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: هدنسیون

یلماع میهاربا 
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تسرهف
5تسرهف

ات 8 دلج 1  یلماع  40ریسفت 

باتک 40تاصخشم 

40همدقم

40هراشا

تسا هدوب  نآ  تمسق  مادک  دش و  لزان  تقو  هچ  نآرق  - 141

نآرق زا  تبظاوم  رد  نیملسم  ربمغیپ و  یگتسبلد  - 241

دناهتشاد ظفح  ربمغیپ  نامز  رد  ار  نآرق  هک  یئاهنآ  - 343

دومرفیم بیوصت  وا  دشیم و  هدناوخ  ربمغیپ  روضحب  نآرق  - 444

ص]  ] لوسر ترضح  تلحر  زا  دعب  نآرق  يروآعمج  - 545

نامثع يهلیسوب  مّوس  تبون  رد  نآرق  يروآعمج  - 646

نآرق ياههروس  اههیآ و  مظن  - 748

هزیمم تمالع  يراذگهطقن و  - 850

نآرق فورح  يارب  تاکرح  عضو  - 950

هعبس ءارقب  روهشم  يراق  تفه  - 1051

51هراشا

رفن تفه  هکنیا  خیرات  زا  يرصتخم  یماسا و  51کنیا 

فرحا ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  ینعم  - 1153

اههروس لئاوا  عّطقم  فورح  ای  روس  حتاوف  - 1253

ناسیون ریسفت  نایوگ و  ریسفت  - 1355

55هراشا

ياهّدع زا  رصتخم  61یفّرعم 

لاوط عبس  یناثملا و  عبس  ینعم   1565
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نارگید نآرق و   1665

65هراشا

یناجنز نآرقلا  خیرات  زا  لقنب  نآرق  66ياههمجرت 

67یقرواپ

68دلج 1

ابفلا فورح  بیترتب  تایآ  68تسرهف 

68فلا

69ءات

69اح

69س

69ق

69ك

69ل

69واو

70ي

72هراشا

ۀحتافلا 72ةروس 

72هراشا

ات 7] تایآ 1  [: 1  ] ۀحتافلا هروس  ]72

[ هرقب هروس  ]75

75هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]75

ات 7] تایآ 6  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]78

ات 20] تایآ 8  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]79
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ات 25] تایآ 21  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]82

هیآ 26] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]84

ات 29] تایآ 27  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]86

ات 33] تایآ 30  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]87

ات 39] تایآ 34  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]90

ات 46] تایآ 40  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]97

ات 48] تایآ 47  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]103

هیآ 49] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]105

ات 54] تایآ 50  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]105

ات 59] تایآ 55  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]108

ات 61] تایآ 60  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]109

ات 66] تایآ 62  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]111

ات 71] تایآ 67  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]113

ات 74] تایآ 72  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]114

ات 77] تایآ 75  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]116

ات 82] تایآ 78  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]116

ات 86] تایآ 83  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]118

ات 90] تایآ 87  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]120

ات 92] تایآ 91  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]121

ات 96] تایآ 93  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]121

ات 103] تایآ 97  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]124

ات 107] تایآ 104  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]128

ات 110] تایآ 108  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]131

ات 113] تایآ 111  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]133
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هیآ 114] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]135

هیآ 115] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]136

ات 121] تایآ 116  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]136

ات 123] تایآ 122  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]139

هیآ 124] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]140

ات 126] تایآ 125  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]141

ات 134] تایآ 127  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]144

هیآ 135] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]147

ات 138] تایآ 136  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]148

ات 141] تایآ 139  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]150

ات 143] تایآ 142  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]151

ات 147] تایآ 144  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]153

ات 152] تایآ 148  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]155

ات 157] تایآ 153  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]158

ات 162] تایآ 158  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]162

ات 164] تایآ 163  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]165

ات 167] تایآ 165  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]169

ات 170] تایآ 168  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]171

هیآ 171] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]175

ات 173] تایآ 172  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]176

ات 176] تایآ 174  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]178

هیآ 177] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]179

ات 179] تایآ 178  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]181

ات 182] تایآ 179  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]185
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ات 185] تایآ 183  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]187

ات 187] تایآ 186  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]190

هیآ 188] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]194

هیآ 189] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]195

ات 195] تایآ 190  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]196

ات 197] تایآ 196  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]200

ات 203] تایآ 198  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]206

ات 207] تایآ 204  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]213

ات 210] تایآ 208  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]215

ات 212] تایآ 211  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]217

هیآ 213] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]220

هیآ 214] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]221

هیآ 215] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]223

هیآ 216] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]224

ات 218] تایآ 217  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]225

ات 220] تایآ 219  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]229

هیآ 221] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]238

ات 223] تایآ 222  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]240

ات 225] تایآ 224  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]243

ات 227] تایآ 226  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]244

هیآ 228] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]244

هیآ 229] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]247

ات 231] تایآ 230  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]249

هیآ 232] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]252
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هیآ 233] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]253

ات 235] تایآ 234  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]255

ات 237] تایآ 236  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]256

ات 239] تایآ 238  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]258

ات 242] تایآ 240  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]259

هیآ 243] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]261

هیآ 244] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]262

هیآ 245] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]263

ات 247] تایآ 246  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]265

ات 252] تایآ 248  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]266

هیآ 253] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]269

هیآ 254] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]271

هیآ 255] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]271

هیآ 256] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]274

هیآ 257] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]276

ات 259] تایآ 258  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]277

هیآ 260] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]280

ات 264] تایآ 261  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]285

ات 266] تایآ 265  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]288

هیآ 267] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]290

ات 269] تایآ 268  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]293

هیآ 270] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]295

هیآ 271] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]296

ات 273] تایآ 272  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]297
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هیآ 274] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]300

ات 277] تایآ 275  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]300

ات 280] تایآ 278  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]302

هیآ 281] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]307

ات 283] تایآ 282  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]308

هیآ 284] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]314

ات 286] تایآ 285  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]315

318یقرواپ

324دلج 2

بلاطم 324تسرهف 

نارمع لآ  328هروس 

328هراشا

ات 9] تایآ 1  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]328

ات 13] تایآ 10  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]334

هیآ 14] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]336

ات 17] تایآ 15  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]338

ات 20] تایآ 18  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]342

ات 22] تایآ 21  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]344

ات 25] تایآ 23  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]345

ات 27] تایآ 26  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]346

ات 30] تایآ 28  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]349

ات 32] تایآ 31  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]352

ات 37] تایآ 33  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]354

ات 41] تایآ 38  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]356
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ات 43] تایآ 42  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]358

هیآ 44] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]359

ات 51] تایآ 45  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]360

ات 58] تایآ 52  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]363

ات 63] تایآ 59  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]366

ات 68] تایآ 64  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]370

ات 74] تایآ 69  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]372

ات 77] تایآ 75  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]374

هیآ 78] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]377

ات 80] تایآ 79  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]377

ات 83] تایآ 81  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]379

ات 85] تایآ 84  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]381

ات 89] تایآ 86  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]383

ات 91] تایآ 90  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]384

هیآ 92] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]385

ات 95] تایآ 93  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]386

ات 97] تایآ 96  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]387

ات 99] تایآ 98  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]389

ات 103] تایآ 100  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]391

ات 107] تایآ 104  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]393

ات 109] تایآ 108  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]397

ات 112] تایآ 110  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]398

ات 115] تایآ 113  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]400

ات 117] تایآ 116  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]402
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ات 120] تایآ 118  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]403

ات 129] تایآ 121  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]405

ات 136] تایآ 130  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]414

ات 141] تایآ 137  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]417

ات 148] تایآ 142  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]420

ات 151] تایآ 149  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]426

ات 155] تایآ 152  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]427

ات 158] تایآ 156  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]433

ات 160] تایآ 159  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]434

ات 164] تایآ 161  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]437

ات 168] تایآ 165  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]439

ات 175] تایآ 169  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]441

ات 179] تایآ 176  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]446

ات 184] تایآ 180  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]448

ات 186] تایآ 185  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]451

ات 189] تایآ 187  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]453

ات 195] تایآ 190  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]455

ات 200] تایآ 196  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]458

ءاسن 460يهروس 

460هراشا

هیآ 1] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]460

ات 4] تایآ 2  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]462

ات 6] تایآ 5  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]468

ات 10] تایآ 7  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]471
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ات 12] تایآ 11  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]473

ات 14] تایآ 13  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]477

ات 16] تایآ 15  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]478

ات 18] تایآ 17  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]479

ات 21] تایآ 19  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]480

ات 23] تایآ 22  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]484

ات 28] تایآ 24  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]485

ات 31] تایآ 29  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]488

ات 33] تایآ 32  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]490

ات 35] تایآ 34  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]492

ات 39] تایآ 36  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]495

ات 42] تایآ 40  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]498

هیآ 43] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]498

ات 46] تایآ 44  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]501

هیآ 47] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]503

ات 50] تایآ 48  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]505

ات 55] تایآ 51  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]509

ات 57] تایآ 56  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]511

513یقرواپ

513دلج 3

بلاطم 514تسرهف 

[ ءاسن هروس  همتت  ]518

518هراشا

ات 59] تایآ 58  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]518
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ات 63] تایآ 60  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]526

ات 65] تایآ 64  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]529

ات 68] تایآ 66  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]530

ات 70] تایآ 69  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]531

ات 73] تایآ 71  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]532

ات 76] تایآ 74  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]534

ات 79] تایآ 77  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]535

ات 82] تایآ 80  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]537

هیآ 83] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]539

هیآ 84] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]540

ات 87] تایآ 85  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]541

ات 91] تایآ 88  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]543

ات 93] تایآ 92  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]546

هیآ 94] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]548

ات 96] تایآ 95  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]550

ات 100] تایآ 97  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]552

ات 103] تایآ 101  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]555

هیآ 104] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]558

ات 113] تایآ 105  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]559

ات 115] تایآ 114  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]562

ات 122] تایآ 116  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]564

ات 126] تایآ 123  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]568

ات 130] تایآ 127  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]570

ات 134] تایآ 131  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]572
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ات 136] تایآ 135  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]573

ات 141] تایآ 137  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]576

ات 147] تایآ 142  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]579

ات 149] تایآ 148  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]581

ات 152] تایآ 150  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]584

ات 159] تایآ 153  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]585

ات 162] تایآ 160  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]588

ات 166] تایآ 163  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]592

ات 170] تایآ 167  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]597

ات 173] تایآ 171  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]598

ات 175] تایآ 174  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]602

هیآ 176] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]603

هدئام 605هروس 

605هراشا

ات 2] تایآ 1  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]605

ات 5] تایآ 3  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]610

ات 7] تایآ 6  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]617

ات 11] تایآ 8  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]620

ات 14] تایآ 12  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]622

ات 16] تایآ 15  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]625

ات 19] تایآ 17  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]626

ات 26] تایآ 20  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]628

ات 32] تایآ 27  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]630

ات 34] تایآ 33  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]634

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ات 37] تایآ 35  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]636

ات 40] تایآ 38  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]637

ات 46] تایآ 41  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]639

ات 47] تایآ 44  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]641

ات 50] تایآ 48  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]644

ات 53] تایآ 51  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]646

ات 56] تایآ 54  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]649

ات 63] تایآ 57  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]652

ات 66] تایآ 64  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]655

ات 69] تایآ 67  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]657

ات 75] تایآ 70  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]659

ات 81] تایآ 76  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]660

ات 86] تایآ 82  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]663

ات 88] تایآ 87  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]664

هیآ 89] [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]666

ات 93] تایآ 90  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]667

ات 100] تایآ 94  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]668

ات 105] تایآ 101  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]671

ات 109] تایآ 106  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]675

ات 115] تایآ 110  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]677

ات 120] تایآ 116  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]682

ماعنا 684يهروس 

684هراشا

ات 3] تایآ 1  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]684
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ات 6] تایآ 4  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]687

ات 9] تایآ 7  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]687

ات 11] تایآ 10  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]689

ات 19] تایآ 12  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]690

ات 24] تایآ 20  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]693

ات 26] تایآ 25  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]695

ات 28] تایآ 27  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]697

ات 32] تایآ 29  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]698

ات 35] تایآ 33  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]699

ات 37] تایآ 36  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]701

ات 39] تایآ 38  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]703

ات 45] تایآ 40  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]705

ات 49] تایآ 46  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]707

ات 53] تایآ 50  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]708

ات 55] تایآ 54  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]711

ات 58] تایآ 56  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]713

ات 62] تایآ 59  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]714

ات 64] تایآ 63  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]717

ات 67] تایآ 65  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]718

ات 70] تایآ 68  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]720

ات 73] تایآ 71  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]722

ات 79] تایآ 74  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]724

ات 83] تایآ 80  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]727

ات 90] تایآ 84  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]729
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ات 92] تایآ 91  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]731

ات 94] تایآ 93  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]734

ات 99] تایآ 95  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]736

ات 103] تایآ 100  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]739

ات 107] تایآ 104  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]740

ات 110] تایآ 108  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]742

ات 113] تایآ 111  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]746

ات 115] تایآ 114  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]748

750یقرواپ

752دلج 4

بلاطم 752تسرهف 

ماعنا هروس  756هّمتت 

756هراشا

ات 122] تایآ 116  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]756

ات 123] تایآ 122  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]760

هیآ 124] [: 6  ] ماعنألا هروس  ]763

ات 127] تایآ 125  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]765

ات 129] تایآ 128  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]771

ات 132] تایآ 130  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]774

ات 135] تایآ 133  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]775

ات 140] تایآ 136  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]776

ات 144] تایآ 141  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]779

ات 147] تایآ 145  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]782

ات 150] تایآ 148  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]785
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ات 153] تایآ 151  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]787

ات 157] تایآ 154  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]792

ات 160] تایآ 158  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]793

ات 163] تایآ 161  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]796

ات 165] تایآ 164  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]797

فارعا 799هروس 

799هراشا

ات 3] تایآ 1  [: 7  ] فارعألا هروس  ]799

ات 9] تایآ 4  [: 7  ] فارعألا هروس  ]802

ات 18] تایآ 10  [: 7  ] فارعألا هروس  ]804

ات 25] تایآ 19  [: 7  ] فارعألا هروس  ]810

ات 30] تایآ 26  [: 7  ] فارعألا هروس  ]814

ات 34] تایآ 31  [: 7  ] فارعألا هروس  ]818

ات 39] تایآ 35  [: 7  ] فارعألا هروس  ]820

ات 51] تایآ 40  [: 7  ] فارعألا هروس  ]822

ات 56] تایآ 52  [: 7  ] فارعألا هروس  ]825

ات 58] تایآ 57  [: 7  ] فارعألا هروس  ]832

ات 64] تایآ 58  [: 7  ] فارعألا هروس  ]832

ات 72] تایآ 65  [: 7  ] فارعألا هروس  ]834

ات 79] تایآ 73  [: 7  ] فارعألا هروس  ]836

ات 84] تایآ 80  [: 7  ] فارعألا هروس  ]838

ات 88] تایآ 84  [: 7  ] فارعألا هروس  ]839

ات 93] تایآ 90  [: 7  ] فارعألا هروس  ]840

ات 99] تایآ 93  [: 7  ] فارعألا هروس  ]841
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ات 102] تایآ 100  [: 7  ] فارعألا هروس  ]843

ات 126] تایآ 103  [: 7  ] فارعألا هروس  ]846

ات 141] تایآ 127  [: 7  ] فارعألا هروس  ]849

ات 149] تایآ 142  [: 7  ] فارعألا هروس  ]852

ات 154] تایآ 147  [: 7  ] فارعألا هروس  ]856

ات 158] تایآ 155  [: 7  ] فارعألا هروس  ]858

ات 162] تایآ 159  [: 7  ] فارعألا هروس  ]861

ات 172] تایآ 163  [: 7  ] فارعألا هروس  ]863

ات 179] تایآ 172  [: 7  ] فارعألا هروس  ]866

ات 186] تایآ 180  [: 7  ] فارعألا هروس  ]870

ات 193] تایآ 187  [: 7  ] فارعألا هروس  ]872

ات 206] تایآ 194  [: 7  ] فارعألا هروس  ]874

لافنا 879هروس 

879هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 8  ] لافنألا هروس  ]879

ات 14] تایآ 6  [: 8  ] لافنألا هروس  ]882

ات 19] تایآ 15  [: 8  ] لافنألا هروس  ]884

ات 29] تایآ 20  [: 8  ] لافنألا هروس  ]886

ات 40] تایآ 30  [: 8  ] لافنألا هروس  ]891

ات 44] تایآ 41  [: 8  ] لافنألا هروس  ]895

ات 49] تایآ 45  [: 8  ] لافنألا هروس  ]897

ات 54] تایآ 50  [: 8  ] لافنألا هروس  ]898

ات 63] تایآ 55  [: 8  ] لافنألا هروس  ]900

ات 66] تایآ 64  [: 8  ] لافنألا هروس  ]902
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ات 75] تایآ 67  [: 8  ] لافنألا هروس  ]902

هبوت 906هروس 

906هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]906

ات 16] تایآ 6  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]909

ات 22] تایآ 17  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]911

ات 24] تایآ 23  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]913

ات 27] تایآ 25  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]914

ات 33] تایآ 28  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]918

ات 37] تایآ 34  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]921

ات 48] تایآ 38  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]926

ات 57] تایآ 49  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]930

ات 60] تایآ 58  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]932

ات 66] تایآ 61  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]934

ات 72] تایآ 67  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]937

ات 80] تایآ 73  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]939

ات 89] تایآ 81  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]941

ات 96] تایآ 90  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]943

ات 102] تایآ 97  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]945

ات 110] تایآ 103  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]948

ات 119] تایآ 111  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]951

ات 129] تایآ 120  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]956

959یقرواپ

963دلج 5
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بلاطم 963تسرهف 

[10  ] سنوی 967هروس 

968هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 10  ] سنوی هروس  ]968

ات 12] تایآ 9  [: 10  ] سنوی هروس  ]971

ات 20] تایآ 13  [: 10  ] سنوی هروس  ]973

ات 44] تایآ 31  [: 10  ] سنوی هروس  ]982

ات 56] تایآ 45  [: 10  ] سنوی هروس  ]987

ات 67] تایآ 57  [: 10  ] سنوی هروس  ]988

ات 74] تایآ 68  [: 10  ] سنوی هروس  ]991

ات 89] تایآ 75  [: 10  ] سنوی هروس  ]993

ات 103] تایآ 90  [: 10  ] سنوی هروس  ]995

ات 109] تایآ 104  [: 10  ] سنوی هروس  ]999

دوه 1001هروس 

1001هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 11  ] دوه هروس  ]1001

ات 24] تایآ 12  [: 11  ] دوه هروس  ]1005

ات 49] تایآ 25  [: 11  ] دوه هروس  ]1007

ات 60] تایآ 50  [: 11  ] دوه هروس  ]1013

ات 68] تایآ 61  [: 11  ] دوه هروس  ]1015

ات 83] تایآ 69  [: 11  ] دوه هروس  ]1016

ات 95] تایآ 84  [: 11  ] دوه هروس  ]1019

ات 109] تایآ 96  [: 11  ] دوه هروس  ]1021

ات 123] تایآ 110  [: 11  ] دوه هروس  ]1025
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[12  ] فسوی 1032يهروس 

1032هراشا

ات 21] تایآ 1  [: 12  ] فسوی هروس  ]1032

ات 53] تایآ 22  [: 12  ] فسوی هروس  ]1038

ات 101] تایآ 54  [: 12  ] فسوی هروس  ]1048

ات 111] تایآ 102  [: 12  ] فسوی هروس  ]1060

[13  ] دعر 1062هروس 

1062هراشا

ات 26] تایآ 1  [: 13  ] دعرلا هروس  ]1062

ات 43] تایآ 27  [: 13  ] دعرلا هروس  ]1069

[14  ] میهاربا 1075هروس 

1075هراشا

ات 18] تایآ 1  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]1075

ات 34] تایآ 19  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]1079

ات 52] تایآ 35  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]1081

[15  ] رجح 1085يهروس 

1085هراشا

ات 27] تایآ 1  [: 15  ] رجحلا هروس  ]1085

ات 50] تایآ 28  [: 15  ] رجحلا هروس  ]1089

ات 99] تایآ 51  [: 15  ] رجحلا هروس  ]1093

[16  ] لحن 1098هروس 

1098هراشا

ات 34] تایآ 1  [: 16  ] لحنلا هروس  ]1098

ات 76] تایآ 35  [: 16  ] لحنلا هروس  ]1105
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ات 100] تایآ 77  [: 16  ] لحنلا هروس  ]1112

ات 128] تایآ 101  [: 16  ] لحنلا هروس  ]1122

[17  ] لیئارسا ینب  1130يهروس 

1130هراشا

ات 25] تایآ 1  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]1130

ات 60] تایآ 26  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]1142

ات 85] تایآ 61  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]1153

ات 111] تایآ 86  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]1161

فهک 1167هروس 

1167هراشا

ات 26] تایآ 1  [: 18  ] فهکلا هروس  ]1167

ات 59] تایآ 27  [: 18  ] فهکلا هروس  ]1177

1184یقرواپ

1193دلج 6

1193تسرهف

فهک هروس  زا  1196هّیقب 

1196هراشا

ات 82] تایآ 60  [: 18  ] فهکلا هروس  ]1196

ات 110] تایآ 83  [: 18  ] فهکلا هروس  ]1205

میرم 1213هروس 

1214هراشا

ات 40] تایآ 1  [: 19  ] میرم هروس  ]1214

ات 76] تایآ 41  [: 19  ] میرم هروس  ]1221

ات 98] تایآ 77  [: 19  ] میرم هروس  ]1227
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هط 1231هروس 

1231هراشا

ات 79] تایآ 1  [: 20  ] هط هروس  ]1231

ات 135] تایآ 80  [: 20  ] هط هروس  ]1241

ءایبنا 1252هروس 

1253هراشا

ات 35] تایآ 1  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]1253

ات 50] تایآ 36  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]1258

ات 92] تایآ 51  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]1261

ات 112] تایآ 93  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]1269

ّجح 1273هروس 

1274هراشا

ات 24] تایآ 1  [: 22  ] جحلا هروس  ]1274

ات 78] تایآ 25  [: 22  ] جحلا هروس  ]1279

نونمؤم 1295هروس 

1295هراشا

ات 30] تایآ 1  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]1296

ات 61] تایآ 31  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]1300

ات 90] تایآ 62  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]1305

ات 118] تایآ 91  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]1310

رون 1318هروس 

1318هراشا

ات 20] تایآ 1  [: 24  ] رونلا هروس  ]1318

ات 40] تایآ 21  [: 24  ] رونلا هروس  ]1325
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ات 64] تایآ 41  [: 24  ] رونلا هروس  ]1336

ناقرف 1345هروس 

1345هراشا

ات 20] تایآ 1  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]1345

ات 52] تایآ 21  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]1349

ات 77] تایآ 53  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]1355

ءارعش 1362هروس 

1362هراشا

ات 68] تایآ 1  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]1362

ات 104] تایآ 69  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]1367

ات 191] تایآ 105  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]1371

ات 227] تایآ 192  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]1378

لمن 1384هروس 

1384هراشا

ات 44] تایآ 1  [: 27  ] لمنلا هروس  ]1384

ات 93] تایآ 45  [: 27  ] لمنلا هروس  ]1391

1399یقرواپ

1408دلج 7

1408تسرهف

صصق 1412هروس 

1412هراشا

ات 43] تایآ 1  [: 28  ] صصقلا هروس  ]1412

ات 88] تایآ 44  [: 28  ] صصقلا هروس  ]1421

توبکنع 1431هروس 
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1431هراشا

ات 27] تایآ 1  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]1431

ات 45] تایآ 28  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]1436

ات 69] تایآ 46  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]1441

مور 1447هروس 

1447هراشا

ات 27] تایآ 1  [: 30  ] مورلا هروس  ]1448

ات 46] تایآ 28  [: 30  ] مورلا هروس  ]1452

ات 59] تایآ 47  [: 30  ] مورلا هروس  ]1455

نامقل 1458هروس 

1458هراشا

ات 34] تایآ 1  [: 31  ] نامقل هروس  ]1458

هدجس 1466هروس 

1466هراشا

ات 30] تایآ 1  [: 32  ] هدجسلا هروس  ]1466

بازحا 1472هروس 

1472هراشا

ات 27] تایآ 1  [: 33  ] بازحألا هروس  ]1472

ات 52] تایآ 28  [: 33  ] بازحألا هروس  ]1482

ات 73] تایآ 53  [: 33  ] بازحألا هروس  ]1487

أبس 1494هروس 

1494هراشا

ات 30] تایآ 1  [: 34  ] إبس هروس  ]1494

ات 54] تایآ 31  [: 34  ] إبس هروس  ]1499
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رطاف 1502هروس 

1503هراشا

ات 26] تایآ 1  [: 35  ] رطاف هروس  ]1503

ات 45] تایآ 27  [: 35  ] رطاف هروس  ]1507

سی 1511هروس 

1511هراشا

ات 44] تایآ 1  [: 36  ] سی هروس  ]1511

ات 83] تایآ 45  [: 36  ] سی هروس  ]1518

تافاص 1524هروس 

1524هراشا

ات 74] تایآ 1  [: 37  ] تافاصلا هروس  ]1524

ات 182] تایآ 75  [: 37  ] تافاصلا هروس  ]1529

1537هروس ص

1537هراشا

ات 44] تایآ 1  [: 38  ] هروس ص ]1537

ات 88] تایآ 45  [: 38  ] هروس ص ]1544

رمز 1550هروس 

1550هراشا

ات 26] تایآ 1  [: 39  ] رمزلا هروس  ]1550

ات 75] تایآ 27  [: 39  ] رمزلا هروس  ]1555

[ رفاغ  ] نمؤم 1563هروس 

1563هراشا

ات 85] تایآ 1  [: 40  ] رفاغ هروس  ]1563

تلّصف 1577هروس 
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1577هراشا

ات 54] تایآ 1  [: 41  ] تلصف هروس  ]1577

يروش 1588هروس 

1588هراشا

ات 53] تایآ 1  [: 42  ] يروشلا هروس  ]1588

فرخز 1600هروس 

1600هراشا

ات 89] تایآ 1  [: 43  ] فرخزلا هروس  ]1600

ناخد 1611هروس 

1611هراشا

ات 59] تایآ 1  [: 44  ] ناخدلا هروس  ]1612

هیثاج 1616هروس 

1616هراشا

ات 37] تایآ 1  [: 45  ] ۀیثاجلا هروس  ]1616

- فاقحا 1621هروس 

1621هراشا

ات 35] تایآ 1  [: 46  ] فاقحألا هروس  ]1621

دّمحم ص 1628هروس 

1628هراشا

ات 38] تایآ 1  [: 47  ] دّمحم هروس  ]1628

1636یقرواپ

1641دلج 8

1641تسرهف

حتف 1644هروس 
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1644هراشا

ات 29] تایآ 1  [: 48  ] حتفلا هروس  ]1644

تارجح 1655هروس 

1655هراشا

ات 18] تایآ 1  [: 49  ] تارجحلا هروس  ]1655

1661هروس ق

1661هراشا

ات 45] تایآ 1  [: 50  ] هروس ق ]1661

تایراذ 1667هروس 

1667هراشا

ات 60] تایآ 1  [: 51  ] تایراذلا هروس  ]1667

روط 1676هروس 

1676هراشا

ات 49] تایآ 1  [: 52  ] روطلا هروس  ]1676

مجن 1681هروس 

1681هراشا

ات 62] تایآ 1  [: 53  ] مجنلا هروس  ]1681

رمق 1690هروس 

1690هراشا

ات 55] تایآ 1  [: 54  ] رمقلا هروس  ]1690

نمحر 1697هروس 

1697هراشا

ات 78] تایآ 1  [: 55  ] نمحرلا هروس  ]1697

هعقاو 1706هروس 
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1706هراشا

ات 96] تایآ 1  [: 56  ] ۀعقاولا هروس  ]1706

دیدح 1715هروس 

1715هراشا

ات 29] تایآ 1  [: 57  ] دیدحلا هروس  ]1716

هلداجم 1724هروس 

1724هراشا

ات 22] تایآ 1  [: 58  ] ۀلداجملا هروس  ]1724

رشح 1732هروس 

1732هراشا

ات 24] تایآ 1  [: 59  ] رشحلا هروس  ]1732

هنحتمم 1743هروس 

1743هراشا

ات 13] تایآ 1  [: 60  ] ۀنحتمملا هروس  ]1744

فص 1750هروس 

1750هراشا

ات 14] تایآ 1  [: 61  ] فصلا هروس  ]1750

هعمج 1755هروس 

1755هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 62  ] ۀعمجلا هروس  ]1755

نیقفانم 1758هروس 

1758هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 63  ] نوقفانملا هروس  ]1758

نباغت 1761هروس 
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1761هراشا

ات 18] تایآ 1  [: 64  ] نباغتلا هروس  ]1761

قالط 1765هروس 

1765هراشا

ات 12] تایآ 1  [: 65  ] قالطلا هروس  ]1765

میرحت 1771هروس 

1771هراشا

ات 12] تایآ 1  [: 66  ] میرحتلا هروس  ]1771

کلم 1777هروس 

1777هراشا

ات 30] تایآ 1  [: 67  ] کلملا هروس  ]1777

ملق 1781هروس 

1781هراشا

ات 52] تایآ 1  [: 68  ] ملقلا هروس  ]1781

هقاحلا 1786هروس 

1786هراشا

ات 52] تایآ 1  [: 69  ] ۀقاحلا هروس  ]1786

جراعم 1791هروس 

1791هراشا

ات 44] تایآ 1  [: 70  ] جراعملا هروس  ]1791

حون 1793هروس 

1794هراشا

ات 28] تایآ 1  [: 71  ] حون هروس  ]1794

ّنج 1797هروس 
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1797هراشا

ات 28] تایآ 1  [: 72  ] نجلا هروس  ]1797

لّمّزم 1804هروس 

1804هراشا

ات 20] تایآ 1  [: 73  ] لمزملا هروس  ]1804

رّثّدم 1808هروس 

1808هراشا

ات 56] تایآ 1  [: 74  ] رثدملا هروس  ]1808

تمایق 1815هروس 

1815هراشا

ات 40] تایآ 1  [: 75  ] ۀمایقلا هروس  ]1815

ناسنا 1823هروس 

1823هراشا

ات 31] تایآ 1  [: 76  ] ناسنإلا هروس  ]1824

تالسرم 1829هروس 

1829هراشا

ات 50] تایآ 1  [: 77  ] تسرملا هروس  ]1829

أبن 1833هروس 

1833هراشا

ات 40] تایآ 1  [: 78  ] إبنلا هروس  ]1833

تاعزان 1837هروس 

1837هراشا

ات 46] تایآ 1  [: 79  ] تاعزانلا هروس  ]1838

سبع 1844هروس 
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1844هراشا

ات 42] تایآ 1  [: 80  ] سبع هروس  ]1844

ریوکت 1847هروس 

1847هراشا

ات 29] تایآ 1  [: 81  ] ریوکتلا هروس  ]1848

راطفنا 1854هروس 

1854هراشا

ات 19] تایآ 1  [: 82  ] راطفنالا هروس  ]1854

نیففطم 1857هروس 

1857هراشا

ات 36] تایآ 1  [: 83  ] نیففطملا هروس  ]1857

قاقشنا 1862هروس 

1862هراشا

ات 25] تایآ 1  [: 84  ] قاقشنالا هروس  ]1862

جورب 1865هروس 

1865هراشا

ات 22] تایآ 1  [: 85  ] جوربلا هروس  ]1865

قراط 1868هروس 

1868هراشا

ات 17] تایآ 1  [: 86  ] قراطلا هروس  ]1868

یلعا 1871هروس 

1871هراشا

ات 19] تایآ 1  [: 87  ] یلعألا هروس  ]1871

هیشاغ 1876هروس 
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1876هراشا

ات 26] تایآ 1  [: 88  ] ۀیشاغلا هروس  ]1876

رجف 1879هروس 

1879هراشا

ات 30] تایآ 1  [: 89  ] رجفلا هروس  ]1879

دلب 1885هروس 

1886هراشا

ات 20] تایآ 1  [: 90  ] دلبلا هروس  ]1886

سمش 1889هروس 

1889هراشا

ات 15] تایآ 1  [: 91  ] سمشلا هروس  ]1889

لیل 1891هروس 

1891هراشا

ات 21] تایآ 1  [: 92  ] لیللا هروس  ]1891

یحض 1894هروس 

1894هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 93  ] یحضلا هروس  ]1894

حارشنالا 1899ةروس 

1899هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 94  ] حرشلا هروس  ]1899

نیتلا 1903هروس و 

1903هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 95  ] نیتلا هروس  ]1903

قلع 1905هروس 
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1905هراشا

ات 19] تایآ 1  [: 96  ] قلعلا هروس  ]1905

ردق 1908هروس 

1908هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 97  ] ردقلا هروس  ]1908

هنّیب 1911هروس 

1912هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 98  ] ۀنیبلا هروس  ]1912

لازلز 1914هروس 

1915هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 99  ] ۀلزلزلا هروس  ]1915

تایداع 1917هروس 

1917هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 100  ] تایداعلا هروس  ]1917

هعراق 1919هروس 

1919هراشا

ات 11] تایآ 1  [: 101  ] ۀعراقلا هروس  ]1919

رثاکت 1921هروس 

1921هراشا

ات 8] تایآ 1  [: 102  ] رثاکتلا هروس  ]1921

رصع 1923هروس 

1923هراشا

ات 3] تایآ 1  [: 103  ] رصعلا هروس  ]1923

هزمه 1924هروس 
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1924هراشا

ات 9] تایآ 1  [: 104  ] ةزمهلا هروس  ]1925

لیف 1926هروس 

1926هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 105  ] لیفلا هروس  ]1926

شیرق 1929هروس 

1929هراشا

ات 4] تایآ 1  [: 106  ] شیرق هروس  ]1929

نوعام 1930هروس 

1930هراشا

ات 7] تایآ 1  [: 107  ] نوعاملا هروس  ]1930

رثوک 1932هروس 

1932هراشا

ات 3] تایآ 1  [: 108  ] رثوکلا هروس  ]1932

نورفاک 1934هروس 

1934هراشا

ات 6] تایآ 1  [: 109  ] نورفاکلا هروس  ]1934

رصن 1936هروس 

1936هراشا

ات 3] تایآ 1  [: 110  ] رصنلا هروس  ]1936

تّبت 1938هروس 

1938هراشا

ات 5] تایآ 1  [: 111  ] دسملا هروس  ]1938

صالخا 1940هروس 
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1940 اشاره

1940 [سوره اإلخص [112]: آیات 1 تا 4]

1941 سوره فلق

1942 اشاره

1942 [سوره الفلق [113]: آیات 1 تا 5]

1944 سوره ناس

1944 اشاره

1944 [سوره الّناس [114]: آیات 1 تا 6]

1946 پاورقی
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ات 8 دلج 1  یلماع  ریسفت 

باتک تاصخشم 

یتیبرت تاکن  حیضوت  نیرسفم و  لاوقا  همجرت  لوزن ، ناش  تغل ، لماش  یلماع : ریسفت  روآدیدپ :  مان  ناونع و  میهاربا  یلماع ، هسانـشرس : 
ج. يرهاظ :  تاصخشم  -. 13 قودص ، نارهت : رشن :  تاصخشم  يرافغ . ربکایلع  حیحـصت  قثوم ؛)  ) یلماع میهاربا  شراگن  یعامتجا / و 
(2 ج .  ) لاـیر  700 لاس 1355 ؛ ) پاـچ  ج.5 ، لاـیر (   1000 لاس 1359 ؛ ) پاـچ  ج.3 ،  ) لاـیر  800 7 ؛ ) ج .  ) لاـیر  1000 کـباش : 
پاچ 1401ق.  ) 4 ج . تشاددای :  (. 1359 1401ق = . پاچ :؟   ) ج.3 تشاددای :  . 1363 متفه ، دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

ریـسفت میرک : نآرق  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  (. 1365 لوا : پاچ   ) 8 ج . تشادداـی :  (. 1360 پاچ : ؟  ) ج.5 تشاددای :  (. 1359 = 
 -- ریسافت عوضوم :  نرق 14  هعیش --  ریسافت  عوضوم :  میرک . نآرق  رگید :  ناونع  یلماع . ریسفت  میرک : نآرق  دلج :  يور  ناونع  یلماع .

 : ییوید يدـنب  هدر  BP98/ع2ت7 1300ي  هرگنک :  يدـنب  هدر  ححـصم  .، 1383  - 1303 ربکایلع ، يراـفغ ، هدوزفا :  هسانـش  نرق 14 
م2026-65 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/179

همدقم

هراشا

نآرق زا  یتیآ  مهف  يارب  هک  دوب  اسب  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب   72-1- نآرق : - همّدقم ِهیَدَی  َنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم  ٌكَرابُم  ُهانلَزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو 
بتک هدرک  تقو  فرـص  اهتّدم   ] مدناوخ هزات  ياهریـسفت  زا  یکی  يهمّدـقم  رد  يزور  مدـشیمن  عناق  مدرکیم و  هعلاطم  يریـسفت  میرک 
هکنیا رد  يزیچ  تسا  بدا  ملعب  طوبرم  هک  یبلاـطم  يانثتـساب  هک  تسا  نآ  تقیقح  مدرک و  یـسررب  دوب  رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  ار  ریـسفت 

مهف يهغدغد  دـناهتفرگ .] بآ  دوهی  ياههمـشچ  رـس  زا  بلغا  هک  ساسایب  ياههّصق  ای  فیعـض و  تایاور  هتـشر  کی  رگم  متفاین  بتک 
ای هتفگ و  يزیچ  یـسک  یتیآ  ینعم  رد  هچنآ  زا  عالّطا  يارب  و  ریـسفت . نتـشون  هعلاـطمب و  درک  مراداو  هدنـسیون  نآ  راـتفگ  هکنیا  نآرق و 

يرجه هد  دصیـس و  لاسب  یّفوتم  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  ریـسفت  نایبلا  عماج   ] متـشاد نآب  سرتسد  هک  ریـسفت  بتک  نیرتمیدـق  زا  هتـشون 
ياج رد  کی  ره  مان  و   ] دوب فده  نیاب  کیدزن  نآ  بلاطم  هک  رگید  بتک  يهوالعب  مدروآ  تسدب  رـصاعم  نیرّـسفم  زا  هچنآ  ات  يرمق ]
ینعم - 1 مدومن : نّودم  تمـسق  جنپ  رد  ار  نآ  يهجیتن  مدرک و  عّبتت  هعلاطم و  ار  ریـسفت  ریغ  ریـسفت و  باتک  نیدنچ  تسا ] هدش  دای  دوخ 

ششوک لّوا - هتکن : ود  تیاعر  اب  تایآ  يهمجرت  - 3 مدرک . ادیپ  نیمّدـقتم  ياهباتک  رد  هک  یتیآ  ره  لوزن  نأش  - 2 نهذ . زا  رود  تاغل 
اب هلمج  طبر  مّود - دتفین . ياهنخر  یسراف  نخس  مظنب  هک  اجنآ  ات  زور  لمعتسم  يهداس  یسرافب  هحفص 3 ] نآرق [  تاملک  اب  تقباطم  رد 

دوصقم و رد  نیرّسفم  فالتخا  نداد  ناشن  - 4 باّلق . نورد  رد  بسانم  يهلمج  دنچ  ای  کی  ندوزفاب  ولج  اب  بسانمان  رهاظب  تایآ  هیآ و 
تیاعر اب  نیرّـسفم  نخـس  ناونعب  هدـش  هدـید  ناشاهباتک  رد  هک  یقوذ  ینافرع و  یقـالخا و  یملع و  يهتکن  ره  رکذ  اـب  تاـیآ  تئارق  رد 

یقوذ و ياههتـشون  زا  شیارآ ، یئابیز و  يارب  مدرک و  لقن  باتک  نآ  زا  تسا  هدش  لقن  یباتک  رد  يروهـشم  رعـش  رگا  هک  تناما  لامک 
دنچ ای  کی  زا  - 5 مدرک . لقن  ار  اهنآ  ترابع  نیع  يرصتخم  دوب  بسانم  هچنآ  هیلع  بهاوم  حوتفلا و  وبا  رارسالا و  فشک  ریـسفت  فیطل 

مکیب و ار  نآ  دش  هدید  يرگید  زا  بلطم  ای  ینعم  نآ  نتـشون  زا  دعب  رگا  و  دش . هتـشون  ام » نخـس   » ناونعب دیـسر  رطاخب  یبلطم  هک  هیآ 
هکنیا زاغآ  هک  دـنامن  هتفگان  زین  هکنیا  ماهتفگ  وگب ، تفگ : ملد  هچنآ   || ماهتفریذـپن  سک  تیراع  یماظن : لوقب  و  مدرک . يروآدای  دایز 

شکمن رگ  دش . جـنپ  لهچ و  دصیـس و  رازه و  دادرخ  رد  نآ  ماجنا  دوب و  یـسمش  جـنپ  یـس و  دصیـس و  رازه و  لاس  هام  دادرخ  رد  راک 
شیادـیپ ءدـب  زا  عالّطا  رـصتخم  يارب  بلطم  لصا  زاغآ  زا  شیپ  تسا  مزال  نونکا  داـب  شومارف  وت  داـیز  هنرو   || داـب  شون  روخب  تسه 
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. دوش هتشون  تمسق  دنچ  رودقم  ردقب  تسا  هتفر  راکب  نآ  حیضوت  ءاقبا و  يارب  هک  یئاهششوک  ینامسآ و  باتک  هناگی  هکنیا 

تسا هدوب  نآ  تمسق  مادک  دش و  لزان  تقو  هچ  نآرق  - 1

ِهِیف َلِزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرهَـش  . ] تسا هدـش  هتفگ  نآرق  رد  هکنانچ  دناهتـشون . ناـضمر  هاـم  بش  ار  نآرق  لوزن  نیخروم  نیرّـسفم و  مومع 
يهناشن هک  ماهلا  یحو و  نیلّوا  ناضمر و  هام  ای  تسا  هدوب  بجر  هام  رد  تّوبن  ماقم  زارحا  تثعب و  هک  تسا  فالتخا  نوچ  یلو  ُنآرُقلا ]

هدش لاکـشا  بجوم  یحو  نیلّوا  اب  هحفـص 4 ]  ] 159-107- نآرق  - نآرق لوزن  نیلّوا  قیبـطت  تسا  هدوب  نآرق  زا  یتاـیآ  تسا  يربـمغیپ 
هامب نآرق  مامت  هک  تسا  راوشد  رکذلا  قوف  تیآ  مهف  ینعم  مهف  تسا  هدش  لزان  جیردتب  لاس  هس  تسیب و  تّدـم  رد  نآرق  نوچ  تسا و 
دیاش دنمانیم  نآرق  مه  ار  نآرق  يهقیلسب  نمحّرلا  ۀحفن  رد  يدنواهن  یفاص و  رد  ضیف  لثم  نیرّـسفم  زا  ياهّدع  دشاب . هدش  لزان  ناضمر 

یقرواپ رد  ینارعـش  ياقآ  تسا . هدـش  لزان  ناضمر  هامب  نآرق  تسا : هدـش  هتفگ  تبـسانم  نیاب  تسا و  هدـش  لزان  ناضمر  هامب  هیآ  لّوا 
هدیمهفن هک  تسا  يوار  هابتـشا  تسا  بجر  هامب  يربمغیپب  ندیـسر  دناهتفگ : هکنیا  دیاش  و  تسا : هتفگ  نایبلا  عمجم  ردق  يهروس  ریـسفت 

ماـقمب ندیـسر  نآرق و  یحو و  لوزن  لّوا  هن  تسا  هدوـب  جارعم  تـسا  هدرک  لـقن  ار  بـلطم  هـکنیا  هـک  لّوا  يهدـنیوگ  دوـصقم  تـسا و 
نینچ هک  راـب  نیلّوا  تسا و  هدـیدیم  ربمغیپ  هک  تسا  هدوب  یـشوخ  ياـهباوخب  نآرق  ندـمآ  زا  شیپ  يربمغیپ  زاـغآ  هکنیا  اـی  يربـمغیپ و 
لّوا هروس  ای  هیآ  مادک  ایآ  و  تسا . هدشیم  ماهلا  واب  باوخ  رد  هامشش  دناهتفگ : هکنانچ  تسا  هدوب  بجر  هام  رد  دیسر  واب  دیون  باوخ و 

زین ّرثّدـم  هحتاـف و  يهروس  و   » تسا هدوب  أرقا  يهروس  دـناهتفگ  نیرّـسفم  نیخّروم و  رثکا  تسا  هدـش  لـقن  فلتخم  دـش ! لزاـن  ربمغیپ  رب 
لّوا ریـشب : نب  نامعن  نب  دّمحم  زا  هطـساو  دـنچ  اب  يدـقاو  زا  تسا  هدرک  لقن  یلّوا  يهلاقم  زا  مّوس  ّنف  رد  میدـن : نبإ  تسرهف  دـناهتفگ »

زا تسا  لقن  هشیاع  زا  يربط  خیرات   425-388- نآرق [. - مَلعَی َمل  ام  َناسنِإلا  َمَّلَع   ] ات دوب  أرقا  يهروس  دـش  لزان  ربمغیپ  رب  نآرق  هک  هبترم 
دوب و رکف  لوغـشم  ءاّرح  راغ  رد  تاقوا  رتشیب   » دنک راذگرب  يریگ  هشوگ  تولخ و  اب  تسا  هدـش  لیام  یتّدـم  هک  ربمغیپ : دوخ  يهدومرف 

دـسافم تراغ و  لتق و  زا  تاجن  نّدمت و  يوسب  مدرم  یئامنهار  يهلیـسو  ندرک  ادیپ  تداعـس و  هار  شنیرفآ و  زومر  ملاوع و  رد  هشیدنا 
راشف وا   » مناوتن ندناوخ  دومرف : ناوخب  تفگ  دـش و  نایامن  شولج  رد  یبیهم  دوجوم  هحفص 5 ] هکنیا [  ات  یعامتجا » یـصخش و  یقالخا 

رد  » دینـش ار  باوج  ناـمه  درک و  رارکت  ار  لـمع  هکنیا  هراـبود  زاـب  و   » مناوتن ندـناوخ  دومرف : زاـب  ناوخب » تفگ  درک و  شیاـهر  داد و 
نآ دـمآشیپ  هکنیا  زا  هک : دناهتـشون  و  َقَلَخ .] يِذَّلا  َکِّبَر  ِمسِاب  أَرقا  : ] تفگ درک و  اهر  داد و  راـشف  ار  ترـضحنآ  تّدـشب  مّوس  يهبترم 
نآب باطخ  هکنیا  هک  دوب  ياهماج  ریز  رد  یتّدم  شوپب و  يزیچب  ار  نم  دومرف : هجیدـخب  تفر و  هناخب  و  تفرگ . زرل  سرت و  ار  ترـضح 

-42-1- نآرق . - نک رادربخ  هدـب و  دـیون  میب و  ار  مدرم  زیخرب و  هدـیچیپ  هماجب  دوخ  ینعی ي  رِذـنَأَف ] ُمق  ُرِّثَّدُـملا  اَهُّیَأ  اـی   ] دـش ترـضح 
نآ نوچ  دادیم  واب  شوخ  ياهربخ  درکیم و  دیجمت  ار  وا  هک  دینـشیم  يزاوآ  یئاهنت  ماگنه  رد  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور   277-237- نآرق

ار هیـضق  نوچ  دوب  یحیـسم  ياملع  زا  هدروخلاس  يریپ  هک  لفون ] نب  ۀقرو   ] دوخ يهدازومع  دزن  شدرب  درک  لقن  هجیدخ  يارب  ترـضح 
نم يارب  هک  ینک  طبض  يونشیم  هچنآ  هک  نک  شوگ  بوخ  نک و  ربخ  ار  نم  يدینـش  يزاوآ  نینچ  تقو  ره  تفگ  دومرف ، لقن  وا  يارب 

ات َنیَِملاعلا ] ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   ] وگب دّمحم  يا  دش : دـنلب  يزاوآ  دینـش  هک  دوب  تولخ  رد  زاب  نآ  زا  سپ  ینک  لقن 
هک یتسه  يربـمغیپ  ناـمه  وت  تفگ : وا  دومرف  لـقن  هقرو  يارب  ترـضحنآ  نوچ  هّللا ] اـّلا  هلا  ـال   ] تفگ نآ  زا  سپ  دـمح و  يهروس  رخآ 

فالتخا كدنا  اب  ار  هثداح  هکنیا  ریظن  هّکم  رد  دمح  يهروس  لوزن  حیضوت  رد  حوتفلا  تسا و  هداد  ار  وا  شیادیپ  تراشب  حیـسم  ياسیع 
89-14- نآرق . - تسا هدرک  لقن 

نآرق زا  تبظاوم  رد  نیملسم  ربمغیپ و  یگتسبلد  - 2

دوعسم و هّللا  دبع  لثم  دندوب  نآرق  يراق  هک  ربمغیپ  باحصا  زا  تسا  هدرک  تیاور  یملسلا  نامحّرلا  دبع  وبا  حوتفلا : وبا  ریـسفت  يهمّدقم 
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زا سپ  هحفـص 6 ] میتفرگیم [  دای  تهج  همه  زا  ار  نآ  اـم  دومرفیم و  میلعت  اـمب  میرک  نآرق  زا  هیآ  هد  ربمغیپ  هک  نارگید  بعک و  نب  ّیبا 
میتفرگ ارف  ار  نآرق  نوچ  تخومآیمن و  امب  ار  رگید  تمسق  میتفرگیمن  ارف  یتسردب  ار  تمـسق  کی  ات  دومرفیم و  میلعت  رگید  تمـسق  نآ 

هک تسا  يداوس  یب  صخـش  دـنادن  ار  نآ  ریـسفت  دـناوخب و  نآرق  هک  ره  تسا : هتفگ  ساّبع  هّللا  دـبع  میتشاددای . مه  ار  نآرق  ملع  ماـمت 
مالک تفگ : امنب  میلعت  یثیدح  امب  میتفگ  واب  میتفر و  ضایع  نب  لیـضف  دزن  هّکم  رد  تسا  هتفگ  ّیلمر  دیعـس  وبا  دیوگیم . هچ  دـمهفیمن 

امش و ياهرمع  نآرق  ملع  رد  هّللا  ناحبس  ای  تفگ : میاهتخومآ  ار  نآرق  میتفگ  دیونشب ! لیضف  ثیدح  دیاهدمآ  دیاهتشاذگ  عیاض  ار  ادخ 
يربط دیوش . ینغتسم  لیضف  ریغ  لیضف و  مالک  زا  دیوش  لوغشم  نآب  رگا  دیسرب و  رخآب  دیناوتیمن  امش  نادنزرف  نادنزرف  امـش و  نادنزرف 

ارچ مدیسرپ : نامثع  زا  تفگ : هک  ساّبع  نبإ  زا  یـسراف  دیزی  زا  هطـساو  دنچب  درک  لقن  وا  هک  مدینـش  فوع  زا  دوخ : ریـسفت  يهمّدقم  رد 
نآ دادیم  روتـسد  دومرفیم و  راضحا  ار  اههدنـسیون  ربمغیپ  دشیم  لزان  ۀیآ  تقو  ره  تفگ : دیتشونن ! هّللا  مسب  ۀـئارب  لافنا و  يهروس  نایم 
رد تئارب  يهروس  دش و  لزان  هنیدمب  ترجه  لیاوا  رد  لافنا  يهروس  دسیونب  تسا  هدش  دای  بلطم  نالف  هک  ياهروس  تمـسق  نالف  رد  ار 

متـشادنپ نم  دوب  هدومرفن  نّیعم  ارنآ  ياج  ربمغیپ  دوب و  رگیدـکی  اب  بسانم  هیبش و  ود  ره  بلاطم  دـش و  لزان  ربمغیپ ص  یگدـنز  رخاوا 
لاح نامهب  تسا  هتشون  تباث  نب  دیز  هچنآ  یعاد : رخف  يهمجرت  نآرقلا  ریسفت  هّللا . مسب  نودب  متشون  لصّتم  تسا  نآ  ءزج  هروس  هکنیا 

دندیزرو و رارـصا  نآ  رد  دح  هکنیا  ات  تشاذـگ و  یقاب  ار  ّطخلا  مسر  نامه  نامثع  تسا و  هتفاین  هار  نآ  رد  يرییغت  تسا و  هدـنام  یقاب 
ّفلؤم یفطـصم  يراق  هکنانچ  دندومن  دادـملق  هقدـنز  رفک و  عرـش و  ینامرفان  نآ  فالخ  رب  يرگید  ّطخلا  مسر  رایتخا  هک  دـندومن  ّولغ 

عقاو نآ  رب  هباحـص  عامجا  هک  تسا  ینید  تابجاو  زا  نآرق  بتاک  رب  ینامثع  فحـصم  ّطخ  مسر  تقباـطم  دـسیونیم : مولعلا  رحب  ریـسفت 
هک یگدنسیون  شورب  تسا  زیاج  دندیسرپ : کلام  زا  تسا : هتشون  رگید  ياج  رد  دشاب و  هحفص 7 ] مارح [  عامجا  تفلاخم  تسا و  هدش 

. دناهتشون نیقباس  هک  لّوا  يهقیرط  نامهب  رگم  هجو  چیهب  تسین  زیاج  داد . باوج  وا  دنسیونب ! ار  نآرق  تسا  هدش  مسر  مدرم  نایم  زورما 
هک تسنادیم  مارح  دمحا  ماما  ینعی  کلذ ] ریغ  وا  فلا  وا  ءای  وا  واو  یف  نامثع  ۀفلاخم  مرحی  دمحا  ناک  : ] هتشون نینچ  مولعلا  ناقتا  رد  و 

داقتعا یـسک  رگا  هتفگ : نارهم  نبإ  دـهد  رییغت  ار  یفلا  ای و  و  واو ، هچرگا  دـنک  زواجت  نآرق  طخلا  مسر  رد  نامثع  ياههتـشون  زا  یـسک 
دبع یبا  اجه  باتک  رد  تسا و  هدرک  نیلّوا  ملق  رب  اطخ  تبـسن  تشون  دـیابن  ینامثع ] فحـصم  ّطخلا  مسر  ینعی   ] ماما قفاوم  رب  هک  دـنک 

راکدـب قساف و  دـنک  تفلاخم  وا  اب  دـنک و  فّلخت  اوشیپ  ماما و  شور  زا  سک  ره  اقـساف ] راص  مامالا  فلاـخ  نم   ] دـیامرفیم دّـمحم  هّللا 
رب هک  ینآرق  زا  تئارق  تسا  هورکم  تباث ] نبإ  هّطخ  ام  فلاخی  يّذلا  فحصملا  نم  نآرقلا  ۀئارق  هرکی  : ] تسا روکذم  حاضیا  رد  تسا و 
زا دیز  نب  ۀـجراخ  مجنپ : لصف  باحـس  يهمجرت  یناجنز  نآرقلا  خـیرات  تسا . هتـشون  تباث  نب  دـیز  هک  دـشاب  یلّوا  ّطخلا  مسر  فالخ 
نآ تمدـخ  رد  مدوب و  هدـناوخ  ار  نآرق  يهروس  هدـفه  نم  دـش  دراو  هنیدـمب  ربـمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  تباـث  نب  دـیز  شردـپ 

هدرک لقن  مشش  لصف  رد  و  متفرگ : دای  ار  نآ  زور  هدزناپ  تّدم  رد  نم  زومایب و  ار  دوهی  طخ  دومرف : دش و  لاحشوخ  وا  مدناوخ  ترضح 
ینعی دناهدش  هدیمان  یحو  باّتک  هک  دندوب  رفن  هس  لهچ و  رخآ  ياهلاس  رد  دـناهتفگ  هک  دـش  نآرق  ناگدنـسیون  زا  یکی  دـیز  نبإ  تسا 

ار نآرق  هدوب و  ربمغیپ ص  روضح  رد  نارگید  زا  رتـشیب  تباـث  نب  دـیز  نیمه  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  هّدـع  هکنیا  زا  هک  نآرق  ناگدنـسیون 
هک دناهدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  تسا و  هتشاد  نآرق  يروآعمج  نتشون و  رد  شـشوک  ربمغیپ  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا  دنتـشونیم 

لئاسو اب  ار  دیز  دومرف  ربمغیپ  ِهّللا ] ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُریَغ  َنِینِمؤُملا  َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتسَی  ال   ] دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ 
 ] 901-790- نآرق  - دناهدرک لقن  زاب  دومرف و  ءالما  ار  هیآ  هکنیا  سیونب و  دومرف  دیـسر  ربمغیپ  روضحب  نوچ  دینک  رـضاح  یگدنـسیون 
هک دز  یتخـس  یلیـس  واـب  تفر و  رهاوخ  يهناـخب  رمع  هدـش  جراـخ  وـت  نید  زا  ترهاوـخ  دـنتفگ  شمالـسا  زا  لـبق  رمعب  هک  هحفص 8 ]

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   ] دوب هیآ  هکنیا  هک  داتفا  ياهتشونب  هناخ  يهشوگ  رد  شمشچ  دش  مارآ  شمشخ  نوچ  دش و  هدیشارخ  شتروص 
ام هط  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   ] دید ار  هتـشون  هکنیا  هناخ  رگید  هشوگ  رد  زاب  و  َنِینِمُؤم ] ُمتنُک  نِإ  ات  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َحَّبَس 

-314-226- نآرق . - تفریذپ مالـسا  درک و  مرن  ار  وا  لد  تایآ  هکنیا  ندناوخ  ینـسُحلا و  ُءامـسَألا  َُهل  ات - یقـشَِتل - َنآرُقلا  َکیَلَع  انلَزنَأ 
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دـش ماهلا  واب  نآرق  هک  لوا  نآ  زا  ربمغیپ  هک  دـنکیم  نشور  یبوخب  بلاطم  هکنیا   516-492- نآرق -480-398- نآرق -345-320- نآرق
يور تسا  هدیسریم  ياهیآ  هک  جیردتب  تسا و  هدوبن  دّلجم  کی  رد  نآرق  تسا  ملسم  تسا  هتشاد  نآ  يرادهاگن  نتـشون و  رد  شـشوک 

رتش و يهناش  ناوختـسا  تسوپ و  ریرح و  دیفـس و  ياهگنـس  هراپ  هدوب و  امرخ  يهلخن  ياههبوچ  هک  تسا  هدشیم  هتـشون  زور  نآ  لئاسو 
يور زا  هدرک  وجتـسج  ار  نآرق  نم  هک  هدـش  لـقن  تباـث  نب  دـیز  زا  تسا : یناـجنز  نآرقلا  خـیرات  متفه  لـصف  رد  هـک  ناـنچ  دنفـسوگ 

درک ّتیـصو  نمب  ربمغیپ  دومرف  هک  هدش  لقن  ریما  ترـضح  زا  زین  مدومن و  يروآعمج  مدرم  ياههنیـس  اهگنـس و  هتخت  لخن و  ياههبوچ 
ربـمغیپ هک  تسا  هدـش  لـقن  قداـص  ترـضح  زا  زین  داد و  ماـجنا  ار  راـک  هکنیا  ترـضح  نآ  نک و  عـمج  ار  نآرق  نـم  نـفد  زا  سپ  هـک 

نآرق هک  دـیراذگن  دـینک و  عمج  ارنآ  تسا  اـهساطرق  ریرح و  هفیحـص و  رد  نم  هاـگباوخ  تشپ  رد  نآرق  یلع  اـی  دومرف  ریما  ترـضحب 
عمج يدرز  يهچراپ  رد  ار  نآرق  هتـشاد  لوغـشم  راک  نیاب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  دندومن و  عیاض  ار  تاروت  دوهی  هکنانچ  دوش  عیاض 

رد نآرق  هک  دنراد  قاّفتا  مالسا  نیخّروم  هک  دوشیم  هدافتسا  یناجنز  نآرقلا  خیرات  میدن و  نبإ  تسرهف  زا  دومن . رهم  ار  نآ  رـس  دومرف و 
هدرک لقن  تسرهف  باتک  رد  میدن  نبإ  تسا  هدوب  صاخشا  دزن  رد  نآ  يهتـشون  مه  هدوب و  ظوفحم  مدرم  ياههنیـس  رد  مه  ربمغیپ  نامز 

[4  ] ءادرد وبا  [ 3  ] نامعن نب  دیبع  نب  دعس  [ 2  ] مالسلا هیلع  یلع  [ 1  ] دندرک عمج  ار  نآرق  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  صاخشا  هکنیا  هک  تسا 
نآرقلا خیرات  لقن  بجومب  هچرگا  تباث . نب  دـیز  هحفص 9 ] [ ] 7  ] بعک نب  یبا  [ 6  ] نامعن نب  دیز  نب  تباث  دـیز  وبا  [ 5  ] لبج نب  ذاعم 

دیز لبج و  نب  ذاعم  بعک و  نب  یبا  هک  درک  نانیمطا  ناوتیم  اهنآ  راتفگ  عومجم  زا  یلو  دنراد  فالتخا  هّدـع  هکنیا  رد  نیخّروم  یناجنز 
تافو زا  دعب  دنکیم  مکح  ثیدح  خیرات و  دش و  هراشا  هک  يروطب  مالسلا  هیلع  یلع  ریما  ترضح  اما  دناهتـشاد و  ار  نآرق  مامت  تباث  نب 

لقن هدـیبع  وبا  تآارقلا  باتک  زا  باتک  یقرواپ  متـشه  لـصف  یناـجنز  نآرقلا  خـیرات  رد  هکناـنچ  دومرف  نآرق  يروآعمجب  مادـقا  ربمغیپ 
ترضحنآ تافو  زا  دعب  هتـشاد و  ار  نآ  زا  يرادقم  رگید  یـضعب  هدومن و  يروآعمج  ار  نآرق  مامت  ربمغیپ  باحـصا  زا  یـضعب  هک  تسا 

تسا نکمم  هتشاد و  ظفح  ار  نآرق  ع ]  ] یلع دومرف ! لیمکت  ربمغیپ  زا  دعب  ای  هتـشاد  مامت  نآرق  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ایآ  و  دناهدومن . لیمکت 
هدش نآرق  عمج  فورصم  ترضحنآ  تّمه  تقو و  ربمغیپ  زا  دعب  هک  تسا  ملسم  ای  روهشم  هکنیا  هدوبن و  ترضحنآ  دزن  نّودم  نآرق  هک 

نّودـم نآرق  تروصب  هدومن و  يروآعـمج  ار  ناوختـسا  گنـس و  لـیبق  زا  هقرفتم  لـئاسو  يور  ياههتـشون  ناـمه  هک  تسا  نآ  دوـصقم 
هکنیا هدومرف  روتسد  هک  تسا  لامتحا  نیمه  دیفم  قداص  ترضح  زا  دش  لقن  هک  ترضح  نآب  ربمغیپ  ّتیصو  رد  هکنانچ  تسا  هدروآرد 
نآرق رد  ع »  » یلع هک  هدش  لقن  دیفم  داشرا  باتک  زا  یناجنز  نآرقلا  خیرات - متـشه  لصف  رخآ  رد  دیامن و  نیودت  ار  قّرفتم  ياههتـشون 
باتک رد  مه  یطویـس  تشون و  نآ  رد  لیـصفت  روطب  ار  تایآ  لیوأت  دوصقم و  ریـسفت و  تشون و  مّدقم  خـسان  رب  ار  خوسنم  تایآ  دوخ 

. تسا هدرک  لقن  دیفم  داشرا  زا  ار  بلطم  هکنیا  ناقتا 

دناهتشاد ظفح  ربمغیپ  نامز  رد  ار  نآرق  هک  یئاهنآ  - 3

دندوب موتکم  ما  نبإ  ریمع و  نب  بعـصم  دش  هنیدم  دراو  ربمغیپ  نارای  زا  هک  یـسک  لّوا  دـناهدرک  لقن  ءارب  زا  نآرقلا : خـیرات  مجنپ  لصف 
ظافح دـنتفرگ و  دای  ار  نآرق  يدایز  يهدـع  هجیتن  رد  دـندش و  راکنیا  رومأم  لالب  رامع و  اهنآ  زا  دـعب  دـندش و  نآرق  میلعت  لوغـشم  هک 
تهج هکنیا  زا  دـنهدب و  دای  واـب  هک  درپسیم  نآرق  ظاـفح  زا  یکیب  ار  وا  ربمغیپ  درکیم  هنیدـمب  ترجه  هکم  زا  سک  ره  دـندش و  نآرق 
بلطم يهلابند  یناجنز  زین  دـندش و  هتـشک  نآرق  نیئراق  زا  رفن  داتفه  هنوعم  رئب  گنج  رد  دـنیوگیم  هک  يروطب  دـندش  دایز  نآرق  ظافح 

نیرجاهم زا  هدرک : یفّرعم  نآرق  ظفاح  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  ياهّدع  هک  تسا  هدرک  لقن  هدیبع  وبا  تآارقلا ]  ] باتک زا  هحفص 10 ] الاب [ 
هّللا دبع  رمع و  هّللا  دبع  هریره و  وبا  هفیذح و  يالوم  ملاس  هفیذح و  دوعسم و  نب  هّللا  دبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هحلط و  هعبرا و  يافلخ 
ذاعم تماص - نب  ةدابع  راصنا  زا  هملـس و  ما  هصفح و  هشیاع و  دندیمانیم و  هلدابع  ار  رفن  هس  هکنیا  هک  صاع  نب  ورمع  هّللا  دـبع  سابع و 
هدع هکنیا  زا  یـضعب  هک  هدرک  حیرـصت  دـلخم و  نب  هملـسم  دـیبع و  نب  ۀـلاضف  هیراج و  نب  عمجم  دـنتفگیم و  شاهمیلح  وبا  هک  لبج  نب 
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زین و  دـناهدوب . نآرق  ظاّفح  زا  مه  رماع  نب  ۀـبقع  یمرادـلا و  میمت  دـناهدرک . لـقن  زین  دـناهدرک و  لـیمکت  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  نآرق  ظـفح 
ربمغیپ نامز  رد  ار  نآرق  ثراح  نب  هّللا  دـبع  رتخد  هقرو  ما  هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  دعـس  نبإ  يهباحـصلا  تاقبط  باتک  زا  یناجنز 

. دشاب هناخ  لها  تعامج  تماما  يّدصتم  دوخ  يهناخ  رد  هک  دوب  هداد  روتسد  واب  ربمغیپ  دوب و  هدرک  عمج 

دومرفیم بیوصت  وا  دشیم و  هدناوخ  ربمغیپ  روضحب  نآرق  - 4

اهنآب وا  دندش  عمج  شرود  شباحـصا  تفریم  نوریب  هفوک  زا  دوعـسم  هّللا  دـبع  هک  زور  نآ  تفگ : یعخن  يهمقلع  يربط : ریـسفت  همدـقم 
تسا و تسرد  امـش  يهمه  تئارق  دومرف  میدرک  عازن  نآ  رد  ربمغیپ  روضحب  مراد . رطاخب  هک  دـینکن  عازن  نآرق  تئارق  رد  درک  شراـفس 

داتفه نم  میازفیب . دوخ  ملع  رب  مبایب و  اـت  متـسجیم  ار  وا  داتـسرف  ورف  شربمغیپ  هب  ادـخ  هک  ار  نآ  دـنادیم  رتهب  نم  زا  یـسک  منادـب  رگا 
دش و هضرع  تبون  ود  هک  رخآ  لاس  ات  دشیم  هضرع  شترـضح  رب  نآرق  ناضمر  هامب  هلاس  همه  متفرگ و  ارف  ربمغیپ  نابز  زا  نآرق  يهروس 
زا نآرقلا  خیرات  رد  یناجنز  یناوخیم . بوخ  وت  دومرفیم . مدناوخیم  شروضحب  نم  دشیم  غراف  مدرم  تئارق  عامتـسا  زا  شترـضح  نوچ 

ینآرق نیرخآ  نامثع  نآرق  دوب و  هدش  ضرع  ترضح  نآ  رب  ربمغیپ  باحصا  روهشم  ياهنآرق  هک  هدرک  لقن  يدمآ  راکبالا  راکفا  باتک 
هب هک  یتئارق  تسا . هدرک  لقن  یمان  ملاـع  نیریـس  نب  دّـمحم  زا  دـناوخیم و  تئارق  نآـب  ار  زاـمن  هشیمه  دـش و  ضرع  ربمغیپ  رب  هک  تسا 

لقن يوغب  يهنـسلا  حرـش  باتک  زا  دنناوخیم و  نآب  ار  نآرق  زورما  هک  تسا  یتئارق  نامه  هدش  ضرع  ترـضح  نآ  تافو  لاس  رد  ربمغیپ 
شروضح رد  هتشون و  ربمغیپ  يارب  دوب و  رـضاح  دش  نایب  هخوسنم  تایآ  هک  يریخا  يهضرع  هحفص 11 ] رد [  تباث  نب  دیز  تسا  هدرک 

هک تسا  لیلد  اهلوقنم  هکنیا  دـش . لّوا  يهفیلخ  نانیمطا  دروم  تهج  هکنیا  زا  درکیم . میلعت  تئارق  نآب  ار  مدرم  تافو  ماگنه  ات  دـناوخ و 
رد هکنانچ  هدمآ  طبـض  تباتکب و  یگمه  هدیـسر  واب  هچنآ  قباطم  هدومرف و  هجوت  نآب  دوخ  هدـش و  هتـشون  ربمغیپ  دوخ  روضح  رد  نآرق 

میدرکیم و فیلأت  عمج و  تاعطق  يور  زا  ار  نآرق  میدوب و  ربمغیپ  تمدخ  ام  تفگ : هدش  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  یناجنز  نآرقلا  خیرات 
هک یتاحفـص  نکیل  تفرگیم و  ماجنا  دوخ  درومب  مادـک  ره  ترـضح  نآ  روتـسد  بجومب  هک  تایآ  بیترت  زا  دوب  ترابع  فیلأـت  هکنیا 

دناسرت ار  ترـضح  نآ  اهنآ  داسف  یگدنکارپ و  زا  دـنک و  عمج  ار  اهنآ  هک  دومرف  رما  ع ]  ] ّیلعب تهج  هکنیا  زا  دوب . قّرفتم  میدوب  هتـشون 
ًاموَی اوُقَّتا  َو   ] دوب هیآ  هکنیا  دش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  ياهیآ  نیرخآ  نیخّروم  قافتاب  بیرق  توهش  بجوم  زین  دوشن و  دوهی  تاروت  لثم  هک 
هرقب هروس  زا  يهیآ  نیمداتـشه  تسیود و  رد  ار  هکنیا  دومرف  روتـسد  ربمغیپ  هک  هدـش  لقن  نارگید  سابع و  نبإ  زا  ِهّللا ] َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُرت 

زا هرقب  يهروس  رخآ  رد  يروباشین   775-721- نآرق . - دهدب رارق  اجنآ  رد  ار  هیآ  هکنیا  هک  دوب  هتفگ  ترـضح  نآب  لیئربج  دنهد و  رارق 
تـسا نآرق  يهیاپ  هناوتـسا و  تسا  هدش  دای  هرقب  مان  نآ  رد  هک  ياهروس  نآ  دومرف : هک  ربمغیپ  زا  هدش  تیاور  تسا : هتـشون  دوخ  ریـسفت 

امب نآرق  زا  هیآ  هد  ربـمغیپ  دـنتفگ : بعک  نـب  ّیبا  دوعـسم و  هـّللا  دـبع  هـک  تـسا  حوـتفلا  وـبا  ریـسفت  يهمّدـقم  رد  دـیریگب و  داـی  ار  نآ 
تایآ بیترت  نیمه  اـب  نآرق  هکنیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیاـب  سپ  تخومآـیم . اـمب  رگید  تیآ  هد  میتفرگیم  داـی  یبوخب  نوچ  تخومآـیم و 
باـتک تروصب  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  نآ  ع ]  ] یلع طـقف  تسا و  هدـش  بترم  هدـش و  هتـشون  ربمغیپ  دوخ  ناـمز  رد  اـه  هروس  هدـش و  میـسقت 

نب دـیز  نآرق  لـثم  هدوب  تقو  ناـمه  رد  هک  يرگید  ياـهنآرق  روطنیمه  هدومرف و  يریگولج  یگدـنکارپ  هقرفت و  زا  هک  تسا  هدروآرد 
لئاسو اریز  هدوبن  ّبترم  مّظنم و  تسا  هدوب  ربمغیپ ص  تمدـخ  رد  هک  ینآرق  زا  رتهب  مه  اهنآ  هحفص 12 ] ملسم [  بعک  نب  یبا  ای  تباث 

نیمه یـضتقم  سپ  دناهدوب  تایآ  ندیـسر  راظتناب  هدوبن و  مامت  نآرق  زونه  ربمغیپ  تایح  رد  هوالعب  هدوبن و  یـضتقم  هکنیا  زا  شیب  اهنآ 
نآرق رد  هک  هوالعب  دـش  هکنانچ  دـیآرد  مظنم  باـتک  تروصب  دـش  ماـمت  هکنآ  زا  دـعب  دوش و  تشاد  داـی  فلتخم  تاـعطق  رد  هک  تسا 
تـسا ینیقی  لیلد  دوخ  هک  دوه ] ٍتایَرَتفُم -] ِِهلثِم  ٍرَوُس  ِرـشَِعب  اُوتأَف   ] و هرقب ] ِِهلثِم ]- نِم  ٍةَروُِسب  اُوتأَف   ] لثم تسا  هدـمآ  ررکم  هروس  يهملک 
ریسفت يهمّدقم  رد  یـسولآ   504-458- نآرق -448-412- نآرق . - نآرق ماـمت  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  لوزن و  نارود  رد  اـههروس  نییعت  رب 
هتشون ربمغیپ  نامز  رد  نآرق  تسا : هتشون  تایسلبارطلا ] لئاسم   ] باوج رد  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  یضترم  دیس  زا  یناعملا  حور  مانب  دوخ 
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زا رفن  دـنچ  و  دـیامرف . بیوصت  دوش و  هضرع  واب  اـت  دـندناوخیم  شروضح  دـندرگیم و  ظـفح  دـندادیم و  سرد  ار  نآرق  اریز  تسا  هدوب 
هیوبیـس و باتک  هک  روطنامه  و  دـندناوخ . شروضح  مامت  ار  نآرق  تبون  دـنچ  رد  نآ  ریغ  دوعـسم و  نبإ  بعک و  نب  یبا  لـثم  باحـصا 
رد ظفح  ترهش و  يهطساوب  نآرق  دندادیم . صیخشت  ار  نآ  دوز  مدرم  مومع  رظن  رد  ترهـش  يهطـساوب  دادیم  رییغت  یـسک  رگا  ار  ینزم 

. تسین هجوت  لباق  تسا  هدرک  یئاعدا  یسک  رگا  دهد و  رییغت  ار  نآ  دناوتب  یسک  هک  دوب  نآ  زا  رتالاب  اههرطاخ 

ص]  ] لوسر ترضح  تلحر  زا  دعب  نآرق  يروآعمج  - 5

زا يدایز  يهّدع  دنتـشک  ار  وا  داتـسرف و  وا  عفدب  ینوشق  رکب  وبا  دش و  تّوبن  یعّدم  همامی  رد  باّذک  يهملیـسم  هک  ربمغیپ  تافو  زا  دـعب 
تایآ زا  ياهیآ  رمع  هدش . لقن  دواد  یبا  نبإ  ناقتا  باتک  زا  یناجنز  نآرقلا  خیرات  رد  هک  يروطب  دـندش  هتـشک  نآرق  نایراق  نیملـسم و 

هک داتفا  رکف  نیاب  زور  نآ  زا  و  ِهِّلل ] ّانِإ  : ] تفگ وا  تسا  هدـش  هتـشک  هملیـسم  اب  گنج  رد  هک  هدوب  سک  نالف  اب  دـنتفگ  دیـسرپ  ار  نآرق 
هدرکن ربمغیپ  هک  يراکب  مادـقا  تسا  راوشد  ام  رب  هدرکن  ربمغیپ  نوچ  هک  تشاد  راکنا  وا  یلو  درک  رارـصا  رکب  وباـب  دـنک  عمج  ار  نآرق 

وبا رب  مادقا  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لقن  تباث  نب  دیز  زا  یناجنز  نآرقلا  خیرات  رد  مه  و  میدن ، نبإ  هحفص 13 ]  ] 409-394- نآرق . - تسا
مهّتم ار  وت  ياهدوب و  یحو  بتاـک  یتـسه و  لـقاع  ناوج و  وت  تفگ  درک و  فیلکت  نمب  وا  درک و  یـضار  ار  وا  رمع  اـت  دوب  راوـشد  رکب 

راک تفگ  وا  مهدب  ماجنا  نم  هدرکن  ربمغیپ  هک  يراک  هنوگچ  متفگ  دوب و  راوشد  راک  هکنیا  مه  نم  رب  نکب و  مادـقا  راک  نیاب  مینادیمن 
نادرم ياههنیس  دیفس و  گنس  تاعطق  امرخ و  يهلخن  ياههخاش  يور  زا  هکنیا  ات  منک  مادقا  هک  تساوخیم  نم  زا  هتسویپ  تسا و  يریخ 

يراـصنا يهمیزخ  یبا  دزن  طـقف  رخآ ] اـت  ِهیَلَع  ٌزیِزَع  مُکِـسُفنَأ  نِم  ٌلوُسَر  مُکَءاـج  دََـقل   ] ار هئارب  يهروس  رخآ  يهیآ  مدومن و  يروآعمج 
هدرک لقن  باهش  نبإ  زا  هبقع  نب  یسوم  يزاغم  باتک  زا  هک  ناقتا  باتک  زا  یناجنز  مه  -591-649 و  نآرق . - تشادن يرگید  هک  متفای 

داد روتـسد  دوش  صقان  نآرق  هک  دیـسرت  رکب  وبا  دـندوب  هدـش  هتـشک  نآرق  نایراق  زا  يدایز  يهّدـع  نوچ  همامی  گنج  زا  دـعب  هک  تسا 
دروآ نآرق  زا  ياهیآ  سک  ره  دننیشنب و  دجسم  رد  هک  داد  روتسد  تباث  نب  دیز  رمعب و  دندروآ و  دوب  هتـشون  ای  ظوفحم  مدرم  دزن  هچنآ 

زا روظنم  دروایب و  هتفرگارف  ربمغیپ  زا  ار  نآرق  زا  يزیچ  سک  ره  هک  هنیدم  رد  درک  نالعا  رمع  دنسیونب و  دنداد  تداهـش  مه  رفن  ود  هک 
هدـش هضرع  ترـضح ص  نآ  رب  ریخا  يهضرع  رد  ربمغیپ  تاـفو  لاـس  رد  هیآ  هکنیا  دـنهدب  تداهـش  هک  تسا  هدوب  نآ  رفن  ود  تداـهش 

یبا دزن  طـقف  ار  هئارب  يهروس  رخآ  يهیآ  هک  هتفگ  تباـث  نب  دـیز  تهج  هکنیا  زا  تسا و  هدـش  هتـشون  هدـناوخ و  شروـضح  رد  تسا و 
وبا رماب  تباث  نب  دیز  نیخّروم  لقن  بجومب  سپ  میدرکن  ادیپ  دـهاش  ود  هیآ  هکنیا  يارب  هک  تسا  نآ  دوصقم  يرگید و  هن  متفای  همیزخ 

. تسا هدوب  ربمغیپ  هجوز  هصفح  شرتـخد  دزن  رمع  توف  زا  دـعب  هداد و  رمعب  مه  وا  هداد و  واـب  هدروآرد و  باـتک  تروصب  ار  نآرق  رکب 
دنشاب هتشاد  زارتحا  تباث  نب  دیز  رکب و  وبا  ارچ  نآرق  يروآعمجب  ربمغیپ  شرافس  دوجو  اب  لّوا : تسا  ّتقد  یـضتقم  بلطم  هس  رد  اجنیا 
نآرق مّود : هحفص 14 ] دوش [ ! ماجنا  وا  رارـصاب  دنک و  عیجـشت  ار  اهنآ  رمع  هکنیا  ات  تسا  هدرکن  نآب  مادقا  ربمغیپ  نوچ  هکنآ  تبـسانمب 
دندرک نالعا  ارچ  میتفگ  رتشیپ  هک  يروطب  هدوب  دّدعتم  هک  هتشون  نآرق  دوجو  اب  بوتکم و  مه  هدوب و  ظوفحم  مه  ربمغیپ  توف  عقوم  رد 

هیلع یلع  هک  تسا  نیخّروم  قاـفتا  دروـم  مّوـس : دـشاب ! رفن  کـیدزن  طـقف  هئارب  رخآ  يهیآ  دنونـشب و  مدرم  زا  هک  دنتـسشن  دجـسم  رد  و 
تسا هدوبن  رتمک  تباث  نب  دیز  زا  تایآ  نآرق و  اب  ربمغیپ و  اب  ترـضح  نآ  يهطبار  تسا و  هدوب  نآرق  عماج  نآرق و  يهدنـسیون  مالـسلا 
بتاک هکنیا  تبـسانم  هب  تباث  نب  دیز  زا  هدشن و  هدافتـسا  ترـضح  نآ  زا  تسین و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مسا  ارچ  نآرق  عمج  هکنیا  رد  سپ 

رگا يروآعمج  زا  تباـث  نب  دـیز  رکب و  وبا  زارتحا  دوش : هتفگ  دروم  هکنیا  رد  تسا  نکمم  هچنآ  دناهتـساوخ ! ار  مادـقا  هکنیا  هدوب  یحو 
هدرک عیجـشت  ار  اهنآ  رمع  یلو  دننک  يروآعمج  ار  تایآ  مامت  دنناوتب  دناهدوبن  نئمطم  هک  تسا  هدوب  تهج  هکنیا  زا  دیاش  دـشاب  تسار 
هچنآ رب  هوالع  هک  تسا  هدوب  ّتقد  لامک  يهطساوب  دناهدرک  مومعب  يهعجارم  زاب  نآرق  ظافح  اههتـشون و  اب  هک  مّود  تمـسق  رد  تسا و 

صوصخب دوشن و  دوقفم  طقاس و  نآرق  زا  ياهملک  هک  دناهتفرگ  هتشاد  هچ  ره  سک  ره  زا  دناهدرک و  وجتسج  تسا  هتـشاد  تباث  نب  دیز 
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و تسا : هدوب  مالسا  ساساب  یگرزب  تمدخ  هتـسیاش و  رایـسب  لمع  هکنیا  دشاب و  نانیمطا  لامک  بجوم  هک  دناهتـشون  رفن  ود  تداهـش  اب 
زا تسا  هتشادن  مه  ار  هچنآ  هتـشاد و  هتـشون  دیز  دوخ  نوچ  تفگ  ناوتیم  تسین  ریما  ترـضح  مسا  يروآعمج  هکنیا  رد  هک  مّوس  بلطم 

هدـش هدافتـسا  مه  ترـضح  نآ  زا  تسا  نکمم  تسین  یمان  صوصخلاب  هدـش  هتفرگ  هک  نارگید  زا  نوچ  هدرکیم و  لاؤس  ءاّرق  ظاّـفح و 
. دناهدربن مسا  یلو  تسا 

نامثع يهلیسوب  مّوس  تبون  رد  نآرق  يروآعمج  - 6

ای بوصا  لاعت و  ای  ّمله و  اوتـصنا و  ای  اوعمـسا   ] الثم هتـشادن  یتوافت  ینعم  رد  هک  دـناهدناوخیم  فلتخم  یظافلاب  ار  نآرق  ربمغیپ  نامز  زا 
هحفـص 15] دندرکیم [  هعجارم  ربمغیپ ص  هب  دشیم  دیلوت  یفالتخا  رگا  یهاگ  دندرکیم و  ظّفلت  مدرم  درادـن  یفالتخا  ینعم  رد  هک  موقا ]

لقن ریبز  نب  ةورع  زا  هک  يراخب  زا  دنکیم  لقن  نآرقلا  خـیرات  رد  یناجنز  دـهاش : هنومن و  يارب  دومرفیم . بیوصت  ار  ود  ره  ترـضح  نآ 
هک دـناوخیم  يروج  ار  ناـقرف  يهروس  میکح  نب  ماـشه  هک  ربمغیپ  تاـیح  رد  مدینـش  نم  تفگ : مّود  يهفیلخ  باـطخ  نب  رمع  هک  هدرک 

تمدخ نوچ  مدینـش  نینچ  ربمغیپ  زا  تفگ  یناوخیم ! نینچ  ارچ  هک  متخیوآرد  واب  مدـش و  ّریغتم  نم  دوب  هدومرفن  میلعت  نمب  ارنآ  ربمغیپ 
نمب هک  يروط  نآ  مه  نم  ناوخب  دومرف  نمب  دوب و  هدرک  میلعت  واب  ربمغیپ  هک  روط  ناـمه  دـناوخ  وا  ناوخب و  دومرف  میتفر  ترـضح  نآ 

دجـسمب تفگ  بعک  نب  ّیبا  تسا  هتـشون  دوخ  ریـسفت  يهمّدـقم  رد  يربـط  زین  و  تسا . حیحـص  ود  ره  دومرف  مدـناوخ  دوب  هدومرف  میلعت 
رفن ود  ام  فالخ  رب  ارنآ  دـمآ و  ثلاث  یـصخش  زاـب  دـناوخ  نم  تئارق  ریغب  ارنآ  دـمآ و  يرگید  مدـناوخ . لـحن  يهروس  زاـمن  رد  متفر و 

مه نم  دندناوخ  اهنآ  دومرف  تئارقب  راداو  ار  کی  ره  ترضح  نآ  میدش  بایفرـش  ربمغیپ  روضح  متفرگ و  ار  اهنآ  تسد  نم  درک  تئارق 
ّنإ  ] دومرف باوج  رد  ترـضح  نآ  تسا  زیاج  فلتخم  ياـهتئارق  هنوگچ  هک  میدرک  بّجعت  اـم  و  دومرف . بیوصت  ار  همه  تئارق  مدـناوخ 

باـتک زا  یناـجنز  نآرقلا  خـیرات  رد  مناوـخب . تغل  تفهب  ار  نآرق  تسا . هدـش  رما  نمب  فرحا ] ۀعبـس  یلع  نآرقلا  أرقأ - نأ  ینرمأ  هـّللا 
نم نولّوألا  نوقباّسلا  و   ] دـناوخ نینچ  ار  هیآ  هکنیا  باطخ  نب  رمع  تفگ  يراصنا  رماع  نبإ  رمع  هک  تسا  هدرک  لـقن  هدـیبع  وبا  لـئاضف 

تباث نب  دیز  درک  ظّفلت  واو ]  ] نودب درک و  عطق  راصنا ]  ] يهملک زا  ار  نیّذلا ]  ] يهملک هک  ناسحاب ] مهوعّبتا  نیّذلا  راصنألا  نیرجاهملا و 
َو  ] دناوخ یبا  دیـسرپ  وا  زا  رمع  دـش  رـضاح  نوچ  دـینک  رـضاح  ار  بعک  نب  ّیبا  تفگ  رمع  درک  ظّفلت  واو ]  ] اب مُهوُعَبَّتا ] َنیِذَّلا  َو   ] تفگ

ربمغیپ هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ  ّیبا  دراد  ّساوح  لالتخا  ینعی  درک  هراشا  دوخ  ینیبب  تشگنا  رـس  اـب  نیرـضاح  زا  یکی  واو ]  ] اـب َنیِذَّلا ]
ّربلا دبع  نبإ  زا  نآرقلا  خیرات  رد  یناجنز   485-470- نآرق -363-334- نآرق . - یتخورفیم مدنگ  وت  تقو  نآ  داد و  دای  نمب  روط  هکنیا 

هحفـص 16] يهیآ [  هکنیا  یهدـیم  هزاـجا  دندیـسرپ : کـلام  ماـما  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  بهو  نب  هّللا  دـبع  زا  وا  هـک  تـسا  هدرک  لـقن 
یلع نآرقلا  لزنا   ] دومرف ربمغیپ  تسا و  زیاـج  تفگ  هّللا ] رکذ  یلا  اوضماـف   ] میناوخب روط  هکنیا  ِهّللا ] ِرکِذ  یلِإ  اوَعـساَف   ] ار هعمج  يهروس 

تارابعب ار  ثیدح  دافم  و  دیناوخب . دوش  مهارف  هک  مادک  رهب  هدـش و  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  ینعی  هنم ] رّـسیت  ام  اوأرقاف  فرحا  ۀـعبس 
دروم هک  تسا  ّتنـس  لها  نیثّدحم  يهلیـسوب  ربمغیپ  زا  راتفگ  هکنیا  لقن  هچرگا  دـناهدرک . تیاور  دـش  لقن  مه  ولج  رد  هکنانچ  فلتخم 

هک یظّفلت  روج  رهب  هک  ظّفلت  ینعی  فرح  زا  دوصقم  دناهدرک و  ثحب  بلطم  هکنیا  فارطا  رد  مه  هعیش  نیرّسفم  یلو  تسین  هعیـش  لوبق 
ّنا  ] دـناوخیم کلام  سنا  تسا : هدرک  لقن  شمعا  زا  یناجنز  و  دوشن . هداد  يرییغت  هملک  ینعمب  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  دـشاب  نکمم 

ینعم کیب  هس  ره  يدها ] موقا  بوصا   ] داد باوج  سنا  تسا . اًلِیق ] ُمَوقَأ   ] هیآ تفگ  واب  یـسک  الیق ] بوصا  أطو و  ّدـشا  یه  لیّللا  ۀئـشان 
دـش و دایز  تئارق  فالتخا  یـصخش  يهقیلـس  لاـمعا  اـی  هظفاـح  فـالتخا  اـب  ربمغیپ ص  زا  تـالوقنم  نیمه  يور  تروص  ره  رد  تسا .

فالتخا هکنیا  دنتخومآ  فلتخم  للمب  ار  نآرق  دندش و  هدـنکارپ  فلتخم  ياهروشک  رد  نیملـسم  هک  نامثع  نامز  ات  دـش  رتدایز  مکمک 
- نآرق . - تسا رتحیحـص  نم  تئارق  درکیم  اعّدا  کی  ره  هک  دـندرکیم  عازن  رگیدـکی  اب  نآرق  نیمّلعم  اهناوج و  هک  يروطب  دـش  رتداـیز 

باحـصا زا  هک  نامیلا  نب  ۀفیذح  قاحـسا : نب  دّمحم  زا  میدن  نبإ  تسا و  هدرک  لقن  يراخب  زا  نآرقلا  خـیرات   786-769- نآرق -50-20
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تفر هنیدمب  تسا  دایز  یلیخ  اجنآ  رد  فالتخا  هکنیا  دش  هّجوتم  دوب  کنج  يههبج  رد  ناجیابرذآ  ای  قارع  رد  هدوب  ربمغیپ  مرتحم  رایسب 
تباث و نب  دـیز  نامثع  سرب . ناشدادـب  دـننک  فالتخا  يراصن  دوهی و  دـننام  هکنآ  زا  شیپ  باـیرد و  ار  تّما  هکنیا  تفگ  ناـمثع و  دزن 

داتسرف رمع  رتخد  هصفح  دزن  دنسیونب و  نآرق  هک  درک  رومأم  ار  ماشه  نبإ  ثراح  نب  نمحّرلا  دبع  صاع و  نب  دیعـس  ریبز و  نب  هّللا  دبع 
نایم رگا  هک  داد  روتـسد  اهنآب  دندروآ و  دوب  وا  دزن  میتفگ  هکنیا  زا  شیپ  هک  يروطب  دوب و  هدش  هتـشون  رکب  وبا  نامز  رد  هک  ار  ینآرق  و 

هحفـص هدش [  لزان  شیرق  نابزب  نآرق  نوچ  دنـسیونب  شیرق  نابزب  ار  فالتخا  دروم  دش  فالتخا  يزیچ  رد  تباث  نب  دیز  اب  اهنآ  رفن  ود 
راصنا شیرق و  زا  هک  دـشیم  لیکـشت  رفن  هدزاود  زا  نآرق  تباتک  نمجنا  تسا : هدرک  لـقن  نیخروم  یـضعب  زا  نآرقلا  خـیرات  تسا . [ 17

هک تسا  هدوب  هکنیا  شروظنم  دـینک و  ربص  دـیدش  دّدرم  یتیآ  رد  نوچ  تفگ  اهنآب  نامثع  هک  تسا : هدرک  لقن  نیریـس  نبإ  زا  دـندوب و 
نبإ زا  دنـسیونب . ار  نآ  هاگنآ  تسا  هدش  ضرع  ربمغیپ  روضح  هبترم  نیرخآ  رد  هچنآ  اب  دوشب  قباطم  دیدرت  دروم  تیآ  نآ  ات  دننک  لّمأت 

ربمغیپ ص رب  ریخا  يهضرع  رد  هک  دـش  تباـث  هچنآ  دـندرک و  قاـّفتا  ربمغیپ  باحـصا  نآرق  نتـشون  عقوم  رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  رجح 
تباث نب  دیز  مردپ  هک  تباث  نب  دیز  نب  ۀجراخ  زا  تسا  رجح  نبإ  يهتفگ  زا  زین  و  دـندرک . كرت  ار  یقب  ام  دـندرک و  تبث  هدـش  ضرع 

هیآ میتفاـی و  يراـصنا  تباـث  نب  ۀـمیزخ  یبا  دزن  میدرک  وجتـسج  نوچ  مدوب  هدینـش  ربمغیپ ص  زا  ار  یتیآ  نآرق  نتـشون  عقوم  رد  تفگ 
هک دوشیم  موـلعم  راـتفگ  هکنیا  زا  میتـشون و  دوـخ  فحـصم  رد  ارنآ  و  ِهیَلَع ] َهّللا  اوُدَـهاع  اـم  اُوقَدَـص  ٌلاـجِر  َنِینِمؤُـملا  َنِم   ] تسا هکنیا 
دیز دوخ  هکنیا  اـب  هدوبن  روظنم  هکنیا  رگا  و  تسا ، هدوب  ربمغیپ ص  رب  ریخا  يهضرع  ءزج  دوش  مولعم  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  وجتـسج 

درومیب هیآ  نتـشون  نآ  زا  دعب  ندرک و  ادیپ  وجتـسج و  صّحفت و  سپ  تسا  هدـناوخ  ار  نآ  ربمغیپ  هک  هتـسنادیم  هتـشاد و  غارـس  ار  هیآ 
ع]  ] ّیلع مدینش  تفگ  همقلع  نب  دیوس  هک  تسا  هدرک  لقن  یناتسرهش  ریسفت  يهمّدقم  زا  نآرقلا ] خیرات  مهو   ] 734-667- نآرق . - تسا

لوسر باحـصا  نم  ءالم  نم  ّالا  اهقرحا  ام  هّللا  وف  فحاصملا  قارحا  مکلوق  نامثع و  رما  یف  ّولغلا  مکاـّیا و  هّللا  هّللا  ساـّنلا  اـهّیا   ] دومرفیم
رد ار  راک  هکنیا  هک  ادخب  دنگوس  هتخوس ، ار  اهنآرق  وا  هک  دینکن  يورهدایز  ّولغ و  نامثع  ّقح  رد  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم  يا  ینعی  هّللا ]

تفگ ناـمثع  تسا  رتهب  نم  تئارق  تفگیم  یـسک  ره  دـندرک و  فـالتخا  مدرم  نوچ  و  داد . ماـجنا  ربمغیپ  باحـصا  زا  ياهّدـع  روضح 
 ] دـهاوخ رتدایز  فالتخا  هکنیا  امـش  زا  دـعب  هک  منک  رـصحنم  نآرق  کـیب  ار  مدرم  مهاوخیم  نم  دـناشکیم و  رفکب  ار  مدرم  راـک  هکنیا 

هّللا دـبع  بعک و  نب  ّیبا  نآرق  يروآعمج  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  سواط  نب  ّیلع  زا  یناجنز  میدیدنـسپ . ار  وا  يأر  اـم  دـش  هحفص 18 ]
یلوقب ای  تخوس و  هتفرگ و  ار  هفیذـح  يالوم  ملاس  دوعـسم و  هّللا  دـبع  نآرق  نامثع  دـندرک و  تفلاخم  هفیذـح  يالوم  ملاـس  دوعـسم و 

راـهچ نمجنا  يهلیـسوب  هچ  یناـجنز  میدـن و  نبإ  لـقن  بجومب  هجیتن  رد  درک . يروآعمج  ع ]  ] ّیلع يأرب  ار  نآرق  تسـش و  بآـب  رگید 
يهّیقب دوب و  قفاوم  مه  اب  اهنآ  مسر  هک  دش  هتـشون  نامثع  رماب  نآرق  هخـسن  شـش  ای  نآرق  راهچ  ع ]  ] ّیلع يأرب  ای  يرفن  هدزاود  ای  يرفن 

تشادهگن دوخ  يارب  ار  یکی  دش  هتـشون  هک  یئاهنآ  زا  درک و  ّدر  شدوخب  دوب  هتفرگ  هصفح  زا  هک  ینآرق  درب و  نیب  زا  نامثع  ار  اهنآرق 
يارب مه  ار  یکی  داتسرف و  هّکمب  ار  نآرق  کی  هتشون  شش  ار  اهنآرق  ددع  هکنآ  يهتفگ  ربانب  داتسرف و  ماش  هفوک و  هرصبب و  نآرق  هس  و 

وبا نامه  ارهاظ  هک  ار  سیق  نب  رماع  دهد و  میلعت  نآرق  نامهب  ار  هنیدم  مدرم  هک  درک  رومأم  ار  تباث  نب  دـیز  تشاد و  هاگن  هنیدـم  لها 
دبع یبأب  روهـشم  هعیبر  نب  بیبح  نب  هّللا  دـبع  درک و  هناور  هرـصبب  نآرق  اـب  هدوب  يرعـشا  ياـسوم  وبا  ردارب  يرعـشا  سیق  نب  رماـع  هدرب 

دالوا زا  هک  يرمع  هّللا  لضف  نبإ  نآرقلا : خی  داتسرف . ماشب  ار  باهش  نبإ  ةریغم  داتسرف و  هفوکب  نآرق  اب  تسا  ءاّرق  زا  هک  یملـس  نمحّرلا 
هدوب و نامثع  ّطخب  ینامثع  فحصم  قشمد  دجسم  پچ  تسد  بناج  رد  هک  يرجه  متشه  نرق  طساوا  رد  هک  درک  لقن  تسا  هفیلخ  رمع 

ربانب و  «. 1» تسا ظوفحم  ناتـسلگنا  رد  نونکا  هدوب و  دارگنینل  يهناـخباتک  رد  دوجوم  نآرق  ناـمه  فحـصم  هکنیا  هک  دوریم  يوق  ّنظ 
ود نآ  دـسیونب و  يرگید  دـنک و  الما  یکی  هک  داد  روتـسد  ار  صاع  نب  دیعـس  تباث و  نب  دـیز  ناـمثع  نآرقلا  خـیرات  رد  یناـجنز  لـقن 
دیز نامثع  نآرقلا  خیرات  رد  یناجنز  لقن  ربانب  هک و  هرقب  يهروس  زا  فرح  کی  رد  رگم  دـنداد  ماجنا  فالتخا  نودـب  دـندش و  لوغـشم 

دنداد ماجنا  فالتخا  نودب  دـندش و  لوغـشم  ود  نآ  دـسیونب و  يرگید  دـنک و  الما  یکی  هک  داد  روتـسد  ار  صاع  نب  دیعـس  تباث و  نب 
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دیز نوچ  دناوخ و  ُتُوباّتلا ]  ] يرگید و  هوباّتلا ]  ] تفگ یکی  هحفص 19 ]  ] 309-307- یقرواپ  - هک هرقب  يهروس  زا  فرح  کی  رد  رگم 
تاعطق رب  ربمغیپ  دوخ  ناـمز  رد  نآرق  هک  تسا  ملـسم  هجیتن  رد   45-32- نآرق . - دندرمـش مّدـقم  ار  وا  تئارق  دوب  یحو  بتاک  تباث  نب 

رکب وبا  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  دش و  هتشون  دشیم  لزان  هک  جیردتب  هریغ  امرخ و  بوچ  دنفسوگ و  يهناش  دیفس و  کنس  زا  فلتخم 
ناـمز رد  هدروآرد و  باـتک  تروصب  هدـش  یغاـّبد  تسوپ  يور  دومن و  يروآعمج  فلتخم  تاـعطق  يور  زا  علّطم  صاخـشا  يهلیـسوب 
کیب درک  رصحنم  نئمطم  ربخ و  اب  صاخـشا  يهلیـسوب  ار  همه  درک و  عمج  دوب  ياهتـشون  نآرق  هچنآ  اهتئارق  فالتخا  يهطـساوب  نامثع 
باتک تسا . یقاب  نآ  يهجیتن  زورما  ات  هک  داتسرف  یمالسا  کلامم  فارطاب  هتشون  هخسن  دنچ  رد  ار  نآ  دوب و  اهنآ  لوبق  دروم  هک  تئارق 

نب ذاعم  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  دنتـشون . لماک  نآرق  رفن  دـنچ  هک  تسا  قاـّفتا  دروم  نیّدـلا : نبإ  يهمجرتب  یعفار  یفطـصم  نآرقلا  زاـجعا 
دوعـسم و نبإ  هک  يدعب  نانیمطا  دروم  ياهنآرق  يارب  دندوب  راک  ساسا  ناشیا  هک  دوعـسم . هّللا  دبع  تباث ، نب  دیز  بعک ، نب  ّیبا  لبج ،
زا سپ  بعک  نب  ّیبا  هّکم و  رد  دوعـسم  نبإ  دنتـشادیم . هضرع  ربـمغیپ ص  رب  ار  دوـخ  فحـصم  تبوـنب  تباـث  نب  دـیز  بـعک و  نـب  ّیبا 

تئارقب رمع  رخآ  ات  ترضح  نآ  تشاد و  هضرع  ترـضح  نآ  رب  ربمغیپ ص  تافو  لاس  رد  نآ  زا  سپ  تباث  نب  دیز  هنیدم و  رد  ترجه 
یـسیونور زا  هک  یماگنه  دیوگ : دیز  دندومن . باختنا  ندناوخ  يارب  ار  دـیز  فحـصم  ناناملـسم  تهج  هکنیا  زا  دومرفیم و  تئارق  دـیز 

متفاین ار  اًلیِدبَت ] اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَتنَی  نَم  مُهنِم  َو  ُهَبَحن  یضَق  نَم  مُهنِمَف  ِهیَلَع  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمؤُملا  َنِم   ] تیآ مدش  غراف  نآرق 
هرابود مدومن ، تایآ  ریاس  تسویپ  متفای و  تباث  نب  ۀمیزخ  دزن  ارنآ  هکنآ  ات  متفاین  مادکچیه  دزن  متشاد  هضرع  راصنا  نیرجاهم و  رب  ارنآ 

مان همیزخ  دزن  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  لاؤس  زا  سپ  دوبن  ِمیِظَعلا ] ِشرَعلا  ُّبَر  َوُه  اـت  ٌلوُسَر - مُکَءاـج  دََـقل   ] تیآ ود  متـشاد  هضرع  ار  نآ 
هحفــص 20]  ] 1119-1087- نآرق -1078-1054- نآرق -868-719- نآرق  - یّلقتــسم يهروـس  ارنآ  دوـب  هـیآ  هـس  رگا  متفاـی و  يرگید 

هـصفح نآرق  نامثع  هرابود  دوب  دوجوم  تایآ  مامت  مّوس  يهضرع  رد  و  مدرک ، قحلم  تئارب  يهروس  رخآب  دوب  رتمک  نوچ  یلو  متخاسیم 
يزور هک  تسا  رکاسع  نبإ  زا  رگید  تیاور  رد  و  دوبن . ود  نآ  نایم  یفالتخا  هنوگچیه  دومن  ربارب  وا  اب  ار  دوخ  نآرق  دـیز  تساوخ و  ار 
اجکی ار  همه  دندروآیم  وا  دزن  اهتسوپ  قاروا و  باحـصا  دروایب . دشابیم  ادخ  باتک  زا  يزیچ  وا  دزن  هک  ره  تفگ . دناوخ و  هبطخ  نامثع 
هدومن میلعت  وتب  ار  اـهنیا  دوخ  وا  ربـمغیپ و  زا  ياهدینـش  وت  ار  اـهنیا  يهمه  هک  داد  مسق  تساوخ و  کـی  کـی  ار  مادـک  ره  درک و  عمج 

تسا هدوب  ربمغیپ  یشنم  هک  تباث  نب  دیز  دنتفگ  دسیونیم ! هک  رتهب  همه  زا  دیسرپ . راک  هکنیا  زا  تغارف  زا  سپ  يرآ  تفگیم : وا  تسا !
نب دیز  دیوگب و  صاع  نب  دیعـس  تفگ : صاع . نب  دیعـس  دنتفگ : تسا ! رتهب  همه  زا  هک  ندرک  ظّفلت  حیـصف  بارعا و  رد  دیـسرپ  هاگنآ 

یئاههناش هلمج  زا  دنتشادیم  هضرع  وا  رب  ار  اهنآرق  باحصا  مدوب و  نامثع  دزن  یماگنه  هک  دنکیم  لقن  یناه  زا  سراف  نبإ  دسیونب . تباث 
ال [ ] ِلِّهَمَف [ ] هَّنَـسَتَی َمل   ] هب درک  حیحـصت  ار  اهنآ  نامثع  دوب ، هتـشون  قلخلل ] لیدـبت  ال   ] و لهمأف ]  ] و ّنستی ] مل   ] نآ رب  هک  دنفـسوگ  زا  دوب 

394-363- نآرق -362-350- نآرق -349-331- نآرق . - داتسرف بعک  نب  ّیبا  يارب  نم  يهلیسوب  ار  اهنآ  و  ِهّللا ] ِقلَِخل  َلیِدبَت 

نآرق ياههروس  اههیآ و  مظن  - 7

ترـضح نآ  دـندناوخیم و  شروضح  رد  شباحـصا  هدـش و  مّظنم  ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  نآرق  ياـههیآ  میتفگ  هکنیا  زا  شیپ  هک  يروطب 
ياهمـسا تسا : هتـشون  دوـخ  ریـسفت  يهمّدـقم  رد  يربـط  تسا . هدوـب  نـّیعم  ادـج و  کـی  ره  نآرق  ياـههروس  زین  دوـمرفیم و  بیوـصت 

يهروس تفه  نمب  تاروت  ياجب  دـنوادخ  تسا . هدومرف  ترـضح  نآ  دـنچ ، یتیاورب  نوچ  تسا  هدومرف  نّیعم  ربمغیپ  ار  نآرق  ياههروس 
 ] هروس رگید  یناثملا و  عبس  ياههروس  روبز  ياجب  و  نیئم ]  ] یتیآ دص  ياههروس  لیجنا  ياجب  دومرف و  ماهلا  ار  نآرق  لاوّطلا ] عبس   ] زارد

اهنآ زا  یکی  دـشیم  لزان  یتیآ  نوچ  دـشیم و  لزان  ربمغیپ  رب  اههروس  تسا : هتفگ  نامثع  دـنوادخ و  لّضفت  تسا و  هوالع  اه  هحفص 21 ]
مه تسا و  هدش  هتشون  بلطم  نالف  هیآ و  نالف  هک  راذگب  هروس  نآ  رد  ار  هکنیا  دادیم  روتسد  دومرفیم و  راضحا  دوب  تباتک  يّدصتم  هک 

يهناشن دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  تسا  هروس  ءزج  هّللا  مسب  هکنیا  رب  لالدتسا  هّللا و  مسب  ریـسفت  لّوا  رد  حوتفلا  وبا 
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تـسرهف باتک  مّوس  ّنف  رد  میدـن  نبإ  دوشیم . زاغآ  هّللا  مسب  اب  دوشیم  لزان  نم  رب  رگید  يهروس  نوچ  هک  تسا  هکنیا  هروس  ندـش  مامت 
بیترت اههروس و  ياهدع  دهاجم  ریشب و  نب  نامعن  نب  دّمحم  زا  تسا و  هتشون  هلوزن ] بیترت  هنیدم و  هّکمب و  نآرقلا  لوزن  باب   ] مانب یباب 

لوزن ّلحم  رد  رگا  تسا و  هتـشون  تسا  هدش  لزان  هنیدـمب  یّکم  يهروس  کی  زا  هچنآ  زین  تسا و  هدرک  لقن  ار  اهنآ  لوزن  رّخأت  مّدـقت و 
. تسا هدش  نّیعم  ربمغیپ  صخش  يهلیسوب  نآرق  ياههروس  هک  تسا  هکنیا  يهناشن  بلاطم  هکنیا  يهمه  تسا . هتشون  تسا  هدوب  فالتخا 
رظن و اب  تسا  یقاب  نونک  ات  دـش و  ماجنا  وا  يهلیـسوب  هک  مّود  يروآعمج  رد  تسا و  نامثع  نامز  زا  هّتبلا  نآرق  ياههروس  مظن  هکنیا  اّما 

رگم تسین  مولعم  هدش  هتـشون  بیترت  نیاب  هک  تسا  هدوب  هچ  نآ  ّتلع  ایآ  دـش و  هتـشون  اههروس  بیترت  نیاب  زور  نآ  ناگدنـسیون  يأر 
ره هک  اهنآرق  مظن  زا  تسا  هدش  لقن  هچنآ  تسا و  هدوب  فلتخم  تسا  هدوب  هتشون  نامز  نامه  رد  هک  یئاهنآرق  نوچ  صاخـشا  يهقیلس 

دعب ع ]  ] ّیلع ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  یبوقعی  زا  نآرقلا  خیرات  رد  یناجنز  لّوا  تسا : اهنآرق  هکنیا  تسا  هدوب  يرگید  زا  ریغ  کی 
تسا هدش  عورـش  توبکنع  فسوی و  دعب  هرقب و  زا  لّوا  ءزج  هک  دوب  هدرک  میـسقت  ءزج  تفهب  ارنآ  درک و  عمج  ار  نآرق  ربمغیپ  تافو  زا 
تحت میدن  نبإ  تسرهف  رد  دوشیم . متخ  نیتذّوعمب  هدـش و  زاغآ  لافنأب  رخآ  وزج  دوشیم و  متخ  نکی  مل  و  ّکبر . مسا  حّبـس  يهروسب  و 
یلعی یبا  دزن  نامدوخ  نامز  رد  نم  هک  هتشون  ههجو ] هّللا  مّرک  ّیلع  هحفص 22 ] نینمؤملا [  ریما  فحصم  یف  نآرقلا  روس  بیترت   ] ناونع
نـسح ینب  ار  نآ  هک  دوـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ّطـخب  هتخیر و  یقاروا  نآ  زا  هک  مدـید  یفحـصم  هّللا  همحر  ینـسح  يهزمح 
لـصا زا  روس  بیترت  هکنیا ، زا  دعب  تسا و  میدن  نبإ  مالک  اجنیا  ات  تسا . نآرق  نآ  روس  بیترت  هکنیا  دـندوب و  هدرب  ثاریمب  نامز  رورمب 

. بعک نب  ّیبأب  تسا  بوسنم  هدوب  نآرق  مظن  فالخ  رب  هک  یئاهنآرق  زا  مّود : دوشیم . زاغآ  رگید  بلطم  تسا و  هداـتفا  تسرهف  يهخـسن 
لقن نم  نانیمطا  دروم  صخـش  تفگ  ناذاش  نب  لضف  تسا : هتـشون  بعک  نب  یبا  فحـصم  رد  نآرق  بیترت  باب  رد  میدـن  نبإ  تسرهف 
ناشن ینآرق  اجنآ  رد  وا  دوب  يراصنا  کلملا  دبع  نب  دّمحم  مانب  اجنآ  رد  یصخش  هک  راصنا  مانب  دوب  ياهعلق  هرصب  یخـسرف  ود  رد  درک :

مظن کنیا  تسا . تسرهف  زا  لوقنم  اجنیا  ات  مینادـیم . ار  هکنیا  نامدوخ  ناردـپ  زا  ام  هک  تسا  بعک  نب  ّیبا  فحـصم  هکنیا  تفگ  داد و 
تسا و سط  يهروس 29  تسا و  لافنا  زا  لبق  فارعا و  زا  دعب  هدـئام  تسا و  ءاسن  يهروس  هرقب  زا  دـعب  میـسیونیم : ارنآ  زا  يهروس  دـنچ 
مسقا و ناسنالا و ال  دعب  ّمع  کی  تصش و  يهروس  سی  دعب  ص »  » دعب دواد  دعب  تاّفاص  نآ  زا  دعب  هتـشون  نامیلـس  مانب  ار  ياهروس  دعب 

دوعـسم نباب  بوسنم  مّوس  نآرق  تسا . کلملا  دعب  رجفلا  دعب  یهنلا  دعب  هعمج  دعب  نوقفانم  دعب  تارجح  دـعب  تسا  ءرقا  مداتفه  يهروس 
تـسا هدرک  لقن  نآرق  نآ  زا  هک  یبیترت  تسا و  هدید  ار  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  وا  هک  هدرک  لقن  ناذاش  نبإ - زا  میدـن  نبإ  هک  تسا 

دعب صـصق  دعب  بازحا  دعب  تاّفاصلا  مهدزناش و  لحن  دعب  هئارب ، دـعب  سنوی  متفه  تسا و  هدـئام  مشـش  يهروس  مینکیم : لقن  ياهنومن 
دبعب بوسنم  مراهچ  نآرق  هحفـص 23 ] تسا [ . ّمع  دعب  ۀمایق  دعب  رهّدلا  دعب  سبع  دعب  تسا  نیفّفطم  هس : داتفه و  يهروس  لافنا  دعب  رون 

زا یتمـسق  تسا  هدرک  لقن  یناتـسرهش  ریـسفت  يهمدقم  زا  نینچمه  هدرک  لقن  يزار  رمع  نب  دّمحم  نیعبرا  باتک  زا  هک  تسا  ساّبع  هّللا 
لافنا دعب  تسا  هرقب  مراهچ  داتشه و  يهروس  ّتبت ، هحتاف ، ّرثّدم ، لّمّزم ، یحّضلا ، دعب و  ن »  » دعب أرقا  لّوا  يهروس  میـسیونیم : ار  نآ  مظن 
ریـسفت يهمّدقم  زا  هک  تسا  ینآرق  مجنپ  تسا . هعقاو  دعب  رـصن و  دعب  هبوت  دعب  هدـئام  تشه  دـص و  يهروس  رـشح  دـعب  نارمع  لآ  دـعب 

تسا و سمـشلا  دعب و  ردق  دعب  یمعا  يهروس  نآ  مظن  رد  ع ]  ] قداص رفعج  ماما  ترـضحب  تسا  هداد  تبـسن  هک  هدرک  لقن  یناتـسرهش 
میاهدروآ و تسدب  خیراوت  زا  تسا  نآرق  مظن  فالخ  رب  هک  دّدعتم  ياهنآرق  زا  ام  هک  تسا  ياهنومن  هکنیا  تسا . رخآ  هدـئام  هرقب 68 و 
ریما ع ترضحب  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هک  ینآرق  الثم  دنراد  فالتخا  مه  اههروس  مان  ددع و  رظن  زا  اههروس  ندوب  شیپ  سپ و  يهوالع 

نآرق تسا و  هدش  هتشون  هعیرش  مانب  نآ  مدون  يهروس  تسا و  هدزیس  دص و  نآ  ياههروس  ددع  هدوب  ءزج  تفه  رد  هک  تسا  هداد  تبسن 
لـصّتم راـفکلاب و  ار  هروس  نآ  رخآ  هک  تسا  دـبعن  كاـّیا  مهّللا  ماـنب  نآ  مّود  دون و  تسا و  هروس  جـنپ  دـص و  بعک  نب  یباـب  بوـسنم 

ماـن تسرهف  رد  ٍةَزَمُه  ِّلُِـکل  ٌلـیَو  يهروس  هکنیا  زا  یمـسا  تسا و  ٍةَزَُمل  ٍةَزَمُه  ِّلُِـکل  ٌلـیَو  يهروس  ناـمه  هک  تسا  هتـشون  هزمل  يهروـسب 
تسا هروس  تفه  دص و  دوعسم  هّللا  دبعب  بوسنم  فحـصم   678-654- نآرق -618-585- نآرق . - دوشیمن هدید  نآرق  هکنیا  ياههروس 
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نیتذّوعم هحتاف و  تسا و  نویراوح  مانب  مجنپ  هاجنپ و  يهروس  تسا و  هتشون  میج  نیس و  اب  تاّحبسم ] میماوح   ] مانب نآ  مجنپ  یـس و  هک 
هحتاـف و دوعـسم  هّللا  دـبع  هک  هدرک  لـقن  نیریـس  نبإ  زا  وا  ناذاـش و  نبإ  زا  تسرهف  رد  میدـن  نبإ  و  دوـشیمن . هدـید  تسرهف  هکنیا  رد 

نبإ تئارق  رد  تفگ  وا  هک  هدرک  لـقن  شمعا  زا  ناذاـش  نب  لـضف  زا  بلطم  هکنیا  يهلاـبند  رد  تشونیمن و  دوخ  نآرق  رد  ار  نیتذّوـعم 
هک تفگ  قحـسا  نب  دّمحم  تسا : هتـشون  هکنیا  زا  سپ  و  قسع ] مح   ] تسا روط  هکنیا  نآرق  نوچ  ع ]  ] نودـب ینعی  تسا  قسمح  دوعـسم 
زا کیچیه  یلو  تسا  دوعـسم  نبإ  فحـصم  زا  دناهتفگ  نآ  ناگدنـسیون  هک  تسا  هحفص 24 ]  ] 571-561- نآرق  - هدید نآرق  نیدنچ 

يهروس تسا و  هروس  هدراهچ  دـص و  سابع  نباب  بوسنم  نآرق  میئوگیم : نونکا  دوب . میدـن  نبإ  نخـس  اـجنیا  اـت  دوبن  قفّتم  مه  اـب  اـهنآ 
هتـشون صاخـشا  نیاب  بوسنم  نآرق  جـنپ  نیاب  هک  یئاهتسرهف  میـسریم : هجیتن  نیاب  سپ  تسا  هدـش  هتـشون  یمعا  مانب  نآ  مّود  تسیب و 

هدش خوسنم  رگید  ياهمظن  هدش و  نّیعم  نامثع  ناگدنـسیون  نامه  يهلیـسوب  نآرق  ياههتـشون  مظن  هکنیا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  هدـش 
. تسا

هزیمم تمالع  يراذگهطقن و  - 8

راثآ دناهتفای  تسد  هک  یمیدق  ياهباتکب  نوچ  تسا  هدوب  موسرم  يراذگهطقن  مالـسا  زا  لبق  هک  دناهدرک  لقن  یناجنز : نآرقلا  خـیرات 
ناورم کلملا  دبع  تفالخ  يهرود  رد  هکنیا  ات  دـناهدرک  كرت  ارنآ  جـیردتب  دـعب  یلو  تسا  هدوب  اهنآ  رئاظن  ای و  اب و  فورح  يور  هطقن 

صیخـشت يارب  هتـشاد  یئاهتمالع  یلو  هتـشادن  هطقن  دنتـشون  وا  نامرفب  نامثع  نامز  رد  هک  یئاهنآرق  نآ : لیـصفت  کنیا  دـش  مادـقا  نآب 
[ اهزشنن  ] ار نآ  دننامه  هملک و  هکنیا  هک  دنداتفایم  هابتشاب  نآرق  ندناوخ  عقوم  رد  مدرم  دندرکیم و  تئارق  نآب  هباحـص  هک  یفلتخم  تاغل 

دیرفآ هک  یـسک  ینعی  دنناوخب  فاق  اب  ای  وت  بقع  زا  ینعمب  دـنناوخب  افب  َکَفلَخ ] نَِمل   ] ار هملک  هکنیا  ای  هطقن  یب  ءار  اب  ای  دـنناوخب  از  اب 
دندوـب هدـش  عـمج  اـجنآ  فـلتخم  ناـمدرم  زا  هک  قارع  رد  صوـصخب  دـندش  راـچد  طـلغ  ندـناوخب  داـیز  مدرم  تهج  هکنیا  زا  ار و  وـت 

ناگدنـسیونب داد  روتـسد  دـنک  يریگولج  فالتخا  هکنیا  زا  تساوخ  فسوی  نب  جاّجح  قارع  ریما  دـش  داـیز  نآرق  رد  طـلغ  فیحـصت و 
ییحی یثیل و  مصاع  نب  رصن  دندوب  دوعسم  هّللا  دبع  ياهدرگاش  رفن  ود  اهنآ  دنیامن و  عضو  هباشتم  فورح  زیمت  يارب  یئاهتمالع  هک  دوخ 
زورما هک  قیرط  نیاب  دندرک  مادقا  دشابیمن  نید  اب  فلاخم  لمع  هکنیا  هک  وجتـسج  هشیدنا و  زا  سپ  رفن  ود  هکنیا  هک  یناودع  رمعی  نب 

هحفص 25]  ] 334-317- نآرق . - تسا موسرم 

نآرق فورح  يارب  تاکرح  عضو  - 9

یناجنز نآرقلا  خـیرات  رد  دـندناوخیم . حیحـص  نابزب  یئانـشآ  نامهب  ّطقف  ربز و  ریز و  هن  هطقن و  هن  تشادـن  تمـالع  چـیه  نآرق  میتفگ 
رد هک  يروطب  دـش  تئارق  رد  طلغ  ظّفلت و  رد  فالتخا  بجوم  برع  نابز  زا  صاخـشا  یگناگیب  فلتخم و  للم  شزیمآ  هجیتن  هک  تسا 
هک دـناوخیم  مال  ریز  اـب  هلوسر ] نیکرـشملا و  نم  يرب  هّللا  ّنا   ] ار هیآ  هکنیا  هرـصب  رد  يدرم  هک  دندینـش  قارع  یلاو  هیبا  نب  داـیز  ناـمز 

کیرحت ار  هدنونـش  ساـسحا  هلمج  هکنیا  دنتـسه  رازیب  نیکرـشم  زا  شربمغیپ  دـنوادخ و  تسا : هکنیا  دوصقم  هک  تسا  رادربز  نآ  ینعم 
هکنیا ار  هیآ  یـسک  هک  دینـش  تشذـگیم  ياهچوک  رد  یلئد  دوسا  وبا  هک  دـنا  هدرک  لقن  داهن و  ناـیم  رد  ار  بلطم  هیبا  نب  داـیزب  هدرک و 

هک درک  داهنشیپ  دوسالا  یبأب  دنک و  يریگولج  ظّفلت  جرم  جره و  زا  هک  دوب  لیام  هیبا  نب  دایز  هک  دناهدرک . لقن  یـضعب  دناوخیم و  روج 
دنتـشاذگیمن تمالع  دوخ  نآرق  رد  ربمغیپ  باحـصا  هتـشادن و  تمالع  نامثع  نآرق  نوچ  وا  دـیامن  نّیعم  تمالع  فورح  تاکرح  يارب 

هتسشن وا  هار  رس  رد  يدرم  درک  رما  دوسالا  وبا  عانقا  يارب  دایز  درک  يراددوخ  دایز  داهنشیپ  لوبق  زا  درمش و  ّتنس  فالخ  ار  لمع  هکنیا 
هکنیا دوسالا  وبا  نوچ  دـنیوگیم  تروص  ره  رد  دـسرب  شـشوگب  طلغ  هکنیا  روبع  ماگنه  وا  هک  دـنک  لوغـشم  نآرق  ندـناوخب  ار  دوخ  و 
نآرق فورح  ظّـفلت  يارب  هک  مرـضاح  تفگ : هیبا  نب  داـیزب  دـشاب و  رازیب  دوخ  ربمغیپ  زا  هکتـسا  رتیمارگ  يادـخ  تفگ : دینـش  ار  طـلغ 
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ردـنا تسد  دومن و  باختنا  ار  سیقلا  دـبع  زا  رفن  کی  اهنآ  نایم  زا  وا  درک  نیعم  ار  رفن  یـس  واب  کموک  يارب  دایز  منک . نّیعم  تمـالع 
هک يدید  ار  اهبل  نوچ  راذـگب و  فرح  يور  هطقن  کی  مدرکزاب  ظّفلت  رد  ار  میاهبل  نم  تقو  ره  رادرب و  ار  فحـصم  تفگ : دـش و  راک 
زا ظّفلت  رگا  راذگب و  فرح  نایم  رد  هطقن  کی  دـیبسچ  مه  رب  میاهبل  فرح  ظّفلت  رد  نوچ  راذـگب و  فرح  ریز  رد  ياهطقن  مدروآ  دورف 
قبط مه  درم  نآ  دـناوخیم و  ار  نآرق  یمارآب  روتـسد  هکنیا  زا  سپ  راذـگب : تمالع  هحفـص 26 ] هطقن [  ود  اـب  ار  هکنیا  دوب  مقلح  ینیب و 

يراذگ و تمالع  مامت  نآرق  کی  ات  درکیم  رظن  دیدجت  نآ  رد  دوسالا  وبا  دـشیم  مامت  ياهحفـص  نوچ  دومنیم و  يراذـگهطقن  روتـسد 
نامک لکـشب  هنادند  هس  یتمالع  دیدشت  ياجب  دّدشم  ینعی  رّرکم  فورح  يارب  هنیدم  مدرم  نآ  زا  دعب  هطقن و  لکـشب  دش  بارعا  ياراد 

تاکرح يهناشن  دش و  نّیعم  هطقن  هباشتم  فورح  يهّزیمم  تمالع  هک  عقوم  هکنیا  رد  دوب . الاب  فرطب  نآ  يهشوگ  ود  هک  دندرک  عارتخا 
خرـس گـنرب  دوـب  فورح  تکرح  بارعا و  يارب  هک  ياهطقن  دـشاب . ادـج  مه  زا  تمـالع  ود  هـکنیا  هـکنیا  يارب  دـش ، نـّیعم  هـطقن  مـه 

گنرب نآرق  يراذگهطقن  تسا  هتفگ  ورمع  وبا  و  دنتشونیم . خرـس  ریغ  فلتخم  ياهگنرب  دوب  هباشتم  فورح  زیمت  يارب  هچنآ  دنتـشونیم و 
زا هک  هیناد ]  ] مدرم دنـسیونب و  درز  گنرب  ار  اههزمه  هنیدـم  مدرم  ياهنآرق  دـننام  دـیاب  تسا و  نامثع  فحـصم  مسر  رییغت  بجوم  هاـیس 
زبس هزمه ، يارب  درز  هطقن ، تروصب  تاکرح  يارب  خرـس  فورح . يارب  هایـس  دندرکیم . هدافتـسا  گنر  راهچ  زا  تسا  سلدـنا  ياهرهش 

. یناجنز نآرقلا  خیرات  مهد  لصف  زا  ياهصالخ  دوب  هکنیا  لصو . فلا  يارب 

هعبس ءارقب  روهشم  يراق  تفه  - 10

هراشا

نآرق يراق  مدرم  مومع  تئارقب  نیملـسم  مامتها  تدـش  يهطـساوب  میدـن . نبإ  تسرهف  یناجنز و  نآرقلا  خـیرات  زا  راصتخا  صیخلت و  اب 
، مامتها هکنیا  يهجیتن  رد  هّتبلا  ظفح  زا  تایآ  نتفرگارف  ای  نتشون  ندناوخ و  داوس  يهطساوب  هچ  دنتسنادیم  ار  نآرق  ینعی  دندشیم  هدرمش 
زا هک  لاس  دص  زا  زواجتم  تدم  رد  رفن  تفه  نکیل  دـش و  دایز  جـیردتب  نآرقب  طوبرم  مولع  ریاس  اهنآرق و  دـندش و  نآرقب  ملاع  مدرم ،

هکنیا ترهـش  ّتلع  رد  دـنمانیم . هعبـس  ءارق  ار  اهنآ  نآرق و  يراق  ناونعب  دـندش  روهـشم  تسا  يرجه  مّود  نرق  رخاوا  ات  لّوا  نرق  طـساوا 
هقف ای  ثیدحب  هک  دوخ  دننامه  نارگید  فالخ  رب  ینید  مولع  ریاس  زا  عالّطا  اب  هکنیا  یکی  دـناهدرک  لقن  تهج  ود  ناونع  نیاب  رفن  تفه 
رفن دنچ  هکنیا  مامتها  تدش  هکنیا  رگید  تهج  دندرک  نآرق  میلعت  و  هحفص 27 ] تئارقب [  رصحنم  ار  دوخ  اهنیا  دندشیم  لوغشم  تغل  ای 

نامگ یلو  ار . رگید  يهملک  دـعب  دـنتفرگیم  دای  مامت  ّتقد  اب  اـت  دـندشیم  فقوتم  نآ  يهملک  کـی  ره  يور  هک  هدوب  يروج  نتفرگارفب 
صاخ گنهآ  بیترتب 3 - دـعاوق  تئارق و  ماسقا  رب  لـماک  عـالطا  توص 2 - یـشوخ  تسا 1 - هتـشاد  بجوم  دنچ  ترهـش  هکنیا  دوریم 
ترهش تئارق 5 - رد  مدرم  تعجارم  يارب  یگداـمآ  تـقو و  راـصحنا  تئارق 4 - يارب  تسا  هدوب  اـهنآب  مدرم  عوجر  بجوـم  هک  بلاـج 

رد هک  دوشیم  راکشآ  یبوخب  بلطم  هکنیا  ناشیگدنز  خیرات  يهعلاطم  زا  هدش و  اهنآب  مدرم  هّجوت  بجوم  هک  ملع  تناما و  يرادنیدب و 
بقل و هکنیا  دـندش و  روهـشم  قوف  تاهجب  نآرق  میلعت  تئارق و  راـکب  رفن  دـنچ  هکنیا  لوا  لاـس  هاـجنپ  یلا  لـهچ  دـصب و  بیرق  تّدـم 

يراق ناونعب  رفن  کی  ریسفت  ثیدح و  ياملع  ندوب  اب  مینیبیم  مه  زورما  هکنانچ  تشاذگ  یقاب  اهنآ  يارب  خیرات  تهج  نامهب  ار  ترهش 
. توص نسح  تئارق و  ماسقا  زا  عالطا  اب  نآرق  میلعتب  شراک  راصحنا  يهطساوب  دوشیم  روهشم  نآرق 

رفن تفه  هکنیا  خیرات  زا  يرصتخم  یماسا و  کنیا 

يهفیلخ زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  رد  هدش و  دـّلوتم  يرجه  کی  تسیب و  لاس  رد  هک  رماع  نباب  روهـشم  یبصحی  رماع  نب  هللا  دـبع  - 1
كرد ار  ربمغیپ  نامز  ینعی  تسا  نیعبات  زا  وا  تسا  هدرکیم  ادـتقا  واـب  هفیلخ  دوب و  يوما  عماـج  دجـسم  رد  تعاـمج  ماـما  يوما  روهـشم 
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مه وا  هک  هتفرگارف  نامثع  زا  ار  نآرق  وا  هک  دنا  هتفگ  تسا و  هدرک  هبحاصم  عقـسا  نب  هلثاو  ریـشب و  نب  نامعن  اب  باحـصا  زا  یلو  هدرکن 
تسا و هدرک  تافو  تسیب  دص و  لاس  هدش و  دـّلوتم  يرجه  جـنپ  لهچ و  لاس  رد  هک  ریثک  نب  هللا  دـبع  تسا 2 - هتفرگارف  ربمغیپ ص  زا 

روضح زا  مه  رفن  ود  نآ  هتفرگارف و  باـطخ  نب  رمع  بعک و  نب  ّیبا  زا  هّللا  دـبع  هک  هدـناوخ  یموزخم  بیاـس  نب  هّللا  دـبع  دزن  ار  نآرق 
اب دنمونت و  رایسب  هدوب و  دنلب  دیفس و  یشیر  الهش و  ینامشچ  اب  ّرقوم  يدرم  ریثک  نب  هّللا  دبع  دنیوگ  دناهدرک  هدافتسا  ربمغیپ ص  سّدقم 

-3 تسا . هدوبن  وا  اب  يربارب  هحفص 28 ] ياعّدا [  ار  یسک  هک  هدوب  نف  داتسا  تئارق و  ياوشیپ  هّکم  رد  وا  تسا  هدوب  غیلب  حیصف و  راقو و 
نمحّرلا دـبع  یبا  زا  ار  تئارق  وا  تسا و  هدرک  تافو  يرجه  تفه  تسیب و  دـص و  لاس  رد  هک  هلدـهب  نب  دوّجنلا  یبا  نب  مصاـع  رکب  وبا 

ار نآرق  تباث  نب  دـیز  دوعـسم و  هّللا  دـبع  بعک و  نب  یبا  نامثع و  یلع و  ترـضح  دزن  هّللا  دـبع  هک  هتفرگ  داـی  یملـس  بیبح  هّللا  دـبع 
دمحا نب  لیلخ  تئارق و  دیوجت  مه  هتشاد و  تحاصف  مه  تئارق و  رد  تسا  هدوب  بوخ  یگنهآ  ياراد  مصاع  دنیوگ  تسا  هدومن  تئارق 

اوُّدُر َُّمث   ] درکیم رارکت  ار  هیآ  هکنیا  شراضتحا  لاح  رد  دنیوگ  دوب  هقث  حلاص و  هتسیاش و  يدرم  تسا  هتفگ  وا  يهراب  رد  روهـشم  يوحن 
تشه تصش و  لاس  رد  دناهتفگ : هک  الع  نب  ورمع  یباب  روهـشم  راّمع  نب  ءالع  نب  نّابز  - 4 613-562- نآرق [. - ِّقَحلا ُمُهالوَم  ِهّللا  َیلِإ 
يوقت تناید و  تناماب و  تسا و  برع  مولع  تغل و  رد  روهـشم  ملاع  وا  تسا  هدرک  تافو  راهچ  هاجنپ و  دص و  رد  هدش و  دـّلوتم  يرجه 

دای هیلاعلا  وبا  ناطخ و  زا  نسح  هک  هدـناوخ  رگید  یتعامج  يرـصب و  نسح  عاقعق و  نب  دـیز  رفعج  وبا  دزن  ار  نآرق  تسا و  هدوب  روهـشم 
مدـید باوخ  رد  ار  ربمغیپ  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاکح  هنییع  نب  نایفـس  زا  تسا . هدوب  بعک  نب  ّیبا  رمع و  درگاـش  هیلاـعلا  وبا  هتفرگ و 

. تسا هتـشون  ناـکّلخ  نبإ  ءـالع . رمع  وبا  تئارقب  دومرف  مناوخب ! تئارق  مادـکب  نم  دـنناوخیم  فـلتخم  ياـهتئارقب  ار  نآرق  مدرک : ضرع 
میعن یبا  نب  نمحرلا  دبع  نب  عفان  - 5 دناهتفگ . نآ  ریغ  ای  نّابز و  ار  وا  مان  هک  دناهدرک  هابتشا  تسا و  وا  مان  ورمع  وبا  هک . تسنآ  حیحص 

نیعبات زا  رفن  داتفه  تسا و  هدوب  یناهفصا  وا  تسا  هدرک  تافو  هن  تصـش و  دص و  لاس  رد  هدش و  ّدلوتم  يرجه  داتفه  لاس  رد  هک  یثیل 
درگاش جرعا  هک  بدنج  نب  ملسم  جرعا و  زمره  نب  نمحّرلا  دبع  رفعج  وبا  دننام  تسا  هتفرگارف  ار  نآرق  اهنآ  زا  تسا و  هدرک  تاقالم  ار 

تسا و هدوب  نآرق  نیئراق  ياوشیپ  وا  هنیدم  رد  هک  دناهتـشون  دـناهدرک . تئارق  بعک  نب  ّیبا  دزن  اهنآ  هدوب و  هریره  وبا  سابع و  هّللا  دـبع 
هزمح - 6 دـناهتفرگ . دای  وا  زا  هحفـص 29 ] ار [  نآرق  رفن  داتفه  زا  شیب  دناهتـشاد و  هّجوت  واـب  مدرم  نآرق  نتفرگداـی  رد  نیعباـت  زا  دـعب 

دزن ار  نآرق  وا  تسا . هدرک  تافو  شـش  هاجنپ و  دص و  لاس  رد  هدش و  ّدلوتم  يرجه  داتـشه  لاس  رد  هک  یمیت  تایز  يهرامع  نب  بیبح 
دوعـسم هّللا  دـبع  زا  وا  هدـناوخ و  سیق  نب  ۀـمقلع  دزن  وا  هدـناوخ و  يدـسا  باثو  نب  ییحی  دزن  وا  هک  هدـناوخ  شمعا  نارهم  نب  نامیلس 

رد مدرم  ياوشیپ  شمعا  مصاـع و  زا  دـعب  هفوـک  رد  هزمح  دـناهتفگ : تسا . هدوـمن  تئارق  ربـمغیپ  تمدـخ  رد  مه  هّللا  دـبع  هک  هتفرگارف 
شدوخ ناـمز  رد  هک  تسا  هدوب  دـهاز  عضاوتم و  يردـقب  تسا . هدوـب  دـیوجت  ملع  تیبرعب و  فراـع  هقث و  يدرم  وا  تسا . هدوـب  تئارق 

دنیوـگیم تسا  هدرکیم  دراو  هفوـکب  ودرگ  رینپ و  اـجنآ  زا  هدربیم و  ناوـلحب  نغور  قارع  زا  هدوـب  روهلیپ  هزمح  تسا  هتـشادن  يدـننامه 
نم تسا . هتفگیم  هزمح  دناهدرک  لقن  تسا . نآب  ملاع  دنمـشناد و  ینعی  تسا  نآرق  ربح  هکنیا  تفگیم  دیدیم  ار  وا  شمعا  وا  خیـش  نوچ 

زا یناریا و  دالوا  زا  هک  یناریا  يوحن  يهزمح  نب  یلع  نیـسحلا  وبا  یئاسک  - 7 يوبن . رابخا  راثآ و  اب  رگم  مدناوخن  ادـخ  باتک  زا  یفرح 
هدرک رود  وا  دزن  ار  نآ  هبترم  راهچ  تسا و  هدناوخ  رکّذـلا  قباس  يهزمح  دزن  ار  نآرق  تسا و  هدوب  اجنآ  ياتـسور  ینعی  قارع  داوس  لها 

: دـناهدرک تیاـکح  يراـبنا  نب  رکب  وبا  زا  تسا . هدرک  تاـفو  هن  داتـشه و  دـص و  رد  هدـش و  دـّلوتم  يرجه  هدزون  دـص و  لاـس  رد  تسا 
هوبنا وا  دزن  يردقب  مدرم  تسا و  هتـسنادیم  نآ  تئارق  ماسقا  وحن و  نآ و  يهلکـشم  تاغل  ینعی  نآرق  تئارقب  هدوب  مدرم  نیرتاناد  یئاسک 

هدومن طبـض  اهنآ  دشیم و  ندناوخب  لوغـشم  هتـسشن و  یـسرک  رب  دوخ  هدـناشن و  ار  همه  وا  دـشیمن و  نکمم  وا  زا  نتفرگارف  هک  دـندشیم 
یـسک وا  زا  رتوگتـسار  شدوخ  نامز  رد  هک  دـناهتفگ  دوب  هیآ  طسو  رد  هچرگا  دـندرکیم  يرادـهاگن  ار  مالک  ماجنا  زاغآ و  هک  يروطب 
صفح دننام  دناهدوب  اهنآ  يوار  هطساو و  اب  درگاش  یـضعب  نآرق و  يراقب  دناهدش  روهـشم  هک  دناهتـشاد  مه  ینادرگاش  ءاّرق  هکنیا  دوبن .
تسا هتفرگارف  دوخ  داتسا  زا  جنپ  جنپ  ار  اههیآ  دناهتشون  هک  تسا  مصاع  درگاش  وا  دوشیم  هدرب  دایز  شمسا  ریسافت  رد  هک  روهشم  يراق 
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دنناـم یلع و  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  دوشیم  هحفـص 30 ] یهتنم [  یملـس  نمحرلا  دـبع  وبا  هلیـسوب  مصاـع  زا  صفح  وبا  تئارق  هکنیا  و 
يوار و دنچ  ای  کی  ءاّرق  زا  کی  ره  يارب  تسرهف  رد  میدن  نبإ  تسا و  هدـش  يروهـشم  يراق  هتفرگارف و  هزمح  زا  هطـساوب  وا  هک  دالخ 

. تسا هدرک  یفّرعم  درگاش 

فرحا ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  ینعم  - 11

هکنیا زا  دوصقم  تسا : يربط  ریـسفت  يهمّدقم  رد  تسا و  هدـش  لقن  ربمغیپ  زا  هلمج  هکنیا  میدرک  هراشا  شیپ  هحفـص  دـنچ  رد  هکیروطب 
فـالتخا یتـئارق  رد  رمع  بعک و  نب  ّیبا  دوعـسم و  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  تباـث  تاـیاورب  نوچ  تسا  توـالت  تغل و  فـالتخا  هلمج 

هکنیا هک  تسا  موـلعم  مناوـخب و  فرح  تفهب  ار  نآرق  هک  مراد  روتـسد  دوـمرف : درک و  بیوـصت  ار  رفن  هس  ره  تـئارق  ربـمغیپ  دـندرک و 
هتـشون نآرقلا  زاجعا  باتک  رد  عفار  یفطـصم  دـشاب  ینعم  رییغت  بجوم  هک  یتئارق  رد  هن  تسا  دوب  توـالت  لـصا  رد  هزاـجا  فـالتخا و 

ار تاـملک  دـنناوتیم  برع  لـیابق  زا  کـی  ره  هک : تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  برع  فلتخم  تاـغل  فرح ]  ] زا دارم  تسا .
دوشیم برع  ياهظّفلت  اهتغل و  فالتخا  بجوم  هک  یهوجو  رد  نم  دناهتفگ : املع  زا  یضعب  دننک . ظّفلت  دوخ  صوصخم  يهجهل  تغلب و 

يهملکب هملک  لیدبت  - 1 تسا . هدـش  ظّفلت  لزان و  هوجو  نآ  يهمهب  نآرق  داـیز و  مک و  نودـب  ماهتفاـی  عون  تفه  ار  اـهنآ  ماهدـش  قیقد 
بلس لثم  هملک  رد  ریخات  میدقت و  هوبات 3 - توبات و  لثم - رگید  یفرحب  فرح  لیدبت  فوص 2 - نهع و  کمس و  توح و  لثم - رگید 
دایز نآ 4 - ریخأت  ای و  رب  هزمه  میدـقتب  سیأی  ملفا  سأیی و  ملفا  لثم - هملک  فرح  رد  ریخات  میدـقت و  ای  دـیز و  بوث  بلـس  هبوث و  دـیز 
هملک لصا  رد  تاکرح  فالتخا  نآ 5 - طوقـس  هملک و  رخآ  ياهتوبث  اب  هیناطلـس ، هیلام و  و  یناطلـس ، یلام و  لثم - فرح  ندرک  مک 

هک هلاـما  میخفت و  بصن 7 - عفر و  اب  ارـشب  رـشب و  اذـه  ام  لثم -  ] هملک رخآ  تکرح  فـالتخا  نیس 6 - رـسک  حتف و  اب  ّنبـسحت  ال  لثم -
رد بلطم  هکنیا  ریظن  اـم  تـسا و  هحفـص 31 ] رتروهـشم [  رتهب و  برع  ياحـصف  دزن  میخفت  تغل و  لـصا  رد  هن  تسا  نحل  رد  فـالتخا 
نآ هک  دناهدرک  تیاور  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفنکی  تسیب و  دوخ : ریـسفت  همّدقم  رد  یـسولآ  میاهتـشون . مه  نآرق  نیودت  عمج و  زا  ثحب 

ار هلمج  هکنیا  ربمغیپ  زا  سک  ره  ادـخ  رطاخ  يارب  تفگ  ربنم  رب  نامثع  تسا و  هدـش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تسا : هدومرف  ترـضح 
هک دندوب  دایز  دندش  دنلب  هک  مدرم  نآ  يردـقب  دوش و  دـنلب  ياج  زا  فاک ] فاش  اهّلک  فرحا  ۀعبـس  یلع  لزنا  نآرقلا  ّنا   ] تسا هدـینش 

تسا هیانک  - 1 دناهتفگ : ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  يارب  و  دومرف . ربمغیپ  ار  هکنیا  هک  مهدیم  تداهـش  مه  نم  تفگ  نامثع  دنرامـشب  دـشن 
تـسا ینعم  کی  رد  فلتخم  ظافلا  دوصقم  تسا 3 - تاءارق  دّدعت  دوصقم  تسا 2 - مهف  ملع و  لباق  همه  دراد و  داـیز  یناـعم  نآرق  هک 
دوصقم دـشاب 5 - دودـمم  ای  روصقم و  ای  دوش و  فیفخت  ای  دوش  ماغدا  ای  دّدـشم  هک  تسا  فرح  کی  ظّفلت  زرط  لبقا 4 - لاعت  مّله  لثم 

تربع 6- دـنپ و  داشرا و  دـیعو و  دـعو  هحابا و  یهن و  رما و  ماع و  ّصاخ و  خوسنم و  خـسان و  هباشتم  مکحم و  لثم  تسا  بلاطم  دّدـعت 
هدـش هداد  هزاجا  برع  رگید  لئابقب  یناـسآ  يارب  یلو  تسا  هدـش  لزاـن  شیرق  تغلب  هچرگا  هک  تسا  هناـگتفه  فلتخم  تاـغلب  دوصقم 

. دنناوخب دننک و  ظّفلت  دوخ  يهجهلب  هک  تسا 

اههروس لئاوا  عّطقم  فورح  ای  روس  حتاوف  - 12

يرـصتخم کنیا  دناهدرک  لقن  فلتخم  دیاقع  لاوقا و  دوصقم  ینعم و  مهف  رد  هک  تسا  هدش  عورـش  عّطقم  فورح  اب  نآرق  يهروس  دنچ 
نآرقلا خـیرات  دوشیم . عورـش  هزات  ياهروس  هک  تسا  تمالع  شیپ و  يهروس  متخب  تسا  هراـشا  مح  ملا  همرکع : زا  يربط  خـیرات  نآ : زا 

. تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  يرمق . يرجه  لاسب 678  یّفوتم  يوون  فرـش  نب  نیّدلا  یحم  تاغّللا  ءامـسالا و  بیذـهت  باتک  زا  لقن  یناجنز 
هحفـص ترـضح [  تسا  ادخ  ياهمان  دناهتفگ : زین  تسا و  نآرق  ياهمان  تفگ : هداتق  تسا . هدرک  دای  دنگوس  نآب  هک  تسا  ادـخ  ياهمان 
هکنیا رد  یحرـش  دوخ  رهاوجلا  ریـسفت  لّوا  رد  يواطنط  تسا . اههروس  زاغآ  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا  دّـمحم  مان  دومرف : قداـص ع  [ 32
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فلا دناهداد . رارق  دادعا  زا  هیانک  ار  دجبا  فورح  دوهی  الثم  تسا  هدوب  رشب  هیلاع  دصاقم  ءزج  هراشا  زمر و  میدق  زا  تسا : هتـشون  بلطم 
ماش و ياهیحیـسم  و  دندربیم ] راکب  دایز  میدق  ياهباتک  رد  میراد و  ار  باسح  هکنیا  مه  ام  هکنانچ   ] رخآ ات  نینچمه  ود و  ار  اب  کی و  ار 

نبإ حیسملا  عوسی  . ] دناهداد رارق  هلمج  هکنیا  زمر  ار  سیـسکا ]  ] يهملک الثم  دناهداد  رارق  دوخ  ینید  زومر  ار  ینانوی  فورح  مر  رـصم و 
نبإ ینعمب  سویا ]  ] تسا و هّللا  وـیث ]  ] تسا و حیـسم  ینعمب  سوتـسرک ]  ] تسا و عوـسی ]  ] ینعمب سوـیا ]  ] تاـملک نوـچ  صلخملا .] هّللا 

تسنآ مّود  فورح  هک  فاک  تسا و  سوسـسیا ]  ] يهملک ياجب  سیـسکا ]  ] هملک لّوا  يهزمه  سپ  تسا  صلخم  ینعمب  ریتوث ]  ] تسا و
هک ءای  تسا  هدش  نیسب  لیدبت  اث  ظّفلت  رد  هک  تسا  ویث ]  ] يهملک ياجب  تسنآ  مّوس  فرح  هک  نیس  تسا و  سوتـسیرک ]  ] يهملک ياجب 

نیـسب لیدـبت  ظّفلت  رد  اث  هک  تسا  ثوسیا ]  ] هملک ياجب  تسا  رخآ  هک  مّود  نیـس  تسا و  ثوسیا ]  ] يهملک ياـجب  تسا  مراـهچ  فرح 
هکنیا رصتخم  ای  ریتوث ] سویاویث  سوتسرک  سوسیا   ] تسا ینانوی  هلمج  هکنیا  يراصتخا  زمر  سیسکا ]  ] يهملک سپ  لّوا  لثم  تسا  هدش 
ینعمب ینانوی  نابز  رد  تسا  يراصتخا  زمر  هک  سیـسکا ]  ] يهملک هکنیا  نوچ  و  صلخملا ] هّللا  نبإ  حیـسملا  عوسی   ] تسا یبرع  يهلمج 

هداد رارق  ینید  يزمر  تسا و  هدش  هدرمش  سّدقم  يدوجوم  تسا  سّدقم  يراصتخا  زمر  شمسا  هکنیا  تبسانمب  یهام  دوخ  تسا  یهام 
هک دوشیم  مولعم  هلمج  نآ  يارب  زمر  ار  ناویح  نداد  رارق  زاـب  هلمج و  کـی  يارب  زمر  ار  فورح  نداد  رارق  يهجیتـن  رد  سپ  تسا  هدـش 

لکش مر  یمیدق  ياهروگ  رد  تسا : هتفگ  خینوم  لیئومس  یسیلگنا  دنمشناد  تسا و  هتـشاد  دایز  شزرا  مدرم  نآ  رظن  رد  يزمر  تاریبعت 
هتشاد دوخ  اب  یهام  هک  دناهتـشاد  موسرم  اهیحیـسم  نوچ  دوشیم . هدید  دایز  تسا  هدش  هتخاس  بوچ  ناوختـسا و  زا  هک  کچوک  یهام 
تـسا مزال  دراد  راک  رـس و  اهنآ  اب  نآرق  هک  فلتخم  ياهتّلم  راکفا  اب  بسانت  يارب  سپ  كرابم  زمر  نیاـب  يهناـشن  كّربت و  يارب  دنـشاب 

اهیدوهی و نوچ  دوش و  راتفر  وگتفگ و  اهنآ  اب  دنوشیم  ظوفحم  هحفص 33 ] دنتسه و [  سونأم  نآ  اب  تسا و  اهنآ  دنسپ  هک  شور  نامهب 
هلـصاف ردقچ  و  تسا . هدرک  عورـش  زمر  اب  ار  اههروس  زا  هّدع  کی  اهنآ  رظن  بلج  يارب  نآرق  دـندوب  دـنمهقالع  انـشآ و  زمر  اب  اهیحیـسم 

ماوع اب  نادنمـشناد  ای  هچب ، اب  تسا  لقاع  صخـش  ملع  دـننام  هتـسد  ود  هکنیا  بساـنت  يراـصن و  دوهی و  زومر  اـب  نآرق  زومر  ناـیم  تسا 
ُباتِکلا ال َِکلذ  ملا   ] دوب هیآ  هکنیا  توالت  لوغـشم  ترـضح  نآ  دیـسر و  ربمغیپ  هب  بطخا  نب  رـسای  وبا  تفگ : سابع  نبإ  هفیطل : مدرم .
زا ار  تاملک  هکنیا  اـیآ  هک  دـنداد  دـنگوس  ار  ترـضح  نآ  دندیـسر و  فرـشا  نب  بعک  بطخا و  نب  ییح  شردارب  وا  زا  سپ  ِهِیف ] َبیَر 

نید ياقب  تّدم  نم  یئوگب  تسار  رگا  تفگ : بطخا  نب  ییح  تسا  هدـش  لزان  نمب  هنوگ  نیمهب  دومرف ، ترـضح  نآ  دـیوگیم ! نامیا 
« ملا  » دجبا فورح  باسح  اب  نوچ   ] تسا لاس  کی  داتفه و  نآ  ماود  تّدم  دیوگیم  شدوخ  هک  مریذپب  ار  ینید  هنوگچ  منادـیم و  ار  وت 

تّدـم یئوـگب  تسار  رگا  تفگ : رلا ]  ] یلب دوـمرف . تسه ! مه  هکنیا  ریغ  رگم  تـفگ : وا  دـیدنخ : ترـضح  نآ  دوـشیم ] کـی  داـتفه و 
الـصا ام  تفگ  ییح  دیـسر  هک  اج  هکنیا  هب  نخـس  رملا ] . ] دومرف تسه ! يرگید  ایآ  تسا  لاس  کی  یـس و  تسیود و  وت  نید  تموکح 

-992- نآرق -900-894- نآرق -500-460- نآرق : - تفگ رسای  وبا  شردارب  میریذپب ! ار  وت  يهتفگ  مادک  میمهفیمن  میروآیمن و  نامیا 
ار نآ  تّدـم  درک و  دـهاوخ  تموکح  اـیند  رد  نید  هکنیا  دـناهداد : ربخ  اـم  ناربـمغیپ  هک  مدـهاش  نم  نکیل  -1099-1105 و  نآرق -997
: دنتفگ دندش و  دنلب  یگمه  دوب و  دهاوخ  یقاب  وا  نید  اهتّدم  هکنیا  يهمه  رد  نم  يهدیقعب  دیوگب  تسار  دّـمحم  رگا  دـناهدرکن و  نّیعم 

رظن رد  لمج  باسح  دوش  یم  مولعم  وگتفگ  هکنیا  زا  میریذپب ! ار  کی  مادـک  مینادیمن  تسا و  هدـش  ام  ینادرگرـس  بجوم  وت  ياهراک 
فورح يهلیـسوب  تسا  يزمر  اهنیا  هک  دندیمهفیم  نآ  زا  نّیعم  ددع  اروف  فورح  ندینـش  زا  هک  تسا  هدوب  لومعم  رایـسب  زور  نآ  دوهی 
فورح هکنیا  دـنریگب و  هجیتـن  نآ  زا  دنجنـسب و  ارنآ  دوخ  مهف  يهزادـناب  مدرم  اـت  تسا  هدوـب  مزـال  زور  نآ  يارب  زمر  شور  نیاـب  سپ 

ددـع تسا و  هدـمآ  نآرق  يهروس  هن  تسیب و  رد  عطقم  فرح  هدراـهچ  اریز : دوشیم  تفاـی  نآ  يهنوـمن  شنیرفآ  رد  هک  تسا  يزوـمر 
تسا 2- یلامـش  جورب  رد  هدراهچ  یبونج و  جورب  رد  هدراهچ  رمق  لزاـنم  - 1 دوشیم : هدید  هحفـص 34 ] دایز [  تادوجوم  رد  هدراهچ 

ياههرهم دنلب  مد  تاناویح  تسا 3 - هچراپ  هدراهچ  اپ  تسد و  رمک و  تشپ و  زا  کی  ره  رد  تاناویح  دایز  يهّدـع  ندـب  ياهناوختـسا 
ددع زا  تسا  يزمر  اههروس  لئاوا  سپ  تسا  هدراهچ  شرپ  يهلیسو  گرزب  ياهرپ  ددع  اهغرم  لاب  رد  - 4 تسا . هچراپ  هدراهچ  اهنآ  مد 
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دوصقم دناهدرک : لقن  ملـسم  وبا  نآرقلا  لیوأت  زا  نارگید  نایبلا و  عمجم  یکلف . تامیـسقت  هّثج و  گرزب  ياهرادناج  يهدمع  ياهتمـسق 
دیناوـتیم رگا  سپ  تسا  هدـش  مهارف  فورح  هکنیا  زا  نآرق  تسا و  برع  تاـملک  لـصا  فورح  هکنیا  هک . تسا  نآ  فورح  هـکنیا  زا 

دندوب هدراذگ  رارق  رگید  کی  اب  نیکرـشم  تسا : هدرک  لقن  ياهّدع  لوق  زا  يربط  دیروایب . ناتدوخ  نابز  تاملک  فورح و  زا  نآ  دـننام 
هکنانچ دنونـشن  ار  ترـضح  نآ  زاوآ  مدرم  ات  دنـشکب  توس  دـننزب و  تسد  دـننک و  دـنلب  زاوآ  دوشب  نآرق  تئارق  لوغـشم  ربمغیپ  هاگره 
فورح اب  ربمغیپ  اـهنآ  لـمع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  ِهِیف ] اوَغلا  َو  ِنآرُقلا  اَذـِهل  اوُعَمـسَت  ـال  . ] دـنکیم دادرارق  نآ  زا  تیاـکح  هیآ  هکنیا 

دنداد شوگ  هبترم  لّوا  رد  نوچ  دنهدب و  شوگ  نآب  دنوش و  تکاس  رایتخا  یب  دـشاب و  هزات  اهنآ  شوگب  ات  درکیم  زاغآ  ار  هروس  عّطقم 
. درکیم ریثأت  اهلد  رد  دندوب و  نآب  هّجوتم  رخآب  ات  هدومن و  شومارف  دوخ  دادرارق  زا  هدرک  بوذجم  ار  اهنآ  مالک  ندوب  بلاج  یئابیز و 

هکنیا يارب  ینعم  کـی  تسیب و  ریبـک  ریـسفت  هب  روهـشم  بیغلا  حـیتافم  ماـنب  دوـخ  ریـسفت  باـتک  رد  يزار  رخف  ماـما   306-258- نآرق -
روطچ میتسین  علّطم  اـم  هک  تسا  ناـمحّرلا  فورح  عومجم  ن  مح ، رلا ، فورح  تسا : هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  تسا 1 - هدرک  لـقن  فورح 
هتـشاد مسر  برع  نوچ  تسا  اههروس  مسا  هحفـص 35 ] تسا [ . هتفگ  لاّفق  هّیقب 2 - رد  نینچمه  دـهدیم و  ینعم  هچ  دوـشیم و  بیکرت 

زین یئاط و  مال  نب  هثراحب  هدوب  روهـشم  شرـسپ  تسا و  هدوب  یط  ینب  زا  يدرم  مان  هک  مال  لـثم  دـهد  رارق  صخـش  مسا  ار  فورح  تسا 
هدش تیاور  تسا و  ادخ  مان  - 3 دناهتفگ . فاق  ار  هوک  دنا و  هدیمان  نون ]  ] ار یهام  دنمانیم و  نیغ ]  ] ار ربا  دـنمانیم و  نیع ]  ] ار دـقن  لوپ 

تسا و ادـخ  مان  زمر  اهنآ  زا  یـضعب  تسا . هتفگ  كاحـض  - 4 صعیهک ]  ] اـی و  قـسع ] مح   ] اـی تفگیم : ع ]  ] یلع دندینـشیم  هک  تسا 
تـسنآ دوصقم  تسا و  دّمحم  زا  هیانک  میم  تسا و  لیئربج  زا  هیانک  مال  هّللا و  زا  هیانک  فلا  هک  ملا ]  ] لثم تسا  مان  دـنچ  زا  زمر  یـضعب 
بلاطم هتـسد  نیمه  زا  نیرّـسفم  رگید  مه  تسا و  هتـشون  ماما  هک  یناعم  يهیقب  داتـسرف و  دّـمحم  هب  ار  نآرق  لیئربج  يهلیـسوب  ادـخ  هک 

ینعم مهف  رکفب  دـناهدرک  ادـیپ  راک  رـس و  نآرق  اـب  هک  اـپورا  نیقرـشتسم   515-509- نآرق -408-400- نآرق -390-380- نآرق . - تسا
. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  زا  هجو  جنپ  تمکح  رغـصا  یلع  ياقآ  رهم  يهّلجم  زا  هام 1331  ریت  يهیرـشن  رد  هک  نانچ  دناهدوب  فورح  هکنیا 
رد هک  باتکلا  ّما  زا  یتاملک  هتـساوخیم  ربمغیپ  ّطقف  درادـن و  ّصاخ  ینعم  فورح  هکنیا  هتفگ : یناملآ  روهـشم  قرـشتسم  هک  دـلوت  - 1

هدـش جارختـسا  تساههروس  ناـمه  رد  هک  یماـسا  یـضعب  زا  فورح  هکنیا  هتفگ : رئوب  درواـیب 2 - رطاـخب  تسا  هدـش  تبث  ظوفحم  حول 
رخآ ای  لّوا  رد  هک  هدوب  هیلّوا  ياهنآرق  نابحاص  يراصتخا  مان  دناهتفگ : ياهدع  یسوم 3 - انیس و  روط  زا  مسط  ملقلا و  زا  لثم ق  تسا .
تبث هتـشادنپ و  نآرق  ءزج  ار  اـهنآ  دـناهدرک  خاسنتـسا  نآ  زا  هدرب و  تاـیالوب  ار  اههخـسن  نآ  هک  نآ  زا  سپ  تـسا  هدوـب  تـبث  اـههروس 
نامثع يهخسن  رد  عو  دعـس  هخـسن  هریره و س  وباب  ّقلعتم  يهروس  اه  هریغمب و  ّقلعتم  هروس  میم  هدوب و  هحلط  نآرق  رد  هط  الثم  دناهدرک 

دندرکیم جارختسا  یّـصاخ  یناعم  یماسا و  عطقم  فورح  زا  هک  دوهی  ياملع  رابخا و  زا  دیلقتب  تفگ : يوسنارف  يهشالب  تسا 4 - هدوب 
اب رـسای  وبا  بطخا و  نب  ییح  يهرواحم  رد  میدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  ام  هچنآـب  دراد  تهابـش  ریبعت  هکنیا  تسا . هدـش  هدروآ  نآرق  رد  و 

هکنیا زا  یشیرطا  رگنرپسا  تسا 5 - هدش  سابتقا  دناهتـشون  ار  هکنیا  هحفص 36 ] هک [  يریسافت  زا  دیاش  دناهتـشون و  نیرّـسفم  هک  ربمغیپ 
هچنآ اههلمج . هکنیا  ریاظن  و  َنوُرَّهَطُملا ] اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال   ] هلمج نیاب  تسا  هراـشا  مسط  هتفگ : تسا و  هدرک  ياهلمج  کـی  جارختـسا  فورح 

اب تسا  هدـش  نخـس  زاغآ  ّصاخ  ینعم  نودـب  عّطقم  یفورح  اب  وگنخـس  زاجعا . تردـق و  لامک  شیامن  يارب  یهاگ  دیـسر : مدوخ  رظنب 
زاـغآ يهلیـسوب  هک  تغـالب  رد  تسا  یّـصاخ  زاـجعا  دوخ  هکنیا  تسا و  هدـناسرن  یـصقن  هدوزفین  مـالک  تمالـس  ماجـسناب و  رگا  هکنیا 

195-157- نآرق . - دننامب نآ  دننام  زا  نارگید  هک  دسرب  مدرم  شوگب  یئاویش  لامک  اب  ینخس  ینعم  نودب  فورحب 

ناسیون ریسفت  نایوگ و  ریسفت  - 13

هراشا
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نیـسحلا نب  ّیلع  نب  دّمحم  رقابلا  باتک  - 1 تسا : هدش  هتـشون  نآرق  ریـسفت  رد  هک  یئاهباتک  مان  یلّوا ص 5  يهلاقم  میدـن  نبإ  تسرهف 
تسرهف مجنپ ص 203  يهلاقم  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هّیدـیز  يهّیدوراـج  سیئر  رذـنم  نب  داـیز  دوراـجلا  وبا  هک  [ع ]

. تسا هتفگ  نانس  نب  دّمحم  تسا و  مشچ  روک  لد و  روک  هک  ار  دوراجلا  وبا  دنک  تنعل  ادخ  دومرف . ع ]  ] رقاب ماما  ترـضح  تسا  هتـشون 
زا سیق  نبإ  دیمح  هک  ساّبع  نبإ  ریـسفت  باتک  دوب 2 - تسود  نیدیب  رفاک و  مدرم  اب  دروخیم و  بارـش  شگرم  زا  شیپ  ات  دوراـجلا  وبا 
زا تسا و  هدوب  ع ]  ] داّجس باحصا  زا  هک  تسا  یلامث  يهزمح  وبا  ریـسفت  دناهدرک 3 - تیاور  ساّبع  نبإ  زا  وا  دهاجم و  زا  وا  حـیجن  یبا 

هدرک تیاور  ساّبع  نبإ  زا  هک  تسا  همرکع  ریـسفت  تسا 4 - هدرک  كرد  مه  ار  رقاب ع  ترـضح  روضح  داـمتعا و  لـباق  بیجن و  نادرم 
رد هک  یتایآ  ریـسفت  يرگید  تسا و  يربط  ریـسفت  مه  یکی  هک  دربیم  ماـن  صاخـشا  زا  باـتک  جـنپ  لـهچ و  دودـح  رد  میدـن  نبإ  تسا .
 ] زا کی  ره  رد  هک  دنکیم  ناونع  فلتخم  عوضوم  تسیب  دودح  رد  نآ  زا  سپ  یبلک  ماشه  فیلأت  تسا  هدش  لزان  نّیعم  صاخشا  يهراب 

ءادـتبا فقو و  فورح  نآرق  ءازجا  نآرق  تاغل  نآرق  تالکـشم  نآرق  یناعم  لثم  دربیم  مسا  صاخـشا  زا  باـتک  دـنچ  اـهنآ  هحفص 37 ]
هکنیا ات  تسا : هتـشون  نآ  رخآ  رد  تسا  باتک  هد  تسیود و  دودـح  رد  هک  نآرق  رگید  قّرفتم  بلاطم  ماـکحا و  لوزن  خوسنم ، خـسان و 

لّوا هک  تسا  روهـشم  نادیز : یجرج  ۀـغّللا  بادآ  مدرک . مامت  ار  هلاقم  هکنیا  تسا  تفه  داتفه و  دصیـس و  نابعـش  لّوا  هبنـش  هک  خـیرات 
سابع و نباب  بوسنم  ریسفت  زا  میدید  رصم  يهناخباتک  رد  هخـسن  دنچ  ام  دوب  راهچ  دص و  کی  لاسب  ياّفوتم  دهاجم  ریـسفت  يهدنـسیون 
وا زا  لوقنم  تیاور  باتک  هکنیا  هکتـسنآ  دیآیم  تسدب  ریـسفت  هکنیا  يهمّدقم  زا  هچنآ  دـشاب  ساّبع  نبإ  زا  نّودـم  ریـسفت  میرادـن  نامگ 

دهاجم هک  دشاب  ساّبع  نبإ  ریـسفت  نامه  دیاش  تسین و  تسد  رد  دهاجم  ریـسفت  اّما  تسا و  هدش  نیودت  شدوخ  نامز  رد  هکنآ  هن  تسا 
دیجملا دبع  نیّدلا  دامع  انربخا  لاق  يورهلا  نومأملا  نب  ۀقّثلا  هّللا  دبع  انربخا  ، ] دوشیم زاغآ  روط  هکنیا  ریسفت  هکنیا  و  تسا . هدرک  تیاور 

هنیدـم رد  مدوخ  لاق ] ساّبع  نبإ  نع  حـلاص  یبا  نع  یبلکلا  نع  ناورم  نب  دّـمحم  نع  يدنقرمّـسلا  قاحـسا  نب  یلع  انربخا  لاـق  يورهلا 
بحاص يدابآ  زوریف  بوقعی  نب  دّـمحم  رهاط  یباب  دـهدیم  تبـسن  ارنآ  هک  سابع ] نبإ  ریـسفت  نم  ساـبقملا  ریونت   ] ماـنب مدـیرخ  یباـتک 

دّـمحم و اندّیـس  یلع  هّللا  یّلـص  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  ساّبع  نبإ  ریـسفت  تسا : نینچ  نآ  لّوا  يرجه و  يهنس 817  ياّفوتم  سوماق 
دّمحم نب  دومحم  هّللا  دـبع  وبا  انربخا  لاق : هّللا  دـبع  وبا  انربخا  لاق : یبا  انربخا  لاق  يورهلا  نومأملا  نبإ  هقّثلا  هّللا  دـبع  انربخا  نیعمجا  هلآ 

یبا نع  یبلکلا  نع  ناورم  نب  دّـمحم  نع  يدنقرمّـسلا  قاحـسا  نب  یلع  انربخا  لاق : يورهلا  دـیجملا  دـبع  نب  داـمع  اـنربخأ  لاـق : يزارلا 
تسا هتشون  هغّللا  بادآ  رد  هدید و  رصم  يهناخباتک  رد  نادیز  یجرج  هک  دشاب  يریسفت  نامه  هکنیا  دیاش  و  لاق - ساّبع  نبإ  نع  حلاص 

يهروس زاغآ  رد  تسا و  هدـش  لقن  باـتک  هکنیا  رد  هک  تسا  هدرکن  لـقن  ار ! رفن  دـنچ  طـقف  تسین و  فلتخم  نآ  تاور  يهلـسلس  نوچ 
یئاهنامه تاور  يهّیقب  و  يدنقرمّسلا ] قاحسا  نب  ّیلع  انثّدح  لاق : كرابملا  نبإ  هحفص 38 ] هّللا [  دبع  نع  هدانساب  و  . ] تسا هتشون  هرقب 

نارمع لآ  نآ  رد  هک  ياهروس  دنکیم  یفّرعم  ار  هروس  ترابع  نیاب  هروس  مان  ياجب  هروس  ره  زاغآ  رد  تسا و  هتـشون  لّوا  رد  هک  دنتـسه 
و تسا . هتشون  دعبب  هدئام  يهروس  زا  زاب  دوشیم و  دای  نآ  رد  نانز  هک  ياهروس  تسا  هدش  دای  نآ  رد  هرقب  هک  ياهروس  تسا  هدش  هتفگ 

يهمه رد  و  اـهیف ] رکذـی  یتـّلا  ةروّسلا  نم  و  . ] تسا هتـشون  تراـبع  نیاـب  هّیقب  رد  نینچمه  دوـشیم و  داـی  نآ  رد  هدـئام  هک  ياهروـس  زا 
يرجه و ۀیناثلا 1370  ۀعبطلا   ] تسا هتشون  باتک  هکنیا  پاچ  خیرات  رد  ساّبع ] نبإ  نع  هدانساب  و   ] تسا هتـشون  هّللا  مسب  زا  سپ  اههروس 
وا هک  دـشاب  نامه  يوق  لامتحاب  تسا  نادـیز  یجرج  توف  زا  سپ  لاس  لهچ  بیرق  باتک  هکنیا  پاـچ  خـیرات  نوچ  و  يدـالیم ]  1901

هدرک هقبط  دـنچ  ار  نیرّـسفم  نونّظلا  فشک  باتک  رد  هفیلخ  جاحب  روهـشم  یپلچ  بتاـک  ـالم  ءاتلا ص 298 . باـب  نونظلا  تسا . هتـشون 
افلخ هقبط  هکنیا  لوا  دناهتشونن  یلو  دناهدرک  لقن  دناهتفگ و  ریسفت  هک  ربمغیپ  باحصا  لوا  يهتـسد  دنتـسه  هتـسد  ود  لّوا  يهقبط  تسا :
هتفگ دوعـسم  نبإ  تسا  هدـش  لقن  دایز  تسا  هدوب  ع ]  ] ّیلع هک  مراهچ  زا  تسا و  هدـش  لـقن  مک  رایـسب  مّوس  مّود و  لّوا و  زا  هک  دنتـسه 
هقبط هکنیا  زا  مّود  « 2» تسنادیم ار  اهنآ  مامت  یلع ع  ینطاب و  تسا و  يرهاظ  یفرح  ره  يارب  هک  هدـش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تسا .
مّود . هدش لقن  ع ]  ] ّیلع زا  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  هچنآ  درک و  تافو  هنیدـم  رد  لاس 32  هک  تسا  دوعسم  نب  هّللا  دبع 
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ع]  ] ّیلع زا  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  هچنآ  درک و  تافو  هنیدـم  رد  لاس 32  هک  تسا  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  هقبط  هکنیا  زا 
تـشه تصـش و  لاسب  فئاط  رد  وا  تسا  ساّبع  نب  هّللا  دبع  دناهدوب  رّـسفم  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  مّوس   534-532- یقرواپ . - هدش لقن 

ربتعم اهنآ  يهمه  زا  تسین  نانیمطا  دروم  ربتعم و  اهنآ  يهمه  دناهدرک  لقن  وا  زا  هچنآ  تسا  نیرّـسفم  سیئر  نآرق و  نامجرت  درک  تافو 
هدومن تافو  هحفص 39 ] هس [  لهچ و  دص و  کی  لاس  رد  هک  تسا  یمـشاه  يهحلط  یبا  نب  یلع  نیلقان  يهلـسلس  هتـشر و  رتحیحـص  و 
ریـسفت لقن  سابع  نبإ  زا  هک  رگید  ربتعم  يهلـسلس  تسا و  هدرک  دامتعا  واب  هتـسناد و  ربتعم  ار  وا  دوخ  حیحـص  باتک  رد  يراخب  تسا و 

هدرک ریـسفت  لقن  بئاسلا  نب  ءاطع  زا  وا  تسا و  هدومن  تافو  تسیب  دـص و  لاـس  رد  هک  تسا  یفوک  ملـسم  نب  سیق  يهلـسلس  دـناهدرک 
هریس و باتک  يهدنسیون  ینعی   ] تسا هریس  بحاص  قاحسا  نبإ  يهقیرط  دناهدرک  تیاور  سابع  نبإ  زا  هک  يربتعم  يهلـسلس  مه  تسا و 
تسا و نوهوم  هک  حلاص  یبا  زا  تسا  یبلک  تیاور  يهلسلس  دناهدرک  ریـسفت  لقن  سابع  نبإ  زا  هک  رگید  يهتـشر  «[ 3» ربمغیپ ياهشور 

هدرک تافو  هفوک  رد  شش  لهچ و  دصکی و  لاسب  تسا و  بئاس  رسپ  هدوب  روهشم  رـصن  وبا  تینک  دّمحم و  مانب  یبلک  هکنیا  ربتعم و  ریغ 
هدومن تافو  شش  داتـشه و  دصکی و  لاس  رد  هک  تسا  کچوک  يدس  ناورم  نب  دّمحم  یبلک  تیاور  ياههلـسلس  زا  یـضعب  رد  تسا و 
يهتشر دناهدرک  سابع  نبإ  زا  ریسفت  لقن  هک  یئاههتشر  زا  زاب  و  « 4» سب تسا و  غورد  تسا  هدش  لقن  هلیسو  نیاب  ثیدح  هچنآ  تسا و 

زا شدیلپ  راکفا  دیاقع و  يهطـساوب  تسا و  ربتعمان  مه  وا  تسا  هدرم  هاجنپ  دصکی و  لاس  رد  هک  تسا  يدزا  رـشب  نب  نامیلـس  نب  لتاقم 
لاس رد  هک  تسا  یفوک  محازم  نب  كاحض  يهتشر  سابع  نبإ  زا  لقن  ياههلـسلس  زا  زین  رتشزرایب و  تسا و  رتربتعمان  یبلک  يهلـسلس 

زا ریـسفت  لقن  هک  یئاههتـشر  زا  زاب  وهچنآ  رد  هن  تسا و  هدرک  تاقالم  ار  سابع  نبإ  شدوخ  هن  وا  یلو  تسا  هدرک  تاـفو  ود  دـصکی و 
تسا و ربتعماـن  مه  وا  تسا  هدرم  هاـجنپ  دـصکی و  لاـس  رد  هک  تسا  يدزا  رـشب  نـب  نامیلـس  نـب  لـتاقم  يهتـشر  دـناهدرک  ساـبع  نـبإ 

كاحض يهتشر  سابع  نبإ  زا  لقن  ياههلسلس  زا  زین  رتشزرایب و  تسا و  رتربتعمان  یبلک  يهلـسلس  زا  شدیلپ  راکفا  دیاقع و  يهطـساوب 
 - هچنآ رد  هن  تسا و  هدرک  تاقالم  ار  سابع  نبإ  شدوخ  هن  وا  یلو  تسا  هدرک  تافو  ود  دـصکی و  لاـس  رد  هک  تسا  یفوک  محازم  نب 
رد رگا  تـسا و  هدینـش  یـسک  هـچ  زا  هـک  هدوـمن  یفّرعم  دنـس  تـسا  هدرک  لـقن  هحفــص 40 ]  ] 908-906- یقرواپ -452-450- یقرواپ

ریرج وا  زا  لوقنم  يهلسلس  رد  رگا  نینچمه  تسا و  رابتعایب  فیعض و  ثیدح  نآ  دشاب  هرامع  نب  رشب  كاّحض  زا  هدش  لقن  ياههتـشر 
لوـبق ار  وا  ثیدـح  هدوـبن و  داـمتعا  شیاـههتفگب  هک  تسا  هدوـب  یـصخش  ریرج  نوـچ  تـسا  ربتعماـن  فیعـض و  ثیدـح  نآ  زاـب  دـشاب 

لاس نآ  ریغ  ای  متسیب و  لاس  رد  هک  تسا  بعک  نب  ّیبا  تسا  هدش  اهنآ  زا  ریـسفت  لقن  هک  ربمغیپ ص  باحـصا  زا  مراهچ - دناهدرکیمن .
وبا زا  سنا  نب  عیبر  زا  تسا  هدوب  هدرک  تیاور  يزار  رفعج  وبا  ارنآ  هک  تسا  هدوب  هدنام  یقاب  وا  زا  گرزب  ياهخسن  تسا و  هدومن  تافو 
لقن ّیبا  زا  هلسلس  هکنیا  يهلیسوب  هک  یثیداحا  دنتسه و  ربتعم  صاخـشا  هکنیا  مامت  تسا و  هدرک  لقن  بعک  نب  ّیبا  دوخ  زا  وا  هک  هیلاعلا 

يهمه زا  وا  دندرک  عمج  ار  نآرق  ربمغیپ  نامز  رد  هک  تسا  يرفن  راهچ  زا  یکی  بعک  نبإ  یبا  هکنیا  تسا  تسار  حیحـص و  تسا  هدـش 
اهنآ زا  هک  دناهدوب  ربمغیپ  باحصا  زا  رگید  يهّدع  م - دنتسنادیم . نآرق  نیئراق  ياقآ  گرزب و  ار  وا  درکیم و  نآرق  تئارق  رتهب  باحصا 

هک رخص  نب  نمحّرلا  دبع  هریره  وبا  تسا 2 - هدرم  هرصب  رد  کی  دون و  لاس  هک  کلام  نب  سنا  - 5 مک : یلو  تسا  هدش  لقن  ریسفت  مه 
هّللا دبع  نب  رباج  تسا 4 - هدرم  هّکم  رد  هس  داتفه و  لاس  هک  باطخلا  نبإ  رمع  نب  هّللا  دبع  تسا 3 - هدرم  تفه  هاجنپ و  لاس  هنیدم  رد 
هدرم راهچ  لهچ و  لاسب  هک  يرعـشا  سیق  نب  نامحّرلا  دبع  یـسوم  وبا  تسا 5 - هدرک  تافو  هنیدـم  رد  راهچ  داتفه و  لاس  هک  يراـصنا 
نارود نوچ  هک  تسا  مان  هّللا  دـبع  رفن  دـنچ  زا  یکی  وا  تسا  هدرم  هس  تصـش و  لاس  هک  یمهـس  صاع  نب  ورمع  نب  هّللا  دـبع  تسا 6 -

هحفص 41]  ] 754-752- یقرواپ « - 1«5» دندوب شناد  ملع و  زکرم  هدع  هکنیا  دندوب  هدرم  اهنآ  رتشیب  دوب و  هدیسر  رخآب  ربمغیپ  باحـصا 
هقبط هکنیا  زا  مّود  يهتـسد  تسا . هدرک  تافو  جـنپ  لهچ و  لاس  رد  تسا و  هدوب  ربمغیپ ص  يهدنـسیون  هک  يراـصنا  تباـث  نب  دـیز  - 7

ه دنوشیم : میسقت  هتشر  دنچب  مه  اهنآ  دناهدرک  لقن  هدافتسا و  ربمغیپ  باحصا  زا  نکیل  دناهدیسرن  ربمغیپ  روضح  دوخ  هک  دنتسه  نیعبات 
: تسا هتفگ  وا  تسا  هدرک  تافو  « 6» هس دص و  لاس  رد  هک  یّکم  ریبج  نیدـهاجم  - 6 دناهدوب : هّکم  ياملع  هک  ساّبع  نبإ  باحـصا  لّوا :

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دیعس دناهدرمش 2 - حیحـص  تسا  هدرک  لقن  هچنآ  هتـسناد و  ربتعم  ار  وا  يراخب  یعفاش و  مدرک ، هضرع  سابع  نبإ  رب  ار  نآرق  تبون  یس 
لاسب هک  ینامی  ناسیک  نب  سواط  جنپ 4 - دص و  لاس  ياّفوتم  سابع  نبإ  يالوم  همرکع  تسا 3 - هدرم  راهچ  دون و  لاس  رد  هک  ریبج  نب 

هتفگ وا  تسا  هدرک  تافو  . تسا هدرم  هدراهچ  دـص و  لاس  رد  هک  یّکم  حاـبر  یبا  نب  ءاـطع  تسا 5 - هدرک  تافو  هّکم  رد  شـش  دص و 
دناهدرمش 2- حیحص  تسا  هدرک  لقن  هچنآ  هتسناد و  ربتعم  ار  وا  يراخب  یعفاش و  مدرک ، هضرع  سابع  نبإ  رب  ار  نآرق  تبون  یـس  تسا :
هک ینامی  ناسیک  نب  سواط  جنپ 4 - دص و  لاس  ياّفوتم  سابع  نبإ  يالوم  همرکع  تسا 3 - هدرم  راهچ  دون و  لاس  رد  هک  ریبج  نب  دیعس 

112-110- یقرواپ . - تسا هدرم  هدراهچ  دـص و  لاس  رد  هک  یّکم  حابر  یبا  نب  ءاطع  تسا 5 - هدرک  تافو  هّکم  رد  شـش  دص و  لاسب 
لاس ياّفوتم  سیق  نب  ۀمقلع  - 1 دناهدوب : هفوک  ياملع  اهنآ  دناهدرک و  ریسفت  لقن  هدافتسا و  وا  زا  هک  دوعـسم  نبإ  باحـصا  مّود - هتـشر 

یبعش تسا 4 - هدرک  تاـفو  جـنپ  دون و  لاـس  رد  هک  یعخن  میهاربا  تسا 3 - هدرم  جـنپ  داتفه و  لاـسب  هک  دـیزی  نب  دوسا  ود 2 - دـص و 
يهتشر سنا . نب  کلام  دیز 2 - نبإ  نامحرلا  دـبع  - 1 دنتسه . ملسا  نب  دیز  ياهدرگاش  باحـصا و  مّوس - يهتـشر  جنپ . دص و  ياّفوتم 
تسیب دص و  لاس  ياّفوتم  يرصب  نسح  - 1 تسا . هدش  لقن  اهنآ  زا  دناهتفگیم و  ریسفت  هک  دنتسه  نیعبات  زا  مه  يرگید  يهّدع  مراهچ -
یحایر نارهم  نب  عیفر  هیلاعلا  وبا  هدفه 4 - دص و  لاس  ياّفوتم  یظرق  بعک  نب  دّمحم  یناسارخ 3 - يهرسیم  هملس  نبإ  ءاطع  کی 2 - و 

نب عیبر  هدزای 7 - دص و  لاس  یّفوتم  یفوع  دیعـس  نب  ۀـّیطع  محازم 6 - هحفص 42 ] نب [  كاّحـض  تسا 5 - هدرم  يرجه  دون  لاـسب  هک 
ریسفت رد  باتک  هک  دنتـسه  یناسک  نیرـسفم  زا  مّود - يهقبط  هدفه . دص و  لاس  ياّفوتم  یـسودس  يهماعد  نب  هداتق  يّدس 9 - سنا 8 -

نب دـیز  جاّجح ، نب  ۀبعـش  حاّرج ، نب  عیکو  هنییع ، نب  نایفـس  دـننام  دـناهدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  نیعباـت  باحـصا و  راـتفگ  هتـشون و 
يهقبط رذنم . نبإ  ناّبح ، نب  خیّشلا  وبا  هیودرم ، نبإ  مکاح ، هجام ، نبإ  متاح ، یبا  نبإ  ریرج ، نبإ  هحلط ، یبا  نب  ّیلع  قازّرلا  دبع  نوراه ،

رکذ ار  یلصا  ناگدنیوگ  مان  هتشون و  دنـس  نودب  دناهدرک  لقن  هچنآ  دناهتـشون و  عّونتم  بلاطم  دوخ  ریـسفت  باتک  رد  هک  یناسک  مّوس -
زا سپ  هک  یئاهنآ  مراهچ - يهقبط  يودـهم . ساـّبعلا  وبا  بلاـط و  یبا  نب  یّکم  و  ّیـسراف ، یلع  وبا  جاّـجز ، قاحـسا  وبا  لـثم  دـناهدرکن 

دنـسپ شرظنب  هچنآ  سک  ره  دـش و  زاغآ  حیحـص  انب  حیحـص  شزیمآ  اجنآ  زا  دـناهدرک و  لقن  دّدـعتم  لاوقا  دوخ  ياهباتکب  مّوس  يهقبط 
هکنیا ریـسفت  رد  تسا : هتفگ  یطویـس  هکنانچ  ناگتـشذگ  راتفگب  دامتعا  يهطـساوب  بلطم  نآ  داسف  تّحـصب و  هّجوت  نودب  تشون  دـمآ 
تـسا ینعم  کی  طقف  نیعبات  باحـصا و  ربمغیپ و  زا  لوقنم  هک  یتروص  رد  ماهدـید  لوق  هد  َنیِّلاّـضلا ] اـَل  َو  مِهیَلَع  ِبوُضغَملا  ِریَغ   ] هلمج

ره دندرک و  هّجوت  مولع  فلتخم  ياهتمـسقب  ریـسفت  نتـشون  رد  ياهّدـع  مجنپ - هقبط   354-305- نآرق . - يراـصن دوهی و  هن  روج : نیاـب 
يدحاو جاّجز و  الثم  تسا  هدش  لزان  وا  صّـصخت  يهتـشر  ّنف و  يارب  نآرق  تشادـنپ  تسناد و  ّمهم  ارنآ  دوب  علّطم  هک  ینف  ره  زا  سک 

رد دوخ  راک  يهدمع  ار  ناگتشذگ  يهّصق  رابخا و  لقن  یبلعث  وحن ، دعاوق  نتـشون  اهیوحن و  لاوقا  لقن  يارب  دناهدرب  راکب  ار  دوخ  تّمه 
نودب تسا  هتخادرپ  اهقف  ياهلالدتـسا  هقف و  ماکحا  لقنب  ّطقف  یبطرق  و  اهنآ . یتسردان  یتسردب و  هّجوت  نودب  هداد  رارق  ریـسفت  نتـشون 
طوبرم هک  نیمّلکتم  امکح و  لاکـشا  ّدر و  راـتفگ و  زا  تسا  هدرک  رپ  ار  دوخ  ریـسفت  باـتک  يزار  رخف  ماـما  صوصخب  و  هیآـب . طاـبترا 
فاّشک ریسفت  زا  ار  هحفـص 43 ] هلزتعم [  دـیاقع  ات  مدرب  راکب  اهربما  تسا : هتفگ  ینیقلب  و  تسه . وا  باتک  رد  زیچ  همه  تسین و  ریـسفتب 

تشهب و زا  رتالاب  ياهرهب  ینعی  زوف  تسا  هتفگ  َزاف ] دَقَف  َۀَّنَجلا  َلِخدُأ  َو  ِراّنلا  ِنَع  َحِزحُز  نَمَف   ] هیآ هکنیا  رد  الثم  مدیشک  نوریب  يرشخمز 
ریـسفت طوبرمان  بلاطم  زا  و  دوشیم . هدید  رگید  ملاع  رد  ادخ  دندقتعم  اهنآ  هک  تسا  ادخ  رادـید  تشهب ] زا  رتالاب  يهرهب   ] زا شدوصقم 

زا يراتفرگ  هکنیا  ینعی  َکـُتَنِتف ] اـّلِإ  َیِه  نِإ   ] هیآ هکنیا  ریـسفت  بولقلا  توق  باـتک  رد  تسا  یّکم  بلاـط  وباـب  بوسنم  راـتفگ  ناـسیون 
نودـب تسا  هدـش  نآرق  رد  هک  یئاـهرظن  مه  تسا و  زیچ  همه  زا  شیب  مدرمب  ادـخ  ناـیز  تسا  هتفگ  نآ  يهلاـبند  رد  تسا و  وت  بناـج 

هک بیارغ  بیاجع و  ماـنب  دـلج  ود  رد  یناـمرک  يهزمح  نب  دومحم  ریـسفت  لـثم  نآرق  دوخ  زا  یظفل  تلـالد  اـی  یلقن و  تلـالد  زّوجم و 
تـسا هتفگ  هنم ، راب  ام  رب  تقاط  قوف  ایادـخ  ینعی  ِِهب ] اَنل  َۀَـقاط  ام ال  انلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر   ] هیآ هکنیا  رد  الثم  تسا  بیارغ  بیاـجع و  اـتقیقح 

. تسا يدرم  مرش و  تلآ  َبَقَو ] اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  نِم   ] زا دوصقم  تسا  هتفگ  ناسیون  ریـسفت  زا  يرگید  و  تسا . قشع  تقاط  قوف  زا  دوصقم 
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هکنیا زا  سپ  مدرک  لقن  نونّظلا  فشک  يدـنبهقبط  زا  اـجنیا   1034-1001- نآرق -859-809- نآرق -446-417- نآرق -134-70- نآرق -
نرق ات  كاحض  دهاجم و  همرکع و  لثم  لّوا  نیرّـسفم  زا  تسا  هتـشون  ار  صاخـشا  ریـسفت  ياهباتک  زا  ياهّدع  مان  اهـسیون  ریـسفت  تاقبط 

ار اهنآ  زا  ياهّدع  کنیا  دشابیم . ام  فده  اب  بسانم  اهنآ  زا  یضعب  یفّرعم  هک  دربیم  مان  باتک  هاجنپ  دصیـس و  دودح  رد  يرجه  مهدزای 
ياّفوتم یّکم  يوما  زیزعلا  دبع  دنزرف  کلملا  دبع  مانب  رخآ  لّوا و  میج  اب  حـیرج  نبإ  ریـسفت  - 7 مینکیم : لقن  تسا  هتـشون  وا  هک  يروطب 

ریسفت - 4 « 7» تسا هدرک  لقن  یبلعث  هک  هنییع  نب  نایفس  ریـسفت  جوزمم 3 - تسا و  رصتخم  هک  سابع  نبإ  ریـسفت  هاجنپ 2 - دـص و  لاس 
هک يوحن  يرقم  دمحا  نب  یلع  نب  دّـمحم  يوفدا  ریـسفت  تسا 5 - هدرک  تافو  هاجنپ  دـص و  لاسب  هک  يدزا  رـشب  نب  نامیلـس  نب  لتاقم 

هتشون دّلجم  تسیب  دصکی و  رد  لاس  هدزاود  تّدم  رد  نآرقلا  ملع  یف  ءانغتسالا  مانب  یباتک  تسا و  هدرم  تشه  داتـشه و  دصیـس و  لاسب 
دمحا نب  یلع  نب  دّـمحم  يوفدا  ریـسفت  تسا 5 - هدرک  تافو  هاجنپ  دـص و  لاـسب  هک  يدزا  رـشب  نب  نامیلـس  نب  لـتاقم  ریـسفت  - 4 تسا

دـصکی و رد  لاس  هدزاود  تّدـم  رد  نآرقلا  ملع  یف  ءانغتـسالا  مانب  یباتک  تسا و  هدرم  تشه  داتـشه و  دصیـس و  لاسب  هک  يوحن  يرقم 
ریسفت شش 7 - یس و  لاس  ياّفوتم  یندم  يودع  ملـسا  نب  دیز  ریـسفت  - 6 هحفص 44 ]  ] 629-627- یقرواپ  - تسا هتـشون  دّلجم  تسیب 

ياهباتک یضعب  رد  شدنزرف  هکیروطب  تسا و  هدرک  تافو  يرجه  دصهن  دودح  هک  یظعاو  یفشاک  یلع  نب  نیـسح  فیلأت  هیلع  بهاوم 
هدرک همجرت  یکرتب  ارنآ  یسیلدب  یـسیردا  نب  دّمحم  لضفلا  وبا  تسا و  مدرم  سر  تسد  رد  دلج و  کی  رد  یـسراف  تسا . هتـشون  دوخ 

ریـسفت ياهباتک  نیرتگرزب  زا  تسا و  هدرک  تافو  هن  دون و  دصیـس و  لاسب  هک  ناتـسیس  ياورناـمرف  دـمحا  نب  فلخ  ریـسفت  - 8 « 8» تسا
لوزنلا بابسا  - 10 « 9» تسا هتشون  یقوجلس  نالـسرا  بلا  نامز  رد  تسا و  یـسراف  هک  يوره  دّمحم  نب  قیتع  رکب  یبا  ریـسفت  تسا 9 -

ریسفت راهچ 11 - یـس و  تسیود و  لاس  ياّفوتم  ینیدـم  نب  ّیلع  فیلأـت  تسا  هدـش  هتـشون  تاـیآ  لوزن  ببـس  رد  تسا  یباـتک  لّوا  هک 
مایس مهن و  تسیب و  وزج  زا  تسا  یسراف  هک  ود  یس و  دصتـشه و  لاس  ياّفوتم  يراخب  یظفاح  دومحم  نب  دّمحم  اسراپ  دّمحم  هجاوخ 
نایبلا فشکلا و  باتک  رد  یبلعث  لوقب  تسا و  هتـشون  بولقلا  ءایـض  مانب  يزار  رفعج  یبا  نب  هّللا  دبع  تسا 19 - هدش  ریسفت  هروس  دنچ 
یبلکب روهشم  بئاس  نب  دّمحم  یبلک  ریسفت  تصش 14 - دص و  لاس  ياّفوتم  يرصب  جاّجح  نب  ۀبعش  ریـسفت  تسا 13 - میدق  نیرّسفم  زا 

هدـش لقن  قیرط  دـنچب  وا  زا  هک  راهچ  دـص و  لاس  ياّفوتم  یّکم  ریبج  نب  دـهاجم  جاّجحلا  وبا  ریـسفت  دوشیم 15 - یهتنم  ساّبع  نباـب  هک 
بابسا - 10. تسا هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  هک  یبلاو  هحلط  یبا  نب  ّیلع  ماما  ریسفت  - 16 ثیل . حیجن 3 - یبا  نبإ  جیرج 9 - نبإ  - 1 تسا .

راهچ 11- یـس و  تسیود و  لاس  ياّفوتم  ینیدـم  نب  ّیلع  فیلأت  تسا  هدـش  هتـشون  تاـیآ  لوزن  ببـس  رد  تسا  یباـتک  لّوا  هک  لوزنلا 
مهن و تسیب و  وزج  زا  تسا  یسراف  هک  ود  یس و  دصتشه و  لاس  ياّفوتم  يراخب  یظفاح  دومحم  نب  دّمحم  اسراپ  دّمحم  هجاوخ  ریـسفت 
فشکلا و باتک  رد  یبلعث  لوقب  تسا و  هتـشون  بولقلا  ءایـض  مانب  يزار  رفعج  یبا  نب  هّللا  دبع  تسا 12 - هدش  ریسفت  هروس  دنچ  مایس 

روهشم بئاس  نب  دّمحم  یبلک  ریسفت  تصش 14 - دص و  لاس  ياّفوتم  يرصب  جاّجح  نب  ۀبعش  ریـسفت  تسا 13 - میدق  نیرّسفم  زا  نایبلا 
لقن قیرط  دنچب  وا  زا  هک  راهچ  دـص و  لاس  ياّفوتم  یّکم  ریبج  نب  دـهاجم  جاّجحلا  وبا  ریـسفت  دوشیم 15 - یهتنم  ساّبع  نباـب  هک  یبلکب 

. - تسا هدرک  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  هک  یبلاو  هحلط  یبا  نب  ّیلع  ماـما  ریـسفت  - 16 ثیل . حیجن 3 - یبا  نبإ  جیرج 2 - نبإ  - 1 تسا . هدش 
هحفـص رد [  ساّبع  نبإ  ریـسفت  یف  سابقملا  ریونت  تسا : هدش  هتـشون  ءاــت ص 343  فرح  رد  -584-586 و  یقرواپ -346-344- یقرواپ

ءاف فرح  يدجو  دـیرف  فراعملا  ةرئاد  « 10» هدفه دصتـشه و  لاس  ياّفوتم  يدابآ  زوریف  بوقعی  نب  دّـمحم  رهاط  یبا  فیلأت  دـلج  ر  [ 45
رد هک  تسا  يرجه  تشه  تصـش و  لاس  ياّفوتم  ساـّبع  نباـب  بوسنم  باـتک  تفرگ  رارق  مدرم  سرتسد  رد  هک  يریـسفت  لّوا  ص 286 

یبا نآرقلا  بیرغ  ریسفت  نآ  زا  دعب  هد  دصیس و  لاس  ياّفوتم  يربط  ریـسفت  نآ  زا  دعب  تسا و  هدش  پاچ  دون  تسیود  رازه و  لاس  رـصم 
يدنقرمـس دّمحم  رـصن  ثیّللا  وبا  ظفاح  ماما  ریـسفت  نآ  زا  دعب  تسا  هدرک  تافو  یـس  دصیـس و  لاس  رد  هک  تسا  یناتـسجب  دّمحم  رکب 

تفرگ رارق  مدرم  سرتسد  رد  هک  يریسفت  لّوا  ءاف ص 286  فرح  يدجو  دیرف  فراعملا  ةرئاد  . جنپ داتفه و  دصیس و  لاس  ياّفوتم  تسا 
زا دـعب  تسا و  هدـش  پاچ  دون  تسیود  رازه و  لاس  رـصم  رد  هک  تسا  يرجه  تشه  تصـش و  لاس  ياّفوتم  ساّبع  نباب  بوسنم  باتک 
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یـس دصیـس و  لاس  رد  هک  تسا  یناتـسجب  دّمحم  رکب  یبا  نآرقلا  بیرغ  ریـسفت  نآ  زا  دـعب  هد  دصیـس و  لاس  ياّفوتم  يربط  ریـسفت  نآ 
-87- یقرواپ . - جنپ داتفه و  دصیس و  لاس  ياّفوتم  تسا  يدنقرمس  دّمحم  رصن  ثیّللا  وبا  ظفاح  ماما  ریـسفت  نآ  زا  دعب  تسا  هدرک  تافو 
ار هرقب  يهروس  دوب  غیلب  یئارس  ناتساد  هک  يراوسا  یلع  وبا  نیّدلا : نبإ  نیـسحلا  دبع  ملقب  یعفار  یفطـصم  نآرقلا - زاجعا  يهمجرت   89

چیه درکیم و  ریـسفت  هتفه  دـنچ  ار  هیآ  کی  تاقوا  ياهراپ  تفر و  ایند  زا  هک  دوب  هدـشن  مامت  زونه  درک و  ریـسفت  لاـس  شـش  یـس و  اـت 
دلج دصیـس  رد  يریـسفت  تسا  هتخوس  هک  سلدـنا  ياـههناخباتک  زا  یکی  رد  تسا : هتفگ  ناـنر ] تسنرا   ] تفاـییمن و هار  وا  رد  یتـسس 

دح و زا  هک  هتشگ  فیلأت  نآ  تاعوضوم  زا  یخرب  فارطا  رد  نآرق و  تالکشم  یضعب  ّلح  رد  هک  یئاههلاسر  زا  ریغ  تسا  هتشاد  دوجو 
. دناد ادخ  ارنآ  ددع  تسا  هدش  هتـشون  نآرق  فلتخم  ياهتمـسق  رد  هچنآ  درادن و  یهگآ  ودب  یـسک  دنوادخ  زج  تسا و  نوریب  رـصح 
تسا و هدرک  لقن  هداتق  زا  ناقتا  رد  یطویس  هکنانچ  دوب  یعبات  ریبج  نب  دیعس  تشون  ریـسفت  هکیـسک  لّوا  مالسالا ص 11  نونف  هعیشلا و 
تصـش و لاس  رد  وا  تداهـش  دشاب و  هتـشون  ریـسفت  هک  تسا  هدربن  مان  ار  يرگید  وا  زا  لبق  تسا و  هدرب  ار  وا  مان  تسرهف  رد  میدن  نبإ 

دوخ بلاطم  تسا و  هدوب  ریسفت  نف  رد  ماما  هک  تسا  یفعج  دیزی  نب  رباج  باتک  دناهتشون  هعیش  هک  ریـسافت  زا  رگید  تسا و  هدوب  راهچ 
تسا و هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  میدن  نبإ  هک  تسا  رقاب  ماما  ریـسفت  زا  ریغ  ریـسفت  هکنیا  و  هحفـص 46 ] تسا [  هتفرگ  رقاب ع  ماما  زا  ار 

يارب ات ص 170 . فرح  یناتـسب  فراعملا  ةرئاد  تسا . هدرک  نیودت  لقن و  ترـضح  نآ  زا  رذـنم  نب  دایز  دوراجلا  وبا  ار  نآ  تسا  هتفگ 
نآ 2- ریغ  یهن و  رما و  زا  هّللا  مالکب  یئاسانـش  دوش  بجوم  هک  یبلاطمب  ملع  نآ 1 - فیرعت  ود  کنیا  تسا  هدرک  فیرعت  شش  ریسفت 

هتشون وا  زین  یبرع و  دعاوق  اب  يهقباطم  اب  يرـشب  تقاط  يهزادناب  نآرق  مظن  زا  نآ  رد  دوشیم  ثحب  هک  تسا  یملع  تسا  هتفگ  ریخلا  وبا 
ثحب و تسا  زیاـج  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا  کـلذ و  ریغ  لدـج و  هقف و  لوصا  مـالک و  لوـصا  تسا و  یبرع  موـلع  نآ  تامّدـقم  تسا :

يهجیتن هکنیا  رگم  دشاب  علّطم  نآرقب  طوبرم  ملع  مامتب  یـصخش  هچرگا  تسین  زیاج  دـناهتفگ  یـضعب  هن ! ای  نآرق  ریـسفت  رد  يواکجنک 
تسا جاتحم  رّـسفم  هک  یمولعب  دشاب  ملاع  هکیـسک  يارب  تسا  زیاج  تسا  هتفگ  يرگید  ص ]  ] ربمغیپ ثیدح  راتفگب و  دوش  یهتنم  ثحب 
لزان برع  فلتخم  لیابق  ياهنابز  اهتغل و  زا  تغل  هاجنپ  هب  نآرق  تسا : هدرک  لقن  یطـساو  رکب  وبا  زا  یطویـس  و  تسا . ملع  هدزناپ  نآ  و 

ینعمب ناـمع  تغلب  ًاروـُب ] ًاـموَق   ] لاـمر ینعمب  بلعث - تغلب  فاـقحا - لـثم  تسا  دوـجوم  نآرق  رد  تاـغل  هکنیا  يهمه  زا  تـسا و  هدـش 
تغلب -223-238 ه  نآرق : - نآ زا  ياهنومن  کنیا  لاهج . ینعمب  هناـنک  تغلب  اهفـس  بوتکم  ینعمب  ریمح  تغلب  اروطـسم . هدـش . كـاله 

ّلک هضیرف  نالیغ  سیق  هلحن  یگنـسرگ  مخل  قالما  دـندش  بجوتـسم  مهرج  اوءاب  یـسنج  لمع  جـحذم  ثفر  ینعمب  تغلب  هملک  ینعمب 
هک دوـب  سنا  نب  « 11» کـلام درک  رّرقم  ار  ریـسفت  ملع  هکنآ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  رایـسب  هک  تاـغل  هـکنیا  ریغ  لاـیع و  هریـشعلا  دـعس 

تسا هدرک  نّیعم  كردم  دنس و  لقن  يهقیرطب  هک  دوب  سنا  نب  هکنیا  نتسناد  نتشون و  تسا و  هدرک  نّیعم  كردم  دنس و  لقن  يهقیرطب 
لزاـن شیرق  تغلب  نآرق  تسا : روهـشم  هکنیا  و  « 12» تسا یئاـفک  بجاو  هحفـص 47 ]  ] 252-250- یقرواپ  - هکنیا نتسناد  نتـشون و  و 
هتفرگ یبرع  ریغ  ياهنابز  زا  برع  هک  تسا  نآرق  رد  بّرعم  هملک  تسیب  دـص و  نآرق و  مامت  هن  تسا  نآ  تاغل  رثکا  دوصقم  تسا  هدـش 

دوصقم تسا  هدـش  لزان  شیرق  تغلب  نآرق  تسا : روهـشم  هکنیا  :و  یناتـسب بلطم  يهلابند  تسا . هدرک  لّوحتم  دوخ  ناـبز  اـب  بساـنم  و 
نابز اب  بسانم  هتفرگ و  یبرع  ریغ  ياـهنابز  زا  برع  هک  تسا  نآرق  رد  بّرعم  هملک  تسیب  دـص و  نآرق و  ماـمت  هن  تسا  نآ  تاـغل  رثکا 

ینامـسآ و ياهباتک  یناـعم  هک  تسا  نآ  اهیحیـسم  رظن  رد  ریـسفت   26-24- یقرواـپ : - یناتـسب بلطم  يهلاـبند  تسا . هدرک  لّوحتم  دوخ 
زا تسا و  سّدـقم  بتک  ریـسفت  نونف ، نیرتیلاع  نیرتهب و  اـهنآ  رظن  رد  دوش و  راکـشآ  نآ  ریغ  زومر و  تـالامتحا و  تاراـبع و  ظاـفلا و 

تسا و دایز  اهنآ  نیرّـسفم  فالتخا  تسا و  هدوب  فلتخم  ياهتغلب  هک  ینامـسآ  بتک  ریـسفت  یتسرد  لیمکت و  رب  دناهتـشاد  تّمه  میدـق 
نیناوق و ریـسفت  يارب  دنا  هدرکیم  شـشوک  اهنآ  نیمّدقتم  دناهدرک  فلتخم  ياهریـسفت  ار  اهباتک  نآ  فلتخم  قرف  هک  تسین  رکنم  یـسک 

دیاب رّسفم  درک : عضو  ینوناق  يردنکـسا  سـضنمیلکا  دالیم  مّود  نرق  رد  الثم  دناهتفرگن  هجیتن  نآ  زا  یلو  دوش  تاعارم  رّرقم و  يدعاوق 
یـسوم عیارـش  زا  یتعیرـش  ره  اثلاث - دراد  ینعم  راهچ  یـسومب  بوسنم  ياهتعیرـش  ایناث  دنادب . ار  ریـسفت  دروم  باتک  يزاجم  یناعم  الّوا 
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تسا رود  ام  رکف  زا  هک  میریگب  رظن  رد  ینعم  کی  ینامسآ  سّدقم و  باتک  ره  يارب  تسا  مزال  اعبار - تسا  هدنیآ  تّوبن  ینعم  نّمـضتم 
ینعم اّما  دـنکیم و  يربهر  هداس  نامیاب  ار  اـم  ّطـقف  ینامـسآ  باـتک  یقیقح  ینعم  اـسماخ  مینک . ّتقد  هعلاـطم و  اـهنآ  رد  رتشیب  هکنیا  اـت 
ینعم ریـسفت  رد  هک  تسا  يرون  دـیلقت  مشـش  يهبترم  رد  دربب  الاب  ار  ام  نامیا  رکف و  تمکح  يهجرد  نیرتـالاب  اـت  تسا  نکمم  يزاـجم 
نآرق لـیوأت  ریـسفت و  زا  عـالّطایب  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  يربـط : ریـسفت  همّدـقم  میوـش . دـنمهرهب  نآ  زا  تـسا  مزـال  ینامـسآ  بـتک 

! دوشیم ظوظحم  نآ  زا  هنوگچ  دناوخیم 

ياهّدع زا  رصتخم  یفّرعم 

هحفـص هریغ [ : لاجر و  ناکلخ و  نبإ  خیرات  میدـن و  نبإ  تسرهف  زا  لقن  میاهدرک  دای  باتک  لصا  رد  ریـسفت  لقن  ناونعب  ار  اهنآ  مان  هک 
هک دوب  ردام  مکـش  رد  وا  تسا و  هدوب  دنوامد  مدرم  زا  شردپ  شمعاب ، روهـشم  یفوک ، نارهم  نب  نامیلـس  دّـمحم  وبا  شمعا  لّوا - [ 48
زا دنتـسنادیم  زاجح  رد  يرهز  ریظن  هفوک  رد  ار  وا  تسا . هتفگ  دوخ  باسنا  باتک  رد  یناعمـس  دش . ّدلوتم  اجنآ  دـندرک  ترجاهم  هفوکب 

اهنآ زا  هدید و  ار  نیعبات  ناگرزب  یلو  تسا . هدرک  لقن  ثیدح  کی  وا  زا  هدرک و  تاقالم  ار  یفوا  یبا  نب  هّللا  دـبع  ربمغیپ ص  باحـصا 
یعبطـشوخ تفارظب و  وا  نارگید . ثایغ و  نب  صفح  يروث ، نایفـس  لثم  دناهدوب  وا  درگاش  املع  زا  يدایز  يهّدـع  تسا . هدرک  هدافتـسا 

نامثع لئاضف  ّیلع و  بیاعم  رد  يزیچ  هک  داتـسرف  وا  دزن  يوما  يهفیلخ  کلملا  دبع  نب  ماشه  ناکّلخ ج 1 ص 301 : نبإ  تسا . روهشم 
يررـض وتب  دـشاب  عمج  ّیلع  رد  ار  نیمز  يور  مدرم  بیاعم  ماـمت  رگا  تشون : تبقاـع  دـندرک  رارـصا  مدرم  درک و  يراددوخ  وا  سیونب 
دودـح زا  هک  شاب  دوخ  بظاوم  تشادـن  يدوس  وت  يارب  تشادـیم  نامثع  ار  ناهج  مدرم  یقـالخا  ياـیازم  اـهیبوخ و  ماـمت  رگا  درادـن و 

نب دّمحم  ملسم  وبا  مّود  دناهتشون . تفه  لهچ و  دص و  ياهلاس  رد  ار  شگرم  کی  تصش و  لاس  رد  ار  وا  ّدلوت  ینکن . زواجت  تاهفیظو 
عماج باتک  اناوت ، لدـج  ثحب و  رد  دوب  مالک  ملعب  ملاـع  هدنـسیون و  نادنخـس و  يدرم  میدن ص 196 . نبإ  تسرهف  ّیناهفـصالا - رحب 
باتک زا  تسا  وا  ياههلاسر  يهعومجم  رگید  گرزب و  تسا و  لّصفم  هک  هتشون  نآرق  ریسفت  رد  هلزتعم  بهذمب  لیزنّتلا  مکحمل  لیوأتلا 

نیب و کیراب  نشور و  يدرم  دوشیم  مولعم  میاهدرک . لقن  تسا  هدوب  یـضتقم  اج  ره  مه  ام  تسا و  هدرک  لقن  داـیز  رخف  ماـما  شریـسفت 
هدوب وا  نامز  نراقم  ای  رصاعم و  هک  دوشیم  هدافتسا  هقاتشی ] هفصی و  یـسیع  نب  ّیلع  ناک  و   ] تسرهف ترابع  هکنیا  تسا  هدوب  رکف  شوخ 

- بعک نب  یبا  مّوس - تسا . میدن  نبإ  یگدنز  تّدـم  هک  يرمق  يرجه  جـنپ  داتـشه و  دصیـس و  ات  تفه  دون و  تسیود و  زا  ینعی  تسا 
یحو يهدنـسیون  دندرک و  تعیب  ربمغیپ  اب  هنیدمب ] هّکم  هار  رـس  ياهپت   ] هبقع رد  هک  دوب  يرفن  داتفه  زا  وا  يدابارتسا : دّمحم  ازریم  لاجر 

زا سپ  تسا : هتفگ  يدقاو  هباغلا : دسا  هحفص 49 ] تفر [ . ایند  زا  نیملـسم  گرزب  اقآ و  زورما  تفگ : وا  درک  تافو  رمع  نامز  رد  دوب و 
نآرق رتهب  امـش  يهمه  زا  ّیبا  دومرف : ربمغیپ  تشونیم و  تباث  نب  دـیز  دوبن  وا  رگا  تسا و  هدوب  ّیبا  ربمغیپ ص  يهدنـسیون  لّوا  ترجه 

. دناهدید ار  وا  نامثع  تفالخ  رد  دناهتفگ : نوچ  دناهتـشون  ات 20 و 22 و 32  يرجه  لاس 19  زا  تسا  فالتخا  وا  تافو  رد  دـناوخیم و 
24-22- یقرواپ : - جیرج نب  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  دـلاخ  وبا  : جـیرج نب  زیزعلا  دـبع  نب  کلملا  دـبع  دـلاخ  وبا  « 13» جیرج نبإ  مر -

ياملع زا  تسا  هدرک  تافو  کی  هاجنپ و  ات  هن  لهچ و  دص و  ياهلاس  رد  داتشه و  لاس  ّدلوتم  وا  هزمه ص 289 : فرح  ادخهد  يهمانتغل 
هدرک و قارعب  يرفـس  هتفای و  شرورپ  اجنامه  همّرکم و  يهّکم  وا  دلوم  تسا  هّیما  ینب  یلاوم  زا  برع و  ریغ  زا  تسا و  لّوا  ردص  روهـشم 
دندرک و ادتقا  ودب  نارگید  سپس  درک و  باتک  فینصت  هک  ناناملسم  زا  تسا  یسک  لّوا  وا  دنیوگ : تسا  هدیسر  هفیلخ  روصنم  تمدخب 

باـتک مشـش  يهلاـقم  رد  میدـن  نبإ  نکیل  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بتاـک  زمره  عفار  وبا  مالـسا  فّنـصم  لّوا  رگید  لوـقب 
دشکب هک  درک  بیقعت  ار  وا  فسوی  نب  جاّجح  دوب . ّیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  تسا : هتـشون  تسرهف ص 307 
لاـمک راـهظا  عـقوم  رد  تـسا  بارعا  ریبـعت   ] هدازردارب يا  تـفگ : ناـبأب  گرم  مد  رد  دـش  هدـنهانپ  شاـّیع  یبا  نـب  ناـباب  درک و  رارف  وا 
یباتک درک و  لقن  هتشذگ  نارود  نآ  ربمغیپ و  ياهراک  زا  یحرش  نآ  زا  سپ  يراد . قح  نم  رب  یئاریذپ  تّدم  هکنیا  يهطساوب  ینابرهم ]
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لقن نابا  زا  ریغ  وا  زا  يرگید  هدرک و  لقن  ارنآ  شاّیع  یبا  نب  نابا  ّطقف  تسا و  روهـشم  یلـاله  سیق  نب  میلـس  باـتک  ناـمه  هک  داد  واـب 
تسا و ربمغیپ  باحـصا  هنیدـم و  مدرم  زا  بزاع - نب  ءارب  مجنپ - دوب . باـتک  هکنیا  دـش  رادومن  هعیـش  زا  هک  یباـتک  لّوا  تسا و  هدرکن 

لمع هکنیا  رب  ياهّدـع  دـندرک  نّیعم  هفیلخ  عّمجت ، زکرم  تسا  هدوب  يرازاـب  هک  هدـعاس ] ینب  يهفیقـس   ] رد ربـمغیپ  تاـفو  زا  سپ  نوـچ 
ترـضح تفالخ  نارود  ات  تسا و  بزاع  نب  ءارب  نیمه  اهنآ  زا  یکی  دندرک  يراددوخ  رکب  یبا  تموکحب  میلـست  زا  دـندرک و  ضارتعا 

ار وا  يرصب - نسح  مشش - هحفـص 50 ] تسا [ . هدش  انیبان  رمع  تفالخ  رخاوا  رد  تسا و  هدوب  هدنز  مهنآ  زا  دعب  ای  مالـسلا و  هیلع  ّیلع 
: تسا هتشون  لّوا ص 180  دلج  رد  ناکلخ  نبإ  تسا  هدوب  دوخ  نامز  يهناگی  هحاصف  دهز و  ملع و  رد  هک  دناهدرمـش  نیعبات  ناگرزب  زا 
یبعـش و دـش  ناسارخ  قارع و  مکاح  ناورم  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  تفالخ  رد  يرازف  يهریبه  نب  ورمع  يرجه  هس  دـص و  کی  لاس  رد 

هتفرگ نامیپ  مدرم  زا  داد و  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  کلملا  دبع  نب  دیزی  دنوادخ  تفگ : درک و  راضحا  ار  يرـصب  نسح  نیریـس و  نب  دّمحم 
دوخ هک  ادـخ  رما  يارجاب  تسا  هدرک  مرومأم  دـینیبیم  هک  تردـق  هکنیا  اـب  متـسه و  ناـمیپ  لوئـسم  مه  نم  دـننک و  تعاـطا  وا  زا  تسا 

! یئوگیم هچ  وت  دیسرپ  وا  زا  دنداد . رهاظت  سرت و  اب  باوج  یبعش  نیریس و  نبإ  تسا ! رظن  هچ  راک  هکنیا  رد  ار  امـش  تسه  نآ  رادهدهع 
وت زا  ار  دـیزی  ّرـش  ادـخ  هک  ادـخ  زا  تعاطا  يارب  یـسرتب  دـیزی  زا  دـیابن  ینکیم و  دـیزی  تعاطا  هک  ادـخ  زا  سرتب  هریبه  رـسپ  يا  تفگ :

لمع اجنآ  دش  یهاوخ  ریزارـس  ربق  يانگنتب  رـصق  يانخارف  هکنیا  زا  يدوزب  دنک  ترطاخ  هدوسآ  ادخ  باذع  زا  دـناوتن  دـیزی  دـنادرگب و 
رهب هریبه  نب  ورمع  قولخم ، درف  کی  نامرف  يارب  درک  ادخ  ینامرفان  ناوتیمن  هک  نادـب  سب ، دوب و  دـهاوخ  وت  تاجن  يهلیـسو  وت  کین 
ایند زا  هد  دـص و  کی  لاس  لّوا  رد  دـش و  دـّلوتم  رمع  تفالخ  رخآ  رد  دوب  رتشیب  رگید  رفن  ود  زا  نسح  يهرهب  درک و  ناسحا  اهنآ  يهس 
دوبن دجسم  رد  یسک  دندوب و  لوغشم  مدرم  هک  دش  لیطعت  هرصب  عماج  دجـسم  تعامج  زامن  هزانج  تعیاشم  يارب  شگرم  زور  رد  تفر 

زا بالک و  نب  هرهز  ینب  يهلیبق  زا  هّللا  دبع  نب  ملـسم  نب  دّمحم  يرهز - م - دوب . هدشن  لیطعت  هرـصب  عماج  تعامج  زامن  خیرات  نآ  ات  و 
شراتفگ ثیدح  ياملع  دزن  تسا و  هدومن  هدافتـسا  اهنآ  زا  هدـید و  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  هد  هک  تسا  نیعبات  زا  وا  تسا  هنیدـم  لها 

هدرک لقن  ثیدح  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  زا  وا  دـناهدرک و  ثیدـح  لقن  وا  زا  نف  هکنیا  نایاوشیپ  زا  دایز  يهّدـع  روهـشم . تسا و  ربتعم 
- یقرواپ «. - 14» دناهتـشون يرجه  راهچ  تسیب و  دص و  کی  لاس  رد  ار  وا  تافو  یّمق  موحرم  بابحالا  ۀـیده  لاجر و  ياهباتک  رد  تسا 

ربمغیپ ناـمز  رد  نآرق  يهدنـسیون  ار  وا  میتـشون  نآرق  نیودـت  عمج و  رد  هک  يروطب  تباـث - نب  دـیز  متـشه - هحفـص 51 ]  ] 508-506
. درک نآرق  عمجب  راداو  ار  وا  رکب  وبا  تسا و  هتـشون  ترـضح  نآ  رماـب  ار  نآرق  هدوـب و  ربـمغیپ  روـضح  رد  رتـشیب  همه  زا  هک  دناهتـسناد 
هک يزیچ  نتـشون  يارب  مدش  ربمغیپ  رب  دراو  تفگ  تباث  نب  دـیز  هک  درک  لقن  قارو  نابا  نب  لیعامـسا  دعس ج 2 ص 115 : نبإ  تاقبط 
دیز رمع  دوشیم . تعن  ام  راک  رد  یلبنت  زا  دروآ و  ترطاخب  ار  بلطم  رت  دوز  هک  راذگب  تشوگ  تشپ  رد  ار  ملق  دومرف : دـنیامرف  روتـسد 

عالطا نارگید  دوشیم و  تفای  وا  دزن  رد  هک  یئاهثیدـح  يهطـساوب  تفگیم : درکیم و  دوخ  نیـشناج  لـیفک و  اـهترفاسم  رد  ار  تباـث  نب 
تئارق ضئارف و  يوتف و  تواضق و  رد  دوب  صخـش  لّوا  هنیدمب  تباث  نب  دیز  تفگ : بیوذ  نب  ۀصیبق  تسا  دایز  واب  مدرم  جایتحا  دنرادن 

سابع نبإ  دندرک  نفد  ار  وا  نوچ  تفر  ایند  زا  هک  جـنپ  لهچ و  لاس  ات  مالّـسلا  هیلع  یلع  تافو  زا  سپ  لاس  جـنپ  افلخ و  تّدـم  مامت  رد 
رد هریره  وبا  دربیم . روگب  دوخ  اب  دـننادیمن و  نارگید  دـنادیم و  یئاهزیچ  یـسک  هک  دوشیم  دوباـن  ملع  هنوگنیا  تفگ : درک و  ربقب  هراـشا 
زا یفوک  نامحّرلا  دبع  نب  لیعامـسا  دّمحم  وبا  يّدس - مهن - دوشب . وا  نیـشناج  ساّبع  نبإ  دیاش  درم و  تّما  هکنیا  ملاع  تفگ : وا  گرم 

لیامت باستناب و  مهّتم  ار  وا  هک  تسا  هدش  لقن  رجح  نبإ  زا  تسا : هتـشون  بابحالا  ۀیده  رد  یّمق  موحرم  تسا  میدـق  فورعم  نیرّـسفم 
[ هطقنیب ود  ره   ] لاد دـیدشت  نیـس و  ولج  يادـص  اب  يّدـس  تسا و  هدوب  راتفگ  رد  یتسرد  یئوگتـسارب و  روهـشم  دـندوب و  هدرک  هعیـشب 

تسا هدش  روهشم  مان  نیاب  تسا  هتخورفیم  نانز  يرسور  هفوک  دجسم  رد  يوکس  يور  هکنیا  تبسانمب  وّکـس  ینعمب  تسا  هدسب  بوسنم 
هکنیا زا  دعب  لاس  هاجنپ  ابیرقت  هک  تسا  ربتعمان  يّدـس  زا  ریغ  هکنیا  تسا و  هدرک  تافو  يرجه  تشه  تسیب و  دـص و  کی  دودـح  رد  و 
نیعبات گرزب  ار  وا  ناکّلخ ج 1 ص 291 : نبإ  ّبیسم - نب  دیعس  مهد - تسا . هدش  دای  ناسیون  ریسفت  مان  نمض  رد  هدرک و  تافو  خیرات 
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نآ تاجوز  و  هحفـص 52 ] ربمغیپ [  باحـصا  زا  ياهّدـع  يوقت و  عرواب و  ثیدـح  هقفب و  ملاع  تسا و  هدوب  لّوا  يهقبط  زا  هک  دـنتفگیم 
وا دادیم  ماجنا  حبـص  يهضیرف  اشع  يوضو  اب  لاس  هاجنپ  تّدم  دناهتفگ : تسا . هدرک  اهنآ  زا  ثیدـح  ذـخا  هدومن و  تاقالم  ار  ترـضح 

دـشن میلـست  يوما  يهفیلخ  ناورم  کلملا  دبع  ياهرـسپ  نامیلـس  دـیلو و  دـهع  تیالوب  نوچ  متفر و  ّجـحب  تبون  لهچ  تسا : هتفگ  دوخ 
. دناهتـشون فالتخاب  يرجه  جنپ  دص و  ات  کی  دون و  لاس  زا  ار  وا  گرم  دنادرگب . هنیدم  رازاب  رد  دز و  هنایزات  هاجنپ  ار  وا  هنیدـم  مکاح 

هدوب نیعبات  زا  يرصب  ینابیش  دّلخم  نب  كاّحـض  لیبنلا  مصاع - وبا  یناتسب ج 2 ص 208 . فراعملا  ةرئاد  دّلخم - نب  كاّحـض  مهدزای -
عامتسا هدافتسا و  يدایز  يهّدع  زا  وا  دناهدرک  هدافتسا  اهنآ  زا  هدید و  ار  ربمغیپ  باحـصا  اهنآ  هک  تسا  هدرک  تاقالم  ار  یناسک  تسا و 

دوخ هک  تسا  هدوب  نّیدتم  يردقب  دناهدوب ، وا  رب  دامتعا  ظفح و  تلالج و  رب  قفّتم  یگمه  وا و  زا  يدایز  هّدع  مه  تسا و  هدرک  ثیدـح 
یلیف دوب  جـیرج  نبإ  سرد  يهزوح  رد  يزور  دـناهتفگ . مدرکن  سک  تبیغ  نونک  ات  تسا  مارح  تبیغ  متـسناد  هک  يزور  زا  تسا : هتفگ 

تسا و ضوع  ار  نآ  تفگ  یتفرن ! ارچ  وت  دیسرپ  شداتسا  درکن  كرت  ار  سرد  سلجم  وا  دنتفر  وا  ياشامت  يارب  همه  هک  دندروآ  بیهم 
نبإ دشیم  رـضاح  سرد  يارب  تقو  ره  دعب  نآ  زا  یتسه  تلیـضف  اب  بیجن و  يدرم  وت  ینعی  لیبنلا ] تنا - . ] تفگ جیرج  نبإ  هن ، ار  هکنیا 

دص و لاس  دـش  دـّلوتم  هّکمب  يو  فرح ض ص 18 - ادـخهد  يهمانتغل  لیبنلا . مصاع  وباب  دـش  روهـشم  و  لیبنلا ] ءاـج  . ] تفگیم جـیرج 
رصعب ثیدح  ظاّفح  خیـش  وا  تشذگرد  هدزاود  تسیود و  لاس  ات  دیزگ  تنوکـس  اجنآ  رد  تفر و  هرـصبب  سپـس  يرجه و  ود  تسیب و 

نب دمحا  بقانم  باتک  رد  تسا . هدرک  ثیدح  عامتسا  هبورع  یبا  نبإ  یعازوا و  جیرج و  نبإ  قداص ع و  رفعج  ترـضح  زا  دوب . شیوخ 
رد دیرادن و  ملع  امـش  تفگ : وا  دنتفر  كاّحـض  سرد  سلجمب  ثیدح  ياملع  زا  ياهتـسد  تسا . هدش  لقن  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  زا  لبنح 

هعاسلا دنتفگ  یک ! تفگ : دوشیم  تفای  ملاع  درم  مه  ام  نایم  دنتفگ  اهنآ  درکیم  تّمذم  ار  اهنآ  دوشیمن و  هدید  هدیمهف  مدآ  امش  نایم 
ندـش ّدر  مدرم  شود  يور  زا  تسا  تشز  تفگ  دـمحا  اـیب  وـلج  تفگ  دـید  ار  وا  نوـچ  تسا  هکنیا  دـنتفگ : دـمآ  مردـپ  نوـچ  دـیآیم ،

شدوخ ولج  رد  دـمآ و  دـنداد  هار  دـیایب ، ات  دـیهدب  هار  تسا  وا  مهف  لقع و  زا  هکنیا  هحفـص 53 ] ینعی [  ههقف ] نم  اذه   ] تفگ كاّحض 
ایرد ياهّهباد  زا  تسین  نیمز  يور  ّباود  زا  هکنیا  تفگ . كاّحـض  مصاع  وبا  هاگنآ  دینـش  باوج  دیـسرپ و  وا  زا  بلطم  نیدنچ  دناشن و 

متسه و اههدنز  يهتسد  زا  هن  دننکن  دای  نم  زا  مدرم  رگا  تفگ  دیوگیم  دب  دنزیم و  فرح  وت  يهراب  رد  دیعـس  نب  ییحی  دنتفگ : واب  تسا 
مالسا هک  تسا  سک  نیمشش  وا  یناهفـصا  میعن  وبا  تیاورب  هزمه 348 . فرح  ادخهد  يهمانتغل  دوعـسم - هللا  دبع  مهدزاود - اههدرم . هن 
ربمغیپ درک  يراددوخ  تناما  ياضتقمب  وا  دیبلط  ریش  تشذگ و  وا  رب  رکب  وبا  اب  ربمغیپ  يزور  دنیوگ  دوب  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نابـش  دروآ 

دـش و ناملـسم  هزجعم  هکنیا  رثا  رب  دوعـسم  نبإ  داد  ریـش  ناویح  نآ  دیـشک  شناتـسپ  رب  تسد  تفرگ و  دوب  هدـیئازن  هاگنآ  ات  هک  یـشیم 
لّوا وا  دنتفگیم . نیلعن  كاوس و  هداس و  بحاص و  ار  وا  تهج  هکنیا  زا  تشادیمرب و  ار  ترضح  نآ  ياهشفک  دوب  ربمغیپ  مزالم  هتسویپ 

ربمغیپ ياهگنج  رد  هنیدمب  هشبحب و  ترجه  ینعی  تسا  نیترجهلا  وذ  و  دناوخیم ، مدرم  يارب  اراکـشآ  ار  نآرق  هّکم  رد  هک  تسا  یـسک 
نامثع نوچ  دـنام  هفوک  رد  نامثع  تفالخ  اـت  داتـسرف و  هفوک  تموکحب  ار  وا  رمع  تشک و  دوخ  تسدـب  ار  لـهج  وبا  دوب و  رـضاح  ص 

نم تئارق  نآرق و  تفگ : تفریذـپن و  ار  وا  نامرف  هّللا  دـبع  دـننک  كرت  ار  اهنآرق  رگید  تباث  نب  دـیز  نآرق  زج  هک  درک  راداو  ار  مدرم 
هتفرگارف و ربمغیپ  نابز  زا  نآرق  يهروس  داتفه  نم  دوب  يزاب  لوغشم  ناکدوک  اب  هّکم  رد  وا  هک  هاگنآ  دیز و  نآرق  تئارق و  زا  تسا  رتهب 

نم رب  وا  تعاطا  تفگ : دوعـسم  نبإ  هنیدـم  فرطب  وا  تکرح  زا  دـندش  عنام  عمج و  مدرم  درک و  شراضحا  ناـمثع  نوچ  متـشاد  ظـفح 
زا شیب  درک  تافو  هنیدم  رد  هک  ود  یس  لاس  رد  موش و  ببس  نم  ار  شزاغآ  دمآ  دهاوخ  شیپ  هک  یئاههنتف  مرادن  تسود  تسا و  مزال 
هس دش  ّدلوتم  بلاط  یبا  بعش  رد  تسا و  ربمغیپ  يومع  ساّبع  رـسپ  سابع - نب  هّللا  دبع  مهدزیـس - دوب . هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  تصش 

وا و نادـنواشیوخ  ترـضح و  نآ  ربـمغیپ  نیفلاـخم  هک  هّکم  ياـههوک  رد  تسا  هدوـب  یناـکم  بلاـط  یبا  بعـش  . ] ترجه زا  لـبق  لاـس 
نآ دروآ  بآ  ربمغیپ  لـسغ  اـی  وضو  يارب  دـنیوگیم  دـندوب .] هدرک  هطبار  عطق  هحفـص 54 ] اهنآ [  اب  هدرک و  سبح  اـجنآ  رد  ارناناملـسم 

اب يرجه  تفه  تسیب و  لاس  رد  یسانشادخ . نید و  رد  نک  شبیـصن  تفرعم  ملع و  ایادخ  ینعی  نیّدلا ] یف  ههقف  ّمهّللا  : ] دومرف ترـضح 
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نآ فرط  زا  دوـب و  رـضاح  ترـضح  نآ  ياـهگنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  رد  تفر . اـقیرفاب  گـنج  يارب  حرـس  یبا  نب  هّللا  دـبع 
هیلع یلع  ترـضح  زا  یئاههمان  دومن و  رارف  فیاطب  درک و  فّرـصت  ار  لاملا  تیب  لاوما  زا  یغلبم  دـنیوگیم  دـش . هرـصب  مکاح  ترـضح 
انیبان رمع  رخآ  رد  دوب و  فئاط  رد  تسا  تشه  تصـش و  لاس  هک  شگرم  ماگنه  ات  وا  تسا  هدش  رداص  شلمع  هکنیا  خیبوت  رد  مالـسلا 
دیـس ترـضح  یبتجم ع و  نسح  ترـضح  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  تافو  رب  دوب  هدرک  دایز  يهیرگ  هکنیا  يهطـساوب  دنیوگیم  دوب  هدش 
یباب روهشم  مّلس  ای  ملسا  دنزرف  ءاطع  ناکّلخ ج 1 ص 452 . نبإ  حابر - یبا  نب  ءاطع  مهدراهچ - دوب . هدش  روک  شنامـشچ  ءادهـشلا ع 

هّللا دبع  نب  رباج  ریبز و  نب  هّللا  دبع  سابع و  نب  هّللا  دبع  اب  تسا  هدوب  هّکم  نکاس  داّهز  نیعبات و  اهقف و  ناگرزب  زا  ناوفـص  دـنزرف  حابر 
نب کلام  هداتق و  يرهز و  رانید و  نب  ورمع  تسا  هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  هدرک و  تاـقالم  ربمغیپ  باحـصا  زا  يداـیز  يهّدـع  يراـصنا و 

رد دهاجم و  دوب و  واب  رـصحنم  يوتف  ماقم  هّکم  رد  دناهدرک . ثیدـح  لقن  هدافتـسا و  وا  زا  املع  يدایز  هّدـع  یعازوا و  شمعا و  رانید و 
رگم دهد  ماجنا  ّجح  لامعا  دیابن  یـسک  دشیم : نالعا  هّیما  ینب  تلود  فرط  زا  ّجح  ماگنه  رد  دوبن . ربارب  ود  نآ  اب  یـسک  ناشدوخ  نامز 
هّللا ذاعم  لاقف : حانج  داؤفلا  قاتـشم  ۀّمـض  || و  روازت  یف  له  یّکملا  یتفملا  لس  تسا . هتفگ  وا  نامز  رد  يرعاش  ءاـطع و  ياوتف  يأرب و 

ار رگیدکی  دنـسرب و  مه  رادیدب  هک  ار  ناگدادلد  تسا  هانگ  هچ  سرپب ، هّکم  یتفم  زا  ینعی  حارج  ّنهب  دابکا  قصالت   || یقّتلا  بهذی  نا 
یبیـسآ دنبـسچب  رگدـکیب  هتخوس  ياهرگج  رگا  میوگب  هک  ّقحان  مکح  زا  ادـخب  هانپ  داد : باوج  دندیـسرپ  وا  زا  نوچ  دـنریگب ! لـغب  رد 

 ] هکنیا عونمم  تسا و  مارح  یـسنج  طـباور  يهیلک  مارحا  تّدـم  رد  نوچ  تسا و  هدوب  اـطع  هّکم  یتفم  زا  رعاـش  دوصقم  دـسریم . يوقتب 
رد یلجع  حوتفلا  وبا  ماهتفگن . ینخـس  نینچ  نم  هک  ادخب  دنگوس  تفگ  دینـش  ار  رعـش  هکنیا  هک  ءاطع  تسا . هدرک  ار  لاؤس  هحفص 55 ]

هکنیا عرـش  مکح  رظن  زا  ضرف  رب  نکیل  شنانامهیم  يولهپ  داتـسرفیم  ار  دوخ  ياهزینک  وا  دـناهدرک  لقن  هتـشون : تالکـشم  حرـش  باتک 
، ینیب شخپ  مشچ ، کی  گنر  هایس  وا  دنکب . يراک  نینچ  یصخش  وا  لثم  هک  تسا  رود  تریغ  تّورم و  زا  تسا  هتسنادیم  زیاج  ار  لمع 

یـسک رود  ار  مدرم  مدـش  مارحلا  دجـسم  دراو  تفگ . عفار  نب  نامیلـس  دـش . روک  رمع  رخآ  رد  تسا و  هدوب  غالچ  گـنل و  وم ، هدـیچیپ 
تـسا هدرم  يرجه  هدزناپ  ای  هدراهچ  دص و  کی  لاس  رد  هایـس . دوب  یغالک  یئوگهتـسشن  اهنآ  نایم  رد  ءاطع  متفر  کیدزن  مدـید  هقلح 

ربرب و لـها  زا  هّللا  دـبع  نب  همرکع  هّللا  دـبع  وبا  ناکّلخ 1 ص 454 : نبإ  همرکع - مهدزناـپ - دـناهتفگ  دـص  تشه و  داتـشه و  ار  وا  رمع 
فرط زا  ربمغیپ  يهدازومع  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  یعقوم  دمآ  يربنع  ریخ  نب  نیصح  فّرصتب  یمالغ  تراساب و  تسا  هدوب  نیمز  برغم 
ثیدح نآرق و  ات  درک  شتیبرت  میلعت و  رد  ششوک  وا  دیـشخب  هّللا  دبعب  ار  وا  همرکع  ياقآ  دوب  هرـصب  مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

نب هّللا  دبع  سابع و  هّللا  دـبع  لثم  تسا  هدرک  ثیدـح  لقن  اهنآ  زا  تسا و  هدرک  تاقالم  ربمغیپ  باحـصا  زا  يدایز  يهّدـع  اب  تخومآ .
هّکم نکاـس  ياـملع  نیعباـت و  زا  ار  وا  هشیاـع . مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  يردـخ و  دیعـس  وبا  هریره و  وـبا  صاـع و  نب  ورمع  رمع و 

رتملاع دوخ  زا  دناهدیـسرپ : ریبج  نب  دیعـس  زا  زومایب  ار  ناشفئاظو  مدرمب  اهرهـشب و  ورب  تسا : هتفگیم  واـب  ساـّبع  هّللا  دـبع  دـناهدرمش .
قاحـسا وبا  یبعث ، راـنید ، نب  ورمع  يرهز ، لـثم : دـناهدرک  تیاور  وا  زا  ثیدـح  ياـملع  ياهّدـع  همرکع ، یلب »  » تسا هتفگ  يراد ! غارس 

راهچب هیواعم  نب  دیزی  نب  دلاخب  وا  دیسر و  سابع  هّللا  دبع  نب  یلع  شدنزرفب  ثراب  ات  درکن  دازآ  ار  وا  سابع  هّللا  دبع  نارگید  یعیبس و 
زا وا  یتـخورف  غلبم  نیاـب  ار  ردـپ  ملع  هک  يدرک  مورحم  ار  دوخ  تفگ  تفر و  یلع  دزن  دـش  رادربـخ  همرکع  نوـچ  تخورف  راـنید  رازه 

ظّفلت دناهتـشون و  يرجه  هدزناپ  ات  جـنپ  دـصکی و  لاس  زا  ار  وا  گرم  درک  دازآ  تفرگ و  سپ  ار  مالغ  درک و  هلماعم  ّدر  ياـضاقت  دـلاخ 
رارق ناسنا  مان  هک  تسا  هدام  رتوبک  هحفص 56 ] ینعمب [  دناهدرک  طبض  میم  حتف  ار و  رسک  فاک و  نوکس  نیع و  رـسک  اب  ار  هملک  هکنیا 

باحـصا یلو  هدیدن  ار  ربمغیپ ص  دوخ ، هک  یئاهنآ   ] تسا نیعبات  ّمهم  ياملع  زا  هرـصب و  مدرم  زا  ۀماعد - نب  ةداتق  مهدزناش - دـناهداد .
يرـصب نسح  نادرگاش  زا  رگید  ياهّدع  دیبع و  نب  ورمع  ناکّلخ ج 1 ص 609 : نبإ  خیرات  دناهدرک .] هدافتـسا  اهنآ  زا  هدید و  ار  ربمغیپ 

دندش و عمج  مه  رود  هرـصب  دجـسم  رگید  يهشوگ  رد  دندرک و  يریگهرانک  وا  سرد  هزوح  زا  دنتـشاد و  هدیقع  فالتخا  دوخ  داتـسا  اب 
ار اـهنآ  نوچ  تفر  کـیدزن  تسا  نسح  سرد  يهزوـح  هکنیا  ناـمگب  دـش و  دراو  هداـتق  هک  دوـب  دـنلب  ناشادـص  دـندرک و  ثحب  زاـغآ 
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زور نآ  زا  دناهدرک  هرانک  دوخ  داتسا  زا  هک  دنتسه  اهریگهرانک  هلزتعم و  اهنیا  ینعی  ۀلزتعملا ] ءالؤه  اّمنا  . ] تفگ تفر و  رانک  رب  تخانش 
: تسا هتفگ  برع  بدا  تغلب و  روهـشم  ملاع  هدیبع  وبا  دش . ادـیپ  اجنآ  زا  هلزتعم  بهذـم  مان  دـندیمان و  هلزتعم  ار  هتـسد  هکنیا  ناوریپ  مان 

يرجه تصـش  لاسب  برع . راعـشا  باسنا و  خیرات و  زا  لاؤس  يارب  دشابن  رـضاح  هداتق  لزنم  رد  هّیما  ینب  فرط  زا  رومأم  هک  دوبن  يزور 
: دومرف واب  قداص ع  ترـضح  مدناوخ  اجک  مرادن  رطاخ  رد  تفر . ایند  زا  طساو  رهـش  رد  هدـجیه  ای  هدـفه  دـص و  کی  رد  دـش و  دـلوتم 
هچ ره  زا  تفگ : ربنم  رد  يزور  ياهدرک . كاله  ار  نارگید  مه  ياهدش و  كاله  دـشاب  تدوخ  يأرب  رگا  ینکیم  ریـسفت  نآرق  ماهدـینش 

يارب هکنیا  تفگ : هداتق  يراد  ياپب  شفک  تفگ : وا  روایب  ار  نم  ياهـشفک  تفگ : دوخ  مالغب  هاـگنآ  منادـیم  نم  هک  دیـسرپب  دـیهاوخیم 
ریـسفت باسنا و  ملع  رد  ماما  هک  تسا  هفوک  مدرم  زا  یبلک  بئاـس  نب  دّـمحم  رـصن  وبا  یبلک - مهدـفه - درک . مهیبنت  ادـخ  دوب و  مرورغ 

ّیلع دنتفگیم : هک  تسا  هدوب  ابـس  نب  هّللا  دـبع  ناکلـسم  مه  اقفر و  زا  یبلک  رـصم : پاچ  ناکّلخ ج 1 ص 704  نبإ  تسا  هدـش  یفّرعم 
یلع ترـضح  نوشق  رد  نیفـص  هرـصب و  ياهگنج  رد  شیاهومع  ردپ و  ّدج و  دمآ . دهاوخ  نیمز  رب  هدنیآ  رد  تسا و  هدنز  مالـسلا  هیلع 
هفوک رد  شش  لهچ و  هحفص 57 ] دص و [  کی  لاس  رد  شتافو  دناهتفرگارف  ثیدح  وا  زا  قاحسا  نب  دّمحم  يروث و  نایفـس  دندوب . [ع ]

نب سیق  ای  بئاس  نب  هّللا  دبع  يالوم  ریبج  ای  ربج  نب  دهاجم  جاّجحلا  وبا  تسا : هتـشون  ابدالا  مجعم  رد  دـهاجم - مهدـجیه - تسا . هدوب 
نبإ ساّبع و  نبإ  زا  دومن . تافو  راهچ  ای  هس  دـص و  لاس  رد  درک و  رمع  لاس  هس  داتـشه و  وا  تسا  نیعباـت  ناـگرزب  زا  یموزخم  بئاـس 
نب هّللا  دبع  ساّبع و  نبإ  زا  ار  تئارق  تسا . هدرک  ثیدح  عامتـسا  نارگید  هناحیر و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  هریره و  وبا - رباج و  رمع و 

شمعا دناهتفرگارف : ثیدح  وا  زا  هّدع  هکنیا  تسا و  هدناوخ  بعک  نب  ّیبا  مالسلا و  هیلع  ّیلع  روضح  ار  نآرق  تسا و  هتفرگارف  یلیل  یبا 
مدوب رمع  هّللا  دبع  اب  رفس  رد  مدرک و  هضرع  ساّبع  نبإ  رب  ار  نآرق  تبون  یس  تفگ  وا  حیجن . نب  روصنم  مکح و  میلـس و  یبا  نب  ثیل  و 

يدوهی ياهچب  تسا : هدرک  لقن  وا  مه  درکیم و  فاص  ار  میاهـسابل  مدـشیم  راوس  نوچ  تفرگیم و  ار  نم  باـکر  وا  يراوس ، تقو  هک 
هرانک هار  زا  ارچ  دیـسرپ : ماد  نآ  زا  دـمآ  دورف  یکیدزن  نآـب  یکـشجنگ  تخیرب  نآ  رد  ياهناد  داـهن و  هداـج  زا  هراـنک  یئاـج  رد  یماد 

رد هک  تسا  یچ  اههناد  هکنیا  دیـسرپ  درک . مرغال  تدابع  تفگ : ياهدـش ! فیعـض  ارچ  دیـسرپ : مدرم  ّرـش  زا  يرود  يارب  تفگ  يدرک !
شندرگ رد  ماد  دریگب  هناد  هک  دـیهج  نوچ  ریگب  تفگ  ریقف  مرذـگهر و  نم  تفگ : يرذـگهر  اـی  يریقف  يارب  داد  باوج  يراد ! ناـهد 

رخآ رد  هک  تسا  راکایر  ياهناوخنآرق  لثم  هکنیا  دروخ و  مهاوخن  ناراـکایر  لوگ  راـب  رگد  هک  ادـخب  تفگ : درک و  ریج  ریج  وا  داـتفا 
رد دعس  نبإ  مدرک . لقن  یناعمس  رونم  نب  دّمحم  یلاما  باتک  زا  ار  بلاطم  هکنیا  تسا . هتشون  ج 17 . ءابدالا ] مجعم   ] دنتسه دایز  نامّزلا 
. دنتسنادیم دامتعا  دروم  ملاع و  يدرم  ار  وا  تسا و  هدرک  لقن  رباج  زا  ار  دوخ  ریسفت  دهاجم  دناهتفگ : تسا . هتشون  تاقبط  مجنپ  دّلجم 

لاوط عبس  یناثملا و  عبس  ینعم   15

نوچ دـناهدیمان  ءاط  ّمض  اب  لاوط  عبـس  ار  سنوی  فارعا ، ماعنا ، هدـئام  ءاسن ، نارمع ، لآ  هرقب ، ياـههروس  لّوا : دـلج  يهمّدـقم  رد  يربط 
انثم و نوچ  دنا  هدیمان  یناثم  ار  ياهّدع  دراد  هیآ  شیب  مک و  ای  دص  نوچ  دـناهدیمان  نوئم  ار  ياهدـع  هحفص 58 ] تسا و [  زارد  لّوطم و 

تـسا هدـش  هتفگ  راب  ود  اهنآ  رد  ربخ  ربع و  لاثما و  نوچ  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  نوئم . ياههروس  زا  دـعب  دنتـسه  اـههروس  مّود  يهتـسد 
یناـثم دـناهتفگ  ياهّدـع  تسا  هدـش  رّرکم  راـب  ود  اـهنآ  رد  ضئارف  دودـح و  نوچ  تسا  هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  دـناهدیمان . یناـثم  ار  اـهنآ 
لّـصفم ار  ياهّدع  و  دـناهدیمان . یناثملا  عبـس  ارنآ  دوشیم  هدـناوخ  راب  ود  زامن  ره  رد  تسا و  تفه  نآ  تایآ  نوچ  تسا  دـمح  يهروس 

. اهنآ نایم  رد  هّللا  مسب  يهلصاف  تبسانمب  دناهدیمان 

نارگید نآرق و   16

هراشا
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زا لاؤس  باوج  رد  دیوگیم  یـسیلگنا  روهـشم  ملاع  هدنـسیون و  زلو  ناسانـش 1 - رواخ  تسرهف  باتک  یناجنز و  نآرقلا  خـیرات  زا  لـقن 
تسا و هلـضاف  قالخا  دیحوت و  يامنهار  نیرتهب  هک  تسا  نآرق  باتک ، نیمراهچ  دیوگ  هدش  هتـشون  رـشب  خیرات  ءدـب  زا  هک  یمهم  بتک 
ار نآرق  دیوگیم : جیربمک  هاگشناد  رد  یبرع  نابز  داتـسا  لیلراک  ساموت  تسا 2 - ناشیشک  ثیلثت  ماظن  یتسرپتب و  نمـشد  نیرتگرزب 

وتسلوت - 3 دـنزیچان . ریقح و  نآرق  ربارب  رد  بتک  مامت  و  سّدـقم ، یلاع و  یئدـبمب  تسا  هتـسویپ  هک  دـمهفیم  دـناوخب  لّمأت  اـب  سک  ره 
حور یکاپ  مالـسا و  نید  یلاع  ماقم  يهناشن  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد  دـسیونیم : مهدزون  نرق  سیون  نامر  یـسور و  روهـشم  دنمـشناد 
تافو هدش و 1931  ّدلوتم  رد 1841  هک  يوسنارف  یعامتجا  ملاع  روهشم و  داتـسا  نبلواتـسوگ  - 4 تسا . باتک  هکنیا  يهدنروآ  سّدـقم 
تسا نآ  بادآ  لیجنا و  زا  رتالاب  بتارمب  نآرق  بیترت  بادآ و  دیوگیم . هتشون  نآرق  فیصوتب  تبسن  هک  یّلـصفم  حرـش  زا  سپ  هدرک 
دننام هک  دناهتفرگارف  ینآرق  زا  ار  شناد  مولع و  ناناملسم  دیوگیم : یمالسا  مولع  رب  علّطم  رصاعم و  سانـش  رواخ  يوسنارف  موبال  لژ  - 5
روعش مهف و  هحفـص 59 ] يهزادناب [  مدرم  هرود  ره  رد  یقاب و  هشیمه  يارب  نآرق  هکنیا  دـندومن  ادـج  اهرهن  نآ  زا  تسا و  شناد  يایرد 
میدوب نادرگ  ور  نآرق  زا  ام  دیوگیم : هدرک  تافو  لاس 1832  رد  هک  یناملآ  روهشم  رعاش  هتوگ  دومن 6 - دنهاوخ  هدافتسا  نآ  زا  دوخ 
يدوزب باتک  هکنیا  دـیوگیم  میرامـشب  گرزب  هدومن و  میظعت  ارنآ  دـعاوق  میدـش  روبجم  دروآ و  تریحب  ار  اـم  هک  دیـشکن  یلوط  یلو 

هک یناملآ  فورعم  دنمـشناد  گرزب و  سانـش  رواخ  هکدلون  داد 7 - دـهاوخ  یّمهم  يهجیتن  هدومن و  یتیگ  ماـمت  رد  ار  ریثأـت  نیرتگرزب 
تیبرتیب یـشحو و  لئابق  زا  نّدمتم  یتلم  نآرق  دیوگیم : تسا  هدرک  تافو  رد 1931  دراد و  دنچ  یتافلؤم  هتـشون و  نآرق  خیرات  باتک 

شبات میرک  نآرق  زا  نآ  رون  هک  ياهرارش  نیلّوا  دیوگیم : یئاکریما  سنامول  - 8 دنتخومآ . تیبرت  میلعت و  ایندب  مه  اهنآ  هک  هدرک  داجیا 
زا تسا ، هتـشاد  ینازرا  ناگدنب  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  ياهتمعن  هناگی  يادـخ  دـیوگیم  هک  تسا  ِمیِحَّرلا ] ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   ] دومن

رتکد یسیلگنا  سکرام  دوب 9 - دهاوخن  تمحر  تقفـش و  زج  هک  تسا  يرون  نیرتگرزب  نآرق  ریزگان  هک  میربیم  یپ  تقیقح  نیاب  اجنیا 
يهشیدـنا تسا و  هدـمآ  ناـهج  لـلم  يارب  هسّدـقم  بـتک  ماـمت  رد  هـک  یئادـخ  تـسا  یئاـهمایپ  ماـمت  لـماش  نآرق  دـیوگیم : هفـسلف  رد 

سنمالرپ - 10 دـناهتفرگارف . نآ  زا  ار  دوخ  تاـمیلعت  رـشب  نیمّلعم  ناـیامنهار و  هک  هدومن  دـییأت  يروـج  ار  یتسرپهناـگی  یـسانشادخ و 
تسا و هدرک  لـخاد  نآ  رد  ار  فلتخم  لـلم  هنوگ  دصیـس  دودـح  رد  هکلب  درک  ناملـسم  ار  برع  اـهنت  هن  نآرق  هتفگ : یحیـسم  شیـشک 

ناشتـسد زا  يراک  دننکیم و  هاگن  یحیـسم  نیرّـشبم  هک  یتروص  رد  دوشیم  هدرتسگ  اقیرفآ  ایـسآ و  رب  هدش  رتهب  زورب  زور  نآرق  يهیاس 
. - دناهدرک فیلأت  قیقحت و  ثحب و  نآرق  نوماریپ  رد  هک  نیعّبتتم  ناگدنـسیون و  رفن  نیدـنچ  زا  تسا  يرـصتخم  يهنومن  هکنیا  دـیآیمن .

740-701- نآرق

یناجنز نآرقلا  خیرات  زا  لقنب  نآرق  ياههمجرت 

هن دـصناپ و  رازه و  لاس  رد  - 2 درک . هحفـص 60 ] همجرت [  ینیتالب  يدالیم  هس  لهچ و  دـص و  کـی  رازه و  لاـس  رد  تنک  تربور  - 1
سوینایرا تسا . هدرک  همجرت  ناملکنه  لاس 1594  رد  - 3 تسا . هدوب  ضارتعا  ود  رب  لمتـشم  هک  تسا  هدش  همجرت  ینیتالب  زاب  يدالیم 

رد هک  يزیچ  نیرتمهم  مالـسا : يایند  يهمانزور  ریدم  يوقت  یلع  دّمحم  دّیـس  فیلأت  نآرق  خیرات  تسا . هدرک  همجرت  لاس 156153  رد 
تسا و هتشون  نابز  نآب  یناملآ  فورعم  قرشتسم  هک  دلون  دنمـشناد  داتـسا  هک  تسا  یباتک  تسا  هدش  هتـشون  هجراخ  نابزب  نآرق  خیرات 

تـسا يرجه  مجنپ  نرق  ینید  نادنمـشناد  زا  هک  یفاکلا ] دـبع  نب  دّـمحم  نب  رمع  مساقلا  وبا   ] باتک زا  صخـالاب  یبرع و  بتک  زا  رتشیب 
دنناـم مالـسا  ردـص  رد  ربمغیپ  ياـهگنج  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدـش  رّکذـتم  باـتک  هکنیا  رد  هک  دـلون  هک  ياهتکن  تسا . هدرک  هدافتـسا 
خیرات مهف  يارب  ارنآ  فلتخم  یباطخ  ياهبولـسا  دیجم و  نآرق  ياههجهل  فالتخا و  نینچمه  نآ و  لاثما  قدنخ و  دحا و  ردـب و  تاوزغ 

اب و  ُساّنلا ] اَهُّیَأ  اـی   ] ظـفلب « 15» نآرق رد  هک  یئاـهباطخ  دـیوگیم  تسا و  هدرمـش  ّمهم  لـئالد  كرادـم و  زا  ینآرق  روس  تاـیآ و  لوزن 
اَهُّیَأ ای   ] ظفلب هک  یئاهباطخ  دوب و  مک  تقونآ  رد  ناناملـسم  ددـع  هک  تسا  هدـش  لزان  ربمغیپ ص  تّوبن  لّوا  رد  تسا  هدـش  رکذ  تّدـش 
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ینآرق و روس  میظنت  رد  تسا و  هدش  لزان  ناناملسم  ددع  یتدایز  زا  دعب  تسا  هدش  رکذ  تمحر  تایآ  اب  مأوت  صوصخب  و  اُونَمآ ] َنیِذَّلا 
لّوا رد  تسا  هدـش  رکذ  تّدـش  اب  و  ُساّنلا ] اَهُّیَأ  ای   ] ظفلب : هنومن نیاب  تسا  هدومن  ذاّختا  ار  يدـیدج  بیترت  یندـم  یّکمب و  اـهنآ  میـسقت 

اب مأوت  صوصخب  و  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ] ظفلب هک  یئاهباطخ  دوب و  مک  تقونآ  رد  ناناملـسم  ددع  هک  تسا  هدش  لزان  ربمغیپ ص  تّوبن 
یندـم یّکمب و  اهنآ  میـسقت  ینآرق و  روس  میظنت  رد  تسا و  هدـش  لزان  ناناملـسم  ددـع  یتدایز  زا  دـعب  تسا  هدـش  رکذ  تمحر  تاـیآ 

أرقا 3- قلع 2 - يهروس  - 1 999-967- نآرق -828-806- نآرق -800-798- یقرواپ : - هنومن نیاب  تسا  هدومن  ذاّختا  ار  يدیدج  بیترت 
یتسرهف موبال  لوژ  رصاعم  سانش  رواخ  ناسانشرواخ : تسرهف  رخآ . ات  لیّللا - و  یلعا 8 - ریوکت 7 - بهل 6 - یبا  قاقشنا 5 - لّمّزم 4 -
هناگادج یلـصفب  هدش  لزان  عوضوم  کی  رد  هچ  ره  هدرک و  میـسقت  تاعوضوم  بسح  رب  ار  تایآ  تسا و  هداد  بیترت  نآرق  يارب  دیفم 

هتـشون دوخب  صوصخم  یلـصف  رد  ار  مادـک  ره  تعیبط  ءارواـم  اـی  تاروت و  اـی  ربمغیپ  هب  طوبرم  هچنآ  و  تسا ، خـیرات  هچنآ  هدرک  عمج 
رطس هحفـص  تسا . هدشن  هدروآ  نتم  رد  هک  همدقم  كرادم  تاحفـص  يهرامـش  هحفص 62 ]  ] 154-122- نآرق -90-68- نآرق  - تسا

خیرات ناضمر 4 20  مهدفه  بش   32 یناجنز ص 31 - نآرقلا  خیرات  نیخروم  نیرّـسفم و  مومع  كردم 2 20  يهحفص  لوقنم  بلطم 
یتلاح رد  ادخ  لوسر  سپ  یناجنز ص 33  نآرقلا  خیرات  هک  دناهتشون  كولملا ص 205 5 5  ممالا و  مانب  يربط  خـیرات  هشیاع  زا  يربط 

لوا ص دلج  حوتفلا  وبا  ریسفت  ياهشمق 1320 5 21  پاچ  لوا ص 14  دلج  رد  حوتفلا  وبا  تفر 5 18  هجیدخ  دزن  دیزرلیم  وا  ندب  هک 
لوا ص 33 دلج  همدقم  رد  يربط  ياهشمق 6 10  حوتفلا ص 14  وبا  ریسفت  يهمدقم  هتفگ  یلمر  دیعـس  وبا  ياهشمق 1320 6 5  پاچ   21

باتک  21 8 53 متفه ص 54 - لـصف  مشـش ص 51 8 11  لصف   16 7 46 مجنپ ص 47 - لـصف  سدق 7 13  ناتـسآ  یفقو  رـصم  پاچ 
لصف خیرات ص 59 9 18  متـشه  لصف  یقرواپ ص 55 9 13  متـشه  لصف  یبنلا ص 41 9 5  دـهع  یلع  نآرقلل  عامجلا  لـصف  تسرهف 

زا نآرقلا ص 75  خیرات  نآرقلا ص 57 11 5  خیرات  سدق 10 19  ناتسآ  یفقو  رصم  پاچ  ریسفت ص 10  همدقم  مجنپ ص 49 10 12 
حوتفلا وبا  ریسفت   17 11 ًاموَی ] اوُقَّتا  َو   ] تیآ نیمه  ریسفت  هحفص 239  مود  دلج  حوتفلا  وبا  ریسفت  نیرسفم و  قافتاب  مکاح 11 10  دنسم 

مه میدن و  نبإ  هحفص 76 13 1  مود  باب  لوا  لصف  نآرقلا  خیرات  هحفص 21 12 19  لوا  دلج  رد  یسولآ  هشمق 12 8  پاچ  هحفص 14 
لوا دلج  ریسفت  يهمدقم  هحفـص 79 15 7  نآرقلا  خیرات  يهمجرت  یناجنز  مه  هحفـص 26 13 9 و  یلوا  يهلوقم  زا  مّوس  نف  خیرات  رد 

يهحفص لوقنم  بلطم  رطس  هحفص   41 هحفص 64 ]  ] 993-973- نآرق  - هحفص 41 مجنپ  لصف  همجرت  نآرقلا  خیرات  هحفص 13 15 14 
لاس 1320 پاچ  نآرقلا  زاجعا  يهمجرت  هغللا ص 221 45 8  بادآ  لوبناتسا 37 5  پاچ  لوا ص 230  دـلج  رخف  ماما  كردم 34 20 
لوا ص هباغلا ج  دسا  ناکلخ ج 1 ص 301 48 1  نبإ  شمعا  رصم 48 1  پاچ   207 يربط ص 292 - ریـسفت  يهمدقم  ص 77 47 19 
رصم ص 33 پاچ  لوا  دلج  يربط   22 57 77 میم ص 79 - فرح  ابدالا  مجعم  دهاجم  بابحالا 148 57 2  ۀیده  يدس  مهن   14 51 50
همجرت و دعبب  زا ص 122  نآرقلا  خیرات  باحس 59 22  ملقب  باتک  يهمیمض   151 ات 162 - باتک ص 16  يهمدقم  نآرقلا  خیرات   9 58

باتک لصا  يهمیمض 

یقرواپ

زا ار  دوخ  مولع  نیرسفم  ياوشیپ  سابع  نبإ  هک  تسا  روهشم  [ ] 2 . ] تسا هدرکن  دای  نآرق  هکنیا  اب  نآرق  نآ  قیبطت  رب  لیلد  هدنـسیون  [ 1]
تـسا هدرم  هاجنپ  دـص و  لاس  رد  هک  ار  راسی  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  تسرهف  باتک  رد  میدـن  نبإ  یلو  [ 3 [ ] تسا هتفرگارف  ترـضح  نآ 

نبإ مانب  رفن  ود  تسا و  نامه  طقف  هریـس  بحاص  نوچ  تسا  صخـش  ناـمه  هفیلخ  جاـح  روظنم  دـیاش  تسا  هتـسناد  وگغورد  نوعطم و 
هک یتروص  رد  تسا  هدربن  مان  ار  دـهاجم  سابع  نبإ  زا  ریـسفت  نیلقان  يهلـسلس  رد  هک  بجع  میرادـن و  غارـس  هریـس  بحاـص  قاحـسا و 

کی دودح  يافوتم  یفوک  نامحرلا  دبع  نب  لیعامـسا  دّمحم  وبا  زا  ریغ  يدـس  هکنیا  [ 4  ] تسا وا  ربتعم  روهـشم و  ياهدرگاش  زا  دهاجم 
تسا روهشم  صاع  رمع و  رسپ  هّللا  دبع  نیمه  و  [ 5 . ] میاهدرب مان  وا  زا  ریسفت  لاجر  یفرعم  رد  ام  هک  تسا  يرجه  تشه  تسیب و  دص و 
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بلاطم نتـشون  رکفب  نیملـسم  تقو  نآ  ات  دناهدرک و  لقن  ثیدح  ای  خیرات  رد  یباتک  وا  زا  تسا و  باتک  نتـشون  رد  ياهمدقـشیپ  زا  هک 
ار وا  گرم  میدن  نبإ  تسرهف  [ 7  ] تسا باتک  طلغ  هس  ددع  دشاب و  راهچ  دـص و  ارهاظ  [ 6 . ] دندرکیم افتکا  ثیدح  نآرقب و  دـندوبن و 

مانب ماهدرک . لقن  نآ  زا  باتک  هکنیا  رد  مراد و  ارنآ  دوخ  هک  تسا  دلج  هس  رد  ریسفت  هکنیا  [ 8  ] تسا هتشون  تشه  دون و  دص و  لاس  رد 
: هلوا یسراف  وه  دّمحم و  نب  قیتع  رکب  یبا  دهازلا  مامالا  خیـشلا  ناونع  نیاب  دنکیم  دای  يداباروس  مانب  يرگید  ریـسفت  [ 9 . ] ینیسح ریسفت 

دح یکیدزن  رد  ماج  تبرت  رد  یماج  خیش  هربقم  زا  يریسفت  گنهرف  ترازو  لبق  لاس  کی   ] خلا رومالا  حیحصت  همـساب  يذلا  هّلل  دمحلا 
رتشیپ هک  دوجوم  یپاچ  دلج  نکیل  [ 10 [. ] تسا هدرک  نآ  رشن  عبطب و  مادقا  هدروآ و  تسدب  يداباروس  ریـسفت  مانب  ناتـسناغفا  ناسارخ و 
يهملک دـیاش  تسا  يریزو  يهحفـص  تشه  دون و  دصیـس و  اب  دـلج  کی  رد  طقف  سابع  نبإ  ریـسفت  نم  ساـبقملا  ریونت  ماـنب  میاهتـشون 
ینعمب سبق  زا  تسا  هطقن  کی  يابب  سابقم ]  ] دوجوم یپاچ  دـلج  نوچ  دـشاب  باتک  طلغ  نم ]  ] ياجب یف ]  ] هزادـنا و ینعمب  ای  اب  سایقم 

وا تسا : هتـشون  هک  دّمحم  ازریم  لاجر  رد  زج  تسا  هدـشن  لقن  یـسک  زا  سنا  نب  کلام  مانب  يریـسفت  دـش  صحفت  هچنآ  [ 11 . ] ینشور
شنتسناد نارگید  رب  دوب  نآب  علطم  یسک  رگا  ینعی  [ 12 . ] تسا هدوب  رگید  زیچ  ای  هقف  ای  ثیدح  رد  تسین  مولعم  یلو  تسا  هتشاد  یباتک 

میج اهدعب  اهتحت و  نم  ةانثملا  ءابلا  نوکس - ار و  حتف  میج و  مضب  جیرج  میدق : رصم  پاچ  ناکلخ ج 1 ص 405  نبإ  [ 13 . ] تسین مزال 
ای  » تسا و هدش  لزان  هّکم  رد  ُساّنلا » اَهُّیَأ  ای   » ياهباطخ هک  میاهدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  اج  دنچ  رد  ام  [ 15  ] از ص 147 فرح  [ 14 . ] هیناث

. تسا هدش  لزان  هنیدمب  « اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

دلج 1

ابفلا فورح  بیترتب  تایآ  تسرهف 

فلا

َرقَفلا 559 ُمُکُدِعَی  ُناطیَّشلا   268 بلطم 269 - دنچ  رد  ام  نخـس  ِهَیلِإ  َلِزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ   285 َنیَِملاعلا 1 286 - ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا   1 - 7
هرامـش 109 274 هس  رد  ام  نخـس  مَُکل 108  اوـُنِمُؤی  نَأ  َنوـُعَمطَتَف  َأ   75 ِناتَّرَم 442 77 - ُقـالَّطلا  تمـسق 563 228  راهچ  رد  اـم  نخس 
275 شخب 36 277 - هس  رد  ام  نخـس  ِِهقاثیِم 34  ِدَعب  نِم  ِهّللا  َدـهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلا   27 ِراهَّنلا 576 29 - َو  ِلـیَّللِاب  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 
رد ام  نخس  اوـُنَمآ 518  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا  ُموُّیَقلا 506 257  ُّیَحلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهّللا  ُموُقَی 578 255  امَک  ّالِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکأَـی  َنیِذَّلا 
مُه َو  مِهِراـیِد  نِم  اوُـجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  مـَل  َأ  ام 527 243  نخـس  َمیِهاربِإ 530  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  مـَل  َأ   258 یلو 520 259 - يهملک 

-97-56- نآرق -42-7- نآرق  ... - َلِیئارـسِإ ِیَنب  نِم  ِإَـلَملا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   246 تایآ 481 247 - هکنیا  زا  هدافتسا  رد  ام  نخـس  ٌفُولُأ 479 
-608-559- نآرق -550-485- نآرق -444-386- نآرق -372-313- نآرق -275-237- نآرق -223-202- نآرق -164-133- نآرق

تایآ 491 هکنیا  زا  یتیبرت  يهدافتسا  رد  ام  نخس  اُولاق 488  ذِإ   955-903- نآرق -841-769- نآرق -747-699- نآرق -652-617- نآرق
اُولُخدَت نَأ  ُمتبِسَح  مَأ  يدعس 152 213  رعش  ام و  نخس  امَک 148  مَُکلوُسَر  اُولَئسَت  نَأ  َنوُدیُِرت  مَأ   108 ُباتِکلا 7 110 - َِکلذ  ملا   1 - 5

نِم َةَورَملا  َو  اـفَّصلا  َّنِإ   158 َیِه 566 162 - اّمِِعنَف  ِتاـقَدَّصلا  اوُدـُبت  نِإ  هیآ 385 271  هکنیا  رد  اـم  نخـس  ُلَثَم 381  مُِکتأَی  اَّـمل  َو  َۀَّنَجلا 
تایآ 98 هکنیا  زا  جاتنتسا  ام و  نخس  َنِیِئباّصلا 95  َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   62 هّللا 236 66 - رئاعش  رد  ام  نخس  ِهّللا 131  ِِرئاعَش 
- نآرق -343-302- نآرق -261-195- نآرق -161-113- نآرق -99-78- نآرق -10-1- نآرق  - مِـهیَلَع 14 ٌءاوـَـس  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ   6 - 7

ِباتِکلا َنِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  َنوُُمتکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   174 ام 16 175 - نخس   14 هحفص 622 ]  ] 612-569- نآرق -516-453- نآرق -408-359
91-26- نآرق . - تیبرت ینعم  ام و  نخس   268
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ءات

53-4- نآرق  - تادوجوم توافت  رد  ام  نخس  ٍضَعب 500  یلَع  مُهَضَعب  انلَّضَف  ُلُسُّرلا  َکِلت   253 271

اح

54-4- نآرق  - یطسو ةالص  رد  ام  نخس  یطسُولا 471  ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح   239 503

س

ام ِساّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَـس   142 یساپسان 275 143 - رد  ام  نخـس  ٍۀَـیآ 270  نِم  مُهانیَتآ  مَک  َلِیئارـسِإ 350  ِیَنب  لَس   210 - 211 474
-11- نآرق  - ام نخس  ِهّللا 157  َدِجاسَم  َعَنَم  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  حکنی 447 114  نا  هل  لحی  الف  اهقّلط  ناف  ام 205 ف 229 ... - نخس   200

276-227- نآرق -148-108- نآرق -65-39- نآرق -34

ق

ام 200 نخس  انُّبَر 197  َوُه  َو  ِهّللا  ِیف  انَنوُّجاَُحت  َأ  لـُق   139 ام 212 141 - نخس  ِءامَّسلا 207  ِیف  َکِهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَـق   144 - 147 159
ۀغبص ینعم  ام و  نخس  انَیلِإ 192  َلِزنُأ  ام  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولُوق   136 ام 140 138 - نخس  َُهلََّزن 129  ُهَّنِإَف  َلیِربِِجل  اوُدَع  َناک  نَم  ُلق   97 - 103

296-249- نآرق -220-162- نآرق -134-84- نآرق -55-11- نآرق  - هّللا

ك

ُتوَملا 287 ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  مُکیَلَع  َِبتُک   179 تمسق 380 181 - ود  رد  ام  نخـس  ُهّللا 376  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک   212 196
مَُکل 388 ٌهرُک  َوُه  َو   291 هحفص 623 ]  ] 196-168- نآرق -146-96- نآرق -53-4- نآرق  - ُلاتِقلا 291 ُمُکیَلَع  َِبتُک  ام 291 215  نخس 

25-4- نآرق  - يونثم رعش  رد  ام  نخس 

ل

ُدشُّرلا 514 َنَّیَبَت  دَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارکِإ  هیآ 470 256 ال  هکنیا  دافم  رد  ام  نخـس  َءاسِّنلا 266  ُُمتقَّلَط  نِإ  مُکیَلَع  َحانُج  ـال   286 - 287 390
یشیدنادب 611 226- رد  ام  نخس  ام 284  اوُدـُبت  نِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  نبلواتـسگ 518 284  راتفگ  لقن  ام و  نخس 
مُکِّبَر 342 نِم  اًلـضَف  اوُغَتبَت  نَأ  ٌحاـنُج  مُکیَلَع  َسَیل   197 يدعس 435 202 - رعش  ام و  نخـس  ُصُّبََرت 433  مِِهئاـِسن  نِم  َنُولُؤی  َنیِذَِّلل   225
نادرخیب و بصعت  رد  ام  نخس  يِدهَی 569  َهّللا  َّنِکل  َو  مُهادُه  َکیَلَع  َسَیل   272 جح 356 273 - لامعا  رد  ورسخ  رصان  رعش  ام و  نخس 

ُلَثَم  261 م 264 - يونثم 277  رعـش  هیآ و  هکنیا  رد  اـم  نخـس  ِقِرـشَملا 272  َلَِـبق  مُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  نَأ  َِّربـلا  َسَیل  قحتسم 576 176  ریقف 
ًانَسَح ًاضرَق  َهّللا  ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم  يدعس 547 245  رعش  بلطم و  ود  رد  ام  نخس  ٍۀَّنَج 539  ِلَثَمَک  هّللا  لیبس  یف  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 

-521- نآرق -460-399- نآرق -358-310- نآرق -266-199- نآرق -154-104- نآرق -58-11- نآرق  - بـلطم ود  رد  اــم  نخــس   483
927-878- نآرق -830-813- نآرق -794-752- نآرق -688-628- نآرق -572

واو
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تایآ 341 هکنیا  رد  ام  نخس  ُمترِصحُأ 325  نِإَف  ِهِّلل  َةَرمُعلا  َو  َّجَحلا  اوُِّمتَأ  َو   195 ِهّللا 593 196 - َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُرت  ًاموَی  اوُقَّتا  َو   281 487
َروُّطلا ُمُکَقوَف  انعَفَر  َو  مُکَقاثیِم  انذَخَأ  ذِإ  َو   93 بلطم 117 96 - ود  رد  ام  نخس  َنوُُدبعَت 113  َلِیئارـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انذَخَأ  ذِإ  َو   83 - 86

ّقح برق  اعد و  تباجا  رد  ام  نخـس  یِّنِإَف 301  یِّنَع  يِدابِع  َکـَلَأَس  اذِإ  َو   185 يونثم 128 186 - رعش  تمسق و  دنچ  رد  ام  نخـس   123
-489- نآرق -434-390- نآرق -333-276- نآرق -235-178- نآرق -132-72- نآرق -56-4- نآرق  - اُونِمآ مَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   91 - 92 310
ذِإ َو   125 ام 172 126 - نخس  ُهُّبَر 171  َمیِهاربِإ  یلَتبا  ِذِإ  َو  نبلواتسگ 122 124  راتفگ  ام و  نخس  ُهّللا 121  َلَزنَأ  اِمب  هحفص 624 ]  ] 518

ُُمتقَّلَط اذِإ  َو  تمسق 92 230  هس  رد  ام  نخس  ِهِموَِقل 91  یسُوم  یقسَتسا  ِذِإ  َو   60 ام 179 61 - نخس  ًانمَأ 174  َو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  َتیَبلا  اَنلَعَج 
رد ام  نخس  َّنُهُولُـضعَت 454  الَف  َنغَلَبَف -...  َءاـسِّنلا  ُُمتقَّلَط  اذِإ  َو  اهنز 454 231  اب  راتفر  رد  اـم  نخـس  َّنُهوُکِـسمَأَف 450  َنغَلَبَف -...  َءاسِّنلا 
ذِإ َو   50 نآ 538 54 - يهجیتن  هتساوخ و  هکنیا  رد  ام  نخـس  َفیَک 528  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاـق  ذِإ  َو  وا 457 260  اب  نز  ناشیوخ  راـتفر 

هفیلخ 89 کلم و  رد  ام  نخس  ِضرَألا 87  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  َو   30 ام 87 33 - نخس  مُکانیَجنَأَف 81  َرحَبلا  ُمُِکب  انقَرَف 
-340-324- نآرق -316-276- نآرق -241-207- نآرق -180-127- نآرق -98-62- نآرق -22-1- نآرق  ... - یــسُوم َلاـق  ذِإ  َو   67 - 71

نَأ مُکُُرمأــــَـی  َهـــــّللا  َّنِإ   814-795- نآرق -751-686- نآرق -661-616- نآرق -552-505- نآرق -450-431- نآرق -423-383- نآرق
َنِمُؤن َنل  یـسُوم  ای  ُمتُلق  ذِإ  َو   55 تمسق 107 59 - هس  رد  ام  نخـس  ُمتأَراّداَف 103  ًاـسفَن  ُمتلَتَق  ذِإ  َو   72 ام 102 74 - نخس  اوَُحبذَت 100 

ام و نخس  َنوَعِرف 80  ِلآ  نِم  مُکانیََّجن  ذِإ  َو  ثحبم 57 49  دنچ  رد  ام  نخس  َمَدِآل 43  اوُدُجسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  ذِإ  َو   34 یّتَح 88 39 - ََکل 
ام نخس  َهلِإ 237  ٌدِحاو ال  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  َو   143 تمسق 237 144 - راهچ  رد  ام  نخس  َدِعاوَقلا 181  ُمیِهاربِإ  ُعَفرَی  ذِإ  َو   127 يونثم 81 134 -

ُهّللا َذَخَّتا  اُولاق  َو  هب  116 مارح 324 121 - هام  رد  ام  نخـس  مُکَنُوِلتاُقی 189  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاـق  َو   189 تمسق 246 194 - هس  رد 
ام 192 113- نخس  يراصَن 190  َوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو  هتوالت 167 135  قح  هنولتی  رگید و  ثحابم  نوکیف و  نک  رد  نخـس  ًاَدلَو 162 

 ... - مُهُِّیبَن مَُهل  َلاق   248 ِهّللا 482 252 - ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو  تمسق 156 244  راهچ  رد  ام  نخس  نَم 152  ّالِإ  َۀَّنَجلا  َلُخدَی  َنل  اُولاق  َو   111
- نآرق -483-447- نآرق -402-364- نآرق -328-289- نآرق -255-211- نآرق -198-147- نآرق -105-68- نآرق -41-1- نآرق

 ] 16-1- نآرق  - ٌۀَنیِکَس 492 ِهِیف   960-936- نآرق -920-887- نآرق -849-805- نآرق -776-740- نآرق -670-632- نآرق -587-527
نخس مِهِجاوزَِأل 275  ًۀَّیِصَو   85-50- نآرق  ... - مُکنِم َنوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو  تشذگرس 499 24  هکنیا  زا  دنپ  رد  ام  نخـس   492 هحفص 625 ]

ًاتِیبثَت 548 َو  َنوُقِفُنی ...  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو   265 َنصَّبَرَتَـی 463 266 - مُکنِم ...  َنوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو   233 لقع 477 235 - ماسقا  تاقلطم و  رد  اـم 
ًاتِیبثَت َو  َنوُقِفُنی ...  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو   265 كدوک 462 266 - يراتسرپ  رد  ام  نخـس  َنعِضُری 457  ُتاِدلاولا  َو  هیبشت 232  هکنیا  رد  اـم  نخس 
ٌۀَهجِو ٍّلُِکل  َو   148 هضرع 431 152 - َهّللا  اُولَعَجت  َو ال   223 لطابلاب 413 224 - ینعم  رد  ام  نخـس  مُکَنَیب 311  مَُکلاومَأ  اُولُکَأت  ـال  َو   187

ُبِرغَملا َو  ُقِرشَملا  ِهِّلل  َو  انیَّفَق 118 115  َو  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََقل  َو   87 - 90 220 اهاضَرت » ًۀَلِبق   » رد ام  نخـس  اوُِقبَتساَف 212  اهیِّلَُوم  َوُه 
َنیِذَّلا ُلَثَم  َو  هدعو 440 117  قالط  رد  ام  نخس  َّنِهِسُفنَِأب 435  َنصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُملا  َو  یماظن 161 227  رعش  ام و  نخس  اوُّلَُوت 159  امَنیَأَف 

نَم ِساّنلا  َنِم  َو   165 ِساّنلا 16 167 - َنِم  َو   8 نِم 564 20 - ُمترَذَن  َوأ  ٍۀَقَفَن  نِم  ُمتقَفنَأ  ام  َو  ام 262 270  نخس  يِذَّلا 260  ِلَثَمَک  اوُرَفَک 
رد ام  نخس  اینُّدـلا 359  ِةایَحلا  ِیف  ُُهلوَق  َُکبِجُعی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   203 ناطیش 249 206 - ناتسود  رد  ام  نخـس  ِهّللا 247  ِنُود  نِم  ُذِخَّتَی 

َو  221 - 222 112 هتئیطخ » هـب  تطاـحا   » ینعم اـم و  نخـس  اـّلِإ 110  َباـتِکلا  َنوُـمَلعَی  ـال  َنوُّیِّمُأ  مُهنِم  َو   78 نمؤم 364 82 - قفاـنم و 
- نآرق -132-119- نآرق -114-79- نآرق -23-1- نآرق  - یگدعاق نارود  روتسد  رد  نخـس  ًيذَأ 424  َوُه  ُلق  ِضیِحَملا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی 
-495- نآرق -473-450- نآرق -401-364- نآرق -359-347- نآرق -342-309- نآرق -260-236- نآرق -198-186- نآرق -181-148
-943-894- نآرق -872-854- نآرق -853-823- نآرق -784-737- نآرق -702-647- نآرق -638-593- نآرق -579-562- نآرق -543

1364-1314- نآرق -1255-1201- نآرق -1154-1089- نآرق -1040-988- نآرق -973-956- نآرق

ي
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اُونیِعَتسا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   153 هنایفوص 607 157 - نخس  لقن  ام و  نخس  ٍنیَِدب 596  ُمتنَیادـَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   181 - 183 430
 ] 261-217- نآرق -170-117- نآرق -67-11- نآرق  - 9 َنوُعِجار » ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ   » ینعم زامن و  زا  نتـساوخ  يرای  رد  ام  نخـس  ِربَّصلاـِب 

ِتابِّیَط 553 نِم  اوُقِفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ام 369 267  نخـس  ِملِّسلا 365  ِیف  اُولُخدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   207 - 209 9 هحفص 626 ]
نیعم نآ  ياجب  مالسا  رد  هچنآ  ابر و  رد  ام  نخس  َیَِقب 583  ام  اُورَذ  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   278 ششخب 559 280 - رد  ام  نخس 
َِبتُک اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   177 هزور 299 178 - رد  ام  نخـس  ُمایِّصلا 292  ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   182 تسا 589 184 - هدش 
مارح لالح و  رد  ام  نخس  ِتابِّیَط 263  نِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   170 لتاق 274 173 - تازاجم  رد  ام  نخـس  ُصاصِقلا 279  ُمُکیَلَع 

ُساّنلا اَهُّیَأ  ای   168 ُمُکَّبَر 25 170 - اوُُدبعا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   21 ام 147 25 - نخس  انِعار 141  اُولوُقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   104 - 107 266
َو َِیتَمِعن ...  اوُرُکذا  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  ای   40 ماهلا 257 46 - زا  هسوسو  ندرک  ادـج  ندروخ و  لالح  رد  ام  نخـس  ِضرَألا 250  ِیف  اّـمِم  اُولُک 
مُُکتلَّضَف 170 217- یِّنَأ  َو  َِیتَمِعن ...  اوُرُکذا  َلِیئارسِإ  ِیَنب  ای   122 َِیتَمِعن 76 123 - اوُرُکذا  َلِیئارسِإ  ِیَنب  ای   47 ام 75 48 - نخس  اُوفوَأ 62 
بارش و رد  ام  نخس  ِرِسیَملا 440  َو  ِرمَخلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی   218 مارح 399 219 - هام  رد  ام  نخس  ِمارَحلا 391  ِرهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی   216
-67-13- نآرق  - َنوُقِفُنی 385 اذ  ام  َکَنُولَئسَی  تدابع 316 214  ماگنه  نیعت  رد  ام  نخس  ُلق 314  ِۀَّلِهَألا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  رامق 418 188 
- نآرق -745-725- نآرق -698-648- نآرق -600-547- نآرق -499-440- نآرق -400-340- نآرق -253-185- نآرق -145-89- نآرق

-1109-1086- نآرق -1081-1040- نآرق -1025-984- نآرق -959-949- نآرق -944-903- نآرق -827-780- نآرق -765-746
یف رارـسالا  فـشک  نخـس   385 هحفـــص 627 ]  ] 1402-1371- نآرق -1324-1288- نآرق -1248-1208- نآرق -1163-1125- نآرق

یلبشاب يرون  نسحلا  وبا   14 برع 22 - نایوگبیغ  و  غورد ، حالف ، بیغب 10  نامیا  يوقت و  باتکلا و  کلاذ  ینعم  نایبلا 8  حور  لالظ ،
مدآ و يهدجس  رد  سیلبا  نخـس   31 هتـشرف 38 - فیرعت  دنوادخ و  لالـضا  لیجنا و  ياهلثم  ِِهلثِم 28  نِم  ٍةَروُِسب  اُوتأَـف  رد  رخف  نخـس  و 
اب عوشخ  قرف  ناورم 71  کلملا  دبع  اب  مزاح  وبا  نخس   53 تئیهر 68 - فوخ و  ینعم  هبوت و  رد  رخف  یلازغ و  نخس  عونمم 46  تخرد 

، هقعاص  83 تاروت 85 - رد  خروم  رظن  ایرد و  زا  لیئارسا  ینب  روبع  رد  يدنه  ناخ  دمحا  دیـس  نخـس   74 تعافش 77 - ینعم  عوضخ و 
، وداج نامیلس ، تموکح   98 یفـص 104 - رعـش  هدرم و  ندـبب  واگ  زا  ندز  نیئـساخ و  ةدرق  زا  دوصقم  یسوم 89  ياصع  يولـس ، نم و 

وس همه  دنربیم ، ناشخزودب  هدیـسرپ  هن  دسح ، یغب و  توافت  ۀمالا » هذه  اوبا   » ینعم تیآ ، خسن   135 تورام 139 - توراه و  نیطایش ،
رد یلازغ   175 انمآ 179 - ادلب  مدرم ، عمجم  هکم   164 میهاربا 172 - تاملک  ندناوخ  یتسردب  نآرق  نوکیف ، نک   145 تسا 160 - هلبق 
ات دیاب  صالخا  شتآ  ۀفیذح ، صالخا ،  195 یطقس 196 - يرس  نخس  ِهّللا ، َۀَغبِص  ینعم   185 زیزع 187 - هیکزت ، تمکح . یناعم  هبوت ،
رد ذاعم  يایحی  يهتفگ  یعمصا ، فراع 215  يهلبق  رد  يونثم   202 جاجح 204 - يرصب و  نسح  اطـسو ، ۀما   98 دهد 99 - دیحوت  يوب 
ّانِإ َو  ِهِّلل  ّانِإ  یگنـسرگ : سرتب 222  شیامزآ  ادخ ، هارب  هتـشک  ربصب ، تناعتـسا   218 نابزب 219 - رکذ  رد  رارـسالا  فشک  فراـع ، لاوحا 

، نمحرلا وـه ، ینعم   233 تما 235 - هکنیا  ياـملع  افـص ، ینعم  رد  رارـسالا  فشک  نخـس  يراـصنا 228  يهحلط  وبا  نز  َنوـُعِجار ، ِهَیلِإ 
زا فوصت  نتخوـمآ   239 هحفـص 628 ]  ] 1371-1329- نآرق -1021-1006- نآرق -208-177- نآرق  - 239 يواطنط 243 - يهناـسفا 

یفوص صاصق   274 رب »  » ینعم رد  فـشک  يهتفگ   254 دیلقت 256 - ناطیش ، ینمشد  نتفگ ، هتـسنادن   248 لام 249 - رب  سوسفا  گس ،
رخف ماما  تباجا و  اعد و  رد  فشک  نخـس  یحیـسم 293  يدوهی و  و  نادرمناوج ، يهزور  لام 290  دنوادخ  لاح و  بابرا  تیـصو   281
ینعم شیرق . سمخ و  جـح ، رد  ربمغیپ   337 صاوخ 340 - ماوع و  جح  ماما ع  جح  جـح ، يهشوت  ربمغیپ 307  راطفا  ماگنه   303 - 305

هنوگ ود  ناربمغیپ ، لصا  هس   366 نآرقب 368 - رابحالا  بعک  یئانشآ  میلـست ، رد  رکذ 352  رد  رارسالا  فشک  نخـس   346 هنسح 350 -
، بارش زا  زارتحا  فراع ، لفاغ و  بارش   402 دنداد 404 - ربمغیپ  هب  هک  رمت  ذیبن  هزمح ، یتسم  بارش ، رد  هیآ  راهچ   396 ترجه 397 -
رد بارعا  راـتفر   426 رذـع 429 - ماگنهب  نز  تشادـهب  ناشنانز ، رذـع  برع و  یبارعاـب 421  ربـمغیپ  نداد  نز   405 برع 411 ، رامق 
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تسا 452 يراکشز  اب  هظعوم   443 سفن 446 - قالط  نز ، قالط   437 نز 439 - قوقح  درم و  يرترب  ربمغیپ و  نخس  دوخ  رسمه  قالط 
ضبق و نسح ، ضرق  لقع 477  هنوگ  ود   472 یلبش 473 - زامن  یطـسو ، زامن  يدنوادخ 470  تریصب  رهوـش 465  يازع  رد  برع  نز 

یسومب ادخ  باوخ  شیامن  لماک  یح  صالخا ، يهملک  رگیدکی 501  ناربمغیپ ز  يرترب  یفوص 495  بهذمب  هنیکس   484 طسب 485 -
میهاربا میهاربا ، ناغرم  میهاربا ، قایتشا   523 توم 526 - لامتحا  هس  ۀیرق ،» یلع  ّرم   » ینعم  512 ادخ 513 - یسرک  تعافش ،  508 - 511

رذ 552 وبا  یتـشک  حالـصا  رکفت ، هنوـگ  هس   541 يرهاـط 546 - لـمع  نداـهن ، رب  تنم  تفگ ، ینئاـق  رفعج  وب   529 دوـخ 536 - يارب 
1446-1435- نآرق « - اوُقِفنَأ  » باطخ تراشا 

هراشا

154-122- نآرق -90-68- نآرق -

ۀحتافلا ةروس 

هراشا

154-122- نآرق -90-68- نآرق -

ات 7] تایآ 1  [: 1  ] ۀحتافلا هروس  ]

ِِکلام [ 3  ] ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  [ 2  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا   41-1- نآرق [ - 1  ] ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
ِبوُضغَملا ِریَغ  مِهیَلَع  َتمَعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  [ 6  ] َمیِقَتسُملا َطارِّصلا  اَنِدها   140-1- نآرق [ - 5  ] ُنیِعَتـسَن َكاّیِإ  َو  ُُدبعَن  َكاّیِإ  [ 4  ] ِنیِّدلا ِموَی 

هک تسا  ادـخ  نآ  يارب  شیاتـس  نابرهم  يهدنـشخب  دـنوادخ  ماـنب  هماـن  زاـغآ  زا  سپ  همجرت :  126-1- نآرق [ - 7  ] َنیِّلاّـضلا ـال  َو  مِهیَلَع 
هارب ار  ام  هک  میهاوخیم  ددـم  وت  زا  میتسرپیم و  ار  وت  ادـخ ] يا   ] ءازج زور  کلام  میحر و  تسا و  نامحر  تسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ 

ساّبع نبإ  عمجم . نیرّسفم : نخس  هارمگ . مدرم  مشخ و  ناراتفرگ  هارب  هن  ياهدرک  ناشرادروخرب  هک  یناسک  نآ  هارب  ینک  يربهر  تسار 
تسا هدش  لزان  تبون  ود  دناهتفگ  یضعب  تسا  هدش  لزان  هنیدمب  تسا  هتفگ  دهاجم  تسا . هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  دناهتفگ  هداتق  و 

لّوا دوخ  ياهراک  يهمه  ولج  رد  هک  ربمغیپ  يارب  ّقح  بناج  زا  تسا  یـشزومآ  بدا و  مسب ]  ] يهملک يربط . هّللا - مسب  هنیدمب . هّکمب و 
نابرهم ینعی  نامحر  تسا : لقن  نیعبات  یـضعب  زا  ترخآ و  میحر  ایند و  نامحر  ینعی  عمجم : میحّرلا - نمحّرلا  دروآ . نابزب  ار  ادخ  مسا 

میحر ّماع و  تفصب  تسا  ّصاخ  مسا  نامحر  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینمؤمب و  نابرهم  میحر  اههدیرفآ و  يهمهب 
دناسریم ار  وا  ّماع  تفص  دوشیمن و  هدیمان  مسا  نیاب  يرگید  هک  تسا  ادخب  صتخم  نامحر  يهملک  ینعی  ّصاخ  تفصب  تسا  ّماع  مسا 

. ] دـشاب اهنآ  شزرمآ  نینمؤمب و  وا  رهم  هک  دـنامهفیم  ار  ادـخ  ّصاخ  تفـص  تسا و  یمومع  مسا  میحر  تسا و  ناـگهمهب  ناـبرهم  هک 
ار دوخ  هکنآ  رخف - ینابرهمب . ياشخب  تسود  میحرلا : یگدنشخبب . رورپنمشد ، رادناهج ، نمحّرلا : هتشون : رارسالا  فشک  رد  هحفص 2 ]
وا ّولع  تردق و  يهناشن  تسا و  يدنوادخ  رهقب  هراشا  هّللا ]  ] يهملک نوچ  دنکیمن و  محر  يرگیدب  هنوگچ  تسا  هدیمان  میحر  نمحر و 

تیاور ع ]  ] اضر ترـضح  زا  رارـسالا : فشک  تسا . وا  مشخ  زا  رترب  وا  تمحر  هک  تسا  هدش  هدـنامهف  میحر  نامحر و  تاملک  اب  تسا 
: نآرقلا لالظ  یف  ریـسفت  منکیم . رادهناشن  يدـنوادخ  تمالع  هناشنب و  ار  مدوخ  تسا : هکنیا  میحّرلا  ناـمحّرلا  هّللا  مسب  ینعم  تسا  هدـش 
یمالـسا و رّوـصت  نیلّوا  زین  تسا و  َکِّبَر ] ِمساـِب  أَرقا   ] هک تسا  هّللا  مساـب  تئارق  زاـغآب  روتـسد  نآرق  لوزن  یحو و  نیلّوا  قاـّفتاب  نوـچ 

یشبنج ره  تسا و  وا  مانب  راک  ره  زاغآ  سپ  شنیرفآ  رادومن  ناهن و  ماجنا و  زاغآ و  تسا  وا  هک  تسا  هکنیا  ناملـسم  يهشیدنا  نیـسحت 
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مال ریز ] يادـص   ] رـسک دـمح و  لاد  ّمض  ولج و  يادـص  اب  اـهیراق  مومع  عمجم : - 1 ِهِّلل » ُدـمَحلا   » 134-110- نآرق . - تسا وا  کـموکب 
: نایبلا حور   18-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  مال  رسک  و  لاد ] يالاب  يادص   ] حتف اب  مه  و  دناهدناوخ . مال  لاد و  رسک  اب  زین  و  دناهدناوخ .

يرصیق دواد  تسا . وا  راثآ  لاعفا و  نامه  ادخ  لامک  یلو  شیاتس  دروم  صخـش  يایازم  ندنایامن  ینعی  تسا  دومحم  لامک  راهظا  دمح 
لاعفا ماجنا  لمعب  شیاتس  دشاب و  دمحلا ]  ] يهملک هک  تسا  نآرق  رد  مه  دناهتفگ و  ناربمغیپ  هک  تسا  نامه  نابزب  شیاتـس  تسا . هتفگ 

نأ لبق  ارهد  تنک  دقل  رعـش : هنـسح  قالخاب  ّقلخت  تسا و  یلمع  یملع و  تالامک  ندش  اراد  لاوحاب  شیاتـس  و  ادـخ ، يارب  تسا  کین 
هک هلمج  هکنیا  رد  رخف : رکاذ  رکذ و  نوروکذـم  ّکنأب  ادـهاش  تحبـصأ  لیّللا  ءاضا  اّـملف  رکاـش  کـل  رکاذ  ّینا  کـلاخا  اـطغلا  فشکی 
هک تسین  وا  راوازس  شیاتس  رب  رداق  یسک  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  منکیم  شیاتس  ار  ادخ  تسا  هتفگن  و  تسا ، ادخ  يارب  شیاتـس  هتفگ :

دمح يهلمج  اـب  یلو  هحفـص 3 ] تسا [  حیحـص  هلمج  هکنیا  مه  تلفغ  لاح  اـب  هک  هوـالع  دـبا و  لزا و  رد  تسا  شیاتـسب  يهتـسیاش  وا 
نوچ منکیم  دمح  ینعی  ادخ  شیاتـس  رب  تسا  لالدتـسا  يهلزنمب  ترابع  هکنیا  رخف . َنیَِملاعلا 1 - ِّبَر  تسا  طلغ  تلفغ  لاـح  رد  منکیم 

فلخ و یئاسک و  مصاع و  دـناهدناوخ و  فلا  نودـب  کلم ]  ] اهیراق مومع  عمجم : ِنیِّدلا 2  ِموَی  ِِکلام   75-56- نآرق . - تسا راگدرورپ 
داقتعا ترخآ و  رد  شاداپ  زور  ینعی  نیّدلا  موی  نآرقلا : لالظ  یف  ریـسفت   24-1- نآرق . - دناهدناوخ فلا  اب  کلام ]  ] یمرضح بوقعی و 

ار دوخ  هک  درادیم  هتـسباو  نیمز  يانگنت  زا  ریغ  رگید  یئاجب  ار  یمدآ  لد  مشچ و  هک  تسا  مالـسا  يهدنزرا  یّلک  دـیاقع  زا  نیّدـلا  مویب 
َكاّیِإ دزودب  نیمز  يور  رب  یگدنز  دودحم  دوسب  مشچ  دشاب و  نارگن  هک  درامشیم  نآ  زا  رترب  دنادیمن و  یگدنز  ياهیدنمزاینب  دودحم 

دوخ يوگتفگ  فرط  ار  وا  دـید و  تسود  ربارب  ار  دوخ  نوچ  هک  تسا  نیاب  هراشا  ار  وت  ینعی  َكاّیِإ ]  ] يهملکب زاـغآ  يزار . رخف  ُدـُبعَن -
نارگید تکرـش  اب  شتدابع  دنامهفیم  هک  دبعن ]  ] هملک دوشیم و  ناسآ  وا  رب  تدابع  یتخـس  اهتدابع و  يهّیقب  يارب  دوشیم  هدامآ  داد  رارق 

. دنتسه تهج  کی  لد و  کی  همه  یتسرپادخ  رد  دنرگیدکی و  ردارب  همه  نامیا  اب  مدرم  ینعی  ٌةَوخِإ ] َنُونِمؤُملا   ] دافمب تسا  هراشا  تسا 
هب هراشا  يارب  تسا  هدـش  ررکم  َكاـّیِإ ]  ] يهملک ناـیبلا : حور  ُنیِعَتـسَن - َكاـّیِإ   696-673- نآرق -406-396- نآرق -367-351- نآرق -

ینعم نیاب  تسا  وت  کموکب  تسا  یگدـنب  رگا  هک  دوش  ناربج  هلمج  نیاب  تدابع  یتسرپدوخ  رورغ و  ّتیدوبع  راـهظا  زا  سپ  هک  هکنیا 
دح تسا  اجنیا  لالظ : یف   56-46- نآرق -20-1- نآرق . - مهاوخیم کموک  وت  زا  مه  هکنیا  رد  مرادن و  يرورغ  متـسرپیم  ار  وت  نوچ  هک 

تعیبط راشف  زا  ار  دوخ  ناملسم  هک  تسا  اجنیا  درادنپ . رایتخایب  مالغ  ار  دوخ  هکنآ  دنادب و  دازآ  يدنب  ره  ار ز  دوخ  هکنآ  نایم  یلصاف 
کی يوسب  رگدکی  کموکب  شور و  کیب  هک  دناد  دـنوادخ  تردـق  هدـیدپ ز  ود  ار  تعیبط  یگریچ  دوخ و  ناوت  نوچ  دـنیبیم  هدوسآ 

تعیبط هکنیا  دنامهفیم  هک  تسا  میدق  مر  مدرم  ياهینادان  ثاریم  دوشیم  هتفگ  تعیبط  رهق  مانب  نیمز  برغم  رد  هچنآ  دـنبنجیم و  فدـه 
هحفـص 4] هکنیا [  تسا  تعیبط  ياوق  رگید  وا و  يهدنروآ  دیدپ  دنوادخ  هک  تسا  هتفریذپ  ناملـسم  یلو  تسا  ادج  دـنوادخ  تردـق  زا 
اب طارـص ]  ] يهملک عمجم : َمیِقَتـسُملا - َطارِّصلا  اَنِدها  درادن . كاب  تعیبط  رهق  ثداوح و  زا  دهاوخیم و  يرای  ادـخ  زا  ناملـسم  هک  تسا 

نید و دناهدرک و  ینعم  نآرق  ار  میقتـسم  طارـص  تسا  هدش  تئارق  ازب  هیبش  يار  اب  ینعی  ازب  ار  مامـشا  اب  زین  تسا و  هدش  تئارق  مه  نیس 
رب ار  دوخ  امش  رگا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ّیلعب  يدوهج  رارـسالا  فشک   31-1- نآرق . - دـناهدرک ینعم  زین  ربمغیپ  يهداوناخ  یتسود 

ناـمه میهاوخیم  اـم  دـناهدش و  دنمتداعـس  اـم  زا  شیپ  یهورگ  دومرف . ترـضح  نآ  دـیهاوخیم ! تسار  هار  ادـخ  زا  ارچ  دـینادیم  قـح 
يربهر تداعـس  هار  رتکیدزنب  ار  ام  میهاوخیم  ادـخ  زا  سپ  تسا  هلـصاف  رتهاتوک  میقتـسم  طخ  نوچ  رخف : ماما  دوش . اـم  بیـصن  تداـعس 

نآرق رد  هکنانچ  یگدنز  ياهیدنمزاین  فرطب  تسا  هزیرغ  بجومب  تادوجوم  مومع  تیاده  تسا : هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  دنک .
يهقیرط رگید  تیادـه  و  درک . ناـشيربهر  یگدـنز  هارب  تادوـجوم  شنیرفآ  زا  سپ  ینعی  يدَـه ] َّمـُث  ُهَـقلَخ  ٍءیَـش  َّلُـک  یطعَأ   ] تـسا
ناربمغیپ هک  تسا  ّصخا  نامدرم  هار  تیادـه  مّوس  تسا . اهنآ  لماش  مِِهنامیِِإب ] مُهُّبَر  مِهیِدـهَی   ] دافم هک  نینمؤم  تسا و  هّصاـخ  ناـمدرم 

زا یفاص : ریسفت   486-456- نآرق -344-308- نآرق -180-136- نآرق [. - يدَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو   ] تسا نآرق  رد  هک  روطنامه  دنـشاب .
هّجوت زا  دوش  ریگولج  دناسر و  دیواج  تشهبب  دناشک و  وت  یتسودب  هک  هار  نآب  امرف  داشرا  ار  ام  ینعی  تسا : هدـش  تیاور  قداص ع  ماما 
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هار نآ  رد  ار  ام  هگنآ  اـمنب و  دوخ  هار  ایادـخ  راـب  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  رد  كـاله . تسا و  یهارمگ  بجوم  هک  سوه  يوهب و 
اج نآب  ار  یمدآ  قح  يوس  زا  ینعی  نیلقّثلا ] لمع  يزاوت  ّقحلا  نم  ۀبذج   ] دناهتفگ ار  ششک  ناسر و  شـشکب  شور  زا  هگناو  راد  شورب 
رب نیز  هک  یتابارخ  رای  اسب   || دنام  ورف  بکرم  زا  هک  یتاجانم  ریپ  اسب  رعش : سنا . نج و  کین  لمع  اب  تسا  ربارب  نآ  یشوخ  هک  دنربیم 

نیفراع - 1 دناهتسد : دنچ  ماعنا  نیلومـشم  تفگ : اطع  نب  ساّبعلا  وبا  نایبلا : حور  مِهیَلَع - َتمَعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  هحفـص 5 ] ددنب [  رب  ریش 
ینابرهم يرابدرب و  تمعن  هک  ناـکین  دنتـسه 3 - دـنمهرهب  اضر  قدـص و  نیقی و  زا  هک  ایلوا  دنتـسه 2 - رادروـخرب  تفرعم  تمعن  زا  هک 

دنمتداعـس دوخ  راـک  رکف و  رد  تماقتـسا  تمعنب  هک  نینمؤم  دنربیم 5 - رـسب  تعاطا  توالحب  هک  نادـیرم  تسا 4 - هدـش  تیانع  اهنآب 
[ َنیِِحلاّصلا َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  مِهیَلَع  ُهّللا  َمَعنَأ  َنیِذَّلا   ] هدومرف نآرقب  هک  دنتسه  یئاهنآ  ماعنا  نیلومـشم  عمجم : دناهدش .

ِبوُضغَملا ِریَغ   574-463- نآرق -38-1- نآرق . - راکتسرد مدرم  ّقح و  هار  نادیهش  نایوگتسار و  دنناربمغیپ و  ادخ  ماعنا  نیلومشم  ینعی 
ای اب  یمهیلع ]  ] يرـصب نسح  دـناهدناوخ . واو  اب  ومهیلع ]  ] یـضعب تسا و  هدـناوخ  اّهمض  اب  مهیلع ]  ] هزمح عمجم : َنیِّلاّـضلا - اـَل  َو  مِهیَلَع 

[ مهیلع بوضغم   ] زا دوصقم  تسا و  هدرک  تئارق  مهیلع ]  ] میم ّمض  اهرسک و  اب  مه  تسا و  هدناوخ  میم  اّهمض و  اب  جرعا  تسا و  هدناوخ 
رد تشه  تشهب  نوچ  دـناهدیمان  ۀـّنجلا  حاـتفم  ار  هروس  هکنیا  رارـسالا : فشک   47-1- نآرق . - دنتسه اهیحیـسم  نّیلاض ]  ] دنتـسه و دوهی 

-2 َنیَِملاعلا ] ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا   ] يهلیسوب تاذ  رکذ  - 1 تسا : اهنآ  ندش  زاب  يهلیسو  هک  تسا  تمسق  تشه  رب  لمتشم  هروس  هکنیا  دراد و 
سفن يهیفـصت  رکذ  - 5 ُنیِعَتـسَن ] َكاـّیِإ  ب   ] داـعم رکذ  - 4 ُدـُبعَن ] َكاـّیِإ   ] لاـعفا رکذ  - 3 ِمیِحَّرلا ] ِنـمحَّرلا   ] هـلمج نیاـب  تافـص  رکذ 

دوشیم 7- کلاس  بیصن  میقتسملا ] طارـص   ] يهجیتن زا  هک  اهیکین  تاریخب و  سفن  يهیلجت  رکذ  - 6 َمیِقَتسُملا ] َطارِّصلا  اَنِدها   ] يهلیسوب
. - تسا مِهیَلَع ] ِبوُـضغَملا  ِریَغ   ] داـفم هک  ناـگناگیب  زا  ضارعا  - 8 مِهیَلَع ] َتمَعنَأ   ] هلمجب ناـشیا  زا  ّقح  ياـضر  ناتـسود و  لاوحا  داـی 

نخــس  660-631- نآرق -593-572- نآرق -420-387- نآرق -353-332- نآرق -314-296- نآرق -279-255- نآرق -227-190- نآرق
زاـمنب هّکم  رد  ربمغیپ  نوچ  میئوگب  تسا  نکمم  هنیدـم  تسا و  هدوب  هّکمب  تسا : هدوب  تبون  ود  دـناهتفگ  هک  هروس  هکنیا  لوزن  رد  ام 1 :

هدش لزان  هحفـص 6 ] تبون [  ود  هک  دناهدرک  نامگ  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدومرف  تئارق  نآرق  ناونعب  هنیدم  رد  تسا و  هدـناوخیم  ار  نآ 
شتـسرپ شیاتـس و  هک  تسا  هراشا  ِنیِّدلا ] ِموَی  ِِکلام  َنیَِملاعلا ...  ِّبَر   ] تاملک تسا 2 - دوجو  يهضافا  رب  شیاتـس  میئوگب  رگم  تسا .

دشاب هراشا  دیاش  َمیِقَتسُملا ] َطارِّصلا  - ] میـشیدنیب 3 مینک و  ضرف  دوخ  هک  نآب  هن  تسا  واب  شنیرفآ  ماجنا  زاغآ و  هک  تسا  نآب  ّصتخم 
دیحوت میقتسم  هار  میهاوخیم  میرازیب و  اهتب  تعافش  ادخ و  يارب  دنزرف  کیرش و  ضرف  ياهمخ  چیپ و  زا  هک  نایدا  رگید  دیاقع  یتشزب 
یِطارِص اذه  َّنَأ  . ] تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  میتسرپب  ار  وت  هطساویب  میشاب و  رانک  رب  تشز  راکفا  نینچ  زا  ات  ینایامنب  امب  ار 

تاهداّجس دنناشن  شتآ  رب   613-580- نآرق -289-264- نآرق -126-101- نآرق -96-76- نآرق : - تسا رعش  هکنیا  دافم  زین  و  ًامیِقَتسُم ]
بّصعت و اب  دنربیمن و  راکب  ار  دوخ  مهف  لقع و  هک  یئاهنآب  دـشاب  هراشا  دـیاش  مِهیَلَع ] ِبوُضغَملا  - ] تاهداـج 4 دوریم  ّقحب  زج  رگا  ||  
زا دوصقم  هک  دـناهدرک  تیاور  یفاص  عمجم و  لـثم  نیرّـسفم  دـناهدش 5 - هارمگ  بوضغم و  هجیتن  رد  دـناهدرک و  راـکنا  ار  ّقح  دـیلقت 

دوصقم و  َریِزانَخلا ] َو  َةَدَرِقلا  ُمُهنِم  َلَعَج  َو  ِهیَلَع  َبِضَغ  َو  ُهّللا  ُهَنََعل  نَم   ] تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  تسا  دوهی  مِهیَلَع ] ِبوُضغَملا  ]
: میئوگب تسا  نکمم  یلو  ًارِیثَک ] اوُّلَضَأ  َو  ُلبَق  نِم  اوُّلَض  دَق  ٍموَق  َءاوهَأ  اوُِعبَّتَت  ال   ] نآرق يهلمج  هکنیا  لیلدب  دنتسه  اهیحیـسم  َنیِّلاّضلا ]  ] زا

رتشیب شتیمورحم  هک  نآ  لّوا  دناهتـسد : ود  نکم  يربهر  اهنآ  هارب  ار  ام  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  رد  دنتـسین و  ّقح  ماـعنا  لومـشم  هک  اـهنآ 
دنوشیم مدرم  ریگولج  و  دنوشیم . مدرم  یهارمگ  لالض و  بجوم  تسا و  یفنم  اهنآ  يدوجو  رثا  هک  دنتسه  یمدرم  تسا ، رتشز  تسا و 

[. مِهیَلَع ِبوُضغَملا   ] هب دـناهدش  فیـصوت  تهج  هکنیا  زا  دنتـسه  شنیرفآ  ادـخ و  اـب  ضراـعم  تقیقح  رد  هک  بولطم  تیاـغب  لوـصو  زا 
لّوا يهتـسد  زا  دعب  دنتـسه و  مّود  يهجرد  رد  اهنآ  هّتبلا  دـنرادن  یـسکب  ینایز  دنتـسه و  هارمگ  دوخ  ّطقف  هک  دنتـسه  اهنآ  مّود  يهتـسد 
تسا روهـشم  تیاور  نوچ  دوش  هدناوخ  هحتاف  يهروس  زامن  مود  لّوا و  تعکر  رد  دننادیم  بجاو  قاّفتاب  هعیـش  ياهقف  دنتسه 6 - روفنم 

-250- نآرق -29-6- نآرق  - هن هّجوت ، اب  هّتبلا  تسین  تسرد  دـشابن  نآ  رد  هروس  هکنیا  هک  زامن  نآ  ینعی  باتکلا ] ۀـحتافب  اـّلا  ةالـص  ـال  ]
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. یشومارف رد  هحفص 7 ]  ] 1004-981- نآرق -562-485- نآرق -441-427- نآرق -413-323- نآرق -273

[ هرقب هروس  ]

هراشا

37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   154-122- نآرق -90-68- نآرق -

ات 5] تایآ 1  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َنیِذَّلا [ 2  ] َنیِقَّتُمِلل ًيدُـه  ِهِیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َکـِلذ  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
َنُوِنقُوی مُه  ِةَرِخآلِاب  َو  َِکلبَق  نِم  َلِزنُأ  ام  َو  َکَیلِإ  َلِزنُأ  اـِمب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َو  [ 3  ] َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِبیَغلاـِب  َنُونِمُؤی 

، دـیدرت ّکـش و  َبـیَر - تاـغل : ینعم   74-1- نآرق [ - 5  ] َنوُِـحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  مِـهِّبَر  نـِم  ًيدُـه  یلَع  َکـِئلوُأ   278-1- نآرق [ - 4]
. تسا هتفگ  دهاجم  عمجم : لوزن : تهج  يراگتـسر  ینعمب  حالف  ردـصم  زا  َنوُِحلفُملا - نتـشاد ، راوتـسا  ینعمب  نیقی  ردـصم  زا  َنُوِنقُوی -

تیآ هدزیس  سپ  نآ  زا  تسا و  نیرفاک  يارب  نآ  زا  دعب  تیآ  ود  تسا و  هدش  لزان  نینمؤم  فیـصوت  يارب  هروس  هکنیا  لّوا  زا  هیآ  راهچ 
2 دیـشاب :] رادربـخ  مدرم  يا   ] نابرهم 1 يهدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :  103-90- نآرق -48-37- نآرق -19-13- نآرق . - نیقفاـنم يارب 

نمؤم هک  مدرم  نامه  دنراکزیهرپ 3  هک  اهنآ  يارب  تیاده  هار  تسا و  ادخ  يوس  زا  کشیب  دناوخیم ] امش  يارب  ربمیپ  هک   ] نآرق هکنیا 
میدرک ناشبیـصن  هچنآ  زا  دـنناوخیم و  زامن  دـنریذپیم ] درخ  هشیدـنا و  يرایب  تسا  هدیـشوپ  ناـشمشچ  هچنآ ز  و   ] دنتـسه بیغ  ملاـعب 

ار داعم  ترخآ و  ملاع  دش و  لزان  ناربمغیپ  رب  وت  زا  شیپ  هچنآب  دنتـسه و  نمؤم  دش  لزان  وت  رب  هک  نآرقب  دنناسریم 4 و  هرهب  نارگیدب 
هروس هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  هحفص 8 ] دنراگتسر [ . دنتسه و  قح  هارب  ناشراگدرورپ  يوس  مدرم ز  هنوگ  هکنیا  دننادیم . تسرد 

زا تسا  هیآ  رخآ  دـش و  لزان  ینمب  عادولا  ۀّـجح  رفـس  رد  ِهّللا ] َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُرت  ًاموَی  اوُقَّتا  َو   ] هیآ هکنیا  طـقف  تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـمب 
هدـش و هتـشون  دنـسیونیم  نونکا  هک  هروس  هکنیا  رخآ  تاـیآ  لـصاوف  نآ  رد  ربـمغیپ  روتـسدب  دـشن و  لزاـن  یتـیآ  نآ  زا  دـعب  هک  نآرق 

فشک  135-81- نآرق . - تسا هدـش  لـقن  ددـع  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا و  شـش  داتـشه و  تسیود و  هروـس  هکنیا  ياـههیآ 
ار وا  مدرم  ملاع و  رایـسب  ینعی  دـندیمانیم  شربح  تسنادـیم  ار  نارمع  لآ  هرقب و  يهروس  ربمغیپ  نامز  رد  هک  ره  دـناهدرک  لقن  رارـسالا :

دومرف تسا . رکشل  تارفن  زا  رتناوج  هکنیا  دنتفگ . مدرم  درک  رکشل  هدنامرف  ار  ناوج  کی  ربمغیپ  اهگنج  زا  یکی  رد  دندرمـشیم . مرتحم 
. دـننادیم ربـمغیپ  دوخ  روتـسدب  ار  هروس  ره  تاـیآ  مظن  نوچ  لـالظ : یف  زا  ساـبتقا  دراد . داـی  هرقب  هروس  هک  تسا  رتملاـع  نارگید  زا  وا 

ربمغیپ هک  تسا  ور  نآ  زا  تایآ  میظنت  هکنیا  تسا  هدش  لزان  ربمغیپ  رمع  رخآ  ات  یّکم و  تایآ  زا  سپ  هنیدمب  نآ  تایآ  هک  هروس  هکنیا 
نآ زا  هدمآ و  نایمب  هتـسد  هس  هکنیا  زا  نخـس  هروس  زاغآب  تسا  هدش  ورب  ور  قفانم  رفاک و  نمؤم و  يهتـسد  هس  اب  هنیدـمب  دورو  لّوا  رد 

مدآ و تشذگرـس  نیـشیپ و  ناربمغیپ  اب  دوهی  شور  لقن  نوچ  تسا ، هدـش  میظنت  تاـیآ  ثداوح ، راـگزور و  يراذـگرب  تبـسانمب  سپ 
اُومُوق : ] تسا هدـش  هتفگ  زامن  مایق  يارب  نآرقب  تسا : هّیمجن  تالیوات  رد  نایبلا : حور  ملا 1  اهنیا . دننام  ردب و  کنج  ناتـساد  ای  ناطیش و 

دوجـسب هراشا  میم  عوکرب و  هراشا  مال  زامن و  رد  مایقب  تسا  هراـشا  فلا  سپ  اوُدُجـسا ] َو   ] دوجـس يارب  و  اوُعَکرا ] َو   ] عوکر يارب  و  ِهِّلل ]
ثداح ات ز   || میم  مال و  زو  ادتبا  درک  فلا  زا  ناشیلع : یفص  موظنم  ریسفت   168-155- نآرق -140-127- نآرق -111-94- نآرق . - تسا

 || لیئربج یناث  تسا و  هّللا  لّوا  هحفص 9 ] دوهش [  اب  یسانش  ار  بتارم  رگ   || دوجو  زا  تسا  هبتر  هس  رب  تراشا  هکنیا  میدق  رب  یبای  هار 
|| ز اطعلا  وذ  لیئربج  یتسه  ضیف  دوجو  رد  ّتیعماج  دراد  هک  نآ  || ز  دومن  رد  دّـمحم  دـشاب  یهتنم  لیلد  يور  زا  تسا  وا  لاّعف  لـقع 

ینعی لالظ : یف  ُباتِکلا 2 - َِکلذ  ملا  هیف  بیر  اوملعاف ال  يدابع  ای   || هیجو  يا  تسا  هکنیا  ملاع  عمج  تفگ  یهتنم  رب  دهد  دریگ  ادـتبا 
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راک نوچ  دیوگب  شدـننامب  دـناوتیمن  يرگید  تسا و  هزجعم  هک  يروطب  یلو  تسا  هدـش  تسرد  م  ل - فورح ا - نیمه  زا  نآرق  هکنیا 
زا دـنوادخ  یلو  دروآیمرد  همّـسجم  تروصب  دـنک  فرـصت  هچنآ  كاـخ  رد  یمدآ  هکناـنچ  تسا  هنوگ  هکنیا  هب  زیچ  همه  رد  دـنوادخ 

نآرق تروصب  دنوادخ  یلو  دروآیم  رد  هب  اطخ  ای  رعـش  تروصب  دنک  فّرـصت  فورح  رد  یمدآ  هچنآ  هنوگ  نیمهب  دزاسیم  مدآ  كاخ 
ًيدُـه ِهِیف  دزاسیم  ناسنا  هک  لاکـشا  رگید  ای  همـسجم و  نتخاس  اب  تسا  ناسنا  داجیا  قرف  نامه  مدرم  نخـس  اب  نآرق  قرف  سپ  دـنکیم .

597-569- نآرق -22-1- نآرق . - تسا هدوزفا  ءای  ریمـض  ياـهب  ظّـفلت  رد  هک  يدـه ] یهیف   ] تسا هدـناوخ  ریثک  نبإ  عمجم :  2 َنیِقَّتُمِلل -
ینک و عمج  دوخ  نماد  هک  ياهتفر  هار  رادراخ  نیمزب  زگره  تفگ : تسیچ ! يوقت  تقیقح  دیسرپ  رابحالا  بعک  زا  رمع  رارـسالا : فشک 

قوف شامک  عنصا  یقّتلا و  وهف  اهریبک  || و  اهریغـص  بونّذلا  لخ  رعـش : يوقت . ینعم  تسا  هکنیا  يور ! نوریب  اهراخ  نایم  زا  یگتـسهآب 
يوقت هک  نک  يراددوخ  گرزب  کچوک و  هانگ  زا  ینعی : یصحلا  نم  لابجلا  ّنا   || ةریغـص  ّنرقحت  يأر ال  ام  رذحی  كوّشلا  || ض  را 

جیردتب هک  رامشم  کبس  ار  کچوک  هانگ  دنکیم  زیهرپ  دنیبیم  هچ  ره  زا  دوریم و  ناتسراخ  نیمز  رب  هک  شاب  یسک  دننام  تسا و  نیمه 
یگـشیمه يراتفرگ  زا  زارتحا  - 1 دراد . هجرد  هس  يوقت  ناـیبلا : حور  دوشیم . تسرد  هوک  هزیرگنـس  زا  هک  روطناـمه  دوـشیم  گرزب 

ار دوخ  - 3 تسا . نیمه  هحفص 10 ] روهـشم [  ياوقت  هک  دشاب  هریغـص  هچرگا  هانگ  ره  زا  يرود  - 2 رفک . زا  بانتجا  نامیا و  يهلیـسوب 
نیمه ِِهتاُقت ] َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا   ] تسا هلمج  هکنیا  رد  هک  هیآ  نآ  زا  دارم  دـنک و  رایغاب  هّجوتم  تسود و  زا  فرـصنم  هچنآ  زا  نتـشاد  هزیکاـپ 

شقیفر تسشیم  دوخ  يهماج  نابایب  رد  یماطسب  دیزی  اب  هک  دناهدرک  تیاکح  دیـشاب و  راگزیهرپ  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  ینعی  تسا 
تفگ مینکفایم  اهتخرد  خاش  رب  تفگ  دـیبوک  دـیابن  خـیم  مدرم  غاب  راویدـب  تفگ  دـیزی  اب  مینک  کشخ  غاب  نآ  راوید  رب  ار  هماج  تفگ 
تـشپ رب  ار  دوخ  ساـبل  هاـگنآ  یناـسریم  ناـیز  تاـناویح  كاروخب  تفگ  میزادـنیب  اـهفلع  رب  تفگ  دـناسر . بیـسآ  خاـشب  تسا  نکمم 
یناسک نیقّتم  یناشاک : تالیوأت   183-148- نآرق . - دیکشخب مهنآ  ات  دنادرگ  يور  رگیدب  سپ  دیکشخب و  ات  تفرگ  باتفآب  تخادنا و 

زور نامیپ  ضقن  زا  ینطاب  يرایـشه  ترطف و  رون  لد و  يافـص  دندمآرد و  دیدرت  ّکش و  زا  يرطف  دادعتـسا  داهن و  بجومب  هک  دنتـسه 
-256- نآرق [. - ِبیَغلِاب َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا   ] تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  هک  تسا  نامیا  يهمّدـقم  يوقت  نیمه  دـش و  ناـشریگولج  تسلا 

دوشیم رادومن  یمدآ  رد  یتّیصاخ  نآ  زا  هک  وا  نادجو  رد  یتلاح  ناسنا و  نورد  رد  تسا  یکاردا  يوقت  نآرقلا : لالظ  یف  ریـسفت   291
بیغ ملاع  وا و  نایم  يهدرپ  هک  دوشیم  ّقحب  هتـسباو  فاص و  نانچ  وا  حور  دوشیم و  یکی  رهاظ  رد  وا  لامعا  نطاـب و  رد  وا  روعـش  هک 

3 ِبیَغلِاب - َنُونِمُؤی  دوش . بیغب  نمؤم  دجنـسب و  تامولعم  اـب  دـبایرد و  دوخ  نادـجو  رد  ار  دوخ  تـالوهجم  دـناوتب  هک  دوش  قیقر  ناـنچ 
: - دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] یـسوم نب  یلع  ماما  ترـضح  زا  دناهدناوخ و  هزمه  نودب  واو  اب  نونمؤی ]  ] مصاع رفعج و  وبا  عمجم :

ار یـسک  رگا  هک  دنقفتم  یگمه  املع  ندرک و  لمع  نابز  لد و  قباطم  ندروآ و  نابزب  ار  نامه  تسا و  نتفریذپ  لدب  نامیا   22-1- نآرق
نامیا رخف : تسا . قساف  تشادـن  لمع  طقف  رگا  تسا و  رفاک  تشادـن  مه  رارقا  رگا  تسا و  قفاـنم  تشاد  لـمع  رارقا و  یلو  دوبن  داـقتعا 

نآ زا  وت  هکنآ  لّوا  تسا . هنوگ  ود  تسا و  لقع  ّسح و  زا  رود  هچنآ  ینعی  بیغ  نایبلا : حور  هحفص 11 ] سب [ . تسا و  لد  رد  شریذپ 
[ ِدیِرَولا ِلبَح  نِم  ِهَیلِإ  ُبَرقَأ  ُنَحن   ] تسا هتفگ  هک  کیدزن  وتب  نآ  يرود و  نآ  زا  وت  هک  تسا  يدـنوادخ  بویغلا  بیغ  ملاع  نآ  یبیاغ و 

رتبجع نیو   || تسا  نمب  نم  زا  رتکیدزن  تسود   180-132- نآرق : - تسا هتفگ  يدعس  اهنآب . میرتکیدزن  مدرم  ندرگ  گر  زا  ام  ینعی 
حاورا و ملاع  نآ  تسا و  بیاـغ  وت  زا  وا  هکنآ  مّود  مروجهم  نم  نم و  راـنک  رد   || وا  هک  تفگ  ناوت  هک  اـب  منکچ  مرود  يو  زا  نم  هک 
تسین و اـهنآب  ياـسر  اـم  يرهاـظ  ّساوح  نوچ  هشیمه و  اـت  ناـسنا  زا  شیپ  زا  دنتـسه  تباـث  یتادوـجوم  هک  تسا  ملاـع  يهتباـث  قیاـقح 
هک تسا  هکنیا  هـلمج  هـکنیا  ینعم  کـی  رخف : َةالَّصلا 4 - َنوُمیُِقی  دـنوشیم . هدـیمان  ام  زا  ناهنپ  بیاغ و  دـنک  كرد  ار  اـهنآ  دـناوتیمن 

زامنب هک  تعاس  نآ  ات  شوک  تسا : هتشون  رارسالا  فشک   21-1- نآرق . - دنهدن هار  دوخب  یتسس  نآ  رد  دنشاب و  زامن  بظاوم  یتسردب 
تّمه نود  هک  ینادب  تمعن  یلو  ار ز  ردق  ینادرگرب و  تمعن  زا  لد  یـشاب و  بدا  اب  يزادرپزار و  اب  لد  يراد و  زامن  اب  هشیدـنا  ییآرد 
دهاز متاح  زا  فسوی  نب  مصاع  هک  دناهدرک  تیاکح  نایبلا : حور  تشاد . لوغشم  لد  و  تفای ، تمعن  یلو  زار  هک  دشاب  یسک  رصتخم  و 
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رد نم  ياضعا  مامت  ایوگ  هک  متسیایم  مارآ  زامن  ياج  رد  منکیم و  لیمکت  وضو  تقو ، کیدزن  تفگ : یناوخیم ! روطهچ  ار  زامن  دیـسرپ 
رد هچنآ  هک  نم  رـس  يالاب  رد  دـنوادخ  تسا و  نم  يهنیـس  ربارب  میهاربا  ماقم  یناشیپ و  ربارب  رد  هبعک  منیبیم  تسا و  نوکـس  شمارآ و 

هدامآ نم  رس  تشپ  رد  گرم  پچ و  رد  خزود  تسار و  رد  تشهب  تسا و  طارـص  لپ  رب  میاهاپ  هک  تسا  نانچ  دنادیم و  درذگیم  ملد 
هحفص تسا و [  رّکفت  اب  مناوخیم  تئارق  میوگیم و  ریبکت  نوچ  مناوخب . زامن  زاب  منامب و  هدنز  زامن  هکنیا  زا  دعب  هک  مرادن  نامگ  تسا و 
مالـس صالخا  اب  ربمغیپ  روتـسد  قباطم  دوشیم و  ماجنا  يراودـیما  اب  مدهـشت  تسا و  عرـضت  عضاوت و  اـب  دوجـس  عوکر و  هشیدـنا و  [ 12

رد وچ  دناد  هک  دیوگ : يدعـس  تسا . هکنیا  نم  زامن  هک  تسا  لاس  یـس  راودـیما  ناسرت و  متـسه ، لد  ود  شلوبق  در و  رد  یلو  میوگیم 
زامن تعکر  ود  حبـص و  زامن ، تعکر  ود  ّطقف  هّکم  رد  ربمغیپ  تفگ : ناملـس  نب  لتاقم  یتسیا و  زامن  رد  وضویب  رگا   || یتسین  قح  دنب 

دوخ لام  تاکز  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم  َنوُقِفُنی 3 - مُهانقَزَر  اّمِم  َو  دـش . نّیعم  هناگجنپ  زامن  جارعم  زا  سپ  دـناوخیم و  اشع 
زا ینعی  تسا : هدرک  لقن  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  تسا . هداوناخ  جراخم  دوصقم  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ   32-1- نآرق . - دنهدیم

یقاطا نتخاس  لزنم  تاکز  تسا و  نآ  دوخ  اب  بسانم  زیچ  ره  تاکز  نایبلا : حور  دـنزومآیم . نارگیدـب  میاهتخومآ  اهنآب  اـم  هک  ملع  نآ 
مرد نآ  يونثم : تسا . لاح  تقیقح  لها  شـشخب  تسا و  لام  تعیرـش  لها  قاـفنا  تاـکز و  دـناهتفگ : زین  ناـمهیم و  يارب  نآ  رد  تسا 

نادباع دننکن و  غیرد  ناجاتحم  زا  دنشخبب و  لام  دیاب  نارادهیامرـس  تسا  قشاع  ياخـس  دوخ  ندرپس  ناج   || تسا  قیال  ار  یخـس  نداد 
دنهدیم حور  ناتسود  دنشابن و  لفاغ  تبقارم  تقیقح  زا  ات  دنراپـسب  لد  نافراع  دننکن و  یهاتوک  تمدخ  فیاظو  زا  ات  دنهدب  دوخ  سفن 

نیقی دنامهفب : ات  تسا  هدش  ظّفلت  ولج  مه ]  ] يهملک نایبلا : حور  َنُوِنقُوی 4 - مُه  ِةَرِخآلِاب  َو  دنوشیمن . برطضم  ثداوح  تشونرس  رد  و 
ای نیقی  تسا  هـتفگ  ثـیّللا  وـبا   31-1- نآرق . - دـنرادن ترخآ  ّتیفیک  رد  فـالتخا  یحیـسم  دوـهی و  دـننام  نیملـسمب و  تـسا  رـصحنم 

نیقی ندینـش و  تسا و  ربخب  ای  تسا و  يروضح  يهدـهاشم  ندـیدب و  ای  دود  ندـید  زا  شتآـب  نیقی  لـثم  دوشیم  قّقحم  هناـشن  يهلیـسوب 
هار کلاس  يارب  هک  نیقیلا  ملع  لّوا  هبترم : هس  رب  دـناهدرک  میـسقت  ار  نیقی  و  هناـشنب . قداص 2 - ربخم  ربخ  تسا 1 - هلیـسو  ودب  ترخآب 

. تسا ینیقی  تسا و  ملع  هک  دـباییمرد  يزیچ  هحفص 13 ] لد [  رد  دوشیم و  مهارف  ینطاب  كاردا  دوهـش  فشک و  ای  لالدتـسا و  زا  قح 
صخـش قالخا  دـش و  مسجم  مشچ  ولج  رد  ملع  تابجوم  نآ  دـش و  لماک  ینطاب  كاردا  لّوا و  يهبترم  نآ  رگا  ینعی  نیقیلا  نیع  مّود -

رثا نیقی  نینچ  رد  نارگید  کیکـشت  دـیدرت و  هک  يروطب  دوب  دـهاوخ  تباث  ینیع و  نیقی  هنوگنیا  دـش  صلاـخ  دـش و  وا  ملع  اـب  قباـطم 
ّساوح ربارب  رد  نیقی  دروم  دوخ  هک  دیسر  هزادنا  نآب  تسا  نیقیلا  نیع  هک  نیقی  مّود  يهبترم  رگا  ینعی  تسا  نیقیلا  ّقح  مّوس - دنکیمن .

قّقحم و ار  نآ  دراد  نیقی  هچنآب  هک  دـسریم  نیقیلا  ّقح  يهجردـب  دـش  هتـشادرب  شمـشچ  ولج  زا  اـه  هدرپ  دـش و  مسجم  کـلاس  صخش 
ترـضح نآ  مدرک  راذگرب  نیقی  اب  ار  بش  درک  ضرع  دیـسرپ  ار  شلاح  ربمغیپ  هک  يراصنا  ناوج  نآ  هکنانچ  دـباییم  دوخ  يارب  رادومن 

تـسار دومرف : ربمغیپ  دنراتفرگ  ياهتـسد  یـشوخ و  رد  یـضعب  هنوگچ  هک  مدـیدیم  ار  ملاع  نآ  مدرم  تفگ : وا  دیـسرپ  وا  نیقی  مئالع  زا 
نیع دوب  صالخا  اب  لمع  دـش و  رتلماک  رگا  تسا و  نید  ماکحاب  لمع  نیقیلا  ملع  دـناهتفگ : زین  و  نیقیلا . ّقح  يهبترم  تسا  هکنیا  یتفگ 
نامه دوشیم و  دوهـشم  رادومن و  ناسنا  فیاظو  ماکحا و  جـیاتن  تاـّیعقاو و  هک  دوشیم  نیقیلا  ّقح  دـش  رتلماـک  لـمع  رگا  تسا و  نیقی 

1255-1198- نآرق . - تسا هتفگ  يونثم  ٌدیِدَح .] َموَیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َکنَع  انفَـشَکَف   ] تسا هدـش  باطخ  ربمغیپب  نآرق  رد  هک  تسا 
دنرترب دنتشارفا  نیقیلا  ملع  تیار   || دنتشاذگب  ار  ملع  رـشق  شقن  گنردیب  یبوخ  دننیب  یمد  ره   || گنر  وب و  زا  دناهتـسر  لقیـص  لها 

نّقیتم و مدرم  زین  هطشام و  گنر  وچمه  دیاپن  نآ   || هطساویب  وا  دوبن ز  ناک  ملع  ادخ  قدص  دعقم  نانکاس   || الخ  یـسرک و  شرع و  زا 
دننکیم تباث  رکف  لالدتسا و  اب  دشاب  اهنآ  كرد  ّساوح و  زا  رود  هچنآ  دنتسه و  لالدتـسا  رکف و  درم  هک  دناهدرک  حیـضوت  ار  نیقی  لها 

هکنا یلو  تسا  رایسب  ادخ  بناج  زا  یئامنهار  تیاده و  تسا : هتفگ  هّللا  دبع  نب  نوع  رخف :  5 مِهِّبَر - نِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ  دنریذپیم . و 
 - يهملک دـننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  نّیعم  يهّدـع  یلو  تسا  دایز  نامـسآ  يهراتـس  هکنانچ  تسا  مک  دـشاب  نآ  رب  دـبایب و  ار  هار  دـناوتب 

دنتسه و ّطلسم  تسا  هداد  ناشن  اهنآب  ادخ  هک  تسار  هار  نآ  رب  نینمؤم  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  یلع ] [ ] هحفص 14  ] 37-1- نآرق
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رب ندش  هریچ  - 1 دوشیم : هصالخ  یمدآ  تلاح  هس  نیاب  يراگتـسر  حالف و  ناـیبلا : حور  َنوُِحلفُملا 5 - ُمُه  دنوشیمن . ادـج  نآ  زا  زگره 
زا تاجن  دنکیم 2 - يرود  دب  نیـشنمه  زا  دوشیمن و  راتفرگ  ناطیـش  يهسوسوب  دوریمن و  اههتـساوخ  نآ  یپ  هجیتن  رد  هک  یناسفن  ياوق 

يریپ هودنا و  لاقتنا و  لاوز و  رگید  هک  مئاد  تنطلس  رد  ءاقب  دوشیمن 3 - راتفرگ  نامیا  فعض  رورغ و  تعدب و  یهارمگب و  ینعی  رفک 
ار دوخ  بش  نوچمه  یتسه   || زور  وچ  يزورفب  هک  یهاوخیمه  رگ   19-1- نآرق . - هتفگ يونثم  تشاد و  دهاوخن  باجح  يرامیب و  و 

هارب دناهدرک و  هشیپ  يوقت  هک  اهنآ  ینعی  یناشاک : تالیوات  زادگ  ردـنا  ایمیک  رد  سم  وچمه   || زاون  یتسه  نآ  تسه  رد  تیتسه  زوسب 
تیآ 6 ام : نخس  دنتسه . راگتـسر  نونکا  مه  زا  نّیعم  تباث و  يهدنیآ  تبـسانمب  ترخآ و  يراگتـسر  يارب  دنتـسه  هدامآ  دنوریم  تسار 

هارب هشیمه  هک  دوشیم  یتسرّپقح  یناسفن  يهکلم  بجوم  فئاظوب  لمع  نامیا و  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  مِهِّبَر ] نِم  ًيدُـه   ] هلمج
249-217- نآرق -46-23- نآرق [ - انَُلبُس مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  دهاج  نم   ] تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دنوریم  تسار 

ات 7] تایآ 6  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

یلَع َو  مِِهبوـُُلق  یلَع  ُهّللا  َمَتَخ  [ 6  ] َنُونِمُؤی ـال  مُهرِذـُنت  َمل  مَأ  مُهَترَذـنَأ  َأ  مِهیَلَع  ٌءاوَـس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
ره اب  ندـناشوپ و  ار  يزیچ  هدرپ  اب  ینعمب  تسا  ردـصم  ةواشغ   213-1- نآرق [ - 7  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  مَُهل  َو  ٌةَواشِغ  مِهِراصبَأ  یلَع  َو  مِهِعمَس 
هک رطخ  نآ  زا   ] هاوخ دنتسین ] راگزاس  وت  اب   ] دنتـسه رفاک  هک  اهنآ  دّمحم  يا  همجرت : ندناشوپ . يهلیـسو  هدرپ و  ینعمب  نیغ  تکرح  هس 

شوگ و هک  تسا  هداهن  ناشلد  رب  يرهم  ادـخ  ّقح ] زا  يرود  يارب  نوچ   ] دـنوشیمن نمؤم  هک  ینزن  مدای  ناـشیناسرتب  دـنراد ] شیپ  رد 
[ دنریگب دای  دننکیم و  هچ  نارگید  دننیبب  دنناوتیم  هن  دنتسه و  ندینش  دنپ  هحفص 15 ] يهدامآ [  هن  هک   ] تسا هدرک  هدرپ  رد  ار  اهنآ  مشچ 

صیخـشت رفک  روج  راهچ  تسا . هتفگ  يوغب  ناـیبلا : حور  اوُرَفَک 6 . َنیِذَّلا  َّنِإ  نیرـسفم : نخـس  تسا . هدامآ  تخـس  باذع  اهنآ  يارب  و 
يرفاک نینچ  ناطیش  دنیوگیم : دنکیم  يراکنا  نابزب  دنادیم و  لدب  هک  يراکنا  رفک  دسانشیمن 2 - ار  قح  هک  ینادان  زا  رفک  - 1 دناهداد :

تفلاخم یـشکرس و  روظنمب  ینعی  يداـنع . رفک  یتحلـصم 4 - ياهنید  لثم  دـنکیم  در  لد  رد  دریذـپیم و  نابزب  هک  یقاـفن  رفک  تسا 3 -
زا مه  ار  نارگید  ندزتسد  زاوآ و  ندرک  دـنلب  اب  دـندرکیم و  هضراعم  ربمغیپ  اب  هک  اهنآ  لثم  دریذـپب  دونـشب و  ار  ّقح  هک  دوشیمن  میلـست 

يهزمه نیل  لّوا و  يهزمه  دـم  اب  مه  تسا و  هدـش  تئارق  زین  هزمه  کی  اـب  مهترذـنا ] : ] عمجم مُهَترَذنَأ 6 - َأ  دنتـشادیم  زاب  نآرق  ندینش 
- نآرق : - عمجم ٌةَواشِغ 6  مِهِراصبَأ  یلَع  َو  مِهِعمَـس  یلَع  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهّللا  َمَتَخ   557-542- نآرق -40-14- نآرق . - دناهدرک تئارق  مّود 

يرـصب نسح  زا  لوقنم  هک  نیغ  ّمض  ات 2 - بصن  مه  ات و  عفر  نیغ و  رـسک  اـب  تسا 1 - هدـش  تئارق  روج  دـنچ  هواشغ ]  ] يهملک  82-1
حور تسا  كاردا  يورین  لـقع و  دوصقم  دـنمانیم و  زین  داؤف ]  ] هک تسا  ناـمه  بلق  ینعم  فـلا و  نودـب  ةوـشغ  نیغ 4 - حـتف  تسا 3 -
یمدآ تقیقح  نامه  دراد و  یگتسباو  ینورد  يهلضع  هکنیا  اب  هک  ینّابر  تسا  ياهفیطل  بلق  تسا : هتفگ  تافیرعت  باتک  رد  دّیس  نایبلا :

. تسا هلقاـع  يورین  ناـمه  دوصقم  هک  تسا  مولعم  و  ٌبلَق ] َُهل  َناـک  نَِمل  يرکِذـَل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   ] تسا هدـمآ  يرگید  يهیآ  رد  هک  تسا 
سفق هکنیا  تسه  هکلب   || لد  یطورخم  رکیپ  هکنیا  تـسین   507-452- نآرق . - تسا هدرک  فیصوت  بوخ  ار  لد  رعـش  هکنیا  رد  یماج 

دوشیم و لد  رب  رهم  بجوم  هچنآ  دـناهتفگ : قـالخا  ياـملع  یـسانشن  یئن  ساـن  ادـخب   || یـسانشن  سفق  یطوـط ز  وـت  رگ  لد  یطوـط 
. تسا ارقفب  ناـسحا  رد  هقیاـضم  لوـپ و  يهسیک  رـس  ندرک  مکحم  ادـخ و  زا  تلفغ  هاـنگ و  رب  رارـصا  شوـگ ، مشچ و  وـلج  رد  ياهدرپ 
دسح و تسا و  زآ  ناهانگ  يهشیر  هدومرف : و  هحفص 16 ] دیهد [  الج  ار  نآ  دنزیم  کنز  هنیئآ  دننام  لد  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  تیاور 
رد نیّدلا  مجن  خیـش  یه و  دـنامرفب  لیم  یبلطهاج ، هیامرـس ، یتسود  یلبنت . باوخ . يریـس . دـیوریم : هانگ  شـش  نآ  زا  هک  يزارف  ندرگ 

ّیقش مهنمف  : ] هتفگ هکنانچ  تمکح  قبط  تواقش  تداعس و  رد  یمدآ  تشونرسب  تسا  هراشا  لد  رب  نداهن  رهم  رد  تسا : هتفگ  تالیوأت 
سپ دناهدرک . تباجا  هدش و  باطخ  اهنآب  تسلا  زور  رد  هک  تارذ  نآ  يهطساوب  تسا  زاب  بیغ  ملاع  يوسب  لد  ياههچیرد  اّما  دیعس ] و 
نآب ار  هناگیب  تسا و  ندیشوپ  رفک  تقیقح  هتشون : رارسالا  فشک  دناهدرک . مورحم  نآ  زا  ار  دوخ  یـضعب  یلو  تسه  هار  سک  ره  يارب 
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تمعن رگید  لام و  هاج و  نوچ  ینوریب  تمعن  یکی  تسا . مسق  هس  هّللا  ياـهتمعن  و  دـشوپب . دوخ  رب  دـنوادخ  ياـهتمعن  هک  دـنیوگ  رفاـک 
رکش میـسقت  هکنیا  بسح  رب  تسا و  رتمیظع  رتمامت و  سفن  تمعن  و  تنطف . لقع و  نوچ  سفن  تمعن  رگید  تّوق  تّحـص و  نوچ  یندب 

لصاح هک  درآ  نارفک  ار  سفن  تمعن  هک  دتفا  يو  رب  قلطم  رفاک  تسا و  سفن  تمعن  لباقم  هک  تسا  نآ  میظع  رفک  سپ  دنداهن  رفک  و 
ّقح نخـسب  نداد  شوگ  زا  رارف  يهجیتن  هک  دـهدیم  ناـشن  تیآ 6  - 1 ام : نخـس  ددرگیم . زاـب  عئارـش  تّوبن و  ّتینادـحو و  دوحجب  يو 

لد و هک  دنـسریم  اج  نآـب  مدرم  هنوگنیا  هک  تسیاهیاـنک  متخ ]  ] يهملک تیآ 7  - 2 دریگیم . یمدآ  زا  ار  ندرک  ادـیپ  تسار  هار  تقاـیل 
. دنرادن ّقح  تفایرد  يارب  یهار  دوشیم و  يرهمب  رس  قودنص  وچ  ناششوگ  مشچ و 

ات 20] تایآ 8  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ام َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َهّللا  َنوُعِداُخی  [ 8  ] َنِینِمؤُِمب مُه  ام  َو  ِرِخآلا  ِموَیلِاب  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  ُلوُقَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
مَُهل ال َلِیق  اذِإ  َو  [ 10  ] َنُوبِذکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  مَُهل  َو  ًاضَرَم  ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  [ 9  ] َنوُرُعشَی ام  َو  مُهَسُفنَأ  ّالِإ  َنوُعَدخَی 

اُونِمآ مَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   461-1- نآرق [ - 12  ] َنوُرُعـشَی نِکل ال  َو  َنوُدِسفُملا  ُمُه  مُهَّنِإ  الَأ  [ 11  ] َنوُِحلصُم ُنَحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضرَألا  ِیف  اوُدِسُفت 
اوَلَخ اذِإ  َو  اّنَمآ  اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  [ 13  ] َنوُمَلعَی نِکل ال  َو  ُءاهَفُّسلا  ُمُه  مُهَّنِإ  الَأ  ُءاهَفُّسلا  َنَمآ  امَک  ُنِمُؤن  َأ  اُولاق  ُساّنلا  َنَمآ  اـمَک 

اُوَرَتشا َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  [ 15  ] َنوُـهَمعَی مِِهناـیغُط  ِیف  مُهُّدُـمَی  َو  مِِهب  ُئِزهَتـسَی  ُهّللا  [ 14  ] َنُؤِزهَتـسُم ُنَحن  امَّنِإ  مُکَعَم  ّانِإ  اُولاـق  مِِهنیِطایَـش  یلِإ 
َو مِهِرُوِنب  ُهّللا  َبَهَذ  َُهلوَح  ام  تَءاضَأ  اّمَلَف  ًاران  َدَقوَتـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  مُُهلَثَم  [ 16  ] َنیِدَتهُم اُوناک  ام  َو  مُُهتَراِجت  تَِحبَر  امَف  يدُهلِاب  َۀـَلالَّضلا 
َو ٌدـعَر  َو  ٌتاُملُظ  ِهِیف  ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَـصَک  َوأ  [ 18  ] َنوُعِجرَی ـال  مُهَف  ٌیمُع  ٌمُکب  ٌّمُص   632-1- نآرق [ - 17  ] َنوُرِـصُبی ٍتاُملُظ ال  ِیف  مُهَکََرت 

مَُهل َءاضَأ  امَّلُک  مُهَراصبَأ  ُفَطخَی  ُقرَبلا  ُداکَی  [ 19  ] َنیِِرفاکلِاب ٌطیُِحم  ُهّللا  َو  ِتوَملا  َرَذَـح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  مِِهناذآ  ِیف  مُهَِعباصَأ  َنُولَعجَی  ٌقَرب 
هحفص  ] 440-1- نآرق [ - 20  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  مِهِراصبَأ  َو  مِهِعمَِـسب  َبَهَذـَل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  اُوماق  مِهیَلَع  َمَلظَأ  اذِإ  َو  ِهِیف  اوَشَم 

اب همع  ردـصم  زا  َنوُهَمعَی - یـشکرس : فازگ و  نایغط - ار  ناشدوخ  مُهَـسُفنَأ - دـننزیم . لوگ  دنـشوپیم ، َنوُعِداُخی - تاغل : ینعم  [ 17
، فارطا رب ، رود و  لوح -» . » درک نشور  دـنکفا و  وترپ  تَءاـضَأ - تخورفا . شتآ  َدَقوَتـسا - ینادرگرـس . ریحت و  ینعمب  میم  نیع و  حـتف 
-184- نآرق -118-107- نآرق -64-53- نآرق -25-13- نآرق  - تسا لّوا  ینعمب  اجنیا  هک  تسه  مه  ورین  لاـس و  ینعمب  بناـج . راـهچ 

ینعی یمعا  عمج  یمع - تسا . مکبا  نآ  درفم  اهگنگ و  مکب - دنونـشیمن . هک  اهنآ  اـهرک و  ّمص - هحفص 18 ]  ] 219-211- نآرق -193
ینعمب یشم  ردصم  زا  اوشم - مشچ . ندرک  هریخ  ندوبر و  فطخ  ردصم  زا  فطخی - دنت . تخس و  ناراب  رادناراب و  ربا  ّبیـص - اهروک .

زا ياهّدـع  يارب  تاـیآ  هکنیا  ناـیبلا : عمجم  لوزن : تهج  تشگنا . ینعمب  داـص  نوکـس  هزمه و  رـسک  اـب  عبـصا  عـمج  عباـصا - نتفر  هار 
مدرم زا  ياهراپ  همجرت : تسا . هدش  لزان  نارگید  ریـشق و  نب  ّبتعم  لولـس و  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  لثم  دـندوب  يدوهی  اهنآ  رتشیب  هک  نیقفانم 

یلو دننزیم  لوگ  ار  نینمؤم  ادخ و   9 دوخ ] رادنپب  و   ] دنتسین نمؤم  اهنآ  هکنیا  اب  میدش  نمؤم  نیسپزاب  زور  ادخب و  میناملسم و  ام  دنیوگ :
نوزف ناشيرامیب  ادخ  و  دنتـسین ] ریذپ  دنپ  هک   ] دنرامیب لدـب  نانیا  دنمهفیمن 10  دوخ  دـننزیم و  لوگ  ار  نتـشیوخ  هک ] تسا  نینچ  هن  ]

نید ریگولج  دـینکن و  هانگ  و   ] دیـشابن راکهابت  دـنیوگ  نانآب  رگا  11 و  دنرادنپ . غورد  ّقح  نخـس  نوچ  دـنراد  كاندرد  يرازآ  دـنک و 
دننامب دنیوگ : نانآب  نوچ  13 و  دنمهفیمن . دوخ  دنراکهابت و  هّتبلا  هک  دـینادب  یلو   12 میشابن . راکتـسرد  زج  ام  دنیوگ : دیوشن ] نارگید 

ور ناناملسم  اب  نوچ  هچ   14 دنرادن . ربخ  دندرخیب و  دوخ  نکل  میریذپ ! نامیا  نادرخیب  نوچ  هک  دوش  رگم  دنیوگ : دـیوش  نمؤم  نامدرم 
15 میریگ . هرخـسمب  ار  نانیا  میئامـش و  اب  ام  دنیوگ : دنور  تولخب  دوخ  یناطیـش  ناشیکمه  اب  نوچ  میدش و  ناملـسم  دنیوگ : دنوش  ورب 

نیقفانم هکنیا   16 دـننامب . ورف  نادرگرـس  دوخ  راکب  ات  دـنک  کموک  ناشیا  یـشکرس  ناـیغطب و  هک  دـنکیم  هرخـسم  ار  ناـنیا  ادـخ  نکل 
هکنیا ناتساد   17 تسین . اهنآ  يارب  تیادـه  يهلیـسو  زگره  دـناهتفرگ و  شیپ  تسار  هار  ياـجب  ار  یهارمگ  هک  دـناهدید  ناـیز  رگادوس 

رد دربب و  نآ  ینـشور  ادخ  دنک  نشور  دوخ  رب  رود و  نوچ  دزورفا و  رب  یـشتآ  نابایب  رد  رات  بش  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ناتـساد  مدرم 
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ناشیا راک  زاب   19 دنرادن . تشگرب  هار  دنتسه و  گنگ  هحفص 19 ] روک و [  رک و  نارفاک  هکنیا   18 دنیبن . چیه  هک  دنک  شیاهر  یکیرات 
دهدب راشف  ار  ششوگ  ردنت  دعر و  يادص  دنک و  هریخ  ار  شمشچ  قرب  دوشب و  تخس  رابگر  راچد  کیرات  بش  هکنآ  اب  دینک  سایق  ار 
ياجب زاب  دهن و  ولج  مدق  ود  قرب  ینشورب  هاگ  دربن و  یئاجب  هار  دراذگ و  شوگ  رب  تشگنا  سرت  زا  دنیب و  دوخ  مشچ  ولج  ار  گرم  هک 

نوچ دنک . شاهراچیب  دریگب و  وزا  مه  ار  شوگ  مشچ و  هکنیا  ادخ  هک  دوش  20 و  تسا . نارفاک  رب  يهریچ  ادخ  نوچ  دوش  کشخ  دوخ 
هکنیا تسا : هتفگ  نیریس  نبإ  رارسالا : فشک   53-15- نآرق . - اّنَمآ ُلوُقَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  نیرّـسفم : نخـس  تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ 
هزادنا نیاب  نآرق  تیآ  چیه  زا  هدومن و  اوسر  ار  اهنآ  هدرک و  راکـشآ  ار  اهنآ  قافن  غورد و  نوچ  دوب  نیقفانم  نآ  رب  یتخـس  تبرـض  هیآ 

. دناهدرک تئارق  نوعدخی ]  ] نارگید دناهدناوخ و  نوعداخی ] ام   ] ورمع وبا  ریثک و  نبإ  عمجم - مُهَسُفنَأ 9 - ّالِإ  َنوُعَدخَی  ام  َو  دناهدیسرتن .
هطساوب ای  لد  يرامیب   10 ٌضَرَم - مِِهبُوُلق  ِیف  دنراد  لد  رد  هک  تسا  یقافن  يهویم  ناشریوزت  هعداخم و  هکنیا  نایبلا : حور   35-1- نآرق -
قـالخا تهج  زا  تسا  نکمم  ربـک و  دـسح و  هنیک و  لـثم  تسا  یعاـمتجا  قـالخا  رظن  زا  اـی  نید  قیاـقح  راـکنا  رفک و  لـثم  تسا  نید 

نیرفن هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عـمجم : ًاـضَرَم 10 - ُهّللا  ُمُهَدازَف   107-83- نآرق . - صرح لخب و  سرت و  لثم  دـشاب . یناـسفن 
بجوم دوخ  تسا  رامیب  ناشلد  نوچ  میئوگب  تسا  نکمم  تسا . مزال  نیرفن  فرحنم  صاخـشا  يارب  هک  مدرم  یئاـمنهار  روظنمب  تسا 

ینعم روـطنیمه  همجرت  رد  اـم  دوـشیم و  نمزم  جـیردتب  درادـن و  ضرم  تمواـقم  يورین  هک  فیعـض  جازم  دـننام  تـسا  ضرم  شیازفا 
هار زا  دّمحم  يا  تفگ : وا  دیسر  لولس  ّیبا  نب  هّللا  دبعب  هار  رد  دوب  یغالا  رب  راوس  ربمغیپ  تسا  هدش  تیاور  رخف :  27-1- نآرق . - میدرک

راـظتنا هک  شخبب  ار  درم  هکنیا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  دـنکیم  هحفـص 20 ] رازآ [  ار  نم  وت  رخ  يوـب  هک  وـش  رود  نم 
یتحاران لد  يرامیب  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  تهج  هکنیا  زا  درک . سویأم  ار  وا  اج  هکنیا  هب  امش  ندمآ  دوشب  رهش  هکنیا  سیئر  تشاد 
ياهیراق عمجم : َنُوبِذکَی 10 - اُوناک  اِمب  دشیم . دایز  مه  اهنآ  يرامیب  دشیم  يوق  مالسا  هچ  ره  هک  تسا  اهنآ  ّتیـصخش  تسایر و  جنر  و 

روج هس  نایبلا : حور   23-1- نآرق . - دناهدناوخ لاذ  دیدشت  ءای و  ّمض  اب  نوبّذکی ]  ] نارگید دـناهدناوخ و  لاذ  فیفخت  ای و  حـتف  اب  هفوک 
نایم يهنیک  عفر  يارب  مّود - دوریم . شیپ  بیرف  اب  گنج  ینعی  ۀـعدخ ] برحلا   ] دـناهتفگ هک  گنج  رد  لّوا - تسا  هدـش  بیوصت  غورد 
غورد لـثم : هکنیا  و  دوـشن ، ندزلوـگ  بجوـم  هـک  اـجنآ  اـت  رگیدـکی  لد  ندروآ  تسدـب  يارب  نز  درم و  ترـشاعم  رد  مّوـس - رفن . ود 

ات تسا . هتفگ  ار  نیمه  يدعـس  و  دوـخ ، تعفنم  هن  تسا  تسرد  نارگید  تحلـصم  يارب  تسا . زیگنا  هـنتف  تـسار  زا  هـب  زیمآ  تحلـصم 
هک نآ  هب ز   || ینامب  دنب  رد  یئوگ و  نخس  تسار  رگ  یئاشگن  مه  زا  نهد  نتفگب  هک  دیاب   || تسا  باوص  نیع  نخس  هک  ینادن  کین 

بذاک حبـص  تسا  هدـمآ  نوریب  زور  يوبب  هک   || تسا  هدز  ار  اهناوراک  بذاک  حبـص  تسا : هتفگ  يونثم  یئاهر  دـنب  زا  دـهد  تغورد 
لاذ دیدشت  ءای و  ّمض  اب  نوبّذکی ]  ] تئارقب تسا : هتفگ  یناهفـصا  ملـسم  وبا  عمجم : دابب  ار  اهناوراک  سب  دهد  وک   || دابم  ربهر  ار  قلخ 

تـسا نکمم  مه  تسا و  ربمغیپ ص  يهدومرف  بیذکت  يهطـساوب  اهنآ  يرامیب  باذـع و  يدایز  مینک : ینعم  نینچ  ار  هلمج  تسا  نکمم 
فاق و ّمض  اب  لیق ]  ] یئاسک عمجم : مَُهل 11 - َلِیق  اذِإ  َو  مالـسا . راهظا  رد  غورد  دشاب و  قافن  دوشیم  تازاجم  میلا  باذعب  هک  غورد  نآ 
و هحفص 21 ]  ] 21-1- نآرق  - لیح یئیـش و   ] دننامه رگید  تاملک  تسا و  هدش  لقن  تئارق  هکنیا  زین  بوقعی  زا  تسا و  هدناوخ  ای  رـسک 

نایبلا حور  يهصالخ  َنوُرُعشَی 12 - نِکل ال  َو  َنوُدِسفُملا  ُمُه  مُهَّنِإ  الَأ  تسا . هدناوخ  مّود  رسک  لّوا و  ّمض  اب  زین  ار  ییح ] قیس و  ضیغ و 
 || کنن ظعو  زا  دیآ  لالم  شملع  دونـشب ز  ّقح  هک  زگره  رادنپم   || دوب  رـس  رد  رادنپ  هک  ار  یـسک   58-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدعس 

دنک نوچ  ياهدـنام  رد  یگـس  اب  دـش  اهلاس   || ياهدـناوخ  نادزی  ریـش  ار  دوخ  هک  يا  تسا : هتفگ  يونثم  کنـس  دـیورن ز  نارابب  قیاـقش 
نادرخیب دننام  هک  دنتسه  هیفـس  نآ  يارب  عمجم : ُءاهَفُّسلا 13 - ُمُه  راکـشآ  یتسدش  کس  راکـش  نوچ  ! || راکـش  وت  يارب  کس  هکنیا 
دنتـشادنپ دندرک و  دوبان  ار  دوخ  نید  بیذکت ، هانگ  يهطـساوب  نیقفانم  هکنیا  دناهدرب  دوس  نآ  زا  دنرادنپیم  دـننکیم و  فلت  دوخ  لام 

رکب وبا  و  ع ]  ] یلع ترـضح  اب  تفریم  یهارب  يزور  ّیبا  نب  هّللا  دبع  نایبلا : حور  اُونَمآ 6 - َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ   18-1- نآرق . - دنوریم حالصب 
زا تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپس  درک . مالـساب  اهنآ  تامدخ  زا  ینادردق  یتسود و  راهظا  تفرگ و  ار  رفن  ود  هکنیا  تسد  دروخرب  رمع  و 
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وا ششوک  ربمغیپ و  اب  ترضح  نآ  يدنواشیوخ  ترضح  نآ  تفگ ، نخس  مالـسا  رد  وا  شـشوک  ربمغیپ و  اب  ترـضح  نآ  يدنواشیوخ 
نینچ ارچ  نسحلا  وـبا  يا  تـفگ : وا  زیهرپـب . قاـفن  زا  رواـیب و  رظنب  ار  ادـخ  هـّللا  دـبع  يا  دوـمرف : ترـضح  نآ  تـفگ ، نخـس  مالـسا  رد 
اهنیا اب  تقو  ره  تفگ  شدوخ  نارای  اب  وا  دـندش  ادـج  رگیدـکی  زا  نوچ  تسا . امـش  لثم  ام  يهدـیقع  ناـمیا و  ادـخب  دـنگوس  یئوگیم 
لزان هیآ  هکنیا  دـندناسر  ضرعب  هّللا  دـبع  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  ربمغیپ  باحـصا  نوچ  و  دـینک . ناشرورغم  روج  هکنیا  دـیوشیم  فداصم 

دـناهدرک و طقاس  ار  یلا ]  ] يهزمه دـناهدرک و  رورجم  ار  اولخ ]  ] واو اـهیزاجح  عمجم : مِِهنیِطایَـش 4 - یلِإ  اوَلَخ  اذِإ  َو   30-1- نآرق . - دش
ناطیـش نارای  دزن  دنوریم  نوچ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  نایبلا : حور  هحفص 22 ]  ] 34-1- نآرق [. - یلولخ  ] دـناهدرک ظّفلت  تروص  نیاب 

: تسا هتـشاد  یئوگبیغ  ياهلیبق  ره  تسا : هتفگ  كاحـض  دـندرکیم . وراد  ار  اـهرامیب  دـندادیم و  ربخ  یناـهن  رارـسا  زا  هک  دوخ  تفص 
دـسا ینب  يارب  رماـع  نب  فوع  دوب و  هنیهج  يهلیبـق  يوگبیغ  راّدـلا  دـبع  دوب  ملـسا  ینب  رد  هدرب  وبا  هدوب  هظیرق  ینب  رد  فرـشا  نب  بعک 
مادـک ره  اهوگبیغ  دنتـشادنپیم . بارعا  هک  تسا  هکنیا  دـناهدش  هدـیمان  نیطایـش  يهملکب  اهوگبیغ  هکنیا  ّتلع  درکیم و  یئوگ  بیغ 

: دناهدرک حیضوت  نینچ  ار  هلمج  هکنیا  نیرّسفم  مِِهب 15 - ُئِزهَتسَی  ُهّللا  دنهدیم . دای  ار  يرامیب  يهجلاعم  هار  رارـسا و  هک  دنراد  یناطیش 
هک ینعی  تسا  ادـخ  يازهتـسا  اهنآ  يازهتـسا  ربارب  رد  مینکیم  ازهتـسا  ار  اـهنیا  اـم  دـنتفگیم : دوخ  ناراـیب  نیقفاـنم  نوچ   26-1- نآرق -

دندرک طوقـس  دوخ  ّتیـصخش  ماقم و  زا  ربمغیپ  دورو  يهطـساوب  هبترم  لّوا  هک  روط  نیاب  اهنآ  تازاـجم  يارب  ّقح  يوس  زا  تسا  یئازس 
تـسا یگـشیمه  يراتفرگ  يدبا  ملاع  رد  مّوس  يهبترم  يارب  دندشیم . هدنمرـش  اوسر و  درکیم و  راکـشآ  نآرق  ار  اهنآ  زار  هکنیا  رگید 
راهظا اهنآ  دشاب : هکنیا  ادخ  ءازهتسا  زا  روصقم  تسا  نکمم  عمجم : رازآ . رد  اهنآ  یشوخ  زا  دنتسه و  راتفرگ  ناناملـسم  يهرظنم  رد  هک 
َِکئلوُأ دندوب . مورحم  مالـسا  يونعم  يایازم  زا  یلو  دننک  راتفر  نیملـسم  دننام  اهنآ  اب  رهاظب  دـندوب  فظوم  مه  مدرم  دـندرکیم  مالـسا 
هدـناوخ واو  رـسک  اـب  ۀلالّـضلا ] اورتشا   ] هک رمعی  نب  ییحی  رگم  دـناهدناوخ  واو  ّمض  اـب  اـهیراق  مومع  عمجم : َۀـَلالَّضلا 16 - اُوَرَتشا  َنیِذَّلا 
یهارمگ دـنداد  تیادـه   26-1- نآرق : - اریز درکن  دوــس  اــهنآ  يهلماــعم  ینعی  رخف : مُُهتَراـِجت 16 - تَِـحبَر  اـمَف   42-1- نآرق . - تسا

، دندیرخ ینارگن  سرت و  دنداد  شیاسآ  دندیرخ ، یگتـسد  ود  فالتخا و  دنداد  يراکمه  دـندیرخ ، تیـصعم  دـنداد ، تعاطا  دـندیرخ ،
هلمج هکنیا  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس  عمجم : ًاران 17 - َدَقوَتسا  هحفص 23 ] دندیرخ [ . دنسپان  نیئآ  تعدب و  دناد ، بوخ  شور  ّتنس و 

دـندرک و راکـشآ  ار  دوخ  ناهن  دـش  هناور  ترـضح  نآ  نوچ  دوش  هتـشک  دورب و  کنجب  ربمغیپ  دنتـشاد  راظتنا  هک  دـش  لزان  دوهی  يارب 
هکنیا نیملـسم  نمـشد  تسکـش  کنج و  نایاپ  اب  دوب  اهنآ  راـک  رد  ینـشور  بجوم  دـیما و  يهنزور  هنیدـم  زا  ربمغیپ  ندـش  نوریب  نوچ 
فوخ هک  ینامسآ  دوب  ياهقعاص  وردنت  ناناملسم  یگریچ  نمـشد و  تسکـش  يهزاوآ  یگریت و  تاملظ و  اهنآ  يارب  دش و  هتـسب  هنزور 

هک تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  دـننیب  هب  دـنناوتیم  بش  یکیراـت  رد  تاـناویح  نوچ  َنوُرِـصُبی 17 - -1-16 ال  نآرق . - دوـب اـهنآ  يارب  گرم 
ِهِیف ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَـصَک  َوأ   14-1- نآرق . - دنتـسه انیبان  دندش  راتفرگ  قافن  یکیرات  رد  نوچ  هک  دنتـسه  رتدـب  تاناویح  هکنیا  زا  نیقفانم 

و دوب . تمحر  ناراب  ربمغیپ  ماکحا  تیاده و  هدش . لیوأت  نینچ  تسا و  هدش  تئارق  زین  رـسک  حتف و  اب  تاملظ ]  ] مال عمجم : ٌتاُملُظ 19 -
تاملک ندینش  قیالان  مدرم  يارب  اّما  دوب  ینـشور  بجوم  قرب و  ربمغیپ  ماکحا  دوب . یتحاران  رازآ و  بجوم  دندوبن  میلـست  هک  اهنآ  يارب 

دنچ شیاسآ  ناناملـسم  اب  شزیمآ  مالـساب و  یئامندوخ  دوب . نازوس  قرب  هدننک و  هریخ  يهقعاص  ناناملـسم  ندید  وردـنت  يادـص  ياجب 
نادرگرـس مدرم  زا  يریگهرانک  یگناگیب و  سرت و  یکیرات و  رد  زاب  تشادـن و  یماود  دوب و  ینـشور  قرب و  اهنآ  يارب  هک  دوب  ياهزور 

دندش و ناراب  قرب و  دعر و  راتفرگ  نابایب  رد  بش  دـندرک و  رارف  هنیدـم  زا  قفانم  رفن  ود  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع   47-1- نآرق . - دندش
یکیرات زاب  دنتفریم  مدق  ود  دشیم  نشور  قرب  نوچ  و  دنتفرگیم . تشگنا  اب  سرت  زا  ار  دوخ  شوگ  هک  درکیم  رازآ  ار  اهنآ  ردـنت  زاوآ 

زا میهن و  ربمغیپ  تسد  رد  تسد  میورب و  ام  دیآ و  رسب - دوز  بش  شاکیا  دنتفگ  رگیدکی  اب  یتخس  لاح  نآ  رد  درکیم  هراچیب  ار  اهنآ 
رد رفن  ود  نآ  تقوم  لاحب  دناهدش  هیبشت  نیقفانم  هیآ  هکنیا  رد  دندش و  نامیا  اب  ناملسم  دنتـشگرب و  اهنآ  میوش . هدوسآ  يراتفرگ  هکنیا 

دـناهداد و تسد  زا  ار  دوخ  دادعتـسا  هک  نارفاک  تسا : هدرک  هتـسد  ود  ار  مدرم  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  تـالیوأت  رد  هحفص 24 ] نابایب [ .
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اهنآ تفرشیپ  ریگولج  ناشاههتـساوخ  یلو  تسه  ینـشور  رـصتخم  اهنآ  يارب  هک  دنتـسه  نیقفانم  رگید  تسین  اهنآ  يارب  يراگتـسر  دیما 
راگتسر دنبایب و  دوخ  هار  ناناملسم  اب  ینیشنمه  زا  تسا  نکمم  مود  يهتسد  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هتسد  ودب  میـسقت  هکنیا  رد  و  تسا .

لد ولج  رد  ياهدرپ  ینعی  رفک  هک  نادب  دیوگیم : دنتسه  رفاک  دنرادن و  نامیا  هک  نیقفانم  فیصوت  يارب  تالیوأت  رد  یناشاک  زاب  دنوش .
لد دوشیم و  میقتـسم  هار  زا  ّتیمورحم  بجوم  دـش  نید  عناـم  رگا  دـش و  دـهاوخ  كرـش  بجوم  تفرگ  ار  ّقح  ولج  رگا  هدرپ  هکنیا  و 
مه نید  زا  تسا  ّقح  زا  باجح  هدرپب و  ناشلد  هک  لّوا  يهتـسد  تسا . هدـش  هدیـشوپ  هدرپ  نیاـب  باـتک  لـها  يهمه  يراـصن و  دوهی و 
لد باجح  هک  یتقو  نوچ  دنشابن  مورحم  ّقح  زا  تسا  نکمم  دنتسه  مورحم  نید  زا  هک  مّود  يهتسد  نکیل  و  دنتسه . مورحم  بوجحم و 

فیـصوت سپ  دنیوگیم  غورد  نامیا  ءاعدا  رد  تسا  هدـناشوپ  ار  اهنآ  لد  نید  باجح  هکنیا  ات  دـنریذپب و  ار  نید  هک  دـیاش  دـنرادرب  ار 
دوـخ لد  وـلج  زا  ار  عناـم  ود  ره  زوـنه  هـک  یتروـص  رد  تـسین  هدیــشوپ  اـم  لد  دـندرکیم  ءاـعدا  اـهنآ  هـک  تـسا  نآ  يارب  رفکب  اـهنآ 

لفآ قرب   36-1- نآرق : - تسا هدورـس  نینچ  ار  قرب  هکنیا  یگنوگچ  هراـشا  اـب  يونثم  مُهَراصبَأ 20 - ُفَطخَی  ُقرَبلا  ُداکَی  دناهتـشادنرب .
فطخی دوخ  ار  قرب  وا  رهم  رب  دهن  لد  هک  یـسک  رب   || وگب  ددنخیم  هک  رب  ددنخ  قرب  افـصیب  دـنادن  یقاب  زا  لفآ   || افویب  سب  دـشاب و 

جک دـنرامیب و  لدـب  نوچ  هک  دـشاب  هراشا  دـیاش  ًاـضَرَم ] ُهّللا  ُمُهَدازَف   ] هد تیآ  اـم : نخـس  ناد  راـصبا  همه  ار  یقاـب  رون   || ناد  راـصبألا 
رگا هک  ضیرم  مدآ  دننامب  دوشیم  هحفص 25 ]  ] 49-20- نآرق  - نوزفا ناشلد  يرامیب  نآ  رب  يرادیاپ  يهطساوب  هاوخان  هاوخ و  شیدنا 

دنرادن ّقح  اب  لد  نوچ  مدرم  هنوگ  هکنیا  سپ  ددرگیم ، نوزفا  شیرامیب  دوشیم و  فیعض  وا  جازم  هینب و  دنکن  دوخ  يرامیب  يریگولج 
. دنکیم نوزفا  ادخ  ار  ناشلد  يرامیب 

ات 25] تایآ 21  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمَُکل َلَـعَج  يِذَّلا  [ 21  ] َنوـُقَّتَت مُکَّلََعل  مُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َو  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُـکَّبَر  اوُدـُبعا  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
ُمتنُک نِإ  َو  [ 22  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  ًادادـنَأ  ِهِّلل  اُولَعَجت  الَف  مَُکل  ًاقزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًاشاِرف  َضرَألا 

اُولَعفَت َنل  َو  اُولَعفَت  َمل  نِإَـف  [ 23  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  مُکَءادَهُـش  اوُعدا  َو  ِِهلثِم  نِم  ٍةَروُِسب  اُوتأَـف  انِدـبَع  یلَع  اـنلََّزن  اّـمِم  ٍبیَر  ِیف 
اَِهتَحت نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  مَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  [ 24  ] َنیِِرفاکِلل تَّدِـعُأ  ُةَراجِحلا  َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراّنلا  اوُقَّتاَف 

[ - 25  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوزَأ  اهِیف  مَُهل  َو  ًاِهباشَتُم  ِِهب  اُوتُأ  َو  ُلبَق  نِم  انقِزُر  يِذَّلا  اَذه  اُولاق  ًاقزِر  ٍةَرَمَث  نِم  اهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  ُراهنَألا 
ءاف رـسکب  لعف  نزو  رب  ّدن  هحفـص 26 ] عمج [  دادنا -» . » دـنباوخب نآ  رب  دـنرتسگب و  هچنآ  کشود و  شارف » : » تاغل ینعم   905-1- نآرق
لعف اوـتوا -» . » تسا شتآ  نتخورفا  يهلیـسو  هـچنآ  هریگـشتآ و  دوـقو -» . » لد روـش  ناـمگ و  بـیر -»  .. » اـتمه ریظن و  دـننامه و  ینعمب 
شیپ مدرم  امش و  تسا  هدیرفآ  هک  نامه  ار  دوخ  راگدرورپ  دینک  شتسرپ  مدرم  يا   21 همجرت : ندیشخب . ینعمب  ءاتیا  ردصم  زا  لوهجم 
ناراب نآ  زا  دومن و  ینامتخاس  نوچ  ار  نامسآ  درک و  شیاسآ  ياج  امـش  يارب  ار  نیمز  هکنامه   22 دیشاب . راگزیهرپ  دیاش  ات  ار  امش  زا 

يهدنبب هچنآ  رد  رگا  23 و  دینکن . تسرد  دننامه  وا  يارب  هتـسناد  هدیمهف و  سپ  درآ  نوریب  نآ  زا  امـش  يزور  ياههویم  هک  دروآ  دورف 
رگا دیبایب  دوخ  يارب  ادخ  زج  یناهاوگ  دیرایب و  نآ  دننامب  هروس  کی  سپ  دـیرادن ] رواب  ار  نآرق  و   ] دـیتسه لد  ود  میداتـسرف  ورف  دوخ 

نآ مزیه  هک  دینک  رود  یـشتآ  زا  ار  دوخ  سپ  دیناوتن  زگره  دیروایب و  هکنیا  دننامب  دـیتسناوتن  رگا  24 و  دیشاب ! وگتسار  دوخ  يوعد  رد 
یتشهب ناشيارب  دندرک  هتـسیاش  ياهراک  دندش و  نمؤم  هک  نانآب  هدب  دیون  دّمحم  يا   25 نارفاک . يارب  هدش  هدامآ  کنس ، تسا و  مدآ 

ام تشونرـسب  دوب و  ام  يزور  هکنیا  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  اـهنیا  دـنیوگب : دـنروخب  نآ  يهویم  زا  هچنآ  ره  ناور و  نآ  زا  اـهدور  دـشاب 
زا هب  كاشوپ  هن  كاروخ و  زا  هب  هناخ  هن  دـشابن و  یئادـج  اهنآ  ناـیم  يور  چـیه  زا  هک   ] دـنهد ناـشیاب  دـننامه  زیچ  همه  دـندوب و  هدرک 

. دـننامب نآب  نادواج  دـشاب و  كاپ  ینارـسمه  ناشيارب  اجنآ  و  درادـن ] دنـسپان  دـب و  هک  بوخ  تسا و  بسانم  اجنآ  زیچ  همه  هاـگباوخ 
هدـش هتفگ  ُساّنلا ] اَهُّیَأ  ای   ] نآرقب هچنآ   35-15- نآرق : - دناهتفگ يرـصب  نسح  سابع و  نبإ  عمجم : ُساّنلا 21 - اَهُّیَأ  ای  نیرّـسفم : نخس 
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[ هنیدـمب هّکم  هارب  تسا  ياهپت   ] هبقع رد  هک  بش  نآ  رارـسالا . فـشک  ُمُکَّبَر 21 - اوُُدبعا   35-13- نآرق . - تسا هدـش  لزان  هکمب  تسا 
ادـخ و يارب  ربـمغیپ  يا  تفگ . تساوخ و  اـپب  هرارز  نب  دعـسا   19-1- نآرق . - دش هبقعلا  هلیلب  روهـشم  دـندرک و  تعیب  ربمغیپ  اب  ياهدـع 

ضرف شنیرفآ  هحفـص 27 ] رد [  کیرـش  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  هک  مراذـگیم  رارق  امـش  اب  دومرف : نک  رارقرب  ام  اب  ینامیپ  تنارای  تدوخ و 
تاواسم اهنآ  اب  دیراد  رایتخا  رد  هچنآ  هک  مریگیم  نامیپ  امـش  زا  منارای  يارب  دینک و  يرادـهاگن  ناتنادـنزرف  دوخ و  لثم  ار  نم  دـینکن و 

ار دوخ  تسد  دـندرک  ضرع  تشهب ، دومرف : ربمغیپ ص  دوب ! دـهاوخ  هچ  میتسه  نامیپ  هکنیا  فرط  هک  اـم  يارب  دـنتفگ : مدرم  نآ  دـینک 
وتب مزان  رو  تسا  شوخ  ندـیراز  وت  رد  مرازرگ  یهلا  تسا : هتفگ  يراصنا  يهجاوخ  هتـشون : فشک  رد  و  مینک . تعیب  وت  اب  اـت  نک  زارد 
وتاف نم  يریذـپ و  نماف  وت  مزان . وتب  لضف  نادـیم  رد  يزور  هکنآ  دـیما  رب  مرازیم  وت  هاگردـب  هک  منادـب  داش  یهلا  تسا ، شوخ  ندـیزان 

تسا و هدـیرفآ  ار  امـش  هک  دـیتسرپب  ار  نآ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  هیآ  رد  رخف : مزادـنا . بآب  یتیگ  ود  يرگن و  نم  رد  رظن  کـی  مزادرپ ،
دوخ رد  يهعلاطم  - 1 اههدیرفآ : رگید  دوخ و  رد  يهعلاطمب  تسا  دیحوت  هار  ندادناشن  يارب  تسا  هتشارفا  هدرتسگ و  ار  نامـسآ  نیمز و 
هداد واـب  هک  تسا و  اـجک  زا  تادوجوم  رب  یهدـنامرف  وا و  يهدارا  تردـق و  ملع و  هکنیا  هک  ناـسنا  شیادـیپ  بجوم  رد  رکف  يهلیـسوب 
قیقد مدرم  امـش  رگا  هک  یمدآ  یتایح  لئاسو  رگید  ناراب و  فرب و  نامـسآ  نیمز و  شیادـیپب  تسا  هّجوت  ناهج  رد  يهعلاطم  - 2 تسا !

زور نآ  نکم  شومارف  نم  سنوم  مدمه و  يا  ینعی  ُساّنلا ] اَهُّیَأ  ای  : ] نایبلا حور  دیزیهرپب . كرـش  زا  دیـسانشب و  ار  ادخ  دیناوتیم  دـیوش 
يا دیـشاب ، ربنامرف  ناراکهانگ  يا  دـیوش ، تسرپادـخ  نارفاک  يا  ینعی  اودـبعا ]  ] يهلمج يدوب و  روضح  رد  یتشاد و  سنا  نم  اب  هک  ار 

ندربنامرف و رد  تسا  یئاناوت  ندرب  راکب  تدابع  ینعم  و  دـینامب . رادـیاپ  تدابع  تعاط و  رد  ناربنامرف  يا  دـینک  هشیپ  صـالخا  نیقفاـنم 
يدالیم لاس 1903  يافوتم  یـسیلگنا  رنپـسا ] تربره   ] تسا دـیحوتب  يامنهار  یعیبط  مولع  يواطنط :  36-14- نآرق . - تیصعم زا  يرود 

مولع تسا . هدرک  لقن  یلـسکه ]  ] داتـسا زا  و  تسا . نید  اب  تفلاخم  نآ  زا  ضارعا  هکلب  تسین  نید  اب  فلاـخم  یعیبط  مولع  تسا . هتفگ 
ار هلمج  هکنیا  نایبلا : حور  َنوُقَّتَت : مُکَّلََعل  دنوش . دوبان  ود  ره  دش  ادج  يرگید  زا  یکی  رگا  هک  دنتسه  دازمه  هحفص 28 ] نید [  اب  یعیبط 
زا ریغ  زیچ  ره  زا  يرود  ینعی  تسا  يوقت  کلاس  لامک  يهجرد  رخآ  هک  نیاب  دناهتـسناد  هراشا  تسا  هدش  هدروآ  تدابعب  رما  زا  دعب  هک 
: - تسا هتفگ  يدعـس  دشاب  دیما  سرت و  اب  هشیمه  دیاب  هکلب  دوش  دوخ  تدابعب  رورغم  دـیابن  دـباع  هک  تسا  هراشا  ّلعل ]  ] يهملک ادـخ و 

هکنیا دافم  ناـیبلا : حور   22 ًادادـنَأ - ِهِّلل  اُولَعَجت  ـالَف  يوگ  درب  ردـب  يراوسهـش  ره  هن   || يوگم  دوـخ  يدرم  زا  يدرم  رگا   23-1- نآرق
فـشک دـیز  رمع و  زا  هن  مسانـش  ّقـح  زا  نم   || دـیق  ّلذ و  رگا  تسا  هاـج  ّزع و  رگا   32-1- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  يدعـس  ار  هـلمج 

: تفگ درک و  رذگ  اجنآ  رب  يرون  نسحلا  وبا  دنتـسیرگیم  تفگیم و  تمایق  زا  درکیم و  ظعو  ار  مدرم  ربنم  رب  يدادغب  یلبـش  رارـسالا :
ٍةَروُِسب اُوتأَف  يدوب ! ار  هک  وت  مدوب . ار  وت  نم  سب . دوشیم و  راذـگرب  هملک  ود  اب  تسین  زارد  نادـنچ  زور  نآ  هک  رازایم  ار  مدرم  ردـقنیا 
لئاسو ذاّختا  برع و  دـیدش  توادـع  اب  نوچ  دوب  نیفلاخم  یگراـچیب  بجوم  ربمغیپ و  ّمهم  يهزجعم  اـههلمج  هکنیا  رخف : ِِهلثِم 23 - نِم 

مد دننیـشنیم و  تکاس  اهنآ  دـنکیم و  ناشتوعد  هضراعمب  وا  هک  عقوم  هکنیا  رد  ترـضح  نآ  يدوبان  يارب  لاـم  ناـج و  نداد  عّونتم و 
ریظن دوخ  رادرک  راتفگ و  نیرتکچوک  زا  تبظاوم  مزح و  ملح و  لقع و  رد  ربمغیپ  هکنآ  اب  زین  تسا و  اهنآ  زجع  رب  لیلد  رتگرزب  دـننزیمن 

نآرق و دننام  ینخـس  نتفگ  زا  ناشزجع  نارفاک و  یناوتان  رب  دوب  ترـضح  نآ  نانیمطا  لامک  زا  فشاک  دوخ  اعدا  هکنیا  تشادن  رکنم  و 
هکنیا يهلابند  رد  ترـضح  نآ  راهظا  زاـب  دـش و  نیفلاـخم  رظن  رد  رتشیب  تمظع  بجوم  هک  دوب  رگید  يهزجعم  هضراـعم  مادـقا و  نیمه 

هک مدرم  نآ  رتشیب  یگراچیب  اهنآ و  رب  ترـضح  نآ  زا  دوب  يرگید  قّوفت  دـیروایب  نآرق  دـننامه  دـیناوتیمن  دـیتسه و  زجاع  هک  اـهنخس 
مه دـعب  ياههرود  رد  درک  زجاع  ار  نیفلاخم  هبلاطم  هکنیا  اب  شدوخ  نامز  رد  هک  روطنامه  درک و  رادومن  ار  اهنآ  زجع  ربمغیپ و  نانیمطا 
نبإ - 1 عمجم : ِهّللا 23 - ِنُود  نِم  مُکَءادَهُـش  اوُعدا  َو  دندزن . مد  دنتفر و  دندمآ و  تّوبن  نایعّدم  و  هحفص 29 ]  ] 31-1- نآرق  - نیفلاخم

توعد ار  دوخ  ياـهتب  نایادـخ و  تسا : هتفگ  ءاّرف  نآرق 2 - نتـشادنپ  غورد  رب  ار  دوخ  دـنوادخ  ریغ  نارای  دـیناوخب  ینعی  تفگ : ساـبع 
يارب ادخ  دنامهفیم : هلمج  هکنیا  هدـبع :  42-1- نآرق . - دشاب ادخ  ریغ  هک  دـیهاوخب  دوخ  يارب  یناهاوگ  تسا : هتفگ  دـهاجم  دینک 3 -
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هلمج هکنیا  رخف : ُةَراجِحلا - َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  دیروایب . دوخ  يارب  يرگید  دهاش  دیئوگیم  تسار  رگا  امش  داتـسرف . دهاش  ار  نآرق  ربمغیپ 
تالیوأت  33-1- نآرق . - دیزوسیم رگیدکی  اب  دش و  دهاوخ  امـش  دوخ  يهریگـشتآ  امـش  تب  دوبعم و  ياهگنـس  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا 

رهق یقیقح و  شتآ  زا  ياهرارـش  هـک  لاـم  هاـج و  لـثم  تـسا  یناـف  تـسپ و  تادوـجوم  هراـجح  زا  دوـصقم  صیخلت : زا  سپ  یناـشاک -
ناور اهنآب  یگتـسبلد  نوچ  رگدـکی و  اب  تسا  دارفا  ینمـشد  بجوم  تسا و  هدـش  رادومن  بضغ  تروصب  ناـسنا  رد  تسا و  يدـنوادخ 
هتشرس تسا  یشتآ  طرفم  یگتسبلد  هقالع و  نیمه  سپ  دوشیم  رادومن  اهنآ  لکـشب  لد  هک  دنکیم  لیدبت  دوخ  تروصب  يروط  ار  یمدآ 
نتخوس يهلیـسو  هک  شتآ  دـیلوت  ّتیـصاخ  تسا و  هنز  شتآ  گنـس  يهلزنمب  لام  هاجب و  رظن  یتّمه و  نود  هطـساوب  هک  یمدآ  ناور  اب 

ِرَِّشب َو  دشاب . یگنس  يهراپ  هچرگا  تسا  نآ  يهتسبلد  هچنآ  اب  دوشیم  مدمه  روشحم و  یمدآ  ربمغیپ . زا  تسا  تیاور  هکنانچ  دوب  دهاوخ 
هتفگ ساّبع  هّللا  دبع  تسا . يزور  هنابـش  زامن  حـلاص  لمع  تسا . هدـش  تیاور  ع ]  ] یلع زا  حوتفلا : وبا  ِتاِحلاّصلا - اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ربص و ملع و  اب  هک  تسا  نآ  حلاص  لمع  تفگ : لبج  نب  ذاعم  نایبلا : حور   54-1- نآرق . - دشابن یئامندوخ  ایر و  اب  هک  لمع  نآ  تسا :
تسا حلاص  دوب  ربمغیپ  ّتنس  اب  قباطم  لمع  رگا  تسا  هتفگ  لهـس  تناما . ّدر  ینعی  حلاص  لمع  تسا : هتفگ  يرگید  دوش  ماجنا  صالخا 

وت رهم  دلخ  رـشب  يوج   || دش  دـلخ  بآ  يوج  تربص  بآ  تسا : هتفگ  هحفـص 30 ] يونثم [  تسین . حلاص  دوب  تعدـب  قیرط  زا  رگا  و 
وت رم  مه  وجراچ   || دوب  وت  نامرفب  نوچ  اهببـس  هکنیا  نیب  رمخ  يوج  وت  قوش  یتسم و   || نیبگنا  يوج  تشگ  تعاـط  قوذ  ّدو  تسا و 

بلاط وبا  نارـسپ  رفعج  یلع و  بلّطملا و  دـبع  نارـسپ  هثراح  هزمح و  نأش  رد  هیآ  هکنیا  هک  تسا  تیاور  یفاـص : ریـسفت  دومن  ناـمرف  ار 
دوجو اب  بسانم  فولأـم و  تخـس   || دوب  هک  دـشاب  نآ  رهب  هناـشن  هکنیا  هاـشیلع : یفـص  تسا : هدـش  لزاـن  ربمغیپ  ياـههدازومع  ومع و 

نآ ادـخ و  رادـید  ناقاتـشم  هلمج   || اقل  ناماک  هنـشت  نآ  عفتنم ز  بوخ  قالخا  رگد  ای  لّکوت  نوچ   || بولق  تاماقم  دـش  ناشاههضور 
ّبر زا  دوبیم  ام  قزر   || دومن  ردـناشیپ  هکنیا ز  دـیئوگب  نآ  تفـص ز  نوچ  ناج  اب  فولأـم  دوب  هک   || تفرعم  تسا و  تمکح  اـهرمث 

. تسا نارگید  راتفگ  همجرت و  نامه  ام : نخس  لاوئسیب  رّهطم  جاو  زا  تسه   || لامجلا  دومحم  سفن  نوئش  نآ  دودو 

هیآ 26] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو مِهِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَلعَیَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  اهَقوَف  امَف  ًۀَضوَُعب  ام  ًالَثَم  َبِرضَی  نَأ  ِییحَتسَی  َهّللا ال  َّنِإ   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
ینعم  326-1- نآرق [ - 26  ] َنیِقِـسافلا َّالِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  َو  ًارِیثَک  ِِهب  يِدهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  ًالَثَم  اذِهب  ُهّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ 
تهج هحفص 31 ]  ] 22-13- نآرق . - تسا فورعم  يذوم  يهرـشح  هک  هشپ  ینعمب  ضوعب  سنج  زا  درف  کی  ءاب  حتف  اب  ًۀَـضوَُعب - تاغل :

گرزب ادخ  دنتفگ : دیسر  نیقفانم  شوگب  ًاران ] َدَقوَتسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  مُُهلَثَم   ] تیآ نوچ  دناهتفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  سابع و  هّللا  دبع  لوزن :
مدرم يارب  دروایب  لثم  هک  درادن  مرش  ادخ   26 همجرت :  120-73- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  ناش  باوج  رد  دروایب  اهلثم  نینچ  هک  تسا 
يوـس زا  تـسا و  تـسرد  نآ  هـک  دــنناد  دــندش  نمؤـم  هـک  اــهنآ  سپ  نآ . زا  رتــالاب  هـشپ و  نوـچ  گرزب  کــچوک و  تادوـجوم  زا 

دنک و هارمگ  ناوارف  یهورگ  لثم  نیاب  دننادب ] نانآ  ! ] دهاوخ هچ  لثم  هکنیا  زا  ادخ  دنیوگ : دـندش  رفاک  هک  اهنآ  دـشاب و  ناشراگدرورپ 
نب ّیلع  عمجم :  26 ِییحَتسَی - َهّللا ال  َّنِإ  نیرّسفم : نخس  ار . ناراکدب  رگم  دنکن  هارمگ  نادب  هّتبلا  دیامن و  يربهر  ار  مدرم  يرایـسب ز  مه 

دنوش هّجوتم  مدرم  ات  تسا  هدـش  هشپ  زا  دای  هیآ  رد  تسا : هدـش  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  تسا . هدـناوخ  اـی ]  کـی [  اـب  یحتـسی ]  ] ریثک
: رخف  43-15- نآرق . - لاب ود  يدایز  اب  تسا  هدـش  هتخاـس  لـیف  دـننام  یناویح  کـچوک  مجح  نینچ  رد  هک  يدـنوادخ  تردـق  لاـمکب 
رد تسین و  مرـش  ار  ادـخ  تسا  هدـش  هتفگ  تسا . روآمرـش  اهلثم  هکنیا  دـنتفگ : هک  تسا  نیفلاخم  نخـس  ربارب  رد  ییحتـسی ] ال   ] يهلمج

هدرک یئامنهار  ار  مدرم  لثم  اب  مه  لیجنا  رد  حیـسم  ترـضح  هکنانچ  تسا  هدش  هدـنامهف  ناسناب  دوصقم  لثم  يهلیـسوب  دراوم  يرایـسب 
ندرک دـساف  يارب  هک  تشاد  ینمـشد  تشاک  یمدـنگ  يدرم  دـنکیم 1 - لقن  لیجنا  زا  لثم  دـنچ  رخف  ماـما  اـههلمج  هکنیا  زا  سپ  تسا 
نکمم تفگ  درم  نآ  دننکب  دنتساوخ  دندید  نآ  رد  سنجان  هایگ  اهناقهد  دش  زبس  مدنگ  نوچ  تخیر و  نآ  رد  روجان  یمخت  وا  تعارز 
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داد روتـسد  دیـسر  ورد  ماـگنه  نوچ  درک ، میهاوخ  ادـج  ار  اـهنآ  ورد  عـقوم  رد  دـیراذگب  دوـش  هدـنک  مه  مدـنگ  اـهنیا  ندـنک  رد  تسا 
دنکیم و تعارز  هک  تسا  مدآ  ناتـساد  هکنیا  دندرک . هریخذ  رابنا  رد  ار  مدنگ  دنتخوس و  دندرک و  ادـج  ار  سنجان  ياههشوخ  اهرگورد 

روجان يهناد  نآ  تسا و  ناطیش  تشاک  دب  مخت  هک  نمشد  دنتـسه و  حلاص  یتوکلم  مدرم  مدنگ  تسا و  يرـشب  تایح  ملاع  وا  يهعرزم 
ار بوـخ  ناـمدرم  گرم  ماـگنه  دـنرظتنم و  هک  هحفـص 32 ] دنتـسه [  هکئالم  اـهرگورد  دراـکیم و  اـهلد  رد  ناطیـش  هک  تسا  اهتیـصعم 
دزیریم و نوریب  ار  بوخ  مرن  درآ  هک  دیـشابن  لابرغ  لثم  - 2 دیوگیم : لیجنا  رد  زاب  و  دننازوسیم . مّنهج  رد  ار  رارـشا  دنربیم و  توکلمب 
رد ار  روبنز  - 3 دیرادیم . هاگن  لد  رد  ار  اه  هنیک  دینکیم و  نوریب  ناهد  زا  ار  دنپ  تمکح و  مه  امش  درادیم  هاگن  ار  بوغرمان  تشرد و 

. گنهرف قبسا  ریزو  تمکح  رغصا  یلع  دنهدیم . مانشد  ار  امـش  هک  دینکن  وگتفگ  نادان  مدرم  اب  دزگیم و  ار  امـش  هک  دیزیگنیمرب  خاروس 
تسا هتشون  نآرق  لاثمأ  رد  یباتک  برع  تغل  رصاعم  داتسا  یـسیلگنا  لب ] دراچیر   ] هک تسا  هدرک  لقن  نآرق ] لاثما   ] مانب دوخ  باتک  رد 

ود هکنیا  رد  عمجم : ًارِیثَک 26  ِِهب  يِدـهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  تسا . هدـش  هتفرگ  لیجنا  زا  نآرق  لاثما  هک  تسا  هداد  ناـشن  یبّصعت  دوخ  زا  و 
هکنیا زا  تسا  يروظنم  هچ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  نارفاک  نخـس  يهلابند   49-1- نآرق : - تسا هتفگ  ءاّرف  تسا 1 - لامتحا  ود  هلمج 
هکنیا هک  تسا  هدش  هداد  اهنآ  باوج  َنیِقِـسافلا ] اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام   ] دعب يهلمجب  و  هارمگ ! ار  ياهّدـع  دـنکیم و  تیادـه  ار  ياهّدـع  هک  لثم 
هکنیا زا  دـنوادخ  دـنیوگیم  اهنآ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  نارفاک  باوج  اـههلمج  هکنیا  - 2 تسا . نیقـساف  یهارمگ  بجوم  طقف  اهلثم 

دنریذپیم ارنآ  نینمؤم  نوچ  دنوشیم و  هارمگ  دنوشیم  لثم  رکنم  دنرفاک و  نوچ  هک  دننادب  دوخ   198-159- نآرق ! - دهاوخیم هچ  اهلثم 
ناشدازآ ناشراک  يازـسب  دـنوادخ   160-135- نآرق : - تسا لاـمتحا  دـنچ  ًارِیثَک ] ِِهب  ُّلُِـضی   ] ینعم رد  دـنوشیم و  تیادـه  هلیـسو  نیاـب 

زا ار  اهنآ  ادـخ  - 3 دنکیم . یهارمگب  موکحم  دنتـسه  ّقح  رکنم  هک  يدایز  يهّدـع  دـنوادخ  - 2 دنوریم . یهارمگب  دوخ  ات  دراذـگیم 
رب علّطم  یمدآ  هکنیا  اـب  - 1 دراد . هجرد  هس  قسف  ناـیبلا : حور  َنیِقِـسافلا 26 - اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  َو  دنکیم . كاله  دـنکیم و  مورحم  باوث 

یتشز راکنا  اب  دب  راک  رب  تموادم  رارـصا و  - 3 تسیاشان . ياهراکب  مادقا  رد  یکایب  - 2 دوشیم . نآ  بکترم  یهاگ  تسا  لـمع  یتشز 
 ] ياهلثم زا  یهارمگب  دـناهدش  فیـصوت  هیآ  رد  هک  قساف  مدرم  یناشاک . تـالیوات   40-1- نآرق . - دـنمانیم رفاک  ار  قساف  روجنیا  نآ و 

يوه و میلـست  رکف  لمعب و  ندرپس  ياجب  ار  دوخ  لد  ینعی  دناهدرک  سفن  ماقمب  لزنت  بلق  ماقم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نآرق  هحفص 33 ]
دوشیم اهنآ  یهارمگ  بجوم  هجرد  لزنت  یگتخابلد و  هکنیا  دناهداد  نمیرها  نامرفب  لد  دناهدیچیپرس و  ادخ  نامرف  زا  دناهدرک و  سوه 

رتشیب ار  تایآ  هچ  ره  دنکیم و  دایز  ار  توادع  هنیک و  يراکدـب  قسف و  سپ  دـنوشیم  هارمگ  قساف  صاخـشا  هدـش  هتفگ  هیآ  رد  نوچ 
روطنامه ام : نخـس  دوشیم . هدوزفا  ناشیهارمگ  تایآ و  مهف  یکیرات  راکنا و  دنیازفایم و  هنیک  رب  دـنوشیم و  رطاخ  هدرزآ  دنونـشیم 

بتکم کی  رد  نآرق  لیجنا و  میئوگیم  سپ  دـناهدش  يربهر  مدرم  لثم  يهلیـسوب  نآرق  لثم  مه  لیجنا  رد  میدرک : لقن  رخف  ماـما  زا  هک 
حون هک  تسا  نآ  يهلابند  دیوگیم  دّمحم  هچنآ  تسا . هدش  حیرـصت  رّرکم  نآرق  رد  هک  دنریگیم  ماهلا  بتکم  نآ  زا  دناهدش و  هتخاس 

ای لـیجنا و  ندـناوخ  يهجیتن  رد  نآرق  لاـثما  هک  تسا  هدوب  نآ  یـسیلگنا  داتـسا  روظنم  رگا  سپ  دـناهتفگ . یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  و 
ترـضح نآ  دوخ  هن  اریز  تسین . رّوصتم  نآ  لمع  هار  هک  تسا  یـضرف  هکنیا  تسا  هدـش  تسرد  نآ  صّـصختم  ناشیـشک و  زا  ندینـشب 

هدرکن لقن  يزیچ  نینچ  قفاوم  زا  ثّدحم  خّروم و  چیه  دناوخب و  وا  يارب  هک  تسا  هتشاد  یسک  هن  تسا و  هتـشاد  لیجنا  ندناوخ  یئاناوت 
تسا ماش  ياهترفاسم  تسا  ضرف  لباق  لیجنا  زا  ترـضح  نآ  عالّطا  يارب  هچنآ  ّطقف  تسا  هدش  لقن  تاروت  ندناوخ  زا  یهن  هکلب  تسا .
هتشاد یلاجم  هچ  تسا و  هدوب  تّدم  هچرگم  دعب  رفس  رد  تسا و  هدوبن  بلاطم  هنوگنیا  مهف  یـضتقم  ترـضح  نآ  رمع  لّوا  رفـس  رد  هک 

ار نارگید  هک  زایتما  نارازه  اب  لاس  نیدنچ  زا  سپ  دنک و  یفاکـش  وم  دوش و  قیقد  زومر  هکنیا  مامتب  دریگب و  دای  ار  نآ  دـناوتب  هک  تسا 
زا جیردتب  ات  تسا  هتشادن  نانیشنرید  اهشیشک و  ياههتفگ  زا  مه  تشاددای  هّتبلا  دنک  رادومن  مدرمب  ارنآ  جیردتب  درک  زجاع  نآ  دننامه  زا 

نآرق دّمحم ص  هب  تخومآ  لیجنا  حیسم  هب  هک  نآ  تسا و  یکی  لیجنا  نآرق و  يهمـشچ  رـس  هک  درک  لوبق  دیاب  طقف  دنک  هدافتـسا  نآ 
ساـبتقا و نینچ  رگا  دـندوب  يریگهدرخ  ضارتعا و  نیمک  رد  هک  لـیجنا  زا  علّطم  مدرم  ناـمز  ناـمه  رد  دوب  نکمم  هوـالعب  هداتـسرف  ورف 
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يهلیـسوب دننک  راهظا  یتمهت  نینچ  رگا  تسین و  لیجنا  زا  هک  دـندیمهف  اهنآ  یلو  هحفص 34 ] دندرکیم [  ضارتعا  دندیمهفیم  هدافتـسا 
توکـس رد  تحلـصم  تهج  هکنیا  زا  دـش  دـهاوخ  ناـشدوخ  رتشیب  یئاوسر  نآ و  رتشیب  تیبثت  بجوم  دـش و  دـهاوخ  هداد  باوج  نآرق 

. دندینش مه  ار  دوخ  باوج  دهاوخیم ! هچ  اهلثم  هکنیا  زا  ادخ  دندرک  ضارتعا  دندوب  وگهدوهیب  رسکبس و  هک  اهنآ  دنتسناد و 

ات 29] تایآ 27  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِضرَألا ِیف  َنوُدِـسُفی  َو  َلَـصُوی  نَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطقَی  َو  ِِهقاـثیِم  ِدـَعب  نِم  ِهّللا  َدـهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلا   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
مَُکل َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  [ 28  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َُّمث  مُکِییُحی  َُّمث  مُُکتیُِمی  َُّمث  مُکایحَأَف  ًاتاومَأ  ُمتنُک  َو  ِهّللِاب  َنوُرُفکَت  َفیَک  [ 27  ] َنوُرِساخلا ُمُه  َِکئلوُأ 

زا َنوُضُقنَی - تاغل . ینعم   461-1- نآرق [ - 29  ] ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍتاوامَس  َعبَس  َّنُهاّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  ام 
. هدیدنایز ینعمب  رساخ  عمج  َنوُرِساخلا - ندرک . طوبرم  نتسویپ و  ینعمب  لاصیا  ردصم  زا  َلَصُوی - نتسکش . مهرد  ینعمب  ضقن  ردصم 

. - نداد رارق  راومه  ربارب و  ینعمب  هیوست  ردـصم  زا  يوس -» ، » ندوـب ّطلـسم  میقتـسم و  لاـب و  تسار  ینعمب  ءاوتـسا  ردـصم  زا  يوَتـسا -
دننکـشیم و يراوتــسا  سپ  زا  ار  ادـخ  ناـمیپ  هـک  یناـسک  هـمجرت :  174-167- نآرق -135-123- نآرق -72-64- نآرق -24-13- نآرق

رواب ار  ادخ  هنوگچ   28 دنوب . راکنایز  مدرم  هنوگ  هکنیا  دننکیم  داسف  يراکهابت و  اهنیمزرسب  دنرادب و  هتـسویپ  هدومرف  هک  ار  نآ  دنربیم 
هدنز هرابود  دناسریم و  ار  ناتگرم  سپـس  درک و  ناتهدنز  وا  و  ناشن ] مانیب و  ناردپ و  تشپ  رد   ] دیدوب ناگدرم  وچ  هکنیا  اب  دیرادن !

نامسآ رب  هکنآ  سپ  زا  دیرفآ  امـش  دوسب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ره  هک  تسوا   29 دننادرگ . ناتزاب  وا  يوسب  سپ  نآ  زا  ار و  امش  دنکیم 
نخـس دوـب . زیچ  رهب  ياـناد  وا  هچ  دـشابن ] ياهنخر  یجک و  نآ  رد  هک   ] درک يراوـمهب  نامـسآ  تفه  هحفـص 35 ] ار [  نآ  دوـب و  هریچ 

. تسب نامیپ  اُوقَّرَفَتَت ] َو ال  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ   ] هلمج نیاب  هک  ناربمغیپ  اب  - 1 تسا : هتسد  هس  اب  ادخ  نامیپ  نایبلا : حور   27 ِهّللا - َدهَع  نیرّسفم :
. - دـینک زارتحا  هقرفت  فالتخا و  زا  دـینک و  تیبرت  ار  رـشب  دـیرادب و  راوتـسا  ار  نید  دـیورب و  شیپ  نّیعم  فدـه  کی  يوسب  همه  ینعی 

رارقاب و مدرم  يهّیقب  اـب  - 3 دننکن . ّقح  نامتک  دـنیامن و  راکـشآ  ار  ّقح  هک  هکنیا  هب  نادنمـشناد  اب  - 2 162-121- نآرق -28-15- نآرق
تنعل بجوم   || اههبوت  تسکـش  قاثیم و  ضقن  تسا : هتفگ  روجنیا  ار  ادخ  اب  ینکـشنامیپ  يهجیتن  يونثم  دنوادخ . یگناگی  هب  قیدصت 

ار برع  تغل  هک  یبـالک  يهعیبر  وبا  دزن  تفر  شناتـسود  زا  یکی  اـب  دـمحا  نب  لـیلخ  فـشک  ِءامَّسلا 29  َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث  اـهتنا  رد  دوش 
ماب رب  دندید  دندیـسر  وا  کیدزنب  نوچ  دمهفب  ار  َیلِإ ] يوَتـسا   ] يهملک ینعم  وا  نخـس  زا  تساوخیم  دندرکیم و  لالدتـسا  وا  تاملکب 
دینش ار  هلمج  هکنیا  لیلخ  نوچ  دینک . راوتسا  ار  دوخ  نم  دزن  الاب  فرطب  ینعی  یلا ] ایوتـسا   ] تفگ دید  هک  ار  اهنآ  تسا و  هداتـسیا  هناخ 

لاـمک اـب  تسا . نینچ  هلمج  هکنیا  یناـعم  زا  یکی  عمجم : تشون  ار  ینعم  هکنیا  دوخ  ریـسفت  رد  تشگرب و  میدـمآ و  نیمه  يارب  تفگ :
دننک دنویپ  هدومرف  ادخ  هک  تسا  زیچ  هس  دناهتفگ : رارسالا : فشک  زا  سابتقا   27 َلَصُوی - نَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  ام  دش  نامسآ  رب  ّطلسم  تردق 

اب هک  تسا  محر  يهلـص  دـیامن 2 - لمع  دوخ  يهتفگب  یتسیاب  تفگ  ناسنا  ار  هچنآ  هک  تسا  لمع  اـب  لوق  طاـبترا  - 1 دنرادب : تباث  و 
. دنـشاب هتـشاد  نامیا  همهب  دنیامنن و  ادـج  يرگید  زا  ار  مادـکچیه  دـننک و  دـنویپ  مهب  ار  ناربمغیپ  راتفگ  دننک 3 - یتسود  نادـنواشیوخ 
دنکیم و یتسود  ياعّدا  نابز  اب  هک  یئاهنآ  دننکیمن و  لمع  نآب  دننکیم و  ملع  ياعّدا  هک  یناسک  دومرف : ربمغیپ ص  هک  تسا  تیاور 

تیاـعر دـننکیم و  محر  عطق  هک  یمدرم  هحفـص 36 ]  ] 627-590- نآرق -217-201- نآرق -32-1- نآرق  - دنـشابیم و نمـشد  لد  رد 
فشک ِضرَألا 27 - ِیف  َنوُدِسُفی  َو  دنتـسه . روک  رک و  دنتـسه و  نوعلم  ادـخ و  تمحر  زا  رود  هتـسد  هس  ره  دـننکیمن  ار  نادـنواشیوخ 

رب راداو  ار  مدرم  دندشیم 2 - ریگولج  مالـسا  شریذـپ  زا  ار  مدرم  هکنانآ  - 1 دناهدوب : هتـسد  هس  هکنیا  اهرگبوشآ  نیدسفم و  رارـسالا :
دندرکیم و ینزهار  - 3 28-1- نآرق . - دندرکیم یماّمن  نیملـسم  نایم  دندناسرتیم و  ار  فیعـض  مدرم  یـضعب  دـندرکیم و  تفلاخم 
: تسا هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  ناـیبلا : حور  َنوُرِـساخلا 27 - ُمُه  دندرکیم . یفّرعم  یتشزب  ار  مالـسا  نید  دندرکیم و  هرخـسم  ار  مدرم 
دننیب و هب  دوشیم  هدروآ  اهنآ  يارب  ادـخ  فرط  زا  هک  یئاهناتـساد  اهلاثم و  رد  ار  قیاقح  دـنناوتیم  دنتـسه  نشور  نامیا  رونب  هک  یمدرم 
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لاثم و يهفالم  رد  ار  قیاقح  دنناوتیمن  تسا  هدـناشوپ  ار  ناشمـشچ  رفک  یکیرات  دنتـسه و  هرهبیب  رون  هکنیا  زا  هکیناسک  یلو  دـنمهفب 
بجوم یمهفان  هکنیا  دـهد و  صیخـشت  ار  نابز  نآ  تاغل  یناعم  دـناوتیمن  هک  تسا  ناـبز  زا  يهناـگیب  صخـش  دـننام  دـنمهفب و  ناتـساد 

ِهَیلِإ  18-1- نآرق . - دوـشیم اـهنآ  يارب  رتـشیب  ناـیز  یهارمگ و  بجوـم  یناداـن  راـکنا و  دوـخ  دـنک و  راـکنا  ار  قیاـقح  نآ  هک  دوـشیم 
دنکیم يروآدای  لّوا  تیآ  ام : نخـس   20-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  میج  رـسک  ات و  حـتف  اـب  نوعجرت ]  ] بوقعی عمجم :  28 َنوُعَجُرت -
دولوم یتلود  ياههاگتـسد  مکاحم و  رد  مدرم  يراـتفرگ  تسا . هدـش  اـهتّلم  دارفا و  هّجوتم  یئاـهنایز  طـباور  عطق  ینکـش و  ناـمیپ  زا  هک 

. دوشیم هدینـش  هدـید و  ینمجنا  لـفحم و  ره  رد  هزور  همه  ناـسنا  يوخ  هکنیا  ناـیز  تسا . اـهنآ  رارق  لوق و  زا  فـّلخت  ینکـشنامیپ و 
مود تیآ  تسا 2 - مدرم  دهع  ضقن  یلوقدب و  راتفر و  ءوس  نیمه  هلابند  همه  یبنجا  ّطلـست  یگدنز  روما  نایرج  فّقوت  اههیامرـس  دوکر 

يهلمج صوصخب  دوریم و  اجکب  تسا و  هدـمآ  اجک  زا  تسا و  هدوب  هچ  هک  تسا  ناسنا  شنیرفآ  رد  يهعلاطم  رظن  زا  دـیحوتب  یئامنهار 
رّوصت ناکم  نامز و  اجنآ  هک  دـیدرگیم  زاب  هحفص 37 ]  ] 598-576- نآرق  - دـنوادخ يوسب  هرابود  گرم  زا  سپ  ینعی  َنوُعَجُرت ] ِهَیلِإ  ]

لصا نیاب  دهدیم  هّجوت  مّوس  تیآ  - 3 تشاد . دهاوخ  راک  رـس و  ّتیدبا  ملاع  اب  ینعی  ماجنا  زاغآیب و  ملاع  کی  اب  مه  ناسنا  سپ  درادن 
زا دـناهدوب  رکنم  ار  ّتیکلام  ّقح  هکن  دنـسیونیم : تسا . هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يهدافتـسا  يارب  تسا  وا  رد  هچنآ  یمامت  نیمز و  هک  تایح 

اههیامرـس اههتـساوخ و  صاصتخا  هیآ  هکنیا  حیرـصتب  دناهتفگ : دناهدرک و  هدافتـسا  ءوس  ًاعیِمَج ] ِضرَألا  ِیف  ام  مَُکل  َقَلَخ   ] يهلمج هکنیا 
دنک هدافتسا  شتایوتحم  مامت  روانهپ و  نیمز  زا  هک  ناسنا  يارب  تسا  روتسد  هلمج  هکنیا  هک  دیمهف  دیاب  نکل  تسین و  تسرد  صاخـشاب 

هدافتسا نآ  زا  رگدکی  اب  همه  دنکن و  مورحم  یگدنز  ياههرهب  تمعن و  هکنیا  زا  ار  دوخ  فعض  یلبنت و  اب  دنکن و  راکتحا  رامعتـسا و  و 
هدش رادومن  فلتخم  رهاظمب  اپورا  يهفسالف  رظن  رد  نونک  ات  « 1» دالیم زا  لبق  نرق  هس  زا  هک  نّویقاور  رکف  نامه  تفگ : ناوتیم  دـننک و 

يهفـسالف رظن  رد  نونک  ات  . تسا هدش  هدـنامهف  مدرمب  اعیمج » مکل و   » يهملک ود  هکنیا  رد  دـنمانیم  لانویـسانرتنا ]  ] يهفـسلف مانب  تسا و 
هدش هدنامهف  مدرمب  اعیمج » مکل و   » يهملک ود  هکنیا  رد  دنمانیم  لانویـسانرتنا ]  ] يهفـسلف مانب  تسا و  هدش  رادومن  فلتخم  رهاظمب  اپورا 

551-549- یقرواپ -104-62- نآرق . - تسا

ات 33] تایآ 30  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُکِفـسَی َو  اهِیف  ُدِـسُفی  نَم  اهِیف  ُلَعَجت  َأ  اُولاق  ًۀَـفِیلَخ  ِضرَألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاـق  ذِإ  َو   154-122- نآرق -90-68- نآرق -
َلاقَف ِۀَِکئالَملا  یَلَع  مُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامـسَألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو  [ 30  ] َنوُمَلعَت ام ال  ُمَلعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن  َو  َكِدمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَحن  َو  َءامِّدـلا 
مُهِئبنَأ ُمَدآ  ای  َلاـق  [ 32  ] ُمیِکَحلا ُمِیلَعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  انَتمَّلَع  ام  ّالِإ  اَنل  َملِع  ـال  َکَناحبُـس  اُولاـق  [ 31  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ِءالُؤه  ِءامـسَِأب  ِینُوِئبنَأ 

[ - 33  ] َنوُُمتکَت ُمتنُک  ام  َو  َنوُدـُبت  ام  ُمَلعَأ  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َبیَغ  ُمَلعَأ  یِّنِإ  مَُکل  لـُقَأ  َمل  َأ  َلاـق  مِِهئامـسَِأب  مُهَأَـبنَأ  اّـمَلَف  مِِهئامـسَِأب 
21-13- نآرق . - نتـشک مدآ  رد  یکاـبیب  نتخیر و  نوخ  ینعمب  کفـس  ردـصم  زا  ُکِفـسَی - تاـغل : ینعم  هحفـص 38 ]  ] 686-1- نآرق

ینعمب ءادبا  ردصم  زا  َنوُدُبت - عالّطا . رابخا و  ینعمب  ءابنا  ردـصم  زا  ِینُوِئبنَأ - ندرک . هضرع  نداد و  شیامن  ضرع  ردـصم  زا  ضرع -» »
رد مهاوخ  تفگ : ناگتـشرفب  تراگدرورپ  هک  راگزور  نآ  دّـمحم  يارآ  دایب  همجرت :  119-110- نآرق -66-54- نآرق . - ندرک راکشآ 

دـنک و بوشآ  نیمز  يور  رب  هک  ینیرفاـیب  یـسک  یهاوخ  رگم  دـنتفگ  ناگتـشرف  منیرفاـیب . دوـخ ] تردـق  ياهنوـمن ز  و   ] نیـشناج نیمز 
يدـب ره  كاپ ز  وت  نامرفب  ار  دوخ  ای  و   ] مینادـب يدـب  ره  كاـپ ز  ار  وت  میرامـش و  تاهزیکاـپ  وت  شیاتـس  اـب  اـم  هکنیا  اـب  دـشاب  زیرنوخ 
یمان دـناوت  دـبایرد  هچ  ره  هک  دـیرفآ  ار  وا  نانچ  و   ] تخومایب اهمان  يهمه  مدآـب  31 و  دینادن . امـش  هچنآ  منادب  نم  تفگ : وا  میرادـب !]

. دینک رادربخ  نانیا  مان  ارم ز  تسا ] تسرد  امش  نخـس  و   ] دیئوگتـسار رگا  تفگ : دومن و  ناگتـشرفب  ار  نانآ  سپـس  دسانـشب ] دراذگ و 
ار ز ناگتشرف  مدآ  يا  تفگ : ادخ   33 میکح . یئاناد و  وت  هک  مینادن  يزومایب  امب  هچنآ  زج  میناد و  هزیکاپ  ار  وت  ایادخ  دـنتفگ : اهنآ  . 32
ناـهن و امـش  هچنآ  مه  منادـب و  نیمز  اهنامـسآ و  ناـهن  متفگ : امـشب  هن  تفگ : درک  ناـشرادربخ  وا  نوچ  نک و  رادربـخ  ناگدـیرفآ  ماـن 
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دندرک و هدارا  رایتخا و  ینعم  طابنتسا  هفیلخ  يهملک  زا  هکئالم  نوچ  هدبع :  30 اهِیف ] ُدِسُفی   ] ات هیآ  لّوا  زا  نیرّسفم : نخس  دینک ! راکشآ 
. - دـندرک یفّرعم  دـسفم  ارنآ  دوریم  داسف  فالخ و  راک  یپ  دـهدب و  صیخـشت  ار  دوخ  دـسافم  حـلاصم و  دـناوتیمن  دوجوم  روج  هکنیا 

فیرعت و يهجیتن  هصـالخ و  کـنیا  دـشاب  ساـبتقا  رخف  ماـما  ریـسفت  زا  دـیاش  هک  تسا  هدرک  یفیرعت  ار  کـلم  يواـطنط :  52-37- نآرق
رامشیب تافالتخا  تهج  همه  زا  هک  ناسنا  ات  تسا  ناوتان  يهرـشح  نیرتکچوک  زا  رادناج  تادوجوم  رد  توافت  نوچ  ود : ره  لالدتـسا 

لثم ناسنا  اب  اـهنآ  هحفـص 39 ] توافت [  هک  دـشاب  یتادوجوم  تسا  نکمم  شنیرفآ  رد  سپ  هدارا  رکف و  اـت  فلتخم  ياـهورین  زا  دـنراد 
ِتالَـسرُملا َو   ] لثم تسه  نآ  رب  دـهاش  مه  نآرق  رد  هک  تعیبط  ياوق  ینعی  هکئالم  دـناهتفگ . یـضعب  و  تارـشح . اب  تسا  ناسنا  توافت 

هک دوشیم : هدیمهف  نینچ  ناگتشرف  نخس  هکنیا  زا  لالـض : یف   174-150- نآرق . - بسا لای  لثم  هوبنا  رامشیب  ياههداتـسرف  ینعی  ًافرُع ]
نینچ اـهنآ  يارب  نیمز ، رب  یگدـنز  هدـیرفآ و  هنوـگنیا  لاـح  يهنیرق  زا  اـی  دوـخ و  ینیبزیت  زا  اـی  هتـشذگ و  ناراـگزور  يهبرجت  زا  اـهنآ 

حیبست زج  نوچ  دنتشادنپیم  شنیرفآ  هکنیا  فده  نیرخآ  ار  دوخ  دوشیم و  تسرد  زیرنوخ  دسفم و  يدوجوم  هک  دوب  رادومن  یتقیقح 
ربارب رد  هک  دندوب  هتفاینرد  دندوب و  ربخیب  دنکیم  نیمز  رب  وا  هک  ینادابآ  اهینوگرگد و  مدآ و  شیادیپ  زا  دنرادن و  رگد  يراک  سیدقت  و 

مدآ رد  هّللا  هتشون : فشک  َءامـسَألا 31 - َمَدآ  َمَّلَع  َو  دش . دهاوخ  ادیپ  یگـشیمه  شبنج  تفرـشیپ و  مک  يزیرنوخ  كدنا و  داسف  رش و 
ماما زا  عمجم :  28-1- نآرق . - مرن مین  مرن و  دور  روناج  زا  هک  داب  کچوک و  يهساک  گرزب و  يهساک  ات  اـهزیچ  همه  ياـهمان  تخومآ 

هک یـشرفب  تخادنا  مشچ  هاگنآ  اههّرد ، اهنیمز و  اههوک و  مان  ینعی  دومرف : دندیـسرپ  هیآ  هکنیا  زا  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  قداص ع 
هک تسا  یهلا  يانسح  يامسا  ۀقیقحلا  یف  هتشون : یجیهال  ریسفت  تسا . هداد  دای  ادخ  هک  تسا  اهنآ  زا  مهنیا  دومرف : دوب و  هتـسشن  نآ  رب 

يذـّلا مسالاب   » هک تسا  دورولا  رّرکتم  مهیلع  هّللا  مالـس  تیبلا  لها  يهیعدا  رد  هکنانچ  دندیـشوپ  دوجو  تعلخ  ءایـشا  ءامـسا  نآ  ببـسب 
تیاور رماـع  نبإ  زا  عمجم : مُهِئبنَأ 33 - ُمَدآ  ای  حاورالا . هب  تقلخ  يذـّلا  مسالاب  شرعلا و  هب  تقلخ  يذـّلا  مسـالاب  ّیـسرکلا و  هب  تقلخ 

!: تسا يدوجوم  هنوگچ  هکئالم  زا  دوصقم  ایآ  - 1 ام : نخس   81-69- نآرق -20-1- نآرق . - اهریز يادص  هرسک و  اب  مُهِئبنَأ ]  ] تسا هدش 
میهد هحفـص 40 ] صیخـشت [  نامدوخ  ملاع  تادوجوم  لثم  ار  اهنآ  میناوتیمن  ام  تسا و  هدـش  مّلـسم  کـلم  دوجو  اـه  ربمغیپ  فرط  زا 

نکمم ملاع  هکنیا  اب  اهنآ  طابترا  و  تسا . رتشیب  ام  رّوصت  مهف و  يهزادنا  زا  مه  ادخ  ياههدـیرفآ  سپ  تسا  نایاپیب  شنیرفآ  ملاع  نوچ 
ماما کلم  يهرامش  رد  دشاب . رگید  يروط  ای  میمهفب و  میناوتیمن  يزیچ  اهنآ  راثآ  زا  ریغ  ام  هک  دشاب  تعیبط  رد  زومرم  ياوق  نیمه  تسا 

منادیمن درک  ضرع  دنوریم ! اجکب  اهنیا  دومرف  لاؤس  لیئربج  زا  دنوریم  یهارب  کلم  ياهّدع  دید  ربمغیپ  جارعم  بش  تسا : هتـشون  رخف 
ردق هچ  وت  رمع  دومرف : اهکلم  نآ  زا  یکیب  ماهدـیدن . راب  ود  ار  رفن  کی  زونه  دـنوریم و  اجنیا  زا  اهنآ  ماهدـش  هدـیرفآ  نم  هک  هاگنآ  زا  و 

. تسا هدش  هدیرفآ  هک  ماهدید  هراتس  رازه  دص  راهچ  نم  دنیرفآیم و  هراتس  کی  ادخ  لاس  رازه  راهچ  رد  ماما  منادیمن  داد  باوج  تسا !
لماوع کلم  زا  دوصقم  هک  تسا  هفـسالف  يهدیقع  اب  قفاوم  دوخ  رامـشیب  رادقم  هکنیا  رکذ  هک  تسا  هکنیا  ثیدح  هکنیا  لقن  زا  روظنم 

یمرگرـس يزاب و  يارب  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  و  مدـیرفاین . هدوهیب  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  تسا  نآرق  رد  اریز  تسا  ناـهج  ثداوح  رد 
لای هوبنا  يومب  تسا  هدرک  هیبشت  ار  ملاع  نیرومأم  یناوارف  میتفگ  دنادیمن و  یـسک  شدوخ  زا  ریغ  ار  ادخ  نوشق  دـیوگیم : و  مدـیرفاین .
مانب دوشیمن و  هدـیرفآ  هدوهیب  رامـشیب  ناوارف  رادـقم  نوچ  تسا و  هتـسناد  مّلـسم  ارنآ  نید  هک  کلم  دوجو  رد  تسین  یکـش  سپ  بسا 

ملع و رد  لاکـشا  ّطـقف  تسا . مزـال  تادوجوم  شیادـیپ  شبنج و  رد  شدوجو  هک  تسا  ناـمه  سپ  تسا  هدـش  هدـیمان  نوشق  رومأـم و 
ینعی هتـشرف  تسا و  هدارا  ملع و  يهدـیدپ  ناـهج  میراد  رواـب  اـم  نوچ  مینکیم : رّوصت  هنوگ  هکنیا  هب  ار  نآ  اـم  هک  تسا  کـلم  يهدارا 

يرادومن و هلیـسو  هتـشرف  هک  هنوگ  نامهب  دروآیم  دـیدپ  يدوجوم  دزیماـیم و  ار  رـصانع  هک  یئاـناوت  ناـمه  تعیبط و  رد  رگراـک  يورین 
هک هدارا  ملع و  هنوگ  کی  سپ  دنک  رادیدپ  ار  يدرف  يدنوادخ  تیاهنیب  يهدارا  ملع و  هک  تسا  هلیسو  تسا  دوجوم  کی  ندش  تسرد 

[ ًارمَأ ِتارِّبَدُملاَف   ] هکنانچ دهد . ماجنا  ار  تادوجوم  يرادیدپ  راک  دناوتب  ات  تسا  هداد  واب  کلم  راگدیرفآ  تسا  هنوگچ  نآ  مینادیمن  ام 
ریظن مهد  رارق  نیـشناج  مهاوخیم  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  - 2 دزاسیم . دشیدنایم و  ار  نایمدآ  یگدنز  راک  هک  دناهتـسناد  هتـشرف  ینعمب 
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ام هیبش  قفاوم  و  هحفص 41 ]  ] 1976-1951- نآرق  - ام تروصب  ار  مدآ  تفگ : ادخ  دیوگیم : هک  تسا  تاروت  شیادیپ  رفـس  يهلمج 26 
هکنیا دـیامن  تموکح  دـنزخیم  نیمز  رب  هک  یتارـشح  يهمه  نیمز و  یمامت  رب  مئاهب و  نامـسآ و  ناگدـنرپ  ایرد و  نایهام  رب  ات  میزاسب 
نـشور ار  هفیلخ  ینعم  تسا  هدش  لّصفم  نوچ  یلو  تسا  ًۀَفِیلَخ ] ِضرَألا  ِیف  ٌلِعاج   ] رـصتخم يهلمج  هکنیا  ینعم  نایب  لّصفم  ياههلمج 

نوـچ و  تسا . يدـنوادخ  تردـق  يهنوـمن  نیرتـالاب  دـنکیم و  تموـکح  تادوـجوم  رب  نـیمز  يهرک  هـکنیا  رد  ناـسنا  نوـچ  دـنکیم .
رهظم و هنومن و  ناـسنا  سپ  تسا  هدوـمن  داـجیا  نیمز  يور  رب  ناـسنا  يهلیـسوب  دوـخ  تردـق  زا  ياهنوـمن  کـی  تادوـجوم  يهدـننیرفآ 
68-51- نآرق [ - ٌلِـعاج یِّنِإ   ] تیآ رد  تمکح  ناونع  رد  مشـش  دـّلجم  رد  يوـنثم   244-211- نآرق . - تسا دـبا  لزا و  تردـق  يهفیلخ 

دوبن يّدض  ار  لثمیب  هش  ناز   || دومن  ناوتن  ار  ّدض  يّدض  يدـضزیب  روهظ  یّلجت و  تمدـق  رد  دوب   || روفغ  نادزی  مکح  دارم و  نوچ 
ود وا  داهنب  شدض  تملظ  زا  هگناو   || وا  داد  شدودحیب  يافص  سپ  ياهنیئآ  ار  شیهاش  دوب  ات   || ياهنیس  بحاص  تخاس  هفیلخ  سپ 

[ ًۀَـفِیلَخ ِضرَألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ   ] هلمج هکنیا  رد  هکئـالم  اـب  تروشم  هار 3 - سیلبا  رگد  مدآ  یکی  نآ   || هایــس  دـیپسا و  تـخارفا  مـلع 
هدیرفآ تروشم  اب  رـشب  هکنیا  دوشیم : هدیمهف  ناسنا  تقلخ  رد  هکئالم  اب  دنوادخ  تروشم  زا  دناهتفگ : مه  نارگید  هک  نانچ  میئوگیم 

تفریم تروشم  ناگتـشرف : اب  ّقح  تروشم  ناونع  رد  مود  دّلجم  يونثم   86-45- نآرق . - دنک یگدنز  تروشم  اب  یتسیاب  تسا و  هدـش 
« - 2» کبنخ هیفخ  کیالم  رب   || دـندشیم  نآ  عناـم  کـیالم  نوچ  هحفـص 42 ] قلحب [  ات  تردـق  رحب  رد  ناـشناج   || قلخ  داـجیا  رد 

هکئالم نوچ  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  زین  دش و  تسب  اپ  لگ  شقن  نیاک  نآ  زا  شیب   || دش  تسه  هچ  ره  شقن  رب  علّطم   62-60- تمرف
ربمغیپ يرادلد  نایب  هکنیا  زین  و  مینکن . ارچ  نوچ و  میـشاب و  ربخیب  دـیاب  میتسه  رتنیئاپ  اهنآ  زا  هک  ام  سپ  دـندوب  ربخیب  شنیرفآ  زار  زا 

دیاش اهَّلُک - َءامسَألا  َمَدآ  َمَّلَع  رد  - 4 شابن . بارعا  ضارتعا  زا  ریگلد  وت  سپ  دش . ربارب  ضارتعا  لاؤسب و  هکئالم  فرط  زا  ادخ  هک  تسا 
هّجوت بجوم  ات  تشاذگ  هعیدو  تادوجوم  ياهناشن  راثآ و  رب  یهاگآ  امـش  ردـپ  داهن  رد  ادـخ  دـنامهفب : مدرم  نآب  هک  هدوب  نآ  دوصقم 
باوج هکئالمب و  باطخ  ایآ  یلو  دشاب  اهنآ  رد  یّقرت  راک و  يورین  دیلوت  ناشدوخب و  يراودیما  يهلیسو  زین  هدننیرفآ و  کیب  دوشب  اهنآ 

ام دنمهفب و  دنتـسناوتیم  هچ  مدرم  نآ  تسیچ ! هیآ  راهچ  هکنیا  عومجم  زا  دوصقم  رخآ ..  ات  هکئالمب  مّود  باطخ  ءامـسا و  میلعت  اهنآ و 
دازیمدآ امش  عونب  تسا  امش  قیدصت  دروم  هک  هسّدقم  حاورا  هکئالم و  نامه  دشاب : نیاب  رظن  تسا  نکمم  اهنآ  يارب  لّوا : میمهفیم ! هچ 

ملع و زایتما  داد و  رارق  دوخ  تیانع  لومـشم  ار  امـش  ردپ  دنوادخ  یلو  دنتـشاد  غارـس  امـش  رد  هک  یئاهترارـش  يهطـساوب  دناهدوب  نیبدب 
سپ دندرک  ینتورف  امش  ردپ  ّتیصخش  ربارب  رد  دندوب و  مورحم  زایتما  نآ  زا  هکئالم  تخومآ و  واب  ار  اهنآ  يهناشن  تادوجومب و  یئاناد 

رگتراغ و یـشحو و  كرـشم و  دینک و  هدافتـسا  دیاهدرب  ثراب  هک  دوخ  ردپ  تامولعم  زا  دیرادرب و  تسد  دوخ  ياهترارـش  زا  مه  امش 
هنارعاش راکفا  زا  درکیم و  هّجوتم  دوخب  ار  اهنآ  ّصاخ  یئاویش  تحاصف و  لامک  اب  هک  دوب  نآرقب  صوصخم  یناعم  نیمه  دیشابن و  لبنت 

داجیا اهنآ  لد  رد  هک  درکیم  نشور  ار  یقیاـقح   43-10- نآرق . - تشادـیم ناشرانک  رب  هدوهیب  ياهترخافم  تراغ و  بارـش و  قشع و  و 
 ] اههلمج هکنیا  نوچ  دنتـشاد و  عالّطا  شیب  مک و  بلاطم  هکنیا  زا  دنتـشاد و  راـک  رـس و  تاروت  اـب  هکیئاـهنآ  صوصخب  دومنیم  ناـمیا 

دنتسناوتیم بوخ  دنتشادن  بّصعت  هک  یئاهنآ  درکیم و  اهنآ  زغم  رد  رثا  هچ  تسا  مولعم  دندینـشیم  ار  صوصخم  ياهنایب  و  هحفص 43 ]
میلست ارچ  نوچ و  نودب  دیاب  صخش  هکنیا  ربارب  رد  دناهتشاد  نامیا  هتشذگ  صاخـشاب  هچ  ره  تسا و  نیقباس  زا  ریغ  هدنیوگ  هک  دنمهفب 
یمدرم نانچب  ناـهج  يهشوگ  نآ  رد  شیپ  نرق  [ 14  ] رد هک  مینکیم  هدافتسا  نخـس  کبـس  هکنیا  زا  ام : يارب  مّود : دنـشاب . رادربنامرف  و 

دورب رتولج  دناوتیم  تردق  ملع و  يورین  يهطـساوب  مه  زاب  تسا و  رتالاب  تاسّدقم  هکئالم و  ات  تادوجوم  مامت  زا  رـشب  تسا : هدـنامهف 
ناـمهب رگا  تسا و  هدـش  نیقلت  بلطم  هکنیا  دودـحم  طـیحم  نآ  دـئاقع  ءارآ و  اـب  يهجاوم  يهجیتن  رد  صوصخم  یتـیبرت  شور  اـب  هّتبلا 

ندرک نوگژاو  تالّوحت و  اهتلود و  رییغت  مینیبیم  هک  نانچ  تشاد  دـهاوخ  يدـنمدوس  جـیاتن  دوشب  لـمع  شور  هکنیا  مه  زورما  تبـسن 
ای دـنامب  رادـیاپ  یفنم ، ای  دوش  هتفرگ  تبثم  يهجیتن  نآ  زا  هک  تسا  هکنیا  رد  توافت  یلو  تسا  تاساسحا  جـییهت  نیقلت و  رثا  رب  اـهورین 

راکـشآ هکئـالم  هک  ار  هچنآ  دـناهدرک . ینعم  نیرّـسفم  هچ  رگا  َنوُُـمتکَت ] ُمتنُک  اـم  َو  َنوُدـُبت  اـم  ُمَلعَأ   ] يهلمج - 5 دــشاب . بآ  رب  شقن 
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لد رد  يا  هشیدنا  دندرک  ناهنپ  ار  هچنآ  رخآ و  ات  دشکب  مدآ  دنک و  داسف  هک  ینیرفآیم  ار  یـسک  ایآ  دـناهتفگ : هک  تسا  نامه  دـناهدرک 
ار بارعا  هک  مینک  هدافتـسا  میناوتیم  هلمج  هکنیا  زا  ام  یلو  دوب  دهاوخن  فرـشا  ام  زا  دنیرفایب  فیرـش  یقولخم  هچ  ره  ادخ  هک  دنتـشاد 
ناهن و هک  هدنامهف  اهنآب  دنتـسه و  ادخ  دالوا  هکئالم  هکنیا  ملاع و  رد  ناشریثأت  هسّدقم و  حاوراب  اهنآ  يهدیقع  داسفب  تسا  هدرک  هّجوتم 
- نآرق . - شزرایب تسا و  اراکـشآ  یگمه  ماجنا  زاغآیب و  تردق  نآ  هّمات و  يهطاحا  نآ  هاگـشیپ  رد  هسّدقم  حاورا  هکئالم و  راکـشآ 

هحفص 44]  ] 62-13

ات 39] تایآ 34  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو َۀَّنَجلا  َکُجوَز  َو  َتنَأ  نُکسا  ُمَدآ  ای  انُلق  َو  [ 34  ] َنیِِرفاکلا َنِم  َناک  َو  َرَبکَتسا  َو  یبَأ  َسِیلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  ذِإ  َو 
اوُِطبها اَنُلق  َو  ِهِیف  اناک  اّمِم  امُهَجَرخَأَف  اهنَع  ُناطیَّشلا  اَـمُهَّلَزَأَف  [ 35  ] َنیِِملاّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَرقَت  َو ال  اُمتئِـش  ُثیَح  ًادَـغَر  اهنِم  الُک 

[37  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهیَلَع  َباتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  نِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  [ 36  ] ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتسُم  ِضرَألا  ِیف  مَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضعَِبل  مُکُـضَعب 
َو اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو   702-1- نآرق [ - 38  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  نَمَف  ًيدُـه  یِّنِم  مُکَّنَِیتأَی  اّمِإَف  ًاعیِمَج  اهنِم  اوُِطبها  اَنُلق 
. يراددوخ عانتما و  ینعمب  ءابا  ردـصم  زا  یبَأ - تاـغل : ینعم   99-1- نآرق [ - 39  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک 
- نآرق . - ندمآ دورف  ینعمب  طوبه  ردـصم  زا  اوُِطبها - ندـنازغل . ینعمب  لالز  ردـصم  زا  اَمُهَّلَزَأَف - یناوارف . شیاسآ و  اب  یگدـنز  ًادَـغَر -

یگمه دـینک  مدآ  يهدجــس  هکئـالمب  میتـفگ  هـک  یماـگنه  - 34 هــمجرت :  165-157- نآرق -120-106- نآرق -71-64- نآرق -18-13
رکنم دوب و  رفاک  وا  اریز  دنک ] ینتورف  مدآ  يارب  هکنیا  زا  درمش  رتگرزب  ار  دوخ  و   ] درک ینامرفان  يراددوخ و  هک  سیلبا  رگم  دندربنامرف 

رهب دـیروخب و  یناوارف  یگدوسآب و  تسا  اجنآ  رد  هچنآ  زا  دیـشاب و  نیزگ  ياج  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  مدآ  يا  میتفگ  اـم  - 35 ّقح .
نامرفب میلـست  تشهب و  زا  ار  اهنآ  ناطیـش  یلو   36 دیوش . راکمتـس  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیاب  یلو  دـیورب  دـیهاوخ  هک  نآ  ياجک 

یکی نوچ   ] دینمشد رگیدکی  اب  همه  هک  دیئآ  دورف  میتفگ  ناطیش  اوح و  مدآب و  ام  درک . ناشنوریب  یـشوخ ، شیاسآ و  نآ  زا  و  دنازغلب .
یگدنز نیمز  رب  یتّدم  ات  امش  و  دنکیم ] يوریپ  دنکیمن و  تحیصن  هحفص 45 ] يرگید [  دریذپیم و  يرگید  دنکیم ، توعد  دب  هارب 
هتفریذپ درک و  رادومن  دوخ  ینامیـشپ  هبوت و  اهنآ  اب  تفرگارف و  ار  یتاملک  دوخ  يادـخ  زا  مدآ  سپ  - 37 دیوش . دنمهرهب  نآ  زا  دینک و 

دسرب یتیاده  ام  زا  امـشب  هک  هاگنآ  سپ  تشهب  دنلب و  ماقم  نآ  زا  دیئآ  دورف  یگمه  میتفگ  38 نابرهم . تسا و  ریذپرذع  وا  هکنوچ  دش 
ام تردق  ياههناشن  دندوب و  رفاک  نامرفان و  هک  اهنآ  39و  دوشیمن . كانهودنا  درادن و  یـسرت  تفریذپ  ار  نآ  هکنآ  ره  دیوش  يربهر  و 

ءاـت ّمض  اـب  ۀـکئالملل ]  ] رفعج وبا  عمجم : اوُدُجـسا 34 - ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  نیرّـسفم . نخـس  دنـشاب . یگـشیمه  شتآ  نارای  دندرمـش  غورد  ار 
رد اوُدُجسا ]  ] يهملک حوتفلا : وبا   43-15- نآرق . - تسا اودجسا  يهّمـض  اب  تعباتم  ءات  ّمض  ّتلع  ءات و  رـسک  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ 

يهدجس زا  ریغ  دریگ و  رارق  نیمز  رب  ندب  ياج  تفه  زامن  تعکر  ره  رد  هک  تسا  نامه  نید  رد  رد  یلو  تسا  عضاوت  يارب  هلمج  هکنیا 
يارب وهس  يهدجس  - 2 تسا . بجاو  هروس  راهچ  رد  هک  هدجس  ياههیآ  ندناوخ  عقوم  تسا 1 - بجاو  نید  رد  رگید  يهدجس  ود  زامن 

رکش يهدجس  تسا 1 - ّبحتسم  هدجس  ود  دشابن و  زامن  یلصا  ياههیاپ  ناکرا و  زا  نآ  هک  یطرشب  زامن  رد  یهابتشا  یمک  يدایز و  ره 
زا زین  و  تسا . هروس  هد  رد  نیملـسم  يهّیقب  يهدیقعب  تسا و  هروس  هدزای  هعیـش  دزن  رد  هک  ّبحتـسم  هدجـس  ياههیآ  ندناوخ  زا  دعب  - 2

. دننادیم زیاج  ّتنس  لها  دننادیمن و  زیاج  زامن  رد  ار  بجاو  يهدجس  ياههروس  ندناوخ  هعیش  هک  تسا  نارگید  هعیش و  فالتخا  دراوم 
نآ تروص  درک  هدجـس  دیـسر و  ربـمغیپ  روـضح  دوـب  نمی  تموـکحب  ربـمغیپ  فرط  زا  رومأـم  هک  لـبج  نب  ذاـعم  رخف :  31-21- نآرق -

: دوـمرف مدرک  يوریپ  مه  نم  دـندرکیم  نینچ  ناـشناگرزب  يارب  اـهیناریا  درک : ضرع  تسیچ ! هکنیا  دوـمرف  دـش و  نوـگرگد  ترـضح 
هدرک تیاور  یناه  نب  رمع  زا  هحفص 46 ] يروث [  و  تسا . ادخ  يارب  هدجـس  ّطقف  دنتفگ و  غورد  مه  اهنآ  هک  رادرب  راک  هکنیا  زا  تسد 
ادـخ يارب  دومرف : دـنک ، هدجـس  مارتحاـب  ترـضح  نآ  يارب  تساوخ  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  روضح  یحیـسم  ياهفقـسا  سیئر  تسا 
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دیپس يور  ار  وت  هک  نادب  تفگ  دیـسر  مدآ  رب  یتقو  سیلبا  هک  دـناهدروآ  هتـشون : رارـسالا  فشک  رد  - 34 یبَأ » َسِیلبِإ  ّالِإ  . » نک هدـجس 
لاّقب ناّکدب  ماداب  نآ  دیآ  ربب  ماداب  غاب و  رد  دناشن  ماداب  تخرد  ینابغاب  هک  تسا  نانچمه  ام  لاثم  هک  وشم  هّرغ  هایس  يور  ار  ام  دنداد و 

هایس يور  ار  اهماداب  نآ  هدز  تبیصم  درم  نآ  تبیـصم  دنوادخ  يرتشم  ار  یکی  دشاب و  يداش  دنوادخ  يرتشم  ار  یکی  دنـشورفب  دنرب و 
ای دنک . راثن  دوخ  يداش  رب  يور  دیپس  نانچمه  دزیمآرب و  رکـش  اب  ارنآ  يداش  دنوادخ  و  دـشاپیم ، شیوخ  يهدرم  نآ  توبات  رب  دـنک و 

یکی نابغاب  هک  یناد  اّما  تسا  وت  تلود  راک  دننکیم  راثن  يداش  نآ  رـس  رب  هچنآ  میاام و  دـنزیریم  توبات  رـس  رب  هک  هایـس  ماداب  نآ  مدآ 
. - دـنز هدـید  رد  راخ  دـتفا  نابغاب  راخب  ار  یـسک  رگا  دـیوب و  لگ  دـتفا  لگ  اب  راک  ار  یـسک  رگا  میاهدروخ ! يوج  کی  زا  بآ  تسا و 

رکاچ نم   || مداتفا  رود  مدرک و  طـلغ  هشیدـنا  مشاـب  تیور  شیپ  هتـسشن  هراومه   || مشاـب  تیوم  وچمه  قشع  هک ز  متفگ   24-1- نآرق
زا دعب  نیکسم  ای  متفگ : تشادنرب ، دوجس  زا  رس  زور  لهچ  هک  مدید  ار  سیلبا  موب  هیداب  رد  تفگ : يرصم  نونلا  وذ  مشاب  تیوک  نابساپ 
دـش هدیروش  تسین : لوزعم  يدـنوادخ  زا  وا  ملوزعم  یگدـنب  زا  نم  رگا  نونلا  وذ  ای  تفگ  تسا ! یچ  تدابع  همه  هکنیا  تنعل  يرازیب و 

وت نم و  رهب  يوگتفگ  دمآ و  رجه   || لزاب  دمآ  هدرک  لصو  تمـسق  نوچ  وت  نم و  رهـشب  ام  ثیدح  دش ز  رپ   || وت  نم و  ره  دراگن  يا 
هّللاب ذوعا  ّیناف  یّنم  هّللاب  ذوعت  تنک  نا  لهـس  ای  تفگ : کنم  هّللاب  ذوعا  متفگ . مدیـسر  سیلبا  رب  يزور  تفگ : يرتست  هّللا  دبع  نب  لهس 

دوجـس ارچ  سیلبا  ای  متفگ  ناـمحر  تسد  زا  داـیرف  میوگیم  نم  ناطیـش  تسد  زا  داـیرف  هحفـص 47 ] یئوگیم [  رگا  لهـس  ای  هّللا . نم 
هناهب یهاوخیمن  ار  هراچیب  هکنیا  هک  يوگب  دشاب  یهار  ترضحب  رگا  هدوهیب  نانخس  هکنیا  زا  ارم  راذگب  لهـس  ای  تفگ  ار ! مدآ  يدرکن 
هکنیا تبقاعب  مداهن  هدید  رب  يو  تبرت  كاخ  مدرب و  دوجس  اجنآ  راب  رازه  مدوب  مدآ  كاخ  رس  رب  تعاس  نیمه  لهـس  ای  یهن ! هچ  يورب 

يو زک   || تسا  هداتفا  هابت  نانچ  یهر  وت  شیپ  یئاین . ام  راکب  هک  رادم  هجنر  ار  دوخ  ینعی  كدیرن ]- انسلف  کسفن  بعتت  ال   ] مدینـش ادن 
هاگنآ تفگ : لهـس  تسا  هداتفا  هایـس  ام  میلگ  گنر  نیک   || تسا  هداتفا  هام  وچ  يور  نآ  هن ز  هّصق  هکنیا  تسا  هداتفا  هانگ  یتعاـط  همه 

تنک نا  دوب . هتـشبن  تیب  هکنیا  نآ  رد  تشگ  بیاـغ  نم  زا  مدـش و  لوغـشم  نآ  ندـناوخب  نم  ناوخرب و  ار  هکنیا  هک  داد  نمب  ياهتـشون 
يا نونکا  تفرن  اطخب  نم  تشونرـس  ریدـقت و  متفر  دـب  هارب  نم  رگا  ینعی   ] رذـف وا  ینملف  لهـس  ای  تئـش  نا   || ردـقلا  أطخا  امف  تأطخا 
نمب ار  سیلبا  ات  متـساوخرد  هّللا  زا  هک  تفگ : یماطـسب  دـیزی  اب  نزم ] مد  هن  رگ  نک و  تمالم  ار  نم  یهاوخیم  وت ، اـب  شتواـضق  لـهس 

! یتشادرب تسد  ار  ّقح  رما  یکریز  هکنیا  اب  نیکسم  ای  متفگ  تفگیم . هناکریز  نخـس  مدروآ  نخـس  رد  ار  وا  متفای ، مرح  رد  اریو  دیامن .
هک تسا  ّقح  تفلاخم  نیکسم  ای  متفگ : یمتـشادنرب . تسد  زگره  يدوب  تدارا  رما  رگا  تدارا . رما  هن  دوب  التبا  رما  نآ  دیزی  اب  ای  تفگ 

، لثم هّلل  سیل  لثملل و  لثملا  نم  ۀقفاوملا  ّدض و  هّلل  سیل  ّدضلا و  یلع  ّدضلا  نم  نوکت  ۀفلاخملا  دیزی  ابا  ای  تفگ : هدروآ  زور  نیاب  ار  وت 
وجرا ناک  ام  عم  انا  ةردق و  هیلع  دحال  سیل  هنم  امهالک  اّلک  یّنم  تناک  هتفلاخ  نیح  ۀفلاخملا  یّنم و  تناک  هتقفاو  اّمل  ۀـقفاوملا  ّنا  يرتفا 

بقاوعب ملعی  نّمم ال  عقی  طرّشلا  هم  لاقف : يوقّتلا ، وه  طرـش و  هعبتی  تلقف  یئیـش ، انا  و  یئیـش » ّلک  تعـسو  یتمحر  و  . » لاق ّهناف  ۀمحّرلا 
راگزاسان درف  ود  نایم  تفلاخم  هک  رذگرد  نخـس  هنوگ  هکنیا  زا  دیزی  ابا  يا  ینعی   ] یّنع باغ  ّمث  یئیـش  هیلع  یفخی  ّبر ال  وه  رومالا و 

هک نک  لوبق  دشابن  يدننامه  اریادخ  هک  تسا  دننامه  ود  نایم  تقفاوم  تسین و  يراگزاسان  یئادج و  دنوادخ  هحفص 48 ] رد [  تسا و 
تـسا هتفگ  دوخ  هک  متـسین  دیماان  اههتفگ  هکنیا  يهمه  اب  تسین و  یتردـق  وا  ربارب  رد  نوچ  مدوب  هراکچیه  نم  ینامرفان  ندربنامرف و  رد 
هدوهیب تفگ : تسا . يراگزیهرپ  ادخ  تمحر  رهم و  طرـش  متفگ : متـسه ، يزیچ  مه  نم  تسا و  هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نم  ّتبحم  رهم و 
دیدپان مرظن  زا  تفگب و  ار  هکنیا  درادن  رّوصت  لهج  ینادان و  ادخ  هاگشیپ  رد  دش و  دهاوخ  هچ  دننادن  هک  تسا  اجنآ  رد  طرـش  هک  وگم 
ياهطبار هک  تسا  یناویح  یمدآ و  ّتیـصاخ  نآ  همهاو  يهّوق  زا  دوصقم   ] تسا یناـسنا  يهمهاو  يهّوق  سیلبا  یناـشاک : تـالیوأت  دـش .]

رارف بجوم  نوچ  دـنکیم  رارف  دـنیبب  گرگ  نوچ  هدـیدن  گرگ  چـیه  هک  هّرب  دـناهدز : لاثم  دـنکیم و  ّسح  ار  تادوجوم  دوخ و  نایم 
ّساوح ینعی   ] تسا ینیمز  يهکئالم  سنج  زا  هن  هک  تسا ] همهاو  هّوق  نآ  مان  دنکیم و  رادربخ  گرگ  ینمشد  زا  ار  هرب  هک  تسا  ياهّوق 

سنج زا  هن  دـنک و  يربنامرف  رابجا  رهقب و  دـشاب و  مورحم  یّلکب  یلقع  قیاقح  كاردا  زا  اـت  دـنکیمن ] زواـجت  نّیعم  ّدـح  زا  هک  يرهاـظ 
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ّتبحم ملع و  اب  دنک و  كرد  یبوخب  ار  تاّیعقاو  قیاقح و  دـناوتب  ات  دـشاب  لماک  كاردا  لقع و  دوخ  هک  تسا  ینامـسآ  یلاع  يهکئالم 
دشاب هدامآ  ات  هدش  تیبرت  یلعا  توکلم  نامسآ و  يهکئالم  نایم  رد  هک  یلفس  توکلم  یضرا  ياوق  زا  دوب و  ّنج  هکلب  دشاب  ریذپنامرف 
يهّوق هکنیا  یّلک و  یلاع  بلاطم  مهف  يهجردـب  دـسرب  دوش و  لیمکت  جـیردتب  هداـس و  يونعم  بلاـطم  كرد  یئزج و  یناـعم  مهف  يارب 

زا وا  يراددوخ  سپ  ناسنا  رد  تسا  لقع  يهدـیاف  لثم  ناویح  يارب  نآ  يهدـیاف  تسا و  یئزج  ياـههطبار  صیخـشت  وا  لـمع  هک  همهاو 
تقلخ يرهاظ و  ّساوح  رب  تسا  همهاو  يهّوق  يرترب  قّوفت و  نامه  وا  ّربکت  تسا و  لقع  مکح  زا  ینامرفان  مدآب  يهدجـس  ندرب و  نامرف 

هک دیمهفن  دـشن و  فقاو  دوخ  ّدـحب  هک  تسا  هکنیا  لقع  مکح  زا  ینامرفان  ّتلع  دنتـسه و  رادـقم  هدامب و  جاتحم  طورـشم و  هک  یکاخ 
ماکحا تالوقعم و  رد  فّرـصت  دنکن و  زواجت  دوخ  يهزادنا  زا  دوش و  فّقوتم  هحفص 49 ] سوسحمب [  هتسباو  یئزج  یناعم  كردب  دیاب 

رگا نوچ  تسا  ینامسآ  ياهتـشهب  زا  یکی  دوصقم  تسا . هتفگ  یلزتعم  مشاه  وبا  عمجم : َۀَّنَجلا 35 - َکُجوَز  َو  َتنَأ  نُکسا  دیامنن . یّلک 
ياهغاب زا  تسا  هتفگ  ملسم  وبا  دوب . دهاوخن  ندروخ  زا  عنم  فیلکت و  ياج  تسا  ناراکوکین  شاداپ  هک  دشاب  روظنم  نادواج  تشهب  نآ 

اطع و نب  لصاو  و  دـیبع ، نب  ورمع  يرـصب و  نسح  لثم  نیرّـسفم  رتشیب  و  شاب . اجنآ  رد  ترـسمه  اب  دـناهتفگ  مدآب  هک  تسا  هدوب  نیمز 
ربارب رد  اج  نآب  شرسمه  مدآ و  نداد  ياج  نوچ  یلو  تسا  نادواج  تشهب  نامه  دوصقم  دناهتفگ  بهذم  یلزتعم  دایز  يهّدع  یئاّبج و 

رد تشهب  اریز  تسین  فالخ  اجنآ  زا  اهنآ  جارخا  نآ  زا  سپ  ندروخ و  زا  عنم  فیلکت و  تسا  هدوبن  یگدـنز  نارود  يراکوکین  شاداـپ 
ادخ تسا  هتـشون  ةّوبنلا  باتک  رد  و  دوبن . طرـش  دجاو  زونه  مدآ  دوب و  دـهاوخن  اجنآ  رد  یفیلکت  تسا و  ینادواج  یگدـنز  لامعا  ربارب 

-1- نآرق . - تسا درمب  ناشهّجوت  تّمه و  اهنز  تسا و  لگ  بآب و  نادرم  تّمه  تهج  هکنیا  زا  مدآ  زا  ار  اّوح  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدآ 
! يراد تسود  ار  مدآ  دندیـسرپ  اّوح  زا  يرآ . تفگ  يراد ! تسود  ار  ترـسمه  دندیـسرپ  مدآ  زا  هکئالم  تشهب  رد  رارـسالا : فشک   35

اّوح دـیوگب  تسار  شرهوش  یتسود  رد  تسناوتیم  ینز  رگا  دـنتفگ : هکئالم  تفگن . تسار  دوب  رتشیب  وا  یتسود  هک  هکنیا  اب  هن ، تفگ 
تـسار ار  وا  دهاوخب  رگا  تسا  هدـش  تسرد  درم  يهدـند  زا  نز  تسا . هدرک  تیاور  ربمغیپ ص  زا  يرـصب  نسح  رخف : تفگیم . تسار 

. دنتفگ واب  هدش  هدیرفآ  نیمز  رب  تفالخ  يارب  مدآ  نوچ  يروباشین : ریسفت  دوشیم . دنمهرهب  وا  زا  دوشن  شضّرعتم  رگا  دنکـشیم و  دنک 
: تسا هدـش  تیاور  ع ]  ] رقاب ماـما  زا  عمجم : َةَرَجَّشلا 35 - ِهِذـه  ابَرقَت  ال  میدیـشخب . وتب  ار  اجنآ  دـنتفگن ، نک و  لزنم  اجنآ  رد  ترـسمه  اب 
تسا و هدوب  هحفص 50 ]  ] 29-1- نآرق  - یعطق يهفیظو  هک  تسا  فـالتخا  ناـمرف  هکنیا  زا  دوصقم  رد  دـیروخن و  تخرد  نآ  زا  ینعی 

ینعم رد  و  تسا . نیمه  هعیـش  ام  يهدـیقع  هکناـنچ  تسا  هدوب  یمازلا  ریغ  ّتقوم  تحلـصم  يارب  يروتـسد  اـی  تسا  هدرک  یناـمرفان  مدآ 
. تسا روگنا  تخرد  دناهتفگ : يّدس  دوعـسم و  هّللا  دـبع  تسا . مدـنگ  يهشوخ  دوصقم  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  تسا . فالتخا  زین  هرجش 

ملع تخرد  زا  تسا  هیاـنک  تسا : هتفگ  یبلک  تسا . روفاـک  تخرد  تسا : هدـش  تیاور  ع ]  ] ّیلع زا  تسا . ریجنا  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ 
: يروباشین دننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  هکئالم  تسا و  ینادواج  یگدنز  نآ  يهویم  هک  تسا  یتخرد  تسا : هتفگ  ناعذـج  نبإ  ّرـش . ریخب و 
ُناطیَّشلا 36- اَمُهَّلَزَأَف  دوبن . زیاـج  يدـیلپ  تشهب  رد  تسا و  هدـشیم  يدـیلپ  بجوم  هک  تسا  هدوب  یتخرد  نآ  تسا . هتفگ  سنا  نب  عیبر 

دناهدـناوخ مال  دـیدشت  اب  ّلزا ]  ] نارگید درک و  لیدـبت  يدوبان  لاوزب و  ار  اهنآ  تابث  ینعی  تسا  هدـناوخ  فلا  اب  اـمهلازا ]  ] هزمح عمجم .
دتسرف و اغوغ  رخآب  دزاسرب  شاهکلغـش  دزاونب  ار  یهر  لّوا  هک ز  رگن  بجع  هکنیا  رارـسالا : فشک   26-1- نآرق . - دنازغل ار  اهنآ  ینعی 

ناهودـنا مغب و  ار  ناشیورد  یئامنیم  نامـصخب  ار  ناتـسود  وت  یهلا  : » تفگ تقیرط  ریپ  درآ . باتع  ناگوچ  مخ  رد  دزادـنارب و  هتخاس 
، ینک ناـسحا  نادـنچ  يو  اـب  و  ینک ، مدآ  كاـخ ، زا  ینک  ناـمرد  دوخ  ینک و  هدـنامرد  ینک ، ناتـسرامیب  دوخ  ینک و  راـمیب  یهدیم .
و ینک ، ناـمیپ  يو  اـب  مدـنگ  ندروخاـن  ینک ، ناوضر  يهضور  شـسلجم  ینک ، ناـمهم  ار  وا  سودرفب  و  ینک ، ناوید  رـس  رب  شتداـعس 

راـک يدـنوادخ  ینک ، ناراـّبج  راـک  وـت  يراـّبج  ینک ، ناـیرگ  اـهلاس  ینک و  نادـنزب  ار  وا  هگنآ  ینک . ناـهنپ  بیغ  ملع  رد  نآ  ندروـخ 
! تشهب رد  ای  دوب  رتمامت  ایند  رد  یئوگچ  مدآ  رد  هک  دندیـسرپ  ار  تقیرط  ریپ  ینک . ناتـسود  اب  همه  گنج  باتع و  وت  ینک ، نادـنوادخ 

يراوخ زا  هک  يربن  ّنظ  ات  تفگ : هگنآ  قشع . تمهت  رد  ایند  رد  دوب و  دوخ  تمهت  رد  تشهب  رد  هکنآ  رهب  زا  دوب  رتمامت  ایند  رد  تفگ :
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مدآ هک  دـمآ  مدآ  يهنیـس  دزنب  قشع  یـضاقتم  دوب  مدآ  تّمه  ّولع  زا  هک  دوبن  دـندرک : نوریب  تشهب  زا  ار  وا  هک  دوـب  مدآ  هحفص 51 ] ] 
دوب زیچان  نآ  بنج  رد  تشهب  تشه  لامج  هک  تیاهنیب  دید  لامج  مدآ  يدـنامب ، مالّـسلا  راد  تمعنب  وت  دـندرک و  فشک  ینعم  لامج 

 || درورپ دـیاب  قشعب  ناج  ّدـبال  رگ  تخاب : دـیاب  هگرد  هکنیا  رب  تخاـب  یهاوخ  قشع  زگره  رگا  هک  تفرگ  يو  نماد  يو  گرزب  تّمه 
يارـس هکنیا  هک  وش  نوریب  تشهب  زا  يداهن  قشع  يوک  رد  مدـق  هک  نونکا  مدآ  هک  دـمآ  نامرف  دروخ . دـیاب  یئوت  نوچ  قشع  مغ  يراب 

رد رب  دمآ و  نم  ردب  تقشع  داب . الب  ماد  يهقلح  رد  ناقـشاع  قلح  هراومه  راک ! هچ  مالـسلا  راد  تمالـس  اب  ار  درد  ناقـشاع  و  تستحار ،
زا سپ  تشاگنب  نآ  زا  ار  مدآ  تشادرب و  كاخ  ياهضبق  نیملاـعلا  ّبر  هک  تسا  تسرد  ربخ  دز و  رد  ردـنا  شتآ  مدرکن  زاـب  رد   || دز 
هچ هار  نیردام  داز  دنشابن  دازیب  نارفاسم  ادنوادخ  تفگ : نیمزب  ات  دومرف  رفس  تشهب  زا  اریو  نوچ  هک  دیسر  یئاجب  یکیدزن  یخاتسپ و 
نآ رد  ار  وـت  اـم  درک  داـی  مدآ : اـی  تفگ  درک . نیقلت  ار  وا  دـنچ  یتاـملک  دیناونـشب و  ار  وا  شیوـخ  نانخـس  نیملاـعلا  ّبر  داد ! یهاوـخ 
رـس هکنآ  ٍتاِملَک ] ِهِّبَر  نِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  : ] تفگ نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  داعیم  اـم  رادـید  ار  وت  داـعم  زور  نآ  زا  سپ  تسا و  داز  ناتـسبیرغ 
لقت مل  فاق - تلاقف : یفق ، اهل  تلق  دق   ] دنامب هدیشوپ  یتسود  يهّصق  دتفیب و  نوریب  یتسود  رارسا  ات  دادن  نوریب  لیـصفت  تفگ و  هتـسب 

لامتحا اّما  تسین  قطان  نیاب  ریـسفت  نابز  هک  دناهتفگ  تراشا  لها  بیبحلا .] بلقل  اتاعارم  فقا » ال   » لقت مل  و  بیقّرلا ، یلع  ارتس  تفقو » »
« يریغ انیلع  رثؤت  نا  كاّیاف  يربخ  اموی  کنع  اوضاقت  نا  يدهع و  سنت  الف  يدنع  نم  تجرخ  اذإ   » دنیوگ عادو  تقوب  ناتـسود  هک  دنک 
اب وک  ملد  دهدیم . هحفص 52 ]  ] 528-485- نآرق  - باوج لاح  نابز  و  ینیزگن . ام  رب  يرگید  ینکن و  شومارف  ام  دـهع  ات  رگن  مدآ  اـی 

شومارف تدای  دوش  نوچ  لد  نآ  زا   || شوه  مه  یناج و  مه  وت  يار  وک  یلد  رگید  ياج  ددنب  رهم  هنوگچ   || رـسمه  تسا و  هارمه  وت 
مدآ نادنزرف  زا  یکی  نوچ  تفگ : ص ]  ] ادخ لوسر  هک  يردخلا  دیعس  وبا  هریره و  وبا  زا  تسا  تیاور  رد  تسا : هتشون  يزار  حوتفلا  وبا 
مدآ دنزرف  نم  رب  ياو  الیو  دیوگ  دریگ و  نتـسیرگ  دوش و  هرانک  اب  ناطیـش  دنکب  هدجـس  دسر و  هدجـس  ياجب  دـناوخب و  هدجـس  هروس 

تخرد زا  مدآ  رگا  تفگ : يراصب  نسح  مدش ]. خزود  قحتسم  مدرکن  هدجـس  نم  دش و  تشهب  ّقحتـسم  درک و  هدجـس  هدناوخ و  هروس 
ِضرَـألا ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  یلاـعت : هلوـق  یف   ] دـیرفآ نیمز  يارب  يار  وا  هکنآ  يارب  يداتـسرف  نیمزب  ار  وا  مه  یلاـعت  يادـخ  يدرکن  لواـنت 

حور ٌّوُدَع 36 - ٍضعَِبل  مُکُضَعب   204-164- نآرق . - دوب هدش  قلخ  نیمز  يارب  سپ  مهدیم  رارق  نیـشناج  هفیلخ و  نیمز  رد  ینعی  ًۀَـفِیلَخ ]
ٍتاـِملَک ِهِّبَر  نِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف   26-1- نآرق [. - ّودـع مکل  انا   ] تفگن دـنوادخ  هک  هّلل  دـمحلا  تفگ  دینـش  ار  هلمج  هکنیا  مدآ  نوچ  ناـیبلا :

تسا و لوبق  یّقلت  ینعم  نوچ  تسا  هدرک  تئارق  عوفرم  ار  تاـملک ]  ] تسا و هدـناوخ  بوصنم  ار  مدآ ]  ] يهملک ریثـک  نبإ  عـمجم : - 37
یتاملک دوش : نینچ  ینعم  دشاب و  لوعفم  ینعم  رد  لعاف  تسا  نکمم  هک  ادیز ] تیّقلت  دـیز و  یناقلت   ] دـنیوگیم نتفرگ و  تسا و  نیقلت 

زا دوـصقم  رد  تسا  فـالتخا  تفرگارف و  ار  یتاـملک  مدآ  ینعی  دـنا  هدرک  تئارق  تاـملک  بـصن  مدآ و  عـفر  اـب  نارگید  دیـسر و  مدآـب 
كدمحب کناحبـس و  تنا  ّالا  هلا  ّمهّللا ال  : ] تسا هدش  لقن  هلمج  دنچ  هکنیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  هدـش  نیقلت  مدآب  هک  یتاملک 

نم رب  دوخ  حور  زا  يدرک و  قلخ  ار  نم  وت  تفگ : مدآ  تسا  هتفگ  ساـبع  نبإ  رارـسالا : فـشک  خـلا ] یل  رفغاـف  یـسفن  تملظ  ّینا  ّبر 
دینش باوج  يدرک ! منوریب  هحفص 53 ]  ] 41-1- نآرق  - ارچ سپ  يداد  میاج  تشهب  رد  دوب و  نوزف  تمـشخ  زا  نم  رب  تتمحر  يدیمد 

نآ دـناهتفگ : تاـملک و  نآ  تسا  هکنیا  یلب  دینـش  باوـج  ینادرگیم ! رب  ار  نم  یگدـنب  منک و  هبوـت  رگا  تفگ  تیناـمرفان  یموـش  يارب 
انمَلَظ انَّبَر   ] تیآ تفگ : ریبج  دیعـس  تسا و  مولع  يهمه  مهف  يهلیـسو  هک  دوب  اب  فلا  فورح  تفرگارف  دوخ  يادخ  زا  مدآ  هک  تاملک 

مّود ملع  لّوا   16-1- نآرق . - دوشیم مهارف  هلیسو  هسب  هبوت  یلازغ ج 4 ص 2 . مولعلا  ءایحا  ِهیَلَع 37 - َباتَف   32-5- نآرق . - هدوب انَسُفنَأ ]
ملع هکنیا  نوچ  وا و  يونعم  يّدام و  تـالامک  وا و  ناـیم  تسا  ياهدرپ  هک  هاـنگ  ناـیزب  دوشیم  ملاـع  لّوا  ناـسنا  اریز  لـمع  مّوس  لاـح و 

هک تسا  ینامیشپ  لاح  تسا و  مّود  يهبترم  هکنیا  دوشیم  نامیشپ  دنکیم و  نزح  فسأت و  دیلوت  دش  وا  کیرحت  بجوم  دش و  تیوقت 
: رخف لمع . نارود  تسا و  مّوس  يهبترم  دوخ  هک  هتشذگ  یفالت  هدنیآ و  رد  يراد  دوخب  دوش  مزاع  درادرب و  تسد  هانگ  زا  دنکیم  راداو 

تسد زا  تابجاو  ماجنا  هدنیآ 3 - رد  كرت  گنهآ  هتشذگ 2 - رب  ینامیشپ  دنامهفیم 1 - ینعم  شش  هبوت  تسا : هتفگ  يرـصم  نونلا  وذ 
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تاعاط یخلت  ندـناشچ  مارح 6 - زا  دوـلوم  نوـخ  تشوـگ و  بوذ  هتـشاد 5 - اور  مدرم  يوربآ  لاـمب و  هک  یئاهمتـس  ناربـج  هداد 4 -
هبوت راب  دنچ  هکنآ  فیلکت  تسا  یچ  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هک  تسا  تیاور  تسا و  هدیـشچ  ار  تیـصعم  ینیریـش  هک  روطنامه 
رگید مرادن و  ار  ناسنا  نینچ  اب  تمواقم  يورین  دیوگ : وا  هک  دنک . هتـسخ  ار  ناطیـش  هک  دنک  هبوت  نادـنچ  دومرف : تسکـش ! هبوت  درک و 
نینا زا  دزرل  شرع  تسپ  هظحل ز  کیب  دزات  کلف  رب   || تسا  بکرم  بیاجع  هبوت  بکرم  تسا : هتفگ  يونثم  نایبلا : حور  دـنزن . شلوگ 

، ینامیشپ ینامرفان ، شرافس ، یشومارف  ناطیش ، يهسوسو  عونمم ، تخرد  ناتـساد  لالظ : یف  نینا  ینامیـشپ  زا  درآ  رب  نوچ   || نیبنذملا 
هاگیاجب هداـمآ  هدومزآ و  نآـب ، زهجم  هحفـص 54 ] ار [  یمدآ  دـنوادخ  هک  هدـش  ون  رّرکم و  راـب  نیدـنچ  تسا  ياهبرجت  یگلمج  هبوـت ،

و رذح . رب  نآ  رارکت  زا  دشاب و  هدیزرو  دوب  دـهاوخ  نآ  راتفرگ  هتـسویپ  هک  اهدـمآ  شیپ  نینچ  يارب  ات  داتـسرف  نیمز  يور  وا و  تفالخ 
رگید نآرق و  يهتفگ  هکنیا  تسا ! هدوب  هنوگچ  نانخس  نآ  تسا و  هدوب  اجکب  تشذگرس  هکنیا  ناطیـش و  مدآ و  هکئالم و  تشهب و  ایآ 

قیاقحب اههتفگ  هنوگنیا  هچنآ  و  دـسرن . نآـب  يزیچ  وا  ملع  زج  هک  تسا  يدـنوادخ  بیغ  ملاـع  زا  تسا  ناوارف  نآرق  رد  هک  نآ  دـننامه 
دناسریم ار  یمدآ  شزرا  يوخ و  دهدیم و  ناشن  رگیدکی  اب  ار  تادوجوم  طباور  دنکیم و  حالـصا  ار  ام  يهشیدنا  دنکیم و  هراشا  دوجو 

ًاعیِمَج 38- اـهنِم  اوُِطبها  میریذـپیمن . میباـیرد ، میناوتیمن  نوچ  هک  تسا  یناداـن  نآ ز  راـکنا  هّتبلا  تسا و  اهناتـساد  هکنیا  زا  اـم  يهرهب 
نامسآ زا  ندمآ  دورف  يارب  مّود  نامسآب و  تشهب  زا  ندمآ  دورف  يارب  لّوا  رد  اوُِطبها ]  ] يهلمج رارکت  تهج  تسا  هتفگ  ّیلع  وبا  عمجم :

. - تسا یئامنهار  فیلکت و  حیـضوت  نایب و  يارب  مّود  تسا و  توادـع  لاـح  ندرک  نشور  يارب  لّوا  دـناهتفگ : یـضعب  نیمز و  رب  تسا 
لاح نابز  نآ  زا  شطوبه  تشهبب و  مدآ  دورو  يهّصق  یعاد : رخف  يهمجرتب  يدنه  ناخ  دمحا  دیـس  ریـسفت   88-78- نآرق -23-1- نآرق

 || تسا هدوب  یتـشهب  شوخ  رداـم  ناـماد  یلفط و  رعـش : تسا . تشهب  رد  تسا  هدـشن  فیلکت  يهلحرم  دراو  اـت  هک  تسا  ناـسنا  ترطف 
دـنام و نوصم  یلّوا  ارچ  دـندرک  ینامرفان  ود  ره  سیلبا  مدآ و  دـنتفگ : رارـسالا : فشک  میدـش  نادرگرـس  میتشگ  ناور  دوخ  ياپب  نوچ 

تـسا تنعل  نآ  يازـس  هک  دوب  توخن  ربـک و  زا  یمّود  ترفغم و  لـباق  دوب و  توهـش  زا  یلّوا  هک  تسا  هکنیا  باوج  دـش ! نوعلم  یمّود 
تـسا هکنیا  باوج  دناهدوسآ ! دـننکیم و  هانگ  نارازه  هزور  همه  وا  دالوا  یلو  دـندرک  نوریب  تشهب  زا  شزغل  کیب  ار  مدآ  ارچ  دـنتفگ 

ّقح برق  اب  شزغل  کی  تنحم و  ياج  تسا و  هدکمغ  هک  دنتـسه  كاخ  ملاع  رد  شدالوا  یلو  درک  ینامرفان  ّقحب  برق  ماقم  اب  مدآ  هک 
ینادـیمن رگم  دینـش  باوـج  يدرک ! نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  ارچ  دیـسرپ  ادـخ  زا  میهاربا  يراـتفرگ و  رد  یـصاعم  يهمه  زا  تسا  رتـالاب 

هک دش  رام  مکش  رد  وا  دندادن  شهار  هکئالم  دوش  تشهب  لخاد  تساوخ  ناطیش  دناهتفگ  و  تسا ! تخس  ناتـسود  هحفص 55 ] يافج [ 
گنر و يوب و  هچ  نیبب  هک  داد  اّوحب  لوا  عونمم  تخرد  يهویم  زا  دـش و  تشهب  دراو  هلیـسو  نیاب  رتش و  دـننام  تشاد  اپ  تسد و  راـهچ 
مدروخ و نم  تفگ  مدآب  دیدن و  نایز  دروخ و  نآ  زا  اوح  سپ  دناهدرک  مورحم  یتمعن  نینچ  زا  ار  وت  هک  تسیرگ  وا  دزن  رد  دراد و  هزم 

دـشاب حالـص  رب  اوشیپ  هک  هاگنآ  ات  وریپ و  اوح  دوب و  اوشیپ  مدآ  هک  هدوب  نآ  شتهج  دـش  رادومن  شنایز  دروخ  مدآ  نوچ  مدـیدن  ناـیز 
ار ملاظ  دنکیمن  كاله  دنوادخ  دومرف  ربمغیپ  تسا . مولعم  ناوریپ  راک  يهجیتن  دش  فرحنم  هار  زا  اوشیپ  نوچ  دـشابن و  بیـسآ  ار  وریپ 

گرمب راـب  نیدـنچ  هک  مینک  نارگ  وت  رب  ناـنچ  ار  نداز  درد  دـنتفگ  ار  اّوح  يازـس  هک  دـناهتفگ  دـشاب . تسار  هارب  اوـشیپ  هک  هاـگنآ  اـت 
ناهفـصاب و رام  هدجب و  اوح  دندمآ  نیمزب  نوچ  دـشاب و  كاخ  وت  كاروخ  یـشاب و  مورحم  یبوخ  ره  زا  دـنتفگ  ار  رام  يوش و  کیدزن 

هکنیا هک  دـیئاسیم  نامـسآب  شرـس  هک  زارد  شتماـق  دوب و  يدـنه  زوج  زا  شکاروخ  تفرگ و  رارق  بیدـن ] رـسب   ] مدآ قرـشمب و  سیلبا 
شنیمز نشور و  ار  اجنآ  ياهراوید  هک  دنداد  مدآب  تشهب  رد  يرتشگنا  دنیوگ : تسا و  نآ  زا  مدآ  ینب  علص ]  ] ای رـس و  ولج  يوم  شزیر 

اهنیا دنداد . نامیلـسب  هکنآ  ات  دوب  شرع  قاس  رد  دـش و  نوریب  وا  تسد  زا  رتشگنا  نآ  دـش  جارخا  تشهب  زا  نوچ  درکیم و  يوبـشوخ  ار 
یناسفن ياههدافتسا  میدق و  ناگدنسیون  رکف  زرطب  تسا  هّجوت  يارب  هّکفت  عونت و  رب  هوالع  هک  رارسالا  فشک  زا  اههناسفا  هکنیا  لقن  دوب 

اب ّيده ]  ] یـضعب تسا و  هدش  لقن  ای  نوکـس  جرعا  زا  دناهدرک و  تئارق  ای  حتف  اب  اهیراق  مومع  عمجم : َيادُه 38 - َِعبَت  نَمَف  یعامتجا . و 
تسا و ناربـمغیپ  يادـتقا  يدـه ]  ] يهملک زا  دوـصقم  و  ّيدـل .] و  ّیلع ،  ] لـثم تسا  لیذـه  يهلیبـق  تغل  هکنیا  دـناهدناوخ و  اـی  دـیدشت 
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تسا و هدـناوخ  بصن  اـب  ار  فوخ ]  ] يهملک بوقعی  عـمجم : مِهیَلَع 38 - ٌفوَخ  ـالَف   22-1- نآرق . - یهلا نیهارب  هـلدا و  زا  يریگلاـبند 
هتفگ ّهبر ] رما  نع  قسفف  ّنجلا  نم  ناـک   ] ینعم رد  مجنپ  دـّلجم  رد  يونثم  هحفص 56 ]  ] 21-1- نآرق . - دـناهدناوخ عفر  نیونت  اب  نارگید 
مرگ تشگ و  مرن   || دنامن  خی  شباتفآ  دـش ز  ربخ  نوچ  باتفآ  خـی ز  تلفغ  نوچ  دـمجنم   || بابل  زا  تلفغ  تسیچ  ّربکت  هکنیا  تسا :

: هیآ دـنچ  هکنیا  رد  هاشیلع  یفـص  ریـسفت  لامک  ار  نخلگ  تسا  نیک  رـس  هک ز   || لام  هاـج و  هشیمه  دـیوج  ناز  ربگ  دـنار  زیت  تشگ و 
باجح رد  ینعم  كاردا  دوب ز  ات   || باسن  هّیـضرا  كالما  زا  دب  هن  سیـسخ  نآ  ّربکت  درک و  ابا  هک   || سیلبّالا  مامت  نآ  دندرک  هدـجس 

هن دـنک  ناج  لد و ز  مدآ ز  يهدجـس   || دـنک  ناعذا  رگم  ات  ّتبحم  زا  رهقب  وا  رما  ناعذا  دـنک  اـت   || رهبب  وا  ضحم  يهّیـضرا  دوبن  سپ 
زا سیلبا  سنج  دش  ادج  ناز   || کحم  دـب  انامه  مدآ  هدجـس  شیوخ  يانکـس  زا  دز  رتالابب  رپ   || شیوخ  ياج  دـناد  هک  یـسنج  نانچ 

يدوب ناشحور  نامساک   || مانب  اّوح  مدآ و  دنـسفن  بلق و  نایم  رد  مه  کحم  نآ  راچان  تسه   || ناهج  رد  ّقح  زا  دشاب  هفیلخ  ات  کلم 
هکنیا دتفا ز  مدآ   || بضغ  دمآ  رام  سواط و  نآ  توهـش  نانج  زا  دعب  ثعاب  دـش  وا  برق   || نامگیب  تعیبط  دـمآ  تخرد  نآ  ماقم و 

اب ! || تفگ  هچ  مدآ  اب  هک  وگ  هکنیا  زا  رذگب  نطو  يریگ  متساوخیم  نیمز  رد   || نم  هک  ینعی  اوطبها  انلق  قح  تفگ  بعت  دص  ردنا  ود 
هار هکنیا  دوب  سیلبا  اوشیپ  دوجو  رارسا  زا  دوب  یفخم  هچنآ   || دوهـش  ردنا  فشکنم  مدآ  رب  دش  تفگ ! هچ  مدمه  دش  هک  تبون  نآ  يو 

رسب رـس  دمهف  هکنآ  زا  بجتحم  دوب  لقع  اب  نانعمه  دناوت  یک   || دوب  لقن  رد  وا  وچ  یمهو  يهّوق  ار  هاج  يهکیبش  دمآ  راکـشوک   || ار 
شناوخیم نآ  هن  دـشاب  هکنیا  هن  نوچ  حور  لقع و  رون  ار ز  مدآ  لضف   || حوتف  رد  دـمهف  هک  هیوامـس  زن  روص  كارداب  ار  یناعم  نآ  ||  

سفن هک  ات  درپ  اجیب  نوچ  تسین  شلقع  ّرف   || درپ  الاب  رب  لفس  زا  مهو  غرم  هحفص 57 ] نئمطم [  لقع  سفن و  زا  تسا  شکرس   || ّنج 
رد ياهناگیب  ّقح  شهاج ز  دـساح   || ياهنازرف  دوب  شرما  عباـت  تسا  همهاو  شکرـس  تسا و  لـقع  شعباـت   || تسا  همدـمد  رد  هقطاـن 
داد لیـصفت  دـصب  تنیز  ار  مسج   || داد  لیوست  زا  شزغل  سپ  ناشمهو  مکح  یناـعم و  ناوخ  زا  توق   || مه  دـندروخیم  سدـق  تشهب 

يدش نوزفا  وچ  ام  يوس   || يوش  عماج  يهخـسن  اجنآ  رد  ات  نورب  ّتنج  زا  دوخ  ار  مدآ  تساوخ   || نوسف  تسا و  هناهب  مدنگ  ندروخ 
هناریو هکنیا  زا  دنک   || تشگزاب  ّقح  رب  درم و  اهاوه  زا  تسا  مدآ  ّرـس  داجیا و  ثعاب   || تسا  ملاع  ناج  هک  دب  یمالک  نآ  يوش  عجار 

راد ریگ و  يهجیتن  رخآ  تیآ  نیاب  لالظ : یف  تسا  نتـسویپ  دوخ  لـصا  ماـقم  رب   || تسا  نتـسر  تعیبط  مدآ  زا  هبوت  تشگ  زابهـش  لد ،
یگدنز و یگریچ و  هار  تسا  هدش  ادیپ  دوخ  هک  مد  نآ  زا  دـباییمرد  یمدآ  تسا و  یگدـنز  يهکرعم  زاغآ  دوشیم و  رادومن  هتـشذگ 
زا رگید  ملاع  زا  بیغب و  ناـمیا  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تاـیآ  يهلاـبند  رد  اـم : نخـس  تسا . هدوب  زاـب  شولج  رد  يدوباـن  ناـیز و  هار  مه 

دوهی و زین  تسا و  هتشاد  راک  رـس و  میدق  زا  ناطیـش  کلم  تاملک  اب  هک  ار  برع  اههیآ  هکنیا  رد  دش  ماجنا  نیمز  نامـسآ و  يهدننیرفآ 
هکنیا هک  هکنیا  هب  دـنکیم  هّجوـتم  دناهتـشاد  یئانـشآ  تشهب  زا  جورخ  ناطیـش و  مدآ و  اـب  تاروـت  هار  زا  نـید و  رظن  زا  هـک  ار  يراـصن 

ناشرظن رد  هتشادن و  یشّحوت  نآ  لوبق  زا  مه  اهنآ  دیـشاب و  دقتعم  نآب  امـش  دیاب  هک  تسا  يرگید  بلطم  کیب  هتـسباو  دیاقع  تاملک و 
ضارتعا دیدرت و  چیه  بلاطم  هکنیا  رد  دناهتشاد  ربمغیپ ص  صخشب  هک  ینامیا  اب  ناناملسم  صوصخب  تسا  هدوب  شریذپ  لباق  لوبقم و 

نامدرم هدرک  فیصوت  هباشتم  مکحم و  هب  تایآ  میسقت  رد  هکنانچ  هدش  هدوتـس  نیملـسم  شریذپ  میلـست و  نیمه  نآرق  رد  دندرکیمن و 
هحفـص 58] تسا [  راوتـسا  ناشنامیا  هکیئاـهنآ  یلو  یئوج  هنتف  يارب  هباـشتم  تاـیآ  زا  دـننکیم  يریگ  لاـبند  هک  ار  نیبدـب  كاـکش و 
وا تالوهجم  يهرئاد  دوریم  رتالاب  رـشب  تامولعم  حطـس  هچ  ره  مینیبیم  زورما  دـنراد . نامیا  نآب  تسا و  ادـخ  بناـج  زا  همه  دـنیوگیم 
ارنآ مه  ام  سپ  تسین  نکمم  نآب  ناسنا  يهطاحا  دودحمان و  شنیرفآ  ملاع  نوچ  دـنکیم . فارتعا  رتشیب  دوخ  ینادانب  دوشیم ، رتعیـسو 

هتخومآ واب  ینعی  يوَهلا ] ِنَع  ُقِطنَی  اـم  َو  يوُقلا ...  ُدـیِدَش  ُهَمَّلَع   ] هک تفگیم  تسار  دـیمهفیم و  ربمغیپ  هک  دـنتفگ  اـهنآ  هک  میئوگیم 
فــشک يهزیگنا  يواـکجنک و  ّسح  نوـچ  یلو  دــیوگیمن  يزیچ  دوـخ  شهاوـخ  لـیمب و  سپ  تـسا  قئاـف  زیچ  هـمه  رب  هـکنآ  تـسا 

هکنیا تقوچیه  دـیاش  دوـش و  شریگتـسد  يزیچ  بلاـطم  هکنیا  زا  دـیاش  اـت  وـگتفگ  رکفب و  دـنکیم  راداو  ار  ناـسنا  هشیمه  تـالوهجم 
- نآرق -310-283- نآرق : - میئوگیم مه  ام  دناهتـشاد  هنیمز  هکنیا  رد  يراکفا  نارگید  هک  يروط  ناـمه  سپ  دوشن . مارآ  وا  يهتـساوخ 
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تسا و كاخ  يهرک  هکنیا  تادوجوم  ریاس  زا  رترب  وا  هک  دوش  رادربخ  یمدآ  ات  دـننکب  مدآب  هدجـس  هک  دـش  رما  هکئالمب  - 1 344-315
هدافتسا نآ  زا  دنادب و  ردق  مه  وا  دیاب  سپ  هدش  هدروآ  وا  نامرف  تحت  دنتسه و  نتورف  عضاوتم و  وا  شیپ  تعیبط  ياوق  اههدیرفآ و  همه 
نوداـقنی يا   ] تراـبع نیاـب  دجـس ]  ] يهداـم رد  هدرک  لـقن  یلع  وـبا  خیـش  زا  نیرحبلا  عـمجم  رد  یحیرط  خیـش  ینعم  نیمه  ریظن  دـنک و 

اهنآ لیم  قباطم  هاوخ  دنک  داجیا  اهنآ  رد  دهاوخب  هچنآ  يارب  دنتسه  رادربنامرف  اهنآ  ینعی  اوبا ] ما  اوءاش  هلاعفا  نم  مهیف  هدارا  ام  ثادحال 
هدجـس هکئالم  يهمه  - 2 دـنامهفیم . یبوخب  ار  ام  دوصقم  تاملک  هکنیا  کی  کـی  رد  ّتقد  اـب  هک  دـشاب . ناـشلیم  فلاـخم  اـی  دـشاب 

اـهیدوبان و رورـش و  اهیدـب و  مینادـب  دـیاب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  دوب ، رفاـک  درک و  يزارفندرگ  يراددوـخ و  هک  سیلبا  رگم  دـندرک 
هک تسا  هکنیا  يارب  مینادیم  دـب  ار  هچنآ  تسین و  هناگادـج  يهتـسد  درادـن و  لقتـسم  یجراخ  دوجو  تسا  دنـسپان  هچ  ره  اهتیمورحم و 
 ] تیدوجوم دوخ  يدـب  میاهتفگ  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  دوشیم و  هدـید  یتسین  يدوبان و  کی  وا  يهلابند  رد  و  تسا ، یفنم  رما  ببس 

مینک وجتـسج  یتسیاب  میتفای  دب  اریزیچ  ره  رگید  ترابعب  ای  دوشیم و  یتسین  داسف و  بجوم  هچنآ  ینعی  دـب  و  درادـن . ّصاخ  هحفص 59 ]
دنکیم و یتحاران  شیاسآ و  بلس  نوچ  تسا  دب  يرامیب  تسا . نشور  رایـسب  بلطم  هکنیا  لیلد  لاثم و  تسا و  يزیچ  يدوبان  ّتلع  هک 
رگ دشاب و  ام  تایح  ای  شیاسآ  بلس  هک  تسا  یفنم  تلاح  بجوم  نوچ  مینادیم  دب  ار  رام  دوشیم و  یتمالـس  یتحار و  یتسین  بجوم 
زین تسناد و  ناوتیمن  دـب  ار  نآ  مینکن  ناسنا  اب  وا  یفنم  يهطبارب  رظن  رگا  هک  هدـنز  تادوجوم  ریاس  دـننام  تسا  يدوجوم  کی  راـم  هن 

توافت هجو  چیهب  دوخ  یتایح  طیحم  رد  دوجوم  ود  هکنیا  مینکب  ناسنا  يارب  يهدافتـسا  ّتیلباق  زا  رظن  فرـص  رگا  مه  ار  نابایب  ياهکبک 
لماوع نامه  هک  هدوب  کبک  شیادیپ  بجوم  هچ  ره  ینعی  دوخ  يارب  دنبوخ  ود  ره  هکلب  دنتسین  يدبب  فیـصوت  لباق  مادکچیه  دنرادن و 

یفنم ّتیـصاخ  بجوم  دوشیم  ربارب  ناسنا  اب  هکنوچ  ّطقف  هدرک و  داجیا  ار  وا  هداـتفا و  راـکب  لـماوع  ناـمه  مه  راـم  يارب  دـشاب  تعیبط 
موکحم شدوخ  دودح  رد  هتفای و  شیادیپ  تعیبط  تابجوم  يهطساوب  میجنـسب  هک  ار  هچ  ره  سپ  دوشیم  هدرمـش  دب  واب و  تبـسن  تسا 

يهتـسیاش تشز و  ترارـش  يارب  وج  هدبرع  زا  ندز  وقاچ  الثم  مینادیم  دب  ار  نآ  ام  تشاد  یفنم  ّتیـصاخ  ام  يارب  نوچ  تسا و  یبوخب 
دوـجوم و ره  رد  هکنآ  هصـالخ  سپ  تسا  ینادردـق  يهتـسیاش  هدیدنـسپ و  یحاّرج  لـمع  يارب  رتـکد  زا  لـمع  نیمه  تسا و  تازاـجم 

هکنیا يونثم  رد  درادن  یصوصخم  موهفم  يدب  هن  رگ  میرامـشیم و  دب  ار  نآ  ام  دش  هدهاشم  يدوبان  ّتیـصاخ  یفنم و  ریثأت  رگا  هدیرفآ 
تسین رهز  دنق و  چیه  هنامز  رد  نادب  مه  ار  هکنیا  دشاب  تبسنب  دب   || ناهج  رد  دشابن  قلطم  دب  سپ  تسا . هدرک  نشور  روطنیا  ار  بلطم 

 || غاب وچ  ایرد  دوب  ار  یبآ  قلخ  تامم  دمآ  یمدآ  اب  شتبـسن   || تایح  دشاب  ار  رام  نارام  رهز  تسین  دـنب  ار  رگد  ناو  ار  یکی  ناک  ||  
هکنیا زا  سپ  هحفـص 60 ] رازه [  دـص  اـت  یکی  زا  هکنیا  تبـسن   || راـک  درم  يا  رمـشیم  رب  نینچمه  غاد  درد و  نآ  دوب  ار  یکاـخ  قـلخ 

نایرگشل نوچ  تسا  هدش  هدروآ  دودحم  درفم و  ظفلب  سیلبا  یلو  تسا  هدش  هتفگ  دودحمان  عمج و  تروصب  هکئالم  میئوگیم : همّدقم 
يدب ّرـش و  ینعمب  دشاب  قتـشم  سلب  زا  رگا  هک  سیلبا  تسا و  دودحمان  نامدآ  لقع  يهدنـشخب  ياهورین  ای  تعیبط  يهلماع  ياوق  ای  ادخ 

يهراّما سفن  ای  نامرح و  ّرش و  بجوم  ای  یفنم  ّتیصاخ  نامه  سپ  تسا  يدیماان  ینادرگرس و  ینعمب  دشاب  قتـشم  سلبا  زا  رگا  تسا و 
سپ تسا  هدـش  هدروآ  درفم  ظـفلب  مّود  عمج و  تروصب  لّوا  هک  تسا  هکنیا  تسا  یفنم  كّرحم  کـی  هلیـسو و  کـی  هک  تسا  یناـسنا 
نوچ دومن و  يزارف  ندرگ  یچیپرـس و  ّرـش ، یفنم و  ّتیـصاخ  هکنیا  یلو  دـندش  نتورف  وا  يارب  ناسنا  نامرف  تحت  هلقاـع  هلعاـف و  ياوق 

هک یهابت  شوب و  داسف و  نوک و  یلک  لصا  نامه  تسا و  هدش  یفّرعم  رفاکب  هک  تسا  هکنیا  دوب  وا  لماکت  ناسنا و  تایح  لصا  اب  یفانم 
زا هلقاع  ياوق  تعاطا  هکئالم و  يهدجس  نامه  وا  لامک  اقب و  زین  مدآب  تبسن  تسا  نایرج  رد  هشیمه  نیمز  يهرک  ياههدیدپ  يهّیلک  رد 
زا عنام  هک  تسا  یلبنت  صرح و  توهـش و  ّرـشب و  كّرحم  یفنم و  ّتیـصاخ  ناطیـش و  ینامرفان  نامه  شیهاـبت  داـسف و  تسوا و  ناـمرف 
هک درک  شهاگآ  دنتسه  وا  رادرب  نامرف  عیطم و  یناسفن  یعیبط و  ياهورین  هک  ار  ناسنا  درک  هاگآ  نوچ  سپ  دشابیم . وا  لماکت  یّقرت و 

یشوخ ياج  زا  هیانک  هک  غاب  رد  شرـسمه  اب  داد  نامرف  ار  وا  رارـسا  نیاب  عالّطا  زا  سپ  دراد و  رارق  مه  یتسین  يراگزاسان و  ربارب  رد  وا 
اب یتسیاب  راچان  مه  وا  تسا  هداـم  رن و  زا  هک  تاـیح  یمومع  لـصاب  هّجوت  اـب  دوش و  دـنمهرهب  زیچ  همه  زا  دریگب و  ياـج  تسا  يداـش  و 
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تسا و هدش  هداهن  یلقع  یعیبط و  ياهورین  رب  یگریچ  وا  تشونرس  رد  نوچ  و  هلقاع . هلماع و  ياوق  زا  يربنامرف  اب  یلو  دشاب  دوخ  تفج 
نآب یکیدزن  اریز  دنک  يرود  دوشیم  يدوبان  یتسین و  بجوم  دراد و  یفنم  ّتیصاخ  هک  هچنآ  زا  دیاب  سپ  يدوبان  یفنم و  ّتیصاخ  مه 

ّتیـصاخ سیلبا و  یلو  تسا  ّتیناسنا  لـماکت  يهجرد  زا  ّتیمورحم  يدوباـن و  مه  ملظ  متـس و  دـنکیم و  يراکمتـس  هب  راداو  ار  ناـسنا 
نوریب یسفن  یلقع و  ياوق  رب  یهدنامرف  هکئالم و  يهدجس  یشوخ و  غاب و  نآ  زا  دنازغل و  ار  شرـسمه  مدآ و  درک و  ار  دوخ  راک  یفنم 

ّتیمورحم شزغل و  يارب  وا  ندش  کیدزن  طقف  تسا  ّتیمورحم  يدوبان و  یتسین و  ّتیصاخ  سیلبا  نوچ  درک و  شمورحم  هحفص 61 ] ] 
يریگولج تخردب  یکیدزن  زا  تسا و  هدـشن  هتفگ  غاب  زا  اهنآ  جورخ  يارب  رگید  ببـس  اجنیا  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دوب و  یفاک  اهنآ 

هک تسا  ياهطـساو  دشاب  ناطیـش  هک  كرـش  بجوم  یفنم و  ّتیـصاخ  ای  هراّما  سفن  دشاب و  ناسنا  هک  مدآ  نایم  هکنآ  يارب  تسا  هدـش 
هک تسا  هدـش  تخردـب  هیبشت  دراد  ماسقا  عاونا و  اههخاش و  اههبعـش و  یمدآ  ياهـشهاوخ  نوچ  تسا و  یناـسنا  تـالیامت  اههتـساوخ و 

فداصت اب  تعیبط  نوناق  قبط  میتفگ : اهنآب  ّتیمورحم  شزغل و  هکنیا  يهلابند  رد  دوشن و  ادیپ  یفنم  دب و  جیاتن  ات  دش  کیدزن  اهنآب  دیابن 
هکنیا زا  سپ  دیاهدرک و  مهارف  ار  رگیدکی  اب  ینمـشد  بجوم  دوخ  هک  دـیئآ  دورف  دـینک و  لزنت  هبترم  يدـنلب  یـشوخ و  هکنیا  زا  یفنمب 
یگریت نیمز و  اب  دیتسه و  مورحم  شیاسآ  غاب و  زا  رگید  دوب و  دهاوخ  نیمز  يور  رد  یگدنز  درم  نز و  امـش  يارب  هدـنیآ  رد  فداصت 

هک تردق  یئاناوت و  بجومب  ناسنا  نوچ  دودـحم و  ماگنه  نّیعم و  تّدـم  ات  تشاد  دـیهاوخ  راک  رـس و  يدوبان  ّتیمورحم و  تابجوم  و 
دادعتـسا و ندرب  راکب  يهلیـسو  هک  تفرگارف  دوخ  راـگدرورپ  زا  یتاـملک  نیمز  يور  رد  تسا  تردـق  رهظم  هفیلخ و  هدـش  تیاـنع  واـب 
زا دعب  و  دنک . يریگولج  دربیم  ّتیمورحم  يدوبان و  يوسب  ار  وا  زاب  هچنآ  یفنم و  تابجوم  زا  دـناوتب  ات  دوب ، لمع  ملع و  رد  وا  یئاناوت 

ار وا  يهبوت  مه  دـنوادخ  دوخ  ّتیمورحم  تابجوم  یفنم و  يوسب  هّجوت  زا  تشگزاب  درک و  هبوت  دوخ  راـک  لـئاسو  تاـملک و  نتفرگارف 
لزنت شیاسآ  غاب و  يانکس  يهبترم  زا  هک  میتفگ  مه  زاب  و  درکن - بلس  وا  زا  ار  دیفم  تبثم و  فرطب  شبنج  لماکت و  لئاسو  تفریذپ و 

يوریپ میاهدرک  مهارف  امـش  يارب  هک  تسار  هار  تیاده و  تابجوم  زا  دیرادرب و  مدق  یگدنز  ّتیمورحم  تفرـشیپ و  ياههار  رد  دینک و 
سیلبا و اب  فداصت  زا  عنام  تیاده  لئاسو  زا  يوریپ  اریز  دـشابن  امـش  يارب  سرت  هودـنا و  دـیوش و  دـنمهرهب  یـشوخنامه  زا  زاب  ات  دـینک 

یناطیـش یـسیلبا و  ّصاوخ  ّتیمورحم و  تابجوم  یپ  دـندرک و  یچیپرـس  هک  یئاـهنآ  یلو  تسا . یفنم  ّتیـصاخ  ّتیمورحم و  تاـبجوم 
هدومن و وغل  ار  هکئالم  يهدجس  تفالخ و  ماقم  یلوا و  ياهیرترب  تابجوم  نآ  اریز  دوب  دنهاوخ  هحفص 62 ] راتفرگ [  هشیمه  يارب  دنتفر 

تسا لماک  یشوخ  هک  تشهب  رد  يانکس  هکئالم و  يهدجس  هک : تسا  هکنیا  بلاطم  هکنیا  يهمه  يهصالخ  دناهدرکن و  هدافتسا  نآ  زا 
شنیرفآ رد  فلتخم  نکمم و  ياهورین  یگدـنیامن  تردـق و  تیرهظم  نیمز و  رد  تفالخ  هک  وا  شنیرفآ  نوچ  تسین  نکمم  رـشب  يارب 

زا سپ  تسا  نیمز  يور  رد  یگدـنز  مزلتـسم  اهیراتفرگ  هکنیا  تسا و  ّتیمورحم  ینادرگرـس و  تریح و  سیلبا و  اب  نورقم  راـچان  تسا 
یگدـنز تبـسانمب  شیاـسآ  تشهب و  منیرفآیم و  یفنم  تبثم و  تاـبجومب  ینعی  منکب  مهاوخیم  نیمز  رد  هفیلخ  ار  مدآ  تفگ  هک  لوا 

زا تسین  نکمم  یگـشیمه  تخاونکی و  یگدنز  روط  نآ  ندب  نامتخاس  هکنیا  اب  دـیمهفب  امـش  هک  تسا  هدرب  مسا  یلقع  ناکما  هدـنیآ و 
نیمز هک  دـیئآ  دورف  نیمزب  تفگ  تسا و  ینادرگرـس  تریح و  ناـمه  نیمز  هکنیا  تاـیح  مزاوـل  هک  تفگ  سیلبا  يهملک  تـهج  نـیمه 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتفر  نیئاپ  الاب و  ندش و  روجب  روج  اهیراتفرگ و  ندمآ و  دورف  تایح و  یگریت و 

ات 46] تایآ 40  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

اِمل ًاقِّدَـصُم  ُتلَزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو  [ 40  ] ِنُوبَهراَف َياّیِإ  َو  مُکِدـهَِعب  ِفُوأ  يِدـهَِعب  اُوفوَأ  َو  مُکیَلَع  ُتمَعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِعن  اوُرُکذا  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  اـی 
َنوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  َّقَحلا  اوُُمتکَت  َو  ِلِطابلِاب  َّقَحلا  اوُِسبَلت  َو ال  [ 41  ] ِنوُقَّتاَف َياّیِإ  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتشَت  َو ال  ِِهب  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال  مُکَعَم 

الَف َأ  َباـتِکلا  َنُولتَت  ُمتنَأ  َو  مُکَـسُفنَأ  َنوَسنَت  َو  ِِّربلاـِب  َساـّنلا  َنوُُرمأـَت  َأ  [ 43  ] َنیِعِکاّرلا َعَم  اوُعَکرا  َو  َةاـکَّزلا  اوـُتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُـمِیقَأ  َو  [ 42]
مُهَّنَأ َو  مِهِّبَر  اُوقـالُم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  [ 45  ] َنیِعِـشاخلا یَلَع  ّالِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـسا  َو   583-1- نآرق [ - 44  ] َنُولِقعَت
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زا ِنُوبَهراَف - ارم - َياّیِإ : نداد . ماجنا  ینعمب  ءافو  ردـصم  زا  اُوفوَأ - ِفُوأ و  تاغل : ینعم  هحفص 63 ]  ] 182-1- نآرق [ - 46  ] َنوُعِجار ِهَیلِإ 
ورف دوخ  ندش  مخ  ینعمب  عوکر  ردصم  زا  َنیِعِکاّرلا - نتخیمآ . مهب  هابتـشا و  ینعمب  سبل  ردصم  زا  اوُِسبَلت - سرت . ینعمب  تبهر  ردـصم 

ینعمب ةوالت  ردصم  زا  َنُولتَت - یـشومارف  ینعمب  نایـسن  ردصم  زا  َنوَسنَت - يراکوکین . ِِّربلِاب - نتخادـنا . دورف  رـس  ندـش و  نوگن  ندروآ 
-86- نآرق -77-69- نآرق -29-22- نآرق -19-13- نآرق . - ندرک رادـید  ینعمب  تاـقالم  ردـصم  زا  اُوقـالُم - ندرک . تئارق  ندـناوخ و 

يا  40 هــــــمجرت :  425-417- نآرق -366-357- نآرق -320-311- نآرق -296-287- نآرق -203-190- نآرق -140-131- نآرق -98
لمع هک   ] دیراد راوتسا  نم  نامیپ  میدرک و  دنمهرهب  نآ  زا  ار  امش  هک  یئاهیشوخ  دیروایب  رطاخب  دیتسه ] بوقعی  نادنزرف  هک   ] نادوهج

زا و  مهدب .] امشب  ار  امش  يراکوکین  دزم  ار و  امش  مزرمایب  و   ] ار دوخ  نامیپ  مراد  راوتسا  ات  تسا ] نآرق  لیجنا و  تاروت و  ياه  روتـسدب 
ناگرزب اسؤر و  زا  هن  دیشاب  رذح  رب  كانسرت و  هدش  هداهن  سوه  يوه و  زا  امش  داهن  رد  نم  تردقب  هچنآ  زا  ینعی   ] دیشاب كانسرت  نم 

امش وریپ  نارگید  هک   ] دیـشابن نآرق  راکناب  مدقـشیپ  دنادیم و  تسار  ار  امـش  تاروت  هک  نآرق  نآب  دیروایب  نامیا  41 و  ناترهش .] هلیبق و 
تاروت ياههلمج  ادخ و  ياههناشن  سابرک  رتم  راهچ  وج و  ولیک  کی  ربارب  رد  ینعی   ] دیـشورفن مک  ياهبب  ار  نم  ياههناشن  و  دـنوشیم .]

اب دینک  ناهنپ  ّقح  هک  ات  دـیزیماین  مهب  تسردان  تسرد و  42 و  سب . دیزیهرپب و  نم  زا  دینکن ] ضوع  تسا  هدـش  ربمغیپ  فیـصوت  هک  ار 
44 دیور . عوکرب  هحفص 64 ] دننکیم [  عوکر  زامن  رد  هک  ناناملسم  اب  دیهدب و  تاکز  دیناوخب و  زامن  43 و  دیهاگآ . نآ  زا  دوخ  هکنیا 

درخ رگم  دیتسه ] هفیظوب  انشآ  و   ] دیناوخیم ینامـسآ  باتک  هکنیا  اب  دینکیم  شومارف  ار  دوخ  دینکیم و  راداو  يراکوکنب  ار  مدرم  ارچ 
هاگشیپ هب   46 دـنراد . راوتـسا  هک  نـالدمرن  رب  رگم  تسا  راوـشد  نآ  هـچ  دـیئوجب  يراـی  زاـمن  یئابیکـش و  زا  یگدـنز  رد  45 و  دیرادن !

هزمه اب  لیئارسا ]  ] روهشم تئارق  عمجم : لیئارسا 40 - ینب  ای  نیرسفم : نخـس  دوب . وا  يوسب  ناشتشگزاب  دش و  دنهاوخ  ناشراگدرورپ 
تـسا هدـش  لقن  شمعا  زا  ّدـم و  هزمه و  نودـب  ءای  اـب  لیارـسا ]  ] تسا هدـش  لـقن  يرهز  يرـصب و  نسح  زا  و  تسا . ّدـم  ءاـی و  عابـشا  و 

مال ياجب  نونب  نیئارـسا ]  ] زین تسین و  وا  تئارق  رد  ای  هزمه و  هک  هدرک  ظّفلت  لارـسا ]  ] برطق ءاـی و  نودـب  روسکم  يهزمه  اـب  لئارـسا ] ]
یلـصا تروص  زا  دـنکیم و  طولخم  هتخیمآ و  ظّفلت  رد  ار  دوخ  نابز  زا  یبنجا  تاـملک  برع  تسا ، هتفگ  یلع  وبا  و  تسا . هدرک  ظّـفلت 

یماس داژن  زا  یکچوک  موق  دوهی ، ّتلم  نانوی : قرـش و  للم  مشـش  لصف  زا  صیخلت  اب  هلامربلآ  خـی  دـهدیم . رییغت  ناـبز  نآ  مدرم  ظّـفلت 
نایم اهنآ  لئابق  تالاقتنا  يهجیتن  رد  دعب  هک  دناهتـسناد  هدلک  نکاس  ياهیربع  زا  ار  اهنآ  هدرکیم و  یگدنز  هدـلک  نیمزرـس  رد  هک  هدوب 

ترضح دندشیم و  يربهر  دندوب  فیاوط  سیئر  هک  خویـش  يهلیـسوب  دندوب و  نیـشنرداچ  درگنابایب و  رـصم  نیطـسلف و  نیرهنلا و  نیب 
رد هک  يروطب  تسا  هدش  واب  ماهلا  یحو و  دیاش  هدرکیم و  یگدنز  هدلک  «[ 3» روا  ] رهش رد  هک  تسا  اهنآ  خویش  نیمه  زا  یکی  میهاربا 

ناّرح زا  هک  دوب  هلاس  جنپ  داتفه و  دش و  جراخ  ناینادلک  روا  رهش  زا  میهاربا  هک  دسیونیم  مهدزاود  مهدزای و  باب  تاروت  شیادیپ  رفس 
نیـشناج قحـسا  دـش و  لخاد  ناعنک  نیمزب  دـندوب  وا  وریپ  هک  نامدرم  لاوما و  طول و  شاهداز  ردارب  هراس و  شرـسمه  اـب  دـش و  جراـخ 

رفـس رد  هک  يروطب  تسا  هدش  واب  ماهلا  یحو و  دیاش  هدرکیم و  یگدنز  هدلک  نیـشناج  قحـسا  کچوک  رـسپ  بوقعی و  دـش و  میهاربا 
ناّرح زا  هک  دوب  هلاس  جـنپ  داتفه و  دـش و  جراخ  ناینادـلک  روا  رهـش  زا  میهاربا  هک  دـسیونیم  مهدزاود  مهدزای و  باب  تاروت  شیادـیپ 

نیـشناج قحـسا  دـش و  لخاد  ناعنک  نیمزب  دـندوب  وا  وریپ  هک  نامدرم  لاوما و  طول و  شاهداز  ردارب  هراس و  شرـسمه  اـب  دـش و  جراـخ 
رد هک  تسا  بوقعی  بقل  لیئارسا  دش و  شردپ  هحفص 65 ]  ] 446-444- یقرواپ  - نیشناج قحسا  کچوک  رسپ  بوقعی و  دش و  میهاربا 
دـش هداد  واب  بقل  نآ  هک  بوقعی  نامز  زا  دناهداد و  لامتحا  هس  ره  ادخ  يارب  گنج  هدنامرف  ادخ و  يهدیزگرب  ادخ ، يهدنب  يربع  نابز 

سبتقم خیرات  تاروت و  هک  يروطب  ایوگ  دندرک و  ترجه  رصمب  دندوب  ناعنک  رد  هک  یتّدم  زا  سپ  و  دنتفگ . لیئارـسا  ینب  ار  موق  هکنیا 
َو  ] هیآ هکنیا  رد  دـنکیم  هراـشا  فسوی  يهروس  مه  نآرق  رد  هک  ناـنچ  هدـش  ماـجنا  فسوی  يهلیـسوب  ترجاـهم  هکنیا  دـیوگیم  نآ  زا 

یسوم ترضح  يهلیسوب  دالیم  زا  لبق  ات 14  نرق 12  دودح  رد  نآ  زا  دعب  دـیئایب و  دوخ  يهداوناخ  اب  همه  ینعی  َنیِعَمجَأ ] مُِکلهَِأب  ِینُوتأ 
هک نیطسلف  ضرا  ناعنکب و  هرابود  عشوی  يهلیـسوب  نآ  زا  دعب  دنتـشگیم و  انیـس  يهریزج  هبـش  نابایب  رد  یتّدم  دندش و  جراخ  رـصم  زا 
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زا لبق  لاس  یس  دصهن و  دودح  ات  هک  دنداد  لیکشت  یتنطلس  نامیلس  دواد و  يهلیـسوب  نآ  زا  دعب  و  دندش . دراو  دنمانیم  شداعیم  ضرا 
ناشدوبعم نید و  تبـسانمب  تسا و  دوهی  يهناگی  دوبعم  ادـخ و  مان  هک  دـشاب  هوهی ]  ] نامه زا  قتـشم  ایوگ  دوهی  هملک  دوب و  یقاب  دـالیم 

يهملک تاروت  رد  درک و  توعد  یتسرپاتکی  دیحوتب و  ار  اهنآ  میهاربا  ترضح  هچ  رگا  تسا . یقاب  نونک  ات  هک  دناهدش  هدیمان  مسا  نیاب 
. - دوشیم هدید  ماس  يادخ  دوهی ]  ] هملک ار  ردپ  تروع  ماس  ندناشوپ  حون و  تروع  فشک  هیضق  مهن  باب  رد  یلو  هدش  لامعتسا  دوهی 
هدـش اهنآب  باطخ  هیآ  هکنیا  رد  هک  لیئارـسا  ینب  يهملک  زا  یئامن  رود  هلامربلآ و  خـیرات  زا  لقن  يهصـالخ  دوب  هکنیا   509-472- نآرق
باتک هکنیا  مینک . جارختسا  نآ  تیآ  ره  زا  ار  نآرق  زاجعا  شزرا و  ربمغیپ و  ّتیصخش  هک  تسا  هکنیا  لیصفت  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و 

زاغآ نامه  زا  دنپ . تربع و  تسا و  خیرات  تسین . وگبیغ  نهاک و  تالمج  ای  هنارعاش  راتفگ  دـیوگیم  شدوخ  هک  روطنامه  ینامـسآ 
هدـید شناد  ملع و  یعّدـم  باتک و  هعلاطم و  درم  اهنآ  نایم  هدرک و  ادـیپ  راک  رـس و  اهنآب  هزات  هنیدـم  رد  ربمغیپ  هک  ینامدرم  اب  هملاـکم 

- مُکیَلَع ُتمَعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَـمِعن  اوُرُکذا  هحفـص 66 ] دـیوگیم [ : دـنکیم و  کیرحت  ار  اهنآ  يداژن  یخیرات و  قباوس  تاساسحا و  دوشیم ،
طاقـسا تسا  هدش  يدانم  هک  یتاملک  رد  و  دوش . طقاس  یتلا  يهزمه  دوش و  ظّفلت  حوتفم  یتمعن  يای  هک  تسا  هکنیا  وکین  تئارق  عمجم :

ِداـبِع رِّشَبَف   ] لـثم رد  -223-248 و  نآرق -49-1- نآرق . - دـنکیمن ظّفلت  ار  يدابع  يای  هک  َنیِذَّلا ] َيِدابِع  اـی   ] لـثم دـننادیم  مزـال  ار  اـی 
ار ای  دـعب  يهیآ  زا  مالک  عطق  تسا و  هلـصاف  هک  هیآ  رخآ  يهیفاق  يارب  تسا و  هیآ  رخآ  يداـبع ]  ] يهملک نوچ  َلوَقلا ] َنوُعِمَتـسَی  َنیِذَّلا 
ار تمعن  دننکیم  طقاس  ار  ای  تسا  هیآ  رخآ  نوچ  یلو  تسین . ادن  فرح  زا  دعب  هچ  رگا  ِدابِع ] رِّشَبَف   ] رد تهج  هکنیا  زا  دـننکیمن  ظّفلت 
رب تمعن  زا  دوصقم  يربـط :  246-229- نآرق -63-12- نآرق . - يراکوکین يارب  ّطقف  يرگیدب  دوس  یـشوخ و  ندـناسر  دـناهدرک  ینعم 

دندوب نادرگرـس  دندش و  جراخ  رـصم  زا  هک  یتّدـم  رد  زین  نوعرف و  زا  تاجن  تسا و  هدوب  اهنآ  داژن  زا  ناربمغیپ  شیادـیپ  لیئارـسا  ینب 
بش دنتشادیمرب و  بآ  نآ  زا  زور  رد  هک  داتسرف  اهنآ  يارب  یگنس  تخادنایم و  ناشرس  رب  ربا  داد و  يولس  ّنم و  زا  اذغ  اهنآب  دنوادخ 

نیرتیمیدق ياراد  هک  دوب  نآ  يارب  باطخ  نیاب  لیئارـسا  ینب  صاصتخا  هدـبع : ریـسفت  دادیم . ینـشور  اهنآ  يارب  رون  يهناوتـسا  دـننام 
ینب هک  دناهتفگ  ياهفیطل  اجنیا  نایبلا : حور  دـنریذپ . مالـسا  اهنآ  يوریپب  يراصن  هک  دوب  نکمم  دـندوب و  دـیحوت  نید  ینامـسآ و  باتک 
دنلب دنتسه و  ادخ  يهدنب  نیملسم  اّما  َِیتَمِعن ] اوُرُکذا   ] تسا هدش  هتفگ  اهنآب  باطخ  رد  تهجنیا  زا  يدام  دنتسه و  تمعن  يهدنب  لیئارسا 
هتفگ يراـصنا  هج  هحفـص 67 ]  ] 263-237- نآرق -155-134- نآرق [. - مُکرُکذَأ ِینوُرُکذاَـف   ] تسا هدـش  هتفگ  اـهنآب  باـطخ  رد  تّمه 

یف ياوس  راس  || و  یلاعملا  بلط  یف  کیلا  ترـسف   80-78- یقرواپ : - رعش : رعش « 4» تبحـص ار  تما  هکنیا  داد و  تمعن  ار  ناشیا  تسا :
مالـساب مدرم  ندرک  ور  ترجه و  زا  سپ  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  دوهی  اب  وگتفگ  زا  يریگلاـبند  لـالظ : یف   67-65- تمرف »- شاعملا بلط 

اب دندرکیم  ینمشد  ربمغیپ  اب  راکشآ  ناهنپ و  دنتسنادیم و  دوخ  يهیامرـس  ماقم و  نایز  رب  ار  مالـسا  هک  دندوب  هنیدم  دوهی  ضراعم  لّوا 
تسا نیمه  زا  تفریذپ و  دهاوخ  ار  اهنآ  تاروت  هک  نآرق  دوب و  دهاوخ  يربمغیپ  هک  دندوب  هدناوخ  هچ  دنورگب  مالساب  رتدوز  دیاب  هکنیا 
تایآ قایس  زور و  تابسانم  عقاوم و  فالتخاب  هچ  تسناد  دیابن  رارکت  ار  نآ  تسا و  نآرق  ياهناتساد  نیرتشیب  لیئارـسا  ینب  ناتـساد  هک 

زاب هتشون : فشک  مُکِدهَِعب 40 - ِفُوأ  يِدهَِعب  اُوفوَأ  َو  ناناملـسم . تیبرت  دشاب و  اهنآ  تربع  ات  هدش  يروآدای  اهنآ  يهتـشذگ  زا  یـشخب 
يهّیـضق تسا . هتفگ  تاروت  رد  هکنانچ  ادخ  اب  لیئارـسا  ینب  دـهع  يربط :  39-1- نآرق . - امـش نامیپب  ار  امـش  میآ  زاب  ات  ارم  نامیپ  دـیئآ 

تسا هدوب  ناشدایب  هدناوخ و  تاروت  رد  هتسویپ  اهنآ  ياملع  دناهتشاد و  لماک  یئانشآ  هلمج  هکنیا  اب  دوهی  تسا و  هدوب  میهاربا  ترجاهم 
دّمحم يربمغیپ  لوبق  زین  و  دـننک . راتفر  یتسیاب  دوخ  نایاوشیپ  ناربمغیپ و  روتـسدب  هک  تسا  هدوب  ندربنامرف  ناـمیپ  دـهع و  یّلک  روطب  و 
يِذَّلا َّیِّمُألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا   ] فارعا يهروس  رد  نآرق  تداهشب  تسه  وا  مان  تاروت  رد  نوچ  دنریذپب  دیاب  مه  اهنآ  هک  تسا 
هدعو اهنآب  مه  تاروت  رد  هکنانچ  تسا  اهنآ  لمع  شاداپ  دنک  افو  دـیاب  هک  ادـخ  دـهع  و  ِلیِجنِإلا ] َو  ِةاروَّتلا  ِیف  مُهَدـنِع  ًابُوتکَم  ُهَنوُدِـجَی 

ِنُوبَهراَف 40 َياّیِإ  َو  هحفص 68 ]  ] 597-462- نآرق . - داد دهاوخ  تکرب  ّتیعمج و  يدایز  تنطلس و  ندربنامرف  ضوع  رد  هک  تسا  هداد 
هتفگ اهنآ  يارب  نآرق  دنمانیم و  فئاخ  ار  اهنآ  هک  ناگدننک  هبوت  لّوا  دناهتـسد : شـش  ادخ  زا  نیفئاخ  رادـنید و  مدرم  رارـسالا : فشک 
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تـسا میج  رب  زاب  لج  اهنآ و  لاح  دـنمانیم و  میج - رـسک  اب  لعف  نزو  رب  لج - ار و  اهنآ  داّبع و  مّود - رخآ ] اـت  ُبَّلَقَتَت - ًاـموَی  َنُوفاـخَی  ]
لاح دنمانیم و  بهار  ار  اهنآ  نایاسراپ و  داّهز و  مّوس - مُُهبُوُلق ] تَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا   ] دناهدش فیـصوت  هک  فئاخ  ناسرت و  ینعی 

تسا تیشخ  اهنآ  لاح  دنمانیم و  نیئشاخ  یشاخ و  ار  اهنآ  هک  نادنمـشناد  مراهچ - ًابَهَر ] َو  ًابَغَر  انَنوُعدَی   ] هتفگ نوچ  تسا  تبهر  اهنآ 
يهطساوب دنمانیم  قافشا  ار  اهنآ  تلاح  نیقفشم و  ار  اهنآ  نافراع و  مجنپ - ُءامَلُعلا ] ِهِدابِع  نِم  َهّللا  یَـشخَی  امَّنِإ   ] دناهدش فیـصوت  هک 

هکنیا اب  دوشیم  هدیمان  تبیه  ناشتلاح  دناهدیمان و  نیبئاه  ار  اهنآ  هک  نیقیّدـص  مشـش - َنوُقِفـشُم ] مِهِّبَر  ِۀَیـشَخ  نِم  مُه  َنیِذَّلا   ] هیآ هکنیا 
ناهج رد  دربب و  قلخ  زا  ار  وا  دربب و  درم  شیع  تبهر  هکنیا  تسا : هتشون  رارـسالا  فشک  رد  مه  و  رخآ .] ات  ُهَسفَن - ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو   ] هیآ
هکنیا زا  دنیب  تیانج  دوخ  درک  همه  دنیب ، تیاکش  دوخ  نخس  همه  دنیب  تمارغ  دوخ  سفن  همه  هدنـسرت  نینچ  هکنیا  دنک . ادج  ناهج  زا 
یسرت راوید  دیما  شیپ  هن  دنب ، تسارف  شیپ  هن  دراذگ و  باجح  يو  شیپ  هن  هک  یـسرت  تسا  نافراع  سرت  هک  دیآ  دیدپ  قافـشا  تبهر 

یهگ دـنزاون و  هاگ  دـنزوس و  یهگ  ار  هدنـسرت  هکنیا  دـماراین . دونـشن  اوُرِـشبَأ ] َو  اُونَزَحت  َو ال  اُوفاَخت  ّالَأ   ] يادـن ات  هک  هدنـشک  هدـنزادگ 
-555-524- نآرق -430-377- نآرق -202-171- نآرق -24-1- نآرق . - دلانب نتـشک  زا  هن  دنک و  هآ  نتخوس  زا  هن  دنـشک  هاگ  دنناوخ و 
زا التق  نم  ّبحن  مکابجع  اـی   || مکّبحن  مک  اـنولتقت و  مک   1475-1430- نآرق -1009-971- نآرق -866-814- نآرق -716-665- نآرق
نآ دبلاک  هن  قرب  نوچ  دبات  لد  رد  يزیچ  ربخ  زا  اهمیب  رگید  دزیخ و  نایع  زا  هک  یمیب  تسا  ناقیدص  میب  نآ  تسا و  تبیه  قافـشا  سپ 

[ ًاقِعَص یسُوم  َّرَخ   ] روطب داتفا  ار  میلک  هکنانچ  دتفا  عامـس  دجو و  تقو  رد  هکنیا  رتشیب  و  دنامب . يو  اب  هک  دراد  نآ  تقاط  ناج  هندب  ات  ار 
فشک رگا  هّرذ  کی  هحفص 69 ]  ] 303-281- نآرق : - رعـش داتفا . رابج  عالطا  زا  هکنیا  هک  دـتفا  دـیدهت  زا  تبیه  هکنیا  هک  یئوگن  ات  و 
ههجو تاحبس  تقرحأل  اهفشک  ول  رّونلا  هباجح  معلـص : هلوقب  هیلا  راشملا  وه  اذه   ] نامیا رفک و  هن  ناج  هن  دهرب  لد  هن   || نایع  نیع  دوش 

تسا و نیبرهاظ  مدرم  يهرهب  یلّوا  لالج . فوخ  باقع و  فوخ  تسا . ات  ود  فوخ  دـناهتفگ : ناـفراع  مه  و  هرـصب ] هکردا  یئیـش  ّلـک 
َياـّیِإ  ] تسا نکمم  رارـسالا و  فشک  يهتفگ  دوـب  هکنیا  تسا . هدـنیاپ  نیمّود  دوـش و  دوباـن  يدوزب  نیلّوا  نـالد و  بحاـص  يهرهب  مّود 

. دینک افو  قباس  يهدش  خسن  ياهنامیپ  هب  هن  دیـسرتب و  دوخ  ناگرزب  زا  هن  دینکب  نم  دهعب  افو  دیـسرتب و  نم  زا  هک  دشاب  هراشا  ِنُوبَهراَف ]
رب تسا  ياهناشن  نآ  دننکیم و  ظّفلت  هرـسک  اب  ار  نون  نوچ  یلو  تسا  هدرک  تئارق  ای  اب  ینوبهراف ]  ] ریثک نبإ  عمجم :  369-346- نآرق -

50-1- نآرق : - نامحّرلا ۀحفن  رد  يدنواهن  مُکَعَم 41 - اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُتلَزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو  دوشن . ظّفلت  ای  هک  دـنراد  قاّفتا  اهيراق  ای  طوقس 
دنکیم قیدصت  هک  نآرقب  دیروایب  نامیا  هک  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : رگید  نیرّـسفم  تسا و  دـهع  ریـسفت  يهلزنمب  هلمج  هکنیا 

امش ياعّدا  هن  رگ  تسار و  دوش و  مکحتسم  لیجنا  تاروتب و  امش  نامیا  ات  تسوا . رد  ربمغیپ  مان  تسا و  امـش  دزن  هک  ار  لیجنا  تاروت و 
نآ رتبسانم  یلو  دنا  هدرمش  تهج  نیدنچ  رفاک  لّوا  يارب  عمجم : ِِهب 41 - ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال  تسا . غورد  یسیع  یسوم و  زا  يوریپ  زا 

لها دوهیب و  رفاک ] لّوا   ] تبسن سپ  دنوشیم  امش  وریپ  مه  نارگید  دیدش  رفاک  هک  امش  ربمغیپ ، هب  رتکیدزن  دیتسه و  ملاع  امـش  هک  تسا 
ینب دـعب  هظیرق  دـعب  هنیدـم  دوهی  لّوا  دـناهتفگ : هکنانچ  دوب  دـهاوخ  ولج  نارگید  رفک  رب  اهنآ  رفک  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ملع  باـتک و 

هظیرق ینب  دوهی  نارـس  زا  هک  فرـشا  نب  بعک  دناهدرک : تیاکح  نایبلا : حور   37-1- نآرق . - دندرک بیذکت  ار  ربمغیپ  ربیخ  دعب  ریـضن 
مدرمب ار  وا  رگید  روج  رگا  تفگ  هحفص 70 ] تسا [  ربمغیپ  دنتفگ  اهنآ  غورد ! ای  دیوگیم  تسار  دّمحم  هکنیا  تفگ  دوهی  ياملعب  دوب 

کین میرگنب و  تاروت  رد  دـشاب  تسا  هدوب  هدیـشیدنین  يرـسرس و  ام  راتفگ  هکنیا  دـنتفگ  اهنآ  دـش  دـیهاوخ  دـنمهرهب  نم  زا  دیناسانـشب 
وج و عاص  کی  اهنآ  زا  کی  رهب  مه  بعک  دـندرک  لقن  ربمغیپ  ّقح  رد  ار  لاّجد  فاصوا  دـنتفر  اهنآ  میروایب  ار  خـساپ  هاـگنآ  میـشیدنیب 

رـس نآ   || یفطـصم  مان  لیجنا  رد  دوب  تسا : هتفگ  يونثم  و  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  دـندرک  ار  لـمع  هکنیا  نوچ  داد  ساـبرک  عرز  راـهچ 
بعک هک  تسا  شاداپ  نامه  الیلق  اـنمث  زا  دوصقم  وا و  لـکا  موص و  وزغ و  رکذ  دوب   || وا  لکـش  اـهیلح و  رکذ  دوب  افـص  رحب  ناربمغیپ 
دوهی نارـس  زا  ياهّدـع  بطخا و  نبإ  ییح  بعک و  تسا : لقن  رقاب  ترـضح  زا  عمجم : اًلِیلَق 41  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتشَت  َو ال  تسا . هداد  اـهنآب 

شزرا ّتیصخش و  هزات  نیئآ  هکنیا  هک  دندیـسرت  اهنیا  دش  هنیدم  دراو  ربمغیپ  نوچ  دنتـشاد و  قوقح  يرمتـسم و  دوخ  ّتلم  زا  هلاس  همه 
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رخف ِنوُقَّتاَف 41 - َياّیِإ   42-1- نآرق . - دندرک نوگرگد  دنتـشادرب و  دوب  تاروتب  ربمغیپ  فصو  رد  هچنآ  دنک  دوبان  دوهی  رظن  رد  ار  اهنآ 
بجوم هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  اما  دیـشاب  باقع  ّقحتـسم  دـینکن  يراک  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  هراـشا  نوبهراـف ]  ] ولج تیآ  رد 

يوقت لصا  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   21-1- نآرق . - تسا هدـش  کیدزن  يراتفرگ  تقو  هک  دـیزیهرپب  سپ  هدـش  مهارف  امـش  باقع 
دّبعت و  قافنب ، دوخ  صالخا  كرـشب و  دوخ  دیحوت  هک  تسا  نآ  هنیهک  هنایم . هنیهک و  هنیهم و  دنمـسق : هس  رب  نایقّتم  تسا و  يراکزیهرپ 

دیالاین تیاکشب  تمعن  هک  تسا  نآ  هنیهم  دیالاین و  عّنصتب  لاح  تهبـشب و  توق  ایرب و  تمدخ  هک  تسا  نآ  هنایم  دیالاین و  تعدبب  دوخ 
ُۀَّنَجلا َکِلت   ] یلاعت هلوق  یف  ینادواج  میعن  تسا و  یقاب  تشهب  نایقّتم  هکنیا  ياـج  دـیاساین  تنم  رادـید  دـیاراین و ز  تّجحب  دوخ  مرج  و 
فشک َنوُمَلعَت 42 - ُمتنَأ  َو  َّقَحلا  اوُُمتکَت  َو  ِلِطابلِاب  َّقَحلا  اوُِسبَلت  َو ال  هحفص 71 ]  ] 518-449- نآرق  - ایِقَت َناک  نَم  انِدابِع  نِم  ُثِرُون  ِیتَّلا 

قح قحب  لد  دنوادخ  دنزاسن  رد  رگیدکی  اب  هک  دیزیمآیم  مه  رد  لد  ياذغ  سفن و  ظفح  دـناهتفگ : قیاقح  بابرا  تسا : هتـشون  رارـسالا 
رد دناّدض  ار  رگدکی  یتسرپ  ادخ  یتسرپ و  نتـشیوخ  دنـسر ! یک  رگیدکیب  سپ  تسا . طوبرم  سفن  ظحب  سفن  يهدـنب  تسا و  طوسبم 

ال : » هدـبع دـسرن  تنآ  هکنیا و  هکنآ  رگ  هاوخ ، هکنیا   || دـسرن  تنابرهم  رای  دوخ و  رهم   82-1- نآرق ! - دـنوش عمتجم  هنوگچ  داهن  کی 
هب دوب  هدش  رما  غوردب و  نایعدم  يوریپ  زا  دوب  هدش  یهن  اجنآ  رد  نوچ  دـنداد  رییغت  ار  تاروت  هک  تسا  دوهی  ياملع  يارب  َّقَحلا » اوُِسبَلت 
هک تسا  یناسک  دالوا  زا  دّمحم   31-8- نآرق : - دنتفگ اهنآ  ياملع  دوب  هدش  صّخشم  مهنآ  تامالع  هک  رجاه  زا  لیعامسا  دنزرف  يوریپ 
هک یهار  دـب  زا  يریگولج  هلمج  هکنیا  تسا و  یهارمگ  زا  يریگوـلج  يارب  لـبق  يهلمج  رخف : تسا . هدـش  وا  يوریپ  زا  عـنم  تاروـت  رد 

هـتخیمآ و ار  تاروـت  تاـمولعم  لـئالد و  ینعی   157-134- نآرق . - دوشیم هدافتـسا  َّقَـحلا » اوُِـسبَلت  ـال   » زا لّوا  دـینکن  هارمگ  ار  نارگید 
هک دوشیم  هدافتـسا  َّقَحلا » اوُُمتکَت   » زا مّود  دندرکیم . ضوع  ار  ربمغیپ  مان  دندربیم و  تسد  تاروتب  دوهی  ياملع  هکنانچ  دینکن  طولخم 

165-145- نآرق . - دننکن نامتک  ار  ّقح  دنوشن و  نآب  ملع  زا  نارگید  ریگولج  دنروآیم  تسدب  هک  یتاعالّطا  دوشیم و  غالبا  اهنآب  هچنآ 
يزور دنامب  اجنآ  زور  دنچ  دیـسر  هنیدمب  نوچ  درک  ّجح  گنهآ  يوما  يهفیلخ  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  دناهدرک : تیاکح  نایبلا : حور 

سپ درک و  راضحا  ار  وا  تسه  مزاح  وبا  دنتفگ : تسا ! هدنامیقاب  سک  دناهدرک ] تاقالم  ار  ربمغیپ  باحصا  هک  یئاهنآ   ] نیعبات زا  دیسرپ 
زا دیهاوخیمن  سپ  دیاهدرک  دابآ  ار  ایند  بارخ و  ار  ترخآ  نوچ  تفگ  دیآیم ! دب  ار  ام  گرم  زا  ارچ  دیـسرپ  وا  زا  وگتفگ  رـصتخم  زا 

دوخ هناخب  هک  رفاسم  صخش  لثم  راکوکین  هحفـص 72 ] تفگ [  دش ! میهاوخ  دراو  دنوادخ  رب  هنوگچ  تفگ  دیورب . ناریو  ياجب  نادابآ 
! هنوگچ دیـسرپ  جنـسب . ادخ  باتک  اب  ار  تدوخ  راک  تفگ : مراد ! هچ  اجنآ  متـسنادیم  شاک  تفگ : يرارف . مالغ  دننام  راکدـب  دـسرب و 

رتهب یلمع  هچ  دیسرپ  نامیلس  شتآ . رد  ناراکدب  دنتسه و  یشوخ  رد  ناکین  ینعی  ٍمیِحَج ] یَِفل  َراّجُفلا  َّنِإ  َو  ٍمیِعَن  یَِفل  َراربَألا  َّنِإ  . ] تفگ
یعمط ای  یسرتب  وزا  هکنآ  دزن  ّقح  نخـس  تفگ : تسا ! مادک  هنالداع  راتفگ  دیـسرپ  تامّرحم . زا  يراددوخ  تابجاو  ماجنا  تفگ  تسا !

ام تموکح  رد  وت  يهدیقع  دیـسرپ  درادب . نآ  رب  ار  مدرم  دـنکب و  کین  راک  دوخ  هکنآ  تفگ : تسیک ! مدرم  نیرتکریز  دیـسرپ  يرادـب .
تروشم اب  هن  ریـشمش  روز  اب  وت  ناردپ  تفگ : مریگب . يدنپ  وت  زا  مهاوخیم  تفگ : نامیلـس  نک  مفاعم  تفگ   169-99- نآرق ! - تسیچ

نآ زا  یکی  دش ! يراتفر  راتفگ و  هچ  اهنآ  اب  يدیمهفیم  شاک  يا  دنتفر و  دنتـشک و  ار  مدرم  دـنتفرگ  تسدـب  ار  تموکح  مدرم  ياضر 
هیآ هکنیا  رد  تسا  هتفرگ  نامیپ  املع  زا  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  یئوگیم  غورد  وت  تفگ : مزاح  وبا  یتفگ . دـب  مزاح  وبا  يا  تفگ : نمجنا 

ار مدرم  لاوما  دینک و  هشیپ  تّورم  دینکفین ، ادرف  زورماب و  تفگ  تسیچ ! حالصا  هار  نونکا  دیـسرپ  نامیلـس  ُهَنوُُمتکَت ] َو ال  ِساّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  ]
- نآرق . - دـیهدب شّقحتـسم  هتـسیاشب و  دـیریگب و  عورـشم  هار  لالح و  زا  داد : باوج  میریگب ! روج  هچ  تفگ  دـیئامن . شخب  تاواـسمب 
تسا و مخت  هک  ناز   || شابم  نمیا  سرتب  يدرک  دب  هک  نوچ  تسا : هتفگ  نینچ  ار  دـب  لمع  يازـس  مراهچ  دـّلجم  رد  يونثم   440-391

راهظا یپ  زا  دریگ  زاب   || لضف  راهظا  یپ  دـشوپ  اهراب  ار  وت  ینامیـشپ  ناز  رخآ  دـیآ   || ات  هک  دـناشوپب  وا  یهاگ  دـنچ  شادـخ  دـنایورب 
زاـمن رد  هک  دـشاب  هکنیا  يارب  تسا  نکمم  عوـکرب  روتـسد  عـمجم : َنیِعِکاّرلا 43 - َعَم  اوـُعَکرا  َو  َةاـکَّزلا  اوـُتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُـمِیقَأ  َو  لدـع 

ندش رضاح  دوصقم  دناهتفگ : و  دراد . عوکر  هک  دیناوخب  ار  نیملـسم  زامن  هکنیا   74-1- نآرق : - تفگ اهنآ  يارب  دوبن و  عوکر  نادوهج 
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مدـش و دراو  هّکم  رد  یبش  مدـشن و  ملتحم  هک  دوب  لاس  تسیب  تفگ : یناراد  نامیلـس  وبا  - 1 نایبلا : حور  هحفص 73 ] تسا [ . تعامجب 
هدوب هانگ  هکنیا  زا  هک  متـسناد  مدش  ملتحم  تفای و  تسد  نم  رب  ناطیـش  بش  نآ  مدـشن  رـضاح  تعامجب  مدـناوخ و  درفنم  ار  اشع  زامن 

رگا نیقباس  زا  یـضعب  دـندرکیم 3 - رما  نآب  ار  هکئالم  دوب  رتهب  یتدابع  زامن  زا  رگا  دومرف  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  لـقن  یثیدـح  تسا 2 -
شوم ّرـش  عفر  ناج  يا  لّوا  يونثم : دشاب . ناشهانگ  هکنیا  يهراّفک  هک  دندادیم  هقدـص  ار  نآ  دـشیم  هّجوتم  لام  يوسب  زامن  رد  ناشلد 

کیرحت يارب  زامنب  رما  هدبع : روضحلاب  ّالا  ّمث  ةالـص  || ال  رودص  ردـص  نآ  رابخا  زا  ونـشب  نک  شوک  مدـنگ  عمج  رد  ناهگناو   || نک 
يارب تسا  ناج  يهلزنمب  لام  تسا و  هتـسباو  شلامب  شلد  هک  تسا  ناسنا  یلام  حور  کیرحت  يارب  تاـکزب  ناـمرف  تسا و  یندـب  حور 

الَف َأ  َباتِکلا  َنُولتَت  ُمتنَأ  َو  مُکَـسُفنَأ  َنوَسنَت  َو  ِِّربلِاب  َساّنلا  َنوُُرمَأت  َأ  تسا . يرهاظ  لمع  راهظا  يارب  ود  هکنیا  زا  دعب  عوکرب  نامرف  مدرم و 
یلام و فیاظو  زا  دـینکب  کین  راک  دـنتفگیم  مدرمب  هک  تسا  اهنآ  شنزرـس  دوهی و  ياملعب  باطخ  اههلمج  هکنیا  عمجم : َنُولِقعَت 44 -

اهنآ زا  دـندوب  ناشهدافتـسا  دروم  هک  يدوـهی  هکنیا  يارب  دـندرکیمن  نید  لوـبق  الـصا  دوـخ  اـی  دـندادیمن و  ماـجنا  دوـخ  یلو  يداـبع 
ناگناگیب و اب  ناسحا  ناشیوخب و  ندرک  یکین  تسا و  ندناسر  دوس  ینعمب  ءاب  رـسکب  ّرب  دوعـسلا : وبا  ریـسفت   109-1- نآرق . - دندرگنرب
ار مدرم  دـنراد و  ملع  هک  یئاهنآ  دومرف : ربمغیپ ص  هک  درک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  بدـنج  حوتفلا : وبا  دـنوادخ . تداـبع  روتـسد و  ماـجنا 
ار دوخ  دهدیم و  رون  ار  نارگید  هک  تسا  یغارچ  دننام  مدرم  هکنیا  لثم  دننکیمن  لمع  دوخ  راتفگ  ملعب و  دوخ  دـننکیم و  ریخب  راداو 
هک دننکن  اهر  ار  درم  چیه  تمایق  يادرف  دومرف : ص ]  ] لوسر ترضح  دنک . تیاور  دوعـسم  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دنازوسیم .
زا هدرک و  فرـص  هچ  رد  هک  رمع  زا  هدـیناسر و  يریپـب  هچب  هک  یئاـنرب  زا  هحفـص 74 ] دیاین [ : ردب  زیچ  دنچ  يهدـهع  زا  ات  درادرب  مدـق 

: عمجم ِةالَّصلا 45 - َو  ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـسا  َو  درگنب . ای  درک . راک  نآ  رب  هک  شلمع  زا  هدرک و  جرخ  اجکب  هدرک و  بسک  اـجک  زا  هک  شلاـم 
ریسفت رد  يدنواهن   38-1- نآرق . - دنکیم مک  ار  یمدآ  سفن  ياوه  هک  تسا  هزور  ربص  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ام  ياهماما  زا 

هلمج هکنیا  دنتـسه  ربخیب  دوخ  زا  دنیوگیم و  مدرمب  دنناوخیم و  هکیئاهنآ  تلفغ  زا  يهراچ  يارب  دـشاب : رخف  ماما  زا  سابتقا  دـیاش  دوخ و 
يارب ربص  زا  دـیهاوخب  يرای  هداعـسلا : نایب  ناتبلق . يراـمیب  هکنیا  عفر  يارب  دـینک  یئوجهراـچ  تداـبع  زاـمن و  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

زا تسا  سفن  يریگولج  ربص  هک  دـنوشیمن  مهارف  ربص  اب  زج  اهنیا  اریز  تسا  مزال  سفن  ریهطت  رد  هچ  ره  يوقت و  دـهعب و  ياـفو  قیفوت 
ربص و زا  هکنآ  تبیـصم و  يراوگان و  هاگ  یباتیب  زا  توهـش و  لیم و  ماگنه  رد  هنادرخیب  شهج  یکبـس و  زا  مشخ و  هاگب  دیدش  لمع 
: حوتفلا وـبا  دـنکیمن . راداو  هدوـهیب  لـطابب و  ار  وا  توهـش  دـنادرگیمن و  تسار  هار  زا  ار  وا  مشخ  دـهاوخب  يراـی  شراـک  رد  یئاـبیکش 

نباب يرفـس  رد  دناهتفگ  رارـسالا : فشک  درکیم . مارآ  ار  دوخ  زامن  يهلیـسوب  دشیم  تحاران  يزیچ  زا  ربمغیپ  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور 
زا یجراخم  دش و  هدیـشوپ  متروع  تفگ  دش و  هدایپ  شبکرم  زا  و  َنوُعِجار ] ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ   ] تفگ دـنداد  ار  شرتخد  گرم  ربخ  سابع 

دناوخیم ار  هیآ  هکنیا  دوخ و  بکرم  يوسب  تشگرب  دناوخ و  زامن  دـش و  رانکرب  هار  زا  دـش و  هریخذ  میارب  يدزم  دـش و  هتـشادرب  مشود 
یمارآ و ینعی  عوشخ  ناـیبلا : حور  َنیِعِـشاخلا 45 - یَلَع  ّالِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ   360-323- نآرق -123-79- نآرق [. - ِةالَّصلا َو  ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـسا  ]
اب تسا و  لد  اـب  عوضخ  تسا و  ءاـضعا  اـب  عوشخ  هک  تسا  نآ  عوضخ  عوشخ و  قرف  لد و  رد  سرت  ءاـضعا و  اـب  عـضاوت  یگدوـسآ و 
زا دوخ  راگدرورپ  اب  تاجانم  رد  نوچ  تسین  نیگنـس  زامن  مدرم  هکنیا  رب  هکنآ  تهج  ءاـضعا و  رگیدـب  عوضخ  تسا و  مشچ  اـب  عوشخ 

ربمغیپ دناهدرک : تیاور  رارـسالا . فشک  دننکیمن  كرد  دسرب  اهنآب  هک  يراوگان  ره  دنربخ و  هحفص 75 ]  ] 45-1- نآرق  - یب زیچ  همه 
نیمه زا  و  تشادیم . عوشخ  مه  شندب  ياههراپ  تشاد  عوشخ  درم  هکنیا  لد  رگا  دومرف  دنکیم  يزاب  دوخ  يوم  اب  زامن  رد  یسک  دید 

زاـب تفگ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  رارـسالا  فـشک  يهتـشون  ندـب و  ياـههراپ  حراوـج و  رد  مه  تسا و  لد  رد  عوـشخ  دـناهتفگ  ثیدـح 
ملع ینعمب  نامگ  ّنظ و  رخف : َنوُعِجار 46 - ِهَیلِإ  مُهَّنَأ  َو  مِهِّبَر  اُوقالُم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  تسا . نداد  بیصن  ار  سیلبا  زامن  ردنا  نتسیرگن 
دزم ای  گرم  ندیـسر  ارف  ینعی  درک  دنهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  دـننادیم  دـشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  سپ  تسا  هدـش  لامعتـسا 

ینعم نینچ  سپ  تسا . نکمم  اـهتقو  رگید  اـی  زاـمن  ماـگنه  رد  عشاـخ  ناـمدرم  يارب  ناـمگ  روج  هکنیا  هّتبلا  باـقع و  باوـث و  زا  لـمع 
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ياهراک شاداپ  گرم و  ادخ و  رادید  راظتناب  نامگ و  رد  هتـسویپ  دـنمرنلد و  عشاخ و  هکنانآ  رب  تسین  راوشد  یئابیکـش  زامن و  دوشیم :
نیاب یمور  يالم  دـیاش  ٍِرفاک ] َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال   ] يهلمج تیآ 41  - 1 ام : نخس   84-1- نآرق . - دنتـسه دنوادخ  يوسب  تشگزاب  دوخ و 

رب ددرگ  عمج  یمع  زا  قلخ  وا  زا  دعب  دتفارد  ات   || یتف  يادب  ّتنـس  دـهنب  هک  ره   64-31- نآرق : - تسا هتفگ  هک  تسا  هتـشاد  رظن  هلمج 
راتفگ و زونه  هک  ار  اهنآ  دنکیم  هّجوتم  َنُولِقعَت ] الَف  َأ   ] يهلمج تیآ 42  هزغمد 2 - ناشیا  تسا و  هدوب  يرـس  واک   || هزب  هلمج  نآ  يو 

چیه دیونـشیم و  ار  فیلاکت  دـیناوخیم و  ار  اهباتک  دـیهدیم و  روتـسد  مدرمب  ّبترم  هک  تسا  یلقع  روعـش  ـال  يهلحرم  رد  امـش  رادرک 
ال دیوگیم : نبلواتسگ  دیراتفرگ . دوخ  تالیامتب  نوچ  دیجنـسب . دیناوتیمن  دوخ  دیاهدیـسرن و  لقعت  يهلحرمب  دیتسین و  دوصقم  هّجوتم 

نابز رب  مه  رـس  تشپ  هک  یتاملک  دـننام  دوشیمن  هداد  لقع  شوه و  يهقطنمب  وا  يهتفای  ماجنا  هدـش و  مامت  راـک  دـنکیم و  راـک  روعش 
ار اـم  زورما  عاـمتجا  تسایـس و  ناـنادرگراک  زور و  نآ  دوهی  ناربـهر  نایوگنخـسب و  تبـسن  هلمج  هکنیا  ددرگیم . يراـج  قطاـن  کـی 
دـننکیم و رداص  ار  اهنامرف  اهروتـسد و  تاملک و  تبقارم  نیرمت و  رثا  رب  ّطـقف  هک  هحفص 76 ]  ] 43-22- نآرق  - دهدیم ناشن  یتسردب 

. دنهاوخیم هچ  دنیوگیم و  هچ  هک  دنتسین  هّجوتم  دوخ  دنناوخیم و  ار  نوناق 

ات 48] تایآ 47  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ال ًائیَـش  ٍسفَن  نَع  ٌسفَن  يِزَجت  ـال  ًاـموَی  اوُقَّتا  َو  [ 47  ] َنیَِملاـعلا یَلَع  مُُکتلَّضَف  یِّنَأ  َو  مُکیَلَع  ُتمَعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِعن  اوُرُکذا  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  اـی 
تافاکم و ینعمب  ءازج  ردـصم  زا  يِزَجت - تاـغل : ینعم   260-1- نآرق [ - 48  ] َنوُرَـصُنی مُه  َو ال  ٌلدَع  اهنِم  ُذَـخُؤی  َو ال  ٌۀَعافَـش  اهنِم  ُلَبُقی 
دننامه و ینعمب  تسا و  ملظ  ّدض  تلادع و  ینعمب  ردصم  ٌلدَع - ندش . هطـساو  يرگیجنایم و  ٌۀَعافَـش - ندرک . ّقح  ماجنا  نداد و  شاداپ 

املاظ كاخا  رصنا   ] لثم تسا  تیوقت  ینعمب  يرای  رب  هوالع  هک  رصن  ردصم  زا  َنوُرَـصُنی - تماقتـسا . طّسوتم و  دح  يورهنایم و  هنامیپ و 
. - شاب شملاظ  ریگولج  تسا  مولظم  رگا  شاب و  شملظ  زا  ریگولج  تسا  ملاظ  هک  یتقو  هچ  نک  تیوقت  ار  دوخ  ردارب  ینعی  امولظم ] وا 

هک یتمعن  یـشوخ و  دیروایب  رطاخب  بوقعی  نادنزرف  يا   47 همجرت :  248-237- نآرق -134-128- نآرق -98-90- نآرق -20-13- نآرق
زور نآ  زا  دیشاب  رذحرب  سپ  مداد 48 . يرترب  میدق ] يایند   ] مدرم يهمه  رب  ار  امـش  یخیرات ] قباوس  یتسرپ و  اتکی  يارب  و   ] مداد امـشب 

مه تسین و  هتفریذـپ  سک  يارب  یجناـیم  عیفـش و  و  دوشیمن ] يرگید  تازاـجم  شاداـپ و  ریگولج  و   ] دریگن ار  يرگید  ياـج  سک  هک 
ٌۀَعافَش 48- اهنِم  ُلَبُقی  ال  نیرّسفم : نخس  تسین . يروای  رای و  زور  نآ  مدرم  يارب  دشابن و  هتفریذپ  سک  ناج  ياجب  یلام ، ضوع  هیدف و 
. درک دنهاوخ  تعافـش  ام  يارب  اهنآ  دناهدوب  ربمغیپ  ام  ناردپ  دنتفگیم : دوهی  نوچ  و  تسا . هدش  تئارق  ود  ره  ات  ای و  اب  ُلَبُقی ] ال  : ] عمجم

تعافـش هعیـش  رظن  رد  و  تسین . تعافـش  زور  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  ناشهّجوتم  هیآ  نیاب  هحفص 77 ]  ] 68-55- نآرق -41-15- نآرق -
تعفنم يدایز  تعافـش  هک  دنتـسه  دقتعم  هلزتعم  باذع ، ّقحتـسم  راکهانگ و  تسا و  نمؤم  هک  نآ  زا  تسا  باذع  طاقـسا  ررـض و  عفد 

ضیف ّقح  لباق  دارفا  یـضعب  نوچ  هفـسالف  يهدـیقعب  رخف : دـنرادن . تعافـش  زا  يا  هرهب  ناراک  تیـصعم  رادرب و  نامرف  مدرم  يارب  تسا 
هلیـسو هکنیا  ریظن  دنروآیم و  تسدب  تقایل  يهلیـسو  لباقان  مدرم  اهنآ  تعافـش  يهطـساوب  هک  دنوشیم  ضیف  يهطـساو  ناربمغیپ  دنتـسین 

يهلیـسوب دسرن  نآب  رون  دشابن و  دیـشروخ  شبات  لباق  هناخ  فک  فقـس و  لثم  يزیچ  نوچ  هک  بآ  تسا و  هنیئآ  تاسوسحم ، رد  ضیف 
ینارون ار  نآ  دباتیم و  فک  ای  فقـسب  دوشیم و  سکعنم  اهنآ  زا  رون  نآ  دباتب  نآب  رون  دوش و  هدراذگ  دیـشروخ  ربارب  هک  بآ  هنیئآ و 

هلمج هکنیا  زا  دوصقم  یناشاک : تالیوأت  دریگیم . ار  وا  ّقح  رون  ربمغیپ  يهلیسوب  تسین  ّقح  ضیف  لباق  دوخ  هک  راکهانگ  سپ  دنکیم .
ال : ] رعـش عارـصم  هکنیا  لثم  دوش  هتفریذپ  اهنآ  يارب  ات  تسین  یتعافـش  سپ  دنتـسه  هرهبیب  یبوبر  لاعفا  تافـص و  زا  نوچ  تسا : هکنیا 

يهلیسو مه  دوهی  سپ  دوشیمن  تفای  رامسوس  اجنآ  نوچ  دزاسب  هنال  رامـسوس  هک  ینیبیمن  نابایب  نآ  رد  ینعی  رحجنی ] اهب  ّبّضلا  يرت 
ربمغیپ ّتینارون  سپ  ارینم ] اجارـس  اـیعاد و   ] هلمج نیاـب  نشور  غارچب  تسا  هدـش  فیـصوت  ربمغیپ  نآرق  رد  يواـطنط : دـنرادن . تعاـفش 

سپ دشاب  مالسا  فراعم  تیبرت و  مولع و  هک  تسا  ترضح  نآ  ینـشور  ّتینارون و  نامه  وا  تعافـش  تسا و  صاخـشا  تقایل  يهزادناب 
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ام 1- نخـس  دوب . دهاوخ  دنمهرهب  تعافـش  زا  تسا و  یجان  هزادـنا  نامهب  درک  هدافتـسا  ربمغیپ  ياهتیبرت  مولع و  زا  هزادـنا  رهب  سک  ره 
قباوس يروآدای  دشاب و  دوهی  ساسحا  جییهت  يارب  دیاش  تسا  هدـش  رارکت  هیآ  دـنچ  يهلـصافب  َِیتَمِعن ] اوُرُکذا  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  ای   ] يهلمج

 ] 65-22- نآرق  - ياهتمعن دهدیم  ناشن  امش  يداژن  یخیرات و  قباوس  هک  دیتسه  اجنآ  ياهبرع  ریغ  هنیدم  دوهی  مدرم  امش  هک  اهنآ  خیرات 
دیدنویپب گرزب  لّوحت  هزات و  تضهن  نیاب  هک  دیتسه  رتقیال  امش  سپ  دیاهتشاد  رتشیب  ّتیصخش  تسا و  هدوب  ناتبیـصن  رتشیب  هحفص 78 ]

ازج زور  هدنیآ و  زا  دیتسین  دنمهقالع  دوخ  یّلم  تازایتما  یخیرات و  قباوسب  رگا  دینامن و  نارگید  زا  دیـشاب و  مدقـشیپ  نّدـمت  هکنیا  رد  و 
دقاف  341-313- نآرق : - تسا هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  هاشیلع  یفـص  ٌۀَعافَـش ] اهنِم  ُلَـبُقی  ـال   ] يهلمج - 2 دیوشن . مالـسا  فلاخم  دیـسرتب و 

وا زا  هن  يروای  یماقم  رد  وز  دنک  ات   || يرواد  رد  شدشاب  یعیفـش  هن  فالتخایب  رگد  سفن  شدهدن   || فافک  شـسفن ، را  دـش  یئیش 
يوب سک  يرگید  زا  دونـشن   || شیوخ  يوخ  رب  یـسک  ره  ددرگ  رـشح  ضرم  دراد  دوخ  هکنآ  درد  دشکیم   || ضوع  یلعف  رد  دنریگ 
تسا هدش  تسرد  اجنیا  رد  هک  تسا  نامه  دوشیم  رضاح  رگید  ملاع  رد  هک  ناسنا  يرشحم  دوجو  ّتیصخش و  میئوگیم : دوخ  شیوخ 
ۀعرزم اینّدلا   ] نوچ دباییم  ار  نامه  هدرک  هچ  ره  هک  ره  زور  نآ  ینعی  ًارَضُحم ] ٍریَخ  نِم  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َموَی   ] هیآ هکنیا  بجومب 

زا تفاب  ناوتن  ابید   || میتشک  هک  راخ  نآ  زا  دروخ  ناوتن  امرخ   208-147- نآرق : - يدعس لوقب  ورد . اجنآ  تسا و  تشک  اجنیا  ةرخآلا ]
هدومرف فیـصوت  نینچ  ملاع  نآ  رد  ار  دوخ  تلاح  هزمح  وبا  ياـعد  رد  داّجـس  ماـما  تسین  تسد  رد  ياهلیـسو  اـجنآ  میتشر  هک  مشپ  نآ 
ناـسنا يارب  هچ  ره  سپ  تسا  عطقنم  هدـیرب و  دوخ  تسا و  هدـش  ماـمت  نم  طاـبترا  لـئاسو  ینعی  تالـصولا ] بابـسا  یّنع  عـطقنا   ] تسا

نیمه يارب  شاداپ  تازاجم و  اریز  تسین  رییغت  يارب  هلیـسو  چیه  گرم  زا  دـعب  تسا و  ملاع  هکنیا  رد  دـب  بوخ و  زا  دـشاب  ّرثؤم  یتسیاب 
يهجیتن دوشب  هچ  ره  نآ  زا  دعب  دـش  دوبان  ندـب  هکنیا  نوچ  تسا و  هداد  ماجنا  بوخ  دـب و  یگدـنز  تّدـم  رد  هک  تسا  ندـب  نامتخاس 

ندوب همیمض  یگتسویپ و  ینعی  تعافش  اریز  رفاک  يارب  هن  تسا  ناملسم  يارب  تعافش  میئوگیم : همّدقم  هکنیا  زا  سپ  تسا . ندب  نیمه 
دیاب تسا  یئامنهار  غارچ  تسا و  يدّـمحم  رون  هک  دّـمحم ص  نید  سپ  دـشاب . روتـسد  نید و  قباـطم  دـیاب  اـیند  رد  ناـسنا  لـمع  نوچ 

اب رگا  هدرک  لمع  یگدنز  رد  ناسنا  هچنآ  هک  اریز  دوب  دهاوخن  تداعس  تعافش  ریغب  ینعی  هحفص 79 ] دشاب [ . ناسنا  لمع  عیفش  هتسویپ 
یکیرات دوبن  ترـضح  نآ  يهدومرف  ربارب  رگا  يراگتـسر و  تسا و  تداعـس  دوب  نشور  يدـمحم  رونب  دوب و  قباـطم  ربمغیپ ص  روتـسد 

يارب تعافش  يریگارف  لومش و  یلو  تسا  یمومع  جایتحا  دنتـسه و  تعافـش  جاتحم  همه  میئوگیم : تهج  هکنیا  زا  ّتیمورحم  تسا و 
سپ دـناهدشن  نشور  يدّـمحم  رونب  اهنآ  هک  تسا  نیمه  يارب  هدرک  سویأـم  تعافـش  زا  ار  لیئارـسا  ینب  هک  هیآ  هکنیا  رد  تسین و  همه 
غرم دننام  دننکیم  ادج  ار  ام  نایعیش  زیخاتسرب  هک  تسا  هدرک  لقن  قداص ع  ترضح  زا  یثیدح  نایبلا  عمجم  رد  دنرادن  عیفش  همیمض و 

نِم مُه  َو  یـضَترا  ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفـشَی  ال   ] يهیآ دـنامهفیم و  ار  ینعم  هکنیا  هک  تسا . هدـش  لـقن  يداـیز  ثیداـحا  دـنیچیم و  ار  هناد  هک 
تسا تعافش  لومشم  دش  نید  روتسد  اب  طوبرم  هتسویپ و  یمدآ  یگدنز  يهرود  شور  رگا  هک  تسا  ینعم  نیمه  دیفم  َنوُقِفشُم ] ِِهتَیشَخ 

رد هک  یـسور  دوـب  یمناـخ  تسا . هتـشون  دوـخ  ریـسفت  رد  يواـطنط  تسا  تخبدـب  درادـن و  تعافـش  دوـب  فـالخب  رگا  دنمتداعـس و  و 
شداتـسا دوب . فّوـصتب  لـیامتم  تشاد و  هطبار  یگنهرف  ياـهنمجنا  یملع و  عماـجم  اـب  نیو  ندـنل و  سیراـپ و  لـثم  گرزب  ياـهتختیاپ 

فرط زا  دوب  هدـمآ  رـصمب  راکنیا  يارب  دـنک . همجرت  هسنارفب  ار  فّوصت  رد  يریـشق  يهلاسر  هک  دوب  هداد  روتـسد  ار  وا  یناملآ  سکرام 
ياریحب هک  دناهتفگ  نمب  تفگ : مدید  ار  وا  هک  یتّدم  زا  دعب  مشاب  شیامنهار  همجرت  يارب  هک  دـندرک  لوحم  نمب  ار  وا  گنهرف  ترازو 
تعافش هک  تسا  ربمغیپ  نآ  صقن  هکنیا  تفرن و  رادب  یسیع  هک  هداد  دای  دب  ار  مالـسا  ربمغیپ  تسا  هتـسنادیمن  نابز  بوخ  نوچ  بهار 

عیفـش هشیمه  يارب  ادـخ  شیپ  هک  دـش  بجوم  هکنیا  دندیـشک و  رادـب  ار  یـسیع  دـنیوگیم  اهیحیـسم  نوچ  تسا . هدرک  دوبان  ار  یـسیع 
يراگتـسر مدرم و  لمع  يدازآ  يارب  دهدب  نتـشکب  ار  دوخ  حیـسم  ترـضح  هک  تسین  حیحـص  هکنیا  متفگ  نم  دشاب . نایحیـسم  يهمه 

اب ار  يرگید  دنکب و  دهاوخیم  وا  هچ  ره  دهدن و  واب  يروتسد  چیه  دراذگب و  دازآ  ار  یکی  دشاب  هتـشاد  دنزرف  ود  يردپ  رگا  اریز  اهنآ .
يراگتـسرب دنوشیم و  تیبرت  رتهب  کیمادک  ایآ  دهد  ماجنا  ار  یئاهراک  دنک و  يراددوخ  یئاهزیچ  زا  ات  دـنک  تیبرت  نیعم  ياهروتـسد 
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دنهاوخیم هچ  ره  مدرم  هکنیا  يارب  حیسم  ترضح  ندش  هتـشک  سپ  متفگ : یمّود ! تفگ : هحفص 80 ]  ] 815-741- نآرق ! - دنرتکیدزن
دیدنسپ دش و  ریگ  ياج  وا  رد  نم  راتفگ  هکنیا  تسین . تسرد  دنـشاب  فاعم  دوخ  ياهیتشز  يهمه  زا  هدش  هتـشک  وا  نوچ  دعب  دننکب و 

. مدرک نشور  وا  يارب  ار  تعافش  ینعم  نم  تسیچ ! تعافش  ینعم  سپ  تفگ  و 

هیآ 49] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

[ - 49  ] ٌمیِظَع مُکِّبَر  نِم  ٌءالَب  مُِکلذ  ِیف  َو  مُکَءاِسن  َنُویحَتـسَی  َو  مُکَءانبَأ  َنوُحِّبَذـُی  ِباذَـعلا  َءوُس  مُکَنُوموُسَی  َنوَعِرف  ِلآ  نِم  مُکاـنیََّجن  ذِإ  َو 
راوخ ندرک ، راداو  تخـس  راـکب  نتفر ، ارچب  ندراذـگ  شورفب  ینعمب  ماوس  موس و  ردـصم  زا  مُکَنوـُموُسَی - تاـغل : ینعم   175-1- نآرق

-49 همجرت :  135-123- نآرق -27-13- نآرق . - ندرک يریگولج  تعنامم و  نتشاد و  مرش  ینعمب  ءایحتسا  ردصم  زا  َنُویحَتـسَی - ندرک ،
دب رازآب  دندرکیم و  ناتراداو  تخس  ياهراکب  نوچ  میدرک  هدوسآ  ناینوعرف  هورگ  زا  ار  امش  هک  دیرآ  رطاخب  راگزور  نآ  نادوهج  يا 

نخس دوب . ناتراگدرورپ  زا  یگرزب  يراتفرگ  شیامزآ و  جنر ، نیرد  دنتفرگیم و  تمدخب  ناتاهنز  دنتشکیم و  ناتنادنزرف  هک  راتفرگ 
61-46- نآرق -28-15- نآرق . - هدـش هدـناوخ  مه  حوتفم  ياـب  فیفخت  لاذ و  نوکـسب  َنوُحِّبَذـُی ]  ] عـمجم خلا 49 - َنوُحِّبَُذی  نیرّـسفم :
ار يرصم  داژن  ار و  وا  سدقملا  تیب  فرط  زا  هحفص 81 ] یشتآ [  هک  دید  باوخ  نوعرف  هلامربلآ : خیرات  حوتفلا و  وبا  ریـسفت  يهصالخ 
مه وا  دـنک ، دوبان  ار  وت  هک  دوشب  ادـیپ  اهنآ  رد  يدـنزرف  دـنتفگ : دیـسرپ ، اهوگبیغ  زا  دـندنام ، ملاـس  لیئارـسا  ینب  تخوس و  تفرگ و 

یـضارا رد  یتدـم  فسوی  ترـضح  يهلیـسوب  ناعنک  زا  لاـقتنا  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  دـنیوگیم  نیخروم  دنـشکب . ار  نارـسپ  داد  روتـسد 
تاقوا نامه  دندرک  نوریب  رـصم  زا  ار  یـسکله  موق  بت .]  ] نیمزرـس يهنعارف  هک  یتقو  ات  دنتـشاذگ  ینوزفب  ور  یلفـس  رـصم  زیخلـصاح 

رد یـسوم  ترـضح  يهلیـسوب  ات  دندرکیم  راداو  تخـس  ياهراکب  ار  اهنآ  دنداتفا و  راشف  رد  دش و  نوگرگد  مه  لیئارـسا  ینب  یگدـنز 
یگدنز يدرگ  نابایب  هب  انیس  يهریزج  هبش  ياهنابایب  رد  دندش و  جراخ  رصم  زا  دالیم  زا  لبق  تسیود  رازه و  ای  دص  راهچ  رازه و  دودح 

مه تاروت  رد  تسا و  هتـشذگ  نآ  زا  لاس  رازه  ود  دودح  رد  هک  اهنآ  یخیرات  قباوسب  دنکیم  هّجوتم  ار  دوهی  ام : نخـس  دنتفرگ . رـس  زا 
زا هدناوخن و  يزیچ  هک  ربمغیپ ص  اّما  تسا . هدش  هتشون  اهنآ  تشذگرـس  هکنیا  دنتـشاد  عالّطا  نآ  زا  دندناوخیم و  يدودعم  يهّدع  هک 

نارگید اهنآ و  دننادب  ات  دروآ  ناشرطاخب  ار  رود  يهتـشذگ  هکنیا  هملک  دـنچ  رد  دوخ  ياویـش  نایب  هکنیا  اب  درادـن  یعالّطا  اهنآ  تاروت 
دنکیم فیـصوت  بوخ  هچ  يونثم  تسا . نکمم  يداش  جـنر و  اهدـمآشیپ و  هنوگهمه  ناسنا  يارب  دراد و  داـیز  تـالّوحت  یگدـنز  هک 
دیـشخب اهدرد  بات  زوس و  اب  بش  همین  رد  مهجرب   || باوخ  نم ز  ات  ّقح  داد  متـشپ  درد  یناسفن ! تیبرت  رظن  زا  ار  ناسنا  ياـهيراتفرگ 

هحفص 82] شیمواگ [  نوچ  بش  هلمج  مبسخن  ات   || شیوخ  فطل  زا  ّقح 

ات 54] تایآ 50  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِهِدَعب  نِم  َلجِعلا  ُُمتذَخَّتا  َُّمث  ًۀَلَیل  َنیَِعبرَأ  یـسُوم  اندَـعاو  ذِإ  َو  [ 50  ] َنوُرُظنَت ُمتنَأ  َو  َنوَعِرف  َلآ  انقَرغَأ  َو  مُکاـنیَجنَأَف  َرحَبلا  ُمُِکب  اـنقَرَف  ذِإ  َو 
َلاق ذِإ  َو  [ 53  ] َنوُدَتهَت مُکَّلََعل  َناقرُفلا  َو  َباتِکلا  یَسُوم  انیَتآ  ذِإ  َو  [ 52  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَعب  نِم  مُکنَع  انوَفَع  َُّمث  [ 51  ] َنوُِملاظ ُمتنَأ 

مُکیَلَع َباتَف  مُِکئِراب  َدنِع  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  مُکَسُفنَأ  اُوُلتقاَف  مُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلجِعلا  ُمُکِذاخِّتِاب  مُکَـسُفنَأ  ُمتمَلَظ  مُکَّنِإ  ِموَق  ای  ِهِموَِقل  یـسُوم 
رگیدکی اب  هدعاوم  ردصم  زا  دـعاو -» . » نتفاکـش ینعمب  قرف  ردـصم  زا  انقَرَف - تاغل : ینعم   604-1- نآرق [ - 54  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُـه  ُهَّنِإ 

هک دیـشاب  راگزور  نآ  داـیب  زین  -109-117 50 و  نآرق -20-13- نآرق : - همجرت هدـننیرفآ  قلاخ  ءراب -» . » هلاسوگ َلجِعلا - نداهن . داـعیم 
مشچب ار  نآ  امش  میدومن و  قرغ  ار  ناینوعرف  يهتسد  میدناهر و  نمشد ] ز   ] ار امش  میتفاکش و  امـش  يارب  ار  ایرد  رـصم ] زا  رارف  ماگنه  ]

سپ نازو   52 دریگارف .] نید  روتسد  دشاب و  تاجانمب  ات   ] میداهن داعیم  بش  لهچ  یسوم  يارب  هک  دیـشاب  نآ  دایب  51 و  دیدیدیم . دوخ 
53 دیوش و . راذگ  ساپس  دیاش  هک  متشذگرد  امش  زا  سپ  نآ  ز  دیدش . راکمتس  دیدیتسرپ و  هلاسوگ  اهامـش  اب  يراکوکن  همهنیا  لابندب 
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مدرمب یسوم  هک  دیرآ  رطاخب  زین  54 و  دیبایب . دوخ  یتخبشوخ  هار  دیاش  ات  تسردان  زا  تسرد  یئادج  زیواتسد  میداد و  باتک  یسومب  و 
هک دیشکب  ار  دوخ  يهریرش ] سوفن   ] دیدرگ و زاب  دوخ  راگدیرفآ  يوسب  سپ  دیدیتسرپ  هلاسوگ  هک  دیدرک  متس  دوخ  امـش  تفگ : دوخ 

نخـس دنک . ینابرهم  دریذپ و  هبوت  رایـسب  وا  هّتبلا  هک  تفریذپ  امـش  يهبوت  وا  سپ  دـشاب  هحفص 83 ] امش [  دوسب  ناتراگدرورپ  هاگـشیپب 
رفس نایب  بره  رفس  رگید  برط  رفـس  یکی   45-15- نآرق : - دوب رفس  ود  ار  یسوم  هتـشون : فشک  َرحَبلا 50 - ُمُِکب  انقَرَف  ذِإ  َو  نیرّـسفم :

تـسا نآ  بره  رفـس  و  هلالج . ّلج  دنوادخ  برق  تفای و  ّقح  تاجانم  رفـس  نیاب  اِنتاقیِِمل ] یـسُوم  َءاج  اَّمل  َو   ] تفگ هک  تسا  نآ  برط 
َرحَبلا ُمُِکب  انقَرَف  ذِإ  َو   ] تفگ کنانچ  تفای  ناشیا  زا  يراگتسر  نمشد و  كاله  رفس  نیاب  يِدابِِعب ] ِرسَأ  نَأ  یسُوم  یلِإ  انیَحوَأ   ] تفگ هک 

زا هنیدم  ات  دوب  هّکم  زا  زاین  رفـس  زاین  رفـس  رگید  زان  رفـس  یکی  دوب : رفـس  ود  ار  یفطـصم  دوب  رفـس  ود  ار  یـسوم  کنانچ  و  مُکانیَجنَأَف ]
ات ایند  نامـسآ  زا  ایند و  نامـسآ  ات  یـصقا  دجـسم  زا  یـصقا و  دجـسم  ات  دوب  یناه  ّما  يهناخ  زا  زاـن  رفـس  و  رارـشا ، دـیک  راّـفک و  تسد 

دنتفگ ار  يو  ات  تفر  روطب  میلک  بیبح . رفس  میلک و  رفس  نایم  تسا  قرف  یندَأ ] َوأ  ِنیَسوَق  َباق   ] ات یهتنم  يهردس  زا  یهتنم و  يهردسب 
روذـعم درادـن  رـصب  هکنیا  هک  وا  تسا و  رود  هار  اند ]  ] ات ُهانبَّرَق ]  ] زا ّیلَدَـتَف ] انَد   ] تفگ يو  رهب  زا  ات  تفر  ترـضحب  بیبح  ایَِجن ] ُهانبَّرَق  ]

865-852- نآرق -846-829- نآرق -786-764- نآرق -687-659- نآرق -347-300- نآرق -234-189- نآرق -99-65- نآرق . - تـــسا
رهاظ یفارغج  ياههشقن  ندید  زا  یعاد : رخف  يهمجرت  يدنه  ناخ  دـمحا  دیـس  ریـسفت  تسا . هدـناوخ  ار  دـیدشت  اب  انقرف ]  ] يرهز عمجم :
یهار اهنآ  طسو  رد  هدش و  عقاو  یئاههوک  فرط  ود  زا  هکنآ  حیـضوت  دنباییم . لاّصتا  مهب  ندع  رد  رمحا  رحب  برع و  جیلخ  هک  دوشیم 

روانهپ و هجرد  تیاهنب  تسا  یئایرد  هک  دـنوشیم  رمحا  رحب  لخاد  برع  جـیلخ  زا  گنت  هار  نیمه  زا  تازاهج  هک  کـنت  تیاـهنب  تسا 
ار تسار  يوزاب  امـش  رگا  تسا . هدش  مسقنم  هبعـش  ودـب  هک  دـینیبیم  ار  نآ  رخآ  دـیوریم  لامـش  فرطب  امـش  هک  یتقو  اجنیا  زا  قیمع .

دایز یلیخ  مه  زا  هدرک و  زاب  ار  هبابـس  یطـسو و  تشگنا  دعب  دشاب و  الاب  فرط  ینعی  ور  زا  تسد  فک  هک  دـینک  هرگ  ار  تشم  هدرتسگ 
هتفرگ و رارق  تسار  فرط  هبابـس  تشگنا  دـشابیم  رمحا  رحب  تروـص  ناـمه  هنیعب  دـباییم  لیکـشت  اـجنیا  رد  هک  یتروـص  دـیهدب  هلـصاف 

هدش عقاو  قرش  تمس  هک  رمحا  رحب  تسار  بناج  يهبعش  دیآیم ، هحفص 84 ] رظنب [  یثلثم  اهنیا  يهنایم  رد  پچ و  فرط  یطسو  تشگنا 
گرزب يدـح  ات  هدـش  عقاو  برغ  فرط  هک  پچ  يهبعـش  سکعرب  دـشابیم  کچوک  اتبـسن  هباّبـس  تشگنا  هک  روطنامه  تسا  کچوک 
يهبعـش پچ ، فرط  ینعی  یطـسو  تشگنا  هک  دـینک  روصت  وچمه  امـش  لاح  تسا . گرزب  مه  یطـسو  تشگنا  هک  روطناـمه  دـشابیم 

تّدـم لیئارـسا  ینب  هک  تسا  یئاهيداو  اهنابایب  اههوک و  نآ  مامت  تسه  هک  یثلثم  ياج  تشگنا  ود  نآ  طـسو  رد  تسا و  رـصم  گرزب 
راونا یّلجت  یـسوم  رب  هک  هدش  عقاو  روط  هوک  ای  انیـس  هوک  دودـح  نامه  رد  دنتـشگیم و  ناریح  نادرگرـس و  اهاج  هکنیا  رد  لاس  لهچ 

يهلصافب نآ  پچ  فرط  هک  دوب  سیسمار  رهش  شتخت  ياپ  اجنآ  هاشداپ  نوعرف  دنتـشاد  تماقا  رـصم  رد  لیئارـسا  ینب  هک  یتقو  دشیم ،
لیئارسا ینب  یسوم  تسا . هدوب  رمحا  رحب  گرزب  يهبعش  لزنم  هس  يهلـصافب  قرـشم  بناج  ینعی  تسار  فرط  هدش و  عقاو  لین  دور  مک 

دندمآ دورف  روبزم  يهبعش  رخآ  يهطقن  برغ و  بناج  ینعی  رمحا  رحب  پچ  گرزب  يهبعش  رانک  رد  هداد و  تکرح  سیسمار  رهـش  زا  ار 
هدومن روبع  رمحا  رحب  گرزب  يهبعش  كون  ینعی  روبزم  يهطقن  نایم  زا  یـسوم  درک  بیقعت  ار  لیئارـسا  ینب  نایرگـشل  اب  نوعرف  نوچ  و 

نآ تاـقوا  یـضعب  تسا  دوجوم  اـیرد  رد  هشیمه  هک  يّدـم  رزج و  ببـسب  تقو  نآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  و  دوـب ، هتفر  فرط  نآـب 
ِكُرتا َو  : ] تسا حیرـص  ناخد  يهروس  رد  و  تسا ، هدـشیم  روبع  لباق  بایاپ و  رگید  یتقو  هدـیدرگ و  رهاظ  کشخ  نیمز  کـی  عضوم 

یلو درک  بقاعت  مه  وا  دناهدرک  روبع  ایرد  زا  لیئارـسا  ینب  دید  نوعرف  تسا ، هدـمآ  دورف  نکاس و  هک  راذـگب  ار  ایرد  ورب و  ًاوهَر ] َرحَبلا 
یلو تسین  تسد  رد  تقو  نآ  زا  رمحا  رحب  حیحـص  يهشقن  هچرگا  درک  قرغ  ار  اهنآ  دمآ و  الاب  بآ  جـیردتب  هک  دیـسر  ّدـم  ماگنه  رد 
هدـش هتخاس  سومیلطب  يایفارغج  يور  زا  هک  نآ  ياههشقن  مامت  اـب  هتفاـی  تروص  سویملطب  تسدـب  هک  یناتـساب  یلیخ  ياـیفارغج  کـی 

رد گرزب  يهریزج  یـس  نامز  نآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  تسه و  مه  رمحا  رحب  يهشقن  نآ  رد  تسا و  دوجوم  ام  دزن  هناتخبـشوخ  تسا 
نینچ رمحا  رحب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  ینـشور  لـیلد  کـی  هحفـص 85 ]  ] 1153-1126- نآرق  - هکنیا تسا و  هتـشاد  دوـجو  رمحا  رحب 
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بایاپ و اهبش  ایرد  ّدم  رزج و  يهطـساوب  لیئارـسا  ینب  روبع  عضوم  هک  دوشیم  مولعم  ایفارغج  هکنیا  رّوصت  زا  تسا . هدوبن  یگرزب  يایرد 
دوجوم نآ  ینیتال  يهمجرت  اب  هدش  هتشون  هک  ینانوی  لصا  نابزب  سویملطب  يهشقن  هکنیا  و  تسا . هدشیم  روبع  لباق  ریغ  قیمع و  اهزور 

رحب رد  تقونآ  هک  يرئازج  مامت  تسا و  هدیسر  رشن  عبطب و  مهدزیـس  یئول  نامز  يدالیم  هدجیه  دصـشش و  رازه و  لاس  رد  هک  دشابیم 
يهبعش زا  حیسم  زا  لبق  لاس  « 6» دصناپ رازه و  ود  رد  لیئارسا  ینب  نیخّروم  لاوقا  بجومب  و  تسا . دوجوم  هشقن  نآ  رد  تسا  هدوب  رمحا 

، تسا هدوب  دالیم  مود  نرق  رد  دـنیوگیم  یـسلات ] سیدـالک   ] ار وا  هتـشون و  ار  اـیفارغج  هکنیا  هک  سویملطب  دـناهدرک و  روبع  رمحا  رحب 
زا حیسم  زا  لبق  لاس  . تسا هدوب  دوجوم  رئازج  هکنیا  زونه  رمحا  رحب  يهبعش  زا  لیئارـسا  ینب  روبع  زا  دعب  لاس  دصتفه  رازه و  ود  ات  سپ 

هدوب دالیم  مود  نرق  رد  دـنیوگیم  یـسلات ] سیدالک   ] ار وا  هتـشون و  ار  ایفارغج  هکنیا  هک  سویملطب  دـناهدرک و  روبع  رمحا  رحب  يهبعش 
- یقرواپ . - تسا هدوب  دوجوم  رئازج  هکنیا  زونه  رمحا  رحب  يهبعـش  زا  لیئارـسا  ینب  روبع  زا  دـعب  لاس  دـصتفه  رازه و  ود  اـت  سپ  تسا ،

رتشیب تسه  ام  سرتسد  رد  هک  خـیرات  بتک  تاروت و  رد  یلو  يدـنه . ناخ  دـمحا  دیـس  ریم  ياقآ  یخیراـت  قیقحت  دوب  هکنیا   498-496
يهّدع حوتفلا : وبا  يهتفگب  مه  دناهتـشون و  یئاهلیـصفت  اب  ار  دوهی  روبع  يهّیـضق  تایاور ، دانتـساب  ریـسفت  بتک  مه  تاروت و  زا  دـیلقتب 
تـصش زا  رتشیب  تسیب و  زا  رتمک  درم  نز و  زا  ریغ  هدوب  هلاس  تصـش  ات  هلاس  تسیب  زا  درم  رازه  تسیب  دصـشش و  دوهی  نیرجاهم  هکنیا 

سیور و َلجِعلا ] ُُمتذَخَّتا   ] يهلمج رد  زین  دناهدناوخ و  فلا  ریغب  اندـعو ]  ] رفعج وبا  هرـصب و  مدرم  عمجم : یسُوم 51 - اندَعاو  ذِإ  َو  لاس .
زا دوصقم  هک  تسا  موـلعم  َباتِکلا 53 - یَـسُوم  اـنیَتآ  ذِإ  َو  دـناهدرک  تئارق  زین  دّدـشم  ياـت  نودـب  متذـخا ]  ] ریثک نبإ  صفح و  یقرب و 

يهلیـسو دنمانیم  میدـق  دـهع  ار  نآ  زورما  هک  تاروت  هلامربلآ ص 89  فیلأت  قرـشم  للم  خـیرات  زا  لـقن  تسا : تاروت  باـتک  يهملک 
تسا ینید  هحفص 86 ]  ] 241-210- نآرق -129-106- نآرق -21-1- نآرق  - باتک نیرید  تسا و  دوهی  ّتلم  مان  ندـنام  ياجب  زاـیتما و 

زا دعب  دش . هدروآ  اهنآ  يارب  یـسوم  ترـضح  يهلیـسوب  شیپ  نرق  جنپ  لهچ و  ای  نرق  راهچ  یـس و  ابیرقت  هک  میراد  تسد  رد  زورما  هک 
میلشروا لباب  هاشداپ  رصّنلا  تخب  ای  ورزن  دکوبن  دالیم  زا  لبق  [ 586  ] شش داتشه و  دصناپ و  دودح  رد  نیطـسلف  رد  دوهی  تلود  ضارقنا 

رب ّطلست  زا  سپ  ناریا  یشنماخه  هاشداپ  شروک  هکنیا  ات  دندرب  رـسب  تراسا  رد  لاس  داتفه  درب و  لبابب  تراساب  ار  دوهی  درک و  بارخ  ار 
تّدم رد  نید  نطو و  يرود  زا  ار  اهنآ  سوسفا  تیاکـش و  دـندرگرب . میلـشروا  ینعی  دوخ  هاگیاجب  داد  هزاجا  درک و  دازآ  ار  دوهی  اجنآ 
هکنیا رد  تاروت  هک  تسا  هکنیا  همّدقم  هکنیا  زا  دوصقم  تسا . هتـشون  قرـشم  للم  خـیرات  رد ص 106  دورـس  تروصب  هلامربلآ  تراسا .

هک تسا  هتشونن  مراد  رـضاح  هک  یئاهباتک  ماهدید و  یباتک  هچ  رد  مرادن  رطاخ  رد  نوچ  هدوب  یتروص  هچب  تسین  مولعم  تراسا  تدم 
دندرک عمج  دنتـشاد  رطاخب  تاروت  زا  مدرم  هچنآ  دنتـشگرب  هک  لباب  زا  يدازآ  زا  دعب  دش و  دوبان  تاروت  دوهی  يارب  دـمآشیپ  هکنیا  رد 
قرـشم للم  خـیرات  رد  هلامربلا  يهتفگب  هدـش  دراو  نآب  رییغت  ره  هدـش و  هچ  ره  نآ  لصا  تروص  ره  رد  دـش ، تسرد  هرابود  تاروت  هک 
يدالیم مجنپ  مراهچ و  نرق  دودـح  رد  دـش  همجرت  نیتال  نابزب  دـعب  دـش و  همجرت  ینانوی  ناـبزب  دـالیم  زا  لـبق  مّوس  يهدـس  رد  ص 89 

ياـجب دوخ و  يهسّدـقم  بتک  ءزج  ار  تاروـت  دوـب  زور  نآ  نیتـال  ياـسیلک  ّمهم  ياهشیـشک  زا  یکی  هک  مرژنس ]  ] ماـمتهاب ناـیوسیع 
دوجو رد  زین  تسا و  تیحیـسم  ساسا  هشیر و  دیحوت  دوهی و  نید  تاروت و  هک  تسا  مولعم  مه  نآ  تلع  دنتفریذپ و  لیجنا  يارب  همّدقم 

. دـشابیم یـساسا  ّتیمها  زئاح  زین  بدا  رنه و  رظن  زا  هکلب  بهذـم  رظن  زا  هن  نیاربانب  تسا ، هدوب  ماهلا  ردـصم  هشیمه  نادـنمرنه  ارعش و 
نب لیضف  تسا . هدیسر  نمب  تمعن  هکنیا  یئوگب  مدرمب  هک  تسا  نآ  تمعن  رکـش  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ حوتفلا : وبا  َنوُرُکشَت 53 - مُکَّلََعل 

 ] 23-1- نآرق  - هکنآ تمعن  رکـش  هتفگ : يرـصم  نونلا  وذ  ینکن . تیـصعم  يهلیـسو  ار  تمعن  هک  تسا  نآ  رکـش  هتفگ : فراع  ضایع 
اُوُلتقاَـف وا . اـب  یکینب  تسا  رتورف  وـت  زا  هکنآ  تسا و  شاداـپب  تسا  ربارب  وـت  اـب  هـکنآ  زا  تـسا و  تعاـطاب  تـسا  رترب  وـت  زا  هحفص 87 ]

و دنـشکب . ار  هّیقب  دـندوبن  کیرـش  هلاسوگ  شتـسرپ  رد  دـنتفر و  یـسوم  اـب  هک  يرفن  داـتفه  هدوب  نآ  دوصقم  حوتفلا : وبا  مُکَسُفنَأ 54 -
نک هدنز  یناهج  شک  ار  دوخ  سفن  يونثم : هتشون : ینیسح   22-1- نآرق . - دنتفیب مه  ناجب  یکیرات  رد  دنشکب و  ریشمش  ینعی  دناهتفگ 
یک یّنمت  هکنیا  ار  یـسخ  ره  افو  رد  راقو و  رد  يراد  هتـسب   || اـفجیب  ار  وا  هک  يراد  عمط  وت  نک  هدـنب  ار  وا  تسا  هتـشک  ار  هجاوخ  ||  

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هدنونش و يارب  دروآیم و  رطاخب  ار  هتشذگ  یعامتجا  یسفن و  تیبرت  رظن  زا  رخآ  تیآ  ام : نخس  دشک  اهردژا  هک  دیاب  یئسوم   || دسر 
درکن و تشادهب  تبظاوم  هک  مدآ  هداس : رایـسب  لثم  دراد . مزال  یتخـس  تمواقم و  شـشوک و  تشز  راک  ناربج  هک  تسا . دنپ  هدـنناوخ 

دیاب دوخ  رب  ار  لام  ررض  تقو و  فلت  ندب ، فعض  ندنام ، راک  زا  راتسرپ ، رتکد و  ّتنم  زیهرپ ، اود ، جنر  درک . دوخ  یتمالـس  رد  یکابیب 
هچ ایآ  راتفر  دب  رگیدکی  اب  كابیب  تسرپدوخ  لبنت  ياهتّلم  روج  نیمه  تسا . ادخ  اب  هن  رگ  دشاب و  جالع  لباق  يرامیب  رگا  دنک  راومه 
يا ریگرام :] تیاکح  مّوس  دّلجم   ] و داهجلا ] نم  انعجر   ] ریـسفت لّوا  دّلجم  دیوگیم : يونثم  رد  یمور  يالم  دـنوشب ! هدوسآ  یک  دـننیب و 

شوگرخ يهرخس  نطاب  ریش   || تسین  شوه  لقع و  راک  هکنیا  نتـشک  نوردنا  رد  رتب  وز  یمـصخ  دنام   || نورب  مصخ  ام  میتشک  ناهش 
وج بآ  تفر  یمه  وا  رماب  هک   || وا  نوعرف  تلآ  دـبایب  رگ  تسا  هدرـسفا  یتلآیب  مغ  زا   || تسا  هدرم  یک  وا  تساـهردژا  سفن  تسین 

لهز وا  تسین  نک  مک  محر   || تام  وش ز  نمیا  ار و  وا  نک  تام  دـنز  نوراـه  دـص  یـسوم و  دـص  هار   || دـنک  ینوعرف  داـینب  وا  هگنآ 
لاصولا کیزجی  هّللا  راودرم   || لاتق  رد  داهج و  رد  ار  وا  شکیم  هحفص 88 ] تالص [ 

ات 59] تایآ 55  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

مُکَّلََعل مُِکتوَم  ِدـَعب  نِم  مُکاـنثََعب  َُّمث  [ 55  ] َنوُرُظنَت ُمتنَأ  َو  ُۀَـقِعاّصلا  ُمُکتَذَـخَأَف  ًةَرهَج  َهّللا  يََرن  یّتَـح  َکـَل  َنِمؤـُن  َنل  یـسُوم  اـی  مـُتُلق  ذِإ  َو 
مُهَـسُفنَأ اُوناک  نِکل  َو  اـنوُمَلَظ  اـم  َو  مُکاـنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  نِم  اُولُک  يولَّسلا  َو  َّنَملا  ُمُکیَلَع  اـنلَزنَأ  َو  َماـمَغلا  ُمُکیَلَع  اـنلَّلَظ  َو  [ 56  ] َنوُرُکشَت

ُدیِزَنَس َو  مُکایاطَخ  مَُکل  رِفغَن  ٌۀَّطِح  اُولُوق  َو  ًادَّجُـس  َبابلا  اُولُخدا  َو  ًادَغَر  ُمتئِـش  ُثیَح  اهنِم  اُولُکَف  َۀَیرَقلا  ِهِذه  اُولُخدا  اَنُلق  ذِإ  َو  [ 57  ] َنوُِملظَی
-1- نآرق [ - 59  ] َنوُقُـسفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  انلَزنَأَف  مَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َریَغ  ًالوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  [ 58  ] َنِینِسحُملا
زا دوصقم  تسا و  هّداـم  هکنیا  زا  مه  طاـطحنا  ندـمآ و  دورف  ینعمب  تسا  ردـصم  ٌۀَّطِح - رایـسب . خارف و  ینعی  ًادَـغَر - تاـغل : ینعم   715

دایب دوهی  يا  : ] همجرت رازآ . زجر - زیرب .] رآ و  دورف  ار  ام  ناـهانگ   ] 53-46- نآرق -20-13- نآرق : - ینعم نیاب  تسیا  هلمج  هملک  هکنیا 
ار امـش  تراـسج ] هکنیا  يازـسب   ] سپ مینیبب . ار  ادـخ  اراکـشآب  هک  هحفـص 89 ] رگم [  میروآیمن  نامیا  وتب  ام  دـیتفگ : یـسومب  دـیرآ :]

دیاش هک  میدرک  دایز  میتخیگنارب و  ار  امـش  زاب  دندرم  دایز  امـش  زا  هک  نآ  زا  سپ  56 و  دـیدیدیم . ار  نآ  دوخ  مشچب  تفرگ و  هقعاص 
میتفگ میداتسرف و  ورف  امـشب  اّیهم  ار  كاروخ  نیرتهب  غرم و  نیبجنرت و  میدنکفا و  امـش  رب  ار  ربا  يهیاس  نابایب  رد  دیشاب 57 و  رازگرکش 
دیرآ دایب  58 و  دندومن . متس  دوخ  رب  هک  دندرک  متـس  ام  رب  هن  دوخ ] يراتفردبب  اهنآ   ] یلو دیوش ، رادروخرب  ام  بوخ  ياهیزور  هکنیا  زا 

نآ رد  زا  دیروخب و  دـیهاوخ  هچ  ره  یناوارف  یگدوسآب و  نآ  ياهتمعن  زا  دـیوش و  نورد  سّدـقملا ] تیب   ] يدابآ نیاب  میتفگ : هک  هاگنآ 
هک اهنآ  سپ   59 میئازفیب . ناراکوکن  دزم  رب  میزرمایب و  ناتناهانگ  ام  ات  زیر . ورف  ام  ناهانگ  دـیئوگب : دـیوش و  نورد  راونوگن  هدـیمخ و 

: نیرّسفم نخس  میداتسرف . ورف  نامسآ  يرازآ ز  نانآ  رب  ناشيراکدب  يازسب  ام  دندرک و  لدب  نآ  ریغب  دوخ  يهفیظو  نخـس  دندرک  متس 
دنچ هک  تسا  مّلـسم  یقاب و  نونک  ات  اهنآ  ياهباتک  لیئارـسا و  ینب  دزن  رد  ادخ  ندید  ياضاقت  يهلئـسم  هدبع : ًةَرهَج 55 - َهّللا  يََرن  یّتَح 

مک مک  دننکن . کیرـش  ار  ام  دنهد و  صاصتخا  دوخب  ار  ادخ  اب  يهملاکم  دـیاب  نوراه  یـسوم و  ارچ  هک  دـندرک  همزمز  رگیدـکی  اب  رفن 
دنمهرهب نآ  زا  همه  دیاب  تسا و  میهاربا  يهطـساوب  تفارـش  هکنیا   44-15- نآرق : - دنتفگ دندیروش و  یسوم  ترـضح  رب  دیـسر و  همهب 

فرط کی  زا  یـشتآ  درب و  ورف  ار  ياهّدع  دش و  هتفاکـش  نیمز  درب ، دندیمانیم  دهع  رداچ  هک  يرداچب  ار  اهنآ  یـسوم  ترـضح  میـشاب .
مک دندرم و  اهیرامیب  نآب  مه  ياهدع  دش و  ادیپ  اهیرامیب  نآ ، زا  سپ  دـندیدیم  ار  هرظنم  هکنیا  هّیقب  تفرگارف و  ار  رگید  يهّدـع  دـمآ و 

ُمُکتَذَخَأَف  449-408- نآرق . - تسا نآب  هراشا  مُِکتوَم ] ِدـَعب  نِم  مُکاـنثََعب  َُّمث   ] يهیآ هک  درک  داـیز  ار  اـهنآ  لـسانت  دـلاوت و  زاـب  دـندش و 
راثآ و زونه  تسا  هدوب  ناشف  شتآ  تقیقح  رد  انیس  هوک  هکنیا  رد  یعاد : رخف  يهمجرت  ناخ  دمحا  دیسریم  نآرقلا  ریسفت  ُۀَقِعاّصلا 55 -
اب یـسوم  روبع  لحمب  یلنیتسا ] نتیک   ] هب موسوم  گرزب  ياملع  زا  یکی  هکنانچ  دشابیم . دوجوم  هحفص 90 ]  ] 26-1- نآرق  - نآ مئالع 

دمآ رظنب  بیجع  بیرغ و  سب  یهوک  اجنآ  رد  میدرک . روبع  دننام  نابدرن  ناتـسگنس  کی  زا  ام  دـسیونیم : هدرک  ترفاسم  لیئارـسا  ینب 
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يهّدام تقیقح  رد  تسا . هدـش  هدیـشاپ  نآ  رب  خرـس  هایـس و  يّداوم  زا  نازوس  مرگ و  ياهرهن  یئوگ  هک  دـشیم  مولعم  نآ  ندـید  زا  هک 
دوصقم  ] مهدزون باب  جورخ  باتک  رد  تسا . هدش  هتشابنا  روطنیا  هتخیر و  اهنآ  يور  دوب  هدش  نهپ  دنلب و  اوهب  نیمز  زا  هک  یتقو  یـشتآ 

دیدش يّدحب  انرک  زاوآ  دـش و  نایامن  هوک  يالاب  هملظم  يهمامغ  اهقرب و  اهدـعر و  حبـص  عولط  تقوب  دـسیونیم : نینچ  تسا ] تاروت 
یسومب لیئارسا  ینب  هک  یتقو  دوب . دعاصتم  رونت  دود  لعـشم  تفرگارف و  دود  ار  هوک  دندیزرل و  دندوب  ودرا  رد  هک  یمدرم  مامت  هک  دش 

اهنآـب تسناوتیمن  رگید  زیچ  يو  يهلماـک  تردـق  نأـشلا  میظع  يهولج  کـی  زا  ریغ  وا  مینیب  هب  هینـالع  ار  ادـخ  میهاوـخیم  اـم  دـنتفگ :
ای هدش  شوهیب  نآ  لاثما  راجحا و  ندش  دـنلب  بیهم و  يادـص  ساره و  تشحو و  زا  اجنآ  رد  درب  هوک  نآ  بناجب  ار  اهنآ  اذـل  دـنایامنب ،

يور هک  تسا  نامه  ّنم . یعاد : رخف  يهمجرت  دمحا  دیس  نآرقلا  ریسفت  يولَّسلا 57 - َو  َّنَملا  ُمُکیَلَع  انلَزنَأ  َو  دنداتفا . نیمز  رب  هدرم  دننام 
مه یلنیتسا ] ننیک   ] و تسا . هدوب  دایز  نابایب  نآ  رد  هک  تسا  نیچردلب  غرم  يولـس  تسا . نیبجنرت  دوشیم و  دیلوت  يرتش  راخ  ياههتوب 

تسا يدایز  ياههتوب  تخرد و  دشاب  ملیا ]  ] منامگب هک  يداو  کی  رد  نکیل  و  تسا . یلاخ  یفلع  ره  هایگ و  زا  نابایب  هکنیا  تسا : هتشون 
- نآرق . - دنیوگیم ّنم  ارنآ  برع  لها  هک  دوشیم  ادـیپ  يزیچ  نآ  ياهگرب  يور  تسا و  دوجوم  مه  کسرمت ]  ] تخرد اج  نیمه  رد  و 

. - مدنگ ۀطنح ]  ] دنتفگ هرخـسمب  اهنآ  زیرب  ار  ام  ناهانگ  ٌۀَّطِح ]  ] دیئوگب دیـسر  روتـسد  اهنآب  ینعی  فشک : خلا 59  َنیِذَّلا - َلَّدَـبَف   44-1
هحفص 91]  ] 22-1- نآرق . - ینامسآ شتآ  ای  نوعاط  ینعی  یینسح : ِءامَّسلا 59 - َنِم  ًازجِر   79-70- نآرق -21-1- نآرق

ات 61] تایآ 60  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِقزِر نِم  اُوبَرشا  َو  اُولُک  مَُهبَرشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  دَق  ًانیَع  َةَرشَع  اتَنثا  ُهنِم  تَرَجَفناَف  َرَجَحلا  َكاصَِعب  بِرضا  اَنلُقَف  ِهِموَِقل  یسُوم  یقـسَتسا  ِذِإ  َو 
نِم ُضرَألا  ُِتبُنت  اّمِم  اَنل  جِرُخی  َکَّبَر  اَنل  ُعداَف  ٍدِـحاو  ٍماـعَط  یلَع  َِربصَن  َنل  یـسُوم  اـی  ُمتُلق  ذِإ  َو  [ 60  ] َنیِدِـسفُم ِضرَألا  ِیف  اوَثعَت  َو ال  ِهّللا 

ُمِهیَلَع َتبِرُض  َو  ُمتلَأَس  ام  مَُکل  َّنِإَف  ًارصِم  اوُِطبها  ٌریَخ  َوُه  يِذَّلِاب  یندَأ  َوُه  يِذَّلا  َنُولِدبَتسَت  َأ  َلاق  اِهلََـصب  َو  اهِـسَدَع  َو  اهِمُوف  َو  اِهئاِّثق  َو  اِهلَقب 
َنوُدَتعَی اُوناک  َو  اوَصَع  اِمب  َِکلذ  ِّقَحلا  ِریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتقَی  َو  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرُفکَی  اُوناک  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ُۀَنَکـسَملا  َو  ُۀَّلِّذلا 

ینعم تغل  رد  اـِهلَقب - یهاـبت . داـسف و  رد  يورداـیز  ینعمب  لوـعف  نزو  رب  وـثع  ردـصم  زا  اوَـثعَت - ـال  تاـغل : ینعم   754-1- نآرق [ - 61]
ردصم زا  ُؤاب - دنمانیم . یجم  وجرم و  یـسراف  رد  هک  تسا  نامه  اهِـسَدَع - دنامب . دعب  لاسب  نآ  يهشیر  دیورب و  هناد  زا  هچنآ  دناهدرک 

- نآرق . - يرگمتس ّقح و  زا  زواجت  ینعمب  ءادتعا  ردصم  زا  َنوُدَتعَی - یـسک . ّقح  ای  هانگب  ندرک  رارقا  نتـشگرب ، ینعمب  لعف  نزو  رب  أوب 
راگزور نآ   ] دـیراد دایب  زاب   60 همجرت : هحفـص 92 ]  ] 350-339- نآرق -253-249- نآرق -194-186- نآرق -100-93- نآرق -23-13

دش نایامن  همـشچ  هدزاود  گنـس  زا  دز ] وا  نوچ   ] نزب گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  میتفگ  ام  تساوخ  بآ  شدوخ  هورگ  يارب  یـسوم  هک ]
یشکرس دیشونب و  دیروخب و  هداد  ادخ  يزور  زا  میتفگ ] اهنآب   ] دروخ بآ  همشچ  مادک  زا  تسنادیم  اهنآ  يهریت  هدزاود  زا  کی  ره  هک 

ام يارب  نیمز  زا  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  وت  میزاسب و  اذغ  کی  اب  میناوتیمن  دـیتفگ : یـسومب  هک  دیـشاب  رکذـتم  زاب  61 و  دینکن . زواجت  و 
نورد يدابآب  سپ  دـیهاوخیم . بوخ  زیچ  ياجب  ار  تسپ  زیچ  امـش  تفگ  باوج  رد  یـسوم  دـنایورب . زاـیپ  سدـع ، مدـنگ ، راـیخ ، هرت ،

دنوادخ مشخ  دندش و  یگراچیب  يراوخ و  راتفرگ  هک ] دش  نآ  راک  رکف و  هکنیا  تبقاع   ] و دوش . مهارف  دـیهاوخ  هچنآ  اجنآ  هک  دـیوشب 
دنتـشکیم و تهجیب  ار  ناربمغیپ  دـندشیم و  رفاک  دـنوادخ  ياههتفگ  اههناشنب و  زاب ] یـسوم  جـنر  همه  نآ  اب   ] نوچ تفرگارف  ار  اهنآ 

نآرقلا ریسفت  َرَجَحلا 60 - َكاصَِعب  بِرضا  نیرّسفم : نخس  راکمتـس . دندوب و  نامرفان  ینامدرم  دوهی  هک  دوب  نآ  زا  یجک  یتشز و  هکنیا 
رما یـسومب  ینعی  سپ  دـشاب ، ترفاسم  تکرح و  هک  تسا  ضرالا ] یف  برـض   ] ینعمب َرَجَحلا ] َكاصَِعب  بِرـضا  : ] یعاد رخف  يهمجرت -
هاچ داتفه  دودح  رد  یئاههاچ  نونکا  هک  تسا  يراج  همـشچ  هدزاود  هک  دید  اجنآ  رد  یـسوم  ورب  الاب  هوک  هکنیا  هب  تیاصع  اب  هک  دـش 

،. تسا هدش  روهشم  یسوم  نویع  مانب  دناهدنک و  یسوم  نارود  راگدایب  اهدعب  هک  تسا  روهشم  بآ ] ياههمشچ   ] یسوم نویع  مانب  تسا 
مینادـب گنـس  زا  ار  بآ  ندـمآ  نوریب  بجوم  میهاوخب  رگا  يروباـشین : دـناهدید . ار  اـهنآ  نیرفاـسم  -84-111 و  نآرق -40-15- نآرق -
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رد یبآ  دیاش  سپ  دوش  لیدبت  يرگیدب  یضعب  تروص  تسا  نکمم  هک  دنراد  كرتشم  یئالویه  هناگراهچ  رصانع  میئوگب : تسا  نکمم 
ریـسفت بتک  رد  ّتلم  هکنیا  ياهیئوج  هناهب  - 1 ام : نخـس  دوش . جارختـسا  دادمتـسا و  نآ  رواجم  ياوه  زا  هدراذگ  دادعتـسا  روطب  گنس 

ره دـش . نایامن  هار  هدزاود  دـش و  هتفاکـش  ایرد  نوچ  دـنیوگیم : تسا : هدـش  يروآداـی  تاـیآ  هحفــص 93 ] رد [  هـک  تـسا  نآ  زا  شیب 
ياهتسد ره  هک  دش  هرجنپ  بآ  ياههراوید  تساوخ و  ادخ  زا  یسوم  دندش ، قرغ  اهنآ  دیاش  میرادن و  ربخ  نارگید  زا  ام  دنتفگ  ياهتـسد 
یگنـشت زا  ام  دوش  مگ  رگا  دـنتفگ  یـسوم  ياصع  يارب  دوب  دروم  ره  رد  يریگهناهب  نیمه  دـیدیم و  ار  رگید  يهتـسد  تفریم  یهارب  هک 

، دوب میهاوخ  هنشت  میشاب  گنسیب  رازنش و  نابایب  رد  رگا  دنتفگ  زاب  دنزن ، اصع  دهد و  نامرف  گنسب  یسوم  هک  دیـسر  روتـسد  میریمیم .
و دناهتـشون . اهباتک  رد  هک  دناهتـشاد  دایز  اههناهب  هکنیا  زا  دروم  ره  رد  و  دشاب . هتـشاد  دوخ  اب  هشیمه  یگنـس  هک  یـسومب  دش  نامرف  زاب 
دوهی و یفّرعم  دوصقم  دناهتـشون ، یتایاکح  نآ  فارطا  رد  دـیوگیم و  نخـس  دوهی  اـب  یپ  رد  یپ  هک  هیآ  دـنچ  هکنیا  زا  هک  تسا  مولعم 

لماش دوخ  رّوطت  راودا  رد  ّتلم  کی  ناسانـش : هعماج  لوقب  هک  ربمغیپ ص  رطاـخ  شمارآ  نارگید و  دـنپ  يارب  تسا  ّتلم  نآ  یفارگویب 
هکنیا مادک  ره  یحور  تلاح  هک  یتقو  ات  تسا و  هدرک  ّیط  يدایز  تّدـم  رد  تلم  هک  یتارّوطت  راودا و  يهنومن  تسرد  ددرگیم  یمدرم 

اب دنناوتیمن  اهتیبرت  اهنّدمت و  تهج  هکنیا  زا  دوش ، قبطنم  راگزاس و  دعب  يهرود  اب  دناوتیمن  هدرکن  زواجت  قباس  يهرود  دودح  زا  مدرم 
تفرـشیپ ضوعب  هک  تسا  دارفا  یحور  دوکر  تلاح  نیمه  يارب  دـنیامن و  لدـبم  يواـسم  روطب  ار  اـهنآ  دوخ  شـشوک  لـئاسو و  يهمه 

فعـض شریذپ و  يورین  فالتخا  يهجیتن  رد  و  دوشیم ، دایز  اهنآ  رد  یئوجهناهب  یگتـسد و  ود  فالتخا و  يراکمه  تاواسم و  يوسب 
هتـسویپ دـننک ، لیدـبت  ّلدتـسم  لوقعم و  تروصب  یفارخ  يهدـیقع  ضغب و  بح و  ساـسحا و  تروص  زا  ار  بلاـطم  هکنیا  ياـجب  یلقع 

نّدمت و رد  دشابیم  ام  دوخ  ّتلم  ياهتفرـشیپ  هلئـسم  هکنیا  يهنومن  نیرتهب  دنتـسه . دـیاقع  ّداضت  ءارآ و  فالتخا  راکفا و  ناسون  راتفرگ 
فالتخا تسا  هدش  هدامآ  تمـسق  ره  يارب  هک  روجب  روج  لئاسو  همه  اب  هک  هطورـشم  يهرود  لاس  هاجنپ  تّدـم  هکنیا  رد  هدـیقع  رکف و 

یمیدق و یلـصا  دادعتـسا  خـیرات و  قباوس  اب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هدـش  رتدایز  حـلاصم  صیخـشت  يارب  مدرم  یگدامآ  توافت  راکفا و 
رگا و  میاهدوب . هحفـص 94 ] دـکار [  تّدـم  هکنیا  مامت  رد  تفگ  ناوتیم  میجنـسب  رـصع  هکنیا  رد  ناهج  للم  ریاس  لّوحت  تّدـم و  لوط 
نآرق هکنیا  دناهدرب . ولج  مدق  ود  ربج  روطب  ار  ام  دوخ  تعفنم  يارب  هک  تسا  هدوب  نارگید  مادقا  يهجیتن  رد  دـیآیم  مشچب  یئاهتفرـشیپ 
تـسا هدروآ  هک  یبهذم  تبـسانمب  هدرکن و  يراک  ایند  رد  دوهی  هلامربلآ : لوقب  هک  ار  قباوس  نآ  اب  دادعتـسا  مک  یمیدـق  ّتلم  هک  تسا :

و دیریگب . تربع  دوخ  ناردـپ  لهج  زا  دـیئایب و  دوخب  هک  ناشدوخ  لسن  يارب  دـنکیم  یفّرعم  تسا  هدومن  زارحا  یّمهم  عقوم  خـیرات  رد 
دب بوخ و  مدرم  لمع  زا  دنـسانشب و  ار  اههعماج  هک  زورما  اـت  نارگید  يارب  و  دـشابن . مدرم  رازآ  زا  ریگلد  ترـضح  نآ  هک  ربمغیپ  يارب 

[ خلا ُمِهیَلَع  َتبِرُـض   ] تیآ - 2 دندرگن . دوکر  دومج و  درگ  هدـنیآ  يارب  دنجنـسب و  اهنآ  اب  ار  ناشهتـشذگ  یگدـنز  هار  دـنریگب و  تربع 
يهلئـسم کیب  ربمغیپ  و  میدرک ، هراـشا  رتشیپ  هک  اـهنآ  يهلاـس  نیدـنچ  يراـتفرگ  لـباب و  رد  دوهی  تراـساب  تسا  هراـشا  تفگ  ناوتیم 

-3 دیامنیم . يروآدای  ار  للم  نآ  ياهیراک  متـس  ناودع و  دـهدیم و  ربخ  دنتـشادن  عالّطا  نآ  زا  زور  نآ  مدرم  رتشیب  دـیاش  هک  یخیرات 
ضوع راک  لمع و  يهجیتن  رد  فطاوع  تاساسحا و  لایما و  هک  یناسفن  يهلئـسم  کیب  دشاب  هراشا  دیاش  خـلا ] اِمب  َِکلذ   ] تیآ 61 رخآ 

ار ناربمغیپ  ناهانگیب و  دندرک و  نتـشکب  مادقا  دعب  دندش و  زواجتم  راکمتـس و  دـعب  دـندوب  رـسدوخ  نامرفان و  لّوا  يهبترم  رد  دوشیم .
دوهی دوخ  هک  هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  دنداد . رد  نت  يراوخ  تراساب و  هداد  تسد  زا  ار  تمواقم  ياهورین  دعب  دـندرک ، رازآ 

ناشتیـصعم ناودع و  دوهی  نیاربانب  دنتـشکیم  ار  اه  ربمغیپ  اهنآ  دندربیم و  نارگیدب  ار  اهنآ  راتفگ  دندرکیمن و  ناربمغیپ  نتـشکب  مادـقا 
- نآرق . - تسا هدوب  اهربمغیپ  نتـشک  نآ  يهجیتن  هک  دـناهتفگیم  يزیچ  هدـیمهفن  هک  ینادان  لهج و  ای  تسا  هدوب  ینیچنخـس  يهطـساوب 

هراشا گنس  تسایس و  هیبنت و  هب  تسا  هراشا  یـسوم  ياصع  رارـسالا : فشک  رد  يدبیم  نخـس  هصالخ   1025-1013- نآرق -721-701
نیز دوش  لد   || لد  تآرم  رب  تسا  یگنز  هنگ  ره   24-1- نآرق : - يونثم هتشون : ینیسح  - 61 َنوُدَتعَی » اُوناک  َو  . » تسا دوهی  تخس  لدب 

هحفص 95] یگریخ [  ددرگ  شیب  ار  نود  سفن   || یگریت  ار  لد  تشگ  تدایز  نوچ  لجخ  راوخ و  اهگنز 
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ات 66] تایآ 62  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌفوَخ َو ال  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجَأ  مُهَلَف  ًاِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخـآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللاـِب  َنَمآ  نَم  َنِیِئباّـصلا  َو  يراـصَّنلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َُّمث [ 63  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکذا  َو  ٍةَّوُِقب  مُکانیَتآ  اـم  اوُذُـخ  َروُّطلا  ُمُکَقوَف  اـنعَفَر  َو  مُکَقاـثیِم  انذَـخَأ  ذِإ  َو  [ 62  ] َنُونَزحَی مُه  ـال  َو  مِهیَلَع 
مَُهل انلُقَف  ِتبَّسلا  ِیف  مُکنِم  اوَدَتعا  َنیِذَّلا  ُُمتِملَع  دََـقل  َو  [ 64  ] َنیِرِـساخلا َنِم  ُمتنَُکل  ُُهتَمحَر  َو  مُکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  وَلَف ال  َِکلذ  ِدـَعب  نِم  ُمتیَّلََوت 

ادج تبـس -» : » تاغل ینعم   682-1- نآرق [ - 66  ] َنیِقَّتُمِلل ًۀَـظِعوَم  َو  اهَفلَخ  ام  َو  اهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًالاکَن  اـهانلَعَجَف  [ 65  ] َنِیئِساخ ًةَدَِرق  اُونوُک 
- َلاـکَن ندرک . رود  ندـنار و  وـلج  زا  ینعمب  أـسخ  ردـصم  زا  َنِیئِـساخ - تسا . اـهیدوهی  لـیطعت  هـک  هبنـش  زور  ندـنام و  ّریحتم  ندرک و 
ردـپ و نید  زا  ریغ  رگید  نیدـب  لیامتم  اـی  نید  زا  جراـخ  اـی  ناتـسرپ  هراتـس  نیئباـص -» . » نداد رارق  نارگید  سرت  يهلیـسو  ندـیناسرت و 
- نآرق -98-88- نآرق . - دناهدیمان يراصن  ار  وا  ناوریپ  تسا  هدش  ّدلوتم  اجنآ  رد  حیسم  هک  هرـصان  يهعلق  تبـسانمب  يراصن -» . » يردام

نانآ نیئباص  نایحیـسم و  مه  هحفـص 96 ] دـنتفریذپ و [  دوهی  نید  هک  اهنآ  مه  دـندش و  نمؤم  هک  یناسک  اـنامه   62 همجرت :  159-152
يا  63 دنرادن ! هودنا  سرت و  دشاب و  ناشیادخ  هاگشیپ  هب  نانیا  دزم  هّتبلا  دندرک  يراکوکن  دندش و  نمؤم  شاداپ  زور  ادخب و  هک  دنتـسه 
نآ رد  هچنآ  دیریگب و  راوتسا  ار  تاروت  هک  میتفرگ  نامیپ  میدرب و  الاب  ناتناردپ  رس  يالاب  ار  روط  هوک  يراگزور  دیرآ  رطاخب  نایدوهی 

، وا شـشخب  دوبن و  ادخ  رهم  رگا  هک  دـیدرک  ّقحب  تشپ  امـش  سپ  نآ  زا  دیـشاب 64  راگزیهرپ  دیاش  ات  دیدنب ] راکب  و   ] دـیروآ دایب  تسا 
ناگنیزوب میتفگ  ناشیاب  ام  دـندرک  متـس  يرـسدوخ و  هبنـش  زورب  هک  دـندوب  یناسک  دـینادیم  دوخ  هّتبلا  65 و  دیدوب . ناراکنایز  رامـشب 

رـس تشپ  هک  اهنآ  يارب  دوب و  ناشمشچ  ولج  رد  هک  اـهنآ  يارب  دـشاب  يرازآ  هک  میدرک  نآ  زا  هکنیا  66 و  مدرم . هدنار ز  رود و  دیـشاب 
زا دوصقم  رد  عمجم : هیآ 62  رخآ  ات  اوُداه - َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  نیرّـسفم : نخـس  ناراگزیهرپ . يارب  دشاب  يدنپ  دـندوب و  هدراذـگ 
زا دنتشادنرب  تسد  دندش و  نمؤم  یسیع  ترضحب  طقف  هک  دنتـسه  اهنآ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسا : فالتخا  اُونَمآ ] َنیِذَّلا   ] يهلمج

ۀقرو لثم  دـندوب  قح  نید  یپ  رد  هک  تسا  یئاهنآ  دوصقم   134-114- نآرق -61-15- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دّمحم ، روهظ  راظتناب  نآ 
و تسا . اهتّلم  نآ  زا  نینمؤم  هتشذگ و  ياهتّما  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  بهار ، ياریحب  ناملس و  رذ و  وبأ  هدعاس و  نب  ّسق  لفون و  نب 
زا شیپ  هک  دنتسه  وا  شیک  مه  ياهیحیسم  ناملـس و  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدس  دنتـسه . ام  ّتلم  نیمه  نینمؤم  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 

ِموَیلا َو  ِهّللِاب  َنَمآ  نَم   ] يهلمج رد  و  دنوش . ناملـسم  دـش  رهاظ  دّـمحم  رگا  هک  هکنیا  هب  دـقتعم  دـندوب و  دوخ  نیدـب  نمؤم  مالـسا  روهظ 
نمؤم هک  اهنآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدش و  نمؤم  هک  نیئباص  يراصن و  دوهی و  نآ  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  تسا : فـالتخا  ِرِخـآلا ]
نامیا زا  سپ  هک  یئاهنآ  ینعی  دـناهتفگ  زین  و  دـندش ، نمؤم  مالـسا  نیدـب  هک  نیئباص  يراصن و  دوهی و  دوخ و  ناـمیا  رب  تباـث  دـندوب و 

هتفگ سابع  نبإ  ٍدَّمَُحم ] یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ  َو  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   ] هیآ هکنیا  ریظن  دـندش  دّـمحمب  نمؤم  هتـشذگ  ياـهباتکب 
تـسا ماکحا  رد  خسن  هک  تسین  تباث  هکنیا  و  ُهنِم » َلَبُقی  نَلَف  ًانیِد  ِمالـسِإلا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو   » هب نم  هیآ  نیاب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  تسا :
هکنیا تسا و  هـتفگن  هحفص 97 ]  ] 1036-963- نآرق -898-812- نآرق -489-446- نآرق  - يزیچ نینچ  ساـبع  نبإ  سپ  دـیاقع  رد  هن 

راکوکین دش و  نمؤم  مه  لدب  رگا  دروآ ، نامیا  نابزب  هک  یئباص  یحیسم و و  دوهی و  نآ  ینعی  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، غورد  واب  دانـسا 
هک دندوب  یمدرم  نیئباص  یناتـسرهش : لحن  للم و  تسا . عفان  تئارق  هزمه  نودـب  نیباص  عمجم : َنِیِئباّصلا 62 :- َو  دوب . دهاوخ  هدـیزرمآ 

هطساو ار  هراّیـس  هراتـس  تفه  يورنیا  زا  دنتـسنادیم  مزال  ادخ  دوخ و  نایم  تامّدقم  زا  ياهطـساو  تقیقح  يونعم و  ضیفب  ندیـسر  يارب 
تباوث ياههراتس  هک  دنتـسه  یمدرم  دنه  رد  تسا و  هدوب  نیرهّنلا  نیب  ياهرهـش  زا  ناّرح  رد  اهنآ  ياج  دندادیم و  رارق  ادخ  دوخ و  نایم 

دندیئارگیم و رگید  نیدب  ینید  زا  دنتفرگیم و  دندیدنسپیم  هچنآ  ینید  ره  زا  هک  اهنآ  ینعی  ینیـسح :  16-1- نآرق . - دننادیم هطساو  ار 
ُمُکَقوَف انعَفَر  َو  دنتـسه . هقدانز  نیئباـص  زا  دوصقم  دـناهتفگ : و  دـندناوخیم . زاـمن  هبعکب  ور  دـندناوخیم و  روبز  دـندیتسرپیم و  هکئـالم 

هک تفرگ  اهنآ  رـس  يالاب  ار  روط  هوک  لیئربج  دنتفریذپن  لیئارـسا  ینب  دروآ  ار  حاولا  یـسوم  نوچ  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  عمجم : َروُّطلا -
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زور نآ  زا  دتفین و  ناشیا  رب  هوک  دننیب  هب  هک  دـنداهن  نیمزب  تروص  سرت  زا  دـنداتفا و  هدجـسب  اهنآ  دوب  نآ  ياضف  تحاسم  خـسرف  کی 
َو ٍةَّوُِقب  مُکانیَتآ  ام  اوُذُـخ   30-1- نآرق . - دـنریذپب ار  حاولا  ماکحا  هک  دنتـسب  نامیپ  و  دـش ، مسر  تروص  فرط  کـی  اـب  دوهی  يهدـجس 

حور  52-1- نآرق . - تسا يرکف  یندب و  يورین  تّوق  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  ترـضح  زا  عمجم   63 ِهِیف : ام  اوُرُکذا 
يارب تاروتب و  لمع  دوهی  هب  تبـسن  تسا  یئادخ  ياهروتـسدب  ندرک  لمع  نتـشاد و  رطاخب  ندناوخ و  روظنم  اورکذا  يهملک  زا  نایبلا :
ایلوا ایبنا و   || ریذـپنآرق  ياهنرو  یناوخب  رو  ایربک  كاپ  رحب  نایهام   || ایبنا  ياهلاح  نآرق  تسه  يونثم : تسا . نآرقب  لـمع  ناناملـسم 

هوک رد  هلزلز  دیلوت  تسا  نکمم  هدبع : سفق  رد  دیآ  گنت  تناج  غرم   || صـصق  یناوخرب  وچ  یئاریذپ ، رو  هحفص 98 ] ریگ [  هدید  ار 
ًةَدَِرق اُونوُک  مَُهل  انلُقَف   107-83- نآرق . - میدرک لزلزتم  میتفاکـش و  ار  هوک  ینعی : َلَبَجلا ] اَنقَتَن  ذِإ   ] تسا فارعا  يهروس  رد  هکنانچ  هدـش 

ُلِمحَی ِرامِحلا  ِلَثَمَک   ] دـننام تسا ، هدـش  هتفگ  لثم  يارب  ّطقف  دـندشن و  لیدـبت  هنیزوب  تروصب  تسا : هتفگ  دـهاجم  عمجم : َنِیئِساخ 65 
هیآ رهاظ  فالخ  نخـس  هکنیا  و  دـندش ، راوخ  لیلذ و  تفریذـپیمن و  دـنپ  هک  دـش  هنیزوب  دـننام  اـهنآ  لد  تسا : هکنیا  ینعم  و  ًارافـسَأ ]

ّتیموق و نینمؤم و  ناـیم  زا  دـنتفرگ  یهاـم  هبنـش  زور  رد  دـندرک و  یناـمرفان  نوـچ  یعاد : رخف   182-144- نآرق -42-1- نآرق . - تسا
هکنیا دـنریگب و  تربع  نارگید  ات  دیـشاب  یلابا  دـیقیب و ال  دورطم و  راوخ و  هنیزوب  لثم  تسا  هکنیا  دوصقم  سپ  دـندش ، جارخا  يردارب 

نید رد  رگا  ناملـسم  ریغ  هک  دـنامهفیم  نینچ  رخآ ] اـت  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   ] لّوا تیآ  - 1 ام : نخـس  دوشن . رارکت  ینامرفان 
میئوگیم ام  دنتـسه . ناناملـسم  دوصقم  هک  دناهتفرگ  هجیتن  دناهدرک و  یتاریبعت  نیرّـسفم  یلو  دش  دهاوخ  هدیزرمآ  دوب  تسار  هارب  دوخ 

هدرک لقن  رقاب ع  ماما  زا  يردـص  اّلم  دـنوخآ  یفاک  لوصا  حرـش  لهج  لقع و  باـتک  رد  تسا و  نیرّـسفم  يهتفگ  فـالخ  رب  هیآ  رهاـظ 
تمایق زور  دنوادخ  ینعی : اینّدلا ] یف  لوقعلا  نم  مهیتآ  ام  ردق  یلع  ۀمایقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هّللا  ّقادـی  اّمنا   ] 73-26- نآرق : - تسا

مدرم اب  راتفر  تسا . هتـشون  دـنوخآ  ثیدـح  هکنیا  حرـش  رد  تسا . هداد  لقع  اهنآب  هک  دـنکیم  يریگتخـس  مدرم  باسح  رد  هزادـنا  نآب 
یسک رگا  هک  تسا  هیآ  رهاظ  دافم  نامه  ثیدح  هکنیا  يهجیتن  تسا . فیعـض  مهف و  دنک  مدرم  اب  راتفر  زا  ریغ  تمایق  رد  اناوت  كریز و 
تـسا هدیزرمآ  هدیـشخب و  وا  درک  راتفر  شنید  قباطم  دوخ  فیاظوب  دـش و  رگید  ملاع  داعمب و  دـقتعم  داد و  صیخـشت  ینید  دوخ  لقعب 

رخف ریـسفت  عمجم و  رد  تسا . هدرکن  ریـصقت  ینادان  رد  هک  تسا  ینادان  ینعی  رـصاق  تسا  یلهاـج  نوچ  دـشاب  هدیـسرن  تقیقحب  هچرگا 
َو ُهنِم  َلَبُقی  نَلَف  ًانیِد  ِمالـسِإلا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو   ] هب نم  هیآ  نیاب  تسا  هدش  خسن  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  هک  تسا  هدـش  لقن  يزار 
. تسا هدـیدنایز  رگید  ملاع  رد  دورب  مالـسا  زا  ریغ  ینید  یپ  هحفص 99 ]  ] 773-658- نآرق  - هکنآ ینعی  َنیِرِـساخلا ] َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُه 

هدیمهف هتسناد و  هک  تسا  رّصقم  لهاج  راتفر  رد  رهاظ  هیآ  هک  تسا  هکنیا  تسا  طلغ  دیاقع  رد  خسن  هکنیا  رب  هوالع  بلطم  هکنیا  باوج 
هکنیا تسا  نکمم  َروُّطلا ] ُمُکَقوَف  انعَفَر  َو  مُکَقاثیِم  انذَخَأ   ] ياههلمج مّود  تیآ  رد  - 2 تسا . هتفر  رگید  نید  یپ  هدنادرگ و  ور  مالسا  زا 
تسا امش  راختفا  بجوم  تفرـشیپ و  هیامرـس  تسا و  عفترم  تسا و  امـش  رـس  يالاب  هک  دیروایب  رظنب  ار  روط  هوک  هکنیا  دوش : ینعم  روط 

ار تاروت  دـینکن  دـیدرت  دـینک و  راوتـسا  نامیپ  لد  تّوق  لامک  اب  دروآیم . امـش  يارب  یگدـنز  ياهروتـسد  ماکحا و  اـجنآ  زا  یـسوم  هک 
[ رخآ ات  ًةَدَِرق  اُونوُک   ] يهلمج - 3 دیرادب . راوتـسا  ار  نامیپ  نامه  دینکن و  شومارف  ار  دوخ  راختفا  هکنیا  دینک و  لمع  نآ  دافمب  دیریگب و 

شباوج اب  نآرق  رد  رگید  دراوم  دننام  هن  رگ  تسا و  هدشن  اهنآ  بیذکت  ضارتعا و  دروم  تسا  هدش  هتفگ  دوهی  يارب  هک  بلاطم  رگید  و 
تب برع  ّتلم  هک  تسا  مولعم  دننک و  ضارتعا  دنتسناوتیمن  هک  دندیمهفیم  یقیاقح  زور  نآ  اههلمج ، هکنیا  زا  مدرم  سپ  دشیم . لقن 
رازه هس  زور  نآ  رد  دـیاش  هک  ّتلم  کی  هکلب  هدربن ، ار  اهنآ  يوربآ  قباوس  نیاـب  هدادـن و  رارق  فرط  نانخـس  هکنیا  اـب  ار  لـهاج  تسرپ 
کی تسا . هتشاد  یئاوسر  مه  هودنا و  مه  هک  هداد  رارق  ربارب  یتایآ  نینچ  اب  تسا  هدوب  باتک  ملع و  لها  و  هتشاد ، یخیرات  يهقباس  لاس 
وجه هک  تسا  رعاش  هن  تسا  هداد  داب  رب  هلمج  دـنچ  اب  ار  يواـعد  اـهراختفا و  نآ  تسا  ربخیب  اـهنآ  مولع  زا  هک  هدـناوخن  سرد  صخش 

: دـیوگیم دـنکیم و  مسجم  ناشمشچ  ولج  رد  ار  اهنآ  يهتـشذگ  کـیاکی  ّطـقف  دـهدب  مانـشد  هک  تسا  نارنخـس  بیطخ و  هن  دـیوگب ،
لها امـش  هک  دننک  يوریپ  امـش  زا  مه  مدرم  رگید  ات  دیوشب  مدآ  دیـشابن و  هنیزوب  امـش  رگید  دیریگب و  دـنپ  دـیروایب و  رطاخب  دیونـشب و 
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هرابود الاح  دیدش و  هنیزوب  نکیل  دیدوب  مدآ  یتقو  کی  هک  دینادب  دننکیم ، باسح  مدآ  ار  امـش  مدرم  دـیتسه و  نید  خـیرات و  باتک و 
هحفص 100]  ] 779-762- نآرق -350-298- نآرق . - تسا یگرزب  گنن  رازآ و  امش  يارب  امش  ناگتشذگ  راک  هک  دیوش  مدآ 

ات 71] تایآ 67  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َکَّبَر اَنل  ُعدا  اُولاق  [ 67  ] َنِیلِهاجلا َنِم  َنوُکَأ  نَأ  ِهّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق  ًاوُزُه  انُذِخَّتَت  َأ  اُولاق  ًةَرََقب  اوَُحبذَت  نَأ  مُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ  ِهِموَِقل  یسُوم  َلاق  ذِإ  َو 
َلاق اُهنَول  ام  اَنل  نِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُعدا  اُولاق  [ 68  ] َنوُرَمُؤت ام  اُولَعفاَف  َِکلذ  َنَیب  ٌناوَع  ٌرِکب  َو ال  ٌضِراف  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  َیِه  ام  اَنل  نِّیَُبی 

َنوُدَتهَُمل ُهّللا  َءاش  نِإ  ّانِإ  َو  انیَلَع  ََهباشَت  َرَقَبلا  َّنِإ  َیِه  ام  اَنل  نِّیَُبی  َکَّبَر  اَنل  ُعدا  اُولاق  [ 69  ] َنیِرِظاّنلا ُّرُسَت  اُهنَول  ٌِعقاف  ُءارفَص  ٌةَرََقب  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ 
اوُداک ام  َو  اهوَُحبَذَـف  ِّقَحلِاب  َتئِج  َنآلا  اُولاق  اهِیف  َۀَیِـش  ٌۀَمَّلَـسُم ال  َثرَحلا  یِقـسَت  َو ال  َضرَـألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ـال  ٌةَرََقب  اـهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاـق  [ 70]

واگ ینعمب  ضورف  زا  قتـشم  ٌضِراف »  » هچیزاب هرخـسم و  ینعمب  ءازه  رد  تسا  یظّفلت  ًاوُزُه -» : » تاغل ینعم   812-1- نآرق [ - 71  ] َنُولَعفَی
. هدـیئاز راب  ود  طّسوتم  واگ  ٌناوَع -»  » تسا هدـشن  نتـسبآ  هدیـسرن و  واب  رن  هک  ناوج  يهدام  واـگ  ٌرِکب -»  » هدروآ هچب  داـیز  هدروخلاـس و 
و تسا ، هایـس  یگنوـگچ  هک  کـلاح  يهـملک  لـثم  و  دـشاب ، درز  گـنر  یگنر  رپ  يدرز و  تّدـش  هـک  درز  گـنر  یگنوـگچ  ٌِعقاـف -» »
-220-211- نآرق -148-141- نآرق -83-74- نآرق -22-13- نآرق  - راـک زا  ٌلوـُلَذ -»  » دـیدش یهایــس  ینعی  کـلاح  دوـسا  دـنیوگیم 
. ندرک ور  ریز و  ندرک و  دــنلب  ار  كاـخ  ینعمب  هّراــثا  ردــصم  زا  ُرِیثـُت -»  » هتفوـک هحفــص 101 ]  ] 424-414- نآرق -260-251- نآرق
-8- نآرق . - لاخ شقن و  دننام  یلصا  گنر  اب  فلاخم  گنر  ینعمب  یشو  زا  نیش  رسک  اب  َۀَیِش -»  » تسردنت ینعمب  یتمالس  زا  ٌۀَمَّلَـسُم -» »

دنکیم نامرف  امـشب  ادخ  هک  تفگ  دوخ  مدرمب  یـسوم  هک  ماگنه  نآ  دـیرآ  دایب  دوهی  يا  همجرت :  138-130- نآرق -98-85- نآرق -17
هاوخب ادخ  زا  دـنتفگ : اهنآ   68 مشاب . بدایب  نادان و  نم  هک  ادـخ  رب  هانپ  دومرف  وا  ینکیم ! هرخـسم  ار  ام  ارچ  دـنتفگ  اهنآ  دیـشکب  واگ 
ناوتان کچوک و  رایسب  هن  دشاب و  هداتفا  راک  زا  هن  هک  يواگ  دیوگیم : ادخ  دومرف : دوش ! هتـشک  دیاب  يواگ  هنوگچ  دنک  نشور  ام  يارب 

: دومرف دنک  نشور  ام  يارب  ار  واگ  گنر  هاوخب  ادخ  زا  دنتفگ :  69 دینکن .] يواکجنک   ] دینک و راتفر  روتسدب  دشاب و  نینایم  يواگ  هکلب 
میشاب تسار  هارب  هک  میراد ، راظتنا  تسا  هدیشوپ  ام  رب  واگ  هکنیا  یگنوگچ  دنتفگ : اهنآ   70 دشاب . روآحرف  نشور  درز  گنرب  دیاب  واگ 

دناهدربن و ندرک  رایش  ندیـشک و  بآب  هک  يواگ  دیامرفیم : ادخ  دومرف : یـسوم   71 دـنک .] نشور  ار  بلطم  ام  يارب  هک  هاوخب  ادـخ  زا  ]
دـنناوتن و هک  دوب  کیدزن  یلو  دنتـشک  ار  واگ  دـش و  نشور  بلطم  نونکا  دـنتفگ  اهنآ  دـشابن  نآ  گنر  رد  یکل  چـیه  دـشاب و  بیعیب 

نتشک روظنم  یعاد : رخف  يهمجرتب  يدنه  دمحا  دّیس  ریـسفت  - 67 ًةَرََقب » اوَُحبذَت  نَأ  : » نیرّسفم نخـس  تهجیب .] يواکجنک  يارب   ] دننکن
یتسرپ تب  وحم  روظنمب  روتـسد  هکنیا  دـندوب  دازآ  اههاگارچ  رد  هدومرفن  راـک  هدرمـش و  مرتحم  ار  اـهنآ  ناتـسرپتب  هک  هدوب  یئاـهواگ 

«- زه  » هزمه نودب  ياز  ّمض  اب  زه -»  » ياز و نوکـس  هزمه و  اب  ازه -» «- » ًاوُزُه  » يهملک عمجم :  76 ًاوُزُه : انُذِخَّتَت  َأ   40-15- نآرق . - تسا
- نآرق -22-1- نآرق  - لیئارـسا ینب  رگا  هک  هدش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یفاص : ریـسفت  دناهدناوخ  ياز  دیدشت  هزمه و  اب 

راـچد تمحز  نیاـب  دوـب و  یفاـک  دنتـشکیم  يواـگ  دـنتفرگیمن و  ار  روتـسد  يهلاـبند  دـندرکیمن و  یتخـس  هحفــص 102 ]  ] 51-42
زا یکی  هار  رـس  رب  تشک و  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  یکی  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  تسا : لـقن  ع ]  ] اـضر ترـضح  زا  عـمجم : دـندشیمن .

هدش هتـشک  هریت  نالف  رد  نم  دنواشیوخ  هکنیا  هک  تساوخ  دادب  یـسوم  تمدـخ  تفر  دراذـگ و  لیئارـسا  ینب  مرتحم  ياههریت  طابـسا و 
ینب زا  یناوج  دش و  نیعم  واگ  هکنیا  ات  ینکیم . هرخسم  ار  ام  وت  دنتفگ : اهنآ  دیروایب ، يواگ  دومرف  یـسوم  ترـضح  دینک . ادیپ  ار  لتاق 

ار واگ  نوچ  تسا  هتفگ  سابع  نبإ  دننک . رپ  الط  زا  ار  شتـسوپ  هک  رگم  دشورفب  ار  نآ  هک  دـشن  رـضاح  تشاد و  يواگ  نینچ  لیئارـسا 
هکنیا يواطنط : دنک . یفّرعم  ار  دوخ  يهدنشک  دوش و  هدنز  ات  دننزب  هتشک  نآب  ار  ناویح  ندب  زا  یتمسق  ای  اپ  ای  مد  دومرف : یسوم  دنتـشک 

هدافتـسا نآ  زا  دناهتـسناوتن  اهنآ  هدرک و  یئامنهار  ملع  نیاب  ار  مدرم  نآرق  رـصع  نآ  رد  هک  تسا  یحاورا  راضحا  يهلئـسم  کـی  هّیـضق 
تایآ لثم  - 1 ام : نخـس  دندش . ادـیپ  نآ  رد  نیـصّصختم  دـندومن و  نودـم  یملع  ار  نآ  اپورا  اکیرمآ و  مهدزون  نرق  رد  هکنیا  ات  دـننک 
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امـش زا  روتـسد  نآ  قبط  دوب و  نّیعم  يروتـسد  تاروت  رد  امـش  يارب  هک  دـهدیم  دـنپ  ار  نارگید  دوشیم و  روآدای  ار  دوهی  زاب  هتـشذگ 
برض زارد  نایلاس  هک  دریگب  لکـشم  دوخ  رب  نادنچ  ار  هداس  لهـس و  راک  تهجیب  لقاع  ناسنا  هک  دینکیم  رکف  چیه  دنتـساوخ . یلمع 

همه : » رعاش لوقب  هک  دیـشابم . ریگتخـس  یگدنز  رد  دیریگب و  دـنپ  مدرم  رگید  دوخ و  ناردـپ  راک  زا  دـیتسه  دوهی  هک  امـش  دوش ! لثملا 
مهف دوخ  رب  دـنک و  زجع  راهظا  ناـسنا  هک  ربمغیپ ص  روتـسد  ینید و  يهفیظو  کـی  رد  هک  دیـشیدنیب  بوخ  و  ریمتخـس » دوب  يریگتخس 

هک دینک  قیدصت  یگدـنز  يهنازور  يهداس  ياهراک  يارب  هحفـص 103 ] سپ [  دوشیم  راچد  تمحزب  هزادـنا  هکنیا  دـنک  راوشد  ار  راک 
رد دیـسر . دـهاوخن  دوصقمب  مه  رخآـب  رمع و  فلت  تسا و  راـک  ندـش  رادهلاـبند  بجوم  نآ  ماـجنا  صیخـشت و  رد  يراـشفاپ  یتـخس و 

کیدزن هک  يرهـش  خـیاشم  دـشابن  مولعم  لـتاق  دـشاب و  ارحـص  رد  ياهتـشک  رگا  تسا : يروتـسد  مکی  تسیب و  باـب  هینثت  رفـس  تاروـت 
دناهتشکن مخت  هدش و  مخش  هک  ینیمز  رد  دنـشاب و  هدزن  مخـش  هتـسب و  هن  شیخ  نآب  هک  دنریگب  همر  زا  ياهلاسوگ  تسا  لوتقم  هاگیاجب 

. رخآ ات  دننکشب  نیمز  نآ  رد  ار  هلاسوگ  نآ  ندرگ 

ات 74] تایآ 72  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

مُکَّلََعل ِِهتایآ  مُکیُِری  َو  یتوَملا  ُهّللا  ِیُحی  َِکلذَک  اهِضعَِبب  ُهُوبِرـضا  انلُقَف  [ 72  ] َنوُُمتکَت ُمتنُک  ام  ٌجِرُخم  ُهّللا  َو  اهِیف  ُمتأَراّداَـف  ًاـسفَن  ُمتلَتَق  ذِإ  َو 
ُقَّقَّشَی اَمل  اهنِم  َّنِإ  َو  ُراهنَألا  ُهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراجِحلا  َنِم  َّنِإ  َو  ًةَوسَق  ُّدَـشَأ  َوأ  ِةَراجِحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدـَعب  نِم  مُُکبُوُلق  تَسَق  َُّمث  [ 73  ] َنُولِقعَت
ردصم زا  ُمتأَراّداَف » : » تاغل ینعم   506-1- نآرق [ - 74  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَم  َو  ِهّللا  ِۀَیـشَخ  نِم  ُِطبهَی  اَمل  اـهنِم  َّنِإ  َو  ُءاـملا  ُهنِم  ُجُرخَیَف 

-13- نآرق  - ندـمآ رد  بآ  ینعمب  رّجفت  ردـصم  زا  ُرَّجَفَتَی » . » اـههدرم ینعمب  ّتیم  عمج  تاوما  فدارم  یتوَملا » . » ندرک عـفد  ینعمب  أرد 
[ میئوگیم نخس  امش  اب  مه  زاب   ] لیئارسا ینب  يا   72 همجرت : حبص . ندش  رادومن  و  هحفص 104 ]  ] 127-114- نآرق -72-62- نآرق -28

دیـشوپیم امـش  ار  هچنآ  ادخ  یلو  دیدرمـش  راکهانگ  ار  نارگید  دیدرک و  راکنا  عافد و  دوخ  زا  همه  دیتشک و  ار  رفنکی  هک  دـیروآ  دایب 
ار هدرم  هنوگ  نیاب  ادخ  هک  دینادب  و  دوش ] رادومن  ّقح   ] هک ات  دینز  هدرم  ندـبب  واگ  نآ  زا  میتفگ : سپ   73 دنایامنیم . دروآیم و  نوریب 
اهــشیامن و هـکنیا  زا  سپ  یلو   74 دـیوش . دـنمدرخ  هدومزآ و  ات  دـهدیم  ناشن  امـشب  ار  دوخ  تردـق  تمالع  هناـشن و  دـنکیم و  هدـنز 

بآ دفاکشیم و  گنس  مه  دشوجیم و  اههناخدور  گنس  زا  هک  هّتبلا  رتتخس . گنس  زا  تسا و  گنس  وچ  امش  ياهلد  مه  زاب  اهیئامنهار 
درکن و رثا  نخـس  امـش  رد  یلو  . ] دـنوشیم مرن  دـنزیریم و  مه  رد  هوک  زا  اهگنـس  ّقح  سرت  ثداوح و  زا  هّتبلا  دوـشیم و  نوریب  نآ  زا 

اهِضعَِبب ُهُوبِرـضا   » ياههلمج هکنیا  رد  نایبلا : حور  « 7 اهِضعَِبب » ُهُوبِرضا  : » نیرّـسفم تسین . امـش  راک  زا  ربخیب  ادخ  دینادب :] دشن و  مرن  اهلد 
اب ار  سفن  رگا  هک  دینک  هدنز  هراّما  سفن  نتـشک  اب  ار  هدرم  ياهلد  هک  نیاب  تسا  هراشا  دناهتفگ : تفرعم  لها  یتوَملا » ُهّللا  ِیُحی  َِکلذَک 

ینعم تسا  نیمه  دش و  دهاوخ  نشور  ّقح  يهدـهاشم  رونب  دوشیم و  هدـنز  امـش  ياهلد  دـیتشک  دـیدرک و  راوخ  تدـهاجم  شـشوک و 
یـشاب دیواج  يهدنز  ات  ناریمب  ار  دوخ  شکب و  ار  دوخ  سفن  دوخ  لیم  هدارا و  اب  ینعی  ۀـعیبّطلاب » یحت  ةدارالاب  تم   » افرع يهلمج  هکنیا 

ُهّللا ِیُحی  َِکلذَک  اهِضعَِبب  ُهُوبِرضا   » ياههلمج هکنیا  رد  نایبلا : حو  : تسا هتفگ  لقع  رب  سفن  يهبلغ  رد  يدعـس  یبایب و  ناگدنز  تعیبط  و 
شـشوک و اب  ار  سفن  رگا  هک  دـینک  هدـنز  هراـّما  سفن  نتـشک  اـب  ار  هدرم  ياـهلد  هک  نیاـب  تسا  هراـشا  دـناهتفگ : تفرعم  لـها  یتوَملا »

يهلمج هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  دش و  دهاوخ  نشور  ّقح  يهدهاشم  رونب  دوشیم و  هدنز  امـش  ياهلد  دیتشک  دیدرک و  راوخ  تدـهاجم 
تعیبط یـشاب و  دـیواج  يهدـنز  ات  ناریمب  ار  دوخ  شکب و  ار  دوخ  سفن  دوخ  لـیم  هدارا و  اـب  ینعی  ۀـعیبّطلاب » یحت  ةدارـالاب  تم   » اـفرع

هک  || نانچ  شکرس  سفن  هکنیا  دزاتیمن   134-79- نآرق -37-15- نآرق : - تسا هتفگ  لقع  رب  سفن  يهبلغ  رد  يدعس  یبایب و  ناگدنز 
نت  || تخیـسگ  رد  تفک  زا  گـنهلاپ  رگا  رـس  وت  مکح  دـچیپ ز  هن  اـت  رگن   || رمک  رب  ینـسوت  يهّرک  رب  وت  ناـنع  نتفرگ  دـناوت  شلقع 

اب تفلاخم  و  تفلاخم ، ریشمش  اب  سفن  نتـشک  تفگ : تسیچ ! مالـسا  دیـسرپ : دوخ  خیـش  زا  يدیرم  تخیر  وت  نوخ  تسخ و  نتـشیوخ 
اب ودرگ  مسفن  هک  تسا  لاس  لهچ  ای  یس  تفگ : روهشم  فراع  یطقـس  يرـس  هحفص 105 ] تسا [ . وا  ياههتـساوخ  زا  يریگولج  سفن 
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وهـس و زا  ار  تلد  تفگ : وا  مورب  ّجـحب  قیفریب  اـهنت و  مهاوخیم  تفگ : یفراـعب  یـسک  ماهدربـن . شناـمرف  زونه  تسا و  هتـساوخ  هریش 
« ناهرب هیآ و   » هملک ود  نایبلا : حور   73 ِِهتایآ : مُکیُِری  َو  ورب . یهاوخ  هک  تروص  رهب  هاگنآ  رادـهگن  وغل  زا  ار  تناـبز  وهل و  زا  ار  تسفن 

یـسک ره  يارب  دشاب  ندمآ  دوخب  هّبنت و  يهلیـسو  هک  تسا  نآ  هیآ  زا  دوصقم  دـناهتفگ : فّوصت  لها  تسا  هدـش  هدروآ  رّرکم  نآرق  رد 
سوفن رد  تسه و  ناهج  فارطا  رد  هک  ار  هبنت  يهلیـسو  ینعی  مِهِـسُفنَأ » ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَـس   » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  نوچ 

َّمَه  » تسا هدـش  هتفگ  فسوی  يارب  نوچ  تسا ، قیال  مدرم  هبنت  صوصخم  يهلیـسو  ناهرب  و  میهدیم ، شیامن  اهنآب  دوشیم  تفاـی  مدرم 
-1- نآرق . - دشیم راکهبت  هّتبلا  دیسریمن  فسویب  دنوادخ  زا  ییامنهار  هبنت و  يهلیـسو  ناهرب و  رگا  ینعی  ِهِّبَر » َناهُرب  يأَر  نَأ  َول ال  اِهب 

نع سوفّنلا  زجعتف  بولقلا  یلع  درت  تادراو  : » تفگ تسیچ ! ناهرب  دندیـسرپ  جاـّلح  روصنم  زا   545-496- نآرق -299-244- نآرق -21
تسا و زجاع  نآ  ربارب  رد  مه  یناسفن  لایما  دوشیم و  هدارا  رکف و  تیوقت  بجوم  هک  دـسریم  ناسنا  رطاـخب  یئاـهزیچ  ینعی  اهبیذـکت »

تراشا دـمآ  واگ  ّمد  تسا : هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هاش  یلعیفـص  دـیامن . تفلاخم  نآ  اب  دـنک و  بیذـکت  ار  تاساسحا  هنوگ  نآ  دـناوتیمن 
هک نوچ  تسا  فرشا  تایح  یقاب  سپس  هکنیا  || ز  تسا  فعضا  رخآ و  يو  ياضعا  مد ز  نف  بوشآ و  رپ  سفن  يهتاما  رب   || نخسیب 

هدربلد قشاع  نوچ ، دنک  ات   || ار  هدرم  دزاس  هدنز  قح  نینچ  هکنیا  راک  تسا و  قشع  لّوا  لد ، دش  هدنز   || راوخ  سفن  تایح  دـش  رخآ 
هکنیا دنریمب  نوچ   || اهداب  زک  نازخ  رد  يدید  چیه  هحفـص 106 ] وا [  تاذ  رب  وا  فصو  زا  دیرب  یپ   || وا  تایآ  رد  هشیدنا  دینک  ات  ار 

، یعرف هدنام   || تسا  رگید  یلـصف  وت  رب  ینامز  ره  نیمز  زا  دـنرآرب  اهرـس  ناگدرم   || نیدورف  میـسن  نآ  زاب  دزو  نوچ  اجباج ! ناتخرد 
تلاح رد  تسا : هتفگ  يرادکسا  یئاده  خیـش  نایبلا : حور   50-1- نآرق : - ِهّللا 74 ِۀَیـشَخ  نِم  ُِطبهَی  اَمل  اهنِم  َّنِإ  َو  تسا  رگید  یلـصاب  ور 

كاخ و قطن  بآ و  قطن  یحو : بتاک  ندش  ّدترم  ناتـساد  لّوا  دّلجم  يونثم : مئاد . ای  مئاد ، ای  مدینـشیم : ادص  هکنیا  ناور  بآ  زا  هبذج 
کـش و لد  رد  ار  هک  ره  تسا  هناـگیب  اـیلوا  ّساوح  زا   || تسا  هناـّنح  رکنم  وک  یفـسلف  لد  لـها  ساوح  سوسحم  تسه   || لـگ  قـطن 
هک دوشیم  گنـس  لثم  مدرم  یـضعب  لد  سفن  ياوه  زا  يوریپ  يهطـساوب  تالیوأت : تسا  یناهنپ  یفـسلف  وا  ناهج  رد   || تسا  یناـچیپ 
نآ زا  تسا و  هتفر  ورف  ملع  يایردـب  تسا و  نشور  دـنوادخ  وـترپ  زا  رگید  يهتـسد  لد  اـّما  درادـن . رثا  نآ  رد  تیبرت  ملع و  شقن  چـیه 

دنتـسه و ادخ  صاخ  ناگدنب  هک  ناربمغیپ  ياهلد  لثم  تسا  نادیواج  يهدـنز  دـشونب  نآ  زا  هک  ره  هک  دوشیم  ریزارـس  شناد  ياهیوج 
نآ زا  نارگید  هک  تسا  شناد  ملع و  زا  باداش  اهلد  زا  هتـسد  کی  و  ُراهنَألا » ُهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراـجِحلا  َنِم  َّنِإ  َو   » هدومرف هک  تسا  ناـمه 
مرن اهلد  زا  رگید  يهدع  و  ُءاملا » ُهنِم  ُجُرخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اهنِم  َّنِإ  َو   » رد دش  هراشا  اهنآب  هک  مدـق  تباث  نادنمـشناد  لد  دـننام  دـنربیم  هرهب 

-444-382- نآرق «. - ِهّللا ِۀَیـشَخ  نِم  ُِطبهَی  اَمل  اهنِم  َّنِإ  َو   » هدومرف هک  تسا  نامه  اسراپ و  ناملـسم  ناگدنب  لد  دـننام  رادربنامرف  تسا و 
هحفـص رجح [ ! رد  ناشمد  تفوک  هک  دوب  یک   || رتهجهلشوخ  رتحـصان و  ایبنا  ز  دیوگیم : يونثم   811-760- نآرق -652-593- نآرق

« َنُولَمعَت  » يهلمج عمجم : [ 74  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَم  َو  دنب  هداشگب  ار  تخبدب  دشنیم   || دندمآ  راک  رد  هوک  گنـس و  هکنا  ز  [ 107
هچ ره  هک  لدگنس  مدرم  يارب  تسا  يدیدهت  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور   77-64- نآرق -43-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ود  ره  ای  ءات و  اب 

يهّیـضق کی  اب  دوهی  تیادـه  تمـالم و  - 1 ام : نخـس  تسین . لفاغ  امـش  راک  زا  وا  نوچ  دـیتسین  نوریب  ادـخ  تردـق  زا  دیـشاب  ناـمرفان 
تاروت يهینثت  رفس  زا  شیپ  تاحفص  رد  هکنانچ  درک  دنهاوخن  شومارف  ار  نآ  یبهذم  نیناوق  زا  یکی  يارجا  تبـسانمب  هک  یّلم  یخیرات 

تردـق و ندــنایامن  تیاـنج ، فـشک  يرواد ، نآ  رد  هـک  تـسا  یّلم  ّمـهم  تشذگرــس  کـی  زا  عـالّطا  نارگید  يارب  - 2 میدرک . لـقن 
زیچان دودحم و  رایسب  هّکم  برع  ریغ  اب  وا  شزیمآ  هتـشادن و  داوس  هک  ربمغیپ ص  لثم  زا  تسا و  هدش  هتفگ  یـسوم  ترـضح  يراوگرزب 

قیرط زا  مدرم  موــمع  تـیبرت  - 3 ترـضح . نآ  يوـسب  مدرم  نآ  موـمع  راـکفا  هّجوـت  کـیرحت  يارب  تسا  یمهم  يهلیـسو  تـسا  هدوـب 
نابایب رد  تاجن و  ایرد و  نتفاکـش  رارف و  يرـصم و  راـشف  زا  يراـتفرگ  نیدـنچ  ندرک  راذـگرب  زا  سپ  هک  ناگتـشذگ  لاوحا  يهعلاـطم 

ملاع زا  سرت  هن  یئاوسر  زا  سرت  هن  دنراد و  مرش  هن  دننزیم  تمهت  دنشکیم ، مدآ  زاب  کنس  زا  ندمآرد  بآ  یگنـشت و  ندش و  هراچیب 
نیب کیراب  بوخ  نآرق  ناگدـنناوخ  ناگدنونـش و  يا  هک : اهنآ  قباوس  لقن  اب  کنـسب  لد  هیبشت  هکنیا  تسا  هّجوت  نایاش  ردـق  هچ  رگید 
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نامه دیاین و  دوخب  مه  زاب  دهدب و  شتاجن  شربهر  دنیب و  هب  ار  اهیتخـس  نآ  دـشاب و  هتـشاد  مّلعم  ّیبرم و  یـسوم  لثم  هک  یمدآ  دـیوش :
رتتخس کنس  زا  هک  دینکیم  قیدصت  امش  دوخ  گنس ! ای  تسا  لد  مدآ  روجنیا  هنیس  رد  ایآ  دنک  لابند  ار  دوخ  یـشیدنادب  يراتفرجک و 

ای دوشیم و  ناور  همشچ  و  هحفص 108 ] هناخدور [  نآ  زا  هک  دنکیم  ریثأت  راجح  ملق  مرها و  هلزلز و  باتفآ  شبات  کنس  رد  اریز  تسا 
اجنیا تسا  هتشاذگن  رثا  نیرتکچوک  تیبرت  فلتخم  لئاسو  همه  هکنیا  لد  مانب  يهلـضع  مرگ  دنچ  هکنیا  رد  یلو  دوشیم  ابیز  هدیـشارت و 

يدوزب امـش  ياهراک  باسح  درادـن و  تلفغ  امـش  راک  زا  ادـخ  هک  دـینادب  دیـسر  اج  هکنیا  هب  راـک  هک  یتقو  دـنکیم : رادربخ  هک  تسا 
. دوشیم هیفصت 

ات 77] تایآ 75  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َنیِذَّلا اوَُقل  اذِإ  َو  [ 75  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  ُهُولَقَع  ام  ِدـَعب  نِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهّللا  َمالَک  َنوُعَمـسَی  مُهنِم  ٌقیِرَف  َناـک  دَـق  َو  مَُکل  اُونِمُؤی  نَأ  َنوُعَمطَتَف  َأ 
َو ال َأ  [ 76  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  مُکِّبَر  َدـنِع  ِِهب  مُکوُّجاَُحِیل  مُکیَلَع  ُهّللا  َحَـتَف  اِمب  مُهَنُوثِّدَُـحت  َأ  اُولاق  ٍضَعب  یلِإ  مُهُـضَعب  الَخ  اذِإ  َو  اّنَمآ  اُولاـق  اُونَمآ 

دوخ ياـج  زا  ینعمب  فـیرحت  ردـصم  زا  ُهَنوـُفِّرَُحی -» : » تاـغل ینعم   457-1- نآرق [ - 77  ] َنُوِنلُعی اـم  َو  َنوُّرُِـسی  اـم  ُمَلعَی  َهّللا  َّنَأ  َنوُـمَلعَی 
ندرک ینمـشد  ینعمب  هّجاحم  ردـصم  زا  مُکوُّجاَُحِیل -»  » ندوب اهنت  ندوب و  یهت  ینعمب  مال  اخ و  ّمض  اب  ولخ  ردـصم  زا  الَخ -»  » ندـنادرگ

-239- نآرق -175-158- نآرق -89-83- نآرق -30-13- نآرق . - ندرک ناهنپ  ینعمب  رارسا  ردصم  زا  َنوُّرُِـسی -» . » ندروآ لیلد  تّجح و 
تاروت رد  ار  ادخ  راتفگ  اهنآ  زا  ياهتسد  هکنیا  اب  دنوش  ناملسم  دنورگب و  امـشب  دوهی  دیراد  راظتنا  ناناملـسم  امـش  ایآ   75 همجرت :  252

 ] ینعم دوخ  لیمب  دـندادیم و  شرییغت  دـیمهف  هتـسناد و  دـندیدیمن ] دوخ  لـیمب  نوچ   ] دندیجنـسیم ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  دندینـشیم و 
فاصوا زا  دنتفگیم  نخس  نیملسم  اب  دوهی  زا  نت  دنچ  هک  رقاب ع  ترضح  زا  تسا  تیاور  عمجم : لوزن : تهج  دندرکیم . هحفص 109 ]

رادربـخ وگتفگ  هکنیا  زا  دـندرکیم  یفّرعم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  دوـهی  نیقفاـنم  اـسؤر و  نوـچ  دـندوب و  هدـناوخ  تاروـت  رد  هک  ربـمغیپ 
هک دیئوگیم  ناناملـسمب  دیاهدش  علّطم  هدرک و  فشک  امـش  يارب  ادخ  هچنآ  زا  ارچ  هک  دندرکیم  شنزرـس  تولخ  رد  ار  اهنآ  دندشیم 
ام دنیوگیم : دنوشیم  ورب  ور  ناناملـسم  اب  نوچ   76 همجرت : دـش . لزان  دوهی  يوگتفگ  هکنیا  رد  تایآ 76 و 77  دـننک  موکحم  ار  امش 

نشور و امـش  يارب  ادخ  هچنآ  ارچ  هک  دـننکیم : شنزرـس  ناناملـسم  اب  نتفگ  نخـس  رب  ار  رگدـکی  دـنوریم  تولخب  نوچ  میناملـسم و 
امش رب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  رد  دیاهدرک  ضارتعا  نآب  دوخ  هک  دنوادخ  ياهروتـسد  ماکحا و  اب  ات  دیئوگیم  اهنآ  اب  تسا  هدرک  رادومن 

اب هک   ] نیقفانم هکنیا  اـیآ   77 دینکیم .] رادربخ  دوخ  رارـسا  زا  ار  نمـشد  هک  ! ] دیرادن درخ  امـش  رگم  دیوش ] موکحم  و   ] دـنروایب تّجح 
: نیرّسفم نخس  ار ! اهنآ  ناهن  اراکشآ و  دنادیم  ادخ  هک  دننادیمن  دنیوگیم ] نخس  رگید  يروج  دوخ  ناشیکمه  اب  يروط و  ناناملـسم 

امش رب  ادخ  روتسد  ینامـسآ و  باتک  مکح و  رد  هک  تسا  نآ  امـش  يادخ  دزن  لالدتـسا  زا  دوصقم  رخف :  75 مُکِّبَر » َدنِع  ِِهب  مُکوُّجاَُحِیل  »
ياج دنتـسه و  مدرم  نامه  زا  هک  دـنکیم  یفّرعم  ار  رـضاح  داژن  لّوا  تیآب  - 1 ام : نخس   54-15- نآرق . - دننکیم جاجتحا  لالدتـسا و 
درک دیلوت  یتّلم  رد  یساسحا  لقع  يهلیسوب  تسا  لکشم  رایـسب  دنیوگیم  یـسانشهعماج  ياملع  تسین 2 - اهنآ  يارب  يراگتـسر  راظتنا 

دزـشوگ مدرمب  ار  یمدآ  يوـخ  هکنیا  مّود  تیآ  رد  تسا . هدرک  اـج  رب  اـپ  ّتلم  نآ  حور  رد  تعیبـط  نارود و  هک  یـساسحا  اـب  فلاـخم 
يورین اب  و  تسا . هدـش  نیزگیاج  تلم  نآ  داهن  رد  تیبرت  اب  يهزرابم  یتخـسرس و  رکف و  یجک  هک  دـنکیم  یفّرعم  ار  دوهی  دـیامنیم و 
هحفـص اهنآ [  زار  زا  ار  نارگید  بذاج  اسر و  نایب  نینچ  اب  هک  دـهدیم  ناشن  ار  ربمغیپ  ماقم  - 2 دوشیمن . ضوع  ربـمغیپ  یغیلبت  یلقع و 

. تسا هدومن  رادربخ  [ 110

ات 82] تایآ 78  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِهّللا ِدنِع  نِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  مِهیِدـیَِأب  َباتِکلا  َنُوُبتکَی  َنیِذَِّلل  ٌلیَوَف  [ 78  ] َنوُّنُظَی ّالِإ  مُه  نِإ  َو  َِّینامَأ  ّالِإ  َباـتِکلا  َنوُمَلعَی  ـال  َنوُّیِّمُأ  مُهنِم  َو 
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َدنِع ُمتذَخَّتَأ  ُلق  ًةَدوُدعَم  ًاماّیَأ  ّالِإ  ُراّنلا  اَنَّسَمَت  َنل  اُولاق  َو  [ 79  ] َنُوبِـسکَی اّمِم  مَُهل  ٌلیَو  َو  مِهیِدیَأ  تَبَتَک  اّمِم  مَُهل  ٌلیَوَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتشَِیل 
ِراّنلا ُباحصَأ  َِکئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  تَطاحَأ  َو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  نَم  یَلب  [ 80  ] َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  مَأ  ُهَدهَع  ُهّللا  َِفلُخی  نَلَف  ًادـهَع  ِهّللا 

: تاغل ینعم   722-1- نآرق [ - 82  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 81  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه 
غورد ینعمب  هتـساوخ و  وزرآ و  ینعم  هب  هّینما  عمج  َِّینامَأ »  » دنادیمن نتـشون  ندـناوخ و  هک  ریبدان  ینعی  ردام  ینعمب  ّماب  بوسنم  یما -» »

دنتـسه یناسک  اهیدوهی  هکنیا  زا   78 همجرت :  168-160- نآرق -105-93- نآرق . - یـسراف رد  ياو »  » ياجب یتحاران  راهظا  يارب  ٌلـیَو -» »
و  ] دوب هدوهیب  ینامگ  مه  هکنیا  دوخ و  ياهوزرآ  ندرک ] مارآ  مدرمب و  نتفگ  غورد  لافغا و   ] يهزادناب رگم  دننادن  يزیچ  تاروت  زا  هک 
يوم و هدیچیپ  و  هحفـص 111 ] مشچ [  هایـس  الاب  هنایم  ربمغیپ  هک  دندوب  هدناوخ  تاروت  رد  دوهی  رخف : لوزن : تهج  دنربن .] يدوس  نآ  زا 
دندرک و ضوع  تاروت  رد  ار  ترضح  نآ  تافص  دندرکیم  لزنت  دوخ  ماقم  زا  هنیدمب  ترضح  نآ  ندمآ  اب  نوچ  تسا . تروص  شوخ 

فاصوا هک  دـنداد  ناشن  ار  هدـش  ضوع  قاروا  مدرمب  و  يوم . خرـس  مشچ  قرزا  تروص  دـب  هاـتوک  دوب  دـهاوخ  يدرم  ربمغیپ  دنتـشون :
تسدب یباتک  همان و  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ   79 همجرت : هدش . لزان  اهنآ  يارب  [ 79  ] هیآ هدافتـسا . ماقم و  يوزرآب  تسین ، دّمحم  رد  ربمغیپ 

عمجم لوزن : تهج  ناشراک . بسک و  ناشهتـشون و  رب  ياو  سپ  دنرب  يزیچان  دوس  ات  تسا  ادخ  بناج  زا  دـنیوگیم  دنـسیونیم و  دوخ 
دنربیم و رازآ  رگید  ملاع  رد  هزادنا  نامه  تسا و  لاس  رازه  تفه  ایند  رمع  هک  دندوب  دقتعم  هنیدم  دوهی  دناهتفگ : دـهاجم  ساّبع و  نبإ 
رد رگید  ملاع  رد  مه  زور  لهچ  دناهدیتسرپ  هلاسوگ  زور  لهچ  دوهی  نوچ  هک  دـندوب  دـقتعم  اهنآ  هتفگ : همرکع  دـنا . هدوسآ  نآ  زا  سپ 
دنچ زجب  رگید  ملاع  رد  دـنتفگ  دوهی   80 همجرت : دش . لزان  هدیقع  هکنیا  زا  شنزرـس  يارب  تیآ  دنچ  هکنیا  دناهدوسآ . سپـس  دـنرازآ و 

ای و  دـنک ] فّلخت  دوخ  يهدـعو  زا  دـیابن  تسا و  راچان  وا  و   ] دـیاهتفرگ نامیپ  ادـخ  زا  امـش  رگم  وگب : اـهنآب  وت  دـیاسپن  ار  اـم  شتآ  زور 
نمؤم هک  اهنآ  82 و  دوب . دهاوخ  مّنهج  رد  هتسویپ  دریگارف  ار  وا  هک  دشاب  نادنچ  شهانگ  سکنآ  ره  هکلب  هن   81 دیئوگ ! يزیچ  هتسنادن 

رب تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  فشک : - 79 مِهیِدیَأ » تَبَتَک  اّمِم  مَُهل  ٌلیَوَف  : » نیرّسفم نخس  دنـشاب . تشهب  رد  هشیمه  دندرک  کین  راک  دندش و 
دشن يربهر  بجوم  شدوجو  هک  ملاع  هک  هکنیا  هب  تسا  تراشا  تیآ  هکنیا  نایبلا : حور   58-15- نآرق . - لالض بتک  يهلماعم  تمرح 

ّتبحم زج   || ار  مشچ  دیاشک  هک  تیانع  زج  يونثم : تسا . وا  يراتفرگ  ببس  تاجن  يهلیسو  ياجب  وا  ملع  دش  مدرم  یهارمگ  بجوم  و 
تراشا زاب  -76-78 و  تمرف »- دوب قیتفت  نآ  تخودیم  نآ  هچ  ره   || دوب  قیفوتیب  وچ  ینوعرف  دهج  هحفص 112 ] ار [  مشخ  دناشن  هک 

زا دیلقتب  دیابن  دناوتیم  ات  لهاج  دنک و  لمع  دوخ  ملعب  دیاب  ملاع  اریز  دنربارب  دّلقم  یماع  اب  ضرغم  شیدنا و  جک  ملاع  هک  هکنیا  هب  تسا 
هدرک و راتفر  دـیلقت  قحب و  ندیـسر  يوزرآب  هک  اهنآ  سپ  دوشیمن  تسرد  دـیلقت  نامگب و  نید  هک  دورب  هناروک  روک  دزاسب و  نارگید 
رگ ار  هنـشت  تسا : هتفگ  يونثم  ندـیمهفن . يزیچ  ندـناوخ و  زجب  دـنرادن  ملع  باتک و  زا  ياهرهب  دـناهدش  رورغم  نارگید  دـساف  راـکفاب 

برـض راد  رد  دوش  اوسر  نآ  کیل   || بلق  ّرز  زا  دنوش  شوخ  رگ  ناسلفم  بآ  دیوج  دزیرگ  يو  رد  دسر  نوچ   || بارـس  زا  دیآ  قوذ 
یهار دب  ار  مدرم  دنور و  تسار  هارب  دنیایب و  دوخ  هب  اهنآ  دیاش  هک  دنکیم  راکشآ  ار  اهناوخ  تاروت  ریوزت   71 تایآ 78 - - 1 ام : نخس 

دینکن و ناشدیلقت  دـیروخن و  ار  اهنآ  لوگ  دـننامدرم  نینچ  امـش  ياهاوشیپ  هک  تسا  رگید  ياهیدوهی  ندرک  نشور  يارب  مه  و  دـنهدن ،
ره زا  نامگ  دیلقت و  اب  دنکن و  رورغم  ار  امـش  باتک  ملع و  تاملک  هک  دنکیم  رادیب  ار  مدرم  رگید  نینچمه  و  دـیورب ، تقیقح  یپ  دوخ 

تایآب - 2 دیشاب . داهتجا  اب  دّلقم  حالطصاب  دینک و  ادج  تسردان  زا  تسرد  لهاج و  زا  ملاع  دیشاب و  تفرعم  لها  دینکن ، يوریپ  یـسک 
رصتخم و ياهلمج  اب  دنتسنادیم و  دودحم  ار  ناشيراتفرگ  هلاسوگ  شتـسرپ  ایند و  رمع  تبـسانمب  هک  دنکیم : یفّرعم  ار  دوهی   81 - 85
رب ناشناگتـشذگ  دوخ و  هک  درک  مولعم  اهنآ  یماع  فراع و  رب  درک و  ناریو  ار  اـهنآ  زارد  ناـیلاس  یفارخ  يهدـیقع  هکنیا  ناـینب  هاـتوک 
هک يرکف  راک و  ره  رد  ناسنا  هک  دـنکیم  هاگآ  ارنایناهج  يهمه  یمومع  یحور  تقیقح  کیب  رخآ  اـت  َبَسَک » نَم  یَلب  - » 3 دندوب . اطخ 

دوریم ورف  ياهزادناب  دوخ  رکف  راک و  ّتیـصاخ  رد  هدـش و  بوذـجم  وا  یلمع  یملع و  يدوجو  ّتیوه  مامت  تشاد  لوغـشم  نآب  ار  دوخ 
مدرم هک  دیوشیم  دراو  یئاجب  امـش  هداس : لاثم  کی  تسا  رکف  راک و  نامهب  دودحم  يدوجوم  هحفص 113 ]  ] 25-5- نآرق  - یئوگ هک 
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ياهتـسد دـنیوگیم و  نخـس  اهنآ  تافآ  سانجا و  خرن  تعارز و  زا  ياهّدـع  دناهتـسشن : مه  رود  هتـسد  هتـسد  راک  رکف و  رظن  زا  فلتخم 
هک یفلتخم  ياهـشیامن  اههصاقر و  اهملیف و  زا  یـضعب  دـننکیم . وگتفگ  نآ  تافداصت  اهترفاسم و  نآ و  تمیق  لـیبموتا و  عاونا  زا  رگید 
دب بوخ و  اهباتک و  اههدنسیون و  زا  رگید  ياهّدع  کی  دنراد و  مرگرـس  ار  دوخ  دناهدید  اهامنیـس  رد  دنتـسه و  هتخابلد  دنمهقالع و  نآب 

ترخافم تسا  هدـش  ناشبیـصن  راکنیا  رد  هک  یئاهتفرـشیپ  دوخ و  ياهیـشکوقاچ  اههدـبرع و  زا  هتـسد  کی  دـننکیم . داقتنا  ثحب و  اهنآ 
یحور يدیلوت  ّتیـصاخ  نامه  هکنیا  تسا . نآ  شرکذ  رکف و  دراد و  راک  رـس و  یگدـنز  رد  هچنآب  ياهتـسد  ره  روط  نیمه  دـننکیم و 

هکیئاهنآ ینعی  تسا  هدش  هدـنارورپ  بوخ  بلطم  هکنیا  ُُهتَئیِطَخ » ِِهب  تَطاحَأ   » يهلمج هکنیا  رد  تسا  هدـش  دـیلوت  راک  رکف و  زا  هک  تسا 
رگید ياههنزور  رد و  مامت  تسا و  هانگ  رد  يهتفر  لیلحت  ناشدوجو  تسا  ینارتوهـش  یتسرپيوه و  ناشراک  تسا و  هانگ  یپ  ناـشرکف 

ناهانگ ّتیـصاخ  هجیتن و  نامه  هک  دنتـسه  باذع  رد  هشیمه  تسا و  هدـش  لیمکت  هانگ  ّتیـصاخب  ناشّتیدوجوم  تسا و  هتـسب  اهنآ  رب 
یجازم و ّتیفیک  دـناهدرک : ریبعت  نینچ  ار  يدـیلوت  يوناـث  ّتیـصاخ  هکنیا  ناـسنا  تـالیامت  زا  ثحب  نمـض  یـسانشناور  رد  تسا . اـهنآ 

نایب ددرگیم . دارفا  ریاس  زا  وا  زایتما  ثعاب  دـهدیم و  لیکـشت  ار  یـسک  ره  تشنک  ای  یـصاصتخا  ّتیوه  مه  يور  رب  یباـستکا  تاداـع 
لد و هک  ناشلد  رب  ناشلمع  هدـش  هریچ  ینعی  َنُوبِـسکَی » اُوناک  ام  مِِهبُوُلق  یلَع  َنار  لـَب   » تسا روطنیا  نآرق  رگید  يهیآ  رد  بلطم  هکنیا 

هحفص 114]  ] 1561-1509- نآرق -853-824- نآرق . - دنرادن نآ  شاداپ  هانگ و  زا  یتاجن  سپ  تسا  راکهانگ  تایح 

ات 86] تایآ 83  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

اوُمِیقَأ َو  ًانـسُح  ِساّنِلل  اُولُوق  َو  ِنیِکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  یبرُقلا  ِيذ  َو  ًاناسحِإ  ِنیَِدلاولِاب  َو  َهّللا  َّالِإ  َنوُدـُبعَت  َلِیئارـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انذَـخَأ  ذِإ  َو 
نِم مُکَسُفنَأ  َنوُجِرُخت  َو ال  مُکَءامِد  َنوُکِفسَت  مُکَقاثیِم ال  انذَخَأ  ذِإ  َو  [ 83  ] َنوُضِرعُم ُمتنَأ  َو  مُکنِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ُمتیَّلََوت  َُّمث  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا 

َو ِمثِإلِاب  مِهیَلَع  َنوُرَهاظَت  مِهِراـیِد  نِم  مُکنِم  ًاـقیِرَف  َنوُجِرُخت  َو  مُکَـسُفنَأ  َنُوُلتقَت  ِءـالُؤه  ُمتنَأ  َُّمث  [ 84  ] َنوُدَهـشَت ُمتنَأ  َو  ُمترَرقَأ  َُّمث  مُکِرایِد 
ُلَـعفَی نَم  ُءازَج  اـمَف  ٍضعَِبب  َنوُرُفکَت  َو  ِباـتِکلا  ِضعَِبب  َنُونِمُؤتَف  َأ  مُهُجارخِإ  مُکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُه  َو  مُهوُداـُفت  يراـسُأ  مُکُوتأَـی  نِإ  َو  ِناودـُعلا 
اُوَرَتشا َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 85  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَم  َو  ِباذَـعلا  ِّدَـشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  ٌيزِخ  ّـالِإ  مُکنِم  َکـِلذ 
ینعمب ّیلوت  ردـصم  زا  ُمتیَّلََوت -» : » تاـغل ینعم   1020-1- نآرق [ - 86  ] َنوُرَـصُنی مُه  َو ال  ُباذَـعلا  ُمُهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِةَرِخآلِاب  اینُّدـلا  َةایَحلا 
ینعمب ریسا  نآ  درفم  يرسا و  نآ  درفم  تسا و  عمج  يراسُأ »  » بآ نوخ و  نتخیر  ینعمب  کفـس  ردصم  زا  َنوُکِفـسَت -» ال   » ندرک تشپ 

-66- نآرق -27-13- نآرق . - یئوربآیب يراوخ و  ٌيزِخ »  » ریسا صخش  ياهب  دیرخ و  زاب  ینعمب  ۀیدف  زا  اودافت »  » هدش ریگتسد  راتفرگ و 
ادخ رگم  دیتسرپن  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ینامز  رادب ] دایب  دّـمحم  يا  : ] همجرت  272-264- نآرق -135-126- نآرق -82

تاکز دیناوخب و  زامن  دـینک و  نخـس  یکینب  مدرم  اب  ناگراچیب و  نامیتی و  نادـنواشیوخب و  نینچ  مه  دـینک و  ناسحا  ردام  ردـپب و  ار و 
میتفرگ نامیپ  امش  زا  لیئارسا  ینب  يا   84 دندش .  نامرف  نادرگ ز  ور  دـندرک و  تشپ  همه  یمدرم  هحفص 115 ] كدنا [  زج  یلو  دیهدب 

زا عمجم  لوزن : تهج  دیـشاب . نآ  یتسرد  هاوگ  دوخ  دیداد و  نت  نامیپ  نیاب  امـش  دینکن و  نامناخ  زا  يهراوآ  دیـشکن و  ار  رگیدکی  هک 
جرزخ يهلیبق  اب  ریـضن  ینب  دوهی  دندوب و  دنگوس  مه  سوا  يهلیبق  اب  هظیرق  ینب  دوهی  تسا : هدـش  تیاکح  سابع  نبإ  همرکع و  يّدـس و 

هلیبق ود  تفاتـشیم و  دوخ  مسق  مه  کمکب  کی  ره  هدش و  کیرـش  مه  دوهی  دندیگنجیم  مه  اب  هلیبق  ودنآ  نوچ  دندوب و  دـنگوس  مه 
ناـماسیب ار  وا  بارخ و  ار  شاهناـخ  دـشیم  بوـلغم  هـک  ره  دنتـشکیم و  دـنداتفایم و  مـه  ناـجب  كرـشم  يهلیبـق  ود  کـمکب  دوـهی 

زا لوپ  اب  ینعی  دندادیم  هیدف  ار  اهریـسا  دندشیم و  عمج  مه  رود  دشیم  همتاخ  گنج  نوچ  دنتفرگیم و  ریـسا  رگیدکی  زا  دندرکیم و 
ادـف اهنآ  يارب  زاب  دیـشکیم و  ار  دوخ  ناشیکمه  ارچ  هک  دـندرکیم  تمـالم  راـک  هکنیا  رب  ار  اـهنآ  نوچ  دـندرکیم و  صـالخ  یگدـنب 

ار اـهنآ  رخآ - اـت  ِءـالُؤه » ُمتنَأ  َُّمث   » تیآ 85 تسا  يدـنگوس  مه  بّصعت  رب  گـنج  یلو  تسا  تاروت  روتـسد  ادـف  دـنتفگیم  دـیهدیم !
هناخ زا  ار  ياهتـسد  دـیتشکیم و  ار  رگیدـکی  هک  دـیدوب  یمدرم  نانچ  امـش  سپ  نآ  زا   85 همجرت :  809-785- نآرق . - دنکیم تمالم 
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اب دیدیرخیم و  زاب  دندروآیم  امش  دزن  ار  اهنآ  ناریـسا  نوچ  دیتشادیم و  اور  متـس  هانگ و  ناشیکمه  رب  نمـشد  يرایب  دیدرکیم و  نوریب 
تاروت ماکحا  زا  ياهراپب  رگم  دـیدرکن  هقیاضم  نداد  ادـف  زا  یلو  دـیتشادن  كاب  نآ  زا  دوب  مارح  امـش  رب  ناش  اـههناخ - زا  جارخا  هکنیا 

رگید ملاع  رد  دوب و  یگراچیب  ایند  رد  دنک  نینچ  هک  یـسک  شاداپ  سپ  دـیوشیم ! رفاک  رگید  ياهراپب  دـینکیم و  لمع  دـیراد و  نامیا 
دناهدیرخ ترخآ  ياهیـشوخ  ربارب  رد  ار  ایند  یگدـنز  مدرم  هنوگنیا   86 تسین . لفاغ  دینکیم  هچنآ  زا  ادـخ  هک  يراتفرگ  تخـس  رازآب 

نآ تسا : هتشون  فشک   83 َلِیئارسِإ » ِیَنب  َقاثیِم  انذَخَأ  ذِإ  َو  : » نیرّسفم نخس  دنک . ناشيرای  یـسک  هن  دوش و  کبـس  ناشباذع  هن  سپ 
نامیپ و نامه  و  هحفص 116 ]  ] 59-15- نآرق  - تّما هکنیا  نانمؤم  اب  تسا  دهع  نامه  ام  عرش  رد  تفر  لیئارـسا  ینب  اب  هک  نامیپ  دهع و 

: - 83 ِنیِکاسَملا - َو  یماتَیلا  َو  یبرُقلا  ِيذ  َو  ندرب .] تقفـش  يادـخ  قلخ  رب  نداهن و  میظعت  ار  يادـخ  نامرف  : ] تسا هملک  ود  نآ  لصاح 
رد دوشیمن . کیدزن  هساک  نآـب  ناطیـش  دـننک  کیرـش  دوخ  يهساـک  رد  ار  یمیتی  هک  یتعاـمج  تسا : تیاور  ناـیبلا : حور   45-1- نآرق

راـظتنا نیکـسم  زا  اریز  تسا  نیکـسم  زا  شیب  میتیب  هّجوت  ّتیمها  هک  تسا  هراـشا  تسا  هدـش  هتفگ  نیکاـسم  زا  شیپ  هک  یماـتی  يهملک 
 || لد هدـنکارپ  یـشاب  هک  یهاوـخن  تسا : هـتفگ  يدعـس  تـسا ، رتـکیدزن  صـالخاب  میتـی  هـب  هّجوـت  سپ  میتـی  اـت  تـسا  رتـشیب  هدافتـسا 

دنواـشیوخب ناـسحا  هدـبع : ّ د  تست تسد  رد  هن  شدـیلک  ادرف  هک   || تسئچ  هنیجنگ  زورما  نـک  ناـشیرپ  لـهم  رطاـخ  ار ز  ناگدـنکارپ 
دراو تیبرتیب  رسدوخ و  درف  هک  درک  يروآعمج  ار  میتی  دیاب  و  « 9 «» ۀـبا هل  نوکت  تیب ال  هل  نکت  مل  نم   » اریز تسا  عامتجا  ءاقب  بجوم 

دـساف ار  نارگید  دوشن و  هعماج  دراو  تیبرتیب  رـسدوخ و  درف  هک  درک  يروآعمج  ار  میتی  دیاب  .و  دنکن دـساف  ار  نارگید  دوشن و  هعماج 
نیس اح و  ربز  اب  انسح »  » فلخ بوقعی و  یئاسک و  هزمح و  عمجم :  27-1- نآرق : - 83 ًانسُح - ِساّنِلل  اُولُوق  َو   110-108- یقرواپ . - دنکن

رد دـیئوگب  تسرد  تسار و  ّقح و  ینعی  تسا : لقن  لتاقم  ساّبع و  نبإ  زا  دـناهدرک  تئارق  نیـس  نوکـس  ءاـح و  ّمض  اـب  ًانـسُح » ۀـّیقب  «و 
هنوگنآ مدرم  يارب  ینعی  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاـب ع  ماـما  زا  رباـج  دـیرادن و  هدیـشوپ  مدرم  زا  ار  وا  فاـصوا  دّـمحم و  يهراـب 

- نآرق . - تسا شوخ  يوخ  بوخ و  نخـس  دوصقم  تسا  هتفگ  سابع  نبإ  دنیوگب  امـش  يارب  نارگید  دـیراد  تسود  هک  دـیئوگب  نخس 
نامدرم رگید  اـب  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هدـش و  ضوع  هلمج  دـنک  شـشخب  ناـسحا و  همهب  دـناوتیمن  ناـسنا  نوچ  هدـبع :  79-73

: - ِءالُؤه 85 ُمتنَأ  دوشن . لولم  هدنونـش  هک  ياهزادـنا  ات  تسا  یئاـمنهار  زردـنا و  دـنپ و  نتفگ  نخـس  یکینب  هّتبلا  دـینک . نخـس  یئوکینب 
لوصوم ناتدوخ 3 - امش  ینعی  دیکأت  مدرم 2 - يا  امش  ینعی  - 1 تسا : لامتحا  هس  ءالؤه  هملک  رد  عمجم : هحفص 117 ]  ] 15-1- نآرق

يراسُأ و  » تاملک زین  دناهدرک و  تئارق  ءاظ  دـیدشت  اب  هفوک  ياهیراق  عمجم :  22-1- نآرق : - مِهیَلَع 85 َنوُرَهاظَت  هک . یمدرم  امـش  ینعی 
ریثک و نبإ  تئارق  مّود  رد  طاقـسا  لّوا و  رد  فلا  اب  مُهوُداُفت » يراسُأ   » تسا و هزمح  تئارق  فلا  طاقـسا  اب  مهودـفت » ارـسا و  « » مُهوُداُفت

ياهباتک رد   35-1- نآرق : - اینُّدلا 85 ِةایَحلا  ِیف  ٌيزِخ  ّالِإ   165-144- نآرق -88-77- نآرق -74-68- نآرق . - تسا ورمع  وبا  رماـع و  نبإ 
اهنآ دوخ  هک  ذاعم  نب  دعـس  مکحب  هظیرق  ینب  هک  دـناهدرک  قیبطت  ربمغیپ  ناـمز  ياهدـمآشیپ  اـب  اـیند  رد  ار  دوهی  يراوخ  هکنیا  ریـسفت :

رد مه  ریضن  ینب  دندش و  نیملـسم  ریـسا  ناشاههداوناخ  دندرک و  فّرـصت  نیملـسم  ار  ناشلاوما  دندش و  هتـشک  دندوب  هتفریذپ  ّتیمکحب 
زا دنامهفیم  لّوا  تیآ   1 ام : نخس  دندش . ردبرد  هراوآ و  ماش  فرطب  دندرک و  اهر  ار  دوخ  يهعلق  هناخ و  دننامب و  دنتـسناوتن  دوخ  ياج 

كرتشم هزور  زامن و  يراکوکن و  یتسرپاتکی و  رد  مالـسا  بهذـم  اـب  تساـم  تسد  رد  نآ  بوتکم  راـثآ  هک  دـیحوت  نید  نیرتیمیدـق 
یمدآ لامک  لّوا  و  دنتـشاد . تیرومأم  کی  ود  ره  دّـمحم  یـسوم و  هک  تسا  اـهربمغیپ  صوصخم  فیاـظو  زا  روتـسد  هس  هکنیا  تسا و 

دنرآ دورف  میلـست  رـس  دنوش و  نتورف  ات  دـنکیم  هاگآ  ناشدـب  يهتـشذگب  ار  دوهی  نآ ، زا  سپ  مّود و  تایآ  - 2 تسا . اـهنآ  زا  تبظاوم 
يرایـشوه و رکف و  یگداس  نوچ  َِلبانَـس » َعبَـس  تَتَبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک   » دنامهفیم ار  دوصقم  لاثم  کیب  نآرق  بارعا  اب  يوگتفگ  رد  هکنانچ 

يروآداـی تمـالم و  روـجبروج و  بلاـطم  فـلتخم و  ياــههلمجب  دوـهی  اــب  یلو  دــنکیم  نـشور  ار  اــهنآ  نخــس  ياــیازمب  یئانــشآ 
ادـیپ ار  دوخ  هار  دـنناوتیمن  قیرط  نیمهب  زج  يرکف  طاطحنا  تفرعم و  ملع و  ياعّدا  اب  هکنوچ  دـنکیم . هیبنت  ار  اـهنآ  ناشاهيراکتـشز 

هحفص 118]  ] 231-185- نآرق . - دننک
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ات 90] تایآ 87  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

اِمب ال ٌلوُسَر  مُکَءاج  امَّلُکَف  َأ  ِسُدُقلا  ِحوُِرب  ُهاندَّیَأ  َو  ِتانِّیَبلا  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  انیَتآ  َو  ِلُسُّرلِاب  ِهِدَعب  نِم  انیَّفَق  َو  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََـقل  َو 
اَّمل َو  [ 88  ] َنُونِمُؤی ام  ًـالِیلَقَف  مِهِرفُِکب  ُهّللا  ُمُهَنََعل  لـَب  ٌفلُغ  اـُنبُوُلق  اُولاـق  َو  [ 87  ] َنُوُلتقَت ًاقیِرَف  َو  ُمتبَّذَـک  ًاقیِرَفَف  ُمترَبکَتـسا  ُمُکُـسُفنَأ  يوهَت 
یَلَع ِهّللا  ُۀَنعَلَف  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  مُهَءاج  اّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتفَتـسَی  ُلبَق  نِم  اُوناک  َو  مُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ٌباتِک  مُهَءاج 
یلَع ٍبَضَِغب  ُؤابَف  ِهِدابِع  نِم  ُءاـشَی  نَم  یلَع  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  َلِّزَُنی  نَأ  ًاـیَغب  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  اوُرُفکَی  نَأ  مُهَـسُفنَأ  ِِهب  اوَرَتشا  اَمَـسِئب  [ 89  ] َنیِِرفاکلا

ار یـسک  نداد و  رارق  وریپ  ار  یـسک  ینعمب  هیفقت  ردـصم  زا  انیَّفَق » : » تاـغل ینعم   812-1- نآرق [ - 90  ] ٌنیِهُم ٌباذَـع  َنیِِرفاکِلل  َو  ٍبَضَغ 
باتک و دلج  دننام  نابهگن  يهدرپ  فالغ  عمج  ٌفلُغ »  » ندرک تیوقت  ینابیتشپ و  ینعم  دییات  ردـصم  زا  اَندَّیَأَف »  » نداتـسرف يرگید  لابند 

هتفر فـــالغ  ینعمب  هحفـــص 119 ]  ] 178-170- نآرق -122-109- نآرق -23-13- نآرق  - تـسا فـلغا  عــمج  زین  ریــشمش و  فــالغ 
نزو رب  ءوب  ردصم  زا  ؤاب » ، » دهدیم ینعم  زین  نتساوخ  شیاشگ  ندرک و  زاغآ  نتـساوخ و  يرای  ینعمب  حاتفتـسا  ردصم  زا  َنوُِحتفَتـسَی » »
هّتبلا  ] 87 36-20- نآرق : - همجرت دهدیم  ینعم  مه  نتـشک  یـسک  نوخ  ضوع  رد  هانگب و  ندرک  رارقا  نتـشگرب و  ینعمب  اف  حـتف  اب  لعف 

دوب و وا  يربمغیپ  لیلد  هک  میداد  اهتّجح  میرم  رسپ  یسیع  هب  میداتسرف و  یناربمغیپ  وا  یپ  زا  میداد و  تاروت  یسومب  ام  دیراد ] ربخ  همه 
دیدرمش و غورد  شنخس  ای  دیتشک  ای  دروآ  امـش  لیم  فالخ  رب  يروتـسد  هک  يربمغیپ  ره  ارچ  سپ  میدرک  وا  نابیتشپ  ار  سدقلا  حور -

تاملک رگا  تسا و  شناد  فالغ  تسا و  هدـنکآ  ملع  تمکح و  زا  ام  ياهلد  دـنتفگیم  دوهی  فشک : لوزن : تهج  دـیدرک . شیناـمرفان 
ياههتفگ نتفرگارف  زا  ام  ياهلد  دنتفگ  دوهی 88  همجرت : تسا . اهنآ  خیبوت  رد  تیآ 88  میتفرگیم  ارف  مه  ار  نآ  تشاد  یـشزرا  دّمحم 

. دنرادن نامیا  تسا و  هدرک  تنعل  ناشیتخسرس  رفک و  يارب  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  فالغ  رد  اهلد . هن  تسا  فالغ  رد  هدیـشوپ و  ربمغیپ 
دوز ار  دوعوم  ربمغیپ  نآ  ادنوادخ  هک  دندرکیم  اعد  بارعا  اب  کنج  راشف  رد  هنیدم  دوهی  تسا  هتفگ  ربیج  نب  دیعس  عمجم : لوزن : نأش 

دیـسرتب و ادـخ  زا  دـنتفگ  هدوهیب  رورعم  نب  ءارب  نب  رـشب  لبج و  نب  ذاعم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دـشاب . شیاسآ  اهنیا  زا  ار  اـم  هک  ناـسرب 
هدوسآ میدوب  رفاک  هک  ام  راشف  زا  دیدرکیم  فیـصوت  ام  يارب  هک  ربمغیپ  يهلیـسوب  دیتشاد  راظتنا  هشیمه  هک  دیدوب  امـش  دیوش  ناملـسم 

هکنیا میتفگیم  اـم  هکنآ  هدرواـین و  میتفگیم  اـم  هچنآ  دّـمحم  تفگ : باوج  رد  دوب  ریـضن  ینب  يهلیبق  زا  هک  مکـشم  نب  مالـس  دـیوش .
ناشيارب باتک  اب ] يربمغیپ   ] يدنوادخ هاگشیپ  زا  نوچ   89 همجرت : دش . لزان  وگتفگ  هکنیا  خـیبوت  لقن و  رد  [ 89  ] تیآ تسین  صخش 

دروآ وا  هچنآ  دـندوب و  نارفاک  رازآ  شیاـشگ ز  يراـی و  هارب  مشچ  دوخ  اـهنآ  تسناد و  تسرد  ار  ناـشتاروت  هک  هحفص 120 ] دمآ [ 
ار دوخ  دندرک و  هلماعم  دب  هّتبلا  داب 90 و  نارفاک  رب  يادخ  تنعل  سپ  دندش  رفاک  دنتفریذپن و  ار  وا  تسرد  تسا و  تسار  هک  دـنتخانش 

مـشخ راتفرگ  سپ  داتـسرف . يزیچ  هتـساوخ  دوخ  هک  هدنب  نآ  رب  ادخ  هک  دندرب  دسح  نوچ  داتـسرف  ادخ  هچنآب  دندش  رفاک  هک  دـنتخورف 
ناشراوخ هک  دوب  يرازآ  نارفاک  يارب  و  دندش ] راتفرگ  یتسرپ  هلاسوگ  تاروت و  تفلاخم  رد  هک   ] رگد یمشخ  زا  رترب  دندش  يدنوادخ 

زا غرم  لکـش  نتخاس  تسا و  حیـسم  تازجعم  دوصقم  عمجم :  42-1- نآرق : - 87 ِتانِّیَبلا - َمَیرَم  َنبا  یَسیِع  انیَتآ  نیرّـسفم : نخـس  دنک .
30-1- نآرق : - 87 ِسُدـُقلا - ِحوُِرب  ُهاندَّیَأ  تسا . اهسیپ  يافـش  هدرم و  ندـش  هدـنز  زین  درپب و  دوش و  غرم  لگ  نآ  دـمدب و  نآب  هک  لگ 
تسا و یـسیع  دوخ  حور  دوصقم  حور  هتفگ  سنا  نب  عیبر  و  دناهدرک . ینعم  لیئربج  ار  سدـقلا  حور  كاّحـض  يّدـس و  هداتق و  عمجم :
« اندیآ « » اَندَّیَأَف  » يهلمج تکرب و  اب  يهتـشرف  ینعی  تسا  لیئربج  حور  تکرب و  ینعمب  سدـق  دـناهتفگ  ياهتـسد  تسا و  دـنوادخ  سدـق 

مُکَءاج امَّلُکَف  َأ   » 259-246- نآرق . - تسا هدـش  ظّفلت  نآ  نوکـس  لاد و  ّمض  اـب  سدـق »  » يهملک زین  اـنلعفا و  نزو  رب  تسا  هدـش  تئارق 
زا دـندروآ  ترـضح  نآ  يارب  مومـسم  ياذـغ  اجنآ  دوهی  درک و  حـتف  ار  ربیخ  ربمغیپ  نوچ  نایبلا : حور   33-1- نآرق : - 87 خلا - ٌلوُسَر »

میوش هدوسآ  تّرش  زا  یشاب  وگغورد  رگا  هکنیا  يارب  دنداد  باوج  ارچ ! دومرف  يرآ . دنتفگ  دیاهدرک ! مومسم  ار  اذغ  هکنیا  دیسرپ  اهنآ 
راداو اـهراک  نیاـب  ناـشیبلطهاج  ّسح  دوب  هدـش  دوباـن  ربمغیپ  دوجو  اـب  اـهنآ  تساـیر  نوچ  و  دوب . دـهاوخن  یبیـسآ  وتب  نآ  زا  هن  رگ  و 
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وش يوگ  نوچ  شک  مخز   || شابم  ناطلس  وش  هدنب  یناوت  ات  هحفص 121 ] دیوگیم [ : نآ  تفآ  یبلطهاج و  زا  زارتحا  رد  يونثم  درکیم 
: عمجم  27-1- نآرق : - 88 ٌفلُغ - اُنبُوُلق  اُولاق  َو  تسا  مک  یک  نهآ  دـنب  زا  هکنیا  هر  رد   || تسا  مکحم  دـنب  قلخ  راهتـشا  شابم  ناگوچ 

عمج مّود  تئارقب  دناهداد 1 - لامتحا  ود  هلمج  هکنیا  رد  تسا و  هدش  تئارق  زین  مال  ّمض  اب  و  تسا . مال  نوکس  اب  ٌفلُغ »  » روهـشم تئارق 
عمج لّوا  تئارقب  دـشیم 2 - دراو  ام  لد  رب  تشادـیم  شزرا  ربمغیپ  ياههتفگ  رگا  تسا و  شناد  ملع و  فالغ  ام  ياهلد  ینعی  تسفالغ 
تسا هتفرگ  اهنآ  ولج  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  فالغ و  رد  ریشمش  ینعی  فلغا » فیس   » لثم تسا ، فالغ  رد  ام  ياهلد  ینعی  تسا  فلغا 

نینمؤم ياهّدع  دـناهدرک 1 - ینعم  ود  ار  لیلق  عمجم   25-1- نآرق : - 88 َنُونِمُؤی - ام  اًلِیلَقَف   28-20- نآرق . - ربمغیپ ياههتفگ  شریذپ  زا 
َنوُرُفکَت َو  ِباتِکلا  ِضعَِبب  َنُونِمُؤتَف  َأ   » لثم دینکیم  لمع  یسوم  ماکحا  زا  مک  ياهروتسدب  امش  مالس 2 - نب  هّللا  دبع  لثم  دنتسه  مک  امش 

تمحر زا  ندرک  رود  ندنار و  نارفاک  يارب  تنعل  نایبلا : حور   37-1- نآرق : - 89 َنیِِرفاکلا - یَلَع  ِهّللا  ُۀَنعَلَف   224-163- نآرق «. - ٍضعَِبب
و دنـشاب . مورحم  ناهانگ  شزرمآ  زا  هک  هن  تسا  ناکین  يهجرد  زا  ّتیمورحم  درط و  راـکهانگ  ناملـسم  يارب  تسا و  ّتنج  تمارک و  و 

زین ياز  فیفخت  اب  َلِّزَُنی »  » يهلمج عمجم :  23-1- نآرق : - 90 ُهّللا - َلِّزَُنی  نَأ  قسف . تعدب 3 - رفک 2 - - 1 تسا : زیچ  هس  تنعل  تابجوم 
هحفص 122]  ] 27-15- نآرق  - تسا هدش  تئارق 

ات 92] تایآ 91  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِهّللا َءاِیبنَأ  َنُوُلتقَت  َِملَف  ُلق  مُهَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَحلا  َوُه  َو  َُهءارَو  اِمب  َنوُرُفکَی  َو  انیَلَع  َلِزنُأ  اـِمب  ُنِمُؤن  اُولاـق  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  اُونِمآ  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
ینعم  356-1- نآرق [ - 92  ] َنوُِملاظ ُمتنَأ  َو  ِهِدـَعب  نِم  َلجِعلا  ُُمتذَـخَّتا  َُّمث  ِتانِّیَبلِاب  یـسُوم  مُکَءاـج  دََـقل  َو  [ 91  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  ُلـبَق  نِم 
دوهی نیاـب  نوچ  91 و  همجرت : دوـشیم . لامعتـسا  زین  وـلج  ینعمب  تـسا و  هداوـن  هدـنگ و  رـستشپ و  ینعمب  زجب و  ریغ  ءارو -» : » تاـغل

زا ریغ  و  دنوشیم ] رکنم  ار  نآرق  و  . ] میورگیم تسا  هدـش  هداتـسرف  ام  يارب  هچنآب  دـنیوگ : دـیوش ، نمؤم  هداتـسرف  ادـخ  هچنآب  دـنیوگ :
رگا اهنآب : وگب  دّمحم  يا  درامشیم  تسار  تساهنآ  باتک  هک  ار  تاروت  مه  تسا و  تسرد  ّقح و  نآرق  هکنیا  اب  دنریذپیمن . ار  تاروت 

دیدیتسرپ و هلاسوگ  امش  دروآ  رادومن  ياههناشن  ناتيارب  یسوم  هکنیا  اب  92 و  دیتشکیم . ار  نیشیپ  ناربمغیپ  ارچ  دیتشاد  نامیا  تاروتب 
زا ّقح و  ار  تاروت  تسا و  ّقح  نآرق  نوچ  رخف :  41-1- نآرق : - 91 مُهَعَم - اِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَحلا  َوُه  َو  نیرّسفم : نخس  دیدرک . متـس  دوخ  رب 

نوچ تاروت  فلاـخم  دوب  دـهاوخ  یباـتک  نآرق  هن  رگ  تسا و  هدوـب  ربـمغیپ ص  تّوـبن  تاروـت  رد  سپ  تسا  هدرک  یفّرعم  ادـخ  بناـج 
دوهی سپ  دنک . قیدصت  ار  نآ  نآرق  دوشیم  روطچ  دشابن  نآرق  یتسرد  تاروت  رد  رگا  تسا و  دّمحم  يارب  نآرق  یسوم و  يارب  تاروت 

رظن رد  دوهی  نیبّصعتم  ّتیموکحم  - 1 ام : نخس  دننک . لوبق  مه  ار  نآرق  دیاب  دنیوگیم  تسار  رگا  دنراد  لوبق  ار  تاروت  دنیوگیم : هک 
هحفـص 123] تاروت و [  هکیـسک  نامه  رگید  فرط  زا  دـنراد و  تاروتب  نامیا  ياعّدا  فرط  کی  زا  هک  مدرم  یقاب  ناشدوخ و  ياهوریپ 

بیترت نامهب  مه  رفک  رد  دوشیم و  مه  رفاک  ملاظ  بّصعتم  شیشک  دیوگیم : نبولواتسوگ  دنرامـشیم . دودرم  دراد  لوبق  ار  نآ  بلاطم 
رخف ماما  زا  هکناـمه  ربمغیپ ص 2 - اب  نیـضراعم  ياهدوهج  لاـح  اـب  راـتفگ  هکنیا  دوشیم  قیبطت  بوخ  هچ  ددرگیم . يذوم  بّصعتم و 
نوچ تسا و  هدش  یفّرعم  ربمغیپ  باتک  نآ  رد  هکنیا  زا  دـنکیم  فشک  دراد  لوبق  ار  تاروت  نآرق  هک  هکنیا  هب  حیرـصت  هک  میدرک  لقن 

دـندرکیم و اپب  دایرف  داد و  هن  رگ  تسا و  هدوب  هتـسب  اهنآ  ناهد  دوشیم  مولعم  دـندزن  مد  دـندنام و  تکاس  نآرق  ياـعّدا  هکنیا  ربارب  رد 
. دشیمن فّقوتم  اج  هکنیا  هب  نخس  يهلابند 

ات 96] تایآ 93  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُلق مِهِرفُِکب  َلجِعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرشُأ  َو  انیَصَع  َو  انعِمَـس  اُولاق  اوُعَمـسا  َو  ٍةَّوُِقب  مُکانیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقوَف  انعَفَر  َو  مُکَقاثیِم  انذَخَأ  ذِإ  َو 
ُمتنُک نِإ  َتوَملا  اُوَّنَمَتَف  ِساّنلا  ِنُود  نِم  ًۀَِصلاخ  ِهّللا  َدنِع  ُةَرِخآلا  ُراّدـلا  ُمَُکل  َتناک  نِإ  ُلق  [ 93  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  مُُکنامیِإ  ِِهب  مُکُُرمأَی  امَسِئب 
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اوُکَرـشَأ َنیِذَّلا  َنِم  َو  ٍةایَح  یلَع  ِساّنلا  َصَرحَأ  مُهَّنَدِجََتل  َو  [ 95  ] َنیِِملاّظلِاب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مِهیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  ًادـَبَأ  ُهوَّنَمَتَی  َنل  َو  [ 94  ] َنِیقِداص
هحفـص 124]  ] 711-1- نآرق [ - 96  ] َنُولَمعَی اـِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  َرَّمَُعی  نَأ  ِباذَـعلا  َنِم  ِهِحِزحَزُِمب  َوُه  اـم  َو  ٍۀَنَـس  َفلَأ  ُرَّمَُعی  َول  مُهُدَـحَأ  ُّدَوَی 

دب ینعی  ام » سئب و   » يهملک ود  زا  امَـسِئب .» . » یتسود اب  تسا  هدـش  هتخیمآ  وا  لد  ینعی  ّبحلا  هبلق  یف  برـشا  زا  اُوبِرـشُأ -» : » تاغل ینعم 
ناـتفا و ولج  ندرک و  یتسدـشیپ  ینعمب  میدـقت  ردـصم  زا  تمدـق -»  » 115-106- نآرق -24-13- نآرق . - تسا يزیچ  دـب  هـچنآ و  تـسا 

يا دیشاب  هّجوتم   93 همجرت :  117-101- نآرق . - ندرک رود  ینعمب  ۀحزحز »  » ردصم زا  ِهِحِزحَزُِمب -» . » ندرک باتش  نداد و  ماجنا  يدوزب 
روتـسد امـشب  هچنآ  دیریگب  راوتـسا  میتفگ ] و   ] میدرک دنلب  ناترـس  يالاب  رب  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  نامدود  ناردپ و  زا  هک  دوهی 

همهب بآ  دـننامه  ار  هلاـسوگ  یتسود  هک  دوب  ناـشرفک  لابندـب  اـهنآ  راـتفگ  هکنیا  مینکیمن . تعاـطا  یلو  میدینـش  دـنتفگ : اـهنآ  میداد 
. دناهداد ناشن  امشب  دب  هار  و  تسین ] دنمدوس  نآ  ياهروتـسد   ] دیتسه نمؤم  يزیچب  رگا  هک  دوهیب  وگب  دّمحم  يا  دندوب  هداد  اج  ناشلد 

ّالِإ َۀَّنَجلا  َلُخدَی  َنل   » هک نآرق  تداهـشب  تسا  اهنآ  لام  اهنت  تشهب  دنتـسه و  ادخ  ناتـسود  نادـنزرف و  هک  دنتـشاد  اعّدا  دوهی  لوزن : نأش 
ادخ ار  رگید  ملاع  رگا  دوهیب  وگب   94 همجرت :  177-116- نآرق . - تسا اعّدا  هکنیا  حیبوت  رد  تیآ 94 و 95  يراصَن .» َوأ  ًادوُه  َناک  نَم 
یلو  95 دیسر .] اهیشوخ  نآب  رتدوز  ات   ] دینکب گرم  يوزرآ  سپ  دیتسه  وگتـسار  اعّدا  هکنیا  رد  مدرم و  رگیدب  هن  داد  دهاوخ  اهنت  امـشب 

نیرتصیرح اـهنآ  هک  ینادیم  هّتبلا  96 و  دسانـشیم . ار  ناراکمتـس  ادخ  دننکیمن و  گرم  يوزرآ  زگره  دناهدرک  دـب  هتـشذگ  رد  نوچ 
باذع زا  ار  اهنآ  دایز  رمع  هکنیا  اب  دننک  رمع  لاس  رازه  دنراد  تسود  مادک  ره  و  دنرتدنمزآ . نیکرـشم  زا  مه  یگدـنزب و  دنتـسه  مدرم 

موق اـب  يربـمغیپ  ره  فشک :  19-1- نآرق : - 93 مُکَقاثیِم - انذَـخَأ  نیرّـسفم : نخـس  تسا . اهنآ  راـکب  ياـنیب  دـنوادخ  هک  دـنکیمن . رود 
- انیَصَع َو  انعِمَس  اُولاق  هحفص 125 ]  ] 121-74- نآرق «. - ًائیَش ِِهب  اوُکِرُشت  َو ال  َهّللا  اوُُدبعا   » هک ناشیارب  تفرگ  دهع  تسب و  نامیپ  شیوخ 
: میتفریذپن یلو  میدینـش  هک  دنتفگ  ار  هلمج  ود  هکنیا  ءازهتـسا  روطب  - 1 دـناهتفگ : ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يارب  عمجم :  26-1- نآرق : - 93

ینعی نایبلا : حور  میتسه  نامرفان  دـنتفگ : لّوا  زا  هک  تسا  نآ  لـثم  تشاد  لاـبند  رد  لـمع  هجیتن و  ندینـش  نوچ  یلو  میدینـش  ینعی  - 2
ِیف اُوبِرـشُأ  َو  میتفریذپیمن : ار  وت  نخـس  مه  رهاظب  دوبیمن  رـس  يالاب  وت  سرت  زا  رگا  ار و  وت  نامرف  میریذـپیمن  ار و  وت  راتفگ  میدـینش 

هک دوب  هتفرگ  اج  ناشیا  لد  رد  نانچ  هلاسوگ  یتسود  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  هتـشون  فشک   51-1- نآرق : - 93 مِهِرفُِکب - َلجِعلا  ُمِِهبُوُلق 
یکی تشگ . درز  ناشاهیور  نآ  ات  دندروخیم  نآ  زا  دنداتفا !!! بآ  رد  ناشیا  دندنکارپب ، ایرد  رد  هگنآ  دـندوسب  ناهوسب  ار  هلاسوگ  نآ 

نآ یتسود  تسا و  موش  ياـیند  تّما  هکنیا  لـجع  و  نیهم ، كرـش  نآ  تداـبع  تسا و  مولعم  لیئارـسا  ینب  لـها  تفگ : نید  ناـگرزب  زا 
دشاب هلاسوگ  یتسود  هک  يزیچ  دبب  امش  نامیا  ینعی  رخف :  62-1- نآرق : - 93 َنِینِمُؤم - ُمتنُک  نِإ  مُُکنامیِإ  ِِهب  مُکُُرمأَی  امَسِئب  نیهک . كرش 
هتشون فشک   45-1- نآرق : - 94 َنِیقِداص - ُمتنُک  نِإ  َتوَملا  اُوَّنَمَتَف  دـیدشیمن . تسرپ  هلاـسوگ  دـیتشادیم  ناـمیا  رگا  دـهدیم و  روتـسد 
توملا یّنمت  قاـیتشالا  تاـمالع  نم  . » دـنتفگ بولقلا  باـبرا  دراد . رگید  يرثا  تیآ  هکنیا  زوـمر  تقیقح  هار  رد  تقیرط  يور  زا  تسا :
يوزرآ ار  يو  یم  ان  یئاونیب و  رـس  زا  رگا  تشحو  نادنز  رد  دـشاب و  ّتلذـم  كاغم  رد  هک  ار  یـسک  تسین  بجاو  یفاوعلا » طاسب  یلع 

ماّیا رد  هدنخرف  شزور  مامت و  شقن  ور  ماظن و  رب  شاهراک  در و  مارآ  تیفاع  طاسب  رب  هک  تسا  يدرمناوج  نآ  راک  بجع  دشاب . گرم 
زا یک  دوخ  هک  هتـسب  نآ  رد  لد  ناتـسناج  نمـشد  ناتـسراخ و  يو  درگادرگ  نازوس  شتآ  رب  یـسک ، نو  تحار ! تمعن و  همهنیا  اـب  و 

: دیوگ قوش  نابزب  دیآ  ردـب  يزوریپ  هحفـص 126 ] صاخـشا [  دیآ و  رـسب  هودنا  تبون  دنز  رد  شتآ  یئادج  نمرخ  دهر و  تنحم  هکنیا 
دندومن نانچ  باوخ  رد  ارم  تفگ : دمآ  كرابم  هّللا  دـبع  شیپ  دوسألا » دـم  مزاس  نایـشآ  یهلا  غاب  رد   || مزادرپب  سفق  نیک  دـشاب  یک 

لاس کی  يداهن . ام  شیپ  رد  زارد  يراگزور  داد : باوج  هّللا  دـبع  یـشاب . هتخاـس  ار  نتفر  اـت  رگن  « 10» يوشورفیم وت  لاس  کی  اـت  هک 
رد زارد  يراگزور  داد : باوج  هّللا  دبع  یشاب . هتخاس  ار  نتفر  ات  رگن  . دیشچ دیابیم  قارف  یخلت  دیـشک و  دیابیم  نارجه  هودنا  ار  رگید 

ءاذغ تفگ  هگنآ   114-112- یقرواپ . - دیـشچ دـیابیم  قارف  یخلت  دیـشک و  دـیابیم  نارجه  هودـنا  ار  رگید  لاس  کی  يداهن . ام  شیپ 
نایفس  81-79- تمرف « - 2» ادـغ ّبحت  نم  یقلت  کـّلعل  اربص   || هتقرف  لوط  نم  هقوش  یکـش  نم  اـی  دوب « : تیب  نیرد  زورما  اـت  اـم  ناـج 
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ناسرب و ودـب  ام  دورد  یـسر  گرمب  یئاج  رگا  یتفگ : نایفـس  ياـمرفب  یلغـش  یتفگ  رفاـسم  نآ  يدـید و  ار  يرفاـسم  هک  هگ  ره  يروث 
لالب انزحا » و   » تفگیم يو  لایع  دوب  عزن  رد  یـشبح  لالب  منکن  فّقوت  متـسرف و  لاح  رد   || یهرز  یهاوخب  یتراشاب  ناـج  رگ  يوگب :
تقو رد  كرابم  هّللا  دبع   149-147- یقرواپ «. - 11 «» هبزح ادّمحم و  هّبح  الا  یقالت  ادـغ  « » هابرطا و  : » يوگیم نکل  يوگن . نینچ  تفگ :
تیب هکنیا  گرم  تارکـس  رد  هک  دنروآیم  ار  یلبـش   89-87- یقرواپ «. - 12 «» نولماعلا لمعیلف  اذـه  لثمل  : » دـیدنخیم تفگیم و  عزن 
عمش وت  خر  هک  بش  نآ  ججحلاب  ساّنلا  یتأی  موی   || انتّجح  لوم  أملا  کهجو  جرّسلا  یلا  جاتحم  ریغ   || هنکاس  تنا  تیب  ّلک  تفگیم :

نخـس قشع  رد  تشادیم و  سلجم  يرونید  ساـبعلا  وـب  هحفـص 127 ] تسا [  ام  يهناورپ  زورف  ناهج  دیـشروخ   || تسا  اـم  يهناـشاک 
« یتوم : » تفگ سابعلا  وب  دـمآ . دـجو  رد  تساخرب و  تشگ  شوخ  شتقو  تفاـت  يو  رب  نخـس  نآ  دوب  رـضاح  هفراـع  ینز  ریپ  تفگیم 

ناج دزب و  ياهرعن  تفگب و  هکنیا  ار  یناج  دوب  رطخ  اجک  قشع  رد   || ار  یناـمرف  میاهداـهن  تسا  یناـج  تفگ : نز  ریپ  يازاـب ، رد  ناـج 
کیدزنب تسود  هک  ات  دوش  ادـخ  راوج  اب  هک  دوب  نآ  وا  ياـّنمت  مه  دـشاب  ادـخ  تسود  هک  سکنآ  تسا : هتـشون  يزار  حوتفلا  وبا  دادـب .

« توملا یلع  تعقو  ما  ّیلع  توملا  عقو  یلابا  ـال  هّللا  و   » تفگیم درکیمن و  تـالابم  گرمب  ع ]  ] نینمؤملا ریما  هکناـنچ  دـمارایب  تسود 
رب دناسر  ار  تسود  هک  تسا  گرم  درف : تسا : هتـشون  ینیـسح  دـتفا . نم  رب  گرم  رگا  متفا و  گرم  رب  نم  رگا  مرادـن  كاب  هک  يادـخب 

نـسح ماما  ترـضح  تسا : هدرک  لقن  يذبانج  ظفاح  « 13» زا هّمغلا  فـشک  باـتک  دوـبن ! ناداـش  گرمب  وا  هک  تسا  یک  نآ   || تسود 
هقباس نونک  ات  هک  تسا  ادـخ  ياهراک  زا  یکیب  مراک  رـس و  مد  هکنیا  دومرف : ع ]  ] ءادهّـشلا دّیـس  ترـضح  اب  رخآ  ياهمد  رد  ع ]  ] یبتجم

اب رخآ  ياهمد  رد  ع ]  ] یبتجم نسح  ماـما  ترـضح  تسا : هدرک  لـقن  يذـبانج  ظـفاح  . ماهدـیدن نونک  اـت  هک  منیبیم  یمدرم  ماهتـشادن و 
ات هک  منیبیم  یمدرم  ماهتشادن و  هقباس  نونک  ات  هک  تسا  ادخ  ياهراک  زا  یکیب  مراک  رس و  مد  هکنیا  دومرف : ع ]  ] ءادهّشلا دّیس  ترـضح 

يهلمج عمجم :  97 ُرَّمَُعی - َول  مُهُدَـحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ٍةایَح  یلَع  ِساّنلا  َصَرحَأ  مُهَّنَدِـجََتل  َو   32-30- یقرواپ . - ماهدیدن نونک 
هلمج فاـنیتسا  وا  هکنآ و  رگید  ینعم  دـنرتصیرح . نیکرـشم  زا  مدرم و  يهمه  زا  اـهنیا  لّوا  تسا : هدـش  ینعم  ود  اوُکَرـشَأ » َنیِذَّلا  َنِم  »

. - دننک یگدنز  لاس  رازه  دنهاوخیم  زین  نیکرـشم  زا  ياهّدع  یگدـنز و  رب  دـنمدرم  نیرتصیرح  دوهی  هکنیا  دـشاب  نینچ  ینعم  تسا و 
هز  » دـنتفگیم دـمآ  شوخ  رد  اهنآ  هک  دنتـسه  اهربگ  نیکرـشم  زا  دوصقم  نایبلا : حور  هحفـص 128 ]  ] 162-134- نآرق -112-1- نآرق

ناوج وا  صرح  دوشیم و  ریپ  یمدآ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  تیاور  رارـسالا : فشک  ناج . رهم  رازه  ای  زورین  رازه  اـی  لاـس » رازه 
دنهنیم تروگ  رد  يرادـنپ  هکنانچ  شاب  هدامآ  هشیمه  شاب و  رذـگهر  لـثم  اـیند  رد  تسا : هدومرف  زین  رمع و  يزارد  لاـم و  رب  دوشیم 

یتسردـنت زا  رادرب و  هشوـت  گرم  يارب  یگدـنز  زا  درک . مهاوـخ  ناـنچ  دادـمابب  وـگن  هاـگماش  منک و  نینچ  ناـهاگماش  وـگم  نادادـماب 
يرود سرتم و  گرم  زا  ربب و  يادـخ  نامرف  تفگ : ذاعم  ياـیحی  دنـسیون . يراـموط  هچ  رد  وت  ماـن  ادرف  ینادـن  هک  تیراـمیب  يهشیدـناب 

« ٌریَِصب : » نایبلا حور   96 َنُولَمعَت - اِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  يوریم . وا  بناجب  هکنآ  زا  دنتـسین  رتیمارگ  ناـشیا  هک  دـنکن  كاـنمیب  ار  وت  ناتـسود 
دـنکیمن و وـحم  ار  مرج  راـثآ  تّدـم  لوـط  یگدـنز و  لاـس  رازه  ینعی  تسا  هدیـشوپ  هچنآ  ره  تقیقح و  هنک و  زا  عـلّطم  اـنیب و  ینعمب 

تیبرت میلعت و  نـیئآ  رد  - 1 ام : نخـس   65-56- نآرق -35-1- نآرق . - تسا اّیهم  امـش  يازـس  تسا و  هاگآ  دـنوادخ  زیچ  نیرتکچوکب 
قباوسب شنزرـس  اـهنآ و  یئاوسر  دوـهی و  اـب  يوـگتفگ  هک  یتروـص  رد  درک  رّرکم  هن  تخـس و  دـیابن  ار  تازاـجم  خـیبوت و  دـنیوگیم :
تاعارم دیاب  یتقو  ات  تیبرت  طیارـش  نوچ  تسا  هدش  هدروآ  مدرم  اهنآ و  مشچ  ولج  رد  یبلطم  ینابزب و  زور  ره  هدش و  ررکم  ناشنیگنن 

دـش لّسوتم  یبوکرـس  لئاسو  مامتب  دـیاب  هک  تساج  هکنیا  دوب  هزرابم  تمواقم و  نتفریذـپن ، رب  هوالع  رگا  اّما  دـشاب  یقاب  تقایل  هک  دوش 
شتـسرپ دـندرک و  ینامرفان  نامیپ  شریذـپ  اب  ینعی  تمواقم  ینامرفان و  اب  تسا  هدـش  يروآدای  ناـمیپ  روط و  عاـفترا  لـصا  نیمه  يور 

تسا و تاناویح  یتسود  نامه  امش  شور  نید و  هک  اهنآ  شنزرـس  تسا و  اهنآب  مالعا  يارب  اههلمج  هکنیا  دندومن  دوخ  يهشیپ  هلاسوگ 
ّصاخ و يهدنب  میتسه  یمیدق  بهذم  هحفـص 129 ] داژن و [  ياراد  ام  دنتفگیم : نوچ  هک  گرزب  ياعّدا  کی  ربارب  رد  هزرابم  - 2 رفک .
- لّوا ناـسنا : يارب  گرم  شزرا  رد  - 3 تسا . هدرک  لطاب  یّلکب  گرم  يوزرآ  يهبلاطم  اب  ار  اـعدا  هکنیا  میئادـخ  درفب  رـصحنم  تسود 
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دنتفر ناهـش  نوچ   || ناهج  هکنیا  دمآ  گنت  ار  ایبنا  رعـش : تسا  هتفگ  نینچ  شرادباکر  اب  وا  تحماسم  یلع و  يهّصق  لّوا  دـّلجم  يونثم 
یهن ال  || تسا  يوه  قشع و  لجا  يوس  ارم  نوچ  تسدب  وا  دریگب  اوقلت  یهن ال   || تسا  هکلهت  شناج  شیپ  ندرم  هکنآ  ناکم  ردـنا ال 

تـسوپ زغم و  دشاب  خلت  شک  اههناد  دوش ! یک  تجاح  یهن  دوخ  ار  خـلت   || دوب  نیریـش  يهناد  زا  یهن  هکنآ  تسا ز  ارم  مکیدـیاب  اوقلت 
هک موشیم  واـب  يهتـسویپ  ینعی  یلعـالا » قیفّرلاـب   » دومرف رخآ  مد  رد  ربـمغیپ  دـنیوگ : مّود - تسا  وا  یهن  دوـخ  شیه  رکم و  یخلت و  ||  
هک هبعک  راگدرورپب  دنگوس  ینعی  ۀبعکلا » ّبر  تزف و   » دومرف مجلم  نبإ  ریشمش  ندیسر  ماگنه  یلع  مّوس - تسا . ناراتفرـشوخ  نیرتالاب 

همه وت ز  قشعب  ینعی  اکاوه » یف  اّرط  قلخلا  تکرت   » تسا هتفگیم  نداد  ناج  ماگنه  رد  ع ]  ] نیـسح شدـنزرف  مراـهچ - مدـش . راگتـسر 
. متشذگ ناگدیرفآ 

ات 103] تایآ 97  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِهِّلل  اوُدَـع  َناک  نَم  [ 97  ] َنِینِمؤُمِلل يرـُشب  َو  ًيدُـه  َو  ِهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِهّللا  ِنذِِإب  َِکبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلـیِربِِجل  اوُدَـع  َناـک  نَم  لـُق 
َو َأ  [ 99  ] َنوُقِـسافلا َّالِإ  اِهب  ُرُفکَی  ام  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َکَیلِإ  اـنلَزنَأ  دََـقل  َو  [ 98  ] َنیِِرفاکِلل ٌّوُدَـع  َهّللا  َّنِإَف  َلاکیِم  َو  َلیِربِج  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهتَِکئالَم 

َنیِذَّلا َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن  مُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  ٌلوُسَر  مُهَءاج  اَّمل  َو  [ 100  ] َنُونِمُؤی مُهُرَثکَأ ال  َلب  مُهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادهَع  اوُدَـهاع  امَّلُک 
َرَفَک ام  َو  َنامیَلُـس  ِکُلم  یلَع  ُنیِطایَّشلا  اُولتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو   663-1- نآرق [ - 101  ] َنوُمَلعَی مُهَّنَأَک ال  مِهِروُهُظ  َءارَو  ِهّللا  َباتِک  َباـتِکلا  اُوتوُأ 

الوُقَی یّتَح  ٍدَـحَأ  نِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  َتوُرام  َو  َتوُراه  َِلباِبب  ِنیَکَلَملا  یَلَع  َلِزنُأ  ام  َو  َرحِّسلا  َساّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطاـیَّشلا  َّنِکل  َو  ُناـمیَلُس 
مُهُّرُـضَی ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍدَحَأ  نِم  ِِهب  َنیِّراِضب  مُه  ام  َو  ِهِجوَز  َو  ِءرَملا  َنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  رُفکَت  الَف  ٌۀَنِتف  ُنَحن  امَّنِإ 

َو اُونَمآ  مُهَّنَأ  َول  َو  [ 102  ] َنوُمَلعَی اُوناک  َول  مُهَـسُفنَأ  ِِهب  اوَرَـش  ام  َسِئَبل  َو  ٍقالَخ  نِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتشا  ِنََمل  اوُِملَع  دََـقل  َو  مُهُعَفنَی  ـال  َو 
درک رظن  فرص  تخادنا و  رود  ذبن » : » تاغل ینعم  هحفص 130 ]  ] 736-1- نآرق [ - 103  ] َنوُمَلعَی اُوناک  َول  ٌریَخ  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ٌۀـَبُوثََمل  اوَقَّتا 

تهج  42-33- نآرق -16-7- نآرق . - بیـصن هرهب و  ٍقالَخ »  » شیامزآ بوشآ و  ٌۀَنِتف »  » اهتـشپ هحفـص 131 ] ینعمب [  رهظ  عمج  روهظ » »
ربمغیپ دزن  ناشیکمه  زا  یتعامج  اب  كدـف ، دوهی  ياملع  زا  دوب  يدرم  ایروص  نب  هّللا  دـبع  هک  دـناهدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  عمجم : لوزن :
نامیا وتب  یهد  باوج  رگا  ارم  رگید  شـسرپ  کی  تفگ  نآ  زا  سپ  دـش  عناق  دینـش و  باوج  درک و  ترـضح  نآ  زا  یئاهـشسرپ  دـمآ و 

لیئاکیم اب  یلو  میتسه  نمـشد  لیئربج  اب  دـنتفگ  تسا . لـیئربج  وا  ماـن  دومرف : دراد ! ماـن  هچ  دوشیم  لزاـن  وتب  هک  یکلم  وگب  مروآیم ،
هک تشذگیم  نادوهج  يهسردم  زا  تفریم  نآ  يریگربخب  نوچ  تشاد و  ینیمز  رمع  دناهتفگ : يّدـس  هداتق و  همرکع و  میتسه . تسود 

لیئربج دوشیم  لزان  وا  رب  هک  یکلم  نوچ  دندادباوج  دیوشیمن ! ناملـسم  ارچ  هک  دیـسرپ  اهنآ  زا  نوچ  دنتفرگیم و  سنا  وا  اب  اجنآ  رد 
هدیـسر رازآ  امب  وا  زا  هک  میتسه  نمـشد  لیئربج  اب  دنتفگیم  اهنآ  ینعی  دوشیم  دـّحتم  تسا  هجیتن  هک  اجنآ  زا  تیاکح  ود  هکنیا  تسا .

باوج يارب  هک  دـنرادن  فالتخا  و 98  يهیآ 97  ود  لوزن  ببـس  رد  نکل  دـنتفگیم و  يروـج  یتیاـکح  ره  رد  ار  رازآ  تهج  تـسا و 
نذاب وا  وگب : دنتـسه  نمـشد  لـیئربج  اـب  هک  اـهنآب  ربمغیپ  يا  همجرت 97 : تسا  هدـش  لزان  لیئربج  اب  توادـع  راـهظا  لـباقم  رد  اـهیدوهی 
دیون یئامنهار و  يارب  لـیجنا ] تاروت و  لـثم   ] ار نآ  زا  رتولج  ياـهباتک  درامـشیم  تسار  هک  دروآیم  دورف  ینآرق  نم  لد  رب  دـنوادخ 
نارفاک نمـشد  ادخ  تسا و  رفاک  وا  هّتبلا  لیئاکیم  لیئربج و  ناربمغیپ و  هکئالم و  دـنوادخ و  اب  تسا  نمـشد  هک  ره  دـشاب و  نمؤم  هکنآ 

تهج تسا . نارفاک  نمـشد  ادـخ  تسا و  رفاک  وا  هّتبلا  لیئاکیم  لیئربج و  ناربمغیپ و  هکئالم و  دـنوادخ و  اب  تسا  نمـشد  هک  ره  تسا .
وت هک  میدیدن  يربمغیپ  رب  یلیلد  هناشن و  وت  زا  ام  تفگ  ص ]  ] ربمغیپ هب  ایروص  نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  عمجم : لوزن :

هریچ وا و  ندـمآ  يوزرآ  ربمغیپ  زا  شیپ  امـش  دـنتفگ  دوهی  اب  بزاع  نب  ءارب  لبج و  نب  ذاعم  هک  دـناهدرک  لـقن  وا  زا  زاـب  و  میریذـپب . ار 
زا ام  دنتفگ  اهنآ  دیتفریذپن  ار  وا  هحفص 132 ] امش [  میاهدش و  نمؤم  واب  ام  نونکا  نمؤم و  امش  میدوب و  كرشم  ام  دیتشاد و  ام  رب  ندش 
هک تسا  يراکـشآ  تایآ  نشور و  ياههناشن  نآرق  هّتبلا  و  همجرت 99 : دـش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  تیآ 99  میدیدن  ینـشور  يهناشن  وا 
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[. دـنکیمن راکنا  ار  نآرق  نیب  ّقح  لد  فاصنا و  يهدـید  نوچ   ] دـنریذپیم ار  نآ  همه  قساف  لد و  دـب  نامدرم  زج  میداتـسرف و  وت  يارب 
وا تسا  نم  تّوبن  لوبق  تاروتب و  لمع  امـش  اب  ادـخ  نامیپ  دومرف  فیـض  نب  کـلامب  ص ]  ] ربمغیپ ّیطویـس : لوزنلا  بابـسا  لوزن : ببس 
رد دننکن  کمک  ربمغیپ  نانمشد  اب  هک  دنتـشاد  نامیپ  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  نوچ  رخف : تسا . هدوبن  يزیچ  نینچ  ام  دزن  رد  تفگ 

دندرکیم راوتـسا  ینامیپ  هاگ  ره  ارچ   100 همجرت : دش . لزان  تیآ 100  دندرک  ینکـش  نامیپ  دندرک و  کمک  شیرق  اب  قدـنخ  گنج 
فشک لوزن : ببس  دندوب . نکش  نامیپ  نامیایب و  اهنآ  رتشیب  هّدع  هکلب  درکیمن ! راتفر  نآب  هتـشاگنا و  هدیدن  ار  نامیپ  اهنیا  زا  هتـسدکی 

دـیدرکیم و ربمغیپ  فیـصوت  دوخ  ياهباتک  زا  امـش  دـنتفگ : دوهی  هب  ءارب  نب  رـشب  لبج و  نب  ذاعم  هک  تسا  لقن  ساـبع  نبإ  زا  رارـسالا :
توافت تسا  هدمآ  ام  تاروت  رد  هچنآ  اب  درم  هکنیا  دـنتفگ : اهنآ  دـیوشیم ! وا  رکنم  ارچ  تسا  هدـمآ  هک  نونکا  دـیدوب  شروهظ  راظتناب 

وا هکنیا  اب  دنادیم  ربمغیپ  ار  نامیلـس  دّمحم  دـنتفگ : نادوهج  تسا : هدـش  لقن  رخف : تسا . هکنیا  زا  ریغ  تسا  هتـشون  نآ  رد  هکنآ  دراد و 
ادـخ يوس  زا  يربمغیپ  نوچ   101 هک ] ینامیایب  يهناشن  کنیا  : ] همجرت دـیوگیم . ار  اـهنآ  باوج   103 - 102 تایآ 101 - دوب  وداـج 

دنتخادنا تشپ  سپ  ار  ادخ  باتک  دندوب  ینامسآ  باتک  ياراد  هک  ناشهتسد  کی  درمش  تسرد  ار  ناشینامسآ  باتک  دمآ و  ناش  يارب 
: دندرک اعدا  و   ] دندناوخیم نامیلـس  یهاشداپ  راگزورب  ناوید  هک  دنتفر  هحفـص 133 ] نآ [  لابندب  102 و  دـنرادن . ربخ  نآ  زا  ایوگ  هک 

مه و  دـنتخومآیم . وداج  مدرمب  هک  دـندش  رفاک  ناوید  دوبن و  وداج  رفاک و  نامیلـس  هکنیا  اب  درکیم ] تموکح  وداج  وید و  اـب  ناـمیلس 
یسکب رگا  هتـشرف  ود  نآ  هتبلا  و  دنتفگیم ] مدرمب  دنتفرگیم و  ارف   ] دشیم لزان  لباب  رد  تورام  توراه و  مانب  يهتـشرف  ودب  هک  ار  نآ 

زاب نید  زا  روخم ] ام  يوداج  لوگ   ] سپ میـشیامزآ  يراتفرگ و  يهلیـسو ] مدرم  يارب   ] اـم هک  دـندشیم  وا  روآ  داـی  دـنتخومآیم  وداـج 
دنناسر نایز  سکب  دنتـسناوتیمن  دوب و  وا  رـسمه  درم و  نایم  یئادـج  هار  دـنتفرگیم  دای  تورام  توراه و  زا  ناوید  هچنآ  نکیل  درگن .

تـشادن مدرمب  يدوس  هک  تشاد  نایز  دنتفرگیم  ارف  تورام  توراه و  زا  هچنآ  رفاک  ناوید  هکنیا  سپ  وا . تشون  رـس  ادخ و  نذاب  رگم 
ار دوخ  دناهدرک و  هلماعم  دب  هچ  هک  دنتـسنادیم  رگ  و  درادن . رگید  يارـسب  يدوس  دـناهدروآ  تسدـب  هچنآ  هک  دنتـسنادیم  دوخ  هّتبلا  و 
دـندشیم و نمؤم  ناوید  رگا  103 و  دنراد .] شیپ  رد  تخـس  يراتفرگ  دنربیمن  دوس  هکنیا  اب  رگید  ناهجب  هک  ! ] دـناهتخورف يزیچ  دـبب 

یلَع َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِربِِجل  اوُدَع  َناک  نَم  ُلق  نیرّسفم : نخس  یلد .] دب  يرگوداج و  رهز   ] تسا رتهب  يدنوادخ  دزم  هک  دنتسنادیم  راگزیهرپ 
و تسا . هدش  تئارق  زین  ار  میج و  حتف  اب  تسا و  هدش  تئارق  زین  هزمه  نودب  ار  رـسک  میج و  حـتف  اب  لیئربج »  » يهملک عمجم :  97 َِکبلَق -
-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  لیربج »  » هزمه نودب  ار  میج و  رسک  اب  زین  دناهدناوخ و  زین  هزمه  زا  دعب  يای  نودب  ار  میج و  حتف  اب  لئربج » »
هک تسا  هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  لـیئاکیم و  تسود  میتسه و  لـیئربج  نمـشد  اـم  دـنتفگ  دوهی  هک  دـناهدروآ  یتاـیاکح  نیرّـسفم :  73

هراشا هیآ  هکنیا  رد  دنتسه و  شنیرفآ  هاگتسد  لامع  دنتسه و  ادخ  ناگدیرفآ  همه  هک  تسا  لیئاکیم  اب  ینمشد  مزلتـسم  لیئربج  ینمـشد 
98 ِهِّلل - اوُدَع  َناک  نَم  هحفص 134 ] تسا [ . ادخ  اب  ینمشد  لیئربج  اب  ینمشد  سپ  تسا  هدروآ  ادخ  فرط  زا  ار  نآرق  لیئربج  هک  تسا 

تموصخب دناوتب  ادخ  اب  هک  تسه  یسک  دندوب : دقتعم  هکنیا  ای  دننک و  توادع  لامعا  ادخ  اب  دنناوتب  هک  دنتـشاد  وزرآ  دوهی  حوتفلا : وبا 
زا دوصقم  دناهتفگ : نیرّـسفم   98 َنیِِرفاکِلل - ٌّوُدَـع  َهّللا  َّنِإَف   28-1- نآرق . - تسا هدوب  اهنآ  يهدـیقع  در  يارب  اههلمج  هکنیا  دـنک  راـتفر 

َباتِک َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن   38-1- نآرق . - دنکیم ناشراتفرگ  رگید  ناهج  رد  هک  تسا  يرازآ  نارفاک  اب  دنوادخ  ینمـشد 
تسا و تاروت  فلاخم  دنتفگ : دش  هدناوخ  نآرق  دوهی  يارب  نوچ  تسا : هتفگ  يّدـس  عمجم :  100 َنوُمَلعَی - مُهَّنَأَک ال  مِهِروُهُظ  َءارَو  ِهّللا 

ثاریم ماـنب  لوعجم  ياهتـشون  هک  دـندرک  هجوت  اـیخرب  فصآ  باـتکب  دنتـشاگنا و  هدـیدان  ار  ود  ره  دـندید  تاروت  قـفاوم  ار  نآ  نوـچ 
تاروتب دوهی  زا  هتـسدکی  نایبلا : حور   112-1- نآرق . - تسا هدرک  فیـصوت  ار  اهنآ  هیآ  نیاب  دوب . نآ  رد  وداج  رحـس و  دوب و  ناـمیلس 

هراشا ٌقیِرَف » َذَبَن   » يهلمج دنتفرگیم . هدیدن  ار  تاروت  ماکحا  دندرکیم و  تفلاخم  اراکـشآ  يا  هدع  دندرکیم و  لمع  دنتـشاد و  نامیا 
لهج اب  دوشن  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یـشناد  نوچ  ینادان  اب  تسا  يواسم  تاروتب  اهنآ  ملع  هک  تسا  هراشا  َنوُمَلعَی » ـال   » هلمج تسا و  اـهنآب 

تسا و هدرکن  شوگ  نآب  یـسک  اریز  تسا  هدرک  دوبان  ار  دوخ  راتفگ  دنکیم  هظعوم  لدب  هن  نابزب  هکنآ  دومرف : ربمغیپ  و  تسا . يواسم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. - دننکیم هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  هدروخ و  هناشنب  شریت  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنکیم  هظعوم  نابز  لد و  زا  هکنآ  و  درک . دـهاوخن  لمع 
لقن ینعمب  ِکـُلم » یلَع  اوـُلتَت ...   » هـلمج رخف :  102 َنامیَلُـس - ِکُلم  یلَع  ُنیِطاـیَّشلا  اُولتَت  اـم  اوُعَبَّتا  َو   213-197- نآرق -169-152- نآرق

-1- نآرق  - تبـسن نامیلـس  ینارمکح  تکلمم و  رب  غوردب  هچنآ  یپ  دنتفر  تسا : هکنیا  ینعم  هک  یلع »  » يهملک يهطـساوب  تسا  غوردب 
اب نکل »  » يهملک عمجم :  102 اوُرَفَک - َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو  ُنامیَلُـس  َرَفَک  ام  َو  دندادیم . هحفص 135 ]  ] 107-94- نآرق -89-81- نآرق -62

دّمحم دوب و  وداج  نامیلـس  دنتفگ : دوهی  زا  ياهّدع  رخف :  57-1- نآرق . - تسا یئاسک  هزمح و  تئارق  عفر  اب  نیطایـشلا »  » نون و فیفخت 
فارحنا رفک و  وداج  رحـس و  هک  تسنآ  يارب  َرَفَک » ام   » يهملک دوبن و  رفاک  نامیلـس  هک  دـنکیم  هاـگآ  هیآ  هکنیا  دـنادیم . ربمغیپ  ار  وا 

هچنآ دندرک  يوریپ  دوهی  ینعی  يدنه : ناخ  دمحا  دّیس  ریسفت   71-60- نآرق . - دنزومآیم وداج  مدرمب  هک  دنتسه  رفاک  نیطایش  تسا و 
یلیخ نامیلس  يهرود  دنسیونیم  هک  يروطب  تسا . نامیلس  زا  اهنآ  دندرکیم  نامگ  دندناوخیم و  نامیلس  تنطلس  نامز  رد  نیطایـش  ار 

زا دـناهدوب و  تسرپـتب  وا  رـصق  رد  هدوب و  وا  رـسمه  داـیز  يهّدـع  یقودـص  یبآوم و  ینومع و  ماوقا  ياـهنز  زا  تسا و  هدوب  دـب  عاـضوا 
مارتحا بدا و  يارب  درک  لقتنم  رگید  لزنمب  ار  دوخ  تسرپتب  نز  نامیلس  تسا  هدوب  اجنآ  رد  یتقو  هنیکـس  توبات  هک  دواد  لزنم  کیدزن 
مورحم دنسرب و  تنطلـسب  دنتـساوخیم  هک  وا  ياهردارب  نایماح  یلوا  دش : ادیپ  هتـسد  هس  نامیلـس  رـصق  رد  و  توبات . دواد و  سدق  ماقم 

ره هک  دـشیم  بجوم  دوخ  هکنیا  رـصق و  لـخاد  ناتـسرپتب  مّوس  دـندوب . تسرپادـخ  ود  هکنیا  هک  نامیلـس  دوخ  نیقفاوـم  مّود  دـندش .
هدوب يرس  یعمجم  روص  هاشداپ  ماریح  نامز  رد  هک  دنـسیونیم  صوصخب  و  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  تفرـشیپ  يارب  يرـس  یعمجم  ياهتـسد 
عمجم میکح  ثروغ  اثیف - زین  و  تسا . هدـش  هدرب  نامیلـس  دواد و  رابردـب  اجنآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  هدوب  تسود  دواد  اـب  وا  تسا و 

يرـس و ياـهنمجنا  نارود  نآ  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  لاوحا  تاداـع و  هکنیا  ماـمت  و  تسا . هدوب  هدرک  تسرد  دوخ  نادرگاـش  يارب  زار 
نامیلس رابرد  فلتخم  ياهیدنبهتسد  يهطساوب  و  تسا . هدش  هتخیمآ  اهنآب  تسردان  لوعجم و  یئاهتمـسق  تسا و  هدوب  زومرم  ياههتـشون 

هک تسا  نارفاـک  نیطایـش  زا  دوصقم  تسا و  هداـتفا  مدرم  تسدـب  هک  تسا  هدوـب  داـیز  تسرداـن  تسرد و  طوـلخم  ياههتـشون  روـجنیا 
کی لقن  نآرق  يهلمج  هکنیا  سپ  دندادیم . رـشن  مدرم  نایم  دـندرکیم و  بوسنم  هحفص 136 ] نامیلس [  رارساب  ار  تسردان  ياههتـشون 

13-1- نآرق . - دـناهدرک ینعم  دـشاب  سیلبا  هک  ناطیـش  عمج  ار  نیطایـش  نیرّـسفم  رتـشیب  رخف :  102 ُنیِطایَّشلا - تسا . یخیراـت  يهیـضق 
ریز یباتک  رد  ار  دوخ  یصاصتخا  مولع  ربمغیپ  نامیلس  هک  دناهدرک  لقن  يربخ  تسا و  یمدآ  ناتفـص  ناطیـش  دوصقم  دناهتفگ : نیمّلکتم 

رد وداج  زا  دندربتـسد و  اهنآ  رد  دنتفای و  تسد  اهنآ  رب  قفانم  ياهّدع  شگرم  زا  سپ  دـنامب  ظوفحم  وا  زا  دـعب  هک  درک  نفد  دوخ  تخت 
هتفگ ياهلیـسو  کی  ره  يارب  تسا و  هدرمـش  رحـس  روج  تشه  رخف :  102 َرحِّسلا - َساّنلا  َنوُمِّلَُعی  دنداد . تبسن  نامیلـسب  دنتـشون و  نآ 
رود ربمغیپ  نید  ادخ و  تمحر  زا  دـنادیم  تسرد  ار  نآ  دـنکیم و  نانیمطا  وداجب  هک  یـسک  تسا : هدرک  لقن  یثیدـح  ّیلع  زا  تسا و 
نّیعم نیناوق  تحت  اپورا  رد  زورما  تسا  هدوب  شیپ  نرق  نیدنچ  رد  هک  یئابرهک  باوخ  ای  رحس  يواطنط :  31-1- نآرق . - مورحم تسا و 

رارق دوخ  لومعم  ار  يدوهی  يرتخد  رصم  رد  يرتکد  - 1 ّنف : هکنیا  نیصّصختم  ياهراک  زا  یتایاکح  کنیا  تسا و  روهشم  مسیتینام  مانب 
هکنیا ات  درکیم  هجلاعم  ار  اهنآ  باتک  هعلاطم و  تمحزیب  دیـسرپیم و  وا  زا  ار  دوخ  نارامیب  تاجلاعم  هار  درکیم و  باوخب  ار  وا  هداد و 

ياهـسرزاب هدرک و  باوخب  ار  رتخد  دندرک  راداو  ار  رتکد  همکحم  رد  دندرک . تیاکـش  رتخد  يایلوا  درک و  يدبب  راداو  ار  وا  یـسفن  دـب 
يرتکد تفگیم 2 - دوب  اـهنآ  بیج  رد  هچنآ  درکیم و  یفّرعم  ار  اهـسرزاب  دادـیم  باوج  اهـشسرپب  رتخد  دـندش . رـضاح  مه  یـسیلگنا 

شدوخب تبسن  هک  دیمهفیمن  درکیم و  کموک  رتکد  اب  باوخ  رد  شدوخ  وا  یهاگ  درکیم و  لمع  ار  وا  درکیم و  باوخب  ار  يرامیب 
 ] 34-1- نآرق  - 102 ِنیَکَلَملا - یَلَع  َلِزنُأ  ام  َو  تسا . رفاک  رحاس  وداج و  هک  تسا  هدرک  مکح  هفینح  وبا  دـهدیم . ماجنا  ار  لـمع  هکنیا 

هیفان ام ]  ] يهملک تسا : هتفگ  هاشداپ و  ود  ینعی  تسا  هدـناوخ  مال  رـسکب  نیکلملا »  » سابع نبإ  هک  تسا  لـقن  عمجم :  102 هحفص 137 ]
ناوید - 1 دوشیم : ینعم  روج  هس  هلمج  هکنیا  دـندوب و  هاـشداپ  اـهنآ  دنـشاب ! هتـشرف  رفاـک  رفن  ود  هک  دوش  هنوگچ  تسین و  ینعمب  تسا 

توراه و مانب  لـباب  رد  هتـشرف  ود  رب  نآ  زا  يرود  وداـج و  يدـب  نتـسناد  يارب  هک  ار  نآ  دـنتخومآیم و  وداـج  مدرمب  هک  دـندش  رفاـک 
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دندرکیم 2- يرود  نآ  زا  دنتـسناد و  نآ  یتشز  نینمؤم  دندرب و  راکب  دب  هارب  دنتخومآ و  مدرمب  ار  نآ  ناوید  یلو  دـشیم  لزان  تورام 
یگتخاس لابندب  مه  دنتفر و  نامیلـس  یهاشداپ  رد  ناوید  یغورد  ياههتخاس  لابندـب  اهنآ  ینعی  دـشاب  اُولتَت »  » رب فطع  َلِزنُأ » ام   » يهلمج

هن دش و  رفاک  نامیلـس  هن  ینعی  دشاب  یفن  ینعمب  ام  دوب 3 - هدمآ  دورف  لباب  رد  تورام  توراه و  مانب  ناگتـشرفب  هچنآ  رب  اهوید  یغورد 
-561-548- نآرق . - دـنتخومآ وداج  تورام  توراه و  مانب  رفن  ودـب  لباب  رد  هک  دـندش  رفاک  ناوید  یلو  دـش  لزان  وداـج  هتـشرف  ود  رب 

نامیلـسب هتـشرف  ود  نآ  دنتفگیم : دوهی  هک  تسا  لیئاکیم  لیئربج و  دـشن  لزان  اهنآب  وداج  هک  هتـشرف  ود  زا  دوصقم  -572-581 و  نآرق
لّواب طوبرم  تسا و  لوصوم  ینعمب  دشن 2 - لزان  وداج  هتشرف  ود  نآب  زگره  - 1 دهدیم : ینعم  ود  ام »  » يهملک فشک : دنتخومآ . وداج 

تورام توراهب و  لـباب  رد  هچنآ  يرگید  دـندناوخ . ناوید  هچنآ  یکی  دـنتفر : زیچ  ود  یپ  دـنتخادنا و  تشپ  سپ  ادـخ  باـتک  ینعی  هیآ 
. دنیوگ زاجیا  رد  زاجعا  ار  نآ  تسا و  نآرق  یصاصتخا  يهویش  هک  تسا  هدنامهف  هاتوک  یترابعب  ار  دوصقم  هلمج  هکنیا  هدبع : دش . لزان 

همه زا  هلج  داب  هک  تارف  يالفس  فرط  رد  تسا و  روهشم  خیرات  رد  لباب  قرش ص 66 : للم  دلج  هلامربلآ : خیرات   1502 لبابب -» رحّسلا  »
تخب تسا و  ادـخ ] باـب   ] لـباب ینعم  تسا و  هدـش  هتخاـس  رهـش  هکنیا  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  دـصتفه  رازه و  ود  رد  تسا . رتـکیدزن  اـج 
داتفه درب و  اج  نآب  ار  دوهی  دالیم  زا  شیپ  لاس  شـش  داتـشه و  دـص و  هحفص 138 ]  ] 281-279- یقرواپ  - ردرزن دـکوبن  ای  « 15» رصنلا

زا تاـجن  يارب  هدـلک  مدرم  هک  تسا  هدوب  هکنیا  « 16» رحـس و  درک . دازآ  ار  اهنآ  لباب  حـتف  زا  سپ  ریبک  شروک  دـندوب و  تراساب  لاـس 
داروا و اب  ای  دننک و  تخبدب  ار  مدرم  دنرادرب و  ناطیش  ندرگ  زا  ریجنز  دنتسناوتیم  اهوداج  دندرکیم و  دوخ  زیواتـسد  ار  رحـس  نمـشد 

اهمسلط اب  دشیم و  يزودتسد  تاسّدقم  لکشب  هک  یئاهراون  اب  دننک و  رود  ار  ناطیش  داج و  ياهفلع  ندناشوج  سّدقم و  بآ  ندیـشاپ 
دندرکیم و دوخ  زیواتسد  ار  رحس  نمشد  زا  تاجن  يارب  هدلک  مدرم  هک  تسا  هدوب  هکنیا  . دننک مهارف  ار  یتخبشوخ  يهلیـسو  اهذیوعت  و 

ياهفلع ندناشوج  سّدقم و  بآ  ندیـشاپ  داروا و  اب  ای  دننک و  تخبدب  ار  مدرم  دنرادرب و  ناطیـش  ندرگ  زا  ریجنز  دنتـسناوتیم  اهوداج 
مهارف ار  یتخبشوخ  يهلیـسو  اهذیوعت  اهمسلط و  اب  دشیم و  يزودتـسد  تاسّدقم  لکـشب  هک  یئاهراون  اب  دننک و  رود  ار  ناطیـش  داج و 

میدـنمجرا و ام  هک  دندیـشیدنا  دـندش و  دوخ  یگدـنب  رورغم  مان  نیاب  هتـشرف  ود  يربط :  102 خـلا - َتوُراه   154-152- یقرواپ . - دننک
يارب دندش و  هرهز  قشع  راتفرگ  دندمآ و  دورف  لبابب  اهنآ  دینک . یگدنب  دیور و  نیمزب  دـش : باطخ  اهنآب  سپ  دـنرادن . یـشزرا  نایمدآ 

هتخیوآ مشچ  يهژم  زا  لباب  هاچ  رد  ناشلامعا  يازـسب  دـندیتسرپ و  تب  دـندومن و  یتفعیب  دنتـشک و  مدآ  دندیـشون و  بارـش  وا  رطاـخ 
دای ماگنهب  ناشدوخ  دـنتفرگارف و  اهنآ  زا  مدرم  ار  وداج  و  دـنوش . هدـیزرمآ  تبقاع  رگید  هارب  ای  ربمغیپ  تعافـشب  دـنراد  راظتنا  دـندش و 

. دیربن راکب  دب  هارب  ار  نآ  دیوشن و  رفاک  وداج  نتفرگ  دایب  امـش  میدش و  راتفرگ  یقالخا  بوشآ  شیامزآ و  رد  ام  دنتفگیم : وداج  نداد 
: یفاص دندش . رفاک  تورام  توراه و  مانب  نیطایـش  ینعی  دشاب  نیطایـشب  طوبرم  تورام  توراه و  يهملک  دوشیم  عمجم :  8-1- نآرق -

ندرک رادومن  يارب  دـندمآ  راگزور  نآ  ربماغیپ  دزن  قح  نامرفب  هتـشرف  ود  دـش . دایز  وداـج  حون  زا  سپ  تسا  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا 
دیـس ریـسفت  دنیوگب  نخـس  مدرم  اب  نآ  دب  يهرهب  وداج و  زا  دنورب و  مدرم  نایم  هک  داد  روتـسد  ود  نآب  ربمغیپ  نآ و  يدوبان  هار  وداج و 
نایم هک  دوشیم  مولعم  دـیاه ]  ] رتسم باتک  زا  دـناهدوب و  ماش  رد  هک  دنتـسه  یخیراـت  مدرم  زا  توراـم  توراـه و  يدـنه : ناـخ  دـمحا 

هحفـص ناتـساد [  رد  هکنانچ  تسا  حـلاص  درم  ود  هیآ  رد  نیکلم  زا  دارم  و  تسا . هتـشاد  جاور  اهنآ  زا  دایز  هدوهیب  ياـههّصق  نایـسوجم 
رتسم تسا  حلاص  درم  تسین و  ینامـسآ  صخـش  دوصقم  هک  تسا  مولعم  دـندرک و  یفّرعم  میرک » کلم   » ار وا  رـصم  نانز  فسوی  [ 139

دوخ يهتفگ  اهنآب  لزان  ملع  کلم و  مان  هیآ  رد  سپ  دـندیمانیم  هتـشرف  ار  تورام  توراه و  سوجم  دـیوگیم : دوخ  باتک  رد  دـیاه » »
ار مدرم  هک  کلم  ود  نآ  راتفگ  لقن  و  دنتـشاد . هدیقع  نینچ  اهنآ  هک  تسا  نارفاک  دوهی و  نایم  ترهـش  هدـیقع و  لقن  هکلب  تسین  نآرق 

دنشاب هتشاد  دنـسپان  يراک  ای  يزیچ  دوخ  تسا  نکمم  بظاوم  قیقد و  مدرم  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  دندرکیم  عنم  وداج  نتفرگارف  زا 
هکنیا زا  دوصقم  تسا  نکمم  دشاب  یفن  ینعمب  َلِزنُأ » ام   » رد ام »  » رگا عمجم :  102 خلا - ِنامِّلَُعی  ام  َو  دنشاب . ریگولج  نآ  زا  ار  مدرم  یلو 

تسا و هرخسم  يارب  هکلب  تسین  تحیـصن  دنپ و  رُفکَت » الَف   » دعب يهلمج  ینعم  دشاب و  ّنج  سنا و  تفـص  ناطیـش  هورگ  ود  میلعت  هلمج 
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. دیوشن رفاک  ام  نوچ  امش  رفاک ، میراتفرگ و  اهوداج  ام  هک  دندرکیم  هرخسم  هک  رگم  دنتخومآیمن  سکب  وداج  اهنآ  تسا : نینچ  ینعم 
کـنج و بوـشآ و  تـسا و  دـیاقع  فـالتخا  ۀـنتف  ناـیبلا : حور   102 ٌۀَـنِتف - ُنـَحن  اـمَّنِإ   207-194- نآرق -68-55- نآرق -18-1- نآرق -

هانگ تسا و  رفک  قولخم  فرط  زا  تسا و  وا  شیاـمزآ  هنتف و  دـسریم  ناـسناب  هک  اـهرازآ  اـهیراتفرگ و  دـنوادخ  فرط  زا  و  شیاـمزآ .
تـسا هنتف  بوشآ و  بجوم  ام  يوداج  ملع و  هک  دـشاب  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تشز و  راکب  مدرم  ندرک  راداو  تسا و 
نتـشاد اب  يدرم  حوتفلا : وبا   102 ِهِجوَز - َو  ِءرَملا  َنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  اـم   22-1- نآرق . - دیوشن رفاک  ملع  هکنیا  ندرب  راکب  يهطـساوب  امـش  و 

دزن نزریپ  دشکب . ار  مّود  نز  دریگب و  یغلبم  تشاذگ  رارق  وا  درک . تیاکش  یئوداج  نزریپ  دزن  لّوا  نز  درک . رایتخا  يرگید  نز  رـسمه 
ار درم  ات  هدـب  يدزم  نمب  دـنک . ادـج  وا  زا  ار  وت  لئاسو ، اب  لّوا  نز  تسا  نکمم  ياهدـش  درم  هکنیا  رـسمه  هزاـت  نوچ  تفگ : تفر و  وا 

هـس دیباوخ  درم  نوچ  هک  داد  واب  يزیت  يوقاچ  هحفص 140 ]  ] 49-1- نآرق  - نزریپ تفریذپ و  وا  دوشن  ادـج  وت  زا  زگره  هک  منک  وداج 
تـسا کیدزن  وت  گرم  هک  مفّـسأتم  تفگ : تفر و  درم  دزن  اجنآ  زا  دوشن و  هدنک  هک  يروطب  ربب  وقاچ  نیمه  اب  شیولگ  ریز  زا  يوم  رات 
ندـیرب يارب  هناشن  نیدـب  یئوقاچ  هک  ینیبهب  ات  نک  رادومن  هدـیباوخ  ار  دوخ  بشما  شیامزآ  يارب  دراد و  وت  نتـشک  دـصق  هزات  نز  اریز 

نزریپ هک  درک  نیقی  درم  درک . کیدزن  شیولگب  وقاچ  رحـس  ماـجنا  يارب  نز  هدـیباوخ و  شیاـمزآ  يارب  درم  بش  تسا . اـّیهم  وت  يولگ 
لّوا يهلمجب  عمجم :  102 خلا - اوُِملَع - دََـقل  َو  نآ . يهجیتن  یملع و  شزرا  وداج و  ینعم  تسا  هکنیا  تشک . ار  دوخ  نز  تفگ و  تسار 

زا دوصقم  رد  دنتـسنادیم . رگا  دندیرخ  يزیچ  دب  تسا : هدش  هتفگ  رخآ  رد  درادن و  دوس  دناهدیرخ  هچنآ  هک  دنتـسناد  تسا : هدش  هتفگ 
. دنتسنادیمن دنتفرگیم  دای  هک  یئاهنآ  درادن و  دوس  دناهدیرخ  هچنآ  هک  دنتـسنادیم  نیطایـش  - 1 تسا : لامتحا  هس  نتسنادن  نتـسناد و 

دننامب سپ  دنتفرگارف  درادن و  دوس  هک  دنتسنادیم  - 3 دناهتخورف . ترخآ  رازآب  ار  دوخ  هک  دنتسنادیمن  یلو  درادن  دوس  دنتسنادیم  - 2
تـسین نکمم  مـلع  هار  زا  ساـبتقا  هـچنآ  «: 17» تسا هتفگ  نبولواتـسگ  اـم :  17-1- نآرق . - دـننکیم دـب  دناهتـسنادن  دوـخ  هک  تسا  نآ 

قلخ و تیبرت و  فالتخا  يهطساوب  دشاب  ینید  ای  یفطاع  بلاطم  نآ  عوضوم  رگا  صوصخب  دوشیم  دیدش  نآ  فارطا  رد  ءارآ  فالتخا 
رد ءارآ  فـالتخا  تسین  نکمم  ملع  هار  زا  ساـبتقا  هچنآ  دوـشیم . ضوـع  فـالتخا  هـکنیا  یپ  رد  یپ  يّداـم  تـعفنم  طـیحم و  يوـخ و 

طیحم و يوخ و  قلخ و  تیبرت و  فالتخا  يهطساوب  دشاب  ینید  ای  یفطاع  بلاطم  نآ  عوضوم  رگا  صوصخب  دوشیم  دیدش  نآ  فارطا 
دـندوب و روج  نیمه  یتسردـب  ربـمغیپ ص  ضراـعم  دوهی   35-33- یقرواـپ . - دوـشیم ضوـع  فـالتخا  هکنیا  یپ  رد  یپ  يّداـم  تعفنم 
اب ینمـشد  يریگهناهب و  هب  ار  اهنآ  مّود  لّوا و  تیآ  ود  رد  دنتفگیم . ياهزات  زیچ  زور  ره  ریگهناهب  داژن  دنتـشاد و  هک  یعفانم  يهطـساوب 

لیئربج اب  دـیئوگیم  دـیراد  ریگهناهب  فرحنم و  يوخ  دـیرذگیمن و  دوخ  عفانم  زا  نوچ  هک  دوشیم  روآدای  دـنکیم و  خـیبوت  لـیئربج 
 ] 68-66- یقرواپ -45-19- نآرق  - هداس دـیوگیم : « 18» نبولواتـسگ خـلا » ٌباتِک - مُهَءاج  اَّمل  َو   » 103 تیآ 101 - ود  میتسه . نمـشد 
زا عالطاب  قشع  تسا  هدرک  قرف  نآ  تروص  طقف  درادـن  میدـق  ياهنارود  زا  یمک  تسد  زورما  مدرم  يرواـب  دوز  یحول و  هحفص 141 ]

مـسا دنک  قرف  شتیهام  نادنچ  هکنیا  نودب  میدق  رحـس  نیاربانب  درادـن و  گرم  لاوز و  زگره  هک  ناسنا  رد  تسا  يدـیدش  ّسح  رارـسا 
تسا و حاورا  راضحا  ناگدرم و  حور  ریخـست  یعدم  دیدج ، رحـس  هکنیا  تسا . هدش  رهاظ  هرابود  يدیدج  مان  اب  هدرک و  ضوع  ار  دوخ 

هکنیا اهتّدم  نادنمـشناد  دومنیم . ماهلا  ار  تازجعم  هک  دناهتـشاذگ  ینایادخ  ياجب  ار  حاورا  دـنمانیم و  مویدـم »  » طیـسو ار  نآ  نیعلّطم 
ياهروسفرپ هک  ینعم  نیاب  داد . خر  هرظتنم  ریغ  ثداوح  لاـس  تسیب  زا  سپ  مینیبیم  نکل  دـنداد و  رارق  ریقحت  دروم  ار  دـیدج  يهدـیقع 

دافم یتسردب  درم  هکنیا  تاداقتنا  زا  دوش : هّجوت  تسرد  دنتفرگ . رارق  رحـس  ماسقا  عاونا و  تخـس  نیعفادم  نایماح و  فیدر  رد  هیاپ  دنلب 
یپ دـنتخادنا و  رـس  تشپ  ار  باـتک  ملع و  یتـسرپدوخ : اـعّدا و  يهمه  اـب  مدرم  هـک  دوـشیم  نـشور  ود  دـص و  کـی و  دـص و  هـیآ  ود 

. دنمانیم ناگرزب  نامیلس و  مولع  زا  ار  نآ  دنهدیم و  دای  دنریگیم و  دای  وداج  دنوریم و  تامولعم  نیرتروآ  نایز  نیرتلطاب و 

ات 107] تایآ 104  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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َو ال ِباتِکلا  ِلـهَأ  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اـم  [ 104  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  َنیِِرفاکِلل  َو  اوُعَمـسا  َو  انرُظنا  اُولُوق  َو  انِعار  اُولوُقَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
اهِسُنن َوأ  ٍۀَیآ  نِم  خَسنَن  ام  [ 105  ] ِمیِظَعلا ِلـضَفلا  ُوذ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  نَم  ِِهتَمحَِرب  ُّصَتخَی  ُهّللا  َو  مُکِّبَر  نِم  ٍریَخ  نِم  مُکیَلَع  َلَّزَُنی  نَأ  َنیِکِرـشُملا 

ِنُود نِم  مَُکل  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُلم  َُهل  َهّللا  َّنَأ  مَلعَت  َمل  َأ  [ 106  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  مَلعَت  َمل  َأ  اِهلثِم  َوأ  اهنِم  ٍریَِخب  ِتَأن 
يرادهگن یـسراو و  دّقفت و  ینعمب  تاعارم  ردصم  زا  انِعار » : » تاغل ینعم  هحفص 142 ]  ] 603-1- نآرق [ - 107  ] ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا 

-21-13- نآرق . - یشومارف ینعمب  نایسن  ردصم  زا  اهِـسُنن »  » زجب ریغ و  ِنُود »  » ندرک وغل  ار  یمکح  ینعمب  خسن  ردصم  زا  خَسنَن »  » ندرک
تاعارم ار  ام  ینعی  اـنِعار » : » دـندرکیم ضرع  ربمغیپ  هب  مدرم  عمجم : لوزن :] تهج   ] 162-153- نآرق -140-132- نآرق -88-79- نآرق

نآـب ءازهتـسا  نیهوـت و  يارب  دـشاب  تقاـمح  ینعمب  تنوـعر  زا  هک  دـنتفگیم  رگید  ینعمب  ار  نآ  دوـهی  هدـب و  شوـگ  اـم  نخـسب  نک و 
: هدبع  48-40- نآرق . - دنتفگیم دصق  نادب  اهنآ  تسا و  هدادیم  ینعم  مانشد  يربعب  هملک  هکنیا  هک  هدش  لقن  ع ]  ] رقاب ماما  زا  ترـضح .

ّیبرم کی  زا  ّتیعبت  بدا و  رظن  زا  وگتفگ  روج  هکنیا  مینک و  تاعارم  ار  وت  مه  ام  ات  نک  تبظاوم  تاـعارم و  ار  اـم  وت  دـنتفگیم : مدرم 
هکنیا زا  دشابیم  دوخ  يامنهار  ّیبرمب و  يهقالع  مدع  يدـیقیب و  يهناشن  نخـس  روج  هکنیا  يهدـنیوگ  زا  تسا و  تشز  رایـسب  گرزب 

هک « ] انِعار  » دیئوگن ربمغیپ  اب  دیدیورگ  ربمغیپ  ادخب و  هک  یمدرم  يا   104 همجرت : دش . یهن  هملاکم  روج  هکنیا  زا  يهیآ 104  رد  تهج 
و میبایرد ] ار  وت  نخـس  ات   ] هدب لاجم  ار  ام  رگنب و  امب  دوخ ] نتفگ  نخـس  ماگنهب  : ] دیئوگب هکلب  بدا ] زا  رود  دشاب و  نانمـشد  زیواتـسد 
. دوب هحفـص 143 ]  ] 69-61- نآرق  - كاـندرد يرازآ  دـنهدیمن ] شوگ  ربمغیپ  نخـسب  هک  اـهنآ  و   ] نارفاـک يارب  هک  دیونـشب  وا  نخس 

ناملسم مه  امـش  دنتفگیم : دندوب  تسرپ  تب  یحیـسم و  دوهی و  هک  دوخ  ناملـسم  ریغ  ناتـسود  اب  ناناملـسم  حوتفلا : وبا  لوزن :] ببـس  ]
شیاسآ رد  نآ  زا  امـش  ام و  دـشاب و  ياهرهب  نید  هکنیا  رد  میراد  قایتشا  ام  دـندادیم : باوج  دـیوش . دـنمهرهب  تمعن  هکنیا  زا  دـیوش و 

- نآرق : - همجرت دـش  لزان  اهنآ  باوج  يارب  ُّدَوَی » ام   » تیآ 105 دشاب . نآ  رد  يدوس  هک  دوشیمن  هدـید  يزیچ  نید  هکنیا  رد  اّما  میـشاب 
ادـخ هک  دـنرادن  تسود  دـنراد ] لیجنا  تاروت و  باتک  هک  يراصن  دوهی و  دنناتـسرپ و  تب  هک   ] باتک لها  نیکرـشم و   105 368-356

ادخ هک  دنک  وا  يهژیو  ار  شتمحر  رهم و  دهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  نکل  و  دـهدب ] امـشب  نید  ربمغیپ و  و   ] دـناسرب هرهب  ریخ و  امـشب 
نآ ادخ  تسا و  یقاب  تاروت  یسوم و  تعیرش  دنتفگیم  دوهی  دناهتشون : نیرّـسفم  یـضعب  حوتفلا : وبا  لوزن :] ببـس  . ] دراد گرزب  لضف 
ادخ تفگ : لبق  تیآ  رد  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و  دش . لزان  اهنآ  باوج  رد  هیآ  دیوگیم . تاملک  هکنیا  دوخ  زا  دّمحم  هدرکن و  خسن  ار 

لزان  105 ٍۀَیآ » نِم  خَسنَن  ام   » هیآ هکنیا  نآ  بیقعت  رد  دتسرفیم  ربمغیپ  نید و  وا  يارب  دهدیم و  صاصتخا  تمحرب  دهاوخب  ار  سک  ره 
ار نآ  لثم  ای  نآ  زا  رتهب  هک  رگم  میربیمن  مدرم  دای  زا  ای  مینکیمن و  خسن  ار  یمکح  تیآ و  چـیه   106 همجرت :  379-356- نآرق . - دش

يهّصتخم ماـکحا  لـثم  میهدیم  نآ  زا  رتهب  اـی  تسا  كرتـشم  لـیجنا  تاروت و  نآرق و  رد  هک  یّلک  ماـکحا  دـننام   ] میروآیم ناـشیا  رب 
رگم 107 و  دنکیم .] تیانع  اهنآب  مدرم  دادعتسا  قباطم  زور و  تحلـصمب  و   ] تسا اناوت  يزیچ  رهب  دنوادخ  ینادن  رگم  ربمغیپ  يا  نآرق ]

! ] دـیرادن ادـخ  زا  ریغب  یتسود  يروای و  تسا و  وا  تردـق  مکح و  رد  تسا و  دـنوادخ  لام  شنیرفآ  مامت  نیمز و  نامـسآ و  هک  ینادـن 
هدش هتفگ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » نآرق رد  هچنآ  دناهتشون : نیرّـسفم  حوتفلا : وبا   106 اُونَمآ - َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نیرّسفم :] نخس  [ ] هحفص 144

ناناملـسمب تسا  یتیانع  هلمج  هکنیا  تسا  هدـش  هتفگ  هّکم  مدرم  اب  تسا  ُساّنلا » اَهُّیَأ  ای   » هچنآ تسا و  هنیدـم  لـها  اـب  نخـس  يور  تسا 
هتـشون حوتفلا   202-180- نآرق -120-88- نآرق -30-1- نآرق . - تسا هدـش  باطخ  نیکاـسملا » اـهّیا   » لیئارـسا ینب  اـب  تاروت  رد  نوچ 
ۀنکـسم وا  ماـن  دوب  ياهزوجع  یتـشاد و  ظـعو  سلجم  ناواز . نب  نیـسح  وا  ماـن  دوب  يدرم  هک  دـیوگیم : نیحلاّـصلا  تیاـکح  رد  تسا :

تـسا رامیب  دـنتفگ  تسا ! اجک  هزوجع  نآ  تفگ  ظعاو  دـمآیمن . رـضاح  هک  تشذـگب  تبون  ود  کی  يدرکن  اـهر  وا  سلجم  ۀـّیفاوّطلا 
وا نیلاب  رب  تفای  « 19» دوخ لاح  رد  ار  وا  دـمآرد  وا  نیلابب  نوچ  وا . اب  یتعامج  تفرب و  مینک  تدایع  ار  وا  میورب  تفگ : دـمآ  دورف  نوچ 

رسب میدرک  راک  تفگیم : وا  درب  وا  بل  کیدزنب  شوگ  تفگیم . يزیچ  دینابنجیم و  بل  هک  دید  ار  وا  تسیرگیم  تسـشنب و  یتعاس 
يزیچ دینابنجیم و  بل  هک  دید  ار  وا  تسیرگیم  تسشنب و  یتعاس  وا  نیلاب  رب  تفای  . دمآ ربخ  میتسج  تسود  دمآ . ربب  میدرب  جنر  دمآ .
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-407- یقرواپ . - دمآ ربخ  میتسج  تسود  دمآ . ربب  میدرب  جنر  دمآ . رـسب  میدرک  راک  تفگیم : وا  درب  وا  بل  کیدزنب  شوگ  تفگیم .
درک مایق  وا  راکب  ناواز  نب  یـسیع  دادب . ناج  دروآرب و  دنچ  یمد  هکنآ  دوریم . اجک  ات  دنادیم  تسا و  هاگآ  هزوجع  تفگ  ظعاو   409

هدیـشوپ تشهب  ياـههّلح  هداـهن و  رـس  رب  تمارک  جاـت  دـیآیم  هک  دـید  باوخ  رد  ار  وا  تفخب  دـمآرد و  بش  نوچ  درک و  نفد  ار  وا  و 
زین و  «« 20» ۀـکلمملا تءاـج  ۀنکـسملا و  تبهذ   » هک یناوخن  ۀنکـسم  رگید  ارم  اـت  رگن  نکیل  یلب و  تفگ  یئوت ! هکنیا  ۀنکـسم  يا  تفگ 
یلع نینمؤملا  ریمأ  ّالا  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » تفگن نآرق  رد  هاگیاج  چیه  یلاعت  يادخ  هک  دـیوگیم  سابع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  يزار 
سپ تسا  اهتفص  اهمان و  فرشا  نمؤم  مسا  رخف : هحفص 145 ]  ] 522-490- نآرق -386-384- یقرواپ . - دوب ناشیا  فیرش  سیئر و  [ع ]

: رخف  104 انِعار - اُولوُقَت  ال  درک . دهاوخ  ام  اب  ار  راتفر  نیرتهب  مه  ترخآ  رد  درک  باطخ  تفص  مسا و  نیرت  فیرـشب  ار  ام  ایند  رد  نوچ 
هک دش  هلمج  هکنیا  نتفگ  زا  یهن  تهج  هکنیا  زا  نک » هّجوت  نمب  نکن و  تلفغ   » ینعی دـنامهفیم  ار  يرترب  قّوفت و  اب  نامرف  ینعم  انعار 

دوهی زا  هک  ار  هملک  هکنیا  فیرحت  تسنادیم و  يربع  ذاعم  دعـس  تسا : هتـشون  فشک   19-1- نآرق . - تسا راگزاسان  نخس  رد  بدا  اب 
: دنتفگ اهنآ  منزیم . ار  شندرگ  مدینـش  ار  هملک  هکنیا  سک  ره  زا  ادخب  دنگوس  تفگ  دوهی  هب  دنراد  دـب  ّتین  اهنآ  تسنادیم  دینـشیم 
ار ریخ  نیرّسفم  یـضعب  عمجم :  105 مُکِّبَر - نِم  ٍریَخ  نِم  مُکیَلَع  َلَّزَُنی  نَأ  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  دـیئوگیم . ار  هکنیا  مـه  ناناملـسم  اـمش 
هک تسا  نیمه  یـضتقم  نیفلاخم  توادـع  نوچ  دـشاب  یبیـصن  هرهب و  ره  هک  تسا  ماع  ینعم  بسانم  یلو  دـناهدرک  ینعم  تّوبن  یحو و 

- ُءاشَی نَم  ِِهتَمحَِرب  ُّصَتخَی   51-1- نآرق . - دنامهفیم ار  ود  ره  هک  میتشون  يروج  همجرت  رد  ام  و  دسرن . ناناملسمب  يریخ  ياهرهب و  چیه 
ماقم دهاوخیم  ار  سک  ره  ینعی  دناهتفگ  مالـسا  نید  یـضعب  دـناهدرک و  ینعم  تّوبن  نیرّـسفم  یـضعب  ار  تمحر  رارـسالا : فشک   105
رسک لّوا و  نون  مض  اب  خَسنَن »  » رماع نبإ  عمجم :  106 ٍۀَیآ - نِم  خَسنَن  ام   34-1- نآرق . - دنکیم واب  صوصخم  ار  مالسا  نید  ای  يربمغیپ 
نوچ دناهتشون : نیرّسفم  زا  یضعب  حوتفلا : وبا   56-47- نآرق -21-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ود  ره  حتف  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  نیس 

 ] دنکیم و يرکف  يزور  ره  دّمحم  هک  دندرکیم  ضارتعا  دوهی  دادیمن  يرگید  روتـسد  دومرفیم و  خـسن  ربمغیپ ص  ار  ماکحا  یـضعب 
لقن ورمع  وبا  زا  عمجم   106 اهِـسُنن - َوأ  تسام . اب  مکح  تیآ و  خسن  هک  دـمآ  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دـیوگیم . يزیچ  هحفص 146 ]
هزمه نودـب  نیـس  رـسک  لّوا و  نون  ّمضب  اهـسنن »  » اهیراق رگید  تسا و  هدـناوخ  هزمه  اـب  نیـس و  نون و  حـتف  اـب  اـهأسنن »  » هک تسا  هدـش 

ریخأت و ینعمب  ءاسن »  » زا ای  مینکیم و  كرت  ار  نآ  ینعی  دشاب . وهس  كرت و  ینعمب  نایسن  یـسن و  زا  تسا  نکمم  نآ  ینعم  دناهدناوخ و 
تئارقب مینکیم و  ّدر  مینکیم و  راذگرب  ار  نآ  دوشیم : ینعم  تسا و  نآ  زا  قتـشم  اصع  ینعمب  ةأسنم »  » دشاب و ندرک  راذگرب  ندنار و 

: فشک  106 اِهلثِم - َوأ  اهنِم  ٍریَِخب  ِتَأن   11-1- نآرق . - میربیم مدرم  دای  زا  جیردتب  مینکیم و  كرت  ار  نآ  دوشیم : ینعم  نینچ  روهـشم 
فـشک زین  و  دش . رّرقم  زور  هد  هام و  راهچب  دوب  لاس  کی  هدرم  رهوش  نز  يهّدع  لثم  میروآیم  دشاب  رتناسآ  هک  رتهب  مکح  نآ  زا  ینعی 

نم دهاشب  كانمقا  ّالا  ۀّیرشبلا  تافص  نم  ائیش  کنع  انعفر  ام  و  ۀّیّرحلا ، تاحاسب  كانللحا  ّالا  ۀّیدوبعلا  لحم  نع  کیّقرن  ام   » ینعی هتشون :
تخادنیب هک  یلعن   32-1- نآرق . - نیلعن ار  وت  تسا  جات  ار  نارگید  هچنآ  تسا و  یّقرت  رد  وت  تلود  راک  هظحلب  هظحل  ۀـّیهولالا » دـهاوش 

يرگید مکح  هک  دناهدرک  لقن  خوسنم  مکح  نیدـنچ  ریـسفت  بتک  رد  داب . نینچ  داب  ات  دـش و  ناطلـس  رـس  جات   || ياپ  زا  تبکرم  یمه 
عیانـص و اب  دـنکیم  قیبطت  و  دراد . ناـیرج  نآ  زا  رتهب  ندروآ  تیآ و  خـسن  شنیرفآ  ماـمت  رد  يواـطنط : تسا . هدـش  نّیعم  اـهنآ  ياـجب 

امب ادـخ  نآ  زا  رتناسآ  رتهب و  دوشیم  كورتم  خوسنم و  نامز  کی  رد  شیاسآ  تابجوم  راـک و  لـئاسو  زا  هچنآ  هک  یناـهج  تاـعارتخا 
نیدنچ طفن  نهآ و  يرادقم  اب  نونکا  میدرکیم  مخـش  نیمز  یمک  رادقم  زور  دنچ  رد  دایز  جنر  نهآ و  واگ و  دـنچ  اب  هکنانچ  دـهدیم 

َو ٍِّیلَو  نِم  هحفص 147 ]  ] 477-424- نآرق «. - اهنِم ٍریَِخب  ِتَأن  اهِـسُنن  َوأ  ٍۀَیآ  نِم  خَسنَن   » ینعم تسا  هکنیا  میفاکـشیم  یناسآب  ار  نآ  ربارب 
زا دشاب  نمـشد  ای  هناگیب  دـشابن . تسود  روای  رای و  تسا  نکمم  دـشاب و  زجاع  يرای  زا  تسود  تسا  نکمم  نایبلا : حور   107 ٍریِصَن - ال 

راتفگب هک  تسا  امـش  راگکمک  راـی و  مه  امـش و  تسود  مه  ادـخ   28-1- نآرق : - هدومرف نینمؤـم  ياـهلد  شمارآ  يارب  تهج  هکنیا 
بسانمان و عفد  يارب  ياهّوق  ناسنا  ندب  رد  هک  روطنامه  ةداعـسلا : نایب  سب . دشاب و  واب  ناشلّکوت  دنوشن و  هدرزآ  دـننکن و  رظن  نارگید 
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ّیبرم و صخـش  ّیلو  زا  دوصق  تسه . وا  ّراـضم  زا  ریگولج  حـلاصمب و  ربهر  اـمنهار  صخـش  مه  ناـسنا  تیبرت  رد  تسا  بساـنم  بذـج 
ماقم يهطساوب  يربمغیپ  ره  رظن  نیمه  زا  تسا و  یناسنا  ياهتّرـضم  اهبیـسآ و  زا  ریگولج  هکنآ  ریـصن  و  تسا ، یناسنا  عفانمب  يامنهار 

ره تسا و  اهنآ  ياهبیسآ  اهیئاوران و  زا  ریگولج  روای و  ریصن و  تلاسر  ماقم  يهطـساوب  دشابیم و  دوخ  تّما  يامنهار  تسود و  شتیالو 
یلو و ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  وا  تّما  روای  ریـصن و  وا  نیـشناج  هفیلخ و  تسا و  تّما  یلو  شتایح  تّدم  رد  يربمغیپ 
تسا و ربمغیپ  تلاسرب  رظن  ٌرِذـنُم » َتنَأ  امَّنِإ   » تیآ دوب و  نانمـشد  يهدنـشک  لاتق و  نابهاگن و  راـی و  یلع  دوب و  ّیبرم  ریـشب و  يداـه و 

ماقم هک  تسا  هدـش  ارجا  رادومن و  صخـش  ود  يهلیـسوب  دـنراد  ماقم  ود  نوچ  تسا و  ترـضح  نآ  تیالو  ماـقمب  رظن  ٍداـه » ٍموَق  ِّلُِـکل  »
ینعم تسا  نیمه  تسا و  هدرک  تفرشیپ  یلع ع  يهدهاجم  ششوک و  يهلیـسوب  يروای  ریـصن و  ماقم  دش و  ماجنا  ربمغیپ  تیادهب  تیالو 

رد تسا  ناناملـسم  تیبرت  يارب  خـلا » اـنِعار  اُولوُقَت  ـال   » لّوا تیآ  - 21 ام : نخـس  «« 21» ۀـمالا هذـه  اوبا  یلع  انا و   » ربمغیپ شیاـمرف  هکنیا 
زا داهن  دب  ضرغم  مدرم  مه  دینک و  وگتفگ  بداب  مه  نارگید  اب  دیوش و  تیبرت  بدؤم  ات  دیشاب  ربمغیپ  اب  دوخ  نخس  بظاوم  هک  وگتفگ 

ناناملـسم تیبرت  يارب  خـلا » انِعار  اُولوُقَت  ال   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخـس  دوشن . مهارف  ربمغیپ  رازآ  بجوم  دننکن و  هدافتـسا  ءوس  امـش  مالک 
ضرغم مدرم  مه  دینک و  وگتفگ  بداب  مه  نارگید  اب  دیوش و  تیبرت  بدؤم  ات  دیـشاب  ربمغیپ  اب  دوخ  نخـس  بظاوم  هک  وگتفگ  رد  تسا 

-914-912- یقرواپ -615-593- نآرق -565-541- نآرق . - دوشن مهارف  ربمغیپ  رازآ  بجوم  دننکن و  هدافتسا  ءوس  امش  مالک  زا  داهن  دب 
ریخ هحفص 148 ]  ] 22-11- نآرق  - اهنآ هچ  دیروخن  ار  رافک  راتفگ  لوگ  امـش  هک  دهدیم  دنپ  خـلا » ُّدَوَی  ام   » تایآ - 2 962-942- نآرق

يهمه نامـسآ و  نیمز و  يهدـننیرفآ  هک  دـینک  لّکوت  ادـخب  دیـشاب  لدـمارآ  دیـشابن و  ریگلد  مدرم  نآ  نخـس  زا  دـنهاوخیمن و  ار  امش 
ماکحا و ینامـسآ و  ياهباتک  اهربمغیپ و  ندش  ضوع  تسا و  دنوادخ  امـش  درفب  رـصحنم  هاوخریخ  رای و  تسود و  سپ  تسا  اههدیرفآ 

نئمطم دوشیم  هتفرگ  امـش  زا  دوشیم و  خوسنم  دـیاهتفرگ  سنا  هک  يزیچ  اـب  رگا  تسا و  امـش  ریخ  تحلـصم و  روظنمب  همه  اهروتـسد 
خسن رد  ملاع  عاضوا  مامت  هک  دیمهفب  ات  دیرگنب  روانهپ  شنیرفآ  نیاب  نئمطم  رطاخ  تسرد و  رکف  اب  دسریم . امشب  نآ  زا  رتهب  هک  دیشاب 

ار ترـضح  نآ  یلع  رادباکر  نتـشک  ربمغیپ  نداد  عالّطا  ناتـساد  لّوا  دلجم  يونثم : لّوا . زا  رتهب  تسا و  امـش  دوسب  همه  تسا و  رییغت  و 
ضوع درب و  هنگ  وا   || درک  خوسنم  ّقح  هک  ار  تعیرش  ره  اهس  نادیم ، بقع  رد  اریخ  تأن   || اهـسنن  وا  ۀیآ  خسن  زمر  تسا : هتفگ  نینچ 

نآ تخوس ز  يدامج  ات   || زور  رون  زا  دش  خوسنم  بش  زاب  ار  زورفا  درخ  نآ  يدامج  نیب   || ار  زور  لغش  خوسنم  دنک  بش  درو  دروآ 
هحفص 149] تایح [ ! بآ  تسا  تملظ  نورد  ین   || تابس  مون و  نآ  دمآ  تملظ  هچرگ  زورف  شتآ 

ات 110] تایآ 108  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِلـهَأ نِم  ٌرِیثَک  َّدَو  [ 108  ] ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  دَـقَف  ِنامیِإلِاب  َرفُکلا  ِلَّدَـبَتَی  نَم  َو  ُلبَق  نِم  یـسُوم  َِلئُـس  امَک  مَُکلوُسَر  اُولَئـسَت  نَأ  َنوُدـیُِرت  مَأ 
َّنِإ ِهِرمَِأب  ُهّللا  َِیتأَی  یّتَح  اوُحَفصا  َو  اوُفعاَف  ُّقَحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَعب  نِم  مِهِـسُفنَأ  ِدنِع  نِم  ًادَسَح  ًاراّفُک  مُِکنامیِإ  ِدَعب  نِم  مُکَنوُّدُرَی  َول  ِباتِکلا 

ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َدنِع  ُهوُدَِـجت  ٍریَخ  نِم  مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  [ 109  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا 
میقتـسم تسار و  َءاوَس »  » نتفرگ يزیچ  ياجب  اریزیچ  ینعمب  لّدبت  ردـصم  زا  ِلَّدَـبَتَی » . » ایآ ینعی  مَأ » : » تاغل ینعم   576-1- نآرق [ - 110]

132-122- نآرق -105-97- نآرق -46-32- نآرق -19-13- نآرق . - ندرک رظن  فرص  ندنادرگ و  ور  ینعمب  حفص  ردصم  زا  اوُحَفـصا » »
نامـسآ زا  یباـتک  دـنتفگ : ربمغیپ  هب  دـیز  نب  بهو  هلمرح و  نب  عفار  هتفگ : ساـّبع  نبإ  - 22 دـناهدرک . لقن  تهج  نیدـنچ  عمجم  لوزن :

نیعم ام  يارب  «« 22» طاونا تاذ   » تخرد هک  دنتساوخ  مدرم  زا  هتـسدکی  میروآ 2 - نامیا  وتب  ات  نک  ناور  ام  يارب  بآ  رهن  دـنچ  رواـیب و 
يربع نابزب  ینآرق  مه  ام  يارب  يدروآ  یبرع  نآرق  بارعا  يارب  دنتفگ : دوهی  ياهّدـع  - 3 263-261- یقرواپ . - نک نیعم  ام  يارب  نک .

دندرکیم اجیب  شهاوخ  یسوم  هک ز  دوهی  دننام  دیهاوخیم  همجرت 108  دش . لزان  اهنآ  شنزرس  باوج و  رد  تیآ 108  میناوخب  ات  روایب 
دنک ضوع  رفک  اب  دوخ  نامیا  دشاب و ] شیدنادب  نینچ   ] هک ره  هکنیا  اب  دیهاوخب  نامه  دوخ  ربمغیپ  زا  دنتـساوخیم ] ادـخ  نداد  ناشن  [و 
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دیدید دنتفگ : راّمع  هفیذحب و  دحا  گنج  زا  سپ  سیق  نب  دـیز  روزاع و  نب  صاجنف  فشک : لوزن :] تهج  . ] تسا هدرک  مگ  تسار  هار 
يارب تیآ 109 و 110  میقح  رب  ام  هک  دـییآرد  ام  نیدـب  دـیدشیمن ، راتفرگ  روج  هکنیا  دوبیم  ّقح  امـش  نید  رگا  دـیدروخ و  تسکش 

زا ار  امش  دنهاوخ  دنراد  راک  رس و  ینامـسآ  باتک  اب  هک  اهنآ  زا  يرایـسب   109 همجرت : هحفص 150 ] دش [ . لزان  ناناملـسم  لد  شمارآ 
دـیرذگرد و اـهنآ  زا  امـش  سپ  تسا . رادوـمن  قـح  اـهنآ  يارب  هـکنیا  اـب  دـنراد  دـسح  دوـخ  داـهن  رد  نوـچ  دـننک  رفاـک  یناملـسم  سپ 

يارب بوخ  راک  هچ  ره  هک  دیهدب  تاکز  دیناوخب و  زامن  110 و  دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  وا  هک  درایب  دوخ  تشونرس  ادخ  ات  ناشدیشخبب 
: فشک  109 مِهِـسُفنَأ - ِدنِع  نِم  ًادَـسَح  نیرّـسفم : نخـس  دوب . انیب  دـینک  هچنآب  وا  هکنوچ  دـیبایب  ار  نآ  ّقح  هاگـشیپ  هب  دـیتسرف  ولج  دوخ 

: - هدومرف هک  ربمغیپ ص  زا  تسا  یثیدح  دوشیم ، هدیمان  یغب  دمآ  نابز  لمعب و  نوچ  تسا و  دسح  تسا  لد  رد  ات  نارگید  یهاوخدـب 
نورد دنکن و  یـشکرس  یغب و  هک  تسا  نآ  دسح  زا  تاجن  هار  هناگی  درادن و  یئاهر  دب  لاف  ینامگدب و  دـسح و  زا  ناسنا   30-1- نآرق

لد رد  هکنآ  اب  دنکن و  نارگن  ار  دوخ  رطاخ  دب  لاف  ره  زا  دـنکن و  قیقحت  وجتـسج و  ینامگدـب  رد  درواین و  نابزب  دـنکن و  رهاظ  ار  دوخ 
مزیه شتآ و  دـننام  دوسح  صخـش  رد  دـسح  دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدـح  زین  و  دـهدب . همادا  دوخ  راـکب  درذـگب و  تسا  كانـشیدنا 

: دومرف ربمغیپ ص  هک  تسا  تیاور  رخف : دـسریمن . یماقمب  دوسح  صخـش  زگره  ینعی  دوسی » ـال  دوسحلا  : » دـناهتفگ حوتفلا : وبا  تسا .
يارب بارعا  يراکمتـس و  يارب  ناهدنامرف  دنوریم 1 - منهجب  باتک  باسح و  نودب  دوشیمن و  یگدیـسر  مدرم  هتـسد  شـش  باسحب 

اوُحَفـصا َو  اوُفعاَف  ناشدـسح . يارب  ءاملع  ینادان و  لهج و  يارب  یئاتـسور  تنایخ و  يارب  راجت  ربکت و  يارب  كـالم  باـبرا و  بصعت و 
هحفص  ] 55-1- نآرق  - ناتسود کموکب  دنوش و  كانبـضغ  راّفک  رازآ  زا  نیملـسم  دوب  نکمم  نوچ  عمجم :  109 ِهِرمَِأب - ُهّللا  َِیتأَی  یّتَح 

. دنک نّیعم  ار  امش  فیلکت  دنوادخ  رما  مکح و  هک  یضتقم  عقوم  ات  دینک  يراددوخ  هک  دش  رما  دننک  رازآ  ای  دنـشکب  ار  اهنآ  دوخ  [ 151
اهنیا يهمه  اـب  دـنوشیم و  یناـبیتشپ  ادـخ  فرط  زا  دنتـسه و  ردـتقم  ـالماک  نینمؤـم  دـنامهفب  هک  تسا  نآ  يارب  هلمج  ود  هکنیا  هدـبع :

هک تسا  نمؤم  ندرک  هّجوتم  زاـمن  نتـشاد  اـپب  رارـسالا : فـشک   110 َةاـکَّزلا - اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  دنـشخبیم . دـننکیم و  تشذـگ 
ياپب اـما  دـنناوارف  ناـنک  زاـمن  دـناهتفگ : نیمه  يارب  زاـمن و  يرهاـظ  تروص  هن  تسا  نآ  نتـشاد  اـپب  تماـقا و  تقیقح  زاـمن  زا  دوصقم 

ّقح اب  نتفگ  زارب  دوشب و  تدابع  هّجوتم  ءاضعا  يهمه  دـشاب و  ادـخ  اب  لد  هک  تسا  نآ  زامن  نتـشاد  اـپب  ینعم  دنتـسه و  مک  ناگدـنراد 
تهج تسا  هدش  تاکز  زامنب و  رما  هک  یتمـسق  ره  رد  هدبع :  41-1- نآرق . - دشاب رانک  رب  رگید  ياههشیدنا  راکفا و  زا  دوش و  لوغـشم 

حور تیوقت  بجوم  لام  زا  تشذـگ  تسا و  لد  تیوقت  بجوم  زامن  نوچ  تسا  ناناملـسم  لد  تیوقت  يارب  اجنیا  تسا  هتـشاد  یـصاخ 
تیاور حوتفلا : وبا   110 ُهوُدَِجت - ٍریَخ  نِم  مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  ینمـشد . روج  ره  ّتیـصخش و  ره  ربارب  رد  تسا  رطاخ  شیاسآ  تسا و 

نآ زا  رگا  تسا و  هتـسباو  شاهیامرـس  لاـمب و  یـسک  ره  لد  دومرف : مینازیرگ ! گرم  زا  ارچ  درک  ضرع  ص ]  ] ربمغیپ هب  يدرم  هک  تسا 
دنـسرپیم هکئالم  یلو  تسا  هدنام  وا  زا  هیامرـس  تورث و  ردقچ  دنـسرپیم  مدرم  دریمب  هک  یمدآ  دومرف : زین  دسرتن و  گرم  زا  تشذگ 

رادربـخ اـهریقف  تشک  هشیاـع  يهناـخ  رد  يدنفـسوگ  ترـضح  نآ  يزور  تسا  ربـخ  رد  و  تسا ! هداتـسرف  ولج  دوخ  يارب  ياهریخذ  هچ 
شندرگ رگم  هدنامن  چیه  داد : باوج  تسا ! هدنام  هچ  دیسرپ  هشیاع  زا  دنام  نآ  ندرگ  دش و  بش  دادیم  دنتساوخیم و  دندمایم و  دندش 

هچنآ ٍقاب » ِهّللا  َدنِع  ام  َو  ُدَفنَی  مُکَدنِع  ام  . » تسا تیآ  هکنیا  ینعمب  ترـضح  نآ  تراشا  شندرگ  رگم  هدنام  همه  وگب  وگم  نینچ  دومرف :
هلمج هکنیا  هدبع : هحفص 152 ]  ] 750-702- نآرق -53-1- نآرق . - تسا یقاب  تسا  ادخ  دزن  هچنآ  تسا و  یندـش  دوبان  تسا  امـش  دزن 

لبق تاملک  دافم  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  يروجب  یلو  ترخآ ، رد  يدنم  هرهب - تداعسب و  تسا  هراشا  ایند  رد  ترصن  تردق و  رب  هوالع 
يهطبار مالک و  مظن  ظفح  اـب  دوش  رگید  یعوضومب  لـقتنم  یعوضوم  زا  هک  تسا  نآرقب  رـصحنم  نخـس  هویـش  هکنیا  تسا و  رتیمومع 

اهنآ زا  هچ  ره  هک  نابدایب  زا  تفگ  یتخومآ  هک  زا  بدا  دـنتفگ  ار  میکح  ناـمقل  خـلا » َنوُدـیُِرت - مَأ   » تیآ 108 - 1 ام : نخس  اههلمج .
دوخ تربع  يهلیـسو  ار  شور  دـب  ریگهناهب و  دوهی  هک  تسا  هدـش  دزـشوگ  مدرمب  بلطم  نیمه  هیآ  هکنیا  رد  مدرکن  مدیدنـسپن  مدـید و 

-2 دیورم . ههاریب  هب  دیوریم  هک  میقتسم  هار  زا  دیوشن و  راتفرگ  هک  دینکن  امش  دندرب  ار  شدب  يهجیتن  دندرک و  اهنآ  هچنآ  دیهد و  رارق 
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دیـشخب و هک  یئار  هدیدنـسپ   455-437- نآرق -41-24- نآرق : - تسا هدروآرد  تروص  نیاـب  يدعـس  خـلا » اُومِّدَُـقت - اـم  َو   » رخآ تیآ 
رتسب رب  هجاوخ  دنک  میب  تسا و  غیرد  دنام  وت  زا  چره  هک   || میقم  دنام  وت  اب  ات  شوک  نآ  رد  درک  درگ  نتـشیوخ  یپ  زا  ناهج   || دروخ 

دوجب و یتسد  هک  تسبب  نتفگ  شنابز و  تشهد  هک   || تسدب  دیامن  تراشا  مد  نآ  رد  زارد  رگید  هاتوک و  تسد  یکی   || زادـگ  ناج 
هحفص 153] زآ [  ملظ و  زا  نک  هتوک  تسد  رگد   || زارد  نک  مرک 

ات 113] تایآ 111  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِهِّلل  ُهَهجَو  َمَلسَأ  نَم  یَلب  [ 111  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مُکَناهُرب  اُوتاه  ُلق  مُهُِّینامَأ  َکِلت  يراصَن  َوأ  ًادوُه  َناک  نَم  ّالِإ  َۀَّنَجلا  َلُخدَـی  َنل  اُولاق  َو 
يراصَّنلا َِتلاق  َو  ٍءیَـش  یلَع  يراـصَّنلا  ِتَسَیل  ُدوُهَیلا  َِتلاـق  َو  [ 112  ] َنُونَزحَی مُه  ـال  َو  مِهیَلَع  ٌفوَـخ  ـال  َو  ِهِّبَر  َدـنِع  ُهُرجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُحم  َوُـه 

ِهِیف اُوناـک  اـمِیف  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَنَیب  ُمُکحَی  ُهّللاَـف  مِِهلوَق  َلـثِم  َنوُمَلعَی  ـال  َنیِذَّلا  َلاـق  َِکلذَـک  َباـتِکلا  َنُولتَی  مُه  َو  ٍءیَـش  یلَع  ُدوُهَیلا  ِتَسَیل 
. غورد دوریم و  وزرآ  نآـب  هچنآ  هّینما  عمج  یناـما » . » دوـهی يهّدـع  اـی  دوـهی  ینعمب  دوـه » : » تاـغل -1-563 ي  نآرق [ - 113  ] َنوُِفلَتخَی

لیلد ناهرب » .» ندرک تئارق  ندناوخ و  ینعمب  ةوالت  ردـصم  زا  َنُولتَی »  » بولطم تابثا  يهلیـسو  تّجح  لیلد  ناهرب » « » 23 .» دیروایب اُوتاه » »
- نآرق -126-124- یقرواپ -114-106- نآرق . - ندرک تئارق  ندناوخ و  ینعمب  ةوالت  ردـصم  زا  َنُولتَی »  » بولطم تابثا  يهلیـسو  تّجح 

وگتفگ رگیدکی  اب  دندمآ و  مه  دوهی  دندیـسر  ربمغیپ  روضح  نارجن  نایحیـسم  نوچ  تسا  هدش  لقن  نایبلا : حور  لوزن : دروم   182-171
راکفا لقن  يارب  هیآ  هکنیا  میتسه  ام  هکلب  امـش  هن  تفگ  يرگید  نآ  میتشهب  لها  ام  تفگ  وا  درک  بیذکت  ار  يرگید  کی  ره  دـندرک و 

دوهی و يارب  تسا  رـصحنم  تشهب  دنتفگ : دندش و  قفاوم  هتـسد  ود  ره  ربمغیپ  ینمـشد  يارب  هک  دناهدرک  ریبعت  نینچ  یـضعب  تساهنآ و 
هکنآ رگم  دوشن  تشهب  نورد  دـنیوگیم  دراد ] باتک  نید و  دنتـسه  یعّدـم  هک  یئاـهنآ   ] 111 همجرت : درادـن . هرهب  يرگید  يراـصن و 
يارب یلیلد  دیئوگیم  تسار  رگا  وگب  اهنآب  ربمغیپ  يا  دنراد .] لدشوخ  نادب  ار  دوخ  هک   ] تسا یئوزرآ  هکنیا  یحیـسم  ای  دـشاب  يدوهی 

یمدرم ز نینچ  هّتبلا  تسا  هریخذ  ادخ  دزن  وا  دزم  دشاب  راکوکین  دراپـسب و  ادـخب  ار  دوخ  هکیـسک  يرآ  دیروایب 112  دوخ  ياعدا  تابثا 
هک دوهی  اب  نارجن  نایحیسم  يهرظانم  هک  دناهتشون  نیرّسفم  لوزن : تهج  هحفص 154 ] دنشابن [ . كانهودنا  زگره  دنرادن و  كاب  يزیچ 

تسا و لطاب  ناشنید  دنرادن و  یشزرا  يراصن  دنتفگ  دوهی   113 همجرت : تسا  هدش  هتفگ  زین  تیآ 113  هکنیا  رد  میتشون  لبق  تیآ  رد 
هنوگ هکنیا  دنناوخیم  ار  نآ  دنراد و  ینامـسآ  باتک  ود  ره  هکنیا  اب  دنوشیمن  هدرمـش  يزیچب  دنرادن و  نید  نادوهج  دـنتفگ  اهیحیـسم 

: - 111 مُهُِّینامَأ - َکِلت  نیرّـسفم : نخـس  درک . دهاوخ  يرواد  ناشفالتخا  رد  ادخ  زیخاتـسر  زورب  سپ  تسا . نادان  مدرم  راتفگ  نخس ،
تسا یـسک  نآ  كریز  دومرف : ربمغیپ  تسا و  قمحا  مدرم  يهیامرـس  نآ  هک  نکم  هیکت  يوزرآ  رب  دومرف : یلع  حوتفلا : وبا   20-1- نآرق

طلغ يوزرآب  دوریم  یناسفن  ياههتساوخ  یپ  هکنآ  تسا  نادان  دنک و  شـشوک  گرم  زا  سپ  يارب  درامـشب و  کچوک  ار  دوخ  سفن  هک 
لیلد دوخ  هلمج  هکنیا  و  تفریذـپ . دـیابن  لیلدیب  ار  یئاعّدا  چـیه  هک  تسا  هراـشا  رخف :  111 مُکَناهُرب - اُوتاه  دـشخبیم . ار  وا  ادـخ  هک 

ّدب || ال  دهاش  الب  ائیش  یعّدا  نم   18-1- نآرق : - دنکیم نشور  ار  دوصقم  نیمه  رعش  هکنیا  تسا و  لطاب  دیلقتب  لمع  هک  تسا  ینشور 
ار نسحم »  » دوشیم ینعم  هک ] یتروص  رد  هکنیا و  اب   ] واو هکنیا  حوتفلا : وبا   112 نسحم - وه  و  ِهِّلل - ُهَهجَو  َمَلسَأ  نَم  یَلب  هاوعد  لطبت  نا 

لمع تدابع و  هک  یتروص  رد  دراپـسب  ادخب  ار  دوخ  هکنآ  دوریم  تشهبب  یلب  تسا : هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  سپ  دناهدرک  ینعم  صلخم 
صالخا مالـسا 2 - رد  تداهـش  صالخا  تسا 24 - مسق  هس  رب  صـالخا  تسا : هتـشون  فـشک :  37-1- نآرق . - دشاب هتـشاد  صالخا  اب 

ُنیِّدـلا ِهِّلل  ـالَأ   » تفگ ار  تداهـش  صـالخا  دـنکیم : هراـشا  مسق  هـس  رهب  نآرق  و  تـقیقح . رد  تـفرعم  صـالخا  نامیا 3 - رد  تمدـخ 
دنرایب یتیاکح  لامعا  صالخا  رد  و  « 25 «» ٍۀَِصلاِخب مُهانصَلخَأ  ّانِإ  « » 1 « 24» َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُخم  َهّللا  اوُُدبعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  ام  « » 24 « 24» ُِصلاخلا

یتـخاون و نادـب  ار  ناـشیورد  هک  یتـمعن  دوب و  يراـسی  ار  قیفر  نآ  دوـب و  هتفرگ  يردارب  يو  اـب  دوـب و  یقیفر  ار  وا  هک  هینیع  نایفـس  زا 
. رانید رازه  ردـق  دوب  یتناما  يو  کـیدزنب  ارم  هک  درک  يوعد  دـمآ و  ماـش  زا  يدرم  دـش  نوریب  اـیند  زا  دوب . دـّبعتم  زین  يداد و  اههقدـص 
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ندناوخ رب  هاگیاج  نآ  زا  ار  وا  دش و  دیاب  مزمز  هاچب  نابعش  يهمین  بش  ار  وت  هک  تفگ  ار  درم  نآ  هینیع  نایفس  مینادن . ام  دنتفگ  ناثراو 
هاچ رد  بش  نآ  ناحلاص  نادیهـش و  نانمؤم و  حاورا  هک  تسا  هدمآ  یفطـصم  ربخ  رد  هک  تسا  هداهن  اجک  تناما  هک  دـنک  ربخ  ار  وت  ات 

نایفس مدینـشن . باوج  مدناوخ و  تفگ  دمآ  زاب  نایفـس  شیپ  تفاین  باوج  دناوخ  مزمز  هاچ  زا  ار  وا  تفرب و  درم  نآ  دنیآ  رـضاح  مزمز 
درم نآ  دـنوش . عمتجم  بش  هکنیا  رد  ایقـشا  حاورا  هک  اجنآ  تومرـضح  ردـنا  توهرب  هاچب  هاـچ  هکنیا  زا  دـندینادرگرب  ار  وا  رگم  تفگ 

تناما تساوخرد و  وا  زا  تناما  ياج  يهناشن  داد و  باوج  دناوخرب . هاچ  نآ  زا  ار  وا  نابعش  يهمین  بش  دش و  تومرضح  هب  لاس  رگید 
تداـبع و اـب  دـنادرگرب  اـج  هکنیا  هب  ار  وا  ادـخ  تهج  هچب  يو و  يهصق  لاـح و  زا  سرپـب  هک  دوب  هتفگ  ار  وا  نایفـس  و  دیـسر . زاـب  يوب 
رب مدمآ  هک  تفگ  وا  اجنیا . ارم  دنادرگرب  ایر ، ایر ، وگب : ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  نایفـس  تفگ  سپ  دادیم  وا  هک  تاقدـص  وا و  يهزور 

. دشاب ادخ  يارب  صالخا  اب  هک  رگم  دنکیمن  لوبق  ادخ  ار  کین  راک  چیه  تفگ  درک و  یتخس  يهیرگ  نایفـس  مدناسر  ار  ماغیپ  نایفس و 
هتـــشون وا  زاــب  -340-342 و  یقرواپ -339-308- نآرق -307-305- یقرواپ -304-238- نآرق -237-235- یقرواپ -234-201- نآرق -

تـشهب رد  هک  تسا  نآ  ینعم  هّللا » یلا  هرما  ضّوف  نم   » ینعی رما  ینعمب  هجو  تسا و  ضیوفت  ینعمب  تیآ  نیرد  مالـسا  دـناهتفگ : تسا :
 ] هکنانچ یتسرپ  ار  يادـخ  هک  تسنآ  ناـسحا  دومرف : ربمغیپ ص  تسا : هتـشون  وا  مه  و  دراذـگ . راـک  دـنوادخ  اـب  راـک  هک  دوش  سکنآ 

هکنیا قیقحت  ناکلاس و  ماقم  تیاهن  ارف  تسا  تراـشا  هکنیا  دـنیبیم . ار  وت  يو  ینیبیمن  ار  يو  وت  رگا  ینیبیم  اریو  یئوگ  هحفص 156 ]
دوخ زا  دنک  رفـس  زاغآ  هک  تسا  نآ  تیادب  یتیاهن : یتطاسو و  تسا و  یتیادب  دشاب  هک  ماقم  ره  رد  ار  ياهدـنور  ره  هک  تسا  نآ  نخس 

َو ال دسر . تدهاشم  يهبعکب  هک  تسا  نآ  تیاهن  دنک - یگدنز  راوبیرغ  دوش و  نابیرغ  تفـصب  هک  تسا  نآ  تطاسو  دیآ - شور  رد  و 
فئاخ ایند  رد  هکنآ  سپ  دوشیمن  مهارف  لد  کی  رد  شمارآ  ود  سرت و  ود  دناهتفگ : نایبلا : حور   112 َنُونَزحَی - مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ 

ار دوخ  هفیظو  نوچ  تسین  دوخ  يهتشذگ  زا  كانه  ودنا  نانچمه  تسا و  هدوسآ  دنتسه  كانسرت  دوخ  راک  زا  همه  هک  ملاع  نآ  رد  دوب 
دیاش نیفئاخب » مه  ام  و   » ياجب تسا  هدـش  هتفگ  مِهیَلَع » ٌفوَخ  ـال   » رخآ تیآ  - 26 تایآ : هکنیا  رد  اـم   45-1- نآرق . - تسا هداد  ماجنا 
دیاـش دـبای و  هار  اـهنآ  لد  رد  سرت  تسین  نکمم  تـسا و  هدـنامن  یقاـب  فوـخ  ياـج  چـیه  نینـسحم  لد  رد  هـک  هـکنیا  هـب  هراـشا  يارب 

- یقرواپ -64-43- نآرق : - رعـش دنچ  هکنیا  رد  دشاب  هتـشاد  رظن  هراشا  نیاب  : رعـش دنچ  هکنیا  رد  دـشاب  هتـشاد  رظن  هراشا  نیاب  « 26» يونثم
شفوخ هکنآ  دننک  نکاس  ار  هدنسرت  لد  درم   || دننک  نمیا  ار  ورم  دسرت  هک  ره   27-25- تمرف « - 27» لزن تسه  اوفاخت » ال   » 261-259

یهاوخ و دوخ  يهدـیقع  خـلا » َلُخدَـی  َنل  اُولاق  َو   » تیآ 112 سرد 2 - جاـتحم  وا  تسین  یهدـچ  سرد  ! || سرتـم  یئوگ  نوـچ  تسین 
نارگیدب تبسن  ینیبدب  روجنیا  زا  دنوش و  تیبرت  مه  نارگید  دنوریم و  جک  هار  دنمهفب  ناشدوخ  ات  تسا  هدش  داقتنا  لقن و  دوهی  بّصعت 

شزرمآ بجوم  يراصن  دوهی و  نید  هک  دننادب  و  دنریذپب . یـسک  زا  هن  دننک و و  راهظا  دوخ  هن  لیلدیب  ياعّدا  دندرگرب و  یتسرپدوخ  و 
- ُدوُهَیلا َِتلاق   » يهلمج - 3 هحفص 157 ]  ] 39-15- نآرق . - تسا يراکوکین  صالخا و  اب  يرادـنید  تاـجن  يهلیـسو  تسین و  تشهب  و 
«: 28» دیوگیم یتیبرت  مولع  رد  رتکد  يوسنارف . مناخ  نلآ - یل   31-13- نآرق : - مینکیم رادومن  نینچ  ار  دوهی  یتسرپدوخ  حور  و  خـلا »

ياهگنج فالتخا و  ثعاب  هدرک و  تمحز  دیلوت  مدرم  يارب  اهشیشک  دناهتـشادن  فالتخا  رگیدکی  اب  ناربمغیپ  نید و  نابحاص  تقوچیه 
کی ناربمغیپ  يهلمج  یسیع و  یسوم و  هن  رگ  دننکیم و  عارتخا  دوخ  ار ز  نید  فلتخم  ياههبعش  و  دناهدش . بّصعت  ثحب و  یبهذم و 

يراصن دوهی و  زا  ياهّدـع  تسا : هدرک  لـقن  یبتجم ع  نسح  ماـما  ترـضح  زا  یفاـص  ریـسفت  رد  و  دـندشن . مه  فلاـخم  دـنتفگیم  زیچ 
دوهی و رب  دـندرک  يرترب  ياعّدا  نایحیـسم  دـیئوگب  ار  دوخ  ياوعد  دومرف  نوچ  نک . تواضق  اـم  ناـیم  دـنتفگ  دندیـسر و  ربمغیپ  روضح 
ار ادـخ  باتک  امـش  نوچ  دـیتسه  هارمگ  راکدـب و  راـکاطخ و  امـش  يهمه  دومرف  ربمغیپ  هاـگنآ  دـنتفگ  اهیحیـسمب  تبـسن  ار  نیمه  دوهی 
زا تاجن  تسا و  تسار  هارب  امش  يامنهار  توادع و  هنیک و  زا  يافـش  بجوم  لیجنا  تاروت و  هن  رگ  دینکیمن و  لمع  نآب  دیناوخیم و 

رگیدـکی اـب  ناربـمغیپ  نید و  ناـبحاص  تقوـچیه  دـنکیم . رادوـمن  ار  بّصعتم  نادا و  مدرم  قـالخا  هـکنیا  تـیآ  هـکنیا  تـسا  یهارمگ 
ياههبعش و  دناهدش . بّصعت  ثحب و  یبهذم و  ياهگنج  فالتخا و  ثعاب  هدرک و  تمحز  دیلوت  مدرم  يارب  اهشیشک  دناهتـشادن  فالتخا 
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ریسفت رد  و  دندشن . مه  فلاخم  دنتفگیم  زیچ  کی  ناربمغیپ  يهلمج  یسیع و  یسوم و  هن  رگ  دننکیم و  عارتخا  دوخ  ار ز  نید  فلتخم 
. نک تواضق  ام  نایم  دنتفگ  دندیسر و  ربمغیپ  روضح  يراصن  دوهی و  زا  ياهّدع  تسا : هدرک  لقن  یبتجم ع  نسح  ماما  ترضح  زا  یفاص 

دومرف ربمغیپ  هاگنآ  دنتفگ  اهیحیسمب  تبسن  ار  نیمه  دوهی  دوهی و  رب  دندرک  يرترب  ياعّدا  نایحیسم  دیئوگب  ار  دوخ  ياوعد  دومرف  نوچ 
بجوم لیجنا  تاروت و  هن  رگ  دینکیمن و  لمع  نآب  دیناوخیم و  ار  ادخ  باتک  امش  نوچ  دیتسه  هارمگ  راکدب و  راکاطخ و  امش  يهمه 

ار بّصعتم  نادا و  مدرم  قالخا  هکنیا  تیآ  هکنیا  تسا  یهارمگ  زا  تاجن  تسا و  تسار  هارب  امـش  يامنهار  توادـع و  هنیک و  زا  يافش 
يروآدای نارگید  ناشدوخ و  يارب  مهفان  ياهامن  ملاع  فارحنا  َباتِکلا » َنُولتَی  مُه  َو   » يهلمج رد  - 4 65-63- یقرواپ . - دنکیم رادومن 

شنزرـس ار  رگیدـکی  ندرک  يربهر  ار  نارگید  نتفر و  میقتـسم  هار  ياـجب  میراد و  باـتک  میتسه و  ملاـع  دـنیوگیم : اـهنآ  هک  دوشیم 
هکنیا تسا و  دوخ  نادـننامه  زا  يرترب  یتسرپدوخ و  راهظا  هدرک  لیـصحت  صخـش  بیع  نیرتگرزب  دنرامـشیم و  شزرایب  دـننکیم و 
چیهب دنتسه  اهنآ  زا  مه  دوخ  دنراد و  راک  رـس و  باتک  ملع و  اب  هک  ار  یئاهنآ  نوچ  تسا  ناشدوخ  یتسپ  ینادانب و  رارقا  راتفگ  هدیقع و 

هحفص 158]  ] 47-18- نآرق . - دناهدرمش

هیآ 114] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌيزِخ اینُّدلا  ِیف  مَُهل  َنیِِفئاخ  ّالِإ  اهُولُخدَی  نَأ  مَُهل  َناک  ام  َِکئلوُأ  اِهبارَخ  ِیف  یعَس  َو  ُهُمسا  اَهِیف  َرَکُذی  نَأ  ِهّللا  َدِجاسَم  َعَنَم  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو 
دنچ عـمجم : لوزن : تهج   21-13- نآرق . - رازآ يراوـخ و  ٌيزِخ » : » تاـغل ینعم   235-1- نآرق [ - 114  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َو 

تسا سدقملا  تیب  یبارخب  هراشا  - 2 دندش . هّکمب  ربمغیپ  لوخد  زا  عنام  هک  هیبیدح  حلـص  رد  - 1 دناهتفگ : هیآ  هکنیا  لوزن  يارب  تهج 
هک مارحلا  دجـسم  رد  زامن  يارب  ربمغیپ  زا  نیکرـشم  تعناـمم  - 4 مر . نیطالـس  زا  یکی  هلیـسوب  اـجنآ  یبارخ  رد  رصنلا 3 - تخب  هلیـسوب 

شـشوک دندجـسم و  رد  ادـخ  داـی  زاـمن و  زا  ریگولج  هک  دـنیاهنآ  مدرم  نیرتراکمتـس   114 همجرت : دـش  ترـضح  نآ  ترجه  بجوـم 
يراوخ یگدنزب  ناشيازس  دنوب و  ناناملـسم  زا  كانـسرت  رگم  دنوش  نورد  دجـسمب  دیابن  ناسک  نینچ  دنیامن  ناریو  ار  نآ  هک  دننکیم 
دناهتفگ تهج  دـنچ  لوزن  تهج  فـالتخا  بجومب  شیپ  تاـیآب  ار  هیآ  هکنیا  طاـبترا  دـنراد  كاـندرد  يرازآ  رگید  ناـهج  رد  تسا و 

نآ دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  تسا  هدـش  لـقن  اـهنآ  لـطاب  ياـعّدا  يراـصن و  دوهی و  فـالتخا  شیپ  تاـیآ  رد  نوـچ  میئوـگب : تسا  نکمم 
هک تسا  هدش  تیاور  نایبلا : حور   114 ِهّللا - َدِجاسَم  نیرسفم : نخـس  متـس  تسا و  ملظ  تسا  ادخ  رکذ  زا  تعنامم  بجوم  هک  فالتخا 

16-1- نآرق  - نتشاد رومعم  رئاد و  نآرق 2 - تئارق  - 1 تسا . رفس  يارب  هناشن  هس  دراد  هناشن  شش  يدرمناوج  دومرف  ع ]  ] ریما ترـضح 
ندرک ششخب  نارگیدب  تسا  هارمه  هچنآ  هشوت و  زا  رگید 1 - يات  هس  نآ  ادخ و  يارب  بوخ  تسود  رایتخا  دجاسم 3 - هحفص 159 ] ] 
قّوفتب تسا . هراـشا  هملک  هکنیا  رخف :  114 َنیِِفئاخ - ّالِإ  دـشابن . تیـصعم  بجوم  هک  یخوش  حازم و  نارفـسمه 3 - اب  یقالخا  شوخ  - 2

نامه - 1 تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  عمجم : ٌيزِخ » اینُّدلا  ِیف  مَُهل   » يهلمج نینچمه  دوخ و  نیفلاخم  رب  هدنیآ  رد  نیملسم 
عونممب تسا  هراشا  دوش 2 - نورد  مارحلا  دجـسمب  دیابن  نایرع  كرـشم و  دـعبب  زور  هکنیا  زا  درک : مالعا  هکم  حـتف  رد  ربمغیپ  هک  تسا 

نوچ دیابن  دوش  دجسم  دراو  یهاوخداد  يارب  یسک  رگا  نیکرـشم  هنوگ  هکنیا  زا  ینعی  سدقملا 3 - تیبب  ندش  لخاد  زا  اهیحیسم  ندوب 
رد هک  تسا  نامه  ام : نخس   152-123- نآرق -16-1- نآرق . - دننک شنوریب  يدوزب  دشاب و  هتشادن  مارآ  دیاب  دنیشنب و  هدوسآ  نیملـسم 

تفرـشیپ دوخ و  حلاصمب  مایق  زا  تسا  ّتلم  کی  تعنامم  يریگولج و  اهمتـس  نیرتگرزب  هچ  میتشون  لبق  تایآب  ۀیآ  هکنیا  طابترا  تهج 
تـسا یتارکاذم  عماجم و  يهّیلک  ادخ  دجـسم  ادخ و  مان  رکذ  زا  دوصقم  هک  دیمهف  ناوتیم  ادخب  دجـسم  ندرک  طوبرم  زا  یگدـنز و  رد 

ناربمغیپ يهلیسوب  هداد و  رارق  اهنآ  تفرشیپ  تحلـصم و  يارب  مدرم  تعیبط  رد  ادخ  هک  یهار  نآ  ینعی  دشاب  ادخ  نید  ای  ادخ و  هارب  هک 
يّدام و یگدـنز و  مولع  دـعاوق و  ملعت  میلعت و  دـشاب و  عرـش  روتـسد  قباطم  بسک  داهج و  تاکز و  زامن و  هک  دـناهدش  یئامنهار  نآـب 
رکذ و روج  هکنیا  زا  تعنامم  تسا و  ادخ  رکذ  دـشابن ، روتـسد  تحلـصم و  فلاخم  هک  ناسنا  یگدـنز  رادرک  راتفگ و  يهّیلک  يونعم و 
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هحفص 160] تسا [ . گرزب  متس  لمع 

هیآ 115] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

زا اوُّلَُوت » . » اجک ره  اـمَنیَأَف » : » تاـغل ینعم   117-1- نآرق [ - 115  ] ٌمِیلَع ٌعِـساو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمَنیَأَف  ُبِرغَملا  َو  ُقِرـشَملا  ِهِّلل  َو 
-13- نآرق . - تروص و  فرط ، بناج و  وس و  ُهجَو » . » اجنآ َّمَثَف » . » نداد تموکح  نآب و  ندرک  تشپ  يزیچب و  ندروآ  ور  ۀـیلوت  ردـصم 

ياهّدع دناهتفگ 1 - يدـنچ  تابجوم  شیپ  تیآ  لثم  هیآ  هکنیا  رد  لوزن : تهج   139-131- نآرق -124-114- نآرق -46-35- نآرق -24
نوچ تسا . هدوبن  هلبقب  کیچیه  دش  مولعم  دعب  دندناوخ  زامن  فرط  دنچب  دندادن و  صیخشت  ار  هلبق  دندنام و  کیرات  نابایب  رد  ناملسم 

دش لزان  هیآ  هکنیا  اهنآ  باوج  رد  دندرکیم و  ضارتعا  هلبق  يارب  دوهی  دش 2 - لزان  هیآ  هکنیا  ات  دومرفن  يزیچ  دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب 
تیآب نوچ  تسا : نایبلا  حور  رد  تسا و  هدش  لزان  يراوس  ماگنه  رد  ّبحتـسم  زامن  يارب  دش 3 - لزان  هلبق  نییعت  تیآ  یتّدم  زا  دـعب  و 
بناج ادخ و  فرط  اج  همه  هک  دیشاب  هتشادن  هشیدنا  دیوگیم  هیآ  هکنیا  نآ  هلابند  رد  تسا  هدش  هتفگ  دجاسم  رد  ادخ  رکذ  عنم  زا  ولج 

هک  ] اناد تسا و  شیاشگ  اب  وا  هچ  تسا  ادخ  يوس  اجنامه  دینک  ور  اجک  رهب  سپ  تسا  ادخ  کلم  برغم  قرشم و   115 همجرت : تسوا .
زامن ياج  بهار  زا  دیـسر  يریدب  یناملـسم  حوتفلا : وبا   115 اوُّلَُوت - امَنیَأَف  نیرّـسفم : نخـس  دشابن .] هزادـنا  ار  وا  يزاینیب  ناوت و  رهم و 

هحفص 161]  ] 14-12- یقرواپ : - هتفگ : هتفگ « 29» یئاهب  19-1- نآرق . - نک زامن  یهاوخ  هک  اج  ره  نک و  كاـپ  لد  تفگ : وا  تساوخ 
يراذـگب شیگدـنب  ّقح  ات   || يرآ  دـصق  يور  هک  وس  نآ  ینعی  ناد  مّمتم  شهّللا  هجو  ّمث   || ناوخ  اّولوت  اـمنیا  یبن  زا  هتـشون : ینیـسح 

قح فراع  اج  همه  نایع  ّقح  نیع  دوب  سپ   || انثتـسا  درکن  ار  اج  چـیه  ور  نک  وا  يوسب  اجنآ ، دـشاب   || وا  تقیقح  دوب  نآـک  ّقح  هجو 
تـسا دیون  هیآ  هکنیا  نایبلا : حور  اعطق . قح  لامج  زا  دنکن   || ادیپ  ّقح  لامج  اجنآ  دنیب  دیاشگب  هدید  هک  وس  رهب  هک   || دیاب  ار  سانش 
تـسین یقرف  چیه  هناختب  هبعک و  نایم  رعـش : دهد . نآ  دزم  دنیبب و  دینک  دب  ای  بوخ  هچنآ  رظان و  تسا و  رـضاح  اج  همهب  ادـخ  هک  میب  و 

جاّجز امـش . یگدنب  زا  تسا  زاینیب  ینعی  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  عمجم :  115 ٌعِـساو - َهّللا  َّنِإ  تسوا  ربارب  ینکیم  رظن  هـک  فرط  رهب  ||  
تسا و هتفرگن  گـنت  امـش  رب  هداد و  رتـشیب  يهزاـجا  امـشب  نید  رد  هک  تسا  هداـشگ  وا  رهم  تمحر و  ینعی   23-1- نآرق : - تسا هتفگ 

تـسا یقیقح  دـیحوتب  یئامنهار  هیآ  هکنیا  ام : نخـس  دـنک . دـهاوخ  هچنآ  هک  تسا  هداـشگ  وا  تردـق  ناوت و  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید 
هچ دجـسم  هچ  تسا  قشع  يهناخ  اج  همه  ظفاح . يهتفگب  رهاظ و  هدـننیب  همه  رب  شناشن   || رهاق  دوجوم  همه  رب  شدوجو  یماظن : لوقب 

گنت ناهج  ار  ناهج  يادـخ   || مور  نیـسقسب  دـیآ  مزراوخب  تشون : واب  يونزغ  دومحم  ضراعم  رـصاعم و  نایئابق  هدازهاش  نآ  تشنک .
داحلا یلبنت  سأی و  تسا  وا  شنیرفآ  تردقب و  يهتـسباو  راک  همه  اج و  همه  دـیروایب  ور  هک  بناج  رهب  راک و  رهب  هحفص 162 ] تسین [ 

اج ره  زا  هک  دینکب  دیناوتیم  دیفم  بوخ و  راک  اج  همه  رد  هک  دیباتشب  وا  ياهروتسد  بناجب  دیئوجب و  ار  وا  هار  سپ  ادخب ، رفک  تسا و 
. دیسر دهاوخ  امشب  وا  يدام  يونعم و  ياهتمعن  بناج  ره  زا  و 

ات 121] تایآ 116  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

امَّنِإَف ًارمَأ  یـضَق  اذِإ  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیِدـَب  [ 116  ] َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َلب  ُهَناحبُـس  ًادـَلَو  ُهّللا  َذَـخَّتا  اُولاـق  َو 
مُُهبُوُلق تََهباشَت  مِِهلوَق  َلثِم  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَک  ٌۀَیآ  انِیتَأت  َوأ  ُهّللا  اَنُمِّلَُکی  َول ال  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو  [ 117  ] ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی 

َو ُدوُهَیلا  َکنَع  یضَرت  َنل  َو  [ 119  ] ِمیِحَجلا ِباحصَأ  نَع  ُلَئُست  َو ال  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِّقَحلِاب  َكانلَسرَأ  ّانِإ  [ 118  ] َنُوِنقُوی ٍموَِقل  ِتایآلا  اَّنََّیب  دَق 
َو ال ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  َنِم  ََکل  ام  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَعب  مُهَءاوهَأ  َتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  يدُـهلا  َوُه  ِهّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُلق  مُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یّتَح  يراصَّنلا  ال 

[ - 121  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِِهب  رُفکَی  نَم  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوِالت  َّقَح  ُهَنُولتَی  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا   780-1- نآرق [ - 120  ] ٍریِصَن
ندناوخ زامن  عضاوت و  ینعمب  تونق  ردـصم  زا  َنُوِتناق »  » هک تفرگ  درک و  باختنا  َذَـخَّتا »  » هک : تاغل ینعم  هحفص 163 ]  ] 149-1- نآرق
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ماجنا و ندرک و  مکح  ءاضق  ردصم  زا  یـضَق » . » ندرک داجیا  نداد  شیادیپ  ینعمب  ءاب  رـسکب  عدب  ردصم  زا  ُعیِدـَب » . » دـنوادخ تعاطا  و 
ینعمب ندرک و  هدامآ  ندناسرت و  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمض  اب  روذن  لاذ و  نوکـس  اب  رذن  ردصم  زا  ریذـن »  » نتخاس ندرک و  نّیعم  تشونرس 

-13- نآرق . - لیم شهاوخ و  يوه  عمج  ءاوها » . » ربمغیپ ره  نیئآ  نید و  ۀلم » . » تسا هدـش  لامعتـسا  دایز  نآرق  رد  زین  نداد  دـیون  میب و 
تسا هدوب  برع  نیکرشم  يارب  هیآ  لوزن  هک  تسا  فالتخا  عمجم : لوزن  ببـس   203-196- نآرق -137-127- نآرق -64-48- نآرق -27
دنزرف ادخ  يارب  نیدیب  مدرم   116 همجرت : دناهتسناد . ادخ  دنزرف  ار  حیسم  هک  اهیحیسم  يارب  ای  دناهتـسناد  ادخ  دنزرف  ار  ناگتـشرف  هک 

شهاگـشیپ هب  یگمه  تسا و  وا  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  يهمه  هچ  دیـشیدنیب .] امـش  هچ  ره  زا   ] تـسا هزیکاـپ  وا  دنتـشادنپ 
نآ و  شاب ، دیوگ : واب  دـهاوخ  دـنک و  تشونرـسب  يزیچ  وچ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يهدـنرآ  دـیدپ  وا   117 هک ]  ] ربنامرف دـننتورف و 

نانخـس هنوگنیا  زین  ناشیا  زا  شیپ  نامدرم  دیاین ! یتیآ  ياهناشن و  ام  يارب  ای  و  دـیوگن . نخـس  ام  اب  ادـخ  ارچ  دـنتفگ : نانادان   118 دوش .
وت ّقح  يهناشن  هیآ و  نیرتهب   ] دّمحم يا  میداتـسرف . نیقی  اب  مدرم  يارب  قح  ياههناشن  انامه  یلو  دوب  نانیا  دننامه  ناشاهلد  نوچ  دـنتفگ 

! دنور خزودب  ارچ  دنشاب و  هک  نایخزود  دسرپن : وت  زا  یسک  یهد و  دیون  میب و  ات  میداتسرف  ار  وت  تقیقح  یتسردب و  ام 119  هک ] یتسه 
تیآ 120 میریذپب . هاگنآ  میـشیدنیب  ار  وت  نخـس  ات  هدـب  تلهم  امب  هک  دـندمآ  ربمغیپ ص  دزن  نایحیـسم  نادوهج و  عمجم : لوزن : تهج 

وت زا  نایحیـسم  نادوهج و  زگره   120 همجرت :  134-122- نآرق . - درک دیماان  اهنآ  يوعد  یتسرد  زا  ار  ترـضح  نآ  خلا » یـضَرت - َنل  »
شناد هحفص 164 ] هکنیا [  سپ  زا  وت  رگا  و  تسین . يدنوادخ  يامنهار  زج  یئامنهار  وگب : اهنآب  یشاب  ناشیا  نیدب  رگم  دنشابن  دونـشخ 

دیـسر و اـهنآب  نآرق  هکنیا  هک  ناـسک  نآ  هتبلا   121 يرادـن . ادـخ  ضوعب  يروای  تسود و  يور  ناـنآ  ياههتـساوخ  یپ  دیـسر  وتب  هک 
امَّنِإَف نیرّـسفم : نخـس  دناهدرب . نایز  دنتفریذپن  ار  نآ  هک  نانآ  دنـشابیم و  نآرقب  نمؤم  دندرک ] نآب  راتفر  هک   ] دندناوخ ار  نآ  یتسردب 

: حوتفلا وبا   75-63- نآرق -40-1- نآرق . - عفر اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  بصن  اب  ُنوُکَیَف »  » رماـع نبإ  عمجم : ُنوُکَیَف 117  نُک  َُهل  ُلوُقَی 
زاس دـیاب  تلآ  ار  وت  ماوت ، فالخب  نم  هکنانچ  تسا  وت  راـک  فـالخب  نم  راـک  تفگ : هک  یتسناـنچ  دـنتفگ : تراـشا  لـها  تسا  هتـشون 

هدیرفآ ملاع  رازه  هدیـسر  ان  نونب  فاک  نک »  » دیوگ يا  هدنیوگ  هک  نآ  زا  شیپ  مهاوخ  يزیچ  نوچ  نم  دیاب و  تلهم  تقو و  تدـعو و 
»- نّونلا فاکلا و  نیب  کل  ّناف   || هنئازخ  یف  اّمم  هّللا  قزرتسا  نیّدلاب و  کنم  ّرـضم  كاذ  ّناف   || عمط  یلع  كولممل  ّنعـضخت  ال  مشاب :

گنهآ دـیدرت و  رکف و  هک  تسا  داجیا  ادـخ  يهدارا  هدـش : تیاور  مظاک ع  قداص ع و  ماما  ترـضح  زا  یفاـص : ریـسفت   74-72- تمرف
ینعی نایبلا : حور  مُُهبُوُلق 118  تََهباشَت  مِِهلوَق  َلثِم  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَک  ياهطقن . ياهملک و  نودب  دوشیم  دوجوم  درادـن و  مزال 

رفک و لد  رد  نوـچ  سپ  تسا  اـهنابز  هحفص 165 ]  ] 80-1- نآرق  - نامجرت اهلد  هک  دنتـسه  دـننامه  یـشکرس  یندوک و  تواسق و  رد 
نوچ  || ناـبز  ریزب  دوب  ناـهنپ  درم  رعـش : هناـسل » تحت  ءوبخم  ءرملا   » هک دوشیم  رادومن  اـجیب  عّقوت  یئوج و  هناـهب  ناـبز  رب  دوب  يروـک 

قح رارسالا : فشک   119 ِّقَحلِاب - َكانلَـسرَأ  ّانِإ  شدنناوخ  هیفـس  دیوگ  تشز   || شدنیوگ  بیبل  دیوگ  بوخ  شدننادب  نخـس  دـیوگب 
ار و ناـیناهج  تمحر  داتـسرف  قلخب  یلوـسرب  ار و  رتـهم  هکنیا  دـیزگرب  هتفگ : يراـصنا  هجاوـخ  لـطاب . لـباقم  رد  تسار  تسا و  تسرد 

ءاطع تسا و  یهلا  تبهوم  هلمج  اهتلـصخ  هکنیا  کنآ  مکحب  َكانلَـسرَأ » ّانِإ   » تفگ داهن و  ّتنم  يو  رب  تثعب  نیاب  ار و  ناگدـنب  تخاون 
تسا و یهلا  تبهوم  همه  نآ  هک  میوگیم  رخف  يور  زا  هن  هک  ینعی  رخف  الف  تفگ : یفطصم  دشن و  رشب  بسک  نآ  زا  زیچ  چیه  ینّابر و 
- ِمیِحَجلا ِباحصَأ  نَع  ُلَئُست  َو ال  ضحم  تبهوم  هن  دوب  دوخ  بستکم  هک  دننک  يزیچ  هب  دننک  هک  رخف  تسین و  نم  باستکا  نآ  زا  چیه 

لزان هیآ  هکنیا  دوریم  هچ  دناهدرم  هک  نارفاک  رس  رب  متسنادیم  شاک  دومرف : ربمغیپ  يزور  تسا : هتفگ  ساّبع  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   119
لوزن ببـس  هک  هدـش  لقن  سابع  نبإ  زا  حوتفلا : وبا   3120 « 31 -» مُهَتَِّلم َِعبَّتَت  ّ ي  614-575- نآرق -267-248- نآرق -29-1- نآرق : - دش

زا اهنآ  دـش  ضوع  هلبق  نوچ  دـناوخب  زامن  اـهنآ  يهلبقب  ربمغیپ  هک  دنتـشاد  راـظتنا  نارجن  نایحیـسم  هنیدـم و  دوهی  هک  دوب  نآ  هیآ  هکنیا 
دوهی هک  دوب  نآ  هیآ  هکنیا  لوزن  ببـس  هک  هدش  لقن  سابع  نبإ  زا  حوتفلا : وبا   120. دش لزان  هیآ  هکنیا  دندرک  يراددوخ  یتسود  راهظا 
دندرک يراددوخ  یتسود  راهظا  زا  اهنآ  دش  ضوع  هلبق  نوچ  دناوخب  زامن  اهنآ  يهلبقب  ربمغیپ  هک  دنتشاد  راظتنا  نارجن  نایحیسم  هنیدم و 
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هحفص رد [  ریمخ  هک  دوب  مرگ  رتسکاخ  ۀّلم  تسا  هتشون  جاّجز  زا  لقنب  حوتفلا : وبا   35-33- یقرواپ -29-1- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا 
ایندب دناسریم : اجنادب  شدـنوادخ  راک  جـیردتب  ّتلم  هک  نانچمه  ندروخ  ناوتب  هک  دـسر  نآ  ّدـحب  ات  دوش  هتخپ  ات  دـننک  نآ  نایم  [ 166

ندرک و دـیاب  ربص  ود  ره  رب  هکنآ  يارب  دوب  للم  لالم و  زا  هک  دوب  اور  ود  ره  قاقتـشا  دـبای و  صالخ  باذـع  زا  ترخآـب  دوش و  عطقنم 
-1- نآرق : - وگب وت  دنرامش  تشز  امش  نید  دنیاتـس و  دوخ  نید  نارگید  رگا  ینعی  فشک :  120 يدُهلا - َوُه  ِهّللا  يَدُه  درآ . لالم  ربص 

نیاب مالک  ملع  ياملع  رخف :  120 ِملِعلا - َنِم  َكَءاج  ام  َدَعب  مُهَءاوهَأ  َتعَبَّتا  ِِنَئل  دوش . نومنهر  دیامنب و  ادخ  هک  تسا  نآ  تسار  هار   27
نِم ََکل ...  ام   62-1- نآرق . - تسین حیحـص  نآ  رب  ّتیلوئـسم  تسین و  زیاج  لیلد  یئامنهار و  زا  لبق  فیلکت  هک  دناهدرک  لالدتـسا  هیآ 

ترضح نآ  دوریم  نامگ  اجک  هن  رگ  دوشیم و  هتفگ  تاساسحا  جییهت  يارب  هک  تسا  یئاههلمج  زا  هلمج  هکنیا  دوعـسلا : وبا   120 ٍِّیلَو -
نینچ هک  ربمغیپ  اب  نوچ  مدرم  زا  تسا  یتخس  يریگولج  هیآ  هکنیا  يروباشین :  26-13- نآرق -8-1- نآرق . - دوش اهنآ  نید  ّتلم و  وریپ 

: رخف درک ! دـنهاوخ  هچ  نارگید  اب  سپ  دزرمآیم » ار  وت  يهتـشذگ  هانگ  دـنوادخ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنیا  اـب  دوش  باـطخ 
توالت ّقح  هتشون : فشک   121 ِِهتَوِالت - َّقَح  ُهَنُولتَی  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  دـشاب . اهنآب  لـیم  زا  ربمغیپ  يریگولج  يارب  هیآ  تسا  نکمم 

نوخ رد  لد  رکذ و  رد  نابز  یفاص ، ناجب  دقتعم و  لدب  رکاذ و  نابزب  كاپ  داقتعا  لد و  ءافـص  زاین و  زوسب و  یناوخ  نآرق  هک  تسا  نآ 
یئاجب رکذ  رد  هدـنب  تفگ : تقیرط  ریپ  زان  رد  ناج  زار و  رد  لد  راک و  رد  نابز  ایحاب ، ناج  افـص و  اب  لد  افو و  اب  نابز  رهم ، اـب  ناـج  و 

: دیوگ نابز  اف  لد  دسرب ، رون  رد  رـس  رـس و  رد  ناج  دـسرب و  هحفص 167 ]  ] 63-1- نآرق  - ناج رد  لد  دـسرب و  لد  رد  نابز  هک  دـسر 
میوگیم نم  نونکا  یتفگیم  وت  ات  دوب  رید  نم  يهدنب  دیوگ : یهراف  هّللا  شوماخ  دیوگ : ناج  اف  رـس  شو ، دیوگ : لد  اف  ناج  شوماخ ،

ّقح هنوـلتی  : » تسا هدرک  تیاور  ع ]  ] قداـص ترـضح  زا  یملید  نسحلا  یبا  نب  نسح  زا  ناـهرب  ریـسفت  رد  ینارحب  دّیـس  شوـینیم  وـت  و 
هچنآ دـیعو و  زا  دنـشاب و  راودـیما  شیاههدـعوب  دـننک و  لمع  شتاروتـسدب  دـنمهفب و  تسرد  ار  نآ  دـنناوخب و  ار  تایآ  ینعی  هتوالت »

. دننک يراددوخ  نآ  ياهيریگولج  زا  دنشاب و  رادربنامرف  شرماواب  دنریگب  دنپ  نآ  ياههّصق  زا  دنـشاب و  ناسرت  فئاخ و  تسا  هدنناسرت 

. دنناوخب تسین  مزال  مه  ياهروس  کی  جـنپ  کی و  هد  هکلب  تسین  اههروس  ندـناوخ  سرد  تسین و  تایآ  ظفح  دوصقم  ادـخب : دـنگوس 
نآ ماکحاب  لمع  تایآ و  رد  رکف  نآرق  ندناوخ  هکنیا  اب  دـننکیمن  تیاعر  ار  نآ  مکح  هزادـنا و  اما  دـننکیم  ظفح  نآرق  فورح  مدرم 

مدرم نآ  يارب  ُهّللا » َذَـخَّتا  اُولاـق   » هک تیآ  ام 32 - نخس  «« 32» ِِهتایآ اوُرَّبَّدَِـیل  ٌكَرابُم  َکَیلِإ  ُهانلَزنَأ  ٌباـتِک  : » تسا هدومرف  دوخ  هک  تسا 
دراد ینعم  هچ  ادخ  يارب  ریزع  هکئالم و  یـسیع و  يدنزرف  دندیمهفیم  رگا  هک  تسا  هتـشاد  نخـس  يور  اهنآ  اب  نآرق  زور  نآ  هک  تسا 

هس هب  دقتعم  مه  زاب  مولع  شیادیپ  راکفا و  یّقرت  تّدم و  لوط  هکنیا  رد  هک  یئاهنآ  نینچ  مه  دندیـشکیم و  تلاجخ  ناشراتفگ  زا  دوخ 
هدافتـسا دیحوت  لماک  يهرود  کی  َنُوِتناق » َُهل  ٌّلُک  هکو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل   » هک يهلمج  ود  زا  ام  هک  تسا  هکنیا  دنتـسه  لصا 

جاتحم وا و  يهدیدپ  وا و  تردـق  رد  دوشیم  هدـیمان  دوجوم  زیچ و  يهملکب  هچنآ  ینعی  ّتیدوجوم . قوف  ام  ینعی  هدـننیرفآ  هک  مینکیم 
يارب وا  نامرف  طقف  هک  هلیـسویب  تسا  ياهدش  ادیپ  عادبا و  دـیآیم  رکفب  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  سپ  تسا . وا  شنیرفآ  رد  هراچیب  واب و 

هک تیآ  ام 1 - نخـس  يدوزب  يراک  ماجنا  رد  تسا  هدـش  لـثم  ُنوُکَیَف » نُک   » تیآ 32327 رخآ  يهـلمج  - 2 تسا . یفاک  همه  شیادـیپ 
هکئالم و یسیع و  يدنزرف  دندیمهفیم  رگا  هک  تسا  هتـشاد  نخـس  يور  اهنآ  اب  نآرق  زور  نآ  هک  تسا  مدرم  نآ  يارب  ُهّللا » َذَخَّتا  اُولاق  »
راکفا و یّقرت  تّدـم و  لوط  هکنیا  رد  هک  یئاـهنآ  نینچ  مه  دندیـشکیم و  تلاـجخ  ناـشراتفگ  زا  دوخ  دراد  ینعم  هچ  ادـخ  يارب  ریزع 
« َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  هکو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل   » هک يهلمج  ود  زا  ام  هک  تسا  هکنیا  دنتـسه  لصا  هس  هب  دـقتعم  مه  زاب  مولع  شیادـیپ 
رد دوشیم  هدیمان  دوجوم  زیچ و  يهملکب  هچنآ  ینعی  ّتیدوجوم . قوف  ام  ینعی  هدننیرفآ  هک  مینکیم  هدافتـسا  دیحوت  لماک  يهرود  کی 

تـسا ياهدش  ادیپ  عادبا و  دیآیم  رکفب  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  سپ  تسا . وا  شنیرفآ  رد  هراچیب  واب و  جاتحم  وا و  يهدیدپ  وا و  تردق 
يراک ماجنا  رد  تسا  هدـش  لـثم  ُنوُکَیَف » نُک   » تیآ 117 رخآ  يهـلمج  - 2 تسا . یفاک  همه  شیادـیپ  يارب  وا  نامرف  طقف  هک  هلیـسویب 

 ] 1738-1721- نآرق -1350-1322- نآرق -1319-1276- نآرق -922-893- نآرق -872-870- یقرواپ -869-806- نآرق  - يدوزب
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او هدیـسر  هچ  ره  يا  تسا : هتفگ  نینچ  ینعم  هکنیا  رد  مه  یماظن  درک . شنوکیف  نک  دـنیوگ : هکناـنچ  ندـش  ربز  ریز و  و  هحفص 168 ]
ياهنیزخ هک  اج  ره  يدناوخ  فرح  ود  رد  همه  شقن   || يدنار  فرح  هک  یقرو  ره  رب  هتفگ : زین  هدیرفآ و  وت  نوکیف  نک  رد   || هدیـسر 

هدرک هّجوتم  ناشطلغ  رکفب  ار  مدرم  هک  نآ  يهلابند  خلا » َنیِذَّلا  َلاق   » تیآ 118 تسا 3 - فرح  ود  هکنیا  دیلکب  شلفق   || تسا  فرگش 
راگزور رد  مدرم  روجنیا  هک  تسا  نالهاج  رکف  دولوم  مدرم  اـب  ادـخ  نتفگ  نخـس  راـظتنا  هک  هدرک  هّجوتم  مه  رگید  طـلغ  راـتفگ  نیاـب 
ّتیصخش نآرق و  هک  میاهداتـسرف  دّمحم  يربمغیپ  ادخ و  یگناگی  رب  راکـشآ  ياههناشن  ام  هکنیا  اب  دنتـشاد  ار  تاعّقوت  هکنیا  زین  هتـشذگ 

ّانِإ  » يهلمج اـب  درواـیب  هارب  ار  اـهنآ  هلیـسو  هچ  اـب  دـنک و  هچ  مدرم  اـب  هک  دوخ  يهشیدـنا  رکف و  ماـقم  رد  ربـمغیپ  - 4 دـشاب . ربمغیپ  دوخ 
یئامنهار يارب  تدوجو  هک  تسا  نیمه  يراد  تردق  تسا و  هتخاس  وت  زا  هچنآ  هک  دننکیم  مارآ  ار  شفیرـش  رطاخ  رخآ » ات  َكانلَـسرَأ 

یتـسه و لوغـشم  دوخ  يهفیظوب  هک  تسا  نیمه  مدرم  فارحنا  زا  تعناـمم  هار  لـطاب و  زا  يریگوـلج  تسا و  تداعـسب  يربـهر  ّقـحب و 
هیآ نیاب  مه  يرادن و  یتّیلوئـسم  وت  دـنورب  منهجب  دـنیاین و  وت  هارب  ناشدوخ  رگا  تسین  وت  اب  مدرم  مامت  راکفا  رایتخا  هّتبلا  یهدـیم . ماجنا 

هّجوتم دوشیم  تحاران  هاوخن  هاوخ  دنکیم و  فداصت  عناومب  شفده  ای  شتیرومأم و  رد  هک  ساسحا  اب  درف  ره  هک  دهدیم  دـنپ  ار  مدرم 
دیاـبن هجیتـن  داـیز  مک و  زا  درک  راـک  شمهف  ملع و  یئاـناوت و  يهزادـناب  هکنآ  زا  دـعب  تسین و  وا  تسد  رد  زیچ  همه  راـیتخا  هـک  دـشاب 

یهار تشاد و  یفده  یمدآ  رگا  هک  دـنامهفیم  رخآ  ات  َتعَبَّتا » ِِنَئل   » تیآ 120 - 6 538-520- نآرق -32-15- نآرق . - دشاب كانشیدنا 
قفاوم رگا  دنـشاب و  قفاوم  وا  اب  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـنک و  شوگ  یـسک  فرحب  زور  ره  دـیابن  داد  صیخـشت  نآـب  لوصو  يارب 

دهاوخن فدهب  ندیسر  يهلیـسو  رکف  هکنیا  اریز  دورب  نارگید  یپ  دنک و  اهر  ار  دوخ  هار  دوخ و  فده  دنک و  تقفاوم  اهنآ  اب  وا  دندشن 
رد مورحم  شزرایب و  هتـسویپ  فدـه  هشقنیب و  مدآ  دربیم و  ررـض  دوخ  راـک  زا  هشیمه  هحفص 169 ]  ] 34-14- نآرق  - روجنیا دوب و 

رخف ماـما  میتشون : تاـیآ  هکنیا  لّوا  رد  «« 33» طبـضت مهتنـسلا ال  کلمی و  ساّنلا ال  اضر   » تسا لـقن  ع ]  ] ّیلع زا  هکناـنچ  تسا ، یگدـنز 
راکفا و رد  تسا  ناسنا  يامنهار  هیآ  هکنیا  میئوگیم : ام  يراـصن . دوهی و  يوریپ  زا  تسا  ربمغیپ  يریگولج  يارب  هک  تسا  هداد  لاـمتحا 

يارب سپ  دـشابن  نارگید  ضارغا  يهناشن  دـشاب و  ظوفحم  دـیاب  شدوخ  رظن  رد  سک  ره  ّتیـصخش  تماقتـسا و  هک  یعامتجا  ياهفدـه 
هکنیا لّوا  رد  دوخ . فدـه  دوخ و  ّتیـصخش  ظـفحب  تسا  همه  تیبرت  يارب  هکلب  تسین  یحیـسم  دوهی و  يوریپ  زا  يربـمغیپ  يریگوـلج 

يامنهار هیآ  هکنیا  میئوگیم : ام  يراصن . دوهی و  يوریپ  زا  تسا  ربمغیپ  يریگولج  يارب  هک  تسا  هداد  لامتحا  رخف  ماما  میتشون : تاـیآ 
ضارغا يهناشن  دـشاب و  ظوفحم  دـیاب  شدوخ  رظن  رد  سک  ره  ّتیـصخش  تماقتـسا و  هک  یعامتجا  ياهفدـه  راـکفا و  رد  تسا  ناـسنا 

دوـخ و ّتیـصخش  ظـفحب  تسا  همه  تیبرت  يارب  هکلب  تسین  یحیـسم  دوـهی و  يوریپ  زا  يربـمغیپ  يریگوـلج  يارب  سپ  دـشابن  نارگید 
رهب شوکیم   43-19- نآرق : - یماـظن لوقب  میئوگیم : رخآ  اـت  ُمُهاـنیَتآ » َنیِذَّلا   » تـیآ 121 رد  - 6 189-187- یقرواپ . - دوخ فدـه 

دنیشنیم هایگ  رب  هک  دنتسه  هناورپ  لثم  باتک  اب  مدرم  یضعب  «: 34» دناهتشون هعلاطم  شور  رد  یناد  مامت  نآ  ینعم  ات   || یناوخ  هک  قرو 
روبنز لثم  مدرم  یـضعب  دنزادرپیم و  رگید  باتکب  هدیمهفن  يزیچ  دـنناوخیم و  یکدـنا  ار  باتک  دـنکیم . تکرح  دوز  هجیتن  نودـب  و 

دنناوخیم ار  باتک  دنکیم ، هریخذ  درپیم و  دوشیم و  دنلب  دنکیم و  بذج  دوخب  ارنآ  دهش  مامت  دننیشنیم و  یلگ  رب  هک  دنتسه  لسع 
نامیا هک  دـنکیم  ناشن  رطاـخ  ار  ینعم  هکنیا  تیآ 121   31-29- یقرواپ . - دـنناسریم هرهب  مه  نارگیدـب  نآ  زا  دـننکیم و  دوخ  زا  و 
هتـسباو ناسنا  ناج  اب  باتک  نآ  بلاطمب  هدـیقع  ینعی  نامیا  ات  دوش  هدافتـسا  دوش و  ّتقد  دوش و  هدـناوخ  یتسردـب  هک  تسا  نآ  باتکب 

. ] نایز تسا و  نآ  زا  فارحنا  دـشابن  نآب  نامیا  اب  هدافتـسا  یـسراو و  هک  باتک  ندرک  هاگن  هن  رگ  دوش و  دـنمهرهب  اهنآ  زا  حور  دوش و 
هحفص 170]

ات 123] تایآ 122  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ال ًائیَـش  ٍسفَن  نَع  ٌسفَن  يِزَجت  ًاـموَی ال  اوُقَّتا  َو  [ 122  ] َنیَِملاعلا یَلَع  مُُکتلَّضَف  یِّنَأ  َو  مُکیَلَع  ُتمَعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِعن  اوُرُکذا  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  اـی 
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تاملک رد  طقف  تسا  قباطم  تایآ 47 و 48  اب  هیآ  ود  هکنیا   258-1- نآرق [ - 123  ] َنوُرَصُنی مُه  َو ال  ٌۀَعافَش  اهُعَفنَت  َو ال  ٌلدَع  اهنِم  ُلَبُقی 
وبا میتشون و  دوب  نکمم  هچنآ  دوخ  ياج  رد  هک  دراد  رّخأت  مّدـقت و  توافت و  رـصتخم  ۀعافـش » لدـع و  ذـخؤی و  عفنت و ال  لبقی و ال  «ال 

نکمم تسا و  رارکت  اهنآ  لاح  بساـنم  دـندرکیم  تمواـقم  رتشیب  دوهی  تسا : هدرک  ناـیب  هنوگ  هکنیا  هب  ار  هیآ  رارکت  تبـسانم  حوتفلا 
حور  123 َنوُرَـصُنی - مُه  َو ال  دوش . رارکت  تـالمج  ناـمه  هک  تسا  هدوب  مزـال  اـهنآ  يارب  دنـشاب و  مّود  زا  ریغ  لّوا  نیبطاـخم  هک  تسا 
هیدف دیرخ و  ناج  ای  دهدب و  تاجن  هکرعم  زا  ار  وا  هک  يوق  روای  تسود و  ای  دوشیم . هدوسآ  هلیـسو  ودب  ایند  رد  باقع  ّقحتـسم  نایبلا :

22-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدعس  تسین  اجنآ  رد  اههلیسو  هکنیا  هک  تسا  هدش  هراشا  هیآ  رد  دننک . دازآ  ار  وا  دهدب و  یلام  يرگید  هک 
شیوخ ياهلمع  دـیآرب  تدرگ  هک   || شیپ  گنن  زا  رـس  دـنامب  دوخ  ار  وت  دنـسر  اّیرث  رب  يرث  رعق  || ز  دنـسر  یلعاب  ناـکین  هک  تماـیق 

هحفص 171] ایب [  يراد  هچ  ار  هنگ  رذع  وت   || ءایبنا  دروخ  تشهد  هک  یئاجب 

هیآ 124] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

-1- نآرق [ - 124  ] َنیِِملاّظلا يِدـهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  نِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاربِإ  یلَتبا  ِذِإ  َو 
ندرب و هرهب  ای  ندیـسر  دوصقمب  ینعمب  لین  ردـصم  زا  ُلاـنَی » . » يراـتفرگ شیاـمزآ و  ینعمب  ءـالتبا  ردـصم  زا  یلَتبا » : » تاـغل ینعم   178

ساپ تظفاحم و  تموکح و  نامرف  دنگوس و  نانیمطا و  تفرشیپ و  شرافس و  دهع » . » تسا هّدام  نیمه  زا  ءاطع  شـشخب و  ینعمب  لاون » »
هک راد  دایب  دّمحم  يا   124 همجرت :  76-67- نآرق -22-13- نآرق . - یئاسانش رادید و  يریگندرگ و  يرادهدهع و  یگدوسآ و  مارتحا و 

[ وا شاداپب   ] ادخ دناسر . ماجناب  دوب ] يدنوادخ  روتـسد  هک   ] ار اهنآ  وا  درک . يربنامرفب ]  ] شیامزآ دنچ  ینانخـسب  ار  میهاربا  ادـخ  يزور 
نخس دسریمن . ناراگمتسب  نم  زا  تموکح  نامرف  دومرف : ار . نم  ناگداون  زا  یسک  مه  و  تفگ : وا  منک . مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  تفگ :

شیامزآ دروم  هک  تاملک  ینعم  رد  تسا و  هدـناوخ  ماهاربآ »  » ساّبع نبإ  ار  میهاربا  يهملک  عمجم :  124 ٍتاِملَِکب - َمیِهاربِإ ...  نیرّسفم :
نتفرگ و نخان  تسا و  ندرک  هنتخ  هک  تسا  هدش  نیعم  مه  مالسا  رد  هک  هدوب  تنـس  هد  اهنآ  هتفگ : سابع  نبإ  تسا  فالتخا  تسا  هدش 
ّنس 20 رد  میهاربا  تسا : هتفگ  ّبیـسم  نب  دیعـس  رارـسالا : فـشک   27-16- نآرق -11-1- نآرق . - رگید زیچ  دنچ  ندیـشارت و  رـس  يوم 
رد اهزیچب  درک  ناحتما  ار  وا  هک  تسا  نآ  دنتفگ : رگید  یـضعب  هتـشون : حوتفلا  وبا  درک . هنتخ  ادـخ  رماب  هحفـص 172 ] ار [  دوخ  یگلاس 

میهاربا تاءارق  یـضعب  رد  و  داد . نامحر  يادخب  لد  داد و  نارینب  نت  داد و  نامرفب  دنزرف  داد و  نامهمب  لام  لد . لام و  دنزرف و  سفن و 
نایب رد  درک . تباجا  دناسر و  رخآب  درک و  مامت  ار  اهنآ  مه  ادخ  تساوخ و  ادخ  زا  میهاربا  ینعی  دـناهدناوخ  بوصنم  ار  بر  عوفرم و  ار 
اهنآب يالتبا  زا  دوصقم  تسا و  ناسنا  یعاـمتجا  یناـسفن و  دوجو  بتارم  تاـملک  زا  دوصقم  تسنیا : شاهجیتن  هک  دراد  یبلطم . هداعـسلا :

مه يرگید  قیاقح  ملاوع و  شتاسوسحم  رب  يهوالع  هک  هکنیا  هب  دننک  هّجوتم  ار  وا  هک  قیرط  نیاب  کلاس  صخش  رب  تسا  اهنآ  يهضرع 
دوخ ملع  فارطا  رد  هدـش و  رتـشیب  قوش  وا  رد  جـیردتب  هّتبلا  دوشیم و  ملع  وا  يارب  درک  هشیدـنا  نآ  فارطا  رد  نوچ  دوـشیم و  تفاـی 

مولعم نآ  دـنکیم  رتـشیب  روغ  هشیدـنا و  مولعم  نآ  فارطا  نوـچ  دـنکیم و  لـمع  دـسرب  شرظنب  لـمع  هار  هچنآ  دـنکیم و  رکف  رتـشیب 
دوهشم نآ  فارطا  رد  زاب  دوشیم و  دوهـشم  ینادجو  نآ  دنک  روغ  هشیدنا و  دوخ  ینادجو  بلطم  نآ  رد  هچ  ره  زاب  دوشیم و  ینادجو 

نآ مدرم  يارب  ام : نخـس  دشاب . هّللا  یلا  کلاس  لوصو  لاح  هک  دباییم  نآب  لصّتم  ار  دوخ  ات  دنکیم  لمع  دنکیم و  رکف  دـنزیم و  رود 
ّتیصخش کیب  دش  يروآدای  ناشراتفر  هتشذگ و  زا  لیئارـسا  ینب  اب  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدوب  اهنآ  اب  نخـس  يور  هک  زور 

ادخ يرادرب  نامرف  ماقم  رد  هک  تسا  یـسک  امـش  تاراختفا  تفارـش و  يهیام  هک : دـنکیم  ناشهّجوتم  برع  دوهی و  لسن  ردـپ  گرزب و 
تلزنم ماقم و  دیشاب  امش  هک  دوخ  لسنب  تبسن  دیـسر و  یئاوشیپ  ماقمب  ات  درک  ار  شـشوک  لامک  ّتیرومام  شیامزآ و  رد  دوب و  میلـست 
یتلزنم ماقم و  راتفر  دب  دیشاب و  راکمتس  رگا  امـش  سپ  دنرادن . رابتعا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناراکمتـس  هک  دش  هتفگ  واب  یلو  درک  اضاقت 
خیراـت رد  هحفـص 173 ] دیـشاب [ . رادرب  ناـمرف  هک  دـیربیم  ثراـب  یتـقو  ار  دوـخ  ناگتـشذگ  تفارـش  تاـمارتحا و  تـشاد و  دـیهاوخن 
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خویش زا  ار  میهاربا  . تفر ناعنکب  دش و  جراخ  دنوادخ  رماب  روا ]  ] رهشب دوخ  نکسم  زا  هک : تسا  هتشون  خویش  زا  ار  میهاربا  « 35» هلامربلآ
ار وا  شیادیپ  رفـس  رد  تاروت   30-28- یقرواپ . - تفر ناعنکب  دش و  جراخ  دـنوادخ  رماب  روا ]  ] رهـشب دوخ  نکـسم  زا  هک : تسا  هتـشون 

داـیز ياـهتّما  ردـپ  ار  وت  هک  اریز  تسا  میهاربا  وت  ماـن  هکنیا  زا  دـعب  تفگ : مارباـب  ادـخ  هک  دـسیونیم  مهدـفه  باـب  نوچ  دـیمان  مهاربا 
ینعی شیامزآ  يراتفرگ و  تسا . دوصقم  ندنامهف  هطبار و  يهلیـسو  هملک  نوچ  میئوگیم : تاملک  ظفل  يارب  هیآ  هکنیا  رد  ام  مدـینارگ .

زکرمت ناعنکب و  روا ]  ] رهش زا  دوخ  موق  ندرب  ترفاسم و  هک  دوب  یئاهروتسد  دوب و  یتاملک  يهلیـسوب  میهاربا  نتـشاداو  راکب  کیرحت و 
تاملک و يهلیـسوب  اهنیا  يهمه  دـشاب . نآ  لاثما  رـس و  ندیـشارت  هنتخ و  هک  ینید  ماکحا  دـنزرف و  ینابرق  نیطـسلف و  ضراـب  دوهی  ّتلم 

درک دراو  ار  وا  دالوا  ّبح  ّسح  دـش و  اهتّلم  ردـپ  اوشیپ و  تقایل  هکنیا  يهجیتن  رد  داد و  ماجنا  تفرگ و  ارف  میهاربا  هک  دوب  یئاهروتـسد 
هکنیا و  دوشیمن . هداد  ناراکمتـسب  تماما  نامرف  هک  دیـسر  واب  باوج  هکنیا  شدالوا و  يارب  ار  دوخ  یئاوشیپ  ماقم  تماما و  ياضاقت  هب 
يِدـهَع ُلانَی  ـال   » يهملک هکنیا  يور  ینـس  هعیـش و  هک  يروطب  تسا  اـهتّلم  قشمرـس  هشیمه  يارب  هک  تسا  یـسایس  گرزب  روتـسد  دوخ 

ادخ فرط  زا  هکنیا  اب  دـننکیم  تموکح  ّقح  فالخ  رب  نیملاظ  مه  زونه  و  مدرم . رب  تموکح  تفالخ و  يارب  دـنراد  یثحابم  َنیِِملاّظلا »
ضارتعا تسا  نکمم  تسا . عونمم  هشیمه  يارب  تسا و  هدش  عونمم  تسا  یمیدق  دیحوت  نید  هک  میهاربا  يهلیـسوب  ّتیناسنا  تعیبط و  و 

باختنا نوناق  قباطم  ار  مدرم  روجنیا  تعیبط  دوش و  دوبان  راکمتس  یتسیاب  دشاب  رـشب  تحلـصم  فلاخم  راکمتـس  تموکح  رگا  هک  دوش 
هدیـسرن هجرد  نآب  ءاقترا  لماکت و  زونه  یلو  تسین  بسانم  لماک  رـشب  يارب  راکمتـس  تموکح  میئوگیم  باوج  رد  دـنک . دوبان  بسنا 

ندادناشن یّلک و  قیاقحب  تسا  مدرم  يربهر  يارب  ُلانَی » ال   » يهلمج دیـسر . دهاوخ  نآ  عقوم  هّتبلا  دنک . دوبان  ار  اهبـسانمان  مامت  هک  تسا 
هحفص 174]  ] 1085-1073- نآرق -469-435- نآرق . - دوش رادومن  رترید  اهنرق  هچرگا  رشب  لماکت  يهجرد  نیرخآ 

ات 126] تایآ 125  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو َنیِِفئاّـطِلل  َِیتـَیب  ارِّهَط  نَأ  َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  یلِإ  اندِـهَع  َو  یلَـصُم  َمیِهاربِإ  ِماـقَم  نِم  اوُذِـخَّتا  َو  ًاـنمَأ  َو  ِساـّنِلل  ًۀـَباثَم  َتیَبـلا  اَـنلَعَج  ذِإ  َو 
ِرِخآلا ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  مُهنِم  َنَمآ  نَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلهَأ  قُزرا  َو  ًانِمآ  ًادََـلب  اذـه  لَعجا  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو  [ 125  ] ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِفِکاعلا 

عامتجا و هاگیاج  ًۀـَباثَم » : » تاـغل ینعم   489-1- نآرق [ - 126  ] ُریِـصَملا َسِئب  َو  ِراّنلا  ِباذَـع  یلِإ  ُهُّرَطـضَأ  َُّمث  ًالِیلَق  ُهُعِّتَمُأَـف  َرَفَک  نَم  َو  َلاـق 
مدرم درگهرود و  ینعی  فئاط  عمج  نیفئاـط » . » هاـچ رـس  رد  هدـش  عمج  ياهگنـس  ندـش و  قّرفتم  یگدـنکارپ و  زا  سپ  مدرم  تشگزاـب 
عیتمت ردـصم  زا  عّتما » . » دوخ نطو  رد  میقم  هدـیزگ و  تماقا  اج  کی  رد  ینعی  فکاع  عمج  َنیِفِکاعلا » . » زاـمن هاـگیاج  یلَـصُم » . » رفاـسم
مهارف ياج  راک  نایاپ  رما  تبقاـع  ریـصم » . » تسا دـب  َسِئب »  » 218-204- نآرق -189-178- نآرق -23-13- نآرق . - ندـناسر هرهب  ینعمب 
میداد رارق  ام  دیرادب : دایب  هک :] مینکیم  يروآدای  امـشب  هبعک  شیادـیپ  میهاربا و  قباوس  زا  زین  و   ] 125 همجرت :  9-1- نآرق . - اهبآ ندش 
مارتحا ساپب  تمعن و  هکنیا  يهنارکـشب   ] راتـشک و گنج و  زا  یگدوسآ  اـهتلم و  هجوت  مدرم و  ندـش  مهارف  ياـج  ار  هّکم  يهناـخ  هکنیا 

هناخ هکنیا  میدرک : شرافس  لیعامـسا  میهاربا و  هب  ام  هک ] دیراذگب  زامن  نآ  رد   ] دینیزگب و هاگزامن  دوب  میهاربا  هک  ياج  نآ  زا  میهاربا ]
هحفـص 175] دوجـس [  عوکر و  دـننکیم و  فاوط  دـنناوخیم و  زامن  اجنآ و  دـنیآیم  هک  ینیرفاسم  اجنآ و  مدرم  يارب  دـیرادب  هزیکاپ  ار 
ره رادب و  راتشک  گنج و  زا  مدرم  یگدوسآ  هاگیاج  ار  هّکم  هکنیا  ادخ  يا  تفگ : میهاربا  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخب  زاب  126 و  دنیامنیم .

یـسک هّتبلا  تفگ : تفریذپ و  ار  وا  ياعد  ادخ  نک  شبیـصن  یگدنز  ياههرهب  زا  دـش  تمایق  زورب  وتب و  نمؤم  رهـش  هکنیا  مدرم  زا  سک 
َو نیرّسفم : نخس  نآ . تسا  یماجنا  رس  دب  هک  مینک  ششتآ  رازآب  راداو  سپ  نآ  میهدیم و ز  واب  یگدنز  زا  یمک  يهرهب  دوش  رفاک  هک 
رد هناگیب  ياهناخ  هچ  متخاس و  ياهناـخ  ار  ناـمدرم  دـیوگیم : تسا : هتفگ  يراـصنا  هجاوخ  هتـشون : فشک   125 ًۀـَباثَم - َتیَبلا  اَنلَعَج  ذِإ 

تفاضا صیصخت و  مقر  گنـس  ءارو  درگن  رد  تسود  انیبان . مشچ  دینیب  هن  یمرگ  زج  دیـشروخ  زا  هک  دنیب  هن  يردم  يرجح و  زج  درگن 
هن دید  تسود  راثآ  هک  ره   57-55- تمرف »- راثآلا یلا  اندعب  اورظناف   || انیلع  ّلدت  انراثآ  ّنا   33-1- نآرق . - دزاب رد  ناج  دهدب  لد  دنیب ،
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ناـهلاو و نوچ  تسد و  رد  « 37» هوکر اصع و  هتسب و  رد  نایم  هیداب  رـس  رب  دندید  ار  یـشیورد  دیربب  دنویپ  نتـشیوخ و  زا  رگا   || بجع 
ناز دندولایب و  ناقیّدص  نوخ   68-66- یقرواپ : - درکیم ّمنرت  هکنیا  دوخ  اب  دیمارخیم و  هداهن  رد  هیدابب  رس  دوخیب  تسمرـس و  نالدیب 

! یهار هکنیا  رد  هک  تسدـنچ  يدـمایب و  اـجک  زا  شیورد  يا  دـنتفگ : تسین  راـب  ار  مدـق  کـی  هر  نیرد  نتفر  ناـجب  زج   || دـنتخاس  هر 
تیب هکنیا  دـیدنخب و  هگنآ  مدیـسرن  دـصقمب  زونه  هار و  نیرد  متـشگ  ریپ  مدوب  ناوج  مدـمایب  دوـخ  نطو  زا  اـت  تسا  لاـس  تفه  تفگ :

بیبحلا ّنا   || هترایز  نم  دعب  کعنمی  ال  هحفص 176 ] راتسا [  بجح و  هنود  نم  لاح  || و  راّدلا  کب  تّطـش  نا  تیوه و  نم  رز  تفگ :
. یـسر يوب  هک  یهاوخ  نوچ  تفاـضا  مقر  دراد و  يو  تبـسن  هک  هناـخ  نآ  رد  نک  لـّمأت  نیکـسم  يا   68-66- تمرف »- راّوز هاوهی  نمل 

عمط سپ  یسرن . هک  دشاب  یـسر و  هک  دشاب  هگنآ  داهن  دیاب  فک  رب  ناج  درک و  دیاب  شون  تنحم  يهعرج  دیـشک و  دیاب  الب  راب  تدنچ 
- یقرواپ ! - یـسرب لازی  لزی و ال  مل  لاصو  دهـشم  لالج و  ترـضحب  ناسآ  ناسآ  يراد  وت  هک  « 39» تاجزم تعاـضب  هکنیا  زا  هک  يراد 

دیعـس دـهاجم و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  ناوتن  ناشیا  ثیدـح  ناسآ  اسآ   || ناسآ  اسآ  نابوخ  ثیدـح  نتفگ  ناوتن  تاهیه :  275-273
ددرگ و زاب  اجنآ  زا  هک  دشابن  یـسک  ات  ار  ناشیا  دیابن  لالم  دننک و  وا  ّجح  یبناج و  ره  زا  دنیآ  وا  اب  ینعی  هباثم  دـنتفگ  كاّحـض  ریبج و 
دزیرب و ینوخ  ای  دنک  یتیانج  مرح  نوریب  هک  یسک  ره  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   125 ًانمَأ - َو  دوش . اج  نآب  هراب  رگد  هک  دـنک  یّنمت  ّالا 

ّجح هک  ره  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  نایبلا : حور   9-1- نآرق . - دننکن صاصق  دنناجنرن و  ار  وا  دشاب  مرح  رد  ات  دزیرگ  مرح  رد 
ینعی دـنامهفیم  ار  نامرف  رما و  ینعم  انلعج »  » يهلمج زا  دـعب  انما »  » يهملک رخف : مدرم . قوقح  رگم  تسا  ناما  رد  هتـشذگ  هاـنگ  زا  درک 
هدرک مارح  ار  هّکم  ادخ  تسا : هدومرف  ربمغیپ ص  تسا و  هدش  تیاور  مرح  تمرح  رد  رابخا  اجنآ و  نینکاس  شیاسآ  تیاعر  تسا  مزال 

زور زا  تعاـس  کـی  طـقف  نم  يارب  تسین و  لـالح  نم  زا  دـعب  نم و  زا  شیپ  سکچیه  يارب  و  ار » نآ  رد  راتـشک  گـنج و  ینعی   » تسا
125 یلَصُم - َمیِهاربِإ  ِماقَم  نِم  اوُذِخَّتا  َو  هحفص 177 ] تسا [ .» هّکم  حتف  زور  دوصقم   » هشیمه يارب  دش  تمرحب  موکحم  زاب  دش و  لالح 
هک یتمعن  دیـشاب  روآدای  تفگ : هک  ولج  تایآب  طوبرم  دوشیم و  رما  ینعمب  هک  دـناهدرک  تئارق  ءاـخ  رـسک  اـب  ءاّرق  زا  یتعاـمج  عمجم :

نینچ دوشیم و  یضام  لعف  هک  دناهدرک  تئارق  ءاخ  حتف  اب  رماع  نبإ  عفان و  میهاربا . ماقم  زا  دیهد  رارق  دوخ  يارب  هاگزامن  میداد و  امشب 
نب دیعس  رخف :  4025 َمیِهاربِإ - ِما   48-1- نآرق «. - دـندرک هاگزامن  ار  اجنآ  مدرم  میداد و  رارق  شیاسآ  ياج  ار  هناخ  اـم   » دـهدیم ینعم 

دهاجم دـنک . یئانب  دـناوتب  هک  دراذـگ  دوخ  ياپ  ریز  میهاربا  هبعک  راوید  ندرب  الاب  زا  سپ  هک  تسا  یگنـس  دـناهتفگ : ساّبع  نبإ  ریبج و 
: يدنواهن نمحّرلا  ۀحفن   262-260- یقرواپ -19-1- نآرق « - 1«40 .» دناهتفگ مه  ود  هکنیا  ریغ  تسا و  میهاربا  ماقم  مرح  مامت  تسا  هتفگ 

ماـقمب ربـمغیپ  دـناهدرک : تیاور  حوتفلا : وبا  تسا . فاوط  زاـمن  تعکر  ود  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  هک  تسا  لـقن  قداـص ع  ترـضح  زا 
: دومرف تسا ! میهاربا  تردـپ  ماقم  هن  هکنیا  دیـسرپ : دوب  رمع  وا  دناهتـشون : یـضعب  دوب و  شتمدـخ  رد  هباحـص  زا  یکی  تشذـگ  میهاربا 

لزان تیآ 125  هکنیا  هک  دوب  هدـشن  بش  زور  نآ  زونه  تسا و  هدـشن  رما  نمب  دومرف  ینکیمن ! نآـب  ور  زاـمن  رد  ارچ  درک  ضرع  يرآ .
ارِّهَط نَأ  َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  یلِإ  اندِـهَع  َو  تسا . هّکم  يهناخ  يهمهب  هراـشا  تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  میهاربا  ماـقم  لـالظ : یف  دـش .

هک میدومرف : ار  لیعامـسا  میهاربا و  دیوگیم  تسا  رما  ینعمب  اجنیا  رد  دـهع  رارـسالا : فشک  هحفص 178 ]  ] 65-1- نآرق  - 125 َِیتَیب -
لد اب  رگم  دـیوشن  نم  يهناخ  دراو  دـیامرفب : مدرمب  هک  ربمغیپب  دـش  رما  نایبلا : حور  ناکرـشم . لاعفا  ناتب و  زا  دـیراد  كاـپ  نم  يهناـخ 

ات منکیم  نعل  ار  امـش  هک  دـیئاین  دـینکن  یفالت  ارنآ  ات  دـیاهدرک  یمتـس  رگا  كاپ و  وضع  نت و  تسرد و  تسد  تسار و  نابز  هزیکاپ و 
ّقح دیونشب  دینیب و  هچ  ره  هک  دوب  مهاوخ  نم  امش  مشچ  شوگ و  دیدمآ  نم  يهناخب  طیارـش  اب  رگا  سپ  دینک . یفالت  ار  نآ  دیدرگرب و 

تـسا اج  نآب  ادخ  هاگن  هک  دننک  كاپ  ار  نآ  دیامرفب  سوه  يوه و  يدیلپ  زا  هک  تسا  یمدآ  لد  ادخ  یقیقح  يهناخ  تسرد و  تسا و 
ربکا لیلج  هاگرظن  لد   || تسا  رذآ  لیلخ  داـینب  هبعک  تسا  رتهب  لد  کـی  هبعک  نارازه  زا   || تسا  ربکا  ّجـح  هک  روآ  تسدـب  لد  رعش :

لماعب ار  باتع  نب  دیسا  « 41» هک هگنآ  دـناوخ  هّللا  لها  ار  مرح  لها  مالـسلا  هیلع  لوسر  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   4125 َنیِفِکاعلا - تسا 
رد مدرک  لمعب  ار  وت  تفگ : درک  هّکم  لماعب  ار  باتع  نب  دیـسا  . دنیادخ لها  اجنآ  رد  هک  يرهـش  رد  مدرک  لمعب  ار  وت  تفگ : درک  هّکم 
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ملسا نب  دیز  هک : ماهتـشون  دوخ  ياهتـشاددای  رد  اجک ! زا  منادیمن   119-117- یقرواپ -16-1- نآرق . - دـنیادخ لها  اجنآ  رد  هک  يرهش 
میلعت يارب  ار  لبج  نب  ذاعم  هّکم و  تموکحب  ار  باتع  نب  دیـسا  تشگرب  هنیدمب  ربمغیپ  هک  هّکم  حـتف  زا  سپ  يرجه  متـشه  لاس  تفگ :
دناوتن سک  ره  تفگ : تفر و  ربـنم  رب  هّکم  رد  وا  دومرف و  رارقرب  قوقح  مهرد  کـی  يزور  دیـسا  يارب  دوـمرف و  نّیعم  اـجنآ  مدرم  نآرق 

وبا مرادن . یسکب  جایتحا  هدومرف و  رّرقم  نم  يارب  مهرد  کی  يزور  ربمغیپ  دنکن و  ریسا  ار  وا  ادخ  زگره  دنک  تعانق  مهرد  کی  يزورب 
لام و ناخ و  رب  تشپ  تسشنب و  رواجم  تفر و  هّکمب  دوب  رادلام  يدرم  يدنتفگ  کع  نب  نیـسح  ار  وا  دوب  يدرم  تسا : هتـشون  حوتفلا :
اب ات  دیآیمن  يوزرآ  چیه  ار  وت  دنتفگ : ار  وا  دندوب  ّجحب  وا  نایرهـشمه  یلاس  دنامب . هحفص 179 ] اجنآ [  اهلاس  درک و  بابسا  كالما و 

تیب هکنیا  هگنآ  دوب  هدنام  یقمر  ار  وا  هک  ار  ياهتشگ  ایند  اب  تسا  ندمآ  زاب  دیما  هچ  تفگ : دزب و  یهآ  یئآ ! دوخ  بابسا  كالما و  رس 
126 ًانِمآ - ًادََلب  اذه  لَعجا  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو   66-64- تمرف »- حورطم هبابب  ّبحملا  ّنا   || هملعب  بیبحلا  نم  ّبحملا  بسح  دناوخرب :

راب تفگ : هک  تسا  نآ  رهاـظ  يور  زا   58-1- نآرق . - نطاب يور  زا  مه  دوب  رهاظ  يور  زا  مه  لیلخ  ياـعد  هکنیا  تسا : هتـشون  فشک :
راب تفگ : نطاب  يور  زا  و  نکم . ّطلسم  يو  رب  ار  نمـشد  شیوخ و  لام  رب  نت و  رب  نادرگ  نمیا  ار  وا  دشاب  رهـش  هکنیا  رد  هک  ره  ایادخ 
اهبش زا  یبش  تفگ : یفوص  یشرق  مجن  وبا  نازوسم . تعیطق  شتآب  نادرگ و  نمیا  دوخ  باذع  زا  ار  وا  دوش  رهش  هکنیا  رد  هک  ره  ایادخ 
شتآ زا  داد : زاوآ  یفتاه  تفگ  دش ! نمیا  زیچ  هچ  زا  دش . نمیا  دیآ  مرح  رد  هک  ره  یتفگ : وت  ادنوادخ  هک  دمآ  ملدارف  مدوب  فاوط  رد 

رظن ّلحم  هبعک  يهناخ  هک  تسا  نآ  رهب  زا  هکنیا  ّتیعطق . شتآـب  ار  وا  لد  هن  خزود و  شتآ  اـب  ار  وا  صخـش  میزوسن  ینعی  تشگ  نمیا 
اههویم تارمث و  تسا : هدـش  لقن  قداص ع  ترـضح  زا  عمجم :  126 ِتارَمَّثلا - َنِم  ُهَلهَأ  قُزرا  َو  راب . کی  لاس  ره  تسا  ناـهج  دـنوادخ 

رگیدـکیب همه  دـنک و  هّجوتم  اـج  نآـب  ار  مدرم  ياـهلد  درک : تساوخرد  ادـخ  زا  میهاربا  هک  تسا  اـهنآ  ياـهلد  هّجوت  مدرم و  ياـهتّبحم 
اب نارگید  تسا و  هدـناوخ  ات  فیفخت  میم و  نوکـسب  هعتما »  » رماع نبإ  عمجم :  126 اًلِیلَق - ُهُعِّتَمُأَف   37-1- نآرق . - دنوش طوبرم  سونأم و 
 ] هک تسا  هدوب  اهنآ  اـب  نخـس  يور  زور  نآ  هک  یمدرمب  يروآداـی  - 1 ام : نخس   23-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ات  دـیدشت  میم و  حـتف 

یـصخش وا  تسا و  هدش  داینب  میهاربا  امـش  ردپ  يهلیـسوب  هک  تسا  ياهناخ  امـش  يونعم  يدام و  يهیامرـس  یمیدـق  هکنیا  هحفص 180 ]
نیرتهب راتفگ  هکنیا  دیـشاب . تمایق  زورب  نمؤم  رادربنامرف و  هک  درک  تساوخ  رد  ار  امـش  تداعـس  شدوخ  دوب و  هدش  شیامزآ  ربنامرف و 

نخـس رـشب  يهمه  اـب  هشیمه  يارب  نآرق  نوـچ  - 2 ربمغیپ ص . ياهروتـسد  نتفریذـپ  رد  تسا  اـهنآ  راـکفا  یگداـمآ  جـییهت و  يهلیـسو 
فیلکت کی  یلَصُم » َمیِهاربِإ  ات - َتیَبلا - اَنلَعَج   » اههلمج هکنیا  زا  ام  دنک  راتفر  نآ  ياهروتـسدب  یتسیاب  تفریذپ  ار  نآ  هکنآ  دیوگیم و 

یـسایس و عاضوا  زا  و  دشاب . اهنآ  راکفا  یقالت  عامتجا و  ّلحم  هک  دنـشاب  هتـشاد  يزکرم  یتسیاب  ناناملـسم  يهمه  هک  میمهفیم  یمومع 
ترـضح زا  ِتارَمَّثلا » َنِم  ُهَلهَأ  قُزرا  َو   » ینعم رد  هک  روطنامه  دـننک  یعاـسم  کیرـشت  مه  اـب  همه  دنـشاب و  رادربخ  رگیدـکی  يداـصتقا 

میهاربا ماقم  رد  دنشاب و  ادخ  دایب  دندش  گنهآ  مه  تسود و  رگیدکی  اب  دندش و  عمتجم  اجنآ  ناناملـسم  نوچ  و  میدرک . لقن  قداص ع 
اهلد تاساسحا  رظن  زا  ات  دـنهد  ماجنا  ار  یتسرپ  ادـخ  نیئآ  یگنهآ  مه  اب  یگمه  دـنناوخب و  زامن  تسا  هتـشذگ  نارود  زا  يراـگدای  هک 

. دنـشابن لفاغ  دوخ  راک  تبقاع  زا  هدش  هّجوتم  ادخب  دنوش و  مرن  اهلد  رگید  ملاع  رکف  نید و  رظن  زا  مه  دنوش و  رگیدـکیب  کیدزن  رتشیب 
رد يدالیم  مهدزناپ  نرق  ات  دالیم  زا  لبق  زا  هک  یناهج  يهعماج  يهّیـضرف  مینیبیم  مینک  هّجوت  برغم  کلامم  یـسایس  دیاقع  لّوحتب  رگا 

هچرگا تسا  هدومرف  رما  نآب  هتسناد و  لمع  لباق  نیملسم  يارب  ار  نآ  مالسا  نید  دوب . وزرآ  رظن و  دروم  یبرغ  ياهتلود  ّتیحیسم و  ملاع 
ار هکنیا  میدق  رایسب  نارود  نآ  رد  هک  تسه  توافت  کی  نکیل  دراد و  دایز  وریپ  هدش و  دیدجت  رصاعم  يهفـسالف  رظن  رد  هّیـضرف  هکنیا 

هعلاطم ار  نآ  تسایـس  رظن  زا  طـقف  زورما  یلو  دوش  ارجا  ّتیحیـسم  داـّحتا  ماـنب  دنتـساوخیم  دنتـسنادیم و  هتـسباو  تاسّدـقم  نید و  اـب 
رگا هـک  تـسا  هدرک  رّرقم  نـید  فئاـظو  ماـجناب  هتــسویپ  ار  یناـهج  يهعماـج  مالــسا  اـّما  دـنرادنپیم  ادـج  یّلکب  نـید  زا  دــننکیم و 

يهناهب ای  نید و  مساب  موسرم  ياهتعدـب  تافارخ و  دـننک و  رظن  هنافـصنم  يردـق  دـنرذگب و  یـصخش  دوس  زا  نایاوشیپ  نارادمتـسایس و 
-539-517- نآرق -505-487- نآرق  - ربمغیپ هچنآ  مالـسا و  نید  هک  دـننک  قیدـصت  دـنناوتیم  دـنریگن  دوخ  مشچ  ولجب  مدرم  هتـساوخ 
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. دشاب یناهج  يهعماج  يرجم  نابهاگن و  هک  دراد  یگتسیاش  تسا  هدروآ  رشب  يارب  نآرق  يهلیسوب  هحفص 181 ]  ] 818-779- نآرق

ات 134] تایآ 127  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ًۀَّمُأ اِنتَّیِّرُذ  نِم  َو  ََکل  ِنیَِملسُم  انلَعجا  َو  انَّبَر  [ 127  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اّنِم  لَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعامسِإ  َو  ِتیَبلا  َنِم  َدِعاوَقلا  ُمیِهاربِإ  ُعَفرَی  ذِإ  َو 
ُمُهُمِّلَُعی َو  َکـِتایآ  مِهیَلَع  اُولتَی  مُهنِم  ًـالوُسَر  مِهِیف  ثَعبا  َو  اـنَّبَر  [ 128  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َتنَأ  َکَّنِإ  انیَلَع  ُبت  َو  انَکِـسانَم  انِرَأ  َو  َکـَل  ًۀَِملـسُم 

َو اینُّدلا  ِیف  ُهانیَفَطصا  ِدََقل  َو  ُهَسفَن  َهِفَس  نَم  ّالِإ  َمیِهاربِإ  ِۀَِّلم  نَع  ُبَغرَی  نَم  َو  [ 129  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  مِهیِّکَُزی  َو  َۀَمکِحلا  َو  َباتِکلا 
َو ِهِیَنب  ُمیِهاربِإ  اِهب  یّـصَو  َو   711-1- نآرق [ - 131  ] َنیَِملاعلا ِّبَِرل  ُتمَلـسَأ  َلاق  ِملـسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ذِإ  [ 130  ] َنیِِحلاّصلا َنَِمل  ِةَرِخـآلا  ِیف  ُهَّنِإ 
ام ِهِینَِبل  َلاق  ذِإ  ُتوَملا  َبوُقعَی  َرَضَح  ذِإ  َءادَهُـش  ُمتنُک  مَأ  [ 132  ] َنوُِملسُم ُمتنَأ  َو  ّالِإ  َُّنتوُمَت  الَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یفَطـصا  َهّللا  َّنِإ  َِّیَنب  ای  ُبوُقعَی 

تَلَخ دَق  ٌۀَّمُأ  َکِلت  [ 133  ] َنوُِملسُم َُهل  ُنَحن  َو  ًادِحاو  ًاهلِإ  َقاحسِإ  َو  َلیِعامسِإ  َو  َمیِهاربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبعَن  اُولاق  يِدَعب  نِم  َنوُُدبعَت 
عفر ردصم  زا  ُعَفرَی -» : » تاغل ینعم  هحفص 182 ]  ] 500-1- نآرق [ - 134  ] َنُولَمعَی اُوناک  اّمَع  َنُولَئُست  َو ال  ُمتبَسَک  ام  مَُکل  َو  تَبَسَک  ام  اَهل 

هار و کسنم  عمج  کسانم » . » نداد ناشن  ینعمب  هئارا  ردصم  زا  انِرَأ -» . » نامتخاس ساسا  هیاپ و  هدعاق  عمج  دـعاوق -» . » ندرب الاب  ینعمب 
زا ثَعبا »  » 116-108- نآرق -23-13- نآرق . - دنوادخ لّضفت  شزرمآ و  ینعمب  هبوت  ردصم  زا  بات » . » یئادـخ قوقح  تدابع و  يهقیرط 

ءافطصا ردصم  زا  یفَطصا » . » ندرک حالصا  ندرک و  هزیکاپ  ینعمب  هیکزت  ردصم  زا  مِهیِّکَُزی » . » نداتسرف نتخیگنارب و  ینعمب  ثعب  ردصم 
« ینب . » شرافـس ینعمب  هیـصوت  ردصم  زا  یّـصَو -»  » 133-124- نآرق -69-55- نآرق -9-1- نآرق . - ندرک باـختنا  ندــیزگرب و  ینعمب 

یلاـخ یهت و  ینعمب  ءـالخ  ولخ و  ردـصم  زا  تَلَخ » . » تسا هدـماین  ظّـفلتب  هفاـضا  يارب  عمج  نون  هدوب و  ینینب  هک  رـسپ  ینعمب  نبإ  عمج 
218-208- نآرق -148-140- نآرق -9-1- نآرق . - ندرب دوس  ندروآ - گـنچب  ینعمب  بسک  ردـصم  زا  تَبَـسَک » . » ندرکچوـک ندـش -
ام دنوادخ  يا  هک  درک  اعد  دربیم  الاب  ار  هبعک  يهناخ  ياههیاپ  لیعامـسا  شدـنزرف  اب  میهاربا  هک  هاگنآ  راد  دایب  دّـمحم  يا   127 همجرت :
ام يود  رهب  ادخ  يا   128 یئاناد . یئاونـش و  وت  نوچ  میناسر ] ماجناب  هتـسیاش  بوخ و  هارب  هک   ] ریذپب ام  زا  ار ] نّدـمت  نید و  داینب  هکنیا  ]

امب ار  یگدـنب  مسر  هار و  نک و  رادربنامرف  میلـست و  یمدرم  ار  ام  نادـنزرف  جـیاتن و  میـشاب و  وت  ياهنامرف  میلـست  میناوتب  هک  نک  کمک 
زا يربمغیپ  ام  نادـنزرف  يارب  ام  يادـخ  يا   129 سب . دـشاب و  وت  زا  ینابرهم  شزرمآ و  هک  رذـگرد  ام  يهتـشذگ  هانگ  زا  هدـب و  ناـشن 
رب هک  دـنادرگ  ناشکاپ  اهتـسیاشان  زا  دزومایب و  شناد  باتک و  ناشیاب  دـنایامنب و  اـهنآب  ار  وت  یگناـگی  ياـههناشن  هک  زیگنارب  ناـشدوخ 

هملـس و دوخ  يهدازردارب  ودب  مالـس  نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  تیاور  عمجم : لوزن : تهج  یئاناد . يااناوت و  ياهریچ و  وت  همه  هکنیا 
تفریذپ و ار  ومع  راتفگ  هملـس  تسا . هدش  یفّرعم  ةاروت  رد  هک  تسا  نامه  دّـمحم  تفگ  درک و  مالـسا  داهنـشیپ  هحفص 183 ] رجاهم [ 

هکنیا اب   ] 130 همجرت :  173-155- نآرق . - تسا هدـش  لزاـن  وا  خـیبوت  رد  ُبَغرَی » نَـم  َو   » تیآ 130 درکن  لوبق  رجاـهم  دـش و  ناملـسم 
ناـهج نیاـب  میهاربا  نوـچ  تسا  هدرک  دوـخ  يهشیپ  ار  يدرخیب  هکنآ  رگم  تسین  نادرگ  ور  وا  نـید  شور و  زا  یـسک  مـیهاربا ] قـباوس 
میلـست تفگ : واب  میهاربا  راگدرورپ  يراگزور  هک  راد  دایب  131 و  ناراکتـسرد . تسا و  نیحلاص  زا  رگید  ملاع  رد  تسام و  يهدیزگرب 
شرـسپ مه  درک و  ّقحب  میلـست  مالـساب و  شرافـس  ار  دوخ  نادنزرف  وا  132و  مدرپس . ناهج  راـگدرورپب  ار  دوخ  تفگ : وا  شاـب . ناـمرف 
بوقعی گرم  ماگنهب  امش  رگم   133 دیشاب . ّقحب  میلست  گرم  مد  ات  سپ  دیزگرب  نید  امـش  يارب  ادخ  نم  نارـسپ  يا  تفگ : هک  بوقعی 

میهاربا و وت  ناردپ  يادخ  میتسرپیم و  ار  وت  يادخ  دنداد : خساپ  دیتسرپیم ! هچ  نم  گرم  سپ  زا  دیـسرپ : دوخ  نادـنزرف  زا  هک  دـیدوب 
دننیب دوخ  راک  دوس  دنتشذگرد و  هک  دندوب  یمدرم  اهنیا   134 میتسه . وا  يهدرپس  رس  ام  تسا و  هناگی  يادخ  هک  ار  قاحسا  لیعامـسا و 
لَّبَقَت انَّبَر  نیرّسفم : نخس  تسا .] وا  دوخ  يارب  سک  ره  دب  بوخ و  هک   ] دنـسرپن ار  امـش  نانآ  راک  زا  دینیب و  نآ  دزم  دینک  هچنآ  امـش  و 

رب شریذپ  مّود  تسا و  صخش  دوخ  لیم  اب  شریذپ  لّوا  لّبقت »  » و لوبق »  » يهملک نیب  دنراذگیم  توافت  تفرعم  اب  مدرم  رخف :  127 اّنِم -
هملک هکنیا  مه  ریذـپب و  ار  نآ  وت  یلو  درادـن  شزرا  نم  راک  هک  تسا  بّدأت  يارب  میهاربا  زا  هملک  روج  هکنیا  لقن  تسا و  لـیم  فـالخ 
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دوـبیم دزم  يارب  رگا  تخاـس و  ار  اـجنآ  ادـخ  هاگردـب  شریذـپ  يارب  ّطـقف  درکن و  راـک  دزم ، يارب  میهاربا  هک  هـکنیا  هـب  تـسا  هراـشا 
ُعـیِمَّسلا َتنَأ  َکَّنِإ  هحفـص 184 ]  ] 23-1- نآرق . - تسا دزم  زا  رت  ذـیذل  فراـع  يارب  تداـبع  لوـبق  هدـب و  نمب  ار  نآ  باوـث  تفگیم :

اناد و وت  نوچ  میاهدرکن  ریـصقت  دوخ  يهفیظو  ماجنا  رد  ام ، هکنیا  رب  تسا  هراشا  نیرّـسفم  رظن  رد  هلمج  هکنیا  ناـیبلا : حور   127 ُمِیلَعلا -
نیرّـسفم نایبلا : حور   128 ََکل - ِنیَِملـسُم  انلَعجا  َو  اـنَّبَر   39-1- نآرق . - مینک ناـهنپ  میناوتیمن  وت  زا  ار  ریـصقت  نیرتـکچوک  یئاوـنش و 

دوخ لیعمسا  میهاربا و  هک  دوش  ضارتعا  رگا  تسا . يرادربنامرف  لامک  رد  هدش  میلست  ایریب و  صلخم و  ملسم  زا  دوصقم  هک  دناهتـشون 
یفلتخم ياههشیدـنا  راکفا و  ناشتقلخ  داهن و  يهطـساوب  اهنآ  لد  رد  تسا  نکمم  الّوا  دراد ! ینعم  هچ  اهنآ  ياـعد  سپ  دـندوب  میلـست 

تـسا نکمم  اـیناث  و  دـنهاوخب . ادـخ  زا  ار  دوخ  لاـیخ  شیاـسآ  يرکف و  تیوقت  دـننک و  اـعد  تسا : هدرک  راداو  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدوـب 
میقتـسم و هار  نیاب  ار  اهنآ  هشیمه  هک  دنهاوخب  کمک  ادخ  زا  دنوشن و  رورغم  دوخ  يهدیقع  نیدـب و  هک  دـشاب  مدرم  یئامنهار  دوصقم 
تسا و هدرب  مان  ار  دوخ  نادنزرف  دالوا و  هکنیا  تهج  رخف :  128 ََکل - ًۀَِملسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  نِم  َو   36-1- نآرق . - درادهاگن تباث  صالخا 

يوریپ اـهنآ  زا  مه  مدرم  دـندش  راکتـسرد  حـلاص و  ناـیاوشیپ  دـالوا  رگا  هکنیا  يارب  تسا  هدرکن  دوخ  شهاوـخ  رد  کیرـش  ار  نارگید 
يهتـسد تسا : مهارف  مدرم  هتـسد  هسب  ناهج  ینادابآ  ناـیبلا : حور   44-1- نآرق . - تسا همه  يارب  ياعد  لثم  اـهنآ  ياـعد  سپ  دـننکیم 

و دنتـسه . رادربنامرف  دـباع و  رگید  ملاع  شاداپ  رجا و  يارب  نینایم  يهتـسد  و  تسادـخ . اـب  ناـشرکذ  رکف و  دنتـسه و  ادـخ  لـها  رتـالاب 
يونثم دنوشیم . هدرمش  درخیب  ینادابآب  یگتخابلد  تداعس و  زا  تلفغ  يهطـساوب  اهنیا  هک  دنتـسه  ایند  لانم  لام و  مدرم  لزان ، يهتـسد 

ناهج هکنیا  يرایـشوه   || تسا  تلفغ  ناج  يا  ملاع  هکنیا  نتـسا  نامدرم  زا  يدش  نوریب  اهفرح   || نامز  ردنا  يدش  ناریو  ناهج  هکنیا 
صرح باتفآ و  يرایـشوه  ناهج  هکنیا  ددرگ  تسین  دـیآ  بلاغ   || نآ  وچ  تسا و  ناهج  ناز  يرایـشوه  هحفـص 185 ] تسا [  تفآ  ار 

امب ار  ّجح  لامعا  دناهدرک : ینعم  نیرّسفم  ار  هلمج  هکنیا   128 انَکِسانَم - انِرَأ   68-66- تمرف »- خس ملاع و  هکنیا  بآ و  يرایشوه   || خی 
دّلجم مولعلا  ءایحا  يهبوت  باتک  رد  یلازغ :  128 انیَلَع - ُبت  َو  تسا . هدناوخ  ار  نوکـس  اب  انرا »  » ریثک نبإ  عمجم :  18-1- نآرق . - هدب دای 
يارب تسا  هلیـسو  لّوا  هـک  یلمع  يهبوـت  یتلاـح و  يهبوـت  یملع و  يهبوـت  دوـشیم : مـهارف  یپ  رد  یپ  زیچ  هـس  زا  یقیقح  يهبوـت  لّوا :

هّجوت و ینعی  یملع : يهبوـت  - 1 15-1- نآرق : - مینکیم ناـیب  روج  هکنیا  ار  وا  بلطم  اـم  مّوس و  يارب  تسا  هلیـسو  مّود  مّود و  شیادـیپ 
ینعی یتلاح : يهبوت  - 2 ّتیناسنا . ماـقمب  ندیـسر  زا  تسا  وا  ریگولج  شاهدـننیرفآ و  وا و  ناـیم  تسیاهدرپ  هک  هاـنگ  یگرزبب  یمدآ  ملع 

دنمدرد وا  يرود  زا  تسا و  تسود  يهشیدنا  رد  هشیمه  هک  دوشیم  بلـس  وا  زا  شیاسآ  دش  نیزگیاج  لد  رد  رکف  هّجوت و  هکنیا  نوچ 
یمدآ تشگزاب  هبوت و  تلاح  ینامیـشپ  يدنمدرد و  هکنیا  تسا  نامیـشپ  هدـش  يرود  هکنیا  بجوم  تسا و  هدرک  دوخ  هچنآ  رب  تسا و 

لد رد  هدارا  بجوم  هک  دنکیم  ریثأت  وا  دوجو  رد  دش  ادیپ  صخش  رد  یتلاح  نینچ  نوچ  یلمع : يهبوت  - 3 تسار . هارب  جک  هار  زا  تسا 
هک دـنکیم  لمعب  مادـقا  دزادـنایم و  دوخ  راک  حالـصا  رکفب  ار  وا  یتحاران  ینامیـشپ و  تلاح  نآ  سپ  ندـب  ءاضعا  رد  لمع  دوشیم و 

- ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َتنَأ  َکَّنِإ  میتفگ . تیآ 37  مدآ  يهبوت  رد  بلاطم  هکنیا  زا  مه  یتمسق  هک  هدنیآ  رد  يراددوخ  تسوا و  هتشذگ  ناربج 
نت ياههراپ  رد  دوش و  هحفص 186 ]  ] 39-1- نآرق  - داجیا هانگ  زا  تشگزاب  هبوت و  تلاح  بلق  رد  هک  تسا  نآ  هبوت  ناـیبلا : حور   128

129 مُهنِم - ًالوُسَر  مِهِیف  ثَعبا  َو  انَّبَر  دریذپیم . ار  هبوت  ادخ  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا  دوش . دیلوت  یگدنب  تدابع و  شبنج 
رد مدآ  مدوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ  دزن  نم  تفگیم : هک  مدینش  ع ]  ] لوسر زا  تفگ  یملس  يهیراس  نب  ضابرع  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا 
رد هک  مردام  باوخ  یـسیع و  تراـشب  متـسه و  میهاربا  مردـپ  ءاـعد  نم  هک  مهد  ربخ  ار  امـش  و  دوب . هدولآ  كاـخب  دوخ  تقلخ  كاـخ 

اهنآ دوخ  زا  ناشربمغیپ  هک  تسا  هدرک  اعد  میهاربا  رخف :  42-1- نآرق . - دش نشور  نآب  ماش  روصق  هک  دش  ادج  وا  زا  يرون  دید  باوخ 
يارب ار  نآرق  ینعی  عمجم :  129 َِکتایآ - مِهیَلَع  اُولتَی  دشاب . ناسآ  وا  يربمغیپ  قیدصت  دنسانشب و  ار  وا  صخش  بسن و  هکنیا  يارب  دشاب 
مدرم دایب  هکنآ  توالت  ینعم  دشاب و  دنوادخ  تافـص  تاذ و  ياههناشن  تایآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  26-1- نآرق . - دناوخب اهنآ 

مکحم هباشتم و  تایآ  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  129 َۀَمکِحلا - َو  َباتِکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ادخب . نامیاب  دنک  راداو  دنک و  ناشهّجوتم  دهدب و 
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- نآرق : - دناهتفگ یضعب  هدش  ینعم  دنچ  تمکح  يارب  تسا و  تاروتسد  ماکحا و  هک  دشاب  باتک  بلاطم  دوصقم  تسا  نکمم  دشاب و 
لوقلا و یف  ۀـباصالا  یه  ۀـمکحلا  : » تسا هتفگ  يرگید  «« 44» لـمعلا ملعلا و  یفرط  یف  نکمملا  اـهلامک  یلا  ۀـّیناسنالا  سفنلا  غو   40-1

کلام زا  تفگ : بهو  نب  هّللا  دـبع  ۀّیرـشبلا » ۀـقاّطلا  ردـقب  هلالاب  هّبّـشلا  یه  ۀـمکحلا  : » تسا هدرک  لقن  هفـسالف  یـضعب  زا  لاّـفق  لـمعلا »
: تسا هتفگ  يرگید  ندرک . لـمع  نآـب  ندـش و  ملاـع  ندـیمهف و  نید و  یئاسانـش  تفگ : تسه  تیآ  رد  هک  ار  تـمکح  ینعم  مدیـسرپ 

هّللا دبع  ۀّیرشبلا » ۀقاّطلا  ردقب  هلالاب  هّبّشلا  یه  ۀمکحلا  : » تسا هدرک  لقن  هفسالف  یضعب  زا  لاّفق  لمعلا » لوقلا و  یف  ۀباصالا  یه  ۀمکحلا  »
. ندرک لمع  نآب  ندش و  ملاع  ندیمهف و  نید و  یئاسانش  تفگ : تسه  تیآ  رد  هک  ار  تمکح  ینعم  مدیسرپ  کلام  زا  تفگ : بهو  نب 
«« 45» لطابلا ّقحلا و  نیب  لصفلا  یه  ۀمکحلا  : » دناهتفگ تسا و  ربمغیپ  ّتنس  تمکح  تسا : هتفگ  یعفا  هحفص 187 ]  ] 76-74- یقرواپ -

ریخ و بجوـم  هکنیا  يارب  مدرم  زا  هتـسدکی  دـنهاوخیم و  تسا  ّقـح  هـکنیا  يارب  ار  ّقـح  مدرم  زا  هتـسد  کـی  رخف :  4529 مِـهیِّکَُزی - َو 
داجیا دنوش و  هدرمش  هزیکاپ  ّیکز و  ات  دنوشب  ّقح  راتساوخ  تهج  ود  هکنیا  زا  یکیب  یتسیاب  سپ  دننکیم . لوبق  تسا  یـشوخ  يهلیـسو 

اهنآ يارب  راـک  تبقاـع  زا  سرت  هدـعو و  دـنپ و  تمکح و  يردـقب  وا  هک : تـسا  ینعم  نیاـب  ربـمغیپ  يهلیـسوب  مدرم  رد  ّتیـصاخ  هـکنیا 
ار ّقح  مدرم  زا  هتسد  کی  رخف :  129 مِهیِّکَُزی - َو  دوشیم . دیلوت  اهنآ  رد  یگزیکاپ  تراهط و  ّقح و  یتسود  يوناث و  تلاح  ات  دـیوگیم 

یکیب یتسیاب  سپ  دننکیم . لوبق  تسا  یشوخ  يهلیـسو  ریخ و  بجوم  هکنیا  يارب  مدرم  زا  هتـسدکی  دنهاوخیم و  تسا  ّقح  هکنیا  يارب 
تسا ینعم  نیاب  ربمغیپ  يهلیسوب  مدرم  رد  ّتیصاخ  هکنیا  داجیا  دنوش و  هدرمش  هزیکاپ  ّیکز و  ات  دنوشب  ّقح  راتساوخ  تهج  ود  هکنیا  زا 

یگزیکاپ تراهط و  ّقح و  یتسود  يوناث و  تلاح  ات  دـیوگیم  اهنآ  يارب  راک  تبقاع  زا  سرت  هدـعو و  دـنپ و  تمکح و  يردـقب  وا  هک :
. دنکیم كاپ  رفک  يدیلپ  زا  ار  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  عمجم :  121-106- نآرق -104-102- یقرواپ . - دوشیم دیلوت  اهنآ  رد 

زیزع تسا : هتفگ  « 46 :» یلازغ  1469 ُمیِکَحلا - ُزیِزَعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  تسا . دنوادخ  زا  يرادربنامرف  صالخا و  ینعمب  هیکزت  هتفگ : سابع  نبإ 
رـصحنم ینعم  نیاب  زیزع  دشابن و  ناسآ  مه  نآ  ندرک  ادیپ  دشاب و  دایز  واب  جایتحا  دـشاب و  بایمک  دـشاب و  ّمهم  شزرا و  اب  هچنآ  ینعی 

ینعی ینیسح : ریـسفت   130 ُهَسفَن - َهِفَـس  نَم  اـّلِإ  َمیِهاربِإ  ِۀَِّلم  نَع  ُبَـغرَی  نَـم  َو   54-52- یقرواپ -36-1- نآرق . - تسا ناهج  يهدـننیرفآب 
 ] 69-1- نآرق . - تسا هدوب  درخیب  ای  تسا  هدرک  دوباـن  ار  دوخ  اـی  تسا  هدرک  راوخ  ار  دوخ  هک  رگم  ددرگیمنرب  میهاربا  نید  زا  یـسک 
ّنظ نسح  ینیبشوخ و  ینعمب  هلمج  هکنیا  رد  مالـسا  تفگ : ضایع  نب  لیـضف  فشک :  4732 َنوُِملـسُم - ُمتنَأ  َو  ّالِإ  َُّنتوُمَت  ا  هحفص 188 ]

-45-1- نآرق ««.. - 47» ّنّظلا هّللاب  نسحی  وه  ّالا و  مکدحا  ّنتومی  ال   » دومرف ربمغیپ  دـشاب و  ّقح  تمحرب  نیبشوخ  گرم  ماگنهب  هک  تسا 
« ّیصو  » نارگید دناهدناوخ و  داص  فیفخت  هزمه و  اب  یـصوا »  » هنیدم ماش و  مدرم  عمجم :  121 ُمیِهاربِإ - اِهب  یّصَو  َو   260-258- یقرواپ

هتفگ هیآ  رخآ  رد  تسا و  هدوب  میهاربا  ّتلم  نیدـب و  شرافـس  هک  تسا  هیاـنک  اـهب » : » فـشک  26-1- نآرق . - داص دـیدشت  اب  هزمهیب و 
ذِإ َءادَهُش  ُمتنُک  مَأ   125-107- نآرق . - دنشاب ناملسم  گرم  مد  ات  دیاب  تسا و  نامه  شرافـس  عوضوم  لصا  هک  َُّنتوُمَت » الَف   » تسا هدش 

خیبوت ار  اهنآ  هیآ  هکنیا  درک  ّتیصو  دوهی  نیدب  ار  دوخ  نادنزرف  گرم  ماگنه  رد  بوقعی  دنتفگ : دوهی  حوتفلا : وبا   133 َبوُقعَی - َرَضَح 
: نایبلا حور   1484 تَبَسَک - ام  اَهل  تَلَخ  دَق  ٌۀَّمُأ  َکِلت   42-1- نآرق !. - درک شرافس  نینچ  بوقعی  هک  دیدوب  اجنآ  امـش  رگم  هک  دنکیم 

مل هلمع  هب  أطبا  نم   » تسا هدومرف  ربمغیپ ص  دـنیوگیم : هکنانچ  تسا  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دـندرکیم . راختفا  ناشناردـپ  هب  دوهی 
ّیکز بسن  عفانب  سیل  حارقلا و  ءاملا  ۀلوبلا  لصا  || و  ّیلع  نم  کلاّصتاب  رخفت  -226-228 أ  یقرواپ -42-1- نآرق «« - 48» هبسن هب  عرسی 

ین زا  رکـش  دوش  هروغ  یم ز  تسین  نادنخ  راخ  لگ ز  رت  يور   || تسین  نادنچ  رابتعا  ار  لصا  هحفص 189 ] حابقلا [  هعئانص  هّسندی  ||  
هدـیقع و ره  سک  ره  هک  دـینکن  نارگید  راکب  دامتعا  دیـشابن و  دـّلقم  هک  تسا  هراشا  هیآ  تالیوأت : یقب  تسا  لصاح  لحن  زا  لـسع  ||  
: ام نخس  دینک . راک  نآ  رب  دینک و  ادیپ  نیقی  دوخ  دیـشاب و  تریـصب  اب  سپ  تسوا  دوخ  يارب  شاهجیتن  تسا  هدروآ  گنچب  لمع  ملع و 
ار اـهنآ  لّوا  تیآ  هس  دندرمـشیم  دوخ  رخاـفم  زا  ار  لیعامـسا  میهارباـب  باـستنا  دـندرکیم و  راـختفا  دوـخ  ناردـپب  زور  نآ  بارعا  - 1

داژن زا  يربمغیپ  هک  دـناهدرک  اعد  دـناهتخاس  ار  امـش  تفارـش  يهلیـسو  يهناخ  هکنیا  هک  امـش  راختفا  بجوم  ناردـپ  دـنکیم : يروآدای 
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تـسرپتب بارعا  هک  لیعامـسا  لآ  يا  صوـصخب  دـیتسه و  برع  یحیـسم و  يدوـهی و  همه  هک  میهاربا  لآ  يا  سپ  دتـسرفب  ناـتدوخ 
يارب اهنآ  هک  تسا  باتک  نامه  شنآرق  تسا و  اعد  نآ  يهجیتن  دّمحم  هکنیا  هک  دیـشابن  لفاغ  دوخ  ناردپ  نایاوشیپ و  ياعد  زا  دـیتسه 
ینعی اِنتَّیِّرُذ » نِم   » يهلمج تیآ 128  - 2 دیتسه . رتهتسیاش  وا  يوریپ  دینکیم  راختفا  لیعامسا  میهارباب و  هک  امـش  سپ  دناهدرک  اعد  امش 
نکمم يزیچ  دنشاب  هدیقع  کی  رکف و  کی  تسین  نکمم  دالوا  نادنزرف و  يهمه  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  هراشا  دیاش  ام  نادنزرف  زا  یضعب 
ینعمب کسنم  نوچ  انَکِسانَم » انِرَأ   » يهلمج تیآ 128  - 3 41-22- نآرق . - دنوش ادیپ  وا  لسن  رد  یقیال  دارفا  هک  تسا  هتساوخ  یندش  و 

زا شدوصقم  دیاش  دنکیم . دنیبیم و  قح  هار  زا  ار  یگدـنز  ياهراک  يهمه  تسا  ّقحب  يامنهار  هک  ربمغیپ  تسا و  تدابع  هار  هقیرط و 
رد - 4 41-22- نآرق . - هزور زامن و  ات  ندیباوخ  ندروخ و  زا  دنایامنب  وا  ادخ  هک  دشاب  يونعم  يّدام و  یگدـنز  ياههار  يهمه  کسانم 
اب ار  صقاون  نارگید و  بیاـعم  يروآداـی  ینعی  تسا  یفنم  يهقیرط  قیوشت ، کـیرحت و  لـئاسو  زا  یکی  دـنیوگیم  شرورپ  شزوـمآ و 

هجیتن نیاب  هحفـص 190 ]  ] 46-15- نآرق  - میهاربا قـباوس  يروآداـی  زا  سپ  رخآ  اـت  ِۀَِّلم » نَع  ُبَغرَی  نَـم  َو   » هیآ 130 رد  نتفگ . هیاـنک 
ناشناردـپ هچنآ  رد  رکف  یگداوناخ و  تیـصخش  نامه  هن  رگ  تسا و  يدرخیب  تهافـس و  يهناـشن  وا  نید  زا  ندـنادرگ  ور  هک  دـسریم 

مزال اهنآ  يوریپ  لقع  مکحب  سپ  دناهدوب  حلاص  هدیزگرب و  ینامدرم  اهنآ  اریز  تسا  یفاک  مالـسا  شریذـپ  يارب  دـناهتفگ  دناهتـساوخ و 
دندوبن لفاغ  نآ  زا  گرم  ماگنه  ات  هک  نیدب  هتـسبلد  دندوب و  رادربنامرف  دوخ  اهنآ  هک  تسا  بلطم  نیمه  يهلابند  زین  دعب  تایآ  و  تسا .

تسا نتفرگ  دنپ  يارب  ناگتشذگ  کین  لامعا  هک  دنکیم  يروآدای  رخآ  تیآ  رد  - 5 دندرکیم . يرادنیدب  شرافس  ار  دوخ  نادنزرف  و 
دوب دیابن  نارگید  دوسب  مشچ  زگره  دنربیم و  ناشدوخ  ار  دوخ  راک  دوس  دناهتـشذگ و  رد  اهنآ ، هک  ندش  رورغم  نآب  ندرک و  راختفا  هن 

. درب شیوخ  لمع  زا  دزم  یسک  ره  هک 

هیآ 135] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

زا اوُدَتهَت » : » تاغل ینعم   123-1- نآرق [ - 135  ] َنیِکِرـشُملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  َلب  ُلق  اوُدَـتهَت  يراصَن  َوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو 
میقتسم مالـسا و  نیدب  کّسمتم  نایدا و  رگید  زا  لیامتم  فرحنم و  ًافِینَح »  » 24-13- نآرق . - نتفر تسار  هارب  نتفای و  هار  ینعمب  ءادـتها 

. دیشاب تسار  هارب  ات  دیوش  یحیسم  يدوهی و  ناناملسم  امش  دنیوگ : نایحیـسم  نایدوهی و  همجرت :  11-1- نآرق . - دوخ نید  رد  دّحوم  و 
هحفـص دوبن [ . كرـشم  وا  تسا و  رانک  رب  یتسرپتب  كرـش و  ره  زا  هک  دیورگب  میهاربا  نیدـب  دـیاب  هکلب  وگب : ناشباوجب  دّـمحم  يا 

نایحیـسم زا  ياهدـع  فیـض و  نب  کـلام  فرـشا و  نب  بعک  اـیروص و  نب  هّللا  دـبع  تسا : هتفگ  ساـبع  نبإ  عـمجم : لوزن : تهج  [ 191
نید شریذپ  داهنشیپ  اهناملسمب  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  رترب  رتراوتـسا و  ام  نیئآ  دنتفگیم : کی  ره  دندرک و  وگتفگ  نیملـسم  اب  نارجن 
دوهی نید  تسار  هار  درک : ضرع  ربمغیپ  هب  ای  روص  نب  هّللا  دبع  تسا : هدش  تیاور  و  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  ناشباوج  رد  درکیم  ار  دوخ 
نخس دش . لزان  ترضح  نآ  یئامنهار  يارب  هیآ  هکنیا  دنتفگ  ار  نیمه  ترضح  نآب  نایحیسم  يوش و  راگتـسر  ات  ریذپب  ارنآ  مه  وت  تسا 
فینح  28-1- نآرق : - هک دناهتفگ  ناد - اتکی ، يوگ - اتکی ، ار  ام  ینعی  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   135 ًافِینَح - َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  نیرّسفم :
ریسفت «« 49» تخالا حاکن  میرحت  ناـتخلا و  ۀـّیفینحلا  نم  : » تفگ هداـتق  ار . راد  هلبق  ار و  هدرک  هنتخ  ار و  یجاـح  ار و  دّـحوم  تسا  یماـن 

نخان و و  « 50» براش نتفرگ  تسا و  هدرکن  راذگورف  ار  لمع  چیه  فینح  نید  تسا  هدرک  تیاور  رقاب ع  ماما  ترـضح  زا  هرارز  ناهرب :
ار ندرک  هنتخ  نخان و  .و  مالسا نید  ینعی  فینح  نید  هک  هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  مه  و  تسا . هداد  روتـسد  مه  ار  ندرک  هنتخ 
193-191- یقرواپ -62-60- یقرواپ . - مالسا نید  ینعی  فینح  نید  هک  هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  مه  و  تسا . هداد  روتـسد  مه 

دوب یلاخ  متقو  مدوب  دورمن  شتآ  رد  هک  زورنآ  تفگ : رتراگزاس ! دوب و  رتشوخ  زور  مادک  ار  وت  دندیسرپ  ار  لیلخ  تسا : هتـشون  فشک 
میهاربا نوچ  ««. 52 «» 3 «» 51» ادهعم ۀبابصلل  یبلق  ناک  ام  نکی  مل  ول  يّذلا  كدهعمل  ایقـس   » لوزعم قلخ  زا  کیدزن و  قحب  یفاص و  ملد  و 

ّبر اـقداص » تملـسا   » تفگ مدـنآ  دـمآ و  نوریب  صلاـخ  ناـحتما  يهروک  هحفـص 192 ]  ] 175-173- یقرواپ -172-170- یقرواپ  - زا
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: دنیوگیم ام :  189-146- نآرق «. - ًافِینَح َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف  : » تفگ دومرف و  يو  عابتا  زا  ار  یناهج  دیـشک و  يو  رب  تلخ  مقر  نیملاـعلا 
ربمغیپ صخـشب  هک  دندوب  هدش  هتخابلد  يروج  ماقم  ظفح  یبلطهاج و  يارب  اهناوخ  لیجنا  تاروت و  نآ  « 53» ّمصی یمعی و  یئیّشلا  ّبح  »

ار اهنآ  ینید  ماقم  نید و  ناینب  هرابکی  وزرآ  هکنیا  ربارب  رد  دنوش . اهنآ  وریپ  هک  دندرکیم  عمط  ترـضح  نآ  بتکم  ياه  هدـش  تیبرت  و 
هک میدرک  رایتخا  ار  میهاربا  امش  ردپ  اوشیپ و  نید  ام ، هک  َنیِکِرـشُملا » َنِم  َناک  ام   » هلمجب هداس  رایـسب  يهیانک  کی  اب  تسا  هدرک  ناریو 

ظفح یبلطهاج و  يارب  اهناوخ  لیجنا  تاروت و  نآ  . دیرادرب تسد  دوخ  نید  زا  مه  ناتدوخ  دیاب  دـیتسه و  كرـشم  امـش  دوبن و  كرـشم 
ربارب رد  دنوش . اهنآ  وریپ  هک  دندرکیم  عمط  ترضح  نآ  بتکم  ياه  هدش  تیبرت  ربمغیپ و  صخشب  هک  دندوب  هدش  هتخابلد  يروج  ماقم 

، ام هک  َنیِکِرـشُملا » َنِم  َناک  ام   » هلمجب هداس  رایـسب  يهیانک  کی  اب  تسا  هدرک  ناریو  ار  اهنآ  ینید  ماقم  نید و  ناینب  هرابکی  وزرآ  هکنیا 
. - دیرادرب تسد  دوخ  نید  زا  مه  ناتدوخ  دیاب  دیتسه و  كرشم  امش  دوبن و  كرشم  هک  میدرک  رایتخا  ار  میهاربا  امش  ردپ  اوشیپ و  نید 

384-354- نآرق -51-49- یقرواپ

ات 138] تایآ 136  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َِیتوُأ ام  َو  یـسیِع  َو  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابـسَألا  َو  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  یلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  انَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولُوق 
ٍقاقِش ِیف  مُه  امَّنِإَف  اوَّلََوت  نِإ  َو  اوَدَتها  ِدَقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  ام  ِلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف  [ 136  ] َنوُِملسُم َُهل  ُنَحن  َو  مُهنِم  ٍدَحَأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  مِهِّبَر ال  نِم  َنوُِّیبَّنلا 

: تاغل ینعم   535-1- نآرق [ - 138  ] َنوُِدباع َُهل  ُنَحن  َو  ًۀَغبِص  ِهّللا  َنِم  ُنَسحَأ  نَم  َو  ِهّللا  َۀَغبِـص  [ 137  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهّللا  ُمُهَکیِفکَیَسَف 
يهدام نید و  ّتلم و  روط و  روج و  ینعمب  َۀَغبِص » . » نتشاد ینمشد  ندوب و  گنج  رد  ٍقاقِش » . » هجیتن دنزرف و  ینعی  طبس  عمج  ِطابسَألا » »

دـندرک و دوخ  نیدـب  توـعد  اهیحیـسم  دوـهی و  هکنآ  زا  سپ  : ] همجرت  109-100- نآرق -66-57- نآرق -24-13- نآرق . - ندرک گـنر 
نامیا ادخب  ام  دیئوگب   136 هک ] تسا  ناناملسم  يهمهب  روتسد  يارب  هتفرگ و  ار  نآ  يهلابند  هیآ  هکنیا  رد  هحفص 193 ] دندینش [  باوج 

بوقعی نادـنزرف  طابـسا و  زا  هک  یناربمغیپ  بوقعی و  لیعمـسا و  میهارباـب و  هچ  ره  هدـش و  لزاـن  اـم  رب  نآرق  يهلیـسوب  هچ  ره  میراد و 
میناد و یمن  اهنآ  نایم  یئادج  تسا و  هدیسر  ناشراگدرورپ  زا  ناربمغیپ  هب  هچنآ  دناهداد و  یـسیع  یـسوم و  هب  هک  ار  هچنآ  زاب  دندوب و 

رگا دنوش و  راگتـسر  دنتـسار و  هارب  انامه  هک  دـندیورگب  دـیاهتفریذپ  امـش  هچنآب  ناشیا  رگا  سپ   137 میتسه . وا  رادربنامرف  میلـست و  اـم 
. اناد تسا و  اونـش  وا  هک  دنادرگب  امـش  زا  ناشرـش  ادخ  يدوزب  دنتـسه و  یگتـسد  ود  يهشیدناب  دندش  راگزاسان  امـش  اب  دندرک و  تشپ 

هکنیا دنتفگیم : دندرکیم و  نیگنر  یگنرب  ای  دـندرکیم و  وش  تسـش و  ار  دوخ  دـنزرف  يراصن  دوهی و  دـناهتفگ : عمجم : لوزن : تهج 
بناج زا  نّیعم  گنرب  ناناملسم  ام   138 همجرت : تسا . هدش  لزان  اعّدا  هکنیا  در  رد  تیآ 138  تسا . وا  تداعس  دنزرف و  یکاپ  يهلیـسو 
دشاب رتهب  تسا ] هدرک  نّیعم  اهنآ  يارب   ] ادخ هک  يوخ  گنر و  زا  ياهتفرگ  يوخ  هدش و  گنر  مادک  و  میشاب ] یتسرپاتکی  يوخ  و   ] ادخ
یبرعب ار  تاروت  دوهی  هک  تسا  لـقن  هریره  وـبا  زا  فـشک :  136 ِهّللِاب - اّنَمآ  اُولُوق  نیرّـسفم : نخـس  سب . میاهدنتـسرپ و  ار  وا  ام  هکنیا  اـب 

نینچ اهنآ  هب  بیذکت و  هن  دینک و  قیدصت  ار  اهنآ  هن  دومرف  ناناملـسم  هب  ربمغیپ  دندرکیم . ریـسفت  ناناملـسم  يارب  یبرعب  دندناوخیم و 
ینعمب لیئارسا  ینب  زا  طابسا  يهملک  دناهتشون : نیرّـسفم   136 ِطابسَألا - َو   261-243- نآرق -24-1- نآرق . - رخآ ات  ِهّللِاب » اّنَمآ   » دـیئوگب

هحفص  ] 12-1- نآرق  - نآ ندربماـن  تبـسانم  دـشاب و  هداز  دـنزرف  هک  تسا  هداون  ینعمب  تغل  رد  طبـس  لیعمـسا و  دـالوا  رد  تسا  هلیبق 
رقاب ع دّمحم  ماما  ترـضح  هک  ریدس  نب  نانح  زا  یـشاّیع  زا  تسا  هدرک  تیاور  نایبلا  عمجم  رد  هک : تسا  هکنیا  رفن  راهچ  زا  دـعب  [ 194

هبوت دـندش و  نامیـشپ  دوخ  ياهیدـب  زا  گرم  ماـگنه  رد  هک  دـندوب  اـهربمغیپ  طابـسا  هجیتن و  یلو  دـندوبن  ربمغیپ  بوقعی  دـالوا  دومرف :
نآب رظن  َِیتوُأ :» ام   » تسا هدش  هتفگ  هک  مالک  زرط  رییغت  رد  رخف :  136 خلا - یسیِع  َو  یسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  دنتفر . تداعس  اب  ایند  زا  دندرک و 

يریگهناهب يراصن  دوهی و  ات  یتسرپاتکی  يامنهار  تسا و  ّقح  ناشاهباتک  اهربمغیپ و  تسا و  دیحوت  جیورت  يارب  مالـسا  دننادب  هک  هدوب 
هچ دندیسرپ : يروث  نایفـس  زا  حوتفلا :  106-93- نآرق -31-1- نآرق . - میرادن يراک  امـش  نیدـب  میراد و  ینید  دوخ  زا  ام  هک  دـننک  هن 
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هل نحن  انیلا و  لزنا  ام  هّللاب و  تنمآ   » دـیوگب دنـسرپب  شنید  زا  نوچ  هک  یتقو  تفگ : تسناد ! ناملـسم  ار  یـسک  ناوتیم  هک  تسا  تقو 
مالسلا هیلع  لوسر  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   137 اوَدَـتها - ِدَـقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  ام  ِلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف   199-197- یقرواپ « - 1«54 «.» نوملسم

وا تسا . رگد  یـسیع  مکح  دنتفگ  زین  نایاسرت  دماین و  شوخ  ار  نادوهج  دیـسر  یـسیع  رکذب  دناوخ  نایاسرت  نادوهج و  رب  مّدقم ، تیآ 
دنراد نامیا  نایاسرت  نادوهج و  رگا  تفگ : داتـسرف و  ار  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادـخ  دوب . ادـخ  رـسپ  هکلب  دوبن  ناربمغیپ  رگید  وچ  يربمغیپ 

ُعیِمَّسلا َوُه  َو  ُهّللا  ُمُهَکیِفکَیَـسَف  ٍقاقِـش  ِیف  مُه  اـمَّنِإَف  اوَّلََوت  نِإ  َو   57-1- نآرق . - دناهتفای تسار  هار  دنايدتهم و  دـیراد  نامیا  امـش  هچنآب 
يارب دـب  ياهدـمآ  شیپ  راظتنا  ءوس و  ّتین  اب  هک  اهنآ  ینمـشد  لامکب  تسا  هراشا  نیفلاخم  فیـصوت  هکنیا  رد  يروباـشین :  137 ُمِیلَعلا -

رد هظیرق و  ینب  نتـشک  ربیخ و  گنج  رد  دش  افو  هدعو  نآب  هداد و  شیاسآ  يهدعو  دـنوادخ  تهج  هکنیا  زا  دنتـسه . ربمغیپ  نیملـسم و 
نآرق زاجعا  حیرـص  لیالد  اـهنیا  هک  هیزجب  نارجن  ياراـصن  ّتیموکحم  دوهی و  زا  ریـضن  هحفـص 195 ]  ] 102-1- نآرق  - ینب ندش  ردـب 
هکنیا تبسانم  رخف :  138 ًۀَغبِـص - ِهّللا  َنِم  ُنَسحَأ  نَم  َو  ِهّللا  َۀَغبِـص  دیـسر . هجیتنب  درک و  راودـیما  ار  مدرم  یحو  قیرط  زا  ربـمغیپ  و  تسا .

54-1- نآرق . - نیملـسم راـتفر  لاـمعا و  يهطـساوب  تسا  نشور  نآ  ریغ  ناملـسم و  تواـفت  هک  تسا  نآ  دـناهدیمان  ۀغبـص  ار  ادـخ  نید 
سپ صقان  نکمم و  تسا  يدوجوم  ناـسنا  هک  نوچ  نیملـسم  رد  دـنوادخ  داـهن  ترطف و  ینعی  هّللا  ۀغبـص  دـناهتفگ : یـضعب  يروباـشین :
لمع لغـش و  يهلابند  رد  جـیردتب  هک  تسا  نکمم  سپ  تسا  رادومن  سابل  هماج و  گنر  دـننام  شجاـیتحا ، ناـکما و  تهج  زا  وا  صقن 

ار وا  هک  تسا  هتسارآ  یگنرب  ار  دوخ  دنک  رتشیب  یگدنب  هدنب  نوچ  نایبلا : حور  ّقحب . لاّصتا  نامیا و  دح  ات  دربب  الاب  ار  دوخ  گنر  کین 
: نایبلا حور   138 َنوُِدباع - َُهل  ُنَحن  َو  تسا  افج  بآ  هیـس  زا  ناتـشز  گنر   || تسا  افـص  ّمخ  زا  کین  ياهگنر  يونثم : دهدیم . شیارآ 

دبع نب  لهـس  مّنهج . زا  سرت  يارب  هن  تشهبب و  قوش  يارب  هن  دننکیم  تدابع  ار  ادـخ  تفرعم  لها  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا 
زا یگنهرب 3 - زا  یگنسرگ 2 - زا  - 1 میمانب : دّبعتم  میناوتیمن  ار  وا  درک  یباتیب  راهظا  زیچ  راهچ  زا  سک  ره  تسا : هتفگ  يرتشوش  هّللا 

شیدـنوادخ ياضتقمب  دـنوادخ  تقو  ره  رد  هک  تسا  تقو  راهچ  طقف  هدـنب  يارب  تسا : هتفگ  ساـّبعلا  وبا  خیـش  يراوخ . زا  يرادان 4 -
- تیصعم ینامرفان و  تقو  يربنامرف 4 - تقو  يراتفرگ 3 - تقو  یشوخ 2 - تقو  - 1 27-1- نآرق : - دهاوخیم وا  زا  ار  یگدنب  يروج 

دوب روج  هکنیا  رگا  اضر . تسا و  ربصب  یگدنب  يراتفرگ  تقو  دوش . داش  ادخب  شلد  هک  تسا  ندرک  رکـشب  وا  یگدنب  یـشوخ  تقو  رد 
دیاب تسا و  يدنب  رس  مدباع  نم  هک  نتفگ  نابزب  تسا : هتفگ  يونثم  تسا  يربنامرف  یگدنب و  رد  هشیمه  تشاد و  دهاوخن  ینامرفان  تقو 

ناـمیا و هر  رد   || سک  تسا  هدرک  ناـیز  رگ  نم  مرفاـک  درک : ّتیدوبع  ياـعّدا  ناوتب  اـت  اهـشهاوخ  هحفـص 196 ] كرت [  درک و  دـهج 
اوه يا   || نابز  تفگ  زا  هن  نامیا  نک  هزات  دنخب  یقاب  نک  دهج  هزور  ود  کی   || دنبم  ار  رس  هکنیا  تسین  هتسکشرس  سفن  کی  تعاط 
هتفگ روهـشم  فراع  یطقـس  يرـس  تسین  هزاورد  نآ  لفق  زج  اوه  نیک   || تسین  هزات  ناـمیا  تسا  هزاـت  اوه  اـت  ناـهن  رد  هدرک  هزاـت  ار 
نیاب ات  متفگیم  نخـس  دادغب  عماج  دجـسم  رد  يزور  هک  رفن  کی  رگم  داتفین  مروتب  یـسک  مدـناسرت  ادـخ  زا  ار  مدرم  لاس  تسیب  تسا :

هک مدینش  تفگ : دیـسر و  نامالغ  ناراوس و  اب  یناوج  يزور  دنکیم . اناوت ، صخـش  ینامرفان  هک  یناوتان  زا  تسا  بجع  مدیـسر : هلمج 
ینامرفان يهدامآ  هشیمه  ار  دوخ  وا  هک  تسیک  دنوادخ  زا  رتیوق  یمدآ و  زا  رتفیعـض  متفگ : تسیچ ! تدوصقم  ياهتفگ  ياهلمج  نینچ 

هک تماـیق  زور  دوـمرف : ربـمغیپ ص  متفگ  تسا ! نیگنـس  مدرم  ّقـح  ریز  رد  مراـب  هک  تسا  یچ  هار  تـفگ : تـسیرگ و  ناوـج  نآ  دراد !
امب ار  ادخ  يوسب  هار  نونکا  تفگ  تسیرگ و  وا  تسا . ادخ  اب  امش  ّقح  دیوگیم : هکئالم  دنوش  ادخ  ناتـسود  زا  یتسود  رـس  رب  نایعّدم 
همه زا  یهاوخیم  ادخ  ناتـسود  هار  رگا  رادب و  هانگ  زا  تسد  رادـب و  هزور  ناوخب و  زامن  یهاوخیم  ار  نیدـصتقم  هار  رگا  متفگ : امنب .

ارم ادخ  تفگ  هک  مدید  شباوخ  رد  تسا  هدرم  هک  مدینش  لام  هاج و  كرت  زا  سپ  وا  باتشب  دنوادخ  تمدخب  رادرب و  تسد  اهیگتسبلد 
تحلصم هک  نید  نآ  دینادب : امش  دوخ  الّوا  هک  ناناملسم  يارب  تسا  يروتـسد  مّود  لّوا و  تیآ  - 1 ام : نخس  درک . تشهب  هب  باسحیب 

. دناهدرک يربهر  ار  مدرم  هار  کیب  هتـشاد و  فده  کی  همه  دّمحم  ات  نیدّـحوم  يهلـسلس  رـس  میهاربا  زا  تسا و  یتسرپاتکی  تسا  رـشب 
تداعـس نید و  اب  رگا  دوش  مولعم  امـش  يارب  ناشزار  ات  دـیئوگب  اهنآ  يارب  ار  قیاقح  دـینک و  هن  مهارف  نیفلاخم  يارب  هناهب  هک  نآ  رگید 
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یئادخ گنر  ینعی  ِهّللا » َۀَغبِـص   » زا دوصقم  - 2 درک . دهاوخ  رود  ادخ  ار  ناشرـش  هن  رگ  دش و  دـنهاوخ  قفاوم  امـش  اب  دنتـشاد  راک  رس و 
هک تساهترطف  نیرتهب  امش  ترطف  داهن و  هک  دشاب  مدرم  قیوشت  یئوجلد و  هحفص 197 ]  ] 428-411- نآرق  - تسا نکمم  نتفرگ  دوخب 

هناشن و تسا و  نتفر  قح  یپ  میلـست و  يهلیـسو  تدابع  نوچ  دینکیم  ادخ  تدابع  دـیاهدش و  ناملـسم  دـیاهدرک و  ادـیپ  ار  تداعـس  هار 
. تسا دیحوت  تمالع  یئادخ و  گنر 

ات 141] تایآ 139  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  َّنِإ  َنُولوُقَت  مَأ  [ 139  ] َنوُِصلُخم َُهل  ُنَحن  َو  مُُکلامعَأ  مَُکل  َو  اُنلامعَأ  اَنل  َو  مُکُّبَر  َو  اـنُّبَر  َوُه  َو  ِهّللا  ِیف  اـنَنوُّجاَُحت  َأ  لـُق 
اّمَع ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَم  َو  ِهّللا  َنِم  ُهَدنِع  ًةَداهَش  َمَتَک  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  ُهّللا  ِمَأ  ُمَلعَأ  ُمتنَأ  َأ  ُلق  يراصَن  َوأ  ًادوُه  اُوناک  َطابسَألا  َو  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ 

أ» - » تاغل ینعم   520-1- نآرق [ - 141  ] َنُولَمعَی اُوناک  اّمَع  َنُولَئُست  َو ال  ُمتبَسَک  ام  مَُکل  َو  تَبَسَک  ام  اَهل  تَلَخ  دَق  ٌۀَّمُأ  َکِلت  [ 140  ] َنُولَمعَت
یهت ياـج  ینعمب  ولخ  ردـصم  زا  تَلَخ » . » ینمـشد وـگتفگ و  ثحب و  ینعمب  هّجاـحم  ردـصم  زا  نوجاـحت » . » اـیآ ینعمب  یـشسرپ  فرح 
چیه دـنتفگیم : دوهی  - 1 دـناهتفگ : تاـیآ  هکنیا  لوزن  يارب  تـهج  دـنچ  عـمجم :  109-101- نآرق : - لوزن ببـس  نتـشذگرد  ندرک -

 ] میتسه مّدقم  میراد و  یمیدق  باتک  نید و  ام  دنتفگیم : - 2 دوب . دهاوخ  ام  زا  دشاب  یتسیاب  ربمغیپ  رگا  تسا و  هدوبن  برع  زا  يربمغیپ 
باوج يارب  اههیآ  هکنیا  تسا  ام  يارب  يرترب  تفارـش و  سپ  دـناهدوب  تسرپ  تب  بارعا  هکنیا  میتسه و  باتک  لها  اـم  - 3 هحفص 198 ]

مینکیم شتـسرپ  ام  هک  نامه  هکنیا  اب  دینکیم ! یتسرپ  ادـخ  دـیحوت و  رد  ثحب  ام  اب  ارچ  وگب : دّـمحم  يا   139 همجرت : دـش . لزان  اهنآ 
وا يارب  کیرـش  و   ] میتـسه یتـسار  صـالخا و  اـب  اـم  یلو  دیــسر  دـهاوخ  اـمب  ناممادـک  ره  راـک  دوـس  تـسا و  امــش  اـم و  راگدـیرفآ 
ای يدوـهی  دنتـسه  میهاربا  نادـنزرف  هک  لیئارـسا  ینب  طابـسا  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هک  دـینکیم  اـعّدا  ارچ   140 میسانشیمن .]
واب ادخ  يوس  زا  هک  ار  یقیاقح  یهاوگ  دنک  ناهن  هکنآ  دوب  راگ  متس - هچ  و  ادخ ! ای  دینادیم  رتهب  امش  وگب : دّمحم  يا  دندوب ! یحیـسم 

یمدرم اهنآ   141 دشابن . ربخیب  دینک  هچنآ  زا  ادـخ  و  یتسرپاتکیب ] يامنهار  دـندوب و  تسرپاتکی  ناگرزب  نآ  هک  دـیناد  امـش  هچ   ] دیـسر
. دندرک نانآ  هچنآ  زا  دنسرپن  ار  امش  دشاب و  ناتدوخ  راک  دوس  امش  يارب  دنرب و  نآ  دوس  دندرک  هچنآ  دناهتـشذگرد و  نونکا  هک  دندوب 
- نآرق ! - تسیچ صالخا  مدیسرپ  ربمغیپ ص  زا  تفگ : هفیذح  صالخا  ینعم  رد  حوتفلا : وبا   139 َنوُِصلُخم - َُهل  ُنَحن  َو  نیرّسفم : نخس 

ربمغیپ تفگ  يرافغ  رذ  وبأ  منکفایم . مهاوخب  سک  ره  لد  رد  هک  نم  ياـهزار  زا  تسا  يزار  صـالخا  تسا : هدومرف  ادـخ  دومرف   27-1
: تسا ثیدـح  هکنیا  بسانم  رعـش  هکنیا  دـشاب . هتـشادن  مدرم  زا  شیاتـس  راظتنا  دـنکب  ادـخ  يارب  هچنآ  رد  هک  تسا  نآ  صالخا  دومرف :

يارب بوـخ  لـمع  كرت  تسا : هـتفگ  ضاـیع  نـب  لیـضف  دـنکیم . تـب  يهدجـس  تـسا و  رفاـک   || دـنکیم  تواـفت  رگ  شّمذ  حدـم و 
مادک چیهب  هک  تسا  نآ  صالخا  تسا و  رفک  ادخب و  كرـش  مدرم  دیجمت  ندید و  روظنم  هب  نآب  مادـقا  تسا و  ایر  مدرم ، زا  يهظحالم 
نابزب نوچ  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  ینیب . هن  ار  نآ  ینکب  دوخ  هچنآ  هک  تسنآ  صالخا  تسا : هتفگ  میور  دـشابن . رظن  ود  هکنیا  زا 

هلمج هک  دناهتفگ : دهد . نوریب  دیحوت  يوب  ات  دینز  نآ  رد  هک  دـیاب  هحفص 199 ]  ] 67-45- نآرق  - صالخا شتآ  مُکُّبَر » َو  انُّبَر   » دیتفگ
شور نوچمه  لامعا  رد  صالخا  شور  صالخا . رگید  هس  يو . رهب  زا  ندرک  لمع  رگید  دوبعم . دوجوب  رارقا  یکی  تسا  زیچ  هس  عیارش 

َنُولوُقَت مَأ  دـشاب . باوثیب  ندـنک  ناج  صالخایب  لمع  دـشاب  تمیق  یب  یگنـس  گنر  توسکیب  رهوگ  کنانچ  رهوگ  رد  تسا  گنر 
نیرّـسفم اهیراق و  زین  بیاغ و  يهغیـصب  ای  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  باـطخ  يهغیـصب  اـت  اـب  نولوقت » . » هفوک ياـهیراق  عمجم :  140 خلا -

ایآ دوـشیم : نینچ  هجیتـن  شیپ و  تیآ  لّوا  يهزمه  ربارب  رد  ءاـی  ینعمب  تسا  هلداـعم  ما »  » دـنیوگیم ار  هیآ  هـکنیا  لّوا  رد  ما »  » يهـملک
دینک و اعّدا  دـیهاوخیم  ای   16-1- نآرق ! - تسا يراصن  دوهی و  نید  ّقح  نید  هک  دـینک  تابثا  دـینک و  ثحب  جاجتحا و  ام  اب  دـیناوتیم 
- ُهّللا ِمَأ  ُمَلعَأ  ُمتنَأ  َأ  ُلق  دـناهدوب ! یحیـسم  يدوهی و  دـناهتفریذپ و  ار  دوخ  زا  دـعب  لاس  رازه  نید  شنادـنزرف  میهاربا و  هک  دـینزب  تمهت 

هدوهیب ياـعّدا  هک  دـیتسه  رتاـناد  امـش  وـگب : دّـمحم  يا  ینعی  تسا  نیفلاـخم  شنزرـس  خـیبوت و  يارب  هلمج  هکنیا  يهزمه  عـمجم :  140
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: عمجم  140 خـلا - ُمَلظَأ  نَم  َو  تسا  هدرک  رادربـخ  تـقیقح  زا  ار  امـش  اـم و  فـلتخم  لـئاسوب  هـک  تـسا  رتملاـع  دـنوادخ  اـی  دـینکیم 
نینچ هجیتـن  تسا و  رگید  فرط  تاـبثا  فرط و  کـی  یفن  نآ  هجیتـن  هک  تسیراـکنا  ماهفتـسا  هلمج  لّوا  رد  نم » . » يهـملک دـنیوگیم :

- نآرق -38-1- نآرق . - تسا مدرم  نیرتراکمتـس  دادن  نآب  تداهـش  دیناشوپ و  ار  نآ  وا  دیـسر و  یـسکب  دنوادخ  زا  هک  یبلطم  دوشیم :
 ] 21-1- نآرق  - دـنامهفیم ار  دـب  يهدـعو  دـیدهت و  هنوگ  ره  هک  تسا  يراـتفگ  هلمج  هکنیا  رخف :  140 خـلا - ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَـم   295-279
زا راچان  دنامیمن  هدیـشوپ  وا  شبنج  نیرتکچوک  تسا و  رادربخ  شراکـشآ  ناهن و  زا  ادخ  هک  دـنک  رّوصت  سک  ره  نوچ  هحفص 200 ]

« خـلا ٌۀَّمُأ  َکِلت   » رخآ تیآ  - 1 ام : نخـس  دوشیمن . لـفاغ  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  دـنکیم و  دوخ  راـک  زا  تبظاوم  تسا و  ربخ  اـب  دوخ 
لآ اب  نخـس  يور  شیپ  تیآ  رد  هک : دشاب  هکنیا  دیاش  نآ  ندش  رّرکم  تهج  میتفگ و  میدـیمهف  هچنآ  ام  تسا و  هدـش  رارکت  هیآ  هکنیا 

ثحب و جاجل و  تهجیب  هک  تسا  رـشب  یئامنهار  لّوا  تیآ  - 2 تسا . هتـشذگ  نایداب  نینّیدتم  يهّیلک  اب  هیآ  هکنیا  تسا و  هدوب  بوقعی 
غورد تمهتب و  دیوش  راچان  دیشاب و  زجاع  نآ  تابثا  رد  هک  دینکن  یئاعّدا  دیـشابن و  شیدنا  جک  تسرپ و  هنهک  دینکن و  مدرم  اب  وگتفگ 
یمتس نآب  مادقا  هک  تشز  تسا  يراک  غورد ، یشوپ و  ّقح  رظن  زا  نوچ  نارگید  دوخب و  تسا  یمتس  تداهـش  نامتک  دیوش 3 - لّسوتم 

ناشدصاقم تفرشیپ  قوقحب و  هک  مدرمب  تسا  متس  ّقح  ندناشوپ  تداهش و  زا  يراد  دوخ  عامتجا  رظن  زا  هتشاد و  اور  دوخب  ناسنا  تسا 
هحفص 201] مّود [ ] ءزج   ] 39-24- نآرق . - تسا هدرکن  کموک 

ات 143] تایآ 142  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو [ 142  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  نَم  يِدهَی  ُبِرغَملا  َو  ُقِرـشَملا  ِهِّلل  ُلق  اهیَلَع  اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَلِبق  نَع  مُهّالَو  ام  ِساّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 
نَم َمَلعَِنل  ّالِإ  اهیَلَع  َتنُک  ِیتَّلا  َۀَـلبِقلا  اَنلَعَج  ام  َو  ًادیِهَـش  مُکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  مُکانلَعَج  َِکلذَـک 

ٌفُؤََرل ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِإ  مُکَنامیِإ  َعیُِـضِیل  ُهّللا  َناـک  اـم  َو  ُهّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  ّـالِإ  ًةَرِیبََکل  َتناـک  نِإ  َو  ِهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَقنَی  نَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی 
هنوراو نتشگرب و  ینعمب  بالقنا  ردصم  زا  ُِبلَقنَی » . » نتساوخ ینعمب  ۀئیشم  ردصم  زا  ُءاشَی -» : » تاغل ینعم   591-1- نآرق [ - 143  ] ٌمیِحَر
میهاربا نب  ّیلع  عمجم : لوزن : تهج   131-119- نآرق -69-57- نآرق -21-13- نآرق . - اپ يهنشاپ  ینعمب  بقع  نآ  درفم  ِهیَبِقَع » . » ندش

تیب هب  ور  زامنب  هنیدم  رد  هام  تفه  دناوخیم و  زامن  سدـقملا  تیب  هب  ور  ربمغیپ ص  هّکم  رد  تسا : هدرک  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا 
زامن ام  هلبقب  هراـبود  رگا  یتشگرب ! اـم  يهلبق  زا  ارچ  دـندرک : ضارتعا  عقوم  هکنیا  رد  دوهی  دـش . هبعک  هلبق  نآ  زا  سپ  دوب و و  سدـقملا 
زاـمن نآـب  ور  اـم  هک  هبعک  زا  وت  دـنتفگ : ربـمغیپ  هب  برع  نیکرـشم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  مینکیم . لوبق  يربـمغیپ  هب  ار  وت  اـم  یناوـخب 

یهاوخرب مه  ام  نیدب  يدوزب  سپ  یتشگرب  دوخ  ناردـپ  يهلبقب  نونکا  يدـناوخ و  زامن  سدـقملا  تیب  هب  يدـنادرگ و  ور  میدـناوخیم 
ارچ دنیوگب : درخیب  مدرم  يدوز  نیمهب   142 همجرت : دش . لزان  مدرم  ياهوگتفگ  هکنیا  باوج  نیملسم و  عالّطا  يارب  هیآ  هکنیا  تشگ .
هارب دهاوخب ، هدرک و  تشونرسب  ار  سک  ره  هک  تسا  ادخ  کلم  برغم  قرشم و  وگب : دّمحم  يا  دنتشگب ! دندوب  هک  ياهلبق  زا  ناناملسم 

هک دـندرک  هضراعم  لبج  نب  ذاعم  اب  دوهی  زا  رگید  يهدـع  بحرم و  عیبر و  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  هحفص 202 ] دنک [ . يربهر  تسار 
هاج دسح و  دنادیم  ار  هکنیا  دّمحم  امـش و  يهلبق  باتک و  نید و  زا  تسا  رتکیدزن  يورهنایم  لادتعاب و  ام  يهلبق  باتک و  شور و  نید و 

326-301- نآرق . - دـش لزان  راـتفگ  هکنیا  ّدر  يارب  مُکاـنلَعَج » َِکلذَـک  َو  - » تیآ 43 دریذـپب  ار  اـم  نید  هک  تـسا  نآ  زا  عناـم  شیبـلط 
و دشاب . امـش  هاوگ  ربمغیپ  دیـشاب و  نارگید  بوخ  ودب  هاوگ  ات  میدومن  نینایم  یمدرم  میدرک  يربهر  ار  امـش  هک  هنوگنیا  هب  143 همجرت :

ددرگیمرب دوخ  هار  زا  هکنآ  تسا و  ربمغیپ  وریپ  هکنآ  دشاب  رادومن  ات  میدرک  رّرقم  يور  نآ  زا  ام  يدوب  نآ  رب  وت  هک  هلبق  نآ  دّـمحم  يا 
هدنشخب و تسا  وا  هچ  دنک  دوبان  امـش  نامیا  دهاوخن  وا  هک  تسا  هدوب  ناشربهر  ادخ  هک  نانآ  رب  رگم  تسا  راوشد  هلبق  ندنادرگ  هّتبلا  و 

رگید تمسق  هلمج  هکنیا  اب  و  تسا . نیفلاخم  ياهثحب  يهلابند  عمجم :  143 ِساّنلا - َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس  نیرّسفم : نخس  نامدرمب . نابرهم 
هیآ هکنیا  هدبع :  37-1- نآرق . - درک دنهاوخ  يریگهدرخ  مه  امـش  يهلبقب  درخیب  مدرم  هکنیا  هک  دوشیم  یئوگـشیپ  اهنآ  تاضارتعا  زا 
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توافت رگید  ياهگنس  اب  تسین و  یتلیضف  ار  سدقملا  تیب  گنس  هک  دهدیم  حیضوت  مدرم  يارب  ار  نامیا  دعاوق  نید و  رارـسا  زا  یکی 
هک میداد  رارق  مدرم  يهلبق  طقف  اهگنس و  رگید  دننام  تسا  یگنس  دوسالا  رجح  تسین و  یتّیـصوصخ  ار  مارحلا  تیب  هبعک و  زین  و  درادن .

طارفا و يهنایم  طّسوتم  ّدح  تلادـع  هکنوچ  لداع  مدرم  ینعی  يروباشین :  143 ًاطَـسَو - ًۀَّمُأ  دنوش . روآيور  وس  کیب  تدابع  رد  یگمه 
هدش هحفص 203 ]  ] 15-1- نآرق  - هتفگ ناناملسم  شیاتـس  حدم و  يارب  هلمج  هکنیا  نوچ  تسا  هدوب  روظنم  ینعم  نیمه  تسا و  طیرفت 

رد ناشیا  لوق  هک  ار  نانیا  دناوخ  نآ  يارب  طسو  دناهتفگ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دنتـسه . لداع  قالخا و  زا  طّسوتم  ّدح  رد  هک  تسا 
ۀّما تفگ : یبلک  تسا : هتشون  وا  مه  و  نادوهج . لوق  نوچ  تسین  ریـصقت  ّدحب  و  حیـسم . رد  نایاسرت  لوق  نوچ  تسین  ّولغ  ّدحب  ناربمغیپ 

بوخ و ینعمب  طسو » : » هدـبع ریـصقت . مه  فارـسا و  مه  تسا  مومذـم  ود  ره  هکنآ  يارب  ریـصقت  ّولغ و  نیب  طسو  نید  لها  ینعی  اطـسو 
هکنیا دنتـسه و  قالخا  زا  طسوتم  ّدح  رد  نیملـسم  دـنامهفب : هک  تسا  نآ  يارب  ارایخ »  » ضوعب هملک  هکنیا  باختنا  هدـیزگرب و  راتخم و 

ّولغ و نید  رد  هن  هک  دنتسه  قالخا  رد  طّسوتم  نوچ  دنتسه  هدیزگرب  لداع و  یمدرم  ناناملسم  تسا : هلمج  دنچ  هکنیا  ياجب  هملک  کی 
143 خـلا - َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  تسا . هدرک  لیطعت  ار  دوخ  راک  تسا و  رانک  رب  اـهراک  زا  ادـخ  هک  دنـشابیم  دـقتعم  هن  دـنراد و  يور  هداـیز 

تسا ام  راک  رب  دهاش  ربمغیپ  سپ  میتسه . ام  دیهـش »  » يهملک زا  دوصقم  دومرف : یلع  تسا : هدش  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  زا  عمجم :
یهاوگ لـهاج و  یطارفا و  مدرم  رب  دوب  دـیهاوخ  ّقـحب  ناـهاوگ  امـش  ینعی  هدـبع :  20-1- نآرق . - میتسه مدرم  ياـهراک  رب  دـهاش  اـم  و 

هکنیا يهطـساوب  دوب  دیهاوخ  ولج  للم  همه  زا  دناهدرک و  تیانج  دوخ  ناج  نت و  رب  دناهدش و  نوریب  تسار  يهداج  زا  اهنآ  هک  دـیهدیم 
دیاهدش دنمهرهب  وا  يوریپ  زا  دیاهدوب و  وا  شورب  هک  تسا  امش  دهاش  مه  ربمغیپ  زین  دوخ و  لامعا  دیاقع و  رد  دیتسه  ور  هنایم  طّسوتم و 

هدرک لقن  رّـسفم  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  زا  حوتفلا : وبا   143 اهیَلَع - َتنُک  ِیتَّلا  َۀَـلبِقلا  اَنلَعَج  ام  َو  دـیاهتفر . وا  تیادـه  میقتـسم و  هار  رب  و 
هحفص  ] 48-1- نآرق  - لیدبت میدادـن  رارق  ام  دـهدیم : ینعم  روجنیا  دوشیم و  نشور  ینعم  هلمج  رد  لیوحت »  » يهملک ندوزفاب  هک  تسا 

میدنادرگن يدوب  هک  نآ  زا  ار  وت  ینعی  دشاب  سدقملا  تیب  دوصقم  رگا  فشک : خلا  هکنیا ..  يارب  رگم  يدوب  نآب  ور  وت  هک  ياهلبق  [ 204
ربمغیپ نوچ  نیرّـسفم : يهتفگ  يهصالخ   143 خـلا - َمَلعَِنل  ّالِإ  رگم . میدـنادرگن  یتسه  هک  نآـب  وت  يور  ینعی  دـشاب  هبعک  دوصقم  رگا  و 

نابز لد و  دش  ضوع  هلبق  نوچ  تسا  کیرـش  ام  اب  هلبق  رد  هک  دـندوب  تقوشوخ  دوهی  دـناوخیم  زامن  سدـقملا  تیب  هنیدـم و  رد  یتّدـم 
َنیِذَّلا  16-1- نآرق . - دوشیم مولعم  مدرم  رکف  زرط  لقع و  هجرد  نامیا و  يهزادـنا  هلبق  رییغت  روتـسد  هکنیا  اب  سپ  دـش ، ضوع  مه  اـهنآ 

زا ماش و  ءاّرق  زا  هنیدم و  ءاّرق  زا  یتعامج  جاّجح و  کیدزن  هب  میدمآ  هرصب  هب  ام  دیوگ : یبعش  تسا  هتـشون  حوتفلا : وبا   143 ُهّللا - يَدَه 
يولهپ رد  دندروایب و  یسرک  وا  يارب  ات  جاّجح  دومرفب  دمآرد . يرـصب  نسح  دنتـسشنب . دوخ  يهبترمب  سک  ره  راصنا  رجاهم و  نادنزرف 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ثیدح  هنایم  رد  هگنآ  درک  مامت  مارکا  ار  وا  درک و  واب  يور  هگنآ  دندناشنب . یـسرک  رب  ار  نسح  دنداهنب و  وا 

تشگ و شوماخ  هک  يرـصب  نسح  رگم  میدرکیم  وا  يأر  بیوصت  تدـعاسم و  وا  فوخ  زا  زین  ام  تفرگب و  ندرک  هیرخـس  وا  دـمآرد .
وا رد  وت  يار  تفگ  میوگ . ات  یهاوخ  هچ  تفگ  یئوگ  هچ  یلع  رد  دیعـس  ابا  اـی  تفگ : درک و  واـب  يور  جاّـجح  تفگیمن  نخـس  چـیه 
هک تسا  ناسک  نآ  زا  ّیلع  ُهّللا » يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  ّالِإ   » ات ِیتَّلا » َۀَـلبِقلا  اَنلَعَج  اـم  َو   » 25-1- نآرق : - دیوگیم یلاعت  يادـخ  تفگ : تسیچ !

ياج زا  هک  دـنام و  ياج  رب  هک  ات  هلبق  لیوحتب  ار  قلخ  درک  ناحتما  یلاعت  يادـخ  نوچ  تسا  ناـمیا  لـها  زا  تسا و  هدرک  تیادـه  ادـخ 
هدنامهف اهنآب  ینعی  هّللا » مهیدـه  : » نایبلا حور   82-42- نآرق -36-1- نآرق . - رخآ ات  دوب . ناـمیا  تیادـه و  رب  هک  دوب  ناـنآ  زا  وا  دوشب !
تعاطا رد  تداعس  هک  دناهدش  دقتعم  دنهد و  صیخـشت  ار  نآ  دنناوتن  هچرگا  دراد  یتحلـصم  هحفص 205 ] ادخ [  ياهروتـسد  هک : تسا 

رییغت زا  لبق  ياهّدع  هک  تسا  هدش  تیاکح  يدنواهن : نامحّرلا  ۀـحفن   143 مُکَنامیِإ - َعیُِضِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  تیصعم . رد  تواقـش  تسا و 
دیاش هک  دندش  تحاران  اهنیا  ناگدنام  زاب - دش  ضوع  هلبق  نوچ  نارگید  بزاع و  نب  ءآرب  هرارز و  نب  دعـس  هماما و  وبا  لثم  دندرم  هلبق 

! تسا هنوگچ  اهنیا  لاح  دندیـسرپ : ربمغیپ ص  زا  دـشاب . لطاب  سدـقملا  تیب  فرطب  ياهزامن  دنـشاب و  مورحم  هلبق  زامن و  زا  ام  ناگدرم 
هب هّتبلا  درک  راتفر  دوخ  فیلکت  هفیظوب و  سک  ره  دوخ و  ماـگنه  رد  تحلـصم  يارب  تسا  یفیلکت  زاـمن  ود  ره  هک  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا 
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تفأر و ینعم  زا  هدافتسا   143 ٌمیِحَر - ٌفُؤََرل  ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِإ   42-1- نآرق . - دنکیمن دوبان  ار  ناراکوکن  دزم  ادخ  هک  دسریم  نآ  يهجیتن 
هاوخ یّلک  روطب  تسا  ینابرهم  هب  تمحر  یلو  تسا  ینابرهم  ینعمب  ود  ره  تمحر  تفأر و  تسا : هتـشون  نیرحبلا  عمجم  رد  هک  تمحر 
تسا هدش  تفأر  مالعا  لّوا  تهج  هکنیا  زا  تسا  قحتـسمب  ینابرهم  طقف  تفأر  یلو  تحلـصم  يارب  قاقحتـسایب و  هاوخ  قاقحتـسا و  اب 
تیانع زا  مه  ّقحتـسم  ریغ  تسین و  هقیاضم  قلخب  ناسحا  رد  هک  دـنامهفب  اـت  تسا  هدـش  هتفگ  میحر »  » نآ زا  دـعب  تسا  فوءر  ادـخ  هک 
لوـعف نزو  رب  واو  تروـصب  عابـشا  اـب  یـضعب  عابــشا و  نودـب  فوءر »  » اـهیراق یــضعب  عـمجم :  44-1- نآرق . - دوـشیم دـنمهرهب  یلزا 

رد تسا  یّمهم  لصا  کی  بلطم  هکنیا  دناوخ . ار  فیرح  تسد  تسا : يروهشم  حالطصا  اههزرابم  تالماعم و  رد  ام : نخس  دناهدناوخ .
هحفـص تسا [ : هدرک  یئامنهار  بلطم  نیاب  ار  نیملـسم  هیآ  هکنیا  لّوا  رد  تسا . هدـنیآ  رطخ  عفد  يهشقن  رد  هشیمه  هک  رـشب  ءاقب  عزانت 

ضرتعم اهنآ  دـننام  دیـشاب و  رادربخ  دوخ  امـش  درک و  دـهاوخ  زارد  ار  اهنابز  هلبق  رییغت  هکنیا  یکیدزن  يهدـنیآ  رد  دیـشاب  رادـشه  [ 206
ره تسا و  ادخ  يوس  نآ  دینک  ور  اجک  رهب  تسا  لد  هلبق  هک  دـننکن  موکحم  شنزرـس و  ار  امـش  ات  دـینادب  مه  ار  اهنآ  باوج  دـیوشن و 

يِدهَی  » يهلمج و  درادـن . رثا  وا  رکف  رد  کچوک  تارییغت  هکنیا  دوریم و  تداعـس  فرطب  دـشاب  يور  تسار  تیادـه و  شداهن  هک  سک 
نوچ هن  دـیتسه  ربمغیپ  نامرفب  نوچ  تسا  هدرک  تیادـه  تسار  هارب  ار  ناناملـسم  امـش  ادـخ  هک  دـشاب  نیاب  هراشا  دـیاش  خـلا » ُءاـشَی  نَم 

سفّنلا مـلع  رد  - 2 14-12- تمرف « - 55» تآرم ناـهج   415-395- نآرق : - رعـش یماـج . لوـقب  قرـشم  برغمب و  يهتــسب  لد  نارگید 
یگنوگچ نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  وا  ّتیـصخش  شنم و  تسا  ناسنا  ياهـشهج  تاّرثأت و  بجوم  هک  تباث  ّصاوخ  زا  یکی  دـنیوگیم :

رد نوئلپان  « 56 :» دـنیوگیم دـننک . نآ  زا  لماک  يهدافتـسا  دـنناوتیم  کیرحت  جـییهت و  رییغت و  ای  طباور  داجیا  يارب  دارفا  اـهتّلم و  رد  نآ 
بجوم هک  هلمج  هکنیا  دـندوب  امـش  راـظتناب  زارد  ناـیلاس  مارها  هکنیا  تفگ  درک و  دوخ  نوـشقب  ور  دـید  ار  مارها  نوـچ  رـصمب  يهلمح 
قیوشت راک  لئاسو  زا  یکی  تیبرت  میلعت و  رد  دش . شتفرشیپ  يارب  ّمهم  يهلیسو  دوب  وا  نازابرس  تعاجـش  رورغ و  ّتیـصخش و  کیرحت 

ّتیـصخش ًادیِهَـش » مُکیَلَع   » ات مُکانلَعَج » َِکلذَک   » 12-10- یقرواپ : - هداـس يهلمج  هس  اـب  رـشب  تیبرت  يارب  تسا  یباـتک  هک  نآرق  تسا 
لماک دّحوم  هک  دیتسه  يرـشب  قالخا  رکف و  رد  طیرفت  طارفا و  زا  لصاف  ّدـح  رد  امـش  هک  قیوشت : کی  اب  هدرک و  کیرحت  ار  نیملـسم 

-23-1- نآرق . - تسا هدرک  مظنم  بظاوـم و  ار  اـهنآ  هشیمه  يارب  دازآ . ملاـس و  يهشیدـنا  دـیراد و  تّقـشم  زا  رود  یفئاـظو  دـیتسه و 
تعاطا و سح  ّطقف  هلبق  رییغت  هک  دنکیم  هّجوتم  ار  نیملـسم  وگتفگ  هکنیا  يهلابند  رد  َۀَـلبِقلا » اَنلَعَج  ام  َو   » تیآ 143 - 3 49-29- نآرق

یتسود هک  دـیداد  ناشن  نانمـشدب  امـش  دومن و  کیرح  هحفـص 207 ]  ] 40-14- نآرق  - شیامزآ ناتدوخ  ياوشیپ  زا  ار  امـش  يربناـمرف 
«57» هلبق رییغت  ماگنه  نوچ  تسا  حضاو  یبوخب  نیملسم  زور  نآ  لمع  زا  بلاطم  هکنیا  تسین . هتـسیاش  یّقرتم  ّتلم  کی  زا  ناردپ  شور 

يهلبق مدنامه  اهنآ  درک  ضوع  ار  هلبق  زامن  رد  ربمغیپ  دیـسر  ربخ  اهنآب  هک  دندوب  هدناوخ  رـصع  زامن  زا  تعکر  ود  ياهّدـع  يدجـسم  رد 
نامیا يربنامرف و  لامک  دوخ  هکنیا  دش و  ياهلبق » ود   » هب روهشم  دجـسم  نآ  دندناوخ و  هبعک  فرطب  تعکر  ود  دندرک و  ضوع  ار  دوخ 

اهر ار  دوخ  يهتفر  هار  هک  نآ  زا  تسا  هیاـنک  ددرگیمرب  دوـخ  ياـپ  ود  يهنـشاپ  يور  ینعی  ِهیَبـِقَع » یلَع  ُِبلَقنَی   » يهلمج - 4 دناسریم . ار 
ياهّدع يدجسم  رد  . داد ربخ  نآ  زا  هیآ  دندرک و  ضارتعا  دندش و  یـضاران  هلبق  رییغت  زا  هک  تسا  مدرم  نآ  دوصقم  ددرگیمرب و  هدرک و 
دندرک ضوع  ار  دوخ  يهلبق  مدنامه  اهنآ  درک  ضوع  ار  هلبق  زامن  رد  ربمغیپ  دیسر  ربخ  اهنآب  هک  دندوب  هدناوخ  رـصع  زامن  زا  تعکر  ود 

-4 دـناسریم . ار  ناـمیا  يربناـمرف و  لاـمک  دوـخ  هکنیا  دـش و  ياهلبق » ود   » هب روهـشم  دجـسم  نآ  دـندناوخ و  هبعک  فرطب  تـعکر  ود  و 
ددرگیمرب هدرک و  اهر  ار  دوخ  يهتفر  هار  هک  نآ  زا  تسا  هیانک  ددرگیمرب  دوخ  ياـپ  ود  يهنـشاپ  يور  ینعی  ِهیَبِقَع » یلَع  ُِبلَقنَی   » يهلمج

-492- نآرق -192-190- یقرواـپ . - داد ربخ  نآ  زا  هیآ  دـندرک و  ضارتـعا  دـندش و  یـضاران  هلبق  رییغت  زا  هک  تسا  مدرم  نآ  دوصقم  و 
521

ات 147] تایآ 144  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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َّنِإ َو  ُهَرطَش  مُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  ام  ُثیَح  َو  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  َرطَش  َکَهجَو  ِّلَوَف  اهاضَرت  ًۀَلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَق 
اوُِعبَت ام  ٍۀَـیآ  ِّلُِکب  َباـتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َتیَتَأ  ِنَئل  َو  [ 144  ] َنُولَمعَی اّمَع  ٍلـِفاِغب  ُهّللا  اَـم  َو  مِهِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَلعََیل  َباـتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

َنیِِملاّظلا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَعب  نِم  مُهَءاوهَأ  َتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  ٍضَعب  َۀَـلِبق  ٍِعباِتب  مُهُـضَعب  ام  َو  مُهَتَلِبق  ٍِعباـِتب  َتنَأ  اـم  َو  َکَـتَلِبق 
الَف َکِّبَر  نِم  ُّقَـحلا  [ 146  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  َّقَحلا  َنوُُمتکََیل  مُهنِم  ًاـقیِرَف  َّنِإ  َو  مُهَءاـنبَأ  َنُوفِرعَی  اـمَک  ُهَنُوفِرعَی  َباـتِکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنیِذَّلا  [ 145]
. - ندـنادرگرب َبُّلَقَت » . » ندـید ینعمب  تیؤر  ردـصم  زا  يَرن » : » تاغل ینعم  هحفص 208 ]  ] 805-1- نآرق [ - 147  ] َنیِرَتـمُملا َنِم  َّنَنوُکَت 

-8-1- نآرق . - ندوب لد  ود  ندرک و  ّکـش  ءارتما  ردـصم  زا  َنیِرَتـمُملا » . » بناـج فصن و  ءزج و  َرطَـش »  » 63-51- نآرق -20-13- نآرق
ياهّدع دناوخیم  زامن  سدـقملا  تیب  هب  ور  هنیدـم  رد  ربمغیپ ص  هک  تقو  نآ  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  عمجم : لوزن : تهج   44-29- نآرق
نادوهج تسا : هتفگ  دـهاجم  تخومآ . ار  هلبق  اـم  زا  دـناوخب  دـیاب  فرط  مادـکب  زاـمن  تسیچ و  هلبق  تسنادیمن  دّـمحم  دـنتفگ : دوـهج 

ام يهلبقب  ور  زامن  رد  دّمحم  ارچ  سپ  تسا  دب  ام  نید  رگا  تسا و  یکی  ام  اب  وا  يهلبق  ارچ  تسا  ام  نید  زا  ریغ  دّمحم  نید  رگا  دـنتفگ :
يارب صوصخم  يهطبار  نآ  تقو  هچ  هک  دوب  رظتنم  هتـسویپ  دومرفیم و  يرابدرب  دربیم و  جـنر  اهوگتفگ  هکنیا  زا  ربمغیپ ص  دـنکیم !

نامـسآب دوب و  تحاراـن  ترـضح  نآ  یبـش  حوتفلا : وبا  دـننایامنب . واـب  ار  شفیرـش  رطاـخ  شیاـسآ  هار  دوش و  رارقرب  تالکـشم  فـشک 
زامن زا  هحفص 209 ] تعکر [  ود  ندناوخ  زا  دعب  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  هک  دوب  راظتنا  رد  رهظ  ات  زور  دیـشکیم و  راظتنا  تسیرگنیم و 

هارب مشچ  نامـسآب و  يور  ار  وت  اـم   144 همجرت : درک . هبعک  بناـجب  ور  سدـقملا  تیب  زا  بجر  هاـم  يهمین  اـی  مجنپ  هبنـشود  زور  رهظ 
امش ناناملسم  يا  و  نک . مارحلا  دجسم  يوسب  زامن  رد  دوخ  يور  وت  نونکا  دشاب . تدنـسپ  هک  مینکیم  وس  نآب  ار  وت  يهلبق  سپ  میدید 

يزور ره  دّمحم  دندرک : ضارتعا  دوهی  حوتفلا : وبا  تیآ : تیقب  لوزن  تهج  دینک . مارحلا  دجسم  هب  يور  زامن  رد  دیشاب  اجک  ره  رد  مه 
َباـتِکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  هلمج  هکنیا  دـنکیمن  راـک  یناـسفن  شهاوـخ  لـیمب و  وا  هک  دنتـسنادیم  دوـخ  هکنآ  اـب  دـناوخیم  زاـمن  یفرطب 

تسا ّقح  مالسا  نید  دننادیم  دنراد  ینامـسآ  باتک  هک  دوهی   144 همجرت :  208-156- نآرق . - تسا اهنآ  باوج  هب  هراشا  خـلا  َنوُمَلعََیل 
دّمحم رگا  دـنتفگ  دوهی  دـناهدرک : لقن  حوتفلا : وبا  لوزن : ببـس  تسین . امـش  راک  زا  لفاغ  زین  ادـخ  ناـشراگدرورپ و  يوس  زا  تسرد  و 

هدش هتفگ  رخآ  ات  َتیَتَأ » ِنَئل  َو   » تیآ 145 تارکاذم  هکنیا  باوج  رد  میریذپیم . ار  وا  نخس  دشاب  هتشاد  ياهزجعم  شیپ  ناربمغیپ  دننام 
وت دنریذپیمن و  ار  وت  يهلبق  اهنآ  يروایب  یحیـسم  دوهی و  يارب  هزجعم  تیآ و  هچ  ره  دّـمحم  يا   145 180-160- نآرق : - همجرت تسا 

مدرم هکنیا  وریپ  دوشیم  وتب  هک  ماهلا  ملع و  هکنیا  اب  رگا  دنتـسین و  يرگید  يهلبقب  میلـست  ناشکیچیه  یناوخن و  زامن  اـهنآ  يهلبقب  مه 
دنتفر و شردارب  رسای  وبا  بطخا و  نب  ییح  دومرف  ترجه  هنیدمب  ربمغیپ  نوچ  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  یـشاب . ناراکمتـس  زا  هّتبلا  يوش 
هک تسا  هداتـسرف  یـسومب  ار  تاروت  هکنآب  دـنگوس  تفگ : تسا ! نامه  ایآ  دیـسرپ : شردارب  زا  رـسای  وبا  دنتخانـش . دـندید و  ار  ربمغیپ 

دبعب تسا : هدرک  هحفـص 210 ] حوتفلا [  وبا  زین  و  ماهدـنز . هک  هاگنآ  ات  ینمـشد  تفگ : یتسه ! روطچ  وا  اب  تلد  رد  دیـسرپ  تسا . نامه 
: دنیوگیم حوتفلا  وبا  يربط و  لثم  نیرّـسفم   5844 اهاضَرت - ًۀَلِبق  «58» مُهَءانبَأ َنُوفِرعَی  امَک  ُهَنُوفِرعَی   » تسا نآرق  رد  دـنتفگ : مالـس  نب  هّللا 
ار نآ  ربمغیپ  دراد  صوصخم  يهقالع  هبعکب  برع  نوچ  هکنآ  رگید  تسا و  هدـش  هتفگ  روط  هکنیا  دوب  تحلـصم  قباطم  وا  ياضر  نوچ 
: دنیوگیم حوتفلا  وبا  يربط و  لثم  نیرّسفم   144 اهاضَرت - ًۀَلب  .ِ دنوش مالساب  لیامتم  رتشیب  ات  دشاب  اجنآ  هلبق  هک  دوب  تحلصم  هچ  دیدنسپ .
ار نآ  ربمغیپ  دراد  صوصخم  يهقالع  هبعکب  برع  نوچ  هکنآ  رگید  تسا و  هدـش  هتفگ  روط  هکنیا  دوب  تحلـصم  قباطم  وا  ياضر  نوچ 
َو  127-113- نآرق -112-110- یقرواپ -109-66- نآرق . - دنوش مالساب  لیامتم  رتشیب  ات  دشاب  اجنآ  هلبق  هک  دوب  تحلـصم  هچ  دیدنـسپ .

سدقملا تیبب  يور  ام  دمآ  هلبق  تیآ  نوچ  دیوگ : بزاع  نب  ءاربلا  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   144 ُهَرطَش - مُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  ام  ُثیَح 
میدوب زامن  رد  ام  دـیوگ : ربخ  يوار  میدرک و  هبعکب  يور  میدـیدرگرب و  زین  ام  دـیدرگرب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  میدوب  عوکر  رد  میتشاد و 

يور دینادرگرب و  سدـقملا  تیب  زا  يور  هک  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  لوسر  هک  دـیرآ  هبعکب  يور  هک  دـنلب  زاوآب  تفگ  دـمآ و  رد  يدرم 
نادرم و زا  هنیدـم  لها  يهمه  ات  درک  ادـن  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  لوسر  يدانم  نآ  زا  سپ  میتفرگ و  رـس  زا  ار  زاـمن  نآ  میدرک و  هبعکب 
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دجـسم بناجب  يور  دیـشاب  اجک  ره  هنیدـم  رب  تسین  روصقم  مکح  هکنیا  تفگ  یلاعت  ّقح  هگنآ  دـندروآ  هبعک  اب  يور  دندینـشب و  نانز 
ناـهج نیم  هحفـص 211 ] يهمه [  فـیلکت  مّود  تمـسق  تـسا و  هنیدـم  مدرم  ربـمغیپ و  يارب  لّوا  تمـسق  عـمجم :  51-1- نآرق . - دیرآ

هک دننادیم  دوهی  ینعی  تسا  ربمغیپ  ُهَّنَأ » . » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   144 ُّقَحلا - ُهَّنَأ  َنوُمَلعََیل   22-20- یقرواپ «. - 59» تسا
هکنیا هک  دـندوب  هدـناوخ  تسا و  ّقح  رییغت  هکنیا  دـننادیم  اهنآ  هک  تسا  هلبق  رییغت  دوصقم  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  تسا و  ّقح  رب  ربمغیپ 

ار نیفلاـخم  هلمج  هکنیا  دـنیوگیم  عمجم :  145 مُهَتَلِبق - ٍِعباـِتب  َتنَأ  اـم  َو   90-80- نآرق -31-1- نآرق . - دوشیم ضوع  شاهلبق  ربـمغیپ 
: عمجم  145 ٍضَعب - َۀَـلِبق  ٍِعباِتب  مُهُـضَعب  ام  َو   34-1- نآرق . - دوش قفاوم  اهنآ  اـب  دـنک و  ضوع  ار  هلبق  هدـنیآ  رد  ربمغیپ  هک  درک  سویأـم 
- نآرق . - دنوشیمن دوهی  وریپ  اهیحیسم  مه  و  دنریذپیمن . ار  يراصن  يهلبق  دننکیمن و  اهر  ار  سدقملا  تیب  دوهی  هک  تسا  نآ  دوصقم 
زا دعب  وا  درک . عارتخا  سیسق » سلوب   » ار هلبق  هکنیا  دوشیم . رادومن  دیـشروخ  هک  اجنآ  تسا و  قرـشم  اهیحیـسم  يهلبق  يواطنط :  40-1

دنکیم غالبا  مدرمب  ار  نم  مالس  زور  ره  وا  هکنوچ  مرادیم  تسود  ار  دیشروخ  تفگ  نمب  مدید  ار  ترضح  نآ  تفگ  حیـسم  ترـضح 
هکنیا حوتفلا : وبا   145 مُهَءاوهَأ - َتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  دندرک . يوریپ  وا  زا  اهیحیـسم  هک  دوب  هکنیا  دـننک . نآب  يور  زامنب  وگب : نم  ناوریپ  هب  وت 

. دنوش کیدزن  مالساب  دننک و  ادیپ  نید  رد  یعمط  ناشیا  هک  دوش  یتقفاوم  نادوهج  اب  ات  دسر  يروتـسد  هک  تشذگ  ربمغیپ  لد  رد  وزرآ 
الَف هحفص 212 ]  ] 33-1- نآرق . - دش دنهاوخن  کیدزن  مالـساب  زگره  دنیوگیم و  غورد  هک  دـش  هتفگ  ربمغیپ  يوزرآ  هکنیا  باوج  رد 

اج رب  اپ  ناشنامیا  هک  دنتسه  مدرم  زا  هدع  نآ  دوصقم  اّما  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  هلمج  هکنیا  رد  هدبع :  137 َنیِرَتمُملا - َنِم  َّنَنوُکَت 
مدرم رد  تافارحنا  هکنیا  ینامز  ره  رد  هکناـنچ  دـنروخب  لوگ  دوهی  نارگهلیح - راـتفگب  هک  تسه  هکنیا  ناـکما  تسا و  هدـشن  خـسار  و 

زا هکنانچ  تسا  هدوب  یناگمه  ّصاخ  لیم  کی  تدابع  ماگنه  رد  ندـب  لد و  هّجوت  ّلحم  هلبق و  اـم : نخـس   36-1- نآرق . - دوشیم هدید 
لامک هکیئاهنآ  مینیبیم  تسا . هتـشاد  ياج  لیم  هکنیا  مدرم  نآ  داهن  رد  هزادـنا  هچ  ات  دوشیم  مولعم  یبوخب  هتـشذگ  تیاور  دـنچ  لقن 
لامک زین  هلبقب و  يهقالع  لامک  لمع  هکنیا  دـننکیم . ضوع  ار  دوخ  يهلبق  زامن  لاح  رد  دـسریم  هیمـالعا  اـت  دناهتـشاد  ربمغیپ  هب  ناـمیا 

هک سیـسق  سلوب  لوعجم  يهلبقب  اهیحیـسم  میلـست  ای  نآ  لیدـبت  هلبق و  يارب  دوهی  يهزرابم  زین  دـناسریم و  ار  ربمغیپ  زا  اهنآ  يربناـمرف 
درادـن یتّیـصوصخ  یّلک  روطب  دوخ  هلبق  هک  دـنکیم  هّجوتم  ار  مدرم  تایآ  هکنیا  هلبقب . تسا  مدرم  یگتـسبلد  تیاهن  يهناشن  همه  اهنیا 

هدیمهف و هک  دنتـسه  لباقان  نامدرم  امـش  نیفلاخم  تسا و  تحلـصم  نیع  دهدیم  نامرف  هچنآ  هک  تسا  ربمغیپ  تعباتم  رد  تداعـس  هکلب 
. دیوشن فرحنم  دوخ  میقتسم  هار  زا  دینکن و  اهنآ  يوریپ  امش  دنوشیم . ّقح  رکنم  هتسناد 

ات 152] تایآ 148  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َتجَرَخ ُثیَح  نِم  َو  [ 148  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهّللا  ُمُِکب  ِتأَی  اُونوُکَت  ام  َنیَأ  ِتاریَخلا  اوُِقبَتـساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَـهجِو  ٍّلُِکل  َو 
َرطَـش َکَـهجَو  ِّلَوَف  َتجَرَخ  ُثیَح  نِم  َو  [ 149  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍلـِفاِغب  ُهّللا  اَـم  َو  َکِّبَر  نِم  ُّقَحَلل  ُهَّنِإ  َو  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َرطَـش  َکَـهجَو  ِّلَوَف 

َو ِینوَشخا  َو  مُهوَشَخت  الَف  مُهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ٌۀَّجُح  مُکیَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  ُهَرطَـش  مُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  اـم  ُثیَح  َو  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا 
َو َۀَمکِحلا  َو  َباتِکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  مُکیِّکَُزی  َو  اِنتایآ  مُکیَلَع  اُولتَی  مُکنِم  ًالوُسَر  مُکِیف  انلَـسرَأ  امَک  [ 150  ] َنوُدَتهَت مُکَّلََعل  َو  مُکیَلَع  ِیتَمِعن  َِّمتُِأل 
: تاغل ینعم  هحفص 213 ]  ] 850-1- نآرق [ - 152  ] ِنوُرُفکَت َو ال  ِیل  اوُرُکشا  َو  مُکرُکذَأ  ِینوُرُکذاَف  [ 151  ] َنوُمَلعَت اُونوُکَت  َمل  ام  مُکُمِّلَُعی 
- ندرک دایز  نداد - ّومن  ینعمب  هیکزت  ردصم  زا  یکزی » . » دـشابیم هّجوت  ّلحم  دـننکیم و  نآب  دوخ  يور  هچنآ  هیحان - بناج - ٌۀَـهجِو » »

راـک يوسب  امـش  سپ  دـنک . يوس  نآـب  دوخ  يور  هک  دراد  یئوسب  لد  یـسک  ره   148 همجرت :  22-13- نآرق . - ندرک حالـصا  كاپ و 
رهب دّمحم  يا   149 تسا . زیچ  همه  رب  ياناوت  وا  هچ  دنک  مهارف  ياجکیب  ناتیگمه  ادخ  دیشاب  اجک  رهب  هک  دیود  ولج  رگیدکی  بوخ ز 

. دشابن ربخیب  دـننک  هچنآ  زا  وا  وت و  راگدرورپ  زا  تسرد  تسا  يراک  هک  نک  مارحلا  دجـسم  يوسب  دوخ  يور  زامن  رد  یـشاب  هک  اجک 
دجسمب زامن  رد  دوخ  يور  دیشاب  اجک  رهب  ناناملسم  امـش  150 و  نک . مارحلا  دجـسمب  يور  زین  يدـش  نورب  اجک  رهب  دوخ ] نطو  زا  [و 
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میهاربا يهلبق  دـیناوخیم و  زامن  دوهی  يهلبقب  هک  [ ] هحفص 214 دنرادنپن [  موکحم  ار  امـش  دشابن و  زارد  امـشب  مدرم  نابز  ات  دینک  مارحلا 
هّتبلا هک  دیسرتب  نم  دیسرتن و ز  مدرم  سپ ز  نیدیب ] دوهی  شیرق و  نارفاک  وچ  زارد  نابز  دنیوخ و  دب  هک   ] ناراکمتـس رگم  دیدرک ] اهر 

هک میداتـسرف  ناتيارب  يربمغیپ  ناتدوخ  زا  هکنانچ  151 دیور . تسار  هارب  هک  دیـشاب  راودیما  منک و  مامت  امـش  رب  دوخ  تمعن  یـشوخ و 
شیپ نیز  هچنآ  مه  دزومآیم و  امـشب  شناد  باتک و  دیامنیم و  كاپ  يدیلپ  ره  دنکیم و ز  تیبرت  ار  امـش  دناوخیم و  ناتيارب  ّقح  تایآ 
نخـس دیـشابن . ساپـسان  دـینکن و  نارفک  دـیرادب و  نم  تمعن  ساپ  مشاب و  امـش  داـیب  اـت  دیـشاب  نم  داـیب  سپ   152 دـیدوب . ربـخیب  نآ  زا 

تسا و هدـش  لقن  فلا  اب  اهالوم »  » رقاب ماما  زا  و  تسا . هدـناوخ  مال  رـسک  اب  اهّیلوم »  » رماـع نبإ  عمجم :  148 اهیِّلَُوم - َوُه  ٌۀَهجِو  نیرّـسفم :
ور نآب  هک  تسیا  هلبق  یمدرم  ره  يارب  تسا : هتفگ  هداتق  دناهتسبلد . نآب  هک  تسا  ینید  یمدرم  ره  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح 

اهّیلوم وه  ۀلبق  ّلکل  و  . » تسا هدوب  روج  هکنیا  هیآ  هک  تسا : هدـش  لقن  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  فحـصم  زا  حوتفلا : وبا   23-1- نآرق . - دننکیم
يور زا  تسا : هتـشون  فشک  اهّیلوم .» وه  ۀلبق  انلعج  ّلکل  و   » تسا هدوب  روج  هکنیا  هک  تسا  هدش  لقن  دوعـسم  نبإ  فحـصم  زا  و  ههجو »

یتسودـب دـنتخاسیم و  ارـالد  ار  دوخ  اـم  زا  دورف  دـنتفرگ و  فلا  يریغ  اـب  اـم  نودـب  دـنتفاترب و  يور  اـم  زا  یموق  ره  دـیوگیم : تراـشا 
تنس تعباتم  رد  ات  تسا  ام  نود  هچ  ره  زا  دیریگ  ورف  دوخ  يهدید  دیاهدرک  ام  یتسود  يوعد  دیتقیرط و  نادرمناوج  هک  امش  دندیدنسپ 
نانچ قشع  هرب  قشاع  دـیارگن  دوخ  رای  نودـب  هک  هب  نآ   || دـیاسرف  ناـج  قشع  هارب  هک  يدرم  رعـش : دیـشاب . تسار  یفطـصم  تریـس  و 

زا زگره  ات  دـنزورفارب  يو  هار  رد  ّقح  یتسود  عمـش  دـیآ  تسرد  تعباتم  هکنیا  رد  هک  ره  دـیان  شداـی  تشهب  زا  خزود و  زک   || دـیابیم 
ع]  ] ّیلع زا  یثیدـح  و  شتقو . رد  تسا  تعاـطاب  ترداـبم  دوصقم  رخف :  148 ِتاریَخلا - اوُِقبَتساَف  هحفـص 215 ] دتفین [ . یتسود  يهداج 

مّوس شتقو . زا  ار  هدرم  ندـب  هزاـنج و  مّود  شتقو . زا  ار  زاـمن  لّوا  يزادـنا : ریخأـتب  دـیابن  ار  زیچ  هس  یلع  يا  دومرف  ربمغیپ ص  هک  تسا 
هلبق جاجل  رد  هن  دـیوگیم : تسا : هتـشون  فشک   24-1- نآرق . - شجاودزا رد  دوش  تفاـی  بساـنم  رـسمه  شیارب  هک  جاودزا  ّنسب  رتخد 

ياهتـسد ره  تسا : هتفگ  یفراع  نایبلا : حور  دیتفای . ءاضق  قیفوتب و  ّقح  يهلبق  هکنآ  رکـشب  دیباتـش  نآب  دیـشوک و  اهیکین  رد  هک  دیـشوک 
رون دوب  فراع  يهلبق  يونثم . رعـش : دوب . دـهاوخ  امب  ناتتـشگزاب  هک  دیـشاب  ام  يارب  امـش  نیفراع  هورگ  يا  دنتـسب . لد  اـم  زا  ریغ  يزیچب 

 || کین لاـمعا  قح  نادرم  يهلبق  رز  ناـیمه  دوب  عماـط  يهلبق   || ّرب  نادزی  دوب  دـهاز  يهلبق  لاـیخ  دـش  فسلفم  لـقع  يهلبق   || لاـصو 
 || ننملا وذ  نانیشن  نطاب  يهلبق  گنس  شقن  ناتسرپ  تروص  يهلبق   || کنرد  ربص و  نارو  ینعم  يهلبق  گیر  هدرم  لهاج  لهاان  يهلبق 

بحاص تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  رخ  نوک  دوبچ  هدـنب  رخ  يهلبق   || رـسب  رـس  ایند  نوعرف  يهلبق  گنـس  شقن  ناتـسرپ  رهاـظ  يهلبق 
زا دـنبای  تّذـل  نادـب  سمخ  ساوح  هچنآ  ندـب  يهلبق  دراد : نادـب  هّجوت  يور  هک  تسا  ياهلبق  ناسنا  زا  ار  يزیچ  ره  هک  دومرف  قیاقحلا 

ترخآ لد  يهلبق  و  رادیاپان . عاتم  تنیز  تسا و  راّدغ  يایند  سفن  يهلبق  نآ و  لاثما  تارصبم و  تاعومـسم و  تابورـشم و  تالوکأم و 
اُونوُکَت ام  َنیَأ  یناعم . رب  عالّطا  قیاقح و  فشک  ینّابر و  تفرعم  دـیحوت و  ّرـس  يهلبق  ّتبحم و  قوذ  قوش و  برق و  حور  يهلبق  و  تسا .

و هحفص 216 ]  ] 42-1- نآرق  - ناراکهانگ يارب  تسا  دیدهت  ناربنامرف و  يارب  تسا  هدعو  اههلمج  هکنیا  رخف :  148 خلا - ُهّللا  ُمُِکب  ِتأَی 
َو شلمع . قباطم  ار  سک  ره  شاداپ  ندناسر  امـش و  يروآعمج  رب  تسا  رداق  ادخ  هک  تسا  هدش  روآدای  ار  بلطم  هکنیا  نآ  يهلابند  رد 

يارب تسا  هدش  رّرکم  روتسد  هکنیا  تیآ 149 و 150  ودب  اج  هس  رد  رخف :  149 ِمارَحلا - ِدِجسَملا  َرطَـش  َکَهجَو  ِّلَوَف  َتجَرَخ  ُثیَح  نِم 
يارب هبترم  هس  رد  رارکت  هکنیا  تسا و  اجنآ  زا  رود  رفـس و  رد  ای  نآ و  زا  جراـخ  رد  اـی  تسا و  مارحلا  دجـسم  دوخ  رد  اـی  ناـسنا  هکنیا 
رارکت ّتلع  ار  ماما  راتفگ  نیمه  ریظن  مه  رگید  ناـسیون  ریـسفت  تسین و  زیاـج  هلبق  رییغت  هجو  چـیهب  هک  لاوحا  همهب  تسا  روتـسد  میمعت 

دیاش عمجم :  149 َکِّبَر - نِم  ُّقَـحَلل  ُهَّنِإ  َو   67-1- نآرق . - دناهدرک ار  لقن  هکنیا  رئاظن  زین  یمیدـق  نیرّـسفم  زا  دناهتـشون و  بلطم  هکنیا 
زا نیفلاخم  ات  دـش  دـهاوخن  خوسنم  رگید  هک  رادـیاپ  تباـث و  تسا و  ّقح  هلبق  نییعت  مارحلا و  دجـسمب  هّجوت  هکنیا  هک  دـشاب  نآ  روظنم 

ناکرـشم نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا   150 ٌۀَّجُح - مُکیَلَع  ِساـّنِلل  َنوُکَی  اـّلَِئل   35-1- نآرق . - دـنوش دـیماان  اهنآ  اـب  ربمغیپ  تقفاوم  هلبق و  رییغت 
رگید هکنیا  يارب  میداد  رییغت  ار  هلبق  هک  نونکا  دناوخ  زامن  سدقملا  تیب  هب  تشگرب و  میهاربا  شردـپ  يهلبق  زا  ربمغیپ  دـنتفگیم  برع 
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رییغت اب  یلو  دناهدرک  لالدتـسا  ربمغیپ  رب  دوخ  دساف  رظنب  هک  تسا  اهنآب  نعط  رظن  زا  تّجح »  » يهملک و  دشابن . اهوگتفگ  اهتّجح و  هکنیا 
150 اوُمَلَظ - َنیِذَّلا  اَّلِإ   44-1- نآرق . - دنام دهاوخن  یقاب  تسا  تّجح  اهنآ  رظنب  هک  هدوهیب  ياهراتفگ  هکنیا  يارب  یلاجم  هدـنیآ  رد  هلبق 
هضراعم و امش  اب  دنشاب و  جوجل  راکمتس و  هک  یئاهنآ  رگم  درک  دهاوخن  جاجتحا  لالدتسا و  امش  رب  یـسک  تسا : هکنیا  دوصقم  عمجم :
مدرم و يارب  ینعی  واو  ینعمب  تسا  فـطع  فرح  اـّلا »  » هک تـسا  هحفص 217 ]  ] 26-1- نآرق  - هدش لقن  هدـیبع  وبا  زا  دـننکیم . کنج 
هک دشاب  نیفلاخم  شنزرس  زا  سرت  روظنم  تسا  نکمم  عمجم :  150 ِینوَشخا - َو  مُهوَشَخت  الَف  دنام . دهاوخن  یقاب  یلالدتسا  ناراکمتس 

ِیتَمِعن َِّمتُأـِل  َو   28-1- نآرق . - دـینکن ربـمغیپ  یناـمرفان  هلبق و  كرت  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دیـسرتم و  اهـضارتعا  اـهوگتفگ و  هـکنیا  زا  رگید 
زاب و  دـناسر . نایاپب  ار  یگدـنز  مالـسا  نید  اب  یمدآ  هک  تسا  نآب  تمعن  یمامت  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع ]  ] یلع زا  عمجم   150 مُکیَلَع -

يّدام و ياهیراتفرگ  زا  یگدوسآ  تیفاع و  بیاعم 4 - یگدیشوپ  ربمغیپ 3 - ندمآ  مالسا 2 - - 1 تسا : زیچ  شـش  تمعن  تسا : هدومرف 
ینعم شش  ّلعل »  » يارب حوتفلا : وبا   150 َنوُدَتهَت - مُکَّلََعل  َو   33-1- نآرق . - دنراد رایتخا  رد  مدرم  هچنآ  زا  يزاینیب  نآرق 6 - يونعم 5 -
تسا هتسناد  ینعم  نیاب  ار  نآرق  رد  ّلعل »  » تاملک رتشیب  هکنیا و  ات  ینعمب  یک »  » فدارم یکی  تسا  هدرک  داهشتسا  برع  رعـش  تغل و  زا 
انلَسرَأ امَک   26-1- نآرق . - دـشاب امـش  تیادـه  يهلیـسو  هکنیا  ات  میداد  تمعن  امـشب  میدـینادرگ و  ار  هلبق  ام  دوشیم : نینچ  هیآ  دافم  هک 

ِینوُرُکذاَف  38-1- نآرق . - تسا امـش  تیادـه  يهلیـسو  اهتمعن  هک  تسا  قباس  تایآب  طوبرم  هیآ  هکنیا  عمجم :  151 مُکنِم - ًالوُسَر  مُکِیف 
: تسا هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  مشاب . روآ  دای  کموکب  ار  امـش  ات  دینک  دای  تدابعب  ارم  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  152 مُکرُکذَأ -

شاداپ باوثب و  ات  دینک  دای  تعاطب  تسا : هتفگ  ضایع  لیـضف  هحفص 218 ]  ] 24-1- نآرق  - منک دای  شزرمآب  ات  دـینک  دای  تعاطب  ینعی 
ياهنابزب وتب ، دـش  دـنلب  اهزاوآ  ایادـخ  راب  تفگیم : هداتـسیا  تافرعب  مدـید  یئیبارعا  تفگ : یعمـصا  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  منک . دای 
شومارف ارم  ناقلخ  دنرآ و  دورف  تشحو  تدحو و  لزنم  نآ  رد  ارم  نوچ  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  دـنهاوخیم و  اهتجاح  وت  زا  فلتخم 

رب مدـنام  زاب  هلفاق  زا  داتفا و  عطق  ارم  هار  رد  مدـشیم  ادـخ  يهناخ  ّجـحب  اهلاس  زا  یلاس  تفگ : كرابم  هّللا  دـبع  يرآ . داـی  ارم  وت  دـننک 
نمب ات  یسینا  هن  ياهلحار  هن  يداز  هن  هدیشوپ  رـصتخم  ياهماج  اهنت ، دمآرب  نابایب  يهرانک  زا  قهارم  مدید  ار  یکدوک  مدناریم  رتش  لّکوت 

. ماهدمآ دوخ  ماهدشن  عطقنم  تفگ  ياهدش ! عطقنم  نم  نوچ  ای  و  ياهدـمآ . نینچ  هک  ياهتـساوخ  راهنیز  هیداب  زا  ناوج  يا  متفگ : دیـسر 
تـسا هنـشت  يراب  ارم  متفگ : منک  ناحتما  ار  وا  ات  متـساوخ  درک  نامـسآ  يوسب  تراشا  تسا ! اجک  تبارـش  ماـعط و  هلحار و  داز و  متفگ 

. تشاد نم  شیپ  دینابنجب و  هدـنکفا  وا  رد  فرب  اوه  زا  تفرگب  بآ  یحدـق  درک  اوه  رد  تسد  وا  متفگب  هکنیا  نم  هد . درـس  بآ  یتبرش 
: تفگ ذاـعم  نب  ییحی  « 1 « 60 «» تاولفلا یف  ینرکذـی  تاوـلخلا  یف  هرکذا  : » تفگ یتفاـی ! اـجک  زا  هیاـپ  هکنیا  متفگ : مدـنامب  بجع  نم 

دای ار  دوخ  نوچ  دروآ  رخف  دوب و  رختفم  دـنک  دای  ار  يادـخ  نوچ  راذـتعا . تلاح  راقتفا  تلاح  راختفا . تلاح  دوب  تلاـح  هس  ار  فراـع 
ناگدنب هب  وت  بر  ای  تفگ  مالسلا  هیلع  یسوم  تفگ : رابحالا  بعک  دوب . هدنهاوخ  رذع  دنک  دای  دوخ  هانگ  نوچ  دشاب و  « 61» رقتفم دنک 

. دنکیم نم  رکذ  هک  منآ  نیشنمه  نم  یسوم  ای  تفگ : یلاعت  ّقح  دنناوخ ! دنلب  زاوآب  ار  وت  ات  يرود  ای  دنیوگ . ّرـس  وت  اب  ات  یکیدزن  دوخ 
قح تجاح  ءاضق  تلاح  تبانج و  تلاح  ینعی  منک  وت  رکذ  لاح  نآ  رد  هک  مهاوخن  هک  مشاـب  یتـالاح  رب  نم  ایادـخ  راـب  تفگ  یـسوم 

فشک هحفــص 219 ]  ] 1628-1626- یقرواپ -1170-1168- یقرواپ -999-997- یقرواپ « - 3«62 «» ّلـک یلع  ینرکذا  : » تـفگ یلاـعت 
. يدرک رتمک  نابز  رکذ  هک  دمآرب  يراگزور  دیزی  وب  تسا . ناج  نورد  رد  نآ  هک  یناد  وت  هک  تسا  نابز  دای  نآ  هن  هکنیا  تسا : هتـشون 
رد دوخ  تسوا  دای  هک  نایم  رد  دنکچ  هناگیب  تسا  هناگیب  رگ  نیزا  رتبجع  نابز . دای  نیزا  مراد  بجع  تفگ : دندیـسرپ  نآ  زا  ار  وا  نوچ 

: دـیوگ تاجانم  رد  شیوخ  تقو  زیزع  نآ  تسا  اهلزنم  اـم  ناـیم  مهب ، وت  اـب  اـم   || تسا  اهلکـشم  یـسب  وت  قشع  يهّصق  رد  ناـج . ناـیم 
دید ار  وت  هک  ره  دیـسرب  يو  نامغ  دیـسر  وت  رد  هک  ره  ادنوادخ  يدایرف . یـشومارف  زا  ار  یه  يدای و ! رد  دوخ  هک  منک  تدای  ادـنوادخ 

 || ینتـشیوخ دـباع  ّيدوخ و  دوبعم  تسیچ ! وت  يداش  زا  رتیلوا  ار  هدـنب  و  تسیک ! یتیگ  ود  رد  وت  نارکاذ  زا  رتزانب  دـیدنخب  يو  ناـج 
مدق کی  رگا  هک  زیزع  تّزعب  یئآ  نم  اب  مه  سپ  يدرک و  یسب   || یئانـشور  نم  زا  مه  دشاب  ار  وت  ینک  هچ  ره  ینک  دوخ  يارب  هک  اریز 
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هنیئآ دننام  اهنآ  يهمه  ات  اههدیرفآ  رارسا  رد  دننک  رکفت  هک  تسا  نآ  رکذ  عاونا  زا  یکی  رخف : دسر . وتب  وزا  مرک  رازه  يرادرب  وا  هار  رد 
: دومرف ربمغیپ ص  تسا : هدرک  تیاور  ع ]  ] رقاب ماما  زا  رباج  زا  یـشاّیع  ناهرب : ریـسفت  دـنریگ . رارق  رظن  ولج  رد  سدـق  ملاع  شیامن  يارب 
رد یکی  دیهد و  ماجنا  کین  راک  کی  زور  لّوا  رد  امـش  سپ  دـسیونب . ار  مدرم  لامعا  هک  دـیآیم  دورف  يرتفد  اب  یکلم  ماش  حبـص و  ره 

َو  353-327- نآرق «. - مُکرُکذَأ ِینوُرُکذاَف   » دومرف دوخ  اریز  درذـگ  رد  دیاهتـشاد  نایم  هکنیا  رد  هک  یئاـهتلفغ  زا  دـنوادخ  اـت  زور  رخآ 
تسا رکش  هترکش »  » لاعفا و رابتعا  رب  تمعن و  رادید  رب  دشاب  رکش  هل » ترکش  : » دناهتفگ هتشون : فشک   152 ِنوُرُفکَت - َو ال  ِیل  اوُرُکشا 

ناگدنب مّظعم  هک  تسناد  نیملاعلا  ّبر  تیاده . باحصا  رکـش  نآ  تسا و  تیاهن  لها  رکـش  هکنیا  تاذ . يهدهاشم  رب  معنم و  رادید  رب 
هحفص  ] 34-1- نآرق « - ینورکشا و   » تفگن داهن . ورف  ناشیا  زا  نیهم  رکـش  درک و  ناسآ  ناشیا  رب  راک  دنرادن  تیاهن  لها  رکـش  تقاط 

هن نآ  هک  دیوش  دیمون  نم  تاذ  يهدهاشم  رب  نم  ّقح  تخانش  زا  هگنآ  دیسانشب و  نآ  ّقح  دیرآ و  ياجب  نم  تمعن  رکش  هک  ینعی  [ 220
لـصو هد و  بآ  ارف  ود  ره  رثا ! هچ  ثیدـح  نیرد  ار  لد  رطخ و  هچ  دوـخ  ار  لـگ  تسا  لد  ناـج و  ثیدـح  هن  تسا و  لـگ  بآ و  راـک 

رکـش هداعّـسلا : نایب  مینک  ناناج  نآ  دصق  ناج  زا  میدنب  رب  تخر  ! || مینک  ناج  ردـنا  لزنم  ام  یتّمه  نود  زا  یک  ات  هد . هار  دوخب  ناناج 
زا ینعی :  17-1- نآرق : - حوتفلا وبا   152 ِنوُرُفکَت - ـال  َو  ماـعنا . رد  تسا  معنم  ّقح  يهظحـالم  تمعن و  رد  تسا  معنم  ماـعنا  يهظحـالم 

تسا و رکاش  دوب  تمعن  دایب  هکنآ  تسا  ثیدح  دیزیهرپب و  تمعن  نامتک  زا  دیشابن و  لفاغ  دوخب  تبـسن  تمعن  ندنایامن  تمعن و  رکش 
فارحنا و زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  اهتـساوخ  اهلیم و  یتسیاب  تیبرت  میلعت و  رد  دـنیوگیم : ام : نخـس  تسا . رفاک  دـیناشوپب  ار  تمعن  هکنآ 

مّـسجت نارود  نآ  رد  مدرم  مهم  ياهیگتـسبلد  زا  یکی  درک . تیوقت  ّرثؤم  دـیفم و  ياهفدـه  فرطب  دومن و  يریگوـلج  اـهنآ  يور  داـیز 
دوخ و دادـجا  زا  هک  بلطم  نیاـب  مدرم  يهقـالع  تّدـش  ینامـسآ . تادوجوم  تاـناویح و  تب و  دـننام  دوب  سوـسحم  شتـسرپ  دوـبعم و 
اب هک  میدید  ار  نآ  زا  ياهنومن  تایآ  لوزن  تهج  نمض  رد  هکنانچ  اهنآ  يارب  دوب  ياهزیرغ  مکح  رد  دناهدرب  ثراب  میدق  رایسب  ياهلـسن 
هیآ ربمغیپ ص  یتحاران  لامک  مدرم و  راشف  تّدش  يهنومن  نیرتهب  دندرک و  تحاران  هلبق  يارب  ار  ربمغیپ  سّدقم  دوجو  اضاقت  نایب و  هچ 

ادخ و اب  درادن  يراک  رـس و  میهاربا  شردپ  يهلبق  سدقملا و  تیب  هبعک و  اب  ربمغیپ  نوچ  ِءامَّسلا » ِیف  َکِهجَو  َبُّلَقَت  يَرن  دَق   » تسا  144
هک دوب  رظتنم  دوب و  میهاربا  شردپ  هلبقب  يهتسبلد  ترـضح  نآ  دناهتـشون : نیرّـسفم  هکنیا  تسا  دنـسپان  رایـسب  دراد  یگتـسبلد  شنیرفآ 
ِهِّلل . » دوـمرف نشور  هیآ  نیاـب  ار  تـقیقح  نآ  زا  لـبق  اریز  دـشاب . شلیم  قباـطم  هـک  هحفـص 221 ]  ] 530-484- نآرق  - دوش واب  یماـهلا 

زا ای  دراد  یتّیصوصخ  نامسآ  هک  تسا  هکنیا  تهج  زا  هن  نامـسآب  ترـضح  نآ  رظن  سپ  ِهّللا .» ُهجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَنیَأَف  ُبِرغَملا  َو  ُقِرـشَملا 
هک دـنکیم  هاگن  نامـسآب  ّبترم  تسا و  هدرک  تحاران  ار  ترـضح  نآ  مدرم  طوبرمان  تابلاطم  لهج و  تّدـش  هکلب  دراد  يراظتنا  اجنآ 

ٍّلُِکل : » دومرف لّوا  یتیبرت  شور  نیرتهب  ذاّختا  يارب  سپ  دوخ  لوهجم  فشک  تسا و  ماـهلا  رظتنم  دـیوگب و  هچ  ار  نیبّصعتم  هکنیا  باوج 
دـیروآ و يور  وس  کـیب  اـج  همه  رد  یگمه  دـیتسه  ناملـسم  هک  امـش  یلو  دوشیم  هّجوتم  یفرطب  دراد و  ياهتـساوخ  سک  ره  ٌۀَـهجِو »
اب ام  هک  خلا » َتجَرَخ - ُثیَح  نِم  َو   » درک ناشيروآدای  نآ  زا  سپ  و  تسا . ادـخ  يوسب  ناتماجنا  رـس - هک  دـیئامنب  ریخ  راکب  یتسدـشیپ 

هتفگ هک  رخآ  رد  دننکن . زارد  امـش  يوسب  نابز  نیفلاخم  ات  دینکن  یچیپرـس  ربمغیپ  يهدومرف  زا  مه  امـش  یلو  میدرک  تقفاوم  امـش  لیم 
نم راذـگ  رکـش  وا  زا  يربنامرف  اب  هک  دـهدیم  رکذـت  ار  ترـضح  نآ  یتیبرت  شور  ربمغیپ و  دوجو  تمعن  خـلا » انلَـسرَأ  امَک   » تسا هدـش 

هحفص 222]  ] 979-965- نآرق -787-763- نآرق -542-524- نآرق -162-84- نآرق . - دوب دیهاوخ 

ات 157] تایآ 153  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

نِکل ال َو  ٌءایحَأ  َلب  ٌتاومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُقی  نَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو  [ 153  ] َنیِِرباّصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  ِةالَّصلا  َو  ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اذِإ َنیِذَّلا  [ 155  ] َنیِِرباّـصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُفنَـألا  َو  ِلاومَـألا  َنِم  ٍصقَن  َو  ِعوُـجلا  َو  ِفوَـخلا  َنـِم  ٍءیَِـشب  مُکَّنَوـُلبََنل  َو  [ 154  ] َنوُرُعشَت

- نآرق [ - 157  ] َنوُدَتهُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمحَر  َو  مِهِّبَر  نِم  ٌتاوَلَـص  مِهیَلَع  َِکئلوُأ  [ 156  ] َنوُعِجار ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  اُولاق  ٌۀَبیِـصُم  مُهَتباصَأ 
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عمج تاولـص » . » تسا هویم  ینعمب  هرمث  عمج  تارمث » . » تسا يراتفرگ  شیاـمزآ و  ینعمب  ءـالب  ردـصم  زا  ّنولبن » : » تاـغل ینعم   546-1
زا رفن  هدراـهچ  ردـب  گـنج  رد  تفگ : ساـّبع  نبإ  عمجم : لوزن : تهج  دـنوادخ . يوـس  زا  یگدـنخرف  مدرم و  زا  شیاتـس  ینعمب  ةـالص 

. دندوب راصنا  زا  رفن  تشه  نیرجاهم و  زا  رگید  رفن  جنپ  اب  ربمغیپ  يومع  رـسپ  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  ةدیبع  دـندش  هتـشک  ناناملـسم 
: همجرت تسا . هدـش  لزان  نخـس  روجنیا  زا  يریگولج  يارب  تیآ 154  درم . سک  نالف  دـنتفگیم : دـندربیم  ار  اهنآ  ماـن  مدرم  نوچ  هک 

ادخ هک  دیهاوخب  يرای  یئابیکـش  زامن و  زا  دیتشادب ] ام  تمعن  ساپ  دیدوب و  ام  دایب  نوچ   ] دیاهدیورگ دّـمحم  نیئآب  هک  یناسک  يا   153
ار امـش  یگدـنز ] هکنیا  رد   ] هـّتبلا  155 دـینادن . امـش  دـناهدنز و  هـک  دـیئوگن  هدرم  ار  ّقـح  هار  ناگتـشک  نآ  دوب 154 و  ابیکـش  مدرم  اـب 

مدرم نآب  هدب  دیون  وت  دّـمحم  يا  ناتخرد . يهویم  هیامرـس و  بسک و  نایز  گرم و  یگنـسرگ و  و  نمـشد ]  ] سرت زا  یکدـناب  میئامزایم 
[. میـشابن ردب  وا  ناوت  زا  یمد  هک   ] دوب وا  يوسب  نامتشگزاب  میئادـخ و  نآ  زا  ام  دـنیوگ : دـنک  ور  اهنآب  يراتفرگ  نوچ  هک  ابیکش 156 

اَهُّیَأ ای  نیرّـسفم : نخـس  دناهتفر . تسار  هارب  هک  دندوب  ناسک  نامه  دوش و  ریگارف  ناشراگدرورپ  رهم  یگدنخرف و  ار  مدرم  هنوگنیا   157
. تفاطل اب  یتداهـش  تمارک . اب  یئادن  تحدـم : مه  تینهت و  مه  تداهـش و  مه  تسا و  ادـن  مه  تسا : هتـشون  فشک   153 اُونَمآ - َنیِذَّلا 
ربص و - 1 دناهتفگ : ینعم  ود  تناعتـسا  يارب  عمجم :  153 خلا - ِةالَّصلا  َو  ِربَّصلِاب  اُونیِعَتـسا   30-1- نآرق . - مامت یتحدـم  ماود . رپ  یتینهت 
. داـهج رد  تفرـشیپ  يارب  دـیریگب  کـموک  ود  هکنیا  زا  دـینک 2 - تادابع  هحفـص 223 ]  ] 35-1- نآرق  - رگید قیفوت  يهلیـسو  ار  زاـمن 

ربص تیصعم  زا  ربص  تسا  نابحم  ربص  الب  رب  ربص  تعاطا  رب  ربص  تیـصعم  زا  ربص  الب  رب  ربص  تسا : مسق  هس  ربص  تسا  هتـشون : فشک 
رونب ات  تیـصعم  زا  دـننک  ربص  نافئاخ  دنـسر . تسارف  رونب  ات  الب  رب  دـننک  ربص  ناـّبحم  تسا  ناـیجار  ربص  تعاـط  رب  ربص  تسا  ناـفئاخ 

نَأ َو  : » دیوگیم هّزعلا  ّبر  هک  هب  ربص  لاح  همهب  ار  هدنب  هلمجلا  یلع  دنسر . تولخ  سناب  ات  تعاط  رب  دننک  ربص  نایجار  دنسر  تمـصع 
تلزنم هکنیا  هک  يدوب  ماـمت  َنیِِرباّـصلا » َعَم  َهّللا  َّنِإ   » هک يدوب  نیمه  فرـش  لاـمک  ردـق و  وـلع  زا  ار  نارباـص  رگا  و  مَُکل .» ٌریَخ  اوُِربـصَت 

يارب تسا  هدـش  هدربمان  هک  زامن  ربص و  ّتیـصوصخ  نایبلا : حور   537-501- نآرق -435-403- نآرق . - ناقیدـص تبتر  تسا و  نابّرقم 
ربص نتشاد  ولج  تسا : هتفگ  نیّدلا  ماصع  و  يرهاظ . ياهراک  نیرتتخـس  زامن  تسا و  ناسنا  ینطاب  لامعا  نیرتدیدش  ربص  هک : تسا  نآ 

هیلخت رب  تسا  مّدقم  اهیدیلپ  لئاذر و  ندرک  رود  هیلخت و  كولس  ریـس و  رد  لمع و  زامن  تسا و  كاسما  ربص  هک  تسا  نآ  يارب  زامن  رب 
کیرـش و هک  دـنیوگیم  هلا » ال   » لّوا نوچ  تابثا  رب  تسا  مّدـقم  یفن  دـیحوت  يهملک  رد  هکنانچ  یقالخا ، لـئاضف  اـهیئابیزب و  شیارآ  و 

تادابع زا  تسا و  هدش  هدرب  طقف  زامن  مان  و  دـننک . تابثا  ار  یقیقح  دوبعم  ات  دـنیوگیم  هّللا » ّالا   » دـعب دـننکیم و  یفن  ار  یـضرف  دوبعم 
تسین و همه  يارب  دراد و  طئارش  داهج  ّجح و  ةوکز و  یلو  تسا  مزال  همه  رب  زامن  ربص و  نامیا  زا  دعب  هکنآ  يارب  تسا  هدربن  مان  رگید 
. تسا اهزیچ  نیدنچ  زا  يراددوخ  ربص و  رب  لمتشم  هزور  هک  هوالعب  دناهدرک و  ینعم  هزور  ار  ربص  یـضعب  اریز  تسا  یکی  ربص  اب  هزور 

زامن واب و  میلست  ّقح و  تاذ  ربارب  رد  اهیراگزاسان  زا  یئابیکش  اهیتخـس و  لّمحت  رب  ار  دوخ  صخـش  ندرک  دودحم  ینعی  ربص  يروباشین :
زا يراددوخ  تادابع و  رگید  ماجنا  يارب  دوشیم  بجوم  هّتبلا  دشاب  اهنآ  دیدهت  دـیونب و  هّجوت  تایآ و  رد  ّربدـت  عوشخ و  تابجوم  رگا 
هک تسا  اـهنآ  هرمه  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  عم »  » يهملک عـمجم : هحفص 224 ]  ] 19-1- نآرق : - 152 َنیِِرباّصلا - َعَم  یـصاعم . يهمه 

ناشهاگن تیـصعم  زا  دهدیم و  اهنآب  تدابع  قیفوت  - 2 تسا . هارمه  سک  نالف  اب  هاش  دـنیوگیم : هکنانچ  دـنکیم  ناش  يرای  کموک و 
یهارمه هکنیا  يهجیتن  تباث و  تسود  رفن  کی  دـننام  مدرم  هکنیا  اب  تسا  هارمه  ادـخ  ینعی  َنیِِرباّصلا » َعَم  َهّللا  َّنِإ  : » نایبلا حور  درادـیم .

لابند دنتـسه و  ولج  نیرباص  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  تسا  هدش  لصو  نیرباصب  هک  عم »  » يهملک تسا و  اهنآ  ياعد  نتفریذپ  کموک و 
رد تسا  دـنوادخ  کـموک  اـعد و  تباـجا  هک  ربص  راـثآ  دنتـسه و  ربـص  رـشابم  دوخ  اـهنآ  اریز  تسا  دـنوادخ  تقفاوم  یهارمه و  اـهنآ 

دنوشیمن دوخیب  لفاغ و  ادخ  دای  زا  نیرباص  اریز  تسا  نیرباص  اب  ادخ  تسا  هدش  هتفگ  و  دنتسه . ولج  نیرباص  سپ  تسا  ربص  يهلابند 
يهطـساوب تسا  ربـخ  اـب  دوـخ  زا  هـشیمه  هـکنآ  سپ  وا  زا  رود  دـنوشیم و  ربـخیب  ادـخ  زا  اـهنآ  ریغ  یلو  دنتـسه  ادـخ  اـب  هـشیمه  سپ 

هّتبلا دوب  يرارقیب  بارطـضا و  زا  يراددوخ  اـب  تسا  تّقـشم  یتخـس و  لّـمحت  هک  يربـص  رگا  تسا و  وا  اـب  مه  ادـخ  ربـص  يراددوخ و 
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مدق تسا و  حابم  اور و  ياهزیچ  زا  ربص  یئاسراپ  لّوا  تسا و  یصاعم  زا  ربص  هبوت  لّوا  يهبترم  اریز  تلیضف  ریخ و  ره  يارب  تسیاهلیسو 
حور  154 ٌتاومَأ - ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَـتُقی  نَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو   50-14- نآرق . - ادـخ زا  ریغ  زیچ  همه  كرت  شهاوخ  تسا و  ربـص  تدارا  لّوا 

ناشاهحور نکل  تسا  هدـش  دوبان  دـنوادخ  هار  رد  ناشيدوجو  يامن  رود  حبـش و  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  روهـشم  فراع  يریـشق  ناـیبلا :
رد يهطـساوب  شگرم  تسا  هتـسباو  شدوـخب  شیگدـنز  هکنآ  تسا : هتفگ  يدادـغب  دـینج   62-1- نآرق . - تسا یقاـب  یگـشیمه  دوجوب 

دوشیم لقتنم  تسا  یجیردت  گرم  هک  یعیبط  یگدنز  هکنیا  زا  وا  تسا  هدش  هتـسباو  دـنوادخب  شیگدـنز  هکنآ  تسا و  وا  ناج  ندـمآ 
نورد اهتدایز  سپ  بیبح  يرامیب  درد  زا  دـهر  ات   || بیبط  نآ  ار  دـب  نادـند  دـنکیم  يونثم : تسا . یقیقح  یگدـنز  هک  یلـصا  تایحب 

 ] نوچ دنتسر  زاب  ایند  ّلذ  زا  هک  ار  ناشیا  تسا  نایز  هچ  ینعی  تسا : هتـشون  فشک  تسا  انف  ردنا  تایح  ار  نادیهـش  رم   || تسا  اهـصقن 
هک تسوا  هدـنز  دربب  تسود  دـش و  هدـنز  دـب و  هدرم  وک   || درم  هک  دـیئوگم  ارم  مرمب  نم  رگ  دندیـسر . یلوم  لاصو  رفب  هحفص 225 ]
یک شلغـش  یئوت  يو  لغـش  هک  ره  تفگ : تقیرط  ریپ  نادواج . يهدنز  تسا  وا  دش  هدنز  تسودب  هک  ره  ناجب  هن  تسا  هدنز  تسودـب 

تقیقحب تسوا  هدنز  تسا  ینادـنز  يهدرم  نوچ  دـنام  مورحم  وت  زا  رگ  نت  رد  ناج  دریمب ! یک  زگره  تسا  هدـنز  وتب  هک  ره  دوش ! رـسب 
َو ِفوَخلا  َنِم  ٍءیَِـشب  مُکَّنَُولبََنل  َو  دـنناشیا .] ناگدـنز  : ] دـیوگیم کلم  هک  داـب  ناگتـشک  نآ  رب  يادـخ  نیرفآ  تسیناگدـنز  وت  اـب  شک 

ياهلاس رد  نیملـسم  یتخـس  عوج  هنیدم و  رب  بارعا  موجه  زا  تسا  هدوب  نیملـسم  سرت  فوخ  زا  دوصقم  رخف :  155 رخآ - یلا  ِعوُجلا -
هناخ زا  هچ  يارب  دومرف : درک  تاقالم  رکب  وبا  اـب  دوخ  هاگرذـگ  رد  ربمغیپ  يزور  تسا : هدرک  لـقن  مثیهلا  وبا  هک  تسا  هدوب  ترجه  لّوا 

ای ناسنا  زا  یبیغ  تابلاطم  تسا : هتفگ  یفراع  درک . نوریب  هناخ  زا  یگنـسرگ  مه  ار  نم  دومرف  یگنـسرگ  يارب  درک  ضرع  يدش ! نوریب 
يهیلاع تاجرد  زا  دش  میلـست  ناج  يهبلاطم  ربارب  رد  یـسک  رگا  سپ  تسا . حور  لد و  ای  تسا  نادـنواشیوخ  ای  تسا  ناج  ای  تسا  لام 

دش و دهاوخ  ادیپ  ناگتفر  زا  رتهب  وا  يارب  دنک  ربص  اهنآ  نتفر  نادنواشیوخ و  يهبلاطم  ربارب  رد  هکنآ  و  دـش . دـهاوخ  دـنمهرهب  ملاع  نآ 
رد تسین و  لفاغ  شیوخ  زا  تسا و  قحب  برق  اب  هتـسویپ  هک  دوب  دـهاوخ  دـنمهرهب  لوصو  ماقم  زا  درک  میلـست  ار  دوخ  حور  لد و  هکنآ 

: دـناهتفگ تبـسانم  ود  تسا  هدرب  مان  هیآ  رد  هک  ناسنا  ياهيراتفرگ  يارب  عمجم :  55-1- نآرق . - دـنکیمن یهاتوک  دوخ  فئاظو  ماجنا 
نارگید لد  يالـست  بجوم  اهنآ  ياهیراتفرگ  نوچ  دنـشابن  تحاران  دـنوشیم  راچد  اهیراتفرگب  شنارای  ربمغیپ و  زا  دـعب  هکیئاهنآ  لّوا -

دوشیمن مک  ناشتمواقم  يورین  دنراد و  یئابیکـش  يرابدرب و  التبا  یتخـس و  لامک  اب  هک  دـننیب  یم  ار  اهنآ  نیفلاخم  نوچ  مّود - تسا .
دـنوش و مالـساب  لیام  اهنآ  هک  دوشیم  بجوم  هکنیا  تسا و  يرتهب  ياهزیچ  راظتنا  نامیا و  دولوم  تمواقم  روجنیا  هک  دـنوشیم  هّجوتم 

هاگ یگنسرگب . هاگ  یـشیوردب و  هاگ  سرتب و  هاگ  ار  امـش  میئامزایب  دیوگیم : تسا : هتـشون  فشک  هحفص 226 ] نیملـسم [ . اب  يراکمه 
ءالب هکنانچ  هن . هاگ  دوب و  هاگ  هک  تسا  يراک  ناسآ  دوخ  اراکـشآ  تیـصعم  نآ  رهاظ و  ءالب  نآ  نطاـب . هودـناب  هاـگ  رهاـظ و  تبیـصم 

رتراوازـس و یتسودب  رتکیدزن و  وا  هک  ره  دریگنرب و  ياج  زا  ياپ  مخز  مشچ  کی  هک  تسا  نطاب  هودنا  مامت ، ءالب  بّویا . ءالب  میهاربا و 
رد هناورپ  هکنانچ  رارق ، نیمز  طیسب  رب  هن  تشاد و  تقاط  یلعا  قفا  رب  هن  هک  یفطـصم  هودنا  هکنانچ  رتشیب  يو  هودنا  رتهتـسیاش  ار  لاصو 

 || لایخ مرـش  زا  مزاسب  یمه  رجه  رد  دیوگ : لاح  نابزب  دنام  رود  غارچ  زا  هکنآ  يهراچ  هن  دـنامب و  غارچ  اب  هکنآ  تقاط  هن  غارچ  شیپ 
دیوج ام  لصو  هک  ره  يرآ  لاصوب . دزوسب  دزوسن و  رجه  رد   || لاح  دـشاب  نیمه  ار  عمـش  يهناورپ  لاوز  میب  زا  مزوسب  یمه  لصو  رد 

امرخ رازه  زا  هب  راخ  کی   || دمآرب  لد  دارم  هک  اج  ره  ندیشچ : هودنا  تبرـش  ندیـشک و  تنحم  راب  ار  وا  تسا  راچان  دهاوخ  ام  برق  و 
متفر يو  سپ  زا  دـندرب  سبحب  ار  وا  هگنآ  درکن  خآ  هک  دـندزب  هنایزات  رازه  ار  یکی  متـشذگیم  دادـغب  رازاب  رد  تفگ : یفاح  رـشب  تسا 
هکنآ زا  تفگ : يدـندرک ! فـیفخت  اـت  يدرکن  يراز  ارچ  متفگ  مقـشع : يهتفیـش  هکنآ  زا  تفگ  دوـب ! هـچ  رهب  زا  مـخز  هـکنیا  مدیـسرپ 
نیهم تسود  رادـید  رب  ترادـید  رگ  و  متفگ : متـشادن  ندـیراز  ياورپ  هک  مدوب  قرغتـسم  نانچ  قوشعم  يهدـهاشمب  دوب  هراظنب  مقوشعم 

گرزب یتلود  دوش . تمعن  گنرب  ـالب  دوب  تسرد  قشع  نوچ  يرآ  درک  نخـس  هکنیا  راـثن  ناـج  دزب و  ياهرعن  يدوب ! نوچ  دوخ  يدـمآ 
یـسخ چیه  وت  دزنب  دسرنیم  ناز  نکل : و  يریگرب . فطلب  يرهق  همه  يو  يهدهاشمب  ات  دهد  هار  دوخب  ار  وت  قوشعم  لامج  هکنیا ، تسا 
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يراذگاو مّود  تسا و  یگدـنبب  رارقا  لّوا  يهلمج  يروباشین : َنوُعِجار 156  ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  اُولاق  دـیاب . يدرم  وت  ياـهمغ  ندروخ  رد  ||  
يهمه دـننادیم : مدرم  هنوـگنیا  هک  تسا  نآ  هلمج  هـکنیا  داـفم  يربـط : تـسا . دـنوادخب  هحفـص 227 ]  ] 49-1- نآرق  - دوـخ زیچ  همه 

رگا ینعی  نایبلا : حور  دنتسه . میلست  يدنوادخ  تشون  رـسب  دنراد و  رواب  ار  رگید  ملاع  دنراد و  دیحوتب  رارقا  سپ  تسا  ادخ  زا  اهیـشوخ 
هدرک لقن  بوشآ  رهـش  نبإ  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  ینارحب  دّیـس  تسا . وا  دزن  ام  دزم  تشگزاب و  میدرم  رگا  تسوا و  اـب  اـم  يزور  میدـنام 

زا سپ  َنوُعِجار » ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  : » تفگ ترضح  نآ  داد  ریما ع  ترضحب  ار  بلاط  یبأ  نب  رفعج  تداهش  ربخ  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا :
سیق نب  ثعـشا  ردارب  نمحّرلا  دبع  نوچ   204-160- نآرق : - تسا هدرک  تیاور  داّمح  یبا  نب  حـلاص  زا  مه  و  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  نآ 

ینک ربـص  رگا  تسا و  يردارب  هـطبار  يهطـساوب  ینک  یباـتیب  رگا  دوـمرف : واـب  تـفر و  ثعـشا  دزن  یتمالـس  رـس  يارب  ص ]  ] ربـمغیپ درم 
ار وت  یباتیب  اب  دننکیم و  دیجمت  ار  وت  تشونرـس  ربارب  رد  یئابیکـش  اب  هک  تسا  توافت  کی  نکیل  و  تسا ، يدـنوادخ  نامرف  يهطـساوب 
! تسیچ هلمج  هکنیا  هجیتن  ینادیم  دومرف : ترـضح  نآ  َنوُعِجار » ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  : » تفگ وا  درک . دنهاوخ  شنزرـس  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 

يزیچاـنب رارقا  مّود  يهلمج  تسا و  يدـنوادخ  تنطلـس  کـلمب و  رارقا  لّوا  يهـلمج  دوـمرف : تـسا . امـش  دزن  موـلع  يهـمه  درک  ضرع 
ار وا  تسیرگیم  یکدوک  رب  هک  دید  ار  ینز  هّللا  لوسر  هک  دیوگ  کلام  سنا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   56-12- نآرق . - تسا ناگدیرفآ 
ار هکنیا  دـنتفگ : ار  وا  تشذـگب . مالـسلا  هیلع  لوسر  دـنکیمن . درد  ار  وـت  نم  تبیـصم  تفگ : نز  نک . ربـص  سرتـب و  يادـخ  زا  تفگ 

متخانـشن ار  وت  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : درک و  هبوت  درک و  عّرـضت  دـیودب و  وا  رثا  رب  تسا . ادـخ  لوسر  هکنیا  دـنتفگ : هن . تفگ  یتخانـشن !
هچ ره  هک  درک  ناـیب  ندرک و  دـیاب  لّوا  مخز  کـیدزنب  ربـص  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  منک . باـستحا  منک و  ربـص  مرادربناـمرف  نونکا 
اب مدید  هحفص 228 ] ار [  ینز  متشذگب  یناتـسروگب  دیوگ : يرـصم  نونلا  وذ  دشاب . رتشیب  دزم  وا  رب  ندرک  ربص  دشاب  رتتخـس  تبیـصم 

یلا عزجاف  ّیلع  يدجی  عزج  له  || و  ۀّبغم  اریخ  ربّصلا  ناک  و  دناوخیم : اهتیب  هکنیا  تسیرگیم و  هتفرگ  شیپ  رد  دـنچ  يروگ  لامج ،
ردپ دندوب . ناشیا  نم  لد  تولس  يهمه  هک  متشاد  كرسپ  ود  یتبیـصم . رتبجع  تفگ : هدیـسر ! ار  وت  یتبیـصم  هچ  متفگ : ار  وا  « 63» رخآ

وت نم  ات  ایب  تفگ : ار  نیرتهک  نیرتهم  رسپ  مدش  يراک  لوغشم  نم  تفرب و  وا  درک و  اهر  اجنآ  دراک  تشکب و  يدنفسوگ  يزور  ناشیا 
. تشکب ار  وا  دـیلامب و  وا  يولگ  رب  دراـک  دـیناباوخب و  تسبب و  اـپ  تسد و  ار  وا  هگنآ  تشک ! هنوگچ  ار  دنفـسوگ  مردـپ  هک  میوـگب  ار 

دیدرگب رایـسب  تفر  رـسپ  بلطب  ردپ  داتفا . یتلاح  نینچ  متفگ : دمآرد  ردپ  دش . هوک  رب  تخیرگب و  مدروآرب . گناب  متفای  ربخ  نم  نوچ 
. دوب هدرک  راک  میظع  وا  رد  یگنشت  دروآزاب . ار  وا  تفرگب  هگنآ  دوب . وا  رـس  رب  یتعاس  ردپ  دوب . هدیرد  يریـش  ار  وا  تفایزاب  نوچ  رخآ 

تولس يهمه  هک  متشاد  كرـسپ  ود  یتبیـصم . رتبجع  تفگ : هدیـسر ! ار  وت  یتبیـصم  هچ  متفگ : ار  وا  . دش ادخ  شیپ  زین  وا  دمآرب  یتعاس 
نیرتهم رـسپ  مدـش  يراک  لوغـشم  نم  تفرب و  وا  درک و  اهر  اجنآ  دراک  تشکب و  يدنفـسوگ  يزور  ناشیا  ردـپ  دـندوب . ناـشیا  نم  لد 

يولگ رب  دراک  دیناباوخب و  تسبب و  اپ  تسد و  ار  وا  هگنآ  تشک ! هنوگچ  ار  دنفسوگ  مردپ  هک  میوگب  ار  وت  نم  ات  ایب  تفگ : ار  نیرتهک 
بلطب ردپ  داتفا . یتلاح  نینچ  متفگ : دمآرد  ردپ  دش . هوک  رب  تخیرگب و  مدروآرب . گناب  متفای  ربخ  نم  نوچ  تشکب . ار  وا  دـیلامب و  وا 

رد یگنشت  دروآزاب . ار  وا  تفرگب  هگنآ  دوب . وا  رس  رب  یتعاس  ردپ  دوب . هدیرد  يریش  ار  وا  تفایزاب  نوچ  رخآ  دیدرگب  رایـسب  تفر  رـسپ 
متخپیم گید  نم  لفط و  متشاد  رگید  یکرسپ  زورنامه   14-12- یقرواپ . - دش ادخ  شیپ  زین  وا  دمآرب  یتعاس  دوب . هدرک  راک  میظع  وا 

. ینیبیم هک  نینچ  ماهتسشن  نم  نونکا  دش . هتخوس  زین  وا  تخیر و  وا  رب  دنکفیب و  گید  تفر  گید  کیدزنب  نانیا  راکب  مدش  لوغشم  ات 
اب هک  يدـندوب  درم  ود  عزج  ربـص و  رگا  هـک  ماهدرک  هشیدـنا  تـفگ : ینکیمن ! عزج  اهتبیـصم و  هـکنیا  رب  ینکیم  ربـص  هنوـگچ  مـتفگ 
وا هحلط و  وبا  وا  تینک  دوب  يدرم  مالسلا  هیلع  لوسر  يهباحـص  رد  هک  هدرک : تیاور  سنا  مه  يدوب . رتبلاغ  ربص  يدنتخیوآ  رگیدکی 

هحلط وبا  اهبـش  زا  یبش  دـش . فیعـض  دوب و  رامیب  رـسپ  هکنیا  میلـس  ما  وا  مان  هلقاع  هحلاـص و  تشاد  ینز  بیجن و  تخـس  تشاد  يرـسپ 
درم درک و  تسار  ماعط  تخپ و  گید  تساخرب  داهنب و  درب و  هناخ  رد  ار  كدوک  تساخرب و  ردام  تفای  نامرف  رسپ  زامنب  تفر  دجسمب 

دروایب باوخ  يهماج  دندروخب و  نان  ات  دروآ  شیپ  ماعط  هگنآ  دوبن . رتتکاس  بش  چیه  بشما  زا  تفگ  تسا ! نوچ  رامیب  تفگ : دمآرد 
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 ] هیراع ار  نانالف  ینیبیم  هن  هحلط  ابا  ای  تفگ : نز  دوش  نوریب  ات  تساوخ  درم  دوب  بش  رخآ  نوچ  نز ، اب  تخاس  تولخ  درم  دـنتفخب و 
راهظا ار و  ناشیا  دیآیم  مشخ  دهاوخیم  زاب  شدنوادخ  نوچ  نونکا  هدرک  عّتمت  ودب  هتـشادب و  یتّدـم  دناهدتـسب و  یـسک  زا  هحفص 229 ]
یتدم داد  امب  یلاعت  يادخ  دوب  هیراع  وت  رـسپ  هک  نادـب  نونکا  تفگ : فاصنایب . دـننامدرم و  درخیب  تفگ : دـننکیم ! عزج  تهارک و 

« ِهِّلل ُدـمَحلا  َنوُعِجار و  ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ   » یئوگیم وکین  تفگ : درم  میدـنب . راک  میلـست  اـضر و  هک  تسا  نآ  اـم  ّقح  زا  هدتـس  زاـب  نونکا 
شبقع دادب و  رگید  يرـسپ  ار  وا  یلاعت  يادخ  امـش . رب  دنادرگ  كرابم  نیـشود  بش  يادخ  تفگ : ار  وا  تفر  لوسر  شیپ  نوچ  دادماب 

هک ار  وا  تفگ  مالـسلا  هیلع  لوسر  تشذگب  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  رب  هتـسب  يرتش  رب  هتـشک  هس  دمآیم  ینز  دـحا  گنج  زور  دـنامب . وا  زا 
دـشاب ار  وت  تشهب  ینک  ربـص  رگا  تفگ : دـشاب ! هچ  ارم  منک  ربـص  رگا  هّللا  لوسر  اـی  مرهوش  مرـسپ و  مردارب و  تفگ  دنـسک ! هچ  ناـنیا 

ینعی تاولـص  يربط :  6457 مِهِّبَر - نِم  ٌتاوَلَـص  مِهیَلَع  َکـِئل   414-398- نآرق -395-352- نآرق . - مرادـن كاـب  هکنیا  زا  سپ  تـفگ :
«. - 64 «» یفوا یبا  لآ  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دومرف هک  ربمغیپ  زا  تسا  هدش  تیاور  هکنانچ  تسا  وا  شزرمآ  هدنب  رب  ادـخ  تاولـص  شزرمآ و 

يادخ زا  تاولص  دنتفگ : نارگید  تسا . ءانث  اجنیا  تاولص  تفگ : ناسیک  نبإ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   214-212- یقرواپ -44-1- نآرق
شراـیتخاب وا  شنیرفآ  رد  دـنوادخ  هچنآـب  اـت  دـنکیم  یئاـمنهار  شتعیبـطب  ار  وا  ناـسنا  تیبرت  يارب  نآرق  - 1 اـم : نخـس  تسا . تمحر 

. دوش تخبشوخ  دورب و  ولج  یعامتجا  یصخش و  یگدنز  رد  دناوتب  ات  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  لّوا  يهبترم  رد  دوش و  هّجوتم  تسا  هتـشاذگ 
یئابیکش زا  تسا : هتفگ  تسا و  هدش  روآدای  ار  یمدآ  يداهن  ّتیصاخ  یگدنز  رد  کموک  يرای و  يهلیسو  نیلوا  یلک  لصا  هکنیا  يور 

لئاسو يدوزب  دوشن  هدافتـسا  تسا  یناسنا  داهن  رد  هچنآ  زا  ات  دشاب  رایتخا  رد  یجراخ  يورین  ردق  ره  نوچ  دـیئوجب  يرای  یگدـنز  يارب 
ناشدوخ یعیبط  يداهن و  ّتیصاخ  زا  رگا  نادنمتورث  ای  نادنمورین  ای  ناهدنامرف  نیرتگرزب  هحفص 230 ] هکنانچ [  دوشیم  دوبان  یجراخ 
تناعتسا سپ  دننامب . نآ  رد  دنناوتیم  هن  دنسریم و  هجرد  نآب  هن  دنرب  راکب  ار  نآ  دنهاوخب و  کموک  دنناوتن  تسا  يرابدرب  ربص و  هک 

-2 تسا . زرابم  تخسرس و  تسا  تماقتـسا  اب  سک  نالف  دوشیم : هتفگ  صاخـشا  فیرعت  رد  هک  تسا  یتّیـصاخ  نامه  يهجیتن  ربص  زا 
تـسا هدش  نّیعم  صوصخم  طیارـش  اب  نید  رد  هک  يزامنب  سپ  تسا  هدش  نیعم  یقالخا  لئاضف  مامت  يهصالخ  كرتشم و  دـح  زامن  رد 

زامنب هّجوت  اب  ناسنا  هکنآ  هصالخ  تفرگ . کـموک  نارگید  قوقح  ساـپ  دودـح و  ظـفح  تقو و  تیاـعر  راـک و  رد  مظن  يارب  ناوتیم 
رگید ملاع  يهشیدنا  یتسیاب  دشاب و  لفاغ  دوخ  يهدنیآ  زا  یتسیابن  یمدآ  هک  هوالعب  دوش  تیبرت  یقیقح  ینعمب  نّدمتم  درفکی  دـناوتیم 

ار دوخ  يهدنیآ  تداعس  ناربمغیپ  يهتفگ  قبط  هک  تسا  مزال  ناهج  هکنیا  رد  تیبرت  يارب  زامن  زا  نتـساوخ  کموک  رب  هوالع  سپ  دنک .
ادـخ هچنآ  رد  ینعی  دـننکیم  شـشوک  ادـخ  هار  رد  هکیئاهنآ  - 3 دـشاب . هدوسآ  گرم  زا  سپ  یتحاراـن  زا  شرکف  اـت  دـنک  مهارف  زاـمنب 

دنریمب زارد  یگدـنز  زا  سپ  یعیبـط و  لـجاب  هچ  دـنوشب و  هتـشک  هچ  دـننکیم  هفیظو  ماـجنا  یعـس و  تسا  هداد  رارق  تداعـس  يهلیـسو 
هک تسا  هدوب  مدرم  يوگتفگ  عقوم و  ّتیصوصخ  تبسانمب  تسا  هدش  هدرب  ادخ  هارب  ناگتشک  مان  هک  هیآ  رد  دنتـسه و و  دیواج  يهدنز 

دوخ ياج  رد  هک  تسا  تمایق  داعم و  يهلئسمب  طوبرم  اهنآ  یگدنز  ینعم  اما  و  دنتـسین . مودعم  هدرم و  صاخـشا  هکنیا  هداد  رکذت  اهنآب 
زا رتالاب  یتردق  کیب  تسا  هتـسباو  یمدآ  هک  اهیتخـس  رد  تسا  یئامنهار  خـلا » ِهِّلل - ّانِإ   » يهلمج نتفگ  - 4 « 65» تسا هدش  هتفگ  لّصفم 

رتهب و رگید  ملاع  رد  ای  دنک و  ناربج  وا  يارب  يدنوادخ  تردـق  نامه  تسا  نکمم  زاب  دـناهتفرگ و  وا  زا  تسا و  هتـشاد  رایتخا  رد  هچنآ 
« خـلا ِهِّلل - ّانِإ   » يهلمج نتفگ  - 4. یگدـنز رد  يهزرابم  يارب  وا  تیوقت  مه  تسا و  ناسنا  يرادـلد  مه  هلمج  هکنیا  سپ  دـهدب . واب  رتشیب 

تسا نکمم  زاب  دناهتفرگ و  وا  زا  تسا و  هتشاد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  رتالاب  یتردق  کیب  تسا  هتسباو  یمدآ  هک  اهیتخس  رد  تسا  یئامنهار 
مه تسا و  ناسنا  يرادلد  مه  هلمج  هکنیا  سپ  دهدب . واب  رتشیب  رتهب و  رگید  ملاع  رد  ای  دـنک و  ناربج  وا  يارب  يدـنوادخ  تردـق  نامه 

هحفص 231]  ] 1161-1147- نآرق -1127-1125- یقرواپ . - یگدنز رد  يهزرابم  يارب  وا  تیوقت 

ات 162] تایآ 158  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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َّنِإ [ 158  ] ٌمِیلَع ٌرِکاش  َهّللا  َّنِإَف  ًاریَخ  َعَّوَطَت  نَم  َو  امِِهب  َفَّوَّطَی  نَأ  ِهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتعا  َِوأ  َتیَبلا  َّجَح  نَمَف  ِهّللا  ِِرئاعَش  نِم  َةَورَملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 
َنیِذَّلا َّالِإ  [ 159  ] َنُونِعّاللا ُمُُهنَعلَی  َو  ُهّللا  ُمُُهنَعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدـَعب  نِم  يدُـهلا  َو  ِتانِّیَبلا  َنِم  انلَزنَأ  اـم  َنوُُمتکَی  َنیِذَّلا 

َو ِهّللا  ُۀَـنَعل  مِهیَلَع  َِکئلوُأ  ٌراّفُک  مُه  َو  اُوتاـم  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 160  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  اَنَأ  َو  مِهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  اُونََّیب  َو  اوُحَلـصَأ  َو  اُوباـت 
َو افَّصلا  : » تاغل ینعم   722-1- نآرق [ - 162  ] َنوُرَظُنی مُه  َو ال  ُباذَـعلا  ُمُهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِدـِلاخ  [ 161  ] َنیِعَمجَأ ِساّنلا  َو  ِۀَِـکئالَملا 

هار تمالع  هناشن و  ینعمب  هریعش  عمج  ِِرئاعَش » . » دوش ماجنا  یتسیاب  اهنآب  تبـسن  یفیلاکت  ّجح  ماگنه  هک  هّکم  رد  دنتـسه  هوک  ود  َةَورَملا »
دجـسمب نتفر  ینعمب  مه  اجنیا  ندرک و  دـمآ  تفر و  ینعمب  ّجـح  ردـصم  زا  َّجَـح » . » تدابع اـعد و  يارب  هناـشن  ینعی  دـناهتفگ  هیآ  رد  و 

هیآ هکنیا  رد  هانگ و  ینعمب  َحانُج » . » تفر رادـیدب  درک و  ترایز  ینعی  َرَمَتعا » . » مارحلا دجـسمب  نتـشگرب  زاب  تافرعب و  اجنآ  زا  مارحلا و 
هاـنگ دـینکیم  ناـمگ  امـش   417-408- نآرق -374-364- نآرق -235-227- نآرق -129-119- نآرق -35-13- نآرق : - دــناهدرک ینعم 

لعفلا ءافب  تسا  لیعفت  ءات  لیدبت  يهطـساوب  ءاط  دـیدشت  و  ددرگیم ، يزیچ  فارطا  دـنزیم و  رود  ینعمب  َفَّوَّطَی »  » تسین هانگ  هن  دـیراد 
- نآرق -61-48- نآرق  - نداد رد  نت  يزیچب  ضوعالب  نداد و  ماجنا  یناّـجم  عّربت و  ینعمب  عّوطت  ردـصم  زا  َعَّوَطَت »  » عوّطی رکّذـی و  لـثم 

نبإ زا  حوتفلا  وبا  یبعـش و  زا  يربط  لوزن : ببـس  ندرک . راکـشآ  ینعمب  نییبت  ردـصم  زا  اـنیب » ، » ندربناـمرف و  هحفـص 232 ]  ] 193-181
هکنیا هک  دنتفگیم : دندوب و  هداهن  هورم  هوک  رب  هلئان »  » مانب رگید  افص و  هوک  رب  فاسا »  » مانب یکی  تب  ود  برع  هک  دناهدرک  لقن  ساّبع 

تشذگرس يدنچ  زا  سپ  دندوب و  هداهن  هوک  ود  هکنیا  رب  تربع  يارب  دناهدش و  گنس  دناهدرک و  هزب  هبعک  رد  هک  دندوب  ینز  درم و  ود 
سپ دندرکیم . فاوط  دنتـشگیم و  اهنآ  رودب  ّجح  ماگنه  رد  دنتـشادنپیم و  دوبعم  تب و  ار  اهنآ  دـعب  نامدرم  تفر و  اههرطاخ  زا  اهنآ 

یتدابع اجنآ  رد  هک  دنتسنادیم  دب  دنداد و  صیخشت  یتسرپ  تب  بادآ  زا  ار  هورم  افص و  رد  یعس  ناناملسم  دش  دوبان  اهتب  هک  مالـسا  زا 
نایّنج هاگیاج  دناهدینـش و  ّنج  زاوآ  هوک  نآ  زا  هک  دندوب  دقتعم  یـضعب  و  دـش . لزان  هدـیقع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دـننکب 

نیملـسم هک  قباس  تایآ  يهلابند  : ] همجرت دش . لزان  هدیقع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  تسین  هتـسیاش  ادخ  تدابع  اجنآ  رد  سپ  تسا 
158 دینادب ]: دوخ  هدیقع  فالخ  رب  دینک و  رود  ار  دوخ  يهتـشذگ  راکفا  هک  دوشیم  هداد  رکذت  اهنآب  تیادـه  ربصب و  دـندش  فیـصوت 

راکب ربنامرف  سک  ره  ددرگب و  اهنآ  رد  هک  هدربن  ناـیز  درک  هرمع  اـی  ّجـح و  هکنآ  سپ  تسا  یتسرپ  ّقح  ياـههناشن  زا  ةورم  افـص و  هک 
فـصو دندیـسرپ : دوهی  ياملع  زا  مدرم  هک  دناهدرک  تیاور  نیرّـسفم  عمجم  لوزن : تهج  درادـب . نآ  ساپ  دـنادب و  دـنوادخ  دوب  بوخ 
فرـشا نب  بعک  ایروص و  نب  هللا  دـبع  اب  دـناهتفگ : یـضعب  میاهدـیدن . يزیچ  ام  دـنداد : باوج  اهنآ  هن ! ای  دـیاهدید  تاروت  رد  ار  ربمغیپ 

مومع دوصقم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  یـضعب  تسا و  باوج  روـجنیا  خـیبوت  رد  َنوُُـمتکَی ] َنیِذَّلا  َّنِإ   ] تیآ 159 تسا و  هدـش  وـگتفگ  هکنیا 
باتک رد  هکنآ  سپ  زا  دـنرادیم  هتفهن  یئاـمنهار  ياـههناشن  تیادـه و  شور  هکیناـسک   159 همجرت :  115-84- نآرق . - تسا صاخـشا 

هک اهنآ  رگم  دنتـسه 160  روفنم  نوعلم و  قولخم  و  هحفـص 233 ] دنوادخ [  دزن  میاهدرک  نشور  مدرم  يارب  میاهدروآ و  دورف  ینامـسآ 
دهاوخ لوبق  ار  اهنآ  يهبوت  دنوادخ  دندرک  نشور  مدرم  يارب  ار  قیاقح  دندش و  راکوکن  دنتـشادرب و  تسد  یـشک  قح  زا  دندرک و  هبوت 

ادخ و تنعلب  دنتـسه  نوعلم  دندرم  دـندنامب و  گرم  مد  ات  ّقح  نامتک  رفک و  رب  هک  اهنآ  هّتبلا 161  نابرهم و  تسا و  ریذـپرذع  هک  درک 
نخـس دـنرادن . شیاسآ  مدـکی  تلهم  دوشیمن و  کبـس  ناشراب  دـش و  دـنهاوخن  دازآ  باذـع  زا  زگره  مدرم 162 و  يهمه  هکئـالم و 
ملـسم اریز  تسا  زیاـج  تسین و  عونمم  هورم  افـصب و  فاوط  هک  دوشیمن  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  يربط :  157 ِهیَلَع - َحانُج  الَف  نیرّـسفم :

دنتفگیم هکیئاـهنآب  هلمج  هکنیا  اـب  حوتفلا : وبا   21-1- نآرق . - دوشب عناـم  عفر  مـالعا  هلمج  نیاـب  هکنیا  اـت  تسا  هدوبن  عوـنمم  هک  تسا 
هتـشون فشک  تسین . دب  راکنیا  دـینکیم  هابتـشا  امـش  هک  هدـنامهف  تسا  ناتـسرپ  تب  لمع  دـننام  نوچ  تسین  زیاج  هورم  افـص و  فاوط 

نآ دـیوگیم : تمدـخ . هار  رد  نافراع  تّورمب  تسا  تراـشا  هورم  تفرعم و  ماـقم  رد  ناتـسود  لد  توفـصب  تسا  تراـشا  افـص  تسا :
ریـش رگا  بجع  هن  سپ  تسا  هّللا  یئادـخ  کین  یئاـناد و  یئاـناوت و  ياـهناشن  زا  تملظ  رحب  ّتیرـشب و  داـهن  رد  تّورم  هکنیا  توفص و 
هگن ّتیناسنا  فدـص  رد  تفرعم  رهوج  درادـب و  تملظ  رحب  نآ  رد  میتی  ّرد  هکنیا  هک  تسا  نآ  بجع  هدروآ  نوریب  نوخ  نایم  زا  یفاص 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رد هن  دوب  ربلد  فسوی  یهاچ  ره  رد  هن  دوب  رمث  هویم و  یخاش  ره  رد  هن  هکنانچ  دوب  رهوگ  ّرد و  یفدص  ره  رد  هن  هک  نادیم  نکل  دراد و 
رییغت هک  تسا  نآ  هقباس  تایآ  اب  َةَورَملا » َو  افَّصلا  َّنِإ   » تیآ طابترا  رخف  دوب . ربماـغیپ  دـمحا  يراـغ  ره  رد  هن  دوب  رونا  یـسوم  یهوک  ره 
تسا هدش  هتفگ  تایآ  نامه  رد  هکنانچ  میهاربا  رئاعش  نید و  بادآ  دیدجت  يهطساوب  مدرمب  تسا  یناسحا  هبعکب  سدقملا  تیب - زا  هلبق 
یتّدم برع  ّدـج  لیعامـسا  رد  ام  رجاه  تسا و  هدوب  میهاربا  رئاعـش  زا  هورم  افـص و  یعـس  زین  و  منکیم . مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  هک 

دوب داـیب  هک  برع  رب  تسا  یتـمعن  مه  مکح  هکنیا  سپ  دوـب  نادرگرـس  هحفـص 234 ]  ] 45-16- نآرق  - تشگیم و هورم  افـص و  ناـیم 
اـطع و ریبز و  هّللا  دـبع  تفگ و  کـلام  سنا  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  تسا . هدـش  نّیعم  میهاربا  ناشّدـج  نیئآ  ءاـقبا  رجاـه و  ناـشردام 

نب رهـش  ساّبع و  هّللا  دبع  تئارق  رد  دنتفگ : دیاین و  مزال  وا  رب  چیه  دنکن  یـسک  رگا  تسا  ّتنـس  هورم  افـص و  نایم  زا  یعـس  هک  دهاجم 
یعـس هک  تسا  نانچ  قحـسا  دمحا و  کلام و  یعفاش و  بهذم  امهب » فوّطی  الا  هیلع  حانج  الف  : » تسا نینچ  دوعـسم  هّللا  دبع  بشوح و 
ینکر هورم  افص و  نایم  یعس  هک  تسا  نانچ  تیبلا  لها  بهذم  دشابن و  تسرد  نآیب  ّجح  تسا و  ّجح  ضیارف  زا  هورم  افـص و  نایم  زا 

دنک افصب  ادتبا  هورم  افـص و  نایم  زا  دنک  یعـس  راب  تفه  هک  تسا  نآ  تیفیک  دشابن و  تسرد  شّجح  دنکن  هک  ره  تسا  ّجح  ناکرا  زا 
اط دیدشت  ای و  اب  عّوّطی »  » هفوک ياهیراق  عمجم :  158 ٌمِیلَع - ٌرِکاش  َهّللا  َّنِإَف  ًاریَخ  َعَّوَطَت  نَم  َو  تسا . نینچ  مه  اهقف  بهذم  هورمب و  متخ  و 

« ًاریَخ  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـشاب . یـضام  لعف  هک  دـناهدناوخ  واو  دـیدشت  اـت و  اـب  َعَّوَطَت »  » نارگید دـناهدناوخ و  واو  و 
يهدرفم يهرمع  تسا و  ّبحتـسم  فاوط  اریخ  زا  دوصقم  دناهتفگ : نارگید  هزور و  زامن و  ّبحتـسم و  بجاو و  زا  تسا  تادابع  يهّیلک 

ّزع و یلاعت و  يادـخ  رد  رکاش  ینعم  دـنتفگ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا   261-253- نآرق -160-148- نآرق -58-1- نآرق . - تسا ّبحتسم 
هلمج هکنیا  رد  نایبلا : حور   158-156- یقرواپ «. - 66 «» روکش ّۀباد   » تسا برع  راتفگ  زا  دهدب ، رایسب  دریذپب و  كدنا  هک  دشاب  نآ  ّلج 

َنِم انلَزنَأ  ام  َنوُُمتکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا . اناد  رازگساپـس و  ادـخ  داد  ماجنا  ّبحتـسم  لمع  یـسک  رگا  هک  یّبحتـسم  تداـبعب  دـنکیم  راداو 
درادن ّقح  نید  رظن  زا  مومع  جایتحا  دروم  تسا و  نیدـب  طوبرم  هچنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  هکنیا  زا  رخف :  159 هیآ - رخآ  ات  ِتانِّیَبلا 

ربمغیپ ص تسا و  دّدعتم  نآرق  رد  مه  نآ  هحفص 235 ]  ] 60-1- نآرق  - رئاظن هکنانچ  دیوگن  مدرم  يارب  درادب و  هدیشوپ  ار  اهنآ  یسک 
. دناهدرک لالدتـسا  هیآ  نیاب  و  دمآ . دهاوخ  رـشحمب  نیـشتآ  ماجل  اب  دنک  يراددوخ  نآ  راهظا  زا  دراد و  یملع  هک  یـسک  تسا : هدومرف 

ءاـملع تفگ  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  هدرک . تیاور  ساـّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  میلعت  رب  نتفرگ  ترجا  تسین  اور  هک 
دناتسن یعمط  نآ  رب  نآب و  دنکن  لخب  دنک و  لذب  نامدرم  رب  وا  دشاب  هداد  یملع  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  هکنآ  یکی  دندرم  ود  تّما  هکنیا 

اب نینچمه و  نیبتاکلا  مارک  دـننک و  رافغتـسا  نیمز  ّباود  اوه و  ناغرم  ایرد و  نایهام  وا  يارب  هک  دـشاب  نآ  وا  دـشورفن  كدـنا  ءاـهبب  و 
ناگدـنب رب  دـنک  لخب  ملع  نآب  وا  دـهد  یملع  ار  وا  هلالج  ّلج  یلاـعت  يادـخ  هک  دـشاب  يدرم  رگید  و  فیرـش . دّیـس و  دوش  ادـخ  شیپ 

تمایق و عمجم  رب  هدرک  وا  رـس  رب  شتآ  زا  یماجل  دـنرایب  ار  وا  تمایق  يادرف  دـشورفب  ءاهبب  نآ  دناتـسب و  یعمط  نآ  رب  یلاـعت و  يادـخ 
رب درک و  لخب  نآب  يادخ  ناگدنب  رب  وا  ایند  رد  داد  یملع  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  نالف  رسپ  تسا  نالف  هکنیا  هک  دنکیم  ادن  وا  رب  هتـشرف 

اهروتـسد و ینامـسآ و  بتک  زا  تسا  هدـش  غـالبا  مدرمب  ناربـمغیپ  هلیـسوب  هچنآ  هّیلک  تاـنّیب » : » رخف تخورفب . ءاـهبب  تفرگ و  عمط  نآ 
ادـخ نعل  عمجم :  159 َنُونِعاـّللا - ُمُُهنَعلَی  َو  ُهّللا  ُمُُهنَعلَی  َکـِئلوُأ  تسا . یلقن  یلقع و  يّهلدا  يهـّیلک  يدـه »  » زا دوـصقم  ناـشیا و  حـیاصن 

اهروتسد هک  دنتسه  یئاهنآ  نونعال » : » تفگ ملسم  وبا  رخف :  60-1- نآرق . - ریزگان باذع  يراتفرگ و  تسا و  باوث  تمحر و  زا  يرود 
ینعی يربط :  160 رخآ - ات  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  دننکیم . ّقح  نامتک  هک  اهنآ  اب  ناشتفلاخم  مشخ و  يرود و  ینعی  اهنآ  نعل  دـناهتفریذپ و  ار 

ار دوخ  هک  روطنامه  دننک  یفّرعم  راکوکین  مدرم  ار  دوخ  هک  لمع  صالخا  اب  يدب و  زا  يراد  دوخ  رب  تباث  مزع  هتشذگ و  زا  ینامیشپ  اب 
: عمجم هحفص 236 ]  ] 52-1- نآرق : - 161 هیآ - رخآ  ات  ٌراّفُک  مُه  َو  اُوتاـم  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   24-1- نآرق . - دندوب هدرک  یفّرعم  راکدب 

لاح دعب  تیآ  رد  دنتـسه و  نوعلم  هبوت  زا  شیپ  هدنز  مدرم  هک  تسا  یگدـنز  لاح  يارب  شیپ  تیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  نعل  رارکت 
هبوت و ملاع ، نآ  رد  هک  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   162 َنوُرَظُنی - مُه  َو ال  دننکیمن . هبوت  دـنریمیم و  رفک  اب  هک  تسا  یئاهنآ 
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. - دـنرادن کین  لمع  ای  هبوت  يهلیـسوب  دوخ  حالـصا  يارب  یهار  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نتـشادن  یگدوسآ  تلهم و  نوچ  تسین  فیلکت 
تسین راوازس  دنکیم  نیعم  هشیمه  يارب  ار  ناهج  يهمه  یگدنز  روتـسد  هک  یـسک  دوشب  ضارتعا  تسا  نکمم  ام : نخـس   22-1- نآرق

ياهروتسد زا  ياهراپ  نکل  دشاب  حیحص  ضارتعا  هکنیا  دیاش  يداع  یحطس و  رظن  زا  هّتبلا  دمانب  هللا » رئاعش   » ار هوک  ود  يهلـصاف  تکرح 
مدرم ياهلد  رد  اجنآ  هک  یتّیعقوم  بارعا و  دـیاقع  قباوس  نوچ  هک  هوالعب  درک  هسیاـقم  یگدـنز  تابـسانم  راـکفا و  اـب  ناوتیمن  ار  نید 

رظن زا  يزایتما  هنوگ  چـیه  هّکم  رهـش  هکنیا  اب  دـمانب  هللا » رئاعـش   » دـنک و بیوصت  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک  درکیم  مازلا  ار  فیاظو  نامه  تشاد 
هدـش لقن  نآرق  رد  هک  یتفارـش  زا  رظن  فرـص  اب  و  دوب . هدـش  عقاو  نمی  ماش و  نایم  تراجت  هار  رد  هکنیا  رگم  تشادـن  ایفارغج  ّتیعقوم 

دوخ هکنیا  درک و  ادـیپ  ناوتیمن  اـجنآ  يارب  رگید  یـشزرا  بجوـم  چـیه  ترـضح ، نآ  ياـعد  میهاربا و  تسدـب  هبعک  ياـنب  يارب  تسا 
زا مدرم  رطاخ  رد  هچناـمه  اـیآ  تسا ! هدوب  مرتحم  ردـق  هکنیا  برع  رظن  رد  ارچ  شزرایب  نیمزرـس  نینچ  هک  تسا  هّجوت  لـباق  يهلئـسم 
ام يارب  هک  تسا  هدوب  یّـصاخ  تهج  ای  تسا و  هدـش  یگتـسبلد  هقالع و  هکنیا  بجوم  تسا  هدـنام  یقاب  هبعک  ياـنب  میهاربا و  ترـضح 

فطاوع يزومرم  ّتیصاخ  ای  تسین و  سک  تسد  ردنا  رطاخ  لوبق   || تسین  سرتسد  ار  یـسک  یلوبقم  هب  رعاش : لوقب  ای  تسا ! لوهجم 
هدرک شیاـسآ  هاـگیاج  مرح و  هک  تسا  هدرب  ـالاب  اـهنآ  مشچ  رد  نادـنچ  ار  نآ  هدرک و  يربهر  اـجنآ  فرطب  ار  اـهبرع  تاـساسحا ، و 
يارب مه  زاب  هحفص 237 ] میشوپب [  مشچ  یحو  نید و  يهلئـسم  زا  رگا  سپ  دوب . هدوسآ  لام  ناجب و  دربیم  هانپ  اج  نآب  سک  ره  دندوب و 

نآ كرد  هک  يزومرم  تحلـصم  هّتبلا  و  دـنک . تیوقت  تیبثت و  ار  نآ  دوب . مزـال  دـیدیم  ار  یتّیعقوم  نینچ  هک  ّتلم  کـی  ياوشیپ  ربهر و 
ّمهم رایـسب  بلطم  کـی  َنوُُـمتکَی » َنیِذَّلا  َّنِإ   » تیآب 59 - 2 هشیمه . يارب  تسا  هدـش  مکح  هکنیا  ياـقب  بجوـم  تسین  نـکمم  اـم  يارب 

زا هک  تسا  هدش  يروآدای  ناسنا  یعامتجا  يهفیظو  نیرتگرزب  دـشاب و  یـشوپ  تقیقح  ّقح و  نامتک  تازاجم  هک : تسا  هدـش  يروآدای 
-247- نآرق . - تسین رّوصتم  یتازاجم  نآ  زا  رتالاب  تسا و  يدبا  ّتیمورحم  تنعل و  ّقح  نامتک  شاداپ  نوچ  دینکن  يراددوخ  ّقح  زاربا 

دشابن دیماان  ناسنا  دیاب  تسا و  زاب  هار  هشیمه  اطخ  زا  تشگزاب  يارب  هک  دروآیم  دای  ار  هبوت  يهلئـسم  اُوبات » َنیِذَّلا  اَّلِإ   » تیآ 60 - 3 278
زا تشگزاب  هبوت  هک  تسا  هدش  يروآدای  هبوت  ّتیمها  تّدش  میحر »  » و باّوت »  » يهملک ود  اب  صوصخب  دشاب و  یئوجهراچ  هبوت و  یپ  و 

رادرک تسار  وگتسار و  تسار و  يدوجوم  ار  ناسنا  هک  لازی  یتسار ال  تماقتساب و  تسا  فرحنم  صخش  طابترا  یتسارب و  تسا  یجک 
نایمدآ يهمه  سپ   39-13- نآرق . - تسا وا  میقتـسم  داهن  هک  دش  دهاوخ  هتـسویپ  دوخ  لصاب  دنک  یتسار  گنهآ  نوچ  تسا و  هدیرفآ 

دوخ یضعب  دننکیم و  هدافتـسا  ماهلا  ناکما  تمعن  نیزا  یـضعب  هک  توافت  هکنیا  اب  دنریگ  ماهلا  دوخ  يهدننیرفآ  زا  ار  یتسار  دنناوتیم 
هحفص 238] دنراد [ . مورحم  ار 

ات 164] تایآ 163  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

يِرَجت ِیتَّلا  ِکلُفلا  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفالِتخا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َّنِإ  [ 163  ] ُمیِحَّرلا ُنمحَّرلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ٌدِـحاو ال  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  َو 
َو ِحایِّرلا  ِفیِرـصَت  َو  ٍۀَّباَد  ِّلُک  نِم  اـهِیف  ََّثب  َو  اـِهتوَم  َدـَعب  َضرَـألا  ِِهب  اـیحَأَف  ٍءاـم  نِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  َو  َساـّنلا  ُعَفنَی  اـِمب  ِرحَبلا  ِیف 

ردـصم زا  يِرَجت » . » یتشک ِکـلُفلا » : » تاـغل ینعم   459-1- نآرق [ - 164  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  ِضرَـألا  َو  ِءاـمَّسلا  َنَیب  ِرَّخَـسُملا  ِباـحَّسلا 
نداد و رییغت  ِفیِرـصَت » . » ندـنکارپ ندرک و  ادـج  ینعمب  اث  دـیدشت  واب  حـتفب  ّثب  ردـصم  زا  ََّثب » . » نتفر هار  ندـش و  ناور  ینعمب  يرج 
-23-13- نآرق . - ندومرف راـگیب  ندروآ و  ناـمرف  ریز  ندرک و  راوخ  ینعمب  ریخـست  ردـصم  زا  رخـسم »  » ربا باحـس »  » ندرک نوـگرگد 

یگنوگچ دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب  بارعا  تسا : لقن  سابع  نبإ  زا  عمجم : لوزن : تهج   171-160- نآرق -96-88- نآرق -40-31- نآرق
هدنـشخب و تسا  ياهناگی  امـش  يادخ   163 همجرت : دـش . لزان  اـهنآ  باوجب  تیآ 163  نک . نـشور  اـم  يارب  ار  وا  رداـم  ردـپ و  ادـخ و 

بجع دـنتفگ : دندینـش  ار  شیپ  تیآ  نارفاـک  نوچ  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  فشک : لوزن : تهج  دـشابن . ياهدـننیرفآ  وا  زج  هک  ناـبرهم 
تیآ امنب . امب  ياهزجعم  هتـشذگ  ناربمغیپ  دننامب  دنتفگ : دوهی  هک  دناهتفگ  زین  روایب و  هتفگ  نیاب  ياهناشن  سپ  دشاب  ادـخ  کی  هک  تسا 
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مدرم دوسب  هک  یتشک  نتخاس  زور و  بش و  یگنوگود  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  انامه   164 همجرت : دش . لزان  اهنآ  باوجب   164
نیمز رب  ياهدـنبنج  ره  دـنک و ز  هدـنز  نادـب  ار  ینیمز  ناجیب  تادوجوم  دروآ و  دورف  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  یبآ  تسا و  ناور  اـیرد  يور 

رب  ] تسا ياهناـشن  کـی  ره  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  رد  ناـمرفب  رـس  ياـهربا  اـهداب و  ندرک  نوـگرگد  هحفـص 239 ] و [  دیامن ، هدـنکارپ 
تسا هولأم  ینعمب  هلا  حوتفلا : وبا   163 ٌدِحاو - ٌهلِإ  مُکُهلِإ  نیرّسفم : نخس  دنجنسیم . دنتسه و  درخ  اب  هک  یمدرم  يارب  ناهج ] راگدیرفآ 
تسا شیاتس  شتسرپ و  يهتسیاش  هک  امش  يادخ  - 2 درادن . دننامه  لثم و  هک  تسا  یکی  امـش  يادخ  - 1 هدش . شتسرپ  دوبعم و  ینعی 
تسا یکی  هکلب  تسین  دیاهدینش  دیاهدید و  هک  یئاهزیچ  لثم  امـش  يادخ  - 3 تسین . شتسرپ  لباق  يرگید  هک  تسا  درفب  رـصحنم  کی 

ره نتشاد و  تردق  ندیرفآ و  هک  تسا  یکی  تافـص  رد  - 4 تسا . رّوصتم  وا  میـسقت  هیزجت و  هن  دراد و  رّوصت  وا  رد  هراـپ  ءزج و  هن  هک 
ثحب وـه  يهـملک  رد  رخف :  163 َوُه - اـّلِإ  َهلِإ  ـال   23-1- نآرق . - تسین يرگید  رد  هک  تسواـب  رـصحنم  دناهتـسناد  ار  وا  تافـص  هـچنآ 

ياهملک ره  دافم  نوچ  تسا  رتغیلب  تسا  ادخ  فصو  مان و  هک  یظافلا  مامت  زا  هملک  هکنیا  نآ : يهصالخ  کنیا  هک  تسا  هدرک  یّلـصفم 
دهدیم ناشن  ار  دیق  ءزج و  یب  تقیقح  کی  و  تسا ، طیسب  وه  ظفل  دافم  یلو  تسین  بسانم  دنوادخ  یگناگی  اب  تسا و  بیکرت  مزلتسم 

يارب رگید  ینعم  هک  تسا  مسا  طقف  تقیقح  لـها  رظن  رد  وه  يهملک  ناـیبلا : حور   20-1- نآرق . - تسا ادخ  ياهمسا  نیرتبسانم  سپ 
تاقولخم مامت  ملاع و  نداد  ناشن  يارب  ۀـّیوهلا »  » يهملک رد  مال  فلا و  ینعی  ماّللاب » ۀـیوهلا  ملاـع   » دـناهتفگ تهج  هکنیا  زا  تسین و  نآ 

دنتـسه دودحم  ّتیوه  ّتیـصخش و  ياراد  تادوجوم  تسا و  دوجولا  بجاو  مان  وه  يهملک  هک  تسا  نآ  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و 
وه يهملک  نوچ  دـنامهفیم  ار  تادوجوم  ریاس  هک  تسا  نآ  مـال  فلا و  تبـسانمب  دوشیم  تادوجوم  لـماش  هک  ۀـّیوهلا »  » يهملک سپ 
هک تسا  مال  فلا و  يهطساوب  ّتیدوجوم  ّتیوه و  ملاع  سپ  ار  تانکمم  تادوجوم و  مال  فلا و  دنامهفیم و  ار  دوجولا  بجاو  أدبم و 

تقیقحیب یمان  چـیه  وه  مان  اب  هدـش  عناق  وه  يا ز   || وه  ماـجیب  یهر  یک  اـهاوه  زا  يونثم : تسا . هحفص 240 ] هدش [  وه  هب  يهتـسویپ 
فرح مان و  رگ ز  وج  بآ  ردـنا  هن  ناد  الابب  هن   || وجب  ار  یّمـسم  ور  يدـناوخ  مسا  ياهدـیچ ! لگ  لـگ  مـال  فاـگ و  اـی ز   || ياهدـید 

ار شیوخ  وش  گنزیب  هنیآ  تضایر  رد   || وش  گنریب  یمه  از  نهآ  وچمه  يرـسکی  ناه  دوخ  زا  ار  دوخ  نک  كاپ   || يرذـگب  یهاوخ 
54-52- تمرف « - 67» دـیعمیب باتک و  یب   || ءایبنا  مولع  لد  ردـنا  ینیب  دوخ  فاص  كاپ  تاذ  ینیبب  ات   || دوخ  فاـصوا  زا  نک  یفاـص 

يو زا  نوچ  هک  تسا  نامحر  تسا : هتشون  فشک   163 ُمیِحَّرلا - ُنمحَّرلا  هطشام  کنر  وچمه  دیاپن  نآ   || هطـساویب  وه  دوبن ز  ناک  ملع 
نامحر دریگ . مشخ  وا  رب  دهاوخن  يزیچ  ادخ  زا  یـسک  نوچ  تسا  ربخ  رد  و  دریگ . مشخ  دـهاوخن  نوچ  هک  تسا  میحر  دـهدب  دـهاوخ 
تروص دیارایب و  هک  تسا  نامحر  دوب . گرزب  هچرگ  دزرمایب  یـصاعم  هک  تسا  میحر  دوب . درخ  هچرگ  دنک  لوبق  هدنب  تعاط  هک  تسا 

دنک ادـیپ  وت  يور  رد  راونا  فیاطل  هک  تسا  نامحر  درادـهاگن . شیوخ  يهضبق  رد  اهلد  دراد و  ناداـبآ  نطاـب  هک  تسا  میحر  دراـگنب .
رد قباس  تیآ  یناـشاک :  164 ِضرَـألا - َو  ِتاواـمَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َّنِإ   23-1- نآرق . - دـهن تعیدو  وـت  لد  رد  رارـسا  عـئادو  هک  تسا  میحر 

تسا لگشم  رشب  يارب  نآ  قیدصت  مهف و  نوچ  و  دشاب . رتولج  دیاب  لاعفا و  دیحوت  رب  تسا  مّدقم  شزرا  هبترم و  رد  هک  دوب  تاذ  دیحوت 
هحفص 241]  ] 43-1- نآرق  - ندناسانـش هار  زا  ینعی  دنکیم  نایب  ار  تاذ  دیحوت  دهدیم ، ناشن  ار  لاعفا  دـیحوت  هک  هیآ  هکنیا  يهلیـسوب 

هکنیا دنمانیم و  یلاعفا  دیحوت  ار  هکنیا  و  کی . تسا و  دحاو  اهنآ  يهدننیرفآ  هک  دنامهفیم  اههدـیرفآ  عاونا  شیامن  دـنوادخ و  ياهراک 
مینک قیدصت  هک  یتاذ  دیحوتب  دوشیم  ربهر  بجوم و  تقلخ  شنیرفآ و  تخانـش  قیرط  زا  تسا  یلاعت  ّقح  یئاسانـش  هک  یلاعفا  دیحوت 

هتـشون اهنامـسآ  تارک و  تاّیـصوصخ  رد  يهعلاطم  قیرط  زا  دـیحوت  تابثا  رب  لیلد  هدراهچ  رخف : اـتمهیب . تسا و  اـتکی  هدـننیرفآ  تاذ 
ای دنراد و  ددعتم  فلتخم و  تاکرح  مینیبیم  دوخ  رس  يالاب  رد  هک  اهنامسآ  تارک و  نیزا  کی  ره  هک  تسا  هکنیا  شمتفه  لیلد  تسا :

الاب و فرطب  یـضعب  هک  درادـن  ّتیـصوصخ  ماسجا  نیاب  تبـسن  هناگ  شـش  تاهج  تسا و  توافتیب  اهنیاب  تبـسن  فارطا  يهمه  هکنیا 
سپ دننکیم  تکرح  قرشمب  برغم  زا  یضعب  برغمب و  قرشم  زا  یضعب  لامش و  فرطب  یضعب  بونج و  فرطب  یضعب  نیئاپ و  یـضعب 

يازجا لیدـبت  رییغت و  هک  دروآیم  نیمز  صوصخ  رد  ار  لالدتـسا  نیمه  ریظن  تساهنآ . زا  جراخ  يهدارا  ّربدـتب و  طوبرم  اـهتوافت  هکنیا 
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ار قلخ  تیآ  هکنیا  رد  ملاع  دـنوادخ  تسا : هتـشون  فشک  دـنکیم . داجیا  ار  تارییغت  هکنیا  نآ  زا  جراـخ  ياهدارا  هک  تسا  لـیلد  نیمز 
تـسا تاعونـصمب  ماوع  رظن  دنـسانشب . ار  عناص  دنرگن و  رحب  ّرب و  عیانـص  رد  نیمز  نامـسآ و  توکلم  بیاجع  رد  ات  دیامنیم  هار  دوخب 
نانمؤم صاوخ  دنـسر  عناصب  عنـص  زا  دـنرگن  عناصب  نانمؤم  يهّماع  تسا . تاذـب  ّصاخلا  ّصاخ  ءایبنا و  رظن  تسا  تافـصب  ّصاوخ  رظن 
دنرگن يوب  يو  زا  وا . ریغب  هن  دنسانش  واب  مه  ار  وا  ناقیّدص  ناربماغیپ و  اّما  یّمسم  اب  مسا  زا  دنسر و  فوصومب  تافـص  زا  دننادب  تافص 

ینیب ام  عنـص  ات  رگن  هیاـسب  تفگن  َّلِّظلا » َّدَـم  َفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َمل  َأ  : » تفگ هّللا  هک  تسا  نآ  تلاـح  نیاـب  تراـشا  واـب . يو  ریغ  زا  هن 
ار تادوجوم  نّیعم  ماظن  شاهلابند  رد  ٌدِحاو » ٌهلِإ  مُکُهلِإ  : » تفگ هکنآ  زا  سپ  يواطنط :  145-93- نآرق . - ینیب ام  عنص  ات  رگن  امب  تفگ 
رـس و مولع  اب  هکنآ  رگم  دیبایرد  دـیناوتیمن  ار  دـیحوت  تقیقح  تسا : هتفگ  تسا و  هدرک  نایب  تسا  تیبرت  کی  جازم و  کی  ياراد  هک 

 - تفرعم زا  دیسانشب و  ار  اهنآ  مسج  بیکرت و  زرط  ات  دینک  كرد  ار  تادوجوم  مظنم  لاکـشا  دینک و  رکفت  دیناوخب و  دینک و  ادیپ  راک 
ینامـسآ تادوجوم  هدبع : سب . تسا و  یکی  زا  نآ  يهشقن  ریبدـت و  هک  دیـسانشب  ار  نآ  يهدـننیرفآ  اهنیا  هحفص 242 ]  ] 57-32- نآرق

اب راگزاسان  کیچیه  مظن  تسین و  یصقن  مظن  نآ  رد  هک  دنتسه  صوصخم  شور  مظن و  ياراد  مادک  ره  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياههتـسد 
لیلد هکنیا  دنتـسه  یمومع  یّلک  مظن  کی  ياراد  یگمه  دـنکیم و  راذـگرب  صوصخم  شور  اب  هتـسویپ  کـی  ره  تسین و  يرگید  مظن 

نامسآ قلخ  تیآ  زا  دعب  هیآ  هکنیا  هدبع :  164 ِراهَّنلا - َو  ِلیَّللا  ِفالِتخا  َو  تسا . هدش  هدیرفآ  کیرـشیب  ياهدارا  کی  زا  همه  هک  تسا 
هکنیا نیمز و  ربارب  رد  تسا  نآ  تکرح  نیمز و  اـب  تسا  دیـشروخ  يربارب  يهجیتـن  رد  فـالتخا  هک  تسا  هکنیا  ندـنامهف  يارب  نیمز  و 

ِیتَّلا ِکلُفلا  َو   35-1- نآرق . - نّیعم مظن  هکنیا  يهدننک  داجیا  کی  رب  تسا  ياهناشن  یگمه  نآ ، زا  رشب  ياههدافتـسا  عفانم و  فالتخا و 
یتشک و اب  ترفاسم  یناگدنزب و  رشب  زا  ياهّدع  جایتحا  و  تسا . یتشک  نامتخاس  دیحوت ، رب  ياهیئامنهار  زا  رخف :  164 ِرحَبلا - ِیف  يِرَجت 
164 رخآ - ات  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  َو   41-1- نآرق . - تسا ریبدـت  مظن و  دولوم  اهنیا  يهعومجم  دوشیم و  یتشک  تکرح  يهلیـسو  هک  اـهداب  رثا 

فشک  22-1- نآرق . - دـنکیم يروآدای  ار  تاتابن  تایح  دّدـعتم  یناعم  راصتخا ، اـب  هک  تسا  یمـالک  نیرتحیـصف  اـههلمج  هکنیا  رخف :
ناتخرد فانصا  تابن و  عاونا  نآ  زا  ددرگ و  هتفاکـش  دبنجب و  دوش  هدنز  هدرم  نیمز  نآ  دسر و  نیمزب  ناراب  نوچ  تسا : هتـشون  رارـسالا 

مه یتخل  ار و  هیاریپ  یتخل  ار و  ندروخ  یتخل  نیریـش  یتخل  راب  شرت . یتخل  وراد و  یتخل  راـب  نغور  یتخل  راـب  اولح  یتخل  راـب  دـیآرب .
ياهدنزاس ار  هتخاس  هکنیا  هک  دناد  درگن  رد  نوچ  لقاع  ناغرم . ياذغ  یتخل  ناروتس  ياذغ  یتخل  نایمدآ  ءاذغ  یتخل  نغور . مه  هویم و 

هلا عنص  رد  ناشن : يو  یگناگی  ار  وا  هاوگ و  هّللا  یتسه  رب  یکی  ره  يا ، هحفص 243 ] هدننایور [  ار  هتسر  ياهدنیارآ و  ار  هتسارآ  تسا و 
رد دوجوم  رـصانع  هّیلوا و  داوم  اب  بآ  ندش  طولخم  زا  دنوادخ  يواطنط : تسناتـسد . نوگ  رازه  یلگ  گرب  رد   || تسا  ناهرب  ددعیب 
نآ ناـیاپ  هک  دـیایم  دـیدپ  عونت  هکنیا  ترارح  نیمز و  نآ و  داـّحتا  زا  هک  تسا  بجع  تسا و  هدرک  داـجیا  ار  فلتخم  هاـیگ  عاونا  نیمز 

ریسمرگ ياهنیمزرس  رد  دسریم و  مدق  دون  هب  نآ  عافترا  تسا و  امرخ  تخرد  لکشب  يدنه  زوج  ای  لگران  تخرد  هکنانچ  تسین . مولعم 
نآ لها  يارب  اریز  تسا  هدیرفآ  ادـخ  هک  تسا  یهایگ  نیرتبیجع  زا  هکنیا  و  تسا . دایز  اجنآ  یلحاس  یحاون  رد  صوصخب  ناتـسودنه 

بابسا و نامـسیر و  کشد و  شرف و  هناخ و  فرظ  غارچ و  نغور  دنق و  بارـش و  ریـش و  اود و  كاشوپ و  مه  تسا و  اذغ  مه  نیمزرس 
شدرگ ناتسودنه  مرگ  یحاون  نآ  رد  رفاسم  یـصخش  هک  تسا  هدرک  لقن  وگتـسار  هدیمهف و  يدرم  تسا : ریـسفت  نآ  رد  مه  و  هحلـسا .

هدـش هتخاس  ابیز  روراب و  ناتخرد  نایم  هک  داتفا  ياهناخب  شمـشچ  ناهگانب  دوبن  یهاگهانپ  هیاس و  چـیه  هک  نازوس  باـتفآ  ریز  درکیم 
جنر زا  هک  هزم  شرت  معط و  شوخ  رایـسب  دروآ  وا  يارب  یتبرـش  تفگ و  دـمآ  شوخ  واب  يدـنه  يدرم  تفر  اـجنآ  کـیدزن  نوچ  تسا .

یبارش ناشخرد و  فاص و  رایسب  هایـس  يهساک  کی  باقـشب و  دنچ  رد  درک  رـضاح  اذغ  نآ . زا  سپ  هدرک  شاهدوسآ  یگتـسخ  امرگ و 
لامک اب  رفاسم  صخش  اهاذغ . عاونا  دروآ و  عوبطم  ابیز و  رایـسب  ياولح  دوب و  هدیـشونن  یبارـش  نینچ  زور  نآ  ات  هک  اراوگ  رایـسب  دروآ 

لّوا هک  تبرش  نآ  تسا : لگران  زا  اهنیا  يهمه  تفگ  هناخ  بحاص  تساجک ! زا  اهکاروخ  لئاسو و  هکنیا  نابایب  هکنیا  رد  دیسرپ  تریح 
عاونا زا  ینیریـش  دـنق و  تسا و  لـگران  لـگ  بآ  زا  بارـش  تسا و  گرب  زا  عوـبطم  ياهاذـغ  تسا و  لـگران  سراـن  زوـج  زا  يدروـخ 
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تـسا ام  نکـسم  هک  هناخ  هکنیا  تسا  نآ  زوج  تسوپ  زا  تسا  هرفـس  رد  هک  هساک  اهفرظ و  مامت  تسا و  لـگران  لـگ  بآ  ياـههراصع 
يهیثاـثا شرف و  يهیلک  تسا و  نآ  فاـیلا  ياههتـشر  زا  نم  نت  ساـبل  تسا و  لـگران  گرب  ياـیروب  زا  نآ  فقـس  بوچ و  زا  شراوید 
شوهدم بّجعتم و  رایـسب  دیوگیم : رفاسم  صخـش  تسا . نآ  يهویم  زغم  زا  ام  غارچ  نغور  تسا و  لگران  فایلا  زا  ام  ینتفاب  ینتـشر و 

رد هک  یتسودب  ياهمان  درک  شهاوخ  هناخ  بحاص  منک  یظفاحادخ  متـساوخ  نوچ  و  اههدافتـس . هحفـص 244 ] یگدنز [  هکنیا  زا  مدش 
نآ گرب  زا  نم  ذـغاک  لگران و  بوچ  يهمرن  زا  بکرم  تفگ  تسا ! اـجک  زا  یگدنـسیون  لـئاسو  مدیـسرپ  مناـسرب . تشاد  نم  دـصقم 

گرزب يردقب  « 68 «» مدـنع  » تخرد تسا  هدـش  فشک  لبق  لاس  ود  داتـشه و  دـص و  راهچ  هک  ریبک  سونایقا  ریازج  زا  یکی  رد  و  تسا .
دنریگب و ارف  دنناوتیمن  ار  نآ  رود  یتسردب  مه  زاب  دسریم  رگیدـکیب  ناشتشگنا  رـس  دـنریگیم  لغب  رد  رفن  هد  ار  نآ  قاس  هک  دوشیم 

يور زا  یـسانش  هایگ  صّـصختم  ياملع  تسا و  یقاب  تروص  نیمهب  تخرد  هکنیا  نونک  ات  تسا  هدش  فشک  هریزج  هکنیا  هک  هاگنآ  زا 
زا سپ  يواطنط  تسا . هدـش  زبس  رـشب  شنیرفآ  زا  لبق  تخرد  هکنیا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیاب  دـنا  هدرک  باـسح  ار  شرمع  نآ  يهنومن 

: تسا هتفگ  دـنله  ياملع  زا  یکی  دـیوگیم : میتشون  ار  نآ  يهنومن  ود  ام  هک  تسا  هدرک  دای  ار  هایگ  ناویح و  بیاجع  زا  هفیطل  هد  هکنآ 
لخاد مهف  جک  لهاج و  یمدرم  نوچ  دندرک و  یط  ار  یّقرت  جرادم  نآ  هلیسوب  دندوب و  انـشآ  مالـسا  مولعب  مالـسا  ردص  مدرم  زا  ياهّدع 

نیلفاـسلا لفـساب  هـک  دـندرک  لزنت  يردـق  هـب  هجیتـن  رد  دندیجنــس . دوـخ  جـک  اـسران و  يهقیلــس  اـب  ار  بلاـطم  نآ  دـندش  نـید  هـکنیا 
ار نآ  رود  یتسردب  مه  زاب  دسریم  رگیدکیب  ناشتشگنا  رـس  دنریگیم  لغب  رد  رفن  هد  ار  نآ  قاس  هک  دوشیم  گرزب  يردـقب  . دندیـسر

ياـملع تسا و  یقاـب  تروـص  نیمهب  تخرد  هکنیا  نوـنک  اـت  تـسا  هدـش  فـشک  هریزج  هـکنیا  هـک  هاـگنآ  زا  دـنریگب و  ارف  دـنناوتیمن 
زبس رشب  شنیرفآ  زا  لبق  تخرد  هکنیا  هک  دناهدیسر  هجیتن  نیاب  دنا  هدرک  باسح  ار  شرمع  نآ  يهنومن  يور  زا  یسانش  هایگ  صّصختم 

یکی دیوگیم : میتشون  ار  نآ  يهنومن  ود  ام  هک  تسا  هدرک  دای  ار  هایگ  ناویح و  بیاجع  زا  هفیطل  هد  هکنآ  زا  سپ  يواطنط  تسا . هدـش 
نوچ دندرک و  یط  ار  یّقرت  جرادـم  نآ  هلیـسوب  دـندوب و  انـشآ  مالـسا  مولعب  مالـسا  ردـص  مدرم  زا  ياهّدـع  تسا : هتفگ  دـنله  ياملع  زا 

دندرک لزنت  يردق  هب  هجیتن  رد  دندیجنـس . دوخ  جک  اسران و  يهقیلـس  اب  ار  بلاطم  نآ  دندش  نید  هکنیا  لخاد  مهف  جک  لهاج و  یمدرم 
یتحاسم هکنیا  اب  جنرطش  يهحفص  هک  تسا  بجع  تفگ  رمع  روضح  رد  يدرم  رخف :  338-336- یقرواپ . - دندیسر نیلفاسلا  لفساب  هک 

رتبیجع تفگ  رمع  دوش . رارکت  نآ  يزاب  روج  کی  راب  ود  تسین  نکمم  دـنک  رارکت  ار  نآ  يزاب  تبون  نویلم  کی  یـسک  رگا  دراد  مک 
وربا و ینیب و  زا  نآ  فلتخم  ياهتمـسق  ياج  تسین و  رتشیب  بجو  کی  رد  بجو  کی  یمدآ  تروص  تحاسم  هک  تسا  هکنیا  هکنیا ، زا 

دننامه رفن  ود  يدرگب  رگا  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  ظوفحم  اهنآ  لصاوف  تبـسن  دـنکیمن و  رییغت  ناهد  مشچ و 
 - لالدتـسا رگید  تایآ  زا  دنکیم و  قیبطت  سالپال  يهّیـضرف  رب  ار  هلمج  هکنیا  هدبع :  164 َضرَألا - ِِهب  ایحَأَف  تفاـی  یهاوخن  تروص  رد 

کی مادک  ره  نیمز  یپ  رد  یپ  تالّوحت  تسا و  دیشروخ  زا  ندرک  ادجب  نیمز  لّوا  یگدنز  هک  دنکیم  هحفص 245 ]  ] 526-504- نآرق
نارگید دـناهدناوخ و  درفم  تروصب  حـیّرلا »  » یئاـسک هزمح و  عـمجم :  6964 ِحاـیِّرلا - ِفیِرـصَت  َو  تسا  شنیرفآ  روج  کـی  یگدـنز و 

درآ دنب  رد  بوبحم  ریغ  زا  ار  لد  هک  ینعی  تسا  لد  لاقع  لقع  تسا : هتشون  فشک   6964 َنُولِقعَی - ٍموَِقل  ٍتایَآل  عمج  تروصب  ِحایِّرلا » »
يهدیاف و  تسا . « 1 « 69» باطخ طرش  غامد و  هن  تسا  لد  يو  ياج  تسا و  رون  ّتنـس  لها  بهذمب  لقع  و  درادزاب . ازـسان  ياهاوه  زا  و 
تـسین باـطخ  هناوـید  اـب  هک  ینیب  هن  تسین و  ناگدـنز  رامـش  رد  تسین  لـقع  ار  هک  ره  سپ  ددرگ . هدـنز  يوـب  لد  هک  تسا  نآ  لـقع 

فاق «« 2 «« 70» لطابلا نم  ّقحلا - فرع   » ینعی تسا  نیع  تسا : فرح  هس  لقع  تسین . لقع  ار  يو  هک  تسا  نآ  زا  تسین  هدرم  اب  هکنانچ 
« ةّزعلا ّبر   » هک تسا  ربخ  رد  ینّابر . ءاطع  تسا و  یهلا  تبهوم  هدـنب  لقع  هکنیا  ««. 72» ریخلا مزل   » ینعی تسا  مال  «« 71» ّقحلا لبق   » ینعی

تفگ یتسیک ! وت  تفگ  رتلامجب  رتوکین و  دوخ  زا  دید  ار  یتروص  تسیرگنزاب  ینیب  هچ  ات  رگنزاب  لقع  هک  ار  وا  تفگ  دـیرفایب  ار  لقع 
« ةّزعلا ّبر   » هک تسا  ربخ  رد  ینّابر . ءاـطع  تسا و  یهلا  تبهوم  هدـنب  لـقع  هکنیا  رعـش .: مقیفوت . نم  یئاـین ، راـکب  نمیب  وت  هک  منآ  نم 

تفگ یتسیک ! وت  تفگ  رتلامجب  رتوکین و  دوخ  زا  دید  ار  یتروص  تسیرگنزاب  ینیب  هچ  ات  رگنزاب  لقع  هک  ار  وا  تفگ  دـیرفایب  ار  لقع 
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-496-494- یقرواپ -286-257- نآرق -244-232- نآرق -159-136- نآرق : - رعـش مقیفوـت . نم  یئاـین ، راـکب  نـمیب  وـت  هـک  مـنآ  نـم 
رد وش  نوخ  درگب و  یلد  لد ز  يو   || وش  نود  یفیرـش  دنچ  رگا  لقع  يا   854-852- یقرواپ -820-818- یقرواپ -791-789- یقرواپ

لوصا ّقح و  بلاطم  تسا : هدرک  لقن  راّبجلا  دبع  یضاق  زا  رخف  وش  نوریب  نابزیب  وآ و  رد  مشچ  یب   || وش  نوزفا  زور  راگن  نآ  يهدرپ 
هحفـص 246] لـقاع [  صخـش  يهیامرـس  دـیوگیم : هک  تاـیآ  هکنیا  لیلدـب  درک  لوبق  رداـم  ردـپ و  يوریپ  دـیلقت و  هب  ناوـتیمن  ار  نید 

دنچ هکنیا  نکیل  دوشیم  هدـهاشم  هدـننیرفآ  يهناشن  تادوجوم  يهمه  رد  هچرگا  تسا و  یلـصا  هدـمع و  تادوجوم  هکنیا  رد  يهعلاطم 
دنهاوگ  || راگن  رپ  دبنگ  هکنیا  شقن  همه  رعش : تسا  هتشون  ینیـسح  تسا . اههدیرفآ  مامت  ریگارف  دراد  هک  یتّیمومع  يهطـساوب  عوضوم 
ناوتیم ار  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس  تسا . یسب  تیاکح  شنورد  نورب و   || تسا  یـسخ  هچرگ  دیآ و  رهوگ  رگ  راگدرک و  نآ  عنـص  رب 

هرامـش و يور  چیهب  هک  تسا  یئاتکی  هناگی و  دـینادیم  دوخ  هاگهانپ  دـینآ و  يوجتـسج  نادرگرـس  امـش  يهمه  هکنآ  درک : ینعم  نینچ 
240-221- نآرق : - تسا هتفگ  هک  هتفرگ  ماهلا  نینچ  نآ  زا  يدعس  ایوگ  خلا » ِقلَخ - ِیف  َّنِإ   » مّود تیآ  - 2 درادن . هار  وا  رد  یگن  وگچ -

ربا بآ ز  رب  یتشک  داهنب  درک و  ناور   || باتفآ  هم و  برغمب  قرـشم  بآ ز  رب  نادرمکین  يهداّجـس  وچ   || بارت  شرف  دـینارتسگ  یمه 
تسه تسین  زا  ندرک  وا  زج  دناد  هک   || تسب  شقن  مدع  زا  دوجو  شرماب  مکش  رد  ياهفطن  دروآ  بلـص  || ز  می  يوس  ياهرطق  دنکفا 

رد دوـجوم . نآ  دوـخ  رب  دوـجوم  کــی  ياــههناشن  مئــالع و  راــثآ و  زا  لالدتــسا  ینعی  ّمـل  ناــهرب  دــنراد  یحالطــصا  قـطنم  رد  - 3
رد دنبایرد . ار  نآ  لصا  یبیکرت و  داوم  مسج و  دوخ  دنناوتیم  هیزجت  ّتیلباق  ماسجا و  ّتیصاخ  نتخانش  يهلیسوب  زورما  ياههاگشیامزآ 

دنکیم هّجوتم  اههدیرفآ  لوصاب  هدننیرفآ و  راثآ  رد  يهعلاطمب  ار  رشب  هک  تسا  هدش  یئامنهار  لصا  نیاب  یـسانشادخ  يارب  تایآ  هکنیا 
نآرق رد  و  ناگدیرفآ . يهمه  زا  رترب  تسا  يریگارف  تقیقح  دولوم  نّیعم  شور  مظن و  نیاب  رگیدکی  اب  تادوجوم  طباور  هک  دـنبایرد  ات 
یعیبط مولع  نتـسناد  قیاقح  نیاب  ندرب  یپ  هار  نیرتهب  و  تسا . هدش  لالدتـسا  شور  نیاب  ررکم  تسا و  هدش  يرتشیب  هّجوت  تمـسق  نیاب 

هحفص 247] اهنآ [ . رد  ینیب  کیراب  تسا و 

ات 167] تایآ 165  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َّنَأ َباذَـعلا  َنوَرَی  ذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َول  َو  ِهِّلل  ابُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ِّبُحَک  مُهَنوُّبُِحی  ًادادـنَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُذِـخَّتَی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو 
َلاق َو  [ 166  ] ُبابسَألا ُمِِهب  تَعَّطَقَت  َو  َباذَعلا  اَُوأَر  َو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ذِإ  [ 165  ] ِباذَعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنَأ  َو  ًاعیِمَج  ِهِّلل  َةَّوُقلا 
[ - 167  ] ِراّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  مُه  ام  َو  مِهیَلَع  ٍتارَـسَح  مَُهلاـمعَأ  ُهّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَـک  اـّنِم  اُؤَّرَبَت  اـمَک  مُهنِم  َأَّرَبَتَنَف  ًةَّرَک  اـَنل  َّنَأ  َول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا 

ۀئارب ردصم  زا  َأَّرَبَت » . » دـننامه ینعمب  دـن  عمج  دادـنأ » . » ندیدنـسپ نتفرگ و  ینعمب  ذاّختا  ردـصم  زا  ُذِـخَّتَی » : » تاغل ینعم   599-1- نآرق
ردصم زا  ُمِهیُِری »  » تبون ینعمب  ندروآ و  يزیچب  ور  هرابود  تشگزاب و  ًةَّرَک » . » یئادـج ینعمب  عطقت  ردـصم  زا  تَعَّطَقَت » . » يرازیب ینعمب 

-156-143- نآرق -110-99- نآرق -24-13- نآرق . - سوسفا ینامیـشپ و  ةرـسح  عـمج  ٍتارَـسَح » . » نداد ناـشن  شیاـمن و  ینعمب  ۀـئارا 
زا ياهراـپ   165 دـنرادب ] تسود  ار  ادـخ  دـیاب  هک  دـش  رادوـمن  هکنیا  اـب  : ] همجرت  317-306- نآرق -260-248- نآرق -197-188- نآرق

رگا و  دنـشاب . ادخ  تخـس  رادتـسود  دندش  نمؤم  هک  اهنآ  یلو  دنرادیم  تسود  ار  نانآ  وا  دننامب  دنرادنپ و  وا  دننامه  ار  ادـخ  زج  مدرم 
تسا و دنوادخ  يهژیو  یئاناوت  يهمه  هک  دید  دنهاوخ  دنبایرد  دـنناوت  باذـع  اب  يربارب  ماگنهب  دـناهدرک ، متـس  دوخب  هک  نیکرـشم  نآ 

ادج يزیواتسد  ره  و ز  هحفص 248 ] دنراد [  مشچ  ولجب  رازآ  دننک و  يرود  دوخ  ناوریپ  زا  نایاوشیپ  زور  نآب  دوب 166 و  تخس  وا  رازآ 
هب مینک . يرود  ناشیا  ام ز  دـننکیم  يرود  ام  نایاوشیپ ز  هکنیا  هکنانچ  ات  دوش  اـم  تبون  شاـک  يا  دـنیوگ : ناوریپ  نآ  دناهدنام 167 و 
ِهّللا ِنُود  نِم  نیرّـسفم : نخـس  دنرادن . شتآ  یئاهر ز  زگره  دـنک و  ناشيارب  ینامیـشپ  سوسفا و  دـنوادخ  ار  اهنآ  ياهراک  هنوگ  هکنیا 
هدرک لقن  يّدس  زا  نایبلا  عمجم  رد  تساهنآ  ياهتب  ادادنا  زا  دوصقم  تسا : لقن  نیرّـسفم  رتشیب  دهاجم و  هداتق و  زا  يربط :  165 ًادادنَأ -

نایاوشیپ دوصقم  هدومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  رقاب ع  ماما  زا  یتیاور  دـناهدوب و  اهنآ  ربنامرف  هک  تسا  نایاوشیپ  ءاسؤر و  دوصقم  هک  تسا 
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رگا تسا : هتفگ  يراـصنا  يهجاوـخ  تسا : هتـشون  فـشک   7335 ابُح - ُّدَـشَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا   28-1- نآرق . - اـهنآ ناوریپ  تسا و  راـکمتس 
ناشیا دـیوگیم : نیملاعلا  ّبر  هک  يدوب  مامت  تمارک  فرـش و  ار  ناشیا  يدوب  تیآ  نیمه  نآرق  يهمه  رد  ار  يادـخ  ناتـسود  نانمؤم و 

تسد زا  ار  نتـشیوخ  نم  نز ، يا  تفگ  درک  رثا  درم  نآ  لد  رد  نز  نآ  لامج  دیـسر و  هفراع  ینزب  يدرم  هک  دنیوگ  دنراد . تسود  ارم 
! منیب هب  ات  وت  رهاوخ  نآ  تسا  اجک  تفگ  رتوکین ! تسا و  رتلامج  اب  نم  زا  هک  يرگن  مرهاوخ  رد  هن  ارچ  تفگ  نز  وت . ياوه  رد  مدادـب 

یلبـش يدوبن . يرگید  ياورپ  ار  وت  يدوب  تسرد  تاـم  یتـسود  يوعد  رگا  تسا  وـت  راـک  هن  یقـشاع  هک  « 73» لاّـطب يا  ورب  تفگ : نز 
زاب هراب  رگید  گس  دناریم و  ار  گس  نآ  دمآ و  نوریب  يارس  دنوادخ  دوب  هتفخ  یئارس  رد  رب  یتقو  هک  متخومآ  یگس  زا  فّوصت  تفگ :

خیـش يا  تفگ : ات  دروآ  زاوآب  ار  گس  نآ  ةزعلا  ّبر  دیآیم . زاب  نانچمه  دـنناریم و  ار  يو  گس  هکنیا  دـشاب  سیـسخ  هچ  متفگ  دـمآیم .
یلبـش يدوبن . يرگید  ياورپ  ار  وت  يدوب  تسرد  تاـم  یتسود  يوعد  رگا  تسا  وت  راـک  هن  یقـشاع  هک  . تسوا مدـنوادخ  هک  مور  اـجک 

زاب هراب  رگید  گس  دناریم و  ار  گس  نآ  دمآ و  نوریب  يارس  دنوادخ  دوب  هتفخ  یئارس  رد  رب  یتقو  هک  متخومآ  یگس  زا  فّوصت  تفگ :
خیـش يا  تفگ : ات  دروآ  زاوآب  ار  گس  نآ  ةزعلا  ّبر  دیآیم . زاب  نانچمه  دـنناریم و  ار  يو  گس  هکنیا  دـشاب  سیـسخ  هچ  متفگ  دـمآیم .

زین رو   || مشاـبن  رود  اـفج  روـج و  دـصب  تسود  زا  هحفـص 249 ]  ] 554-552- یقرواپ -36-1- نآرق . - تسوا مدـنوادخ  هک  مور  اـجک 
: يربط  165 اوُمَلَظ - َنیِذَّلا  يَرَی  َول  َو  مشابن . روذـعم  ملان  یـسکب  وز  رو   || مدـیزگب  سک  همه  ار ز  وا  نم  هک  اریز  مشابن  روجنر  دـیازفیب 

یئاهنآ ینیب  هب  ربمغیپ  يا  وت  رگا  ینعی  دوشیم  ربمغیپ  هب  باطخ  دناهدرک و  تئارق  بطاخم  هغیـصب  ات  اب  نیذـّلا » يرت   » ماش هنیدـم و  لها 
عمجم  167 مِهیَلَع - ٍتارَسَح  مَُهلامعَأ  ُهّللا  ُمِهیُِری   33-1- نآرق . - دنوشیم راتفرگ  دننیبیم و  ار  باذع  هک  یماگنه  رد  دندرک و  متـس  هک 

جرخ زا  يراددوخ  تسا و  لام  عمج  يهجیتن  رد  تسا  ترـسح  بجوم  هک  یلامعا  تسا : قداص ع  ماما  ثیدح  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد 
لام و زا  يرگید  هک  دنیبیم  رگید  ملاع  رد  وا  نوچ  درک  جرخ  ریخ  هارب  ثراو  رگا  مدرم  روجنیا  گرم  زا  دعب  هک  هتسیاش  هارب  نآ  ندرک 

تسا ترسح  هودنا و  بجوم  لام  بحاص  يارب  مه  زاب  درک  جرخ  دب  هارب  ثراو  رگا  دروخیم و  شـسوسفا  دنکیم  هدافتـسا  وا  تمحز 
: ام نخس   50-1- نآرق . - تسا هدرک  جرخ  يراکدبب  ار  نآ  يرگید  تسا و  هدرک  عمج  لام  وا  هچ  تسا  هدش  يدبب  کموک  يهلیسو  هک 
ای لـیابق و  ءاـسؤر  اـی  اـهتبب  تدارا  هک  تسا  بلطم  نیاـب  هّجوـت  دـندوب و  نخـس  فرط  هک  تـسا  زور  نآ  مدرم  يارب  لّوا  تیآ 165  - 1

هتفرگ ناسنا  زا  لیاسو  هکنیا  هک  گرم  مد  تسا و  یگدـنز  راک و  زا  ندـنامزاب  ّتیمورحم و  بجوم  یحیـسم  دوهی و  یناحور  ناـیاوشیپ 
هک دـنکیم  وزرآ  دوشیم و  رمع  فلت  زا  سوسفاب  لیدـبت  دوشیم و  ضوع  دوب  دـنهاوخ  تاجن  يهلیـسو  اهنیا  هک  لطاب  نامگ  نآ  دـش 
رد هک  تسا  نارگید  يارب  راگزور ، نآ  زا  سپ  دـشکب و  ماقتنا  دـناهدرک  باجیا  تراسخ  ناـیز و  وا  يارب  هک  یناتـسود  هکنیا  زا  دـناوتب 

يزیچ رب  ار  دوخ  یگتـسبلد  یتسود و  هاگیاپ  دـیاب  ناسنا  هک  دـنوش  هّجوتم  دنتـسه  لفاغ  نآ  زا  هک  یتیعقاو  کـیب  دـننکب  ّتقد  هیآ  هکنیا 
اههتـساوخب و یمدآ  نوچ  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دب  يهجیتن  دشاب  هک  تقو  ره  هن  رگ  دوش و  دنمهرهب  نآ  زا  هشیمه  دناوتب  هک  دنک  راوتـسا 
هک یتسود  نآ  دنتسه . تایآ  هکنیا  لومـشم  اهنآ  رتشیب  دمهفیم  دوشیم  نیب  کیراب  هحفص 250 ] مدرم [  یگتسبلد  یتسود و  تابجوم 

دـشاب صخـش  اـب  یتسود  هاوخ  دوشیم  ادـیپ  لـهج  یتسرپاوه و  رظن  زا  طـقف  دـشابن و  قباـطم  یگدـنز  تحلـصم  نید و  ياهروتـسد  اـب 
مدرم و راک  رد  ریوزت  هلیح و  ای  راکتحا و  رد  قیفر  دننام  تحلصم  ریغ  رد  يراکمه  يهطـساوب  ای  هیامرـس  ای  دراد  هک  یتسایر  يهطـساوب 
زا هک  دشاب  اهتساوخ  لاوما و  ماقم و  هاجب و  تبـسن  یتسود  هاوخ  اهنیا و  دننام  یـسنج و  تایـضتقم  لامج و  يهطـساوب  ای  يرادربهالک و 

ماـمت رگید  ملاـع  رد  ادـخ و  ریغ  یتسودـب  تسا  هدـش  فیـصوت  تاـیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  اـهنیا  يهـمه  دوـشیم  لیـصحت  عورـشم  ریغ 
داـیز دوـشیم . مسجم  رظن  رد  ینامیـشپ  سوـسفا و  تروـصب  تسا  هتفر  راـکب  اههتـساوخ  اـهیتسود و  هنوـگنیا  هار  رد  هـک  یئاهـششوک 

تـسا هدش  مّسجم  ترـسح  سوسفا و  تروصب  تحلـصم  فالخ  رب  ياهیتسود  روجنیا  راثآ  هزور  دنچ  یناگدنز  نیمه  رد  هک  میاهدید 
تسا هدرک  طوقس  دوخ  ماقم  زا  وا  نوچ  دناهدوب و  رازگتمدخ  دناهدرک و  یتسود  تسا  هتـشاد  هک  یماقم  يهطـساوب  صخـش  نالف  اب  هک 

دوخ ماقم  بحاص  تسود  تمدـخ  هار  رد  هک  یئاهیراکدـب  اهیرازآ و  مدرم  تسا و  هدـش  نانیا  چـیپاپ  وا  تسیاشان  لامعا  اهّتیلوئـسم و 
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ولجب یگراـچیب  سوـسفا و  تروـصب  ار  ناـشياهراک  هک  دنتـسه  هیآ  هکنیا  داـفم  تـسا و  هدـش  تـّیمورحم  اـهنآ  يارب  یگمه  دـناهدرک 
هحفص 251] دنتسین [ . هدوسآ  رگید  ناهج  رد  یتخبدب  ناهج و  هکنیا  رد  يراتفرگ  شتآ  زا  میهدیم و  شیامن  ناشمشچ 

ات 170] تایآ 168  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

نَأ َو  ِءاشحَفلا  َو  ِءوُّسلِاب  مُکُُرمأَی  امَّنِإ  [ 168  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَع  مَُکل  ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضرَألا  ِیف  اّمِم  اُولُک  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ًائیَـش َنُولِقعَی  مُهُؤابآ ال  َناک  َول  َو  َأ  انَءابآ  ِهیَلَع  انیَفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َلب  اُولاق  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 169  ] َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت 

ردصم زا  انیَفلَأ » . » اپ ود  يهنایم  يهلصاف  ماگ و  ینعمب  اط  ّمض  اب  ةوطخ  عمج  ِتاوُطُخ » : » تاغل ینعم   422-1- نآرق [ - 170  ] َنوُدَتهَی َو ال 
ساّبع نبإ  زا  ع  لوزن : نأش   140-129- نآرق -97-87- نآرق -24-13- نآرق !. - هچرگا ایآ ، ینعمب : هملک  هس  َول » َو  َأ  . » نتفای ینعمب  ءافلا 

رب ار  یـصوصخم  ياهرتش  تشوگ  هک  دـش  لزان  جـلدم  ینب  هعـصعص و  رماع و  فیقث و  يهلیبق  يارب  هیآ 7468  هک  تسا  هدـش  تیاکح 
. - دندیمانیم دـندیمانیم . «« 74» ماـح ۀلیـصو و  ۀـبئاس و  هریحب و   » ار اـهنآ  دنتـشاد و  زارتـحا  نآ  ندروـخ  زا  دـندوب و  هدرک  مارح  دوـخ 

دیـشابن ناطیـش  وریپ  و  دیلپ ] اوران و  هن   ] هزیکاپ لالح و  هار  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  زا  دیروخب  مدرم  يا   168 همجرت :  259-257- یقرواپ
یتبسن هتسنادن  نتسب و  غورد  ادخب  مه  دنکیم و  يراکدب  يدبب و  راداو  ار  امـش  هک  تسا  ناطیـش   169 تسا . امش  راکشآ  نمشد  وا  هک 
دندوب رتهدیمهف  رتملاع و  ام  ام ز  ناردپ  دنتفگ : دـیوش . ناملـسم  دومرف : دوهی  هب  ربمغیپ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : لوزن : نأش  نداد .

دوـخ ناردـپ  يوریپ  هـک  دـناهدوب  یبارعا  تـسا : هـتفگ  كاّحـض  دـش . لزاـن  وـگتفگ  هـکنیا  يارب  تـیآ 169  میتـسه . اـهنآ  شورب  اـم  و 
وریپ  ] نارفاک نیاب  رگا   170 همجرت : تسا . اهنآ  شنزرس  هیآ  هکنیا  هبئاس » و  هلیصو ، ماح ،  » مانب اهتب  رذن  نارتش  ندروخ  رد  دناهتـساوخیم 

دنچ ره  ایآ  میدید . دوخ  ناردپ  هک ز  میوریم  نآ  لابندب  دـنیوگ : دـیورب . نآرق  و  هحفص 252 ] ادخ [  يهداتـسرف  لابندب  دنیوگ : ناطیش ]
: تسا لـقن  فشک :  168 ِضرَألا - ِیف  اّمِم  اُولُک  نیرّـسفم : نخـس  دننک !] يوریپ  نانآ  زا  دـیاب   ] دـنتفاین یهار  دنتـشادن و  درخ  ناشناردـپ 

تسا مارح  كاخ  ندروخ  دروخیم و  كاخ  وا  دوب  هدید  يزور  هک  تفریذپن  وا  تداهش  حیرش  تفر  تداهشب  یـضاق  حیرـش  دزن  يدرم 
كاخ تسا و  نیمز  رد  هچنآ  يهمه  زا  تسا  هتفگن  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  زا  دـیروخب  ینعی  ِضرَألا » ِیف  اّمِم  اُولُک   » تسا نآرق  رد  نوچ 
یـسک رگا  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  رد  زین  و  دـشابن . ندـش  هاوگ  قیال  تسا و  قساف  دـنک  مارح  راک  هکنآ  تسا و  هدرکن  لـالح  ار 

ام ِتابِّیَط  نِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دراد  ار  هدـئاف  نامه  باطخ  هکنیا  رهاظ  يور  زا  ِضرَألا » ِیف  اّمِم  اُولُک  ُساّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   » دـیوگ
هّماع شور  ردـق  رب  تسا و  ماع  يادـن  ُساّنلا » اَهُّیَأ  ای  : » دـنتفگ قیقحت  لها  هک  تسنآ  باوج  تسا ! یچ  تداـعا  يهدـئاف  سپ  مُکاـنقَزَر »

تلزنم هکنیا  و  دزن ! زاب  ار  ناشیا  ضحم  مارح  زا  زج  داهن و  ناـشیا  شیپ  ارف  تاـحابم  يهلمج  هک  ینیب  هن  تفر . ناـشیا  اـب  باـطخ  هکنیا 
رب ناشیا  هک  ات  درک  یهن  ناطیـش  عابتا  زا  نآ  بقع  رب  هگنآ  دـندرگ . تاحابم  اب  تاروظحم  زا  دـنزیرگ و  لالحب  مارح  زا  یک  تسا  ماوع 

تاحابم و لوانت  رد  ات  دومرف : ار  ناشیا  تسا . صوصخ  لها  باطخ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » رگید تیآ  زاب  دنناطیـش و  يرادربناـمرف  فرش 
تـسا نامه  هکنیا  دـننیزگ  قزر  تابّیط  ضحم  لالح  زا  و  دـننیزگ . ضحم  لالح  تاحابم  زا  هکلب  دـننک . هن  عّسوت  تالّلحم  تشاد  راکب 
ياجب هگنآ  تشهب . میب  زا  میتفرگ  راک  رب  یکی  میتشاذـگب و  باب  هن  لالح  باب  هد  زا  اـم  تفگ : هک  هباحـص  یـضعب  زا  دـننک  تیاور  هک 

هچ باطخ  ود  هکنیا  نایم  هک  دناد  تسا  قوذ  دنوادخ  هک  سکنآ  دومرف . يادخ  رکشب  اجنیا  دومرف  زارتحا  ناطیش  عابتا  زا  ار  ماوع  هکنآ 
ُُرمأَـی َهّللا  َّنِإ   » تفگ هک  تسا  ناـسحا  لدـع و  ناـمه  هکنیا  ناـفراع  شـشک  تیاـغ  هکنیا  تسا و  ناناملـسم  شور  ءادـتبا  نآ  تسا . قرف 

-576- نآرق -518-469- نآرق -231-203- نآرق -26-1- نآرق  - لداــع ار  يو  دزیهرپ  ضحم  مارح  زا  سک  ره  ِناــسحِإلا » َو  ِلدــَـعلِاب 
. دنیوگ نسحم  ار  وا  دزیهرپ  لالح  نیع  زا  هک  ره  دن و  هحفص 253 ]  ] 1802-1753- نآرق -1147-1115- نآرق -737-715- نآرق -646

ۀفـشاکم نع   » ةراـبع وه  و  هارت » کـّنأک  هّللا  دـبعت  نا  ناـسحالا  : » تفگ یفطـصم  هک  تسا  نآ  ناـسحا  تسا و  یناملـسم  رهاـظ  تلادـع 
: دـناهتفگ یـضعب  تسا . دـیکأت  ّبیط  يهملک  عمجم :  168 ًابِّیَط - اـًلالَح   237-235- یقرواپ « - 1«75 «.» نیقیّدّصلا ۀـبتر  ۀـیاهن  نیفراعلا و 
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َو ال  16-1- نآرق . - دشاب عوبطم  دنـسپ و  صخـش  يارب  هچنآ  تسا و  هزیکاپ  بیط  زا  دوصقم  تسا و  مارح  ریغ  حابم و  لالح  زا  دوصقم 
اط 3- نوکـس  ءاخ و  ّمضب  ءاط 76 - ءاـخ و  ّمضب  - 1 تسا : تئارق  راـهچ  ِتاوُطُخ »  » يهملک رد  عـمجم :  168 ِناـطیَّشلا - ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت 
تیصعم و رب  رذن  مه  دناهدرک و  ینعم  تیصعم  ار  ناطیـش  ياهماگ  تاوطخ و  نیرّـسفم  و  هزمه . اب  ود  ره  ّمضب  تاؤطخ  ود 4 - ره  حتفب 
زا دعب  هلمج  هکنیا  رخف : « 76» تسا ناطیـش  تاوطخ  زا  بضغ  لاح  رد  دنگوس  رذن و  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبإ  زا  و  ینامرفان . دّهعت 

-78-67- نآرق -39-1- نآرق . - دهدیم شیارآ  ار  اهنآ  ناسنا  يارب  ناطیش  هک  تسا  هبتـشم  ياهزیچ  زا  یهن  يهلزنمب  لالح  ندروخب  رما 
رد هلیحب  درادزاب و  لالح  زا  هسوسوب  ار  امش  ناطیش  هک  دیورم  ناطیش  یپ  رب  هک  تسا  نآ  ینعم  تسا : هتشون  فشک   401-399- یقرواپ
 ] 32-1- نآرق  - يهلمج رد  ناطیـش  يوریپ  زا  يریگولج  تهج  دـهدیم  ناشن  هلمج  هکنیا  رخف :  168 ٌنِیبُم - ٌّوُدَع  مَُکل  ُهَّنِإ  دـنک . وا  مارح 
رد دهد  ماجنا  ناسنا  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هلیـسو  هد  اب  تسا  هدرک  دّـهعت  نوچ  تسا  ینمـشد  رد  رهاظتم  وا  تسا : هتفگ  ق و  هحفص 254 ]

يهلیـسو تسا و  هدوب  مدآ  ناشردـپ  يارب  هدجـس  زا  وا  يراددوخ  ناسنا  اب  ناطیـش  ینمـشد  فشک : خـلا » « 77» مُهَّنَّلِـضَُأل َو   » تایآ هکنیا 
هدجس زا  وا  يراددوخ  ناسنا  اب  ناطیش  ینمـشد  فشک : خلا » . درادن رخآ  زگره  ینمـشد  هکنیا  سپ  تسا  هدش  تشهب  زا  وا  ندرک  نوریب 

-170-150- نآرق . - درادن رخآ  زگره  ینمشد  هکنیا  سپ  تسا  هدش  تشهب  زا  وا  ندرک  نوریب  يهلیسو  تسا و  هدوب  مدآ  ناشردپ  يارب 
فّلخت نامرفب  ناطیـش  يهسوسو  تسا  هیبشت  رمأـی »  » يهلمج رد  ناـیبلا : حور   169 ِءاشحَفلا - َو  ِءوُّسلِاب  مُکُُرمأَـی  اـمَّنِإ   173-171- یقرواپ

دشاب روآ  هودنا  یمدآ  يارب  راک  رخآ  رد  هچنآ  ینعی  ءوس »  » يهملک دنتسه و  وا  نامرفب  هدیمهفن  هک  درخیب  صخـشب  شناوریپ  ریذپان و 
بجاو يّدح  نآ  رد  تعیرش  هک  یتیـصعم  ره  تسا : هتـشون  فشک   43-1- نآرق . - لد يهلیـسوب  ای  دشاب  نت  ياههراپ  يهلیـسوب  راک  هچ 

ام ال ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  نَأ  َو  دنیوگ . ءاشحف  ار  نآ  دننام  تقرـس و  انز و  نوچ  دوش  بجاو  یعرـش  يّدح  هچ  ره  دنیوگ و  ءوس  ار  نآ  دنکن 
ای یمکح  دنهدب  ادخب  یتبـسن  ره  هکنوچ  تسا  هدش  هدرمـش  هلمج  هکنیا  قادصم  لطاب  بهاذـم  يهّیلک  رارـسالا : فشک   169 َنوُمَلعَت -

یبلطم رگا  دنکیم . يراک  نارگید  زا  دیلقتب  درادن و  ملع  هک  یـصخش   50-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  ملع و  فالخ  رب  تسا  ياهدیقع 
هک اریز  تسا  ناطیش  روتـسد  هک  نخـس  روج  هکنیا  زا  تسا  يریگولج  دروم  هیآ و  هکنیا  لومـشم  دنک  راهظا  دوخ  يدیلقت  لمعب  طوبرم 

زیهرپب تلـصخ  ود  زا  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  یفاص : ریـسفت  دنادیمن . هک  تسا  هتفگ  يزیچ  ملع  نتـشادن  اب  درادـن و  ملع 
زا هک  تسا  هدش  تیاور  و  ملع . فالخ  رب  يهدیقع  يرگید  دوخ و  يهدیقع  يأرب و  ياوتف  مکح و  یکی  تسا : نآ  رد  یمدآ  كاله  هک 

. دنیوگن دننادن  هچنآ  دـنیوگب و  دـننادیم  هچنآ  دومرف : ناگدـنبب ! هحفـص 255 ] تبـسن [  ادـخ  زا  تسا  یّقح  هچ  دندیـسرپ  ع ]  ] رقاب ماـما 
زیچ ره  يهیاس  هک  روطنامه  دنیوگیم : اهیفوص  مینکیم  نشور  نایب  هکنیا  اب  ار  وا  بلطم  ام  هک  دراد  يراتفگ  ناطیش  توادع  رد  تالی :

تافـص و زا  یکی  يهیاس  ار  يونعم  يّدام و  تادوجوم  زا  کی  ره  دنتـسه و  ادخ  ياهدومن  هیاس و  ملاع  تادوجوم  تسوا  يامن  دومن و 
سپ تسا  ناسنا  یگناگی  يهلیـسو  یحور و  ّصاوخ  زا  یتسود  ّتبحم و  نوچ  دـنیوگیم : هدـیقع  هکنیا  يور  دـننادیم . دـنوادخ  قیاقح 
هیاس هکنیا  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  رادومن  تسناؤم  تفلا و  تروصب  دتفایم  لد  رب  نوچ  هیاس  هکنیا  تسا و  ادخ  تدـحو  يهیاس  ّتبحم 

لادتعا سپ  دنمانیم . یقالخا  لادتعا  ار  نآ  هک  دوشیم  نایامن  مدرم  اب  کین  رادرک  راتفر و  تروصب  دش  هدنکارپ  ندب  ياههراپ  یقاب  رب 
توادـع ینمـشد و  ار  نآ  دـتفیب  سفن  رب  تدـحو  يهیاس  رگا  و  تسا . ادـخ  تدـحو  يهیاس  هطـساو  دـنچ  اب  مدرم  اـب  يراـتفر  شوخ  و 

رد ناطیـش  هکیئاـجنآ  زا  دوشیم و  ناـیامن  قلخ  ءوس  يراـتفر و  دـب  تروصب  دوش  هدـنکارپ  ندـب  ياـههراپ  رگید  رد  نوچ  هک  دـنمانیم 
تسا و نمـشد  يذوـم و  راـچان  تسا و  يرارقیب  یتحاراـن و  تـکرح و  رد  اـههیاس  هـکنیا  ناـیم  رد  هـشیمه  درادـن  ياـج  ادـخ  يهیاـس 

راک رد  يوردایز  طارفا و  يوسب  دـنکیم  کـیرحت  هسوسو و  ار  یمدآ  هشیمه  اـههیاس  هکنیا  ناـیم  شدرگ  یتحاراـن و  هکنیا  يهطـساوب 
زا دوخ  یئاناوت  ورین و  ندراذگ  راکیب  طیرفتب و  دنکیم  راداو  ار  یمدآ  دسریم  هک  رگید  يهیاسب  دـش  زجاع  هسوسو  هکنیا  زا  رگا  دوخ و 

َلِیق اذِإ  َو   1462-1460- یقرواپ ««.. - 78» ناطیّـشلا ةرخـس  لهاجلا  ّناف  اطّرفم  وا  اطرفم  ّالا  لهاجلا  يرت  ـال  : » دومرف ع ]  ] ّیلع تهج  هکنیا 
شزرا دننیبیم و  مشچب  حضاو  ار  هچنآ  هک  دنکیم  راداو  ار  مدرم  ادخ  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  170 خلا - ُِعبَّتَن  َلب  اُولاق  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل 
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اهنآ تهج  هکنیا  زا  دنوریم  دوخ  ناگتشذگ  دیلقت  یپ  راکشآ  ياهلیلد  فالخ  رب  اهنآ  دننک  يوریپ  تسا  نشور  ناشيارب  نآ  یتسرد  و 
« َنُولِقعَی ال   » يهلمج ود  هک  هیآ  رخآ  رد  لیلد : . رکف و  ندرک  اهر  دیلقت و  هحفص 256 ]  ] 76-1- نآرق  - يریگلابند رب  دنکیم  خیبوت  ار 

هدـنامهف مّود  رد  تسا و  هداد  ناشن  ار  اهنآ  يدرخیب  لّوا  يهلمجب  هک  تسا  نآ  يارب  دـنیوگیم  تسا  هدـمآ  مهب  لصّتم  َنوُدَـتهَی » ـال   » و
: دوشیم لقن  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـسیونیم  دـیلقت  رد  یّلـصفم  ثحب  رارـسالا  فشک  رد  زین  و  دـناهدوبن . تسار  هارب  يدرخیب  اب  هک  تسا 
باسح و روشن و  ثعب و  نوچ  یبیغ  ماـکحا  تّوبن و  تلاـسر و  تاـبثا  تسا و  دـیحوت  لوصا  تسین  اور  لاـح  چـیهب  نآ  رد  دـیلقت  هچنآ 

نآ رد  دیلقت  دهد و  نامیا  نآب  دسانـشب و  دنادب و  هک  یناملـسم  ره  رب  تسا  بجاو  دـناباب  هکنیا  زا  هچ  ره  نآ . لاثما  خزود و  تشهب و 
يهّمئا زا  دـناهدرک  لقن  هچنآ  اّما  « 79 «» ٍۀَّمُأ یلَع  انَءابآ  اندَـجَو  اـّنِإ  : » تفگ درک  بیع  دـیلقت  هکنیا  رد  ار  یموق  یلاـعت  هّللا  هک  درادـن  اور 

فلـس عابتا  ندومرف  نآ  هک  تسا  دیلقت  ضحم  هن  نآ  دناهتـشادیم  اور  نید  رد  دیلقت  ناشیا  هک  یتعامج  یعازوا و  دـمحا و  نوچ  فلس 
ّتنس باتک و  نتفریذپب  دنک  فلس  عابتا  هک  یـسک  تعدب و  دادبتـسا و  زا  ندومن  رذح  تنـس و  باتک و  زا  دناهدرک  لقن  هچنآ  رد  تسا 
عاّبتا فلس  عاّبتا  تلیـسوب  یلب  تسا  لیلد  نیع  نتفریذپ  دوخ  هکنیا  لیلدیب و  تسا  لوق  نتفریذپ  دیلقت  هک  دنیوگن  دیلقت  ار  نآ  ناشیا  زا 

نتفریذپ تسا و  عاّبتا  نیمه  نآ  هک  دش  مولعم  سپ  دنتفریذپ  دندینـش و  انرقف  انرق  ناور  سپ  دنتفریذپ و  دندید و  هباحـص  دـنکیم . لیلد 
دـیاهتفریذپن و ارم  راتفگ  امـش  دـیتفریذپ  لیلد و  اب  متفگ  يزیچ  رگا  دـینکن و  نم  دـیلقت  تفگ : اجنیا  زا  یعفاش  و  دـیلقت . ضحم  هن  لـیلد 

یتعامج یعازوا و  دمحا و  نوچ  فلـس  يهّمئا  زا  دناهدرک  لقن  هچنآ  اّما  . دیاهدومن لمع  نآب  دـیاهتفرگ و  ار  لیلد  هکلب  دـیاهدرکن  دـیلقت 
باتک و زا  دناهدرک  لقن  هچنآ  رد  تسا  فلـس  عابتا  ندومرف  نآ  هک  تسا  دیلقت  ضحم  هن  نآ  دناهتـشادیم  اور  نید  رد  دـیلقت  ناشیا  هک 

دیلقت هک  دنیوگن  دیلقت  ار  نآ  ناشیا  زا  ّتنـس  باتک و  نتفریذپب  دنک  فلـس  عابتا  هک  یـسک  تعدب و  دادبتـسا و  زا  ندومن  رذح  تنس و 
دنتفریذپ دندید و  هباحص  دنکیم . لیلد  عاّبتا  فلس  عاّبتا  تلیسوب  یلب  تسا  لیلد  نیع  نتفریذپ  دوخ  هکنیا  لیلدیب و  تسا  لوق  نتفریذپ 

اجنیا زا  یعفاش  و  دیلقت . ضحم  هن  لیلد  نتفریذـپ  تسا و  عاّبتا  نیمه  نآ  هک  دـش  مولعم  سپ  دـنتفریذپ  دندینـش و  انرقف  انرق  ناور  سپ  و 
دیاهتفرگ و ار  لیلد  هکلب  دیاهدرکن  دیلقت  دـیاهتفریذپن و  ارم  راتفگ  امـش  دـیتفریذپ  لیلد و  اب  متفگ  يزیچ  رگا  دـینکن و  نم  دـیلقت  تفگ :
: تسا هیف  فلتخم  نآ  رد  دـیلقت  هک  هچنآ  -731-733 و  یقرواپ -730-693- نآرق -72-56- نآرق -53-37- نآرق . - دیاهدومن لمع  نآب 
و هن ، یموق  دـنراد و  اور  نآ  رد  دـیلقت  یموق  هدـش  تباث  رتاوتم  رابخاب  هک  تاکز  جـح و  هزور و  زاـمن و  نوچ  تسا  نید  عیارـش  ماـکحا 
تسا و نامیا  نیع  عیارـش  هکنیا  زین  و  دوشیم . لـصاح  نآـب  يرورـض  ملع  ار  سک  ره  هک  تسین  اور  نآ  رد  دـیلقت  هک  تسا  نآ  تسرد 

نآ تسا : اور  وا  رد  دـیلقت  هچنآ  اـما  تسین . اور  چـیه  نآ  رد  دـیلقت  یبـیغ و  ماـکحا  تسا و  لوسر  ادـخب و  ناـمیا  نوـچمه  نآـب  ناـمیا 
زیاج ار  یمامت  نآ  لاثما  و  عویب » دودـح و  علخ و   » قالط و حاکن و  باوبا  زا  تشگ  تباث  داحآ  رابخاب  هک  هحفص 257 ] تسا [  یماکحا 
هکنآ مکحب  و  « 1 « 80 «» َنوُمَلعَت ُمتنُک ال  نِإ  ِرکِّذلا  َلهَأ  اُولَئـسَف  : » تفگ هک  تیآ  هکنیا  لیلدب  باوبا  هکنیا  رد  دننک  ملاع  دـیلقت  هک  تسا 

تسین اور  يرگید  دیلقت  ار  يو  دوب  اناوت  لیلد  تّجح و  بلط  رد  دراد و  داهتجا  تلآ  رگا  ملاع  نینچمه  تسا و  تیافک  ضرف  ملع  بلط 
نِم ِهِیف  ُمتفَلَتخا  اَم   » و « 3 « 82 «» مُهنِم ُهَنوُِطبنَتـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل   » و « 2 « 81 «» ِراصبَألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتعاَـف  : » تسا هتفگ  نآرق  رد  ادـخ  ار  هکنیا  و 

فالتخا و تقو  رد  ار  يو  هک  تسا  نآ  لـیلد  هجو  « 84 «» ِلوُسَّرلا َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُمتعَزانَت  نِإَف   » و « 83 «» ِهّللا َیلِإ  ُهُمکُحَف  ٍءیَش 
باتک اب  عزانت ، فالتخا و  تقو  رد  ار  يو  هک  تسا  نآ  لیلد  هجو  . دنک يو  دیلقت  هک  رگید  یسک  اب  هن  دندناوخ  ّتنس  باتک و  اب  عزانت ،

-482-480- یقرواپ -479-444- نآرق -247-245- یقرواپ -244-189- نآرق . - دنک يو  دیلقت  هک  رگید  یـسک  اب  هن  دندناوخ  ّتنـس  و 
لّوا تیآ  ام : نخس   685-683- یقرواپ -682-608- نآرق -605-603- یقرواپ -602-540- نآرق -537-535- یقرواپ -534-485- نآرق

: يدعس هتفگب  هک  دینک  هدافتسا  تسا  ندروخ  يهتـسیاش  لالح و  نیمز  يور  رد  هچنآ  هک  نایمدآ  يهمهب  تسا  یمالعا  خلا » اّمِم - اُولُک  »
بسانم هک  ناهج  زیچ  همه  زا  سک  همه  تسود  هچ  نمشد  هچ  امغی  ناوخ  هکنیا  رد   || تسا  وا  ماع  يهرفس  نیمز  میدا   34-21- نآرق -

يهرک هکنیا  دنوادخ  شنیرفآ  رد  دراد و  ار  نآ  فّرـصت  يرادربهرهب و  ّقح  تسا  وا  يهدافتـسا  يهتـسیاش  تسا و  یناسنا  ندب  نامتخاس 
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دنک يرود  ناطیـش  ياهماگ  زا  دیاب  طقف  تسا و  نآ  رد  فّرـصت  رکف و  یئاناوت و  ياراد  هک  تسا  ناسنا  موکحم  نآ  تادوجوم  نیمز و 
ریغ ّقحب  زواجت  هک  تسا  اجنآ  ات  يرادربهرهب  ّقح  هک  دشاب  نیاب  هراشا  ّبیط » لالح ،  » يهملک ود  دـیاش  يراکدـب و  تسا و  فارحنا  هک 

یفّرعم يارب  تـیآ 169  - 2 دـشابن . يداـصتقا  اـی  یندـب و  ناـیز  بجوم  دـشابن و  زواـجت  هزادـنا  زا  هک  دـشاب  ّبیط  زین  دـشابن و  مارح  و 
بظاوم شرادرک  راتفگ و  رکف و  رد  ناسنا  یتسیاب  تسا و  ناطیـش  تعباتم  يهجیتن  اـهنیا  هک  تسا  تشز  ياـهراک  لـطاب و  ياههشیدـنا 

دراد ینورد  مدمه  سنوم و  ود  یمدآ  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ربمغیپ ص  زا  یثیدح  دورن . ناطیش  نامرف  ریز  هحفص 258 ] هک [  دشاب 
امنهار قیاقح  بیذکت  دب و  راکفاب  یمّود  دنکیم و  راداو  ّقح  قیدصت  بوخ و  ياههشیدناب  ار  وا  یلّوا  ناطیش  یکی  تسا و  کلم  یکی 

ایآ و  تشز . دـیلپ و  راکفا  يداـبم  يارب  تسا  هسوسو  هتـسیاش  ياـهزیچ  تاریخب و  رکف  زاـغآ  يارب  تسا  ماـهلا  ود : هکنیا  ماـن  دوشیم و 
: دناهتفگ قالخا  ياملع  تسا ! ماهلا  دولوم  مادک  هسوسو و  دولوم  راک  مادک  هک  دنادب  دهدب و  زیمت  ماهلا  هسوسو و  نایم  دناوتیم  ناسنا 

تابجوم زا  هتـسویپ  دـشابن و  راوتـسا  دوخ  فیاظو  صیخـشت  رد  ناسنا  هک  نیقی  فعـض  لّوا  ود : هکنیا  هابتـشا  يارب  تسا  بجوم  راـهچ 
قالخا سفن و  تافـص  زا  مّود : تسا . راتفرگ  ناطیـش  ياههسوسوب  دـنکیم و  ریبعت  يروجب  ار  يزیچ  یمد  ره  دوشیم و  رثأـتم  یجراـخ 

تسا و ناطیـش  کـیرحت  هسوسو و  عقوم  رد  هشیمه  هک  اههتـساوخ  ربارب  رد  دوخ  یناوتاـن  زا  تلفغ  ندوب و  ربـخیب  دوخ  شکرـس  يوخ 
: مراهچ دوخ . تفع  يوقت و  لامکب  دامتعا  رورغ و  اب  نتفر  تایهتـشم  یناـسفن و  ياههتـساوخ  لاـبند  م : دـمهفیمن . تسا و  ربخیب  دوخ 

هکنیا زا  زارتحا  ماـهلا  ناطیـش و  يهسوسو  ناـیم  زیمت  يهلیـسو  سپ  ««. 85» مصی یمعی و  ءیّـشلا  ّبح  : » دـناهتفگ هک  لام  هاـج و  یتسود 
قفّتم رظن  لها  تسا و  تالاح  هکنیا  زا  زارتحا  ماهلا  ناطیـش و  يهسوسو  نایم  زیمت  يهلیـسو  سپ  دنتـسه .: قفّتم  رظن  لها  تسا و  تالاح 

تسا و مارح  ندروخ  دراذگیمن  ماهلا  اب  هسوسو  زیمت  دـنکیم و  رورغم  لفاغ و  ار  ناسنا  هک  زیچ  نیرتمهم   168-166- یقرواپ : - دنتسه
مومع عفن  هچنآ  رد  هک  مینادـب  نیاب  هسوسو  زا  ار  ماهلا  زایتما  تسا  نکمم  تسا و  مارح  زا  يراددوخ  ود  نآ  ناـیم  زیمت  يهلیـسو  نیرتهب 

قوقحب هبتـشم  هک  هزیکاپ  لالح و  ندروخ  دـناهتفگ : تفرعم  بابرا  تسا . هسوسو  دـشاب  یـصخش  دوس  هچنآ  تسا و  ماهلا  دوش  ظوحلم 
نوچ دوش  قفوم  ناطیـش  يوریپ  زا  يرود  دـنوادخ و  زا  يرادربناـمرف  رد  یمدآ  هک  دوشیم  بجوم  دـشابن  یتـسرپاوه  فارـسا و  مدرم و 

ار لالح  ياذغ  یقالخا و  لئاضف  نایم  يهطبار  هحفص 259 ]  ] 555-553- یقرواپ  - يونثم « 86» تسا لالح  يهمقل  يهجیتن  حلاص  لمع 
 || ماد ینیب و  دسح  وت  همقل  نوچ ز  لالح  يهمقل  زا  دیاز  ّتقر  قشع و   || لالح  يهمقل  زا  دیاز  تمکح  ملع و  دهدیم : حیضوت  روجنیا 

شرب تسا و  مخت  همقل  دـهد ! رخ  يهرک  هک  یبـسا  ياهدـید  دـهدرب ! وج ، يراـک و  مدـنگ  چـیه  مارح  ناد  ار  نآ  دـیاز ، تلفغ  لـهج و 
هیآ رخآ  رد  رون 3 - هدـید  رد  وت و  كاپ  لد  رد   || روضح  هم ، يا  لالح  يهمقل  زا  دـیاز  اههشیدـنا  شرهوگ  رحب و  همقل   || اههشیدـنا 

دنهدیم تبسن  يزیچ  نید  ادخب و  تسا . ملع  نایعّدمب  ناطیـش  نامرف  رتگرزب  هک  تسا  هدش  يروآدای  خلا » ِهّللا - یَلَع  اُولوُقَت  نَأ   » يهلمج
ياـهرتش تشوگ  ندروخ  زا  نید  يهفیظو  ماـنب  هک  تسا  هدوـب  یبارعا  يارب  زور  نآ  هیآ  هکنیا  رگا  دـنمهفیم ، هن ، دـننادیم و  هن  دوـخ  و 

طیحم میدق و  ياهلسن  زا  هک  ار  ياهفارخ  لطاب و  ره  دنرامشیم و  ملاع  ار  دوخ  هک  تسا  یئاهنآب  نخس  يور  زورما  دنتـشاد  زارتحا  دوخ 
لیمحت رواب  دوز - يهداـس  مدرم  رب  هدرمـش و  تاسّدـقم  ءزج  نید  ملع و  ماـنب  دـناهدرب  ثراـب  يداـصتقا  یلاـم و  تایـضتقم  یناگدـنز و 

هن ار  هچنآ  دنهدیم  تبسن  ادخب  هک  دنتـسه  ناطیـش  نیرومأم  اهنیا  هیآ  حیرـصب  دنامن . یقاب  یـسک  يارب  لالدتـسا  رکف و  ياج  ات  دننکیم 
هـسب ناسنا  یتایح  ياـهراک  لاـمعا و  شبنج و  يهّیلک  سفنلا  ملع  رد   59-29- نآرق . - تسا نادـنمدرخ  مهف  لباق  هن  دـناهدیمهف و  دوخ 

يدارا ریغ  یتایح  ياـهراک  لّوا  مّود : نآ . لاـثما  هیذـغت و  سّفنت و  دـننام  يدارا  ریغ  یتاـیح  ياـهراک  لّوا  «: 87» تسا هدش  میـسقت  هقبط 
هک اهیگدرزآ  اهراجزنا و  اههتـساوخ و  تاساسحا و  دـننام  یفطاع  لامعا   102-100- یقرواپ : - مّود نآ . لاثما  هیذغت و  سّفنت و  دـننام 

تایح اهنآ  هک  تعنـص  عارتخا و  رکف و  دننام  یلقع  ياهشبنج  لامعا و  مّوس : دـنمانیم . یفطاع  قطنم  یفطاع و  تایح  ارنآ  يهعومجم 
رد تسا  هدرک  روهظ  ملاـع  خـیرات  رد  یگزاـتب  یلقع  ياـهشبنج  دـنیوگیم : عاـمتجالا  ملع  ياـملع  دـنمانیم . مه  یلقع  قطنم  یلقع و 

تادوجوم يامنهار  ضرالا  تفرعم  خـیرات و  لبق  اـم  هحفـص 260 ] راودا [  زا  نآ  زا  دولوم  ياهلالدتـسا  یفطاـع و  لاـمعا  هک  یتروص 
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تواـضق و هک  دـنکیم  یفّرعم  ار  لـهاج  مدرم  هکنیا  هک  دوـشیم  نـشور  خـلا » ُمَُـهل  َلـِیق  اذِإ   » تیآ 170 رد  لـّمأت  اـب  تسا . هدوب  هدـنز 
نآرق ربمغیپ و  ّتیصخش  رد  ّتقد  لالدتـسا و  رکف و  یلقع و  قطنم  ندرب  راکب  ياجب  اریز  تسا  خیرات  لبق  ام  ناسناب  هیبش  اهنآ  لالدتـسا 

یلیخ میتسه  اهنآ  وریپ  ام  دـندرکیم  راک  نینچ  اهنآ  نوچ  دـنیوگیم : هداد و  رارق  دوخ  راک  سایقم  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  رادرک  راتفگ و 
بجاو منکیم  ضیح  لسغ  تفگیم : هک  دـندید  ماّمح  يهنازخ  رد  میدـق  مسرب  ار  يدرم  هک  تیاکح  نیاب  مدرم  نآ  هدـیقع  تسا  هیبش 

وا مدـمآیم  ماّمحب  هک  مرداـم  اـب  مدوب  هچب  اـت  تفگ : هچ ! يارب  تسا و  يراـک  هچ  هکنیا  دندیـسرپ  وا  زا  تفریم . بآ  ریز  هّللا و  یلا  ۀـبرق 
115-95- نآرق . - مهدیم ماجنا  ار  هفیظو  هکنیا  میآیم  ماّمحب  نونک  ات  راگزور  نآ  زا  درکیم و  نینچ 

هیآ 171] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

: تاغل ینعم   147-1- نآرق [ - 171  ] َنُولِقعَی مُهَف ال  ٌیمُع  ٌمُکب  ٌّمُص  ًءادـِن  َو  ًءاعُد  ّالِإ  ُعَمـسَی  اِمب ال  ُقِعنَی  يِذَّلا  ِلَـثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو 
زاوآ غالک و  ندرک  دایرف  سک و  سک  خـه و  خـه  لـثم  دنفـسوگ  رب  ندز  داـیرف  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  قعن  ردـصم  زا  ُقِعنَی » »

-23-13- نآرق . - روک ینعمب  یمعا  عـمج  ٌیمُع » . » لـال گـنگ و  ینعمب  مکبا  عـمج  ٌمُکب » . » رک ینعمب  ّمصا  عـمج  ٌّمُص » . » نّذؤـم ندرک 
هک تسا  هدـش  لقن  نارفاک  اـب  يوگتفگ  قباـس  تاـیآ  رد  نوچ  رخف : لوزن : نأـش   238-230- نآرق -198-190- نآرق -167-159- نآرق

هحفـص تسا [ . مدرم  روجنآ  فیـصوت  يارب  هیآ  هکنیا  دوخ  ناردـپ  شور  زا  يوریپ  يهناـهبب  دـندرکیم  يراددوخ  مالـسا  لوبق  زا  اـهنآ 
دنونشیمن يزیچ  دنوریم  وا  یپ  رد  هک  زج  شنادنفسوگ  هک  وا  گنهآ  تسا و  نابش  ناتساد  نارفاک  ربمغیپ و  ناتساد   171 همجرت : [ 261

دنروآیم و نابزب  اهنت  ار  ّقح  راتفگ  نوچ   ] دنتسه گنگ  و  دوریمن ] ناششوگب  فرح  نوچ   ] دنتـسه رک  ناتفـص ] ناویح  هکنیا  هجیتن  رد  ]
فشک نیرّسفم : نخـس  دنتـسه . درخیب  یمدرم  ناشیا  سپ  دننیبیمن :] ار  ربمغیپ  یئامنهار  تسار و  هار  هک   ] دنتـسه روک  و  دنریذپیمن ]

دنفسوگ دنزیم  دنفسوگ  رب  گناب  هک  تسا  نابش  نآ  تفص  نوچمه  دناوخ  ّقح  نید  رب  دهد و  دنپ  ار  رفاک  هک  یسک  نآ  تفـص  هتـشون :
ار نآ  دـنناوخیم و  ار  تب  هک  نارفاک  لثم  تیآ : ینعم  رد  دـناهتفگ  رگید  یهجو  دریگ ! تعفنم  هچ  دـنک و  مهف  هچ  نابـش  گـناب  نآ  زا 
اب ندناوخ  نآ  زا  دیوگیم و  هچ  نابـش  هک  دبای  رد  هچ  دناد و  هچ  دنپـسوگ  دـناوخیم ، ار  دنپـسوگ  هک  تسا  نابـش  نوچمه  دنتـسرپیم 

یئانع و زج  يو  تسد  رد  دـباین ، رد  دونـشن و  تب  نوچ  دـناوخیم  ار  تب  هک  رفاـک  لـثم  تسا  نیمه  یئاـنع ! یجنر و  زج  تسیچ  ناـبش 
تـسینابش ناتـساد  دناهدش  رفاک  ردام  ردپ و و  دیلقت  يهطـساوب  هک  یناسک  ناتـساد  تسا : هکنیا  هیآ  یناعم  زا  یکی  رخف : تسیچ .! یئالب 

« َنُولِقعَی ال   » يهلمج تسا و  هجیتنیب  ناینیشیپ  زا  اهنیا  دیلقت  تسا  هدئافیب  ناویح  اب  مالک  هک  روطنامه  دیوگیم  نخس  نادنفسوگ  اب  هک 
لقع اهنآ  داهن  رد  هچ   271-255- نآرق : - نوچ تسا  فاصوا  لاوحا و  هنوگنیا  يهجیتن  يارب  گنگ  روک و  رکب و  فیـصوت  يهلابند  رد 

: دناهتفگ دنتـسه و  نآ  دقاف  هک  تسا  يرهاظ  تاساسحا  لقع  ندرب  راکب  يهلیـسو  اریز  دنتـسه . زجاع  دوخ  لقعب  هدافتـسا  زا  یلو  تسه 
نخـس لثمب  اهنیا  اب  تهجنیا  زا  دسیونیم : مهدزیـس  يهلمج  مهدزیـس  باب  یتم  لیجنا  رد  لثم  هنوگنیمه  « 88 «» املع دقف  اّسح  دـقف  نم  »
يهلمج مهدزیـس  باـب  یتـم  لـیجنا  رد  لـثم  هنوگنیمهدـنمهفیمن  دنونـشیمن و  دنتـسه و  اونـش  دـننیبیمن و  دـننارگن و  هک   » میئوگیم

 - دـنمهفیمن دنونـشیمن و  دنتـسه و  اونـش  دـننیبیمن و  دـننارگن و  هک   » میئوگیم نخـس  لثمب  اـهنیا  اـب  تهجنیا  زا  دـسیونیم : مهدزیس 
رظن دیمهف و  دیهاوخن  دینش و  دیهاوخ  عمسب  دیوگیم : هک  دوشیم  مامت  ایعشا  تّوبن  ناشیا  ّقح  رد  و  هحفص 262 ]  ] 189-187- یقرواپ

« تسلا  » زور هّیمجن  تالیوأت  زا  لقن  نایبلا : حور  رخآ . ات  تسا  هدش  نیگنس  موق  هکنیا  بلق  اریز  دید  دیهاوخن  تسیرگن و  دیهاوخ  هدرک 
هک دوب  اهربمغیپ  حور  لّوا  فص  رد  داد  رارق  فص  راهچ  رب  ار  مدرم  حور  تفرگیم  دوخ  يدـنوادخ  رب  ناـمیپ  مدآ  ینب  زا  دـنوادخ  هک 

: مّوس يهتـسد  دشیم و  باطخ  اهنآب  ایبنا  حور  يهدرپ  تشپ  زا  هک  دوب  ادخ  ناتـسود  ایلوا و  حور  مّود  فص  دشیم : یحو  میقتـسم  اهنآب 
فـص دـنراد . بیغب  نامیا  اهنآ  هک  تسا  نیمه  دـش و  هتفگ  نخـس  اهنآ  اـب  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  ياهفـص  يهدرپ  سپ  زا  هک  دوب  نینمؤم  حور 
ُقِعنَی  » هک دندش  فیصوت  هکنیا  لومشم  دندینشیمن  يزیچ  وگتفگ  يادص  زاوآ  زج  فص  هس  هدرپ و  هس  سپ  زا  هک  دندوب  راّفک  مراهچ :
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ریثأت دنونـشیم و  ار  نآرق  تاـیآ  هک  یمدرم  یـشنزرس . تخـس  تسا و  یناتـساد  تفگـش  اـم : نخـس   625-598- نآرق «. - ُعَمـسَی اِمب ال 
رادرک راـتفگ و  رکف و  رد  هک  یلّوحت  تسا و  رادوـمن  ناـشمشچ  وـلج  رد  ربـمغیپ  هب  مدرم  یگتخاـبلد  دـننیبیم و  اـهلد  رد  ار  نآ  بیجع 
تسا اجنیا  میرادن : راک  رـس و  وت  اب  میتسه و  دوخ  ناینیـشیپ  وریپ  ام  دنیوگیم : زاب  تسا  نایامن  ناشيارب  هشیمه  تسا  هدش  ادیپ  نارگید 

ار نطاب  يروک  « 90» يونثم دنباییمن . یمدآ  نخـس  زا  رگید  زیچ  خـه ، سه  « 89» زج هک  ناوـیحب  درک  یفّرعم  ار  یمدرم  نینچ  دـیاب  هک 
رذق زا  دوبن  زیهرپ  ار  روک   484-482- یقرواپ -429-427- یقرواپ : - تسا هدرک  هیبشت  يدیلپب  ار  نطاب  يروک  : تسا هدرک  هیبشت  يدـیلپب 
یبآ زا  رهاظ  تساجن  هکنیا  تسا  ّرـس  تاساجن  رد  نطاب  روک   || تسا  رهاظ  تساجن  رد  رهاظ  روک  رذـح  زیهرپ و  لـصا  دـشاب  مشچ  ||  

هحفص 263] دوشیم [ . نوزفا  نطاب ، تساجن  ناو   || دور 

ات 173] تایآ 172  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِریِزنِخلا َمَحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَتیَملا  ُمُکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  [ 172  ] َنوُُدبعَت ُهاّیِإ  ُمتنُک  نِإ  ِهِّلل  اوُرُکـشا  َو  مُکانقَزَر  ام  ِتابِّیَط  نِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. رادرم َۀَتیَملا » : » تاغل ینعم   334-1- نآرق [ - 173  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِهیَلَع  َمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاـب  َریَغ  َّرُطـضا  ِنَمَف  ِهّللا  ِریَِغل  ِِهب  َّلِـهُأ  اـم  َو 
- نآرق . - ناویح نتـشک  ماگنه  صخـش  دننیب و  ار  هام  نوچ  مدرم  تدالو و  ماگنهب  دازون  ندرک  دنلب  زاوآ  ینعمب  لالها  ردصم  زا  َّلِهُأ » »

میاهدرک امـش  يزور  هک  هزیکاپ  ياهیندروخ  نآ  زا  دـیتسرپ  ادـخ  رگا  دـیدش  نمؤم  هک  یناسک  يا   172 همجرت :  42-32- نآرق -24-13
ادـخ ماـن  اـب  زجب  هک  ناویح  نآ  كوخ و  تشوـگ  نوـخ و  رادرم و  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  وا  هّتبلا  دینک 173 و  ادخ  رکـش  دیروخب و 
انامه هچ  دریگب ] یگنـسرگ  ولج  اهنیاب  هک   ] تسا هدرکن  یهاـنگ  دوبن  رگمتـس  ناـمرفان و  دـش و  راـچان  یـسک  رگا  سپ  دـناهدیرب  شرس 
اهزیچ یـضعب  ندروخ  هک  دندوب  دـقتعم  بارعا  نوچ  يربط :  172 ِتابِّیَط - نِم  اُولُک  نیرّـسفم : نخـس  نابرهم . تسا و  هدنزرمآ  دـنوادخ 

:172 ِهِّلل - اوُرُکشا  َو   22-1- نآرق . - دنکیم نّیعم  ار  مارح  ياهزیچ  دعب  تایآ  رد  دـنکیم و  داقتعا  نآ  زا  یهن  هیآ  هکنیا  رد  تسا  مارح 
رگیدب ای  نابز و  رب  ار  هدیقع  هکنیا  تسا و  میظعت  راوازس  دنوادخ  هک  دیـشاب  دقتعم  ینعی  دینک  رکـش  رخف : هحفص 264 ]  ] 19-1- نآرق -

درگ كاپ و  دیروخ و  لالح  دیروخ  هکیزیچ  نامدرم ، يا  دیـشاب  رادیب  دیوگیم  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  دینک . راهظا  ندـب  ياضعا 
: تفگ یفطصم  نشور . لد  دوش و  كاپ  امـش  درک  تفگ و  دیهرب و  سفن  سجاوه  ناطیـش و  سواسو  زا  ات  دیدرگم  تامرحم  تنایخ و 
ره سپ  دـیآ  دـیدپ  ندروخ  مارح  زا  اـیند  یتسود  هکنیا  و  تساـخ . اـیند  یتسود  زا  تساـخ  هک  هنتف  ره  تسا و  نید  هار  رد  یک  تفآ  ره 
َمَّرَح اـمَّنِإ  دوش . كاـپ  يو  رادرک  راـتفگ و  دـهاکب و  يو  لد  زا  اـیند  یتسود  هکنیا  ددـنبب  دوخ  رب  تاـمّرحم  رد  دوش و  راـگزیهرپ  سک 

بارعا يربط :  9173 ِهّللا - ِریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  اـم   37-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  ای  دـیدشت  اب  ۀـتیم »  » يهملک عمجم :  173 َۀَتیَملا - ُمُکیَلَع 
جیردتب دندیمانیم و  لالها »  » ار هکنیا  و  يّزعلا » تاّللا و  مساب  : » دنتفگیم دندرکیم و  دـنلب  دوخ  نایادـخ  مانب  زاوآ  ناویح  نتـشک  يارب 

هیآ هکنیا  دـنیوگیم : تهج  هکنیا  زا  دـندیمانیم . « 91 «» لـهم  » ار وا  مه  زاـب  دروآیمن  ناـبز  رب  مه  یماـن  رگا  تشکیم  یناویح  سک  ره 
تهج هکنیا  زا  دندیمانیم . . دنربن یمان  چیه  ندیرب  رـس  ماگنه  رد  هچرگا  دوشن  هدرب  ادخ  مان  هک  تسا  یناویح  تشوگ  تمرح  نییعت  يارب 

. - دنربن یمان  چیه  ندیرب  رـس  ماگنه  رد  هچرگا  دوشن  هدرب  ادـخ  مان  هک  تسا  یناویح  تشوگ  تمرح  نییعت  يارب  هیآ  هکنیا  دـنیوگیم :
ار ناویح  يولگ  هک  دوب  ناش  مسر  زورما  ياهودنه  لثم  برع  نیکرشم  يدنه : ناخ  دمحا  دّیس  ریسفت   290-288- یقرواپ -36-1- نآرق
رس تسا  اهنآ  عونلا  ّبر  ادخ و  هک  یبید »  » مان دای  نودب  ار  دنفسوگ  اهودنه  ناتسودنه  رد  نونکا  دندیربیم و  دوخ  نایادخ  اهتب و  مان  اب 

دیدینش رگا  دومرف : هک  تسا  لقن  ع ]  ] ّیلع زا  يواطنط : دننادیم . سجن  مارح و  دوش  هتشک  یبید »  » ندربمان نودب  یناویح  رگا  دنربیمن و 
دیدینـشن يزیچ  اهنآ  زا  رگا  دـیروخن و  تشوگ  نآ  زا  تشک  ار  یناویح  دروآ و  ناـبزب  ادـخ  ریغ  هحفص 265 ] مسا [  یحیـسم  ای  يدوهی 

شکرس یغای و  صخش  داع  غاب و  يهملک  ود  زا  دوصقم  تسا  لقن  لّوا  نیرّـسفم  زا  يربط :  173 ٍداع - َو ال  ٍغاب  َریَغ  َّرُطضا  ِنَمَف  دیروخب .
یگنـشت رد  نینچمه  تسا و  مارح  وا  رب  رادرم  دـش  هنـسرگ  رگا  صخـش  روطنیا  هک  تسا  نزهار  هکنآ  مه  تسا و  اوشیپ  ماـماب و  تبـسن 
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ار ءاط  رفعج  وبا  دناهدرک و  ظّفلت  مومضم  ار  نون  اهیراق  یضعب  َّرُطـضا » ِنَمَف   » يهلمج رد  عمجم :  38-1- نآرق . - تسا مارح  وا  رب  بارش 
زیاج رادرم  هتیم و  رد  یفّرـصت  هنوگچیه  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  هکنیا  زا  تسا و  هدرک  تئارق  ّرطـضا » نم  و   » تسا هدناوخ  روسکم  مه 

ار تشز  دنایامنب و  ار  وکین  هک  تسا  یسک  راّفغ  روفغ و  نایبلا : حور   173 ٌمیِحَر - ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ   37-20- نآرق . - يراچان رد  رگم  تسین 
ار نارگید  راـک  مه  وا  دـنامب  هدیـشوپ  دـهاوخیم  شدوـخ  راـک  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  تفـص  هکنیا  زا  ناـسنا  يهرهب  دـناشوپب و 
: هتشون فشک   31-1- نآرق . - دناشوپ دـهاوخ  ار  وا  یتشز  تمایق  رد  ادـخ  دـناشوپب  ار  ینمؤم  یتشز  هکنآ  دومرف : ربمغیپ ص  دـناشوپب و 

زیچ چیه  هک  ترورـض  لاح  رد  تاوادم  لیبس  رب  رگا  نآ  دـننام  رمخ و  نوچ  تامّرحم  یـضعب  هک  تسا  لیلد  تیآ  هکنیا  دـنتفگ : یموق 
روفغ زا  دوصقم  يربط : دـشاب . اور  دـننک  لامعتـسا  وراد  ياجب  ءاـبطا  مکحب  لاـح  نآ  رد  رگا  دـشاب  حور  توف  میب  دتـسیان و  نآ  ياـجب 
وریپ دیاهدرک و  يریصقت  مالـسا  زا  لبق  هچنآ  دیدرب  نامرف  دیدرک و  يراددوخ  ینید  تامّرحم  زا  مالـسا  زا  سپ  رگا  هک  تسا  نآ  میحر 

ياهزیچ هکنیا  زا  هک  دـش  جاتحم  یگراچیب  رد  یـسک  رگا  تسا : لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  یفاص : ریـسفت  دزرمآـیم . ادـخ  دـیاهدوب  ناـطیش 
هیآ هکنیا  رد  دنناوتیم  یتقو  مدرم  هدـبع : دّـمحم  هحفـص 266 ] تسا [ . رفاـک  وا  درم  دروخن و  درک و  يراددوـخ  دروـخب و  هدـش  مارح 

رد دندوب و  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  یئاهزیچ  بارعا  زا  ياهّدع  نوچ  دنشاب . انشآ  مالسا  روهظ  نامز  للم  خیراتب  هک  دننک  تواضق  تسرد 
یضار ناسنا  زا  یتقو  دنوادخ  هک  دوب  هدش  یفّرعم  تاجن  يهلیـسو  یگدنز  ياههرهب  زا  يراددوخ  زور  نآ  ياهیحیـسم  لوعجم  بهذم 

: دوب فلتخم  مدرمب  تبـسن  ماکحا  هکنیا  دنک و  مورحم  ار  دوخ  اههرهب  مامت  زا  دـهد و  رازآ  ار  ندـب  هک  دوشیم  تیوقت  شحور  تسا و 
زاب دوب و  لالح  یهام  دوب و  مارح  یبرچ  تشوگ و  یضعب  رب  راوشد و  لّصفم و  ياههزور  یضعب  دننام  دوب  نییناحور  صوصخم  یتمسق 

تاروت و رد  هک  دوب  هدش  ادـیپ  لهاج  نایاوشیپ  يهلیـسوب  ماکحا  هکنیا  مامت  دـندوب . مورحم  غرم  مخت  ریـش و  یهام و  ندروخ  زا  یـضعب 
رد حور  شیاسآ  دندوب  دـقتعم  اهنآ  هک  دـندوب  هدرب  ثراب  میدـق  ياهتـسرپتب  زا  ار  اهروتـسد  هکنیا  تسا و  هدوبن  نآ  زا  ياهناشن  لیجنا 

راداو یئاـسراپب  دـندوب و  ریگوـلج  یتـسرپاوه  زا  ار  مدرم  شناوریپ  حیـسم و  ترـضح  نوـچ  تسا و  یگدـنز  زا  ّتیمورحم  ندـب و  رازآ 
دودح درک و  يریگولج  اهیریگتخس  نآ  زا  مالسا  نید  هک  تسا  هکنیا  دش . رادومن  تافارخ  هکنیا  تروصب  قیاقح  نآ  جیردتب  دندرکیم 
یـسک رگا  دـنامهفیم : نوچ  تسا  تغالب  لاـمکب  هیآ  رخآ  رد  میحر » روفغ و   » يهملک ود  و  درک . نّیعم  ار  ناـسنا  ندـیماشآ  ندروخ و 

ادخ ار  سک  نینچ  دهد ، صیخـشت  ار  نآ  تسناوتن  نوچ  دش  رتشیب  تصخر  يهزادـنا  زا  یلو  درب  تسد  اههدـش  مارح  نیاب  دـش و  راچان 
كوخ تشوگ  ندرک  مارح  زج  تسین  يدیفم  بلطم  هیآ  ود  هکنیا  رد  دوش : هتفگ  زورما  یگدنز  رظن  زا  تسا  نکمم  ام : نخس  دزرمآیم .
مومع تیبرت  رظن  زا  نآرق  میدرک  لقن  هدـبع  ریـسفت  زا  هکنانچ  تسا : هکنیا  باوج  تسا . ناهج  نّدـمتم  للم  لمع  لـیم و  فـالخ  رب  هک 

یگدـنز بوخ  ياهزیچ  زا  یمدآ  دـیاب  تسا و  طلغ  یحیـسم  ناـیاوشیپ  مسر  هدـیقع و  هکنیا  هک  درکیم  هجوتم  ار  زور  نآ  مدرم  یتسیاـب 
نآ دندرک و  اهر  کیلوتاک  ياهایسیلک  تخس  تراسا  دیق  زا  ار  دوخ  هک  دش  امنهار  اهیحیسم  يارب  نآرق  روتـسد  نامه  دنک و  هدافتـسا 

و هحفــص 267 ] نیدـب [  هقـالع  هـک  رّکفتم  دارفا  يارب  هـیآ 172  سپ  دنتــشادرب  مدرم  شود  زا  ار  اهشیــشک  یفارخ  ماـکحا  اـهراشف و 
تسا لوبق  لباق  دنتفگیم  ّتیحیسم  زور  نآ  ياملع  هچنآ  هک  دوب  ینید  ياهروتسد  رد  رکف  ّتقد و  يهلیسو  دنتشاد  ناربمغیپ  ياهروتسد 

هدـش رداص  مکح  هکنیا  یعقوم  هچ  رد  دـید  یتسیاـب  نوچ  دوب  مزـال  تخـس  روتـسد  رادرم  نوخ و  ندروخ  زا  يریگولج  يارب  - 2 هن ! ای 
نوخ رد  ار  رتش  مشپ  هک  یبرع  دوبن  رجزنم  اهزیچ  روجنیا  زا  مدرم  عیابط  نارود  نآب  هچ  دیجنس  هرود  هکنیا  اب  ناوتیمن  ار  زور  نآ  تسا !
ذیذل هدش و  هدیرفآ  نیمز  هکنیا  رد  هچنآ  زا  ربب و  راکب  ار  دوخ  رکف  دنیوگب : واب  دیاب  دومنیم  دوخ  ياذـغ  درکیم و  کشخ  دربیم و  ورف 

و نک . هیهت  ار  دوخ  كاروخ  دنـسپ ، هزیکاـپ و  ياـهزیچ  زا  شـشوک  راـک و  يردـق  اـب  رادرم  نوخ و  ندروـخ  ياـجب  رادرب و  هرهب  تسا 
زا رظن  فرـص  اـب  دوب و  مزـال  نآ  ندروخ  زا  يریگولج  هک  دـشاب  هدـعم  رد  بورکیم  دـیلوت  رظن  زا  تسا  نکمم  كوخ  تشوـگ  تمرح 
ام دـنکیم و  نّیعم  دوخ  رکف  اب  رـشب  هک  تسا  ياهنازور  یگدـنز  يّداـم و  بلاـطم  زا  ریغ  ربمغیپ  یحو و  يهل  میئوگیم : اـهلامتحا  هکنیا 

ملاع يونعم و  يدام و  تالامکب  تسا  ناسنا  یئاـمنهار  يارب  ربمغیپ  هّتبلا  میجنـسب . دوخ  لـمع  رکف و  اـب  ار  بلاـطم  نآ  ماـمت  میناوتیمن 
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تسا واب  صوصخم  يهفیظو  نامه  هّیقبب  تبسن  یلو  میشیدنیب  يزیچ  شفارطا  رد  میناوتیم  ام  تسا  لّوا  تمسقب  طوبرم  هچنآ  سپ  رگید .
یبرع ربارب  رد  هتبلا  دیاین ، نابزب  نتشک  ماگنه  رد  ادخ  مان  هچنآ  ندروخ  زا  تسا  هدش  يریگولج  ِهّللا » ِریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام   » يهلمج - 3 سب . و 

یناوـیح سک  ره  هک  دوـب  یناـگمه  مسر  هکنیا  ياهزادـناب  درکیم و  دـنلب  اـهتب  ماـنب  زاوآ  ماـمت  قوـش  اـب  تشکیم  ار  ناوـیح  نوـچ  هـک 
دوش يریگولج  تشز  لمع  هکنیا  زا  هک  دوب  مزال  تروص  هکنیا  رد  سپ  تفگیمن  يزیچ  هچرگا  دـندیمانیم  « 92 «» لهم  » ار وا  تشکیم 

دندیمانیم . لاوحا همه  رد  واب  یمدآ  هّجوت  تسا و  اتکی  راگدیرفآب  یگتـسبلد  يهناشن  دوخ  راک ، ماگنه  رد  ندرب  وا  مان  ادـخ و  دای  هوالعب 
رد ندرب  وا  ماـن  ادـخ و  داـی  هوـالعب  دوش  يریگولج  تشز  لـمع  هکنیا  زا  هک  دوب  مزـال  تروـص  هکنیا  رد  سپ  تفگیمن  يزیچ  هچرگا 
 ] 722-720- یقرواپ -452-417- نآرق . - لاوحا همه  رد  واب  یمدآ  هّجوت  تسا و  اتکی  راگدـیرفآب  یگتـسبلد  يهناشن  دوخ  راک ، ماـگنه 

هحفص 268]

ات 176] تایآ 174  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِۀَـمایِقلا  َموَی  ُهّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  َراّنلا  َّالِإ  مِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکأَی  ام  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتشَی  َو  ِباتِکلا  َنِم  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  َنوُُمتکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َّنَِأب َِکلذ  [ 175  ] ِراّنلا یَلَع  مُهَرَبصَأ  امَف  ِةَرِفغَملِاب  َباذَعلا  َو  يدُـهلِاب  َۀـَلالَّضلا  اُوَرَتشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 174  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو  مِهیِّکَُزی  ال 

ود ینمـشد و  ٍقاقِـش -» : » تاغل ینعم   507-1- نآرق [ - 176  ] ٍدـیَِعب ٍقاقِـش  یَِفل  ِباـتِکلا  ِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ِّقَحلاـِب  َباـتِکلا  َلََّزن  َهّللا 
نب ییح  فیض و  نب  کلام  فرـشا و  نب  بعک  لثم  دوهی  دناهتـشون : نیرّـسفم  لوزن : نأش   22-13- نآرق . - رگیدکی فالخ  رب  یگتـسد 

هکنیا دندرک  راکنا  دندوب  هدـید  تاروت  رد  هک  ار  ربمغیپ  تافـص  دـنوشن  مورحم  دوخ  ماقم  هاج و  زا  هکنیا  يارب  وا  ردارب  رـسای  بطخا و 
تسا هداتسرف  دوخ  باتکب  ادخ  هک  ار  نآ  دنشوپیم  هک  یناسک   174 همجرت : دش . لزان  اهنآ  تبقاع  لمع و  رکف و  نداد  ناشن  يارب  تایآ 

ناشكاپ يدیلپ  زا  ادخ  دـنباین و  ّقح  تمحر  زیخاتـسرب  دـننکیمن و  مکـشب  نآ  زا  یـشتآ  زج  دنـشورفیم  كدـنا  ياهبب  ار  قیاقح  نآ  و 
يابیکـش هنوگچ  سپ  رازآـب . ار  شزرمآ  دـناهتخورف و  یهارمگب  ار  تیادـه  هک  دـنمدرم  هنوـگنیا   175 دـنراد . كاندرد  يرازآ  دـنکن و 
يدنوادخ يهمان  هکنیا  رد  هک  هحفص 269 ] اهنآ [  هّتبلا  سپ  داتسرف ! ّقحب  راوتسا و  ینامسآ  باتک  دنوادخ  هکنیا  اب  دنـشاب  شتآب  ندنام 

زا هچنآ  ینعی  يربط :  174 َراّنلا - اَّلِإ  مِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکأَی  ام  نیرّسفم : نخس  دشاب . قح  رود ز  یـسب  هک  دنوب  ياهزیتس  رد  دندش  راگزاسان 
46-1- نآرق . - دشاب خزود  هیامرـس ، نآ  زا  ناشهرهب  درب و  شتآب  ار  اهنآ  هک  رگم  دوشیمن  ناشمکـش  نورد  دنروآیم  تسدـب  هار  هکنیا 
: يربط  174 ُهّللا - ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  تسا  اهنآ  راـگزور  هکنیا  ياـهراک  يازـس  هک  تسا  شتآ  ناـشكاروخ  رگید  ناـهجب  ینعی  يروباـشین :
: تسا هتفگ  روج  نیاب  ار  مدرم  هکنیا  اب  ملاع  نآ  رد  نتفگ  نخـس  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دنونـشیمن  دروخب  اهنآ  دردب  هک  ینخـس  ینعی 
دیجمت و دوشیمن 2 - كاپ  زگره  ناشراک  يدـیلپ  ینعی  - 1 عمجم :  174 مِهیِّکَُزی - َو ال   127-99- نآرق . - دیئوگن نخـس  دیوش و  گس 

لّوا هلمج  رد  رخف :  174 ٌمِیلَأ - ٌباذَـع  مَُهل  َو   18-1- نآرق . - دوشیمن هتفریذپ  ناکاپ  راک  دـننامب  ناشاهراک  - 3 دننکیمن . ناشنیسحت 
ندیـشوپ نامتک و  تمرح  رب  تسا  لیلد  هیآ  و  تسا ، هدـش  رکذ  رتولج  تسا  رتراوشد  تناـها  نوچ  رازآ و  مّوس  يهلمج  تسا و  تناـها 

تسا و ّقح  ربـمغیپ  راـتفگ  هک  دنتـسنادیم  دوخ  نوچ  رخف :  175 يدُـهلِاب - َۀـَلالَّضلا  اُوَرَتشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   26-1- نآرق . - یملع بلاطم 
تـسا ناهانگ  نیرتگ  رزب - مدرم  لافغا  یتسار و  زا  يراددوخ  ّقح و  ندـناشوپ  تسا و  کین  ياـهراک  نیرتـالاب  قح  راـهظا  ّقحب و  رارقا 

شزرمآ و تسار و  هار  دـناهداد  و  هحفص 270 ]  ] 52-1- نآرق  - ار رازآ  یهارمگ و  دناهدیرخ  هک  دـناهدرک  ياهلماعمب  مادـقا  دوخ  سپ 
هک تسا  لقن  قداص ع : ترضح  زا  ناکسم  نب  هّللا  دبع  زا  ناهرب  ریسفت  رد  ینارحب  دّیس   175 ِراّنلا - یَلَع  مُهَرَبصَأ  امَف  ار . ترخآ  شاداپ 

یضعب تسا : هتشون  حوتفلا   31-1- نآرق . - تسا شتآ  شاهجیتن  دننادیم  هک  يراک  رب  دنراد  رارـصا  ردق  هچ  اهیدوهی  هکنیا  ینعی  دومرف :
. تسا نمی  لها  نتفگ  نخس  شورب  نخس  زرط  هکنیا  تفگ : ءاّرف  راّنلا » لها  لمع  یلع  مهئرجا  ام   » هک تسا  نآ  ینعم  دنتفگ : نارّسفم  زا 

كأرجا ام  : » تفگیم وا  مصخ  درکیم و  هضرع  دنگوس  ار  یکی  وا  مدوب و  نمی  یـضاق  دزن  تفگ : هک  مدینـش  یئاسک ]  ] زا تفگ  هگنآ 
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رباص نینچ  ار  ناـشیا  هک  تسیچ  ینعی  تسا  ماهفتـسا  اـم  هک  تسا  نآ  اـم »  » رد رگید  یلوق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  زین  و  « 93 «» هّللا یلع 
نآ ام »  » رد رگید  یلوق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  زین  .و  دـناهداهن هکنیا  رب  لد  ناشیا  هک  دـشاب  ناـمه  ینعم  و  خزود ! شتآ  رب  تسا  هدرکب 

هکنیا رب  لد  ناشیا  هک  دشاب  نامه  ینعم  و  خزود ! شتآ  رب  تسا  هدرکب  رباص  نینچ  ار  ناشیا  هک  تسیچ  ینعی  تسا  ماهفتسا  ام  هک  تسا 
ار ادـخ  مکح  مک  ياهبب  هک  دوهی  ياملع  يهلماعم  ینعی  يربط :  175 ِّقَحلِاب - َباتِکلا  َلََّزن  َهّللا  َّنَِأب  َکـِلذ   327-325- یقرواپ . - دناهداهن

ادـخ بناـج  زا  ریهطت  ملکت و  دروـم  دـناهتخورف و  مّنهج  شتآـب  ار  شزرمآ  دنتـسه و  راـتفرگ  كاـندرد  باذـعب  ترخآ  رد  دـنتخورف و 
دندش و فلاخم  اهنآ  یلو  تسا  هدش  لزان  یتسار  ّقحب و  دـنوادخ  باتک  هک  تسا  نآ  يهطـساوب  اهیتخبدـب  هکنیا  يهمه  دوب  دـنهاوخن 
رد هک  تسا  هدوب  نآ  یکی  ینامـسآ  باتک  رد  اهنآ  فالتخا  هک  دیاش  رخف :  175 ِباـتِکلا - ِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو   53-1- نآرق . - رفاک

دوهی تسه . وا  يربمغیپ  ربخ  تسا و  هدش  فیـصوت  حیـسم  تاروت  رد  دناهتفگیم  اهیحیـسم  هک  دناهتـشاد  فالتخا  رگیدـکی  اب  تاروت 
يربمغیپ يهناشن  هچنآ  رد  اـهنآ  هکنآ  رگید  هحفص 271 ]  ] 46-1- نآرق  - لامتحا تسا . هدش  یئوگدب  حیـسم  زا  تاروت  رد  دـنتفگیم 

دندرک و لوبق  ار  تاروت  ياهّدع  ینامسآ : ياهباتک  لوبق  رد  دندرک  فالتخا  هکنآ  رگید  لامتحا  و  دندرک . فالتخا  دوب  لوسر  ترضح 
يراصن دوهی و  هکنیا  ینعی  رخف :  175 ٍدیَِعب - ٍقاقِـش  یَِفل  دندش . رکنم  ار  نآرق  دندرک و  لوبق  ار  لیجنا  ياهّدع  و  دـندش . رکنم  ار  لیجنا 

سپ تسا . ینمـشد  فالتخا و  زین  ناشدوخ  نایم  ربمغیپ  يا  وت  اب  ینمـشد  يارب  دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  لیجنا  تاروت و  یناعم  رد  هک 
فیرعت نینچ  ار  تـیبرت  هزورما  - 1 ام : نخس   22-1- نآرق . - دـنوش قفّتم  دـنناوتیمن  زگره  هک  نکم  انتعا  وت  اب  ینمـشد  رب  اهنآ  داـّحتاب 

رد تاجایتحا  اب  بسانم  یگدـنز  يارب  دوش  هدامآ  هک  دـنک  تیبرت  يروج  ار  سران  ناوج و  لسن  صّـصختم ، ملاـع و  صخـش  دـننکیم :
يرکف و لّوحت  کی  نارود  رد  هک  ربهر  اوشیپ و  ياهّدـع  رگا  فیرعت  هکنیا  اـب  يونعم . يّداـم و  تهج  زا  عاـمتجا  رد  یـصخش و  طـیحم 
زا زور  نآ  يهعماج  دنریذپیم و  ار  نآ  لد  ناج و  زا  نارگید  هک  تفرشیپ  هکنیا  رد  مدرم  تکرـش  زا  دنوشیم  عنام  یعامتجا  یقالخا و 

ار اهنآ  ریوزت  غورد و  اب  دـننک ، نشور  اهنآ  يارب  ار  قیاقح  دـننک و  یئامنهار  ار  دوخ  ناوریپ  هکنیا  ياجب  درگنیم و  نآب  کـیدزن  رود و 
دنراذگیم دوخ  يهفیظو  نادجو و  يور  رب  اپ  زیچان  دوس  زا  ّتیمورحم  سرت  زا  دنرادیم و  زاب  نارگید  اب  یمدـقمه  لماکت و  یّقرت و  زا 

شتآ سپ  دننازوسیم . ار  نارگید  دنزوسیم و  نآ  رد  دوخ  هک  دـسح  صرح و  لهج و  زا  تسا  یـشتآ  اهنیا  نطاب  رد  هک  تسا  یهیدـب 
هتـسناد هدـیمهف و  مه  هک  دوب  دـهاوخن  اهنآ  يارب  تراـهط  تمحر و  زگره  دـناهدرک . نتخوس  هداـمآ  ار  دوخ  هشیمه  يارب  دـنروخیم و 

ماـخ ياـههناسفا  نآ  زا  یماـظن : يهتفگب  دـناهدش . نارگید  لـماکت  تیبرت و  زا  يریگولج  یهارمگ و  بجوم  مه  دـنا و  هدـنام  یهارمگب 
ٍقاقِش یَِفل  [ » هحفص 272 ندومن [  ینامیشپ  نتـشگ  لجخ   || ندومن  ینادان  یخوش و  نآ  زا  نتفگ  ماگنهیب  غرم  نوچ  نخـس   || نتفگ 

یناویح ناج   62-60- یقرواپ -21-6- نآرق : - تسا هداد  ناـشن  نینچ  : تـسا هداد  ناـشن  نـینچ  « 94» يونثم ار  نیقفانم  يراـگزاسان  خـلا »
ناج نارگ  نآ  ددرگن  هکنیا  راـب  دـشک  رو   || نآ  ریـس  ددرگن  ناـن  هکنیا ، دروخ  رگ  داـب  ناـج  زا  داـحتا  هکنیا  وجم  وت   || داـّحتا  درادـن 

. تسا ادخ  ناریش  ياهناج  دّحتم   || تسادج  مه  زا  ناگس  ناگرگ و 

هیآ 177] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َلاملا یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِکلا  َو  ِۀَِکئالَملا  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  نَم  َِّربلا  َّنِکل  َو  ِبِرغَملا  َو  ِقِرـشَملا  َلَِبق  مُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  نَأ  َِّربلا  َسَیل 
اذِإ مِهِدـهَِعب  َنُوفوُملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  َنِیِلئاّسلا  َو  ِلـِیبَّسلا  َنبا  َو  َنیِکاـسَملا  َو  یماـتَیلا  َو  یبرُقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 

: تاغل ینعم   531-1- نآرق [ - 177  ] َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسأَبلا  َنیِح  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاسأَبلا  ِیف  َنیِِرباّصلا  َو  اوُدَـهاع 
زا َنُوفوُملا » . » دـیرخ رز  مالغ  ندرک و  هبقر  عمج  ِباقِّرلا » . » هدـنام هار  رد  ِلِیبَّسلا » َنبا  . » ناشیوخ یبرُقلا » ِيَوذ   » فرط بناج  وس ، َلَِـبق » »

-38- نآرق -22-13- نآرق  - يرادان یتخـس و  ِءاّرَّضلا » . » يراتفرگ یلاحدـب و  ِءاسأَبلا »  » ناگدـننک افو  ینعمب  لاعفا  نزو  رب  ءاـفیا  ردـصم 
هحفص  ] 121-98- نآرق -53-21- نآرق  - 261-249- نآرق -228-217- نآرق -163-150- نآرق -115-103- نآرق -84-65- نآرق -55
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يهزمه و  ـال »  » فـلا تسه  ینعمب  سیا »  » هن و ینعمب  ـال »  » يهملک زا  تـسا  بّـکرم  تـسا و  راـکنا  ینعمب  سیل »  » يهـملک رخف : م  [ 274
سیا ثیح  نم  هب  ینتئا  : » دیوگیم برع  هک  تسا  هدرک  لقن  دمحا  نب  لیلخ  زا  تسا . هدـمآ  رد  تروص  نیاب  تسا و  هدـش  طقاس  سیأ » »

لاق « 96  »» یئوخشوخ یتسار و  يراکوکین و  تسا و  ینابرهم  رب »  » ینعم تسا : هتشون  رارسالا  فشک   285-283- یقرواپ «. - 95 «» سیل و 
نیع دوخ  هیآ  هکنیا  تسا و  يوقت  نامیا و  اـجنیا  ّرب »  » هک دـناهتفگ  و  نّیل » مـالک  قلط و  هجو  نّیه : ءیـش  ّربلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا 

: فراع تفص  يراد  تسود  تسار و  دزم و  تفص  یئانشآ  تسا : هتـشون  نآ  رد  زین  و  يوقت ، نامیاب و  تسا  تراشا  همه  هک  تسا  لیلد 
دزم زا  هگنآ  هک  دـهاکب  يزیچ  نآ  زا  اـی  دـهج  نآ  رب  داـب  رگا  هآ  دـیوگ : هگنآ  درواـیب : میدرمـشرب  هیآ  رد  هـک  ّرب »  » باوـبا هـمه  رودزم 
. - مناـم زاـب  تلزنم  زا  هگنآ  هک  دـنامب  ياهّرذ  نآ  زا  رگا  هآ  دـیوگ : هگنآ  دراذـگب  یماـمتب  شیوـخ  طرـشب  همه  نآ  فراـع  و  مناـمزاب .
ابیز هچ  شقن و  نآ  تشز  هچ  یناـما  تسود و  زا  هچ  رهب   || ناـمیا  هچ  فرح و  نآ  رفک  هـچ  یتـفا  زاـب  هار  زا  هـچ  رهب   91-89- یقرواپ

مـشاب هک  نم  ّللذت : نابزب  دیوگ  فراع  و  اهدـهع . رد  نم  ءافو  و  اهالب ، رد  نم  ربص  و  نم ، تاکز  نم ، يهزور  نم ، زامن  دـیوگ : رودزم 
زا مدیور  ّزع  خاش   || منک  وت  ثیدـح  هک  بل  زا  مدـیآ  ناج  يوب  مشک ! وت  يافج  راب  منک  لامح  هدـید   || مشک  وت  يافو  تخر  نتب  هک 

یمدآ هک  تسا  هکنیا  هّبح  یلع  زا  دوصقم  تسا  لقن  نارگید  دوعسم و  نبإ  زا  يربط :  176 ِهِّبُح - یلَع  َلاملا  یَتآ  َو  مشک  وت  ءالب  هک  لد 
ربمغیپ هب  سیق  رتخد  همطاف  هک  تسا  ثیدـح  و  دـشخبب ، دوخ  يهیامرـس  زا  رقف  سرت  یگدـنز و  يوزرآ  لخب و  لامک  لامب و  هقـالع  اـب 

زا حوتفلا : وبا  نک . شخب  تناشیوخ  ناـیم  ار  نآ  هحفص 275 ]  ] 32-1- نآرق  - دومرف ترـضح  نآ  مراد ، الط  لاقثم  داتفه  درک : ضرع 
نآ ناتساد  درادیمرب  دوخ  لام  زا  لد  دنکیم و  ششخب  ناسحا و  گرم  ماگنه  هکنآ  ناتـساد  دومرف : ربمغیپ ص  تسا : تیاور  ءادرد  وبا 

ناسحا هقدـص و  تسا : هدومرف  ربمغیپ ص  فشک :  167 یبرُقلا - ِيَوذ  دشخب . هب  ار  دوخ  يهدنامزاب  ندـش  ریـس  زا  سپ  هک  تسا  یـسک 
يهملک زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  رخف : ماما   176 یماتَیلا - َو   15-1- نآرق . - هقدص محر و  يهلص  تسا  یکین  ود  بجوم  نادنواشیوخب 

رگا و  دننک . جرخ  اهنآ  يارب  هک  دنهدب  ناشتسرپرسب  دیاب  دنهد  اهنآب  دنهاوخب  هچنآ  هک  دنتـسه  هدرم  ردپ  غلابان  ریغـص  ياههچب  یماتی 
وبا  176 َنیِکاـسَملا -  12-1- نآرق . - داد شدوخب  ناوتیم  ار  یندیـشوپ  یندروـخ و  دـهدب  صیخـشت  ار  دوـخ  عفاـنم  هک  دـشاب  زیمم  میتـی 

نیکـسم دـنریگیم  مدرم  زا  همقل  ود  همقل و  کـی  هک  یئاـهنآ  درگهرود و  ياـهشیورد  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  ربـمغیپ  زا  حوـتفلا :
-1- نآرق . - تسین ناشجراخم  يارب  یفاک  يهزادناب  دنراد  هچنآ  دننکیمن و  هبلاطم  يزیچ  مدرم  زا  هک  دنتـسه  یئاهنآ  نیکـسم  دنتـسین .

هتفگ دـهاجم  درادـن . دوخ  لاوماب  سرتسد  هک  ياهدـنام  هار  رد  ینعی : تسا  هدـش  لـقن  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  عمجم :  176 ِلـِیبَّسلا - َنبا  َو   12
16-1- نآرق  - 167 َنِیِلئاّسلا - َو   20-1- نآرق . - دسریم هار  زا  هک  تسا  ینامهم  لیبسلا  نبإ  تسا : هتفگ  هداتق  تسا . رفاسم  دوصقم  تسا :

ادگ دومرف : ربمغیپ ص  هک  تسا  هدش  تیاور  دنکیم . هبلاطم  « 97» يزیچ مدرم  زا  هک  تسا  یشیورد  دوصقم  حوتفلا : وبا  هحفص 276 ] ] 
مورحم و شدوخ  دنک  مورحم  ار  اهنآ  سک  ره  دنتفگیمن  غورد  اهادگ  رگا  تسا : هدومرف  زین  و  دشاب . بسا  راوس  هچرگا  تسا  یّقح  ار 

تجاح دومرف  یلب  درک : ضرع  یـسیونیم ! طخ  دومرف  دهاوخب  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  ات  دمآ  ع ]  ] ّیلع روضحب  یبرع  دوشیم . قیفوتیب 
یّقح ار  ادگ  دومرف : ربمغیپ ص  هک  تسا  هدش  تیاور  دنکیم . هبلاطم  . منیب هن  وت  يور  رد  ار  شهاوخ  يراوخ  ات  سیونب  نیمز  رب  ار  دوخ 

قیفوتیب مورحم و  شدوخ  دنک  مورحم  ار  اهنآ  سک  ره  دنتفگیمن  غورد  اهادگ  رگا  تسا : هدومرف  زین  و  دشاب . بسا  راوس  هچرگا  تسا 
رب ار  دوخ  تجاح  دومرف  یلب  درک : ضرع  یسیونیم ! طخ  دومرف  دهاوخب  يزیچ  ترضح  نآ  زا  ات  دمآ  ع ]  ] ّیلع روضحب  یبرع  دوشیم .

لقن هداتق  ریبج و  نب  دیعس  زا  حوتفلا : وبا   176 ِباقِّرلا - ِیف  َو   61-59- یقرواپ . - منیب هن  وت  يور  رد  ار  شهاوخ  يراوخ  ات  سیونب  نیمز 
هتفگ هک  یلام  فرـصم  دـنچ  هکنیا  و  دنـشاب . رازآ  راشف و  رد  هک  تسا  یئاهمالغ  ندرک  دازآ  ندـیرخ و  هملک  هکنیا  زا  روظنم  دـناهدرک 

: دومرف هک  تسا  ربمغیپ  زا  یثیدح  و  تسا . بجاو  تاکز  زا  ریغ  اهنیا  تسا و  هّبحتسم  يهقدص  دوصقم  نیرسفم  اهقف و  قاّفتاب  تسا  هدش 
يارب یـسک  رگا  دومرف : دندیـسرپ  ار  فئاظو  نآ  نوچ  تسا  اهنآ  يهدهعب  یقالخا  یفئاظو  بجاو  تاکز  رب  هوالع  دـنراد  رتش  هکیئاهنآ 

ياهرهب ارقفب  نارتش  ریـش  زا  دـیهدب و  يراوس  يارب  تیراـعب  دـیراذگب و  وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  رن  رتش  دوب  جاـتحم  شرتـش  ندرک  نتـسبآ 
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رد ربمغیپ  ادـخ و  اب  تسا  مدرم  ياهدادرارق  اهنامیپ و  يهّیلک  دـهع  زا  دوصقم  عمجم :  176 مِهِدهَِعب - َنُوفوُملا  َو   18-1- نآرق . - دیناسرب
تروصب شیپ  ياههلمج  رد  هداعسلا : نایب   26-1- نآرق . - تسا رگیدـکی  اب  مدرم  ياهدادرارق  اهنامیپ و  يهّیلک  زین  نید و  فئاظو  ماجنا 

« مِهِدـهَِعب َنُوفوُملا   » تسا هدـش  هتفگ  هّیمـسا  يهلمج  تروصب  هلمج  هکنیا  رد  و  ماقا » « » یتآ « » نمآ  » لـثم تسا  هدـش  هتفگ  هّیلعف  يهلمج 
یضتقم عقومب  هک  تسا  هحفص 277 ]  ] 191-166- نآرق  - یئاهراک اهنآ  سپ  دوش ، رارکت  یتسیاب  لام  نداد  زامن و  نامیا و  هکنآ : يارب 

َو دـشاب . مدـق  تباث  دوخ  نامیپ  دـهع و  رب  هشیمه  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  یمئاد  تلاح  کی  نامیپ  هب  يافو  یلو  دوشیم  ثداح  دـیدجت و 
بوصنم َنیِِرباّصلا »  » هک دـناهتفگ  نینچ  تسا  هدـش  بصن  اـب  ظّـفلت  بجوم  هک  قباـس  اـب  ار  هملک  هکنیا  طاـبترا  عمجم :  176 َنیِِرباّصلا -

ینعم روـطنیا  هلمج  تسا و  هیآ  لّوا  رد  هک  نَم »  » يهملک يارب  تسا  تفـص  هلمج  تسا و  رّدـقم  لـعف  نآ  بـصن  لـماع  تـسا و  حدـمب 
یف نیرباّصلا  تفـصو  ام  تلق و  اـمب  دـصقا  و   » رخآ یلا  ِهِّبُح » یلَع  َلاـملا  یَتآ  َو  ِرِخـآلا ...  ِموَیلاـِب  َو  ِهّللاـِب ...  َنَمآ  نَم  َِّربلا  َّنِکل  : » دوشیم
لثم دراد  ریظن  مه  نآرق  رد  دوشیم و  لامعتـسا  داـیز  برع  ناـبز  رد  ّمذـب  بوصنم  زین  حدـمب و  بوصنم  يهلمج  روج  هکنیا  و  ءاـسأبلا »
رگا دناهتفگ : تغالب  ملع  نیـصّصختم  و  شیپ . يهلمج  رد  نارفاک  يارب  تسا  ّمذـب  بوصنم  َنِینوُعلَم »  » يهملک هک  اوُفُِقث » امَنیَأ  َنِینوُعلَم  »

بوصنم نیرباص  تهج  هکنیا  زا  دننکیم  ضوع  ار  اهتفص  نآ  زا  یکی  بارعا  دوش  هدروآ  ياهملک  يارب  تفـص  یپ  رد  یپ  هملک  دنچ 
- نآرق -618-587- نآرق -396-364- نآرق -333-295- نآرق -237-231- نآرق -142-127- نآرق -16-1- نآرق . - تـسا هدــش  ظـّـفلت 
تسا و گنج  سأب »  » تسا و درد  يرامیب و  ءارـض »  » تسا و يرادان  ءاسأب » : » عمجم  176 ِسأَبلا - َنیِح  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاسأَبلا  ِیف   646-632

باذـع زا  يوقت  هانپ  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  ناسک  نآ  نوقتم »  » زا دوصقم  حوتفلا : وبا   176 َنوُقَّتُملا - ُمُه  َِکئلوُأ   47-1- نآرق . - راتشک
یفارخ دـیاقع  زا  يریگولج  يارب  اـم : نخـس   29-1- نآرق . - دـنرادیم هاـگن  میداد  حیـضوت  هک  بوخ  ياـهراک  هکنیا  يهطـساوب  ترخآ 

تیآ لوا  زا  دـننادیم  ندرک  هلبقب  ور  ندرتسگ و  هداّجـس  ندـش و  تسار  مخ و  رد  ار  دوخ  ياهیتخبشوخ  تازایتما و  مامت  هک  یئاـهنآ 
زیچ يراکوکین  یئوکین و  هکلب  دوشیمن  هدرمـش  بوخ  اـهزیچ  روج  هکنیا  یّلک  روطب  هک  تسا  هدرک  زاـغآ  یفن  هملکب  َِّربلا » َسَیل   » 176

مالـسا یتیبرت  يهّیرظن  يهدمع  ساسا و  هک  مینیبیم  مینک  ّتقد  هحفص 278 ]  ] 201-185- نآرق  - نآ ياههلمج  رد  نوچ  تسا  يرگید 
ادخب نامیا  هک  يرشب  لماکت  يدابمب  تاسّدقمب و  هقالع  لامک  یگتـسبلد و  تسا و  نامیا  يهلئـسم  لّوا  تسا . هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد 
نامیا تسا و  اهربمغیپ  شیادیپ  بجوم  تسا و  یگدنز  يهرود  ياهـششوک  يهجیتن  هک  شاداپ  زورب  نیقی  هدیقع و  دعب  دشاب و  ربمغیپ  و 

يهطساو هک  ینامسآ  باتک  تسا و  یحو  ماهلا و  بجوم  ربمغیپ و  تیونعم  ورین و  نامه  تسا و  ربمغیپ  ادخ و  نایم  يهطساو  هک  کلمب 
ساسا و يروآدای  زا  سپ  هشیمه و  يارب  تسا  مدرم  تیاده  يهلیسو  وا و  یقاب  رثا  ّتیصخش و  لیلد  هناشن و  تسا و  مدرم  ربمغیپ و  نایم 

زامن زا  طقف  تسا  یناسفن  ياهراکب  طوبرم  هچنآ  تسا و  یعاـمتجا  ياـهیبوخ  کـین  راـک  هک  ار  مدرم  تسا  هدرک  هّجوتم  نید  ياـههیاپ 
لام و زا  تشذـگ  ناـسحاب و  تسا  هدرک  رـصحنم  ناـمیا  زا  دـعب  ار  کـین  راـک  مدرم  یئاـمنهار  يارب  هجیتن  رد  سپ  تسا  هدـش  هدربماـن 
هب دیوشن و  رورغم  مدرم  دوجس  عوکر و  لوطب  هک  تسا  روهشم  « 98 [» ع  ] قداص ماما  زا  یثیدح  و  يراد . نامیپ  دهعب و  يافو  یئابیکش و 

ار ناسنا  یناسفن  لامک  عاـمتجا و  ءاـقب  « 99» يونثم تسا ! اجک  ات  ناشتناما  دنتـسه و  وگتـسار  قیقد و  هزادـنا  هچ  بلاطم  لقن  رد  دـینیب 
نامیپ و تخرد و  يهخاشب  ار  ناسنا  یناسفن  لامک  عامتجا و  ءاقب  : تسا هدرک  هیبشت  نآ  يهنتب  ار  یمدآ  دهع  نامیپ و  تخرد و  يهخاشب 
ار خیب   || دهع  خیب  یمدآ و  تسا  تخرد  نوچ   1018-1016- یقرواپ -862-860- یقرواپ : - تسا هدرک  هیبشت  نآ  يهنتب  ار  یمدآ  دهع 

خیب دش  هبت  نوچ   || دوب  زبس  هچرگ  لخن  كرب  خاش و  دوب  هدیربب  فطل  رامث  زو   || دوب  هدیـسوپ  خیب  دساف ، دـهع  دـهجب  دـیابیم  رامیت 
هریت تسا : بسانم  زین  بئاص  رعـش  هکنیا  تسب  كرب و  دـص  دـنک  نوریب  تبقاـع   || تسه  خـیب  زبس و  كرب  درادـن  رو  دوب  تسین  يزبس 

هحفص 279] دشاب [  یغارچ  عمش و  ار  وت  گرم  زا  سپ  ات   || بایرد  یغارچب  ار  ناهج  نازور 

ات 179] تایآ 178  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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ٌعابِّتاَف ٌءیَـش  ِهیِخَأ  نِم  َُهل  َیِفُع  نَمَف  یثنُـألِاب  یثنُـألا  َو  ِدـبَعلِاب  ُدـبَعلا  َو  ِّرُحلاـِب  ُّرُحلا  یلتَقلا  ِیف  ُصاـصِقلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ٌةایَح ِصاصِقلا  ِیف  مَُکل  َو  [ 178  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدَعب  يدَتعا  ِنَمَف  ٌۀَمحَر  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌفیِفَخت  َِکلذ  ٍناسحِِإب  ِهَیلِإ  ٌءادَأ  َو  ِفوُرعَملِاب 

« ُصاصِقلا . » دـیتسه فّظوم  تسا و  مزال  امـش  رب  ینعی  ُمُکیَلَع » َِبتُک  : » تاغل ینعم   420-1- نآرق [ - 179  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ِبابلَألا  ِیلوُأ  اـی 
يریگلابند يوریپ و  عاـبتا »  » 91-80- نآرق -33-13- نآرق . - هدام یثنا » . » دازآ صخـش  رح » . » هدـش تیانج  هچنآ  قباـطم  تیاـنج  يازس 

لقع و ینعمب  ّبل  عمج  بابلالا » . » نابحاص ناگدنراد و  یلوا » . » ندناسر رخآب  نداد  ماجنا  نتخادرپ ، ءادا » . » کین راک  فورعم » . » ندرک
هکنیا قباطم  ربمغیپ  دش و  هتشک  درم  نز و  دایز  ياهّدع  نیفرط  زا  دندرک و  گنج  رگیدکی  اب  هتـسد  ود  دناهتفگ : يربط  لوزن : نأش  درخ .

يرورغ يهطساوب  دندادیم  يراتشک  رگا  تیعمج  رپ  ردتقم و  ياههلیبق  یضعب  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  مه  و  دومرف . حالصا  اهنآ  نایم  هیآ 
فیلکت و نییعت  هحفص 280 ] يارب [  هیآ  هکنیا  میشکیم  اهنآ  فارشا  زا  تسا  هدش  هتشک  ام  زا  هک  یمالغ  ربارب  رد  دنتفگیم  دنتشاد  هک 

دوب رتاـناوت  یکی  نوـچ  دـندوب و  هدرک  يراتـشک  رگیدـکی  زا  راـصنا  يهلیبـق  ود  دـناهتفگ : و  دـش . لزاـن  هدـیقع  رکف و  نیزا  يریگوـلج 
هکنیا درب  فیرشت  اهنآ  حالـصا  يارب  ربمغیپ  نوچ  دشکب  ار  فرط  يهلیبق  رتمهم  صاخـشا  رتشیب و  ياهّدع  دنک و  يورهدایز  تساوخیم 

ناگتـشک يارب  دـیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یناسک  يا   177 همجرت : درک . نّیعم  ار  یحالـصا  شور  اـهنآ و  فیلکت  دـش و  لزاـن  هیآ 
. تسا هتشک  هک  ینز  ربارب  ار  نز  مالغ و  يهتـشک  تازاجمب  ار  مالغ  دیـشکب و  تسا  هتـشک  هک  يدازآ  يازـسب  ار  دازآ  هک  دینک  صاصق 
دـشاب و دنـسپ  مدرم  راتفر  یپ  وا  دـیاب  دـش  یتشذـگ  وا  يارب  دنتـسه ]  ] وا ینید ]  ] ردارب هک ] لوتقم  ناگدـنامزاب   ] يوس زا  هک  یـسک  سپ 

يرازآ درک  هشیپ  متـس ، یـسک  سپ  نیزا  رگا  تسا و  امـش  راگدرورپ  زا  ینابرهم  يرابکبـس و  مکح ، هکنیا  يراکوکینب . تید  تخادرپ 
نخـس دیـشاب . راگزیهرپ  هک  تسا  دیما  دشاب و  ياپب  ناتیگدـنز  ناراک  تیانج  يازـس  رد  نادـنمدرخ  يا   178 تسا . وا  يارب  كاـندرد 

دیـشکب و ار  لـتاق  ناـمه  تشک  ار  يرگید  یـسک  رگا  تسا : هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  يربط :  177 ُصاصِقلا - ُمُکیَلَع  َِبتُک  نیرّـسفم :
لتاق ربارب  رد  ار  لتاق  امـش  رب  تسا  مزال  دـینکب  صاصق  دـیهاوخب  هک  یتروص  رد  ینعی  ُمُکیَلَع » َِبتُک   » دیـشکن و ار  يرگید  لتاق  ياـجب 

زواـجت نّیعم  دودـح  هکنیا  زا  تسا  مزـال  صاـصقب  مادـقا  تروـص  رد  هکلب  تسین  صاـصق  رب  مازلا  َِبتُک »  » يهملک زا  روـظنم  دیـشکب و 
ردـپ دزن  لتاق  نادـنواشیوخ  تشک  ار  فارـشا  نادـنزرف  زا  یکی  یبرع  رخف :  320-311- نآرق -188-168- نآرق -28-1- نآرق . - دینکن

نم يهناخب  نامـسآ  زا  هراتـس  نادنچ  ای  دینکب  هدنز  ار  ماهچب  ای  دـینکب : ار  راک  هس  زا  یکی  تفگ : یهاوخیم ! هچ  دـنتفگ  دـنتفر و  لوتقم 
دوصقم و  هن . ای  تسا  هدش  نم  رـسپ  نوخ  یفالت  هک  منادیمن  زاب  مشکب  نم  هک  دیوش  میلـست  هلیبق  يهمه  ای  دوش  رپ  هراتـس  زا  هک  دیزیرب 

تلادع و تیاعر  هحفـص 281 ] دینک [  صاصق  دیهاوخب  رگا  هک  صاصق  رد  يواستب  مازلا  تسا و  راکفا  هکنیا  زا  يریگولج  هیآ  هکنیا  زا 
يا دیوگیم  ناج  ءادن  اه »  » لد و يادن  ّيا »  » تسا و دبلاک  يادن  ءای » : » تسا هتفگ  يراصنا  يهجاوخ  هتـشون : فشک  تسا . مزال  تاواسم 
زاب رد  همه  لامعا ، لاوحا و  زا  يراد و  هک  یمولعم  رادرب و  ناج  زا  لد  تسخن  یهن  یتسود  يوک  رد  مدـق  يراد  عمط  رگا  هدـنب  یگمه 

زا هن  رگا  يآرد و  يراک  درم  رگا  یتسود  تعیرـش  تسا  هکنیا  دیابرد . يزیچ  زونه  دنناتـسب و  وت  زا  صاصقب  ناج  یتسود  عرـش  رد  هک 
ناشف ناج  نمس  دمآ  تایح  كدنا  ینماد  رت  یپ  زو   || رانچ  دمآ  تاذ  هدنیاپ  یگنادرم  یپ  زا  دورن . يراک  ینماد  رت  یتسود و  نتشیوخ 

یتسود و راک  تسیراک  بجع  يرآ   97-95- تمرف »- نمد نیز  یناشف  رب  نماد  وچ  یقاب  يوش  ات   || شاـب  درم  يز و  دار  بوک و  هار  و 
تسا و صاصق  مه  یتسود  عرش  رد  بجاو و  لتاق  رب  تید  ای  تسا  صاصق  ملاع  رد  ار  ياهتشک  ره  یتسود  عرش  تسا  یعرـش  بجع  ای 

هلماعم هکنیا  متسیرگنب  نوچ  تسا  صاصق  یتسود  يهتشک  رب  هک  متسناد  هچ  نم  تفگ : تقیرط  ریپ  بجاو . لوتقم  رب  ود  ره  تید و  مه 
هچ هکنیا  هّللا  ناحبـس  ضرف ، نتـساوخ  تید  یتسود  يهتـشک  زا  تسا و  ضحم  تمایق  یتسود  هک  متـسناد  هچ  نم  تسا . ّصاخ  اب  ار  وت 

كاخ ممـشچ  رون  تشگرب . هتـشک  کی  هن  دـش و  نامیـشپ  هتخوس  کی  هن  تشکب  ار  یموق  تخوسب  ار  یموق  راک ! هچ  هکنیا  تسا  راـک 
هتخوس یکی  داب  وت  ياهمغ  يادف  مراد  یناج   || داب  وت  ياهمتـس  نم  داد  وت  قشع  رد  داب  وت  ياهمخ  فلز  ملد ز  مارآ   || داب  وت  ياهمدق 

روش هکنیا  هتخیر ! هک  مخت  نآ  هتخیمآ  نایع  رد  یکی  هتخیوآ  ربنچب  یکی  هتـشگرب  دارفنا  نادیم  رد  هتـشک و  یکی  هدنامب  يرارقیب  رد  و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


 ] 20-1- نآرق  - 177 َُهل - َیِفُع  نَمَف  باوـخ . ار  هنـشت  هن  بآ  ریـس  بآ  يهقرغ  هن  بآ  يوزرآ  رد  یکی  باـقرغ  رد  یکی  هتخیگنارب ! هک 
هیآ لّوا  رد  َِبتُک »  » يهملک زا  دوصقم  تسین و  یعطق  مزال و  تازاجم  هک  تسا  ءاهقف  يهدافتـسا  دروم  هلمج  هکنیا  عمجم : هحفص 282 ]

تـشذگ وفع و  دوب  مزال  تازاجم  رگا  دـننکن و  زواجت  نّیعم  ياهزادـنا  ّدـح و  زا  هک  تسا  تازاجم  رد  يواست  يربارب و  موزل  نایب  يارب 
ار یـسک  هتـسناد  هدـیمهف و  هک  تسا  اـجنآ  رد  روتـسد  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  تشذـگ . تازاـجم و  رد  دنتـسه  ّریخم  سپ  درادـن  ینعم 

دوخ هک  تسا  لـتاق  ینید  ردارب  دوـصقم  هیخا  يهملک  عـمجم :  177 ِهیِخَأ - نـِم   112-103- نآرق . - دشاب دمع  لتق  حالطـصاب  دـشکب و 
اب لوتقم  ناگدنامزاب  هک  تسا  یفیطل  هراشا  هملک  هکنیا  رد  دنـشخب و  هب  ار  وا  دنتـسه و  لتاق  اب  فرط  هک  وا  ناگدنامزاب  ای  دـشاب  لوتقم 

تسا و هدـشن  هدـیرب  یناهگان  دـمآشیپ  هکنیا  يهطـساوب  يونعم  طباور  دنتـسه و  بهذـم  کی  ياراد  کلـسم و  مه  ینید و  ردارب  لتاق 
نتـشک صاصق و  زا  لوتقم  نادنواشیوخ  هکنیا  زا  سپ  ینعی  - 1 عمجم :  177 ِفوُرعَملِاب - ٌعابِّتاَف   13-1- نآرق . - تسا رارقرب  ناشیتسود 

تسا سابع  نبإ  زا  ینعم  هکنیا  دنهاوخن و  رتشیب  تید  دننک و  هن  یبلط  هدایز  زواجت و  مدرم  موسرم  فراعتم و  شور  زا  یتسیاب  دنتـشذگ 
دنک و يراتفرـشوخ  لتاق  دیاب  دندیـشخب  لوتقم  نادـنواشیوخ  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا 2 - هدـش  لقن  قداـص ع  ماـما  زا  مه  نارگید و  و 

ناسحاب زین  وا  هک  دومرف : ار  هدنهد  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   177 ٍناسحِِإب - ِهَیلِإ  ٌءادَأ  َو   25-1- نآرق . - دنک تید  تخادرپ  رد  ششوک 
فـیفخت و هید  صاـصقب و  مکح  رخف :  177 مُکِّبَر - نِم  ٌفـیِفَخت  َکـِلذ   29-1- نآرق . - دنکن مدـع  راسعا و  يوعد  دـنکن و  لّلعت  دـهد 
ای صاصق  تشذگب و  فظوم  اهیحیـسم  دندوب و  صاصقب  هحفص 283 ]  ] 31-1- نآرق  - فّظوم دوهی  نوچ  ادخ  فرط  زا  تسا  یلیهـست 

لیجنا تاروت و  ماکحاب  تبـسن  روتـسد  هکنیا  تشذـگ و  صاصق و  هید و  نایم  درک  ّریخم  مالـسا  نید  دوبن و  زیاـج  اـهنآ  رب  نتفرگ  هید 
بارعا تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  حوتفلا : وبا   177 ٌمِیلَأ - ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدَعب  يدَـتعا  ِنَمَف  دـنوادخ . بناج  زا  تسا  لیهـست  فیفخت و 

تسا و ناودع  لمع  روج  هکنیا  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  دنتشکیم  ار  وا  دندشیم  ّطلسم  رگا  دنتفرگیم  هید  لتاق  زا  هکنآ  زا  سپ 
هید نییعت  زا  سپ  ای  دنـشکب  ار  لتاق  زا  رتشیب  ددع  ای  لتاق  ریغ  هک  تسا  نآ  يدَتعا »  » زا دوصقم  هک  تسا  هدرک  لقن  ماما  باذـع ، بجوم 

باوج رد  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  زا  ار  يدَـتعا » ِنَمَف   » يهلمج ینعم  ناهرب :  316-307- نآرق -53-1- نآرق . - دـننک هبلاطم  رتشیب 
دهاوخ باذـع  درک  حورجم  ای  تشک  ار  لتاق  دـعب  درک و  نیعم  يرارق  درک و  شزاس  ای  دیـشخب و  اـی  درک  لوبق  هید  هک  یـصخش  دومرف 

مّود لتاق  يارب  دنشکب  ار  لتاق  هید  لوبق  وفع و  زا  دعب  رگا  ینعی  میلا  باذع  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  حوتفلا : وبا   39-22- نآرق . - دش
لباق دشکب  ار  لتاق  نتفرگ  هید  زا  سپ  هکنآ  دومرف  ربمغیپ  ترخآ . یمئاد  يراتفرگ  ایند و  رد  تسا  نتـشک  وا  باذـع  تسین و  زیاج  وفع 

ات عرش  رد  مدومن  صاصق  نم  هک  تسا  نآ  ینعم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   178 ِبابلَألا - ِیلوُأ  ای  ٌةایَح  ِصاـصِقلا  ِیف  مَُکل  َو  تسین . وفع 
يهماع لوق  هکنیا  دوش و  رجزنم  دسرتب و  دنک  هشیدنا  صاصق  زا  نوچ  دشکب  ّقحانب  ار  یـسک  هک  دهاوخ  هک  یـسکنآ  دشاب  عنام  رجاز و 
فازگب يدنتـشکب  ار  درم  هد  درم ، کیب  مالـسا  زا  شیپ  ینعی  تسا  تاـیح  صاـصق  رد  هک  تسا  نآ  دارم  تفگ  يدـس  تسا و  نارّـسفم 

. - دـشاب تایح  صاـصق  رد  هک  دوب  هکنیا  بجوم  هّیـضق  هکنیا  سپ  دنـشکن  سفن  زا  شیب  سفنب  اـت  هیوّسلاـب  مداـهن  صاـصق  نم  تفگ :
زا دوشیم  عنام  تسا و  مزال  تحارج  تیانج و  روج  ره  ربارب  رد  تازاجم  تسین و  نتـشکب  رـصحنم  صاـصق  يهملک  رخف :  53-1- نآرق

يهجرد نیرتالاب  رد  دوصقم  ندـنامهف  راـصتخا و  زا  هیآ  هکنیا  دـنا : هحفـص 284 ] هتفگ [  ریـسفت  بدا و  ياملع  راک  نیاب  يرگید  مادـقا 
ّلقیل لتقلا  اورثکا -  » لثم تسین  یئاسر  تغالب و  نیاب  مادک  چـیه  دـناهتفگ و  عوضوم  هکنیا  رد  هلمج  نیدـنچ  بارعا  نوچ  تسا  تغالب 
سفن تازاجم  صاصق و  رد  هک  دـنراد  ياهراشا  هیآ  هکنیا  رد  اـهیفوص  - 101 ام : لتقلل .» یفنا  لتقلا  « » عیمجلل ءایحا  ضعبلا  لتق  « » لـتقلا

وا ياـهشهاوخ  زا  دـیدرک و  تازاـجم  عـمط  یـشکرس و  ربارب  رد  ار  سفن  رگا  هـک  تـسا  ینادواـج  یگدـنز  يدـبا و  تاـیح  يهلیـسو 
نیاب « 101» يونثم ار  نایفوص  يهراشا  هکنیا  حیـضوت  دیـسر . دـیهاوخ  دـبا  تاـیحب  دـیتسه و  راگتـسر  دنمتداعـس و  دـیدومن  يریگولج 

یف ّنا  امئاد  یتایح  یلتق  یف  ّنا   || امئال  یتاـقث  اـی  ینولتقا   329-327- یقرواپ : - تسا هدروآ  رد  تروص  نیاـب  : تسا هدروآ  رد  تروص 
ریـش تسیگدنیاپ  یگدـنز  نیز  مهر  نوچ ،  || تسا  یگدـنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  یتم  یّتح  ینطوم  قرافا  مک   || یتف  ای  یتایح  یتوم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوجو دنازوسب  هناورپ  وچمه   || دوجو  دص  دنیب  گرم  ردنا  هکنوچ  گرم  يدازآ و  دیوج  یلوم  ریـش   || گرب  راکـشآ و  وا  دـیوج  ایند 
ار هزات  ناوج  ياهتخرد  يور  نآ  ياههخاش  هک  یتخرد  دوشیم  هدـید  ناویح  هایگ و  رد  هک  تسا  یبلطم  زواـجت  زا  يریگولج  لـصا  - 2

زواجت زا  يریگولج  يارب  اهنآ  ّدض  ياهاود  يزوم و  تاناویح  تارـشح و  اب  يهزرابم  دنربیم  ار  نآ  ياهخاش  ای  تخرد  لصا  ای  دریگیم 
ياروش یللملا و  نیب  سیلپ  تسا . زواجت  زا  يریگولج  تازاجم و  روج  کـی  مه  نآ  عاونا  سیدـناپآ و  لـمع  ضارما و  يهجلاـعم  تسا 
لالهلا يهّلجم  رد  يرصم  رصاعم  يهدنـسیون  یگنهرف و  مناخ  دیعـس ، هسیفن  هدیـس  تساهنآ . تعنامم  نیزواجتم و  تازاجم  يارب  ّتینما 

ناگدنسیون يوگتفگ  تسا  یتّدم  تسا : هتشون  دنتسه ] كانرطخ  عامتجا  يارب  هک  دیـشکب   ] ناونعب ياهلاقم  نمـض  ربماسد 1955  خّروم 
عوضوم هکنیا  رد  نارظن  بحاص  ناگدنناوخ و  رتشیب  دوشیم و  لدابت  دایز  دبا  سبح  ای  مادـعا  يهلیـسوب  تازاجم  فارطا  رد  رظن  لها  و 

دنیوگیم فطاوع و  و  هحفـص 285 ] ّتیناسنا [  يدابمب  دنتـسه  هّجوتم  مادعا  نیرکنم  دننک . ذاّختا  دوخ  يارب  یعطق  ياهّیرظن  دنتـسناوتن 
مـشخ نیکـست  ماـقتنا و  سح  زج  لـمع  هکنیا  دوـش و  هدراذـگ  نوناـق  يرجم  تلود و  راـیتخا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتیمارگ  تاـیح  ّقـح 

نم يهدـیقعب  دـنامیمن . یقاب  قح  وا  يارب  درک  زواـجت  نارگید  قوقحب  رفن  کـی  نوچ  دـنیوگیم  مادـعا  نیقفاوم  درادـن . رگید  يهجیتن 
زا نوناق و  زا  دوصقم  عییـضت  بجوم  نآ  زا  دیلقت  دشوپب و  دهاوخیم  هک  دشاب  یـسک  مادنا  اب  بسانتم  دیاب  هک  تسا  سابل  دـننام  نیناوق 

مظن مدع  دولوم  مرج  دنیوگیم : مینک . یگدیـسر  عامتجا  رظن  زا  ار  هیـضق  هک  تسا  هکنیا  رتهب  تسا و  نآ  يهجیتن  فدـه و  نداد  تسد 
رد اریز  درک  قیدـصت  یّلک  روطب  ناوتیمن  ار  هدـیقع  هکنیا  دـنوشیم . دوخ  عامتجا  عضو  یناـبرق  یناـج  صاخـشا  رتشیب  تسا و  عاـمتجا 

تسا رتهداس  رتکبـس و  لمع  زرط  لیاسو و  رظن  زا  هک  دوشیم  عقاو  یئاهمرج  ناریا  دنه و  قارع و  رـصم و  دننام  هدنامبقع  ياههعماج 
. دنتسه راتفرگ  رتشیب  لهج  یگراچیب و  رقف و  رد  اهنآ  هکنیا  اب  دتفایم  قافتا  هسنارف  ناملآ و  ناتسلگنا و  اکیرما و  رد  هک  مئارج  نامه  زا 
اب دـنراد  شیاسآ  یگدـنز و  لیاسو  هک  هدـش  تیبرت  ياهیبرغ  هک  یتروص  رد  دوشیم  ماجنا  اهرهز  عاونا  وقاچ و  دراک و  اب  اهنآ  تایانج 

تقیقح رد  هک  تسا  هکنیا  تسین  عاـمتجا  عضوب  طوبرم  مرج  سپ  دنـشکیم . مدآ  کـجنران  یـشتآ و  ياههحلـسا  لـثم  رتـمهم  لـیاسو 
رطخ بجوم  دنتـسه و  راتفرگ  نآب  مدرم  زا  ياهّدـع  هک  تسا  يرطف  فارحنا  کی  تیانج  لتق و  دـناهتفگ  عامتجا  ءاـملع  هک  يروطناـمه 

ار دـبا  سبح  کـلامم  یـضعب  رد  تسا و  هدـش  نّیعم  مادـعا  رطخ  نیزا  يریگولج  يارب  دـنوشیم و  نارگید  يدازآ  یقوـقح و  یناـج و 
نتـشک زا  شیب  دبا  سبح  جنر  هک  میرادن  راک  ام  دراد  مادعا  زا  يرتشیب  جنر  مرجم  يارب  سبح  دنیوگیم : دـناهداد و  رارق  مادـعا  ضوع 

دوش ماجنا  يروط  یتسیاب  تسا  كاـنرطخ  دارفا  روج  هکنیا  ترارـش  زا  يریگولج  بجوم  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  رد  رظن  تسین ! اـی  تسه 
زا يدوزب  دیاب  ار  هعماج  كانرطخ  وضع  هکنیا  دنکن  دوبان  ار  هّیقب  هک  دننزب  اروف  دیاب  ار  دساف  يهخاش  هک  روطنامه  دسرب و  هجیتن  هب  هک 

دوخ ياههناخ  زا  رتهب  هک  تسا  ياهناخنامهم  دننام  دبا  سبحب  نیموکحم  يارب  نادنز  نم  رظنب  دسرن  نارگیدب  شبیـسآ  هک  دنرادرب  نایم 
تسین قرف  تازاجم  قاقحتسا  هحفـص 286 ] رد [  هک  میوشیم  دقتعم  مینکیم  رکف  عوضوم  هکنیا  رد  رتشیب  هچ  ره  دنتـسه و  رتتحار  و 
تـسا هدرک  لـیمحت  عاـمتجا  رب  ار  دوخ  رطخ  تسا و  هدـش  رود  یمدآ  تاـساسحا  يهفطاـع  زا  هک  مرجم  نز  اریز  نز  مرجم و  درم  ناـیم 
مادـعا میئوگیمن  اهنت  نتـشک  مرجب  زاب  و  دـنیب . هب  ار  دوخ  لمع  تافاکم  دوش و  مورحم  عامتجا  ینابرهم  تفوطع و  زا  دـیاب  روط  ناـمهب 

ناج و هک  دنتسه  ناشورف  هدرب  هرّدخم و  سانجا  ناگدنشورف  اهنآ  دنتسه و  نتـشک  ّقحتـسم  هک  دنتـسه  مه  يرگید  نیمرجم  هکلب  دننک 
دننادیم تواسق  دولوم  تشز و  ار  لتاق  مادـعا  یقوقح  نیـصّصختم  صوصخب  مدرم  ياهّدـع  هدـبع : دـننکیم . دوبان  ار  مدرم  رکف  لاـم و 

هدـش و هیرظن  نیاب  رورغم  مالـساب  نیبستنم  زا  یـضعب  تسا . دـب  نتـشک  دـننادب  هک  دـینک  تیبرت  ار  اهنآ  مدرم  نتـشک  ياـجب  دـنیوگیم :
تلادـع و ساسا  صاصق  هک  دـنکیم  نشور  ار  ام  هلئـسم  رد  تقد  نکل  تسا و  مالـسا  نید  ياهاطخ  زا  لـتاق  نتـشک  مکح  دـنیوگیم :

هناخنامهم ياجب  مدرم  روجنیا  يارب  نادنز  نوچ  تسین  تیانجب  مادقا  زا  عنام  هقاش  لامعا  یگشیمه و  سبح  تسا و  ترارـش  زا  ریگولج 
فطاوع دنیوگیم  هک  تسا  نّدمتم  يایند  زورما  يهیرظن  نیاب  هراشا  هدبع  خیش  يرصم و  مناخ  راتفگ  لقن  زا  روظنم  تسا . هاگشیاسآ  و 

هدـنز ار  هتـشک  نآ  هن  لمع  هکنیا  اریز  تسا . هدـش  هتـشک  یکی  نوچ  مینک  دوباـن  ار  یناـسنا  هک  دـهدیمن  هزاـجا  ّتیناـسنا  تاـساسحا  و 
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ام دـنکیم . هدافتـسا  لمع  نیزا  عاـمتجا  هن  دراد و  لوتقم  نادـنواشیوخ  لاـحب  يدوس  هن  دـشاب و  هتـشاد  هدـیاف  لوتقم  يارب  هک  دـنکیم 
دافمب هجوت  اب  طقف  تسین  بسانم  اجنیا  اهنآ  لقن  تسا و  هدش  هتشون  هقف  ياهباتک  رد  مرجم  تازاجم  صاصق و  ماکحا  لیـصفت  میئوگیم :

يارب تسا  ّقح  صاصق  اهقف  حالطـصاب  تسین و  مکاح  يهفیظو  لوا  يهبترم  رد  تازاجم  مالـسا  نوناق  رد  هک  دوشیم  نشور  بوخ  هیآ 
یتسود يردارب و  رظن  اب  هک  تسا  هدش  هداد  ّقح  لوتقم  ناگدنامزابب  اریز  عامتجا  روما  يایلوا  تلود و  يهفیظو  مکح و  هن  لوتقم  يایلوا 
فیفخت نارادفرط  هک  ياهفطاع  دننکب و  مادـعا  ياضاقت  مکاح  زا  ای  دـننک و  تازاجم  ار  وا  هید  یلام و  ياهمیرجب  ای  دـنرذگب و  لتاق  زا 

هحفــص 287]  ] 1555-1545- نآرق  - یبوـخب ِهیِخَأ »  » يهملک يهطـساوب  هیآ  رد  تـسا  دـیدج  نّدـمت  دوـلوم  دـننکیم  ناـمگ  تازاـجم 
زور نآ  تایضتقم  هیآ و  لوزن  نأشب  هجوت  اب  هک  تسا  هکنیا  میمهفیم  هیآ  هکنیا  زا  هچنآ  يهصالخ  سپ  تسا . هدش  تاعارم  کیرحت و 

کیرحت اب  زورما  دـیاقع  راـکفا و  رظن  زا  و  ّتیناـسنا . يداـبمب  هّجوت  اـب  تسا  هدـش  زواـجت  زا  يریگولج  نیفرط و  قوقح  تیاـعر  ـالماک 
زواجت و زا  يریگولج  هنالداع و  صاصقب  تسا  هدـش  مکح  دنتـسه  ردارب  رگیدـکی  اب  ناسنا  دارفا  هک  هکنیا  هب  راعـشا  ّتیرـشب و  ساسحا 

دوخ دننامه  یـصخش  ندرک  دوبان  گنهآ  نتـشک و  دـصق  اب  هک  یناسناب  تبـسن  عامتجا  حالـصا  رظن  زا  و  هنایـشحو . لمع  ماقتنا و  سح 
هک تسا  ملسم  اریز  تسین  رّوصتم  دشاب  نآ  رارکت  زا  يریگولج  وا و  ترطف  اب  بسانتم  هک  رگید  يراتفر  نتشک  زج  دنکیم  یلمع  نینچ 

تـسا یلمع  دوخ  دـشاب  هّقاش  لامعا  هجنکـش و  رد  رگا  لتاق  صخـش  يارب  و  تسین . یلمع  نینچ  زا  نارگید  يریگولج  يهلیـسو  نادـنز 
يدعس شتیانج . ربارب  رد  تسا  واب  ناسحا  ینادردق و  دشاب  نادنز  طیحم  رد  يدازآ  شیاسآ و  اب  رگا  وا و  يارب  یجیردت  گرم  مزلتـسم 

کلم ثحبیب و  ملع  تراـجتیب . لاـم  دـنامن : رادـیاپ  زیچ  هس  یب  زیچ  هس  تمکح : تسا : هـتفگ  نـینچ  مرج  زواـجت  زا  يریگوـلج  يارب 
تابن يهزوک  دص  هک  يوگ  رهقب  یتقو  یلد  يروآلوبق  دنمک  رد  هک  دـشاب   || یمدرم  ارادـم و  يوگ و  فطلب  یتقو  رعـش : تسایـسیب ،

رد نامولظم . رب  تسا  روج  ناملاظ  ندرک  وفع  ناکین و  رب  تسا  متـس  نادـب  رب  ندرک  محر  دـنپ : یلظنح  هک  دـیاین  راکب  ناـنچ  هگهگ  ||  
رب هوـالع  هک  يازج 1810  نوناق  مانب  دـش  بیوصت  هسنارف  رد  ینوناق  يدالیم  هد  دصـشش و  رازه و  لاـسب  تسا : هتـشون  تازاـجم  نوناـق 

هحفص 288] دوب [ . نتشک  شتازاجم  درکیم  قیرح  داجیا  ای  دزیم  بلق  يهکس  هک  یسک  لتاق  نتشک 

ات 182] تایآ 179  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِنیَِدلاوِلل  ُۀَّیِصَولا  ًاریَخ  َكََرت  نِإ  ُتوَملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  مُکیَلَع  َِبتُک  [ 179  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ِبابلَألا  ِیلوُأ  ای  ٌةایَح  ِصاصِقلا  ِیف  مَُکل  َو 
َفاخ نَمَف  [ 181  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَـس  ام  َدَعب  َُهلََّدب  نَمَف  [ 180  ] َنیِقَّتُملا یَلَع  اقَح  ِفوُرعَملِاب  َنِیبَرقَألا 

« ُۀَّیِصَولا . » هتساوخ لام ، ریخ » : » تاغل ینعم   498-1- نآرق [ - 182  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِهیَلَع  َمثِإ  الَف  مُهَنَیب  َحَلصَأَف  ًامثِإ  َوأ  ًافَنَج  ٍصُوم  نِم 
. هدننک ّتیصو  صخش  ینعی  ّتیصو  زا  قتشم  ٍصُوم » . » ریـصقت هانگ و  مثا » . » کیدزن نادنواشیوخ  برقا  عمج  نیبرقا » . » نامرف شرافس و 
: لوزن نأش   136-128- نآرق -47-34- نآرق . - ندرک هشیپ  متـس  ّتیـصو  رد  ندرک و  راتفر  فالخ  رب  میقتـسم و  هار  زا  فارحنا  فنج » »

ناـگناگیبب ترهـش  بسک  يارب  دـندرکیم و  مورحم  دوخ  لاوما  زا  ار  نادـنواشیوخ  اـهبرع  نوچ  دـناهتفگ : نیرّـسفم  یـضعب  حوتفلا : وبا 
ردام و ردپ و  يارب  تشاد  ياهیامرس  دیسر و  ارف  كرم  ار  امـش  زا  یـسک  رگا  ناناملـسم 179 ] يا  : ] همجرت دش . لزان  هیآ  هکنیا  دندادیم 
هک اهنآ  رب  تسا  ّقح  تسا و  راوازـس  و  فاصنا ]. يهزادـنا  و   ] تسا مزال  یمدرم و  نیئآ  مسر و  هک  هنوگنآب  دـنک  ّتیـصو  دوخ  ناشیوخ 
هک دوب  ناسک  نآ  رب  راک  هکنیا  هانگ  درک  نوگرگد  ار  نآ  ّتیصو  ندینش  زا  سپ  یسک  رگا  180 و  دننک ] راتفر  مکح  نیاب   ] دنراگزیهرپ

تسا اناد  اونـش و  دنوادخ  هتبلا  و  تسا ] هدرکن  هانگ  تسا  هدرک  ّتیـصو  هکنآ  و   ] دناهدرکن راتفر  نآب  دناهدش و  ّتیـصو  راک  ردنا  تسد 
ار نآ  و   ] دوـشب یهاـنگ  یمتـس و  ّتیـصو  رد  هـک  دـسرتب  یـسک  رگا  181 و  امـش ] هحفـص 289 ] راتفگ [  راـک و  تسرداـن  تسردـب و  ]

نخـس میحر . تسا و  روفغ  دـنوادخ  انامه  هک  دـشابن  راکهانگ  دـهد  شزاس  هدـش  تیـصو  ناشيارب  هک  اـهنآ  ناـیم  و  دـننک ] نوگرگد 
ینعم هلمج  روطنیا  زا  خلا » مکیلع  ضرف  يا   » تسا هتشون  هک  عمجم  لثم  ّنف  نیـصّصختم  نیرّـسفم و  مومع   179 ُمُکیَلَع - َِبتُک  نیرّسفم :
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و دنامهفیم . ار  لمع  ماجنا  موزل  مکح و  هلمج  هکنیا  امـش و  رب  تسا  هدش  هتـشون  تسا : نینچ  نآ  ینعم  نوچ  دناهدیمهف  مازلا  بوجو و 
ای مدرم و  هب  هچ  دشاب  ضورقم  صخـش  رگا  اّما  بجاو  هن  دـننادیم  وکین  ّبحتـسم و  ار  ّتیـصو  ّتنـس  ياملع  رثکا  هعیـش و  ياملع  نکیل 

بجاو ار  نآ  تخادرپب  ّتیـصو  هریغ  ّجـح و  جراخم  تاکز و  سمخ و  دـننام  تسا  هدوب  لام  تخادرپب  فّلکم  ینید  فئاظو  يهطـساوب 
تفر یـسرپ  رامیب  هب  ع ]  ] ّیلع تسا : هدـش  تیاور  ریبز  نب  ةورع  زا  ناـیبلا  عمجم   179 ُۀَّیِـصَولا - ًاریَخ  َكََرت  نِإ   18-1- نآرق . - دناهتسناد
داـیز لاـم  وت  و  ُۀَّیِـصَولا » ًاریَخ  َكََرت  نِإ   » تسا هدومرف  نآرق  رد  ادـخ  دومرف : ترـضح  نآ  منکب . ّتیـصو  مهاوـخیم  درک : ضرع  راـمیب 

عیبر هجاوخب  تباث  نب  ةورع  رارسالا :  248-215- نآرق -31-1- نآرق . - تسا رتهب  هک  راذگب  دوخ  هداوناخ  يارب  ار  رصتخم  هکنیا  يرادن 
«. 102 «» ِهّللا ِباتِک  ِیف  ٍضعَِبب  یلوَأ  مُهُضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو  : » تفگ درک و  هاگن  دوخ  رسپب  وا  دنهدب . نمب  ار  وت  نآرق  نک  ّتیصو  تفگ :
وا دش و  وا  نیلاب  رد  هک  دعس  اب  مالسلا  هیلع  لوسر  ربخ  و  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  هحفص 290 ]  ] 196-194- یقرواپ -193-123- نآرق -

، هن تفگ : يرهب ! ود  تفگ : هن ، دومرف  منک ! ّتیـصو  لام  هلمج  مراد  يرتخد  ثراو  مراد و  رایـسب  لام  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دوب  راـمیب 
زا هب  ینک  اهر  زیچب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  زونه  تفگ : هگنآ  دـشاب . رایـسب  مه  ثلث  یلب ، تفگ : کی ! هس  تفگ : هن ، تفگ : همین ! تفگ :

حوتفلا وبا  مه  و  تفرگ . رارق  ثلث  رب  ّتیصو  هکنیا ، يارب  دنهاوخ . نامدرم  زا  ار  دوخ  فافک  ات  شیورد  ینک  اهر  ار  ناشیا  هک  دشاب  نآ 
ضرع ریما  ترـضحب  دنکب . دیابن  ّتیـصو  دشاب  صخـش  يهیامرـس  رتمک  رانید  دصتـشه  زا  رگا  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  تسا : هدرک  لقن 

« اریخ كرت  نم   » لومـشم دومرف : درکن . ّتیـصو  دـنتفگ  واب  هچنآ  تشاد و  لام  رانید  دـص  راهچ  دصیـس  یـشرق  صخـش  نـالف  دـندرک :
فـشک تسا . صقان  وا  تّورم  لقع و  دـنکن ، دوخ  يهیامرـس  یگدـنز و  اب  بسانم  ّتیـصو  هک  یـسک  تسا : لقن  یثیدـح  عمجم  تسین .

زا ناشیورد  ّتیـصو  دور و  ایند  لام  زا  نارگناوت  ّتیـصو  رگید  لاح  دنوادخ  ّتیـصو  تسا و  رگید  لام  دـنوادخ  ّتیـصو  تسا : هتـشون 
دب درک  زا  یـصاع  کنادنچ  دنیآ ، نوریب  لامعا  قدص  لاوحا و  ءافـص  زا  ناشیورد  دنیآ و  نوریب  لام  ثلث  زا  رمع  رخآب  نارگناوت  لاح .

ار یـصاع  هک  نآ : هکنیا و  نایم  تسا  قرف  اما  دـسرت  دوخ  رب  لاوحا  ءافـص  لامعا و  قدـص  اب  فراع  نادـنچ  هد  دـسرتب  دوخ  رب  شیوخ 
یـصاع سرت  نآ  دـنیوگ و و  تبیه  ار  فراع  سرت  هکنیا  تسا ، ّقح  عالّطا  لالجا و  سرت  ار  فراع  تبوقع و  مه  تسا و  تبقاـع  سرت 

، دنب تبارق  شیپ  هن  دراذگ  باجح  اعد  شیپ  هن  هک  تسا  یـسرت  تبیه  دیاز ، نایع  زا  تبیه  هکنیا  دتفا و  ربخ  زا  فوخ  نآ  تسا ، فوخ 
تمارک ار  سرت  هکنیا  دـنوادخ  دـماراین . دونـشن  اُونَزَحت » َو ال  اُوفاَخت  ّالَأ   » ءادـن اـت  هدنـشک  هدـنزادگ و  تسا  یـسرت  راوید ، دـیما  شیپ  هن 

زیزع رس  نوچ  عازن  تقوب  دوب  لاح  هکنیا  هّرس  سّدق  ار  ریخلا  وب  دیعس  وب  دنیازفایم . رون  دننازوسیم و  ار  يو  نآ  لاوز  میب  هب  دنیامنیم و 
هحفص  ] 773-741- نآرق  - نونکا ناهج . باتفآ  ناقاتـشم و  يادـتقم  يدوب  ناگتخوس  يهلبق  خیـش  يا  شدـنتفگ : داـهن  گرم  نیلاـب  رب 

هدید ود  بآ  رب  تفگ : خیش  دشاب . يراگدای  ات  يوگ  ياهملک  نک و  یتّیـصو  ار  ناگتخوس  هکنیا  يداهن  تزع  ترـضحب  يور  هک  [ 291
ای دنتفگ : تفرگ . يراز  نتسیرگ و  نتفر  تقوب  دوب . لاح  نیمه  ار  یفاح  رشب  مرـس  كاخ  زا  رپ  متـسد و  ود  داب  رپ   || مرگج  شتآ  رد  و 
زاب نیگمهـس . تسا و  گرزب  يراک  ندیـسر  يادـخ  رب  نکیل  هن و  تفگ : تیهارک ! ار  گرم  و  يرادیم ! تسود  یگدـنز  رگم  رـصن  ابا 

یماش لوحکم  دنز . هنابز  قوش  شتآ  دبات و  سنا  قرب  دنک و  لابقتـسا  ّقح  فطل  لامج و  یّلجت  ار  ناشیا  نتفر  تقوب  هک  دنرگید  یموق 
شیپ یتعامج  گرم  يرامیب  رد  دیدنخ و  هن  زگره  هتفرگ  ار  وا  ثیدـح  هکنیا  هودـنا  درد و  هناگی  شیوخ  رـصع  رد  دوب و  هنادرم  يدرم 

! مدنخن ارچ  تفگ : يدنخیم ! ارچ  رتقیال  وتب  هودنا  تعاس  هکنیا  يدوب  نیگهودنا  هراومه  وت  خیش  يا  دنتفگ : دیدنخیم . دندش و  رد  يو 
ترضحب لوحکم  هک  دننزیم  دربادرب  ناگتشرف  هداشگ و  نامسآ  ياهرد  کنیا  دیسرب . راظتنا  زور  دیـسر و  راوید  رـس  رب  یئادج  باتفآ  و 

زا مادـک  ره  رگا  ینعی  عمجم :  180 ُهَعِمَـس - ام  َدَعب  َُهلََّدب  نَمَف  میتسـشنب  ماکب  دوخ  ربلد  اب   || میتسر  یئادـج  میب  زا  دـمآ و  لصو  دـیآیم .
تـسا هدرک  ّتیـصو  هکنآ  دوشیم و  وا  ریگنماد  هانگ  دنک  ضوع  ار  نآ  ّتیـصوب  ندش  ملاع  ندینـش و  زا  سپ  دـهاش  ای  ثراو  ای  یـصو 

24-1- نآرق . - دناهدناوخ داص  دـیدشت  اب  ّصوم ]  ] اهیراق زا  ياهّدـع  عمجم :  181 ٍصُوم - نِم  َفاـخ  نَمَف   37-1- نآرق . - تسین لوئسم 
مکح يارب  تسا  هدـش  لزان  ثرا  مکح  تیآ  زا  شیپ  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدرک ، فـالتخا  هیآ  هکنیا  رد  اـهقف  - 1 ام : نخس 
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رد رگم  ّبحتـسم  تسا  هدوب  يروتـسد  تسا و  هدوبن  یمازلا  مکح  لّوا  زا  دناهتفگ : مه  یـضعب  تسا : هدش  خوسنم  دـعب  ّتیـصو و  موزلب 
هاوخ دنک  ضوع  ار  ّتیـصو  هک  دشاب  سک  نآ  دوصقم  دـیاش  خـلا ] َُهلَّدـَب - نَمَف   ] تیآ 180 میتفگ 2 - شیپ  رد  هکناـنچ  ضرق  تروص 
هحفص  ] 349-331- نآرق . - دنک راتفر  عورشم  ّتیصو  فالخ  رب  هدش  یصو  هکنآ  ای  دنک  یتّیصو  عرش  فالخ  رب  دنکیم  ّتیصو  هکنآ 
تـسا هدرک  نایـشآ   || تسا  یچ  هک  یناد  لما  لوط  نالفاغ  هکنیا  رـس  رد  تسا : هدرک  لقن  نایبلا  حور  مه  ار  بئاـص  رعـش  هکنیا  [ 292

ياهناخ رتوبک  رد  يرام 

ات 185] تایآ 183  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َوأ ًاضیِرَم  مُکنِم  َناک  نَمَف  ٍتادوُدعَم  ًاماّیَأ  [ 183  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  مُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ُمتنُک نِإ  مَُکل  ٌریَخ  اُوموُصَت  نَأ  َو  َُهل  ٌریَخ  َوُهَف  ًاریَخ  َعَّوَـطَت  نَمَف  ٍنیِکـسِم  ُماـعَط  ٌۀَـیِدف  ُهَنوـُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  َرَخُأ  ٍماـّیَأ  نِم  ٌةَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یلَع 
َناک نَم  َو  ُهمُصَیلَف  َرهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ِناقرُفلا  َو  يدُهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساّنِلل  ًيدُه  ُنآرُقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرهَـش  [ 184  ] َنوُمَلعَت

مُکَّلََعل َو  مُکادَه  ام  یلَع  َهّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِعلا  اُولِمُکِتل  َو  َرسُعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرـُسیلا  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماّیَأ  نِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َوأ  ًاضیِرَم 
ياهزیچ ياهب  دیرخ و  ناج  ٌۀَـیِدف » . » رگید ینعمب  رخآ  عمج  َرَخُأ » . » نتـشاد هزور  مایـص » : » تاغل ینعم   790-1- نآرق [ - 185  ] َنوُرُکشَت

ربارب رد  تـخادرپ  لـثم  هحفــص 293 ]  ] 75-66- نآرق -43-35- نآرق  - دـهدیم و شرهوـشب  دوـخ  قـالط  يارب  نز  هچنآ  لـثم  يوـنعم 
ماجنا يراک  تبغر  لیم و  اب  ینعمب  عّوطت  ردصم  زا  َعَّوَطَت » . » راک ماجنا  ناوت  ینعمب  تقاط  هّدام  زا  ُهَنوُقیُِطی » . » نآ دـننام  ینید و  يهفیظو 

دوب و بجاو  امش  زا  شیپ  مدرم  رب  هک  نانچ  دش  بجاو  هزور  امـش  رب  نینمؤم  يا   182 همجرت :  124-112- نآرق -69-54- نآرق . - نداد
رگید ياهزورب  دوب  رفس  رد  ای  رامیب  امـش  زا  یـسک  رگا  یلو  تسا  نّیعم  ياهزورب  نآ  183 و  دوب . دیهاوخ  راگزیهرپ  هک  دیـشاب  راودیما 
يارب دشخبب  كاروخ  کی  زا  شیب  یسک  رگا  دشاب و  یئاونیب  ياذغ  هک  تسا  اور  نآ  ضوع  دنراد  هزور  ناوت  هک  نانآ  رب  درادب و  هزور 
نآرق هک  تسا  ناضمر  هاـمب  بجاو ] يهزور  ياـهزور   ] دیراد 184 رتشیب  دوس  نتـشاد  هزورب  دـینادب ، رگا  یلو  تسا  هدـش  راکوکن  دوخ 
هاگیاج نهیمب و  هام  نآب  هکنآ  سپ  تسردان  زا  تسرد  یئادـج  ّقح و  هار  رادومن  ياهلیلد  مدرم و  یئامنهار  يارب  تسا  هدـش  لزاـن  نآـب 

هن دـهاوخ  امـش  راک  یناسآ  ادـخ  هک  درادـب  رگید  ياـهزورب  هتفرگن  ار  هچناـمه  رفـسب  اـی  دوب  راـمیب  هکنآ  درادـب و  هزور  دـیاب  دوب  دوخ 
ردق هک  دیشاب  راودیما  دیرامـش و  گرزب  يربهر ، هکنیا  ساپب  ار  ادخ  لماک و  دینک و  رپ  ار  ههامکی  يهرامـش  هکنیا  هّتبلا  نآ و  يراوشد 

هکنیا تّذل  تسا : تیاور  ع ]  ] قداص ترـضح  زا  عمجم   182 ُمایِّصلا - ُمُکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نیرّسفم : نخـس  دیـسانشب  تمعن 
یئاقآ رگا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   60-1- نآرق . - دنکیم رود  ناسنا  زا  ار  تدابع  یگتـسخ  جنر و  ّقح  بناج  زا  هبطاخم  ندرک و  زاوآ 

هک تسا  دـیما  دـناوخرب  دوخ  مانب  ار  وت  یلاعت  ّقح  تسا  دازآ  مـالغ  نآ  ءاـهقف  بهذـم  رد  دـهد  زاوآ  دازآ  یـصخش  ماـنب  ار  دوخ  مـالغ 
رـس هرمث و  ونـشب و  تقیقح  لها  نابزب  تقیرط  نادرمناوج  يهزور  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  خزود . شتآ  زا  دشاب  تیدازآ  تمالع 
وت دنرادزاب  تاقولخم  هلمج  زا  دنرآرد و  هزورب  ار  لد  ناشیا  يرادزاب  بارـش  ماعط و  زا  يراد و  هزورب  ار  نت  وت  کنانچ  نادب : نآ  ماجنا 

نادـیم تسا  زور  کی  وت  يهزور  نادـیم  دـنراد . هزور  رمع  رخآ  اـت  رمع  لوا  زا  ناـشیا  يراد  هحفـص 294 ] هزور [  هاگنابـش  ات  دادماب  زا 
: تفگ یلبش  دشاب ! نوچ  هکنیا  ت  يراد ! دبا  يهزور  هک  یناوت  وت  تفگ : ار  وا  یلبش  دمآرد  یلبـش  شیپ  یکی  رمع . کی  ناشیا  يهزور 

سفنب هک  سکنآ  ادرف  دوب : ناراد  هزور  نایم  هک  اقرف  اسب  یئاشگب . يادخ  رادـیدب  سپ  یـشاب و  هزورب  يزاس و  زورکی  شیوخ  رمع  همه 
ساک رد  دریگ  روهط  بارـش  تشاد  هزور  لدـب  هک  سکنآ  نادـلو و  ناگتـشرف و  تسد  زا  دـنیب  لیبجنز  لیبسلـس و  بارـش  تشاد  هزور 

«. - ًاروُهَط ًابارَـش  مُهُّبَر  مُهاقَـس   » تفگ هکناـنچ  «. ًاروُهَط ًابارَـش  مُهُّبَر  مُهاقَـس   » تفگ هکناـنچ  « 103» تفـص دـی  زا  تبرق  طاـسب  رب  ّتبحم 
ضوـع ار  ناـضمر  زور  يهزور  يراــصن  دوـهی و  رخف :  182 مُِکلبَق - نـِم  َنـیِذَّلا  یَلَع  َبـِتُک  اـمَک   388-351- نآرق -336-334- یقرواپ

فداصت ناتـسبات  اب  ناضمر  هام  نوچ  مّود  يهتـسد  دنتفرگیم . هزور  هدش  قرغ  نوعرف  هک  ار  يزور  كّربت  ناونعب  لّوا  يهتـسد  دـندرک :
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دوب دایب  زورما  ياهیدوهی  هدـبع :  45-1- نآرق . - زور هاجنپ  ات  دندوزفا  نآ  رب  دـنکن و  رییغت  ات  دـنداد  رارق  یـسمش  ياههامب  ار  هزور  دـش 
ینونک تاروت  رد  تسا و  هدش  بجاو  هزور  لاس  متفه  هام  مهد  زور  تاروت  رد  دنیوگیم : دنریگیم و  هزور  هتفه  کی  میلـشروا  یبارخ 

زا قیوشت  هزور و  مان  یلو  تسین  بجاو  يهزور  اهیحیـسم  لیجنا  رد  تسا و  هدش  هزورب  قیوشت  ّطقف  تسا و  هدشن  نّیعم  بجاو  يهزور 
هزور ار  زور  نآ  یـسوم  دـنیوگیم  هک  تسا  حیـسم  دـیع  زا  لبق  دـناهدادیم  ماـجنا  میدـق  زا  هک  اـهنآ  يهزور  نیرتروهـشم  و  تسه : نآ 

دوخ نایم  دناهدرک و  نّیعم  رگید  ياههزور  اهاسیلک  ياسؤر  نآ  زا  دعب  دناهتشاد  هزور  ار  زور  نآ  زین  نّویراوح  حیسم و  تسا و  هتشادیم 
دوهی لثم  یحیسم  ناینیـشیپ  غرم و  مخت  زا  يرگید  یهام و  زا  یـضعب  دننادیم  تشوگ  زا  يراددوخ  ار  هزور  یـضعب  تسا : فالتخا  اهنآ 
هحفص  ] 145-136- نآرق  - هزور بش  فصن  ات  بش  فصن  زا  هداد  رییغت  دعب  دندروخیم  اذـغ  راب  کی  يزور  هنابـش  طقف  هزور  عقوم  رد 

تسا و دودحم  تلاح  نآ  رد  ناسنا  ياهتساوخ  تاوهـش و  نوچ  تسا  يوقت  بجوم  هزور  عمجم :  182 َنوُقَّتَت - مُکَّلََعل  دنتشادیم . [ 295
هوالعب دـش و  دـهاوخ  راگزیهرپ  رتهداس و  ياهزیچ  زا  يراد  دوخ  رب  دوشیم  هدـیزرو  ناسنا  هزور  تاـیفانم  زا  يراددوخ  اـب  زین  عونمم و 

دبع يربـط :  183 ٍتادوُدـعَم - ًاماّیَأ   23-1- نآرق . - دـش دـیهاوخ  هتـسد  نآ  لخاد  امـش  هلیـسو  نیاب  سپ  تسا  ناراـگزیهرپ  راعـش  هزور 
تـشادیم هزور  هام  ره  زا  زور  هس  اروشاع و  زور  دش  دراو  هنیدـمب  ربمغیپ  نوچ  تسا  هدرک  تیاور  لبج  نب  ذاعم  زا  یلیل  یبا  نب  نمحّرلا 

ره رد  هک  تسا  نآ  تادودـعم  ماّیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : اطع  سابع و  نبإ  لثم  لّوا  نیرّـسفم  زا  ياهدـع  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نآ  زا  سپ 
ینعمب تسا  نکمم  عـمجم :  20-1- نآرق . - دـش نّیعم  ناضمر  هاـم  دـش و  هتـشادرب  مکح  هکنیا  نآ  زا  سپ  دـنرادب  هزور  زور  هس  یهاـم 

هام نامه  دوصقم  تادودـعم  ماّیا  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  دـشاب و  كدـنا  مک و  ياـهزور  ینعمب  تسا  نکمم  دـشاب و  نّیعم  ياـهزور 
یلَع َوأ  ًاضیِرَم  مُکنِم  َناـک  نَمَف  تسا . هدـش  هداد  حیـضوت  دـعب  تیآ  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  لـمجم  هیآ  هکنیا  رد  لّوا  هک  تسا  ناـضمر 

دنتفرگ هزور  جـنر  اب  رگا  دـنرادب و  هزور  دـنناوتن  هک  تسا  نآ  دـنرادب  هزور  لاح  نآ  اـب  دـیابن  هک  يراـمیب  ّدـح  حوتفلا : وبا   183 ٍرَفَس -
دوب و دیرب  نآ  تسا و  گنسرف  تشه  ندرک  دیاب  راطفا  نآب  هک  رفـس  نآ  ّدح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   46-1- نآرق . - دوش دایز  يرامیب 
لهچ و گنـسرف  هدزناش  دـیاب  هلحرم  ود  هتفگ : یعفاش  تسنیا و  مه  یعازوا  بهذـم  دـنناوخ و  هلحرم  ار  هکنیا  دوب و  لیم  راهچ  تسیب و 
 ] راهچ تسیب و  دیاب  هلحرم  هس  دنتفگ : يروث  شباحصا و  هفینح و  وبا  قحسا و  دمحا و  ثیل و  تسا و  کلام  بهذم  هکنیا  لیم و  تشه 

قداص ع ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ناهرب : ریـسفت  رد  ینارحب  دّیـس   27-25- یقرواپ « - 1«104 .» لیم ود  داـتفه و  گـن  هحفص 296 ]
هلـصاف هّکم  زا  لیم  یـس  هنیدم و  زا  لیم  داتفه  دـص و  دـنمانیم و  میمغلا » عارک   » هک یلزنم  رد  دوب و  رفـس  رد  ربمغیپ  تسا  هدرک  تیاور 

دینک زاب  ار  دوخ  يهزور  دیـشونب و  دومرف  مدرمب  دیـشون و  تساوخ و  بآ  فرظ  ربمغیپ  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا  حبـص  زاـمن  ماـگنه  دراد 
ربمغیپ ات  دیمان و  «« 105» ةاصع  » ار اهنآ  ربمغیپ  میناسرب . رخآب  ار  هزور  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  زور  نونکا  دنتفگ  باحصا  زا  يرفن  دنچ 

هک یئاهنآ  رب  ینعی و  عمجم :  183 ٌۀَـیِدف - ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو   464-462- یقرواپ . - دندیمانیم مسا  نیاب  ار  هّدع  هکنیا  دوب  هدـنز  ص 
ینعی دّدشم  واو  اب  هنوقوطی » نیّذلا  یلع  و  : » دناهدناوخیم اطع  دهاجم و  سابع و  نبإ  هک  دناهدرک  تیاور  تسا  نداد  ۀیدف  دنراد  یئاناوت 

ردان و ار  تئارق  هکنیا  نیرـسفم  مومع  یلو  دنهدب  هیدـف  هزور  ياجب  هک  دنتـسه  فّظوم  دـنهدیم  ماجنا  هزور  تمحز  فّلکت و  اب  هکنانآ 
هیدف ای  دنرادب  هزور  هک  دندوب  ّریخم  مدرم  دش  بجاو  هزور  هک  لّوا  رد  دناهتفگ : یضعب  روهشم  تئارقب  تبـسن  و  دناهدرمـش . لوبقم  ریغ 
هکنیا ینعم  دناهتفگ  رگید  ياهّدع  ُهمُصَیلَف » َرهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف   » دعب تیآ  رد  هلمج  هکنیا  يهلیـسوب  دش  لیدبت  مکح  هکنآ  ات  دنهدب 

نآ دوصقم  ینعم  نیاـب  دـنهدب و  هیدـف  دناهتـشاد ، هزور  تقاـط  شیپ  رد  هک  ناـسک  نآ  ینعی : هنوقیطی » اوناـک  نیذـّلا   » تسا نینچ  هلمج 
نیدـنچ ع ]  ] قداص و  ع ]  ] رقاب ماـما  زا  و  دـنهدب . هیدـف  دـیاب  دـنناوتیمن ، نونکا  دـنرادب و  هزور  دناهتـسناوتیم  رتشیپ  هک  تسا  صاخـشا 

هک یصاخشا  هحفـص 297 ]  ] 622-577- نآرق -42-1- نآرق  - ینعی دـناهتفگ : دـنامهفیم و  ار  مود  ینعم  هک  تـسا  هدـش  لـقن  تـیاور 
زجاـع هزور  زا  هچب  نداد  ریـش  يهطـساوب  هک  رادهچب  نز  یگنـشت و  ضرمب  یلتبم  نزریپ و  درمریپ و  دـننام  هزور  زا  دنتـسه  زجاـع  نونکا 

هزور ربمغیپ  ثعبم  زا  مهدزناپ  لاس  رد  دـناهدرک : تیاور  نایبلا : حور   183 َنوُمَلعَت - ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  اُوموُصَت  نَأ  َو  دنهدب . هیدـف  تسا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 188 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسا و هدوب  هزور  یـس  ناضمر  رگید  لاس  هس  دوب و  زور  هن  تسیب و  ناضمر  هام  لاس  جـنپ  تفرگ  هزور  لاس  تشه  ربمغیپ  دـش و  نّیعم 
رادـید ماـگنه  ّقـح  ریغ  زا  يراددوـخ  لد و  يهزور  رخآ  تسا  بش  ماـگنه  ندـب  يهزور  رخآ  هک  روطناـمه  تـسا : ناـیبلا  حور  رد  مـه 

55-1- نآرق : - تسا ياهزور  يوضع  ره  يارب  دـننک  يراددوخ  یتسیاـب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هزور  رد  هک  روطناـمه  تسا و  دـنوادخ 
هدوهیب و ياـهزیچ  تسیاـشان و  ندینـش  زا  شوـگ  يارب  تلفغ و  یلد و  دـب  زا  مشچ  يارب  غورد و  تبیغ و  شحف و  زا  ظـفح  ناـبز  يارب 

دنرادن هتفگ : يدعـس  نآ . يهدنبیرف  رهاظم  ایندب و  هّجوت  زا  يراددوخ  لد  يارب  توهـش و  زآ و  صرح و  زا  تسا  يراددوخ  سفن  يارب 
كاپ ناویا  ترـضح و  دـنیب  دوز   || كاپ  ناج  اهـسوه  دراد  ار  هک  ره  يونثم : یهت  تمکح  دـشاب ز  هدـعم  رپ  هک   || یهگآ  نارورپ  نت 
تسا نآ  دوصقم  تسا  عفر  اب  روهشم  دناهدرک و  تئارق  بصن  اب  ار  رهش  يهملک  دهاجم  يرـصب و  نسح  حوتفلا : وبا   184 َناضَمَر - ُرهَش 
دننادب ات  دننک  بلط  ناضمر  هام  هک  تسا  هضیرف  تسا : هتشون  فشک   16-1- نآرق . - تسا ناضمر  هام  هزور  بوجو  يارب  نّیعم  ماّیا  هک 

موق نیرب  هزور  دـشاب  رت  رود  گنـسرف  هدزناشب  هک  دنـشاب  هدـید  ون  هام  رگید  يرهـشب  رگا  زور و  یـس  رب  اـی  تسا  زور  هن  تسیب و  رب  هک 
، هیواعم شیپ  داتـسرف  ماشب  یلغـشب  ارم  ثراحلا  تنب  لضفلا  ّما  هک  تفگ  ساّبع  نبإ  يـالوم  بیرک  هک : دـنرایب  راـثآ  رد  و  دـیاین . بجاو 

ون هحفص 298 ] هک [  ماش  لها  هیواعم و  متفگ : يدید ! یک  ون  هام  هک  دیـسرپ  نم  زا  ساّبع  نبإ  دندید  ناضمر  ون  هام  هنیدآ  بشید  اتفگ :
زا تسا  هجو  کـی  هکنیا  تسا . هدومرف  نینچ  ار  اـم  یفطـصم  هک  هن  تفگ  درک ! دـیهاوخن  راـک  نادـب  و  دـشابن ! تیاـفک  ار  امـش  دـندید 

253-251- یقرواپ «. - 106» تسا ناور  ملاع  همهب  نآ  مکح  دـندید  ون  هام  هعقب  کیب  نوچ  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  یعفاـش و  باحـصا 
دزوسب نامرجم ، ياهلد  هبوت  بآب  دیوشب  دزوسب : مه  دیوشب  مه  هک  یهام  ناتـسود . رب  درک  لابقا  ناضمر  هام  کنیا  تسا : هتـشون  فشک 

هام هکنیا  رد  هّزعلا  ّبر  هک  دنتفگ  نآ  زا  ناضمر  دنتفگ : رگید ، تسا  يزمر  اجنیا  ار  تفرعم  نادنوادخ  ناگدنب . ياهنت  یگنـسرگ  شتآب 
هنـشت هن  بآ و  ریـس  هقرغ  هن  باقرغ  هگ  هنـشت و  هگ  بآ  رد  هگ  دراد  شتآ  رد  هگ  دزوسب ، دوخ  رهمب  سپ  دیوشب ، ریغ  زا  نافراع  ياهلد 
نادـب ات  دوب  رد  شتآ  بآ و  نایموک  هب  نآ  قشاع   || زاون  وگ  دزاون  رو  زوسب و  وگ  دزوسب  رگ  دـیوگیم : ناشیا  لاح  ناـبز  باوخ و  ار 

نع لئـس  نیح  تفگ - تقیرط  ریپ  هک  تسا  هکنیا  دوب  رب  ردـنا  شقوشعم  دوش  دوخیب  دوخ  نوچ ز   || دوش  هقرغ  نیدـب  سپ  دزوسب  لّوا 
وت قـشع  رد   161-159- یقرواپ «. - 107» هفلخ ّقحلا  هیف و  قرتـحا  ّقحلا  ۀـضبق  یف  عـقو  نم  ّقـحلا و  ۀـضبق  یف  عـقی  نا  لاـقف : ۀـّیعمجلا -

ینیسح هدش  هتشک  هتخوس و  هتخادگب و   || حوبص  ماگنهب  عمش  یکی  دننام  هدش  هتشر  رس  ام  دیما  تسد  || و ز  هدش  هتشگرس  میرـسیب 
قحب سنا  دشاب  وچ  شبرش  لکا و  هحفص 299 ] برشب [  هن  دوب  ششک  شلکا  هب  هن   || برق  تّذل  تفای  وچ  فراع  درم  يونثم : هتـشون :

هدش هتفگ  صخـش  مّوس  بیاغ و  تروصب  مکح  هکنیا  هدـبع :  184 ُهمُـصَیلَف - َرهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  قرغتـسم  تسا  ّقح  رد  وا  مئاد  ||  
هلمج روطنیا  اب  سپ  تسا  هلدـتعم  طاقن  هامـشش  لداعم  يزور  ره  اـبیرقت  دـنرادن و  يزور  یـس  هاـم  یبطق  یحاون  مدرم  هکنیا  يارب  تسا 
لماش مکح  هکنیا  دیرادب  هزور  امـش  تفگیم  رگا  و  درادب ، هزور  هام  کی  يهزادناب  دـشابن  رفاسم  ضیرم و  سک  ره  هک  تسا  هدـنامهف 

« اُولِمُکِتل  » مصاع عمجم :  184 َةَّدِعلا - اُولِمُکِتل  َو   43-1- نآرق . - دنرادن زور  یس  هام  یتعاس و  راهچ  تسیب و  زور  هنابـش  هک  دشیمن  اهنآ 
-24-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  زین  نیـس  دـیدشت  اب  ار  رـسی » رـسع و   » يهملک ود  فیفخت و  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  میم  دـیدشت  اـب 
وا ینید  راکفا  تسا و  هتسناد  مزال  دوخ  يارب  ار  نآ  رشب  نامز  رید  زا  هک  يروتسد  مکح و  کی  ندرک  رّرقم  - 1 ام : نخس   58-45- نآرق

ساسحا دوخ  یحور  ای  یندب  نامزاس  رد  ناسنا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  تسا  هتشاد  دوخ  اب  مه  ار  لمع  هکنیا  تسا  هدمآرد  هک  تروص  رهب 
یحو و يهلیـسوب  تسا  هدوـب  وا  يارب  دـیفم  تقیقح  رد  بساـنم و  هچنآ  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  كاـسما ، هزورب و  جاـیتحا  تـسا  هدرکیم 

یلو تسین  نآ  رد  ياهفـسلف  چیه  دـنیوگیم  دراد و  دایز  فلاخم  هزور  - 2 دش . طاقـسا  دوب  بسانمان  یفارخ و  هچنآ  دـش و  تیبثت  ربمغیپ 
صوصخب دیجنـس  دیابن  مدرم  رگید  راکفا  اب  هک  هناگادـج  تسا  یبلطم  نید  ياهروتـسد  ناربمغیپ و  راتفگ  میاهتـشون : ررکم  هک  يروطب 

كاسما جالع  نیرتهب  ار  هدعم  ياهفارحنا  زا  ياهراپ  دنیوگیم : نیـصّصختم  هکنیا  اب  دوش . ماجنا  تبرق  دصق  اب  دیاب  تسا و  تدابع  هچنآ 
یفنم تسا  یلمع  نوچ  تسین  کیدزن  صالخاب  هزور  يهزادـناب  یتدابع  چـیه  دـنیوگیم : نارظن  بحاص  تسا ، ندروخ  زا  يراددوخ  و 
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انا یل و  موّـصلا   » تسا ناربـمغیپ  تاـماهلا  رد  دـنیوگیم : تهج  هکنیا  زا  تسین  هحفـص 300 ] علطم [  نآ  رب  صخـش  دوخ  زج  یـسک  هک 
شاداپ هکنیا  ندـنامهف  يارب  تسا ، ّقحب  یکیدزن  لامعا  جـیاتن  نیرتهب  نوچ  متـسه و  نم  نآ  شاداپ  تسا و  نم  يارب  هزور  ینعی  هئازج »

دباییم ار  نم  رادهزور  متـسه و  نم  دوخ  تدابع  هکنیا  باوث  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  هئازج » انا   » يهلمجب تسا  ّقحب  برق  یکیدزن و  هزور 
هاـم رد  هدـش  بجاو  يهزور  تسا : هکنیا  هـیآ  ینعم  رهاـظ  ُنآرُقلا » ِهـِیف  َلِزنُأ  يِذَّلا   » يهـلمج تـیآ 184  رد  - 3 دوـشیم . لـصاو  نمب  و 

و تسا . هدـش  لزاـن  لاـس  هس  تسیب و  تّدـم  رد  جـیردتب  نآرق  هک  تسا  موـلعم  یلو  تسا  هدـش  لزاـن  نآ  رد  نآرق  هـک  تـسا  ناـضمر 
نآرق هکنیا  اب  هیآ  رهاظ  نایم  دسریم  رظنب  هچنآ  یلو  نارگید  سابع و  نبإ  لثم  دنراد  ناینیشیپ  زا  یتالوقنم  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  نیرّسفم 

هیآ هکنیا  لوزن  عقوم  هک  تسا  مّلـسم  نوـچ  تسین  نآ  يهمه  دوـصقم  نآرقلا  يهملک  زا  اریز  تسین  فلاـخم  تسا  هدـش  لزاـن  جـیردتب 
رد مکح  هکنیا  هک  تسا  ناضمر  هام  امـش  رب  هدش  بجاو  يهزور  ماّیا  دـشاب  نینچ  ینعم  تسا  نکمم  سپ  دوب . هدـشن  لزان  نآرق  يهمه 

يهزور ماّیا  دـشاب : نینچ  ینعم  هک  تسا  هکنیا  رتهب  نکیل  دـنکیمن  نّیعم  یفیلکت  امـش  رب  دوخ  شیپ  زا  ربمغیپ  تسا و  هدـش  لزاـن  نآرق 
قاحـسا و نب  دّمحم  زا  رخف  ماما   457-421- نآرق . - تسا هدوب  هام  نآ  رد  نآرق  لوزن  زاغآ  هک  تسا  ناضمر  هاـم  امـش  رب  هدـش  بجاو 

تثعب دندقتعم : هعیـش  ياملع  هک  تسا  مّود  ینعم  رد  لاکـشا  کی  ّطقف  دـناهتفگ  ار  ینعم  هکنیا  مه  اهنآ  هک  تسا  هدرک  لقن  يرابنا  نبإ 
نآرق لوزن  یتسیاب  سپ  تسا  هدش  زاغآ  ءرقا  يهروس  لوزن  هلیـسوب  تثعب  هک  تسا  روهـشم  تسا و  هدوب  بجر  متفه  تسیب و  رد  ربمغیپ 

هحفص 301] تسا [ . هدوب  ناضمر  هام  رد  نآرق  لوزن  دنیوگیم : هعیش  ریغ  ياملع  یلو  ناضمر  هام  رد  هن  دشاب  بجر  متفه  تسیب و  رد 

ات 187] تایآ 186  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َۀَلَیل مَُکل  َّلِـحُأ  [ 186  ] َنوُدُـشرَی مُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُؤیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتـسَیلَف  ِناـعَد  اذِإ  ِعاّدـلا  َةَوعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَـف  یِّنَع  يِداـبِع  َکـَلَأَس  اذِإ  َو 
َنـآلاَف مُکنَع  اـفَع  َو  مُکیَلَع  َباـتَف  مُکَـسُفنَأ  َنُوناـتَخت  ُمتنُک  مُکَّنَأ  ُهّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساـِبل  ُمتنَأ  َو  مَُکل  ٌساـِبل  َّنُه  مُِکئاـِسن  یلِإ  ُثَـفَّرلا  ِماـیِّصلا 

َیلِإ َمایِّصلا  اوُِّمتَأ  َُّمث  ِرجَفلا  َنِم  ِدَوسَألا  ِطیَخلا  َنِم  ُضَیبَـألا  ُطـیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  اُوبَرـشا  َو  اُولُک  َو  مَُکل  ُهّللا  َبَتَک  اـم  اوُغَتبا  َو  َّنُهوُرِـشَاب 
[ - 187  ] َنوُقَّتَی مُهَّلََعل  ِساّنِلل  ِِهتایآ  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهُوبَرقَت  الَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َکِلت  ِدِـجاسَملا  ِیف  َنوُفِکاـع  ُمتنَأ  َو  َّنُهوُرِـشاَُبت  ـال  َو  ِلـیَّللا 

راتفگ ُثَفَّرلا » . » درک تلئسم  نم  زا  ارم و  دناوخ  ِناعَد » . » ندناوخ ندرک و  اعد  ینعمب  ةوعد  ردصم  زا  ِعاّدلا » : » تاغل ینعم   758-1- نآرق
-13- نآرق . - خن هتشر و  طیخ » . » ندرک شزیمآ  نداد و  ماجنا  یسنج  لمع  ینعمب  ترشابم  ردصم  زا  َّنُهوُرِشاَُبت » . » یسنج لمع  تشز و 

. - ندـنام یئاـج  رد  یتّدـم  ندوـب و  مزـالم  ینعی  فـکع  ردـصم  زا  َنوُفِکاـع »  » 167-149- نآرق -123-111- نآرق -76-67- نآرق -23
هتسهآ هحفـص 302 ] هک [  تسا  کـیدزن  وـت  يادـخ  درک  ضرع  دـش  فّرـشم  ربـمغیپ  روـضح  یبرع  عـمجم : لوزن : تهج   13-1- نآرق
ربمغیپ روضح  ياهّدع  تفگ . هداتق  دش . لزان  وا  باوج  رد   185 ََکلَأَس » اذِإ   » تیآ منک ! زاوآ  ار  وا  دنلب  زاوآب  هک  تسا  رود  ای  شمناوخب 

ِینوُعدا  » تیآ نوـچ  تسا : هتفگ  اـطع  دـش ، لزاـن  اـهنآ  باوـج  رد  هیآ  هکنیا   92-76- نآرق ! - مینک اـعد  روط  هچ  دندیـسرپ : دـندمآ و 
يا  185 همجرت :  97-69- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  مینک ! اعد  یتعاـس  هچ  رد  دـنتفگ  مدرم  دـش  لزاـن  مَُکل » بِجَتـسَأ 

دنکب یتلئـسم  نم  زا  هک  ره  مکیدزن و  نم  وگب : اهنآ  باوج  رد  دنـسرپیم  وت  دـنبایب و ز  نم  زا  یناـشن  دـنهاوخیم  ناگدـنب  نوچ  ربمغیپ 
هارب هک  دنشاب  راودیما  دنهد و  ماجنا  یبوخب  ار  دوخ  یگدنز  ياهروتسد  هک  ربنامرف  دنـشاب و  نمؤم  دیاب  مه  اهنآ  هّتبلا  منکیم و  شتباجا 
رگید زین  و  دومرف ، مالّـسلا  امهیلع  قداص  ای  رقاب - ماما  تسا : هدـش  تیاور  ریـصب  وبا  زا  ناـهرب : ریـسفت  لوزن : تهج  دوب . دـنهاوخ  تسار 

هک بش  تشاد  هزور  دوب و  راک  لوغشم  ربمغیپ  روضح  قدنخ  گنج  رد  يراصنا  ریبج  نب  تاّوخ  هک  دناهدرک  لقن  رگید  قرطب  نیرّسفم 
هزور بش  رد  یـسک  رگا  نوچ  درب  شباوخ  داد و  هیکت  وا  مینک . هّیهت  اذـغ  اـت  ورم  باوـخب  دـنتفگ : دـیراد  هچ  اذـغ  دیـسرپ  تفر  هناـخب 

راک تّدم  رد  دش و  لوغـشم  قدنخ  راکب  تشاد و  هزور  شیپ  بش  ياذغ  اب  رگید  زور  وا  دشاب  هزور  اب  رگید  بش  ات  یتسیاب  دـیباوخیم 
يارب مَُکل » َّلِحُأ   » تیآ 176 درک  ضرع  ار  دوخ  تشذگرس  دیـسرپ  تهج  دومرف  هدهاشم  لاح  هکنیا  اب  ار  وا  ربمغیپ  نوچ  درکیم  فعض 
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تفر و هناخب  هتفوک  هتـسخ و  بش  درکیم  راک  دوخ  ناتـسلخن  رد  راـصنا  زا  يدرم  يربط :  639-622- نآرق . - دـش لزان  مکح  هکنیا  عفر 
اب تساوخ  تفر و  هناخب  دوب  ربمغیپ  دزن  بش  زا  یـساپ  اـت  رمع  و  دـش . ناـیامن  وا  رد  فعـض  راـثآ  دـعب  زور  درب . شباوخ  راـطفا  زا  شیپ 

دوخ رـسمه  زا  کـلام  نب  بعک  نینچ  مه  و  تخیمآرد . وا  اـب  درکن و  شوـگ  تسا  هدوـبر  باوـخ  ار  نم  تفگ  وا  دزیماـیب  دوـخ  رـسمه 
يراددوـخ نز  اـب  شزیمآ  زا  هزور  ياهبـش  ناـناوج  زا  ياهّدـع  زین  و  تخیمآرد . وا  اـب  تسا و  هدوـبر  باوـخ  ار  نم  تفگ  هک  تفریذـپن 

دـش و لزاـن  مکح  هکنیا  عفر  يارب  هیآ  دـندرک  هحفـص 303 ] تیاکـش [  ربمغیپب  رایتخا  زا  جراخ  يراـتفرگ  هکنیا  زا  مدرم  دـندرکیمن و 
اب شزیمآ  هزور  بش  رد   186 همجرت :  116-57- نآرق . - تسا اهنآ  یسنج  لمعب  هراشا  مُکَـسُفنَأ » َنُوناتَخت  ُمتنُک  مُکَّنَأ  ُهّللا  َِملَع   » يهلمج

دیتسه دازآ  نونکا  دیشخب  ار  امش  دینکیمن  يراددوخ  هک  تسنادیم  ادخ  دنرگدکیب و  هتسباو  رهوش  نز و  نوچ  تسا  اور  امش  يارب  نز 
ات دـیتسه  دوخ  رایتخاب  ندـیماشآ  ندروخ و  رد  بش  مامت  تسا و  هدرک  نّیعم  امـش  رب  ادـخ  هک  دـیورب  راک  نآ  یپ  یئوشانز و  لـمع  رد 
رد رگا  بش و  ات  دیـشاب  هزور  اب  هاگنآ  زا  دوش  رادومن  دیفـس  هایـس و  طخ  ود  قفا  رانک  رد  بش  یکیرات  حبـص و  ینـشور  زا  هک  یماگنه 
اور نآ  زا  زواجت  هک  دـنوادخ  ماکحا  دودـح و  تسا  هکنیا  دـینک ، يراددوخ  نانز  اب  یـسنج  لـمع  ندوسپ و  زا  دـیدش  فکتعم  دجـسم 

ََکلَأَس اذِإ  َو  نیرّـسفم : نخـس  دنـشاب . راودیما  دوخ  يراکزیهرپب  ات  دنک  نشور  مدرم  يارب  دوخ  ياههناشن  ادخ  اهروتـسد  هکنیا  اب  دشابن .
لیلد ياهدـنور  ره  لاؤس   26-1- نآرق : - دـنتفگ تیآ ، نیرد  وکین  ياهفیطل  ونـشب  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون  فشک   185 يِدابِع -

ياورپ دوخ  هک  دنتخیوآ  تاعونـصم  رد  نادنچ  نود  تّمه  دوب و ز  هتفرگ  تاثدـحم  تاقولخم و  يهشیدـنا  همه  ار  یموق  دـشاب . وا  لاح 
یکی نامیتی ، لاح  زا  یکی  تمینغ ، لام  زا  یکی  هوک ، زا  یکی  دیـسرپ ، حور  زا  یکی  ات  دنتخادرپن  وا  تفرعم  تقیقح  اب  دنتـشادن و  عناص 
دّمحم يا  وت  ار  همه  لُقَف » ِلابِجلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی   » تفگ هکنانچ  داد  هطـساوب  نانگمه  باوج  مرج  ال  نانز . رذع  زا  یکی  رامق ، رمخ و  زا 

ار ناشیا  باوج  فیرشت  صیصخت و  دنزادرپن ، يرگید  اب  ام  یتسود  زا  دنـسرپ و  ام  زا  هک  یموق  زاب  هن . رانک  رد  ناشدوصقم  هد و  باوج 
تفگ دوزفیب  فیرـشت  رد  هگنآ  بیرق » ّینا  لـق   » تفگن ٌبیِرَق » یِّنِإَـف   » مهد باوـج  ناـشدوخ  يدوـخب  مرادرب  ناـیم  زا  هطـساو  باوـجب ،

هک تفای  فرش  نادنچ  َِیتَیب » رِّهَط   » تفگ دیشک و  يو  رب  تفاضا  مقر  هچنآب  ار  نیگنس  يهبعک  رگا  درک . دوخ  اب  ناشیا  تفاضا  يِدابِع » »
سپ تشگ  هحفص 304 ]  ] 866-849- نآرق -750-740- نآرق -684-664- نآرق -436-398- نآرق  - نایملاع يهلبق  نایناهج و  فاـطم 

185 ٌبیِرَق - یِّنِإَف  دسرب . اهتبتر  اهتمارکب و  هک  رتیلوا  دیشک  يو  رب  تفاضا  صیـصخت و  مقر  هکنیا  نوچ  دیحوت  تفرعم و  اب  نمؤم  يهدنب 
دندرک دنلب  ادص  دنتفر و  الاب  ياهرد  زا  مدرم  دوب  هناور  ربیخ  فرطب  ربمغیپ ص  هک  هاگنآ  تسا : تیاور  يرعشا  ياسوم  وبا  زا  نایبلا  حور 
تسا کیدزن  وا  بیاغ  هن  تسا و  رک  هن  امش  نخـس  فرط  هک  دینک  يراددوخ  دینکن و  دنلب  ادص  دومرف  ربمغیپ  ربکا » هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  «ال 

دوتـسب مرن  زاوآ  اب  ياعدـب  ار  اّیرکز  نیملاعلا  ّبر  هک  تساـجنیا  زا  رارـسالا : فشک   18-1- نآرق . - تسا امش  اب  دیـشاب  اجک  ره  اونـش  و 
نیو  || تسا  نمب  نم  زا  رتکیدزن  رای   130-94- نآرق : - تسا هدرک  نایب  ار  بلطم  هکنیا  روطنیا  يدعـس  ایِفَخ » ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ذِإ   » تفگ
رگا ات  صالخاب  هن  تسا  هدـش  اعدـب  يهتـسباو  اعد  تباـجا  تسا : هتـشون  فشک   185 ِعاّدـلا - َةَوـعَد  ُبیِجُأ  مرود  يو  زا  نم  هک  رتـبجع 

زا تسا : رارسالا  فشک  رد  مه  و  دشابن . دیمون  دناوخ  ار  وا  تعاط  تعاضبیب  یگتسکش ، تمادن و  رس  زا  هک  یئیصاع  ای  دشاب  یـسلفم 
-2 لداع . ياوشیپ  ماـما و  - 1 دوشیم : هتفریذپ  هتـسد  راهچ  ياعد   26-1- نآرق : - دومرف ربمغیپ ص  تسا : هدش  تیاور  عقـسا  نب  ۀـلثاو 

نم يهدنب  تسا : هتـشون  فشک  دنک . اعد  شدنزرف  يارب  هک  يردپ  - 4 دنک . اعد  دوخ  ینید  ردارب  يارب  هک  یناملـسم  - 3 رامیب . صخش 
تراشب رد  ات  ياـشگرب  تباـنا  رد  مَُکل » بِجَتـسَأ  ِینوُعدا  . » میاـشگرب تباـجا  رد  اـت  اـشگرب  اـعد  رد  میاـشگرب ، يرد  اـت  ياـشگرب  يرد 

تدـهاجم رد  ُهُِفلُخی » َوُهَف  ٍءیَـش  نِم  ُمتقَفنَأ  اـم  َو   » میاـشگرب فـلخ  رد  اـت  ياـشگرب  هنیزه  رد  يرـُشبلا » ُمَُهل  ِهّللا  َیلِإ  اُوباـنَأ  َو   » میاـشگرب
ِهّللا یَلَع  لَّکَوَتَی  نَم  َو   » میاشگرب تیافک  رد  ات  ياشگرب  لّکوت  رد  انَُلبُس » مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو   » میاشگرب تیاده  رد  ات  ياشگرب 

-227-182- نآرق -135-107- نآرق « - ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِجَی  َهّللا  ِرِفغَتسَی  َُّمث   » میاشگرب ترفغم  رد  ات  ياشگرب  رافغتـسا  رد  ُُهبـسَح » َوُهَف 
فراع یتسیاب  دـنکیم  اعد  هک  یـصخش  رخف : هحفـص 305 ]  ] 631-571- نآرق -523-471- نآرق -424-368- نآرق -320-272- نآرق
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ملاع رد  هک  دنادیم  دوب  تفرعم  اب  اعد  ماگنه  رد  نوچ  تسین و  یقیقح  ینعمب  شهاوخ  اعد و  هن  رگ  دهاوخیم و  وا  زا  هکنآب  تبـسن  دشاب 
یبوخ و ریخ و  يارب  رگم  دوشیمن  هدـهاشم  يرییغت  دـمآشیپ و  چـیه  تسین و  تحلـصم  فـالخ  رب  ياهدـیدپ  ثداـح و  چـیه  شنیرفآ 
. نک تباجا  تسا  تحلصم  نم  ياعد  رد  رگا  ایادخ  دوب : دهاوخ  هکنیا  وا  ياعد  دافم  دنک  اعد  تفرعم  هکنیا  اب  یسک  نوچ  یگتـسیاش و 

نایم نوچ  دشابیم و  عمسا  ینعمب  بیجا  تسا : هتفگ  يرابنا  نبإ  شیاتس . هکنیا  شریذپ  ینعی  تباجا  شیاتـس و  ینعی  اعد  رخف : ماما  زین  و 
اُوبیِجَتسَیلَف مونـشیم . ار  وا  ياعد  مکیدزن و  واب  نم  دناوخب  ارم  یـسک  رگا  تسا : نینچ  ینعم  سپ  تسه  یبسانت  هطبار و  تباجا  عامس و 

ار ینعم  هکنیا  تباـجا  تسا و  نداـهن  ندرگ  ینعمب  تباجتـسا  تسا : هتفگ  بدا  روهـشم  ملاـع  دّربـم  حوتفلا : وبا   185 ِیب - اوـُنِمُؤیل  َو  ِیل 
َو ِهِّلل  اُوبیِجَتـسا  : » تسا هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  روطنامه  دننک  تباجتـسا  ار  ادخ  نامرف  مدرم  تسا  هدرک  رما  تهج  هکنیا  زا  دـنامهفیمن 

یلاعت ّقحب  تبسن  ناسنا  تباجتسا  رخف :  320-283- نآرق -39-1- نآرق . - نتفریذپ ینعمب  تسا  تباجا  ّطقف  ادخ  فرط  زا  یلو  ِلوُسَّرِلل »
یتسیاب تسا  یبلق  تلاح  هک  نامیا  نامرفب ، لمع  میلـست و  زا  هک  تسا  هدش  نآ  زا  دـعب  نامیاب  رما  تهج  هکنیا  زا  تسا  وا  رماواب  میلـست 

ات نامیا ، اب  دیـشاب و  میلـست  امـش  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  دشابیم و  هکنیا  ات  ینعمب  دـعب  يهلمج  رد  ّلعل » : » يزار حوتفلا  وبا  دوش . ادـیپ 
تدابع هن  رگ  دوشیم و  تفرـشیپ  دـشر و  بجوم  نامیا ، طقف  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  َنوُدُـشرَی » مُهَّلََعل   » يهلمج هدـبع : دـیوش . دـشار 

نمؤم لدب  هیآ  هکنیا  لالـض : یف   40-15- نآرق . - دوشب یهارمگ  یتسرپ و  دوخ  بجوم  هتـشاد  سوکعم  يهجیتن  تسا  نکمم  ناـمیایب 
اب هّتبلا  دشابن  نآ  رد  باتـش  رگا  دهدیم و  اعد  تباجا  دـیون  دـناشکیم و  تباجتـساب  دـهدیم و  ینیریـش  اب  نامیا  یگدوسآ و  یگزات و 

: دناهدرک لقن  هجام  نبإ  يذمرت و  دواد و  وبا  دـش . دـهاوخ  ماجنا  دوخ  تقو  رد  ریدـقت ، بجومب  نمؤم  داشر  و  هحفص 306 ] تباجتسا [ 
ربمغیپ ص تفگ : تماص  نب  ةدابع  دنادرگیمنرب و  دیماان  ادخ  درادرب  اعدب  تسد  ياهدنب  رگا  دومرف : ربمغیپ ص  تفگ : یـسراف  ناملس 

رگا دوشیم  هتفریذپ  اعد  تسا : هدومرف  دنکیم و  رود  وا  زا  يدب  ای  دهدیم  ادخ  ار  شاهتـساوخ  ای  دـنکب ، یئاعد  هک  یناملـسم  ره  دومرف :
روتسد يارب  همه  هک  قباس  تایآ  هیآ و  هکنیا  نایم  لبق  تیآ  ندش  هلصاف  بسانت  رارـسالا : فشک   186 مَُکل - َّلِحُأ  دوشن . نآ  رد  باتش 

دونشیم ار  اههتفگ  هکنیا  ادخ  هک  درک  يروآدای  تسا  مزال  ادخ  دای  هزور و  هک  دش  مالعا  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  تسا  نکمم  تسا  هزور 
دمآ لد  رد  ّتین  دمآرد و  بش  نوچ  هزور  رد  تسا : هتشون  فشک   15-1- نآرق . - دش نایب  هزور  ماکحا  يهّیقب  نآ  زا  دعب  دریذپیم و  و 
چیه يو  باوث  دنرمـش و  نارادهزور  يهلمج  زا  ار  وا  دنک  ترـشع  دروخ و  بارـش  ماعط و  ماب  تقو  ات  هک  دنچ  ره  دش  هتـسب  هزور  دـقع 

روحـس تسا و  هناهب  ندروخ  ماعط  سپ  دتفا . یتسود  دنمک  رد  هدنب  ات  تسا  نآ  دوصقم  تسا  ندروخ  نان  هن  دوصقم  يرآ  دهاکنب . زیچ 
هیبعت نآ  نایم  رد  فطل  دنمک  دوب و  هناهب  شتآ  دـندومن  شتآ  راّنلا » ۀـلیل   » ار یـسوم  هک : تسا  نانچمه  هکنیا  تسا . هناد  ار  یتسود  ماد 

رد یسوم  لها  دمآ و  نتفر  رد  هلگ  تساخرب و  گرگ  گناب  دمآ . نتسج  رد  فص  اعد  اب  دمآرد و  کیرات  بش  دمآرب و  هایـس  ربا  دوب .
رگا نونک  تسا  تقو  هک : هدمآ  دایرفب  شیوخ  ناج  هدش و ز  تقاطیب  یـسوم  هتفرگ  ورف  تملظ  دـش و  کیرات  همه  ناهج  دـمآ  ندـیلان 

یـشتآ رود  زا  هگنآ  دیدن  شتآ  نآ و  رب  دز  گنـس  تشادرب  هنزـشتآ  یـسوم  دوس  دراد  یک  غیرد  موش  هتـشک  نوچ   || دوشخب  یهاوخب 
هدش هتفگ  ثفّرلا »  » يهملکب یـسنج  لمع  رخف : ماما  هحفـص 307 ] دوب [ . هیبعت  نآ  نایم  رد  دوصقم  دوب و  هناهب  بوشآ  همه  نآ  دـیدب و 

هکنیا اـب  دـیدرکن  نآ  زا  يراددوخ  امـش  نوچ  هک : هکنیا  هب  هراـشا  يارب  تسا  مانـشد  یتـشز و  ینعمب  هملک  هکنیا  هک  یتروـص  رد  تسا 
: دناهدرک ینعم  ود  نیرّـسفم  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  186 َبَتَک - ام  اوُغَتبا  َو  تسا . زاجم  امـش  يارب  نونکا  تشز  هکنیا  سپ  دـیدوب  عونمم 
هک دیهاوخب  نآ  زا  دشاب 2 - حلاص  دنزرف  یسنج  لمع  زا  ناتروظنم  ینعی  تسا . هدرک  مکح  هتشون و  امش  رب  ادخ  هک  دیهاوخب  ار  نآ  - 1

تسا هدناوخ  اوعّبتا » و   » يرصب نسح  رارسالا : فشک   22-1- نآرق . - تسا هدرک  نّیعم  مارح  لالح و  ماکحا  اهروتسد و  زا  امـش  رب  ادخ 
ار حبـص  هیآ  دافمب  هک  هتـشادرب  دیفـس  هایـس و  يهتـشر  ود  متاح  نب  ّيدع  عمجم :  186 ُضَیبَألا - ُطیَخلا  يوریپ . ینعمب  عاـّبتا  ردـصم  زا 

ربارب رد  تسا  حبص  يدیفس  طخ  دوصقم  دومرف : دیدنخ و  ترضح  نآ  درک  ضرع  ربمغیپ  روضح  دشن  شریگتسد  يزیچ  دهد  صیخـشت 
هیلع هّللا  لوسر  اب  تفگ : یفوا  یبا  نب  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   10886 ِلیَّللا - َیلِإ  َمایِّصلا  اوُِّمتَأ  َُّمث   18-1- نآرق . - بش یهایس 
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نم نک ، رتتسپ  نم  يارب  یل » حدجا  : » تفگ ارم  دش  ورف  باتفآ  نوچ  تشاد  هزور  مالسلا  هیلع  لوسر  اهرفس و  یضعب  رد  مدوب  مالّـسلا 
انیلع ّنا  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ « : نـم  « 109 «» یل حدـجا  : » تفگ هراـب  رگد  مالـسلا  هیلع  لوسر  « 1 « 108 «» تیـسما ول   » هّللا لوسر  اـی  متفگ 

نآ زا  زور  دـیآرد و  بناـج  هکنیا  زا  بش  نوـچ  تفگ : ارم  مدرکب  دوـمرفب  هچنآ  نم  تفگ ، راـب  مّیـس  مالـسلا  هیلع  لوـسر  « 110 «» اراهن
نوچ تفگ : ارم  مدرکب  دومرفب  هچنآ  نم  تفگ ، راب  مّیـس  مالـسلا  هیلع  لوسر  . دـشاب نداـشگ  هزور  تقو  دوش  ورف  باـتفآ  دوش و  بناـج 

-323-321- یقرواپ -44-1- نآرق . - دـشاب نداشگ  هزور  تقو  دوش  ورف  باتفآ  دوش و  بناج  نآ  زا  زور  دـیآرد و  بناج  هکنیا  زا  بش 
رخآ دـناهدرک  هسیاقم  یـضعب  دـناهدرک : فالتخا  بش  ینعم  رد  مدرم  رخف : ماما  هحفص 308 ]  ] 433-431- یقرواپ -378-376- یقرواپ

ینشور هناشن و  نتفرب  مه  بش  لّوا  تسا  دیشروخ  ینـشور  تمالع و  ندش  نایامنب  زور  لوا  هک  روط  نامه  دناهتفگ  نآ و  لّوا  اب  ار  زور 
ياهّدع تسا  بش  دیـشروخ و  بورغ  يهناشن  قرـشم  فرط  زا  يزمرق  يدوبان  دناهتفگ  یـضعب  دـناهدرک : فالتخا  زاب  تسا و  دیـشروخ 

هکنیا يارب  نآ  يهناشن  تسا و  دیـشروخ  بورغ  بش  عمجم : تسا . زور  زونه  دوشن  نایامن  هراتـس  دوشن و  کیرات  یبوخب  اـت  دـنا : هتفگ 
فرط ناـمه  زا  یهایـس  دوش و  ماـمت  دوشیم  رادومن  قرـشم  فرط  هک  يزمرق  هک  تسا  نآ  دـنامن  یقاـب  دـیدرت  دوش و  راکـشآ  یبوـخب 

دـش و تئاف  ناضمر  هام  رد  يو  « 111» فاکتعا هک  داتفا  نانچ  لاس  کی  و  هتـشون : رارـسألا  فشک   11186 َنوُفِکاـع - ُمتنَأ  دوش . رادومن 
ار وا  فاکتعاب  تساوخ  يروتسد  يو  نانز  زا  ینز  ار ، فاکتعا  دز  همیخ  دمآ و  دجـسمب  هک  دوب  نآ  ببـس  تسـشن و  فکتعم  لاوش  رد 

مـشخ هدز  دـید  اههمیخ  درک و  هاگن  یفطـصم  نارگید  هصفح و  هشیاع و  دـندز  همیخ  دجـسمب  دـندمآ و  نانز  رگید  سپ  داد  يروتـسد 
زور هد  نآ  لاوش  هام  رد  سپ  شیوخ  فاکتعا  زا  دمآ  نوریب  منیـشنیمن و  فکتعم  لاسما  نم  دیهاوخ ! یئاسراپ  یم  نیاب  تفگ : تفرگ 

زا ینز  ار ، فاکتعا  دز  همیخ  دـمآ و  دجـسمب  هک  دوب  نآ  ببـس  تسـشن و  فکتعم  لاوش  رد  دـش و  تئاف  ناضمر  هام  رد  يو  . درک اـضق 
نارگید هصفح و  هشیاـع و  دـندز  همیخ  دجـسمب  دـندمآ و  ناـنز  رگید  سپ  داد  يروتـسد  ار  وا  فاـکتعاب  تساوخ  يروتـسد  يو  ناـنز 

زا دمآ  نوریب  منیـشنیمن و  فکتعم  لاسما  نم  دـیهاوخ ! یئاسراپ  یم  نیاب  تفگ : تفرگ  مشخ  هدز  دـید  اههمیخ  درک و  هاگن  یفطـصم 
زیچ ره  زا  يرود  ینعی  فّوصت  ناـیبلا : حور   88-86- یقرواپ -21-1- نآرق . - درک اضق  زور  هد  نآ  لاوش  هاـم  رد  سپ  شیوخ  فاـکتعا 

تـسا نایفوص  بادآ  زا  هک  نتـسشن  هلچ  رد  نیعبرا و  تولخ و  و  هدوهیب : نخـس  زا  نابز  يرادهاگن  دـشاب و  شتمرحب  نامگ  كدـنا  هک 
زور هد  رد  درک  فاـکتعا  طـقف  دومرفن و  نّیعم  هلچ  نیعبرا و  ترـضح  نآ  تسا . وا  ناراـی  ربـمغیپ و  شور  اـم  شور  و  نیمه . زج  تسین 

اهانمَمتَأ َو  ًۀَـلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  اندَـعاو  هحفـص 309 ] تـسا [ : نآرق  رد  اریز  درک  يراـک  نـینچ  مالـسلا  هـیلع  یـسوم  یلب  ناـضمر . رخآ 
تـسا هدش  هدیمان  دح  اهنآ  تسا ، تامّرحمب  عجار  هیآ  هکنیا  ماکحا  رتشیب  نوچ  رخف :  11286 اهُوبَرقَت - الَف  ِهّللا  ُدوُدُح  َکِلت  « 112» ٍرشَِعب

، تسا تاـمّرحمب  عجار  هیآ  هکنیا  ماـکحا  رتشیب  نوچ  رخف :  186 اهُوبَرقَت - الَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َکِلت  . تسا هدـش  اهنآب  یکیدزن  زا  تعناـمم  و 
هلمج هکنیا  هدبع :  102-64- نآرق -63-61- یقرواپ -60-1- نآرق . - تسا هدش  اهنآب  یکیدزن  زا  تعنامم  تسا و  هدش  هدـیمان  دـح  اهنآ 
دننام تسه  نآ  رد  مارح  قاّفتا  رطخ  هک  دش  کیدزن  دیابن  عونمم  ياهزیچ  دودـحب  تهج  هکنیا  زا  تسا  هفیظو  ماجنا  رد  طایتحاب  داشرا 

هک اههلمج  هکنیا  اب  ینعی  هدـبع :  186 َنوُقَّتَی - مُهَّلََعل  دوش . عورـشمان  رب  کیرحت  بجوم  تسا  نکمم  هک  هزور  لاح  رد  ناـنز  اـب  حـیرفت 
یمدآ هک  تسا  ثیدـح  رد  ناـیبلا : حور   23-1- نآرق . - یتسرپ يوه  زا  يرود  يراـکزیهرپ و  يارب  دـنوشیم  هداـمآ  میتفگ  اـهنآ  يارب 

رب یلقاع  رگا   || شوگ  داد و  ناهد  مشچ و  هکنآ  ار  وت  تسا : هتفگ  يدعـس  دنک  يراددوخ  عورـشمان  زا  رگم  دوشیمن  اوقت  ماقم  ياراد 
، لاّمح هک   || رـسپ  يا  هنگ  راب  ریز  ورم ، كاخب  نتفر  كاپان  تسا  گنن  هک   || كاپ  شاب و  شهب  تدـیرفآ  كاپ  وچ  شوکم  شفالخ 
هحفـص 310]  ] 75-73- تمرف «»- فیـس تقوـلا  و   » تسا زیزع  تصرف  هک   || فـیح  سوسفاـب و  عیاـض  رمع ، نکم  رفـس  رد  دوـب  زجاـع 
زا دنتـسه  یناسفن  عناوم  اههدرپ و  هک  یبلق  ضارماب  راـتفرگ  ینعی  ضیرم  تسرداـن . رادرک  راـتفگ و  زا  يراددوخ  ینعی  هزور  تـالیوأت :

ینعی َةَّدِعلا » اُولِمُکِتل   » دـسرب اهنآب  هک  یعقوم  ات  یهلا  قیاقح  يهدـهاشم  كاردا و  زا  يرود  ینعی  رفـس  قیاقح . كاردا  ّقح و  يهدـهاشم 
طلسم کلاس  صخش  رب  هک  يربخ  یب  تلفغ و  ینعی  ِمایِّصلا » َۀَلَیل   » دوهـش لماکت و  يهجردب  دسرب  ات  تاماقم  بتارم و  ندرک  راذگ  رب -
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« ِدَوسَألا ِطیَخلا  َنِم  ُضَیبَألا  ُطیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی   » دوشیم لفاغ  زاب  دباییم و  رـضاح  هدـهاشم و  ار  بوبحم  تاذ  هدـمآ  دوخب  زاب  دوشیم و 
ِیف َنوُفِکاـع  مـُتنَأ  َو   » تـسود زا  يربـخیب  تـلفغ و  یکیراـت  یهایـس و  زا  سپ  بوـبحم  يهدـهاشم  روـضح و  ینـشور  يرادوـمن  ینعی 

-504- نآرق -369-349- نآرق -272-249- نآرق . - دوخ بوبحمب  هّجوـت  تداـبعب و  دـیتسه  لد  دجـسم  رد  هک  هاـگنآ  ینعی  ِدِـجاسَملا »
رد اریز  تسا  هدرک  تیانع  واب  هک  تسا  ملع  تردق و  ناسناب  ادخ  یکیدزن  ٌبیِرَق » یِّنِإَف   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخس   711-672- نآرق -569

اوـُنَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا   » تسا رگید  تـیآ  رد  تـسا و  نامـسآ  نـیمز و  ینـشور  ادـخ  ینعی  ِضرَـألا » َو  ِتاواـمَّسلا  ُروـُن  ُهـّللا   » تـسا نآرق 
ملعلا  » تسا روهـشم  دنکیم و  يربهر  ینـشور  فرطب  یکیرات  زا  دراد و  تسود  ار  نینمؤم  ادـخ  ینعی  ِروُّنلا » َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی 

هک تسا  وا  تردق  ملع و  ادـخ  یکیدزن  سپ  دـنکفایم  اهلد  رد  ادـخ  هک  تسا  یئانـشور  شناد  ینعی  ءاشی » نم  بلق  یف  هّللا  هفذـقی  رون 
اب تسا  ناسنا  يهطبار  يدایز  بجوم  هک  تسا  وا  تردق  ملع و  يهلیـسو  نیمهب  ادـخ  اب  يهطبار  تسا و  هتفرگارف  ار  ناسنا  نآ  زا  يوترپ 

نابزب دش  دیدش  هدارا  نوچ  هک  تسا  هدارا  ینورد و  کیرحت  يهجیتن  رد  هدـننیرفآ  زا  تسا  ناسنا  شهاوخ  هک  اعد  و  دوخ ، يهدـننیرفآ 
یپ دـیآیم و  تکرحب  مه  تالـضع  هک  دـسریم  قوـش  يهبترمب  دـش  رتـشیب  کـیرحت  هجرد  هکنیا  زا  نوـچ  دـیآیمرد و  اـعد  تروـصب 

نابزب هن  لمع  اب  دسرب و  قوش  يهبترمب  هک  دوش  دیدش  يردقب  ناسنا  يهتساوخ  هک  تسا  یتقو  اعد  تقیقح  سپ  دوریم  دوخ  يهتساوخ 
یلئاسو اوق و  يربنامرف  نامه  ادخ  تباجا  دـنک و  هدافتـسا  تسا  هداد  ناسناب  ادـخ  هک  ملع  ورین و  زا  دـنکب و  دوخ  شهاوخ  درومب  مادـقا 

هداد هزاجا  واب  هچنآ  قباطم  دـیفم  راک  يهجیتن  رد  یمدآ  دـتفیب و  راکب  وا  يهتـساوخ  قبط  ات  تسا  هدراذـگ  ناسنا  رایتخاب  ادـخ  هک  تسا 
یجراخ تابجوم  رگا  دـسرب و  هحفـص 311 ]  ] 327-243- نآرق -178-138- نآرق -46-26- نآرق  - هجیتن هب  ات  دـیامن  لمع  تسا  هدـش 
هدرکن ینیبشیپ  دوخ  راک  رد  ار  عناوم  تایـضتقم و  هتـشادن و  راک  مزاول  مامت  زا  عالّطا  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  دوشیم  تفرـشیپ  عناـم 

اعد تقیقح  دشاب . هک  طئارش  ره  تقو و  ره  رد  هک  مومع  روطب  هن  تسا  لمجم  روطب  منکیم  تباجا  تسا  هدش  هتفگ  هک  هیآ  رد  تسا و 
سب وت  شیپ  يراز  هآ و  تسا : هتفگ  نینچ  يونثم  مدآ  نتخاس  يارب  كاخ  نتـشادربب  لیئاکیم  روتـسد  يهیـضق  مجنپ  رتفد  رد  ار  يراز  و 

تـسا يراز  توعد  روزیتـسا  یمتـشگ  هنوگچ  نم   || رت  مشچ  دراد  ردـق  سب  وت  شیپ  تشاذـگ  نآ  قوقح  متـسناتن  نم   || تشاد  برق 
یئالب دیآ  دورف  ات  ینک  هتسب  شلد  رب  يراز  هار   || ینک  هتـسخ  شمغ  زک  یهاوخ  هکنآ  رازب  و  زامن آ ، رد  هک  ار  هدنب   || راب  جنپ  يزور 

دینع مرجم  ار  شیوخ  دنادن  ات  يروآعّرضت  رد  ار  وا  ناج   || يرخا  شیالب و  زا  یهاوخ  هکنآ  یعفاش و  عّرـضت  زا  دشابن  نوچ   || یعفاد 
ّتیونعم نامه  اعد  يهجیتن  هک  تسا  هناشن  تسا  هداد  تفرـشیپ  دـشر و  دـیون  هک  هیآ  رخآ  رد  - 2 دیود ! دناد  اجک  شمـشچ  زا  بآ  ||  

یعیبط طابترا  رب  هوالع  هک  تسا  یتقو  وا  دشر  تسا و  یمدآ  لامک  هک  شنیرفآ  لصاب  دوخ  لیم  هدارا و  اب  دشاب  ناسنا  طابترا  هک  تسا 
يهدافتسا رب  هوالع  هداد  واب  هک  لئاسو  اهتمعن و  زا  درادب و  هدننیرفآب  طوبرم  ار  دوخ  زین  لیم و  هدارا و  اب  وا ، تادوجوم  ریاس  لثم  ادخ  اب 

. دنک هدافتسا  زین  دوخ  يهدنیآ  تداعس و  يارب  يّدام 

هیآ 188] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

 ] 167-1- نآرق [ - 188  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  ِمثِإلِاب  ِساّنلا  ِلاومَأ  نِم  ًاقیِرَف  اُولُکأَِتل  ِماّکُحلا  َیلِإ  اِهب  اُولدـُت  َو  ِلِطابلِاب  مُکَنَیب  مَُکلاومَأ  اُولُکَأت  ـال  َو 
22-13- نآرق . - هانگ مثا » . » هورگ هتـسد و  قیرف » . » نتخادرپ ندومن و  میلـست  ینعمب  ءالدا  ردـصم  زا  اُولدـُت » : » تاـغل ینعم  هحفص 312 ]

يارب هیآ  هکنیا  تشاذـگیماو ، رامقب  ار  دوخ  يهداوناخ  لاوما و  یهاگ  برع  تسا : هدـش  لقن  ع ]  ] قداص ترـضح  زا  عمجم : لوزن : نأش 
کی يارب  دنتفر  ربمغیپ  روضح  یهاوخدادب  عوشا  نب  هّللا  دبع  سباع و  نب  سیقلا  ؤ  هدـش : تیاور  لتاقم  زا  تسا . هدوب  نآ  زا  يریگولج 
ِدهَِعب َنوُرَتشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دنک  تباث  ار  دوخ  ّقح  دنگوس  اب  تساوخ  سیقلا  ؤرما  دـش  دـنگوس  عقوم  نوچ  نیمز  هعطق 

هدوهیب و ار  رگدـکی  لاـم  - 114 دـناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هـکنیا  عـمجم :  11487 مَُکلاومَأ - اُولُکَأت  ـال  «114» اًلِیلَق ًاـنَمَث  مِِهناـمیَأ  َو  ِهّللا 
و هتـسیاشان . لامعا  رگید  رامق و  دـننام  دـینکن  جرخ  فارـسا  هدوهیب و  ار  دوخ  لام  ملظ 2 - تنایخ و  يدزد و  دـننام  دـیروخم  تسیاشان 
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.ا تسا غورد  دـنگوس  لطاب  زا  دوصقم  تسا  هدـش  لقن  ع ]  ] رقاب ماما  زا  تسا . تافّرـصت  يهّیلک  هکلب  تسین  اهنت  ندروخ  لـکا  زا  دوصقم 
تنایخ و يدزد و  دننام  دیروخم  تسیاشان  هدوهیب و  ار  رگدکی  لام  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  187 مَُکلاومَأ - اُولُکَأت 

يهّیلک هکلب  تسین  اهنت  ندروخ  لکا  زا  دوصقم  و  هتسیاشان . لامعا  رگید  رامق و  دننام  دینکن  جرخ  فارسا  هدوهیب و  ار  دوخ  لام  ملظ 2 -
- نآرق -281-279- یقرواپ -278-200- نآرق . - تسا غورد  دـنگوس  لطاب  زا  دوصقم  تسا  هدـش  لقن  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  تسا . تافّرـصت 
 ] 15-1- نآرق  - يهلیـسوب درادـن و  ّقح  دـنادب  هک  یـسک  ینعی  تسا : هدـش  لقن  ع ]  ] داوج ماما  زا  ناـهرب   187 اِهب - اُولدـُت  َو   305-282

دوصقم تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  حوتفلا : وبا  تسین . روذـعم  تسا و  ملاظ  صخـش  هکنیا  دوش  مکاح  دوخ  ياوعد  رد  یـضاق  هحفص 313 ]
زا ام : نخـس  دنکیم . موکحم  ار  وا  دوریم و  یـضاق  دزن  درادن  دهاش  راکبلط  تسین و  روذعم  تسا و  نویدم  دـنادیم  هک  تسا  سکنآ 

ب ینعم : مّود  دـیروخن ، ار  رگدـکی  لام  هدوهیب  لطاب و  ربارب  رد  ینعی  يربارب ، هلباقم و  ینعم  لّوا  دـیمهف  ناوتیم  ینعم  ود  اـب »  » يهملک
میهدـب هعـسوت  ار  لطاب  يهملک  میناوتیم  هک  تسا  هکنیا  دـینکن . جرخ  ار  دوخ  لام  هدوهیب  لطاب و  هارب  ینعی  تسا  یطبر  ینعم  ّطـقف  هک 

رازآ ترارـش و  دزم  رامق و  لوپ  لثم  دشابن  قباطم  تسا  هدرک  نّیعم  نید  هک  یگدنز  طئارـش  اب  دـشاب و  هدوهیب  هک  یلام  نداد  نتفرگب و 
دنناوتیمن مدرم  هک  تسه  دراوم  یضعب  هّتبلا  دهدیم و  صیخشت  ار  نآ  سک  همه  تسا و  ملـسم  دراوم  زا  اهنیا  هک  بارـش  ياهب  مدرم و 

هچب حـیرفت  بجوم  هجیتن  رظن  زا  هچرگا  هدوهیب  تسا و  لطاب  شزرا  رظن  زا  هک  تمیق  نارگ  ياـههچیزاب  ياهراـپ  لـثم  دـنهدب  صیخـشت 
يوردایز و هک  یحیرفت  جراخم  ياهراپ  لثم  دوشن  هدرمـش  هدوهیب  ات  دـننک  بساـنتم  نآ  ياـهب  اـب  ارنآ  شزرا  یتسیاـب  یلو  دـیفم  تسا و 

لطاب دش  هدرمش  فارسا  رگا  هدننک  جرخ  یلام  يهینب  یئاناوت و  رظن  زا  ای  نآ  يهنیزه  ندرک و  فرصم  رادقم  تهج  زا  هاوخ  تسا  لطاب 
فدـه نتـشادن  يهوالعب  هک  امنیـس  ياهملیف  رتشیب  يهنیزه  لثم  دراد  تشز  راـثآ  دـیفم  يهجیتن  ياـجب  هک  یئاـهنآ  مه  هدوهیب و  تسا و 

لوپ لثم  هفیظو  ربارب  رد  دزم  نینچ  مه  و  تسا . یعاـمتجا  یناـسفن و  دـسافم  قـالخا و  ءوس  رب  کـیرحت  بجوم  دـیفم  يهجیتن  یلـصا و 
هوشر ای  تسا و  نآب  فّظوم  هک  یئاـهراک  ماـجنا  يارب  رومأـم  مدختـسم و  رفن  کـی  ماـعنا  اـی  دوخ و  يهزور  زاـمن و  ماـجنا  يارب  نتفرگ 
مومع قیدصت  زا  رترود  یضعب  حضاو و  نآ  دارفا  یضعب  هچرگا  تسا  هدوهیب  لام  ندروخ  موهفم  رد  یگمه  اهنیا  دننام  یـضاق و  نتفرگ 

هار زا  تسا  لام  ندروخ  لومشم  هک  تالماعم  زا  يرایسب  نالطب  تمرحب و  مکح  رد  دناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  مه  ءاهقف  تسا و  مدرم 
دایز دراوم  مهنیا  دنریگیم و  ار  مدرم  لام  ملاظ  ياهتموکح  روزب  هک  تسا  نآ  حضاو  درف  ندادـناشن  يارب  مّود : يهلمج  لطاب . هدوهیب و 
ماعنا ربارب  رد  دوشیم و  مدرم  هحفص 314 ] يوربآ [  لام و  فلت  بجوم  هک  اهینیچنخس  اهیسرزاب و  اهیسوساج و  یضعب  دننام  دراد 

. تسا لطاب  هدوهیب و  لام  ندروخ  لیبق  زا  مه  لام  هکنیا  هّتبلا  دراد  دزم  و 

هیآ 189] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

نِم َتُوُیبلا  اُوتأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّربلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  نِم  َتُوُیبلا  اُوتأـَت  نَأـِب  ُِّربلا  َسَیل  َو  ِّجَـحلا  َو  ِساـّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  لـُق  ِۀَّلِهَـألا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی 
ماگنه ینعمب  تاقیم  عمج  ُتِیقاوَم » . » هام ینعمب  لاله  عمج  ۀلها » : » تاغل ینعم   252-1- نآرق [ - 189  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  َو  اِهباوبَأ 

زا رّرکم  اهیدوهی  درک : ضرع  ربمغیپ  هب  هک  تسا  تیاور  لبج  نب  ذاـعم  زا  عمجم : لوزن : تهج   56-44- نآرق . - راک يارب  نّیعم  عقوم  و 
مـسر اهبرع  زا  ياهتـسد  تسا : هدـش  تیاور  رقاب ع  ماما  زا  و  دـش . لزان  وا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  تسا ! یچ  اههام  هکنیا  هک  دنـسرپیم  نم 

هیآ رخآ  تمـسق  دندشیم . دراو  اجنآ  زا  دندنکیم و  هناخ  تشپ  رد  یبقن  دندش  یمن  دراو  ناشاههناخ  رد  زا  جح  لامعا  ماگنه  دنتـشاد 
اب تسا  هتـشون  وا  زین  تسا و  هتـشون  فالتخا  رـصتخم  اب  ار  تهج  نیمه  يربط  ریرج  نب  دّمحم  دـش . لزان  راک  هکنیا  زا  يریگ  ولج  يارب 

[ ندـش نوزف  مک و  ینوگرگد و   ] زا وت  دّـمحم ز  يا   189 همجرت : دـندشیم . دوخ  لزنم  لخاد  دـنتفریم و  الاب  هناخ  راوید  زا  ای  ناـبدرن 
وکین هن  هحفـص 315 ] و [  جـح . ماجنا  هاگ  تسا و  مدرم  ياهراک  ماـگنه  تخانـش  هار  هاـم  یگنهک  ون و  هکنیا  وگب : وت  دنـسرپیم  اـههام 

زا دیوش و  نورد  اههناخ  رد  زا  امـش  دشاب و  راگزیهرپ  هک  تسا  سک  نآ  راکوکن  هکلب  دـیوش  نورد  اههناخ  تشپ  زا  ماگنه ] نآب   ] تسا
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عقوم هک  تسا  لیلد  رتنشور  هیآ  هکنیا  عمجم :  188 ُتِیقاوَم - َیِه  نیرّسفم : نخس  دشاب . امش  يراگتسر  دیما  ات  دینک  زیهرپ  ادخ  ینامرفان 
رابتعا و دروم  اههام  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  اریز  تسا  هام  ندـش  نایامن  نآ  تابثا  سایقم  هکلب  دوشیمن  تباـث  اـهزور  يهرامـشب  هزور 

اههام رد  راـک  ماـگنه  دومرف : هچ ! ینعی  ِساـّنِلل » ُتِیقاوَم  : » دندیـسرپ ع ]  ] ّیلع زا  يربط :  16-1- نآرق . - تدابع تقو  يارب  تسا  ساـیقم 
هزور زا  دیدید  نوچ  زاب  دـیرادب و  هزور  دـیدید  ار  هام  نوچ  دومرف : درک و  مخ  تسد  فکب  ار  مراهچ  ماهبا و  تشگنا  سپ  تسا ، هکنیا 
باوج رد  ّجـح  مسا  هکنیا  تهج  يروباشین :  54-32- نآرق . - دیناسرب رخآب  ار  زور  یـس  دوب  هتفرگارف  ار  امـش  ربا  رگا  دینک و  يراددوخ 

نّیعم زور  همه  رد  ار  زامن  تسا و  هدرک  نّیعم  ناضمر  هامب  ار  هزور  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدشن  هدرب  رگید  تادابع  مان  تسا و  هدش  هتفگ 
ّجـح دوش  نّیعم  دـیاب  هچنآ  سپ  درادـن  نّیعم  تقو  داهج  دـشاب و  هّلغ  شیادـیپ  هک  تسا  هدـش  رّرقم  یـسمش  لاسب  تاـکز  تسا و  هدرک 
برع رخف :  43-1- نآرق . - ّمض اب  نارگید  دناهدناوخ و  ءاب  رـسک  اب  تویب »  » ياهّدع حوتفلا : وبا   188 َتُوُیبلا - اُوتَأت  نَِأب  ُِّربلا  َسَیل  َو  تسا .
هکنیا دشیم و  لخاد  رگید  ياج  ای  ماب  تشپ  زا  دشیمن و  دراو  هناخ  رد  زا  لاس  کی  تّدم  ات  دیسریمن  شدوصقمب  رگا  هک  تشاد  مسر 
يوقت دیاب  تسین و  بوخ  راکدب  لاف  هک  تسا  هدـش  لزان  رکف  روج  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دوب  دـب  لاف  ریطت و  يارب  لمع 

هام تارییغت  زا  اهنآ  هک : تسا  نآ  هیآ  هحفص 316 ] تمسق [  ود  طابترا  تهج  تسا : هتفگ  رخف  زاب  و  دوش . ادیپ  يراگتـسر  ات  درک  هشیپ 
ار لمع  هکنیا  هک  تسا  نآ  ّمهم  بلطم  یلو  تسا ، راـک  تاـقوا  ساـیقم  طـقف  تسین و  ّمهم  هکنیا  دـش : هتفگ  اـهنآب  باوج  رد  دندیـسرپ 

لمع هکلب  دیهد  ماجنا  بسانمان  بناج  تهج و  ریغ  زا  ار  یلمع  هک  تسین  نآ  بوخ  راک  عمجم : دـیوش . دراو  هناخ  رد  زا  دـینک و  كرت 
دش رادومن  لاله  تقو  ره  هک  تسا  تادابع  عقاوم  نییعت  يارب  - 1 ام : نخس  دیهد . ماجنا  شدوخ  هار  زا  ار  راک  ره  هک  تسا  نآ  هتـسیاش 

نّمضتم باوج  - 2 تسین . تئیه  مولع  دـعاوقب و  زاین  تسا و  ناسآ  رایـسب  نآ  صیخـشت  و  تسا ، ینید  يهفیظو  ماجنا  ماگنه  هاـم و  لّوا 
روظنم دیاش  دوشیم و  هداد  شاهجیتن  هدافتسا و  ّتیلباق  زا  باوج  دنـسرپیم  هام  لکـش  تارییغت  زا  اهنآ  تسا . اهنآ  مهف  يهزادناب  بلطم 
ّتیلهاج بادآ  هک  تسا  نآ  رتهب  راک و  تقو  نامز و  يارب  تسا  یسایقم  کی  دینادب ، هک  دیرادن  هکنیا  زا  شیب  مهف  امش  هک  دشاب  هکنیا 

يارب تئیه  ملع  دعاوق  هام و  رییغت  ّتلع  هک  تسین  هکنیا  يارب  ربمغیپ  دینزن و  دـب  لاف  دـیوشن و  دراو  ماب  تشپ  زا  دـینک و  رود  دوخ  زا  ار 
ادـخ هک  هنوگنآب  یعیبط  يراجم  زا  ار  يراک  ره  - 3 دنک . ناتدازآ  ّتیلهاج  تشز  موسر  زا  هک  هدمآ  امـش  تیبرت  يارب  هکلب  دیوگب  امش 
هاوخ تسا  ههاریب  دوصقم  ماجنا  يارب  يداع  ریغ  لئاسوب  لّسوت  مدرم و  لافغا  دش ، دراو  شدوخ  رد  زا  داد و  ماجنا  دیاب  تسا  هدرک  نّیعم 

دیورن ههاریب  زا  یتسیاب  یگدنز  نوئش  مامت  رد  سپ  ینید  دیاقع  لامعا و  ای  دشاب و  رگیدکی  اب  يهلماعم  ترشاعم و  ای  دیاقع  راکفا و  رد 
هحفص 317] دیوش [ . راگتسر  ات  تسا  هتسیاش  هک  دیورب  یهارب  و 

ات 195] تایآ 190  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُثیَح نِم  مُهوُجِرخَأ  َو  مُهوُُمتفِقَث  ُثیَح  مُهوـُُلتقا  َو  [ 190  ] َنیِدَـتعُملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتعَت  َو ال  مُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 
َنیِِرفاکلا ُءازَج  َِکلذَک  مُهُوُلتقاَف  مُکُوَلتاق  نِإَف  ِهِیف  مُکُوِلتاُقی  یّتَح  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َدنِع  مُهُوِلتاُقت  َو ال  ِلتَقلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ُۀَـنتِفلا  َو  مُکوُجَرخَأ 
َنیِِملاّظلا یَلَع  ّالِإ  َناودُـع  الَف  اوَهَتنا  ِنِإَف  ِهِّلل  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَـنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  مُهُوِلتاق  َو  [ 192  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوَهَتنا  ِنِإَـف  [ 191]

َّنَأ اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  مُکیَلَع  يدَـتعا  اَم  ِلثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَـتعاَف  مُکیَلَع  يدَـتعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُحلا  َو  ِمارَحلا  ِرهَّشلِاب  ُمارَحلا  ُرهَّشلا  [ 193]
[ - 195  ] َنِینِسحُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  اُونِسحَأ  َو  ِۀَُکلهَّتلا  َیلِإ  مُکیِدیَِأب  اوُقُلت  َو ال  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفنَأ  َو   785-1- نآرق [ - 194  ] َنیِقَّتُملا َعَم  َهّللا 

. ندوب رهام  ندرک و  ادیپ  ینعمب  ۀفاقث  ردـصم  زا  اومتفقث » . » متـس زواجت و  ینعمب  ءادـتعا  ردـصم  زا  اوُدَـتعَت » : » تاغل ینعم   138-1- نآرق
گنج ندرب و  ریـشمشب  تسد  هک  یهام  ُمارَحلا » ُرهَّشلا  . » يراددوخب نامرف  ندرک  لوبق  نتفریذپ و  تعنامم  ینعمب  اهتنا  ردصم  زا  اوَهَتنا » »

ینید و قوقح  لیبق  زا  تسین  زیاج  نآ  زا  زواجت  نآ و  تیاعر  تسا  مزال  هک  يدودـح  ۀـمرح  عمج  تاـمرح » . » تسا مارح  نآ  رد  ندرک 
رد تسا : هدـش  تیاور  ساـبع  نبإ  زا  عمجم : هحفـص 318 ] لوزن [ : تهج   224-204- نآرق -131-121- نآرق -24-13- نآرق . - یمدرم
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رد هک  دیـسر  هیبیدـحب  نوچ  دـش  هناور  هّکمب  ینید  مسارم  ماـجنا  يارب  شناراـی  زا  رفن  دـص  راـهچ  رازه و  اـب  ربمغیپ  يرجه  مشـش  لاـس 
هاـگن ار  ربمغیپ  هاـم  کـی  تّدـم  دـندش و  وا  ریگولج  بارعا  دراد  داـیز  تخرد  بآ و  تسا و  هّدـج  هار  رد  هّکم  زا  لزنم  کـی  يهلـصاف 

ناناملـسم رایتخا  رد  دـننک و  یلاخ  ار  اجنآ  زور  هس  هّکم  مدرم  دـیایب و  هرمع  عقوم  دـعب  لاس  ددرگرب و  هک  درک  رارقرب  نامیپ  اـت  دنتـشاد 
راتفر هچ  بارعا  اب  هک  دوب  لد  ود  درک  هّکم  گنهآ  ربمغیپ  هک  دعب  لاس  دنهد ، ماجنا  تّدـم  هکنیا  رد  ار  دوخ  ینید  مسارم  هک  دـنراذگب 

. درک نّیعم  ار  ترـضح  نآ  فیلکت  دـش و  لزاـن  هیآ  هکنیا  هک  دوب  لاـح  هکنیا  رد  دوب  شراوگاـن  مارح  هاـم  رد  گـنج  هک  اریز  دـیامرفب 
تـسود ار  مدرم  نینچ  ادخ  هک  دینکن  يورهدایز  دـنگنجیم و  امـش  اب  هک  یئاهنآ  اب  دـیگنجب  نید  تفرـشیپ  ادـخ و  هار  رد   190 همجرت :

زا ار  اهنآ  مه  امـش  درک ] رارف  ربمغیپ  و   ] دـندرک جارخا  هّکم  زا  ار  امـش  هک  روطنامه  دیـشکب و  دـیبایب  ار  نارفاـک  اـجک  ره  191 و  درادن .
دیگنجن و اهنآ  اب  امش  دنگنجن  مارحلا  دجسمب  امـش  اب  ات  یـشکمدآ و  زا  تسا  رتدب  رتتخـس و  رازآ  بوشآ و  هک  دینک  نوریب  ناشلزنم 
تسا و هدـنزرمآ  ادـخ  هّتبلا  دنداتـسیا  زاب  دوخ  راـک  زا  رگا  192 و  نارفاک . يازـس  تسا  نینچ  هک  دیـشکب  ار  اهنآ  دـندیگنج  امـش  اب  رگا 

ناشدوخب  ] سپ دنرادب  تسد  بوشآ  زا  نوچ  دنوش و  تسرپادـخ  مدرم  همه  دـنامن و  يرازآ  بوشآ و  ات  دـیگنجب  نانآ  اب   193 نابرهم .
ازس ار  ادخ  يهناخ  یتمرحیب  دینک و  نانچ  نانآ  اب  امش  دننک  مارح  هامب  نانآ  هچنآ   194 دشابن . اور  رازآ  ناراکمتس  رب  زج  هک ] دیراذگ 

اب ادخ  هک  دـینادب  دـینک و  زیهرپ  ادـخ  ینامرفان  زا  دـینک و  راتفر  وا  اب  هدرک  متـس  امـشب  هک  هنوگ  نامهب  درک  زواجت  امـشب  هکنآ  دـیهد و 
ناراکوکن راد  تسود  ادـخ  هک  دـینک  یئوکن  دـینکفین و  يدوبانب  دوخ  تسدـب  ار  دوخ  دیـشخبب و  ادـخ  هار  رد   195 تسا . ناراگزیهرپ 

ربمغیپ ص دوب و  هیآ  هکنیا  درک  داهجب  رما  هک  هیآ  لّوا  دناهتفگ : میدق  نیرّسفم  عمجم :  189 ِهّللا - ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  نیرّسفم : نخس  تسا .
زا ًۀَّفاَک .» َنیِکِرـشُملا  اُوِلتاق  َو  : » دش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دـندرکیم  گنج  وا  اب  هک  درکیم  گنج  یئاهنآ ، اب  هحفص 319 ]  ] 30-1- نآرق -

-85- نآرق . - ترهش یئامندوخ و  دصقب  هن  دشاب  ّقح  رـشن  روظنمب  هک  تسا  نآ  ادخ  هار  رد  گنج  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ربمغیپ 
یناّسغ رماع  نب  ییحی  دـینکن . يراددوخ  نارفاک  اب  گنجب  مادـقا  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـناهتفگ : حوتفلا : وبا   189 اوُدَتعَت - َو ال   121

نتشک زا  يریگولج  دوصقم  تشون : باوج  رد  وا  تسیچ ! هیآ  هکنیا  ینعم   15-1- نآرق : - متشون يوما  يهفیلخ  زیزعلا  دبع  رمعب  تفگ :
، دیگنجن دیرادن  اهنآ  اب  گنج  روتسد  هک  ناسک  رگد  اب  ینعی  عمجم : دنوشیمن . رضاح  نیملـسم  اب  گنجب  هک  یئاهنآ  تسا و  هچب  نز و 
زا دینکشن و  راهنیز  دیهد و  راهنیز  دنهاوخ  راهنیز  نوچ  هتشون : فشک  دینکن . گنج  دناهدماین  امـش  گنجب  هک  اهنآ  اب  ینعی  دناهتفگ : و 

نآرق ّصنب  تسا  ار  باتک  لها  هّصاـخ  نتفریذـپ  تیزگ  هکنیا  دـیریذپب و  ناـشیا  زا  تیزگ  دـنریذپ  تیزگ  نوچ  دـیئاین و  سپ  زاـب  دـهع 
اّونس : » تفگ مالـسلا  هیلع  یفطـصم  هک  تسا  مکح  نیمه  ار  سوجم  ٍدَی » نَع  َۀَیزِجلا  اوُطُعی  یّتَح  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ات  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  »

دنتشادرب و دوب و  یباتک  ار  ناشیا  هک  يرآ  تفگ : میریذپ ! سوجم  زا  هیزج  هک  دندیـسرپ  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  و  باتکلا » لها  ۀّنـس  مهب 
امـش دندرک  نوریب  هّکم  زا  ار  امـش  هک  روط  نامه  رخف :  190 مُهوُجِرخَأ - َو   296-226- نآرق -220-200- نآرق . - ناشیا نایم  زا  دندربب 

امش هدنیآ  رد  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  دینک و  ناشنوریب  هّکم  زا  دنشاب  تباث  دوخ  رفک  رب  اهنآ  هک  رگا  دیتشاد  تردق  هک  هاگ  ره  زین 
، هنیدم زا  نآ  زا  دعب  درک و  نوریب  هّکم  هحفص 320 ]  ] 15-1- نآرق  - زا ار  نیکرشم  ربمغیپ  هک  دوب  نیمه  يارب  و  تشاد . دیهاوخ  تردق 

اهنآ يارب  رگید  ملاـع  رد  یمئاد  باذـعب  يراـتفرگ  ینعی  هنتف  رخف :  190 ُّدَـشَأ - ُۀَـنتِفلا  َو  دـشاب . نید  ود  برعلا  ةریزج  رد  دـیابن  دومرف  و 
نینچ ینعم  سپ  دناهدرک  ینعم  رفک  كرـش و  ار  هنتف  نیرّـسفم  رتشیب  دوشیم و  ماجنا  امـش  تسد  رب  نونکا  هک  نتـشک  زا  تسا  رتتخس 

هک يدوب  ار  ناشیا  تسا و  باذع  اجنیا  هنتف  تسا : تیاور  یئاسک  زا  هتشون : حوتفلا  وبا  رفن  دنچ  نتشک  زا  تسا  رتدب  رفک  جاور  دوشیم :
-1-20 و ال نآرق . - رتتخس تسا و  رتدب  دننکیم  ناشیا  هچنآ  تفگ : یلاعت  يادخ  ار  وا  يدندرک  باذع  يدنتفرگب  ار  یناملـسم  نوچ 

نزو رب  فلا  نودـب  هملک  هس  ره  رد  مکولتق » ناف  مکولتقی . یّتح  مهولتقت  و ال  : » دـناهدرک تئارق  یئاـسک  هزمح و  عمجم :  190 مهولتقت -
ار دوخ  نیلتاق  دنناوتیم  هنوگچ  دنتشک  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  ینکیم  تئارق  وت  هک  روج  هکنیا  تفگ : هزمحب  شمعا  دّرجم ، یثالث  ولعفی 
ار ام  دـنیوگیم  دوش  بورـضم  ار  ناشرفن  کی  رگا  دنتـشک و  ار  ام  دـیوگیم : دنـشکب  ار  وا  زا  رفن  کی  رگا  برع  تفگ : هزمح  دنـشکب !

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نیاب تسا  هدش  خسن  هیآ  هکنیا  دناهتفگ  عمجم : دنتـشک . ار  امـش  زا  ياهّدع  رگا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  هک  تسا  هکنیا  شدوصقم  دندز 
عقوم رد  ّطـقف  تسا و  مزـال  نآ  تیاـعر  تسین و  خوـسنم  مکح  هکنیا  دـناهتفگ  رگید  ياهّدـع  و  ٌۀَـنِتف » َنوُـکَت  ـال  یّتَـح  مُهُوِلتاـق  َو  : » هیآ

ار اهنآ  اجنآ  رد  دننک و  گنج  اهنآ  اب  هک  تسا  زیاج  اهناملسم  يارب  مارحلا  دجـسم  رد  دوشب  گنجب  مادقا  اهرفاک  فرط  زا  هک  ترورض 
دندرک ّتیذا  ار  ناناملسم  بارعا  نوچ  يراتفرگ و  رازآ و  ینعی  ۀنتف  رخف :  192 ٌۀَنِتف - َنوُکَت  یّتَح ال  مُهُوِلتاق  َو   103-60- نآرق . - دنشکب
هتسویپ هحفـص 321 ]  ] 41-1- نآرق  - دـندرک و ترجه  هنیدـمب  ات  دـندرک  ناشرازآ  زاب  دـندرک و  ترجاهم  هشبحب  هدـش  راچان  اـهنآ  اـت 

بوشآ و دیوش و  هدوسآ  ناشرـش  زا  دیوش و  هریچ  اهنآ  رب  ات  دینک  گنج  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  هلمج  هکنیا  رد  دـندوب  اهنآ  يذوم 
كرش و هک  تسا  نآ  يارب  گنج  روتسد  رفک و  تسا و  كرش  هنتف  زا  دوصقم  تسا : هدرک  لقن  میدق  نیرّسفم  زا  يربط  دشابن . یتحاران 

نآ يارب  راّفک  اب  گنج  تسا و  تداـبع  نید  زا  دوصقم  تسا : لـقن  نارگید  هداـتق و  زا  يربط   192 ِهِّلل - ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو  دوش . دوبان  رفک 
ینعمب ناودع  هلمج  هکنیا  رد  يربط :  192 َناودُع - الَف   29-1- نآرق . - دنهدب تاکز  دنناوخب و  زامن  دنوش و  تسرپادـخ  هک  تسا  هدوب 

ار نامه  ینک  متـس  نمب  رگا  یئوگب : هک  تسا  نآ  دننام  هلمج  هکنیا  و  تسا . ملاظ  لمع  يازـس  تازاجم و  دوصقم  تسین  متـس  زواجت و 
نتشک ینعی  ناودع  رخف :  289-266- نآرق -13-1- نآرق «. - مُهنِم ُهّللا  َرِخَس  هّللا  نم  نورخـسی  : » تسا هیآ  هکنیا  ریظن  دید  یهاوخ  نم  زا 

ِرهَّشلاـِب ُمارَحلا  ُرهَّشلا   130-94- نآرق «. - اـُهلثِم ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  : » هیآ هکنیا  لـثم  تسا  متـس  يازـس  هکلب  تسین  متـس  نتـشک  روـجنیا  و 
اهنآ رطاخ  شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  دوب  راوگان  مدرم  يارب  مارح  ياـههام  رد  نتـشادرب  هحلـسا  گـنجب و  مادـقا  نوچ  رخف :  192 ِمارَحلا -
امش هک  لاسما  هتشذگ  لاس  يهدعقلا  وذ  رد  هرمع  ماجنا  هّکمب و  دورو  زا  دندش  ربمغیپ  عنام  هحلسا  اب  مارح  هام  رد  بارعا  نوچ  هک  تسا 

هک دیـشابن  تحاران  تسا  راوشد  ناترظنب  امـش  راـک  هکنیا  رگا  تسا و  اـهنآ  يهتـشذگ  لاـس  لـمع  ربارب  رد  دـیدش  مرح  دراو  هحلـسا  اـب 
زا ار  ربـمغیپ  بارعا  نوچ  تسا : هتفگ  دـهاجم  عمجم :  193 ٌصاِصق - ُتامُرُحلا  َو   39-1- نآرق . - دناهدرک راک  نینچب  یتسدـشیپ  نارفاک 
هک دندرک  ترخافم  اهنآ  دومرف ، تعجارم  ترضح  نآ  دش  میظنت  هیبیدح  حلـص  هحفص 322 ]  ] 22-1- نآرق  - دندش و عنام  هّکمب  دورو 
رد درک و  یفالت  دنوادخ  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دش  هّکم  دراو  ترـضح  نآ  هک  دعب  لاس  میدش . عنام  هکمب  دورو  زا  مارحا  لاح  اب  ار  وا 

ماما زا  و  دش . ناربج  هلیسو  نیاب  بارعا  ترخافم  نیملسم و  ربمغیپ و  یتحاران  دیدش و  هّکم  دراو  هدوسآ  لاسما  شیپ  لاس  تعنامم  ربارب 
يراددوخ گنج  زا  مارح  هام  رد  هک  یتسه  رومأم  وت  دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب  نیکرـشم  عمجم : تسا . هدـش  لقن  ینعم  نیمه  زین  ع ]  ] رقاب

لزان هیآ  هکنیا  دنشکب  ار  نیملـسم  ربمغیپ و  هک  دنتفرگ  لد  رد  هدرک  هدافتـسا  ءوس  باوج  هکنیا  زا  اهنآ  يرآ  دومرف : ترـضح  نآ  ینک !
دیئامنب ار  دوخ  ّقح  یفالت  دینک و  صاصق  مه  امش  دندرکن  تیاعر  دندرمـش و  لالح  ار  یئادخ  تامرح  دودح و  هکنیا  اهنآ  رگا  هک  دش 

َو  400-375- نآرق . - دینکب ار  لمع  نامه  وا  اب  مه  امش  دیود  درک و  نتسج  امش  يوسب  هکیـسک  ینعی  يربط :  193 مُکیَلَع - يدَتعا  ِنَمَف 
: تسا تیاور  ساـبع  نبإ  زا  ادخ 2 - هار  رد  قافنا  شـشخب و  زا  يراددوخ  ینعی  ۀـکلهت  - 1 يربط :  194 ِۀَُکلهَّتلا - َیلِإ  مُکیِدـیَِأب  اوُقُلت  ال 

نوچ دندادیم  اهرادان  هب  دوخ  رـضح  ام  زا  راصنا  - 3 46-1- نآرق . - ینک قافنا  ار  نآ  يریت  ناکیپ  ای  يریت  زج  یتشادـن  چـیه  رگا  ینعی 
ّنظ ءوس  كاسما و  هکلهت  زا  دوصقم  تسا و  اهنآ  اب  باطخ  هکنیا  دـندرک  شـشخب  زا  يراددوخ  دـندش و  نارگن  دـش  مک  اـهنآ  دـمآرد 

كانهودنا دنامیمن و  ناشدوخ  يارب  هک  يردقب  دـندادیم  اهرادانب  اهاراد  رفـس ، رد  - 4 دنوش . راچد  یتخـسب  هدنیآ  رد  دـیاش  هک  تسا 
گنج مه  امـش  دـندرک  گنج  امـش  اب  مارح  هام  رد  رگا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  کی  رخف : تسا . اـهنآب  باـطخ  هیآ  هکنیا  دـندشیم 

. ] دنـشکب ار  امـش  دننک و  گنجب  مادقا  اهنآ  هک  دینک  ربص  دـیزادنیب و  تکالهب  ار  دوخ  امـش  هک  دوشن  بجوم  مارح  هام  مارتحا  دـینک و 
یهن ود  ره  زا  یلاعت  ّقح  لام ، عمج  يارب  يدندرک  كانرطخ  ياهرفـس  يدندرک و  كاسما  ناشیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 323 ]
هبوت تفگ : تسا ! یچ  ریبدـت  ارم  منک  رایـسب  هانگ  ضّرعت  هک  مايدرم  نم  تفگ : دـمآ  لوسر  کیدزن  ثراحلا  نب  بیبح  هیآ . نیاب  درک 

يا تفگ  دوش  رایـسب  نم  هانگ  سپ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : وش  هبوت  رـس  اب  نآ  زا  سپ  تفگ : موشیم  هاـنگ  رب  زاـب  منکیم  هبوت  تفگ : نک 
، هک دـب  ناـمگب  نکفیم  كـاله  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هیآ  ینعم  تفگ  ضاـیع  نب  لیـضف  تسا . رتشیب  وت  هاـنگ  زا  يادـخ  وفع  بیبح 
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واب هکنانآ  دراد  تسود  يادـخ  هک  دـیربب  کین  نامگ  يادـخب  هکنآ : دارم  اُونِـسحَأ » َو  : » تفگ هکنیا  بقع  رد  هک  ینیب  هن  يرب ، يادـخب 
لخب و  50-1- نآرق  - يونثم تسا : هتـشون  ینیـسح   194 َنِینِـسحُملا - ُّبُِحی  َهـّللا  َّنِإ  اُونِـسحَأ  َو   346-332- نآرق . - دنـشاب نامگ  شوخ 
اب ار  ایخـسا  لیپ  ياپ  ردـنا  هداتفا  هب ، هتـسب  ! || لیخب  دـنیب  اجک  ار  ّتنج  يور  دـنکفا  شکاله  هاچ  رد  هکلب   || دـنک  اوسر  ار  درم  تّسخ 

ضوع ادخ  دیهدیم  هچنآ  هک  دیشاب  هتشاد  کین  نامگ  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  تسین  ران  نایم  زج  کسمم  ياج   || تسین  راک  منهج 
يرگنیم و يو  رد  یئوگ  کنانچ  یتسرپ  يرایشه  يرادیب و  رد  ار  يادخ  هک  تسا  نآ  ناسحا  تفگ  یفطـصم  هتـشون : فشک  دهدیم .

ُّبُِحی : » نایبلا حور  بیغ . اب  رـس  يهضراعم  ّقح و  اب  لد  تاقالمب  تسا  هراشا  ثیدح  هکنیا  ینیبیم  اریو  هک  ینک  نانچ  ینک  هک  تمدخ 
 || دـنهن ناوید  هک  ادرف  هک  نک  مرک   38-14- نآرق : - هتفگ يدعس  دهاوخیم و  تداعس  ریخ و  ناراکوکین  يارب  ادخ  ینعی  َنِینِـسحُملا »
 || تسا فقاو  ناسحا  ّرـس  زا  یلد  رگ  یگتـسویپ  انف  هار  زا  ّقح  رب   || یگتـسر  ّتیدوخ  زا  ناسحا  تسا  یچ  دنهن  ناسحا  رادقمب  لزانم 

قح دوخ  هکنآ  هحفص 324 ] زیزع [  يا  نافرع  ریغ  ناسحا  تسین   || زینت  يراد  نید  هار  رد  يوج  رگ  تسا  فراع  مه  ادخ  رب  دّحوم  مه 
ردنا یئیش  تفالخ  نیاک   || تسا  مغ  رد  یک  دهد  ناسنیا  ناج  هکنآ  تخاس  هیدف  ناج  دمحا و  ياج  تفخ   || تخانشیم  ار  قح  دوب و 

دندوب تحاران  مدرم  هیبیدح  زا  تعجارم  رد  - 1 ام : نخـس  رمع  رکب و  وبا  اب  دریگ  هنیک   || رذـگهر  هکنیا  زا  ربمغیپ  زا  سپ  ات  تسا  ملاع 
اب ندش  ورب  ور  هتـشذگ و  رارکت  يهطـساوب  زاب  دندش  هّکم  دراو  هحلـسا  اب  دادرارق  قبط  هک  دعب  لاس  دنتفرگ . رارق  بارعا  راشف  تحت  هک 
هک تسا  مزال  هاگنآ  ات  مکح  نیئآ و  تیاعر  هک  درک  ناـشهدوسآ  تاـیآ  هکنیا  اـب  دـندش . كانـشیدنا  مارح  هاـم  رد  گـنج  نیکرـشم و 
ره رد  خلا  ُمارَحلا » ُرهَّشلا   » تیآ 193 - 2 داد . ازس  ار  راکدب  دیاب  تسا و  طقاس  تامارتحا  دودح و  رارطضا  عقوم  رد  یلو  دشابن  رارطـضا 

رایـسب دنیامن . يریگولج  ناشيدوبان  زا  دننک و  يربهر  ار  اهنآ  دنناوتب  هک  دنوشیم  تفای  نآ  رد  يدارفا  دشاب  یـشحو  دـنچ  ره  ياهعماج 
ینید ای  یتسود  عون  يهفطاع  زا  تسا  نکمم  لیخب  صخـش  لاثم  يارب  دوشیم  بلاغ  وا  لـیم  ساـسحا و  رب  ناـسنا  فطاوع  هک  دوشیم 

- ناتـسود دالوا - نز - لیبق : زا  یفطاع  كّرحم  بجومب  نشخ  وخدـب و  صخـش  ای  دـنکب و  راظتنا  فـالخ  رب  شـشخب  هدـش  ّرثأـتم  دوخ 
هدش نّیعم  مارح  هام  یپ  رد  یپ  هام  هس  یشحو ، نشخ  برع  يارب  دنک . راتفر  تمیالم  ینابرهم و  لامک  اب  هدش  ضوع  یّلکب  ینید  يدابم 

ار مارح  ياههام  نیئآ  هکنیا  هک  یئاهنآ  هّتبلا  بجر . ماـنب  هاـم  هس  هکنیا  زا  يهلـصاف  اـب  هاـم  کـی  مّرحم و  هّجحلا - وذ  هدـعقلا - وذ  تسا :
ات ار  برع  یـشکمدآ  لیم  یبضغ و  يهوق  یّلم  ای  ینید  يهفطاع  داجیا  يهطـساوب  هک  دناهدوب  نیب  کیراب  قیقد و  یمدرم  دـناهدرک  نّیعم 

ادـیپ اههام  هکنیا  رد  ار  دوخ  ردـپ  ای  ردارب  لتاق  یـسک  رگا  هک  دوب  ّرثؤم  اهنآ  رد  هزادـنا  نآب  هفطاع  هکنیا  دـناهدرک و  دودـحم  ياهزادـنا 
دنتفیب و مه  ناجب  مدرم  هک  تسا  هدادن  هزاجا  هداد و  رارق  مّرحم  هام  ار  لاس  يهرود  مالـسا  هک  تسا  مولعم  دـشیمن . وا  ضّرعتم  درکیم 

يهلیـسو هک  دوب  ربـمغیپ  فئاـظو  زا  مارح  ياـههام  مارتـحا  یمیدـق و  نیئآ  هکنیا  بیوـصت  سپ   460-440- نآرق . - دنـشکب ار  رگیدکی 
شزرا لقع  حیحص و  قطنم  ربارب  رد  دشاب  فیرش  يدابم  دولوم  هچرگا  فطاوع  تاساسحا و  نکل  دوشب  اهنآ  تراغ  لتق و  زا  يریگولج 
بجوم نوچ  نکل  دـشاب  هتـشادن  گرزب  رایـسب  نایز  هک  تسا  مرتحم  یتقو  هحفـص 325 ] ات [  مارح  هاـم  مارتحا  یلم و  نیئآ  سپ  درادـن .

-3 دنناشنب . شدوخ  ياجب  ار  راکمتس  زواجتم و  دنتسه  فّظوم  مدرم  درادن و  یـشزرا  نیرتکچوک  دشاب  مالـسا  وحم  نیملـسم و  يدوبان 
دوخ يدوبانب  مادـقا  زا  هک  دـنکیم  يروآدای  ار  یتایح  تیاعّرلا  مزال  لصا  کی  هتـشذگ  بلاـطم  يهلاـبند  رد  خـلا » اوُقُلت  ـال   » تیآ 195

تـسدب يراتفرگ  تکالهب و  ار  دوخ  مارح  هام  تیاعر  يارب  سپ  روآنایز . راک  زا  يراددوخب  ای  دنمدوس  راک  يهلیـسوب  هچ  دینک  زارتحا 
راک رسب  رید  هک  يرگراک  ره  هکنانچ  دوش . تیاعر  دیاب  تقو  همه  هشیمه و  يارب  روتـسد  هکنیا  میوش  قیقد  نوچ  دینک . هن  راچد  نارفاک 

دناسریم بیسآ  تکرح  رد  تعرس  يهطساوب  هک  هدننار  نآ  تسا  هدرک  دوخ  يدوبانب  مادقا  دنامیم  هنـسرگ  دنکیمن و  ادیپ  راک  دوریم و 
لاح ّلحم و  تایضتقم  تیاعر  یمهفان  یکابیب و  يهطساوب  هک  راذگنوناق  نآ  تسا  هدرک  هکلهتب  مادقا  یکابیب  هطساوب  دنیبیم  بیسآ  و 

هک راـک  ره  رد  سک  ره  نینچمه  و  تسا . هدوـمن  دوـخ  يهـکلهتب  مادـقا  تـسا  هدرک  بیوـصت  مدرم  رب  یلیمحت  نوناـق  هدرکن و  ار  مدرم 
هحفص  ] 25-14- نآرق . - تسا هدومن  هکلهتب  مادـقا  دـنک  يراک  هدیجنـسن  ای  دـشاب و  دوخ  لمع  رد  كابیب  دـنکن و  روظنم  ار  تحلـصم 
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[326

ات 197] تایآ 196  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِِهب َوأ  ًاضیِرَم  مُکنِم  َناک  نَمَف  ُهَّلِحَم  ُيدَهلا  َُغلبَی  یّتَح  مُکَسُؤُر  اوُِقلَحت  َو ال  ِيدَهلا  َنِم  َرَسیَتسا  اَمَف  ُمترِـصحُأ  نِإَف  ِهِّلل  َةَرمُعلا  َو  َّجَحلا  اوُِّمتَأ  َو 
ُمایِـصَف دِجَی  َمل  نَمَف  ِيدَهلا  َنِم  َرَـسیَتسا  اَمَف  ِّجَحلا  َیلِإ  ِةَرمُعلِاب  َعَّتَمَت  نَمَف  ُمتنِمَأ  اذِإَف  ٍکُُسن  َوأ  ٍۀَـقَدَص  َوأ  ٍمایِـص  نِم  ٌۀَـیدِفَف  ِهِسأَر  نِم  ًيذَأ 

َهّللا َّنَأ  اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  يِرِضاح  ُُهلهَأ  نُکَی  َمل  نَِمل  َِکلذ  ٌۀَِلماک  ٌةَرَشَع  َکِلت  ُمتعَجَر  اذِإ  ٍۀَعبَـس  َو  ِّجَحلا  ِیف  ٍماّیَأ  ِۀَثالَث 
ُهمَلعَی ٍریَخ  نِم  اُولَعفَت  ام  َو  ِّجَحلا  ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَـحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  نَمَف  ٌتامُولعَم  ٌرُهـشَأ  ُّجَـحلا  [ 196  ] ِباقِعلا ُدیِدَش 

عنم ینعمب  راصحا  ردصم  زا  ُمترِصحُأ » : » تاغل ینعم   857-1- نآرق [ - 197  ] ِبابلَألا ِیلوُأ  ای  ِنوُقَّتا  َو  يوقَّتلا  ِداّزلا  َریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت  َو  ُهّللا 
صوصخم يهناشن  بادآب و  هک  دنفسوگ  ای  رتش  ای  واگ  ِيدَهلا » . » ندش مهارف  یناسآ و  ینعمب  راسیتسا  ردصم  زا  َرَـسیَتسا » . » يریگولج و 

ینید يهدـیقع  يهطـساوب  هّللا و  یلا  ۀـبرق  هچنآ  ٍکُُسن »  » ندیـشارت رـس  ینعمب  قلح  ردـصم  زا  اوُِقلَحت » . » دـنربیم هّکم  فرطب  ینابرق  يارب 
-276- نآرق -241-230- نآرق -135-125- نآرق -77-66- نآرق -25-13- نآرق . - ندرک هدافتـسا  ندربهرهب و  ینعمب  دوـشیم و  ماـجنا 

روج هس  مالسا  رد  ّجح  مسیونیم : تسا  نیرّسفم  مسر  هک  روطنامه  ار  ّجح  ماکحا  تایآ  هکنیا  روظنم  زا  عالّطا  يارب  همجرت  زا  شیپ   285
لهچ و هلصافب  هّکم  دودح  زا  جراخ  هک  تسا  ییاهنآ  يهفیظو  عّتمت  ّجح  لّوا  نارق . ّجح  دارفا 3 - ّجح  عّتمت 2 - ّجح  تسا 1 - هدش  نّیعم 

رکذ دنهد و  رارق  سابل  ار  هتخودـن  ياههچراب  هحفـص 327 ] دنوش و [  مرحم  تسا  ینّیعم  ياهلحم  هک  تاقیم  زا  دـیاب  دنـشاب  لیم  تشه 
ماـقم رد  زاـمن  تعکر  ود  دـننک و  فاوط  هبعک  يهناـخ  رود  تبون  تفه  دـنوش و  هّکم  دراو  اـت  دـنیوگب  تسا  هدـش  نّیعم  هک  صوصخم 

مانب دننک  فاوط  هرابود  دیاب  هعیش  بهذمب  دعب  هورم  افص و  یعـس  مانب  دننک  تکرح  هبترم  تفه  هورم  افـص و  يهنایم  دنناوخب و  میهاربا 
نخان ای  يوم  ینعی  دننک  ریـصقت  دیاب  نآ  زا  دـعب  دـنرادن . ار  فاوط  زامن و  هکنیا  نیملـسم  رگید  یلو  نآ  زامن  تعکر  ود  اب  ءاسن  فاوط 

هناور جح و  يارب  دننک  مارحا  دصق  هرابود  دیاب  نآ  زا  سپ  دنیوگ . عّتمت  يهرمع  ار  لامعا  هکنیا  دنوش و  جراخ  لوا  مارحا  زا  هک  دنریگب 
اجنآ رد  بورغ  اـت  رهظ  زا  هفرع  زور  ماـنب  هجحیذ  مهن  زور  هّکم و  یخـسرف  راـهچ  دودـح  رد  تسا  ینیمزرـس  هک  تاـفرع  فرطب  دـنوش 

رد دنورب و  ینمب  اجنآ  زا  دننک و  فّقوت  اجنآ  رد  باتفآ  عولط  ات  حبص  عولط  زا  مارحلا و  رعشمب  دنورب  تافرع  زا  بورغ ، زا  دعب  دننامب و 
نآ زا  سپ  دنهدب . ماجنا  ار  مارحا  تایفانم  زا  يراک  ینعی  دننک  ریـصقت  دعب  دننک و  ینابرق  دعب  دننزب  گیر  ۀبقعلا » ةرمجب   » روهـشم ّلحم 

اجنآ مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  ياهبـش  ینمب و  دـندرگرب  دـنناوخب و  فاوط  زامن  دـننک و  فاوط  هّکمب و  دـنورب  هک  دنتـسه  راتخم 
زور ات  دـنیاین و  هّکمب  مّود  زور  ینم  زا  هک  دـناوتیم  دـننزب و  صوصخم  ياهلحمب  گـیر  ینعی  دـننک  هرمج  یمر  اـهزور  دـننک و  فّقوت 

. دنهد ماجنا  میتفگ  هرمع  رد  هک  هورم  افص و  یعس  زامن و  فاوط و  هّکمب و  دنیایب  دعب  دننک و  مامت  ار  هرمج  یمر  دننامب و  اجنآ  مهدزیس 
ّتین رد  ینعی  دوش  ماجنا  دیاب  ّجح  لامعا  لّوا  ّطقف  تسا  عّتمت  ّجح  لثم  لامعا  رد  هک  دارفا  ّجح  مّود  عّتمت . ّجح  لامعا  یمامت  تسا  هکنیا 
لّوا زا  هک  تسا  نارق  ّجح  مّوس  دنهد . ماجنا  ار  هتـشذگ  لامعا  نامه  هّکمب و  دنورب  دعب  ینمب و  دعب  تافرعب و  دنورب  دننکب و  ّجح  دـصق 
دیهد ماجنا  ادخ  يارب  ار  هرمع  ّجح و   196 همجرت : هرمع . لمع  دعب  دوشیم  ماجنا  ّجح  لامعا  لّوا  دارفا  ّجح  لثم  دنربیم و  دوخ  اب  ینابرق 

[ دیناسر نایاپب  ار  نآ  تشاذگن  ار  امش  يرامیب  ای  نمشد  هک   ] دیدش ّجح  ماجنا  زا  ریگولج  رگا  سپ  یبرع ] بّصعت  یئامندوخ و  يارب  هن  ]
رـس رد  ای  دوب  رامیب  یـسک  رگا  و  دسرب . هاگنابرقب  هحفـص 328 ] ینابرق [  ات  دیـشارتن  رـس  و  دیتسرف ] هاگنابرقب   ] دیناوتب هک  ینابرق  ره  سپ 

زا ریگولج  هک   ] دیدش هدوسآ  نوچ  دنک و  ینابرق  ای  دـشخبب  یلام  ای  درادـب  هزور  ضوع  رد  و  دـشارتب ] رـس  دـناوتیم   ] تشاد يرازآ  دوخ 
دنک ینابرق  تسا  مهارف  وا  يارب  هچنآ  درآ ] ياجب  عّتمت  ّجـح  و   ] دوش دـنمهرهب  ّجـح  هرمع و  زا  دـهاوخب  هکنآ  سپ  دـیتشادن ] ّجـح  ماجنا 
زور هد  هک  ّجـح  زا  تشگرب  زا  سپ  زور  تفه  درادـب و  هزور  ّجـح  ياهزور  نامه  رد  زور  هس  تشادـن  رگا  و  دنفـسوگ ] ای  رتش  ای  واـگ  ]

مارحلا دجـسم  نیمزرـس  رد  وا  یگدنز  هداوناخ و  هک  تسا  یـسک  يهفیظو  دنیوگ ] عتمت  ّجح  ار  نآ  هک   ] ّجـح هنوگنیا  هّتبلا  دـشاب و  مامت 
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197 و دوب . رازآ  تخـس  دنوادخ  هک  دینادب  و  دینک ] ماکحا  هکنیا  ینامرفان  هک   ] دیزیهرپب ادخ  زا  و  دنک ] یگدـنز  هّکم  زا  رود  و   ] دـشابن
ماجنا ییهضیرف  هام  هکنیا  رد  هکـسیک  سپ  دشاب ] ّجحیذ  هدعقیذ و  لاّوش و  هک   ] دوش ماجنا  نّیعم  ياههام  رد  دیاب  ّجح  ياهروتـسد  هکنیا 

يا سپ  دـنادب . ار  نآ  ادـخ  هّتبلا  دـینک  کـین  راـک  هچنآ  و  لادـج . گـنج و  هن  دـنک و  یتـشز  هن  دـنک و  ناـنز  اـب  شزیمآ  دـیابن  دـهدیم 
اوُِّمتَأ نیرّـسفم : نخـس  دینک . زیهرپ  نم  ینامرفان  زا  تسا و  يراگزیهرپ  هشوت  نیرتهب  هّتبلا  دیرادرب و  هشوت  يارـس ] نآ  يارب   ] نادـنمدرخ

نارگید دیناسر  رخآب  دیهد و  ماجنا  دیراد و  اپب  ار  نآ  ینعی  تسا : لقن  مالـسلا  امهیلع  نیدـباعلا  نیز  ّیلع و  زا  عمجم :  195 خلا - َّجَحلا -
یفالخ تسا و  هدش  تئارق  مه  ءاح  رسک  اب  ّجح  يهملک  حوتفلا : وبا   18-1- نآرق . - دنرآ ياجب  ار  نآ  طیارش  بادآ و  اب  ینعی  دناهتفگ :

: تسا هتشون  فشک  دننادیم . بجاو  ار  نآ  یعفاش  بهذم  هعیش و  ام  بهذم  دناهدرک  فالخ  هرمع  بوجو  رد  اّما  ّجح  بوجو  رد  تسین 
يارـس هب  نتفر  نآ  تسود  يور  دـصق  ّصاوخ  ّجـح  تسا و  تسود  يوک  دـصق  ماوع  ّجـح  رگید  ّصاوخ  ّجـح  تسا و  رگید  ماوع  ّجـح 

ماوع دوب  وت  يوب  زک  دوب  هداـب  هن ز  یتـسم   || دوب  وـت  يور  زک  دوـب  هبعک  هن ز  مدرد  هحفـص 329 ] تسود [ . يارب  نتفر  هکنیا  تسود و 
درمناوج نآ  هک  تسا  نانچ  هار  نیرد  نایگـصاخ  شور  دـنتفای . رادـید  راـتفگ و  دـنتفر  ناـجب  صاوخ  دـندید . راوید  رد و  دـنتفر  سفنب 

راب دـبای و  جـنر  دور  سفنب  هک  وا  تسین  راب  ار  مدـق  کی  هر  نیرد  نتفر  ناجب  زج   || دـنتخاس  هر  ناز  دـندولایب و  ناقیّدـص  نوخ  هتفگ :
میهاربا تیاکح  ینعم  نیردـنا  دـیآرب . شیارـس  درگ  دوخ  هبعک  دـیاسایب و  دـمارایب و  دور  ناجب  هک  هکنیا  و  دـیآرب ، هبعک  درگ  ات  دـشک 

ّریحتم و نادرم . ياـج  رهب  دـناهداتفا  کـنانچ  نادرگ  نادرگ  مداـتفا  مورب  یمورحم  رـس  زا  یتـقو  اـتفگ : هحور  هـّللا  سّدـق  تـسا  صاّوـخ 
کلم هک  داتفا  مور  رد  ربخ  وت  يهتشر  رس  دنباین  زابیم   || وت  يهتشگرس  دندش  ناهج  نادرم  هتـشر : رـس  هدرک  مگ  راوهراچیب ، هتـشگرس 
سفن نامز  ات  نامز  هدنامرد  رامیب  نآ  جالع  زا  یگلمجب  ءابطا  هتسب و  ناگناوید  دنبب  ار  رتخد  نآ  رم  ردپ  هتـشگ و  هناوید  يرتخد  ار  مور 
جالعب متفگ : کلم و  يارس  ردب  متفر  تسا  ياهیبعت  اجنآ  هک  مدروآ  ياجب  ددنخ  یهگ  دیرگ و  یهگ  درابیم  مرگ  گشا  درآیم و  درس 

، بیبط مراد  يدنوادخ  يرآ  متفگ  یبیبط ! هک  مرب  نامگ  و  ياهدـمآ ! مرتخد  جالعب  تفگ : داتفا  نم  رب  کلم  يهدـید  نوچ  مدـمآ . رامیب 
هک هداهنن  هناخ  رد  مدـق  زونه  متفر  رد  اتفگ : دوب  هناخ  نآ  رد  رتخد  دومن و  نمب  تراشاب  ياهناخ  منک . جـالع  ار  ترتخد  اـت  ماهدـمآ  نم 
رد میدق  نیرّـسفم  دـیدش  عونمم  رگا  ینعی  عمجم :  11595 ُمترِصحُأ - نِإَف  «115» مِهِراصبَأ نِم  اوُّضُغَی  َنِینِمؤُمِلل  لـُق  : » مدینـش زاوآ  هکنیا 
نآ دننام  هلیـسو و  نتـشادن  ای  يرامیب  دننام  یلخاد  هچ  یعنام  ره  ینعی  دناهتفگ  دهاجم  سابع و  نبإ  دناهدرک  فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم 
هک تسا  یجراخ  عنام  دوصقم  دناهتفگ  رگید  ياهتسد  تسا . ینعم  نیمه  زین  ماما  زا  تیاور  هعیـش و  ياملع  رظن  نمـشد ، لثم  یجراخ  ای 

دنفـسوگ يده  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  دهاجم  سابع و  نبإ  و  ع ]  ] ّیلع زا  عمجم :  11595 ِيدَهلا - َنِم  َرَسیَتسا  اَمَف  دشاب  نمشد 
رتش و دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  هّللا  دبع  هشیاع و  زا  و  دوش ] مهارف  هک  يدنفسوگ  ره   ] تسا نینچ  هلمج  ینعم  نیاربانب  تسا و 

دهاجم سابع و  نبإ  دناهدرک  فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  میدق  نیرّسفم  دیدش  عونمم  رگا  ینعی  عمجم :  195 ُمترِصحُأ - نِإ  .َ تسا واگ 
ماما زا  تیاور  هعیش و  ياملع  رظن  نمشد ، لثم  یجراخ  ای  نآ  دننام  هلیسو و  نتشادن  ای  يرامیب  دننام  یلخاد  هچ  یعنام  ره  ینعی  دناهتفگ 
ّیلع زا  عمجم :  195 ِيدَهلا - َنِم  َرَـسیَتسا  اَمَف  دشاب  نمـشد  هک  تسا  یجراخ  عنام  دوصقم  دناهتفگ  رگید  ياهتـسد  تسا . ینعم  نیمه  زین 

هک يدنفـسوگ  ره   ] تسا نینچ  هلمج  ینعم  نیاربانب  تسا و  دنفـسوگ  يده  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  دهاجم  سابع و  نبإ  و  [ع ]
- نآرق -309-307- یقرواپ -306-259- نآرق . - تسا واگ  رتش و  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  هّللا  دـبع  هشیاع و  زا  و  دوش ] مهارف 
هک يّدـج  دـننام  ياهملک  برع  مالک  رد  مرادـن  غارـس  تفگ  روهـشم  يراق  ملاع و  الع  نب  رمع  وبا  يربط :  713-683- نآرق -326-310

رـسک اب  ّيده »  » ار هملک  هکنیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  يراق  جرعا  زا  تسا و  هیدـه  نآ  درفم  هک  ار  يدـه »  » رگم تسا  هیدـج »  » نآ درفم 
هک دـناهدیمان  يدـه »  » يور نآ  زا  ار  تاـناویح  هکنیا  تسا و  هدـش  لـقن  وا  اـب  تقفاوم  زین  مصاـع  زا  تسا و  هدـناوخ  ءاـی  دـیدشت  لاد و 
رـس هاگیاجب  دـسرب  یناـبرق  ناویح  ینعی  رخف   195 ُهَّلِحَم - ُيدَـهلا  َُغلبَی  یّتَـح  دـنربیم . ادـخب  برقت  يارب  تسا و  ناـسنا  يهیدـه  دـننامه 
دش ّجحب  نتفر  زا  عونمم  یمدآ  اج  ره  تسا  هتفگ  یعفاش  تسا : فالتخا  ندیرب  رـس  ّلحم  زا  دوصقم  رد  دوش و  هدیرب  شرـس  شندیرب و 
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رد دوش و  هداتسرف  مرحب  دیاب   35-1- نآرق : - تسا هتفگ  هفینح  وبا  درک . نینچ  هیبیدح  حلـص  رد  ربمغیپ  نوچ  دشکب  ار  دوخ  يده  دـیاب 
رگا اـم  بهذـم  رد  عمجم : مرح . ءزج  تسا و  هّکم  زا  يهلـصاف  لـیم  هن  اـجنآ  دـش و  عونمم  هیبیدـح  رد  ربـمغیپ  نوچ  دوـش  هتـشک  اـجنآ 
رگا دنشکب و  هّکم  رهـش  رد  هک  دتـسرفب  ار  دوخ  يده  دیاب  هحفص 332 ] تشاد [  هرمع  گنهآ  دش و  عونمم  ضرم  يهطـساوب  یـصخش 
رفـس مه  دیزی  نب  دوسا  میدرک  هرمع  گنهآ  یلاس  تفگ : دیزی  نب  نمحّرلا  دبع  يربط : دنربب . رـس  ینم  رد  ار  نآ  تسا  هدوب  ّجح  دـصقب 

میدید میتفر  ام  زا  رفن  دنچ  مینکچ  هک  میدنام  ّریحتم  وا  راک  رد  ام  دش  هراچیب  دیزگ و  رام  ار  وا  میدرک  لزنم  قوقـشلا  تاذب  نوچ  دوب  ام 
ياهب امش  اب  هک  یتسیاب  داد : باوج  میتفگ . واب  ار  دوخ  تشذگرـس  تسا  هلفاق  نآ  نایم  رد  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  تسا و  رذگ  رد  ياهلفاق 

حوتفلا وبا  دوش . ّلحم  دوخ  مارحا  زا  وا  دیتشک  ار  ینابرق  نآ  زور  نآ  رد  نوچ  هک  دیراذگب  هناشن  داعیم و  وا  اب  ار  يزور  دتسرفب و  يده 
ار باحصا  مالّسلا  هیلع  لوسر  دنتشونب . همانحلص  تحلـصم و  بسحب  درک  یحلـص  شیرق  ناکرـشم  اب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  تسا : هتـشون 

مالـسلا هیلع  هّللا  لوسر  ات  تساوخن  رب  سکچیه  هک  هّللا  و  تفگ : و  دیـشارتب . رـس  دیـشکب و  يده  زا  دیراد  هک  يزیچ  دیزیخرب و  تفگ :
هک يدـید  هملـس  ما  ای  تفگ  هدـش و  هملـس  ما  يهمیخ  رد  تساخرب و  دـش  گنتلد  ع ]  ] لوسر دربن . نامرف  یـسک  مه  تفگ و  زاب  راب  هس 

دوخ يده  ور و  نوریب  وت  هّللا  لوسر  ای  تفگ : هملـس  ما  دندربن  نامرف  دیـشارتب  رـس  دیـشکب و  يده  هک  مدومرف  راب  هس  دندرک ! هچ  نانیا 
يده ات  تفگن  نخس  سک  اب  دمآ و  ردب  همیخ  زا  مالسلا  هیلع  لوسر  وگم . چیه  ناشیاب  دشارتب و  ار  ترس  ات  ناوخب  دوخ  قالح  شکب و 

یضعب تشکب و  دوخ  يده  یسک  ره  دنداتفا و  رد  دندید  نآ  هک  باحصا  درک . ریصقت  دیشارتب و  رـس  دناوخب و  ار  قاّلح  تشکب و  دوخ 
يهملک رارـسالا : فشک  دـندوب . هدرک  فّقوت  مالـسلا  هیلع  لوسر  نامرف  رد  هکنآ  زا  دـندوب  رتكانمغ  گنتلد و  دندیـشارت و  یـضعب  رس 

نوچ تسا  ندروخ  يارب  هداـمآ  هتـشک و  ناویح  هک  تسا  یتقو  نآ  ندـش و  لـالح  ماـگنه  ینعمب  دـشاب  ناـمز  مسا  تسا  نکمم  هّلحم » »
نم لام  هحفص 333 ] هکنیا [  هن  درک : ضرع  هدیرب  دروخن  ترـضح  نآ  درب  ربمغیپ  روضحب  ار  نآ  وا  دنداد  هقدص  هدیربب  یتشوگ  يزور 

دیشارتن و رـس  هک  تسا  نآ  دوصقم  مه  هیآ  رد  سپ  «« 116» هّلحم غلب  دقف  هوبّرق  : » دومرف مدرک  هّیده  امـشب  درک  ضرع  یلب  دومرف : تسا !
مرحم صخـش  هک  یئاجنامه  رد  دـیاب  سپ  دیـشارتب . رـس  هاـگنآ  دـسرب  شتـشوگ  ندروخ  ماـگنه  دوش و  هتـشک  يدـه  اـت  دـیوشن  ّلـحم 

ًيذَأ ِِهب  َوأ   91-89- یقرواپ . - دوش ّلحم  دشارت و  رس  دش  ندروخ  يارب  هدامآ  شتشوگ  نوچ  دشکب و  ار  دوخ  يده  دورب  ولج  دناوتیمن 
یلو دوش  ماجنا  شینابرق  هک  هاگنآ  رگم  درادرب  تسد  دوخ  مارحا  زا  دیابن  روذعم  صخش  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم   195 ٌۀَیدِفَف - ِهِسأَر  نِم 

دهدب و هیدف  نآ  زا  سپ  و  دشارتب . رـس  ینابرق  زا  لبق  تسا  زاجم  دـش  رذـع  بجوم  هک  تشاد  یبیـسآ  رـس  رد  ای  دوب  ضیرم  یـسک  رگا 
نم رب  مالسلا  هیلع  لوسر  هک  دمآ  نم  ّقح  رد  هیآ  تفگ : يراصنا  يهرجع  نب  بعک  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   40-1- نآرق . - دنک یفالت 

متخپیم کـید  نم  مدوب و  روجنر  نآ  زا  نم  دـمآیم و  ورف  میورب  دوب و  هداـتفا  وا  رد  هدـنبنج  هدوب و  رـس  رب  رایـسب  يوم  ارم  تشذـگ و 
هک شارتب  رـس  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  دـمآ  دورف  هیآ  هّللا  لوسر  اـی  تیاـغب  متفگ  هدـنبنج ! هکنیا  زا  يروجنر  اـنامه  تفگ  ارم  لوسر 
قلح يادف  يهزور  ام  کیدزنب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   195 ٍکُُسن - َوأ  ٍۀَقَدَص  َوأ  ٍمایِص  نِم  هزورب . نک  ادف  دادب و  يروتسد  یلاعت  يادخ 
نینچ مه  یعفاش  کیدزنب  و  تسا . يدنفـسوگ  کسن  ار و  شیورد  هد  یتیاورب  تسار و  شیورد  شـش  ماـعطا  هقدـص »  » تسا و زور  هس 
دوـخ رـس  هک  درک  رما  بعکب  ربـمغیپ  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  هکنآ  زا  سپ  تسا . تـیاور  ع ]  ] قداـص ماـما  زا  ناـهرب   37-1- نآرق . - تسا
نّیعم يدنپـسوگ  ار  کـسن  و  دوش ] هداد  دـم  ود   ] نیکـسم ره  يارب  هک  نیکـسم  شـش  رب  هقدـص  دوـمرف و  نّیعم  هزور  زور  هس  دـشارتب و 
هّکمب ود  ره  دنتفگ : یضعب  دهد  اجک  ماعط  دنک و  اجک  هحیبذ  هکنآ  رد  دندرک  فالخ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 334 ] دومرف [ .

: رخف ماما   195 ٍکُُسن - َوأ  دشکب . دنفـسوگ  هکنیا  دهدب و  هقدص  هکنیا  درادب و  هزور  هکنیا  دهاوخ  اجک  ره  هک  تسا  نآ  تسرد  دـیاب و 
کسان ار  اسراپ  دّبعتم و  صخش  تسا و  هکیسن  کی  هکیبس  کی  ره  تسا و  صلاخ  يهرقن  ياهشمش  کسن  تسا : تیاور  یبارعا  نبإ  زا 

شغ یجراخ و  يازجا  زا  هرقن  شمش  هکیبس و  هک  روطنامه  تسا  هدرک  فاص  صلاخ و  هانگ  يدیلپ  زا  ار  دوخ  حور  هکنآ  يارب  دنمانیم 
نیرتـهب نیرتفیرـش و  هکنآ  يارب  دـندیمان  کـسن  مه  ار  یناـبرق  ناویح  دـعب  کـسن و  ینعم  لـصا  تسا  هکنیا  تسا  هدـش  فاـص  ادـج و 
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هدش مرحم  هرمع  يهطساوب  هک  یسک  ینعی  رخف :  195 ِّجَحلا - َیلِإ  ِةَرمُعلِاب  َعَّتَمَت  نَمَف   11-1- نآرق . - تسا ادخب  بّرقت  بجوم  تادابع و 
درک و هدافتــسا  درب و  هرهب  تـسا  عوـنمم  مارحا  رد  هـچنآ  هرمع  ماـجنا  زا  دــعب  تـسا  هدرک  مازلا  دوـخ  رب  ار  مارحا  تاروـظحم  تـسا و 

ّجـح گنهآ  هک  هاگنآ  ات  تسا  هدرک  ادـخب  بّرقت  يهدافتـسا  هرمع  ماجنا  يهطـساوب  ینعی  فاـشک :  45-1- نآرق . - دش لحم  حالطـصاب 
« ّجحلا یلإ  ةرمعلاب  عّتمتلا   » ادخب دنگوس  مدرم  يا  تفگیم : دناوخیم و  هباطخ  ریبز  نبإ  مدینـش : تفگ : دیوس  نب  قاحـسا  يربط : دـنک .

ّجح ماّیا  دوش و  شریگولج  یعنام  يرذع و  سپ  دنک  دنلب  ّجح  يارب  نتفگ  کیبلب  زاوآ  صخش  رگا  هکلب  دینکیم  امـش  هک  تسین  هکنیا 
ات دوب  عونمم  مارحا  رد  هچنآ  زا  ندـش ، لحم  يهطـساوب  سپ  دـنک  باسح  هرمع  هداد  ماجنا  هچنآ  دوش و  ّلـحم  دوخ  مارحا  زا  درذـگب و 

531-507- نآرق «. - ِةَرمُعلِاب َعَّتَمَت   » ینعم تسنیا  دربیم . ینابرق  يارب  يده  دنکیم و  ّجح  گنهآ  ماگنه  نآ  دنکیم  هدافتسا  هدنیآ  لاس 
مرحم هراـبود  ّجـح  يارب  دوـشیم و  لـحم  هرمع  زا  هک  یـسک  تسا  نآ  دوـصقم  فـشک :  195 ِيدَـهلا - َنِم  َرَـسیَتسا  اَمَف  هحفـص 335 ] ] 

تسا و مارحا  زا  سپ  یناـبرق  تقو  رخف :  31-1- نآرق . - رتش ای  واگ  ای  دنفـسوگ  زا  تسا  رّـسیم  هچنآب  دنک  ینابرق  يده و  دـیاب  دوشیم 
دیع زور  رد  دـیاب  تسا  هتفگ  هفینح  وبا  تسا و  یفاک  دـشکب  مارحا  زا  سپ  مدـنامه  رگا  دـشاب و  ناـبرق  دـیع  زور  رد  هک  تسا  بحتـسم 
زین وا »  » ینعمب واو  نوـچ  هـکنآ  لّوا  دناهتـشون  تـهج  ود  ٌۀَِـلماک »  » يهـملک يارب  نیرّـسفم :  195 ٌۀَِـلماک - ٌةَرَـشَع  َکِلت  دوش . هتـشک  نابرق 

نکمم دوبیمن  هلماک »  » يهملک رگا  زور و  هس  زور و  تفه  ینعی  تسا  روهشم  ینعمب  واو  هک  دوشیم  نّیعم  هملک  نیاب  دوشیم  لامعتسا 
تـسا دیکأت  رگید  تهج  تشگزاب . زا  دعب  زور  تفه  دیتساوخ  رگا  ای  ّجـح و  رد  زور  هس  ینعی  دـشاب  وا  ینعمب  وا  هک و  دوش  هابتـشا  دوب 

: تسا ساّبع  نبإ  زا  رخف   67-57- نآرق -24-1- نآرق . - درادن ینابرق  هکنآ  ّجـح  تدابع و  دـنکیم  لیمکت  زور  هد  رد  هزور  هکنیا  ینعی 
میدرک و فاوط  سپ  دنک . هرمع  هب  لیدبت  ار  دوخ  ّجـح  ّتین  تسا  هدرواین  ینابرق  دوخ  اب  سک  ره  دومرف : ربمغیپ  میدـش  هّکم  دراو  نوچ 
زا نوچ  دیوش  هدامآ  ّجـح  يارب  دومرف  دـش  هیورت  بش  نوچ  میدیـشوپ  سابل  میدـش و  ّلحم  مارحا  زا  میدرک و  یعـس  هورم  افـص و  نایم 

رگید زور  تفه  دیـسر  دوخ  ینادابآب  نوچ  درادب و  هزور  زور  هس  درادن  سک  ره  دینک و  ینابرق  نونکا  دومرف : میدـش  غراف  ّجـح  لامعا 
دبع تسا  فالتخا  مارحلا  دجـسم  نیرـضاح  زا  دوصقم  رد  رخف :  195 ِمارَحلا - ِدِجـسَملا  يِرِـضاح  ُُهلهَأ  نُکَی  َمل  نَِمل  َِکلذ  درادب . هزور 

دوصقم دناهتفگ : رگید  ياهّدـع  دـننکیم . یگدـنز  مرح  لخاد  رد  هک  تسا  یئاهنآ  مرح و  لها  دوصقم  دـنا : هتفگ  دـهاجم  ساّبع و  هّللا 
يهلصاف یعرـش و  رفـس  هزادناب  ناشلزنم  هک  دنتـسه  یئاهنآ  نیرـضاح  تسا : هتفگ  یعفاش  دنراد . هناخ  هّکم  لخاد  رد  هک  تسا  یئاهنآ 
نیرـضاح ءزج  اـهتاقیم  اـت  هّکم  زا  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  دـشابن . رود  ه  هحفـص 336 ]  ] 63-1- نآرق  - زا هزور  ندروخ  زاـمن و  رد  رـصق 

«. - 117» تسا عّتمت  اهنآ  يهفیظو  دنتسه و  بوسحم  نیرـضاح  ریغ  تسا  اهتاقیم  زا  جراخ  رد  ناشلزنم  هک  یئاهنآ  دنوشیم و  بوسحم 
دشاب و راکدـب  يازـس  هک  تسا  ینعم  کیب  هبقاعم  باقع و  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  رخف :  195 ِباقِعلا - ُدـیِدَش  َهّللا  َّنَأ   208-206- یقرواپ

دنوادـخ مکحب  تسا  هراـشا  ءاـح » : » تسا هتـشون  رارـسالا  فـشک   195 ٌتامُولعَم - ٌرُهـشَأ  ُّجَـحلا   32-1- نآرق . - تسا تبقاـع  زا  ّقتـشم 
يراب ياهدرک  مرج  هک  نونکا  نم  يهدـنب  یتفگ  هّللا  هک  یتسناـنچ  ناـشیا  یگدولآ  ناگدـنب و  مرجب  تسا  هراـشا  میج  دوخ و  ناـکیهراب 

نم يازـس  يراـکبان . وت  يازـس  دـشاب . يو  يازـس  هک  دـنک  نآ  سک  ره  مزرماـیب  اـت  هاوـخ  ترفغم  نز و  نم  ملح  « 118» لـبح رد  تسد 
نم يهدنب  نم  زا  ّرب  وت و  زا  فعـض  نم ، زا  رتس  وت و  زا  مرج  نم ، زا  وفع  وت و  زا  رذع  یهاوخ ، رذـع  هکنآ  وگ ز  نم  يهدـنب  يراگزرمآ 
نم اب  نداد  راب  مداشگ  هک  رد  راذگ ، نم  او  راک  سپ  ینادرگب  هدید  درگ  بآ  ياهرطق  لد و  رد  یـساره  يرآ و  نابز  رب  رذـع  هکنادـنچ 
. - نم رب  یقاـب  مدرکن  هچ  ره  مدرک  مدرک  هچ  ره  نم  رب  ندیـشخب  مدومرف  لاؤـسب  هک  نوـنکا  نم  رب  ندیـشوین  مدوـمرف  اعدـب  هک  نوـنکا 

تیاور نیمه  زین  ماـما  زا  هک  تسا  ّجـحیذ  لّوا  زور  هد  هدـعقیذ و  لاّوش و  هاـم  ود  دوصقم  حوتفلا : وـبا   252-250- یقرواپ -28-1- نآرق
تاـفرعب فوقو  هک  مهن  زور  تسا و  جـحیذ  لّوا  زور  هن  هاـم و  ود  دـناهتفگ : ياهّدـع  دـناهدرک و  مکح  نآـب  هعیـش  ياـهقف  تسا و  هدـش 

تـسا زیاج  ینابرق  نتـشک  ّجحیذ  هام  رخآ  ات  هک  تسا  مامت  هام  هس  دنا  هحفـص 337 ] هتفگ [ - یـضعب  و  تسا . مامت  ّجح  لامعا  دننکیم 
هملک هس  هکنیا  تئارق  رد  عمجم :  196 َلادِج - َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  دتسرفب . ار  دوخ  يده  دوش و  رضاح  دوخ  دناوتن  هک  یسک  يارب 
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هک تسا  هدرک  تئارق  وا  سکعب  يرگید  تسا و  هدـناوخ  هحتف  اـب  ار  رخآ  يهملک  عـفر و  اـب  ار  لّوا  يهـملک  ریثـک  نـبإ  تـسا : فـالتخا 
رتهب دوصقم  ندناسر  تغالب و  تهج  زا  تسا  هملک  ود  ره  حتفب  روهشم  تئارق  تسا و  هدناوخ  عوفرم  ار  يرخآ  حوتفم و  ار  لّوا  يهملک 
ّیلع زا  ناهرب :  41-1- نآرق . - تسین زیاج  ّجح  رد  هجو  چـهیب  اهراک  هکنیا  زا  کی  چـیه  دوشیم : ینعم  نینچ  تئارق  هکنیا  اب  اریز  تسا 
ثفر دومرف : ار  تاملک  هکنیا  ینعم  مدیسرپ  رفعج ع  نب  یـسوم  ترـضح  مردارب  زا  هک . تسا  تیاور  قداص ع  ترـضح  دنزرف  رفعج  نب 

- ُهّللا ُهمَلعَی  ٍریَخ  نِم  اُولَعفَت  ام  َو  ادخب . یلب  ادخب  هن  تسا : هملک  هکنیا  نتفگ  لادج  تسا و  ترخافم  غورد و  قوسف  تسا و  یـسنج  لمع 
دناشوپیم ار  دـب  ياهراک  یلو  دـنکیم  راکـشآ  دـنادیم و  ادـخ  ار  امـش  بوخ  ياهراک  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ریخ  يهملک  رخف :  196

: نایبلا حور   44-1- نآرق . - دوشن علطم  نآ  رب  هک  دناشوپیم  زین  راکهانگ  صخش  زا  دشاب  نکمم  رگا  دربیمن و  ار  اهنآ  مسا  هک  يروجب 
هس زا  يریگولج  یهن و  لابند  رد  اهیکین و  رب  دنوادخ  شاداپ  باوث و  زا  تسا  هیانک  ُهّللا » ُهمَلعَی   » رگا ینعمب  تسا و  هّیطرش  ام »  » يهملک

. دهدیم کین  شاداپ  امـشب  ادخ  دینکب  بوخ  راک  رگا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  ادـخ و  تعاطا  اهیبوخ و  يهیلک  رب  تسا  هدرک  قیوشت  هانگ 
ام دنتفگیم  دنتفریم و  ّجحب  هشوت  دازیب و  هک  تسا  نمی  مدرم  زا  ياهّدع  يارب  هیآ  دناهتـشون : نیرّـسفم   196 اوُدَّوََزت -  76-57- نآرق -

هحفص  ] 11-1- نآرق . - دنتفرگیم مدرم  زا  روزب  ای  دـندرکیم و  یئادـگ  ای  هار  رد  داد و  دـهاوخ  هشوت  ار  ام  وا  میئادـخ  يهناخ  نایجاح 
هتفگ رمع  هّللا  دبع  امرخ . تسا و  تشخ  نان  تسا و  قیوس  تسا و  کشک  ّجح  يهشوت  دناهتفگ : نارگید  ریبج و  نب  دیعـس  يربط : [ 338
يزیچ هک  دوـب  هاـگ  دـنتفریم و  رگید  يهشوـت  یپ  دـنتخادنایم و  دنتـشاد  هشوـت  هچنآ  دـندشیم  مرحم  نوـچ  هـک  دـندوب  یمدرم  تـسا :

ّجح رفـس  رکذ  نوچ  يادخ  دنتفگ : تراشا  لها  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دش . لزان  اهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  دنداتفایم  جـنرب  دـنتفاییمن و 
هک يرفـس  يارب  یئآ  زاب  يورب و  هام  ود  کیب  هک  یتخاـس  يداز  هار  هکنیا  يارب  رگا  هک  تفگ : دروآ  داـی  تماـیق  رفـس  ار  ناـفّلکم  درک 

دوب يرابکبـس  هار  نآ  داز  دوب و  يراـبنارگ  هار  هکنیا  داز  دـیاب . داز  ار  نآ  هک  «« 119» يرحا یلوا و   » یئاین زاب  ینامب و  اـج  نآـب  يورب و 
دشاب و رتش  تشپ  رب  راب  اجنیا  هکنیا  يارب  دشاب  هب  ار  وت  یشاب  رترابکبـس  هچ  ره  اجنآ  دوب و  رتناسآ  ترفـس  یـشاب  رترابنارگ  هچ  ره  اجنیا 

زاس يداز  يوقت  زا  دوبن  تداز  دوبن و  تاهلحار  رگا  اجنیا  یـشاب . هلحار  دوخ  ار  داز  اجنآ  دوب و  هلحار  رب  داز  اجنیا  وت  ندرگ  رب  راب  اجنآ 
هلحار و سفن  ياوه  زا  يزاس و  يداز  لّکوت  زا  هک  یناوت  چیه  رگا  نک و  تعانق  یلعفب  دوبن  یلحر  رگا  زاس  « 120» هلحار دوخ  ياپ  زا  و 
هچ ره  يدیرب . هار  هک  راگنا  یـشاب  هدرک  تسپ  ار  وا  نوچ  يرآ ، رد  سفن  ياوه  تشپب  رهق  ياپ  یهن و  رابطـصا  ندرگ  رب  لّکوت  داز  نآ 
دنک یتسـس  نوچ  دنـشاب و  رتنمیا  ناشیا  دشاب  رتیوق  وا  هچ  ره  هک  جاح  يهلحار  سکعب  يرپس  رتهب  ّقح  هار  وت  دـشاب  رتفیعـض  تاهلحار 

تعانق یلعفب  دوبن  یلحر  رگا  زاس  : رعش وت  يهلحار  توق  رد  وت  رطخ  دشاب و  هلحار  فعض  رد  ناشیا  رطخ  دنوش . فئاخ  دنسرتب و  ناشیا 
ياوه تشپب  رهق  ياپ  یهن و  رابطـصا  ندرگ  رب  لّکوت  داز  نآ  هلحار و  سفن  ياوه  زا  يزاس و  يداز  لّکوت  زا  هک  یناوت  چـیه  رگا  نک و 

يهلحار سکعب  يرپس  رتهب  ّقح  هار  وت  دشاب  رتفیعض  تاهلحار  هچ  ره  يدیرب . هار  هک  راگنا  یشاب  هدرک  تسپ  ار  وا  نوچ  يرآ ، رد  سفن 
دشاب هلحار  فعض  رد  ناشیا  رطخ  دنوش . فئاخ  دنسرتب و  ناشیا  دنک  یتسس  نوچ  دنشاب و  رتنمیا  ناشیا  دشاب  رتیوق  وا  هچ  ره  هک  جاح 
یتسین زا  رتهب  اجک   || يزاس  هار  هکنیا  داز  یتسین  زا  سپ   678-676- یقرواپ -264-262- یقرواپ : - رعش وت  يهلحار  توق  رد  وت  رطخ  و 

وا اب  هک  یباییمن  ار  ینمـشد  رگا  تسا ، ّجـح  يهیاپ  زا  شیب  داـهج  يهیاـپ  يزاـمن  مه  یـشاب  یجاـح  مه  ینک  نینچ  نوچ  يداز ! تسه 
يوش و دوخ  يهتشک  ات  تسین  یـسک  رتنمـشد  وت  زا  ار  وت  هک  داهتجا  داهج  نآ  رد  نک و  يداهج  دوخ  اب  يوش  وا  يهتـشک  ات  ینک  داهج 
 || هگنآ تسا و  نتشک  رد  وت  حالص  نادیهش . يهجرد  یلوتقمب  یبای و  نادهاجم  هحفص 339 ] يهجرد [  یلتاقب  یشاب  وت  لوتقم  لتاق و 

شیوخ زا  ددرگ  يرب  يداد  ددرگ و  هریخ  شنطاب  رد  هک   || هگ  ره  عمش ، يهناورپ  هک  ینیب  هن  يداسف  ردنا  رمضم  هکنیا ، تسا  یحالص 
نادرم تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   196 يوقَّتلا - ِداّزلا  َریَخ  َّنِإَف   76-74- تمرف »- يدامر نوچ  نتشیوخ  یـشیوخ  دنک   || يوعد  قدص  رب  و 

ادـخ يهناخ  ّجـحب  اهلاس  زا  یلاس  دـیوگ : كرابم  هّللا  دـبع  دندیـسر . نید  هارب  مه ، يدـندرک  داز  يوقت  مه  ایند  هار  رد  هک  دـندوب  ناـنآ 
هلاس تشه  ای  هلاس  تفه  هک  مدرب  نانچ  نامگ  دمایب  هک  مدید  ار  یکدوک  نابایب  يهرانک  زا  متفریم : لّکوت  رب  مدـش  عطقنم  هار  رد  متفریم 
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يرای هن  ياهلحار و  هن  يداز  هن  وا  اب  هتفرگ  تسدـب  نارزیخ  یبیـضق  هدرک  اپ  رد  نیلعن  هتـسب  رـس  رد  يرازا  هدیـشوپ  هاتوک  ياهماج  تسا 
. هّللا  33-1- نآرق : - تفگ یئاـیم ! اـجک  زا  یبص  يا  متفگ : ار  وا  يراوخنوخ ! نیدـب  ياهیداـب  يدرخ  نیدـب  یکدوک  هّللا  ناحبـس  متفگ :
ياوقت و يداز  : » تفگ تسه ! اـجک  تداز  متفگ : ادـخ  ياـضر  تفگ : یئوـجیم ! هچ  متفگ : « 122» هّللا یلا  تفگ : يوریم ! اـجکب  متفگ :
ار وا  مدیـسر  ماقم  نکر و  نایمب  ات  ار  وا  مدـیدن  رگید  تسا و  یـسک  هچ  كدوک  هکنیا  اـت  هک  مداـتفا  وا  يادوس  رد  «« 3» يالجر یتلحار 

كدوک هکنیا  متفگ : نم  دادیم . باوج  وا  دندیسرپیم و  ماکحا  لئاسم و  مارح و  لالح و  زا  ار  وا  هدش و  عمج  وا  رب  قیالخ  هداتـسیا  مدید 
اجک تداز  متفگ : ادـخ  ياضر  تفگ : یئوجیم ! هچ  متفگ : نیـسحلا ع.2 » نبإ - یلع  تسا  نیدباعلا  نیز  هکنیا  ینادیمن ! دنتفگ  تسیک !

ات ار  وا  مدـیدن  رگید  تسا و  یـسک  هچ  كدوک  هکنیا  ات  هک  مداتفا  وا  يادوس  رد  «« 123» يـالجر یتلحار  ياوقت و  يداز  : » تفگ تسه !
باوج وا  دندیسرپیم و  ماکحا  لئاسم و  مارح و  لالح و  زا  ار  وا  هدش و  عمج  وا  رب  قیالخ  هداتسیا  مدید  ار  وا  مدیـسر  ماقم  نکر و  نایمب 

- یقرواپ -55-53- یقرواپ . - نیـسحلا ع نبإ - یلع  تسا  نیدباعلا  نیز  هکنیا  ینادیمن ! دـنتفگ  تسیک ! كدوک  هکنیا  متفگ : نم  دادـیم .
 - دـیتسه دـنمدرخ  لقاع و  امـش  نوچ  هک : هکنیا  هب  تسا  هراشا  ِبابلَألا » ِیلوُأ   » يهملک رخف :  196 ِبابلَألا - ِیلوُأ  اـی  ِنوُقَّتا  َو   158-156

دیهد و ماجنا  ار  اهروتـسد  هکنیا  هک  تسا  امـش  يربنامرف  يوقت و  بجوم  امـش  لقع  درخ و  هحفص 340 ]  ] 76-56- نآرق -35-1- نآرق
يهّوق لامعا  زا  یهن  َثَفَر » الَف  : » هیآ هکنیا  رد  هّیمهو و  هّیبضغ و  هّیناوهـش و  تسا : هّوق  هس  ناسنا  رد  نایبلا : حور  دینکن . راذـگورف  يزیچ 

هک تسا  همهاو  يهّوق  ندرب  راـکب  زا  یهن  َلادِـج » ـال   » تشز و ياـهراک  تسا و  هّیبضغ  يهّوق  لاـمعا  زا  یهن  َقوُُسف » ـال   » تسا و هّیوهش 
گنج یگدنز و  ياهراک  رد  ثحب  ای  وا و  تافص  ادخ و  تاذ  رد  ثحب  لیبق  زا  یملع  ياهوگتفگ  ثحب و  رب  دنکیم  کیرحت  ار  ناسنا 
يورین زا  دینک و  هشیپ  ار  لامعا  هکنیا  زا  يراگزیهرپ  تفگ  درک و  یهن  دوشیم  دیلوت  اهراک  هکنیا  زا  يدب  نوچ  سپ  مدرم . اب  لادـج  و 
هدومرف نینچ  ّجح  رد  لادـج  زا  يریگولج  يارب  يدعـس   233-221- نآرق -164-151- نآرق -109-95- نآرق . - دـیریگب ماهلا  دوخ  درخ 

راخ هراچیب   || کنآ  يارب  زا  تسا  رتش  یتسین  وت  یجاح  دردیم  رازآ  هب  قلخ  نیتسوپ  وک   || ار  يازگمدرم  یجاـح  يوگب  نم  زا  تسا :
تسا و هناخ  گنهآ  ماوع  ّجـح  تسا : هدرک  لقن  نیّدـلا  مجن  تالیوأت  زا  نایبلا  حور  رد  هچنآ  حیـضوت  هصالخ و  دربیم  راب  دروخیم و 

ٌبِهاذ یِّنِإ  : » تفگ هک  تسا  هتفگ  لیلخ  میهاربا  زا  لقن  نآرق  هکنانچ  تسا  وا  ياهتمعن  يهدـهاشم  هناخ و  بحاص  تراـیز  ّصاوخ  ّجـح 
ّودع مّهنا   » تفگ هک  میهاربا  زا  تسا  هدش  لقن  نآرق  رد  هکنانچ  تسا  زیچ  همه  زا  ندنادرگ  ور  ّصاوخ  ّجح  و  « 124 «» ِنیِدهَیَس یِّبَر  یلِإ 

يهناخب یئامنهار  لیلخ  نأش  ماقم و  تقیقح  رد  دوب و  نآ  سـسؤم  لـیلخ  هک  يونعم  ّجـح  شور  تسا  هکنیا  « 125 «» نیملاعلا ّبر  ّالا  یل 
رد میهاربا  تسا . دایز  توافت  لاح  ات  ماقم  زا  یلو  تسا . ادخ  زا  شـشخب  تبهوم و  هک  دوب  لاح  دّمحم  ادـخ  لوسر  يارب  یلو  دوب  ادـخ 

ُمترِـصحُأ نِإَف   » هب دش  بطاخم  دشن  تبهوم  لومـشم  نوچ  و  ِنیِدهَیَـس » یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفگ دـش و  فّقوتم  یتسود  ّتلخ و  ماقم 
دودحم روصحم و  تبهومب  لوصو  ّجح و  مامتا  زا  دش و  فّقوتم  یتسود  تلخ و  لزنم  ماقم و  رد  هکنآ  زا  سپ  و  ِيدَهلا » َنِم  َرَسیَتسا  اَمَف 

دوب ادخ  يهناخب  یئامنهار  لیلخ  نأش  ماقم و  تقیقح  رد  دوب و  نآ  سـسؤم  لیلخ  هک  يونعم  ّجح  شور  تسا  هکنیاو  يده  وا  يارب  دش 
ّتلخ ماقم  رد  میهاربا  تسا . دایز  توافت  لاح  ات  ماقم  زا  یلو  تسا . ادخ  زا  ششخب  تبهوم و  هک  دوب  لاح  دّمحم  ادخ  لوسر  يارب  یلو 

َرَـسیَتسا اَمَف  ُمترِـصحُأ  نِإَف   » هب دش  بطاخم  دشن  تبهوم  لومـشم  نوچ  و  ِنیِدهَیَـس » یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفگ دش و  فّقوتم  یتسود  و 
يارب دش  دودحم  روصحم و  تبهومب  لوصو  ّجح و  مامتا  زا  دـش و  فّقوتم  یتسود  تلخ و  لزنم  ماقم و  رد  هکنآ  زا  سپ  و  ِيدَـهلا » َنِم 
نّیعم ینا  هحفـص 341 ]  ] 788-738- نآرق -697-654- نآرق -351-349- یقرواپ -203-201- یقرواپ -200-157- نآرق  - يدـه و وا 
َّجَحلا اوُِّمتَأ   » هب دش  بطاخم  دش و  تبهوم  ياراد  دشن و  فّقوتم  روصحم و  دّمحم  یلو  دش  هتفگ  وا  يارب  ٍمیِظَع » ٍحبِِذب  ُهانیَدَـف   » هک دـش ،

سپ تشادنرب  تسد  تخیوایب و  نآب  ار  دوخ  دش  کیدزن  ّقحب  هکنآ  زا  سپ  دناسر و  ماجناب  ّیلَدَتَف » انَد  َُّمث   » هب ار  دوخ  ّجـح  و  َةَرمُعلا » َو 
تفگب وا  اب  اهینتفگ  یحوَأ » ام  ِهِدبَع  یلِإ  یحوَأَف   » دیسر اج  هکنیا  هب  بوبحم  بیبح و  نایم  هناتـسود  يوگتفگ  درک و  مامت  هرمع  نآ  زا 

َو ِیتَمِعن  مُکیَلَع  ُتمَمتَأ  َو  مُکَنیِد  مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا   » تفگ هک  دوب  شتافرع  فوقو  رد  درک  لصّتم  تسودـب  ار  وا  هک  تبهوم  نیرخآ  و 
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دیراد راگدایب  میهاربا  نامز  زا  امـش  هک  مسر  تداع و  هکنیا  تسا : هدـش  مـالعا  هیآ  لّوا  رد  اـم : نخـس  « 126 «» ًانیِد َمالسِإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر 
دّمحم ص تیبرت  نامرف و  رد  امـش  نونکا  دینک . دـیلقت  ار  دوخ  ناردـپ  بادآ  دـیهاوخب  هک  تداع  هن  دـشاب  هتـشاد  تدابع  تروص  دـیاب 

نخـس . دشاب ربمغیپ  یئامنهار  اب  ادخ  تدابع  دصقب  ناتاهراک  یتسیاب  دنکیم  يربهر  ّتیمدآ  لماکت  ادخ و  فرطب  ار  امـش  وا  هک  دیتسه 
تداع هن  دشاب  هتشاد  تدابع  تروص  دیاب  دیراد  راگدایب  میهاربا  نامز  زا  امـش  هک  مسر  تداع و  هکنیا  تسا : هدش  مالعا  هیآ  لّوا  رد  ام :
لماکت ادخ و  فرطب  ار  امـش  وا  هک  دیتسه  دّـمحم ص  تیبرت  نامرف و  رد  امـش  نونکا  دـینک . دـیلقت  ار  دوخ  ناردـپ  بادآ  دـیهاوخب  هک 

-200- نآرق -176-143- نآرق -54-24- نآرق . - دشاب ربمغیپ  یئامنهار  اب  ادخ  تدابع  دصقب  ناتاهراک  یتسیاب  دـنکیم  يربهر  ّتیمدآ 
تشاذگن و یقاب  ار  میدق  تاداع  نآ  مامت  هک  دوب  مالعا  نیمه  يهطـساوب   663-661- یقرواپ -660-552- نآرق -441-406- نآرق -224
یلقع و شور  دـنوش و  ضوع  دوخ  ناگتـشذگ  رد  دـیلقت  بّصعت و  نآ  زا  مدرم  اـت  درک  نّیعم  زور  تحلـصم  روـطب  ار  ّجـح  ياهروتـسد 
: میدرک لقن  حوتفلا  وبا  زا  هکیروطب  تسا  ناـیامن  بوخ  مدرم  راـتفر  زا  بلطم  هکنیا  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  گرزب  ياوشیپ  زا  ّتیعبت 
ار شینابرق  دیـشارت و  رـس  دوخ  ترـضح  نآ  هملـس  ّما  یئامنهار  زا  سپ  ات  دـندشن  میلـست  ربمغیپ  نامرفب  مدرم  هیبیدـح  حلـص  زا  سپ  هک 

دنرادرب تسد  دوخ  یمیدق  تاداع  زا  دنتـساوخیمن  مدرم  هک  دنامهفیم  دوخ  هکنیا  دندرک و  يوریپ  دـندمآ و  دوخب  مدرم  هاگنآ  تشک 
زا یتسیاب  هک  تسا  هدش  راعـشا  هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دنک  ءارجا  ار  اهنآ  يهتـشذگ  شور  یتسیاب  مالـسا  دندرکیم  نامگ  و 

نیئآ دوب و  نامرفب  رـس  دیاب  هک  تسا  هدـش  نّیعم  لّوا  مّود : تیآ  رد  تسا . تخـس  دـنوادخ  باقع  هن  رگ  دـینک و  زیهرپ  ربمغیپ  تفلاخم 
تـسا مزال  ناسنا  لماکت  ّتیمدآ و  يارب  هچنآ  هک  تسا  هدـش  يروآدای  رخآ  رد  داد و  ماجنا  نّیعم  بادآ  اـب  نّیعم و  تقو  رد  ار  یمیدـق 

همه هک  رفـس  نآ  رد  امـش  شیاسآ  يهلیـسو  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  اوُدَّوََزت »  » يهلمجب تهج  نیمهب  تسا و  هحفـص 342 ] يراکزیهرپ [ 
مدرمب ِبابلَألا » ِیلوُأ  اـی   » تاـملکب دـشاب و  نآـب  نورقم  امـش  لـمع  زرط  شور و  رمع  رخآ  اـت  دـیاب  هک  تسا  يوقت  دـنوریم  نآ  يوسب 

هک دیهدب  صیخـشت  دینک و  رکف  دیراد  درخ  لقع و  امـش  هک  رخآ  ات  لّوا  زا  بلاطم  مامت  تیبثت  يارب  تسا  هدش  متخ  هیآ  هدش و  باطخ 
تسا و هدـش  ضوع  تحلـصم  تبـسانمب  یـضعب  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  یقاب  دوخ  لاـحب  همیدـق  موسر  قبط  تاروتـسد  هکنیا  زا  یـضعب 

242-219- نآرق -42-29- نآرق . - يدبا لامکب  لوصو  یعامتجا و  یناسفن و  یگدنز  رظن  زا  تسا  امش  حالصا  يارب  یگمه 

ات 203] تایآ 198  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمتنُک نِإ  َو  مُکادَه  امَک  ُهوُرُکذا  َو  ِمارَحلا  ِرَعـشَملا  َدنِع  َهّللا  اوُرُکذاَف  ٍتافَرَع  نِم  ُمتـضَفَأ  اذِإَف  مُکِّبَر  نِم  ًالـضَف  اوُغَتبَت  نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسَیل 
اوُرُکذاَف مُکَکِسانَم  ُمتیَضَق  اذِإَف  [ 199  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُرِفغَتسا  َو  ُساّنلا  َضافَأ  ُثیَح  نِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  [ 198  ] َنیِّلاّضلا َنَِمل  ِِهلبَق  نِم 

انَّبَر ُلوُقَی  نَم  مُهنِم  َو  [ 200  ] ٍقالَخ نِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اینُّدـلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  نَم  ِساّنلا  َنِمَف  ًارکِذ  َّدَـشَأ  َوأ  مُکَءابآ  مُکِرکِذَـک  َهّللا 
-1- نآرق [ - 202  ] ِباسِحلا ُعیِرَس  ُهّللا  َو  اُوبَسَک  اّمِم  ٌبیِـصَن  مَُهل  َِکئلوُأ  [ 201  ] ِراّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اینُّدلا  ِیف  اِنتآ 

مُکَّنَأ اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  یقَّتا  ِنَِمل  ِهیَلَع  َمثِإ  الَف  َرَّخَأـَت  نَم  َو  ِهیَلَع  َمثِإ  ـالَف  ِنیَموَی  ِیف  َلَّجَعَت  نَمَف  ٍتادوُدـعَم  ٍماـّیَأ  ِیف  َهّللا  اوُرُکذا  َو   721
هـضافا ردـصم  زا  اوُضِیفَأ » . » میقتـسم هار  زا  فارحنا  هاـنگ و  ٌحاـنُج » : » تاـغل ینعم  هحفـص 343 ]  ] 223-1- نآرق [ - 203  ] َنوُرَـشُحت ِهَیلِإ 

تسا ینیمزرس  مسا  ٍتافَرَع » . » ندرک زیررـس  يهزادناب  فرظ  ندرک  بآ  رپ  ندرک و  یلاخ  ار  بآ  نتخیر و  کشا  ندش و  قّرفتم  ینعمب 
. تسا هدـش  لامعتـسا  عـمج  تروـصب  هک  تسا  درفم  هملک  هکنیا  تسا  هّکم  زا  لـیم  هدزاود  يهلـصافب  تـسا و  ّجاـح  فـّقوت  ّلـحم  هـک 
« قالخ . » يرادهگن ینعمب  هیاقو  ردـصم  زا  انق » . » هّکم تافرع و  نیب  ینید  بادآ  ماجنا  لحم  تخرد و  زا  هدافتـسا  لباق  يهیاس  ِرَعـشَملا » »

دندوب دقتعم  بارعا  ياهّدـع  عمجم  لوزن : تهج   367-356- نآرق -199-188- نآرق -69-58- نآرق -22-13- نآرق . - دایز دوس  هرهب و 
ياهّدع ّجح  ماّیا  رد  هک  دناهدرک  لقن  زین  دندیشکیم و  راک  زا  تسد  ماّیا  هکنیا  رد  دنوش . بسک  تراجت و  لوغشم  دیابن  ّجح  ماّیا  رد  هک 

يریگولج يارب  هیآ  هکنیا  تسین . ّجح  زا  ياهرهب  اهنآ  يارب  دـنتفگیم : مدرم  دـندرکیم و  راک  ّجاح  يارب  هک  دـندوب  راد  هیارک  رودزم و 
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ياهرهب دوخ  راگدرورپ  شـشخب  زا  هک  دـینک  يراک  ّجـح  ماگنهب  رگا  دیـشابن  راکهانگ  یلو   197 همجرت : تسا . هدـیقع  رکف و  هـکنیا  زا 
دایب وا  تیاده  تمعن  زا  دینک و  ادخ  دای  مارحلا  رعشم  رد  دیدش  هناور  تافرع  زا  نوچ  سپ  دیهد ] ماجنا  ار  نآ  ياهروتسد  هکنیا  اب   ] دیرب

زا یمدرم  عمجم : لوزن : نأـش  هحفـص 344 ] تسا [ .] هدومن  امـشب  یتخبـشوخ  یگدنز و  هار  نونکا  و   ] دـیدوب هارمگ  هنوگچ  هک  دـیروآ 
میور و تافرعب  مدرم  اـب  هک  تسین  اور  نید و  رد  رادـیاپ  تخـس و  ینعی  میم ] نوکـس  ءاـح و  مضب  . ] میتسه سمح  اـم  دـنتفگیم  شیرق 

ناز 198 و  همجرت : تسا . اهنآ  یئامنهار  يارب  تیآ 198  میوش  مدـقمه  نارگید  اب  هک  تسا  رتالاب  ام  نأش  مینک و  یلاخ  ار  ادـخ  يهناخ 
دیهاوخ ادخ  زا  شزرمآ  و  دینکن ] ناناملـسم  زا  یئادج  يرترب و  يوعد  و   ] دیوش هناور  زین  امـش  دنوشیم  هناور  مدرم  هک  اجک  ره  زا  سپ 

رخافم زا  دـندشیم و  عمج  رگیدـکی  رود  ّجـح  مامتا  زا  سپ  تشاد  مسر  برع  يربط : لوزن : نأش  نابرهم . تسا و  هدنـشخب  وا  انامه  هک 
ار مدرم  ریـشمش  اب  نم  ردپ  تفگیم : يرگید  دادیم . اذغ  مدرمب  نم  ردپ  تفگیم : یکی  هکنیا  لثم  دندرکیم  دای  دوخ  دادجا  ناردـپ و 

لزان تارخافم  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  تیآ 199  دنکب . ار  هلیبق  نالف  مدرم  یناشیپ  ياهوم  يهمه  نم  ردپ  تفگیم : يرگید  نآ  دزیم .
هن  ] دینک رتشیب  ادخ  دای  هکلب  دیـشابیم  دوخ  ناردپ  دایب  هکنانچ  دیـشاب  ادخ  دایب  دیدش  غراف  ّجح  نیئآ  راک و  زا  نوچ   199 همجرت : دش .
هک دناهدرک  تیاور  ي : لوزن : نأش  دشابن  يزیچ  رگید  ناهجب  ار  نانآ  هک  نک  دنمهرهب  ار  ام  یگدنزب  دـنیوگ : هک  نامدرم  یـضعب  نوچ ]

- یقرواپ «. - 127 «» نیحلاص یلا  نیحلاص  اـنّدر  رفّظلا و  انّودـع  یلع  اـنطعا  رطملا و  انقـسا  مهّللا  : » تفگیم درکیم و  فاوط  هنهرب  برع 
تـسا هتفگ  دـهاجم  دـندرکیم و  ّجـح  تدابع و  ایند  ياـههرهب  روظنمب  ّطـقف  هک  دـندوب  یمدرم  تفگ  هداـتق  هحفـص 345 ]  ] 146-144

تیآ 199 رخآ  يهلمج  دندرکیمن . اعد  دوخ  ترخآ  يارب  نک و  هریچ  نمـشد  رب  ار  ام  هدـب و  يزور  امب  دـنتفگیم : هک  دـندوب  ياهّدـع 
یکین زین  ترخآب  نک و  ام  يهرهب  ایند  یکین  اراگدرورپ  دنیوگ : مدرم  زا  ياهتسد  همجرت 200 و  دنکیم  خیبوت  فیصوت و  ار  مدرم  هکنیا 

دنچ یئاهزورب  سپ   202 دسرب . مدرم  راک  رامـشب  دوز  ادـخ  هک  دوب  ناشراک  زا  هرهب ، ار  ناشیا   201 رادب . نامهاگن  خزود  رازآ  هدـب و ز 
دنام یسک  رگا  تسا و  هدرکن  هانگ  هّکمب ] ینم  زا   ] دش هناور  دوز  درک و  باتش  اهزور  نآ  رد  یسک  رگا  دیرب و  وا  مان  دیـشاب و  ادخ  دایب 

دیـسرتب و ادخ  رازآ  زا  سپ  تسا . هدرک  راتفر  روتـسدب  تسا و  هدوب  راگزیهرپ  هک  سک  نآ  هّتبلا  تسا  هدرکن  هانگ  زین  دش  هناور  رترید  و 
رمع هّللا  دـبعب  یملـس  يهماما  وبا  يربط :  12897 اوُغَتبَت - نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َس  نیرّـسفم : نخـس  دننک . مهارف  وا  يوسب  ار  امـش  هک  دـینادب 
رگم امش  تفگ : رمع  هّللا  دبع  هن ! ای  میتسه  اهیجاح  يهرامش  رد  مه  ام  ایآ  ّجح ، يارب  تسا  رفاسم  لقن  لمح و  يربراب و  ام  لغـش  تفگ :

يدرم تفگ : وا  میهدیم  ماجنا  مه  ام  ارچ  داد  باوج  دیـشارتیمن ! رـس  دینکیمن و  هرمج  یمر  دـیوریمن و  تافرعب  دـینکیمن و  فاوط 
دومرف هاگنآ  دش  لزان  هیآ  هکنیا  ات  دهدب  ار  وا  باوج  هچ  تسنادن  ربمغیپ  درک  ترضح  نآ  زا  ار  وت  شسرپ  نیمه  دمآ و  ربمغیپ  تمدخ 

« راجملا وذ   » و ظاکع »  » مانب تشاد  رازاـب  ود  برع  ّتیلهاـج  نارود  رد  تسا : هدرک  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  يربط  مه  و  «« 128» جاّجح متنا  »
يربط مه  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  ات  دندرک  كرت  ار  اهرازاب  تسا  هدوب  ّتیلهاج  نارود  مسر  هکنیا  تبسانمب  دندش  ناملـسم  هکنآ  زا  سپ 
دندـش ناملـسم  هکنآ  زا  سپ  راـجملا » وذ   » و ظاـکع »  » ماـنب تشاد  رازاـب  ود  برع  ّتیلهاـج  نارود  رد  تسا : هدرک  لـقن  ساـّبع  نـبإ  زا 

اذِإَف  525-523- یقرواپ -39-1- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دـندرک  كرت  ار  اهرازاب  تسا  هدوب  ّتیلهاج  نارود  مسر  هکنیا  تبـسانمب 
: يرشخمز هحفص 346 ]  ] 57-46- نآرق -31-1- نآرق . - دیاهدمآ هک  اج  نآب  دیتشگرب  ینعی  ُمتـضَفَأ » : » يربط  197 ٍتافَرَع - نِم  ُمتضَفَأ 

مسوم رد  تفگ : هحور » هّللا  سّدق   » انیس یلع  وب  گرزب  ریپ  تسا : هتـشون   20-9- نآرق . - دیدرک چوک  محازت  یهوبنا و  اب  ینعی  ُمتضَفَأ » »
رگم متفگ : هک  مدشرب  نادنچ  مداهن  هوکب  يور  متـشگرب و  دندربیمن  شیپ  زا  يراک  تافرع  ردـنا  هک  مدـید  ار  نامدرم  مدوب و  هداتـسیا 
مدید ناناوج  همه  دوب  هوک  رس  ارحص  کنانچ  مدید  اجنآ  رب  دوخ  ملاع  مدش  هوک  نآ  رـس  رب  نوچ  اتفگ  تسا ! هدیـسر  اجنیا  سک  زگره 

ار تروص  باتفآ  يدوبن و  ناشیهاگآ  يدـندینابنجب  ناشرگا  هک  دـندوب  ّقح  بقارم  ناـنچ  هدـمآ و  ورف  « 129» ناشتفس ات  ناشرـس  يوم 
يدوبن و ناشیهاگآ  يدندینابنجب  ناشرگا  هک  دندوب  ّقح  بقارم  نانچ  هدمآ و  ورف  . ناشیا تفرعم  باتفآ  عاعش  زا  دوب  هدنامن  عاعش  چیه 

يا هک  گرزب  ریپ  زا  درک  لاؤـس  یـسک   381-379- یقرواپ . - ناشیا تفرعم  باتفآ  عاعـش  زا  دوب  هدـنامن  عاعـش  چـیه  ار  تروص  باتفآ 
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یـسک ره  هن  دـنیب و  ار  ناـشیا  یمـشچ  ره  هن  ناشيدـنرآ  دورف  ناشيدـندیدب  رگا  تفگ : دـنیب ! ار  ناـشیا  دوش  هوک  نآ  رب  هک  ره  خـیش 
دیسر اج  نآب  نوچ  تخومآ و  ّجح  بادآ  مدآب  لیئربج  - 1 تسا : هتشون  تهج  هد  تافرعب  نیمز  نآ  يراذگمان  يارب  رخف : دسر . ناشیاب 
نوریب تشهب  زا  هکنآ  زا  سپ  اّوح  مدآ و  تسا 3 - هدوب  لیلخ  میهاربا  اب  وگتفگ  هکنیا  متخانش 2 - تفرع »  » دادباوج مدآ  یتخانش ! تفگ 

واب هک  تسا  یفیاظو  ماجنا  ياج  هک  تخانـش  دید و  ار  اجنآ  میهاربا  دنتخانـش 4 - دندید و  ار  رگیدکی  اجنآ  دنداتفا  رود  مه  زا  دندش و 
هکنیا زا  مه  رگید  تهج  راهچ  دـننکیم و  هانگب  فارتعا  اـهیجاح  اـجنآ  رد  دنـسانشیم 6 - ار  رگدکی  اجنآ  رد  اهیجاح  دندوب 5 - هتفگ 

نوچ تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  رد  اریز  تسا  بجاو  تافرعب  فوقو  نایبلا : حور   197 ِمارَحلا - ِرَعـشَملا  َدنِع  َهّللا  اوُرُکذاَف  تسا  تابجوم  روج 
چوک اجنآ  زا  دعب  ات  دنور  تافرعب  دنـشاب  فّظوم  هک  تسا  هکنیا  مزلتـسم  هلمج  هکنیا  دینک و  ادخ  دای  رـشعم  رد  دیدرک  چوک  تافرع  زا 

د و هحفـص 347 ] هفلدزم [  رد  ار  بش  ربمغیپ ص  تسا  هدرک  تیاور  ع ]  ] یلع زا  عفار  یبا  نب  هّللا  دـبع  يربط :  603-559- نآرق . - دننک
فقوم اجنیا  دومرف : درک و  راوس  دوخ  رـس  تشپ  ار  سابع  نب  لضف  دومرف و  فّقوت  « 130» حزق هوک  رد  دومرف و  تکرح  دش  حبص  نوچ 

راوس دوخ  رس  تشپ  ار  سابع  نب  لضف  دومرف و  فّقوت  . تسا ّجح  بجاو  لامعا  زا  یکی  نآ  رد  فّقوت  هک  تسا  مارحلا  رعشم  ینعی  تسا 
52-50- یقرواـپ . - تسا ّجـح  بـجاو  لاـمعا  زا  یکی  نآ  رد  فـّقوت  هـک  تـسا  مارحلا  رعـشم  ینعی  تـسا  فـقوم  اـجنیا  دوـمرف : درک و 

مارحلا رعـشمب  دیـسر  ات  دش  راوس  شرتش  رب  دـناوخ و  حبـص  زامن  هفلدزم  رد  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  تاحفن  رد  يدـنواهن 
هک  » تسا هدـش  رما  هیآ  رد  نوچ  تسا  بجاو  مارحلا  رعـشم  رد  فقوت  عمجم : دـش . نشور  اوه  ات  دوب  فّقوتم  دـش و  رکذ  اعد و  لوغـشم 
دنچ اورکذا »  » يهـلمج رارکت  يارب  رخف   197 مُکادَـه - امَک  ُهوُرُکذا  َو  دـشاب . فّقوت  اب  یتسیاب  ندرک  رکذ  و  دـنوشب » رکذ  لوغـشم  اجنآ 
ُثیَح نِم  اوُـضِیفَأ  َُّمث   149-147- یقرواپ -27-1- نآرق « - 2 .» تقو همه  رد  تسه  رکذ  موزل  دـیکأت  نآ  يهجیتـن  هک  تسا  هتـشون  تـهج 

رخف و بجوم  دوخ  يارب  ار  تعاجـش  تریغ و  ینعمب  سمح  يهلئـسم  شیرق  يهلیبـق  تفگ  حـیجن  یبا  نبإ  يربـط :  198 ُساّنلا - َضافَأ 
رد هچنآ  دیاب  سپ  درادن  مارتحا  برع  رظن  رد  ام  نوچ  درادن و  ار  ام  ماقم  ردق و  سک  چیه  دـنتفگ : رگیدـکی  اب  دـندرک و  تسرد  يرترب 
جح ماگنه  تافرع  رد  فوقو  زا  لّوا  رظن  هکنیا  زا  دـننک . مارتحا  ار  ام  رتشیب  برع  ات  مینک  يراددوخ  مرح  رد  میهدیم  ماجنا  رگید  ياج 

و سمح »  » ام نوچ  تسین  ام  ّتیـصخش  ماقم و  بسانم  اّما  تسا  میهاربا  بادآ  ّجح و  مسارم  زا  لمع  هکنیا  دـنتفگ : دـندرک و  يراددوخ 
هحفص  ] 45-1- نآرق  - ام دالوا  زا  نوچ  دنتفگ  دندوب  هّکم  مرح و  زا  جراخ  رد  هدـش و  بعـشنم  اهنآ  زا  هک  لئابقب  دـعب  میتسه  مرح  لها 

دوخ يارب  رگید  ياهزیچ  نآ  زا  سپ  دـندش . اهنآ  شور  وریپ  هنانک  هعازخ و  يهلیبق  ود  دـینک . راتفر  ام  لثم  دـیاب  مه  امـش  دـیتسه  [ 348
کشک كاروخ  میزاسب و  کشک  میزاسب و  نغور  تسین  هتـسیاش  مارحا  ماگنه  رد  میتسه  سمح »  » هک ام  يارب  دنتفگ  دندرک و  تسرد 

اذغ نآ  زا  مرح  لخاد  رد  دـیابن  دـنروآیم  دوخ  يارب  اجنآ  زا  هک  یئاذـغ  دنتـسه  مرح  جراخ  رد  هک  ییاهنآ  دـنتفگ : زین  مینک و  تسرد 
دننک و فاوط  هنهرب  دنتشادن  سمح »  » سابل رگا  دشاب و  سمح »  » سابل رد  اهنآ  فاوط  لّوا  دیاب  دنوشب  هّکم  دراو  نوچ  دننک و  فرـصم 

هیآ هکنیا  داد . جاور  ار  وا  نید  داتـسرف و  ار  ص ]  ] دّمحم ادخ  هکنآ  ات  دندرکیم  راتفر  دندرک و  راداو  شور  هکنیا  رب  مه  ار  برع  يهّیقب 
ياهتعدـب و  سمح »  » نیئآ نآ  زا  سپ  تسا و  برع  يهّیقب  سان »  » زا دوصقم  دنتـشاد و  اهمـسر  نینچ  هک  شیرقب  باطخ  يارب  دـش  لزان 

راـقو و هنیکـس و  اـب  دـمایب  تاـفرع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دـیوگ : ساـّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دـش . خوسنم  شیرق 
بسا و نتخات  رد  هن  يراکوکین  ّرب و  هک  دینار  دیور و  یگتسهآ  نوکـسب و  هک  داب  امـش  رب  تفگ : ار  مدرم  دوب و  وا  فیدر  دیز  يهماسا 

هیلع هّللا  یّلص  لوسر  هک  ساّبع  هّللا  دبع  زا  درک  تیاور  حلاص  وبا  تفرب و  رتزیت  ای  دیودب  هک  مدیدن  مالـسلا  هیلع  لوسر  رتش  تسا و  رتش 
ورف باتفآ  دـیایب  اجنآ  زا  درادـب  فّقوم  اجنآ  درب و  تافرعب  ار  نامدرم  ات  دومرف  ار  وا  درک و  ّجاـح  ریما  هباحـص  يهلمج  زا  ار  یکی  هلآ  و 

سمح شیرق و  دمایب  نوچ  دتسیاب . فقومب  اجنآ  دیآ  مارحلا  رعشمب  اجنآ  زا  دیآرب  حبـص  نوچ  دشاب  اجنآ  بش  نآ  دیآ  هفلدزمب  هدش و 
ام تسام  ناردپ  ابآ و  هاگضیف  فقوم و  هکنیا  دنتفگ : دنداتسیاب و  اجنآ  دنارذگب  ار  ناشیا  ات  تساوخ  نوچ  هداتـسیا  اجنآ  دید  عمجب  ار 
ار ناشیا  دـنوادخ  هک  دـندوب  نانآ  ناشیا  و  دـندمآ . تافرعب  اـت  هعیبر  لـها  زا  دـنتفریم  وا  اـب  جاـح  تعاـمج  تفرب و  وا  میورن . اـجنیا  زا 
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باتفآ ات  دـندرک  فقوم  اجنآ  رعـشمب و  دـندمایب  اجنآ  زا  دـش  ورف  باتفآ  ات  دـندرک  فقوم  اجنآ  ُساّنلا » َضافَأ  ُثیَح  نِم   » هلوقب تساوخ 
هک مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  دنک  تیاور  دهاجم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   198 َهّللا - اوُرِفغَتسا  َو   1032-1002- نآرق . - دندمآ ینمب  دمآرب 
دبع نب  یلع  دـننکیم . رافغتـسا  ناشیا  يارب  نایجاح  وک  ار  نانآ  زرماـیب و  ار  ناـیجاح  ایادـخ  راـب  هحفـص 349 ]  ] 22-1- نآرق : - تفگ

مدروآرب و بآ  اجنآ  زا  دوب  یهاچ  مدیـسر  فقومب  نوچ  مدوب  مالـس  نب  مسقلا  ةدـیبع  وبا  « 132» لیدـع نم  اهلاس  زا  یلاس  تفگ  زیزعلا 
ارم رخب . ام  يارب  هرک  امرخ و  يردق  ورب  تفگ : هدیبع  وبا  مدیسر  نیمزأم »  » هب نوچ  مدرک  شومارف  اجنآ  هتشاد  هک  ياهقفن  مدرک و  لسغ 

متـسب نایم  رد  متفرگرب و  دوب  هداهن  اجنامه  مدوب  هدرک  شومارف  هسیک  نآ  هک  هاگیاجنآ  ات  مدمایب  مدرک  شومارف  اجنآ  هقفن  هک  دـمآ  دای 
زا شیپ  مدمایب و  لاحنآ و  زا  مدیسرتب  « 133» دوب ریزانخ  هدرق و  زا  رپ  يداو  يهمه  مدرک  هاگن  يداو  نآ  رد  مداهن  هلفاقب  يور  اـجنآ  زا  و 

. درک بّجعت  متفگب و  ریزانخ  هدرق و  ثیدح  متفگ و  وا  اب  هصق  يدوب ! اجک  تفگ  ارم  دندوب . دوخ  ياج  رب  ناشیا  مدیـسر و  هلفاقب  حـبص 
مدمایب و لاحنآ و  زا  مدیـسرتب  . دـناهدماین هدرک و  اهر  اجنآ  هک  تسا  مدآ  ینب  هانگ  نآ  تفگ : هن ، متفگ : دوب ! هچ  نآ  هک  یناد  تفگ  ارم 
متفگب و ریزانخ  هدرق و  ثیدـح  متفگ و  وا  اـب  هصق  يدوب ! اـجک  تفگ  ارم  دـندوب . دوخ  ياـج  رب  ناـشیا  مدیـسر و  هلفاـقب  حبـص  زا  شیپ 
-145- یقرواپ . - دـناهدماین هدرک و  اهر  اجنآ  هک  تسا  مدآ  ینب  هانگ  نآ  تفگ : هن ، متفگ : دوب ! هچ  نآ  هک  یناد  تفگ  ارم  درک . بّجعت 

رتش رب  ربمغیپ  هّکم  حـتف  زور  تسا : هدرک  لقن  لاـفق  ریـسفت  زا  رخف :  199 َهّللا - اوُرُکذاَف  مُکَکِسانَم  ُمتیَـضَق  اذِإَف   627-625- یقرواپ -147
سپ ناز  و  « 134» درک مالتـسا »  » ار نکر  تشاد  تسد  رد  هک  جـک  رـس  ياصع  اـب  درک و  فاوط  دوب  راوس  تشاد  ماـن  يوصق »  » هک دوخ 

ای تسا و  زیزع  ادـخ  دزن  هک  تسا  راوگرزب  راکوکین و  اـی  دناهتـسد  ود  رـشب  دارفا  مدرم  يا  دومرف  نآ  زا  سپ  تفگ  ادـخ  ياـنث  دـمح و 
درک دوبان  ار  شّحوت  نارود  يهنالهاج  ياهتریغ  تابّصعت و  دنوادخ  مدرم  يا  درادن . ادخ  هاگشیپ  رد  یشزرا  هک  تسا  تخبدب  راکدب و 

شزرمآ ادخ  زا  متفگ و  امش  يارب  ار  نانخـس  هکنیا  دومرف : و  یثنُأ » َو  ٍرَکَذ  نِم  مُکانقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  دعب 
يّدـس تسا : هدروآ  هحفـص 350 ]  ] 637-575- نآرق -245-243- یقرواپ -48-1- نآرق  - رخف مه  و  مـنکیم . تلئـسم  ار  امـش  دوـخ و 
تشاد رایـسب  لام  دوب و  گرزب  نم  ردپ  يهساک  کید و  ادنوادخ  تفگیم : دشیم و  دنلب  یبرع  ینم  رد  ّجح  ماجنا  زا  سپ  تسا : هتفگ 

وبا  199 ُلوـُقَی - نَم  ِساـّنلا  َنِمَف  دـش . لزاـن  اـهنآ  مسر  هکنیا  زا  يریگوـلج  يارب  هیآ  هکنیا  اـمرف  تیاـنع  مه  نمب  يداد  واـب  هچ  ره  سپ 
دننک یعـس  رگا  دوب و  ایند  يارب  دـننک  یلمع  رگا  دوب  ایند  ناشیا  تّمه  همه  هک  تسا  یناـسک  ّقح  رد  تفگ : هداـتق  تسا : هتـشون  حوتفلا 
ایندب یترخآ  ایند و  تاریخ  زا  هک  تلزنم  نود  دنـشاب و  تّمه  نود  نامدرم  ناشیا  دنهاوخ  ایند  يادـخ  زا  دـننک  اعد  رگا  دوب و  ایند  يارب 

رد هنسح »  » زا دوصقم  تسا  لقن  ع ]  ] یلع زا  عمجم :  200 ًۀَنَسَح - اینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  نَم  مُهنِم  َو   30-1- نآرق . - دنشاب هدرک  تعانق 
رد تسا و  قزر  تعسو  قلخ و  نسح  ایند  رد  هنسح »  » هک تسا  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  تشهب و  ترخآ  رد  تسا و  بوخ  رـسمه  ایند 

تسا و تیفاع  یناهج  ود  ي  هنـسح » : » تفگ هداتق  تسا : هتـشون  فشک   61-1- نآرق . - تسا تشهب  ّتیبوبحم و  ادـخ و  ناوضر  ترخآ 
ادخ زا  وت  دومرف : دید  لابیب  غرم  يهچب  نوچ  ار  رامیب  نآ  دـش و  يرامیب  تدایعب  هّللا  یّلـص  یفطـصم  هک  تسا  نآ  لیوأت  هکنیا  رب  لیلد 
ملاع نیمه  رد  منیب  وا  زا  رگید  ملاع  رد  یتسیاب  هچ  رهب  ایادـخ  متفگیم : هشیمه  هک  داد  باوج  وا  ياهدرک ! یئاعد  اـی  ياهتـساوخ  يزیچ 

ارچ يرادـن  ار  نآ  یئاناوت  تقاط و  هک  یهاوخیم  يزیچ  هنوگچ  وت  هّللا » ناحبـس   » دومرف ربمغیپ  مشاب  هدوسآ  اـجنآ  هک  دـسرب  نمب  رازآ 
افـش درک و  اعد  هنوگ  هکنیا  هب  وا  سپ  راّنلا » باذـع  انق  ۀنـسح و  ةرخآلا  یف  ۀنـسح و  اینّدـلا  یف  انتآ  اـّنبر  ّمهّللا  ! » يدرکن اـعد  روج  هکنیا 

تسا و تدابع  ملع و  دنهاوخیم  نانمؤم  هک  یناهج  هکنیا  ي  هنـسح »  » هک دناهتفگ  تسا : هتفگ  يراصنا  يهجاوخ  هتـشون : فشک  تفای .
تمدخ و قیفوت  یناهج  هکنیا  تسا  راصبا  تیؤر و  یناهج  نآ  تسا و  رارسا  دوهش  یناهج  هکنیا  تیؤر  تشهب و  یناهج  نآ  ي  هنـسح » »

ّتنس یناهج  هکنیا  تقرف . تقرح و  زا  صالخ  یناهج  نآ  تعاط و  رد  صالخا  یناهج  هکنیا  تلـصو  قیقحت  هحفص 351 ] یناهج [  نآ 
تّذـل یناهج  نآ  تعاط  توالح  یناهج  هکنیا  ناحیر  حور و  یناهج  نآ  نامیالا  تابث  یناهج  هکنیا  تیؤر  اقل و  یناهج  نآ  تعامج  و 

رـصب نیدب  هک  وا  تسا  رود  هار  درد  ات  لمع  زا  تفرعم و  ردنا  دیاب  درد  ار  یناهج  نآ  تعاط  رد  دـیاب  لمع  ار  یناهج  هکنیا  تدـهاشم ،
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يدرد لیلد  ار  وت  هار  يا  تسا . رون  يهقرغ  نایع  رحب  رد  درد  هکنیا  بحاص  تسا و  روصق  روح و  لمع  نآ  لصاح  تسا  روذـعم  درادـن 
هیآ هکنیا  لوزن  ببس  تفگ  ساّبع  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   201 اُوبَسَک - اّمِم  ٌبیِصَن  مَُهل  َِکئلوُأ  يدرف  تانـشآ  وت و  يدرف  ||  

منکب ّجح  وا  يارب  نم  رگا  دوب  هدرکن  يادخ  يهناخ  ّجح  تفرب و  ایند  زا  مردپ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  لوسر  دزن  يدرم  هک  دوب  نآ 
هک رتـیلوا  يادـخ  ماو  تفگ : يرآ ، تفگ  وا ! زا  دـشابن  اـجب  ینک  اـضق  وت  يدوـب  یماو  ار  تردـپ  رگا  درم  يا  تفگ : دوـشیم ! باـسح 

فیدر نم  يزور  دنک : تیاور  ساّبع  نب  لضف  داتـسرف . هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دشاب ! يدزم  چیه  ارم  سپ  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دنراذگب ،
دوش و روجنر  مسرت  مدنب  رد  ار  وا  رگا  نتـسشن و  دناوتن  هلحار  رب  مراد و  يریپ  ردام  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمایب و  يدرم  مدوب  ادخ  لوسر 

ّجـح وا  زا  ورب  تفگ : یلب . تفگ  ینک ! اضق  وا  زا  وت  هن  دـشاب  یماو  وا  رب  رگا   41-1- نآرق : - تفگ مالسلا  هیلع  لوسر  تسا  هدرکن  ّجح 
زا دوصقم  رخف : « 135 «» ةاش بلح  ردـق  یف  قلخلا  بساحی  هّللا  ّنا  . » تسا هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  عمجم :  202 ِباسِحلا - ُعیِرَس  ُهّللا  نکب .
زا دوصقم  رخف : . دـینیبیم ار  دوخ  لمع  شاداـپ  دـسریم و  ارف  امـش  باـسحب  یگدیـسر  تقو  يدوزب  هک  تسا  هکنیا  باـسح  رد  تعرس 

-29-1- نآرق . - دـینیبیم ار  دوخ  لمع  شاداپ  دـسریم و  ارف  امـش  باـسحب  یگدیـسر  تقو  يدوزب  هک  تسا  هکنیا  باـسح  رد  تعرس 
ماّیا اهنآ  يهمه  هک  تسا  هدرک  لقن  میدق  نیرّـسفم  زا  يربط :  202 ٍتادوُدعَم - ٍماّیَأ  ِیف  َهّللا  اوُرُکذا  َو  هحفص 352 ]  ] 124-122- یقرواپ

قیرشت ماّیا  ار  زور  هس  هکنیا  دشاب و  هجحیذ  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای و  ياهزور  هک  تسا  قیرشت  ماّیا  دوصقم  دنا  هتفگ  ار  تادودعم 
قیرـشت نوچ  دوش . کشخ  هک  دناهتـشاذگیم  باتفآ  هب  ار  اجنآ  ياهینابرق  تشوگ  اهبرع  زور  هس  نآ  رد  هک  هکنیا  تبـسانمب  دناهدیمان 

مداـیب بوخ  درک : تیاور  شرداـم  زا  مکح  نب  دوعـسم  -1-45 ي : نآرق . - ندـش کـشخ  يارب  باـتفآ  رد  تسا  يزیچ  ندرتسگ  ینعمب 
فقوت راـصنا  ربعم  راـنک  دوب و  ربمغیپ ص  دیفـس  رتسا  راوس  ینم  رد  ع ]  ] ّیلع هک  تسا  نم  مشچ  ولج  رد  نونکا  هکنیا  لـثم  تسا  هدـنام 

هک هدرک  تیاور  يرهز  و  نتـشاد . هزور  يارب  هن  ندیـشون  ندروخ و  تسا و  ادخ  رکذ  ماّیا  اهزور  هکنیا  مدرم  يا  دومرفیم : دوب و  هدرک 
تسا و ادـخ  رکذ  ماـّیا  اـهزور  هـکنیا  داد : زاوآ  ار  مدرم  وا  داتـسرف و  ینمب  « 136» قیرـشت ماّیا  رد  ار  سیق  نب  ۀـقاذح  نب  هّللا  دـبع  ربمغیپ 
رد هک  داتـسرف  ار  ۀفاذح  ترـضح  نآ  و  درادب . هزور  دیاب  دوخ  ینابرق  ناربج  يارب  هتـشادن و  ینابرق  هک  یـسک  رگم  ندیـشون  ندروخ و 
وا داتـسرف و  ینمب  . ندیـشون ندروخ و  ياـهزور  تسا و  هّللا  رکذ  ماـّیا  هک  دـیریگن  هزور  اـهزور  هکنیا  مدرم  يا  وگب : نک و  شدرگ  ینم 

دیاب دوخ  ینابرق  ناربج  يارب  هتـشادن و  ینابرق  هک  یـسک  رگم  ندیـشون  ندروخ و  تسا و  ادخ  رکذ  ماّیا  اهزور  هکنیا  داد : زاوآ  ار  مدرم 
تسا هّللا  رکذ  ماّیا  هک  دیریگن  هزور  اهزور  هکنیا  مدرم  يا  وگب : نک و  شدرگ  ینم  رد  هک  داتسرف  ار  ۀفاذح  ترـضح  نآ  و  درادب . هزور 

. تبحص رکذ  تبسح و  رکذ  تداع و  رکذ  تسا : مسق  هس  رکذ  تسا : هتشون  فشک   405-403- یقرواپ . - ندیشون ندروخ و  ياهزور  و 
تبحص رکذ  تسا ، ترجا  بلط  نآ  ماجنا  رس  هک  تسا  ّتنمیب  تبسح  رکذ  تسا ، تلفغ  رس  زا  هکنآ  رهب  زا  تسا  تمیقیب  تداع  رکذ 

، تسا تبلط  تفای  دـیما  رب  یجار  رکذ  تسا ، ّتیعطق  میب  زا  فئاخ  رکذ  تسا ، تیراـع  ناـیم  رد  رکاذ  ناـبز  کـنآ  رهب  زا  تسا  تعیدو 
انث رد  دینش  دعو  يادن  اجر  شوگب  یجار  تخیوآ ، اعد  رد  دینـش  دیع  يادن و  سرت  شوگب  فئاخ  تسا . تقرح  ّتقر و  زا  ّتبحم  رکذ 

. تخیرگ تخب  رد  دهج  زا  دیـسر  رد  لزا  رکذ  ار  فراع  تخیماین ، هناهب  اب  دینـش  رتارف  ادـن  رهم  هحفـص 353 ] شوگب [  ّبحم  تخیوآ ،
هبعک رهاظ  مرح  نایم  رد  نطاب . مرح  نانمؤم  لد  درگ  و  تسا ، رهاظ  مرح  هّکب  درگ  رب  درگ  نطاب . مرح  رهاظ و  مرح  دناود : مرح  هکنادـب 

زا تسا  دازآ  نآ  راونا ، لـحم  هکنیا  راوز و  دـصقم  نآ  ناـمحر . رظن  يهناـشن  تسا  ياهبعک  نطاـب  مرح  ناـیم  رد  ناـنمؤم و  يهلبق  تسا 
ات دنراذگب  ياج  رب  مه  دنبای  «« 137» ياهطقل  » رگا رهاظ  مرح  نآ  رد  رایغا . يهشیدنا  مشچ و  زا  تسا  دازآ  هکنیا  راّفک و  رارـشا و  تسد 

يادخ تسین . هّللا  ّرس  زج  نآ  تسین و  يور  نتشگ  نآ  درگ  مه  دوب  ياهطقل  رگا  نطاب  مرح  نیرد  دسر و  نآ  رب  دیآ و  دیدپ  شدنوادخ 
ام ّرـس  يدابع » نم  تببحا  نم  بلق  هتعدوتـسا   » هلالج ّلج  دـیوگیم  تسین . هار  ّرـس  نآب  ار  سک  تسا و  يّرـس  یلد  ره  رد  لـج  ّزع و  ار 

لزی و ال ملب  ناـک  ّمث  نکی  مل   » راـک هچ  ّتیبوـبر  ّرـس  اـب  ار  هدـنب  دـنکفا ، ـالب  باـقرغ  رد  ار  نتـشیوخ  دـیوج  اـم  ّرـس  هک  ره  هک  يوـجم 
شیپ رد  راک ! هچ  كولم  زار  اب  ار  نابساپ  رارسا ، بحاص  نادرم  هکنیا  تسا و  ّقح  ّرس  ملع  هکنیا  تفگ : تقیرط  ریپ  هار ! هچ  «« 138» لازی
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ّقح ّرـس  ملع  هکنیا  تفگ : تقیرط  ریپ  هار ! هچ  رامیت . هودـنا و  هیداب  نطاب  يهبعک  هکنیا  شیپ  رد  راوخمدرم و  يهیداـب  رهاـظ  يهبعک  نآ 
هکنیا شیپ  رد  راوخمدرم و  يهیداب  رهاـظ  يهبعک  نآ  شیپ  رد  راـک ! هچ  كولم  زار  اـب  ار  نابـساپ  رارـسا ، بحاـص  نادرم  هکنیا  تسا و 

رب دبای  هک  ات   || دـندش  نادرگرـس  وت  قشع  يهیداب  رد  یملاع   510-508- یقرواپ -38-36- یقرواپ . - رامیت هودـنا و  هیداب  نطاب  يهبعک 
تفـشاکم بجوم  نآ  تدهاشم  يهلبق  هبعک  هکنیا  تسا و  تلماعم  يهلبق  هبعک  نآ   100-98- تمرف ««- 139» راب ّرب و   » تلوبق يهبعک  رد 

ارم ملاع  يهلبق  دشابن  رگ   172-170- یقرواپ « - 4 .» تطسابم فطل و  هاگشیپ  هکنیا  تمظع و  تّزع و  هاگرد  نآ  تنیاعم  یضتقم  هکنیا  و 
دیرجت ءادر  دـیرفت و  رازا ، هبعک  هکنیا  تراـیز  رد  تسا . مولعم  ادر  رازا و  هبعک  نآ  تراـیز  رد  سب  تسا و  قوشعم  يوک  نم  يهلبق  ||  

هک  || نایجاح  مارحا  زا  هب  ناقشاع  کیّبل  هحفص 354 ] تسا [ . ناهج  ود  ره  زا  يرازیب  هکنیا  مارحا  تسا و  نابز  کیّبل  نآ  مارحا  تسا .
تـسود يور  تسا  هلبق  ربـلد و  يوک  تسا  هبعک   || هیداـب  هار  مرب  هچ  مرب  اـجک  هبعک  تسود  يوس  تسا  نآ  هبعک و  يوـس  تسا  هکنیا 

تخت رب  ّزع  طاـسب  رب  دـناشنب ، تریغ  يهبق  رد  هک  تسا  نآ  ّجـح  هکنیا  ءازح  تشهب . تحار  میعن و  تسا و  روصق  روح و  جـح  نآ  ءازج 
ٍکِیلَم َدنِع  ٍقدِص  ِدَعقَم  ِیف  . » تدهاشم فطل  رد  هگ  تفشاکم و  لالج  رد  هگ  هتاذب » هدهاشی  هتافصب و  هفشاکیف   » سنا هاگهیکت  برق و 
هکنوچ تسا : هدـشن  هدرب  مسا  تارمج  یمر  زا  یلو  تسا  هدـش  يروآدای  مارحلا  رعـشم  لاـمعا  هیآ  رد  رخف :  291-245- نآرق «. - ٍرِدَتقُم
روتـسد دناهتـشادن  مدرم  يهمه  ادـخ  رکذ  نوچ  یلو  تسا  هدوبن  يروآدایب  جاتحم  دـناهدادیم و  ماجنا  ار  نآ  بارعا  مه  مالـسا  زا  شیپ 

یمر ادخ  رکذب  روتسد  زا  تسا و  تارمج  یمر  مزلتـسم  ادخ  رکذ  ریبکت و  هکنوچ  تسا  نکمم  زین  و  دینکب . مه  ادخ  رکذ  هک  تسا  هداد 
نابرق دیع  زور  رهظ  زامن  زا  دعب  تسا  هدش  رما  نآب  هیآ  رد  هک  يرکذ  تقو  عمجم : تسا . هدـشن  نآب  حیرـصت  دوشیم  هدـیمهف  مه  هرمج 

عومجم هک  مهدزیـس  زور  حبـص  زامن  زا  دـعب  ات  زامن  ره  زا  دـعب  زور و  نآ  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  دـنیوگیم و  رّحنلا » موی   » ار نآ  هک  تسا 
دمحلا هّلل  ربکا و  هّللا  ربکا . هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ربکا ال  هّللا  ربکا  هّللا   » تاملک نیاب  دوش  هتفگ  رکذ  دیاب  کی  ره  زا  دعب  دوشیم و  زامن  هدزناپ 

202 ِهیَلَع - َمثِإ  الَف  ِنیَموَی  ِیف  َلَّجَعَت  نَمَف  ماعنالا » ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  انیلوا و  ام  یلع  هّلل  دـمحلا  انادـه و  ام  یلع  ربکا  هّللا  و 
يوقت رگا  تسا  هدیزرمآ  ار  شناهانگ  ادخ  نوچ  تسین  وا  رب  یهانگ  درک  چوک  ینم  زا  مّود  زور  رد  درک  لیجعت  یسک  رگا  ینعی  يربط :

زور رد  سک  هنوگنیا  رگا  تسا و  هدرک  يراددوخ  دـنک  يراددوـخ  دـیاب  هچنآ  زا  تسا و  هداد  ماـجنا  هتـشاد  روتـسد  هچنآ  هدرک و  هشیپ 
هدیزرمآ ادخ  ار  وا  يهتـشذگ  هحفص 355 ]  ] 564-511- نآرق  - ناهانگ هکنوچ  تسین  وا  رب  یهاـنگ  مه  زاـب  دـنک  تکرح  ینم  زا  مّوس 

بوخ امـش  راک  هک  تفرگیم  بیع  يرگید  رب  کی  ره  زور و  هس  یـضعب  دندرکیم و  فّقوت  ینم  رد  زور  ود  مدرم  یـضعب  رخف : تسا .
: تسا هتفگ  رخف  ماما  زین  و  تسین . یهاـنگ  زور  هس  زور و  ود  فّقوت  زا  کـی  چـیه  رب  هک  تسا  یئوجبیع  عفر  يارب  هلمج  هکنیا  تسین .

هـس ینم  رد  فّقوت  ای  تسا ! رتهب  دننک  فاوط  دنورب و  هّکمب  رتدوز  ات  دـشاب  زور  ود  ینم  رد  فّقوت  هک  دـناهدوب  ددرم  مدرم  تسا  نکمم 
ِنَِمل تسیواسم . ود  ره  هک  تسا  اهنآ  دیدرت  عفر  يارب  هلمج  هکنیا  دـننک ! فاوط  دـنورب و  هکمب  رترید  زور  کی  تسا و  رتهب  دـشاب  زور 

دبع زا  دناهدرک  فالتخا  دوصقم  رد  تسا و  هدوب  هتشون  هّللا » یّقتا  نمل   » هّللا دبع  فحصم  رد  هک  دناهتشون  نیرّسفم : نخـس   202 یقَّتا -
داد ماجنا  ار  ّجح  ياهروتسد  درکن و  راکش  یـسک  رگا  اهزور  هکنیا  رد  هک  تسا  راکـش  زا  زیهرپ  دوصقم  هک  دناهدرک  تیاور  ساّبع  هّللا 
نآ دوصقم  تسا  هتفگ  هیلاعلا  وبا  مّوس . زور  ای  دـنک  تکرح  مّود  زور  هک  تسین  هاـنگ  درادـن و  یقرف  ینم  رد  زور  هس  اـی  زور  ود  فّقوت 

دوعـسم هّللا  دبع  دننکن . یهانگ  رگید  دننک و  هشیپ  يوقت  رگا  تسا  هدیزرمآ  ناهانگ  مّوس  زور  هچ  دـننک  تکرح  مّود  زور  هچ  هک  تسا 
اوُقَّتا َو   15-1- نآرق . - تسا هدوب  يراکتسرد  يوقت و  اب  لامعا  رد  هک  یسک  يارب  تسا  هدیزرمآ  هانگ  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ 
نامگ مدرم  نوچ  تسا  يراـگزیهرپ  رد  تبظاومب  مازلا  دـیکأت و  يارب  هلمج  هکنیا  ناـیبلا : حور   202 َنوُرَـشُحت - ِهَیلِإ  مُکَّنَأ  اوُمَلعا  َو  َهّللا 
هشیمه يارب  هک  تسا  هدش  يروآدای  اهنآب  تهج  هکنیا  زا  دنتـشادن  يراکهانگ  زا  كاب  تسا و  هدیزرمآ  هانگ  ّجح  زا  سپ  هک  دندرکیم 

رد يدـیرم  تسا : باتک  نآ  رد  مه  دیـشاب و  هانگیب  كاپ و  دـنوادخ  برق  هاگـشیپ  رد  روضح  رـشح و  ماـگنه  رد  اـت  تسا  مزـال  يوقت 
خیـش زا  دوبن  يرثا  رون  نآ  زا  تشگرب  نوچ  تفر و  ّجـح  ترفاسمب  وا  هک  دـش  قاّفتا  درکیم  ساـسحا  یئانـشور  دـشرم  خیـش و  روضح 
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ینارون سفن ، هتسکش  يدوب و  تبقارم  رد  هحفص 356 ]  ] 62-1- نآرق  - هشیمه شیپ  نآ  زا  نوچ  داد  باوج  خیش  دیسرپ  نآ  ّتلع  دوخ 
: تسا هتفگ  يونثم  يدـش . کـیرات  تفرب و  رون  نآ  يدرک  ضرف  یتـلزنم  یماـقم و  دوخ  يارب  يدـش و  رورغم  یتـفر  ّجـحب  نوچ  يدوـب 

نوچ ازج ! يوزارت  یئوج  نوچ  تسار   || اغد  دوب و  جک  وت  يوزارت  نوچ  اهتنا  رد  دوش  تنعل  بجوم   || اههبوت  تسکـش  قاثیم و  ضقن 
دتف جک  وت  يهیاس   || مخ  وت  ّدق  يا  تسا  هیاس  ازج  نوچ  تسار  تسد  رد  ار  وت  دیآ  نوچ  همان   || تساک  ردغ و  رد  يدب  پچ  ياپ  هک 

صیخشت دنک و  راک  دنک و  رکف  دوخ  یلماکت  تحلـصم  اب  بسانم  هک  تسا  موکحم  یگدنز  تّدم  رد  ناسنا  - 1 ام : نخس  مه  شیپ  رد 
اهربمغیپ ياهروتسد  هک  تسا  عامتجا  درخ  لقع و  مود  يهبترم  رد  تسا و  وا  لقع  درخ و  سک  ره  يارب  لّوا  يهبترم  رد  تحلصم  هکنیا 

امـش رگا  ار  یگدنز  حـلاصم  هک  تسا  هدـش  يروآدای  خـلا » َحانُج - الَف   » هیآ لوا  رد  تهج  هکنیا  زا  دـشاب . رگید  ملاع  زا  ناریگ  ماهلا  و 
عفر يارب  شورف  دـیرخ و  تالماعم و  ّجـح و  لامعا  ناـیم  تسین  یتواـفت  هک  میناـمهفیم  امـشب  نآرق  ربمغیپ و  يهلیـسوب  اـم  دـیمهفیمن 

هچنآ زا  ریغ  تسا  ياهلئـسم  يونعم  ینطاب و  ياـهیئامنهار  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  مّود  يهبترم  رد  - 2 يونعم . يّدام و  ياهیدـنمزاین 
تسا و نطاب  يافـص  بجوم  ادـخ  دای  مارحلا و  رعـشم  رد  فقوت  سپ  دـیهدیم  صیخـشت  نیقلت  تداع و  بجوم  دوخ  حـلاصم  يارب  امش 
هچ امـشب  هک  دیـشاب  ادخ  دایب  دیاب  رتشیب  هکلب  تسین  دنمدوس  ناردپ  رخافم  دای  نادرخیب و  دـیاقعب  هّجوت  سپ  تداعـس . ریخب و  یئامنهار 

ادخ و دای  هک  تسا  هدش  یئامنهار  خلا » ُلوُقَی - نَم  مُهنِم  َو   » تیآ 200 موس  هبترم  رد  - 3 دیوش . راگتسر  ات  دینکب  دیاب  هچ  تسا و  هداد 
امش لاحب  دیفم  هشیمه  يارب  هچنآ  هنـسح و  دیاب  هکلب  دیهاوخب  ادخ  زا  دیابن  ار  يّدام  ياههتـساوخ  درک و  ضرف  هچیزاب  ناوتیمن  ار  اعد 
دوخ شـشوک  راک و  زا  بوخ  يهرهب  دیتشاد  لمع  رکف و  روجنیا  رگا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  ار  نآ  لمع  نابزب و  دـیهدب و  صیخـشت  تسا 

رد بش  ندنام  تافرع و  نابایب  رد  زور  کی  فّقوت  هک  دـنکیم  هّجوتم  یئاهن  يهجیتنب  خـلا » َهّللا - اوُرُکذا  َو   » تیآ 202 - 4 درب . دیهاوخ 
- نآرق  - ار اهراک  روجنیا  مه  للم  نیرتلزان  دیاش  تسا و  میدـق  نامدرم  راک  نتـشک  ناویح  ندـنارپ و  گنـس  ینم و  رد  زور  هس  رعـشم و 

مه زاب  یلقع  يرکف و  لّوحت  هکنیا  اب  زورما  امـش  دـندادیم و  ماجنا  هحفص 357 ]  ] 1429-1409- نآرق -1055-1030- نآرق -349-336
هکنیا حالصا  هزاجا و  هک  دینادب  سپ  دنکیم . حالصا  ار  نآ  صقاون  دنکیم و  تقفاوم  مه  امـش  گرزب  ربهر  دینکیم و  ار  اهراک  هکنیا 

هک هاگنآ  تسا  دـیفم  لامعا  هکنیا  هّتبلا  و  دـشاب . يراکزیهرپ  يوقت و  هک  تسا  ّتیناسنا  تیعقاو  کی  يهّیهت  يارب  امـش  يهنیرید  لاـمعا 
« نورشحت هّللا  یلا   » هلمج درادن و  رثا  امش  ّتیونعم  رد  ینم  رد  زور  هس  ای  زور  ود  فّقوت  هک  دینک  هشیپ  يراگزیهرپ  دیراپـسب و  ادخب  لد 
زا هک  دـینک  هشیپ  يوقت  نآ  یتسیاـب  هکلب  دـینک  هن  ءاـشحف  يدزد و  ّطـقف  هک  تسا  يّداـم  يراـگزیهرپ  ناـمه  هن  يوـقت  هک  تسا  هراـشا 

دوش امـش  دنمدوس  رـشحم  رد  نآ  يهلابند  هک  دوش  ادیپ  لمع  رکف و  رد  يراگزیهرپ  یبلق و  تفرعم  دـیلوت  امـش  يارب  ربمغیپ  ياهروتـسد 
ارم رم  میرک  يادخ  تمحر  زا  رکاش   || میظعت  اب  دندمآ  نایجاح  تسا : هتفگ  ّجح  لامعا  ّتیونعم  رد  روهـشم  رعاش  ّيولع  ورـسخ  رـصان 

هنوگچ ات  وگزاب  میبب ! جـنرب و  ندرک  رفـس  نیز   || یتسر  نوچ  يوگب  ار  وا  متفگ  میرک  زیزع و  صلخم و  یتسود   || دوب  هلفاق  ناـیم  رد 
هدرک مارح  دوخ  رب  هلمج  میرحت ! نآ  ردنا  يدرک  تین  هچ   || مارحا  تفرگ  یتساوخ  یمه  وچ  میرح ! راوگرزب  نآ  تمرح   || ياهتـشاد 
باوج ّقح و  يادن  يدینشیم  میظعت  رـس  زا  ملع و  رـس  زا   || کیّبل  يدز  وچ  شمتفگ  ین  تفگ  میظع ! راگدرک  نودام  هچ  ره   || يدب 

وتب  || شیوخ  رکنم  يدش و  ّقح  فراع  میدـقت  یتفای  يداتـسیا و   || تافرع  رد  وچ  شمتفگ  ین  تفگ  میلک ! داد  هکنانچ  يداد  زاب  ||  
تاداع و همه   || رسکی  نورب  یتخادنا  دوخ  زا  میجر  ویدب  یتخادنا  یمه   || رامج  گنس  وچ  شمتفگ  ین  تفگ  میسن ! دیسر  تفرعم  زا 

ّقحب ار  شیوخ  یـشیوخ   || نیقی  دامتعا و  قدـص و  زا  يدرک  میهاربا  ماقم  رب  علّطم   || وت  یتشگ  وچ  شمتفگ  ین  تفگ  میمذ ! ياـهلعف 
تلد دش   || نینوک  دوخ  يافص  ردنا  يدید  میسقت  رب  هورم  يوس  افص  زا   || یعـس  يدرک  وچ  شمتفگ  ین  تفگ  هحفص 358 ] میلست [ !

 || ّجـح يدرکن  سپ  تسود  يا  متفگ  میقـس  حیحـص و  ماهتـسنادن  نم   || وت  یتفگ  هچ  ره  باـب  هکنیا  زا  تفگ  میحج ! میعن و  زا  غراـف 
 || تاذ دیحوت  ام  دزن  رد  دوب  ّجح  هاشیلع : یفص  ریـسفت  میـسب . هدیرخ  هیداب  تنحم   || زاب  هدمآ  هّکم و  هتفر و  میقم  وحم  ماقم  رد  هدشن 
هک  || يوق  مه  فیعض و  ناویح  وچمه  تادراو  رد  اهسفن  دش  فلتخم   || تافص  لاوحا و  دادعتـسا  ردنا  تافـص  دیحوت  زین  دشاب  هرمع 
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بلس هک  ای  ددرگن  زگره  نآ  لیاز  سوبعیب  شعمق  علق و  دشاب  لهس   || سوفن  زا  فاصوا  یـضعب ز  نینچمه  يوتـسم  لّمحت  ردنا  دنین 
تاضراع زا  وا  بلق  ناج  دادعتـسا و  يور  زا  فیعـض  مه   || ناوتاـن  شنادـب  ینعا  ضیرم  نآ  بلق و  ضرا  رد  دـشن  ناـبرق  اـت  سفن  ||  

هک نآ  مارحا  تسا  یچ  دوجو  دیحوت  مه ز  دیق و  مه ز   || دوهش  زا  كولس و  زا  عونمم  تسه  رهتـشم  ّتلبج  ردنا  دوب  شک   || ّرمتـسم 
وا قشع  ردنا  ینعی  ناج  لذب  ناناج  شیپ  تبون  تفه   || ناورهر  دزن  هبعک  فوط  تسا  یچ  مارح  اهتوهـش  اهتّذل و  درک   || ماقم  ّیط  رد 

، دـمآ رای  تسا  یگتـسر  ّیگتـسب و  زا  ربخیب   || تسا  یچ  تسود  روضح  رد  قشاع  لاح  یگتـسر  یتسه  ياهتمعن  مه ز   || یگتـسویپ 
فاوط نک  رگید  تقو   || ار  هناناج  تمدـخ  رـضاح  شاب  هحفـص 359 ] تسین [  هناگیب  مرحم و  فرح  ياـج   || تسین  هناـخ  مظن  تقو 

ار هناخ 

ات 207] تایآ 204  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َدِسُفِیل ِضرَألا  ِیف  یعَس  ّیلََوت  اذِإ  َو  [ 204  ] ِماصِخلا َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهّللا  ُدِهـُشی  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ُُهلوَق  َُکبِجُعی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو 
[206  ] ُداهِملا َسِئَبل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبـسَحَف  ِمثِإلِاب  ُةَّزِعلا  ُهتَذَخَأ  َهّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 205  ] َداسَفلا ُّبُِحی  ُهّللا ال  َو  َلسَّنلا  َو  َثرَحلا  َِکلُهی  َو  اـهِیف 
لّوا و حتفب  ددل  ردصم  زا  َُّدلَأ » : » تاغل ینعم   484-1- نآرق [ - 207  ] ِدابِعلِاب ٌفَُؤر  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِتاضرَم  َءاِغتبا  ُهَسفَن  يِرـشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو 
. ندرک لاـم  بسک  ندز و  مـه  رب  شتآ  تـشک و  تـعارز و  نـیمز  ندرک  مخـش  َثرَحلا » . » ینمـشد رد  یتخـسرس  تّدـش و  ینعمب  مّود 
235-225- نآرق -103-93- نآرق -22-13- نآرق . - دوگ نیمز  باوختخر و  ُداـهِملا » . » تردـق تّوق و  زا  دولوم  ّتیمح  تریغ و  تّزع » »

هدش لزان  قیرـش » نب  سنخا   » فیـصوت يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ءاطع  یبلک و  دننام  میدـق  نیرّـسفم  زا  عمجم  لوزن : تهج 
رب درکیم و  ربمغیپ  هب  نامیا  راهظا  بلاج  ینایب  اب  دیـسریم  ربمغیپ  روضح  تقو  ره  هک  دوب  راتفگ  نیریـش  ناـیب و  شوخ  يدرم  وا  تسا و 

هنابش دش  ادیپ  ینمشد  فیقث  يهلیبق  وا و  نایم  يزور  دشیم . شوخلد  وا  راتفگ  زا  ترـضح  نآ  دروخیم و  دنگوس  دوخ  ياعّدا  یتسار 
درک رذگ  ناناملسم  عرازم  زا  دناهتفگ  یـضعب  و  هحفـص 360 ] تخوس [  ار  ناشاهتعارز  تشک و  ار  اهنآ  تاناویح  تخات و  اـهنآ  رـس  رب 

دیآ و شوخ  ار  وت  هک  دـیوگ  نخـس  نانچ  یگدـنز  بادآ  رد  وت  اب  مدرم  زا  یکی   203 همجرت : تخوس . ار  تعارز  تشک و  ار  اـهناویح 
دنک شـشوک  دوریم  وت  دزن  زا  نوچ  هک  تسا 204  یتخـسرس  نمـشد  وا  هکنیا  اب  درآ  دوخ  نخـس  یتسار  رب  دهاش  ار  ادخ  يوش و  داش 

تریغ سرتـب  ادـخ  زا  دـنیوگ : واـب  رگا  205 و  درادـن . تسود  ار  يراـکهابت  دـنوادخ  یلو  دـنک  دوباـن  ار  ناـشراز  تشک  ناـمدرم و  هک 
. دوب یهاگـشیاسآ  دـب  هچ  تسا و  یگـشیمه  هاگیاج  هک  تسا  سب  ار  وا  خزود  نکیل  دـنک  زارد  یهانگ  رهب  تسد  دـبنجب و  وا  ّتیلهاج 

دوب راتفرگ  برع  نیکرشم  لاگنچ  رد  دوب و  « 141» ناعدج نب  هّللا  دبع  يالوم  نانس  نب  بیهـص  تسا : هدش  تیاور  سابع  نبإ  زا  لوزن :
يدوس و امش  يارب  نم  زا  متـسه و  درمریپ  نم  تفگ : اهنآب  بیهـص  هنیدمب ، ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  دندادیم . جنر  ار  وا  اهرازآ  عاوناب  هک 
ار منید  هنیدـمب و  مورب  هک  دـینک  اهر  ار  نم  امـش  مراد  دوخ  زا  ياهیامرـس  منک و  كرت  ماهتفریذـپ  هک  ار  ینید  مناوتیمن  تسین و  ینایز 

نَم ِساـّنلا  َنِم  َو   » تیآ 206 ربمغیپ  تمدخ  هنیدـمب  تفر  دنتـشاذگ و  شدازآ  دـندرک و  لوبق  اهنآ  مرخیم . امـش  زا  مراد  هک  ياهیامرـسب 
مه وت  تفگ  بیهص  دنمدوس . داب و  هدنخرف  تاهلماعم  تفگ : دید  ار  وا  رکب  وبا  دش  هنیدم  دراو  نوچ  دش . لزان  وا  نأش  رد  ُهَسفَن » يِرشَی 
نبإ هک  تسا  هدش  تیاور  يّدـس  زا  دـناوخ . شیارب  ار  هیآ  هکنیا  رکب  وبا  ماهدرک ! هلماعم  هچ  منادـب  وگب  ینیب  هن  نایز  تاهلماعم  زا  زگره 

هّکم و هار  رد  تسا ، هتفر  ربمغیپ  دـننادن  نیکرـشم  اـت  دـیباوخ  ربمغیپ  ياـجب  بش  ع ]  ] یلع درک و  رارف  هّکم  زا  ربمغیپ  نوچ  تفگ  ساـبع 
. دندادیم جنر  ار  وا  اهرازآ  عاوناب  هک  دوب  راتفرگ  برع  نیکرشم  لاگنچ  رد  دوب و  . دش لزان  ترضح  نآ  فیصوت  يارب  هیآ  هکنیا  هنیدم 
هک ار  ینید  مناوتیمن  تسین و  ینایز  يدوس و  امـش  يارب  نم  زا  متـسه و  درمریپ  نم  تفگ : اهنآب  بیهـص  هنیدمب ، ربمغیپ  ترجه  زا  دعب 

اهنآ مرخیم . امش  زا  مراد  هک  ياهیامرسب  ار  منید  هنیدمب و  مورب  هک  دینک  اهر  ار  نم  امـش  مراد  دوخ  زا  ياهیامرـس  منک و  كرت  ماهتفریذپ 
نوچ دـش . لزان  وا  نأش  رد  ُهَسفَن » يِرـشَی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو   » تیآ 206 ربمغیپ  تمدخ  هنیدـمب  تفر  دنتـشاذگ و  شدازآ  دـندرک و  لوبق 
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وگب ینیب  هن  نایز  تاهلماعم  زا  زگره  مه  وت  تفگ  بیهـص  دنمدوس . داب و  هدـنخرف  تاهلماعم  تفگ : دـید  ار  وا  رکب  وبا  دـش  هنیدـم  دراو 
رارف هّکم  زا  ربمغیپ  نوچ  تفگ  سابع  نبإ  هک  تسا  هدش  تیاور  يّدس  زا  دناوخ . شیارب  ار  هیآ  هکنیا  رکب  وبا  ماهدرک ! هلماعم  هچ  منادـب 

نآ فیـصوت  يارب  هیآ  هکنیا  هنیدـم  هّکم و  هار  رد  تسا ، هتفر  ربـمغیپ  دـننادن  نیکرـشم  اـت  دـیباوخ  ربـمغیپ  ياـجب  بـش  ع ]  ] یلع درک و 
هانگ بکترم  هنالهاج  تریغ  بّصعت و  زا  هک  قفانم  فیـصوت  زا  سپ  : ] همجرت  602-561- نآرق -100-98- یقرواپ . - دش لزان  ترضح 
هّتبلا ادخ و  ياضر  ندروآ  تسدـب  يارب  دـننکیم  دوخ  ناج  اب  هلماعم  نامدرم  زا  یـضعب   206 تسا ] هدـش  یفّرعم  یقیقح  نمؤم  دوشیم 

: يروباشین  203 اینُّدلا - ِةایَحلا  ِیف  ُُهلوَق  َُکبِجُعی  نیرّسفم : نخـس  هحفـص 361 ] دسریم [ .] ناشیاب  نآ  دوس  و   ] ناگدنبب تسا  نابرهم  ادخ 
- نآرق . - تسین نخـس  لاجم  وا  يارب  رگید  ملاع  رد  اّما  تسا  بوخ  بلاج و  ایند  رد  ّطقف  شراـتفگ  هک  دـشاب  هکنیا  روظنم  تسا  نکمم 

تسا دهاش  ادخ   15-1- نآرق : - دوشیم نینچ  ینعم  هک  دناهدرک  تئارق  ءاه  ءای و  حتف  اب  دهـشی »  » یـضعب يربط :  203 َهّللا - ُدِهُشی   42-1
روهشم تئارق  نوچ  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  تسا و  هدیدنـسپ  میتفگ  هک  ینعم  نامه  شدوخ  یلو  دیوگیم  غورد  دراد و  لد  رد  هچنآب 

یلدج جوجل و  ادخ و  ینامرفان  رد  لد  تخس  رایـسب  ینعی  تسا : هدرک  تیاور  هداتق  زا  يربط   203 ِماصِخلا - ُّدـَلَأ  َوُه  َو  تسا . رتهب  تسا 
لمع رد  یلو  تسا  هنامیکح  شراتفگ  هنالهاج و  شراک  تسا و  هناملاع  شناـبز  ینیبیم  ینک  یـسراو  ار  وا  رگا  هک  هدوهیب  بلاـطم  رد 

-1- نآرق . - دربیم تسد  يراکب  مد  ره  هک  میقتـسم  ریغ  تسا  يراکمتـس  ینعی  تسا : تیاور  دـهاجم  زا  و  هشیپ . اطخ  تسا و  راکهانگ 
16-1- نآرق . - دـنک داسف  ملظ و  رد  شـشوک  دـشاب  هتـشاد  تموکح  یتیالو  رب  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض   204 ّیلَوـَت - اذِإ  َو   25
تسا و ملعب  یمدآ  لامک  اریز  اهلد . رد  کش  دـیدرت و  داجیا  ندرک و  دـساف  ار  مدرم  يهدـیقع  ینعی  داسفا  يروباشین :  204 اهِیف - َدِسُفِیل 

َِکلُهی َو  . » قفانم صخش  ریبدت  لقع و  يرظن و  يهّوق  صقنب  تسا  هراشا  دسفی  سپ  دشاب  دقاف  ار  تالامک  هکنیا  هک  تسوا  صقن  لمع و 
 ] 289-267- نآرق -15-1- نآرق  - ماجنا رد  یناوتان  تسا و  وا  یلمع  يهّوق  صقن  هک  تشز  ياـهراک  ماـجناب  تسا  هراـشا   204 َثرَحلا »
نب ءالع  مانب  يدرم  تفگ  هک  ءاطع  زا  درک  تیاور  هداتق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   204 َداسَفلا - ُّبُِحی  ُهّللا ال  َو  بوخ . راـک  هحفص 362 ]

مالـسلا هیلع  ربمغیپ  هک  میدینـش  ام  تفگ : هداتق » . » نکب نهاریپ  هک  ار  وا  تفگ  مالـسلا  هیلع  لوسر  هتخود  ینهاریپ  رد  تفرگ  مارحا  هبنم 
ینعی هدبع :  205 ِمثِإلِاب - ُةَّزِعلا  ُهتَذَـخَأ  داسفلا .» بحی  هّللا ال  ّنا   » اـشاح  31-1- نآرق : - تفگ وا  دـندیرد . وا  نت  رد  نهریپ  نآ  اـت  دومرف 
دننام هاگنآ  دیابریم  ار  وا  تهافـس  يرـسکبس و  دریگیمارف و  ار  وا  یتسرپدوخ  ربک و  دوشیم و  كانمـشخ  دوز  دننک  شتحیـصن  نوچ 

هتفگ تّزع »  » يهملک ربک  بّصعت و  ياجب  دزادرپیم و  يراتفگ  يراکب و  یمد  ره  دنام و  دهاوخن  شیارب  میقتـسم  رکف  هدش  وداج  مدرم 
هاج و تریغ  سپ  هتـشادنپ  دوخ  ماقم  تّزع و  فالخ  ار  دـنپ  تحیـصن و  مدرم  روج  هکنیا  یتسرپاوه  هک  تسا  نآ  تبـسانمب  تسا  هدـش 

نآ يارب  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   205 ُداهِملا - َسِئَبل  َو   31-1- نآرق . - دـنکیم هانگ  دـب و  راک  رتشیب  رارـصا  اب  دریگیم و  ار  وا  ماقم 
َو  20-1- نآرق . - دشاب رتسب  مزالم  هک  هتفخ  درم  نوچ  ار  ناشیا  دوبن  تقرافم  نآ  زا  دشاب و  اجنآ  رب  ناشیا  ياج  هک  دناوخ  شارف  داهم و 

يو لعف  رب  تسین و  یناهن  ادخ  لضف  تیاهن ، هچ  ار  يزوریپ  تسا  تیانع  هک  اجنآ  تسا : هتشون  فشک   206 ُهَسفَن - يِرشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم 
زا تفرعم  ياهّرذ  دنتخوس و  تعّیطق  شتآ  رد  یمشاه  بلاط  وبا  یشرق و  لهج  وب  تسین . یئاطع  زج  يو  تفرعم  تسین و  یئارچ  نوچ و 
 ] 39-1- نآرق  - ناشیا هاگهولج  دیجم  نآرق  دنداتسرف و  هشبح  مورب و  لالب  بیهص و  لابقتـساب  تلود  نآ  تعیلط  دنتـشاد و  غیرد  ناشیا 
ار یکی  درک  تعیطق  شتآ  يهتخوـس  ار  یکی  دـندرک : داـی  مهب  تیآ  ود  ار  موـق  ود  يِرـشَی » نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو   » هک دـندرک  هحفص 363 ]

ماجنا رس  ُهَسفَن » يِرشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » تفگ ار  یکی  هکنیا  ُُهلوَق » َُکبِجُعی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » تفگ ار  یکی  نآ  ّتبحم ، عمـش  هتخورفا 
: تفگ ار  یکی  هکنیا  تخاون  و  نادواج . تقرف  شتآ و  باذـع  تسا و  ناشیا  هاگیاج  هک  یهاگیاج  دـب  ُداـهِملا » َسِئَبل  َو   » تفگ ار  یکی 
- نآرق -282-241- نآرق -215-171- نآرق -44-12- نآرق . - ناـیناهج ناـهج و  يادـخ  ناگدـنب  رب  تسا  ناـبرهم  ِداـبِعلِاب » ٌفَُؤر  ُهّللا  َو  »

دنک تیاور  هماما  وبا  دمآ . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  باب  رد  هیآ  دنتفگ : یضعب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   466-435- نآرق -331-309
لوسر هک  دـنک  تیاور  يراصنا  هّللا  دـبع  رباج . ملاظ و  يریما  کیدزنب  دوب  ّقح  يهملک  يداهج  رتلـضاف  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  هک :
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دنک و فورعمب  رما  ار  وا  رئاج و  یماما  دزنب  دزیخرب  هک  يدرم  دشاب و  بلّطملا  دبع  يهزمح  تمایق  زور  نادیهش  دّیس  تفگ : مالسلا  هیلع 
بلط و يارب  دـنک  راومه  دوخ  رب  ناـسنا  هک  یجنر  یتّقـشم و  ره  رب  تسا  لـماش  هیآ  هکنیا  رخف  دـشکب . ار  درم  هکنیا  وا  دـنک  رکنم  یهن 

مه زاب  دنـشکب  ار  وا  ات  دنک  ربص  نید  هار  رد  هکنآ  تسا و  هدرک  ادخ  اب  هلماعم  دـنکب  نید  هار  رد  داهج  هک  یـسک  سپ  نید  يرادـهاگن 
ار شلام  هکنآ  زین  دندش و  هتشک  ات  دندرک  ربص  نیکرشم  رازآ  رب  هک  راّمع  ردام  ردپ و  رسای »  » و هّیمس »  » لثم تسا  هدرک  ادخ  اب  يهلماعم 

اهنیا يهمه  دـسرتن  دـنک و  راهظا  راکمتـس  ردـتقم  هاشداپ  ربارب  رد  ار  نید  تلادـع و  ّقح و  هکنآ  بیهـص و  لثم  دـهدب  شناـج  ربارب  رد 
ارف ار  وا  هیآ  هکنیا  ات  دشاب  نید  روتـسد  اب  قفاوم  یتسیاب  نید  هار  رد  جـنر  هک  نادـب  و  تسا . هیآ  هکنیا  لومـشم  تسا و  ادـخ  اب  يهلماعم 

: حوتفلا وبا  دوب . دهاوخ  دوخ  كالهب  مادقا  هکلب  تسین  ادخ  اب  يهلماعم  هیآ و  هکنیا  لومشم  دشاب  عرـش  مکح  فالخ  رب  رگا  اّما  دریگ و 
يروطب سابع  نبإ  دش . هدـناوخ  رمع  روضح  ربمغیپ  دجـسم  رد  ِهّللا » ِتاضرَم  َءاِغتبا  ات  َهّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ   » اههلمج هکنیا  هک  تسا  تیاور 

-81-47- نآرق  - زا رمع  دوشیم  هدیمهف  مدرم  هتسد  ود  نایم  ینمشد  تموصخ و  يوب  هیآ  هکنیا  زا  تفگ : دوب  هتفرگارف  ع ]  ] یلع زا  هک 
دنکیم رکنم  زا  یهن  ار  وا  ادخ  يارب  یصخش  دنکیم  دب  يراک  یسک  داد : باوج  وا  تساوخ  حیضوت  وا  هحفص 364 ]  ] 113-87- نآرق

راک تسا  نکمم  دنکیم و  ینمشد  دهدیم و  مانشد  ار  وا  درادنپیم  دوخ  رابتعا  نأش و  فالخ  نوچ  دوشیم و  كانبضغ  دنپ  هکنیا  زا  وا 
يارب دزادـنیم  رطخب  ار  دوخ  ناج  رگید  دـنکیم و  هانگ  تشز و  راتفگب  مادـقا  یتسرپدوخ  رورغ و  زا  یکی  سپ  دـسرب  راتـشک  گنجب و 

يروآدای خـلا » ِساّنلا  َنِم  َو   » لّوا تیآ  ام : نخـس  دوشیم . اپ  رب  گـنج  ود ، هکنیا  ناـیم  هجیتن  رد  ادـخ و  تیـصعم  هاـنگ و  زا  يریگولج 
رورغ لافغا و  يهلیـسو  مرن  نابز  راتفگ و  ینیریـشب  قفانم ، نامدرم  یـسولپاچ  قافن و  يوخ  هک  ربمغیپ  هب  باـطخ  يهلیـسوب  تسا  مدرمب 

، قفانم یفّرعم  يهلابند  تیآب 205  خلا » ُةَّزِعلا  ُهتَذَخَأ   » يهلمج - 2 دشاب . نارگد  زا  شیب  ناشینمشد  مدرم  هنوگنیا  تسا  نکمم  هک  دوشن 
زا يراددوخ  حالـصا و  ياجب  تسا و  یفنم  نآ  يهجیتن  دننک  تحیـصن  ار  مدرم  هنوگنیا  رگا  هک  دهدیم  ناشن  ار  وا  تشز  يهزیرغ  کی 

هکنیا یبوخب  مدرم  ياهراـپ  يوخب  یـسراو  اـب  هکناـنچ  دـشوکیم  يراـک  دـب  رد  رتـشیب  دوـشیم و  کـیرحت  شرورغ  يوـخ  تشز  راـک 
چیه زا  دبنجیم و  وا  دب  يوخ  تسا  هتشادن  یلصا  هدوبن و  تسرد  هچرگا  هتـشادنپ  دنـسپان  وا  هک  يزیچ  كدناب  تسا . رادومن  ّتیـصاخ 

هنوگنیا فالخ  رب  هک  ار  يرگید  يهتـسد  خـلا » يِرـشَی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو   » تیآ 206 - 3 درادـن . يراددوخ  يزوتهنیک  تمهت و  مانـشد و 
تحلـصم ادـخ و  ياـضر  هک  تقیقح  ّقـح و  ربارب  رد  دـنرذگیم  دوـخ  زیچ  همه  زا  یناگدـنز  رد  هک  دـنکیم  یفّرعم  دنتـسه  صاخـشا 

يهلمج دیاش  قوقح 4 - ظفح  دـننام  یعامتجا  حالـص  ریخ و  رد  هچ  یـصخش و  فیاظو  دـننام  یناسفن  حـلاصم  رد  هچ  دـشاب  ّتیناـسنا 
دوش هدرمش  نمؤم  يهدنب  ات  دشاب  ناج  يهلیـسوب  هچرگا  دشاب و  تشذگ  اب  دیاب  ناسنا  هک  دشاب  مدرم  ندرک  نشور  يارب  ِدابِعلِاب » ٌفَُؤر  »

یگناـگی و عاـمتجاب  تبـسن  لد و  شمارآ  تسا و  نادـجو  یتمالـس  درفب ، تبـسن  ادـخ  تفأر  نوچ  دـشاب  ادـخ  رهم  تفأر و  لومـشم  و 
هّتبلا درک  رظن  فرـص  یناسفن  ياههتـساوخ  زا  تشاد و  تماقتـسا  تحلـصم  ریخ و  يارب  هک  ناسنا  سپ  رگیدکی  اب  تسا  مدرم  يراکمه 

 - يدنمهرهب یـشوخ و  سوسفا  دوب و  دهاوخن  لددب  نیبدب و  يرگیدب  سکچیه  تسا و  نادجو  شمارآ  اب  هک  تسا  وا  يارب  ادخ  تفأر 
هک تسا  یهیدب  دـهدیمن . هار  لدـب  ار  یـسک  هحفـص 365 ]  ] 1152-1132- نآرق -827-796- نآرق -297-276- نآرق -39-21- نآرق

يارب مالسا  ردص  خیرات  هکنانچ  سب  تسا و  نیمه  مه  ادخ  تفأر  تسا و  تداعس  مه  رگید  ملاع  رد  اهیگدنز  راکفا و  روج  هکنیا  نایاپ 
دندرک و یگدنز  تداعس  اب  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  ماجنا  ناشراتفر و  نسح  نیملـسم و  تشذگ  اب  درک و  نشور  ار  تقیقح  هکنیا  ام 

. دندش ناهج  نادنمتداعس  ربهر  دنتفر و 

ات 210] تایآ 208  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُتانِّیَبلا ُمُکتَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ُمتَللَز  نِإَف  [ 208  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  مَُکل  ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِملِّسلا  ِیف  اُولُخدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  ُرمَألا  َیُِـضق  َو  ُۀَِـکئالَملا  َو  ِمامَغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهّللا  ُمُهَِیتأَی  نَأ  ّالِإ  َنوُرُظنَی  لَـه  [ 209  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعاَـف 
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« ٍلَلُظ . » ّقح زا  یجک  فارحنا و  شزغل و  ینعمب  للز  ردصم  زا  ُمتَللَز » . » ناگمه مدرم و  هورگ  ًۀَّفاَک » : » تاغل ینعم   402-1- نآرق [ - 210]
دیفـس ربا  مه  و  ربا ، ِماـمَغلا » . » رادهیاـس زیچ  درک و  هدافتـسا  شاهیاـس  زا  ناوتب  دوشب و  هیاـس  يهلیـسو  هچنآ  ینعمب  اـظ  ّمض  اـب  هّلظ  عمج 

زا یتعامج  تسا : هدرک  تیاور  همرکع  يربط : لوزن : نأـش   244-233- نآرق -123-114- نآرق -57-46- نآرق -23-13- نآرق . - كزان
هدب هزاجا  تسا  ادخ  باتک  تاروت  هک  دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب  نارگید  هبلعث و  مالـس و  نب  هّللا  دبع  لثم  دـندوب  هدـش  ناملـسم  هک  دوهی 

باوج رد  هیآ  هکنیا  مینک  هحفـص 366 ] تیاعر [  ار  نآ  بادآ  تسا  مرتحم  ام  بهذم  رد  هک  هبنـش  زور  میناوخب و  تاروت  زامن  رد  بش 
نمـشد وا  هک  دینکن  وید  يوریپ  دیوش و  ّقحب  هدرپس  رـس  یگمه  دیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یمدرم  يا   207 همجرت : دش . لزان  اهنآ 
نیرترب ادخ  هک  دینادب  دیورب  جـکب  دـیزغلب و  دیـسر  امـش  يربهر  يارب  هک  رادومن  ياهلیلد  هکنیا  زا  سپ  رگا  208 و  تسا . امش  راکشآ 

و  ] دـنیآ ناشیا  دزن  ربا  يهیاس  رد  ناگتـشرف  ادـخ و  هک  دـنراد  مشچ  مدرم  هکنیا  ایآ   209 زاینیب ] امـش  زا  و   ] تسا حالـص  ریخب و  مکاـح 
تسا دنوادخ  اب  یگلمج  رایتخا  اهراک و  تشگزاب  و  تسا ] هدامآ  يربهر  هار  يهمه  و   ] تسا هدش  ماجنا  راک  هکنیا  اب  دنرایب ] هزات  يزیچ 

تملاسم و حلـص و  ینعمب  دـناهدناوخ و  نیـس  ربز  اب  یئاسک  زاـجح و  ياـهیراق  عمجم :  207 ِملِّسلا - ِیف  اُولُخدا  نیرّـسفم : نخـس  سب . و 
نبإ زا  يربط :  23-1- نآرق . - تملاسم حلـص و  مه  دناهدرک و  ینعم  مالـسا  دـناهدناوخ و  نیـس  ریز  اب  هّیقب  دـناهتفگ و  یئوجگنج  كرت 

: حوتفلا وبا   207 ًۀَّفاَک - دنتسه . ینامـسآ  ياهباتکب  نمؤم  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا  باتک  لهاب  باطخ  هلمج  هکنیا  هک  تسا  تیاور  ساّبع 
هدرک لقن  تیاور  دنچ  ناهرب  ریسفت  رد  ینارحب  دّیس   8-1- نآرق . - دیهدن تلهم  لاجم و  رگیدکیب  دـیوش و  لخاد  رابکیب  یگلمج  ینعی 

اهنآ نیفلاخم  لمع  ِناـطیَّشلا  ِتاوُطُخ  تسا و  همئا  ّیلع و  تیـالو  مّلـس  زا  دوصقم  هک  ع ]  ] قداـص و  ع ]  ] رقاـب و  ع ]  ] داّجـس ماـما  زا  تسا 
ّرف تسا . میب  ساره و  یب  میلست  هار  تسا و  میلست  رد  تمالس  هک  شاب  میلـست  یپ  رد  ورب  تسا : هتـشون  فشک   179-158- نآرق . - تسا

یئومب تسرب و  دوخ  زا  تفرگ  شیپ  میلست  هار  هک  ره  تسا . شیپ  رد  ار  ناشیا  میلست  غارچ  هک  تسا ! شیب  زور  ره  ارچ  یناد  ّتنس  لها 
دنتسر نآب  نایجان  دنتفای و  نآب  تشهب  دمآ و  نآب  نآرق  دناوخ و  نآ  هب  یفطـصم  دمآ و  نآب  هحفص 367 ] لیئربج [  هک  نید  نآ  تسویپ 

رب ینامب  ات  راهنیز  میلست  هار  میلست ، هار  تسا . میلـست  نشور ، نادب  یتیگ  زوریپ و  نآب  هدنب  یـضار و  نادب  هّللا  هک  راک  نآ  تسا . میلـست 
بـش ره  ایند  نامـسآب  لوزن  ار و  تّزع  تبیه و  راهظا  رـشح  زور  تاصرعب  نایتا  لوزن و  تفگ ، تاذ  لـعف  ار  دوخ  هّللا  نوچ  میدـق . نید 

. هتشاد ارف  شوگ  و  هداهن ، ندرگ  یمیلست  یقیدصت و  یتخانش  هتخانـش  هتفریذپ و  نآ  رهاظ  نک . لوبق  لد  ناجب و  ار ، مرک  فطل و  راهظا 
نآ تفایرد  ارف  ار  درخ  هک  هدـش ، دـیمون  نآ  یگنوگچ  تفاـیرد  زا  و  هتـشاد ، شوماـخ  نآ  ینعم  زا  لد  ناـبز و  و  هداـهن ، دوخ  رب  تمهت 

تیاغ و تقیقح و  هک  دـیچیپ  ورب  دینـش ، نخـس  دینـش و  ناشن  ماـن و  لـیئربج  زا  یفطـصم  تسین . يور  ار  ندـیچیپ  تسین و  هار  فیلکتب 
. دیراب تلیح  کی  زا  دیراب  تبس  باحصا  رب  هچنآ  دمآ  چیپ  کی  زا  دمآ  لیئارسا  ینب  رد  لاس  لهچ  هچنآ  دیجنگن . يو  لقع  رد  ّتیفیک 
زا ریـصقت  تسین . يور  ار  ندیچیپ  تسه و  يور  ار  ریـصقت  دومزآ  دصق  کی  زا  دومزآ  معلب  هچنآ  دـید . جاجل  کی  زا  دـید  سیلبا  هچنآ 
وبا  207 ِناطیَّشلا - ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  یگناـگیب . ناـشن  یخوش  تسا و  یمدآ  تفـص  یگراـچیب  یخوش . زا  ندـیچیپ  تسا و  یگراـچیب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ار  لوسر  باطخ  رمع  زور  کی  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  یبعـش  تسا : هتـشون  حوتفلا 

دیکاش دّدرتم و  امش  تفگ : مالسلا  هیلع  لوسر  میـسیونب  هک  دشاب  روتـسد  میونـشیم  وکین  ياهنخـس  نادوهج  زا  ام  هّللا  لوسر  ای  تفگ 
. - ندرک نم  تعیاشم  زج  يدوبن  اور  ار  وا  يدوب  هدنز  یـسوم  رگا  هزیکاپ  دیفـس و  ماهدروآ  ینید  امـشب  نم  نایاسرت ! نادوهج و  هکنانچ 

- نآرق -16-1- نآرق . - دیدش هارمگ  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  متللـض »  » ینعی ُمتَللَز »  » تفگ يّدـس  يربط : ُمتَللَز 208  نِإَف   39-1- نآرق
ینعی تفگ : يّدـس  يربط :  208 ُتانِّیَبلا - ُمُکتَءاـج  هحفـص 368 ] دـیدش [ . نیدـیب  كرـشم و  رگا  ینعی  تسا  هتفگ  ساـبع  نـبإ   51-40

دناهدرک تیاور  رخف :  208 ٌمیِکَح - ٌزیِزَع  َهّللا  َّنَأ   24-1- نآرق . - دمآ امش  يارب  نآرق  مالـسا و  تفگ  حیرج  نبإ  امـش . يارب  دمآ  دّمحم 
لّوا يهلمج  رد  نوچ  تسین  تسرد  تسا  ادخ  مالک  هکنیا  رگا  تفگ  وا  درک . تئارق  میحر » روفغ   » ار هیآ  هکنیا  یـسک  دینـش : یبرع  هک 

-1- نآرق . - تسا شزغلب  ندرک  راداو  کیرحت و  بجوم  اریز  تسین  بسانم  ینابرهم  شزرمآ و  اجنیا  رد  دـیدرک  شزغل  رگا  تسا  هتفگ 
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تفگ ار  وا  مّلعم  دیسر  تیآ  نیاب  نوچ  تخومآیم  هرقبلا  ةروس  يو  مالسا  ءادتبا  رد  رابحالا  بعک  هک  دناهدروآ  تسا : هتـشون  فشک   31
قیـال هگیاـج  هکنیا  نتفگ  میحر » روـفغ   » دوـب دـناوتن  نینچ  نآرق  تسا و  هجو  رب  هن  هکنیا  تفگ : بعک  ٌمـیِحَر » ٌروـُفَغ  َهـّللا  َّنَأ  اوُمَلعاَـف  »

زا دنتفگ  یتسردب ، نآرق  مظن  یتسارب و  تسا  نآرق  نونکا  تفگ  میکح » زیزع   » دوب هتشبن  فحصم  رد  دنتشگزاب  فحـصمب  سپ  تسین .
209 َنوُرُظنَی - لَه   182-138- نآرق . - تسین شمالک  رد  ینابرهم  شزرمآ و  درک  دیدهت  نوچ  میکح  هک  متـسناد  تفگ : یتسنادـب ! هچ 

دوصقم تسین و  ماهفتـسا  يارب  لَـه »  » يهملک تسا و  هدـش  لامعتـسا  نورظتنی »  » ینعمب َنوُرُظنَی »  » و دنتـسه ! هارب  مشچ  اـیآ  ینعی  عمجم :
ادخ دیآیم 2 - ادـخ  نامرف  - 1 دـناهدرک : ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  عـمجم   209 ُهّللا - ُمُهَِیتأَـی  نَأ  تسا  نارفاـک  راـکفا  یتشز  راـکنا و 
«. - 142» دروآیم ار  دوخ  باذع  ادخ  دنک 3 - هحفص 369 ]  ] 221-196- نآرق -131-125- نآرق -75-62- نآرق -16-1- نآرق  - گنهآ

-28-1- نآرق . - درادـن توافت  ینعم  رد  یلو  تسا  هدـش  تئارق  لـالظ » « » ٍلَـلُظ  » يهملک رد   209 ِمامَغلا - َنِم  ٍلَـلُظ  ِیف   45-43- یقرواپ
نآلا هک  تسا  هکنیا  لـثم  درادـن  فّلخت  نوچ  تماـیق  راـک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم   209 ُرمَألا - َیُِـضق   58-49- نآرق
ینعم تئارق  نیاب  و  رمالا » ءاضق  و   » تسا هدرک  تئارق  لبج  نب  ذاعم  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  يرشخمز  -1-15 و  نآرق . - تسا هدش  ماجنا 
رتشیب یلو  دناهدناوخ  ءات  حتف  ربز و  اب  اهيراق  یضعب   209 ُرُومُألا - ُعَجُرت  راکب . نامرف  هکئالم و  ادخ و  ناشیا  يارب  دیآیم  دوشیم : نینچ 

ُِلق  » تسا هتفگ  هدـیمان و  رما  ار  حور  رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا  حاورا  اجنیا  روما ، فشک :  18-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ات  ّمض  اب  ءاّرق 
ار اهراک  یضعب  رایتخا  ینعی  عمجم :  123-87- نآرق . - تسا ادخ  يوسب  حاورا  مامت  تشگزاب  هک  تسا  نآ  ینعم  و  یِّبَر » ِرمَأ  نِم  ُحوُّرلا 

دهدیم روتـسد  خـلا  ِملِّسلا » ِیف  اُولُخدا   » لّوا تیآ  ام : نخـس  تسوا . اب  اهراک  همه  رگید  ملاع  رد  یلو  تسا  هدرک  راذـگاو  مدرمب  ایند  رد 
-21- نآرق  - سپ دوب و  میلست  هدرپس و  رس  دیاب  نید  ربمغیپ و  ياهروتسدب  تبسن  تسا  نایامن  شمـسا  زا  هک  هنوگ  نامهب  مالـسا  رد  هک 

حلاصم قباطم  تسا  هدیرفآ  ار  ام  هکنآ  دریگیم و  ماهلا  میاهدش  هدیرفآ  هکیئاجنآ  زا  ربمغیپ  میدرک  قیدـصت  هکنآ  زا  هحفص 370 ]  ] 46
ارچ نوچ و  تفلاخم و  تسا و  يدرخیب  رگید  يوگتفگ  نامرف  شریذپ  میلست و  زج  هّتبلا  تسا  هداد  روتسد  واب  ام  ندب  حور و  نامتخاس 
هک هکنیا  هب  مالعا  تسا و  دـیدهت  خـلا  ُمتَللَز » نِإَـف   » مّود تیآ  - 2 تسا . نتـشیوخ  اب  ینمـشدب  مادقا  تقیقح  رد  تسا و  ناطیـش  يوریپ 

و تمکح . تّزع و  تردق و  تقیقح  ینعی  دنوادخ  هکنوچ  دوب  دـهاوخ  یتسه  زا  ّتیمورحم  شاهجیتن  ربمغیپ  راتفگ  رد  یلد  ود  شزغل و 
یتخب دـب  ندوب و  مودـعم  قیاقح ، زا  يرازیب  يهجیتن  قیاـقح و  نیزا  ترفن  يرازیب و  ینعی  نآ  زا  هرداـص  ياهروتـسد  رد  شزغل  ّکـش و 
ناشن امـشب  امـش  ّتیفرظ  يهزادناب  هک  تسا  نیمه  تیبرت  هار  هک  رّکذت  تسا و  خـیبوت  خـلا  َنوُرُظنَی » لَه   » رخآ تیآ  تسا 3 - یگشیمه 

ار ربمغیپ  دـینک و  هدافتـسا  دوخ  درخ  زا  ّطـقف   717-699- نآرق -359-341- نآرق ! - دـیهاوخیم هکنیا  زا  رتـهب  هلیـسو  هچ  رگید  میاهداد 
تیآ تسین 4 - ّکش  شزغل و  ياج  هک  تسا  ادـخ  يوسب  همه  تشگزاب  اهراک و  ماجنا  هک  دیـشاب  میلـست  شروتـسدب  دیرامـش و  منتغم 

رد ادخ . دیاب  ایوگ  سپ  دنهاوخیم  راظتنا  زا  شیب  يزیچ  مدرم  نوچ  هک  دشاب  تبسانم  نیاب  دیاش  خلا  ِمامَغلا » َنِم  ٍلَلُظ  ِیف   » يهملک رخآ 
218-188- نآرق . - دنوش میلست  ربمغیپ  ياههتفگب  اهنآ  ات  دنیایب  يداع  ریغ  یعضو  اب  هتشرف  یهورگ  اب  كانمیب  رادهنماد و  هریت و  ياهربا 

ات 212] تایآ 211  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُةایَحلا اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  [ 211  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنِإَف  ُهتَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ِهّللا  َۀَمِعن  لِّدَُبی  نَم  َو  ٍۀَنَِّیب  ٍۀَـیآ  نِم  مُهانیَتآ  مَک  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  لَس 
هحفص  ] 351-1- نآرق [ - 212  ] ٍباـسِح ِریَِغب  ُءاـشَی  نَم  ُقُزرَی  ُهّللا  َو  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَقوَف  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخـسَی  َو  اینُّدـلا 

يزیچب و ندرک  هرخسم  هدنخ و  سوسفا و  ینعمب  هّیرخس  ردصم  زا  َنوُرَخسَی » . » شـسرپ ینعمب  لاؤس  ردصم  زا  لَس » : » تاغل ینعم  [ 371
اهنآ يارب  یگدـنز  يربمغیپ و  رادومن  يهناـشن  دـنچ  سرپـب  دوهی  زا  دّـمحم  يا   211 همجرت :  63-50- نآرق -19-13- نآرق . - يزیچ زا 
دنک نوگرگد  دیسر  واب  هک  سپ  ناز  دوخ  یتخبـشوخ  هار  يدنوادخ و  یـشوخ  هکنآ  هّتبلا  و  دندرک ] نوگرگد  دوخ  لیمب  و   ] میداتـسرف

هک درک  یفّرعم  ار  مدرم  نوچ  هک  تسا  هکنیا  شیپ  تایآب  هیآ  هکنیا  طابترا  عمجم : دوش .] ریگنماد  و   ] تسا تخـس  يدنوادخ  يهجنکش 
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فارحنا هک  دهدیم  حیضوت  هیآ  هکنیا  رد  دش . دهاوخ  هداد  دب  بوخ و  زا  سک  ره  يازس  هک  درک  مالعا  دنتـسه و  قفانم  نمؤم و  رفاک و 
لیئارـسا ینب  زا  وت  دندوب . نینچ  زین  ناینیـشیپ  هکنانچ  دنتـسه  نامرفان  زاب  لئاسو  يهمه  اب  هک  تسا  اهنآ  يداهن  دب  يهطـساوب  مدرم  هکنیا 

« َنیِذَِّلل َنِّیُز   » هیآ 211 لوزن  تهج  رد  عمجم : لوزن : تهج  دـندرک ! ینامرفان  روط  هچ  دنتـشاد و  لئاسو  هنوگ  هچ  اهنآ  نیقباس  هک  سرپب 
تـشاد یـشزرا  دّمحم  ياههتفگ  رگا  دنتفگیم : شیرق  نادنمتورث  رگید  لهج و  وبا  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  تسا : فالتخا 
هرخـسم ار  صاخـشا  هکنیا  باّبخ و  راّمع و  بیهـص و  لالب و  دوعـسم و  هّللا  دـبع  لثم  نایاونیب  هن  دـننک  يوریپ  وا  زا  اـم  فارـشا  یتسیاـب 

دندوب قفاـنم  هک  وا  ياـقفر  یبا و  نب  هّللا  دـبع  تسا : هدـش  تیاور  لـتاقم  زا   55-33- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دـندرکیم 
هک اهنآ  ناشیکمه  ۀـظیرق و  ینب  دوهی  تسا : هدـش  تیاور  اـطع  زا  و  دـش . لزاـن  اـهنآ  يارب  دـندرکیم  هرخـسم  ار  ریقف  فیعـض و  نینمؤم 

مشچب یگدنز  ياهیشوخ   212 همجرت : دش . لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دندرکیم  هرخـسم  دندوب  ریقف  هک  ار  رجاهم  نیملـسم  دندوب  لّومتم 
ار نآ  ادخ  دنوب و  نارفاک  رترب  زیخاتـسرب  دندوب  راگزیهرپ  هک  اهنآ  یلو  دنریگیم  هرخـسم  سوسفب و  ار  نانمؤم  هک  دـش  هتـسارآ  نارفاک 

تیاور نارگید  دهاجم و  زا  يربط :  210 ٍۀَنَِّیب - ٍۀَیآ  نیرّسفم : نخس  هحفص 372 ] دناسر [ . يزور  رامشیب  هدرک  تشونرـسب  دهاوخ و  هک 
ّنم ياذغ  ینارون و  تسد  اصع و  زا  دش  هداد  دوهی  هب  یسوم  يهلیسوب  تسا : هدش  هتفگ  نآرق  رد  هک  تسیئاههناشن  نامه  دوصقم  تسا :

تّوبن رب  نشور  حضاو و  ياههناشن  ردـقچ  هک  دوهی  ياملع  زا  سرپب  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  15-1- نآرق . - نآ ریغ  يولس و  و 
رد تایآ  یتخل  تمحر ، راثآ  یتخل  نشور ، ياهناشن  هکنیا  زا  ار  ناشیا  میدومن  میداد و  هکنادنچ  تسا : هتشون  فشک  میداتـسرف . دّمحم 

تسا باجح  رد  ناشیا  كاردا  يهدید  هک  دوس  هچ  نکل  تّوبن . تاراما  لئالد و  یتخل  تمکح ، بیاجع و  عیادب و  یتخل  تردق ، تایآ 
زا ّتلذم  دنب  نآ  یتساوخ  رگا   75-73- تمرف »- ملّظلا راونالا و  هدنع  توتـسا  اذا   || هتلقمب  اینّدلا  خا  عافتنا  ام  و  دنب . رد  رئاصب  ناطلـس  و 

نامرف تفگ : يدرکن ! دوجس  يدربن و  نامرف  هک  یتساوخ  هچ  دنتفگ : ار  ایقـشا  رـس  نآ  يدندش . ناور  قیاقح  ملاع  رد  ات  یتشادرب  ناشیا 
یناد  || نم  ندعم  دـب  وت  يوک  رـس  هک  یناد  منادـن . ینامرد  ار  داهن  رییغت  نم  نم و  رد  داهن  دوب و  نم  رب  نامرف  رگید  داهن  تسا و  رگید 

دیریذپن و تاروت  مالـسا  شریذپ  زا  سپ  تاروتب ، نمؤم  دوهی  يا  ینعی  يربط :  210 ِهّللا - َۀَمِعن  لِّدَُبی  نَم  َو  نم  نتفر  هکنیا  دـب  ماکانب  هک 
يارب وا  يربهر  هحفص 373 ]  ] 34-1- نآرق  - دّمحم و يهلیسوب  حضاو  ياههناشن  هک  اریز  دیریذپن  لالض  یهارمگب و  ار  ناطیـش  توعد 

تاّررقم اهشرافس و  هکنیا  سک  ره  هک  دیهدن  رییغت  تسا  هدش  نّیعم  دّمحم  تّوبن  رب  تاروت  رد  هک  نامیپ  شرافس و  سپ  میداتـسرف  امش 
ندرک ضوع  فیرحت و  ینعی  نآ  لیدبت  ادخ و  باتک  ینعی  تمعن  حوتفلا : وبا  درک . میهاوخ  شراتفرگ  تخـس  ياهتبوقعب  دهدب  رییغت  ار 

: يروباشین نتـشادن . تمعن  ساـپ  تمعنب و و  ندـش  رفاـک  ینعی  تمعن  لیدـبت  هک  تسا : تیاور  يّدـس  دـهاجم و  زا  يربط : نآ . بلاـطم 
فیلاکت ماجنا  يارب  هکنیا  ياجب  ار  لئاسو  هکنیا  ینعی : تمعن  لیدبت  تیافک و  ردقب  لئاسو  شیاسآ و  یتسردنت و  تابجوم  ینعی  تمعن 

هکنیا نداد  شیارآ  زا  دوصقم  يروباـشین :  211 اوُرَفَک - َنیِذَِّلل  َنِّیُز  دننک . هدافتـسا  نآ  زا  ّقحانب  دوخ و  فرـصم  ریغ  رد  دنرب  راکب  دوخ 
اهنآ اب  يهقالع  زا  دنـشاب و  لدـشوخ  صیرح و  يّداـم  ياههتـساوخب  هک  تسا  هدراذـگ  دازآ  تسا و  هداد  تلهم  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  تسا 

-1- نآرق . - دناهتسارآ دوخ  يارب  ار  ایند  ياهیـشوخ  اههتـساوخ و  رفاک  نامدرم  ینعی  تسا : لقن  ملـسم  وبا  زا  و  تسا . هدشن  ناشریگولج 
هدرک تیاور  اضر ع  ماما  ترـضح  زا  شردپ  زا  یئاط  دمحا  نب  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   211 اُونَمآ - َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخـسَی  َو   29

يادرف یلاـعت  يادـخ  یلاـم  كدـنا  یـشیورد و  يارب  دراد  ریقح  دراد و  راوخ  ار  ياهنمؤم  اـی  نمؤم  هک  ره  دوـمرف : ربـمغیپ ص  هک  تسا 
دنرب و شدمح  دوب  رگناوت  ناشیا  نایم  رد  نمؤم  رگا  هکنانآ  دنـشاب  یموق  دـب  تفگ : ذاعم  نب  ییحی  دـنک و  روهـشم  اوسر و  ار  وا  تمایق 

هحفـص ناشیارب [  ایند  هک  ّتلعیب  ناگتـساوخان  ناـگناگیب  یتشم  تسا : هتـشون  فشک   39-1- نآرق . - دـنراد شریقح  دوـب  شیورد  رگا 
تعاس ره  دندرک  زارد  نانمؤم  رب  نعط  نابز  دنتشگرب . افو  هار  دنتسویپب و ز  يازـسان  رهب  ات  دنتـشامگ  ناشیا  رب  ناطیـش  دنتـسارآ و  [ 374

مخز ياورپ  هک  دـندوب  قرغتـسم  نانچ  ّقح  لامج  فشک  لالج و  دوهـش  رد  دوخ  ناـشیا  دـندز و  ناـشیا  يهدـید  لد و  رد  یتمرحیب  ریت 
هراشا اوَقَّتا »  » مّود رد  تسا و  هدـش  هتفگ  اُونَمآ »  » لّوا يهلمج  رد  رخف :  211 اوَقَّتا - َنیِذَّلا  َو  دنتخادرپن . ناشیا  باوج  اب  دنتـشادن و  ناشیا 
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َموَی مُهَقوَـف   105-95- نآرق -63-54- نآرق -22-1- نآرق . - دـشاب يوـقت  اـب  هک  تسا  ینمؤـم  يارب  لـماک  تداعـس  هک  هـکنیا  هـب  تـسا 
تـشهب تداعـس و  تمحر و  ّتیعقوم  تهج  زا  قّوـفت  تسا  نکمم  تسا : هدرک  ینعم  دـنچ  قوـف  يهملک  يارب  رخف : ماـما   211 ِۀَمایِقلا -

نشور لالدتـسا  اب  دنتـسناوتیمن  اهنآ  دندرکیم و  ناشهرخـسم  ملاع  هکنیا  رد  نوچ  هک  تسا  نکمم  دنتـسه و  مورحم  نارگید  هک  دشاب 
ملاع نآ  رد  نینمؤم  يهرخسم  قّوفت  تسا  نکمم  دوشیم و  راکشآ  نینمؤم  لالدتسا  تقیقح  قّوفت و  ملاعنآ  رد  دننک  موکحم  ار  نارفاک 
ملاع هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دناهتشون : نیرّسفم   211 ٍباسِح - ِریَِغب  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی   27-1- نآرق . - دشاب ملاع  نیرد  نارفاک  يهرخسم  رب 

. دسریم اهنآب  نامگ  راظتنا و  نودب  ناسحا  يزور و  ینعی  تسا  نامگ  ینعمب  نابسح  زا  باسح  ای  تسین و  هرامش  باسح و  لباق  دنوادخ 
ربمغیپ نیملسم و  فّرـصتب  هک  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  لاوماب  تسا  هراشا  هک : تسا  تیاور  سابع  نبإ  زا  حوتفلا  وبا   36-1- نآرق -

رایسب دنچ  ره  هک  سفن  ظوظح  تسا و  حابشا  قزر  هن  باسح  اب  قزر  هکنیا  تفگ : تقیرط  ناگرزب  زا  یکی  هتشون : فشک  دمآ . رد  ص 
ار ناشیا  راردا  هب  تسا و  ماود  رب  ار  نانمؤم  هک  رارـسا  ياذغ  تسا و  حاورا  قزر  نآ  هک  لب  دریذپ  رـصح  دهنزاب و  یتیاغب  رـس  رخآ  دوب 

تبجح ول  : » تفگ یفوص  نآ  وس  نیزا  ّقح و  رظن  زا  ّرس  ءالتما  ّقح و  رکذ  زا  لد  قارغتـسا  تسا : زیچ  ود  نآ  هحفص 375 ] تسا [  ناور 
یمهفان يوخ  اهتّلم  اهداژن و  ای  صاخشا  یـضعب  هک  رـشب  یناسفن  تلاحب  دنکیم  هّجوتم  ار  مدرم  - 144 ام : نخس  « 144 «» ّتمل ۀعاس  هنع 

بقعب هک  دنکیم  راداو  ار  اهنآ  ناگتـشذگ  دیلقت  یتسرپ و  هنهک  تابجوم  نامه  زاب  تیبرت  لّوحت و  ره  اب  دنکیمن و  اهر  ار  اهنآ  تشرس 
عالّطا يهطـساوب  دناهدوب و  يروجنیا  ناشدوخ  هنیدم  نایدوهی  هکنانچ  دناهتفرگ  يوخ  نآ  اب  هک  دـنور  مسر  شور و  نآ  یپ  دـندرگرب و 

ای صاخشا  یـضعب  هک  رـشب  یناسفن  تلاحب  دنکیم  هّجوتم  ار  مدرم  - 1 ام : نخس  . دناهتخانـشیم مه  ار  دوخ  لثم  مدرم  هتـشذگ  خیرات  زا 
ناگتـشذگ دـیلقت  یتسرپ و  هنهک  تابجوم  نامه  زاب  تیبرت  لّوحت و  ره  اب  دـنکیمن و  اهر  ار  اهنآ  تشرـس  یمهفان  يوخ  اهتّلم  اـهداژن و 

ناـشدوخ هنیدـم  ناـیدوهی  هکناـنچ  دـناهتفرگ  يوخ  نآ  اـب  هک  دـنور  مسر  شور و  نآ  یپ  دـندرگرب و  بقعب  هک  دـنکیم  راداو  ار  اـهنآ 
دّلجم رد  يونثم  - 2 136-134- یقرواپ . - دناهتخانـشیم مه  ار  دوخ  لثم  مدرم  هتـشذگ  خیرات  زا  عالّطا  يهطـساوب  دـناهدوب و  يروجنیا 

دوخ هکنیا  دینیب و  مرک  نیه  دبا  مشخ  رد  دیاشگب  هن  رو   || درخ  رد  دمآ  بجاو  معنم  رکش  تحیصنب : ربمغیپ  هدزیس  ندمآ  ناتـساد  مّوس 
- تمرف »- ياهدعق دهاوخ  رکش  دشخب  هب  اپ   || ياهدجـس  دهاوخ  رکـش  دشخب  هب  رـس  دنک ! سب  يرکـشب  تمعن  نینچ  زک  ! || دنک  سک 

ندرک نوگرگد  رفیکب  هراشا  ِباقِعلا » ُدیِدَش   » يهلمج دنز 3 - رس  يراخ  لگ ز  نارازه  دص   || دنک  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکـش   70-68
تمعن لیدبت  دنکن  فرصم  هتسیاش  هارب  ار  نآ  رگا  دراد  تایح  يهمادا  يارب  ناسنا  هک  هلیـسو  ره  تقیقح  هکنیا  يروآدای  تسا و  تمعن 

زا هن  روگنا   || دندرک  ناراکمتـس  رهب  زا  هن  غیت  هکنیا   33-14- نآرق : - رعاش نآ  لوقب  لمع ، رفیک  تسا و  یتحاراـن  نآ  يهجیتن  تسا و 
تبوقع و دوشب  لهاان  تسد  رد  يهحلـساب  لیدبت  تسا  یتایح  ّمهم  لئاسو  گرزب و  ياهتمعن  زا  هک  ینهآ  رگا  تشخرچب  تسا  ذیبن  رهب 

دوشب بارشب  لیدبت  تسا  رشب  یگدنز  ياههیامرـس  نیرتهب  زا  هک  يروگنا  روط  نیمه  تسا و  يراتفرگ  ینماان و  ترارـش و  مه  شرفیک 
: دوب هتـشون  اههّلجم  زا  یکی  رد  مّود  یناهج  گنج  ياهلاس  رد  دیـسر : رظنب  ياهّصق  کنیا  تسزواـجت  جازم و  ءوس  یتحاراـن و  شاهجیتن 

فرـص گنج  يارب  مصاختم  ياـهتلود  هچنآ  رگا  دـناهداد : هحفـص 376 ] رظن [  دـنراد  عالّطا  گنج  جراـخم  زا  هک  داـصتقا  نیـصّصختم 
جراخم هکنیا  اب  دوشیم  ینعی  دنیازفیب  نیمز  يهراق  جنپ  رب  هراق  کی  هیامرـس  هکنیا  اب  دنناوتیم  هک  تسا  يردـقب  دـننک  زکرمتم  دـننکیم 
یگدنز يارب  دشاب  دعتسم  رایـسب  هک  مشـش  يهعطق  کی  ایرد  ندش  رپ  هوک و  حیطـست  زا  هک  دنزیرب  دنه  سونایقا  رد  ار  ایلامیه  ياههوک 

يدایز تیعمج  و  دوش ، هّیهت  فلاخم  تمحزیب و  كاخ  هعطق  کی  كاخ  نتفرگ  لاوما و  فلت  گنج و  ياـجب  دـننک و  هیهت  اـیند  مدرم 
تروص ره  رد  تّحـصب  نورقم  رگا  تسا و  هدوب  هغلابم  رظن  هکنیا  رگا  دننک  یگدنز  شیاسآ  اب  اجنآ  رد  دنتـسه  هقیـضم  رد  هک  کلامم 
هدزاود هک  خیرات  هکنیا  ات  دراد و  لابند  رد  يراتفرگ  رفیک و  هزادنا  هچ  تمعن  لیدـبت  هک  ار  هیآ  هکنیا  دافم  تقیقح  دـهدیم  ناشن  بوخ 

رد دـعب  تیآ  رد  - 4 دـننک . ناربج  یبوخب  دناهتـسناوتن  ار  نآ  تراسخ  یبارخ و  اهیراتفرگ و  زونه  درذـگیم  مّود  یناهج  گـنج  زا  لاـس 
ندرک و هرخـسم  هک  دوشیم  يروآدای  مدرم  یمومع  بیع  کی  خـلا  َنوُرَخـسَی » اوُرَفَک و ...  َنیِذَِّلل  َنِّیُز   » نارفاـک لاـح  زا  تیاـکح  نمض 
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ياهیزیمآ گنر  تنیز و  رویز و  شزرا  هک  دینک  هّجوت  امـش  تسا و  شیدناجک  مدرم  راک  صاخـشا  نداد  رارق  هدنخ  حـیرفت و  يهلیـسو 
یگدنز ياهتفرشیپ  يدنمهرهب و  - 5 965-953- نآرق -946-916- نآرق ! - اهنآ يراگزیهرپ  يوقت و  ای  تسا  رتدنمجرا  امـش  یگدـنز 

عناوم نارازه  دیشیدنیب  يزور  يهلیسو  امش  هچ  ره  نوچ  دینک  ینیبشیپ  دیرادهاگن و  ار  نآ  باسح  دیناوتب  مدرم  امـش  هک  تسین  يروط 
تـشونرس هچنآ  تسا و  باسحیب  دـنوادخ  يزور  هک  دـیوشن  رورغم  دوخ  لاوماب  امـش  سپ  دـینکن  ار  نآ  رّوصت  امـش  هک  دراد  ولج  رد 

هحفص 377] درادن [ . ریگولج  دسریم و  تسا 

هیآ 213] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َفَلَتخا اَم  َو  ِهِیف  اوُفَلَتخا  اَمِیف  ِساّنلا  َنَیب  َمُکحَِیل  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأ  َو  َنیِرِذـنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناـک 
ُءاشَی نَم  يِدـهَی  ُهّللا  َو  ِِهنذِِإب  ِّقَحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  يَدَـهَف  مُهَنَیب  ًایَغب  ُتانِّیَبلا  ُمُهتَءاج  اـم  ِدـَعب  نِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ِهِیف 

شیادـیپ زا  شیپ  مدرم  هـمجرت :  10-1- نآرق . - نـید هتــسد و  تـّلم و  ًۀَّمُأ :» : » تاـغل ینعم   443-1- نآرق [ - 213  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِـص  یلِإ 
نامسآ باتک ز  اهنآ  اب  داتـسرف و  ناربمغیپ  ناشدیون  میب و  يارب  دنوادخ  دندوب و  ّتلم  کی  هتـسد و  کی  دوخ  يهداس  ترطفب  ناربمغیپ 

دندش ملاع  تانّیب  تایآ و  ندمآ  اب  هک  اهنآ  رگم  دوبن  نامدرم  نایم  ّقح ، رد  فالتخا  سپ  دنک  يرواد  ناشیا  تافالتخا  رد  ات  دومن  لزان 
دش ّقحب  يامنهر  ناشتافالتخا  رد  دوخ  تیانع  فطلب و  دندش  نمؤم  هک  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دندرک . زاغآ  رگدکیب  زواجت  یـشکرس و  و 
زا تسا  هتفگ  سابع  نبإ  يربط :  212 ًةَدِحاو - ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک  نیرّسفم : نخس  درب . تسار  هارب  دشاب  حالـص  دهاوخ و  وا  ار  هک  ره  نوچ 

ربـمغیپ دـنوادخ  سپ  دـش  دـیلوت  فـالتخا  اـهنآ  ناـیم  نآ ، زا  سپ  دـندوب  تسار  هارب  مدرم  هک  دوب  نرق  هد  حون  شیادـیپ  اـت  مدآ  تقلخ 
یگدـنز دوخ  یقلخ  يرطف و  شور  اـب  حون  شیادـیپ  زا  لـبق  مدرم  هک  دـناهدرک  تیاور  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  عمجم :  31-1- نآرق . - داتسرف

زا ندناسرت  بوخ و  راکب  یئامنهار  يارب  داتسرف  ربمغیپ  هحفص 378 ] دنوادخ [  سپ  نآ  زا  تسار  هارب  هن  دندوب و  هارمگ  هن  هک  دندرکیم 
هکنآ ات  دندوب  رادربنامرف  ملـسم و  شدالوا  يهمه  دوب و  ربمغیپ  مدآ  - 1 تسا : هدرک  لقن  هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  دنچ  رخف  ماما  دـب . راک 

اطع و زا  - 2 دندوب . هتسد  کی  همه  ینعی  ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک   » ینعم تسا  هکنیا  یبلطهاج و  دسح و  يهطـساوب  تشک  ار  لیباه  لیباق 
سان زا  دوصقم  دناهتفگ  نیرّسفم  زا  یضعب  - 3 دندوب . لطاب  شور  نید و  رب  یگمه  ینعی  ةدحاو  ۀّما  زا  دوصقم  هک  تسا  لقن  سابع  نبإ 

زا دعب  دش 4 - هداتـسرف  اهنآ  يارب  یـسوم  زا  دعب  یئاهربمغیپ  دندش و  فلتخم  دعب  دندوب و  یـسوم  وریپ  یگمه  هک  دنتـسه  لیئارـسا  ینب 
باطخ رـشب  لسنب  هک  تسلا  زور  - 5 دمآ . اهنآ  يارب  ربمغیپ  دندش و  فلتخم  دعب  دنتـشاد و  بهذـم  هدـیقع و  کی  مدرم  یگمه  نافوط 
فشک  240-207- نآرق . - دـناهدرک ینعم  روط  هکنیا  نیرّـسفم  يهّدـع  بعک و  نب  ّیبا  هکنانچ  دـندوب  رادربناـمرف  میلـست و  یگمه  دـش 

يهدـنراد ملاع  هاشداپ  دـیوگیم  رگید  ینعم  دراد و  رگید  يزمر  تیآ  هکنیا  تقیرط  نادرمناوج  قوذ  رب  تراـشا  يور  زا  تسا : هتـشون 
ّتیقلخ تافـص  تاملظ  داهن ، نینچ  داـهن ، هک  ادـتبا  دـیرفآ . ّتیقلخ  رتس  يهواـشغ  رد  دـیرف  اـیب - ار  قلخ  هک  لّوا  ناـهن  ياـناد  ناـهج و 

هکنیا هدـنام  دوخ  داهن  رـسا  رد  همه  عمتجم  تبیغ  تملظ  رد  همه  دـندوب . هورگ  کی  اـمع  يهدرپ  رد  همه  تقلخ ، نیرب  تشگ  فوفحم 
يدیرب سپ  ینز  مه  رب  ار  قلخ  ات  یکی  نز  مه  رب  هزمغ   || قلخ  تسا  دوسآرب  دوخ  داهن  تابارخ  رد  تفگ : درمناوج  نآ  هک  تسا  نانچ 

ینادان و یکیراـت و  رد  ار  مدرم  دـیرفایب  يادـخ  هک  داد  ربخ  هکنیا  دـیرب  نآ  زا  یفطـصم  دـمآ  ناـشیا  يرـصتخمب  تیاـهنیب  ملاـع  نآ  زا 
زا دنام  مورحم  دیـسرن و  هکنآب  درک و  ادیپ  دوخ  هار  دش و  تیادـه  تفرگب  ار  هک  ره  هک  دـناشفیب  ناشیا  رب  دوخ  زا  يوترپ  سپ  يربخیب 

حتف اـی و  ّمض  اـب  مکحیل »  » يهلمج عمجم :  212 ِساّنلا - َنَیب  َمُکحَِیل  ِّقَحلِاب  َباـتِکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأ  َو  تفاـین . یئاـهر  ینادرگرـس  یهارمگ و 
هحفـص هدـش [  اهنآ  فالتخا  دروم  هچنآ  رد  مدرم  ناـیم  تاروت  دـنک  تموکح  ینعی : يربط   69-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  فاک 

یئامنهار هدادیم و  ناشن  باتک  هچنآ  اب  تسا  هدوب  قباطم  اهنآ  مکح  یلو  دـناهدوب  اهربمغیپ  مدرم  نایم  مکاح  هچرگا  هکنوچ  تسا  [ 379
: تسا هتـشون  فشک  تسا . هدش  ماهلا  اهربمغیپ  هب  هدوب و  نآ  رد  هک  تسا  یبلاطم  يهطـساوب  باتکب  تموکح  تبـسن  سپ  تسا  هدرکیم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسوا و يهداتسرف  هک  لوسر  تسوا و  تقیقحب  نیمکاحلا  مکحا  هک  هلالج  ّلج  تسا  ادخ  اجنیا  مکاح  یتسار  تلادع و  اب  ینعی  ّقحلاب 
دراوـم ینعی  رخف :  212 ِهِیف - اوُفَلَتخا  اَمِیف  دـنیوگ . مکاـح  ار  باـتک  هک  دـشاب  اور  دـننک  مکح  باـتکب  نوچ  تسوا و  يهماـن  هک  باـتک 

اَم َو   24-1- نآرق . - دنتـسه تموکحب  جاـتحم  دـننکیم و  فـالتخا  نآ  رد  مدرم  هچنآ  ینعی  تسا  هتفگ  يربـط  یلو  ّقـح ، رد  فـالتخا 
: رخف  51-1- نآرق . - دـندوب نآب  ملاـع  دوخ  هکنیا  اـب  دـندرک  فـالتخا  تاروت  رد  دوهی  ینعی  يربط :  212 ُهوـُتوُأ - َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَـلَتخا 

فیرحت لیدـبت و  دوصقم  تسا  نکمم  دـشاب و  دوهی  هب  اهیحیـسم  يراـصنب و  دوهی  نتفگ  دـب  ریفکت و  فـالتخا  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
ُمُهتَءاج ام  ِدَعب  نِم  نایاسرت . دوهج و  زا  دنداد  ناشیاب  باتک  هکنانآ  رگم  باتک  رد  دندرکن  فالخ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دشاب . باتک 

یلقع يّهلدا  دوصقم  رخف : تسا . لقع  جـجح  ّهلدا و  دوصقم : دـناهتفگ  تسا و  لیجنا  تاروت و  ماکحا  دوصقم  حوتفلا : وبا   212 ُتانِّیَبلا -
212 مُهَنَیب - ًاـیَغب   37-1- نآرق . - دـش لزان  باـتک  هلدا  تامّدـقم و  هکنیا  توبث  زا  دـعب  هک  تسا  ناربمغیپ  موزل  تاـبثا  تامّدـقم  تسا و 

یلقع لئاسو  ینعی  تانّیب  هحفص 380 ]  ] 16-1- نآرق  - نوچ تسا  هداد  حیـضوت  تانّیب  يهملک  هک  تسا  یلقع  ای  یئامنهار  لئاسو  رخف :
باتک یلقن و  لیلد  مدرم  هکنیا  يارب  هک  تسا  هدنامهف  ار  نآ  ُهُوتوُأ » َنیِذَّلا   » يهلمج هک  تسا  یلقن  لئاسو  ای  تسا و  هدوب  اهنآ  يارب  هک 

: نایبلا حور  تسا  هاج  ّبح  یهاوخ و  نوزف  يارب  دنادرگ  يور  ّقح  زا  یسک  رگا  یئامنهار  لئاسو  هکنیا  زا  دعب  سپ  تسا  هدوب  ینامسآ 
تردـق بابرا  لّوا  ینارود : ره  رد  تسا  روطنیمه  دوب  ردارب  رب  دـسح  زا  هک  دوب  ینادان  لهج و  زا  هن  تشک  ار  لـیباه  هک  لـیباق  هکناـنچ 

123-101- نآرق . - لام صرح  هاج و  ّبح  يهجیتن  رد  ّقح  ندرک  دوبان  يارب  دنوشیم  اهنآ  وریپ  مه  هّماع  تاقبط  دـننکیم و  مادـقا  نآب 
تیاده ار  نینمؤم  ادـخ  تسا : هکنیا  هیآ  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  212 ِّقَحلا - َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  يَدَـهَف 

: دـندرک فالتخا  هزور  رد  زین  دـندرک و  هلبقب  يور  ناشیا  دـندناوخ  سدـقملا  تیب  قرـشم و  يوسب  زامن  نارگید  هکنآ  اب  درک و  مالـساب 
هک دندرک  فالتخا  لیلخ  میهاربا  ّقح  رد  دنتفر و  تسار  هارب  نیملسم  یلو  دنتفرگ  هزور  بش  زا  یتمسق  ياهّدع  زور و  زا  یتمسق  ياهّدع 

تسا و يراکهزب  دنزرف  دنتفگ  دوهی  یسیعب  عجار  نینچمه  ملسم و  تسا و  فینح  هک  دش  داشرا  ناناملسم  هب  تسا  يراصن  تسا و  دوهی 
اب ادخ  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم   212 ِِهنذِِإب -  74-1- نآرق . - تسا هّللا  حور  دنتفگ  دنتفر و  تسار  هارب  نیملـسم  تسا  ادخ  دنتفگ  يراصن 

: يربط  212 ٍمیِقَتسُم - ٍطارِص  یلِإ  درک . تیاده  دوخ  نامرف  رما و  يهلیسوب  ادخ  ینعی  رخف :  10-1- نآرق . - درک يربهر  ار  اهنآ  دوخ  ملع 
رب تباث  یـضعب  دندرک و  لیدبت  ار  تاروت  ماکحا  یـضعب  دندرک و  فالتخا  دوهی  هچنآ  رد  ّقح  يوسب  ار  نینمؤم  درک  تیاده  ادخ  ینعی 

: ام نخس   24-1- نآرق : - دندرک يراددوخ  اهنآب  داقتعا  هدش و  لیدبت  ياهتمسق  شریذپ  زا  هک  درک  تیاده  ار  نینمؤم  ادخ  دندنام و  ّقح 
ریسب زیچ  همه  اج و  همه  زا  هحفص 381 ]  ] 36-21- نآرق  - ربخیب برع  دوب  مزال  زور  نآ  يارب  هک  دنامهفیم  خـلا » ُساّنلا  َناک   » لّوا - 1

جایتحا ندرب  رسب  لگنج  هب  ینیـشن و  راغ  ای  يدرگنابایب و  ینابـش  نارود  رد  ناسنا  هک  دوش  حیـضوت  وا  يارب  دوش و  هّجوتم  رـشب  یلماکت 
ّیبرم و مکاح و  هک  تسا  رـشب  یلماکت  ریـس  خـیرات و  ربج  يهجیتن  رد  دـینیبیم  زورما  امـش  هکنیا  تشادـن و  تموکح  نوناق و  یبرمب و 

تـسا اهدادعتـسا  فالتخا  دوصقم  دنوادخ  تساوخب  تیبرت  ندرک  طوبرم  زا  خلا » يِدهَی - ُهّللا  َو   » هیآ رخآ  درک 2 - ادـیپ  نوناق  باتک و 
ناشداهن رد  تیاده  دادعتـسا  هک  یناسنا  دارفا  نآ  دنتـسه و  توافتم  تادوجوم  تیاهنیب ، تردق  عشعـشت  یلزا و  يهدارا  بجومب  ینعی 

364-345- نآرق . - تفر دنهاوخ  تسار  هارب  تسا  هدش  هدراذگ 

هیآ 214] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یّتَح  اُولِزلُز  َو  ُءاّرَّضلا  َو  ُءاسأَبلا  ُمُهتَّسَم  مُِکلبَق  نِم  اوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  مُِکتأَی  اَّـمل  َو  َۀَّنَجلا  اُولُخدـَت  نَأ  ُمتبِـسَح  مَأ 
یطحق یتخس و  ءارض » . » دیدرک نامگ  دیتشادنپ و  ُمتبِسَح » : » تاغل ینعم   267-1- نآرق [ - 214  ] ٌبیِرَق ِهّللا  َرصَن  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُرصَن  یتَم  ُهَعَم 

يربط لوزن : تهج   106-95- نآرق -24-13- نآرق . - ندش باتیب  ندیزرل و  دوخ  رب  لازلز  ردـصم  زا  اُولِزلُز » . » ناج فلت  لام و  صقن  و 
تیاور حوتفلا : وبا  دش . لزان  هیآ  هکنیا  دندش  راتفرگ  تنحم  جنرب و  ناناملـسم  قدنخ  گنج  رد  نوچ  هک : تسا  تیاور  يّدس  هداتق و  زا 
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. دّمحم يرای  يارب  دیهدیم  نتشکب  ار  دوخ  هدوهیب  هک  درکیم  تمالم  ار  ناناملـسم  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دحا  گنج  زا  دعب  تسا  هدش 
راهظا اهیدوهی  دـندوب و  راـتفرگ  یتخـسب  ناناملـسم  ترجه ، زا  سپ  هک  تسا  تیاور  اـطع  زا  مه  و  هحفـص 382 ] دـش [ . لزان  هیآ  هکنیا 

اب دیوریم  تشهب  هب  دیراد  نامگ  ناناملسم  امـش  رگم   214 همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دندشیم  گنتلد  ناناملـسم  دندرکیم و  ینمـشد 
يراز  ] نینمؤم ربـمغیپ و  هک  دـنداد  تسد  شمارآ ز  دـندش و  ناـنچ  راـتفرگ  هک  دـیاهدیدن  دوخ  زا  شیپ  مدرم  تشذـگ  رـس  زونه  هکنیا 

- َۀَّنَجلا اُولُخدَت  نَأ  ُمتبِـسَح  مَأ  نیرّـسفم : نخـس  دوب . کیدزن  دنوادخ  يرای  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک ! يرای  ار  ام  ادخ  یک  دنتفگ : و  دندرک ]
ناشیا ثیدـح  ناسآ  ناسآ   || ناسآ  ناـبوخ  ثیدـح  نتفگ  ناوتن   39-1- نآرق : - دـنیوگ هک  تسناـنچ  هکنیا  تسا : هتـشون  فشک   213
نتخوس تقو  رد  لاصو  ار  عمـش  يهناورپ  يدارمیب  رد  اهدارم  ندرم و  رد  یناگدنز  تسا و  نتـسسگ  رد  نتـسویپ  هک  يرادـن  ربخ  ناوتن 

، يدرگ رتهب  رامیب  يوش  نوچ   || عمش  وچ  يو  ردناک  تسیدرد  بجعلا  وب  دوخ  نید  درد  تسا . ندیرب  رس  رد  یگدنز  ار  عمـش  تسا و 
ۀّنجلا تّـفح   » تـفگ یفطــصم  تسراــخ  رپ  ینبلگ  تـسا و  راوخــشد  نآ  هار  نـکیل  نـیرب  سودرف  تــسا  یغار  غاــب و  ندز  ندرگ  زا 
يارب هیآ  و  لاـم . ناـیز  ءاّرـض  دوب و  نت  جـنر  ءاـسأب  هک  دـناهتفگ  فـشک :  21463 اوـُلِزلُز - َو  ُءاّرَّضلا  َو  ُءاـسأَبلا  ُمُـهتَّسَم  « 146 «» هراکملاب

دندنکیم ياج  زا  ار  اهنآ  یئوگ  هکنانچ  دندرکیم  اهنآب  يدب  بیسآ و  عاونا  دنتفرگیم و  گنت  اهنآ  رب  هک  تسا  ناگتـشذگ  لثم  حیـضوت 
دوب و نت  جنر  ءاسأب  هک  دـناهتفگ  فشک :  213 اُولِزلُز - َو  ُءاّرَّضلا  َو  ُءاسأَبلا  ُمُهتَّسَمدنامیمن  یقاب  مارآ  دیـسر  هک  تیاهن  ّدـحب  سرت  نوچ 

هکنانچ دـندرکیم  اهنآب  يدـب  بیـسآ و  عاونا  دـنتفرگیم و  گنت  اهنآ  رب  هک  تسا  ناگتـشذگ  لثم  حیـضوت  يارب  هیآ  و  لاـم . ناـیز  ءاّرض 
هحفص  ] 175-127- نآرق -126-124- یقرواپ  - دنامیمن یقاب  مارآ  دیـسر  هک  تیاهن  ّدحب  سرت  نوچ  دندنکیم  ياج  زا  ار  اهنآ  یئوگ 
شوپ ـالاب  دوب و  هتـسشن  هبعک  يهیاـس  رد  ربمغیپ ص  يزور  هک : ّترا  نب  باـبخ  زا  تسا  تیاور  تسا و  رارقیب  هتـسویپ  صخـش  و  [ 383
يادخ زا  ام  يارب  ارچ  میدرک  ضرع  میدرک و  تیاکـش  ترـضح  نآب  دوخ  یگدـنز  عاضوا  زا  دوب . هداد  هیکت  نآب  هدرک و  شلاب  ار  دوخ 

ای دندرکیم و  مین  ود  هرا  اب  دندرکیم و  نیمز  رد  دـنتفرگیم و  ار  اهنآ  نانمـشد  هک  امـش  زا  شیپ  دـندوب  یمدرم  دومرف : یهاوخیمن ! يرای 
لیمکت ياهجردب  امش  نید  هکنیا  هک  ادخب  دنگوس  دنتـشادیمنرب  تسد  دوخ  نید  زا  اهنآ  دنتفرگیم و  ار  اهنآ  ندب  تشوگ  نهآ  يهناشب 

دربب ار  شدنفسوگ  هک  گرگ  زا  ای  ادخ و  رگم  دسرتن  چیه  زا  دورب و  دناوتیم  تومرضحب  اعنـص  زا  رفاسم  هک  درک  دهاوخ  ادیپ  هعـسوت  و 
« َلوُقَی  » يهملک تسا : هدش  تیاور  دهاجم  هبیـش و  جرعا و  عفان و  زا  حوتفلا : وبا   213 ُلوُسَّرلا - َلوُقَی  یّتَح  دینکیم . لیجعت  امش  نکیل  و 

راـهظا ربـمغیپ  هک  دـندوب  رارقیب  يروجب  مدرم  نآ  دوـشیم : نینچ  ینعم  تئارق  هکنیا  رب  دـناهدرک و  تئارق  مـال  وـلج  يادـص  عـفر و  اـب  ار 
هکنیا دوـشیم : نینچ  ینعم  تئارق  نیاـب  دـناهدرک و  تئارق  مـال  يـالاب  يادـص  اـب  بصن و  اـب  ءاّرق  يهّیقب  یلو  تفگیم . درکیم و  یگنتلد 
ربمغیپ اهنآ  رگا  دناهتفگ  یضعب  يروباشین :  121-111- نآرق -27-1- نآرق . - تفگیم ربمغیپ ص  هک  دیـشکیم  ازاردب  نادنچ  یتحاران 

تقو یلو  دوب  هدش  هداد  يرای  هدعو  اهنآب  هک  دناهداد  باوج  دسریم ! ادخ  يرای  تقو  هچ  دنیوگب  دـننک و  ضارتعا  تبـسانم  هچب  دـندوب 
دوصقم هک  تسا  تیاور  جیرج  نبإ  زا  يربط : دش ! دهاوخ  افو  هدعو  نیاب  تقو  هچ  ایآ  دنتفگیم : دـندشیم  هراچیب  نوچ  دوبن و  نّیعم  نآ 

دـشاب نینمؤم  راتفگ  ِهّللا » ُرـصَن  یتَم   » يهلمج هک  تسا  نکمم  رخف : تسا . رتسانـشادخ  نیدب و  رتملاع  صخـش  رتهب و  درف  نآ  لوسر  زا 
« ٌبیِرَق ِهّللا  َرـصَن  َّنِإ  الَأ   » دادیم باوج  اهنآب  ربمغیپ  و  دش ! دـهاوخ  ماجنا  وت  ياههدـعو  هکنیا  تقو  هچ  ناشربمغیپب  دـندرکیم  ضارتعا  هک 

يهلمج تسا : هداد  لامتحا  هحفص 384 ]  ] 216-180- نآرق -51-30- نآرق  - رخف ماما  مه  و  دسریم . شیاسآ  يدوزب  هک  دیشابن  گنتلد 
خـساپب تساجک ! ادـخ  يرای  دـنتفگیم  هک  دیـسریم  یئاجب  اهنآ  لاح  تّدـش  هک  روج  نیاب  دـشابن  مدرم  راـتفگ  لـقن  ِهّللا » َرـصَن  َّنِإ  ـالَأ  »

زا ار  ناشیا  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   57-30- نآرق . - تسا کیدزن  ادخ  يرای  هک  تسا  هدـش  يرادـلد  اهنآب  هلمج  هکنیا  يهلیـسوب 
دـیآرب و یک  ار  ام  حـتف  هکنیا  دـندوب : يو  اب  هک  نانمؤم  تفگ و  ناشیا  لوسر  هکنآ  ات  دیـسر  ناشیاب  اهتبیـصم  سب  زا  دـندینابنجب  ياـج 
هک باوج  ناـمه  شیوخ  دـهع  رد  ار  هورگ  نآ  میداد  باوـج  ٌبیِرَق » ِهّللا  َرـصَن  َّنِإ  ـالَأ  : » تفگ نیملاـعلا  ّبر  درب ! زاـب  یک  اـم  زا  دـنزگ 
رد  273-237- نآرق . - تسا کیدزن  هّللا  نداد  يرای  ماـگنه  هک  دیـشاب  هاـگآ  نم  لوسر  ناراـی  راـصنا و  رجاـهم و  يا  ار  امـش  میهدـیم 
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اب دـیوش  دـنمهرهب  تسا  تسود  لامج  يهولج  هک  يونعم  تشهب  زا  دـیراد  راظتنا  امـش  تسا : هکنیا  شاهجیتن  هک  دراد  يراتفگ  تالیوأت 
نایز دیاهدرکن و  راومه  دوخ  رب  ار  یگراچیب  هب  نداد  نت  یگدنز و  كرت  جـنر  دـیاهدرکن و  یط  ار  ناگتـشذگ  تالاح  تاماقم و  هکنیا 

قوش و زا  دیاهدرکن و  راوخ  ادخ  یگدنب  تدابع و  يهلیـسوب  ار  يّدام  ياوق  دیاهدوسپ و  هن  ار  هراّما  سفن  نتـسکش  تضایر  تدهاجم و 
ربمغیپ و هکنآ  ات  دننک  یهت  بلاق  دنهاوخیم  يرادنپ  هک  دـنوشیم  هدـنک  ياج  زا  یگرابکی  هک  اهنآ  دـننام  دـیاهدشن  رارقیب  رادـید  تبحم 

دنهاوخب ّقح  يرای  درک  راداو  ار  اهنآ  ناشقوذ  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یئابیکـش  ربص و  قارف  جنر  باجح و  تّدـم  يزارد  زا  نینمؤم 
زا دـنداش و  دـسریم  وا  تسد  زا  هچنآب  هکنیا  اب  دـنک و  دوبان  ار  یناطیـش  يدام و  ياهیراتفرگ  یناسفن و  تافـص  تسود  لامج  يهولج  ات 

يرای و دوش : باطخ  اهنآب  هک  تسا  یعقوم  تسا  هدش  قاط  ناشتقاط  دیسر و  رخآب  ناشورین  هک  هاگنآ  دنمارآ . هتـساوخ  وا  هک  ینارجه 
رد ناسنا  نوچ  يواطنط : دـش . رادومن  تسود  لامج  يهناشن  تفر و  الاب  سفن  تافـص  لئاذر و  ياـههدرپ  دـش و  کـیدزن  ادـخ  يهولج 

يوه و اب  دوخ  سفن  رد  هشیمه  نوچ  دنامیمن و  وا  يارب  رارق  تابث و  تسا  لادج  گنج و  رد  نانمـشد  ناراکمتـس و  اب  یگدـنز  نارود 
هک تسا  یتلاح  هحفـص 385 ] نینچ [  رد  دوشیم و  ماـمت  وا  یئابیکـش  ربص و  يورین  تسا  يراددوخ  تمواـقم و  شکمـشک و  رد  سوه 

رظن زا  تالکـشم  عفر  راک و  شیاشگ  بجوم  هک  تسا  ماگنه  نآ  دوشیم  دراو  راـشف  جراـخ  لـخاد و  زا  دـسریم و  هبترم  تیاـهنب  یتخس 
نادجو شیاسآ  یتحار و  سفن  تضایر  يهلیسوب  یصخش  یناسفن و  رظن  زا  دوب و  دهاوخ  لطاب  رب  ّقح  يهبلغ  يهلیسوب  عامتجا  جراخ و 

دنتشادرب ایبناک  اهالب  نآ  ز  يونثم : تسا : هتشون  ینیسح  دوشیم . بیصن  مالّسلا  راد  ناوضر و  ملاع  نیزا  نتفر  زا  دعب  دش و  دهاوخ  مهارف 
رد راظتنا  فالخ  رب  بلطم  هجو  چیهب  ام : نخس  رتشیب  تنحم  راب  وا  لد  رب   || رتشیپ  ّتبحم  هار  رد  هک  ره  دنتشارفا  نیمتفه  خرچب  رـس  ||  

نیمز و يهرک  هفـسالف ، تعیبـط . رد  یّلک  نوناـق  کـیب  ار  مدرم  تسا  هداد  هّجوـت  اـههلمج  هکنیا  طـقف  تسا و  هدـشن  راـهظا  هـیآ  هـکنیا 
تسا و يدوبان  يهلابند  شیادیپ  ره  هک  يدوبان  شیادـیپ و  زا  ياهعومجم  ینعی  دـناهدیمان  داسف  نوک و  ملاع  ار  نآ  تاقّلعتم  يهعومجم 

نیزا دوشیمن . رّسیم  جنگ  جنریب  روهشم  تسا  یلثم  تسا . یتخس  راشف و  ملاع  نیرد  ّتیقفوم  طرـش  سپ  تسا  يدوبان  شیادیپ  ره  رخآ 
دیهاوخیم هنوگچ  دیتسه  یگـشیمه  یتخبـشوخ  یگدـنز و  نارود  نایاپ  راظتناب  هک  ناناملـسم  امـش  تسا : هدـش  يروآدای  هیآ  رد  يور 

رکف و نیمه  هک  امش  ناگتشذگ  دینک و  ّیط  دیاب  يراتفرگ  نارازه  هنازور  یگدنز  يارب  هکنیا  اب  دسرن  امشب  نمشد  راشف  رقف و  زا  یجنر 
نارگید هک  بتارم  نامه  امش  سپ  دشیم . دنلب  ناشهلان  مه  اهنآ  نایاوشیپ  هک  يروطب  دندمآیم  هوتسب  راگزور  یتخس  زا  دنتـشاد  ار  راظتنا 

هحفص 386] دیسرب [ . دیراد  مشچ  هچنآب  ات  دینک  راذگرب  یتسیاب  دندرک  راذگرب 

هیآ 215] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِِهب َهّللا  َّنِإَف  ٍریَخ  نِم  اُولَعفَت  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنبا  َو  ِنیِکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  َنِیبَرقَألا  َو  ِنیَدـِلاوِللَف  ٍریَخ  نِم  ُمتقَفنَأ  اـم  لـُق  َنوُقِفُنی  اذ  اـم  َکَنُولَئـسَی 
ربـمغیپ زا  نینمؤـم  يربـط : لوزن : تـهج   28-13- نآرق . - کـیدزن نادـنواشیوخ  َنِیبَرقَـألا » : » تاـغل ینعم   209-1- نآرق [ - 215  ] ٌمِیلَع

وبا تسین . تاکزب  طوبرم  تسا و  هدـش  لزاـن  بجاو  ریغ  شـشخب  يارب  هیآ  هکنیا  دنـشخب ! هب  دـننک و  ناـسحا  یـصاخشا  هچب  دندیـسرپ 
هکنیا مهدب ! هکب  مهدب و  هچ  دیـسرپ : ربمغیپ  زا  دوب . رادهیامرـس  ریپ و  يدرم  حومج  نب  ورمع  تسا : تیاور  نیرّـسفم  یـضعب  زا  حوتفلا :
ناشیا باوج  رد  وت  دنـشخب ! هب  ار  هتـساوخ  لام و  مادـک  زیچ و  روج  هچ  دنـسرپیم : وت  زا  مدرم   215 همجرت : دـش . لزان  وا  باوج  رد  هیآ 

مه دیـشخبب و  ناگراچیب  ناگدرم و  ردپب  دوخ و  کیدزن  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپب و  دیـشخبیم  هک  ياهتـساوخ  بوخ و  زیچ  ره  وگب :
ام ُلق  َنوُقِفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئـسَی  نیرّـسفم : نخـس  دـنادب . ادـخ  دـینک  یبوخ  هچنآ  هّتبلا  دـنرادن و  یئاجب  سرتسد  هدـنام و  هار  رد  هک  اهنآب 
زا باوـج  تسا و  یندیـشخب  زیچ  زا  شـسرپ  هک  دوـش  ضارتـعا  تسا  نـکمم  فاّـشک : رد  يرـشخمز   214 ِنیَدـِلاوِللَف - ٍریَخ  نِم  مـُتقَفنَأ 
ره ریخ  يهملک  تسا : هتفگ  دوخ  باوج  رد  تسا ! قباطم  لاؤس  اب  باوج  هنوگچ  سپ  دوشیم  هدیـشخب  اهنآب  هک  تسا  یناسک  فرـصم و 

درادن یشزرا  ششخب  ناسحا و  اریز  دشاب  لام  فرصم  هک  تسا  يرتمهم  بلطم  يور  نخس  ساسا  یلو  دنامهفیم  ار  شـشخب  لباق  لام 
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ریخ زا  قافنا  يهنیرق  يارب  فالخالب  تسا  لاـم  ریخ  نیاـب  دارم  حوتفلا : وبا  هحفص 387 ]  ] 77-1- نآرق . - دـشاب دوخ  عقومب  اجب و  رگم 
یکینب تسا  هراشا  ریخ  يهملک  َنوُِحلُفت » مُکَّلََعل  َریَخلا  اُولَعفا  َو   » يهیآ رد  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  نیرحبلا  عمجم  رد  لام . زا  ینعی 

. - يدنمدرخ تلادـع و  دـننام  تسا  مومع  هّجوت  دروم  هچنآ  لام و  تسا : هدرک  ینعم  ار  ریخ  سوماق  رد  وکین  قالخا  نادـنواشیوخ و  اب 
. مراد يرانید  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  لوسر  کیدزن  يدرم  هک  دـنک  تیاور  هریره  وبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   212-167- نآرق

هقفن تنادـنزرف  رب  ورب و  تفگ : مراد . يرگید  تفگ : نک . هقفن  تلها  رب  ورب و  تفگ : مراد . يرگید  تفگ : نک  هقفن  دوخ  رب  ورب  تفگ :
. نک فرـص  یهاوـخ  هک  اـجک  ره  یناد  وـت  تفگ : مراد . يرگید  تفگ : نک . هقفن  تناتـسود  رب  ورب  تفگ : مراد . يرگید  تـفگ : نـک .
ندش و ادج  ریغ  زا  تدـهاشم  تقوب  تقیقح . نادـیم  رد  نتخاب  ناج  نوچ  هن  نکیل  تسوکین  تعیرـش  هار  رد  نتخاب  لام  هتـشون : فشک 

نوچ میهد و  هچ  لام  زا  دسرپیم  یکی  نداهن . افص  طاسب  رب  مدق  ندش و  ادج  نتـشیوخ  زا  هک  نانچ  هن  نکیل  تسوکین . ندوب  افو  طرـشب 
وت اب  هک  دهدیم  باوج  ار  وا  تعیرش  دسرپیم و  يرگید  رانید . مین  رانید  تسیب  زا  مرد و  جنپ  مرد  تسیود  زا  دهدیم : باوج  مینک ! جرخ 

تسا و نتخانـش  ناـج  اـت  رودزم  تفرعم  رگید  ناـفراع  ناتـساد  تسا و  رگید  نارودزم  ثیدـح  يرآ  دـننک . هن  تعاـنق  مه  نـت  ناـجب و 
ریخ مسا  هداعـسلا : نایب  تخاب  دـیاب  ناج  دیـسر  ناجب  راک  نوچ   || تخاب  دـیاب  ناگیار  زیچ  رز و  لام و  نتخاب . ناج  اـت  فراـع  تفرعم 

مکح زا  لـبق  هیآ  هکنیا  يربـط : دـشاب . روط  نیمه  زین  نآ  فرـصم  دـشاب و  كاـپ  لد  اـب  هک  هدـش  بسک  لاـم  نآ  رب  رگم  تسین  تسرد 
نکمم یلو  تسا  هدش  خسن  دعب  تسا و  هدوب  ثرا  مکح  زا  لبق  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یضعب  رخف  ماما  تسا . هدش  خسن  دعب  هدوب و  تاکز 

زا هتـسد  ود  هکنیا  ریغب  دـهدب و  اهنآب  جایتحا  عفر  يهزادـناب  تاکز  ریغ  زا  دنـشاب  ریقف  رگا  هک  دـشاب  دـالوا  رداـم و  ردـپ و  دوصقم  تسا 
تبسن دشاب و  يدنواشیوخ  تیاعر  محر و  يهلص  رظن  زا  نابرقا  نیدلاوب و  قافنا  هحفص 388 ] زا [  دوصقم  تسا  نکمم  و  دهدب . تاکز 

هدیـشوپ وا  زا  زیچ  چیه  هک  تسا  ملع  رد  يهغلابم  میلع »  » يهملک درادن و  دروم  هیآ  رد  خسن  تروص  ره  رد  سپ  دشاب  هقدـص  نارگیدـب 
يهلیـسوب دنراد و  بتارم  مه  رادان  صاخـشا  هّتبلا  دنک و  يریگتـسد  رادان  زا  اراد  مدآ  دـیاب  دـهدیم : روتـسد  هیآ  هکنیا  ام : نخـس  تسین .

یکین هچنآ   » يهلمج اریز  دوش  جرخ  هعفنملا  ماع  فراصمب  دیاب  لام  تاقبط  هکنیا  تیاعر  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  رخآ  يهلمج 
. فراصم هنوگ  نیمه  زا  تسا  هیانک  تسا » هاگآ  ادخ  دینکب 

هیآ 216] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمتنَأ ال َو  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  مَُکل  ٌّرَـش  َوُه  َو  ًائیَـش  اوُّبُِحت  نَأ  یـسَع  َو  مَُکل  ٌریَخ  َوُه  َو  ًائیَـش  اوُهَرکَت  نَأ  یـسَع  َو  مَُکل  ٌهرُک  َوُه  َو  ُلاـتِقلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک 
43-36- نآرق -21-13- نآرق . - هانگ هلیذر و  هنوگ  ره  يدب و  ٌّرَش » . » تخس راوشد و  ٌهرُک » : » تاغل ینعم   206-1- نآرق [ - 216  ] َنوُمَلعَت

فظوم امش  هک   216 تسا ] هدـش  رداص  نت  هب  داهج  روتـسد  هیامرـس  لام و  زا  تشذـگ  هب  سفن  اب  داهج  قاـفنا و  يهلاـبند  رد  : ] همجرت
تسا نکمم  هکنانچ  دشاب  نآ  رد  امش  ریخ  یلو  دیرادب  دنسپان  ار  يزیچ  امش  تسا  نکمم  و  دیدنـسپیمن ، ار  نآ  هکنیا  اب  دیتسه  گنجب 

: نیرّسفم نخس  هحفص 389 ] دینادن [ . امش  دنادب و  ادخ  ار ] زیچ  ره  داسف  حالص و  هچ   ] دشاب نآ  رد  امـش  نایز  هک  دیدنـسپ  هب  ار  يزیچ 
دورب گنجب  هکنآ  سپ  تسا  مدرم  يهفیظو  لاتق  نیفلاـخم و  اـب  گـنج  هک  تسا  تیاور  يرهز  زا  يواـطنط :  215 ُلاتِقلا - ُمُکیَلَع  َِبتُک 

دنهاوخب کمک  وا  زا  رگا  دوریم و  دـننک  شراضحا  رگا  هک  تسا  ياهریخذ  دـشابن  یجایتحا  شدوجوب  هکنآ  تسا و  هدرب  شیپ  زا  يراک 
دوخ نیـضراعم  اب  هک  دـنداد  هزاجا  ترجه  زا  سپ  دـگنجب ، یـسک  اب  دوبن  فظوم  ربمغیپ  هّکم  رد  رخف :  28-1- نآرق . - دنکیم کموک 

روطب مدرم  يهمه  رب  تسا  داهج  روتسد  يارب  هیآ  هکنیا  هک  دنراد  قاّفتا  نیرّـسفم  يهمه  عمجم : دش . داهجب  رومأم  نآ  زا  سپ  دگنجب و 
دوشن مهارف  یفاک  يهدع  نوچ  دنتـسین و  رادهفیظو  هّیقب  دش  مهارف  یفاک  يهدع  نوچ  تیافک و  دـح  ات  داهجب  دـنورب  یتسیاب  هک  تیافک 

هن تسا  هدوب  ربمغیپ  باحصا  رب  داهج  بوجو  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هتفگ  اطع  ّطقف  نیرّسفم  زا  و  تسا . راکهانگ  دنک  فلخت  هک  ره 
حتفب هرک  دناوخ  یملس  نمحّرلا  دبع  وبا  هک  ذاش  رد  رگم  دندناوخ  فاک  مضب  هرک  ءارق  يهلمج  حوتفلا . وبا   215 ٌهرُک - َوُه  َو  نارگید . رب 
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. يرگید يهلیـسوب  رابجا  ینعی  دشاب  هارکا  حتف  اب  هرک  دشاب و  ۀّقـشم  فاک  مضب  هرک  دناهتفگ  دناهدرک و  قرف  تغل  لها  ناقّقحم  فاک و 
ای تفگ  مدوب  لوسر ص  فیدر  زور  کی  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   215 ًائیَش - اوُهَرکَت  نَأ  یسَع  َو   14-1- نآرق -

تـسا اجک  متفگ : تسا  ادخ  باتک  رد  هکنیا  هک  دشاب  وت  ياوه  فالخ  رب  هچرگا  دنک و  اضق  وت  رب  هچنآب  وشب  یـضار  ادخ  زا  ساّبع  نبإ 
- نآرق . - رخآ ات  اوُهَرکَت » نَأ  یـسَع   » كریز يا  ینادیمن  تفگ  تسا ، اجک  هکنیا  هک  منادیمن  ماهدناوخ و  نآرق  نم  هک  ادخ  لوسر  يا 

برع نوـچ  تسا  هدوـب  كرم  زا  سرت  يهطـساوب  هن  گـنج  زا  نیملـسم  تهارک  تهج  هدـبع : هحفـص 390 ]  ] 408-386- نآرق -30-1
هک دنگنج  هب  نارفاک  اب  دناهتـشادن  لیم  تسا  هدوب  مک  ناشهدع  هکنیا  يهطـساوب  تسا  نکمم  سپ  تسا . هتـشاد  تراغ  گنجب و  تداع 

نیمهب دنامن و  یقاب  مالـسا  مسا  دوش و  دوبان  مالـسا  يارب  هلاس  دنچ  ياهتمحز  اههزرابم و  یگرابکی  دنوش و  هتـشک  اهنآ  يهمه  دـیاش 
زا امش  تهارک  سرت و  سپ  دینادیمن  امـش  هک  دراد  ّمهم  دئاوف  هچ  گنج  تبقاع  دنادیم  ادخ  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  رخآ  رد  تبـسانم 
هک تسا  هدوب  نآ  يهطـساوب  گنج  زا  ناشتهارک  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  وا  مه  و  تسا . نآ  رد  امـش  ریخ  هک  تسا  ياـجب  هن  گـنج 

همه يارب  هک  دوب  هدرک  تیبرت  يروج  ار  اهنآ  نآرق  نوچ  دنوش  ناملـسم  لد و  رادـیب  یمدرم  ناشدوخ  لثم  مه  نارگید  دناهتـشاد  راظتنا 
امـش هک  تسا  نیاب  هراشا  ًائیَـش » اوُّبُِحت  نَأ  یـسَع   » هیآ مّود  يهلمج  دندوب و  نازیرگ  نارگید  جنر  درد و  زا  دنتـساوخیم و  شیاسآ  ریخ و 

درک و دـنهاوخ  دوبان  ار  امـش  دـیراذگب  هدوسآ  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  رـش  امـش  يارب  یلو  ار  نارگید  شیاـسآ  یتمالـس و  دـیراد  تسود 
تیبرت هظعوـم  دـنپ و  اـب  هک  دـنادیم  ار  مدرم  هکنیا  تشرـس  ادـخ  تسا : نیاـب  هراـشا  َنوُـمَلعَت » ـال  ُمتنَأ  َو  ُمَلعَی  ُهّللا  َو   » هـیآ مّوـس  تمـسق 

. تسا دساف  ءاضعا  هکنیا  ندرک  دوبان  جالع ، هناگی  دنربیمن و  ّقحب  هار  زگره  هک  دنتسه  دساف  وضع  اهنیا  دینادیمن  امـش  یلو  دنوشیمن 
ّسح ینارگن  لد ، رد  نآ  زا  رگا  دـنهدیم  امـشب  هک  يروتـسد  دـنامهفیم : هیآ  هکنیا  اـم : نخـس   1132-1085- نآرق -899-870- نآرق -

دنکیم رداص  امش  ّیبرم  ربهر و  هک  ینامرف  ره  سپ  دیهدب  صیخـشت  ار  دوخ  رـش  ریخ و  دیناوتیمن  هک  تسا  امـش  لهج  دولوم  دینکیم 
هتخاس نینچ  ار  هیآ  هکنیا  داـفم  تسا  يروهقم  رد  يرهاـق  نیع  رد  یغاـط  هکنآ  ناـیب  مّوس  دـلجم  رد  يونثم  دـیریذپب 2 - ارچ  نوچیب و 

راک رارـسا  زا  فقاو  یناسک  زج   || راو  راـکیپ  ار  هار  هکنیا  دنـشکیم  اـیلوا  ریغب  هر  هکنیا  دـنوریم   || ءـالتبا  میب و  ریجنز  رد  هلمج  تسا :
دنتـسه هک  ناز   || روزب  بتکم  يربیم  ار  ناکدوک  هحفص 391 ] دوش [  ناسآ  تتمدخ  كولـس و  ات   || دوش  ناشخر  وت  رون  ات  نک  دهج 

 . دوشیم هتفکش  نتفر  زا  شناج   || دوریم  بتکمب  فقاو  دوش  نوچ  روک  مشچ  دئاوف  زا 

ات 218] تایآ 217  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِهّللا  َدنِع  ُرَبکَأ  ُهنِم  ِِهلهَأ  ُجارخِإ  َو  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  َو  ِِهب  ٌرفُک  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  ٌّدَص  َو  ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاِتق  ُلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَحلا  ِرهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی 
َِکئلوُأَف ٌِرفاک  َوُه  َو  تُمَیَف  ِِهنیِد  نَع  مُکنِم  دِدَترَی  نَم  َو  اوُعاطَتسا  ِنِإ  مُِکنیِد  نَع  مُکوُّدُرَی  یّتَح  مُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال  ِلتَقلا  َنِم  ُرَبکَأ  ُۀَنتِفلا 

ِلِیبَس ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 217  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  مُُهلامعَأ  تَِطبَح 
. میتشون تایآ 193 ص 160  رد  ِمارَحلا » ِرهَّشلا  : » تاـغل ینعم   656-1- نآرق [ - 218  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  ِهّللا  َتَمحَر  َنوُجرَی  َکـِئلوُأ  ِهّللا 
ال  » يهملک ود  عومجم  يدوباـن و  ینعمب  لاوز  زا  َنُولازَی » . » يزیچ زا  ندـنادرگ  ور  ضارعا و  یـسک و  زا  ندرک  يریگولج  عـنم و  ٌّدَـص » »
214-199- نآرق -152-140- نآرق -72-65- نآرق -33-13- نآرق . - دــنهدیم هـمادا  دنــشابیم ، هتــسویپ  دــهدیم : ینعم  نـینچ  َنوـُلازَی »

فـالتخا يربط : لوزن : تهج  هحفـص 392 ]  ] 11-1- نآرق . - لوتقم نوخ  ندـش  ردـه  لمع و  یهاـبت  داـسف و  ینعمب  طـبح  زا  تَِطبَح » »
هام ترجه  زا  هام  هدـفه  زا  سپ  هک  دـناهتفگ  يربط  حوتفلا و  وبا  دـش . لزان  یمرـضحلا » نب  ورمع   » نتـشک عقوم  رد  هیآ  هکنیا  هک  تسین 
رـس ياهمان  دومرف و  رومأم  نیرجاهم  زا  رفن  تشه  اب  ار  شحج  نب  هّللا  دبع  دوخ  مع  رـسپ  ربمغیپ  ردب  گنج  زا  لبق  هام  ود  رخآلا  يدامج 

یـسک رگا  نک و  راتفر  نآب  ناوخب و  تنارای  يارب  اشگب و  ار  همان  يدومیپ  هار  زور  ود  هکنوچ  ادـخ و  مان  اب  ورب  دومرف  هداد و  ودـب  هتـسب 
«147 «» هلیخنب  » یسرب ات  ورب  شیپ  دوب  هتشون  درک  زاب  ار  همان  دیسر  هنیدم  یلزنم  ودب  نوچ  وا  نکم . شروبجم  دنک  یهارمه  وت  اب  دهاوخن 
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مرادربنامرف و لد  ناج و  زا  تفگ  دـناوخ  ار  هماـن  نوچ  نک ، هاـگآ  نآ  زا  ار  اـم  شاـب و  شیرق  ناـناگرزاب  ناوراـک  نیمکب  اـجنآ  رد  « 1
زوم و دـمآیم  فئاط  زا  شیرق  راجت  يهلفاق  دیـسر  هلیخنب  نوچ  دـندش . هناور  دـندرک و  تقفاوم  وا  اـب  همه  درک  علّطم  نآ  زا  ار  شیاـقفر 

کی رس  دندیسرت ، اهنیا  تفگ  شحج  نب  هّللا  دبع  دندیسرت  دندید  ار  ناناملـسم  نوچ  تشاد  راب  فئاط  لوصحم  سانجا  رگید  تسوپ و 
نوچ دندیشارت ، ار  يدسا  نصحم  نب  ۀشاکع  رس  دنوش . رطاخ  هدوسآ  امش  زا  دیراد و  هرمع  دصق  هک  دنرب  نامگ  ات  « 148» دیشارتب ار  رفن 

زا هّدـعکی  دوب  يداـمج  رخآ  زور  نآ  نوـچ  و  دـنرادن . يرازآ  دنتـسه و  نارئاز  اـهنیا  دـنتفگ  تسا  هدیـشارت  رـس  هشاـکع  دـندید  شیرق 
ات دیاب  مینکب  يراک  میهاوخب  رگا  تسا و  هدـشن  بجر  زونه  دـنتفگ : ياهّدـع  تسا  « 149» مارح هام  بجر و  زا  زورما  دـنتفگ : ناناملـسم 

تـسد هک  سک  رهب  دـنتفرگ . میمـصت  سرت  دـیدرت و  زا  سپ  تسین . اور  گنج  مارح  هام  تسا و  بجر  ادرف  هک  میهد  ماجنا  هدـشن  بش 
نب مکح  هّللا و  دـبع  نب  ناـمثع  تشک و  ار  وا  یمرـضحلا و  نب  ورمعب  دز  يریت  هّللا  دـبع  نب  دـقاو  دـنربب . تشاد  هـچنآ  دنـشکب و  دـنتفای 

هدشن بش  ات  دیاب  مینکب  يراک  میهاوخب  رگا  تسا و  هدشن  بجر  زونه  دنتفگ : ياهّدع  تسا  شحج  هّللا  دبع  و  دـنتفرگ ، ریـسا  ار  ناسیک 
دنـشکب دنتفای  تسد  هک  سک  رهب  دنتفرگ . میمـصت  سرت  دیدرت و  زا  سپ  تسین . اور  گنج  مارح  هام  تسا و  بجر  ادرف  هک  میهد  ماجنا 

ریـسا ار  ناسیک  نب  مکح  هّللا و  دـبع  نب  ناـمثع  تشک و  ار  وا  یمرـضحلا و  نب  ورمعب  دز  يریت  هّللا  دـبع  نب  دـقاو  دـنربب . تشاد  هچنآ  و 
لاوما ناریـسا و  نارای و  اب  هحفص 393 ]  ] 1209-1207- یقرواپ -920-918- یقرواپ -495-493- یقرواپ  - شحج هّللا  دبع  و  دـنتفرگ ،
میـسقت ار  هیقب  درک و  ادج  ار  نآ  تسا و  ربمغیپ  صوصخم  لاوما  هکنیا  سمخ  تفگ : هّللا  دبع  تسا : هدرک  لقن  يربط  دش . دراو  هنیدمب 

گنج مارح  هاـم  رد  هک  مدادـن  روتـسد  امـشب  نم  دومرف : دندیـسر  ربـمغیپ ص  روضح  نوچ  دوب و  هدـشن  نّیعم  سمخ  مکح  زونه  درک و 
دیاهدرک و راتفر  ربمغیپ  رما  فالخ  رب  امـش  هک  دش  زارد  اهنآب  مدرم  نابز  دومرفن و  فّرـصت  تشاذگ و  فّقوتم  ار  ناریـسا  لاوما و  دـینک 
هک دندادیم  باوج  اهنآب  هّکم  ناناملـسم  تفرگ . ریـسا  درک و  تراغ  گنج و  مارح  هام  رد  دّمحم  دنتفگ : شیرق  دیدرب . مارح  هام  تمرح 

ربمغیپ رب  گنج  دـش  هتـشک  یمرـضح  نب  ورمع  دـنتفگ  دـندز و  دـب  لاف  ربمغیپ  يارب  دوهی  مارح و  هام  رد  هن  تسا  هدوب  يدامج  رخآ  رد 
رب گنج  شتآ  نتخورفارب  بجوم  تسا  لتاق  هک  هّللا  دبع  نب  دقاو  دش . ربمغیپ  رب  گنج  روضح  بجوم  یمرضح  دش و  نادابآ  رومعم و 

نوچ دش . تسکش  شیرق  يارب  رفظ و  نیملسم  يارب  ردب  گنج  رد  نآ  فالخ  رب  شاهجیتن  دندز و  دب  لاف  شور  نیاب  تسا . ربمغیپ  هیلع 
ار بجر  هاـم  بش ، رد  نآ  زا  سپ  میتشک  ار  یمرـضح  نب  ورمع  اـم  دـنتفگ  شناراـی  هّللا و  دـبع  دومرف  ضارتعا  اـهنآ  راـک  رب  ربمغیپ ص 
هک دندوب  كانشیدنا  شنارای  اب  هّللا  دبع  فیقوت و  رد  لاوما  شنزرس و  رد  مدرم  يدامج  رد  ای  میاهتـشک  ار  وا  بجر  رد  منادیمن  میدید 

تـسا یهانگ  نآ  رد  گنج  وگب : تسا ! يراک  هنوگچ  مارح  هاـمب  گـنج  دنـسرپیم : وت  زا  دّـمحم  يا   217 همجرت : دـش . لزان  هیآ  هکنیا 
مدرم ندرک  نورب  نکیل  مارحلا . دجـسم  ندرمـش  راوخ  تسا و  دنوادخب  رفک  تسا و  یناسنا  تحلـصم  ادخ و  هار  زا  يریگولج  گرزب و 

ات نارفاک  هکنیا  دـینادب : و  نتـشک . مدآ  زا  تسا  رتدـب  ناناملـسم  رازآ  بوشآ و  دوب و  ّقح  هاگـشیپب  هاـنگ  رتگرزب  نآ ، زا  اـجنآ  ناملـسم 
ایندب هدرک  هچنآ  دریمب  نیدیب  ددرگب و  دوخ  نید  ز  امش ، زا  هکنآ  دننادرگب و  یناملسم  زا  ار  امـش  ات  دنوشن  امـش  اب  گنج  زا  مارآ  دنناوت 
شحج نب  هّللا  دبع  دش و  لزان  هیآ  هکنآ  زا  سپ  يربط : لوزن : تهج  دشاب . نآ  نوردـب  هتـسویپ  هک  دوب  شتآ  رای  دوش و  دوبان  ترخآ  و 

« اُونَمآ َنیِذَّلا  َّنِإ   » تیآ 217 هن ! ای  دراد  مه  باوث  دزم و  اهراک  هکنیا  دندیـسرپ  ربمغیپ  زا  دـندش . هحفـص 394 ] رطاخهدوسآ [  شنارای  و 
لمع هکنیا  رد  شنارای  شحج و  هّللا  دبع  رگا  دنتفگیم : نیملـسم  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  مه  و  دـش . لزان  اهنآ  يراودـیما  يارب  خـلا 

: همجرت دش . لزان  شنارای  هّللا و  دبع  لد  شمارآ  اهنآ و  باوج  يارب  تیآ 217   111-84- نآرق . - دندرکن مه  یبوخ  راک  دندرکن  هانگ 
هدنزرمآ و وا  هچ  دنراودیما  ادخ  تمحرب  مدرم  هنوگنیا  دندرک  گنج  ادخ  هار  رد  دـندرک و  نطو  كرت  دـندروآ و  نامیا  هکیئاهنآ   218

دوعـسم هّللا  دـبع  تسا و  بجر  هام  دوصقم  مارح  هام  يربط :  216 ِهِیف - ٍلاِتق  ِمارَحلا  ِرهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  نیرّـسفم : نخـس  تسا . نابرهم 
گنگ ینعمب  دـنمانیم  ّمصا »  » ار بجررـضم  يهلیبـق  تسا و  هدـش  رّرکم  نع  يهملک  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  تئارق  هیف » لاـتق  نـع  »

ار دوخ  ردارب  ردپ و  لتاق  یسک  هک  دشیم  اسب  دیسریمن و  یسک  شوگب  هحلـسا  يادص  دندربیمن و  راکب  هحلـسا  مدرم  هام  نآ  رد  نوچ 
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رگم دیگنجیمن  یـسک  اب  مارح  هام  رد  ربمغیپ  هک  رباج  زا  تسا  هدرک  تیاور  وا  زین  دشیمن و  وا  ضّرعتم  مارح  هام  مارتحا  يارب  دیدیم و 
ِهِیف ٌلاِتق  لـُق   53-1- نآرق . - نآ نایاپ  اـت  درکیم  يراددوخ  گـنج  زا  دـمآیم  شیپ  مارح  هاـم  گـنج  نیب  رد  رگا  دـندمآیم و  شگنج  هب 
هیآ زا  مکح  هکنیا  هک  دنراد  قافتا  همه  هجیتن  رد  دناهدرک و  رظن  راهظا  مارح  ياههام  گنج  تمرح  رد  نیرّـسفم  زا  کی  ره   216 ٌرِیبَک -

ُثیَح َنیِکِرـشُملا  اُوُلتقاَـف   » هیآ هکنیا  يهطـساوب  تسا  زیاـج  مارح  هاـم  رد  گـنج  تسین و  موـمع  یّلک و  روـطب  یلو  تـسا  هدـش  هدافتـسا 
يهرکن حالطـصاب  تسا و  عونمم  مارح  هام  رد  گنج  یّلک  روطب  هک  دوشیمن  هدیمهف  ٌرِیبَک » ِهِیف  ٌلاِتق   » يهلمج زا  يروباشین : مُهوُُمتدَجَو »

-27-1- نآرق . - تشز تسا  يراک  اهزور  هکنیا  رد  گنج  دنامهفیم : هتسب  رس  لمجم و  روطب  طقف  تسین و  مومع  دیفم  تابثا  قایس  رد 
شحج نب  هّللا  دـبع  هک  لاوما  سمخ  ربمغیپ  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  حوتفلا : وبا  هحفص 395 ]  ] 374-350- نآرق -325-277- نآرق

َو دـش . هتخادرپ  هتـشادرب و  مالـسا  رد  هک  دوـب  یـسمخ  لّوا  هکنیا  درک و  تمـسق  هّللا  دـبع  ناراـی  ناـیم  ار  هّیقب  درک و  نوریب  دوـب  هدروآ 
رفک اهراکنیا   22-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روجنیا  دـشاب و  هب »  » ریمـضب طوبرم  دجـسم  يهملک  تسا  نکمم  رخف :  216 ِمارَحلا - ِدِجسَملا 
ِلِیبَس  » هب طوبرم  تسا  نکمم  نآ و  رد  تدابع  كرت  تسا و  نآ  تلیـضف  راکنا  دجـسمب  رفک  زا  دوصقم  تسا و  مارحلا  دجـسم  ادـخب و 

. - میدرک ینعم  اـم  هکناـنچ  نآ ، زا  مدرم  ندرک  نوریب  تسا و  مارحلا  دجـسمب  دورو  زا  يریگوـلج  و  دوـشب : ینعم  روـطنیا  دـشاب و  ِهّللا »
يارب دشاب  اهنآ  رازآ  دوصقم  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دناهدرک  ینعم  رفک  ار  هنتف  نیرّسفم  رثکا  رخف :  216 ُرَبکَأ - ُۀَنتِفلا  َو   153-135- نآرق
مالسا زا  يریگولج  ادخب و  كرش  هک  دندرک  مادقا  راّفک  هچنآ  ینعی  دوعـسلا : وبا   20-1- نآرق . - نید رد  ناشتمواقم  تابث و  شیامزآ 

هک دننک  شنزرـس  ار  امـش  نارفاک  رگا  تشون : هّکم  ناناملـسمب  شحج  نب  هّللا  دبع  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  رخف : دشاب . مدرم  جارخا  و 
عنم نیملـسم و  رازآ  ربمغیپ و  ندرک  نوریب  رفکب و  دـینک  شنزرـس  ار  اهنآ  مه  امـش  دـیدش  هانگ  بکترم  دـیدرک و  گنج  مارح  هاـم  رد 
لیبق زا  دـندومنیم  نید  زا  يریگولج  یلئاسوب  دـندرکیم و  هارمگ  ار  اـهنآ  نیکرـشم  هنتف :»  » ینعم رد  هدـبع  مارحلا . دجـسم  زا  ناناملـسم 
نادنچ ار  شردپ  رـسای »  » دـشیم و رادومن  یـسیپ  يهکل  لثم  نآ  ّدر  هک  دـندرکیم  غاد  ار  راّمع  هکنانچ  اهنآ  رازآ  اهلد و  رد  دـیدرت  داجیا 

، رازآ ماگنه  رد  درم و  ات  دز  وا  مرـش  تلآب  هحلـسا  اب  لهج  وبا  دندرکیم و  نوگانوگ  ياهرازآ  ار  هّیمـس »  » شردام درم و  هک  دندرک  رازآ 
هاگن هنشت  هنسرگ و  زور  بش و  ار  لالب  فلخ  نب  ۀّیما  هحفـص 396 ] ياهدش و [  دّمحم  لامج  قشاع  وت  تفگیم  درزآیم و  ار  وا  نابزب 

تشاذـگیم و وا  يور  گرزب  یگنـس  دـیناباوخیم و  تشپ  رب  هـنهرب  ار  وا  دـشیم  هـتخپ  تشوـگ  هـک  غاد  ياـهگیر  يور  زور  تشادـیم و 
مدرم ندرک  راداوب  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  رخف :  216 اوُعاطَتـسا - ِنِإ  يدرگرب . دوخ  نید  زا  ای  يریمب و  ات  ینامب  روطنیا  دـیاب  تفگیم 
تَِطبَح  16-1- نآرق . - تسا زاـب  هبوت  هار  دـننادرگب  نید  زا  دنتـسناوت  ار  امـش  رگا  دـننک و  مالـساب  لـیم  هراـبود  گرم  زا  لـبق  هک  هبوتب 

مکحتسم دّحتم  ماظن  اب  شنیرفآ  هکنیا  هک  هکنیا  هب  نامیا  - 1 دنتـسه : نآ  غالبا  رومأم  ناربمغیپ  هک  تسا  لصا  هس  هدبع :  216 مُُهلامعَأ -
زا دـعب  ینادواج  یگدـنز  بیغ و  ملاعب  قیدـصت  - 2 تسا . هدرک  داجیا  دوخ  تمکح  تردـق و  اـب  هک  تسا  ياهدـننیرفآ  کـی  يهدـیدپ 
درک اهر  ار  اهنآ  سپ  نآ  تفریذپ و ز  ار  لصا  هس  هکنیا  هک  یـسک  سپ  نارگید . دوخب و  دـیفم  کین  ياهراک  - 3 ملاع . هکنیا  زا  گرم 

دناهدـش فیـصوت  هلمج  نیاب  مدرمنیا  تهج  نیمه  زا  درادـن  ّتیناسنا  تالامک  زا  هدافتـسا  ّتیلباـق  تسا و  یناطیـش  وا  رکف  دوشیم  مولعم 
دـناهدرک و قیدـصت  هدـیمهفن  هدیجنـسن و  هک  ار  یئاهنآ  نامیا  ظفاح   602-575- نآرق -20-1- نآرق «. - رخآ ات  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َکـِئلوُأ  »

تنحم رد  لد  يورب  شقشع   || تخاب  تسار  هن  ّتبحم  هک  ره  هک  نکم  تعنص  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  دناهدرک  اهر  ار  نآ  هرابود 
رثا کین  ياهراک  نمحّرلا : ۀحفن   216 اینُّدلا - ِیف  درک  زاجم  رب  رظن  هک  يورهر  هدنمرش   || دیدپ  دوش  تقیقح  هاگشیپ  هک  ادرف  درک  زارف 

بوخ راـک  يهطـساوب  ادـخ  تسا : قداـص  ترـضح  زا  یثیدـح  راـکوکین و  اـب  مدرم  یتسود  مدرم و  دزن  رد  یمانـشوخ  لـثم  دراد  کـین 
َّنِإ هحفص 397 ]  ] 14-1- نآرق . - دنوشیم دوبان  همه  نید  زا  نتـشگرب  يهطـساوب  یلو  دنکیم  ظفح  ار  شدالوا  وا و  حـلاص ، یـصخش 

نامدرمنیا و ّقح  رد  دـش  لد  روجنر - ناکرـشم  يهنعط  زا  مالـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   217 رخآ - اـت  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
رب ار  ام  هّللا . لوسر  ای  دنتفگ : درک  تمسق  تمینغ  مالسلا  هیلع  لوسر  داتسرف و  هیآ  هکنیا  يادخ  درک و  فیقوت  دندوب  هدروآ  هک  یتمینغ 
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هتشون فشک   26-1- نآرق . - داتـسرف هیآ  هکنیا  یلاـعت  يادـخ  ندوب ! دـهاوخ  یباوـث  چـیه  میدرب  هک  جـنر  هکنیا  میدرک و  هک  ازغ  هکنیا 
یکی دراد : فرط  ود  رهاظ  ترجه  اّما  نطاب  يرگید  رهاظ و  یکی  تسا : مسق  ود  رب  ترجه  درک و  ترجه  ثیدـح  ناـمیا  زا  دـعب  تسا :
شور نآ  ره  دوش و  مولعم  بلطب  هک  تسا  نآ  رگید  فرط  دوش و  ملع  بلطب  دـنک و  ترجه  شیوخ  بابـسا  ناطوا و  راـید و  زا  کـنآ 

ساـّنلا ریاـس  مّلعتم و  وا  ملاـع  ساـّنلا  : » ربـمغیپ راـتفگ  تسا  نیاـب  هراـشا  تسین  ینزو  يرطخ و  ار  نآ  تسا  نوریب  فرط  ود  هکنیا  زا  هک 
رد مولعم  بلاـط  تسا و  دوخ  شور  رد  ملع  بلاـط  هک  دـناهبتر  کـی  رب  ود  ره  مولعم  بلاـط  ملع و  بلاـط  هک  یئوگن  اـت  و  « 150 «» جمه

دوب ملع  بلاـط  هک  رفـس  نآ  رد  یـسوم  هکناـنچ  دـنامب  یگنـسرگ  یگدـنام و  جـنر و  رد  دوب . دوخ  شور  رد  هک  سکنآ  ّقح و  شـشک 
شـشک تمـصع و  دییأتب  دوب  دّیؤم  نانچ  دشیم  مولعم  بلطب  هک  رگید  یتقو  زاب  « 151 «» ابصن اذه  انرفـس  نم  انیقل  دقل  انئادغ  انتآ  : » تفگ

دشیم مولعم  بلطب  هک  رگید  یتقو  زاب  . یگنـسرگ زا  هن  تشاد  ربخ  یگدنام  زا  هن  هک  دنامب  قح  مالک  عامـس  راظتنا  رد  زور  یـس  هک  ّقح 
زا هن  تشاد  ربـخ  یگدـنام  زا  هن  هک  دـنامب  قح  مـالک  عامـس  راـظتنا  رد  زور  یـس  هک  ّقـح  شـشک  تمـصع و  دـییأتب  دوـب  دـّیؤم  ناـنچ 

كاخ زا  نوچ  ادرف  هک  دیسر  یئاجب  ملع  يهبلط  تخاون  تفگ : قاقد  ّیلع  وب  داتسا   658-656- یقرواپ -341-339- یقرواپ . - یگنسرگ
يهبلط بکرم  نوچ  دنارتسگیم ] ملع  نابلاط  ياپ  ریزب  ار  دوخ  لاب  هکئالم  : ] دومرف ربمغیپ  هک  دوب  ناگتشرف  ياهرپ  ناشیا  بکرم  دنیآرب 

منک نیمز  هدید  نم   || مارح  كاخ  رب  بوخ  ناتب  راتفر  دوب ! نوچ  هک  دیآ  هچ  مهو  رد  دوخ  مولعم  يهبلط  بکرم  دوب  ناگتـشرف  رپ  ملع 
دور رـسب  لد  زا  دور و  لدب  سفن  زا  هک  تسا  نآ  نطاب  ترجه  تسا و  رهاظ  ترجه  نایب  دوخ  هکنیا  هحفص 398 ] مارخ [ . كاخ  رب  وت 

شور رد  هّجوـت . لزنم  ناـج  تفرعم و  لزنم  رـس  ناـمیا و  لزنم  لد  تسا و  مالـسا  لزنم  سفن  دور . ّقـحب  ناـج  زا  دور و  ناـجب  رـس  زا  و 
ددرگ تسرد  دهاوشب  هک  میوگیم  ماع  دیحوت  نآ  هن  دیحوتب ، تفرعم  زا  تفرعمب و  نامیا  زا  درک و  دیاب  ترجه  نامیاب  مالسا  زا  ناکلاس 

بابسا عطقنم و  نآ  زا  قیالع  تسا  فاص  اوح  مدآ و  زا  تسا و  كاپ  كاخ  بآ و  زا  دیحوت  نآ  هکلب  تسا  نآ  رب  نامیا  مالسا و  ءانب  و 
يراصنا مالسالا  خیش  لیحتسم . خیرات  یفتنم و  تارابع  یفتنم و  تارابع  یهانتم و  تاراشا  یـشالتم و  دودح  لطاب و  موسر  لحمـضم و 

 || هتعن نع  قطنی  نم  دیحوت  دحاج  هدّحو  نم  ّلک  ذا   || دحاو  نم  دحاولا  دّـحو  ام  هتفگ : هدرک و  تراشا  دـیحوت  نیاب  هحور  هّللا  سدـق 
ربمغیپ نارای  ادخ  هیآ  هکنیا  رد  تفگ : هداتق  يربط :  53-51- تمرف »- دحال هتعنی  نم  تعن  || و  هدیحوت  هاّیا  هدیحوت  دحاولا  اهلطبا  ۀیراع 

ار نآ  یپ  دـشاب  يزیچب  راودـیما  هکنآ  هّتبلا  تسا و  هدرک  یفّرعم  ادـخ  تمحرب  راودـیما  درم  ار  اـهنآ  تسا و  هدرک  شیاتـس  یتسردـب  ار 
هکنیا ببـسب  دوب و  هدرک  ترجاهم  نطو  زا  مه  دوب و  نمؤم  شحج  نب  هّللا  دبع  يروباشین  دـنکیم . رارف  نآ  زا  دـسرتب  هکنآ  دریگیم و 
تعاط نسح  ءاجر  يهناشن  تسا : هتفگ  ینامرک  هاـش  يروباـشین :  217 َتَمحَر - َنوُجرَی  َِکئلوُأ  دش . یفرعم  ادـخ  هار  رد  دـهاجم  گنج 

هحفص 399]  ] 28-1- نآرق  - لد یکیدزن  ینعی  دـناهتفگ : ینیب و  لامج  مشچ  يهلیـسوب  ّقح  لالج  ندـید  ینعی  ءاجر  دـناهتفگ  و  تسا .
هک دـشاب  تمحر  یگنوگچ  رظن  زا  تسا  نکمم  دـندوب  نیقی  اب  دوخ  نید  رد  هکنیا  اب  تمحرب  ندوب  راودـیما  زا  دوصقم  ّقح و  ینابرهمب 
زا سرتب  تفگ : شرسپب  هک  تسا  تیاور  میکح  نامقل  زا  و  دنشاب . يراودیما  اب  نآ  تاّیصوصخب  تبـسن  دنتـسه و  نیقی  اب  درم  لصا ، رد 

كدنا كدنا  تسا و  ربخیب  نآ  زا  دوخ  یمدآ  هک  یجیردت  ياهیراتفرگ  ای  لمع و  يازـس  زا  ینعی  یـشابن ، ادخ  رکم  زا  هدوسآ  هک  ادخ 
لد کی  رد  دیـسرپ  شدـنزرف  دوخ . سرت  يهزادـنا  زا  شیب  وا  تمحرب  شاب  راودـیما  زین  دراذـگیم و  راشف  رد  ار  وا  لـمع  يازـس  یتخس 
غرم لاب  ود  دننام  ناسرت و  يرگید  اب  تسا و  راودیما  یکی  اب  هک  دراد  لد  ود  نمؤم  ینادیمن  رگم  تفگ  مشاب ! هتشاد  تلاح  ود  هنوگچ 
نیقی يهبترمب  هک  یئاـهنآ  دوشیم ! ینعم  نینچ  هیآ  هکنیا  هک : تسا  تـالیوأت  رد  دـنکیم . زاورپ  نآ  اـب  دـش  ربارب  ود  ره  نوچ  هک  تسا 
مدرم هتسد  هکنیا  دندرک  داهج  هراّما  سفن  ناطیش و  رکشل  اب  دندرک و  يرود  ترجاهم و  سوه  يوهب و  سنا  سفن و  نطو  زا  دندیسر و 

ار مدرم  بارعا  طلغ  يهضراعم  باوج  رد  - 1 ام : نخس  دنوش . دنمهرهب  وا  رادید  یئانشور  دنوادخ و  يهولج  وترپ  زا  هک  دنـشاب  راودیما 
یلو دوشن . اهنآ  تأرج  بجوم  هک  تسا  مزال  مارح  هام  تیاعر  شکمدآ ، یـشحو  برع  يارب  هّتبلا  دنوشن . بولغم  هک  دنکیم  یئامنهار 
سپ دـندرک ! نیملـسم  اب  هک  اهیراتفردـب  نآ  ای  تسا  رتتشز  مارح  هام  رد  گنجب  مادـقا  لمع  هکنیا  ایآ  هک  دـشاب  تسرد  تواضق  دـیاب 
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زا دیشاب 2 - نارگن  دنراد  شیپ  رد  هک  یئاههشقن  اهنآ و  ياهراک  ربارب  رد  مارح  هامب  هحلسا  لمح  يهیضق  هکنیا  زا  ناناملـسم  امـش  دیابن 
دنتـسه و مورحم  درخ  زا  هیفــس  مدرم  هـک  روـط  ناـمه  تـسا و  لـقع  رکف و  لـالتخا  يهناـشن  ندرم  هدـیقع  ناـمه  اـب  نتــشگرب و  نـید 

دنوریم ایند  زا  نیدیب  دنوشیم و  رفاک  زاب  دنریذپیم و  نید  هک  هدارایب  مدرم  هکنیا  دوشیم  راذگرب  یگدـنامرد  یگراچیب و  اب  ناشیگدـنز 
مه اهنآ  نید ، زا  نتـشگرب  زا  سپ  دـناهداد  ماجنا  يرادـنید  نامز  رد  هچنآ  و  دـنمورحم . ینادواج  تاـیح  ياـههرهب  يونعم و  یگدـنز  زا 
زا ار  همه  یگرابکی  يدرخیب  يهطـساوب  دهدیم  ماجنا  دیفم  راک  هچنآ  هحفص 400 ] هک [  تسا  هیفس  صخـش  دننام  هکنوچ  دوشیم . دوبان 

دـشاب هتـشاد  یبوخ  راتفگ  ای  رادرک  رگا  دـنکیم . دـساف  ای  جرخ و  هدوهیب  درادـن  لـقع  نوچ  دـنکیم  عمج  هیامرـس  رگا  دـهدیم . تسد 
تسا نارفاک  دیلپ  راکفا  ریگولج  ناناملـسم و  فّرعم  تیآ 217  - 3 دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هنادرخیب  مدق  ای  نخـس و  يهطـساوب 

دننک تراـغ  ار  ناـشلاوما  دنـشکب و  ار  نیرفاـسم  دـنریگب و  هار  هک  دتـسرفیم  ار  نزهار  رورـش و  مدرم  ربـمغیپ  دـنیوگب  دوب  نکمم  نوـچ 
ینعی یبّنلا » لغـش  اذـه   » دـنتفگیم دـندربیم  ار  ناشلاوما  دنتـشکیم و  ار  مدرم  بارعا  هک  زاجح  يدوعـس  تلود  زا  لبق  رد  هک  روطناـمه 
هکلب تسین  ّتیناـسنا  يداـبم  زا  فارحنا  يداـم و  رظن  لـمع  هکنیا  رد  دـیوگیم  هیآ  هکنیا  درادـن  یبـیع  تسا و  هدوـب  ربـمغیپ  راـک  هـکنیا 

رد ار  نآ  دزم  هک  تسا  نید  يهعـسوت  يارب  مه  مادـقا  هکنیا  دنتـشادرب  دوخ  نطو  یگدـنز و  زا  تسد  نیدـب  يهقالع  يارب  هک  روطنامه 
. تسا هیامرس  لام و  روظنمب  هن  دنراد  راظتنا  رگید  ملاع 

ات 220] تایآ 219  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َِکلذَـک َوفَعلا  ُِلق  َنوُقِفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئـسَی  َو  امِهِعفَن  نِم  ُرَبکَأ  امُهُمثِإ  َو  ِساّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌمثِإ  امِهِیف  ُلق  ِرِـسیَملا  َو  ِرمَخلا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی 
مُُکناوخِإَف مُهوُِطلاُخت  نِإ  َو  ٌریَخ  مَُهل  ٌحالصِإ  ُلق  یماتَیلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  [ 219  ] َنوُرَّکَفَتَت مُکَّلََعل  ِتایآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی 

« َوفَعلا : » تاغل ینعم  هحفص 401 ]  ] 497-1- نآرق [ - 220  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  مُکَتَنعَأـَل  ُهّللا  َءاـش  َول  َو  ِِحلـصُملا  َنِم  َدِـسفُملا  ُمَلعَی  ُهّللا  َو 
راوشد رگیدب  نداد  نآ و  زا  تشذـگ  هک  دـنامیم  دایز  صخـش  جراخم  زا  هچنآ  ناسحا و  شـشخب و  زیچ و  ره  رتهب  هدـیزگرب و  تمـسق 

راچد یتخـس  تمحزب و  ینعمب  تانعا  ردـصم  زا  تنعا » . » ندرک كاپ  يزیچ  رثا  در و  هاـنگ . زا  رظن  فرـص  مرج و  زا  نتـشذگ  تسین و 
شهاوخ ترـضح  نآ  زا  ربمغیپ  باحـصا  ياهّدـع  عمجم : لوزن : تهج   22-13- نآرق . - ندومرف راـک  ار  یـسک  تقاـط  زا  شیب  ندرک و 

رامق بارش و  مکح  وت  دّمحم ز  يا  همجرت 219  دش . لزان  هیآ  هکنیا  دربیم  ار  لام  لقع و  هک  دیامرف  نّیعم  ار  بارش  رامق و  مکح  دندرک 
: دنـسرپیم وت  زین ز  و  دوب ، شیب  نآ  دوس  ود ز  نآ  هانگ  نکیل  مدرم  يارب  دنچ  يدوس  تسا و  گرزب  یهانگ  راک  ود  نیاب  وگب : دنـسرپیم .

هار ياههناشن  امـش  يارب  ادـخ  هنوگنیدـب  دراـین ، هنخر  امـش  یگدـنزب  دوب و  ناـسآ  نآ  زا  تشذـگ  هچنآ  وگب : دنـشخب ! دوخ  لاـم  زا  هچ 
لام اـب  دنـسرپیم  وت  زا  زاـب  دوخ و  گرم  زا  سپ  یگدـنز و  يارب   220 دیرب ] راکب  و   ] دیـشیدنیب نآ  رد  دیاش  ات  دـنکیم  رادومن  یگدـنز 

[ هک درادن  نایز  یگدنز  نیدب و   ] دیوش هتخیمآ  اهنآ  اب  هیامرـس  رد  رگا  دوش و  ماجنا  ناشراک  یتسردب  هکنآ  رتهب  وگب : دننک ! هچ  نامیتی 
[ دنادب امش  حالـص  و   ] دهاوخب ادخ  رگا  دهاوخ و  يراکهابت  هکنآ  زا  تسا  راکتـسرد  لدب  هکنآ  دنادیم  ادخ  دنتـسه و  امـش  ینید  ردارب 

نامرف مدرمب  ربمغیپ  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  دـب . بوخ و  ياناد  تسا و  رترب  ادـخ  انامه  هک  دـنک  راوشد  ناتراک  درادـب و  جـنرب  ار  امش 
: تفگ ساـّبع  نبإ  يربط  هحفـص 402 ] لوزن [ : تهج  تسا . اهنآ  خـساپ  تیآ 218  رخآ  دنهدب ! هچ  دندیـسرپیم  اهنآ  دادیم ، هقدـصب 
زا اذغ  هک  دوب  اسب  دندرک و  ادج  ار  اهنآ  لاوما  دندوب  میتی  ياههچب  تسرپ  رـس  هک  اهنآ  ِمِیتَیلا » َلام  اُوبَرقَت  َو ال   » دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ 

َکَنُولَئسَی  » تیآ 219 دندرک  فیلکت  بسک  ربمغیپ  زا  دندش و  تمحز  راچد  دشیم و  دساف  دمآیم و  دایز  دنتخپیم و  ناش  يارب  اهنآ  لام 
ریگولج هک  یندیـشون  ره  يربط :  218 ِرمَخلا - ِنَع  َکَنُولَئسَی  نیرّسفم : نخـس   335-304- نآرق -89-55- نآرق . - دـش لزان  یماتَیلا » ِنَع 

ار نآ  هداـم  دـنچ  زا  دـش  مارح  رمخ  هـک  يزور  تـسا : تـیاور  رمع  هـلا  دـبع  زا  رخف   27-1- نآرق . - دـنمانیم شرمخ  دـشاب  ناسنا  لقع 
تسا و رمخ  دوش  تسرد  امرخ  روگنا و  زا  هچنآ  دومرف : ربمغیپ ص  تسا : تیاور  ریـشب  نب  نامعن  زا  وج و  مدنگ  امرخ  روگنا  دـنتخاسیم 
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هّکم رد  هیآ  هکنیا  هداتـسرف  بارـش  مکح  رد  هیآ  راهچ  ادخ  دناهتفگ : نیرّـسفم  حوتفلا : وبا  دنزاسیم . بارـش  زین  وج  مدنگ و  لسع و  زا 
ینعم هدننک  تسم  رکـسم و  ار  ًارَکَـس »  » يهملک یـضعب  و  ًانَـسَح » ًاقزِر  َو  ًارَکَـس  ُهنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِبانعَألا  َو  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  نِم  َو   » دـش لزان 

َکَنُولَئـسَی  » دش لزان  هیآ  هکنیا  دندیـسرپ  ار  بارـش  مکح  رگید  ياهّدع  لبج و  نب  ذاعم  هکنیا  ات  دنتـشادن  زارتحا  شندروخ  زا  دـندرک و 
- نآرق -200-108- نآرق . - دـندروخیم ياهّدـع  دـندرک و  نآ  ندروخ  زا  يراددوـخ  یـضعب  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  رخآ  اـت  ِرمَخلا » ِنَع 

ماگنه دندش . تسم  دندروخب و  بارـش  اذغ  زا  دعب  درک  نامهیم  ار  ياهّدـع  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  يزور   412-383- نآرق -226-217
ُُدبعَأ : » روج نیاب  دناوخ  َنوُِرفاکلا » اَهُّیَأ  ای  ُلق   » يهروس دمح  زا  دعب  ماما  دندش  لوغشم  تعامج  زامنب  داتـسیا و  ولج  یکی  دش  بش  زامن 

زا ياهّدـع  نآ  زا  سپ  « 154 «» يراکُـس ُمتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَرقَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  نآ  زا  سپ  « 153 «» َنوُُدبعَت ام 
زا ياهّدـع  نآ  زا  سپدـش  تسم  دروخ و  بارـش  یناملـسم  يزور  دـندروخیم . زاـمن  تقو  ریغ  رد  ياهّدـع  دـندرک و  يراددوـخ  بارش 

- نآرق -122-91- نآرق  - دش تسم  دروخ و  بارـش  یناملـسم  يزور  دندروخیم . زامن  تقو  ریغ  رد  ياهّدع  دندرک و  يراددوخ  بارش 
. درک هیرگ  تـفگ و  رعـش  ردـب  ناگتـشک  داـیب  و  هحفـص 403 ]  ] 283-281- یقرواپ -280-206- نآرق -167-165- یقرواپ -164-140

ماـما زا  يرهز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  درک . هبوت  تساوخ و  رذـع  وا  دـنک  هیبنت  ار  وا  تساوخ  تفر و  وا  دزن  دیـسر  ربمغیپ  هب  ربخ  هکنیا 
زا دوب  هداد  ارم  مالـسلا  هیلع  لوسر  رگید  يرتش  وکین و  متـشاد  يرتش  نم  تسا : هدرک  لقن  ع ]  ] یلع زا  ّیلع  نب  نیـسح  زا  نیدـباعلا  نیز 

يدرم نآ  زا  یتسپ  راوید  کـیدزنب  ار  نارتـش  مرواـیب  مزیه  ياهراـپ  مورب و  اـت  متفرگ  راـهم  ار  یکی  مدرواـیب و  رتـش  ود  ره  نآ  تمینغ و 
ارم هدیرب  ناهوک  هتفاکـش و  مکـش  متفای و  هتـشک  ار  نارتش  مدمآ  زاب  نوچ  منک  عمج  تلآ  لاوج و  نسر و  ات  متفر  نم  متـسب و  يراصنا 

: دـنتفگ درک ! ارچ  متفگ : هزمح ، تّمع  دـنتفگ : درک ! هک  هکنیا  هک  متفگ  ددرگ  ناور  نم  مشچ  زا  بآ  هک  دوـب  کـیدزن  اـت  دـمآ  تخس 
نینمؤملا ریما  درک . نینچ  دـمایب و  وا  دـندوب و  هنـسرگ  ناشیا  تفگب و  اهتیب  دوب  ناشیا  نایم  رد  هک  رگاینخ  یگنز  یتعاـمج  اـب  دوب  تسم 

هیلع لوسر  دوب ، اجنآ  لوسر  يالوم  هدیرب  دوب و  هملس  ّما  يهرجح  رد  وا  مدرک و  ادخ  لوسر  اب  تیاکش  مدمایب و  نم  تفگ : مالسلا  هیلع 
يروتسد درک و  مالـس  دندوب  ياجنآ  رد  ناشیا  هک  میدیـسر  يارـس  ردب  نوچ  وا  یپ  رب  ام  دمایب و  درک و  اپ  رد  نیلعن  تساخرب و  مالّـسلا 

وا زا  مشچ  هگنآ  تسیرگن و  لوسر  رد  زین  وا  تفرگ و  ندرک  تمالم  ار  وا  و  يدرک ! نینچ  ارچ  تفگ  ار  هزمح  دـش و  لـخاد  تساوخ و 
زاب تسا و  هدش  تسم  تخس  تمع  تفگ : ار  ّیلع  مالـسلا  هیلع  لوسر  دیدوب ! نم  ردپ  يهدنب  امـش  ردپ  امـش و  رخآ  هن  تفگ  تفرگب و 

مالـسلا هیلع  لوسر  تساوخ و  رذـع  داـتفا و  لوسر  ياـپ  تسد و  رد  تساـخرب و  هزمح  زور . رگد  رب  نارتـش  تمارغ  تفگ : دـمآ و  سپ 
نایرب يرتش  رس  تخاس و  یماعط  کلام  نب  نابتع  نآ  زا  سپ  درک . وفع  ار  وت  ات  متساوخرد  ادخ  زا  مدرک و  رافغتـسا  وت  يارب  نم  تفگ :

نایم رد  دعـس  دندمآ . ترخافم  ندناوخ و  رعـش  رد  دندش  تسم  نوچ  هدوب  اجنآ  صاّقو  یبا  نب  دعـس  درک و  رـضاح  ار  یتعامج  درک و 
وا رـس  دز و  دعـس  رـس  رب  تفرگرب و  ناوختـسا  نآ  تساوخرب و  يراصنا  وا  موق  رخف  دوب و  نایراصنا  مذ  اـجنآ  رد  هک  دـناوخ  ياهدیـصق 

هدـئام يهروس  يهیآ  ادـخ  رمخ  باب  رد  نک  یفاش  نایب  ار  اـم  ایادـخ  راـب  تفگ : هباحـص  زا  یکی  دـمآ  لوسر  رب  تیاکـشب  وا  تسکـشب 
تیاور نآب  تبـسن  يرابخا  هک  رمتذـیبن  حوتفلا :  63-1- نآرق . - خـلا ُرِـسیَملا » َو  ُرمَخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ » هحفص 404 داتـسرف [ 

دنچ دومرف  ربمغیپ  دوب  دـب  روش و  بآ  هک  دـندمآ  دورف  یلزنمب  اهرفـس  زا  یکی  رد  ربـمغیپ  باحـصا  هک  تسا  هکنیا  شلیـصفت  دـناهدرک 
هکنیا دندیـسرپ : تفرگ . وضو  بآ  نآ  زا  تساخرب و  تفر و  باوخب  ترـضح  نآ  دوخ  دـنتخیر و  « 155» بآ يهرهطم  رد  اـمرخ  يهناد 

رمت ذـیبنب  ربمغیپ   ] دـنیوگیم هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  كاـپ . یبآ  هزیکاـپ و  تسا  یئاـمرخ  هک  دـشابن  تسرد  ارچ  دومرف : تسا ! تسرد 
: هک تسا  هکنیا  هدرک  لقن  ار  ربمغیپ  لمع  هک  هلمج  هکنیا  رد  دوصقم  یلو  دنیوگیم  رمت  ذیبن  ار  امرخ  بارـش  هچرگا  نوچ  تفرگ ] وضو 
ای امرخ  هناد  دنچ  یّلک  روطب  تسا و  هدش  هدنکفا  نآ  رد  امرخ  رمت و  هک  یبآ  ینعمب  رمتذیبن  تسا و  هدـش  باترپ  هدـنکفا و  ینعمب  ذـیبن 

دشاب و ادـیپ  بآ  رد  نآ  يهزم  هک  يردـقب  دـنامب  زور  ات  بش  کی  بش و  ات  زور  رگا  تسا  لالح  كاپ و  دـنزادنیب  بآ  رد  هک  ار  زیوم 
مک هچ  مارح  تسا و  رکسم  دش  رادومن  نآ  زا  بارش  راثآ  رگا  یلو  دسرن  بارـش  يدنت  یتخـس و  يهزادناب  دنامن و  تّدم  هکنیا  زا  شیب 
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شروگنا هکنآ  درک : تنعل  بارش  رظن  زا  ار  هتسد  دنچ  ربمغیپ ص  تسا : هدرک  تیاور  رمع  هّللا  دبع  زا  حوتفلا  وبا  مه  و  دایز . هچ  دشاب و 
بارـش شیارب  هکنآ  دـنک و  لقن  لمح و  بارـش  هکنآ  دـشونب ، هکنآ  دـناشونب ، مدرمب  هکنآ  دـهدب ، ار  شنتخاس  روتـسد  هکنآ  دراـشفب ،

ارچ دوـمرف : تسا ! تسرد  هکنیا  دندیـسرپ : تفرگ . وـضو  بآ  نآ  زا  تساـخرب و  تـفر و  باوـخب  ترـضح  نآ  دوـخ  دـنتخیر و  . دـنربب
هچرگا نوچ  تفرگ ] وضو  رمت  ذـیبنب  ربمغیپ   ] دـنیوگیم هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  كاپ . یبآ  هزیکاپ و  تسا  یئاـمرخ  هک  دـشابن  تسرد 
باترپ هدنکفا و  ینعمب  ذیبن  هک : تسا  هکنیا  هدرک  لقن  ار  ربمغیپ  لمع  هک  هلمج  هکنیا  رد  دوصقم  یلو  دنیوگیم  رمت  ذیبن  ار  امرخ  بارش 

دنزادنیب بآ  رد  هک  ار  زیوم  ای  امرخ  هناد  دنچ  یّلک  روطب  تسا و  هدش  هدـنکفا  نآ  رد  امرخ  رمت و  هک  یبآ  ینعمب  رمتذـیبن  تسا و  هدـش 
دنامن و تّدم  هکنیا  زا  شیب  دـشاب و  ادـیپ  بآ  رد  نآ  يهزم  هک  يردـقب  دـنامب  زور  ات  بش  کی  بش و  ات  زور  رگا  تسا  لالح  كاپ و 

وبا مه  و  دایز . هچ  دشاب و  مک  هچ  مارح  تسا و  رکـسم  دش  رادومن  نآ  زا  بارـش  راثآ  رگا  یلو  دسرن  بارـش  يدنت  یتخـس و  يهزادـناب 
روتـسد هکنآ  دراـشفب ، شروگنا  هکنآ  درک : تنعل  بارـش  رظن  زا  ار  هتـسد  دـنچ  ربمغیپ ص  تسا : هدرک  تیاور  رمع  هّللا  دـبع  زا  حوتفلا 

216-214- یقرواپ . - دنربب بارش  شیارب  هکنآ  دنک و  لقن  لمح و  بارش  هکنآ  دشونب ، هکنآ  دناشونب ، مدرمب  هکنآ  دهدب ، ار  شنتخاس 
ساّبع دـیهدب  بآ  نمب  دومرف  دومن و  هیکت  اـج  نآـب  « 3» هناخاقـسب دمآ  ربمغیپ ص  « 156» عادولا ۀّـجح  رد  تسا : تیاور  ساـّبع  نبإ  زا  : 

نمب دنـشونیم  مدرم  هچنآ  دومرف : امـش ! يارب  میروایب  مینکیم  ذـیبن  نامدوخ  يهناـخ  رد  هک  یئاـهنآ  زا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  يومع 
ربمغیپ يا  درک : ضرع  سابع  دینادرگرب  دیـشک و  مهرد  كرابم  تروص  دـیئوب و  داد  ترـضح  نآ  تسدـب  ذـیبن  ياهساک  سابع  دـیهدب 

بآ نمب  دومرف  دومن و  هیکت  اـج  نآـب  « 157» هناخاقـسب دمآ  ربمغیپ ص  « 2 ار هساک  درک  رما  يدومرف  ناـشراوگان  ار  هّکم  مدرم  بورـشم 
مدرم هچنآ  دومرف : امـش ! يارب  میروایب  مینکیم  ذـیبن  نامدوخ  يهناخ  رد  هک  یئاـهنآ  زا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  يومع  ساـّبع  دـیهدب 

: درک ضرع  سابع  دینادرگرب  دیشک و  مهرد  كرابم  تروص  دیئوب و  داد  ترضح  نآ  تسدب  ذیبن  ياهساک  سابع  دیهدب  نمب  دنـشونیم 
هرابود هحفـص 405 ]  ] 84-82- یقرواپ -57-55- یقرواـپ  - ار هساـک  درک  رما  يدوـمرف  ناـشراوگان  ار  هّـکم  مدرم  بورـشم  ربـمغیپ  يا 

نآ یتخس  يوب و  دش  هدننز  دنت و  اهیندیـشون  هکنیا  تقو  ره  دومرف : دیـشون و  تخیر و  نآ  يور  تساوخ و  مزمز  بآ  يرادقم  دندروآ 
يارب دندوب  هتخادنا  نآ  رد  امرخ  يهناد  دنچ  هک  تسا  هدوب  یبآ  ذـیبن  نآ  دـیاش  دـیوگیم : هّیـضق  هکنیا  لقن  زا  سپ  رخف  دـیهدب . بآب  ار 
فشک دومرف . حالصا  ار  نآ  بآ  يهلیسوب  دش و  هدرزآ  نآ  زا  ربمغیپ  ساّسح  فیطل و  عبط  دوب و  هدش  نآ  یـشرت  بجوم  يروش و  عفر 

نهد بآ  سپ  دشوجب  دشک  ورد  تسد  نوچ  تسا  ناطیش  تسد  زاوآ  وا  شوج  نآ  تسا  تنعل  نوجعم  رمخ  هکنیا  هک  دناهتفگ  هتـشون :
راکب هک  تسا  تنعل  نوجعم  دروخیم و  ناطیـش  لوب  دروخیم  رمخ  هک  نیکـسم  نآ  ددنگب  ات  دنک  ورد  لوب  سپ  ددرگ  خلت  ات  دزادنا  ورد 
فوخ ینعمب  هکنیا  « 158 «» نثولا دباعک  رمخلا  بر  تفگ : یفطـصم  تسین . اقب  رهز  اب  ار  نت  هک  نانچ  تسا  نید  رهز  رمخ  هکنیا  درادیم 
گرم تقوب  ار  هراوخیم  کی  کنانچ  دـشک  نثو  تدابعب  دـنامرد و  نامیا  زا  تبقاعب  هک  ار  هراوخیم  دـتفا  رایـسب  هک  ینعی  تفگ  تبقاـع 

رسب نآب  شیوخ  راگزور  يهلمج  هک  دوش  بلاغ  نآ  هدنب  رب  گرم  تقوب  روخ . یم  شاب و  داش  تفگیم  يو  هّللا » ّالا  هلا  ال   » وگب دنتفگ :
هک دـنایناگدنب  نیمز  يور  رب  ّلج  ّزع و  ار  يادـخ  زاب  میتفگ . هک  تسا  هکنیا  تفـص  ماـجنا و  رـس  ار و  تلفغ  لـها  بارـش  دـشاب . هدرب 
زج یتسم  نآ  تقیقح  زا  هن و  یئوب  زج  ایند  رد  بارـش  نآ  تقیقح  زا  هک  دـنچ  ره  ّتبحم . ماـج  زا  تسم  دـنتفرعم و  بارـش  يهدـنماشآ 

لاصو يهکرعم  دوب و  ناحیر  حور و  عمجم  هک  ادرف  ات  شاب  تسنادنچ ، زورما  دباترب ! دنچ  نادـنز  تسا  نادـنز  ایند  هکنآ  زا  هن ، شیامن 
تدابعب دـنامرد و  نامیا  زا  تبقاعب  هک  ار  هراوخیم  دـتفا  رایـسب  هک  ینعی  تفگ  تبقاـع  فوخ  ینعمب  هکنیا  . نارگن ّقح  رد  یهر  ناـناج و 

نآ هدنب  رب  گرم  تقوب  روخ . یم  شاب و  داش  تفگیم  يو  هّللا » ّالا  هلا  ال   » وگب دنتفگ : گرم  تقوب  ار  هراوخیم  کی  کنانچ  دشک  نثو 
يادخ زاب  میتفگ . هک  تسا  هکنیا  تفص  ماجنا و  رس  ار و  تلفغ  لها  بارش  دشاب . هدرب  رسب  نآب  شیوخ  راگزور  يهلمج  هک  دوش  بلاغ 

ایند رد  بارـش  نآ  تقیقح  زا  هک  دنچ  ره  ّتبحم . ماج  زا  تسم  دنتفرعم و  بارـش  يهدنماشآ  هک  دنایناگدنب  نیمز  يور  رب  ّلج  ّزع و  ار 
عمجم هک  ادرف  ات  شاب  تسنادنچ ، زورما  دباترب ! دنچ  نادنز  تسا  نادنز  ایند  هکنآ  زا  هن ، شیامن  زج  یتسم  نآ  تقیقح  زا  هن و  یئوب  زج 
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هچ لصو  دوخ   || دوزفیب  رمع  ارم  وت  لاصو  دیّما   30-28- یقرواپ . - نارگن ّقح  رد  یهر  ناناج و  لاصو  يهکرعم  دوب و  ناـحیر  حور و 
ارم تفگ  راّمخ  هد  بارـش  ارم  مرد  نیاـب  تفگ : داد  يوب  تشادیم  رد  دـش  راّـمخ  يهبلکب  ياهدـیروش  تسا . نینچ  دـیما  وچ  تسا  زیچ 

ینیب دسر  نمب  یئوب  نآ  زا  ات  يامنب  ياهرطق  مرادن  بارـش  تقیقح  تقاط  ماهدـیروش  يدرم  دوخ  نم  تفگ : هدـیروش  نآ  دـنامن . بارش 
 ] دـیئاپن چـیه  تخوسب و  یتـیگ  ود  دـیبات  لزا  زا  هک  تسا  یقرب  هچ  هکنیا  هّللا » ناحبـس  . » مزیگنا روـش  هچ  منک و  یتـسم  دـنچ  نآ  زا  هک 

ّریحت نمل  الیلد  اـی   || يدـیب  ذـخ  کـیف  تّریحت  دـق  تفگ : دـش  تریح  تسم  داد  تبیه  ساـک  زا  تریح  بارـش  ار  یکی  هحفص 406 ]
 || مدـش نمیا  لاق  لیق و  عادـص  زا  منک ! نوچ  نامرد  تسا  ورادیب  درد   || منک  نوچ  ناسآ  تسا  راوخـشد  راک   62-60- تمرف »- اکیف
زا تخب  دیوگ : یمه  لصو  دیما ، رب  قوش  يوک  رس  رب  داد  اجر  يهناخمخ  زا  تفرعم  بارـش  ار  یکی  منک ! نوچ  ناتـسم  ناتـسد  يهراچ 

یکی يزور  دیآ  رـسب  مه  ام  هدنا  نیو   || يزور  دیآ  رظن  ام  يوسب  وت  يزور و ز  دیآرب  ام  طاشن  دیـشروخ   || يزور  دـیآرد  ام  ناخ  رد 
رازه برط  خاش  رب  تفگ : لالد  زان و  رس  زا  داد  ياج  شسنا  هاگهیکت  رب  داد  هار  شطاسبنا  طاسب  رب  داد  ّتبحم  ماج  زا  تلصو  بارش  ار 
دوخ ار  یکی  میاوت  ناتسم  هک  ام  هانگ  رذگب ز   || میاوت  ناتسد  ریز  هک  هدم  تسد  زا  میاوت  ناتسد  همغن و  نادب  هتـسبلد   || میاوت  ناتـسد 
نانز نآ   53-51- تمرف »- سأکلا نم  يرکس ال  کنمف   || ینترکساف  ینتیقس  تخادرپن : بارش  اب  هک  هداتفا  لغش  نادنچ  یقاس  رادید  زا 
هماج دندیربب و  تسد  هک  دـندش  دوخیب  نانچ  دندیـسر  فسوی  يهدـهاشمب  نوچ  فسوی  قشع  رد  دـندرکیم  تمالم  ار  لیعار  هک  رـصم 
دوب نیمه  ندیرد . هماج  زا  هن  دنتـشاد  ربخ  ندـیرب  تسد  زا  هن  هک  تشاد  هبلغ  نادـنچ  ناشیا  رب  فسوی  يهدـهاشم  یتسم  نآ  دـندیرد و 

ره اب  تفگ : فسوی  زا  تفگ  هچ  ره  دـید و  فسوی  تسیرگن  هچ  رهب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  يو  فسوی  رادـید  قوش  تابلغ  بوقعی . لاح 
نابز رب  فسوی  مان  زین  تفگ : دـمآ و  لیئربج  هک  يزور  ات  دـیآ  نهد  رد  ماوت  مان  نخـس  لّوا  || ز  هن  رگ  مهاوخ و  رگا  میوگ  نخـس  هک 

يدمآرب یمان  فسوی  هنایم  رد  هک  يدوب  تسیچ ! وت  مان  یتفگ : يدیسر  هک  رهب  بوقعی  سپ  تسا . هحفص 407 ] نینچ [  نامرف  هک  نارم 
رهم زجب  هک  ناز  نت  سفن  وت  قشع  مغیب  دزن  هک  نآ  ناـج ز   || سک  دـنیزگن  وـت  رب  هک  مهاوـخ  ناز  لد  يدوـب . یّلـست  نادـب  ار  يو  و 

کیکفت فیرعت و  نایب  نیاب  ار  نایفوص  ناگراوخیم و  بارش  « 161» يو سب  دنیب و  ار  وت  دوخ  هکنآ  یپ  زا  مشچ   || سوه  تسین  شاوت 
 || دش هاگآ  رحس  یکرت  یمجعا   10-8- یقرواپ : - تسا هدرک  کیکفت  فیرعت و  نایب  نیاب  ار  نایفوص  ناگراوخیم و  بارش  : تسا هدرک 

یتسم يوس  ار  ناشیا  برطم  دوب  نآ  تسم ، تّوق  توق و  لـقن و   || دوب  ناتـسم  سنوم  ناـج  برطم  دـش  هاوخ  برطم  رمخ ، راـمخ  و ز 
تـسه یهابتـشا  نسح  نآ  ات  نسح  هکنیا  تسا  قرف  کیل   || نخـس  رد  دراد  مان  کی  رگ  ود  ره  درچ  برطم  مد  زا  یتسم  زاـب   || دـشک 

هّللا هّللا  تسا  نت  رد  نمؤم  ربک و  كارتشا   || تسا  نزهر  میاد  ظـفل  كارتـشا  نامـسیر ! وک  نامـسآ  وک  دوخ  کـیل   || ناـیم  رد  یظفل 
هکنیا دوب  نامحر  یم  مهف  ار  وت  یک   || دوب  ناطیـش  هراب  نوچ  وت  مهف  ءیـش  مودـعم  دوب  یک  فراع  شیپ   || یم  تفگ  فراـع  هکنوچ 

نآ دنرب  هناخیم  يوس  ناش  نابرطم   || دنرچ  برطم  مد  زا  نارامخ  رپ  باتش  دراد  نیدب  نآ  نادب و  هکنیا   || بارـش  اب  برطم  دنزابنا  ود 
اجنآ دولوم  دلاو و   || دنور  یـشوهیبب  ود  هکنیا  نآ  زا  دعب  تسا  وا  ناگوچ  رد  يوگ  نوچ  هدـشلد   || تسا  وا  نایاپ  هکنیا  نادـیم و  رس 

ریپ ياعد   || تسا  نم  هاقناخ  هناخیم  يهشوگ  هک  منم  رعـش : تسا : هدرک  دای  نایب  نیاب  نایفوص  يهناخیم  یم و  زا  مه  ظفاح  دـنوش  کی 
دجسم و ضرغ ز  تسا  نم  هاوخرذع  هآ  رحسب  نم  ياون   || كاب  هچ  تسین  حوبـص  گنچ و  يهنارت  مرگ  تسا  نم  هاگحبـص  درو  ناغم 

ياهرطق رگا  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  حوتفلا : وبا  تسا . نم  هاوگ  ادـخ  مرادـن  هاوـگ  هکنیا  زج   || تسا  امـش  لاـصو  ماهناـخیم 
هتشون یفشاک  ظعاو  نیسح  تفگ . مهاوخن  ناذا  هرانم  نآ  رب  نم  دنزاسب  ياهرانم  نآ  ياج  رد  و  هحفص 408 ] دنزیرب [  یهاچ  رد  بارش 
يهتفگ يارب  یکاپان  ینامیمن ز  اولح  روخم  ارفـص  رد  هک  دیوگیمه  اسرت  ارت   || هداب  روخم  نمؤم  يا  هک  دیوگیمه  نامحر  ارت  تسا :

يرسمهب راوخبارشب  ار  شرتخد  هکنآ  تسا : هدش  تیاور  ربمغیپ  نارای  یضعب  زا  و  اسرت . يهتفگ  يارب  ار  رکش  دهـش و  ینامب   || نامحر 
بارـش و نآ  دـنکیم و  تسم  ار  یمدآ  حور  هک  تسا  یبارـش  کی  نایبلا : حور  تسا . هداد  يراـکهزبب  ار  وا  هک  تسا  نآ  دـننام  دـهدب 

عقوم هکنیا  دسریم و  واب  تسا  نیب  تقیقح  مشچ  هک  یقاس  نآ  يهلیسوب  ّقح  تافص  یّلجت  زا  هک  تسا  فراع  یبلق  ياهتّرـسم  تادارإ و 
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لاجم هک  دوشیم  دیلوت  وا  لد  رد  یتسم  دیحوت  لامک  نامیا و  تّوق  زا  هکنوچ  دوشیم  هتشک  فراع  حور  رد  یناطیـش  ياهـسوه  هک  تسا 
رایـشه یم  تسم  میاهنامیپ  نآ  یقاس و  نآ  تسم   || میاهناوید  رگا  شالق  رگا  ام  يونثم : دـنامیمن . رگید  ياوه  رگید و  يهشیدـنا  يارب 

شوج تسم  هّرذ  ره  دش  كاخ  هکنیا  رس  رب   || تسلا  یقاس  تخیر  نوچ  ياهعرج  روص  خفن  رد  دوخب  دیان  ّقح  تسم   || روشن  رد  دوبن 
دش مارح  هنیدم  رد  بارش  هک  يزور  دناهتشون : نیخّروم  هدبع : میششوکیب  سب  هک  رگید  ياهعرج   || میـششوج  ناز  ام  كاخ  نآ  درک 

. دوب هباشون  هکنیا  زا  زارتحاب  مکح  بارـش  زا  زارتحاب  مکح  لّوا  دنتخاسیم و  کشخ  سرمین  يامرخ  زا  هک  دوب  ذیبن  طقف  اهنآ  يهباشون 
یلامش ياهنیمزرس  رد  بارش  تسا : هتـشون  یـصخش  ياهمرج  ناونع  تحت  عیارّـشلا  لوصا  باتک  رد  ماتنب »  » یـسیلگنا يهماّلع  يواطنط :

هک تسا  یفاک  لّوا  يهتـسد  تازاجم  رد  تهج  هکنیا  زا  دـنکیم  هناوید  ار  اـهنآ  یبونج  ياهنیمزرـس  رد  دـنکیم و  هلبا  ناداـن و  ار  مدرم 
زا تخـس  دیاب  دـنوشیم و  ترارـش  بجوم  هک  دـننک  تازاجم  تخـس  دـیاب  ار  مّود  يهتـسد  اّما  بارـش ، ندروخ  يارب  دـننک  هیبنت  ار  اهنآ 

و تسا . نید  نآ  تازاـیتما  زا  هکنیا  تسا و  هدرک  عـنم  ار  اـههباشون  يهمه  دّـمحم  نـید  هحفـص 409 ] دوش و [  تعنامم  بارـش  ندروخ 
دوـب و تارکـسم  عـنم  یناـهج  نمجنا  سیئر  وا  دـمآ . رـصمب  دـئوس  ناـملراپ  ياـضعا  زا  يدرم  شیپ  لاـس  تشه  تسا : هـتفگ  يواـطنط 

نم فدـه  اب  اهتلود  هکنیا  ماـمت  ماهتفر  هّیـسور  نپاژ ، نیچ ، ناتـسلگنا ، هسنارفب و  ماهدرک  ترفاـسم  قرـشم  اـپورا و  کـلاممب  تفگیم :
اکیرما رد  دوصقم و  هکنیا  تفرـشیپ  يارب  دـننکیم  ّتیلاعف  هک  تسا  هدیـسر  رازهـششب  ام  ّتیعمج  ياـضعا  يهرامـش  دـناهدرک . تقفاوم 

مدرک تاقالم  يرتکد  اب  يزور  زین  و  دناهدرک . مارح  دوخ  رب  ار  نآ  دنشونن و  بارـش  دناهتفرگ  میمـصت  اجنآ  مدرم  زا  نویلیم  جنپ  لهچ و 
يزیچ یتسم  يارب  بارـش  زا  تعنامم  رد  نم  تسا : هتـشون  باتک  هکنیا  يهدنـسیون  تفگ : تشاد  تسد  رد  اکیرما  ياـهرتکد  زا  یباـتک 

هزاـجا مه  اود  يارب  دـننک و  يریگولج  نآ  زا  یتسیاـب  یّبـط  ياـهنایز  يهطـساوب  میوگیم  نم  دـنراد . لوبق  ار  نآ  همه  نوـچ  مسیوـنیمن 
يدوبهب بجوم  بارـش  تسا : هتفگ  يدنلتاکـسا  رلیم »  » رتکد تسین . جالع  لباق  هک  دنکیم  داجیا  شعفانم  ربارب  رد  یـضارما  اریز  دنهدن 

« نوسیژ  » دـشاب هدـش  اوادـم  بارـش  اـب  راـمیب  هک  مرادـن  غارـس  تفگ : اـیناتیرب  یّبط  عمجم  رد  یـسیلگنا  متنباژیا » . » دوشیمن ضرم  چـیه 
تـسین مولعم  دوشیم  تالـضع  تیوقت  هیذغت و  بجوم  بارـش  دـنیوگیم : هکنیا  دوشیمن و  مزال  اود  يارب  بارـش  زگره  تفگ  یـسیلگنا 

تسا كانبرط  طاشن و  اب  سک  نالف  میئوگیم : یتقو  تقیقح  رد  مومس ؟! عاونا  زا  یّمس  مسق  کی  زجب  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  تّوق  مادک 
دنوشیم تمواقم  هعفادم و  ياّیهم  اضعا  مامت  مینکب  یمدآ  مسج  دراو  ار  یّمـس  ره  ام  تسا : نآ  اعّدا  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  مومـسم  ینعی 
تادراو لباقم  رد  تسا  تالضع  يهداعلا  قوف  تکرح  شبنج و  هک  یـشوخ  طاشن و  ینعم  تسا  نیمه  ندب و  زا  ّمس  ندرک  نوریب  يارب 

نب یسوم  نوچ  مارح  تسا و  سجن  هک  تسا  بارش  مکحب  دوش  یتسم  بجوم  هچنآ  ره  هرکذت : باتک  تراجت  باب  رد  هماّلع  بسانمان .
بجوم هچ  ره  تسا . هدومرف  ربـمغیپ ص  دومرف  رقاـب ع  ماـما  تسا . بارـش  مکحب  دـشاب  بارـش  لـثم  شاهجیتـن  هچ  ره  دومرف : ع ]  ] رفعج

ذیبن تراهط  رب  یکی  هحفص 410 ] تسا [  هتـشاد  رظن  ود  یعفاش  تسا و  هتـسناد  كاپ  ار  ذیبن  هفینح  وبا  و  تسا . رمخ  مکحب  دشاب  یتسم 
ع]  ] اضر ماما  نوچ  ّتنـس  لها  ياملع  رظن  فالخ  رب  سجن  تسا و  مارح  هک  تسا  رمخ  لثم  اههعیـش  اـم  بهذـم  رد  « 162» عاّقف تسا و 

فالخ رب  سجن  تسا و  مارح  هک  تسا  رمخ  لثم  اههعیش  ام  بهذم  رد  . دناهدادن صیخـشت  ار  نآ  مدرم  یلو  تسا  رمخ  لثم  عاّقف  دومرف :
خیش  45-43- یقرواپ . - دـناهدادن صیخـشت  ار  نآ  مدرم  یلو  تسا  رمخ  لثم  عاّقف  دومرف : ع ]  ] اـضر ماـما  نوچ  ّتنـس  لـها  ياـملع  رظن 
مکح هکنیا  فلاخم  اهقف  زا  یـسک  تسا و  هنایزات  داتـشه  راوخبارـش  ّدح  رهاوج : باتک  دودح  زا  ثحب  رد  رهاوج  بحاص  نسح  دّمحم 

هک ار  هدروخبارـش  دوـمرف  دزیم ! ّدـح  هنوـگچ  ار  راوخبارـش  ربـمغیپ  دیــسرپ : قداـص ع  ماـما  زا  یبـلح  هـک  دـناهدرک  تـیاور  یلو  تـسین 
مدینـش رقاب ع  ماما  زا  تسا : هتفگ  هرارز  دیـسریم . تبرـض  داتـشهب  ات  دندوزفایم  نآ  رب  مدرم  دندزیم و  واب  شفک  اب  دندروآیم  شروضحب 

هک یمدرم  وا و  ناـیم  تفگ : ع ]  ] ّیلعب ناـمثع  تسا : هدروخ  بارـش  هبقع  نب  دـیلو  دـنداد  تداهـش  ناـمثع  روـضح  رد  نوـچ  دوـمرفیم :
طرـش دندز و  هنایزات  لهچ  ار  وا  دوب  هخاش  ود  هک  ياهنایزات  اب  درک  رما  ترـضح  نآ  امرفب : تواضق  تسا  هدروخ  بارـش  وا  دـنرادنپیم 

: تسا هدرک  تیاور  ع ]  ] قداص ترـضح  زا  ریکب  نب  هّللا  دـبع  نوچ  تسا  مارح  بارـش  دـنادب  وا  هک  تسا  نآ  راوخبارـش  ندز  دـح  موزل 
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تسا مارح  هکنیا  اب  تفگ  هفیلخ  یلب  تفگ : يدروخ ! بارش  دیـسرپ  دندروآ  وا  دزن  دوب  هدروخ  بارـش  رکب  یبا  تفالخ  نامز  رد  يدرم 
متـسنادیم رگا  دـننادیمن و  مارح  دنـشونیم و  هک  تسا  ياهّدـع  کی  نایم  نم  لزنم  اما  متـسه  دـقتعم  ناملـسم و  نم  تفگ  يدروخ ! ارچ 

. تسا ّیلع  تسدـب  شیاـشگ  تسا و  یلکـشم  راـک  تفگ : وا  تسا ! یچ  فیلکت  تفگ  درک و  رمعب  ور  رکب  وبا  مدروخیمن . تسا  مارح 
روضح دندوب  اجنآ  هک  یمدرم  اب  اهنآ  دیورب . وا  دزن  دوخ  دیهدیم  رارق  مکاح  هک  ار  نآ  تفگ  رمع  دیایب . دـیئوگب  ار  ّیلع  تفگ : رکب  وبا 

ار بارـش  تمرح  تیآ  سک  ره  ات  دیهدب  شدرگ  راصنا  رجاهم و  ياهنمجنا  رد  دیربب و  ار  وا  دومرف : دندرک ، لقن  ار  هّیـضق  دنتفر و  ّیلع 
رگا دومرف : درک و  اهر  ار  وا  تسا  هدناوخ  وا  يارب  هک  دادن  تداهـش  دندیـسرپ  یـسک  ره  زا  نوچ  دهدب . تداهـش  تسا  هدـناوخ  وا  يارب 

رد دش  تازاجم  دروخ و  بارـش  هحفـص 411 ] هبترم [  ود  سک  ره  تسا : روهـشم  و  منزیم . دح  ار  وت  يدروخ  بارـش  زور  هکنیا  زا  دـعب 
بارـش مراهچ  يهبترم  زاب  دـش و  تازاجم  هبترم  هس  رگا  دـناهتفگ : نارگید  یـسوط و  خیـش  یلو  تسا  نتـشک  وا  تازاـجم  مّوس  يهبترم 

زا مه  اههچب  يزاب  درگ و  دوشیم و  هدرمش  رامق  رسیم  ره  تسا  تیاور  دهاجم  زا  يربط :  218 ِرِسیَملا - َو  تسا . نتشک  وا  تازاجم  دروخ 
: تسا تیاور  سابع  نبإ  زا  تسا . نآ  زا  زین  اههچب  يزاب  ودرگ  يزاب و  لوجب  تسا و  رـسیم  راـمق  ره  تسا : تیاور  اـطع  زا  تسا . نیمه 
ار فرط  لام  هداوناخ و  دـشیم  هدـنرب  هک  سک  ره  دزیم و  رامق  دوخ  يهداوناخ  لام و  يور  برع  مالـسا  زا  لـبق  هک  تسا  يراـمق  رـسیم 

میسقت تشه  تسیب و  ات  رتشیب  تمسق و  هد  رب  دنتشکیم و  يرتش  تسا : هدوب  روجنیا  برع  رامق  فاّشک :  12-1- نآرق . - درکیم فّرصت 
لیبق زا  نّیعم  يهناگ  هد  ياهمساب  دندرکیم  یسیون  مسا  دنتفگیم  مالقا  ار  نآ  یضعب  دندیمانیم و  مال  زا  هک  ار  ریت  يهبوچ  هد  دندرکیم و 

ار اهنآ  دنتشونیم و  چوپ  ار  رگید  هبوچ  هس  مهس و  تفه  ات  مهس  کی  زا  دندرکیم  نّیعم  یمهـس  مادک  ره  يارب  و  سفان » سلح - بیقر - »
مه ضیفم »  » دـندیمانیم و لجلجم »  » ار صخـش  هکنیا  دـندرپسیم و  ینیما  صخـشب  ار  نآ  ار و  رـسک  اب  هبابر »  » مانب دـنتخیریم  ياهسیک  رد 

ار راـمق  رد  ءاکرـش  زا  یکی  مـسا  دروآـیم  نوریب  يریت  ره  دروآـیم و  نوریب  هباـبر  زا  کـیاکی  درکیم و  طوـلخم  ار  اـهریت  وا  دـندیمانیم و 
تشادن ياهرهب  دشیم  جراخ  شمساب  چوپ  ریت  هک  سکنآ  دوب و  هدش  هتشون  ریت  رد  هک  دوب  ياهزادناب  سک  ره  مهـس  هجیتن  رد  تفگیم و 

راک هکنیا  هب  دومنیمن و  فّرصت  دوخ  درکیم و  شخب  ارقفب  دشیم  یـسک  مهـس  هچنآ  دهدب و  دناهتـشک  هک  ار  يرتش  تمیق  مامت  دیاب  و 
. دـندیمانیم ءار  اب و  يالاب  يادـص  اب  مرب »  » ار وا  دـشیم و  تمالم  درکیم  يراددوخ  رامق  هکنیا  رد  تکرـش  زا  سک  ره  درکیم و  ترخافم 

هذه ام  : » تفگ دندرکیم  يزاب  جنرطـش  هحفـص 412 ] یتعامجب [  تشذگب  دوعـسم  هّللا  دبع  هک  دناهدرک  تیاور  تسا  هتـشون  حوتفلا  وبا 
ربخ رد  و  دـشاب . یـصاع  ربمغیپ  ادـخ و  رد  دـنک  يزاب  درنب ، هک  ره  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  و  « 163 !«» نوفکاع اهل  متنا  یّتلا  لـیثامتلا 

ياهراپ و  نوفکاع »! اهل  متنا  یّتلا  لیثامّتلا  هذـه  ام  : » دومرف دـنتخابیم  جنرطـش  هک  تشذـگب  یموقب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  تسا :
نآ هک  هتشاگن  ناوختسا  ود  هکنیا  زا  دیـشاب  رود  تفگ : هک  مالـسلا  هیلع  لوسر  زا  تسا  تیاور  و  تخیر . نایم  نآ  رد  تفرگرب و  كاخ 
هک ره  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  .و  تسا رـسیم  يهلمج  زا  جنرطـش  درن و  هک  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  تفگ  قداص  تسا و  مجع  رامق  زا 

دنتخابیم جنرطـش  هک  تشذگب  یموقب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : ربخ  رد  و  دشاب . یـصاع  ربمغیپ  ادـخ و  رد  دـنک  يزاب  درنب ،
مالـسلا هیلع  لوسر  زا  تسا  تیاور  و  تخیر . نایم  نآ  رد  تفرگرب و  كاخ  ياهراپ  و  نوفکاع »! اهل  متنا  یّتلا  لـیثامّتلا  هذـه  اـم  : » دومرف

جنرطش درن و  هک  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  تفگ  قداص  تسا و  مجع  رامق  زا  نآ  هک  هتشاگن  ناوختـسا  ود  هکنیا  زا  دیـشاب  رود  تفگ : هک 
ضرف روج  راهچب  ار  رامق  مارح  ياهبسک  ثحب  رد  بساکم  باتک  رد  يراصنا  ياضترم  خیـش   84-82- یقرواپ . - تسا رسیم  يهلمج  زا 

اب يزاب  مّود - دـیدرت . نودـب  تسا  مارح  دـنربیم  هچنآ  نآ و  يزاب  هک  ضوع  نییعت  اب  رامق  یلومعم  ياهبابـسا  اب  يزاب  لّوا - تسا : هدرک 
ياههقباسم اهیزاب و  مّوس - دـشاب . مارح  تسین  مولعم  يزاب  لـصا  یلو  تسا  مارح  ضوع  نتفرگ  هک  ضوع  نییعت  یلومعم و  ریغ  لـئاسو 

تیوقت ار  نآ  تمرحب  مکح  ضوعیب  رامق  بابـسا  اب  يزاب  مراـهچ - دـشاب . مارح  تسین  مولعم  هک  راـمق  بابـسا  ریغ  اـب  ضوع و  نودـب 
هکنیا ینعم  ع ]  ] رقاب ماما  زا  وا  هک  دوراجلا  یبا  زا  یّمق  ریسفت  زا  تسا  یثیدح  اهنآ  يهمه  زا  رتنشور  هک  ثیدح  دنچ  دانتساب  تسا  هدرک 

شورف و دـیرخ و  تـسا و  رـسیم  يراـمق  روـج  ره  جنرطـش و  درن و  دوـمرف : باوـج  رد  دیـسرپ  رخآ » اـت  ُرِـسیَملا - َو  ُرمَخلا  اَـمَّنِإ   » ار هـیآ 
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اب هاوخ  تسا  هتسناد  مارح  ار  جنرطش  يزاب  هفینح  وبا  يواطنط :  707-677- نآرق . - تسا مارح  لئاسو  هکنیا  زا  يزیچ  كدناب  يهدافتسا 
. دشابن زامن  كرت  یئوگ و  هدوهیب  مانـشد و  بجوم  دشاب و  ضوع  نودـب  هک  یتروص  رد  تسا  هتـسناد  زیاج  یعفاش  ضوع . یبای  ضوع 

رازآ ار  مدرم  دوشیم و  تسم  دشونیم و  بارش  ناسنا  هک  تسا  نآ  بارـش  هانگ  تفگ  يّدس  يربط :  218 ِساّنِلل - ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌمثِإ  امِهِیف 
دنیامنیم و يریگولج  رگیدـکی  هحفص 413 ]  ] 45-1- نآرق  - ّقح زا  دـننزیم و  رامق  رگیدـکی  اب  هک : تسا  هکنیا  رامق  هانگ  و  دـنکیم ،

يهملک تئارق  رد  و  دیآیم ، ناسنا  تسدب  نآ  يهلیسوب  هک  تسا  یلام  رامق  عفانم  تسا و  نآ  تّذل  تمیق و  بارش  عفانم  و  دننکیم . متس 
اب هرـصب  هفوک و  لها  يهیقب  و  تسا . گرزب  هانگ  ینعی  دـناهدناوخ  ءاب »  » اب هرـصب  هفوک و  لها  رتشیب  هنیدـم و  لـها  تسا : فـالتخا  ریبک 

شلّوا هک  بارـش  رد  تسا  يدوس  هچ  تفگ : يرعاشب  افلخ  زا  یکی  حوتفلا : وبا  دشاب . يرایـسب  ترثک و  ینعمب  هک  دناهدرک  تئارق  ءاث » »
نـالف اـت  نک  هبوت  تفگ : منکیمن . ربارب  وت  تنطلـس  اـب  هک  تسا  یتلاـح  ارم  ود  هکنیا  ناـیم  رد  یلب  تفگ : راـمخ ! شرخآ  تسا و  خـلت 

زاب تفگ : یـشاب ، ادـگ  نامه  يوش  رایـشه  نوچ  زاب  تفگ  دوشیم . شیب  وت  زا  نم  کـلم  موشیم  تسم  نوچ  تفگ : مهد . وتب  ار  هیاـمرس 
ات یـشونیمن  بارـش  ارچ  دـنتفگ : دوب  عاجـش  رعاش و  يدرم  هک  سادرم  نب  سابعب  مالـسا  زا  لبق  رخف : ماما  موش . زاینیب  ات  موشیم  تسم 

لوا هک  متـسین  یـضار  منکیمن و  نورد  دوخ  مکـشب  مریگیمن و  متـسدب  ار  مدوخ  ینادان  زگره  تفگ : دوش ! دایز  وت  تراسج  تأرج و 
: تسا هدـش  لقن  كاّحـض  ساـبع و  نبإ  زا  يربط   218 ُرَبـکَأ - اـمُهُمثِإ  َو  دـننیب . ملیلذ  هیفـس و  دوش  بش  نوچ  مشاـب  گرزب  اـقآ و  زور 

امـش فـیلکت  هکنیا  زا  لـبق  هک  یئاـهدوس  زا  تسا  رتـشیب  دوـشیم  امـش  ریگنماد  تمرحب  مکح  زا  دـعب  هک  یهاـنگ  هک  تسا  نآ  دوـصقم 
زین جراخم  رد  يریگتخـس  دـشابن و  يوردایز  هچنآ  ینعی  وفع  تسا  لقن  اطع  زا  يربط :  218 َوفَعلا - ُِلق   20-1- نآرق . - دیدشیم دنمهرهب 

ینعمب وفع  تفگ : يدحاو  رخف : ماما   13-1- نآرق . - یلام تردق  يزاینیب و  ای  شـشخب  ینعمب  وفع  تسا : هدرک  لقن  دهاجم  زا  دـشابن و 
نآ ینعی  وفع  دنتفگ : هحفـص 414 ] یلیل [  یبا  نبإ  يّدـس و  اطع و  بعک و  نب  دّـمحم  هداتق و  رمع و  هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا  تسا . يدایز 

هداتق و يرـصب و  نسح  ءـالعلا و  نب  ورمع  وبا  و  « 164 «» افع ام  دـیوگیم : برع  دـشاب و  دایز  لایع  هداوناخ و  جراخم  زا  هک  لام  زا  هزادـنا 
يادص اب  ءاّرق  يهّیقب  تسا و  وفع  دیهدب  دیاب  هچنآ  دوشیم : ینعم  نینچ  و  دناهدناوخ ، واو  ولج  يادص  اب  ار  وفع »  » يهملک قحسا  یبا  نبإ 

: دنک تیاور  رباج  تسا : هتـشون  وا  زین  و  دـشاب . ناسآ  وفع و  هک  دنـشخب  نآ ، ربمغیپ  يا  وگب  دوشیم : ینعم  نینچ  دـناهدناوخ و  واو  يالاب 
مهاوخیم مرادن و  هکنیا  زج  نم  هک  لج  زع و  يادخب  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دروایب و  نیرز  یغرم  يهیاخ  لکـش  دـمآ و  لوسر  دزنب  يدرم 

مالسلا هیلع  لوسر  تفگب . نخـس  هکنیا  دمآ و  بناج  رگیدب  وا  دینادرگب . وا  زا  يور  مالـسلا  هیلع  لوسر  ادخ . يارب  منک  هقدص  هکنیا  ات 
مراد نیمه  هک  یئوگ  یمه  نوچ  تفگ : يدرک و  هابت  يوضع  يدمآ  وا  رب  رگا  هکنانچ  تخادـنیب  دتـسب و  وا  تسد  زا  دـمآ  مشخب  وا  زا 

، دنکیم لاؤس  ددرگیم و  اهردـب  هگنآ  دـنکیم  هقدـص  لام  يهلمج  دـیآیم و  امـش  زا  یکی  تفگ : یهگنآ  ندرک ! یهاوخ  هچ  ار  هقدـص 
نآ سک  هیآ  هکنیا  لوزن  دعب  و  تفگ : یبلک  دنک . دوخ  لایعب  ادتبا  دیاب  امش  زا  یکی  ره  دوب و  يرگناوت  رس  زا  هک  دوب  نآ  هقدص  رتلضاف 

هلـضف هچنآ  یتشادرب و  اجنآ  زا  دوخ  لایع  توق  دوخ و  توق  دـنک  هقدـص  ار  نآ  ات  یتساوخ  يدوب  يزیچ  ار  یـسک  نوچ  يدرکن . نانچ 
دمایب تاـکز  تیآ  نوچ  يدرک  فرـص  یقاـب  اـجنآ ، زا  یتشادرب  هقفن  زور  کـی  يدوب  هفرح  لـها  درم ، رگا  يدرک و  هقدـص  ارنآ  يدوب 

و دناهدناوخ ، واو  ولج  يادص  اب  ار  وفع »  » يهملک قحـسا  یبا  نبإ  هداتق و  يرـصب و  نسح  ءالعلا و  نب  ورمع  وبا  .و  دـش خوسنم  هیآ  هکنیا 
، نآ ربمغیپ  يا  وگب  دوشیم : ینعم  نینچ  دناهدناوخ و  واو  يالاب  يادـص  اب  ءاّرق  يهّیقب  تسا و  وفع  دـیهدب  دـیاب  هچنآ  دوشیم : ینعم  نینچ 
دروایب و نیرز  یغرم  يهیاخ  لکـش  دـمآ و  لوسر  دزنب  يدرم  دـنک : تیاور  رباج  تسا : هتـشون  وا  زین  و  دـشاب . ناسآ  وفع و  هک  دنـشخب 
وا زا  يور  مالـسلا  هیلع  لوسر  ادخ . يارب  منک  هقدص  هکنیا  ات  مهاوخیم  مرادن و  هکنیا  زج  نم  هک  لج  زع و  يادـخب  هّللا  لوسر  ای  تفگ 
رب رگا  هکنانچ  تخادنیب  دتسب و  وا  تسد  زا  دمآ  مشخب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  لوسر  تفگب . نخـس  هکنیا  دمآ و  بناج  رگیدب  وا  دینادرگب .

دیآیم امش  زا  یکی  تفگ : یهگنآ  ندرک ! یهاوخ  هچ  ار  هقدص  مراد  نیمه  هک  یئوگ  یمه  نوچ  تفگ : يدرک و  هابت  يوضع  يدمآ  وا 
امـش زا  یکی  ره  دوب و  يرگناوت  رـس  زا  هک  دوب  نآ  هقدص  رتلـضاف  دنکیم ، لاؤس  ددرگیم و  اهردب  هگنآ  دـنکیم  هقدـص  لام  يهلمج  و 
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ار نآ  ات  یتساوخ  يدوب  يزیچ  ار  یـسک  نوچ  يدرکن . نانچ  نآ  سک  هیآ  هکنیا  لوزن  دـعب  و  تفگ : یبلک  دـنک . دوخ  لایعب  ادـتبا  دـیاب 
زور کی  يدوب  هفرح  لها  درم ، رگا  يدرک و  هقدص  ارنآ  يدوب  هلضف  هچنآ  یتشادرب و  اجنآ  زا  دوخ  لایع  توق  دوخ و  توق  دنک  هقدص 

هک تسا  هدش  تیاور  رخف :  16-14- یقرواپ . - دش خوسنم  هیآ  هکنیا  دمایب  تاکز  تیآ  نوچ  يدرک  فرص  یقاب  اجنآ ، زا  یتشادرب  هقفن 
. تسا یعبط  نود  يوردایز و  زا  طّسوتم  ّدح  تلیضف  دنتفگ : نادنمشناد  و  درکیم . هریخذ  ار  شاهداوناخ  دوخ و  يهلاس  کی  توق  ربمغیپ 
و تسا . یبوخ  تلیضف و  يورهنایم  تسا و  یتسپ  یعبط و  نود  مدرم  زا  هقیاضم  لخب و  تسا و  فارسا  يورهدایز و  ندیـشخب  دایز  سپ 

دهدیم صخش  هچنآ  هک  تسا  هراشا  وفع »  » ظفل رد  نایبلا : حور   332-317- نآرق . - تسا ششخب  روجنیا  َوفَعلا » ُِلق   » يهلمج زا  دوصقم 
جراخم رب  يدایز  هچنآ  ششخب  نکیل  تسا  ندرک  كاپ  وحم و  ینعمب  وفع  لصا  اریز  دنک  نوریب  شلد  زا  هحفص 415 ] ار [  نآ  دای  دیاب 

اب دنهدیم و  حیجرت  دوخ  رب  ار  نارگید  دناهدرک  تیبرت  یتسردب  ار  دوخ  هک  ّصاخلا  ّصاخ  مدرم  اّما  تسا . ناّصاخ  شور  تسا  يرورض 
-285- نآرق : - تسا هتفگ  یفـشاک  یظعاو  نیـسح  تسا : اهنآب  هراشا  مِهِـسُفنَأ » یلَع  َنوُِرثُؤی  َو  : » هیآ هکنیا  دنـشخبیم و  دنجاتحم  هکنآ 

نداد ناج  قشع ز  یگدـنز   || تسا  نداد  نانز  درم ، هر  داز  تسا  ندرک  مرد  كرت  نیقی  جـنگ   || تسا  ندرک  مرک  قیفوت  يهیاـم   319
اب وچ  راک   || رازه  دـص  مرد  درمناوج  تسه  تسا . مک  هکنیا  تسا و  ناج  نداد  ّصاوخ  شـشخب  تسا و  لام  ماوع  شـشخب  سپ  تسا 

! یئوگیم هچ  دیـسرپ  ربمغیپ  دـنابنجیم ، بل  یلهاب  يهماما  وبا  دـندادیم و  مدرم  دومرف و  قّدـصتب  رما  ربمغیپ ص  راک  تسا  نآ  دـتف  ناج 
شبل رکذ  میاهدنز  ات  ربکا .» هّللا  هّلل و  دمحلا  هّللا و  ناحبـس  : » میوگیم ار  اههلمج  هکنیا  ضوع  رد  مهدب  هک  مرادـن  لام  نم  درک : ضرع 

نامیتی یناوت  هکنادنچ  تسا : هتشون  فشک   219 یماتَیلا - ِنَع  َکَنُولَئـسَی  تسام  ناور  ناج و  سنوم  سینا و  شدای   || تسا  ام  نابز  رد 
هک ریگ  دوخ  هانپاو  ار  نامیتی  نایناهج  غارچ  نایملاع و  رتهم  يا  هک  دـمآرد  نامرف  دـنقلخ . نانگهودـنا  ناگدـنامرد و  ناشیا  هک  زاونب  ار 
درد ات  میدرک  نآ  زا  میدرک  میتی  هک  ار  وت  رتهم  يا  تسا  رادقم  ام  کیدزنب  ار  نایترسح  دندزن و  ناشیا  لد  ءانفب  زج  ترـسح  يهدرپارس 
قلخ زا  میرک  يا  نک  ناـمه  وت   || مرک  زا  میدرک  هچ  اـم  یمیتـی  رقف و  رد  وت  اـب   30-1- نآرق . - يراد وکین  ار  ناشیا  ینادـب ، ناشیا  لد 

يزور تفگ : کلام  سنا  اخـس  نک  نابیرغ  اـب  نونکا  هدرک  یبیرغ  يا   || نک  فطل  ناـمیتی  اـب  نونکا  هدـید  یمیتی  يا  اـم  قلخ  رب  دوخ 
میتی نآ  دندوب و  هدرک  لجخ  راخ و  ار  وا  دندوب و  هدمآ  عمج  يو  رب  ناکدوک  هک  دید  ار  یمیتی  تفریم  هنیدم  هارهاش  رد  یفطـصم ص 

يا هحفـص 416 ] تفگ [ : داتـسیاب  يو  رب  دوشخبب و  يو  رب  دید  نانچ  ار  كدوک  نآ  نوچ  ادـخ  لوسر  دـیتلغیم ، كاخ  رد  تسیرگیم و 
متـشاد يرهاوخ  دش و  هتـشک  دحا  رد  مردپ  میراصنا  يهعافر  رـسپ  نم  تفگ : ياهدـنامرد ! نینچ  هک  ار  وت  دیـسر  هچ  وت و  یتسیک  مالغ 

ناکدوک هکنیا  شنزرـس  ارم  رتبعـص  هکنیا  زا  اونیب و  سکیب و  هدـنامرد و  منم  نونکا  دـنارب . ارم  درک و  زاب  رهوش  مردام  تفاـی و  ناـمرف 
هک شاب  نکاس  رادم و  هدنا  مالغ  يا  تفگ : سپ  تسیرگب  درک و  راک  ودب  يو  لد  درد  نآ  تفرگرد و  يو  نخس  نآ  زا  یفطصم  تسا 
يا هک : دروآرب  زاوآ  تساخرب و  دش و  داش  كدوک  وت  ردام  هشیاع  وت و  رهاوخ  همطاف  ماوت و  ردپ  مدّمحم  هک  نم  دنتشکب  ار  تردپ  رگا 

تفرگ و يو  تسد  یفطـصم  هگنآ  دـنرتهب .] امـش  ناـسک  هکنیا  زا  مرهاوـخ  رداـم و  ردـپ و  هک :  ] دـینکم شنزرـس  ارم  نوـنکا  ناـکدوک 
نغور داهن و  يو  شیپ  امرخ  تخاونب و  ار  وا  تساخرب و  همطاف  وت ، ردارب  تسا و  ام  دـنزرف  هکنیا  همطاـف  يا  تفگ : درب  همطاـف  يهناـخب 

یگدـنز ربمغیپ  ياهنز  نایم  رد  دـینادرگب و  نانمؤم  ناردام  ياـههرجحب  ار  يو  نینچمه  دیـشوپ و  يو  رد  ياهماـج  دـیلام و  يو  رـس  رد 
شتسد رکب  وبا  دروآرد . هیرگب  ار  راصنا  رجاهم و  مدش و  میتی  زورما  تفگیم : تخیریم و  رـس  رب  كاخ  وا  تفر  ایند  زا  ربمغیپ  ات  درکیم 

یتسرپرس دوب  هدنز  ات  ار  وا  متسه و  وت  ردپ  نم  زورما  اّما  دناهدز  تبیصم  ناملسم  يهمه  ربمغیپ  نتفر  زا  نم  كرـسپ  تفگ : تفرگب و  ار 
لام زا  دومرف : مدیـسرپ  ع ]  ] قداـص ماـما  ار ز  هلمج  هکنیا  ینعم  تفگ  یناـنک  حابـص  وبا  ناـهرب : ریـسفت   219 مُهوُِطلاـُخت - نِإ  َو  درکیم .

رتکچوک اههچب  تسا  نکمم  مدرک  ضرع  ینکیم ، فرـصم  ینکیم و  ادج  شتیافک  يهزادناب  میتی  لام  زا  تتیافک و  يهزادناب  تدوخ 
اّما نک و  باسح  شلاـح  روخارف  ار  مادـک  ره  ساـبل  تمیق  دومرف  دـشاب . فلتخم  ناشـسابل  ناـشكاروخ و  فرـصم  دنـشاب و  رتگرزب  و 

ترـضحب تفگ : یلهاک  يایحی  نب  هّللا  دـبع  زین  دروخب و  اذـغ  گرزب  يهزادـناب  هچب  تسا  نکمم  نوچ  تسین  ّمهم  كاروخ  رد  توافت 
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مینیــشنیم و اـهنآ  شرف  يور  وا  تسرپرــس  دنتــسه و  میتـی  يهناـخ  رد  هـک  دوـخ  ناتــسود  دزنب  مـیوریم  اــم  مدرک : ضرع  قداــص ع 
وا تعفنمب  میتی  يهناخب  امـش  نتفر  رد  رگا  دومرف : تسا ! یچ  ام  فیلکت  میروخیم  اهنآ  ياذغ  زا  دننکیم  ام  تمدخ  ناش  ناراذـگتمدخ 

فیلکت دـنکیم  نشور  هلمج  هکنیا  تفگ : هدـیبع  وبا  نایبلا : حور  هحفص 417 ]  ] 21-1- نآرق . - تسین اور  هن  رگ  تسین و  یکاـب  تـسا 
هدافتسا شیب  یـضعب  مک و  یـضعب  دنتـسه  فلتخم  فرـصم  رادقم  رد  و  دنوشیم . کیرـش  همه  جراخم  رد  هک  ترفاسم  رد  ار  ناتـسود 

اب سپ  تسا  هدش  زاجم  هحماسم  تشذگ و  هزادنا  هکنیا  میتی  لام  رد  نوچ  دنشاب و  هتشاد  لد  رد  يراوگان  لّوا  يهتـسد  دیاش  دننکیم و 
زا دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  دشیم . راوشد  رایـسب  راک  هکنیا  رد  ّتقد  تیاعر  هن  رگ  دننک و  رظن  فرـص  تسا  مزال  هکنیا  زا  شیب  ناتـسود 

تیاکح دوش  عفترم  میتی  یتحاران  تشحو و  دوش و  رتمکحم  یتسود  ات  دینک  جاودزا  میتی  دوخ و  دنزرف  نایم  هک  تسا  جاودزا  تطلاخم 
دز وا  مشچ  رب  هک  ریت  يهبوچ  کـی  اـب  رخآ  دروخیم  تسکـش  رایدنفـسا  زا  هتـسویپ  دوـخ  تعاجـش  توـق و  همه  اـب  متـسر  هک  دـناهدرک 

تشادرب و ار  بوچ  میتی  نآ  دش ، روک  شمشچ  کی  هک  دز  ياهخاش  اب  ار  یمیتی  یناوج  لّوا  رد  رایدنفسا  دوب : نآ  ببـس  داد  شتـسکش 
رایدنفـسا تشز  لمع  دیـشخب و  ار  دوخ  رثا  تبقاع  هک  دوب  تخرد  هکنیا  زا  متـسر  ریت  بوچ  اضق  زا  دـش  یتخرد  نآ  تشاک و  نیمز  رد 

میظع شرع  هک  دیرگن  ات  الا  شیوخ  دنزرف  يور  رب  هسوب  هدم   || شیپ  هدنکفا  رس  یمیتی  ینیب  وچ  تسا : هتفگ  يدعـس  دش  شریگ  نماد 
نیرتدـب اریز  تعامج  اب  ندروخ  اذـغ  رد  ناسنا  دایتعا  موزلب  تسا  هراشا  مُهوُِطلاـُخت »  » يهلمج هکنیا  میتی و  دـیرگب  نوچ  یمه  دزرلب  ||  

: يروباشین ریسفت   219 خلا - َدِـسفُملا  ُمَلعَی  ُهّللا  َو   34-19- نآرق . - دشاب هتـشادن  شزیمآ  مدرم  اب  دروخب و  اذغ  اهنت  هک  تسا  یـسک  مدرم 
تقیقح رد  تسا و  بظاوم  ادـخ  هک : تسا  هراشا  میتی و  راـک  رد  یکاـبیب  رب  تسا  یگرزب  دـیدهت  ِِحلـصُملا » َنِم  َدِـسفُملا  ُمَلعَی   » هلمج رد 

سابع نبإ  زا  دـندرک . ریـصقت  میتی  راک  رد  ارچ  هک  درک  دـهاوخ  تساوخزاب  میتی  ناراد  رایتخا  زا  تسا و  ناـمیتی  راـک  رادهدـهع  شدوخ 
جاودزا شلام  ندروخ  يارب  یمیتی  رتخد  اب  هک  دـشیم  هاگ  میتی و  لام  زا  يهدافتـساب  دنتـشاد  تداـع  مدرم  مالـسا  زا  لـبق  تسا : تیاور 

رد ام : نخـس  هحفـص 418 ]  ] 107-70- نآرق -29-1- نآرق . - دوشن جراخ  ناشرایتخا  زا  هک  دـندرکیم  جـیوزت  ناشدـنزرفب  ای  دـندرکیم 
دوشیم دیلوت  ینیبهّرذ  تادوجوم  يهلیسوب  هک  اههویم  دنق  تلاح  رییغت  زا  دولوم  تسا  ياهّدام  لکلا  دنسیونیم : تشادهب  یعیبط و  مولع 
تّحصب یبیـسآ  هک  درک  فرـصم  هنازور  ناوتیم  بآ  رد  نآ  لولحم  مرگ  دص  ات  هاجنپ  زا  دنیوگیم : دنزاسیم و  ار  نآ  زین  هتـساشن  زا  و 

ياجب دوشیم و  یئاذغ  ّداوم  نیشناج  هدومن  ناسنا  رد  رتشیب  يورین  دیلوت  دزوسیم و  هدعم  رد  دوز  رادقم  هکنیا  هکنوچ  دشاب  هتـشادن  جازم 
بجوم دننک  فرـصم  هزادنا  زا  رتدایز  رگا  بارـش و  تعفنم  ینعم  تسا  نیمه  دش و  دـهاوخ  هریخذ  ندـب  رد  یئاذـغ  ّداوم  يرادـقم  نآ 
نکمم دننک  نآ  ندیـشون  رد  يوردایز  رگا  دـنمانیم و  یتسم  ار  نآ  هک  دوشیم  نوخ  شدرگ  تعرـس  ّساوح و  لالتخا  ترارح و  يدایز 

هراپ ببس  تسا  نکمم  دنکیم  رییغت  داجیا  اهگر  نامتخاس  رد  نوچ  دنک و  دایز  ار  نآ  رود  یبرچ  دوشب و  لد  ندش  گرزب  بجوم  تسا 
بجوم نآ  ندیـشون  رد  تموادم  دـش و  دـهاوخ  ناهگان  گرم  هتکـس و  بجوم  دوب  زغم  ياهگر  رد  ریثأت  هکنیا  رگا  دوشب و  اهنآ  ندـش 

زا هیلک  گنـس  هدعم و  مخز  زین  دننادیم و  لکلا  دولوم  ار  یگناوید  زا  هدزناپ  يدـص  یغامد و  تالالتخا  دوشیم و  عرـص  تلاح  جّنـشت و 
هّتبلا یلو  دوریم  راکب  یّبط  فراصم  يارب  تسه  لکلا  رد  هک  ینوفع  ّدض  ّتیصاخ  يهطساوب  دوشیم . دیلوت  بارش  ندیشون  رد  يور  دایز 
هدش يروآدای  هیآ  رد  لمجم  روطب  هک  تسا  نامه  نایز  دوس و  رگید  ياهتمـسق  یلو  تسا  هدوبن  رادومن  زور  نآ  هیآ  رد  هدافتـسا  هکنیا 

درب و لمع  لّوا - درک : میسقت  زیامتم  يهتسد  ودب  ناوتیم  یّلک  رظن  زا  ار  رامق  - 2 تسا . رتشیب  نآ  نایز  تسه و  دوس  بارش  رد  هک  تسا 
تخاـب و درب و  روظنمب  هک  یئاـهیزاب  مّود - دنتـسه . دـنمهقالع  نآـب  مدرم  زا  يرایـسب  هچرگا  تسا  تشز  نادـنمدرخ  رظن  رد  هک  تخاـب 

کی ار  جنرطـش  يزاب  صوصخب  جنرطـش  درن و  اب  اهیزاب  رتشیب  لثم  تسا  هبلغ  ّسح  یمرگرـس و  روظنمب  طـقف  تسین و  یلاـم  يهدافتـسا 
تعنـص جنرطـش  يزاب  دنیوگیم  دشاب  میمـصت  ذاّختا  رد  تعرـس  رظن و  تباصا  تواضق و  شرورپ  هک : دـننادیم  ینطاب  ياوق  تیبرت  لمع 

: ] تسا هدرک  قیوشت  روطنیا  ار  جنرطش  يزاب  مه  یسودرف  دهدیم . ومن  هدرک و  کیرحت  ار  میمصت  تعرـس  غوبن و  هک  تسا  یّنف  تسا و 
يزاب زغن  هکنیا  هک   || دنروآ  يار  هنوگ  ره  زو  دنهن  شیپ - جنرطـش  تخت  ات  يامرفب   || شیب  جنر  درب  شنادـب  وک  یـسک  هحفص 419 ]
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موسوم جنرطش  يهقباسم  ناونعب  یناهج  تاقباسم  رد  هک  دشاب  نآ  زا  ریغ  تسا  نکمم  تسا  هدش  فیصوت  هیآ  رد  هچنآ  و  دنروآ . ياجب 
ياهیزابب ابیرقت  تسا  هیبش  يزاـب  هکنیا  یلو  دـشاب  لاـم  تخاـب  درب و  يارب  هک  تسا  یلمع  نآـب  ّصتخم  رـسیم  يهملک  نوچ  تسا  هدـش 
يهقباسم دراد و  هیکت  يرهاظ  يورینب  تاقباسم  هکنیا  هک  توافت  هکنیا  اب  اهنیا  دـننام  یتشک و  لابتکـسب و  لابتوف و  لیبق  زا  یتاـقباسم 

درن و اـب  يزاـب  رد  ءاـهقف  رظن  نینچمه  میدرک و  لـقن  هک  یئاهثیدـح  زا  هچرگا  میئوگب  میناوـتیم  سپ  يرکف  ینطاـب و  يورینب  جـنرطش 
رظنب هک  مینادب  اههقباسم  اهیزاب و  رگید  لثم  ار  هکنیا  هک  تسا  نکمم  یلو  تسه  تمرح  لامتحا  دشابن  نآ  رد  تخاب  درب و  هک  جـنرطش 

دوس هک  میرامش  زیاج  یناسفن  قالخا  نید و  رظن  زا  ار  نآ  میناوتیم  یتقو  یّلک  روطب  و  دوشن . هدرمش  لطاب  ءزج  دوشیم و  ماجنا  یئالقع 
. دشاب تقو  فالتا  یتسرپ و  اوه  طقف  هن  دشاب  هتشاد  ینالقع 

هیآ 221] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌریَخ ٌنِمُؤم  ٌدبََعل  َو  اُونِمُؤی  یّتَح  َنیِکِرـشُملا  اوُحِکُنت  َو ال  مُکتَبَجعَأ  َول  َو  ٍۀَکِرـشُم  نِم  ٌریَخ  ٌۀَنِمُؤم  ٌۀَمََأل  َو  َّنِمُؤی  یّتَح  ِتاکِرـشُملا  اوُحِکنَت  َو ال 
[ - 221  ] َنوُرَّکَذَتَی مُهَّلََعل  ِساّنِلل  ِِهتایآ  ُنِّیَُبی  َو  ِِهنذِِإب  ِةَرِفغَملا  َو  ِۀَّنَجلا  َیلِإ  اوُعدَی  ُهّللا  َو  ِراّنلا  َیلِإ  َنوُعدَی  َِکئلوُأ  مُکَبَجعَأ  َول  َو  ٍكِرـشُم  نِم 

: تفگ يّدـس  يربط : لوزن : تهج  هزاجا . یهاگآ ، ملع ، نذا » . » هدـیرخ رزب  نز  زینک و  ۀـما » : » تاغل ینعم  هحفص 420 ]  ] 378-1- نآرق
ربمغیپ ص هب  دش و  تحاران  راک  هکنیا  زا  نآ  زا  دعب  دز  وا  رب  یلیس  دش و  كانمشخ  وا  رب  يزور  هایس ، تشاد  يزینک  هحاور  نب  هّللا  دبع 
وا تسا . هنمؤم  نز  هکنیا  دومرف : نید ، بادآ  بظاوم  تسا و  ناملـسم  درک  ضرع  تسا ! ینز  روج  هچ  دومرف  درک ، ضرع  ار  دوخ  لاـح 

ینزب ار  يزینک  ارچ  هک  دـندرک  شنزرـس  ار  وا  مدرم  درک . نینچ  نوـچ  منکیم . رـسمه  دوـخ  اـب  منکیم و  دازآ  ار  وا  ادـخب  درک : ضرع 
ناگرزب یگداوناخ  ّتیـصخش  اهبـسح و  ات  دنـشاب  هتـشاد  جاودزا  يهطبار  نأشمه  وفک و  اـب  هک  دوب  هکنیا  اـهنآ  ضرغ  و  يدرک ! راـیتخا 

نب دثرم   » ربمغیپ ص تسا : هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  رخف : دـش . لزان  هیآ  هکنیا  راکفا  هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب  دـنامب . ظوفحم  برع 
مانب دوب  ینز  اجنآ  رد  دروایب . هنیدـمب  ناهن  رد  ار  اـجنآ  ناناملـسم  زا  ياهّدـع  اـت  داتـسرف  هّکمب  دوب  مشاـه  ینب  ناـمیپ  مه  هک  دـثرم » یبا 

داد هدـعو  واب  تسا و  هدرک  عنم  راک  هکنیا  زا  مالـسا  داد  باوج  وا  درک  لیامت  راهظا  نوچ  تشاد  یتسود  وا  اب  مالـسا  زا  لبق  هک  قانع » »
و دش . لزان  هیآ  هکنیا  دومن  فیلکت  بسک  درک و  لقن  ار  هّیضق  دیسر  ربمغیپ  روضح  نوچ  دوش . رسمه  وا  اب  دریگب و  هزاجا  ربمغیپ  زا  هک 
هک تسا  نامیتی  يارب  روتـسد  يهلابند  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  درادـن . قباسب  طاـبترا  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ  نیرّـسفم  رتشیب  تسا : هتفگ  وا  زین 

ناملسم رگم  دینکن  دوخ  رسمه  ار  كرشم  ياهنز  ناناملسم  يا   221 همجرت : دشاب . جاودزا  يهلیسوب  هک  تسا  نآ  رتهب  نامیتی  اب  شزیمآ 
هک رگم  دینکن  كرـشم  درم  رـسمه  ناملـسم  نز  دـشاب و  امـش  دنـسپ  وا  هچرگا  تسرپتب  دازآ  زا  تسا  رتهب  ناملـسم  زینک  هّتبلا  هک  دـنوش 

نامدرم نانآ  هک  دشاب ] هدنبیرف  شرهاظ  و   ] دیآ شوخ  ار  امـش  هکنیا  هچرگ  تسرپادخ  ریغ  زا  تسا  رتهب  ناملـسم  مالغ  و  دوش . ناملـسم 
[ مدرم یتخبـشوخ  و   ] دوخ یئاتکی  ياههناشن  دناوخب و  شزرمآ  تشهب و  يوسب  دوخ  تشونرـسب  دنوادخ  دننک و  يربهر  شتآ  يوسب  ار 
220 ِتاکِرشُملا - اوُحِکنَت  َو ال  نیرّسفم : نخـس  هحفـص 421 ] دنور [ . تسار  هارب  دنـشاب و  ّقح  دایب  دیاش  ات  دـنکیم  رادومن  ناشيارب  ار 
28-1- نآرق . - دنتـسین هیآ  هکنیا  لومـشم  یحیـسم  دوـهی و  تسا و  برع  تسرپ  تب  ياـهنز  تاکرـشم  زا  دوـصقم  تفگ : هداـتق  يربـط 
ره زا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  تسین . اور  ناملسم  ریغ  ياهتسد  چیه  اب  جاودزا  تسا و  نارفاک  مومع  يارب  هیآ  هکنیا  ام  بهذم  رد  عمجم :
نب دّـمحم  رفعج  وبا  يربط : َنیِکِرـشُملا 220  اوُحِکُنت  تسا . مارح  ناشیا  اـب  تحکاـنم  هلمج  رب  نداد  مه  نتـساوخ و  مه  درک  یهن  فرط 

شدوخ هکنیا  زا  دـنهدب  ینزب  ار  وا  هک  دنتـسه  رتهتـسیاش  نز  ياـهراد  راـیتخا  ءاـیلوا و  هک  تسا  لـیلد  هلمج  هکنیا  تفگیم  « 165» ّیلع
َو ال : » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  نآرق و  حیرـصب  دـشاب  یتسیاـب  یلو  يهلیـسوب  جاودزا  تسا  هدومرف  رفعج  وبا  زین  دـنک و  راـیتخا  رهوـش 

هلمج هکنیا  تفگیم  . رفاک نادرمب  ار  ناملسم  نانز  دیهدن  یئوشانزب  دوشیم  ینعم  نینچ  و  ات ]  ] ولج يادص  هّمض و  اب  َنیِکِرشُملا » اوُحِکُنت 
رفعج وبا  زین  دـنک و  رایتخا  رهوش  شدوخ  هکنیا  زا  دـنهدب  ینزب  ار  وا  هک  دنتـسه  رتهتـسیاش  نز  ياهراد  راـیتخا  ءاـیلوا و  هک  تسا  لـیلد 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يادص هّمض و  اب  َنیِکِرشُملا » اوُحِکُنت  َو ال  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  نآرق و  حیرصب  دشاب  یتسیاب  یلو  يهلیـسوب  جاودزا  تسا  هدومرف 
ٌدبََعل َو   357-326- نآرق -66-64- یقرواپ -26-1- نآرق . - رفاک نادرمب  ار  ناملـسم  نانز  دیهدن  یئوشانزب  دوشیم  ینعم  نینچ  و  ات ]  ] ولج

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  زور  کی  هک  کـلام  سنا  زا  دـننک  تیاور  هداـتق  يرـصب و  نسح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   220 خلا - ٌنِمُؤم 
هن تفگ : مور ! تشهبب  هکنآ  زا  دنک  عنم  ارم  نم  يور  یتشز  نم و  یهایس  هّللا  لوسر  ای  تفگ  درک و  مالس  دمآرد و  یبارعا  دوب  هتـسشن 

شیپ هام  تشه  هب  نم  هک  هداد  تّوبن  فرـش  ار  وت  هک  يادخ  نآب  هّللا  لوسر  ای  تفگ : يراد . نامیا  لوسرب  یـسرتب و  ادخ  زا  هک  مادام  ات 
مالسلا هیلع  لوسر  ّقحب . یئوا  لوسر  وت  تسا و  هحفص 422 ]  ] 19-1- نآرق  - یکی یلاعت  يادخ  هک  ماهداد  رارقا  ماهدروآ و  نامیا  نیزا 

کی ره  اب  مدرک  هبطخ  نم  هک  تسیچ  يارب  سپ  تفگ : دوب . وت  رب  دوب  ناشیا  رب  هچنآ  دوب و  ار  وت  دوب  ار  ناشیا  هچنآ  ینانیا  زا  وت  تفگ :
یبسح دوخ  موق  نایم  رد  نم  گنر . یهایـس  تروص و  یتشز  زج  منادیمن  عنم  چـیه  و  ارم ! دـندرکن  تباجا  نکل  دنرـضاح ، هک  نانیا  زا 
رـضاح بهو  نب  ورمع  تفگ  مالـسلا  هیلع  لوـسر  مناـیلاخ . داوـس  تسا  هدرک  هبلغ  هکنآ  اـّلا  دـننافورعم  نم  ناردـپ  میلـس و  ینب  زا  مراد 

تفگ یناد ! وا  يهناخ  وت  تفگ  یبارعاـب  هّللا . لوسر  اـی  هن . دـنتفگ  دوب . هفنا  یبناـج و  تبوعـص  وا  رد  فیقث و  زا  دوب  يدرم  وا  و  تسه !
يرتخد وا  داد و  نمب  ار  وت  رتخد  لوسر  هک  يوگب  نک و  مالـس  يوش  يارـس  رد  نوچ  قفرب و  یندز  نزب  رد  وا  يهناخب  ورب  تفگ : مناد .

هیلع لوسر  تفگ : وا  دـندش . هراک  دـندید  وا  تمامد  داوس و  نوچ  دـنداشگب . رد  دزب و  رد  دـمایب و  فافع  لقع و  لاـمج و  تاذ  تشاد 
يا تفگ  رتخد  دمآ  نوریب  درم  نوچ  دمآ  نوریب  تساخرب و  درم  حیبق . ّيدر  دندرک  ّدر  دندرک و  رجز  ار  وا  داد . نمب  ار  وت  رتخد  مالسلا 

وا دمآ  نوریب  وا  رثا  رب  درم  ات  درک . يادخ  لوسر  هچنآ  میضار  نم  تسا  هداد  واب  ارم  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  رگا  نادب  لاح  هکنیا  ورب و  ردپ 
! رجز يدرک و  ّدر  ارم  لوسر  هک  یئوت  اذه  ای  دومرف  مالسلا  هیلع  لوسر  دمآ . لوسر  شیپ  درم  هدرک  تیاکش  واب  دوب و  هتفر  لوسر  شیپ 
ام و مکح  لوسر  يا  نونکا  دیوگیم  غورد  مدرب  نامگ  دوب  بیرغ  يدرم  هکنآ  يارب  هّللا  رفغتـسا  مدرک و  دب  مدرک و  هّللا  لوسر  ای  تفگ 

يا زیخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  ادـخ . لوسر  مشخ  ادـخ و  مشخ  زا  مهدـیم  يادـخ  هانپ  نم  تسا  ار  وت  ام  نادـنزرف  اهلام و  اـههناخ و 
یهت تسد  مراد  مرـش  مگنت و  تسد  مبیرغ و  يدرم  نم  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ  درم  وـش . هناـخ  اـب  مداد و  وـتب  ار  وا  رتـخد  نـم  هـک  یبارعا 

نامثع و رب  ور و  یلع  رب  ناتسب : ناشیا  زا  دیاب  ار  وت  هچنآ  ور و  نم  يهباحص  زا  سک  هس  رب  تفگ : مالسلا  هیلع  لوسر  نتفر . نز  يهناخب 
هماج و ات  دمآ  رازابب  دتـسب و  مرد  وا  فوع  نمحّرلا  دبع  نامثع و  زا  نینچمه  داد ، مرد  دص  ار  وا  دمآ . یلع  رب  وا  فوع  نمحّرلا  دـبع  رب 

امـش داب  تراشب  دینیـشنرب و  درک  ادن  دمآرب و  هک  دـید  ار  لو  هحفـص 423 ] يدانم [  دوش . زاب  هناخب  درخب و  دـمآ  راـکب  ار  وا  هک  يزیچ 
: منک فرـص  وت  نانمـشد  داهج  وت و  لیبس  رد  اهمرد  هکنیا  دـشاب : نینچ  تبغر  ارم  ایادـخ  راـب  تفگ  درک و  نامـسآب  يور  درم  « 166» ار

دندش رازراکب  نوچ  تسشن . بسا  رب  دیـشوپب و  حالـس  و  ياهزین ، یغیت و  دیرخ و  یبسا ، دیرخ و  تساوخ  ریرح  مشیربا و  ياهماج  هچنآ 
مالـسلا هیلع  لوسر  دندنکفیب . ار  دعـس  دـنتفگ  ار  لوسر  دـندنکفیب . شک  هکنآ  ات  درک  رازراک  غیت  هزینب و  شیپ  سپ و  زا  دربیم  هلمح  وا 

ات دنتفرگرب  وا  حالـس  بسا و  ات  دومرفب  هگنآ  تسیرگب  دوخ و  يهماجب  درتسیم  وا  يور  زا  درگ  تفرگ و  رانک  رب  وا  رـس  دمآ و  وا  نیلابب 
: دـشاب نینچ  تبغر  ارم  ایادـخ  راـب  تفگ  درک و  نامـسآب  يور  درم  . تسا وت  رهوـش  ثاریم  هک  يوـگب  تفگ : دـندروآ و  وا  نز  يهناـخب 
، ياهزین یغیت و  دیرخ و  یبسا ، دیرخ و  تساوخ  ریرح  مشیربا و  ياهماج  هچنآ  منک : فرص  وت  نانمشد  داهج  وت و  لیبس  رد  اهمرد  هکنیا 
. دندنکفیب شک  هکنآ  ات  درک  رازراک  غیت  هزینب و  شیپ  سپ و  زا  دربیم  هلمح  وا  دندش  رازراکب  نوچ  تسشن . بسا  رب  دیـشوپب و  حالـس  و 
دوخ و يهماجب  درتسیم  وا  يور  زا  درگ  تفرگ و  رانک  رب  وا  رـس  دمآ و  وا  نیلابب  مالـسلا  هیلع  لوسر  دندنکفیب . ار  دعـس  دنتفگ  ار  لوسر 
- یقرواپ . - تسا وت  رهوش  ثاریم  هک  يوگب  تفگ : دـندروآ و  وا  نز  يهناخب  اـت  دـنتفرگرب  وا  حالـس  بسا و  اـت  دومرفب  هگنآ  تسیرگب 
-1- نآرق . - دناوخیم تشهب  يوسب  ار  مدرم  ینید  ياهروتسد  دوخ و  نامرفب  ادخ  ینعی  عمجم :  220 ِِهنذِِإب - ِۀَّنَجلا ...  َیلِإ  اوُعدَی   73-71

تشهب يوسب  دوخ  تشونرس  هداراب و  ینعی  ینیسح : دناوخیم . تشهبب  دوخ  لضف  قیفوت و  تساوخب و  ینعی  فشک :  39-29- نآرق -24
رفاک زین  عامتجا  رد  یتسیاب  تسا  یمدآ  یقیقح  تداعـس  زا  نامرح  بجوم  نوچ  میقتـسم  هار  زا  فارحنا  رفک و  - 1 ام : نخس  دناوخیم .
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دـنورن و جـک  دـنوشن و  فرحنم  وا  فارحناـب  نارگید  دـشاب و  دوخ  حالـصا  رکفب  دوشب و  بدا  شدوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  یئاـهتّیمورحم 
يهتفگب ددرگرب  دوـخ  نید  زا  ناملـسم  هک  دوـشیم  بجوـم  يرگید  يهـّیحور  رد  کـی  ره  نخـس  ریثأـت  نز و  درم و  شزیمآ  صوـصخب 

دـشابن بهذـم  رد  هدـیقع  رکف و  داّحتا  ات  هک  تسا  مزـال  سپ  دـیرب  اّوح  زا  مدآ  دـناوت  یک   || دـیرفآ  شاـهیلإ  نکـسی  یپ  نوچ  يونثم :
هحفـص 424] زا [  تسا  مزال  سپ  دسریم  راوخریـشب  رثا  نآ  دراد و  ّصاخ  رثا  ریـش  رد  هدیقع  رکف و  دـنیوگیم  - 2 دوشن . ماجنا  یئوشانز 

. دوشن نیبدب  رکف و  جک  ناملسم  دنزرف  لسن و  ات  درک  زارتحا  رفاک  زا  دنزرف  دیلوت  رفاک و  اب  جاودزا 

ات 223] تایآ 222  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُهّللا ُمُکَرَمَأ  ُثیَح  نِم  َّنُهُوتأَف  َنرَّهَطَت  اذِإَف  َنرُهطَی  یّتَح  َّنُهُوبَرقَت  َو ال  ِضیِحَملا  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتعاَف  ًيذَأ  َوُه  ُلق  ِضیِحَملا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی  َو 
مُکَّنَأ اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  مُکِسُفنَِأل  اُومِّدَق  َو  ُمتئِش  ّینَأ  مُکَثرَح  اُوتأَف  مَُکل  ٌثرَح  مُکُؤاِسن  [ 222  ] َنیِرِّهَطَتُملا ُّبُِحی  َو  َنِیباّوَّتلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ 

. ندرک هرانک  ینعمب  لازتعا  زا  اُولِزَتعاَف » . » مک نایز  يراتفرگ و  رازآ و  ًيذَأ » : » تاغل ینعم   435-1- نآرق [ - 223  ] َنِینِمؤُملا ِرَِّشب  َو  ُهُوقالُم 
هداـتق زا  يربـط : لوزن : تـهج   128-120- نآرق -65-51- نآرق -21-13- نآرق . - تـقو ره  اــجک و  ره  ّینَأ » . » تـشک تــعارز  ثرح » »

زا دوب و  ادج  تّدم  هکنیا  رد  اهنآ  فرظ  دندرکیم و  هرانک  اهنز  زا  ندروخ  اذـغ  شزیمآ و  رد  هنانز  تداع  ماگنه  رد  مدرم  تسا  تیاور 
: تسا هدرک  نّیعم  تلاح  هکنیا  يارب  تخس  ماکحا  تاروت  نیوال ، رفس  مهدزناپ  لصف  رد  هدبع : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دندرک  لاؤس  ربمغیپ 
دنک و لسغ  دیاب  تسا و  سجن  بش  ات  دنک  ادیپ  سامت  وا  باوخ  ياج  اب  سک  ره  تسا و  سجن  دـنک  ادـیپ  سامت  نز  هکنیا  اب  سک  ره 

ّتیمها تلاـح  نیاـب  هک  تسا  هدـش  لـقن  اهیحیـسم  زا  یلو  تسا . سجن  زور  هحفـص 425 ] تفه [  ات  دـباوخب  وا  اب  ياـج  کـی  رد  رگا 
بـسک ربمغیپ  زا  هک  دـندش  کیرحت  راچان  دنتـشاد  ترـشاعم  هتـسد  ود  ره  اب  مدرم  نوچ  دـندرکیم و  راتفر  یکابیب  لامک  اب  دـندادیمن و 
دّمحم يا   222 همجرت : درک . ربمغیپ  زا  ار  لاؤس  هکنیا  يراصنا  حادحد  نب  تباث  ای  حادحد  وبا  هک  تسا . هدش  لقن  يربط : دننک . فیلکت 

دـینک و هراـنک  ناـنز  زا  نارود  نیاـب  سپ  ناـنآ  رد  تسا  يرازآ  تلاـح  هکنیا  وگب : باوج  رد  وـت  دنـسرپیم  وـت  زا  هناـنز  تداـع  زا  مدرم 
هک دیوش  کیدزن  اهنآب  هدرک  نامرف  امـشب  ادـخ  هک  يوس  نآ  زا  دـندرک  كاپ  ار  دوخ  نوچ  دـنوش و  كاپ  نآ  زا  ات  دـیوشن  ناشکیدزن 

رازتشکب دیهاوخ  هک  هنوگ  رهب  سپ  دـنرازتشک  وچ  ناتيارب  ناتنانز   223 دنهاوخب . یکاپ  دنیآ و  زاب  ّقحب  هک  ار  اهنآ  دراد  تسود  ادـخ 
دّمحم يا  وت  دیـسریم و  وا  رادیدب  هک  دینادب  دینک و  زیهرپ  ّقح  ینامرفان  دـیتسرف و ز  يزیچ  شیپ  دوخ ز  يارب  یلو  دـیوش  کیدزن  دوخ 

شیدنسپان زا  هک  تسا  نآ  يذا  يربط :  222 ًيذَأ - َوُه  ُلق  نیرّـسفم : نخـس  دنوب .] شیاسآ  رد  دنرب ، نامرف  نوچ  هک   ] هدب دیون  نینمؤمب 
نود سفن  ! || دوش  ضیاح  یکدرم  یسرپب  رگ  هاشیلع : یفص   16-1- نآرق . - دناسریم یفلتخم  یناعم  هملک  هکنیا  دشاب و  رازآ  رد  یمدآ 
يوخ تسا  ضیاریب  ات ، يوج  يو  زا  يرود   || تسا  ضیاح  لـفاغ  تسا و  نیب  دوخ  هک  اـت   64-62- تمرف « - 167» ضیاریب هک  یتقو 

یضیار  || رود  وت  زا  يدنـسپدوخ  هکنیا  دوش  یک  هحفـص 426 ] سجن [  ضیاح  نز  نوچ  ار  وا  ینیب   || سکب  ددرگ  ناـیع  رگ  نیبدوخ 
 || يرگنب رگ  دوخ  لاح  رب  یکدـنا  تسا  وت  ياضعا  هماج و  رب  نوخ  وچ  هک   || تسا  وت  ياهتمالع  اـهتّینم  هکنیا  روضح  رد  یئاـین  اـت  ار 

ناشیا نانز  نوچ  لوسر  يهباحـص  دمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   221 َءاسِّنلا - اُولِزَتعاَف  يرب  دوخ  زا  يوش  يدرگ  لـعفنم 
دندمآ و لوسر  شیپ  دنتفاییم  امرس  ناشیا  دش  درـس  اوه  نوچ  دندرک . نوریب  دوخ  يهماج  هناخ و  زا  ار  ناشیا  يدش  ادیپ  ضیح  رذع  ار 

يهناخ باوخ و  يهماج  زا  ار  ناشیا  نوچ  میهد و  ضیاح  نانزب  ات  دـشاب  یتدایز  يهماج  هک  تسین  نآ  لاح  ار  ام  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ :
هک دیامرفیمن  ار  امش  يادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  لوسر  میباییم . امرس  ام  میهد  ناشیاب  هماج  ام  رگا  دنباییم و  امرـس  میاهدرک  نوریب  مرگ 
هک دـنک  تیاور  هشیاع  ار . ناشیا  دـشاب  ضیح  ماّیا  ات  ینکن  تولخ  ناشیا  اب  هک  دـیامرفیم : ار  امـش  دـینک  نوریب  هناخ  هماج و  زا  ار  ناشیا 

رگم ار  وت  دوب  هچ  تفگ  مالـسلا  هیلع  لوسر  متفرگ  هرانک  متـسجب و  رتسب  زا  دـش  ادـیپ  رذـع  تلاـح  ارم  مدوب  هتفخ  لوسر  اـب  بش  کـی 
ۀجوز هنومیم  زا  دنک  تیاور  هکنیا  دننام  هملس  ّما  بسخب و  دوخ  ياجب  يآ و  زاب  نک و  تخس  دنب  رازا  تفگ  يرآ  متفگ  يدش ! ضیاح 
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اهيهّمـض و اـب  ءاّرق  یـضعب  َنرُهطَی »  » يهملک رد  يربط :  221 َنرُهطَی - یّتَـح  َّنُهُوبَرقَت  ـال  َو   23-1- نآرق . - هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبـّنلا 
دـناهدناوخ و ءاه  يالاب  يادـص  ءاط و  دـیدشت  اب  ياهّدـع  و  دـنوش . كاپ  هکنآ  ات  دوشیم : نینچ  نآ  ینعم  دـناهدرک و  تئارق  ءاـط  نوکس 

هکنیا رب  دنتـسه  قفّتم  اهقف  يروباـشین :  76-65- نآرق -37-1- نآرق . - دـنیامن كاـپ  ار  دوخ  دـننک و  ریهطت  هکنیا  اـت  دوشیم : نینچ  ینعم 
زین تسا و  بجاو  شاهزور  ياضق  یلو  دروآ  اجب  اضق  دـیابن  ار  شزاـمن  تسا و  مارح  وا  رب  هزور  زاـمن و  ناـنز  تداـع  لاـح  رد  ماـکحا :

وا رب  نآرق  بجاو  يهدجـس  هحفـص 427 ] ياههروس [  ندناوخ  نآرق و  ّطخب  ندـیلام  تسد  ادـخ و  يهناخ  فاوط  دـجاسم و  رد  فّقوت 
وا اب  ندرک  تبراقم  رهوش  رب  و  تسا : هتشون  حوتفلا  تساوران . زین  یسنج  لمع  تسین و  تسرد  تالاح  یضعب  رد  شقالط  تسا و  مارح 

بجاو وا  ریزعت  مین و  یگناد و  رخآ  رد  رانید و  مین  هنایم  رد  رانید و  لاح  لّوا  رد  و  دوب . بجاو  شتراّفک  دصقب ، دنک  رگا  دـشاب و  مارح 
اذِإَـف . دـندرک كاـپ  بآ  اـب  ار  دوخ  دـندش و  كاـپ  تداـع  زا  هاـگ  ره  ینعی  تفگ  ساـبع  نبإ  يربط :  22168 َنرَّهَطَت - اذِإَـف  « 168» دشاب

- نآرق -217-215- یقرواپ . - دـندرک كاپ  بآ  اب  ار  دوخ  دـندش و  كاپ  تداع  زا  هاگ  ره  ینعی  تفگ  سابع  نبإ  يربط :  221 َنرَّهَطَت -
طایتحا دـناهتفگ  اهقف  هلمج ، ینعم  رد  فـالتخا  نیمه  يور  دـندرک . لـسغ  هاـگ  ره  ینعی  تسا : تیاور  همرکع  دـهاجم و  زا   236-218

وس و ناـمه  زا  ینعی  تفگ  ساـبع  نبإ  يربط :  221 ُمُکَرَمَأ - ُثیَح  نِم  َّنُهُوتأَف  دوشن . ماجنا  یـسنج  لـمع  لـسغ  زا  لـبق  هک  تسا  هکنیا 
نیمه همرکع  دـهاجم و  زا  زین  دـینک و  یکیدزن  اهنآ  اب  اهنآ و  دزن  دـیئایب  نونکا  دـینک  يریگهرانک  اهنآ  زا  دـناهدرک  رما  امـشب  هک  یتهج 

. - یکاپ لاح  رد  شزیمآب  دـنک  نامرف  تداع  لاح  رد  يریگهرانکب  تسا  هدرک  رما  هکنآ  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا و  هدرک  لقن  ار  ینعم 
يارب مرحم  دنـشابن و  هزورب  هک  تسا  لالح  امـش  رب  هک  تهج  نآ  زا  دـیئایب  اهنآ  دزن  ینعی  دـنتفگ  جاّجز  ّمصا و  رخف : ماـما   36-1- نآرق

. يراـکهزب روجف و  يور  زا  هن  تسا  لـالح  امـش  رب  هک  يوـس  نآ  زا  دـیوش  کـیدزن  اـهنآب  ینعی . تفگ  هیفنح  نب  دّـمحم  دنـشابن . ّجـح 
 - رگا هک  دـندوب  دـقتعم  دوهی  دـنتفگ  رباج  سابع و  نبإ  هک  تسا  هدـش  لقن  عمجم :  222 ُمتئِـش - ّینَأ  مُکَثرَح  اُوتأَف  مَُکل  ٌثرَح  مُکُؤاـِسن 

يهدیقع زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دوب  دـهاوخ  چول  دـنزرف  دـشابن  یمدآ  لومعم  شورب  یـسنج  لمع  هحفـص 428 ]  ] 57-1- نآرق
رد هیآ  هکنیا  تسا  دنسپان  تشز و  دوش  ماجنا  لمع  هکنیا  هدیباوخ  همین  ای  هداتـسیا  رگا  هک  تسا  هدوب  دوهی  يهدیقع  زا  زین  و  تسا . اهنآ 

یلو دندرکیم  راتفر  هداهن  نیمزب  ای  هتفرگ و  ونازب  تسد  تروصب  یسنج  لمع  رد  نیرجاهم  تفگ  هملس  ّما  يربط : تسا . هدیقع  هکنیا  در 
دیاب تفگ  نز  دنک  راتفر  تساوخ  شور  نآب  نوچ  تفرگ  راصنا  زا  ینز  نیرجاهم  زا  يدرم  دندادیمن  ماجنا  روجنیا  هنیدـم  لها  راصنا و 

ار هیآ  هکنیا  درک و  زاوآ  ار  وا  مدیـسرپ . ترـضح  نآ  زا  نم  دیـشک ، تلاـجخ  دیـسر  ربـمغیپ  روضح  نوچ  منک  فیلکت  بسک  ربـمغیپ  زا 
یلو دشاب  هتشاد  دیلوت  حیقلت و  يهبنج  دیاب  یسنج  لمع  هک  دناهدرک  هدافتسا  نینچ  هیآ  هکنیا  زا  اهقف  نیرّـسفم و  رتشیب  و  دناوخ . شیارب 

حوتفلا وبا   12-1- نآرق . - دـیتسرف ولج  دوخ  يارب  یبوخ  ینعی  تفگ : يّدـس  يربـط :  222 خلا - اُومِّدَق  َو  درادـن . یتّیـصوصخ  لمع  زرط 
دشاب حلاص  دنزرف  ات  هحکانم  يارب  دینک  بلط  ار  اسراپ  نانز  هک  تسا  نآ  دارم  دناهتفگ : تسا و  دنزرف  بلط  دارم  دناهتفگ  تسا : هتـشون 

ات دوب  رتیلوا  مومع  رب  وا  ندرک  لمح  دهد و  حلاص  دنزرف  یلاعت  يادخ  ات  دننک  يادخ  رکذ  تولخ  هاگ  هک  تسا  نآ  دارم  تفگ : دهاجم 
هنراقم هلباقم و  وا  تقیقح  هچ  دـشابن  اور  يادـخ  رب  تاقالم  تقیقح  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   222 ُهُوقالُم - مُکَّنَأ  ار . دـیاوف  دوب  عماج 

وا رعـش  هکنیا  زا  ار  هـلمج  هـکنیا  ینعم  ظـفاح :  20-1- نآرق . - دـشاب تازاـجم  هبـساحم و  ینعمب  سپ  دوـب  اور  ماـسجا  رب  هکنیا  تـسا و 
 || یلو هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج  درک ! یناوت  رذگ  تقیقح  يوکب  اجک   || نوریب  يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت  درک : ادیپ  ناوتیم 

یلو درک  یناوت  رس  كرت  نانز  هدنخ  عمـش  وچ   || یبای  یهگآ  رگ  تضایر  رون  الد ز  هحفـص 429 ] درک [  یناوت  رظن  ات  ناشنب  هرز  رابغ 
تقیرط هارهاشب   || ظفاح  يونـشب  هناهاش  تحیـصن  نیرگ  درک  یناوت  رگد  راک  هک  رادـم  عمط   || یهاوخ  یم ، ماج  قوشعم و  بل  ات  وت 
هتـسباو ناوناب  رد  یگدعاق  عورـش  تسا : هتفگ  يزورما  مولع  رظن  زا  نآرق  « 169» زاجعا باتک  رد  يزاریـش  دنمزاین  هّللا  درک  یناوت  رذـگ 
مالـسا رد  هکنیا  دوـش و  عورـش  یگلاـس  زا 1696  تـسا  نـکمم  ریــسدرس  رد  اـت 1693 و  زا 9  ریـسمرگ  طاـقن  رد  هدوب  طـیحم  طئارـشب 

رد رثکا  تسا و  عیرس  ناتـسبرع  مرگ  طیحم  رد  ناگزیـشود  دشر  هک  تسا  هدوب  رظن  هکنیا  زا  دناهتـسناد  غلاب  یگلاس  هن  زا  ار  ناگزیـشود 
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رد یگدعاق و  نز  رد  هکلب  هتـسنادن  ّنسب  هتـسباو  ار  غولب  مالـسا  نید  دننکیم و  ادیپ  یگتـسیاش  ندش  ردام  يارب  هدش  هدـعاق  ّنس  هکنیا 
طاقن رد  هدوب  طیحم  طئارشب  هتسباو  ناوناب  رد  یگدعاق  عورـش  تسا : هتفگ  يزورما  مولع  رظن  زا  نآرق  . تسا هدومرف  رّرقم  ار  مالتحا  درم 

زا دناهتسناد  غلاب  یگلاس  هن  زا  ار  ناگزیشود  مالسا  رد  هکنیا  دوش و  عورش  یگلاس  زا 16  تسا  نکمم  ریسدرس  رد  ات 13 و  زا 9  ریسمرگ 
ندـش رداـم  يارب  هدـش  هدـعاق  ّنس  هکنیا  رد  رثـکا  تسا و  عیرـس  ناتـسبرع  مرگ  طـیحم  رد  ناگزیـشود  دـشر  هک  تسا  هدوـب  رظن  هکنیا 

. - تسا هدومرف  رّرقم  ار  مـالتحا  درم  رد  یگدـعاق و  نز  رد  هکلب  هتـسنادن  ّنسب  هتـسباو  ار  غوـلب  مالـسا  نید  دـننکیم و  ادـیپ  یگتـسیاش 
اهـشوج و اهنآ  يهطوبرم  ءاضعا  تروص و  رد  هدـش و  ـالتبم  یلـسانت  ياـهلاخبت  هب  یگدـعاق  عقاوم  رد  ناـنز  زا  یـضعب   46-44- یقرواپ

نیمهب ار  درم  هکنآ  رب  هوالع  تلاح  هکنیا  رد  یئوشانز  لامعا  دنهدیم . حّشرت  هدیکرت و  یتّدم  كدنا  زا  سپ  هک  دوشیم  رادومن  یئاههناد 
ياضف يهدـمع  هدـش و  رتشیب  اههناد  شـشوج و  هکنیا  هک  دوشیم  بجوم  لمع  هکنیا  رثا  رد  نز  وضع  کیرحت  دـنکیم و  التبم  اهـشوج 

لیام دیفـس  ظیلغ  عیام  تروصب  یگدعاق  نوخ  یهاگ  و  تسا . مزال  یئوشانز  لامعا  هبعالم و  هنوگ  ره  زا  يریگولج  دریگارف و  ار  وضع 
يهچراپ سابلب و  رگا  هک  دنمانیم  ضیبا  نالیـس  ار  حّشرت  عون  هکنیا  هک  دوشیم  عفد  ماکز ] رخاوا  رد  تاحّـشرت  هیبش   ] گنر زبس  ای  درزب 

رد تسا و  اـهبرکیم  لـمع  يهجیتـن  تاـعیام  هنوـگنیا  حّـشرت  دـنامیم . شراـثآ  مه  نتـسش  زا  سپ  هـک  هدرک  رادهـکل  ارنآ  دـسرب  رواـجم 
ببـس دنک و  تیارـس  نادرمب  تسا  نکمم  تسا و  يراس  يرامیب  هکنیا  دوشیم . رهاظ  دنرادن  دوخ  یتشادهب  لوصاب  تداع  هک  یئاهمناخ 
هکنیا - 1 تهج : دـنچ  زا  تسا  مزال  ناـنز  تلاـح  هکنیا  رد  یـسنج  لـمع  زا  زارتحا  سپ  دوشب  درم  وضع  يداـع  ریغ  تاحّـشرت  يزمرق و 

يزیرنوخ بجوم  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دوشیم و  یمحر  نوخ  موجه  یتدایز  بجوم  تسا  لـسانت  وضع  کـیرحت  بجوم  نوچ  لـمع 
کیرحت و هکنیا  یـسنج  لمع  تسا  نکمم  دناهدش  کیرحت  یلخاد  ددغ  هحفـص 430 ] حّشرت [  رثا  رد  طوبرم  باصعا  نوچ  - 2 دوشب .

جازم تّحـص  ظفح  يارب  دوش  عفد  هک  تسا  مزال  نوخ  زا  يرادقم  هّتبلا  دوشب و  نوخ  نایرج  عطق  بجوم  هک  دنک  رتدیدش  ار  بارطـضا 
جازم و لالتخا  بجوم  تسا  نکمم  کیرحت  هنوگره  هک  تهج  هکنیا  زا  دوشیم  جازم  تّحـص  نوخ و  عفد  لالتخا  بجوم  لمع  هکنیا  و 
-3 دـنکیم . ارادـم  وا  اب  نوخ  عطق  عقوم  ات  دـنکیمن و  یـساسا  يهجلاعم  ار  راـمیب  نارود  هکنیا  رد  رهاـم  کـشزپ  دوشب  نوخ  عفد  ماـظن 
رد ضیح  نوخ  هک  دشاب  التبم  یناطرـس  ياهلمدب  ای  ضیبا و  نالیـسب  یلـسانت و  ياهلاخبتب  دـشاب  التبم  ینز  تسا  نکمم  میتفگ ، هکنانچ 

. دوشیم راتفرگ  ضارما  نیاب  مه  درم  یـسنج ، لمع  اـب  هدـش  هدولآ  ارجم  هدروآ و  جراـخب  دوخ  اـب  ار  ضارما  هکنیا  بورکیم  ناـیرج  ّیط 
نانز تلاح  یگنوگچ  دوصقم  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  نآ  قباطم  باوج  تسا  هدرک  لقن  ار  مدرم  شـسرپ  لّوا  تیآب  نوچ  - 1 ام : نخس 
مزال رتشیب  حیـضوت  تسا و  نانز  اب  شزیمآ  زا  زارتحا  روتـسد ، دناهدیـسرپ  دوخ  يهفیظو  زا  رگا  تسا و  يرازآ  نآ  هک  دـینادب  سپ  تسا 

رهوش یئاراد  هنوگ  کی  ار  نز  هک  دشاب  هکنیا  يارب  دـیاش  ُمُکَرَمَأ » ُثیَح  نِم   » يهلمج - 2 دناهتـشادن . ار  نآ  مهف  مدرم  نوچ  تسا  هدوبن 
تسا هدمآ  نایمب  نز  اب  شزیمآ  زا  نخـس  نوچ  يور  هکنیا  زا  درب  هرهب  وا  زا  دنک و  راتفر  وا  اب  دهاوخ  هنوگ  رهب  دراد  ّقح  هک  دنتـسنادیم 
ُّبُِحی  » دـعب ياههلمج  دـشاب و  يدـنوادخ  رماواب  دودـحم  دـیاب  نز  اـب  امـش  راـک  هکنیا  هک  تسا  هدـش  يریگولج  مدرم  طـلغ  رکف  نآ  زا 
نامه لابندب  رگا  خلا » مُکُؤاِسن   » يهلمج - 3 دیشاب . هانگ  زا  يرود  یکاپ و  اب  دیاب  نز  اب  شزیمآ  رد  هک  دنامهفیم  ار  نیمه  خلا » َنِیباّوَّتلا -

هک دینادب  یلو  دیتسه  دازآ  یسنج  يهتـساوخ  ماجنا  زرط  رد  امـش  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دش  لقن  عمجم  يربط و  زا  هک  دشاب  اهوگتفگ 
هقباسیب نخس  هکنیا  رگا  دشاب و  رظن  رد  فده  راک  هکنیا  رد  دیاب  دنزرف و  شیادیپ  شاهرهب  تسا و  عرز  تشک و  هنوگ  کی  راک  هکنیا 

دیهاوخ هک  هنوگ  رهب  هزیرغ  ماجنا  رد  هچرگا  هک  تسا  هدش  يروآدای  تقیقح  هکنیا  نانز  اب  شزیمآ  زا  يوگتفگ  تبـسانمب  مه  زاب  دشاب 
هحفـــص 431]  ] 863-852- نآرق -741-717- نآرق -372-347- نآرق  - کبـس تـسین و  هداـس  يراـک  هتــساوخ  هـکنیا  نـکیل  دـیدازآ 
اب ندش  ورب  ور  يهشیدنا  دشاب و  يراگزیهرپ  لمع  هکنیا  ماجنا  رد  دیاب  سپ  دشاب  لسن  ياقب  هک  تسا  هتفهن  نآ  رد  يرس  نوچ  دیرامشن 

دوخ رـسمه  اب  هک  دـیتسه  دازآ  هزیرغ  ندرک  مارآ  رد  هچرگا  دـنامهفیم  خـلا » مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَـق   » يهلمج - 4 دوخ . يازـس  ندـید  ّقح و 
دینک یلیم  طقف  هن  دسرب  امشب  رگید  ملاع  رد  نآ  زا  يدوس  هک  دشاب  يروج  مه  امش  راک  هکنیا  دیاب  یلو  دیهد  ماجنا  فلتخم  ياهـشورب 
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هک تسا  ّقح  اب  ندـش  ورب  ور  یگدـنز  نایاپ  دـنامهفیم : ُهُوقالُم »  » يهلمج - 5 دیـشاب . راگزیهرپ  مهنآ  رد  هکلب  دـیوش  مارآ  یـشبنج و  و 
ِرَِّشب  » رخآ يهلمج  - 6 دیـشاب . ادخ  روتـسدب  شوگ  مشچ و  اب  زین  یگدنز  يهداس  راک  هکنیا  رد  سپ  درادـن  هار  غورد  يرگهراچ و  اجنآ 
شوخ هّتبلا  دنهدیم  ماجنا  ّقح  روتسد  اب  ار  دوخ  راک  همه  هکنانآ  دهد . دیون  نینمؤمب  ربمغیپ ص  هک  تسا  بلاطم  نیمه  دیکأت  َنِینِمؤُملا »

721-698- نآرق -510-498- نآرق -210-186- نآرق . - دنتسه هدوسآ  و 

ات 225] تایآ 224  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو مُِکنامیَأ  ِیف  ِوغَّللِاب  ُهّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال  [ 224  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  ِساّنلا  َنَیب  اوُِحلـُصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  نَأ  مُِکنامیَِأل  ًۀَـضرُع  َهّللا  اُولَعَجت  َو ال 
رد ریبدــت  و  هـلیح ، تّـمه ، ًۀـَـضرُع » : » تاــغل ینعم   272-1- نآرق [ - 225  ] ٌمـِیلَح ٌروـُفَغ  ُهـّللا  َو  مُُکبوـُُلق  تَبـَـسَک  اـِمب  مُکُذِـخاُؤی  نِـکل 

يارب تسا  صخـش  تردـق  یئاناوت و  دروم  هچنآ  دوشیم ، هتـشاذگ  نآ  ریغ  شورف و  يارب  شیامن  ّلحم  ضرعم و  رد  هچنآ  يریگیتشک ،
تحت هضرع و  راک  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  یبرع  لصا  زا  درادـن ] ار  راک  هکنیا  هضرع   ] دـنیوگیم مه  یـسراف  رد  هکناـنچ  نآ  ماـجنا 
ینعی تسا ] جاودزا  يهضرع  نز   ] دـنیوگیم هکنانچ  هحفص 432 ]  ] 22-13- نآرق  - ندوب يزیچ  يارب  هدامآ  اـّیهم و  و  تسین . وا  تردـق 

رب ردـصم  زا  اوُّرَبَت » [. » تسا وگتفگ  ضرعم  رد   ] دـنیوگیم مه  یـسراف  رد  هکنانچ  دوریم ، مدرم  نابزب  دایز  هچنآ  تسا و  نآ  يارب  هدامآ 
دای دـنگوس  هحاور  نب  هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج   181-170- نآرق . - ندوب کین  ینعمب  الاب  يادـص  اـب  رب  ندرک و  یکین  ینعمب 
دای دـنگوس  تفگیم  دـندشیم  حالـصا  يهطـساو  مدرم  نوچ  دـیوگن . نخـس  نامعن  نب  رـشب  شرهاوخ  رهوش  اـی  داـماد  اـب  هک  دوب  هدرک 

شرسپ اب  دوب  هدروخ  دنگوس  هک  دمآ  رکب  وبا  ّقح  رد  هیآ  تفگ : ناّیح  نب  لتاقم  دش . لزان  هیآ  هکنیا  منک . حالـصا  مناوتیمن  ماهدرک و 
یکین شزیمآ و  هثاثا  نب  حطـسم  اب  دوب  هدروخ  مسق  رکب  وبا  هک  تسا  هدرک  لقن  جـیرج  نبإ  دراین  مالـسا  ات  دـنکن  ناـسحا  نمحّرلا  دـبع 

يارب زیواتـسد  ار  ادخ  مان   224 همجرت : تسا . هتـشاد  هلخادم  وا  دنداد  تبـسن  ربمغیپ  ياهنز  زا  یکیب  هک  یتمهت  يهّیـضق  رد  نوچ  دـنکن 
ادخ  225 هّتبلا ]  ] اناد تسا و  اونش  وا  هک  مدرم  نایم  نداد  شزاس  يراگزیهرپ و  يراکوکن و  زا  دوش  امش  ریگولج  هک  دینکن  دوخ  دنگوس 

َو نیرّسفم : نخس  رابدرب . تسا و  هدنزرمآ  وا  هچ  دیا  هتفرگ  لد  رد  هک  دنک  نآ  رب  یتخـس  یلو  دنکن  هدوهیب  دنگوسب  تساوخزاب  ار  امش 
یـسک رگا  نکل  دـینکن و  دوخ  مسق  ناـبیتشپ  ار  ادـخ  مدرم  ناـیم  حالـصا  يوقت و  یکین و  كرت  يارب  ینعی  يربط :  223 َهّللا - اُولَعَجت  ـال 
يارب دنک و  لمع  مدرم  حالـصا  یکین و  يوقتب و  دنکـشب و  ار  دنگوس  نآ  دراد  يرتهب  رتمهم و  يهفیظو  دید  درک و  دای  يدنگوس  نینچ 

ادخ مانب  دینکن  دای  دـنگوس  دومرف : ع ]  ] قداص مدینـش  تفگ : زاّزح  بّویا  وبا  عمجم :  23-1- نآرق . - دهدب هرافک  دوخ  دنگوس  نتسکش 
اهدنگوس هکنیا  رب  ایآ  هحفص 433 ]  ] 161-128- نآرق  - رخآ و ات  ًۀَـضرُع » َهّللا  اُولَعَجت  َو ال  : » تسا هدومرف  نوچ  غوردـب  هن  تسارب و  هن 

هتشون حوتفلا  وبا   223 مُِکنامیَأ - ِیف  ِوغَّللِاب  دـننادیمن . مزال  هعیـش  ياهقف  اّما  دـناهدرک  موزلب  هب  مکح  اهقف  رتشیب  هن ! ای  تسا  مزال  هراّـفک 
دننار نابز  رب  هکنیا  هّللا » یلب و  هّللا و  ال و   » دوریم برع  نابز  رب  هک  تسا  نآ  دناهتفگ : یـضعب  وغل  نیمی  رد  دـناهدرک  فالخ  املع  تسا :

همرکع و یبعـش و  ساّبع و  هّللا  دبع  لوق  هکنیا  دشابن و  یتراّفک  هکنیا  رب  دنرادن ، دنگوس  دصق  لد  رد  دوب و  مالک  لصو  ناشیا  ضرغ  و 
رب راک  نآ  درگنب  نوچ  دروخ : دنگوس  نآ  رب  اهراک ، زا  يراک  درب  نامگ  يدرم  هک  دوب  نآ  وغل  نیمی  دنتفگ : رگید  یـضعب  تسا  دهاجم 
رد دنگوس  وغل  نیمی  مالـسلا : هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دندرک  تیاور   27-1- نآرق . - دـشابن یتراّفک  یمثا و  زین  نآ  رب  دوب  نآ  فالخ 

لوسر دنک : تیاور  يرـصب  نسح  دشابن و  یتراّفک  یمثا و  مه  هکنیا  رب  سابع  هّللا  دـبع  زا  تسا  سواط  تیاور  هکنیا  دوب و  بضغ  لاح 
وت متخادنا و  باوص  نم  ادـخب  دـنگوس  تفگ : تخادـنیب  يریت  ناشیا  زا  یکی  دـنتخادنایم  ریت  ناشیا  هک  تشذـگیم  یموقب  مالـسلا  هیلع 
رد دشاب . وغل  نازادناریت  دنگوس  هن ، دومرف : هتسکش ! دوخ  دنگوس  ایآ  درم  هکنیا  هّللا  لوسر - ای  تفگ  دوب  لوسر  اب  هک  یـسک  ینک  اطخ 

مدرم هتـسد  هکنیا  تسا و  غوردـب  مهّتم  دوـشیم و  مک  مدرم  دزن  وا  شزرا  دـنکیم  داـی  دـنگوس  داـیز  هـک  یـسک  هدـبع : دوـبن . هراّـفک  وا 
مدرکن دای  دنگوس  زگره  تفگ : یعفاش  ماما  دنـسریمن . مه  دوخ  دوصقمب  دننکیم  راوخ  ار  ادـخ  مان  هکنیا  رب  هوالع  دنتـسه و  وگغورد 
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یتفگ لّوا  تفگ : دـیاب  صاخـشا  دـنگوس  ربارب  رد  میئوگیم : طـقف  میتشون  همجرت  رد  هک  تسا  ناـمه  اـم : نخـس  غوردـب . هن  تسارب  هن 
هحفص 434] یئوگیم [ . غورد  مدرک  نیقی  يدرک  دای  دنگوس  نوچ  مدش . لد  ود  یتفگ  هرابود  متفریذپ ،

ات 227] تایآ 226  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

- نآرق [ - 227  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنِإَف  َقالَّطلا  اُومَزَع  نِإ  َو  [ 226  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  ُؤاف  نِإَف  ٍرُهـشَأ  ِۀََعبرَأ  ُصُّبََرت  مِِهئاِسن  نِم  َنُولُؤی  َنیِذَِّلل 
یئیف ردـصم  زا  ُؤاف » . » ندرک گنرد  ندیـشک و  راظتنا  ُصُّبََرت » . » ندرک دای  دـنگوس  ینعمب  ءالیا  ردـصم  زا  َنُولُؤی » : » تاـغل ینعم   187-1

دای دنگوس  ناشاهنز  رازآ  يارب  بارعا  لوزن : تهج   113-107- نآرق -77-65- نآرق -24-13- نآرق . - نتفرگ تمینغ  نتشگرب و  ینعمب 
يرگید دناوتن  دشابن و  زین  رهوشیب  دشاب و  هتـشادن  دوخ  درم  اب  شزیمآ  نز  هک  دشیم  بجوم  هکنیا  دننکن و  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  دندرکیم 

ات دننک  يرود  دوخ  رسمه  زا  دننکیم  دای  دنگوس  هک  یئاهنآ   226 همجرت : دش . لزان  لمع  هکنیا  ندرک  دودحم  يارب  هیآ  دنک  رایتخا  ار 
تشز و راک   ] دنوادخ دـنتخیمآ  رـسمه  اب  دنتـشگرب و  دوخ  دـنگوس  زا  رگا  نآ  زا  سپ  دـننک و  راتفر  دوخ  دـنگوسب  دـنناوتیم  هام  راهچ 

اناد اونـش و  ادخ  هک ] دنهدب  قالط   ] دنتـشاد یئادـج  قالط و  گنهآ  رگا  دنک 227 و  ینابرهم  دزرمآیم و  ار ] اهنآ  يراتفردـب  دـنگوس و 
هداتق تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   225 َنُولُؤی - َنیِذَِّلل  نیرّـسفم : نخـس  دیرادن .] دوخ  رـسمه  اب  يراگزاس  رـس  دیراد و  لد  رد  هچنآب   ] تسا
رهوش هک  یتـساوخن  يدوبن و  شوخ  وا  اـب  هک  تشاد  ینز  يدرم  نوچ  تفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  دوب  ّتیلهاـج  مدرم  قـالط  ءـالیا ، تفگ 

 ] 21-1- نآرق  - دـندرکیم نینچ  هکنیا  رادرهوش  هن  يدـب  هویب  هن  يدرک  اـهر  ار  وا  دـنکن  یکیدزن  وا  اـب  هک  يدروخ  دـنگوس  دـنک  رگید 
: هک تسا  نآ  ءالیا  طئارش  زا  و  مهئاسن » نم  اولآ  نیذّلل  : » تسا نینچ  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  مالـسا و  ّتیلهاج و  رد  هحفص 435 ]
زا سپ  دشابن و  الیا  دش  لتخم  يزیچ  طئارـش  هکنیا  زا  هاگره  وا و  رازآ  بضغ و  زا  دنکن  یکیدزن  نز  اب  هک  دـنک  دای  ادـخ  مانب  دـنگوس 

دنکیم سبح  ار  وا  مکاح  تفریذپن  وا  رگا  دـنک و  قالط  يهبلاطم  رهوش  زا  هک  دراد  رایتخا  نز  تشگنرب  دوخ  دـنگوس  زا  رگا  هام  راهچ 
یعفاش هفینح و  وبا  دهد و  قالط  ای  یئوشانز  شزیمآب  ددرگرب  ای  دنک  مادـقا  راک  ود  هکنیا  زا  یکیب  ات  دریگیم  گنت  وا  رب  نان  بآ و  رد  و 

فطاوع رظن  زا  يدعـس  رعـش  هکنیا  ام : نخـس  دهد . قالط  ار  نز  دناوتیم  درم  فرط  زا  شدوخ  مکاح  درک  يراد  دوخ  درم  رگا  دناهتفگ :
يآ زاب  تسا  حلص  رـس  رگ  تزونه  يدومن  يدهع  دب  يدرک و  افج   || دوب  افو  دهع و  نایم  رد  ار  ام  هن  تسا : هیآ  دافم  بسانم  یئوشانز 

دنیامن و هطبار  عطق  یّلکب  ای  دننک و  راتفر  ینابرهمب  نز  اب  دیاب  هک  بارعا  راتفر  ءوس  زا  يریگولج  يدوب 2 - هک  یشاب  رتبوبحم  نازک  ||  
بجوم مشخ و  هکنیا  يارب  دیاش  دنیامن . راتفر  هناگیب  لثم  وا  اب  دنرادهاگن و  رایتخا  تحت  ار  نز  دننک و  دای  دنگوس  هک  تسا  طلغ  هکنیا 

سپ دشاب و  ّتقوم  یئادج  هک  تسا  هدش  هداد  رایتخا  هام  راهچ  تّدم  ات  دوش  نامیـشپ  درم  دبای و  نیکـست  نامز  رورم  يهطـساوب  دنگوس 
هحفص 436] دوشب [ . یفرط  کی  یتسیاب  نآ  زا 

هیآ 228] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َّنُُهَتلوُُعب َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َّنِمُؤی  َّنُک  نِإ  َّنِهِماحرَأ  ِیف  ُهّللا  َقَلَخ  ام  َنُمتکَی  نَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  ٍءوُُرق  َۀَثالَث  َّنِهِسُفنَِأب  َنصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُملا  َو 
- نآرق [ - 228  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ٌۀَـجَرَد  َّنِهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو  ِفوُرعَملِاب  َّنِهیَلَع  يِذَّلا  ُلثِم  َّنَُهل  َو  ًاحالـصِإ  اُودارَأ  نِإ  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ 

ینعم زین  هنانز  تداع  زا  یکاپ  ماگنه  تسا و  هناـنز  تداـع  ماـگنه  اـجنیا  دوصقم  ماـگنه و  ینعمب  ءرق  عمج  ٍءوُُرق » : » تاـغل ینعم   394-1
-1- نآرق . - رودقم ریغ  تخس و  مرتحم ، بایمک ، دنمورین ، فرشاب ، ٌزیِزَع »  » 22-13- نآرق . - رهوش ینعمب  لعب  عمج  ۀلوعب » . » تسا هدش 
اب لاح  نآ  اب  درکیمن و  راکشآ  وا  دنهد و  قالط  ار  نز  يرادراب  لاح  رد  دوب  نکمم  مالـسا  زا  لبق  تفگ : هداتق  يربط : لوزن : تهج   10

نانز 228 و  همجرت : دـش . لزاـن  اـهنز  لـمع  هکنیا  زا  يریگوـلج  يارب  هیآ  هکنیا  دادـیم  تبـسن  واـب  ار  هچب  درکیم و  جاودزا  يرگید  درم 
اور دنراد  رواب  شاداپ  زور  ادخ و  رگا  و  يرگید ، اب  يرـسمه  زا  يراددوخب  دننک  راذگرب  ار  یکاپان  یکاپ و  نارود  هس  دـیاب  هداد  قالط 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دنیآ يراگزاس  رس  رب  ناشنارهوش  نانز ، يراددوخ  راگزورب  رگا  و  دننزب ] لوگ  ار  نادرم  و   ] دنراد ناهنپ  دوخ  يرادراب  تداع و  تسین 
دنراد نارهوش  ربارب  رد  یفئاـظو  ناـنز  هک  ناـنچمه  و  نادرم . رگید  زا  ناـنآ  يرـسمهب  دنرتراوازـس  دـنریگ  رـس  زا  يرـسمه  دـنهاوخب  و 

و رتهریچ ] دنرتاناوت و  هک   ] تسا يرترب  نانز  رب  ار  نادرم  هّتبلا  یمدرم و  نیئآ  تسا و  مسر  هک  هنوگ  نآب  دـشاب  نانآ  رب  ناشيارب  یقوقح 
تداع ءرق  هک  تسا  فالتخا  يربط : ءورق - ۀثالث  نیرّسفم : نخـس  دنکیم .] يربهر  نینچ  ار  امـش  هک   ] اناد یمارگ و  تسا و  رترب  دنوادخ 

لّوا رهوش  هحفـص 437 ] دـنکن [  لسغ  تداع  تبون  نیمّوس  زا  نز  ات  دومرف  یلع  تفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  نآ . زا  تراهط  ای  تسا  هناـنز 
ترـضح نآ  دهدیم  قالط  ار  وا  دراد و  ینز  هک  يدرم  فیلکت  زا  دندیـسرپ  ع ]  ] ّیلع زا  مه  رگید و  رهوش  نتفرگ  زا  واب ، تسا  رتراوازس 

وا رب  زامن  دـنک و  لسغ  دوش و  كاـپ  هناـنز  تبون  نیمّوس  زا  وا  هک  هاـگنآ  اـت  دراد  نز  اـب  یتشآ  قـالط و  زا  تشگزاـب  ّقح  رهوش  دومرف 
نز نوچ  دراد و  یتشآ  ّقح  تسا  هدیـسرن  تداع  مّوس  تبونب  وا  ات  داد  قالط  ار  دوخ  نز  درم  رگا  تفگ : تباث  نب  دیز  یلو  دوش . لالح 

ءورق ۀـثالث  زا  دوصقم  حوتفلا : وبا  تسا . نیمه  زین  هفینح  وبا  بهذـم  تسا و  طقاس  رهوش  تشگزاب  ّقح  دـید  ار  دوخ  تداـع  مّوس  تبون 
نآ حرـش  ۀـعمل و  رد  زین  مّود  لّوا و  دیهـش  تسا . هدـیقع  هکنیا  رب  مه  یعفاـش  اـم و  بهذـم  رد  تسا  تداـع  زا  ندـش  كاـپ  تبوـن  هـس 
مک شتّدم  هچرگا  تسا  هدش  ماجنا  قالط  هک  تسا  یعقوم  نآ  لّوا  نارود  دننک و  راذـگرب  دـیاب  ار  تداع  زا  یکاپ  هرود  هس  دناهتـشون :
َقَلَخ ام   » زا دوصقم  تسا  لقن  لتاقم  هداتق و  ساّبع و  نبإ  زا  حوتفلا : وبا   227 َّنِهِماحرَأ - ِیف  ُهّللا  َقَلَخ  ام  َنُمتکَی  نَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  دشاب .

وا دـنک و  عوجر  دـهاوخب  درم  تسا  هّدـع  نارود  رد  هتفرگ و  قالط  نز  هک  هاگنآ  ینعی  تسا ، هنانز  تداـع  دـنزرف و  َّنِهِماـحرَأ » ِیف  ُهّللا 
ار درم  عوجر  ّقح  ات  ماهدـش  كاپ  دـیوگب  درادـب و  هدیـشوپ  وا  تسا و  هدیـسرن  رخآب  وا  مّوس  يهرود  تسا و  هنانز  تداع  لاـح  رد  زونه 

: - تسا مارح  نامتک  هکنیا  يود  ره  دنک  مورحم  ار  وا  يدنزرف  تبـسن  زا  ات  دنک  ناهنپ  دشاب و  هتـشاد  دالوا  رگا  نینچ  مه  دـنک و  طقاس 
فیلکتـالب دـندادیم و  قـالط  ار  وا  دوخ  رـسمه  رازآ  يارب  بارعا  حوتفلا : وبا   227 ًاحالـصِإ - اُودارَأ  نِإ   194-155- نآرق -76-1- نآرق

کیدزن هّدع  تّدم  نوچ  دندادیم و  قالط  زاب  دندمآیم و  شزاس  حلـص و  رـس  رب  وا  اب  هرابود  هدیـسرن  رخآب  هّدع  تّدـم  ات  دـندرکیم  اهر 
عوجر ّقح  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  دـندرکیم . رارکت  ار  لـمع  هکنیا  هنوگ  نیمهب  دـندرکیم  یتشآ  عوجر و  زاـب  دـشیم  ماـمتب 
يِذَّلا ُلـثِم  َّنَُهل  َو  هحفـص 438 ]  ] 22-1- نآرق . - یتحاراـن رازآ و  هن  دـشاب  یهاوخریخ  حالـصا و  رظن  هک  تسا  یتروـص  رد  یئوشاـنزب 

هکنآ تفگ : تسیچ ! نادرم  رب  نانز  ّقح  هّللا  لوسر  ای  تفگ : ار  لوسر ص  ذاعم  نز  تسا  ربخ  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   227 َّنِهیَلَع -
زا دـنناشوپ و  مه  ار  ناشیا  دنـشوپ  هچنآ  دـنهد و  نآ  زا  مه  ار  ناشیا  دـنروخ  هچنآ  زا  دـنناوخن و  تشز  ار  ناشیا  دـننزن و  ناشیا  يور  رب 
اب امش  کیدزنب  دناادخ  تناما  دناامش و  ناتسد  ریز  نانز  هکنیا  دومرف : یفطصم ص  هتشون : فشک   40-1- نآرق . - دنیامنن نارجه  ناشیا 
رای دشاب و  درم  شیاسآ  ببـس  هتـسیاش  ياسراپ  نز  هک  هتـسیاش  دنـشاب و  اسراپ  هک  هّصاخ  دیهاوخ . ریخ  ار  ناشیا  و  دینک . یئوکین  ناشیا 
ینز رکاش و  یلد  رکاذ و  ینابز  داد : باوج  لوسر  منیزگرب ! هچ  مریگ و  هچ  ایند  زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  باطخ  رمع  يزور  نید . رد  يو 

یتشادـن نآ  تقاط  يو  بلاق  هک  يدـمآرد  يو  رب  میظع  يراک  تافـشاکم  رد  هک  يدوب  هاگ  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  اسراپ . يهتـسیاش 
نیزاف اریو  نوچ  سپ  دراد  ار  یحو  راب  ندیـشک  تقاط  ات  دهد  یتّوق  ار  دوخ  هک  یتساوخ  وحن  نیاب  « 170 «» ۀشیاع ینیمّلک   » یتفگ هشیاعب 

- یقرواپ -549-547- یقرواپ « - 2«171 «» لالب ای  انحرا   » یتفگ يدش  بلاغ  يو  رب  راک  نآ  یگنـشت  يدش  مامت  توق  نآ  يدنداد و  ملاع 
نیعلا ةّرق  يدروآ و  زامنب  يور  سپ  الم  رب  دـیاب  تفگ  تلالب  اـی  اـنحرا  اـت   || لولم  يدرگ  یمه  نآ  یبیرغ ز  ملاـع  نیردـنا   756-754

رد هک  يدوب  میتخانـشن و  ار  وا  ام  تخانـشن و  ار  ام  زگره  یئوگ  يدروآ  زامنب  يور  هک  سپ  نآ  زا  تفگ : هشیاع  یتفایزاب  زامن  رد  دوخ 
یّلجت رـشن و  ار  شدرگ  هکنیا  قیقحت  ملاـع  « 172 «» ّیبر ریغ  ینعـسی  تقو ال  هّللا  عم  یل  : » یتفگ هک  يدـش  قرغتـسم  ناـنچ  لـالج  یّلجت 

ملاع رتهم  نآ  یتشادن ، ياپ  قیاقح  ناطلس  تاوطـس  اب  یتخوسب و  نآ  رد  هدنب  یّلجت ، لالج  يهضراعم  رد  يدوب  ّقح  رتس  هن  رگا  دنناوخ 
-279- یقرواپ  - هکنیا يو  رتس  هگنآ  شـشوپ ، درکیم و  هک  دوب  رتس  بلط  نآ  يدرک  رافغتـسا  هاگ  هاگ  هک  مدآ  ینب  تکلمم  دّیـس  نآ  و 

يرخطـصا میحّرلا  دـبع  هک  دـنتفگ  ار  فیفخ  هّللا  دـبع  وبا  يدرک . شیع  يو  اب  یتخادرپ و  هشیاع  اب  یتعاس  هک  دوب  هحفص 439 ]  ] 281
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: رعش هکنیا  تسا  نآ  ریظن  و  دنز : رب  یمد  ددرگ و  رتکبس  دوجو  راب  زا  هک  دهاوخیم  تفگ : ددنببیم ! ابق  دوشیم و  تشدب  نانابگس  اب  ارچ 
، یئآ دای  رد  وت  منک  شومارف  ار  وت  هک  میوج  ياهناهب  دیوگیم :  61-59- تمرف »- ناکم ّلکب  یلیل  یل  لّثمت   || اّمناکف  اهرکذ  یسنال  دیرا 

مـسرت دوخ  يهرهز  رب  مزیرگب  دوخ  ملع  رد  دـنیوگ  نخـس  وت  تفای  زا  نوچ  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  منام . ورف  هریخ  نم  دزیرگب و  هناهب 
َو منز . رب  یمد  اـت  منکفا  یطلغ  رد  ار  نتـشیوخ  نکیل  یب ، مماـک  هن  مزیوآـیم  بیغ  يهدرپ  رد  ناـیع  ناطلـس  زا  هراومه  مزیوآ ، تلفغ  رد 

لّمحت درم  هک  تسا  جراـخم  رهم و  يهطـساوب  نز  رب  درم  يهجرد  يرترب  تـفگ : ساـّبع  نـبإ  حوـتفلا : وـبا   227 ٌۀَـجَرَد - َّنِهیَلَع  ِلاجِّرِلل 
هک اهنز  رب  دـنراد  يرترب  سپ  دنتـسه  فّظوم  اهنآ  هک  داهج  يهطـساوب  تفگ : هداـتق  و  دراد ، يرترب  ثاریم  لـقعب و  دـناهتفگ  دـنکیم و 

هتـشاد يرترب  اهنز  رب  هجرد  کی  اـهدرم  دـیاب  ینعی  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :  35-1- نآرق . - تسا هدـشن  نّیعم  اـهنآ  رب  مکح  هکنیا 
قالخا و رد  اهنز  رب  اهدرم  يرترب  بجوم  هجیتن  رد  دشاب و  رتشیب  اهنآ  تشذـگ  دـیاب  سپ  تسا  رتشیب  ناشلّمحت  يرابدرب و  نوچ  دنـشاب 

اهنآ يازـس  رب  دراد  یئاناوت  لامک  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : لقن  يربط   227 ٌمیِکَح - ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  دوب . دهاوخ  یگدـنز  بادآ 
رد تسا  هدرک  نّیعم  نز  يارب  مالسا  نید  هک  قوقح  هجرد و  هکنیا  هدبع :  27-1- نآرق . - دنربن نامرف  ار  هیآ  هکنیا  مکح  دنچ  هکنیا  هک 

ار اهنز  هک  یئاپورا  للم  هکنیا  نآ . زا  دعب  هن  مالـسا و  زا  لبق  هن  تسا  هدشن  نز  تاعارم  هزادنا  هکنیا  ینّدـمت  و  هحفص 440 ] نید [  چیه 
ّقح نز  زونه  اپورا  للم  زا  یـضعب  رد  دنراد  ار  اهنآ  لاح  تیاعر  مالـسا  زا  رتمک  بتارمب  دنرامـشیم  مرتحم  ار  وا  ماقم  دـننکیم و  مارتحا 

برع نز  لثم  دوب  دوب  دیرخ  رز  زینک و  مکحب  اپورا  رد  نز  شیپ  لاس  هاجنپ  رد  درادـن . رهوش  يهزاجا  نودـب  ار  دوخ  لاوما  رد  فّرـصت 
رد اهنآ  نّدـمت  هکنیا  اب  دنرامـشیم  یـشحو  اهنز  اب  راتفر  رد  ار  ام  دـننکیم و  ترخاـفم  اـم  رب  اـهنآ  هک  تسا  بیجع  مالـسا و  زا  لـبق  رد 
رد نوچ  دـمآ  نم  ندـیدب  ره  زا  عماج  رد  يزور  یگنرف  ياـهدرگ  ناـهج  زا  یکی  تسا . رتصقاـن  رایـسب  اـم  نید  زا  نز  قوقح  تیاـعر 

مالـسا نید  رد  هک  میاهدینـش  ام  تفگ : درک و  بّجعت  تفریم  هار  دجـسم  رد  هک  داتفا  يرتخدب  شمـشچ  میدش  شدرگ  لوغـشم  دجـسم 
رد هک  وا  يارب  ار  نآرق  تایآ  مدرک و  شهاگآ  شهابتشاب  نم  تسین  تدابعب  فّظوم  تسا و  هدشن  قیدصت  رگید  ملاع  حور و  نز  يارب 

يهلیسو رهوش  نز و  يراگزاسان  زا  شیاسآ  يارب  هک  تسا  هدش  نّیعم  يروط  مالـسا  رد  قالط  - 174 ام : مدرک . ریسفت  دوب  بلطم  هکنیا 
تیاضر قبط  رب  قالط  هک  تسا  هکنیا  وا  ندرک  اـهر  نز و  قـالط  قرف  «: 174» دسیونیم نیناوقلا  حور  رد  ویکـستنم  تسا . یناسآ  هداس و 

رگید فرط  لیم  هکنیا  اب  تسا  فرط  کی  لیم  قبط  رب  ندرک  اهر  نکیل  دوشیم  ماجنا  رگیدـکی  يراگزاسان  رد  دریگیم و  تروص  نیفرط 
هلیـسو رازهب  دناوتیم  رهوش  اریز  تسا  یتخـس  نوناق  تسا  هدرک  راذگاو  رهوشب  ار  ندرک  اهر  رایتخا  هک  ینوناق  یّلک  روطب  تسین . نآ  رد 

ینز و  دراد . او  تسار  هارب  ار  رهوش  دـناوتیم  مک  یلیخ  نز  یلو  دوش  نآ  ندرک  اهرب  راچان  هکنآ  نودـب  دـیامن  رادربناـمرف  عیطم و  ار  نز 
يهناخ رد  ار  دوخ  یناوج  یئابیز و  مهم  تمـسق  نوچ  دـیامن  ادـیپ  رگید  رهوش  دـناوتب  تسا  لکـشم  رایـسب  درک  اـهر  ار  وا  شرهوش  هک 

قرف رایتخا  هک  یللم  لاـح  ره  رد  دوب . دـنهاوخ  رتمک  اـعطق  وا  ناـهاوخ  اوه  درادـن و  ار  یلّوا  ّتیباّذـج  رگید  هداد و  تسد  زا  لّوا  رهوش 
نکیل دوشیم  ماجنا  رگیدـکی  يراگزاسان  رد  دریگیم و  تروص  نیفرط  تیاضر  قبط  رب  قالط  هک  تسا  هکنیا  وا  ندرک  اـهر  نز و  قـالط 
رهوشب ار  ندرک  اـهر  راـیتخا  هک  ینوناـق  یّلک  روطب  تسین . نآ  رد  رگید  فرط  لـیم  هکنیا  اـب  تسا  فرط  کـی  لـیم  قبط  رب  ندرک  اـهر 

نآ ندرک  اهرب  راچان  هکنآ  نودب  دیامن  رادربنامرف  عیطم و  ار  نز  هلیسو  رازهب  دناوتیم  رهوش  اریز  تسا  یتخـس  نوناق  تسا  هدرک  راذگاو 
رگید رهوش  دناوتب  تسا  لکـشم  رایـسب  درک  اهر  ار  وا  شرهوش  هک  ینز  و  دراد . او  تسار  هارب  ار  رهوش  دناوتیم  مک  یلیخ  نز  یلو  دوش 

ناهاوخ اوه  درادن و  ار  یلّوا  ّتیباّذج  رگید  هداد و  تسد  زا  لّوا  رهوش  يهناخ  رد  ار  دوخ  یناوج  یئابیز و  مهم  تمسق  نوچ  دیامن  ادیپ 
هک دوب  نآ  رتهب  دناهدومن  راذگاو  درمب  یئ  هحفص 441 ]  ] 173-171- یقرواپ  - رایتخا هک  یللم  لاح  ره  رد  دوب . دـنهاوخ  رتمک  اعطق  وا 

تـسا لومعم  تاجوز  دّدـعت  هک  یئاهروشک  رد  دـشیم . هداد  درمب  قالط  رایتخا  طقف  ضوع  رد  و  « 175» دـندادیم زین  نزب  ار  رایتخا  هکنیا 
هانگیب نز  وا و  تاجوز  دّدعت  يهطـساوب  تسا  درم  ریـصقت  تسین  روج  نز  اب  درم  قالخا  رگا  اریز  دـیامن  اهر  ار  شنز  اتدـعاق  دـیابن  درم 
تـسا تهج  نیمهب  و  دنهد . قالط  ار  رگیدکی  دنناوتیم  نکیل  دـنیامن  اهر  ار  رگیدـکی  دـنناوتیمن  رهوش  نز و  کیزکم  نوناق  رد  تسا .
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رگید درم  اب  شنز  رگا  هک  داد  هزاجا  رهوشب  مور  روهـشم  راذگنوناق  سولمور  دریگیم . ماجنا  تخـس  طیارـش  اب  اهنآ  دّدجم  جاودزا  هک 
. تسا هدادن  نزب  ار  رایتخا  هکنیا  یلو  دیامن  اهر  ار  وا  دناوتیم  درب  راکب  یگتخاس  دیلک  ای  دمآرب  رهز  يهیهت  ددص  رد  ای  دـش و  باوخمه 
. دنتـشاد یئاهر  ّقح  مه  یمور  نانز  دندروآ  مورب  نانوی  زا  ار  نوناق  هکنیا  هک  اهدعب  و  دنتـشاد . یئاهر  ّقح  ود  ره  نادرم  نانز و  نتآ  رد 

هدش نّیعم  سولمور  نوناق  رد  و  دندرک . ادیپ  ار  رهوش  ندرک  اهر  ّقح  مه  یمور  نانز  دندروآ  مورب  نانوی  زا  ار  نوناق  هکنیا  هک  اهدـعب  و 
[ سرـس  ] فقو ار  رگید  فصن  دهدب و  واب  ار  دوخ  لاوما  فصن  دیاب  دـهد  قالط  ار  دوخ  نز  هناگ  هس  دراوم  ریغ  رد  يدرم  رگا  هک  تسا 

دیابن درم  تسا  لومعم  تاـجوز  دّدـعت  هک  یئاـهروشک  رد  دـشیم . هداد  درمب  قـالط  راـیتخا  طـقف  ضوع  رد  .و  دـیامن تعارز  عّونلا  ّبر 
رد تسا . هانگیب  نز  وا و  تاجوز  دّدـعت  يهطـساوب  تسا  درم  ریـصقت  تسین  روج  نز  اب  درم  قالخا  رگا  اریز  دـیامن  اهر  ار  شنز  اتدـعاق 

جاودزا هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دنهد . قالط  ار  رگیدکی  دنناوتیم  نکیل  دنیامن  اهر  ار  رگیدـکی  دـنناوتیمن  رهوش  نز و  کیزکم  نوناق 
باوخمه رگید  درم  اب  شنز  رگا  هک  داد  هزاجا  رهوشب  مور  روهـشم  راذـگنوناق  سولمور  دریگیم . ماجنا  تخـس  طیارـش  اب  اهنآ  دّدـجم 

نتآ رد  تسا . هدادن  نزب  ار  رایتخا  هکنیا  یلو  دیامن  اهر  ار  وا  دناوتیم  درب  راکب  یگتخاس  دـیلک  ای  دـمآرب  رهز  يهیهت  ددـص  رد  ای  دـش و 
اهدعب و  دنتـشاد . یئاهر  ّقح  مه  یمور  نانز  دندروآ  مورب  نانوی  زا  ار  نوناق  هکنیا  هک  اهدعب  و  دنتـشاد . یئاهر  ّقح  ود  ره  نادرم  نانز و 

هک تسا  هدش  نّیعم  سولمور  نوناق  رد  و  دندرک . ادیپ  ار  رهوش  ندرک  اهر  ّقح  مه  یمور  نانز  دندروآ  مورب  نانوی  زا  ار  نوناق  هکنیا  هک 
عّونلا ّبر  سرس ]  ] فقو ار  رگید  فصن  دهدب و  واب  ار  دوخ  لاوما  فصن  دیاب  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  هناگ  هس  دراوم  ریغ  رد  يدرم  رگا 

رد قالط  ماسقا  اب  نوچ  و  نّدمتم ، للم  رظن  رد  رهوش  نز و  یئادج  ّقح  زا  کچوک  ياهنومن  دوب  هکنیا   89-87- یقرواپ . - دیامن تعارز 
هدشن درم  ای  نزب  تبـسن  یّقح  عییـضت  چیه  دنک  نّیعم  دوخ  يارب  نز  دناوتیم  جاودزا  دقع  نمـض  رد  هک  یتارایتخا  مینک و  هسیاقم  مالـسا 

دوش ادج  دوخ  رهوش  زا  دناوتیم  هک  تسا  هدش  روظنم  نز  شیاسآ  تیاعر  تسا  علخ »  » قالط هک  قالط  زا  مسق  کی  رد  نینچمه  تسا و 
ات دیامن  يراددوخ  دیدج  رهوش  رایتخا  زا  هک  تسا  هدش  نّیعم  تّدم  هیآ  رد  دوشیم  ادج  دوخ  رهوش  زا  هک  نز  يارب  تسا  هّدع  هلئسم  - 2

تسا و هدش  تیاعر  ردام  ردپب و  یگتـسباو  بسن و  نآ  رد  هک  تسا  یبلطم  هکنیا  هّتبلا  دوش ، مولعم  دشاب  هتـشاد  وا  زا  يدنزرف  رگا  هکنیا 
هدرب و رسب  يدرم  اب  زورید  ینز  رگا  هچ  دنامب  ظوفحم  هلیسو  نیاب  دیاب  هک  تسا  يرشب  تاساسحا  فطاوع و  شزرا  لامک  بجوم  دوخ 

دوب دهاوخن  نایم  رد  يدنزرف  ردپ  ّتبحم  هفطاع و  چیه  دـلاوت  هنوگنیا  رد  دـشاب  هتـشاد  هحفـص 442 ] يدـنزرف [  ادرف  يرگید و  اب  زورما 
دوشیم مورحم  ردام  ردپ و  فطاوع  تّذل  تیبرت و  ّظح  زا  دنزرف  نآ  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخ  فیلکتالب  دنزرف  هنوگنیا  تیبرت  رد  نز  هّتبلا 

مگ لسن و  یگتخیمآ  بجوم  ات  دنرادن  ناهنپ  دنیوگب و  دنراد  ناهن  رد  هچنآ  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  هیآ  يهلابند  رد  تهج  نیاب  دـیاش  و 
طباور و زاب  هک  نّیعم  تّدـم  يارب  تسا  یئوشانز  تشگزاب  ّقح  ندراذـگ  یقاب  رگید  تمـسق  - 3 دنوشن . يدنزرف  ردپ و  يهطبار  ندـش 

ياجب دیاش  ٌۀَـجَرَد » َّنِهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو   » يهلمج - 4 دوشن . هتخیـسگ  هقالع  هکنیا  تسا  نکمم  ات  دوش و  دـیدجت  درم  نز و  نایم  تاساسحا 
ماجنا واب  تبـسن  ار  دوخ  فیاظو  دیاب  درم  دوش و  تیاعر  دیاب  نز  ّقح  تسا  هدش  دـیکأت  هکنآ  زا  سپ  دـشاب و  هتـشذگ  فیاظو  رب  لیلد 

یئاناوت درم  قّوفت  نز و  قوقح  تیاـعرب  تسا  رتهتـسیاش  سپ  دراد  قّوفت  نز  رب  درم  نوچ  هک  تسا : هدـش  نآ  رب  لالدتـسا  روطنیا  دـهد 
مکح هکنیا  صقن  دشاب  رترب  نادرم  زا  يرایـسب  رب  هک  دوش  ادیپ  ینز  رگا  يونعم و  يّدام و  ياهیدنمزاین  ماجنا  رب  تسا  وا  یندـب  يرکف و 

50-13- نآرق . - زیچان تسا و  مک  نآ  هک  تسین 

هیآ 229] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

نِإَف ِهّللا  َدوُدُح  امیُِقی  ّالَأ  افاخَی  نَأ  ّالِإ  ًائیَش  َّنُهوُُمتیَتآ  اّمِم  اوُذُخَأت  نَأ  مَُکل  ُّلِحَی  َو ال  ٍناسحِِإب  ٌحیِرـسَت  َوأ  ٍفوُرعَِمب  ٌكاسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا 
َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَم  َو  اهوُدَـتعَت  الَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َکِلت  ِِهب  تَدَـتفا  اَمِیف  امِهیَلَع  َحانُج  الَف  ِهّللا  َدوُدُـح  امیُِقی  ّالَأ  ُمتفِخ 

هانگ و ینعمب  میج  ولج  يادص  اب  َحانُج » . » نتشاذگ دوخ  لاحب  ندرک و  اهر  ٌحیِرسَت » : » تاغل ینعم  هحفص 443 ]  ] 384-1- نآرق [ - 229]
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ندرک و صالخ  رگید  يزیچ  ای  لام  يهلیـسوب  ار  دوخ  ینعمب  ءادتفا  ردـصم  زا  تَدَـتفا » . » ناسنا لغب  ریز  وزاب و  هدـنرپ و  لاب  ینعی  ربز  اب 
زا يدرم  يربـط :  167-157- نآرق -67-58- نآرق -24-13- نآرق : - لوزن تهج  نـتفرگ  قـالط  يارب  دوـخ  رهوـشب  یلاـم  نز  نـتخادرپ 
نز نآ  دـش . یهاوخن  اهر  زگره  یئوشانز  دـنب  زا  درک و  مهاوخن  شزیمآ  وت  اـب  زگره  تفگ : واـب  دـش  نیگمـشخ  دوخ  رـسمه  رب  راـصنا 

هکنیا درک  ربمغیپ  هب  تیاکش  نز  نآ  درک  مهاوخ  نینچ  هتسویپ  مدرگیمزاب و  میوگیم و  قالط  ار  وت  تفگ : دوشیم ! هنوگچ  هکنیا  دیسرپ :
درادیم هاگن  ار  نز  يراتفرـشوخ  اب  ای ]  مّود  تبون  زا   ] سپ تسا و  قالط  تبون  ود   229 دنراد ] نادرم  هک  رایتخا  : ] همجرت دش . لزان  هیآ 

رتخد هبیبح  يربط : لوزن : تهج  دـشابن ]. ریذـپیتشآ  دوش و  مّوس  قالط  هک   ] دـنکیم اهر  ار  وا  يراکوکن  اب  اـی  دـنکیم ] یتشآ  وا  اـب  [و 
نیلاب کی  رب  تباث  رـس  اب  نم  رـس  رگید  درک : ضرع  ربمغیپ و  دزن  تفر  يزور  ساّمـش  نب  سیق  نب  تباـث  اـب  دوب  رـسمه  يراـصنا  لـهس 

رتهاتوک و رتهایـس و  اهنآ  يهمه  زا  دیآیم و  رفن  دـنچ  نایم  رد  وا  مدـید  مدرک  الاب  ار  همیخ  يهشوگ  زور  کی  نوچ  دـش . دـهاوخن  مهارف 
هچ وت  دومرف  لاؤس  تباث  زا  ربمغیپ  دوشب ، متکاله  بجوم  هک  موشب  يراک  بکترم  مسرتیم  ینکن  ادـج  وا  زا  ار  نم  رگا  و  تسا ، رتتشز 

. مهدـیم هوالع  اب  ارنآ  درک : ضرع  نز  دـنادرگرب . نمب  ار  نآ  ماهداد  واب  هک  تسا  هدوب  ياهچغاب  ماهیامرـس  نیرتهب  درک  ضرع  یئوگیم !
رهم نآ  زا  امش  يارب  تسین  اور  و  هیآ 229 : يهلابند  يهمجرت  دش . ادـج  دوخ  رهوش  زا  داد و  وا  هدـب . ار  هچغاب  نامه  ّطقف  دومرف  ربمغیپ 
نید فالخ  رب  و   ] دنرادن ياپب  ار  ادخ  ماکحا  دنـسرت  هک ] دشاب  گنتلد  نانچ  نز   ] رگم دـیریگب  يزیچ  هحفـص 444 ] دیاهداد [  نانزب  هک 

. دنک هدوسآ  وا  یئوشانز  دنب  زا  ار  دوخ  دهدب و  يزیچ  درمب  نز  تسین  كاب  دوشیم  زواجت  ّقح  مکح  زا  دیدیسرت  رگا  هک  دننک ] يراک 
نخـس دنوب . ناراکمتـس  دنرذگب  یئادخ  نّیعم  ياههزادـنا  دودـح و  زا  هک  اهنآ  دـیرذگب و  نآ  زا  دـیابن  هک  دـنوادخ  ماکحا  تسا  هکنیا 

دـسرتب يادـخ  زا  درک  یتشآ  زاب  تفگ و  قالط  ار  دوخ  رـسمه  تبون  ود  يدرم  رگا  سابع : نبإ  زا  يربط   228 ِناتَّرَم - ُقالَّطلا  نیرّسفم :
شّقح زا  دـنک و  ناسحا  وا  اب  دـیاب  تفگ  قالط  راب  مّوس  ار  وا  رگا  ای  دـنک و  راتفر  یکینب  وا  اب  دـیاب  دـیوگ و  قالط  ار  وا  مّوس  تبون  هک 

- نآرق : - تسا هتفگ  نآرق  رد  ادخ  درک : ضرع  ربمغیپ  هب  يدرم  تفگ  نیزر  وبا  تسا : هدرک  لقن  يربط  مه  و  دیامنن . متـس  دـنکن و  مک 
- نآرق -24-1- نآرق «. - ٍناسحِِإب ٌحیِرـسَت  َوأ   » هلمج هکنیا  دومرف : تسا ! هدـش  هتفگ  اجک  مّوس  تبون  قـالط  سپ  ِناـتَّرَم » ُقـالَّطلا   » 21-1
ار نز  هبترم  ود  تسا  هداد  نذا  دـنوادخ  دوـمرف  هک  تسا  هدرک  لـقن  ع ]  ] یـسوم نب  ّیلع  زا  هیقف  باـتک  رد  هیوباـب  نبإ  ناـهرب :  118-92

دوشیم مارح  مدرم  رب  ادخ و  دزن  تسا  دنسپان  هک  مّوس  قالط  ینعی  ٍناسحِِإب » ٌحیِرسَت   » يهلمج و  ِناتَّرَم » ُقالَّطلا  : » هلمج نیاب  دنهدب  قالط 
- نآرق -185-162- نآرق . - دننکن متس  اهنزب  دنرامـشن و  کبـس  ار  قالط  مدرم  هکنیا  رظن  زا  دنک  جاودزا  رگید  درم  اب  هکنآ  زا  دعب  رگم 

داتسرف يوب  دوب  نز  نآ  رهم  مرد  رازه  لهچ  سپ  داد  قالط  ار  وا  تشاد  ینز  مالسلا  هیلع  ّیلع  نب  نسح  تسا : هتـشون  فشک   218-196
راکب هچ  ناهج  يهتـساوخ  ارم  قرافم » بیبح  نم  لیلق  عاتم  : » تفگ تفرگرد و  نتـسیرگ  داهن و  شیپ  لام  نآ  نز  دوش . شوخ  شلد  اـت 
هحفص دزربط [  ین  دزاس  قایرت  ارو   || دز  رگج  رب  یـشین  رام  شک  یـسک  تسا : رازیب  نم  زا  تسود  تسا و  رای  زا  یهت  مرانک  هک  تسا 

تـسود تفر و  لد  یتـفگ : رایـسب  گرزب  ریپ  درک . تعجارم  ار  وا  درک و  رثا  يو  رد  داـتفا  ّیلع  نب  نسح  اـب  نخـس  هکنیا  دـنیوگ : [ 445
67-65- تمرف »- ّعدوا نینعاّـظلا  ّيأ  ردأ  ملف   || اوعّدو  موی  تعّدو  سفن  ۀـشاشح  لد  سپ  زا  اـی  مور  تسود  سپ  زا  هک   || منادـن  تفر 
زا لد  ار  قشاع  هک  وش  تسود  سپ  زا  هک  دمآ  ادن  مرـسب  اتفگ  تسخن  منادن ز  منک ! ار  هک  دوردـب   || تسردـب  یمارگ  ود  ره  دورب  ادرف 

ّیبا لام  هک  یمیدـق  نآرق  رد  يربط :  228 ِهّللا - َدوُدُـح  امیُِقی  ّالَأ  افاخَی  نَأ  ّالِإ  دـنک ! هچ  ار  لد  دوبن  تسود  نوچ  دـیاب  تسود  لاصو  رهب 
رد هک  تسا : هتـشون  و  امیقی » نا ال  اّنظ  ناف  هّللا  دودـح  امیقی  ّالا  اّنظی  نا  اـّلا   » 47-1- نآرق : - تسا هتـشون  روط  هکنیا  تسا  هدوب  بعک  نب 
هک دننادب  هک  رگم  دیوگیم : تسا  ملع  ینعمب  فوخ  هکنیا  و  تسا : هتـشون  فشک  تسا . هدوب  امیقی » ّالا  اوفاخت  نا  ّالا   » دوعـسم نبإ  تئارق 

یئادج درخ و  زاب  يوش  زا  شیوخ  نیواکب  ار  نتشیوخ  نز  هک  دشاب  اور  هگنآ  تشاد  دنناوتن  ياپب  تبحص  تلماعم و  رد  ادخ  ياههزادنا 
دناسرتب و ار  نز  يوش  رگم  دنیوگیم : ّدبال  دشاب  سرت  ینعمب  فوخ  تئارق  هکنیا  رد  دـنناوخ و  ءای  ّمضب  افاخی »  » هزمح بوقعی و  دـیوج .

ّالَأ : » دناهتفگ یـضعب  يربط : دهد . نوریب  تسیابن  دوخ  يوخ  لد و  زا  دـیامن و  تلالم  تبحـص  زا  هک  تسا  نآ  ندـیناسرت  ار و  يوش  نز 
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ینابزدب نز  اب  درم  تسا : هکنیا  ینعم  دناهتفگ  رگید  یـضعب  و  دـنک ، یئوخدـب  يراتفردـب و  درم  اب  نز  هک  تسا  هکنیا  ِهّللا » َدوُدُـح  امیُِقی 
دناهدرک فالتخا  نآ  يهزادنا  رد  و  دشخبب ، یلام  نز  ینعی  ع : هحفص 446 ]  ] 21-1- نآرق  - 228 ِِهب - تَدَتفا  اَمِیف   54-23- نآرق . - دنک

تـسا زیاج  دوش  راچد  وا  تمحز  یناـمرفانب و  هک  دـسرتیم  درم  دـیآیم و  شدـب  درم  زا  نز  طـقف  رگا  هک  تسا  هکنیا  « 177» ام بهذم  رد 
رمع و نبإ  ساـّبع و  نبإ  دریگب و  ار  رهم  زا  رتـمک  یتسیاـب  دنـشاب  یـضاران  رگیدـکی  زا  ود  ره  رگا  دریگب و  زین  هوـالع  هداد و  رهم  هـچنآ 
ع]  ] یلع زا  و  دریگب . دناوتیم  ار  رهم  طقف  دناهتفگ : یبعـش  اطع و  يرهز و  عیبر و  و  دریگب ، رتشیب  ای  رتمک  رهم  زا  دناوتیم  دناهتفگ : دهاجم 

زیاج دوش  راچد  وا  تمحز  ینامرفانب و  هک  دسرتیم  درم  دیآیم و  شدـب  درم  زا  نز  طقف  رگا  هک  تسا  هکنیا  . دـناهدرک تیاور  ار  هکنیا  زین 
رمع و نبإ  ساّبع و  نبإ  دریگب و  ار  رهم  زا  رتمک  یتسیاب  دنشاب  یضاران  رگیدکی  زا  ود  ره  رگا  دریگب و  زین  هوالع  هداد و  رهم  هچنآ  تسا 
ع]  ] یلع زا  و  دریگب . دناوتیم  ار  رهم  طقف  دناهتفگ : یبعـش  اطع و  يرهز و  عیبر و  و  دریگب ، رتشیب  ای  رتمک  رهم  زا  دناوتیم  دناهتفگ : دهاجم 
هک تسا  هکنیا  تسا  هدـش  مولعم  اـم  رب  ّتنـس  باـتک و  زا  هچنآ  حاـکن : باـتک  رهاوج   87-85- یقرواـپ . - دـناهدرک تیاور  ار  هکنیا  زین 
هک هزادـنا  نآ  ات  دـشاب  نّیعمان  هچ  نّیعم  هچ  دایز  هچ  مک  هچ  دـشاب  کّلمت  لباق  هچ  ره  دریگب  نز  زا  دـناوتیم  قـالط  ضوع  ادـف و  رهوش 

يارب هک  اهروتـسد  هکنیا  زا  هکنآ  ینعی  يربط :  228 ِهّللا - َدوُدُح  َّدَـعَتَی  نَم  َو  دوشن . دـیلوت  فالتخا  عازن و  غلبم  ندوب  لوهجم  يهطـساوب 
مشخ و يهداـمآ  ار  نتـشیوخ  هک  دوـخ  سفن  رب  تسا  راکمتـس  درک  راـتفر  تسین  اور  هچنآـب  درک و  زواـجت  تسا  هدـش  نـّیعم  نز  درم و 
وا اب  رهوش  یتسیاـب  فصّتم  تّفعب  دوب و  نوصم  یقـالخا  تاـفارحنا  زا  نز  رگا  ناـیبلا : حور   33-1- نآرق . - تسا هدرک  دنوادخ  باذـع 

. اهنز اب  ترـشاعم  نسح  رد  دنک  ربمغیپ  يوریپ  دیامن و  رظن  فرـص  دنک  هدـهاشم  دنـسپان  راتفر  یقلخدـب و  وا  زا  رگا  دـنک و  راتفر  یکین 
لیام رگا  دـناهتفگ : تفرعم  لها  یلماک  درم  ینک  داهج  رگا  سفن  اب   || یلد  رپ  تسا و  روزب  هک  ربم  نامگ  يدرم  تسا : هتـشون  ینیـسح 
یلین هکنیا  ریزب  دوبن  شتفج   || قـالط  داد  ار  موـش  سفن  نز  سک  ره  هحفـص 447 ] رعـش [ : هدب . قالط  ار  دوخ  سفن  لّوا  يدش  قالطب 

يهراشا نابش  یسوم و  يهّصق  نمض  رد  مّود  دّلجم  يونثم : قاشنتـسا  لصو  میـسن  دنک  تحور  ات   || هن  نوریب  مدق  سفن  يهلبزم  زا  قاط 
ندرک لصو  يارب  وت  ادج  يدرک  ام  ار ز  ام  يهدـنب   || ادـخ  زا  یـسوم  يوس  دـمآ  یحو  تسا : هدومن  رـسمه  زا  یئادـج  قالط و  یتشزب 

همجرت هک  تسا  نامه  ام : نخـس  قالّطلا  يدـنع  ءایـشالا  ضغبا   || قارف  ردـنا  هنم  اپ  یناوت  اـت  يدـمآ  ندرک  لـصف  يارب  ین   || يدـمآ 
. نارگد زا  لقن  میدرک و 

ات 231] تایآ 230  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُدوُدُح َکِلت  َو  ِهّللا  َدوُدُح  امیُِقی  نَأ  اّنَظ  نِإ  اعَجارَتَی  نَأ  امِهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  نِإَف  ُهَریَغ  ًاجوَز  َحِکنَت  یّتَح  ُدـَعب  نِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  نِإَف 
ًارارِـض َّنُهوُکِـسُمت  ـال  َو  ٍفوُرعَِمب  َّنُهوُحِّرَـس  َوأ  ٍفوُرعَِمب  َّنُهوُکِـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتقَّلَط  اذِإ  َو  [ 230  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  اـُهنِّیَُبی  ِهّللا 

ِۀَمکِحلا َو  ِباتِکلا  َنِم  مُکیَلَع  َلَزنَأ  ام  َو  مُکیَلَع  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  َو  ًاوُزُه  ِهّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  َو ال  ُهَسفَن  َمَلَظ  دَقَف  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  اوُدَتعَِتل 
کی ره  ینعمب  عجارت  ردـصم  زا  اعَجارَتَی » : » تاـغل ینعم   670-1- نآرق [ - 231  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِـکب  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهب  مُکُظِعَی 

نز نآ  تفگ  قـالط  ار  دوخ  نز  تبون  هس  یظرق  يهعاـفر  تفگ : هشیاـع  يربط : لوزن : نأـش   25-13- نآرق . - نتـشگزاب يرگید  يوسب 
هک تبون  هس  زا  سپ  ماهدوب و  هعاـفر  نز  نم  درک : ضرع  تفر و  ربمغیپ  تمدـخ  درک و  جاودزا  ریبز  رـسپ  نمحّرلا  دـبع  اـب  هّدـع  زا  سپ 

رانک خـن  ای  لمخم [  زرپ  دـننام  رگم  درادـن  يزیچ  وا  ادـخب  دـنگوس  ماهدرک و  جاودزا  نمحّرلا  دـبع  اب  تسا  هدـش  ماجنا  ام  ناـیم  قـالط 
وه قوذی  هتلیـسع و  قوذت  یّتح  ال  ! » ینک جاودزا  هعافر  اب  زاب  يراد  لیم  دیاش  دومرف : هاگنآ  د  هحفص 448 ] مّسبت [  ترضح  نآ  هچراپ ]

دینش ار  وگتفگ  هکنیا  دوب  رد  نوریب  تشادن  دورو  يهزاجا  نوچ  صاع  نب  دیعس  نب  دلاخ  و  دوب ، ربمغیپ  روضح  رکب  وبا  « 178 «» کتلیسع
و دوب ، ربمغیپ  روضح  رکب  وبا  ! دیوگ نخس  ربمغیپ  روضح  هناخاتـسگ  نینچ  هک  ینکیمن  يریگ  ولج  ار  نز  هکنیا  ارچ  داد : زاوآ  ار  رکب  وبا 

ولج ار  نز  هکنیا  ارچ  داد : زاوآ  ار  رکب  وبا  دینـش  ار  وگتفگ  هکنیا  دوب  رد  نوریب  تشادـن  دورو  يهزاجا  نوچ  صاـع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ 
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ربمغیپ روضح  نز  نآ  يدـنچ  زا  سپ  حوتفلا : وبا   116-114- یقرواپ ! - دیوگ نخـس  ربمغیپ  روضح  هناخاتـسگ  نینچ  هک  ینکیمن  يریگ 
تسار لّوا  دومرف  ربمغیپ ص  منک ! جاودزا  هعافر  اب  وا  زا  قالط  زا  سپ  مناوتیم  نونکا  درک  تولخ  نم  اب  نمحّرلا  دبع  درک  ضرع  دیـسر 

مدوب نم  داد : شباوج  تساوخ  لّوا  رهوش  اـب  جاودزا  يهزاـجا  تفر و  رکب  وبا  دزن  ربـمغیپ  تاـفو  زا  دـعب  یئوگیم . غورد  نوـنکا  یتـفگ 
زا سپ  يوشب  یناوتیمن  هعاـفر  نز  ینکن  رگید  رهوش  اـت  نونکا  تسین  هتخاـس  یئوشاـنز  لـمع  مّود  رهوش  زا  یتـفگ  هک  ربـمغیپ  روضح 

ینک راـهظا  ار  بلطم  هکنیا  هراـبود  رگا  دـنداد و  باوج  رکب  وبا  ربـمغیپ و  تفگ : تساوـخ  هزاـجا  وا  زا  تفر و  رمع  دزن  رکب  وـبا  گرم 
رد هیآ  هکنیا  عمجم : يوشب . یناوتیمن  یلّوا  نز  ینکن  رگید  رهوش  ات  هک  تسا  هدـش  لزان  هیآ  وت  يارب  نوچ  دـننک  تنارابگنـس  میوگیم 

رگید درم  اـب  رگم  تسین  اور  وا  اـب  شیرـسمه  تفگ  قـالط  ار  وا  مّوس ] تبوـن   ] رگا سپ   230 همجرت : دـش . لزان  شنز  هعاـفر و  يهّصق 
هکنیا رد  ود  ره  هک  دنـشاب  لد  هدوسآ  رگا  دوش  رـسمه  نیـشیپ  رهوش  اب  هک  تسین  یکاب  تفگ  قـالط  ار  وا  درم  نآ  نوچ  دوش و  رـسمه 

رادومن درخ  اب  اناد و  مدرم  يارب  وا  هک  تسا  ادـخ  يوس  زا  نّیعم  ياههزادـنا  اهروتـسد و  اهنیا  دـنراد . اـپب  ادـخ  ماـکحا  دـنناوت  يرـسمه 
اب يرسمه  تسین  اور  تفگ  قالط  مّوس  تبون  رگا  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم   229 خلا - اهَقَّلَط  نِإَف  نیرّسفم : نخس  هحفص 449 ] دنکیم [ .

سیلدـت رکم و  اـب  جاودزا  هکنیا  هک  دنـشاب  نـئمطم  رگا  ینعی  دـهاجم : زا  يربـط   229 ِهّللا - َدوُدُـح  اـمیُِقی  نَأ  اـّنَظ  نِإ   16-1- نآرق . - وا
ود ره  مّود  لّوا و  حاکن  دـشاب  لیلحت  مّود  جاودزا  زا  دوصقم  رگا  دـناهتفگ : يروث  فسوی و  وبا  کلام و  -1-39 ع : نآرق . - دوب دهاوخن 

ربمغیپ هک  درک  تیاور  هعافر  ناـیبلا : حور   188-186- یقرواپ «. - 179 «» هل لّلحملا  لـّلحملا و  هّللا  نعل  : » دومرف ربمغیپ  نوچ  تسا  لـطاب 
نز و زا  کی  ره  دنـشاب  نئمطم  رگا  ینعی  هدـبع : دنناتـسب . تیراعب  هک  تسا  يزب  رن  دـننام  دوشیم  لـّلحم  هک  مّود  رهوش  هکنیا  دومرف  ص 

هکنیا نوچ  دنشاب  مهب  راگزاس  رگیدکیب و  نیبشوخ  دیاب  راچان  سپ  دنهد  ماجنا  تسا  هدرک  نّیعم  اهنآ  رب  ادخ  هک  یّقح  دنناوتیم  هک  درم 
زا هچرگا  درادن  یـشزرا  ادخ  هاگـشیپ  رد  یئوشانز  هکنیا  دشاب  نایم  رد  یلددب  ءوس و  دـصق  رگا  تسا و  اهنآ  لاح  حالـصا  يارب  ماکحا 

ماکحا ادخ  تسا . هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  نایبلا : حور   229 َنوُمَلعَی - ٍموَِقل  اُهنِّیَُبی  دنرامشب . حیحـص  ار  نآ  یتفم  یـضاق و  رهاظ ، رظن 
ملاع مدرم  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  تسا  ناگمه  يارب  مکح  هکنیا  اب  هتـسد  هکنیا  صاـصتخا  دـنکیم . رادومن  ملاـع  مدرم  يارب  ار  دوخ 
هحفص  ] 32-1- نآرق . - دنکیم دّـهعت  ار  نآ  ماجنا  هن  دراپـسب و  دایب  دـناوتیمن  نادان  اهروتـسد و  اهراتفگ و  هکنیا  زا  دـنوشیم  دـنمهرهب 

: تاغل ینعم  دـش . لقن  همجرت و  هک  تسا  نامه  ام : نخـس  ار  یئادوس  رـس  دـشابن  ظعو  تقاط   || ار  یئاناد  رتفد  دـنک  هچ  یلابا  ـال  [ 450
مه ار  گرم  رخآ و  تعاس  دـنمانیم و  لجا  برع  ار  ناسنا  رمع  هکنانچ  دوشیم  لامعتـسا  ود  ره  تّدـم  رخآ  تّدـم و  مامت  ینعمب  لـجا » »

ادتعا ردصم  زا  اودـتعت »  » ندرک هرخـسم  نتفرگ و  دنخـشیرب  ًاوُزُه » . » تسا اهنز  يهّدـع  تّدـم  رخآ  هیآ  هکنیا  رد  دوصقم  دـنمانیم و  لجا 
ار دوخ  رـسمه  راشب  نب  تباث  مانب  راـصنا  زا  يدرم  يربط : لوزن : تهج   224-215- نآرق . - ندرک متـس  ندرک و  زواجت  هزادنا  زا  ینعمب 

رظن زا  ّطقف  هام  هن  تّدم  ات  درک  رّرکم  ار  راک  نیمه  داد و  شقالط  زاب  درک  یتشآ  وا  اب  دوب  یقاب  وا  يهّدع  زا  زور  هس  ای  ود  و  داد ، قالط 
هحفص ناشيرهوشیب [  رامش  زورب  دیتفگ و  قالط  ار  دوخ  نارـسمه  نوچ  231 و  همجرت : دـش . لزان  هیآ  هکنیا  نز  نآ  یتحاران  نایز و 

ناّشقح هک   ] یمدرم نیئآب  دـینک  ناشاهر  یگرابکی  ای  دـینک و  راتفر  مدرم  دنـسپ  شورب  هک  دـیریگ  رـس  زا  یئوشاـنز  اـی  دندیـسر ، [ 451
. تسا هدرک  متـس  دوخب  دنک  نینچ  هکنآ  و  يراکمتـسب ، دوخ  دوس  ناشیاب و  نایز  يارب  دیرادن  ناشهاگن  یئوشانز ] دنبب   ] و دـیرآ ] ياجب 

ناتيارب هک  یشناد  باتک و  مه  دیسر و  امشب  هک  دیشاب  ادخ  تمعن  دایب  دیریگن و  يزاب  هرخسمب و  ار ] وا  ياهروتـسد  و   ] ادخ تایآ  سپ 
َنغَلَبَف نیرّـسفم : نخـس  دوب . زیچ  همهب  ياناد  ادـخ  دـینادب : دـینک و  زیهرپ  ادـخ  یناـمرفان  دـهدیم و ز  ناتدـنپ  نادـب  تسا و  هدروآ  دورف 
دیـسر رخآب  هّدع  تّدم  رگا  اریز  دنوشب . کیدزن  هّدع  تّدم  رخآب  نوچ  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  حوتفلا  وبا  ار  هلمج  هکنیا   230 َّنُهَلَجَأ -

230 ٍفوُرعَِمب -  23-1- نآرق . - تسا یئوشانزب  عوجر  كاسما  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  ّنهوکـسما »  » رد دنامیمن و  یقاب  عوجر  ّقح  رگید 
رسمه وا  اب  هرابود  دشاب  مولعم  ات  دنهاوخب  دهاش  ار  یسک  دوخ  رـسمه  اب  یتشآ  يارب  هک  تسا  هداد  هزاجا  ادخ  هچنآ  قباطم  ینعی  يربط :
ماّهتا زا  دـشاب  نایم  رد  دـهاش  رگا  یتشآ  عوجر و  يارب  سپ  تسا  مزـال  دـهاش  قـالط  يارب  نوچ  حوتفلا : وبا   11-1- نآرق . - تسا هدش 
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تیاعر دوصقم  دـناهتفگ : ياهّدـع  رخف : تسا . ّبحتـسم  نتفرگ  دـهاش  ام  بهذـم  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  دوب و  دـنهاوخ  رود  يراکهزب 
نآ طیارش  تشاد و  دناوتن  هاگن  تبحص  رد  حاکن و  رد  هّللا  دودح  هک  یسک  و  تسا : هتـشون  فشک  تسا . وا  اب  يراتفرـشوخ  نز و  لاح 

هّزعلا ّبر  کنانچ  ددرگ  شیوخ  سفن  کلام  نز  دیآ و  رـسب  تّدع  ات  دراذگب  دنکن و  تعجارم  هک  دشاب  نآ  رتیلوا  دروآ  دناوتن  ياجب 
رد نتفرگ  گنت  يراتفردب 2 - ینعی 1 - رارـض : رخف   230 ًارارِض - َّنُهوُکِـسُمت  َو ال   269-237- نآرق «. - ٍفوُرعَِمب َّنُهوُحِّرَـس  َوأ  : » دیوگ

اهراتفر هکنیا  يهمهب  بارعا  هکنوچ  ندرک  رارکت  ار  یتشآ  قالط و  لـمع  هحفص 452 ]  ] 28-1- نآرق  - رتشیب تبون و  هن  ات  جراخم 3 -
هتشون فشک   230 ًاوُزُه - ِهّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  َو ال  دوشب . یعطق  قالط  دریگن و  وا  زا  يزیچ  دیایب و  هوتـسب  نز  هکنیا  يارب  دندرکیم  ّثبـشت 

يزاب عرش  ثیدح  دینکن  نینچ  تفگ : هّزعلا  ّبر  دنتفرگیمارف ، تسس  ار  حاکن  قاتع و  قالط و  راک  یموق  هک  دمآ  نآب  تیآ  هکنیا  تسا :
: تفگ هک  تسا  یلبق  روتـسد  هّللا  تاـیآ  زا  دوصقم  تسا : لـقن  یبـلک  زا  حوـتفلا : وـبا   40-1- نآرق . - تسین يزاـجم  نید  راـک  تسین و 

حوتفلا وبا  زین  و  تسا : هدرک  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  اهنز  رازآ  تسا و  ادـخ  مکح  ءازهتـسا  روتـسد  هکنیا  اب  تفلاخم  و  رخآ » ات  ّنهوکـسما  »
نم ز زج   || ناسحا  ندعم  ای  فورعم و  زکرم  ای  تسا : هدرک  لقن  درکیمن  افو  دادـیم و  هدـعو  شحودـمم  هک  يرعاش  زا  ار  رعـش  هکنیا 

سک ره  ینعی  رخف : ناسحاب  حیرست  هن  فورعمب و  كاسما  هن  : || ار  ینم  وچ  دبیزن  فورعم  زو  ناسحا  ناسنا ز  همه  رـسارس  رکـش  اب  وت ،
لمع ماقم  رد  یلو  دروآ  رامشب  رادربنامرف  ناملـسم و  ار  دوخ  نایز و  ررـض و  كرت  علخ و  عوجر و  قالط و  دننام : دش  یفئاظوب  فّلکم 

. مدرم روجنیا  يارب  تسا  یگرزب  دیدهت  هلمج  هکنیا  تسا و  هتفرگ  ءازهتـسا  هرخـسمب و  ار  اهنیا  مامت  هک  تسا  یـسک  دـننام  درک ، یتسس 
ناگدرملد يارب  مه  دنپ  رادرم  رب  هن  دنیـشنیم  هدنز  ناویح  رب  هک  تسا  يراکـش  زاب  دننام  هظعوم  دنیوگیم : نایبلا : حور  ِِهب 230  مُکُظِعَی 

هار رب  تسا  هدش  نّیعم  امـش  فئاظو  هک  زورما  دومرف : ربمغیپ ص   16-1- نآرق . - دربیمن هرهب  دنپ  زا  دـشاب  هدرملد  سک  ره  هک  تسین ،
يراوس يهلیـسو  يرـصب  نسح  تفر . دیهاوخ  هار  هکنیا  زا  دـیوشن ، راتفرگ  ینادان  ینارذگـشوخ و  یتسمب  هک  هاگنآ  ات  دـیتسه و  تسار 

خیش يا  دیسرپ : وا  زا  هچب  نآ  هحفص 453 ] درک [ . ادیپ  ار  نآ  داد و  شناشن  وا  دیـسرپ  وا  زا  دید  ار  ياهچب  درک  مگ  ّجح  هار  رد  ار  دوخ 
یهاوخ هچ  ره  تفگ  وا  موشن  توهـش  وریپ  ات  مشوپیم  هنیمـشپ  مروخیم و  وج  ناـن  تفگ : یـشوپیم ! هچ  يروخیم و  هچ  رفـس  هکنیا  رد 

دـیدنخ و وا  مدرکیم ، لامک  بسک  وت  زا  يدوبن  كدوک  رگا  تفگ : نسح  روآ . تسدـب  لـالح  ز  ار ، نآ  اـّما  شوپب  یناوت  هچنآ  روخب و 
يدعـس تسین . لوبق  وت  ّجح  هک  درگرب  يریذپب ! نم  زا  هک  يراد  گنن  ار  ترخآ  هار  یلو  يریذـپیم  موشیم  تیامنهر  ایند ، يوسب  تفگ :

ماقم ّتیمها  ندنامهف  يارب  هلمج  هکنیا  هدـبع : َهّللا 230  اوُقَّتا  َو  راوید . رب  دنپ  تسا  هتـشون  رو   || شوگ  ردنا  دریگ  هک  دـیاب  درم  دـیوگ :
رد دنک و  ضارعا  نآ  زا  یهاگ  هک  دـنکیمن  راتفر  نآ  اب  يزابب  درخب ، ار  يزیچ  هک  یـسک  اریز  یتشآ  قالط و  رارکت  یتشز  تسا و  نز 

دیدنـسپن ار  نآ  رگا  دراد  هـک  یعاـتم  ره  دـشورفیم و  دـش  شدنـسپان  تـشاد و  دـیرخ  رز  زینک و  رگا  زین  درادرب و  دورب  زاـب  دزادـنیب  هار 
وا زا  ندـش  ریـس  اـی  ینارگن و  نیرتـکچوک  اـب  هک  دیاهدرمـش  رتتسپ  مه  تـالماعم  رگید  زا  ار  جاودزا  يهـطبار  نز و  امـش  دـشورفیم و 

تسا و هدومن  دـیدهت  ار  مدرم  نایب  هکنیا  اب  هک  تسا  هلمج  هکنیا  رد  تغالب  لامک  و  دـینکیم . یتشآ  دـیدرگیمرب و  زاب  دـیهدیم  شقالط 
ياـههلمج زا  تسا  دوصقمب  رتاـسر  رتغیلب و  هلمج  هکنیا  هدـبع : ٌمِیلَع 230  ٍءیَـش  ِّلُِکب   19-1- نآرق . - تسا هدـش  يراتفر  نینچ  زا  عناـم 

یـضتقم عقوم  رد  زاب  دـهاوخب و  ار  نآ  فالخ  لد  رد  هک  دـنکب  يراـک  رهاـظت ، اـب  فیلکت  ماـجنا  يارب  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  قباـس 
تین يافصب  طوبرم  راک  یتسود ، هک  تسا  هدش  يروآدای  تهج  هکنیا  زا  دنکب . یعرـش  يهلیح  حالطـصاب  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  دوصقم 

دوشیم بوخ  شراک  دشاب  بوخ  شتین  هک  ره  هک  تسا  هکنیا  تسا  هاگآ  امـش  ّتین  نطاب و  زا  دنادیم و  ار  زیچ  همه  دنوادخ  نوچ  تسا 
رتشیب شراک  رد  شتریـصب  یئانیب و  دهد و  صیخـشت  ار  نآ  زا  يرود  هار  دریگب و  دنپ  شدـب  راک  زا  هک  ناسنا  يارب  تسا  قیفوت  هکنیا  و 

ظوفحم دـیاب  عامتجا  رد  نز  قوقح  هک  تسا  اهنز  اب  راتفر  روتـسد  هیآ  لّوا  ياههلمج  - 1 ام : نخس  هحفص 454 ]  ] 24-1- نآرق . - دوش
زارتـحا اـهنآ  اـب  جاودزا  زا  دـننادیم و  راتفردـب  رـسکبس و  ار  صاخـشا  روجنیا  مدرم  نوچ  تسا  دوـخ  رب  متـس  نآ  زا  فـّلخت  زین  دـنامب و 
دنکیم یئامنهار  ار  مدرم  رخآ  ات  َّنُهوُکِـسُمت » ـال   » يهلمج زا  - 2 دید . دهاوخ  رگید  ملاع  رد  ار  شیراتفردب  يازـس  هک  هوالعب  دـننکیم 
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رارق دوخ  يهچیزاب  ار  اهنز  یـسوهلاوب و  يرـسکبس و  اب  هن  دننکب ، يراکب  مادـقا  یعامتجا  یناسفن و  نیناوق  نید و  ماکحا  شجنـس  اب  هک 
رکف و رد  دوب و  دهاوخ  دب  ياههجیتن  ردـقچ  یتشآ  قالط و  رارکت  رد  هک  دنـشابن  لفاغ  يرـشب  تاساسحا  فطاوع و  تمعن  زا  دـنهدن و 

يهرطاخ وا  لد  قامعا  رد  دنـشاب  هتـشاد  رتخد  يدنزرف  رگا  صوصخب  دش  دهاوخ  داجیا  اهدرمب  ینیبدـب  ّسح  هشیمه  يارب  نز  يهّیحور 
رادهکل و ار  يرـشب  ّمهم  يهفطاع  ّسح  کی  اهراتفر  هکنیا  هجیتن  رد  دوشیم و  نازیرگ  جاودزا  زا  هشیمه  دـنام و  دـهاوخ  یئوشانز  زا  دـب 

37-18- نآرق . - درک دنهاوخ  رابتعایب 

هیآ 232] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُنِمُؤی مُکنِم  َناک  نَم  ِِهب  ُظَعُوی  َِکلذ  ِفوُرعَملاـِب  مُهَنَیب  اوَضاَرت  اذِإ  َّنُهَجاوزَأ  َنحِکنَی  نَأ  َّنُهُولُـضعَت  ـالَف  َّنُهَلَجَأ  َنغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتقَّلَط  اذِإ  َو 
لضع ردصم  زا  اولضعت » : » تاغل ینعم   304-1- نآرق [ - 232  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ ال  َو  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ُرَهطَأ  َو  مَُکل  یکزَأ  مُِکلذ  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللاـِب 

ءاز و ّمض  اب  وکز  و  لاعف . نزو  رب  رخآ  يهزمه  ءاز و  حتفب  ءاکز  ردصم  زا  یکزَأ » . » نتـشاذگ تّدش  هقیـضم و  رد  نتفرگ و  گنت  ینعمب 
هک تشاد  يرهاوخ  راـسی  نب  لـقعم  يربط : لوزن : تهج  یناوارف . یـشوخ و  یگتـسیاش و  ینعمب  فاـک  هحفـص 455 ]  ] 95-87- نآرق -

تـشز ار  هکنیا  لقعم  درک  جاودزا  دیدجت  ياضاقت  درم  هّدع . نتـشذگ  زا  سپ  داد و  قالط  ار  وا  رهوش  يدـنچ  زا  سپ  دوب . هداد  رهوشب 
زورب دـیتفگ و  قـالط  ار  دوخ  ناـنز  نوچ  232 و  همجرت : دـش . لزان  لمع  هدـیقع و  هکنیا  زا  تعناـمم  يارب  هیآ  تفگ  دـب  واـب  تسناد و 
هکنیا زا  هّتبلا  دـننک . یتشآ  دوخ  نارهوش  اب  هک  دـیریگن  گنت  اهنآ  رب  دوب  ناـشنایم  رد  یمدرم  نیئآـب  ینیبشوخ  رگا  دندیـسر  ناـشرامش 

ادج دوخ  رـسمه  زا  هکنآ  زا   ] تسا رتهزیکاپ  امـش  يارب  شور  هکنیا  دناهدیورگ و  شاداپ  زور  ادـخب و  هک  دـنریگیم  دـنپ  یناسک  روتـسد 
رد  ] دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  هچ  دینک ] اوران  يهشیدنا  لد  رد  دیاش  هکنآ  زا   ] تسا رتکاپ  و  دیزیر ] مه  رب  یگدنز  يهنایـشآ  دیوش و 
اب نز  جاودزا  راـیتخا  هـکنیا  رب  دراد  تلــالد  هـلمج  هـکنیا  يربـط :  231 َّنُهُولُـضعَت - الَف  نیرّـسفم : نخـس  دـیوش ] راتفرگ  هنوگچ  هدـنیآ 

يهلخادم زا  دشیم  عنم  یّلک  روطب  یتسیاب  و  دـنوشن ! اهنز  جاودزا  زا  ریگولج  هک  دوشیم  باطخ  اهنآب  ارچ  هن  رگ  تسا و  وا  نادـنواشیوخ 
اب نز  جاودزا  راـیتخا  هک  دـنامهفیمن  هـلمج  هـکنیا  رخف :  19-1- نآرق . - ناشجاودزا رما  رد  اـهنآ  يدازآـب  دـشیم  مکح  اـهنز و  راـک  رد 

باطخ مه  هلمج  هکنیا  رد  تسا  رهوش  اب  نخـس  يور  هیآ  هکنیا  لّوا  شیپ و  هیآ  دـنچ  زا  هک  مالک  شور  بسانم  هکلب  تسا  وا  ناشیوخ 
ناشیوخ اب  نخـس  يور  مینک  ضرف  رگا  و  دیرادن . تعنامم  ّقح  رهوش  امـش  هّدع  نتـشذگ  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  رهوش  اب 

امـش دـندرک  تروشم  امـش  اب  اهنز  رگا  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  اریز  تسا  اـهنآ  اـب  جاودزا  راـیتخا  هک  دـنامهفیمن  تسه  نز 
هفینح وبا  تسا . لثملا  رهم  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  رخف : ِفوُرعَملِاب 231  مُهَنَیب  اوَضاَرت  اذِإ  هحفـص 456 ] دیوشن [ . عنام  دینکن و  بّصعت 
تسا نکمم  نوچ  دنراد . رهم  رب  ضارتعا  ّقح  اهرادرایتخا  درک  جاودزا  لثملا  رهم  زا  رتمکب  نز  رگا  تسا : هدرک  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا 
هرابود جاودزا  رگا  هک  هکنیا  هب  دراد  راعـشا  ِفوُرعَملِاب »  » يهملک نایبلا : حور   38-1- نآرق . - دسرب نایز  اهنآب  ّتیصخش  رابتعا و  رظن  زا 

يریگولج ّقح  اهرادرایتخا  يارب  اهجاودزا  روط  هکنیا  رد  تسین و  اجنآ  رد  تعنامم  زا  یهن  مکح  دوب  رهم  ای  نأش  رظن  زا  بساـنم  ریغ  اـب 
دنریذپب و ار  اهدنپ  هک  تسا  لماک  یتقو  نامیا  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  هدبع :  231 ُنِمُؤی - َناک  نَم  ِِهب  ُظَعُوی   37-22- نآرق . - دوب دهاوخ 
ار اهنآ  فیلاکت  ماکحا و  رودـص  يهلابند  نوچ  و  دـنرادن . نامیا  دـننکیمن  لمع  نآب  دـنریذپیمن و  دـنپ  هک  یئاهنآ  دـنیامن و  لمع  نآب 
ات دوش  ءاقلا  مدرمب  تحیـصن  دنپ و  تروصب  دـیاب  یعامتجا  نیناوق  تالماعم و  رد  نید  ماکحا  هک  دـنامهفیم  تسا  هدرک  یفّرعم  هظعوم 

مدرم يارب  ار  بلاـطم  صوصخم  ياـهترابع  یلاوتم و  ياـههلمج  اـب  دنـسیونیم و  باـتک  اـهقف  هک  روطنآ  هن  دوش  زکرمتم  اـهلد  رد  رتشیب 
هدید ار  رگیدـکی  هک  ار  وا  رتراوازـس  رتکیدزن و  ار  امـش  هکنیا  تسا : هتـشون  فشک   231 یکزَأ - مُِکلذ   33-1- نآرق . - دننکیم هتشابنا 

ینامیشپب و دشیدنایم  مارح  نز  زا  درم  هکنآ  زا  دوب  رتکاپ  اهلد  و  هدومزآان . هتخانشان و  هدیدان و  هک  ون  يوش  زا  هدیشچ  ینامیشپ  دنشاب و 
هکنیا اب  امش  تقفاوم  هک  دناهدرک  هدافتسا  ینعم  هکنیا  ریظن  مه  نارگید  -1-14 و  نآرق . - ینامیشپ هب  دشیدنایم  مارح  رهوش  زا  لدب  نز 
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ینعی يربط :  231 خلا - ُمَلعَی  ُهّللا  َو  هحفـص 457 ] تفع [ . ینمادکاپ و  تهج  زا  تسا  رتکاپ  یگداوناخ و  رظن  زا  تسا  رتهتـسیاش  جاودزا 
. - دینادیمن امـش  یلو  يراگزاس ، يهشیدنا  دنراد و  ّتبحم  رگیدکی  اب  لد  رد  دنتـسه و  قالط  زا  نامیـشپ  درم  نز و  هکنیا  دنادیم : ادخ 
طقف نآ  طرش  دوش و  هتخیمآ  هنالهاج  تابّـصعت  اب  دیابن  تسا  يرـشب  تالیامت  زئارغ و  ساسا  یئوشانز  لمع  - 1 ام : نخس   20-1- نآرق

َّنُهُولُضعَت الَف   » يهلمج - 2 دـشابن . نایم  رد  رظنءوس  یتسرپيوه و  هک  موسرم  تارّرقم  تیاـعر  اـب  رگیدـکیب  تسا  درم  نز و  یگتـسبلد 
هک دینکن  بّصعت  دیئاین و  نایم  رد  امش  دوب  یگتسبلد  ینیبشوخ و  رهوش  نز و  نایم  رگا  هک  دشاب  نز  ناشیوخ  اب  نخـس  يور  دیاش  خلا »

تهج هکنیا  زا  دیاش  تسا  هدش  رارکت  یعجر  قالط  مکح  هکنیا  تایآ 229 و 230 و 231  رد  نوچ  - 3 دیریگب . ولج  هرابود  یئوشانز  زا 
مّوس  257-237- نآرق . - دـناهتفگ لوزن  نأش  رد  هک  تسا  اـهنز  رازآ  زا  يریگولج  يارب  مّود  تسا . یناـگمه  روتـسد  لّوا  هک  تسا  هدوب 

. رهوش اب  یتشآ  رد  نز  شنزرس  بّصعت و  زا  تسا  نز  راک  سک و  يریگولج  يارب 

هیآ 233] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌسفَن ُفَّلَُکت  ِفوُرعَملِاب ال  َّنُُهتَوسِک  َو  َّنُُهقزِر  َُهل  ِدُولوَملا  یَلَع  َو  َۀَعاضَّرلا  َِّمُتی  نَأ  َدارَأ  نَِمل  ِنیَِلماک  ِنَیلوَح  َّنُهَدالوَأ  َنعِـضُری  ُتاِدلاولا  َو 
َحانُج الَف  ٍرُواشَت  َو  امُهنِم  ٍضاَرت  نَع  ًالاِصف  ادارَأ  نِإَف  َِکلذ  ُلثِم  ِثِراولا  یَلَع  َو  ِهِدـَلَِوب  َُهل  ٌدُولوَم  َو ال  اهِدـَلَِوب  ٌةَدـِلاو  َّراَُـضت  ـال  اهَعـسُو  ّـالِإ 
ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِفوُرعَملِاب  ُمتیَتآ  ام  ُمتمَّلَس  اذِإ  مُکیَلَع  َحانُج  الَف  مُکَدالوَأ  اوُعِضرَتسَت  نَأ  ُمتدَرَأ  نِإ  َو  امِهیَلَع 

ریـش َۀَعاضَّرلا »  » لاس ود  ِنَیلوَح » . » نداد ریـش  هچب  ینعمب  عاضرا  ردصم  زا  َنعِـضُری » : » تاغل ینعم  هحفص 458 ]  ] 572-1- نآرق [ - 233]
تسا ردصم  ءار  يالاب  يادص  اب  دیآ و  تسدب  جنریب  هچنآ  هدافتسا و  دروم  زیچ  ره  يزور و  ینعمب  ءار  ریز  يادص  اب  قزر » . » یگراوخ

دوخ نادنزرف  دنناوتیم  ناردام   233 همجرت :  98-85- نآرق -76-65- نآرق -24-13- نآرق . - سابل هماـج و  ةوسک » . » نداد يزور  ینعمب 
يروتـسد وا  ناوت  زا  شیب  سک  رب  دهدب و  یمدرم  نیئآب  ار  وا  كاشوپ  كاروخ و  دیاب  درم  دـنهاوخب و  رگا  دـنهد  ریـش  مامت  لاس  ود  ار 

هک تسا  اور  ردپ  رب  هن  و  دنامب ] دازون  يراتـسرپ  زا  وا  دـنک و  راذـگاو  ردـپب  هک   ] دـناسر نایز  شدـنزرفب  ردام  دـیابن  یلو  دوشیمن ، هداد 
هک تسا  ردپ  ثراو  رب  و  دنیب ] نایز  دنزرف  دناتن و  يراتـسرپ  ردام  نوچ  وا  دهد و  هناگیبب  دریگب و  ردام  زا  هک   ] دناسر نایز  دوخ  دـنزرفب 
رب یکاب  دننک  ادج  ریـش  زا  ار  دوخ  دنزرف  لاس  ود  زا  رتمک  دنهاوخ  یـضارت  روش و  اب  ردام  ردپ و  رگا  و  دنک . دازون  یـسراو  ردپ  دـننامب 
ادخ ینامرفان  زا  و  دیزادرپب . یمدرم  نیئآب  ار  هیاد  دزم  رگا  دشاب ، اور  امش  رب  دیریگب  هیاد  دوخ  نادنزرف  يارب  دیهاوخب  رگا  و  تسین . اهنآ 

یئاهردام دوصقم  دناهتفگ : نیرّسفم  زا  ياهّدع   232 ُتاِدلاولا - َو  نیرّسفم : نخس  دینک . امـش  هچنآ  دنیب  وا  هّتبلا  هک  دینادب  دینک و  يرود 
هکنیا زا  دوصقم  دناهتفگ : مه  یـضعب  دنتـسه و  اهردام  يهّیلک  روظنم  دناهتفگ : رگید  ياهّدع  دناهدش و  ادج  رهوش  زا  قالطب  هک  دنتـسه 

ود ات  نداد  ریشب  همادا  ّقح  اهنآ ، نایم  رظن  فالتخا  تروص  رد  هک  دنزرف  نداد  ریش  تّدم  رد  رهوش  نز و  نایم  تسا  فالتخا  عفر  مکح 
زا ار  هچب  دننک و  مک  نداد  ریش  تّدم  زا  دنناوتیم  رگیدکی  ياضر  اب  هک  تسا  هدش  مالعا  دعب  يهلمج  رد  تهج  نیمهب  تسا و  یقاب  لاس 

تسا فّظوم  ردپ  دهدب و  ریش  ار  دوخ  دنزرف  تسین  بجاو  ردام  رب  هک  دوشیم  هدافتسا  هلمج  هکنیا  زا  رخف :  14-1- نآرق . - دنرادزاب ریش 
هک دناهدرک  هدافتـسا  ِنیَِلماک » ِنَیلوَح   » يهملک ود  زا  هحفـص 459 ] مه [  دهدب و  دزم  ردامب  ای  دریگب  هیاد  وا  دادـن  ریـش  یناّجم  ردام  رگا 

عفاـن و عمجم :  232 َّراَُضت - ـال   39-17- نآرق . - دوشیم هداد  یگراوخ  ریـش  لاس  ود  تّدـم  رد  هک  تسا  يریـشب  طوبرم  عاـضر  ماـکحا 
توافت ینعم  يهجیتن  رد  دناهدرک و  تئارق  ولج  يادص  هّمـض و  اب  یئاسک  یّکم و  دناهدناوخ و  ار  يالاب  يادص  هحتف و  اب  یفوک  یماش و 

لمع زا  يراددوخب  شرهوشب  هچب  ردام  دـناسرن  ناـیز  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  تسا : هدـش  لـقن  ع ]  ] قداـص رقاـب و  ماـما  زا  دـنکیمن و 
ندش روراب  سرت  زا  یـسنج  لمع  زا  يراددوخب  دـناسرن  نایز  نزب  ردـپ  زین  و  شدـنزرف ، لاح  تیاعر  يارب  ندـش  روراب  سرت  زا  یـسنج 

هک وا  نداد  ریش  ترجا  زا  دوشن  رّرضتم  دنزرف  يهطساوب  ردام  ینعی  تسا : نایبلا  عمجم  رد  زین  و  شراوخریش . دنزرف  لاح  تیاعر  هطساوب 
ردـپ زین  دـهدب و  ریـش  ار  شدـنزرف  دریگب و  ار  شدوخ  دزم  دراد  ّقح  وا  هکلب  دـهدن  ردامب  ار  ترجا  شدـنزرف و  يارب  دریگب  هیاد  ردـپ ،
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رادـید زا  يرود  رتشیب و  جرخ  اب  دـهدب و  يرگیدـب  دـنزرف  دوش  راچان  هک  دـنزرف  نداد  ریـش  زا  ردام  يراددوخ  يهطـساوب  دوشن  رّرـضتم 
هکنیا بجومب  يواطنط :  11-1- نآرق . - دهدب ریـش  ار  دنزرف  شدوخ  هک  دنک  یـضار  ار  ردام  دناوتیم  ات  هکلب  دوشب  ررـض  لّمحتم  دنزرف 

مدرم تلود و  دسرن و  ررـض  ناشدنزرفب  ات  دنزومایب  ار  يرادهچب  تشادهب و  تامّدـقم  جاودزا  زا  لبق  تسا  مزال  اهرتخد  اهنز و  رب  هلمج 
: يربط  232 ِثِراولا - یَلَع  َو  دنتـسه . نآرق  مکحب  موکحم  دنناکدوک و  ناج  ظفحب  فّظوم  نوچ  دـننک  کموک  ملع  هکنیا  نتخومآب  مه 

كاشوپ كاروخ و  تسا  فظوم  وا  دوخ  لثم  صخش  ثراو  دنزرف و  هک : تسا  هکنیا  یناعم  نیرتهب  دناهدرک و  فالتخا  ثراو  ینعم  رد 
. ردام ردـپ و  رب  هک  لفط  راک  رد  تسا  ناـمه  مّیق  رب  تسا : هتـشون  فشک   19-1- نآرق . - ار شراک  دزم  اـی  دـهدب و  شاهچب  يارب  ار  نز 
: دیوگیم دنهاوخ ، مّیق  ناطلـس  زا  ای  دـننک  ارف  یمّیق  ای  دـننک  یمّیق  تیب  لها  هثرو و  هکنآ  رهب  زا  مّیق  ياجب  هحفـص 460 ] درب [  مان  ثراو 

يو زا  تقفش  دنکن و  متس  لفط  رب  دریگ  هیاد  دنکن و  ییأر  دب  هزیتس و  لفط  ردام  اب  مّیق  هکنیا  تسا  هدرمب  لفط  ردپ  هک  تسا  نانچ  رگا 
دنرادزاب ریش  زا  ار  هچب  دنناوتیم ، لاس  ود  زا  رتمک  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  رخف :  232 ٍرُواشَت - َو  ٍضاَرت ...  نَع  درادن . غیرد 

لفط تّحصب  ّرضم  لمع  هکنیا  هک  دننک  تروشم  بّرجم  هدومزآ و  صخش  اب  هوالعب  دنـشاب و  یـضار  ود  ره  ردام  ردپ و  هک  یتروص  رد 
ار دوخ  دنزرف  دناوتن  ای  دـهاوخن  ردام  هک  یتروص  رد  ینعی  رخف :  232 اوُعِضرَتسَت - نَأ  ُمتدَرَأ  نِإ  َو   28-17- نآرق -12-1- نآرق . - دشابن

هدرک تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  ّیبلح  ناهرب : ریـسفت   35-1- نآرق . - دراد مّدقت  ّقح  ردام  هن  رگ  دراپـسب و  هیادب  دناوتیم  ردپ  دـهدب  ریش 
هلمج هکنیا  رد  هک  اهَِدلَِوب » ٌةَِدلاو  َّراَُضت  ال  : » تسا هدومرف  نوچ  دهدب  ریش  ار  وا  هک  رگید  نز  زا  دوخ  دنزرفب  تسا  رتراوازـس  ردام  تسا :

زا یفاص :  187-154- نآرق . - دوخ دـنزرف  نداد  ریـش  زا  وا  ندـش  ریگولج  يهطـساوب  شرداـم  هچبب و  ندـناسر  ناـیز  زا  تسا  هدـش  عنم 
رب ریش  هک  دزیرب  بآ  دشاب و  ضیرم  شمشچ  دشاب و  ندوک  هک  دیراپـسن  ینزب  ار  دوخ  يریـش  دنزرف  تسا : هدش  تیاور  ادخ ص  لوسر 
زا وا  ياوق  دشر  دنکیم و  ّومن  ریـشب  هچب  هک  دینک  تبظاوم  هیاد  باختنا  رد  دومرف : دناهدرک : لقن  ع ]  ] یلع زا  مه  و  دنک . تیارـس  دنزرف 

-1- نآرق : - هلمج هکنیا  لثم  دیدرک  میلست  دیهدب  دیتساوخ  ار  هچنآ  نوچ  ینعی  فاّشک :  232 ِفوُرعَملِاب - ُمتیَتآ  ام  ُمتمَّلَس  اذِإ  تسا . ریش 
هیادـب ار  زیچ  نیرتهب  هک  دـشاب  نآ  فورعم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  زامنب ، دـیتسیاب  دـیتساوخ  هاگ  ره  ینعی  ِةـالَّصلا » َیلِإ  ُمتُمق  اذِإ   » 41

لام فورعم  زا  دوصقم  دـناهتفگ  نایبلا : حور  هحفص 461 ]  ] 32-1- نآرق . - دنک یگدیـسر  رتهب  ار  كدوک  ات  دشاب  شوخلد  هک  دیهدب 
هیاد ریـش  ار  راوخریـش  يوـخ  ینعی  عاـبّطلا » ّریغی  عاـضّرلا  . » تسا ثیدـح  رد  و  تسا . رتدـنمدوس  لـفط  يوـخ  جازمب و  هک  تـسا  لـالح 

ناتـسپ زا  ینیوج  یلاعملا  وبا  ماما  شدنزرف  دید  دـش  دراو  هناخب  يزور  ینیوج  دّـمحم  وبا  خیـش  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  دـنک . نوگرگد 
یگزاـتب هک  يریـش  هکنآ  اـت  دـیلام  ار  شمکـش  دومن و  شناـهد  رد  تشگنا  درک و  هنوراو  تشادرب و  ار  وا  مدـنامه  دروـخیم . ریـش  ینز 

وبا ماما  دوش ، دساف  شیوخ  دروخب و  شردام  ریغ  ریـش  زا  هک  تسا  رتهب  نم  يارب  دریمب  هچب  هکنیا  رگا  تفگیم : تشگرب و  دوب  هدروخ 
: هدبع تسا . ریـش  نآ  يهدـنامیقاب  يهجیتن  نم  بیع  هکنیا  تفگیم  دـشیم و  نایب  يدـنک  راچد  یهاگ  هرظانم  ظعو و  ماگنه  رد  یلاعملا 

نوخ زا  اریز  دنتسه  قفّتم  هکنیا  رد  ناکشزپ  تسا و  رتبسانم  وا  يارب  تعیبط  ياضتقمب  نوچ  دهدب  ریـش  ردام  ار  هچب  تسا  هدرک  رما  ادخ 
يهچب رمع  دناهتفگ : تهج  نیمه  زا  دوشیم و  ریـشب  لیدبت  تسا  هدرکیم  هدافتـسا  محر  رد  هک  نامه  تدالو  زا  سپ  هتفای و  شیادـیپ  نز 

دیلوت جازم  يوخ و  نامه  اب  اریز  تسین  مزال  ردام  رد  یلو  قالخا  جازم و  تّحص  تسا  طرش  هیاد  رد  دشاب و  راوخریش  بسانم  دیاب  هیاد 
عنام بیبط  ار  ردام  ضارما  یـضعب  رد  یهاگ  هکنآ  اب  تسین  یفانم  هکنیا  و  دـیازفایمن ، وا  قالخاب  يزیچ  ریـش  سپ  تسا  هدـش  نیوکت  و 
هیاد ریش  یلو  دراد  هچب  دوجو  رد  تابسانم  زا  جراخ  ّصاخ و  ریثأت  ریـش  ضارما  یـضعب  رد  هکنآ  يارب  دوخ  دنزرف  نداد  ریـش  زا  دوشیم 

بجوم غـالا  ریـش  هک  تسا  هدـش  هبرجت  تسا و  ّرثؤم  هچب  رد  وا  ياـبیز  تشز و  ره  زا  سپ  دوشیم  وا  ناوختـسا  تشوـگ و  وـمن  بجوـم 
هچب رد  هیاد  يادص  هک  تسا  هدش  هبرجت  زاب  دنکیم و  دیلوت  هچب  رد  ار  دوخ  يوخ  یناویح  ره  ریـش  روطنیمه  دوشیم و  هچب  لد  یتخس 

یفشاک نیسح  نایبلا : حور   232 َهّللا - اوُقَّتا  َو  دنکیم . تیارس  هیاد  زا  تبـسن  نیمهب  اهیوخ  رگید  سپ  دوشیم . وا  هیبش  تسا و  هدش  ّرثؤم 
وت  || ربب  تسین  هک  يرهاـظ  يهماـج  هحفـص 462 ] یباـی [  نوـنج  تمهت  رتدوز   || یئآ  نورب  هرب  هـنهرب  رگ   19-1- نآرق . - تسا هتفگ 
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ود رد  يوش  ات   || راد  يوقت  سابل  رد  نتشیوخ  عزف  لوه و  ماقم  رد  ینک  هچ   || عرو  سابلیب  هک  نک  نآ  رکف  رشب  نایم  يوش  تحیضف 
تیاعر اب  تسا : هدش  شرافـس  دـندوب  ربخ  یب  رادهچب  نز  اب  راتفر  دـنزرف و  شرورپ  طئارـش  زا  هک  مدرم  نآب  - 180 ام : رادروخرب . نوک 

زا رتمک  رد  یلو  دـشابن  لاس  ود  زا  شیب  دوشب و  ریـش  رد  تبظاوم  دوشن و  یهاتوک  دازون  يراتـسرپ  مزاول  زا  رگیدـکیب  درم  نز و  قوقح 
يهیلک فیاظو و  هکنیا  دیامنب 2 - ار  دنزرف  تیاعر  دنکیم  هدافتـسا  وا  لام  زا  هکنآ  تشادن  ردپ  وا  رگا  تسا و  ردام  ردـپ و  رایتخاب  نآ 

حور رد  ویکــستنم  - 3 دوـشیمن . یفیلکت  یــسکب  تردــق  زا  شیب  و  تـسا ، صاخــشا  یئاـناوت  ناـکما و  دودــح  رد  ناـسنا  فیلاــکت 
تسا و ردامب  هتـسباو  تسا  هدوبن  جاودزا  رگا  تسا و  ردپب  هتـسباو  تسا  هدش  دـّلوتم  جاودزا  اب  هک  يدـنزرف  لقع  مکحب  « 180 :» نیناوقلا

جاودزا اب  هک  يدـنزرف  لقع  مکحب  . تسا رداـمب  هتـسباو  لـفط  تسا  جـیار  زینک  شورف  دـیرخ و  لوصا  هک  یئاـهروشک  رد  تهج  نیمهب 
دـیرخ و لوصا  هک  یئاهروشک  رد  تهج  نیمهب  تسا و  رداـمب  هتـسباو  تسا  هدوبن  جاودزا  رگا  تسا و  ردـپب  هتـسباو  تسا  هدـش  دـّلوتم 

هدوب دنمـشناد  درم  هکنیا  رظن  رد  یلقع  بجوم  هچ  تسین  موـلعم   540-538- یقرواپ . - تسا ردامب  هتـسباو  لفط  تسا  جیار  زینک  شورف 
رد هک  تسا  هدرک  جاتنتسا  عورـشمان  قیرط  زا  ای  زینک و  زا  دنزرفب  تبـسن  مدرم  راتفر  زا  دیاش  تسا و  هتـسناد  ردپ  لام  ار  دنزرف  هک  تسا 

موـکحم ار  ود  ره  دـنزرف  ّبـح  يهزیرغ  هـکنیا  اـب  تـسا  هتـسناد  یموـمع  یّلک  مـکح  ار  نآ  تـسا و  نآ  فـالخ  رب  تروـص  هـکنیا  ریغ 
هکنیا بوخ  رخآ  ات  َّراَُضت » ال  : » يهلمج تسین و  رگید  زیچ  هزیرغ  نیمه  زا  ریغ  مه  یگتسباو  دنکیم و  دوخ  دنزرفب  ّتبحم  یتسرپرسب و 

ردپ نوچ  عورـشمان  رد  تسا و  اهنآ  يود  ره  اب  زین  مه  وا  یتسرپرـس  تسا  اهنآ  يود  رهب  يهتـسباو  دـنزرف  نوچ  هک  دـنامهفیم  ار  ینعم 
تسا و مورحم  تسا  هدـش  نّیعم  هدازلالح  يارب  هک  یقوقح  زا  هدازانز  ماـکحا  رد  یلو  تسا  رداـمب  هتـسباو  رهاـظ  رد  هّتبلا  تسین  مولعم 

هدرک لقن  یـسابع  نومأم  زا  ار  رعـش  هکنیا  دـنک و  هدافتـسا  ار  ویکـستنم  رظن  تسا  هتـساوخ  هل ] دولوم  : ] يهملک زا  فاّشک  رد  يرـشخمز 
ینعم ود  رخف  ماما  نکیل   61-59- تمرف »- ءانبا ءابآلل  تاعدوتسم و   || هیعوا  ساّنلا  تاهّما  اّمناف  هحفص 463 ]  ] 472-459- نآرق : - تسا

رد دوشیم و  هدرمـش  ردپ  هک  تسا  یـسک  نآب  هتـسباو  دـنزرف  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  لّوا  تسا  هدرک  هدافتـسا  هل  دولوم  تاملک  هکنیا  زا 
ینعی رجحلا » رهاعلل  شارفلل و  دلولا  : » تسا هدش  لقن  ربمغیپ  زا  نوچ  تسا  وا  زا  هک  دـشابن  نیقی  هچرگا  تسا  هدـش  دـّلوتم  وا  باوختخر 
گنس شبیـصن  تسوا  زا  هچب  هک  دنکب  يراکهزب  ياعّدا  یـسک  رگا  تسا و  هدش  ّدلوتم  وا  باوختخر  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  لام  دنزرف 

زا تسه و  زین  وت  لام  تسین  ردام  اهنت  لام  دـنزرف  هک  دوش  کـیرحت  ردـپ  تاـساسحا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  مّود - دـننزب  واـب  هک  تسا 
. نکمم یهاتوک  وا  شرورپ 

ات 235] تایآ 234  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َّنِهِسُفنَأ ِیف  َنلَعَف  امِیف  مُکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنغََلب  اذِإَف  ًارـشَع  َو  ٍرُهـشَأ  َۀََعبرَأ  َّنِهِـسُفنَِأب  َنصَّبَرَتَی  ًاجاوزَأ  َنوُرَذَی  َو  مُکنِم  َنوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
مُکَّنَأ ُهّللا  َِملَع  مُکِـسُفنَأ  ِیف  ُمتنَنکَأ  َوأ  ِءاـسِّنلا  ِۀَـبطِخ  نِم  ِِهب  ُمتـضَّرَع  اـمِیف  مُکیَلَع  َحاـنُج  ـال  َو  [ 234  ] ٌرِیبَـخ َنُولَمعَت  اـِمب  ُهّللا  َو  ِفوُرعَملاـِب 
ُمَلعَی َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ُهَلَجَأ  ُباتِکلا  َُغلبَی  یّتَح  ِحاکِّنلا  َةَدقُع  اُومِزعَت  َو ال  ًافوُرعَم  ًالوَق  اُولوُقَت  نَأ  ّالِإ  ارِـس  َّنُهوُدِعاُوت  نِکل ال  َو  َّنُهَنوُرُکذَـتَس 

ینعمب یّفوت  ردصم  زا  َنوَّفَوَُتی » : » تاغل ینعم  هحفص 464 ]  ] 668-1- نآرق [ - 235  ] ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ُهوُرَذحاَف  مُکِسُفنَأ  ِیف  ام 
اب ندیمهف  یبلطم  نخـس  نمـض  رد  ینعی  ضیرعت  ردصم  زا  ُمتـضَّرَع » . » ندرک اهر  ندرک و  كرت  ینعمب  رذو  ردصم  زا  َنوُرَذَـی » . » ندرم

-130-118- نآرق -72-60- نآرق -28-13- نآرق . - جاودزاب توعد  يراگتساوخ و  ءاخ  رسک  اب  ِۀَبطِخ » . » تسا هدشن  نآب  حیرـصت  هکنآ 
يراکب میمصت  لد  رد  ینعمب  مزع  ردصم  زا  اُومِزعَت »  » ندرک ناهنپ  يزیچ  رد  ندیـشوپ و  ینعمب  نک  ردصم  زا  ُمتنَنکَأ »  » 230-221- نآرق

ره تیافک  يهزادـنا  ندرک ، مکاح  زا  يربنامرف  رب  نامیپ  ماکحتـسا  يراوتـسا و  زیچ ، ره  هرگ  َةَدـقُع » . » راک رد  ندرک  شـشوک  نتفرگ و 
هام راهچ  اهنآ  دیاب  دنراذگیم  ياجب  ینارسمه  دنوریم و  هک  یناسک   234 همجرت :  166-157- نآرق -80-69- نآرق -13-1- نآرق . - زیچ

نیئآب هچنآ  هک  دیرادن  يروتسد  اهنآ  راک  رد  ناشیا ] نارادرایتخا   ] امـش دیـسر  نایاپب  ناشنارود  هکنیا  نوچ  دننامب و  رهوشیب  زور  هد  و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


[ ناگناگیب امـش  راگزور  نآب   ] رگا و  دوب . هاـگآ  دـینک  هچنآـب  ادـخ  و  دـنور ] رهوش  یپ  زا  دـنیارایب و  ار  دوخ  و   ] دـننکب دـنهاوخب  یمدرم 
نامیپ نکیل  دیـشابیم  نانآ  دایب  امـش  دنادیم  ادـخ  هک  دـیاهدرکن  هانگ  دیـشیدنا  لد  رد  ار  نآ  ای  دـینک و  اهنآ  اب  يرـسمه  شهاوخ  هیانکب 

رسب يرهوشیب  راگزور  نآ  ات  دینکن  راوتـسا  یئوشانز  نامیپ  235 و  دیئوگب . نخـس  نانآ  اب  نامدرم  نیئآب  هک  رگم  دـیدنبن  نانآ  اب  ناهنب 
نخـس رابدرب . تسا و  هدنزرمآ  وا  هک  دینادب  دـینک و  زیهرپ  وا  ینامرفان  سپ ز  تسا  رادربخ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  زا  ادـخ  دـینادب : دـیآ و 

- َنصَّبَرَتَی  13-1- نآرق . - دـناهدناوخ ای  ّمض  اب  نارگید  ای و  حـتفب  نّوفوتی »  » تسا هدـش  لـقن  ع ]  ] ّیلع زا  عمجم :  233 َنوَّفَوَُتی - نیرّسفم :
دنشوپن و هیاریپ  نیگنر و  يهماج   13-1- نآرق . - دنراذگب اهتنیز  ار و  ترورض  رگم  دنیاین  نوریب  تّدع  نآ  رد  تسا : هتشون  فشک   233

موسرم برع  رد  يربط :  233 ًارشَع - َو  ٍرُهـشَأ  َۀََعبرَأ  هحفـص 465 ] دننکن [ . مشچ  رد  همرـس  دننکن و  باضخ  دـنرادن و  راکب  شوخ  يوب 
هاتوک نخاـن  يوم و  درکیم و  نتب  ساـبل  نیرتدـب  تسـشنیم و  دوخ  يهناـخ  ياـهاج  نیرتدـب  رد  لاـس  کـی  تّدـم  هدرم  رهوش  نز  دوب 

تخادنایم دوخ  ولجب  یلکشپ  ای  یلکشپ و  ای  تخادنایم  وا  رب  یگنس  درذگب  شولج  زا  یگـس  دوب  رظتنم  دشیم  مامت  لاس  نوچ  درکیمن .
ما زا  دـش و  دـهاوخن  راتفرگ  نینچ  هرابود  هک  دوب  لؤافت  يارب  ای  تسنادـیم و  دوخ  يهتـشذگ  جـنر  زا  یـصالخ  بجوم  ار  لمع  هکنیا  و 

همروس تفرگ  هزاجا  ربمغیپ ص  زا  دوب  هدـش  ادـیپ  يرامیب  شمـشچ  رد  دوب و  هدرم  شرهوش  ینز   28-1- نآرق : - دناهدرک تیاور  هبیبح 
گسب لکشپ  دعب  دینیشنیم و  هناخ  رد  لاس  کی  تّدم  امـش  دومرف : ربمغیپ ص  دنک ! مشچ  رد  وراد  يارب  دوب  اهنآ  شیارآ  يهلیـسو  هک 

: دناهتفگ تسا : هتـشون  دینامب . رهوشیب  هناخ و  رد  زور  هد  هام و  راهچ  ّطقف  تسین  زیاج  هکنیا  يرهوشیب و  نارود  ماجنا  يارب  دیزادنایم 
زور هد  سپ  دـیآ  تکرح  رد  هام  راهچب  دوب  رتخد  نوچ  دـیآ و  تکرح  رد  دوش و  يو  رد  حور  هاـم  هس  زا  دـعب  دـشاب  رـسپ  دـنزرف  نوچ 
نوچ دشاب  بش  هد  دوصقم  تسا  نکمم  ًارـشَع »  » يهملک زا  رخف :  209-207- یقرواپ «. - 182» ار راهظتسا  دنتفرگ  رـس  رب  تّدع  رد  رگید 

دـش مامت  بش  هد  هام و  راهچ  نوچ  دناهتفگ : اهقف  زا  ياهّدع  دننکیم و  ظّفلت  رّکذم  ار  ددع  ّثنؤم  رد  ّثنؤم و  ار  ددع  رّکذم  دودـعم  رد 
ارـشع يهملک  سپ  تسا  زور  هنابـش  هد  تّدم  دوصقم  نوچ  یلو  دوشیم  هدـیمهف  بش  هد  ارـشع  يهملک  زا  هچرگا  اریز  دراد  جاودزا  ّقح 

-18-26 ال نآرق . - زور هنابـش  هد  تّدم  يهوالعب  هام  راهچ  دوشیم : نینچ  ینعم  و  دشاب . ةّدم  يهملک  هک  ّثنؤم  دودـعم  يارب  تسا  ددـع 
. تسا هحفص 466 ]  ] 25-1- نآرق  - هدرک لقن  رگید  ياهّدع  زا  و  دینکن ، نّیعم  تسیاشان  لمعب  داعیم  ینعی  يربط :  234 ارِس - َّنُهوُدِعاُوت 
نم و داعیم  ای  منکیم  جاودزا  وت  اب  دیئوگن  اراکشآ  ینعی  تسا : لقن  قداص ع  ترـضح  زا  عمجم : دیراذگن . جاودزا  رب  رارق  لوق و  ینعی 
. تسا هدش  بجاو  نآرق  رد  هچنآ  دـناهتفگ : ياهّدـع  و  تسا : نآرق  باتک  زا  دوصقم  عمجم :  235 ُهَلَجَأ - ُباتِکلا  َُغلبَی  لزنم . نـالف  رد  وت 

نامه ام : نخس   28-1- نآرق . - تسا هدش  دّهعت  هتـشون و  هچنآ  ینعی  تسا  هدـش  هتـشون  بوتکم و  باتک  ینعم  دـناهتفگ : رگید  ياهّدـع 
تسا لقن  همجرت و 

ات 237] تایآ 236  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ًاعاـتَم ُهُرَدَـق  ِِرتـقُملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَـق  ِعِـسوُملا  یَلَع  َّنُهوـُعِّتَم  َو  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  اوُـضِرفَت  َوأ  َّنُهوُّسَمَت  َمل  اـم  َءاـسِّنلا  ُمـُتقَّلَط  نِإ  مُـکیَلَع  َحاـنُج  ـال 
َوأ َنوُفعَی  نَأ  ّالِإ  ُمتضَرَف  ام  ُفِصنَف  ًۀَضیِرَف  َّنَُهل  ُمتضَرَف  دَق  َو  َّنُهوُّسَمَت  نَأ  ِلبَق  نِم  َّنُهوُُمتقَّلَط  نِإ  َو  [ 236  ] َنِینِسحُملا یَلَع  اقَح  ِفوُرعَملِاب 

ینعم  539-1- نآرق [ - 237  ] ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  َهّللا  َّنِإ  مُکَنَیب  َلضَفلا  اُوَسنَت  َو ال  يوقَّتِلل  ُبَرقَأ  اوُفعَت  نَأ  َو  ِحاکِّنلا  ُةَدقُع  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  اَوُفعَی 
هرهب ینعمب  عیتمت  هحفص 467 ]  ] 81-65- نآرق -29-13- نآرق  - ردصم زا  َّنُهوُعِّتَم » . » ندیلام ندوسپ و  ینعمب  ّسم  زا  َّنُهوُّسَمَت » : » تاغل

-42-30- نآرق . - شاعم رد  يهقیـضم  یتسدـگنت و  ینعمب  راتقا  زا  ِِرتقُملا »  » یلام شیاشگ  یئاـناوت و  ینعمب  عسو  زا  ِعِسوُملا » . » ندـناسر
ار وا  یئوشاـنز  لـمع  زا  شیپ  درکن و  نّیعم  رهم  تفرگ و  هفینح  ینب  يهلیبق  زا  ینز  راـصنا  زا  يدرم  فشک : لوزن : تهج   95-84- نآرق

یکاب  236 دوخ ] رـسمه  زا  درم  یئادج  يارب  رگید  روتـسد  : ] همجرت دـشاب . ترـس  هالک  هچرگا  هدـب  يزیچ  واب  دومرف : ربمغیپ  داد . قالط 
ياهرهب اراد  رادان و  دوخ  یئاناوت  يهزادـناب  نکیل  دـیاهدرکن  نّیعم  مه  رهم  دـیاهدرکن و  یئوشانز  لمع  ناـنآ  اـب  هک  ناـنز  قـالطب  تسین 
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یـسنج لمع  زا  شیپ  رگا  نکیل   237 راکوکین . مدرم  يهفیظو  راوتـسا و  هتـسیاش و  تسا  يراتفر  هک  دـیناسرب  ناشیاب  مدرم  دنـسپ  شورب 
یئوشانز رایتخا  هک  سکنآ  ای  درذگب و  دوخ  نز  هک  رگم  دیهدب  نانآب  ار  نآ  زا  یمین  دـیاهدرک  نّیعم  رهم  هکنیا  اب  دـیتفگ  قالط  ار  نانآ 

ادخ هک  دینکن  شومارف  دیتشاد  رگیدکی  اب  هک  تشذگ  يراگزاس و  نآ  زا  دوب و  رتکیدزن  يراکزیهرپب  دـینک ، تشذـگ  رگا  تسا و  وا  اب 
236 َّنُهوُّسَمَت - مـَل   10-1- نآرق . - تـسین مزـال  امـش  رب  رهم  نـتخادرپ  ینعی  رخف :  236 َحانُج - ال  نیرّـسفم : نخـس  دوب . انیب  امـش  راـکب 

یسنج لمع  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  یکی  تئارق  ود  ره  ینعم  تسا و  یئاسک  هزمح و  تئارق  فلا  ات و  ّمض  اب  ّنهوّسامت » : » عمجم
 - 236 ُهُرَدَق - ِعِسوُملا  یَلَع   19-1- نآرق . - تسا قالط  يهزاجا  يارب  هیآ  زاغآ  تسا و  رهم  دعب  يهلمج  رد  ۀـضیرف »  » زا دوصقم  تسا و 

تـسا راذگتمدخ  مالغ و  دوشیم  هداد  عقوم  هکنیا  رد  هک  یلام  رتدنمجرا  تسا  هتفگ  سابع  نبإ  يربط :  236 هحفص 468 ]  ] 27-1- نآرق
-145- نآرق . - دناهدناوخ حتف  اب  رثکا  و  تسا . هدش  تئارق  لاد  نوکـس  اب  هلمج  ود  ره  رد  ُهُرَدَـق »  » يهملک عمجم : تسا  هماج  شرتمک  و 
وا دیـشخب ، واـب  مرد  رازه  داد و  قـالط  دوب  هدرکن  تاـقالم  وا  اـب  دوب و  هدـشن  نّیعم  رهم  هک  ار  ینز  ع ]  ] ّیلع نب  نسح  حوتفلا : وـبا   156
زا رخف :  236 َنِینِـسحُملا - یَلَع  اقَح  درادـن . یـشزرا  هیامرـس  هکنیا  تسود  زا  یئادـج  ربارب  رد  ینعی  قرافم » بیبح  نم  لیلق  عاتم   » تفگ

: تسا نیاـب  هراـشا  يارب  نینـسحم  يهملکب  صاـصتخا  هقّلطم و  نزب  يزیچ  نداد  ناـسحا و  بوـجو  ینعم  دوـشیم  هدافتـسا  ّقـح  يهـملک 
نآ هار ، دـشاب  راکوکین  نسحم و  دـهاوخب  هکیـسک  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دوشیم . دـنمهرهب  ام  ياههتفگ  هکنیا  زا  راکوکین  صخش 

نینمؤم مسر  هار و  روتـسد  نیاـب  لـمع  هک  تسا  نآ  ینعم  سپ  تسا  نمؤم  نسحم  صخـش  نوچ  دـنک و  راـتفر  هنوـگ  هکنیا  هب  هک  تسا 
ردـپ تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  هلمج : هکنیا  زا  دوصقم  رد  دـناهدرک  فـالتخا  يربط :  237 ِحاکِّنلا - ُةَدقُع  ِهِدَِـیب  يِذَّلا   27-1- نآرق . - تسا
رهوش دوصقم   37-1- نآرق : - دـناهدرک لقن  ع ]  ] ّیلع زا  تسا و  وا  اب  مه  جاودزا  راـیتخا  تسا  وا  یتسرپرـس  تحت  رد  اـت  هک  تسا  رتخد 

نَأ َو   21-1- نآرق . - تسا يرصب  نسح  تئارق  واو  نوکـسب  وفعی » : » عمجم  237 يِذَّلا - اَوُفعَی  َوأ  تسا . وا  اـب  جاودزا  راـیتخا  نوچ  تسا 
! تسا وا  نیمرکالا  هحفص 469 ]  ] 15-1- نآرق  - مرکا دزاونن و  هک  نوچ  هتفگ : تقیرط  ناریپ  زا  یکی  تسا : هتـشون  فشک   237 اوُفعَت -

هکنیا زا  مه  و  تسا .! وا  نامرف  زا  ندرک  وفع  نآرق  رد  هگیاج  نیدنچ  دـنکن و  وفع  هک  نوچ  تسا ! وا  نیمحاّرلا  محرا  دزاونن و  هک  نوچ 
- نآرق : - تفگ هک  اجنآ  تسب  يوقت  رد  تشهب  تسب و  وفع  رد  يوقت  يوقَّتِلل » ُبَرقَأ  اوُفعَت  نَأ  َو  : » تفگ دروآ  رخآ  رد  هکنآ  تسا  باب 

نَأ َو  : » تفگ هک  تسا  نآ  تیادـب  تسا  یتیاهن  تسا و  یتیادـب  ار  يوقت  دـنتفگ : قیقحت  لها  َنیِقَّتُمِلل » َکِّبَر  َدـنِع  ُةَرِخـآلا  َو   » 247-210
هگنآ یـسانش  ردارب ، رب ، دوخ  ّقح  هک  تسا  نآ  تیادـب  مُکَنَیب » َلضَفلا  اُوَسنَت - ـال  َو  : » تفگ هک  تسا  نآ  تیاـهن  و  يوقَّتِلل » ُبَرقَأ  اوُفعَت 
لـضف دوخ  رب  ار  وا  یـسانش و  دوخ  رب  يو  ّقح  هک  تسا  نآ  تیاهن  نادباع و  شور  تسا و  مالـسا  لزنم  هکنیا  يراذـگ . رد  ینک و  وفع 
دیحوت ماقم  هکن   244-206- نآرق -173-136- نآرق -45-1- نآرق . - یهاوخرذـع يو  زا  وت  ینیب  يو  زا  مرج  ءافج  هک  دـنچ  ره  یهن و 

- يوقَّتِلل ُبَرقَأ  « 183 «» رذتعن مکیتأنف و  نوبنذتف  مکدوعن  مکانیتآ  انـضرم  اذا  : » دناهتفگ ینعم  هکنیا  رد  ناقیّدـص و  لاحلا  فصو  تسا و 
237 يوقَّتِلل - ُبَرقَأ  . تسا نارگید  قوقحب  زواـجت  زا  يراددوخ  بجوـم  هّتبلا  دوـخ  قـح  زا  تشذـگ  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  رخف :  237
- نآرق -137-135- یقرواپ . - تسا نارگید  قوقحب  زواجت  زا  يراددوخ  بجوم  هّتبلا  دوخ  قح  زا  تشذگ  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  رخف :

جاودزا داهنشیپ  تشاد  هناخ  رد  يرتخد  وا  تفر  صاّقو  یبا  نب  دعـس  يهناخب  معطم  نب  ریبج  يربط :  237 َلضَفلا - اُوَسنَت  َو ال   157-138
ار نز  تفر  نوریب  دعـس  يهناخ  زا  ریبج  نوچ   23-1- نآرق . - دنداد ماجنا  ار  يرـسمه  دقع  اجنامه  رد  تفریذپ و  ریبج  درک . ار  شرتخد 

داهنـشیپ دعـس  هک  لّوا  داد : باوج  دوب ! راـک  هچ  هکنیا  دندیـسرپ  وا  زا  داتـسرف . وا  يارب  ماـمت  دوب  هدرک  نّیعم  هک  ار  يرهم  داد و  قـالط 
وا رهم  مامت  یتسیاب  ناسحا  لضف و  ياضتقمب  دوب  يرـسمه  نامیپ  نوچ  و  وا . ناسحا  ّدر  دوب  بدا  فالخ  هک  نوچ  متفریذپ  درک  جاودزا 
نز ای  دهدب و  ار  رهم  مامت  درم  هک  تسا  هکنیا  رتهب  تسا : نینچ  هحفـص 470 ] هلمج [  ینعم  تسا  هدرک  تیاور  دهاجم  زا  زین  مهدب و  ار 

تـسا نکمم  هدبع : دوخ . ّقح  زا  تشذگ  رگیدکیب و  یکین  زا  دینکن  تلفغ  دـناهتفگ : روط  هکنیا  رگید  نیرّـسفم  درذـگب و  دوخ  ّقح  زا 
ار یگداوناـخ  یتسود  قـالط  هکنیا  يهطـساوب  هک  تسا  هکنیا  ینعم  سپ  دـشاب  نز  درم و  يهداوناـخ  ود  ناـیم  یتسود  لـضف  زا  دوصقم 
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اِمب تسا  هدومرف  تئارق  فلا  اب  اوسانت » ال  : » تسا هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  عمجم : دـیوشن . نمـشد  رگیدـکی  اـب  دـینکن و  شومارف 
ندیدب رصحنم  هک  تادوجوم  يهمه  تقیقح  ندوب  فوشکم  ینعی  دنوادخ  یئانیب  تریـصب و  یلازغ : زا  نایبلا  حور   237 ٌریَِصب - َنُولَمعَت 

زا ناسنا  يهرهب  تسا و  نشور  فوشکم و  دنوادخ  ملع  هاگـشیپ  رد  تادوجوم  شیادـیپ  لوصا  قیاقح و  هکلب  تسین  اهنآ  رهاظ  تروص 
هکنانچ دوجوم  ره  ندید  زا  تسا  وا  تربع  دنپ و  رظن و  ّتقد  تسا  هداد  واب  هک  یئانیب  يورین  تسا و  هدنکفا  واب  هک  دـنوادخ  وترپ  هکنیا 

رد دشاب  تکاس  نوچ  درگنب و  دنپ  تربع و  مشچ  اب  زیچ  رهب  هکنآ  دومرف  يراد ! غارس  تدوخ  دننام  یسک  دندیسرپ : حیـسم  ترـضح  زا 
- نآرق . - دنیبیم ار  وا  تسا و  دنوادخ  روضح  رد  هشیمه  هک  دـنادب  دوب و  ادـخ  دای  رکذ و  دـیوگب  هچنآ  دـشاب و  صقاون  عفر  يهشیدـنا 

دنب زا  تسا  درم  نز و  يدازآ  هار  هکنیا  هّتبلا  تسا و  هدوبن  یّـسامت  وا  اـب  هک  تسا  ینز  قـالط  رد  يدازآ  روتـسد  - 1 ام : نخس   121-97
هکنانچ تسا  يدنسپان  لمع  قالط  دشاب  نیب  رد  یئوشانز  طباور  هک  دروم  هکنیا  ریغ  رد  یلو  تسا . هتشادن  یلمع  رثا  هک  یظفل  يرـسمه 

تاررقم اب  مدرم  ارچ  ینعی  کتعجار » کتقّلط  مهدـحا  لوقیف  هّللا  دودـحب  نوبعلی  ماوقا  لاـب  اـم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا 
دناهدرک لقن  مه  و  دندرگیمرب ! یئوشانز  رـس  رب  زاب  دنهدیم  قالط  زاب  دنریگیم  نز  دننکیم  يزاب  نز  اب  يرـشب  تاساسحا  يدنوادخ و 
قالخا رد  کش  هک  دیهد  قالط  ار  دوخ  نز  یتقو  ینعی  تاقاّوّذلا » نیقاّوّذلا و ال  ّبحی  هّللا ال  ّناف  ۀـبیر  ّالا  مکئاسن  اوقّلطت  ال  : » دومرف هک 

نداد شزرا  - 2 دنربیم . رسب  یـسک  اب  يزور  ره  هحفـص 471 ] هک [  ار  تسرپاوه  مدرم  درادن  تسود  دـنوادخ  هن  رگ  دیـشاب و  هتـشاد  وا 
اهنآ نایم  رد  لمع  طرش و  رگید  نامیپ ، زج  هچرگا  دنرادنپهن و  تالماعم  رگید  دننام  ار  نآ  هک  تسا  یئوشانز  نامیپ  هب  مه  نز و  ماقمب 
درم دیاب  هک  تسا  هدش  هداد  ّتیمها  یئوشانز  دقعب  مه  زاب  - 3 دنناسرب . هرهب  واب  ناکما  ردقب  دنشابن و  لفاغ  نزب  ناسحا  زا  مه  زاب  دشابن 
رگا تسا و  قوقح  زا  تشذـگ  ناسحا و  رد  يراگزیهرپ  يوقت و  هک  دنـشاب  هّجوتم  دـیاب  درم  نز و  زا  کی  ره  یلو  دـهدب  ار  رهم  فصن 

. دوب دنهاوخ  راگزیهرپ  يوقت و  اب  دنک  رظن  فرص  مه  دوخ  ّقح  فصن  زا  نز  ای  دهدب و  ار  رهم  مامت  درم 

ات 239] تایآ 238  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َمل ام  مُکَمَّلَع  امَک  َهّللا  اوُرُکذاَف  ُمتنِمَأ  اذِإَف  ًانابکُر  َوأ  ًالاجِرَف  ُمتفِخ  نِإَـف  [ 238  ] َنِیِتناق ِهِّلل  اُومُوق  َو  یطـسُولا  ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 
، نداتـسیا زامنب  تونق  ردـصم  زا  َنِیِتناق » . » لدـتعم هنایم و  طـسوا  ّثنؤم  یطـسُولا » : » تاـغل ینعم   213-1- نآرق [ - 239  ] َنوُمَلعَت اوـُنوُکَت 

ینعمب بکار  عمج  نابکر »  » 65-53- نآرق -23-13- نآرق . - هدایپ ینعمب  لجار  عمج  لاجر » . » تداـبع رد  ینتورف  مـالک ، زا  يراددوخ 
رب تعامجب  روضح  اوه  یمرگ  يهطساوب  دناوخیم و  رهظ  زامن  ربمغیپ ص  تاقوا  رایـسب  تفگ : تباث  نب  دیز  يربط : لوزن : تهج  هراوس .

دنوشیمن رضاح  تعامجب  هک  یئاهنآ  يهناخ  دیاب  دومرف : ترـضح  نآ  دندوب  فص  ود  ای  کی  ربمغیپ  اب  زامن  رد  طقف  دوب و  تخـس  مدرم 
هاگـشیپب ینتورف  اب  نینایم و  زاـمن  دیـشاب و  اـهزامن  بظاوم   238 همجرت : هحفـص 472 ] دـش [ . لزاـن  هیآ  هـکنیا  نآ  زا  سپ  مـنزب . شتآ 

ادخ دایب  دیدش  هدوسآ  نوچ  و  دـیراذگ ] زامن   ] هدایپ ای  هراوس  دیدیـسرت  نمـشد  رگا ز  239 و  دیراذگ ] زامن  و   ] دیزیخ ياپب  يدـنوادخ 
: نیرّـسفم نخـس  دیتسنادن . زامن  دیدوب و  ربخیب  نآ  زا  شیپ  نیز  دیناوخیم و  هشیمه  تسا و  هتخومآ  امـشب  ادـخ  هک  هنوگ  نامهب  دیـشاب 

نوچ درک  شرافس  دنـسیونب و  نآرق  شیارب  داد  روتـسد  ربمغیپ  يهجوز  هصفح  و  تسا . رهظ  زامن  دوصقم  يربط :  238 یطسُولا - ِةالَّصلا 
ةالـص یطـسولا و  ةولّـصلا  و  : » سیونب روط  هکنیا  تفگ : درک  تعجارم  واب  هدنـسیون  هک  عقوم  هکنیا  رد  دنهد ، ربخ  ار  وا  دنـسرب  هیآ  نیاب 

دناهتفگ رگید  ياهّدـع  دـناهدرکیم و  تئارق  رـصعلا » ةالـص  و   » روطنیمه هک  تسا  هدرک  لقن  دـهاجم  سابع و  نبإ  زا  يربط  زاب  و  رـصعلا »
ترضح نآ  دندیسرن  رصع  زامنب  هک  دندرک  لوغشم  ار  ناناملسم  ربمغیپ و  بارعا  زور  کی  قدنخ  گنج  رد  تسا و  رـصع  زامن  دوصقم 

برغم زامن  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  دنک . شتآ  رپ  ار  ناشروگ  ادخ  دنتـشاد  زاب  تسا  رـصع  زامن  هک  یطـسو  زامن  زا  ار  ام  اهنیا  دومرف :
: دـناهتفگ ياهّدـع  تسا : هدرک  لـقن  يربط  مه  و  دوشیمن . مک  رفـس  رد  تسا و  یتعکر  راـهچ  یتـعکر و  ود  زاـمن  طـسو  ّدـح  هک  تسا 

عوکر زا  لبق  دوب و  تعامج  ماما  دناوخ و  حبص  زامن  هرصب  دجسم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاکح  سابع  نبإ  زا  و  تسا . حبص  زامن  دوصقم 
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. - هیآ رخآ  ات  ِتاوَلَّصلا » یَلَع  اوُِظفاح  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  هک  یطـسو  زاـمن  تسا  هکنیا  تفگ : هاـگنآ  دـناوخ  تسد  ياـعد  تونق و 
میئوگب میرادـن  ینیقی  لیلد  نوچ  تسا  نکمم  دـشاب و  هناـگجنپ  ياـهزامن  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  1049-1019- نآرق -18-1- نآرق

زامن دوصقم  عمجم : دوشیمن . مک  رفس  رد  هک  تسا  حبـص  برغم و  نایم  نوچ  تسا  ءاشع  زامن  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسین و  نّیعم 
هک يزامن  لّوا  نوچ  تسا . هکنیا  رب  هعیـش  نیرّـسفم  يهدـیقع  تسا و  هدـش  تیاور  ینعم  نیمه  ع ]  ] قداـص رقاـب و  ماـما  زا  و  تسا . رهظ 

فـشک تسا . هدوب  رهظ  زامن  داد  رارق  هبعک  ار  هلبق  دنادرگ و  يور  سدـقملا  تیب  زا  هک  هحفـص 473 ] يزامن [  لّوا  دناوخ و  ربمغیپ ص 
زامن هکنیا  رب  تشهب  نآ  موش  تشهب  رد  ای  موش  زاـمن  رد  هکنآ  ناـیم  دـننک  ّریخم  ارم  رگا  تفگ : هّللا  همحر  یلبـش  رکب  وبا  تسا : هتـشون 

ناج و هاگاشامت  نیو  تسا  لگ  بآ و  هاگتهزن  نآ  تمعن . یلو  زا  زاـمن  هکنیا  تسا  تمعن  زاـن و  دـنچ  رگا  تشهب  نآ  هک  منکن  راـیتخا 
ناناج نآ  ناتسب  رد  مارخب  یکی  ار  اشامت  ناناج . ناتسب  رد  تسا  ناحیر  حور و  نیو  ناوضر  يهضور  رد  تسا  نایرب  غرم  نآ  تسا . لد 

رد یـسک  هگ  ره  دوب ، شیوخ  رـصع  يهناگی  يدـنتفگ  هایـس  یلع  وب  ار  وا  دوب  يدرم  ناناج  نآ  ناشفا  ناج  شیوخ  ياپ  ریز  رد  نیبب  ||  
ثیدح یـسک  اب  ای  منیب  ار  یـسک  يو  هار  نادرم  زا  هک  تسا  نآ  نم  مشچ  یئانـشور  مرادـن  یلغـش  غراف  ما  يدرم  یتفگ  یتفر  يو  شیپ 
تمدـخ ماقم  رد  صخـش ، هک : تسا  نآ  تظفاحم  میوجیم  رحـس  داب  زا  نم  وت  يوب   || میوگیم  وت  ثیدـح  بش  همه  لد  اب  منکیم : يو 

رد یکی  دوب . ياجب  تفـص  يور  زا  نطاب  مایق  مه  دوب  مامت  تروص  يور  زا  يرهاـظ  ماـیق  مه  اـت  تمرح ، ماـقم  رد  ار  لد  دراد و  تسار 
شوهیب دوب و  هداتفیب  هک  دوب  هتفگن  مامت  نخـس  هکنیا  زونه  دیتسیاب . تسار  همه  تفگ : دـنک  تسار  فص  ات  تساوخ  درکیم  یماما  زامن 

نآ و  يداتـسیا ! تسار  نم  يارب  زگره  دـنتفگ : نمب  هک  مدینـش  لد  رد  تفگ : لاح ! نآ  رد  ار  وت  دیـسر  هچ  هک  ار : وا  دـنتفگ  سپ  هدـش 
راب دیوگیم : هک  یتسنانچ  یلوم  ترضحب  يو  یگتـسکش  هدنب و  راقتفا  رارطـضاب و  تسا  تراشا  ریبکت  لاح  رد  زامن  رد  نتـشادرب  تسد 

هن مناوتیمن ، ندروخ  منادـیم و  ای  منادـیمن  وراد  مراد و  درد  متنحم  يایرد  رد  هدـش  قرغ  متیـصعم  هاچ  رد  هداتفا  متکلمم  بیرغ  ایادـخ 
روخ رد  رگ  نک  منامرد  ناوخب و  ماوت  روجهم   || نک  مناملـسم  تسود  يا  مرفاک  رگ  میآ : رتارف  هکنآ  يهرهز  هن  موش  دیمون  هکنآ  يور 

یطـسو يهملک  زا  دـشاب و  لمع  لصا  تالـص  زا  دوصقم  تسا  نکمم  هدـبع : نک  منابرق  وت  يوک  رـسب  يراـب   || منیب  تیور  هک  مین  نآ 
لماک هجوت  بلق و  روضح  اب  هک  زاـمن  عاونا  نیرتهب  رب  دـینک  تموادـم  دوشب : نینچ  ینعم  دـشاب و  رترب  لـضفا و  هحفص 474 ] دوصقم [ 

رد ام  تسا  تیاور  دوعسم  نبإ  مقرا و  نب  دیز  زا  و  دیـشاب ، تعاطا  لامک  اب  زامن  لاح  رد  ینعی  تسا : تیاور  يربط :  238 َنِیِتناق - تسا .
ات میدادیم  باوج  درکیم  مالس  یسک  رگا  میدینشیم و  باوج  میدرکیم و  راهظا  رگیدکیب  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  میتفگیم و  نخـس  زامن 

باوج زا  متـشادن  یعنام  دومرف  درک  مامت  زامن  ربمغیپ  نوچ  دش  راوشد  نم  رب  دادن و  باوج  یـسک  مدرک  مالـس  مدـش و  دراو  نم  يزور 
تسا و اعد  دوصقم  دـناهتفگ : ياهّدـع  هک  تسا  لقن  زین  و  میئوگن . نخـس  میـشاب و  شمارآ  اـب  زاـمن  رد  دـش  رما  اـمب  هکنیا  زج  وت  مـالس 

سپ دناوخ و  تونق  عوکر  زا  شیپ  تعامج و  اب  دناوخ  حبص  زامن  هرصب  رد  سابع  نبإ  هک  دناهدرک  لالدتسا  ادخ و  يوسب  لیم  تبغر و 
تیاور ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  عمجم : رخآ » ات  ِهِّلل  اُومُوق   » يهلمجب تسا  هدش  رما  نآرق  رد  هک  یطـسو  زامن  تسا  نیمه  تفگ : زامن  زا 

- ُمتفِخ نِإَف   779-763- نآرق -10-1- نآرق . - دـیناوخب اعد  زامن  رد  هداتـسیا  مایق و  تلاح  اـب  دـنامهفیم : نینچ  هلمج  هکنیا  تسا : هدـش 
رد حبـص  ات  دوب  یبش  هک  ریرهلا  ۀلیل  ع ]  ] ّیلع ترـضح  دـناوخ و  زامن  هراشا  اب  بازحا  گنج  رد  ربمغیپ  تسا : هدـش  تیاور  عمجم :  239

تسا نکمم  ام : نخـس   14-1- نآرق . - داد ماجنا  ریبکت  اب  طقف  ار  زاـمن  دـناهدرک : تیاور  دـناوخ و  هراـشا  اـب  زاـمن  دـندیگنجیم  نیّفص 
نینایم طّسوتم و  ّدـح  هک  يزامن  نآ  بظاوم  ینعی  یطـسولا » یه  یّتلا  ةولّـصلا  و   » دوشیم لیلحت  تروص  نیاب  یطـسُولا » ِةالَّصلا  : » میئوگب
بلطم هکنیا  يهجیتن  دـعب  يهلمج  رد  تسا و  هدـش  نیعم  تادابع  رگید  زا  شیب  نآ  رد  یعامتجا  یناسفن و  فئاظو  هک  تسا  تادابع  رد 

هحفص 475]  ] 51-31- نآرق . - دیناوخب ار  وا  دیتسیاب و  اپب  ادخ  يارب  ّمهم  تدابع  هکنیا  رد  هک  تسا  هدرک  دزشوگ  ار 

ات 242] تایآ 240  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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ِیف َنلَعَف  اـم  ِیف  مُکیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  َنجَرَخ  نِإَـف  ٍجارخِإ  َریَغ  ِلوَحلا  َیلِإ  ًاـعاتَم  مِهِجاوزَأـِل  ًۀَّیِـصَو  ًاـجاوزَأ  َنوُرَذَـی  َو  مُکنِم  َنوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
مُکَّلََعل ِِهتایآ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  [ 241  ] َنیِقَّتُملا یَلَع  اقَح  ِفوُرعَملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُمِلل  َو  [ 240  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ٍفوُرعَم  نِم  َّنِهِسُفنَأ 

-12- نآرق . - مامت لاـس  کـی  ِلوَحلا » . » ندیـسر ارف  گرم  ینعمب  یفوت  ردـصم  زا  َنوَّفَوَُتی » : » تغل ینعم   394-1- نآرق [ - 242  ] َنُولِقعَت
کی ات  دننک : شرافـس  دوخ  نارـسمه  يارب  دـیاب  دـنراد  هناخ  رد  نز  دـسریم و  ارف  گرم  هک  ار  یناسک   240 همجرت :  78-68- نآرق -27
رگا و  دسر ] نایاپب  لاس  ات   ] دننکن ناشنوریب  دناهتسشن  هک  هناخ  نآ  زا  دنوش و  دنمهرهب  اهنآ ] لام  زا  ندیـشوپ  ندروخ و  هناخ و  زا   ] لاس

راک تسا و  رترب  ادـخ  هچ  دنتـشاد  یمدرم  نیئآب  يراـتفر  ناـنآ  رگا  تسین  ناتـسرپرس  امـش  رب  یهاـنگ  دـنتفر  نوریب  دوخ  ناـیم  هکنیا  رد 
راوتـسا ناراـگزیهرپ  ار  روتـسد  هکنیا  یمدرم و  نیئآـب  تـسا  رهوـش  لاوـما  زا  هرهب  ّقـح  هـتفگ  قـالط  ياـهنز  يارب  241 و  دنک . هتـسیاش 

: نیرّـسفم نخـس  دیبایرد .] ار  نآ  و   ] دیجنـسب دیاش  ات  دنکیم  رادومن  دـنوادخ  ار  دوخ  یئاتکی  ياههناشن  هنوگ  هکنیا  هب  242 و  دنرادیم .
ۀّیـصو ینعی  دـشاب  ادـتبم  هک  تسا  هدـش  تئارق  عوفرم  ۀّیـصو »  » يهملک عـمجم : هحفـص 476 ]  ] 23-1- نآرق : - 240 مِهِجاوزَِأل - ًۀَّیِـصَو 

نب میکح  دشاب . ناشنارسمه  يارب  هک  ار  یتیصو  دننکیم  ّتیصو  ینعی  دشاب  لوعفم  هک  دناهدناوخ  بوصنم  و  حوتفلا : وبا  تسا . بجاو 
نایم ار  وا  لاوما  ربمغیپ ص  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  درم  درک و  ترجه  هنیدمب  دوخ  يهیامرس  دنزرف و  نز و  ردپ و  اب  فئاط  مدرم  زا  ثرح 
نیمه نز  يهّدع  و  لاس . کی  تّدم  ات  وا  لاوما  زا  جراخم  رگید  لزنم و  رد  ینکـس  ّقح  زج  دادن  يزیچ  شنزب  دومرف و  میـسقت  شناثراو 
تّدم دش و  نّیعم  ثرا  نز  يارب  جراخم  ینکس و  ّقح  ياجب  نآ  زا  سپ  دش . لزان  تافو  يهّدع  ثاریم و  يهیآ  ات  مالـسا  يادتبا  رد  دوب 

یبا راّمع و  نب  ۀـیواعم  ناهرب : تسا . خوسنم  هیآ  هکنیا  املع  قاّفتاب  عمجم : دـش . خـسن  هیآ  هکنیا  دـش و  رّرقم  زور  هد  هام و  راـهچب  هدـع 
- ٌعاتَم ِتاقَّلَطُمِلل  َو  تافو . يهّدع  ثاریم و  تایآب  تسا  هدش  خسن  دومرف : مدیسرپ  ار  هیآ  هکنیا  ینعم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دناهتفگ : ریـصب 

لام زا  ياهرهب  عاتم  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  هداد و  قالط  نز  يارب  جراخم  موزل  رد  دناهدرک  فالتخا  ّتنـس  لها  ياهقف  عمجم :  241
َیلِإ ًاـعاتَم   » لـثم تسا  جراـخم  عاـتم »  » يهملک زا  دوـصقم  تسا : هتفگ  یئاـّبج  یلع  وـبا  داد و  يزیچ  هداد  قـالط  نزب  یتسیاـب  هک  تـسا 
اهنآ يارب  هلابق  هک  هقّلطم  ياهنز  زا  هتسد  نآ  قباس و  تیآب  تسا  هّجوتم  هیآ  هکنیا  دنیوگیم : هعیش  ياهقف  نکل  و  ولج . تیآ  رد  ِلوَحلا »

- نآرق -26-1- نآرق . - تسا ّقح  هکنیا  ياجب  ناشرهم  نارگید  و  دـنراد ، ّقح  تسا  هدـشن  ماجنا  مه  یئوشانز  لـمع  تسا و  هدـشن  نّیعم 
راـکوکین مهاوخب  رگا  تفگ : يدرم  نینـسحملا » یلع  اـقح   » دـش هتفگ  قباـس  تیآ  رد  نوچ  يربط :  241 َنـیِقَّتُملا - یَلَع  اقَح   320-295

تسا یناملـسم  ره  يهفیظو  مکح  هکنیا  دنامهفب  ات  دش  لزان  هیآ  هکنیا  داد . مهاوخن  هن  رگ  داد و  مهاوخ  يزیچ  هداد  قالط  ياهنزب  مشاب 
هک مالـسلا  هیلع  ّیلع  زا  دننک  تیاور  تسا : هتـشون  فشک   242 َنُولِقعَت - مُکَّلََعل  هحفص 477 ]  ] 27-1- نآرق . - داد قـالط  ار  شنز  هک 

عمج ار  وا  لـقع  ود  ره  هکنیا  هک  تسا  نآـب  يو  يرادـنید  رد  هدـنب  لاـمک  عومـسم و  عوبطم و   24-1- نآرق : - تسا برـض  ود  رب  لقع 
: تفگ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  هک  تسا  نآ  نآ  ددرگ و  هّجوتم  نآب  عرـش  باطخ  دوش و  فّلکم  نآب  هدنب  هک  یعوبطم  لّوا  دنوش :
رد مدرم  ّتیلوئـسم  هرهب و  نوچ  مدیرفاین . يزیچ  رتیمارگ  وت  زا  مدوخ  لالج  تّزعب و  تفگ : لقعب  تادوجوم ، شنیرفآ  زا  سپ  دـنوادخ  »

رظن رد  ار  دوـخ  هزور  زاـمنب و  مدرم  هک  هاـگنآ  ّیلع  يا   ] تفگ یفطـصم  هـک  تـسا  نآ  یعومـسم  لـقع  رگید  تـسا .» اـهنآ  لـقع  ربارب 
و یشاب ] مرتحم  قولخم  قلاخ و  دزن  ترخآ  ایند و  رد  ات  نک  کیدزن  ادخب  ار  دوخ  لقع ، يهلیسوب  وت  دنرامشیم  ادخ  دزن  بّرقم  رگیدکی 

ربمغیپ راتفگ  و  َنُولِقعَت » مُکَّلََعل  َنُولِقعَت ...  الَف  َأ  : » هتفگ اهیاج  هک  تسا  نآ  نآ  ددرگزاب و  صالخا  يوقت و  نامیاب و  لمع  هکنیا  تقیقح 
رگ تسا و  لماک  شدرخ  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  هک  ره  هک  دومرف  میـسقت  ءزج  هسب  ار  لقع  دـنوادخ  دومرف : هک  اجنآ  تسا  لقع  نیاب  هراشا 

- نآرق . - یئاناوت نیرخآ  ات  ادخ  نامرف  رما و  رب  یئابیکش  نداد 3 - ماجنا  ار  وا  نامرف  یبوخب  ادخب 2 - تفرعم  نسح  - 1 تسا . درخیب  هن 
نآب حـیبق و  نسح و  نایم  دـننک  قرف  نآب  هک  دـشاب  يرورـض  مولع  عومجم  لـقع ، تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   790-766- نآرق -761-741

دیزادنا و راکب  نآ  رد  ار  دوخ  درخ  سپ  دیمهفب  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هکنیا  اب  ینعی  نایبلا : حور  بیاغ . رب  دهاشب  لالدتـسا  دـشاب  نکمم 
دـشاب ياهرهب  دوصقم  شیپ  تیآ  يهنیرقب  دـیاش  ٌعاتَم » ِتاـقَّلَطُمِلل  َو   » تیآ 241 - 1 ام : نخـس  دـیئامن . لمع  نآب  دـیریگب و  هجیتن  نآ  زا 
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تـسا هدـش  هتفگ  قالط  هنوگ  دـنچ  زا  سپ  هک  هیآ  رهاظ  تسا و  جراخم  لاس  کی  هدرم  رهوش  يارب  هک  هنوگنامه  هداد  قالط  نز  يارب 
-24- نآرق . - دـسرب نزب  یلام  ياهرهب و  تسا  مزال  دـشاب  هک  روج  رهب  قالط  هکلب  نز  يارب  تسا  درم  تادّـهعت  رهم و  زا  ریغ  عاتم  هکنیا 
رد َنُوِلق » هحفص 478 ]  ] 98-84- نآرق  - مُکَّلََعل  » تیآ 242 - 2 دش . ینعم  نیاب  ّنئمطم  ناوتیمن  تسا  ءاهقف  رظن  فالخ  رب  نوچ  یلو   52

-2 دب . زا  تسا  بوخ  صیخشت  يهلیـسو  هک  ناسنا  يزیرغ  يورین  - 184 دناهتشون : فلتخم  یناعم  لقع  يارب  میدق  يهفـسلف  « 184» بتک
هک دناهدرمـش  یبتارم  نآ  يارب  يرظن و  لـقع  یلمع و  لـقعب  دـناهدرک  میـسقت  دـننکیم و  وگتفگ  ناـسنا  يهقطاـن  سفن  ثحب  رد  هچنآ 
ملع حالطـصا  رد  لقع  - 3 تسا . دافتـسملاب  رخآ  يهبترم  لـعفلاب و  نآ  زا  سپ  ۀـکلملاب و  دـعب  تسا و  یلویهلاـب  لـقع  نآ  لّوا  يهبترم 

دروم لقع  هدیدنـسپ 4 - تاداع  هلداع و  تاکلم  هلـضاف و  قـالخا  لیـصحت  يارب  دنـسپ  ياـهراک  تبظاوم  رب  يورین  ینعی  تسا  قـالخا 
ار اهنآ  میدق  يامکح  دنمانیم و  یّلک  لقع  ارنآ  دشاب و  ةّدـم  هّدام و  زا  دّرجم  دوجوم  هک  تسا  هعیبطلا  ءاروام  یهلا و  تمکح  رد  وگتفگ 

يهدـیرفآ نیتـسخن  لّوا و  دوجوم  ار  نیلّوا  مهد و  اـت  تسا  مّوس  بجوم  مّود  مّود و  بجوـم  لّوا  هک  دـناهتفگ  رگدـکی  لوـط  رد  ياـتهد 
هک دناهدرک  هتـسد  ودب  ار  اهنآ  امکح  زا  ياهّدع  و  دناهتفگ . نآ  دـننام  لیئربج و  ای  تعیبط  ملاع  يونابدـک  ار  مهد  دناهتـسناد و  دـنوادخ 

نیمه دوصقم  تسا  هدـش  هدرب  ماـن  نید  بتک  نآرق و  رد  هک  هکئـالم  کـلم و  يهملک  دـناهتفگ  رگید و  يهتـسد  ضرع  رد  هتـسد  کـی 
هب دـبع  اـم  لـقعلا  : » دـننکیم فیرعت  روط  هکنیا  لوقنم  ثیدـح  بجوـمب  هک  تسا  ثیدـح  لـها  حالطـصا  رد  لـقع  - 5 دنتـسه . لوقع 

یناعم لقع  يارب  میدـق  يهفـسلف  . تشهبب ندیـسر  دـشاب و  ادـخ  تدابع  يهلیـسو  هک  تسا  نآ  لقع  ینعی  نانجلا » هب  بستکا  نامحّرلا و 
وگتفگ ناـسنا  يهقطاـن  سفن  ثحب  رد  هچنآ  - 2 دـب . زا  تسا  بوخ  صیخـشت  يهلیـسو  هک  ناسنا  يزیرغ  يورین  - 1 دناهتشون : فلتخم 

دعب تسا و  یلویهلاـب  لـقع  نآ  لّوا  يهبترم  هـک  دناهدرمـش  یبـتارم  نآ  يارب  يرظن و  لـقع  یلمع و  لـقعب  دـناهدرک  میـسقت  دـننکیم و 
ياهراک تبظاوم  رب  يورین  ینعی  تسا  قالخا  ملع  حالطـصا  رد  لقع  - 3 تسا . دافتـسملاب  رخآ  يهبترم  لعفلاب و  نآ  زا  سپ  ۀکلملاب و 

هک تسا  هعیبطلا  ءاروام  یهلا و  تمکح  رد  وگتفگ  دروم  لقع  هدیدنسپ 4 - تاداع  هلداع و  تاکلم  هلضاف و  قالخا  لیصحت  يارب  دنسپ 
بجوم لّوا  هک  دناهتفگ  رگدـکی  لوط  رد  ياتهد  ار  اهنآ  میدـق  يامکح  دـنمانیم و  یّلک  لقع  ارنآ  دـشاب و  ةّدـم  هّدام و  زا  دّرجم  دوجوم 

ای تعیبط  ملاع  يونابدک  ار  مهد  دناهتـسناد و  دنوادخ  يهدیرفآ  نیتسخن  لّوا و  دوجوم  ار  نیلّوا  مهد و  ات  تسا  مّوس  بجوم  مّود  مّود و 
يهملک دناهتفگ  رگید و  يهتـسد  ضرع  رد  هتـسد  کی  هک  دناهدرک  هتـسد  ودب  ار  اهنآ  امکح  زا  ياهّدع  و  دناهتفگ . نآ  دـننام  لیئربج و 

هک تسا  ثیدح  لها  حالطصا  رد  لقع  - 5 دنتـسه . لوقع  نیمه  دوصقم  تسا  هدـش  هدرب  مان  نید  بتک  نآرق و  رد  هک  هکئالم  کلم و 
يهلیـسو هک  تسا  نآ  لقع  ینعی  نانجلا » هب  بستکا  نامحّرلا و  هب  دـبع  ام  لـقعلا  : » دـننکیم فیرعت  روط  هکنیا  لوقنم  ثیدـح  بجومب 

دوـخ نوـچ  دـناهدیمان  لـقع  ار  یمدآ  ناور  اـی  هقطاـن  سفن  - 6 27-25- یقرواپ -14-1- نآرق . - تشهبب ندیـسر  دـشاب و  ادـخ  تدابع 
رد دنمانیم  یئزج  لقع  ارنآ  تهج  هکنیا  زا  شدوخ و  دودـح  رد  تسا  تالوقعم  كاردا  بجوم  هّدام و  زا  زاینیب  جراخ و  تسا  يدوجوم 

لامعتـسا دوهـش  ای  فشک  ای  قشع  ياجب  ار  لـقع  يهملک  هک  تسا  ناـفرع  هفـشاکم و  لـها  رظن  رد  - 7 مراـهچ . ینعمب  یّلک  لـقع  ربارب 
هحفص 479]  ] 439-437- یقرواپ : - دیوگیم « 185» يونثم هکنانچ  دننادیم  لطاب  قیاقح  رب  عالّطا  يارب  زا  ار  ثحب  لالدتـسا و  و  دننکیم ،

نایب روط  نیاب  ار  لقع  زا  يهدافتسا  « 187» يونثم زین  -67-69 و  تمرف »- دوب نیکمتیب  تخس  نیبوچ  ياپ   || دوب  نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 
يرگنل  || ناـما  ار  لـقاع  تسا  لـقع  رگنل  رذـح  وا  دـباین  ژک  داـب  هک ز   || رـس  درم  دـمآ  رگنلیب  یتشک   16-14- یقرواپ : - تسا هدرک 

تـسا رتمک  سپ  دوش  بلاغ  را  توهـش  نومزآ  رد  رـشب  هکنیا  کیالم  زا   || نوزف  دش  سپ  دوش  بلاغ  رگا  لقع  نالقاع  زا  نک  هزویرد 
تسا رتبا  ناز  رشب ، هکنیا  مئاهب  زا  ||  

هیآ 243] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َّنِکل َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلـضَف  وُذـَل  َهّللا  َّنِإ  مُهاـیحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتوَملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  مُه  َو  مِهِراـیِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
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ۀحفن رد  يدــنواهن   23-13- نآرق . - رازه ینعمب  فـلا  عـمج  ٌفـوـُلُأ » : » تاــغل ینعم   230-1- نآرق [ - 243  ] َنوُرُکـشَی ـال  ِساـّنلا  َرَثکَأ 
يارب تسا  هدـش  نایب  هیآ  دـنچ  رد  دالوا  تیبرت  یئوشانزب و  عجار  یفئاظو  نوچ  هک  تسا  هکنیا  شیپ  تایآب  هیآ  هکنیا  طابترا  ناـمحّرلا :

دوخ فئاظو  رتشیب  نیقی  اب  مدرم  ات  تسا  تردق  لامک  دیحوت و  يهناشن  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاکح  هیآ  هکنیا  رد  دیحوتب  نامیا  لیمکت 
، گرم ریگاو و ] هحفـص 480 ] يرامیب [   ] سرت زا  هک  یمدرم  نآ  يرادن ز  ربخ  يرگنیمن و  رگم  دّمحم  يا  همجرت 243  دنهد . ماجنا  ار 
و درک . ناشهدنز  سپ  ناز  و  دندرمب ] یگلمج   ] دـیریمب هک  دـمآ  ناشرـس  رب  ّقح  دایرف  دـندرک و  رارف  دـندومن و  اهر  نامناخ  رفن  نارازه 

فشک  243 ََرت - َمل  َأ  نیرّسفم : نخـس  دنوشیم .] راتفرگ  و   ] دنرادن تمعن  ساپ  ناشرتشیب  یلو  تسا  مدرم  همه  رب  هدنـشخب  دنوادخ  هّتبلا 
تیؤرب اّما  تفاین  رد  نایعب  ار  موق  نآ  یفطصم  دشاب . نایع  هک  مشچ  تیؤر  هن  دنیوگ  ملع  ار  نآ  هک  تسا  لد  تیاور  هکنیا  تسا : هتشون 

: دناهدرک لقن  یئاههناسفا  نیرّسفم   243 اوُجَرَخ - َنیِذَّلا   12-1- نآرق . - داد یهاگآ  درک و  ربخ  يوب  هّللا  کنآ  زا  تسنادـب  دـیدب و  لد 
دز دایرف  یکلم  دـندش  عمج  اـجکی  رد  نوچ  دـندرک  رارف  نوعاـط  سرت  زا  قارع و  یقرـش  لامـش  ياهرهـش  زا  طـساو  رد  دـندوب  یمدرم 

-1- نآرق . - دندش هدنز  اهنآ  درک  اعد  دیـسر و  اجنآ  يربمغیپ  دش  نّفعتم  نابایب  يهمه  دیبات و  باتفآ  هکنآ  زا  سپ  دندرم و  همه  دیریمب 
تسا و اهنآ  یّقرت  یلاعت و  زا  هیانک  ندرک  هدـنز  مدرم و  يراوخ  طاـطحنا و  زا  تسا  هیاـنک  گرمب  ناـمرف  هدـبع :  243 مُهاـیحَأ - َُّمث   19

صاخـشا نآ  ياج  مان و  هیآ  هکنیا  رد  تهج  نیمهب  و  دـهدیم . دـنپ  دـنکیم و  يربهر  ار  مدرم  نخـس  عاوناب  هک  تسا  نآرق  شور  هکنیا 
بولغم و یگرابکی  دندرک و  رارف  سرت  فعـض و  يهطـساوب  دندوب  دایز  هّدع  هکنیا  اب  تسا و  هتفگ  مهبم  روطب  طقف  تسا و  هدـشن  نّیعم 

دناهتـشون نیرّـسفم  هک  یئاهتیاکحب  عجار  هدـبع  زین  و  دـنادرگزاب . ار  اهنآ  لالقتـسا  ینعی  درک  هدـنز  ار  اهنآ  ادـخ  هرابود  دـندش و  دوباـن 
نیرتروهشم هک  یتروص  رد  دننک  قباطم  اهنآ  اب  ار  ادخ  باتک  دناهتشاد  رارصا  نیرّـسفم  هک  یلیئارـسا  تسا  یئاه  تیاور  اهنیا  دیوگیم :

نب دّـمحم  وا  تسا و  هدرک  لـقن  ي  هحفـص 481 ]  ] 16-1- نآرق  - هک تسا  یتـیاور  نآ  تسا و  نآرق  کبـس  اـب  بساـنت  زا  رترود  اـهنآ 
دروم ار  وا  دمحا  هک  تسا  یعبات  يّدس  لیعامـسا  زا  ریغ  وا  دـناهدرک و  یفرعم  ار  وا  نارگید  يربط و  هکنانچ  تسا  باّذـک  یفوک  ناورم 

زا تسا  نکمم  مدرم  رب  دنوادخ  لضف  اب  هلمج  هکنیا  تبسانم  رخف :  243 ٍلضَف - وَُذل   215-213- یقرواپ « - 1«188 .» تسا هتسناد  نانیمطا 
ماقم ات  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  نآرق  دندینشیم  ار  نآ  بارعا  تسا و  هدوب  روهشم  دوهی  نایم  رد  هّیضق  هکنیا  نوچ  هک  دشاب  تهج  هکنیا 

نامیا دیلوت  دنتـسه  دقتعم  نآب  دوخ  هک  یئاهزیچ  ندینـش  يهطـساوب  دندوب  داعم  رکنم  هک  یئاهنآ  دوش و  رادومن  مدرم  يارب  رتشیب  ربمغیپ 
باوخ نوکـس و  ینعمب  توـم  تغل  رد  نوـچ  - 1 ام : نخـس   12-1- نآرق . - دوش تباث  ناشيارب  تماـیقب  يهدـیقع  دوشب و  ناـشلد  رد 

هک میرادن  عطاق  لیلد  ام  تسا و  هدش  لامعتـسا  ندش  شیاسآ  یـشوخ و  يهلیـسو  یناوارفب  ینعمب  ءایحا  نینچمه  تسا و  هدش  لامعتـسا 
لاـثما هنوگ  نیمهب  مدرم  هیبـنت  رد  نآرق  کبـس  هوـالعب  دـندش و  هدـنز  هراـبود  دـندرم و  هنوگچ  اـجک  رد  یمدرم  هچ  مینک  نیقی  میناوـتب 

کیب تسا  هدرک  هّجوتم  ار  مدرم  ربمغیپ  اب  يوگتفگ  يهلیسوب  هیآ  هکنیا  رد  میئوگب : تسا  نکمم  همّدقم  نیاب  هّجوت  اب  سپ  تسا  یمومع 
ای نمـشد  سرت  زا  دناهدوب  یئاهتّلم  هک : تسا  هدوب  نکمم  ناشيارب  نآ  رّوصت  دناهدینـش و  ار  نآ  رئاظن  هدوب و  اههرطاخ  رد  هک  یناتـساد 

خیراـت رد  ار  اـهتّلم  اـهداژن و  ياـهترجاهم  هکناـنچ  دـندشیم  دوباـن  دــندرکیم و  ترجاـهم  هدوـمن و  نـطو  كرت  یطحق  اـی  يراـمیب و 
اهیتخـس اب  دنتفرگیم و  مارآ  دندادیمارف و  شوگ  هدـش  تیانع  اهنآب  هک  يدادعتـسا  دـنوادخ و  نامرفب  هک  اهنآ  زا  مادـک  ره  میاهدـناوخ و 

ای یگدنز و  گرم و  زا  یلحارم  ای  دـندشیم و  دوبان  هن  رگ  تشادـیم و  یقاب  شیاسآ  یـشوخ و  لاحب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندرکیم  هزرابم 
تربع خیرات  دناهتفگ : هحفـص 482 ] هکنانچ [  ناگدنیآ  يارب  تسا  دنپ  اهتـشذگرس  هنوگنیا  لقن  دـندرکیم و  راذـگرب  يرترب  يراوخ و 

. تسا

هیآ 244] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

يونعم يّدام و  تفرشیپ  يارب   ] دیگنجب ادخ  هار  رد   244 همجرت :  84-1- نآرق [ - 244  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 
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ار مدرم  داـهج  روتــسد  زا  شیپ  رخف :  244 اُوِلتاـق - َو  نیرّـسفم : نخـس  تسا . اونـش  اـناد و  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  هـک  دـینادب  و  ناـتدوخ ]
ّقفوم طرش  دراد و  دب  يهجیتن  ینیبدب  سرت و  هک  دننادب  دنریگب و  دنپ  دوش و  مارآ  ناشاهلد  هک  تسا  هدرک  هّجوتم  ناینیشیپ  تشذگرسب 

نید نانمـشد  اـب  سپ  دراد  دـب  يهجیتـن  یلددـب  سرت و  دـیتسناد  هک  نونکا  تسا  هداد  ناـمرف  نآ  زا  دـعب  تسا . شـشوک  راـک و  ندـش ،
گنج تهج  هکنیا  زا  تسا  ّقحب  لوصو  بجوم  هک  تسا  یهار  تدابع  تسا و  تدابع  تسا  نید  تیوقت  بجوم  داهج  نوچ  دیگنجب و 

ناشراداو داهجب  دیئوگیم و  مدرمب  هچنآ  دونشیم  دنوادخ  ینعی  رخف :  244 ٌمِیلَع - ٌعیِمَس   11-1- نآرق . - تسا هدیمان  ادخ  هار  رد  لاتق  ار 
يونعم هرهب  ای  يّدام  يهدافتـسا  ناتدوصقم  هک  گنج  يارب  دـیراد  لد  رد  امـش  هچنآ  دـنادیم  زین  دـیوشیم و  اهنآ  ریگولج  اـی  دـینکیم و 

هحفص 483] تسا [ . همجرت  لقن و  نامه  ام : نخس   17-1- نآرق . - تسا

هیآ 245] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

245 همجرت :  149-1- نآرق [ - 245  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ُطُصبَی  َو  ُِضبقَی  ُهّللا  َو  ًةَرِیثَک  ًافاعضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاضرَق  َهّللا  ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم 
[ دینادب و   ] دیاشگیم ار  نآ  دریگ و  یمه  يزور  ولج  دنوادخ  هچ  دهد  شـشاداپ  ربارب  دنچ  وا  يراکوکنب و  دهد  ماو  ادـخب  هک  تسا  یک 

وبا دمآ  ورف  تیآ  هکنیا  هک  زور  نآ  دنتفگ  نارّسفم  تسا : هتشون  فشک   245 َهّللا - ُضِرُقی  نیرّسفم : نخس  دننادرگزاب . وا  يوسب  ار  امش 
يرآ تفگ : لوسر  تسا ! ضرق  زا  زاینیب  وا  دـهاوخیم و  ضرق  اـم  زا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هّللا  لوسر  اـی   16-1- نآرق : - تفگ حادحّدلا 

منکیم تفگ : ینکیم ! تشهب  ینادنیاب  وت ، مهدیم  ضرق  اریادخ  نم  تفگ : حادـحد  وبا  درآ  تشهب  رد  ار  امـش  ات  دـهاوخیم  ادـخ  نآب ،
تـسد سپ  يرآ  تفگ : دوب ! تشهب  رد  نم  اب  حادحد  ّما  نم  تفج  مه  و  تفگ : حادحد  وبا  دهد  هقدص  هک  ار  سک  ره  تشهب  ینادنیاب 

یکی اریادخ و  یکی  هن ، تفگ : لوسر  مهدیم . يادـخب  ود  ره  مرادـن و  رگید  يزیچ  غاب  ود  نآ  زجب  مراد و  غاب  ود  تفگ : تفرگ  لوسر 
مدرک و نوریب  شیوخ  کـلم  زا  تسا  رتوـکین  هک  یکی  نآ  هک  مریگیم  هاوـگ  رب  ار  وـت  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : ار . وـت  لاـیع  وـت و  تشیعم 

هّـصق هکنیا  حادحد  ّما  شیوخ  تفج  مه  اب  تفر و  حادحد  وبا  دهد . شاداپ  ار  وت  تشهب  یلاعت  هّللا  مرج  ال  تفگ : لوسر  مداد . يادـخب 
نهد ناکدوک و  نآ  نیتسآ  رد  تسد  دـندوب  هدرک  میلـست  هک  دـندوب  ناتـسب  نآ  رد  شیوخ  ناکرتخد  اـب  تعاـس  نآ  حادـحد  ّما  تفگب 

لد ناـجب و  وت  اـب  زج  تسا . ادـخ  نآ  هکنیا  هک  تسا  امـش  نآ  هن  هکنیا  تفگیم : درکیم و  هحفـص 484 ] نوریب [  امرخ  درکیم و  ناشیا 
نبإ رخف : منکن  فّقوت  متـسرف و  لاـح  رد   || یهرز  یهاوخب  یتراـشاب  ناـج  رگ  منکن  فّرـصت  رد و  دـش  وت  کـلم  لد   || منکن  فـّلکت 

نآ لثم  ات  ود  مهدب  قّدصت  ار  یکی  رگا  مراد  غاب  ود  نم  درک  ضرع  ربمغیپ  هب  وا  دش  لزان  حادـحد  وبا  نأش  رد  هیآ  هکنیا  تفگ : سابع 
حادحد وبا  یلب ، دومرف : دوب ! دنهاوخ  اجنآ  رد  نم  اب  منارتخد  مرـسمه و  درک . ضرع  یلب  دومرف : ربمغیپ ص  داد ! دنهاوخ  نمب  تشهب  رد 

راکب دراد  شاداپ  هک  يراـک  يارب  ار  ضرق  يهملک  برع  حوتفلا : وبا   245 ًانَسَح - ًاضرَق  دیـشخب . ارقفب  تشاد  مان  هّیفینح  هک  ار  رتهب  غاب 
کیدزن روهـشم  رعاش  تلـصلا  یبا  نب  ۀیما  ءوس » ضرق  قدـص و  ضرق  يدـنع  کل  : » دـیوگیم برع  هکنانچ  دـب  هچ  بوخ و  هچ  دربیم 

فشک  71-69- تمرف »- اناد ام  لثم  انیدم  ائّیس و  وأ   || انـسح  هضرق  يزجی  فوس  أرما  ّلک   14-1- نآرق : - تسا هتفگ  ربمغیپ ص  نامزب 
ار ّقح  لالج  قاقحتسا  ینک  هچنآ  یشابن و  نآ  ضوع  تسج  رد  يرادن و  شاداپب  شوگ  هک  دوب  نآ  نسح  ضرق  دناهتفگ : تسا : هتشون 

دبع دوب . شوخ  نآب  شلد  دـهد و  ادـخ  يارب  هک  دوب  نآ  وکین  ضرق  تفگ : يدـقاو  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  ار . دوخ  دزم  تفای  هن  ینک 
نب لهـس  یهنن . تنم  یهدب و  هک  دوب  نآ  تفگ : یفدـصلا  نامثع  هّللا  دـبع  دوب . لالح  شلام  هک  دوب  نآ  وکین  ضرق  تفگ : كرابم  هّللا 
لام دـشابن و  مارحب  طولخم  هک  صلاخ  لالح  - 1 تسا . روج  دنچ  نسح  ضرق  رخف : يرادن . مشچ  یـضوع  هک  دوب  نآ  تفگ : هّللا  دـبع 

. یئاـمن دوـخ  اـیر و  هن  هحفـص 485 ] دـشاب [  تبرق  دـصقب  - 3 دـشاب . هتـشادن  رازآ  تـّنم و  ندیــشخب  زا  سپ  - 2 دوشن . هدرمـش  هبتـشم 
تئارق نیع  ربز  اب  مصاع  - 2 دـناهدرک . تئارق  نیع  ولج  يادـص  فلا و  اب  هفعاضی »  » یئاسک عفان و  ورمع و  وبا  - 1 رخف :  245 ُهَفِعاُضیَف -

هدرک تئارق  ریثک  نبإ  لثم  رماع  نبإ  - 4 تسا . هدرک  تئارق  نیع  ولج  يادص  دیدشت و  اب  فلا  نودب  هفّعـضی »  » ریثک نبإ  - 3 تسا . هدرک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


- ًةَرِیثَک ًافاعضَأ   13-1- نآرق . - درادن مهف  هجیتن و  رد  ریثأت  اهتئارق  فالتخا  هکنیا  تسا و  هدومن  تئارق  الاب  يادص  اب  ار  نیع  ّطقف  تسا و 
دـننک و نّیعم  دـنهاوخب  ار  دوخ  راـک  دزم  باـسح و  يهزادـنا  هک  تسا  مدرم  راـکفا  زا  يریگولج  بجوـم  هملک  هکنیا  ناـیبلا : حور   245

يارب تسا  هدـش  هتفگ  مهبم  هملک  هکنیا  تسا : لقن  يدـس  زا  يروباـشین   18-1- نآرق . - سب دنادیم و  ادـخ  ار  ضرق  شاداپ  دـنامهفیم :
هدب ار  یکی   || يار  کین  مدرم  زا  يراکوکن  يدعـس : تسا . باسحیب  لمع ، شاداپ  هک  دنـشاب  راودیما  هّجوتم و  ات  مدرم  تبغر  دیدشت 

ضبق تسا : هتشون  فشک   245 ُطُصبَی - َو  ُِضبقَی  ُهّللا  َو  دنهد  ناسحا  رادقمب  لزانم   || دنهن  ناوید  هک  ادرف  هک  نک  مرک  يادخ  دـسیونیم 
، دیاشگ ورب  دوخ  اب  سنا  رد  ار  یکی  دراد ، دنب  رد  دوخ  تخانـش  زا  لد  ار  یکی  تسار  وا  مکح  دراد و  وا  راک  تسا  ادخ  دـی  رد  طسب  و 

دوخ لعفب  یکی  نازان . يو  طسب  رب  یکی  ناساره ، يو  ضبق  رهق  زا  یکی  نامداش ، اجر  نادیم  رد  یکی  ناریح ، فوخ  قیضم  رد  ار  یکی 
مرگن دوخب  یهگ  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  هک  تسا  نامه  دریگ . مارآ  برط  طاسب  رب  درگن  ّقح  لعفب  یکی  دنامب . ضبق  نادنز  رد  درگن 
میوگ  || مرظن  دـتفا  دوخ  تنیطب  هک  یهاـگ  تسیک ! رتراوگرزب  نم  زا  میوگ  مرگن  وتب  یهگ  تسیک ! رتراز  نم  زا   31-1- نآرق : - میوگ
هتشون حوتفلا  وبا  مرگن . رد  نتشیوخب  یمه  شرع  زا   || مرذگ  ردنا  نتشیوخ  تفـص  زا  نوچ  هحفص 486 ] مرتب [  ملاعب  هچ  ره  زا  نم  هک 

تسا حور  ضبق  ضبقب  دارم  دنتفگ  نارّـسفم  یـضعب  دهاوخ : هکنآ  رب  دنک  خارف  دهاوخ و  هکنآ  رب  دنک  گنت  يزور  یلاعت  يادخ  تسا :
یـضعب و  دنارتسگب . ضوع  و  طسبی » و   » دناتـسب هقدص  يادـخ  ضبقی » هّللا  : » هک تسا  نآ  دارم  دـناهتفگ  و  تسا . رمع  طسب  دارم  طسبب  و 

شلد ات  دهد  قیفوت  دهاوخ  يادـخ  هک  ار  نآ  دراد  ّقلعت  لدـب  ندادـن  نداد و  هکنآ  يارب  تسا  نآ  طسب  اهلد و  ضبق  دارم  دـنتفگ : رگید 
تـسدب اهلد  مامز  هک  دوب  نآ  هیآ  زا  دارم  و  دنک . كاسما  لخب و  ات  دهاوخ  هک  ار  سکنآ  لد  دـنک  ضبق  و  ندادـب . دوش  خارف  هداشگ و 

قازرا ربمغیپ  نامز  رد  تسا : هدش  تیاور  سنا  زا  هک  تسا  يربخ  ریظن  هلمج  هکنیا  يربط : دنادرگ . دهاوخ  هکنانچ  تسا  يادخ  ّتیـشم 
تسا و ادخ  تسدب  نداد  يزور  طسب و  ضبق و  دومرف : دوشن . تخـس  راک  هک  نک  نّیعم  قازرا  يارب  خرن  دندرک  ضرع  مدرم  دش  نارگ 
: هتشون ینیسح  مشابن . راکمتس  یسک  ناج  لامب و  دشاب و  هتـشادن  یناج  یلام و  تیاکـش  نم  زا  یـسک  مگرم  زا  سپ  هک  مراد  راظتنا  نم 

ناریح  || رادـلد  اب  دوخ  تلاح  زا  متریح  رد  موش  تسم  منک  رظن  ودـب  هک  یهاگ   || موش  تسپ  مرگن  رد  دوخب  هک  یهاگ  یعاـبر : تسا 
یگنتلد یگتفرگ و  بجوـم  هـک  تـسا  یبـلق  تادراو  نآ  ضبق  «: 190» یناشاک نیّدـلا  لامک  نیرئاـسلا  لز  موش  تسد  زو  هداـتف  ماهدـش 

ینطاب تلاح  يرادومن  هولج و  نآ  طسب  دوشیم و  لئاز  وا  دجو  یـشوخ و  دوشیم و  هدیـشوپ  وا  لد  زا  یّلجت  رون  هک  هاگنآ  دوشیم  کلاس 
ملع قیاقحب  عالّطا  هطاحا و  تیاهن  اب  هک  یئاج  ات  دربیم  الاب  دهدیم و  یّقرت  ار  وا  یهلا  فراعم  ملع و  بتارم  رد  جیردتب  هک  تسا  کلاس 

ّصاوخ زا  تقیقح  نطاب و  رد  نکیل  درادـن و  يزیمت  مدرم  رگید  زا  هک  تسا  ماوع  دـننام  رهاظب  دربیم و  راکب  لمع  تداـبع و  رد  ار  دوخ 
یّلجت رون  هک  هاگنآ  دوشیم  کلاس  یگنتلد  یگتفرگ و  بجوم  هک  تسا  یبلق  تادراو  نآ  ضبق  اهنآ  لاوحا  فاصواب و  تسا و  ناگدـنب 
بتارم رد  جیردتب  هک  تسا  کلاس  ینطاب  تلاح  يرادومن  هولج و  نآ  طسب  دوشیم و  لئاز  وا  دجو  یشوخ و  دوشیم و  هدیـشوپ  وا  لد  زا 

راکب لمع  تدابع و  رد  ار  دوخ  ملع  قیاقحب  عالّطا  هطاحا و  تیاهن  اب  هک  یئاـج  اـت  دربیم  ـالاب  دـهدیم و  یّقرت  ار  وا  یهلا  فراـعم  ملع و 
فاـصواب و تسا و  ناگدـنب  ّصاوـخ  زا  تقیقح  نطاـب و  رد  نکیل  درادـن و  يزیمت  مدرم  رگید  زا  هک  تسا  ماوـع  دـننام  رهاـظب  دربـیم و 
تدابع و تعاط و  رد  تسا  ماوع  دـننام  شرهاـظ  هک  يروطب  تسا  هتـسارآ  ار  دوخ  نطاـب  هحفص 487 ]  ] 42-40- یقرواپ  - اهنآ لاوحا 
هک تسا  ءاـجر  فوخ و  ربارب  رد  طـسب  ضبق و  تسا  هتفگ  يریـشق  ناـیبلا : حور  ّقح . دوهـش  تفرعم و  رد  تسا  ّصاوـخ  دـننام  شنطاـب 

یهاگ تسا و  ّتیقفوم  زا  دـیماان  كانـسرت و  یهاگ  یلوا : لحارم  رد  قـالخا ، بیذـهت  نطاـب و  تیبرت  يارب  يهداـمآ  کـلاس و  صخش 
درک تالامک  بسک  دیـسر و  رتـالاب  بتارمب  داد و  همادا  دوخ  راـکب  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  دوخ و  لـمع  یعـسب و  تسا  مرگلد  راودـیما و 

نادـنخ داشلد و  دوخ  تفرـشیپ  لمع و  ملعب و  یهاـگ  تسا و  ریگلد  دوخ  ضراوع  تـالاح و  زا  یهاـگ  هک  دوشیم  طـسب  ضبق و  ياراد 
: يربط  23-1- نآرق . - دنوادخ زج  تسین  يرادمتسایس  مکاح و  هک  تسا  اج  نآب  امش  تشگزاب  ینعی  رخف :  245 َنوُعَجُرت - ِهَیلِإ  َو  تسا .
ات دـشاب  بوخ  شاداـپ  بجوتـسم  هک  يراـکب  دـنکیم  توعد  ار  مدرم  - 1 ام : نخـس  دـیدرگیمرب . كاـخ  يوسب  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


وبا رد  هکنانچ  نادجو  شمارآ  تسا و  نامیا  دـیدشت  هار  هکنیا  و  دـهدب . هجیتن  دـنریگب  هزادـنا  ار  نآ  دـنناوتیمن  دوخ  هک  ربارب  نیدـنچ 
یجازم تالاح  دولوم  هک  يداش  مغ و  لثم  یحور  ضراوع  زا  دنـشابن  نارگن  دـنکیم  هّجوتم  ار  اهنآ  - 2 دش . رادومن  نآ  يهجیتن  حادحد 

دوس و بجوم  هک  یثداوحب  زین  دنـشابن و  لدـشوخ  كانحرف و  يرگید  يراتفرـشوخ  زا  تحاران و  یکی  راتفر  ءوس  زا  زین  تسا و  ناـسنا 
ار هچنآ  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دنک و  هّجوت  دـیاب  دراد  رایتخا  رد  هچنآب  یمدآ  هک  دـنزودن  مشچ  دوشیم  ناسنا  يداش  مغ و  نایز و 
ار یمدآ  تسا و  دنوادخ  نایاپیب  تردق  رتالاب و  ملاعب  هتـسباو  يراتفرگ  شیاشگ و  طسب و  ضبق و  هک  دراپـسب ، ادخب  لد  درادـن  رایتخا 

دشاب هراشا  دیاش  َنوُعَجُرت » ِهَیلِإ   » رخآ يهلمج  - 3 سب . هدومن و  شیاسآ  بلس  دوخ  زا  دنک  شـشوک  هچ  ره  تسین  يرایتخا  هک  اهنآ  رد 
هک هن  دیـشاب  زارفرـس  هدوسآ و  دوخ  تشگزاب  رد  هک  دینک  راذگرب  ار  یگدنز  هنوگ  نآب  سپ  تسا  ادخ  يوسب  امـش  تشگزاب  نوچ  هک 

هحفص 488]  ] 886-864- نآرق . - راتفرگ هدنمرش و  تشگزاب  رد  دیشاب و  ثداوح  هیامرس و  جنرب  یگدنز  رد 

ات 247] تایآ 246  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمُکیَلَع َِبتُک  نِإ  ُمتیَـسَع  لَه  َلاق  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ثَعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ذِإ  یـسُوم  ِدـَعب  نِم  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  نِم  ِإَـلَملا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
ُهّللا َو  مُهنِم  ًالِیلَق  ّالِإ  اوَّلََوت  ُلاتِقلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  اّمَلَف  اِنئانبَأ  َو  انِرایِد  نِم  انجِرخُأ  دَـق  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  ّالَأ  اَنل  ام  َو  اُولاق  اُوِلتاُقت  ّالَأ  ُلاـتِقلا 

َمل َو  ُهنِم  ِکلُملِاب  ُّقَحَأ  ُنَحن  َو  انیَلَع  ُکلُملا  َُهل  ُنوُکَی  ّینَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  مَُکل  َثََعب  دَـق  َهّللا  َّنِإ  مُهُِّیبَن  مَُهل  َلاق  َو  [ 246  ] َنیِِملاّظلِاب ٌمِیلَع 
[ - 247  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  ُهَکُلم  ِیتُؤی  ُهّللا  َو  ِمسِجلا  َو  ِملِعلا  ِیف  ًۀَطـَسب  َُهداز  َو  مُکیَلَع  ُهافَطـصا  َهّللا  َّنِإ  َلاـق  ِلاـملا  َنِم  ًۀَعَـس  َتُؤی 

ردصم زا  اوَّلََوت » . » تسا کیدزن  تسا و  دیما  ینعمب  یسع  لعف  زا  ُمتیَـسَع » . » فارـشا هورگ  تعامج و  ِإَلَملا » : » تاغل ینعم   792-1- نآرق
-47- نآرق -23-13- نآرق . - ندرک باـختنا  ندـیزگرب و  ینعمب  ءافطـصا  ردـصم  زا  یفطـصا » . » ندرک رارف  ندرک و  تشپ  ینعمب  ّیلوت 

يارب دنتفگ : ناشربمغیپ  هب  یـسوم  زا  سپ  هک  لیئارـسا  ینب  ناگرزب  زا  ياهدشن  هاگآ  رگم  دّمحم  يا   246 همجرت :  119-108- نآرق -58
دنهد گنجب  نامرف  ار  امش  هک  دیربیمن  نامگ  دوخب  تفگ : وا  میگنج . هب  نید  نانمشد  اب  ادخ  هار  رد  ات  نک  نّیعم  هدنامرف ] و   ] هاشداپ ام 

نامناشیوخ يدابآ و  زا  ار  ام  هکنیا  اـب  میگنج  هن  ادـخ  هارب  اـم  هک  دوش  هنوگچ  دـنتفگ : اـهنآ  دـینک ! يراددوخ  هحفـص 489 ] نآ [  زا  و 
247 دوب . ناراگمتسب  ياناد  ادخ  دندش و  نادرگ  ور  گنج  زا  همه  نت  دنچ  زجب  دیسر  ناشيارب  گنج  روتـسد  نوچ  یلو  دندرک ! هراوآ 

تـسد وا  میرتراوازـس و  وا  زا  ام  هک  ام  رب  یهاشداپ  دسر  هچ  ار  وا  دنتفگ : درک . امـش  هاشداپ  ار  تولاط  دنوادخ  تفگ : نانآب  ناشربماغیپ 
[ هدرک تشونرسب  و   ] دهاوخ هک  ار  نآ  وا  هچ  داد  واب  نت  شناد و  ینوزف  دیزگ و  امش  رب  ار  وا  ادخ  تفگ : ناشربمغیپ  رادان . تسا و  گنت 

شیپ تایآ  رد  نوچ  رخف :  246 ََرت - َمل  َأ  نیرّسفم : نخس  زیچ . رهب  ياناد  تسا و  ناوت  هداشگ  ادخ  هک  دهد  واب  دوخ  یهاشداپ  کلم و  ز 
ات تسا  هدیمان  راکمتس  ار  اهنآ  تسا و  هدش  روآدای  ار  اهنآ  دب  يوخ  لیئارـسا و  ینب  يهّصق  تسا  هدش  هداد  مدرمب  قافنا  داهج و  روتـسد 

دینکن و گنج  هک  هکنیا  هب  دیتسه  کیدزن  امش  ایآ  ینعی  رخف :  246 ُمتیَسَع - لَهَف   12-1- نآرق . - دننک هن  تفلاخم  دنریگ و  تربع  مدرم 
تسا هدناوخ  نیس  رسک  اب  متیسع ]  ] عفان عمجم :  16-1- نآرق . - دیورن گنجب  دینک و  فلخت  امش  دوریمن  راظتنا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم 
ینعی اًلِیلَق » ّالِإ  ُهنِم  اُوبِرَـشَف  : » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تایآ  رد  هک  تسا  هّدـع  نآ  دوصقم  رخف :  246 اًلِیلَق - ّالِإ  اوَّلََوت  نآ . حـتف  اـب  نارگید  و 

زا هک  دندوب  یئاهنامه  دندرک  تمواقم  هک  یئاهنآ  دندیـشون و  هناخدور  نآ  بآ  زا  هک  دنتـسه  یئاهنامه  دندرک  رارف  گنج  زا  هکیئاهنآ 
-1- نآرق . - دندوب ربمغیپ  اب  هک  ردب  گنج  ناراکادف  يهّدع  قباطم  تسا  هدوب  رفن  هدزیس  دصیس و  نینمؤم  هکنیا  يهّدع  دندیشونن و  بآ 

شیامزآ رد  هک  ار  نامیایب  مدرم  دنکیم  دـیدهت  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور   246 ٌمِیلَع - ٌعِساو  ُهّللا  َو  هحفص 490 ]  ] 135-101- نآرق -24
هیـس ات   || نایمب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ   28-1- نآرق : - ظفاح يهتفگب  دنداد ، ناشن  ار  دوخ  تقیقح  دـندرک و  یفّرعم  ار  دوخ 

دنداد و ناشن  ار  دوخ  یتابثیب  هک  هبترم  نیلّوا  دـنامهفیم : هلمج  هکنیا  رخف :  247 مُهُِّیبَن - مَُهل  َلاق  َو  دـشاب . شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يور 
: دناهتفگ نیرّسفم  رخف :  247 ُنوُکَی - ّینَأ   27-1- نآرق . - دـنتفریذپن ار  تولاط  تموکح  هک  دوب  اهنآ  لمع  نیمه  دـندرک  ناـمرفب  تشپ 
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يوال طبس  هک  تشاد  تّوبن  ماقمب  صاصتخا  ّقح و  لیئارسا  ینب  طابسا  زا  نّیعم  طبس  هک  تسا  هدوب  نآ  ضارتعا  شـسرپ و  هکنیا  تهج 
نامیلس دواد و  هک  تشاد  تنطلس  تموکح و  ماقمب  صاصتخا  ادوهی  طبس  دناهدوب و  طبس  نامه  زا  نوراه  یـسوم و  دوب و  بوقعی  رـسپ 

هدوب يراکم  ربراب و  وا  تسا  هتفگ  يّدس  دوب . ریقف  هوالعب  دوبن و  ّقح  هکنیا  ياراد  هک  دوب  نیماینب  طبـس  زا  تولاط  دـندوب و  طبـس  نآ  زا 
: رخف  247 ِمسِجلا - َو  ِملِعلا  ِیف  ًۀَطـَسب  تسا . هدوب  ءاّقـس  دـناهتفگ : نارگید  تسا . هدوب  غّابد   15-1- نآرق : - تسا هتـشون  يرگید  تسا و 

ینب يهمه  زا  ینعی  دـناهتفگ : ياهّدـع  تسا و  هدوب  رت  دـنلب  نارگید  زا  ندرگ  رـس و  کـی  هک  تسا  ّدـق  يزارد  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب 
هن نمـشد  اب  يهزرابم  يارب  تسا  رتبـسانم  ینعم  هکنیا  تسا و  تّوق  تردـق و  يدایز  دوصقم  دـنا : هتفگ  زین  تسا و  هدوب  رتاـبیز  لیئارـسا 

تازاـیتما زا  تسا  رتوـلج  یناـسفن  لـئاضف  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  تـسا  هدـش  هـتفگ  رتوـلج  هـک  مـلعلا »  » يهـملک و  یئاـبیز . يزارد و 
تسا و ریقف  تولاط  دینکیم : ضارتعا  امـش  رخف :  247 هحفص 491 ]  ] 27-1- نآرق  - 247 ٌمِیلَع - ٌعِـساو  ُهّللا  َو   33-1- نآرق . - ینامسج
. دنکیم مهارف  یهدنامرف  يارب  لئاسو  يهعـسوت  لام و  زا  دشاب  تحلـصم  هچنآ  تسا و  نایاپیب  ادخ  شـشخب  یلو  تسین  تنطلـس  قیال 
. مورحم تموکح  زا  دندش و  راوخ  ناشقالخا  يدب  يارب  دندرمشیم  ریقح  ار  تولاط  دندوب  دنسپدوخ  ّربکتم و  لیئارسا  ینب  نایبلا : حور 

سب تسوا  ناتس  کلم  هد و  کلم  تیب . هتشون : ینیسح  قیالان . یمدرم  هچ  تسا و  قیال  یسک  هچ  دنادیم  ادخ  هک  دنامهف  هلمج  هکنیا  اب 
ناراب هرطق  یکی  تسا  هتفرگ  هجیتن  روط  هکنیا  اهتّیصخشب  مارتحا  عضاوت و  ینتورف و  زا  يدعس  ام : نخس  سکچیه  دربن  شمکحب  هار  ||  

ار دوخ  وچ  متـسین  نم  هک  اّقح  تسه  وا  رگ   || متـسیک  نم  تسا  ایرد  هک  یئاج  هک  دـیدب  ایرد  يانهپ  وچ  دـش  لجخ   || دـیکچ  يربا  ز 
تفای نآ  زا  يدنلب  راوهاش  ؤلؤل  رومان  دش  هک   || راک  دیناسر  یئاجب  شرهپس  دیرورپ  ناج  شرانک ز  رد  فدص   || دیدب  تراقح  مشچب 

اـملع و دوـمرفیم  یئاـمنهار  نآرق  يهلیـسوب  ار  مدرم  ربـمغیپ ص  هـک  زور  نآ  رد  دـش 2 - تسه  اـت  تفوک  یتـسین  رد   || دـش  تسپ  وک 
دیاقع راکفا و  دندرکیم و  لقن  مدرم  يارب  دوخ  ناینیـشیپ  نّدمت  خیرات و  زا  تاروت  يهلیـسوب  هک  دندوب  اهیدوهی  طقف  هنیدـم  نادنمـشناد 
ریگیاج اهلد  رد  رتشیب  ات  دوشیم  روآدای  مدرم  يارب  صوصخم  نایب  اـب  ار  اـهنآ  ّرثؤم  بلاـطم  هیآ  هکنیا  دـندوب  هدرک  هّجوتم  دوخب  ار  اـهنآ 
یجرج تسا ، هدنیآ  حالصا  يارب  هتـشذگ  زا  تربع  خیرات  يهجیتن  نیرّتمهم  تسا ، هدنیآ  راگزومآ  هتـشذگ  دنیوگیم : تسا  یلثم  دوش ،
یـساّبع يهفیلخ  روصنم  دناوخیم و  ار  هتـشذگ  نیطالـس  خیرات  شیارب  اهبـش  هک  تشاد  یمالغ  هیواعم  دسیونیم : نّدمت  خیرات  رد  نادـیز 

دوـهی و رظن  رد  هچ  ناـمهب  تیبرت  میلعت و  نیئآ  قباـطم  تاـیآ  هکنیا  خـیرات 3 - ار  ناهاشداپ  دـیاب و  باسح  ار  ناـناگرزاب  تسا : هتفگیم 
رارق قشمرس  تربع و  يهلیـسو  اهنآ  يارب  دریگیم و  هحفـص 492 ] هجیتن [  نآ  زا  دهدیم و  هّجوت  تسا  هدوب  ملـسم  اهنآ  ناگدـش  تیبرت 
نّیعم ياهمـسا  اـب  ار  نآ  لاـجر  اـههناسفا و  هکنیا  نیرّـسفم  هچرگ  كوکـشم  تـسا و  کـیرات  اـم  يارب  تاروـت  ياـههناسفا  - 4 دهدیم .

مهبم و تشذگرـس  کی  تیاور  لـقن و  تسین  زیاـج  هکلب  درادـن  هجیتن  اـم  يارب  یلو  لّوا ، نیرّـسفم  ماـما و  زا  تیاور  دانتـساب  دناهتـشون 
مدرم تسا و  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  مینک  هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  ّمهم  هچنآ  و  ناگتـشذگب ، ای  میهدـب و  تبـسن  ماماب  ار  یکیرات 

يریگهناهب و هک  دـنکیم  تباث  و  دـهدیم ، رارق  تربع  دـنپ و  زیواتـسد  دـنکیم و  هّجوتم  نآب  دـناهدوب  انـشآ  اـیاضق  نیاـب  هک  ار  زور  نآ 
دینادـیم هک  يروطب  امـش  ناگتـشذگ  هک  تسا  نامه  شاهجیتن  گنج  زا  رارف  اوشیپ و  یناـمرفان  ضارتعا و  صاخـشا و  ریقحت  یبلطواد و 

هحفص 493] دینکن [ . یچیپرس  ربمغیپ  روتسد  زا  دیریگب و  تربع  هتشذگ  زا  دیسانشب و  ار  ادخ  امش  دندید  دندرک و 

ات 252] تایآ 248  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ِیف َّنِإ  ُۀَِکئالَملا  ُُهلِمَحت  َنوُراه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباّتلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِهِکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  مُهُِّیبَن  مَُهل  َلاق  َو 
ُهمَعطَی َمل  نَم  َو  یِّنِم  َسیَلَف  ُهنِم  َبِرَـش  نَمَف  ٍرَهَِنب  مُکِیلَتبُم  َهّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُجلِاب  ُتُولاط  َلَـصَف  اّـمَلَف  [ 248  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ًۀَـیَآل  َِکلذ 

ِهِدُونُج َو  َتُولاِجب  َموَیلا  اََنل  َۀَـقاط  اُولاق ال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواج  اّمَلَف  مُهنِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ُهنِم  اُوبِرَـشَف  ِهِدَِـیب  ًۀَـفرُغ  َفَرَتغا  ِنَم  ّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف 
ِهِدُونُج َو  َتُولاِجل  اوُزََرب  اَّـمل  َو  [ 249  ] َنیِِرباّصلا َعَم  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِـئف  تَبَلَغ  ٍۀَـلِیلَق  ٍۀَِـئف  نِم  مَک  ِهّللا  اُوقالُم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاـق 
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َو َکلُملا  ُهّللا  ُهاتآ  َو  َتُولاج  ُدُواد  َلَتَق  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  مُهُومَزَهَف  [ 250  ] َنیِِرفاکلا ِموَقلا  یَلَع  انرُصنا  َو  انَمادقَأ  تِّبَث  َو  ًاربَص  انیَلَع  غِرفَأ  انَّبَر  اُولاق 
ُتایآ َکِلت  [ 251  ] َنیَِملاعلا یَلَع  ٍلضَف  ُوذ  َهّللا  َّنِکل  َو  ُضرَألا  ِتَدَـسََفل  ٍضعَِبب  مُهَـضَعب  َساّنلا  ِهّللا  ُعفَد  َول ال  َو  ُءاشَی  اّمِم  ُهَمَّلَع  َو  َۀَـمکِحلا 
یبوـچ يهلیـسو  یبوـچ  قودنـص  ُتُوباـّتلا » : » تاـغل ینعم   1265-1- نآرق [ - 252  ] َنِیلـَـسرُملا َنَِـمل  َکَّنِإ  َو  ِّقَحلاـِب  َکـیَلَع  اـهُولتَن  ِهـّللا 

. ندش ادج  ندرک و  ادج  ینعمب  لصف  ردصم  زا  َلَصَف » . » یکانسرت ینیگنس و  شمارآ و  راقو و  ٌۀَنیِکَس » . » هدرم نتـشادرب  يارب  صوصخم 
تـشم اب  ینعمب  فارتغا  ردصم  زا  َفَرَتغا » . » دوشیم ظّفلت  ءار  ربز  اب  مه  نوکـس و  اب  مه  هک  دـشاب  عیـسو  يوج  هک  تسا  رهن  نامه  رهن » »

. هورگ هتـسد و  ٍۀَِئف » . » هناخ يوتـسپ  هناخقودنـص و  رگید و  قاطا  لخاد  قاطا  نآ و  دننام  بآ و  تشم  کی  رادقم  ًۀَـفرُغ » . » نتـشادرب بآ 
هک ناـسنا  رب  یئابیکـش  ربـص و  ندروآ  دورف  بلاـق و  رد  ـالط  نتخیر  فرظ و  ندرک  یلاـخ  بآ و  نتخیر  ینعمب  غارفا  ردـصم  زا  غِرفَأ » »

-443- نآرق -356-347- نآرق -297-286- نآرق -142-133- نآرق -96-85- نآرق -26-13- نآرق . - دـشاب یباتیب  زا  رطاخ  ندرک  مارآ 
هک دروآ  امش  يارب  یقودنـص  هک  تسا  هکنیا  تولاط  تموکح  يهناشن  تفگ : نانآب  ناشربمغیپ  هاگنآ ] : ] همجرت  476-467- نآرق -451
نآ ناگتشرف  هک  دراد ]  ] نوراه یـسوم و  نادنزرف  يهدنامزاب  زا  يزیچ  مه  دشاب و  امـش  یمارآ  لد  يهیامرـس  ناتيادخ  يوس  زا  نآ  رد 

نوچ دیـشاب 249 و  ریذـپ  ّقح  نمؤم و  رگا  تسا  تولاط ] یهاشداپ  یتسرد   ] يهناـشن نآ  رد  امـش  يارب  هّتبلا  دـنربیم و  شودـب  قودـنص 
دشونب نآ  زا  هکنآ  سپ  دنکیم  شیامزآ  دیراد ] هار  رـس  رب   ] هک يدورب  ار  امـش  ادخ  تفگ : دش ] هناور  و   ] درک ادج  دوخ  رکـشل  تولاط 

نآ زا  همه  سپ  دـشاب  نم  هاپـس  زا  دوخ  تشم  کی  يهزادـناب  رگم  دـشونن  هکنآ  دـشابن و  نم ] رادربنامرف  و  [ ] هحفص 494 نم [  هاپـس  زا 
تولاج و يربارب  ناوت  ار  ام  دنتفگ : لددـب  نامرفان و  هورگ  نآ  دنتـشذگ  بآ  زا  شناوریپ  وا و  نوچ  و  كدـنا . ینت  دـنچ  رگم  دندیـشون 

دنوادخ تشونرـس  نامرفب و  هک  كدنا  ياهتـسد  اسب  هچ  دنتفگ : دـندوب  دوخ  راگدرورپ  رادـید  زا  نامگ  رد  هک  اهنآ  دـشابن و  شرکـشل 
یئابیکش امب  ایادخ  دنتفگ : دنداتـسیا  شرکـشل  تولاج و  ربارب  رد  نوچ  250 و  تسا . ابیکـش  مدرم  اب  ادخ  هچ  دوش  رایـسب  هورگ  رب  هریچ 

ار تولاج  دواد  دنتسکش و  ّقح  تشونرـس  نامرفب و  ار  نانآ  سپ   251 هدب . يرای  ار  ام  نارفاک  هورگ  رب  رادب و  راوتـسا  نامياپ  شخبب و 
یهورگب ار  یمدرم  دـنوادخ  رگا  تخومآ و  واب  دوب  تحلـصم  تساوخ و  هچنآ  زا  دیـشخب و  يدنمـشناد  یهاشداپ و  واـب  ادـخ  تشکب و 

هک  ] اهنیا  252 تسا .] ناشیا  نابهگن  هک   ] تسا نایناهج  رب  هدنـشخب  ادـخ  یلو  دـنوش  دوبان  نآ  يور  مدرم  نیمز و  هتبلا  دریگن  ولج  رگید 
ملاع زا  هک   ] یناربمایپ زا  یکی  زین  وت  نوچ  میناوخیم  تیارب  يراوتـسا  یتسردـب و  هک  تسا  يدـنوادخ  تردـق  ياههناشن  میتفگ ] وت  يارب 
مدآ يارب  ادخ  ار  توبات  دـناهتفگ : رابخا  نیـصّصختم  رخف :  248 ُتُوباّتلا - ُمُکَِیتأَی  نیرّـسفم : نخـس  دوشیم .] ماهلا  وتب  قیاقح  هکنیا  بیغ 

لیئارسا و ینب  وا  زا  دعب  دیـسر و  بوقعیب  ات  دندرب  ثراب  ار  نآ  شدالوا  مدآ  زا  سپ  دوب . هدش  یـشاقن  وا  رد  اهربمغیپ  تروص  داتـسرف و 
یقودنـص توبات  نایبلا : حور   24-1- نآرق . - داتفا ناشنانمـشد  تسدب  اهنآ  تیـصعم  يهطـساوب  دندوب و  هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  گنج  رد 

ساّبع نبإ  دـش . مگ  اهنآ  نایم  زا  مدرم  یناـمرفان  هاـنگ و  يهطـساوب  یـسوم  ترـضح  زا  سپ  دـناهداهنیم و  تاروت  نآ  رد  هک  تسا  هدوب 
248 ٌۀَنیِکَس - ِهِیف  هحفـص 495 ] داهن [ . قودنـص  هکنیا  رد  درک و  عمج  ار  اهحول  هراپ  تسکـش  تخادـنا و  ار  حاولا  یـسوم  نوچ  تفگ :

لیئارسا ینب  ياملع  یـضعب  زا  هّبنم  نب  بهو   17-1- نآرق . - دراد لاب  ود  هبرگ و  رس  لثم  دراد  يرـس  هنیکـس  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :
. دش دنهاوخ  حتاف  هک  دندرکیم  نیقی  دـشیم  دـنلب  هبرگ  يادـص  توبات  نایم  زا  نوچ  هک  تسا  هدرم  يهبرگ  رـس  هنیکـس  تسا : هدرک  لقن 
تمحر و تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو  زاب  و  دـناهدادیم . وشتـسش  نآ  رد  ار  اهربمغیپ  لد  هک  تسا  هدوب  ـالط  تشط  تسا : هتفگ  ساـبع  نبإ 

نآ هنیکس  تسا : هتفگ  حابر  یبا  نب  ءاطع  تسا . هتفگیم  نخس  لیئارسا  ینب  فالتخا  ماگنه  رد  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  هدوب  یمیسن 
ماج زا  نید  تلود و  طاسب  رب  هک  ره  تسا : هتـشون  فشک  دوشب . امـش  رطاخ  شمارآ  بجوم  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  دـینادب  هک  تسا 

تفص هاگلزنم  لد  يهفیطل  دمآ و  لد  کلملا  راد  ّزع  ّرقم  ار  هنیکس  ناطلس  و  دوب . هنیکس  ناطلس  تبرـش  نآ  یقاس  تفای  یتبرـش  تفرعم 
هگ اجنآ  هگ  اجنیا و  هگ  لیئارسا  ینب  فّرصت  رد  توبات  توبات و  رد  ناشیا  يهنیکـس  هک  یموق  تسا  موق  ود  نایم  هک  اقرف  اسب  دمآ . مدق 

لوحی . » هار نآ  رب  ار  هتشرف  هن  تسد ، نآ  رب  ار  یمدآ  هن  ّقح  تفـص  دیرد  ناشیا  لد  رد  ناشیا  يهنیکـس  هک  یموق  و  نانچ . هگ  و  نینچ ،
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دنتشادرب اهباجح  دنداشگ و  ورف  اههدرپ  تسا  ّرس  قیاقح  هک  اجنآ  زا  تفگ : یلبـش  وا . لد  یمدآ و  نایم  تسا  ياهدرپس  هبلق » ءرملا و  نیب 
، مدب ار  ناشیا  دیزاییم و  قلخب  هک  هدنرد  يریـش  هدنّرغ و  یئاهدژا  ناسب  مدید  ار  خزود  دندرک . فشک  ام  رـس  رب  یبیغ  ياهراک  یـسب  ات 
زا متشادن  كاب  مداد و  يوب  دوب  رهاظ  ياضعا  حراوج و  هچ  ره  تساوخ  نم  زا  دوخ  بیصن  درک  شیهوکش  دید  ارم  دیشکیم . دوخ  رد 

شتآـب ناـج . یتـسود  شتآ  دزوس و  نت  اهـشتآ  همه  تفگ : تقیرط  ریپ  دوبن  رهاـظ  زوس  ياورپ  مدوـخ  نطاـب  زوـس  زا  هک  نآ ، نتخوـس 
داهن و نوچ  تفگ  دوب  رد  شتآ  بآ و  نایم  وک  هب  نآ  قشاع   || زاون  وگ  دزاون  رو  زوسب و  وگ  دزوسب  رگ  درک : ناوتن  یئابیکش  زوسناج 

نک هلی  ار  لد  یلبش  يا  هک  دمآ  ادن  مرـسب  مرادن  كاب  مزاب و  رد  متفگ : تساوخ  لد  نم  زا  دیـسر  لدب  تبون  مداد  شتاب  یلبـش  تروص 
هک تسا  ام  دـی  رد  لد  تسا  ام  رادـید  ندـعم  هک  تسا  ام  يهضبق  رد  لد  وت . فّرـصت  رد  هن  و  هحفـص 496 ] تسا [  وت  نآ  زا  هن  لد  هک 

غیرد تخوس  دیابیم  درک و  دـیابیم  جرخب  لد  دـبال  رگا  یلبـش  يا  تسا  ام  عالّطا  هاگلزنم  هک  تسا  ام  نیمی  رد  لد  تسا  ام  رظن  ناتـسب 
نک ناناج  يوس  لد  رظن ز  هاگنا  || و  نک  نایرب  قشع  رانب  وت  ار  لد  زوسب . قشع  شتآـب  يراـب  سپ  يزوسب  تروص  شتآ  نیاـب  هک  دوب 

هس مان  هنیکس  دناهتفگ : نارظن  بحاص  زا  یضعب  نایبلا : حور  نک  نابرق  وا  ياپ  شیپب  هلمج  هکنیا   || قوشعم  دمآ  تشیپ  هارب  کنآ  زرگ 
لد لـها  ناـبز  رب  هک  تسا  يدـنوادخ  يهفیطل  مّود - تسا . هدرب  مسا  هیآ  هـکنیا  رد  دـناهداد و  لیئارـسا  ینبب  هکناـمه  لّوا - تـسا : زیچ 

اهیناـهن رارـسا و  فشک  نورد و  شیاـسآ  بجوم  دـنکیم و  ماـهلا  یحو و  ربمغیپ  لد  رب  کـلم  هک  روطناـمه  دـهدیم  تمکح  تفرعم و 
دش و عفترم  ناشسرت  دوب و  اهنآ  يارب  حرف  شیاسآ و  تیوقت و  يهلیـسو  دش و  دراو  نینمؤم  ربمغیپ و  لد  رب  هک  تسا  نآ  مّوس - دوشیم 

لد توبات  دناهتفگ : رگید  یـضعب  و  هلوسر » یلع  ۀنیکّـسلا  لزناف  : » تسا هدش  فیـصوت  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  تفای و  یّلـست  ناشاهلد 
. لد رد  تسا  صالخا  ملع و  ندش  ریگیاج  هکئالم  ندروآ  دـنکیم و  مارآ  ار  اهلد  هک  تسا  ادـخ  رکذ  صالخا و  ملع و  هنیکـس  تسا و 
هتـسجرب و درف  کی  شزرا  هوکـش و  ندـش  ریگارف  نآ  دراد و  ياهناشن  تنطلـس  تقایل  تسا : هدـش  هداد  حیـضوت  هیآ  هکنیا  رد  تالیوأت :
[ هروـخ  ] ارنآ میدـق  ياـهیناریا  هک  تسا  یتّیـصاخ  هناـشن  هکنیا  دـنریذپیم و  ناـج  لد و  زا  ار  شناـمرف  هک  يروـطب  مدرم  لد  رب  هتـسیاش 

نودیرف دنتفگیم : دندیمانیم و  هرف  ار  نآ  دـعب  دـنمانیم و  هروخ ] نایک   ] ار نآ  دوش  نایامن  هاشداپ  رد  ّتیـصاخ  هکنیا  نوچ  و  دـندیمانیم .
نآ دنتفای و  ورـسخیک  هدنخرف  هاشداپ  رد  ار  نآ  دشاب  هرف  ياراد  هک  دنتـشگیم  یـسک  یپ  مدرم  دش و  رود  هرف  سواکیک  زا  تشاد و  هرف 

هحفـص 497] ادـخ [  بناج  زا  هک  دوب  ّتیـصاخ  هکنیا  ياراد  ورـسخیک  تسا و  تشگزاب  عوجر و  نآ  ینعم  نوچ  دـندیمان  توبات  ار  هرف 
- یقرواپ : - تسا تالیوأت  رد  مه  و  تسا : تـالیوأت  رد  مه  و  «. 191» دـش وا  تنطلـس  تشگزاب  بجوم  دوب و  رارقرب  اهلد  رد  شرما  تع 

ناسنا رس  دننام  تسا  هدوب  نآ  رد  یلاکشا  دناهتفگ : هکنانچ  دوشب  نمشد  رب  رفظ  يهلیسو  هک  دشاب  یمـسلط  توبات  تسا  نکمم   70-68
237-235- یقرواپ «. - 192» نمـشد رب  اهیناریا  رفظ  حـتف و  بجوم  تسا  هتـشاد  یمـسلط  نایواک  شفرد  هک  روطنامه  هبرگ  مد  هبرگ و  و 
. دنداهن نیمز  رب  تولاط  دزن  دندادیم و  تکرح  نیمز  نامسآ و  نایم  ار  نآ  هکئالم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  248 ُۀَِکئالَملا - ُُهلِمَحت 
249 ٍرَهَِنب - مُکِیلَتبُم  هحفص 498 ]  ] 23-1- نآرق . - دندناریم ولجب  ار  نآ  کلم  راهچ  دـندربیم و  ار  نآ  واگ  ود  تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو 

حتف اب  روطنیمه  تسا  قلح  فرح  نآ  طسو  تسا و  فرح  هس  اب  هکیتاملک  و  تسا . هدش  تئارق  ود  ره  نآ  نوکس  اهحتف و  اب  هملک  هکنیا 
يادـص اب  رمع و  وبا  عفان و  ریثک و  نبإ  فشک :  249 ًۀَفرُغ - َفَرَتغا  ِنَم   21-1- نآرق . - رعش رحس ، رحب ، لثم  هدرک  ظّفلت  طسو  نوکـس  و 

کی يهزادـناب  عیام  ّتیفرظ  رادـقم  يارب  تسا  مسا  نیغ  ّمضب  تئارق  اب  دـناهدناوخ . ولج  يادـص  اب  نارگید  دـناهدرک و  ظّفلت  نیغ  يالاب 
ّنظ - 1 عمجم :  249 مِهِّبَر - اُوقالُم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا   23-1- نآرق . - نتـشادرب بآ  تشم  کی  ینعمب  تسا  ردصم  حتفب  ظّفلت  اب  تشم .

تسا نیقی  اب  هاگ  لد  يهشیدنا  دندیـشیدنایم و  لد  رد  ینعی  - 2 دنوشیم . ربارب  ّقح  اب  زیخاتسرب  هک  دنتـشاد  نیقی  ینعی  تسا  ملع  ینعمب 
تاـقالم ار  ادـخ  دـنراد  ناـمگ  هک  تسا  هدرک  یفّرعم  ار  نمؤـم  مدرم  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هداـتق  رخف :  51-1- نآرق . - نامگ اب  هاـگ  و 

هچب دنرادن  نیقی  دنتـسه و  گرمب  میلـست  نوچ  تسا و  گرم  ادـخ  تاقالم  زا  دوصقم  هکنیا  يارب  دـنراد  نیقی  تسا : هتفگن  دـننکیم و 
روهشم تئارق  عمجم :  25193 ِهّللا - ُعفَد  َول ال  دـناهدش . فیـصوت  هنوگ  هکنیا  هب  تهج  هکنیا  زا  نآ  ریغ  اـی  گـنج  رد  دـنریمیم  یتروص 
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عزن اّمم  رثکا  ناطلّـسلاب  هّللا  عزن  ام   » ینعی تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  تسا و  هدرک  تئارق  فلا  اب  عافد »  » عفان یلو  فلا  نودـب  تسا  عفد » »
یعامتجا و تسا  يدوجوم  ناسنا  نوچ  رخفبجوم : رگیدـکی  رود  عامتجا  یعامتجا و  تسا  يدوجوم  ناـسنا  نوچ  رخف : « 193 «» نآرقلاب

رگیدـکی اب  دوخ  ياههتـساوخ  عفاـنم و  رد  هک  دوشیم  هحفـص 499 ]  ] 211-209- یقرواپ -24-1- نآرق  - بجوم رگیدـکی  رود  عامتجا 
ینوناق مدرم  يدوبان  فالتخا و  زا  يریگولج  يارب  تهج  هکنیا  زا  دوشیم  دـیلوت  داسف  فالتخا و  گنج و  اهنآ  ناـیم  دـنوش و  راـگزاسان 

نآ هک  يدارفاب  تسا  جاتحم  نوناق  هکنیا  دوشیم و  عفترم  داسف  گنج و  دننک  راتفر  نآب  رگا  هک  تسا  هدش  نّیعم  اهربمغیپ  ماهلا  يهلیسوب 
زا نیناوق  يارجا  يهطـساوب  ات  دنکیم  تیانع  یهدنامرف  يورین  یئاناوت و  اهنآب  ادخ  هک  دنتـسه  نارادمامز  ناهاشداپ و  اهنآ  دننک  ارجا  ار 

. دنتسه دازمه  ردارب و  ود  یهدنامرف  مالسا و  نید  ینعی  نامأوت » ناطلّسلا  مالـسالا و  : » دومرف ربمغیپ  تهج  هکنیا  زا  دوش  يریگولج  داسف 
رد رخف :  252 ِّقَحلِاب - َکیَلَع  اهُولتَن  تسا . وا  نابهگن  هاشداپ  تسا و  هدنامرف  مالـسا  نید  سراح » ناطلّـسلا  ریما و  مالـسالا  : » دومرف زین  و 

یحیسم يدوهی و  ياملع  هک  راوتـسا  تسا و  تسرد  میدرک  ماهلا  وتب  بلاطم  هکنیا  زا  هچنآ  - 1 تسا . لامتحا  دنچ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم 
هن تسا  ّقح  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  اـهنیا  - 2 تسا . قیاقح  هکنیا  دهاش  ناشدوخ  ياهباتک  نوچ  دنرامـش  تسردان  ار  نآ  دـنناوتیمن 
زا هن  یتسه ، ربمغیپ  ياهتفرگ و  داـی  ادـخ  فرط  زا  یحو  يهلیـسوب  ار  اـهنیا  وت  ناطیـش 3 - يهسوسو  هن  نارگوداج و  يهدوهیب  يهناـسفا 

دـناهدوب و مدرم  يراتفردـب  راتفرگ  مه  نیـشیپ  ياـهربمغیپ  هک  يدـش  علّطم  وت  اهتـشذگرس  هکنیا  بجومب  - 4 باـتک . هسردـم و  مدرم و 
-1- نآرق . - وشم هدرزآ  شابم و  نیگمغ  وت  سپ  دشاب  هتشاد  راک  رـس و  نادان  مدرم  اب  ّیبرم  ربهر و  هک  تسا  تیبرت  یئامنهار و  يهمزال 

نآ هک  دـنکیم  يروآدای  و  دـندرکیم . هدافتـسا  اهنآ  دـیاقع  مولع و  زا  مدرم  هک  تسا  یئاـهنآ  دوهی و  اـب  نخـس  يور  - 1 ام : نخـس   28
یلو دنتفریم  سوه  يوه و  یپ  دندرکیم و  ینامرفان  هّدع  کی  زاب  دـندناوخیم  دـندیدیم و  دوب  ناشتفارـش  يهلیـسو  هک  هنیکـس  توبات و 

هک یماندـب  تسا و  ّتیمورحم  اوشیپ  روتـسد  ینامرفان  تبقاع  تسا و  ندـش  ّقفوم  لماک  نامیا  يهجیتن  هک  دـینادب  دـیریگب و  تربع  امش 
ات رضاح  هتـشذگ و  خیرات  يهعلاطمب  ار  مدرم  دهدیم  هّجوت  خلا » ِهّللا  ُعفَد  َول ال   » يهلمج - 2 دسریم . امـش  شوگب  اهنآ  دب  شور  مه  زونه 

رخآ تیآ  - 3 تسین . يریزگ  نآ  زا  هک  تسا  عامتجا  تحلـصم  يارب  اـهتّلم  تسکـش  هحفص 500 ]  ] 478-456- نآرق  - هبلغ و دـنمهفب 
مارآ ار  شرطاـخ  اـههلمج  نیاـب  دوـشیم  دـیلوت  ياهغدـغد  ربـمغیپ  لد  رد  دـهد  لاـمتحا  یـسک  رگا  هک  تسا  ناـهذا  ندرک  نشور  يارب 

. دشابن مه  نارگید  يارب  دیدرت  ياج  هک  دننکیم 

هیآ 253] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َو ِسُدُقلا  ِحوُِرب  ُهاندَّیَأ  َو  ِتانِّیَبلا  َمَیرَم  َنبا  یَسیِع  انیَتآ  َو  ٍتاجَرَد  مُهَضَعب  َعَفَر  َو  ُهّللا  َمَّلَک  نَم  مُهنِم  ٍضَعب  یلَع  مُهَضَعب  انلَّضَف  ُلُسُّرلا  َکِلت 
َو اُولَتَتقا  اَم  ُهّللا  َءاش  َول  َو  َرَفَک  نَم  مُهنِم  َو  َنَمآ  نَم  مُهنِمَف  اوُفَلَتخا  ِنِکل  َو  ُتانِّیَبلا  ُمُهتَءاج  ام  ِدَعب  نِم  مِهِدَعب  نِم  َنیِذَّلا  َلَتَتقا  اَم  ُهّللا  َءاش  َول 

يا هتـسد - رب  ارناشیا  ياهتـسد ز  تسا ] هدش  دای  ناشمان   ] هک ناربمایپ  هکنیا   253 همجرت :  434-1- نآرق [ - 253  ] ُدـیُِری ام  ُلَعفَی  َهّللا  َّنِکل 
میداد رادومن  ياههناشن  میرم  ياسیعب  درب و  الاب  ار  ناشهجرد  ياهتسد  تفگ و  نخس  وا  اب  ادخ  هک  دوب  یسک  اهنآ  زا  میداد : يرترب  رگد 

رگدـکی اب  دنتـشاد  رادومن  ياههناشن  دـندوب و  ناربمغیپ  زا  سپ  هک  اـهنآ  دوب  ادـخ  تشونرـس  رگا  میدرک و  شیناـبیتشپ  سدـقلا  حورب  و 
ناشنایم رد  یگنج  دوب  ادخ  تساوخ  رگا  رفاک و  يرگید  دش و  نمؤم  ياهتـسد  هک  دندش  راگزاسان  رگدـکی  اب  یلو  دـندرکیمن  گنج 

: هتشون فشک   253 هحفص 501 ]  ] 26-1- نآرق  - 253 انلَّضَف - ُلُسُّرلا  َکِلت  نیرّـسفم : نخـس  دنکیم . دهاوخب  هچنآ  ادخ  نکیل  دوبیمن 
زاوآ و رد  روبز و  رد  دواد  ّتلخ و  رد  میهاربا  توعد و  تباجا  رد  حون  تقلخ و  رد  تمارکب  مدآ  رگدـکی : رب  میداد  لضف  ار  ناـشیا  اـم 

تملاکم تاجانم و  رد  یسوم  تلاسر و  ملع و  کلم و  نیطایش و  ّنج و  ود  اب  ریخست  غرم و  اب  نتفگ  نخس  رد  نامیلـس  تّوبن و  کلم و 
- ٍتاجَرَد مُهَضَعب  َعَفَر  َو  تعافشب . ادرف  تّوبن و  رهم  جارعم و  بش  رادیدب  نآرقب و  دّمحم  نامـسآ و  رد  هدنز  ردپیب و  ردام  زا  یـسیع  و 
. تسوا رون  ینشور و  عاعش  عافترا  يهزادناب  سک  ره  تلزنم  تعفر  هبترم و  يدنلب  تسا : هدرک  لقن  هّیمجن  تالیوأت  زا  نایبلا : حور   253
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َنیِذَّلا َو   » هیآ هکنیا  بجومب  تسا  هداد  رارق  هجرد  عافترا  يهلیـسو  ار  شناد  دنوادخ  تسا و  ناسنا  ینـشور  يهلیـسو  رون و  ملع  نوچ  و 
هجرد عافترا  رتلماک و  دیحوت  دـشاب  رتدایز  ملع  هچ  ره  هک  يدـنوادخ  تدـحو  یئانـشور  زا  تسا  يوترپ  ملع  سپ  ٍتاجَرَد » َملِعلا  اُوتوُأ 

مه اـیبنا  بتارم  و  یناـکما . دوـجو  یگریت  رب  تسا  دـیحوت  روـن  يهبلغ  عاـفترا و  يهزادـناب  ّتینادـحو  ترـضحب  برق  سپ  تـسا  رتـشیب 
شدوجو تملظ  رب  شدـیحوت  رون  اـیبنا  متاـخ  دوجو  رد  نوچ  اـهنآ و  یناـکما  دوجو  یگریت  رب  تسا  اـهنآ  دـیحوت  رون  يهبلغ  يهزادـناب 

دوب رتالاب  شاهجرد  ایبنا  يهمه  زا  تهج  هکنیا  زا  دوب  هدش  دوبان  وحم و  ّقح  لامج  لالج و  تافص  یّلجت  رد  وا  دوجو  یگریت  دوب  بلاغ 
- نآرق -30-1- نآرق «. - ٌنِیبُم ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهّللا  َنِم  مُکَءاج  دَق  : » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدیمان  رون  ار  وا  دنوادخ  هک  اریز  دوب  لماک  رون  نوچ 
هدرم و ندرک  هدـنز  تسا و  لیجنا  تاـنّیب  زا  دوصقم  ناـیبلا : حور   253 ِتانِّیَبلا - َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  اـنیَتآ  َو   1011-957- نآرق -345-303
زا دندرک و  طارفا  شقح  رد  هک  اهیحیـسم  دندوب و  شرکنم  هک  دوهی  خیبوتب  تسا  هراشا  نآ و  ندرک  زاورپ  لگ و  زا  غرم  لکـش  نتخاس 

ملسم وبا  رخف : هحفص 502 ]  ] 18-1- نآرق : - 253 ِسُدُقلا - ِحوُِرب   45-1- نآرق . - دندیمان هدننیرفآ  دنزرف  دـندرب و  الاب  يربمغیپ  يهبترم 
زا هک  تسا  هدش  تادوجوم  ریاس  زا  وا  زایتما  بجوم  تسا و  هدیمد  وا  رد  ادخ  هک  دشاب  كاپ  حور  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ 
زا ظفاح  وا . تفرـشیپ  بجوم  تسا و  هدوب  شنابیتشپ  كاپ  حور  نیمه  تسا و  هدش  ادیپ  اهنت  نز  زا  وا  دـنوشیم و  ادـیپ  نز  درم و  يهفطن 

- َلَتَتقا اَم  درکیم  احیـسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگید   || دیامرف  ددم  زاب  را  سدـقلا  حور  ضیف  تسا : هدرک  دای  روطنیا  حیـسم  سدـقلا  حور 
رد هچنآ  ینعی  سابقملا : ریونت   243 ِتانِّیَبلا -  14-1- نآرق . - دوبن ناشیا  رد  یگتسد  ود  دندرکیمن و  فالتخا  ینعی  سابقملا : ریونت   253

مکح هکنیا  هتـشون : فشک   253 اُولَتَتقا - اَـم  ُهّللا  َءاـش  َول  َو   12-1- نآرق . - تسا هدوب  ربمغیپ  فیـصوت  مان و  اهیحیـسم  دوهی و  ياـهباتک 
َهّللا َّنِکل  َو   34-1- نآرق . - تبراحم لتق و  تقیقح  یناث  لاتتقا  و  تسا ، فـالتخا  لّوا  لاـتتقا  تفگ ، ار  یئینعم  یکی  ره  هک  درادـن  رارکت 

مالـسلا امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قداص  کیدزن  رد  يزور  دیوگ : تباث  نب  نامعن  هفینح  وبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   253 ُدیُِری - ام  ُلَعفَی 
. دوب کچوک  تخس  هتسشن و  باّتکب  يارس  زیلهد  رد  مدید  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مدمآ  ردب  نوچ  مدرک  مالـس  ار  وا  مدش و 
اههویم و راد  ریز  اهیوج و  رانک  زا  تفگ : دـنک ! تجاح  ياضق  اـجک  دـسر  امـش  رهـشب  هک  یبیرغ  متفگ : منک  ناـحتما  ار  وا  اـت  متـساوخ 
زا مدینشب  هکنیا  نوچ  تفگ : دنک . تجاح  ءاضق  اهیاج  هکنیا  زج  دهاوخ  هک  اجنآ  دنک و  بانتجا  اهدجسم  اهراذگهر و  اهیارس و  نماریپ 

تسیرگن و نم  رد  تسیک ! زا  هدنب  تیصعم  یتفگ . وکن  هّللا  لوسر  نبای  م  هحفص 503 ]  ] 38-1- نآرق  - مامت عقوب  داتفا  نم  مشچ  رد  وا 
ادـخ و زا  ای  هدـنب ؟ زا  ای  تسا  ادـخ  زا  ای  تسین : نوریب  هجو  دـنچ  زا  تیـصعم  لاح  تفگ : متـسشنب . نم  مهد  ربخ  ار  وت  ات  نیـشنب  تفگ :

رگا و  دشاب . ملظ  هکنیا  سب  هک  دنک  هذخاؤم  هدرکن  وا  هک  یلعفب  ار  هدنب  هک  تسا  رتلداع  نآ  زا  ادخ  هدـنب  نود  تسا  ادـخ  زا  رگا  هدـنب .
واب رما  مرج  ال  اهنت ، تسا  هدنب  زا  رگا  و  شفیعـض . يهدنب  فاصناب  دشاب  رتیلوا  يوق و  دشاب و  هدنب  کیرـش  وا  سپ  تسا  هدنب  ادـخ و  زا 

: متفگ مدینـشب  هکنیا  نوچ  تفگ : هفینح  وبا  تسا . وا  يارب  خزود  تشهب و  تسا و  واـب  ّقلعتم  باـقع  باوـث و  تسا و  ار  وا  یهن  تسا و 
ياهتّنس زا  ناگدیرفآ  روعـش  رکف و  تعیبط و  فالتخا  لالظ : یف   745-743- یقرواپ «. - 194 «» میلع عیمس  هّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀّیّرذ  »

رّرکم يهخـسن  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  دـنوادخ  نوچ  دـیآرد  فلتخم  روجب و  روج  عاوناب  قولخم  أـشنم  لـصا و  تدـحو  اـب  هک  تسا  یهلا 
ربارب رد  هک  تسا  نارگید  ربمغیپ و  يرادلد  بجوم  هیآ  هکنیا  يواطنط : تسا . هتخاسن  تخاون  کی  هتشون  نبراکب  قاروا  دننامب  هدرکن و 

شنیرفآ لصا  رد  تادوجوم  يهیلک  دـناهتفگ : دوجو  ثحب  رد  امکح  هکیروطب  ام : نخـس  دنـشاب . رطاخ  هدوسآ  راـگزور  ياهدـمآشیپ 
هیآ هکنیا  رد  دنتـسه . ادـج  رگیدـکی  زا  يدرف  یفنـص و  یعون و  تازاـیتما  رد  فلتخم و  ّتیدوجوم  صاوخ  رد  دنتـسه و  تقیقح  کـی 

رگیدکی اب  يدرف  تازایتما  ّصاوخ و  رد  طقف  دنتـسین و  ادـج  نآ  زا  مه  ناربمغیپ  هک  شنیرفآ  رد  یمومع  ّتیعقاو  نیاب  تسا  هدـش  هراشا 
ناسنا دناهتفگ : لولعم  ۀّلع و  ثحب  رد  نارگید  لّوا ص 116 و  پاچ  هموظنم  حرش  رد  يراوزبس  لثم  مالسا  يهفسالف  - 2 دنراد . توافت 

زا دوخ  هک  تسا  يزومرم  هدنامرف  کی  نامرف  تحت  تسه  دوخ  رایتخا  هداراب و  هحفص 504 ] هکنیا [  اب  دوخ  ياهراک  اهشبنج و  مامت  رد 
بوخ ای  دـب  راکب  تسد  دوخ  لیمب  تسا و  دازآ  دوخ  راک  رد  هکنیا  اب  ناسنا  میمهفیم : ار  بلطم  هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  اـم  تسا : ربخیب  نآ 
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رگیدکی اب  گنج  فالتخاب و  مادقا  مدرم  دشاب  ادخ  تساوخ  رگا  سپ  دریگیم  ماهلا  رگید  ملاع  زا  تسا و  يرگید  نامرفب  نکیل  دـنزیم 
دوریم یهارب  یـسک  ره  دناهدش و  روجب  روج  فلتخم و  تسا و  هدوبن  تخاون  کی  ناسنا  شنیرفآ  هک  تسا  دنوادخ  يهدارا  دننکیمن و 

رد يرابجا  تسا و  هدرک  بوخ  دبب و  مادقا  دوخ  یئاناوت  اب  هک  تسا  ناسنا  دوخب  طوبرم  دب  بوخ و  ياهراک  رد  شاداپ  تازاجم و  یلو 
هدومن و ماجنا  هداد و  صیخـشت  ار  بوخ  ای  دـید و  دـهاوخ  ار  شیازـس  هدرب و  تسد  نآب  هدیدنـسپ و  ار  دـب  شدوخ  تسا  هدوبن  شراـک 

. دسریم واب  نآ  شاداپ 

هیآ 254] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

-1- نآرق [ - 254  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َنوُِرفاکلا  َو  ٌۀَعافَـش  َو ال  ٌۀَّلُخ  َو ال  ِهِیف  ٌعَیب  ٌموَی ال  َِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  مُکانقَزَر  اّمِم  اوُقِفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
22-13- نآرق . - تسود رـسمه ، یمدآ . تلـصخ  يوخ و  یتسود ، هزم . نیریـش  هایگ  ءاخ  ولج  يادـص  ّمض و  اب  ٌۀَّلُخ » : » تاـغل ینعم   179
تسا و یـشورف  دیرخ و  هن  هک  زور  نآ  دسر  ارف  هکنآ  زا  شیپ  دیـشخبب  میدرک  يزور  امـشب  هچنآ  زا  ّقحب ، ناگدیورگ  يا   254 همجرت :

طابترا رخف : سب . دنراکمتـس و  نارفاک  و  يراکمتـس ] تسا و  رفک  ناـگراچیب  يریگتـسد  زا  يراددوخ  هچ   ] يرگیجناـیم هن  یتسود و  هن 
هکنآ زا  سپ  لام  تسا و  ناج  زا  تشذـگ  ناـسنا  يارب  هحفـص 505 ] اهزیچ [  نیرتراوشد  نوچ  تسا : هتـشون  نینچ  قباـسب  ار  هیآ  هکنیا 

: رخف  254 اوُقِفنَأ - نیرّـسفم : نخـس  لام . ندیـشخبب  درک  رما  نآ  يهلاـبند  دـش  رداـص  شیپ  تیآ  رد  ناـج  زا  تشذـگ  داـهجب و  ناـمرف 
هچ تسا  قافنا  دوصقم  دناهتفگ  رثکا  تسا و  یّلک  روطب  ای  دشاب و  تاکز  هک  تسا  بجاو  قافنا  دوصقم  هک  دناهدرک  فالتخا  نیرّـسفم 

دشاب ار  یسک  هچ  ره  هکنیا ، زا  شیپ  میاهتفگب  قزر  ّدح  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   254 مُکانقَزَر -  9-1- نآرق . - بجاو ریغ  هچ  بجاو 
نیع يالاب  يادـص  اب  ورمع  وبا  ریثک و  نبإ  رخف :  254 ٌۀَّلُخ - ـال  َو  ِهِیف  ٌعَیب  ـال  دـنک  عنم  نآ  زا  ار  وا  هک  دوبن  ار  سک  دوش و  عفتنم  نآـب  هک 

هکنیا بلطم  مه  يدعـس   213-183- نآرق -11-1- نآرق . - درادـن توافت  ینعم  رد  دـناهدناوخ و  ولج  يادـص  اـب  هّیقب  دـناهدرک و  تئارق 
یتروص نیمه  دوخ  رگا  شکب  نافیعـض  راـب  هنارکـشب   || شوخ  ینیب و  لاـح  يوق  ار  دوخ  وچ  تسا : هدرک  ناـیب  روج  هکنیا  ار  اـههلمج 

- َنوُِملاّـظلا ُمُه  َنوُِرفاـکلا  َو  مرج  ـال  يروخ  یماـنکین  رب   || مرک  تخرد  ینارورپ  رگا  مسج  وچ  دریمب  تمـسا  يریمب و   || مسلط  نوـچ 
ّقح هدنب و  نایم  رگید  هس  هدنب  هدنب و  نایم  رگید  شیوخ  سفن  هدنب و  نایم  یکی  تسا : مسق  هس  رب  ملظ  هک  دناهتفگ  هتشون : فشک   254
ملظ نینچمه  تسا . نامیا  نآ  تسا و  ّقح  هدـنب و  نایم  هک  تسا  نآ  نیهم  تلادـع  تسا و  تلادـع  ماسقا  مسق ، هس  هکنیا  يهلباـقم  رد  و 

-36-1- نآرق «. - َنوُِملاّـظلا ُمُه  َنوُِرفاـکلا  َو   » نیملاـعلا ّبر  تفگ  اـجنیا  زا  تسا ، رفک  نآ  تسا و  ّقح  هدـنب و  ناـیم  هک  تسا  نآ  نیهم 
دندرکن قاـفنا  نوچ  دنتـسه و  راکمتـس  دـندرکن  کـین  راـک  يراـتفرگ  زور  يارب  نارفاـک  نوـچ  رخف : هحفــص 506 ]  ] 459-422- نآرق

هکنآ يارب  دنناملاظ  نارفاک  هتشون : حوتفلا  وبا  دناهدرک . متـس  دوخب  قیال ، ریغ  زا  تعافـش  راظتنا  دنتـشاد و  طلغ  عّقوت  نوچ  دنراکمتس و 
ررـض ّقحتـسم  رفک  لـعفب  هک  ینعم  نآـب  دـندوخ  سفن  ملاـظ  هک  تسا  نآ  ینعم  میئوگ : هک  دوب  اور  دـنهنیم و  دوـخ  ياـجب  هن  تداـبع 

یتسود و زا  ّتیمورحم  دشاب و  رفک  هک  تسا  ملظ  يهزادنا  نیرخآ  رفاک  متس  هک : تسا  نآ  ملظب  رفاک  صیصخت  تهج  عمجم : دنتبوقع .
ربارب رد  یجراخ  تاصّخـشم  تازایتما و  نوچ  ام : نخـس  درادن . ّتیمورحم  روطنیا  نمؤم  تسین و  هزادنا  نیاب  رگید  متـس  چیه  تعافش و 

رد هچنآ  زا  دوشیم : يروآدای  تهج  هکنیا  زا  يونعم  یگدـنز  رد  هاوخ  يّدام و  یگدـنز  رد  هاوخ  درادـن  شزرا  چـیه  ناسنا  یتاذ  يایازم 
سرتسد دوشیم و  هتفرگ  امش  زا  اهزیواتـسد  همه  هک  يزور  يارب  دینک  هدافتـسا  تسا  لام  زا  تشذگ  یتسودعون و  هک  تسا  یمدآ  روخ 

واب دراد و  دوخ  رد  هچنآ  زا  تسا و  لام  هاجب و  شدیما  هک  دنکیم  متـس  دوخب  میقتـسم  يهداج  زا  فرحنم  ینعی  رفاک  و  دـیرادن . یئاجب 
هک تسا  نیمه  ندنامهف  دیکأت و  يارب  تسا  هدـش  هدوزفا  نورفاکلا »  » يهملک لابند  هک  مه »  » يهملک و  دربیمن . هرهب  تسا  هدـش  تیانع 

هحفص 507] دنکیمن [  ناگراچیب  يریگتسد  يهشیدنا  هک  دنکیم  متس  شدوخ  رب  شرفک  بجومب  شدوخ  رفاک 

هیآ 255] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]
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هیآ 255] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َنَیب ام  ُمَلعَی  ِِهنذِِإب  ّالِإ  ُهَدـنِع  ُعَفـشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَون  َو ال  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَأت  ُموُّیَقلا ال  ُّیَحلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال 
ُمیِظَعلا ُِّیلَعلا  َوُه  َو  امُهُظفِح  ُهُدُؤَی  َو ال  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  ّالِإ  ِهِملِع  نِم  ٍءیَِـشب  َنوُطیُِحی  ـال  َو  مُهَفلَخ  اـم  َو  مِهیِدـیَأ 

ادـخ ّصاخ  ياهمـسا  زا  ار  هملک  هکنیا  تغل  بتک  رد  و  دـننامیب ، زاغآیب ، دوخب ، هتـسباو  ُموُّیَقلا » : » تاـغل ینعم   393-1- نآرق [ - 255]
. یلدنـص تخت ، یـسرک » . » باوخ زا  شیپ  یتسـس  تلاح  باوخمین و  ترچ و  ینعمب  نسو »  » يهّدام زا  نیـس  رـسک  اب  ٌۀَنِـس » . » دـناهدرمش
140-132- نآرق -26-13- نآرق . - راک زا  نتفرگ  رارق  یگنت  رد  راک و  ندوب  نیگنس  ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  دوا  ردصم  زا  دؤی » »
. دننامیب هتـسباو و  دوخب  هدنیاپ ، تسا و  هدنز  وا  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  تسا  ادخ   255 همجرت :  13-1- نآرق . - رتفیرش رترب و  ُِّیلَعلا » »

رگم دوـش  یجناـیم  وا  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  یک  تسا . وا  کـلم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  باوـخمین . هـن  دریگ و  باوـخ  ار  وا  هـن 
. هتـساوخ وا  هچنآ  زج  دـشابن  ربخ  ار  سک  وا  ملع  ز  دـناهدراذگ . رـس  تشپ  دـنراد و  شیپ  رد  مدرم  هچنآ  دـنادب  وا . تشونرـس  ناـمرفب و 
رترب و تسا  وا  سپ  نیگنـس  هن  تسا و  راوشد  وا  رب  هن  نانآ  يرادـهاگن  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  جـنگب  وا  یئاورنامرف  هاگیاج  یـسرک و 
وا تافـص  يدمـص و  وا  تاذ  هک  يدـنوادخ  ماـن  هّللا  هتـشون : فشک   255 َهلِإ - ـال  ُهّللا  نیرّـسفم : نخـس  ناـیناهج .] ناـهج و  زا   ] رتگرزب

هدید ز رد   || مراد  يراگزور  وتیب  وت  دای  رب   17-1- نآرق : - یمومید وا  لالج  یمّویق و  وا  لامج  يدبا . وا  ءاهب  یلزا و  وا  ءاقب  يدـمرس 
. تسا نارامیب  لد  ءافش  هّللا  تسا  ناهلاو  ّرس  روس  هّللا  تسا . نافراع  ناج  دهاش  هّللا  تسا . ناتسود  لد  راگدای  هّللا  مراد  يراگن  تتروص 

رون نوچ  وت  قشع  نم  لد  ردنا  تسا . ناگتخوس  لد  مهرم  هحفص 508 ] تسا و [  نایانشآ  لد  رون  هّللا  تسا . نادّحوم  يهنیس  غارچ  هّللا 
وچ وت  يافو  تسا و  ناج  وچ  وت  رهم   || تمایقب  اـت  نم  تّمه  نم و  عبط  رد  تسا  نیگن  شقن  نوچ  وت  ماـن  نم  يهدـید  رب   || تسا  نیقی 

يریغ رهم  اب  شیوخ  لد  هگنآ  دزان  يو  مانب  دراد و  هّللا »  » دای ناـبز  رب  هک  یـسک  تفگ : هحور » هّللا  سّدـق   » دـینج تقیرط  ریپ  تسا  نید 
ابجع ای  تفگ : دّیس  اب  جارعم  بش  دوب . هّللا »  » وا مصخ  دسر و  ودب  باتع  يهنایزات  تسایس  ماقم  رد  ادرف  هک  ادخ  راب  ّزع  لالجب و  دزادرپ 
یناج  || یفاعم  درد  زا  دش  دید  ار  وت  هک  یمـشچ  دزادرپ ! نوچ  ام  ریغب  تخانـشب  ارم  هک  وا  و  دیوج ! هچ  ار  يرگید  تفای  ارم  هک  یـسک 

یـس و تسا : صالخ  نادب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  صالخا  يهملک  هتـشون : فشک   255 َوُه - ّالِإ  َهلِإ  ملـسم . گرم  زا  دـش  تفاـی  ار  وت  هک 
يهماع قیرط  هداتـسرف . نآـب  ناربماـغیپ  هتفریذـپ و  نادـب  اـهلمع  هدـناوخب و  نآـب  ار  ناـیملاع  هتفگب و  هملک  هکنیا  نآرق  رد  هگیاـج  تفه 

: یتفگ لاوحا  مومع  رد  تقیرط  ریپ  نآ . زا  دننک  تیاکح  هک  تسا  نانچ  صوصخ  لها  قیرط  اّما  تسا  هکنیا  ناشیا  دیحوت  رد  ناناملسم 
تفگ وکن  «« 195» بیع بیعلا  لیحتـسی  ثیح  بیعلا  یفن  : » هک داد  باوج  دندیـسرپ  يزور ، نآ ، ّرـس  یتفگ  رتمک  هّللا » ّالا  هلا  ال   » و هّللا » »
تخب نم  يور  ردنا  ددنخ  یک   512-510- یقرواپ -20-1- نآرق : - تفگ هک  راگزور  هدیروش  تفگ  وکن  تفگ : هک  راگزور  هدـیروش 

رب وت  مان  زا  هدـش  ناتـسب   || وت  ماد  رد  نم  ياپ  نیو  وت  ماغیپ  نم  مارآ  وت  نارجه  دـنکرب  مناج  ءارحـص  زا  همیخ  یک   || وت  نادـیم  زا  نم 
مدـق رون  غورف  ّالا  دراد   || مدـع  یگریت  تشاد  ـال  هچرگ  تسا : هدرک  لـیلحت  هیزجت و  روطنیا  ار  هلمج  هکنیا  یماـج  وت  نادـنز  نم  ناـج 
هحفـص یم [  تردق  ماج  ّالا ز  دهد   || یط  ترثک  طاسب  دـنک ال  نوچ  دوهـش  جـنگ  دـیلک  ّالا  تسه   || دوحج  رفک و  ناک  دوب  هچرگ ال 

مئاد رون  تدحو  باتفآ  دهدن   || رود  ترثک  باجح  يزاسن  ات  تمدق  تدـحوب  دـناسر  نیو   || تمک  شیب و  سفن  دـناهر ز  نآ  [ 509
نامز و نیمز و  رد  یئود  هنایم  زا  ددرگ  عفترم   || یئوت  باجح  زا  یئآ  نورب  رگ  تسا  ناهنپ  وت  زا  وت  باجح  زا   || تسنابات  باـتفآ  نآ 

هتسنادن هتسناد و  هاوخان  هاوخ و  دنتـسرپب  ار  هچ  ره  سپ  تسین  يریغ  ار  وا  نوچ  تالیوأت : ناهن  راکـشآ و  ینیب  وا  همه   || ناکم  نوک و 
255 ُموُّیَقلا - ُّیَحلا  دوشیم . وا  رب  قبطنم  دـننک  هدارا  ار  هچ  ره  سپ  تسین  قح  ریغ  يدوبعم  هدـننیرفآ و  نوچ  تسا . واب  هّجوتم  تدابع  نآ 

. - هدنز دنام  وا  دندرگ و  یناف  همه  هدنوادخ  ناگدنز  یناگدنز  رب  هدنز و  ناگدنز  همه  زا  شیپ  هشیمه  هدنز  يدـنوادخ  هتـشون : فشک 
نآ مویق  تفگ : ریبج  دیعـس  دـنک  وا  راک  همه  ءاـّلوت  ینعی  دـیامن  ماـیق  وا  زیچ  همهب  تفگ : دـهاجم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   20-1- نآرق

. هدمآان رد  هکنیا  تفگ و  هتـشذگ  رد  نآ  هکنآ  زج  تسا  یکی  لوق  ود  ره  ینعم  دشاب و  مئاد  تفگ : كاّحـض  دوبن . شیادـتبا  هک  دـشاب 
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رد هـک  تـسا  نآرق  شور  رخف 1 - دراد . هاـگن  وا  دـهد و  يزور  وا  ار  هـمه  ظـفح  يزورب و  زیچ  هـمه  رب  دــشاب  مـّیق  موـّیق  تـفگ : عـیبر 
یتمسق نوچ  دشاب و  هدنونش  لالم  عفر  نخـس و  عّونت  ات  دزیمایم  مهب  هّصق  فئاظو و  ماکحا و  دیحوت و  زا  بلطم  عاونا  مدرم  اب  يوگتفگ 

تیاور مالسلا  هیلع  یلع  زا  - 2 دزاسیم . هّجوتم  دیحوت  تقیقحب  ار  مدرم  هیآ  نیاب  تسا  هدش  هتفگ  ولج  رد  ناگتشذگ  يهصق  ماکحا و  زا 
مّویق و ای  ّیح  ای  دیوگیم : دراد و  هدجسب  رس  مدید : دنکیم ! هچ  هک  مریگب  ربخ  ربمغیپ  زا  ات  متـشگرب  نادیم  زا  ردب  گنج  رد  تسا : هدش 
. دوب راک  نیمهب  وا  میدش  زوریپ  ام  هک  یتقو  ات  رگید  زیچ  هن  دـیوگیم  ار  تاملک  نیمه  هک  مدینـشیم  متـشگرب  متفر و  هک  هبترم  دـنچ  ره 

لامک رد  سپ  دـنکیم  فصو  ار  یلاعت  ّقح  يایربک  لالج و  هیآ  هکنیا  دراد  شزرا  هدـش  دای  صخـش  تبـسانمب  دای  رکذ و  ره  نوچ  - 3
یگمه تسا و  تادوجوم  زا  زاـینیب  هنأـش  ّلـج  ّقح  نوـچ  - 4 رگید . تاـملک  و  هحفـص 510 ] ظاـفلاب [  تبـسن  تسا  ّتیمها  تفارش و 
ندیرفآ رد  سپ  تسا  تیاهنیب  وا  تردق  ملع و  نوچ  تسا و  واب  يهتسباو  يدوجوم  ره  تسا و  دوخب  هتسباو  وا  سپ  دنتسه  واب  دنمزاین 

و وا . يهدـیرفآ  وا و  دـنمزاین  واب و  يهتـسباو  وا  ریغ  دوخب و  يهتـسباو  اناد و  ینعی : مّویق  ّیح  سپ  روبجم . هن  تسا  هدارا  ملع و  اـب  ناـهج 
: ینعی قلطم  لماک  ّیح  نایبلا : حور  دوشیم . بعشنم  دیحوت  ملع  لئاسم  مامت  لصا  ود  هکنیا  زا  هک  دنتسه  دیحوت  لصا  ود  هملک  ود  هکنیا 
زا یـساسح  چـیه  هک  يروطب  دنتـسه  واب  هتـسباو  ناگدـیرفآ  يهمه  دریگیم و  ورین  وا  زا  تسا  كاردا  ّسح و  ياراد  هچنآ  عیمج  هکنآ 

يارب یـسیع  تسا و  مظعا  مسا  هملک  ود  هکنیا  دـناهتفگ : تسین و  ادـج  وا  شنیرفآ  وا و  راـک  زا  هدـیرفآ  چـیه  تسین و  رود  وا  ملع  وترپ 
تـسا هکنیا  دناهدرمـش  مظعا  مسا  ار  هملک  ود  هکنیا  هکنیا  تلع  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  درکیم و  اعد  مسا  هکنیا  اب  اههدرم  ندرک  هدنز 

يدوباـن و ینعمب  مّویق  هریغ و  تردـق و  تریـصب ، ملع ، تاـیح ، لـیبق  زا  تسا  يدـنوادخ  تافـص  امـسا و  ماـمت  ینعمب  ّیح  يهملک  هک :
نایامن یّلجتم و  وا  يارب  یلاعت  ّقح  تافـص  مامت  دـش  رگ  هولج  وا  رب  ّیح  تفـص  یـسک  رگا  سپ  وا  هاگـشیپ  رد  تادوجوم  مامت  جایتحا 

هن دنیبیم و  يزیچ  هن  وا  تردق  شیپ  رد  وا  ریغ  يدوبان  وا و  تیمویق  زج  دنیبیم و  یناف  ار  تادوجوم  مامت  مّویق  تفص  یّلجت  رد  تسا و 
يارب ّقح  دـیحوت  تقیقح  تمظع و  هک  تسا  تقونآ  دـنام و  دـهاوخن  نایم  رد  یئادـج  ددـعت و  سپ  دراد  راظتنا  عمط و  رگید  یئاـج  زا 

يهنازور یگدـنز  بلاطم  هک  ناسنا  یتشوگ  نابز  هن  دـنکیم  اعد  دـتفایم و  راکب  یقیقح  درف  يهنیاعم  نابز  تسا و  دوهـشم  سک  نینچ 
ربارب رد  ریغ  زا  ار  دوخ  لد  یلو  درادـن  نّیعم  يهزادـنا  مسا  تفگ : دندیـسرپ  ار  مظعا  مسا  یماطـسب  دـیزی  وـبا  زا  دـنکیم . ناـیب  ار  دوـخ 

يدوجو ّتیفیک  کی  تایح  نازیملا : ریـسفت  دینک . اعد  دیهاوخیم  هک  مسا  رهب  هاگنآ  دیراد  هاگن  غراف  یلاخ و  ادخ  یگناگی  ّتینادحو و 
تسا و مئان  دوش  باوخ  ارف  يو  لد  مشچ و  هک  هتفخ  هتشون : فشک   255 ٌمَون - َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَأت  ال  تسا . تردق  ملع و  وا  راثآ  هک  تسا 

یتـفخب هک  یفطـصم  هزنم . كاـپ و  ود  ره  زا  نیملاـعلا  ّبر  تسا . نانـسو  دوش  باوخ  هحفـص 511 ]  ] 33-1- نآرق  - لدیب مشچ  نوـچ 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   181-179- یقرواپ «. - 196 «» یبلق مانی  ياـنیع و ال  ماـنت   » تسا هتفگ  هک  هن  شیب  يدوب  ۀنـس  ّدـح  اـت  يو  باوخ 

یـسوم موق  تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  هک  دنک  تیاور  هریره  وبا  دشاب  مامت  باوخ  مون  کبـس و  دشاب  یباوخ  ۀنـس  هک : دـنتفگ  نارّـسفم 
یلاعت يادخ  دبایرد ! ار  وت  باوخ  هک  دنـسرپیم  ایادخ  راب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  سرپب . وا  زا  دبـسخب ! وت  يادخ  دـنتفگ : ار  یـسوم 

: دیوگیم يادخ  تفگ : هروراق . ود  اب  داتسرف  ار  هتشرف  نآ  زا  سپ  تشاد  رادیب  زور  هنابش  هس  ار  یسوم  هگنآ  منک  مولعم  ار  وت  نم  تفگ :
مهب شیاهتـسد  درک و  هبلغ  شباوخ  دربن  شباوخ  ات  درکیم  دـهج  تشادـیم و  هاگن  تسد  رد  نآ  وا  بشما  راد  تسد  رد  اههروراق  هکنیا 

ود یباوخ  رد  وت  تفگ : دمآ و  لیئربج  دید ، هتـسکش  ار  اههروراق  دمآرد  باوخ  زا  یـسوم  دـش  هتـسکش  دـمآ و  مه  رب  اههروراق  دـمآ و 
رد ار  ناویح  دریگیمارف  هک  تسا  یتلاح  باوخ  يواضیب : دراد ! هاگن  هک  نیمز  نامسآ و  مبسخب  نم  رگا  نتـشاد  یناوتیمن  هاگن  هروراق 

دایز باوخ  نایبلا : حور  درادـیمزاب . راـک  زا  ار  وا  ّساوح  هجیتن  رد  اـهتبوطر و  راـخب  نتفر  ـالاب  يهطـساوب  زغم  باـصعا  یتسـس  يهلاـبند 
تـسا یباوخیب  زا  متفای  هچنآ  تفگ : یماطـسب  دیزی  وبا  درادن  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  شزرا  یـسک  نینچ  تسا و  يراکیب  یلبنت و  يهجیتن 

ریخا رـصع  ياملع  هدبع : دنمک . رد  دروآ  رهقب  شباوخ  هک   || دنمـشوه  دهن  نیلابب  هگنآ  رـس  يدعـس : مدرب . رـسب  زور  دننام  ار  بش  هک 
دیلوت هنازور  لامعا  تکرح و  زا  هک  یمـس  زا  اضعا  ندـش  مومـسم  يهطـساوب  تسا  زغم  ّتیلاعف  نداتفا  راک  زا  يهجیتن  باوخ  دـنیوگیم :
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هک درادـنپ  هک  تـسیک  نآ  تـسا : هتـشون  فـشک   255 خـلا - ُعَفــشَی  يِذَّلا  اَذ  نَـم  هحفــص 512 ] دراذـگیم [ . رثا  باـصعا  رد  دوـشیم و 
: - تفگ تقیرط  ریپ  هیعـس » ّلض  هّنظ و  باخ  دـقف   » دـسر واب  وایب  ای  درآرب  یـسفن  وا  شنادیب  ای  دزاسرب  يراـک  ار  دوخ  وا  تساوخیب 

هن دیسر  رکشب  تسویپ  هک  وا  هن  دنتسسگب  دنتسج  دوخب  ار  وت  ناگدیدنسپان  دنتسویپ  هب  دنتسج  وتب  ار  وت  ناگدیدنـسپ  یهلا   26-1- نآرق
وت يدرف   || يدرف  لیلد  ار  وت  هار  يا  دوخب . دیسرن  سک  هک  مناسرب  دوخب ، هدنناسر  دوخ و  رد  هدنناسرب  يا  دیسر ، رذعب  تسـسگ  هک  وا 

الجاع و دـشکیم  دوخب  دوخ  ناگدـنب  لد  هیآ  نیاب  یلاعت  يادـخ  دـنتفگ : یناعم  لها  یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  يدرف  تانـشآ  و 
هک یعیفـش ، تعافـشب  يراد ، ترخآ  تمارک  دیما  رگا  هاوخ و  نم  زا  تسا  ارم  یئایند  بغار  رگا  هدـنب  يا  تفگ : هک  تسا  نانچ  الجآ ،

تعافـش یـسک  يارب  یـسک  تماـیق  زور  ینعی  عـمجم : نم . زا  ار  وـت  تسین  ریزگ  ترخآ  اـیند و  رد  سپ  تسا  نـم  ناـمرفب  تعافـش  نآ 
ره دزاسیم . هّجوتم  ار  اهنآ  درک ، دنهاوخ  تعافـش  ناشيارب  اهتب  دندرکیم . نامگ  نیکرـشم  نوچ  دنوادخ  يهزاجا  رما و  اب  رگم  دنکیمن 
هب طوبرم  ِِهنذِِإب » ّالِإ  : » تسا هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  درک . دهاوخن  تعافش  وا  رما  هزاجا و  نودب  دشاب  هتشاد  تعافـش  تقایل  سک 

دناوتیم سک  هچ  تسا  نینچ  هلمج  ینعم  سپ  تسا  تعافـش  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو  دومحم » ماقم   » واب هک  تسا  ربمغیپ 
راهظا روجنیا  تعافـش  زا  یماـظن :  61-43- نآرق . - تسا هدـش  هداد  هزاجا  واـب  ادـخ  فرط  زا  هک  دّـمحم  رگم  دـنک  تعافـش  تماـیق  رد 

يدـیما تسه   || ارم  تعاط  تسین ز  را  یلـصاح  یئوت  شعیفر  ردـق  هد  هیاپ   || یئوت  شعیفـش  هکنآ  دروخن  مغ  تسا : هدرک  يراودـیما 
هحفص  ] 20-1- نآرق  - ملع ینعی  دهاجم : سابع و  نبإ  - 1 تسا : لوق  ود  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  255 ُهُّیِسرُک - َعِسَو  ارم  تعافشب 

تنطلس و ینعی  یسرک  تسا 2 - هدش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  دراد و  نامـسآ  نیمز و  شیاجنگ  دـنوادخ  [ 513
نامهب دنوادخ  رخف : تسا . اهنآ  رد  هچنآ  يهمه  ار و  نیمز  نامـسآ و  تسا  هتفرگارف  دنوادخ  تردـق  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  تردـق و 

ّتینامسج ینعم  هک  یئاههلمجب  دنکیم  فیصوت  اهنآ  يارب  ار  شتردق  تمظع و  دناهدید  ار  دوخ  نایاورنامرف  نیطالـس و  مدرم  هک  روط 
: تالیوأت رد  یناشاک  راتفگ  يهص  ناهذا . هّجوت  تسا و  ندنامهف  يارب  ّطقف  اهنآ  لاثما  نتـسشن و  یـسرک  شرع و  رب  لیبق  زا  دناسریم  ار 

ملاع رگا  یماطسب : دیزی  وبا  يهتفگب  و  دشاب . نمؤم  لد  هک  تسا  وا  ملع  هاگیاج  یسرک  زا  دوصقم  دنوادخ و  ملع  ینعی  نامـسآ  نیمز و 
زا رتهداشگ  نوچ  درک  دـهاوخن  ار  نآ  ساسحا  چـیه  دریگب  رارق  فراع  لد  زا  ياهشوگ  رد  هبترم  رازه  رازه  تسا  نآ  رد  هچنآ  يهمه  و 
نم نمؤملا  بلق  : » لوقنم ثیدح  تبسانمب  تسا  وا  شرع  دنوادخ  ّیـسرک  دناهتفگ : هک  تسا  نیمه  دنک و  رپ  ار  نآ  يزیچ  هک  تسا  نآ 

تـسا هدرک  هیبشت  نآب  ار  لد  تسا  رفن  کی  هاگرارق  يهزادـناب  کچوک  تخت  شرع و  تغل ، رد  ّیـسرک  ینعم  نوچ  و  « 197 «» هّللا شرع 
نوچ .و  تسا نامـسآ  نیمز و  شیاجنگ  يهتـسیاش  تسا و  دـنوادخ  شرع  هک  نمؤم  لد  ینعی  یـسرک  سپ  لد  ّتیمها  تمظع و  رظن  زا 

ّتیمها تمظع و  رظن  زا  تسا  هدرک  هیبشت  نآب  ار  لد  تسا  رفن  کی  هاـگرارق  يهزادـناب  کـچوک  تخت  شرع و  تغل ، رد  ّیـسرک  ینعم 
«198» يونثم  474-472- یقرواپ . - تسا نامسآ  نیمز و  شیاجنگ  يهتسیاش  تسا و  دنوادخ  شرع  هک  نمؤم  لد  ینعی  یـسرک  سپ  لد 

تسپ الاب و  رد  چیه  مجنگن  نم   || تسا  هدومرف  ّقح  هک  ربمغیپ  تفگ   9-7- یقرواپ : - تسا هدرک  همجرت  روط  هکنیا  ار  قوف  ثیدح  مه 
اهلد نآ  رد  یئوـج  ارم  رگ   || بجع  يا  مجنگب  نمؤـم  لد  رد  زیزع  يا  ناد  نیقی  هکنیا  مجنگن  نـم   || زین  شرع  نامـسآ و  نـیمز و  رد 

تـسه نآرق  رد  هک  تاریبعت  هنوگنیا  لالظ : یف  دیـسر  ینعم  نوچ  تسیک  تروص  کـیل   || دـیدم  سب  دـشاب  شرع  یگرزب  دوخ  بلط 
زا ندوبن  زجاع  یسرک و  تعسو  سپ  ددرگ ، سوفن  رد  ریگ  ياج  رتهب  رتشیب و  قیاقح  ات  سوسحم  ياهتروصب  تسا  ینهذ  یناعم  میـسرت 

نارگید زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس  لـماک . تردـق  هیزنت و  قلطم و  دـیرجت  زا  تسا  هیاـنک  يرادـهگن  هحفص 514 ] ] 
. تسا هدش  رظن  راهظا  هروس  نیمه  زا  تیآ 48 . رد  تعافش  ینعم  هتشون و 

هیآ 256] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌعیِمَـس ُهّللا  َو  اَهل  َماصِفنا  یقثُولا ال  ِةَورُعلِاب  َکَسمَتـسا  ِدَقَف  ِهّللِاب  نِمُؤی  َو  ِتوُغاّطلِاب  رُفکَی  نَمَف  ِّیَغلا  َنِم  ُدشُّرلا  َنَّیَبَت  دَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارکِإ  ال 
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« توغاطلا  » 22-12- نآرق . - یهارمگ ربارب  رد  قح  یتسرد و  يوسب  میقتـسم  هار  ینعمب  ُدشُّرلا »  » تاغل ینعم   208-1- نآرق [ - 256  ] ٌمِیلَع
هزوک يهتسد  لثم  نتفرگ  يهلیسو  هتسد و  ِةَورُعلِاب » . » لوعجم ياهدوبعم  حالص ، ریخ و  يهقیرط  زا  عنام  ناطیش ، یهارمگب  ربهر  رگمتس ،

. - نتشاد رب - كرت  فاکش و  ندش  ادج  رگدکی  زا  ینعمب  َماصِفنا » . » رتراوتسا رتمکحم و  ینعمب  قوثو  ردصم - زا  یقثُولا » . » نآ دننام  و 
نبإ یئاسن و  دواد و  وبا  لوزنلا : بابسا  یف  « 199» لوقنلا بابل  رد  یط  لوزن : تهج   230-219- نآرق -173-163- نآرق -105-92- نآرق

اهیدوهیب ار  وا  شدنزرف  ياقبا  شیادـیپ و  يارب  درکیم  رذـن  دـیئازیمن  هچب  برع  ینز  دـشیم  اسب ، سابع : نبإ  زا  دـناهدرک  تیاور  نایح 
دندوب و هدرپس  اهنآب  ناشناردپ  مالسا  زا  لبق  هک  دندوب  دوهی  یتسرپرس  رد  يرذن  ياههچب  هکنیا  زا  ياهّدع  ریضن  ینب  يهلیبق  رد  دراپسب .

دیئازیمن هچب  برع  ینز  دشیم  اسب ، سابع : نبإ  زا  دناهدرک  تیاور  نایح  نبإ  یئاسن و  دواد و  وبا  لوزنلا : بابسا  یف  دوخ  مالسا  زا  دعب 
یتسرپرـس رد  يرذن  ياههچب  هکنیا  زا  ياهّدع  ریـضن  ینب  يهلیبق  رد  دراپـسب . اهیدوهیب  ار  وا  شدنزرف  ياقبا  شیادـیپ و  يارب  درکیم  رذـن 

نارای راصنا و  زا  اهنآ  هحفص 515 ]  ] 28-26- یقرواپ  - دوخ مالسا  زا  دعب  دندوب و  هدرپس  اهنآب  ناشناردپ  مالـسا  زا  لبق  هک  دندوب  دوهی 
اهر ار  دوخ  نادنزرف  دنتفگ : اههچب  هکنیا  ناردپ  دننک  ترجاهم  هنیدم  زا  دندش  روبجم  ربمغیپ ص  مکحب  دوهی  نوچ  دندوب . هدـش  ربمغیپ 
نبإ زا  ریرج  نبإ  دـینک و  مالـساب  روبجم  ار  نادـنزرف  هکنیا  هک  تسین  نید  رد  يرابجا  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـنورب . اهنآ  اـب  مینکیمن 

یحیـسم تشاد  رـسپ  ود  دوب و  ناملـسم  دوخ  هک  فوع  نب  ملاـس  ینب  يهلیبـق  زا  نیـصح  ماـنب  راـصنا  زا  يدرم  تسا : هدرک  لـقن  ساـّبع 
يارب هیآ  هکنیا  دنتـسه  دوخ  نیدب  يهتـسبلد  تخـس  نوچ  مالـسا  نتفریذـپب  منک  روبجم  ار  اهنآ  هدـب  هزاجا  درک : ضرع  ربمغیپب  بهذـم ،

ار وا  هتـسویپ  هک  حیبص  مانب  تسوپ  هایـس  تشاد  ياهچب  راصنا  زا  يدرم  تسا  هدش  تیاور  دـهاجم  زا  عمجم : تسا . هدـش  لزان  وا  باوج 
تسار ز هار  هچ  تسین  يرادنید  رد  يراچان  روز و  چـیه   256 همجرت : دش . لزان  وا  هیبنت  يارب  هیآ  هکنیا  مالـسا  نتفریذـپب  درکیم  روبجم 
ار یتخس  يهریگتسد  هدز و  گنچ  راوتسا  يزیواتـسدب  دیورگ ، ادخب  دش و  وید  زا  نادرگ  ور  هکنآ  سپ  تسا . رادومن  یهارمگ  ههاریب و 
هداتق و تسا : هتـشون  فشک   256 ِنیِّدلا - ِیف  َهارکِإ  ال  نیرّـسفم : نخـس  دوب . اناد  اونـش و  دنوادخ  نوچ  دوشیمن . هدنک  زگره  هک  هتفرگ 

لها زا  تسین  هارکا  سکچیه  رب  دـندمآرد  مالـساب  برع  هکنآ  زا  سپ  هک : تسا  نآ  تیآ  ینعم  دـنتفگ : نارّـسفم  یتعاـمج  كاّـحض و 
یباتک ار  ناشیا  دندوب و  یّما  یتّما  هک  دوب  نآ  زا  تفر  هارکا  ناشیا  رب  هک  برع  نآ  و  دـنریذپ . رد  تیزج  رگا  نائباص  سوجم و  باتک و 
هارکا ینعم  دناهتفگ : و  « 200 «.» مالسالا ّالا  مهنم  لبقی  ةریزجلا ال  هذه  لها  : » تفگیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  و  دندناوخیم . هک  دوبن 

 - تسا مزال  نآ  تسا  مزـال  نآ  « 201» قتع دـنگوس و  حاکن و  قـالط و  عیب و  زا  دـنراد  نآ  رب  ماـکانب  ار  ناناملـسم  هچ  ره  هک  تسا  نآ 
ءاـطخلا و یتـّما  نع  عفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوـقب  هراـشالا  هیل  هحفـص 516 ]  ] 601-599- یقرواپ -468-466- یقرواپ -26-1- نآرق

تهرکا برعلا  لوق  نم  نیّدلا  یف  هارکا  ال  : » تفگ جاّجز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   109-107- یقرواپ «. - 202» هل اوهرکتسا  ام  نایسّنلا و 
اب ینکن  تبـسن  ار  وا  يدروآ  هارکاب  نامیا  یهرکم  وت  يوگم : دـیآ  مالـسا  رد  هک  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ینعم  و  هرکلا » یلا  هتبـسن  اذا  انالف 

مالسا نید  شریذپب  روبجم  دیابن  هیزج  نداد  اب  هک  تسا  باتک  لها  دوصقم  - 1 تسا : لوق  دنچ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  عمجم : هارکا .
یقیقح نید  تسا و  هدـیقع  نید  تسا 3 - هدـشن  خوسنم  تسا و  هدوب  همه  يارب  یّلک و  روطب  مکح  هکنیا  تسا : هتفگ  يّدـس  دنوشب 2 -
مالـسا بارعا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  سابقملا : ریونت  تسین . یقیقح  نید  دوش  هتفریذپ  رابجا  اب  هک  ینید  دشاب و  هدیقعب  طوبرم  هک  تسا  نآ 

هکنیا «: 203» مزح نب  دّمحم  خوسنم  خسان و  دوشب . مالـسا  شریذپب  روبجم  دیابن  یتشدرز  يدوهی و  یحیـسم و  زا  یـسک  دـندرک  لوبق  ار 
- ُدشُّرلا َنَّیَبَت  دَق   143-95- نآرق -33-31- یقرواپ «. - مُهوُُمتدَجَو ُثیَح  َنیِکِرشُملا  اُوُلتقاَف   » تسا هیآ  هکنیا  نآ  خسان  تسا و  خوسنم  هیآ 
- نآرق . - ود ره  مض  اب  دشّرلا » : » دناوخ رمع  نب  یـسیع  نیـش و  ءار و  حتفب  دشّرلا » : » دناهدناوخ جرعا  دـهاجم و  نسح و  حوتفلا : وبا   256

تسا نآ  هن  دوصقم  و  تسا . ادج  جک  زا  تسار  هار  لطاب و  زا  ّقح  هک : تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  یئادج و  هلصاف و  ینعی  نایب  رخف :  23-1
جـک و زا  تسار  هار  نشور  ياـهتجح  اـهناشن و  هلدا و  يهطـساوب  تسا : هکنیا  دارم  هکلب  تسار  هارب  دوـشیم  هّجوـتم  دوـخ  یـسک  ره  هـک 
: دـنتفگ تراـشا  لـها  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفـص 517 ]  ] 27-1- نآرق  - 256 ِتوُغاّـطلِاب - رُفکَی  نَمَف  تـسا . هدـش  ادـج  یهارمگ 
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اغط زا  تسا  قتـشم  تسا و  هدایز  ءات  توربج و  لثم  تولعف  نزو  رب  توغاط  دـنتفگ : وحن  ياملع  رخف : تسا . وا  سفن  یـسک  ره  توغاط 
نوچ هعقاص و  هقعاص و  لثم  تسا  هدـش  ظّفلت  توغوط  تسا و  هدـمآ  لعفلا  نیع  ياجب  لعفلا  مـال  تسا و  هدوب  تووغط  نآ  لـصا  سپ 
هداتق دهاجم و  - 1 دناهدرک : لقن  هدیقع  جنپ  هملک  هکنیا  رد  نیرّـسفم  تسا . هدـش  فلاب  لیدـبت  تسا  هدوب  حوتفم  لبق  ام  كّرحتم و  واو 

یضعب - 4 تسا . وداج  رحاس و  تسا  هتفگ  هیلاـعلا  وبا  - 3 تسا . وگبیغ  نهاـک و  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  - 2 ناطیش . ینعی  دناهتفگ .
هتفگ یـسراف  ّیلع  وبا  تسا . عمج  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  دّربم  و  دنتـسه . سنا  ّنج و  نارفاک  دناهتفگ : نارگید  - 5 تسا . تب  دناهتفگ :

: دوـشیم هدافتـسا  نینچ  ثیداـحا  زا  یفاـص : دوـشیم . لامعتـسا  ود  ره  عـمج  درفم و  يارب  دـناهتفگ : نارگید  درفم . تسا و  ردـصم  تسا :
. دندرک بصغ  ار  دّـمحم  لآ  ّقح  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دوصقم  تسا : هتفگ  یّمق  نآ . ریغ  تب و  لثم  دنتـسرپیم  هک  تسا  يزیچ  ره  دوصقم 

هدش لقن  ع ]  ] رقاب ماما  زا  تسا و  دحاو  يادخب  نامیا  دوصقم  تسا : هدـش  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  یفاک  رد  یفاص :  256 یقثُولا - ِةَورُعلِاب 
نآ ماکحتـسا  هک  یتاذ  یقیقح  تدـحوب  دـنک  هتـسباو  ار  دوـخ  ینعی  تـالیوأت :  20-1- نآرق . - تسا تیب  لـها  یتـسود  دوـصقم  تسا :

- ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  تسا . واب  يهتـسباو  تاماکحتـسا  يهمه  دـنکیمن و  يربارب  نآ  اب  یقثوم  مکحم و  زیواتـسد  چـیه  تسه و  شدوخب 
تسا وا  لد  رد  هک  ار  یتشز  دیاقع  دنادیم  تسا و  رفاک  ار  هکنآ  راتفگ  دونشیم  دنوادخ  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  رخف :  256

ناـهن و رد  هتـسویپ  دـنریذپب و  مالـسا  هنیدـم  فارطا  دوهی  تساوخیم  ربمغیپ   28-1- نآرق : - تسا هدرک  تـیاور  ساـبع  نـبإ  زا  اـطع  - 2
ار و وت  شهاوخ  لیم و  دنادیم  ادخ  هک  تسا  ترـضح  نآب  باطخ  هلمج  هکنیا  تساوخیم . ادـخ  زا  و  هحفص 518 ] درکیم [  اعد  راکشآ 

هتسناد رکف  دازآ  ار  دوخ  هک  دنتسه  مدرم  رایـسب  نوبلواتسگ ص 82 : دیاقع  ءارآ و  يهمجرت  ام : نخـس  ار . وت  تساوخرد  اعد و  دونـشیم 
یلقع ياهتفرشیپ  تاّیقرت و  هک  تسین  یّکش  دنراد . هدیقع  لد  یهاوگ  یبلق و  ماهلاب  هکنیا  دوجو  اب  نکیل  دنهنیم . رانک  رب  ار  نید  میلاعت 
نادـب ار  ملع  هدوـب  یبـقع  يارـس  ترخآ و  هشیمه  نید  هاـگهانپ  أـجلم و  اریز  دزاـس  دراو  يروـتف  یتسـس و  نیدـت  ناـکرا  رد  دـناوتیمن 
يهلمج دافم  یعیبط  تهج  دنکیم  نشور  یبوخب  هیرظن  هکنیا  دنتسه . دایز  رایسب  ترخآ  يارسب  نادنمهقالع  تهج  نیدب  تسین  یسرتسد 

ماهبا و نآ  زا  دـیامنیم و  یئامنهار  دـهدیم  تداهـش  امـش  نادـجو  هچنآب  ربمغیپ  دـنامهفب : مدرمب  دـهاوخیم  هک  ار  ِنیِّدـلا » ِیف  َهارکِإ  «ال 
شمارآ بجوم  مکحم و  زیواتـسد  کی  دـیامنیم و  يربهر  نّیعم  نشور و  شور  کـیب  دـنکیم  تحاراـن  ار  امـش  هاـگهاگ  هک  یکیراـت 

87-59- نآرق . - دهدیم میلعت  امشب  یگشیمه 

هیآ 257] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َکـِئلوُأ ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  مُهَنوُجِرُخی  ُتوُغاّـطلا  ُمُهُؤاـِیلوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا 
، راد رایتخا  داـماد ، وریپ ، مسقمه ، هیاـسمه ، رواـی - تسود ، ُِّیلَو » : » تاـغل ینعم   237-1- نآرق [ - 257  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحـصَأ 

لابند یکیدزن ، ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  یلو  ردصم  زا  و  مدرم . حلاصم  ظفح  يارب  ادـخ  فرط  زا  رومأم  سّدـقم ، صخـش  عیطم ،
يرای نتـشاد ، ار  يزیچ  راـیتخا  ندوب ، راـک  ردـنا  تسد  ینعمب  هحفـص 519 ]  ] 23-13- نآرق . - ۀیالو ردـصم  زا  و  هلـصاف . نودـب  ندرک 

ینشورب ینیبدب ] ینادان و   ] یکیرات هک ز  تسا  نانمؤم  روای  ادخ  دینادب :] تسا  راوتـسا  زیواتـسد  نامیا  دیتسناد  وچ   ] 257 همجرت : ندرک .
ناگتـسباو ناـشیا  درب و  ناـشیکیراتب  ینـشور  زا  هک  تسا  وید  تسود . ار  نارفاـک  دـنک و  يربـهر  درآ و  ناـشنورب  شمارآ ] شناد و  ]

زا ینعی  تسا  نانمؤم  رای  تسود و  هّللا  دـیوگیم  تسا : هتـشون  فشک   257 ُِّیلَو - ُهّللا  نیرّسفم : نخس  دننامب . نآ  رد  نادیواج  دنـشتآب و 
: دناهتفگ و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   16-1- نآرق . - تعاـط ءازج  يور  زا  یکی  ترـصن ، يور  زا  یکی  تیادـه ، يور  زا  یکی  يور : هس 

َنِم مُهُجِرُخی  تسا . رتـالوا  نداد  یلوا  رب  ّیلو  ریـسفت  دـئاوف ، موـمع  تغل و  قاقتـشا و  يور  زا  و  مهب » ّقـحا  یلوا و   » هـک تـسا  نآ  ینعم 
. لد یئانشور  اب  سفن  یکیرات  زا  ملع و  یئانشور  اب  لهج  یکیرات  زا  درآ  نوریب  ار  ناشیا  تسا : هتـشون  فشک   257 ِروُّنلا - َیلِإ  ِتاُملُّظلا 

تاملظ يهملک  و  دشاب ، نایع  رون  نیقی و  بتارم  نامیا و  هک  یئانـشور  ماسقا  فرطب  دـنکیم  یئامنهار  ینعی  نایبلا : حور   46-1- نآرق -
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تـسا هدـش  هدروآ  درفم  رون  يهملک  و  دراد . روجبروج  ياهتّلم  دّدـعتم و  ياههار  رفک  یهارمگ و  نوچ  تسا  هدـش  هتفگ  عمج  تروصب 
هک دننادوهج  یموق  دناهتفگ : هداتق  لتاقم و  تسا : هتشون  فشک   257 ِروُّنلا - َنِم  مُهَنوُجِرُخی  تسا . نّیعم  شور  نید و  کی  مالـسا  نوچ 
نآ داتسرف  قلخب  ار  يو  نیملاعلا  ّبر  هک  سپ  دنتشاد ، نامیا  يو  تّوبنب  دندناوخیم و  تاروتب  يو  تفص  تعن و  یفطصم  ثعبم  زا  شیپ 
هک دـندومن : دوخ  ناعبتمارف  ناشیا  دـننام  بطخا و  هحفص 520 ]  ] 29-1- نآرق  - ییح فرـشا و  بعک  نوچ  تلالـض  ناورـشیپ  نارس و 

نید زا  یموق  تفگ : دهاجم  دندش . رفاک  يوب  دنداتفیب و  يو  تّوبنب  نامیا  زا  ناشیا  ات  دندیشوپب ، يو  تفص  تعن و  تسا و  نآ  هن  هکنیا 
زا ناشیا  ندروآ  نوریب  و  دننیمز . نارفاک  يهلمج  دارم  دنتفگ : یناعم  لها  اما  دمآ ، دورف  ناشیا  نأش  رد  تیآ  هکنیا  دنتشگ ، ّدترم  مالـسا 

: تفگ نسح  دنتـشادزاب ، روـن  زا  دوـخ  ار  ناـشیا  هک  تسا  نآ  ینعم  نکل  دـنداتفیب ، نآ  زا  دوـب و  يروـن  ار  ناـشیا  هک  تسا  نآ  هـن  روـن 
نانمـشد تاملظ ، تسا و  دّمحم  لآ  رون ، تسا : هدش  لقن  قداص ع  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  یفاص : دـنوش . ّتینارون  رد  لخاد  دنتـشاذگن 

نشور مالـسا  رونب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  لّصفم  ثیدح  نمـض  رد  ع ]  ] قداص زا  روفعی  یبا  نبإ  ناشیا .
: ام نخـس  دـناهدش . راتفرگ  رفک  تاملظ  یکیراـتب و  هدـش و  نوریب  مالـسا  رون  زا  دـناهدش  راکمتـس  مکاـح  ماـما و  وریپ  نوچ  دـناهدش و 
تسا و ّقـحب  طاـبترا  تیـالو و  تقیقح  بجوـم  ناـمیا  سپ  دـناسریم  ار  لـماک  یگتـسباو  تبثم و  يهـطبار  یّلک  ینعمب  ّیلو »  » يهـملک

سپ دـنکیم . هاگن  شنیرفآ  مامتب  ینیبشوخ  ملاس و  نادـجو  مارآ و  رطاخ  اب  هشیمه  هک  تسا  ناـسنا  لد  داـهن و  رد  ینـشور  نآ  يهجیتن 
ار وا  ّقح  زا  يرود  هک  نمؤم  ریغ  فـالخ  رب  تسین  رّوصتم  وا  يارب  دـیدرت  ینیبدـب و  درگنیم و  ملاـعب  ینیبـشوخ  مشچ  اـب  یقیقح  نمؤم 
. ] دزوسیم نامحر  تمحر  زا  ّتیمورحم  شتآب  گرم  زا  سپ  نادـجو و  راشف  جـنر و  اب  ملاع  نیرد  دراد و  ینیبدـب  ّکش و  ریـسا  هشیمه 

هحفص 521]

ات 259] تایآ 258  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمیِهاربِإ َلاق  ُتیِمُأ  َو  ِییحُأ  اَنَأ  َلاق  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َکـلُملا  ُهّللا  ُهاـتآ  نَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
ٍۀَیرَق یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َوأ  [ 258  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِرغَملا  َنِم  اِهب  ِتأَف  ِقِرـشَملا  َنِم  ِسمَّشلِاب  ِیتأَی  َهّللا  َّنِإَف 

َلاق ٍموَی  َضَعب  َوأ  ًاموَی  ُتِثَبل  َلاق  َتِثَبل  مَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهّللا  ُهَتامَأَف  اِهتوَم  َدَعب  ُهّللا  ِهِذـه  ِییُحی  ّینَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَـیِواخ  َیِه  َو 
َُّمث اهُزِشُنن  َفیَک  ِماظِعلا  َیلِإ  رُظنا  َو  ِساّنِلل  ًۀَیآ  َکَلَعجَِنل  َو  َكِرامِح  یلِإ  رُظنا  َو  هَّنَسَتَی  َمل  َِکبارَش  َو  َکِماعَط  یلِإ  رُظناَف  ٍماع  َۀَئاِم  َتِثَبل  َلب 

ینعمب ۀّـجاحم  ردـصم  زا  َّجاَح » : » تاغل ینعم   891-1- نآرق [ - 259  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  ُمَلعَأ  َلاق  َُهل  َنَّیَبَت  اّمَلَف  ًاـمَحل  اـهوُسکَن 
یهوبنا ّلحم  لمّنلا » ۀیرق  . » مدرم هوبنا  رهـش ، هد ، ٍۀَیرَق » . » ینادرگرـس ندـنامرد و  ینعمب  تهب  ردـصم  زا  َتُِهبَف » . » ندرک جاجتحا  ثحب و 

. تخت هناوتـسا ، هیاپ ، ینعمب  شرع  عمج  شورع » . » ندش مدـهنم  نتخیر و  ورف  ینعمب  ءاوخ  ردـصم  زا  ٌۀَـیِواخ » . » ناگچروم يهنال  كاخ 
ینعمب ثبل  ردـصم  زا  َتِثَبل » . » هدـش يوبدـب  یندیـشون  یندروخ و  هتـشذگ و  وا  رب  لاـس  دـنچ  هک  يزیچ  ینعمب  هنـس  يهملک  زا  هَّنَـسَتَی » »

. - ندرک مهارف  ندرک و  راوس  مه  يور  ندرک و  دـنلب  ياج  زا  ینعمب  زاشنا  ردـصم  زا  زـشنن » . » ندـیزگ تماقا  ندرک و  ثکم  گـنرد و 
يارب دــــّـمحم  يا  : ] هــــمجرت  439-429- نآرق -331-318- نآرق -221-211- نآرق -134-125- نآرق -80-69- نآرق -22-13- نآرق

یهاشداپ نیدیب  نآب  ادـخ  هکنوچ  درک  وا  راگدرورپب  نامیا  رد  وگتفگ  میهاربا  اب  هکنآب  رگنب   258 دنوادخ ] یئامنهار  شور  زا  يرادربخ 
دـنکیم و هدـنز  هک  تسا  سک  نآ  نم  راـگدرورپ  تفگ : واـب  هک  مـیهاربا  دوـب ] دوـخ  یئاـناوت  یهاـشداپ و  يهدزلوـگ  وا  و   ] دوـب هداد 
رگ  ] وت دروآ  رواخ  يوس  زا  دیـشروخ  نم  يادـخ  تفگ : میهاربا  هحفـص 522 ] مراذگیم [ . هدنز  مشکیم و  زین  نم  تفگ : وا  دـناریمیم 
ای 259 و  دهدن . ناشن  یئاجب  هار  ار  ناراکمتـس  ادخ  هّتبلا  و  تشادن ] یخـساپ   ] دـش و هتـسب  نابز  ار  رفاک  نآ  روآ ، رتخاب  زا  ار  نآ  یناوت ]

شمدرم هناریو و  هکنیا  هنوگچ  ادخ  دیـشیدنا : دوخ  اب  تشذگب و  ناریو  یهد  رب  دوخ ] كاروخ  رخ و  اب   ] هک سکنآ  یئامنهار ]  ] دـننامب
نینچ دنچ  تفگ : درک و  شاهدنز  سپ  ناز  تشادـب و  هدرم  لاس  دـص  وا  يهشیدـنا  سپ  زا  ار  وا  ادـخ  دـنک ! دابآ  هدـنز و  گرم  سپ  زا 
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رگنب و دوخ  كاروخب  نونکا  يدـنامب  نینچ  لاـس  دـص  هکلب  هن  تفگ : واـب  ادـخ  نآ ، زا  رتمک  اـی  مدـنامب  زور  کـی  تفگ : وا  يدـنامب !
. منک مدرم  يارب  زیخاتسر ] یتسرد   ] يهناشن ار  وت  کنیا  هدش ] دوبان  هچ  هک   ] رگنب دوخ  رخب  و  هتفاین ، هار  نآب  یهابت  چیه  هک  تین  دیشونب 

ماجنا  ] نوچ سپ  میشوپیم ، نآ  رب  تشوگ  سپس  میهدیم و  ياج  رگدکی  رب  مینکیم و  دنویپ  مهب  هنوگچ  هک  رگنب  رخ  ياهناوختساب  سپ 
نیرّسفم و  258 َّجاَح - يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  نیرّـسفم : نخـس  دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  ادخ  هک  منادـب  تفگ : تشگ  رادومن  وا  يارب  دـش و ]

لیـصفت هکنیا  زا  عالّطا  يارب  تشاد . یئادـخ  ياعّدا  هک  دوب  دورمن  شرـصاعم  هاشداپ  اب  میهاربا  يوگتفگ  هّجاـحم و  دناهتـشون  نیثّدـحم 
لقره رید  هیرق  هکنیا  دناهتفگ : تسا و  هتشون  فشک :  259 ٍۀَیرَق - یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک   36-1- نآرق . - دوش هعجارم  ثیدح  ریسفت و  ياهباتکب 

يو اب  دمآ و  ورف  یتخرد  يهیاسب  دوب . حیسم  ياسیع  زا  سپ  هکنیا  تشذگرب و  اجنآ  ریزع  نیادم  طساو و  نایم  هلجد  رانک  رب  یهد  تسا 
هدیـسر ارف  نآ  يهویم  راب و  رپ  دـید  رایـسب  ناتخرد  دـیدن و  هید  نایم  رد  یمدآ  چـیه  دـش  هید  نایم  رد  دوخ  تسب و  تخرد  اب  دوب  يرخ 
تفرگب روگنا  يهریش  داهنب و  بعق  « 204» رد دوب  کشخ  نان  يو  اب  هحفص 523 ]  ] 30-1- نآرق  - ریجنا و روگنا و  يهراپ  نآ  زا  تفرگب 

ریجنا و  ددرگ . مرن  ات  تخیر  نآ  رب  تفرگب و  روگنا  يهریـش  داهنب و  بعق  . داهن نآ  رـس  رب  دـنچ  رت  ریجنا  و  ددرگ . مرن  ات  تخیر  نآ  رب  و 
تسا و لثم  ینعمب  هلمج  لّوا  فاک  و  تشذگ ! یهدب  هکنآ  دننامه  ياهدـید  ایآ  ینعی  هدـبع :  35-33- یقرواپ . - داهن نآ  رـس  رب  دنچ  رت 

لامعتـسا لثم  ینعمب  فاک  دـنتفگیم  هرـصب  ياملع  هک  روط  نامه  تسا  هتـسناد  دـیاز  ار  فاک  دوخ  ریـسفت  رد  نیّدـلا  لالج  دـننامه و 
تفگ « 205» ماما داتـسا  دـشاب  لثم  ینعمب  فاک  هک  تسا  هکنیا  نآرق  تغالب  اب  بسانم  نکیل  تسا . مالک  رد  يدایز  اج  همه  دوشیمن و 

رگا دنوادخب و  تبسن  اهنآ  زا  تسا  یبیجع  تأرج  دشاب ، نآرق  تغالب  اب  یفانم  هچرگا  دوخ  وحن  دعاوق  اب  نآرق  قیبطت  رب  اهیوحن  رارـصا 
زور زا  هک  دوب  نآ  رتهب  سپ  دـشابن  مالک  یئابیز  تغالب و  اب  بسانم  هچرگا  دـنیامن  قباطم  نآب  ار  نآرق  هک  تسا  هدـش  نیودـت  وحن  ملع 
رگید تاهج  ای  هیبشت  رد  مامتها  يهطساوب  ار  هیبشت  فاک  يدنه : ناخ  دمحا  دّیس  ریـسفت   88-86- یقرواپ . - دشیمن ادیپ  ملع  هکنیا  لّوا 

« دسألا دیز  ناک   » میئوگب مینک و  ادج  دسا  زا  ار  فاک  دوشیم  دسالاک » دیز   » لثم رد  دننک و  رکذ  مّدقم  دننک و  ادج  هب  هبـشم  زا  دوشیم 
رذگ هیرقب  هک  تسا  یسکب  هیبش  دننامه و  هک  تسا  یـسک  تلاح  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  تسین و  هب  هّبـشم  يّذلا »  » هیآ يهلمج  هکنیا  رد 
دالیم زا  شیپ  تفه  تصـش و  دـص و  راهچ  رد  نوچ  و  ۀـیرق » یلع  ّرم  ّهناـک  يذـّلا  یلا  رت  مل  ا   » تسا نینچ  ریدـقت  تسا و  هدرک  رورم  و 

ایاتـششخترا زا  دربیم و  جـنر  هناریو  هکنیا  زا  یبـن  ءاـیمحن  و  دوب ، یقاـب  هناریو  تروصب  رـصنلا  تخب  یبارخ  هطـساوب  سدـقملا  تیب  زونه 
هکنیا هک  دـندرکیم  هرخـسم  ار  وا  مدرم  دوب ، لوغـشم  راک  نیاب  هک  یتّدـم  رد  و  دزاسب ، ار  اـجنآ  هک  تفرگ  هزاـجا  هاـشداپ  سرزکاـترا ] ]

حالصا و هنوگچ  هدش  لیدبت  هحفـص 524 ] لت [  تروصب  هک  دـبعم  هکنیا  هتفر و  كاخ  ریز  هتخوس و  مین  هک  اهبنارگ  سیفن و  ياهگنس 
هکنیا ندرم  زا  دعب  هک  تسا  هدرکیم  رکف  دوخ  اب  هدرکیم و  ار  نآ  حالـصا  تساوخرد  ادخ  زا  تّدم  هکنیا  رد  هّتبلا  و  دش ! دهاوخ  نادابآ 

رد هک  تسا  هدش  بجوم  وا  يارب  رکف  اعد و  هکنیا  دومن ، دهاوخ  دابآ  ینعی  هدنز  ار  نآ  دـنوادخ  هنوگچ  نآ  یبارخ  یناریو و  ینعی  رهش 
«. 206 «» ٍۀَیرَق یلَع  َّرَم   » تسا هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  نامه  باوخ  هکنیا  تسا و  هدش  دابآ  هدـنز و  اجنآ  تسا  هدـید  مه  باوخ 

گرم لاح  رد  لاس  دص  تّدم  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم  هدبع :  20759 ُهَثََعب - َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهّللا  ُهَتام   َ 479-477- یقرواپ -476-455- نآرق -
نیاب ءاقب  دوصقم  سپ  دناریمب  ار  وا  لاس  دـص  تّدـم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  رهاظ  دوشیم و  عقاو  نآ  کی  رد  كرم  نوچ  دـنام  یقاب 

ّدتمم و تسا  یتلاح  نآ  دراد و  مه  رگید  ینعم  توم  يهملک  هک  دناهدوبن  هّجوتم  دناهدرک  ینعم  روج  هکنیا  هک  یئاهنآ  یلو  تسا  تلاح 
هتفگ نآرق  رد  دوب و  فهک  باحصا  لاح  هک  روط  نامه  دوشیمن  ادج  ندب  زا  یّلکب  حور  هک  كاردا  تکرح و  ّسح و  يدوبان  اب  زارد 
شوگ هک  دشاب  هکنیا  دیاش  هدش  هدیمان  ندز  شوگ  رب  تلاح  هکنیا  هکنیا  تهج  و  « 207 «» ًادَدَع َنِینِس  مِِهناذآ ...  یَلَع  انبَرَضَف   » تسا هدش 

زا دوصقم  نوچ  تسا و  تلاح  نیمه  دوصقم  « 3 «» اهِمانَم ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلا  َو   » تیآ رد  دتفایم و  راک  زا  باوخ  رد  هک  تسا  یّسح  نیرخآ 
رد دشاب و  تلاح  هکنیا  ندش  فرطرب  لاوز و  هک  تسا  نداتسرف  ُهَثََعب » َُّمث   » دعب يهلمج  ینعم  تسا  سفن  يرادهاگن  ضبق و  توم  هکنیا 
هک دـشاب  هکنیا  دـیاش  هدـش  هدـیمان  ندز  شوگ  رب  تلاح  هکنیا  هکنیا  تهج  و  سح و2 » نودب  یتّدم  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نامز  هکنیا 
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نوچ تسا و  تلاح  نیمه  دوصقم  « 208 «» اهِمانَم ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلا  َو   » تیآ رد  دتفایم و  راک  زا  باوخ  رد  هک  تسا  یّـسح  نیرخآ  شوگ 
تلاح هکنیا  ندش  فرطرب  لاوز و  هک  تسا  نداتـسرف  ُهَثََعب » َُّمث   » دعب يهلمج  ینعم  تسا  سفن  يرادهاگن  ضبق و  توم  هکنیا  زا  دوصقم 

-599- یقرواپ -598-581- نآرق -576-549- نآرق -50-1- نآرق  - سح و نودـب  یتّدـم  هک  دنتـسه  یـصاخشا  نامز  هکنیا  رد  دـشاب و 
دنتـسه و هدـنز  یلو  دـننکیم  راذـگرب  روعـش  تکرح و  هحفــص 525 ]  ] 916-898- نآرق -794-792- یقرواپ -791-752- نآرق -601
رازه و جنپ  ینز  مدناوخ : یمیوقت  رد  دوب : هتشون  یسک  فطتقملا  يهّلجم  رد  ماوداب و  دتمم و  باوخ  ینعی  دنمانیم  تابس  ار  تلاح  هکنیا 
رد هام  کی  هک  میدید  ار  یناوج  دـندوب  هداد  باوج  هّلجم  يهیریرحت  تئیه  هن ! ای  تسا  نکمم  هکنیا  ایآ  تسا  هدوب  باوخب  زور  دـصناپ 

امـش هکنیا  دـناهدوب و  باوخب  مین  هام و  راهچ  ات  هک  میاهدـناوخ  ار  یـصاخشا  مان  زین  دـش و  ّساوح  لالتخاب  التبم  نآ  زا  سپ  دوب  باوخ 
یـسک هک  تسین  مدرم  يارب  قیدـصت  لباق  بلطم  هکنیا  هچرگا  تسا و  لکـشم  شقیدـصت  هک  دوشیم  لاـس  هدزناـپ  دودـح  رد  دیاهتـشون 
دنامب هدرم  تروصب  یمدآ  لاس  هدزناپ  ای  مین  هام و  راهچ  تسا  نکمم  هک  روط  نامه  یلو  دوش  هدنز  دعب  دـشاب و  هدرم  لاس  دـص  تّدـم 
لاحم لقع  رظن  رد  نوچ  سپ  میربب ، یپ  لمع  هکنیا  یعیبط  لئاسوب  میناوتن  اـم  هچرگا  دـشاب  یقاـب  تروص  نیاـب  لاـس  دـص  تسا  نکمم 
انـشآ دـناهدش  علّطم  نآب  مدرم  هک  ایاضق  هکنیا  لقن  زا  ام  دوصقم  و  مینکن ، شلیوأت  مینک و  لوبق  يرهاظ  ینعم  ناـمهب  ار  نآ  دـیاب  تسین 

َلاق َتِثَبل  مَک  تسا . لاحم  هچنآ  اب  دراد  ناکما  یلو  نآ  لوبق  تسا  راوشد  هچنآ  نایم  دننک  کیکفت  دـنناوتیمن  هک  تسا  يراکفا  ندرک 
ءاّرق يهیقب  و  ّتبل »  » دـیدشت اب  هطقن و  ود  ءات  اب  ینعی  دـناهدرک  تئارق  ماغدا  اب  یئاسک ، هزمح ، رماع ، نبإ  ورمع و  وبا  عمجم :  259 ُتِثَبل -

. - تسا هدرک  ثحب  لصفم  هملک  هکنیا  لصا  ظّـفلت و  رد  رخف :  259 هَّنَسَتَی - َمل   28-1- نآرق . - تسا هدش  هتـشون  هک  فرح  ود  راهظا  اب 
هک رادهطقن  ءازاب  ماش  هفوک و  لها  دـناهدرک و  تئارق  هطقنیب  ءار  اب  هرـصب  زاجح و  لها  رتشیب  عمجم :  259 اهُزِشُنن - َفیَک   16-1- نآرق

هطقنیب ءار  اب  نیـش و  ولج  يادص  نون و  يالاب  يادـص  اب  رـشنن »  » وا هک  تسا  هدرک  لقن  مصاع  زا  نابا  دـناهدناوخ و  تسا  موسرم  تئارق 
هک تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  لیوأت  رخف :  258 ُمَلعَأ - َلاق  ندنکارپ . ینعمب  رشن  هحفص 526 ]  ] 16-1- نآرق  - ردصم زا  تسا  هدرک  تئارق 

دناهدرک و تئارق  رما  لعف  تروصب  هزمح  یئاسک و  مدش  ملاع  نایع  هدـهاشم و  هار  زا  نونکا  مدوب  ملاع  لالدتـسا  قیرط  زا  هکنیا  زا  شیپ 
نونکا دیسر : روتـسد  واب  نادـب 2 - یتسردـب  نونکا  هک  دـنکیم  رما  دوخب  بلطم  حوضو  زا  سپ  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  تئارق  هکنیا  رد 

«. - هّللا ّنا  ملعا  لیق  : » دناهدرک تئارق  روط  هکنیا  شمعا  هّللا و  دبع  هک  تسا  هکنیا  لیوأت  هکنیا  لیلد  تسا و  اناوت  يزیچ  رهب  ادـخ  نادـب 
ریزع ینعی  لماک  ناسنا  ندـش  هدـنز  هک  تسا  ینامـسج  داـعم  نیرکنم  هیبنت  يارب  وا  غـالا  ریزع و  ندرک  هدـنز  ناـیبلا : حور   14-1- نآرق

دنتـسه ناویح  مکح  رد  هک  تسا  اهندب  ماسجا و  ندش  هدنز  رب  لیلد  تسا  ناویح  هک  رخ  ندش  هدـنز  تسا و  حور  يدـبا  تایح  رب  لیلد 
تلفغ لهج و  - 1 دـهدیم : لامتحا  هس  توم  يارب  لّوا  مینکیم : نشور  هنوگ  هکنیا  هب  ار  نآ  ام  هک  دراد  ینخـس  هیآ  هکنیا  رد  تالیوأت :
تبون ود  ینعی  نیتنثا » انّتمأ   » دندرک و هدنز  ار  امـش  دـیدوب و  هدرم  ینعی  مُکایحَأَف » ًاتاومَأ  ُمتنُک  : » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ 
دافمب دنک  راداو  گرم  لاحب  ار  دوخ  تّدم  هکنیا  ّقح  هار  رد  كولـس  ریـس و  تضایر و  يارب  هک  يدارا  گرم  يدرپس 2 - گرمب  ار  ام 

يهدامآ وت  یلـصا  داـهن  اـت  رادرب  تسد  یگدـنز  هکنیا  زا  دوخ  تساوخ  لـیم و  اـب  ینعی  ۀـعیبّطلاب » ییحت  ةدارـإلاب  تم  : » روهـشم يهلمج 
بـسک يارب  شدوـخ  ندـب  سنج  مـه  دـننامه و  رگید  ندـب  يهلیــسوب  شحور  هـک  یقیقح  گرم  - 3 دوشب : یعیبـط  یگدـنز  تاـیح و 

ای يراـتفرگ و  زا  تسا  هتـشادنپ  يزور  فـصن  اـی  يزور  وا  هک  تّدـم  لاـس  دـص  مّود - تسا ، هدرک  راذـگرب  ار  تّدـم  هکنیا  تـالامک ،
ُمِسُقی ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َموَی   » و ًۀَعاس » ّالِإ  اُوثَبلَی  َمل  نَأَک  مُهُرُـشحَی  َموَی   » لثم تسا  دایز  نآرق  رد  نآ  ریظن  تسا و  هدوب  وا  تلفغ  ای  یمرگرس و 
تّذل تّدم  نینچمه  دوشیم  شومارف  تّدم  نآ  مامت  لاصو  تعاس  رد  قارف  جنر  زا  سپ  هک  روط  نامه  و  ٍۀَـعاس » َریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرجُملا 

هداد لاـمتحا  هس  لاـس  دـص  يارب  مّوس -  860-785- نآرق -782-727- نآرق -31-1- نآرق . - تـسا مد  کـی  دـننام  قارف  زا  سپ  لاـصو 
اب قباطم  هک  دـندرکیم  باسح  هناگراهچ  لوصف  رد  هاـم  يهرود  هحفـص 527 ] کی [  ار  لاس  اـهنآ  تسا  نکمم  ناـمز  نآ  رد  - 1 تسا :
دص دوصقم  - 2 دـنکیم . یط  ار  دیـشروخ  يهنایلاس  رادـم  رود  کی  هبترم  هدزاود  لاس  ره  رد  هام  نوچ  دوشیم  هام  راـهچ  لاـس و  تشه 
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ار ندرک  هدـنز  ثعب و  مراـهچ - تسا . هدوـب  زورما  مدرم  زا  رتزارد  اـهنآ  رمع  تّدـم  - 3 دـشاب . لاس  جـنپ  تسیب و  هک  تسا  هدوب  لـصف 
ندب و ار  غالا  مشش - تسا . هدرک  لیوأت  تاّیلک  كاردا  یهلا و  فراعم  ار  بارـش  ماعط و  مجنپ - تسا . هدرک  ینعم  يدبا  یقیقح  تایح 

ملاعب هّجوت  زا  يدوخیب  تلفغ و  هک  گرم  لاـحب  دوشیم : نینچ  لـیوأت  هکنیا  يهجیتن  گرم و  يارب  لّوا  ینعم  ود  اـب  هدرمـش  وا  ءاـضعا 
راکب هرابود  دوب  هدـش  هابت  دـساف و  هک  وا  يدادعتـسا  فراعم  هکنیا  ات  دوب  یقاب  تّدـم  هکنیا  رد  دـشاب  یناسنا  تالامک  بسک  تقیقح و 
هکنیا لهج و  گرم  زا  سپ  یملع  یگدنز  هکنیا  تسا و  هدش  بیکرت  ناوختـسا  تشوگ و  زا  شندـب  هنوگچ  هک  درک  علّطم  ار  وا  داتفا و 
دوهی هکنیا  تهج  دناهتـشون و  لّصفم  تیاکح  هیآ  هکنیا  يارب  نیرّـسفم  درک . نایامن  وا  يارب  ار  ادخ  تردـق  تلفغ ، نآ  زا  سپ  تضایر 
دوهی دش  يدابآ  دراو  یگدنز  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  يارب  ِهّللا » ُنبا  ٌریَزُع  ُدوُهَیلا  َِتلاق  َو   » هیآ هکنیا  قباطم  دناهتـسناد  ادـخ  رـسپ  ار  ریزع 

-125- نآرق . - درکن دایز  مک و  ار  فرح  کی  دـناوخ و  رب  زا  ار  مامت  وا  دندیـسرپ  وا  زا  دـندوب  هداد  تسد  زا  ار  تاروت  زارد  نایلاس  هک 
دوهی يدازآ  زا  سپ  مه  ریزع  ندش  هدنز  هک  دنکیم  قیبطت  سدقملا  تیب  یبارخ  دوهی و  تموکح  طوقس  اب  هّیـضق  هکنیا  يواطنط :  169
ندش هدنز  تسا و  هدوب  تایح  زاغآ  هک  هنوگ  نامهب  تسا ! هدوب  هنوگچ  ریزع  ناتـساد  ایآ  لالظ : یف  تسا . هدوب  سدقملا  تیب  يدابآ  و 
هکنیا اب  میاهدـیمان  نوناق  میاهدرک و  رواب  هچنآ  اـب  مینک  قیبطت  ار  هقلطم  تردـق  هک  مزـال  هچ  میاهتفاـینرد . ار  نآ  نونک  اـت  هک  اهرادـناج 
نوناق هکنیا  هک  اـجک  زا  میتفاـیرد  ار  شنیرفآ  نیناوق  زا  یکی  هک  مریگ  تسا  هدـش  تسرد  اـم  کـچوک  كاردا  هبرجت و  زا  نوناـق  هکنیا 

یلاع روظنم  کی  يارب  نآ  لقن  تسا  هدوب  تروص  رهب  هیـضق  لصا  ام : نخـس  دـشابن ! ینوناق  نآ  زا  رتالاب  اـی  نآ و  ربارب  رد  تسا و  یّلک 
دـشیم تئارق  تایآ  هکنیا  هحفـص 528 ] هک [  زور  نآ  دـنوادخ . تردـقب  ندرب  یپ  ربـمغیپ و  يهلیـسوب  تسا  مدرم  یئاـمنهار  ینعی  تسا 

يهطـساوب یحیـسم  دوهی و  زا  نیملـسم  ریغ  تسرد و  تسا و  ّقح  هتـشذگ  دـننامه  هدـنیآ  رد  نآرق  ياههدـعو  هک  دـندشیم  نمؤم  مدرم 
لافغا و هن  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هچنآ  سپ  دنتشادن  راکنا  ار  بلاطم  هکنیا  تاروت  رد  هلوقنم  ياهایؤر  دننام  نآ  رئاظنب  یئانـشآ 
ندرم و هک  نارگید  ندرک  هّجوتم  دوهی و  دـننام  دناهتـشاد  هقباس  اـیاضق  روج  نیاـب  هک  اـهنآ  يارب  تسا  يروآداـی  هکلب  مدرم  ندز  لوگ 

رکفب تفر و  هناریوب  هک  درم  نآ  لثم  تسا  هداتفا  یقاّفتا  نینچ  مه  قباس  نامر  رد  نوچ  تسین  بیجع  ندـش  هدـنز  هدـنیآ  رد  نآ  زا  سپ 
رد يونثم  ار . تردق  بیاجع  هرابود و  یگدنز  گرم و  درک  هدـهاشم  راکـشآ  روطب  شدوخ  هک  دوب  ناگدرم  ندـش  هدـنز  رگید و  ملاع 

تسا هدیسوپب  هک   || ترخ  ردنا  رگن  رد  اریزع  نیه  تسا : هدرک  ریبعت  نینچ  ار  هّیـضق  هکنیا  شندرم  زا  دعب  ریزع  رخ  ناتـساد  مّوس  دّلجم 
دناـمن اـت   || نیبـب  ادـیپ  ار  رـشح  اـشگب  مشچ  ار  شاـپ  شوگ و  ود  مد و  رـس و  نآ   || ار  شاـضعا  میروآ  درگ  وـت  شیپ  ترب  هدـنزیر  و 

هلمج تاوف  زا   || ینمیا  نتفخ  تقو  هک  ناـنچمه  ماـمتها  ندرم ز  تقو  يزرلن  اـت   || ماـمت  ار  مّیعماـج  ینیب  هب  اـت  نید  موـی  رد  تاههبش 
ینت ياهسح 

هیآ 260] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َکَیلِإ َّنُهرُـصَف  ِریَّطلا  َنِم  ًۀََـعبرَأ  ذُـخَف  َلاق  ِیبلَق  َِّنئَمطَِیل  نِکل  َو  یَلب  َلاق  نِمُؤت  َمل  َو  َأ  َلاق  یتوَملا  ِیُحت  َفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاـق  ذِإ  َو 
ینعم هحفص 529 ]  ] 326-1- نآرق [ - 260  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنَأ  مَلعا  َو  ًایعَـس  َکَـنِیتأَی  َّنُهُعدا  َُّمث  ًاءزُج  َّنُهنِم  ٍلَـبَج  ِّلُـک  یلَع  لَـعجا  َُّمث 

، ندرک زاوآ  ینعمب  روص  ردصم  زا  َّنُهرُـصَف » . » ندرک هدنز  ینعمب  ءایحا  ردصم  زا  ِیُحت » . » ندنایامن ینعمب  هئارا  ردصم  زا  ِینِرَأ » : » تاغل
دننامیب و اناوت - راوگرزب - ٌزیِزَع » . » هویم ندیچ  يارب  دوخ  يوسب  هخاش  ندرک  جک  لثم  ندومن  لیامتم  ندرک و  جک  دوخ ، فرطب  ندیرپ ،
-104- نآرق -67-59- نآرق -23-13- نآرق . - تسین واـب  سرتسد  ار  سک  دوشیمن و  بولغم  تسا و  هریچ  هک  ياهبترم  دـنلب  ریظن - مک 

شاب راگزور  نآ  دایب   260 رفک ] ینادان و  یگریت  زا  مدرم  ندروآ  نورب  يارب  رگید  هار  کنیا  دّمحم  يا  : ] همجرت  261-252- نآرق -117
یلو یلب ، تفگ  يرادـن ! راوتـسا  ار  نآ  یتسین و  نمؤم  رگم  تفگ : وا  ینک ! هدـنز  هدرم  هنوگچ  اـمنب  نمب  اراـگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک 
اهنآ سپـس  راذگب و  نآ  زا  ياهراپ  یهوک  ره  رب  نک و  زیر  دوخ  دزن  ار  نانآ  ریگب و  غرم  راهچ  تفگ : واب  ادخ  دوش ، مارآ  ملد  مهاوخیم 
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فشک  260 ُمیِهاربِإ - َلاق  ذِإ  نیرّـسفم : نخـس  دوب . دننامیب  رترب و  راکتـسرد  دنوادخ  هّتبلا  هک  نادب  و  دنیآ ، نانزلاب  وت  دزن  هک  ناوخب  ار 
يهتخوس دوب و  ّقح  مالک  قاتشم  میهاربا  دنتفگ : رگید . ینایب  دراد و  رگید  يزمر  قیاقح  بابرا  قوذ  رب  فشک  نابزب  هکنیا  تسا  هتـشون 

! ینک هدنز  نوچ  هدرم  ات  ارم  يامنب  ادنوادخ  تفگ : دز  هنابز  رهم  شتآ  هدش و  تمیزهب  شربص  هاپس  هدیـسر و  تیاغب  شزوس  وا  باطخ 
وت باطخ  قشع  زوس  وت و  مالک  ندینـش  يوزرآ  زا  ملد  نکیل  يرآ و  تفگ : منک ! هدنز  هدرم  نم  هک  ياهدرواین  نامیا  وت  میهاربا  تفگ :

21-1- نآرق . - دـمآ مارآ  ملد  رد  یتفگ و  هک  دوب  نیمه  دوصقم  نِمُؤت » َمل  َو  َأ   » 21-1- نآرق : - یئوگ وت  ات  متساوخ  دوب  هدش  ربز  ریز و 
یلد ات  هک  تسناد  رس  يهنینأمط  تساوخیم و  لد  یگدنز  تفگ  هچنآب  میهاربا  دناهتفگ : وت و  ماد  رد  نم  ياپ  نیو   || وت  ماغیپ  نم  مارآ 

سنا و حور  نافراع  دـصقم  تیاغ  و  هحفـص 530 ] دسرن [  نافراع  دصقم  تیاغب  دوبن  هنینأمط  ات  دـیاین و  ورف  نآ  رد  تنینأمط  دوبن  هدـنز 
رد لد  نامجرت ، نابز  رهم . اب  ناج  و  رکف ، رد  لد  و  رکذ ، رد  نابز  زان . رد  ناج  زار و  اـب  لد  داـی و  رد  ناـبز  تسا  رهم  ماود  لد و  دوهش 
رد ملع  نوچ  دـسرب  نیقیلا » نیع -  » يهبترمب دوش و  ناـیع  شملع  هک  دوـب  نآ  يارب  میهاربا  راـتفگ  ناـیبلا : حور  ناـیع . اـب  ناـج  و  ناـیب ،
ملع دش  هدهاشم  دوب و  رضاح  يزیچ  رگا  دنمانیم و  نیقیلا » ملع   » ارنآ هک  دوشیم  لصاح  نارگید  رابخا  اههدینش و  يهلیـسوب  لّوا  يهجرد 

َُّمث : » تسا هدرک  یفّرعم  ار  راّفک  يراتفرگ  نآرق  رد  هک  روط  نامه  درادـن  هار  نآ  رد  دـیدرت  نوچ  دـنمانیم  نیقیلا » نیع   » ار نآ  زا  لصاح 
ّقح  » ار نآ  دش  رادومن  جراخ  تروصب  قّقحتم و  بولطم  رگا  دنیبیم و  مشچ  ولجب  ار  دوخ  يراتفرگ  هدنیآ  رد  ینعی  ِنیِقَیلا » َنیَع  اهَّنُوَرََتل 

دورو زا  سپ  ینعی  ِنیِقَیلا » ُّقَـح  َوَُـهل  اذـه  َّنِإ  ٍمیِحَج  ُۀَِیلـصَت  َو  ٍمیِمَح  نِم  ٌلُُزنَف  : » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  دـنمانیم  نیقیلا »
دنتسه و يراتفرگ  نوردب  نوچ  دوشیم  راوتسا  قّقحم و  نیقی  ماگنه  نآب  هک  شتآب  لاّصتا  تسا و  هتخادگ  ّداوم  یئاریذپ  يهلیـسو  مّنهجب 
تسا و نآب  لاّصتا  طابتراب و  هجرد  نیرخآ  ندیدب و  مّود  تسا و  ندینـش  هب  لّوا  هک  ملع  يهناگ  هس  بتارم  تسا  هکنیا  دنریزگان  نآ  زا 
« نیقیلا نیع   » هنیاعم يهلیـسوب  هک  تسا  هتـساوخیم  ار  هبترم  هکنیا  دـنوادخ  تردـق  قیاقحب  عالّطا  يارب  میهاربا  تسا : ناـیبلا  حور  رد  مه 
تسا و نیقیلا » ملع -  » يهجرد انیقی » تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  [ » ع  ] ّیلع شیامرف  هکنیا  ینعم  دوشب و  وا  نانیمطا  بجوم  اـت  دـنک  ادـیپ 

نامه دوشیمن و  رتدایز  نم  نامیا  یملع و  نیقی  دوش  رادومن  قیاـقح  ماـمت  دوش و  هتـشادرب  هدرپ  رگا  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  دوصقم 
-438-398- نآرق . - مهاوخیم ار  رتـالاب  يهجرد  تسا و  لـصاح  نم  يارب  هجرد  هکنیا  هک  یلب . تفگ  درک و  قیدـصت  میهاربا  هک  تسا 

هکنیا تهج  تسا  هدش  هتفگ  میهاربا  مان  اجنیا  رد  تسا و  هدشن  راکشآ  تیاکح  دروم  صخش  مان  شیپ  تیآ  رد  هدبع :  702-619- نآرق
هتفگ هرکن  سانـشان و  روطب  تهج  هکنیا  زا  دنوشیم ! هدنز  اههدرم  هکنیا  هنوگچ  تفگ : راکنا  ضارتعا و  تروصب  صخـش  نآ  هک  تسا 
هحفص تسا [ . هدش  راکشآ  شمان  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدرک  راهظا  ار  دوخ  دوصقم  تفرعم ، شهاوخ  بدا و  اب  میهاربا  یلو  تسا  هدش 
ناوتیم مه  ار  هّیـضق  هکنیا  تسا  هدید  ار  عیاق  هکنیا و - باوخ  رد  ریزع  دوشیم  مولعم  ترابع  قایـس  زا  هک  روط  نامه  يدـنه : دّیـس  [ 531

رگا سپ  دنیب  هب  مشچب  یـسک  جـیردتب  هک  تسین  يزیچ  رامیب  يدوبهب  هدرم و  ندـش  هدـنز  نوچ  تسا . هدـش  عقاو  باوخ  رد  هک  دـیمهف 
هدید یتمالـس ، تایح و  تشگرب  یگنوگچ  اّما  دننیبیم  ملاس  هدـنز و  ار  وا  یگرابکی  طقف  دـنهد  افـش  ار  يرامیب  ای  دـننک  هدـنز  ار  هدرم 

یناسنا ترطف  اب  قباـطم  هکناـنچ  تسا  یبلق  تادـهاشم  اـیؤر و  تافـشاکم و  اـب  لد  لـها  گرزب و  نادرم  بلق  شمارآ  هوـالعب  دوشیمن 
هک تسا  مولعم  تسا  هدوب  هدـیدن  ار  هدرم  ندـش  هدـنز  یـسک  زور  نآ  اـت  نوچ  و  تسا . لـئاسو  هکنیا  اـب  وا  یتحاراـن  دـیدرت و  نیکـست 

هداد روتـسد  واب  تسا و  هتـساوخ  ار  دوخ  ینارگن  عفر  باوخ  ملاـع  رد  هکلب  تسا  هتـساوخن  ار  بلطم  روط  هکنیا  ندـید  میهاربا  ترـضح 
انف رد  اقب  تسا و  ندرم  رد  یگدنز  هک  نونکا  میهاربا  يا  دنتفگ : تسا : هتـشون  فشک   260 ًۀََعبرَأ - ذُخَف  دشکب . هدنرپ  راهچ  تسا  هدـش 
دوخ داهن  رد  مه  نطاب  يور  زا  ار و  شیوخ  یگدـنب  راهظا  ار و  ام  نامرف  میظعت  میدومرف  کنانچ  رهاظ  يور  زا  شکب  ار  غرم  راـهچ  وش 

 || گـنرد سواـط  بیلدـنع و  رب  نک  مک   15-1- نآرق : - ریگم مارآ  اـیند  میعن  اـب  رادرب و  رـس  ار  تنیز  سواـط  رآ  ياـجب  ناـمرف  هکنیا 
اب قشع  يزاب  هچ  دـیآ : رـسب  دوز  دـنامن و  هچنآ  رب  شابم  صیرح  زین  شکب  ار  صرح  بارغ  گـنر  همه  اـجنآ  ینیب  گـناب  همه  اـجنیاک 

دوخ لدب  توهش  چیه  نکش  لاب  ار  توهش  ه«209 » اراد . دش  کلمیب  وزک  يرهم  رب  رهم  يراد  هچ   || ردنکـسا  دـش  ناجیب  وزک  يرای 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا رگ  هحفص 532 ]  ] 8-6- یقرواپ . - ینام زاب  ام  زا  هک  هدم  هار  دوخ  لدب  توهش  چیه  نکـش  لاب  ار  توهـش  . ینام زاب  ام  زا  هک  هدم  هار 
رب لد  نکم و  زارد  لمأ  شکب  ار  لمأ  سکرک  ینیب  نامسآ  متفهب  ار  دوخ  نامز  رد  ناویک  وچ   || یئآ  لقع  ناویا  يوس  یناوهـش  نادیم 

: عمجم یهاوخیم . وـت  هک  ّرـس  يهنینأـمط  تسا و  لد  یگدـنز  نآ  هبیط  تاـیح  میهاربا  يا  یـسر  هبیط  تاـیحب  اـت  هنم  وـهل  بعل و  تاـیح 
دشکب و ار  اهنآ  دش  رومأم  هک  تسا  هدوب  رتوبک  غالک و  سورخ - سواط و  هدنرپ  راهچ  دناهتفگ : دیز  نبإ  اطع و  جـیرج - نبإ  دـهاجم -
ره دنفوصوم  هک  ناغرم  هکنیا  حوتفلا : وبا  تسا . هدش  تیاور  نیمه  زین  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دنک . طولخم  رپ  اب  ار  اهنآ  نوخ  دنک و  هزیر 

یهجو زا  وت  سپ  رتشیب  لب  تسا  هدش  عمج  وت  رد  یناعم  همه  هکنیا  هک  وت  زا  دیاش  ار  نتشک  تسا  ینعم  کی  کی  ره  رد  يزیچب و  کی 
وت سپ  بجعلا  وب  یئن . غرم  چیه  یئاشنب  ناشیا  جـنرب  یئاشنب و  ناشیا  ياجب  یئاین و  زاب  ناشیا  راکب  هک  رگید  يور  زا  و  یغرم . راهچ  ره 
رب هک  هن  لبلب  دنرگن  وت  رد  وت  اب  هک  یئن  سواط   || دنرب  وت  مان  وت  اب  هک  یئن  غرمیـس  دـنرآ ! نامادـک  دادـع  رد  دنرامـش و  نامادـک  زا  ار 

ار وا  هک  دیرخ  یغرم  رازاب  رد  یصخش  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  راگزور  رد  دنرخ ! هچ  اب  ار  وت  یغرم و  هچ  وت  رخآ   || دنرد  هماج  وت  ياون 
کغرم نآ  یئاونیب . رد  ار  وت  اون و  رد  ار  وا  تسا  شیب  ناتسد  رازه  يوه  رد  ار  وت  تسا  ناتسد  رازه  اون  رد  ار  وا  رگا  دنیوگ  ناتسد  رازه 

نآ تفگ  ورف  وا  سفقب  يزیچ  تسـشن و  وا  سفق  رب  وا  سنج  زا  مه  دـمایب  یکغرم  زور  کـی  دوبیم . سنأتـسم  وا  زاوآـب  ود  رب  هناـخب  ار 
نارگ ياـهبب  ار  فیعـض  کـغرم  هکنیا  هّللا  لوـسر  يا  تـفگ : دروآ  نامیلـس  شیپ  تـفرگرب و  سفق  نآ  درم  درکن . گـناب  زین  کـغرم 

وا زا  دـش . گنگ  کغرم  هکنیا  تفگ  ورف  وا  سفقب  يزیچ  دـمایب و  یکغرم  درک و  گناب  دـنچ  يزور  دـنک  گناب  نم  يارب  اـت  مدـیرخب 
ار کـغرم  نآ  تساوخ و  شیپ  سفق  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  تفگ ! هچ  کـغرم  نآ  دـنکیمن و  نونکا  درک و  گـناب  لّوا  ارچ  اـت  سرپـب 

نم رذگ  رد  دمایب و  يدایـص  هدـیدان  دایـص  يهناد  ماد و  زگره  هدوب  یغرم  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : کغرم  ینکیمن ! گناب  ارچ  تفگ :
یمدـیدب ماد  ات  مدرکن  زاـب  تربع  هحفـص 533 ] مشچ [  مدرک و  زاـب  صرح  مشچ  نم  دـناشف . ماد  نآ  رد  دـنچ  ياهـناد  درتـسگب و  یماد 

درک ادج  هچب  تفج و  زا  تفرگب  ارم  داّیص  دماین . تسدب  هناد  دش و  هتسب  مادب  میاپ  مداتفا  ماد  رد  هدیسران  هنادب  مدش ، ماد  رد  هناد  عمطب 
عامـس توهـش  تلفغ و  زا  وا  متفرگ  ندیلان  تقرف  درد و  زوس  زا  نم  تشاد  زاب  سفق  نادنز  رد  دـیرخب و  ارم  درم  هکنیا  دروآ و  رازابب  و 

ارم دـمایب  کغرم  نآ  تسین  هگآ  بیبط  دـلانب و  یمه  راـمیب   || تسین  هگآ  بیبح  ّبحم  لد  درد  زا  ربخیب . لـفاغ و  نم  درد  زا  درکیم و 
مالسلا هیلع  نامیلس  ملانن . زین  مشاب  نادنز  هکنیا  رد  ات  هک  مدرک  دهع  نم  تسا  وت  يهلان  وت  سبح  ببـس  هک  یلان  دنچ  هراچیب  يا  تفگ :

دیشکرب و وا  رد  تساوخ و  شیپ  سفق  درم  ملانن . زین  مشاب  نادنز  رد  ات  هک  ماهدرک  دهع  دیوگیم : کغرم  هکنیا  تفگ : ار  درم  دیدنخب و 
تسا و وت  لثم  هکنیا  درک ! مهاوخ  هچ  ار  وا  درک  دـهاوخن  گناب  ارم  نوچ  مراد . زاوآ  يارب  زا  ار  هکنیا  نم  تفگ : درک و  اهر  ار  کـغرم 

رطخ چـیه  وا  رب  ار  وت  ینکن  هلاـن  سفق  هکنیا  رد  رگا  درادـیم  وت  يهلاـن  يارب  سفق  نادـنز  رد  ار  وت  تسا  وـت  سفق  اـیند  یئوا و  غرم  وـت 
هدنرپ تّمه  نوچ  - 1 دـناهتفگ : تهج  ود  هدـنرپ  باختنا  يارب  رخف :  469-417- نآرق «. - مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر . مُِکب  اُؤَبعَی  اـم  لـُق   » دـشابن

شیامن وا  بسانم  يهلیـسو  دـنک  ریـس  یلعا  توکلمب  تساوخیم  دوب و  یلاع  شتّمه  نمحّرلا  لیلخ  تسا و  عفترم  ياـهاج  اوهب و  زاورپ 
تسرد ناشاهندب  دندیرپ و  وا  فرطب  همه  تشاذگ و  ياهراپ  یهوک  ره  رب  درک و  مرن  دیرب و  رـس  ار  ناغرم  نوچ  - 2 دوب . وا  يارب  هدنرپ 
اهندبب دنکیم و  زاورپ  اهندب  ياههراپ  رگید  ملاع  رد  دش . هتـسویپ  مهب  درک و  زاورپ  ندـب  ياههراپ  هکنیا  هک  هنوگ  ن  دـنتفگ : لیلخب  دـش 

تهج ود  راهچ  ددـعب  صاـصتخا  يارب  و  « 210 «» ٌرِـشَتنُم ٌدارَج  مُهَّنَأَک  ِثادـجَألا  َنِم  َنوُجُرخَی  : » تسا هتفگ  تیآ  هکنیا  هکنانچ  دبـسچیم 
هک تسا  هناـگراهچ  رـصانعب  هراـشا  مود - مهدـیم . وتب  شیاـمن  راـهچ  مراـگدرورپ  نم  يدرک  لاؤس  کـی  یتسه و  هدـنب  وت  لّوا - تسا :

- لّوا تسا : تهج  ود  راهچ  ددعب  صاصتخا  يارب  ویناوتیمن  ینک  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  یناوتن  ات  تسا و  هایگ  ناویح و  شیادـیپ  بجوم 
شیادیپ بجوم  هک  تسا  هناگراهچ  رـصانعب  هراشا  مود - مهدـیم . وتب  شیامن  راهچ  مراگدرورپ  نم  يدرک  لاؤس  کی  یتسه و  هدـنب  وت 

تحور غرم  هحفص 534 ]  ] 227-225- یقرواپ -224-165- نآرق  - یناوتیمن ینک  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  یناوتن  ات  تسا و  هاـیگ  ناویح و 
هدرک ینعم  نینچ  ار  هیآ  ِریَّطلا » َنِم  ًۀََـعبرَأ  ذُـخَف   » ینعم رد  مجنپ  رتفد  زاغآب  یمور  يانالوم  یهد . زاورپ  یبوبر  ملاع  یناسفن و  يافـصب  ار 
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شه دیـشروخ  يا  یتقو  لیلخ  وت  راهچ  هکنیا  هتـشگ  لقع  خـیم  راچ   || راشف  لد  ار  رـشب  هکنیا  تسا  فصو  راچ   75-43- نآرق . - تسا
ناغرم وچ  نت  فصو  راچ  شک  هدید  ار  نالقاع  لقع  تسه   || شو  غاز  اهنیا  زا  یغرم  ره  هک  ناز  شکب  ار  نزهر  رایطا  راهچ  هکنیا  ||  

ماقم دش  نت  هکنیا  هک  ناز  ّدس  اهاپ ز  دهر  ات  ناشربب  رس   || دب  کین و  صالخ  ردنا  لیلخ  يا  لیبس  ار  ناج  دهد  ناشیا  لمـسب   || لیلخ 
عون زا  نک  هدـنز  ناشزاب  دـب  موش  غرم  راچ  نیز  ربب  رـس   || دـبا  یهاوخ  یگدـنز  رگ  ار  قلخ  وج  هنتف  غرم  راچ  دـش  ناشمان   || وخ  راچ 

 || ار هدنز  غرم  راچ  هکنیا  ربب  رس  نطو  ناقلخ  لد  ردنا  دناهدرک   || نزهار  ّيونعم  غرم  راچ  ررـض  ناشیا  نآ ز  زا  دعب  دشابن  هک   || رگد 
سورخ تسا و  صرح  طب  سوفن  ردنا  قلخ  راچ  لاثم  هکنیا   || سورخ  تسا و  غاز  تسا و  سواط  ّطب و  ار  هدـنیاپ  ان  رمع  نک  يدـمرس 

هک دمآ  صرح  ّطب  زاس  دـیما  نآ  دـیبأت  عماط   || زارد  شرمع  دوب  هکنآ  شتّین  تسا  ّتینما  غاز  سواط و  نوچ  هاج   || تسا  توهـش  نآ 
یچامغی وچمه  اولک  رما  زج  مکح  زا  دونـشن   || ولگ  نآ  لّطعم  دوبن  نامز  کی  نیفد  دـیوجیم  کـشخ  رد  رت و  رد   || نیمز  رد  شکون 

دیآ یئیغای  ادابم  ات  دوخن  تاّبح  ّرد و  ياههناد   || دـب  کین و  دراشفیم  نابنا  ردـنا  دـنکیم  رپ  دوخ  نابنا  دوز  دوز   || دـنکیم  هناخ  هک 
رسک اب  فلخ  هزمح و  رفعج و  وبا  عمجم :  260 هحفص 535 ]  ] 12-1- نآرق  - 260 َّنُهرُصَف - رت  کشخ و  وا  لاوج  رد  دراشفیم   || رگد 

يالاب يادص  دیدشت و  داص و  ریز  يادص  اب  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  تسا . موسرم  تئارق  هک  ّمض  اب  هّیقب  دـناهدرک و  تئارق  داص 
جک ندـیرب و  ینعمب  روص  زا  هملک  هکنیا  ار و  دـیدشت  رـسک و  داص و  حـتف  اـب  ینعی  ظّـفلت  هکنیا  سکعب  تسا  هدـش  لـقن  همرکع  زا  ار و 

اهتئارق فالتخا  لیزنتلا : راونا  تسا . هدرک  لامعتسا  ندیرب  ندرک و  عطق  ینعمب  ریصی  راص  برع  تسا : هتفگ  نیـسحلا  وبا  و  تسا . ندرک 
عمج ینعمب  هیرصت  ردصم  زا  هک  ددشم  تئارق  یـسانشب 2 - یتسردب  ات  ار  اهنآ  شکب  دوخ  فرطب  نکب و  جک  ینعم  اب  - 1 تسا : قبطنم 

ار اههدرم  ندش  هدـنز  شیامن  میهاربا  نوچ  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  رخف : نک . عمج  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  دوشیم : ینعم  نینچ  دـشاب و  ندرک 
يهلمج ناـسآ و  ار  نآ  رّوصت  دـننک و  کـیدزن  شتـساوخرد  عوضومب  ار  وا  رکف  اـت  دـنداد  شیاـمن  ياهدـنز  لاـثم  وا  يارب  درک  اـضاقت 

ره يور  ندش  سونأم  هدیزرو و  زا  سپ  دنیایب و  وت  يوسب  یناوخب  تقو  ره  هک  هدب  تداع  نک و  لیامتم  ار  اهنآ  ینعی  رخآ » ات  َّنُهرُـصَف  »
حاورا تشگزاب  تسا  روطنیمه  دـنیآیم  وت  فرطب  دـننکیم و  شـشوک  روطچ  ینیب  هب  ات  نک  ناـشزاوآ  راذـگب و  ار  اـهنآ  زا  یکی  یهوک 

رگید و تاملک  قاحلا  اب  رگم  دـیمهف  ناوتیمن  رگید  ینعم  تاملک  بیکرت  تغل و  تهج  زا  اههلمج  هکنیا  رد  و  یناسآ . لامک  اب  اهندـبب 
هدرک تئارق  اءّزج »  » از دـیدشت  هزمه و  اب  مصاـع  رخف :  260 ًاءزُج - َّنُهنِم  ٍلَبَج  ِّلُـک  یلَع   217-205- نآرق . - لیلد نودب  ریخأت  میدـقت و 

هزمه و اب  اءزج  ءاز 3 - دـیدشت  تکرح و  اب  اّزج  - 2 ءاز . فیفخت  تکرح و  اـب  ازج  - 1 تسا : هدرک  لـقن  تئارق  هس  حوتفلا  وـبا  تسا و 
ره ینعی  دـناهتفگ : دـهاجم  كاّحـض و  تسا : فـالتخا  لـبج  يهرامـش  رد  عمجم :  37-1- نآرق . - تسا روهـشم  تئارق  هـک  از  فـیفخت 
هوک تفه  دناهتفگ  جیرج  نبإ  يّدس و  غرم . راهچ  تبـسانمب  تسا  هدوب  هوک  راهچ  دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  دوش . نکمم  هک  یهوک 

یسوم کنانچ  درکیم  تیؤر  بلط  درک  هک  لاؤس  نیاب  میهاربا  دناهتفگ : تسا  هتشون  فشک   260 ٌزیِزَع - َهّللا  هحفص 536 َّ ] تسا [ . هدوب 
میتسناد وت و  لاؤس  میدینـش  میهاربا  يا  ٌزیِزَع » َهّللا  َّنَأ   » هک دینـش  زمرب  زین  باوج  مرج  حیرـصب ال  هن  تساوخ  رادید  زمرب  میهاربا  اّما  درک .

زین باوج  مرج  ـال  زمرب  هن  تساوخ  حیرـصب  یـسوم  و  زیزع . يو  رادـید  زیزع و  يو  تفاـی  تسا و  زیزع  هّللا  هک  ناد  تقیقحب  و  وت . دارم 
لیلخ میهاربا  يروباـشین :  436-434- یقرواپ -432-417- نآرق -226-202- نآرق -23-1- نآرق « - 1«211 «.» ِیناَرت َنل   » هک دینـش  حیرص 
نوچ یه » امک  ءایشالا  انرا  ّمهّللا  : » تفگ هک  تساوخ  شتّما  دوخ و  يارب  ادخ  بیبح  اّما  ینرا » : » تفگ درک و  تیؤر  بلط  شدوخ  يارب 

ار نارگید  دوخ و  هک  دومرف  ظّفلت  امنب  امب  ینعی  انرا » : » يهملکب هک  تسا  نآ  یتّمه  دنلب  يهناشن  عیفر . یماقم  مه  تشاد  یلاع  تّمه  مه 
اضتقا شماقم  تعفر  نوچ  دومرف  ظّفلت  زیچ  همه  ینعی  ءایشالا » : » يهملکب هک  نآ  یماقم  الاو  يهناشن  و  درک . دوخ  يهتساوخ  رد  کیرش 

، تفگ هدرپ  رد  ار  دوخ  دوصقم  بدا  تیاعر  اب  تهج  هکنیا  زا  دوش  لصاح  ّقح  تاذ  یئاسانش  نایب  نآ  رد  ات  دسانشب  ار  زیچ  همه  تشاد 
زین تافـص  يهمه  ریگارف  زیچ  همه  هچ  ءایـشالا » : » تفگ نوـچ  تافـص  عـیمجب  تسا  تیؤر  لاـمک  ترـضح  نآ  يهتـساوخ  هـک  هوـالعب 

هتشون ینیسح  تسا . هتـساوخ  ار  نآ  ّتیوه  تقیقح و  یئاسانـش  يزیچ  ره  زا  نوچ  تسا  هدومرف  ظّفلت  یه » امک   » يهملکب زاب  دشابیم و 
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دزاـس رگ  بجع  هچ   || تسخن  زا  ندرک  هزوک  دـناد  هکنآ  دـنکیم  مئاـق  زاـب  دـهاوخب  نوچ   || دنکـشب  ار  ياهزوک  رگ  رگهزوـک  تیب :
غیت اب  دـیاب  هحفـص 537 ] هک [  تسا  هدـش  دـیدپ  یمدآ  رد  هعبرا  رـصانع  زا  ّتیـصاخ  راـهچ  دـناهتفگ  ینیـسح : زین  و  تـسرد . هتـسکشا 
رعش هکنیا  رد  یئانـس  یگریت . لخب و  كاخ  زا  وپاکت - زآ و  بآ  زا  توهـش - اوه  زا  يزارفن - درگ  شتآ  زا  دنک : دوبان  ار  اهنآ  تفلاخم 

ره نک  هدنز   || لیلد  قشع و  نامیاب و  سپ  ندرگ  نزب  نید  رهب  ار  هلمج   || ندـب  عبط  راچ  تسا  غرم  راچ  تسا : هدرک  اهنآب  هراشا  دوخ 
روتـسد واب  هیانکب  هک  تسا  هکنیا  تسا  هتـساوخ  لد  یگدـنز  راتفگ  هکنیا  اب  میهاربا  تسا : هتفگ  يریـشق  نایبلا : حور  لیلخ  وچ  ار  راهچ 

غالک و سواط و  توهش . - 4 صرح . - 3 لما . لوط  - 2 شیارآ . ّبح  - 1 یناسفن : ّتیصاخ  راهچ  زا  یگدوسآ  تشذگ و  يارب  دناهداد :
: یفاص دش  دهاوخن  هدنز  ّقح  رون  تدهاشمب  شلد  دـشکن  تضایر  تدـهاجمب  ار  نآ  ّصاوخ  سفن و  ات  ینعی  دـشکب  سورخ  یباغرم و 

نآ زا  یئایرد  تاـناویح  راـنکب . رگید  مین  تسا و  بآ  رد  نآ  مین  هک  دـید  يرادرم  اـیرد  راـنک  رد  میهاربا  تسا : لـقن  قداـص ع  ماـما  زا 
دـنزیوایم و رگیدـکی  اب  دـنروخیم و  ینیمز  تاناویح  رگید  مین  زا  دروخیم و  ار  يرگید  دـش  هریچ  هکنآ  دـنگنجیم و  مه  اـب  دـنروخیم و 
! دنوشیم هدنز  ناگدرم  هنوگچ  ندش  ور  ریز و  هکنیا  اب  تفگ : دمآ و  تفگـش  تدهاشم  نیزا  ار  میهاربا  شدنروخیم . دـش  بولغم  هکنآ 
زا دنراد  ار  وت  تیبرت  یگدامآ  هک  رفن  راهچ  میهاربا ، يا  تسا : نینچ  هیآ  هکنیا  ینطاب  ریسفت  و  دیـسر . يروتـسد  نینچ  واب  هک  دوب  هکنیا 

باتشب ات  ناوخب  ار  اهنآ  مظعا  مسا  اب  دنیآ  وت  دزن  یهاوخب  نوچ  دنشاب و  مدرم  ربهر  ات  نک  ناشهناور  يوس  رهب  دزومایب و  اهنآب  دوخ  ملع 
برع ار  هدنرپ  ندـیرپ  ایآ  دندیـسرپ  دـمحا  نب  لیلخ  زا  و  دـنیآیم . وت  يوسب  دوخ  ياپب  ینعی  عمجم :  260 ًایعَـس - َکَنِیتأَی  دنیآ . وت  يوس 
لالظ یف   18-1- نآرق . - دـنیآ وت  دزنب  اـهنآ  وت  شـشوک  یعـس و  ربارب  رد  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  هن و  تفگ  دـمانیم ! یعـس » »
ندرک ادیپ  يارب  کچوک  يهلیسو  نیمه  زج  و  هحفـص 538 ] تسا [  هدوب  تادوجوم  شیادیپ  زا  سپ  یمدآ  درخ  شیادیپ  نوچ  نآرقلا :
كرد ار  نآ  دیامن و  هطاحا  نآ  زا  دعب  شیادیپ  گرم و  یگدـنز و  یّلک  يهلئـسمب  دـناوتیمن  لقع  سپ  تسین  يزیواتـسد  یگدـنز  هار 
دـسرب دوب  دهاوخن  هدوبن و  هک  اجنآ  ات  دناوتیمن  دودحم  کچوک  يهلیـسو  کی  دنکیمن و  ادیپ  یّلکب  يهطاحا  یئزج  زگره  نوچ  دنک 
هدزناپ باب  تاروت  شیادیپ  رفس  رد  ام : نخـس  سب . تسا و  ناربمغیپ  تاماهلا  نامه  قیاقح  نیاب  ندیـسر  هار  هناگی  سپ  دبایرد  ار  نآ  و 

وتب ّتیثراب  ار  نیمز  هکنیا  ات  مدروآ  نوریب  ناینادـلک  روا  زا  ار  وت  هک  هوهی  متـسه  نم  تفگ : ار  يو  سپ  تسا : هتـشون  نینچ  متفه  شخب 
هلاس هس  يهدام  زب  هلاس و  هس  يهدام  يهلاسوگ  تفگ : يوب  دوب ! مهاوخ  نآ  ثراو  هک  منادب  ناشن  هچب  هوهی  دـنوادخ  يا  تفگ : مشخب .

لباـقم ار  هراـپ  ره  درک و  هراـپ  ود  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  تفرگب و  ار  همه  هکنیا  سپ  ریگب . نم  يارب  يرتوـبک  يرمق و  هلاـس و  هـس  یچوـق  و 
درکیم بورغ  باتفآ  نوچ  دـنار و  ار  اهنآ  ماربا  دـندمآ  دورف  اهـشال  رب  اهروخـشال  نوچ  درکن و  هراـپ  ار  ناـغرم  نکل  تشاذـگ  شتفج 
یبلاطم هنوگنآ  زا  یلو  یلصا  تاروت  دشاب و  یسومب  یحو  اههلمج  هکنیا  تسین  مولعم  هچ  رگا  خلا - دش - یلوتـسم  ماربارب  نارگ  یباوخ 

تاـماهلا زوـمر  زا  هک  تسا  هناـشن  تسا و  هدـشیم  هدرمـش  ناربـمغیپ  نانخـس  زا  تسا و  هدوـب  دوـهی  رطاـخب  میدـق  ياـهنرق  رد  هک  تـسا 
هک دوشیم  مولعم  تسا  هدشن  هتفگ  رگید  زیچ  میهارباب  روتـسد  زج  تسا و  هدـشن  لابند  بلطم  نآرق  لثم  اجنآ  رد  نوچ  تسا و  ناربمغیپب 

تاروت رد  هک  ینابرق  لوبق  ّدر و  مدآ  نادنزرف  ینابرق  يهصق  رد  هکنانچ  یلوهجم  فشک  يارب  تسا  هدوب  ياهناشن  یناویح  نتشک  یهاگ 
ینب رد  واگ  نتـشک  نینچمه  تسا و  هدوب  نآ  بحاص  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  يهناشن  لمع  هکنیا  هک  دـنامهفیم  تسا  هدـش  دای  نآرق  و 

رد هک  تسا  هدوـب  هنیدـم  دوـهی  يارب  نآرق  رد  میهاربا  تشذگرـس  هکنیا  لـقن  دـیاش  سپ  تـسا  هدـش  لـقن  هرقب  يهروـسب  هـک  لیئارـسا 
هدوب هکنیا  واب  روتسد  میهاربا و  نخـس  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  تقیقح  لصا و  ربمغیپ  يهلیـسوب  دناهتـشاد و  نآ  زا  ياهنومن  ناشتاروت 
هحفـص تسا [  هدـش  يروآدای  دنتـسنادیم  میهاربا  دـالوا  زا  ار  دوخ  هک  بارعا  نآ  يارب  مه  و  دـیراد . دوخ  تاروتب  امـش  هک  نآ  هن  تسا 

رواـب ار  نآ  امـش  هنوگچ  سپ  درک  راکـشآ  ار  نآ  یتـسرد  دوـخ  يارب  هار  هکنیا  زا  تشاد و  رواـب  زیخاتـسر  میهاربا  امـش  ردـپ  هک  [ 539
اشامت مدوب و  هتسشن  مدوب و  لاسدرخ  دننکیم : رادومن  ار  ياهدیشوپ  هدیرب  رس  ناویح  زا  مدرم  زونه  هک  دمآ  دایب  یناتـساد  اجنیا  دیرادن !

دنک ادـج  مه  زا  ار  نیئاپ  ـالاب و  شخب  ود  دفاکـشب و  ار  نآ  تساوخ  نوچ  درکیم . كاـپ  ياهلاـغزب  رـس  مردـپ  ناـبغاب  رـسمه  مدرکیم و 
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درک و زاب  راشف  اب  ار  نآ  نوچ  رتخد ! ای  تسا  رـسپ  وا  نادهز  رد  مینک  رادومن  شخب  ود  هکنیا  ندش  ادج  زا  تسا  رادراب  نز  نالف  تفگ :
: تفگ وا  دش ، دـنلب  يدومع  تروصب  کچوک  رایـسب  تشوگ  هراپ  ود  نیریز  ّکف  ناوختـسا  ود  يهنارـس  رد  دـش  ادـج  الاب  زا  نیئاپ  دـنب 

موسرم مدرم  زا  يرایـسب  دزن  تسین و  يدابآ  کـی  صوصخم  تسه و  مسر  هکنیا  مه  زونه  عومـسم  رارق  زا  و  تسا . رـسپ  نز  نآ  يهچب 
. تسا

ات 264] تایآ 261  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُفِعاُضی  ُهّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َعبَس  تَتَبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
مُه ـال  َو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  ـال  َو  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجَأ  مَُهل  ًيذَأ  ـال  َو  انَم  اوـُقَفنَأ  اـم  َنوـُِعبُتی  ـال  َُّمث  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  مَُهلاوـمَأ  َنوـُقِفُنی  َنیِذَّلا  [ 261]

َو ِّنَملِاب  مُِکتاقَدَص  اُولِطُبت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 263  ] ٌمِیلَح ٌِّینَغ  ُهّللا  َو  ًيذَأ  اهُعَبتَی  ٍۀَقَدَص  نِم  ٌریَخ  ٌةَرِفغَم  َو  ٌفوُرعَم  ٌلوَق  [ 262  ] َنُونَزحَی
َنوُرِدـقَی ًادلَـص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِهیَلَع  ٍناوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  َو ال  ِساّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِفُنی  يِذَّلاَک  يذَـألا 

، يزور هدش ، هتخانش  ٌفوُرعَم » : » تاغل ینعم  هحفص 540 ]  ] 863-1- نآرق [ - 264  ] َنیِِرفاکلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  اُوبَسَک  اّمِم  ٍءیَش  یلَع 
ناشن َءائِر » . » نداهن رب  ساپس  ندرمش ، یـسک  رب  ار  دوخ  یکین  ندرک ، مک  صقن و  ندرک ، یکین  شـشخب ، نم » . » دنـسپمدرم راک  یکین ،

. تشرد هناد  دنت  ناراب  ٌِلباو » . » فاص تخس  گنس  ءاوفص  هناوفص و  عمج  ٍناوفَـص » . » دشاب روهـشم  يایر  نامه  هک  نداد  شیامن  نداد ،
ناسک نآ  ناتساد   261 همجرت :  291-282- نآرق -244-234- نآرق -176-168- نآرق -24-13- نآرق . - فاص تخس  داص  حتفب  دلص » »

هناد دص  هشوخ  ره  رد  درآ و  رد  هشوخ  تفه  هک  تسا  ياهناد  ناتساد  دنشخبیم  هتسیاش ] تحلصم و  و   ] ادخ هارب  ار  دوخ  يهیامرـس  هک 
هارب هک  اهنآ  سپ   262 اناوت . هداشگ  تسا و  اناد  وا  هچ  دنکیم . ربارب  ود  ار  نآ  دشاب  وا  تشونرـسب  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ادخ  و  دوب ،

ناشیمیب هن  تسا و  اهنآ  راگدرورپ  هاگشیپب  ناسک  هنوگنیا  دزم  دنرادن  سکب ] دوخ  راک  رب   ] رازآ ّتنم و  نآ  لابندب  دنـشخبیم و  ادخ 
تسا و زاینیب  دنوادخ  هچ  دوب  رازآ  نآ  لابندب  هک  یششخب  زا  تسا  رتهب  دنـسپ  مدرم  نخـس  هّتبلا ] یلو   ] 263 دنوش . كانهودنا  هن  دوب و 

يهیام رـس  زا  تشذگ  شـشخب و  دیاهدیورگ  ربمغیپ  ادخب و  هک  یمدرم  يا   264 سپ ] ناشدیرازایب  ای  دیـشخبب  ناگراچیب  هب  هک   ] رابدرب
هک درادن  رواب  زیخاتـسر  ادخ و  دـشخب و  ندومن  مدرمب  يارب  دوخ  يهیامرـس  هکنآ  دـننامب  دـینکن  دوبان  ناریقف ] رب   ] تنم رازآب و  ار  دوخ 

[ نامه دربب  ار  نآ  كاـخ   ] دـسر و نآ  رب  هلاژ  ناراـب  تسا و  كاـخ  نآ  يور  هک  تسا  يراومه  تخـس  گنـس  ناتـساد  سکنآ  ناتـساد 
نوچ دنرادن  دوخ  شـشخب  شـشوک و  زا  يدوس  یئاناوت  دـیورن ] نآ  رب  یمخت  هک  گنـس  نآ  دـننامب  مدرم  نینچ  . ] دـنامب تخـس  گنس 
نخس هحفـص 541 ] دـسرن [ .] نآب  ّقح  رهم  دوب و  ینورد  قافن  رفک و  يهناشن  تنم  رازآ و  هک  هچ   ] دوشیمن اـمنهر  ادـخ  ار  رفاـک  مدرم 

یئاـجب ناـشیا  تاـعارم  ناـشیورد و  تخاون  یلاـعت  هّللا  هک  تفگ : ینیئاـق  رفعج  وب  تسا : هتـشون  فشک   26212 َنیِذَّلا - ُلَثَم  نیرّـسفم :
يور زا  رگید  مُکانقَزَر » اّمِم  اوُقِفنَأ  : » تفگ کنانچ  رما  يور  زا  یکی  تساوخرد : نارگناوت  زا  ناشیا  تاساوم  يور  تفه  زا  هک  دـیناسر 

ِیف مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  : » تفگ کنانچ  شاداـپ  ینوزفا  دـعو و  يور  زا  مّوس - َهّللا .» ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم  : » تفگ کـنانچ  فّطلت 
يور زا  مجنپ - اوُقِفُنت » یّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َنل  : » تفگ کنانچ  دیعو  يور  زا  مراهچ - َُهل » ُهَفِعاُضیَف  : » تفگ رگید  ياج  ٍۀَّبَح » ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس 

نِم ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَـسحَی  ال  : » تفگ کنانچ  دـیدهت  يور  زا  مشـش - َرقَفلا » ُمُکُدـِعَی  ُناـطیَّشلا   » تفگ کـنانچ  تحیـصن 
رد هلمجلا  یلع  و  ِهّللا » ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفُنِتل  َنوَعُدت  ِءالُؤه  ُمتنَأ  اه  : » تفگ کنانچ  قیقحت  يور  زا  متفه - مَُهل » ٌّرَش  َوُه  َلب  مَُهل  ًاریَخ  َوُه  ِِهلضَف 

ناج و لد و  تراهط  مه  نامغ و  فشک  نارامیب و  ءافـش  مه  نامحر  ءاضر  مه  تسا  ناهانگ  تاراّفک  مه  ناشیورد  تاساوم  تاعارم و 
ئفطت ّرّـسلا  ۀـقدص  : » تفگ یفطـصم  هک  تسا  نآ  نامحر  ءاضر  ناـهانگ و  تاراّـفک  اـّما  ناـهج . دـنوادخ  تهج  زا  تخاون  لوبق و  مه 
لوسر دوب  رـضاح  ياهزانج  هک  تسا  رابخا  یـضعب  رد  و  « 1 « 212 «» راّنلا ءاملا  یئفطی  امک  ۀئیطخلا  ئفطت  ۀـینالعلا  ۀـقدص  ّبّرلا و  بضغ 

یـشیوردب ياهقدـص  دـیرابیم  ناراب  هک  یبش  رد  وا  هک  يو  رب  نک  زامن  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  لیئربج  درکیمن  زاـمن  نآ  رب  ادـخ 
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مکاـضرم اوـئاد  : » تـفگ یفطــصم  هـک  تـسا  نآ  ناـمغ  فـشک  ناراـمیب و  ءافــش  و  دــیزرمایب . هقدــص  نآــب  ار  وا  هـّللا  داد و  جاــتحم 
یفطصم هک  تسا  نآ  لوبق  و  « 214 «» اِهب مِهیِّکَُزت  َو  مُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  مِِهلاومَأ  نِم  ذُـخ  : » تفگ هّللا  هک  تسا  نآ  تراهط  و  « 213 «» ۀقدّصلاب

-388- نآرق -332-296- نآرق -259-230- نآرق -18-1- نآرق  - لبقی هّللا  ّنا  : » تفگ یفطصم  هک  تسا  نآ  لوبق  ولبقی  هّللا  ّنا  : » تفگ
- یقرواپ -1279-1277- یقرواپ -925-861- نآرق -820-703- نآرق -664-631- نآرق -591-551- نآرق -511-490- نآرق -472

امک اهبحاصل  اهیبری  ّمث  هنیمیب  اهلبقی  ّبیّطلا  ّالا  لبقی  ـال  ۀـقد و  [ ّ هحفص 542  ] 1732-1730- یقرواپ -1729-1663- نآرق -1623-1621
هچ ره  دوصقم  عمجم :  261 ِهّللا - ِلِیبَس  ِیف   144-142- یقرواپ «. - 215 «» دحا لبج  لثم  ریـصتل  ۀـمقّللا  ّنا  یّتح  هرهم  مکنم  لجّرلا  یبری 

جراخم صوصخم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  هدـش  تیاور  زین  قداص  ماما  زا  ینعم  هکنیا  داهج و  ریغ  اـی  داـهج و  يارب  هچ  دـشاب  ریخ  هار 
شیپ تایآ  رد  نوچ  يروباشین :  21-1- نآرق . - دراد شاداپ  ربارب  هد  ات  طقف  داهج  ریغ  يارب  دراد و  شاداـپ  هجرد  هکنیا  هک  تسا  داـهج 

ناتهیامرس زا  تمایق  يارب  امـش  يهشوت  هک  تسا  هدش  هدنامهف  تایآ  هکنیا  رد  دوب  دهاوخ  رگید  ملاع  داعم و  ناسنا  يارب  هک  دش  رادومن 
نارفاک رادتسود  تسا و  نانمؤم  تسود  ادخ  تسا : هدش  هتفگ  هکنیا  زا  شیپ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  دیهدب . ادخ  يارب  هک  تسا  نامه 

- َِلبانَـس َعبَـس  تَتَبنَأ  تسا . مادک  رفاک  قافنا  لاثم  تسا و  هنوگ  هچب  نمؤم  قافنا  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  تایآ  هکنیا  رد  تسا  توغاط 
نآ باوج  دهدب ! هجیتن  هناد  دص  هشوخ  ره  هشوخ و  تفه  هناد  کی  هک  تسا  هدـش  هدـید  اجک  دوش : ضارتعا  تسا  نکمم  عمجم :  261
ُهَّنَأَک  » لیبق زا  دراد  ریظن  نآرق  برع و  رعـش  رد  درک و  هیبشت  نآـب  ناوتیم  وا  نهذ  هّجوت  يارب  دـشاب  هدـیدن  یـسک  ار  يزیچ  رگا  هک  تسا 

وبا حوتفلا : وـبا   334-300- نآرق -26-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـید  هجیتن  رادـقم  هکنیا  سرواـک  تعارز  رد  هوـالعب  و  ِنیِطاـیَّشلا » ُُسُؤر 
هحفـص تسا [ : هدرک  رّوصت  روجنیا  ار  بلطم  هکنیا  یماظن  دناهدناوخ . عبّـسلا » تبنا   » هدرک ماغدا  نیـس  رد  ار  ات  یئاسک  هزمح و  ورمع و 

هناد دهدیم  مدصتفه  یکی  هناد   || دهدیم  مدوخب  تراشب  هکنآ  راگدرک  زا  شرورپ  نم  هناد ز   || راک  تسین  ارم  کشخ  اب  رت و  اب  [ 543
261 ُفِعاُضی - ُهّللا  َو  تسرد  دیاشگ  هشوخ  هرگ  ات   || تسخن  دیابب  هتـسیاش  يهناد  رابب  دیآ  دصتفه  یکی  ات ز   || راکم  ناطیـش  يزابناب 

دـش لزان  هیآ  هکنیا  نک  رتشیب  ادخ  يا   21-1- نآرق : - درک اعد  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هدـش  تیاور  رمع  نبإ  زا  عمجم :
امَّنِإ  » دش لزان  هیآ  هکنیا  نک  رتدایز  نم  تّما  يارب  ایادخ  دومرف : اعد  زاب  ًةَرِیثَک » ًافاعضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضرَق  َهّللا  ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم  »

اب دـشخبیم ، هـک  صخـش  لاـح  بجوـمب  ینعی  يواـضیب :  266-207- نآرق -133-43- نآرق «. - ٍباـسِح ِریَِغب  مُـهَرجَأ  َنوُِرباّـصلا  یَّفَوـُی 
262 ًيذَأ - َو ال  انَم  دوشیم . رتمک  ای  رتشیب  ملاع  نآ  باوث  لمع  تواـفت  تبـسن  ناـمهب  دـهدب  يزیچ  تمحز ، جـنرب و  اـی  دـشاب  صـالخا 
مدروآ و ياپب  ار  وا  مدرک و  یکین  نالف  اـب  نم  دـیوگ : زاـب  داد  هقدـص  نوچ  هک  تسا  نآ  نداـهن  رب  ّتنم  دـناهتفگ : تسا : هتـشون  فشک 
زا سک  نآ  هک  دـهاوخن  شیورد  هک  دـیوگ  یـسک  اب  شیورد  اب  ار  دوخ  ناسحا  هک  تسا  نآ  ندومن  يذا  مدرک و  ربج  ار  وا  یگتـسکش 

ار وت  نم  مدرک - ناـسحا  وتب  نم  دـیوگ : ریقف  يورب  هک  تسا  نآ  ّنم  عـمجم :  19-1- نآرق . - دـناد يو  گنن  مان و  دراد و  ربخ  يو  لاـح 
تحار وت  زا  ار  نم  دنادرگب - نم  زا  ار  وت  رش  ادخ  دیوگ  هک  تسا  نآ  يذا - و  اهنیا . دننام  و  مدرکن ! ششخب  وتب  نم  رگم  مدرک - زاینیب 
يراوخ بجوم  هچنآ  يروباشین : دـنک . راداو  جـنر  تمحزب و  درامگب و  يراکب  دوخ  ناسحا  ربارب  رد  ار  وا  ای  دـنک  شرت  يور  ای  دـنک و 

ینعم دوشیم : هدافتـسا  تسا  هدش  لامعتـسا  هیآ  رد  هک  ّمث »  » يهملک زا  و  دـنک . رود  نم  زا  ار  وت  ادـخ  یتسه  يذوم  وت  لثم : دـشاب ، ریقف 
تسا هتشون  حوتفلا  وبا  شـشخب . زا  تسا  رتهب  ندرکن  رازآ  تنم و  دنامهفیم : ّتنم و  قافنا و  نایم  هبترم  توافت  و  هحفص 544 ] هلصاف [ 
يوار نکم  مالـس  وا  رب  دمآ  دهاوخ  نارگ  وا  رب  وت  مالـس  هک  یناد  یهد و  یئاطع  ار  یـسک  نوچ  تفگ : ملـسا  نب  دیز  نب  نامحّرلا  دبع 

رد وا  نتفر  هک  يدرم  يامن  هار  يدرمب  ارم  وا : رد  دنچ  يریت  مراد و  ياهبعج  نم  تفگ : دمآ و  دیز  نب  ۀـماسا  کیدزنب  ینز  دـیوگ : ربخ 
هکنآ زا  شیپ  تفگ . هماسا  دنروخ  هویم  نامدرم  ياهغاب  زا  ات  دنوریم  نآ  يارب  رتشیب  نادهاجم  هکنیا  هک  ایر  يارب  هن  دوب  ادخ  يارب  داهج 
دـسر ارم  هکنیا  ءاطع  رد  یـسک  رب  دهن  ّتنم  هک  دسرن  ار  یـسک  تفگ : ءاطع . رب  نداهن  ّتنم  درک  مارح  یلاعت  يادخ  يدرک : اذیا  يدادب 

رازآ رب  رتولج  ّتنم  دوعـسلا  وبا  ریکذت . هیبنت و  يادخ  ّتنم  دشاب و  رییغت  ریدکت و  ناقلخ  ّتنم  هکنآ  يارب  مهن  ّتنم  دوخ  ناگدـنب  رب  هک 
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نامثع يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : دنراد و  تنم  راهظا  ناگدنشخب  رتشیب  تسه و  ّتنم  اهـششخب  رتشیب  رد  هکنیا  تبـسانمب  تسا  هدش  هتفگ 
دروآ ربمغیپ  روضح  مهرد  رازه  راهچ  هک  فوع  نامحّرلا  دـبع  يارب  درک و  کموک  شبابـسا  اب  رتش  رازهب  ار  كوبت  نوشق  هک  دـش  لزان 
هجوب یباوج  لیمج و  يور  ینعی  وکین  ینخس  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   263 ٌفوُرعَم - ٌلوَق  دنتـشادن . رخافت  چیه  نوشقب و  کموک  يارب 

کناش و هّللا  حلـصا  کیلع و  هّللا  عّسو  : » دـیوگ کـنانچ  وکین  ياـعد  تفگ : یبلک  وکن . يهدـع  و  دـناهتفگ : -1-16 و  نآرق . - ار لئاس 
اهلد رب  هک  يراـتفگ  يروباـشین : « 217 «» نیبلا تاذ  حالـصا  یف  لوق  : » تفگ كاّحـض  « 216 «» ساّنلا لاؤس  نع  كانغا  ۀـنؤملا و  كاـفک 

هک يراتفگ  يروباشین : . دنادرگرب دنک و  راودیما  هدنیآب  يهدعو  میالم و  ینابز  اب  ار  هدـنهاوخ  هکنیا  لثم  دـنریذپب  ار  نآ  دـشابن و  تخس 
-148- یقرواپ . - دنادرگرب دنک و  راودیما  هدنیآب  يهدعو  میالم و  ینابز  اب  ار  هدنهاوخ  هکنیا  لثم  دنریذپب  ار  نآ  دشابن و  تخـس  اهلد  رب 
دننک و شمورحم  نوچ  هک  تسا  لئاسو  ادگ  زا  نتشذگ  رد  دوصقم  يروباشین :  263 ٌةَرِفغَم - َو  هحفص 545 ]  ] 198-196- یقرواپ -150
هک تسا  دنوادخ  شـشخب  ترفغم  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دننک و  هن  يدنت  واب  دنراد و  فاعم  ار  وا  دـنک  ضّرعت  وا  دـنهدن و  يزیچ 

ار وا  رگا  هک  تسا  لئاس  ندیـشخب  دوصقم  ای  و  دزرمآیم . ادـخ  دـنهدن  يزیچ  هچرگا  دـنناجنرن  دـننادرگرب و  شوخ  تروصب  ار  ریقف  رگا 
تهج يروباشین -  263 ٍۀَقَدَص - نِم  ٌریَخ   12-1- نآرق . - دسرب واب  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  ریقف  لمع  هکنیا  درکن  ضارتعا  وا  دندنادرگرب و 

يربارب دوس  باوث  اـب  ناـیز  هاـنگ  تسا  نکمم  ناـیز و  مه  تسا و  هدـناسر  دوس  مه  درک  مه  رازآ  داد و  يزیچ  رگا  هک  تسا  نآ  يرترب 
- ٌِّینَغ ُهّللا   19-1- نآرق . - درادن نایز  تسا و  ناسنا  یلاحـشوخ  بجوم  نوچ  تسا  ملـسم  شدوس  بوخ  نابز  یئورشوخ و  یلو  دـنکن 

یـسکب ار  یـسک  ات  دـنادرگ  ینغ  ار  قلخ  همه  دـهاوخ  وا  رگا  ناگدـنب و  تاقدـص  زا  تسا  زاینیب  ادـخ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   263
ُهّللا َو  : » ّلج ّزع و  هلوق  کلذ  دنـشاب و  رباص  ات  درک  ناحتما  ار  ناشیورد  دنـشاب و  رکاـش  اـت  داد  لاـم  ار  نارگناوت  نکیل  دـشابن و  تجاـح 

وا لاؤس  عطق  دنک  لاؤس  لئاس  نوچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک : دـنک  تیاور  یملـس  نامحّرلا  دـبع  « 218 «» ٍضَعب یلَع  مُکَضَعب  َلَّضَف 
هن هک  دیآ  امشب  لئاس  هک  دشاب  تقو  هک  وکین  يورب  ای  كدنا  يزیچب  ای  نکل  راقو و  اب  ار  وا  ینک  یباوج  هگنآ  دوش  غراف  نآ  زا  ات  ینکن 

یملـس نامحّرلا  دبع  ! ینکیم هنوگچ  تسا  هدرک  تمارک  امـش  اب  يادـخ  هک  یتمعن  رد  ار  امـش  دوخ  ات  دـنرگنب  ات  یّنج  هن  دـشاب و  یـسنا 
راقو اب  ار  وا  ینک  یباوج  هگنآ  دوش  غراف  نآ  زا  ات  ینکن  وا  لاؤس  عطق  دنک  لاؤس  لئاس  نوچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  لوسر  هک : دنک  تیاور 

رد ار  امـش  دوخ  ات  دـنرگنب  ات  یّنج  هن  دـشاب و  یـسنا  هن  هک  دـیآ  امـشب  لئاس  هک  دـشاب  تقو  هک  وکین  يورب  ای  كدـنا  يزیچب  اـی  نکل  و 
: دـیوگ ربخ  يوار   340-338- یقرواپ -337-293- نآرق -19-1- نآرق ! - ینکیم هنوگچ  تسا  هدرک  تمارک  امـش  اـب  يادـخ  هک  یتـمعن 
. مریگ دای  وت  زا  ات  يوگ  تمکح  ینخـس  تفگ : هحفص 546 ] ار [  رضخ  نینمؤملا  ریما  دندیسر ، مهب  رـضخ  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما 

یچ رتوکین  نآ  زا  یک  یناد  تفگ : نینمؤملا  ریما  ار . يادـخ  باوـث  تبغر  ناـشیورد  رب  نارگناوـت  تقفـش  تسوـکین  هچ  تفگ : رـضخ 
يازـس هملک  هکنیا  تفگ  رـضخ  ّلج . ّزع و  يادخ  رب  دامتعا  نارگناوت  رب  تسا  ناشیورد  ّربکت  نآ  زا  رتوکین  و  تفگ : وگب . تفگ : تسا !

مدرم يرهاـظ  لـمع  لّوا - دوریم : رّوصت  ینعم  ود  هیبـشت  هکنیا  رد  رخف : رخآ 264  ات  ٍناوفَـص - ِلَـثَمَک  دنـسیون . نیرز  ملقب  هک  تسا  نآ 
هجیتن تسا و  دـنت  ناراب  نآ  شاداپ  زور  یگدـنز و  نایاپ  تسا و  گنـس  دـننام  يذوم  راکایر  قفانم  صخـش  تسا و  كاخ  دـننام  قفاـنم 
نورقم نوچ  اـما  دـناشف ، مخت  نآ  رب  ناوتب  هک  دوشیم  هدـید  یکاـخ  نونکا  هک  تسا  گنـس  رب  راـبغ  دـننام  شـشخب  هکنیا  دوشیم : نینچ 
شیارب دوس  چیه  هک  دننیبیم  مشچ  ولج  رد  هتسش  ناراب  كاخ  فاص و  گنـس  دننام  هدش  دوبان  ار  اهنیا  مامت  تمایق  زور  تسین  تقیقحب 

قفانم راکایر  ناتـساد  تسا : نینچ  هجیتن  تسا و  تعارز  راکایر  قفانم  لـمع  تسا و  رازتشک  دولآ  كاـخ  گنـس  مّود - تسا . هتـشادن 
- نآرق . - دنامیمن یقاب  يزیچ  فاص  گنس  زج  هدش  دوبان  كاخ  مخت و  ناراب  کیب  هک  تسا  دولآرابغ  گنس  رب  عرز  تشک و  ناتـساد 

هکنیا زا  دـیاب  نمؤم  تسا  نارفاکب  ّصاخ  قالخا  زا  ّتنم  ایر و  هک : تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  نایبلا : حور   264 َنیِِرفاکلا - َموَقلا   18-1
رب هزیر  گنس  ياهسیک  هک  تسا  يدرم  ناتساد  راکایر  ناتساد  تسا : هدش  تیاور  نانیب  کیراب  یـضعب  زا  دیامن . يراددوخ  تشز  يوخ 

شـشوک ناینیـشیپ  و  مدرم . راتفگ  زج  درادن  يدوس  وا  يارب  نکیل  تسا  هنیدـقن  زا  رپ  هک  درادـنپ  دـنیب  ار  وا  سک  ره  دور و  رازابب  شود 
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ای دنداهنیم و  هدیباوخ  نمادب  ای  دندادیم  هقدص  روک  صخـشب  دوب  نکمم  ات  تهج  هکنیا  زا  دنرادب و  هدیـشوپ  ار  دوخ  شـشخب  دـندرکیم 
 ] 21-1- نآرق : - تسا هتفگ  يونثم  دننامب . ظوفحم  یئامندوخ  ایر و  زا  لئاسو  نیاب  ات  تسا  هدوب  هک  زا  دننادن  هک  دنداهنیم  ریقف  هار  رسب 

ردنا دـمآ   || اهفوخ  هکنیا  يهراچ  يارب  زا   64-62- تمرف »- یتفای ّلصت  مل  ّکنا  ّلص   || ایر  بحاـص  کـیب  ربمغیپ  تفگ  هحفص 547 ]
زور هک  ایر  دومرف : تسا ! مادـک  نآ  دـندرک  ضرع  دـیوش  كرـشم  کچوک  كرـشب  امـش  مسرت  دومرف : ربمغیپ ص  اندـها و  يزاـمن  ره 

يدعس - 1 ام : نخـس  دیاهداد . ماجنا  ناشدمآ  شوخ  يارب  ار  لمع  هک  دـیورب  یئاهنآ  دزن  دوخ  راک  دزم  يارب  دـنیوگیم  ناراکایرب  تمایق 
تخود تسا  لهـس  هقرخ  ایر  يورب  نیب  ریـصقت  دـندوب و  راکوکن   || نیقی  لهاک  تسا  نیمه  تقیرط  تسا : هتفگ  نینچ  ناراـکایر  يارب 

، میلقا رد  یهاوخ  هزاوآ  رو  يرب  رد  دوخب  رـس  فدص  نوچمه  هک   || يرهوگ  نتـسبآ  رگ  هب  نامه  تخورف  یناوت  رد  ادـخ  اب  شرگ  ||  
رد غم  رّانز  هچ ، يوبب  ددرگ  شاف  دوخ  تسه  رگ  || و  يوگم  يرادـن  صلاخ  کشم  رگا  شاب  وشح  نورد  وگ  نک  هّلح  نورب ،  || شاف 

هودنا و - 2 تسادـخ ، اب  شباسح  درک و  دودـحم  ناوتیمن  ار  قاـفنا  شاداـپ  قلخ 2 - رادـنپ  رهب  زا  یـشوپ  رد  هک   || قـلد  هچ ، تناـیم 
صیخشت نآ  ریغ  زا  ار  تیرشب  ریخ  قح و  شور  ادخ و  هار  ای  دناهدرک  فرص  هدوهیب  ای  هک  تسا  هکنیا  يارب  لام  فرص  رب  مدرم  ینارگن 

دنیب هن  ار  نآ  راـثآ  دوخ  هچرگا  تسا  هدوب  عون  اـی  درف  تحلـصم  يارب  هتفر  تسد  زا  يهیامرـس  هک  هکنیا  هب  ناـمیا  اـب  هن  رگ  دـناهدادن و 
رد نکیم و  یکین  وت  رعاش : لوقب  دیـسر . دهاوخ  واب  شدوس  دشاب  اج  ره  تقو و  ره  هک  دراد  نیقی  تشاد و  دهاوخن  نآ  رب  فسأت  زگره 

نکیل دیهدن و  يزیچ  هک  تسا  روتـسد  دـننکیم  یتشرد  ارقف  اب  هک  يوخدـب  مدرم  يارب  زاب 3 - دـهد  تنابایب  رد  دزیا  هک   || زادـنا  هلجد 
دوخ يارب  يزارفا  رس  بجوم  نایامن و  هحفص 548 ] راک [  دننکیم و  یئاتـسدوخ  هشیمه  هکیئاهنآ  يارب  - 4 دشاب . میالم  اهنآ  اب  ناتنابز 

هکنیا لماک  قادـصم  هک  تردـق  بابرا  ياههتفگ  اهراک و  صوصخب  تسا  هدوهیب  امـش  ياهراک  ماـمت  هک  دوشیم  يروآداـی  دنرامـشیم 
دوخ عورـشمان  ياههدافتـسا  روظنمب  صقان  ای  هدرکان و  ياهراک  دنریگب و  دنپ  هیآ  هکنیا  زا  دیاب  تسا  ٌباُرت » ِهیَلَع  ٍناوفَـص  ِلَثَمَک  : » هلمج

211-174- نآرق . - دنرامشن مدرم  يایند  نیدب و  تمدخ  ادخ و  هار  مانب  ار 

ات 266] تایآ 265  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

اهبُِـصی َمل  نِإَف  ِنیَفعِـض  اهَلُکُأ  َتتآَف  ٌِلباو  اَهباصَأ  ٍةَوبَِرب  ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  مِهِـسُفنَأ  نِم  ًاتِیبثَت  َو  ِهّللا  ِتاضرَم  َءاـِغتبا  ُمَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو 
ِّلُک نِم  اهِیف  َُهل  ُراهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍباـنعَأ  َو  ٍلـیَِخن  نِم  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  نَأ  مُکُدَـحَأ  ُّدَوَی  َأ  [ 265  ] ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ٌّلَطَف  ٌِلباو 

- نآرق [ - 266  ] َنوُرَّکَفَتَت مُکَّلََعل  ِتایآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  تَقَرَتحاَف  ٌران  ِهِیف  ٌراصعِإ  اَهباصَأَف  ُءافَعُض  ٌۀَّیِّرُذ  َُهل  َو  ُرَبِکلا  َُهباصَأ  َو  ِتارَمَّثلا 
فاک و هزمه و  ولج  يادـص  اـب  لـکا » . » عفترم نیمز  ینعمب  تکرح  هس  ره  اـب  ولج  ریز و  ـالاب و  يادـص  اـب  ةوبر » : » تاـغل ینعم   572-1

درم تبوـطر و  رظن و  بلاــج  زیچ  ره  مرن و  ناراــب  ینعمب  ّلــط » . » ناوارف يزور  تـسا و  یندروـخ  هـچنآ  هوـیم و  ینعمب  ود  ره  نوـکس 
تخرد ٍلیَِخن » . » ندرک تقولا  عفد  هلطامم و  ندرک و  عییـضت  ار  یـسک  ّقح  ندـیراب و  مرن  ناراب  ینعمب  تسا  ردـصم  رام و  هدروخلاـس و 

هزمه رسک  اب  هحفص 549 ]  ] 350-341- نآرق -316-306- نآرق -293-283- نآرق « - ٌراصعِإ . » روگنا ینعمب  بنع  عمج  ٍبانعَأ » . » اـمرخ
265 لیخب ] هدنـشخب و  شجنـس  کنیا  : ] همجرت دـنک . دـنلب  روط  نآ  ار  بآ  ایرد  زا  ای  دـنکیم و  دـنلب  هناوتـسا  لکـشب  ار  كاخ  هک  يداب 

اوه تفاطل  باتفآ و  زا   ] هک یئالاب  رب  تسا  یغاب  ناتـساد  دنـشخبیم  لد  شمارآ  اب  ادـخ  ياـضر  يارب  دوخ  يهیامرـس  هک  اـهنآ  ناتـساد 
[ دنک يرایبآ  دیوشب و  ار  نآ   ] مرن یناراب  دشابن  نآ  رگا  دزیرب و  نآ  رب  دنت  یناراب  رانک و ] رب  دب  ياوه  دنزگ  لیس و  زا  تسا و  رادروخرب 
زا اهدور  هک  دوب  شروگنا  امرخ و  یغاب ز  دراد  تسود  امـش  زا  یکی  ایآ  266 و  تسا . امـش  راک  يانیب  ادخ  هچ  دوش  ربارب  ود  شاهویم  و 

دریگارف نازوس  يدابدرگ  ار  غاب  نآ  ناهگان  ناوتان  ینادـنزرف  اب  دـسرب  يریپب  وا  دـشاب و  نآ  رد  هویم  هنوگ  همه  زا  تسا و  ناور  نآ  ریز 
دیاش اـت  دـنکیم  راومن  ار  لـیخب ] هدنـشخب و  مدرم  ناـیز  دوس و  و   ] تردـق ياـههناشن  امـش  يارب  ادـخ  هنوگ  هکنیا  هب  دزوسب ! ار  نآ  هک 

یلاعت هّللا  هک  تسا  رگید  لثم  هکنیا  تسا : هتشون  فشک   265 مِهِسُفنَأ - نِم  ًاتِیبثَت  َو  نیرّسفم : نخس  دینک .] تسار  دوخ  راک  و   ] دیشیدنیب
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شوخ لدـشوخ و  نآ  رد  سپ  درک  رّرقم  قّقحم و  ناشیا  لد  رد  تشاد و  نآ  رب  ار  ناشیا  هّللا  دـنناد  دـننک  هک  هقفن  نآ  رد  دز  ار  ناـنمؤم 
ناگدنهد تاکز  ینعی  دـنتفگ : كاّحـض  یبلک و  یبعـش و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   29-1- نآرق . - نآ باوث  رد  ناـمگیب  دنـشاب و  نت 

« ًاتِیبثَت : » دنتفگ قور  وبا  حلاص و  وبا  يّدس و  دـنهنب . هک  دـشاب  نآ  زا  هب  دـنهدب  هچنآ  هکنآب  نّقیتم  بلق ، بیط  سفن و  تابث  یـشوخلدب و 
نامی وا . باوث  عّقوت  دـنهد  ادـخ  يارب  اباستحا » : » تفگ هداتق  نداد . دـهاوخ  زاب  ضوع  یلاعت  يادـخ  هک  دـشاب  تفگ : لّـضفم  اـنیقی . يا 
دنهد هکب  لام  هکنآ  رد  دننک  هشیدنا  مهلاوما  نوعنصی  يا  نوتبثی » : » تفگ دهاجم  اطع و  یلاعت . يادخب  قثاو  دشاب و  راوتسا  ۀقث » : » تفگ
کین هشیدنا  دهد  هقدص  هک  یتساوخ  نوچ  هباحص  زا  یکی  تفگ : هحفص 550 ]  ] 47-36- نآرق  - يرصب نسح  دنبای و  ّقحتسم  ار  هک  و 

و مهنید » یف  اقیقحت   » دنتفگ کلام  وبا  ریبج و  دیعـس  يدرک . اهر  يدش  هتخیمآ  نآب  رگید  يزیچ  رگا  يدادـب و  يدوب  باوث  رگا  يدرکب 
: تسا نینچ  ینعم  سپ  ياهراـپ  یـضعب و  ینعی  نم »  » يهملک نوچ  تسا  هتفگ  فاّـشک  رد  رخف : دـنهد . هچنآ  دـنهد  ینید  قیقحت  رـس  زا 
ار دوخ  سفن  هزادـنا  نیرخآب  دـنکیم  لام  ناج و  لذـب  هکنآ  تسا و  نئمطم  تباث و  شحور  زا  یتمـسق  داد  لاـم  ادـخ  يارب  هک  یـسک 

. - تسا یناسفن  لماک  تابث  نیمه  روظنم  مُکِـسُفنَأ » َو  مُِکلاومَأـِب  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  : » هیآ هکنیا  زا  و  تسا . هدرک  نئمطم  تیبثت و 
سپ تسا  یمدآ  ناج  فصن  يهلزنمب  لام  هک  تسا  يروط  لامب  يهقالع  تّدـش  يهطـساوب  یناسنا  سفن  ناـیبلا : حور   348-283- نآرق

تشذگ لام  ناج و  زا  هکنآ  تسا و  هدرک  نامیا  رب  تباث  ّرقتـسم و  ار  دوخ  سفن  ناج و  زا  یتمـسق  داد  ادخ  ياضر  يارب  لام  هک  یـسک 
ناج تسا  قشاع  ياخـس  دوخ  ناج  نداد   || تسا  قیال  ار  یخـسرم  نان  نداد  تسا : هتفگ  يونثم  تسا و  لماک  نمؤم  ناـمیا و  تباـث  وا 

ره زا  جراـخ  يزاـبکاپ   || تسا  ّتلعیب  ره  شخب  توتف  نآ  دـنهد  تناـن  ّقح  رهب  نوچ  یهد  ناـن   || دـنهد  تناـج  قح  رهب  نوچ  یهد 
زا شیاسآ  یمک -  265 ٍةَوبَِرب - ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  تسود  كولمم  اـم  کـلم  تقیرط  رد   || تسا  وا  لاـم  سک  ره  لاـم  تعیرـش  رد  تساّتلق 
زین فلا  يدایز  ءار و  رسکب  ةوابر  ءار و  رسکب  ار و  حتفب  ةوبر »  » و دناهدناوخ . هناد » ینعمب   » اب اح و  اب  ۀّبح » : » حوتفلا وبا  يرادان  يرامیب و 

فاک ّمض  اب  اهیراق  مومع  تئارق  دناهدناوخ و  فاک  نوکـسب  اهلکا »  » و تسا . اهبرع  رتشیب  تغل  هک  دناهدناوخ  زین  ءار  ّمضب  دـناهدناوخ و 
هداـمآ ار  نآ  هک  اریز  دـشاب  نآ  رد  اـههویم  همه  زا  هک  یغاـبب  ار  یمدآ  حور  لد و  تسا  هدرک  دـننامه  يروباـشین :  28-1- نآرق . - تسا
سدق هاگـشیپ  رد  تسا  نمؤم  لد  يهبتر  ّولع  عفترم و  ّلحم  ةوبر  زا  دوصقم  و  یمدآ . يایازم  يهمه  یهلا و  تامارک  مامت  يارب  دناهدرک 

تادارإ دادعتسا و  هحفـص 551 ] هک [  دشاب  یلد  رگا  و  دریگیم ، ارف  ار  نآ  دسریم و  نآب  ینّابر  تادراو  ینعی  دنت  ناراب  لباو و  هک  یهلا 
ود ره  لاصو  تمعن  تشهب و  ياهیـشوخ  زا  هک  دوشیم  ربارب  ود  وا  يهرهب  ینعی  لکا  سپ  دوشیم . یبیغ  تاـماهلا  دروم  تشادـن  ار  هیناـّبر 
هک تسین  هناد  هّبح و  لـثم  قاـفنا  روجنیا  دـنامهفب  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  تشهب  ۀـّنج و  هیآ  هکنیا  رد  تـالیوأت : دوـشیم . دـنمهرهب 

يارب عفترم  نیمز  تسا و  یقاب  شدوخ  دسریم و  یپ  رد  یپ  شاهرهب  هک  تسا  تشهب  ۀّنج و  لثم  هکلب  دوش  مامت  دوش و  فرصم  شاهرهب 
نوچ ّتینامحر  تمحر و  تفـص  زا  تسا  مدرم  هکنیا  ناوارف  يهرهبب  هراشا  دـنت  ناراب  تسا و  اهنآ  لمع  شزرا  هبترم و  يدـنلب  هب  هراشا 

تیـصاخ هکلم و  شیادـیپ  بجوم  هک  تسا  تفـص  لماکت  نآب  لمع  تسا و  ینامحر  تفـصب  فاّصتا  دادعتـسا  اـهنآ  یگدنـشخب  يوخ 
هتشون فشک   266 مُکُدَـحَأ - ُّدَوَی  َأ  دـنت . ناراـب  ینعم  تسا  نیمه  یهلا و  تاذ  يونعم و  تـالامکب  لاـّصتا  يارب  دوـشیم  یمئاد  یناـسفن 

تین رد  داسف  رهب  زا  دوش  تیاف  ناشیا  زا  نآ  باوث  نارگراک و  رب  ددرگ  هاـبت  هک  ار  یئاـهرادرک  دز  لـثم  تیآ  هکنیا  رد  ةّزعلا  ّبر  تسا :
هنیهم بانعا  لیخن و  تسا و  وا  ياهدـهج  ياـهیوج  نآ  تسا و  یمدآ  لد  رمع و  تنج  نآ  نآ  یپ  رد  يذا  اـی  تنم  اـی  لـعف  رد  ءاـیر  اـی 

هّیرذ نآ  وا و  ندـش  ترخآب  وا و  لجا  يریپ  نآ  تسا و  وا  ياههلفان  اـهعّوطت و  تارمث  نآ  اـهبجاو و  اـههضیرف و  زا  تسا  وا  ياـهرادرک 
هیآ هکنیا  عمجم :  21-1- نآرق . - وا زا  تسا  هّللا  نتـسج  صالخا  راصعا  نآ  وا و  ياه  دـیما  رد  هتخیمآ  وا  میب  فعـض  نآ  وا و  ياهدـیما 

هچنآ تسا  راکایر  يارب  دناهتفگ : یضعب  تسا . هدش  هدروآ  يدنوادخ  ياهیشوخ  زا  نیمورحم  ترسح  شجنـس  يارب  هک  تسا  یناتـساد 
هک تسا  یئاهنآ  يارب  تسا  هتفگ  دهاجم  تسا . مورحم  نآ  زا  جایتحا  لامک  عقوم  رد  نکیل  دـنکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یکدـنا  دـهدیم  هک 

تـسا دالوا  رپ  ریپ  جایتحا  لـثم  کـین  راـکب  اـهنیا  جاـیتحا  هک  دنتـسه  نادرگ  ور  يربناـمرف  تعاـط و  زا  لوغـشم و  یگدـنز  ياهیـشوخب 
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نبإ غاب . هویم و  رب  تسا  ریپ  نآ  سوسفا  لثم  هدش  فلت  یگدنزب  اهنیا  هودنا  تسا و  هتخوس  مرگ  دابب  هتفر و  شتسد  زا  هک  غاب  ياههویمب 
. دـننکیم هابت  ار  دوخ  تامحز  راـک  رخآـب  هحفـص 552 ] دـناهدرک [  دـب  نوچ  هک  تسا  یئاـهنآ  يارب  ناتـساد  هکنیا  تسا : هتفگ  ساـّبع 

دنت تسا و  يراج  میقتـسم  هار  تیادـه و  ياهیوج  نآ  رد  تسا و  ّتیناسنا  ياـههویم  همه  يهداـمآ  هک  تسا  ناـسنا  لد  غاـب  يروباـشین :
وا کین  لامعا  تخرد ، دراد و  ار  وا  تیبرتب  جایتحا  لامک  هک  تسا  وا  ّتیرشب  ياوق  ناوتان  فیعـض  دالوا  تسا و  ّتیمدآ  فعـض  ناراب ،

: تسا مسق  هس  رّکفت  تسا : هتشون  فشک   266 َنوُرَّکَفَتَت - مُکَّلََعل  دنکیم . دوبان  ار  وا  بوخ  راک  هک  تسا  وا  قافن  ایر و  مرگ  داب  تسا و 
رّکفت هکنیا  يو ، راـک  یئارچ  رد  هّزعلا و  ّبر  تافـص  تاذ و  رد  تسا  رّکفت  تـسا  مارح  کـنآ  بـجاو  یکی  ّبحتـسم  یکی  مارح  یکی 

رد تسا و  عناص  عیانـص  رد  رّکفت  تسا  ّبحتـسم  هچنآ  و  دـیازن . یهارمگ  یکیرات و  زج  نآ  زا  تسا  تمقن  تریح و  مخت  تسا و  مارح 
هک دشیدنیب  تسا  شیوخ  راتفگ  رادرک و  رد  رّکفت  تسا  بجاو  هچنآ  و  نامیا . تّوق  دیاز و  لد  یئانشور  رّکفت  هکنیا  زا  يو ، ءالآ  ماسقا 

هکنیا ایر ! اـی  تسا  صا   27-1- نآرق ! - عادـتبا ای  تسا  عاّبتا  عبط ! قفو  رب  اـی  تسا  عرـش  قفو  رب  تسیچ ! شراـتفگ  تسنوچ و  شرادرک 
هدـش لقن  ربمغیپ  روهـشم  یباحـص  ّيرافغ  رذ  وبأ  زا  نایبلا : حور  « 220 «» ۀنـس ةدابع  نم  ریخ  ۀـعاس  رّکفت  : » دـیآیم ربخ  رد  هک  تسا  رّکفت 

رذ وبأ  يا   100-98- یقرواپ : - دومرف ربمغیپ  تسا : هدش  لقن  ربمغیپ  روهـشم  یباحـص  ّيرافغ  رذ  وبأ  زا  نایبلا : حور  : دومرف ربمغیپ  تسا :
شیپ رد  رطخ  هک  نک  کبـس  دوخ  راـب  و  تسا ، زارد  هار  هک  رادرب  رتشیب  هشوت  و  تسا ، داـیز  اـیرد  قمع  هک  نک  حالـصا  ار  دوخ  یتشک 
ربمغیپ روضح  دش  رما  ناطیـشب  تسا : هدش  تیاور  هبنم  نب  بهو  زا  و  دـنراذگیمن . رازابب  شوشغم  عاتم  هک  راد  صالخاب  لمع  و  تسا ،

وا دنرفن ! دنچ  وت  نانمشد  دومرف  لاؤس  وا  زا  دش . بایفرـش  تسدب  اصع  يریپ  تروصب  يزور  دهد . خساپ  ترـضح  نآ  شـسرپب  دسرب و 
نارگیدب دراد و  نامیا  دوخ  هکنآ  لد و  مرن  عوشخ و  اب  دنمـشناد  وگتـسار . رجات  نتورف . رادلام  لداع . ماما  درمـش : ار  مدرم  هتـسد  هکنیا 

اب هتـسویپ  هک  نمؤـم  تـسا و  مارح  و  هحفـص 553 ] يراکدـب [  زا  زارتحا  هبوت و  لاحب  هتـسویپ  هک  محر  اـب  نمؤم  صخـش  دـهدیم و  دـنپ 
یئاشگ لکـشم  دسریم و  مدرم  لاحب  هکنآ  يوخـشوخ و  نمؤم  دـهدیم و  هقدـص  دـسریم و  ارقف  لاحب  هکنآ  تسا و  یگزیکاپ  تراهط و 

ادخ یگدنبب  تسا و  رادیب  مدرم  باوخ  ماگنه  رد  بش  هک  سک  ره  دنکیم و  لمع  نآب  دراد و  راک  رـس و  نآرق  اب  هک  یـسک  دنکیم و 
نیچنخس راوخبارش ، نئاخ ، رجات  ّربکتم ، رادلام  راکمتس ، هاشداپ  درک : ضرع  رامشب . ار  دوخ  ناتسود  دومرف : ترضح  نآ  تسا . لوغـشم 

رود ياهوزرآ  اب  هتـسویپ  دراد و  لما  لوط  هک  یـسک  دهدیمن و  ار  دوخ  لام  تاکز  هکنآ  میتی ، لام  رد  كابیب  راوخابر ، راکایر ، مامن ، و 
مدرم بیصن  ناهج  ود  رد  هک  يدوس  بلطم : يهصالخ  تسا و  هدش  هتشون  هک  تسا  نامه  ام : نخـس  دنکیم . فلت  ار  دوخ  رمع  زارد  و 

تقیقح کی  هک  تسا  ّرثؤم  ناشسوفن  رد  يروجب  ریخ  راک  رد  اهنآ  يرارقرب  تابث و  هک  تسا  هداد  شیامن  ناـشيارب  دوشیم  راکتـسرد 
راکایر و مدرم  ندرک  هّجوتم  زین  دوشیم و  دایز  شعفانم  هتـسویپ  هک  باداش  تخرد  رپ  غاـب  لـثم  دوشیم  دـیلوت  اـهنآ  يارب  یمئاد  تباـث و 

. تسا یگراچیب  ّتیمورحم و  نآ  يهلابند  تسا و  هدش  دوبان  ياههیامرس  نیرتهب  دننام  هک  ناشراک  يهجیتنب  تسا  راکدب 

هیآ 267] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

نَأ ّالِإ  ِهیِذِـخِآب  ُمتـَسل  َو  َنوُقِفُنت  ُهنِم  َثِیبَخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  ِضرَألا  َنِم  مَُکل  انجَرخَأ  اّمِم  َو  ُمتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  نِم  اوُقِفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ندرک و راک  گنهآ  دصق و  ینعمب  مّمیت  ردصم  زا  اوُمَّمَیَت » : » تغل ینعم   258-1- نآرق [ - 267  ] ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ِهِیف  اوُضِمُغت 
. دـشاب روهـشم  مّمیت  هـک  صوـصخم  تراـهط  يارب  ندیـشک  تـسد  تروـصب و  ندز و  كاـخب  هحفــص 554 ]  ] 25-12- نآرق  - تسد
-1- نآرق . - ندرک مک  ار  سنج  ءاهب  ندش و  یـضار  ندرک و  یـشوپمشچ  ندرمـش و  زیچان  ریقح و  ینعمب  ضامغا  ردصم  زا  اوُضِمُغت » »

هدرک عمج  هیامرس  مالسا  زا  لبق  ياههحبارم  دوس  زا  هک  دندوب  یمدرم  تسا : هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  عمجم : لوزن : تهج   12
نب ءارب  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  زا  و  دش . لزان  راکنیا  زا  تعنامم  يارب  هیآ  هکنیا  دندادیم  لام  نآ  زا  تاکز  تخادرپ  عقوم  دندوب و 

دـندرکیم و هتخیمآ  بوخ  يامرخ  اب  ار  دـب  يامرخ  تاکز  تخادرپ  يارب  هک  دـندوب  یمدرم  تسا : هدـش  تیاور  نسح  هداـتق و  بزاـع و 
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يارب هیآ  دندادیم  واب  دب  يامرخ  زا  دمآیم  هک  رومأم  دندرکیم و  ادج  ار  بوخ  يامرخ  ندیچ ، ماگنه  ای  دندرکیم و  میلـست  تاکز  رومأمب 
مه ز دوخ و  جـنرتسد  نیرتهب  زا  دـیاهدیورگ  مالـسا  نیئآ  ربمغیپ و  هب  هک  یناـسک  يا   267 همجرت : دـش . لزان  لـمع  هکنیا  زا  يریگولج 

ادخ دینادب : و  يراچانب . رگم  دـیریذپیمن  سک  دوخ ز  هک  تسپ  ياهالاک  نآ  زا  هن  دـیهد  نارادانب  میدروآرد  ناتيارب  نیمز  زا  ام  هچنآ 
هتشون فشک   267 ِتابِّیَط - نِم  اوُقِفنَأ  نیرّـسفم : نخـس  دشخب .] دوخ  بوخ  يهیامرـس  هکنآ ز  يهدنیاتـس  مه  و   ] هدوتـس تسا و  زاینیب 

لاح تیفـصت  ناـشیا  دـندرک  لاـم  لیـصحت  نارگید  نوچ  هک  ناـشیا  تسا  تقیرط  نادرمناوج  اـب  باـطخ  هکنیا  تراـشا  ناـبز  رب  تسا :
بـسک تابّیط  ات  تشهب  يهدـنیوج  رگا  دـنتفای  ّقح  لاصو  لاح  قافناب  ناشیا  دندیـسر و  تشهب  زان  میعنب و  لاـم  جرخب  نارگید  دنتـسج 
لاوحا نتخاب  و  دسرن . ّقحب  دزابن  رد  لامعا  تابّیط  لاوحا و  بسک  ات  هک  رتیلوا  ّقح  يهدنیوج  سپ  دسریمن  تشهبب  دنکن  قافنا  شیوخ 

هاـگمارآ و درگنن و  نآ  رد  درآرد  نیلقث  لـمع  رگا  دراذـگب . دراـیب و  هکلب  هحفـص 555 ]  ] 25-1- نآرق  - دراـین هک  تسنآ  هن  لاـمعا  و 
رب هار  دیاین و  يو  هار  رد  رادنپ  رورغ و  ات  شیوخ  تیـصعم  رب  یـصاع  هک  دسرت  نآ  زا  شیب  شیوخ  تعاط  رب  دزاسن و  شیوخ  هاگهیکت 

رصع دیحو  متقو و  ریپ  زورما  نم  هک  دمآرد  مرطاخب  مدوب  هتـسشن  ي  تفگ : هحور  هّللا  سّدق  یماطـسب  دیزی  اب  تقیرط  ناطلـس  دنزن . يو 
ناـبایب ناـیم  رد  متفر  ورف  ناـسارخ  هارب  متـساخرب  دـنزیم . هار  نم  رب  هک  رادـنپ  تسا و  رورغ  نآ  هک  متـسناد  مداـتفا  دوخ  اـب  سپ  شیوخ 
هتسشن هلحار  رب  مدید  « 221» روعا يدرم  مراهچ  زور  مدنامب  اجنآ  زور  هنابـش  هس  دنیامنن . نم  دارم  ات  مورن  اجنیا  زا  هک  مدرک  دای  دـنگوس 

ورف نیمزب  رتشا  ياپ  ود  تعاس  رد  مه  شاب ، هک  مدرک  تراشا  رتش  هب  مدرب و  نوریب  تسد  تسا . ادـیپ  نایانـشآ  ناـشن  يورب  دـیآیم و  و 
ار ماطسب  میاشگب  هتـسب  رد  منک و  زاب  هدرک  زارف  مشچ  هک  يرآیم  نادب  دیزی : اب  يا  ناه  ناه  تفگ : تسیرگن  نم  رد  روعا  درم  نآ  تفر 

يدرک دهع  نآ  وت  هک  زاب  هگنآ  زا  اتفگ  یئایم ! اجک  زا  متفگ  هگنآ  داتفا . نم  رب  يو  زا  یتبیه  اتفگ  منک . هقرغ  ار  دیزی  اب  ماطـسب و  لها  اب 
تقیقح يهداج  زا  هگنآ  هک  ینامن  رادنپ  اب  يوشن و  ۀـتفیرف  هک  دـیزی  اب  يا  راهنیز  تفگ : سپ  ماهدـمآ  گنـسرف  رازه  هس  یتسب  نامیپ  و 

مدرب نوریب  تسد  تسا . ادیپ  نایانشآ  ناشن  يورب  دیآیم و  هتسشن و  هلحار  رب  مدید  . تفر دینادرگب و  نم  زا  يور  تفگب و  هکنیا  یتفیب .
: دیزی اب  يا  ناه  ناه  تفگ : تسیرگن  نم  رد  روعا  درم  نآ  تفر  ورف  نیمزب  رتشا  ياپ  ود  تعاس  رد  مه  شاب ، هک  مدرک  تراشا  رتش  هب  و 

نم رب  يو  زا  یتبیه  اتفگ  منک . هقرغ  ار  دیزی  اب  ماطـسب و  لها  اب  ار  ماطـسب  میاشگب  هتـسب  رد  منک و  زاب  هدرک  زارف  مشچ  هک  يرآیم  نادـب 
يا راهنیز  تفگ : سپ  ماهدمآ  گنسرف  رازه  هس  یتسب  نامیپ  يدرک و  دهع  نآ  وت  هک  زاب  هگنآ  زا  اتفگ  یئایم ! اجک  زا  متفگ  هگنآ  داتفا .

- یقرواپ . - تفر دینادرگب و  نم  زا  يور  تفگب و  هکنیا  یتفیب . تقیقح  يهداج  زا  هگنآ  هک  ینامن  رادـنپ  اب  يوشن و  ۀـتفیرف  هک  دـیزی  اب 
تمدخ تسا و  ناعیطم  تعاط  یسب  ام  لضف  يهنیزخ  رد  دیزی  اب  يا  هک  دنتفگ : ورف  مّرسب  ماهلا  يور  زا  هاگنآ  تفگ : دیزی  اب   330-328

تفای ناوتن  ار  يو  ناج : لد و  تراغ  نابز و  نت و  یگتـسکش  زادـگ  درد و  دـیاب و  زاـین  زوس و  یهاوخ  ار  اـم  هک  ناز  رگ  ناراگتمدـخ .
تراجت يهلیـسوب  لالح  بسک  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دهاجم : دوعـسم و  نبإ  عمجم : ینکن . یلاخ  وت  ناتب  زا  هدکتب  ات   || زامن  حیبستب و 
یگدـنز يارب  دوس  هرهب و  روج  هچ  دندیـسرپ  ربـمغیپ  زا  تفگ : ریمع  نب  دیعـس  هدـیزگرب و  رتـهب و  لاـم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و 

و دوش . ماجنا  يراتفرشوخ  ساسا  رب  دشاب و  دنسپ  هک  ياهلماعم  دنک و  لیصحت  دوخ  تسدب  صخـش  هچنآ  دومرف : تسا ! رتهب  رتهزیکاپ و 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا  دـش . هک !!! تسا  نآ  رتحیحـص  بجاو و  ریغ  اـی  تسا  بجاو  ینتخادرپ  قاـفنا ، زا  دوصقم  هک  هحفص 556 !!! ] ] 
ار وا  تشریم  كود  وا  دارم  يهلیبق  زا  تشذـگب  ینزب  یعّخنلا  میهاربا  تعانـص . اـی  تسا  تراـجت  هیآ  رد  بسکب  دارم  دـنتفگ : نیرّـسفم 

مالـسلا هیلع  ّیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  نم  هک  منکفیب  هنوـگچ  تفگ : ینکفیب ! تسد  زا  هکنیا  هک  دـمآ  هن  تقو  يدـش  ریپ  رکب  ّما  اـی  تـفگ 
لوقب ای  تسا  دنـسپ  بوخ و  لام  تابّیط  يهملک  زا  دوصقم  هک  تسا  فالتخا  تسا : . كاپ  ياـهیزور  زا  هکنیا  هک  تفگ : وا  هک  مدـینش 

و دیهدب . لالح  بوخ و  سنج  زا  ینعی  تسا  تهج  همه  زا  هزیکاپ  ّبیط ، زا  دوصقم  هکنآ  رتهب  و  تسا ! لالح  لام  دهاجم  دوعسم و  نبإ 
تاناویح تاتابن و  ماسقا  نداعم و  جارختـسا  تراجت و  زا  دروآیم  تسدـب  ناسنا  هک  یلام  ره  رد  تاکز  بوجو  رب  دراد  تلالد  هیآ  رهاظ 

دیق نودـب  دـشاب  هک  رادـقم  ره  زیچ و  ره  زا  تاکز  بوجوب  تسا  هدرک  مکح  هدومن و  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  رهاـظ  زا  هفینح  وبا  هکناـنچ 
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ثیدح يهطساوب  راب  هرت  ریغب  هدش  هداد  صیـصخت  سنج  رظن  زا  هیآ  مومع  دناهتفگ : نارگید  یلو  صوصخم  باصن  صوصخم و  سنج 
رادقم ابیرقت  قسو  ره  هک  قسو  جنپب  تسا  دودحم  رادـقم  تهج  زا  هیآ  مومع  زین  تسین و  تاکز  راب  هرت  هزبس و  رد  هک : ربمغیپ  زا  لوقنم 

وبا  267 اوُمَّمَیَت - ـال  َو   848-846- یقرواپ «. - 222 «» ۀـقدص قسوا  ۀـسمخ  نود  امیف  سیل  : » ربمغیپ ثیدـح  ياضتقمب  تسا  رتش  راب  کـی 
درک ماغدا  هگنآ  دروآزاب  فوذحم  ءات  تسا  هاگیاج  کی  یـس و  نآ  نآرق و  همه  رد  دـناوخ  ءات  دـیدشتب  ریثک  نبإ  تسا : هتـشون  حوتفلا 

وه ّمالا و  نم  اومّمأت  و ال   » دـناوخ دوعـسم  هّللا  دـبع  و  لّـعفت . ءاـت  یکی  باـطخ  ءاـت  یکی  تسا  هدوب  اومّمیتت » ـال  و   » لـصا رد  هکنآ  يارب 
دیلپ و ینعی  هحفص 557 ]  ] 17-1- نآرق « - اوهّجوت ینعا ال  لیعفتلا  نم  لّوا  میم  رـسک  ءات و  مضب  اومّمیت »  » دناوخ سابع  هّللا  دبع  دصقلا »
هک دـمآ  نایراصنا  تعامج  رد  هیآ   78-59- نآرق : - هتفگ بزاـع  نب  ءارب  اوُمَّمَیَت .» ـال  َو   » دـندناوخ ءارق  یقاـب  يزاـسم و  يزور  ار  مارح 

هدومرف مالـسلا  هیلع  لوسر  يدنداهنب و  يدـندروایب و  نایم  رد  دـب  يامرخ  فشح و  ناشیا  اههشوخ ، رب  يدـندروآ  هقدـص  نامدرم  نوچ 
نوچ يدندروخب . اجنآ  زا  يدندمایب  ناشیورد  نوچ  يدـنتخیوایب و  اجنآ  زا  اههشوخ  نآ  هناوتـسا  ود  نایم  رد  دـندوب  هتـسب  ینـسر  ات  دوب 

434-411- نآرق «. - رخآ ات  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » داتـسرف ار  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دندرک  هّیقب  نایم  رد  دب  يامرخ  دـندروآ و  نایم  رد  تنایخ 
ءات و حتفب  اوضمغت »  » دناوخ يرـصب  نسح  میم و  مض  ءات و  حتفب  اوضمغت »  » دناوخ يرهز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   267 اوُضِمُغت - نَأ  ّالِإ 
و مکل » ضمغت  نا  ّالا   » ینعی میم  حتف  ءات و  مضب  اوضمغت »  » دناوخ سلغم  وبا  هغلابملل و  ضیمغتلا  نم  اوضّمغت  : » دـناوخ هداتق  و  میم . رـسک 
-20-1- نآرق : - دنتفگ لوق  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  تسا و  میم  رسک  ات و  مضب  اوُضِمُغت » نَأ   » هماع تئارق  تسا و  ذاوش  رد  همه  هکنیا 

ریما یئانتعایب و  يراـگنا و  لهـس  اـب  رگم  یناتـسن  دـنهد  امـشب  رگا  هک  دـیهدن  هقدـص  يادـخ  ّقحب  يزیچ  هکنآ  یکی   335-319- نآرق
دهد و واب  يزیچ  سنج  هکنیا  زا  دوب و  یّقح  یسک  رب  ار  یسک  رگا  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  بزاع  نب  ءارب  تفگ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هکنیا و  هدرک . اهر  یضعب  تسا و  هدتسب  یضعب  دوخ  ّقح  هک  دناد  نانچ  ینعی  ناصقن  ینعی  تسا  هدرک  ضامغا  ار  وا  ّقح  هک  دناد  نانچ 
هکنیا دوب  ینید  یّقح و  یسک  رب  ار  امـش  رگا  هک  تسا  نآ  هیآ  ینعم  هک  وا  زا  درک  تیاور  یبلاو  سابع و  هّللا  دبع  زا  تسا  یفوع  تیاور 
تـسا هکنیا  ینعم  دنتفگ : هداتق  نسح و  وا . زا  یناتـسب  کین  باسحب  دب  ینک و  ناصقن  وا و  زا  يزیچ  ینک  عضو  هکنآ  ّالا  یناتـسنب  دهدب 

هک درک  دوخ  تئارق  رباـنب  لوـق  هکنیا  و  فـیح . دـننک و  ملظ  امـش  رب  هکنآ  رگم  یناتـسبن  دنـشورفیم  هک  ینیب  رازاـب  رد  سنج  هکنیا  هک 
مه رب  مشچ  هک  ّالا  يریذپن  امش  درآ  امشب  هیدهب  یـسک  رگا  تفگ : زین  بزاع  نب  ءارب  لوهجم . لعف  تروصب  ِهِیف » اوُضِمُغت  نَأ  ّالِإ   » دناوخ

هناوید هک  ینادب  یهن و  غاد  ینک و  دنب  ارم  مهدیم  هقدصب  دـب  لام  هک  ینیب  ارم  نوچ  تفگ : یبلکلا  حیرـش  وبا  شدـنوادخ . مرـش  زا  یهن 
راوازس ادخ  ینعی  عمجم :  267 ٌدیِمَح - ٌِّینَغ  َهّللا  َّنَأ  هحفص 558 ]  ] 489-460- نآرق . - دوب لوسر  باحصا  زا  حیرـش  وبا  هکنیا  ماهدش و 
زاینیب هکنیا  اب  ینعی  دناهتفگ : و  دوشب . اهنآ  شیاتس  بجوم  هچنآ  دهدیم  شیادیپ  مدرم  يارب  ادخ  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  شیاتس 
تمسق زا  قافناب  رما  يهلابند  نوچ  میکح  زا  تسا  رتبـسانم  اجنیا  رد  دیمح  يهملک  دنکیم و  ناتـشیاتس  نآ  رب  دریذپیم و  امـش  زا  تسا 

: رخف  32-1- نآرق . - دـهدیم شاداپ  دـنکیم و  شیاتـس  ار  امـش  یلو  درادـن  جایتحا  اهنیاب  ادـخ  تسا : هدـش  هتفگ  تسا  بوخ  هزیکاـپ و 
خیبوتب و تسا  هراشا  اوُمَلعا » َو   » يهلمج دوعسلا : یبا  ریـسفت  دندادیم . تاکز  يارب  دب  سنج  هک  تسا  مدرم  دیدهت  يهلزنمب  ینغ  يهملک 

زاینیب امـش  شـشخب  زا  ادخ  هک  دینادب  یلو  دیتسه . لهاج  امـش  تسا و  لهج  دولوم  لمع  هکنیا  هک  دب  سنج  تخادرپ  رب  اهنآ  شنزرس 
ار دایز  تسا و  رازگساپس  مک  ششخب  ربارب  رد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  سابع : نبإ  زا  يدابآ  زوریف  سابقملا  ریونت   40-27- نآرق . - تسا
رد هک  یلاوما  دنوادخ و  یتسود  زا  دیناوتب  ات  دیوش  فصّتم  يدنوادخ  يانغ  تفـصب  امـش  هک  تسا  هراشا  تالیوأت : دـهدیم . ناوارف  دزم 

. دیئامن هدیدنسپ  ار  دوخ  راتفگ  راک و  دیوش و  فصّتم  وا  تفصب  مه  امـش  درادن  دنـسپ  زا  ریغ  وا  نوچ  و  دیربب . هرهب  تسا  دوجوم  ناهج 
گرزب یناهج  گنج  هکنیا  مینیبیم  هکنانچ  تسا  هدرک  بلج  دوخب  ار  رـشب  ّمه  رکف و  ماـمت  هیامرـس  لاـم و  يهلئـسم  هزورما  يواـطنط :

ار اهنیمز  دیچرب و  ار  هیسور  يهرصایق  تنطلس  طاسب  درک و  ربز  ریز و  ار  ایند  هیامرس  روظنمب  طقف  يدالیم ] لّوا 1914  للملا  نیب  گنج  ]
اب تـسا  هدرک  قاـفناب  راداو  نآرق  یلو  دــش . لزلزتـم  یّلکب  اههیامرــس  درک و  راداو  راـکب  ار  مدرم  یکیوـشلب  درک و  شخب  مدرم  ناــیم 
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قولخم ارقف و  زا  دیاب  ادخ  يارب  سپ  ادـخ . زا  همه  اهتفرـشیپ  اهتّیلاّعف و  اهورین و  ادـخ  زا  نیمز  ادـخ  زا  لام  هک  هکنیا  هب  هّجوت  صالخا و 
ار مدرم  لاوـما  راـشف  روزب و  دـنرادن و  راـک  مدرم  ياـضر  لد و  اـب  اـهکیوشلب  یلو  هلوـلگ . ریـشمش و  سرت  زا  هـن  درک  يریگتــسد  ادـخ 

موهفم يهدمع  ام : نخس  دهدیم . روتسد  مدرمب  دنهاوخیم  نارگید  هحفص 559 ] هچنآ [  قوف  ام  هک  نآرق  تمظع  تسا  هکنیا  دنریگیم .
تاکز يارب  تسپ  سنج  تخادرپ  عقوم  رد  هیآ  لوزن  تهج  هک  دـندرک  لقن  روهـشم  هچرگا  و  میتشون . همجرت  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  زا 

ای دندنـسپیمن و  دوخ  يارب  هچنآ  هن  دشاب  روخدردب  دنـسپ و  سنج  دـیاب  قافنا  ریقفب و  تخادرپ  هک  تسا  ماع  هیآ  رهاظ  یلو  تسا  هدوب 
يهّیلک بجاو و  ریغ  دـشاب و  تاـکز  هک  بجاو  رد  درادـن  قرف  مکح  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  دـنهدب . ریقفب  دـنریذپب  ار  نآ  رارطـضا  رد 

ندروخ و تفمب  مدرم  یلاوـتم  تاـیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  یپ  رد  یپ  رارکت  روـصت  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  يرگید  بلطم  اهـششخب .
هن برع  ياـهگنج  راتـشک و  تراـغ و  عضو  نآ  اـیآ  تسا . رکف  زرط  هکنیا  زا  رتحـضاو  رتمهم و  بلطم  یلو  دـنوشیم  قیوشت  نداد  تفم 

دوخ یگدـنز  عضو  بساـنتب  نّکمتم و  هّدـع  کـی  دـندوب و  هراـچیب  ریقف و  داـیز  يهّدـع  کـی  هّتبلا  تسا ! هدوـب  یئاوـنیب  رقف و  زا  هدـمع 
دـنک و حدـم  ار  اهنآ  يرعاش  هک  تسا  هدوب  شیاتـس  ترهـش و  يارب  دـندرکیم  مرک  ناسحا و  رگا  دـندوبن و  ارقف  رکفب  هک  نارذگـشوخ 
دـنکیم و تیبرت  ار  اهنآ  نآرق  هک  تساجنیا  دـنک . شیاتـس  اهنآ  زا  دورب و  لیابق  نایم  رد  هک  دـنک  یئاریذـپ  ار  نامهم  اـی  دـنهدب  هزیاـج 
دنیوگب و زور  همه  اههرطاخ  رد  ندرک  زکرمتم  تیبرت و  رظن  زا  هک  دـیامنیم  يروآدای  ار  بلطم  هکنیا  یلاوت  رارکت و  اب  هک  تسا  نیمه 

. تفای هعسوت  شور  نیمه  زا  ّتیناسنا  نّدمت و  هکنیا  هکنانچ  دنریگب . يوخ  هتسیاش  راک  ماجناب  ات  دنناوخب  دنونشب و 

ات 269] تایآ 268  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َتُؤی نَم  َو  ُءاشَی  نَم  َۀَمکِحلا  ِیتُؤی  [ 268  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ًالـضَف  َو  ُهنِم  ًةَرِفغَم  مُکُدِعَی  ُهّللا  َو  ِءاشحَفلِاب  مُکُُرمأَی  َو  َرقَفلا  ُمُکُدـِعَی  ُناطیَّشلا 
ار امش  وید  ناناملسم  يا   268 همجرت : هحفص 560 ]  ] 275-1- نآرق [ - 269  ] ِبابلَألا اُولوُأ  ّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  ًارِیثَک  ًاریَخ  َِیتوُأ  دَقَف  َۀَـمکِحلا 

خارف ناوت  ار  وا  هک  دهدیم  دوخ  يوس  ینوزف ز  شـشخب و  شزرمآ و  يهدعو  ار  امـش  ادخ  دهدیم و  یتشزب  نامرف  دـناسرتیم و  يرادان  ز 
دنپ نانخس  هکنیا  زا  هدیسر و  واب  رایسب  یـشوخ  دهد  شناد  وا  ار  هک  ره  دهد و  شناد  دهاوخ  وا  هک  ار  نآ   269 نایاپیب . شناد  تسا و 
یم تسا  شیورد  ّقح  زا  دوخ  هک  ناطیـش  تسا : هتـشون  فـشک   268 َرقَفلا - ُمُکُدِعَی  ُناطیَّشلا  نیرّـسفم : نخـس  نادنمدرخ . رگم  دنریگن 
نآ سک  ره  يرآ  دهاوخ . هتخوس  نمرخ  ار  نارگید  تسا  هتخوس  نمرخ  دوخ  دسریم . نادب  شتـسد  دراد و  هک  دهد  یـشیورد  يهدـعو 
زیچ هس  يرگناوت  تفگ : هّرس  سّدق  يراصنا  مالـسالا  خیـش   31-1- نآرق . - تسوا رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  تسوا و ز  يازـس  هک  دـنک 

تنعل تسا  مارح  هچنآ  تسا و  تنحم  تسا  لالح  هچنآ  تسا : زیچ  هس  لام  يرگناوت  لد . يرگناوت  يوخ  يرگناوت  لام  يرگناوت  تسا :
زیچ هس  لد  يرگناوت  و  يدرمناوج . يدونـشوخ . يدنـسرخ . تسا : زیچ  هس  يوخ  يرگناوـت  و  تسا . تبوـقع  تسا  ینوزف  هچنآ  تسا و 

یماگ امـش  يوسب  ناطیـش  هک  دـشاب  اـسب  تفگ : دوعـسم  نبإ  رخف : یلوم . رادـیداف  یقاـیتشا  یبقع . زا  هب  يدارم  اـیند . زا  هم  یتّمه  تسا :
ناطیش و زا  ادخب  درب  هانپ  دیاب  دنک  ّسح  ار  نآ  سک  ره  و  لد . یگریت  تسا و  دب  ياههدعو  نآ  يهناشن  دنک . کیدزن  ار  دوخ  درادرب و 
و تسا . ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  مولعم  دـش  ّسح  یتلاح  نینچ  رگا  دـهدیم و  شوخ  ربخ  دـیون و  دوشیم و  کیدزن  امـشب  کـلم  یهاـگ 

یتشز رکنمب و  لیم  هزادنا  هچ  ات  هک  دشیدنیب  دراد  هطبار  هچ  وا  اب  ناطیـش  هک  دنادب  دـهاوخب  سک  ره  تسا : نیرجاهم  یـضعب  زا  تیاور 
هحفص  ] 26-1- نآرق  - لام زا  شـشخب  لماک ، فرط  قافنا  رد  یناـیم  دراد و  فرط  ود  یئوخ  ره  رخف :  268 ِءاشحَفلِاب - مُکُُرمأَی  َو  دراد !

هک ناطیـش  و  تسا . بوخ  ياهزیچ  كاسما  دـب و  سنج  شـشخب  هنایم ، و  تسا . كاسما  لخب و  صقان  فرط  تسا و  دـب  بوخ و  [ 561
يراددوخ دب  قافنا  زا  درک و  وا  ینامرفان  یمدآ  رگا  تروص  هکنیا  رد  دنک . راداو  يور  هنایمب  دیاب  لّوا  راچان  دربب  صقان  فرطب  دهاوخب 

نآ يهلابند  دـنک و  لخبب  راداو  دـناشکب و  هرانکب  طسو  زا  هک  دـنکیم  عمط  وا  درب  نامرف  رگا  هدوسآ و  ناسنا  دوشیم و  سویأـم  وا  درک 
يهملک رد  تسا و  هدرک  طّسوتم  ّدحب  هراشا  رقف  يهملکب  لوا  تمسق  رد  تسا . لیاذر  هیلک  تیانج و  قوقح و  عنم  تنایخ و  لام و  بح 
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هتفگ ترفغم  هک  تسا  هدش  ینامحر  تاماهلاب  هراشا  ناطیـش  ياههسوسوب  هراشا  زا  سپ  تسا و  هدش  لخب  شحاف و  لمعب  هراشا  ءاشحف 
تـسا ملاع  هکنیا  رد  يهدنیآ  يارب  ناطیـش  رقف  يهدعو  فیطل : تسا  ياهراشا  هیآ  رد  و  ایند . دوس  ینعی  لضف  يورخا و  دوس  ینعی  تسا 

ای دـنامن  یقاب  لام  نآ  تسا  نکمم  درک  كاـسما  یـسک  رقف  سرت  زا  دـشاب و  تسار  ضرف  رب  دـشاب و  تسار  هک  تسا  كوکـشم  نآ  و 
تاّرضم راتفرگ  نآ  زا  يهدافتسا  يهطساوب  تسا  نکمم  هوالعب  دوشیم و  مامت  تسا و  یناف  درک  هدافتسا  رگا  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  دناوتن 

: هیوباب نبإ  ناهرب : نوصم . اهبیسآ  هکنیا  مامت  زا  تسا و  ملسم  هک  تسا  رگید  ملاع  رد  يهدنیآ  يارب  دنوادخ  يهدعو  و  دوشب . ضارما  و 
تسین و لام  دـنزرف و  نز و  لثم  یگدـنز  تاقّلعتمب  طوبرم  هک  مکانهودـنا  یهاگ  مدرک : ضرع  قداـص  ترـضحب  تفگ : نمحّرلا  دـبع 
تسا و یکلم  یـسک  ره  اب  دومرف : تسا ! اجک  زا  تالاح  هکنیا  تسین  اـهنیا  کـی  چـیه  يارب  هک  منکیم  يداـش  ساـسحا  لد  رد  یهاـگ 
-378- نآرق . - رخآ ات  ُمُکُدِعَی » ُناطیَّشلا  : » ادـخ راتفگ  تسا  نیمه  ناطیـش و  یکیدزن  زا  هودـنا  تسا و  کلم  یکیدزن  زا  يداش  یناطیش 

نآ دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  ناسنا  رکف  يالاب  هک  تسا  يدـنوادخ  مرک  تیاهن  ُهنِم »  » يهملک يروباـشین :  268 اًلضَف - َو  ُهنِم  ًةَِرف   403
. وا تعافش  يهطساوب  دشاب  نارگید  شزرمآ  ای  و  « 223 «» ٍتانَسَح مِِهتائِّیَس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  : » تسا هدش  هتفگ  رگید  ياج  رد  هک  دشاب  یشزرمآ 
-197- نآرق -61-53- نآرق -26-1- نآرق  - تسا نکمم  لضف  و  وا . تعافـش  يهطـساوب  دشاب  نارگید  شزرمآ  ای  وتسا  نکمم  لضف  و 
تسا و یجراخ  تلیـضف  لام  هکنوچ  تسا  تواخـس  دوج و  يهکلم  هک  دشاب  یناسفن  تلیـضف  هحفص 562 ]  ] 244-242- یقرواپ -241

نآ ریگ  ياج  تسا و  هدمآ  لاوزب  یناسفن  يهلیذر  تسا و  هتفر  تسد  زا  یجراخ  لامک  دـش  هدیـشخب  لام  نوچ  یناسفن و  يهلیذر  لخب 
لاغتـشا دـمآ  لاوزب  لد  زا  لاـم  یتـسود  نوچ  و  تسا . شـشخب  هک  یناـسفن  لاـمک  دـشاب و  لاـم  نادـقف  هک  یجراـخ  صقن  تسا  هدـش 

یسک هکنآ  زا  سپ  و  تسا . یگرزب  لضف  مهنیا  دوشیم و  مهارف  رطاخ  شمارآ  لد و  ياهینشور  دوشیم و  رود  ایند  کلهم  دب و  ياهراکب 
- َۀَمکِحلا ِیتُؤی  دوب . دهاوخ  هزادنا  هچ  ات  نآ  ریثأت  تسا  مولعم  تسا و  وا  شیاسآب  هّجوتم  اهتّمه  راکفا و  سوفن و  دـش  هتخانـش  هدنـشخب 
-1- نآرق . - تسا یئوگتـسار  يهویم  تسا و  يراگزیهرپ  يوزارت  تفرعم و  زا  تسا  يوترپ  تمکح  تسا : قداص ع  ماما  زا  ناهرب :  269

هّللا تّزع ، هاگرد  تبرق  تلاـسر و  فرـش  تّوبن و  تمارک  دـیوگیم : تسا ، تّوبن  اـجنیا  تمکح  يّدـس : لوقب  تسا : هتـشون  فشک :  17
رتزارفا رس  هک  ره  ددرگیم  ایند  يرتهم  يرورسب و  راک  هکنیا  هک  دنتشادنپ  برع  نارـس  شیرق و  نارتهم  دهاوخ . دوخ  هک  دهد  ار  سکنآ 

ّبر دوش . لزاـن  یفقث  دوعـسم  نم و  رب  دـیاب  دـشاب  ّقح  دّـمحم  نخـس  رگا  تفگ : يزور  هریغم  دـیلو  هک  دـح  نآ  اـت  رتراوازـس  ار  توبن 
: دناهتفگ رتراوازس . نادب  رتهتـسیاش و  هک  ار  نآ  میناد  ام  میدرک و  ام  دننکیم  ناشیا  هن  تّوبن  تمارک  تمحر و  تمـسق  تفگ : نیملاعلا 
زیچ و نآ  ياج  رب  تسا  يزیچ  نداهنب  راـک و  نآ  يازـس  تسا  يراـک  نتخانـش  تمکح  تقیقح  اـما  یترمث  تسا و  یتقیقح  ار  تمکح 

نزو تمکح  يهرمث  و  نآ . رهاظ  زا  ینخـس  ره  نطاب  نتخانـش  نآ و  لّواب  ینخـس  ره  رخآ  ندـیدب  سکنآ و  بلاق  رد  سک  ره  تخانش 
اب تلماعم  نزو  دـیما و  میب و  نایم  تسا  نتـشاد  هگن  دوخ  اب  تلماعم  نزو  و  تنهادـم ، تقفـش و  نایم  تسا  نتـشاد  هگن  قلخ  اب  تلماعم 

رکف باوصب  لد  دیارایب و  رکذ  باوصب  نابز  دز  وترپ  نآ  عاعش  نوچ  هک  تسا  رون  نآ  تمکح  سنا . تبیه و  نایم  تسا  نتشادهگن  ّقح 
تمکحب دنک  هک  ترکف  دنک . دیـص  ار  اهناج  دیابر ، اهلد  دـیوگ ، تمکحب  دـیوگ  هک  نخـس  دـیارایب . تکرح  باوصب  ناکرا  دـیارایب و 

نک رپ  يوق  ياهتمکحب  دزاسن . نایـشآ  ّتیدنع  ترـضح  رد  زج  دنک و  نالوج  یلعا  توکلم  رد  دنک ، هحفص 563 ] زاورپ [  راوزاب  دنک ،
کلملا راد  || ز  تّزع  زا  يدرگ  نامارخ  یسدق  ترضح  يزرگ  ینیب و  نایشآ  طاشن  ار  وا  هاگماد  نیز  ات  هک   || ار  یشرع  سواط  رم  وت 
تاّیئزج مامت  هک  دناهتفگ  نآرق  ملع  دوعسم  نبإ  ساّبع و  نبإ  - 1 دناهتفگ : هجو  دنچ  تمکح  ینعم  رد  عمجم : ینیب  ناور  اهتبینج  ینّابر 

. تسا ادخب  تفرعم  تسا : هتفگ  اطع  تسا 3 - نید  ملع  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  - 2 هریغ . خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و  زا  دـشاب  نآ 

. دـشاب ناوارف  نآ  شزرا  داـیز و  شدوـس  هک  یملع  - 6 تسا . ادـخ  زا  سرت  تسا : هـتفگ  عـیبر  - 5 تسا . مهف  تسا : هـتفگ  مـیهاربا  - 4
ار لّوا  نآب . ندرک  لمع  يارب  یبوخ  نتخانـش  - 2 راوتسا . تسا و  ّقح  نوچ  ّقح  نتخانـش  - 1 تسا : زیچ  ود  رد  یمدآ  لامک  يروباـشین :

تمکح مّود  و  امرف ، تیانع  صیخـشت  يورین  مکح و  نمب  ایادـخ  ًامکُح » ِیل  بَه  ِّبَر  : » درک اـضاقت  میهاربا  هک  دـنمانیم  يرظن  تمکح 
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ار میراک  تسرد  ینعی  َنیِِحلاّصلِاب » ِینقِحلَأ  : » درک اضاقت  هلمج  نیاب  میهاربا  هک  دوب  نامه  تسا و  ریخ  تاجن  يهلیـسو  هک  دنمانیم  یلمع 
نم  » تسا هدرک  تـئارق  بوـقعی  عـمجم :  393-365- نآرق -210-185- نآرق . - يرادـب مناگتـسیاش  رامـشب  عمجم  رد  هک  ناسر  یئاـجب 
جرخ راک و  نیرتکچوک  يارب  میاهدید : یگدنز  يهرود  رد  - 1 ام : نخس  دناهدرک . تئارق  الاب  يادص  اب  هّیقب  ات و  رد  ریز  يادص  اب  تؤی »
هفولع زا  دننکیمن : جرخ  رقف  سرت  زا  مه  دوخ  دمآرد  يدایز  يارب  دیاش  ادرف و  رقف  زا  سرت  ای  يراد و  انب  دنوشیم  رّذـعتم  لام  فرـص  و 

جرخ دیابن  ار  لوپ  هکنیا  رذعب  دننکیم  يراددوخ  بآ  ندرک  دایز  جرخ  کلم و  يدابآ  زا  مرادن  هک  دننکیم  هقیاضم  ناویح  كاروخ  و 
يهلمج زا  دنراد . هقیاضم  زاب  مه  دوخ  يهدافتسا  دروم  رد  هک  اههناهب  روجنیا  ریاظن  تسا و  یفاک  دوشیم  فرـص  هک  هزادنا  نیمه  درک و 

رد شناویح  ای  تحاراـن  شدوخ  هک  دوشیم  بجوم  یگدـنز  رد  هقیلـس  رکف و  زرط  هکنیا  هک  دـیمهف  ناوتیم  ار  مدرم  هکنیا  لاـح  هیآ  لّوا 
هحفص 564] اهنیا [  دنشاب . جنر  تمحز و  رد  رگراک  قیفر و  کیرش و  دنامب و  بارخ  ریاب و  يدنوادخ  ياه  هیامرـس  کلم و  دشاب  رازآ 
دننارذگیم ز رقفب  يرمع  مه  اهنآ  دـناسرتیم و  رقف  زا  ار  هراچیب  مدرم  هنوگنیا  هک  تسا  وا  دـب  يهدـعو  ناطیـش و  ياههسوسو  دولوم  همه 

لماک نامیا  اب  نآ  یناـعم  مهف  تسا و  نآرق  تاـیآ  رد  لـّمأت  ناطیـش  يهسوسو  زا  يراـتفرگ  يراـمیب و  هنوگنیا  دوبهب  هار  نیلّوا  رقف . میب 
دوشن و هداد  هار  لدـب  ياهغدـغد  هشیدـنا و  رگید  نآب  راـتفر  هفیظو و  صیخـشت  زا  ریغ  دوش و  لـمع  هدرک  نّیعم  شدوخ  هک  روط  ناـمه 

تسا یناسنا  تلیضف  نیمه  دولوم  اهتفرشیپ  اهتیقّفوم و  مامت  یقالخا و  تلادع  رد  تسا  طرش  هک  تعاجـش  اب  تماهـش  ینعم  تسا  نیمه 
زا یعرـش  ياههالک  هلیـسو و  نارازه  اب  هک  دنکیم  یفّرعم  ار  یئاهنآ  مّود  يهلمج  رد  - 2 دوش . بانتجا  ناطیـش  يوریپ  ینارگن و  زا  هک 

ناشقوقح زا  ار  ارقف  هک  دنتسه  ناطیش  ربنامرف  اهنیا  دنوشیم . هدرمش  مه  نّیدتم  ناملـسم  دنرادیم و  فاعم  ار  دوخ  ارقف  قوقح  تخادرپ 
تسا يرفک  رقف  سرت  تسین . گنت  ناهج  ار  ناهج  يادخ  هک  دوشیم  يروآدای  ناسنا  اب  ناطیش  طباور  يهلابند  رد  - 3 دننکیم . مورحم 

ات دنیامن  يراددوخ  یناطیش  ياههار  زا  دننزب و  تسد  تبثم  لئاسوب  هک  تسا  ششوک  راک و  نادیم  دنوادخ  عیـسو  ناهج  هن  رگ  یناهن و 
دیمهفب ات  دینک  تواضق  تسرد  دیجنسب و  بوخ  هک  تسا  روتـسد  مّود  تیآ  رد  دنوشب 4 - دنوادخ  لضف  شزرمآب و  ّقفوم  دنربب و  هرهب 
دنمدرخ مدرم  هک  تسا  یگدنز  ياهراک  رد  شناد  تمکح و  دولوم  ناطیش  ياههسوسو  زا  يرود  ارقف و  يریگتسد  دیفم و  ياهراک  هک 

. دندنبیم راکب  دنهدیم و  صیخشت  سپس  دننکیم و  هّجوت  لّوا 

هیآ 270] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

مزلم ار  دوخ  ٍرذـَن » : » تاغل ینعم   123-1- نآرق [ - 270  ] ٍراصنَأ نِم  َنیِِملاّظِلل  ام  َو  ُهُمَلعَی  َهّللا  َّنِإَف  ٍرذـَن  نِم  ُمترَذـَن  َوأ  ٍۀَـقَفَن  نِم  ُمتقَفنَأ  ام  َو 
يهنیزه هـچنآ  270 و  همجرت : يزیچ . ندـش  ماجنا  هحفـص 565 ]  ] 20-13- نآرق  - ربارب رد  بوخ  راـک  ندوـمن  ضرف  دوـخ  رب  ندرک و 
راکمتـس دنک  هدوهیب  رذن  اجبان و  شـشخب  هکنآ  و   ] دـنادب ار  نآ  ادـخ  هّتبلا  دـینک  ریخ  رذـن  دـیدنب و  يراکوکن  رب  لد  ای  دـینک و  یئاونیب 

لّـصفم هقف  بتک  رد  هک  دراد  یماـکحا  مسق  دـهع و  رذـن و  نوچ   270 ٍرذَن - نِم  نیرّـسفم : نخـس  دشابن . يروای  ار  ناراکمتـس  و  تسا ]
رذـن مینک : لقن  هصالخ  روطب  تسا  هدوب  يراوگرزب  هیقف  دوخ  هک  ار  حوتفلا  وبا  راـتفگ  اـهقف  بتک  زا  همجرت  ضوع  تسا  رتهب  دناهتـشون 
قافتا هکنیا  رب  دـشابب . راک  نالف  رگا  هقدـص  هزور و  زاـمن و  ّجـح و  زا  تسا : ریخ  نـالف  نم  رب  ار  يادـخ  دـیوگ : هک  دـشاب  دـقعنم  هگنآ 

رب ینعی  اذک » ّیلع  هّلل   » دیوگ هکنانچ  دشاب  قلطم  هچرگا  دوش و  دقعنم  رذن  ام  باحصا  یضعب  یکیدزن  هب  ءاهقف و  رتشیب  تسا و  باحصا 
بجاو افو  دیوگ  نینچ  نوچ  دش  زیچ  نالف  رگا  ینعی  اذـک » ناک  نا   » دـیوگن هچرگا  منکب و  راک  نالف  ادـخ  يارب  هک  تسا  نم  يهدـهع 

مدوخ اب  مدرک  رذن  ای  راک  نالف  تسا  نم  رب  ینعی  یسفن » تدهاع  وا  ترذن  وا  اذک  ّیلع   » دیوگ دنکن  يادخ  رکذ  رگا  و  « 224» نآ اب  دوب 
بانتجا ای  تاـبجاو  ءادا  رب  رذـن  یکی  دـشاب : هوجو  رب  رذـن  و  دوب . بحتـسم  نآـب  ندرک  اـفو  دـنام  نآـب  هچنآ  مدوخ و  اـب  مدرک  دّـهعت  اـی 

دوش رّسیم  یتیصعم  ار  وا  هگره  ای  دنکن  یبجاو  دنک  رذن  هک  تیـصعم  رذن  رگید  و  دوب . بجاو  نیاب  ءافو  تاریخ  یـضعب  لعف  ای  تاّحبقم 
دشاب حالـص  رگا  دنک  هاگن  تراجت  رفـس  تکرـش و  نوچ  حابم  ياهراک  زا  يراک  رب  رذن  رگید  دوبن  بجاو  نآب  ءافو  ریخ  زا  دنک  يراک 
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-1274- یقرواپ -655-653- یقرواپ -10-1- نآرق « - 2«225 .» دوبن بجاو  نآـب  ءاـفو  دوبن  تحلـصم  رگا  دوب و  بجاو  نآـب  ندرک  ءاـفو 
هحفص 566]  ] 1276

هیآ 271] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

[ - 271  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  مُِکتائِّیَـس  نِم  مُکنَع  ُرِّفَُکی  َو  مَُکل  ٌریَخ  َوُهَف  َءارَقُفلا  اَهُوتُؤت  َو  اهوُفُخت  نِإ  َو  َیِه  اّمِِعنَف  ِتاـقَدَّصلا  اوُدـُبت  نِإ 
« اـم معن و   » زا بّکرم  اّـمِِعنَف » . » ندرک يورهداـیز  نخـس  رد  ندرک و  ناـیامن  ینعمب  ادـبا  يهشیر  زا  اوُدـُبت » : » تاـغل ینعم   184-1- نآرق
. يدب ینعی  هنسح  ربارب  هئیس  عمج  تّآیـس »  » داد هراّفک  درک و  عضاوت  دیـشوپ و  ینعمب  رفک »  » يهشیر زا  ُرِّفَُکی » . » تسا يزیچ  وکین  ینعمب 

اراکـشآ هقدص  دندیـسرپ  ربمغیپ  زا  هک  دوب  نآ  لوزن  ببـس  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج   165-154- نآرق -103-92- نآرق -22-13- نآرق -
امش دوسب  دیشخب  هدیشوپ  رگا  دشاب و  وکن  دیشخب  نادنمزاینب  راکشآب  رگا   271 همجرت : تسا . اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  ناهن ! ای  میهدب 

: تسا هدـش  تئارق  روج  هس  هملک  هکنیا   271 اّمِِعنَف - نیرّسفم : نخـس  دوب . هاگآ  دینک  هچنآب  ادخ  هک  دنک  امـش  دب  ياهراک  یفالت  دوب و 
هن هک  يروجب  نیع  تکرح  سالتخا  اب  حوتفلا  وبا  لوقب  اّمعن ]  ] نیع نوکس  تسا و  نون  رد  ریز  يادص  اب  مصاع  عفان و  ورمع و  وبا  تئارق 

تسا ادخ  لوسر  تغل  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لقن  دیبع  وبا  زا  رارـسألا  فشک  رد  و  میم . رد  دیدش  روهظ  روظنمب  كّرحتم  هن  دشاب  نکاس 
رد تسا  هتـشون  رارـسالا  فشک  رد  و  حـلاّصلا » لجّرلل  حـلاّصلا  لاملاب  اّـمعن  : » دومرف صاـع  رمعب و  ربمغیپ  هک : تسا  هتـشون  حوتفلا  وبا  و 

هزمح و تئارق  - 2 تسا . میم  دیدشت  روهظ  نیع » تکرح  سالتخا   » زا روظنم  دنیوگیم  هک  تسا  هکنیا  تسین . فالخ  چیه  میم  دـیدشت 
نِإ َو  اّـمعن .»  » نیع نوـن و  رـسک  بوـقعی  صفح و  تـئارق  هحفـص 567 ]  ] 9-1- نآرق - - 3 اـمعن ]  ] نیع رـسک  نون و  حـتف  تسا  یئاـسک 

دوشن و تاکز  زا  يراددوخب  مهتم  هدنهد  دنریگب و  دای  مدرم  رگید  هک  دنهدب  راکشآ  ار  تاکز  بجاو و  يهقدص  عمجم :  271 اهوُفُخت -
: تسا هدرک  تیاور  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  ّیلع  و  دـشاب . رود  سیلدـت  ایر و  زا  اـت  دـننک  یفخم  ار  ناـسحا  ّبحتـسم و  يهقدـص 
و تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   16-1- نآرق . - تسا رتهب  دوش  هداد  ناهن  رد  رگا  تاکز  ریغ  دیهدب و  مدرمب  دـینک و  ادـج  اراکـشآ  ار  تاکز 
هک اجنآ  دنک  هیاس  شرع  يهیاس  رد  ار  سک  تفه  یلاعت  يادخ  تمایق  يادرف  تفگ : وا  هک  مالسلا  هیلع  لوسر  زا  دنک  تیاور  هریره  وبا 

دـشاب دجـسمب  لد  ار  وا  هک  يدرم  دشاب و  هدش  هدرورپ  ادخ  تعاط  رد  وا  هک  یناوج  مّود  ار  لداع  ماما  لّوا  شرع : يهیاس  زج  دوبن  هیاس 
ینز ار  وا  هک  يدرم  هّللا و  یف  ناشتقرافم  دشاب و  هّللا  یف  ناشتلـصاوم  یلاعت ، يادخ  يارب  دـننک  یتسود  رگیدـکی  اب  هک  ار  درم  ود  و 

دراد و هدیـشوپ  پچ  تسد  زا  دهد  هقدص  تسار  تسدب  هک  يدرم  ادخ و  يارب  ار  وا  دنک  اهر  وا  داسفب  دـنک  توعد  دوخ  اب  لامج  تاذ 
تاکز و اوُدُبت » نِإ   » تفگ وا  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  زا  دنک  تیاور  ینهد  راّمع  و  دیرگب . سرت  زا  دنک و  دای  ار  ادـخ  تولخ  رد  هک  يدرم 

یبوخ راک  دوشیم  اسب  ناسنا  يروباشین :  802-787- نآرق -756-742- نآرق . - ّبحتـسم يهقدص  اهوُفُخت » نِإ   » تسا و بجاو  يهقدص 
. دگنجیم وا  ياههسوسو  ناطیش و  اب  دنکیم و  رود  دوخ  زا  ار  شهاوخ  هکنیا  یلو  دنک  راکـشآ  ار  نآ  دهاوخیم  دهدیم و  ماجنا  یناهنپ 

نشور دنوادخ  تیاده  رونب  ناشلد  يردقب  هک  دنتسه  یناسک  زاب  دوب و  دهاوخ  نآ  راکشآ  ربارب  دنچ  نآ  یناهن  تلیضف  هک  تسا  هکنیا 
دنتـسه و لماک  دوخ  اهنآ  دـننک  دـیلقت  اهنآ  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  دـننک  ناسحا  راکـشآ  رگا  سپ  دنتـسه  رود  هسوسو  زا  هک  تسا 

ریقفب یفخم  تسا  هدش  دـیق  هکنیا  تهج  رخف : هحفص 568 ]  ] 36-1- نآرق : - 271 ٌریَخ - َوُهَف  َءارَقُفلا  اَهُوتُؤت  َو  نارگید . لیمکت  يهلیـسو 
هکنیا دوش  هداد  قاقحتـسا  رد  يهحماسم  اب  تسود  دـنواشیوخب و  دوشن و  ّتقد  اـفخ  ریغ  رد  دـیاش  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  رتهب  نداد 

: حوتفلا وبا  نخس  يهصالخ   271 ُرِّفَُکی - َو  دینک . قّدصت  واب  ناهن  رد  دـیهد و  صیخـشت  ار  ریقف  دـینک و  شـشوک  هک  تسا  هراشا  هلمج 
و دشوپیم . ادخ  ینعی  دـناهدناوخ  ای  اب  صفح  رماع و  نبإ  و  ار ، امـش  هانگ  دـناشوپیم  هقدـص  ینعی  دـناهدناوخ  ات  اب  همرکع  سابع و  نبإ 

هدیشوپ امش  ناهانگ  زا  یتمـسق  ینعی  تسا  کیکفت  ضیعبت و  ینعمب  نم  يهملک  و  میـشوپیم . ام  ینعی  تسا  نون  اب  هک  روهـشم  تئارقب 
هراشا رخف :  271 َنُولَمعَت - اـِمب  ُهّللا  َو   12-1- نآرق . - دزرمآیم ار  یهاـنگ  ره  هقدـص  هک  دـنوشن  رورغم  هک  هکنیا  هب  هراـشا  يارب  دوشیم ،

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


- نآرق ! - دیوش راتفرگ  ایر  هب  دیهدب و  اراکـشآ  ارچ  دیراد  ریخ  دصق  لد  رد  هکنآ  زا  سپ  تسا و  رتهب  یناهن  شـشخب  هک  هکنیا  هب  تسا 
یـضعب و  تسا . هدشن  صوصخم  يهتـسدب  دّیقم  ارقف  يهملک  نوچ  دـشاب  رفاک  هچرگا  تسا  لماش  ار  ارقف  مومع  هیآ  هکنیا  هدـبع :  27-1

تاکز نوچ  دناهتفگ : ریقفب و  ّبحتـسم  يهقدص  نداد  زا  دناهدرکن  عنم  اهقف  تسا و  اهیحیـسم  دوهی و  ءارقف  يارب  هیآ  دناهتفگ : نیرّـسفم 
مدرم رّکذت  ام : نخـس  دوش . هداد  رفاکب  دیابن  ناناملـسمب و  تسا  ّصتخم  ناضمر  يهرطف  هچ  لام  تاکز  هچ  تسا  مالـسا  ناکرا  زا  یکی 

دیاهتشاد و يروظنم  هچ  دیاهدرک و  راک  هچ  امش  هک  دناد  يادخ  دیداد  ریخ  فرـصم  ریقفب و  يراکوکین  يارب  ار  دوخ  لام  رگا  هک  تسا 
هحفص 569] دیزادرپن [ . تاّیئزج  نیاب  دینک و  روظنم  تسا  ریخ  هک  ار  لصا  درادن  یقرف  ناهن  راکشآ و  دیشخب و  دهاوخ  ار  شاهجیتن 

ات 273] تایآ 272  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

َّفَُوی ٍریَخ  نِم  اوُقِفُنت  ام  َو  ِهّللا  ِهجَو  َءاِغتبا  َّالِإ  َنوُقِفُنت  ام  َو  مُکِـسُفنَِألَف  ٍریَخ  نِم  اوُقِفُنت  ام  َو  ُءاشَی  نَم  يِدهَی  َهّللا  َّنِکل  َو  مُهادُـه  َکیَلَع  َسَیل 
ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینغَأ  ُلِهاجلا  ُمُُهبَسحَی  ِضرَألا  ِیف  ًابرَض  َنوُعیِطَتسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُفِلل  [ 272  ] َنوُمَلُظت ُمتنَأ ال  َو  مُکَیلِإ 

هیفوت ردصم  زا  َّفَُوی » : » تاغل ینعم   502-1- نآرق [ - 273  ] ٌمِیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  ٍریَخ  نِم  اوُقِفُنت  ام  َو  ًافاحلِإ  َساّنلا  َنُولَئسَی  مُهامیِِسب ال  مُُهفِرعَت 
تکرح ندرک و  ترفاسم  ینعمب  ِضرَألا » ِیف  ًابرَـض  . » ندرک سبح  ندراذگ و  راشف  رد  ینعمب  رـصح  زا  اوُرِـصحُأ » . » ندرک ماجنا  ینعمب 

. تسا صاخـشا  نتخانـش  يهلیـسو  هک  هرهچ  مئـالع  تروص . ياـههناشن  اـسآ . امیـس »  » شهاوخ لاؤـس و  زا  يراددوـخ  ِفُّفَعَّتلا »  » ندرک
195-180- نآرق -144-122- نآرق -73-62- نآرق -23-13- نآرق . - دوخ شهاوخ  رد  ندرک  رارصا  ندرک و  لاؤس  یپ  رد  یپ  فاحلا » »
. دش لزان  لمع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دندرکیم  يراددوخ  ناملـسم  ریغب  ناسحا  قّدصت و  زا  ناناملـسم  عمجم : لوزن : تهج 

دیاب دیتسین  ام  نیدب  امش  تفگ : دندرک . یلام  کمک  ياضاقت  وا  زا  دندوب . كرشم  رکب  یبا  رتخد  ءامـسا  گرزبردام  ردام و  دناهتفگ : و 
يراک مدرم  یئامنهار  دّمحم  يا   272 همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  درک  ضرع  ربمغیپ  روضح  نوچ  منک  کموک  امشب  ربمغیپ  يهزاجا  اب 

شـشخبب ربمغیپ  روتـسد  ناناملـسم  يا  . ] دنک يربهر  هدرک  تشونرـسب  دهاوخ و  ادخ  هحفـص 570 ] ار [  هک  ره  هـچ  تـسین  وـت  شود  رب 
رگد هارب  ّقح  هار  تساوخ  زجب  امش و  دوسب  تسا و  امش  دوخ  يارب  دیشخبب  يراکوکن  ریخ و  هارب  هچنآ  و  تسا ] امـش  یتخب  کین  يهیام 

هیآ لوزن  تهج  دوشیمن . متـس  امـش  رب  دسریم و  امـشب  یتسردب  شدوس  دـیهد  مدرمب  دوب و  هدیدنـسپ  هچنآ  هک  دیـشخبن  رگد  یفدـه  و 
راهچ دودح  رد  اهنآ  هک  دش  لزان  هّفص  باحصا  يارب  هیآ  تسا : هدرک  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  ینیلک  مه  دومرف و  رقاب ع  ماما  عمجم : : 273
هدامآ دومرفیم  زیهجت  ربمغیپ  هک  یگنج  ره  يارب  دنتفرگ و  اج  دجسم  رد  دنتـشاد . شاعم  يهلیـسو  هن  نکـسم و  هناخ و  هن  دندوب  رفن  دص 

: دـینادب و  : ] همجرت دربیم . اهنآ  يارب  بش  دوب  دایز  شفرـصم  زا  وا  ياذـغ  سک  ره  درک و  اهنآ  کموکب  راداو  ار  مدرم  دـنوادخ  دـندوب .
زا راددوـخ  ناـنچ  دـنرادن و  يزور ] بسک  و   ] رفـس ناوـت  هک  دـنیانگنت  رد  ادـخ  هار  يارب  هک  تسا  راداـن  مدرم  نآ  يهژیو   283 هقدص ]

يزیچ شـشوکب  یـسک  زو  دنوب ] یمدرم  هچ  هک   ] یـسانش ناشهرهچ  دنرادنپ و ز  ناشزاینیب  ربخیب  مدرم  هک  دنوب  دوخ  يرادان  يرادومن 
َسَیل نیرّسفم : نخـس  دوب . اناد  نآب  ادخ  هتبلا  دیـشخبب  يراکوکن  هارب  هچنآ  دینادب : و  دنـشهاوخ ] يراددوخ ز  رد  ياشوک  ای  و   ] دنهاوخن

نایب و يدـهب  دارم  دراد . ّقلعت  یلاعت  يادـخب  هک  تسا  فطل  قیفوت و  هیآ  رد  يدـهب  دارم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   272 مُهادُه - َکیَلَع 
وا يهفیظو  یلو  دـشاب  مدرم  ولج  غارچ  دـنکب و  ّقحب  توعد  یتسیاب  ربمغیپ  رخف : تسا  لوسر  رب  توعد  نایب و  يادـه  هک  تسین  توعد 

دنشاب تسار  هارب  مدرم  هکنیا  هچ   24-1- نآرق : - دیوگیم تسا و  ءادتها  يده  ینعم  تهج  هکنیا  زا  دـنورب و  تسار  هارب  مدرم  هک  تسین 
اهنآـب ناـسحا  زا  یتـسین  فظوم  وـت  تفگ : روـطنیا  تسا  نکمم  هحفـص 571 ] نکم و [  یهاـتوک  اـهنآ  ناـسحا  هقدـص و  رد  دنـشابن  هچ 
تـسین مزال  وت  رب  تسا : فاّشک  رد  يروباشین : تسین . دـنمدوس  اهنآ  لاحب  نامیا  روجنیا  هک  دـنوشب  ناـمیا  هب  روبجم  اـت  ینک  يراددوخ 

: هدبع ارقفب . دب  سنج  نتخادرپ  رازآ و  ّتنم و  اب  قافنا  زا  يوش  ناشریگولج  هک  تشز  راک  تایهنم و  زا  يراددوخب  ینک  تیاده  ار  اهنآ 
غالباب فلکم  ربمغیپ  نوچ  سپ  دش . لزان  هیآ  هکنیا  ناملـسم  ریغ  هب  قّدـصت  زا  دومرف  یهن  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا 
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رظن هک  تسا  نمؤم  نأش  هکلب  رفک  رب  تازاـجم  رظن  زا  مینکب  اـهنآ  رد  ریخ  عنم  هک  تسین  زیاـج  اـم  رب  سپ  نید  رب  مدرم  راـبجاب  هن  تسا 
نیرّسفم هدبع :  272 مُکِـسُفنَِألَف - ٍریَخ  نِم  اوُقِفُنت  ام  َو  دـشاب . نارگید  زا  رتولج  يراوگرزب  مرک و  رد  دـشاب و  هتـشاد  رـشب  مومعب  ناـسحا 

هقیـضم رد  اـهنآ  رگا  نوچ  دـنکیم  رود  ار  ارقف  رـش  هک  دـسریم  اـهنآب  شدوس  مه  اـیند  رد  یلو  تسا . ترخآ  رد  دوس  دوصقم  دـناهتفگ 
: دراد وس  ود  يدوجوم  ره  دـناهتفگ : نایفوص  هدـبع :  272 ِهّللا - ِهجَو  َءاـِغتبا   42-1- نآرق . - درک دنهاوخن  يراددوخ  اینغا  رازآ  زا  دـندوب 

ادخ يوس  دیاب  شـشخب  رد  سپ  دـشاب . ادـخ  يوس  هک  ءاقب  تقیقح و  بناجب  وس  کی  دوشیم و  دوبان  هک  ثداوح  هدام و  ملاعب  وس  کی 
ِلِیبَس ِیف  اوُرِصحُأ   23-1- نآرق . - دنهاوخب رذـگ  دوز  هدام و  ملاع  يوس  هن  رادـیاپ  شدوس  تسا و  یگـشیمه  يوس  هک  دـننک  روظنم  ار 

. ناگتسکش ناگتخوس و  لد  مهرم  تمایق  ات  ناشیا و  تریس  نایب  تسا و  هباحص  ناشیورد  لاحلا  فصو  تسا : هتـشون  فشک   273 ِهّللا -
، دندرک نامرف  لابقتـسا  دنداد و  اضر  نادـب  دـندمآ و  دورف  هحفـص 572 ]  ] 31-1- نآرق  - هّللا مکحب  هک  تسا  هکنیا  ناـشیا  تفـص  لّوا 

هّزعلا ّبر  هکنآ  مکحب  هدـنام  تیؤر  راـظتنا  رد  رـس  هتفرگ و  مارآ  ّتبحم  اـب  حور  هتخادرپ و  تـفرعم  اـب  لد  هتـشاد و  تعاـط  رب  ار  سفن 
رب لد  هن  دندز  ماگ  يزور  بلط  رد  هن  دوخ . اب  هن  دنتخادرپ و  قلخ  اب  هن  هک  ّقحب  ار  ناشیا  داتفا  لغش  نادنچ  ًابرَض » َنوُعیِطَتـسَی  ال  : » تفگ

ار ناشیا  هّللا  رهم  راعـش و  ار  ناشیا  هّللا  دای  هک  ینادرمناوج  ٌةَراِجت » مِهیِهُلت  ال   » هلالج ّلج  تفگ  هک  تسناـمه  دـنداهن . تراـجت  بسک و 
لالتخا اب  هک  دننارگناوت  رامـش  رد  دـننازاینیب و  یئوگ  َءاِینغَأ » ُلِهاجلا  ُمُُهبَـسحَی   » راصنا یتخل  رجاهم  یتخل  رایغا  زا  هّزنم  ناشتمه  راثد 

زا ندرکان  لاؤس  تسا و  لّکوت  نیع  قلخ  زا  ندرکان  لاؤس  ّقح . زا  هن  قلخ  زا  هن  دـننک  هن  لاؤس  زگره  دـنراد  هک  راقتفا  ترورـض  لاح و 
ّلـج ّزع و  يادـخ  زا  زورما  تفگ : ار ! نید  رتـهم  دیـسر  هچ  دـنتفگ : تسیرگیم . هک  دـندید  ار  كراـبم  هّللا  دـبع  تساـضر . تقیقح  ّقح 

رد هن  دـهد  دـیاب  هچنآ  هدـنب  نم  تسا و  دـنوادخ  وا  مدرک  نم  هک  تسا  یلوـضف  هـچ  هـکنیا  هـک  مداـتفا  دوـخ  اـب  سپ  متـساوخ  شزرمآ 
- نآرق -434-410- نآرق -230-204- نآرق : - تفگ هحور  هّللا  سّدق  دینج  دنهد . یهاگآ  ات  لفاغ  راک  زا  ای  دـننک  شرادـیب  ات  تسباوخ 

یجنایم دوخ  نم و  نایم  کنیب !» ینیب و  لخدـت   » هک مدینـش  یئادـن  هدـب  مبآ  ایادـخ  ینقـسا » ّمهّللا  : » هک تفرب  مناـبز  رب  یتقو   597-563
اما هتسر . زاب  سفن  قلخ و  يهلغـشم  زا  هدیـشچ و  یتبرـش  لاصو  ماج  زا  دناهدیـسر و  قیقحت  ملاعب  هک  تسا  یموق  تفـص  هکنیا  يوشیم !
وبا دهاوخ . ّقح  زا  ار  دوخ  يراگتسر  دنز و  اعد  رد  تسد  هک  تسا  نآ  يو  هار  هدیسرن  ماقم  نیاب  تسین و  لاح  هکنیا  ار  يو  هک  سکنآ 
الا يدندرکب و  يدومرف  يراک  ار  ناشیا  یسک  رگا  يدندوب  دجسم  رد  بش  زور و  همه  دندوب  هفص  باحصا  ناشیا  تسا : هتـشون  حوتفلا 

ینعم دنچ  هلمج  هکنیا  رخف : دنتخومآیم . نآرق  نامدرم و  رتش  يارب  يدنتفوک  امرخ  ناوختـسا  هاگهاگ  يدنتـسشن و  دجـسم  رد  زور  همه 
هـشیمه هک  دـندوب  هّدـع  هکنیا  تسا و  هدوب  یگنج  کموکب  جاـیتحا  نوچ  داـهجب  دـناهدرک  دودـحم  روصحم و  ار  دوخ  - 1 تسا : هدـش 

رد بـسک  و  هحفـص 573 ] تراـجت [  زا  ار  دوخ  دـناهدرک  عونمم  روصحم و  دـناهتفگ : دـیز  نبإ  هداـتق و  - 2 دـناهدوب . راک  هکنیا  ياّیهم 
دندـیدیم رگا  هـک  بـسک  راـک و  لاـبند  دـنورب  دـندرکیمن  تـئرج  دــندوب  هنیدــم  فارطا  رد  هـک  اهنمــشد  سرت  يهطــساوب  یگدــنز 

دندوب عونمم  دودحم و  دوب  هدش  دراو  اهنآب  اهگنج  رد  هک  یئاهمخز  يهطـساوب  دناهتفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  یئاسک و  - 3 ناشدنتشکیم .
نوریب زا  دوب  هدرک  دودحم  سوبحم و  ار  اهنآ  یگراچیب  رقف و  تسا . هتفگ  ساّبع  نبإ  - 4 تشیعم . یگدنز و  راک  یپ  نتفر  تکرح و  زا 

نیـس حـتفب  بسحی  نآرق  يهمه  رد  رفعج  وـبا  مصاـع و  هزمح و  تـسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   273 ُلِهاجلا - ُمُُهبَـسحَی  گـنج . يارب  نتفر 
تیاور و  دنکیم ] ظّفلت  برع  ینعی   ] تسا تغل  ود  ره  دـنناوخ و  رـسکب  یقاب  تسا و  هبیـش  شمعا و  نسح و  رایتخا  هکنیا  دـناهدناوخ و 

قلطـصملا ینب  دفاو  رد  نم  تفگ : هک  شردپ  زا  درک  تیاور  طیقل  نب  -1-22 م  نآرق . - مالـسلا هیلع  تسا  لوسر  تغل  حتف  هک  دناهدرک 
ّانا ّنبسحت  ال  : » تفگ هگنآ  شکب . نانیا  يارب  يدنفسوگ  تفگ : دناوخب و  ار  نابـش  میدمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  لوسر  رب  نوچ  « 226» مدوب

: تفگ دناوخب و  ار  نابـش  میدمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  لوسر  رب  نوچ  . تفگن رـسکب  تفگ  نیـس  حتفب  تغل  هکنیا  مکلجا » نم  اهانحبذا  اّمنا 
. - تفگن رـسکب  تفگ  نیـس  حـتفب  تغل  هکنیا  مکلجا » نم  اـهانحبذا  اـّمنا  اـّنا  ّنبـسحت  ـال  : » تفگ هـگنآ  شکب . ناـنیا  يارب  يدنفـسوگ 
دـص ات  میـشکب  دیازفیب  یکی  هک  هگ  ره  تسه  دنفـسوگ  دص  ار  ام  نکل  متـشک و  امـش  يارب  هکنیا  هک  يرادـنپم  تفگ   87-85- یقرواپ
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يراک هکنیا  دنهاوخ و  تجاح  دننک و  لاؤس  دوخ  دنوادخ  زا  زج  هک  دـنک  ار  ناشیا  یتّمه  دـنلب  تفگ : لّضفملا  نب  دّـمحم  دـشابن  شیب 
یتّمه دنلب  زا  دندرک  هضرع  وا  رب  تانیاک  نوک و  جارعم  بش  نوچ  هک  درک  حدـم  ار  دوخ  لوسر  لالج  لج  میدـق  اجنیا  زا  تسا . میظع 

اب خزود  تمعن و  اب  تشهب  تیرح و  اـب  ملق  تطـسب و  اـب  حول  تعـسو و  اـب  یـسرک  تمظع و  اـب  شرع  دـیرگنن  چـیه  اـب  مشچ  يهشوگب 
-648-617- نآرق « - 227 «» یغَط ام  َو  ُرَصَبلا  َغاز  ام  : » هک دوتس  نانچ  شدیجم  نآرق  مرج  دیهوکش ال  نآ  زا  هن  درک  عمط  نیاب  هن  توطس 

دـسانش ار  ناشیا  يرـس  ره  هن  دنیب  ار  ناشیا  هدید  ره  هن  تسا : هتـشون  فشک   273 مُهامیِِسب - مُُهفِرعَت  هحفص 574 ]  ] 651-649- یقرواپ
قرب زا  تقیقح  تریصب  تسا و  ّتیدحا  رون  زا  تّوبن  رصب  تقیقح . تریصب  مه  دراد و  تّوبن  رصب  مه  هک  دسانش  دنیب و  ار  ناشیا  یـسک 

یـشیورد رهوگ  دوخ ، راـسکنا  رارطـضا و  اـب  ناـشیا  تمزـالم  دوـخ و  رقف  رب  تسا  ناـشیا  تریغ  ناـشیا  يامیـس  تفگ : شعترم  ّتیلزا .
دید ار  یـشیورد  یلع  وب  دـنتخورف . هن  یبقع  ایندـب و  نآ  زا  هّرذ  کی  دـنتفرگزاب و  لد  ناجب و  دنتـسنادب و  نآ  ّرـس  دنتخانـشب و  تقیقحب 

شیورد يدـیرخ ! دـنچب  هکنیا  شیورد  يا  تفگ : تبیاطم  لیبس  رب  هتـسب  مه  رب  هداهن و  مه  رب  هراپ  هراپ  هتفرگ  شود  رب  « 1 « 228» ینیال
تّوبن و رونب  زج  رقف  رهوگ  یئانـشور  يرآ  مهدـیمن . دـنهاوخیم و  یبقع  میعن  هب  نآ  زا  يهتـشر  کـی  مدـیرخ و  اـیند  ّلـکب  هکنیا  تفگ :
ار ایند  درک . رایتخا  ابقع  ایند و  رب  ار  رقف  تخانـشب  نآ  ّرـس  دـیدب و  رقف  لامج  تّوبن  رونب  ص ]  ] یفطـصم و  دـید . ناوتن  تیالو  یئانـشور 

ُرَـصَبلا َغاز  اـم   » دوتـسب ار  وا  هّزعلا  ّبر  اـت  تشاـمگن  نآ  رب  مشچ  تشادرب و  لد  یبـقع  میعن  زا  و  « 229 «» اموی عوجا  اموی و  عبـشا   » تفگ
: تفگ هحور  هّللا  سّدق  يراصنا  مالـسالا  خیـش  : تسا ادیپ  يزیچ  سک  ره  رد  تفگ : هحور  هّللا  سّدق  يراصنا  مالـسالا  خیـش  « 230 «» خلا
رد  1084-1082- یقرواپ -1075-1057- نآرق -966-964- یقرواپ -532-530- یقرواپ -23-1- نآرق : - تـسا ادـیپ  يزیچ  سک  ره  رد 

ناشن نابز  نیاب  تسا . ادیپ  هچنآ  تسا  ادیپ  یفوص  رد  تسا  ادیپ  نوک  ءانف  ّبحم  رد  تسا  ادـیپ  یلوم  رون  فراع  رد  تسادـیپ  نید  ملاع 
 || دنناوخ لدیب  ناقشاع  يهّصق  نوچ  میئام  لکـشم  يهطقن  ناهج  لاکـشا  || ز  میئام  لزانم  ار  قشع  يهراّیـس  تسار . دیان  نآ ، زا  نداد 
: تفگ دهاجم  میخفتب . یقاب  دناهدناوخ و  هل  ام  اب  یئاسک  هزمح و  امیس ، فلا  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  میئام  لدیب  ناقـشاع  يهّصق  رس 

ناشیا یناـمداش  و  « 231» لازه لوحن و  اب  راقو  هنیکـس و  تفگ : نامی  دوب . عوشخ  عضاوت و  دنتخانـشب  نآـب  ار  ناـشیا  هک  ناـشیا  تمـالع 
تـسا نآ  دوصقم  رخف : لّمجت . راهظا  يور و  تشاـشب  بلق و  بیط  هحفص 575 ]  ] 130-128- یقرواپ : - دنتفگ رگید  یضعب  یشیوردب 
َنُولَئسَی ال  يراکش . زاب  زا  ناگدنرپ ، ریـش و  زا  تاناویح ، هکنانچ  دوش  ناشیاب  نتورف  ناشدنیب  سک  ره  هک  دنراد  یتبیه  ادخ  ناگدنب  هک 

هکنیا دنکیمن و  لاؤس  چـیه  تّفع  اب  صخـش  نوچ  تسا ، یفانم  ولج  يهلمج  اب  هک  تسا  یلاکـشا  ًافاحلِإ »  » دـیق رد   273 ًافاحلِإ - َساّنلا 
يهصالخ دناهتفگ  هملک  هکنیا  يارب  تهج  دنچ  نارگید  يزار و  رخف  ماما  دـننکیمن . رارـصا  تجامـس و  لاؤس  رد  هک  دـنامهفیم  هملک 

تلاحب لاؤس  زا  يراددوخ  رد  تسا : نینچ  هجیتن  تسا و  نولئـسی  لعاف  يارب  دـیق  هکلب  تسین  لاؤس  دـیق  اـفاحلا  تسا  هکنیا  ماـما  راـتفگ 
-1- نآرق . - دننکیمن زارد  یسک  شیپ  تسد  دنهدیم و  راشف  دوخ  رب  جایتحا  یگنت و  تسد  يهمه  اب  هک  دنتـسه  دوخ  رب  راشف  فاحلا و 
ار وا  هکنآ  رب  متفر  يادـخ  لوسر  شیپ  دیـسر  یتـبکن  یلاـس  ارم  تفگ : يردـخ  دیعـس  وبا  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   59-49- نآرق -32

يادخ دنک  تّفع  هک  ره  تفگ : هک  دوب  هکنیا  دید  ارم  نوچ  مالّسلا  هیلع  لوسر  درک  هک  ثیدح  لّوا  مهاوخب . يزیچ  وا  زا  منک و  یلاؤس 
و دوبن . تشوگ  چیه  وا  يورب  دوش  يادخ  شیپ  اب  نوچ  هک  درآ  یئاجب  ار  هدنب  لاؤس ، تفگ : مالـسلا  هیلع  لوسر  دـنادرگ و  فیفع  ار  وا 

اجنیا تسا : هتـشون  فشک   273 ٌمِیلَع - ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  هیامرـس . مرد  هاجنپ  دومرف : تسین ! اور  لاؤس  لاـم  ردـق  هچب  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا 
هار رد  هک  ياهدـنب  دـنتفگ : دـناهدید . وکین  ياهفیطل  تیآ  ود  هکنیا  ناـیم  قیاـقح  باـبرا  مُکَیلِإ » َّفَُوی   » لّوا تیآ  رخآ  رد  تفگ و  نینچ 

دـسرت و خزود  زا  دـشوک  دوخ  باوث  لیـصحت  رد  دراد و  دوخ  دوصقمب  رظن  هکنآ  یکی  تسا : هجو  ود  اریو  قاـفنا  نآ  دـنک  هنیزه  ادـخ 
شیوردـب رظن  قافنا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  مُکَیلِإ » َّفَُوی   » تفگ هّللا  هک  تسا  نآ  يو  باوث  يو و  قافنا  درادـیم . تشهبب  عمط 

. دنیب نآ  رد  دوخ  ّظح  دشوک و  يو  ّقحب  و  هحفص 576 ]  ] 434-414- نآرق -118-98- نآرق -31-1- نآرق  - دیوج يو  شیاسآ  دراد و 
نخس  177-144- نآرق «. - ٌمِیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  : » تفگ درک و  یمارگ  ار  وا  میظع  تخاون ، نیاب  هّزعلا  ّبر  مرج  ـال  تسا  فراـع  لاـح  هکنیا 
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یهن فورعمب و  رما  ای  لفاغ  هیبنت  ای  لهاج  داشرا  لایخب  هک  ماوع  ياهبّصعت  زا  يریگولج  مُهادُه » َکیَلَع  َسَیل   » يهلمج لّوا  تیآ  - 1 ام :
هکنیا تسا  نکمم  هک  دنراد  تحاران  ار  نارگید  دوخ و  لدج ، ثحب و  اب  هتـسویپ  دـنهدیم و  مانـشد  ای  دـننکیم و  رازآ  ار  مدرم  رکنم  زا 

دراد و نّیعم  ّدـح  یئاـمنهار  هک  دـنکیم  نّیعم  ار  مدرم  يهفیظو  ربمغیپ  اـب  باـطخ  يهلیـسوب  هیآ  لّوا  رد  دـشاب . نید  فـالخ  ناـشلمع 
تخادرپ اـیر و  زا  هک  تسا  هتـشذگ  بلاـطم  يروآداـی  رارکت و  - 2 تسا . صاخـشا  دوخب  يهتـسباو  تسین و  امـشب  طوبرم  نآ  يهجیتـن 

تاکز ّقحتسم  ریقف  مّود  تیآ  - 3 دسریم . امـشب  شاهجیتن  دینک  روظنم  ار  شنیرفآ  تحلـصم  ادخ و  ياضر  دینک و  يراددوخ  دـب  سنج 
ّقحتـسم ات  دنـشاب  تاّیـصوصخ  هکنیا  ياراد  دیاب  هشیمه  يارب  زورما و  اهنآ  زا  سپ  دـندوب و  هفـص  باحـصا  زور  نآ  هک  دوشیم  یفّرعم 

هدش دیدحت  فیصوت و  دعب  يهلمج  يهلیسوب  تسا و  ءارقف  مومع  لماش  سپ  تسا  قارغتـسا  يارب  ءارقفلا  مال  فلا و  نوچ  دنوش  تاکز 
ریبعت هکنیا  اب  و  دنـشاب . تاّیـصوصخ  هکنیا  ياراد  هک  تسا  یئاهریقف  يارب  تاکز  دوشیم : نینچ  هجیتن  نّیعم و  طیارـش  دـحاو  ریقفب  تسا 

راک و زا  ادـخ  هار  رد  ایآ  دنتـسه و  طرـش  دـجاو  هنوگچ  دـننکیم  هدافتـسا  لاوما  هکنیا  زا  هک  یئاهنآ  لاـح  دوشیم  مولعم  میدرک  اـم  هک 
60-34- نآرق ! - يراوختفم ناطیش و  هار  رد  ای  دناهدش  عونمم  بسک 

هیآ 274] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

167-1- نآرق [ - 274  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  َو ال  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجَأ  مُهَلَف  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـیَّللِاب  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا 
یکی زورب  یکی  دیشخب و  بش  رد  ار  یکی  هحفص 577 ] تشاد [  مهرد  راهچ  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ : ساّبع  نبإ  یطویس : لوزنلا  بابسا 
يارب الط  لوپ  فوع  نب  نامحّرلا  دـبع  شیپ  تیآ  لوزن  زا  سپ  يزار : رخف  دـش . لزان  وا  يارب  هیآ  هکنیا  ناـهن  رد  ار  مراـهچ  اراکـشآ و 

نآ  274 همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دوب . رتهب  یلع  ششخب  داتسرف و  امرخ  رتش  کی  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  داتـسرف  هّفـص  باحـصا 
هن دـنراد و  سرت  هن  هک  دوب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ناـشدزم  دنـشخبیم  دوخ  يهیامرـس  راکـشآ ز  ناـهن و  زور و  بشب و  هک  ناـسک 

: تفگیم دیدیم  صلاخ  ریغ  ياهداژن  اهوبای و  نایم  یبرع  بسا  کی  تقو  ره  ءادرد  وبا  يربط : نیرّـسفم : نخـس  دنوشیم . كانهودـنا 
داـهج يارب  ار  بسا  هکنیا  هکنآ  تسا : هدوب  هکنیا  شدوصقم  و  مَُهلاومَأ » َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا   » تسا هیآ  هکنیا  لومـشم  بسا  روـجنیا  بحاـص 

هک تسا  اهنآ  فیصوت  هیآ  هکنیا  حوتفلا   175-139- نآرق . - دوشیم لماش  ار  وا  هیآ  هکنیا  تسا  هدومن  دوخ  لام  زا  تشذگ  تسا  هداد 
هک ددرگن  یئارس  درگ  ناطیش  دومرف : ربمغیپ  دندرکیم  اهنآ  جرخ  راکـشآ  ناهن و  زور و  بش و  رد  دنتـشادیم و  هاگن  داهج  يارب  بسا 

هدـش لزان  ناشيارب  هیآ  هکنیا  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  نابحاص  تفگ : دـید  بسا  دـنچ  يرافغ  ّرذ  وبأ  دـشاب . هتـسب  يزات  بسا  اجنآ  رد 
يریس دنک  هقفن  وا  رب  ددنب و  زاب  یلاعت  يادخ  هار  رد  یبسا  وا  هک  ره  تفگ : مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  دنک : تیاور  دیرب  تنب  ءامسا  تسا و 

. - دوب وا  يوزارت  رد  تماـیق  زور  بسا  نآ  . دوب وا  يوزارت  رد  تماـیق  زور  بسا  نآ  « 232» ثور لوب  یگنشت و  یباریس و  یگنـسرگ و  و 
هار رد  لام  تخاب . دـیاب  ناج  دیـسر  ناجب  راک  نوچ   || تخاب  دـیاب  ناـگیار  زیچ ، رز و  لاـم و  تسا : هتـشون  فشک   517-515- یقرواپ

ندرک لذب  تقیقح  يور  زا  یلوم  لامج  و  هحفص 578 ] لالج [  يهدهاشم  رد  ناج  تسا  نانمؤم  راک  ندرک  جرخ  تعیرش  قفو  رب  نید 
تلالد هیآ  هکنیا  رخف : تسیچ ! ناگدـنب  ّقح  رد  یهلا  مرک  ادـخ و  يازـس  تسا . هکنیا  ناگدـنب  زا  یگدـنب  دـهج  تسا  نادرم  ناوج  راک 
تیاور نایبلا : حور  راهن . دعب  تسا  هدش  هتفگ  لیل  لّوا  هینالع و  دعب  تسا  هدش  هتفگ  ّرـس  هملک  لّوا  نوچ  ّرـس  يهقدـص  ناحجر  رب  دراد 
ناریقف زا  ربص  ناناوج و  زا  هبوت  تسا و  هدیدنـسپ  نادنمتورث  زا  تواخـس  و  تنطلـس ، اب  تلادـع  تسا و  لمعب  ملع  یئوکین  تسا : هدـش 

زا سپ  يهشیدنا  زا  تسا  لد  شمارآ  یگدـنز و  رد  تسا  رطاخ  شیاسآ  بجوم  لام  زا  تشذـگ  ام : نخـس  نانز . زا  مرـش  تسا و  وکین 
. گرم
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َو َعیَبلا  ُهّللا  َّلَحَأ  َو  ابِّرلا  ُلثِم  ُعیَبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَملا  َنِم  ُناـطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  ّـالِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکأَـی  َنیِذَّلا 
ُقَحمَی [ 275  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  نَم  َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهُرمَأ  َو  َفَلَـس  ام  ُهَلَف  یهَتناَف  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَظِعوَم  ُهَءاج  نَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح 

مَُهل َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 276  ] ٍمِیثَأ ٍراّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهّللا ال  َو  ِتاـقَدَّصلا  ِیبُری  َو  اـبِّرلا  ُهّللا 
، هدئاف ءار  ریز  يادص  اب  ابِّرلا » : » تاغل ینعم  هحفص 579 ]  ] 669-1- نآرق [ - 277  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  َو ال  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجَأ 

هار ندرک ، لامیاپ  یتخـسب  تبرـض ، اب ، نوکـس  اخ و  حتف  اب  طبخ  ردصم  زا  طبختی »  » 22-13- نآرق . - درکیم راـکبلط  هک  يدوس  ینوزف ،
قحم ردـصم  زا  ُقَحمَی » . » ندـیلام تسد  ندوسپ و  سم » . » ندـش راـکب  تسد  نآ  رد  يزیچ  زا  عـالّطا  نودـب  نتفر ، بش  رد  یهارب  هدربن 

« ٍمِیثَأ . » نداد زا  شیب  نتفرگ  ینعمب  ابرا  ردصم  زا  ِیبُری »  » 204-194- نآرق . - ندرک مک  دوبان و  هدوهیب و  ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب 
رگم دـنیاپن  دوخ  ياـپ  رب  و  دـنربن ] هرهب  نآ  زا   ] دـنروخیم اـبر  هکناـنآ   275 هـمجرت :  67-57- نآرق -10-1- نآرق . - هاـنگ ینعمب  مـثا  زا 

زا دوش : ینعم  نینچ  ای  دنوش و  رادیاپ  دنمهرهب و  دنناوت  نانچنآ  دوخ  لوپ  دوس  ناراوخ ز  ابر  دتسیا ! ياپب  دناوت  دنچ  هک   ] هدز ّنج  دننامب 
نآ زا  نایز  رازآ و  هکنیا  دنتـسیا ] ياپب  دنناوتن  ّقح  هاگـشیپ  هب  مه  ناشیا  دزیخ  دتفا و  مدامد  هک  هدز  ّنج  دننامب  رگم  دنیآرب  دنناوتن  روگ 

هدرک لالح  شورف  دیرخ و  دـنوادخ  هّتبلا  یلو  تسین  ادـج  مه  تسا و ز  ندـیرخ  هنوگ  کی  نتفرگ  ابر  دـنتفگ : ناراوخ  ابر  هک  تساور 
تسوا و لام  هتفرگ  شیپ  نیز  هچنآ  درک  يراددوخ  ابر  زا  دیـسر و  واب  شراگدرورپ  روتـسد  دـنپ و  هکنآ  سپ  هدومن . مارح  اـبر  تسا و 
ار ابر  ادخ  نوچ   276 دـننامب . نادواج  نآ  رد  دنـشتآ و  نارای  دـنتفرگ  رـس  زا  يراوخابر  سپ  نیز  هک  اهنآ  تسا و  ادـخ  اب  شراک  رس و 

يراکوکن دندش و  نمؤم  هک  ناسک  نآ  هّتبلا   277 درادن . تسود  ار  راکهانگ  ساپـسان  چیه  وا  دنکیم و  نوزف  ار  هقدص  دنکیم و  دوبان 
: نیرّـسفم نخـس  دنوش . كانهودنا  هن  دنراد و  سرت  هن  هک  دـشاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دـنداد  تاکز  دنتـشاد و  اپب  زامن  دـندرک و 

مالسا زا  شیپ   30-1- نآرق : - تسا هدوب  نینچ  تسا  هدش  يریگولج  نآرق  رد  هک  یئابر  تفگ : دهاجم  يربط   285 ابِّرلا - َنُولُکأَی  َنیِذَّلا 
تفگ هداتق  درکیم . لوبق  مه  وا  مهدـیم  وتب  رادـقم  نالف  ای  غلبم  نالف  هدـب  تلهم  ار  نم  تفگیم  دوخ  راـکبلطب  دـشیم  ضورقم  یـسک 
هحفص دوزفایم و [  سنج  رادقم  رب  رادیرخ  دنک  مهارف  ار  نآ  تسناوتیمن  سنج  بحاص  عقوم  رد  نّیعم  تّدمب  دیرخیم  يزیچ  یـصخش 
تمایق رد  ادرف  ار  ناراوخابر  ینعی  تسا : هتشون  فشک   59-57- یقرواپ «. - 233» دنکیم فیصوت  ار  مدرم  نآ  هیآ  هکنیا  دادیم  ت  [ 580

نایم رخف : دـندوب . ناراوخابر  ناشیا  دـنادب  سک  ره  ناشن  نیاب  هک  دنـشابن ، ناهنپ  قلخ  زا  دـنیآ و  ناگناوید  نوچ  هک  دـشاب  ناـشن  هکنیا 
تـسا لام  ندرک  دایز  ابر  دـنوادخ و  رماب  ارقفب  نداد  يهلیـسوب  لاـم  زا  ندرک  مک  ینعی  هقدـص  نوچ  تسا  ّداـضت  بساـنت  اـبر  هقدـص و 

« نولکأی  » زا دوصقم  و  ِتاقَدَّصلا » ِیبُری  َو  ابِّرلا  ُهّللا  ُقَحمَی  : » تسا هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دنوادخ  یهن  اب  نارگید  زا  نتفرگ  يهطـساوب 
هزمح و ار  ابر  يهملک  هکنیا  و  درک ] فّرصت  ینعی  دروخ  ار  مدرم  لام  میئوگیم  مه  ام  هکنانچ   ] تسا تافّرصت  يهّیلک  دنروخیم ، ینعی 

ظّفلت يروج  ار  فلا  دوشیم  ظّفلت  ریز  يادـص  اب  ار »  » نوچ هک  تسا  هکنیا  دوصقم   ] ار يهرـسک  يهطـساوب  دـناهدناوخ  هل  ام  اـب  یئاـسک 
ظّفلت مامت ] نشور و  ینعی  : ] فلا میخفت  ءاب و  حتف  اب  ءاّرق  يهّیقب  و  دشاب ]. فلا  الاب و  يادص  نایم  ینعی  الاب  يادصب  لیامتم  هک  دـننکیم 

اب ابر  تسا : هتفگ  فاّشک  بحاص  و  دوش . هتـشون  فلا  ءای و  واو و  اب  تسا  زیاـج  و  « 234» دنـسیونیم واو  اب  ار  نآ  اهنآرق  رد  و  دناهدرک .
يابر - 2 هیسن . يابر  - 1 تسا : روج  ود  ابر  و  دناهتشون . واو  اب  ار  تاکز  تالص و  هکنانچ  میخفت  اب  ظّفلت  تبسانمب  تسا  هدش  هتشون  واو 
رخآ رد  دـنتفرگیم و  یغلبم  هامب  هام  دـندادیم و  ياهیامرـس  هک  تسا  هدوب  مالـسا  زا  لبق  برع  موسرم  یلّوا  دـقنب . يهلماـعم  رد  ینوزف 

ماگنهب دندادیم و  ار  سنج  هک  تسا  نآ  مّود  يهتـسد  دندادیم . تلهم  دندوزفایم و  يزیچ  زاب  دزادرپب  تسناوتیمن  نویدـم  رگا  تّدـم 
وبا يزور  تسنادیم . زیاج  ار  دقن  يابر  هتسناد و  مارح  ار  لّوا  ّطقف  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  دنتفرگیم . دایز  يرادقم  هلماعم 

زا سپ  هک  دندرک  لقن  ياهدینشن . وت  هک  ماهدینش  یئاهزیچ  ربمغیپ  زا  ياهدوبن و  وت  هک  ماهدوب  رضاح  یعقاوم  نم  تفگ  واب  يردخ  دیعس 
ياهناخ هحفص 581 ]  ] 790-788- یقرواپ -276-226- نآرق  - رد تفگ  نیریس  نب  دّمحم  و  تشگرب . دوخ  يأر  هکنیا  زا  ساّبع  نبإ  نآ 

نم تفگ : وا  میدوب  لزنم  نالف  رد  ساّبع  نبإ  اب  هک  زور  نآ  تسه  تداـی  همرکع  يا  تفگ  يدرم  میدوب  ساـبع  نبإ  درگاـش  همرکع  اـب 
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نم هک  دیـشاب  دهاش  امـش  نونکا  تسا . هدومرف  مارح  ربمغیپ ص  هک  مدـش  علّطم  دـعب  متـسنادیم  لالح  دوخ  يأر  داهتجاب و  ار  ابر  هکنیا 
مرد کی  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ءابر و  میرحت  رد  مالسا  لها  نایم  تسین  یفالخ  هکنادب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  منادیم . مارح  ار  نآ 

تالیکم و رد  ّالا  دـشابن  ابر  و  رهاوخ : ردام و  زا  دوخ  مرحم  اـب  همه  ندرک  اـنز  راـب  داـتفه  زا  تسا  رتمیظع  یلاـعت  يادـخ  کـیدزنب  اـبر 
نامثأ رد  ّالا  دـشابن  ابر  هک  تسا  نآ  زاجح  لها  یعفاش و  بهذـم  قارع و  لها  شباحـصا و  هفینح و  وبا  کیدزن  ام و  کیدزنب  تانوزوم 

- َنُوموُقَی ال  دنروخب . تّوقب  دیاش و  ار  تّوق  هک  دشاب  نآ  رد  ابر  هک  تسا  نآ  کلام  بهذم  رد  و  بورشم . لوکأم و  رد  میـس و  رز و  زا 
ریظن شاعم  رد  تیافک  يرادهگن و  يهلیسو  اب  مایق  ینعم  تبـسانمب  ام  نکل  دنزیخیمنرب و  تمایق  ربق و  زا  دناهدرک : ینعم  نیرّـسفم   275
ُهُرمَأ َو   237-157- نآرق -14-1- نآرق . - میدرک ینعم  دنربیمن ]. هرهب  هدافتـسا و  « ] ًاماِیق مَُکل  ُهّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاومَأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُؤت  َو ال  »

وا اب  دهاوخب  هچ  ره  هبوت و  لوبق  ابر و  زا  يراددوخ  قیفوت و  زا  دـشاب  حالـص  هچ  ره  هدـنیآ  رد  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم   275 ِهّللا - َیلِإ 
یلو تسا  لالح  وا  رب  هچرگ  تسا  هتفرگ  نونک  اـت  هک  یئاـبر  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  هدـبع :  26-1- نآرق . - دنکیم راتفر 
اّمَع ُهّللا  اَفَع   » تسا هتفگ  هک  نیتخا  حاکن  لثم  هتـشذگ  زا  درک  وفع  تسا  هدـشن  هتفگ  لّوا  رد  اریز  دـنک  در  شبحاـصب  هک  تسا  نآ  رتهب 

هجیتن دافم و  هک  تسا  هدش  مامت  بلطم  ِهّللا » َیلِإ  ُهُرمَأ   » يهلمج هکنیا  اب  نآ  زا  سپ  شدوخ و  لام  هتشذگ  هچنآ  تسا  هتفگ  هکلب  َفَلَس »
تسا هدرکن  نّیعم  ار  شیازس  تسا و  ادخ  اب  شراک  رـس و  اما  شدوخ  لام  هتـشذگ   381-356- نآرق -275-246- نآرق : - دوشیم نینچ 

يریگولج هک  تیصعم  ره  رب  تسا و  مهبم  هلمج  ود  هکنیا  ینعم  نازیملا : ریـسفت  تسا . هداد  ماقتنا  يهدعو  هحفص 582 ] رارکت [  يارب  و 
هچنآ اـّما  تسا و  وفعم  تسا  هتـشذگ  هچنآ  عوـنمم  ياـهراک  نیاـب  تبـسن  هک  تسا  نینچ  هجیتـن  تسا و  تسرد  ینعم  هکنیا  تسا  هدـش 

مدرم و بوصغم  لاوما  يدزد و  لام  ندینادرگرب  لثم  دـشاب  صخـش  رب  یفیلکت  تسا  نکمم  هک  تسا  ادـخ  اب  شراک  تسا  نآ  يهلابند 
یـصاعم و رگید  بارـش و  زا  يهبوت  ای  دوش  ناملـسم  هک  رفاک  لثم  دـشابن  یفیلکت  چـیه  تسا  نکمم  اهنیا و  لاثما  زامن و  هزور و  ياضق 

دومرف ربمغیپ  ریسفت : ياهباتک   275 ِتاقَدَّصلا - ِیبُری  درادن . هتـشذگب  تبـسن  يرگید  يهفیظو  هبوت  زا  سپ  هک  یناسفن  یقالخا  تافارحنا 
شیب ینعی  یبری  تغل  رظن  زا  دیهدیم . شرورپ  ار  دوخ  رتش  بسا و  يهرک  هک  روطنامه  دهدیم  شرورپ  امـش  يارب  ار  امـش  يهقدص  ادخ 
هدنهد هقدص  يارب  ادخ  هک  تسا  نینچ  ینعم  سپ  تسا  هدش  هداد  ادخب  لعف  تبـسن  نوچ  هلمج  هکنیا  رد  دریگیم و  تسا  هداد  هچنآ  زا 
فشک  277 مُهُرجَأ - مَُـهل   20-1- نآرق . - دـناسریم واـب  دریگیم و  وا  يارب  تسا  هداد  هچنآ  زا  شیب  ار  وا  يهقدـص  دـنکیم و  هلماـعم 

يا تسب  رب  نامغ  يهرجح  زا  تخر  تسب  اـم  مرک  رد  لد  هک  ره  يا  تسر  زاـب  تعّیطق  نوخیبش  زا  تسویپ  اـمب  هک  ره  يا  تسا : هتـشون 
بجع دینـش ! هچ  دـید و  هچ  هک  میوگ  هچ  دیـسرب  دوخ  رد  هک  وا  دیـسر و  دوخ  رد  هک  وا  دیـسر  امب  دـیدنخب . شناج  دـید  ار  اـم  هک  ره 

درادرب و هر  دـس  يار  زا و  ص ]  ] ملاع رتهم  نآ  اب  مدـق  کی  هک  تسناوتن  سواط  رپ  دصـشش  اب  لیئربج  شیورد  هکنیا  راـک  تسا  يراـک 
هک تسا  هنیزورما  هن  یخاتـسب  هکنیا  هک  نادیم  اما  دـهن  هن  دـیجم  شرع  رب  ياپ  يو  اب  ات  درادـنرب  يو  نماد  زا  تسد  ادـگ  شیورد  هکنیا 

َو مُهُّبُِحی   » بارـش هعرج  کی  طاسبنا  طاسب  رب  سنا  سلجم  رد  ناشیورد  حاورا  داهنیم  یتسود  داینب  هک  لزا  دـهع  رد  تسا . هنیرید  هکنیا 
یلاع هحفص 583 ]  ] 756-726- نآرق -16-1- نآرق  - تسا هکنیا  دنتفگ : یلعأ  ألم  نابّرقم  دندش  خاتـسب  نادـب  دـندرک و  شون  ُهَنوُّبُِحی »
داتفا قویع  رد  نایادگ  هکنیا  يوه  ياه  میتفای و  ياهمش  هن  میدیشچن و  ياهعرج  زگره  بارـش  هکنیا  زا  يراب  ام  دنناشیا  هک  یموق  تّمه 

تسدب تسا  یفال   || زار  يهدرپ  ارس  رد  میجنگ  یک  ام  زاسیم  ار  ام  راک  شیوخ  روخ  ردنا   || زاغآ  رس  يدرک  قشع  ثیدح  وت  لّوا  هک :
زاین روشنم  ام و 

ات 280] تایآ 278  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُمتُبت نِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ٍبرَِحب  اُونَذأَـف  اوـُلَعفَت  َمل  نِإَـف  [ 278  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  اـبِّرلا  َنِم  َیَِقب  اـم  اُورَذ  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنوُـمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  اُوقَّدَـصَت  نَأ  َو  ٍةَرَـسیَم  یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرـسُع  ُوذ  َناـک  نِإ  َو  [ 279  ] َنوُمَلُظت ـال  َو  َنوُِملظَت  ـال  مُِکلاومَأ  ُُسُؤر  مُکَلَف 
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هزمه ریز و  يادـص  اب  نذا  ردـصم  زا  اُونَذأَف » . » ندرک اـهر  ندـیرب و  ینعمب  رذو »  » ردـصم زا  اُورَذ » : » تاـغل ینعم   383-1- نآرق [ - 280]
. يزیچب نداد  ارف  شوگ  ینعمب  لاذ  هزمه و  يالاب  يادـص  اـب  و  يزیچب . ندـش  اـناد  علّطم و  هاـگآ و  يزیچ و  نتـشاد  اور  هزاـجا و  ینعمب 
-65- نآرق -21-13- نآرق . - يرادـلام يزاینیب و  یناسآ  ینعمب  نیـس  ّمض  رـسک و  اب  ٍةَرَـسیَم » . » ندرک لاهما  ریخأت و  گـنرد و  ٌةَرِظَنَف » »

ینب زا  يدرم  اب  ربمغیپ ص  يومع  ساّبع  مالـسا  زا  لبق  تسا : لقن  يّدس  زا  يربط : لوزن : تهج   302-291- نآرق -260-248- نآرق -76
لزان هیآ  هکنیا  دش . دایز  ناشهحبارم  هحفص 584 ] تابلاطم [  مالسا  زا  دعب  دنتشاد و  هحبارم  يهلماعم  فیقث  مدرم  اب  دوب و  کیرش  هریغم 

دبع نب  ساـّبع  ياـبر  ياـهبلط  منکیم  طـقاس  نم  هک  اـبر  نیلّوا  و  دـنرادن . یّقح  رگید  دـنتفرگیم  نونک  اـت  هک  اـبر  دومرف : ربمغیپ  دـش و 
مدرم اب  هحبارم  تالماعم  هچنآ  هک  دوب  هکنیا  طیارـش  زا  دندرک و  حلـص  ربمغیپ  اب  فیقث  يهلیبق  تسا : لقن  حیرج  نبإ  زا  تسا و  بلطملا 

نوچ دومرف و  رّرقم  هّکم  رب  مکاح  ار  دیـسا  نب  باـّتع  هّکم  حـتف  زا  سپ  دـشاب  طـقاس  ناـشقوقح  نیفرط  زا  ضرق  هچ  بلط و  هچ  دـنراد 
ینب بلط  دـش و  نیگنـس  اهنآ  ضرق  مالـسا  زا  سپ  دـنتفرگیم  حـبر  دنتـشاد و  هحبارم  يهلماـعم  هریغم  ینب  اـب  فوع  نب  ورمع  ینب  يهلیبق 

دیـسا نب  باّتع  دزن  نیفرط  تسین  اور  نداد  ابر  مالـسا  رد  دـنتفگ : هریغم  ینب  دنتـساوخ  ار  دوخ  بلط  اهنیا  نوچ  دـش  داـیز  اـهنآ  زا  ورمع 
وا باوج  رد  ربمغیپ  دـش و  لزان  تیآ 278 و 279  درک . فیلکت  بسک  ربمغیپ  روضح  زا  تشون و  هماـن  وا  دـنتفر  تیاکـشب  هّکم  مکاـح 

: تسا هدرک  لقن  رمع  زا  ّبیسم  نب  دیعـس  يربط : نک . گنج  نالعا  اهنآ  اب  دندشن  یـضار  تایآ  دافمب  رگا  هک  داد  ماغیپ  دومرف و  موقرم 
ابر هک  تسا  كوکـشم  هچنآ  ابر و  زا  امـش  تهج  هکنیا  زا  دومن  تافو  دـیامن  ریـسفت  هکنآ  زا  شیپ  ربمغیپ  تسا و  ابر  تایآ  هیآ  نیرخآ 
هک مینک  یهن  رما و  یئاهزیچب  ار  امش  ام  تسا  نکمم  تفگ : دوخ  يهبطخ  رد  يزور  رمع  تفگ : هدعـسم  نب  دیمح  و  دینک . زارتحا  تسا 

بجوم هچنآ  زا  امش  سپ  درک  تافو  ربمغیپ  نآ  حیضوت  زا  لبق  هک  دوب  ابر  تایآ  دش  لزان  هک  نآرق  تایآ  نیرخآ  دشابن . امش  تحلصم 
يزیچب تسا  نکمم  مینادیمن ، ام  دوب و  ابر  تیآ  ربمغیپ  رب  لزان  تیآ  رخآ  هک  درک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  یبعـش  و  دـینک . زارتحا  دوشیم  ابر 

ادـخ مشخ  دـیاهدیورگ ز  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یمدرم  يا   278 همجرت : دـشاب . زیاـج  هک  مینک  یهن  يزیچ  زا  دـشابن و  زیاـج  هک  مـینک  رما 
ادخ اب  هک  دیشاب  هاگآ  دینکن  رگا  دیرادب 279 و  تسد  دیراد  مدرم  رب  دوخ  لوپ  دوس  زا  هچنآ  دیتسه  نمؤم  یتسردب  رگا  دـینک و  يرود 

[ دنهد زاب  امشب  ناتناراد  ماو  دیاب   ] هک امش  لام  ناتهیامرـس  دیرذگب ] دوخ  يهیامرـس  دوس  زا  و   ] دینک هبوت  رگا  دیگنج و  رد  شربمغیپ  و 
هک درآ  تسدب  يزیچ  هحفـص 585 ] و [   ] دبای یـشیاشگ  ات  تسا  دازآ  دوب  یگنتب  هتفرگ  ماو  رگا  280 و  دینیب . متس  هن  دینک و  متـس  هن  ات 

: عمجم  279 ٍبرَِحب - اُونَذ  نیرّسفم : نخس  دینادب . رگا  تسا  رتهب  ناتيارب  دیریگن ] ناسک  نینچ  زا  و   ] دینک هقدص  رگا  و  دهدب ] دوخ  ماو 
لّوا تئارقب  لاذ . حتف  هزمه و  نوکـس  اب  هّیقب  و  اونمآ »  » لکـشب اونذآف »  » دـناهدرک تئارق  روسکم  لاذ  دودـمم و  يهزمه  اب  هزمح  مصاع و 

قداـص ع ترـضح  و  دـینادب . ناراوخ  اـبر  يا  هک : تسا  هکنیا  ینعم  روهـشم  تئارق  رب  دـیهد و  ربـخ  ناراوـخ  اـبرب  هک  تسا  هکنیا  ینعم 
رگا دـننکب و  شبیدأت  مه  زاب  دـش  بکترم  هرابود  رگا  دـننکب  دـیاب  شبیدأت  تسا  هدروخ  ابر  یـسک  دـش  تباث  « 235» هنّیب هب  رگا  دوـمرف :

مه زاب  دـش  بکترم  هرابود  رگا  دـننکب  دـیاب  شبیدأت  تسا  هدروخ  اـبر  یـسک  دـش  تباـث  . دنـشکب ار  وا  دـیاب  دـش  بکترم  مّوس  يهبترم 
280 ٌةَرِظَنَف - ٍةَرـسُع  ُوذ  َناک  نِإ  َو   332-330- یقرواپ -18-1- نآرق . - دنـشکب ار  وا  دیاب  دش  بکترم  مّوس  يهبترم  رگا  دـننکب و  شبیدأت 

ینعی تسا  هدـناوخ  نیـس  ّمض  اـه و  اـب  هرـسیم »  » بوقعی نب  دـیز  دـناهدناوخ و  نوکـس  اـب  هیقب  نیـس و  ّمض  اـب  ةرـسع »  » رفعج وبا  عمجم :
بجوم تئارق  رد  تافالتخا  هکنیا  و  دـناهدرک . تئارق  دّدـشم  داص  اب  هّیقب  دـناهدناوخ و  داص  فیفخت  اب  اوقّدـصت »  » مصاـع وا و  يزاـینیب 

يور هنایم  اب  رگا   36-1- نآرق : - تسا هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  تسا . فالتخا  راسعا  يهزادـنا  رد  و  دوشیمن . ینعم  فالتخا 
دوب و داسک  رازاب  ای  دوش  هداد  ضرقب  هک  دوبن  يزیچ  رگا  تسا : هتفگ  یئاّبج  ّیلع  وبا  و  تسا ، راـسعا  دوشن  نکمم  زادـناسپ  شاـعم  رد 

يهدیقع هکنیا  داد و  تلهم  ار  رـسعم  دیاب  ضرق  ره  رد  - 1 تسا : لوق  هس  رـسعم  صخـش  تلهم  رد  تسا و  راسعا  دندیرخیمن  ار  سنج 
ّطقف دناهتفگ  میهاربا  حیرش و  - 2 تسا . هدـش  تیاور  هکنیا  زین  قداص ع  رقاب و  ماما  ترـضح  زا  و  تسا . نسح  كاّحـض و  ساّبع و  نبإ 

نآ ریغ  رد  هیآ و  حیرصب  هحبارم  ضرق  رد  دناهتفگ  - 3 دنهدب . تلهم  ار  رسعم  هحفص 586 ] هیامرس [  لصا  يارب  دیاب  هحبارم  ضورق  رد 
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باتک رد  یّلح  يهماّلع  دـنهدب  تلهم  مه  هحبارم  ریغ  ضرقب  ضورقمب  دـیاب  نآرق  يهدـش  حیرـصت  عوضوم  هکنیا  اب  شجنـس  هسیاقمب و 
اج همه  هک  وا  تمزـالم  هن  تسا و  زیاـج  وا  سبح  هـن  دـش  تباـث  نویدـم  راـسعا  رگا  اـبر : يهلئـسم  رد  نارهت  پاـچ  رجح  باـب  هرکذـت 

لها هک  یثیدح  يهطساوب  رخآ و  ات  ٍةَرسُع » ُوذ  َناک  نِإ  َو   » تیآ يهطساوب  دنهدب  تلهم  واب  تسا  مزال  دوش و  هراچیب  ات  دنـشاب  شهارمه 
یّقح هکنیا  زج  دیریگب و  دیبایب  هچ  ره   455-428- نآرق : - دومرف ضورقم  ناراکبلط  هب  ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  ّتنس 

هک دشیم  تباث  رگا  درکیم و  سبح  ار  ضورقم  ریما ع  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هعیش  ياهیوار  دیرادن و 
همه دشاب و  دوخ  ضورقم  مزالم  دراد  ّقح  راکبلط  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  و  دروآ . گنچب  ياهیامرـس  ات  دومرفیم  اهر  ار  وا  درادـن  يزیچ 

زا راـنید  مهرد و  رکـش ص 58 : رد  مولعلا  ءایحا  مراـهچ  تمـسق  یلازغ  دوش . وا  بسک  زا  ریگولج  درادـن  ّقح  یلو  دـشاب  شهارمه  اـج 
رد هک  دراد  جایتحا  یئاهزیچب  سک  ره  نوچ  تسا  مدرم  جایتحا  عفر  يهلیـسو  اّما  تسین  هدافتـسا  لباق  دوخ  هک  تسا  دـنوادخ  ياـهتمعن 

يارب رتـشب  تسا  جاـتحم  دراد و  داـیز  نارفعز  یـسک  هنومن  يارب  دـنکیمن  ار  شجاـیتحا  عـفر  دراد  راـیتخا  رد  هچنآ  تسین و  شراـیتخا 
یطّـسوتم سنج  یتسیاب  راچان  سپ  تسین  هضواعم  لباق  ود  هکنیا  نوچ  تسا و  نارفعز  هب  جاتحم  دراد و  داـیز  رتش  رگید  دوخ و  يراوس 

دنجنسب و اهنآ  اب  ات  دیرفآ  ار  رانید  مهرد و  دنوادخ  تهج  هکنیا  زا  دننک  لیدبت  نآ  يهلیسوب  ار  بسانتیب  سانجا  هکنیا  دنناوتب  هک  دشاب 
سپ تسا . هلدابم  يهطساو  یلو  درادن  صوصخم  يدیاف  هدام  ود  هکنیا  دوخ  نوچ  رشب  يدنمزاین  ياهالاک  مامتب  دشاب  یسرتسد  يهلیسو 
لکـش گنر و  دوخ  هک  تسا  هنیئآ  لثم  تسا و  دوخ  یجایتحا  ساـنجا  ماـمت  ياراد  هک  تسا  هکنیا  لـثم  دـشاب  هتـشاد  ار  اـهنیا  سک  ره 

یلو درادـن  ینعم  دوخ  هک  ءاـب  فلا  فورح  لـثم  تسا و  تادوجوم  ریاـس  ياهلکـش  اـهگنر و  شیاـمن  يهلیـسو  یلو  درادـن  صوـصخم 
ساـنجا شزرا  نییعت  تموکح و  يهلیـسو  سنج  ود  هکنیا  سپ  تسا  رـشب  ینورد  تـالیامت  تاـساسحا و  فلتخم  یناـعم  مهف  يهلیـسو 

نآ يهدیاف  اب  بسانم  هک  دنک  فّرصت  يروط  رانید  مهرد و  هکنیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  هحفص 587 ] تسا [ . ناسنا  يدنمزاین  فلتخم 
هدرک راتفر  تحلصم  فالخ  رب  تسا و  هدرک  متس  دنک  هریخذ  ار  اهنآ  رگا  تسا و  هدرک  ادخ  تمعن  نارفک  دشابن  نآ  تقلخ  زا  ضرغ  و 
نوچ دوش  مّظنمان  مدرم  راک  هجیتن  رد  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  ینارمکح  راک  دناوتن  وا  دنک و  سبح  ار  نیملسم  مکاح  هک  یسک  لثم  تسا 

دشاب و دیفم  نّیعم  صخش  يارب  ات  درادن  ّصاخ  يهدافتسا  ّتیلباق  اریز  تسا  هدشن  هتخاس  ّصاخ  درف  يارب  رانید  مهرد و  هک  تسا  مولعم 
یـسک هک  تسا  نآ  دـننام  اریز  اـهنآ  ندرک  هریخذ  زا  تسا  رتدـب  تسا و  تمعن  نارفک  دـنزاسب  هرقن  ـالط و  فرظ  اـهنآ  زا  رگا  نینچمه 

وا رابجا  هکنیا  و  تسا . یـسک  ره  راک  هک  نآ  دننام  هزاورد و  ياهدمآرد  ضراوع و  لوصو  ای  یفاب  هچراپ  هب  دنک  روبجم  ار  رهـش  مکاح 
يهلیـسوب یلو  دنزاسب  فرظ  دنناوتیم  لافـس  ینیچ و  تازلف و  اب  اریز  هرقن  الط و  فورظ  نتخاس  مه  روط  نیمه  وا و  سبح  زا  تسا  رتدب 

هدرک متـس  دـنکب  ابر  هحبارم و  يهلماعم  رانید  مهرد و  اب  سک  ره  نینچمه  تسین و  نکمم  فلتخم  سانجا  نایم  تموکح  هلماعم و  اهنآ 
تسین یقرف  دنیوگیم : مدرم  هدبع : تسا . رگید  سانجا  زا  هدافتـسا  يهلیـسو  تسین و  هدافتـسا  لباق  دوخ  اهنیا  نوچ  تمعن  نارفک  تسا و 

هک دنشاب  نیمک  رد  هنسرگ  گرگ  دننام  دنشاب  هتشاد  ّقح  هک  دنتسه  يواسم  مه  اب  لمع  ود  هکنیا  یعقوم  یلو  شورف  دیرخ و  ابر و  نایم 
زا یتخـس و  ماگنهب  صوصخب  دـننک  کمک  رگیدـکیب  مدرم  دـیاب  دـیوگیم  ّتیناسنا  نیئآ  نید و  نکیل  دـننک و  هراپ  هراپ  ار  دوخ  عونمه 

يارب یئاناوت و  رد  نوچ  تسا  هدش  لالح  شورف  دیرخ و  تسا و  هدش  مارح  دوشیم  ماجنا  يراچان  رد  ّطقف  هک  هحبارم  لمع  تهج  هکنیا 
لمع راک و  يهلیسوب  ار  مدرم  دتس  داد و  هار  دنوادخ  زین  و  رادان . يهراچیب  زا  رادهیامرـس  يهدافتـسا  يارب  زا  هن  تسا  یگدنز  روما  ماجنا 

شورف دـیرخ و  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  تـسا و  هدرکن  نـّیعم  يرگید  رب  یّقح  شـشوک  لـمع و  نودـب  یـسک  يارب  تـسا و  هداد  رارق 
حور رد  ویکـستنم  تسین . یـضوع  يداـیز  غـلبم  هکنیا  لـباقم  رد  نوـچ  تسا  مارح  اـبر  یلو  تسا  ضوـع  لـباقم  رد  نوـچ  تسا  لـالح 
هیارک ار  جاتحی  اـم  ریاـس  ناوتیم  هکیروطناـمه  تسا و  هحفـص 588 ] اهـشزرا [  يهدـنیامن  صخاش و  لوپ  مّود ص 541 : پاـچ  نیناوقلا 
ناوتیم هکتـسا  هکنیا  دراد  اهزیچ  ریاس  اب  لوپ  هک  یتوافت  دـنیامن  هیارک  مه  ارنآ  دـنناوتب  دـیاب  صخاش  نیاـب  يدـنمزاین  تروص  رد  دومن ،
هکنیا رگم  تسین  يرادـیرخ  لـباق  درک و  هراـجا  ناوتیم  ّطـقف  ار  لوپ  هکنآ  لاـح  دومن و  يرادـیرخ  مه  درک و  هراـجا  ار  رگید  ياـهزیچ 
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هدرک یبوخ  راک  دـهدب  ضرق  يرگیدـب  عفن  نودـب  ار  دوخ  لوپ  ناسنا  رگا  دـیآرد . هراجتلا  لام  ینعی  یناگرزاب  يهرقن  ـالط و  تروصب 
تراجت جاور  يارب  یعامتجا . يروشک و  مسر  نوناق و  کی  هن  تسا  یقالخا  راک  کی  هدش  هیـصوت  نادـب  نایدا  رد  هک  لمع  هکنیا  یلو 
تراجت يارب  رجات  تقونآ  دش  دایز  لوپ  عفن  رگا  اریز  دنکن  زواجت  نّیعم  دودح  زا  نآ  عفن  هکنآ  رب  طورـشم  دـشاب  هتـشاد  عفن  لوپ  دـیاب 

لوپ هچنانچ  و  دربب . عافتنا  دوخ  مه  دزادرپب و  ار  لوپ  عفن  مه  دـناوتب  هک  تسین  ياهزادـناب  وا  تراجت  يهدـیاف  اریز  دـنکیمن  ضرق  یلوپ 
دنتـسه لوپ  دنمزاین  هک  يراجت  تسد  دهدیمن و  ضرق  ار  نآ  سکچیه  اریز  تسا  تراجت  دوکر  بجوم  مه  زاب  دشاب  هتـشادن  عفن  چـیه 

جیار يراوخ  ابر  لوصا  تشادن  یتراجت  یمـسر و  حـبر  لوپ  یتقو  دـتفیب  هار  هعماج  راک  هراومه  دـیاب  هک  یئاجنآ  زا  یلو  دـنامیم . هتـسب 
ابر اب  لوپ  یمـسر  حبر  هک  هکنیا  هب  رظن  دّمحم  نوناق  رد  تسا . هدش  هدـید  راودا  مامت  رد  هک  تسا  یبیاعم  ياراد  لوصا  هکنیا  ددرگیم و 

كانرطخ ّتیعونمم  ظاحل  زا  نوچ  هدـیدرگ و  جـیار  يراوخ  اـبر  لوصا  تهج  نیاـب  هدـیدرگ  عونمم  هدـش و  ضرف  ناـس  کـی  يراوخ 
زاغآ گنج  لاس 1914  رد  يواطنط : دنـشاب . هدومن  همیب  ار  دوخ  یلامتحا  رطخ  لابق  رد  هک  دنریگیم  ابر  رتدایز  مه  ناراوخ  ابر  دـشابیم 
هدعو ادخ  باتک  رد  هچنآ  دنداتفا و  جرم  جره و  بارطـضا و  رد  مدرم  هتـسویپ  دـش و  رارق  رب  حلـص  مامت و  گنج  لاس 1918  رد  دش و 
یبرح تسا و  ّقح  ادخ  يهدعو  میئوگیم  هک  تسا  هکنیا  دش . دوبان  تورث  تردق و  نآ  هیـسور و  تلود  دـش و  رادومن  تسا  هدـش  هداد 

رد ِِهلوُسَر .» َو  ِهّللا  َنِم  ٍبرَِحب  اُونَذأَـف   » هیآ ینعم  تسا  نیمه  دـش و  قّقحم  دوشیم  ادـیپ  تورث  لاـم و  هجیتـن  رد  تسا : هتفگ  نآرق  رد  هک 
تسد دروایب  تسدب  دوس  دنک و  هدافتسا  يراوخ  ابر  يهلیسوب  تسناوت  رادهیامرـس  رگا   453-405- نآرق : - دناهتفگ ابر  تمرح  تمکح 

هتفگ يرگید  دوشیم . رـشب  یگدـنز  راک و  دوکر  بجوم  هکنیا  دـنکیم و  تشیعم  ابر  زا  درادـیم و  رب  تعنـص  راک و  هحفص 589 ] زا [ 
ریقف رب  تسا  رادهیامرس  ّطلست  مزلتسم  مینک  زیوجت  ار  ابر  يهلماعم  رگا  ریقف و  ضورقم  تسا و  رادهیامرس  راکبلط  اهضرق  رتشیب  رد  تسا .
هدشن تیبثت  نّیعم و  ابر  ّدح  تعیرش  بحاص  فرط  زا  نوچ  تسا : هتشون  وا  مه  و  اوران . تسا  يراک  هکنیا  وا و  زا  يرایسب  لام  نتفرگ  و 

میتساوخن و حیـضوت  ار  ابر  ترـضح  نآ  زا  ام  تفر و  ایند  زا  ربمغیپ  تفگ : رمع  هّللا  دـبع  تسا . هدـش  فلتخم  مه  ام  ياملع  راتفگ  تسا 
تسنادن یسک  رگا  تسا و  ملعب  طورشم  ابر  تمرح  - 236 ام : تسا . نآرق  تالمجم  زا  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدوب  هکنیا  هّللا  دـبع  دوصقم 

نب دّمحم  زا  یسوط  خیـش  بیذهت  باتک  زا  مّود ص 450 : دّلجم  نازیملا  ریـسفت  هکنانچ  تسا  لالح  وا  رب  تفرگ  حـبر  تسا و  مارح  ابر 
دیاـب دـنتفگ : درک  فـیلکت  بسک  ّتنـس  لـها  ءاـهقف  زا  درک و  مهارف  ناوارف  لاـم  هحبارم  زا  یناـسارخ  يدرم  تسا : هدرک  تیاور  ملـسم 

ترضح نآ  درک  تیاکح  ار  دوخ  يهّصق  دیـسر و  رقاب ع  دّمحم  ماما  ترـضح  روضح  نوچ  ینک  ّدر  شنابحاصب  ياهتفرگ  هک  یئاهدوس 
تهج هکنیا  زا  ابِّرلا » َمَّرَح  َو  َعیَبلا  ُهّللا  َّلَحَأ  « » 236» ِهِّبَر نِم  ٌۀَـظِعوَم  ُهَءاج  نَمَف   » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدرک  نّیعم  نآرق  ار  وت  فیلکت  دومرف :
دریگب تسا  هداد  هچنآ  زا  شیب  هک  ياهلماعم  ره  رد  سک  ره  سپ  تسه  دوس  يدایز و  ینعمب  هک  ابر  تغل  لـصا  ینعم  قباـطم  میئوگیم :
رّوصتم ابر  دشاب  هدافتسا  لباق  هک  یـسنج  ره  رد  دناهدرک : لقن  نوشجام  نب  کلملا  دبع  زا  يواطنط  رخف و  ماما  هکنانچ  مارح  تسا و  ابر 

ُهّللا َّلَحَأ  .» مینک فلخت  اـهقف  مومع  تعباـتم  زا  میناوتیمن  مه  اـم  دـناهدرکن  مومع  هب  مکح  اـهقف  نوچ  میتشون  رتشیپ  هکیروطب  یلو  تسا 
هک ياهلماعم  ره  رد  سک  ره  سپ  تسه  دوس  يدایز و  ینعمب  هک  ابر  تغل  لصا  ینعم  قباطم  میئوگیم : تهج  هکنیا  زا  ابِّرلا » َمَّرَح  َو  َعیَبلا 

یـسنج ره  رد  دـناهدرک : لقن  نوشجام  نب  کلملا  دـبع  زا  يواطنط  رخف و  ماما  هکنانچ  مارح  تسا و  اـبر  دریگب  تسا  هداد  هچنآ  زا  شیب 
تعباتم زا  میناوتیمن  مه  ام  دـناهدرکن  مومع  هب  مکح  اـهقف  نوچ  میتشون  رتشیپ  هکیروطب  یلو  تسا  رّوصتم  اـبر  دـشاب  هدافتـسا  لـباق  هک 
يهلمج زا  دش  لقن  هدبع  ریـسفت  زا  هک  روطنامه  - 3 616-569- نآرق -568-566- یقرواپ -565-526- نآرق . - مینک فلخت  اهقف  مومع 

لمع هکنیا  یلو  تسا  فاـعم  تفرگ  اـبر  لـهج  یناداـنب و  هک  یـسک  هحفـص 590 ]  ] 81-56- نآرق : - دوـشیم هدافتـسا  ِهّللا » َیلِإ  ُهُرمَأ  »
. تسا ماقتنا  دروم  هن  رگ  دوب و  دهاوخ  حلاص  درک  حالصا  ار  دوخ  رگا  هک  تسا  ادخ  اب  شراک  تبقاع  تسا و  یفاصنایب  عمط و  يهناشن 
دناهدرک و عنم  ابر  زا  اهربمغیپ  نید و  نایاوشیپ  تسا : هدش  حیرـصت  زین  هدبع  دّمحم  ریـسفت  رد  دـش و  لقن  نیناوقلا  حور  زا  هکیروطب  - 4

هحبارم يارب  میدق  مر  رد  تسا و  هدوب  مدرم  تالماعم  يارب  موزل  دروم  ياهزادنا  ات  موسرم و  لمع  هکنیا  میدق  زا  رشب  یگدنز  عامتجا  رد 
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هکنیا سپ  تسا : هتـشون  روط  هکنیا  لوپ  فرـصم  اب  اـهنآ  طاـبترا  نیناوق و  زا  ثحب  رد  نیناوقلا  حور  دـناهدرکیم  نّیعم  هزادـنا  نوناـق و 
ناسنا يّدام  تاجایتحا  يونعم  ياهتحلصم  نمـض  رد  هک  مالـسا  نید  رد  صوصخب  تسا  یچ  يارب  یگدنز  نید و  نایم  دیدش  يهلـصاف 

هالک ارنآ  دیاب  تقیقح  رد  هک  دنا  هدرک  زیوجت  طرـش  عیب  تروصب  ار  نآ  اهقف  زاب  دیدش . عنم  اب  تسا و  هدش  روظنم  رگید  نایدا  زا  رتشیب 
هک هحبـس  هب  روهـشم  يهلأسم  لثم  دـنروخیم  ابر  یعرـش  يهلیح  اب  تسا : هدـبع  دّـمحم  يهتـشون  زین  و  میمانب . ندزلوگ  دوخ  ای  یعرش 

بحاصب ار  حیبست  رادیرخ  هلاس و  کی  لایر  هدب  دهدیم  حـیبست  کی  هلاس و  کی  لایر  دـص  ربارب  رد  دـهدیم  ضرق  لایر  دـص  یـسک 
رد ام  دزادرپیم . تسا  هدیـشخب  شبحاصب  هک  حـیبست  ياهب  تباب  لایر  هد  دوخ و  ضرق  تباـب  لاـیر  دـص  لاـس  رخآ  رد  دـشخبیم  لوپ 

هراجاب اهزیچ  رگید  لثم  ناوتیم  ار  لوپ  دیوگیم  هکویکـستنم  میئوگب : روطنیا  میناوتیم  میدرک  لقن  هک  فلتخم  تایرظن  هکنیا  يهجیتن 
فرص اب  لوپ  زا  یلو  دوشیم  دیدجت  نامز  تشذگ  نایرج و  رد  نآ  زا  هدافتسا  تسا و  تباث  هراجا  دروم  سانجا  اریز  تسین  حیحص  داد 

بآ و لثم  هن  تسا  صخـش  شـشوک  راکب و  طوبرم  نآ  يهرهب  دوریم و  تسد  زا  نآ  لصا  سپ  درک  هدافتـسا  ناوتیم  نآ  ندرب  راکب  و 
هدـیرخ نآ  يهلیـسوب  هک  تسا  يرگید  لاوما  تروصب  لوپ  شزرا  ّتیلام و  یلب  دراد  صوصخم  تعفنم  دوخ  هک  رودزم  هیثاثا و  نیمز و 

نوچ تسین  هراجا  لـباق  رگید  ساـنجا  دـننام  تسا و  هدـش  فلت  دوشیم  جراـخ  شبحاـص  تسد  زا  نوچ  سپ  تسا ، یقاـب  تسا و  هدـش 
تسین یندرک  هحفص 591 ] فرـصم [  سانجا  ریاس  لثم  تسا  یقاب  رگید  تروصب  نآ  شزرا  ّتیلام و  نوچ  و  درادن . صوصخم  تعفنم 
ینداد هرهب  سنج  هراجا و  لباق  لوپ  دوشیم  مولعم  تسا  هدش  مارح  ابر  هک  مالسا  نید  رد  سپ  دشاب  نآ  فلت  يهلیسوب  نآ  يهدافتسا  هک 

راک و يهمیمـضب  ینعی  تسا  هدافتـسا  لباق  هک  یقیقح  تروص  نامهب  تسا و  یمدآ  شـشوک  راکب و  طوبرم  نآ  زا  يهدافتـسا  تسین و 
باـتک زا  بلطم  ندـش  نشور  يارب  دـناهدیمان و  هبراـضم  ار  نآ  اـهقف  هک  تسا  هدـش  بیوـصت  تعفنم  نآ  يارب  رگید  صخـش  شـشوک 
ناسنا ندرک  تراجت  يارب  تسا  هدـش  زاجم  نید  رد  هک  تسا  یناـمیپ  ضارق  مینکیم : همجرت  ضارق  ثحب  مّود  دـّلجم  هماـّلع  يهرکذـت 

تغل هبراضم  تسا و  زاجح  مدرم  تغل  ضارق  دنمانیم . زین  هبراضم  ار  هکنیا  شتراجت و  دوس  زا  یتمسق  ربارب  رد  رگید  يهیامرس  يهلیسوب 
باحصا دناهدرک : تیاور  ّتنس  لها  نوچ  دنتسه  نآ  رب  قفّتم  ءاملع  دناهدرک و  حیرصت  نید  نایاوشیپ  هلماعم  هکنیا  زاوجب  و  قارع . مدرم 

ار یمیتـی  لاـم  مّود  يهفیلخ  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفینح  وـبا  تسا : هتفگ  یعفاـش  هلماـعم . هکنیا  تّحـص  رب  دـناهدوب  قـفّتم  ربـمغیپ 
دنتفر هرـصبب  ینوشق  اب  رمع  رـسپ  ود  هّللا  دیبع  هّللا و  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یعفا  دـندرکیم . تراجت  نآ  اب  قارع  رد  داد و  هبراضمب 

دنتخورف هنیدم  رد  دندیرخ و  یسنج  دنتفرگ و  ضرقب  ياهیامرس  زا  دندرک و  تاقالم  يرعشا  ياسوم  وبا  اب  دنواهن  گنج  زا  تعجارم  رد 
دوس زا  ارچ  سپ  میدوب  نماـض  درکیم  ررـض  رگا  دـنتفگ : اـهنآ  دریگب  اـهنآ  زا  ار  دوس  ماـمت  هیامرـس و  تساوخ  رمع  دـندرک . هدافتـسا  و 

رد مه  و  «. 237» داد اهنآب  ار  دوس  فصن  درک و  لوبق  مه  وا  یهد  رارق  ضارق  ار  لمع  هکنیا  تسا  بوخ  تفگ : واب  يدرم  میـشاب  مورحم 
هدرک تیاور  ع ]  ] یلع زا  هداتق  و  دنک . تراجت  هبراضمب  نآ  اب  هک  داد  یـسکب  ياهیامرـس  نامثع  دـناهدرک : تیاور  تسا : هتـشون  هرکذـت 

هتـشون هرکذت  رد  مه  زا و  ریـصب  وبا  دننک  راتفر  نآب  دنتـسه  مزلم  ود  ره  دراذـگ  رارق  رجات  اب  رادهیامرـس  هک  یطرـش  ره  دومرف : هک  تسا 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع ]  ] یلع زا  هداتق  و  دنک . تراجت  هبراضمب  نآ  اب  هک  داد  یسکب  ياهیامرـس  نامثع  دناهدرک : تیاور  تسا :

ماما هحفص 592 ]  ] 488-486- یقرواپ  - زا ریـصب  وبا  دننک  راتفر  نآب  دنتـسه  مزلم  ود  ره  دراذگ  رارق  رجات  اب  رادهیامرـس  هک  یطرـش  ره 
! درک تفلاـخم  وا  دورن و  يرگید  ياـجب  درک  طرـش  داد و  یـسکب  هبراـضم  يارب  ياهیامرـس  یـسک  رگا  تسا : هدرک  لاؤـس  ع ]  ] قداـص
رد تسا : هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یبلح  دوش . میـسقت  دـیاب  ود  ره  نایم  دوس  تسا و  نماـض  طرـش  اـب  تفلاـخم  تروص  رد  دومرف :

بحاص روتـسدب  رگم  تسین  وا  يهدهع  رب  يزیچ  هیامرـس  رـسک  كرمگ و  جراخم  زا  دـنکیم و  هدافتـسا  دوس  زا  رجات  صخـش  هبراضم 
دوس رد  دومرف : دوش ! راتفر  دیاب  روطچ  هبراضم  رد  مدیسرپ : ع ]  ] رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  تفگ  راّمع  نب  قاحسا  دنکن . راتفر  هیامرس 

هک هوالعب  تسا  دایز  عوضوم  هکنیا  رد  تیاور  و  تسا . هیامرس  بحاص  يهدهعب  یتلود  جراخم  هیامرس و  رسک  دنتـسه و  کیرـش  ود  ره 
ره درک و  هریخذ  ار  نآ  ناوـتیمن  دتــس و  دادــب و  رگم  دوـشیمن  هدافتــسا  لوـپ  زا  اریز  دنتــسه  هلماـعم  روـج  هـکنیا  هـب  جاــتحم  مدرم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زیوجت یـضتقم  عامتجا  مظن  تمکح و  سپ  درادن  لام  دـناوتیم  هکنآ  درادـن و  ار  نآ  هتـشر  رـس  دـنک و  تراجت  دـناوتیمن  يرادهیامرس 
باوج تسا  متـشه  نرق  رّحبتم  ملاع  هماّلع  دوخ  رظن  هک  رخآ  بلطم  هکنیا  دش و  مامت  هرکذـت  زا  يهمجرت  اجنیا  تسا . هلماعم  روج  هکنیا 

هک دـش  مولعم  ریـسافتب  يهعجارم  عقوم  رد  میدوب و  هجوتم  نآب  اهلاس  هک  رگید  مهم  رکذـت  کی  میدرک . لقن  هک  تسا  ویکـستنم  لاکـشا 
یتسیلایـسوس و ياهکلـسم  یگناب  هحبارم و  نیناوق  زا  هچرگا  هک : تسا  هکنیا  دـناهدرک  هراـشا  نآـب  مه  يواـطنط  هدـبع و  دّـمحم  موحرم 

ینعی دناهدرکن . زیوجت  مدرم  يارب  ار  لوپ  دوس  ابر و  اهکلسم  هکنیا  ياهربهر  هک  تسا  ملـسم  هزادنا  هکنیا  یلو  میرادن  عالّطا  یتسینومک 
زا شیاسآ  ياههار  زا  یکی  تسا . هدرک  ادیپ  دوخ  يارب  یگدنز  رد  اهشور  نیرتهب  تسا و  هدیسر  نّدمت  ياهتنمب  دوخ  لایخب  هک  يرـشب 
هن هحبارمب  يهلماعم  دـشابن و  صاخـشا  تسد  رد  لوپ  هک  تسا  هتـسناد  هکنیا  رد  رگیدـکی  زا  ار  مدرم  ینارگن  عفر  تاـقبط و  تاـفالتخا 

يارب زورما  دنیوگیم : تسا  هدرک  زیوجت  ار  ابر  اهنآ  نیناوق  هک  یکلامم  نادنمشناد  هیآ : هکنیا  ریـسفت  رد  هدبع  دّمحم  موحرم  لوقب  دننک .
رد یسور  دنمشناد  يوتـسلوت  و  میوشب . لّسوتم  هحبارم  تالماعم  عنم  نید و  ياهروتـسد  نامهب  یتسیاب  طقف  هحبارم  زا  دولوم  تالکـشم 

غوی زا  تسا  لفاغ  یلو  دـش  ّقفوم  بوخ  یگدرب  عنم  نوناـق  هحفـص 593 ] رد [  اپورا  تسا : هتـشون  تسیچ ]! راک  ینعم   ] مانب دوخ  باتک 
: میدیـسر هجیتن  نیاب  ام  سپ  درک . دهاوخ  دیرخ  رز  هدرب و  ار  مدرم  تاقبط  يدوزب  تسا و  هدش  هدراذـگ  مدرم  ندرگ  يور  هک  الط  لوپ 

یمومع مکح  هکنیا  ربارب  رد  مالـسا  نید  تسا و  هدـش  هتـسناد  رـشب  تحلـصم  فالخ  يراک  هحبارم  يراوخ و  ابر  تسینومک  ات  دوهی  زا 
چیه زا  هک  تسا  هدرک  نّیعم  ار  هبراضم  يهلئـسم  لوپ  مک  رجات  جایتحا  عفر  لوپ و  ندوب  راکیب  هریخذ و  زا  يریگولج  يارب  دوخ  يرـشب ،

زادـنا و سپ  يهدرپس  دوس  مانب  اهگناب  هچنآ  دـمآ : دایب  یبلطم  اـجنیا  دـشابن . رجاـت  یگنت  تسد  هیامرـس و  لـیطعت  متـس و  بجوم  تهج 
يهدرپس لوپ  ربارب  رد  هک  اهگناب  هکنیا  رگا  تفگ : ناوتب  دیاش  هن ! ای  تسا  مارح  يابر  نامه  ایآ  دنهدیم  مدرمب  نآ  ریغ  ّتقوم و  يهدرپس 
مهّـسلا ّقح  ناونعب  ار  نآ  زا  یغلبم  دـننک و  باسح  هیامرـس  هکنیا  اب  ار  دوخ  تالماعم  دوس  طّسوتم  ّدـح  دـنهدیم  اـهنآب  مک  يدوس  مدرم 

. دشابن اوران  ابر و  دناهتفگ و  اهقف  هک  دشاب  ياهبراضم  نامه  زا  دنهدب . اهنآب  مدرم  ياههیامرس  زا  هلماعم  دوس 

هیآ 281] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

زا يراددوخ  اـب  سپ  : ] همجرت  123-1- نآرق [ - 281  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  تَبَـسَک  ام  ٍسفَن  ُّلُـک  یّفَُوت  َُّمث  ِهّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُرت  ًاـموَی  اوُقَّتا  َو 
رب دنیب و  هدش  ماجنا  دبای و  دوب  هدرک  هچ  ره  هک  ره  سپ  ناز  دننادرگ و  زاب  ادخ  يوسب  ار  امش  هک  زور  نآ  یتخـس  دیزیهرپب ز   281 ابر ]

و هحفـص 594 ] دوب [  هیآ  هکنیا  دش  لزان  هک  نآرق  تیآ  نیرخآ  دناهتفگ : ساّبع  نبإ  يّدس و  يربط : نیرّـسفم : نخـس  دوشن . متـس  سک 
ایند زا  هبنـشود  زور  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هبنـش  زور  دوب و  هدنز  بش  هن  ربمغیپ  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  دنیوگیم : تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ 

داتشه تسیود و  تیآ  رـس  رب  ار  نآ  تفگ  لیئربج  دمآ : تیآ  هکنیا  نامـسآ  زا  تیآ  نیـسپ  دنتفگ  نارّـسفم  تسا : هتـشون  فشک  تفر .
زا هک  تیآ  نیـسپ  تفگ : ساـّبع  نبإ  زور . کـی  داتـشه و  دـناهتفگ  تسیزب و  زور  تفه  نآ  زا  دـعب  یفطـصم  دـیراذگب و  هرقب  يهروس 

فالخ ار  نارّـسفم  و  مُکِـسُفنَأ » نِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  دََـقل  و  « » مُکَنیِد مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا   » ءاسّنلا ةروس  رخآ  دوب و  هکنیا  دـمآ  دورف  نامـسآ 
كاّحض و يّدس و  دوب . کنوتفتسی »  » تفگ بزاع  ءارب  دوب  لوسر » مکءاج  دقل   » رترخآ تفگ : بعک  نب  ّیبا  دوب  مادک  رترخآ  هک  تسا 
: دنتفگ نارّسفم  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   30-1- نآرق . - دوب َنوُعَجُرت  ًاموَی  اوُقَّتا  َو   392-351- نآرق -347-310- نآرق : - دنتفگ یتعامج 

تفگ مالّـسلا  هیلع  لوسر  دـیریمیم  مدرم  يهمه  وت و  ینعی  َنُوتِّیَم  مُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  : » تفگ هک  داتـسرف  هیآ  هکنیا  یلاـعت  يادـخ  نوچ 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  داتسرف  ُحتَفلا » َو  ِهّللا  ُرـصَن  َءاج  اذِإ   » تیآ یلاعت  يادخ  ندوب ! دهاوخ  یک  هک  متـسناد  نم  ات  یکـشاک 

هیلع لوسر  اهرخآ و  یلا  مُکِسُفنَأ » نِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  دََقل   » داتسرف هیآ  یلاعت  يادخ  نآ  زا  سپ  دنامب  رگید  لاس  کی  هروس  هیآ و  لوزن 
رد تشگزاب  نوچ  َِۀلالَکلا » ِیف  مُکِیتُفی  ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتفَتـسَی  : » دمآ دورف  هار  رد  تفر و  عادو  ّجحب  هگنآ  تسیزب  هامـشش  نآ  سپ  مالـسلا 

کنانچ تشاد  دورف  ماقم  مئاق  دراذـگب و  ماغیپ  نوچ  َکَیلِإ » َلِزنُأ  ام  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : » هک دـمآ  دورف  دیـسرب  ّمخ  ریدـغب  وا ، فرـصنم 
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ود داتـشه و  نآ  زا  سپ  مُکَنیِد  مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا  : » دـمآ هیآ  هک  دوب  لزنم  نآ  رد  مه  و  یلاعت . هّللا  ءاـشنا  دوخ  ياـج  رد  دـیایب  شحرش 
-137-94- نآرق . - تسا نیرخآ  هکنیا  و  ِهّللا » َیلِإ  ِهِیف  َنوـُعَجُرت  ًاـموَی  اوـُقَّتا  : » دـمآ هیآ  هکنیا  نآ  زا  سپ  دـمآ  رب  اـبر  تـیآ  دـمآرب  زور 
281 ًاـــموَی - اوـــُقَّتا  َو   1085-1034- نآرق -945-909- نآرق -762-708- نآرق -644-587- نآرق -480-438- نآرق -304-267- نآرق
تسا و رادیاپ  نآ  یتخـس  یلو  دنامیمن  یقاب  زور  نوچ  زور و  نآ  اب  ندش  هجاوم  يارب  دیوش  هدامآ  کین  ياهراک  يهلیـسوب  ینعی  رخف :
« اوُقَّتا  » يهلمج سپ  فئاـظو  زا  تبظاوـم  تسیاـشان و  زا  باـنتجاب  هحفـص 595 ]  ] 18-1- نآرق  - رگم تسین  نـکمم  نآ  زا  يریگوـلج 

ردصم زا  میج  حـتف  ءات و  ّمض  اب   281 َنوُعَجُرت -  69-59- نآرق . - دیـشاب راگزیهرپ  اهراک  يهمه  رد  هک  دنکیم  فّلکم  فیاظو  يهمهب 
: رخف  11-1- نآرق . - نتـشگزاب دوخ  ینعمب  عوجر »  » ردصم زا  تسا  میج  رـسک  ءات و  حـتف  اب  رگید  تئارق  ندـنادرگرب و  ینعمب  عاجرا » »
. تسه هشیمه  نوچ  درادـن  نّیعم  تقوب  صاصتخا  ادـخ  ظـفح  ملع و  يوسب  تسین و  نکمم  ناـکم  ناـمز و  رظن  زا  ادـخ  يوسب  تشگرب 
هک تسین  یگدـنز  نارود  هکنیا  لثم  تقو  نآ  هک : تسا  نآ  دوصقم  تسا  هدـش  هتفگ  ادـخ  يوسب  تشگزاب  هک  نآرق  ياـج  ره  رد  سپ 

نئمطم نآب  یگدنز  رد  هچنآ  راک و  سک و  هیامرـس و  هن  دنیبیم  ادخ  تردق  ّطقف  ماگنه  نآ  رد  دـشاب و  رایتخا  رد  رگید  يرهاظ  لئاسو 
. تسا هدرک  هدامآ  امش  يارب  ادخ  هک  تسا  یئازس  شاداپ و  يوسب  امـش  تشگزاب  زور  نآ  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  دیتسه و 
تسا و هدش  لامعتـسا  نتفر  ینعمب  عوجر  هک  تسا  هدروآ  دهاش  برع  رعـش  زا  تسا و  هتفگ  نتفر  باهذ و  ینعمب  ار  عوجر  حوتفلا : وبا 
هک يزور  ینعی : دـناهتفگ  مکریـصم »  » ینعمب یفاـص  يواـضیب و  ادـخ . يوسب  دـیوریم  هک  يزور  تسا  هدرک  ینعم  نینچ  تهج  هکنیا  زا 

فـشک هدـیورگ . هّللا  اب  تسا : هتفگ  مه  يدـبیم  تسا و  هداد  لامتحا  مه  ار  ینعم  هکنیا  حوتفلا  وبا  تسادـخ و  اب  ناتراک  نایاپ  تبقاع و 
هچ يراک و  يزور  هچ  يزور و  هدـش  ناـیرگ  اههدـید  هدیـسر  بل  رب  اـهناج  هدـش  ناریح  ار  قلخ  ینیب  هک  يزور  نآ  زا  هآ  تسا : هتـشون 
ات شاب  ياهدید ! یسب  ناهاشداپ  هاگرد  یسر  تمایق  هاگیرواد  هب  ات  شاب  ياهدید  یـسب  ایند  هاگیرواد  يرازاب  زور  هچ  رازاب و  زور  يراک 

لالج طاسب  هدز  تبیه  يهدرپ  ارـس  ینیب : تمایق  ملاظم  ناوید  ات  شاب  ياهدید  یـسب  نیطالـس  ملاظم  ناوید  ینیب  لالجلا  وذ  تزع  هاگرد 
هحفص هتفشآرب [  تبیه  خزود  هتـسارآ  لامج  سیدارف  هدیـشکزاب  یتسار  طارـص  هتخیوآرد  لدع  نازیم  هدیـشکرب  ءایربک  ناویا  هدرتسگ 

ادرف هک : دناهتفگ  نید  ناگرزب  فدص . نایم  زا  راوهاش  رد  نوچ  یکی  شتآ  نایم  زا  رتسکاخ  نوچ  هدمآ  رب  كاخ  زا  ینیب  ار  یکی  [ 596
گنر دـتفا و  رهاظ  رب  یئانـشور  نآ  ادرف  هتـسارآ  تفرعم  رون  هب  تسا و  نشور  لد  زورما  ار  هک  ره  دریگ  اـهلد  گـنر  همه ، اـهیور  هکنیا 
نخـس ملاع . هکنیا  رد  فسوی  يور  لامج  نوچ  هک  دباتب  نانچ  ملاع  نآ  رد  لالب  يور  لامج  دباتب  يربک  يهصرع  رد  راوباتفآ  شیور 
يارب تسا  امش  یکاپ  یگزیکاپ و  يهلیسو  اهنیا  هک  دنکیم  يروآدای  ابر  زا  يراددوخ  بوخ و  سنج  زا  ةاکز  ندادب  رما  يهلابند  رد  ام .
امـشب دایز  مک و  نودـب  یگدـنز  نارود  ياهراک  يهجیتن  دـیوشیم و  لـصاو  تقیقح  ملاـع  دوخ و  تیونعمب  هک  یگدـنز  زا  سپ  نارود 

هحفص 597] دسریم [ .

ات 283] تایآ 282  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

ُهّللا ُهَمَّلَع  امَک  َُبتکَی  نَأ  ٌِبتاک  َبأَی  َو ال  ِلدَـعلِاب  ٌِبتاک  مُکَنَیب  ُبتکَیل  َو  ُهُوُبتکاَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍنیَدـِب  ُمتنَیادـَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َّلُِمی نَأ  ُعیِطَتـسَی  َوأ ال  ًافیِعَـض  َوأ  ًاهیِفَـس  ُّقَحلا  ِهیَلَع  يِذَّلا  َناک  نِإَف  ًائیَـش  ُهنِم  سَخبَی  َو ال  ُهَّبَر  َهّللا  ِقَّتَیل  َو  ُّقَحلا  ِهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُمیل  َو  ُبتکَیلَف 
َّلِضَت نَأ  ِءادَـهُّشلا  َنِم  َنوَضَرت  نَّمِم  ِناتَأَرما  َو  ٌلُجَرَف  ِنیَلُجَر  انوُکَی  َمل  نِإَـف  مُِکلاـجِر  نِم  ِنیَدیِهَـش  اوُدِهـشَتسا  َو  ِلدَـعلِاب  ُهُِّیلَو  لـِلُمیلَف  َوُه 

َو ِهّللا  َدنِع  ُطَسقَأ  مُِکلذ  ِِهلَجَأ  یلِإ  ًارِیبَک  َوأ  ًاریِغَص  ُهُوُبتکَت  نَأ  اوُمَئسَت  َو ال  اوُعُد  ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبأَی  َو ال  يرخُألا  اَمُهادحِإ  َرِّکَُذتَف  امُهادحِإ 
َو ال ُمتعَیابَت  اذِإ  اوُدِهـشَأ  َو  اهُوُبتکَت  ّالَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسیَلَف  مُکَنَیب  اهَنوُریِدـُت  ًةَرِـضاح  ًةَراِجت  َنوُکَت  نَأ  ّالِإ  اُوباتَرت  ّالَأ  یندَأ  َو  ِةَداهَّشِلل  ُمَوقَأ 

َمل َو  ٍرَفَس  یلَع  ُمتنُک  نِإ  َو  [ 282  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َو  ُهّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  مُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعفَت  نِإ  َو  ٌدیِهَـش  َو ال  ٌِبتاک  َّراَُـضی 
ٌِمثآ ُهَّنِإَف  اهُمتکَی  نَم  َو  َةَداهَّشلا  اوُُمتکَت  َو ال  ُهَّبَر  َهّللا  ِقَّتَیل  َو  ُهَتَنامَأ  َنُِمتؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤیلَف  ًاضَعب  مُکُـضَعب  َنِمَأ  نِإَف  ٌۀَضُوبقَم  ٌناهِرَف  ًاِبتاک  اوُدَِـجت 
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هدش هدیمان  یمَـسُم » . » نداد ضرق  رگیدکیب  نیادت  ردصم  زا  ُمتنَیادَت » : » تاغل ینعم   1417-1- نآرق [ - 283  ] ٌمِیلَع َنُولَمعَت  اـِمب  ُهّللا  َو  ُُهبلَق 
. نتـشون يارب  يرگیدب  نتفگ  ندرک ، هتکید  ینمب  ءالما  لالما و  ردصم  زا  للمی » . » يراددوخ ینعمب  ءابا  ردـصم  زا  َبأَی » . » هدـش نّیعم  و 
. رکف رد  یگتـسخ  ندـش و  لوـلم  ریگلد و  ینعمب  ۀـمأس  ردـصم  زا  اوُمَئـسَت » . » ندرک متـس  ندرک و  مک  ینعمب  سخب  ردـصم  زا  سَخبَی » »

فاق رسکب  طسق  ردصم  زا  ُطَسقَأ » . » رتتباث رتراکشآ و  دوشیم  ینعم  سپ  تسا  ّقتـشم  دش ] تباث  رهاظ و  ّقح  ینعی   ] ّقحلا ماقا  زا  ُمَوقَأ » »
ضرق و زا  یتمـسق  ولیک ، مین  ابیرقت  يهزادـناب  ياهنامیپ  وزارت ، هزادـنا ، لام ، زا  ياهرهب  هّصح و  مکح و  رد  ندرک  راـتفر  تلادـعب  ینعمب 

بایترا ردـصم  زا  اُوباتَرت » . » یکیدزن ینعمب  ّوند  ردـصم  زا  یندَأ » . » ندـش فرحنم  یتسار  ّقح و  هار  زا  ندرک و  متـس  ینعمب  فاـق  حـتفب 
رارـض ردصم  زا  َّراَُضی » . » ندنادرگ هرود  ندنادرگ و  تسدب  تسد  ینعمب  رود  ردصم  زا  اهَنوُریُِدت » . » نداتفا کشب  ندش و  لد  ود  ینعمب 

-114-106- نآرق -75-64- نآرق -26-13- نآرق  - ینعمب ةداهـش  ردـصم  زا  ٌدیِهَـش » . » ندرک تفلاخم  ندـناسر و  نایز  ینعمب  ةّراضم  و 
-828-814- نآرق -760-749- نآرق -717-709- نآرق -474-465- نآرق -367-357- نآرق -296-285- نآرق -238-229- نآرق

هبت ّقح و  هار  زا  فارحنا  ٌقوُُسف » . » ادـخ هار  رد  گرم  دـنگوس ، یعطق ، ربخ  یهاوگ ، هحفص 598 ]  ] 970-961- نآرق -898-888- نآرق
ربـمغیپ ادـخب و  هک  یناـسک  يا  هـمجرت :  59-49- نآرق . - دـنراذگیم ورگب  هـچنآ  ناـگورگ و  ندراذــگ و  ورگ  ینعمب  ناـهر » . » يراـک

ات دنک  الما  و  « ] 238» دهد رب  دوخ  وا  ای  دسیونب و  ار  نآ  هتفرگ ] ماو   ] دیئامن راوتـسا  نآ  ماگنه  دینک و  ماوب  دتـس  داد و  نوچ  دـیاهدیورگ 
يرگیدب دناتن  هک  ناوتان  ای  هراچیب و  ای  دوب و  درخیب  وا  رگا  و  دـسیونن . مک  ناز  يزیچ  دزیهرپب و  ادـخ  مشخ  و ز  دـسیونب ] وا  ماو  يرگید 

دنهاوخ و یهاوگب  ناملسم  راکتسرد ، درم  ود  و  دسیونب ] دشاب  هدنسیون  هکنآ  و   ] دیوگب يرگداد  یتسردب و  وا  تسرپرـس  سپ  دنک  الما 
دنک شومارف  ار ] هلماـعم  یگنوگچ   ] یکی رگا  اـت  دـنوش  هاوـگ  راکتـسرد  دنـشاب و  امـش  دنـسپ  هک  نز  ود  درم و  کـی  دوـبن  درم  ود  رگا 

یلبنت نآ  تخادرپ  تّدم  ماو و  نتـشون  رد  دننکن و  یهاوگ  يراددوخ ز  ناشدـنناوخب  یهاوگب  نوچ  ناهاوگ  و  دوش . وا  روآ  دای  يرگید 
ندـش هاوگ  يارب  دوب و  يراکتـسردب  رتـکیدزن  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  دتـس  داد و  هنوگنیا  هّتبلا  هک  رایـسب  اـی  دـشاب و  مک  ماو  هاوـخ  دـینکن 
يدقن يهیامرـسب  امـش  دتـس  داد و  رگا  یلو  یک ] ات  تسا و  دنچ  ماو  دـینادب  و   ] دیـشابن لد  ود  دوخ  راکب  یهاوگ ] ماگنهب  هک   ] رتهدوسآ
سکب نایز  دوخ ] راک  رد   ] هدنـسیون ای  هاوگ  و  دیریگب . هاوگ  نآ  رب  دیتخورف  دـیدیرخ و  يزیچ  رگا  دوشن و  هتـشون  هک  دـشابن  یکاب  دوب 

وا هچ  دزومایم  امـشب  دب ] کین و  هار  نانخـس  نیدب   ] وا هک  دننک  زیهرپ  ادخ  ینامرفان  زا  سپ ، دوب . ناشدوخ  رب  يراکدـب  نآ  هک  دـنناسرن 
ای دوب و  درخیب  وا  رگا  و  دسیونن . مک  ناز  يزیچ  دزیهرپب و  ادخ  مشخ  و ز  دـسیونب ] وا  ماو  يرگید  ات  دـنک  الما  و  .] دوب زیچ  همه  رب  ياناد 

درم ود  و  دسیونب ] دشاب  هدنـسیون  هکنآ  و   ] دیوگب يرگداد  یتسردب و  وا  تسرپرـس  سپ  دنک  الما  يرگیدب  دـناتن  هک  ناوتان  ای  هراچیب و 
یکی رگا  ات  دنوش  هاوگ  راکتـسرد  دنـشاب و  امـش  دنـسپ  هک  نز  ود  درم و  کی  دوبن  درم  ود  رگا  دنهاوخ و  یهاوگب  ناملـسم  راکتـسرد ،

رد دـننکن و  یهاوگ  يراددوخ ز  ناشدـنناوخب  یهاوگب  نوچ  ناـهاوگ  و  دوش . وا  روآ  داـی  يرگید  دـنک  شومارف  ار ] هلماـعم  یگنوگچ  ]
رتکیدزن دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  دتـس  داد و  هنوگنیا  هّتبلا  هک  رایـسب  ای  دـشاب و  مک  ماو  هاوخ  دـینکن  یلبنت  نآ  تخادرپ  تّدـم  ماو و  نتـشون 

رگا یلو  یک ] ات  تسا و  دنچ  ماو  دینادب  و   ] دیشابن لد  ود  دوخ  راکب  یهاوگ ] ماگنهب  هک   ] رتهدوسآ ندش  هاوگ  يارب  دوب و  يراکتسردب 
ای هاوگ  و  دـیریگب . هاوگ  نآ  رب  دـیتخورف  دـیدیرخ و  يزیچ  رگا  دوشن و  هتـشون  هک  دـشابن  یکاب  دوب  يدـقن  يهیامرـسب  امـش  دتـس  داد و 

نانخـس نیدب   ] وا هک  دننک  زیهرپ  ادخ  ینامرفان  زا  سپ ، دوب . ناشدوخ  رب  يراکدـب  نآ  هک  دـنناسرن  سکب  نایز  دوخ ] راک  رد   ] هدنـسیون
رب یناگورگ  دوبن  هدنسیون  دیدوب و  رفـسب  رگا  -159-161 283 و  یقرواپ . - دوب زیچ  همه  رب  ياناد  وا  هچ  دزومایم  امـشب  دـب ] کین و  هار 

زیهرپ دوخ  راگدرورپ  ینامرفان  دزادرپب و ز  دوخ  ماو  دناهدرمش  راکتسرد  هک  ار  نآ  دیاب  دیسانشب  راکتسرد  ار  رگدکی  رگا  دیریگب و  ماو 
يوخ یتشز  نید و  یتسـس  يهناشن  هکنیا  هک   ] دشاب راکهانگ  لدب  دراد  ناهن  یهاوگ  هک  ره  هچ  دیرادن  ناهنپ  ار  یهاوگ  هاگچیه  دنک و 

تازاجم و دهدیم 1 - ینعم  ود  نیادت  نوچ  عمجم :  282 ٍنیَِدب - ُمتنَیادَت  نیرّسفم : نخـس  تسا . راد  ربخ  نادب  ادخ  دینک  هچنآ  و  تسوا ]
شدوصقم هک  تسا  هدش  هتفگ  ٍنیَِدب »  » يهملک تهج  هکنیا  زا  نداد . هحفص 599 ]  ] 20-1- نآرق  - نتفرگ و ضرقب  ندرک 2 - تافاکم 
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هملک هکنیا  زا  یبعـش  يربط و  لثم  اهقف  نیرّـسفم و  يامدـق   282 ُهُوُبتکاَف -  43-33- نآرق . - تسا ضرقب  دتـس  داد و  تـسین و  تازاـجم 
نآ بوجو  یلو  دوش  هتشون  دنس  تسا  مزال  دشاب  هتشاد  مزال  دّهعت  تّدم و  هک  ياهلماعم  ره  رد  دناهتفگ : دنا و  هدرک  بوجو  يهدافتـسا 

مکح هملک  هـکنیا  زا  وا  زا  لـبق  نیرّـسفم  يربـط و   282 بـُتکَیل - َو   12-1- نآرق «. - مکـضعب نمتؤا  ناف   » تسا هدـش  خوسنم  دـعب  تیآب 
تسا نکمم  و  دریذپب . هک  تسا  مزال  وا  رب  دنک و  يراددوخ  دیابن  دندرک  هلماعم  روجنیا  دنس  نتشون  ياضاقت  یـسک  زا  رگا  هک  دناهدرک 

هک يدودـعم  يهّدـع  يارب  مکح  هکنیا  دنتـشاد  جاـیتحا  مدرم  تـسنادیمن و  نتـشون  ندـناوخ و  یـسک  مالـسا  لّوا  رد  هـکنیا  يهطـساوب 
روسکم ار  مال  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرـصب  نسح  زا  دوشب و  مدرم  جاـیتحا  عفر  هک  تسا  هدوب  بجاو  دنـسیونب  دـنناوخ و  هب  دنتـسناوتیم 

هک نادان  لـهاج و  ینعی  هیفـس  يربط :  282 ًافیِعَض - َوأ  ًاهیِفَـس   11-1- نآرق . - تسا مـال  نوکـس  روهـشم  تئارق  یلو  تسا  هدرک  تئارق 
رداق هک  گنگ  ای  نابز  يدنک  يهطـساوب  ءالما  زا  زجاع  ینعی  فیعـض  ریبک و  ای  دـشاب  ریغـص  هاوخ  دـهدیمن  زیمت  ار  تسردان  تسرد و 

. - سوبحم رفاـسم و  لـثم  دّـهعت  ءـالما  روضح و  زا  تسا  عونمم  هکنآ  يربـط :  282 ُعیِطَتـسَی - َوأ ال   21-1- نآرق . - تسین نتفگ  نخـسب 
هحفص  ] 21-1- نآرق  - صخش راد  رایتخا  ّیلو و  ینعی  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  ود  هّیلو  ياه  عمجم :  282 ِلدَعلِاب - ُهُِّیلَو   18-1- نآرق
تلادع ّقح و  تیاعر  اب  راکبلط  دیوگب  تسناوتن  ضورقم  رگا  هک  راکبلط  ّقح و  راد  رایتخا  ینعی  تسین 2 - ءالما  طیارش  دجاو  هک  [ 600

هب دهاش  امـش  عفارت  عقوم  رد  هک  تسا  تاضقب  باطخ  دـناهتفگ  یـضعب  عمجم :  282 اوُدِهـشَتسا - َو  دیامن . ءالما  دـیوگب و  ار  دوخ  بلط 
دراو راک  نایرجب  هک  دـیهاوخ  هب  دـهاش  دوخ  دّـهعت  تیبثت  يارب  هک  تسا  هلماعم  فرط  ود  اـب  نخـس  يور  دـناهتفگ : نارگید  دـیهاوخ و 

ياهقف زا  ياهّدع  یلو  دـشاب  دازآ  ناملـسم و  ینعی  دـناهتفگ : مّدـقتم  ياهقف  زا  ياهّدـع  يربط :  282 مُِکلاـجِر - نِم   14-1- نآرق . - دنشاب
مزال هعیـش : ریغ  ياهقف  يامدق  زا  ياهّدـع  هعیـش و  ياهقف  يهمه  نینچ  مه  دناهتـسناد و  زیاج  ار  مالغ  تداهـش  هعیـش  ياهقف  همه  هّماع و 
دیاب دنـشابن  درم  ود  اهدهاش  رگا  دناهدرک : ینعم  نیرّـسفم :  282 ِنیَلُجَر - انوُکَی  َمل  نِإَـف   15-1- نآرق . - دشاب لداع  دهاش  هک  دـننادیم 
دـشن ادیپ  درم  رگا  هک  تسا  هکنیا  هن  هلمج  ینعم  تسا و  يرایتخا  نز  دـهاش  باختنا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـشاب و  نز  ود  درم و  کی 

نیملسم ياملع  دزن  نز  تداهش  لوبق  -1-30 و  نآرق . - دشاب نز  دهاش  تسا  نکمم  دیدرکن  باختنا  درم  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب 
هکنیا زا  نیرّسفم :  282 َنوَضَرت - نَّمِم  تسا . هقف  ملع  ثحب  هکنیا  ياج  فالتخا و  تسا و  لیـصفت  تداهـش  دراوم  رد  یلو  تسا  مّلـسم 

هک تسا  نآ  دارم  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   17-1- نآرق . - تسا طرـش  تلادع  دهاش  رد  هک  دـناهدرک  تلادـع  طرـش  يهدافتـسا  هلمج 
. ] یهاوگ رد  تسا  لدـع  ینعم  هکنیا  تابجاوب  دـننکن  لـالخا  حـیابق و  زا  دنـشابن  يزیچ  بکترم  و  یتسرد ، رد  رهاـظ  دنـشاب و  ناملـسم 

راهظا هک  ره  ار و  وا  میراد  تسود  نآ  رب  میرب و  ریخ  ّنظ  واب  ام  دـنک  ریخ  راـهظا  هک  ره  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هحفص 601 ]
رد ینکن  ّکش  دیوگ  انث  دوخ  دـنواشیوخ  قیفر و  هیاسمه و  رب  درم  نوچ  میراد و  نمـشد  نآ  رب  ار  وا  میرب و  دـب  نامگ  ودـب  ام  دـنک  ّرش 
وا جرف  نطب و  رد  دشابن  نوعطم  وا  هک  ره  تفگ : یبعـش  و  دشاب . لدع  وا  دوشن  ادـیپ  یتمهت  یبیر و  وا  زا  هک  ره  تفگ : ّیعخن  وا . حالص 

هدز و دح  نئاخ و  یهاوگ  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دشاب و  لدع  وا  دـننادب  ریخ  وا  زا  هک  ره  تفگ : يرـصب  نسح  دوب . لدـع 
ناشیا یهاوگ  دنک  وا  تمدخ  درم  يارس  رد  هکنآ  هن  دنـشاب و  هدومزآ  غورد  یهاوگب  ار  وا  هکنآ  هن  ناملـسم و  ردارب  رب  روهنیک  دوقح و 

دشاب ملاع  لداع و  ناملسم و  غلاب و  دشاب و  دازآ  ات  دیاب  دشاب : لوبقم  وا  یهاوگ  ات  دیاب  طرـش  هد  ار  هاوگ  تفگ : یعفاش  و  دشابن . لوبقم 
وا و ناـیم  زا  و  ةّورملا » كرت  طـلغلا و  ةرثـکب   » دـشابن فورعم  تّرـضم و  عفد  هن  دـنکن و  دوخ  تعفنم  ّرج  نآـب  دـهد و  هک  یهاوـگ  نآـب 
: تفگ دـنهد ! هنوگچ  دـنهد و  یک  هک  یهاوگ  زا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  دـشابن . تیبصع  هیلع  دوهـشم 

لوسر زا  درک  تیاور  هّللا  دبع  نک . اهر  ّالا  هدب و  یهاوگ  نشور  باتفآ  هک  یناد  نانچمه  هک  هگ  ره  تفگ  یلب ، دنتفگ : ینیبیم ! باتفآ 
سپ هک  دیآیم  ربخ  رد  و  دراد . زاب  ناشیاب  ملظ  درآ و  نوریب  ناشیاب  اهّقح  یلاعت  يادخ  هک  ینک  مارکا  ار  ناهاوگ  تفگ  هک  مالّـسلا  هیلع 
هکنیا تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدیـشوپ  یعرد  تشذگب  یلع  نینمؤملا  ریما  اب  یمیمت  لفون  نب  هّللا  دـبع  يزور  هرـصب  رازراک  زا 

وا وت  هک  دنک  مکح  مکاح  وت  نم و  نایم  زا  تفگ : درک و  راکنا  وا  ياهتفرگ  تنایخ  هب  هرـصب  رازراک  زور  وت  هک  تسا  هحلط  هرز ]  ] عرد
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هاوگ حیرـش  درک  يوعد  زاربا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دـنتفر  حیرـش  شیپ  هگنآ  حیرـش . ینعی  ياهدـناشنب  ناـمدرم  تموـکح  يارب  ار 
: تفگ داد  یهاوگ  اـت  دروآ  ار  ربـنق  منکن  مکح  هاوگ  کـیب  تفگ : حیرـش  داد  یهاوـگ  اـت  درواـیب  ار  نسح  ع ]  ] نینمؤـملا ریما  تساوـخ 
، دشاب نومأم  ماما  یتساوخ و  هاوگ  ماما  زا  هکنآ  لّوا  يدرک : روج  راب  هس  مکح  هکنیا  رد  تفگ : نینمؤملا  ریما  منکن  مکح  هدـنب  یهاوگب 

هحفـص درک و [  مکح  اهنت  تباث  نب  ۀمیزخ  یهاوگب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  و  منکن . مکح  نسح  یهاوگب  یتفگ : رگید  دنهاوخن  هاوگ  وا  زا 
لوبقم وا  رب  دشاب و  لوبقم  هجاوخ  يارب  هدنب  یهاوگ  هک  ینادن  منکن ، مکح  هدنب  یهاوگب  یتفگ : رگید  دناوخ . نیتداهـش  وذ  ار  وا  [ 602

. یهد ربخ  ارم  ّالا  سک و  ود  نایم  زا  ینکن  مکح  رگید  هک  يادـخب  درک ! مکح  اهنت  هدـنب  یهاوگب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  ینادـن  دـشابن 
زا درمب و  نانیمطا  ات  تسا  رتمک  اهنآب  نانیمطا  هکنیا  يارب  تسا و  اهنز  یناوتان  يهطساوب  تداهش  يارب  درم  کی  اب  نز  ود  مامضنا  هدبع :

امُهادحِإ َّلِضَت  نَأ  دنـشاب . امـش  دنـسپ  دروم  دیهاوخیم  تداهـشب  هک  ار  یئاهنآ  تسا : هدش  طرـش  دنتـسین  اهنآب  نئمطم  هک  تهج  هکنیا 
هن نم  يادخ  ینعی  یـسنَی » َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ال  : » هیآ هکنیا  لثم  تسا  طلغ  یـشومارف و  ینعمب  لالـض  زا  هملک  هکنیا  فشک :  282 َرِّکَُذتَف -

عفرب تسا و  هدرک  تئارق  نا »  » يهزمه يهرسک  اب  هزمح  حوتفلا : وبا   156-122- نآرق -35-1- نآرق . - دنکیم شومارف  هن  دوریم و  طلغب 
يارب دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهدرک و  تئارق  ءار  بصن  هزمه و  حـتف  اـب  هّیقب  و  درک . شومارف  یکی  رگا  دوـشیم : نینچ  ینعم  رّکذـت و  ءار 

دیز تسا و  هدرک  تئارق  لوهجم  عراضم  يهغیـصب  ات  ّمض  اب  ّلـضت ]  ] مصاـع يرگید و  دروآ  شرطاـخب  یکی ، درک  شومارف  نوچ  هکنیا 
دناهدرک تئارق  فاک  فیفخت  اب  رکذت ]  ] هبیتق بوقعی و  ریثک و  نبإ  و  هلعافم . نزو  رب  هرکاذم  ردصم  زا  هدرک  تئارق  رکاذـتف ]  ] ملـسا نب 

ینعمب دـشابیم  یثـنا  ربارب  رد  رکذ »  » يهّداـم زا  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  هنییع  نب  نایفـس  درادـن و  تواـفت  ینعم  رد  و  راـکذا ]  ] ردـصم زا 
رد رّکذـم و  ار  وا  دـش  ّمضنم  يرگیدـب  هک  نز  کـی  هکنیا  لـثم  تسا و  درم  کـی  ياـجب  نز  ود  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  درم و  رّکذـم و 

ینعی هّما » نالفب  ترکّذا   » برع مالک  زا  تسا  هدش  ذاّختا  ینعم  هکنیا  تسا  هتفگ  يربط  و  دـهدیم . شرارق  هداهّـشلا  لوبقم  درم و  مکح 
هک دایز  تبوطر  تدورب و و  يهطـساوب  دـننکیم  شومارف  ار  يزیچ  رتدوز  اهنز  نوچ  ینعی  رخف : تسا . هدـیئاز  رن  رّکذـم و  شردام  ار  وا 

. درم کی  یشومارف  لامتحا  زا  تسا  رتفیعض  دّهعت  عوضوم  رد  اهنآ  یشومارف  لامتحا  دندش  دهاش  نز  ود  رگا  سپ  تسا  اهنآ  جازم  رد 
نیمه دروایب و  شرطاـخب  يرگید  درک  شومارف  یکی  رگا  اـت  تسا  هدـش  هحفـص 603 ] هدرمـش [  درم  کی  ياـجب  نز  ود  تهج  هکنیا  زا 
نوـچ تسا  اـهنآ  راـک  عوـن  فـالتخا  تسا  هدـش  هدرمـش  درم  زا  رتـمک  نز  يهظفاـح  هکنیا  تهج  هدـبع : هلمج . هکنیا  زا  دوـصقم  تـسا 

يهـفیظو هـک  يرادهناـخ  ياـهراک  رد  یلو  تـسا  مـک  اـهراک  هـکنیا  رد  وا  يهظفاـح  تـسین  یلاـم  یتـالماعم و  ياـهراک  نز  يهلغــشم 
تسا و لوغـشم  نآب  هک  يراکب  تسا  طوبرم  نز  درم و  يهظفاح  سپ  دـنکیم  راک  رتهب  ناش  هظفاح  مه  اهدرم  زا  تسا  اهنآ  یـصاصتخا 
وا رطاخب  يرگید  نآ  درک  شومارف  ار  تداهش  عوضوم  اهنز  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدش  نّیعم  هیآ  هکنیا  رد  و  تسا . نآب  لوغـشم  شرکف 

دوش و نّیعم  رگید  زا  یتمـسق  یکی و  زا  یتمـسق  ات  دنک  ورب  ور  همکحم  رد  تداهـش  يارب  ار  اهنآ  يود  ره  یـضاق  تسا  مزال  سپ  دروآ 
کی ره  نوچ  تسین  زیاج  لمع  هکنیا  درم  ود  رد  اما  دنتـسه  لهاج  نوچ  دـننکیمن  روتـسد  نیاب  لمع  اـم  ةاـضق  یلو  دوش  نشور  هیـضق 

صقان شتداهـش  هدرک  شومارف  هکنآ  نوچ  تسین  یفاک  دروآ  شدایب  يرگید  ضرف  رب  درک  شومارف  یکی  رگا  دنتـسه و  لقتـسم  دهاش 
رضاح ینعی  تداهش  لّمحت  - 1 دنراد : حالطصا  ود  اهقف   282 ُءادَهُّشلا - َبأَی  َو ال  تسا . هدادـن  یتداهـش  هک  تسا  هکنیا  لثم  سپ  تسا 
هدوب دهاش  هدید و  رگید  یتقو  هچنآ  راهظا  نداد و  تداهش  ینعی  تداهـش  ءادا  - 2 هیـضق . کی  رد  ندوب  دهاش  ندرک و  هدهاشم  ندش و 
دـشیم اـسب  تسا : هدرک  تیاور  عیبر  زا  شردـپ  زا  رفعج  یبا  نبإ  هلمج . هکنیا  زا  دوصقم  رد  تسا  فـالتخا  يربط :  24-1- نآرق . - تسا

: تفگ هداتق  دش . لزان  هیآ  هکنیا  تفریذپیمن ، سکچیه  دنـشاب و  شراک  دـهاش  وا  يارب  درکیم  شهاوخ  تشگیم و  مدرم  نایم  یـسک 
مکح ود  هیآ  رد  تسا : هدرک  تیاور  نسح  زا  رمعم  و  نکم . عاـنتما  یـشاب  ياهّیـضق  کـی  رد  دـهاش  هک  دـندرک  توعد  ار  وـت  رگا  ینعی 

و نکم . يراددوخ  دندرک  تتوعد  مه  عالّطا  لوصح  روضح و  يارب  رگا  - 2 نکم . يراددوخ  نآ  راهظا  زا  یتشاد  عالّطا  رگا  - 1 تسا :
 ] دوخ عالّطا  راـهظا  يارب  سپ  ناز  تسا و  هتـشاد  عـالّطا  هدوب و  هّیـضق  دـهاش  رگا  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا : هدـش  تیاور  دـیز  نبإ  زا 
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لّمحت عـالّطا و  يارب  دـندرک  توعد  ار  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنکن . عاـنتما  دـش  توعد  هحفص 604 ]
تداهش يادا  ماجنا و  زا  هک  تسا  هکنیا  رتهب  لاوقا  هکنیا  يهمه  زا  یلو  تسا . راتخم  تساوخن  رگا  دریذپب و  هک  تسا  ّبحتـسم  تداهش 

یـسک تداهـش : ثحب  مالکلا  رهاوج  دنیوگب . ار  دوخ  تداهـش  هک  دنکیم  نّیعم  ار  اهدهاش  هفیظو  دوشیم  مولعم  سپ  دننکن . يراددوخ 
يرگید تسا و  هدش  بوجو  رکنم  سیردا  نبإ  ّطقف  لوبق و  تسا  بجاو  وا  رب  دش  توعد  تداهش  لّمحت  يارب  رگا  دراد  یگتـسیاش  هک 

تسا تداهش  لّمحت  هیآ  زا  ءزج  هکنیا  رد  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداص ع  ترـضح  زا  ملاس  نب  ماشه  میرادن . غارـس  نآ  زا  ریغ 
ساـّبع و نبإ  عمجم :  380-351- نآرق . - تسا تداهـش  ءادا  دوـصقم  رخآ  اـت  ُهَّنِإَـف » اـهُمتکَی  نَم  َو  : » تسه دـعب  تیآ  رد  هک  ياهلمج  و 
282 ًةَرِـضاح - ًةَراِجت  تسا . هدش  تیاور  ینعم  ود  ره  زین  قداص ع  ماما  زا  تسا و  ینعم  ود  ره  يارب  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ  يرـصب  نسح 
ار رثکا  تئارق  مه  نم  دـناهدناوخ و  بصن  اـب  هفوک  لـها  اّرق  یـضعب  دـناهدرک و  تئارق  تراـجت  عفر  اـب  قارع  زاـجح و  ءاّرق  مومع  يربط 
: تفگ كاّحـض  ینک . هعیاـبم  نوچ  يریگ  رب  هاوگ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   282 ُمتعَیابَت - اذِإ  اوُدِهـشَأ  َو   17-1- نآرق . - منکیم رایتخا 

ریرج رایتخا  رهاظ و  باحـصا  بهذم  هکنیا  و  دشاب . هرت  ياهتـسد  رب  رگا  هیـسن و  دقنب و  رایـسب  كدـنا و  زا  دـشاب  هچ  ره  رب  تسا  بجاو 
: تفگ يردخ  دیعـس  وبا  و  تسا . ءاهقف  يهلمج  نارّـسفم و  رتشیب  لوق  هکنیا  تسا و  بدن  بابحتـسا و  رما  دنتفگ  نارگید  تسا و  يربط 

 - 282 ٌِبتاک - َّراَُضی  ـال  َو   29-1- نآرق . - ندرک دـیاب  داهـشا  دـشابن  نیما  رگا  دوبن و  تجاح  داهـشاب  دـشاب  نیما  رگا  دراد  تناماب  ّقلعت 
عالّطا هچنآ  رد  درادب و  رظن  رد  ار  ادخ  دهاش  تفگ : هداتق  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  تسا  فالتخا  يربط :  282 هحفص 605 ]  ] 22-1- نآرق

دهاش و تفگ : ءاطع  دـسیونن . ّقح  زا  رتشیب  يزیچ  دزادـنین و  دوخ  ملق  زا  ار  يزیچ  مه  هدنـسیون  زین  دـنکن و  دایز  مک و  یـسک  ّقح  دراد 
نتشون هدنسیون  رب  تسا  بجاو  ینعی  تفگ : دهاجم  دنوشن . ّقح  بحاص  نایز  بجوم  و  دننک ، هن  هقیاضم  دوخ  عالّطا  ملع و  زا  هدنسیون 

دننک و ررض  لّمحت  دیابن  اهنآ  دیناسرم و  نایز  هدنسیون  دهاشب و  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  نداد . تداهش  تسا  هدوب  علّطم  هک  یـسک  رب  و 
يارب دـنوش  رّرـضتم  دـنرادرب و  تسد  دوخ  راک  زا  هک  دـننک  راداو  ار  اهنآ  دـنراد  هلغـشم  يراتفرگ و  هک  دـهاش  ای  هدنـسیون  تسین  زیاـج 

هب دـناهدرک و  هدافتـسا  ءوس  بتاـک » بأـی  ـال  و   » يهلمج زا  مدرم  تسا : هدرک  لـقن  عیبر  زا  شردـپ  زا  رفعج  یبا  نبإ  تداهـش  نتـشون و 
هدنـسیون دـهاش و  هک  دـندرکیم  روبجم  ینید  يهفیظو  ناونعب  ار  اهنآ  دنتـشاد  تداهـش  تقایل  هکیئاهنآب  اـی  دـندرکیم و  هعجارم  هدنـسیون 

: عمجم تسا . لمع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دـنکب و  ار  اهنآ  راک  دوب  نکمم  مه  يرگید  دنتـشاد و  يراتفرگ  هچرگا  دـنوشب 
ینعم تسا و  هدـش  ماغدا  تسا و  هدوب  لّوا  ءار  رد  ریز  يادـص  اب  رراضی » ، » هملک تسا : هدـش  لـقن  دـیز  نبإ  هداـتق و  يرـصب و  نسح  زا 

تداهـش هک  راک  نداد  ماجنا  تنایخب  ای  راک  ماجنا  زا  يراددوخ  يهطـساوب  ّقح  ناـبحاصب  دـنناسرن  ناـیز  هدنـسیون  دـهاش و  تسا  نینچ 
تسا هدش  ماغدا  تسا و  هدوب  ءار  يالاب  يادص  اب  رراضی ] : ] تسا هدش  لقن  دهاجم  دوعسم و  نبإ  زا  و  دنـسیونب . عقاو  ریغ  دنهدب و  ّقحان 

نتـشون و يارب  دننامب  راک  زا  دننک  ناشروبجم  هک  دنناسرن  ررـض  اهنآب  هدنـسیون  دـهاش و  يراتفرگ  رذـع و  لاح  رد  تسا : نینچ  ینعم  و 
هدنـسیون دـهاشب و  نایز  لبق  يهلمج  زا  دوصقم  رگا  هکنیا  تبـسانمب  دـناهدرک . ینعم  روج  ود  لّوا  نیرّـسفم   282 ٌقوُُسف - ُهَّنِإَـف  یهاوگ .

قوسف تسا  ود  نآ  ندناسر  نایز  دوصقم  رگا  تسا و  ادخ  تیـصعم  مدرمب  نایز  ینعی  تسا  ینامرفان  تیـصعم و  قوسف  زا  دوصقم  دشاب 
ار هّیضق  عقاو  هک  تسا  غورد  تنایخ  مدرمب و  نایز  هک  تسا  نآ  هلمج  ینعم  تسا و  غورد  هحفص 606 ]  ] 19-1- نآرق  - بذک و ینعمب 

وبا  282 ٌناهِرَف - اباّتک ]  ] تسا هدناوخ  كاّحـض  و  اباتک »  » تسا هدـناوخ  ساّبع  نبإ  حوتفلا : وبا   282 ًاِبتاک - اوُدَِجت  َمل  َو  دـناهدرک . ضوع 
ردصم تسا  نکمم  ناهر  تسا  هتفگ  ورمع  وبا  دـنا و  هدرک  تئارق  ءار  اهولج و  يادـص  اب  نهر »  » ياهّدـع رمع و  وبا  ریثک و  نبإ  حوتفلا :
نارگید همرکع و  تسا و  رتـهب  نهر  سپ  تسا  دوـصقم  فـالخ  ینعم  هکنیا  دـهدب و  ورگ  يرگیدـب  کـی  ره  ینعی  دـشاب  هنهارم  ینعمب 

تـسا رفـس  رد  يهلماعم  يارب  هچ  رگا  هلمج  هکنیا  دناهدرک و  تئارق  ناهر »  » ءارق یقاب  دـناهدرک و  تئارق  ءاه  نوکـس  ار و  ّمض  اب  نهر » »
. داد ورگ  واب  ار  دوخ  هرز  هیسنب و  درک  يرادیرخ  یندروخ  يدوهی  زا  مالّسلا  هیلع - ربمغیپ  نوچ  تسا  زیاج  مه  رفس  ریغ  رضح و  رد  یلو 

موزلب تبسن  تسا  لبق  تیآ  خسان  هیآ  هکنیا  دناهدش  دقتعم  یضعب  يزار : رخف   283 مُکُضَعب - َنِمَأ  نِإَف   121-112- نآرق -24-1- نآرق -
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يارب رخآ  يهلمج  هکنیا  تسا و  طایتحا  تیاعر  داشرا و  يارب  رماوا  هکنیا  يهّیلک  تسا و  ءاـطخ  رظن  هکنیا  نهر و  تداهـش و  تباـتک و 
. - تسا هدـشن  خـسن  تسا و  یقاب  دوخ  رابتعاب  تاـیآ  هکنیا  ماـمت  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا و  اـهنیا  همه  كرت  رد  تصخر  هزاـجا و 

حوتفلا وبا  رخف و  ماما  تسا . رفاک  ینعی  تسا : هدش  لقن  دهاجم  زا  تسا . راکدـب  رجاف و  وا  لد  ینعی  يربط :  283 ُُهبلَق - ٌِمثآ   24-1- نآرق
: تسا هکنیا  هلمج  ینعم  مدرک  همجرت  هک  روط  نآ  یلو  تسا  هدش  هداد  تبـسن  لدب  هانگ  تسا  لد  راک  تداهـش  نامتک  نوچ  دـناهتفگ :
- نآرق . - دناسریم نایز  يرگیدب  درادن و  دوس  صخش  دوخ  يارب  هک  اههانگ  روجنیا  صوصخب  تسا  يداهن  دب  لد و  یکاپان  دولوم  هانگ 

جنپ تسیب و  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  ناـیب  مکح  دـصناپ  هروس  هکنیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دـنتفگ : اـملع  حوتفلا : وبا  هحفـص 607 ]  ] 15-1
هچرگا تسا . هدادن  يروتسد  دانسا  تبث  يارب  نآرق  تسا  هتفگ  يورسک  دّمحم  دّیـس  دنتفگیم : - 1 ام : نخس  تسا . هیآ  هکنیا  رد  مکح 

ناهذا هّجوت  يارب  یلو  تسا  هدوبن  رود  وا  رظن  زا  نآرق  تیآ  نینچ  دوب و  عّبتتم  لضاف و  يدرم  وا  هک  دشاب  غورد  لقن  هکنیا  تسا  نکمم 
هلماعم فارطا  دوهـش و  هدنـسیون و  يهفیظو  اهنآ  عوضوم  هک  هیآ  هکنیا  رد  تسا  مکح  جـنپ  تسیب و  حوتفلا  وبا  يهتفگب  تفگ  ناوتیم 
تشرس دب و  داهن  زا  تسا  هیانک  راکهانگ  لد  ینعی  ُُهبلَق » ٌِمثآ  - » 2 دوشن . نآ  رد  تنایخ  دوش و  هتشون  حیحص  دنس  ات  اهنآ ، زردنا  تسا و 

هلمج هکنیا  اب  تداهـش  نامتک  هک  تسا  هکنیا  دـنکیمن  يراددوخ  شهاوخ  هتـساوخ و  چـیه  زا  دـنکیم و  لیم  يزیچ  رهب  هک  راگزاسان 
نارگید ای  دوخ  هک  صاخشا  یئاسانش  يارب  تسا  امنهار  يهلزنمب  ُُهبلَق » ٌِمثآ   » يهلمج تسا 3 - هدش  یفّرعم  يداهن  دب  يهجیتن  ای  هنومن و 
شیامزآ يهلیـسو  نیرتهب  لمع  هکنیا  دنراد  یلدکاپ  ّتین و  نسح  رد  دـیدرت  ای  رورغ  رگا  دنـسانشب و  دنجنـسب و  اهراک  روج  هکنیا  هب  ار 
ياهنومن يارب  هک  یبآم  ردنلق  ای  هنایفوص  دراد  يراتفگ  تایآ  هکنیا  لیذ  رد  نایبلا  حور  رد  یّقح  لیعامـسا  خیـش  رطاخ . نانیمطا  تسا و 

يور ناشراکفا  دنتـسه و  ندـب  نادـنز  رد  سوبحم  هک  رهاظ  لها  لّوا  دناهتـسد : ود  رادـنید  مدرم  مینکیم : حیرـشت  همجرت و  راکفا  نیزا 
ياهراک بظاوم  نیبتاکلا  مارک  مانب  کلم  ود  هتـسویپ  دنرادن و  راک  رـس و  لد  تالماعم  یبلق و  ملاوع  اب  تسا و  یندـب  يرهاظ  تالماعم 
بظاوـم شدرگب و  يهتـسب  لد   295-278- نآرق -22-5- نآرق : - مّود يهتـسد  دنـسیونیم . نآ  گرزب  ات  کـچوک  زا  هک  دنتـسه  اـهنآ 

عرش مدق  اب  هک  دنتسه  راّیس  ياهتسد  کی  دناهتسد : ود  زاب  هتسد  هکنیا  دنتـسه و  نطاب  بلق و  ملاع  فرطب  رهاظ  ندب و  ملاع  زا  ترفاسمب 
یگتخابلد تقیقح و  ياضف  رد  تّمه  قشع و  لابب  هک  دنتـسه  زاورپ  رد  راّیط و  رگید  يهتـسد  دنهنیم و  مدـق  تقیرط  يهداج  رب  لقع  و 

نِإ . » يهلمج دنفـسوگ و  ندرگ  زا  گنز  هلولگ  يادص  دننام  دسریم  شوگب  نید  فیاظو  ماجنا  اهنآ  تاکرح  زا  دننکیم و  زاورپ  ّقحب 
تاسوسحم دنب  دـیق و  نت و  نادـنز  زا  هک  هتـسد  نیاب  تسا  هراشا  ًاِبتاک » هحفص 608 ]  ] 474-429- نآرق  - اوُدَِجت َمل  َو  ٍرَفَـس  یلَع  ُمتنُک 

ار اهنآ  یگتخابلد  شور  لد و  تالماعم  هک  تسین  ياهدنـسیون  دسریمن و  اهنآ  لابند  هب  مه  نیبتاکلا  مارک  رگید  هک  دـناهدرک  ترفاسم 
دسیونب ات  دنیب  نم  زا  يراک  هتسناوتن  نم  پچ  فرط  رب  لّکوم  کلم  هک  تسا  لاس  تسیب  تسا : هتفگ  نایفوص  زا  یکی  هکنانچ  دنک  تبث 

ات نک  الما  هتکید و  نم  يارب  يزیچ  دوخ  لد  تالماعم  زا  تفگ : دش و  رادومن  نم  يارب  نم  تسار  فرط  رومأم  کلم  تفگ : يرگید  و 
ضئارف فیاظو و  ماجنا  زا  ّطقف  دسریمن و  اهنآب  وت  تسد  متفگ  مبایب  یتلزنم  دنوادخ  دزن  دوخ  يهفیظو  ماجنا  هکنیا  زا  دیاش  هک  مسیونب 

ّقح تخادرپ  فیاظو و  ماجنا  زا  هک  تسا  یئاهنآ  يارب  ّتیلوئـسم  هتـشونب و  مازتلا  يور  هکنیا  ز  دـشاب . سب  نیمه  ار  وت  هک  سیونب  منید 
مرح رد  زور  بش و  هکیئاهنآ  اّما  دنوش  هذخاؤم  سبح و  ناش  هتـشون  بجومب  دـیاب  دنتـسه  يرارف  دوخ  راکبلط  زا  دـننکیم و  يراددوخ 

-1- نآرق . - دنرادن ناشهلماعم  تبث  هتشون و  هب  يزاین  چیه  دنتـسه  وپاکتب  شبلط  رد  دنیوجیم و  ار  وا  زاب  دنتـسه و  فکتعم  دوخ  راکبلط 
زونه یلو  دنتسه  ششوک  ریس و  رد  هک  راّیس  مدرم  هکنیا  زا  ياهتسد  کیب  تسا  هراشا  ٌۀَضُوبقَم » ٌناهِرَف  ًاِبتاک  اوُدَِجت  َمل  َو  : » يهلمج 10 و 

يهضبق رد  هک  تسا  نمؤم  لد  هضوبقم  ناهر  زا  دوصقم  و  دنراذگیم . ورگ  دـنوادخ  دزن  هب  ار  نآ  دـناهتخابن و  مامت  تسا و  اج  رب  ناشلد 
زین رگید  يهتـسد  نآ  تسا و  ادخ  تشگنا  ود  نایم  نمؤم  لد  نمحّرلا » یعبـصا  نیب  نمؤملا  بلق   » ثیدـح بجومب  تسا  ناگورگب  ّقح 

رگید بوبحم ، یپ  رد  دنتسه و  بوذجم  دنرادن . راکب  یلقع  تسا و  هدنامن  ياجب  یلد  دناهتخاب و  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  دنتسه  زاورپ  رد 
هک تسا  یـسک  يهتخابلد  هراچیب  هبلطم .» ّزع  نم  يوه  یف  هبهذـم  قاـض  ماهتـسم  : » دـنرادن یـضرق  هک  نوچ  دـنهاوخیمن  نهر  اـهنآ  زا 
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ار قح  تناما  دناوتب  ات  تسا  فّظوم  نیکـسم  قشاع  نینچ  دناسرب و  واب  يدوخ  دیاش  هک  دورب  هار  مادک  زا  دـیوجب و  اجک  ار  وا  دـنادیمن 
هحفص 609]  ] 58-11- نآرق . - تسین نآ  قیال  یسک  هتسد  هکنیا  زج  نیمز  رد  هن  نامسآ و  رد  هن  هک  درادهاگن 

هیآ 284] [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

یلَع ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَیَف  ُهّللا  ِِهب  مُکبِساُحی  ُهوُفُخت  َوأ  مُکِسُفنَأ  ِیف  ام  اوُدُبت  نِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل 
ناهنپ ینعمب  ءافخا  ردصم  زا  ُهوُفُخت » . » ندرک راکـشآ  ینعمب  ءادبا  ردصم  زا  اوُدُبت » : » تاغل ینعم   219-1- نآرق [ - 284  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک 
فـشک لوزن : تهج   121-108- نآرق -70-59- نآرق -22-13- نآرق . - ندیـسر یـسک  باسحب  هبـساحم  ردصم  زا  مُکبِـساُحی » . » ندرک

ّبر هتفرگ ، لد  رد  ناشیا  یتسود  و  نارفاکب ، دنتشاد  لیم  نانمؤم  یهورگ  هک  دمآ  نادب  اصوصخ  تیآ  هکنیا  تفگ : لتاقم  تسا : هتشون 
. دننک رامـش  نادب  ار  امـش  هّتبلا  دیهدن  نوریب  دیراد و  ناهنپ  ای  نارفاک  یتسود  زا  دیراد  لد  رد  هچنآ  دـینک  اراکـشآ  رگا  تفگ : نیملاعلا 
ینامرفان و ز   ] هچنآ سپ  تسا . ادخ  نامرفب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  نوچ ] تسا  امش  دوسب  اهروتـسد  هکنیا  يهمه   ] 284 همجرت :
وا تشون  رـسب  دهاوخ و  هک  ار  نآ  سپ  نآ  زو  ددرگنرب  امـش  نآ ز  رامـشب  ادخ  دینک  ناهن  ای  دیئامن و  رادومن  رگا  دیراد  لدب  يربنامرف ]

ساّبع و نبإ  يربط : نیرّـسفم : نخـس  دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  يادـخ  هچ  درازایب  دـهاوخ  هدرک و  تشونرـسب  ار  هک  ره  دزرماـیب و  هدرک 
مالعا هیآ  هکنیا  رد  دناهتفگ  رگید  يهّدع  تسا و  هدش  لزان  هحفص 610 ] نآ [  نامتک  تداهـش و  ماجنا  يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ  همرکع 
تـسا نکمم  تسین و  رانک  رب  دب  يهشیدنا  هسوسو و  زا  ناسنا  هک  دندش  برطـضم  مدرم  دیتسه  لوئـسم  دیـشیدنیب  لد  رد  هچنآ  هک  دـش 

زین و  تسا . لمع  ربارب  رد  ّتیلوئـسم  هک  تَبَـسَک » ام  اَهل   » دش لزان  دعب  تیآ  مدرم  شیاسآ  يارب  دنکن . دب  یلو  دنکب  دب  يهشیدنا  یـسک 
هدرک و رکف  دب  ای  هدرک  دـب  هکنآ  دوشیم و  یگدیـسر  یگمه  بوخ  ودـب  لمع  هشیدـناب و  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـناهدرک  لقن  ياهّدـع 

یگدیـسر همه  باـسحب  تسا  هتـشاد  ناـمیا  نیقی و  لد  رد  هدیـشیدنا و  بوخ  اـی  هدرک و  بوخ  هکنآ  زین  تسا و  هدوـب  ّكاـش  قفاـنم و 
هچنآ ینک  راهظا  رگا  تفگ : مالّسلا  هیلع  رفعج  قداص  تسا : هتشون  حوتفلا : وبا   284 مُکِسُفنَأ - ِیف  ام  اوُدُبت   296-278- نآرق . - دوشیم

هار رد  تسیاشان  يراک  رب  مدرک  مزع  يزور  یئانرب  ماگنه  رد  تفگ : زیرح  نب  ورمع  نامیا . ینعی  ینک  ناـهنپ  اـی  مالـسا  زا  يراد  لد  رد 
هدرک ناهنپ  لد  رد  هدرک و  تیصعم  مزع  يا  هک  دوب  هکنیا  مدیسر  زارف  نوچ  تفگ  هک  ینخس  لّوا  مدیـسرب  یظعاو  يهقلحب  متفریم  هک 

: تفگ ملـسا  نب  دیز  هبوت . زا  ّالا  مدماین  شوه  اب  شوهیب و  مداتفیب  داتفا و  شغ  ارم  مدینـش  هکنیا  نم  نوچ  دناد  لد  ناهن  دیرفآ  لد  هکنآ 
ار وت  يروتف  نوچ  نکیم  ندرک  یناوت  تعاط  ات  تسا  ناسآ  وت  تجاح  دنتفگ  تفگیم : دیدرگیم و  املع  لفاحم  رد  هک  مدید  ار  يدرم 

راتفگ ینعم  تسا  نیمه  دوب و  لماع  نوچ  مزاع  هک  دنسیونب  یـشاب  هدرک  لمع  هکنانچ  ار  وت  ات  ّتین  نک و  مزع  دیآ  دیدپ  یلغاش  ای  دبای 
امهیلع رقاـبلا  ّیلع  نب  دّـمحم  و  دـیاین . رد  روـتف  ار  ّتین  دـیآ و  رد  يروـتف  ار  لـمع  هکنآ  يارب  « 239 «» هلمع نم  ریخ  نمؤملا  ۀـّین   » ربـمغیپ

يارب . دننادن نامدرم  وت و  زا  دناد  يادخ  هک  نامدرم  زا  ینک  ناهن  ای  دنناد  وت  زا  دننیب و  هب  مدرم  ینک و  راکشآ  هچنآ  ینعی  تفگ : مالسلا 
هب مدرم  ینک و  راکـشآ  هچنآ  ینعی  تفگ : مالـسلا  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  و  دیاین . رد  روتف  ار  ّتین  دـیآ و  رد  يروتف  ار  لمع  هکنآ 

هحفص 611]  ] 884-882- یقرواپ -32-1- نآرق . - دـننادن نامدرم  وت و  زا  دـناد  يادـخ  هک  نامدرم  زا  ینک  ناهن  ای  دـنناد  وت  زا  دـننیب و 
ناجب تسا . وا  هدننک  باتع  هک  باتع  نآ  تسا  لیلج  تسا . وا  اب  راک  رس و  شک  سکنآ  راک  دمآ  فرگش  تسا : هتشون  رارـسالا  فشک 
دشاب هچ  ایادخ  راب  تفگیم : هک  تسناد  یلبش  تقیرط و  درمناوج  نآ  باطخ  هکنیا  ردق  تسا  وا  هدننک  رامش  هک  رامـش  نآ  دیاب  دیرخ 

مارح ددرگ . زارد  نخـس  ماوت  اب  ینک و  رامـش  نم  اب  یهانگ  ره  رد  هاگتولخ  نآ  رد  ادرف  ات  یهن ! یلبـش  ندرگ  رب  هلمج  نایملاع  هانگ  رگ 
ره تفگ : ص ]  ] یفطـصم هک  تسا  ربخ  نآب  هاگتولخ  تراشا  منک  زارد  نخـس  میوگ  وت  ثیدـح  اجک   || نتفگ  نخـس  نارگید  اـب  مراد 
هک نم  باسح  ادرف  دیسرپ  ص ]  ] یفطصم زا  دمآ و  یئبارعا  ینامجرت . هن  دشاب و  نایم  رد  ياهدرپ  هن  هک  دوب  دهاوخ  ینخس  ادخ  اب  یسک 

نوچ میرک  صخش  هک  متـسر  نم  سپ  تفگ : یمه  زان  يداش و  هب  تشگرب  یبارعا  دنک ، ناگدنب  رامـش  هّللا  تفگ : لوسر  درک ! دهاوخ 
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تئارق بّذـعی » رفغی و   » رد عفر  اب  رماـع  نبإ  بوقعی و  مصاـع و  رفعج و  وبا  عمجم :  284 ُبِّذَُعی - َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَیَف  دشخبیم . دـناوتیم 
نانچ یهاگ  يزوت  هنیک  یهاوخدب و  ینمـشد و  نوچ  یمدآ  تشز  ياهيوخ  ام : نخـس   37-1- نآرق . - رخآ مزج  اب  نارگید  دـناهدرک و 

ای دشاب و  هانگیب  یّلکب  ای  ربخیب  هچرگ  دـشابیم  نآ  ندرب  راکب  يهلیـسو  ندرک  ادـیپ  يهشیدـناب  هتـسویپ  هک  دوشیم  تخـس  یـسک  رد 
ادـیپ لد  روش  هغدـغد و  راتفرگ  هک  دوشیم  ناـنچ  ناـسک  ياهراـپ  رد  توهـش  زآ و  نینچ  مه  و  دـباین ، ماـقتنا  رازآ و  يارب  یهار  زگره 

، هکنیا ربارب  رد  و  دناهدیـشیدنا . هدوهیب  هک  دـناهتفایرد  دـناهدرک و  شیامزآ  یگدـنز و  یناـیلاس  هکنیا  اـب  دنتـسه  دوخ  يهتـساوخ  ندرک 
رد هک  هنوگ  نامه  هیآ  هکنیا  رد  سپ  تسا  هتـشادن  سرتسد  دـنکب و  يریخ  راک  هک  هدرب  جـنر  رمع  همه  هک  تسا  يراـکوکن  يهشیدـنا 

- نآرق -702-689- نآرق : - دنامهفیم مُکبِـساُحی » ُهوُفُخت -...  اوُدـُبت -...  نِإ   » ياههلمج دـشاب  هدـش  لزان  بیترت  نیمهب  رگا  تسا  نآرق 
هحفـص يوخ [  برقع  ار  امـش  راک  نینچ  يهشیدنا  دیوشن  ّقح  راکنا  ای  تداهـش و  نامتک  راتفرگ  دنچ  ره   739-727- نآرق -719-710

يهشیدنا يهجیتن  ُءاشَی » نَِمل  ُرِفغَیَف   » يهلمج نینچمه  دید و  دـیهاوخ  دوخ  یـشیدنا  دـب  رازآ  دوشیم و  یگدیـسر  امـش  باسحب  و  [ 612
یگدیسر يارب  تسا  سب  امش  سوفن  رد  يافخ  نامه  دوشن  مهارف  امش  يارب  ریخ  ياهراک  ماجنا  دنچ  ره  هک  دهدیم  ناشن  ار  يراکوکن 

دیناوـتیمن هک  دوـب  دـهاوخ  نیمه  ُءاـشَی » نَِمل   » ینعم تسا و  هدرک  مهارف  ار  امـش  شزرمآ  هدرک و  یتوـکلم  ار  امـش  ناور  هـک  باـسحب 
ترفغم و يهتـسیاش  هک  دش  دهاوخ  رادومن  ّقح  تشونرـس  تسا و  هدوب  هنوگچ  هک  دوشیم  مولعم  هدنیآ  رد  دینادب و  ار  مدرم  يهشیدـنا 

373-358- نآرق -109-84- نآرق . - تسا باذع  ای 

ات 286] تایآ 285  [: 2  ] ةرقبلا هروس  ]

انعَطَأ َو  انعِمَس  اُولاق  َو  ِِهلُسُر  نِم  ٍدَحَأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُر ال  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمؤُملا  َو  ِهِّبَر  نِم  ِهَیلِإ  َلِزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
انأَطخَأ َوأ  انیِسَن  نِإ  انذِخاُؤت  انَّبَر ال  تَبَسَتکا  اَم  اهیَلَع  َو  تَبَسَک  ام  اَهل  اهَعـسُو  ّالِإ  ًاسفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال  [ 285  ] ُریِصَملا َکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَنارفُغ 

انالوَم َتنَأ  انمَحرا  َو  اَنل  رِفغا  َو  اّنَع  ُفعا  َو  ِِهب  اَنل  َۀَـقاط  ام ال  انلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  اِنلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَتلَمَح  امَک  ًارـصِإ  انیَلَع  لِمَحت  ـال  َو  اـنَّبَر 
 - هدافتسا و يارب  راک  ماجنا  بسک  ردصم  زا  تَبَـسَک » . » یئاناوت عسو » : » تاغل ینعم   624-1- نآرق [ - 286  ] َنیِِرفاکلا ِموَقلا  یَلَع  انرُصناَف 

يوس زا  هچنآب  تسا  هدیورگ  دوخ  ربمغیپ   285 همجرت : نامیپ . ینیگنس ، هانگ ، ینعمب  رـصا » . » یلام يهرهب  هحفص 613 ]  ] 40-30- نآرق
زا کی  چیه  ام  دـنیوگ : وا و  ناربمایپ  وا و  ياههمان  وا و  ناگتـشرف  ادـخب و  دـناهدیورگ  نانمؤم  یگمه  تسا و  هدیـسر  واب  شراگدرورپ 

يوسب ام  تشگزاب  هچ  میرب  تنامرف  وت  شزرمآ  دیماب  اراگدرورپ  میدینش . دوخ  راگدرورپ  نامرف  مینادیمن و  ادج  مه  زا  ار  ادخ  ناربمایپ 
[ دنیوگ ناراگتـسر  سپ  . ] دنیب نآ  نایز  دوس و  دشوک  هچ  رهب  هک  ره  دهدیمن و  نامرف  وا  ناوت  زا  شیب  ار  یـسک  ادخ  هّتبلا   286 دوب . وت 

شود رب  میرادن  نآ  ناوت  ار  هچنآ  اراگدرورپ  امرفم . امب  راوشد  راک  ناگتشذگ  دننامب  ریگم و  ام  رب  یگدیجنسان  یشومارفب و  اراگدرورپ 
نارفاک رب  ار  ام  سپ  سب ] تسا و  وت  اب  ام  راک  و   ] یتسه ام  يالوم  وت  هک  نک  ینابرهم  امب  زرمایب و  ار  اـم  رذـگرد و  اـم ، زا  راذـگم و  اـم 
امهنیب ام  ناّتش  نکل  نانمؤم  مه  لوسر و  مه  دندروآ  نامیا  ود  ره  تسا : هتشون  فشک   285 ُلوُسَّرلا - َنَمآ  نیرّسفم : نخس  نادرگ . هریچ 

18-1- نآرق . - نایع هدهاشمب و  لوسر  نامیا  و  ناهرب ، يهطساوب  ناشیا  نامیا  لاصو . هار  زا  لوسر  نامیا  لالدتـسا ، هار  زا  نانمؤم  نامیا 
ینامـسآ ياهباتک  يهمهب  اهنآ  نامیا  ینعی  دندرک  تئارق  عمج  تروصب  اهیقارع  زا  یـضعب  هنیدـم و  ياهیراق  مومع  يربط :  285 ِِهُبتُک - َو 

: لبق تیآ  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  تسا و  نآرقب  نامیا  دوصقم : دناهدرک و  تئارق  درفم  تروصب  هباتک »  » هفوک ياهیراق  زا  یضعب  تسا و 
دنوادـخ هک  هیآ  هکنیا  دافم  دـمآ  راوشد  ناناملـسم  رب  دـش ، لزاـن  ُهّللا » ِِهب  مُکبِـساُحی  ُهوُفُخت  َوأ  مُکِـسُفنَأ  ِیف  اـم  اوُدـُبت  نِإ   12-1- نآرق -

هکنیا دـنتفگ : هک  دیـشاب  لیئارـسا  ینب  لثم  دـیهاوخیم  دومرف : ترـضح  نآ  دـندرک  تیاکـش  ربمغیپ  هب  دـسرب ، اهنآ  ءوس  راکفا  باسحب 
میدینـش و میئوگیم : میتسه و  اـهنآ  فـالخ  رب  اـم  دـندرک : ضرع  میریذـپیمن ! هحفـص 614 ]  ] 73-1- نآرق  - میونـشیم و ار  اهروتـسد 
: رخف دنیوگیم  روطنیا  تسا و  روطنیا  ناشنامیا  هک  دش  لزان  ناناملـسم  ربمغیپ و  نابز  زا  هیآ  هکنیا  وگتفگ  هکنیا  يهلابند  رد  میتفریذـپ .
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هکنیا رد  تسا  مولعم  امش  یفخم  راکـشآ و  هک  تسا  هدش  راعـشا  شیپ  تیآ  رد  نوچ  - 1 تسا : تهج  دـنچ  قباسب  هیآ  هکنیا  طابترا  رد 
يهلیسوب هروس  رخآ  رد  نیسحت و  دش و  فیـصوت  نیقّتم  هروس  لّوا  رد  - 2 هدیدنسپ . تسا و  مولعم  امـش  نامیا  هک  تسا  هدش  راهظا  هیآ 

ماکحا و هروس  هکنیا  رد  هکنآ  زا  سپ  - 3 تسا . هدش  رادومن  ناشیا  ياههتـساوخ  نآ  يهلابند  رد  تسا و  هدش  یفّرعم  نینمؤم  هیآ  هکنیا 
َو انعِمَـس  دراد . نامیا  اهنآب  مه  ربمغیپ  دوخ  یناطیـش و  بلاطم  هن  تسا  ادخ  بناج  زا  اههتفگ  هکنیا  هک  درک  نشور  دش  هتفگ  تاروتـسد 

انعطا هرما و  انعمـس   » دوشیم هتفگ  رگا  نوچ  تسا  رتـهب  لوعفم  طوقـس  هلمج  ود  هکنیا  رد  يوحن  رهاـقلا  دـبع  يهتفگب  رخف :  285 انعَطَأ -
هکنیا اب  نکل  میریذپیم  ار  نامدوخ  يادـخ  رما  میریذـپیمن و  ار  وا  رما  ام  یلو  تسا  هدرک  رما  مه  يرگید  هک  دـشیم  هدـیمهف  نینچ  هرما »
هکنیا رد  نوچ  تسین  رهاظ  ندینش  روظنم  انعمـس »  » يهلمج زا  و  مینکیم . راتفر  نآب  ام  تسا و  هفیظو  کی  ّطقف  هک  دوشیم  هدیمهف  هلمج 
َِکلذ ِیف  َّنِإ   » لثم تسا  دایز  نآرق  رد  لوبق  مهف و  ینعمب  عمـس  نتفریذپ و  ندیجنـس و  هنادنمدرخ  تسا و  رکف  دوصقم  تسین و  شیاتس 

هدافتـسا اههتفگ  هکنیا  زا  دروآ  نایمب  ار  دوخ  مهف  یئاونـش و  ای  دراد و  مهف  لد و  هکنآ  ینعی  َعمَّسلا » یَقلَأ  َوأ  ٌبلَق  َُهل  َناک  نَِمل  يرکِذـَل 
رد نوـچ  درادـن  یئاونـش  مهف و  يورین  اـیوگ  ینعی : ًارقَو :» ِهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَـک  اهعَمـسَی ، َمل  نَأَـک   » هـلمج هـکنیا  تـسا  نآ  سکع  و  دـنکیم .

- ُقِّرَُفن -775-830 ال  نآرق -628-551- نآرق -18-1- نآرق . - دریذپیمن و  دونشیمن ، هک  تسا  هدش  ادیپ  فاکـش  ینیگنـس و  شـشوگ 
دوصقم و  کنارفغ » رفغا   » ینعی يربط :  285 َکَنارفُغ - هحفص 615 ]  ] 13-1- نآرق . - دناهدناوخ ءای  اب  ناینیشیپ  زا  یتعامج  يربط :  285

تـسا هدرک  ینعم  رارـسالا  فشک  دوـخ . شزرمآـب  ار  اـم  زرماـیب  ینعی  تسا  کـل » ارکـش  کناحبـس و   » لـثم هملک  هکنیا  هک  تسا  هکنیا 
قباـس تیآ  رد  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  ساـّبع  نبإ  زا  يربـط   286 ًاسفَن - ُهّللا  ُفِّلَُکی  ـال   11-1- نآرق . - ار وت  شزرمآ  وـت  زا  مهاوـخیم 

اّما مینک  يراددوخ  میناوتیم  نابز  اپ و  تسد و  ياهراک  زا  دندرک : ضرع  ربمغیپ  هب  دنـسریم  شباسحب  دینک  ناهن  لد  رد  هچنآ  دش : هتفگ 
: تسا هدرک  لقن  حوتفلا  وبا   286 اهَعسُو - ّالِإ   28-1- نآرق . - دـش لزان  اـهنآ  ینارگن  عفر  يارب  هلمج  هکنیا  تسین ، نکمم  لد  يهسوسو 

روهـشم تئارق  اب  توافت  هجیتن  رد  و  تسا . هدرک  تئارق  یـضام  لعف  تروصب  نیـس  رـسک  واو و  حـتف  اب  اهعـسو » اـّلا   » هیلع یبا  نب  میهاربا 
نآ باستکا  دوش و  لوغشم  نارگید  عفنب  هک  تسا  نآ  بسک  دناهتفگ : و  تسا : هتشون  فشک   286 تَبَسَک - ام  اَهل   13-1- نآرق . - درادن
هب هل  ، » تسا لوغـشم  نارگید  عفنب  هک  وا  و  « 240 «» باسحلا کلذ  یف  هیلع   » تسا لوغـشم  دوخب  هک  وا  سپ  دـشوک . دوخ  عفنب  هک  تسا 
نآ يارب  یــشومارف  شزغل و  ربارب  رد  ترفغم  بـلط  يروباـشین :  24186 اـنأَطخَأ - َوأ  انیِـسَن  نِإ  « 241 «» باـسحلا هیف  هیلع  سیل  باوـّثلا و 

- نآرق  - هک تسا  یئاهراک  نآ  يارب  یـشومارف  شزغل و  ربارب  رد  ترفغم  بلط  يروباـشین :  286 انأَطخَأ - َوأ  انیِـسَن  نِإهک  تسا  یئاهراک 
شومارف هجیتن  رد  تسا و  هدرک  یهاـتوک  تبظاوم  رد  هحفص 616 ]  ] 326-301- نآرق -300-298- یقرواپ -208-206- یقرواپ -16-1

ینعی تفگ : دـیز  نبإ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسین . رّوصتم  شزرمآ  شهاوخ  دوش  شومارف  ریـصقتیب  هچنآ  رد  هن  رگ  تسا و  هدوـمن 
راب تفگیم : هک  يدرم  زا  دینش  رمع  نب  هّللا  دبع  تامّرحم . زا  يزیچ  مینک  باکترا  ای  وت  ضئارف  تابجاو و  زا  يزیچ  مینک  شومارف  رگا 

- ًارـصِإ انیَلَع  لِمَحت  َو ال  تسا . روفغم  دوخ  ایاطخ  هک  دزرمایب  تدـمع  ات  هاوخ  يادـخ  زا  درم  يا  تفگ : وا  زرماـیب . نم  ياـهاطخ  ایادـخ 
يراوخـشدب مایق  نآب  ام  هک  یفیلکت  ینعی  یقاثیم  يدهع و  هنم  ام  رب  ایادـخ  راب  دـنتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   286

فیلکت رد  نارگ  راب  ایادخ  راب  ینعی  تسا  لقث  رصاب  دارم  دنتفگ : رگید  یضع   28-1- نآرق . - دشاب هذخاؤم  نآب  ار  ام  سپ  ندرک  میناوت 
رب زامن  هاجنپ  يزورنابـش  رد  یلاعت  يادخ  هک  دـیآیم  رابخا  رد  هک  دوب  هکنیا  نآ  دـندوب و  ام  زا  شیپ  هک  يداهن  نانآ  رب  هکنانچ  هنم  ام  رب 
اور دجـسم  رد  زج  ناشزامن  ندیرب و  یتسیابب  يدیـسر  يدـیلپ  ار  هماج  نوچ  نداد و  دومرف  لام  عبر  ةوکزب  ار  ناشیا  داهن و  یـسوم  تّما 
رد نوچ  يدمآ و  دـیدپ  ناشیا  يور  رب  هانگ  نآ  تمالع  يدـندرکب  هانگ  نوچ  ار و  ناشیا  يدوبن  اور  ممیت  يدـنتفاین  بآ  نوچ  يدوبن و 
اطع لوق  هکنیا  دنکیم و  راک  نالف  يارس  هکنیا  رد  نالف  هک  يدش  ادیپ  نشور  یطخب  يارس  نآ  رد  رب  يدندش  لوغشم  یتیـصعمب  يارس 

: تفگ دیز  نبإ  و  « 242 «» مِهیَلَع َتناک  ِیتَّلا  َلالغَألا  َو  مُهَرصِإ  مُهنَع  ُعَضَی  َو  : » هیآ هکنیا  شلیلد  تسا و  يرابنالا  نبإ  سنا و  نب  کلام  و 
. - دوبن هراّفک  هبوت و  ارنآ  هک  نکن  التبا  یهانگب  ار  ام  ینعی  تفگ : دـیز  نبإ  .و  دوبن هراّفک  هبوت و  ارنآ  هک  نکن  التبا  یهاـنگب  ار  اـم  ینعی 
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یضعب دناهدرک : فالخ  هیآ  ینعم  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   286 ِِهب - اَنل  َۀَـقاط  ام ال  انلِّمَُحت  َو ال   792-790- یقرواپ -789-719- نآرق
دیز نبإ  يّدـس و  كاّحـض و  هداتق و  لوق  هکنیا  قاطی . ام ال  فیلکت  يهلمج  رد  تسا  ماع  هحفص 617 ]  ] 40-1- نآرق  - دنتفگ نیرّسفم 
هملغ ّرـش  زا  ار  موق  هکنیا  ارم و  ایادـخ  راـب  یتفگ : ینـالوخ  سیردا  وبا  توهـش . تّدـش  ینعی  تسا  هملغ  دـنتفگ : رگید  یـضعب  و  تسا .

: تفگ ذاعم  يایحی  تسا . قشع  دارم  دنتفگ  رگید  یضعب  تسا . ّتبحم  دارم  دنتفگ : رگید  یضعب  درب . خزودب  ار  مدرم  دشاب  هک  رادهاگن 
رد تفگ : یعمـصا  يرایتخا . هن  دوب  يرارطـضا  ناشیا  هانگ  هکنآ  يارب  یمدرکن  باذـع  ار  قاـشع  يدوب  نم  تسدـب  تماـیق  باذـع  رگا 

: تفگ دید  ارم  نوچ  دنتشادیم  هجنر  ار  وا  هدرک و  وا  ندرگ  رد  ینـسر  ناکدوک  مادنا ، فیحن  يور و  درز  تخـس  مدید  ياهناوید  دادغب 
هک يادخب  تفگ  مدرکیم  نآ  فصو  نم  دنک  باذع  نادب  خزود  رد  ار  خزود  لها  يادخ  هچنآ  ضعب  نم  يارب  نک  فصو  یعمصا  ای 

تسا و خـسم  دارم  دـنتفگ : رگید  یـضعب  و  يدـندوب . خزود  باذـع  زا  رتتخـس  رد  يدرک  باذـع  رجه  نابیقر و  ّتبحمب و  ار  ناشیا  رگا 
: دنتفگ رگید  یضعب  و  تسا . ءادعا  تتامش  دارم  دنتفگ : رگید  یضعب  و  درک . نیشیپ  تّما  رد  هکنانچ  رگید  یتروصب  تروص  ندینادرگب 
هن نآ  يهمادا  دشاب  راوشد  هچنآب  نکم  فّلکم  ار  ام  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : ریـسیت  باتک  رد  نایبلا  حور  تسا . ّتیعطق  تقرف و  دارم 

تسا هدش  ظّفلت  ءات  حتف  ءاح و  نوکس  اب  لمحت »  » لّوا يهلمج  رد  دشاب  راوشد  شاهمادا  هکلب  دشاب  راوشد  شماجنا  هک  تسا  نآ  دوصقم 
ردصم زا  مّود  ندومن و  کیرحت  ندرک و  راداو  ینعمب  لمح »  » ردـصم زا  لّوا  هک  میم  دـیدشت  اح و  حـتف  ءات و  ّمض  اب  مّود  يهلمج  رد  و 

هک تسا  راوشد  ياهراک  دوصقم  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  ظفل  فالتخا  ّتلع  ندرک و  راب  ندرب و  تفلک  يراوشدب و  ینعمب  تسا  لیمحت » »
تـشپ رب  راب  فیلکت و  ام  رب  دـیوگیم : تسا  رودـقم  ریغ  تقاط و  قوف  ام  ياهراک  دوصقم  هک  مّود  رد  نکم و  اهنآب  راداو  ار  ام  دـیوگیم :

هک تسا  نآ  ار  تقاط  قوف  ياهراک  دـعب  تسا و  هدرک  ار  راوشد  راک  زا  تیفاعم  ياضاقت  لّوا  هکنیا  تهج  نامتقاط و  زا  شیپ  هدـم  رارق 
دعب تسا و  هدش  اعدتسا  لکشم  يرهاظ  فئاظو  زا  تیفاعم  لّوا  نطاب  حالـصا  تقیرط و  رب  تسا  مدقم  يرهاظ  فئاظو  تعیرـش و  نوچ 
هدش اعدتسا  رـشب  مومع  تقاط  هحفـص 618 ] قوف [  ام  دنوادخ و  ماقمب  قیال  سیدقت  تفرعم و  رکـش و  دـمح و  زا  نتـشاد  فاعم  نآ  زا 

: حوتفلا وبا   286 انمَحرا - َو  اَنل  رِفغا  َو  اّنَع  ُفعا  َو  میرادـن . ارنآ  یئاـناوت  هک  هاوخم  اـم  زا  هزادـنا  هکنیا  مه  نطاـب  حالـصا  يارب  هک  تسا 
: دناهتفگ تسا : هتشون  فشک   39-1- نآرق . - ریارس ءوس  زا  ام  رب  نک  تمحر  ریابک و  زا  ار  ام  زرمایب  ریاغـص و  زا  نک  وفع  ار  ام  دناهتفگ 
دوب و رهاظ  هانگ  هک  دـنچ  ره  هاـنگ  رب  تسا  ندرکاـن  تبوقع  وفع  هک  تسا  نآ  تمحر  سپ  ترفغم  سپ  تفگ  وفع  هک  نآ  رد  تمکح 
تسا و وفع  زا  رتغیلب  ترفغم  سپ  ندومن . یناـبرهم  تسا و  نتخاوـن  تمحر  ندرواـین و  مشچ  اـب  تسا و  هاـنگ  نتـشاد  هدیـشوپ  ترفغم 

هـس تسا  هدـش  تیفاعم  ياضاقت  هک  شیپ  ياههلمج  رد  رخف : تمحر . رخآب  تفگ و  وفع  لّواب  تهج  هکنیا  زا  ترفغم  زا  رتمامت  تمحر 
نوچ یلو  دنتـسه  ادـن  فرحب  دـنمزاین  دـننکیم  زاوآ  رود  زا  ار  یـسک  هک  هاگنآ  تسا : هکنیا  تهج  تسا . هدـش  رارکت  اّنبر  هملک  تبون 

اهتیفاعم هکنیا  ياضاقت  لّوا  رد  نوچ  هک  تسا  هراشا  هیآ  هکنیا  رد  تسین و  نآ  دننام  اّنبر و  لثم  زاوآ  ادن و  فرحب  جاتحم  دـشاب  کیدزن 
تهج هکنیا  زا  دننکیم  راهظا  ار  دوخ  بلاطم  کیدزن  زا  دعب  دوشیم و  ادیپ  اهنآ  يارب  تلزنم  برق و  اهاعد  هکنیا  يهطـساوب  دـننکیم  ار 
لّواـب هک  تسا  نآ  تسا  هدـش  هتـساوخ  تمحر  دـعب  ترفغم و  دـعب  وفع و  لّوا  هکنیا  تهج  تسین و  اـنبر  يهملک  ادـن و  فرحب  جاـتحم 

تسا و ینامـسج  شیاسآ  بجوم  لّوا  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  تحیـضف  زا  تیفاعم  وربآ و  ظفح  مرج و  ندیـشوپ  مّودب  باذع و  طوقس 
هتـساوخ ینامـسج  باوث  انمَحرا »  » يهلمجب هک  تسا  هدـش  باوث  هبلاطم  اهـشهاوخ  هکنیا  زا  سپ  تسا و  یناحور  شیاسآ  يهلیـسو  مّود 

وـفع و لّوا  ناـیبلا : حور   864-855- نآرق . - تسا هدـش  اـضاقت  برق  هاگـشیپ  هب  لـماک  میلـست  یلوـم »  » يهملک دـعب و  يهلمجب  تسا و 
حالطـصاب يدنوادخ و  تمحر  ياهتنیزب  هتـسارآ  دـعب  دوشب و  هانگ  زا  كاپ  لّوا  هکنآ  يارب  تمحر  دـعب  تسا و  هدـش  هتـساوخ  ترفغم 

: دراد ینعم  دـنچ  هملک  هکنیا   286 انالوَم - هحفـص 619 ] لیاضفب [ . يهیلحت  دـعب  تسا و  هدـش  هتـساوخ  لئاذر  زا  يهیلخت  لّوا  نایفوص 
نارگید زا  یـسک  راکب  هلخادم  رد  هکنآ  و  مالغ ، مسق ، مه  هداز ، ومع  صخـش  يهدننک  دازآ  صخـش ، يهدـش  دازآ  هیاسمه ، اقآ ، روای ،

اهـشهاوخ هکنیا  يهمه  زا  سپ  هک  دناسریم . ار  ینتورف  تیاهن  هملک  هکنیا  رخف :  8-1- نآرق . - فّرصتب یلوا  اهقف  حالـصاب  دشاب و  مّدقم 
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نک يرای  ار  ام  ینعی  رخف :  286 َنیِِرفاکلا - ِموَقلا  یَلَع  انرُصناَف  نک . تیانع  امب  دشاب  ام  حالـص  هچ  ره  هک  تسا  وت  تسدب  رایتخا  مه  زاب 
ینعی دـناهتفگ : شنیب  لها  مدرم  یـضعب  اهنآ و  رب  ام  تلود  قّوفت  رد  اهنآ و  اب  یملع  يهضراـعم  لالدتـسا و  جاـجتحا و  رد  گـنج و  رد 
هتشون فشک   38-1- نآرق . - دـناشکیم ادـخ  ریغ  يوسب  ار  ام  هک  ینامـسج  ياوق  يدوباـن  رب  ار  اـم  یناـحور  یتوکلم  تّوق  نک  تیوقت 

ساپسان رفاک  کنآ  رهب  زا  دناهتفرگ  نآ  زا  ناملسم  ّدض  رفاک  تسا و  ساپسان  روفک  رفاک و  تسا و  یـساپسان  نارفک  رفک و  ینعم  تسا :
دیدپ وت  رب  يرادساپسب  معنم  زا  هک  ندیـشوپ  هب  تمعن  تسا  رتس  رفک  لصا  دیتسرپ و  ار  يرگید  تفای و  يو  زا  تمعن  دمآ  يادخ  تمعن 
دناوخ رفک  ار  هید  دشوپب و  ناهج  هک  دناوخ  رفاک  ار  بش  برع  نیمز و  رد  دـشوپب  مخت  هک  دـنناوخ  رفاک  ار  رگزرب  هکنیا  رهب  زا  دـیاین و 
ثحب نیملـسم  ربمغیپ و  راکفا  لاوحا و  رد  هک  گـنرف  ياـملع  تسا : هتـشون  هدـبع  ریـسفت  رد  - 1 ام : نخـس  راویدـب . دـشوپب  ار  مدرم  هک 

دوشیم ماهلا  یحو و  ادـخ  فرط  زا  واب  هک  درکیم  اعّدا  ماقمب  ندیـسر  دوخ و  راـکفا  رـشن  يارب  ربمغیپ  هک  دـناهدوب  دـقتعم  دـناهدرک و 
هیآ هکنیا  میئوگیم : اـم  دوشیم  یحو  ادـخ  بناـج  زاواـب  هک  دوب  دـقتعم  تشاد و  نیقی  ترـضح  نآ  دوخ  هک  دـنراد  رارقا  نونکا  نکیل 

هکنیا ناوریپ  هک  تسا  هدش  مالعا  دـیحوت  بهاذـم  ناوریپ  مامتب  لّوا  تیآ  اب  - 2 ناشهدیقع . نیاب  اهنآ  يربهر  يارب  تسا  هلیـسو  نیرتهب 
مالسا نید  نوچ  دنتسه و  هحفص 620 ] میلست [  نایدا  اهربمغیپ و  مامتب  دنرادن و  ّتیـصخش  زاربا  يزاس و  هتـسد  يزاب و  بزح  رظن  نید 

« ًاـسفَن ُهّللا  ُفِّلَُکی   » هلمج - 3 دـنراد . لوبق  ار  نآ  دنتـسه و  دـقتعم  نآب  ناربهر  مامتب  سپ  تسا  ّتیناـسنا  لـیاضف  دـیحوت و  لـیمکت  يارب 
تـسا هکنیا  تسا . نآ  زا  فلخت  ای  هفیظو و  نآب  لمع  يهزادناب  زین  شاهجیتن  تسا و  وا  دادعتـسا  يهزادناب  سک  ره  يهفیظو  دـنامهفیم 

ربارب زین  دوـخ  لـمع  زا  يهرهب  رد  دنتـسین و  يواـسم  هـفیظو  فـّلخت  زا  تازاـجم  رد  تـسین و  تخاوـن  کـی  مدرم  يهـمه  يهـفیظو  هـک 
ربارب رد   74-52- نآرق : - دهدیم دای  رخآ  ات  انذِـخاُؤت » انَّبَر ال   » ياههلمج اب  قیاقح  هکنیا  حیـضوت  زا  سپ  - 4 38-11- نآرق . - دنشابیمن

اطخ و زا  تشذگ  شهاوخ  لّوا  دیئامن  تیبرت  ار  دوخ  دینک و  مارآ  ار  نادـجو  هلیـسو  هچب  دـینک و  رکف  روط  هچ  دوخ  فیاظو  زا  فلخت 
ناـسنا هک  ار  يزیچ  ره  نوچ  یلو  تسین  ریـصقت  هک  اریز  تسین  تساوخزاـب  اـهنیا  ربارب  رد  هک  هکنیا  اـب  تسا  هدـش  يروآداـی  یـشومارف 

اطخ و هک  تسا  هدش  يروآدای  تهج  هکنیا  زا  دشابن  لوئسم  هچرگا  تسا  مورحم  وا  هجیتن  رد  دهد  ماجنا  شزغل  اطخب و  ای  دنک  شومارف 
ناربج ار  هتـشذگ  دوخ ، راک  زا  تبظاوم  اـعد و  يهلیـسوب  دوشن و  رارکت  هدـنیآ  رد  هک  دیـشاب  نآ  رکفب  دیرامـشن و  کبـس  ار  یـشومارف 

هدش راتفرگ  فعـض  ینادان و  يهطـساوب  یگدنز  رد  لهاج  برع  یمیدق و  دوهی  هک  یتالکـشمب  ناگتـشذگب و  دعب  يهبترم  رد  دیئامن و 
لومـشم هتـسویپ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دینامب و  رطاخ  هدوسآ  ات  دیـشابن  لفاغ  یگدنز  طیارـش  زا  دیـشاب و  رکف  رد  هک  دهدیم  هّجوت  دندوب 

رد و  دیوش . دنمهرهب  تسا  امـش  يارب  دیفم  تبثم و  هچنآ  زا  دـینامب و  ظوفحم  دوخ  لاحب  ّرـضم  یفنم و  ياهزیچ  زا  ینعی  دیـشاب  تمحر 
يارب هچنآ  يهمه  زا  هدافتـسا  ینعی  ادخ  يرای  نوچ  دشاب و  نارفاک  رب  یگریچ  هک  تسا  هدش  روآدای  ار  اههرهب  يهمه  لصا  بلطم  نایاپ 

هک دیـشاب  يدـنوادخ  ترـصن  یپ  دوخ  لمع  رکف و  اب  هتـسویپ  دـیهاوخب و  يرای  وا  زا  هک  تسا  هدـش  یئامنهار  سپ  تسا  نکمم  ناـسنا 
هحفـص یلماع [  میهاربا - يرجه  یـسمش  شـش  یـس و  دصیـس و  رازه و  هامنابآ  مهن  هرقب - يهروس  نایاپ  تسا . اهتّیقفوم  يهمه  ساـسا 

[621

یقرواپ

نامه روا  [ ] 3  ] دوش دنلب  نآ  يادص  هک  ندز  مه  رب  تسد  کبنخ  [ 2  ] لوا ص 21 دلج  داکرازاپ  فیلات  یسایس  هفسلف  خیرات  زا  لقن  [ 1]
وت يوسب  نم  [ 5 . ] ندوب دایب  تقاـفر و  [ 4 [ ] تسا نیطـسلف  یـضارا  زا  یتمـسق  ناعنک  دناهدربمان و  مه  مالـسا  خیراوت  رد  هک  تسا  ناّرح 
اب نآ  یتـسرد  تواـضق  یلو  تسا  هدـش  هتـشون  فورحب  باـتک  نآ  رد  ددـع  هکنیا  [ 6 . ] ناـن يارب  نارگید  مدـمآ و  راـختفا  بسک  يارب 

. دننک تکاخ  رد  يریمب و  [ 10 . ] تشاد دهاوخن  تیلم  درادن  هداوناخ  هکیسک  ینعی  [ 9 [ ] ندوشگ مه  زا  قیتفت  [ ] 7,8 . ] تسا ناگدنناوخ 
هک تسا  ناتـسود  رادید  ادرفب  ینعی  [ 12 . ] دوش مهارف  تسود  رادـید  ادرف  دـیاش  هک  شاب  ابیکـش  یلانیم  قارف  لوط  قوش و  زا  هکیا  [ 11]
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یـسک ره  یتسیاـب  يزور  نینچ  يارب  ینعی  [ 12 . ] دـنکب يراـک  یـسک  ره  یتسیاـب  يزور  نینچ  يارب  ینعی  [ 4 .] دنـشاب وا  بزح  دّمحم و 
ءارآ [ 17 . ] خیرات ص 81 باتک  نامه  [ 16  ] باتک 106 نامه  [ 14,15 . ] میدق پاچ  نسح ص 175  ماما  تافو  لصف  [ 13 . ] دنکب يراک 

تکلمم یهاشداپ و  تفر و  یـشیورد  [ 20  ] نداد ناـج  رخآ  مد  ینعی  [ 19  ] دـیاقع ص 258 ارآ و  [ 18  ] یقوش سابع  يهمجرت  دـیاقع  و 
ار نآ  دندرکیم و  شتسرپ  ار  وا  دنتخیوایم و  یندروخ  یتخرد  رب  بارعا  [ ] 22 [ ] میتسه تما  هکنیا  ردپ  ود  یلع  نم و  ینعی  [ ] 21 . ] دمآ

تدابع صالخا  اب  هک  دنتـسه  رومأم  [ ] 24 [ ] دوـشیم هدافتـسا  نآ  زا  لـعف  ینعم  تسا و  مسا  هملک  هکنیا  [ ] 23 [. ] دندیمانیم طاونا  تاذ 
رمع رصیق  لوسر  نتفای  ناتساد  لّوا  دلجم  [ 26 [ ] ناشلد یگزیکاپ  صولخ و  هطـساوب  میداد  رارق  تسار  فاص و  ار  اهنآ  ام  [ ] 25 [ ] دننک

تـسا هدش  پاچ  نارود  نیاب  هک  عامتجالا  ملع  ياهباتک  زا  یکی  رد  [ 28 . ] دشاب نامهم  یئاریذپ  يهلیسو  هچنآ  [ 27 . ] نبامرخ ریز  رد  ار 
ناتسود یـضعب  تادافا  زا  ایوگ  دشن و  ادیپ  یئاهب  خیـش  رعـش  باتک  كردم و  [ 29 . ] مرادـن نآـب  سرتسد  مرادـن و  رظن  رد  ار  نآ  مسا  و 

نک نون  فاک و  نایم  زیچ  همه  هک  هاوخب  ادخ  زا  ار  يزور  دنکیم  هابت  ار  وت  نید  هک  نکم  عضاوت  ناگدنب  يارب  عمطب  ینعی  [ 30 . ] دشاب
نان ینعی  زبخلا » محللا و  لما   » مرگ و رتسکاخ  ینعمب  تسا : هتـشون  سوماق  رد  ءاف : حتفب  هلعف  نزو  رب  ّتلم ]  ] يهملک [ 31 . ] دوشیم تفای 

ار دوخ  هشیدـنا  رکف و  نآ  تاـیآ  يهلیـسوب  مدرم  هکنیا  يارب  میداتـسرف  ياهدـنخرف  يهماـن  [ 32 . ] درک مرگ  رتسکاــخ  رد  ار  تشوـگ  و 
نونکا هک  باتک  يامنهار  يهلجم  ياههرامـش  زا  یکی  رد  [ 34 . ] تسین یـسک  تسدب  مدرم  نابز  لد و  رایتخا  ینعی  [ 33 . ] دننک تسرد 

اجب نآ  يهناشن  میدرک و  هک  تسا  نامه  اـمب  مدرم  ياـمنهار  ینعی  [ 36  ] قرـشم ص 89 للم  خیرات  [ 35 . ] مرادـن دایب  ار  نآ  ياههرامش 
[38 . ] رفاـسم بآ  يارب  تسوپ  زا  تسا  هدوب  یفرظ  ار  حـتفب  ةوکر  [ 37  ] دیـسانشب ار  ام  ات  میدرک  هچ  هک  دیرگنب  دـیباین  ار  ام  نوچ  دـنام 
[39 . ] دوـب تسود  رادـید  هار  رد  هشیمه  تسود  هـک  رادـم  كاـب  اـههدرپ  عـناوم و  هار و  يرود  زا  یهاوـخیم  تـسود  رادـید  رگا  ینعی 

تسا هدش  هدیمان  ماقم  دنمانیم  میهاربا  ماقم  زورما  هک  ار  یگنس  هعیش  ياهتیاور  رد  [ 40 . ] زیچان مک و  ياز  نوکس  میم و  مض  اب  تاجزم 
هلمج نیمه  فاوط  زامن  بوجو  يهلدا  زا  یکی  دناهدرک و  نیعم  ار  ماقم  نیمه  تسا  بجاو  ّجح  رد  هک  فاوط  زامن  ياج  هعیش  ياهقف  و 
نامه ار  قشاع  ینعی  [ 42 . ] سوماق دـنادوب - مان  نیاب  نیعبات  زا  رفن  جـنپ  باحـصا و  زا  رفن  تفه  ریما  نزو  رب  دیـسا - [ 41 . ] دناهدرمش ار 

نیرخآب ناسنا  تالامک  ندیـسر  ینعی  [ 44 . ] تفاثک كرچ و  خـسو  [ 43 . ] تسا هداـتفا  هتـشک  يارـس  رد  رب  وا  دـنادب  شقوشعم  هک  سب 
هکنیا نتـشون  ماگنه  رد  [ 46 . ] تسرداـن زا  تسا  تسرد  ندرک  ادـج  تمکح  [ 45 . ] راـک رد  مه  مهف و  رکف و  رد  مـه  ناـکما  يهـجرد 
باتک هکنیا  ياج  دنچ  رد  ار  زیزع »  » يهملک هکنانچ  یلو  دشن  ادیپ  دش  وج  تسج و  هچنآ  تسا و  هدش  تلفغ  كردم  نتـشون  زا  بلطم 

نیبشوخ ادخب  كرم  مد  ات  دـیاب  امـش  همه  ینعی : [ 47 . ] تسا هدـش  لـقن  یلازغ  زا  هک  دوشیم  نیمه  نآ  قادـصم  نیرتهب  میاهدرک  ینعم 
یئاجب دنربیمن و  ولج  ار  وا  ردام  ردپ و  بسن و  درادزاب  شراک  زا  دشابن و  وا  تفرشیپ  يهلیـسو  شلمع  لغـش و  هکنآ  ینعی  [ 48 . ] دیشاب

ینعی [ 51 . ] بل تشپ  يوـم  [ 50 . ] تسا رهاوخ  اـب  يرـسمه  زا  يراددوـخ  ندرک و  هنتخ  فـینح  نید  ماـکحا  زا  ینعی  [ 49 . ] دنناسریمن
يهدنامیقاب داص  مض  اب  ۀبابـص - [ 52 . ] دـشیمن رادومن  قشع  زا  ياهناـشن  لد  رد  دوبیمن  نارود  نآ  رگا  هک  رادـید  راـگزور  داـب  شوخ 

[54 . ] دوشیم يروک  يرک و  بجوم  یگتـسبلد  یتـسود و  رد  طارفا  ینعی  [ 53 . ] تخـس شهاوخ  قوش و  ینعی  حـتف  اب  و  فرظ ، هت  عیام 
وبا [ 57 . ] يروباشن بیدا  ناورداـش  تاداـفا  زا  [ 56 . ] هـنیئآ تآرم : [ 55 . ] میتسه میلـست  تسا  نآرق  رد  هچنآـب  مراد و  ناـمیا  ادـخ  ینعی 

[59  ] دنتخانـشیم ار  ربـمغیپ  دوهی  دسانـشیم  ار  دوخ  يهچب  یـسک  ره  هکیروطناـمه  ینعی  [ 58  ] هروـس نیمه  تیآ 144  ریـسفت  رد  حوتفلا 
نآ تاذاحمب  هبعک و  ربارب  هک  دنتسیاب  روج  نآ  دنتـسه  رود  هک  یئاهنآ  دنتـسیاب و  هبعک  فرطب  ور  زامن  رد  دننادیم  مزال  هعیـش  ياهقف 

ینعی [ 60 . ] تسا مزال  هبعک  دوخب  هّجوت  رود  کیدزن و  يارب  هک  هدش  لقن  یعفاش  زا  طقف  دناهداد و  ار  يار  نیمه  مه  هعیش  ریغ  دنـشاب و 
نوچ مدرک  ربص  ینعی  [ 63  ] شاب نم  دایب  تقو  همه  [ 62  ] جاتحم شیورد و  ینعی  [ 61 . ] تسا نم  دایب  نابایب  رد  وا  میوا  داـیب  تولخ  رد 

يهروس [ 65 . ] ار یفوا  یبا  لآ  زرمایب  ایادخ  ینعی  [ 64 . ] مدرکیم یباتیب  مه  نم  هتبلا  تشاد  يدوس  یباتیب  رگا  تسا و  وکین  وا  ناـیاپ 
هک اهدرگاش  نیرتهب  [ 67 . ] دـشاب شندروخ  فلع  زا  شیب  وا  یهبرف  هک  یناوـیح  ینعی  [ 66 . ] دوش هعجارم   171 تایآ 165 - نارمع  لآ 
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زورما هک  دـنمانیم  رّرقم  لوصا  هقف و  سرد  رد  ار  صخـش  روج  هکنیا  و  دـنکیم ، رارکت  هداعا و  اهدرگاش  يهیقب  يارب  ار  داتـسا  بلاطم 
دیابن یهن  رما و  ار  لـقعیب  ینعی  [ 69 . ] دوشیم هتفرگ  نآ  زا  یگنر  يهدام  يهناد  زمرق  هک  دـشاب  یتخرد  دـیاش  [ 68 . ] تسا رایشناد  مانب 

وگهدوهیب و [ 73 . ] تسین رادرب  تسد  یبوـخ  زا  ینعی  [ 72 . ] دش ریذـپ  قح  ینعی  [ 71 . ] تخانـشب تسردان  زا  ار  تسرد  ینعی  [ 70 . ] درک
هک ینک  تداـبع  روط  نآ  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  يراـکوکین  ینعی  [ 75 . ] تسا هدـش  ینعم  تیآ 103  هدـئام  يهروس  رد  [ 74 . ] يارسهوای

نیقیدص يارب  لماکت  يهجرد  نیرخآ  فراع و  مدرم  يارب  نتشادرب  هدرپ  هفـشاکم و  ینعم  تسا  نیمه  تسا و  وت  مشچ  ولج  رد  يرادنپ 
نینچ و هک  درک  دای  دنگوس  دش و  نیگمشخ  یسک  رگا  تسا : هکنیا  دوصقم  [ 76 . ] دنتسه دوخ  شور  يوعد و  رد  نایوگتسار  هک  تسا 

تسا ناطیش  نامرف  ریز  نادان  مدآ  ینعی  [ 78 . ] تیآ 118 ءاسن  يهروس  [ 77 . ] دش نآ  دنب  اپ  دیابن  تسا و  یناطیش  راک  درک  مهاوخ  نانچ 
میدید و یـشور  ینید و  رب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  [ 79 . ] دـهدیم تسد  زا  هتـشاد  هکینامه  یهاگ  دراد و  دوخ  راک  رد  يورهدایز  یهاگ  هک 

درم هک  دـننادیم  ار  نآ  یناسک  [ 82 . ] دیریگب دنپ  نالد  رادـیب  يا  [ 81 . ] دیـسرپب دنادیم  هکنآ  زا  دینادیمن  رگا  [ 80 . ] مینک اهنآ  يوریپ 
اب يراک  رد  رگا  [ 84 . ] تسا ادخ  اب  نآ  مکح  تشاد  يأر  یـسک  ره  دیدرگ و  فالتخا  هچ  ره  رد  [ 83 . ] دنتسه طابنتسا  لیلحت و  هیزجت 

ندید و زا  ار  ناسنا  یگدنز  ياههتساوخ  ایند و  یتسود  ینعی  [ 85 . ] دیئوجب شربمغیپ  ادخ و  نخس  زا  ار  نآ  صیخشت  دیتخاسن  رگیدکی 
يهمجرت نبولواتسگ  دیاقع  ارآ و  [ 87 . ] یسومب نارحاس  ندرک  میظعت  ناتساد  لوا  دلج  [ 86 . ] دراد روک  رک و  بیع  صقن و  ره  ندینش 

دلج [ 90 . ] نادنفـسوگ ندنار  رد  ناناپوچ  زاوآ  [ 89 . ] درادن ملع  درادـن  ساسحا  سک  ره  ینعی  [ 88 . ] مّوس ص 31 لصف  یقوش  ساـبع 
رب وـت  يریلد  ردـقچ  ینعی  [ 93 . ] هدننک دـنلب  زاوآ  [ 92 . ] هدـننک دـنلب  زاوآ  ینعی  [ 91 . ] موق نآ  تماـماب  یموـق  نتفر  شیپ  ناتـساد  موـس 

: تسا هدش  لقن  كاّحض  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم : : لوزن نأشنم  نآ  یف  عم  « ٌةَوخِإ َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   » حرش مراهچ  دلج  [ 94 . ] يادخ
زا یکی  نوچ  دندناوخیم  دنتـساوخیم  هک  فرط  رهب  زامن  دندروآیم و  نابزب  دـیحوت  يهملک  هک  دـندوب  یئاهن  ترجه  زا  شیپ  نینمؤم 

لزان ماکحا  يارب  تایآ  هکنآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  ار  کین  راـک ي  همه  هک  دـش  بجاو  وا  يارب  تشهب  دـنتفگیم : نارگید  درمیم  اـهنآ 
تسین ندرک  ور  برغم  قرشمب و  طقف  نید  هک  راکفا  نآ  زا  يریگولج  يارب  دش  لزان  هیآ  هکنیا  تفای  هعسوت  یگدنز  ياهروتـسد  دش و 
قرشم فرطب  دوخ  تدابع  رد  دوهی  هک : تسا  هدش  لقن  هداتق  يرصب و  نسح  زا  تسا . مزال  ناناملـسم  يارب  مه  رگید  لمع  نیدنچ  هکلب 

هیآ هکنیا  تسا  ام  راک  نیمه  نید  هفیظو و  دـنتفگیم : ياهتـسد  ره  دـندرکیم و  برغمب  يور  ماـگنه  نآ  رد  اهیحیـسم  دـنوشیم و  هّجوتم 
یبوخ هکلب  تسین  برغم  قرـشم و  يوسب  ندرک  يو  رب  کین  راک   176: همجرت . دش لزان  هدـیقع  روجنآ  زا  يریگولج  اهنآ و  باوج  يارب 

ناگراچیب ناردپیب و  نادنواشیوخ و  زا  ادخ  یتسودب  دشاب و  نمؤم  ازج  زور  نآرق و  ناگتـشرف و  ناربمغیپ و  ادخب و  یمدآ  هک  تسا  نآ 
رد دشاب و  راوتسا  نآ  رد  تسب  یسک  اب  نامیپ  رگا  دهدب و  تاکز  دناوخب و  زامن  دنک  يریگتـسد  نامالغ  نایادگ و  ناگدنام و  هار  رد  و 

نخـس . سب دنتـسه و  اهنآ  راگ  زیهرپ  دـنتفگ و  تسار  ناـمیا  يوعدـب  هک  دنتـسه  ناـسک  هنوگنیا  دـنک : یئابیکـش  یتسدـگنت  اـهیتخس و 
هک تسا  یتعاط  یبوخ  هکلب  تسین  برغم  قرشمب و  هّجوت  کین  راک  تفگ  دهاجم  يربط :  176 مُکَهوُجُو -  اوُّلَُوت  نَأ  َِّربلا  َسَیل  : نیرّسفم

« نَِأب ُِّربلا  َسَیل   » مه دناهدناوخ و  دیدشتیب  عفر  اب  زین  دناهدناوخ و  عفر  اب  ّرب »  » اهیراق یـضعب  نایبلا : عمجم  تسا . هدـش  تباث  نموم  لد  رد 
: تفگ ربـمغیپ  ینعی  [ 96 . ] رواـیب نـم  يارب  تـسین  تـسه و  هـک  اــج  ره  زا  ینعی  [ 95 . ] دـناهدناوخ اـب  يداـیز  ءار و  بصن  دـیدشت و  اـب 

هارث باط  مردـپ  موحرم  تادافا  زا  [ 98 . ] دشاب ادگ  دوصقم  دـیاش  [ 97 . ] مرن نابز  تسا و  هداـشگ  يور  نآ  هچ  تسا  ناـسآ  يراـکوکن 
، نمد [ 100 . ] ءایلوا اب  ناشیا  نتـسیز  هناـگیب  ماوع و  توادـع  ببـس  و  مجنپ . دـلج  [ 99 . ] دومرفیم لـقن  رایـسب  ار  ثیدـح  هکنیا  هک  تسا 
. تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  ینعی  [ 102 . ] شیوخ رادباکر  اب  وا  ضامغا  یلع و  يهیضق  يهیقب  لوا  دلج  [ 101 . ] یبارخ راثآ  هناریو و 
وا ياضاقت  باوج  شدوصقم  و  دنتسه . رگید  یضعب  رب  مّدقم  رتکیدزن و  یـضعب  و  تسین ، ناسکی  یگمه  ناسنا  اب  نادنواشیوخ  يهطبار 

يدـنوادخ تسد  دراد و  روهط  بارـش  هک  دوشیم  هتفرگ  یتـسد  زا  بارـش  نآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  [ 103 . ] هیآ هکنیا  يهلیـسوب  دوب 
مومع يهدـیقعب  نارگید  هعیـش و  ياهقف  ناـیم  تسا  فـالتخا  رفاـسم  يهزور  رد  نکیل  [ 104 « ] خلامُهاقَـس  » هیآ نیاب  تسا ، هدـش  یفّرعم 
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مومع بهذـم  یلو  دـهد  ماجنا  ار  نآ  ءاضق  دـعب  دـیاب  درادـب  هزور  رفـس  رد  یـسک  ضرف  رب  تسین و  تسرد  رفـس  يهزور  هعیـش  ياهقف 
. دهد ماجنا  ار  نآ  ياضق  دوخ  نطو  رد  هن  رگ  درادب و  هزور  رفس  رد  تساوخ  رگا  تسا  راتخم  صخـش  هک  تسا  هکنیا  هعیـش  ریغ  ياهقف 

لمع رد  اهنآ  اب  رگید  رهش  یلاها  دنناوتیم  یتقو  دش  هدید  هام  يرهـش  رد  رگا  دنیوگیم : هعیـش  ياهقف  یلو  [ 106 . ] اهنامرفان ینعی  [ 105]
موکحم دندوبن  دّحتم  قفا  رد  رگا  و  دنوش . هدرمـش  قفا  کی  ياراد  دنـشاب و  دـحتم  قفا  رد  رهـش  ود  ره  فراعتم  روطب  هک  دـنوش  کیرش 
يهضبق رد  کـلاس  هک  تسا  یتلاـح  تسود  اـب  یمه  ارف  ّتیعمج و  ینعی  [ 107 . ] دوش هدید  ناشدوخ  قفا  رد  دـیاب  دنتـسین و  اهنآ  مکحب 

ینعی [ 109 . ] دیآرد بش  ات  ینک  فّقوت  رگا  ینعی  [ 108 . ] تسا وا  ناینیشیپ  وا و  رـس  تشپ  رد  قح  یلو  دزوسیم  تسا و  هتفرگ  رارق  قح 
درآ دنهد و  تفت  هک  وج  ای  مدـنگ  تسا و  مرن  درآ  قیوس  نک و  طولخم  بآ  رد  ای  ریـش  رد  قیوس  ینعی  حدـجا  [ 110 . ] تسا زور  زونه 
دیاش هک  اهیحیـسم  ّتیناـبهر  هیبش  تسا  یلمع  فاـکتعا  [ 111 . ] تسا یبرع  قـیوس  ینعمب  ریز  يادـص  یـسراف و  ياـب  اـب  تسپ  دـننک و 

. دادیم ماجنا  ناضمر  هام  رخآ  زور  دـنچ  رد  ربمغیپ ص  تسا و  هدادیم  ماـجنا  ار  نآ  رادـنید  ناـسنا  حیـسم  روهظ  زا  لـبق  زارد  ياـهلاس 
هک یئاهنآ  ینعی  [ 114  ] ریشمش فیس : [ 113 . ] میدرک لیمکت  ار  نآ  رگید  بش  هد  اب  میتشاد و  داعیم  بش  یـس  یـسوم  اب  ام  ینعی  [ 112]

شماگنه هک  دیروایب  نم  کیدزن  ار  نآ  ینعی  [ 115,116 . ] دنرادن ياهرهب  رگید  ناهج  رد  دنهدیم  كدنا  ياهبب  ار  دنگوس  ادخ و  نامیپ 
نیرضاح دناهتفگ  هعیش  ياهقف  [ 117 . ] تسا هیده  تسین و  هقدـص  نوچ  تسا  یلالح  ماگنه  نونکا  هک  تسا  هدوب  نآ  دوصقم  دیـسر و 

دنـشاب رود  هّکم  زا  لیم  هدزاود  زا  شیب  هک  یئاـهنآ  دـشاب و  هّکمب  لـیم  هدزاود  يهلـصافب  ناـشلزنم  هک  دنتـسه  یئاـهنآ  مارحلا  دجـسم 
[121 . ] رفس رد  راب  يراوس و  يهلیـسو  [ 120 . ] رتهتسیاش رتهب و  ینعی  [ 119 . ] يرابدرب نامسیر  ینعی  [ 118 . ] تسا عّتمت  ّجح  ناشهفیظو 
[124 . ] مراوس دوخ  ياپ  ود  رب  تسا و  يراـگزیهرپ  ماهشوت  ینعی  [ 123 . ] میوریم وا  يوسب  میآیم و  ادخ  بناج  زا  [ 122  ] رتسکاخ ینعی 
. تسا ناهج  يهدننیرفآ  هک  دنوادخ  رگم  دننمـشد  ارم  همه  اههدیرفآ  ینعی  [ 125  ] تسا وا  میامنهار  هک  موریم  دوخ  يادـخ  يوسب  ینعی 

هریچ نمـشد  رب  ار  ام  هدب و  ناراب  ام  يارب  ایادـخ  ینعی  [ 127 . ] مدیزگرب ناتيارب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تمعن  نونکا  [ 126]
مض اب  تفس  [ 129 . ] دیتسه یجاح  مه  امـش  ینعی  [ 128 . ] نک يربهر  رادرک  کین  حـلاص  نامدرم  يوسب  هتـسیاش  حـلاص و  ار  ام  نک و 

یمئاد هتسویپ و  یئامنهار  تیاده و  نوچ  هک  نیاب  دشاب  هراشا  دیاش  و  [ 131 . ] ياز حتف  فاق و  ّمض  اب  [ 130  ] شود ینعمب  نوکس  لوا و 
تسا هلپ  مه  ینعمب  [ 132  ] دوش ماجنا  نّیعم  عقاوم  رد  دیاب  نابز  اب  رکذ  یلو  دشاب  یگـشیمه  یتسیاب  لدـب  نامیا  امـش و  یبلق  رکذ  تسا 

ارنآ تسا و  هتـشاد  رفن  کـی  نتـسشن  شیاـجنگ  کـی  ره  هک  دنتـسبیم  ناویح  يولهپ  ود  زا  رطاـق  اـی  بسا  اـی  رتش  يهدرگ  رب  يزیچ  هک 
دوخ ياصع  ندیلام  تسد  ندیـسوب و  ياجب  ینعی  [ 134 . ] كوخ یپـک و  زا  رپ  ینعی  [ 133 . ] دـناهتفگیم جدوه  یبرعب  هواجک و  یکلاپ و 

[137 . ] جحیذ 11 و 12 و 13  [. 136 . ] دسریم ار  اههدیرفآ  همه  باسح  دنفسوگ  کی  ندیـشود  تّدم  رد  ادخ  ینعی  [ 135 . ] دیلام نآب  ار 
. دورو يهزاجا  یمود  یئوگن  یلوا  [ 139 . ] تسا یگشیمه  هکنآ  اب  هدش  ادیپ  هدوبن و  هچنآ  ینعی  [ 138 . ] دشاب هداتفا  هار  رد  هک  هدش  مگ 

روهـشم مالـسا  خیرات  رد  ربمغیپ  مالـساب و  وا  يهقالع  نامیا و  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  دوب  شمالغ  ینعی  [ 141 . ] یئور هداشگ  [ 140]
روط هکنیا  نیرّـسفم  زا  یـسک  و  میتشون . همجرت  رد  هک  تسا  ناـمه  رتبساـنم  هجویب و  تسا و  فّلکت  همه  یناـعم  هکنیا  [ 142 . ] تسا

هکنیا هک  دناهدیدنـسپ  ار  ینعم  هکنیا  مه  اهنآ  دـش  مولعم  حوتفلا  وبا  رخف و  ماما  ریـسفت  زا  طـقف  هعجارم  عّبتت و  اـب  یلو  تسا  هدرکن  ینعم 
ادخ هک  دنتسه  رظتنم  ایوگ  دنتسه  فرحنم  مه  زاب  یتیبرت  لئاسو  همه  هکنیا  زا  سپ  هچ  تسا  مدرم  رکف  ندرمش  تشز  راکنا و  يارب  هیآ 
زین شمـشچ  زا  درادن  توافت  وا  يارب  یکیرات  ینـشور و  تسا و  ایندـب  يهدادـلد  هکنآ  ینعی  [ 143 . ] دننک یئامنهار  دـنیایب و  هکئالم  و 

هدیچیپ مه  رد  تشهب  [ 146 . ] تسشن کی  هسلج ، کی  هدعق  [ 145 . ] تسا نم  گرم  مشاب  هدرپ  رد  وا  زا  هک  مد  نآ  [ 144 . ] دربیمن هرهب 
هک برع  رد  تسا  هدوب  یمسر  [ 148 . ] فیاط هّکم و  نایم  تسا  یّلحم  مان  ءاخ  حتف  نون و  ّمض  اب  [ 147 . ] تسا اهيراوگان  اهیتخس و  اب 

تسد يور  چیهب  برع  هک  یئاههام  [ 149 . ] دوب ندیشارت  رـس  نآ  يهناشن  دندرکیم و  هبعک  ترایز  گنهآ  يرمق  لاس  زا  ینیعم  ماگنه 
تخـس رفـس  جنر  زا  هک  ار  نامراهن  روایب  [ 151 . ] دنتـسه دوگ  یپ  نارگید  شنادیب و  ای  دنتـسه و  اناد  اـی  مدرم  [ 150 . ] دربیمن ریشمشب 
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وا هک  ینابز  رهب  تسوا ، راکنا  بجوم  یفیصوت  ره  اریز  دیاتسب  یگناگیب  ار  هناگی  يادخ  تسا  هتـسناوتن  سک  چیه  [ 152 . ] میدش هتفوک 
راتفگ تسا و  تسرد  تسا  هدوتـس  هتفگ و  شدوخ  هچنامه  طقف  دوشیمن  قباطم  یقیقح  یگناگی  دـحاو و  ینعم  اب  دنیاتـسب  یگناگیب  ار 

[155 . ] دـیناوخن زامن  یتسم  لاـح  اـب  نینمؤم  يا  [ 154 . ] دـیتسرپیم نارفاک  امـش  هک  متـسرپیم  ار  نامه  نم  [ 153 . ] تـسا رفک  نارگید 
ادخ و يهناخ  رفس  نآ  زا  سپ  هک  ربمغیپ  ّجح  رفـس  نیرخآ  [ 156 . ] بآب تاـجایتحا  رگید  ندروخ و  بآ  وضو و  يارب  تسا  هدوب  یفرظ 

وت هار  رد  ینعی  [ 159 . ] دشاب تسرپ  تب  راوخبارـش  [ 158 . ] دندیـشونیم بآ  مدرم  هک  اـجنآ  ینعی  [ 157 . ] درپس مدرمب  ار  یگدنز  دـعب 
هن دشاب  وت  زا  نم  یتسم  هکنیا  يدرک  متسم  يداد و  بارـش  ارم  وت  ینعی  [ 160 . ] ياهتـسد هکنیا  يامنهر  وت  هک  ریگ  نم  تسد  منادرگرس 

. دوشیم هتخاس  وج  بآ  زا  هک  ياهباشون  [ 162 . ] حوبص تقوب  ار  برطم  رومخم  كرت  ریما  ياعدتسا  ناتساد  مشش  دلج  [ 161 . ] بارش زا 
تگنچب یناسآب  هچنآ  ریگب  ینعی  [ 164 . ] دیتسین رادربتـسد  نآ  زا  دیاهتـسشن و  نآ  رود  هک  اههسیدـنت  هکنیا  دراد  شزرا  هچ  ینعی  [ 163]

امـشب يربخ  شوخ  دیوش و  راوس  گنج  يارب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  [ 166 . ] تسا ع ]  ] رقاب ماما  ترـضح  شدوصقم  دیاش  [ 165 . ] دیآ
تازاجم يارب  دهدب  دیاب  ریقفب  لوپ  غلبم  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  [ 168 . ] بسا ّیبرم  ضیار : [ 167 . ] دیوریم تشهب  هب  هک  مهدیم 

هک ناـهانگ  یـضعب  يارب  عرـش  رد  تسا  یتازاـجم  هیبـنت و  ینعمب  ریزعت  نوچ  دـنک  بیدأـت  راـک  هکنیا  رب  ار  وا  عرـش  مکاـح  شهاـنگ و 
[171 . ] يوگب نخـس  نم  اب  ینعی  [ 170 . ] ات ص 62 یقرواـپ  رد  ص 55  [ 169 . ] تسا عرـش  مکاح  رظنب  هتـسب  تسین و  نّیعم  نآ  يهزادنا 
وا داـی  هک  مهاوخ  [ 173 . ] دـنامن يرگید  ياج  ملد  رد  هک  مزادرپ  ادـخ  اـب  ناـنچ  یهاـگ  ینعی  [ 172 . ] نک هدوسآ  ار  اـم  لـالب  يا  ینعی 

میژر رییغت  زا  سپ  يور  وـش  رد  [ 175 . ] مهدزناپ ص 313 لـصف  [ 174 . ] دوش رادومن  مشچ  ولج  رد  یلیل  ياـج ، رهب  یلو  منک  شوـمارف 
نادرگرـس هراچیب و  نم  دش و  ادج  نم  زا  مهنآ  ناتـسود  عادو  زور  هک  دوب  یناج  همین  [ 176 . ] دـش هداد  مه  نانزب  رایتخا  هکنیا  تموکح 

یمک يرادقم  ینعمب  نیس  يالاب  يادص  نیع و  ولج  يادص  اب  هلیـسع  [ 178 [ ] هعیش ياملع  ینعی  [ ] 177 . ] منک دوردب  ار  مادک  هک  مدـش 
زیاـج لّوا  رهوش  اـب  جاودزا  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  دـشاب و  مک  رایـسب  ول  یئوشاـنز و  لـمع  زا  تسا  نز  درم و  يهرهب  دوصقم  لـسع و 

ریغ رب  نز  ندش  لالح  يارب  هکنآ  رب  ادـخ  تنعل  ینعی  [ 179 . ] دینک هدافتسا  رگیدکی  اب  یئوشانز  ینیریـش  زا  مّود  رهوش  وت و  رگم  تسین 
اهردام ینعی  [ 181 . ] باتک 23 ص 477 [ 180 . ] دوشیم یجاودزا  نینچ  وا  رب  ندـش  لـالح  يارب  هکنآ  رب  تنعل  مه  دریگب و  ینزب  ار  وا 

تسا و يرادومن  شهاوخ  ششوک و  ینعمب  هملک  هکنیا  [ 182 . ] تسا ردپ  لام  دنزرف  یلو  دوشیم  هدرپس  نآ  رد  هفطن  هک  دنتسه  هاگیاج 
امش تدایعب  دوخ  میوش  رامیب  ام  نوچ  ینعی  [ 183 . ] تسا نز  يرادراب  ندش  رادومن  يارب  تّدـم  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  اج  هکنیا 

متفه ص باب  لّوا  یلازغ ج  مولعلا  ءاـیحا  - 1 [. 184 . ] مینکیم یهاوخرذع  امـش  زا  ام  دینکیم و  يراتفردـب  تراسج و  ام  اب  زاب  میئآیم .
حرش - 4 لّوا . هلاـقم  زا  مّود  باـب  زا  مراـهچ  لــصف  دارم  رهوـگ  - 3 هکرحم ص 205 . يهّوـق  ثحب  اردـصالم  يهیادـه  حرـش  - 2 . 62
مّوس دلج  - 1 [. 186 . ] هناّنح نتسا  ناتساد  لوا  دلج  [ 185  ] يراوزبس ص 207 مکحلا  رارسا  - 5 مّود ص 305 . پاچ  يراوزبس  يهموظنم 

همدقم رد  ام ، [ 188 [ ] خلا ۀکئالملا  قلخ  هّللا  نا   ] ثیدح ریـسفت  مراهچ  دلج  - 2 [. 187 . ] ندروخ بآ  رد  بسا  هرک  ندیمر  لثم  ناتـساد 
يهداد ضرقب  دـب  ای  کین  شاداـپ  يدوزب  زین  و  تسا ، هتفرگ  هک  ارناـمه  تسا  ضورقم  یـسک  ره  ینعی  [ 189 . ] میاهدرک یفرعم  ار  اـهنآ 

اب يرمق  لاس 1315  پاچ   232 زا ص 234 - [ 190 . ] يریگیم تسد  نامهب  يداد  هک  تسد  رهب  یـسراف : لثم  ریظن  دید . دـهاوخ  ار  دوخ 
يرون هلودـعم  یناث  ثلاـث و  لوا و  حـتفب  هروخ  تسا : هدرک  یفّرعم  نینچ  ار  هروخ ]  ] يهملک عطاـق  ناـهرب  رد  [ 191 . ] صیخلت هـمجرت و 

هچنآ رون  هکنیا  زا  اهتعنـص و  اهتفرح و  تسایرب و  دـنوش  رداق  نآ  يهلیـسوب  هک  دوشیم  زیاف  قیـالخ  رب  هک  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  تسا 
زا تسا و  هدوب  تلادع  ناریا  تنطلـس  فئاظو  زا  ماهدـناوخ . اجک  مرادـن  رطاخ  رد  [ 192 . ] دریگیم ّقلعت  لداع  ملاع  هاشداپب  تسا  صاـخ 
رد دـیآ . لاوزب  وا  یهاـشداپ  ددرگزاـب و  وا  زا  هرف  دـیامن  متـس  هاـشداپ  رگا  دـناهتفگیم : تسا و  هدوـب  يدزیا  هرف  تنطلـس  ماـقم  طـئارش 

هدید هرف ]  ] هروخ هنوگ  ود  نایتشترز ] ینید  باتک   ] اتسوا رد  تسا : هتـشون  نینچ  تسا  هداتـسرف  نم  يارب  ناتـسود  زا  یکی  هک  یتشاددای 
درخ و يهدنشخب  تسا و  رادروخرب  هوکـش  تورث و  همر و  هلگ و  نایاپراهچ و  زا  نیتسخن  هک  ینایکرف  يرگید  یناریا و  رف  یکی  دوشیم :
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خیش تسا . روشک  ناگرزب  نارس و  یبایماک  یهاشداپ و  بجوم  ینایکرف ]  ] نیمّود تسا و  یناریا  ریغ  يهدننکـش  مهرد  تلود و  شناد و 
تسایر رگیدکی  رب  مدرم  نادب  ددرگیم و  عطاس  يدنوادخ  تاذ  زا  هک  تسا  يرون  هرف  دنکیم : لقن  تشترز  لوق  زا  يدرو  رهـس  قارـشا 

: دـیوگ همانوترپ ]  ] يهلاسر رد  زین  و  [ 252 قارـشالا ص 371 - ۀمکح  . ] ددرگ نکمتم  یتعانـص  یلمع و  رب  کی  ره  نآ  تنوعمب  دـنبای و 
ینارون رف  دـنهدب و  یناـیک  يهرف  ار  وا  میتـفگ  هکناـنچ  دـنک  تموادـم  راونـالا  رون  سیدـقت  شیاـین و  رب  دـنادب و  تمکح  یهاـشداپ  ره 

دالوا اهنیا  [ 194 . ] نآرق يهلیسوب  زردنا  دنپ و  زا  تسا  رتشیب  ناهاشداپ  يهلیـسوب  ناراکمتـس  زا  دنوادخ  يریگولج  ینعی  [ 193 . ] دنشخب
شنیرفآ رد  ياناد  انیب و  ادخ  دنرگیدکی و  دننامه  و  دـناهدادن . تسد  زا  ار  رگید  يهّدـع  تازایتما  ناشهّدـع  کی  هک  دنتـسه  ياهداوناخ 

هکنیا زا  ناشاهردـپ  يهلیـسوب  دنتـسه و  ربمغیپ  هداوناخ  همه  اـهنیا  هکنیا  رد  تسا  نآرق  تباـب  داهـشتسا  هفینح  وبا  دوصقم  و  تسا ، مدرم 
دوریم و باوخب  ممشچ  [ 196 . ] یبدایب تسا و  بیع  نآ ، ندرک  رود  تسین  هار  ار  بیع  هک  اـجنآ  [ 195 . ] دناهدرک ملع  بسک  ترضح 
. خلا سامتلا  رب  برع  درم  نداهن  لد  ناتـساد  لوا  دلج  [ 198 . ] تسا دـنوادخ  ّرقم  شرع و  زا  مه  نمؤم  لد  ینعی  [ 197 . ] تسا رادیب  لد 
[201 . ] دوش هتفریذپ  دیابن  مالسا  زا  زج  هریزج  هکنیا  مدرم  زا  ینعی  [ 200 . ] رصم ص 51 پاچ  يدابآ  زوریف  سابقملا  ریونت  هیشاح  [ 199]
رصم ص پاچ  سابقملا  ریونت  هیشاحب  [ 203 . ] رابجا اطخ و  یشومارف و  ربارب  رد  دنرادن  ياهفیظو  نم  تما  ینعی  [ 202 . ] ندرک دازآ  هدنب 
[205 . ] دشاب نیگنـس  گرزب  يهساک  ای  هچراغط  ینعمب  دیاش  و  تسا . هدـش  ینعم  ظیلغ  میخـض  حدـق  تغل  رد  هملک  هکنیا  [ 204 . ] 309
[206 . ] تسا هدرک  يروآعمج  هدبع  دّمحم  خیش  شداتـسا  لوق  زا  ار  ریـسفت  هکنیا  هک  تسا  دیـشر  اضر  دّمحم  دیـس  رانملا ، ریدم  راتفگ 
، بیذکت هن  تسا و  قیدـصت  يارب  هن  دوخ  عقاوم  رد  شریاظن  اههتفگ و  هکنیا  لقن  زا  ام  روظنم  باتک و  نآ  رـصتخم  هصالخ و  دوب  هکنیا 
حیـضوت و اـم  نخـس  ناونعب  رخآ  تمـسق  رد  دـشاب  رتـشیب  بلطم  رگا  دوشیم و  راـهظا  همجرت  رد  رـصتخم  روطب  لّوا  اـم  دوخ  رظن  نوچ 

نآ زا  دـنناوخیم ، هک  اهنآ  دوشب و  مهارف  هک  اجنآ  ات  تسا  نارگید  ياههتفگ  ندادـناشن  يارب  طـقف  تـالوقنم  هکنیا  و  دوشیم . حیرـشت 
[209  ] دریمیمن باوـخ  رد  هکنآ  ینعی  [ 208 . ] لاس نیدـنچ  اهنآ  شوگ  رب  دـنوادخ  دز  ینعی  [ 207 . ] دننک تواضق  دوخ  دـنوش و  علّطم 

ینعی [ ] 211 . ] دنوشیم هدنکارپ  فارطاب  خلم  دننام  دنوشیم و  نوریب  اهروگ  زا  ینعی  [ 210 . ] عطاق ناهرب  سورخ ، جات  سورخ و  هورخ .
. شتآ بآ و  دننام  دنکیم  دوبان  ار  ناهانگ  راکشآ  رد  دناشنیم و  ار  ادخ  مشخ  ناهن  رد  ریقفب  ششخب  [ 212 [. ] دید یهاوخن  ارم  زگره 
[215 [. ] هزیکاـپ مه  دـنوش  كاـپ  مـه  ناـشدوخ  اـت  ریگب  ناریقف  يارب  مدرم  لاـم  زا  [ ] 214 [. ] دـیهاوخب هقدـص  زا  ناراـمیب  دوبهب  [ ] 213]

دننکیم تیبرت  ار  بسا  يهرک  هک  هنوگنآب  دهدیم  شرورپ  نآ  يهدنـشخب  يارب  ار  نآ  دریذپیم و  كاپ  لالح و  يهقدص  طقف  دنوادخ  ]
ار وت  راک  شیاشگ  هلیـسو  ادـخ  ینعی  [ 216 . ] دوش دـیفم  شبحاص  يارب  گرزب و  دـحا  هوک  يهزادـناب  هقدـص  همقل  کی  تسا  نکمم  و 

دیدپ حالـص  مدرم  نایم  زا  هک  دـیوگب  يزیچ  ینعی  [ 217 . ] ینکن زارد  مدرم  يوسب  تسد  یـشاب و  هدوسآ  یگدـنز  رد  هک  دـیامن  مهارف 
هچ ره  ینعی  [ 219 . ] یگدنز لئاسو  يزور و  رد  نارگید  رب  ار  یضعب  تسا  هداد  يرترب  وا  هک  تسادخ  راتفگ  ینعم  نیمه  و  [ 218 . ] دیآ

رتمک ینعی  [ 222 [ ] مشچ کی  [ ] 221 . ] یگدنب لاس  کی  زا  رتهب  هشیدنا  تعاس  کی  [ 220 . ] تسا ندناوخن  لثم  هک  ناوخب  زامن  یهاوخ 
طقف تسا  تسرد  رذـن  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  [ 224 . ] دنکیم ضوع  اهیبوخ  اب  ادـخ  ار  اهیدـب  ینعی  [ 223 . ] درادن تاکز  قسو  جـنپ  زا 
طقف درک و  مهاوخ  ار  ریخ  راک  نـالف  دـش  دـمآ  شیپ  نـالف  رگا  دوشن  هتفگ  ـالثم  دوشن و  ربارب  رد  یطرـش  هچرگا  ریخ  رما  ماـجنا  دّـهعتب 
رذن عوضوم  دنیوگیم : اهقف  حالطـصا  رد  [ 225 . ] نآ ماجنا  تسا  مزال  تسا و  تسرد  رذـن  ریخ » راـک  نـالف  ماـجنا  تسا  نم  رب   » نتفگ

. تجاح ای  ماغیپ و  ندـناسر  يارب  دوشیم  دراو  مرتحم  صخـش  مکاح و  رب  اـی  ریما  رب  هکنآ  دـفاو  [ 226 . ] دشاب هتشاد  یعرـش  ناحجر  دیاب 
ریس يزور  ینعی  [ 229 . ] عطاق ناهرب  اهشیورد . هاتوک  يهماج  یمیاق  نزو  رب  [ 228 . ] دش رارقیب  دوخ  هن  تفر و  یئاجب  شمشچ  هن  [ 227]

نهپ و ثور : [ 232 . ] يرغال ندـب و  یکیراب  [ 231 . ] رخآ ات  درک  لیم  یئاـجب  شمـشچ  هن  ینعی  [ 230 . ] مربیم رسب  هنـسرگ  زور  رگد  و 
هتـشون واو  اب  تسا  بسانم  ظّفلت  رد  فلا  راهظا  اـب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  [ 234 . ] تسا موسرم  مه  زونه  هکناـنچ  [ 233 . ] ناویح عوفدم 

بلطم لوصالا  ملاعم  [ 2 .] تسا هدش  هتشون  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  نیرّـسفم  نخـس  لقن  رد  [ 236 [. ] لداع دـهاش  ود  ینعی  [ ] 235 . ] دوش
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تسا و هرکذت  ترابع  لصا  يهمجرت  اههلمج  هکنیا  [ 237 . ] صوصخ مومع و  موس  بلطم  لوصالا  ملاعم  [ 236 . ] صوصخ مومع و  موس 
گنج يههبجب  رومأـم  اـجنآ  زا  تسا و  هدوب  يرعـشا  ياـسوم  وبا  اـجنآ  مکاـح  تسا و  هتفریم  هرـصب  هب  نوشق  هک  دوـشیم  موـلعم  نینچ 
لاملا تیب  تلود و  يهنازخ  زا  دناهدرک و  تاقالم  یسوم  وبا  اب  دناهتشگرب و  هرـصبب  گنج  زا  تعجارم  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  دندشیم 

[239 . ] دنک هتکید  ینعی  دهد ، رب  [ 238 . ] دناهدرک میلست  واب  دوس  فصن  اب  دسرب  هفیلخب  دیاب  هک  ار  هیامرس  هنیدم  رد  دناهتفرگ و  ضرقب 
دربیم و ار  دوخ  راـک  دزم  [ 241 . ] دشابیم دوخ  راک  باسح  رادهدـهع  [ 240 . ] تسا نآ  ماجنا  زا  رتهب  نمؤم  صخـش  زا  ریخ  يهشیدـنا 

. مینکیم رود  اهنآ  زا  ار  ناشاهریجنز  نیگنس و  ياهراب  ینعی  [ 242 . ] تسین شباسح  رادهدهع 

دلج 2

بلاطم تسرهف 

ِماحرَألا 6 ِیف  مُکُرِّوَُصی  ینعم   1 لیجنا 5 9 - تاروت و  ینعم   1 اقّدصم 5 9 - ینعم  رد  ماما  راتفگ   1 ملا 3 9 - رد  هاشیلعیفص  رعـش   1 - 9
ُّمُأ َّنُه   1 هباشتم 7 9 - مکحم و  تایآ  ینعم   1 دنیوگیم 7 9 - یـسانشروناج  یعیبط و  ياملع   1 هرّوصم 7 9 - يهّوق  رد  ام  نخـس   1 - 9
ِیف َّنِإ   10 مُُهلاوـمَأ 16 13 - مُهنَع  َِینُغت  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   10 نآرق 14 13 - نطاب  رهاظ و  رد  يونثم  رعـش   1 رخآ 10 9 - ات  ِباتِکلا 

نخس تاوهّـشلا و  ّبح  ِتاوَهَّشلا 19 14  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنِّیُز  ردب 18 14  رد  نیملـسم  يراکادف  نایب  ام و  نخـس   10 ًةَربَِعل 17 13 - َِکلذ 
شیپ بلطم  يهلابند  ظفاح 24 14  مایخ و  پیتسیرآ و  نخس  یقیقح 23 14  تّذل  ام و  نخس  ِۀَمَّوَسُملا 22 14  ِلیَخلا  َو  يواطنط 20 14 
نخـس َنِیقِداّصلا و  َو  َنیِِرباّصلا   15 ِهّللا 26 17 - َنِم  ٌناوـضِر  َو   15 مُِکلذ 25 17 - نِم  ٍریَِخب  مُُکئِّبَنُأ  َأ  لـُق   15 هاشیلعیفص 25 17 - رعش  و 

-760- نآرق -637-612- نآرق -569-531- نآرق -469-441- نآرق -428-368- نآرق -301-278- نآرق -146-117- نآرق  - یلاّزغ 27
نیقداّصلا و 15 و  ربص 28 17 - ماسقا  یلاّزغ و  يهتفگ  يهلاـبند   15 - 17 27 هحفـص 440 ]  ] 883-853- نآرق -840-815- نآرق -802

يدابانگ یلع  ناطلس  الم  نخس   15 - 17 31 ص ]  ] ربمغیپ شور  رد  یلاّزغ  راتفگ   15 حوتفلا 30 17 - وبا  راتفگ   15 یلاّزغ 29 17 - نخس 
ِملِعلا 35 20- اُولوُأ  َو  ُۀَِکئالَملا  َو  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهّللا  َدِهَـش   18 ام 33 20 - نخس   15 هیآ 32 17 - لیوأت  رد  يریشق  نخـس   15 - 17 32
تایآ 39 22- هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا   18 یهجو 38 20 - تملـسا  رد  رخف  ماما  راتفگ   18 نیرّسفم 36 20 - راتفگ  ُهّللا و  َدِهَـش  ینعم   18
23 َنیِذَّلا 42 25 - َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   23 تفگ 41 25 - ناوتیم  هچنآ   21 مُُهلامعَأ 41 22 - تَِطبَح  ینعم   21 َنوُرُفکَی 40 22 - َنیِذَّلا  َّنِإ   21
26 ِکلُملا 44 27 - َِکلام  َّمُهّللا  ُِلق   26 میئوگب 43 27 - میناوتیم  هچنآ   23 نیرّسفم 43 25 - نخس   23 همجرت 42 25 - لوزن و  تهج 

نخس  26 یشعا 45 27 - رعش  باوج  رد  کلملا  کلام  رد  ربمغیپ  نخـس   26 نیرّسفم 45 27 - نخس   26 همجرت 44 27 - لوزن و  تهج 
-666-636- نآرق -590-570- نآرق -551-522- نآرق -400-386- نآرق -367-287- نآرق  - هاــشنهاش 45 يهـملک  رد  ص ]  ] ربــمغیپ

ُّزُِعت رد  ّمصا  متاح  نخـس   26 حوتفلا 45 27 - وبا  تیاکح  نخـس و  َکـلُملا و  ِیتُؤت  ینعم   26 - 27 45 هحفص 441 ]  ] 807-774- نآرق
میمهفب 47 میناوتیم  هچنآ   26 - 27 47 باسح » ریغ   » رد يزعم  راتفگ   26 ِتِّیَملا 46 27 - َنـِم  َّیَحلا  ُجِرُخت  ینعم   26 ُءاشَت 46 27 - نَم 

اوُقَّتَت نَأ  ّالِإ  ینعم   28 نیرّسفم 51 30 - نخس   28 همجرت 49 30 - لوزن و  تهج   28 َءاِیلوَأ 49 30 - َنیِِرفاکلا  َنُونِمؤُملا  ِذِخَّتَی  28 ال  - 30
رد یناشاک  نخس   28 رخف 53 30 - ماما  نخس  ٍسفَن و  ُّلُک  ُدَِجت  َموَی  ینعم   28 ُهَسفَن 52 30 - ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  ینعم   28 ًةاُقت 52 30 - مُهنِم 
نِإ ُلق   31 میمهفب 55 32 - میناوتیم  ام  هچنآ   28 ُهَسفَن 54 30 - ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  يهلمج  رارکت  تهج  يونثم و  رعش   28 ُدَِجت 53 30 - َموَی 

رارسالا فشک  نخس   31 یلیل 58 32 - هبوت و  يهّیضق  نّوبحت و   31 ُمتنُک 57 32 - نِإ  رد  حوتفلا  وبا  نخس   31 َهّللا 57 32 - َنوُّبُِحت  ُمتنُک 
33 َمَدآ 60 37 - یفَطصا  َهّللا  َّنِإ   33 میمهفب 59 37 - میناوتیم  ام  هچنآ   31 نّوبحت 59 32 - رد  یماج  راتفگ   31 هّللا 58 32 - نّوبحت  رد 
-34-18- نآرق  - ًاقزِر 64 اهَدنِع  َدَجَو  رد  نیرّسفم  نخـس   33 ناربمغیپ 61 37 - زایتما  یفَطـصا و  َهّللا  َّنِإ  رد  نارگید  رخف و  ماـما  نخس 
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- نآرق -580-567- نآرق -519-492- نآرق -473-442- نآرق -423-388- نآرق -311-262- نآرق -169-135- نآرق -116-97- نآرق
-37 64 هحفـص 442 ]  ] 1146-1125- نآرق -1074-1052- نآرق -1009-980- نآرق -794-782- نآرق -747-710- نآرق -656-625

نخس  38 اّیِرَکَز 67 41 - اعَد  َِکلانُه   38 هدام 65 41 - رن و  توافت  رد  ام  نخـس   33 میمهفب 65 37 - تاـیآ  هکنیا  زا  میناوتیم  هچنآ   33
ام هچنآ   38 َساـّنلا 70 41 - َمِّلَُکت  اـّلَأ  ینعم   38 حوتفلا 69 41 - وـبا  نخـس  ادّیـس و  ینعم  رد   38 ِهّللا 68 41 - َنِم  ٍۀَِـملَِکب  رد  نیرّـسفم 
ام هچنآ  رخف 73 44  ماما  نخس  مِهیََدل و  َتنُک  ام  ینعم  ِءابنَأ 73 44  نِم  َِکلذ  ُۀَِکئالَملا 72 44  َِتلاق  ذِإ  َو   42 مینکیم 71 43 - هدافتسا 

ٍۀَِملَِکب ینعم  رد  رخف  ماما  نخس   45 ُهنِم 76 51 - ٍۀَِملَِکب  ینعم   45 ُمَیرَم 75 51 - ای  ُۀَِکئالَملا  َِتلاق  ذِإ   45 میمهفیم 74 51 - هیآ  هکنیا  زا 
رد يدج  دیرف و  نخـس   45 میرم 78 51 - زا  دنزرف  شیادیپ  رد  هدـبع  نخـس   45 حیسم 77 51 - ینعم  رد  هدبع  نخـس   45 ُهنِم 76 51 -

هکنیا رد  یناشاک  تالیوأت   45 قلخا 81 51 - ّینا  ینعم  رد   45 حیسم 80 51 - ّتیصخش  رد  یناملآ  سوریـس  راتفگ   45 لیجنا 79 51 -
اّملف  52 تایآ 83 58 - هکنیا  زا  ام  يهدافتسا   45 کلامم 81 51 - رد  ناراشتنا  یحیسم و  يهقیرط  رد  يواطنط  نخس   45 تایآ 81 51 -

-421-402- نآرق -389-370- نآرق -363-336- نآرق -283-258- نآرق -191-167- نآرق -135-111- نآرق  - مهنم 84 یسیع  ّسحا 
ياعد تهج   52 نّویراوح 85 58 - ندـیمان  تهج   52 - 58 84 هحفـص 443 ]  ] 624-607- نآرق -568-551- نآرق -532-496- نآرق
هکنیا زا  میناوتیم  ام  هچنآ   52 کیفوتم 87 58 - کعفار و  ینعم   52 حوتفلا 87 58 - وبا  نخـس  هّللا و  رکم  ینعم   52 نّویراوح 86 58 -

رد ربمغیپ  يهدومرف  يربط  لقن   59 بارت 91 63 - نم  هقلخ  ینعم   59 هّللا 90 63 - دنع  یـسیع  لثم  ّنا   59 مینک 88 63 - هدافتسا  تایآ 
ماما لقن   59 انسفنا 93 63 - انئاسن و  رد  نخـس   59 هلهابم 92 63 - يهّیضق  انئانبا و  عدن  رد  نیرّـسفم  نخـس   59 کّجاح 91 63 - نمف 

رد يواطنط  نخس   59 لهتبن 95 63 - ّمث  رد  حوتفلا  وبا  نخس   59 هلهابم 93 63 - رد  هدبع  راتفگ   59 هلهابم 93 63 - رد  ار  ربمغیپ  راـتفر 
رد لایخ  يهّوق  زا  هدافتـسا  رد  ام  نخـس   59 میمهفیم 97 63 - تاـیآ  هکنیا  زا  اـم  هچنآ   59 هلهابم 95 63 - نارجن و  ياهیحیـسم  ندمآ 
رد هدبع  نخس   64 ابابرا 101 68 - اضعب  انضعب  ذّختی  رد ال  رخف  ماما  نخـس   64 اولاعت 100 68 - باتکلا  لها  ای  لـق   64 هلهابم 98 68 -
وبا نخس   69 مکنّولـضی 104 74 - ول  باتکلا  لها  نم  ۀـفئاط  ّتدو   69 میمهفیم 103 74 - اـم  هچنآ   64 تایآ 102 68 - نیاـب  توعد 
لها نـم  75 و  - 77 108 هحفـص 444 ] میمهفب 108 [  تاـیآ  هکنیا  زا  میناوـتیم  هچنآ   69 عبت 107 74 - نمل  اـّلا  اونمؤت  ـال  رد و  حوـتفلا 

هّللا یلع  نولوقی  رد  نیرّسفم  نخس   75 لیبس 112 77 - نّیّیمالا  یف  رد  حوتفلا  وبا  نخـس   75 هّدؤی 110 77 - راطنقب  هنمأت  نا  نم  باـتکلا 
مدرم ياـههناهب  میمهفب و  تاـیآ  زا  میناوتیم  هچنآ   75 مهنامیا 112 77 - هّللا و  دهعب  نورتشی  رد  نیرّـسفم  نخـس   75 بذکلا 112 77 -
اونوک نکل  رد  نیرّسفم  نخس   79 هّللا 116 80 - هیتؤی  نا  رشبل  ناک  ام   79 باتکلاب 115 80 - مهتنـسلا  نوولی  اقیرفل  مهنم  نا  114 78 و 
قاثیم هّللا  ذخا  ذا  81 و  یتسرپهنهک 119 83 - دیلقت و  یتشز - ینّابر و  زا  دوصقم  هیآ و  ود  هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا   79 نیّینّابر 117 80 -

81 مکعم 122 83 - انأ  اودهشاف و  رد  ماما  نخس   81 نیرّسفم 121 83 - نخس  مکتیتآ و  امل   81 باتک 120 83 - نم  مکتیتآ  امل  نییبّنلا 
لزنا ام  انیلع و  لزنا  ام  هّللاب و  اّنمآ  لق   84 تاومّسلا 124 85 - یف  نم  ملسا  رد  ام  نخس  هدافتسا و   81 اعوط 123 83 - ملسا  هل  رد  راتفگ 

ریغ غتبی  نم  رد  اـم  نخـس   84 میمهفب 126 85 - میناوـتیم  اـم  هچنآ   84 هّللاـب 125 85 - اـّنمآ  رارکت  تهج   84 مـیهاربا 125 85 - یلع 
ینعم رد   86 مهنامیا 129 89 - دعب  اورفک  اموق  هّللا  يدهی  فیک   86 نوبولواتسوگ 126 89 - نخس  رّصقم و  رصاق و  لهاج و  مالـسالا و 

دعب اورفک  نیّذلا  ّنا   90 ولج 133 91 - تیآ  بلطم  رب  لالدتسا  میمهفیم و  ام  هچنآ   86 - 89 129 هحفص 445 ] هّللا 129 [  يدهی  فیک 
نیرّسفم نخس  اوقفنت 133 92  یّتح  ّربلا  اولانت  نل  يدعس 133 92  رعش  قباس و  تایآ  يهجیتن  میمهفیم و  ام  هچنآ   90 مهنامیا 132 91 -

ماعّطلا ّلک   93 مراهچ 95 - ءزج  نآرق 136  یتیبرت  شور  رد  نخس  ام و  يهدافتسا  هدیبز 135 92  هثراح و  نب  دیز  هحلط و  وبا  يهّیضق  و 
ّنا  96 هاشیلعیفص 139 97 - رعش  ام و  هدافتـسا   93 لیئارـسا 139 95 - مّرح  ام  زا  دوصقم  رد   93 خلا 138 95 - لیئارـسا - ینبل  اّلح  ناک 
رد رارسالا  فشک  نخس   96 ۀّکبب 141 97 - يذّلل  زا  دوصقم  رد   96 عضو 141 97 - تیب  لّوا  ینعم   96 ساّنلل 140 97 - عضو  تیب  لّوا 

جح 144 تعاطتسا  رد  اهقف  نخس  الیبس و  هیلا  عاطتسا  نم  ینعم   96 انمآ 143 97 - ناک  هلخد  نم  زا  دوصقم   96 میهاربا 143 97 - ماقم 
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رد تقد  میمهفیم و  اـم  هچنآ   98 نوّدـصت 147 99 - مل  زا  دوصقم   98 هّللا 146 99 - تایآب  نورفکت  مل  باتکلا  لـها  اـی  لـق   98 - 99
100 هتاقت 151 103 - ّقح  هّللا  اوّقتا  رد  نخـس   100 نیذـّلا 149 103 - نم  اقیرف  اوعیطت  نا  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای   100 دیاقع 148 103 -

میمهفیم ام  هچنآ   100 - 103 152 هحفص 446 ] ّفلاف 152 [  ینعم  جرزخ و  سوا و  عازن   100 هّللا 152 103 - لبحب  اومصتعا  رد  نخس 
ۀّما يهلمج  ینعم   104 فورعملاب 154 107 - نورمأی  ریخلا و  یلا  نوعدی  ۀّما  مکنم  نکتل  104 و  تلیضف 153 107 - بسک  رد  نخس  و 

رد  104 اهقف 157 107 - يأر  هدـبع و  رظن   104 فورعملاب 156 107 - نورمأی  رد  نیرّسفم  نخـس   104 ریخلا 155 107 - یلا  نوعدـی 
راتفگ  104 ضیبت 160 107 - موی  رد  نیرّسفم  نخس   104 رارسالا 159 107 - فشک  نخس   104 اوقّرفت 159 107 - نیّذلا  يهلمج  دافم 

هّللا تایآ  کلت   108 نواعت 162 109 - رد  قالخا  ياملع  زا  لقن  ام و  نخس   104 - 107 161 ع ]  ] ّیلع هدومرف  تّدوسا و  نیذـّلا  اّماف  رد 
ساـّنلل تجرخا  ۀـّما  ریخ  متنک   110 رومـالا 164 112 - عجرت  هّللا  یلا  رد  نخـس   108 خـلا 163 109 - هّللا - ام  ّقحلاب و  کـیلع  اـهولتن 

رد ام  نخس   110 ساّنلا 167 112 - نم  لبح  ینعم  رد   110 ریخ 166 112 - متنک  رد  نیرّسفم  نخس   110 فورعملاب 165 112 - نورمأت 
مه زا  دوصقم   113 ۀـمئاق 171 115 - ۀـّما  باتکلا  لها  نم  ءاوس  اوسیل   113 نالاد 169 115 - نایم  دزد  تشذگرـس  نیملـسم و  يرترب 
نل اورفک  نیّذلا  ّنا   116 هیآ 174 117 - هکنیا  زا  يهدافتـسا   113 تاریخلا 173 115 - یف  نوعراـسی  ینعم   113 نودجسی 173 115 -

حیر 176 لثمک  رد  رارسالا  فشک  نخس   116 اورفک 175 117 - نیّذلا  زا  دوصقم  رد  نخـس   116 مهلاوـما و ال 175 117 - مهنع  ینغت 
116 نامیلس 177 117 - روم و  يراصنا و  هجاوخ  نخس   116 - 117 177 هحفص 447 ] رعش 177 [  مهسفنا و  اوملظ  تبسانم   116 - 117
رد یلاّزغ  نخـس  مکنود و  نم  ۀـناطب  ینعم   118 مکنود 179 120 - نم  ۀناطب  اوذـّختت  اونمآ ال  نیذـّلا  اهّیأ  ای   118 ام 178 120 - نخس 
نم تودغ  ذا  121 و  يونثم 182 129 - رعش  ام و  نخـس   118 مهنّوبحت 181 120 - ءالوأ  رد  نخـس   118 تسود 180 120 - شیامزآ 
نا ینعم   121 نینمؤملا 185 129 - ئّوبت  رد  نخـس   121 تودـغ 184 129 - ذا  زا  دوصقم   121 خلا 183 129 - نینمؤملا - ءّوبت  کلها 

121 ءیش 191 129 - رمالا  نم  کل  سیل  ینعم   121 اوربصت 189 129 - نا  یلب  رد  نخس   121 فالآ 188 129 - ۀثالثب  مّکبر  مکّدمی 
هکئالم لوزن  رد  ام  نخـس   121 هکئالم 193 129 - لوزن  رد  یفص  رعـش  تالیوأت و  نخـس   121 مهیلع 192 129 - بوتی  وا  رد  راـتفگ 

رد ام  نخس   121 يونثم 200 129 - رعـش  حوتفلا و  وبا  تایاکح   121 کلم 193 129 - يرای  رد  اـم  نانخـس  يهجیتن   121 - 129 193
ةرفغم یلا  اوعراس  رد  نخس   130 ۀفعاضم 203 136 - افاعـضا  ابّرلا  اولکأت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیأ  ای   130 ادخ 201 136 - تساوخ  ّتیشم و 

هدبع 206 136- نخس  یفص و  رعش  یناشاک و  لیوأت   130 - 136 206 ص ]  ] ربمغیپ شیامرف  تاومّسلا و  اهضرع  ینعم   130 - 136 205
130 يراصنا 210 136 - راـک  ۀـشحاف و  اولعف  ینعم   130 - 136 208 هحفص 448 ] نیفاعلا 208 [  ظیغلا و  نیمظاـکلا  رد و  نخـس   130
اونزحت 215 ـال  اونهت و  ـال  زا  دوصقم   137 اورظناف 212 141 - ضرالا  یف  اوریـسف  ننـس  مکلبق  نم  تلخ  دـق   137 ام 211 141 - نخس 
ما  142 ام 219 148 - نخس   137 یفص 218 141 - رعش  هّللا و  صّحمیل  رد  نخـس   137 هّللا 217 141 - ملعیل  رد و  نخـس   137 - 141

باوث نسح  رد  نخـس   142 لوسر 224 148 - ّالا  دّـمحم  ام  رد و  نخـس   142 خلا 220 148 - هّللا  ملعی  اّمل  ۀـّنجلا و  اولخدـت  نا  متبـسح 
هاگـشیامزآ ایند  هک  هّللا  ملعی  امل  رد  اـم  نخـس   142 یـسیلگنا 228 148 - ریپسکـش  راثآ  زا  يواطنط  يهمجرت   142 ةرخآلا 228 148 -

مل زا  دوصقم   149 نارفاک 234 151 - لد  بعر  رد  نخس   149 خلا 232 151 - اوعیطت - نا  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای   149 یگدنز 229 151 -
152 یّتح 239 155 - هنذاـب  مهنوّسحت  ذا   152 هدعو 235 155 - هّللا  مکقدـص  دـقل  152 و  ام 234 155 - يهدافتـسا  اناطلـس و  هب  لّزنی 
اساعن 243 مکیلع  لزنا  رد   152 ّمغب 240 155 - اّمغ  ینعم   152 مکفرص 240 155 - ّمث  ینعم   152 يرصم 240 155 - نونلا  وذ  نخس 
ای  156 - 158 247 هحفص 449 ] تایآ 247 [  هکنیا  زا  ام  يهدافتسا   153 رخف 243 155 - ماما  ریبعت  ریبز و  هحلط و  وبا  راتفگ   153 - 155

نورشحت هّللا  یلا  رد  ام  نخس   156 ةرسح 250 158 - کلذ  هّللا  لعجیل  ینعم   156 اورفک 249 158 - نیّذلاک  اونوکت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا 
اذا ینعم   159 رمالا 254 160 - یف  مهرواـش  زا  دوصقم   159 اّظف 253 160 - تنک  ول  مهل و  تنل  هّللا  نم  ۀـمحر  اـمبف   159 - 160 251

لّکوت 256 160- ماسقا  رد  قاّقد  نخس   159 لّکوت 256 160 - اب  امش  يزور  هک  ص ]  ] ربمغیپ يهدومرف   159 لّکوتف 255 160 - تمزع 
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نا ینعم   161 خـلا 259 164 - للغی - نم  ّلغی و  نا  ّیبنل  ناک  اـم  161 و  يونثم 257 164 - رعش  لّکوت و  رد  نخـس  ام و  يهدافتـسا   159
دق ۀبیصم  مکتباصا  اّمل  وا   165 نیّهلأتملا 263 168 - ردص  رظن  باتک و  میلعت  ینعم  ام و  نخـس   161 تنایخ 260 164 - لولغ و  ّلـغی و 

اتاوما 268 هّللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـّلا  ّنبـسحت  169 و ال  مکـسفنا 265 175 - دنع  نم  وه  زا  دوصقم   165 متلق 264 168 - اهیلثم  متبـصا 
اونـسحا 275 نیذّلل  ینعم   169 ناگدـنز 272 175 - تفگ : تقیرط  ریپ   169 نیرّـسفم 271 175 - رظن  رد  ءایحا  لب  اـتاوما   169 - 175
رد نایبلا  حور  نخـس   169 ناوضر 276 175 - اوعّبتا  رد و  نخـس   169 رهاط 275 175 - اـباب  رعـش  و  ساـّنلا »  » رارکت تهج   169 - 175

رفکلا یف  نوعراسی  نیّذلا  کنزحی  176 و ال  يونثم 278 179 - رعش  ناسنا و  يرترب  رد  ام  نخـس   169 يونثم 276 175 - رعش  فوخ و 
ام نخس   176 ثیبخلا 284 179 - زیمی  یّتح  زا  دوصقم   176 مهل 283 179 - یلمن  اّمنا  رد  نخـس   176 - 179 280 هحفص 450 ]  ] 280

اولاق ام  بتکنس  ینعم   180 نوقّوطیس 289 184 - زا  دوصقم   180 هّللا 287 184 - مهاتآ  امب  نولخبی  نیّذلا  ّنبسحی  180 و ال  - 184 286
زا دوصقم   185 مکروجا 294 186 - نّوفوت  اّمنا  185 و  توملا 293 186 - ۀـقئاذ  سفن  ّلک   185 ام 291 186 - نخس   180 - 184 290

مکروجا نّوفوت  ۀـمیقلا و  موی  رد  ام  نخـس   185 اـههلمج 294 186 - نآ  ینعم  رورغلا و  عاـتم   185 توملا 294 186 - ۀـقئاذ  سفن  ّلک 
نباب ناورم  ماغیپ   187 ساّنلل 300 189 - هننّیبتل  رد  نخـس   187 باتکلا 298 189 - اوتوأ  نیذـّلا  قاـثیم  هّللا  ذـخا  ذا  187 و  - 189 296

راهّنلا 303 لیللا و  فالتخا  ضرـالا و  تاومّـسلا و  قلخ  یف  ّنا   190 ملع 302 195 - نتشاد  ناهنپ  رد  ام  نخـس   187 ساّبع 301 189 -
هریره وبا  ثیدح   190 تایآل 305 195 - رد  رارسالا  فشک  نخس   190 - 195 305 ص ]  ] ربمغیپ تدابع  رد  هشیاـع  يهتفگ   190 - 195

درم نز و  يواست  لطاب و  ینعم  رد  ام  نخـس   190 هّللا 307 195 - اوّقتا  ینعم و   190 رارسالا 306 195 - فشک  نخس   190 - 195 306
لیلق عاتم  رد  حوتفلا  وبا  نخس   196 دالبلا 310 200 - یف  اورفک  نیّذلا  ّبلقت  ّکنّرغی  196 ال  - 200 308 هحفص 451 ] تقلخ 308 [  رد 

ءاسن 1- هروس  یگدنز 314  تفرعم  رد  ام  نخـس  یناشاک و  نخـس   196 اوربص 313 200 - اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  اـی  ینعم   196 - 200 312
دیحوت تقیقح  اب  نآ  طابترا  يوقت و  رد  ام  نخـس  ماحرالا 318 1 - هب و  نولءاست  ینعم  - 1 318 اهنم » قلخ   » ینعم مّکبر 316 1 - اوّقتا 

مکلاوما یلا  مهلاوما  ینعم   2 میتی 322 3 - لام  رد  حوتفلا  وبا  نخـس   2 ثیبخلا 321 3 - اولّدـبتت  مهلاوما و ال  یماتیلا  اوتآ  2 و  - 3 319
یلع هدومرف   2 نانز 327 3 - رهم  تخادرپ  رد   2 اولوقت 326 3 - ّالا  رد  ربمغیپ  يهدومرف   2 میتی 324 3 - یتسرپرس  رد  نخـس   2 - 3 323
نخس  2 برع 330 3 - درگناهج  نخس  مر و  روطارپما  روتسد   2 ویکستنم 329 3 - يهتفگ  ام و  نخس   2 لد 328 3 - درد  ياود  رد  [ع ]

4 مکل 334 5 - هّللا  لـعج  یّتلا  مکلاوما  ءاهفّـسلا  اوتؤت  ـال  4 و  - 5 332 ص ]  ] ربمغیپ ياهجاودزا  یخیرات  يهقباـس  رد  يدـنفا  یفطـصم 
4 مکاحب 337 5 - ربمغیپ  روتسد  غولب و  مئالع   4 - 5 336 هحفص 452 ] میتی 336 [  دشر  شیامزآ  رد   4 امایق 335 5 - يهملک  زا  دوصقم 

لاجّرلل  6 میتی 340 9 - تسرپرـس  فئاظو  رد  ام  نخـس   4 فورعملاب 339 5 - لـکأیلف  ینعم   4 ادـشر 338 5 - مهنم  متـسنآ  زا  دوصقم 
اریعس نولصیس  ینعم   6 اران 345 9 - مهنوطب  یف  ینعم   6 نیّذلا 343 9 - شخیل  ینعم و   6 نوبرقالا 341 9 - نادلاولا و  كرت  اّمم  بیصن 

رد  10 ثرا 348 11 - ماـکحا  ءاـسن و  ّنـک  نا  ینعم   10 نییثنالا 346 11 - ّظح  لثم  رکّذـلل  مکدـالوا  یف  هّللا  مکیـصوی   10 - 11 345
ویکستنم 354 13- رظن  ام و  نخس   10 ۀلالک 352 11 - ینعم   10 برقا 351 11 - مهّیا  نوردت  10 ال  بجاوح 350 11 - ةوخا و  يهملک 
14 هّللا 356 15 - دودح  زا  يّدعت  رد  ام  نخس   12 هّللا 356 13 - دودح  ینعم   12 هلوسر 355 13 - هّللا و  عطی  نم  هّللا و  دودح  کلت   12
14 لیبس 358 15 - لـعج  زا  دوصقم   14 ۀـشحافلا 357 15 - نیتأی  ینعم   14 اودهـشتساف 357 15 - مکئاسن  نم  ۀـشحافلا  نیتأی  یئاّللا  و 
 ] ءوّسلا 361 نولمعی  نیذّلل  هّللا  یلع  ۀـبّوتلا  اّمنا   16 ام 360 17 - نخـس  تازاجم و  رد   14 - 15 359 ص ]  ] ربـمغیپ دزن  رفن  ود  تموصخ 

اهّیا ای   18 رفاک 362 20 - قساف و  تشونرـس  رد  ام  نخـس   16 تلاـجب 362 17 - ءوس  لـمع  زا  دوصقم  رد   16 - 17 361 هحفص 453 ]
18 وا 368 20 - يهلابق  ندروخ  يارب  نز  ندرک  مهّتم   18 ّنهولضعت 366 20 - ینعم ال   18 اوثرت 364 20 - نا  مکل  لحی  اونمآ ال  نیّذلا 
اوهرکت 371 23- نا  یسع  رد  ام  نخس   18 - 20 369 ص ]  ] ربمغیپ روتسدب  نانز  رهم   18 یماظن 368 20 - رعش  ظیلغ و  قاثیم  زا  دوصقم 

نم تانـصحملا  24 و  مکنعـضرا 374 28 - یتاّللا  ینعم  رد   21 فلـس 371 23 - دـق  ام  ّالا  ءاسّنلا  نم  مکئابآ  حـکن  اـم  اوحکنت  ـال  21 و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هعتم و دـقع  مکح  ّنهروجا و  ّنهوتآ  رد   24 مکیلع 378 28 - هّللا  باتک  رد  یسولآ  نخـس   24 مکنامیا 375 28 - تکلم  ام  ّالا  ءاـسّنلا 
رئابک اوبنتجت  نا  رد   29 مکنیب 383 31 - مکلاوما  اولکأت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا  ای   29 مکیلع 381 31 - حانج  ینعم و ال   24 هغیص 379 28 -
ضعب یلع  مکـضعب  هّللا  لّضف  ام  اّونمتت  32 و ال  رئابک 386 33 - زا  بانتجا  تایآ و  باب  هکنیا  رد  ام  نخـس   29 هریبک 385 31 - ینعم  و 

هّللا لّضف  امب  ءاسّنلا  یلع  نوماّوق  لاجّرلا   34 مکنامیا 389 35 - تدقع  ینعم   32 هّللا 388 33 - لّضف  اـم  یّنمت  زا  دوصقم   32 - 33 387
دوصقم  34 - 35 394 هحفص 454 ] ّنهوبرضا 394 [  ینعم و   34 نز 392 35 - رب  درم  تلیـضف  زا  دوصقم   34 یلع 391 35 - مهضعب  هب 

فشک راتفگ   36 ائیـش 398 39 - هب  اوکرـشت  هّللا و ال  اودبعا  36 و  تایآ 396 39 - هکنیا  رد  اـم  نخـس   34 امکح 396 35 - اوثعباـف  زا 
ّنا  40 مهیلع 403 42 - اذ  ام  ینعم   36 بنجلاب 400 39 - بحاّصلا  ینعم   36 دشیم 399 39 - شتآ  بلط  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  رارـسالا 

متنا 406 ةولّصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیّذلا  اهّیا  ای  ضرالا 405 43  مهب  يّوست  ینعم   40 ۀنـسح 404 42 - کت  نا  ةّرذ و  لاقثم  ملظی  هّللا ال 
رد نخس  ءاسّنلا 409 43  متـسم  نولوقت ال  ام  اوملعت  یّتح  ینعم  رارسالا 409 43  فشک  نخس  ةولّـصلا 408 43  اوبرقت  زا ال  دوصقم   43
رد  44 ۀلالّضلا 413 45 - نورتشی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیّذلا  یلا  رت  ملا   44 مّمیت 413 45 - رد  هدبع  يهتفگ  ادیعس 410 43  اومّمیتف 

سمطن 419 46 نا  لبق  نم  ینعم  انلّزن 418 46  امب  اونمآ  باتکلا  اوتوا  نیّذلا  اهّیا  ای   46 417 ام : هدافتسا   44 مهتنسلاب 416 45 - اّیل  ینعم 
ص]  ] ربمغیپ اب  یشحو  يهبتاکم   47 ام 422 49 - رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  ـال  هّللا  ّنا   47 میمهفیم 420 49 - تایآ  هکنیا  زا  اـم  هچنآ 

422

نارمع لآ  هروس 

هراشا

ِهّللا ِمِسب  تسا . هدـش  لزان  لاـفنا  يهروس  زا  دـعب  هروس  هکنیا  لـالظ : یف  تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هک  تسا  هیآ  تسیود  هروس  هکنیا 
37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا 

ات 9] تایآ 1  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َلَزنَأ َو  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکیَلَع  َلََّزن  [ 2  ] ُموُّیَقلا ُّیَحلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
[ - 4  ] ٍماِقتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  مَُهل  ِهّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  َناـقرُفلا  َلَزنَأ  َو  ِساـّنِلل  ًيدُـه  ُلـبَق  نِم  [ 3  ] َلـیِجنِإلا َو  َةاروَّتلا 

ُزیِزَعلا َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُءاشَی ال  َفیَک  ِماحرَألا  ِیف  مُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  [ 5  ] ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضرَألا  ِیف  ٌءیَش  ِهیَلَع  یفخَی  َهّللا ال  َّنِإ   331-1- نآرق
ام َنوُِعبَّتَیَف  ٌغیَز  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباتِکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُحم  ٌتاـیآ  ُهنِم  َباـتِکلا  َکـیَلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه  [ 6  ] ُمیِکَحلا

اُولوُأ ّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  انِّبَر  ِدنِع  نِم  ٌّلُک  ِِهب  اّنَمآ  َنُولوُقَی  ِملِعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  َو  ُهّللا  َّالِإ  ُهَلیِوَأت  ُمَلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَأت  َءاِغتبا  َو  ِۀَـنتِفلا  َءاِغتبا  ُهنِم  ََهباشَت 
ِهِیف َبیَر  ٍموَِیل ال  ِساّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ  اـنَّبَر  [ 8  ] ُباّهَولا َتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمحَر  َکنَُدل  نِم  اَنل  بَه  َو  انَتیَدَـه  ذِإ  َدـَعب  اَنبُوُلق  غُِزت  انَّبَر ال  [ 7  ] ِبابلَألا

« روصی . » تسردان زا  تسرد  زیمت  بجوم  نآرق و  ینعمب  ناقرف » : » تاـغل ینعم  هحفص 3 ]  ] 806-1- نآرق [ - 9  ] َداعیِملا ُِفلُخی  َهّللا ال  َّنِإ 
بهو و ردصم  زا  به »  » قح زا  فارحنا  ّکش و  غیز » . » نادهچب ینعمب  محر  عمج  ماحرا »  » یشاقن يزاسهرهچ و  ینعمب  ریوصت  ردصم  زا 

هدش لزان  نارجن  ياهیحیـسم  اب  يوگتفگ  يارب  دناهتفگ  هیآ  داتـشه  دودح  ات  ار  هروس  هکنیا  لّوا  باب  لوزن : تهج  شـشخب . ینعمب  ۀـبه 
تعیبطب نیدقتعم  ای  هیـسیفونوم  مانب : دـندوب و  اجنآ  رد  یحیـسم  يدایز  يهدـع  هک  نمی  زاجح و  نایم  تسا  هدوب  يرهـش  نارجن  و  تسا .

مکح رگید  ياهیحیـسم  فرط  زا  نامز  نامه  رد  تسا و  هدوب  مجنپ  نرق  رد  اهیحیـسم  ياهتعدب  زا  هدیقع  هکنیا  دناهدش و  هدیمان  هدـحاو 
-1- نآرق « - ملا : » همجرت دندوب . هدمآ  ربمغیپ  اب  یبهذم  ثحب  يارب  اهنآ  و  پاچ 1956 ،] دجنملا  . ] تسا هدش  رداص  هدیقع  هکنیا  تمرح 
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هکنیا هک  تسا  ومه   3 تسا ، واب  هتـسباو  زیچ  همه  هک  تسا  نادیواج  هدنز و  تسین ، یئادخ  وا  زج  هک  تسا  یکی  هدننیرفآ  دوبعم و   2 7
تاروت و هتشذگ  راگزورب  هک  تسا  ومه  هدرمش و  تسرد  ار  هتشذگ  نایدا  ياهباتک  هک  يراوتسا  یتسردب و  داتـسرف  ورف  وت  رب  ار  باتک 

تایآ هک  اهنآ  سپ  داتـسرف ، ورف  تسردان  زا  تسرد  یئادـج  هار  ناقرف و  ود ] نآ  زا  سپ   ] 4 تسا . هداتـسرف  مدرم  تیاده  يارب  ار  لیجنا 
نامـسآ نیمز و  رد  يزیچ  هتبلا  دنک . يزوتهنیک  دوب و  هریچ  ادخ  هک  دوب  ناشراظتناب  تخـس  يرازآ  دنرادن  رواب  ّقح ] ياههناشن  و   ] ادـخ

وا زج  هکنوچ  دـنک  يدـنب  هرهچ  هدرک  تشونرـس  دـهاوخ و  هک  هنوگنآب  ناد  هچب - رد  ار  امـش  هک  تسا  وا  هچ   6 دشابن . ادخ  رب  هدیـشوپ 
تـسا یتایآ  نآ  زا  ياهراپ  هک  داتـسرف  ورف  هماـن  هکنیا  وت  رب  هک  تسا  وا   7 دنک .] هتـسیاش  راک  هک   ] میکح تسا و  رترب  تسین و  یئادـخ 
رادومن هک  دندننامه  رگیدکیب  رگید  يهتسد  و  دوب . تایآ  نآ  باتک  هکنیا  لصا  هیاپ و  دبای و  رد  نآ  ینعم  سک  ره  هک  رادومن  راوتسا و 

نآ دنبایب و  نآ  يارب ] رگید  یئور  و   ] لیوأت ات  تسین  رادومن  هک  دنور  نآرق  تایآ  نآ  یپ  دنتـسه  لد  دب  شیدنا و  جک  هک  اهنآ  دشابن و 
رواب نآرق  هباشتم  مکح و  هب  ام  دنیوگ : هک  دنشاب  راوتـسا  شنادب  هکنانآ  ادخ و  رگم  دنادن  نآ  لیوأت  یلو  دننک  یئوجهنتف  دننادرگب و  ار 

ار ام  هکنآ  زا  سپ  اراگدرورپ  دنیوگ : هک   8 دنباین . رد  ار  هکنیا  نادـنمدرخ  زج  و  دوب . ام  راگدرورپ  هحفـص 4 ] يوس [  زا  همه  هک  میراد 
يزورب ار  مدرم  وت  اراـگدرورپ   9 سب . هدنـشخب و  یئوت  وناـمه  هک  نکف  اـم  رب  يرهم  دوخ  يوس  زا  نکم و  هریت  ناـملد  يدـش  نومنهر 

: نیرّـسفم نخـس  دنکیمن . فالخ  دوخ  داعیم  ادخ  تسوا ] يدـنوادخ  يهدـعو  هکنیا   ] هتبلا دـشابن و  لد  ود  نآ  رد  سک  هک  ینک  مهارف 
میم و حـتف  اـب  هّیقب  تسا و  هدرک  تئارق  هّللا  يهزمه  حـتف  میم و  نوکـس  اـب  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  مصاـع  زا  رکب  وبا  يزار : رخف   1 ملا » »

هدـش ثحب  لّصفم  لّوا  دـلج  يهمّدـقم  رد  اههروس  لّوا  عّطقم  فورح  ریاـس  هملک و  هکنیا  ینعم  رد  . ] دـناهدناوخ هّللا  مـال  هب  نآ  لاـصتا 
تراشا تسه  تسا : هدرک  ریبعت  روط  هکنیا  هروس  نیمه  رد  دوخ  موظنم  ریسفت  رد  ار  فورح  هکنیا  هاش  یلعیفـص   21-15- نآرق .[ - تسا

دشاب مال  اپب  شتاذ  دوخ  دوب  دوجو و  زو   || ءادتبا  تسا و  لّوا  وا  دوجو  رد  تافص  ءامسا و  يراع ز  دوب  وک   || تاذ  لصا  رب  فلا  هکنیا 
رد میم  ضیفم  سپ  ار  یهتنم  أدبم  وا ز   || ضیفتـسم  دوجو و  ردـنا  تسا  طسوا  لیئربج  رب  وا  تشگ  یّمـسم  هک   || لیلخ  يا  لاّعف  لقع 

مهب رخآ  لّوا و  هرـسکی  لّواب  دشاب  لصّتم   || هرئاد  هکنیا  مامت  يو  رب  دوشیم  دوجو  رد  دـمآ  رخآک  دّـمحم  دـش   || دوهـش  بابرا  قیقحت 
دوصقم هداتسیا و  دوخ  ياجب  هتـسویپ  ینعی  دناهتفگ : ياهّدع  يربط :  2 ُموُّیَقلا »  » لصا عرف و  رد  وا  متاخ  ور  نیز  تشگ   || لصو  دنتـشگ 

تباث ادخ  دیوگیم  دنتسنادیم  ادخ  دنزرف  ار  یـسیع  هک  ربمغیپ  اب  یحیـسم  ياملع  يوگتفگ  ربارب  رد  لاوزیب  تسا و  یمئاد  هک  تسا  نآ 
. زیچ همه  بظاوم  راکردنا و  تسد  راک و  رهب  هداتـسیا  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم   14-1- نآرق . - تسا هدش  دوبان  لیاز و  یـسیع  تسا و 
-: رخف  41-1- نآرق . - باـتک دـمآ  دورف  ینعی  تسا  هدـناوخ  فـیفختب  هّلیع  یبا  نب  میهاربا  حوـتفلا : وـبا   3 ِّقَحلِاب » َباـتِکلا  َکـیَلَع  َلََّزن  »

لزان هراب  کی  لـیجنا  تاروت و  نوچ  هک  فیطل  تسا  هحفـص 5 ] ياهراشا [  ریبعت  هکنیا  رد  داتـسرف . ورف  یناوارف  يدایز و  اب  ینعی  لّزن :» »
ّقحلاب تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  تسا . هدـش  لزان  دّدـعتم  تاعفد  جـیردتب و  نّیعم  عقاوم  رد  تحلـصم  قبط  اهنآ  فالخ  رب  نآرق  تسا  هدـش 
تـسا نآرق  رد  هک  اهدـیدهت  اههدـعو و  هک : تسا  ینعم  نیاب  ای  تسا . تسرد  تسار و  تسا  هتفگ  نیـشیپ  ياـهتّلم  راـبخا  زا  هچنآ  ینعی 

نآ رد  مدرم  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبز  نب  رفعج  نب  دّمحم  يربط : لطاب . یئوگ و  هدوهیب  هن  دـنکیم  راداو  یتسرد  ّقح و  هارب  ار  مدرم 
تسرد ار  قباس  نایدا  بتک  هک  تسا  نآ  اقدصم  ینعم  رخف :  3 ًاقِّدَصُم » . » تسا هدش  لزان  نآرق  رد  شتسرد  تسار و  دنا  هدرک  فالتخا 

باوج دنکیم ! قیدصت  ار  اهنآ  روط  هچ  تسا  اهنآ  يهدننک  دوبان  خسان و  نآرق  هکنیا  اب  تسا  هدش  ضارتعا  ینعم  هکنیا  رب  تسا  هتـسناد 
خـسن ار  اـهنآ  دوش و  رهاـظ  دّـمحم  نید  هک  تسا  یتقو  اـت  ناـشماکحا  هک  دـنا  هداد - ربخ  ار  نآرق  ربـمغیپ و  ندـمآ  ناـیدا  هک  تسا  نآ 

3 َلیِجنِإلا » َو  َةاروَّتلا  َلَزنَأ  َو   » تسا هدرک  قیدـصت  ار  اهنامه  مه  نآرق  دناهتـشاد و  فدـه  کـی  همه  دـیحوت  رد  هک  هوـالعب  درک  دـهاوخ 
. تسا هتشون  ار  نآ  یسوم  دنیوگیم : هک  تسا  باتک  جنپ  هکنیا  عومجم  سومان و  تعیرش و  ینعمب  یناربع  تسا  ياهملک  تاروت  هدبع :
ار نآ  اهیحیـسم  هک  دـیدج  میلعت  ای  تراـشب  ینعمب  یناـنوی  تسیاهملک  لـیجنا  تسا ] هدـش  هتـشون  یبلاـطم  تاروتب  عجار  لوا  دـلج  رد  ]
هچ تقو و  هچ  دنک  مولعم  ات  دنرادن  نّیعم  یخیرات  يهتـشر  لصّتم و  دنـس  و  دنمان ، یم - هعبرا  لیجانا  دـننادیم و  باتک  راهچ  رب  لمتـشم 
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هدش هتـشون  يدالیم  تفه  یـس و  لاس  رد  هک  دناهدرک  لقن  دنراد ، دایز  فالتخا  نآ  تباتک  خـیرات  نییعت  رد  دناهتـشون و  ار  نآ  یناسک 
لبق يهملک   4 ُلبَق » نِم   » 510-471- نآرق -13-1- نآرق . - تسا هتفگ  يدـالیم  تشه  دون و  يرگید  راـهچ و  تصـش و  یـضعب  تسا و 

عوطقم تسا و  هدشن  هفاضا  اجنیا  نوچ  یلو  دـننکیم ، ظفلت  برعم  مسا  بارعاب  دناهدرمـش و  مسا  ارنآ  دوش  هفاضا  ياهملکب  یتسیاب  نوچ 
قداص ترـضح  زا  نانـس  نب  هّللا  دبع  عمجم   4 َناـقرُفلا » َلَزنَأ  َو   » 14-1- نآرق . - تسا هدـش  ظفلت  مض  رب  ینبم  مومـضم و  تسا  هفاضالا 
ناقرف یضاق : ریسفت  تسا . هدرک  قیدصت  ار  هتشذگ  ناربمغیپ  هک  ینـشور  حضاو و  تیآ  ره  هحفص 6 ]  ] 25-1- نآرق  - ینعی ناقرف  [ع :]

هدش و دیحوت  رکنم  هک  اهیحیسم  يربط : هیآ 4  رخآ  ات  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنِإ  . » دنکیم نیعم  ار  لطاب  ّقح و  هک  ینامسآ  ياهباتک  يهّیلک  ینعی 
زا عافد  تردق  یسک  تسا و  هدامآ  اهنآ  يارب  رازآ  دنتفریذپن  ار  لطاب  ّقح و  نایم  لصاف  لیلد  ناقرف و  هکنیا  دناهتشادنپ و  ادخ  ار  یـسیع 

اهیحیسم تشز  هدیقع  راتفگ و  ربمغیپ  يا  تسا : نآ  دوصقم  يربط : رخآ - ات  - 5 ِهیَلَع » یفخَی  َهّللا ال  َّنِإ   » 29-1- نآرق . - درادن ادخ  ماقتنا 
نآ دوصقم  سابقملا ص 34 : ریونت   36-1- نآرق . - تسین هدیشوپ  ادخ  رب  دنراد  وت  اب  هک  ءوس  رظن  وا و  ّتیهولاب  داقتعا  یسیعب و  تبـسن 
هک تسا  اهیحیسمب  رکذت  دوصقم  يربط : « 1 « » ِماحرَألا ِیف  مُکُرِّو  . َ نارجن ياهیحیسم  ترفاسم  راک و  نایرج  زا  تسا  علطم  ادخ  هک  تسا 

ردام محر  رد  يدنبهرهچ  ادخ  تردقب  هک  تسا  یئاهنآ  زا  مه  دوخ  یـسیع  تسا و  دنوادخ  ریدقتب  ناد  هّچب  رد  اههدیرفآ  يدنب  تروص 
زا مه  دوخ  یـسیع  تسا و  دـنوادخ  ریدـقتب  ناد  هّچب  رد  اههدـیرفآ  يدـنب  تروص  هک  تسا  اهیحیـسمب  رکذـت  دوـصقم  يرب : . تسا هدـش 

یتراـشا هیآ  ود  هـکنیا  رد  رخف :  37-34- یقرواپ -32-1- نآرق . - تسا هدـش  ردام  محر  رد  يدـنبهرهچ  ادـخ  تردـقب  هک  تسا  یئاـهنآ 
دوخ دوبیمن و  هدیـشوپ  يزیچ  وا  رب  یتسیاب  دشاب  یئادخ  يهبترم  ياراد  یـسیع ع  رگا  تسین و  هدیـشوپ  يزیچ  ادـخ  زا  هک  تسا  فیطل 

اههدـیرفآ رگید  لثم  دـیابن  دوب  ادـخ  کیرـش  رگا  مه  یـسیع  تسا و  ادـخ  زا  يدـنبهرهچ  زین  دـیامنب و  دوخ  زا  ررـض  عفد  تسناوت  یم -
تشز و یکی  دـیپس  ار  یکی  هایـس  ار  یکی  دـهاوخ  هک  نانچ  دراگن  تروص  محر  رد  هتـشون : حوتفلا  وبا  هحفـص 7 ] دوش [ . يدنبتروص 

یکی وخـشوخ و  یکی  میئل  یکی  میرک و  یکی  یقـش  یکی  دیعـس و  یکی  هدام  یکی  رن و  یکی  هاـتوک و  یکی  زارد و  یکی  وکین و  یکی 
رگید ینعم  لامتحا  هک  يروطب  دوشب  هدیمهف  ینعم  کی  ظفل  زا  رگا  رخف :  7 ٌتامَکُحم » ٌتایآ  . » دناد تحلصم  دهاوخ و  هک  نانچ  وخدب 
هکنیا رد  راکـشآ  حیرـص و  ینعی  دـنمانیم  مکحم  ار  ظفل  هکنیا  دـشاب  نهذ  زا  رود  فیعـض و  رایـسب  رگید  ینعم  لامتحا  اـی  دوشن و  هداد 
ناویح نآ  هن  تسا  یئاذـغ  يهدام  نامه  دوصقم  هک  تسا  مولعم  دروآ ، ریـش  نسح  میئوگب : رگا  الثم  نهذـب  کیدزن  رهاـظ و  اـی  ینعم و 

زا عالّطا  دوصقم  هکنیا  لامتحا  تسا و  یـضایر  زا  عالطا  دوصقم  هک  تسا  رهاـظ  تسا  ملاـع  سدـنهم  نـالف  میئوگب : رگا  زین  یـشحو و 
لقتنم نهذ  کی  چیهب  تبسن  دراد و  ینعم  ود  هک  یظفل  دنمانیم و  تامکحم  ار  تاملک  روجنیا  سپ  تسا  نهذ  زا  رود  تسا  رگید  مولع 

ار مود  ینعم  هکنیا  تسا  نهذ  زا  رود  رگید  ینعم  رهاظ و  ینعم  کیب  تبـسن  رگا  دنمانیم و  لمجم  ار  نآ  تسا  دیدرت  دروم  دوشیمن و 
رگیدکی زا  ار  ود  نآ  ناوتیمن  هک  نهذ  دیدرت  بجوم  دننامه و  یناعم  ياراد  ینعی  دنمانیم ، هباشتم  ار  ظافلا  هنوگنیا  دـنمانیم و  لّوؤم 

زا رترود  هک  نآ  رگید  ینعم  تسین و  دوصقم  هملک  رهاظ  ینعم  هک  دـش  مولعم  هلمج  رد  رگا  سپ  داد . صیخـشت  ار  دوصقم  درک و  ادـج 
َِکلُهن نَأ  اندَرَأ  اذِإ  : ] هیآ هکنیا  لثم  دوشیم  لکـشم  هدـنیوگ  دوصقم  مهف  دراوم  هنوگنیا  رد  دـشاب  دوصقم  هک  تسا  بساـنم  تسا  نهذ 
نامدرم میدادـیم  نامرف  مینک  دوبان  ار  یمدرم  هک  میتساوخ  نوچ  ینعی : هلمج  رهاظ  ُلوَقلا .] اَـهیَلَع  َّقَحَف  اـهِیف  اوُقَـسَفَف  اـهِیفَرتُم  اـنرَمَأ  ًۀَـیرَق 

اریز تسین  دوصقم  يرهاظ  ینعم  هکنیا  هتبلا  دشیم . دراو  اهنآ  رب  دنوادخ  تشونرـس  راکدب و  دـندشیم و  قساف  هک  ار  رادـلام  نکمتم و 
ینعی ِءاشحَفلِاب ] ُُرمأَی  َهّللا ال  َّنِإ   ] 1270-1171- نآرق -20-1- نآرق : - هدومرف حیرص  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دهدیمن و  قسفب  نامرف  ادخ 

دوصقم نآ  رهاظ  نشور و  ینعم  هک  میدرک  نیقی  رگا  هباشتم  ظافلا  رد  میئوگیم : همدقم  هکنیا  زا  سپ  دـهدیمن ، يراکدـبب  نامرف  ادـخ 
رهاـظ ریغ  ینعم  هک  میمهفب  میناوـتیمن  اـم  نکیل  و  مهف ، زا  رترود  رهاـظ و  ریغ  ینعمب  مینادرگرب  مینک و  لـیوأت  ار  نآ  میناوـت  یم - تسین 

مهف و زا  رود  ینعم  يارب  ظفل  زا  يهدافتـسا  و  هحفص 8 ]  ] 40-1- نآرق  - میرادن نآ  رب  یعطق  لیلد  اریز  هدـنیوگ  دوصقم  تسا و  ملـسم 
يواسم یگمه  هملک  مهبم  یناعم  يهیقب  دوبن  هدـنیوگ  روظنم  رهاظ  ینعم  هکنآ  زا  سپ  نوچ  تسین  دوصقمب  ناـنیمطا  بجوم  رهاـظ  ریغ 
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رظن زا  ياهصالخ  دوب  هکنیا  رگید . یعطق  لیلد  اب  رگم  تسا  اهنآ  زا  کـی  مادـک  هدـنیوگ  دوصقم  هک  میوش  نئمطم  میناوتیمن  دنتـسه و 
تاهباشتم و  رخآ ] ات  اَولاعَت -- ُلق   ] تسا ماعنا  يهروس  زا  هیآ  هس  تامکحم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دـنکیم : لقن  وا  مه  رخف و  ماما  دوخ 

دننک جارختـسا  ار  ربمغیپ  تّوبن  تّدـم  اهنآ  زا  هک  دـندرکیم  شـشوک  دوب و  هبتـشم  دوهی  رب  اهنآ  ینعم  هک  تسا  اههروس  لـئاوا  فورح 
. خوسنم تایآ  تاهباشتم  تسا و  خـسان  تایآ  تامکحم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  زاب  و  میاهتـشون ] لّوا  دـّلجم  يهمّدـقم  رد  ارنآ  لیـصفت  ]
لّمأت و زا  سپ  هک  تسا  نآ  هباشتم  و  ٍّیَح ] ٍءیَـش  َّلُک  ِءاملا  َنِم  انلَعَج   ] لثم دـشاب  حـضاو  دوصقم  هک  تسا  نآ  مکحم  تسا : هتفگ  ّمصأ 

دناوتیم هدرک  داجیا  زاغآ  رد  هکنآ  دـنمهفیم  دنـشیدنیب  رگا  هک  ناگدرم  ندرک  هدـنز  تماـیق و  تاـیآ  لـثم  دوش  هدـیمهف  دوصقم  رکف 
هباشتم دوش . نکمم  هک  هلیـسو  رهب  دـشاب  مهف  لباق  هچنآ  مکحم  هکنآ : رگید  ینعم   498-455- نآرق -87-70- نآرق . - دنک هدنز  ماجناب 

[. - رخآ ات  ِۀَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی   ] هیآ هکنیا  شریظن  باقع و  باوث و  رادقم  تمایق و  تقو  لثم  درک  نشور  ارنآ  دوشن  هلیسو  چیهب  هچنآ 
يارب دوبیم  تامکحم  نآرق  يهمه  رگا  - 1 تسا : هدرک  لقن  تاهباشتم  يارب  تهج  دـنچ  ماما  بلاطم  هکنیا  هلابند  رد   214-184- نآرق

رد دنمقالع  رّکفتم و  درف  ره  یلو  درکیم  دیماان  نآ  رد  ّتقد  ثحب و  زا  ار  نارگید  دوب و  راکشآ  نشور و  دندوب  هتفریذپ  ارنآ  هک  یمدرم 
دلّقم مدرم  دوب  تامکحم  نآرق  يهمه  رگا  - 2 دوشیم . حضاو  ّقح  بلطم  هجیتن  رد  دنکیم و  هدافتسا  نآ  زا  دشیدنایم و  نآ  تاهباشتم 

كورتم تسا  مزـال  نآرق  مهف  يارب  هک  رگید  مولع  و  دـشیم ، دودـحم  ملع  يهنماد  دـنامیم و  دـکار  اـهرکف  دـندشیم و  رکف  هاـتوک  و 
هک دشیم  دیدرت  کش و  بجوم  ماوع  يارب  نآ  تامکحم  تسا  رـشب  يهمه  يارب  نآرق  نوچ  - 3 دشیمن . حیرشت  نیودت و  ای  دشیم و 

يهلیـسو هباـشتم  مکحمب و  فلتخم  تاریبعت  زا  هحفـص 9 ] سپ [  نکیل  رّوصتم ، ریغ  تسا و  مودـعم  مسجم  ریغ  ناـکمال و  دوجوم  ـالثم 
قیدصت رّوصت و  ناوتیم  مه  رگید  روج  هدوب و  طلغ  تسا  هدرک  مّهوت  لّوا  يهلحرم  رد  هچنآ  هک  دمهفیم  تسا و  وا  رکف  ندـش  نشور 

ریغ راوتسا و  تسا و  ّقح  نآ  یمامت  هک  تسا  نآ  مکحم  زا  دوصقم  هباشتم ، تسا و  هدرک  یفّرعم  مکحم  ار  دوخ  نآرق  نایبلا : حور  درک .
رد و  ظفل ، يراوتـسا  ینعم و  یتسرد  رد  تسا  دننامه  رگیدکیب  نآرق  مامت  هکنآ  هباشتم  زا  دوصقم  و  يدوبان ، يراگزاسان و  خسن و  لباق 

ار هباشتم  مکحم و  ینعم  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ناهرب : ریـسفت  یظفل . تحاـصف  زاـجعا و  ینعم و  تهج  زا  تیادـه 
يدنواهن نامحّرلا  ۀخفن  ریـسفت  تسا . هباشتم  دنمهفب  دنناوت  یمن - لهاج  مدرم  هچنآ  تسا و  مکحم  دوش  لمع  نآب  یتسیاب  هچنآ  دومرف :

تسا و ینیوکت  باتک  شنیرفآ  ملاع  مینکیم : ریبعت  روط  هکنیا  ار  وا  رظن  هجیتن  ام  هک  هتـشون  اـجنآ  رد  یبلطم  مهدـفه  يهفرط  يهمّدـقم 
هچ هک  تسا  هدوب  مولعم  یـضعب  تسا و  عّونتم  اهنآ  زا  يهدافتـسا  عیابط و  فلتخم و  تادوجوم  هک  روطنامه  سپ  ینیودـت  باـتک  نآرق 

تسا شنیرفآ  ینیودت  باتک  هک  مه  نآرق  دش ، دهاوخ  هدافتـسا  دروم  هدنیآ  رد  هدش  مولعم  جیردتب  یـضعب  دراد و  ناسنا  يارب  هدافتـسا 
هدافتسا دناهتسناوتن  زونه  یئاهتمسق  زا  دناهدرک و  هدافتـسا  جیردت  هب  هک  دراد  تاهباشتم  تسا و  هدش  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دراد  تامکحم 

زا تسا  هدش  لقن  نارگید  نآرق و  ناونع  تحت  لّوا  دـّلجم  يهمّدـقم  رد  هکنانچ  تشاد  دـهاوخ  ياهزات  ياههرهب  هدـنیآ  رد  هّتبلا  دـننک و 
ءزج نآرق  تاـهباشتم  زا  یـضعب  هدـبع : راـتفگ  يهجیتـن  هصـالخ و  دوشیم . مولعم  رتـهب  هیتآ  رد  نآرق  ياـیازم  هک  یجراـخ  ناگدنـسیون 
َنیِح َو  َنوُسُمت  َنیِح  ِهّللا  َناحبُـسَف   ] تسا هتفگ  مهبم  لمجم و  ار  زامن  تاـقوا  هک  اـجنآ  ـالثم  دوشیم ، هدرمـش  ادـخ  ياـهتمعن  نیرتگرزب 

تسا نکمم  هک  تسا  یحاون  نآ  زا  ریغ  ناتسبرع  يهقطنم  نوچ  َنوُرِهُظت ] َنیِح  َو  ایِـشَع  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُدمَحلا  َُهل  َو  َنوُِحبـُصت 
ینایب هحفص 10 ]  ] 300-160- نآرق  - کیب یتسیاب  دنک  كرد  ار  فالتخا  هکنیا  تسناوتیمن  برع  دـشاب و  تعاس  اجنآ و  زور  تّدـم 
ياراد نآرق  تاهباشتم  ضعب  و  دنسانشب . ار  زامن  تاقوا  دنناوتب  ات  دشاب  هدافتسا  لباق  اج  همه  رد  سک  همه  هشیمه و  يارب  هک  دوش  هتفگ 

دنـشیدنیب و نآ  رد  دـنناوتب  هک  تسا  هلیـسو  نیمه  دوشیم و  قیبطت  اهنآ  زا  یکی  رب  عقاوم  تالاح و  فالتخاب  هک  تسا  يدّدـعتم  یناـعم 
هشیر و ینعمب  تغل  رد  ما »  » يهملک دناهتشون : نارگید  رخف و   7 ِباتِکلا » ُّمُأ  َّنُه  . » دننک جارختسا  بسانم  عقوم  يارب  ار  فئاظو  ماکحا و 

نآرق لصا  باتکلا و  ّما  تامکحم  دوشیم  نشور  اهنآ  يهلیـسوب  تاهباشتم  تسا و  حضاو  دوخ  تامکحم  نوچ  تسا و  شیادـیپ  لصا 
يهطـساوب یلو  دـشاب ، عمج  ظفلب  تاهّما  هک  تسا  بسانم  تسا  عمج  تامکحم  تایآ  نوچ  تسا : هتفگ  ماـما  زین  و  تسا . هدـش  هدـیمان 
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26-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  درفم  تسا  اهنآ  زا  بعـشنم  عرف  کی  تاـهباشتم  عومجم  تسا و  لـصا  کـی  تاـمکحم  عومجم  هکنیا 
نآرق نوچ  هک  دـندرکیم : ثحب  ربمغیپ  اب  هک  دنتـسه  نارجن  ياهیحیـسم  دوصقم  تسا  هتفگ  عیبر  - 1 عمجم :  7 ٌغیَز » مِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  »

تسا و هدش  لزان  اهنآ  یفّرعم  يارب  هیآ  هکنیا  دـنکیم ، تباث  ار  ام  ياعّدا  هنم ] حور  هللا و  ۀـملک   ] هب تسا  هدرک  فیـصوت  ار  حیـسم  امش 
: تسا هتفگ  یبلک  - 2 383-347- نآرق -37-1- نآرق [. - رخآ ات  ِهّللا - َدـنِع  یـسیِع  َلَثَم  َّنِإ   ] دـش لزان  رگید  تیآ  هکنیا  اـهنآ  باوج  رد 

نوناق زا  دیاش  هک  دندرکیم  ثحب  اههروس  لئاوا  يهعطقم  فورح  رد  مالسا  بهذم  ءاقب  تّدم  جارختـسا  يارب  هک  دنتـسه  دوهی  دوصقم 
زا دنتـساوخیم  هک  دـندوب  نیرکنم  يهّیلک  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـننک . قیبطت  یتّدـم  کی  رب  ار  ظاـفلا  هکنیا  دـنناوتب  فورح  زمر 

ناشرتشیب هک  دراد  راک  ورـس  نایمدآ  مومع  اب  نآرق  نوچ  دعبب : یجلگنس ص 67  نآرق  مهف  دیلک  دنوش . ّقح  رکنم  تاهباشتمب  لالدتـسا 
هک تسا  تامکحم  تایآ  ربارب  رد  تاهباشتم  هکنیا  تسا و  هدش  هتفگ  هباشتم  تروصب  يور  هکنیا  زا  دنتسه  زجاع  يونعم  قیاقح  مهف  زا 
َوُه  ] و ٌءیَـش ] ِِهلثِمَک  َسَیل   ] هلمج نیاـب  دراد  شوگ  مشچ و  ادـخ  دـنامهفیم  هک  ُریِـصَبلا ] ُعیِمَّسلا  َوُه   ] لـثم دـنکیم  نشور  ار  اـهنآ  ینعم 

هحفص  ] 408-380- نآرق -377-351- نآرق -300-272- نآرق  - تسا اونـش  اـنیب و  ادـخ  هک  دوشیم  نشور  اـهنیا  ینعم  ُرِیبَخلا ] ُفیِطَّللا 
« ِۀَنتِفلا َءاِغتبا  . » تسا زاینیب  امش  یندب  ياههراپ  هکنیا  زا  هک  تسا  یهاگآ  و  درادن . دننامه  هکلب  دیرادنپیم  امش  هک  هنوگنآب  هن  یلو  [ 11

بجوم دـندرکیم و  مدرم  لد  رد  ّکـش  دـیلوت  تاـهباشتم  رد  ثحب  زا  هک  دنتـسه  یئاـهنآ  دوصقم  تسا : لـقن  دـهاجم  زا  - 1 عمجم :  7
هک یناسک  دشاب و  یهارمگ  هک  تسا  نید  رد  يهنتف  دوصقم  دناهتفگ : زین  و  - 2 21-1- نآرق . - دندشیم جرم  جره و  هدیقع و  فالتخا 
زا دوصقم  تسا : لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  و  - 3 تسا . یهارمگ  نید و  رد  يهنتف  ناشلمع  يهجیتن  دـننکیم  تاـهباشتم  رد  ثحب 

: دـناهتفگ هاگتـشگزاب ، تسا و  عجرم  لـیوأت  ینعم   7 ِِهلیِوأـَت » َءاـِغتبا  . » دـننکیم تاـهباشتم  رد  ثحب  ینیدیب  يارب  ینعی  تـسا  رفک  هـنتف 
باوث و صیخـشت  لثم  دـنرادن  نآ  رب  یلیلد  هک  دـنوریم  يرهاـظ  ریغ  یناـعم  لـیوأت و  یپ  فرحنم  لددـب و  مدرم  هک  تسا  نآ  دوصقم 

رادومن تسا و  نآرق  فراعم  يهشیر  لیوأت  زا  دوصقم  سابتقا : صیخلت و  اـب  نازیملا :»  » 23-1- نآرق . - تمایق شیادـیپ  نامز  ای  باقع و 
هروس تایآ 78 و 82  رد  - 1 هنومن : يارب  تسا . نآ  زا  یلاثم  امن و  يروتسد  ای  نخـس و  ای  راک و  هتـشر  کی  هک  یجراخ  تقیقح  ندرک 

نتـشک و  یتشک ، ندرک  خاروس  تهج  رـضخ  هک  تسا  یقیاقح  يرادومن  لیوات  زا  دوصقم  ُلـیِوَأت ] َکـِلذ  ِلـیِوأَِتب -...  َکـُئِّبَنُأَس   ] فهک
زا 4- فسوی  هروـس  رد  - 2 292-275- نآرق -267-240- نآرق . - داد حیـضوت  یـسوم  يارب  ار  ندرک  تسار  راوـید  دزمیب  و  ناوـجون ،
هک یتقیقح  نآب  تسا  وا  ینادنز  ناتـسود  فسوی و  باوخ  رهاظ  ندنادرگرب  ندنایامن و  دوصقم  تسا  هدـش  رارکت  لیوأت  هملک  هک   110

تیآ 35 - 3 دندرک . هدجـس  یهاشداپب  ناردارب  ار  فسوی  تفر و  رادـب  يرگید  دـش و  هاش  مدـمه  ناتـسود  زا  یکی  دـش و  رادومن  دـعب 
يوزارت هک  دـهدیم  ناشن  ار  روتـسد  هکنیا  يهجیتن  تشگزاب و  لـیوأت  يهملک  اًـلیِوَأت ] ُنَسحَأ  اـت  ِمیِقَتـسُملا  ِساطـسِقلِاب  اُونِز  َو   ] ءارـسالا

نیعم یتایآب  ّصتخم  هن  لـیوأت  سپ  هحفص 12 ]  ] 83-64- نآرق -58-21- نآرق . - درادیم هاگن  رتهب  ار  هعماج  حالـص  تلادـع و  تسرد 
ِیف َنوُخِـساّرلا  َو  . » تسا هدـمآ  ياهلمج  رد  یظاـفلا  تروصب  هک  تسا  یقیقح  يرادومن  هکلب  دـهدیم  ناـشن  ار  ظـفل  لولدـم  هن  تسا و 

رد نیتباث  دـنادیم و  ادـخ  ار  نآرق  لیوأت  : ] دوش ینعم  اـت  تسا  لـبق  هب  طوبرم  هک  تسا  فـالتخا  هلمج  هکنیا  طاـبترا  رد  عمجم   7 ِملِعلا »
دـننزیمن و مد  ثحابم  هکنیا  زا  ملع  رد  نیخـسار  دـنادیم و  نآرق  لـیوأت  ادـخ  طـقف  : ] دوش ینعم  نینچ  اـت  تسا  هلمج  زاـغآ  اـی  و  ملع ]
ربمغیپ و باحـصا  نیخـسار  زا  دوصقم  دناهتفگ : دـناهدرک و  رایتخا  ار  لّوا  ینعم  نیرّـسفم  رثکا  و  تسا ]. ادـخ  بناج  زا  اهنیا  دـنیوگیم 

ریسفت زا  هک  يدابآزوریف  سابقملا  ریونت  ریـسفت  رد  یلو  میتسه . ملع  رد  نیخـسار  ام  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  دنتـسه ، لّوا  نیرّـسفم 
مالـسا هک  دوـهی  ياـملع  رگید  مالـس و  نب  هـّللا  دـبع  ینعی  مـلع  رد  نیخـسار  تـسا : هـتفگ  هدیدنـسپ و  ار  مود  ینعم  تـسا  ساـّبع  نـبإ 

هیلع رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  یفاک  باتک  یفاص : ریـسفت   33-1- نآرق . - تسا ادخ  بناج  زا  نآرق  تایآ  هکنیا  دنیوگیم  دـناهتفریذپ 
ام تسا : هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دننادیم . ملاع  ار  اهنآ  سک  همه  هک  دنتـسه  یناسک  ملع  رد  نیخـسار  تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا 

يارب دنوادخ  زا  تسا  یـشیاتس  هلمج  هکنیا  رخف :  7 ِبابلَألا » اُولوُأ  ّالِإ  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  . » مینادیم ار  نآرق  لیوأت  ام  میتسه و  ملع  رد  نیخـسار 
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رکف ملع و  لیلد و  اب  هچنآ  دنربیم و  راکب  نآرق  مهف  رد  ار  دوخ  درخ  لقع و  هک  هکنیا  هب  دنکیم  فیـصوت  ار  اهنآ  هک  دـنمدرخ  نینمؤم 
اهنآ ناـمیا  لـقع و  دوـب و  دـهاوخ  تاـهباشتم  زا  دـندیمهفن  مه  زاـب  تقد  رکف و  زا  سپ  هـچنآ  تـسا و  تاـمکحم  زا  دـنمهفب  دنتـسناوت 
دراد حیحـص  ینعم  هتبلا  تسا و  هدـشن  هتفگ  هدوهیب  تسین و  ضقانت  نآ  رد  هک  تسا  یمالک  اهنیا  دـننک  قیدـصت  هک  تسه  ناشیامنهار 

ربمغیپ تسا : هدرک  تیاور  هملس  ّما  نینمؤم  ردام  زا  بشوح  نب  رهـش  يربط   8 اَنبُوُلق » غُِزت  ال   » 44-1- نآرق . - دنمهفب دناهتسناوتن  اهنآ  هک 
[. هیآ رخآ  ات  انَتیَدَه - ذِإ  َدـَعب  اَنبُوُلق  غُِزت  انَّبَر ال  : ] دومرفیم تئارق  ار  هیآ  هکنیا  کنید و  یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  ای  تفگیم : رّرکم 

ادخ زا  هحفـص 13 ] تاهباشتم [  تاـمکحمب و  ناـمیا  زا  سپ  ملع  رد  نیخـسار  تسا : هدرک  ینعم  رخف   252-201- نآرق -22-1- نآرق -
ِساّنلا ُعِماج  َکَّنِإ  . » دـنکن لطابب  هجوتم  دـنادرگنرب و  تسا  هداد  رارق  ّقحب  هتفرگ  يوخ  لیامتم و  ار  اهنآ  لد  نوچ  هک  دـننکیم  تلئـسم 

اهنآ تاّیونمب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  نآ  يهلابند  رد  دـناهدرک  تمحر  تیادـه و  تلئـسم  نینمؤم  نوچ  يروباشین :  9 ِهِیف » َبیَر  ٍموَِیل ال 
یلد اب  تسار و  هارب  هک  میهاوخ  یم - تسین  فلخت  لباق  هک  تمایق  داعیم  تبـسانمب  دنیوگیم  هکلب  دـنرادن  يدام  رظن  اعد  هکنیا  رد  هک 
هلمج زاغآ  ای  ملع و  رد  نیخـسار  راتفگ  زا  تسا  لقن  يهلابند  هلمج  هکنیا  يروباشین : - 9 َداعیِملا » ُِفلُخی  ال   » 54-1- نآرق . - میشاب كاپ 
تیآ ات  لّوا  زا  - 1 ام : نخس   24-1- نآرق . - تسا راگزاسان  يدنوادخ  تقیقح  اب  هدـعو  زا  فّلخت  هک  تسا  هراشا  تروص  ره  رد  تسا .
لماک تردق  کیب  تسا  هتـسباو  هکلب  دنیوگیم  نایحیـسم  هک  تسا  يروط  نآ  هن  شنیرفآ  تقیقح  دنامهفیم : ٌءیَـش ] ِهیَلَع  یفخَی  ال   ] 5

. - تسا رـشب  یئامنهار  يهلیـسو  هک  تسا  تردـق  نآ  تسا و  رون  نآ  زا  یعاعـش  ناربمغیپ  رگید  وت و  ینامـسآ  باـتک  هکنیا  هک  یمئاد 
َلَزنَأ يِذَّلا  َوُـه   ] تـیآ 7 - 3 دوخ . دـننامه  یتاـقولخمب  هن  تسا  تردـق  ناـمهب  هتـسباو  تادوجوم  فلتخم  ياـهتقلخ  - 2 65-38- نآرق
نوک ملاع  هکنیا  رد  هک  تسا  يدنوادخ  ياهوترپ  زا  یکی  تادوجوم  رگید  لثم  مه  نآرق  هکنیا  هک  دـنامهفیم  رخآ ] ات  َباتِکلا - َکیَلَع 

بلاطم ياراد  مه  ینامسآ  باتک  هکنیا  دناهدش  هتخاس  توافتم  تادوجوم  رگید  هک  روطنامه  تسا  توافتم  ياهتمسق  رب  لمتشم  داسف  و 
ار هچنآ  هک  تسا  مزـال  لـماک  ناـمیا  هجیتـن  رد  دـنک و  هدافتـسا  دـناوتیم  نآ  زا  دوخ  مهف  ردـقب  یـسک  ره  هک  تسا  فـلتخم  بتارم  و 

تقیقح تسا و  هدش  هتفگ  راکفا  هجوت  يارب  طقف  بلاطم  ياهراپ  نوچ  دنکن  ریبعت  دوخ  شهاوخ  لیمب و  دشاب و  میلست  دمهفب  دناوتیمن 
يوـنثم سب . تسا و  هدـننیرفآب  صتخم  نآ  زا  عـالّطا  هک  تـسا  رگید  ملاوـعب  طوـبرم  هـچنآ  تماـیق و  لـثم  تـسین  رـشب  كرد  لـباق  نآ 

ریز  || تسا  رهاظ  هک  دـمآ  نآرق  فرح  هحفص 14 ]  ] 54-12- نآرق : - تسا هدرک  هیبشت  یفّرعم و  روجنیا  ار  نآرق  موهفماـن  ياهتمـسق 
هک  || تسا  یمدآ  صخـش  وچ  نآرق  رهاـظ  نیط  ریغ  دـنیبن  ار  مدآ  وید   || نیبم  رهاـظ  رـسپ  يا  نآرق  وت ز  تسا  رهاـق  مه  ینطاـب  رهاـظ 
ِیف مُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُـه   ] تیآ وا 4 - لاح  دـنیبن  یئوم  رـس  کی   || وا  لاخ  ّمع و  لاس  دـص  ار  درم  تسا  یفخ  شناج  رهاـظ و  شـشوقن 

-3 اذغ ] ندیسر  هلیسو   ] هیذاغ - 2 هیمان . - 1 تسا . ورین  هس  هب  تادوجوم  ياقب  دناهتفگ  مالسا  هفسالف  هک  میئوگب  تسا  بسانم  ِماحرَألا ]
زا تسا  بّکرم  رن  هفطن  دـنیوگ  ناسانـش  روناـج  و  دـناد ، لـطاب  ارنآ  دـیرجت  رد  هجاوخ  و  دـناهدرک ، هفاـضا  ار  هرّوـصم  یـضعب  هدـّلوم و 
مد تسا و  یضیب  لکـشب  يرـس  ياراد  کیراب و  یمرک  دننام  دنیوگ ، دشابن و  سوسحم  هکنادنچ  تسا  زیر  تیاغب  هک  ياهدنز  ياهلولس 

لووا ارنآ  هک  لکـش  یماداـب  تسا  یلولـس  رتشیب ، یهاـگ  کـی و  هداـم  هفطن  رد  دـناهدیمان و  دـیئوزوتامرپسا  ارنآ  تسا و  زارد  اتبـسن  نآ 
هن و هام  ره  رد  گس  لثم  تسا  رتدایز  یـضعب  رد  یلو  دوشیم  دیلوت  هدام  نادمخت  رد  اهنآ  زا  ات  ود  ای  کی  هام  کیره  رد  هک  دـنمانیم 

دنوشیم محر  يهسیک  دراو  اهدیئوزوتامرپسا  هک  حیقلت  عقوم  رد  دوش . دیلوت  شنادـمخت  رد  هنایهام  تسا  نکمم  لووا  هدزناش  ات  كوخ 
، هدام یلسانت  لولس  هب  ندیسر  يارب  دوشیم  عورش  هقباسم  رن  ياهلولس  نایم  دوب  دوجوم  اجنآ  رد  تسا  هدام  یلسانت  لولـس  هک  لووا  رگا 

اروف حیقلت  يارب  تسا  وا  یگدامآ  يهناشن  هک  تسا  دوجوم  لووا  رس  رد  هتسجرب  ياهتسوپ  دناسر  نآب  ار  دوخ  رتدوز  هک  اهنآ  زا  کی  ره 
تمواقم لـباق  يهتـسوپ  اـب  ار  دوخ  فارطا  هدومن و  عطق  ار  رن  لولـس  مد  هداـم  لولـس  هدرک و  دراو  هتـسوپ  نآ  هب  ار  دوخ  رـس  لولـس  نآ 

بیکرت مه  اب  لولـس  ود  هکنیا  و  دنوشیم ، نوخ  رد  بذج  هدش و  دوبان  جـیردتب  اهنآ  دوشب و  رگید  رن  ياهلولـس  دورو  عنام  ات  دـناشوپیم 
دوشیم و دیلوت  یئاشغ  اج  نآ  رد  هک  دبـسچیم  محر  رادجب  هدـش  هدـنار  محر  لخادـب  ابلاغ  هک  دـننکیم  دـیلوت  ار  یمخت  لولـس  هدـش 
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نایم رد  دریگیم و  ار  مخت  فارطا  یئاههدرپ  سپس  دوشیم ، طوبرم  هتسب و  اج  نآب  یمخت  لولس  دشاب  فان  دنب  هک  گر  کی  يهلیسوب 
دایز مخت  هکنیا  فان  دنب  زا  يهیذـغت  رثا  رد  جـیردتب  دـیامنب . تظفاحم  یجراخ  يهدراو  تابرـض  زا  ار  نآ  ات  دوشیم  دـیلوت  یعیام  اهنآ 

-1 دوشیم . میسقت  لولس  هتـسد  هسب  و  هحفص 15 ]  ] 56-11- نآرق  - دوشیم لیدبت  هدش  هدیوج  تشوگ  هتـسب و  نوخ  لکـشب  دوشیم و 
تسوپ و هب  لیدـبت  یجراخ  ياهلولـس  هک  مردزم  مانب  یطـسو  ياهلولـس  - 3 مردودـنآ . مانب  یلخاد  - 2 مردـتکا . مانب  یجراخ  ياهلولس 
رگید و ياهناوختـسا  دعب  تارقف و  نوتـس  ادتبا  رد  یطـسو  دنهدیم و  لیکـشت  ار  سفنت  شراوگ و  هاگتـسد  یلخاد  دنوشیم و  باصعا 

تالـضع تروصب  هدرک  دشر  هیذغت  يهلیـسوب  اهلولـس  يهعومجم  هتـسب و  نوخ  هکنیا  سپـس  دـننکیم  دـیلوت  ار  نوخ  تالـضع و  سپس 
سنج و ـالماک  یگهاـم  راـهچ  رد  دوشیم و  هدـید  نآ  لکـش  طوطخ و  یگهاـم  هس  رد  هکیروطب  دـشوپیم  ار  اهناوختـسا  هدـش  رادومن 

میئوگیم هکنیا  رب  اـنب  تسا ، هدـش  مولعم  شیاـمزآ و  یـسانش  روناـج  رد  هچنآ  زا  يرـصتخم  دوب  هکنیا  دوـشیم . رادوـمن  نآ  ّتیـصخش 
لیمکت لیکـشت و  بجوـم  مه  ناـمه  دوـشیم  هداـم  يهفطن  رد  لووا ]  ] رن و يهفطن  رد  دـیئوزوتامرپسا ]  ] شیادـیپ بجوـم  هـک  هچناـمه 

ار اهراک  هکنیا  هک  يرگید  رهاق  رون  ای  یکلمب و  جایتحا  هن  درادـن و  هناگادـج  يهرّوصم  يهّوقب  یجایتحا  دوشیم و  فلتخم  ياـهتروص 
مه ومه  دش  هتفگ  هک  تاّیـصوصخ  نآ  اب  هتخاس  هدام  رن و  لولـس  هفطن و  یئاذغ  داّوم  بذج  زا  هک  لازیال  تردق  نامه  هکلب  دهد  ماجنا 
دوخ يدرف  صوصخم  لکش  اب  هایگ  ای  ناویح  تروصب  هدومن  ّومن  نیعم  طیارش  قبط  هک  یلولـس  هفطن و  رهب  تسا  هداد  تقایل  دادعتـسا و 
لّوا دـّلجم  رد  يونثم  رعـش  هکنیا  ٌغیَز ] مِِهبوـُُلق  ِیف   ] تیآ 7 يهـلمج  يارب  ِماـحرَألا 5 - ِیف  مُکُرِّوَُصی  ینعم  تسا  نیمه  و  دوـش . رادوـمن 

نک لـیوأت  ار  شیوخ   || ار  رکب  فرح  لـیوأت  ياهدرک   766-741- نآرق -713-684- نآرق : - تسا بسانم  ریجخن  شوگرخ و  ناتـساد 
ار دوخ  تشادنپ  یمهوک   || سگم  هفرط  نادب  تلاوحا  دنام  ّینـس  ینعم  وت  زا  دش  ژک  تسپ و   || ینکیم  نآرق  لیوأت  اوه  رب  ار  رکذ  ین 

نابیتشک وچمه   || رخ  لوب  هاک و  گرب  رب  سگم  نآ  نامگیب  متقو  ياـقنع  نم  هتفگ   || ناـمز  رد  هدینـش  ار  نازاـب  فصو  سک  تسه 
درم  || نم  اـیرد و  هکنیا  یتشک و  هکنیا  کـنیا  ماهدـنامیم  نآ  رکف  رد  یتّدـم   || ماهدـناوخ  اـیرد  یتـشک و  نم  تفگ  ّرف  تشارفا  یمه 

سخ ریوصت  رخ و  لوب  وا  مهو   || سگم  لاب  نوچ  لیوأت  بحاص  هحفص 16 ] ّنف [  يأر و  لها  نابیتشک و 

ات 13] تایآ 10  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

مِِهلبَق نِم  َنیِذَّلا  َو  َنوَعِرف  ِلآ  ِبأَدَـک  [ 10  ] ِراّنلا ُدُوقَو  مُه  َِکئلوُأ  َو  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  مُهُدالوَأ  ـال  َو  مُُهلاومَأ  مُهنَع  َِینُغت  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دَق [ 12  ] ُداهِملا َسِئب  َو  َمَّنَهَج  یلِإ  َنوُرَـشُحت  َو  َنُوبَلُغتَـس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُلق  [ 11  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  ُهّللا  َو  مِِهبُونُِذب  ُهّللا  ُمُهَذَـخَأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک 

َِکلذ ِیف  َّنِإ  ُءاشَی  نَم  ِهِرـصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهّللا  َو  ِنیَعلا  َيأَر  مِهیَلثِم  مُهَنوَرَی  ٌةَِرفاک  يرخُأ  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌۀَِئف  اتَقَتلا  ِنیَتَِئف  ِیف  ٌۀَـیآ  مَُکل  َناک 
، راک رد  يهمادتسا  بأد ] . ] هریگشتآ دوقو ] . ] ندرک زاینیب  ینعمب  ءانغا  زا  ینغت ] : ] تاغل ینعم   620-1- نآرق [ - 13  ] ِراصبَألا ِیلوُِأل  ًةَربَِعل 
: تسا هدرک  لقن  یقهیب  دواد و  یبا  زا  لوّزنلا  بابـسا  رد  یطویـس  لوزن : تهج  تسپ . نیمز  باوختخر ، باوخ ، هاگیاج  داـهم ] . ] تداـع
رکف و مه  ناناملـسم  رگید  اب  امـش  دومرف : و  درک ، عمج  رازاـب  رد  ار  دوهی  دومرف  تعجارم  ردـب  گـنج  زا  ربمغیپ  نوچ  تفگ  ساـّبع  نبإ 

بجوم شیرق  رب  ندش  هریچ  دّـمحم  يا  دـنداد : باوج  اهنآ  دـیوشن . راتفرگ  ردـب  گنج  رد  شیرق  بارعا  تبیـصمب  هک  دـیوش  ناملـسم 
هدرک تیاور  همرکع  زا  و  میاهراکچ . ام  تسناد  یهاوخ  دتفیب  ام  اب  تراک  رس و  رگا  دننادیمن و  ار  گنج  شور  اهنآ  هک  دوشن  وت  رورغ 
تایآ دننادیمن . گنج  نیئآ  اهنآ  هک  دشاب  رورغم  دیابن  یلو  دش  ّطلسم  مدرم  هکنیا  رب  دّمحم  تفگ : ردب  زور  رد  يدوهی  صاحنف  تسا :

ناشيارب دناوتن  ناشنادنزرف  اههیامرـس و  دندش  رفاک  هک  یناسک  10 همجرت : دش . لزان  دوهی  نانخـس  هکنیا  ربارب  رد  مهدزیـس  مهدزاود و 
دـندوب و ناـشیا  زا  شیپ  هکناـنآ  نوعرف و  مدرم  شور  دـننامب   11 دنـشاب . خزود  يهریگـشتآ  ناـنآ  هتبلا  دوش و  يدـنوادخ  ناوت  ریگولج 

رازآ ار  دـنوادخ  و  درک ، ناشراتفرگ  ناشناهانگ  يازـس  هب  دـنوادخ  و  دـندش ] راکهانگ   ] دندرمـش و غورد  ار  ام  تایآ  ناوت و  ياههناشن 
هک دننک  ناتمهارف  خزودب  و  هحفـص 17 ] دنوش [  هریچ  امـش  رب  نارگد  يدوزب  وگب : دندش  رفاک  هک  یناسکب  دّمحم  يا   12 هدوب . تخس 
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ادـخ يارب  یکی  دـندش و  ورب  ور  ردـب ] رد  هک   ] هورگ ود  تشذگرـس  رد  دوب  امـش  يارب  یبوـخ  يهناـشن  هچ   13 تسا . یهاگـشیاسآ  دب 
اب هدرک  تشونرـسب  دهاوخ و  هک  ار  نآ  ادخ  نوچ  دیدیم  ربارب  ود  دوخ  مشچب  ار  تسرپادخ  يهتـسد  نآ  هک  نیدیب  يرگید  دیگنجیم و 

َنیِذَّلا َّنِإ  : » نیرّـسفم نخـس  ار . نادنمدرخ  تسا  يدنپ  ردـب ] گنج  ناناملـسم و  تشذگرـس   ] هکنیا رد  هّتبلا  دـنک و  ینابیتشپ  دوخ  يرای 
و وا ، ناتسود  تسا و  هنیدم  ياهیدوهی  گرزب  فرشا  نب  بعک  دوصقم   43-15- نآرق : - ّيدابآزوریف ص 35 سابقملا  ریونت   10 اوُرَفَک »
اب هک  لیئارسا  ینب  نوعرف و  لآ  شور  دننام  ینعی  سابع : نبإ   11 َنوَعِرف » ِلآ  ِبأَدَک  . » دنتـسه شیرق  راّفک  لهج و  وبا  دوصقم  دناهتفگ :

-1- نآرق . - دندید ردب  گنج  رد  ار  دوخ  يازـس  دندرک و  يراتفردب  وت  اب  مه  نارفاک  دندید  ار  دوخ  يازـس  دندرک و  يراتفردب  یـسوم 
ای اب  شمعا  فلخ و  یئاسک و  هزمح و  یلو  دوشیم  باطخ  ینعم  هک  دـناهدرک  تئارق  ات  اـب  نیرّـسفم  رثکا   12 َنوُرَشُحت » َو  َنُوبَلُغتَس   » 26

نیرّسفم رگید  يربط و   13 مِهیَلثِم » مُهَنوَرَی   » 31-1- نآرق . - دـنوشیم هتخیگنارب  بولغم و  اهنآ  ینعی  دوش  ینعم  بیاـغ  هک  هدرک  تئارق 
هّیقب یلو  دینیبیم ، نیملسم  ربارب  ود  ار  نارفاک  دوهی ، امـش  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  دناهدناوخ و  ءات  اب  نورت ]  ] هنیدم لها  دناهدرک : لقن 

نیملـسم بارعا  ینعی  دناهتفگ : و  دندوب . ربارب  هس  هکنیا  اب  دننیبیم  دوخ  ربارب  ود  ار  بارعا  نیملـسم  تسا : نینچ  ینعم  دناهدناوخ و  ای  اب 
میدرب نامگ  میدیرگن  هک  لّواب  دیوگ  دوعسم  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   25-1- نآرق . - دندیسرتیم دندیدیم و  دوخ  ربارب  ود  ار 

رتمک هک  میدرب  نامگ  ات  دندوب  رتریقح  ام  مشچ  رد  دوب  تعاس  کی  هچ  ره  ام ، فعض  رب  دنشاب  درم  شـش  تسیب و  دصـشش و  ناشیا  هک 
: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   13 ًةَربَِعل » َِکلذ  ِیف  َّنِإ  . » دنـشاب درم  دص  تفگیم  ار  وا  يرگید  دنـشاب  درم  داتفه  نانیا  تفگیم  یکی  دنیام  زا 
زا هتخیرگ  رهـش  زا  بشب  وا  هدرک  نوریب  دوخ  رهـش  زا  ار  يدرم  دـنیایب  هحفص 18 ]  ] 31-1- نآرق  - یهورگ هک  تسا  یتربـع  هکنیا  رد 
رد دـندمایب  وا  یپ  زا  تّدـع  ددـعیب و  زاـس  گربیب و  یتعاـمج  دـمآ  رگید  يرهـشب  ناـهنپ  ناـشیا و  ءاهفـس  رهـش و  نآ  ءافعـض  تسد 

ءاسؤر نآ  زا  یناوراک  هگنآ  رتزاسیب ، رتگربیب و  نانیا  زا  دنتـساخرب  وا  ترـصنب  راصنا  یتعامج  اجنآ  زا  دندرک ، ترجه  وا  تدعاسم 
رب راهچ  ای  هس  ره  دـنتفرب  يرایب ، ناوراک  نآ  يورب و  هک : دومرف  ار  نایاونیب  نافیعـض  هکنیا  یلاـعت  ّقح  دـمآیم ، تعنم  تّزع و  اـب  هّکم 

یّقح بحاص  لد و  تّوق  ددم و  تّدع و  تلآ و  زاس و  اب  درم  رازه  گنت  دندمایب  ناکرـشم  هدایپ  رتشیب  دوب و  اهبوچ  ناشیا  حالـس  يرتش 
ار ناعاجـش  اسؤر و  نآ  فیعـض  نایادگ  هکنیا  هک  تفرن  تقو  سب  دـنتفر ، رازراک  رد  دـندیدب  ار  ناشیا  نوچ  دوب ، ناشیا  ناوراک  اب  هک 

رابتعا ياج  هکنیا  دندمآ ، هنیدم  ات  ناوراک  تمینغ و  اب  رفظم و  روصنم و  دندتسب و  ناشیاهحالـس  دنتفرگرب و  تمینغب  ناشلام  دنتـشکب و 
یئوجتقیقحب لیم  ناسنا  شزرا  اب  ياههتـساوخ  تـالیامت و  زا  یکی  دـنیوگیم  سفّنلا  ملع  رد  - 1 ام : نخـس  ار . لقع  نادنوادخ  دشاب 

اب هک  تسا  تقیقحب  لوصو  رظن  زا  ّطقف  یهاگ  تاعارتخا و  یملع و  ياهيواکجنک  لـثم  تسا  يّداـم  يهدافتـسا  يارب  یهاـگ  هک  تسا 
هقالع تسا و  ملع  هکنیا  رظن  زا  ملع  یتسود  لثم  دـسرب  دوصقمب  ات  دـیوجیم  ار  نآ  دـنکیم و  تمواـقم  تاـمیالمان  تالکـشم و  ماـمت 

ّطقف هک  دـندوب  مالـسا  ردـص  نیملـسم  نامه  مدرم  روج  هکنیا  يهنومن  نیرتهب  نآ  رئاظن  یقیقح و  تداعـس  تادوجوم و  قیاقح  فشکب 
-2 دندیـسر . دنـسرب ، یتسیاب  هچنآب  ات  دندرکن  هقیاضم  يراکادف  چیه  زا  دـندرکیم و  شـشوک  دـیحوت  یلاعت  هعـسوت و  تقیقح و  يارب 
تاذ و ياهتّیصاخ  زا  هک  تعنص  رنه و  ملع و  لثم  تسا  هدرک  دوخ  ّتیدوجوم  ءزج  هک  تسا  یئاهزیچ  نآ  هب  یمدآ  شزرا  ّتیـصخش و 
ّتقوم و تسا  یـشزرا  دراد  واب  یجراـخ  یگتـسباو  طاـبترا و  طـقف  تسا و  یمدآ  ّتیدوجوم  زا  جراـخ  هچنآ  یلو  دوشیم  ناـسنا  داـهن 

مدرم هکنیا  هچنآ  هک  تسا  مّود  تمـسقب  هراشا  تایآ  هکنیا  لّوا  مدرم . یمومع  ياههتـساوخ  ایازم و  رگید  هاـج و  لاـم و  دـننام  يراـبتعا 
يازـس شتآ  نآ  هک  دـنامهفیم  ِراّنلا ] ُدُوقَو  مُه   ] يهلمج - 3 تسا . ّتقوم  یـضراع و  نآ  شزرا  دـنرورغم  هحفـص 19 ] نآ [  هب  دنراد و 

رخآ رد   35-13- نآرق . - دوشیم نشور  اهنیا  دوجوب  خزود  دـنوشیم و  هریگـشتآ  هک  دوشیم  هتخورفا  ناـسک  هنوگ  هکنیا  زا  ناراکدـب 
زا تعاط  اب  طقف  هلیسو  چیه  نودب  يرفن  هدزیـس  دصیـس و  يهّدع  هک  نیملـسم  ّتیـصخش  یئوجتقیقح و  ّسحب  تسا  هدش  هراشا  تایآ 
رفن رازه  ولجب  دوب  ناشقوشعم  بوبحم و  نوچ  ندوب  نآ  يهعـسوت  قشاع  هک  نآرق  تایآ  اههدومرف و  تاملک و  نآب  یگتـسبلد  ربمغیپ و 

تقیقح لیم  دوب و  نامیا  لئاسو ، هحلـسا و  يهّیقب  هرز ، شـش  ریـشمش و  تشه  بسا و  ود  رتش و  دون  اـی  داـتفه  اـب  دـنتفر  دّـمحم  نمـشد 
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يهتـساوخ اهنآ  يهریمخ  تشرـس و  رد  دـنوادخ  هک  ُءاشَی ] نَم  ِهِرـصَِنب  ُدِّیَُؤی   ] تقیقح تسا  هکنیا  هّللا . ّالا  هلا  يهملک ال  يـالعا  یهاوخ و 
507-473- نآرق . - دندیسر دوصقمب  دنتفر و  نآ  یپ  نامیا  يورین  اب  مه  اهنآ  دوب ، هداهن  یئوجتقیقح 

هیآ 14] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُعاتَم َِکلذ  ِثرَحلا  َو  ِماعنَألا  َو  ِۀَـمَّوَسُملا  ِلیَخلا  َو  ِۀَّضِفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَطنَقُملا  ِریِطانَقلا  َو  َنِینَبلا  َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنِّیُز 
عمج دایز  لام  ةرطنقملا ] . ] ّمهم دایز و  لام  راطنق ، عمج  ریطانق ] : ] تاغل ینعم   253-1- نآرق [ - 14  ] ِبآَملا ُنسُح  ُهَدنِع  ُهّللا  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا 

هکنیا طابترا  هدبع  لوزن : تهج  نتـشگزاب . ینعمب  بوا  ردصم  زا  بآم ]  ] هدش اهر  هاگارچب  رادهناشن و  ۀـمّوسملا ] . ] بسا لیخلا ] . ] هدـش
هک دـندوب  ابیز  ياهـسابل  اب  دـندمآ  ربمغیپ  اب  هثحاـبم  يارب  هک  نارجن  ياهیحیـسم  نوچ  - 1 تسا : هداد  لاـمتحا  دـنچ  شیپ  تاـیآب  ار  هیآ 

راتفگ یتسردب  دقتعم  نم  تفگ  هدع  نآ  تسرپرـس  سیئر و  - 2 دوب . اهنآ  لد  شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  دـندرک ، ار  نآ  يوزرآ  نیملـسم 
سپ نوچ  - 3 تسا . وا  خیبوت  يارب  متفایم ، وا  رظن  زا  موش  ناملـسم  رگا  دنکیم و  مارتحا  ناسحا و  نمب  مر  روطارپما  یلو  متـسه  ربمغیپ 

باوج و يارب  هیآ  هکنیا  دندرک ، تاهابم  دوخ  تارابتعا  و  هحفص 20 ] لام [  هب  اهنآ  دومرف  مالساب  توعد  ار  دوهی  ربمغیپ  ردب  گنج  زا 
رگد هدـش و  اهر  هاگارچب  ياهبسا  هرقن و  ـالط و  ياههتخودـنا  دـنزرف و  نز و  هب  دـناهتخابلد  مدرم  همجرت : دـش . لزاـن  اـهنآ  طـلغ  رکف 

نارود دوس  هک   ] تسا دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تشگزاب  نیرتهب  هکنیا  اب  تسا  یگدـنز  رذـگ  دوز  ياههرهب  یگمه  هک  رازتشک  ناـیاپراچ و 
شیارآ و ناسنا  يارب  ار  نانیا  یتسود  ناطیـش  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :  14 ِساّنِلل » َنِّیُز  : » نیرّسفم نخـس  تسا .] یگدنز 
: تسا هتفگ  یئاّبج  تسا . هتسارآ  وا  رظن  رد  ار  اهنآ  هدیرفآ و  ناسنا  داهن  رد  ار  اهزیچ  هکنیا  یتسود  دنوادخ  دناهتفگ : و  دهدیم ، شیامن 

. - دهدیم هولج  ناسنا  رظن  رد  ناطیش  تسا  تشز  نآ  یتسود  هچنآ  دهدیم و  شیارآ  شیارب  ادخ  درادب  تسود  یگدنز  رد  دیاب  هچنآ 
عون ياقب  یگدنز و  تفرـشیپ  زیواتـسد  ار  اهنآ  یمدآ  هکنآ  - 1 تسا : هنوگ  ودب  یگدـنز  ياههتـساوخ  شیارآ  نازیملا :  35-15- نآرق

یتسود هنوگ  هکنیا  نآرق  رد  تسا و  هدـش  هتـشرس  وا  داهن  رد  ّقح  يوس  زا  هک  تسا  ناـمه  دـناسرب و  يدـبا  لاـمکب  ار  وا  اـت  دـنک  دوخ 
تسا هدرک  هتسباو  ناطیـشب  ار  نآ  نآرق  رد  دنکیم و  رود  ّقح  دای  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یگدنز  ياهیگتخابلد  - 2 تسا . هدش  دای  ررکم 

زا هنوگچ  یـسک  ره  اـت  یگدـنز  رد  یمدآ  راـیتخا  تقیقح  تسا  نیمه  دورب و  اـهنآ  لابندـب  یمدآ  هک  تسا  هداد  هزاـجا  دـنوادخ  نوـچ 
هک تسا  یمدآ  تاوهش  ّبح  اههتساوخ و  دولوم  يرـشب  تالیکـشت  يهّیلک  يواطنط :  14 ِتاوَهَّشلا » ُّبُح  ! » دوش رادومن  شیاـمزآ  يهتوب 
هک دنسیونب  ياهلمج  یعلض  ره  رب  دنزاسب و  یعلـض  تشه  ياهناخ  شروگ  رب  درک  ّتیـصو  وطـسرا  دناهدرک : لقن  تسا ، وا  ياقب  بجوم 
نآ راوید  ياجب  اهتلود  تسا و  یناتـسب  دننام  ناهج  - 1 22-1- نآرق : - دوب هکنیا  تالمج  نآ  و  دشاب . اهنآ  رد  يرـشب  حـلاصم  هعومجم 

ناـهاشداپ و ياهریبدـت  راـکفا و  دولوم  نوناـق  - 3 تسا . وا  ناـبهگن  ناـبرد و  نوناـق  هـک  تـسا  یهاـشداپ  يهـلزنمب  تـلود  - 2 دنتسه .
نآ نابیتشپ  هک  تسا  يروای  نوشق  - 5 تسا . وا  روای  نوشق  هک  تسا  ینابـش  دننام  رادمامز  هاشداپ و  - 4 هحفص 21 ] تسا [ . نارادمامز 

بجوم تلادع  - 8 درک . يرادهگن  دـش و  کلام  ناوتیم  تلادـع  اب  ار  ّتیعر  - 7 تسا . ّتیعر  يهدروآرف  اههیامرـس  - 6 تسا . هیامرس 
لماکت يارب  هلیـسو  رازبا و  هیامرـس  اههتـساوخ و  تایح و  داّوم  مامت  سپ  تسا . ناهج  حالـصا  يهلیـسو  اهتّلم و  تسناؤم  اهلد و  یمهارف 

رد دراد و  هاـتوک  ماد  یبوـخ  رب  تّمه  یچراکـش  رگا  هک  راکـش  ندروآ  تسدـب  يارب  تـسا  هلیـسو  هـک  نادایـص  ماد  دـننام  تـسا  عوـن 
یـضار اهتیمورحم  اهیراتفرگ و  یگدنز و  زا  هک  تسین  یـسک  دش و  دـهاوخ  مورحم  هدرک و  مگ  ار  دوصقم  هار  دـشابن  راکـش  يهشیدـنا 
اینّدـلا هذـه  يرعـش  تیل   || هرهد  وکـشی  نوکلا  یف  نم  ّلک  یّبنتم : لوقب  راذـگ ، هلگ  تسا و  ریگلد  تسه  یماـقم  هجرد و  ره  رد  دـشاب 

ياههتـساوخ تاروت  رد  ربمغیپ ع  نامیلـس  دـشاب ! یـضار  نآ  زا  هک  تسا  یک  لام  ایند  هکنیا  سپ  دـنراد  تیاکـش  یگدـنز  زا  همه  نمل !
کیپ مینادیم  شوـخ  هزاـت و  اـم  ار  هچنآ  تسین و  هزاـت  يزیچ  دیـشروخ  هکنیا  وـترپ  رد  تسا : هتفگ  تـسا و  هدرمـش  زیچاـن  ار  یگدـنز 
هدوب اهیداش  ّمغ و  نیمه  هک  لاس  اهنویلیم  هچ  دنکیم ، تحاران  مه  ار  ام  دروآیم و  ام  رطاخب  ار  اهنآ  هودنا  جـنر و  هک  تسا  ناگتـشذگ 
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دنتخانشیم و ار  وا  نیملسم  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  مایخ  رمع  راکفا  نامیلـس  ياههتفگ  لابند  رد  تسا . هدش  ادیپ  زاب  تسا و  هتفر  تسا و 
وا تاّیعابر  مان  نونکا  دـندرک و  همجرت  یبرعب  نآ  زا  یـسیلگناب و  ار  وا  تاّیعابر  اهلاس  هکنیا  رد  ات  دـندوب  هدینـشن  ناهج  مدرم  ار  شماـن 

اههشیدـنا و مامت  ای  رتشیب  هک  دـنهدیم  شیامن  ار  وا  راکفا  هناخاشامت  هدزاود  اـت  تکلمم  نیمه  رد  تسا و  هتفرگارف  ار  اـکیرمآ  اـپورا و 
، تسا ناهج  رد  هچنآ  دوخ و  زا  يربخیب  بارـش و  ندیـشون  هب  تسا  یگدنز  جـنر  زا  یئوجهراچ  تسا و  یگدـنز  یتسپ  رد  وا  ياههتفگ 

تیانج هجیتن  نم  دوجو  تسا  هتفگ  هتـسناد و  تشز  ار  یگدنز  لصا  هکلب  ذئاذل  مامت  هتفگ و  يّرعم  ءالعلا  وبا  ار  نخـس  هنوگ  هکنیا  ریظن 
. مدشن یسک  شیادیپ  يهلیـسو  مدربن و  هحفـص 22 ] یتیانج [  نینچب  تسد  نم  یلو  تسا  هدـش  نم  شیادـیپ  بجوم  هک  تسا  نم  ردـپ 
لـهاج و مدرم  هکناـنچ  تسا  هداد  صیخـشت  ار  نآ  ياـهیراوگان  زا  رارف  هار  شمهف  يهزادـناب  سک  ره  هـک  یگدـنز  ینعم  تـسا  هـکنیا 

راکب ای  بارش و  ندیشون  هب  دناهتسناد و  يربخیب  یتسم و  رد  ار  دوخ  ياههودنا  زا  شیاسآ  يهلیسو  هغبان  ملاع و  ياهتسد  مه  هتخابکاپ و 
ره رد  يهشیدنا  زا  ار  دوخ  نیئاکوک  نیفرم و  اب  هتفرگ  ار  رتالاب  يهجرد  یضعب  دننادیم و  هدوسآ  ار  دوخ  كایرت  گنب و  سرچ و  ندرب 

اراوگ دوخرب  تسا  لـمع  تداـبع و  ملع و  يارب  هک  ار  یگدـنز  دـننکیمن و  سح  يراوگاـن  نادـنمدرخ  نکیل  دـنراد  هدوسآ  تسه  هچ 
رتوـلج رتـشیب و  هک  تـسا  نآ  ناـسنا  ياههتـساوخ  نـیلوا  رد  نز  ندرب  ماـن  تـلع  دـناهتفگ : نیرّـسفم  موـمع   14 ِءاـسِّنلا » َنِم  . » دـنیامنیم

نزب هّجوت  يهلئـسم  ناسنا  یهارمگ  يارب  ناطیـش  ماد  نیرتهب  دـناهدرک : لقن  ربمغیپ  زا  هکنانچ  تسا  یـسنج  شهاوخ  ناـسنا  ياهـشهاوخ 
: تسا هدومرف  زاب  و  دوب . دـهاوخ  نانزب  لیامت  یگتخابلد و  نم  زا  دـعب  مدرم  يراتفرگ  نیرتـالاب  تسا : هدومرف  هک  دناهتـشون  مه  و  تسا ،
: حوتفلا وبا   14 َنِینَبلا » َو   » 18-1- نآرق . - ناشلافغا بجوم  دوب و  دهاوخ  ناطیش  اهنآ  یمّوس  هک  دنـشابن  تولخب  اجکی  رد  درم  نز و  کی 
هک وا  زا  مراد  يرسپ  تفگ : خساپب  تسه ! يدنزرف  هزمح  رتخد  زا  ار  وت  تفگ : ار  سیق  ثعـشا  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دیوگ  ربخ  يوار 

هیلع لوسر  یمتـشاد ، رتتسود  یمداد  نامهم  هب  نم  هک  يدوب  هدـش ] دروخ  نآ  رد  نان  تشوگبآ   ] دـیرث هساـک ]  ] ياهنفج نآ  لدـب  رگا 
. دنهودنا یلیخب و  یلددب و  ياج  همه  هکنیا  اب  دنمشچ و  یئانـشور  دنلد و  هویم  ناشیا   16-1- نآرق ! - یئوگیم نینچ  ارچ  تفگ : مالّسلا 
دشاب و هدنرچ  هک  عیبر  ریبج و  دیعـس و  تفگ و  دهاجم  دندرک ، فالخ  همّوسم  ینعم  رد  املع  هتـشون : حوتفلا  وبا   14 ِۀَمَّوَسُملا » ِلیَخلا  َو  »

هدرک تمالعب  دـنتفگ : شفخا  هدـیبع و  وبا  و  درآ ، بّجعت  لامج  نسحب و  ارم  درم  تفگ : يّدـس  هدرک ، رازغرم  رد  تفگ : يرـصب  نسح 
نابسا دنتفگ : نیرّسفم  زا  رگید  یضعب   28-1- نآرق . - دنـشاب هداهن  تسدب  رازراک  يارب  هک  دشاب  نآ  تفگ : دیز  نبإ  هدرک ، غادـب  ینعی 

زا دنک  تیاور  ینیادملا  رفعج  وبا  كرابم . مه  دنراد و  نسحتسم  مه  نابـسا  نینچنیا  هحفص 23 ] برع [  دیفـس و  ياپ  تسد و  یناشیپ و 
يادخ نوچ  تفگ : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  شّدـج  زا  شردـپ  زا  نسحلا  نب  نسحلا  نب  مساق 
دنشاب لّکوم  بونج  داب  رب  هک  ار  ناگتشرف  نآ  ینعی  ندیرفآ  مهاوخ  قلخ  وت  زا  نم  تفگ : ار  بونج  داب  دنیرفایب  بسا  ات  تساوخ  یلاعت 

ّقح تساروت . نامرف  ایادخ  راب  دنتفگ : ناگتشرف  نم ، تعاط  لها  لامج  نم و  نانمشد  ّهلذم  دنـشاب و  نم  ناتـسود  ءایلوا و  ّزع  هک  یقلخ 
، وت تشپ  رب  دوب  عومجم  اهتمینغ  متـسب و  وت  یناشیپ  رد  ریخ  مدـیرفآ و  بیرغ  ار  وت  نم  دـیوگ  هگنآ  دـیرفایب ، یبسا  بونج  داب  زا  یلاـعت 

لیهـص تفرگ  رارق  نیمز  رب  وا  ياهیاپ  داتـسرف و  نیمز  رب  ار  بسا  نوچ  مدرک  رپیب  يهدـنرپ  ار  وت  مدرک و  ناـبرهم  وت  رب  ار  وت  دـنوادخ 
منک و رپ  ناشاه  شوگ - منک و  لیلذ  ار  ناکرشم  وت  لیهصب  نم  هک  يروناج  داب  وت  رب  تکرب  تفگ  یلاعت  ّقح  دیشک ] ههیـش  ینعی   ] درک
ّزع تفگ : یلاعت  يادـخ  دـیزگب ، بسا  وا  یهاوخ  هچنآ  نیزگب  تفگ : درک  هضرع  مدآ  رب  اهزیچ  یلاعت  يادـخ  نوچ  مناسرتب ، ناـشاهلد 

رتبوبحم وت  زا  نم  دزنب  هک  مدیرفاین  چیه  قلخ  زا  ناشیا ، رب  داب و  وت  رب  نم  تکرب  دنـشاب  هدنز  ات  يدرک ، رایتخا  دوخ  نادـنزرف  ّزع  دوخ و 
. تمایق زورب  ات  تسا  هتـسب  نابـسا  یناشیپ  رد  ریخ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دنک  تیاور  هریره  وبا  و  يدرک . رایتخا  وت  هکنیا  دشاب و 

تـسا يدوجوم  ناویح  هک  روطنامه  ام : نخـس  هدنـسیون .]  ] ناویح نیاب  تبـسن  نامز  نآ  رکف  زا  تسا  عالطا  روظنمب  لیـصفت  هکنیا  لـقن 
هکنیا زا  هک  تسا  روج  هب  روج  ياههتـساوخب  لـیم  وا  تشرـس  رد  تسا  نارگید  دـمآ  رـس  هک  ناـسنا  دوـخ  ياههتـساوخ  یپ  رد  هدـنبنج 

اهـشبنج و يهمه  رد  هک  تسا  همه  قوف  ام  تحلـصم  تیعقاو و  کیب  هّجوتم  وا  فدـه  ربمغیپ و  ياـههتفگ  نکیل  تسین . ادـج  ّتیـصاخ 
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رد ار  یقیقح  ریخ  یلـصا و  تحلـصم  ینعی  مینکن  شومارف  ار  ادخ  دنفـسوگ  واگ و  دـنزرف و  نز و  ندروآ  گنچ  هب  یگدـنز و  يوپاکت 
ار دوخ  تالیامت  تسا  هدرک  نّیعم  ارنآ  هک  هاگیاج  ره  رد  مینک و  بیقعت  ار  دوخ  تاوهـش  میـسریم  نآب  هک  یهار  زا  میـشاب و  هتـشاد  رظن 
حالـص و دجنـسب و  دوخ  هک  یمدآ  درخ  لوا : تسا : هداد  رارق  هلیـسو  ود  ار  هاگیاج  هار و  هکنیا  ندرک  ادـیپ  و  هحفـص 24 ] میرب [ ، راکب 

دالیم زا  لبق  مراهچ  نرق  رد  هک  طارقس  درگاش  «- 2» پیتس دنناربمغیپ . اهنآ  يامنهار  هک  نادنمدرخ  راتفر  راتفگ و  مّود : دـبایب . ار  داسف 
هک دنکیم  راداو  ار  وا  ناسنا  لقع  تسا و  نازیرگ  ملا  جنر و  زا  تسا و  یـشوخ  تّذل و  یپ  رد  هدـنز  دوجوم  ره  تسا : هتفگ  تسا  هدوب 

تّذل زا  نآ  کی  دیابن  هک  دنکیم  مکح  لقع  دوریم  گرم  لامتحا  نآ  ره  رد  تسین و  دامتعا  یگدنزب  نوچ  دـشاب و  شیاههتـساوخ  یپ 
ره تسا : هتفگ  تسا  هدوب  دالیم  زا  لبق  مراهچ  نرق  رد  هک  طارقـس  درگاش  تسا -: ماـیخ  یعاـبر  هکنیا  هدـیقع  هکنیا  بساـنم  دـنام ، زاـب 

دشاب و شیاههتـساوخ  یپ  هک  دنکیم  راداو  ار  وا  ناسنا  لقع  تسا و  نازیرگ  ملا  جنر و  زا  تسا و  یـشوخ  تّذل و  یپ  رد  هدـنز  دوجوم 
هکنیا بسانم  دـنام ، زاب  تّذـل  زا  نآ  کی  دـیابن  هک  دـنکیم  مکح  لقع  دوریم  گرم  لامتحا  نآ  ره  رد  تسین و  داـمتعا  یگدـنزب  نوچ 

وت بایرد  دیوگیم  ار  وت  دوخ  راب  دص  يزور   || دیوپ  تداعس  هر  رد  هک  لقع  هکنیا   12-10- یقرواپ : - تسا مایخ  یعابر  هکنیا  هدیقع 
 || ناور خرچ  دوـب  اـت  دوـب  نینچ  تسا : هتفگ  نینچمه  یـسودرف  دـیور  رگید  دـنوردب و  هک  هرت  نآ   || يا  هـن  هـک  تـتقو  مدـکی  هـکنیا 

ایدعـس تسا : هداد  شیامن  ریبعت  نیاب  يدعـس  مان  چیه  ربم  یتیگ  رامیت  || ز  ماج  يامیپ  هب  ناوخ و  يارایب  ناور ! يراد  هچ  هجنر  هشیدناب 
ناکم نوک و  هگراک  لصاح  تسا : هتفگ  ظفاح  ار و  زورما  رامش  تصرف  هکنیا  نآ و  نایم  رد   || تسین  مولعم  نانچمه  ادرف  تفر و  يد 

دشکیم یئاجب  ناشراک  ياهّدع  پیتسیرآ  رکف  زرط  يهلابند  رد  تسین  همه  هکنیا  ناهج  بابـسا  هک  رآ  شیپ  هداب   || تسین  همه  هکنیا 
هک دناهدرک  نآ  هب  مادقا  هتسناد و  یشک  دوخ  رد  ار  شیاسآ  يهلیـسو  نیرخآ  يدیماان  يهجیتن  رد  دنـسرب و  دوخ  تالیامتب  دنناوتیمن  هک 
 ] تسیود ات  کی  لهچ و  دصیـس و  زا  هک  ینانوی  روهـشم  میکح  روکیپا  ای  روقیبا  پیتسیرآ ، زا  دعب  دناهتفگیم . اهکیئانریـس - ار - اهنآ 

يهصالخ دـناهتفگ : و  دـشاب ] ماود  اـب  هک  تفر  یـشوخ  نآ  یپ  دـیاب  : ] تسا هدوب  دـقتعم  تسا  هدوب  دـالیم  زا  شیپ  داـتفه  و  هحفص 25 ]
لّمحت دیابن  ددنویپن  یشوخب  هک  یجنر  - 2 دشابن ، شلابند  رد  ملا  جـنر و  هک  تسا  نآ  یعقاو  تّذـل  تسا 1 - اـههلمج  هکنیا  وا  يهیرظن 

-4 دننک ، يرود  نآ  زا  دیاب  تسا و  شزرایب  دنکب ، رتشیب  جـنر  دـیلوت  ای  رتهب و  یـشوخ  زا  ّتیمورحم  بجوم  هک  یـشوخ  ره  - 3 دوش ،
میدرک لقن  هک  یئاهنیا  تسناد ، تّذـل  ار  نآ  تفر و  نآ  یپ  دـیاب  دـشاب  يرتشیب  یـشوخ  يهلیـسو  ای  رتشیب و  جـنر  زا  ریگولج  هک  یجنر 

هک ینیبدب  یفنم و  هّیرظن  نامهب  تسا  هداد  هّجوت  هیآ  لّوا  هک  دـش  هّجوتم  دـیاب  نونکا  رظن ، رکف و  بابرا  یقالخا  راکفا  زا  دوب  یئامنرود 
رد ار  یمدآ  تداعـس  هدوـمن و  هصـالخ  ار  یقـالخا  تاـّیرظن  يهیلک  هیآ  رخآ  يهلمج  رد  و  تسا ، هدـش  بلاـج  وا  يارب  یمدآ  تاوـهش 
رد هاشیلعیفـص  تسا . رـشب  یئامنهر  يهلیـسو  نیرتالاب  هک  نآرق  زاجعا  تقیقح  تسا  هکنیا  تسا ، هدرک  دودـحم  يدـبا  ملاعب  یگتـسبلد 

لقع يو  اب  جرخ  ددرگن  رگ   || نیعم  دشاب  رز  میس و  ار  یگدنز  تسا : هدرک  یفّرعم  روطنیا  ار  یگدنز  يهیامرس  زا  هدافتسا  دوخ  ریـسفت 
رخ لعن  هب  ار  یـسیع  جات   || دنهد  رز  ذخاب  نیئآ  ناهلبا  شیوخ  نیئآ  دـنک  وز  مظنم  ات   || شیک  نید و  فرـص  درک  ار  نآ  لقاع  نید  و 

دنهد

ات 17] تایآ 15  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُهّللا َو  ِهّللا  َنِم  ٌناوضِر  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوزَأ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌتاّنَج  مِهِّبَر  َدـنِع  اوَقَّتا  َنیِذَِّلل  مُِکلذ  نِم  ٍریَِخب  مُُکئِّبَنُأ  َأ  ُلق 
َو َنیِقِفنُملا  َو  َنِیِتناـقلا  َو  َنِیقِداّـصلا  َو  َنیِِرباّـصلا  [ 16  ] ِراّنلا َباذَـع  اِنق  َو  اَنبُونُذ  اَنل  رِفغاَـف  اـّنَمآ  اـنَّنِإ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  [ 15  ] ِدابِعلِاب ٌریَِـصب 
. يدونـشوخ ناوضر ] . ] ندرک عّلطم  هاـگآ و  ینعمب  اـبنأ »  » ردـصم زا  مکّؤبنا ] : ] تاـغل ینعم   421-1- نآرق [ - 17  ] ِراحسَألِاب َنیِرِفغَتـسُملا 

هکنیا زا  رتهب  دـیهاوخ  وگب : مدرمب  دّمحم 15  يا  همجرت : هحفـص 26 ] ادخ [ . یگدنبب  میلـست  تعاطا و  ینعمب  تونق ، ردصم  زا  نیتناق ] ]
نادواج نادـب  تسا و  ناور  نآب  اهدور  هک  تسا  اهتـشهب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپب  ناراگزیهرپ  يارب  منک  ناـتهاگآ  یگدـنز ] ياـهیئابیز  ]
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نمؤم ام  اراگدرورپ  دـنیوگ : هک  یمدرم  نامه   16 تسا . ناگدنبب  يانیب  وا  هک  دنوادخ  يدونـشوخ  مه  هدنام و  كاپ  ینارـسمه  اب  دننامب 
هب دناهدنشخب و  دنراد و  ّقح  یگدنبب  رس  دنیوگتـسار و  دنیابیکـش و  اهنآ   17 رادـب . نامرود  شرازآ  زا  زرمایب و  نامناهانگ  وت  میدـش و 

دناهدرک تئارق  هزمه  ود  اب  یئاسک  هزمح و  مصاع و  رماع و  نبإ  رخف :  15 مُُکئِّبَنُأ » َأ  : » نیرّسفم نخس  دنهاوخ . ادخ  زا  شزرمآ  نابش  همین 
ود اب  هک  تاملک  روطنیا  ظّفلت  يارب  هدبع  ریـسفت  رد  و  تسا ، هدش  لقن  فلتخم  تاءارق  ورمع  یبا  عفان و  زا  تسا و  روهـشم  هک  روطنامه 

15 ٌةَرَّهَطُم » ٌجاوزَأ  َو   » 33-15- نآرق . - تسا هدرک  لقن  تئارق  روج  راهچ  تسا  مومـضم  مّود  حوتفم و  یلّوا  تسا و  مهب  لـصّتم  يهزمه 
رد ناسنا  ياهیـشوخ  نیرتمهم  تسا و  جاودزاب  هتـسباو  شیادیپ  زاغآ  هکنیا  يارب  تسا  هدش  هدرب  مان  رـسمه  اهیـشوخ  مامت  نایم  زا  رخف :
مه تراهط  زا  دوصقم  نوچ  تسا  تالامک  ایازم و  ماـمت  عماـج  هک  تسا  هدـش  فیـصوت  ٌةَرَّهَطُم »  » يهملک کـیب  تسا و  نز  اـب  تسناؤم 
َنِم ٌناوضِر  َو   » 220-207- نآرق -26-1- نآرق . - تسا لماش  ار  هبولطم  تافـص  اهیرترب و  يهمه  هک  يونعم  مه  تسا و  يّداـم  تراـهط 

-1- نآرق . - تسا هدومن  تئارق  ءار  ّمض  اب  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مصاـع  زا  رکب  وبا  یلو  تسا  ءار  رـسک  اـب  ءاّرق  رتشیب  تئارق   15 ِهّللا »
ربمغیپ هک  تسا  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  حوتفلا : وبا  تشهب . رد  یمارگ  نامدرم  نیمرتحم و  هاـگیاج  نیرتـالاب  ینعی  ناوضر  يربط :  28

نآ نوچ  هک  يامنهار  یلمعب  زومآ و  رد  يراـک  ارم  ایادـخ ، تفگ : یـسوم  هتـشون  فشک  تسا . دـنوادخ  ناوضر  تشهب  زا  رتهب  دومرف :
داتفا و رد  دوجـسب  یـسوم  يواتنرب ، یهاوخیم  هچنآ  يرادن و  تقاط  یـسوم  ای  تفگ : نیملاعلا  ّبر  يوش ، یـضار  نم  زا  وت  مرآ  ياجب 

هحفـص نامثع [  وبا  خیـش  يوش . یـضار  نم  مکحب  هک  تسا  نآ  رد  نم  ياضر  نارمع ] نب  ای  تفگ [ : نیملاـعلا  ّبر  هگنآ  درک ، عّرـضت 
زا دعب  و  اضر ، نیع  هب  اضر  رب  دـشاب  مزع  اضق  زا  شیپ  شیاضر  تفگ  تساوخ ! ار  اضقلا  دـعب  ياضر  ینعم  هچ  دندیـسرپ : ار  يریح  [ 27

شزرا مارتحا و  ای  نیعلا ، روح  تشهب و  لثم  تسا  يّدام  دوس  ای  تسا  روج  ود  دزم  دـناهتفگ  نیمّلکتم  رخف : دوب . نآ  اضر  تقیقح  اـضق ،
دنکیم ناشدیجمت  تسا و  یضار  اهنآ  زا  یلاعت  يادخ  دنتسناد  هکنآ  زا  سپ  تشهب  رد  مّعنتم  مدرم  هکنوچ  دشاب  ناوضر  هک  تسا  ماقم 
ینامسج ياههرهب  هب  تسا  هراشا  تشهب  دناهتفگ : امکح  و  تفر ، دهاوخ  رتالاب  تشهب  رد  یـشوخ  يهجرد  دش و  دنهاوخ  ماکداش  رتشیب 

هک دوشیم  هلیسو  نامه  اسراپ و  صخش  بلق  حور و  رد  تسا  ّقح  رون  ندش  رگهولج  هک  تسا  یناحور  یشوخ  ّظحب و  هراشا  ناوضر  و 
لماکت هکنیا  يهبترم  رخآ  رد  و  تسا ، دنـسرخ  دوخ  شـشوک  راک و  زا  یـضار و  ادخ  زا  هجیتن  رد  دوشب و  ّقح  تفرعم  قرغ  هتفیـش و  وا 

هدـش هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  قولخم  هکنیا  زا  درف  نیرتلماک  تردـق و  رهظم  نیرتالاب  ینعی  دوشیم  دـنوادخ  ّیـضرم  هک  دـسریم  یئاجب 
هک دنوادخ  سپ  تسا  مالغ  لام  شیئاراد  مامت  وا و  دوب  یـضار  شمالغ  زا  اقآ  نوچ  يروباشن :  474-455- نآرق . - ًۀَّیِضرَم ًۀَیِضار  تسا :

ینعی رخف :  15 ِداـبِعلِاب » ٌریَِـصب  . » تسا ناوضر  اهیـشوخ  ماـمت  قوفاـم  سپ  تسا  قوـلخم  روـجنیا  يارب  وا  شنیرفآ  دوـب  یـضار  یـسک  زا 
دنریذپب دنشاب و  یضار  تسا  هدرک  نّیعم  رگید  ملاع  رد  اهنآ  يارب  وا  هچنآب  هک  تسا  مزال  سپ  دنادیم  ادخ  ار  مدرم  حالـص  تحلـصم و 

داب نادرم  ناوج  نآ  رب  ادخ  نیرفآ  تسا : هتشون  فشک   16 اّنَمآ » انَّنِإ  انَّبَر   » 21-1- نآرق . - دننک يرود  دناهدش  عونمم  ملاع  رد  هچنآ  زا  و 
دناهدرک و وخ  وا  اب  هک  دنیوگ  واب  دنیوگ و  وا  زا  دنرب و  تسود  مان  لّوا  دـنهن ، هک  هدـعاق  ره  دـنهاوخ و  هچ  ره  دـنیوگ و  هچ  ره  رد  هک 

دنونش هچ  ره  رد  هگنآ  دیآ  نهد  رد  ماوت  مان  نخس  لّوا  || ز  هن  رگ  مهاوخ و  رگ  میوگ و  نخس  هک  ره  اب   25-1- نآرق : - دناهدوسآ نآب 
هحفص 28]  ] 16-1- نآرق  - ّتیـصاخنیا ربص : ینعم  رد  مولعلا  ءایحا  مراـهچ  دـّلجم  رد  یلاّزغ   17 َنیِِرباّصلا » [. » اّنمآ : ] دنیوگ دـنناوخ ، و 
هک تسا ، تاوهـش  يوسب  كّرحم  لـیم و  يهزیرغ  نآ  ربارب  رد  و  تسا ، تاوهـش  زا  يریگولج  بجوم  هک  ناـسناب  ّصتخم  تسا  یتـفص 

اهنآ يراگزاسان  تاوهـش و  ياهبیـسآب  ناسنا  نوچ  ربص و  مانب  ناسنا  رد  یتلاح  دیلوت  يارب  دوشیم  بجوم  اهنآ  اب  تمواقم  يراددوخ و 
ینزهار نمـشد  تاوهـش  دنکیم  نیقی  نآ ، يهجیتن  رد  هک  دنمانیم  نامیا  ار  نآ  درک  ادـیپ  تّوق  یئانیب  هکنیا  دـش و  انیب  ناسنا  تداعـس  اب 

ياههتساوخ توهش و  ياضتقم  فالخرب  وا  ياهراک  يهیلک  هک  دوشیم  ببـس  نیقی  هکنیا  ّقح و  قیرط  تداعـسب و  لوصو  زا  عنام  تسا 
راومه دوخرب  ای  اهنآ و  ریغ  تادابع و  لیبق  زا  تخـس  ياـهراک  لّـمحت  - 1 دوش : دـیلوت  ربص  زا  تلاح  دـنچ  تسا  نکمم  دـشاب . یناسفن 
قباطم رگا  اهیراوگان  هکنیا  تسا و  ربص  هجیتن  همه  اهنیا  هک  یگدنز  ياهیتخس  رگید  دیدش و  ياهمخز  يرامیب و  دننام  اهیراوگان  ندرک 
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فرـصم ای  یـسنج و  رماب  لـیم  رد  یمدآ  عبط  ياهتـساوخ  زا  تسا  حور  سفن و  ربص  تسا 2 - هدیدنـسپ  هّتبلا  دوش  ماجنا  نید  روتـسد  اب 
دننام دـشاب  یجراخ  ياهیراوگان  زا  يراددوخ  رگا  - 3 جرف . مرـش و  تّفع  ای  مکـش و  تّفع  ای  دنمانیم  تّفع  ار  نآ  هک  صخـش  یندرک 

نآ هک  هیامرس  نتخودنا  لام و  بیقعت  زا  ربص  - 4 تسا . یباتیب  عزج و  نآ  ربارب  رد  هک  دنمانیم  ربص  ار  نآ  اه  هتساوخ  فلت  اهتبیـصم و 
تعاجـش روآسرت ، ياهدمآشیپ  نمـشد و  ربارب  رد  ربص  - 5 تسا . یبـلط  نوزف  تمعن و  یتـسم  نآ  ربارب  رد  دـنمانیم و  يراددوـخ  ار 

داجیا اهینکـشراک و  لاـم و  هاـج و  نتفر  دـننام  اهیتخـس  اهدـمآشیپ و  رد  ربص  - 6 تسا . یلددـب  نبج و  فوـخ و  نآ  لـباقم  هک  تـسا 
ياشفا رد  ربص  - 7 تسا . یگراچیب  فعـض و  یلدزب و  نآ  ربارب  رد  هک  دنمانیم  يرادیاپ  تماهـش و  رودـص و  يهعـس  ار  نآ  هک  اهتمحز 

رد هک  دوشیم  هدیمان  دهز  یگدنز  رد  ياهیوردایز  زا  ربص  - 8 دنمانیم . ّرس  نامتک  يرادزار و  ار  نآ  نتفگ و  نخس  هدیجنـسن  اهزار و 
هرـش شربارب  رد  دنمانیم و  تعانق  ار  یگدـنز  جـئاوح  رد  مک  رادـقم  نکمم و  يهزادـناب  ربص  - 9 هحفـص 29 ] تـسا [  صرح  نآ  ربارب 

نامیا طرش  هک  قالخا  ساسا  دمآ و  رـس - سپ  دنمانیم ، يرابدرب  ملح و  ار  بضغ  مشخ و  تابجوم  ربارب  رد  ربص  - 10 دوشیم . هدیمان 
تاّبحتـسم و تابجاو و  ماـجنا  رد  یّلک  روطب  ینعی  رخف : دوشیم . ّرقتـسم  ناـمیا  تقیقح  لـیمکت و  هلـضاف  قـالخا  رگید  ربصب  هک  تسا 

ادـخ زا  لد  رد  دـننکیمن و  يرارقیب  دنتـسه و  ابیکـش  رباص و  یگمه  رد  دـسرب  اهنآب  هک  جـنر  هثداح و  ره  نید و  تاعونمم  زا  يراددوخ 
ار دوخ  نابز  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  رابخا  رد  هک  نابزب  یتسار  - 1 یلاّزغ : مولعلا  ءایحا  مراهچ  دّلجم   17 َنِیقِداّصلا » َو  . » دنتسه یضار 

قداص ار  یـسک  نینچ  تسا و  راتفگ  رد  قدص  مه  هدنیآ  رد  يهدعوب  يافو  هک  تقیقح  اب  قباطم  رگم  دیوگن  نخـس  درادـب و  رایتخا  رد 
هک دـشاب  جراخ  لـمع  اـب  قباـطم  هدارا  ّتین و  ینعی  لد  رد  یتسار  - 2 19-1- نآرق . - تسا نیمه  قدص  عاونا  نیرتروهـشم  دـنمانیم و 

یتسرد تحـص و  ینعی  قدـص  دـناهتفگ  تهج  هکنیا  زا  درادـب و  روظنم  ار  یتـسرد  ّقح و  تاـکرح  ماـمت  رد  تسا و  صـالخا  يهجیتـن 
: ینعی َنُوبِذاَکل ] َنیِِقفانُملا  َّنِإ  ُدَهشَی  ُهّللا  َو  هلوق - یلا  ُدَهشَن - اُولاق  َنوُِقفانُملا  َكَءاج  اذِإ   ] تایآ هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  لد ، رد  دیحوت 

دنوادـخ یتـسه و  ربـمغیپ  وت  هک  میهدیم  تداهـش  اـم  دـنیوگیم  دـنیآ  وت  روضحب  نوچ  نیقفاـنم   373-319- نآرق -299-256- نآرق -
تبسن نیقفانم  غورد  هب  ادخ  تداهش  هک  تسا  مولعم  و  دنیوگ . غورد  نیقفانم  هک  دهدیم  تداهـش  دنوادخ  ییوا و  لوسر  وت  هک  دنادیم 

مزع و رد  یتسار  - 3 تسین . قباطم  دـنراد  لد  رد  هچنآ  ّتین و  اب  ناشراتفگ  دـنربمغیپ و  رکنم  لد  رد  ینعی  دـنراد  لد  رد  هک  تسا  نآـب 
دیدرت فارحنا و  کین و  ياهراک  گنهآ  رد  دـشاب  تباث  مکحم و  يورین  ياراد  هک  تسا  یـسک  تمـسق  هکنیا  رد  قداص  و  يأر ، تابث 

هک درک  مزع  دوخ  رب  دمآ و  راوگان  وا  رب  ردب و  گنج  رد  روضحب  دـشن  ّقفوم  تسا  هدـش  لقن  رـضن  نب  سنا  زا  هکنانچ  دـباین ، هار  وا  رد 
لاس سب . دناد و  ادخ  هک  منکب  يراک  داتفا  قاّفتا  یگنج  هحفـص 30 ] هرابود [  رگا  مدش  مورحم  ربمغیپ  روضح  رد  گنج  نیلّوا  زا  نوچ 
دحا رد  ار  نآ  نم  هک  تشهب  يوب  تسا  شوخ  هچ  داد : باوج  يوریم ! اجک  تفگ  دید  ار  وا  ذاعم  نب  دعـس  دمآ ، شیپ  دحا  گنج  دعب 

مردارب تفگ : شرهاوخ  هک  دش  هدهاشم  هزین  ریشمش و  زا  مخز  رثا  دنچ  داتشه و  وا  نت  رد  دش و  هتـشک  ات  دش  گنج  لوغـشم  مباییم و 
468-421- نآرق [. - ِهیَلَع َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  : ] دش لزان  هیآ  هکنیا  متخانش و  ار  وا  شیاههماج  يهلیسوب  ّطقف  دشیمن و  هتخانش 

هدومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نیمه  دـشابن و  نآ  زا  رتمک  ای  فالخرب و  نطاب  رد  دـنکیم  هچنآ  هک  اهراک  رد  یتسار  - 4
ناهن و نوچ  تسا : هتفگ  ثرح  نب  دـیزی  و  نادرگب ، هتـسیاش  حـلاص و  ار  مراکـشآ  نکب و  نم  راکـشآ  زا  رتهب  ار  نم  ناهن  ایادـخ  تسا :

دهاز نامحّرلا  دبع  وبا  و  تسا . تنایخ  دش  رتهب  راکشآ  رگا  و  تسا ، تلیضف  دش  رتهب  ناهن  رگا  و  تسا ، فاصنا  دش  ربارب  یسک  راکشآ 
يروـجرهن بوـقعی  وـبا  و  مدرک . تناـیخ  دوـب  وـت  نم و  ناـیم  هچنآ  یلو  مدرک  راـتفر  تناـماب  مدرم  اـب  ایادـخ  تسیرگیم : تـفگیم و 

دـشاب نامیا  قدص  ار  وا  دـشاب  هک  یقدـص  لّوا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  راکـشآ . ناهن و  رد  تسا  ّقح  تقفاوم  ینعمب  قدـص  تفگیم :
، دور شیب  امک  یتوافت  وا  راتفگ  رد  هکنآ  زا  دنک  زارتحا  هگنآ  دـشاب ، قداص  راتفگ  هکنیا  رد  اّنَمآ ] انَّنِإ  انَّبَر  : ] دـیوگ هک  اجنآ  ات  اریادـخ 

يهدـیرج رد  وا  مان  یلاعت  يادـخ  کیدزنب  ات  دوش  فورعم  نتفگ  تسارب  دـیوگب  تسار  راـبود  راـبکی و  درم  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد  هک 
هداتق دنـسیونب ، ناباذک  يهلمج  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  کیدزنب  ات  ار  وا  دوش  تداع  دیوگب  غورد  راب  ود  کی  نوچ  و  دنـسیونب ، ناقیّدـص 
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تـسار يادخ  اب  لد  رد  دشاب ، قداص  هینالع  ّرـس و  رد  مرج  ناشاهنابز ال  دـشاب و  میقتـسم  ناشاهلد  دـشاب و  تسار  ّتین  ار  ناشیا  تفگ :
هار دوخ  لامعا  لاوقاب و  رادرک  راتفگ و  رد  يژک  چیه  دنشاب ، تسار  دنور و  تسار  دنیوگ و  تسار  ناقلخ  اب  نابز  رب  رهاظ  رد  دنیوگ و 

-17 َنیِقِفنُملا » َو   » 18-1- نآرق . - دـش هتفگ  دوب  بساـنم  هچنآ  هرقب  يهروس  تیآ 238  رد  - 17 َنِیِتناقلا » َو   » 131-107- نآرق . - دنهدن
ّمهّللا نالوقی  ناکلم  اهبنجب  ّالا  ّطق  سمش  تعلط  هحفص 31 ]  ] 19-1- نآرق  - ام : ] تفگ مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  تسا  ربخ  رد  حوتفلا : وبا 

ياهدنـشخب رهب  ادخ  يا  دـنیوگیم : هک  تسا  کلم  ود  دـنکیم  عولط  هک  دیـشروخ  اب  زور  ره  افلت ]. کسمم  ّلک  افلخ و  قفنم  ّلک  طعا 
لاح تسود ، هار  رد  لام  ناج ، هگ  دنزاب و  نت  هگ  لاح ، هگ  دـنزاب و  لام  هگ  رارـسالا : فشک  نک . دوبان  ار  لیخب  ره  لام  هدـب و  ضوع 

، عامـس لـبق  زا  شوگ   || تسا  ار  وت  راـثیا  تسه  هچ  ره  همه  ار  اـم  تسود : رادـید  رد  ناـج  و  تسود ، نتـسج  رد  نت  تسود ، راـک  رد 
یلاّزغ - 17 ِراحسَألِاب » َنیِرِفغَتسُملا  َو   » تسا ار  وت  رادید  راثن  نید ، لد و  ناج و   || تسا  ار  وت  رایـسب  لامج  رظن ، هدید  تسا  ار  وت  راتفگ 

کی یهاگ  بش و  ثلث  ود  رتشیب  یهاگ  بش و  فصن  یهاگ  دوبن ، نّیعم  يزیخرحـس  رد  ربمغیپ  شور  مولعلا : ءاـیحا  لّوا  دـّلجم  رخآ  رد 
دیـسریم ربمغیپ  شوگب  سورخ  زاوآ  نوچ   34-1- نآرق : - تسا هتفگ  هشئاع  دوبیم ، رادـیب  عقاوم  فالتخاب  مشـش  کی  یهاـگ  مّوس و 

زامن هاگیاج  رد  دشیم  غراف  حبـص ] کیدزن  بش  رخآ  زامن  تعکر  کی   ] رتو زامن  زا  ربمغیپ  نوچ  تسا : هتفگ  هشئاع  مه  و  دشیم ، دنلب 
هک تسا  هدش  روهشم  و  دیباوخیم . رحس  ماگنه  هتسویپ  و  درکیم ، رادربخ  حبص  زامن  يارب  ار  ترضح  نآ  لالب  ات  دیباوخیم  ولهپب  دوخ 

دنتسنادیم بیغ  ياههدرپ  تشپ  زا  يهدهاشم  هفشاکم و  بجوم  ار  تقو  نآ  باوخ  و  تسا ، هدوب  ربمغیپ  شور  ّتنس و  تقو  نآ  باوخ 
بـش زامن  دناهدرک  تبظاوم  هک  دناهدرک  تیاور  دّدـعتم  صاخـشا  و  دـنریگیم . ماهلا  ّسح  ياروام  ماقم  زا  ماگنه  نآ  نالد  بحاص  هک 
َتقَلَخ ام  انَّبَر  : ] تفگیم درکیم و  هاگن  نامـسآ  فارطا  رد  دشیم و  دنلب  دعب  دیباوخیم  ءاشع  زا  دعب  ترـضح  نآ  رفـس ، رد  ار  ربمغیپ 

ياهزادناب دناهدرکیم  نامگ  هک  يروطب  دشیم  زامن  لوغشم  تفرگیم و  وضو  درکیم و  كاوسم  نادند  نآ  زا  سپ  رخآ ] ات  اًلِطاب - اذه 
رازگرب لمع  هزادنا و  نامهب  دشیم و  رادیب  یتّدم  زا  سپ  دیباوخیم و  زاب  تسا و  هدناوخ  زامن  مه  ردـق  نامه  تسا  هدوب  باوخ  رد  هک 

نب دیز  نانک ، بش  زامن  ینعی  دنـشاب  ناگدننکزامن  دنتفگ : یبلک  كاّحـض و  هداتق و  دهاجم و  حوتفلا : وبا   216-184- نآرق . - دومرفیم
زامن هک  دنـشاب  نانآ  تفگ : ناسیک  نبإ  دنراذگب ، دشاب  هحفص 32 ] مدحبص [  نوچ  تقو  لّواب  دادماب  زامن  هک  دنشاب  نانآ  تفگ : ملـسا 
هلمج رد  دنـشاب . لوغـشم  رافغتـساب  رحـس  تقو  رد  هگنآ  رحـس  تقوب  ات  دننک  زامن  بش  رد  تفگ : يرـصب  نسح  دننک ، تعامجب  دادماب 

وت دنک و  رافغتسا  دزیخرب و  رحـس  تقوب  دشاب  رتكریز  وت  زا  سورخ  هک  دیابن  رـسپ  يا  هک  دومن  ّتیـصو  ار  شرـسپ  هک  نامقل  يایاصو 
زا مه  دنناوخیم و  زامن  رحس  ماگنه  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  ترضح  زا  اضر  ماما  ترـضح  عمجم : یـشاب . هتفخ 

. دوب دهاوخ  هیآ  هکنیا  لومشم  هیلا ] بوتا  ّیبر و  هّللا  رفغتسا  : ] دیوگب هبترم  داتفه  رحس  ماگنه  هک  یسک  تسا : هدش  لقن  ع ]  ] قداص ماما 
َفوَس : ] تفگ شنادنزرفب  هک  بوقعی  دناهتفگ  هّللا و  رفغتـسا  هانگ  عون  هکنیا  زا   || هّللا  يوس  ام  دوهـش  دـمآ  هانگ  تیب : هتـشون : ّینیـسح 

تقو نآ  هک  دـنکب  اعد  رحـس  ماگنه  هک  تسا  هدوب  نآ  شدوصقم  مهاوخیم  شزرمآ  ادـخ  زا  امـش  يارب  هدـنیآ  رد  ینعی  مَُکل ] ُرِفغَتـسَأ 
هک تسا  یتسار  بجوم  ربص  ةداعسلا : نایب   68-42- نآرق . - تسا رتفاص  تقو  نآ  رد  یمدآ  حور  تسا و  رتراوشد  نوچ  تسا  باجتسم 

لاوقا و لاـعفا و  رد  تماقتـسا  نیمه  دـشاب  یگدـنب  تعاـط و  هک  تونق  لاـمک  تسا و  لاوحا  لاـعفا و  لاوقا و  رد  تماقتـسا  نآ  يهجیتن 
یناسآب دراد  رایتخا  رد  دوجوم و  صخـش  ار  هچنآ  ینعی  تسا  سفن  تاّیلعف  شـشخب  یناسآ  يهلیـسو  تماقتـسا  تعاط و  تسا و  لاوحا 

نید ّتینارون  یئانـشورب و  یکیدزن  هک  دوشیم  لصاح  نیّدلا  مویب  بّرقت  شـشخب  روج  هکنیا  اب  و  درذگ ، رد - نآ  زا  دشخبب و  دناوتیم 
ترطف نیوکت و  قباطم  نوچ  دیما و  حبص  رحـسب و  دوشیم  کیدزن  دناشوپیم و  ار  یمدآ  ياهیوخ  ّتیناملظ  یگریت و  ياهیتشز  تسا و 

رحـس رد  هک  ار  وا  تسا  هدرک  فّظوم  دنوادخ  دشاب ، قباطم  دیاب  شنطاب  اب  یمدآ  رهاظ  تسا و  هدش  نّیعم  نید  فئاظو  لامعا و  یناسنا 
ّقح رون  يهولج  افـص و  زور  ینـشورب  نطاب  یگریت  رحـس ، ات  دـیوگ  رافغتـسا  نابز  هب  يرـشب  يوخ  ّتیناملظ  ماگنه  دوخ و  داـهن  یگریت 

اب هچنآ  رد  دنتسه  وگتسار  ادخ  هحفص 33 ] نامرف [  ماجنا  رد  دنتسه  ابیکش  تسا : هکنیا  هیآ  لیوأت  تسا : هتفگ  يریشق  ماما  دوش . لصّتم 
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ناهانگ ندید  زا  دنتسه و  ادخ  هار  رد  ناگدنشخب  نیقفنم و  ادخ و  یتسود  رد  تماقتـسا  اب  دنتـسه  ناگدنب  دناهتـسب و  نامیپ  دهع و  ادخ 
ياههعرج ندیـشون  ربص  دـیوگ : تبترم  یلاع  دـینج  تقیرط  داتـسا  ّقحلا ص 30 : ناـفرع  رد  هاشیلعیفـص  دنرافغتـساب . رحـس  رد  شیوخ 

اضر و لامکب  نتفرالب  لابقتـسا  لماک  ربص  الب و  ملا  زا  تسا  هوکـش  كرت  صقاـن  ربص  يدنـسپان ، سوبعب و  هن  يدنـسرخب  تسا  ترارم 
ره تسا و  بتارم  ار  ربـص  دـنیبن و  شلاـح  رد  تواـفت  یـسک  تسا  ـالب  تارمغ  رد  هکنآ  اـب  دنیـشن  ناراـی  اـب  نوچ  هکنیا : ربـص  تمـالع 

قافن لها  اب  ربص  تزع ، شاهجیتن  توهش  زا  ربص  تسا  دوجو  رارـسا  فاشکنا  شاهجیتن  دوبعم  تعاط  رب  ربص  بسانم : ار  یلاح  شاهبترم 
مد ره   || بلط  شزرمآ  دنراحسا  ردنا  هیآ : نیمه  رد  هاشیلعیفص  ریـسفت  تسا . ادخب  برق  جتنمالب  رد  ربص  تسا  قالخا  یکاپ  شلـصاح 

قباطم خلا  مُُکئِّبَنُأ - َأ  ُلق   » تیآ 15 - 1 ام : نخـس  دنوش  یلوم  یتسه  ردنا  یقاب   || دنوش  دوخ ال  یتسه  بونذ  زا  بدا  قشع و  رب  دـنیازفا 
رخآ رد  هدـش و  هداد  جاودزا  تشهب و  دـیون  لّوا  رد  هک  تـسا  هدـش  هداد  رگید  ملاـع  ياـههرهب  دـیون  اـهنآب  مدرم ، ياههتـساوخ  لـیم و 
نوچ هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  خلا  انَّبَر » َنُولوُقَی   » تیآ 16 - 2 46-24- نآرق . - تسا یمدآ  لامک  نیرخآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناوضر 

تأرج اب  ناراگزیهرپ  هک  تسا  يراودیما  يوقت  يهجیتن  تسا : هدش  هداد  ناشن  هلمج  نیاب  دـناهدش  فیـصوت  يوقتاب  مدرم  ولج  تیآ  رد 
يونثم ربمغیپ ، زا  حوتفلا  وبا  ثیدـح  ربارب  رد  نیقفنم »  » يهملک تیآ 17  - 3 34-13- نآرق . - دـننکیم شیاسآ  شزرمآ و  شهاوخ  مامت 

ار ناشمرد  ره   || راد  ریـس  ار  ناقفنم  ایادخ  ياک  دننکیم  يدانم  شوخ  هتـشرف  ود   || دـنپ  رهب  میاد  هک  ربمغیپ  تفگ  تسا : هتفگ  نینچ 
يا  || فلخ  هد  ار  ناقفنم  ایادـخ  يا  هحفـص 34 ] نایز [  ردنا  نایز  ّالا  هدم  وت   || ناهج  رد  ار  ناکـسمم  ایادخ  يا  رازه  دـص  هد  ضوع 
ّقح لام   || هب  قافنا  زک  كاسما  اسب  يا  دوشیم  ّرثؤم  دشاب  ّلحم  نوچ   || دوب  هب  نیب  ّلحم  کسمم  قفنم و  فلت  هد  ار  ناکـسمم  ایادخ 
دراد یصاصتخا  هچ  هک  تسا  رحس  رافغتسا  يهلئسم  نارفاک 4 - دادع  زا  یشابن  ات   || نارکیب  لام  وت  یبای  ضوع  ات  هدم  ّقح  رماب  زج  ار 
فاص نابایب  نینکاس  نیشنارحص و  مدرم  يارب  صوصخب  تسا ، حضاو  رایسب  نآ  ّتلع  دناهدرمـش ! نیقداص  نیرباص و  ضرع  رد  ار  اهنآ 

فاص و نامـسآ  ندید  و  تسا ، ناسنا  رد  یطاشن  لاح  تسا و  هدـش  مامت  بش  باوخ  يهطـساوب  زور  یگتـسخ  هک  بش  رخآ  رد  زاجح 
دـنکیم و بلج  رتشیب  سوسحم  ءاروام  ملاوعب  ار  وا  هّجوت  دـنکیم و  کـیرحت  ار  وا  تاـساسحا  تعیبط  شمارآ  ناـشخرد و  ياـههراتس 

دهاوخ یم - دـیوگیم و  هچنآ  تسا و  رتشیب  زاین  اـعد و  رد  تقیقح  قدـص و  دوشیم و  رتهداـمآ  يونعم  ياـههرهب  نتفرگارف  يارب  حور 
لغاشم تسا و  كاپ  لد  تسا و  فاص  حور  هک  تسا  یتعاـس  رد  نوچ  ددرگیم ، ناور  ناـبزب  دوشیم و  دـیلوت  لد  رد  هک  تسا  ناـمه 

یلزا و یّلک  يهدارا  اـب  یمدآ  یئزج  يهدارا  طاـبترا  سپ  تسا  هدیـشکن  دوخب  ار  وا  زوـنه  یگدـنز  ياـهیراتفرگ  تسا و  راـنکرب  يّداـم 
هحفص 35] دوب [ . دهاوخ  رتشیب  شزوپ  شهاوخ و  ندیسر  فدهب  لامتحا  رتکیدزن و  نآ  قابطنا  ناکما  رتناسآ و  وا  نّیعم  تشونرس 

ات 20] تایآ 18  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

اَم َو  ُمالـسِإلا  ِهّللا  َدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  [ 18  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ِطـسِقلِاب  ًاـِمئاق  ِملِعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَملا  َو  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهّللا  َدِـهَش 
لُقَف َكوُّجاَح  نِإَف  [ 19  ] ِباسِحلا ُعیِرَس  َهّللا  َّنِإَف  ِهّللا  ِتایِآب  رُفکَی  نَم  َو  مُهَنَیب  ًایَغب  ُملِعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ّالِإ  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتخا 
ُهّللا َو  ُغالَبلا  َکیَلَع  امَّنِإَف  اوَّلََوت  نِإ  َو  اوَدَتها  ِدَقَف  اوُمَلسَأ  نِإَف  ُمتمَلسَأ  َأ  َنیِّیِّمُألا  َو  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُلق  َو  ِنَعَبَّتا  ِنَم  َو  ِهِّلل  َیِهجَو  ُتمَلسَأ 

ياملع هک  ینامـسآ  باتک  ناگدـنراد  َباتِکلا » اُوتوُأ  . » ندرکراک ّقحب  لدـع و  طسقلا » : » تاغل ینعم   620-1- نآرق [ - 20  ] ِدابِعلِاب ٌریَِصب 
ماش یحیـسم  ياـملع  زا  رفن  ود  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج   63-44- نآرق . - دنـشاب بارعا  هک  داوسیب  مدرم  نّیّیما » . » دنـشاب يراصن  دوهی و 
هیآ هکنیا  تسا ! یتداهش  هنوگچ  تسا  ادخ  باتک  رد  هک  تداهش  نیرتمهم  دندرک  ضرع  ترـضح  نآب  دندیـسر  ربمغیپ  تمدخ  هنیدمب 

یحیسم ياملع  يوگتفگب  تسا  طوبرم  هروس  هکنیا  لّوا  زا  هیآ  داتشه  دودح  رد  لوّزنلا : بابسا  رد  یطویـس  دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب 
تسا تلادع  راک  ردنا  تسد  وا  هکنیا  اب  دنهاوگ  زین  نایاناد  ناگتشرف و  تسین و  ادخ  وا  زج  هک  تسا  هاوگ  دوخ  ادخ  18 همجرت : نارجن .

مالـسا نیمه  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  تسرد  شیک  هتبلا   19 اـناد . تسا و  رترب  هک  تسین  ادـخ  وا  زج  هّتبلا  هدـیرفآ ] دوخ  ياـجب  زیچ  ره  هک  ]
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هک دوب  يور  نآ  زا  دنتـسنادب ] ینتـسناد  و   ] دنتخومآ اهنآ  هب  ار  تقیقح  هکنآ  اب  نایحیـسم  نایدوهی و  يراگزاسان  یگتـسد و  ود  تسا و 
دّمحم يا   20 دسر . شراک  رامـشب  دوز  وا  دوش  رفاک  يدنوادخ  ياههناشن  هب  و  دشاب ] نینچ   ] هک ره  دنرگیدکی و  اب  هاوخنوزف  شکرس و 

: وگب داوسیب  مدرم  ناناوخلیجنا و  تاروت و  اب  میدرپس و  ادخب  لد  يور  مناوریپ  نم و  وگب : دننک  لدج  ینمشد و  وت  اب  نانیدیب  هکنیا  رگا 
يراک ندناسرماغیپ  زج  ار  وت  دندش  نادرگيور  رگا  دناهتفای و  دوخ  هار  دندش  میلست  رگا  سپ  هحفص 36 ] هن [ ! ای  دیاهدرپسرس  مه  امش 

دصیس و هبعک  فارطا  رد  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  عمجم : - 18 ُهَّنَأ » ُهّللا  َدِهَش  : » نیرّـسفم راتفگ  تسا . انیب  دوخ  ناگدنب  راکب  ادخ  تسین و 
- نآرق -41-16- نآرق . - دندوب هداتفا  نیمز  رب  ورب  اهنآ  يهمه  دـش  لزان  رخآ » یلا  ُهَّنَأ - ُهّللا  َدِهَـش   » تیآ نوچ  دـندوب ، هداهن  تب  تصش 
و دنتسه . اهدهاش  نیقداص  نیرباص و  دوشیم : نینچ  ینعم  دناهدرک و  تئارق  هّللا » ءادهش   » ءاشعش وبا  کیهن و  وبا  حوتفلا : وبا   159-135

ادخ تسا : هدرک  ینعم  ناسیک  نبإ  درک . حیـضوت  نایب و  درک  مالعا  درک  تواضق  درک  مکح  دـناهدرک : ینعم  فلتخم  ار  هلمج  نیرّـسفم 
ءیش ّلک  یف  و  تسا : هتفگ  رعاش  يهیهاتع  وبا  و  تسا . هداد  تداهـش  دوخ  حیحـص  تسرد و  ياهراک  مکحم و  تخاس  بیجع و  ریبدتب 

یگناگی رب  يراد  لـیلد  هچ  دندیـسرپ : یبرع  زا  تسا . یکی  وا  دـناسریم  هک  تسا  ياهناـشن  يزیچ  ره  رد  دـحاو  ّهنا  یلع  ّلدـت   || ۀـیآ  هل 
هناشن اهمدق  در  تسا و  هدوب  يرتش  اجنآ  هک  دهدیم  ناشن  لگـشپ  ریـسملا ] یلع  ّلدت  مدقلا  راثآ  ریعبلا و  یلع  ّلدـت  ةرعبلا  : ] تفگ ادـخ !

تداهـش تسا و  وا  فرط  زا  ندرک  نـالعا  نداد و  عـالّطا  ینعمب  ادـخ  تداهـش  تسا : هتفگ  لّـضفم  تسا . هدرک  رذـگ  یـسک  هک  تسا 
« ِملِعلا اُولوُأ  َو  . » تسا وا  هاوگ  مکاح و  یعّدـم و  دوریم  دـیحوت  رد  نخـس  نوچ  هتـشون : وا  زین  و  تسا . رارقا  ینعمب  نانمؤم  ناگتـشرف و 

دبع دننام  دناهتفریذپ  مالسا  هک  رگید  نایدا  ياملع  - 3 ربمغیپ ، باحصا  - 2 ناربمغیپ ، - 1 دناهدرک : ینعم  دنچ  نیرّسفم  حوتفلا : وبا  - 18
حوتفلا وبا  - 18 ِطسِقلِاب » ًاِمئاق  . » تسا مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دوصقم  تسا : هدـش  لقن  تیب  لها  ریـسفت   22-1- نآرق . - هریغ مالـس و  نبإ  هّللا 

 - طرـش تلادع  يادـخ  یهاوگ  رد  بجع  يا  دـشاب  لدـع  هک  تسا  نآ  هاوگ  طرـش  زا  هکنآ  يارب  تسا  لداع  هکنآ  ینعم  تسا : هتـشون 
ات درک  نورقم  هنوگچ  دیحوت  اب  لدع  یلاعت  هّللا  هک  رگنب  تسین ! طرـش  تلادـع  وت  مکاح  تموکح  رد  تسا  هحفص 37 ]  ] 20-1- نآرق

ملع ناـبحاص  هکئـالم و  ادـخ و  تسا : هتفگ  ریبز  نب  رفعج  نب  دّـمحم  يربـط : درک . طرـشب  لدـع  دـهدیم  یهاوگ  دـیحوت  رب  هک  اـجنآ 
برع تغل  فالخ  رب  تسا  هدرک  ینعم  تواضق  ار  تداهـش  هکنآ  دـنتفگیم و  نارجن  یحیـسم  ياـملع  هچنآ  فـالخرب  دـنداد  تداـهش 

: دـناهتفگ زیچ و  همه  رد  ار  تلادـع  درادیم  اپب  ینعی  دوعّـسلا : وبا  مجع . رد  هن  تسا و  هدـش  مولعم  برع  تغل  رد  هن  ینعم  نینچ  تسا و 
ینعم و  مئاق »  » رد عفر  ولج و  يادص  اب  طسقلاب » مئاق  : » دناهدرک تئارق  یـضعب  و  تلادـع ، يهدـنرادیاپب  یئادـخ  تسین  ادـخ  زا  ریغ  ینعی 
ینعی دـناهدرک : لـقن  زین  و  تسا . تماقتـسا  رب  شروـما  يارجا  ینعی  رخف : تسا . تلادـع  اـب  هـکنآ  رگم  یئادـخ  تـسین  دوـشیم : نـینچ 

راوتـسا قلطم  تدحو  یئاتکی و  نوچ  تسا  واب  هتـسباو  یتسردـب  لدـع  ینعی  لالظ : یف  دـهد . ازج  ازـسب  دـهد و  شاداپ  لدـعب  ارناگدـنب 
تدحو تلادع و  هک  تسا  هکنیا  دوشن  مهارف  یقیقح  لدع  دشابن و  تخاون  کی  دننک  یمکح  یئات  ود  رگا  تسا و  قلطم  لدع  يهدننک 

یعقاو يهناـگی  نآ  زا  ریغ  ینعی  يربط :  18 رخآ » ات  َوُه - ّالِإ  َهلِإ  ال  . » تسا هتـسباو  يرگیدـب  کی  ره  هک  دـناهدش  مه  اب  دـنویپ  تعیبط  رد 
رارکت هلمج  هکنیا  ارچ  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  زا  حوتفلا : وبا   22-1- نآرق . - دوش شتسرپ  دشاب و  دوبعم  هک  تسین  هتسیاش  يرگید 

ادـخ دـیتسناد  نوچ  هک  تسا  هفیظو  نایب  روتـسد و  يارب  مّود  تسا ، هدـش  دـیحوتب  رابخا  تاـبثا و  لّوا  رد  دومرف : باوج  رد  تسا ! هدـش 
19 َنیِّدـلا » َّنِإ  . » تسا راک  مکحم  همه و  رب  تسا  هریچ  تسا و  یکی  ادـخ  دـیئوگب  دیـشاب و  نمؤم  تقیقح  نیاب  یگمه  سپ  تسا  یکی 
-1- نآرق . - ینتورف يراخ و  اب  تسا  دایقنا  نداد و  رد  نت  مالسا  ینعم  و  تسا ، ندشراخ  ندربنامرف و  هلمج  هکنیا  رد  نید  ینعم  يربط :

ناربمغیپ شیادیپ  زاغآ  زا  هک  تسا  هدـیقع  کی  مالـسا  دـهاوخیم و  هدـیقع  کی  مدرم  زا  تسا  یکی  ادـخ  لالظ : یف  هحفـص 38 ]  ] 19
هدیقع کی  مالسا  دیوگیم : ار  نیمه  هیآ  هکنیا  راک و  شبنج و  رد  میلـست  ناهن  میلـست  لد  میلـست  ینعی  تسا  هدوب  نیمه  اهنآ  يهتـساوخ 

تسا و لیجنا  فـالتخا  دروم  زا  دوصقم  يربط :  19 رخآ » ات  َفَلَتخا - اَم  َو  . » تسا هدـش  راداو  نآب  دوخ  نّدـمت  زاـغآ  زا  یمدآ  هک  تسا 
يرترب و ندومن  يارب  دندرک و  فالتخا  حیسم  ترضح  ّتیصخش  رد  یلو  دندوب  لیجناب  ملاع  هک  دنتسه  یحیسم  ياملع  باتک  نابحاص 
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هک تسا  دوهی  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  لّوا  نیرّـسفم  یـضعب  زا  و  دندرمـش ، تشز  ار  رگیدکی  دـنتفگ و  يزیچ  مادـک  ره  دوخ  یئاقآ 
نآ هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رخف :  20 َیِهجَو » ُتمَلسَأ   » 18-1- نآرق . - دندرک راهظا  فلتخم  دیاقع  یبلطهاج  يهطساوب  یـسوم ع  زا  سپ 
زا یتسردـب  تسا و  هدـش  راهظا  دوش  هتفگ  دـیاب  هچنآ  دّدـعتم  ياههیآ  رد  نوچ  تسین  ثحب  ياج  اهنآ  تجاـجل  ربارب  رد  لّوا  هک : تسا 

هدافتـسا و ءوس  روظنمب  هکلب  تسا  بلطم  ندوبهدیـشوپ  تهج  زا  هن  اهنآ  ثحب  جاجل و  و  دنتـسه ، علّطم  مالـسا  فدـه  ربمغیپ و  بلاـطم 
يزیچ رد  امش  هک  تسا  نآ  دوصقم  مّود - دیناد . دوخ  امش  متسه  میلست  نم  هک  تسا  نیمه  مدرم  روج  هکنیا  باوج  سپ  تسا  یبلطهاج 

نم سپ  میوگیم  ار  نامه  مه  نم  دیتسین  فلاخم  امـش  هک  هدـننیرفآب  نامیا  رد  نوچ  دـیراد ، لوبق  ار  نآ  لصا  دوخ  هک  دـینکیم  ثحب 
یتسیاب دیتسرپ  داد و  شیامن  دیاب  ار  وا  تب  لکشب  ای  دراد  رسپ  ای  تسا  مسج  ادخ  هک  دیراد  يرگید  بلطم  رگا  امش  متـسه و  واب  میلـست 

هکنیا تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  هک  مّوس - مرادن . يراک  امـشب  رگید  متفگ و  ار  اهینتفگ  نم  هن  رگ  دـیئامن و  عانقا  ار  نم  دـینک و  تباث  امش 
و َضرَـألا ] َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهجَو  ُتهَّجَو   ] تسا هدـش  لـقن  وا  زا  رگید  تیآ  رد  هک  تسا  ع ]  ] لـیلخ میهاربا  راـتفگ  ریظن  هلمج 

ریگب شیپ  ار  میهاربا  شور  وت  دش : هداد  روتسد  ربمغیپ  هب  دنتشاذگیم  مارتحا  وا  شور  میهارباب و  برع  ناتسرپتب  یحیسم و  دوهی  نوچ 
لمع ینعی  تسا  هـتفگ  ءاّرف   20 یهجو »  » 1070-1008- نآرق -21-1- نآرق . - تسا هتفر  میهاربا  هک  موریم  هار  ناـمهب  نم  وـگب : اـهنآب  و 

یمامتب درک  هک  يزیچ  بناجب  ور  ناسنا  نوچ  تسا  سفن  زا  هیانک  هجو  دـناهتفگ : هحفـص 39 ] نارگید [  ماما و  مدرک و  صلاخ  ار  دوخ 
ات دشاب  هتـشاد  ای ]  رخآ [  رد  دـیاب  هملک  هکنیا   20 ِنَعَبَّتا » ِنَم  َو  . » مدرک میلـست  ار  دوخ  تسا : نینچ  ینعم  سپ  دوب  دـهاوخ  نآـب  ور  دوخ 

يادص هرـسک و  نوچ  دناهدرک  تئارق  ای ]  فذـح [  اب  یئاسک  هزمح و  مصاع و  عمجم : ارم ] درک  يوریپ  هک  ره  : ] ار ینعم  هکنیا  دـنامهفب 
تئارق اـی ]  اـب [  یـضعب  تسا و  هدوب  هتـشون  روطنیمه  زین ، یلـصا  ياـهنآرق  رد  هک  هوـالعب  ینعم  يهدافتـسا  يارب  تسا  یفاـک  نوـن  ریز 

رامـشیب ياههتـسد  شیادیپ  يهلیـسو  هک  یفخم  زومرم و  یهانتیال  ياوق  تادوجوم و  ای  هکئالم و  - 1 ام : نخس   23-1- نآرق . - دناهدرک
رّکفت يهّوق  ینعی  ملع  ياراد  سکره  - 2 دنتسه . وا  نامرفب  رّخسم و  همه  هک  تسا  يرگید  تردق  کی  يهناشن  دوخ  دنتـسه  تادوجوم 
شدرگ زکرمب و  لیم  ای  هبذاج و  يهّوق  ای  ندشادج و  دیـشروخ  زا  هّقرج  کی  هک  دوشیم  رادومن  شیارب  تقیقح  هکنیا  دشیدنیب  دـشاب و 

کی لابند  رد  هک  تسا  ياهدیدپ  ای  تسا و  ياهثداح  مینیبیم  مینک  یسراو  ار  مادک  ره  هتخای  شیادیپ  ّتیصاخ  ای  قرب و  ای  زکرم و  رود 
ياهشیادیپ هکنیا  تسا و  يرگید  تقیقح  هک  میوشیم  نئمطم  رتشیب  میشیدنیب  میورب  بقع  هزادنا  ره  ات  تسا و  هدش  رادومن  رگید  زیچ 

زا تسه  ياهدننادرگ  هدندرگ  اب  هک   || تسه  ياهدنناد  ره  لقع  دزنب  یئانس : لوقب  تسا ، قوفام  تردق  هدارا و  کیب  هتـسباو  یپ  رد  یپ 
هک تسا  سکنآ  ملاع  نیرتالاب  هک  تسا  ملاع  ملع و  ماقم  یفّرعم  ریگ 3 - یمه  ار  نودرگ  خرچ  سایق   || ریپ  ارو  دنادرگ  هک  دخرچ  نآ 

« خـلا َفَلَتخا  اَم  َو   » يهلمج تیآ 19  - 4 موریم . اـجکب  مدـمآ و  اـجک  زا  هک  دروآردـب  تریح  زا  ار  دوخ  دوش و  یـسانش  زاـغآب  هّجوتم 
رد هتـشاذگن و  رثا  ناشناور  حور و  رد  اهنآ  تامحز  دنتـسه  هعلاطم  باـتک و  لـها  هکنآ  اـب  مدرم  اـسب  هک  تسا  لـمعیب  ياـملع  یفّرعم 

رکنم دننکیم و  شومارف  ار  اههتفرگدای  اه و  هدینـش  اههدـناوخ و  مامت  لمع  عقوم  رد  و  دـنرادن ، توافت  لاّهج  اب  یبلطنوزف  یـشکرس و 
یملع ماقم  هدید و  ار  گرزب  ياههاگشناد  ای  هدرک و  هدافتسا  ثحب  ملع و  زکارم  رد  هک  ار  یناسک  مینیبیم  مه  زورما  هکنانچ  دنوشیم ،

هک اجنآ  ات  هدراذگ  رانک  ار  اههتفرگارف  هبرجت و  ملع و  دوش  هداد  اهنآب  يرایتخا  نوچ  یلو  دناهدومن  زارحا  هحفص 40 ]  ] 38-21- نآرق -
تناوریپ وت و  ربمغیپ  يا  تسا  هدش  روآدای  تایآ  رخآ  رد  هک  تسا  نادان  مدرم  یئامنهار  تیآ 20  - 5 دننکیم . دنهاوخیم  هچنآ  دنناوتب 
. دنوشب بوشآ  بجوم  دننک و  بّصعت  مدرم  دیابن  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  ای  داشرا و  مانب  و  دیرادن ، ياهفیظو  ّقح  غالبا  زج 

ات 22] تایآ 21  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َِکئلوُأ [ 21  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  مُهرِّشَبَف  ِساـّنلا  َنِم  ِطـسِقلِاب  َنوُُرمأَـی  َنیِذَّلا  َنُوُلتقَی  َو  ٍّقَح  ِریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنوـُُلتقَی  َو  ِهّللا  ِتاـیِآب  َنوُرُفکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ردـصم زا  تطبح ] . ] كاندرد میلا ] : ] تاغل ینعم   294-1- نآرق [ - 22  ] َنیِرِـصان نِم  مَُهل  ام  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  مُُهلامعَأ  تَِطبَح  َنیِذَّلا 
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مه دنـشک و  اورانب  ناربمغیپ  دـننکن و  رواب  ار  ادـخ  تایآ  ّقح و  ياههناشن  هکیناسک  انامه   21 همجرت : ندـشهدوهیب . لطاب و  ینعمب  طبح 
مدرم هنوگنیا  هچ   22 هدب ، ناشدیون  كاندرد  يرازآب  دّمحم  يا  دـننک . نامدرم  اب  تلادـع  یتسردـب و  نامرف  هک  دنـشکیم  ار  ناسکنآ 

21 َنیِِّیبَّنلا » َنُوُلتقَی  : » نیرّـسفم نخـس  دـشابن . ناشیا  رب  يروای  دوش و  دوبان  رگید  يارـس  ناهج و  نیاب  دـناهدرک  هچنآ  هک  دـندوب  یناـسک 
ناگدـنام زاب - فالـسا و  و  دنتـشکیم ، ار  ناشاهربهر  اهربمغیپ و  اهنآ  ناینیـشیپ  هک  تسا  ربمغیپ  اب  نامزمه  باتک  لها  دوصقم  یفاـص :

ربمغیپ و نتشک  یپ  رد  هوالعب  دناهدوب و  راک  نآب  یضار  هک  تسا  تسرد  اهنآب  ناربمغیپ  لتق  تبسن  سپ  دندوب  یضار  راک  نیاب  مه  اهنآ 
. دنتـشکیم ار  ناربمغیپ  هک  ار  دوخ  ناردپ  دـنرادیم  تسود  مدرم  هکنیا  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت   43-15- نآرق . - دندوب نیملسم 

ّقح ریغب  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  ّقحب  ناربـمغیپ  نتـشک  دنتـشادنپیم  اـهنآ  هک  دـشاب  هکنیا  دوـصقم  تسا  نکمم  رخف :  21 ٍّقَح » ِریَِغب  »
اب نولتاقی ]  ] هزمح حوتفلا : وبا   21 َنیِذَّلا » َنُوُلتقَی  [ » هحفـص 41 دوبن [ . ّقحانب  زج  هک  دندرکیم  يراک  ینعی  عمجم :  17-1- نآرق . - تسا
ار اهنآ  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناهاشداپ  دوصقم  تسا  هدش  لقن  لتاقم  زا   25-1- نآرق . - دندرکیم گنج  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  فلا 

نوچ دندوب و  ءایبنا  وریپ  هک  تسا  یئاهنآ  دوصقم  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  دـندوب ، تلادـعب  ناربهر  حـلاص و  نامدرم  هکنیا  اب  دنتـشکیم 
يهدیبع وبا  زا  و  دنتـشکیم . مه  ار  ناوریپ  هکنیا  دنپ  نتفریذپ  ضوعب  یلو  دندرکیم ، یهن  ار  اهنآ  دنـشکیم  ار  ناربمغیپ  مدرم  دـندیدیم 

. تسا اهنآ  راک  مدرم و  روجنیا  دوصقم  هک  دومرف  داهـشتسا  هیآ  نیاـب  دومرف و  لـقن  ار  بلطم  هکنیا  ریظن  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  لـقن  حاّرج 
فرع رد  نکل  و  دوش ، ادیپ  هرشب  رب  نزح  رورس و  نآ  رثا  زا  هک  دشاب  يربخ  تغل  رد  تراشب  لصا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   21 مهرّشبف » »
لصا تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   22 مُُهلامعَأ » تَِطبَح  . » دوب زاـجم  شلامعتـسا  تنحم  باذـع و  رد  تسا و  لمعتـسم  ریخ  ربخ  رورـس و  رد 

َو اینُّدـلا  ِیف   » 23-1- نآرق . - دوش كـاله  نآ و  زا  دـسامایب  شمکـش  دروخب و  دـب  یهاـیگ  رتـش  هک  دوـب  نآ  نآ  تسا و  طـبح  زا  هملک 
مکحب ناشنوخ  تاروتب و  لمع  ندوبن  تسرد  نآ  ندوب  لطاب  تسا و  تاروتب  راتفر  اهنآ  لـمع  تسا و  دوهی  دوصقم  عمجم :  22 ِةَرِخآلا »

تسا نیمه  و  دنربیمن ، هرهب  دوخ  لمع  زا  مه  اجنآ  رد  دنرادن  ملاع  نآ  بسانم  بوخ  راک  نوچ  دندوب و  لتقلا  زیاج  دوب و  حابم  مالـسا 
رای و يزیچ  ای  یـسک  رگید  ملاع  ای  ملاع  هکنیا  رد  هک  دندرکن  يراک  ینعی   22 َنیِرِصان » نِم  مَُهل  ام  َو   » 29-1- نآرق : - دعب يهلمج  ینعم 

هتفگ تسا  نکمم  تهج  نآ  زا  دـش  ردـه  هدوـهیب و  ینعمب : تطبح ]  ] يهلمج رخآ  تـیآ  اـم : نخـس   31-1- نآرق . - دشاب ناشهاوخاوه 
ای دراکب  دـب  مخت  يرگزرب  رگا  دـنکیم ، دوبان  ار  ناسنا  ياهـششوک  هک  تسا  يروط  یهاگ  یجراخ  مئامـض  راک و  زرط  هک  تسا  هدـش 

هلمج هکنیا  سپ  هدنسیون ، هشیپرنه و  تعنص و  لها  نینچمه  دوشیم ، دوبان  لمع  دسرب ، تعارزب  یبیسآ  ای  دشاب  صقان  شتعارز  طئارش 
نایم دـیابن  مه و  يونعم  ياـهراک  هحفـص 42 ] رد [  دراد ، ّتیمورحم  هرهب و  يّداـم  ياـهراک  رد  هک  هنوگ  ناـمهب  ناـسنا  هک  دـنامهفیم 

دـش اهنآ  رد  دوبمک  رگا  دراد و  مزال  تفرـشیپ  تابجوم  یگدـنز  ياهراک  رد  نوچ  تسناد و  توافت  وا  تاّیونعم  اب  ناسنا  يّدام  ّصاوخ 
[ ِةَرِخآلا َو  اینُّدلا  ِیف   ] يهملک ود  و  دشابن ، هدوهیب  ات  دوش  تیاعر  مزاول  طیارـش و  يهمه  دیاب  مه  رگید  ملاع  ياهراک  رد  دوشیم ، هدوهیب 

. - دـیامن تفایرد  اجنآ  دـنک  مهارف  اجنیا  هچنآ  تسین و  ادـج  اجنیا  زا  ناـهج  نآ  هک  نیمهب  تسا  هراـشا  تسا  هدـش  هتفگ  مه  لاـبند  هک 
317-289- نآرق

ات 25] تایآ 23  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

مُهَّنَِأب َِکلذ  [ 23  ] َنوُضِرعُم مُه  َو  مُهنِم  ٌقیِرَف  ّیلَوَتَی  َُّمث  مُهَنَیب  َمُکحَِیل  ِهّللا  ِباـتِک  یلِإ  َنوَعدـُی  ِباـتِکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
ٍسفَن ُّلُک  تَیِّفُو  َو  ِهِیف  َبیَر  ٍموَِیل ال  مُهانعَمَج  اذِإ  َفیَکَف  [ 24  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  مِِهنیِد  ِیف  مُهَّرَغ  َو  ٍتادوُدعَم  ًاماّیَأ  ّالِإ  ُراّنلا  اَنَّسَمَت  َنل  اُولاق 

. هرهب بیـصن » . » ندیـشیدنا ندید و  ینعمب  تیؤر  ردـصم  زا  رت » . » ایآ أ » : » تاغل ینعم   427-1- نآرق [ - 25  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  تَبَـسَک  ام 
ماـجنا ینعمب  ۀـیفوت  ردـصم  زا  تیّفو » . » ندوب لد  ود  ّکـش و  ینعمب  بیر »  » ندرکن اـنتعا  ندرک و  تشپ  ینعمب  ّیلوت  ردـصم  زا  ّیلوتی » »

ینعی ساردم ]  ] هب درب  فیرشت  ربمغیپ  يزور  تفگ : ساّبع  نبإ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  ندرکافو . ندناسر و  هجیتن  نداد و 
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نید هچ  وت  دنتفگ : دیز  نب  ثرح  ورمع و  نب  میعن  ادـخب ، توعد  درک و  نید  داهنـشیپ  اهنآ  زا  یتعامج  اب  دـندادیم  سرد  تاروت  هکیئاج 
امش نم و  نایم  دومرف : ترضح  نآ  تشاد ، دوهی  بهذم  میهاربا  دنتفگ : متسه . مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  شور  نید و  رب  دومرف  يراد !
زین و  دـش ، لزان  وگتفگ  هکنیا  يهلابند  رد  تیآ 23 و 24  دنتفریذپن . اهنآ  مراد ، لوبق  دشاب  هچنآ  دـیروایب و  ارنآ  دـنک  تموکح  تاروت 
دیاش میهاوخیم  تواضق  دّـمحم  زا  دـنتفگ : اهنآ  يوربآ  ظفح  يارب  دـندرک ، یتّفعیب  دوهی  دـنموربآ  درم  نز و  دـناهدرک  لقن  نیرّـسفم 
نیمه هک  دـیروایب  تاروت  دومرف  تسا . هناملاظ  مکح  هکنیا  دـنتفگ : اهنآ  درک ، راسگنـس  هب  مکح  ترـضح  نآ  دـشاب ، رتناسآ  شتازاجم 

هحفـص 43] لوغـشم [  دـندرک ، شرـضاح  دـنادیم ، تاروـت  تسا و  ملاـع  كدـف  رد  اـیروص  نب  هّللا  دـبع  دـنتفگ : تسا ، هدرک  ار  مکح 
ار وا  تسد  تساخرب و  مالـس  نب  هّللا  دبع  تشاذگ  بلطم  هکنیا  ياههلمج  يور  ار  شتـسد  دیـسر  مکح  نیاب  نوچ  دش  تاروت  ندناوخ 
زا ياهرهب  هک  ناسک  نآب  رگنب  دّـمحم  يا   23 همجرت : دش . لزان  هّیـضق  هکنیا  يهلابند  تایآ  هکنیا  دـناوخ ، ربمغیپ  مکح  قباطم  تفرگ و 

تـشپ ناشیا  زا  ياهتـسد  دـنک . يرواد  تموکح و  ناشنایم  دوش و  راتفر  نآب  هک  دـنناوخیم  ار  ناـنآ  دـنراد و  تاروت ]  ] ینامـسآ باـتک 
میهاوخن خزود  شتآ  راتفرگ  زور  دنچ  زجب  ام  دنتفگ : یم - هک  تساور  نآ  زا  ناشراتفر  هکنیا   24 دنوشیم . نآ  زا  نادرگ  ور  دننکیم و 

هاوخ و هک  زور  نآب  درک  دنهاوخ  هچ  یلو   25 دز . ناشلوگ  ناشنتسب  نیدب  غورد  نیمه  و  دندوب ] ّقح  زا  نادرگ  ور  هک  دوب  هکنیا   ] دوب
- مُهَّرَغ َو  : » نیرّسفم نخس  دوشن ! متس  یـسک  رب  دوش و  هداد  یتسردب  هدرک  هچنآ  دزم  سک  ره  هب  مینک و  ناشمهارف  نوچ  دسریم  هاوخان 

ندوب رـصتخم  دودـحم و  - 1 دـناهداد : لاـمتحا  دـنچ  ار  اـهنآ  تـمهت  رورغ و  بجوـم  تـسا و  دوـهی  ياـملع  دوـصقم  عـمجم :  24 خلا »
، تسا هدش  لقن  اهنآ  زا  بلطم  هکنیا  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  میئادخ  ناتـسود  نادـنزرف و  ام  هک  اهنآ  ياعّدا  - 2 رگید ، ملاع  ياهیراتفرگ 

تمهت ره  سپ  دناهدرک  شموکحم  دناهتفگ و  بوخ  هک  هدش  ناشرورغ  بجوم  لطاب  رب  وت  میّقح و  رب  ام  هک  ربمغیپ  اب  وگتفگ  هکنیا  - 3
تاروت تسین  مولعم  دنیوگیم  خـیرات  عّبتت و  لها  هک  يروطب  - 1 ام : نخس   28-15- نآرق . - تسا عقومب  اجب و  دـننک  راهظا  هک  یلطاب  و 

هدوب نابز  هچب  یلـصا  تاروت  تسین  مولعم  مه  دناهداد و  لامتحا  مه  دعب  لاس  دصناپ  ات  تسا ! هدش  نیودت  یـسوم  زا  دعب  ردقچ  دوجوم 
خیرات یلصا و  تغل  هسّدقم  بتک  رگید  لیجنا و  روطنیمه  و  تسا . هدیـسر  ریخا  عّونتم  ياههمجرتب  ات  تسا  هدش  در  تغل  دنچ  زا  تسا و 

اُوتوُأ  ] هلمج زا  تسا . هدـش  هراـشا  لـیجنا  تاروت و  يهملک  رد  هروـس  هکنیا  هرقب و  يهروـس  لّوا  رد  هکناـنچ  تسین  نشور  اـهنآ  نیودـت 
سرد دـنناوخیم و  تاروت  مدرم  هکنیا  هک  دوشیم ، هدـیمهف  بلطم  نیمه  تسا  هدیـسر  اهنآب  باتک  زا  ياهرهب  ینعی  ِباتِکلا ] َنِم  ًابیِـصَن 

تاروت زا  اهنآ  هک  ياهرهب  رـصتخم  نوچ  دنیوگیم  هچ  هک  دـنمهفیمن  دوخ  تسین و  مولعم  هحفص 44 ]  ] 45-11- نآرق  - یلو دنهدیم 
هن دنراد و  تاروت  لصا  زا  عالّطا  هن  هکنیا  زا  شیب  دـنناوخب ، تاروت  مانب  ار  دوخ  تسد  رد  باتک  هکنیا  دـنناوتیم  هک  تسا  نیمه  دـنراد 

ندـنارورپ و لقع  تسا و  طلغ  رب  ناشتامولعم  يهیاپ  هک  مدرم  روجنیا  يدوجو  يهجیتن  دـنراد ، تسد  رد  هچنآب  دنـشاب  میلـست  دـنناوتیم 
نانچ ار  اهنآ  ملع  مسا  رورغ  دنتـسین و  رـضاح  قح  فرح  ندـیمهف  يارب  زگره  هک  تسا  نیمه  دـنرادن  مه  ار  طالغا  نامه  ندادشیاـمن 
یحو ار  اهنآ  تاّیرظن  هناروکروک  دـننک و  شتـسرپ  ار  اهنآ  مدرم  دـیاب  هک  دـندقتعم  هتـسناد  رترب  سک  ره  زا  ار  دوخ  هک  دـنکیم  هارمگ 
مدرم هنوگنیا  يدوجو  راثآ  نامز  هرود و  ره  رد  هک  دـنوشیم  یفرعم  هیفـس  تسرپدوخ و  مدرم  اـههلمج  هکنیا  اـب  - 2 دنرامشب . ینامسآ 

هتـشون و رد  تقد  اـب  هک  نیغّلبم  ناگدنـسیون و  تاـقبط  رد  صوصخب  مینیبیم  داـیز  ار  اـهنآ  يهنومن  مه  زورما  میتفگ و  هک  تسا  نیمه 
. یهارمگ يداوسیب و  رورغ و  رد  دنتسه  هیآ  هکنیا  قادصم  هک  دوشیم  مولعم  بوخ  ناشاههتفگ 

ات 27] تایآ 26  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ُریَخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  نَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  نَم  ُّزُِعت  َو  ُءاشَت  نَّمِم  َکلُملا  ُعِزنَت  َو  ُءاشَت  نَم  َکلُملا  ِیتُؤت  ِکـلُملا  َکـِلام  َّمُهّللا  ِلـُق 
ِریَِغب ُءاشَت  نَم  ُقُزَرت  َو  ِّیَحلا  َنِم  َتِّیَملا  ُجِرُخت  َو  ِتِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخت  َو  ِلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوت  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلیَّللا  ُجـِلُوت  [ 26  ] ٌریِدَق ٍءیَش 

ردصم زا  جلوت ] . ] ندرک ادج  ندنک و  ینعمب  عزن  ردصم  زا  عزنت ] . ] ادـخ يا  و  هّللا ، ای  ّمهّللا ] : ] تاغل ینعم   397-1- نآرق [ - 27  ] ٍباسِح
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هک درک  اـعد  ص ]  ] ربـمغیپ دــناهدرک : لـقن  اـم  يارب  تـفگ : هداـتق  یطویــس : لوّزنلا  بابــسا  لوزن : تـهج  ندرک . لـخاد  ینعمب  جـالیا 
هکم حـتف  زا  سپ  عمجم : دـش . لزاـن  اـعد  نآ  باوج  رد  هیآ  ود  هکنیا  دنـشاب ، ترـضح  نآ  تّما  ناوریپ و  رد  مر  ناریا و  ياـهیروطارپما 

، دندرک هرخـسم  دوهی  نیقفانم و  دـنوریم ، اجنآ  ات  هحفـص 45 ] نیملـسم [  دیـسر و  دهاوخ  مر  ناریاب و  مالـسا  نید  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ
یهاوـخ هک  ره  زا  یهد و  یهاـشداپ  یهاوـخ  هک  رهب  وـت  ناـهاشداپ  هاـشداپ  يادـخ  يا  وـگب : دوـخ  26 و  همجرت : دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا 

همه رب  هک  تسا  وت  ناوت  تسدـب و  اهیبوخ  همه  هچ  یئامن  راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  ینک و  یمارگ  یهاوخ  ار  هک  ره  يریگب و  شیهاشداپ 
. یهد يزور  رامـشیب  یهاوخ  هک  رهب  یئامنب و  هدنز  زا  هدرم  هدرم و  زا  هدنز  مه  ینک و  بشب  ار  زور  زورب و  وت  ار  بش   27 یئاناوت ، زیچ 

عماج تسا  ّمهّللا  رخآ  رد  هک  میم  هکنیا  تفگ : ّيدراـطعلا  ءاـجر  وبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   26 ِکلُملا » َِکلام  َّمُهّللا  : » نیرّـسفم نخس 
سکنآ هک  تسا  نانچ  سپ  لضفم ، نسحم و  معنم و  تیمم و  ییحم و  کـلام و  کـلم و  نوچ  تسا  میم  شلّوا  هک  ار  ماـن  داـتفه  تسا 
دنناوخن اریادخ  زج  کلملا  کلام  اّما  دنناوخ ، کلام  دنناوخ و  کلم  ار  ام  هکنادـب  دـشاب . هدـناوخ  مان  داتفه  دـناوخب  نیاب  ار  يادـخ  هک 

تکاس تفگ  درک و  یهن  ار  وا  مالّسلا  هیلع  لوسر  برعلا ، ناّید  کلملا و  کلام  ای   44-15- نآرق : - تفگ درک و  حدم  ار  لوسر  یشعا 
هاشنهش ای  تفگیم : دادیم  زاوآ  ار  یسک  هک  یسک  زا  دینش  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  تسه  ربخ  رد  و  تسا ، کلملا  کلام  ادخ  هک  شاب 

هک تسا  تراشا  نخس  نیردنا  و  فّرعت ص 114 : حرش  تسا . ادخ  ناهاشداپ  هاشداپ  اریز  وگم ، تفگ : دومرف و  یهن  مالّسلا  هیلع  لوسر 
ماما دـناهدرک ، ینعم  دـنچ  ار  کلم  يهملک  نیرّـسفم  ُءاشَت » نَم  َکلُملا  ِیتُؤت  . » درادـن ناشن  سک  زا  يو  دـنراد و  ناشن  يو  زا  قلخ  همه 

وکین و قالخا  یتسردـنت و  لـقع و  ملع و  يربمغیپ و  کـلم  ینعی  دـشاب  کـلم  ماـسقا  يهمه  دوصقم ، تسا  نکمم   31-1- نآرق : - رخف
قاّرو دّمحم  زا  دـنامهفیم ، ار  اهنآ  کلم  يهملک  هک  تسا  یمدآ  ياهیئاراد  عاونا  اهنیا  يهمه  هک  یتسود  لام و  و  تنطلـس ، تموکح و 

دهاوـخب سک  رهب  نمیرها  ندرکهراـچیب  سفن و  ياهیـشکرس  رب  یگریچ  سفن و  رب  تنطلـس  ادـخ  هک  تسنآ  دوـصقم  تسا : هدـش  لـقن 
هدروخ يوراد  دوب و  رامیب  هحفص 46 ] هّکمب [  مدش  يروث  نایفـس  کیدزن  رد  تفگ  كرابم  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دهدیم .

، دـندروایب اـت  دومرفب  تسه ! يزاـیپ  متفگ  ماهدروخ ، يوراد  مراـمیب و  تفگ  ار ! وت  تسا  هدوب  هچ  متفگ : ار ، وا  دوـبیم  یهودـنا  دوـب و 
تکاس و  نیملاعلا ] ّبر - هّلل  دـمحلا  : ] تفگ دـمآ و  زارف  شدـنچ  يهسطع  تفرگزاب و  دـیئوبب و  نآ  ریگزاب ، يوبب و  متفگ : متـسکشب و 

مدرم ات  يوگب  ارم  متفگ : سرپب ، تفگ  مسرپب ! دـنچ  ياهلئـسم  هک  دـشاب  يروتـسد  متفگ  بیبط ، هیقف و  كرابملا  نبإ  ای  تفگ : ارم  دـش ،
! دنتـسیک اغوغ  متفگ : ناراـکزیهرپ ، تفگ  دنتـسیک ! فارـشا  متفگ : نادـهاز ، تفگ  دنتـسیک ! ناـهاشداپ  متفگ : ناـهیقف ، تفگ : تسیک !

هگنآ دـنناملاظ . تفگ  دـناهک ! ناگلفـس  متفگ : دـنروخ ، نامدرم  لام  ات  هکنآ  يارب  دنـسیون  ثیداحا  و  دـندرگ ، فارطاب  هکناـنآ  تفگ :
. دنباین اهبب  دوش  نارگ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  نازرا  زورما  هک  رادهاگن  هکنیا  دـننام  ربخ و  هکنیا  كرابملا ، نبإ  ای  تفگ  ارم  مدرک ، شعادو 

نامیلـس هک  تسا  کـلم  ناـمه  نتـشاد ، دوخ  تسد  ریز  دوخ  ياوه  تسا و  سفن  رهق  کـلم  هکنیا  تفگ : قاّرو  رکب  وبا  هتـشون : فشک 
هک عمط  يهطساوب  ینکیم  راوخ  تعانق و  يهلیـسوب  یهدیم  تّزع  هتـشون : حوتفلا  وبا   26 ُّلِذـُت » َو  ُءاشَت  نَم  ُّزُِعت  . » تساوخ ص ]  ] ربمغیپ

تسین تیاهن  ار  نآ  هک  یلام  تسا ، هنسرگ  تسا  ریس  هچرگا  عماط  تسا و  ریـس  تسا  هنـسرگ  هچرگا  عناق  لیلذ ، عماط  تسا و  زیزع  عناق 
دهاز وت  تفگ : درک و  شراضحا  تسا ، هدمآ  ناسارخ  زا  يدهاز  هک  دندرک  ربخ  ار  هفیلخ  دش ، دادغبب  ّمصا  متاح  دـنیوگ : تسا . تعانق 

يهلمج هکنیا  ینعم  رد  مه  و  يدرک . تعانق  رـصتخم  نیدب  هک  يدهاز  وت  مران ، دورف  یبقع  ایندب و  رـس  هک  مدـهاز  نم  هن  تفگ : یتسه !
مر و گرزب  ياـهتلود  هدـنیآ  رد  مه  ار و  دوهی  اـی  ار و  برع  ینکیم  راوـخ  نیملـسم و  ربـمغیپب و  یهدیم  تّزع  ینعی  دـناهتفگ : هیآ  زا 

داد تساوخ  هک  ار  نآ  دنتـسب و  تساوخ  هک  ره  زا   || تسا  وا  ياضق  تسدـب  رایتخا  حاتفم  تیب : هتـشون : ّینیـسح   34-1- نآرق . - ارناریا
ءای دـیدشت  اب  یئاسک  و  هحفص 47 ]  ] 37-1- نآرق  - هزمح عفاـن و  ار  ّتیم ] : ] يهملک حوتفلا : وـبا  رخآ 27  اـت  ِتِّیَملا » َنـِم  َّیَحلا  ُجِرُخت  »

ینعم نیدنچ  نارگید  ریبج و  نب  دیعـس  دوعـسم و  هّللا  دبع  دـننام  میدـق  نیرّـسفم  دـیدشتیب ، فیفخت و  اب  تیم ]  ] هّیقب دـناهدرک و  تئارق 
زا غرم  - 3 ینکیم ، جراـخ  هفطن  زا  هدـنز  دوجوم  هدـنز و  دوجوم  زا  هفطن  - 2 يروآیمرد ، هدرم ، زا  هدـنز  هدـنز و  زا  هدرم  - 1 دناهدرک :
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تسا لدهدنز  نمؤم  نوچ  نمؤم ، زا  رفاک  رفاک و  زا  نمؤم  - 5 تخرد ، يهناد  زا  هویم  هویم و  ياههناد  زا  تخرد  - 4 غرم ، زا  مخت  مخت و 
دنزرف لهاج و  صخـش  زا  ملاع  دـنزرف  دوش : ینعم  تسا  نکمم  و  تسا . هدـش  لامعتـسا  یناعم  هکنیا  رتشیب  نآرق  رد  هدرم و  لد  رفاـک  و 
دومرف ساـبل ، عضو و  شوخ  دـید  ار  ینز  دوخ  ناـنز  زا  یکی  يهناـخ  رد  ص ]  ] ربمغیپ تسا : هتفگ  يرهز  ینکیم . ادـیپ  ملاـع  زا  لـهاج 

اجنیا هک  تسا  مادک  هکنیا  دنتسه  بیرغ  رهـش  هکنیا  رد  نم  ياههلاخ  دومرف : تسا ، امـش  ياههلاخ  زا  یکی  دندرک  ضرع  تسیک ! هکنیا 
حلاص نمؤم و  شدوخ  نوچ  ّتیملا ] نم  ّیحلا  جرخی  يّذلا  ناحبس  : ] دومرف ثوغی ، دبع  نب  دوسا  رتخد  هدلاخ  دندرک : ضرع  تسا  هدمآ 
ینعم هسب  نآرق  رد  باسح  ظفل  تسا : هتفگ  ءيرقم  ساـّبعلا  وبا  دوعـسلا : دعـس  ریـسفت   27 ٍباسِح » ِریَِغب  . » نیدیب رفاـک و  شردـپ  دوب و 

: لثم ددع ، هرامش و  - 2 یناسریم ، يزور  تمحز  جـنریب و  ینعی  هیآ ، نیمه  لثم  جـنر  ینعمب  - 1 18-1- نآرق : - تسا هدش  لامعتسا 
ننماف انئاطع  اذه  : ] لثم نتـساوخ ، هبلاطم و  ینعمب  - 3 درادن . هرامـش  ددع و  نیرباص  شاداپ  ینعی  ٍباسِح ] ِریَِغب  مُهَرجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  ]

هک تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  نکم ، هبلاـطم  هکنیا  زا  شیب  اـی  شخبب و  اـی  تسا  نیمه  اـم  يهرهب  ینعی  باـسح ] ریغب  کـسما  وا 
- نآرق . - دش دهاوخ  مهارف  یناسآب  تسین و  ّمهم  ناریا  مر و  رب  مالـسا  طلـست  سپ  تسا  ناسآ  ادخ  تردق  رد  ّمهم  ياهراک  هکنیا  نوچ 

يهلاس نیدـنچ  نارود  لّوا  تادوجوم : ناکم و  ناـمز و  لّوحت  خـیرات و  رد  هعلاـطم  هّجوتب و  مدرم  ندرک  راداو  - 1 ام : نخس   151-100
زور بش و  فالتخا  مه  و  ناشضارقنا ، يدوبان و  رـصم و  يهنعارف  رادتقا  دنتفرگ ، دوخب  هک  یتروص  رـصتخم  زاب  اهنآ و  ضارقنا  دوهی و 

هکنیا دنتـشاد و  دـمآ  تـفر و  و  هحفـص 48 ] طـباور [  اـهنآ  اـب  هک  رـصم  ماـش و  زاـجح و  ناریا و  زا  فـلتخم  شیب  مک و  ياـههقطنم  رد 
هدینـش و دوخ  ناگتـشذگ  زا  دوهی  رمحا ، رحب  رد  هک  یتالّوحت  اهنآ و  يدوبان  ای  اههریزج و  شیادیپ  زین  دـناهدرک و  هدـهاشم  ار  اهفالتخا 

نازخ شیادیپ  ناتـسمز و  زا  راهب  شیادیپ  لوصف و  لّوحت  هدنز ، زا  هدرم  هدرم و  زا  هدنز  شیادیپ  يهنومن  نیرتهب  نینچمه  دندوب و  هدید 
دننک و هعلاطم  ّتقد  اب  ار  اهنیا  دنـشاب  تفرعم  لها  دنوش و  تیبرت  مدرم  دیاب  سپ  تسا  مشچ  ولج  رد  هتـسویپ  اهنیا  يهمه  هک  ناتـسبات  زا 

ثحب نآ  رد  نیرّـسفم  هـک  ُریَخلا ] َكِدَِـیب   ] يهـلمج - 2 دـننک . ادـیپ  رتحلاـص  رتـهب و  يهدـیقع  رکف و  دـننک و  عفترم  ار  دوخ  تـالوهجم 
تسا هکنیا  هلمج  رهاظ  ینعم  میئوگیم : کنیا  میاهتشون  لّصفم  هرقب  يهروس  لّوا  دّلجم  ناطیش  عانتما  هکئالم و  يهدجـس  رد  دناهدرک و 
دیاقع نامه  مینادب  ادخ  ریغ  يرگید  زا  رگا  تسا ! یک  تسدب  ّرـش  هک  دـناهدرک  ینعم  هکنیا  رد  لاکـشا  تسا ، وت  تسدـب  یبوخ  ره  هک 

ار اهيدب  دنتـسنادیم و  نادزی  رون و  زا  ار  اهیبوخ  دندوب و  نمیرها  نادزی و  تملظ و  رون و  لصا  ودب  دقتعم  هک  دوب  دهاوخ  هّیونث  امدق و 
. میئوگیم بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا ، هلمج  رهاظ  اب  فلاخم  مینادب  ادخ  زا  ار  ّرـش  رگا  تسین و  تسرد  هکنیا  تملظ و  نمیرها و  زا 

ینعم ندنامهف  يارب  تسا  هدش  هتفگ  ریخ  زا  رتولج  كدیب ]  ] تاملک هلمج  هکنیا  رد  تسا ، یئاناوت  تردق و  زا  هیانک  تسد  ینعمب  دـی » »
هدافتـسا هلمج  هکنیا  زا  ام  نیاربانب  سب . تسا و  دـیدپ  ریخ  وت  تردـق  زا  ّطـقف  دوشیم : نینچ  ینعم  هجیتن  رد  ندوب ، دودـحم  راـصحنا و 

اهیدب دب و  رورش و  ّرش و  تاملک  و  تسین ، ناهج  يهدیدپ  تردق و  ّقلعتم  زگره  رش  و  تسا ، ریخ  تردق  راثآ  ّتیدوجوم و  هک  مینکیم 
صاخـشا و فالتخاب  دوخ  تعفنم  ساسحا  قباطم  رـشب  هک  تسا  يراتفگ  ّطقف  دـشاب ، ظافلا  هکنیا  اـب  فدارم  هک  رگید  یناـبز  ره  رد  اـی 

ّریخ زا  تسا : روهشم  رعش  درف  هکنیا  دهدیمن ، ناشن  ار  یجراخ  دوجوم  ظافلا  هکنیا  و  دنکیم ، فیصوت  تاملک  نیاب  ار  یئاهزیچ  عقاوم 
دوـجوم ود  ناـیم  بساـنت  هطبار و  و  تسا ، یبوـخ  همه  تردـق  راـثآ  هک  تسا  نیمه  دوـصقم   32-13- نآرق . - دـیان یئوـکن  زج  ضحم 

یلو تسین  دب  دوخ  اذغ  نآ  هّتبلا  تسا ، دب  ضیرم  يارب  اذـغ  نالف  دـنیوگیم : لاثم ، يارب  دـنمانب  دـب  اهدازیمدآ  تسا  نکمم  ار  یجراخ 
تـسا نکمم  هک  تسا  حضاو  يردقب  تسا و  دب  ملظ  دنیوگیم  هحفـص 49 ] دوشیم [ . دبب  فوصوم  دوش  هسیاقم  ضیرم  جازم  اب  نوچ 
تبسن زیچ  ود  شجنـس  اب  تسین و  یجراخ  دوجوم  متـس  اّما  تسا  تسرد  بلطم  هکنیا  هّتبلا  دنهد ، صیخـشت  ار  نآ  مه  تاناویح  یـضعب 

قیقد رگا  سپ  دشاب . ناسحا  لدع و  لامک  تسا  نکمم  دشاب  متـس  تسا  نکمم  نتفرگ  یـسک  زا  لام  لاثم  يارب  متـس ، دوشیم  رگیدـکیب 
رد هتسویپ  هک  تسا  ام  یتایح  ملاع  نیمز و  يهرک  شنیرفآ  زرط  يهجیتن  رد  ّرـش  دب و  تاملک  شیادیپ  هک  مینک  قیدصت  میناوتیم  میوش 

قیبطت دوخ  تاساسحا  تالیامت و  اب  میناوتیمن  ام  ار  هچنآ  نایرج  هکنیا  رد  يدوباـن و  شیادـیپ و  لیدـبت و  رییغت و  تسا و  داـسف  نوک و 
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امرگ تسا و  دـب  اوه  میئوگیم  مینکیم و  يدـبب  فیـصوت  ار  یگدـنز  ّمهم ، لصا  ود  هک  اـجنآ  اـت  مینکیم  فیـصوت  دـب  يهملکب  مینک 
. دب تسا و  يذوم 

ات 30] تایآ 28  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُهّللا ُمُکُرِّذَُـحی  َو  ًةاُقت  مُهنِم  اوُقَّتَت  نَأ  ّالِإ  ٍءیَـش  ِیف  ِهّللا  َنِم  َسیَلَف  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  َنِینِمؤُملا  ِنُود  نِم  َءاِیلوَأ  َنیِِرفاکلا  َنُونِمؤُملا  ِذِـخَّتَی  ـال 
ِّلُک یلَع  ُهّللا  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  َو  ُهّللا  ُهمَلعَی  ُهوُدُبت  َوأ  مُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُخت  نِإ  ُلق  [ 28  ] ُریِصَملا ِهّللا  َیلِإ  َو  ُهَسفَن 
ُهّللا ُمُکُرِّذَُـحی  َو  ًادـیَِعب  ًادَـمَأ  ُهَنَیب  َو  اهَنَیب  َّنَأ  َول  ُّدََوت  ٍءوُس  نِم  تَلِمَع  ام  َو  ًارَـضُحم  ٍریَخ  نِم  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُـک  ُدَِـجت  َموَی  [ 29  ] ٌریِدَق ٍءیَش 

ردصم زا  هّرذحی ] - ] لزان تسپ و  زجب ، ریغ و  ولج ، قوف ، لباقم  نیئاپ  نود ] : ] تاغل ینعم   616-1- نآرق [ - 30  ] ِدابِعلِاب ٌفَُؤر  ُهّللا  َو  ُهَسفَن 
زا ودبت ] . ] نتـشاد رود  ار  دوخ  رذح و  يراگزیهرپ و  ةاقت ]  ] ندوب كانـسرت  راددوخ و  لدرادیب و  ینعمب  تسا  رذح  نآ  لصا  هک  ریذحت 
زا ياهّدع  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط : ریسفت  لوزن : تهج  زیچ . ره  ياهتنم  نامز و  نایاپ  تیاهن و  دما ] . ] ندرک راکـشآ  ینعمب  ءادبا  ردصم 

دننک هحفص 50 ] یتسود [  راهظا  راصنا  هنیدم و  لها  زا  رفن  دنچ  اب  دنتساوخ  نارگید  فرـشا و  نب  بعک  و  ورمع ، نب - جاّجح  لثم  دوهی 
هظحالم اهیدوهی  هکنیا  زا  دنتفگ : اهنآب  نارگید  ریبج و  نب - هّللا  دبع  لثم  نیملـسم  زا  رگید  رفن  دنچ  دـننادرگب . نید  زا  ار  اهنآ  دـیاش  هک 

هکنیا اهنآ و  تحیـصن  يارب  تیآ 28 و 29  ود  دنتفریذپن  ار  دوخ  ناشیکمه  تحیـصن  ناناملـسم  نآ  دیوشن  رورغم  ناشیتسودب  دـینک و 
یبا نب  بطاح  دـنوشن ، رادربخ  هّکم  بارعا  هک  دراد  ناـهنپ  هکم  فرطب  ار  دوخ  رفـس  تساوخیم  ربمغیپ  حوتفلا : وبا  دـش . لزاـن  ناـیرج 

هنیدمب هک  داد  هایس  ینزب  ار  همان  دهد و  عالّطا  ربمغیپ  دصق  زا  ار  اهنآ  ات  تشون  دوخ  يهّکم  ناتسود  هب  همان  دوب  ناملـسم  يدرم  هک  هعتلب 
هار نالف  زا  نز  هکنیا  دومرف  ریبز  ّیلعب و  ربمغیپ  دـش ، هّکم  يهناور  درک و  ناـهنپ  دوخ  يوم  رد  ار  هماـن  نز  نآ  دوب ، هدـمآ  یئادـگ  يارب 
وا درک  هبلاطم  ار  همان  درک و  شدـیدهت  دیـسر و  واب  ریبز  دـندش ، هناور  وا  یپ  زا  اهنآ  دیناتـسب ، وا  زا  ار  نآ  دراد  همان  هدـش و  هناور  هّکمب 

هیرگ دنکیم و  دای  دنگوس  وا  تفگ  ّیلعب  تشگ  رب - تشاد و  رواب  وا  نخس  ریبز  مرادن  دوخ  اب  يزیچ  هک  دومن  دای  دنگوس  درک و  هیرگ 
زا دیاب  دراد و  همان  نز  هکنیا  هک  تسا  هدرک  رادربخ  ار  ام  یحو  قیرط  زا  ربمغیپ  دومرف  ّیلع  مینک . رادربخ  ار  ربمغیپ  میدرگرب و  دنکیم .

همان منکیم و  تاهنهرب  هن  رگ  هدب و  ار  همان  دومرف  تفر و  وا  دزن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  يوشیم ! هتفیرف  وا  يهیرگ  دـنگوسب و  وت  میناتـسب  وا 
ّیلع داد ، دروآرد و  يوم  نایم  زا  منک و  میلـست  ار  همان  اـت  نادرگب  دوخ  يور  تفگ  وا  درک ، اـیهم  ریـشمش  تمـشکیم و  مناتـسیم و  ار 

، دـنوش رـضاح  یگمه  زامن  يارب  دـیامن  مالعا  ار  مدرم  دومرف  رما  ار  لـالب  ترـضح  نآ  دروآ ، ص ]  ] ربمغیپ روضح  ار  هماـن  مالّـسلا  هیلع 
هّکم دراو  اهنآ  ربخیب  نم  ات  دنوشن  رادربخ  مترفاسم  هکنیا  زا  هّکم  مدرم  ماهتساوخ  ادخ  زا  نم  دومرف : هبطخ  رد  دش و  ربنم  رب  ص ]  ] ربمغیپ

ود یکی  دش  دهاوخ  اوسر  هن  رگ  دنک و  رارقا  دوش و  دنلب  تسا  همان  بحاص  سک  ره  تسا  هتشون  اهنآ  هب  همان  امش  زا  یسک  نونکا  موش ،
: تفگ دیزرلیم و  دـیب  نوچ  تساخرب و  ياج  زا  هعتلب  یبا  نب  بطاح  میوگیم ، مدوخ  دومرف : دـشن  دـنلب  یـسک  نوچ  درک  رارکت  هبترم 

هریچ ام  رب  اهنآ  رگا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  نکیل  دوخ ، ناـشیکمه  اـب  قاـفن  یـسوساج و  رظن  زا  هن  یلو  متـشون  نم  هماـن  هکنیا  ربمغیپ  يا 
لقن زین  دـش و  لزاـن  هحفـص 51 ] لـمع [  هکنیا  رارکت  زا  يریگولج  رد  هیآ  نمب ، تبـسن  دـشاب  اـهنآ  يراتفرـشوخ  هار  هماـن  هکنیا  دـنوش 

رد دـیهدب  هزاجا  رگا  درک : ضرع  ربمغیپب  بازحا  گنج  زور  رد  تشاد ، يدوهی  تسود ، مسق و  مه  ياهّدـع  تماص  نب  ةدابع  دـناهدرک :
باوج رد  دـشاب ، نیملـسم  تیوقت  يهلیـسو  هک  مهاوخب  کمکب  ار  اهنیا  دنتـسه ، نم  اـب  مسق  مه  تسود و  ناـیدوهی  رفن  دـصناپ  دودـح 
دنوادخ هاگشیپب  دنک  نینچ  هکنآ  دننادن و  دوخ  تسود  ناناملـسم  ربارب  رد  ار  نارفاک  ناهنب  28و  همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  وا  داهنشیپ 

هچ دیوش ] نآ  يهتسیاش  نارفاک  اب  شزاس  زک   ] دناسرتیم دوخ  مشخ  زا  ار  امش  دنوادخ  اهنآ و  دب  زا  يریگولج  يارب  رگم  درادن  یشزرا 
هچنآ تسا و  رادربـخ  نآ  زا  ادـخ  دـینک  راکـشآ  اـی  ناـهن  دـیراد  لد  رد  هچنآ  رگا  وگب : ربـمغیپ  يا   29 تسا . وا  يوـسب  همه  ماـجنا  رس 

دنیب و هدامآ  هدرک  بوخ  هچنآ  سک  ره  هک  زور  نآ ] زا  دیشیدنیب  مدرم  يا   ] 30 دوب . اناوت  زیچ  همه  رب  دنادب و  وا  تسا  نیمز  اهنامسآب و 
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نابرهم وا  هک  دـناسرتیم  دوخ  مشخ  زا  ار  امـش  نانخـس ] هکنیا  اب   ] دـنوادخ دـشاب و  رود  یئادـج  نآ  وا و  ناـیم  دـنک  وزرآ  هدرک  دـب  رگا 
- نآرق : - دراد رّوصت  روج  هسب  رفاک  اب  نمؤم  یتسود  يروباـشن :  28 َءاِیلوَأ » َنیِِرفاکلا  َنُونِمؤُملا  ِذِخَّتَی  ال  : » نیرّسفم نخـس  تسا . ناگدنبب 

هتـشاد ياهدیقع  نینچ  هک  تسین  رّوصتم  ناملـسم  صخـش  زا  نوچ  تسا ، رفک  دوخ  هکنیا  دنامب و  رفاک  وا  هک  دـشاب  یـضار  - 1 66-15
تمسق ود  ره  زا  طّسوتم  ّدح  - 3 تسا . هدش  نآ  زا  عنم  هیآ  رد  هک  تسا  نیمه  یگدنز و  روما  رد  يرهاظ  یتسود  ترـشاعم و  - 2 دشاب .

« ٍءیَش ِیف  ِهّللا  َنِم  َسیَلَف  . » تسا عونمم  مهنیا  هک  يدنواشیوخ  ای  یتسود و  يهطساوب  وا  زا  نتساوخ  يرای  نانیمطا و  رفاکب و  یمرگلد  هک 
رود ادخ  اب  يهطبار  زا  یّلکب  و  دیمان ، یتسود  مساب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ياهلحرم  چـیه  رد  ادـخ  نید  یتسود و  زا  ینعی  يروباشن :  28

اب یتسود  ریغ  نارفاک  اب  یتسود  دوشیم : نینچ  هجیتن  هک  َنِینِمؤُملا ] ِنُود  نِم  : ] تاملک يارب  تسا  حیـضوت  يهلزنمب  هلمج  هکنیا  و  تسا ،
مُهنِم اوُقَّتَت  نَأ  ّالِإ  . » تسین رگیدکی  اب  عامتجا  لباق  درادـن و  هحفص 52 ]  ] 277-250- نآرق -37-1- نآرق  - كرتشم ّدح  تسا و  نینمؤم 
راهظا - 1 تسا : هدرک  لـقن  ینعم  دـنچ  هملک  هـکنیا  يارب  يربـط :  38-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  هّیقت  ءاّرق  زا  یـضعب  عـمجم :  28 ًةاُقت »

وبا دشاب . يدنواشیوخ  رفاک  اب  ناملسم  يهنایم  - 3 نیملسم . ندرمشدب  نید و  رد  نابزب  تقفاوم  راهظا  - 2 لد . شمارآ  اب  نابز  هب  یتسود 
ات یهن  ناشیا  تسد  رد  تسد  ینک و  هحفاصم  ناشیا  اب  ینک و  هطلاخم  يزاـسب و  مدرم  اـب  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا 

، راد تسود  لدب  ارنیا  راد و  هاگن  نابزب  ار  وا  هصلاخم ، نانمؤم  اب  تسا و  طرـش  تطلاخم  نارفاک  اب  ینکن ، هنخر  ار  نید  دـنهاوخ و  هچنآ 
ار دیز  نب  ۀماسا  هّللا  همحر  ناحوص  نب  ۀعـصعص  وا . اب  لجاع  تّرـضم  عفد  يارب  نابز  دـیاب و  هکنیا  اب  لجآ  باوث  تعفنم  ّرج  يارب  تلد 

نمؤم اـب  تلـصخ : ودـب  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  و  مراد ، رتتسود  مدوخ  دـنزرف  زا  ار  وت  نم  و  تشاد ، رتتسود  وت  زا  ارم  وـت  ردـپ  تفگ :
ایر تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  و  دوش . یـضار  شوخ  قلخب  وت  زا  رفاـک  هک  نک  یناگدـنز  شوخ  قلخب  رفاـک  اـب  نک و  صلاـخ  یتـسود 
یف تنک  ام  مه  ضرا  || و  مهراد  یف  تمد  ام  مهراد  و  دیوگ : رعاش  تسا و  تدابع  وا  يارس  رد  قفانم  اب  تسا و  كرش  نمؤم  اب  ندرک 

: تسا هکنیا  هلمج  ینعم  هدبع : ریسفت  رادب . ناشیضار  یتسه  اهنآ  نیمزرس  رد  ات  نک و  ارادم  ناشیا  اب  یتسه  اهنآ  يهناخ  رد  ات  مهـضرا 
ظوفحم ناشرـش  زا  ار  دوخ  اهنآ  اب  یتسود  يهلیـسوب  دـیناوتیم  یلو  نیملـسم  ررـض  يارب  دـیوش  تسود  نارفاـک  اـب  امـش  هک  تسین  اور 

يارب دنوش  نامیپ  مه  ناملسم  ریغ  لود  اب  ناملسم  ياهتلود  دوب و  دهاوخ  اور  نیملـسم  عفن  بلج  يارب  اهنآ  اب  یتسود  نیاربانب  و  دیرادب ،
هتـشاد نیملـسمب  ینایز  هجیتن  رد  هک  نارفاک  یتسودـب  مادـقا  اهنآ  يارب  تسین  زیاج  یلو  اهنآ  رب  ررـض  زا  يریگ  ولج  اـی  نیملـسم و  دوس 

 ] 37-1- نآرق  - نآ يارب  سفن  يهملک  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  رخف :  28 ُهَسفَن » ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  . » دـشاب ناشتکلمم  ریغ  زا  هچرگا  دـشاب 
يراتفرگ هک  تسا  ادخ  رذح  دروم  هکلب  تسین  ّتیمهایب  فلتخم و  ياهزیچ  رذح  دروم  دـنک : هّجوتم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هحفص 53 ]

« ِذِخَّتَی  » زا هک  دشاب  ذاّختا  ياجب  هسفن  ریمض  ذاّختا و  يارب  دشاب  دیق  سفن  يهملک  تسا  نکمم  و  تسا . اهیراتفرگ  نیرتتخس  وا  بناج  زا 
اب تسا  يراکدب  دوخ  نوچ  تسا  نارفاک  اب  یتسود  هک  راک  هکنیا  لصا  زا  ار  امـش  دناسرتیم  ادخ  دشاب : نینچ  ینعم  ات  دوشیم  هدـیمهف 

مینکیم ناـیب  روطنیا  اـم  هک  تسا  هدرک  يریبـعت  ار  هلمج  هکنیا  یناـشاک : تـالیوأت   269-258- نآرق . - نآ مـیخو  بقاوـع  زا  رظن  فرص 
رد سرت  تابجوم  زا  دنـشابن و  هّجوتم  يرگید  هب  ات  هنأش  ّلج  ّقح  يهنیاعم  لـماک و  دـیحوتب  تسا  مدرم  توعد  سفن  يهملک  زا  دوصقم 

30 ًارَـضُحم » ٍریَخ  نِم  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َموَی  . » دنـشاب رذـحرب  وا  رهق  زا  دـننیب و  هب  ار  ّقح  هتـسویپ  دنـشاب و  هتـشادن  كاب  یگدـنز 
: تسا تیاور  بیـسم  نب  دیعـس  زا  ناهرب : ریـسفت   62-1- نآرق . - دـینیبیم دـب  بوخ و  زا  ار  دوخ  لاـمعا  قاروا  ینعی  دـناهتفگ : عـمجم :

باطخ اهنآب  اههلمج  هکنیا  اب  دومرفیم و  هظعوم  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دجـسم  رد  هعمج  ياهزور  نیدباعلا  نیز  ترـضح 
رد رخف : رخآ .] ات  ارـضحم - ریخ  نم  اینّدـلا  هذـه  یف  تلمع  ام  سفن  ّلـک  دـجتف  نوعجرت  مّکنا  اولمعا  هّللا و  اوّقتا  ساـّنلا  اـهّیا  : ] دومنیم

لامعا باوث  هک  تسا  ياهفیطل  هکنیا  تسا و  هدشن  دّیقم  ءوس » نم   » مّود رد  تسا و  هدش  دّیقم  ارضحم »  » يهملکب ریخ » نم  : » لّوا يهلمج 
هکنیا يارب  دوـشیم  اـهنآ  زا  يرود  يوزرآ  هک  تسا  هدرک  یفّرعم  ّطـقف  ار  دـب  لاـمعا  یلو  تسا  هدرک  یفّرعم  مشچ  وـلج  رد  رـضاح  ار 

رد اهنآ  زا  يرثا  دـنکیم ، ای  دـیوگیم  ناسنا  هچنآ  ره  یناشاک : تالیوأت : اهتازاجم . زا  دوش  ماجنا  هک  تسا  رتهتـسیاش  کـین  ياههدـعو 
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یناسفن يهخـسار  يهکلم  ار  نآ  هک  دوشیم  دـیلوت  وا  ناج  ناور و  رد  اجرباپ  تباث و  یتلاح  دوش  رّرکم  نوچ  و  دـنامیم ، یقاـب  وا  حور 
يهتباث تلاح  اهتروص و  نآ  دـناوتیمن  دوخ  ناسنا  هک  دوشیم  شّقنم  عقاو  ملاـع  رد  مه  یتروص  اـهرادرک  راـتفگ و  هکنیا  زا  دـنمانیم ،

نالف درک و  هچ  هحفص 54 ] نالف [  هک  همهاو  يهّوقب  يراتفرگ  یگدنز و  تالایخ  راکفا و  هنازور و  یّـسح  لغاشم  اریز  دبایرد ، ار  دوخ 
زا ناسنا  دش و  دوبان  لئاسو  هکنیا  نوچ  و  تباث ، هدنیاپ و  ملاعب  هّجوت  زا  تسا  ناسنا  فارصنا  تابجوم  دش ، دهاوخ  هچ  تسا و  هدش  هچ 

تقو نآ  دوشیم ، رادومن  وا  يرهوج  لامک  هفـسلف  نابزب  و  تباث ، تلاح  نآ  دش  ادج  ندب  زا  حور  تفای و  یـصالخ  یگدنز  تاجایتحا 
و دشاب ، هتـشاد  هلـصاف  نآ  اب  هک  دنکیم  وزرآ  دنیبیم و  رـضاح  ار  يدب  تسا  هدوب  یفنم  عونمم و  لئاسو  زا  لماکت  هکنیا  رگا  هک  تسا 

يرصم نّونلا  وذ  یگناوید  راهظا  تیاکح  لیذ  مّود  رتفد  رد  يونثم  تسا . هدامآ  ریخ  لمع  تسا  هدش  لیمکت  کین  راتفگ  رادرک و  اب  رگا 
گـس صرحرپ  رـشح  نآ : رعـش  دـنچ  کنیا  تسا ، هدرک  یفّرعم  نشور  لّصفم و  رگید ، ملاـع  رد  ار  یگدـنز  نارود  ياـهراک  يرادومن 
اهلدـب ناک  یفخم  دـنگ  ناهد  دـنگ  دوب  ار  ناراوخ  رمخ   || ناهن  مادـنا  هدـنگ  ار  ناـیناز  رامـش  زور  دوب  یکوخ  تروص   || راوخ  رادرم 

دشاب رگا  نطاب  رهاظ و  یمدآ ! را  دوجو  نیز  وش  رذح  رب   || یمدآ  دوجو  دمآ  ياهشیب  دیدپ  سوسحم و  رشح  ردنا  تشگ   || دیـسریم 
-69- تمرف »- كوشخ بوخ و  حلاصان و  حلاص و   || كوخ  گرگ و  نارازه  ام  دوجو  رد  یکـش  وا  تاجن  رد  ار  سک  تسین   || یکی 

مه  || تسا  بلاغ  تدوجو  رد  ناک  یتریـس  تسا  رز  نآ  دمآ  سم  زا  شیب  رز  هک  نوچ   || تسا  رتبلاغ  وک  تسا  اروخ  نآ  مکح   71
لامک تسا و  دیکأت  يارب  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج  دـناهتفگ : نیرّـسفم   30 ُهَسفَن » ُهّللا  ُمُکُرِّذَُـحی  َو   » تسا بجاو  ترـشح  ریوصت  نآ  رب 
راتفرگ ات  دنـسرتب  ادـخ  باذـع  زا  دـیاب  نارفاک  اب  یتسود  رد  هک  هکنیا  هب  لّوا  رد  دـشاب : هراشا  تسا  نکمم  و  نتـشاد ، رطاخب  تبظاوم و 

راداو ار  امـش  ادـخ  هک  دـنامهفب  ات  تسا ، هدـش  هتفگ  اهنآ  زا  يهلـصاف  يوزرآ  تشز و  ياهراک  يرادومن  يهلابند  مود  رد  یلو  دـنوشن ،
راتفرگ ات  تسا  هدرک  نّیعم  امـش  شنیرفآ  داهن و  رد  شدوخ  هک  يدب  تابجوم  تاّیفنم و  زا  یلد  رادیب  تبظاوم و  رذح و  لامکب  دنکیم 
هراشا مّود  هلمج  تسا : هتفگ  هاشیلعیفـص  دینکن . اهنآ  زا  يهلـصاف  يرود و  هحفص 55 ]  ] 37-1- نآرق  - يوزرآ دیوشن و  اهنآ  دب  جـیاتن 

هدافتـسا شرعـش  هکنیا  زا  هکناـنچ  تسا  مّلـسم  رگید  ملاـع  رد  اهیدـب  روـضح  تسا  ینیقی  ادـخ  دوـجو  هک  روطناـمه  هک  هکنیا  هب  تـسا 
تسا فوءر  نوچ   || دادو  فطل و  زا  زج  شراذنا  تسین  ندش  دهاوخ  نیقی  هکنیا  دینادب  ات   || نتشیوخ  زا  ناتمیب  ّقح  دهدیم  دوشیم :
ضرغ لامعا  زا  يریگولج  ات  تسا  قفاومان  مدرم  یتسود  زا  يریگولج  يارب  خلا » ِذِـخَّتَی  ال   » يهلمج تیآ 28  ام : نخس  دابع  رباج  رهب  وا 

يریگولج يارب  اهنیا  يهدمع  تمسق  یعامتجا  ّتینما  یفخم ، سیلپ  تاغیلبت ، یسوساج و  ّدض  ياهنامزاس  دوشب ، اهنآ  يهدافتـسا  ءوس  و 
نیملسم مالساب و  ّرـضم  مالـسا  نیفلاخم  اب  هطبار  رـصتخم  هک  دوب  مولعم  دش  لزان  هیآ  هکنیا  هک  زور  نآ  رد  تسا ، نیفلاخم  اب  یتسود  زا 

و دوب ، نید  اب  فلاخم  تسایس و  عامتجا و  نایز  رب  دوب ، ربمغیپ  روتسد  فالخ  رب  هچنآ  دوبن و  ادج  رگیدکی  زا  تسایـس  نید و  نوچ  دوب 
زور نآ  هک  تسا  مولعم  دنک ! یتسود  دیابن  رفاک  اب  ناملـسم  چیه  هک  تسا  نیملـسم  يارب  یّلک  یمومع و  ینعمب  روتـسد  هکنیا  زورما  ایآ 
یلو دوشیم ، هدافتـسا  ینعم  نیمه  َنِینِمؤُملا » ِنُود  نِم   » تاملک زا  هکنانچ  دوب  نیملـسم  فعـض  اهنآ و  تیوقت  بجوم  نارفاک  اب  یتسود 
لاثم يارب  دنکیمن  عنم  یتسود  روط  هکنیا  زا  هیآ  دشاب  هتـشادن  یـسایس  تهج  دنکن و  زواجت  فراعتم  دودح  زا  رگا  دارفا  یتسود  زورما 
نکل تسین . ریگولج  هیآ  هکنیا  دافم  ناملسم  ریغ  رجات  اب  ناملسم  رجات  ای  ناملـسم  ریغ  يوجـشناد  اب  ناملـسم  يوجـشناد  کی  یتسود  زا 

شاهجیتن تسا و  عورـشمان  هیآ  هکنیا  دافمب  مّلـسم  دشاب  ناناملـسمب  يونعم  ای  يّدام و  نایز  بجوم  هک  دیـسر  یئاجب  اهیتسود  هکنیا  رگا 
رد هشیمه  يارب  هک  تسا  یناطیـش  راـک  تسا و  رود  ّتیناـسنا  تحلـصم و  زا  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  يهلاـبند  هک  تسا  ناـمه  مدرم  يارب 

دنتـسه راّفک  ناتـسود  مالـسا  کلامم  رد  تردق  ماقم و  نابحاص  مومع  تسا  لاس  هاجنپ  دص و  زا  زواجتم  هکنانچ  دنتـسه ، رازآ  شتآ و 
- نآرق  - ناشندرکراکشآ نتشادهدیشوپ و  هدش  هتفگ  هیآ  رد  هک  روطنامه  هّتبلا  تسا و  اهیتسود  نیمه  دولوم  نیملسم  نایز  فعـض و  هک 

دوخ ياهراک  يازـس  مولعم و  تسا و  نشور  دنوادخ  تردق  ملع و  هاگـشیپ  رد  درادن و  توافت  هحفص 56 ]  ] 797-770- نآرق -40-27
تـسا هدش  هتفگ  هیآ  دوخ  رد  یلو  تسا ، اهنآ  تردق  زا  سرت  هّیقت و  دولوم  اهیتسود  هزورما  هک  دننک  هناهب  تسا  نکمم  دید ، دنهاوخ  ار 
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دـشاب تسرد  تسا  نکمم  سرت  زا  یتسود  راهظا  شزیمآ و  دنراد ، هاگن  ارنآ  ّدـح  دـننکن و  هناهب  ار  اهزیچ  روجنیا  دنـسرتب و  ادـخ  زا  هک 
مانب یتّقوم  ماقم  هک  ار  یـصخش  یندـشن : شومارف  مدوب  ياهرظنم  دـهاش  مدوخ  اهنآب . تسا  زیچ  همه  میلـست  يرکون و  زورما  لـمع  نکیل 

زا هدز  ّنج  عورصم و  مدآ  دننام  صخش  نآ  داد  ربخ  ار  ناملسم  ریغ  نامدرم  زا  رفن  هس  دورو  تمدخـشیپ  نوچ  دندوب ، هدرپس  واب  تلافک 
، نیدراو زا  ّقلمت  ینتورف و  لامک  روظنمب  اهنآ  ندرکنوریب  يارب  دندوب و  نیمرتحم  ياهّدع  هک  نیرـضاح  یئوگباوج  يارب  تسج و  ياج 
ای هناهب  يارب  ياج  هک  لمع  هکنیا  دـشاب و  تولخ  اهنآ  دورو  ماگنه  ات  دـنوش  جراخ  قاطا  زا  رتدوز  هک  تفگیم  یموهفم  اـن - تـالمج 

مزلتسم هک  یئاهدادرارق  هدهاعم و  یسایس و  طباور  هّتبلا  تسا و  هدش  هیآ  رد  هک  یهن  دروم  رب  تسا  قبطنم  یتسردب  تسین  نآ  رد  مارتحا 
بلطم - 2 میدرک . لقن  هدـبع  دّـمحم  ریـسفت  زا  هکنانچ  تسمزال  نآ  ماجنا  تسین و  هیآ  هکنیا  لومـشم  دـشابن  نیملـسم  ینوبز  يراوخ و 

بّـصعتب و نآ  تـشگرب  هـک  هدـیقع  رکف و  فـالتخا  رظن  زا  ضغب  يهطـساوب  نارفاـک  اـب  یتـسود  زا  زارتـحا  دـسریم  رطاـخب  هـک  يرگید 
زا هزادـنا  نامه  طقف  هتـسنادن و  مزال  ار  ینمـشد  روج  هکنیا  مادـکچیه  نیرّـسفم ، راـتفگ  هیآ و  داـفم  تسا ، لـهاج  ناـمدرم  تاـساسحا 

تسا هدش  زاجم  هیآ  رد  هک  تسا  هّیقت  موزل  - 3 دشاب . یناملسم  يهدیقع  اب  فلاخم  نیملسم و  ررـض  رب  هک  تسا  هدش  يریگولج  یتسود 
ار راتفر  روج  هکنیا  و  درک ، ظفح  يذوم  ّرش  زا  ار  دوخ  تسا  نکمم  هلیسو  رهب  دیاب  سرت  دروم  رد  هک  ناسنا  ینادجو  تسا  یبلطم  مهنیا 
رد هک  ٌِّنئَمطُم ] ُُهبلَق  َو  َهِرکُأ  نَم  ّالِإ   ] لثم تسه  بلطم  هکنیا  مه  نآرق  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دنرامشب ، يداهندب  یئورود و  قافن و  دیابن 

هحفص  ] 345-300- نآرق  - هچرگا تسین  زیاج  هّیقت  نید  رد  هجو  چیهب  هک  تسا  هدش  لقن  جراوخ  زا  یلو  دش ، دهاوخ  هتفگ  دوخ  عقوم 
زا هک  تسا  نامه  یگدـنز  نایاپ  رد  تسا  دـب  بوخ و  لامعا  ندـش  مّسجم  هک  تایآ  يهّیقب  داـفم  - 4 دـشاب . ناسنا  يدوبان  بجوم  [ 57

. دش دهاوخ  هتفگ  هطوبرم  تایآ  رد  زاب  دش و  حیضوت  نارگید  تالیوأت و 

ات 32] تایآ 31  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َهّللا ال َّنِإَف  اوَّلََوت  نِإَف  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  ُلق  [ 31  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  مَُکبُونُذ  مَُکل  رِفغَی  َو  ُهّللا  ُمُکِببُحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُمتنُک  نِإ  ُلق 
: يربـط لوزن : تهج  ندرک  یئاـنتعایب  ندرکتشپ و  ینعمب  ّیلوت  ردـصم  زا  اّولوت ] : ] تاـغل ینعم   237-1- نآرق [ - 32  ] َنیِِرفاکلا ُّبُِحی 

نب رفعج  نب  دّمحم  عمجم : دش . لزان  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  میراد . تسود  ار  ادـخ  ام  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ربمغیپ  روضح  یعمج 
هب میراد  تسود  ار  ادـخ  نوچ  میرامـشیم  گرزب  ار  حیـسم  ترـضح  ام  هک : دـندرکیم  اعّدا  نارجن  ياهیحیـسم  زا  ياهّدـع  تفگ : ریبز 

ار ادخ  رگا  وگب : ناشخساپب ] وت  دننک  ادـخ  یتسود  يوعد  هک  اهنآ  ربمغیپ  يا  : ] همجرت وگب : نینچ  اهنآ  باوج  رد  دـش : رما  ص ]  ] ربمغیپ
نامرف وگب : دّمحم  يا   32 نابرهم . تسا و  هدنزرمآ  ادخ  هک  دزرمایب  ناتناهانگ  درادب و  ناتتـسود  ادـخ  ات  دـیوش  نم  وریپ  دـیراد  تسود 

نِإ : » نیرّسفم نخس  درادن . تسود  ار  نارفاک  ادخ  هّتبلا  دننامب ] رفاک  دنتفریذپن و  تنخس  و   ] دندنادرگ تشپ  رگا  سپ  دیرب ، ربمایپ  ادخ و 
ار سرف ] تغل  دشاب . هدش  زاب  مه  زا  ران  هتفک ، دیفک و  هدیفک و   ] هدیفک يهنشاپ  بجع  يا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   31 َهّللا » َنوُّبُِحت  ُمتنُک 

يوعد هک  یسک  هب  يرادن  ياجرب  وا  ياضر  رد  ياپ  هّرذ  کی  ینکیم و  ادخ  یتسود  يوعد  یهنن ، نوریب  وا  ياوه  زا  ياپ  يراد  تسود 
. تفرن وا  تدعاسم  رد  هکنیا  تفرب و  وا  نوچ  ارچ  ات  دنکیم  تمالم  ار  نتشیوخ  یعّدم  هکنیا  دیـسر  تافو  ار  وا  درک و  یقولخم  یتسود 
مشاـب و هدرم  رگا  هحفـص 58 ]  ] 49-15- نآرق  - هک تسا  اـجنآ  اـت  نم  تسود  اـب  یتـسود  رد  نم  تقفاوـم  تدـعاسم و  تفگ : يرگید 

نیمز رب  وا  تفگ  زاوآ و  ات  دـهد ، باوج  ار  وا  نم  روگ  زا  یموب  اـی  مهد  شباوج  اـی  دـهد ، زاوآ  ارم  وا  هتـشذگ و  نم  كاـخ  رب  ناـیلاس 
حئاص ربقلا  بناج  نم  يدص  اهیلا   || اقزوا  ۀشاشبلا  میلست  تمّلسل  حئافـص  لدنج و  ینود  ّیلع و   || تمّلـس  ۀّیلیخالا  یلیل  ّنا  ول  و  دتفین .

وا تفای و  نامرف  تسا  اهتیب  هکنیا  يهدنیوگ  هک  ۀبوت  هکنیا  هک  دوب  نآ  یکی  برع  تاقاّفتا  زا  دنیوگ : تسار ، ریمحلا  نب  ۀبوت  اهتیب  هکنیا 
هکنیا دندیسرب  ریمحلا  نب  ۀبوت  روگ  رـسب  دندمآیم  یبناج  زا  یلیل  اب  ۀّیلیخا  یلیل  رهوش  زور  کی  دمآرب  هکنیا  رب  یتّدم  دندرک و  نفد  ار 

: هتفگ هکنآ  رد  دوش  ادـیپ  وا  غورد  ات  ینک  مالـس  ار  ریمحلا  نب  ۀـبوت  يورب  هک  وت  رب  نم  ّقحب  تفگ : ار  یلیل  دـمآ ، داـی  اـهتیب  نآ  ار  درم 
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تخـس وا  رب  دـشابن ، یتقیقح  ار  نآ  تفگب  يزیچ  دوخ  يادوس  رـس  زا  يرعاـش  نک ، اـهر  تفگ : یلیل  رخآ ، اـت  ۀـشاشبلا  میلـست  تمّلـسل 
یفاکش روگ  رد  هک  داتفا  نانچ  قاّفتا  ریمحلا ، نب - ۀبوت  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : داد ، زاوآ  دنار و  شیپ  رتشا  یلیل  داد ، دنگوس  تفرگ و 

نآ زاورپ  زاوآ و  زا  یلیل  رتش  و  درک ، يزاوآ  دیرپب و  اجنآ  زا  دونـشب  ۀـّیلیخا  یلیل  زاوآ  نوچ  هدرک  هنایـشآ  یفوک  فاکـش  نآ  رد  و  دوب ،
رد كرـش  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  و  دنداهنب ، وا  روگ  يولهپ  رد  ياجنامه  ار  وا  روگ  درمب و  ياج  رد  دنکفیب و  ار  یلیل  دـیمرب و  غرم 
رب دراد  تسود  ار  یـسک  درم  هک  تسا  نآ  وا  يهنیمک  و  مرن ، گنـس  رب  هایـس  بش  رد  درخ  يهچروـم  نتفر  زا  تسا  رتهدیـشوپ  نم  تّما 

- نآرق . - رخآ ات  َهّللا » َنوُّبُِحت  ُمتنُک  نِإ  ُلق   » دناوخرب هیآ  هکنیا  هگنآ  ینمشد  یتسود و  ّالا  تسین  نید  و  یلدع ، رب  دراد  شنمشد  ای  یملظ 
ُمُکِببُحی  ] تسا تقرفت  َهّللا ] َنوُّبُِحت   ] ددرگیمزاـب تقرفت  عمجب و  تقیرط ، لـها  ناـبزب  تیآ  هکنیا  يادـتبا  رارـسألا : فـشک   1297-1258

هلوقب ةراشالا  هیلا  دوشرب و  يادخب  هدنب  زا  تمدـخ  تقیقح ، تمارک  ُهّللا ] ُمُکِببُحی   ] تسا تعیرـش  تمدـخ  َهّللا ] َنوُّبُِحت   ] تسا عمج  ُهّللا ]
ضرفب تسا  تقرفت  دوش ، هدنب  زا  هچره  مِِهبُوُلق ] یلَع  انَطبَر  َو   ] هلوق وه  و  دیآ ، دورف  هدـنبب  يادـخ  زا  تمارک  ُبِّیَّطلا ] ُِملَکلا  ُدَعـصَی  ِهَیلِإ  ]

- نآرق -101-80- نآرق ، - ّتلع ره  زا  دشاب  دازآ  ضرغیب  دـشاب  كاپ  تسا ، عمج  دـیآ  يادـخ  زا  هچ  ره  لوصوم ، یگدـنکارپب  مولعم ،
عــمج و ینعم  تـیآ و  هــکنیا  ریظن  هحفــص 59 ]  ] 399-369- نآرق -319-279- نآرق -210-189- نآرق -169-148- نآرق -136-115

تقیقح ّهبر ] همّلک   ] و تسا ، تقرفت  نیع  یسوم ] ءاج  [ ] ُهُّبَر ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یـسُوم  َءاج  اَّمل  َو  : ] تفگ نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  نآ  تقرفت 
زا تفگ  نخـس  يو  اب  يادخ  نوچ  هک  دوب  نیوکت  ماقم  رد  یـسوم  نیکمت ، لها  تفـص  عمج  تسا و  نیوکت  لها  تفـص  تقرفت  عمج ،

تیؤر و تقو  رد  مرج  ـال  عـمج  نیع  رد  دوـب و  نیکمت  لـها  یفطـصم  نتـسیرگن و  تسناوـتن  يو  يور  رد  سک  اـت  تـشگ  لاـحب  لاـح 
ُهانبَّرَق َو   ] هک دوب  هکنیا  تقرفت  اب  یسوم  شور  يهرمث  تشگن ، ّریغتم  يو  مادنا  رب  يوم  کی  دنامب و  نّکمت  تماقتسا و  لاح  رد  تملاکم 

يهجیتن  683-666- نآرق -611-586- نآرق -136-79- نآرق [. - ّیلَدَـتَف انَد   ] هک دوب  هکنیا  عمج  نیع  رد  یفطـصم  شـشک  يهرمث  ایَِجن ]
دنیب تسود  يهنیئآ  ار  دوخ  زین  دنیب و  دوخ  يهنیئآ  ار  بوبحم  هک  تسا  نآ  یتسود  هجرد  نیرخآ  یماج : تاعمّللا  ۀعشا  حرش  زا  هدافتسا 

لد ياضف  رد  زاب  نوچ  شرّوصم  تقیقحب  ناهج  همه  ددرگ   || درگنب  رای  خر  يافـص  رد  هک  هگ  ره  دوشب : شلاح  فصو  رعـش  هکنیا  ات 
یتسود روتسد  شیپ  تیآ  رد  نوچ  دناهتشون : نیرّـسفم   32 َلوُسَّرلا » َو  َهّللا  اوُعیِطَأ   » شربلد بوخ  خر  باتفآ  وچ  دـنیب   || دـنک  رظن  دوخ 

یکی دوخ  نامرف  اب  ار  ادـخ  یتسود  دّـمحم  دـنتفگ : نارگید  ّیبا و  نب  هّللا  دـبع  لثم  نیقفانم  دـش  لزان  ص ]  ] ربمغیپ زا  يربنامرف  اـب  ادـخ 
يارب ربمغیپ  زا  تعاطا  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  اهنآ  يوگتفگ  باوج  رد  دـنرادب . تسود  یـسیع  دـننام  ار  وا  مدرم  دـهاوخیم  هتـسناد و 

رد خلا » ِینوُِعبَّتاَف -  » تیآ 31 ام : نخس   35-1- نآرق . - دشاب ناهانگ  شزرمآ  هک  تسا  امش  دوخب  نآ  يهجیتن  ندیـسر  ادخ و  زا  تعاطا 
هک دراد  لاـبند  رد  يرگید  يهجیتـن  دـش  ادـیپ  یتـسود  رگا  هاوخن  هاوخ و  هک  شنکاو  کـی  هب  دـهدیم  هّجوـت  مدرم  اـب  يوـگتفگ  هکنیا 
هب هّجوت  تسا و  یلدرادـیب  ادـخ  یتسود  تقیقح  مدرم و  دوخ  يوسب  تسا  یتسود  ناـمه  تشگرب  نآ  هرهب  دـشاب و  ربمغیپ  زا  يربناـمرف 

اههرهب عاونا  اهیئابیز و  ندرمـش  تمینغ  تسا و  هدش  هدراذگ  ناسنا  رایتخاب  وا  تردـقب  تعیبط  رد  هچنآ  زا  هدافتـسا  دـنوادخ و  شنیرفآ 
فرص یتقو  هّتبلا  و  دوش ، دنمهرهب  نآ  زا  درب و  راکب  یتمسق  رد  ار  دوخ  يورین  دناوتیم  دوخب  صوصخم  دادعتـسا  بجومب  سک  ره  هک 

ربـهر و زا  تعاـطا  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  هتـسیاش  دـیفم و  تعیبـط  رهاـظم  زا  هحفـص 60 ]  ] 34-18- نآرق  - يرادربهرهب رد  ورین  تـــقو و 
تعاطا دیالقع  مکح  بجوم  هب  هک  تسا  ربمغیپ  دعب  يهبترم  رد  تسا و  وا  لقع  لّوا  يهبترم  رد  ناسنا  ربهر  دـشاب و  یمدآ  ياورنامرف 

صیخـشت ناـشدوخ  زا  رتـهب  ار  مدرم  تحلـصم  دراد و  نارگید  رب  یلقع  يرکف و  قّوـفت  تـسا و  هـمه  زا  رتدـنمدرخ  هـک  یـسک  زا  درک 
یـسک رگا  نوچ  ادخ  رادتـسود  رادربنامرف و  ناسناب  تبـسن  تسا  ادخ  یتسود  هک  تسا  مّوس  يهبترم  هلحرم  ود  هکنیا  يهجیتن  دهدیم و 

رد مه  دربیم و  دوخ  راک  زا  يّدام  يهجیتن  مه  هّتبلا  دش  لوغشم  یگدنز  رد  رثؤم  لامعاب  عرش  لقع و  نامرف  قبط  هتسیاش  حلاص و  هار  زا 
دـشابن روفنم  یفنم و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  صخـش  هک  تسا  نیمه  ادخ  یتسود  ینعم  تسا و  مدرم  بوبحم  شزرا و  اب  عامتجا 

لـگنا و هن  دـشاب  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  حـلاص  هتـسیاش و  نارگراـک  زا  شزرا و  اـب  رثؤم و  دـشاب  يدوـجوم  دـشاب و  قـّفوم  دـنمهرهب و  و 
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. شزرایب

ات 37] تایآ 33  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُتَأَرما َِتلاق  ذِإ  [ 34  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهّللا  َو  ٍضَعب  نِم  اهُضَعب  ًۀَّیِّرُذ  [ 33  ] َنیَِملاعلا یَلَع  َنارمِع  َلآ  َو  َمیِهاربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطصا  َهّللا  َّنِإ 
َو یثنُأ  اُهتعَضَو  یِّنِإ  ِّبَر  َتلاق  اهتَعَـضَو  اّمَلَف  [ 35  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  لَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَطب  ِیف  اـم  َکـَل  ُترَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارمِع 

ٍلُوبَِقب اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  [ 36  ] ِمیِجَّرلا ِناطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اهُذیِعُأ  یِّنِإ  َو  َمَیرَم  اُهتیَّمَس  یِّنِإ  َو  یثنُألاَک  ُرَکَّذلا  َسَیل  َو  تَعَضَو  اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا 
ِدنِع نِم  َوُه  َتلاق  اذه  َِکل  ّینَأ  ُمَیرَم  ای  َلاق  ًاقزِر  اهَدنِع  َدَـجَو  َبارحِملا  اَّیِرَکَز  اهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اهَتَبنَأ  َو  ٍنَسَح 

ندرک باختنا  ندیزگرب و  ینعمب  ءافطصا  ردصم  زا  یفطصا ] : ] تاغل ینعم   833-1- نآرق [ - 37  ] ٍباسِح ِریَِغب  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا 
ردصم زا  ذیعا » . » نداهن ینعمب  عضو  ردصم  هحفص 61 ] زا [  تعـضو ] . ] ندرکدازآ ینعمب  ریرحت  ردصم  زا  ارّرحم ]  ] دالوا لسن و  ۀّیّرذ ] ]

دنناگدیزگرب ناربمغیپ  دـننادب  مدرم  : ] همجرت تعامج . ماما  زامن  ياج  سلجم و  ره  تمـسق  نیرتفیرـش  بارحم » . » ندادهانپ ینعمب  هذاعا 
نانآ زا  ياهتـسد  هک  ار 34  نارمع  نادـنزرف  میهاربا و  دـالوا  مه  ار و  حون  مدآ و  دـیزگرب  ناـیناهج  زا  ادـخ   33 ناـیمدآ و ] يربهر  يارب 

هکنیا ایادخ  تفگ : نارمع  رسمه  هک   35 نآ ] يهناشن  کنیا  نامدرم و  شزراب   ] تسا اناد  اونـش و  دنوادخ  هچ  دوب  رگید  ياهتـسد  دنزرف 
اراگدرورپ تفگ : دازب  دنزرف  وا  نوچ  یئاناد 36 و  یئاونش و  وت  هک  ریذپب  نم  زا  سپ  مدرک  وت  هاگـشتسرپ  رذن  مراد  مکـش  رد  هک  دنزرف 

. مراپسیم وت  هانپب  وید  بیسآ  زا  ار  وا  نادنزرف  وا و  مدرک و  میرم  شمان  تسین و  تمدخ ] يهتسیاش   ] رـسپ دننام  تسا و  رتخد  نم  دنزرف 
ره هک  ات  درک  اّیرکز  وا  یتسرپرس  داد و  شرورپ  یئوکنب  تفریذپ و  یبوخب  ار  نآ  تسا و  هدیئاز  هچ  وا  هک  تسناد  رتهب  دنوادخ  یلو   37
هک رهب  وا  هک  ادـخ  هاگـشیپ  زا  تفگیم  وا  دیـسر ! تیارب  اجک  زا  هکنیا  دیـسرپیم : دـیدیم و  یندروخ  وا  دزن  تفریم  وا  هاگ  زاـمنب  هاـگ 

يهدجس دروم  هک  دوب  نامه  مدآ  زایتما  دناهتـشون : نیرّـسفم  عمجم :  33 یفَطصا » َهّللا  َّنِإ  : » نیرّسفم نخـس  دهد . يزور  رامـشیب  دهاوخ 
هک دوب  رمع  يدایز  حون  زایتما  مدرم ، يهمه  رب  دوب  ربمغیپ  دوب و  ناربمغیپ  مدرم و  يهمه  ردـپ  تفرگ و  ياـج  تشهب  رد  دـش و  هکئـالم 
هک تسا  میهاربا  دوخ  دوصقم  میهاربا  لآ  تسا و  نافوط  زا  سپ  رـشب  ردپ  تخاس و  یتشک  دش ، نافوط  وا  ياعدب  دندیمان و  ءایبنالا  خیش 
هک ناربمغیپ  رگید  دشاب و  ص ]  ] ربمغیپ ترضح  هک  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دالوا  مه  دش و  هدیمان  هّللا  لیلخ  تفای و  تاجن  دورمن  شتآ  زا 

39-15- نآرق . - دـناهدوب رـشب  ناربهر  هک  تسا  یـسیع  یـسوم و  دوصقم  نارمع  لآ  دـناهتفگ ، مه  ار  نینمؤم  رگید  دـندوب و  وا  دالوا  زا 
يورین تّوق  - 1 میـسیونیم : ار  نآ  يهنومن  هک  اـم  ص ]  ] ربـمغیپ يارب  صوـصخب  تسا و  هتـشون  ءاـیبنا  يارب  زاـیتما  تهج  نیدـنچ  رخف :

هکنیا ناتساد  يهصالخ  و  ٌۀَلمَن » َتلاق  : » هیآ هکنیا  رد  دینش  ار  هچروم  نخـس  هک  تسا  هدرک  تیاکح  نامیلـس  زا  نآرق  رد  هکنانچ  هعماس 
 ] 139-123- نآرق  - ار امـش  شنوشق  نامیلـس و  هک  دیور  دوخ  يهنالب  همه  تفگ : شیاقفرب  دوب ، نامیلـس  هاگرذـگ  رد  يروم  هک  تسا 

نهاریپ تسا : هدـش  لقن  بوقعی  زا  نآرق  رد  هک  هّماش  تّوق  - 2 تفرگ . شاهدنخ  وا  راتفگ  زا  دینش و  نامیلـس  دننکن ، لامیاپ  هحفص 62 ]
ترضح نآب  نآرق  رد  هک  ص ]  ] متاخ ربمغیپ  رد  هظفاح  يهّوق  - 3 مباییم . فسوی  يوب  نم  تفگ : بوقعی  دندربیم  ناعنک  هب  ار  فسوی 

ریزو ناـبز  زا  نآرق  رد  هک  تکرح  تعرـس  تّوـق  - 4 درک . یهاوخن  شومارف  وت  میزومآـیم و  وتب  ار  نآرق  ندـناوخ  تسا : هدـش  باـطخ 
: تفگ دوب  نامیلـس  روضح  رد  هک  ملاع  رفن  کی  تسا : نآ  هجیتن  هک  َُکفرَط » َکَیلِإ  َّدَترَی  نَأ  َلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  : » تسا هدش  لقن  نامیلس 

دهاوخ هزادنا  هچ  تسا  مولعم  ربمغیپ  دوخ  يورین  دشاب  هکنیا  ملاع  يورین  نوچ  و  منکیم . رضاح  ندزمهب  مشچ  کیب  ار  ابس  يهکلم  نم 
رگید یـضعب  رکفمه  کموک و  یـضعب  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  عمجم :  34 ٍضَعب » نـِم  اهُـضَعب  ًۀَّیِّرُذ   » 61-1- نآرق . - دوب

تبـسن قداص  ترـضحب  ار  ینعم  نیمه  و  دـناهدوب ، رگید  یـضعب  رابت  لسن و  زا  یـضعب  دـناهتفگ  نارگید  و  رـشب . یئامنهار  رد  دـناهدوب 
اونـش و ادخ  ینعی  هداتق : زا  يربط   34 ٌمِیلَع » ٌعیِمَس  ُهّللا  َو   » 33-1- نآرق . - تسا هدش  هتـشون  ینعم  ود  ره  ساّبع  نبإ  ریـسفت  رد  و  دناهداد ،

يهیّرذ تاّیونم  یتسار و  تماقتساب و  تسا  اناد  اونـش و  ادخ  هکنآ  رگید  ینعم  عمجم :  31-1- نآرق . - وا رذـن  میرم و  ياعد  هب  تسا  اناد 
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« َنارمِع ُتَأَرما  َِتلاق  ذِإ   » دعب تیآ  لوا  يهلمج  دوشیم : نینچ  هداتق  ینعم  يهجیتن  و  نارگید . رب  دش  اهنآ  تلیـضف  بجوم  نیمه  هک  ایبنا 
دوخ يادـخ  اب  نارمع  رـسمه  هچناب  تسا  اـناد  اونـش و  ادـخ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دوشیم و   34 ٌمِیلَع » ٌعیِمَـس   » شیپ تیآ  رخآـب  طوبرم 

يزور تشادن ، دنزرف  دوب و  هدروخلاس  نارمع  رـسمه  حوتفلا : وبا   35 ًارَّرَُحم » ِینَطب  ِیف  ام   » 276-257- نآرق -235-203- نآرق . - تفگ
دنزرف دـنوادخ  زا  تخوسب و  شلد  دـیبنجب و  شداـهن  رد  دـنزرف  قوش  دـهدیم  هناد  ار  دوخ  يهچب  یغرم  دـید  دوب  یتـخرد  يهیاـس  رد 

- نآرق  - يارب ّطقف  ار  وا  ینعی  تسا : هتفگ  یبعـش  دبعم . تمدخ  يارب  ار  وا  درک  رذـن  تسا  هدـش  راد  راب - هک  درک  ّسح  نوچ  تساوخ ،
: ینعی دناهتفگ  زین  ادـخ و  تدابع  يارب  یگدـنز  ياهراک  زا  دازآ  ینعی : ارّرحم  دـناهتفگ  یـضعب  درک ، نّیعم  تدابع  هحفص 63 ]  ] 29-1

دیـسریم دشر  ّنسب  ات  دبعم  تمدخ  يارب  دنداتـسرفیم  ار  دنزرف  هک  دناهدرک  لقن  دباعم و  رد  سیردت  نایّدصتم  ناداتـسا و  راذـگتمدخ 
ّمض اب  رماع  نبإ  مصاع و  عمجم :  36 تَعَضَو » اِمب  . » دوش جراخ  تشادن  ّقح  دنامیم  رگا  دوش و  جراخ  ای  دنامب  اجنآ  هک  دوب  راتخم  دوخ 

يارب دوب  دهاوخ  میرم  ردام  راتفگ  هلمج  هکنیا  مدیئاز و  يدنزرف  هچ  نم  هک  تسا  رتاناد  ادـخ  دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهدرک و  تئارق  ات 
رتهب ار  وت  تحلـصم  ادخ  دنامهفب  هک  تفگ  ار  هلمج  هکنیا  تسا  رتخد  نم  يهچب  ایادخ  تفگ : هک  لّوا  يهلمج  یگنتلد  زا  یهاوخرذـع 

هک وت  تشاد و  دـهاوخ  یتّیـصخش  هچ  هکنیا  هک  دـنادیم  رتهب  ادـخ  دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهدناوخ و  ات  نوکـسب  ءاّرق  یقاب  و  دـنادیم .
نآ ینعی  دناهتشون : نیرّسفم  عمجم :  36 یثنُألاَک » ُرَکَّذلا  َسَیل  َو   » 16-1- نآرق . - ینادیمن ار  وا  يدوجو  راثآ  تسا  رتخد  يراد  تیاکش 

-1- نآرق . - شزیمآ رد  ماّهتا  زا  و  نانز ، ضراوع  زا  درم  ّتینوصم  يهطـساوب  تسین ، نز  رد  تسه  درم  رد  هک  دـبعم  تمدـخ  ّتیحالص 
راک روج  هکنیا  لباق  هک  تسین  درم  لثم  نز  تسا : هتفگ  تبـسانم  نیاب  دـباعم ، رد  نز  تمدـخ  تسا  هدوبن  موسرم  تسا : هتفگ  هداـتق   33

37 اهُذیِعُأ » یِّنِإ  َو  . » ماهتـساوخ نم  هک  رـسپ  زا  تسا  رتهب  هّتبلا  تسا  هداد  ادـخ  هک  رتخد  هکنیا  یلو  متـساوخ  رـسپ  نم  ینعی  رخف : دـشاب .
-1- نآرق . - دنامب ملاس  تسا  رتشیب  نز  يارب  هک  تاماّهتا  ثداوح و  زا  ات  درپس  ادخب  ناطیش  ّرش  زا  ار  وا  دوب  رتخد  شدازون  نوچ  عمجم :
« ٍنَسَح ٍلُوبَِقب   » 16-1- نآرق . - دنامهفیمن ار  ینعم  نآ  لبق  يهملک  هک  شریذپ  ینعم  رد  تسا  هغلابم  لّبقت  يهملک  رخف :  37 اهَلَّبَقَتَف »  » 23

راک هکنیا  يارب  یبوخ  لامک  اب  ار  وا  دنوادخ  تسین  هاگشتسرپ  تمدخ  هتسیاش  هک  دندربیم  نامگ  دوب و  رتخد  هکنآ  اب  ینعی  عمجم :  37
دبعم نامداخ  رخف : هحفص 64 ]  ] 21-1- نآرق . - ناتخبکین هارب  ار  وا  درک  یئامنهار  ینعی  تسا : هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  و  تفریذـپ .
رذن هکنیا  هک  درب  دبعم  نامداخ  دزن  دـیچیپ و  ياهچراپب  ار  وا  شردام  دـش  دـّلوتم  میرم  نوچ  دـندوب و  مرتحم  نامدرم  نوراه و  نادـنزرف 

فالتخا اهنآ  نایم  دوب  اوشیپ  گرزب  راگدای  هک  میرم  يراتسرپ  يارب  دوب  هدرم  دوب و  اهنآ  ياوشیپ  نارمع  نوچ  تسا و  اجنیا  رد  تمدخ 
مامت ار  وا  ینعی  حوتفلا : وبا   37 ًانَـسَح » ًاتابَن  اهَتَبنَأ  َو  . » نسح لوبق  ینعم  تسا  هکنیا  دش و  وا  يراتـسرپ  رادهدهع  اّیرکز  هعرق  دیقب  ات  دـش 

َو . » دش گرزب  تّفع  حالص و  دشر و  اب  دوب و  دایز  عیرـس و  دازون  نآ  ّومن  دشر و  ینعی  رخف :  31-1- نآرق . - دیرفآ مادنا  تسار  قلخ و 
اب هفوک  ياـهیراق  يهّیقب  و  ار ، وا  اـّیرکز  درک  تلاـفک  دـناهدرک : ینعم  دـناهدناوخ و  ءاـف  فیفخت  اـب  اـهیراق  مومع  حوتفلا : وبا   37 اهَلَّفَک »

فیفخت و اـب  تسا : هدـش  لـقن  ریثک  نبإ  زا  -1-15 و  نآرق . - داد رارق  وا  لیفک  ار  اّیرکز  ادـخ  دـناهدرک : ینعم  دـناهدناوخ و  ءاف  دـیدشت 
هتـشون نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  زا  و  دوب . اّیرکز  وا  لیفک  دوشیم : نینچ  ینعم  هک  تسا  هدـناوخ  ءاف  هرـسک 
يهزمه نودب  هاتوک و  فلاب  عمجم :  37 اّیرکز » . » ار وا  تفرگ  یتسرپرس  تلافکب و  دوشیم : ینعم  لّوا و  يهزمه  اب  اهلفکا » : » تسا هدوب 

رد میرم  دـیدیم  اّیرکز  عمجم :  37 ًاقزِر » اهَدـنِع  َدَـجَو  «. » ءاّیرکز  » دـناهدناوخ زین  رخآ  يهزمه  دودـمم و  فلا  اب  دـناهدرک و  تئارق  رخآ 
یئاّبج ّیلع  وبا  زا   24-1- نآرق . - تسا وا  دزن  رد  هزات  لصف و  ریغ  رد  و  یناتسمز ، يهویم  ناتسبات  رد  دراد و  یناتسبات  ياههویم  ناتـسمز 

ای درکیم  بّجعت  دـیدیم  ار  اهنآ  دـمآیم  اّیرکز  نوچ  و  دـندروآیم ، عّونتم  ياهزیچ  میرمب  تدارا  يارب  مدرم  تسا  نکمم  دـناهدرک : لـقن 
لاس تسا : هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دّـمحم  يربط : درادـن . باسح  ادـخ  يزور  تفگیم : باوج  رد  وا  دیـسرپیم ، وا  زا  دـشیم و  ّكاـش 

دـندوب و زجاع  مه  اهنآ  مشاب  میرم  رادهدـهع  مناوتیمن  نم  تفگ : لیئارـسا  ینبب  دـش ، زجاع  میرم  یگدـنز  مزاول  زا  اّیرکز  دـش و  گـنت 
بسک زا  هچره  میرم و  يهدازومع  دوب و  راّجن  هحفص 65 ] هک [  مان  فسوی  دمآ  رد  يدرم  مانب  هعرق  وا  لّفکت  يارب  دندز  هعرق  دنتسناوتن 
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ار اـم  يزور  ادـخ  هک  دادیم  يرادـلد  ار  وا  میرم  دربیم و  جـنر  دوبن  یفاـک  نوچ  میرم و  جراـخم  يارب  دروآیم  درکیم  هدافتـسا  دوخ 
اهزیچ نینچ  هک  درادـن  یئاناوت  هکنیا  فسوی  تفگیم : دـیدیم  ار  اهنآ  دـمآیم و  اـّیرکز  نوچ  دادیم و  تکرب  ار  نآ  ادـخ  دـناسریم و 

« یفَطـصا َهـّللا  َّنِإ   » لّوا تـیآ  - 1 اـم : نخـس  تسا . باـسحیب  هک  تسا  ادـخ  يزور  دادیم : باوـج  مـیرم  تـسا ! اـجک  زا  اـهنیا  درواـیب 
لاثما وا و  یندب  نامتخاس  رکف و  لقع و  رد  تازایتما  يهطـساوب  دش  رما  شیپ  تیآ  رد  هک  ربمغیپ  زا  تعاطا  يوریپ و  دـنکیم : يروآدای 
ینعی تسا ، تادوجوم  ّتیدوجوم  رد  توافت  رب  شنیرفآ  يهیاپ  میئوگیم : بلطم  ندش  نشور  يارب  دنـشاب . ناربمغیپ  رگید  هک  تسا  وا 
لوقب دنتـسه  فلتخم  صقاون  تازاـیتما و  تاّیـصوصخ و  ماـمت  رد  رگیدـکی  اـب  ناویح  هاـیگ و  ناـجیب و  تادوـجوم  زا  يهتـسد  ره  دارفا 

زا مینیبیم  هکنانچ  تسا ، فالتخا  تیاهنیب  تازاـیتما  رد  یکی و  همه  شنیرفآ  لـصا  رد  ینعی  تسا ،] کیکـشت  رب  ینبم  دوجو   ] هفـسالف
هک تسا  قرف  رـصتخم  نیمه  و  دوشیم ، هدـید  یقرف  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  زاـب  دنتـسه  یکی  تواـفتیب  هک  اـههویم  اـهگرب و  تخرد  کـی 

ناسنا یعون  ّتیصخش  يرترب  لّوا  يهبترم  رد  مدآ  ندرک  رایتخا  ینعم  سپ  تسا ، دوجوم  ره  راثآ  ّتیصخش و  شزرا و  فالتخا  بجوم 
روط نامهب  تسا ، يدرف  تازایتما  تسا  نارگید  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  لآ  حون و  هک  دعب  صاخشا  رد  و  تادوجوم ، رگیدب  تبـسن  تسا 

، تسا ماقم  نآب  ندیسر  وا و  يرترب  بجوم  نامه  تسین و  نارگید  رد  هک  تسا  یتاّیصوصخ  ياراد  اوشیپ  ای  دنمشناد  ای  عرتخم  کی  هک 
لّوا يهجردب  ناربمغیپ  دناهدوب و  یتازایتما  ياراد  اههغبان  یخیرات و  نادرم  هک  شنیرفآ  يداهن  یمومع  بلطم  نیاب  تسا  هراشا  هیآ  سپ 

تـسا نکمم  تسین  هدام  لثم  رن  هک  میرم  ردام  راتفگ  لـقن  رد  خـلا » ُرَکَّذـلا - َسَیل   » تیآ 36 - 2 50-26- نآرق . - دـناهدوب يرترب  هکنیا 
دنتـسه و ربارب  یتایح  لامعا  رد  هچرگا  دنتـسین  دننامه  دراد و  فالتخا  هدام  اب  رن  هک  یعیبط  یمومع  يهلئـسم  کیب  تسا  هراشا  میئوگب :
- نآرق  - ود تادوجوم  رد  دوشیم : حیـضوت  کنیا  هک  تسا  اهنآ  رد  یلـصا  توافت  بجوم  کی  نکیل  دنهدیم  ماجنا  رگدکی  تازاومب 
لعف و  » هفسلف حالطصا  هب  و  لوبق ، شریذپ و  يرگید  تسا و  لمع  ماجنا  ای  شبنج  راک و  یکی  هک  تسا  ّتیـصاخ  هحفص 66 ]  ] 30-13

ّتیصاخ رتشیب  هچنآ  و  تسا . هدام  رد  لاعفنا  شریذپ و  ّتیـصاخ  و  تسا ، رن  رد  لعف  لمع و  ماجنا  ای  شبنج  ّتیـصاخ  رتشیب  هک  لاعفنا ،»
ناسنا و رد  صوصخب  دهد  ماجنا  دـناوتیم  رتهب  رتشیب و  رن  ای  تسا و  نآ  زا  زجاع  هدام  دـهد و  ماجنا  دـناوتیم  رن  ای  دراد  لمع  شبنج و 

رگا دهد و  ماجنا  دـناوتیم  رتلماک  رتهب و  هدام  ای  تسا و  نآ  زا  زجاع  رن  ای  تسا  رتشیب  نآ  رد  لاعفنا  شریذـپ و  ّتیـصاخ  هچنآ  نینچمه 
هکنیا هک  اـهیریگهدرخ  ياهراـپ  تسا و  رادوـمن  یبوـخب  هلئـسم  هـکنیا  دوـش  تـّقد  دـنهدیم  ماـجنا  نز  درم و  هـک  یگدـنز  ياـهراک  رد 

متفگ هچنآ  نوچ  لوبقمان  تسا  ياهدیقع  دنوش  تیبرت  يواسم  ود  ره  تسا  نکمم  هن  رگ  تسا و  تیبرت  طیحم و  يهطساوب  تاّیصوصخ 
هدـید تواـفت  هکنیا  مه  شوحو  تاـناویح و  رد  دناهتـشادن و  صوصخم  تیبرت  طـیحم و  شیادـیپ ، لـصا  زا  هک  یـشحو  ياـههعماج  رد 
يزاوم تایح  رد  هدام  رن و  ره  هکلب  درم  نز و  هک  دوشیم  هدافتسا  هکنیا  یثنُألاَک » ُرَکَّذلا  َسَیل   » يهلمج زا  تفگ : ناوتیم  سپ  دوشیم .

لقن ار  نیرّـسفم  راتفگ  دهدیم  يزور  باسحیب  ادـخ  تسا : هدـش  روآدای  هک  هیآ  رخآ  - 3 63-34- نآرق . - دنتسین يواسم  یلو  دنتـسه 
سپ تسین  مه  مّلـسم  تیاور  تسا و  هدـشن  حیرـصت  يزیچ  نینچب  هیآ  لصا  رد  نکیل  تسا  اـسآزجعم  فراـعتم و  ریغ  بلطم  هک  میدرک 
باوج روط  هکنیا  مه  وا  تساوخیم  حیـضوت  وا  زا  دوب  میرم  راـیتخا  رد  یئاـهزیچ  اـّیرکز  راـظتنا  فـالخ  رب  نوچ  میئوـگب : تسا  نکمم 

زا ریغ  یمدآ  تشونرـس  دوشن و  قباطم  ینیبشیپ  باسح و  اب  هک  دـشاب  يروج  تسا  نکمم  یگدـنز  ناـیرج  مدرم و  تاـساسحا  دادیم :
هحفص 67] میراد [ . ینخس  هلوقم  هکنیا  زا  ءاسن  يهروس   35 تایآ 34 - رد  دشاب  وا  باسح 

ات 41] تایآ 38  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِبارحِملا ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَملا  ُهتَدانَف  [ 38  ] ِءاعُّدلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َکنُدـَل  نِم  ِیل  بَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه 
ُرَبِکلا َِینَغََلب  دَق  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  ّینَأ  ِّبَر  َلاق  [ 39  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَـس  َو  ِهّللا  َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنَأ 
َکَّبَر رُکذا  َو  ًازمَر  ّالِإ  ٍماّیَأ  َۀـَثالَث  َساّنلا  َمِّلَُکت  ّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَـیآ  ِیل  لَعجا  ِّبَر  َلاق  [ 40  ] ُءاشَی ام  ُلَعفَی  ُهّللا  َِکلذَـک  َلاق  ٌِرقاع  ِیتَأَرما  َو 
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هدش هدیمان  هّللا  هملک  حیـسم  ياسیع  ینعم و  کی  ياراد  ظفل  ۀـملک » : » تاغل ینعم   634-1- نآرق [ - 41  ] ِراکبِإلا َو  ِّیِشَعلِاب  حِّبَـس  َو  ًارِیثَک 
هملک مکح  رد  مه  حیـسم  ياسیع  دوشیم  ادـیپ  نابز  بل و  تکرح  اـب  مزاول  ءازجا و  يهقباـس  نودـب  هملک  نوچ  هکنیا  تبـسانمب  تسا ،

يهناـگهس لوـصا  زا  یکی  دـنیوگیم : ار  هملک  اهیحیـسم  حالطـصا  رد  زین  تسا و  هدـش  دـّلوتم  هداـم  رن و  جاودزا  يهقباـسیب  هک  تـسا 
بظاوم صخش  ای  یسنج  لیامت  دقاف  صخش  یگنت و  هقیـضم و  رد  اروصح » «. » سدقا ثولاث  زا  یمینقا   » ناشدوخ لوقب  تسا و  شنیرفآ 

. نز ندوب  نورتس  یئازان و  ینعمب  رقع  ردـصم  زا  رقاع » . » رـسپ ناوج و  ّطـخ و  ون  دـنزرف  مـالغ » . » یناـسفن تاوهـش  لاـمعا  زا  راددوخ  و 
يرترب نینچ  میرم  يارب  هک   ] اّیرکز ماگنه  نیاب   » 38 همجرت : ندرکيزیخ . رحس  نتفر ، دادماب  حبصب و  راکبا » . » بش یکیرات  لوا  ّیشع » »
زاـمنب بارحم  رد  هک  وا  ار 39  اعد  يونـشیم  وت  هچ  نک  تیانع  نمب  هتـسیاش  كاپ و  يدنزرف  دوخ  هاگـشیپ  زا  اراگدرورپ  تفگ : دـید ]

زا و  رامـشتسار ، ّقح  يهملک  دوب  یئاقآ  هک  دهدیم  تدیون  يدنزرف  مان  ییحیب  دـنوادخ  انامه  دـندرک : زاوآ  شناگتـشرف  دوب  هداتـسیا 
 ] نورتس مرـسمه  ماهدیـسر و  يریپب  هک  دـیآ  مدـنزرف  هنوگچ  اراـگدرورپ  تفگ : اـّیرکز   40 ماقمالا . يربمغیپ و  راـگزیهرپ و  اههتـساوخ 

ادـخ امنب ، نمب  منز » يرادراب   » هناـشن اراـگدرورپ  تفگ : وا   41 دنک . دهاوخ  هچنآ  ادخ  یلو  دوب  نینچ  دینـش : خـساپ  دـشاب ! هحفص 68 ]
: نیرّسفم نخس  شاب . حیبستب  نتفخ  دادمابب و  نک و  دوخ  راگدرورپ  دای  رایسب  یئوگن و  نخس  زمرب  زج  زور  هس  ات  هکنآ  تاهناشن  تفگ :

اهر حـلاص  یلـسن  دریمب و  هک  يدرم  ره  دومرف : ربـمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  نب  کـلام  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   38 ًۀَبِّیَط » ًۀَّیِّرُذ  »
يزیچ ناشیا  باوث  زا  هکنآیب  دهدب  ار  وا  دهد  ار  ناشیا  هک  باوث  نادنچ  مه  دننک  ناشیا  هک  حلاص  یلمع  رهب  الع  ّلج و  يادـخ  دـنک ،

26-1- نآرق . - رّکذم لعف  تروصب  ای  اب  دـناهدرک ، تئارق  هیدانف  فلخ ، یئاسک و  هزمح و   39 ُۀَِکئالَملا » ُهتَدانَف   » 37-15- نآرق . - دهاکب
ار زامن  ياج  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   39 ِبارحِملا » ِیف  یِّلَُصی  «. » لیئربج هادانف  : » تسا هدرک  لقن  دوعسم  هّللا  دبع  فحصم  زا  حوتفلا : وبا 

. - دوب ناطیش  رازراک  تلآ  ياج  نآ  سپ  دوب  ناطیش  مغر  بارحم  رد  وت  نداتسیا  ناطیش  اب  تسا  رازراک  هاگیاج  نآ  هک  دناوخ  بارحم 
اب نارگید  و  تسا ، هدـناوخ  الاب  يادـص  تروص  هب  لیامتم  ینعی  فلا  يهلاـما  اـب  ار  بارحم »  » نآرق يهمه  رد  رماـع  نبإ  -1-28 و  نآرق

هزمه رد  ریز  يادـص  رـسک و  اب  هزمح  رماع و  نبإ  عمجم :  39 َكُرِّشَُبی » َهّللا  َّنَأ  . » دـناهدرک تئارق  لـماک  فلا  تروصب  ینعی  فلا  میخفت 
تئارق تراشب  ردصم  زا  رشبی »  » نیش ّمض  اب و  نوکـس  ای و  حتف  اب  یئاسک  هزمح و  و  دناهدناوخ . هزمه  ربز  حتف و  اب  هّیقب  دناهدرک و  تئارق 

دیدشت و اب و  حتف  ای و  ّمض  اب  ءاّرق  يهّیقب  تئارق  تسا و  هدـش  تئارق  زین  راشبا  ردـصم  زا  نیـش  رـسک  اب و  نوکـس  ای و  ّمض  اب  دـناهدرک و 
اّیرکز راذگب 2 - مان  ییحی  ار  وا  دشاب : هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  - 1 رخف :  39 ییحَِیب »  » 30-1- نآرق . - ریشبت ردصم  زا  تسا  نیش  رسک 

هحفص 69]  ] 11-1- نآرق . - تسا وت  دـنزرف  ربمغیپ  يایحی  هک  دـنداد  تراشب  واب  دـمآ  دـهاوخ  ییحی  مانب  يربمغیپ  هک  تسا  هدوب  عّلطم 
هک برع  نخس  تبـسانمب  هدرک  ینعم  باتک  ار  هملک  تسا  هدوب  برع  تاغلب  ملاع  هک  هرـصب  لها  زا  یـضعب  يربط :  39 ِهّللا » َنِم  ٍۀَِملَِکب  »

تسا نآرق  يهمجرت  هکنیا  یلو  ياهدیـصق  نینچ  ینعی  دناوخ  نم  يارب  ياهملک  نینچ  سک  نالف  ینعی  اذک » ۀملک  نالف  یندشنا  : » دیوگ
باتک دوصقم  تسا  هتفگ  هک  هدیبع  وبا  رگم  تسا  میرم  نب  یـسیع  دوصقم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  يهمه  عمجم :  27-1- نآرق . - دوخ يأرب 

دوجوم ادخ  مالکب  - 1 تسا : هدش  هدیمان  هملک  یسیع  هکنیا  تهج  دشاب و  لّصفم  هچرگا  دمانیم  هملک  ار  هدیصق  برع  نوچ  تسا  ادخ 
تبسانم نامهب  تسا و  یئامنهر  يهلیسو  مه  یسیع  تسا  یئامنهر  يهلیـسو  مالک  هملک و  هک  روطنامه  - 2 ردپ . يهلیسوب  هن  تسا  هدش 

هملک يارب  ینعم  جنپ  رخف : تسا . هدنز  نآب  اهندـب  هک  حور  دـننام  واب  مدرم  نید  ندـش  هدـنز  يهطـساوب  تسا  هدـش  هدـیمان  هّللا  حور  هک 
لثم هن  ادخ  زا  تسا  يراتفگ  يهلزنمب  تسا و  ياهملک  یـسیع  هک  تسا  نامه  بسانم  و  تسا ، رگیدکیب  کیدزن  یناعم  هک  تسا  هتـشون 
میلح تفگ : ریبج  دیعـس  دـشاب  عرو  ملاع و  دّیـس  تفگ : هداتق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   39 ًادِّیَـس » َو  . » یعیبط لئاسو  اـب  یقولخم  نارگید 
يادخ کیدزنب  هک  دوب  نآ  تفگ : دهاجم   14-1- نآرق . - دریگن مشخ  هک  دوب  نآ  تفگ : همرکع  دشاب  راگزیهرپ  تفگ : كاّحض  دشاب .

. دـشاب عاطم  تفگ : لیلخ  دـش . دـهاوخن  اـقآ  دوسح  دوسی » ـال  دوسحلا  ّناـف   » دربن دـسح  هک  دوب  نآ  تفگ : يروث  نایفـس  دـشاب . یمارگ 

. دشاب هدرک  تمسق  وا  هچنآب  دنک  تعانق  هک  دوب  نآ  تفگ : مصاع  نب  دمحا  دوب . هدمآ  رـس  رب  ریخ  لاصخ  رد  هک  دوب  نآ  تفگ : جاّجز 
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هکنآ هّللا » یلع  لّکوتملا  : » تفگ يذـمّرتلا  ّیلع  نب  دّـمحم  دـشاب . ادـخ  نامرفب  میلـست  هکنآ  هّللا » ءاـضقب  یـضاّرلا  : » تفگ قاّرو  رکب  وبا 
رباج دشابن . لیخب  هک  دوب  نآ  دناهتفگ : دنک و  ایند  ثیدح  دوخ  اب  هکنآ  زا  دوب  تمه  دنلب  تفگ : یماطـسب  دیزی  وبا  دـنک  ادـخ  رب  لّکوت 

. تسا لیخب  هکنآ  اب  سیق  نب  ّدج  دنتفگ : تسیک ! امش  دّیس  تفگ : ار  ۀملس  ینب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دنک  تیاور  يراصنا  هّللا  دبع  نب 
نبإ ورمع   » ماـنب يوـم  هدـیچیپ  درم  نآ  امـش  دّیـس  یلو  رتناـمردیب  لـخب  زا  تسا  درد  مادـک  هحفـص 70 ] تفگ [ : مالّـسلا  هیلع  لوـسر 

ای دنتفگ : دوب  رفـس  يهماج  رثا و  ناشیا  رب  دندمآرد  یتعامج  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  لوسر  اب  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  تسا . حومجلا 
تیاکش مک  وا  زا  مدرم  دشاب و  کیدزن  ناشیورد  اب  و  ياخس ، دوب و  یلام  ار  وا  هک  يدرم  یلب  تفگ : دشابب ! دّیس  وت  تّما  رد  هّللا  لوسر 
هدافتسا هلمج  هکنیا  زا  دناهتـساوخ  ءاهقف  زا  یـضعب  دوب  نانز  اب  شزیمآ  زا  راددوخ  دناهدرک : ینعم  نیرّـسفم  رتشیب   39 ًاروُصَح » َو  . » دننک

مزال تسا  هدوب  وکین  نیـشیپ  ياهتّلم  يارب  هچنآ  دـناهداد  باوج  تسا و  هدـش  هدوتـس  نآـب  ییحی  نوچ  تسا  وکین  شور  هکنیا  هک  دـننک 
: يربط  40 ُنوُـکَی » ّینَأ  ِّبَر  َلاـق   » 14-1- نآرق [. - ۀـئاربلا ۀـلاصا  ثحبم  يراصنا  ياضترم  خیـش  لئاسر   ] دـشاب دنـسپ  مه  ام  يارب  تسین 
درک و هرخـسم  ار  وت  دوب و  ناطیـش  زا  تراشب  هکنیا  تفگ : تفر و  وا  دزن  ناطیـش  دنداد  تراشب  اّیرکزب  نوچ  دـناهتفگ : يّدـس  همرکع و 

لامتحا و  ًۀَـیآ » ِیل  لَعجا  : » تفگ درک و  بّجعت  راهظا  رطاخ  شمارآ  يارب  وا  دـشیم  ماهلا  وتب  اهتقو  رگید  لـثم  دوب  ادـخ  بناـج  زا  رگا 
310-291- نآرق -31-1- نآرق . - تشاد دـهاوخ  دـنزرف  رگید  نز  زا  ای  نز  نیمه  زا  هک  دوب  نآ  يارب  اّیرکز  بّجعت  شـسرپ و  هک  تسا 

ریبعت سکعب  هک  تسا  دایز  برع  مالک  رد  لامعتسا  روجنیا  یلو  دیـسر  نمب  يریپ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  رهاظ   40 ُرَبِکلا » َِینَغََلب  دَق  َو  »
تـسشن تسرپباتفآ  رب  بوچ  دـش و  رادومن  اّیرث  يهراتـس  ینعی : ءابرحلا » یلع  دوعلا  بصتنا  اّیّرثلا و  علط  : » لثم  30-1- نآرق . - دننکیم

يریپ هب  نم  هک  تسا  نآ  دوـصقم  ارهاـظ  مه  هلمج  هکنیا  رد  و  تسـشن . بوـچ  رب  تسرپباـتفآ  تسا : هـکنیا  دوـصقم  هـک  یتروـص  رد 
دون و شرـسمه  يریپ و  نیاب  شدوخ  تراشب  عقوم  رد  هک  دناهتـشون  لاس  تسیب  دـص و  ات  لاـس  ود  دون و  زا  ار  اـّیرکز  رمع  و  ماهدیـسر .

اّیرکز نابز  - 1 هحفص 71 ]  ] 28-1- نآرق : - دـناهدرک ریـسفت  روج  هسب  ار  هیآ  هکنیا  رخف :  41 َساّنلا » َمِّلَُکت  ّالَأ  . » تسا هدوب  هلاـس  تشه 
یتسرد يارب  تساوخ  ياهناشن  اّیرکز  نوچ  هک  تسا  ملسم  وبا  رظن  - 2 هراشا . زمرب و  رگم  دیوگب  نخـس  تسناوتن  زور  هس  ات  هک  دش  دنب 
روتـسد وتب  تقو  ره  هک  زمر  هب  رگم  یئوگن  نخـس  یـسک  اب  هک  يوش  رومأم  وت  تسا  نآ  هناشن  دـنتفگ : واب  شوخ  ربخ  هکنیا  شیادـیپ  و 

هدش ادیپ  وت  يارب  دـنزرف  عقوم  نآ  هکنادـب  نامهفب  زمرب  ار  دوخ  تاجایتحا  وگم و  نخـس  یـسک  اب  شاب و  حـیبست  رکذ و  لوغـشم  دیـسر 
. دیوگب نخس  تسناوتن  دش و  دنب  شنابز  هک  يرازآب  دش  راتفرگ  شـسرپ  بّجعت و  هکنیا  تازاجم  رد  تسا : هدش  لقن  هداتق  زا  - 3 تسا .

يهزجعم هکنیا  عمجم :  41 َکَّبَر » رُکذا  َو   » 15-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  ود  ره  حـتف  اـب  میم و  واو و  ّمض  اـب  رخف :  41 ًازمَر » ّالِإ  »
هزور هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسا . دازآ  ادـخ  رکذ  رد  هک  دـنادب  یلو  دـیوگب  نخـس  مدرم  اب  دـناوتن  هک  تسا  يرتشیب 

لد شمارآ  يارب  یلو  دوبن  لد  ود  دنزرفب  دیون  رد  ایرکز  هچرگ  لالظ : یف   20-1- نآرق . - دنتفگیم نخس  هراشاب  هزور  رد  نوچ  دریگب 
شنابز زور  هس  ات  دیاب  هک  دوب  هکنیا  دشاب ، هدوسآ  نایمدآ  كراخراخ  یلد و  ود  زا  تسا  ربمغیپ  هک  وا  ات  تساوخ  رادومن  ياهناشن  دوخ 

تعباتمب نامرف  يهلابند  - 1 ام : نخـس  دوشیم . زاب  ادخ  رکذب  شنابز  دـش  ّقح  يوسب  وا  لد  نوچ  دـشاب و  دـنب  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  رد 
عالّطا نآ  زا  زور  نآ  ياهیحیسم  هک  ار  اهنآ  قباوس  دروآیم  دایب  تایآ  هکنیا  اب  دنتسه  ناگدیزگرب  ناربمغیپ  هک  هکنیا  هب  مالعا  ربمغیپ و 
زایتما ياراد  ناگتشذگ  خیرات  تداهشب  دناهدیسر  تّوبن  ماقم  هب  هک  یئاهنآ  دوش  مولعم  ات  دنتشاد  قیدصت  شیب  مک و  مه  دوهی  دنتشاد و 

دوشیم يروآدای  دنتشاد  رواب  ار  نآ  دندوب و  علّطم  نآ  زا  اهداوس  اب  هک  یخیرات  قباوس  رظن  زا  - 2 دناهدوب . ادخ  بناج  زا  یگدیزگرب  و 
دننام دـشابن  ینیبشیپ  لباق  هک  دوش  رادومن  دـنوادخ  تردـقب  یثداوح  تسا  نکمم  یگـشیمه  تداع  موسرم و  فالخرب  تعیبط  رد  هک 

هحفص 72] دنتشادن [ . يراظتنا  نینچمه  ناشدوخ  هک  نورتس  نزریپ  درمریپ و  زا  ییحی  شیادیپ 

ات 43] تایآ 42  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]
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یِعَکرا َو  يِدُجسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتنقا  ُمَیرَم  ای  [ 42  ] َنیَِملاعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطـصا  َهّللا  َّنِإ  ُمَیرَم  ای  ُۀَِکئالَملا  َِتلاق  ذِإ  َو 
يارب ندرک  يراددوخ  نخس  زا  نداتـسیا  زامنب  ندربنامرف  ینعمب  تونق  ردصم  زا  یتنقا » : » تاغل ینعم   203-1- نآرق [ - 43  ] َنیِعِکاّرلا َعَم 
حیسم ردام  ات   ] دیزگرب ار  وت  ادخ  میرم  يا  دنتفگ : واب  ناگتـشرف  يزور   42 هک ] دیـشک  اج  نآب  راک  ار  میرم  : ] همجرت ندش . نتورف  ادخ 

نک وا  يهدجس  شاب و  نتورف  دوخ  راگدرورپ  يارب  میرم  يا   43 دومن . ترترب  ناهج  نانز  يهمه  رب  درک و  تکاپ  يدیلپ  ره  زا  و  یشاب ]
میدرک و ینعم  روج  ود  ام  تسا  هدش  رّرکم  كافطصا »  » يهلمج نوچ   42 ِكافَطصا » َهّللا  َّنِإ  : » نیرّسفم نخس  شاب . عوکرب  نارگد  اب  و 

عوشخ ار  دعب  يهلمج  هلمج و  هکنیا  يربط :  43 يدجسا » و   » 41-15- نآرق . - تسا هدش  لقن  ینعم  ود  نیمه  زین  جاّجز  زا  هک  دش  مولعم 
هدـش هتفگ  مّدـقم  هلمج  رد  تسا  رتکیدزن  دـنوادخ  برقب  دوجـس  تلاـح  نوچ  رخف : تسا . هدرک  ینعم  یّلک  روطب  تداـبع  رد  عوضخ  و 

دناهدرک ینعم  زین  تعامج  زامن  تدابع و  رد  دـشاب  نیریاس  تعباـتمب  رما  دوصقم  هک  دـناهداد  لاـمتحا  عمجم :  43 َنیِعِکاّرلا » َعَـم  . » تسا
تایآب همجرت  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  ود  هکنیا  رد  ام  نخـس   22-1- نآرق . - نک دوجـس  عوکر و  نارگید  اب  تعامج  زامن  تروصب  ینعی 

هحفص 73] میداد [  طابترا  شیپ 

هیآ 44] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

- نآرق [ - 44  ] َنوُمِـصَتخَی ذِإ  مِهیََدل  َتنُک  ام  َو  َمَیرَم  ُلُفکَی  مُهُّیَأ  مُهَمالقَأ  َنوُقُلی  ذِإ  مِهیَدـَل  َتنُک  ام  َو  َکَیلِإ  ِهیِحُون  ِبیَغلا  ِءابنَأ  نِم  َِکلذ 
يهلیــسو کـلک و  مـلق ، عـمج  مـالقا » ، » نتخادـنا ینعمب  ءاـقلا  ردــصم  زا  نوـقلی » ، » ربـخ ینعمب  أـبن  عـمج  ءاـبنا » : » تاـغل ینعم   170-1

وتب هک  تسا  مدرم  وت و  زا  یناهن  رابخا  زا  اهتشذگرس  هکنیا  همجرت : ولج . دزن و  ینعمب  دوشیم  ظّفلت  مه » ندل   » و مه » يدل  . » یگدنسیون
اجنآ يدوبن  دوش و  میرم  تسرپ  رـس - ناشمادـک  ات  دـندنکفیم  ناشاهملق  هعرق  يارب  هک  هورگ  نآ  دزن  زور  نآ  يدوبن  مینکیم و  ماـهلا 
ّصاخ تازایتما  زا  اههلمج  هکنیا  عمجم :  44 ِهیِحُون » ِبیَغلا  ِءابنَأ  نِم  : » نیرّسفم نخس  دندرکیم . تموصخ  راک ] هکنیا  رـس  رب  هک   ] هاگنآ
تـسا هدوبن  مهارف  ربمغیپ  يارب  کیچیه  هک  تسا  مولعم  تسا و  ندناوخ  ای  ندینـش و  ای  روضحب  هّیـضق  کی  زا  عالّطا  نوچ  تسا  ربمغیپ 

هک تسا  هدوب  یئاـهملق  دوصقم  عـمجم :  44 مُهَمـالقَأ » َنوُقُلی   » 48-15- نآرق . - تسا هدـش  علّطم  نآـب  ادـخ  فرط  زا  یحو  ماـهلاب و  سپ 
ددع تسا : هدش  لقن  رقاب  ماما  ترـضح  زا  تسا : فالتخا  اهنآ  ددع  رد  تسا و  هدوب  ریت  دـنچ  دـناهتفگ  یـضعب  دنتـشونیم . تاروت  اهنآب 

هک هکنیا  زا  رتهب  هچ  دراذـگیماو و  ادـخب  ار  دوخ  راک  صخـش  هعرق  رد  تسا : هدـش  لقن  قداـص  ترـضح  زا  و  تسا . هدوب  شـش  اـهنآ 
اـهملق و نتخادـنا  زرط  هـیآ  زا  رخف :  24-1- نآرق . - دوشیم نّیعم  هلیـسو  نیاب  ّقحتـسم  مهـس  هّتبلا  دراذـگاو و  ادـخب  ار  دوخ  راک  ناـسنا 
دنامیم و بآ  يور  مادک  ره  دنتخادنایم و  بآ  رد  ار  اهملق  هک  دناهدرک  هدافتـسا  ربخ  يهلیـسو  هب  نکیل  دوشیمن  مولعم  هعرق  جارختـسا 

مه زاب  هعرق  زا  سپ  دناهتفگ  یسولآ :  44 َنوُمِصَتخَی » ذِإ  مِهیََدل  َتنُک  ام  َو  . » دشیم مهـس  بحاص  درکیم  تکرح  بآ  يارجم  ریغ  رب  ای 
هحفص  ] 160-139- نآرق -43-1- نآرق  - ّتقد لامکب  تسا  هراشا  مِهیَدـَل » َتنُک  ام  : » يهلمج رارکت  دنتـشاد و  فالتخا  میرم  لّفکت  رد 

ّتیـصخش و رب  تسا  يرگید  لیلد  دوخ  لیـصفت  هکنیا  يدوبن و  رـضاح  کیچیه  رد  وت  دوب و  یپردیپ  ثداوح  هکنیا  هک  هّیـضق  رد  [ 74
هدوب اهنآ  سیئر  وا  ردـپ  نارمع  - 1 تسا : هدرک  لـقن  میرم  تیبرت  تلاـفک  رد  فـالتخا  رارـصا و  يارب  تهج  هس  رخف : ربمغیپ . يهزجعم 

ره تسا  هدوب  دبعم  تمدـخب  صوصخم  يرذـن و  نوچ  - 2 دـنوشب . راختفا  هکنیا  ياراد  دنتـساوخیم  وا  يراذـگ  ّقح  مارتحا و  يارب  تسا 
وا يهدـنیآ  دـنزرف  رتخد و  هکنیا  تشونرـسب  ینامـسآ  بتک  زا  نوچ  - 3 دنشاب . هتـشاد  ار  یـسک  نینچ  تیبرت  راختفا  دنتـساوخیم  مادک 
هک تسا  فالتخا  مه  اهنیا  ّتیـصخش  رد  و  دننک . لاجنج  رگیدکی  اب  هک  ار  اهنآ  درکیم  راداو  راک  نیاب  صرح  لامک  دندوب  هدـش  هاگآ 

ماقم ندادناشن  يارب  ام : نخـس  دناهدوب . رادنید  مرتحم و  مدرم  تروص  ره  رد  یحو و  ناگدنـسیون  املع و  ای  دناهدوب  دبعم  ناراذگتمدخ 
تایئزج لقن  دوبن  رگید  ینخس  رامسوس  رتش و  ریـش  هنایـشحو و  تارخافم  تداع و  گنج و  زا  زج  هک  نیمزرـس  نآ  رد  هک  تسا  ربمغیپ 
یهیبنت هّجوت و  هّتبلا  تشادن  ص ]  ] ربمغیپ دوخ  برع و  یگدنز  طیحم  اب  یتبسانم  چیه  هک  زور  نآ  نارادنید  شور  حیسم و  نید  شیادیپ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 359 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هکنیا زا  عالّطا  يارب  هلیـسو  چیه  نتـشادن  اب  هک  دراد  یماقم  هچ  ص ]  ] ربمغیپ دندوب و  یمدرم  هچ  ناگتـشذگ  دـننادب  ات  مدرم  يارب  تسا 
هحفص 75] دوشیم [ . هتفگ  اهنآ  يارب  هک  تسا  يدنوادخ  ماهلا  یحو و  قیرط  زا  ّطقف  بلاطم 

ات 51] تایآ 45  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َو [ 45  ] َنِیبَّرَقُملا َنِم  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَملا  ُهُمـسا  ُهنِم  ٍۀَِـملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنِإ  ُمَیرَم  ای  ُۀَِـکئالَملا  َِتلاق  ذِإ 
اذِإ ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  ُهّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ِینـسَسمَی  َمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  ّینَأ  ِّبَر  َتلاق  [ 46  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  َو  ًالهَک  َو  ِدهَملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکی 

مُُکتئِج دَق  یِّنَأ  َلِیئارسِإ  ِیَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو  [ 48  ] َلیِجنِإلا َو  َةاروَّتلا  َو  َۀَمکِحلا  َو  َباتِکلا  ُهُمِّلَُعی  َو  [ 47  ] ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًارمَأ  یضَق 
ِهّللا ِنذِِإب  یتوَملا  ِیحُأ  َو  َصَربَألا  َو  َهَمکَألا  ُئِربُأ  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ًاریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُفنَأَف  ِریَّطلا  ِۀَئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  مَُکل  ُُقلخَأ  یِّنَأ  مُکِّبَر  نِم  ٍۀَـیِآب 
َنِم َّيَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو   913-1- نآرق [ - 49  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  مُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدـَت  ام  َو  َنُولُکَأت  اِمب  مُُکئِّبَنُأ  َو 

ٌطارِص اذه  ُهوُُدبعاَف  مُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهّللا  َّنِإ  [ 50  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  مُکِّبَر  نِم  ٍۀَیِآب  مُُکتئِج  َو  مُکیَلَع  َمِّرُح  يِذَّلا  َضَعب  مَُکل  َّلِحُِأل  َو  ِةاروَّتلا 
زا شرمع  ياهلاس  هکنآ  لهک » . » هراوهگ دهم » . » فرـش تلزنم و  هاج و  ياراد  ینعمب  هیجو » : » تاغل ینعم   259-1- نآرق [ - 51  ] ٌمیِقَتسُم

ردـصم زا  ییحا » . » سیپ صربا » . » روک بش  انیبان و  همکا » . » ندـیمد ینعمب  خـفن  ردـصم  زا  خـفنا » . » لـگ نیط » . » هاـجنپ اـت  هتـشذگ  یس 
ار وت  ادخ  میرم  يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هک ] دش  يراگزور  سپ  ناز  : ] همجرت هدرم . ینعمب  ّتیم  عمج  یتوم » . » ندرک هدـنز  ینعمب  ءایحا » »
نآ ناهج و  نیاب  میرم  رـسپ  حیـسم  ياسیع  شمان  دشابن ] يدرم  زا  هک  دشخب  وتب  يدنزرف   ] دوخ يهملک  يهلیـسوب ] هک   ] دهد یم - دـیون 

. دوب راکتسرد  مدرم  زا  یگرزبب و  ات  دیوگ  نخس  مدرم  اب  هراوهگب  هک   46 وا ] تمارک  ّقح و  هب   ] ناگدشکیدزن زا  هاج  فرش و  اب  ناهج 
هک دنیرفایب  دهاوخ  هحفص 76 ] هچ [  ره  ادخ  یلو  تسا  نینچ  تفگ : هتشرف  هدوسپن ! یمدآ  ارم  هک  دشاب  مدنزرف  اجک  زا  تفگ : میرم   47

لیجنا 49 تاروت و  دزومآ و  شناد  باتک و  ار  رسپ  نآ  دوش 48 و  نآ  شاب و  دیوگ : هک  دشابن  هکنیا  زج  دنک  تشونرسب  يزیچ  هاگ  ره 
نآ رد  منک و  غرم  هرکیپ  لگ  زا  هک  مدروآ  امـش  راگدرورپ  زا  ياهناـشن  ناـتيارب  نم  دـیوگ : وا  دتـسرف و  شلیئارـسا  ینب  يربماـغیپ  هب  و 

دینک هتخودنا  هناخ  رد  دیروخ و  هچنآ  زا  منک و  هدنز  هدرم  مهد و  افـش  روک  سیپ و  يدـنوادخ  روتـسدب  دوش و  غرم  قح  نذاب  ممدـب و 
نم ولج  رد  تاروـت  زا  هچنآ  50 و  دیـشاب . نمؤم  رگا  امـش  يارب  تسا ] نم  یتسار   ] يهناشن اهـشیامن  همهنیا  رد  انامه  هک  منک  ناترادربخ 

يوـس زا  ياهناـشن  نم ] يارب  یگلمج  هکنیا   ] و منک . زاـجم  تـسا  اوراـن  مارح و  امـش  رب  هـچنآ  زا  ياهراـپ  هـتبلا  منادـیم و  تـسرد  تـسا 
دنوادـخ امـش  نم و  راگدرورپ  انامه  هک  دـیرب . نم  نامرف  دیـشاب و  ّقح  هارب  راگزیهرپ  سپ  مروآ ، ناتيارب  نم  هک  تسا  امـش  راگدرورپ 

و نک »  » يهلمج ینعی  تسا  هتفگ  هداـتق  يربط :  45 ُهنِم » ٍۀَِملَِکب  : » نیرّـسفم نخـس  سب . تسا و  نیمه  تسار  هار  دـیتسرپ  ار  وا  سپ  تسا 
هک وشب ]] دوجوم  ینعی   ] نک  ] يهملک هلیسوب  هک  دهدیم  تراشب  وتب  ادخ  تسا : هکنیا  دوصقم  هکلب  تسین  صخش  ظفل  هکنیا  زا  دوصقم 

تـسا دعب  همـسا  يهملک  تسین  صخـش  هملک  زا  دوصقم  هکنیا  رب  لیلد  یـسیع و  مانب  تشاد  یهاوخ  يدنزرف  وت  دوش  رداص  وا  بناج  زا 
دشاب ثنؤم  ریمض  ات  اهمسا »  » 34-15- نآرق : - دشیم هتفگ  برع  نابز  مسر  قباطم  یتسیاب  دوب  دنزرف  صخـش  هملک  زا  دوصقم  رگا  اریز 
حیـسم تراشب  يهملک  دروم  دنزرف  نآ  مان  هک  تسا  نآ  ینعم  تسا  هدـش  هتفگ  همـسا »  » نوچ و  تسا ، حیـسم  هملک  نآ  مان  دوش  ینعم  و 

مه یـسیع  تسا  ناسحا  شیامن  تلادـع و  روهظ  بجوم  ینعی  دـنمانیم  ادـخ  رون  ادـخ و  يهیاس  ار  لداع  هاش  هک  روطنامه  رخف : تسا .
یمدآ شیادـیپ  تسا  نکمم  تسا و  دـنوادخ  ماکحا  اهروتـسد و  اههدومرف و  وا  شیادـیپ  بجوم  ینعی  تسا  هدـش  هدـیمان  ادـخ  يهملک 
ناسنا شیادیپ  سپ  تسا  نکمم  لسانت  دلاوت و  نودب  هریغ  برقع و  شوم و  لثم  تاناویح  شیادـیپ  نوچ  - 1 لیلد : نیاب  درم  يهفطنیب 
یجازم تلاح  نآ  ات  تسا  مزال  رـصانع  زا  نّیعم  يهزادنا  نوچ  - 2 ردام . ردپ و  نودب  ناویح  شیادـیپ  زا  تسا  رتهداس  اهنت  ردام  هلیـسوب 

روناج شیادیپ  تسا  ردام  دوجو  هک  طئارـش  هکنیا  فصن  ندوب  هدامآ  اب  سپ  تسا  رادناج  شیادیپ  بجوم  هک  هحفص 77 ] دوش [  دیلوت 
مـشخ تابجوم  لئاسو و  رّوصت  لثم  دوشیم  یجراخ  راثآ  بجوم  لاـیخ  يورین  - 3 درک . قیدـصت  ار  نآ  ناوتیم  رتدوز  تسا و  رتناسآ 
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دورب هار  دناوتیم  ناسنا  تسا  هدش  هدراذگ  نیمزب  هک  هتخت  کی  يور  رب  زین  و  دنکیم ، ناسنا  رد  بضغ  داجیا  ندب و  رد  ترارح  دـیلوت 
نیمه نداتفا و  زا  سرت  يارب  تسا  لکـشم  رایـسب  ای  نکممان و  نآ  زا  رذگ  دـنهد  رارق  یلادوگ  راوید و  ود  يور  ار  هتخت  نامه  رگا  یلو 

شیادیپ بجوم  میرم  يارب  یسیع  تروص  رّوصت  هک  دراد  یعنام  هچ  سپ  دناهتـسناد  تامارک  تازجعم و  لوصا  هفـسالف  ار  لایخ  زکرمت 
نوچ دـناهدش  رادـیدپ  نک ]  ] يهملک رودـص  اب  ناگدـیرفآ  يهمه  هکنیا  اـب  تسا  حیـسم  هملک  زا  دوصقم  نازیملا : دـشاب . شمحر  رد  وا 

زاـجیا يهملک  و  نک ]  ] يهـملک یـسیع  سپ  تـسا  هدوـبن  حیـسم  شیادـیپ  رد  هـک  تـسا  طرـش  تادوـجوم  شیادـیپ  رد  یللع  لـئاسو و 
ای دناهدرک و  حسم  تکرب  اب  ار  وا  نوچ  ندوسپ  ینعمب  دناهتفرگ  حسم  هّدام  زا  رتشیب  ار  هملک  هکنیا  عمجم :  45 حیسملا » . » تسا يدنوادخ 
وا ندب  هب  درکیم و  حسم  سّدقم  نغور  اب  نهاک  ار  ناهاشداپ  نوچ  تسا  نکمم  هدبع :» . » اهنیا ریغ  درکیم و  حسم  ار  هدرم  ضیرم و  وا 
زین تسا و  نانهاک  حیـسم  ناهاشداپ  لثم  مهنیا  دـنتفگ  درکیم  لدـعب  راداو  ملظ و  زا  يریگولج  ناـهاشداپ  لـثم  یـسیع  نوچ  دـیلامیم و 

« یسیع . » یناعم روجنیا  دیفم  تسا و  هدوب  یشم »  » هک نآ  يربع  لصا  تبـسانمب  دناهدرک  ینعم  تسود  هاشداپ و  كرابم و  ار  هملک  هکنیا 
اقآ دّیـس و  ار  نآ  ینعم  و  تسا ، هدـش  نیـسب  لیدـبت  هک  نیـش  اب  تاملک  رگید  لثم  تسا  عوشی  نآ  يربع  لـصا  دناهتـشون : نیرّـسفم   45

46 اًـلهَک » َو  ِدـهَملا  ِیف  . » تسا هدوب  رادومن  نآ  رب  زمرق  گـنر  دیفـس و  وا  تروص  نوچ  دناهتـسناد  سیع  زا  قتـشم  ار  نآ  زین  دـناهتفگ و 
رد زاــجعا و  يارب  یگچب  رد  - 2 تسا ، هتفگیم  نخـس  یگرزب  لـثم  یگچب  زا  - 1 تسا : هدوب  هکنیا  دوـصقم  ـالهک  يهملک  زا  عـمجم :

هراوهگ رد  ار  حیسم  نتفگ  نخـس  هک  دناهدرک  ضارتعا  رخف : هحفص 78 ]  ] 25-1- نآرق . - تسا هتفگیم  نخـس  یحو  تاملکب  یگرزب 
دنزرف هکنیا  هک  دننادب  ات  تسا  هدوب  میرم  ماهتا  عفر  يارب  طقف  دـیاش  نتفگ  نخـس  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  باوج  دـنرادن ، لوبق  اهیحیـسم 

همه تهج  هکنیا  زا  تفگن  نخس  هراوهگ  رد  رگید  میرم  ماهتا  عفر  زا  سپ  دشاب و  هدش  ادیپ  عورشم  انب  هک  تسین  نارگید  لثم  يدوجوم 
هراوهگ رد  نتفگ  نخس  هک  هتشذگ  ياهفیصوت  زا  سپ  رخف :  46 َنیِِحلاّصلا » َنِم  َو  . » تسا هدشن  روهشم  اهیحیسم  نایم  رد  هدینشن و  سک 
نیحلاص زا  سک  نآ  دیسر  ناکما  يهیاپ  نیرخآب  هک  صخش  یلمع  یملع و  لامک  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  دشاب  هریغ  نابرقم و  زا  و 

تیآ 117 هرقب  يهروـس  جرد 1   47 ُنوُکَیَف » نُک  َُهل  ُلوـُقَی   » 25-1- نآرق . - تسا هدش  ماجنا  هتـسیاش  روطب  شیاهراک  نوچ  دوب  دـهاوخ 
هکنیا نآ  يهصالخ  هک  دراد  یلالدتـسا  رفن  کی  زا  ناسنا  شیادیپ  رد  هدبع : دّمحم   33-1- نآرق . - تسا هدش  هتشون  هلمج  هکنیا  ریسفت 

ّتیـصاخ نامه  هک  تسا  یحور  مه  قرب  دنتـسه و  تادوجوم  رگد  يارب  یحور  هنوگ  کی  تاـیفیک  هیلوا و  داوم  رـصانع و  ود  اـب  تسا :
رـشب زوـنه  هک  دـشاب  ملاـع  رد  حور  نارازه  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  بیکرت  فـیطل  حور  ود  زا  مه  بآ  دـشاب  هتـسیرتکلا  یئاـبرهک و 

تسا و هدش  وا  يروراب  بجوم  تسا و  هدیمد  واب  هدش و  مّسجم  میرم  رظن  رد  حاورا  هکنیا  زا  یکی  دیاش  تسا و  هدشن  قفّوم  نآ  فشکب 
« َلیِجنِإلا َو  َةاروَّتلا  َو  َۀَمکِحلا  َو  َباتِکلا  ُهُمِّلَُعی  َو  . » ملعا هّللا  تسا و  هتـشاد  هارمه  مه  ياهدام  هدیمد  میرمب  هک  مد  نآ  رد  حور  هکنیا  دیاش 
: رخف  70-1- نآرق . - میزومآیم واب  ام  ینعی  دـناهدناوخ  نون  اب  ءاّرق  رگید  واب ، دزومآیم  ینعی : دـناهدناوخ : ای  اب  مصاع  عفاـن و  عمجم :  48

دناوتب ات  دزومایب  نتـشون  ندـناوخ و  دـیاب  لوا  تسا : هکنیا  لـیجنا  تاروت و  دـعب  تمکح و  دـعب  لّوا و  رد  باـتک  نتفگ  بیترت و  تهج 
فراعم ینامسآ و  باتک  هاگنآ  دنک  بوخ  ار  دوخ  لمع  دناوتب  ات  دهدب  صیخشت  ار  يدب  یبوخ و  دمهفب و  ار  ّقح  یئاسانـش  تمکح و 

فرح فراعملا  ةرئاد  لّوا  دلج  رد  يدجو  دـیرف  هحفـص 79 ] لیجنا [ . دـننام  ياهزات  باتک  ندروآ  يارب  دوش  قیال  ات  دریگب  دای  ار  یهلا 
رتیمیدق همه  زا  هک  یتم  لیجنا  - 1 تسا : هتفریذـپ  ار  اهنآ  اسیلک  هک  تسا  باتک  راهچ  اهیحیـسم  رظن  رد  لیجنا  لیجنا : يهملک  رد  فلا 

حیـسم زا  سپ  لاس  شـش  تصـش و  هک  سقرم  لیجنا  - 2 تسا . هدـش  هتـشون  يربع  نابز  هب  میلـشروا  رد  یـسیع  زا  سپ  لاس  یـس  تسا 
زا سپ  لاس  تصش  هک  انحوی  لیجنا  - 4 تسا . هدش  هتـشون  سقرم  یتم و  لیجنا  زا  دـعب  مر  رد  اقول  لیجنا  - 3 تسا . هدش  هتشون  ینانویب 

فراعملا ةرئاد  زا  رگید  لیجنا  دنچ  و  تسا . هدرک  یحو  نآ  ناگدنـسیونب  لیئربج  ار  اهنیا  دـنیوگ  یم - تسا  هدـش  هتـشون  حیـسم  گرم 
- باتک زا  متـشه  نرق  رد  هک  دـسیونیم  ابانرب  لیجنا  مانب  اـهنآ  رخآ  رد  تسین و  مومع  لوبق  دروم  هک  دـنکیم  لـقن  هسنارف  مهدزون  نرق 

نآرق قباطم  حیـسم  يایاضق  رتشیب  رد  هدش و  همجرت  یبرعب  تسا و  هدش  پاچ  ررکم  ناتـسلگنا  رد  تسا و  هدش  ادیپ  ارما  زا  یکی  يهناخ 
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زا ربماسد  ایند 25  رمع  زا  لاسب 4004  دش  دلوتم  محل  تیب  رد  ادخ  رسپ  یسیع  دنیوگیم : اهیحیسم  تسا : هتـشون  نیع  فرح  رد  تسا و 
رد دوهی  ياملع  اب  یگلاس  هدزاود  ّنسب  مور و  روطارپما  تسوگا ]  ] سطـسغا نارودب  دوب ، هدش  نتـسبآ  سدقلا  حور  يهطـساوب  هک  میرم 
رد نتـسش  میدق  بهاذـم  رد   ] دـیمعت ظعوب و  ندرا  رهن  رانک  رد  هک  ییحی ] ترـضح   ] اّنحوی اب  دومن و  ناشموکحم  درک و  هثحابم  لکیه 

دادیم تراشب  ار  حیـسم  روهظ  دوب و  لوغـشم  مدرم  دناهتـسناد ] حور  یکاپ  زمر  ار  نآ  مه  اهنیا  تسا  هدوب  ناهانگ  تراهط  زا  هیانک  بآ 
رب رتوبک  لکـشب  لیئربج  تفای  دـیمعت  حیـسم  نوچ  دوب  هلاس  یـس  حیـسم  تقو  نآ  هلامربلآ  لوقب  داد . شدـیمعت  لسغ  وا  درک و  تاقالم 

رسب تضایر  هزور و  اب  ارحص  رد  زور  لهچ  تسا  ربمغیپ  هک  تسناد  وا  نوچ  تسا  دوعوم  ياسیع  هکنیا  هک  داد  ربخ  دش و  رادومن  انحوی 
درکیم تباث  ار  دوخ  ياعدا  تازجعم  اب  یئامنهار و  توعد و  يارب  مدرم  نایم  رد  تشگرب  دش و  هاتوک  وا  زا  ناطیش  ّطلست  تسد  ات  درب 

- تیب هب  دوخ  يربـمغیپ  مراـهچ  لاـس  رد  درک  باـختنا  مدرم  توـعد  دوـخ و  يدرگاـشب  رفن  هحفــص 80 ] هدزاود [  دـندش  شوریپ  مدرم 
یلو يوقت ، اب  رهاظ  قفانم و  قساف و  نطاب  رد  يدوهی  دـندوب  ياهدـع   ] اهیـسیرف مه  دـندش و  کیرحت  شفالخ  رب  دوهی  تفر و  سّدـقملا 
رهـش مکاح  دندیروش و  وا  رب  دندوب ] هدش  ادج  ناتـسرپ  تب  زا  هک  دـندوب  یئاهنآ  تسا : هتـشون  یقرواپ ص 280  مر  خـیرات  رد  هلامربلآ 

زا سپ  زور  هس  حیـسم  ترـضح  یلو  دش  هدوشگ  اهربق  هک  دش  یتخـس  يهلزلز  دش  ارجا  مکح  نوچ  ندز و  راد  رجزب و  درک  شموکحم 
رتکد دنوشیم . قحلم  واب  الاب  ملاع  رد  يدوزب  تفگ  داد و  اهنآب  ار  تامیلعت  نیرخآ  تشگ و  رادومن  دوخ  نادرگاشب  دـش و  هدـنز  گرم 
طقف تسا و  هتشادن  یجراخ  دوجو  صخـش  نینچ  هک  تسا  هدرک  رظن  راهظا  تسا و  هتـشون  حیـسم  تایح  مانب  یباتک  یناملآ  سوریـس ] ]
تسا هتشون  یباتک  یـسیوس  نریم ]  ] ویـسم تسا  هدومن  مّسجم  یـسیع  مانب  ياهناسفا  صخـش  رد  ار  لامک  تافـص  يهعومجم  مدرم  ماهوا 

نآ تسا و  مدرم  راـکفا  دوـلوم  تافـص  هکنیا  هک  تسا  هدرک  رظن  راـهظا  نآ  رد  و  تسناد ] طوـبرم  یعقاو  شزراـب  دـیاب  ار  حیـسم   ] ماـنب
رازآ ماگنه  رد  حیسم  یلو  تشادن  بارطضا  رهز  ندیشون  رد  نوچ  تسا  هدوب  رتهب  وا  زا  طارقس  تسا و  هتشادن  یشزرا  مان  نیاب  صخش 
ینعم دـنچ  نیرّـسفم  قباـسب  هلمج  هکنیا  طاـبترا  رد  حوتفلا : وبا   49 َلِیئارـسِإ » ِیَنب  یلِإ  اـًلوُسَر  َو  . » درک نمـشد  زا  تـشحو  راـهظا  راد  و 

زا سپ  ینعی  الوسر » ساّنلا  مّلکی  و  - » 2 میزیگنایمرب . يربمغیپ  هب  ار  وا  میلعت  زا  سپ  ینعی  ـالوسر » هثعبن  و  - » 1 39-1- نآرق : - دناهدرک
تسا و دیاز  وا  و  - 3 رخآ . ات  ماهدروآ  امـش  يارب  ادخ  فرط  زا  ياهناشن  نم  اههلمج : نیاب  دـیوگیم  نخـس  مدرم  اب  توبن  ماقم  میلعت و 

یّلحم يراک  حیـسم  يربمغیپ  لالظ : یف  قلخا .] ینا  : ] دیوگب دشاب و  ربمغیپ  ات  تمکح  باتک و  دزومایم  دوشیم : نینچ  هجیتن  ینعمیب و 
هارمگ لیئارـسا  ینب  رب  زج  نم  تسا : هـتفگ  تیآ 25  حاحـصا 15  یتم  لیجنا  رد  نّیعم و  راـگزور  رد  مدرم  هتـسد  کـی  يارب  تسا  هدوب 

هک صاخ  تاّیـضتقم  اب  دندوب  دودحم  نارود  هحفـص 81 ] يارب [  يربهر  نینچب  دنمزاین  دوهی  هک  دمآ  یماگنه  یـسیع  مرادن و  يربمغیپ 
حیـسم ترـضحب  دنامهفیم : اههلمج  هکنیا  هدبع : هیآ - رخآ  ات   49 ُُقلخَأ » یِّنَأ  . » دوـشیمن مهارف  یتایـضتقم  نینچ  اـج  همه  تقو و  همه 

یلو دـنوش ، میلـست  زجاع و  ات  دـنک  لالدتـسا  جاجتحا و  راتفگ  هکنیا  اب  دوخ  نیرکنم  اـب  هک  هدـش  رما  واـب  هدـش و  تیاـنع  یتردـق  نینچ 
تروس تیآ  نکیل  و  تسا ، هدـش  ماجنا  اهراک  هکنیا  زا  يزیچ  هک  میرادـن  موصعم  ثیدـح  زا  یعطق  لیلد  و  تسین ، مولعم  اهنیا  شیادـیپ 

396-370- نآرق -19-1- نآرق . - تـسا نآ  ماـجنا  رد  رهاـظ  تـسا  هدـش  روآداـی  ار  تازجعم  نـیمه  هـک  َکـیَلَع ] ِیتَـمِعن  رُکذا   ] هدــئام
میلعت يهلیسوب  مینکیم : حیـضوت  همجرت و  عّونت  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ام  تسا و  هدرک  ریبعت  لیوأت و  ار  تایآ  هکنیا  یناشاک : تالیوأت 

فراـعم و مولع و  زا  مهدیم و  رییغت  دراد  زاورپ  قوـش  هک  ياهدـنرپ  لکـشب  تسا  ریـسا  لـگ  دـننام  ياهندـب  رد  هک  ار  یـسوفن  تیبرت  و 
يهلیـسوب هتـسویپ  دوشب و  هدنز  حور  ياراد  دروآرد و  لاب  تمه  قوش و  زا  ات  ممدیم  هدامآ  ياهحور  هکنیا  رد  تیبرت  داتـسا  ینیـشنمه 

دوبهب تیبرت  تیادـه و  يورادـب  تسا  یئانیبان  يهدرپ  رد  ّقح  رون  زا  اهنآ  مشچ  هک  ینارامیب  زاـب  و  دـنک ، زاورپ  سدـق  ملاـعب  قوش  لاـب 
منکیم ینارون  كاپ و  ار  اهنآ  نیقلت  سفن و  نامرد  قیرط  زا  تسا  هدش  سیپ  هدساف  دـیاقع  لئاذر و  ياههّکلب  هک  یئاهحور  مشخبیم و 

هک یتاوهـش  نآـب  منکیم  رادربـخ  ار  امـش  و  منکیم ، هدـنز  مشخبیم و  ناـج  ملع  يورین  هب  دنتـسه  یقیقح  ناـگدرم  هـک  ار  نـالهاج  و 
. دینکیم هریخذ  دیـشیدنایم و  دوخ  ياهلد  يهناخ  رد  ای  دیئامنیم و  رارق  دوخ  حور  ياذغ  هک  یئاهتّذل  دـینکیم و  دوخ  سوفن  كاروخ 
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ردام و حیـسم و  لصا : هسب  دندوب  دـقتعم  اهنآ  هک  یناکلم  - 1 دوب : بعـشنم  بهذم  هقیرط و  هسب  حیـسم  نید  میدـق  نارود  رد  يواطنط :
تسا و یـسیع  ردپ  ادخ  ادخ و  هلیـسوب  تسا  هدیئاز  ار  یلزا  يادخ  میرم  تسا و  یلزا  یلفـس  يهدام  یمیدـق و  توسان  حیـسم  هک  ادـخ 

ندیبات هحفص 82 ] يهلیسوب [  تسا  هدش  طولخم  هتسویپ و  ادخب  حیـسم  دنیوگیم : اهنآ  يروطـسن ، - 2 تسا . ادخ  یقیقح  دنزرف  یـسیع 
هدیقع هک  اهیبوقعی  - 3 تسین . باتفآ  هشیـش و  نایم  یئادـج  هک  تسا  هدرک  باتفآ  ربارب  رد  هشیـش  لـثم  ار  نآ  یـسیع و  ندـب  رب  هملک 

لوا نارود  نکیل  دـش ، مّسجم  حیـسم  تروصب  ادـخ  سپ  دـش  حیـسم  تروصب  نوخ  تشوـگب و  لیدـبت  تسا  دـنوادخ  هک  هملک  دـنراد 
هملک هکنیا  دنـشاب و  زورما  ياه  کیلوتاک  هک  دنام  یقاب  اهیناکلم  يهدیقع  نامه  دش و  دوبان  مّوس  مّود و  بهاذـم  جـیردت  هب  تشذـگ و 
اپورا رد  یبوقعی  يروطـسن و  بهذـم  نونکا  و  نیملـسم ، رظن  رد  ّتنـس  لها  یّنـس و  يهملک  لثم  دـنامهفیم  ار  شیاتـس  دـیجمت و  ینعم 

زا ياهتسد  کی  يدالیم  مهدزناپ  يرجه و  مهن  نرق  زا  و  دنوش ، تفای  بهذم  نیاب  یناسک  هشبح  ماش و  رصم و  رد  تسا  نکمم  تسین و 
نید وریپ  ینعمب  دنمانیم  ناتستورپ  ار  اهنآ  دنتسنادن و  زیاج  ار  وا  يوریپ  دندش و  نادرگ  ور  کیلوتاک  بهذم  سیئر  پاپ و  زا  اهیحیسم 

لمع و رد  هک  سکدوترا  مانب  تسا  يرگید  بهذـم  کی  هّیـسور  رد  و  نیملـسم ، نایم  رد  اهیلزتعم  لثم  یمومع  ءارآ  زا  بعـشنم  هزاـت و 
اپورا و کلامم  رد  حیـسم  نید  راشتنا  تسرهف  کنیا  دنتـسین . دقتعم  واب  دنـسانش و  یمن - ار  پاپ  یلو  دنتـسه  قفاوم  اهکیلوتاک  اب  هدیقع 

گنس شتسرپ  ناتسلگنا  حیسم  نید  شیادیپ  خیرات  لالقتسا  زا  لبق  عضو  لالقتسا  خیرات  یلصا  نید  تلود  حیسم . نید  زا  لبق  اهنآ  نید 
ابیرقت 900 یتسرپتب  ایناپـسا  مر 496  ناـنوی و  هیاـمحلا  تحت  دوـنه 420  نید  ریظن  هسنارف  فلتخم 496  ياهتلود  يدـالیم  بآ 827  و 

دعب ردتقم  ياهتلود  مر و  یفرصتم  يرجه  یتسرپتب 1050  لاقترپ  مهدزناش  نرق  زاب  مجنپ و  نرق  مالسا  مر و  نانوی ، یفرـصتم  يرجه 
اهنامز نامه  نراقم  مه  اپورا  کلامم  يهّیقب  و  هحفص 83 ] يرجه [  اپورا 375  ردتقم  ياهتلود  يدالیم  یتسرپتب 829  هیسور  مجنپ  نرق 

دـندوب و هدرک  لـعج  یماـکحا  دوهی  ياـملع  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  رخف :  50 َضَعب » مَُکل  َّلِحُِأل  َو  . » تسا هدـش  کـیدزن  حیـسم  نید  اـب 
رد تخس  ماکحا  یضعب  هکنآ  دوصقم  دناهتفگ : زین  درک و  مالعا  ار  یسوم  ترضح  یلصا  روتسد  هدرک و  لطاب  ار  اهنآ  یـسیع  ترـضح 

يهدـیقع رب  هراشا  هلمج  هکنیا  رخف :  51 مُکُّبَر » َو  یِّبَر  َهـّللا  َّنِإ   » 30-1- نآرق . - درک خسن  ار  اهنآ  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدوب  تاروت 
یگدـنز ندیـشخب  ياههخاش  زا  یگمه  حیـسم  ياههزجعم  لالظ : یف   38-1- نآرق . - تسا ادخ  رـسپ  ادخ و  یـسیع  هک  تسا  اهیحیـسم 
فالخرب ار  وا  دوخ  هک  تردق  نامه  تسین و  ربارب  یگدنز  رگید  ياههنومن  اب  اهنآ  کی  چیه  هک  شدوخ  شیادیپ  یگدـنز و  لثم  تسا 

: میدرک لـقن  لوزن  تهج  رد  هک  يروطب  - 1 اـم : نخـس  تسا . هدرک  رادومن  وا  تسدـب  مه  ار  وا  تازجعم  هدرک  تسرد  شنیرفآ  نوناـق 
حیـسم و تقیقح  زا  هک  دوـشیم  مـالعا  موـمع  روـطب  تاـیآ  هکنیا  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  نارجن  ياهیحیـسم  باوـج  يارب  تاـیآ  هکنیا 
زا - 2 تسا . لطاب  چوپ و  دنیوگیم  اهـشیشک  هکنیا  هچنآ  دنکیم و  علطم  ار  امـش  دـنوادخ  ملاع  زا  ماهلا  يهلیـسوب  ربمغیپ  وا  تشذـگرس 

هتسناوت هلمج  نیمه  دافم  ات  حیـسم  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  دّمحم  حیـسم و  ملعت  يریگارف و  توافت  رخآ » ات  َباتِکلا  ُهُمِّلَُعی   » يهلمج
41-18- نآرق : - تسا هدش  تیبرت  میلعت و  تالمج  هکنیا  دافم  اب  متاخ  ترـضح  یلو  دـنک  لیمکت  ار  دوخ  یلمع  یملع و  يهبترم  تسا 
تسا و رتیلاع  رتعیـسو و  تمکح  باـتک و  ره  زا  لوا  يهلمج  رد  میلعت  عوضوم  هک  یغَط » اـم  َو  ُرَـصَبلا  َغاز  اـم   » و يوُقلا » ُدـیِدَش  ُهَمَّلَع  »

هدنیآ رد  هک  دنامهفیم  ُهُمِّلَُعی » : » يهملک نکیل  تسا  تیاهنیب  میلعت  یئاناوت  هک  تّوق  تّدش  هب  تسا  هدـش  فیـصوت  ترـضح  نآ  ملعم 
تعیبـط و رد  تسا  دـنوادخ  لاـمع  زا  کیمادـک  ملعم  هک  تسین  نشور  تسا و  لـمجم  دزوـمآیم و  حیـسمب  وا  ار  بلاـطم  نـیمه  ّطـقف 
تغالب و ملع  بلاطمب  طوبرم  جراـخ و  باـتک  هکنیا  شور  زا  تاـیآ  هکنیا  رد  دوصقم  ندـنامهف  تغـالب و  تواـفت  يارب  رتشیب  حیـضوت 

هراشا تسا  نکمم  َّيَدَی » َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم   » يهلمج - 3 تسا . يوحن  هحفص 84 ]  ] 269-255- نآرق -63-32- نآرق -29-1- نآرق  - دعاوق
مراد دوخ  دزن  رد  هک  تاروت  نآ  نم  تسا و  لوبقمان  تسا  دوهی  ياملع  امـش  تسد  رد  هک  تاروت  دیامرفیم  حیـسم  ترـضح  هک  دـشاب 

46-13- نآرق . - مرامشیم تسار 

ات 58] تایآ 52  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]
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اِمب اّنَمآ  انَّبَر  [ 52  ] َنوُِملسُم ّانَِأب  دَهشا  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  ِهّللا  ُراصنَأ  ُنَحن  َنوُّیِراوَحلا  َلاق  ِهّللا  َیلِإ  يِراصنَأ  نَم  َلاق  َرفُکلا  ُمُهنِم  یـسیِع  َّسَحَأ  اّمَلَف 
َو َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یـسیِع  ای  ُهّللا  َلاـق  ذِإ  [ 54  ] َنیِرِکاـملا ُریَخ  ُهّللا  َو  ُهـّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو  [ 53  ] َنیِدِـهاّشلا َعَم  انُبتکاَف  َلوُسَّرلا  اَـنعَبَّتا  َو  َتلَزنَأ 

امِیف مُکَنَیب  ُمُکحَأَف  مُکُعِجرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َو  ََّیلِإ  َکُِعفار 
اَّمَأ َو   740-1- نآرق [ - 56  ] َنیِرِـصان نِم  مَُهل  ام  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  مُُهبِّذَـعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  [ 55  ] َنوـُِفلَتَخت ِهِیف  ُمتنُک 
[ - 58  ] ِمیِکَحلا ِرکِّذـلا  َو  ِتایآلا  َنِم  َکیَلَع  ُهُولتَن  َِکلذ  [ 57  ] َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  ـال  ُهّللا  َو  مُهَروُجُأ  مِهیِّفَُویَف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

حـصان رزاگ  يراوح  عمج  نویراوح » . » ندرب نامگ  نتفایرد و  نتـسناد و  ینعمب  ساسحا  ردـصم  زا  َّسَحَأ » : » تاـغل ینعم   191-1- نآرق
ردصم زا  اوُرَکَم » . » دناهدیمان نّویراوح  ار  حیـسم  ناروای  تبـسانم  نیمهب  دـناهدرک و  ینعم  ناربمغیپ  ياهروای  نیرـصان و  رـصان و  روای و 

رخآب نآ  نتفایرد  لامک  مامتب و  قح و  نتفریذپ  یّفوت »  » ردـصم زا  یّفوتم ك  ریوزت  رب  شاداپ  ینعمب  ادـخ  رکم  ریوزت  هلیح و  ینعمب  رکم 
افو ینعمب  هیفوت  ردصم  زا  مهیّفویف » . » دشاب گرم  هک  ندناسر  رخآب  رمع  دنوادخ  بناج  زا  ندرک و  لیمکت  يزیچ  نامز  تّدم و  ندناسر 

یسیع نوچ  52 همجرت : هحفـص 85 ]  ] 242-232- نآرق -23-13- نآرق . - نداد ماجنا  لاـمک  ماـمتب و  ار  یّقح  ندـناسر ، ماـجناب  ندرک ،
دندوب و لدکاپ  هک  اهنآ  دنکیم ! يرای  ادـخ  هارب  ارم  یک  دیـسرپ : رفاک  دـننادرگ و  ور  ّقح  مدرم ز  نآ  هک  تفایرد  نانخـس ] نآ  زا  سپ  ]

ورف هچ  رهب  ام  هک  هّتبلا  اراگدرورپ  ناگدرپس . رـس  میناملـسم و  ام  هک  شاب  هاوگ  وت  واب و  هدیورگ  میئادـخ و  هارب  نارای  ام  دـنتفگ  يراوح 
يهراچ ادخ  دـندرک و  هلیح  نارفاک  نآ 54  یلو  سیونب  ّقحب  ناهاوگ  رامـشب  ار  ام  وت  سپ  میدرک  ربمغیپ  يوریپ  میدـیورگب و  يداتـسرف 
مربیم تالاب  دوخ  يوسب  مهدیم و  نایاپ  وت  یگدنزب  نم  تفگ : یسیعب  دنوادخ  نوچ  تسا 55  نارگهراچ  نیرتهب  وا  هچ  درک  ناشراک 

منک نارفاک  زا  رترب  زیخاتـسرب  ات  ار  تناوریپ  مرادـب و  ترودـب  منک و  تکاپ  ناشدـب - يهشیدـنا  نارفاک و  زا  و  یـشاب ] نوصم  رترب و  ات  ]
ناشرازآ یتخسب  ترخآ  ایندب و  دندش  رفاک  هک  اهنآ  56 و  منک . تموکح  دیدرک  فالتخا  هچنآ  دشاب و  نمب  ناتهمه  تشگ  زاب - سپس 

ناشیا و   ] دشابن ناراکمتـس  تسود  دنوادخ  دـسر و  یتسردـب  ناشدزم  دـنراکوکن  نمؤم و  هک  اهنآ  57 و  دشابن . ناشروای  یـسک  منک و 
اّمَلَف : » نیرّـسفم نخـس  دـنپ . تسا و  تمکح  يروآدای و  نآرق و  تسا و  ّقح  ياههناشن  زا  میناوخیم  وت  يارب  هک  اهنیا   58 دنوب ] هرهبیب 

- نآرق : - تفگ دنراد  شنتشک  گنهآ  ای  دنتسین و  رفک  زا  رادربتـسد  هک  دیمهف  یـسیع  نوچ  ینعی  عمجم :  52 َرفُکلا » ُمُهنِم  یسیِع  َّسَحَأ 
52 ِهّللا » َیلِإ  يِراـصنَأ  نَم  . » تسا هدرک  لـقن  زارد  رود و  ياهناـسفا  یـسیع  نتـشک  دـصق  يارب  بلطم  هکنیا  يهلاـبند  رد  يربـط :  57-15
-2 نارفاک ! ربارب  رد  دنوادخ  کموک  اب  تسه  نم  کموک  یسک  هچ  - 1 32-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  دنچ  ار  هّللا  یلا  نیرّسفم  عمجم :

يربهر ادـخ  باوث  يوسب  ار  ام  هک  نید  جـیورت  رد  تسه  نم  کـموک  یـسک  هچ  - 3 ادـخ ! يوسب  هار  رد  تسه  نم  کموک  یـسک  هچ 
يراوح ار  سک  ره  نیـصوصخم  - 1 دناهتـشون : تهج  دنچ  نییراوحب  ار  حیـسم  نارای  ندـیمان  يارب  رخف :  52 َنوُّیِراوَحلا » َلاق  ! » دـنکیم

هحفص  ] 24-1- نآرق  - اهنآ صلاخ  نینمؤم  نیصلخم و  ناربمغیپ  نّویراوح  و  تسا ، نم  يراوح  همع و  رسپ  ریبز  دومرف : ربمغیپ  دنمانیم ،
هدیمان مسا  نیاب  دوب  دیفس  هزیکاپ و  ناشیاه  هماج - اهنآ  نوچ  لماک و  يدیفس  ینعمب  تسا  تاروح  زا  هملک  هکنیا  لصا  - 2 دنتسه ، [ 86

رذگ رزاگ  یهورگ  هب  حیسم  ترـضح  - 3 دناهداد . اهنآب  ار  مسا  هکنیا  دوب  دیفـس  كاپ و  قافن  يدـیلپ و  ره  زا  ناشاهلد  نوچ  ای  دـندش ،
لقن دـندومن و  ظّفلت  ءاح  اب  دـندرک و  برعم  ار  نآ  تسا  يراوه  یطبن  تغل  رد  رزاگ  نوچ  دـنتفریذپ و  درک  نامیاب  توعد  ار  اهنآ  درک 

! یتسیک وت  دندیسرپ : اهنآ  مینک  راکش  یهام  ضوعب  ار  اهلد  میورب  دیئایب  تفگ  تشذگب و  ریگیهام  یهورگ  هب  ترضح  نآ  هک  دناهدرک 
هک دشاب  نآ  سک  ره  يراوح  تسا : هدش  لقن  هداتق  زا  دندش . ترـضح  نآ  نیـصوصخم  زا  دـندش و  میلـست  اهنآ  درک  یفّرعم  ار  دوخ  وا 

یتمسق کنیا  تسا  هدرک  لقن  نّییراوح  ياعد  هکنیا  يارب  تهج  تفه  رخف   53 َنیِدِهاّشلا » َعَم  انُبتکاَف  . » دشاب وا  ینیشناج  تفالخ و  قیال 
هیآ هکنیا  يهطـساوب  مه  نآرق  رد  هکناـنچ  تسا  هدرک  یفّرعم  دـهاش  ار  نادنمـشناد  هکئـالم و  دـنوادخ  نوچ  - 1 32-1- نآرق : - نآ زا 

يهجرد رد  اهدهاش و  ءزج  دندرک  اضاقت  تسا  هدرک  یفّرعم  دهاش  ار  اهنآ  رخآ » ات  ِملِعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَملا  َو  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهّللا  َدِهَـش  »
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اهنآ تسا  دوهش  ماقمب  لوصو  تبیغ و  لزنم  زا  یّقرت  تفرعم  ّتیناسنا و  لامک  نوچ  - 2 197-116- نآرق . - دنشاب نادنمشناد  هکئالم و 
دوهش ماقم  اهنآ  درادن  كاب  اوران  چیه  زا  دیسر  دوهـش  ماقمب  هکنآ  نوچ  - 3 دنشاب . نیدهاش  دوهش و  ماقمب  نیلـصاو  هک  دندرک  اعد  مه 

رد اهنآ  ریگولج  یعنام  چیه  دنـشاب و  هتـشاد  تمواقم  میتسه  ادخ  نارای  ام  دـنتفگ : هک  دوخ  باوج  یـسیع و  ترـصن  رد  ات  دنتـساوخ  ار 
: تسا هتشون  ینیـسح  هدب . رارق  نامدوخ  لمع  رکف و  رد  نیبقارم  وت و  يارب  نیرـضاح  زا  ار  ام  ینعی  تالیوأت : دشابن . یـسیع  ادخ و  يرای 

نیسپ ياولح   || لسرم  ناربمیپ  متخ  يا  هحفـص 87 ] مظن [ : دّمحم . تما  ام و  نایم  نک  عمج  ایادخ  هک  دوب  هکنیا  نیّیراوح  ياعد  ینعم 
ار یـسیع  هک  دوب  هگنآ  هکنیا  و  دوب ، یـسیع  لتق  تخادـنا  ریبدـت و  اجنیا  ناشیا  رکم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   54 اوُرَکَم » َو   » لّوا حـلم  و 
« ُهّللا َرَکَم  َو   » 14-1- نآرق . - دندرک وا  نتـشک  دصق  همه  ناشیا  درک و  اراکـشآ  توعد  دمآ و  زاب  یتّدم  زا  سپ  دندرک  نوریب  دـندنارب و 

ینعم دشاب و  ناگدـنب  جاردتـسا  یلاعت  يادـخ  زا  دـشاب و  داسف  رب  هلیح  هعدـخ و  ناقولخم  زا  رکم  تفگارف : تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   54
ون یهانگ  هدنب  هک  هگ  ره  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  دنشاب . تمعن  رد  هکنآ  سپ  زا  یتخس  رد  دوب  نتفرگ  هاگان  جاردتسا 

هکنیا ینعم  يارب  نیرّسفم :  20-1- نآرق . - رکم رب  ار  هدنب  دشاب  وا  يازج  هدنب  اب  يادخ  رکم  تفگ : جاّجز  دنک . ون  یتمعن  واب  ادـخ  دـنک 
ات درک  رادومن  اهنآ  مشچب  وا  لکشب  ار  یسک  دنوادخ  دنشکب  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یسیع  نیرکنم  دناهتشون : فالتخا  رـصتخم  اب  هیآ 

منکیم و باوخب  ار  وت  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط :  55 َکُِعفار » َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  . » دناهتشک ار  ترضح  نآ  دندرک  نامگ  دنتشک و  ار  وا 
وتب نیفلاـخم  تسد  هک  مربیم  ـالاب  منک و  یم - بلج  ضبق و  دوخ  يوـسب  ار  وـت  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  مربیم ، تـالاب  باوـخ  رد 

منکیم لیمکت  مناسریم و  ماجناب  ار و  وت  لمع  مربیم  الاب  ینعی  دناهتفگ : رگید  ینعم  تسا  مدرم  نایم  زا  گرم  تافو  ینعم  سپ  دسرن 
مربیم الاب  یئاجب  ار  وت  مربیم 2 - الاب  دوخ  يراوگرزب  تمارک و  ماقمب  ار  وت  ینعی  - 1 کعفار : ینعم  رد  رخف   37-1- نآرق . - ار نآ  دزم 

رکب وبا  و  مربیم ، الاب  ماهدرک  نّیعم  تیارب  هک  یشاداپ  باوث و  يوسب  ار  وت  - 3 دوب . دهاوخن  تموکح  وت  رب  ار  رگید  ادخ  نامرف  زج  هک 
ّقح تاذ  رد  يدش و  رود  لئاذر  زا  نوچ  مینکیم و  دوبان  میناریمیم و  ار  وت  یناسفن  ياههتـساوخ  تاوهـش و  ینعی  تسا : هتفگ  ّیطـساو 
رود وت  زا  تاوهـش  هلیذر و  قالخا  هکنیا  يهطـساوب  تسا  ّقح  تفرعم  لامک  ماقم  هک  نیّیناحور  هکئالم و  ماقمب  يوریم  الاب  يدش  یناف 

تّجح لیلد و  يهلیسوب  ار  قّوفت  نیرّـسفم  عمجم :  55 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َقوَـف  [ » هحفـص 88 تسا [ . هدش  دیلوت  وت  رد  هکئالم  يوخ  هدـش و 
دوهی یلو  دنتـسه  تموکح  ياراد  هک  دـنراد  قّوفت  دوهی  رب  اهیحیـسم  نوچ  دـناهتفگ  مه  تنطلـس  تموکح و  يهلیـسوب  زین  دناهتـسناد و 

یـسیعب نمؤم  نیملـسم  نوچ  هک  تسا  نآ  دوصقم  يربـط :  55 ِۀَـمایِقلا » ِموَی  یلِإ   » 29-1- نآرق . - دناهتـشادن لالقتـسا  تموکح و  زگره 
نیملسم هک  یسیع  ناوریپ  تمایق  زور  ات  سپ  تسا  هداد  ربخ  نید  هکنیا  شیادیپ  هب  وا  هک  دنتسه  نیملسم  یسیع  یقیقح  ناوریپ  دنتسه و 

ّقـح ناوریپ  يهمه  َكوـُعَبَّتا ] َنیِذَّلا   ] زا دوـصقم  میئوـگب  هک  تـسا  رتـهب  نازیملا :  26-1- نآرق . - یـسیع نیرکنم  رب  دـنراد  قّوفت  دنـشاب 
ات هک  دهدیم  ربخ  هیآ  دنـشاب و  دوهی  هک  دنتـسه  ّقح  نیرکنم  یـسیع و  نیفلاخم  اوُرَفَک ] َنیِذَّلا   ] ناملـسم و هاوخ  یحیـسم  هاوخ  دنتـسه 

یئاهنآ ینعی  يروباشن : ریـسفت   57 َنیِِملاّظلا » ُّبُِحی  ـال   » 147-126- نآرق -70-45- نآرق . - دنتـسه ّقح  ناوریپ  تسد  ریز  دوهی  زیخاتـسر 
ياجب ینامرفان  وکین و  راک  ياجب  دـب  راک  دناهدرمـش و  غورد  ار  ناربمغیپ  راتفگ  دـناهداهنن  دوخ  ياجب  هدرک و  رگد  ار  زیچ  ره  ياج  هک 

باوث و زا  هک  تسا  نآ  هجیتن  سپ  تسا  اهیبوخ  اهیـشوخ و  زا  ندـش  دـنمهرهب  ینعمب  ادـخ  ّتبحم  نوچ  و  دـناهدومن ، ذاّختا  يرادربنامرف 
هّجوت متـسب  وا  يهدارا  ای  دـهاوخیمن  ار  ناراکمتـس  متـس  ادـخ  تسا : نینچ  ینعم  هلزتعم  بهذـمب  ای  دنتـسه و  مورحم  يونعم  ياـههرهب 

دنمدوس ریوزت  هلیح و  دسریمن » لزنمب  جـک  راب  : » دـنراد یلثم  مدرم  هدوت  ُهّللا ،» َرَکَم  َو   » تیآ 54 رد  - 1 ام : نخس   28-1- نآرق . - درادن
نکیل دـننکیم  هلیح  مدرم  تسا  هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا . نایز  شتبقاع  دـنکب  هدافتـسا  دوخ  ماـخ  لاـیخب  یـسک  ضرف  رب  تسین 
لوقب دنک ، نوگژاو  مد  کیب  تسا  نکمم  ار  لامعا  راکفا و  مامت  داینب  هک  تسا  دـنوادخ  تردـق  رد  اهیئوج  هراچ  اههلیح و  يهمه  لصا 
شیپ  || تسا  اهدژا  رگ  اههراچ  اـههلیح و   47-28- نآرق : - نکفا بآب  دوخ  دنزرف  هک  یـسوم  ردامب  یحو  ناتـساد  مّوس  رتفد  رد  يونثم 

زا نوعرف  هک  هّیضق  نامه  رد  زاب  داشّرلاب  ملعا  هّللا  دش ، وحم   || داهن  رس  منایب  اجنیا  دیـسر  نوچ  هحفص 89 ] تسا [  هلمج ال  اهنآ  هّللا  ّالا 
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شون  || منک  شتآ  نم  دنرآ  ار  بآ  منز  مک  رب  نم  دنیازفا  هچنآ  || و  منز  مه  رب  همه  ار  ناشاههلیح  دیوگیم : دهاوخیم  تلهم  یسوم 
دیاقع ربارب  رد  َکیِّفَوَتُم »  » تیآ 55 منک 2 - نآ  دـنران  مهو  ردـنا  هچنآ   || منک  ناریو  نم  دـندنویپ  رهم  منک  شوخان  نم  دـنریگ  شوخ 
رخآـب ار  ترمع  هک  میدرک  رادربـخ  ار  وا  دـنکیم : يروآداـی  دناهدرمـش  نایادـخ  ءزج  ار  وا  دراد و  تسد  شنیرفآ  رد  یـسیع  هک  مدرم 
تیبرت ار  مدرم  یـشکیم و  تمحز  یتـسه  اههدـیرفآ  رگید  لـثم  مه  وـت  هک  میربیم  ـالاب  ار  تاهبترم  میهدیم و  ار  تدزم  میناـسریم و 

هک دشاب  هکنیا  هب  هراشا  دیاش  نارفاک  دیدش  باذـع  خـلا » اوُرَفَک - َنیِذَّلا  اَّمَأَف   » تیآ 56 - 3 29-14- نآرق . - يریگب دزم  دـیاب  ینکیم و 
رازآ رد  یتخـسب  یلو  دـنراتفرگ  هچرگا  دنتـسه  ّقح  رکنم  رکف  روصق  لهج و  زا  هک  دنتـسه  یئاهنآ  لّوا  يهتـسد  - 1 دناهتـسد : ود  مدرم 

شنیب شناد و  هار  دننیبیم  ار  تلزنم  ماقم و  نآ  هدش و  ورب  ور  حیسم  صخش  اب  هک  یناسک  مّود  يهتـسد  رد  - 2 42-13- نآرق . - دنتسین
هّتبلا دـننکیم  ّقح  راتفگ  حیـسمب و  تشپ  دـندنبیم و  ار  دوخ  مشچ  یئوج  ّقح - لئاسو  يهمه  اب  تسا و  زاـب  اـهنآ  يورب  یتسرد  ّقح و 

یلبنت و زا  هک  یئاهنآ  اب  ریـصقتیب  زجاع  مدرم  یتحاران  مینکیم  هدـهاشم  یگدـنز  ملاع  نیمه  رد  هکنانچ  تسا ، تخـس  ناش  يراـتفرگ 
دناهتـشاد هچنآ  زا  دـننیبیم  اهنیا  هک  دراد  توافت  هلـصاف و  هزادـنا  هچ  دـننکیمن  هدافتـسا  دوخ  نکمم  لـئاسو  زا  يداهندـب  یتخـسرس و 

َِکلذ  » تاـیآ رخآ  رد  - 4 تسا . رتمک  مه  ناشـسوسفا  دناهتـشادن  لّوا  زا  نوچ  اهنآ  یلو  دنتـسه  تحاران  تخـس  دـنربیم  هرهب  نارگید 
امش يارب  دیدرت  ینارگن و  بجوم  اهیحیسم  دیاقع  هک  تسا  هدش  يروآدای  نارگید  و  ص ]  ] ربمغیپ رطاخ  نیکست  يارب  دیاش  خلا » ُهُولتَن -
. - یناطیش دساف  تالایخ  راکفا و  هن  تسا  هدش  نشور  امش  يارب  ماهلا  یحو و  يهلیسوب  هک  تسا  نیمه  حیسم  تقیقح  لصا  نوچ  دشابن 

هحفص 90]  ] 37-20- نآرق

ات 63] تایآ 59  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َکَّجاَح نَمَف  [ 60  ] َنیِرَتمُملا َنِم  نُکَت  الَف  َکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  [ 59  ] ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهّللا  َدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 
یَلَع ِهّللا  َتَنَعل  لَعجَنَف  لِهَتبَن  َُّمث  مُکَسُفنَأ  َو  انَـسُفنَأ  َو  مُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  مُکَءانبَأ  َو  انَءانبَأ  ُعدَن  اَولاعَت  لُقَف  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ِهِیف 

[63  ] َنیِدِسفُملِاب ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإَف  اوَّلََوت  نِإَف  [ 62  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوَُهل  َهّللا  َّنِإ  َو  ُهّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  نِم  ام  َو  ُّقَحلا  ُصَصَقلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  [ 61  ] َنِیبِذاکلا
هّجاحم ردصم  زا  ّجاح ك » ، » ندـش لد  ود  ندرک و  ّکش  ینعمب  ءارتما  ردـصم  زا  نیرتمم »  » كاخ بارت » : » تاغل ینعم   592-1- نآرق -

ندنار و ۀنعل » . » ادخب ندرک  يراز  اعد و  ینعمب  لاهتبا  ردصم  زا  لهتبن » . » دیئایب اولاعت »  » لالدتـسا رد  يهضراعم  وگتفگ و  ثحب و  ینعمب 
هّصق عمج  فاق  ریز  يادص  حیضوت و  نایب و  تشذگرس و  تیاکح و  هناسفا و  ینعم  هب  فاق  يالاب  يادص  حتف و  اب  صصق » . » ندرک رود 
دّدعتم صاخشا  زا  لوّزنلا  بابسا  رد  ّیطویـس  لوزن : تهج  ندرک . تشپ  ندنادرگ و  ور  ینعم  هب  ّیلوت  ردصم  زا  اّولوت » . » اههناسفا ینعمب 

زا سپ  تسا ] هدـش  ینعم  هملک  هکنیا  دـّلجم  هکنیا  مّود  لّوا و  يهحفـص  رد  « ] نارجن ياهیحیـسم  : » تسا نینچ  هجیتن  هک  تسا  هدرک  لقن 
لزان تایآ  هکنیا  منادیمن ، دوخ  شیپ  زا  نوچ  میوگب  ات  دـشاب  دومرف  تسا ! هدوب  یک  یـسیع  ردـپ  دندیـسرپ : ص ]  ] ربمغیپ زا  اـهوگتفگ 

وا شاب و  رادناج  تفگ  سپس  دیرفآ  كاخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  مدآ  ناتساد  يدنوادخ  هاگشیپب  یـسیع  شیادیپ  ناتـساد  59 همجرت : دش .
وت ینـشور  ملع و  هکنیا  زا  سپ  رگا  و  شابم ، لد  ود  نآ ] رد   ] دـسریم وتب  تراگدرورپ  بناج  زا  نوچ  تقیقح  تسا  نیمه   60 دش . مدآ 

ادـخ هک  مینک  اعد  سپـس  مینک  مهارف  دنتـسه  ام  ناج  نوچ  هک  ینادرم  دوخ و  نانز  نادـنزرف و  دـیئایب  وگب : خـساپب  دـنک  وگتفگ  یـسک 
 ] میکح راکتـسرد و  رترب  تسوا  تسین و  یئادـخ  وا  زج  هک  تسا  ادـخ  تسا و  نـیمه  تـسرد  نخـس  هـّتبلا   62 دـنک . تنعل  ار  وگغورد 

ُهَقَلَخ : » نیرّـسفم راتفگ  دنراد .] هچ  لد  رد  هک   ] ار ناراکهابت  دسانـش  ادخ  انامه  دندنادرگرب  يور  دـنتفریذپن و  رگا  سپ   63 هحفص 91 ]
ماجنا زاغآیب و  ملع  هدارا و  رد  هک  تسا  هکنیا  لّوا  يهلمج  زا  دوصقم  تسا : هدرک  لـقن  ملـسم  وبا  زا  رخف   59 نُک » َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  نِم 

شیادیپ يارب  هک : تسا  نآ  مّود  يهلمج  زا  دوصقم  دوب و  هدـیرفآ  عقاو  ملاع  رد  ار  وا  تسا و  هدـش  نّیعم  لگ  زا  مدآ  شنیرفآ  دـنوادخ ،
دوجوم و مه  وا  شاب ، تفگ  واب  یندـب  ّداوم  هلـضع و  تروصب  يّدام و  ملاعب  ّقح  يهدارا  ملع و  رد  قولخم  نآ  ندـش  رادومن  يرهاـظ و 
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. - دوشب رادناج  هدـنز و  دوجوم  دـش  رما  دـعب  دـش  تسرد  لگ  زا  مدآ  لکـشب  يزیر و  بلاق  تسا : هدرک  لقن  رگید  ینعم  دـش و  نایامن 
تسا نیملسم  مومع  روظنم  یلو  دشاب  ص ]  ] ربمغیپ هب  باطخ  تسا  نکمم  دناهتفگ : نیرّسفم   60 َنیِرَتمُملا » َنِم  نُکَت  الَف   » 64-16- نآرق

61 ِهِیف » َکَّجاَـح  نَمَف   » 34-1- نآرق . - دیـشاب هتـشادن  نآ  رد  ّکش  امـش  میدرک  نایب  ار  تقیقح  هک  تسا  يروطب  یـسیع  شیادیپ  ینعی 
ياهلصاف نارجن  ياهیحیسم  هکنیا  نم و  نایم  شاک  يا  دومرفیم : ص ]  ] ربمغیپ هک  مدینش  تفگ : يریبز  ّرح  نب  ثرح  نب  هّللا  دبع  يربط :

دـندرکیم و هلداـجم  تخـس  اـهنآ  هک  دوـب  نآ  يارب  ترـضح  نآ  راـتفگ  هکنیا  ار و  نم  اـهنآ  هن  مدـیدیم و  ار  اـهنآ  نم  هن  هـک  دوـبیم 
وبا  61 اَولاـعَت » لـُقَف  . » یـسیع شیادـیپ  يهّیـضق  رد  اـی  ّقح  رد  ینعی  هیف »  » زا دوصقم  عمجم :  26-1- نآرق . - دندوب وگتفگ  رد  تخـسرس 

نیاب دوخ  فرط  اب  دشاب  يدنلب  رد  هکنآ  دیئآرب و  یسراف : حالطـصاب  ای  الاب و  فرطب  دیئایب  ینعی  تسا  ّولع  زا  ّقتـشم  هملک  هکنیا  حوتفلا :
تباث مزع  رکف و  اب  دـیئایب  هک  تسا  نآ  دوصقم  يرـشخمز :  18-1- نآرق . - دوشیم لامعتـسا  دیئایب  ینعمب  نکیل  دیوگیم ، نخـس  هلمج 

، ینامسآ روتـسد  هکنیا  ماجنا  يارب  هلهابم  يهّیـضق  رد  عمجم :  61 انَءانبَأ » ُعدـَن  . » مینک رکف  بلطم  هکنیا  رد  دـیئایب  دـنیوگیم : هکنیا  لثم 
اعد ات  درب  دوخ  اب  ار  دوخ  هحفص 92 ]  ] 19-1- نآرق  - رتخد همطاف  ءادهّشلا و  دّیس  نیسح  یبتجم و  نسح  ّیلع و  ترـضح  ص ]  ] ربمغیپ

هکنیا ریسفت  رد  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  زا  رکاسع  نبإ  هدبع : دناهدرک . لقن  روطنیمه  یّنس  هعیـش و  ياهیوار  زا  دنک و 
هکنیا هک  تسا  هکنیا  رهاظ  شدالوا و  اب  ار  یلع  شدالوا و  اب  ار  نامثع  شدالوا و  اب  ار  رمع  شدالوا و  اـب  دروآ  ار  رکب  وبا  ربمغیپ  هک  هیآ 

دش رومأم  ص ]  ] ربمغیپ هک  رماع  زا  هریغم  زا  ریرج  زا  درک  تیاکح  نم  يارب  دیمح  نبإ  يربط : تسا . نیملسم  مومع  لماش  هیآ  ياههلمج 
تـسد رد  ار  نیـسح  تسد  دوب و  هتفرگ  لغب  رد  ار  نسح  شدـنزرف  داـعیم  تعاـس  رد  نارجن  ياهیحیـسم  اـب  يوگتفگ  زا  سپ  هلهاـبمب و 
بلطم هکنیا  زا  سپ  درک . ناشتوعد  هدعو  ماجنا  يارب  دش  ورب  ور  اهنآ  اب  نوچ  درکیم ، تکرح  ترضح  نآ  رـس  تشپ  رد  همطاف  تشاد 

وا تسا ، هدوـب  هّدـع  هکنیا  ءزج  مه  ّیلع  هک  دـننکیم  تیاور  مدرم  متفگ  هریغم  هب  نم  تفگ  ریرج  هک  تفگ : دـیمح  نـبإ  تـسا : هتـشون 
رد ای  تسا  هدش  هکنیا  بجوم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضحب  تبـسن  هّیما  ینب  ینیبدب  منادیمن  تسا ، هدربن  ار  ترـضح  نآ  مان  یبعـش  تفگ :

ناشیا هکنیا  رب  تسا  لیلد  اجنیا  رد  دنانیـسح و  نسح و  دارم  قاّفتاب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا . هدوبن  ترـضح  نآ  مان  ثیدح  لصا 
رتخد دوخ  دالوا  دالوا  و  دالوا ، رب  دنک  یفقو  نوچ  درم  دـشاب و  دـنزرف  هدازرتخد  هکنآ  رب  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  رد  و  دـنلوسر ، نادـنزرف 

: تفگ وا  هک  هفینح  وـبا  رب  یعفاـش  تّجح  تسا و  اـم  تّجح  تیآ  یعفاـش و  بهذـم  تسا و  اـم  بهذـم  هـکنیا  دوـش و  لـخاد  اـجنیا  رد 
ام رسپ  ام  نارسپ  نارسپ  دعابالا  لاجّرلا  ءانبأ  ّنهونب   || انتانب  انئانبأ و  ونب  انونب  درک : داهشتسا  تیب  نیاب  دوبن  لخاد  فقو  نآ  رد  هدازرتخد 
اهر مکحم  یتیآ  رد  هلالج  ّلج  یلاعت  يادـخ  باتک  رهاظ  نم  تفگ : یعفاـش  و  دـنرگید . نادرم  دـنزرف  اـم  نارتخد  نارـسپ  یلو  دنتـسه 

هدوب یتموصخ  دوخ  لها  ناـشیوخ  اـب  ار  وا  تسا  نکمم  دـشاب و  هتفگ  هغلاـبم  لـیبس  رب  وا  نتفگ  ناوت  هک  برع  رعـش  زا  یتیب  يارب  منکن 
هملک هکنیا  زا  دوصقم  قاّفتاب  حوتفلا : وبا   61 انَءاِسن » َو  [ » هحفص 93 دیوگیم [ . جنر  نآ  رس  زا  دناهدرکن  ترهاصم  تاعارم  ناشیا  تسا 
ءاسن ظفل  هکنیا  اب  دربب  ار  يرگید  وا  زجب  ص ]  ] ربمغیپب دـشن  رما  هک  دراد  ترـضح  نآ  تفارـش  رب  تلالد  هکنیا  تسا و  همطاـف  ترـضح 

يدنزرف طابترا  هوالعب  تسا ، هدش  هدرمـش  هّدـع  ياجب  نآرق  رد  وا  دنتـشادن و  یماقم  نینچ  ّتیحالـص  نارگید  نوچ  تسا  هّدـع  ریگارف 
و تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   61 انَسُفنَأ » َو   » 14-1- نآرق . - تسا هدوب  رترب  نانز  يهمه  زا  همطاف  سپ  تسین ، یئوشاـنز  طاـبترا  يهجردـب 

تروص شسفن  درم و  نایم  زا  ینعم  هکنیا  هچ  دناوخن  ار  دوخ  سفن  یـسک  هکنآ  يارب  اجنیا ، تسا  ّیلع  نینمؤملا  ریما  سفنب  دارم  قاّفتاب 
رد وا  مکح  دشاب  ار  وا  دشاب  ار  ام  هچنآ  دشاب و  ام  سفن  مکح  وا  سفن  مکح  هک  ار  یـسک  میناوخب  ینعی  دوب  هغلابم  رب  ّدـب  سپ ال  ددـنبن 

نینمؤملا ریما  هکنآ  رب  دـنک  لیلد  ظفل  هکنیا  صاصتخا و  تیاغ  زا  دـشاب  تیافک  هکنیا  دـشاب و  نم  مکح  تیافک  تراـهط و  تمـصع و 
رب تسین  رتمکحم  یلیلد  هیآ  هکنیا  زا  فاّـشک : رد  يرـشخمز   15-1- نآرق . - دوب تیبلا  لـها  هباحـص و  يهمه  زا  رتهب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 

تشاد و هناش  رب  یمـشپ  هایـس  شوپالاب  ءاسک و  دـش  نوریب  هلهابم  يارب  نوچ  ص ]  ] ربمغیپ رخف : مالّـسلا . مهیلع  ءاسک  باحـصا  تلیـضف 
هک تسا  هدش  تیاور  و  دندوب ، هناور  اهنآ  بقع  زا  ّیلع  وا و  رس  تشپ  رد  همطاف  هتفرگ و  تسدب  نسح  تسد  لغب و  رد  نیسح  ترضح 
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ار وا  دمآ  هنع  هّللا  یـضر  نیـسح  سپـس  درک  لخاد  ار  وا  دمآ  هنع  هّللا  یـضر  نسح  دـش  نوریب  هایـس  ياسک  اب  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  نوچ 
«. - ًاریِهطَت مُکَرِّهَُطی  َو  ِتیَبلا  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » تفگ دـعب  امهنع ، هّللا  یـضر  ّیلع  دـعب  همطاف  دـعب  درک  لخاد 

تایاور هدـبع : دّـمحم  دـنراد . قاّفتا  نآ  یتسرد  رب  ریـسفت  ثیدـح و  ياملع  هک  تسا  ناـنچ  تیاور  هکنیا  هک  نادـب  -443-541 و  نآرق
و دـناهدیمهف ، همطاف  انئاسن »  » يهملک زا  دومرف و  باختنا  هلهاـبم  يارب  ار  اـهنآ  دـالوا  همطاـف و  ّیلع و  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  تسا  قفّتم 

لامک تسا و  هحفص 94 ] مولعم [  اهنآ  روظنم  هک  تسا  هعیـش  زا  اهتیاور  هکنیا  لصا  دناهتـسناد و  ّیلع  يارب  رـصحنم  ار  انـسفنا »  » يهملک
هک یئاهنآ  یلو  فورعم  تسا و  هدـش  جـیار  تایاور  هکنیا  ّتنـس  لها  رتشیب  نایم  رد  ات  دـناهدرک  تاـیاور  هکنیا  جـیورت  رد  ار  شـشوک 

دـشاب شرتـخد  طـقف  شدوصقم  اـنئاسن و  دـیوگیمن  برع  نوچ  دـننک  قـبطنم  هیآ  رب  یتسردـب  دناهتـسناوتن  دـناهتخاس  ار  تاـیاور  هکنیا 
ار انسفنا »  » يهملک هک  هکنیا  زا  رتبیجع  دوشیمن و  هدیمهف  برع  تغل  زا  ینعم  روجنیا  دشاب و  هتـشاد  رـسمه  نز و  نیدنچ  هک  صوصخب 

ّطقف دناهتـشادن . هارمه  دـنزرف  نز و  تسا  اهنآ  اـب  يوگتفگ  يارب  هیآ  دـنیوگیم  هک  نارجن  ياهیحیـسم  هوـالعب  دـناهدرک  ّیلع  رب  قبطنم 
دندوب لدـج  رد  تخـس  رـس  دنتـشاد و  ّولغ  یـسیعب  تبـسن  هک  ار  یئاهنآ  دـش  رما  ربمغیپ  هب  هک  تسا  هکنیا  دوشیم  هدـیمهف  هیآ  زا  هچنآ 

دنهاوخب ادخ  زا  یگمه  دروایب و  دنزرف  نز و  اب  ار  دوخ  ناوریپ  مه  ترضح  نآ  دنوش و  عمج  اج  کی  دنزرف  نز و  درم و  ات  دنک  توعد 
بجوم فرطب  تبـسن  تسا و  ناـنیمطا  تردـق و  لاـمک  رد  هدـنیوگ  زا  توعد  هکنیا  تسا  مولعم  و  دوش . مورحم  نوعلم و  وـگغورد  هک 

و يرگید ، ای  دنشاب  نارجن  ياهیحیـسم  هاوخ  دندرک  يراددوخ  توعد  يارب  روضح  زا  هجیتن  رد  هکنانچ  تسا  یگراچیب  فعـض و  لامک 
دهد رارق  نیرفن  دروم  ار  دوخ  دوشیمن  رـضاح  دشاب  عمج  اج  کی  رد  لطاب  ّقح و  هک  عمجم  نینچ  رد  ادخب  دقتعم  صخـش  تسا  مولعم 

هکنیا یبهذم و  ّیلم و  هضراعم  رد  اهدرم  اب  اهنز  تکرـشب  تسا  هدـش  مکح  هک  مینیبیم  هیآ  رد  و  دوخ . يهدـیقع  هب  نامیا  لامک  اب  رگم 
رد اهدرم  اب  هک  تسا  اهنز  رکف  یتسرد  نیقی و  يراوتـسا و  لامک  تمـالع  یمومع و  ّمهم  ياـهراک  رد  درم  اـب  تسا  نز  يربارب  يهناـشن 

تسا هلصاف  ردقچ  دندشیمن . توعد  ّمهم  رما  نینچ  رد  تکرـش  هب  دوبن  هدیقع  تّحـص  تماقتـسا و  اهنآ  رد  رگا  دننک و  تکرـش  نیرفن 
یپ رد  يدرخیب  لامک  اب  نز  راک  رکف و  اهنیـشنرهش  صوصخب  دـنراد و  یلام  یئاناوت  رگا  اهنز  ّطقف  هک  زورما  زور و  نآ  نیملـسم  ناـیم 

لامک اب  هک  دنتسه  هچب  راب و  يارب  هدام  واگ  غالا و  دننام  اهنیشنهد  صوصخب  دنتسه  ریقف  رگا  و  تسا ، تنیز  كاروخ و  سابل و  نیرتهب 
گنرف تاغل  یضعب  دنزومآیم و  نتشون  ندناوخ و  اهرتخد  هب  دنراد  حالصا  رکف  هک  مه  نارود  هکنیا  رد  دننکیم و  راتفر  اهنآ  اب  ریقحت 

و هحفص 95 ] قالخا [  حالصا  رکف و  حطس  نتفر  الاب  يهلیسو  چیه  یلو  یقیسوم  لئاسوب  یئانشآ  ای  یتسد و  ياهراک  یضعب  یطاّیخ و  و 
تیاکح نم  يارب  نانـس  نب  دّمحم  يربط : تسین . اههمانرب  یـسرد و  داوم  هکنیا  رد  تسا  یناسنا  درف  لامک  يهمزال  نید  بادآب  یئانـشآ 

نسح و همطاف و  ّیلع و  یپ  داتـسرف  ص ]  ] ربمغیپ دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : وا  هک  يرکـش  دـمحا  نب  ءاـیلع  زا  هطـساو  دـنچب  درک 
ّتلم و دب  يهرطاخ  زا  امش  رگم  ياو  يا  تفگ : يدوهی  یناوج  دننک  تنعل  ار  رگدکی  دننک و  اعد  هک  درک  توعد  مه  ار  دوهی  نیـسح و 
ار ربمغیپ  توعد  مه  اهنآ  دیوشن  راک  نینچب  میلـست  زگره  هنیزوب ! كوخ و  لکـشب  دـندش  نوگرگد  خـسم و  هک  دـیتسه  لفاغ  دوخ  داژن 

يراز ادـخ  دزن  رد  ینعی  يراز  عّرـضت و  ینعمب  یکی  تسا : هدرک  لـقن  لوـق  ود  هـلمج  هـکنیا  رد  حوـتفلا : وـبا   61 لِهَتبَن » َُّمث  . » دـنتفریذپن
یبلک میشاب . صالخا  اب  اعد  رد  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  تسا . ساّبع  نباب  بوسنم  ینعم  هکنیا  دنک ، تباجا  ار  ام  ياعد  ادخ  ات  مینکیم 
يربط هک  هلمج  هکنیا  يارب  مود  ینعم  تسا . ینعم  کی  رگدـکیب و  کیدزن  هس  ره  هکنیا  و  مینکیم . اعد  رد  شـشوک  ینعی  تسا : هتفگ 

وا رب  تنعل  تسا  وگغورد  مادـک  ره  هتـسد  ود  ام  نایم  زا  میئوگیم  مینکیم و  تنعل  ار  رگدـکی  ینعی  تسا  تنعل  ینعمب  هدرک  لـقن  مه 
زا اهنآ  رفن  هدراهچ  هک  دندمآ  ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  نارجن  زا  هراوس  رفن  تصـش  تفگ : قاحـسا  نب  دّـمحم  يواطنط :  19-1- نآرق . - داب
دبع ماـنب  یکی  دنتـشاد ، نارگید  رب  یهدـنامرف  یئاوشیپ و  تمـس  هک  دـندوب  رتگرزب  رفن  هس  هّدـع  هکنیا  زا  دـندوب و  نیمرتـحم  فارـشا و 

تروشم و دروم  و  دناهتفگ ] لقاع  دّیـس  مانب  یـضعب  و  ، ] دنتفگیم دیـس  واب  هک  مهیا ، مانب : يرگید  دوب ، هلفاق  هدنامرف  ریما و  هک  حیـسملا 
دوب يدرم  نوچ  هک  لئاو  نب  رکب  ینب  يهلیبق  زا  همقلع  نب  ۀثراح  وبا  مانب  اهنآ  سرادـم  ریدـم  فقـسا و  ملاع و  نیمّوس  دوب ، رظن  بحاص 
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دراو هّدع  هکنیا  نوچ  دـندرکیم . مارتحا  ماعنا و  واب  مر  ياهروطارپما  درکیم ، شـشوک  حیـسم  نیدـب  تیادـه  مدرم و  تیبرت  رد  ملاع و 
غپت يردنکـس و  هثراح  وبا  رطاق  دندش  هناور  وا  يولهپب  همقلع  نب  زرک  شردارب  دش و  شرطاق  راوس  گرزب  ملاع  هثراح  وبا  دندش  هنیدـم 

ياجب نوچ   ] دوب هحفـص 96 ] ص [ ]  ] ربمغیپ شدوصقم  دوش و  دوبان  كاله و  تسا  رترود  هکنآ  ینعی  دعبالا » سعت  : » تفگ شردارب  دز 
وبا دنوشیم ] تحاران  رطاق  يردنکـس  زا  دنوریم و  وا  فرطب  هک  دنکیم  یـسکب  ار  نخـس  يور  تسا  هدز  يردنکـس  هک  رطاقب  ضّرعت 

نمب ارچ  تفگ  شردارب  دوش  كاله  دوبان و  تردام  هک  تسا  رتهب  ینعی : کـّما » تسعت  لـب  : » تفگ شرداربب  نخـسنیا  ربارب  رد  هثراـح 
! يوشیمن شمیلـست  ارچ  سپ  دیـسرپ : میتسه ، شراـظتنا  رد  هک  تسا  يربـمغیپ  ناـمه  هکنیا  هک  ادـخب  دـنگوس  تفگ : یئوگیم ! نینچ 

لد رد  نخس  هکنیا  درک . دنهاوخ  مورحم  اهنآ  زا  ار  ام  میوشب  وا  میلـست  رگا  میراد  مر  رابرد  زا  هک  تلزنم  لام و  هکنیا  نوچ  داد : باوج 
ربمغیپ اب  دّیس  ریما و  ملاع و  رفن  هس  هکنیا  هاگنآ  درکیم ، لقن  ار  تیاکح  هکنیا  دعب  و  دش ، ناملسم  ات  تشادیم  ناهنپ  دش و  ریگياج  وا 

زاـب اـهنیا ، دـننام  تسا و  هدرک  هدـنز  هدرم  هداد و  زاورپ  اوهب  هتخاـس و  غرم  نوچ  تسا  ادـخ  یـسیع  دـنتفگیم : یهاـگ  دـندرک ، وگتفگ 
اهادخ ءزج  هدننیرفآ و  مّوس  وضع  وا  دنتفگیم : رگید  راب  تسا ، وا  ردـپ  ادـخ  سپ  تسا  هتـشادن  ردـپ  نوچ  تسا  ادـخ  رـسپ  دـنتفگیم :

سپ مداد ، رارق  متفگ و  مدرک و  نم  تفگیم : دوب  درف  کی  رگا  و  میداد ، رارق  ام  میتفگ و  اـم  میدرک و  اـم  تسا : هتفگ  ادـخ  نوچ  تسا 
هکنیا دومرف : میتسه . ناملـسم  میتسه و  میلـست  اـم  دـنتفگ : درک  ناـشتوعد  مالـساب  ربمغیپ  نوچ  تسا ، هدرک  دوخ  يهمیمـض  ار  یـسیع 

اهراک و هکنیا  دینادیم و  لالح  ار  كوخ  تشوگ  دیتسرپیم و  ار  بیلـص  دـیاهدرک و  تسرد  دـنزرف  ادـخ  يارب  امـش  نوچ  تسا  غورد 
لآ يهروس  لّوا  زا  هیآ  دنچ  داتشه و  هاگنآ  دش ، تکاس  ربمغیپ  تسیک ! یسیع  ردپ  وگب  سپ  دندیسرپ : درادن ، شزاس  مالـسا  اب  اههدیقع 
هب دـندرکیم  جاجل  اهنآ  دـنکیم و  لقن  ار  ربمغیپ  اهنآ و  نایم  ياهوگتفگ  بلطم  هکنیا  يهلاـبند  رد  دـش . لزاـن  وگتفگ  هکنیا  رد  نارمع 

دنتفگ دندش  توعد  هلهابمب  اهنآ  نوچ  تسا : هدـش  تیاور  تسا : هدروآ  يواطنط  زین  و  دـنک . هلهابم  هنعالم و  اهنآ  اب  هک  دـش  رما  ربمغیپ 
يأر دندیسرپ : دنتفریذپیم  ار  شراتفگ  دوب و  رظن  بحاص  هک  دّیـس  زا  دنتـسشن  رگیدکی  اب  نوچ  میـشیدنیب ، هکنیا  رد  ات  هدب  تلهم  ام  هب 
ادخب تشاذگن  امش  يارب  فرح  ياج  درک و  نشور  امش  يارب  ار  یسیع  ّتیوه  دیتسناد و  ار  وا  يربمغیپ  دنگوس  ادخب  تفگ  تسیچ ! وت 

دیئایب و رانک  وا  اب  دیتسین  رادربتسد  دوخ  نید  زا  امـش  رگا  دش و  دوبان  هکنیا  زج  درکن  هلهابم  هحفص 97 ] يربمغیپ [  اب  یتّلم  چیه  دنگوس 
وا بقع  زا  ّیلع  شرـس و  تشپ  رد  همطاف  هتفرگ  تسدب  ار  نسح  تسد  لغب و  رد  ار  نیـسح  ترـضح  نآ  دنتفر  ربمغیپ  دزن  نوچ  دیورب ،

هورگ يا  تفگ : اهنآ  یبهذم  ياوشیپ  فقسا و  عقوم  هکنیا  رد  دیئوگب  نیمآ  امـش  مدرک  اعد  هاگره  دومرفیم : اهنآب  دندرکیم و  تکرح 
رد زا  ربمغیپ  اب  هاگنآ  دیوشیم ، كاله  هک  دینکن  هلهابم  امـش  دـننکیم ، ياج  زا  ار  هوک  دـننک  اعد  رگا  هک  منیبیم  یئاهتروص  یحیـسم 

رگا هک  دومرف  نّیعم  ربمغیپ  حوتفلا : وبا  دنهدب . ینهآ  هرز  هچراپ  یس  سابل و  يهقاط  رازه  ود  هنایلاس  دنتشاذگ  رارق  دندمآرد و  تملاسم 
هدروآ لأسنف »  » ياـجب هلمج  هکنیا  نازیملا :  61 ِهّللا »- َتَنَعل  لَعجَنَف  . » متـسین دادرارق  هکنیا  ماجنا  رادهدـهع  نم  دـنروخب  لوزن  ابر و  اـهنآ 

. - دوشیم ّرقتسم  وا  رب  ادخ  تنعل  میـشاب  ّقحان  وگغورد و  مادک  ره  درادن و  تشگرب  ام  يراز  اعد و  هکنیا  هک  دشاب  هراشا  ات  تسا  هدش 
ضارتـعا یئوـگباوج  روـظنم  دوـشیم : هدـیمهف  اـههلمج  زرط  زا  دـناهتفگ  هیآ  لوزن  تهج  رد  هـچنآ  زا  رظن  فرـص  اـب  - 1 32-1- نآرق

تهج هکنیا  زا  تسا  یئادـخ  ماقم  ياراد  هدـننیرفآ و  ءزج  سپ  هتـشادن  ردـپ  یـسیع  نوچ  هک  ربمغیپ  اب  اهنآ  يهلداـجم  تسا و  اهیحیـسم 
رد ار  اههدیرفآ  مامت  كاخ و  هکنآ  سپ  دوب  كاخ  زا  مدآ  دوب  ردـپیب  یـسیع  رگا  هک  مدآ  اب  ار  یـسیع  دـنکیم  هسیاقم  اهنآ  مازلا  يارب 
رد ّتیـصخش  شنم و  دنیوگیم : سفّنلا  ملع  رد  - 2 تسا . هدیرفآ  اهنت  ردام  زا  ار  یـسیع  تسا  هدرک  قلخ  ردام  ردـپیب و  شنیرفآ  زاغآ 

نایز ای  ناج  رطخ  زا  فوخ  لیبق  زا  یلاعفنا  لماوع  الثم  دـشابیمن . رثا  کـی  ياراد  رفن  ود  رد  تسا و  يرگید  زا  ریغ  یـصخش  درف و  ره 
تابجوم هکنیا  زا  کی  ره  ماقم  هاج و  تفارش و  دننام  يونعم  ای  یّسح  تاّذل  لایخ  دننام  یکیرحت  لماوع  نینچمه  وربآ و  فلت  ای  لام و 

ار وا  نوئلپان  رد  تردـق  بسکب  لیم  دـنیوگیم : هکنانچ  دراد ، يریثأـت  يدادعتـسا  ره  رد  درادـن و  صاخـشا  رد  تخاونکی  رثا  کـیرحت 
لـیم و هکنیا  هک  یتروص  رد  درک  دـهاوخن  شوـمارف  هحفـص 98 ] ارنآ [  خـیرات  هک  نارگید  دوـخ و  رب  تخـس  ياـهراک  نآـب  درک  راداو 
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تـسا هکنیا  تسا ، هتـشادن  مه  يریثأت  نیرتکـچوک  وا  رد  یلو  تسا  هدوب  مه  يوسنارف  فورعم  مّجنم  سـالپال  رد  شیب  اـمک  شهاوخ 
دوشیم ینهذ  ای  یجراخ و  لامعا  بجوم  لایخ  هّجوت  دـنیوگیم  لایخ  يورین  راثآ  رد  زاب  و  دارفا . رد  شنم  ّتیـصخش و  فالتخا  ینعم 
بجوم دنسپان  يهرظنم  لایخ  ای  دوشب و  صخش  نداتفا  بجوم  نآ  زا  طوقس  لایخ  کیراب و  راوید  يور  تکرح  زا  تسا  نکمم  هکنانچ 

لفق دنتـسبیم و  بش  ارنآ  تشاد و  هزاورد  اهرهـش  هک  نامز  نآ  رد  دـنیوگیم  دـنک ، تحاران  ار  وا  دوشب و  یـسک  یگتفرگ  ضاـبقنا و 
دوخ اب  دـشیم  یهتنم  رهـش  يهزاوردـب  هک  نابایخ  راـنک  ياهسردـم  قاـطا  رد  میدـق  يوجـشناد  اـی  هبلط  راـبفرب  درـس و  یبش  دـندرکیم 

فرب يهطـساوب  رادیارـس  دوب و  زاب  بش  لّوا  مه  هسردم  رد  ددـنبب ، ار  هزاورد  هک  تسا  نابهزاورد  عنام  یلبنت  امرـس و  فرب و  دیـشیدنا :
نابایخ اهنآ  ریس  ّطخ  نیرتهب  دنیایب  رهشب  رگا  و  دنوشیم ، اهیدابآ  دراو  هدش  راه  هنـسرگ و  اهگرگ  فرب  عقوم  رد  ددنب  هب  تسا  هتـسناوتن 

درک و قاطا  رد  رـس  یگرگ  ناهگان  هک  درک  هّیـضق  ّتیعقاوب  هّجوتم  ار  وا  يردـقب  اهلایخ  هکنیا  دوب  دـهاوخ  نم  قاـطا  هسردـم و  هکنیا  و 
ای رکنم  هک  همکاحم  ماگنه  رد  درکیم  تواضق  یهیقف  دـنیوگیم  سپ . دـش و  شوماخ  داـتفا و  غارچ  تسجرب و  اـج  زا  دـنوخآ  هراـچیب 
ار مدرم  ّقح  دنکن و  دای  دنگوس  هک  درکیم  تحیـصن  ار  وا  دـنک  دای  دـنگوس  هک  دوب  اّیهم  دـشیمن و  میلـست  درک و  یم - جاجل  هدـناوخ 

دّیـس گرزب  نآرق  دـیورب  دادیم  روتـسد  ناهگان  درکیم  تأرج  راهظا  دـنگوس  ندرک  دای  رد  دوزفایم و  دوخ  جاجل  رب  زاب  نوچ  دـهدب 
دنگوس نآرق  نآ  هب  سک  ره  هک  تسا  هتشاد  ینآرق  یضاق  نآ  دادجا  زا  یکی  یلو  دّیس  هک  دوب  روهشم  اجنآ  رد  نوچ  دیروایب و  ار  یلو 

يراددوخ دنگوس  زا  نآرق  نآ  سرت  زا  صخش  نآ  تسا  هدیـسر  ثرا  یـضاق  نیاب  نآرق  نآ  و  تسا ، هدرمیم  تسا  هدرکیم  دای  ّقحانب 
. درکیم متخ  ار  همکاحم  هلیـسو  نیاب  درکیم و  هدافتـسا  يوعد  فرط  لایخ  يورین  فعـض  زا  یـضاق  دشیم ، میلـست  يوعدب  درکیم و 
ار دوخ  نیفلاخم  دوشیم  رما  ربمغیپ  هب  ل  هحفص 99 ] يهبترم [  رد  دنکیم ، رادومن  یبوخب  ار  ناسنا  یناسفن  ّتیصاخ  ود  هکنیا  تیآ 59 

تابث نامیا و  نامه  هک  ّتیصخش  لامعا  اب  طقف  دنک و  هدافتسا  نارگیدب  تبسن  دوخ  ّتیـصخش  قّوفت  يرترب و  زا  ات  دنک  توعد  هزرابمب 
برع ینیدـیب  ّتیـصخش و  فعـض  زا  تسا  هدافتـسا  مّود  يهبترم  رد  دـنک . بوـلغم  بوـعرم و  ار  فلاـخم  تسا  وا  يهدـیقع  نـید و  رد 

یبوخب شیپ  يهحفـص  رد  لوقنم  قاحـسا  نب  دّمحم  راتفگ  زا  اهنآ  یناسفن  تالاح  هکنیا  هک  تخـسرس  جوجل  عاّمط  هاوخ  دوخ  شیـشک 
نامهب نخـس  متخ  هیآ و  حیرـص  نیرّـسفم و  لـقن  عومجم  زا  یلو  تسا  هدـشن  حیرـصت  هیآ  رد  مّود  تمـسق  هکنیا  هچرگا  دوشیم  مولعم 

ار ص ]  ] ربمغیپ هک  دوشیم  مولعم  تسا  داسفا  ّتین و  ءوس  يهناشن  دنکن  لوبق  یسک  رگا  تسا و  نیمه  بلطم  هکنیا  مالعا  طقف و  توعد 
«4 .» دـش دـنهاوخ  وتب  میلـست  دیـسرت و  دـنهاوخ  هزرابمب  توعد  هکنیا  زا  هک  دـنکیم  اهنآ  يهدـیقع  نـالطب  ّتیـصخش و  فعـضب  هّجوتم 

نف همه  رد  شرـسفا  دوش  راسفا  شرـس  رب   || شرـس  دـشاب  وت  مکح  رد  هن  هک  ره   854-852- یقرواپ : - یماظن يهتفگب  : یماـظن يهتفگب 
هحفص 100] هتخادنا [  ملق  نوچ  رس ، وت  مصخ   || هتخارفا  ملع  نوچ  رس  وت  حتف  یئوت  نت  یکیب  ملاع  ود  ناج   || یئوت  ّنف  کی  بحاص 

ات 68] تایآ 64  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

نِإَف ِهّللا  ِنُود  نِم  ًابابرَأ  ًاضَعب  انُضَعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًائیَش  ِِهب  َكِرُشن  َو ال  َهّللا  َّالِإ  َُدبعَن  ّالَأ  مُکَنَیب  َو  انَنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَولاعَت  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  ُلق 
َنُولِقعَت الَف  َأ  ِهِدـَعب  نِم  ّالِإ  ُلیِجنِإلا  َو  ُةاروَّتلا  َِتلِزنُأ  ام  َو  َمیِهاربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباتِکلا  َلـهَأ  اـی  [ 64  ] َنوُِملسُم ّانَِأب  اوُدَهـشا  اُولوُقَف  اوَّلََوت 
ُمیِهاربِإ َناک  ام  [ 66  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ ال  َو  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ٌملِع  ِِهب  مَُکل  َسَیل  اـمِیف  َنوُّجاَُـحت  َِملَف  ٌملِع  ِِهب  مَُکل  اـمِیف  ُمتجَجاـح  ِءـالُؤه  ُمتنَأ  اـه  [ 65]

َنیِذَّلا َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاربِِإب  ِساـّنلا  َیلوَأ  َّنِإ  [ 67  ] َنیِکِرشُملا َنِم  َناک  ام  َو  ًاِملـسُم  ًافِینَح  َناک  نِکل  َو  اِینارـصَن  َو ال  ایِدوُهَی 
، دیشاب هّجوتم  ُمتنَأ » اه  . » ادخ حلصم ، اقآ ، کلام ، ینعمب  ّبر  عمج  بابرا » : » تاغل ینعم   823-1- نآرق [ - 68  ] َنِینِمؤُملا ُِّیلَو  ُهّللا  َو  اُونَمآ 
- نآرق . - تساران جک و  ره  زا  فرحنم  رود و  میهاربا ، نید  وریپ  نید ، رد  دّحوم  مالساب  کّسمتم  میقتسم ، فینح » . » متسه امش  اب  ياهآ 

عیبر هداتق و  تسا ، نارجن  ياهیحیسمب  باطخ  هکنیا  دنتفگ : ریبز  نب  رفعج  نب  دّمحم  يّدس و  يرصب و  نسح  عمجم : لوزن : تهج   13-1
هتـسد ود  رهب  باطخ  تسا : هتفگ  یئاـّبج  ّیلع  وبا  دـناهتفگ . ار  هکنیا  زین  هعیـش  نیثّدـحم  و  تسا ، دوهی  هب  باـطخ  دـنتفگ : جـیرج  نبإ  و 
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ار يزیچ  میتسرپن و  ادخ  زج  هک  ربارب  دشاب  نخـس  کی  امـش  ام و  نایم  ات  دـیئایب  اههدـناوخ  باتک  يا  وگب : ربـمغیپ 64  يا  همجرت : تسا .
ناناملـسم امـش  دنتفریذپن  دـندش و  نادرگ  ور  رگا  سپ  مینادـن  دوخ  راگدرورپ  کلام و  ادـخ  ربارب  رد  ار  يرگید  یکی  میریگن و  وا  زابنا 

لیجنا تاروت و  هکنیا  اب  دـینکیم  وگتفگ  میهاربا  ّتیـصخش  رد  ارچ  هدـناوخ  باتک  مدرم  يا   65 میناملسم . ام  دیشاب  هاوگ  امـش  دیئوگب :
وگتفگ و دوخ  يهتـسنادب  مدرم  يآ   66 دیرادنپ ] دوخ  نید  وریپ  هحفـص 101 ] ار [  وا  هک   ] دیرادن درخ  رگم  دـش  لزان  وا  نارود  زا  سپ 
وا ینارـصن  هن  دوب و  يدوهی  هن  میهاربا  هک   67 امـش . هن  دنادیم  ادخ  هکنیا  اب  دیهدیم  نخـس  داد  دینادیمن  هچنآب  ارچ  سپ  دیدرک  ثحب 

شوریپ هک  دنمدرم  نامه  میهاربا  نیدب  هتسیاش  رتکیدزن و  هّتبلا   68 دناد ] ادخ  يارب  يزابنا  هک   ] دوب نیکرشم  زا  هن  ناملسم  دوب و  نیدکاپ 
حوتفلا وبا   64 ٍءاوَس » ٍۀَِـملَک  یلِإ  : » نیرّـسفم راتفگ  تسا . نینمؤم  هکنیا  رادتـسود  ادـخ  دـندیورگ و  واب  هک  اهنآ  ربمغیپ و  نیمه  دـندش و 

یلا  » تسا دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  فاصنا و  ینعی  اوس  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، تسار  ام  نایم  هک  ینخـس  اب  ینعی  تسا : هتـشون 
زا يربط :  39-16- نآرق . - میریگ قافو  مینک و  اهر  فالخ  ات  يایب  ینعی  تسین ، فالخ  نآ  رد  ام  نایم  زا  هک  یتملک  ینعی  لدـع » ۀـملک 
ادخ ینامرفان  رد  ینعی  يربط :  64 ًابابرَأ » ًاضَعب  انُضَعب  َذِخَّتَی  َو ال   » 80-54- نآرق «. - ُهّللا اَّلِإ  َهلِإ  ال   » ینعی ءاوس  هملک  تسا : لقن  ۀـیلاعلا  وبا 

: تسا هتفگ  همرکع  ناشاسؤر ، ناگرزب و  زا  مدرم  دنربب  نامرف  هک  تسا  نآ  بابرا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنربن ، رگدـکی  نامرف 
هن بابرا  ار  نابهر  رابحا و  ناشیا  ذاّختا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   42-1- نآرق . - دننکن هدجس  رگیدکی  يارب 

لوسر ای  تفگ : متاح  نب  ّيدـع  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  دـناهدرک : لقن  عمجم : دوب . مارح  لیلحت  لالح و  میرحتب  هکلب  دوب  تداـبع  هب 
! دیدرکیم راتفر  نآب  امش  دندرکیم و  نّیعم  مارح  لالح و  امـش  يارب  اهنآ  هن  دومرف : ربمغیپ  مینکیمن ، شتـسرپ  تدابع و  ار  اهنآ  ام  هّللا 

نوـچ تسا  هدـش  يریگوـلج  زیچ  هس  زا  اـههلمج  هکنیا  رد  رخف : تسا . نـیمه  هـلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم  دوـمرف  دوـب ، نـینچ  درک : ضرع 
ردپ هک  دندوب  تکرشب  دقتعم  شنیرفآ  رد  - 2 دوب . حیسم  ترضح  هک  دندیتسرپیم  ار  ادخ  زا  ریغ  - 1 دندرکیم : راتفر  هس  رهب  اهیحیسم 
اهنآ هحفـص 102 ] يارب [  دـندرکیم و  تعاطا  یـصاعم  رد  نید و  ماـکحا  رد  ار  نید  ناـگرزب  ناـمرف  - 3 دشاب . سدـقلا  حور  رـسپ و  و 

توهال لولح  يهناشن  وا  رد  دش  لماک  تدهاجم  تضایر و  رد  سک  ره  دندوب  دـقتعم  اهنآ  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  و  دـندرکیم ، هدـجس 
مان هکنیا  هب  ار  اهنآ  اراکـشآ  هچرگا  دنتـسنادیم  ادخ  ار  صاخـشا  روط  هکنیا  تقیقح  رد  و  دنک ، هدنز  هدرم  دـناوتیم  دوشیم و  رادومن 

41-1- نآرق . - دیـشابن نارگید  رابجا  دنب  رد  دینک و  راکـشآ  دوخ  نید  امـش  ینعی  رخف :  64 َنوُِملسُم » ّانَِأب  اوُدَهـشا  اُولوُقَف  . » دندناوخیمن
هک لقرهب  يادـخ  لوسر  دّـمحم  زا  مور : کـلم  رـصیق  هب  تشون  هماـن  مالّـسلا  هیلع  لوسر  دـمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا 
ات رآ  مالـسا  یبای ، تمالـس  اـت  رآ  مالـسا  مناوخیم ، مالـساب  ار  وت  نم  دـشاب ، تسار  هار  ور  سپ  هک  داـب  نآ  رب  مالـس  تسا  مور  گرزب 

. داتـسرفب همان و  رخآ  رب  تشونرب  هیآ  هکنیا  ناراـک و  هزب  هزب  دـشاب  وت  رب  يدرگرب  ینک و  لودـع  مالـسا  زا  رگا  و  دـشاب ، هراـبود  تدزم 
رد یلوا  ساسا  هکنانچ  دشاب ، یقیقح  دیحوت  هک  تسا  نایدا  كرتشم  ّدح  تسا  هدرک  توعد  ار  یحیسم  يدوهی و  هیآ  نیاب  هچنآ  هدبع :

دوخ يارب  وت  تسین و  وا  اب  يرگید  هک  تسا  ادـخ  وت  هدـننیرفآ  یـسوم  يا   ] تسا هدـش  باطخ  واب  هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  یـسوم  نید 
.[ اهتب هکنیا  يارب  ینکن  هدجس  ینکن و  شتسرپ  ار  اهنآ  زا  يزیچ  ینکن و  تسرد  زگره  یئایرد ، ینیمز و  یئاوه و  تادوجوم  زا  یتروص 
هک دـنکیم  لـقن  حیـسم  ترـضح  زا  اـنحوی  لـیجنا  رد  نینچمه  تسا و  هدوـب  بلاـطم  نـیمه  لیئارـسا  ینب  ناربـمغیپ  رگید  راـتفگ  زین  و 

لقن حیـسم  زا  هچنآ  سپ  دننادب ]. وت  يهداتـسرف  ار  حیـسم  دنـسانشب و  یقیقح  یگناگی  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  نادواج  یگدنز  : ] تفگیم
هدرکن توعد  شرداـم  دوخ و  شتـسرپب  ار  مدرم  زگره  نوچ  تسین  يرهاـظ  ینعم  هّتبلا  ادـخ  دـنزرف  دـننام  تسا  كرـش  مهوم  هک  هدـش 

دندیمهفیمن ار  وا  تاملک  رتشیب  مه  ترضح  نآ  ياهدرگاش  هک  يروطب  تسا  هیبش  زغل  یّمعم و  تاملکب  حیسم  ياههتفگ  رتشیب  و  تسا ،
: هک تسا  هکنیا  هیآ  زا  دوصقم  سپ  تسا ، هدش  قیبطت  لیئارساب  ادخ  دنزرف  يهملک  قیتع  دهع  باتک  رد  و  حیضوت ، ریسفت و  زا  سپ  رگم 

هیآ هکنیا  مینک . يوریپ  یمومع  ملـسم  لصا  نامه  زا  یگمه  ات  دینک  هحفص 103 ] اهر [  ار  یتسرپ  تب  دیاقع  كرـش و  ياههتفگ  هکنیا 
و دـشاب ، موصعم  يهدومرف  هب  دنتـسم  رگم  سکچیه  راتفگ  نتفریذـپ  تسین  زیاـج  مارح  لـالح و  لـئاسم  رد  هکنیا  رب  تسا  نشور  لـیلد 
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مزال دـنرادب  ّررقم  اهنآ  هچنآ  دنتـسه و  يروش  وضع  يهتـسیاش  نادرم  هک  رمالا  یلواب  تسا  هدـش  لّوحم  دـنوادخ  رماب  یگدـنز ، لـئاسم 
نید ماکحا  رد  ار  اهقف  یـضعب  رظن  هک  دّلقم  نیملـسم  و  دنریذپب ، هک  تسا  مزال  مه  ّتیعرب  دـننک و  ارجا  نیملـسم  ياه  تموکح - تسا 

هب ربمغیپ  هکنانچ  تسا  هدرک  یفّرعم  مالسا  اب  یفانم  تسا و  هدرک  یهن  ار  باتک  لها - هیآ  هکنیا  رد  هچنآ  اب  تسا  قباطم  دننکیم  يوریپ 
رد تسا . ام  ياعّدا  لیلد  نیرتهب  مر  روطارپما  رـصم و  ریماـب  ترـضح  نآ  ياـههمان  درکیم و  توعد  ار  يراـصن  دوهی و  هیآ  هکنیا  داـفم 

حوتفلا وبا   66 ِءالُؤه » ُمتنَأ  اه  . » دـنکیم لقن  يراخب  حیحـص - زا  ار  هتـشذگ  تاحفـص  رد  حوتفلا  وبا  زا  لوقنم  يهمان  دوخ  بلاطم  رخآ 
دندناوخ بوقعی ] ریثک و  نبإ   ] نایّکم دوش و  ادیپ  نکاس  فلا  هکنآ  ردقب  الا  ّدمیب  هزمهیب و  دندناوخ  ورمع ] وبا  عفان و   ] ناّیندم هتـشون :

هچنآ رد  يدرکب  تموصخ  رایسب   21-1- نآرق : - تسا هکنیا  ینعم  صیخلت  هزمهیب و  ّدمب  دندناوخ  یقاب  متعنص و  نزو  رب  رصق  هزمهب و 
دیشاب و دناعم  لّوا  رد  ات  لهج  رس  زا  دینادن  هک  يزیچ  رد  دینک  هلداجم  تموصخ و  هک  تسا  هدنام  هکنیا  نونکا  دوحج  لیبس  رب  یتسناد 

نادوهج ءاسؤر   40-1- نآرق : - تفگ ساّبع  هّللا  دبع  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   68 َمیِهاربِِإب » ِساّنلا  َیلوَأ  َّنِإ  [. » وگفازگ  ] فزاجم رخآ  رد 
ام اب  هکنآ  رب  دـنکیم  لـمح  دـسح  ار  وت  دوب و  اـم  نید  رب  میهاربا  وت و  زج  وت و  زا  میهارباـب  میرتیلوا  اـم  هک  دّـمحم  يا  یناد  وت  دـنتفگ :

یتخبـشوخ هار  باـتک  رد  هشوـپ  رتـکد  - 1 اـم : نخـس  داتـسرف . هیآ  هکنیا  ناـشیا  رب  در  هلـالج  ّلـج  یلاـعت  يادـخ  ینکیمن . تدـعاسم 
زیچ همه  اب  تسخن  دینک  ادیپ  ّطلست  دیهاوخیم  رگا  امش  اب  نارگید  هن  دیشاب  هتشاد  شزاس  یگنهآ و  مه  نارگید  اب  امـش  دیاب  دیوگیم :

يوق و فلاخم  اب  هک  دهدیم  ار  روتـسد  هکنیا  نارگید  هحفص 104 ] هب [  ربمغیپ و  هب  هیآ  لّوا  يهلمج  دیشاب . هتـشاد  شزاس  سک  همه  و 
هدـش یئامنهار  رخآ  رد  نک و  توعد  نآ  رد  یگنهآ  مه  يوسب  ار  اهنآ  دـشاب و  دـیحوت  يهملک  هک  نک  رارقرب  كرتشم  ّدـح  تخـسرس 
هکنیا هک  میتسه  نارگید  اب  یگنهآمهب  میلـست  ام  هک  دـینک  مـالعا  ایندـب  یگمه  تناوریپ  وت و  دـنوشن  میلـست  توعد  نیاـب  رگا  هک  تسا 

اهیحیـسم اهدوهج و  امـش  يوگتفگ  ثحب و  دنامهفیم : ُمَلعَی » ُهّللا  َو  : » يهلمج - 2 دنامب . هشیمه  اهنآ  يارب  گنن  نآ  امـش و  يارب  راختفا 
تسا ادخ  بناج  زا  هکلب  تسین  دوخ  شیپ  زا  دیوگیم  ربمغیپ  هچنآ  یلو  دیرادن  نآ  رب  یکردم  تسا و  دوخ  شیپ  زا  نوچ  تسا  هدوهیب 

35-14- نآرق . - دیرادن ربخ  یئاج  زا  امش  یلو  دنادیم  ار  زیچ  همه  وا  هک 

ات 74] تایآ 69  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُمتنَأ َو  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرُفکَت  َِمل  ِباتِکلا  َلـهَأ  اـی  [ 69  ] َنوُرُعـشَی ام  َو  مُهَـسُفنَأ  ّالِإ  َنوُّلُِـضی  ام  َو  مُکَنوُّلُِـضی  َول  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  ٌۀَِفئاط  تَّدَو 
يِذَّلِاب اُونِمآ  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  ٌۀَِفئاط  َتلاق  َو  [ 71  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  َّقَحلا  َنوُُمتکَت  َو  ِلِطابلِاب  َّقَحلا  َنوُِسبَلت  َِمل  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  [ 70  ] َنوُدَهشَت

یتُؤی نَأ  ِهّللا  يَدُه  يدُـهلا  َّنِإ  ُلق  مُکَنیِد  َِعبَت  نَِمل  ّالِإ  اُونِمُؤت  َو ال  [ 72  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفکا  َو  ِراـهَّنلا  َهجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِزنُأ 
ِِهتَمحَِرب ُّصَتخَی   718-1- نآرق [ - 73  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  ِهِیتُؤی  ِهّللا  ِدَِیب  َلضَفلا  َّنِإ  ُلق  مُکِّبَر  َدنِع  مُکوُّجاُحی  َوأ  ُمتِیتوُأ  ام  َلثِم  ٌدَحَأ 

ینعم دراد  وزرآ  هـلمج  هـکنیا  رد  یتــسود ، ینعمب  ّدو  زا  ّتدو » : » تاــغل ینعم   74-1- نآرق [ - 74  ] ِمیِظَعلا ِلـضَفلا  ُوذ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  نَـم 
69 همجرت : هحفـص 105 ] لدـج [ . ثـحب و  ینعمب  هّجاـحم  زا  مکوّجاـحی » . » ندرک هبتـشم  نـتخیمآ و  ینعمب  سبل  زا  اوـسبلت » . » دوـشیم

يا  70 دننک . هارمگ  دنناوتن  ار  دوخ  زج  هک  دنمهفیمن  نکیل  دـننک  هارمگ  ار  امـش  دـنناوتب  هک  دـنراد  وزرآ  اهیحیـسم  دوهی و  زا  ياهتـسد 
دینیبیم هکنیا  اب  دینکیم ]! راکنا  ار  اهنآ  و   ] دیوشیم رفاک  دنوادخ  تایآ  نآرقب و  ارچ  دیراد  راک  ورـس  ینامـسآ  ياهباتک  اب  هک  یمدرم 

هکنیا اب  ! ] دـیوشیم قح  رکنم  دـیزیمآیم و  مه  اب  ار  لطاب  قح و  ارچ  يراصن ، دوهی و  ياـملع  يا   71 تسا . ادـخ  بناج  زا  تسا و  ّقح 
اب دوهی  ياملع  زا  ياهّدع  دناهدرک : لقن  يدس  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم : لوزن : نأش  دیهدیم .] صیخـشت  لطاب  زا  ار  ّقح  و  [ ] دینادیم دوخ 

تقد و زا  سپ  یلو  میتفریذپ  ار  نید  هکنیا  ام  دنیوگب : دوش  بش  نوچ  دننک و  مالـساب  لیامت  راهظا  زور  لّوا  رد  دندراذگ : رارق  رگیدکی 
ّکش دوخ  نید  رد  دننیب  ار  ام  لمع  هکنیا  ناناملـسم  نوچ  میدش ، فرـصنم  نآ  زا  تسین و  تقیقح  نید  هکنیا  رد  دـش  مولعم  یگدیـسر 

دنتفریذپ و ار  نید  هکنیا  نوچ  و  انیب ، دنتـسه و  بلط  قح  نامدرم  اهنیا  تفگ : دـنهاوخ  دـنراد و  نامیا  ام  ملعب  هکنیا  يارب  درک  دـنهاوخ 
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ناـشنید زا  ار  ناناملـسم  زا  نت  دـنچ  میوشیم  قـّفوم  هجیتـن  رد  و  تسا ، ساـسایب  ربـمغیپ  ياـههتفگ  دوـشیم  موـلعم  دـندش  رکنم  دـعب 
اب دـنراد  راک  ورـس  ینامـسآ  باتک  اب  هک  ناـنآ  زا  یهورگ  تیآ 72 : يهمجرت  دـش . لزان  اـهنآ  نخـس  هکنیا  يارب  تیآ 72  مـینادرگرب .

دوخ نید  زا  ناـنآ  دـیاش  اـت  دـیوش  رکنم  ار  نآ  زور  رخآـب  دـیورگب و  هدـمآ  نامـسآ  زا  ناناملـسم  رب  هچنآـب  زور  لّوا  دـنتفگ : رگیدـکی 
هار وگب : ربمغیپ  يا  تسا . امـش  نید  وریپ  هک  یـسک  نآ  زا  رگم  دینکن  رواب  دیریذپن و  یـسک  نخـس  ناناملـسم  امـش  یلو   73 دندرگزاب .
هب ندرک  موکحم  لالدتـسا و  دـناهدادن و  باتک  نید و  دـناهداد  امـشب  هچنآ  دـننامب  سک  چـیهب  دـهد و  ناشن  ادـخ  هک  تسا  نآ  تسرد 

تشونرسب سک  رهب  هک  تسا  يدنوادخ  ناوت  رد  ینوزف  ششخب و  ره  وگب : زین  و  دناهدرکن . مهارف  یسک  يارب  ار  ناتراگدرورپ  هاگـشیپ 
گرزب یسب  ششخب  ار  وا  دنک و  دوخ  رهم  يهژیو  دهاوخ  ار  سک  ره  هک   74 اناد . تسا و  ناوت  هداشگ  وا  هک  دشخبیم  دهاوخ ، هدرک و 

ینعم تسا  هدـش  هدروآ  وـل »  » زا دـعب  هحفـص 106 ] نوـچ [  تـسا و  تـّنمت »  » ینعمب ّتدو » : » عـمجم  69 ّتدو » : » نیرّـسفم نخـس  تسا .
دوهی زا  ياهّدع  ینعی  فاّشک :  69 ۀفئاط » . » دنتسه وزرآ  رد  هتسویپ  تسا : هکنیا  هجیتن  دوشیم و  هدافتسا  نآ  زا  هدنیآ  نونکا و  هتشذگ و 

َأ  » لثم تسا  نوکلهی »  » ینعمب نولضی »  » هیآ هکنیا  رد  يربط :  69 مُکَنوُّلُِـضی » َول  . » دندرک دوخ  نیدب  توعد  ار  ذاعم  رامع و  هفیذح و  هک 
. - تشاد میهاوخ  هرابود  یگدـنز  هنوگچ  میدـش  دوبان  كاله و  نیمز  لد  رد  نوچ  ینعی : ٍدـیِدَج » ٍقلَخ  یَِفل  ّانِإ  َأ  ِضرَألا  ِیف  انلَلَـض  اذِإ 

هکنیا هانگ  سپ  دهدیمن  اهنآ  نخسب  شوگ  نیملسم  زا  یـسک  ینعی  عمجم :  69 مُهَسُفنَأ » ّالِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو   » 150-88- نآرق -21-1- نآرق
، دوشیم ناشدوخ  ریگنماد  تشز  راک  هکنیا  هانگ  هک  دننادیمن  ینعی  عمجم :  69 َنوُرُعشَی » ام  َو   » 38-1- نآرق . - تسا اهنآ  دوخ  رب  لمع 

مدرم ولج  رد  ینعی : رخف ،  70 َنوُدَهشَت » ُمتنَأ  َو  ِهّللا  ِتایِآب   » 20-1- نآرق . - دنکیم علطم  ناشیهارمگ  ءوس و  ّتین  رب  ار  ناناملـسم  ادخ  ای 
« ِلِطابلِاب َّقَحلا  َنوُِسبَلت   » 42-1- نآرق . - تسا ادخ  تیآ  هزجعم و  نآرق  هک  دیتسه  دـهاش  ملاع و  دوخ  رکف  لد و  رد  یلو  دـیوشیم  رفاک 

رکنم دعب  میریذـپیم و  ار  دّـمحم  راتفگ  لّوا ، دـناهتفگ : ياهّدـع  هک : تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  71
هداتق لطابب ، ّقح  نتخیمآ  ینعم  تسا  هکنیا  دنرادرب ، تسد  نآ  زا  ات  مینک  لد  ود  ار  اهنآ  میناشوپب و  اهنآ  رب  ار  ناناملـسم  نید  ات  میوشیم 

-1- نآرق . - تسا مالـسا  ّقح  نید  دینادیم  هکنیا  اب  دیناشوپیم  ار  مالـسا  ّقح  نید  يور  لطاب  یحیـسم  دوهی و  نید  اب  ینعی  تسا : هتفگ 
رگا داب  رگـشل  هتـشون : ینیـسح  دـندوب . هتـشون  دوهی  دوخ  هکنآ  لطاب  تسا و  یـسوم  رب  لزاـن  تاروت  قح  نید  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ   35

تسا و زور  ياهتمـسق  نیرتهب  نوچ  تسا  زور  لّوا  دوصقم  حوتفلا : وبا   72 ِراهَّنلا » َهجَو   » دریمیمن نآ  زا  دیشروخ  عمـش   || دریگ  ناهج 
هرورـس ام  نامزب  دـنیوگ و  هحفـص 107 ]  ] 19-1- نآرق  - بّوثلا هجو  ار  هماـج  لّوا  دـنکیم و  فداـصت  ناـسنا  اـب  هک  تسا  یتـقو  نیلّوا 

- یتُؤی نَأ   » رد نا  هزمه  هکنآ  یکی  تسا : لوق  تفه  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  حوـتفلا : وـبا   73 َلضَفلا » َّنِإ  ات  َِعبَت  نَِمل  ّالِإ  اُونِمُؤت  َو ال  . » دـنیوگ
ای دندرک  ماغیپ  هنیدم  ياهدوهجب  ربیخ  نادوهی  هک  تسا  دوهی  مالک  تیاکح  هلمج  هکنیا  هکنیا و  ینعم  هب  هدش  ظّفلت  الاب  يادص  اب  خـلا »

دیرادن رواب  و  دشاب ، يدوهی  امش و  نید  وریپ  هکنآ  رگم  دیرادن  رواب  سکچیه  نخس  دندرک : وگتفگ  هکنیا  ناشدوخ  اب  دوهی  زا  ياهتسد 
دنوادـخ روضح  رد  امـش  اب  دـناوتب  يرگید  هک  دـیریذپن  دـشاب و  هتـشاد  تازجعم  تایآ و  يولـس و  ّنم و  زا  ار  امـش  ياههرهب  یـسک  هک 
دیریذپن ار  يرگید  نخـس  نید و  امـش  دنتفگ : ماوعب  نادوهج  ءاسؤر  ینعی  دنتفگ : بابر  نبإ  حیرج و  نبإ  هک  رگید  ینعم  دنک . همکاحم 

-38-1- نآرق . - دننک ناتموکحم  دنوش و  بلاغ  دنناوتیم  نادوهج  امـش  رب  دنوادخ  روضح  رد  ای  دنراد و  يرترب  امـش  رب  دنربن  نامگ  ات 
یتسین و یفن و  ینعمب  دناهدرک  تئارق  نا  يهزمه  رد  ریز  يادص  اب  شمعا  يرـصب و  نسح  مّوس : ینعم   160-145- نآرق -60-44- نآرق

يا وگب  دهدیم : روتسد  ربمغیپ  هب  قباس  يهلمج  يهلابند  رد  هک  تسا  ناناملسم  هب  نخس  يور  تسین و  دوهی  نخس  تیاکح  هلمج  هکنیا 
دوخ يرترب  دننک و  موکحم  دنوادخ  دزن  ار  امش  دنناوتب  ات  تسا  هدشن  هداد  امـش  نید  دننام  سک  چیهب  تسا و  يدنوادخ  تیاده  دّمحم :

يرادلد يارب  تسا  ناناملـسمب  باطخ  هیآ  هکنیا  زاغآ  زا  دوشیم و  مامت  شیپ  تیآب  دوهی  نخـس  لقن  هکنآ  رگید  ینعم  دنیامن ، تباث  ار 
و دنتـسه ، امـش  نید  وریپ  هک  یئاهنآ  رگم  دـیریذپن  ار  یـسک  نخـس  دیـشاب و  هتـشادن  نامیا  یـسکب  تسا : نینچ  ینعم  اهنآ و  نانیمطا  و 
. دوش هعجارم  حوتفلا  وبا  ریـسفتب  رگید  ینعم  هس  زا  عالطا  يارب  و  دـش . لـقن  يرـصب  نسح  شمعا و  زا  هک  تسا  ینعم  ناـمهب  هیآ  يهّیقب 
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امش نید  وریپ  هک  دوهیب  طقف  ار  زور  لّوا  رد  یغورد  مالسا  هکنیا  دنتفگ  نادوهج  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  دوعّـسلا : یبا  ریـسفت 
هیآ هکنیا  يروباشن : تسا . رتشیب  امش  يارب  نآ  شزرا  هک  دندرگرب  مالسا  زا  اهنآ  ریبدت  نیاب  دیاش  دینک ، راهظا  دندش ، ناملـسم  دندوب و 
نآب تطلاخم  هک : تسا  هکنیا  هیآ  ینعم  دنتفگ  هراشا  لها  هتشون : حوتفلا  وبا  هحفص 108 ] تسا [ . هدش  هدرمش  نآرق  يهلکشم  عضاوم  زا 

يدایز ینوزف و  ینعمب  لـضف  تغل ، رخف :  73 ِهّللا » ِدَِـیب  َلضَفلا  َّنِإ  . » دـشابن وت  قیفر  دـشابن  وت  قیرط  رب  رگا  هک  دـشاب  وت  قیرط  رب  هک  نک 
و دراد ، يرترب  نارگید  رب  کین  ياهیوخ  رد  هکنآ  ینعی  لضاف  و  دوشیم ، لامعتسا  ششخب  ناسحا و  يدایز  رد  رتشیب  هملک  هکنیا  تسا ،

هدـش هدـنامهف  هیآ  يهلمج  نیاب  و  واب ، یکین  روظنمب  طقف  ریغب  ندـناسر  دوس  تسا : هدـش  ینعم  هکنیا  لـضف  يهملک  زا  دوصقم  جـیردتب 
-1- نآرق . - يرترب ینوزف و  اب  دهدب  يرگیدب  هک  تسا  رداق  ادـخ  نآ ، تاعّرفتم  نید و  يایازم  زا  دـیتشاد  امـش  هچنامه  هک  دوهیب  تسا 
-1- نآرق . - تسا اهدوس  اهیشوخ و  يهیلک  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک و  ینعم  تّوبن  ار  تمحر  نیرّـسفم   74 ِِهتَمحَِرب » ُّصَتخَی   » 33
هک تسا  ربمغیپ  هب  ّصتخم  نآ  رتالاب  يهبترم  تسا  هدش  نارگیدـب  ناسحا  هچنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  ادـخب  تمحر  يهفاضا  زا  رخف :  25

دیـسر کیدزن  نوچ  تفر  یناقرخ  نسحلا  وبا  خیـش  ندـیدب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  درک . هسیاقم  نارگید  ياههدافتـسا  اـب  ارنآ  ناوتیمن 
: تسا هتفگ  يراصنا  هّللا  دـبع  هجاوخ  رارـسالا : فشک  دـیآ .» شیپ  ارف  هک  دـیئوگب  تسا  هدرک  شیپ  ارف  يادـخ  هک  ار  نآ  : » دومرف خـیش 

يرد دوخ  لوبق  زا  ام  رب  دوشن ، هتـسش  ربدـم  غاد  دریگ  بآ  ارناهج  همه  رگا  و  دوشن ، هتـسشن  لـبقم  غارچ  دریگ  داـب  ملاـع  همه  رگا  یهلا 
ششوک هک  هاوخ  دوخ  فرحنم و  مدرم  يهقیلـس  یفّرعمب  دشاب  هراشا  [ 69  ] تیآ تسا  نکمم  - 1 ام : نخس  دوشن . هتـسب  رگید  هک  اشگب 
باجیا مدرم  حلاصم  طقف  دننزیم  لوگ  ار  دوخ  عقاو  رد  یلو  دـننک  يربهر  دوخ  دوس  هب  ار  نارگید  ندز ، لوگ  لافغا و  هار  زا  دـننکیم 

دوخ زا  رتناوتانب  تبـسن  درف  ره  يهتفگ  هتـشون و  رد  ار  نآ  ریاظن  هزور  همه  هکنانچ  دنریذپب  رهاظب  دـننزن و  مد  اهنآ  ربارب  رد  هک  دـنکیم 
هدنونـش هدـنیوگ و  هک  یتروص  رد  دـنزیم  لوگ  ار  دوخ  زا  رترب  یـسولپاچ  ّقلمت و  اب  ناوتان  سکع  رب  یهاگ  میناوخیم و  میونـشیم و 

اجک رد  منادن  دیامنیم . لوبق  هب  رهاظت  هکنآ  و  دنکیم . راهظا  غوردب  هکنآ  دنیوگیم ، غورد  رگیدـکیب  ود  ره  هحفص 109 ] دننادیم [ :
يرگید ای  ریبز و  هّللا  دـبع  دادیمن ، ناشراتفگب  نت  تفریذـپیمن و  ار  مدرم  نخـس  دیـسر ، تفـالخب  ناورم  کـلملا  دـبع  نوچ  مدـناوخ :
میتشون ٌدَحَأ ،» یتُؤی  نَأ   » يهلمج - 2 دادیم . ناشن  هدروخ  بیرف  ار  دوخ  مه  وا  میدزیم و  شلوگ  ام  هک  ار  هیواعم  دزرماـیب  ادـخ  تفگ :

ص]  ] ربمغیپ گرزب  ّتیصخش  رهاظم  نآ  زا  یکی  مهنیا  میئوگب : تسا  نکمم  یلو  دناهتسناد ، دوهی  نخس  لقن  ار  هلمج  هکنیا  یـضعب  هک 
نیمه و  دـش . دـهاوخن  تفای  ناهج  رد  نآ  دـننامه  ماهدروآ  امـش  يارب  نم  هک  تیبرت  شور  هکنیا  دومرف : مـالعا  ناـیب  هکنیا  اـب  هک  تسا 

ياهششوک رد  دنامهفیم : رخآ  تیآ  - 3 33-13- نآرق . - تسا هدوب  نانیمطا  نینچ  بجوم  هک  هزجعم  ادخ و  بناج  زا  یحو  ینعم  تسا 
رگیدکیب ّتیدوجوم  مامت  طابترا  شنیرفآب و  امـش  یگتـسباو  نکیل  تسا  امـش  راک  نآ  زا  يریگلابند  زور و  راک  يهشقن  هچرگا  یگدنز 

نآ زا  ات  دیشاب  میلست  یگمه  یتسیاب  ششخب  ینابرهم و  نآ  ربارب  رد  هاوخان  هاوخ و  دیهد و  ماجنا  دیناوتب  دینکیم  رکف  هچنآ  دراذگیمن 
وک نآ  داد  دناوت  نان  سفن  ای  ناج  ای  قلخ  ياج  هچ  ات   || سک  قزر  رب  یـسک  رداق  دوب  یک  دیوگیم : هاشیلعیفـص  دوشب . ضیف  يهضافا 

هحفص 110] دهد [  ناسنا  رب  حور  سفن و  لقع و   || دهد  ناج 

ات 77] تایآ 75  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

اُولاق مُهَّنَِأب  َِکلذ  ًاِمئاق  ِهیَلَع  َتمُد  ام  ّالِإ  َکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍرانیِدـِب ال  ُهنَمَأت  نِإ  نَم  مُهنِم  َو  َکـَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍراـطنِِقب  ُهنَمأـَت  نِإ  نَم  ِباـتِکلا  ِلـهَأ  نِم  َو 
َّنِإ [ 76  ] َنیِقَّتُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدـهَِعب  یفوَأ  نَم  یَلب  [ 75  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  ٌلِیبَس  َنیِّیِّمُألا  ِیف  انیَلَع  َسَیل 

مِهیِّکَُزی َو ال  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مِهَیلِإ  ُرُظنَی  َو ال  ُهّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َقالَخ  َِکئلوُأ ال  ًالِیلَق  ًانَمَث  مِِهنامیَأ  َو  ِهّللا  ِدـهَِعب  َنوُرَتشَی  َنیِذَّلا 
دّدـعتم یناعم  راطنق » . » ندرمـش راکتـسرد  نیما و  ینعمب  هناما ، ردـصم  زا  نمأت ه » : » تاغل ینعم   634-1- نآرق [ - 77  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو 

. تسا داـیز  لاـم  دوـصقم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  هیآ  هکنیا  رد  دـناهدرک  ینعم  زین  مهرد  رازه  داتـشه  راـنید و  تسیود  رازه و  تسا و  هدـش 
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روط زا  هک  داوسیب  ینعی  ّماب  بوسنم  یّما  عمج  نّیّیما » . » دوب مئاد  هتـسویپ و  ینعمب  ماد  زا  تمد » . » دـناهتفگ مک  لام  ینعمب  اجنیا  راـنید » »
یّما ناشهمه  ای  رتشیب  هک  تبسانم  نیمهب  زاب  تسا  برع  ۀّماب  بوسنم  دناهتفگ : زین  تسا و  هدومنن  لامک  بسک  هدرکن و  رییغت  يدازردام 

زاـجح مدرم  هک  داد  ماـجنا  ینعمب  یفوا » . » تسا يرگید  رب  ّقح  ّطلـست و  يهقیرط  هار و  دوصقم  هار و  ینعمب  لـیبس » . » دنتـسه داوسیب  و 
« مهیّکزی  » بیصن هرهب و  ینعمب  مالس  نزو  رب  قالخ » . » تسا ینعم  کیب  ود  ره  دننکیم و  ظّفلت  یفو »  » دجن لها  دننکیم و  ظّفلت  روطنیا 
يدوهی و دوب  يدرم  هک  مالس  نب  هّللا  دبع  تفگ : ساّبع  نبإ  عمجم : لوزن : تهج  تشز . ياهیوخ  زا  ندرک  كاپ  ینعمب  هیکزت  ردصم  زا 

رانید کی  روذاـع  نب  صاـحنف  هب  داد و  سپ  شبحاـصب  عقوم  رد  دـندراذگ و  تناـما  شدزن  ـالط  هیقوا  تسیود  رازه و  ود  دـش  ناملـسم 
دناهتـشون اهریـسفت  ياهراپ  رد  تسا : عمجم  رد  مه  تسا و  رفن  ود  نآ  فیـصوت  يارب  هیآ  لّوا  يهلمج  ود  درک ، تنایخ  وا  دـنداد  تناـما 

دّمحم يا   75 همجرت : تسا . دوهی  هحفص 111 ] قالخا [  فصو  تنایخ  رکذ  تسا و  اهیحیسم  فیـصوت  يارب  تناما  نایب  لّوا و  يهلمج 
رگا هک  دـنانینچ  ياهتـسد  دـنهد و  زاب  وتب  يراپـس  ناشیاب  هیامرـس  هچ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  یحیـسم  يدوهی و  يهدـناوخباتک  مدرم  زا 
باتک مدرم  دنیوگ : هک  تسا  نآ  زا  ناش  يوخ - هکنیا  یهاوخب ، یتخسب  یتسیا و  شرس  رب  هک  رگم  دنهدیمن  سپ  يراپس  نانآب  يرانید 

دندنب و ادخ  رب  هک  غورد  تسا  ینخس  هکنیا  دنتـسه ،] نیدیب  هک  دشاب  اور  ام  رب  ناش  لام - و   ] دشابن یگریچ  ام  رب  ار  داوسیب  هدناوخن و 
دوب راـگزیهرپ  تشاد و  تسار  دوـخ  ناـمیپ  هکنآ  یلب   76 تسین .] اور  یتسردان  نید  چـیهب   ] دـننادب دوخ  هکنیا  اب  دنرامـش  نید  روتـسد 

-1 تسا : هتـشون  [ 77  ] تیآ لوزن  يارب  تهج  دـنچ  عمجم : لوزن : تهج  دوب . ناراـگزیهرپ  رادتـسود  دـنوادخ  هچ  دـشاب ] ادـخ  تسود  ]
ظفح يارب  قـیقحلا  یبا  نب  ۀـنانک  عـفار و  یبا  بطخا و  نب  ییح  و  فرـشا ، نب  بعک  لـثم  دوـهی  ياـملع  زا  ياهّدـع  تسا : هتفگ  همرکع 

دای دنگوس  دنتشاد و  ناهنپ  دوب  نآ  رد  ص ]  ] ربمغیپ فیصوتب  عجار  هچنآ  تاروت و  مانب  دنتشون  بلاطم  ياهراپ  دوخ  يهدافتسا  تسایر و 
دوهی زا  يدرم  اب  سیق  نب  ثعشا  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  - 2 تسا . هدرک  فیـصوت  ار  اهنآ  هیآ  هکنیا  تسا  تاروت  زا  اهنیا  هک  دندرکیم 

درک و يراددوخ  دنگوس  زا  وا  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دنک  دای  دنگوس  دوخ  قح  تابثا  يارب  تساوخ  ثعشا  نوچ  دنتـشاد  يوعد  ینیمز  رب 
مدیرخ و نیدنچ  هک  درکیم  دای  تخـس  ياهدنگوس  درب و  رازابب  یعاتم  يدرم  دناهتفگ : یبعـش  دـهاجم و  - 3 تشذگ . دوخ  ياوعد  زا 

دنگوس ادـخ و  نامیپ  هک  ناسک  نآ  اـنامه   77 همجرت : دـش . لزان  وا  فیـصوت  يارب  هیآ  دوش  دایز  نآب  مدرم  لیم  اـت  مدرک  جرخ  نادـنچ 
تمحر هک   ] درگنن نانآب  دیوگن و  نخـس  زیخاتـسرب  ناشیا  اب  ادخ  دنرادن و  ياهرهب  رگید  ناهجب  ناسک  هنوگنیا  دنـشورف  مک  ياهبب  دوخ 

: يربط  75 ُهنَمَأت » نِإ  نَم  مُهنِم  َو  : » نیرّسفم نخس  هحفص 112 ] دوب [ . ناش  يارب  كاندرد  يرازآ  دنکن و  ناشكاپ  هانگ  زا  و  دنباین ] قح 
ات دوهی  قـالخاب  تسا  ناناملـسم  و  ص ]  ] ربمغیپ نداد  هّجوت  هیآ  هکنیا  رد  روظنم  نئاـخ ، نیما و  دناهتـسد : ود  مدرم  تسا  مولعم  هکنیا  اـب 

. - یتسیاب وا  رس  يور  ینعی  يربط :  75 ًاِمئاق » ِهیَلَع  َتمُد  ام   » 47-15- نآرق . - دنتسنادیم لالح  ار  نیملـسم  لاوما  اهنآ  اریز  دنوشن  رورغم 
يورب نوچ  نداهن  تقو  رد  یشاب  هداتسیا  وت  هک  دشاب  فرتعم  ینادنچ  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ  قور  وبأ  هتشون : حوتفلا  وبا   29-1- نآرق

لام دنتفگ : لالحتساب و  دندرک  تنایخ  تناما  رد  نادوهج  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   75 ٌلِیبَس » َنیِّیِّمُألا  ِیف  . » دوش رکنم  دیآرب  يراگزور  و 
ام رب  ناشیا  تسا و  ار  ام  همه  برع  ياهلام  دـنتفگ : ناشیا  زا  رگید  ضعب  و  دنتـسین ، ام  نید  رب  ناشیا  هکنآ  يارب  تسا  لالح  ار  ام  برع 

لتاقم جیرج و  نبإ  يرـصب و  نسح   31-1- نآرق . - میریگرب ناشیا  لام  هک  دـشاب  لالح  ار  ام  میباـی  تصرف  هک  هجو  رهب  دـندرک  بصغ 
نامیا دـندوب  ّقح  بحاص  هک  نانآ  ناشیا ، رب  دـنامب  يزیچ  دـندادب و  يزیچ  دوب . یتعیابم  یتلماـعم و  نادوهج  یتعاـمج  ناـیم  زا  دـنتفگ :
نیدب ياهدرک و  اهر  ام  نید  امـش  هک  نداد  دیابن  امـشب  يزیچ  ار  ام  دـنتفگ : ناشیا  دـندرک  اضاقت  دـمآرد  لام  يادا  تقو  نوچ  دـندروآ 
تسا دوهی  ياعّدا  ّدر  يارب  هلمج  هکنیا  عمجم :  75 َبِذَکلا » ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  . » تسا نینچ  ام  باتک  رد  هک  دندرک  يوعد  هتفر و  دّـمحم 

- نآرق . - دننادیم مه  دوخ  تسا و  غورد  اعّدا  هکنیا  هک  تسا  هدنامهف  هلمج  هکنیا  اب  میروخب ، ار  مدرم  لام  تسا  هداد  هزاجا  ام  نید  هک 
زا لبق  تیلهاج و  رد  هچنآ  دنیوگیم ، غورد  نادوهج  هکنیا  دومرف : ربمغیپ  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  يربط :  39-1

تیاور مه  و  دـشاب . رفاک  هچ  ناملـسم و  هچ  دوش  میلـست  شبحاصب  یتسیاب  هک  تناما  رگم  تسا  نم  ياـپ  ریزب  تسا  هدوب  موسرم  مالـسا 
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هچ تفگ  وا  هن ! ای  تسا  زیاج  هکنیا  میریگیم  دنفـسوگ  ای  غرم  نارفاک  لاوما  زا  گنج  رد  ام  دیـسرپ : ساـّبع  نبإ  زا  هعـصعص  دـناهدرک :
-514- نآرق «. - ٌلِیبَس َنیِّیِّمُألا  ِیف  انیَلَع  َسَیل  : » دنتفگیم هک  ار  اهنآ  دنکیم  شنزرـس  نآرق  هک  تسا  راک  نامه  دننام  هکنیا  دـیراد  یّقح 
- نآرق . - وا ماکحا  دّمحم و  هب  نامیا  يارب  هدـش  مدرمب  تاروت  رد  هک  یـشرافس  ینعی  يربط :  76 ِهِدهَِعب » یفوَأ  نَم  [ » هحفص 113  ] 559
، دـشاب ادـخ  دـهع  دوصقم  ای  و  دـنک ، افو  شا  هدـهاعم  نامیپب و  ینعی  دـشاب ، صخـش  دوخ  دـهع  دوصقم  تسا : نکمم  حوتفلا : وبا   25-1

هـس تفگ : هک  مالّـسلا  هیلع  لوـسر  زا  تفگ  يرـصب  نسح  تسا : هتـشون  وا  زین  و  تسا ، هدـش  نـّیعم  اـهنآ  يارب  تاروـت  رد  هـچنآ  ینعی :
هدعو نوچ  دیوگ و  غورد  دنک  دای  دنگوس  نوچ  دراد : هزور  دنک و  زامن  هچرگا  دوب  قفانم  دشاب  لصاح  وا  رد  هک  ره  هک  تسا  تلـصخ 
َنیِذَّلا َّنِإ  . » یـشیورد تنایخ  درآ و  يزور  تناما  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  و  دنک . تنایخ  دـنهد  واب  تناما  نوچ  دـنک و  فالخ  دـهد 
يوریپ رد  ینامسآ  بتک  يهلیـسوب  هدش  مدرمب  هک  یـشرافس   63-1- نآرق : - ینعی هللا » دـهع  : » يربط  77 مِِهنامیَأ » َو  ِهّللا  ِدـهَِعب  َنوُرَتشَی 
دناهتفگ یـضعب  حوتفلا : وبا  يّدام  يهدافتـسا  يارب  تسا  اهنآ  غورد  ياهدنگوس  مهنامیا »  » زا دوصقم  وا و  ياه  روتـسدب - لمع  ربمغیپ و 

روط هکنیا  هجیتن  رد  و  تسا ، هدش  لامعتسا  دننکیم  ضوع  ینعمب  دناهتفگ : یضعب  تسا و  هدش  لامعتـسا  دنـشورفیم  ینعمب : نورتشی » »
: رخف غوردب . ای  دـشاب  تسارب  دـنگوس  هکنآ  هب  دـننکن  تالابم  دنناتـسب و  كدـنا  ياهب  دـنهدب و  دـنگوس  يادـخ و  دـهع  دوشیم : ینعم 

دّهعت مدرم  زا  ربمغیپ  هچنآ  میراد و  تسد  رد  نآ  موزل  رب  لیلد  هچنآ  تسا و  هدش  رما  ادخ  بناج  زا  هچنآ  مامت  ینعی  ِهّللا » ِدهَِعب   » يهملک
مُهنِم َو  : » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا  افولا  مزال  ادـخ و  دـهع  یگمه  درامـش  مزلم  نآ  رب  ار  دوخ  یمدآ  هچ  ره  نآ و  ماجنا  رب  تسا  هتفرگ 

ام اُوقَدَـص   377-357- نآرق -353-336- نآرق -332-301- نآرق -30-13- نآرق  ...، - ِرذَّنلاـِب َنوـُفُوی  و  ِدـهَعلِاب ، اوـُفوَأ  و  َهّللا ، َدَـهاع  نَم 
روجنیا هک  تسا  هیانک  تسه  رودب  يهراشا  يارب  هک  هملک  هکنیا  هداعـسلا : نایب   77 َقالَخ » َِکئلوُأ ال   » 38-1- نآرق «. - ِهیَلَع َهّللا  اوُدَهاع 

« ةرجاف نیمی   » ار قحان  ياعد  اب  دنگوس  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  دنچ  يربط :  23-1- نآرق . - دنتسه رود  ّقح  روضح  تحاس  زا  مدرم 
ینعی يربط :  77 رخآ » ات  ُهّللا - ُمُهُمِّلَُکی  ـال  َو  [ » هحفـص 114 تسا [ . هدومرف  مّنهجب  دیدهت  ار  یغورد  نایعّدـم  هکنیا  ربمغیپ  دـناهدیمان و 

حوتفلا وبا   30-1- نآرق . - دنوشیمن كاپ  هانگ  رفک و  يدیلپ  زا  دنوشیمن و  تفوطع  لومشم  دنونـش و  یمن - دنوش  دونـشخ  هک  ینخس 
فافختسا زا  دشاب  ترابع  هکنیا  هکنآ  رگید  یلوق  و  يریخ . دشاب و  یعفن  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  دیوگن  ینخس  ناشیا  اب  ینعی  تسا : هتـشون 

ار ناشیا  تسه   || كاله  تقو  ناشقالخا  یتشز  دـیوگیم : هاشیلعیفـص  دـیوگ . نخـس  ناـشیاب  هک  دـهنن  نزو  نآ  ارناـشیا  ینعی  ناـشیاب 
نید يهدرپ  ریزب  ار  عـمط  صرح و  هـک  یمدرم  دـنکیم  یفّرعم  ٌلـِیبَس » َنیِّیِّمُـألا  ِیف  اـنیَلَع  َسَیل   » يهـلمج - 1 ام : نخـس  كاندرد  یباذع 

هک دوب  ناسارخ  رد  رادلام  يدرم  ناریا  يهطورـشم  بالقنا  رد  دننادیم . لالح  دوخ  رب  ار  نارگید  لاوما  نیدیب  رفاک و  مانب  دنناشوپیم و 
دنتفر و وا  رس  رب  دندرک و  ترفاسم  رگید  يرهش  زا  عرش  مکح  زا  وا  فّلخت  يهناهبب  امنالم  رـسب و  همامع  دنچ  هدش  عمط  بابرا  دوسحم 
میدرب و ام  یماندب  تمحز و  تفگ  مدیـسرپ ، يرجام  نآ  لیـصفت  دوب  هدـنز  شیپ  لاس  دـنچ  ات  هک  اهنآ  یکی  زا  مدوخ  دـندرک . شتراغ 

روظنمب هک  یئاهترامع  يرادـیرخ  لـصایب  دنـس  دانتـساب  تبث  نوناـق  يارجا  زاـغآ  رد  هک  مراد  غارـس  ار  يرگید  زاـب  و  نارگید . ار  هرهب 
ات درک  ضارتعا  دوب  هدش  رداص  کلام  فرط  زا  هک  تبث  ياضاقت  رب  دوب  هدش  میظنت  وا  مانب  هجراخ  عابتا  تالماعم  تاررقم  زا  يریگولج 

. دناهدرم اهنآ  يهمه  نونکا  درک و  حلص  ار  دوخ  قوقح  مهم  رایسب  غلبم  هب  املع  زا  رفن  کی  روضح  رد  وجهدافتسا  دنچ  تطاسو  اب  هکنیا 
بحاـص داد : باوـج  تسا ! اور  اـهنیا  رب  لاـم  هکنیا  هنوـگچ  تسا و  یلمع  هچ  هکنیا  مدیـسرپ  یکی  زا  هـک  مراد  رطاـخب   69-24- نآرق -

، درادن ررـض  یئاجب  دنریگب  وا  زا  هک  ار  غلبم  هکنیا  دنکیم  يراددوخ  بجاو  قوقح  تخادرپ  زا  هک  تسا  دنمتورث  رایـسب  يدرم  ترامع 
اهراک هنوگ  هکنیا  هک  تسا  نآرق  یتیبرت  شور  هکنیا  دوشیم و  هدید  راکعمط  مدرم  زا  هشیمه  یبهذم  ياهیشوپ  هدرپ  هنوگ  هکنیا  ریظن  و 

 ] تسا یئانـشآ  هطبار و  زا  هیانک  نتخادـنا  رظن  نتفگ و  نخـس  نوچ  رخآ  تیآ  - 2 دنکیم . خـیبوت  ارنآ  نیبکترم  درامـشیم و  تشز  ار 
یهلا برق  ماقم  زا  تیمورحم  بجوم  مدرم  لافغا  غورد و  دنگوس  نتـسکش و  نامیپ  تنایخ و  هک  تسا  هلمج  ود  هکنیا  رد  هحفص 115 ]

ندـش و كاپ  لباق  اهراک  روطنیا  هک  دـشاب  هراشا  تسا  نکمم  مِهیِّکَُزی » ال   » يهلمج و  یگراچیب . تسا و  شنیرفآ  زاـغآ  اـب  هطبار  عطق  و 
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200-183- نآرق . - دوب دهاوخن  ّقح  هّجوت 

هیآ 78] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َو ِهّللا  ِدـنِع  نِم  َوُه  ام  َو  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو  ِباتِکلا  َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِکلا  َنِم  ُهُوبَـسحَِتل  ِباتِکلِاب  مُهَتَنِـسلَأ  َنوُولَی  ًاـقیِرََفل  مُهنِم  َّنِإ  َو 
. ندیچیپ مه  رب  ندرک و  جـک  ینعمب  يول  ردـصم  زا  نوولی » : » تاغل ینعم   255-1- نآرق [ - 78  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَی 

دنـسیونب تسیاب  واو  کی  اب  دناهتفگ  یلو  دوشیم  هتـشون  واو  ود  اب  هملک  هکنیا  دسیونیم : اول  يهملک  رد  یحیرط  خیـش  نیرحبلا : عمجم 
تاروت مانب  ربمغیپ  تثعب  رد  یبلاطم  دوخ  هقیلـسب  يدوهی  ياهّدـع  دـناهتفگ  عمجم : لوزن : تهج  تسا  هدوب  نینچ  میدـق  ياـهنآرق  رد  هک 

رگید تمسقب  یتمسق  ره  زا  ار  لیجنا  تاروت و  ياهباتک  اهیحیسم  دوهی و  دناهتفگ : زین  و  دش ، لزان  اهنآ  یئاوسر  يارب  هیآ  هکنیا  دنتشون ،
زا ياهتـسد   78 همجرت : دـنکیم . خـیبوت  ار  اـهنآ  هیآ  هکنیا  دـندرک ، مک  دوـب  مالـساب  طوـبرم  هـچنآ  دـندوزفا و  نآـب  دـندرک و  طوـلخم 

باتک زا  نآ  هکنیا  اب  دـیرادنپ  ینامـسآ  باتک  ار  نآ  ناناملـسم  امـش  ات  دـننابنجیم  دـننام  تاروت  ینانخـسب  دوخ  ناـبز  اههدـناوخباتک 
. دندنبیم غورد  ادـخ  رب  هک  دـنناد  یم - دوخ  تسا و  ادـخ  يوس  زا  هن  نآ  هکنیا  اب  تسا  ادـخ  يوس  زا  هکنیا  دـنیوگ : دـشابن و  ینامـسآ 
تنایخب و دناهدش  فیصوت  شیپ  تایآ  رد  هک  دنتسه  یئاه  نامه  دوصقم  هیآ  لّوا  رد  مه  ریمض  يربط :  78 مُهنِم » َّنِإ  َو  : » نیرّسفم نخس 
- نآرق . - تسا تاروت  تاملک  اـههلمج و  ندرک  ضوع  فیرحت و  دوصقم  يربط :  78 ِباتِکلِاب » مُهَتَنِسلَأ  َنوُولَی   » 34-15- نآرق . - تناما

ینعم هلیـسو  نیاب  درکیم و  رییغت  ینعم  هک  دـندرکیم  ضوع  ار  هملک  بارعا  يروط  ینعی  تسا : هتفگ  لاّفق  رخف : هحفص 116 ]  ] 38-1
واو کی  اـب  نولی »  » دـیمح حوتفلا : وبا  ناـبز . ندـیچیپ  نداد و  تکرح  زا  دوصقم  تسا  نیمه  دـشیم و  ضوع  دوب  ربمغیپ  هب  عجار  هچنآ 

. میتشون همجرت  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  تسا . هدرک  تئارق 

ات 80] تایآ 79  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َنوُمِّلَُعت ُمتنُک  اِمب  َنیِِّینّابَر  اُونوُک  نِکل  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلا  َو  َمکُحلا  َو  َباتِکلا  ُهّللا  ُهَِیتُؤی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام 
- نآرق [ - 80  ] َنوُِملـسُم ُمتنَأ  ذِإ  َدَعب  ِرفُکلِاب  مُکُُرمأَی  َأ  ًابابرَأ  َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَملا  اوُذِخَّتَت  نَأ  مُکَُرمأَی  َو ال  [ 79  ] َنوُسُردَت ُمتنُک  اِمب  َو  َباتِکلا 
ینابقر و تاملک  لثم  يداـیز  نون  فلا و  اـب  تسا  ّبرب  بوسنم  یناـّبر  هتـشون  فاّـشک  رد  یناـّبر ، عمج  نیّیناـّبر » : » تاـغل ینعم   383-1

نبإ گرم  زا  سپ  تسا ، نیدب  کّسمّتلا  دـیدش  دـنمقالع و  رایـسب  صخـش  هملک  هکنیا  ینعم  تسا و  يدایز  اهنآ  نون  فلا و  هک  ینایحل 
ینّابر مه  ار  مّلعم  ياملع  و  دـناهتفگ ، ینّابر  مه  ار  هیقف  ياـملع  تفر و  اـیند  زا  تّما  هکنیا  یناـّبر  زورما  تفگ : هّیفنح  نب  دّـمحم  ساـّبع 

نبإ زا  قاحـسا  نبإ  یقهیب و  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  نتفرگارف . ندـناوخ و  ینعمب  سرد  ردـصم  زا  نوسردـت » . » دـناهدیمان
وت دـنتفگ : دومرف  مالـساب  توعد  ار  اهنآ  و  دندیـسر ، ربمغیپ  روضح  نارجن  ياهیحیـسم  نوچ  تفگ : عفار  وبا  هک  دـناهدرک  تیاور  ساّبع 
زا قاّزّرلا  دبع  ریسفت  زا  وا  دش و  لزان  هیآ  ود  هکنیا  هاگنآ  راک  هکنیا  زا  ادخ  رب  هانپ  دومرف : مینک ! تاهدجـس  حیـسم  دننام  هک  یهاوخیم 
وتب ام  درک : ضرع  ص ]  ] ربمغیپب يدرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  هکنیا  امب  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  دـشاب ] يرـصب  نسح  دـیاش   ] نسح

 ] ّقح دـینک و  مارتحا  ار  ربمغیپ  تسین ، تسرد  هکنیا  دومرف : مینکب ! هدجـس  ار  وت  هوـالع  تسا  روطچ  سپ  مینکیم  مالـس  ناـمدوخ  لـثم 
. دش لزان  هیآ  ود  هکنیا  وگتفگ  ود  هکنیا  زا  سپ  ادخ ، رگم  یسک  يارب  تسین  اور  هدجس  هک  دیهنب  شدوخ  ياجب  سک  ره  هحفص 117 ]

ادخ ياجب  دیوگب  مدرمب  وا  درب و  الاب  يربمغیپ  يهیاپ  هب  دهد و  نید  روتسد  ینامـسآ و  باتک  دنوادخ  ار  یمدآ  دوشن  زگره   79 همجرت :
لمع ملعب و  هتسبلد  دنمشناد  و   ] دیوش ینّابر  دیتفرگارف  نید  دیتخومآ و  ینامسآ  باتک  امـش  نوچ  مدرم  يا  دیوگ : وا  هکلب  دیتسرپب ، ارم 

. دنک رفکب  نامرف  یناملـسم  سپ  زا  دوش  رگم  دیرادنپ . دوخ  ناراگدرورپ  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  دـنکن  نامرف  وا   80 نارگید .] ربهر  و 
ربمغیپ ترـضح  دوصقم  دناهتفگ : ياهّدـع  تسا و  لیجنا  یـسیع و  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  یفاص :  79 ٍرَـشَِبل » َناک  ام  : » نیرّـسفم نخس 
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اوـُنوُک نِکل  َو   » دـناهدرک ینعم  نید  ماـکحا  تمکح و  ملع و  ار  هملک  هکنیا  حوـتفلا : وـبا   79 َمـکُحلا » َو   » 34-15- نآرق . - نآرق تـسا و 
میکح و یـضعب  دیـشاب و  هـیقف  ملاـع و  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدرک ، فـالتخا  نیّیناـّبر  ینعم  رد  لوا  نیرّـسفم  يربـط :  79 َنیِِّینّابَر »

ياهراک ملع و  هقف و  رد  تسا  مدرم  هاگهیکت  دامع و  دوصقم  هیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  هملک  هکنیا  یناعم  اب  بسانم  دـناهتفگ و  راـگزیهرپ 
هیقف ملاع  مدرم  اهنیا  یلو  دنتسه  املع  ّطقف  اهنآ  نوچ  دنتسه  رابحا  قوف  ام  نّوینّابر  تسا : هتفگ  دهاجم  تبـسانم  نیمهب  یگدنز و  نید و 

-14-1- نآرق . - اهنآ يایند  نید و  روما  رد  مدرم  يراد  رایتخا  يارب  دنتـسه  حـلاص  یگدـنز و  تسایـس و  ياهراکب  انیب  اـناد و  دنتـسه و 
فلا و یهلا و  يهملک  دننام  ادـخ  تعاطا  بظاوم  ملاع و  ینعی  تسا  ّبرب  بوسنم  هملک  هکنیا  تسا  هتفگ  هیوبیـس  رخف :  125-92- نآرق
. تسا ناّیبرم  املع و  دوصقم  تسا : هتفگ  دربم  شیر . زارد  يومرپ و  ینعی  ینایحل  ینارعـش و  لثم  تسا  تفـص  هکنیا  يهغلاـبم  يارب  نون 

تعاطا ار  ادـخ  نامرف  هک  ار  امـش  منکیم  توعد  هک  تسا  نآ  دوصقم  اجنیا  رد  نادنمـشناد و  ناهدـنامرف و  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ 
 ] ره رد  دشاب و  ینایرـس  ای  يربع  هملک  هکنیا  منکیم  نامگ  تسا : هتفگ  هدیبع  وبا  دیـشاب . ملاع  دنمـشناد و  هدـنامرف و  مکاح و  ات  دـینک 

: هتشون ینیسح  تداعـس . ریخ و  يوس  هب  تسا  مدرم  یئامنهار  شراک  هک  دوخ  ملعب  لماع  ملاع و  صخـش  دوصقم  تروص  هحفص 118 ]
ات و ّمض  اب  نومّلعت  يهملک   79 َباتِکلا » َنوُمِّلَُعت   » ناشرادنپ هحفص  زا  ریغ  فرح  شقن  هتسش   || تمرکم  باحـس  زا  نافرع  ناراب  هتخیر 

دینادیم تسا ، هدش  تئارق  مال  حتف  نیع و  نوکـس  ات و  حتف  اب  و  دوشیم ، ینعم  دیهدیم  دای  تسا ، هدـش  تئارق  مال  دـیدشت  نیع و  حـتف 
يهجیتن هک  دـنامهفیم  تیآ  رخآ  ياههلمج  هکنیا  رخف :  26-1- نآرق . - تسا یکی  دوصقم  هجیتـن و  تئارق  ود  ره  رد  و  دوـشیم ، ینعم 

ملع نم  هّللاب  ذوعا  : » دومرف ص ]  ] ربمغیپ تهج  هکنیا  زا  تسا و  هویمیب  تخرد  دننام  هن  رگ  و  تسا ، ندش  ینّابر  نداد ، سرد  ندناوخ و 
بصنب و رماـع  نبإ  هزمح و  مصاـع و  حوتفلا : وـبا   80 مُکَُرمأَی » َو ال   » تخـسلد تعفنمیب و  ملع  زا  ادـخب  هانپ  عشخی » ـال  بلق  عفنی و  ـال 

امـش دیامرفیمن  يادخ  تسا : هتفگ  جاجز  دناهدرک  فالتخا  نآ  ینعم  رد  ولج و  يادص  عفر و  اب  هّیقب  دناهدرک و  تئارق  ار  يالاب  يادص 
دناهتفگ و رگید  یضعب  دنکیمن و  رما  امشب  دّمحم  دناهتفگ : نیرّسفم  ياهّدع  جیرج و  نبإ  دیریگ . يادخ  ار  ناربمغیپ  ناگتـشرف و  هک  ار 

نیّیبن زا  دوصقم  دنتسنادیم و  ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  برع  ناکرشم  هک  نانچ  دیتسرپب  ار  هکئالم  هک  دنک  رما  امشب  درادن  ّقح  رـشب  چیه 
بحاص  80 َنوُِملـسُم » ُمتنَأ  ذِإ  َدَعب   » 115-96- نآرق . - دنتـسنادیم ادخ  دنزرف  ار  ریزع  یـسیع و  هک  تسا  حیـسم  دوهی و  يهدیقعب  هراشا 

باوج رد  دننک  هدجس  ار  ترضح  نآ  دنتفرگ  هزاجا  ربمغیپ  زا  هک  دنتـسه  ناناملـسم  دوصقم  تسا  هدرک  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  فاّشک 
دهدب هزاجا  امشب  زاب  تسا  نکمم  هنوگچ  دیدش  ناملسم  درک و  توعد  یناملـسمب  ار  امـش  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدش  هتفگ  اهنآ  يهزاجا 

ّتیهولا یئادخ و  ماقمب  ار  صاخـشا  هک  نارگید  تسا و  اهیحیـسم  راکفا  نداد  هّجوت  - 1 ام : نخس   32-1- نآرق . - دینک هدجس  ار  وا  هک 
نوچ امـش و  لثم  دنتـسه  ياهدیرفآ  مه  دوخ  دنتـسه و  ناوختـسا  تسوپ و  گر و  ياراد  رـشب و  مه  اهنآ  هک  تقیقح  نیاب  دندربیم  الاب 

امـشب هک  دـهدیمن  هزاجا  اهنآ  نید  لـقع و  زگره  دـننادیم و  بوخ  ار  نشور  بلطم  هکنیا  دنتـسه  شناد  هحفـص 119 ] ملع و [  ياراد 
راگزاس لقع  اب  هن  دیرادنپیم  شنیرفآ  رد  کیرش  دوبعم و  ار  يدرف  کی  هک  مدرم  امـش  يهدیقع  دنهدب و  ار  ناشدوخ  شتـسرپ  روتـسد 

-2 دـینک . رود  دوخ  رطاخ  زا  دـینادب و  لطاب  ار  هدـیقع  هنوگنیا  سپ  مهف  زیچ  لقاع و  رفنکی  یئامنهار  روتـسدب و  تسا  یکّتم  هن  تسا و 
ام مدرم  هدوت  هک : تسا  اجب  یناسارخ  لثم  هکنیا  لقن  هقیلـس  رکف و  رهظم  مومع و  ینعمب  بدا  اب  یلو  تسین  بساـنم  ملق  بدا  اـب  هچرگا 
نآ زا  دنکیم و  مرن  ار  تخرد  هویم و  لد  مرک  هک  روطنامه  تسا و  مرک  ینعمب  خـک ]  ] يهملک تسا ] راک  خـک  سک  نالف  : ] دـنیوگیم

هاگآ راک و  بظاوم  هتـسویپ  ینعی  تسا ] راک  خک  : ] دـنیوگ یم - هدومن و  نآب  هیبشت  ار  يراکب  هدـیبسچ  هدـیزرو و  مدآ  دـنکیم  هیذـغت 
هکنیا هب  ار  مدرم  اهربهر  اهیبرم و  هک  دیسر : مرظنب  لثم  هکنیا  دافم  َنوُسُردَت » ُمتنُک  اِمب  ات  َنیِِّینّابَر  اُونوُک  نِکل  َو  . » تسا نآ  زومر  رارساب و 
رارـسا زومرب و  دنوشب و  راک  خک  حالطـصاب  ات  دنوش  هدـیزرو  یتسیاب  نداد  دای  نتفرگدای و  ندـناوخ و  زا  مه  اهنآ  دـننک و  تیبرت  هنوگ 

رد هن  دنـشاب  لمع  رکف و  درم  دـننک . هدومزآ  تیبرت و  شور  نیمهب  ار  دوخ  زا  دـعب  يهقبط  دـنوش و  هاـگآ  یگدـنز  نید و  رکف و  ملع و 
64-39- نآرق -33-1- نآرق . - دنرادنپیم شرترب  دوخ  زا  هکنآ  ناهدب  مشچ  سولپاچ و  ّقلمتم و  دوخ و  دننامه  رشب  هب  هدجس  يهشیدنا 
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تشز و رایـسب  ناگتـشذگ  دـیلقت  میدـق و  يهدیـسوپ  دـیاقع  نیون  تیبرت  میلعت و  زا  سپ  هک  تسا  مّلـسم  لصا  نیاب  هراشا  مّود  تیآ  - 3
زا سپ  دـینک  ون  ار  ناگتـشذگ  تشز  يهنهک  بادآ  دـهد  هزاجا  دـنک و  تیوقت  ار  عاجترا  ّسح  امـش  ّیبرم  تسین  نکمم  و  تسا ، رکنم 

تردق ذوفن و  نابحاص  اهاوشیپ و  دـیاب  هک  تسا  امنهار  ام ، يارب  َنوُِملـسُم » ُمتنَأ  ذِإ  َدـَعب  ِرفُکلِاب  مُکُُرمأَی  َأ   » يهلمج هکنیا  مه  زورما  اهنرق 
. تسین لمع  لباق  نونکا  هک  هتشذگ  موسر  بادآب و  عاجترا ...  فارحنا و  رما  تسا  تشز  یّقرتم ، ون و  نیئآب  میلست  زا  سپ  دنشاب  هّجوتم 

هحفص 120]  ] 357-301- نآرق -

ات 83] تایآ 81  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َو ُمترَرقَأ  َأ  َلاق  ُهَّنُرُـصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُؤَتل  مُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  َُّمث  ٍۀَـمکِح  َو  ٍباـتِک  نِم  مُُکتیَتآ  اـَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهّللا  َذَـخَأ  ذِإ  َو 
َأ [ 82  ] َنوُقِـسافلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَعب  ّیلََوت  نَمَف  [ 81  ] َنیِدِهاّشلا َنِم  مُکَعَم  اَنَأ  َو  اوُدَهـشاَف  َلاق  انرَرقَأ  اُولاق  يِرـصِإ  مُِکلذ  یلَع  ُمتذَخَأ 

دهع رصا » : » تاغل ینعم   505-1- نآرق [ - 83  ] َنوُعَجُری ِهَیلِإ  َو  ًاهرَک  َو  ًاعوَط  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َمَلـسَأ  َُهل  َو  َنوُغبَی  ِهّللا  ِنیِد  َریَغَف 
81 همجرت : نآ . يراوشد  تبسانمب  تسا  نامیپ  دهع و  دوصقم  هیآ  هکنیا  رد  و  یئانگنت ، هقیضم و  راوشد ، نیگنـس و  زیچ  هانگ ، نامیپ ، و 
دـیآ و امـش  يارب  يربمغیپ  سپ  نیز  هک  میداد  شناد  همان و  امـشب  هک  هاگنامه  تفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  ادـخ  يراگزور  هک  دـیراد  دایب 

اهنآ مدرک  راوتسا  دوخ  نامیپ  هکنیا  امش  رب  دینک و  شیرای  دیورگب و  واب  هتبلا  درامش  تسار  تسا  امش  اب  ینامـسآ ] باتک  نید و   ] هچنآ
نادرگ ور  هکنآ  سپ  نـیز  82 و  مشاب . امـش  اب  ناهاوگ  زا  نم  هک  دیـشاب  نامیپ ] هکنیا   ] هاوگ سپ  تفگ : ادخ  میداد . نیدـب  نت  دـنتفگ :
تـسا وا  يهدرپسرـس  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ره  هکنآ  اب  دنهاوخ  ادخ  نید  زج  هنوگچ   83 دشاب . ناراکدب  دـش ز  نامیپ ] نیزا  ]

نامز نآ  دـیرایب  رطاخب  باتک  لها  يا  ینعی  يربط :  81 ُهّللا » َذَخَأ  ذِإ  : » نیرّـسفم نخـس  دنرب . شزاب  وا  يوسب  دهاوخن و  هچ  دهاوخب  هچ 
َقاثیِم . » دّـمحم يا  روایب  داـیب  ینعی  تسا  ربمغیپ  هب  باـطخ  هک : تسا  هدرک  لـقن  جاّـجز  زا  رخف   35-15- نآرق . - تفرگ نامیپ  ادـخ  هک 
ماـگنه رد  رهوـش  تادـهعت  دـنگوس و  اـب  ناـمیپ  تخـس و  دـنگوس  تسا  هدرک  ینعم  هس  نیرحبلا  عـمجم  ار  قاـثیم  يهـملک   81 َنیِِّیبَّنلا »

تسا نآ  نیّیبّنلا  قاثیم  زا  دوصقم  هک  تسا  تیاور  هداتق  ساّبع و  نبإ  ریما و  ترـضح  زا  عمجم : هحفص 121 ]  ] 26-1- نآرق . - یئوشانز
. دننک غالبا  دوخ  مدرمب  ار  وا  يوریپ  موزل  هدنیآ و  رد  ار  ص ]  ] مالـسا ربمغیپ  یتسرد  یتسار و  دـش : هتفرگ  نامیپ  نیـشیپ  ناربمغیپ  زا  هک 

مه ار  دوخ  مدرم  دنک و  قیدصت  ار  يرگید  کی  ره  هک  دندوب  هدرک  دّهعت  ناربمغیپ  يهمه  ینعی  تسا : لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  حوتفلا : وبا 
اوتوا نیّذلا  قاثیم  هللا  ذخا  ذا  و  : » دناهدرک تئارق  ساّبع  هّللا  دبع  بعک و  نبإ  ّیبا  دوعـسم و  هّللا  دبع  يربط : دنریذپب . ار  اهنآ  هک  دـنک  رما 

نبإ تئارق  تسا و  هدوـب  ناگدنـسیون  ياـطخ  روهـشم  تئارق  هکنیا  تسا  هتفگ  وا  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  دـهاجم  زا  يربـط  و  باـتکلا »
ناشاهربمغیپ يهلیـسوب  تسا  يراصن  دوهی و  زا  نامیپ  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  تئارق  هکنیا  اب  تسا و  باتکلا » اوتوا  نیذـّلا   » دوعـسم

كرد دوخ  لقعب  یمدآ  هچنآب  دشاب  هراشا  قاثیم  تسا  نکمم  دناهتفگ  یضعب  يروباشن : دننک . يرای  ار  وا  دنریذپب و  ار  ربمغیپ  نخـس  هک 
دناهدرک تئارق  الاب  يادص  اب  ار  مال  قارع  زاجح و  ياهیراق  مومع  يربط :  81 مُُکتیَتآ » اَمل  . » تسا بجاو  ادخ  نامرف  تعاطا  هک  دنکیم 

تئارق نیئاپ  يادص  اب  ار  مال  هفوک  ياهیراق  زا  ياهّدع  نون و  اب  مکانیتآ »  » رگید ياهّدع  دناهدرک و  تئارق  ات  اب  مکتیتآ »  » اهنآ زا  ياهّدع  و 
امـشب تمکح  باتک و  هچنآ  متفرگ  ناربمغیپ  زا  دـهع  تسا : نینچ  ینعم  الاب  يادـص  اب  مـال  تئارقب  حوتفلا : وبا   18-1- نآرق . - دناهدرک

رگید یلوقب  حوتفم  مال  تئارق  نیمه  اب  دینک و  شیرای  دیوش و  نمؤم  واب  امـش  دنک  قیدصت  ار  اهنآ  هک  دیآ  يربمغیپ  نآ  زا  سپ  مهدب و 
قیدصت ار  تمکح  باتک و  هکنیا  هک  دمآ  دهاوخ  امش  يارب  يربمغیپ  سپ  تمکح  تسا و  باتک  مداد  امشب  هچنآ  دوشیم : ینعم  نینچ 

نامیپ ناربمغیپ  زا  دوشیم : ینعم  نینچ  ریز  يادـصب  مال  تئارق  اب  و  دـینک . شیرای  دـیرآ و  ناـمیا  واـب  هک  تسا  نآ  امـش  يهفیظو  دـنک 
دـیروایب و ناـمیا  واـب  تسناد  تسرد  تسار و  ار  اـهنیا  هک  دـمآ  يربمغیپ  رگا  سپ  باـتک  تمکح و  ناـشیاب  میداد  هچنآ  يارب  میتـفرگ 

دوصقم یلو  هحفص 122 ]  ] 16-1- نآرق  - تسا ادـخب  بوسنم  رارقا  يهبلاطم  هلمج  هکنیا  رد  هچرگا  رخف :  81 ُمترَرقَأ » َأ  . » دینک شیرای 
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. دندرکیم تداهش  رارقاب و  راداو  ار  اهنآ  مدرمب  غالبا  رب  هوالع  هک  دناهتـشاد  دوخ  يهفیظو  ماجنا  رد  شـشوک  لامک  هک  تسا  اهربمغیپ 
نیاب دنشاب  رگید  يهتسد  دهاش  هتـسد  ره  - 1 31-1- نآرق : - دوریم لامتحا  دنچ  اودهـشاف »  » يهلمج رد  رخف :  81 مُکَعَم » اَنَأ  َو  اوُدَهشاَف  »

فّلخت هک  نامیپ  نآ  رب  تابث  رد  تسا  دیکأت  لامک  نایب  هکنیا  يهجیتن  و  متـسه ، دهاش  ناترگدکی  رب  تداهـش  رارقا و  رب  مه  نم  رارقا و 
هکنیا رب  دنشاب  دوخ  دهاش  دوخ  مدرم  - 3 دیشاب . تارکاذم  هکنیا  دهاش  امش  هک  تسا  هکئالم  هب  هلمج  هکنیا  رد  باطخ  - 2 دوشن . نآ  زا 

دوصقم و  تسا ، حیضوت  نایب و  تداهـش  ینعم  - 4 35-1- نآرق «. - مِهِـسُفنَأ یلَع  مُهَدَهـشَأ  َو  : » تسه رگید  تیآ  رد  هکنیا  ریظن  نامیپ و 
تسا نتشاد  راوتسا  نیقی و  تداهش  ینعم  - 5 دننادب . مه  اهنآ  ات  دیهد  حیضوت  دیئوگب و  نارگید  يارب  ار  قیاقح  هکنیا  امش  هک  تسا  نآ 

دبع تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   83 َنوُغبَی » ِهّللا  ِنیِد  َریَغَف  َأ  . » دـیرادب اجرب  اپ  لماک  ناـمیا  نیقی و  اـب  ار  ناـمیپ  هکنیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  و 
نادوهج دـندرک  تموصخ  رگدـکی  اـب  میهاربا  قح  رد  باـتک  لـها  هک  دوـب  نآ  هیآ  هکنیا  لوزن  ببـس   38-1- نآرق : - تفگ ساـّبع  هّللا 

چیه میهارباب  ار  امش  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  تموکحب ، دندمآ  لوسر  شیپ  میرتیلوا  ام  دنتفگ : نایاسرت  میهارباب و  میرتیلوا  ام  دنتفگ :
یضار وت  ياضق  هب  تموکحب و  رگید  وت  شیپ  ام  هک  يادخب  دنتفگ  دمآ و  مشخ  ار  ناشیا  يا . هن  وا  نید  رب  امش  تسین و  تبـسن  لیبس و 
تئارق ات  اب  نوعجرت » نوغبت و  : » هفوک هنیدـم و  هکم و  ياهیراق  مومع  يربط : داتـسرف . هیآ  هکنیا  یلاـعت  يادـخ  میریگن  وت  نید  میـشابن و 

دننادرگیم و زاب  وا  يوسب  ار  امش  هکنیا  اب  دیوریم  ادخ  فرط  زا  نیعم  نید  زج  رگید  نید  یپ  امـش  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  دناهدرک و 
دنهدیم ناشتشگزاب  دنوریم و  رگید  نید  یپ  اهنآ  تسا : هکنیا  ینعم  دناهدرک و  تئارق  ای  اب  َنوُعَجُری » َنوُغبَی و   » زاجح مدرم  زا  ياهّدع 

هحفص 123]  ] 276-264- نآرق -261-251- نآرق  - نید اهنآ  ینعی  دـناهدرک  تئارق  ات » اب  نوعجرت  ای و  اب  نوغبی   » هرـصب مدرم  یـضعب  و 
اب نخس  يور  باطخ و  شیپ  تیآ  نوچ  تسا  لّوا  تئارق  نامه  رتهب  یلو  دنهدیم  تشگزاب  ار  امـش  هکنیا  اب  دننکیم  بیقعت  ار  يرگید 

میلست ینعی  مالسا  رخف :  83 ِتاوامَّسلا » ِیف  نَم  َمَلـسَأ  َُهل  َو  . » دـشاب مدرمب  باطخ  شور  نامهب  اجنیا  تسا  بساـنم  سپ  تسا  هدوب  مدرم 
رد دـناهدش و  دوجوم  ادـخ  يهدارا  يهلیـسوب  هک  تسا  اـهنآ  ناـکما  ناـمه  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  مالـسا  سپ  ندربناـمرف  ندوب و 

يهمه دـنامهفیم  هک  تسا  ياهفیطل  هلمج  هـکنیا  رد  دـنوشیم و  مودـعم  دوـجوم و  وا  يهداراـب  هـک  دنتـسه  میلـست  يدوباـن  شیادـیپ و 
« ًاهرَک َو  ًاعوَط   » 43-1- نآرق . - تسین رادرایتخا  تادوجوم  شنیرفآ  رد  يرگید  دنتسه و  وا  نامرف  رد  هدش و  هدیرفآ  وا  رما  اب  تادوجوم 

دنکیم کیرـش  ار  يرگید  تدابع  رد  دراد و  دـیحوتب  رارقا  هک  تسا  هکنیا  تهارک  اـب  مالـسا  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  دـهاجم  يربط :  83
بوذـجم و ادـخ  يهدارا  هب  ینعی  اـهرک  دـناهتفگ : ياهّدـع  و  ُهّللا » َُّنلوُقََیل  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو  : » هیآ هکنیا  ریظن 

دبع میلـس و  ونب  ربمغیپ و  راصنا  هکئالم و  ینعی  تسا  هتفگ  يرگید  و  رکنم ، تسا و  رفاک  نابزب  دوخ  لیم  اـب  ینعی  اـعوط  تسا و  ربناـمرف 
تبغرب نیملـسم  تسا : هتفگ  هداتق   257-174- نآرق -19-1- نآرق . - دـندش ناملـسم  لیم  فالخ  رب  نارگید  و  تبغر ، لـیم و  اـب  سیقلا 

مَلَف  » تسه هیآ  هکنیا  رد  هکنانچ  دنوشیم  ناملسم  دندید  مشچب  ار  رگید  ملاع  ياهیتخس  هک  گرم  ماگنه  رد  نارفاک  دنتفریذپ و  مالـسا 
هکنآ تسین  یناـمرفان  تقاـط  ار  يدوجوم  چـیه  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  رخف :  227-168- نآرق «. - انَـسَأب اَوأَر  اَّمل  مُُهنامیِإ  مُهُعَفنَی  ُکَـی 

زا تسا و  لیم  فالخ  تهارک و  اب  لاـح  همه  رد  تسا ، رفاـک  هکنآ  هارکا و  اـب  ار  ياـهیراوگان  دریذـپیم و  لـیم  اـب  ار  نید  تسا  نمؤم 
نکمم یلو  تسا  ص ]  ] ربمغیپ اب  نخـس  يور  باطخ و  میدرک  لقن  جاّجز  زا  لاوقا  لقن  رد  ام : نخـس  تسا . ادخ  نامرفب  میلـست  يراچان 

دـناهدوب و مدرم  يامنهار  شیپ  ياهنامز  زا  یـصاخشا  هک  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  کیب  تسا  هداد  هّجوت  ار  راـکفا  هیآ  لّوا  میئوگب  تسا 
تـسا ینامیپ  دوخ  نتفریذپ  اهغیلبت و  اهتیـصخش و  هکنیا  سپ  دناهتفریذپ  ار  اهنآ  روتـسد  هدرک  هحفـص 124 ] يوریپ [  اهنآ  زا  مه  ياهّدع 

ره رد  صاخـشا  يهلیـسوب  دنوادخ  بناجا  زا  هک  تداعـس  ياههار  نتفریذپ  يارب  دناهدرک  مکحتـسم  صاخـشا  ناشناوریپ  اهربهر و  هک 
« َِکلذ َدـَعب   » تاـملک مّود  تیآ  رد  - 2 تسا . هدروآ  مالـسا  نید  هک  تسا  یتداعـس  ياههار  مه  اـهنآ  نیرخآ  دوش و  غـالبا  اـهنآب  ناـمز 

ناربمغیپ ياهیئامنهارب  ینعی  دـندوبن  نامیپ  ءزج  رگا  دنتـسه و  فرحنم  هتبلا  دـندرک  تشپ  رگا  دـندوب  نامیپ  ءزج  هک  یئاهنآ  دـنامهفیم :
یّلک نوناقب  تسا  اـهنآ  طاـبترا  ناـمه  نیمز  نامـسآ و  تادوجوم  میلـست  - 3 42-28- نآرق . - دنتـسین هیآ  هکنیا  لومـشم  دـندشن  علّطم 
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ناسنا رد  هک  دشاب  يدارا  لامعا  هچ  تسین  رّوصتم  نآ  زا  فّلخت  نیرتکچوک  دنتسه و  نامرف  نآ  تحت  همه  دنوادخ  تردقب  هک  تعیبط 
رگید ناـسنا و  رد  دـشاب و  يدارا  ریغ  ياـهراک  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  اـهرک »  » يهـملکب زور  مدرم  مـهف  قباـطم  هـک  يدارا  ریغ  اـی  تـسا 
هکنیا اب  هک  هکنیا  هب  هراشا  يارب  تسا  هدـش  يروآ  داـی - شـسرپ  تروصب  بلطم  هکنیا  تسا و  شیادـیپ  شبنج و  رد  هشیمه  تادوجوم 
هدومن فّلخت  شنیرفآ  یّلک  نوناق  زا  دوخ  يهداراب  هک  دیتسه  رتدب  مه  ناویح  هایگ و  دامج و  زا  مدرم  امـش  ارچ  تادوجوم ، مامت  میلـست 
هکنیا اب  دوب  ادـج  شنیرفآ  یّلک  نوناـق  ادـخ و  نید  زا  دوشیم  هنوگچ  تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  رخآ  يهلمج  رد  - 4 دـیوریم . رگید  زیچ  یپ 
طابترا مه  گرم  زا  سپ  هک  تسا  سک  همه  ینیقی  بلطم  هکنیا  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  روطنیا  و  تسا ! دنوادخ  يوسب  تشگزاب 

هحفص دینکیم [ .! یچیپرس  ادخ  نامرفب  میلـست  زا  ارچ  سپ  دیتسه  یقاب  هشیمه  يارب  دیوشیمن و  مودعم  تسین و  هدیرب  دنوادخ  زا  امش 
[125

ات 85] تایآ 84  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

نِم َنوُِّیبَّنلا  َو  یسیِع  َو  یسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابـسَألا  َو  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  یلَع  َلِزنُأ  ام  َو  انیَلَع  َلِزنُأ  ام  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ  ُلق 
[ - 85  ] َنیِرِـساخلا َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُه  َو  ُهنِم  َلَبُقی  نَلَف  ًانیِد  ِمالـسِإلا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو  [ 84  ] َنوُِملـسُم َُهل  ُنَحن  َو  مُهنِم  ٍدَحَأ  َنَیب  ُقِّرَُفن  مِهِّبَر ال 

قاحسا و لیعامسا و  میهارباب و  هچنآ  هب  هدمآ و  دورف  ام  رب  هچنآب  مه  میدیورگب و  ادخب  ام  وگب : وت  دّمحم  يا   84 همجرت :  375-1- نآرق
ناشیا نایم  ام  دنداد و  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ار  ناربمایپ  یـسیع و  یـسوم و  هچنآب  مه  تسا و  هدـمآ  دورف  لیئارـسا  نادـنزرف  بوقعی و 

. دوب ناگدیدنایز  وا ز  رگید ، يارسب  دشابن و  هتفریذپ  وا  زا  دیوجب  ینید  مالـسا  زج  هکنآ  85 و  میتسه . وا  يهدرپسرس  هک  میرادن  یئادج 
رد - 1 19-1- نآرق : - تسا هتـشون  نآ  رارکت  يارب  تهج  هس  تسا و  هرقب  يهروـس  رد  هـیآ  هـکنیا  دـننامه  حوـتفلا : وـبا   84 ِهّللِاب » اّنَمآ  »

يارب رارکت  سپ  درادن  لالم  دوش  رارکت  هچنآ  دوشیم و  ظوظحم  نآ  ندینش  زا  ناسنا  هک  تسا  یفطل  یئابیز و  فطل و  اههلمج  یـضعب 
رظن زا  ّطقف  تسا  هتفر  راکب  دایز  برع  مـالک  رد  تسا و  تحاـصف  زا  یعون  دوخ  رارکت  - 2 اهـشوگ . رد  تسا  اه  هلمجنیا  يدنیآ  شوخ 

: ینعی مک ،  مک و  مک   || مکل  تناک  ۀـمعن  مک  رعـش : هکنیا  لـثم  مـالک  زا  زجع  دوصقم و  راـهظا  رد  يدـنک  تهج  زا  هن  نخـس  رد  عونت 
ره دـندربیم و  فارطاـب  قرفتم  دوبن و  دـلجم  کـی  رد  نآرق  نوـچ  - 3 ردق ؟ هچ  ردق ؟ هچ  ردـق ؟ هچ  دـیتشاد ، یـشوخ  تمعن و  ردـقچ 

85 ِمالـسِإلا » َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو   » هک نم  تسا . هدش  ررکم  دـنوش  علّطم  نآرق  ّعونتم  بلاطم  زا  همه  هکنیا  يارب  تفریم  فرط  کیب  یتمـسق 
يهملک رهاظ  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  نایب  ار  هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  رد  فالتخا  هدرک و  ثحب  نامیا  مالـسا و  تواـفت  رد  رخف :

تایآ رد  یلو  دشاب  ربمغیپ  راتفگ  روتسدب و  هدیقع  هک  تسا  مالـسا  نید  ّصاخ  ینعم  هیآ  هحفص 126 ]  ] 44-1- نآرق  - هکنیا رد  مالسا 
نم تیآ  ام : نخس  دشاب . شریذپ  میلـست و  دوصقم  ای  تمواقم و  تفلاخم و  ربارب  رد  دشاب  میلـست  یلک  ینعم  دوصقم  تسا  نکمم  رگید 

وگتفگ تهج  ود  زا  بلطم  هکنیا  رد  تسا  نکمم  یلو  تسین  راگتـسر  ناملـسم  ریغ  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  ِمالـسِإلا » َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو   » هک
رگید یحیـسم و  تسا و  دوهی  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  باوج  دش  دهاوخ  هچ  تفریذپن  ار  ینید  چـیه  یـسک  رگا  هکنآ  لّوا  درک :

هتفر و هسردم  مدرم  رتشیب  هک  نارود  هکنیا  رد  هکنآ  مود  تسا . هدـش  نیعم  فیلکت  رگید  تایآ  رد  اهنیدـیب  يارب  نید و  یعدـم  نامدرم 
مالـسا نید  هک  دناهدینـش  دـناهدناوخ و  دنتـسه و  رادربخ  ناهج  عاضوا  زا  شیبامک  هماـنزور  ویدار و  هطـساوب  دنتـسه و  هدـناوخ  باـتک 

مومع هن ! ای  دنتـسه  هیآ  هکنیا  لومـشم  مالـسا و  نیدـب  دنتـسه  فّظوم  اهنیا  يهمه  ایآ  تسا  ناهج  روهـشم  نایدا  زا  دراد و  دایز  ناوریپ 
هک لیلد  نیاب  مالسا  نید  نتفریذپ  ندرک و  قیقحتب  تسا  فّلکم  رشب  هک  دنراد  ار  هدیقع  هکنیا  نامز  میدق  زا  مالسا  مولع  رد  نیصّصختم 

تامّدـقم و رد  دـیاب  لقع  مکح  هکنیا  بجومب  دـنک و  لوبق  ار  ّقح  نید  دـیاب  هک  دـنکیم  قیدـصت  دـشیدنیب  دوخ  اب  نوچ  لقاع  درف  ره 
ثحب و دیاب  دنتـسه  علّطم  نآ  زا  تسا و  رـشتنم  ناهج  يهمهب  مالـسا  نید  نوچ  دـهد و  صیخـشت  ار  ّقح  نید  ات  دـنک  ثحب  نید  لوصا 

سپ درک  دـنهاوخ  نآ  يوریپ  موزلب  قیدـصت  دوشیم و  حـضاو  مالـسا  یتسرد  ناشیارب  دـننک  ثحب  نوچ  دـننکب و  نآ  لوصا  رد  قیقحت 
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یلقع یمومع  يهفیظو  هکنیا  ربارب  رد  و  دشاب . ربخیب  یلکب  مالسا  زا  هک  تسا  یسک  رتمک  دنتسه و  هیآ  هکنیا  لومشم  ناهج  مدرم  مومع 
هکنیا ندش  نشور  يارب   58-15- نآرق . - یمالسا مولع  رد  هدرک  لیـصحت  يهقبط  لالدتـسا  هدیقع و  يهصالخ  تسا  هکنیا  دشاب  فاعم 

يریصقت يروصق و  لهجب  دناهدرک  میسقت  ار  لهج  تسا و  روذعم  لهاج  سپ  تسا  ملع  فیلکت  طرش  هک  تسا  مّلسم  میئوگیم : بلطم 
لهاج ار  اهنآ  تسا و  هتشادهاگن  لهاج  ار  اهنآ  رایتخا  زا  جراخ  تابجوم  هک  دنتسه  لهاج  یضعب  ینید  فئاظوب  نادان  مدرم  دناهتفگ : و 

ای یلبنت و  يهطـساوب  رگید  يهتـسد  تـسا  رذـع  اـهنآ  يارب  لـهج  و  هحفـص 127 ] دنتـسین [  لوئـسم  هتـسد  هکنیا  هّتبلا  دنمانیم و  رـصاق 
ینعی دنمانیم  رـصقم  لهاج  ار  اهنآ  دناهدرک  دوخ  يهفیظو  زا  عالطا  رد  ریـصقت  دـناهدنام و  لهاج  يرایتخا  تابجوم  رگید  یئانتعایب و 
هکنیا دـناهدرک . نآ  صیخـشت  رد  یهاتوک  دنتـسین و  لـهاج  یلکب  دـنهد و  ماـجنا  يراـک  یتسیاـب  دـننادیم  نوچ  لوئـسم  راکریـصقت و 

هک ره  دنک و  ثحب  مالسا  نید  رد  دیاب  سک  همه  ایآ  هک  دش  قیقد  رتشیب  یتسیاب  بلطم  هکنیا  رد  یلو  تسا  تسرد  یّلک  روطب  تامّدقم 
فلتخم مدرم  راـکفا  نوـچ  درک  لـیمحت  سک  همهب  ناوـتیمن  ار  یّلک  مکح  هکنیا  دوـشیم ! حـضاو  نآ  يوریپ  موزل  درک  ثـحب  نآ  رد 

طیحم و هچنآب  هک  تسا  یگدنز  نوئش  ریاس  لثم  مدرم  رظن  رد  نید  يهلئـسم  دنک و  قیدصت  ار  مکح  هکنیا  دناوتیمن  سک  همه  تسا و 
، دنوشیمن جراخ  نآ  دودـح  زا  هاوخان  هاوخ و  دـننک و  صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  دـنناوتیمن  دنتـسه و  راتفرگ  تسا  هتفرگارف  ار  اهنآ  نامز 

هکنیا هک  یتروص  رد  میئاـمن  قباـطم  مینک و  هسیاـقم  دوخ  يهدـیقع  اـب  مه  ار  نارگید  راـکفا  میهاوـخیم  اـم  میئوـگیم : هک  تسا  هکنیا 
مینادیم و قـح  ار  دوـخ  دـیاقع  راـکفا و  اـم  هک  روطناـمه  دـنادیم  قـح  تسا  هدـیمهف  تسا و  هدـید  ار  هچنآ  سک  ره  تسین و  حـیحص 

نید اب  هک  یئاهنآ  يارب  مالـسا  زج  يرگید  نید  روصت  ام  يارب  تسا  لاحم  هک  روطنامه  دـننکیم و  رکف  نینچمه  اهنآ  لـطاب  ار  نارگید 
دناهتفرگ يوخ  سنا و  رگید  دـیاقع  اب  ای  دـناهدوبن و  نید  روتـسد  مانب  یفئاـظو  ماـجنا  نید و  رکفب  یگدـنز  لّوا  زا  هتـشادن و  راـک  رس و 

زا هدیقع  رکف و  زرط  هکنیا  اب  مدرم  روج  هکنیا  هک  میسریم  هجیتن  نیاب  سپ  دوش  يوریپ  مالسا  نید  زا  دیاب  هک  دننک  قیدصت  تسا  لاحم 
صخش نامیا  دیاقع ص 82 : ءارآ و  باتک  رد  نوبولواتـسوک  دنتـسین . رّـصقم  دوخ  دیاقع  رد  رـصاق و  لهاج  ینعی  دنتـسه  لوا  يهتـسد 

، دوریمن هدهاشم  فشک و  هبرجت و  لقع و  ذوفن  تحت  دزاسیمن و  لزلزتم  ارنآ  یلقع  تالاحم  هنوگچیه  درادن و  یئاهتنا  دـح و  نیدـتم 
ربارب رد  گرزب  نادنمشناد  یـضعب  هکنیا  ّتلع  تقیقح  هکنیا  يهدهاشم  اب  دزاسیمن و  لزلزتم  ارنآ  مه  یملع  ثحابم  هلدا و  هنوگچیه  و 

هحفص 128] تادقتعم [  هک  تسا  يرازتشک  ناسب  نیدت  ملاع  ددرگیم . نشور  دنوشیم  میلست  ناگراتس  رحـسب و  طوبرم  دیاقع  یـضعب 
هتـشون فلتخم  للم  دیاقع  راکفا و  رد  ّتقد  هعلاطم و  يهجیتن  رد  هک  اههتفگ  هکنیا  دیامنیم . ّومن  دشر و  نآ  رد  هریغ  یـسایس و  ینید و 
دودحم رایسب  دارفا  دیاقع  لوصا  ینید و  لالدتـسا  رد  ام  رگا  تسا و  حیحـص  عامتجالا  ملع  رد  صـصختم  یمان  درم  هکنیا  زا  تسا  هدش 
نامدرم هکنیا  اب  تسین  للخ  هنخر و  لباق  ناهرب  لیلد و  چـیه  اب  هک  میباییم  ّریغتی  ـال  تباـث  دـیاقع  نارازه  مینک  تقد  ناـمدوخ  تکلمم 

هچنآ دـنک  ضوع  ار  دوخ  رکف  دـناوتن  هک  یتقو  ات  تسا و  روذـعم  تسا  دـقتعم  هچنآب  سک  ره  سپ  دنتـسه . باتک  هعلاطم و  ملع و  لها 
ردـص درک : فاشکتـسا  ناوتیم  یبوخب  ار  بلطم  هکنیا  مه  ثیداحا  نمـض  زا  تسین . لوئـسم  دـنکب  دـشیدنیب و  دوخ  يهدـیقع  ياّکتاب 

تیاور رقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا  تسا : هتـشون  باتک  نآ  زا  ار  ثیدـح  هکنیا  یفاک  لوصا  حرـش  لهج  لقع و  باـتک  رد  يزاریـش  نیدـلا 
زور رد  دـنوادخ  ینعی : اینّدـلا » یف  لوقعلا  نم  مهاتآ  ام  ردـق  یلع  ۀـمیقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هّللا  ّقادـی  اـّمنا  : » دومرف هک  تسا  هدرک 

لـصاب باتک و  نآب  تسا  هدرک  لقن  هکنیا  ریظن  رگید  ثیدح  دنچ  و  دـسریم . ناشباسحب  تسا  هداد  لقع  مدرمب  هک  هزادـنا  نامهب  تمایق 
هک تشاد  اهیحیـسم  دوهی و  اب  نخـس  يور  زور  نآ  هیآ  هکنیا  میئوگب : تسا  نکمم  سپ  دوش . هعجارم  یفاک  لوصا  لهج  لقع و  باـتک 

رگید نید  یپ  مالـساب  طابترا  اب  هک  دوشیم  لماش  ار  یئاهنآ  زورما  و  دنوریم . رگید  نید  یپ  هدیمهف  هتـسناد و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رد 
بلط ینعمب  هک  دنامهفیم  ار  ینعم  نیمه  غتبی »  » يهملک هکنانچ  دننکیم  لطاب  نایدا  اهتعدب و  زا  سّـسجت  ءوس  دصاقم  يارب  دنوریم و 

نآ ياجب  رگید  نید  مالـسا  زا  ضارعا  ربارب  رد  اـم  هک  دـننک  عناـق  ار  دوخ  دـنهاوخب  رگا  مدرم  هتـسد  هکنیا  سپ  تسا  وجتـسج  ندرک و 
یتسرپاتکی مالـسا  يهملک  زا  دوصقم  میئوگب  تسا  نکمم  دـنربیم و  نایز  دوخ  راـک  زا  تسین و  لوبق  اـهنآ  زا  راـهظا  هکنیا  میاهتفریذـپ 
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دـشاب دّمحم  يربمغیپ  يوریپ  هک  یناملـسمب  تسین  رـصحنم  میهاربا و  زا  لقن  رد  تسا  هدش  لامعتـسا  دایز  ینعم  نیاب  نآرق  رد  هک  تسا 
دوـخ يارب  يدوـبعم  دور و  رگید  دـیاقع  یپ  یتسرپاـتکی  قـحب و  میلـست  زا  ریغ  ینید  هکنآ  هحفـص 129 ] دـشاب [ : نینچ  هـیآ  ینعم  سپ 

. تسین هتفریذپ  وا  زا  دشیدنیب 

ات 89] تایآ 86  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َِکئلوُأ [ 86  ] َنیِِملاّـظلا َموَقلا  يِدـهَی  ـال  ُهّللا  َو  ُتاـنِّیَبلا  ُمُهَءاـج  َو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَـش  َو  مِِهناـمیِإ  َدـَعب  اوُرَفَک  ًاـموَق  ُهّللا  يِدـهَی  َفیَک 
اُوبات َنیِذَّلا  َّالِإ  [ 88  ] َنوُرَظُنی مُه  َو ال  ُباذَعلا  ُمُهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  [ 87  ] َنیِعَمجَأ ِساّنلا  َو  ِۀَِکئالَملا  َو  ِهّللا  َۀَنَعل  مِهیَلَع  َّنَأ  مُهُؤازَج 

. هاوگ لیلد و  ینعمب  هنّیب  عمج  تانّیب » . » هنوگچ فیک » : » تاغل ینعم   442-1- نآرق [ - 89  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوُحَلصَأ  َو  َِکلذ  ِدَعب  نِم 
دش رفاک  دوب و  ناملسم  راصنا  زا  يدرم  تسا : تیاور  ساّبع  نبإ  زا  یطویـس : لوزن : تهج  نداد . تلهم  ینعمب  راظنا  ردصم  زا  نورظنی » »
دش لزان  وا  باوج  رد  اههیآ  هکنیا  هن ! ای  دش  دهاوخ  لوبق  نم  يهبوت  دیسرپب  ربمغیپ  زا  داد  ماغیپ  شدنواشیوخب  دش  نامیشپ  نآ  زا  سپ  و 
دـش ناملـسم  دمآ و  ربمغیپ  روضح  دیوس  نب  ثراح  تسا : هدرک  تیاور  دهاجم  زا  وا  زین  و  دـش . ناملـسم  هرابود  وا  دـنداد و  ماغیپ  واب  و 

دناوخ درب و  شیارب  ار  تایآ  هکنیا  وا  ناشیوخ  زا  يدرم  دـش ، لزان  وا  يارب  اـههیآ  هکنیا  تشگرب  دوخ  يهلیبقب  دـش و  رفاـک  نآ  زا  سپ 
هاگنآ تسا ، هس  ره  نیرتوگتسار  دنوادخ  تسا و  رتوگتسار  وت  زا  ربمغیپ  متسنادیم و  وگتسار  ار  وت  میدق  زا  ادخب  دنگوس  تفگ  ثراح 

نب دیوس  نب  ثراح  تسا : هدش  تیاور  يّدس  دـهاجم و  زا  عمجم : دـش . ناملـسم  لمع  نسح  هقالع و  لامک  اب  ربمغیپ و  روضح  تشگرب 
شاهبوت دنـسرپب  ربمغیپ  زا  هک  داتـسرف  شناشیوخ  دزن  دـش و  نامیـشپ  درک و  رارف  هکمب  تشک و  هلیحب  ار  يولبلا  دایز  نب  ردـخم  تماـص 

زج دـیتسناد  نوچ  : ] همجرت تسا . هدرک  لقن  دـهاجم  زا  هحفـص 130 ] یطویـس [  هچنآ  رخآ  ات  دـش ، لزان  تایآ  هکنیا  هن ! اـی  تسا  لوبق 
هک مالـسا  زا  سپ  هک  ار  ینامدرم  دیامن  تیاده  ادـخ  هنوگچ   86 هک ]: دش  دـیهاوخ  هجوتم  تسا  روآ  نایز  لوبقمان و  رگید  نید  مالـسا 

متـس دوخ  رب  دوخ  و   ] دندش رفاک  زاب  قح ، تسا و  تسرد  ربمغیپ  راتفر  راتفگ و  هک  دـندش  هاوگ  دـمآ و  ناشيارب  دـنچ  یلیلد  اههناشن و 
. دوب دهاوخ  یگمه  مدرم  هکئالم و  ادخ و  نیرفن  هب  ناشازـس  ناسک  هنوگنیا   87 درک . دهاوخن  تیاده  ار  راکمتـس  مدرم  ادخ  و  دندرک ]،

راکوکن دـننک و  هبوت  سپ  نیز  هکناـنآ  رگم   89 دـنراذگن . ناـشهدوسآ  دوـشن و  مک  ناـشرازآ  يزیچ ز  دـننامب و  هشیمه  نآ  رد  هک   88
: تسا لامتحا  هس  ُهّللا » يِدهَی   » زا دوصقم  رد  يربط :  86 ُهّللا » يِدهَی  َفیَک  : » نیرّسفم نخس  نابرهم . تسا و  هدنشخب  دنوادخ  انامه  دنوش 

داعبتسا قیرط  زا  - 2 دناهداد . تسد  زا  دوخ  نوچ  تسین  نکمم  نارفاک  يارب  تشگزاب ، تیاده و  هار  - 1 83-66- نآرق -39-15- نآرق -
-3 دناهتـشگرب ! نآ  زا  دوـخ  تسا و  هدوـب  هک  ناـمه  زج  دـنک  تیادـه  ار  اـهنآ  هار  هچ  زا  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  یندـشان  و 
ار نابئات  درک  انثتسا  هگنآ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   89 اُوبات » َنیِذَّلا  اَّلِإ  . » دناهتـساوخن ار  نآ  دوخ  هک  دنک  ناشتیاده  تشهب  هارب  هنوگچ 
ار فلکم  تسا ، هداشگ  فیلکت  رد  تسا و  ياجرب  لقع  لاـمک  اـت  ماداـم  هک  دـننادب  دـنوشن و  دـیمون  دـننکن و  رارـصا  رفک  رب  راّـفک  اـت 

دـشاب عوجر  مه  قساف  يهبوت  دشاب و  بیات  درآ  نامیا  نوچ  نامیاب  رفک  زا  دشاب  عوجر  رفاک  يهبوت  هبوتب و  تسه  یقیرط  دوخ  صالخب 
زا ریغ  هک  تسا  هدـش  مالعا  شیپ  تیآ  رد  نوچ  ام : نخـس   27-1- نآرق . - دربن تسد  راک  نآب  رگید  هک  هتـشذگ  زا  ینامیـشپ  هب  قسف  زا 

ندـید و همهنیا  زا  سپ  هک  هیآ  نآ  زا  دوـصقم  ندـش  نشور  يارب  تسا  لالدتـسا  ياـجب  تاـیآ  هکنیا  تسین  هتفریذـپ  رگید  نـید  مالـسا 
رگید ملاع  رد  شاهجیتن  تسین و  شریذپ  لباق  هک  تسا  هحفص 131 ] مولعم [  نتفر  رگید  نید  یپ  ندش و  فرحنم  زاب  نتفریذپ  ندینش و 

هدیـسرن هجیتنب  زونه  درب و  راکب  دوخ  يونعم  يّدام و  ياهورین  تقو و  یـسک  رگا  هک  تسا  مّلـسم  لصا  کی  هکنیا  و  سب ، تسا و  نایز 
یقاب تقو  هک  زونه  رگم  تسا  هدیـسرن  مه  دوخ  فدهب  تسا و  هدرب  نایز  هدـش و  دوبان  تسا  هدرک  فرـص  هچنآ  هّتبلا  دـنک  اهر  ار  اهنآ 

ضارتعا رگا  و  َِکلذ » ِدَعب  نِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » ینعم تسا  نیمه  دیـسر و  دهاوخ  هجیتن  هب  هّتبلا  هک  دنک  لابند  ار  دوخ  یلّوا  يهشقن  تسا 
هب طابترا  سپ  دش  هتشون  هیآ  لوزن  تهج  رد  هکنانچ  دناهتـشگرب  نید  زا  هک  تسا  هدوب  یئاهنآ  فیلکت  نییعت  يارب  تایآ  هکنیا  هک  دوش 
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دـشاب مدرم  نآ  فـیلکت  نییعت  يارب  تسا  نکمم  تسا  هیآ  نآ  لاـبند  رد  تاـیآ  هـکنیا  نوـچ  هـک  تـسا  نآ  باوـج  درادـن . شیپ  تـیآ 
نم  » زا دوصقم  تفگ : ناوتیم  رظن  هکنیا  يور  دنوریم و  مالـسا  ریغ  یپ  هک  دشاب  یئاهنآ  يهّیلک  یفّرعم  يارب  مومع  روطب  صوصخم و 
دبع هجاوخ   480-436- نآرق . - دنورب نآ  ریغ  یپ  هتشاگنا و  چیهب  ار  مالـسا  نید  هدیمهف  هتـسناد و  هک  تسا  یئاهنآ  شیپ  تیآ  رد  غتبی »
هبعک زا  لـهج  وـب  یهلا  تسا : هتفگ  تسا و  هتفرگ  شیپ  رگید  هار  تـسا و  هتـشذگ  اههشیدـنا  اـههتفگ و  هـکنیا  يهـمه  زا  يراـصنا  هـّللا 
همه یقاب  دـیاب ، وت  تمحرم  ار  ام  تسا  تیانعب  راک  اّما  تعاـط  رد  رون  یهلا  هناـهب  یقاـب  تسا  تیاـنعب  راـک  هناـختب  زا  میهاربا  دـیآیم و 

یئاسیلک نیشن  هداّجس   || دشاب  یئایربک  رهق  هک  ياجنآ  دشاب و  یئاسراپ  راک  رخآ  قسف   || دشاب  یئادخ  تیانع  هک  اجنآ  تسا : تیاکح 
هحفص 132]  ] 70-68- تمرف »- دشاب

ات 91] تایآ 90  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َلَبُقی نَلَف  ٌراّفُک  مُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 90  ] َنوُّلاّضلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  مُُهَتبَوت  َلَبُقت  َنل  ًارفُک  اوُدادزا  َُّمث  مِِهنامیِإ  َدَعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
زا يدتفا » : » تاغل ینعم   329-1- نآرق [ - 91  ] َنیِرِصان نِم  مَُهل  ام  َو  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  يدَتفا  َِول  َو  ًابَهَذ  ِضرَألا  ُءلِم  مِهِدَحَأ  نِم 

ثراح اب  تسا : تیاور  یبلک  زا  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  ندیرخ . یلامب  ار  یسک  ناج  ندیشخب و  ضوع  رد  نداد و  هیدف  ءادتفا : ردصم 
مینامیم هکم  رد  ام  دنتفگ : اهنآ  تشگرب  وا  نوچ  دندش  رفاک  هک  دـندوب  مه  رگید  رفن  هدزای  دـش  لزان  شیارب  شیپ  تایآ  هک  دـیوس  نب 

اهنآ زا  رفن  دنچ  دش  ماجنا  هّکم  حتف  هکنآ  زا  سپ  دوب  ثراح  يارب  هکنانچ  دش  دـهاوخ  لزان  ام  يارب  یتیآ  میوشب  ناملـسم  میهاوخب  رگا 
نیدـیب يرادـنید  سپ  زا  هکیناسک  انامه   90 همجرت : تسا . اهنآ  يارب  اههیآ  هکنیا  دـندنامب  دوخ  رفک  رب  رفن  دـنچ  زاـب  دـندش و  ناملـسم 

زگره دـندرک ] رادومن  دوـخ  رفک  دندیـسر  نیمزرـس  رهب  دندرمـش و  وـگغورد  دـندید  يربـمغیپ  ره  هک   ] دـندوزف دوـخ  رفک  رب  دـندش و 
ناجب دـننک و  الط  رپ  نیمز  يور  رگا  دـندرم  نیدیب  دـندش و  رفاک  هک  اهنآ  هّتبلا   91 دنـشاب . هارمگ  یهورگ  هک  دشابن  هتفریذپ  ناشهبوت 

« ًارفُک اوُدادزا  َُّمث  : » نیرّـسفم نخـس  دنرادن . يروای  دشاب و  كاندرد  يرازآ  ار  ناشیا  دشابن و  هتفریذپ  ناشکی  چیه  زا  دنهد  دوخ  دیرخ 
. - رفک يدایز  تسا  نیمه  دندش و  ام  ربمغیپ  رکنم  مه  دـندش و  رکنم  دـعب  دـنتفریذپ و  ار  حیـسم  يربمغیپ  هک  دوهی  ینعی  - 1 عمجم :  90
رفک رب  اهنآ  دندش  ناملـسم  ناشنت  دـنچ  هکنیا  اب  دـنتخیرگ و  هکمب  دـندش و  رفاک  دـیوس  نب  ثراح  اب  هک  اهنآ  ینعی  - 2 39-15- نآرق

ینعم دنتسه و  دوبان  اهنآ  ینعی  تسا  تکاله  تلالض  ینعم  کی  حوتفلا : وبا   90 َنوُّلاّضلا » ُمُه  . » رفک يدایز  ینعم  تسا  هکنیا  دندنام و 
. دـناهدرک مگ  ار  تشهب  هار  هکنآ  هحفص 133 ]  ] 21-1- نآرق  - رگید دنتـسه  هارمگ  یقیقح و  رفاک  دـناهدرم  رفک  اـب  نوچ  هکنآ  رگید 

رـضاح تماـیق  رد  ار  نارفاـک  دومرف : ص ]  ] ربـمغیپ هک  دـناهدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  هداـتق و  زا  نیرّـسفم   91 ًابَهَذ » ِضرَألا  ُءلـِم  »
هکنیا دنیوگیم  دـیرخب ! یتخـس  هکنیا  زا  ار  دوخ  ات  دیـشاب  هتـشاد  الط  نیمز  شیاجنگ  يهزادـناب  دـیهاوخیم  هک  دنـسرپیم  دـننکیم و 
شیپ ياههیآ  رد  ام : نخـس   26-1- نآرق . - دـیدرکن دـنتفگ و  امـشب  اهنیا  زا  رتهداس  رایـسب  دـنیوگیم  اهنآ  باوج  رد  تسا . اـم  يوزرآ 

هبوت هرابود  مالـسا  زا  فارحنا  زا  سپ  رگا  هک  تسا  هدش  حیـضوت  دعب  تایآ  رد  درادـن و  دوس  یـسک  لاحب  مالـسا  زج  ینید  دـش : مالعا 
نامهب رمع  رخآ  ات  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  هک  یئاهنآ  تسا  هدش  دـیکأت  هیآ  ود  هکنیا  رد  دـناهدرک . زاب  دوخ  تداعـس  يارب  یهار  دـندرک 
يهتسد هس  ره  هک  تسا  نآ  هجیتن  تسا و  یگشیمه  يراتفرگ  اهنآ  يازس  تسا  مولعم  دنرادن و  تداعس  يهلیـسو  دندرم  دندنام و  هدیقع 
يدعـس تیاکح  هکنیا  تسا  هدرک  حیرـشت  ار  بلطم  کی  هیآ  تفه  مامت  َنیِرِـصان » نِم  مَُهل  ام  ات  ِمالـسِإلا » َریَغ  ِغَتبَی  نَم   » هب نم  زا  تایآ 

- نآرق -500-460- نآرق : - دوریم هدوهیب  سوه  یپ  دنکیم و  اهر  ار  تداعس  یلصا  يهلیسو  میقتسم و  هار  هکنآ  شور  اب  تسا  بسانم 
مدش مگ  ردپ  زا  قلخ  ياغوغب   || مدش  مدرم  لوغشم  هچیزاب  هب  ردپ  اب  مدمآ  نورب  يدیع  هک   || رغـص  دهع  دیآ ز  مدای  یمه   532-506
نماد تتـسد ز  هک  متفگب   || راـب  دـنچ  ترخآ  مشچ ، خوش  يا  هک  شوگ  دـیلامب  مناـهگان  ردـپ   || شورخ  تشهد  لوه و  زا  مدروآرب 

رد هکنیا  زا  درادن  ناطلس  هک   || ریگ  هقلح  هکنیا  يراد  یتجاح  رگا  درب  هدیدان  هار  ناوت  لکـشم  هک   || درخ  لفط  ندش  دناتن  اهنتب  رادم 
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. تشگزاب هر  دنامن  ادرف  هک   || تشگ  زابنا  دیاب  درخ  اب  نونک  ریزگ 

هیآ 92] [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ره بوخ و  زیچ  ره  ّرب » : » تاـغل ینعم   121-1- نآرق [ - 92  ] ٌمِیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  ٍءیَـش  نِم  اوُقِفُنت  ام  َو  َنوُّبُِحت  اّـمِم  اوُقِفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولاـنَت  َنل 
هکنیا تسین  لوبق  دهدب  الط  هحفـص 134 ] رگا [  نیمز  ّتیفرظب  رفاک  دش : مالعا  نوچ  شیپ : تایآب  هیآ  هکنیا  طابترا  عمجم : بوخ . راک 

دوس زا  زگره   92 همجرت : دومن . يراددوخ  نآ  زا  درک و  یتسـس  ناوتیم  مزال  ياهـششخب  رد  دنربن  نامگ  هک  تسا  مّهوت  عفد  يارب  هیآ 
َنل : » نیرّسفم نخس  تسا . هاگآ  نآب  ادخ  دیشخب  هچنآ  ره  هتبلا  دیدنسپ و  دوخ  هچنآ  زا  دیـشخبب  رگم  دوب  دیهاوخن  دنمهرهب  رهد ]  ] ناهج

رب ّرب  دناهتفگ : تسا : هتـشون  فشک   38-15- نآرق . - تشهب زا  يهدافتـسا  تسا و  باذـع  زا  شیاسآ  رب  زا  دوصقم  يربط :  92 َِّربلا » اُولانَت 
هـس ناشیا ، ّقح  نتخانـش  ناشیاب و  نتـسویپ  ینعم  رد  ناکیدزن  تبارق و  اب  رگید  ندرک ، تدابع  ینعم  رد  ادـخ  اب  یکی  تسا  تلماـعم  هس 

هک یسیفن  لاوما  زا  ینعی  عمجم :  92 َنوُّبُِحت » اّمِم  . » ناشیا تبحص  رد  قلخ  نتشاد  شوخ  ناشیا و  نداد  فاصنا  ینعم  رد  نایبنجا  اب  رگید 
هچنآ ات  یسرن  يراد  رتتسود  هچنآب  ینعی : تفگ  ساّبع  هّللا  دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   20-1- نآرق . - دیتسه نآ  يوزرآ  رد  هشیمه 

يرصب نسح  تسا . يوقت  تفگ : ناّیح  نب  لتاقم  تسا . ریخ  تفگ : قور  وبا  تسا و  تعاط  ّربب  دارم  تفگ  هیطع  یهدن . يراد  رتتسود 
. هدرک فرـص  تناهم  تسدب  ودب  هدیرگن  تراقح  مشچب  سفّنلا  ۀـبیطب  دـنکن  لاومالا  بحا  قافنا  ات  دـشابن  راربا  يهلمج  زا  ینعی  تفگ :
ات دـشابن  راربا  يهلمج  زا  ینعی  تسا  تاکز  دوخ  قاـفناب  دارم  تفگ : كاّحـض  تاـکز . ۀـیآب  تسا  خوسنم  هیآ  دـنتفگ : یبلک  دـهاجم و 

کی تشاد و  امرخ  تخرد  رتشیب  هنیدـم  مدرم  يهمه  زا  يراصنا  يهحلط  وبا  تسا : هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  دـهدن . لاـم  زا  بجاو  تاـکز 
لیم بآ  تفریم و  ربـمغیپ  هک  دوب  اـجنآ  رد  بوـخ  بآ  ياههمـشچ  تعفنم  رپ  داـبآ و  بوـخ و  ربـمغیپ  دجـسم  ربارب  تشاد  اـمرخ  غاـب 

زا ار  غاب  هکنیا  دـنادیم  ادـخ  درک : ضرع  تفر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هحلط  وبا  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  تفرگیم  وضو  دومرفیم و 
دنمدوـس ياهیامرـس  بوـخ و  تسا  يراـک  دوـمرف : ترـضح  نآ  نک . جرخ  ینادیم  حالـص  هک  فرـصم  رهب  مراد ، رتزیزع  میئاراد  همه 

ادـخ يارب  مراد  احیرا  هب  ینیمز  درک  ضرع  ربمغیپ  هب  هحلط  وبا  يربط : هحفص 135 ] ینک [ . تنادنواشیوخ  فقو  هک  تسا  نآ  تحلـصم 
وبا تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا  مه  درک و  ررقم  تباـث  نب  ناـسح  بعک و  نب  یبا  يارب  مه  وا  نک  نـیعم  تنادـنواشیوخ  يارب  دوـمرف  مداد 

دروآ و ربمغیپ  روضحب  تشادیم  تسود  تخـس  ار  نآ  تشاد و  وکین  یبسا  هثراح  نب  دـیز  دـمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : يراصنا  بّویا 
. تسا هقدـص  يارب  هکنیا  درک : ضرع  وا  داد . دـیز  نب  هماسا  شدـنزرفب  ترـضح  نآ  مدرک  هقدـص  مراد و  تسود  ار  هکنیا  درک : ضرع 

کیرش هس  ناسنا  لام  رد  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرافغ  رذ  وبأ  زا  نادیس  هّللا  دبع  درک . لوبق  ادخ  دیـسر و  دوخ  ياجب  دومرف :
رب مشچ  وـت  تسا  رظتنم  هک  ثراو  - 2 دنکیم . دنک  دوبان  دیاب  هچنآ  تسا و  رتمزال  ای  رتهب  مادک  دـسرپن  چـیه  هک  تشونرـس  - 1 دنتسه :

شدوخ دوشب و  اهنآ  بیـصن  شرتهب  هک  دشابن  ود  نآ  زا  زجاع  ات  دـنک  شـشوک  دـیاب  هک  لام  بحاص  دوخ  - 3 دربب . لاـم  وا  یهن و  مه 
دندیـسرپ دیهدب  واب  رکـش  يرادقم  تفگ  وا  دمآ  میثخ  نب  عیبر  دزن  يریقف  َِّربلا .» اُولانَت  َنل  : » دـیوگیم یلاعت  يادـخ  نوچ  دـنام ، مورحم 

َِّربلا اُولانَت  َنل  : » دیوگیم دراد و  تسود  رکـش  عیبر  هک  دـنادیم  ادـخ   242-219- نآرق : - تفگ دنک ! هچ  ار  رکـش  دـهاوخیم  نان  لئاس 
متاح هاگنب  ز  تسا : هدرک  دای  نینچ  یئاط  متاح  زا  ناسحا  هکنیا  ریظن  ناتسوب  رد  زاریش  خیـش   109-51- نآرق «. - َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِفُنت  یّتَح 

زا نز  رکـش  یگنت  داتـسرف  شـشیپ  هک   || ربخ  مراد  داـی  ناـنچ  يوار  -56-58 ز  تمرف « - 6» دـیناف گنـس  مرد  هد  بلط   || درمریپ  یکی 
یح مارالد  يا  تفگ  دـیدنخب و   || یط  رادربمان  نخـس  هکنیا  دینـش  دوب  ریپ  تجاح  مرد  هد  نامه  ! || دوب  ریبدـت  هچ  هکنیا  تفگ  همیخ 

هدـیبز هک  تسه  ربـخ  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  مه  تسا و  اـجک  متاـح  لآ  يدرمناوج   || تساوخ  شیوـخ  تجاـح  روـخ  رد  وا  رگ 
نآرق نآ  زا  يزور  تمیق  نارگ  رهاوجب  هتـسارآ  نیرز  ياهدلج  رد  هراپ  دونب  دنتـشون  ینآرق  داد  روتـسد  یـساّبع  يهفیلخ  نوراه  رـسمه 

نارگرز مرادن ، رتتسود  يزیچ  هکنیا  زا  هک  هحفص 136 ]  ] 242-219- نآرق  - دیشیدنا دوخ  اب  َِّربلا » اُولانَت  َنل  : » دیـسر هیآ  نیاب  دناوخیم 
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حوتفلا وبا  تسا . واـب  بوسنم  زورما  اـت  هک  درک  ناـبایب  ياـههاچ  فرـصم  ار  نآ  تمیق  تخورفب و  رهاوـج  ـالط و  نآ  درک و  راـضحا  ار 
وت هک  منک  ّرب  هگنآ  وت  اب  نم  یبایرد  دوخ  ّربب  نم  ّرب  تفگ : تخومآ  تّوتف  ار  ام  هیآ  نیاب  یلاـعت  ّقح  تفگ : قارو  رکب  وبا  تسا : هتـشون 
وت هچنآ  هک  يربن  نامگ  ات  رگن  لضف و  هب  نآ  زا  شیب  لدـعب و  نآ  بسحب  دـنهد  وت  اب  رـس  نآب  ات  هدـب  رـس  نیاب  ینک  ّرب  دوخ  ناردارب  اب 
زا ینعم  ود  تسا  ازج  طرـش و  يهلزنمب  هک  هلمج  هنوگنیا  يارب  عمجم :  92 ٌمِیلَع » ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  . » تسا هدیـشوپ  نم  رب  رب ، ریخ و  زا  ینکیم 
ره هچ  ره  - 2 تسین ، هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  هک  دایز  ای  دشاب  مک  دهد  یم - شاداپ  ادخ  روطنامه  دـیهدب  هچ  ره  - 1 دوشیم : هدیمهف  نآ 

: دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  يراکوکن و  ادـخ و  يارب  هاوخ  یئاـمندوخ و  يارب  هاوخ  دـنادیم  روط  ناـمهب  ادـخ  دـیهدب  روط 
دنکب و لد  يزیچ  زا  یتسودلام  همه  اب  نکل  تسا  یگراچیب  رقف و  زا  سرت  رد  هتـسویپ  هک  تسا  تسودلام  صخـش  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم 

يهلیـسو هچ  تسا  هدـش  هداهن  شنیرفآ  مامت  رد  هک  تسا  تعیبط  یّلک  نوناق  کیب  يامنهار  هیآ  هکنیا  ام : نخـس   34-1- نآرق . - دشخبب
لوا ءزج  هیآ  لوا  يهلمج  تسا ، ندروآ  رد  بوغرم  تروصب  ندرب و  راکب  بوخ  داوم  تعانـص  ای  تراجت  ای  تعارز  ره  زا  يرادربهرهب 

. دش دهاوخن  بوغرم  دنسپ و  راک  يهجیتن  دیدرگ  فرـصم  بوغرمان  سنج  رگا  ینعی  تسا  راک  يهدام  مخت و  هک  دهدیم  ناشن  ار  راک 
دیاهدرک راک  هک  هنوگ  نامهب  ینعی  تسا  اناد  ادـخ  دـیداد  ماجنا  ار  يراک  تروص  رهب  هک  تسا  هدرک  هراـشا  لـمع  زرطب  مّود  يهلمج  و 

تیآ ای  هلمج  کی  اب  هک  تسا  نیمه  نآرق  یئامنهار  یتیبرت و  شور  تفرگ . ناوتیمن  مامت  يهجیتن  صقاـن  راـک  زا  دـهدیم و  دزم  ادـخ 
هـضرع ایند  رازابب  دـنکیم  هیهت  دـب  سنج  هک  ناگرزاب  نآ  دـنکیم . يربهر  یگدـنز  يونعم  يّدام و  طیارـشب  ار  مدرم  هاتوک  رـصتخم و 

جرخ و اهتّدم  زا  سپ  ای  تسا و  سنج  نتـشگرب  شاهجیتن  دراد  هقیاضم  ندرک  يدنب  لدـع  بسانم  ندرک و  روج  جراخم  زا  دـیامنیم و 
و هحفص 137 ] دراکیم [  دب  مخت  هک  رگزرب  نآ  تکلمم  ّتلم و  یماندب  دوخ و  ندش  تسکشرو  نتخورف و  تمیق  نیرتلزانب  ینادرگرس ،

روط نیمه  ینامیـشپ  تسا و  سوسفا  لامعا  هکنیا  هجیتن  دـفابیم  هچراپ  نازرا  بسانمان و  گـنر  اـب  دنـسپان  يهبنپ  مشپ و  هک  هدـنفاب  نآ 
کنیا دـش  ماـمت  ریـسفت  هکنیا  وزج  هس  لاـس  ود  زا  سپ  میباـیرد . رگید  ملاـع  رد  ار  نآ  يهجیتن  میراد  راـظتنا  هک  يونعم  ياـهراک  تسا 

مراهچ ءزج  هحفص 138 ] مینکیم [ . زاغآ  ار  مراهچ  وزج  ادخ  يرایب 
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َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  اهُولتاَف  ِةاروَّتلِاب  اُوتأَف  ُلق  ُةاروَّتلا  َلَّزَُنت  نَأ  ِلبَق  نِم  ِهِسفَن  یلَع  ُلِیئارـسِإ  َمَّرَح  ام  ّـالِإ  َلِیئارـسِإ  ِینَِبل  ـالِح  َناـک  ِماـعَّطلا  ُّلُـک 
َنِم َناک  ام  َو  ًاـفِینَح  َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَـف  ُهّللا  َقَدَـص  لـُق  [ 94  ] َنوُِملاّـظلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  َکـِلذ  ِدـَعب  نِم  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَمَف  [ 93]

. لیئارـسا ینب  يهلـسلس  رـس  بوقعی  لیئارـسا » ، » اهیندروخ يهّیلک  مه  و  مدـنگ ، ماـعّطلا » : » تاـغل ینعم   396-1- نآرق [ - 95  ] َنیِکِرشُملا
رب نم  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دـناهدرک : لـقن  قور  وبا  يّدـس و  زا  لوزن : تهج  ندز . تمهت  لاـعتفا ، نزو  رب  ءارتفا  ردـصم  زا  يرتفا » »

. تسا غورد  هکنیا  دومرف : يروخیم . وت  دوب و  مارح  میهاربا  رب  رتش  ریـش  تشوگ و  هک  دندرک  ضارتعا  دوهی  متـسه  میهاربا  نیئآ  تلم و 
لزان اهنآ  باوج  يارب  هیآ  تسا . مارح  ام  رب  مه  زورما  تسا و  مارح  نونکات  تسا  هدوب  مارح  میهاربا  حون و  نامز  زا  هچنآ  دـنتفگ : اـهنآ 

يا دوب . هدرک  مارح  دوخ  رب  تاروت  ندمآ  دورف  زا  شیپ  لیئارسا  هچنآ  زج  دوب  اور  لیئارسا  نادنزرف  رب  اهیکاروخ  يهمه   93 همجرت : دش .
تسرد و اـت   ] دـیناوخب دـیرایب و  تاروت  تسا ] هدـش  يریگولج  يزیچ  ندروخ  تاروـتب ز  و   ] دیئوگتـسار رگا  وـگب : نادوـهج  اـب  دّـمحم 

میهاربا نید  و   ] تفگ تسار  ادـخ  وـگب : 95 و  دوب . ناراکمتـس  زا  ددـنب  يادـخ  رب  یغورد  سپ  نیز  هکنآ  94 و  دوش ] رادومن  تسرداـن 
: نیرّسفم نخس  هحفص 139 ] تشادن [ . رواب  زابنا  ادخ  يارب  میهاربا  تسا و  رودب  یتسرپتب  زا  هک  دینک  يوریپ  ار  نآ  سپ  درک ] رادومن 

دوب هدوسآ  زورب  تشادن و  مارآ  اهبـش  هک  يروطب  دش  ءاسنلا  قرع  درد  راتفرگ  بوقعی  تفگ : كاّحـض  يربط :  93 ُلِیئارسِإ » َمَّرَح  ام  ّالِإ  »
زا ربمغیپ  دوب ، وا  تاروت  یـسوم و  شیادیپ  زا  شیپ  شرذن  يراتفرگ و  هکنیا  دروخن و  تشوگ  گر  دبای  افـش  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس 
هب تسه  تاروـت  رد  درک  مارح  دوـخ  رب  وا  ار  هچنآ  دـنتفگ : اـهنآ   46-15- نآرق ! - درک مارح  دوخ  رب  ار  زیچ  هچ  بوـقعی  دیـسرپ  دوـهی 
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زا يوریپ  هب  بوقعی  دالوا  تفگ : هداتق  دننزیم . تمهت  دنیوگیم و  غورد  اهنآ  هک  دـنناوخب  دـنرایب و  تاروت  وگب  دوهیب  دـش : رما  ربمغیپ 
تیاور ساّبع  نب  هّللا  دبع  حابر و  یبا  نب  ءاطع  ریثک و  نب  هّللا  دبع  زا  دـندروخیمن . دـندرکیم و  ادـج  ار  اهتـشوگ  گر  دوخ  ردـپ  رذـن 

رتش تشوگ  ریش و  درکیم و  هلان  حبص  ات  درد  زا  هک  توافت  رصتخم  اب  تسا . هدوب  رتش  تشوگ  ریشب و  تبسن  هّیضق  هکنیا  هک  تسا  هدش 
متس غورد  تمهت و  دش  حضاو  لطاب  قح و  زیمت  لئاسو  لئالد و  هکنآ  زا  سپ  ینعی  نیرّـسفم :  94 َِکلذ » ِدَعب  نِم  . » تشادیم تسود  ار 

تسار و ياـجب  ار  غورد  -1-22 و  نآرق . - دـناهدرک ضرف  قح  ياجب  ار  لطاب  ینعی : يروباشن :  94 َنوُِملاّظلا » ُمُه   » 20-1- نآرق . - تسا
تسا متس  دوخ  ربمغیپ  راتفگ  ندرمش  غورد  نیقباسب و  نتـسب  غورد  تمهت و  زین  یتسردب و  مکح  فاصنا و  ياجب  ار  لاجل  یتخـسرس و 

هک هکنیا  هب  تسا  هّجوـت  يهلیـسو  هلمج  هکنیا  يروباـشن :  95 َنیِکِرـشُملا » َنِم  َناـک  اـم  َو  . » دـنک يوریپ  اـهنآ  زا  سک  ره  ناـشدوخ و  رب 
هدرکیم یئاـمنهار  وا  هچنآـب  زین  تسا و  هدرک  زاـجم  مه  هکنیا  تسا  هدوب  اور  نآ  رد  هچنآ  تسین و  ادـج  میهاربا  نید  زا  ربمغیپ  يهتفگ 

ررکم هک  تسا  نامه  ُهّللا » َقَدَص  ُلق   » يهلمج ام : نخس   34-1- نآرق . - دنکیم یفّرعم  امشب  ار  نامه  مه  دّمحم  یتسرپاتکی ، ینعی  تسا 
غورد هن  تسا  ادخ  بناج  زا  نم  نانخـس  مامت  هک  ربمغیپ  يونعم  نانیمطا  تردق و  لامک  رب  تسا  هناشن  تسا و  هدش  يروآدای  تبـسانمب 

. - دـیریذپب هک  میوگیم  امـشب  مراد و  لوبق  ار  اـهنآ  مه  نم  تسا و  هتفگ  ادـخ  نوچ  تسا  تسار  هکلب  یبـلط  هاـج  روظنمب  ندزلوگ  و 
 || شتبـسن هک  ناکرـشم  زا  دوبن  وا  تسا : هدرک  فیطل  ریبعت  میهارباـب  تبـسن  ار  دوهی  داـقتعا  هاشیلعیفـص  هحفـص 140 ]  ] 40-18- نآرق

باتفاک ار  ردپ  دیوگ  یکدوک  للم  تسا و  هماع  لوق  یفنب  هکنیا   || لجا  اهتبـسن  مان و  نیز  وا  تسه  شتقفر  زا  دـنهد  دوخ  رب  ناکرـشم 
بیدا ناز  دمهف  هچ  كدوک  هکنیا  زا  شیب   || بیس  ومیل و  هکنیا  تسین  ار  وا  دیوگ  بآ  گنر و  هکنیا  اب  تسا  ومیل  ای  بیس  ||  

ات 97] تایآ 96  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِساّنلا یَلَع  ِهِّلل  َو  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  نَم  َو  َمیِهاربِإ  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف  [ 96  ] َنیَِملاعِلل ًيدُـه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ٍتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 
« ّجح . » تسا هّکم  نامه  هّکب » : » تاغل ینعم   317-1- نآرق [ - 97  ] َنیَِملاعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَم  َو  ًالِیبَس  ِهَیلِإ  َعاطَتـسا  ِنَم  ِتیَبلا  ُّجِح 

دهاجم زا  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  ّجح . ماجنا  مانب  صوصخم  لامعا  ندرک و  دمآ  تفر و  گنهآ و  ینعمب  تسا  ّجح  نامه  ءاح  رسک  اب 
تسا فرشا  هبعک  دنتفگ  نیملسم  تسا ، هسّدقم  ضرا  ءایبنا و  هاگیاج  هک  تسا  هبعک  زا  فرـشا  سدقملا  تیب  دنتفگ  دوهی  تسا  تیاور 

تـسیاهناخ نآ  دش  يراذگهیاپ  مدرم  یتسرپادخ  يارب  هک  هناخ  نیتسخن  انامه   96 همجرت : دـش . لزان  نانآ  فالتخا  ّلح  يارب  هیآ  هکنیا 
ياهنیمزرـس زا  هک  یتسرپاتکی  رب   ] تسا يرادومن  ياههناشن  نآ  رد  و  قح ] فطل  هلبق و  یتسرپادخب و   ] ناگمه يامنهر  هکمب و  هدـنخرف 

ماـقم و  دـنامب ] تسا و  هدوب  هنوگنیدـب  ناراـگزورب  دـننکن و  رادومن  دوخ  ینمـشد  دـننک و  یگنهآ  مه  دـنرآ و  يور  یگدـنب  يارب  رود 
یگدنب يارب  دیاب  دـیامیپ  هکم  هار  دـناوت  نامدرم  هک ز  ره  دـنامب و  هدوسآ  يدـنزگ  ره  زا  دـیاب  دوش  نورد  نآ  رد  هکنآ  تسا و  میهاربا 

96 َعِضُو » ٍتَیب  َلَّوَأ  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . زاینیب  نایناهج  زا  دنوادخ  هتبلا  درکن ] ّجح  و   ] دش نیدیب  هکنآ  دـنک و  هناخ  هکنیا  جـح  ادـخ 
دلاخ يربط : دناهدرک . تئارق  حتف  اب  هیقب  اح و  رسک  اب  ّجح  رکب  وبا  و  هحفص 141 ]  ] 40-15- نآرق  - رفعج وبا  زا  ریغ  هفوک  مدرم  عمجم :

نیلّوا یلو  هن ، دومرف : تسا ! نیمز  يور  نامتخاس  نیلّوا  هناخ  نیمه  اـیآ  تفگ : داتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ولج  يدرم  تفگ : هرعرع  نب 
زا هک  هعقب  لوا  هک  تسا  نآ  دارم  دنتفگ : یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا . قلخ  شیاسآ  میهاربا و  تفارـش  يارب  هک  تسا  ياهناخ 
ات دومرف  ینعی  دیرفآ  نیمز  لاس  رازه  ودب  نآ  زا  سپ  دیفس  یفک  زا  دوب  هبعک  نیمز  دیرفایب  یلاعت  يادخ  دمآ و  دیدپ  بآ  يور  رب  نیمز 
هک دش  يروآدای  شیپ  تایآ  رد  نوچ  تسا : هتـشون  شیپ  تایآب  تایآ  هکنیا  طابترا  رد  رخف : دـندروآ . نوریب  هبعک  يهناخ  ریز  زا  نیمز 

اهیحیسم دوهی و  نوچ  تسا و  هدش  نایب  هبعک  ّجح  تلیضف  میهاربا و  شور  نآ  حیـضوت  يارب  هیآ  هکنیا  رد  دنـشاب  میهاربا  ّتلم  وریپ  دیاب 
. دیتسه نادرگ  ور  نآ  زا  امش  تسا و  هبعک  ّجح  میهاربا  نید  هک  تسا  هداد  رّکذت  تایآ  هکنیا  رد  دنتسه  میهاربا  نید  رب  هک  دنتـشاد  اعّدا 

ّکب تسا  هدـش  قتـشم  هملک  هکنیا  زا  هرمع و  ّجـح و  فاوط  يارب  تسا  مدرم  ماـحدزا  لـحم  هک  ياهناـخ  ینعی  يربط :  96 َۀَّکَِبب » يِذََّلل  »
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زا جراخ  مارحلا و  دجـسم  لخاد  رد  تسا  هبعک  فارطا  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  سپ  وا . اب  درک  مداصت  درک و  تمحازم  ینعی  اـنالف  نـالف 
هداتق تسا ، هدرک  هابتـشا  تسا  مرح  يهّیقب  هّکم  تسا و  هّکم  يهلخاد  نامه  دوصقم  تسا : هدرک  اـعّدا  هکنآ  تسا و  هّکم  مارحلا  دجـسم 
زامن اهدرم  ولج  اهنز  دنناوخیم و  زامن  رگیدـکی  ولج  رد  درم  نز و  دـنوشیم و  محازم  رگیدـکی  اب  مدرم  هک  تسا  هّکب  اجنآ  تسا  هتفگ 

- نآرق . - تسا نآ  فارطا  هّکم  تسا و  هناخ  هاگیاج  هّکب  تسا : هتفگ  یفوع  هّیطع  تسین ، زیاج  رگید  ياج  رد  لـمع  هکنیا  دـنناوخیم و 
تطمغا و دمس ، دبس و  دننام : دراذگب  رگیدکی  ياج  هب  میم  واب  برع  هک  تسا  هّکم  نامه  هّکب  تسا : هتفگ  كاّحـض  حوتفلا : وبا   22-1

رهش مان  هّکم  دناهتفگ : ياهّدع  مرح و  يهمه  هّکم  تسا و  هناخ  دجسم و  نیمز  هّکب  تسا : هتفگ  باهش  نبإ  مزال . بزال و  ۀبرض  تطبغا ،
دجسم رد  يدرم  تسا : هتفگ  اطع  دنوشیم . رگیدکی  هحفـص 142 ] محازم [  اجنآ  رد  مدرم  نوچ  تسا  هاگفاوط  هناخ و  نیمز  ماـن  هّکب  و 

هک تسا  هّکب  هکنیا  راذـگ  دوخب  ار  وا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک ، تمالم  ار  وا  مدرم  تشذـگب  وا  شیپ  ینز  درکیم  زامن  مارحلا 
هکنآ لوا  تسا : هدرک  لقن  تسا  هدش  هدرمش  تیب  لوا  هکنیا  تهج  هکب و  يارب  تلیـضف  دنچ  رخف : دننکیم . تمحازم  ار  رگیدکی  مدرم 

ینادابآ لباق  ریغ  هوک  ود  نایم  رد  نوچ  دـسیونیم : ار  نیمتفه  تلیـضف  دـنچ  زا  سپ  تسا و  لیلخ  میهاربا  اهتّلم  ناـیدا و  ردـپ  نآ  یناـب 
ناتسرپایند و يدیلپ  زا  سپ  تسین  اهنآ  تنوکس  بسانم  نوچ  تسا  رود  ناراکمتس  زا  دنرادن . دیما  ادخ  زج  یـسکب  اجنآ  نینکاس  تسا 

بجوم هکنیا  دنـشابن و  نالان  رقف  زا  مدرم  ات  هداد  رارق  یگراچیب  رقف و  نیمزرـس  رد  هک  مدرم  يارب  تسا  ياهنومن  تسا  نوصم  نابلطهاج 
تفرعم ياج  یتقو  لد  يهبعک  هک  تسا  هراشا  تسا ، هدـش  هداد  رارق  يراداـن  رقف و  ياـج  رد  لـک  يهبعک  نوچ  و  دـشاب . اـهنآ  يرادـلد 

ینعم حوتفلا : وبا  تسا . هانگ  شزرمآ  بجوم  نآ  رود  فاوط  ینعی  يربط :  96 اکرابم » . » هدش یلاخ  ایند  یتسود  زا  دشاب و  ریقف  هک  تسا 
ریخ و ینعی  عمجم : ادخ . تسا  هدنیاپ  تباث و  ینعی  هّللا  كرابت  تسا و  ءاقب  ینعم  نیمهب  زین  بآ  يهکرب  رتش و  كربم  و  تسا ، تابث  نآ 

ربارب ود  اجنآ  رد  تدابع  باوث  نوچ  دـناهتفگ  و  تسا ، یمئاد  نآ  رد  تدابع  نوچ  تسا  كراـبم  دـناهتفگ  تسا و  ناوارف  نآ  رد  تکرب 
ینعی حوتفلا : وبا   96 َنیَِملاـعِلل » ًيدُـه  َو  . » دوشیم قیبـطت  همه  اـب  نوچ  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ار  یناـعم  هکنیا  يهمه  تسا  نکمم  تسا و 
تسا هدش  لامعتسا  نآرق  رد  فطل  ینعمب  يده  نوچ  دشاب  فطل  دارم  تسا  نکمم  دناهتفگ و  مه  نایب  تلالد و  ینعمب  ناگمه و  يهلبق 

ره نوچ  ادـخ  يوـسب  تسا  مدرم  یئاـمنهار  يهلیـسو  ینعی  عـمجم :  226-208- نآرق -26-1- نآرق «. - ًيدُـه مُهاـندِز  : » هلمج هکنیا  رد 
اهنآب یبیـسآ  دنتـسه و  اجنآ  رد  گرگ  وهآ و  مه  لیف و  باحـصا  دـننام  دـش  دوبان  درک  ءوس  دـصق  اج  نآب  تبـسن  هک  تردـق  بحاـص 

: عمجم  97 ٌتانَِّیب » ٌتایآ  ِهِیف  . » دـنباییم افـش  اهـضیرم  تسا و  هحفـص 143 ] سونأم [  اجنآ  رد  ناسنا  اب  یـشحو  يهدـنرپ  و  دـنناسریمن ،
لئاسو تابجوم  نامه  دناهدرک  ینعم  ار  تایآ  و  تسا . هدرک  تئارق  درفم  تروصب  ۀنّیب  ۀـیآ  وا  هک  دـناهدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  نیرّـسفم 

تیآ لیذ  تسا . هدش  هتشون  هملک  هکنیا  ینعم  لیصفت  هرقب  يهروس  رد   97 َمیِهاربِإ » ُماقَم   » 27-1- نآرق . - میدرک لقن  الاب  رد  هک  تیاده 
تشادرب ال مدق  نآ  یقولخم  يافوب  يزور  هک  هراخ  گنـس  رب  تسا  میهاربا  مدـق  رثا  رهاظ  يور  زا  رارـسالا : فشک   22-1- نآرق . - 125
هچ درادرب  قح  رهب  زا  قح  يافوب  مدـق  کی  هک  ار  یـسک  تسا : میظع  یتراـشا  تخاـس . ناـیناهج  يهلبق  مدـق  نآ  رثا  نیملاـعلا  بر  مرج 
رد يو  مدق  هک  نآ  و  ّتلخ ، رد  تسا  وا  هاگ  نداتسیا  میهاربا  ماقم  دناهتفگ : نطاب  يور  زا  اما  دوش ، قح  رظن  يهلبق  يو  نطاب  رگا  بجع 
لام ریغ  وا ، دـنزرف  ءزج  تسا ، وا  سفن  ّلک  ریغ : مه  ءزج و  مه  ّلک و  مه  تخاب  رد  همه  تشاد  هچ  ره  هک  دـمآ  تسرد  نانچ  تلخ  هار 

تـسا نامیپ  ارم  لد  ناج و  ندیـشخب   || تسا  نامهم  ارم  نم  هام  هک  زورما  داد : نامهمب  لام  داد و  ناـبرقب  دـنزرف  داد و  نارینب  سفن  وا .
روشنم رب  دـش  نوریب  كاپ  شیوخ  ریغ  داهن و  زا  نوچ  تسا  ناشفا  ناج  زور  هک  مناشفا  ناج   || تسا  ناـج  رد  نخـس  تسین  يرطخ  لد 
يهملک يارب  ینعم  دنچ  نیرّـسفم   97 ًانِمآ » َناـک  ُهَلَخَد  نَم  َو   » 43-1- نآرق «. - اًـلِیلَخ َمیِهاربِإ  ُهّللا  َذَـخَّتا  َو  : » دـندز عیقوت  هکنیا  يو  ّتلخ 

دوخ ات  دوش ، وا  ضّرعتم  دیابن  یـسک  تسا و  ناما  رد  دـشاب  یناج  هچرگا  دوش  هّکم  لخاد  هک  ره  - 1 33-1- نآرق : - دناهدرک لقن  انمآ 
زا دوش  اجنآ  دراو  نید  رد  تریصب  اب  هک  ره  - 2 دور . نوریب  دوش و  راچان  هک  دنریگب  تخس  راتفر  رد  يروط  وا  اب  دیاب  نکیل  دور  نوریب 

هدوسآ دشیم  نآ  نورد  هک  ره  مالـسا  زا  لبق  - 3 تسا . هدـش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  ینعم  هکنیا  ریظن  تسا و  ناـما  رد  خزود  شتآ 
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یئاناوت ینعی  يربط :  97 اًلِیبَس » ِهَیلِإ  َعاطَتسا  ِنَم  . » دوش راتفر  دیاب  نآب  دش و  ءاضما  تافیرـشت  هحفص 144 ] هکنیا [  مه  مالـسا  زا  سپ  دوب 
يهلیـسو كاروخ و  ياهب  ملاس و  ندب  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  دشاب و  هتـشاد  يراوس  كاروخ و  يهلیـسو  هک  دـشاب  هلحار  داز و 
يهلیسوب هک  تسناوت  تشادن و  لام  یسک  رگا  تسا : هدرک  تیاور  كاّحض  زا  دوشن ، یگدنز  رد  یتخـس  فاحجا و  بجوم  هک  يراوس 

داز تعاطتسا و  ینعم  تسا  نیمه  هچ  وا  رب  تسا  مزال  دیامن  ّجح  ماجنا  ندش  راوس  يرگید  رس  تشپ  كاروخ و  ربارب  رد  راک  داد - رارق 
دـشاب هتـشاد  یثرا  هّکم  رد  یـسک  رگا  داد : باوج  دنور ! ّجحب  هدایپ  هک  ار  مدرم  تسا  هدرک  فّلکم  ادخ  رگم  تفگ  واب  یـسک  هلحار . و 

يربط مه  و  ّجح ، بوجو  تسا ، روط  نیمه  ثرا و  لوصو  يارب  دـنوریم  زیخ  هنیـسب  دـنناوتن  رگا  ادـخب  دـنگوس  دـنکیمن و  اهر  ار  نآ 
اب رگید  ياهّدع  دناهدناوخ ، ریز  يادـص  اب  هنیدـم  قارع و  ياهیراق  زا  ياهّدـع  تسا  فلتخم  ّجـح  يهملک  رد  اهیراق  تئارق  تسا : هتـشون 

تــسا هیلاـع  نینکاـس  تـغل  حـتف  و  تـسا ، دـجن  مدرم  تـغل  رــسک  تـسا ، برع  فورعم  تـغل  ود  ره  دـناهدرک و  تـئارق  ـالاب  يادــص 
هکنیا ینعم  رد  هک  مرادن  غارـس  ّتیبرع  مولعب  نیعلّطم  زا  یـسک  و  دنمانیم ] هیلاع  مانب  هّکم  ءاروام  ات  هماهت  زا  دجن  قوف  ام  ياهنیمزرـس  ]

ماما ترضح  زا  تفگ : یماش  عیبر  وبا  مدوخ : یّطخ  يهخـسن  ّجح  باتک  ّیـسوط  خیـش  راصبتـسا   36-1- نآرق . - دـنادب توافت  هملک  ود 
ینعم هلحار ] داز و   ] يراوـس كاروـخ و  يهلیـسو  دـندرک  ضرع  دـنیوگیم ! هچ  مدرم  دوـمرف  ار ، هیآ  هکنیا  ینعم  دندیـسرپ  ع ]  ] قداـص

تشاد و یئاناوت  هزادنا  نیاب  یسک  رگا  دناهتفر . لطاب  هارب  مدرم  دومرف : ترـضح  نآ  دندیـسرپ  ار  هکنیا  رقاب  ترـضح  زا  دومرف : دناهدرک 
زا دوصقم  سپ  دندیـسرپ  دـنک ! هّکم  جرخ  ار  نآ  تسا  زیاج  اـیآ  دـشاب  هدوسآ  نارگید  تنم  زا  اـت  دـنک  شاهچب  نز و  جرخ  ار  نآ  دـیاب 

رگم دراذگب  شلایع  یگدـنز  يارب  ار  هّیقب  دـنک و  هّکم  جرخ  ار  یتمـسق  هک  هیامرـس  رد  تعـسو  شیاشگ و  دومرف : تسا ! زیچ  هچ  لیبس 
رظن رد  دـناهدرک و  فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  اهقف  حوتفلا : وبا  تسا ! هدرکن  بجاو  مهرد  تسیود  نیعم  غلبم  رد  دـنوادخ  ار  تاـکز 

یگدنز تیافک  هحفص 145 ] رادقم [  هار و  جراخم  يراوس و  يهلیـسو  تینما و  یتسردنت و  تسا و  يدازآ  غولب و  لقع و  جح  طرـش  ام 
ِمالسِإلا َریَغ  ِغَتبَی  نَم  َو   » هب نم  : تیآ نوچ  لوّزنلا : بابسا  رخآ - ات  - 97 َرَفَک » نَم  َو  . » تسا هتفگ  ار  نیمه  زین  یعفاش  و  تشگزاب ، زا  سپ 

نیعم ياهفیظو  نینچ  ام  رب  دنتفگ : اهنآ  تسا ، هدش  بجاو  ّجح  نیملـسم  رب  دومرف : ربمغیپ  میتسه ، ملـسم  ام  دـنتفگ : دوهی  دـش  لزان  ًانیِد »
ساـّبع و هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا   114-64- نآرق -17-1- نآرق . - دـش لزاـن  اـهنآ  يهدـیقع  وگتفگ و  هکنیا  يارب  هلمج  هکنیا  تسا ، هدـشن 

دنک ّجح  رگا  هکنآ  ینعی  تفگ : دهاجم  تسا  رفاک  دنک  راکنا  ار  جـح  بوجو  سک  ره  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـنتفگ : كاّحـض  نسح و 
دریمب هک  ره  تفگ : هک  ص ]  ] ادخ لوسر  زا  دومرف  تیاور  ع ]  ] رفعج نب  یـسوم  دنادن . راکهانگ  ار  دوخ  دنکن  رگا  دـنادن و  کین  ار  نآ 
تّمه اب  دنچ  تفگ : وا  هک  باطخ  رمع  زا  يرـصب  نسح  زا  تفگ  هداتق  دـنکن . لوبق  وا  زا  لمع  چـیه  یلاعت  يادـخ  دـشاب  هدرکن  ّجـح  و 

فلتخم ياهتّلم  رظن  رد  هبعک  نازیملا : مهن . هیزج  وا  رب  يرذعیب  دنکیمن  ّجح  هک  تسا  یک  دوخ  ات  متـسرف  اهرهـشب  ار  ناسک  هک  مدرک 
هاگنآ درک  لولح  دوسالا  رجح  رد  هناگ ] هس  میناقا  زا  مّوس  مونقا   ] افیـس حور  هک  دـندرکیم  مارتحا  ار  نآ  اهیدـنه  - 1 تسا : هدوب  مرتحم 
هدوب هبعک  هک  دنتـسناد  یم - یمارگ  نیرید  يهناخ  تفه  زا  یکی  ار  نآ  هدلک  ناریا و  ياهیئباص  - 2 تفر . اجنآ  ترایزب  شرسمه  اب  هک 
تیب و  خـلب ، راهبون  و  تسا ، هدوب  دـنه  رد  هک  ناسودـنم  و  تسا ، هدوب  هتخاـس  ناهفـصاب  یهوک  ياـههلق  زا  یکی  رد  هک  سراـم  تسا و 
هبعک رد  زمره  حور  هک  دندوب  دـقتعم  سراف  ّتلم  - 3 نیچ . نیمزرـس  يالاب  رد  ياهناخ  و  هناغرف ، رد  ناسواک  و  نمی ، ءاعنـص  رد  نادمغ 

نآ رد  دندرکیم و  تدابع  اجنآ  میهاربا  نیدب  دـندرکیم و  مارتحا  ار  نآ  دوهی  - 4 دـناهتفریم . نآ  ترایزب  هک  اسب  تسا و  هتفرگ  ياج 
تسد رد  تسا ] هتشذگ  هیآ 160 و 125  هرقب  يهروس  رد  نآ  یفّرعم   ] مال زا  ياهربت  هک  دندوب  هدرک  مسر  ار  لیعامسا  میهاربا و  تروص 
نیرید نارودـب  و  تسا . اهیحیـسم  رظن  رد  مارتحا  يهناـشن  هک  تسا  هدوب  هحفـص 146 ] اجنآ [  رد  حیـسم  ارذـع و  تروص  زین  دوب و  اهنآ 

تایآ 127- هرقب  يهروس  رد  ام : نخس  تسا . لحز  يهراتـس  يهناخ  تسا  یمیدق  رایـسب  هبعک  نوچ  هک  تسا  هدوب  ياهدیقع  نینچ  دیاش 
. تسا هدش  هتشون  دیسر  رظنب  جحب  تبسن  هچنآ  ، 162 134 و 157 -

ات 99] تایآ 98  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]
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َنَمآ نَم  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَت  َِمل  ِباتِکلا  َلـهَأ  اـی  لـُق  [ 98  ] َنُولَمعَت ام  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرُفکَت  َِمل  ِباـتِکلا  َلـهَأ  اـی  لـُق 
لاد دیدشت  اب  ّدـص ، ردـصم  زا  نوّدـصت » : » تاغل ینعم   268-1- نآرق [ - 99  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهّللا  اَـم  َو  ُءادَهُـش  ُمتنَأ  َو  ًاـجَوِع  اـهَنوُغبَت 

ندـش دایز  نز ، يراک  هزب - یناـمرفان ، فارحنا  نتـساوخ ، ندرک و  بلط  ینعمب  یغب  ردـصم  زا  اـهنوغبت »  » تعناـمم يریگولج و  ینعمب 
. یجک جوع » . » دوشیم ظّفلت  اب  يرـسک  اب  هیغب  هّمـض و  روصقم و  دودـمم و  فلا  اب  هیغب  یغب و  ءاغب و  و  تحارج . یتخـس  مرو و  ناراـب ،

زین 99 و  تسا . امـش  راک  رب  هاوگ  ادخ  هکنیا  اب  دیرادن  رواب  قح  ياههناشن  ارچ  یحیـسم  يدوهی و  ياههدـناوخباتک  يا  وگب :  98 همجرت :
[ دوخ راک  يدـب  نآ و  یتسردـب   ] هاوگ دوخ  دـیهاوخیم و  مدرم  يورجک  نآ  زا  دـیوشیم و  ّقح  هار  ریگولج  ارچ  ناـناوخباتک ، يا  وگب :

روصت تهج  ود  اـههیآ  يدنبهتـسد  مظن و  رد  رخف :  98 ِباتِکلا » َلهَأ  ای  ُلق  : » نیرّـسفم نخـس  دشابن . ربخیب  دینک  هچنآ  زا  ادخ  دیـشاب و 
تسا و هدوب  مارح  لالح و  دوهی  نید  رد  هچنآ  نایب  ربمغیپ و  ياـههتفگ  یتسرد  رب  ررکم  ياـهیروآدای  زا  سپ  - 1 41-15- نآرق : - دراد

یتخـسرس راکنا و  یتشزب  ار  اهیحیـسم  دوهی و  دهدیم  هجوت  تمیالم  لامک  اب  تایآ  هکنیا  رد  تسا ، هدوب  میهاربا  راگدای  زا  ّجح  لامعا 
اب دیوش  یم - ّجح  رکنم  ارچ  هک  دـنکیم  شنزرـس  ار  اهنآ  ّجـح  ماجنا  موزل  نایب  زا  سپ  - 2 هحفص 147 ] مزال [ . تاحیـضوت  نآ  زا  دعب 

ریکذتب و نادوهج  هکنآ  یکی  دـنتفگ : لوق  ود  رب  ّدـص  ّتیفیک  رد  هتـشون : حوتفلا  وبا   99 َنوُّدُصَت » َِمل  ! » دـینادیم نآ  یتسرد  دوخ  هکنیا 
يدـندمایب و رگیدـکی  رب  ناشیا  ات  يدـندرک  ارغا  رگیدـکی  رب  ار  ناشیا  دوب  جرزخ  سوا و  نایم  زا  تیلهاـج  رد  هک  يرازراـک  نداد  داـی 

لوق هکنیا   20-1- نآرق . - يدـندش نهک  يهنیک  رـس  اب  يدـنداهن و  وسکی  مالـسا  تاعارم  ظفاحم و  هک  نآ  رب  ار  ناشیا  ّتیلهاج  ّتیمح 
نآ هن  دّـمحم  هکنیا  يدـنتفگ : ار  برع  ناـشیا  هک  دوب  نآ  نآ ، تسا و  ناـیاسرت  نادوـهج و  رب  هیآ  تفگ : نسح  و  تسا ، ملـسا  نب  دـیز 

نامدرم اب  هک  تسا  هدوب  روط  هکنیا  اهنآ  دـص  يریگولج و  رخف : میاهدـناوخ . لیجنا  تاروت و  رد  وا  تفـص  تعن و  اـم ، هک  تسا  دّـمحم 
99 اجوع » . » تسین ام  ياهباتک  رد  ربمغیپ  تافـص  هکنیا  لثم  دـنوش  لد  ود  كاـش و  اـهنآ  اـت  دـنتفگیم  یئاـهزیچ  رکف  هاـتوک  فیعض و 

فارحنا يونعم و  یجک  ینعمب  نیع  ریز  يادص  اب  تخرد و  راوید و  لثم  تسا  تاسوسحم  رد  جک  ینعمب  نیع  ربز  اب  دناهتشون : نیرّسفم 
دـنوشب و جـک  یهارمگ  فرطب  ّقح  میقتـسم  هار  زا  مدرم  دـیهاوخیم  ارچ  ینعی  عـمجم : هشیدـنا . رادرک و  راـتفگ و  رد  یجک  لـثم  تسا 
هک دیتسه  هاوگ  امش  حوتفلا : وبا   99 ُءادَهُش » ُمتنَأ  َو  . » دینکیم بیقعت  هتسیاش  ریغ  تماقتـسا و  ریغ  زا  ار  هار  هکنیا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 

لقع و درخ و  اب  داد  ارف  شوگ  وا  ینعی  ٌدیِهَـش » َوُه  َو  َعمَّسلا  یَقلَأ  َوأ  : » لـثم تسا  ءـالقع  ینعمب  ءادهـش  اـی  و  تسین ، اور  ادـخ  هار  زا  عنم 
لیجنا تاروت و  رد  هکنآ  رب  دیهاوگ  امـش  هک  تسا  نآ  رگید  یلوق  و  دیتسه ! نینچ  ارچ  دـیتسه  دـنمدرخ  امـش  هکنیا  اب  تسا  نآ  دوصقم 

ياـههناشن تازجعم و  دـهاش  امـش  - 1 رخف :  173-134- نآرق -22-1- نآرق . - قـح تسا و  ادـخ  نید  یناملـسم  نید  هـک  تـسا  هتـشون 
هنوگچ سپ  دـنراد  نانیمطا  ناتراتفگب  هک  دـیتسه  دوخ  ّتلم  ناـیم  رد  لداـع  دـهاش و  هحفص 148 ] امـش [  - 2 دیتسه ، دّـمحم  يربمغیپ 
ربمغیپ دنتفگیم  اراکـشآ  نوچ  تسا  هدش  هتفگ  ٌدیِهَـش » ُهّللا  : » لّوا تیآ  رد  رخف :  99 ٍِلفاِغب » ُهّللا  اَم  َو  ! » تسا امش  يهتـسیاش  مدرم  لافغا 

ار مدرم  گـنرین  اـب  نوچ  تسا و  امـش  راـک  هاوگ  ادـخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  بساـنم  دـندرکیم  رادومن  ار  دوخ  رفک  دـیوگیم و  غورد 
- نآرق -27-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  ٍِلفاِغب ] ُهّللا  اَم   ] و تسین . ربخیب  ناتراک  زا  ادـخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  بسانم  دـندرکیم  هارمگ 

هدیمهف هتـسناد و  اهنآ  يهمه  دیاش  و  تسا ، يراصن  دوهی و  ياملع  مومع  لماش  باتکلا  لها  هملک  ام : نخـس   354-331- نآرق -70-53
هدع کی  دیاش  دنتشاذگیم ، ّقح  يور  اپ  و  دوب ، نشور  اهنآ  يارب  بلطم  تفص  ناطیش  بلط و  هاج  هدع  کی  رگا  دندرکیمن . هضراعم 

بیذـکت ار  اـهنآ  هدیجنــسن  هدرکن و  رکف  ص ]  ] ربـمغیپ ياـههتفگ  غورد  تـسار و  رد  بّـصعت  هقیلــس و  فارحنا  يهطــساوب  ّطـقف  مـه 
بّصعت زا  هک  تسا  یئاهنآب  باطخ  لّوا  تیآ  رد  تسا : هدش  رارکت  یپ  رد  یپ  تیآ  ود  رد  باتک  لهاب  باطخ  تبسانم  نیاب  دندرکیم ،

هدیقع و زا  ادخ  هک  تسا  هدش  راذگ  رب - هداس  اهنآ  اب  باطخ  تبـسانم  نیمهب  دـناهدش و  ص ]  ] ربمغیپ رکنم  هتـسب  مشچ  یتسرپ ، هنهک  و 
ءارآ و رد  دوش . راکـشآ  امـش  يارب  تقیقح  ات  دینک  رکف  مه  دوخ  دیـشابن  یمیدـق  دـیاقع  راکفا و  هب  ّنئمطم  سپ  تسا  ربخ  اب  امـش  رفک 
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ناشاهبیذـکت قیدـصت و  دـیاقع و  يهدـمع  رد  داوس  اب  يهقبط  ناـمه  هکلب  مدرم  رتشیب  هک  تسا  نشور  بوخ  بلطم  هکنیا  مدرم  دـیاقع 
ار یـسک  رود  ياهّدع  دـننکیم : لقن  ياهناسفا  لمع  لقع و  زرط  هکنیا  یفّرعم  يارب  دنتـسه ، نارگید  ياههتفگ  اهنیقلت و  زا  ّرثأتم  دـّلقم و 
دـش و هکرعم  دراو  احلـص  املع و  سابل  اب  یکی  راد  ریگ و  هکنیا  رد  تسا  نیدـیب  صخـش  هکنیا  هک  دـندوب  هدرک  اپب  دایرف  داد و  هتفرگ و 

ّتقد یکدنا  اب  تشاد ! ریـصقت  هچ  ثیبخ  هکنیا  دشن  مولعم  تفگیم  لمع  غارف  زا  سپ  تشک و  ار  مهّتم  نآ  درک و  ردب  بیج  زا  يوقاچ 
لّوا تیآ  دـیاش  دـسریم  مشچ  شوگب و  نآ  دـننامه  نارازه  هتـسویپ  دوشیم و  راکـشآ  یبوخب  تقیقح  هکنیا  مدرم  يهقیلـس  رکف و  رد 

، دنوشیم هحفـص 149 ] رفاک [  هدیجنـس  هتـسناد و  هک  تسا  یئاهنآ  اب  نخـس  يور  مّود  تیآ  رد  دشاب . لمع  رکف و  روج  هکنیا  شنزرس 
هکنیا يازـس  مدرم و  ندرک  فرحنم  ءوس و  فدـه  يارب  دـیوشیم  ّقح  ریگولج  هک  تسا  هدـش  ضوع  اهنآب  باطخ  زرط  هک  تسا  هکنیا 

. تسین لفاغ  امش  راک  زا  ادخ  هک  تسا  هدش  يروآدای  هتسب  رس  هاتوک و  يهلمج  کی  اب  راک 

ات 103] تایآ 100  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

مُکیَلَع یلُتت  ُمتنَأ  َو  َنوُرُفکَت  َفـیَک  َو  [ 100  ] َنیِِرفاک مُِکنامیِإ  َدـَعب  مُکوُّدُرَی  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ّالِإ َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 101  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِـص  یلِإ  َيِدُه  دَقَف  ِهّللِاب  مِصَتعَی  نَم  َو  ُُهلوُسَر  مُکِیف  َو  ِهّللا  ُتایآ 

ُمتحَبـصَأَف مُِکبُوُلق  َنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـعَأ  ُمتنُک  ذِإ  مُکیَلَع  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهّللا  ِلبَِحب  اوُمِـصَتعا  َو  [ 102  ] َنوُِملسُم ُمتنَأ  َو 
ینعم  735-1- نآرق [ - 103  ] َنوُدَـتهَت مُکَّلََعل  ِِهتایآ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهنِم  مُکَذَـقنَأَف  ِراّنلا  َنِم  ٍةَرفُح  افَـش  یلَع  ُمتنُک  َو  ًاـناوخِإ  ِِهتَمِعِنب 
ردصم زا  مصتعی » . » ندـناوخ یپ  رد  یپ  یلاوتم و  ینعمب  هوالت  ردـصم  زا  یلتت » . » ندرک مهارف  ینعمب  فیلأت  ردـصم  زا  ّفلا »  » ف تاغل :

. يزیچ ره  يزیت  هرانک و  نیش  حتف  اب  افش » . » نید رد  يراگزیهرپ  يوقت و  ینعمب  هتاقت » . » ندرک زیوآ  تسد  ندز و  گنچ  ینعمب  ماصتعا 
يهلیبق ود  تفگ : ساّبع  نبإ  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج  نداد . تاجن  ندرک و  صالخ  ینعمب  ذاـقنا  ردـصم  زا  ذـقنأ » . » لادوگ ةرفح » »
دندوب هتـسشن  مه  درگ  هلیبق  ود  ره  زا  رفن  دنچ  يزور  دندوب  گنج  رد  رگیدکی  اب  مالـسا  زا  شیپ  دندوب ، ربمغیپ  نارای  هک  جرزخ  سوا و 

. دش لزان  هیآ  هکنیا  دندیشک  رگیدکی  يورب  هحلسا  دمآرد و  مشخ  تروصب  مک  مک  دنتفگیم ، نخس  ناشمالـسا  زا  شیپ  فالتخا  زا  و 
هک سیق  نب  ساّمش  دندوب  هتـسشن  مه  درگ  هحفـص 150 ] هناتـسود [  هلیبق  ود  نآ  زا  رفن  دنچ  تسا : هدرک  تیاور  ملـسا  نب  دـیز  زا  زین  و 
وا هارمه  هک  ار  یناوج  دش  تحاران  دوب  هدش  ادیپ  مالـسا  يهطـساوب  هک  اهنآ  یگناگی  زا  تشذگ و  اهنآ  رب  دوب  بّصعتم  يدوهی و  يدرم 

وگتفگ درک  دای  هتشذگ  زا  دش و  تیعمج  دراو  وا  نوچ  دروآ  ناشرطاخب  ار  اهینمشد  هتشذگ و  نارود  دنیشنب و  اهنآ  نایم  داد  روتسد  دوب 
يهدامآ دـندرک و  تنوشخ  جرزخ و  يهلیبق  زا  رخـص  نب  راّبج  سوا و  يهلیبق  زا  یظیق  نب  سوا  دـندش  دـنلب  رفن  ود  دـش  زاغآ  اهنآ  نایم 

َلهَأ ای   » شیپ تایآ  دش و  لزان  اهنآ  يارب  تایآ  هکنیا  دندش  مارآ  درک و  تحیصن  درب و  فیرـشت  اجنآ  دیـسر  ربمغیپب  ربخ  دندش  گنج 
نخسب شوگ  رگا  نینمؤم ، يا   100 همجرت :  621-583- نآرق . - تسا هدوب  يدوهی  سیق  نب  ساّمـش  يارب  رخآ » ات  َنوُّدُصَت - َِمل  ِباتِکلا 

هکنیا اب  دیوش  نیدـیب  هنوگچ  101 و  دننادرگب . ینیدیب  هب  یناملـسم  سپ  زا  ار  امـش  دیهد  ارف  هدـناوخباتک  ياهيدوهی  هکنیا  زا  ياهتـسد 
هدش يربهر  تسار  هارب  هتبلا  دنک  دوخ  زیواتـسد  ار  ادخ  سک  ره  و  تسا ! امـش  نایم  ادـخ  ربمایپ  دـنناوخ و  ناتيارب  نآرق  زا  ادـخ  تایآ 

و  ] يدنوادخ نامسیرب  یگمه  103 و  دیریمب ، رادنید  گرم  ماگنهب  هک  دیشاب  راگزیهرپ  ادخ  ینامرفان  یتسردب ز  نینمؤم  يا   102 تسا .
وا دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  يراگزور  هک  دوخب  ار  ادخ  شـشخب  دیرآ  دایب  دیوشن و  مه  زا  هدـنکارپ  دـیبسچب و  راوتـسا  ربمغیپ ] روتـسد 
هب درک . اـهر  نآ  زا  ار  امـش  وا  دـیدوب و  شتآ  لادوگ  يهبل  رب  دـیدش و  ردارب  رگدـکی  اـب  هک  دوب  وا  تمعن  درک و ز  مهارف  مهب  ناـتاهلد 

دوخ يراگتـسر  هار  دـیاش  هک  دـنکیم  رادومن  امـش  يارب  ار  دوخ  یئاناوت ] یئاتکی و   ] ياـههناشن ادـخ  اـهیروآدای  نانخـس و  هنوگ  هکنیا 
ینعی دوب  زاجم  لـیبس  رب  هکنیا  -15-58 و  نآرق : - تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   100 َنیِِرفاک » مُِکنامیِإ  َدَعب  مُکوُّدُرَی  : » نیرّـسفم نخـس  دیبایب .
رهاظ هک  دننک  يراک  تیلهاج  تیمح  رس  زا  دنشاب  تریصب  رب  هک  نانآ  دنوش و  دترم  دنشابن  تریصب  رب  امش  زا  هک  نانآ  هک  دننک  يزیچ 
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رد هک  نابات  هام  نوچ  دـمآرب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  میدوب  هداتفا  رگیدـکی  رد  ام  هک  انیب  دـیوگ : يراصنا  هّللا  دـبع  نبإ  رباج  دـشاب . رفک  وا 
زا هورگ  نآ  دندش و  بناج  هکنیا  زا  هورگ  هکنیا  دندیدب  لوسر  تسد  تراشا  هک  دوب  ینادنچ  درک  تراشا  تسدـب  دـیآرب  کیرات  بش 

تشز شلوا  هک  يزور  میدیدن  يادخ و  لوسر  زا  تسا  رتتسود  ام  رب  هک  تسین  صخش  چیه  هحفص 151 ] ناهج [  رد  سپ  بناج  نآ 
تسا و يریگوـلج  عـنم و  ینعمب  مصع  يربـط :  101 ِهّللاـِب » مِصَتعَی  نَـم  َو  . » زور نآ  زا  رتوـکن  شرخآ  زور و  نآ  هـک  دوـب  تـشحو  رپ  و 

ینعی حوتفلا : وبا   101 ٍمیِقَتـسُم » ٍطارِـص   » دهد رارق  دوخ  کسمتـسم  يریگولج و  يهلیـسو  ار  ادخ  نید  ینعی  تسا  عانتما  ینعمب  ماصتعا 
نایم میقتسملا  طارص  ّقحلا ص 9 : نافرع  باتک  رد  هاشیلعیفـص   193-173- نآرق -30-1- نآرق . - دـبایب ار  قح  هار  هک  یفاطلا  اـی  باوث 

ره تسا و  بتارم  ظـفح  رد  لاـمک  یفراـع ، هبترم  ناـمهب  یفقاو  هک  دوـجو  زا  ياهبترم  ره  رد  نیمه  رومـالا  ریخ  و  تسا ، نـیمی  راـسی و 
ریخ کلاس  شیپ  دیآ  هچ  ره  تقیرط  رد  تسا : هدرک  یفّرعم  هیانک  روطب  رعش  هکنیا  رد  ار  میقتسملا  طارـص  مه  ظفاح  بسانم . ار  یماقم 

زگره هک  دیشاب  تعاطا  رد  هتـسویپ  ینعی  يربط :  102 ِِهتاُقت » َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا   » تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتـسملا  طارـص  رد   || تسا  وا 
هتشون حوتفلا  وبا   36-1- نآرق . - دیـشاب ساپـسان  هک  ادابم  دینک و  تمعن  رکـش  دینکن و  شـشومارف  هک  دیـشاب  وا  دایب  و  دینکن ، ینامرفان 

قح وا  هار  رد  دننک  داهج  هک  دـشاب  نآ  تفگ : دـهاجم  دـنوشن . یـصاع  نآ  رد  ینیعلا  ۀـفرط  هک  دـشاب  نآ  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  تسا :
هک دشاب  نآ  تفگ : جاجز  وا . نادنزرف  ردارب و  ردپ و  رب  دـشاب و  وا  رب  هچرگا  دـیوگب و  قح  دریگن و  وا  نماد  مئال  چـیه  تمالم  داهج و 

مدرم هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هداـتق و  زا  يربط  ار . وا  رماوا  دـشاب  عیطم  عیمـس و  دوب و  بجاو  وا  رب  هچنآ  رد  درآ  ياـجب  وا  تعاـط 
ار اعّدا  هکنیا  یلو  ُمتعَطَتـسا » اَم  َهّللا  اوُقَّتاَف  : » دـندش رومأم  هیآ  نیاب  نآ  ياـجب  دـش و  خـسن  مکح  هکنیا  دنتـشادن  هیآ  نیاـب  لـمع  تقاـط 
ات دـنریگب  نابهاگن  دوخ  يارب  ار  ادـخ  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت   180-144- نآرق . - تسین تسرد  هدـیقع  هـکنیا  دـناهتفریذپن و  نارگید 

دنک و هحفـص 152 ] یفالت [  ار  هدـش  فلت  ره  هک  تسا  وا  تردـق  رد  اریز  دـینامب  ظوفحم  دوخ  یتاذ  مزاول  یناسفن و  رورـش  زا  دـیناوتب 
وبا  49-1- نآرق . - دیشاب نآ  مارتحا  تیاعر  مالسا و  اب  گرم  ماگنه  ات  ینعی  يربط :  102 َنوُِملسُم » ُمتنَأ  َو  ّالِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  . » دهدب ضوع 

راذگاو ادخب  دوخ  ياهراک  ینعی  تسا  نوضّوفم  دوصقم  دناهتفگ : تسا و  نوصلخم  نوملـسم  زا  دوصقم  دناهتفگ : تسا : هتـشون  حوتفلا 
َو . » دراد هاگن  دوخ  نابز  دشاب  هتـشاد  قحب  ياوقت  هکنآ  تسا : هدرک  تیاور  کلام  سنا  يادخب  دـنرب  وکین  نامگ  تفگ : لیـضف  هدـننک .
تعاـمج و ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا . دوصقمب  نتفاـی  تسد  يهلیـسو  لـبح  زا  دوصقم  يربط :  103 ِهّللا » ِلبَِحب  اوُمِـصَتعا 
33-1- نآرق : - دناهتفگ مه  دـهاجم  يّدـس و  كاّحـض و  تسا . ادـخ  نامرف  دـهع و  تسا و  نآرق  دوصقم  تسا  هتفگ  هداتق  مدرم . هورگ 

زگره  || لسر  دّیـس  تعباتمیب  هک  اّقح  یعاـبر : تسا : هتـشون  ینیـسح  تسا : مالـسا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  تسا ، نآرق  دوصقم 
تیانک لبح  حوتفلا : وبا  تفاتب  لد  يور  يو  يهناتـسآ  زک  ار  نآ   || دنهدیمن  هر  يرد  چـیهب  ور  چـیه  زا  تفاین  هر  دوصقم  لزنمب  یـسک 

هّللا لـبح  نآرق  دـندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ّیلع  ترـضح  ربـمغیپ و  زا  تبارق و  یـشیوخ و  تّدوم و  ناـما و  دـهع و  نید  زا  دـشاب 
دبع هجاوخ  میتسه . ام  اه  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع ]  ] قداـص ترـضح  زا  بلغت  نب  ناـبا  تسا و  نیتملا 

تبحم تقیقح  هک  دندیسرپ  راسفتسا  قیرطب  دندیـشکیم  رادرب  ار  وا  هک  یتقو  دندیـسر  روصنم  نیـسحب  یعمج  تسا : هتفگ  يراصنا  هّللا 
َفَّلَأَف . » نکف رـس  راد  شرخآ  تسا و  نسر  شلّوا  ینعی  لتق » اهرخآ  لـبح و  اـهلّوا  : » هک دومرف  تسا ! یک  نادـیم  هکنیا  درم  تسا و  یچ 

دراذگن دنکن و  ملظ  وا  رب  تسا  ناملسم  ردارب  ناملسم  تفگ  مالّـسلا  هیلع - لوسر  حوتفلا : وبا   103 ًاناوخِإ » ِِهتَمِعِنب  ُمتحَبصَأَف  مُِکبُوُلق  َنَیب 
نوچ دینکن و  يرود  رگیدکی  زا  و  دینکن ، ینمـشد  دیربم و  دـسح  رگیدـکی  رب  دـنک  هحفص 153 ]  ] 67-1- نآرق  - ملظ وا  رب  یـسک  هک 
نمؤم يارب  نمؤم  دومرف : و  تسا . يدب  نیرتالاب  نتـسکش  ینید  ردارب  نامیپ  دب و  يهشیدـنا  تسا و  لد  رد  يراگزیهرپ  هک  دیـشاب  ردارب 

ياههراپ دننام  یتسود  رد  نینمؤم  دومرف : تسا و  رگید  تمسق  يرادهاگن  ماکحتـسا و  هلیـسو  یتمـسق  ره  هک  تسا  نامتخاس  مزاول  لثم 
یخیرات يهقباسب  تسا  هراشا  هیآ  تالمج  هکنیا  دناهتشون  نیرّسفم  رتشیب  دنـشاب . رازآ  رد  هّیقب  دوش  روجنر  يوضع  نوچ  هک  دنتـسه  نت 

ریمـس اهنآ  زا  یکی  دنگوسمه  تسود و  هک  جرزخ  سوا و  مانب  دندوب  ردپ  ردام و  کی  زا  ردارب  ود  تسا : هتـشون  قاحـسا  نب  دّـمحم  هک 
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لتق هکنیا  تشک و  ار  هنیزم  نب  برح  نبإ  بطاـخ  ماـنب  جرزخ  يهلیبـق  زا  نـالجع  نب  کـلام  دـنگوسمه  تسود و  کـلام  نب  دـیز  نـبإ 
هریت ود  هکنیا  نایم  لاـس  تسیب  دـص و  دناهتـشون : نیخروم  هک  دـش ، هتخورفا  گـنج  شتآ  اـههدازومع  هلیبق و  ود  ناـیم  هک  دـش  بجوم 
امـش ینعی  تسا  لثم  هکنیا  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   103 ٍةَرفُح » افَـش  یلَع  ُمتنُک  َو  . » دومرف ترجه  هنیدـمب  ربمغیپ  ات  دوب  رارقرب  گـنج 

رب هک  یـسک  نوچ  يدیـسر  امـشب  گرم  هکنآ  زج  دوب  هدنامن  چـیه  خزود  رد  نداتفا  امـش و  نایم  زا  یتفا و  خزود  رد  هک  يدوب  کیدزن 
رب هک  یـسک  لاحب  ناشیا  لاوحا  درک و  هیبشت  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  دـتفارد ، دـسر  واب  هک  یبیـسآ  رهب  دـشاب  یقدـنخ  ای  یهاچ  يهرانک 

-1- نآرق . - دیوش تیاده  هکنیا  ات  يربط :  103 َنوُدَتهَت » مُکَّلََعل   » 32-1- نآرق . - دتفارد دوب  نآ  فوخ  تعاس  ره  دشاب  ياهرفح  يهرانک 
يارب دـنک . گنهآ  مه  دوخ  اب  ار  نارگید  دـهاوخ  یم - هک  یمدآ  یمومع  لـیم  کـیب  دـهدیم  هجوت  لوا  تیآ  ود  رد  - 1 ام : نخس   26

لالدتسا زاب  و  دش . دهاوخ  امـش  فارحنا  بجوم  بناجا  اب  تقفاوم  تلفغ و  رـصتخم  هک  تسا  هدش  روآدای  تالیامت  هکنیا  زا  يریگولج 
يدرخیب دولوم  دنـشیدنایم  هچنآ  دـنرادن و  شناد  لقع و  يهلیـسو  اهنآ  اریز  تسین  امـش  نیفلاخم  امـش و  نایم  یبسانت  هک  تسا  هدـش 

يداد ادخ - يهیامرس  زا  دنک و  رکف  رتهب  یتسیاب  دراد  نآرق  دننام  یباتک  و  ص ]  ] ربمغیپ لثم  ّیبرم  هک  هدرک  لیصحت  صخـش  یلو  تسا 
يراگزیهرپ يوقتب و  يهیـصوت  ار  مدرم  رّکذت  هکنیا  يهلابند  رد  - 2 هحفـص 154 ] دنکن [ . بناجا  يهتفگب  شوگ  دیامن و  هدافتـسا  دوخ 

تیقّفوم زا  یگدوسآ  يارب  یلمع  هار  - 3 دنیامنب . يراددوخ  تسا  يوقت  یفانم  دوخ  هک  لهاان  مدرمب  لیم  زا  گرم  مد  ات  هک  تسا  هدرک 
نآ زا  مالـسا  نید  درکیم  دـیدهت  ار  امـش  يهدـنیآ  دـیدوب و  راـتفرگ  هک  يزوت  هنیک  ینمـشد و  نآ  هک  تسا  هدـش  هداد  ناـشن  نانمـشد 
هارب هشیمه  يارب  ات  دیوشن  دوخ  نیفلاخم  بناجاب و  لیامتم  دیراد و  هاگن  مکحم  ار  یگناگی  نید و  نامه  مه  هدنیآ  رد  سپ  داد  ناتتاجن 

تـشپ يوق و  يهداراب  ناسنا  هک  تسا  یفاک  تلیـضف  بسک  يارب  دناهدش : دـقتعم  قالخا  ياملع  زا  ياهّدـع  - 4 دیـشاب . هدوسآ  تسار و 
یتسیاب هک  دنکیم  یئامنهار  هدیقع  هکنیا  فالخ  رب  رخآ . ات  ِِهتایآ » مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی   » ياههلمج و  دزادرپب ، فئاظو  ماجناب  لماک  يراد  راک 

. - دینک هفیظو  ماجناب  مادقا  هاگنآ  دـیریگب  تربع  هتـشذگ  زا  دـیهدب و  شوگ  یبرم  نخـس  باتکب و  ینعی  دـینک  هدافتـسا  درخ  يورین  زا 
201-165- نآرق

ات 107] تایآ 104  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َنیِذَّلاَک اُونوُکَت  ـال  َو  [ 104  ] َنوُِـحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوَـهنَی  َو  ِفوُرعَملاـِب  َنوُُرمأَـی  َو  ِریَخلا  َیلِإ  َنوُعدَـی  ٌۀَّمُأ  مُکنِم  نُـکَتل  َو 
تَّدَوسا َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌهوُجُو  ُّدَوسَت  َو  ٌهوُـجُو  ُّضَیبـَت  َموَـی  [ 105  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  مَُهل  َکـِئلوُأ  َو  ُتاـنِّیَبلا  ُمُهَءاـج  اـم  ِدـَعب  نِم  اوُفَلَتخا  َو  اُوقَّرَفَت 

اهِیف مُـه  ِهـّللا  ِتَـمحَر  یِفَف  مُهُهوُـجُو  تَّضَیبا  َنـیِذَّلا  اَّمَأ  َو  [ 106  ] َنوُرُفکَت ُمتنُک  اـِمب  َباذَـعلا  اُوقوُذَـف  مُِکناـمیِإ  َدـَعب  ُمترَفَک  َأ  مُهُهوُجُو 
يدتقم و - 3 تّدم ، - 2 تعامج ، - 1 تسا : هتـشون  ینعم  جـنپ  نآ  يارب  حوتفلا  وبا  ۀـّما » : » تاـغل ینعم   549-1- نآرق [ - 107  ] َنوُِدلاخ
زا ّدوست » . » ندش دیفـس  ینعمب  ضاضیبا ، ردـصم  زا  ّضیبت » . » تسا هتـشون  ینعم  نیدـنچ  سوماق  رد  و  ردام . - 5 الاب ، تماـق و  - 4 اوشیپ ،
زا یهورگ  دیاب  ناناملـسم  يا   104 همجرت : هحفـص 155 ] ندیـشچ [ . ینعمب  قوذ  ردصم  زا  اوقوذف » . » ندش هایـس  ینعمب  دادوسا  ردصم 

. دندوب ناراگتسر  دوخ  ناسک  هنوگنیا  دنشاب و  اوران  زا  ریگولج  دنهد و  هتـسیاش  راکب  نامرف  دنناوخب و  بوخ  راکب  ار  مدرم  هتـسویپ  امش 
يرازآ ار  نانیا  هک  دندیـشاپ  مه  دندش و ز  راگزاسان  تسار  هار  رادومن  ياههناشن  ندیـسر  زا  سپ  هک  دیـشابن  مدرم  نآ  دننامب  سپ   105

سپ دیدش ! رفاک  ارچ  دیدوب  نمؤم  هک  امش  دنیوگ  ار  نایور  هایـس  هایـس ، يرگید  دوب و  دیپس  یئاههرهچ  هک  زور  نآب   106 دوب . كاندرد 
مُکنِم نُکَتل  َو  : » نیرّسفم نخـس  دننامب . نادواج  يدنوادخ  رهم  رد  دوب  دیپس  يور  هک  ار  نانآ  107 و  دیشچب . رازآ  هکنیا  ناترفک  يازسب 

تعاـمج زا  دوصقم  تسا : هتفگ  كاحـض  دـنیامن  مالـساب  توعد  هک  دنـشاب  یتعاـمج  دـیاب  ینعی ، يربط :  104 ِریَخلا » َیلِإ  َنوُعدـَـی  ٌۀَّمُأ 
رتـشیب حوتفلا : وبا  دـننک . توعد  ناـسحا  حلـص و  يوسب  هتـسد  کـی  دـیاب  ینعی  ساـبقملا : ریونت   68-15- نآرق . - تسا ربمغیپ  باحـصا 

کی دـیاب  هک  تسا  ياهفیظو  هکنیا  هک  دـناهدش  دـقتعم  هجیتن  رد  هدـع و  کـی  ینعی  دـناهدیمهف  ضیعبت  ینعم  نم ] : ] يهملک زا  نیرّـسفم 
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هتفگ جاّجز  و  ینیع ، هن  تسا  یئافک  بجاو  حالطـصاب  دنتـسین و  نآ  رادهدهع  نارگید  دـش  ماجنا  نوچ  دـهد و  ماجنا  نّیعم  ان - يهتـسد 
ياهّدع و  دیراد . ياهفیظو  نینچ  ناناملسم  امش  مومع  ینعی  هفیظو  نیاب  مدرم  رگید  زا  تسا  نیملسم  صیصخت  يارب  نم ]  ] يهملک تسا :

ینعم هکنیا  دـیئامن و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هک  دیـشاب  یمدرم  یگمه  دـیاب  تسا : نآ  ینعم  تسا و  يداـیز  نم ] : ] دـناهتفگ رگید 
هتـسد کی  ینعی  عمجم : تسا . نیمه  یئاّبج  جاّجز و  ام و  بهذـم  هک  دـننادیم ، ینیع  بجاو  ار  فیلکت  هکنیا  هک  تسا  یئاـهنآ  هدـیقع 

تدارا و زا  و  ّررحم ، شیوخ  تّوق  لوح و  زا  دـنامئاق و  قح  تماق  اـب  هک  تسا  یموق  تفـص  تسا : هتـشون  دـنیامنب . نیدـب  توعد  مدرم 
ار يادخ  نید  دنناوخ و  ار  ادخ  دنناد ، ار  ادـخ  دازآ ، فّرـصت  رایتخا و  رـسا  زا  و  نوریب ، لاوحا  لامعا و  يهرئاد  زا  درجم ، شیوخ  دـصق 

هحفص  ] 346-344- یقرواپ  - یّلجتیّلجت « 7» لحک هدید  رد  و  دنراد ، یلوم  یتسود  لد  رد  دنشیدنین  قلخ  تمالم  قلخ و  زا  و  دنـشوک .
غادـب دنترـضح ، نایگـصاخ  دـنرگن ، عنـص  رد  عناـص  زا  ناـشیا  دـنرگن  عناـصب  عنـص  زا  نارگید  دـننیب ، تسه  هک  ناـنچ  يزیچ  ره  [ 156

« رخآ ات  ِفوُرعَملِاب - َنوُُرمأَی   » سسع اهبش ز  هنحش و  زا  ینمیا  اهزور   || کلم  غاد  اب  هک  شاب  کلم  صاخ  يهدنب  دنتکلمم : ناگتفرگ 
َنوَهنَی َو  ِفوُرعَملِاب  َنوُُرمأَی  : ] درکیم تئارق  روطنیا  هک  مدینش  نامثع  زا  تفگ  وا  هک  مدینـش  حیبص  زا  تفگ  یفقث  نوع  یبا  يربط :  104
ضرف هک  دننآرب  نامّلکتم  رتشیب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   209-154- نآرق -27-1- نآرق [. - مهباصا ام  یلع  هّللا  نونیعتسی  و  ِرَکنُملا ، ِنَع 

رهب دشاب  نکمم  رگا  لد  نابز و  تسدب و  دشاب : هبترم  هسب  رکنم  یهن  و  تسا . نایعا  رب  ضرف  هک  تسا  نآ  ام  بهذم  و  تسا ، تیافک  رب 
نامعن ار  فورعم  كرت  ار و  رکنم  لعف  دشاب  رکنم  لدب  دناوتن  نابزب  رگا  نابزب  دناوتن  تسدب  رگا  نابزب  مه  لدب  مه  تسدب  مه  دنکب  هس 

دـنورب و یموق  ایرد  نایم  رد  دوب  یتشک  هک  دـشاب  نانچ  موق  نایم  رد  رکنم  لماع  لـثم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دـنک  تیاور  ریـشب 
دوخ بیـصن  نآ  درادرب و  يربت  ناشیا  زا  یکی  هگنآ  دنیـشنب  دوخ  هّصح  بیـصنب و  سک  ره  دننک و  تمـسق  دنـشخبب و  یتشک  نآ  ياهب 
اهر راتفگ  نیاب  ار  وا  رگا  تسه  راک  هچ  ار  امـش  منکیم  فرـصت  دوخ  بیـصن  رد  دیوگ  ینکیم ! هچ  دنیوگ  ار  وا  نارگید  دنک  خاروس 

تیـصعم و رکنم  تسا و  تعاط  فورعم  ینعم  عمجم : دنوش . قرغ  ناشیا  وا و  دیآرد و  بآ  دنک و  ناریب  یتشک  دنریگن  شتـسد  دننک و 
نآ فورعم  تسا : هتفگ  يرگید  تسا و  رکنم  دناهدرک  عنم  هچنآ  تسا و  فورعم  دناهداد  روتـسد  ربمغیپ  ادخ و  هچنآ  هک  دـناهدرک  لقن 
هک تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ترضح  زا  دنادب . تشز  عرش  ای  لقع  هک  تسا  نآ  رکنم  دسانشب و  وکین  ار  نآ  عرـش  ای  لقع  هک  تسا 

هکنیا تسا و  هدش  ظّفلت  هزمه  ود  اب  هک  تجرخا » ۀّمئا  ریخ  متنک   » مه رگید  تیآ  رد  و  ۀّمئا » مکنم  نکتل  و  : » تسا هدومرف  روطنیا  ار  هیآ 
. ] تسا هدومن  لمع  نیاب  طوبرم  ار  ناـسنا  يراگتـسر  اریز  نید  رد  نآ  ّتیمها  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  بوجو  رب  تسا  لـیلد  هیآ 

هدـش هدینـش  نآب  تبـسن  نید  زا  هچنآ  لقع و  مکحب  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  تسا : هتفگ  یئاـّبج  ّیلع  وبا  هحفص 157 ]
نینچ لقع  هن  رگ  تسا و  نید  روتسد  يهطـساوب  نآ  بوجو  هک  تسا  نآ  قح  یلو  تسا  لقع  مکح  هکنیا  دیکأت  دیدشت و  بجوم  تسا 
هـسب هیآ  رد  اریز  تسا  ملاـع  مـهف و  اـب  مدرم  يهـفیظو  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رخف : ررـض . زا  يریگوـلج  يارب  رگم  درادـن  یمکح 

اب رگم  تسین  نکمم  فئاـظو  هکنیا  ماـجنا  هک  تسا  مولعم  و  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما  ریخب و  توعد  تسا  هدـش  يروآداـی  فیلکت 
هکنآ اب  دهد  نامرف  دوخ  يهدیقع  بهذم و  قبط  ای  دنک و  يریگولج  ای  دهد و  روتسد  هتسنادن  ار  يزیچ  تسا  نکمم  نوچ  اهنآ  زا  عالّطا 

. دیامن رارـصا  تفلاخم  رد  دوشب و  فرط  یتحاران  بجوم  هک  دنک  نّیعم  یفیلکت  هزادـنا  زا  رتشیب  ای  دـشاب و  نآ  فالخرب  فرط  بهذـم 
یئاهراک فورعم  دـشاب و  ّقحب  لوصو  بجوم  هچنآـب  اـی  تسا  یلاـعت  ّقح  يوسب  اـی  ریخب  توعد  تـالیوأت : رد  ّیناـشاک  بلطم  يهجیتن 

دیحوت ماقمب  هکنآ  سپ  تسا  ادخب  یکیدزن  زا  تیمورحم  تابجوم  رکنم  قحب و  بّرقت  يهلیـسو  يارب  تسا  هدش  نّیعم  نید  رد  هک  تسا 
ّقحب هّجوت  زا  هک  یـسک  تسا  نکمم  نوچ  دشاب  تسرپادـخ  هچرگا  تسین  یهن  رما و  توعد و  قیال  تسا  هدیـسرن  نید  رد  تماقتـسا  و 
ّرضم ار  تارکسم  زا  يرادقم  ياهراپ و  ندرب  راکب  هکنیا  لثم  درامـشب  لالح  ار  یمارح  تسا  هدرک  لوغـشم  يدام  ياههتـساوخب  ار  دوخ 

ریخب و توعد  هدبع : دهدن . ّتیمها  ناسحا  ینادردق  عضاوت و  هب  ای  دنادن و  تشز  ار  مدرم  لاوما  رد  فرصت  رـصتخم  ای  درامـشن و  نیدب 
دننک و يربهر  مالسا  رونب  ار  رگید  للم  هک  تسا  نیملـسم  یمومع  توعد  لّوا : تسا : نّیعم  دارفاب  ّصتخم  ای  تسا  یمومع  ای  یهن  رما و 
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اههتـساوخ يدوبان  یمومع  يراکمه  یلاع و  تّمه  نینچ  يهجیتن  هّتبلا  دنهد  ناشن  اهنآب  ار  نید  رکنم  فورعم و  توعد ، نتفریذپ  زا  سپ 
تبسن تسا  نیملسم  دارفا  یهن  رما و  ریخب و  توعد  مّود : دنام . دهاوخن  زاب  یئاج  توادع  دسح و  لخب و  يارب  تسا و  دساف  ياهسوه  و 
یبوخب مادقا  يارب  هدارا  رکف و  تیوقت  بجوم  هک  تاریخب  یئامنهار  يهلیـسوب  یّلک  روطب  ای  دوخ  ل  هحفص 158 ] لفاغ و [  ناشیک  مهب 

لیـصحت دنورب و  هّدع  کی  هک  تسا  هدش  شرافـس  نآرق  رد  هک  روطنامه  تسا  ملاع  يهقبط  يهفیظو  هکنیا  هک  دـشاب  يدـب  زا  زارتحا  و 
صوصخم دراوم  تاّیئزج و  رب  یّلک  ماکحا  قیبطت  و  رخآ » اـت  «- 8» ٍۀَقِرف ِّلُک  نِم  َرَفَن  وَلَف ال  : » هیآ هکنیا  رد  دـنوش  مدرم  ربهر  دـننک و  ملع 

کی ره  هک  تسا  دارفا  یصوصخ  ياهیهن  رما و  اه و  توعد  ای  تسا و  مدرم  هکنیا  يهفیظو  تسا و  هتـسد  هکنیا  زا  مه  یناکم  ینامز و 
ِّقَحلِاب اوَصاَوت  َو  : » ربص ّقحب و  يهیصوت  تایآ  زا  دوصقم  تسا  نیمه  دشاب و  ّرـش  زا  ریگولج  ریخب و  يامنهار  اهدمآ  شیپ  رد  ار  يرگید 

يهفیظو تسا و  هتـسد  هکنیا  زا  مه  یناکم  ینامز و  صوصخم  دراوم  تاـّیئزج و  رب  یّلک  ماـکحا  قیبطت  و  رخآ » اـت  ِربَّصلاـِب -.» اوَصاَوت  َو 
ریگولج ریخب و  يامنهار  اهدمآ  شیپ  رد  ار  يرگید  کی  ره  هک  تسا  دارفا  یصوصخ  ياهیهن  رما و  اه و  توعد  ای  تسا و  مدرم  هکنیا 

- یقرواپ -336-300- نآرق «. - ِربَّصلاـِب اوَصاَوت  َو  ِّقَحلاـِب  اوَصاَوت  َو  : » ربص ّقحب و  يهیـصوت  تاـیآ  زا  دوصقم  تسا  نیمه  دـشاب و  ّرـش  زا 
يارب دننک  باختنا  ار  ياهّدع  دنتـسه  فّلکم  مدرم  هیآ  هکنیا  بجومب  دسیونیم : بلطم  هکنیا  نایب  زا  سپ   716-669- نآرق -339-337
تقایل طرش  ماکحا و  يارجا  غالبا و  يارب  دننک  نّیعم  رفن  دنچ  هد  ره  لها  ای  دنیامن و  نآ  ماکحا  مالـساب و  توعد  هک  اهرهـشب  نداتـسرف 
يربـهر ار  اـهنآ  هک  یمدرم  هب  تبـسن  سفنلا  ملع  یـسانشناور و  زوـمر  نآرق و  نید و  موـلعب  دنـشاب  عـلّطم  هک  تسا  هکنیا  بـختنم  دارفا 

ياهتسایس مدرم و  تاعامتجا  طباور  طیارش  عامتجالا و  ملع  دنشاب و  یناسفن  فئاظو  قالخالا و  ملع  ایفارغج و  خیراتب و  ملاع  دننکیم و 
هرظانم نونف  فلتخم و  مولع  فلتخم و  بهاذـم  لحن و  للم و  زا  زین  دـننادب و  دـنیامن  ریخب  توعد  ار  اهنآ  دـیاب  هک  یللم  ياهنابز  للم و 
دنشاب دساف  امـش  ياهنز  هک  هاگنآ  دوب  دیهاوخ  یمدرم  هنوگچ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ فورعمب : رما  باتک  مّوس  دّلجم  رهاوج  دنـشاب . هاگآ 

دهد دنپ  ار  يراکمتس  هاشداپ  هکنآ  دومرف : ع ]  ] رقاب ماما  و  دینک ! يراد  دوخ  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  زا  دوخ  راکهزب و  ناتاهناوج  و 
هقدص نب  ةدعسم  دراد . شاداپ  نایرپ  نامدرم و  يهمه  دزم  يهزادناب  دهد ، شنامرف  يراگزیهرپ  يوقتب و  دناسرتب و  ار  وا  تشز  راک  زا  و 

ردـتقم صخـش  يهفیظو  طقف  هن ، دومرف : تسا ! بجاو  مدرم  يهمه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دندیـسرپ : ع ]  ] قداص ماما  زا  تفگ :
یئاجب هحفـص 159 ] هار [  دوـخ  هک  هراـچیب  ناـمدرم  هن  دـشاب  رکنم  فورعمب و  ملاـع  دنـشاب و  وا  ناـمرفب  میلـست  مدرم  هـک  تـسا  عـلّطم 

فورعم و مکحب  عالطا  - 1 دوشیم : بجاو  طرش  راهچ  اب  هفیظو  هکنیا  و  رخآ » ات  ٌۀَّمُأ - مُکنِم  نُکَتل  َو  : » تسا نآرق  رد  هکنانچ  دنربیمن 
هک لمع  رب  بکترم  صخش  رارصا  - 3 فورعم ، كرات  رکنم و  بکترم  صخشب  تبسن  نامرف  هکنیا  شریذپ  لامتحا  ناکما و  - 2 رکنم ،

دوشن دیلوت  بیسآ  داسف و  یئامنهار  هکنیا  زا  - 4 تسین ، بلطم  راهظاب  يزاین  درک  دهاوخ  يراددوخ  تسا و  نامیـشپ  وا  دش  مولعم  رگا 
زا دوصقم  تسا : لقن  عیبر  يرـصب و  نسح  ساّبع و  نبإ  زا  يربط   105 اوُفَلَتخا » َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک   » 69-42- نآرق . - تسین زیاج  هن  رگ  و 

: دـناهتفگ یـضعب  تسا و  یحیـسم  دوهی و  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتـشیب  حوتفلا : وـبا   41-1- نآرق . - تسا یحیـسم  دوهی و  ياـملع 
مالّسلا هیلع  ّیلع  ترضح  هک  تسا  لقن  رباج  نبإ  ۀصیبق  زا  و  دننکیم ، عارتخا  ینیئآ  نید و  دوخ  زا  هک  دنتـسه  فرحنم  نامدرم  دوصقم 

: دوب نآ  رد  اههلمج  هکنیا  هک  دومرف  ءاشنا  ياهبطخ  داتسیا و  ام  نایم  رد  ص ]  ] ربمغیپ ماهداتسیا  نم  هک  روطنیمه  دومرف : دوخ  يهبطخ  رد 
دینامب و رود  مدرم  زا  تسا  لیام  ناطیش  هک  مدرم  اب  دّحتم  دشاب و  تعامج  اب  هتسویپ  دیاب  دشاب  هتشاد  ياج  تشهب  رد  هک  دهاوخ  هک  ره 
دندش و ادج  رگیدکی  زا  ینمشد ، يهطساوب  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  عمجم : دنکیم . يرود  اهنآ  زا  ناطیـش  دندش  دّحتم  مه  اب  رفن  ود  رگا 
ّتیـصخش و يرهـش  رد  یـسک  ره  دـندش و  ادـج  رگیدـکی  زا  دوش : ینعم  روـطنیا  تسا  نکمم  رخف : دـندش . رگیدـکی  فلاـخم  نید  رد 
اب رگا  و  قحانب . يرگید  تسرد و  تسا و  قح  دوخ  هک  درکیم  اعدا  سک  ره  هک  دـش  فالتخا  اهنآ  نایم  هاـگنآ  دروآ  تسدـب  تساـیر 

فالتخا تسا و  رگید  قّرفت  تسا : هتـشون  فشک  دنتـسه . هیآ  هکنیا  لومـشم  نامز  هکنیا  ياملع  رتشیب  ینادـیم  يرگنب  فاـصنا  يهدـید 
تعیرش بابرا  یگدنکارپ  فالتخا  تسا و  تقیرط  باحصا  یگدنکارپ  قّرفت  حالطـصا  دض  فالتخا  تسا و  عامتجا  ّدض  قّرفت  رگید ،
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نآ قّرفت  دـناهتفگ  دوش و  یکی  ّقح  دارم  هدـنب و  دارم  هک  تسا  نآ  عاـمتجا  رگید و  ّقح  دارم  دوب و  رگید  هدـنب  دارم  هک  تسا  نآ  قّرفت 
هک تسا  نآ  عامتجا  دـیاساینرب و  قلخ  تاـموصخ  جـنر و  زا  زگره  مرج  ـال  دـنیب  هحفـص 160 ] بابـسا [  دـنک و  قلخ  يهراظن  هک  تسا 

نیاب هّجوتم  دیاش  ّیئابطابط  دّیـس  رـصاعم  رـسفم  نازیملا : ریـسفت  رد . کی  زا  مکح  اجکی و  زا  راک  اتکی و  ّقح  هک  دناد  دـنک  ّقح  يهراظن 
رگیدـکی اـب  مدرم  رگا  هک  دـشاب  هکنیا  تسا ، نکمم  اوـفلتخا »  » رب اوـقّرفت » : » يهلمج مدـقت  تهج  تسا : هتفگ  تسا و  هدـش  ماـما  بلطم 
دنتـشادن مه  اب  هطبار  دندش و  ادج  رگیدکی  زا  نوچ  دوب و  دـهاوخ  قفاوم  کیدزن و  رگیدـکیب  مه  اهنآ  دـیاقع  طوبرم ، دنـشاب و  عمتجم 

106 ٌهوُجُو » ُّضَیبَت  َموَی  . » تسا یگدنکارپ  یگتسد و  ود  نآ  يهجیتن  دوشیم و  اهنآ  يهقیرط  هدیقع و  فالتخا  بجوم  یگدنکارپ  هکنیا 
عقوم نیرتگرزب  ساـبقملا : ریونت   28-1- نآرق . - دوشیم هایـس  دوـشیم و  دیفـس  اـهیور  هک  تسا  زور  نآ  رد  تخـس  رازآ  ینعی  يربـط :

تئارق باثو  نب  ییحی  دوشیم . دیفـس  اهيور  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخب  حوتفلا : وبا  دوشیم . دیفـس  اهيور  هک  تسا  زور  نآ  باذـع 
ینعم دناهتفگ : نیرّـسفم  ّداوست ،» ّضایبت و  : » تسا هدناوخ  يرهز  میمت  ینب  يهلیبق  تغلب  ءات  رد  ریز  يادص  ُّدَوسَت » ُّضَیبَت و  : » تسا هدرک 

ینب هایس  يور  دنتسه و  راصنا  نیرجاهم و  دیفـس  يور  تسا : هتفگ  اطع  دشاب ، هایـس  نارفاک  زا  دیفـس و  نینمؤم  يور  هک  تسا  هکنیا  هیآ 
دوخ زا  نید  هک  ینامدرم  دیفس و  يور  نیدّحوم   122-113- نآرق -110-100- نآرق : - تفگ ساّبع  هّللا  دبع  دنتسه ، ریضن  ینب  هظیرق و 
دیفس يور  دوخ  یگدنز  نارود  ياهراک  يهطساوب  نمؤم  ینعی : تسا  هتفگ  یناهفصا  ملسم  وبا  رخف : دنتسه . يور  هایـس  دننکیم  عارتخا 

: یناشاک تالیوأت  دوشیم . هایـس  شیور  هودـنا  تّدـش  زا  دـنیبیم  ار  دوخ  لامعا  نوچ  رفاـک  تسا و  داـش  ادـخ  ياـهتمعن  زا  نوچ  تسا 
اوه و ياـهیگریت  تاـملظ و  زا  ضارعا  یتسار و  ّقحب و  نتـشاد  هّجوت  يهطـساو  هب  ّقح  رونب  لد  ّتینارون  زا  تسا  يریبـعت  يور  يدـیفس 

یهار دب  هسوسو و  زا  يوریپ  يهجیتن  رد  ّیناطیش  ياههتساوخ  اهسوهب و  هّجوت  يهطساوب  لد  یگریت  زا  تسا  هیانک  يور  یهایس  سوه و 
ياهشیاسآ اهیراتفرگ و  هک  دّدعتم  تایآ  تداهشب  تسا  رگید  ملاع  رد  باذع  يهجیتن  يور  یهایـس  يدیفـس و  هدبع : هحفص 161 ] وا [ .

هکنانچ دوشیم ، هدافتـسا  ملاـع  هکنیا  رد  یئور  هایـس  اـیند و  باذـع  هیآ ، زا  زین  تسا و  هدـش  هیاـنک  يور  يدیفـس  یهایـسب و  ملاـع  نآ 
دنتسه و یشوخ  تّزع و  لامک  اب  دنربیم  راکب  عامتجا  حلاصم  يارب  ار  دوخ  يهیامرس  رکف و  تقو و  دنراد و  داّحتا  هک  یئاهتّلم  مینیبیم 

یگراچیب هکنیا  هک  دننارگید  لامیاپ  راوخ و  هتسویپ  دنتـسه  هناگیب  رگیدکی  زا  هک  اهتّلم  نآ  تسادیپ و  اهنآ  ياهتروص  زا  يداش  يدیفس 
هب ینعی  يربط :  106 مُِکنامیِإ » َدـَعب  ُمترَفَک  َأ  مُهُهوُجُو  تَّدَوسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  . » تسا نایامن  یئور  هایـس  هودـنا و  تروصب  اـهنآ  يهرهچ  رد 

هداتق و تسا : فالتخا  مترفکا »  » 75-1- نآرق : - يهلمج زا  دوصقم  رد  و  دیدش ! رفاک  ارچ  تفگ  دنهاوخ  دنتـسه  يور  هایـس  هک  یئاهنآ 
هک تسا  مدرم  يهّیلک  دوصقم  تسا : هتفگ  بعک  نب  ّیبا  دندیگنج . رگیدکی  اب  دنتـشگرب و  نید  زا  هک  ناناملـسم  ینعی  دـناهتفگ : يّدـس 

ناـمیا ناـبزب  هک  تسا  نیقفاـنم  دوصقم  دـناهتفگ : ياهّدـع  و  دـنتفر ، جـک  هارب  یگدـنز  نارود  رد  دنتـسه و  نمؤـم  لّوا  ترطف  بجوـمب 
دنتـسه و يور  هایـس  فرحنم  مدرم  يهمه  زور  نآ  هک  تسا  بعک  نب  ّیبا  راتفگ  لاوقا  هکنیا  نیرتهب  دـناهدوب و  رفاـک  لدـب  دـناهدروآ و 

ینعی تسه ، يراصتخا  یفذح و  مالک  رد  هتشون : حوتفلا  وبا  دنوشیم . رادومن  دیفس  يور  دناهدوب  تباث  دوخ  نید  رد  هک  یناسک  يهّیلک 
راهظا هک  دننانآ  تفگ  يرـصب  نسح - تسلا  زور  رد  امـش  رارقا  زا  سپ  ینعی  مُِکنامیِإ » َدَعب  : » دـنتفگ هیلاعلا  وبا  عیبر و  دـنیوگ . ار  ناشیا 

زا شیپ  هک  دـننایاسرت  نادوهج و  دارم  تفگ : همرکع   47-28- نآرق . - تسام بهذم  هنیعب  هکنیا  دندوب و  قفانم  دـندرک و  نامیا  يهملک 
دنتخانـشب دندیدب و  ار  وا  دندمایب و  نوچ  دندوب  ّرقم  لیجنا و  تاروت و  رد  دندناوخیم  وا  تفـص  تعن و  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هکنآ 

هناخ زا  هک  دشاب  هحفـص 162 ] يدرم [  ربنم : يالاب  رب  تفگیم  هک  مدینـش  ع ]  ] ّیلع نینمؤملا  ریمأ  زا  تفگ : روعا  ثراح  دـندش . رفاـک 
ات دوشن  هناخ  اب  دیآ و  نوریب  هناخ  زا  هک  دـشاب  درم  دوش و  تشهب  بجوتـسم  هک  دـنک  یلمع  هکنآ  زا  سپ  ّالا  دوشن  هناخ  اب  دـیآ و  نوریب 

تسا نآ  ع ]  ] ّیلع شیامرف  هکنیا  حیضوت  و  رخآ » ات  ٌهوُجُو  ُّضَیبَت  َموَی  : » دناوخرب هیآ  هکنیا  هگنآ  دوش و  خزود  بجوتـسم  هک  دنک  یلمع 
ایند يهیامرس  كدناب  ار  دوخ  فرش  نید و  نوچ  رفاک  بش  دشاب و  ناملسم  حبص  صخش  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک 

شنزرــس و يارب  هـلمج  هـکنیا  رد  یلو  تـسا  ماهفتــسا  ینعمب  برع  تـغل  رد  مــترفکا »  » يهزمه عــمجم :  260-234- نآرق . - دشورفب
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دیدش و رفاک  ینعی  دوخ  لمع  قیدصتب  ندرک  راداو  و  تسا ، ریرقت  ینعمب  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیدش ! رفاک  ارچ  ینعی  تسا ، تساوخزاب 
هک يراتفرگ  ار و  دوخ  راـک  ناـیاپ  دـیرگنب  ینعی  عمجم :  106 َباذَعلا » اُوقوُذَـف  . » دـیتفرگ شیپ  یهار  دـب  هک  دـیراد  لوبق  مه  دوخ  هّتبلا 

نواعت و ماسقا  زا  ثحب  رد  دوخ  قالخا  یسانشناور و  باتک  رد  ّیسایس  ربکا  یلع  رتکد  ام : نخـس   22-1- نآرق . - تسا هدش  امش  بیصن 
یعیبط بلطم  نیمهب  هیآ  ود  هکنیا  خـلا ] یقالخا - نوناق  کی  هن  تسا  یعیبط  سومان  کـی  نواـعت  یگتـسبمه و  : ] دـسیونیم یگتـسبمه 

تشز و شلزنم  ثاثا  یلاق و  لبم و  ای  تسا  تخود  دب  ای  فیثک  شـسابل  یـسک  دـینیبیم . نوچ  یگدـنز  ياهراک  رد  هک  دـهدیم  نامرف 
نازرا ای  درخیم  نارگ  ار  يزیچ  یـسک  دـینیبیم  ای  بیاعم ، هکنیا  عفر  لئاسو  هب  دـینکیم  یئاـمنهار  ار  وا  تسا  هشقن  دـب  دـم و  فـالخ 

ریخ نواـعت و  سح  نیمه  بجوـمب  سپ  دـیوشیم ، اـمنهار  ریگوـلج و  اـهراظتنا  فـالخ  هکنیا  ماـمت  رد  دوریم  ههاریب  زا  اـی  دـشورفیم 
ادـج و رگیدـکی  زا  ناگدـنرد  شوحو و  لثم  هن  دـینک و  تیاعر  ار  نآ  يونعم  يدام و  ياهراک  ماـمت  رد  هشیمه  هک  تسا  مزـال  یهاوخ 
ات ٌباذَع » مَُهل  ُتانِّیَبلا و  ُمُهَءاج   » يهلمج ود  تسا  نکمم  جنپ  دص و  تیآ  رد  - 2 دیشابن . دوخ  عونمه  حالصا  دایب  چیه  هک  دیشاب  هناگیب 

ادـج رگیدـکی  زا  یـصخش  ضارغا  يهطـساوب  دـنهدیم و  صیخـشت  ار  نارگید  بیاعم  هک  هدـیمهف  مدرم  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  رخآ 
. تسا اهنآ  ریگنماد  نآ  دب  يهجیتن  هاوخان  و  هحفص 163 ]  ] 89-74- نآرق -71-48- نآرق  - هاوخ دننکیمن  داقتنا  يراوخمغ و  دنتـسه و 

مهم سح  کی  نوچ  هوالعب  دـیامنیم  دـساف  ار  هعماج  دـنکیم و  تیارـس  ناگمهب  هدـش و  عیاش  دـشن  حالـصا  هک  فارحنا  يدـب و  اریز 
تسا نکمم  - 3 دوشیم . رازآ  صقن و  بجوم  رگید  ملاع  رد  هدش  ادـیپ  یمدآ  تالامک  رد  یگرزب  يهنخر  دـش  هتخادـنا  راک  زا  تیناسنا 

شیامن هایـس  ار  اـهتروص  رگید  ملاـع  رد  هک  ّتیمدآ  ّسح  هکنیا  يدوباـن  زا  هدـش  رادـیدپ  یتشز  يهجیتن  هب  دـشاب  هراـشا  رگید  تیآ  ود 
یئامنهار زا  دـناهدرکن و  دوبان  ار  یناسنا  ّسح  نادـجو و  هک  دنتـسه  ینامدرم  اـهنآ  ربارب  رد  و  تسا ، اـهنآ  یتخبدـب  يهناـشن  دـهدیم و 

هب ریبعت  هکنیا  و  دـنوشیم ، رادومن  تسا  اهنآ  تداعـس  تمالع  هک  دیفـس  ياـهتروص  اـب  ملاـع  نآ  رد  دناهتـشادن  يراددوخ  دـب  کـینب و 
تیبرت رکفب  مدرم  هکنیا  دـهدیم  ناـشن  دوخ  هک  دارفا  دومن  رهاـظ و  رد  تسا  نآ  راـثآ  يرادوـمن  زا  هیاـنک  تروـص  یهایـس  يدـیفس و 

. دناهدش هراچیب  دناهدوب و  ربخیب  رگدکی  زا  ای  دناهتفرگ و  هجیتن  نآ  زا  دناهدوب و  رگیدکی 

ات 109] تایآ 108  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َو  [ 108  ] َنیَِملاعِلل ًاملُظ  ُدـیُِری  ُهّللا  اَم  َو  ِّقَحلِاب  َکیَلَع  اهُولتَن  ِهّللا  ُتایآ  َکِلت 
وت يارب  هک  تسا  ادـخ  بناج  زا  ماهلا  ياـههناشن  یگمه  اـهیئامنهار  اـهیروآدای و  هکنیا  ربمغیپ  يا   108 همجرت :  195-1- نآرق [ - 109]
ادخ تردق  رد  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  يهمه  نوچ   109 دهاوخب . نایناهج  يارب  متس  ادخ  هک  هن  يراوتسا  یتسرد و  اب  میناوخیم 

: نیرّـسفم نخـس  تمحر .] تسا و  تحلـصم  هکلب  یمتـس  هن  تسا و  یجایتحا  هن  سپ   ] تسا وا  يوسب  اهراک  ماـجنا  تشگزاـب و  تسا و 
، تسا هدش  هتفگ  کلت  اذـه ، ياجب  رخف :  67-15- نآرق . - باوص تمکحب و  ینعی  عـمجم :  108 ِّقَحلِاب » َکیَلَع  اهُولتَن  ِهّللا  ُتایآ  َکـِلت  »
هحفـص 164] رودب [  يهراشا  مسا  اب  تهج  نیاب  هیآ ، ود  هکنیا  زا  دراد  هلـصاف  تسا و  رود  هک  تسا  نآ  لثم  دش  مامت  شیپ  تایآ  نوچ 
هک تسا  هدش  نایب  هلمج  نیاب  تسا  هدش  هتفگ  شیپ  تایآ  رد  ناراکدب  يازـس  نوچ  يربط :  108 ًاملُظ » ُدیُِری  ُهّللا  اَم  َو  . » تسا هدش  ظّفلت 

« ِتاوامَّسلا ِیف  ام  ِهِّلل  َو   » 32-1- نآرق . - ددنسپیمن متس  یـسک  رب  درادن و  ضرغ  یـسک  اب  ادخ  دناهدرک و  باختنا  دوخ  يارب  اهنآ  دوخ 
تسا و زجع  زا  متـس  نوچ  دـهاوخیمن  ملظ  ادـخ  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسا  ولج  هلمج  رب  لالدتـسا  ياـجب  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   109

لوا نوچ  هک  دناهتـشادنپ  هفـسالف  رخف : تسا  وا  لام  واـب و  يهتـسباو  شنیرفآ  يهمه  تسین و  رّوصتم  دـنوادخ  تردـق  ربارب  هک  جاـیتحا 
َیلِإ َو   » 34-1- نآرق . - تسا ینیمز  ثداوح  تالوحت و  بجوم  ینامسآ  عاضوا  هک  دوشیم  مولعم  تسا  هدش  هتفگ  نیمز  دعب  نامـسآ و 

ددرگیمرب وا  تردـقب  زاب  دوشیم و  یناف  زیچ  همه  هک  تسا  نآ  تبـسانمب  ادـخ  يوسب  اهراک  تشگزاب  عمجم :  109 ُرُومُألا » ُعَجُرت  ِهّللا 
تـشگزاب تسین و  رایتخا  چـیه  رگید  ملاع  رد  دنتـسه  راتخم  دوخ  ياهراک  رد  مدرم  ملاـع  هکنیا  رد  نوچ  اـی  هجیتن و  هب  یگدیـسر  يارب 
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دوخ شور  زا  ار  يزیچ  ای  راک  اجبان و  ینعی  متـس  اریز  دنکیمن  متـس  ادـخ  يواطنط :  39-1- نآرق . - تسا واب  اهرایتخا  اهتردـق و  يهمه 
ام َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  : » تسا هتفگ  هک  تسا  نیمه  تسین و  متس  وا  زا  سپ  مظنم  تسا و  هتـسویپ  نامـسآ  نیمز و  نوچ  ندنادرگرب و 

يور هکنیا  زا  تسا ، هدرک  تلادعب  هتـسباو  مه  ار  اهتّلم  کلم و  نوچ  تسا و  رادیاپ  وا  مظن  تلادعب و  نیمز  نامـسآ و  ینعی  ِضرَألا » ِیف 
دنزارفرـس و یقاب و  دنـشاب  دنوادخ  ماظن  اب  قباطم  لداع و  دوخ  راک  رد  اهتّلم  رگا  سپ  ُرُومُألا » ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  : » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا 
ود هکنیا  زا  ام  يهدافتسا   453-418- نآرق -254-204- نآرق . - دنوشیم دوبان  لامیاپ و  دندش  شنیرفآ  ماظن  زا  فرحنم  راکمتـس و  رگا 

هحفص 165] بلاطم [ . نیاب  تسا  ص ]  ] ربمغیپ نانیمطا  لامک  يهناشن  قدص  ّقحب و  نآرق  تایآ  فیصوت  میاهتشون  رّرکم  - 1 هیآ :

ات 112] تایآ 110  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُمُهنِم مَُهل  ًاریَخ  َناـَکل  ِباـتِکلا  ُلـهَأ  َنَمآ  وـَل  َو  ِهّللاـِب  َنوـُنِمُؤت  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوَـهنَت  َو  ِفوُرعَملاـِب  َنوُُرمأـَت  ِساـّنِلل  تَجِرخُأ  ٍۀَّمُأ  َریَخ  ُمتنُک 
َنیَأ ُۀَّلِّذلا  ُمِهیَلَع  َتبِرُض  [ 111  ] َنوُرَصُنی َُّمث ال  َرابدَألا  ُمُکوُّلَُوی  مُکُوِلتاُقی  نِإ  َو  ًيذَأ  ّالِإ  مُکوُّرُضَی  َنل  [ 110  ] َنوُقِسافلا ُمُهُرَثکَأ  َو  َنُونِمؤُملا 

َو ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرُفکَی  اُوناک  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ُۀَنَکـسَملا  ُمِهیَلَع  َتبِرُـض  َو  ِهّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاـب  َو  ِساـّنلا  َنِم  ٍلـبَح  َو  ِهّللا  َنِم  ٍلـبَِحب  ّـالِإ  اوُفُِقث  اـم 
« رابدا . » يدنـسپان یتحاران و  ءاذا » يذا و  : » تاغل ینعم   652-1- نآرق [ - 112  ] َنوُدَـتعَی اُوناک  َو  اوَصَع  اِمب  َِکلذ  ٍّقَح  ِریَِغب  َءاـِیبنَألا  َنُوُلتقَی 

ینعمب فاق  نوکـس  اث و  حتف  اب  فقث  ردصم  زا  اوفقث » . » زیچ ره  رخآ  رـس و  تشپ  ینعمب  ءاب  ّمض  نوکـس و  لاد و  ّمض  اب  ربد  ربد و  عمج 
حتفب أوب  ردصم  زا  اوئاب » . » ندب ياهگر  نامیپ ، دـهع و  نامـسیر ، لبح » . » يرارف نتفایرد  ندروآ و  ریگ  و  ندروآ ، تسدـب  ندـش و  هریچ 

مانب دوهی  ياملع  زا  رفن  ود  دـنتفگ : لتاقم  همرکع و  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  ندرک . رارقا  هانگب  قحب و  ندـنادرگرب  نتـشگرب ، ینعمب  ءاب 
هـضراعم دـندوب ، اهنآ  ناـیم  دوعـسم  هّللا - دـبع  بعک و  نب  ّیبا  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  نت  دـنچ  اـب  فیـض  نب  کـلام  ادوهی و  نبإ  بهو 

110 همجرت : دـش . لزان  وگتفگ  هکنیا  باوج  رد  لوا  تیآ  تسا ، امـش  نید  زا  رتهب  ام  نید  میتسه و  امـش  زا  رتهب  ملاع و  اـم  هک  دـندومن 
نمؤم امـش  دـننامب  اهیحیـسم  دوهی و  رگا  و  رکنم ، زا  یهن  دـینکیم و  فورعمب  رما  دـیاهدش و  ادـخب  نموم  هک  دـیتسه  مدرم  نیرتهب  امش 

تیآ 111 و ود  لوزن  تهج  دنراکهزب . قساف و  ناشرتشیب  دنتـسه و  نمؤم  اهنآ  زا  رفن  دنچ  یلو  دوب ، ناشدوخ  حالـص  ریخب و  دـندشیم 
نب هّللا  دـبع  عفار و  وبا  رـسای و  وبا  فرـشا و  نب  بعک  لـثم : دوهی  نارـس  زا  هحفـص 166 ] رفن [  دـنچ  تسا : لقن  لـتاقم  زا  عمجم : : 112
رازآ تمالم و  يراگزاسان و  هار  شنارای  مالـس و  نب  هّللا  دبع  لثم  دندوب  هدش  ناملـسم  هک  دوخ  نیـشیپ  ناشیکمه  زا  نت  دـنچ  اب  ایروس 

يرازآ و كدنا  زج  دنرآ  دنناتن  امـشب  ینایز  ناشیا   111 همجرت : دش . لزان  اهنآ  لمع  جـیاتن  یفرعم و  يارب  هیآ  ود  هکنیا  دـنتفرگ ، شیپ 
ینامیپ ز رگم  دنوش  راتفرگ  اجک  رهب  دنوب  يراوخ  بوکرـس  نانیا   112 دنکن . ناشيرای  یسک  سپ  نازو  دنزیرگیم  دنگنجب  امـش  اب  رگا 

یگراچیب راشف  رد  دوب و  يدنوادخ  مشخب  اهنآ  تشگزاب  و  دنهد ] هیزج  دنـشاب و  ناناملـسم  یتسرپرـسب  هک   ] دنـشاب هتـشاد  مدرم  ادـخ و 
نخـس دندش . هشیپ  متـس  دندرک و  ینامرفان  هک  يور  نآ  زا  دنتـشکیم  ار  ناربمغیپ  ّقحانب  دندشیم و  رفاک  دیحوت  ياههناشنب  نوچ  هدش 
ترجه هنیدـمب  هکم  زا  ربمغیپ  اب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تفگ  ریبج  نب  دیعـس  يربط :  110 ٍۀَّمُأ » َریَخ  ُمتنُک  : » نیرّـسفم

هدرک رما  ادخ  دندرکیم و  ّقحب  توعد  ار  مدرم  دندوب و  ثیدح  يوار  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  دنتـسه  یئاهنآ  تفگ : كاّحـض  دـندرک ،
رما هک  طرش  نیاب  دنشاب  نارگید  لاحب  دیفم  هک  دنتسه  یصاخشا  يهّیلک  تسا : هتفگ  دهاجم  دننک ، راتفر  اهنآ  روتسدب  نیملسم  هک  تسا 
حول رد  ای  مدرم  نیرتهب  دیاهدش  ادیپ  ای  دـیاهدش ، هدـیرفآ  امـش  ینعی  هتـشون : حوتفلا  وبا   38-15- نآرق . - دـننک رکنم  زا  یهن  فورعمب و 

ای دید  ارم  هک  ار  نآ  کنخ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  درک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  یلاعت . يادخ  دزن  دیدوب  مدرم  نیرتهب  ظوفحم 
یهدن مانشد  ارم  باحصا  تفگ : لوسر  هک  درک  تیاور  وا  مه  و  دید ، ارم  هک  ار  یـسک  دید  وا  هک  دید  ار  نآ  ای  دید ، ارم  هک  دید  ار  نآ 

هک هجرد  زا  دـباین  رد  نآ  دـنک  جرخ  رز  تسا  دـحا  هوک  نزو  هکنادـنچ  امـش  زا  یکی  رگا  هک  تسا  وا  رماب  نم  ناج  هک  يادـخ  نآب  هک 
ناشیا قح  رد  تسا  ّصاخ  تیآ  هکنیا  هک  تسا  نانچ  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ریـسافت  رابخا و  رد  و  تسه . ار  ناشیا  يهمین  هن  ناشیا و 
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ناـمرف ینعی  يربط :  110 ِرَکنُملا » ِنَع  َنوَـهنَت  َو  ِفوُرعَملاـِب  َنوُُرمأـَت  . » تـسا ناـماما  و  هحفـص 167 ] نایاوشیپ [  اـب  قیـال  ریخ  ظـفل  نوچ 
عونمم نید  رد  هچنآب  مادقا  ربمغیپ و  بیذکت  كرـش و  زا  دینکیم  يریگولج  نید و  ياهروتـسد  ماجنا  ربمغیپ و  ادخب و  نامیاب  دـینکیم 

هشبح و هاـشداپ  یـشاجن  و  دـندوب ، دوهی  زا  هک  وا  ناراـی  مالـس و  نب  هّللا  دـبع  ینعی  عمجم :  110 َنوـُنِمؤُملا » ُمُهنِم   » 57-1- نآرق . - تسا
دندوب رفاک  ناملسم  ریغ  ياهیحیـسم  يدوهی و  هکنیا  اب  عمجم :  110 َنوُقِسافلا » ُمُهُرَثکَأ  َو   » 25-1- نآرق . - دندوب یحیسم  هک  وا  نیقفاوم 

يربـمغیپ لـیجنا  تاروـت و  رد  نوـچ  دـندرکیمن  ار  ماـکحا  تارّرقم و  تیاـعر  مه  دوـخ  نید  رد  هکنیا  يارب  دـناهدش  قساـفب  فیـصوت 
دناهتفگ یـضعب  -1-31 و  نآرق . - دنتـسه قساف  زواجتم و  مه  دوخ  نید  رد  سپ  دـندوب  هدـش  رکنم  دـندوب و  هدـناوخ  ار  لوسر  ترـضح 

مه اهنیا  تشز ، كابیب و  تسا  يراکهانگ  قساف  هک  روطناـمه  و  دنتـسه ، ناراـکهانگ  ناـیم  رد  ناقـساف  دـننام  نارفاـک  ناـیم  رد  ینعی :
-1 يربط :  111 ًيذَأ » ّالِإ  . » تسا نایامن  يراک  هزب  ءاـشحف و  تروصب  اـهنآ  فارحنا  رفک و  هک  رادرکتشز  كاـبیب و  دنتـسه  ینارفاـک 
نیدب و ار  نیملـسم  ندرک  توعد  - 4 تفلاخم ، رفک و  رب  رارـصا  - 3 یسیع ، ریزع و  يدنوادخ  لثم  نتفگ  رفک  نانخـس  - 2 نابزب ، رازآ 

رابخا زاجعا و  هلمج  هکنیا  عمجم :  111 َنوُرَصُنی » َُّمث ال  َرابدَألا  ُمُکوُّلَُوی   » 15-1- نآرق . - مالسا نید  ربمغیپ و  رب  نعط  - 5 دوخ ، يهدیقع 
48-1- نآرق . - دـندش دوباـن  دـنتفای و  تسکـش  دـندرک و  هضراـعم  ص ]  ] ربـمغیپ اـب  یگمه  نآ  فارطا  هنیدـم و  دوهی  هک  تسا  بیغ  زا 
نامناخ و زا  جارخا  ای  دـندش ، ریـسا  ای  دـندش ، هتـشک  هکنانچ  دـنرادن ، یئاهر  يراوخ  زا  زگره  ینعی : عمجم   112 ُۀَّلِّذلا » ُمِهیَلَع  َتبِرُـض  »
رد دنتسه و  ّتلذ  رد  هتسویپ  اهنآ  ینعی  يربط :  112 ِهّللا » َنِم  ٍلبَِحب  ّالِإ   » 33-1- نآرق . - دندش هیزج  تخادرپب  روبجم  ای  و  دندش ، یگدنز 

ماصتعا اریز  تسا  عطقنم  انثتـسا  هکنیا  حوتفلا : وبا  تسا . مدرم  ادخ و  دهع  نامیپ و  اب  ناشیراتفرگ  اج  همه  هحفص 168 ]  ] 31-1- نآرق -
ریـسفت دنـشاب . نیهم  لیلذ و  دنـشاب  هک  لاح  رهب  دـشاب و  اجک  ره  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  تسین و  بسانم  ّتلذ  يراوخ و  اب  ادـخ  دـهعب 

ار نیملـسم  ادـخ و  دـهع  هک  یعقوم  رد  رگم  دنـشاب  اجک  ره  رد  دنتـسه  راتفرگ  تراغ  تراسا و  راتـشک و  يراوخ  رد  هشیمه  يروباشین :
دناهتفگ حوتفلا : وـبا   112 ِساّنلا » َنِم  ٍلبَح  َو  . » مدرم ادـخ و  بناج  زا  یناـمیپ  اـب  رگم  دـنرادن  یـصالخ  ینعی  رخف : دـننک . دوخ  زیواتـسد 

تسا و هّمذ  طیارـش  داد و  رارق  ساّنلا  نم  لبح  زا  دوصقم  عمجم :  27-1- نآرق . - وا نابیان  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ ساـن  يهملک  زا  دوصقم 
دهع و ینعمب  ود  ره  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، ناما  تّمذ و  داد  رارق  ساّنلا  لبح  تسا و  مالسا  هّللا  لبح  دناهتفگ : یضعب  رخف : ّطخ . ناما 

کی یّمذ  اب  نامیپ  ناما و  تسا : ینعم  هکنیا  رتهب  یلو  تسا . أدبم  کی  زا  ود  ره  سپ  تسا  دنوادخ  نذاب  نیملـسم  دهع  نوچ  تسا  ناما 
تقو ياضتقمب  هک  تسا  نامه  مدرم  نامیپ  و  ادـخ ، نامیپ  تسا و  هّللا  لبح  نآ  تسا  هدـش  نّیعم  نید  رد  هک  تسا  هیزج  نتفرگ  تمـسق 
نآرق رد  هملک  هـکنیا   112 ٍبَضَِغب » ُؤاب  َو  . » دـنکیم رارقرب  نامیپ  دّـهعت و  اهنآ  اب  دـنادب  تحلـصم  هچنآ  تسا و  هدـش  ماما  يارب  راذـگاو 

میتشون و زکرم  اب  دوش  رادومن  عمج  واو  هزمه و  فرح  ود  هکنیا  يارب  یلو  تسا ، هدش  هتشون  اؤاب ]  ] لکـش نیاب  هزمه  یـسرک  زکرمیب و 
فلا ماما  هخسن  رد  تسا : هتشون  ریسفت  هکنیا  یقرواپ  رد  تسا و  هدشن  هتـشون  فلا  واو  ولج  هدبع  ریـسفت  رـصم و  هیکرت و  پاچ  نآرق  رد 

. دنتشگرب نآب  قاقحتسا  اب  دندرک و  راومه  دوخ  رب  ار  ادخ  مشخ  تسا : نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  يربط :  20-1- نآرق . - تسا هدوبن  هتشون 
هک یلاعفاب  دـندش  يادـخ  مشخ  هحفـص 169 ] ّقحتـسم [  هک  نآ  زا  تسا  تراـبع  هکنیا  و  يادـخ ، مشخب  دـندمآ  زاـب  هتـشون : حوتفلا  وبا 

: ینعی رخف : دندش . يدنوادخ  بضغ  ّقحتـسم  ینعی  دناهتفگ : عمجم : شّقحتـسمب . دشاب  باقع  يهدارا  یلاعت  يادخ  زا  بضغ  و  دندرک ،
زا تیاـنک  هملک  هکنیا  تسا ، لـیلذ  نیکـسم  نوچ  تفگ : ملـسم  وبا  عمجم :  112 ُۀَنَکـسَملا » ُمِهیَلَع  . » دنتـسه دنوادخ  بضغ  رد  يهدنیاپ 
زا دوصقم  يروباشن :  25-1- نآرق . - دننکیم یفّرعم  ریقف  ار  دوخ  هتـسویپ  دوهی  نوچ  تسا  رقف  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، يراوخ 

نازیملا ریسفت  دنرادن . لالقتسا  تموکح و  دوخ  زا  دنربیم و  رسب  یگراچیب  اب  اهتکلمم  رد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا و  هیزج  تنکـسم 
: حوتفلا وبا   112 َءاِیبنَألا » َنُوُلتقَی  َو  . » دشاب هتشادن  اهیراتفرگ  زا  شیاسآ  یصالخب و  یهار  صخش  هک  تسا  نآ  تنکـسم  رهاظ  یئابطابط :

ِریَِغب  » 29-1- نآرق . - تسا هدش  هداد  تبسن  هکنیا  اهنآب  دندوب  دوخ  ناردپ  لمعب  یضار  نوچ  دندوب  هتـشکن  يربمغیپ  هنیدم  دوهی  هکنیا  اب 
ّقح ینید  نیئآ و  چیه  رد  ناربمغیپ  نتـشک  نوچ  تسا  هدـش  هدروآ  مال  فلایب و  هرکن و  هیآ  هکنیا  رد  ّقح  يهملک  يروباشن :  112 ٍّقَح »
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تسا هدش  لقن  ّیـشایع  یفاک و  رد  ّيدنواهن : نمحّرلا  ۀحفن   17-1- نآرق . - تسا هدـشیم  ماجنا  ّقحانب  مه  ناشدوخ  نید  رد  سپ  تسین 
-1 ام : نخس  دنتشکیم . ار  اهنآ  نیفلاخم  دندرکیم و  لقن  اج  همه  رد  ار  اهنآ  نخـس  یلو  دنتـشکیمن  دوخ  هک  قداص : ماما  ترـضح  زا 

هیآ هکنیا  رد  دنتسه ، ادخ  تمحر  رد  مّود  يهتسد  هک  يور  دیفـس  يور و  هایـسب - هدش  میـسقت  رگید  ملاع  رد  مدرم  لاح  شیپ  تایآ  رد 
مگ ار  دوخ  تداعـس  يایمیک  دینکن و  تلفغ  سپ  تسا  هدامآ  یئور  دیپس  يهلیـسو  امـش  يارب  هک  دشاب  قیوشت  يروآدای و  تسا  نکمم 

اب اهنویلم  هتشذگ و  اهنآ  رب  هحفص 170 ] زارد [  نایلاس  هک  نیئآ  باتک و  اب  یسیع  یـسوم و  ناوریپ  دنک : نامگ  یـسک  دیاش  - 2 دینکن .
: يهلمج زا  دشاب ! رتهب  اهنآ  زا  هدیـسر  هصرعب  هزات  مک  يهّدع  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتـسه ، دناهتفر و  دناهدوب و  هدیقع  نید و  هکنیا 

ناسنا لماکت  يهجرد  نیرخآ  مالسا  نید  لّوا  يهبترم  رد  هک : میمهفب  ار  هشیدنا  هکنیا  باوج  تسا  نکمم  لّوا  تیآ  رخآ  ات  َنَمآ » َول  َو  »
هتسب و لد  یتسردب  دیاهدش و  انشآ  نید  هکنیا  اب  هزات  هک  امش  مّود  يهبترم  رد  دنسریم ، تداعسب  دنریذپب  ار  هکنیا  رگا  مه  اهنآ  تسا و 

هدـش ورب  ور  روجبروج  دـیاقع  راکفا و  اب  تسا و  هداهن  رـس  تشپ  ناشنید  ار  يدایز  نارود  هک  دیـشاب  یئاهنآ  زا  ریغ  دـیتسه  ناـمرفب  رس 
قسف و هار  زا  هیقب  دـناهدنام و  یقاب  تباث  يهدـیقع  اب  ياهّدـع  هجیتن  رد  و  تسا ، هدـش  ادـیپ  ناشاهلد  رد  ّکـش  دـیدرت و  داـحلا و  تسا و 
زا سکچیه  نامرفب و  رـس  دندوب و  دودحم  زور  نآ  نیملـسم  نوچ  - 3 29-14- نآرق . - دـناهدش فرحنم  ّكاش و  دوخ  نید  رد  یکابیب 

دیاش و  دننک ، یهن  ار  نیملـسم  ریغ  دیاب  هک  دـناهدیمهف  ِرَکنُملا » ِنَع  َنوَهنَت   » هلمج زا  اهنآ  دـیاش  درکیمن ، یفّلخت  نیرتمک  دوخ  يهفیظو 
- جک يردقب  اهنآ  اریز  دیربن  دب  نامگ  چیه  هک  تسا  ناناملـسم  يرادلد  موس  مّود و  تایآ  دـنوشب  گنجب  روبجم  هفیظو  هکنیا  ماجنا  رد 
هک دیسر  رظنب  ياهناسفا  اجنیا  دوشیم . هدش و  ناش  ریگنماد  شاهجیتن  تسا و  یفاک  ناشیا  رب  فارحنا  نامه  هک  دنتسه  دناهدوب و  شیدنا 
رتم ود  زا  شیب  ياههچوک  میدق  دهشم  رهـش  رد   156-129- نآرق : - ناگتـشذگ یگدنز  زا  ناگدنیآ  عالّطا  حیرفت و  يارب  تسا  بسانم 

نالاد هب  لیدـبت  هچوک  هناخ و  هار  یهاگ  هک  يروطب  تخاسیم  قاطا  تشاد  ّقح  هک  ياهزادـناب  سک  ره  ار  اـهنآ  يور  تسا و  هدوب  مک 
یبارخ يهطـساوب  یهاگ  و  دنـسرب ، لزنم  نیرخآب  ات  دشاب  غارچ  یتسیاب  زور  رد  اج  دنچ  یکیرات  زا  دشیم و  مخ  چیپ و  رپ  زارد و  رایـسب 

هناخ بحاص  دنزرف  درک ، رارف  تشادرب و  یثاثا  دش و  اههناخ  زا  یکی  دراو  يدزد  يزور  دـندزیم ، راوید  رانک  رد  ینوتـس  نالاد  فقس 
رارف هلجع  اـب  دزد  تسا ، سب  ار  وا  نـالاد  هک  نک  شلو  اـباب  داد : باوج  وا  دـننک ، لاـبند  ار  وا  هک  درک  راداو  درک و  ربـخ  ار  دوـخ  ردـپ 

لزنمب هک  يرگید  اب  تسا  هدوب  اپب  فقس  ظفح  يارب  راوید  رانک  رد  ینوتس  هک  نالاد  ياهچیپ  زا  یکی  هحفص 171 ] رد [  تسا  هدرکیم 
دنروآیم غارچ  رواجم  ياههناخ  زا  دوشیم  دنلب  ناشدایرف  دـگنجیم و  وا  اب  دنکـشیم و  شرـس  دـنکیم و  دروخرب  تسا  هتفریم  دوخ 

ار وا  نالاد  اباب  متفگن  دیوگیم : شدنزرف  هب  وا  دـنهدیم  ربخ  لامبحاصب  دوشیم . ریگتـسد  هدـیدزد  لام  اب  زیرنوخ  هتـسکشرس و  اب  دزد 
يراکهانگ و هک  تسا  هدش  یفّرعم  روطنیا  هنیدم  دوهی  یعامتجا  یلقع و  عضو  خـلا » اوَصَع - اِمب  َِکلذ   » يهلمج هیآ  رخآ  رد  تسا ! سب 

ناشیشیدنا جک - یتخـسرس و  زا  هک  دوشیم  مولعم  ص ]  ] ربمغیپ اب  اهنآ  راتفر  خیرات  زا  هکنانچ  تسا  سب  ناشيدوبان  يارب  اهنآ  زواجت 
42-23- نآرق . - دش هتفرگ  جیاتن  نیمه 

ات 115] تایآ 113  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِفوُرعَملِاب َنوُُرمأَی  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  [ 113  ] َنوُدُجسَی مُه  َو  ِلیَّللا  َءانآ  ِهّللا  ِتایآ  َنُولتَی  ٌۀَِمئاق  ٌۀَّمُأ  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  ًءاوَس  اوُسَیل 
[115  ] َنیِقَّتُملِاب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ُهوُرَفُکی  نَلَف  ٍریَخ  نِم  اُولَعفَی  ام  َو  [ 114  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  َِکئلوُأ  َو  ِتاریَخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوَهنَی  َو 

فارطا لیّللا و  ءانآ  زور ، مامت  ای  زور  زا  يرادـقم  ینعم  هب  ینأ ، عمج  ءانآ » . » تسین ینعمب  سیل  زا  اوسیل » : » تاـغل ینعم   379-1- نآرق -
. ناسحا تمعن و  راکنا  یـساپسان و  ینعمب  ّمض  اب  نارفک  حـتف و  اب  روفک  ّمض و  اب  رفک  ردـصم  زا  اورفکی » . » زور هنابـش  مامت  ینعی  راـهّنلا 

يهقالع لامک  اب  دندروآ و  نامیا  وا  اب  نایدوهی  رگید  مالس و  نب  هّللا  دبع  نوچ  تفگ : ساّبع  نبإ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج 
هن رگ  دندوب و  راکدـب  نادان و  ياهّدـع  دـناهدش  ناملـسم  هک  اهنیا  دـنتفگیم : مدرمب  دـندوب  فلاخم  هک  دوهی  نارـس  رگید  دـندوب  نیدـب 
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تاغیلبت باوج  يارب  تایآ  هکنیا  دوریمن ، یـسک  ره  هحفـص 172 ] یپ [  دهدیمن و  تسد  زا  ار  دوخ  نید  راکتـسرد  هدیمهف و  صخش 
ار ص ]  ] دّمحم ترضح  يربمغیپ  یسیع  نامز  رد  هشبح  مور و  نارجن و  ياهیحیسم  زا  دنچ  ینت  تسا : لقن  اطع  زا  عمجم : دش . لزان  اهنآ 

نانآ زا  ياهتـسد  هچ  یحیـسم  يدوهی و  ناناوخباتک  يهمه  دنربارب  هن   113 همجرت : تسا . اهنآ  فیـصوت  يارب  تایآ  هکنیا  دـندرک  لوبق 
نامرف دنراد و  رواب  زیخاتسر  114 و  دناهدیورگ . ادخ  هب  دننک و  هدجـس  دنناوخ و  بشب  ادخ  تایآ  تلادع و  ّقح و  رب  دـنرادیاپ  یمدرم 

امش هچ   ] 115 دوب . ناراکتسرد  رامشب  دنک  نینچ  سک  ره  دننک و  يراکوکین  هب  باتش  دنوشیم و  یتشز  زا  ریگولج  دنهد و  کین  راکب 
دوعسم هّللا  دبع  يربط :  113 ٌۀَِمئاق » ٌۀَّمُأ  : » نیرّسفم نخس  دوب . ناراگزیهرپ  ياناد  دنوادخ  هک  دینیبن . یـساپسان  دینک  یبوخ  هچنآ  نایمدآ ]

نمؤم و يهتـسد  ود  تسا : ینعم  هکنیا  رتهب  یلو  دنتـسین ، يواسم  نیملـسم  اب  دنتـسه  اهیحیـسم  دوهی و  هک  باتک  لـها  ینعی  تسا : هتفگ 
هتفگ دـهاجم  ّقح ، رب  تباث  ینعی  ۀـمئاق ، دـناهتفگ : ساّبع  نبإ  جـیرج و  نبإ  هداتق و  دنتـسین ، يواسم  يدـب  یبوخ و  رد  باتک  لها  رفاـک 
بش رد  هکنانآ  ینعی  حوتفلا : وبا   33-15- نآرق . - نآ دودـح  ماکحا و  ادـخ و  باتک  بظاوم  ینعی  تسا : هتفگ  عیبر  لداع ، ینعی  تسا :
بش زامن  بظاوم  ینعی  لیّللا  ةالـصب  کیلع  لیّللا  ةالـصب  کیلع  دومرف : ع ]  ] ّیلعب ص ]  ] ربمغیپ هک  تسه  ربخ  رد  و  زامن ، يارب  دنزیخ  اپب 

. دـشاب دیفـس  شیور  زورب  دـنکب  رایـسب  زامن  بشب  هک  ره  دومرف : زاب  و  درک ، رّرکم  هبترم  ود  ار  هلمج  هکنیا  نکم و  كرت  ار  نآ  شاـب و 
تسا بش  ياهتعاس  لیّللا  ءانآ  زا  دوصقم  دنناوخیم و  دنپ  تربع و  ظعاوم و  ادخ  باتک  زا  ینعی  يربط :  993 ِلیَّللا » َءانآ  ِهّللا  ِتایآ  َنُولت 
ماگنه هک  « 9» ۀمتع ینعی  تفگ  دوعـسم  هّللا  دبع  بش ، طسو  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  دـناهتفگ : هداتق  ریثک و  نب  هّللا  دـبع  عیبر و  هکنانچ 

زامن تقو  نآ  يراـصن  دوهی و  دـنناوخیم و  زاـمن  تقو  هکنیا  رد  نیملـسم  طـقف  نوچ  زور ، يدیفـس  ندـش  ماـمت  تسا و  بش  یکیراـت 
دنناوخیم زامن  تقو  هکنیا  رد  نیملسم  طقف  نوچ  زور ، يدیفـس  ندش  مامت  تسا و  بش  یکیرات  ماگنه  هک  - هّللا دبع  مه  و  دنناوخیمن ،

یبش تفگ : دوعـسم  هحفـص 173 ]  ] 286-284- یقرواپ -43-1- نآرق - - هّللا دـبع  مه  و  دـنناوخیمن ، زاـمن  تقو  نآ  يراـصن  دوهی و  و 
دش زامن  لوغشم  ام  زا  ياهّدع  هک  هتشذگ  بش  زا  یساپ  ات  درواین  فیرشت  ءاشع  زامن  ماگنه  دوب و  دوخ  نانز  هداوناخ و  دزن  ص ]  ] ربمغیپ

، دزادرپیمن ادخ  تدابع  زامنب و  تقو  هکنیا  رد  ناناملسم  امش  زا  ریغ  یـسک  دومرف : دروآ و  فیرـشت  هاگنآ  دندش ، تحارتساب  ياهّدع  و 
زا يربط   113 َنوُدُجسَی » مُه  َو   » 396-342- نآرق «. - رخآ ات  ٌۀَِمئاق ، ٌۀَّمُأ  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  ًءاوَس  اوُسَیل  : » دش لزان  هیآ  هکنیا  عقوم  هکنیا  رد 

دوصقم رگا  اریز  زامن ، دنناوخیم و  نآرق  بش  رد  ینعی  تسا . زامن  دوجـس  زا  دوصقم  تسا : هدرک  لقن  برع  نابزب  نیـصّصختم  یـضعب 
: دناهتفگ یضعب  - 1 حوتفلا : وبا   22-1- نآرق . - تسین نآرق  توالت  عوکر  هدجـس و  رد  نوچ  تسین  بسانم  نآرق  توالت  اب  دشاب  هدجس 

هلیفغ زامن  روتسد  هک  تسا  ع ]  ] قداص ترضح  زا  ملاس  نب  ماشه  تیاور  - 2 تسا . اشع  برغم و  نایم  يهلفان  زامن  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم 
، دـنناوخیم زامن  نایبلا : حور  دـش . دـهاوخ  اور  دـهاوخب  ادـخ  زا  یتجاح  ره  دـناوخب  ار  زاـمن  هکنیا  سک  ره  دومرف  رخآ  رد  و  دومرف ، ار 

نوچ تسا  هدروآ  ار  هدجس  مان  زامن  ءازجا  نایم  زا  مناوخب و  نآرق  دوجس  ای  عوکر  رد  هک  دناهدرک  عنم  ار  نم  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ نوچ 
هب ار  مدرم  تمایق و  شاداپ  ادـخب و  دـنراد  نامیا  ینعی  يربط :  114 خـلا » ِهّللِاب - َنُونِمُؤی  . » تسا نایامن  نآ  رد  عوضخ  راـثآ  هیقب  زا  شیب 
زا دنتسه  مدرم  ریگولج  هک  دنتـسین  اهیحیـسم  نایدوهی و  دننام  دنوشیم و  ربمغیپ  راکنا  رفک و  زا  ریگولج  دننکیم و  راداو  ربمغیپ  يوریپ 

ماجنا رد  باتـش  تقو  توف  سرت  زا  ینعی  حوتفلا : وبا   114 ِتاریَخلا » ِیف  َنوُعِراـُسی  َو   » 23-1- نآرق . - وا يهدومرفب  لـمع  ربمغیپ و  نید 
ّنا ملعت  تسلا  تافآ  ریخأتلا  یفف  رّخؤت  || و ال  هلعفت  تئـش  ام  اذا  الیمج  مّدق  تسا : هتفگ  رعاش  هکنانچ   34-1- نآرق . - دننکیم تاریخ 

ریگولج اهبیـسآ  يراذگ  زاب  ریدب  رگا  هک  هدـب  ماجنا  رتولج  ار  کین  راک  هحفـص 174 ] تاقوا [  ناسحالا  مراکملل و  || و  ریغ  وذ  رهّدـلا 
: دناهتفگ یضعب  و  درمش . تمینغ  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یمد  يراکوکن  يارب  سپ  تسا  یگنرب  یمد  ره  راگزور  هک  ینادیم  دش ، دنهاوخ 
هک تسا  نآ  هلجع  تعرـس و  نایم  قرف  دنرادن ، یتحاران  ّسح  یلبنت و  هک  تسا  نآ  ماجنا  تلوهـس  لیم و  لامک  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 
زا دوش  ماجنا  دوز  دیابن  هچنآ  رد - تسا  يدنت  هلجع  و  تسا ، تشز  نآ  رد  يدنک  درک و  باتش  دیاب  هک  تسا  يزیچب  باتش  رد  تعرس 
ای اـب  صفح  فلخ و  یئاـسک و  هزمح و  حوـتفلا : وـبا   115 هورفکت » نلف  ریخ  نم  اوـلعفت  اـم  و  . » تسا هدـش  هتفگ  نوعراـسی  تهج  هکنیا 
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ات اب  ءارق  یقاب  دوشیمن و  دوبان  شـشاداپ  دننکب  کین  راک  هچنآ  دنوشیم  لوغـشم  تدابعب  هک  تما  نآ  دوشیم : نینچ  ینعم  دناهدناوخ و 
ود ره  ورمع  وبا  و  دش ، دیهاوخن  راچد  یساپسان  نارفکب و  دینکب  کین  راک  هچنآ  نیملسم  ربمغیپ و  امـش ، تسا : هکنیا  ینعم  دناهدناوخ و 
وا زا  هکنآ  نوچ  دوشیمن  عیاض  کین  لـمع  شاداـپ  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  عمجم :  115 َنیِقَّتُملِاب » ٌمِیلَع  . » تسا هتـسناد  زیاج  ار  تئارق 

نیرتکچوک هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  زین  و  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  ياهقیقد  ناراـگزیهرپ و  لاـحب  تسا  ملاـع  هتـسویپ  دوریم  راـظتنا  هکنیا 
دوبان اهیکین  رثا  دوشیم  بجوم  تشز  لامعا  دنتـسه  دـقتعم  هک  تسا  یئاهنآ  يهدـیقع  فـالخ  رب  هکنیا  و  دوب ، دـهاوخن  هجیتنیب  لـمع 

لامک و طرـش  دنزن ، لوگ  ار  امـش  یمیدـق  ياهتّیـصخش  نید و  باتک و  مسا  هک  تسا  راکفا  نداد  هّجوت  ام : نخـس   27-1- نآرق . - دوش
يارب تسا  نکمم  َنیِِحلاّصلا » َنِم  َکـِئلوُأ   » يهلمج و  عاـمتجا ، تهج  زا  هچ  یـصخش  تهج  زا  هچ  تسا  وا  کـین  لـمع  سک  ره  شزرا 
دیکأت رخآ  يهلمج  زاب  و  ترهـش ، مسا و  رهاظ و  تروصب  هن  تسا  ریخ  لمعب  هتـسباو  حالـص  یگتـسیاش و  هک  دشاب  بلطم  نیمه  تیبثت 

هحفص 175]  ] 232-201- نآرق . - دندنمجرا نارگید  دوخ و  يارب  اهنآ  دسانشیم و  ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  هک  تسا  هرابود 

ات 117] تایآ 116  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِیف َنوُقِفُنی  ام  ُلَثَم  [ 116  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  َو  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  مُهُدالوَأ  َو ال  مُُهلاومَأ  مُهنَع  َِینُغت  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
- نآرق [ - 117  ] َنوُِملظَی مُهَسُفنَأ  نِکل  َو  ُهّللا  ُمُهَمَلَظ  ام  َو  ُهتَکَلهَأَف  مُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  ٍموَق  َثرَح  َتباصَأ  ٌّرِص  اهِیف  ٍحیِر  ِلَثَمَک  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِهِذه 
هیامرس و هّتبلا  دندش  رفاک  هک  ناسک  نآ  یلو   116 همجرت : عرز . تشک و  ثرح » ، » ادص يدرس و  ّرص » ، » داب حیر » : » تاغل ینعم   362-1

مدرم هکنیا  هک  هیامرس  نآ  ناتـساد   117 دننامب . نآ  رد  هشیمه  هک  دنـشتآ  نارای  ناشیا  دنـشابن و  ناشیا  زا  ادخ  رازآ  ریگولج  ناشدـنزرف 
ادخ هچ  دنک  دوبان  ار  نآ  دسر و  هدرک ] دب  تشک  و   ] هدرک متس  دوخب  مدرم  رازتشکب  هک  تسا  يدرس  داب  نآ  ناتساد  دنرب  راکب  یگدنزب 

هکنیا طابترا  يارب  نیرّسفم  مومع   116 هیآ » رخآ  ات  اوُرَفَک - َنیِذَّلا  َّنِإ  : » نیرّسفم نخس  دنراد . اور  متس  نتشیوخب  دوخ  دنکن و  متس  اهنآب 
نیقّتم ندربمان  زا  سپ  مه  اـجنیا  نارفاـک ، راـک  تبقاـع  دوشیم و  يروآداـی  نینمؤم  لاوحا  یپ  رد  یپ  نوچ  دناهتـشون : شیپ  تاـیآب  هیآ 
تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 دناهدرک : لقن  نیّذلا  يهملک  يارب  دوصقم  دنچ  رخف :  42-15- نآرق . - تسا هدش  یفّرعم  نارفاک  لمع  يهجیتن 
اهنآب هرقب  يهروس  رد  هکنانچ  دوب  هیامرسب  یگتسبلد  يارب  اهنآ  ینمشد  ششوک و  مامت  نوچ  تسا  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  دوصقم 

دوخ يهیامرسب  هشیمه  هک  لهج  وبا  لثم  تسا  شیرق  نیکرشم  دوصقم  - 2 221-180- نآرق [. - اًلِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتشَت  ال   ] هدش باطخ 
رد هک  تسا  نایفس  وبأ  دوصقم  - 3 دنکیمن . فارحنا  رفک و  ناربج  اههیامرـس  هک  هکنیا  هب  دـهدیم  هجوت  هیآ  هکنیا  رد  درکیم ، راختفا 

نارفاک راک  يهجیتن  هب  تسا  هراشا  - 4 درک . جرخ  ص ]  ] ربمغیپ تسکش  و  هحفص 176 ] ینمشد [  هار  رد  ناوارف  یلام  دحا  ردب و  گنج 
لام و ياراد  هک  میراد  شزرا  ام  دربیمن و  رسب  یگراچیب  رقف و  هکنیا  رد  تشادیم  شزرا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دّمحم  رگا  دنتفگیم  هک 
، تسا یتعارز  دننام  دوشیمن  هتفریذپ  وا  زا  دیوگیم و  رفاک  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  يربط :  117 َنوُقِفُنی » ام  ُلَثَم  . » میتسه هیامرس 
تسا و نایفـس  وـبا  يهقفن  دارم  تسا : هـتفگ  ناـمی   25-1- نآرق . - دنتـسه رکنم  لدـب  دـنیوگیم و  نابزب  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ : ياهدـع 
ءاـسؤرب و دوهی  ماوـع  هک  تسا  ياهوـشر  دوـصقم  تسا : هتفگ  لـتاقم  ص ،]  ] ربـمغیپ توادـع  رب  دـندرک ، جرخ  ردـب  زور  هک  شباحـصا 

ترخآ رد  نآ  زا  يهدافتـسا  دـیما  هک  تسا  نارفاک  ياهراک  يهّیلک  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  رخف : هضراـعم . يارب  دـندادیم  ناـشرابحا 
! دراد هچ  تسد  رد  داب  يهدنریگ  تسا ، داب  نوچ  نآ  لثم  ایند ، قشع  زا  دنرآ  تسدب  هچ  ره  هتـشون : فشک   117 ٍحیِر » ِلَثَمَک  . » دناهتشاد

تـسدب تسا  يداـب  رـس و  رب  ارم  تسا  یکاـخ   || تسـشن  تساـخ و  نآ  زا  هک  اـغیرد  ادرد و   19-1- نآرق  - دراد نامه  ایند  يهدـنیوج 
، ناهج نیرد  هدرک  تمارک  هچ  وت  اب  يادخ  تفگ : دـمآ و  يو  هارب  ياهچروم  دـندوب ، وا  رخـسم  همه  غرم  وید و  ود  اب  هک  ربمغیپ  نامیلس 

هچنآ دیوگیم : تسا ، تراشا  هچ  هکنیا  هک  يراد  ربخ  نامیلـس ، ای  تفگ : ینیبیم ، هک  نانچ  درک  نم  رخـسم  داب  هک  داد  باوج  نامیلس 
حوتفلا وبا   117 ّرـص » . » دوب نانچمه  ایند  کلم  راک  دوب ! لصاح  هچ  تسد  رد  داب  زا  تسا  داب  نوچمه  يویند  تکلمم  هکنیا  زا  دنداد  ارت 
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نآ رد  هک  دنیوگ  ار  نآ  تفگ : ناسیک  نبإ  دشکب . ار  ناویح  مدرم و  یمرگ  ترارحب و  هک  دشاب  مومس  داب  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  هتشون :
نآ يارب  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   117 مُهَسُفنَأ » اوُمَلَظ  . » تسا تخـس  يامرـس  هحفـص 177 ] دنتفگ [  نارّـسفم  رتشیب  و  دـشاب ، يزاوآ 

هکنیا هچرگا  و  دشاب ، قحتسم  ان - هک  دنک  كاله  دابب  یسک  ثرح  یلاعت  يادخ  هک  دنکفین  ماهبا  ات  ار  ملاظ  یموق  ثرح  درک  صیصخت 
دوبان ار  ناشتعارز  ادخ  دندرک ، متس  دوخ  رب  يراکهانگ  زا  هک  یئاهنآ  ینعی  عمجم :  23-1- نآرق . - قیقحت هجو  رب  هن  تسا  لثم  لیبس  رب 

دوشیم دوبان  راکمتـس  رفاک و  تعارز  هکناـنچ  - 1 تسا : هکنیا  راکمتـس  تعارزب  يدـننامه  يهدـیاف  رخف : ناشهانگ . يازـس  يارب  درک 
ار جـنر  هکنیا  رجا  رگید  ملاع  رد  دوشب  دوبان  ایند  رد  رگا  نمؤم  ناملـسم  ینعی  راکمتـس  ریغ  تعارز  نکیل  دوشیم ، دوبان  مه  اهنیا  لـمع 
. دوـخ یـضتقم  عـقوم  ریغ  رد  تسا  يزیچ  ماـجنا  ینعمب  ملظ  و  تسا . هدوـب  بساـنمان  ناـمز  نـیمز و  رد  اـهنآ  تـشک  تشاد 2 - دـهاوخ 

نآ رد  ار  یئادـخ  بناج  راختفا و  ترهـش و  بسک  ای  یئامندوخ  ایر و  ای  یناسفن  ياهـشهاوخ  يارب  دـنربیم  راکب  هک  ار  یلام  تالیوأت :
داب هک  روط  نامه  دـنکیم  هابت  ار  اهنآ  تمحز  لام و  لطاب  ضارغا  تدورب  دـساف و  ياهتّین  يدرـس  اب  سفن  ياوه  داب  دـننکیمن ، روظنم 

 || لما رد  ناسیـسخ  قاـفنا  تسه  تسا : هتفگ  دوخ  موظنم  ریـسفت  رد  هاشیلعیفـص  دـنکیم . دوباـن  ار  راکمتـس  مدرم  تعارز  مومـس  درس 
اهتشک رب  دنز  ناک  يداب  وچ  ای  ناشقالخا  نوچ  تسا  دوبان  تشز و   || ناشقافنا  يویند  تایح  رد  لمع  تشک و  رد  درـس  يداب  وچمه 

نامیلس روم و  لثم  نآب  دیاش  مه  ظفاح  هایس  درس و  ای  مرگ  مومس  زا   || هابت  ددرگ  ناملاظ  ياهتشک  اههتشر  رس  دور  فک  زا  دزوس و  ||  
دنکیم نآ  هن  رای  قارف   || تفگ  ناعنک  ریپ  هک  شوخ  ینخس  ماهدینـش  تسا : هتـشاد  هراشا  دوخ  لزغ  رد  دش  لقن  رارـسالا  فشک  زا  هک 

یمب نهک  مغ  تفگ  نارجه  راگزور  زا  هک  تسا  یتیانک   || رهـش  ظعاو  تفگ  هک  تمایق  لوه  ثیدـح  هحفـص 178 ] تفگ [  ناوتب  هک 
وت دردب  لد  هک   || بیقر  رکـش  هکنیا و  زا  دعب  اضر  ماقم  نم و  تفگ  ناقهد  ریپ  تسا  هکنیا  یلدشوخ  مخت  هک   || دینک  عفد  هدروخلاس 
مد ارچ  نوچ و  نزم ز  تفگ  نامیلـس  اب  روم  لثمب  نخـس  هکنیا  هک   || دزو  دارم  رب  هچرگ  نزم  داـبب  هرگ  تفگ  ناـمرد  كرت  درک و  وخ 
لاز هکنیا  هک  تفگ  هک  ارت   || ورم  هار  دـهد ز  ترهپـس  هک  ياهوشعب  تفگ  ناقهد  هک  نخـس  ره  ناـجب  درک  لوبق   || لـبقم  يهدـنب  هک 

زا ظـفاح  تفگ  هک  تفگ  ناـمحر  میحر و  روـفغ و  ثیدـح  یـسب   || شود  هدـکیم  ریپ  هـکنآ  روـخب ز  هداـب  اـیب و  تـفگ  ناتـسد  كرت 
يهلمج زا  مهدزاود  باب  اقول  لیجنا  رد  نآرق  لثم  هکنیا  ریظن  تفگ  ناتهب  تفگ  هک  سکنآ  ماهتفگن  هکنیا  نم   || زاب  دـیآ  وت  يهشیدـنا 

يراک رگا  هک  هیبشت  تسا و  هدـش  يروآدای  ام : نخـس  دـیامن . هعجارم  اج  نآب  دـنک  هسیاـقم  دـهاوخب  سک  ره  دوشیم ، هدـید  دـعبب   16
جک راـک  سپ  دـینیبیم  ار  نآ  ریظن  زور  همه  دوـخ  یگدـنز  ياـهراک  رد  هکناـنچ  تسا  دوباـن  مه  نآ  يهجیتـن  دوـبن  تسرد  نآ  ساـسا 

هحفص 179] تسا [ . نینچ  نارفاک  ناشیدنا و 

ات 120] تایآ 118  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُرَبکَأ مُهُروُدُص  یِفُخت  ام  َو  مِهِهاوفَأ  نِم  ُءاضغَبلا  ِتََدب  دَق  مُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  مُکَنُولأَی  مُِکنوُد ال  نِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اذِإ َو  اّنَمآ  اُولاق  مُکوَُقل  اذِإ  َو  ِهِّلُک  ِباتِکلِاب  َنُونِمُؤت  َو  مُکَنوُّبُِحی  ـال  َو  مُهَنوُّبُِحت  ِءـالوُأ  ُمتنَأ  اـه  [ 118  ] َنُولِقعَت ُمتنُک  نِإ  ِتایآلا  ُمَُکل  اّنََّیب  دَـق 
ٌۀَئِّیَس مُکبُِصت  نِإ  َو  مُهؤُسَت  ٌۀَنَسَح  مُکسَسمَت  نِإ  [ 119  ] ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  مُکِظیَِغب  اُوتُوم  ُلق  ِظیَغلا  َنِم  َلِمانَألا  ُمُکیَلَع  اوُّضَع  اوَلَخ 
رتسآ ۀـناطب » : » تاغل ینعم   692-1- نآرق [ - 120  ] ٌطیُِحم َنُولَمعَی  اِمب  َهّللا  َّنِإ  ًائیَـش  مُهُدـیَک  مُکُّرُـضَی  ـال  اوُقَّتَت  َو  اوُِربصَت  نِإ  َو  اـِهب  اوُحَرفَی 

ریغ زجب و  ینعمب  زیچ و  ره  ولج  عفترم و  الاب و  ربارب  رد  تسپ  مک » نود  . » یناهن زار  ّرس و  یسک ، ره  صوصخم  ياقفر  هداوناخ و  سابل ،
« الابخ . » راک رد  يدـنک  یهاتوک و  ینعمب  ءاف  ّمض  حـتف و  اب  لوعف  لعف و  نزو  رب  ّولا  ولأ و  ردـصم  زا  مک » نولأی  . » زیچان ریقح و  ینعمب  و 
زا تدب » . » ندش دوبان  ندید ، یتخس  ندش ، راتفرگ  راوشد  راکب  ینعمب : نیع  حتفب  لعف  نزو  رب  تنع  ردصم  زا  مت » تنع  . » یهابت یمک و 

هیبنت فرح  اه  متنا » اه  . » تخـس ینمـشد  ءاضغب » . » ندش يأر  دیدجت  و  ندش ، راکـشآ  ینعمب : لاعف  لوعف و  نزو  رب  ءادب  وّدـب و  ردـصم 
يهطساوب دوب  تسود  نارفاک  اب  ناملسم  صخـش  هک  دشیم  اسب  عمجم : لوزن : تهج  امـش . ینعی  ریمـض  متنا  دیـشاب و  هاگآ  ینعمب  تسا 
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ادخب و مدرم  يا   118 همجرت : دش . لزان  مسر  هکنیا  زا  يریگ  ولج  يارب  لوا  تیآ  رگید ، طباور  ای  يدـنواشیوخ  ای  یگیاسمه  ای  یتسود 
 ] ناشناهد زا  ناشینمـشد  دنهاوخیم و  امـش  جنر  دنـشوکیم و  امـش  يدوبان  رد  هک  دیریگن  دوخ  هورگ  ریغ  زا  یتسود  هدـیورگ  ربمغیپ 

رادومن ناـتيارب  اـههناشن  دیجنـسب  تسرد  رگا  سپ  دوب . شیب  نآ  زا  دـننکیم  ناـهن  لدـب  هچنآ  تسا و  رادومن  نخـس  رد  هحفص 180 ]
ار امش  نانآ  و  دیهاوخ ] نانآ  یناملسم  هک   ] دیراد تسود  ار  ناشیا  امـش  هک  دیـشاب  ربخاب   119 دیسانش .] زاب  نمـشد  تسود ز  ات   ] میدرک
میناملـسم و دنیوگ  دنوش  ورب  ور  امـش  اب  نوچ  دیراد و  رواب  ناشیا  ینید  ياهباتک  يهمه  هکنیا  اب  دیتسین ] ناشنیدب  نوچ   ] دنرادن تسود 

اهلد رد  هچنآب  تسا  اناد  ادخ  هک  دیریمب  دوخ  مشخ  ز  وگب : نیقفانم  نیاب  دّمحم  يا  دـنزگیم . نادـندب  تشگنا  امـش  مشخ  زا  تولخ  رد 
دیشاب راگزیهرپ  ابیکش و  امش  رگا  یلو  دنوش . داش  دینیب  يدب  رگا  دیآ و  ناشدب  دسر  یکین  امـشب  رگا  دننمـشد ] نانچ  نانآ   ] 120 تسا .
رارـسا رد  ار  اهنآ  نیقفانم و  اب  دـینکم  یتسود  ینعی  يربط :  118 مُِکنوُد » نِم  ًۀَناِطب  : » نیرّسفم نخـس  درادن . نایز  امـشب  ناشیا  یهاوخدب 

دننام دشاب  علّطم  صخش  يهدیـشوپ  لاوحا  رب  هک  دشاب  یتسود  نآ  هناطب  حوتفلا : وبا   40-15- نآرق . - دیهدن رارق  نینمؤم  زا  رتولج  دوخ 
تـسود ینکن  شیامزآ  بوخ  ار  یـسک  ات  تسا : لقن  یلاّزغ  زا  نایبلا : حور  درادن . ربخ  نآ  زا  يرگید  سابل  بحاص  زج  هک  سابل  رتسآ 
هناخمه - 5 رقف ، - 4 يزاینیب ، - 3 بصنم ، ماقم و  رد  ماقم 2 - زا  یلوزعم  رد  - 1 درک : ناحتما  ار  وا  ناوتیم  عقوم  دـنچ  رد  ریگم و  دوخ 

دوب وت  لیمب  عقاوم  هکنیا  وا  رگا  سپ  نتساوخ  کمک  وا  زا  یتخس  رد  - 8 ندش ، دتس  داد و  هلماعم و  فرط  - 7 ندش ، رفسمه  - 6 ندش ،
سک نینچ  زا  يراتفردب  ای  یتبیغ  رگا  و  نادب ، دوخ  دنزرف  دوب  رتکچوک  رگا  ردارب و  دوب  ربارب  رگا  نادب و  دوخ  ردـپ  دوب  رتگرزب  وت  زا  و 

: تسا هتـشون  ینعم  دنچ  حوتفلا  وبا   118 مُِّتنَع » ام  اوُّدَو  . » رمع فلت  تسا و  نایز  بجوم  نآ  یفالت  هک  راذگاو  ادـخب  ارنآ  يازـس  يدـید 
نمرخ  23-1- نآرق : - دنیوگ نایـسراپ  هک  تسا  لثم  نآ  هکنیا  و  ار . امـش  یهارمگ  رفک و  دنهاوخیم  - 2 ار . امـش  جنر  دنراد  وزرآ  - 1

دوش هدیـشوپ  وا  بیع  ات  دنـشاب  وا  وچ  ناهج  همه  هک  دـهاوخ  هدولآ  یبیعب  دـشاب و  راتفرگ  یتفآب  هک  ره  نمرخ ، دـهاوخ  هتخوس  هتخوس ،
لد رد  هک  يرایسب  زا  ینعی  هتشون : حوتفلا  وبا   118 ُءاضغَبلا » ِتََدب  دَق  . » دشاب نشج  هک  هحفص 181 ] هوبناب [  گرم  رد  تسا : لثم  هکنانچ 
رب ّالا  دـنکن  زاب  ناهنپ  يزیچ  سکچیه   24-1- نآرق : - دمآ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  رد  و  دنراد . ناهن  ات  دنرادیمن  تقاط  دـنراد 

اجنیا رد  بهذـم  اسرت  يدرم  داد  ماغیپ  واب  تشاد  یتموکح  رمع  بناج  زا  يرعـشا  ياـسوم  وبا - دـیآ . دـیدپ  وا  ناـسل  بناوج  اـهرانک و 
ال : ] ياهدـناوخن ار  هیآ  هکنیا  رگم  داد : باوج  رمع  منک ، مادختـسا  ار  وا  دـشاب  هزاجا  رگا  تسا . یبوخ  يهدنـسیون  بساـحم و  هک  تسا 

هدرک لقن  اهنآ  هب  تبـسن  نیملـسم  یتسود  يارب  تهج  دنچ  حوتفلا  وبا   119 مُهَنوُّبُِحت » ِءالوُأ   » 333-309- نآرق [. - رخآ ات  ًۀَناِطب  اوُذِـخَّتَت 
نوچ دنتسه  دوهج  هک  اهنآ  یلو  دیرادیم  ناشتسود  دیراد  اهنآ  اب  هک  یگیاسمه  دنگوس و  نامیپ و  يدنواشیوخ و  يهطساوب  - 1 تسا :

هب نوچ  دنراد  تسود  ار  اهنآ  یتسودـعون  ّتبحم و  رظن  زا  نیملـسم  - 2 25-1- نآرق . - دنرادن تسود  ار  امـش  دیتسه  ناشنید  فالخرب 
-3 دنرادیمن . تسود  ار  ناناملسم  سپ  تسا  تحلصم  فالخرب  دنـشاب  رفاک  نیملـسم  دنهاوخیم  هک  اهنآ  یلو  دننکیم  توعد  مالـسا 
، دنرادیم تسود  ار  اهنآ  دـنوشیم و  دنـسرخ  دـننکیم  مالـسا  راهظا  هک  نیقفانم  نخـس  زا  نیملـسم  دـناهدرک : ینعم  لتاقم  هیلاعلا و  وبا 

امـش هک : تسا  نآ  ینعم  رخف :  118 ِهِّلُک » ِباتِکلِاب  َنُونِمُؤت  . » دـنرادن تسود  ار  ناناملـسم  دنتـسه  رادهنیک  قفانم و  لد  رد  هک  اهنآ  نکیل 
امش باتکب  اهنآ  هکنیا  اب  دیتسه  تسود  اهنآ  اب  امش  ارچ  سپ  دننکیم  ینمـشد  امـش  اب  هکنیا  دوجو  اب  دیراد  نامیا  اهنآ  ياهباتک  يهمهب 

35-1- نآرق . - ّقح تسرد و  يهدیقع  رد  دنتسه  امـش  زا  رتتباث  دوخ  لطاب  يهدیقع  رد  اهنآ  هک  تسا  یـشنزرس  هکنیا  و  دنرادن ! نامیا 
دشاب و رتدایز  امـش  ظیغ  ات  دوش  رتدایز  تسا  امـش  ظیغ  بجوم  هک  نیملـسم  تکوش  توق و  زورب  زور  ینعی  رخف :  119 مُکِظیَِغب » اُوتُوم  »

داد دـهاوخن  تگرم  زج  هک   || نیگمغ  هتـسویپ  دـسح  زا  يا  ریمب  هحفص 182 ] هتشون [ : ینیـسح   22-1- نآرق . - ددرگ ناـتگرم  بجوم 
داض و رـسک  ریز و  يادـص  اـب  بوقعی  ورمع و  وبا  ریثک و  نبإ  عفاـن و  - 1 دناهدرک : لقن  تئارق  دنچ  نیرّـسفم   120 مُکُّرُضَی » ال   » نیکـست
داض و ولج  يادـص  مض و  اب  ّذاش  ردان و  تئارق  رد  كاّحـض  - 2 17-1- نآرق . - لعف نزو  رب  ریـض  ردصم  زا  دـناهدرک  تئارق  ءار  نوکس 
ال : ] دـنتفگیم هک  مدینـشیم  زاجح  مدرم  یـضعب  زا  تسا  هتفگ  یئاسک  و  واو ، اـب  روضی  راـض  يهداـم  زا  تسا ، هدرک  تئارق  ءار  نوکس 
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هدبع یضاق و  ریسفت  هک  روطنامه  هیآ  هکنیا  رد  ام : تسا . ءار  دیدشت  داض و  ّمض  اب  اهیراق  يهیقب  تئارق  - 3 ینروضی .] كاذ و ال  ینعفنی 
عنم یّلک  روطب  ناملـسم  ریغ  اب  طاـبترا  هن  رگ  تصرف و  رظتنم  دنتـسه و  نمـشد  هک  نیفلاـخم  یتسود  زا  تسا  هدـش  يریگولج  دناهتـشون 

- نآرق «. - 10 [» ِنیِّدلا ِیف  مُکُوِلتاُقی  َمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاهنَی  ال   ] لثم تسا  هدش  حیرـصت  بلطم  نیاب  رگید  تایآ  رد  هکنانچ  تسا  هدشن 
 || تسود تسه  وا  ارت  هک  وج  یسک  ور  تسا : هدرک  فیصوت  روج  نیاب  ار  یتسود  قیال  صخش  يونثم   345-343- یقرواپ -342-268

دـشاب هک  ره  تسا  ینتـسجان  ّلحم  ریغ  زا  نتـسج   || تسین  طرـش  نتـسج  گرگ  زا  یـسراح  تسا  وجریخ  ّکش  ـال  تسود  رهب  تسود 
-55- نآرق  - نخلوگ رد  ناتـسوب  ردـنا  تسه   || نمز  رد  دنیـشن  نمـشد  اب  هک  ره  ناتـسوب  نایم  نخلگ  رد  تسه   || ناتـسود  نیـشنمه 

هحفص 183]  ] 282-268- نآرق -242-202- نآرق -454

ات 129] تایآ 121  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِناتَِفئاط تَّمَه  ذِإ  [ 121  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  ِلاتِقِلل  َدِـعاقَم  َنِینِمؤُملا  ُئِّوَُبت  َکـِلهَأ  نِم  َتوَدَـغ  ذِإ  َو   282-268- نآرق -242-202- نآرق -
[123  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتاَف  ٌۀَّلِذَأ  ُمتنَأ  َو  ٍردَِبب  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  دََقل  َو  [ 122  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  امُهُِّیلَو  ُهّللا  َو  الَشفَت  نَأ  مُکنِم 

مِهِروَف نِم  مُکُوتأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربصَت  نِإ  یَلب  [ 124  ] َنِیلَزنُم ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  مُکُّبَر  مُکَّدُِـمی  نَأ  مُکَیِفکَی  َنل  َأ  َنِینِمؤُمِلل  ُلوُقَت  ذِإ 
اَم َو  ِِهب  مُُکبُوُلق  َِّنئَمطَِتل  َو  مَُکل  يرُشب  ّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  ام  َو   612-1- نآرق [ - 125  ] َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسمَِخب  مُکُّبَر  مُکدِدُمی  اذه 
َوأ ٌءیَش  ِرمَألا  َنِم  ََکل  َسَیل  [ 127  ] َنِیِبئاخ اُوِبلَقنَیَف  مُهَِتبکَی  َوأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاـفَرَط  َعَطقَِیل  [ 126  ] ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ّالِإ  ُرـصَّنلا 

ٌروُفَغ ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاـشَی  نَِمل  ُرِفغَی  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َو  [ 128  ] َنوُِملاظ مُهَّنِإَـف  مَُهبِّذَُـعی  َوأ  مِهیَلَع  َبُوتَی 
نتفر و ندـش و  هناور  حبـص  رد  ینعمب  اـف  ّمـض  اـب  لوـعف  نزو  رب  ّودـغ  ردـصم  زا  تودـغ » : » تاـغل ینعم   476-1- نآرق [ - 129  ] ٌمیِحَر

ردصم زا  الـشفت » . » درک هدامآ  یـسک  يارب  دش و  نیزگیاج  یئاج  رد  دش و  دراو  یناکمب  ینعی  أّوب ، يهدام  زا  يّوبت » . » نتـشگ نوگرگد 
، دشابن نآ  رد  ریخأت  چیه  هک  نونکا  ماگنه  اهنآ ، رضاح  لاح  ینعی  مهروف » . » گنج رد  ندش  تسـس  ندیـسرت و  ینعمب  نیـش  حتفب  لشف 

رارق مکاح  ندرک  فّلکم  يراکب  ینعمب  نیع  دـیدشت  اـب  لّـعف  نزو  رب  مّوس  لـعف  زا  نیمّوسم » . » اروف دـنیوگیم  یـسراف  رد  هک  روطناـمه 
نیمز رب  یتشک  رد  ینعمب  اف  حتفب  لعف  نزو  رب  تبک  ردصم  زا  مه » تبکی  . » ندراذـگهناشن تمالع و  ندرک ، هناور  ارچب  ار  ناویح  نداد ،
لقن فـلتخم  ار  هیآ  دـنچ  هکنیا  لوزن : تهج  هحفـص 184 ] ندرک [ . كانبـضغ  نتـسکش و  ندرک ، نوگرگد  ندرک ، لیلذ  راوخ و  ندز 

دادمابب هک  هاگنآ  رآ  دایب  ص ]  ] ربمغیپ يا   121 همجرت : تسا . هدش  لقن  هس  ره  بازحا  گنج  دحا و  گنج  ردب و  گنج  زور  دـناهدرک ،
لدب امش  هورگ  ود  هاگنآ   122 دوب . انیب  اناد و  دوش ] هچنآب   ] ادخ ینک و  هدامآ  گنج  يارب  نانمؤم  ياج  ات  يدش  ادـج  دوخ  يهداوناخ  ز 
راوخ ردب  رد  هکنانچ   123 دننادب . دوخ  نابیتشپ  دیاب  ار  ادخ  نینمؤم  تسا و  اهنآ  تسود  ادخ  هکنیا  اب  دندرک  گنج  رد  یتسس  يهشیدنا 

: یتفگ نانمؤمب  دّمحم  يا  وت  يراگزورب  هچ  دننادب 124  اهتمعن  هکنیا  ساپ  دیاش  ات  دیـسرتب  وا  مشخ  زا  سپ  درک  ناتيرای  ادخ  دیدوب و 
دیشاب راگزیهرپ  ابیکش و  رگا  هکلب   125 دنک ! کمک  ار  امش  هدیسر  نامسآ  يهتـشرف ز  رازه  هس  هب  ناتراگدرورپ  هک  دشابن  سب  ار  امش 

يارب زج  درکن  ار  هکنیا  ادـخ  126 و  دیامن . کموک  امشب  رادهناشن  يهتـشرف  رازهجنپب  ناتراگدرورپ  دیآ  ناترـس  رب  يدوزب  ناتنمـشد  و 
ای دنک  ادـج  مه  زا  نارفاک  هورگ  زا  ياهراپ  هک   127 دوبن . اناد  رترب  يادخ  هاگشیپ  زا  زج  امـش  يرای  هچ  دوش  مارآ  ناتاهلد  ات  امـشب  دیون 

ادـخ اـی  هک  تسین  یهاـنگ  مدرم  راـک  زا  دّـمحم  يا  وت  رب  128 و  دـنور . زاب  دوخ  ياجب  دـنوش و  دـیماان  ات  دـنک  هراـچیب  راوخ و  ار  اـهنآ 
ار هک  ره  وا  تسا و  ادـخ  لاـم  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  129 و  دنناراکمتـس ، ناشیا  انامه  هچ  دـنک  ناشرازآ  ای  ناشدـشخبب و 
: تسا هدـش  هتفگ  شیپ  تاـیآ  يهلاـبند  رد  يربط :  121 َتوَدَـغ » ذِإ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  نابرهم . تسا و  راگزرمآ  هک  دزرماـیب  دـهاوخ 

امش رد  دوهی  هکنیا  يهلمح  دیشابن  نارفاک  تسود  دینک و  هشیپ  يوقت  ربص و  رگا  مه  زاب  میدرک ، يرای  ار  امش  ردب  زور  رد  هک  روطنامه 
ياج ربمغیپ  هک  دحا  گنج  رد  دیروایب  رطاخب  رگا  هکنانچ  دش . دـیهاوخ  راتفرگ  زاب  هن  رگ  ار و  امـش  دـنک  تیوقت  ادـخ  تسین و  رگراک 
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، تسا زور  مادـک  تودـغ ] ذا  : ] يهلمج زا  دوصقم  هک  دـناهدرک  فالتخا  لـیوأت  لـها  يربط :  32-15- نآرق . - درکیم نّیعم  ار  نینمؤـم 
زا ص ]  ] ربمغیپ هک : تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  يدـس و  هداـتق و  دـهاجم و  زا  هکناـنچ  تسا  دـحا  گـنج  زور  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب 

. تفر دـحاب  هدایپ  ترـضح  نآ  تسا : هتفگ  دـهاجم  زین  و  درکیم . نّیعم  هحفـص 185 ] ارمدرم [  ياج  تفر و  دـحا  فرطب  دوخ  يهناـخ 
ماما ترـضح  زا  الاب  ناگدربمان  رب  هوالع  عمجم : درکیم . ّبترم  ار  مدرم  ربمغیپ  هک  بازحا  گـنج  زور  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح 
دحا گـنج  لـقن  لـالظ : یف  تسا . ردـب  زور  دوصقم  تسا  هدـش  لـقن  لـتاقم  زا  تسا ، دـحا  زور  دوـصقم  هک  تسا  هدـش  لـقن  مه  رقاـب 
لابند کیاکی  ار  یخیرات  تشذگرـس  هک  تسا  هکنیا  هن  نآرق  قایـس  نوچ  دـنکیم  رادومن  ناتـساد  لـقن  رد  ار  نآرق  شور  زا  يرادومن 
تـسا ناهنپ  ثداوح  هکنیا  يهدرپ  تشپ  رد  هک  قیاقح  نآ  ات  شرورپ  دـنپ و  يارب  دـهدیم  شیامن  ار  اهنآ  هکلب  دـناسر  رخآ  هب  اـت  دـنک 

هیتن رد  دهد و  ناشن  ار  تیناسنا  يدابم  شنیرفآ و  شور  دیآ و  ناشمشچ  ولج  هب  ناشیناور  ياهتیصاخ  مدرم و  لد  روش  دوش و  راکـشآ 
تبـسانمب دوشیم و  لقن  يدمآ  شیب - مینیبیم  هکنانچ  جاتنتـسا  جارختـسا و  لالدتـسا و  هشیدنا و  زا  تسا  ياهتخودنا  تشذگرـس  کی 

مدرم ياههشیدـنا  یناهن  اهلد و  نورد  زا  سپـس  ددرگیمرب  بلطم  لصاب  هراب  ود - دوشیم  هتفگ  تسا  هدوب  نآ  فارطا  رد  هک  یقیاـقح 
: حوتفلا وبا   121 َِکلهَأ » نِم  . » دباییم نایاپ  بلطم  ات  دناسریم  رخآب  لوا  زا  نوگانوگ  ياهتروصب  ار  نآ  تبون  دـنچ  دـیوگیم و  نخس 
هک تسا  لـیلد  هکنیا  دـش و  هناور  اـجنآ  زا  هک  تسا  هشیاـع  يهناـخ  دوصقم  ناـیبلا : حور   16-1- نآرق . - دـمآ هشیاع  يهناخ  زا  دـنتفگ :

يدنواهن موحرم  َنِیبِّیَّطِلل ،] ُتابِّیَّطلا  : ] تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  تسا و  هدش  هدرمـش  ص ]  ] ربمغیپ لها  نوچ  تسا  تابّیط  زا  هشیاع 
امب ام  ياملع  زا  يربط :  121 َنِینِمؤُملا » ُئِّوَُبت   » 227-196- نآرق . - تسا هتشون  باوج  ار  وا  ياعّدا  هکنیا  لّصفم  نامحّرلا  ۀخفن  ریسفت  رد 

يهزانج رب  زامن  يادا  زا  سپ  ربمغیپ  يرجه  مّوس  لاس  لاوش  هام  يهعمج  زور  دندش و  دراو  دحاب  هبنشراهچ  زور  بارعا  هک  تسا  هدیسر 
زا لبق  هک  تسنآ  دعاقم ] ءّوبت   ] يهلمج زا  هحفص 186 ]  ] 27-1- نآرق  - دوصقم دش و  دـحا  يهناور  هعمج  زامن  ماجنا  راصنا و  زا  رفنکی 

نوچ دـناهتفگ : ام  ياملع  زین  و  درک ، وگتفگ  دوخ  باحـصا  اـب  بارعا  اـب  يهضراـعم  عضو  رد  درک و  تروشم  ص ]  ] ربمغیپ ندـش  هناور 
نم ریـشمش  مد  هک  مدید  زین  مدزن و  دب  لاف  مدرک و  کین  ریبعت  مدید و  باوخب  واگ  دومرف : دـناهدش  دراو  دـحاب  نارفاک  هک  دینـش  ربمغیپ 

هک مدرک  هنیدم  رهـشب  ریبعت  مربیم ، ورف  مکحم  یهرز  رد  تسد  هک  مدـید  مه  و  مدرک ] تسکـشب  ریبعت  حوتفلا  وبا  يهتفگب   ] دراد هنخر 
نآ مه  دندوب و  هدـشن  رـضاح  ردـب  گنج  رد  هک  ياهّدـع  یلو  میگنجیم ، اجنیا  رد  اهنآ  اب  دـنوش  رهـش  دراو  اهنآ  مینامب و  اجنیا  رد  رگا 

لولس یبا  نب  هّللا  دبع  میدیسرت . هک  دنرادنپن  ات  ربب  اهگـس  هکنیا  گنجب  ار  ام  دندرک  ضرع  دندش  هتـشک  دحا  گنج  رد  دعب  هک  ياهّدع 
تـسکش ار  وا  تسا  هدـمآ  ام  رـسب  هک  ره  میاهدـید و  تسکـش  میاهدـش  نوریب  گنج  يارب  اـم  تقو  ره  هک  ناـمب  اـجنیا  رد  درک : ضرع 

اب ام  ياهدرم  دنوش  دراو  رگا  و  دناهدرک ، سبح  نابایب  رد  رایتخاب  ار  دوخ  دننامب  اجنیا  رد  رگا  هک  راذـگب  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  وت  میاهداد ،
ربمغیپ هب  مدرم  نکیل  میاهدوسآ ، ام  مورحم و  اهنآ  هک  دنتشگرب  مه  رگا  دنبوکیم و  ناشرـس  رب  ماب  زا  هچب  نز و  دنوشیم و  ورب  ور  اهنآ 

 ... َتوَدَغ ذِإ  َو  : ] يهلمج زا  دوصقم  و  دش ، گنج  يهدامآ  دیـشوپ و  هرز  مه  ترـضح  نآ  سپ  دنورب . اهنآ  گنجب  هک  دندرکیم  رارـصا 
تئارق مال  اب  نینمؤملل ] ئّوبت   ] وا هک  تسا  هدـش  لـقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  ناناملـسم و  اـب  تسا  ربمغیپ  يوگتفگ  تروشم و  نیمه  ُئِّوَُبت ]
هکنیا زا  دوصقم  نایبلا : حور   615-604- نآرق -599-583- نآرق . - يدرکیم نّیعم  اج  اـهنآ  يارب  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  تسا و  هدرک 

رب تسد  نارفاک  یتسود  زا  رگا  مه  نونکا  دیدش  راتفرگ  تبیصم  نآب  دیتشادن  ربص  يوقت و  دحا  زور  رد  نوچ  هک  تسا  يروآدای  هلمج 
نوچ تسین  نتـسشن  ياج  دعاقم  زا  دوصقم  رخف :  121 ِلاتِقِلل » َدِعاقَم  . » دش دیهاوخ  اهنآ  يهلیح  راتفرگ  دیـشابن  ابیکـش  رباص و  دیرادن و 

َدنِع ٍقدِـص  ِدَـعقَم  ِیف  : ] نایتشهب هاـگیاج  فصو  رد  هیآ  هکنیا  لـثم  تسا ، هاـگیاج  ناـکم و  يهّیلک  دوصقم  سپ  دننیـشنیمن  گـنج  رد 
 - رد هچنآ  دونـشیم  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  دوـصقم  رخف :  121 ٌمِیلَع » ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو   » 229-183- نآرق -22-1- نآرق [. - ٍرِدَتقُم ٍکِیلَم 
دوخ اب  لد  دـب  مدرم  نیقفاـنم و  ار  هچنآ  دـنادیم  گـنجب و  نتفر  يارب  دـندرکیم  وگتفگ  ربمغیپ  اـب  رهاـظ  هحفـص 187 ]  ] 31-1- نآرق

دنتساوخیم ماقتنا  ای  تمینغ و  يارب  هک  ضرغم  مدرم  ای  نیقفانم و  لولـس و  ّیبا  نب  هّللا  دبع  لثم  ربمغیپ  اب  نتفگ  نخـس  رد  دندیـشیدنایم 
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ود هک  تسا  نآ  دوصقم  دناهتشون : نیرّـسفم   122 ِناتَِفئاط » تَّمَه  ذِإ  . » داسف ّرـش و  زا  يریگولج  عامتجا و  حالـصا  يارب  هن  گنجب  دنورب 
نارای زا  رفن  دصیـس  اب  دوب  قفانم  هک  لولـس  ّیبا - نب  هّللا  دبع  دنتفر  دحاب  گنج  يارب  ربمغیپ  اب  هثراح  ونب  هملـس و  ونب  مانب  راصنا  زا  هلیبق 

وا نانخـس  زا  ار  هلیبق  ود  هکنیا  دـندرگرب  هک  ار  مدرم  درکیم  راداو  دـناسرتیم و  گـنج  زا  مه  ار  نارگید  درک و  كرت  ار  دـحا  شدوخ 
قداص رقاب و  ماما  ترضح  زا  عمجم :  26-1- نآرق . - دنتفرگن شوگ  رد  ار  وا  نخـس  دندنام و  دوخ  مزعب  نکیل  دش و  ادـیپ  لد  رد  یتسس 

هیآ هکنیا   25-1- نآرق : - تفگ وا  هک  دناهدرک  تیاور  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  عمجم :  122 امُهُِّیلَو » ُهّللا  َو  . » تسا لـقن  بلطم  هکنیا  زین  [ع ]
. دش ام  بیـصن  یتسـس  نآ  زا  دنوادخ  یتسود  راختفا  نوچ  دوبیمن  یتسـس  ام  يارب  زور  نآ  هک  مدرکن  وزرآ  زگره  دـش و  لزان  ام  يارب 
رگ تمیزع و  ّمه  هن  دوب  هرطخ  ّمه  حالطصاب  و  دنتشاد . يراک  نینچ  گنهآ  هکنآ  هن  داتفا  اهنآ  لد  رد  ینعی  تّمه » : » دنتفگ تفرعم  لها 

: نایبلا حور   122 َنُونِمؤُملا » ِلَّکَوَتَیلَف  . » دنتـسناوتن دننک  یتسـس  دنتـساوخ  هک  دندشیم  تمالم  هکلب  دندشیمن  ادخ  یتسودب  شیاتـس  هن 
دوب فیعـض  وا  نامیا  رگا  تسا و  صقان  شنامیا  تشادـن  لّکوت  رگا  تسا  لّکوت  ناـمیا  يهجیتن  اـضتقم و  هک  تسا  هراـشا  هلمج  روطنیا 
ادخ زا  تفگ : چیه ، وت  زا  داد : باوج  یهاوخیم ! هچ  دیسرپ  وا  زا  لیئربج  دنتشاذگ  قینجنم  رد  ار  میهاربا  نوچ  دنیوگیم  درادن . لّکوت 
دََقل َو   » سب تسا و  راگدرورپ  هدنـشخب  هک   || سک  تسد  رب  هدید  ایدعـس  نکم   32-1- نآرق . - تسا سب  ارم  وا  ملع  تفگ : وا  هاوـخب ،
مسا نیاب  مان ، ردب ]  ] یـصخش لام  تسا  هدوب  یبآ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  دناهدرک  فالتخا  ردب  ینعم  رد  يربط :  123 ٍردَِبب » ُهّللا  ُمُکَرَصَن 

. تسا هدوب  راّفغ  ینبب  ّقلعتم  اجنآ  دنیوگیم  تسا . یّلحم  مان  هک  تسا  نآ  روهشم  یلو  تسا ، هحفص 188 ]  ] 39-1- نآرق  - هدش هدیمان 
يراوس ام  نایم  رد  میدمآ  رـضاح  ردبب  ام  دومرف : هک  دنا  هدرک - تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   123 ٌۀَّلِذَأ » ُمتنَأ  َو  »

زور رگد  رب  هک  بش  نآ - میدوب و  يرتش  رب  درم  هس  ای  درم  ود  ره  ای  دـندوب  هدایپ  ای  نارگید  و  دوسالا ، دادـقم  اـّلا  دوبن . تشاد  بسا  هک 
23-1- نآرق . - دمآرب حبـص  ات  درکیم  زامن  دوب  هداتـسیا  يراخ  تخرد  نب  رد  وا  هک  يادخ  لوسر  رگم  دـنتفخب ، سک  همه  دوب  رازراک 
رب تسا  هناشن  دندوب  اهنآ  ربارب  دنچ  هک  نارفاک  رب  یناوتان  فعض و  لامک  اب  نیملسم  طلست  هک  تسا  هکنیا  قباسب  هیآ  هکنیا  طابترا  رخف :

دهاوخن رگراک  امش  رد  نارفاک  يهلیح  يوقت  ربص و  اب  هکنیا  يارب  تسا  دیکأت  زین  دسریم و  دوصقمب  ربص  ادخب و  لّکوت  اب  ناسنا  هکنیا 
دهاوخیم یبراحم  رباج  نب  زرک  هک  دیـسر  ربخ  ردب  گنج  رد  ناناملـسمب  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  124 خـلا » َنِینِمؤُمِلل - ُلوُقَت  ذِإ  . » دوب

تفگ و نخـس  اهنآ  اب  ربمغیپ  هلمج  نیاب  اهنآ  رطاخ  شیاسآ  يارب  دـمآ  راوشد  ناناملـسم  رب  ربخ  هکنیا  دتـسرفب ، اهبرع  کموکب  ياهّدـع 
دناهتفگ ياهّدع  دندمآ و  نیملسم  کمکب  هکئالم  هن  دمآ و  راّفک  کمکب  وا  هن  دیسر  درم  نآب  بارعا  تسکـش  ربخ  دش و  مارآ  اهنآ  لد 

هعیبر نب  کلام  هک  دناهدرک  تیاور  دعاس  ینب  يهلیبق  زا  يدرم  زا  هکنانچ  تسا  هدش  ماجنا  تسا و  هدوب  ردـب  زور  يارب  هدـعو  هکنیا  هک 
هکئالم هک  ياهّرد  نآ  مدوبیم و  ردب  رد  امش  اب  دیدیم و  میاه  مشچ  شاک  يا  تفگیم : دوب  هدش  روک  شمـشچ  هکنآ  زا  سپ  مدید  ار 
نارّسفم یـضعب  حوتفلا : وبا   29-1- نآرق . - مراد دـیدرت  هن  تسا و  هدرک  اـطخ  ماهدـید  هن  هک  مدادیم  ناـشن  امـشب  دـش  رادومن  اـجنآ  زا 

نآ هب  هن  رگ  دشن و  کموک  دندرکن  ربص  دحا  رد  نوچ  يوقت و  ربص و  طرشب  تسا  هداد  هکئالم  هلیـسوب  کموک  يهدعو  ادخ  دناهتفگ :
كاّحـض همرکع و  داتـسرف . ناشددمب  هکئالم  مه  ادخ  دندرک  ار  يوقت  ربص و  تیاعر  بازحا  گنج  رد  دـندشیمن و  راتفرگ  یگراچیب 

دندرکن و افو  اهنآ  یلو  يوقت  ربص و  طرـشب  دوب  دـحا  زور  يارب  کلم  رازه  جـنپ  هحفـص 189 ] يهلیـسوب [  ندرک  ددم  يهدع  و  دنتفگ :
ددرگرب تساوخ  نایفس  وبا  نوچ  دوب  دحا  زور  کلم  رازه  هس  اب  کموک  دنتفگ : رگید  یضعب  دندش . راتفرگ  يراوخ  نآب  دیـسرن و  ددم 

رگا دنراک  هچ  رد  ناکرشم  رگید  نایفـس و  وبا  نیبب  ورب  دومرف : ّیلعب  دیمهف  ار  هکنیا  ربمغیپ  مدرگیمنرب  منکن  فّرـصت  ار  هنیدم  ات  تفگ 
نم ات  وگن  یسکب  يدید  هچ  ره  هّکم و  هب  دندرگیمرب  دناهتسشن  رتش  رب  رگ  دنراد و  هنیدم  گنهآ  دنناریم  ار  نارتش  هتـسشن و  نابـسا  رب 
ربخ ار  ربمغیپ  متـشگرب و  مدش و  لاحـشوخ  دنناریم  ار  نابـسا  دنتـسه و  نارتش  رب  راوس  اهنآ  هک  مدـید  متفر و  نم  دومرف : ّیلع  ینیبب ، ار 

هک درک  مهارف  امـش  يارب  تیافک  بجوم  ادخ  ینعی  مُکَیِفکَی ] َنل  َأ  : ] دـش لزان  هیآ  هکنیا  هّکمب و  اهنآ  میدـش و  هناور  هنیدـمب  ام  مداد و 
ار ياهّدـع  حوتفلا  وـبا   124 نـیلزنم »  » 732-711- نآرق . - تسا رهاـظ  فـالخ  نوـچ  تسا  فیعـض  هجو  هکنیا  یلو  دـنادرگرب  ار  ناـشیا 
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اب نیلزنم ]  ] ناگداتـسرف و ورف  رایـسب  ینعی  لیزنت  ردـصم  زا  دـناهدرک  تئارق  ءاز  حـتف  دـیدشت و  نون و  حـتف  اب  نیلّزنم ]  ] هک تسا  هدربماـن 
ءاز حتف  نون و  نوکـس  اب  ءاّرق  یقاب  نینمؤم و  يارب  يرای  ناگدنروآ  دورف  ینعی  لازنا  ردـصم  زا  دـناهدرک  تئارق  ءاز  رـسک  نون و  نوکس 

هکنیا زا  دوصقم  نیرّـسفم  میتـشون  شیپ  رد  هکیروطب   125 خلا » اوُقَّتَت - َو  اوُِربصَت  نِإ  یَلب  . » ناگدـش هداتـسرف  ورف  ینعمب  دـناهدرک  تئارق 
دندرکن یئابیکـش  اـهنآ  تسا و  يوقت  ربـص و  هب  طورـشم  هکئـالم  يراـی  نوـچ  دـناهتفگ  هلمج  هکنیا  رد  دناهتـشون  فـلتخم  ار  تـالمج 

دسریم و امشب  کموک  دندمآ  هلجع  روفب و  رگا  ینعی  دناهتفگ : تسا : هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  مِهِروَف ] نِم   ] ینعم رد  دیسرن  اهنآب  کموک 
بضغ و زا  ینعی  مهروف ]  ] يارب رگید  ینعم  دندشن و  کمکب  جاتحم  تشگنرب  وا  نوچ  هلمح و  يارب  تسا  نایفـس  وبا  نتـشگرب  دوصقم 
رازه و هس  هیآ  رد  هک  نآ  ددع  کلم و  ندمآ  لصا  رد  مینکیم . کموک  امشب  هک  دیشاب  هدوسآ  دندمآ  زاب  رگا  دنراد  امـش  رب  هک  مشخ 

دوب یفاک  طول  رهش  ندرک  ناریو  يارب  کلم  کی  تسا  هتفگ  ّمصا  رکب  وبا  و  دناهدرک . يزارد  ثحب  نیرّسفم  تسا  هدش  هتفگ  رازه  جنپ 
نیملـسم لد  تیوقت  ناـنیمطا و  دوصقم  سپ  هحفص 190 ]  ] 279-263- نآرق -35-1- نآرق  - تسا هدوب  رازه  جـنپ  هب  جایتحا  هچ  اـجنیا 

واو حـتف  اـب  هنیدـم  هفوک و  ءاّرق  مومع  يربط :  125 نیمّوسم » . » دـناهدرک هنومن  هکنیا  زا  رگید  تالاکـشا  و  کـلم ، روـضح  هن  تسا  هدوـب 
رـسک اب  هرـصب  هفوک و  ءاّرق  زا  یـضعب  و  تسا ، هدرک  رادهناشن  ار  اهنآ  ادخ  ینعی  میوست ، ردصم  زا  دشاب  لوعفم  مسا  هک  دـناهدرک  تئارق 

مه ار  تمـالع  هناـشن و  هکنیا  دـندوب و  هدرک  نّیعم  تمـالع  هناـشن و  دوـخ  يارب  هکئـالم  ینعی  لـعاف  مسا  تروـصب  دـناهدرک  تئارق  واو 
گنر يدرز  دننام  دندوب و  هتـشاذگ  يوم  يرادـقم  دـندوب و  هدز  ار  دوخ  ياهبـسا  مد  ای  لای  یناشیپ و  هکنیا  لثم  دـناهدرک : لقن  فلتخم 

: ینعی تفگ  دهاجم  يربط :  126 خـلا » يرـُشب  ّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  . » تسا هدوب  قلبا  ناشاهبـسا  گنر  هورع  نب  ماشه  لوقب  ای  ناـشهماّمع و 
رد رگم  دـحا  ریغ  رد  ای  دـحا و  رد  هچ  دـندیگنجن  هکئـالم  زگره  هن  رگ  داد و  رارق  نیملـسم  یمرگلد  یلاحـشوخ و  يهلیـسو  ار  هکئـالم 

اهنیا يهمه  دوب و  روج  هچ  دوب و  کلم  دـنچ  هک  میرادـن  حیحـص  ثیدـح  نوچ  بلاطم . هکنیا  لـقن  ناـیاپ  رد  يربط  زین  و  ردـب ، گـنج 
هکنیا رخف :  38-1- نآرق . - میراذـگیماو دـناهدرک  لقن  هکیئاهنآب  ار  نآ  یتسردان  یتسرد و  ام  دـشابن  تسا  نکمم  دـشاب و  تسا  نکمم 

و هکنیا ، يارب  ینعی  تسا ، هدش  هتفگ  مال  اب  تهجنیا  زا  ندـش ، هریچ  رفظب و  تسا  اهنآ  لد  نانیمطا  یلـصا  دوصقم  هک  تسا  هراشا  هلمج 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   126 خـلا » ّالِإ - ُرـصَّنلا  اَم  َو  . » دوش مارآ  ناشلد  دـعب  دـنوش  لاحـشوخ  لّوا  هک  هدوب  مه  اـهنآ  یلاحـشوخ  روظنم 

ادـخ بناج  زا  ار  دوخ  یگریچ  ترـصن و  ینعی  عمجم :  23-1- نآرق . - رفظ هبلغب و  هاگ  ناگتـشرف و  ددمب  هاگ  تّجحب  هاگ  دنک  ترـصن 
یگراب کی  هدش  نادرگ  ور  زیواتـسد  ره  زا  هک  تسا  تسرد  یتقو  لّکوت  هک  تسا  هراشا  زین  تسا و  وا  تردق  هب  مه  هکئالم  هک  دـینادب 
تمسق نکر و  کی  تفگ : يّدس   21-1- نآرق . - ناشیا زا  دـنک  كاله  ار  یهورگ  ینعی  حوتفلا : وبا   127 ًافَرَط » َعَطقَِیل  . » دنوش ّقحب  ور 

هتـشک ناکرـشم  نیفورعم  زا  رفن  لهچ  ردب  زور  رد  هکنانچ  ریـسا  ای  هحفـص 191 ] دنوش [  هتـشک  هک  دنک  ناریو  دوبان و  ار  اهنآ  يهدـمع 
يهدامآ یمدآ  تشرس  نوچ  اهنآ و  نتخانشب  تسا  هتسباو  ناگتشرف  کموک  یگنوگچ  لالظ : یف  دندش . ریسا  اهنآ  زا  رفن  لهچ  دندش و 

رکف نوچ  میـشیدنیب  رگید  ياجب  دیابن  نآ  رهاظ  دافم  زا  اههتفگ  هنوگنیا  رد  درادن و  زین  ار  کموک  یگنوگچ  تفایرد  یئاناوت  تسین  نآ 
لقن فلتخم  یناـعم   127 مُهَِتبکَی » َوأ  . » میناـسرب اـهنآ  دودـحب  ار  دوخ  رادـنپ  هشیدـنا و  میناوتیمن  تسا  صوصخم  نیناوـقب  دودـحم  اـم 

نیگمـشخ دنک و  كانهودنا  و  دیامن ، راتفرگ  تراساب  ار و  اهنآ  دـهدب  تسکـش  دـنک و  ناشبولغم  ینعی  ار  اهنآ  دروآ  رد  ورب  دـناهدرک :
هکنیا لوزن  تهج  رد  نیرّـسفم   128 خـلا » ََکل - َسَیل   » 18-1- نآرق . - دنازوسب مشخ  هودـنا و  ینمـشد و  شتآب  ار  ناشیا  رگج  و  دـنک ،

، مناوخیم ادـخ  يوسب  ار  اهنآ  نم  هک  دومرفیم  تیاکـش  مدرم  زا  تسکـش  شکرابم  نادـند  یناـشیپ و  ص ]  ] ربمغیپ دـحا  رد  نوچ  هیآ :
و دـناسریم ، اهنآب  هک  تسا  ادـخ  دزن  شاهجیتن  دـننکیم  هچ  ره  تسین  وت  اب  اهنآ  راک  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـننکیم ، نینچ  نم  اب  اهنآ 
. دندوب بارعا  شیرق و  راّفک  زا  اهنآ  دناهتفگ  دناهدوب و  يرارف  نیملسم  زا  هک  درک  نیرفن  ار  نت  دنچ  ترضحنآ  هک  دناهدرک  لقن  یضعب 
نیرفن و ار  هلیبق  دنچ  درک و  اعد  ار  نیملسم  زا  رفن  دنچ  درک و  دنلب  رس  حبص  زامن  مّود  عوکر  زا  سپ  ص ]  ] ربمغیپ يربط :  14-1- نآرق -

خیـش و  تسا . هدش  لزان  ترـضحنآ  نیرفن  تیاکـش و  ربارب  رد  هیآ  هکنیا  مامت  دنیوگیم  تروص  ره  رد  دش . لزان  هیآ  هکنیا  درک  تنعل 
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نوخ تسناوتن  همطاـف  ترـضح  دـیوشب  ار  ربـمغیپ  تروـص  نوـخ  اـت  دروآ  يرپـس  رد  بآ  یلع  هک  تسا  هدرک  لـقن  مزاـح  یبا  زا  هدـبع 
راهچ زا  سپ  دناهدرک  لقن  عمجم : داتـسیاب . نوخ  دراذگ  مخز  رب  ارنآ  رتسکاخ  تخوس و  ار  ریـصح  ياهراپ  دنک  فّقوتم  ار  ردپ  تروص 

رئب مدرم  يارب  دوب  ورمع  نب  رذـنم  ناشریما  هک  ار  نآرق  نایراق  زا  رفن  داتفه  ربمغیپ  يرجه  مراهچ  لاس  رفـص  هام  رد  دـحا  گـنج  زا  هاـم 
ات دمآ و  نارگ  ربمغیپ  رب  هکنیا  تشک . هحفص 192 ] ار [  اهنآ  يهمه  لیفط  نب  رماع  دنزومایب ، نید  بادآ  نآرق و  اهنآب  هک  داتسرف  هنوعم 

رتبـسانم مالک  قایـس  اب  نوچ  تسا  هدـش  لزان  دـحا  رد  هیآ  هک  تسا  نآ  رتتـسرد  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا  درکیم  نیرفن  ار  اهنآ  هام  کـی 
شیرق راّـفک  ار  ترـضح  نآ  يوـمع  هزمح  ياـضعا  ینیب و  شوـگ و  دـید  ربـمغیپ  نوـچ  دـناهتفگ  تسا : هدرک  لـقن  عـمجم  مه  و  تسا .

تسا هدش  هتفگ  ربمغیپب  هکنیا  ینعم  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  درک ، مهاوخ  یفالت  هکنیا  زا  رتتخـس  موش  ّطلـسم  اهنآ  رب  رگا  دومرف  دناهدیرب 
تسا نآ  دوصقم  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  اهنآ  تداعـس  یهاوخ و  تحلـصم  يربهر و  هکنیا  اب  تسین ، وت  اب  اهنآ  راک 

دنوادـخ تردـق  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  اـی  تسین و  وت  اـب  اـهنآ  نداد  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ندـش و  هراـچیب  راـک و  يهجیتن  هک 
طابترا رد  جاّجز  ءاّرف و  رخف :  128 رخآ » ات  مِهیَلَع - َبُوتَی  َوأ  . » تسین وت  راک  درادـن و  ریثأت  یتفگب  وت  هچنآ  يراذـگ و  هلگ  اعد و  هکنیا 

ینعم اـت  مهتبکی » وا   » يهلمج رب  تسا  فوطعم  طوبرم و  مِهیَلَع » َبُوتَی  َوأ  : » يهلمج - 1 24-1- نآرق : - دنراد رظن  ود  هیآ  هکنیا  تالمج 
ناشهبوت دشخبیم و  ای  دنکیم  ناشدوبان  ای  دنکیم  مک  رفاک  نامدرم  هورگ  زا  هک  روج  هکنیا  هب  تسا  ادـخ  بناج  زا  يرای  دـشاب : نینچ 

- نآرق . - دراد هناگادـج  ینعم  دوخ  تسین و  دـعب  شیپ و  هب  طوبرم  ِرمَألا » َنِم  ََکل  َسَیل   » يهلمج و  دـنکیم ، ناشباذـع  ای  و  دریذـپیم ،
ناشهبوت ادـخ  هکنیا  رگم  تسین  وت  اب  اـهنآ  راـک  تسا : نینچ  ینعم  دنتـسه و  رگدـکی  هب  طوبرم  اـههلمج  - 2 324-296- نآرق -38-14

هچنآ يهصالخ  زین  و  دوش ، مارآ  اهنآ  زا  وت  لد  جـنر  سپ  مینک ، باذـع  ار  اهنآ  هکنآ  ای  يوش  داش  وت  هاگنآ  ار ، اـهنآ  دزرماـیب  دریذـپب و 
هدنیآ و رد  تسا  نآ  زا  يراددوخ  گنهآ  هتشذگ و  ياهراک  زا  ینامیـشپ  ینعمب  هبوت  نوچ  تسا : هتـشون  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف  ماما 
هک ار  هبوت  بجوم  دنکیم  داجیا  اهنآ  لد  رد  ادخ  هک  تسا  نآ  مهیلع  هّللا  بوتی  ینعم  سپ  دنتسه ، تهارک  هدارا و  دولوم  اهنیا  يود  ره 

همجرت و دریذپیم . ار  اهنآ  يهبوت  ای  دنکیم  ینابرهم  اهنآب  ینعی  دناهتفگ : هلزتعم  یلو  تسا . هدـنیآ  كرت  يهدارا  هتـشذگ و  زا  ینامیـشپ 
، دومن ینارون  نیقی  یئانـشورب  درک و  دنمورین  هحفـص 193 ] تقیقح [  ّقحب و  ار  دوخ  یمدآ  نوچ  تالیوأت : رد  یناـشاک  مـالک  صیخلت 
روهقم و سفن  دوشیم و  ّطلـسم  لد  رب  حور  هاگنآ  دریگیم ، ارف  ار  وا  دـشاب  وا  لایخ  شیاـسآ  لد و  شمارآ  هک  هنینأـمط  هنیکـس و  هّتبلا 
رد دـشاب ، راقو  تابث و  هک  دـنهدیم  حور  تافـصب  ار  دوخ  ياج  دنتـسه  سفن  تافـص  زا  هک  بارطـضا  يدرخیب و  سپ  هتفاـی ، تسکش 

یلفس تاجرد  نود و  ام  رب  ّطلسم  و  الاب ، بتارمب  قاتشم  دوشیم و  انشآ  نامـسآ  توکلم  اب  لد  هک  تسا  حور  تیوقت  زا  يهجرد  هکنیا 
ادـج ملاـع  هکنیا  زا  ار  وا  شلّکوت  نیقی و  ّقح  ياـضر  تعاـط و  يارب  سفن  شبنج  بضغ و  ماـگنه  رد  هک  دـسریم  یئاـجب  دوـشیم و 

تـسا نیمه  دوش و  ّقفوم  ات  دریگیم  ددم  دوشیم  نمـشد  رب  وا  یگریچ  بجوم  هک  ّتیـصاخ  نآ  زا  دـهدیم و  هّجوت  الاب  ملاعب  هدومن و 
كالفا یناحور ز  ّرف  ردص  حرـش  ار  امـش  ددرگ  رتشیب   || ردب  گنج  زا  دـعب  هک  ینعی  دـحا  رد  یفـص ]»: ریـسفت  . ] » هکئالم ندـمآ  دورف 

ّقح ناز  تفگ  دنـس  ره  رد  لـثم  دـش  يداـیز  رد   || ددـع  زا  فلا  نوـچ  تسا  هبتر  نیرخآ  دورف  دـیآ  ّساوـح  ضرا  رب  هلمج   || دوـهش 
لیمکت دعب  حوتف  باوبا  لد  رب  دیاشگ  ّقح   || حور  ّرف  دـبای  بلق  ّساوح و  ات  کمک  رب  ار  امـش  رم  متـسرفیم   || کلم  زا  فالآ  سمخ 

ّقح یلو  زج  لاح  هتـسخ  ریزب و  رـس  دزیرگیم   || لاتق  نادـیم  زور  نمـشد  سفن  سارهیب  دـهاجم  ادـعا  زا  تشگ   || ّساوح  دـیلاوم و 
تسا قشع  اب  نسح  دنام  رای  دنام و  قشع  دنام و  نسح   || دنام  راّرک  ردیح  ربمیپ  اب  درگ  ور  ود  دنیـشن  نوچ  دنامن  سک   || دربن  نادیمب 
بلطم يهدمع  - 1 ام : نخـس  زاجم  زا  یناد  زاب  تقیقح  ات   || زاـیتما  دـنامن  اـجرب  ياهّرذ  یکدـنا  تقیقح  ّرـس  را  یناد   || یکی  ینعم  رد 

حیرـصت تایآ  هکنیا  رد  میئامنیم  قیدـصت  مینک  ّتقد  هنافـصنم  ام  رگا  تسا و  اهنآ  يهّدـع  هکئالم و  لوزن  تاـیآ  هکنیا  رد  ثحب  لـباق 
رد و  هحفص 194 ]  ] 278-249- نآرق « - ٍردَِبب ُهّللا  ُمُکَرَـصَن   » تسا هدش  هتفگ  لّوا  اریز  دندرک ، کموک  دندمآ و  هکئالم  هک  تسا  هدـشن 

: یتفگیم اهنآ  هب  وت  ینعی : رخآ » ات  مُکَّدُِمی - نَأ  مُکَیِفکَی  َنل  َأ  ُلوُقَت ...  ذِإ  : » تسا هدش  هتفگ  دعب  تسا . هدشن  نّیعم  يرای  يهقیرط  اجنیا 
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مدرم زا  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدـش  يروآدای  طقف  مه  اـههلمج  هکنیا  رد  دـنک ، ددـم  ار  امـش  کـلم  رازه  هسب  ادـخ  هک  تسین  سب  اـیآ 
هلمج مّوس  يهبترم  يارب  نآ  زا  دـعب  تسین . اـجنیا  رد  هکئـالم  روضح  زا  يداـی  و  هن ! اـی  تسا  یفاـک  کـلم  رازه  هس  کـمک  هک  دیـسرپ 

قیدصت لّوا  يهلمج  شـسرپ  لّوا  رد  هک  رخآ » ات  مُکدِدُمی - اذه  مِهِروَف  نِم  مُکُوتأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربصَت  نِإ  یَلب  : » تسا هدش  عورـش  روطنیا 
هکنیا يهلابند  رد  تسا . یفاک  یلب  تسا  هداد  ار  وا  باوج  اجنیا  رد  تسین ! یفاک  اـیآ  تسا  هدیـسرپ  ص ]  ] ربمغیپ اـجنآ  ینعی  تسا  هدـش 

يهجیتن هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  زا  سپ  دـشاب  نارفاک  يروف  تشگزاب  مدرم و  ياوقت  ربص و  هک  تسا  هدـش  هدوزفا  طرـش  دـنچ  قیدـصت 
هدش و هاتوک  نخـس  هزادنا  نیمه  هب  دیـسر و  دهاوخ  کموک  رازه  جنپ  ینعی  دسرب  کموک  رازه  هس  زا  شیب  هک  تسا  نآ  طئارـش  ماجنا 

هیآ هکنیا  زا  سپ  هوـالعب   511-433- نآرق -79-43- نآرق -38-25- نآرق . - تسا هدـشن  کلم  ندرک  کموک  ندـمآ و  زا  يداـی  رگید 
َِّنئَمطَِتل َو  مَُکل  يرـُشب  اـّلِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  اـم  َو   » اـههلمج نیاـب  تسا  هدرک  نشور  ار  هیّـضق  تقیقح  هک  تسا  هدـمآ  رد  رگید  تروـصب  بلطم 

مهبم و تسا و  ریمض  هلعج »  » ياههک رطاخ  یگدوسآ  بجوم  امش و  يارب  يربخشوخ  رگم  ار  نآ  دادن  رارق  ادخ  ینعی  رخآ » ات  مُُکبُوُلق -
تسا و هدـعو  باوج و  و  ص ]  ] ربمغیپ شـسرپ  زا  عومجم  ياجب  ای  کموک  هدـعو  ياجب  ای  تسا  کـمک  ياـجب  ریمـض  هک  تسین  نّیعم 
هن نانیمطا  تراشب و  رگم  تسین  چـیه  اهنیا  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  زا  سپ  و  تسا . تراـشب  يهلیـسو  زیچ  مادـک  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت 

ُرصَّنلا اَم  َو  : » هلمج نیاب  تسا  هدش  رتنشور  تسا  یمرگلد  تراشب و  هّیـضق  تقیقح  هک  بلطم  هکنیا  دعب  ندرک ، رپ  مشچ  تارفن و  ندمآ 
نآ زا  سپ  رگید و  زیچ  ای  اهنآ  کمک  زا  یعمج  رطاخ  کلم و  ندـمآ  راظتنا  هن  تسا  ادـخ  بناج  زا  ّطقف  يرای  ینعی  ِهّللا » ِدـنِع - نِم  ّالِإ 

ار اهنآ  زا  یتمـسق  ات  ینعی  رخآ » ات  َنیِذَّلا - َنِم  ًافَرَط  َعَطقَِیل  : » اههلمج نیاب  تسا : هدش  هداد  اهوگتفگ  نیاب  يرگید  حیـضوت  دـعب  تیآ  رد 
- نآرق -764-719- نآرق -196-123- نآرق  - یتسردب اههلمج  هکنیا  و  دندرگرب ، دیماان  دنوش و  راچان  هک  دنک  ناشبولغم  دـنک و  ادـج 
و ص ]  ] ربمغیپ شـسرپ  زا  روظنم  هک  روط  هکنیا  هب  دـهدیم  حیـضوت  ار  هتـشذگ  بلاـطم  هک  دـنکیم  مولعم  هحفـص 195 ]  ] 1005-969

سپ دنبایب ، تسکـش  دوش و  مک  اهنآ  زا  دیـشاب و  لد  يوق  ّنئمطم و  امـش  هک  تسا  نآ  يارب  همه  رازه  جنپ  يهدـعو  وا و  لاؤس  قیدـصت 
دیون اـب  ربمغیپ  هب  قیدـصت  باوج و  مدرم و  زا  ص ]  ] ربمغیپ لاؤس  تسا و  هتـشذگ  يروآداـی  تیآ 124 و 125  ود  هک  دـش  نینچ  هجیتن 

زا یلمع  هکئالم و  ندمآب  تسا  ياهراشا  هن  حیرـصت و  هن  رگید  سب ، تسا و  وگتفگ  نیمه  حیـضوت  دیکأت و  دعب  تیآ  ود  رتهب و  رتشیب و 
تسا هدش  هتفگ  مدآب  هکئالم  يهدجس  هک  اجنآ  لّوا  وزج  هرقب  يهروس  رد  - 2 اهنآ . کموک  هکئالم و  ندیسرب  دندشن  جاتحم  سپ  اهنآ .

رد فالتخا  یلو  تسا  مّلـسم  رادـنید  مدرم  رظن  رد  کلم  دوجو  لصا  میئوگیم  مه  اجنیا  میدرک  ثحب  دوب  یـضتقم  کـلمب  عجار  هچنآ 
هچ ره  درادن و  ماجنا  زاغآ و  هزادنا و  ّدح و  وا  شنیرفآ  دنوادخ و  تردق  هک  تسین  یّکـش  لّوا  همّدقم : دنچ  کنیا  تسا . نآ  یگنوگچ 

تسا و لولعم  يرگید  شیادـیپ و  يهلیـسو  تسا و  ّتلع  یکی  تردـق  هک  رگید  زیچ  کـی  زا  تسا  هدـش  ادـیپ  هتـسباو و  میجنـسب  هک  ار 
ّتلع سب و  تسا و  يدنوادخ  تردـقب  هتـسباو  ّطقف  هک  دـسریم  یئاجب  تادوجوم  رد  لولعم  ّتلع و  يهطبار  هکنیا  مّود : نآ . يهدـیدپ 

تابجوم نارازه  زا  ریغب  تسا  باتفآ  شبات  ناراب و  زا  یّلک  روطب  هاـیگ  شیادـیپ  دـنیوگیم  هکناـنچ  درک . رّوصت  ناوتیمن  نآ  يارب  رگید 
يهطـساوب اهایرد  شیادـیپ  تسا  اهایرد  ياهبآ  نیمز و  ياـهتبوطر  ریخبت  دیـشروخ و  شباـت  ناراـب  ّتلع  میاهدربن  یپ  نآـب  اـم  هک  رگید 

رود تسا  هدش  دیلوت  يهعطق  نآ  دوخ  رد  عقاو  هک  ّتیـصاخ  نآ  دیـشروخ و  يهبذاج  يورینب  هک  تسا  دیـشروخ  زا  ياهدش  ادج  يهعطق 
نیمز لکش  هب  یکچوک  تمسق  عیامب و  لیدبت  نآ  زا  یتمسق  رواجم  لماوعب  دمجنم و  نآ  يرهاظ  يهقبط  جیردتب  تسا و  هدیخرچ  دوخ 
روطچ دش  ادج  دیـشروخ  زا  هعطق  نآ  ارچ  دیمهف  ناوتیمن  دسریم و  رخآب  لولعم  ّتلع و  يهطبار  دسریم  هک  اجنیا  تسا ، هدش  لیدـبت 

دشن ضوع  هحفص 196 ] دیـشروخ [  لکـش  هعطق  هکنیا  ندش  ادج  اب  روطچ  و  دوبن . نآ  رد  هاگنآ  ات  هک  دش  دیلوت  نآ  رد  عفد  يورین  نآ 
دش و تسرد  اجک  زا  دیشروخ  نآ  دشاب و  زیچان  دیشروخ  لصا  هب  تسا  هدش  ادج  هچنآ  ضرف  رب  دشن ، مک  نآ  ندوب  هرک  يدرگ و  زا  و 

للع تابجوم و  مّوس : تسا ! هدـمآ  اجک  زا  تسیچ و  مینادیمن  اما  میاهدرک  فشک  ار  قرب  هبذاج و  يهّوق  ام  نیتشنا : گنیلرتم و  يهتفگب 
نشور ام  يارب  مراهچ : تسا . هدرک  ادیپ  ار  نآ  رشب  هک  یّنف  ياهلومرف  ای  لئاسو و  هتـشر  دنچب  تسین  رـصحنم  ناهج  ياههدیدپ  شیادیپ 
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لباـق بلطم  هکنیا  مجنپ : مینک . فشک  میناوتن  ار  نآ  اـم  هچرگا  تسا ، لوـلعم  ّتلع و  يهطبار  يهطـساوب  تادوـجوم  شیادـیپ  هک  تسا 
تـسا کلم  نآ  مان  هک  دنکیم  رّوصت  یناحور  یبجوم  نآ  يارب  زیچ  کی  ّتلع  ندرک  ادیپ  زا  دوشیم  زجاع  یتقو  رـشب  هک  تسین  راکنا 
هکنیا يهصالخ  بلاطم و  هکنیا  يهجیتن  کنیا  تسا . ّنج  ناطیـش و  نآ  مان  دوب  تحلـصم  فالخ  رب  رگا  دـشاب و  یمدآ  يارب  دـیفم  رگا 

کلم و مینادیمن  هک  ار  هثداح  ره  ببس  مینادیمن و  ام  ار  اهنآ  يهمه  ّتلع  و  تسین ، ّتلعیب  ملاع  رد  هثداح  چیه  تسا : نینچ  تامّدقم 
امکح حالطـصاب  ناهج  ياههدیدپ  یفخم  للع  ینعی : یظفل ، تسا  یعازن  کلم  رد  فالتخا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیاب  سپ  میمانیم ، ّنج 

ظفل رب  هوالع  نآرق  رد  نکیل  و  دوشیم ، هدیمان  کلم  عرش  نابزب  و  دیمان ، ناوتیم  زومرم  ياوق  یعیبط  حالطصاب  و  دوشیم . هدیمان  لقع 
ٍۀَِحنجَأ ِیلوُأ   » لثم تسا  هدش  هداد  تبـسن  اهنآب  دّدعتم  ياهلاب  زین  لیئاکیم و  لیئربج و  لثم : تسا . هدـش  نّیعم  نآ  يارب  ّصاخ  مسا  کلم 

-3 129-81- نآرق . - دـش دـهاوخ  ماجنا  دوخ  بسانم  ياج  رد  دـنوادخ  تساوخب  تاّیـصوصخ  هکنیا  رد  ثحب  و  َعابُر » َو  َثُالث  َو  ینثَم 
شنیرفآ ماـمت  رد  دـنوادخ  هک  تعیبـط  زومرم  يهّوق  ینعی  کـلم  میدرک  قیدـصت  رگا  میئوـگیم : قباـس  بلطم  ود  ندـش  نشور  زا  سپ 

هلیسو یمک  زا  هک  اهنآ  تمواقم  نامیا و  يورین  تیوقت  ینعی  مالسا  نیدهاجمب  هکئالم  کموک  تراشب  هدعو و  سپ  تسا ، هدرک  داجیا 
مشخ و يورین  ِراّـفُکلا » یَلَع  ُءاّدِـشَأ   » داـفمب و  هحفـص 197 ] دنـشابن [  دوخ  زا  دـیماان  دوشن و  دـیلوت  ناشاهلد  رد  سرت  نمـشد  يداـیز  و 

تسا هکنیا  دنامن ، اهنآ  يارب  مشخ  بجوم  هک  دوش  دوبان  نمـشد  ای  دنوش  هتـشک  رگم  دوشن  مارآ  زیچ  چیهب  نمـشد  ربارب  رد  اهنآ  بضغ 
يزیچ هک  دسرب  یئاجب  ناسنا  رد  مشخ  ساسحا  هّیبضغ و  هّوق  هک  هکئالم  يهلیسوب  کمک  ندیـسر  يهدعوب  لد  نانیمطا  تراشب و  ینعم 

وـس کیب  ار  دوخ  يورین  ناسنا  یتقو  نوچ  دوشیم  تیوقت  مه  یندـب  يورین  تبـسن  ناـمهب  نمـشد و  اـی  دوخ  يدوباـن  رگم  دـنکن  ّسح 
درس و ای  فارطا  صاخشا  تکرح  تسه  شیامزآ  لوغشم  صّصختم  کی  یتقو  الثم  دننکیم  راک  رتمک  مه  وا  ياوق  رگید  درک  زکرمتم 

يوریپ عبتب و  دبایرد  ار  اهنیا  دـیاب  هک  ّساوح  نآ  هکنیا  يهطـساوب  درادـن  ریثأت  نیرتمک  وا  رد  اهدـمآ  شیپ  رگید  ای  قاطا و  ياوه  یمرگ 
هدش دوبان  یّلکب  هبلغ  ّبح  مشخ و  ربارب  رد  مالسا  نیدهاجم  فعض  یگتـسخ و  ّسح  سپ  دناهدنامزاب ، لمع  زا  راکب  لوغـشم  ّسح  نآ 

اب - 4 37-9- نآرق . - دندرکیم تمواقم  دندوب و  اناوت  دوخ  زا  رتیوق  صخـش  ره  ربارب  رد  دـندشیمن و  هتـسخ  گنج  يهظحل  نیرخآ  ات 
يارب کلم  يرفن  رازه  هس  يهّدع  دسرپب  مدرم  زا  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هتشاد  تبسانم  هچ  ایآ  هس  کی و  ياههرامش  قباس  بلطمب  هّجوت 

رد هک  يروطب  لّوا  يهبترم  رد  دسریم : رظنب  هچنآ  دوش ! هداد  رتشیب  يهّدع  يهلیـسوب  کموک  يهدعو  دـعب  و  هن ! ای  تسا  یفاک  کموک 
رد هلک  هکنیا  دمانیم . کلم  دهدب  صیخـشت  دناوتیمن  ناسنا  هک  ار  تعیبط  زومرم  ياوق  نوچ  میتشون  مّود  يهرامـش  زا  مجنپ  يهمّدـقم 
هک دوب  یفاک  اهنآ  يهدـیقع  هکنیا  دـننکیم  کموک  مدرمب  هکئـالم  ینعی  یبیغ  ياوق  هک  دـناهدوب  دـقتعم  تسا و  هدوب  بارعا  يهرطاـخ 

یبیغ و تابجوم  نوچ  دنک  تمواقم  دـناوتیمن  اهنآ  ربارب  رد  ياهّوق  چـیه  هک  دـنوش  ّنئمطم  دوش و  تیوقت  اهنآ  تمواقم  مشخ و  يورین 
یهیدب تسا ، هداد  هدعو  روط  هکنیا  دوبن  شنخس  قدص  رد  دیدرت  هک  ص ]  ] ربمغیپ لثم  یتّیـصخش  اریز  تسا  هارمه  اهنآ  اب  كاردا  قوف 

لوگ لافغا و  ای  غورد  روظنم  هب  هن  تسا ، هدـش  رداـص  تسا  مدرم  رگید  يورین  قوفاـم  هک  یلاـع  أدـبم  زا  نآرق  ياـه  هلمج  هکنیا  تسا 
دودـحب و تاّیعقاو  قیاقح و  هک  تسا  نیمه  زاجعا  ینعم  تسا و  هدرک  ناـیب  مدرم  مهف  يهزادـناب  ار  یتقیقح  کـی  هکلب  تسا  هدوب  ندز 
دننک و لمع  دـنریذپب و  ناج  لد و  زا  دـنراد  راک  رـس و  بلاطم  نآ  اب  هک  یمدرم  نیبطاخم و  هک  دوش  نایب  دوخ  هحفص 198 ] يهزادنا [ 

یکدوک نابز  سپ   || داتف  تراک  رـس و  كدوک  اـب  هک  نوچ  يونثم : لوقب  دـنربب . یقیقح  دوس  نآ  زا  دـنوشب و  مه  دنمتداعـس  هجیتن  رد 
هتفگ روط  هکنیا  بلاـطم  هکنیا  رگا  میئوگیم : رگید  ناـیبب  مروآ  قتـسف  زوج و  زیوم و  اـی   || مرخ  تغرم  اـت  باـّتک  ورب  هک  داـشگ  دـیاب 
مینک ربارب  رازه  هس - ار  امش  تمواقم  يورین  هک  تسا  نکمم  دنتفگ  امشب  درک و  تیوقت  ردب  زور  رد  ادخ  ار  امـش  هک  روطنامه  : ] دشیم

اههلمج هکنیا  درک ] میهاوخ  ربارب  رازه  جـنپ  ار  امـش  يورین  هکنیا  دـنک  هلمح  امـشب  نمـشد  دیـشاب و  هتـشاد  يوقت  ربص و  رگا  مه  نونکا 
نمؤم برع  نآ  دننکیم ! کموک  امشب  یئادخ  زومرم  ياوق  هکئالم و  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  رد  هک  نایب  هکنیا  اب  ای  تشاد ! ریثأت  رتشیب 
شدوخ یئاناوت  دنادیم و  ادج  ادخ  تردق  زا  ار  دوخ  يورین  دشیدنیب  شرکف  دودح  زا  شیب  دـناوتیمن  تسا  دودـحم  شـصیخشت  نوچ 
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دننک تیوقت  ار  وا  شدوخ  نابزب  تسا  هدوب  مزال  سپ  دنادیم  ّرثؤم  دوش  هدیمان  ادخ  يهکئالم  مانب  هچنآ  دنادیم و  ادخ  تردق  زا  ریغ  ار 
ورین و نیرتالاب  کلم و  هک  یتروص  رد  دـنکیم  کمک  وتب  ياهتـشاذگ  کلم  ار  شمان  یتسه و  دـقتعم  وت  هک  ّرثؤم  نیرتـالاب  دـنیوگب  و 

هدیمهف هتـسناد و  مدرم  هک  تسا  يدنوادخ  تردق  زا  یفیعـض  وترپ  رادومن و  مامت  متا  لوکلوم و  هّرذ و  نیرتکچوک  ناویح و  نیرتفیعض 
نازومآ ون  يهدارا  رکف و  تیوقت  يارب  یلو  دـننادیم ، ماـجنا  زاـغآیب و  تردـق  رهاـظم  ار  همه  دـنراذگیمن و  ظاـفلا  هکنیا  ناـیم  یقرف 

دیاب ظافلا  تارابع و  نیمهب  اهنآ  اب  مّهفت  میهفت و  يهلیـسو  دـنوشب  انـشآ  دـنهاوخیم  تیبرت  میلعت و  اب  هزاـت  هک  ص ]  ] يدّـمحم ناتـسبد 
رد تسین ! سب  کموک  يارب  کلم  رازه  هس  تسا : هدومرف  لاؤس  ربمغیپ  ردب  گنج  رد  اهنآ  تیوقت  يارب  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  دـشاب 

تسا و کلم  رازه  هس  هب  جایتحا  هچ  نیملـسم  ددع  رفن  دصیـس  اب  دشاب  شنیرفآ  يهیلاع  تادوجوم  کلم و  رد  دوصقم  رگا  هک  یتروص 
نمـشد مّوس  کی  قباطم  امـش  ددع  دـیرادن و  هلیـسو  چـیه  امـش  نوچ  هک  اههلمج  نیاب  هدرکیم  تیوقت  ار  اهنآ  هک  تسا  حـضاو  رایـسب 

ّقح تردـق  رهظم  نیرتالاب  هک  هکئالم  زا  مهنآ  دوشیم  کـموک  امـشب  ناـتدوخ  ربارب  هد  نمـشد و  هحفـص 199 ] ربارب [  هس  سپ  تـسین 
هداد هدعو  کموک  رازه  جنپ  دوب  رتشیب  ردب  زور  زا  ناشتردق  ناشددع و  نیملسم  دندوب و  رازه  هس  نیکرـشم  هک  دحا  گنج  رد  و  تسا .

روطب دنـشاب و  نیکرـشم  ربارب  ود  هک  دوشیم  رازهـشش  عومجم  رازه ، جنپ  مه  ناشکمک  رفن  رازه  ناشدوخ  هک  دوش  يوق  اهنآ  لد  ات  دش 
اهنآ رتشیب  دـیاش  هک  برع  رازه  هس  ربارب  رد  دـشابن  اهنآ  رطاخ  ناـنیمطا  لد و  تیوقت  دوصقم  رگا  دـنوش و  هریچ  اـهنآ  رب  دـنناوتب  لـماک 
نیمز رعق  زا  ار  طول  موق  ياهرهـش  کلم  درف  کی  ّمصا  رکب  وبا  لوقب  هک  یتروص  رد  کـلم  رازه  جـنپ  هب  جاـیتحا  هچ  دناهتـشادن  هحلـسا 
روطب هک  تسا  يرگید  تایآ  تسا  اهنآ  لد  تیوقت  اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هکنیا  رب  لـیلد  زین  درک و  نوگنرـس  درب و  ـالاب  درک و  ادـج 
تَبَلَغ ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  نِم  مَک  : » هلمج هکنیا  لثم  رازه  جـنپ  رازه و  هس  ددـع  کلمب و  کموک  مسا  ریغب  تسا  هدـش  يروآدای  بلطم  هکنیا  یّلک 

َمل ًادُونُج  َو  ًاحیِر  مِهیَلَع  انلَـسرَأَف  : » لثم و  تسا . هدـش  هریچ  يداـیز  يهّدـع  رب  مک  يهتـسد  هک  تسا  هدـش  قاـّفتا  رایـسب  ینعی  ًةَرِیثَک » ًۀَِـئف 
تسا لایخ  رکف و  تیوقت  يارب  ّطقف  مالک  روج  هکنیا  و  دیدوب . هدیدن  امش  هک  میداتسرف  ینوشق  يداب و  نیفلاخم  نآ  رس  رب  ینعی  اهوََرت »
دّلجم هکنیا  لّوا و  دّلجم  رد  ّررکم  هک  تسا  بلطم  نامه  تسا  هدرک  تیوقت  الماک  ار  اهنآ  اههلمج  هکنیا  هکنیا  رب  لیلد  نیرتهب  سب و  و 
تکرح ای  و  دننکیم ، حّشرت  یقازب  ددـغ  هک  یـشرت  رّوصت  دـننام  دـنکیم  داجیا  یجراخ  تروص  لایخ  زکرمت  هک  تسا  هدـش  يروآدای 
يهنحـص رد  اهنآ  يارب  هکئالم  نامیا  تّدـش  يهطـساوب  نیملـسم  مه  اجنیا  دـنکیم  طقاس  ار  ناسنا  طوقـس ، سرت  لایخ و  راوید و  يور 

هتفگ وا  هک  تسا  هدـش  لقن  روهـشم  دعـس  رمع  ردـپ  صاّقو  یبا  نب  دعـس  زا  تسا : هتـشون  رخف  ماما  هکنیا  لثم  تسا  هدوب  رادومن  گـنج 
ناـمگ دروآیم  میارب  ار  نم  ياـهریت  مدوب  هدـید  هن  متخانـشیم و  ار  وا  هن  هک  تروص  شوخ  يدرم  متخادـنایم و  ریت  زور  نآ  نم  تسا :

نب دیعـس  دـندید  تسکـش  نیملـسم  دـحا  زور  رد  نوچ  تسا : هدرک  لـقن  قاحـسا  نب  ریمع  زا  حوتفلا  وبا  هکناـنچ  تسا . کـلم  هک  مدرب 
ياهریت دمآ و  یناوج  دـش ، مامت  شیاه  هحفص 200 ]  ] 985-931- نآرق -833-779- نآرق - - ریت تخادـنایم  ریت  تفریم و  ولج  کلام 

! تسا هدوب  هک  میدیـسرپ  دـش  ماـمت  گـنج  نوچ  نزب ، ریت  قاحـسا  اـبا  يا  تفگیم : تخادـنایم و  شولج  درکیم و  عمج  شیارب  ار  وا 
هدوب ردب  گنج  رد  ربمغیپ  باحـصا  زا  يدرم  دیـسا  یبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  زین  و  تسا . هدوب  کلم  میتسناد  تخانـشن ، ار  وا  یـسک 
امـشب دـندش  رادوـمن  هکئـالم  هک  هّرد  هوـک و  فاکـش  نآ  مدربیم و  ار  امـش  دوـب  مشچ  ارم  رگا  تـفگ : وا  دوـب ، هدـش  روـک  هـک  تـسا 

هنوـگ هکنیا  ریظن  و  دـناهدرک . نازیوآ  ارنآ  لاـبند  هک  درز  ياـههمامع  اـب  دنتـسه  تکرح  رد  نـم  مـشچ  وـلج  رد  نـآلا  اـیوگ  مدوـمنیم ،
هدـنیآ يارب  تسا و  هداد  ناشن  لمع  هار  زا  ار  شرورپ  شزومآ و  ّمهم  لصا  کی  نآرق  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هدـش  لقن  دایز  تایاکح 
تـسا رتکیدزن  تقیقحب  نارگید  ياههتفگ  زا  ام  نخـس  هک  هکنیا  هب  ناـنیمطا  يارب  تسا . هداد  ناـشن  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هقیرط  مدرمب  مه 

قیرط زا  مه  لسرم  تیاور  کی  تایآ  هکنیا  ریسفت  نمض  رد  نایبلا  عمجم  يزار و  حوتفلا  وبا  دننام  هعیش  مّهم  ریسفت  بتک  رد  میئوگیم :
نایب روطنیا  ار  انطب ] نآرقلل  ّنا   ] روهـشم ثیدح  يونثم  دناهدرکن . لقن  نآ  یگنوگچ  دوصقم و  تایآ و  هکنیا  ریـسفت  يارب  ع ]  ] تیب لها 
نآرق وت ز  تسا  رهاق  مه  ینطاب  رهاظ  ریز   || تسا  رهاظ  هک  نادم  ار  نآرق  فرح  دید : ار  نآ  رهاظ  دـیابن  نآرق  تایآ  زا  هک  تسا  هدرک 
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تسا 5- یفخ  شناج  رهاظ و  شـشوقن  هک   || تسا  یمدآ  صخـش  وچ  نآرق  رهاـظ  نیط  ریغ  دـنیبن  ار  مدآ  وید   || نیبم  رهاـظ  رـسپ  يا 
يهملک زا  دوصقم  میمهفب  هک  تسین  ياهنیرق  هلمج  هکنیا  دعب  شیپ و  رد  هک  تسا  ٌءیَش » ِرمَألا  َنِم  ََکل  َسَیل   » يهلمج ام  نخـس  عوضوم 
نارفاک اب  شراتفر  نیرفن و  ربمغیپ و  راجزنا  نامه  دوصقم  هک  دـشاب  هیآ  لوزن  تهجب  ام  نانیمطا  دـیاب  سپ  تسا ، زیچ  هچ  یئیـش  رمالا و 

ات قیبطت  لباق  زیچ  همه  رب  مهبم و  ءیـش  و  هحفص 201 ]  ] 65-30- نآرق  - تسا سنجب  هراشا  يارب  رمالا  مـال  فلا و  میئوگب : اـی  تسا و 
هکنیا هجیتـن  سپ  يرادـن  ياهفیظو  ینعی  تسین  يراکدـب  بوخ و  یگدرم و  یگدـنز و  يزوریپ و  تسکـش  اـب  ار  وـت  دـشاب : نینچ  ینعم 

تسین و وت  يهفیظو  مدرم  يارب  دب  يهشیدـنا  نیرفن و  ای  تسین و  وت  اب  مدرم  راک  دوشیم  باطخ  ربمغیپ  هب  دوشیم : نینچ  ام  يارب  هلمج 
زا شیب  ار  یـصخش  ره  رایتخا  ربمغیپ  ینعی  مِهِـسُفنَأ » نِم  َنِینِمؤُملِاب  یلوَأ  ُِّیبَّنلا  : » تیآ بجومب  تسا  مدرم  رادراـیتخا  هک  ربمغیپ  هب  نوچ 

دیاـبن تهجیب  يراوخمغ  یئوگدـب و  نیرفن و  اـعد و  اـب  هک  تسا  مولعم  رگید  ناـمدرم ، فیلکت  دوشیم  باـطخ  روجنیا  دراد ، شدوخ 
هک یتروص  رد  و  تسین ، نارگید  يارب  يروتسد  ياهفیظو و  مدرم  یگدنز  ياهراک  رد  درک و  ّلح  ار  نارگید  دوخ و  یگدنز  تالکشم 

دشاب مارآ  شاداپ  ماقتنا و  يدب و  یبوخ و  ربارب  رد  هک  دشاب  هتشاد  هفیظو  نینچ  رشب  ّتیناسنا  يهلیسو  ّتیمدآ و  هاگهیکت  و  ص ]  ] ربمغیپ
تبـسن هک  نخـس  رکف و  ره  دـننک  راـتفر  وا  ّتنـس  وا و  هارب  دـیاب  هک  مدرم  هک  تسا  مولعم  دوشن ، لّـسوتم  هدـنیآ  يزوـتهنیک  نیرفنب و  و 

دعب ياههلمج  رد  هکنانچ  نآرق  يهلمج  هکنیا  دافم  اـب  یفاـنم  فارحنا و  تسا و  طـلغ  دـنیوگب  دـننکب و  صاخـشا  يهدـنیآ  نارگیدـب و 
دیاش و  دـعب ، تیآ  رد  نینچمه  میتشون و  نآ  يهمجرت  رد  هکناـنچ  مَُهبِّذَُـعی » َوأ  مِهیَلَع  َبُوتَی   » هک تسا  هدـش  لّوحم  ادـخب  مدرم  فیلکت 

 || تشرـس هزیکاپ  دهاز  يا  نکم  نادـنر  بیع   1235-1197- نآرق -433-380- نآرق : - رعـش هکنیا  رد  هتـشاد  هراشا  بلطم  نیاب  ظفاح 
تیآ تشک 6 - هک  راک  تبقاع  دورد  نآ  یـسک  ره   || شاب  ار  دوخ  ورب  وت  دب  رگا  مکین  رگا  نم  تشون  دـنهاوخن  وت  رب  يرگد  هانگ  هک 

ره هاـگنآ  دـنوادخب  دوشیم  یهتنم  شنیرفآ  تیدوـجوم و  هک  دـنکیم  هّجوـتم  ارمدرم  تقیقح  کـیب  اـهیروآدای  نآ  لـیمکت  يارب  رخآ 
ینعم حیـضوت  کنیا  دوشیم . باذـع  ترفغم و  لومـشم  تسا  هتفاـی  شیادـیپ  تحلـصم  ّتیـشم و  قبط  هک  یلئاـسو  يهجیتن  رد  دوجوم 
ماجنا ار  شراک  دوخ  ینعی  تسا  ریخـسّتلاب  لعاف  یگدـنز  ياـهراک  رد  ناـسنا  دـنیوگیم  مالـسا  يهفـسالف  - 1 ادـخ : تساوخ  ّتیـشم و 
رّوصت ناوتیم  نینچ  ار  بلطم  هکنیا  نامرف ، تحت  دراد و  رّخـسم  ار  تادوجوم  هک  رتیلاع  رگید و  ماقم  زا  ناـمرفب  هحفص 202 ] دهدیم [ 
هاگتسد زا  گنیلرتم  لوقب  ای  دوشیم  ماهلا  واب  رگید  ملاع  زا  اهنآب  يهدارا  لیم و  داجیا  یلو  تسا  دازآ  شیاهراک  رد  ناسنا  هچرگا  درک :

هدـیرفاین دـب  دـنوادخ  تسا و  بوخ  تسا  دوجوم  هچنآ  ینعی  سب  تسا و  ریخ  یتسه  دوجو و  - 2 دوشیم . هرباخم  وا  اب  رگید  يهدـنهد 
هدهاشم دب  راثآ  يزیچ  رد  رگا  میمانیم و  دب  میریذپیمن  ار  هچنآ  هک  تسا  ام  دوخ  نایز  دوس و  رظن  زا  دوشیم  هدیمان  دـب  هچنآ  تسا و 

-3 تسا . هدـش  دـب  هطـساو  نیاب  تسا ، هدـش  دوبن  تسین و  بجوم  تسا و  هتـشاد  یفنم  يهجیتن  ّصاخ  عوضوم  کیب  تبـسن  نوچ  مینک 
رد میناوتب  رگا  هک  يروطب  تسا  يرگید  شیادـیپ  بجوم  ياهدـیدپ  ره  ینعی  تسا  هدـش  هداهن  لولعم  ّتلع و  ساسا  يور  ملاع  شنیرفآ 

رگدکیب همه  دـعب  نرق  اهنویلیم  ات  شیپ  لاس  اهنویلیم  زا  شنیرفآ  مامت  هک  مینیبیم  میریگب  رظن  ریز  ار  تادوجوم  مینیـشنب و  ایند  زا  جراخ 
قبط هچنآ  تسا : نینچ  ُءاشَی ] نَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَی  : ] ینعم دنوادخ و  ّتیشم  سپ  دنتسه ، يزکرم  يهتـسه  کیب  طوبرم  هتـسباو و 

تردق نامرف و  بجومب  هچنآ  دوشیم و  هدیزرمآ  تشاد  ترفغم  شزرمآ و  ياضتقا  نآ  شیادیپ  للع  دنوادخ  نامرف  شنیرفآ و  سومان 
رد تسا و  تیاهنیب  تردـق  نوچ  دـش و  دـهاوخ  بّذـعم  راتفرگ و  تسا  هدـشیم  باذـع  بجوم  وا  شیادـیپ  ّتلع  تقلخ  نوناق  ادـخ و 

عاونا و هک  تسا  تیاهنیب  مه  دنوادخ  تردـق  ياههجیتن  اههدـیدپ و  دوشیم ، رادومن  شراثآ  هتـسویپ  هک  تسین  فّقوت  تردـق  يرادومن 
راخ و هایگ  کی  تسا و  روش  يرگید  نیریـش و  بآ  یکی  تسا و  نیریـش  یکی  خـلت  هویم  کـی  دوشیم ، رادومن  نآ  زا  روجب  روج  دارفا 

سپ دنکیم  یگدنز  كاخ  ریز  رد  يرگید  بآ و  رد  ناویح  کی  تسا و  وا  يهمعط  رگید  نآ  هدنرد و  ناویح  کی  دـهدیم  لگ  یکی 
هحفص  ] 412-363- نآرق  - فلتخم شتبقاع  نآ و  يهجیتن  هک  فلتخم  تسا و  روجب  روج  دارفا  عاونا و  تادوجوم  رگید  لثم  مه  ناـسنا 

. دنکن ریصقت  تسا  هدیمهف  هچنآ  اب  قباطم  نآ  ماجنا  دوخ و  يهفیظو  صیخشت  رد  هکنآ  طرشب  دوشیم ، [ 203
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ات 136] تایآ 130  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َراّنلا اوُقَّتا  َو  [ 130  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ًۀَـفَعاضُم  ًافاعـضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکَأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   282-268- نآرق -242-202- نآرق -
َو ُتاوامَّسلا  اَهُـضرَع  ٍۀَّنَج  َو  مُکِّبَر  نِم  ٍةَرِفغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  [ 132  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  اوـُعیِطَأ  َو  [ 131  ] َنیِِرفاکِلل تَّدِعُأ  ِیتَّلا 

[ - 134  ] َنِینِسحُملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  ِساّنلا  ِنَع  َنِیفاعلا  َو  َظیَغلا  َنیِمِظاکلا  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاّرَّسلا  ِیف  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  [ 133  ] َنیِقَّتُمِلل تَّدِعُأ  ُضرَألا 
ام یلَع  اوُّرُِصی  َمل  َو  ُهّللا  َّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  نَم  َو  مِِهبُونُِذل  اوُرَفغَتـساَف  َهّللا  اوُرَکَذ  مُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  َوأ  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو   513-1- نآرق
[ - 136  ] َنِیِلماعلا ُرجَأ  َمِعن  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌتاّنَج  َو  مِهِّبَر  نِم  ٌةَرِفغَم  مُهُؤازَج  َکـِئلوُأ  [ 135  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  اُولَعَف 

رادقم و رد  دننامه  ینعمب  داض  رسک  اب  فعض ، عمج  فاعضا » . » ینوزف دوس و  هرهب و  ینعمب  ءار  رـسکب  ابر » : » تاغل ینعم   353-1- نآرق
یـشوخ یناوارف و  لاح و  یـشوخ  ءاّرـس » . » ندرک هدامآ  ینعمب  دادعا  ردصم  زا  تّدـعا » . » هدـش ربارب  ود  نیع  حـتف  اب  ۀـفعاضم » . » هزادـنا

لعف نزو  رب  موظک  مظک و  ردصم  زا  نیمظاکلا » . » نیرفن لاوما و  ندـش  مک  یطحق و  یتخـس و  ءاّرـس و  ضیقن  ءاّرـض » . » یگدـنز لئاسو 
وفع ردصم  زا  نیفاعلا » . » نآ یتخس  تّدش و  ای  مشخ  ظیغ » . » بضغ زا  يراد  دوخ  ندروخ و  ورف  مشخ  ینعمب  ءاف  ّمضب  لوعف  ءاف و  حتفب 
راک رد  يراشفاپ  تابث و  مزع و  ینعم  هب  رارصا  ردصم  زا  اوّرصی » . » هانگ مرج و  زا  ندرک  رظن  فرص  نتشذگرد و  هحفص 204 ] ینعمب [ 

ریضن ینب  يهلیبقب  مالسا  زا  لبق  فیقث  يهلیبق  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : تهج  دوشیم . لامعتسا  رورـش  تشز و  ياهراک  رد  رتشیب  و 
، میهدب امشب  ناتبلط  زا  شیب  هدنیآ  رد  ات  دیریگن  ام  زا  ار  دوخ  لام  نونکا  دنتفگیم : نیضورقم  دیـسریم ، دعوم  نوچ  دندادیم و  ضرق 

ینامرفان زا  دینکن و  نوزف  دوخ  هیامرـس  نآ  زا  دـیروخن و  ابر  نینمؤم  يا   130 همجرت : دـش . لزان  هلماـعم  هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ 
ربمغیپ ادـخ و  نامرف  132 و  تسا . مهارف  نارفاـک  يارب  هک  دـینک  زیهرپ  یـشتآ  نآ  زا  131 و  دیوش ، راگتـسر  دیاش  هک  دینک  زیهرپ  ادـخ 

هدامآ تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يانهپ  هب  هک  تشهب  نآ  دوخ و  راگدرورپ  شزرمآب  دیباتـشب  133 و  دننک ، ینابرهم  امـش  هب  دیاش  ات  دیرب 
هچ دـنرذگ . رد  مدرم  هانگ  زا  دـننک و  ناهنپ  دوخ  مشخ  دناهدنـشخب و  یتخـس  یگدوسآ و  رد  هک  ناسک  ناـمه   134 ناراگزیهرپ . يارب 

رگد دنرآ و  دایب  ار  يادخ  دندرک  متـس  دوخ  هب  ای  دـندومن  تشز  يراک  نوچ  هک  ناسک  نآ  135 و  دوب . ناراکوکن  رادتسود  دنوادخ 
ناشدزم یمدرم  نینچ   136 دزرمآیم ! هانگ  سک  هچ  يادخ  زج  هک  دـنهاوخ  دوخ  هانگ  شزرمآ  دنـشابن و  دـب  راکب  ياشوک  هتـسناد  راب 

نخـس ناراـکوکن . دزم  دوب  شوـخ  هچ  هک  دـننامب  هتـسویپ  نآ  رد  تسا و  ناور  نآ  زا  اـهدور  هک  اـهتشهب  تسا و  يدـنوادخ  شزرمآ 
اسب هک  ناویح  رد  ضرق  - 1 هدوب : ابر  روج  ود  تیلهاج  رد  هک  مدینـش  مردپ  زا  تفگ : دیز  نبإ  يربط :  130 ًۀَفَعاضُم » ًافاعضَأ  : » نیرّسفم
رتش رمع  دزادرپب  ار  دوخ  ضرق  تشادن  میلـست  عقوم  رد  رگا  دهدب  ار  شدننامه  دعب  لاس  هک  دادیم  ضرقب  يرتش  هّرک  یـصخش  دشیم 

تمیق يدایز  بجوم  ّنس  يدایز  هک  ياهزادـنا  ات  دربیم  الاب  ار  نآ  رمع  تشادـن  رگا  زاب  دادیم و  تلهم  لاـس  کـی  اـت  دربیم و  ـالاب  ار 
تسیود ار  دص  الثم  هحفـص 205 ] درکیم [  ربارب  ود  تشادن  لاس  رخآ  ضورقم  رگا  دادیم و  ضرقب  دقن  لوپ  - 2 36-15- نآرق . - دوب

رد هکنیا  اب  حوتفلا : وبا  دهدب . دـصراهچ  رگید  لاس  رخآ  تشاذـگیم  رارق  دـهدب ، ار  دوخ  ضرق  تشادـن  لاس  رخآ  رد  زاب  رگا  درکیم 
لامک يارب  تسا  هدـش  رارکت  اجنیا  رد  زاـب  تسا  هدـش  نّیعم  اـبر  تمرح  و  اـبِّرلا » َمَّرَح  َو  َعیَبلا  ُهّللا  َّلَـحَأ  : » تسا هدـش  هتفگ  هرقب  يهروس 

دوش و رداص  روتـسد  نایب  نیرتغیلب  اب  هکنیا  يارب  اـجنیا  تسا  مارح  اـبر  تسا  هدـش  هتفگ  ّطـقف  هرقب  يهروس  رد  نوچ  مکح  هکنیا  دـیکأت 
: يربط  133 ٍةَرِفغَم » یلِإ  اوُعِراس  َو   » 110-63- نآرق . - دـیروخن ابر  تسا : هدـش  هتفگ  يریگولج  یهن و  تروص  هب  دوش  نّیعم  مدرم  مازلا 

فطع واویب  اوعراس » : » رماع نبإ  عفان و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   30-1- نآرق . - ار امش  ناهانگ  دناشوپب  هک  یلمع  نآ  هب  دیباتـشب  ینعی 
یقاب رد  تسا و  هدـش  هتـشون  عمج  واویب  عراس »  » ماش لها  فحاصم  رد  و  دـناهدرک . تئارق  فطع  واو  اب  اوعراـس » و   » هّیقب دـناهدناوخ و 
ماجنا رد  ای  دـننک و  بوخ  راک  هبوت و  تسا  هتـشذگن  تقو  ات  هک  تسا  هکنیا  ای  تعرـس  زا  دوصقم  و  تسا ، عمج  واو  اب  اوعراس »  » اهنآرق
مالسا تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  دندرک . فالتخا  نآ  رد  نیرّسفم  هک  تسا  نآ  بجوم  لمع  ترفغم  زا  دوصقم  دننکن و  یلبنت  دوخ  فیاظو 
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: تفگ نامثع  تسا ، ضئارف  يادا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم . دزنب  تسا  نارفاک  دزن  زا  ترجه  دـنتفگ : قور  وبا  هیلاـعلا و  وبا  تسا 
زامن تفگ : هباحـص  زا  یکی  زامنب ، تسا  تعاط  ءادا  تفگ : ریبج  دیعـس  زامن ، رد  تسا  حاتتفا  ریبکت  تفگ : کلام  سنا  تسا . صـالخا 
ندرک راک  تفگ : قاّرو  رکب  وبا  تسا . حلاص  لمع  تفگ : لتاقم  تسا . هبوت  تفگ : همرکع  تسا  داهج  تفگ : كاّحض  تسا . تقو  جنپ 

 || دسرن نایاپ  هب  نت  ياپب  هار  هکنیا  هتشون : ّینیسح  تسا . تعامج  هنیدآ و  زامن  دنتفگ : رگید  یضعب  رکنم ، زا  نداتسیا  زاب  فورعم و  رب 
. - تسا اهنامـسآ  يهزادناب  تشهب  نآ  یگداشگ  ینعی  يربط :  133 ُتاوامَّسلا » اَهُضرَع  [ » هحفـص 206 دسرن [  ناناجب  مدق  دهدن  ناج  ات 

هزادنا هکنیا  ضرع  نوچ  هک  هغلابم  يارب  تسا  هدـش  نّیعم  ضرع  تسا ، ضرع  زا  رتشیب  لوط  تداع  روطب  نوچ  حوتفلا : وبا   24-1- نآرق
ای رتسآ  هکیئاهکـشت  رب  دننکیم  هیکت  ینعی : ٍقَربَتـسِإ » نِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع  َنِیئِکَّتُم  : » هیآ هکنیا  لثم  سب  دـناد و  يادـخ  نآ  لوط  تسا 

تـسا هدرک  لقن  ّیناهفـصا  ملـسم  وبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  دشاب . رتمهم  ردـقچ  هریاد  هیور  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  ناینرپ  زا  اهنآ  نورد 
یگرزب دوصقم  و  تسا ، اهنامـسآ  تمیق  هزادناب  نآ  تمیق  ینعی  تسا  ندروآ  رد  تمیقب  ندراذگ و  هلماعم  ضرعم  رد  ضرع  زا  دوصقم 

تشهب رگا  دندیسرپ : ص ]  ] ربمغیپ زا  دناهتشون : نیرّـسفم   237-180- نآرق . - دوـشیمن ربارب  نآ  اـب  يزیچ  هک  تسا  نآ  شزرا  تیمها  و 
تَّدِـعُأ ! » تسا اـجک  بش  دـیآیم  زور  نوـچ  هّللا ، ناحبـس  دوـمرف : باوـج  تسا ! اـجک  رد  مّنهج  سپ  دـشاب  نامـسآ  نیمز و  يهزادـناب 

تـسا یئاهنآ  صوصخم  ای  دناهدرک و  لوسر  ادخ و  تعاطا  هک  یئاهنآ  يارب  تسا  هدـش  مهارف  تشهب  هکنیا  ینعی  عمجم :  133 َنیِقَّتُمِلل »
: تـالیوأت رد  یناـشاک  مـالک  حیـضوت  صیخلت و   27-1- نآرق . - دـناهداد رارق  باذـع  زا  یناـبهاگن  يهلیـسو  دوـخ  يارب  ار  تعاـطا  هک 
ابر و ندروخب  هن  دشاب  ادخب  ناتلّکوت  مه  يزور  يارب  میئوگیم  دینک ، لّکوت  ادخب  نمشد  رب  ندش  هریچ  يارب  میتفگ  امـشب  هک  روطنامه 

هدرپ رد  بوجحم و  یئادخ  ياهراک  زا  مه  راوخابر  مدرم  دنتـسه  مورحم  دنوادخ  لالج  لامج و  دـیحوت و  تافـص  زا  هک  نارفاک  دـننام 
راـک شزرمآ و  يوـسب  دـینک  باتـش  دوـخ  ياـهراک  زا  نتـشادرب  تسد  يهلیـسوب  دـیرادرب و  دوـخ  وـلج  زا  ار  هدرپ  هـکنیا  سپ  دنتـسه ،

هکنیا درادن  رّوصت  دب  تسا و  بوخ  همه  تسا  هدرک  داجیا  وا  هچنآ  تسا و  دنوادخ  لاعفا  زا  هدام  ملاع  رهاظ و  ملاع  نوچ  و  يدنوادخ .
دننیبیم و دودـحم  تسا  کلم  ملاع  هک  هحفـص 207 ] ار [  یئادخ  لاعفا  هدام و  ملاع  هکنیا  مدرم ، نوچ  دـناهدیمان و  لاعفا  ّتنج  ار  ملاع 

دنتسه رگیدکی  ضرع  رد  هتسباو و  رگیدکیب  هّدام  ملاع  لاعفا  يهمه  تسا و  يرگید  لمع  هب  هتـسباو  دوشیم  ماجنا  ملاع  هکنیا  رد  هچنآ 
لاعفا نوچ  تسا و  لاعفا  ملاـع  لوط  تسین  رـشب  كرد  لـباق  هک  یهلا  تافـص  تاذ و  ملاـع  نکیل  تسا  هدـش  نّیعم  ّتنج  ضرع  هیآ  رد 

دنوادـخ تافـص  كرد  زا  هکیئاـهنآ  تسا و  تیاـهنیب  مه  لاـعفا  ّتنج  سپ  تسا  تیاـهنیب  هک  تافـص  تسا و  وا  تافـص  رهظم  ادـخ 
تافص رد  قرغتسم  هکیئاهنآ  تسا و  هدش  نّیعم  ناشيارب  تشهب  ضرع  دنتـسه و  یهلا  لاعفا  ضرع  هّدام و  ملاع  راتفرگ  دنتـسه  مورحم 
هکنیا ار  نیقّتملا »  » يهملک یناشاک  زاب  و  تسین . يریگهزادـنا  لـباق  درادـن و  ضرع  لوط و  یهلا  لاـعفا  تشهب و  اـهنآ  يارب  دنتـسه  ّقح 
دوشب یهلا  لاعفا  يونعم و  ياهراک  ریگولج  يدام  لاعفا  تاوهش و  يهدرپ  هکنیا  زا  دنراد  زیهرپ  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا : هدرک  ریبعت  روج 

 || حوتف رد  تنج  قیقحت  ونـش  کـن  یفـص : ریـسفت  دـنوشب . كرـشم  ّقح  ریغب  ار  يراـک  نداد  تبـسن  يهطـساوب  هک  دـنراد  زیهرپ  زاـب  و 
اجنیا رد  دشاب  لثم  هکنیا  امس  ضرا و  دوش  دیآ  نایع  رد   || التعا  تعـسو و  هجو  زا  تشهب  نوچ  حور  تسا و  ناج  ّولع  رد  ار  نامـساک 

ار تروـص  لکـش و  زا  تسر  هچرگ   || تشاد  هـک  یلکـش  تروـص و  اـب  شینیب  باوـخب  ار  وا  درم  هـک  یـصخش  را  ینیب   || باوـص  رب 
هراچ  || ضرع  رهب  یهاوخ  وت  رگ  یلاثم  سپ  تسا  تبـسن  شزونه  تروص  رب  کیل   || تسا  تروص  ساـبل و  زا  دّرجم  کـن  تشاذـگ 

ابر دوس  زا  نیکرشم  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  قباسب  هیآ  هکنیا  طابترا  تسا  نکمم  تسا : لقن  لاّفق  زا  هدبع : ضرع  كالفا و  نیز  چیه  دوبن 
هیآ نیاب  دـننک ، هّیهت  ار  اهنآ  راک  یفالت  جراخم  ابر  دوس  زا  هک  دنـشاب  هشیدـنا  هکنیا  هب  مه  نیملـسم  دـندوب  هدرک  هّیهت  ار  گنج  جراخم 

هدـش دوهی  یتسود  زا  يریگولج  شیپ  تاـیآ  رد  نوچ  هک  تسا  هداد  لاـمتحا  هدـبع  خیـش  دوخ  مه  تسا و  هدـش  هشقن  هکنیا  زا  ریگولج 
ابر الـصا  هک  یتروص  رد  دـینکیم  یتسود  یلوزن  تالماعم  يارب  اـهنآ  هحفـص 208 ] اب [  امـش  هک  دـشاب  يروآدای  تایآ  هکنیا  رد  تسا 

یتایآ نیرخآ  زا  هرقب  يهروس  تیآ  دوب و  هیآ  هکنیا  دش  لزان  ابر  تمرح  رد  هک  هیآ  نیلّوا  دسیونیم : باتک  نآ  رد  مه  و  دیروخب ، دیابن 
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يارب ناوتان  مدرمب  ای  ناش و  جایتحا - عفر  يارب  ءارقفب  دنـشخبیم  ینعی  يربط :  134 َنوُقِفُنی » َنیِذَّلا  . » دـش لزان  ص ]  ] ربمغیپ رب  هک  تسا 
يراوـخ و رد  دـننک  هنیزه  هقفن و  لاـم  هکناـنآ  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   134 ِءاّرَّضلا » َو  ِءاّرَّسلا  ِیف   » 25-1- نآرق . - داـهج رد  تیوقت 

مالّـسلا هیلع  لوسر  درمـش و  تواخـس  ار  ناشیا  دوب  تشهب  بجوم  هک  ناشیا  قالخا  زا  یقلخ  لوا  یـشیورد  يرگناوت و  رد  يراوخـشد 
کیدزن یخـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  درک  تیاور  هریره  وبا  تسا و  نادنمتواخـس  ياـج  تشهب  ءایخـسالا » راد - ۀـّنجلا  : » تفگ

تسا کیدزن  نامدرم و  تشهب و  يادخ و  زا  تسا  رود  لیخب  -1-32 و  نآرق . - خزود زا  تسا  رود  نامدرمب و  تشهب و  هب  ادخب و  تسا 
: تفگ هک  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  درک  تیاور  سنا  و  ار . لیخب  ملاع  هکنآ  زا  دراد  رتتسود  ار  لهاج  یخـس  یلاـعت ، يادـخ  خزود و  هب 

یتخرد لخب  درب و  تشهبب  ار  وا  دـنز  نآ  ياهخاش  زا  یخاشب  تسد  هک  ره  تسا  ایند  رد  نآ  ياهخاش  تشهب  رد  تسا  یتخرد  تواخس 
: تفگ مالّـسلا  هیلع  لوسر  و  درب . خزودـب  ار  وا  دـنز  وا  ياه  خاش - زا  یخاشب  تسد  هک  ره  تسا  نیمز  رد  نآ  ياهخاش  خزود  رد  تسا 
نآ و یمک  لام و  يدایز  لاح  رد  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  عمجم : دـتفیب . اجک  ره  دوب  وا  ریگتـسد  يادـخ  هک  يرذـگرد  یخـس  هاـنگ  زا 
. دوشیمن اهنآ  عنام  يراتفرگ  هودنا و  دنرادن و  يراددوخ  ریخ  هار  رد  ششخب  زا  يداش  مغ و  لاح  رد  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم 

ینعی ۀبرقلا » تمظک   » دیوگیم برع  تسا . هدـش  رپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  يریگولج  مظک  ینعم  حوتفلا : وبا   134 َظیَغلا » َنیِمِظاکلا  َو  »
رد درکن و  راوخـشن  درک و  رپ  راوخـشن  زا  رتـش  ار  مکـش  ینعی  لـبالا » مظک  : » دـیوگیم مدرک و  نتخیر  زا  يریگوـلج  ار  بآ  رپ  کـشم 

تسا و جنر  رد  هحفص 209 ]  ] 26-1- نآرق  - مشخ زا  نمؤم  هک  دـشاب  اسب  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  دوب و  رارقیب  تخـس  لاحنآ 
یـسک رب  ار  دوخ  مشخ  دـناوتب  هکنآ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ دـنکیم و  راومه  دوخ  رب  جـنر  نآ  نکیل  دوشیم  هدوسآ  دـنک  راـهظا  ارنآ  رگا 

يراوگان زا  رتاراوگ  تبقاع و  شوخ  يراوگان  چیه  تسا : ربخ  رد  نامیا و  نما و  زا  دشاب  رپ  تمایق  رد  وا  لد  دنک  يراددوخ  درب و  راکب 
وبا  134 ِساّنلا » ِنَع  َنِیفاعلا  َو  . » دـنریگیمن ماقتنا  دـناسریم  نایز  اهنآب  هکنآ  زا  ینعی  عمجم : تسین . نآ  زا  سپ  یئاراوگ  مشخ و  لّمحت 
: - تفگ ملـسا  نب  دیز  درذگ ، رد  اهنآ  زا  صخـش  دننک  دب  نوچ  هک  تسا  زینک  مالغ و  سان  زا  دوصقم  دـنتفگ : یحایر  ّیبلک و  حوتفلا :

رد رکب  وبا  اب  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رد  یـسک  يزور  دنک : تیاور  هریره  وبا  دننک . متـس  ناشیا  رب  هکیئاهنآ  زا  دنرذگب  ینعی :  31-1- نآرق
ياـج زا  تفرگ و  مشخ  ار  ربمغیپ  تفگ : باوج  ار  وا  ياهنخـس  یـضعب  رکب  وبا  نوچ  درکیم ، مّسبت  ترـضحنآ  تفگیم  هچنآ  داـتفا و 

باوـجب نم  نوـچ  يدوـمرفیم و  مّسبت  دادیم  مانـشد  ارمدرم  نآ  نوـچ  تـفگ : تـفر و  ترـضح  نآ  یپ  زا  رکب  وـبا  تـفرب ، تساـخرب و 
باوج وت  ياجب  هک  دوب  نایم  رد  ياهتـشرف  يدوب  تکاـس  وت  دادیم و  مانـشد  وتب  وا  نوچ  دومرف : یتفر ! كانمـشخ  هک  دـش  هچ  متخادرپ 

نم دشاب  ناطیـش  هک  اجنآ  دمآرد و  ناطیـش  تفرب و  هتـشرف  يدـش  لوغـشم  باوجب  وت  نوچ  یلو  مدـشیم ، نادـنخ  نآ  زا  نم  و  دادیم ،
ار وا  ادخ  درذـگرد  مدرم  زا  دروخ و  ورف  دوخ  مشخ  وا  دـننکب و  وا  رب  یمتـس  سک  ره  رادـب : رطاخب  نم  زا  ار  دـنپ  هس  هکنیا  منیـشنیمن .
دیازفیب و وا  یـشیورد  رقف و  رب  ادخ  دوش  دایز  شاهیامرـس  ات  دهاوخب  يزیچ  مدرم  زا  دنک و  لاؤس  سک  ره  و  دراد ، یمارگ  دـنک و  يرای 
وفع و شـشخب و  يهجیتن  تسا  هدرک  ینعم  لتاقم   134 َنِینِسحُملا » ُّبُِحی  ُهّللا  َو  . » دیازفیب شاهیامرـس  لام و  ادخ  دنک  یـششخب  سک  ره 

تسود ار  راکوکین  ادخ  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح   36-1- نآرق . - دشاب ادـخ  تسود  راکوکین و  هک  تسا  نآ  مشخ  زا  يراد  دوخ 
يروث دناسر . همهب  دراد و  ماع  دوخ  دوس  هک  ناراب  داب و  دننام  دنک  ناسحا  ّقحتسمان  ّقحتسم و  نمـشد  تسود و  زا  سک  همهب  هک  دراد 
ّیطقس يرس  یکین ، تسا و  شاداپ  ناسحا  هحفـص 210 ] ربارب [  رد  هن  رگ  و  نک ، یکین  تسا  هدرک  يدب  وت  اب  هکنآ  اب  ینعی  تسا : هتفگ 

اُولَعَف اذِإ  َنیِذَّلا  . » دـننکیم یکین  دـنرآ  تسدـب  تصرف  هن  رگ  و  نک ، یکین  تسا  هدرک  يدـب  وت  اب  هک  ناکما  عقوم  رد  ینعی  تسا : هتفگ 
رادقم هزادنا و  زا  جراخ  ینعی  شحف  لصا  تسا و  هدادن  هزاجا  ادخ  هک  تشز  راک  ینعی  هشحاف  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  135 ًۀَشِحاف »

دوب شورف  امرخ  راصنا  زا  يدرم  تسا : لقن  اـطع  زا  عمجم :  36-1- نآرق . - تسا تفع  یفانم  لمع  هشحاف  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدـس 
امرخ تفر و  هناخب  نوچ  مهد ، ار  وت  یئایب  اج  نآب  رگا  مراد  رتهب  یئامرخ  هناخ  رد  تفگ  وا  درخب  اـمرخ  هک  تفر  وا  دزن  هرهچ  اـبیز  ینز 

مدرک و كـاله  ار  دوخ  تفگ : تفر و  ص ]  ] ربمغیپ دزن  دـش و  نامیـشپ  وا  سرتب  ادـخ  زا  تفگ : نز  دیـسوب  تفرگ و  لـغب  رد  ار  وا  داد 
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يدرم نایم  ربمغیپ  تسا : هتفگ  ّیبلک  دـش . لزان  ربمغیپ  رب  هیآ  هکنیا  تساوخ : ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  تازاـجم  تفگب و  ار  دوخ  يهّصق 
. دـش وا  يهناخ  ياـهراک  يدـصتم  يراـصنا  درم  داتـسرف  یگنجب  ار  یفقث  درم  درک و  رارقرب  يردارب  دوخ  راـصنا  زا  يرگید  اـب  فیقث  زا 

نز دسوبب  ار  وا  تساوخ  دیـسر  واب  ات  دش  ناور  شیپ  زا  وا  تفرگ  ار  تشوگ  وا  نز  نوچ  درب و  دوخ  ینید  ردارب  يهناخب  تشوگ  يزور 
نامیـشپ درم  نآ  يردارب ! قوقح  زا  يدرک  يرادـهاگن  بوخ  هچ  تفگ  وا  هدز  شتـسد  تشپ  رب  هسوب  دـناشوپ  ار  دوخ  تروص  تسد  اب 

درم نوچ  تسیرگیم . دوخ  هاـنگ  رب  تشگیم و  ناـبایب  رد  دینـشن ، یباوج  تساوخ و  دوخ  راـک  يهراـچ  رمع  رکب و  وبا  زا  نوچ  دـش و 
« مُهَسُفنَأ اوُمَلَظ  َوأ  . » دش لزان  هیآ  هکنیا  منک  تمالم  منیبب  ار  وا  نوچ  تفگ : درک  شراد  ربخ - دوب  هتشذگ  هچنآ  زا  نز  تشگرب و  یفقث 

يهّیقب انز  زا  ریغ  ینعی  دـناهتفگ : ّیبلک  لتاقم و   27-1- نآرق . - تسین زیاج  اهنآ  رب  نآ  ماجنا  هک  دـننک  دوخ  رب  يراـک  ینعی  يربط :  135
اُولَعَف  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  حوتفلا : وبا  تسا . هریغـص  هانگ  سفنب  ملظ  تسا و  هریبک  هانگ  هشحاف  تسا : هتفگ  ّمصا  یـسنج . لامعا 

135 َهـّللا » اوُرَکَذ  [ » هحفـص 211  ] 103-81- نآرق -59-40- نآرق . - تسا نابزب  هاـنگ  مُهَـسُفنَأ » اوُمَلَظ   » تسا و یلمع  تیـصعم  ًۀَـشِحاف »
- نآرق . - دنیوگیم ادخ  حیبست  رکذ و  ینعی  تسا : هتفگ  يدقاو  دنروآیم ، دایب  ار  ادـخ  ياهتازاجم  ماکحا و  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحض 

هانگ زا  سپ  توکس  رارصا : تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنشاب  هتشادن  هبوتیب  هانگ  ینعی  تسا : هتفگ  نسح  عمجم :  135 اوُّرُِصی » َمل  َو   » 19-1
ربمغیپ نوچ  تسا  هدنیآ  رد  كرت  رب  مزع  ای  هتشذگ  رب  ینامیشپ  رافغتساب  دارم  حوتفلا : وبا   20-1- نآرق . - دنکن رافغتسا  هبوت و  هک  تسا 

وبا  135 َنوُمَلعَی » مُه  َو  . » تسا هتفرگ  هرخسمب  هدرک و  ءازهتسا  ار  يادخ  وا  دوریم  هانگ  یپ  زاب  دنکیم و  رافغتـسا  نابزب  سکنآ  دومرف :
- یم تفگ : لضف  نب  نیـسح  دزرمآیم . هبوت  اب  ادخ  هک  دننادب  ینعی  هتفگ : كاّحـض  دنراکهانگ  هک  دننادب  ینعی  تفگ : يّدـس  حوتفلا :
ار وا  سب  دزرمآیم و  ادـخ  هک  دـناد  دـنک و  یهاـنگ  هک  ره  تسا : هدوـمرف  ص ]  ] ربـمغیپ و  هاـنگ ، يهدـنزرمآ  تسه  یئادـخ  هـک  دـنناد 

دنراد تشهب  شاداپ  نیقّتم  هک  دننادیم  ینعی  تسا  رتشیپ  تالمجب  هتـسباو  دنتفگ : رگید  یـضعب  دنکن  رافغتـسا  هچرگا  دیزرمآ  دـنهاوخ 
نایب  136 ُراهنَألا » اَِهتَحت  نِم  يِرَجت   » 500-479- نآرق -22-1- نآرق «. - رخآ ات  مُهُؤازَج  َِکئلوُأ  : » تسا هدش  هتفگ  دـعب  ياههلمج  رد  هک 
سپ - 1 ام : نخس   34-1- نآرق . - تسا يراج  اهرهن  تشهب  نآ  ياهتمسق  یـضعب  ریز  زا  ای  اهترامع و  ای  اهتخرد و  ریز  زا  ینعی  ةداعّـسلا :

نکمم دیوش ، تمحر  لومـشم  دـیاش  هک  ربمغیپ  ادـخ و  زا  دـیربب  نامرف  تسا  هدـش  هتفگ  اهروتـسد  رگید  ندروخ و  ابر  زا  يریگولج  زا 
هن رگ  دـشاب و  ربمغیپ  ادـخ و  نامرف  قباطم  هک  تمحر  بجوم  تسا و  دـیفم  یتقو  فئاـظو  هکنیا  يهمه  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  تسا 
هک هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  َنوُمَحُرت » مُکَّلََعل  : » يهلمج - 2 تشاد . دـهاوخن  ار  یلـصا  يهجیتن  فئاظو  ماجنا  دوخ  صیخـشت  لقعب و 

نایز امـشب  دینکب  هچنآ  دوب و  دیهاوخ  تمحر  لومـشم  هک  دیوشن  ّنئمطم  یلو  دـشاب  امـش  يراودـیما  بجوم  دـیاب  لمع  رکف و  هنوگنیا 
 ] 39-14- نآرق . - دریگارف ار  امش  تمحر  ات  دیورن  جک  تسار  هار  زا  دیربب و  رسب  شور  هکنیا  اب  هک  دیـشاب  راودیما  هکلب  تشاد  دهاوخن 

يروط هانگ  يدایز  يهجیتن  رد  رگا  هک  تسا  ُُهتَئیِطَخ » ِِهب  تَطاحَأ   » يهلمج ربارب  رد  اُولَعَف » اـم  یلَع  اوُّرُِـصی  َمل  : » يهلمج - 3 هحفص 212 ]
درکن رارصا  رگید  دش و  نامیشپ  درک و  یهانگ  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  مورحم  دش  راکهانگ  دب و  مدرم  سنج  زا  تفرگارف و  ار  وا  هک  دش 
اهرهن اهنآ  ریز  زا  هک  یئاهغاب  ینعی  ُراهنَألا » اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌتاّنَج  : » يهلمج - 4 98-69- نآرق -49-15- نآرق . - تسا ترفغم  لومشم 

بآ غاب  رد  هک  تسا  نآب  غاب  زاـیتما  هک  یتروص  رد  دـشاب  يراـج  بآ  رهن  غاـب  ریز  زا  تبـسانم  هچب  اـیآ  هک  تسا  ّتقد  دروم  تسیراـج 
ربارب رد  ای  تسا و  يراج  مه  اهنآ  ریز  زا  هک  تسا  دایز  بآ  يردـقب  دـشاب : نیاب  هراـشا  يارب  تسا : نکمم  نآ ! ریز  رد  هن  دـشاب  يراـج 

- نآرق . - دراد رایتخا  تحت  رد  ارنآ  تسا و  ّطلـسم  نآ  رب  ناسنا  هک  تسا  اهنآ  نیئاپ  رد  بآ  يروطب  ینعی  تسا ، هدـش  هتفگ  تحت  قوف ،
56-14

ات 141] تایآ 137  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ٌناَیب اذه  [ 137  ] َنِیبِّذَکُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اورُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـسَف  ٌنَنُـس  مُِکلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق   282-268- نآرق -242-202- نآرق -
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َموَقلا َّسَم  دَقَف  ٌحرَق  مُکسَسمَی  نِإ  [ 139  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  َنوَلعَألا  ُُمتنَأ  َو  اُونَزَحت  َو ال  اُونِهَت  ـال  َو  [ 138  ] َنیِقَّتُمِلل ٌۀَظِعوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساّنِلل 
ُهّللا َصِّحَُمِیل  َو  [ 140  ] َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  ُهّللا ال  َو  َءادَهُـش  مُکنِم  َذِـخَّتَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َمَلعَِیل  َو  ِساّنلا  َنَیب  اُهلِوادـُن  ُماّیَألا  َکِلت  َو  ُُهلثِم  ٌحرَق 

« اونهت . » هقیرط تروص ، تعیبط ، شور ، هار  ینعمب  هّنس  عمج  ننـس » : » تاغل ینعم   560-1- نآرق [ - 141  ] َنیِِرفاـکلا َقَحمَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ءاف و حـتفب  لعف  نزو  رب  ّسم  ردـصم  زا  ّسم »  » رتالاب ینعمب : ءایلع ، یلعا و  عمج  نولعالا » . » یناوتان یتسـس و  ینعمب : نهو ،»  » ردـصم زا 

دوش رادومن  ندب  رد  هک  یئاههناد  مخز و  ندب و  رد  ریشمش  رثا  حرقلا » [ » هحفص 213 ندرکادیپ [ . سامت  ندوسپ و  ینعمب ، نیع ، نوکس 
تلود تسا  هدام  نیمه  زا  نداد و  رارق  یکی  تسد  رد  يزور  ره  ندنادرگ و  مدرم  نایم  رد  ینعمب : ۀلوادم  ردصم  زا  اهلوادن » ، » كرچ اب 

ّشغ و زا  دـنکیم  صلاخ  دـنکیم و  مک  دربیم و  نیب  زا  دـنکیم و  كاـپ  ینعی  صّحمی » . » يزیچ زا  هدافتـسا  هرهب و  يارب  تبون  ینعمب 
تیلست يارب  دناهتفگ : هداتق  يرهز و  عمجم : لوزن : تهج  ندرب . تکرب  ندرک و  لطاب  صقن و  يدوبان و  ینعمب  قحم  زا  قحمی » . » يدایز

نبإ  163-131- نآرق . - دش لزان  اُونَزَحت » َو ال  اُونِهَت  َو ال   » تیآ 139 دندش  تحاران  هتشک و  یمخز و  دحا  گنج  رد  هک  تسا  ناناملسم 
اهنآ ایادخ  هک  درک  اعد  ص ]  ] ربمغیپ دنوش  نیملسم  رب  ّطلـسم  هک  دنتفر  الاب  هوک  زا  بارعا  ياهّدع  اب  دیلو  دلاخ  نوچ  تسا : هتفگ  ساّبع 

زا دوصقم  تسا  هکنیا  و  دنداد ، ناشتسکش  دندز و  ریت  اهنآب  دنتفر و  الاب  نیملسم  ياهّدع  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  دنباین ، يرترب  ّولع و  ام  رب 
هدوب اـم  اـب  دـحا  رد  سک  ره  دومرف : رما  ربمغیپ  هک  دـحا  گـنج  زا  سپ  تسا : هتفگ  ّیبـلک   328-306- نآرق «. - َنوَلعَـألا ُُمتنَأ  : » يهلمج

اهنآ شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  دوب ، راوشد  اهنآ  رب  تیرومأم  دندوب  تحاران  هدـید و  مخز  نیملـسم  نوچ  بارعا و  بیقعت  يارب  دورب  تسا 
دیـسرن ربخ  هنیدم  يارب  دحا  زا  نوچ  لوّزنلا : بابـسا  تسا . بلطم  نیاب  هراشا  يارب  دـینکن ، یتسـس  ینعی  اونهت ] ال   ] يهلمج و  دـش ، لزان 

ربمغیپ دیـسرپ : ینز  دنیآیم ، دناهتـسشن و  يرتش  رب  هک  دندید  هارب  ار  رفن  ود  تسا ، هدمآ  اهدرم  رـس  رب  هچ  دنمهفب  هک  دندش  نوریب  اهنز 
ار شناگدنب  زا  ياهّدع  ادخ  هک  تسین  ّمهم  ینعی  ءادهّشلا » هدابع  نم  هّللا  ذّختی  یلابا  الف  : » تفگ نز  نآ  تسا ، هدنز  دنتفگ : دنکیم ! هچ 

امـش زا  شیپ  ناناملـسم  يا   137 همجرت :  429-398- نآرق «. - َءادَهُـش مُکنِم  َذِـخَّتَی  َو  . » دـش لزان  نز  نآ  راتفگ  قباطم  هیآ  دـنک ، دـیهش 
ماجنا هحفص 214 ] رس [ - دینیبب  ات  دیرگنب  ناگتشذگ ] ياههناشنب   ] دینک و شدرگ  اهنیمزرسب  امش  سپ  دنتشاد  اهشور  دنتشذگ و  یمدرم 
تـسا اهدنپ  امنهار و  مدرم و  يارب  اسر  يراتفگ  تسا و  نایب  ام  نانخـس  هکنیا   138 دیسر ! اجکب  دندرمـش  وگغورد  ار  ناربمغیپ  هک  اهنآ 

گنج رد   ] ار امـش  رگا  140 و  دیشاب . نمؤم  رگا  دیتسه  نارفاک  زا  رترب  هک  دیـشابن  كانهودنا  تسـس و  امـش  سپ   139 ناراگزیهرپ . هب 
ادخ دنتسه  نمؤم  هک  اهنآ  ات  مینک  یسک  ماکب  یمد  ره  ار  راگزور  هک  تسا  نینچ  هکنیا  دندش و  یمخز  زین  نارفاک  دیـسر  یمخز  دحا ]

دنوادخ سپ  دنوشیم . هیهت  هک  ار  اهنآ  دنیزگرب  ای  دنشاب و  امش  راک  رب  هاوگ  امـش  دوخ  زا  و  دوش ] رادومن  يدنوادخ  تباث  ملع  و   ] دنادب
: نیرّسفم نخـس  دیامنیم . دوبان  ار  نارفاک  دنکیم و  ادج  141 و  دیامزآیم . ار  نینمؤم  هکلب  درادیمن  تسود  ار  راکمتـس  نارفاک  هکنیا 

تباث هکیئاهنآ  یئادـج  صیحمت و  دـحا و  زور  زا  نیملـسم  یتحاران  يهلابند  تسا  هتفگ  قاحـسا  نبإ  يربط :  137 مُِکلبَق » نِم  تَلَخ  دَـق  »
ثداوح و هکنیا  ریاظن  تسا : هدش  هتفگ  اهنآ  فیـصوت  يرادلد و  يارب  هیآ  هکنیا  رد  نیملـسم  ياهّدع  ندـش  هتـشک  نارگید و  زا  دـندنام 
هک دینیبب  ات  دینک  شدرگ  امـش  نکیل  دـناهدش  ّقفوم  یکدـنا  نارفاک  هچرگا  تسا و  هدوب  دایز  شیپ  نامز  رد  ناربمغیپ  بیذـکت  كرش و 
وبا  42-15- نآرق . - دوب دـهاوخن  ماـقتنا  هک  دـیربن  ناـمگ  سپ  دـش ، هچ  طول  موق  دومث و  داـع و  لـثم  ناـمز  شدرگ  اـهتلود و  يهجیتـن 

ره تسا : هتفگ  ّیبلک  دنتشذگ . رایسب  تاعامج  تفگ : لّضفم  دنتشذگ . ناسک  رایـسب  امـش  دننام  لاثما و  ینعی  تفگ : دیرد  نبإ  حوتفلا :
زا يریگولج  هک  مّوس  تیآ  يارب  دـناهداد  رارق  همّدـقم  ار  مّود  لّوا و  تیآ  ود  نیرّـسفم  ضعب  هدـبع : تسا . هدوـب  ینید  یننـس و  ار  یتـّما 

یناعم تسا  هدوب  فلتخم  تاعوضوم  رد  هک  هیآ  دنچ  زا  دعب  هتـشذگ  حناوس  زا  دای  اریز  تسا  دنـسپان  رظن  هکنیا  تسا و  یتسـس  هودنا و 
يهّیضق نآ  زا  سپ  نینمؤمب . تبسن  اهنآ  يهلیح  رکم و  تسا  هدش  يروآدای  نارفاک و  یتسود  زا  تسا  هدش  یهن  لّوا  رد  نوچ  دراد  دایز 

 ] هجیتن تبقاع  رد  اهنآ  هچنآ  اب  تسا  هدـش  اهنآ  فاصوا  نیقّتم و  داـی  دـعب  تسا و  هدـش  يروآداـی  ردـب  رد  يهبلغ  یگریچ و  دـعب  دـحا 
تسا و دنپ  بجوم  نآرق  هکنیا  هک  يروآدای  تسا و  هدش  هدرب  مان  هتـشذگ  ياهتّنـس  زا  اهنیا  يهمه  زا  دعب  و  درب . دـنهاوخ  هحفص 215 ]
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لدب هک  دنامهفیم  ار  دایز  یناعم  صوصخم  بولسا  قایس و  يهلیسوب  رصتخم  ساسا  انبم و  کی  اب  هک  تسا  نآرق  شور  نیمه  تیاده و 
نآ زا  هک  تسا  هدرک  داشرا  للم  ننـسب  ار  ام  ادـخ  تایآ  نیاـب  میئوگیم  سپ  تسا ، هدرکن  روطخ  مه  ناگدنـسیون  ءاـملع و  زا  ناـگرزب 

يهلیسو نآرق  هکنیا  ینعی  دناهتفگ : هداتق  نسح و  عمجم :  138 ِساّنِلل » ٌناَیب  اذه  . » میئامن هدافتسا  نآ  زا  مینک و  نیودت  ننسب  ّصاخ  مولع 
ّیلع عمجم :  138 ًيدُه » َو  . » تسا یئامنهار  يهلیسو  اههتشذگ  اهتّنس و  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  قاحسا  نبإ   24-1- نآرق . - تسا تیاده 

حیـضوت و يده  اّما  دشاب  هچ  ره  دـمهفب  ات  يرگید  يارب  تسا  حیـضوت  ینعمب  نایب  هک : تسنآ  يدـه  اب  نایب  قرف  تسا  هتفگ  یـسیع  نب 
ناـگمه تیادـه  يارب  نآرق  هچرگا  حوتفلا : وبا   138 نیقّتملل »  » 12-1- نآرق . - یهارمگ زا  باوص  هار  لـطاب و  زا  تسا  ّقـح  یئاـمنهار 

139 اُونَزَحت » َو ال  اُونِهَت  َو ال  . » دـناهدرک اهر  ارنآ  نارگید  دـننک و  هدافتـسا  دـنناوتیم  اـهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  نیقّتم  صیـصخت  اـّما  تسا 
ینعی دناهتفگ : یـضعب  دش و  فلت  ناتلاوما  دندش و  هتـشک  نیملـسم  هک  دیـشابن  كانهودنا  دـینکن و  یتسـس  نمـشد  اب  گنج  رد  عمجم :

كانهودنا هدیسرن  تمینغ  نوچ  دیشابن و  ناوتان  تسس و  تسکش  يهطساوب  دناهتفگ : زین  دیـشابن و  ناوتان  فیعـض و  اهمخز  يهطـساوب 
: تسا هتشون  حوتفلا  وبا  دیوشن . كان  هودنا  دیشابن و  فیعض  نمـشد  راک  رد  ینعی  تسا : لقن  جیرج  نبإ  زا  يربط   33-1- نآرق . - دیشابن

امش لقاثت  لکاوت و  لذاخت و  زا  دشاب  امش  رب  هکنآ  دشاب و  ادخ  قیفوت  تمحر و  هب  رفظ  حتف و  امـش ، رب  راب  کی  دشاب و  ار  امـش  راب  کی 
هک ینهو  زا  دهدیم ، هیلست  ار  دوخ  حودمم  نایسراپ  زا  يرعاش  دینام و  زاب  دوصقم  زا  دبایرد و  ار  امـش  وا  نالذخ  هحفص 216 ] ات [  دوب 

81-79- تمرف »- لاجس برحلا  دش  راتفرگ  برح  رد  وت  یب   || يورشیپ  وت  رگشل  زا  رگ  دنوادخ  يا  اهرازراک . یضعب  رد  داتفا  رگشل  رد 
هچ سپ   || کین  مدرم  اورماک  دوب  هلاس  همه  رگ  لاگـس  کین  يدب  تسا  هدیـشچ  هنوگ  ره  هن  ای   || دـناهتفای  رفظ  لها  رفظ  هلاس  همه  هن 

هریچ و امـش  تبقاع  رد  دیـشاب ، نمؤم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبإ  يربط :  139 َنوَلعَـألا » ُُمتنَأ  َو   » لآ ربمغیپ و  یماـکان  همهنآ  دوب 
الاب هوک  رب  دیلو  دلاخ  هک : تسا  نآ  هلمج  هکنیا  ینعم  هک : ناینیشیپ  زا  تسا  هدرک  لقن  يربط  مه  -1-26 و  نآرق . - دوب دیهاوخ  دنمرفظ 
نوچ دـناهتفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  میتشون . لوزن  تهج  رد  هکنانچ  دـندرک ، عفد  ار  شنامدرم  ار و  وا  ریت  اـب  نیملـسم  تفر و 

ار وت  هک  وا  دیاش  ارک  دراد ! ار  وت  هک  وا  دراد  مغ  هچ  یهلا ، تفگ : تاجانم  رد  تقیرط  ریپ  رارـسالا : فشک  دـیتسه . رتالاب  دـیتسه  نمؤم 
140 ٌحرَق » مُکـسَسمَی  نِإ  . » نامیپ رد  وت  اب  هک  سک  نآ  داش  و  نازان ، وت  رهمب  هک  لد  نآ  دابآ  و  نازاب ، وت  دایب  هک  سفن  نآ  دازآ  دـیاشن !

یتعامج وا  يهباحـص  دمآ و  زاب  دحا  زا  مالّـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  هک : دوب  نآ  هیآ  هکنیا  لوزن  ببـس  تفگ : لهـس  نب  دشار  حوتفلا : وبا 
نینچ وت  لوسر  اب  ایادـخ ، راب  تفگ : دـش و  گنتلد  مالّـسلا  هیلع  لوسر  دـندرکیم ، هحون  ناکدوک  نانز و  حورجم و  یتعاـمج  هتـشک و 
دهج لثم  تسا  ینعم  کیب  فاق  ّمضب  حرق  اب  فاق  حتفب  حرق  دناهتفگ : تغل  لها  -1-25 و  نآرق . - داتسرف هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دننک ،

هحفـص 217] تسا [ . تحارج  درد  زوس و  فاق  ّمض  اب  تسا و  تحارج  لصا  حتفب ، حرق  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  و  ّمضب . دـهج  اب  حـتفب 
فاـق ولج  يادـص  اـب  فـلخ  یئاـسک و  مصاـع و  هزمح و  لـتق ، تسا و  تحارج  حرق  ینعم  هک : تسا  لـقن  نارگید  دـهاجم و  زا  يربـط 

هدرک تئارق  ءار  فاق و  حـتف  اب  هک  تسا  هدرک  لقن  عقیمـس  نب  دّـمحم  زا  حوتفلا  وبا  دـناهدناوخ . الاب  يادـص  اب  ءاّرق  یقاـب  و  دـناهدناوخ ،
راّفک دحا  زور  و  دندش ، راّفکب  هریچ  ردـب  رد  شباحـصا  و  ص ]  ] ربمغیپ ینعی : تسا  لقن  عیبر  زا  يربط   140 اُهلِواُدن » ُماّیَألا  َکِلت  . » تسا

: عمجم  31-1- نآرق . - دوب ص ]  ] ربمغیپ ناـمرف  زا  یچیپرـس  يهطـساوب  دـحا  رد  نیملـسم  يراـتفرگ  دـندش و  شناراـی  ربمغیپ و  رب  هریچ 
هریچ و ناملـسم  رب  رفاک  زگره  و  یتخـس ، تّدـشب و  نارفاک  هب  نکیل  دـسریم و  ناناملـسمب  یجنر  رـصتخم  یهاگ  هک  تسا  نآ  دوصقم 

ربص يهطـساوب  ینعی  عمجم :  24-1- نآرق . - نیقفانم زا  ار  نینمؤم  ادـخ  دـنک  ادـج  اـت  ینعی  يربط :  140 ُهّللا » َمَلعَِیل  َو  . » دوـشیمن ّطلـسم 
يرادیاپ تمواقم و  هک  ماقم  هکنیا  قاقحتسا  قباطم  اهنآ  اب  ات  دنوشیم ، هتخانـش  ادخ  دزن  ّتیـصوصخ  نیاب  نمـشد  اب  تمواقم  رب  نینمؤم 

امـش هکنیا  لـثم  تسا ، مولعم  رد  رییغت  روهظ  بجوـم  هکلب  تسین  ادـخ  ملع  رد  رییغت  بجوـم  هکنیا  دوـش و  راـتفر  تسا  نمـشد  ربارب  رد 
هکنیا مامت  رد  و  دش ، دهاوخ  زورید  امش  يارب  تشذگ  نوچ  دش و  دهاوخ  زورما  امش  يارب  دوش ، ادرف  نوچ  دمآ ، دهاوخ  ادرف  دینادیم :
يهملک و  ار ، نینمؤم  ادخ  ناتـسود  دننادب  ات  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخن  امـش  يارب  عالطا  رد  رییغت  ای  يدایز و  تّدـم 
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مکحی ياجب  رخف : اهنآ  يهجرد  ّولع  مارتحا و  لامک  يارب  تسا  هدش  هداد  ادخب  تبسن  ملع  تسا و  هدش  طقاس  هلمج  رد  ناتسود  ءایلوا و 
ناسنا یهاگ  هدبع : نارگید . رب  روبـص  نمؤم و  نامدرم  زایتما  رب  دنک  مکح  دنوادخ  هکنیا  ات  تسا : نینچ  ینعم  و  تسا ، هدـش  هتفگ  ملعی 

نینچمه و  دنکیم ، رارف  دسرتیم و  دوشیم  رازراک  عقوم  نوچ  تسا  عاجش  دراد  نیقی  الثم  دنکیم  ضرف  یعطق  نیقی و  ار  يزیچ  اطخب 
لّکوت نید و  ادخ و  دش  هحفص 218 ] راتفرگ [  نوچ  یلو  دوشیمن ، وا  عنام  زیچ  چیه  دراد و  ادخب  لماک  لّکوت  تسا و  نمؤم  دراد  نیقی 

تسا و جراخ  اب  قباطم  یتقو  ملع  هک  دـنکیم ، داشرا  ار  ام  دـنوادخ  هلمج  هکنیا  رد  دـنکیم . زاغآ  يرارقیب  يراز و  هدرک ، شومارف  ار 
هک تسا  نآ  رتـهب  ینعم  هکنیا  زا  و  اونمآ .] نیذـّلا  نّیبـتیل  : ] تسا هلمج  هکنیا  يهلزنمب  ملعیل ] : ] يهلمج و  دـشاب ، لـمعب  نورقم  هک  عـقاو ،

نیقی تباث و  اـت  ینعی  اُونَمآ ] َنیِذَّلا  ُهّللا  َمَلعَِیل  : » يهلمج سپ  نآ ، ندوب  قّقحم  زیچ و  نآ  نتـشاد  تقیقح  ینعی  يزیچب  ادـخ  ملع  میئوگب :
يهملک يربط :  140 َءادَهُش » مُکنِم  َذِخَّتَی  َو   » 451-412- نآرق . - دنتسه قداص  تباث و  ناشنامیا  رد  ای  دنتسه  نمؤم  اهنیا  هک  نونکا  دوش 
راختفا هکنیا  دوش  رختفم  تداهش  راختفاب  هک  تسا  هدش  لماش  یلزا  يهدارا  ار  هک  ره  تسا  هکنیا  يهجیتن  تسا و  دیهـش  عمج  ءادهـش ] ]

ّتیحالـص دراد و  تلادـع  تفـص  هک  تسا  یک  هـک  دـشاب  هدـش  رهاـظ  نوـچ  ینعی  حوـتفلا : وـبا   32-1- نآرق . - دش دـهاوخ  وا  بیـصن 
تسا یعیفر  ماقم  هکنیا  و  میریگب ، مدرم  ناهانگ  رب  دهاش  ار  امش  ینعی  رخف : دشاب . هاوگ  ناقلخ  رب  ات  نآ  يارب  دنک  رایتخا  ار  وا  تداهش ،
دندش دیهش  دحا  رد  دنتـشاد و  داهج  يوزرآ  دندوب و  هدشن  رـضاح  ردب  رد  هک  نیملـسم  زا  رفن  دنچ  نوچ  تسا  نکمم  مدرم و  نآ  يارب 

دنوادـخ ینعی : تسا  هتفگ  جاّجز  رخف :  141 ُهّللا » َصِّحَُمِیل  َو  . » تسا هدـناسر  تداهـش  ضیف  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دـشاب  هّدـع  نآ  دوصقم 
و دوش ، هزیکاپ  فاص و  هانگ  زا  نمؤم  لّوا  تروص  رد  ات  دـشاب  نمؤم  يارب  یهاگ  رفاک و  يارب  یهاگ  راگزور  هک  تسا  هداد  رارق  نینچ 

مامت اریز  دنتـسه  ص ]  ] ربمغیپ اب  ضراعم  مدرم  ناـمه  هیآ  هکنیا  رد  نیرفاـک  زا  دوصقم  دـنوش و  دوباـن  نارفاـک  نمؤم  يهبلغ  ماـگنه  رد 
نایامن شدوخ  يارب  وا  فاـص  صلاـخ و  ناـمیا  نمؤم و  تقیقح  يراـتفرگ  هکنیا  رد  ینعی  هدـبع :  26-1- نآرق . - دـناهدشن دوبان  نارفاک 
شرورغ یـشکرس و  ناـیغط و  يهطـساوب  دوش  هریچ  رگا  دوش و  بوـلغم  گـنج  رد  رگا  مورحم  دوـشیم و  دـیماان  مه  رفاـک  و  دوـشیم ،

تایآ هکنیا  یفص  ریسفت  تسین . نمؤم  اب  يهضراعم  لباق  ّتیمدآ  يایازم  یناسنا و  تافص  رد  هک  تسا  راتفرگ  يونعم  یقیقح و  يدوبانب 
هوـجو زا  اــهزوس  ریحز و  رد  مدرم  نـیب   || اــهزور  ناــس  هـکنیا  مـینادرگب  یم  هحفـص 219 ] تـسا [ : هدرک  هـمجرت  تروـص  نیدـب  ار 

نآ تسه  حتف  دص  شیپ  زک  یتسکـش  کی   || تسکـش  کی  ار  امـش  دمآ  دحا  رد  مرو  ددرگ  یهبرف  زا  ادـج  ات   || مکح  اهتحلـصم و 
حوتف رد  تمینغ  دـنب  دـش  هک  ای   || حور  لذـب  نامیا  هار  زا  درک  هک  ات  دوب  تسوپ  زا  زایتما  ار  اـهزغم   || دوب  تسود  ناـحتما  زا  تسکش 

: هک دـشاب  هکنیا  يارب  َءادَهُـش » مُکنِم  َذِـخَّتَی  : » يهلمج تسا  نکمم  میئوگیم : اجنیا  ّطـقف  میتشون و  همجرت  رد  هک  تسا  ناـمه  اـم  نخس 
ربمغیپ هودنا  بجوم  نینمؤم  ناگرزب  اهمدقـشیپ و  زا  ياهّدـع  و  ص ]  ] ربمغیپ يومع  هزمح  دـننام  ندـش  هتـشک  دـحا و  رد  تسکـش  نوچ 
راهظا اهنآ  يارب  یخماش  ماقم  هلمج  نیاب  تسا ، هدش  هتفگ  اهنآ  يارب  فلتخم  ياههلمج  رد  هک  اهیرادلد  رب  هوالع  دـش ، نارگید  و  [ص ]
ناسنا يهجرد  نیرتالاب  هک  دنتسه  ادخ  نیبختنم  دحا  يادهش  و  دنیزگیمرب ، تداهش  يارب  امش  نایم  زا  ار  هّدع  کی  ادخ  هک  تسا ، هدش 

120-92- نآرق . - تسا

ات 148] تایآ 142  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

دَقَف ُهوَقَلت  نَأ  ِلبَق  نِم  َتوَملا  َنوَّنَمَت  ُمتنُک  دََقل  َو  [ 142  ] َنیِِرباّصلا َمَلعَی  َو  مُکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَلعَی  اَّمل  َو  َۀَّنَجلا  اُولُخدَت  نَأ  ُمتبِسَح  مَأ 
یلَع ِبلَقنَی  نَم  َو  مُِکباقعَأ  یلَع  ُمتبَلَقنا  َِلُتق  َوأ  َتام  نِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  [ 143  ] َنوُرُظنَت ُمتنَأ  َو  ُهوُُمتیَأَر 
ِِهتُؤن اینُّدلا  َباَوث  دُِری  نَم  َو  ًالَّجَُؤم  ًاباتِک  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  َتوُمَت  نَأ  ٍسفَِنل  َناک  ام  َو  [ 144  ] َنیِرِکاّشلا ُهّللا  يِزجَیَس  َو  ًائیَش  َهّللا  َّرُضَی  نَلَف  ِهیَبِقَع 
ِلِیبَس ِیف  مَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  نِم  نِّیَأَـک  َو  [ 145  ] َنیِرِکاّشلا يِزجَنَس  َو  اهنِم  ِِهتُؤن  ِةَرِخآلا  َباَوث  دُِری  نَم  َو  اهنِم 

ِیف انَفارسِإ  َو  اَنبُونُذ  اَنل  رِفغا  اَنَّبَر  اُولاق  نَأ  ّالِإ  مَُهلوَق  َناک  ام  َو   862-1- نآرق [ - 146  ] َنیِِرباّصلا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  اُوناکَتسا  اَم  َو  اوُفُعَض  ام  َو  ِهّللا 
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[ - 148  ] َنِینِـسحُملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  ِةَرِخآلا  ِباَوث  َنسُح  َو  اینُّدلا  َباَوث  ُهّللا  ُمُهاتآَف  [ 147  ] َنیِِرفاکلا ِموَقلا  یَلَع  انرُـصنا  َو  انَمادقَأ  تِّبَث  َو  انِرمَأ 
زا هوقلت » . » نامگ ّنظ و  ینعم  هب  ءاح  رسک  اب  نابـسح  ردصم  زا  نیـس  ریز  يادص  اب  متبـسح » : » تاغل ینعم  هحفص 220 ]  ] 266-1- نآرق

ءاخ و ولج  يادص  اب  لوعف ، نزو  رب  ّولخ  ردصم  زا  تلخ » . » ندرک لابقتسا  ندید و  ندرک و  دروخرب  ینعمب  مال  ریز  يادص  اب  ءاقل  ردصم 
سب راصتقا و  يزیچ  رب  ندـنام و  اهنت  دوخ  ياج  رد  یـسک  ندرک و  چوک  ندرک و  یلاـخ  ار  یّلحم  ندـش و  یهت  ینعم  هب  حـتف  اـب  ءـالخ 

. نتـشگرب ندـش و  هنوراو  ندـش و  نوـگرگد  تلاـح  تروـص و  ینعمب  بـالقنا ، ردـصم  زا  متبلقنا » . » ندرک رـصحنم  توـلخ و  ندرک و 
« نّیاک . » هدـش نّیعم  ماگنه  تّدـم و  ياراد  لّجؤم » . » هداون دـنزرف و  اپ ، يهنـشاپ  ینعمب  فاق  رـسک  نوکـس و  اب  بقع  عمج  مک » باقعا  »

ددع زا  ماهفتسا  ینعمب  رایـسب و  اسب و  هچ  ینعمب  دوشیم  ظّفلت  مه  نون  نودب  ّياک ]  ] تهج نیمهب  و  يا »  » هیبشت و فاک  زا  تسا  بّکرم 
وا بازحالا ،» ةروس  أرقت  ّياک  : » دیسرپ دوعسم  هّللا  دبع  زا  بعک  نب  ّیبا  دسیونیم : هملک  هکنیا  ینعم  رد  دجنملا  تسا  هدش  لامعتـسا  زین 

نزو رب  هناکتـسا  ردـصم  زا  اوناکتـسا » . » هورگ تعاـمج و  ینعمب  ءار  ریز  يادـص  اـب  ّیبر  عـمج  نوـّّیبر » «. » نیعبـس اـثالث و  : » داد باوـج 
ربمغیپ هحفـص 221 ] باحـصا [  زا  ياهّدع  تسا : ساّبع  نبإ  زا  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  ینتورف . يراخ و  ینعمب  هلاغتـسا » »

نوچ میرب ، تمینغ  کین و  مان  ای  میوش و  دنمهرهب  تداهـش  ضیف  زا  ای  مینک  گنج  هک  دتفیب  قافتا  ردب  زور  لثم  میراد  وزرآ  دنتفگیم :
ربمغیپ هک  دش  دنلب  ادص  دـحا  زور  رد  عمجم :  212-194- نآرق . - دش لزان  ُمتنُک » دََقل  َو   » تیآ 143 دندرک  رارف  هّدع  کی  دـحا  زور  رد 
نامهب دنتفگ : ياهّدع  دشیمن : هتشک  دوبیم  ربمغیپ  رگا  دنتفگ : یضعب  تشاد  فلتخم  ریثأت  مدرم  رد  زاوآ  هکنیا  تسا ، هدش  هتشک  [ص ]

نایفس وبا  زا  هک  میتشاد  ّیبا  نبإ  هّللا  دبعب  سرتسد  شاک  يا  دنتفگ : ياهّدع  میـسرب ، واب  ات  مینکیم  گنج  مه  ام  دیگنجیم  وا  هک  فده 
لّوا نید  نامه  یپ  امش  تسا  هدش  هتشک  دّمحم  رگا  دنتفگ : هتسد  کی  دندوب  هشیدنا  رد  فیلکتالب  هتسشن و  ياهّدع  دریگب  ناما  ام  يارب 

یگدنز تسا  هدشن  هتشک  دّمحم  يادخ  تسا  هدش  هتـشک  دّمحم  رگا  مدرم  يا  تفگ : کلام  نب  سنا  يومع  رـضن  نب  سنا  دیورب . دوخ 
: تفگ هاگنآ  دیریمب . مه  امـش  درم  وا  هک  نامه  اب  دـیگنجب و  مه  امـش  درکیم  گنج  وا  هک  نامیا  نامهب  دوس ! هچ  امـش  يارب  وا  زا  سپ 

هتـشک ات  درک  گنج  درک و  هلمح  ریـشمش  اب  نآ  زا  سپ  مرازیب  نم  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  نیقفانم  دنیوگیم و  نیملـسم  هچنآ  زا  ایادـخ 
: تفگ يراصنا  درم  دنتـشک ! ار  ربمغیپ  يدیمهف  تفگ : تشذـگ و  وا  رب  نیرجاهم  زا  یکی  دـیطلغیم  دوخ  نوخ  رد  راصنا  زا  يدرم  دـش 
. دینک عافد  دوخ  نید  زا  امـش  تسا  هدرک  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  تسا  هدش  هتـشک  ص ]  ] دّمحم رگا 

دوخ هالک  ریز  زا  ار  ترـضح  نآ  نامـشچ  هک  مدوب  نم  تخانـش  ار  ربمغیپ  ترهـش  هکنیا  زا  سپ  هک  یـسک  لّوا  تفگ : کلام  نب  بعک 
: همجرت  922-890- نآرق . - دـش لزان  عقوم  هکنیا  رد  ٌلوُسَر » ّالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو   » تیآ 144 تسا . ص ]  ] ربمغیپ هکنیا  مدرک : دایرف  مدـید و 

شیامزآ هدنیآ و  قشمرس  تسا و  تربع  دنپ و  گنج  رد  یگریچ  تسکـش و  ثداوح و  هکنیا  هک  میدرک  نشور  امـش  يارب  نینمؤم  يا  ]
امـش يهتـسد  مادک  هک  تسین  رادومن  دیاهدشن و  هدـیزرو  زونه  هکنیا  اب  تسا  امـش  بیـصن  تشهب  دـیربیم  نامگ  سپ   142 نیرضاح ،]

و هحفص 222 ] داهج [  يوزرآب  امـش   143 هک ] دیـشیدنیب  دیـسانشب ، رتهب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  ! ] دیتسه مدق  تباث  هتـسد  مادـک  وجگنج و 
امش یمرگتـشپ  ، ] هدنام هراچیب  دیتخود  نآب  مشچ  دیدید  ار  گنج  يهنحـص  نوچ  و  دیدوب ، هدشن  راچد  هک  هاگنآ  ات  دیدوب  ندش  هتـشک 
دوش هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  تسین  هتـسیاش  دـناهتفر و  دـناهدوب و  ناربمغیپ  مه  وا  زا  شیپ  تسا و  يربمغیپ  وا  هکنیا  اـب   144 دوب ] دّمحمب 

دنرادب تمعن  هکنیا  ساپ  هک  اهنآ  یلو  درادن . نایز  ادخب  چیه  دنک  نینچ  هکنآ  دیریگ و  شیپ  دوخ  يهنیرید  نید  دیدرگرب و  بقعب  امش 
ایند دزم  هکنآ  هدرک و  تشونرـسب  نآ  ماگنه  هک  ادـخ  نامرفب  رگم  دـسرن  ارف  گرم  ار  یـسک  دـینادب  145 و  دهد . ناشدزم  يدوزب  ادـخ 

میهدیم و واـب  ربـمغیپ ] يربناـمرف  داـهج و  هار  زا   ] دـهاوخ ترخآ  دزم  هکنآ  میهدیم و  واـب  گـنج ] زا  تمینغ  یتسردـنت و  و   ] دـهاوخ
اهنآب ادـخ  هار  رد  هچنآ  دـنتفر و  گنجب  اهنآ  اـب  یهورگ  هک  دـندوب  ناربمغیپ  رایـسب  146 و  میناـسر ، دوخ  دزمب  ار  نارازگـساپس  يدوزب 
ینخس نمشد ] ربارب   ] مدرم نآ   147 دوب ، نایابیکش  رادتسود  دنوادخ  هّتبلا  و  نمـشد ] شیپ  هب   ] راوخ ناوتان و  هن  دندشن و  تسـس  دیـسر 

مدرم رب  رادـب و  راوتـسا  ام  ياپ  میدرک و  دوخ  راک  رد  هک  يورهدایز  نآ  زرمایب و  ام  ناـهانگ  اراـگدرورپ  دـنتفگیم : هکنیا  زج  دنتـشادن 
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رادتـسود دـنوادخ  نوچ  ترخآـب  يدزم  بوخ  و  درک ] ناـشریچ  نمـشد  رب  هک   ] داد ایندـب  دزم  اـهنآب  دـنوادخ   148 نک . نامهریچ  رفاـک 
تلود يرورـس و  دـیرادنپیم  ینعی  نازیملا :  142 خـلا » ُهّللا - ِمَلعَی  اَّمل  َو  َۀَّنَجلا  اُولُخدـَت  نَأ  ُمتبِـسَح  مَأ  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . ناراـکوکن 
کنیا دـناهدشن . رادومن  قیالان  هتـسیاش و  مدرم  هکنیا  اب  دـیوش  تشهب  نورد  دـننکن و  ناـتراتفرگ  هدومزآ و  هکنیا  اـب  تسا  امـش  بیـصن 

نامه هک  تسا  نارادناج  یناگمه  ای  نآ  تسا و  هدش  یفّرعم  ادخب  صتخم  تیاده  نآرق  رد  ادخ : يوس  زا  يراتفرگ  شیامزآ و  حیضوت 
يِذَّلا َو  يّوَسَف  َقَـلَخ  يِذَّلا   » و هط 50 ] « ] يدَه َُّمث  ُهَقلَخ  ٍءیَـش  َّلُک  یطعَأ   » هیآ هکنیا  لیلدب  تسا  یگدـنز  تحلـصم  ندرک  ادـیپ  يهزیرغ 

« ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهانیَدَه  ّانِإ   » تایآ نیاب  تسا  نایدا  يهلیـسوب  تیاده  هک  تسا  نایمدآ  ّصاخ  ای  و  یلعالا 3 ] « ] يدَهَف َرَّدَق 
-586-531- نآرق -519-475- نآرق -81-15- نآرق [ - هدجـس 17 مح  « ] يدُهلا یَلَع  یمَعلا  اوُّبَحَتـساَف  مُهانیَدَـهَف  ُدوُمَث  اّمَأ  َو  [ » رهّدلا 3 ]

يِدهَی ُهّللا ال  َو   » تایآ هکنیا  لیلدب  تسا  لالـضا  ربارب  رد  هک  تسا  تیادـه  نیمه  و  هحفص 223 ]  ] 818-749- نآرق -737-675- نآرق
يدوجو لامک  نوچ  تسا  هدش  هتفگ  ریدقت  لابندب  ماع  تیاده  و  هعمج 5 ] « ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  [ » فص 5 « ] َنیِقِسافلا َموَقلا 

« یلوُألا َو  َةَرِخآلَل  اَنل  َّنِإ  َو  يدُهَلل  انیَلَع  َّنِإ   » تسا لیّللا  تیآ 13 و  هکنانچ  تسا  داسف  زا  زیهرپ  حالص و  يوسب  يربهرب  هتسباو  نارادناج 
مزال لامک  يوس  هب  تیاده  شنیرفآ  لصا  بجومب  سپ  درادن  رّوصت  ندرک  راداو  لئاسو و  يهیهت  ینعمب  ریدقت  صاخ ، تیاده  رد  یلو 

هتسباو وا  یگدنز  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  يروج  هچ  تسا  وا  لامک  يوسب  یمدآ  تیاده  نیمه  اهنآ  يربهر  ناربمغیپ و  نداتـسرف  تسا و 
راک و  رـس - یعامتجا  يدرف و  ثداوح  نید و  روتـسد  هتـشر  کی  اب  یمدآ  سپ  تسردان  دـب و  ای  تسرد  بوخ و  هچ  راک  رکفب و  تسا 

ای یلاحشوخ  یبوخ و  يوسب  دنک  رادومن  ار  دوخ  شزرا  دسرب و  دشاب  دناوتیم  هچنآب  دوش و  هدیزرو  هدومزآ و  محازت  هکنیا  رد  ات  دراد 
يهمه ات  درب  رـسب  ینامرفان  اـب  یمدآ  رگا  هک  تسا  هکنیا  ادـخ ، يوس  زا  يـالتبا  ناـحتما و  ینعم  تسا  نیمه  يراـتفرگ و  يدـب و  يوسب 

رد هک  وا  جاردتـسا  ادخ و  رکم  ینعم  تسا  نیمه  تسا و  هدرک  مهارف  دوخ  يارب  رتشیب  یتخبدب  دناسر  ماجناب  لطاب  رد  ار  دوخ  یگدامآ 
هک نآ  رگید  فرط  تسا  هنوگ  نیمهب  و  ٌنِیتَم .» يِدیَک  َّنِإ  مَُهل  ِیلمُأ  َو  َنوُمَلعَی  ُثیَح ال  نِم  مُهُجِردَتـسَنَس  : » لثم تسا  هدمآ  ررکم  تایآ 

-1265- نآرق -404-341- نآرق -172-126- نآرق -117-72- نآرق . - ّصاخ ینعم  هب  تیادـه  تسا و  قیفوت  دـشاب  قح  هار  يرب  ناـمرف 
ياهّدع ردب  گنج  زا  نوچ  هک  میتشون  لوزن  تهج  رد  هک  تسا  نامه  روظنم  دناهتـشون : نیرّـسفم   143 َتوَملا » َنوَّنَمَت  ُمتنُک  دََقل   » 1352

37-1- نآرق . - دندش خیبوت  هیآ  نیاب  دندرک و  رارف  ياهّدع  دندش  راتفرگ  دحا  گنج  رد  نوچ  دنتـشاد و  گنج  يوزرآ  دـندش ، مورحم 
امش ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  25-1- نآرق . - دـیدید یم - نمـشد  تسد  ریـشمش  رد  ار  گرم  ینعی  يربط :  143 َنوُرُظنَت » مـُتنَأ  َو  »

 ] دیدرکیم رکف  لّمأت و  امـش  ینعی  تسا  رکف  ینعمب  اجنیا  رد  رظن  دـناهتفگ  یـضعب  دـشاب و  لبق  يهلمج  دـیکأت  هک  ار  گرم  دـیدیدیم 
ام َو  . » دیدیدیم ار  وا  دوب و  ربمغیپ  هب  ناتمشچ  هکنیا  اب  دیدرک  رارف  ارچ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دش و  دهاوخ  هچ  تبقاع  هک  هحفص 224 ]

يور رب  تخادنیب ، یگنـس  یثراحلا  ۀئیمق  نب  هّللا  دـبع  دـندرک  رارف  دـحا  رد  مدرم  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   144 ٌلوُسَر » اـّلِإ  ٌدَّمَُحم 
بعصم دبای ، یتصرف  ات  تشادیم  مالّـسلا  هیلع  لوسر  ماوق  دمایب و  نوعلم  هکنیا  تسکـشب و  لوسر  نادند  درک و  تحارج  دمآ و  لوسر 

گناب تسا  هتـشک  ار  لوسر  هک  درب  ناـمگ  ناـنچ  دـمآ و  زاـب  تشکب و  دز و  تبرـض  ار  وا  تسا  لوسر  هک  درب  ناـمگ  دـید  ار  ریمع  نب 
مالّـسلا هیلع  لوسر  يهباحـص  دّمحم » لتق  : » داد زاوآ  هوک  رـس  زا  زین  سیلبا  هک : دـیآیم  ربخ  رد  و  ادّـمحم » تلتق  : » تفگیم تشادرب و 

مدوب قثاو  هکنآ  يارب  دنتشکن  ار  لوسر  هک  متـسنادیم  هک : دیوگ  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دنتفرگ ، ندش  تمیزه  دندش و  هتـسکشلد  هرابکی 
رد تفگ  دـندرب ، نامـسآب  ام  نایم  زا  ار  وا  هک  مدرب  نامگ  مدـیدن  دوخ  ياج  رب  ار  وا  مدـمآ و  زاب  نوچ  نکیل  یلاـعت و  يادـخ  يهدـعوب 

هلمح نانیارب  تفگ : ارم  يدوب ! اجک  هّللا  لوسر  ای   33-1- نآرق : - متفگ مدمآرد و  يو  رب  رکشب  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هنایم  هکنیا 
دمآ و رد  ار ، وا  داتفوا  عمط  كدـنا ، یتعامج  اب  دـید  ار  لوسر  درک ، هاگن  یحمج  فلخ  نب  ّیبا  هنایم  هکنیا  رد  تفرب ، یفرط  هکنانچ  رب ،
! میور وا  شیپ  یکی  ام  ات  دشاب  روتـسد  هّللا  لوسر - ای  دـنتفگ : هباحـص  درک  لوسر  گنهآ  یهجب و  نم  زا  وت  رگا  دابم  تاجن  ارم  تفگ :

نزرا یقزم  ار  وا  زور  ره  مراد ، یناـیدام  یتـفگ : يدـید ، ار  ربـمغیپ  هگره  نآ  زا  شیپ  دـیایب و  اـت  دـینک  اـهر  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر 
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دـصق نوعلم  هکنیا  دوب و  دـحا  زور  نوچ  ار ، وت  هّللا  ءاـش  نا  مشک  نم  یتـفگ : مالّـسلا  هیلع  لوـسر  مشکب ، وا  تشپ  رب  ار  وـت  اـت  مهدیم 
كدـنا رثا  هکنانچ  دز  وا  ندرگ  رب  هبرح  تفرگ و  ثراح  تسد  زا  هبرح  دـمآ  رد - کـیدزن  نوچ  دـیایب  اـت  ینک  اـهر  تفگ  درک  لوسر 

: دنتفگیم شباحـصا و  دنتفرگرب  اجنآ  زا  ار  وا  دّمحم ، ینلتق  تفگیم  تفرگرب و  دایرف  گناب و  داتفیب و  بسا  زا  وا  هشدـخ  دـننام  درکب 
هعیبر و همه  رب  دز  نم  رب  دّـمحم  هک  هنعط  هکنیا  رگا  هک  هّللا  و  تفگیم : وا  تسین  هشدـخ  زا  رتـشیب  تسین و  رثا  چـیه  ار  تحارج  هـکنیا 

نوچ هحفص 225 ] يدزن [  نم  رب  چیه  هن  رگا  و  مشکب ، ار  وت  نم  تفگ : ارم  وا  هک  تسا  نآ  زا  هکنیا  و  يدندش ، كاله  همه  يدز  رضم 
مالّـسلا هیلع  لوسر  دـنداتفا و  لوسر  اب  هباحـص  یتعامج  درمب  ار  بش  دوب و  هدـنز  زور  نآ  وا  مدـمآ ، هتـشک  راچان  دوب  هتفگ  هلاقم  هکنیا 

يادخ دنتـساوخ و  رذع  میدینـش و  وت  لتق  زاوآ  هک  دنامن  ياجرب  لد  ار  ام  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : ناشیا  نتخیرگرب  درک  تمالم  ار  هباحص 
دیتشگرب و نید  زا  دیدش و  ّدـترم  ینعی : دـناهدرک ، ینعم  نیرّـسفم   144 مُِکباقعَأ » یلَع  ُمتبَلَقنا  . » داتـسرف هیآ  هکنیا  باـب  هکنیا  رد  یلاـعت 

رثا تسا  هتفگ  مّیق  نبإ  هدبع :  32-1- نآرق [. - ص  ] ربمغیپ نتشک  ترهـش  ماگنه  رگیدکی  اب  مدرم  يوگتفگ  نآب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا 
: دیوگ هدبع  زین  و  دندنام ، یقاب  ياهّدع  دندش و  ّدـترم  دنتـشگرب و  نید  زا  ياهّدـع  هک  دـش . رادومن  یتسردـب  ربمغیپ  زا  سپ  هلمج  هکنیا 
هک دهدیم  ناشن  امب  مه  هبرجت  لقع و  مینادب . اهنآ  يدب  یبوخ و  لیلد  ار  صاخشا  يدنمهرهب  يراتفرگ و  دیابن  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا 

هدید تسا و  نکمم  مهنآ  سکع  زین  دناهدرب و  رسب  یشوخ  اب  دب  رورش و  مدرم  تسا و  هدش  راتفرگ  مه  تسرد  تسار و  صخش  اسب  هچ 
یبوخ و يهناشن  مادکچیه  هک  دحا  رد  نآ  سکع  ردب و  رد  نینمؤم  ربمغیپ و  یشوخ  تفرـشیپ و  بلطم  هکنیا  لیلد  نیرتهب  تسا و  هدش 

داـهج زا  دزیرگ  هک  ار  نآ  دـیآ   || دادـترا  نیز  ررـض  دـیان  ادـخ  رب   25-1- نآرق : - یفص ریـسفت   144 َهّللا » َّرُـضَی  نَلَف  . » دوبن اهنآ  يدـب 
يدـب نادـقف و  توـف و  اـنف و  رب   || يدمرــس  ياـقب  زا  دــنزیرگیم  ضرم  توـم و  بناـج  فـّقوتیب   || ضوـعیب  تاـیح  زا  دزیرگیم 

نیرکاش زا  دوصقم  دوعّـسلا : یبا   144 َنیِرِکاّـشلا » ُهّللا  يِزجَیَـس  َو   » هاـچ رعق  راـم و  مخز  لوغ و  يوس   || هاـشداپ  روضح  زا  دـنزیرگیم 
يرازگرکـش و لصا  نوچ  تسا و  مالـسا  زا  يدـنمهرهب  یـشوخ  ناسحا و  نیرتالاب  نوچ  دنتـسه  تباـث  مالـسا  نید  رب  هک  تسا  یئاـهنآ 

زین هلمج  هکنیا  رد  دـناهدش و  هدـیمان  نیرکاش  نمؤم  مدـق و  تباـث  ناـمدرم  تهج  هکنیا  زا  تسا  نآ  رد  تباـث  نید  زا  یقیقح  ینادردـق 
لقن ساّبع  نبإ  زا  دنتسه . تمعن  هحفص 226 ]  ] 37-1- نآرق  - رفاک دندرک  رارف  دحا  گنج  رد  دنتشادن و  تابث  هک  اهنآ  هک  تسا  هراشا 

رما و ای  ادـخ و  ملع  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم   145 ِهّللا » ِنذِِإب  ّالِإ  . » دنـشاب راـصنا  نیرجاـهم و  هک  هّلل  نیعیطم  ینعی  نیرکاـش  تسا : هدـش 
دنوادخ : ] دناهدرک ینعم  روط  هکنیا  دناهتـسناد و  دـیکأت  يارب  ار  اباتک »  » يهملک نیرّـسفم   145 اًلَّجَُؤم » ًاباتِک   » 25-1- نآرق . - ادخ نامرف 

ّطقف هک  ره  ینعی  تفگ : قاحـسا  نبإ  يربـط :  145 اینُّدـلا » َباوـَث  دُِری  نَم  َو   » 21-1- نآرق [. - نّیعم تباـتکب  ار  مدرم  گرم  تسا  هتـشون 
واـب تـسا  هدـش  نـّیعم  شتــشونرس  رد  هرهب  يزور و  هـچنآ  درادـن  راـک  رگید  ملاـعب  و  دـهاوخب ، ار  ّتقوـم  یگدـنز  يّداـم و  ياـههرهب 

- یم هداد  واب  اج  نآ  رد  تسا  هدـش  هدـعو  واب  هچنآ  تسا  رگید  ملاع  يوزرآب  هکنآ  و  دوب ، دـهاوخ  مورحم  رگید  ملاع  رد  و  میناسریم ،
زا دنراد و  ترخآ  رد  دوس  هک  تسا  روطنیا  نارازگرکـش  شاداپ  دوب و  دـهاوخ  دـنمهرهب  نآ  زا  دـسرب  واب  ایند  رد  دـیاب  هچنآ  مه  دوش و 

- یم واب  دـهاوخب  یلام  يهرهب  تمینغ و  داـهج  زا  یـسک  رگا  ینعی  عمجم :  33-1- نآرق . - دنتـسین مورحم  دسرب  اهنآب  دـیاب  ایند  رد  هچنآ 
دیکأت اـی  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج  عمجم :  145 َنیِرِکاّشلا » يِزجَنَـس  َو  . » میهدیم واب  دـهاوخب  رگید  ملاـع  رد  دزم  باوث و  رگا  و  میهد ،

مه ایند  زا  دشاب  رکاش  رگا  دـشابن و  مورحم  ایند  زا  تسا  نکمم  تساوخ  ترخآ  باوث  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  راهظا  يارب  ای  تسا و 
هک روهشم  تئارق  - 1 29-1- نآرق : - دـناهدرک لقن  هملک  هکنیا  يارب  تئارق  هس   146 ٍِّیبَن » نِم  نِّیَأَک  َو   » 29-1- نآرق . - دوشیم دنمهرهب 

کیب هس  ره  ای و  نودب  روسکم  يهزمه  اب  نئاک  - 3 لعاف . نزو  رب  ای  فیفخت  رسک و  اب  نیاک  - 2 تسا . ءای  دیدشت  هزمه و  فاک و  حتف 
تئارقب لتاق ]  ] هّیقب دش  هتـشک  ینعی  دناهدناوخ  لوهجم  هغیـصب  لتق ]  ] ورمع وبا  بوقعی و  عفان و  ریثک و  نبإ   146 ُهَعَم » َلَتاق  . » تسا ینعم 

فالخ نّوّیبر  رد  ناّرـسفم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   146 نّوّیبر » [ » هحفـص 227  ] 18-1- نآرق  - دندرک گنج  ینعی  دناهدناوخ  روهـشم 
كاّحض دشاب  نارازه  نّوّیبر ] : ] تفگ دوعـسم  هّللا  دبع  رایـسب  تعامج  دنتفگ : يّدس  عیبر و  هداتق و  دهاجم و  ساّبع و  هّللا  دبع - دندرک :
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نّوینّابر دنـشاب و  عابتا  تفگ : دـیز  نبإ  دنـشاب  اـمکح  اـملع و  تفگ : يرـصب  نسح  دـشاب . رازه  هد  تفگ  یبلک  دـشاب . رازه  هیبر  تفگ :
دـشاب بسن  تارییغت  زا  ار  يهرـسک  ّبر و  اب  دشاب  بوسنم  دنـشاب و  ناتـسرپ  يادخ  دـنتفگ : رگید  یـضعب  ّتیعر . نّوّیبر  دنـشاب و  نایلاو 

تغل هکنیا  ءار و  رـسکب  یقاب  تسا و  میمت  تغل  هکنیا  دناوخ و  ءار  ّمض  اب  يرـصب  نسح  و  دـنناوخ . يرـصب  ار  هرـصب  هب  بوسنم  هکنانچ 
. - دناهدناوخ الاب  يادص  اب  هّیقب  و  تسا ، هدناوخ  مال  ولج  يادـص  اب  يرـصب  نسح   147 مَُهلوَق » َناک  ام  َو  . » برع يهّماع  تسا و  زاـجح 

باسح هب  اهنآ  نانخـس  يهّیقب  دوب  يراز  اعد و  ناشیا  نخـس  رتشیب  نوچ  - 1 دـناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   24-1- نآرق
رد اهنآ  دندشیم  هتـشک  ناشناربمغیپ  نوچ  دنیوگیم 2 - هکنیا  رگم  دنرادن  ینخـس  هک : تسا  هدش  تیاکح  اهنآ  لاح  زا  تسا و  هدـماین 

رهاط اباب  یعابر  هکنیا  حوتفلا  وبا  مّود  ینعم  اب  بسانم  دـندرکیم . ادـخ  هاگردـب  يراز  ساـمتلا و  ّطـقف  دـنتفگیمن و  چـیه  بلطم  هکنیا 
و  » ملانن نوچ  منالگ  زا  رود  هک  وم   || دـلانب  لگ  اب  لبلب و  هتـسشن  ملانن  نوچ  منالـصاحیب  زا  وم   || ملانن  نوچ  منـالدهتوس  زک  وم  تسا .

ینعمب فارسا  سپ  دشاب  ندناسرن  مزال  يهزادناب  زیچ و  رد  تسا  ندرک  یهاتوک  ینعمب  هک  تسا  ریـصقت  ربارب  رد  فارـسا   147 انفارسا »
الَف  » و مِهِـسُفنَأ » یلَع  اُوفَرـسَأ  : » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا  هریبک  ناهانگ  دوصقم  رخف : تسا . راک  رد  يور  هدایز  ندرک و  ردـب  هزادـنا  زا 

بسانم  147 انَمادقَأ » تِّبَث  َو   » 115-87- نآرق -84-55- نآرق . - تسا هدش  لامعتسا  تخس  ياهیتشز  ینعمب  فارسا  هک  ِلتَقلا » ِیف  فِرُسی 
راک هک  هد  یناج  و  میزاب ، ناـج  وت  راـک  رد  هک  هد  یلد  هحفص 228 ]  ] 23-1- نآرق  - یهلا تسا : يراصنا  هجاوخ  تاـجانم  هلمج  هکنیا 

یئانیب میتفین و  هار  رد  هک  هد  یئاناد  دوشن  زاب  ام  صرح  يهوعـص  هک  هد  یتقاط  دوشن و  زاب  ام  رب  زآ  رد  هک  هد  یتعاضب  میزاس ، ناهج  نآ 
« اینُّدلا َباَوث  ُهّللا  ُمُهاتآَف  . » يرارقیب سرت و  ام  لد  زا  نک و  ردـب  تشز  راکفا  دـب و  ياههرطاخ  ام  رـس  زا  ینعی  رخف : میتفین . هاچ  رد  هک  هد 

ِباَوث َنسُح   » 38-1- نآرق . - دـنراد یگدـنز  زا  يریگهرانک  دـهز و  رد  ّولع  هک  یئاه  نآ - فالخرب  تسا  لیلد  هلمج  هکنیا  هدـبع :  148
دیق اینُّدـلا » َباَوث   » لّوا يهلمج  رد  یلو  تسا . هدـش  نسحب  دـّیقم  تسین  رگید  زیچب  هتخیمآ  رگید  ملاع  ياهتمعن  نوچ  رخف :  148 ِةَرِخآلا »
ِِهتُؤن اینُّدلا  َباَوث  دُِری  نَم   » تسا روطنیا  هلمج  قباس  تیآ  رد  و  تسا . هتخیمآ  عبط  یفانم  نارازه  لاوز و  نایزب و  ایند  ياهباوث  نوچ  درادـن 
َنسُح َو  اینُّدلا  َباَوث   » هیآ هکنیا  رد  نکیل  دعب  يهلمج  رد  نینچمه  تسا و  هدش  لامعتسا  نم  يهملک  اب  نوچ  نآ  زا  ینعی  اهنم ]  ] هک اهنِم »

« نم  » سپ دـندرکیم ، تدابع  اهنآ  نوچ  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  يارب  هلمج  روطنیا  نم ]  ] يهملک نودـب  تسا  هدـش  هتفگ  ِةَرِخـآلا » ِباَوث 
باوثب رظن  دناهدرکیم و  اعد  طقف  اهنآ  نوچ  هیآ  هکنیا  رد  یلو  دسریم  اهنآب  دنهاوخ  یم  هچنآ  زا  یتمـسق  دنامهفب  ات  تسا  هدش  هدروآ 

-153-135- نآرق -27-1- نآرق . - تساک مکیب و  دسریم  باوث  هک  تسا  هدش  هداد  یّلک  يهدعو  اهنآ  شاداپ  رد  دناهتشادن ، باقع  و 
ره ینعی  مداهن  تلود  ساسا  يور  ار  یگدـنز  دـیوگیم : تاـیآ  هکنیا  رد  دـنوادخ  اـیوگ  يواـطنط :  491-445- نآرق -316-272- نآرق
هن راغ و  رد  ار  هدـنرد  هن  مراذـگ و  دازآ  هوک  رد  ار  وهآ  نآ  هن  تسا  كانمغ  رگید  مد  تسا  داـش  مد  کـی  رگا  هک  یـسک  تسد  يزور 

ّطلـسم يرگید  رب  ار  کی  ره  هکلب  هدنام  هدوسآ  شناوریپ  نایم  رد  تسا  هتفر  الاب  ماهلا  یحو و  ماقمب  هک  ربمغیپ  هن  نابایب و  رد  ار  یبارعا 
خیراتب دـیرگنب  دوش . رادومن  تسا  هتفهن  شاهزیرغ  يهزادـناب  يدوجوم  ره  رد  هک  اهتلیـضف  دـتفیب و  راکب  اهدادعتـسا  اهورین و  اـت  میدرک 

رد ار  اهیمور  زارد  نایلاس  لابینا ]  ] ناشروهشم دئاق  يهلیـسوب  و  دندرک ، ترجاهم  سنوت  فرطب  هنارتیدم  لحاوس  زا  اهیقینف  هک  هتـشذگ 
رب برغ  دندرک و  ردب  رد  ار  اهنآ  دندومن و  ناریو  ار  ژاتراک ]  ] رهش اهنآ  زکرم  اهیمور  ات  دنتشاد  تراغ  لتق و  هحفص 229 ] يهجنکش [ 

نوچ تفگ : ارچ ! دندیسرپ  دش  دهاوخ  ام  لاوز  بجوم  ام  نانمشد  يدوبان  تفگ : مر  يامکح  زا  یکی  عقوم  هکنیا  رد  دش ، ّطلـسم  قرش 
داد و دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تمواـقم  يورین  هدـش  بلط  تحار  لـبنت و  دوبن  هزراـبم  رد  هتـسویپ  تشادـن و  يوق  نمـشد  هک  یتّلم  ره 

نآ راتفگ  و  دوش ، رادومن  شتلیضف  دتفیب و  راکب  شدادعتسا  ات  دنکیم  تیوقت  ار  یمدآ  ششوک  راک و  يورین  یتخـس  يراتفرگ و  هشیمه 
نآ هک  اـجنآ  اـت  دـندش  لـبنت  جـیردتب  تفرگ  ـالاب  ناـشراک  دندیـسر و  شیاـسآ  یـشوخب و  اـهیمور  جـیردتب  نوـچ  دـش  رادوـمن  میکح 

همجرت موظنم  یبرعب  یـسیلگنا  رعاش  ریپسکـش  راثآ  زا  بلطم  هکنیا  زا  سپ  وا . نیـشناج  دـیدج  ياپورا  دـش و  طـقاس  گرزب  يروطارپما 
یگدنز دودنا  الط  روگ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنیبیم  یشوخ  رد  ار  دوخ  ایند  رد  هکنآ  نآ : زا  يرـصتخم  يهمجرت  کنیا  تسا  هدرک 
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راتفرگ ار  ام  يرگید  سپ  زا  کی  ره  تایح  ياهیتخس  تسا و  هدش  نآ  بجوم  رشبلا  وبا  مدآ  هانگ  هک  میتسه  یتشونرـس  راتفرگ  ام  دنک ،
دنتـسه هدنـشک  ياـهرام  دـننام  هک  دـئادش  هکنیا  رد  نکیل  میوـشیم  راـچد  ناتـسمز  كاـنزوس  ياـهدابب  ناتـسبات  ياـمرگ  سپ  زا  دراد 

اهدور اهتخرد و  دـنهدیم و  دـنپ  امب  تخـس  ياهگنـس  هکنیا  تسا  رتالاب  نیطالـس  راختفا  جات  زا  هک  تسا  هتفهن  یئاـهبنارگ  ياـهرهوگ 
تیآ رد  - 1 ام : نخـس  دنوادخ . رون  زا  تسا  يوترپ  مادک  ره  هکلب  میرادنپب  غورد  ار  اهنآ  کیچیه  میناوتیمن  هک  تسا  هظعوم  ياهباتک 
نآرق رد  ینعم  هکنیا  ریظن  تسا ، هتخانـشن  ار  نیدهاجم  ادخ  زونه  هک  تسا  هکنیا  شرهاظ  اوُدَهاج ،» َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَلعَی  اَّمل  َو  : » يهلمج لّوا 

یتسیاب اههلمج  روج  هکنیا  ندـیمهف  يارب  میدرک ، شیامزآ  ام  ینعی  اّنتف ،» : » لثم تسا  هدـش  هدروآ  مه  رگید  ياـهترابعب  هک  تسا ، داـیز 
مدرم دارفا  ياهعالّطا  بسک  اههبرجت و  لثم  یـصخش  يهجیتن  يارب  صخـش  عالّطا  لّوا : دراد : هدیاف  ود  ندیمهف  راظتنا  ناحتما و  میئوگب 

هک یلمع  اـیند  گرزب  ياههاگـشیامزآ  رد  ـالثم  تقیقح  ندـش  نشور  یّلک و  روطب  يرادوـمن  يارب  مّود : هنازور . یگدـنز  ياـهراک  رد 
رد يهرهب  يارب  دـهاوخب  دنمـشناد  رفنکی  هک  تسا  یـصخش  يهدافتـسا  عالطا و  يارب  هحفـص 230 ]  ] 87-40- نآرق  - هن دوشیم  ماـجنا 

يهجیتن ای  دوش ، رادومن  دوجوم  نالف  تقیقح  دـهاوخیم  هکلب  دـیازفیب  دوخ  تاظوفحمب  اـی  دـنک  داـیز  ياهبرجت  دوخ  صخـش  یگدـنز 
تـسا مود  ینعم  روظنم  تسا  هدش  هتفگ  تاملک  اههلمج و  هکنیا  هک  نآرق  رد  سپ  دوشب . یناهج  يهدافتـسا  لباق  لیلحت  بیکرت و  نالف 

نیمه ریظن  شیپ  تاـیآ  رد  ُهّللا » َصِّحَُمِیل  : » يهلمج و  مه . تادوـجوم  رگید  هکلب  تسا ، یمدآ  هاگـشیامزآ  یگدـنز  نارود  دـنامهفب  هک 
تبـسانم هب  ادخ  نتـسناد  ینعم  دـننک و  رادومن  ار  دوخ  یئاناوت  یگنوگچ و  دـنوش و  هدـیزرو  یگدـنز  ياهراک  رد  دارفا  هک  تسا  ینعم 

زا - 2 33-11- نآرق . - شـشوک راـک و  نادرم  دـهاجم و  ناـمدرم  دـنوش  رادوـمن  رهاـظ و  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  ینعی  تسا  مـلع  روـهظ 
تلاسر ماقم  ّطقف  امش  دننام  تسا  یناسنا  تسا و  تادوجوم  نیمه  زا  ص ]  ] ربمغیپ هک  دوشیم  هدافتـسا  ٌلوُسَر » ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : » يهلمج
ءاضعا دارفا و  هدننیرفآ  يارب  دنـسانشن و  ادخ  دنزرف  ادخ و  ار  وا  اهیحیـسم  دننام  ات  دناهتفر  دناهدوب و  وا  لثم  مه  ینارگید  تسا و  هتـشاد 

اوشیپ کی  ّطقف  دنـشاب و  هتـشادن  يربهر  ماقم  تلاسر و  ماجنا  زا  شیب  يراـظتنا  وا  زا  دـشاب و  اـهنآ  زا  یکی  مه  ربمغیپ  هک  دـننکن  ضرف 
بلطم دیکأت  تیبثت و  دـنامهفیم  ُمتبَلَقنا » َِلُتق  َوأ  َتام  نِإَف  َأ  : » ياههلمج - 3 51-19- نآرق . - دننک تعاطا  ار  شنامرف  دیاب  هک  دنـسانشب 

تسا یناسنا  ربمغیپ  هکنیا  دوجو  اب  هک  تسا  مدرم  خیبوت  زین  دریمب و  دوخ  ای  دنـشکب  ار  وا  تسا  نکمم  تسا و  ناسنا  ربمغیپ  هک  ار  شیپ 
دیشاب و میقتسم  هار  رب  ات  درب  ناتهار  اپباپ  دریگب و  ار  ناتتسد  هشیمه  اههچب  دننام  هک  دیراد  مشچ  تسا ، يربهر  يهلیسو  ّطقف  امش و  لثم 
ّتیصخش و ربمغیپ  گرم  ترهش  يهملک  کی  اب  مه  امـش  دنروخیم  نیمز  رب  دنک  اهر  ار  ناشتـسد  ردام  رگا  هک  نالاسدرخ  دننام  هن  رگ 

ناشن ار  هاچ  هار و  امشب  هک  یتروص  رد  دیـشابیم  ناتـسرپتب  هب  ياکتا  یتسرپ و  تب  رکفب  دینکیم و  رارف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا 
اب هتسناد و  دوخ  يهفیظو  ار  وا  ياهروتسد  دیاب  هکلب  دشاب ، ربمغیپب  امش  مشچ  یتسیابن  رگید  دیتسناد ، ار  حالـص  ریخ و  يهفیظو  دنداد و 
رد هک  تسا  هّجوت  دروم  اًلَّجَُؤم » ًاـباتِک  : » تاـملک تیآ 145  رد  - 4 هحفص 231 ]  ] 57-16- نآرق  - دیهد ماجنا  ار  اهنآ  دـنوادخب  لّکوت 
رد میئوـگب : یتسیاـب  نآ  مهف  يارب   48-28- نآرق ! - دراد ینعم  هچ  دـیق  هکنیا  سپ  تسا  ادـخ  اـب  زیچ  همه  گرم  تسا  هدـش  هـتفگ  لّوا 

- یب باـسحیب و  هک  تسین  تعیبـط  ینعمب  يادـخ  نذاـب  دوجوم  کـی  گرم  هک  دـنکیم  هّجوتم  دـیحوت  تقیقحب  ار  مدرم  لّوا  يهبترم 
هدارا و کیب  تیدوجوم  شنیرفآ و  مامت  هکلب  دسرب  دوجوم  نآ  گرم  دنام  راک  زا  دش و  هدوسرف  یعیبط  يهلیـسو  بجوم و  نوچ  هقباس 

لّوا تسا ، بلطم  ودـب  هراشا  باتک  يهملک  و  تسین . اور  فّلخت  نآ  رد  مد  کی  نآ و  کـی  هک  تسا  هتـسباو  ماـجنا  زاـغآیب و  تردـق 
اب ار  زیچ  ره  تقو  دنـسیونیم و  همانرب  دوخ  يارب  زا  هک  تسا  لقاع  هدارا و  اب  نامدرم  ياهراک  دننام  ملاع  تالّوحت  رگید  گرم و  هکنیا 

هکنیا باتک  يهملکب  رییغت  زا  نوصم  تسا و  تباث  دش  هتشون  هچنآ  تسا و  تابث  يهلیسو  نتـشون  نوچ  هکنآ : مّود  دننکیم . نّیعم  ّتقد 
جاح يهتفگب  تسین و  ریخأت  رییغت و  لباق  هجو  چیهب  تسا و  نّیعم  يهتـشون  دننام  گرم  ملاع و  ثداوح  هک  تسا  هدش  هدـنامهف  تقیقح 

ياههرهب زا  دـهاوخب  یمدآ  رگا  هک  دـنامهفیم  رهاظ  رد  اهنِم » ِِهتُؤن  اینُّدـلا  َباَوث  دُِری  نَم  : » يهلمج - 5 تسا . : هتفگ  يراوزبس  يداه  اـّلم 
نکمم دنمورحم  رتشیب  دنتـسه و  یگدنز  شوج  بنج و  رد  مدرم  يهمه  هک  یتروص  رد  دنکیم ، دـنمهرهب  ار  وا  ادـخ  دوش ، عفتنم  يّدام 
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ره هک  دارفا  ّتیفرظ  دادعتسا و  هب  دشاب  هراشا  میهدیم ، واب  یگدنز  ياههرهب  زا  ینعی  اهنِم » ِِهتُؤن  : » يهلمج  58-14- نآرق : - میئوگب تسا 
يونعم لامعا  راکفا و  رد  هچ  يّدام و  تاجایتحا  اهراک و  رد  هچ  میهدیم  واب  دهاوخب  هزادـنا  نامهب  دراد و  دادعتـسا  تقایل و  هچ  ره  هک 

هدـش اّیهم  وا  يارب  تسا  هتـساوخ  تسا  هدوب  لمع  هکنیا  هک  دوخ  یئاناوت  قیرط  زا  ار  دوخ  یگدـنز  نوچ  سدـنهم  اـی  عرتخم  نـالف  ـالثم 
بـسانم ان - هار  زا  دوخ  یلو  دنک  مظنم  ار  دوخ  یگدـنز  تسناوتیم  بسانم  ياههار  زا  تساوخ  یم - رگا  مه  دزد  نزهار و  نآ  تسا و 

تهج چـیه  دوشیم و  هدامآ  یگدـنز  يهلیـسو  طقف  هک  اـیند  باوث  يهدارا  ینعم  تسا  نیمه  تسا و  هدرب  هجیتن  نآ  زا  تسا و  هتـساوخ 
هتفگ اههلمج  نآ  زا  سپ  رخآ و  رد  هک  َنیِرِکاّشلا » يِزجَنَس  : » يهلمج دیاش  و  هحفص 232 ]  ] 25-9- نآرق . - تسین روظنم  نآ  رد  حالص 

يهجیتن وا  زج  درک  هدافتسا  نآ  زا  دومن و  هّجوت  نآب  دوب و  تمعن  رازگساپس  رکاش و  یـسک  رگا  هک  دشاب  بلطم  نیمهب  هراشا  تسا  هدش 
نآ زا  ندربهرهب  نتخادنا و  راکب  شرکـش ، تسا و  تمعن  تسا  هدش  هداد  یمدآب  هک  تقایل  دادعتـسا و  هکنیا  نوچ  دربیم ، ار  دوخ  لمع 
وا يایند  باوث  درک  تعانق  يرب  بیجب  الثم  درک و  رظن  فرص  یگدنز  رد  يرادربهرهب  لئاسو  نارازه  زا  درک و  فلت  ار  نآ  رگا  تسا و 
دنچ هک  رگراک  ای  درک و  یعارتخا  ای  تخاس و  يّدـس  ای  درک و  يراج  یتانق  رگا  دـسریم و  واب  هک  تسا  مدرم  بیج  لایر  دـنچ  ناـمه 

اهراک هکنیا  يهمه  شدوخ  يهزادـناب  سک  ره  یگدـنز  ندـش  راذـگرب  يهوالع  دـش  هتخاس  تفر و  الاب  يراوید  ات  داد  انب  تسدـب  رجآ 
سابل هدروخ و  نان  همه  رگراک  عرتخم و  رببیج و  ملاـع  هکنیا  رد  نوچ  دوشیم ، رادومن  رگید  ملاـع  رد  شاهجیتن  يدوزب  تسا و  رکش 
يهملک اب  تبـسانم  نیمهب  دیاش  و  دوشیم ، ادیپ  اجنآ  رد  لامعا  یلـصا  رثا  تباث و  يهجیتن  یلو  دناهدرک  راذـگرب  ار  یگدـنز  هدیـشوپ و 

هب دوشیم و  مامت  دوش  هدز  مهرب  مشچ  ات  درذـگیم و  يّدام  ياهدوس  هکنیا  نوچ  دـنامهفیم  ار  يدوز  ینعم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نیس 
ات ُهَعَم » َلـَتاق  ٍِّیبَن  نِم  نِّیَأَـک  : » يهلمج زا  - 6 42-17- نآرق . - دش دهاوخ  هدید  هتـسیاش  لمع  ماجنا  رکـش و  يازج  دوز  تّدـم و  كدـنا 

باتک خیرات و  شیب  امک  دنتـسه و  اهیحیـسم  اهیدوهی و  هکنیا  هک  ٌنَنُـس » مُِکلبَق  نِم  تَلَخ  دَق   » رتولج تایآب  دشاب  هراشا  دیاش  تایآ  رخآ 
ایهم دوخ  یگدـنز  زا  سپ  يارب  هچنآ  دـندرب و  هجیتن  هچ  دـندرک و  هچ  ناشناربمغیپ  يربهر  يهلیـسوب  قباس  ياـهتّلم  هک  دیـسرپب  دـنراد 

143-108- نآرق -60-19- نآرق . - دندش ادخ  بوبحم  ناراکوکین و  زا  هک  تسا  نآ  دندرک 

ات 151] تایآ 149  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

[150  ] َنیِرِـصاّنلا ُریَخ  َوُه  َو  مُکالوَم  ُهّللا  َِلب  [ 149  ] َنیِرِـساخ اُوِبلَقنَتَف  مُِکباقعَأ  یلَع  مُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
-1- نآرق [ - 151  ] َنیِِملاّظلا يَوثَم  َسِئب  َو  ُراّنلا  ُمُهاوأَم  َو  ًاناطلُـس  ِِهب  لِّزَُنی  َمل  اـم  ِهّللاـِب  اوُکَرـشَأ  اـِمب  َبعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِقُلنَس 
لزنم و رس  يوأم » . » تسا لیلد  بحاص  ّطلست  تردق و  بجوم  هکنیا  تبسانمب  ناهرب ، لیلد و  ناطلس » : » تاغل ینعم  هحفص 233 ]  ] 357

هیلع ّیلع  زا  عمجم : لوزن : تهج  دـنیزگیم . ياـج  ناـسنا  هک  اـجنآ  هاـگتماقا و  يوـثم » . » دـنکیم لزنم  دـیآیم و  دورف  یمدآ  هک  اـجنآ 
دیدرگ رب - دوخ و  نادنواشیوخ  فرطب  دیزیرگب  تسا ، رارف  زور  زورما  دنتفگ  نینمؤمب  نیقفانم  دحا  گنج  زور  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا 
نامرف رگا  ص ]  ] ربمغیپ ادخب و  دـیدروآ  نامیا  هک  یمدرم  يا   149 همجرت : دش . لزان  یئامنهار  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  اهنآ  نیدـب 

[ هدش مورحم  يراکمه  عامتجا و  نامیا و  هکنیا  زا   ] دننادرگیمرب و ّتیلهاج  نارودب  ار  امـش  دیریذپب  ار  اهنآ  تحیـصن  نارفاک و  زا  دیرب 
زا رتهب  تسا و  امـش  راد  رایتخا  روای و  ادخ   150 هک ] دیشاب  هتشادن  كاب  یـسک  زا  دیوشن و  نارفاکب  هتـسبلد  زگره   ] درب دیهاوخ  نایز  و 

اهنآ لد  رد  یـسرت  يدوزب  هک  دیـشابن ] كانـشیدنا  نارفاـک  تردـق  ددـع و  زا  چـیه  ناناملـسم  امـش   ] 151 تـسا ، يرواـی  یتـسود و  ره 
دـنرادن و نآ  یتسرد  رب  لیلد  هک ] تسا  اهتب  ناشدوبعم  دـنرادن و  ءاّکتا  زکرم  و   ] دنتـسه كرـشم  نوچ  دـنوش ] هراـچیب  هک   ] میزادـنایم

ناـمرف نایفـس  وبا  زا  رگا  ینعی  يربط :  149 اوُعیُِطت » نِإ  : » نیرّـسفم نخـس  ناراکمتـس . رب  تسا  یلزنمرـس  دب  هک  تسا  شتآ  ناشهاگیاج 
وبا نانخـسب  دـیهد  ارف  شوگ  رگا  ینعی  تسا  شهاوخ  لـیم و  اـب  تقفاوـم  ینعمب  هلمج  هکنیا  رد  تعاـطا  عـمجم :  31-15- نآرق . - دیرب

. دوشیم دوبان  امش  ترخآ  ایند و  ینعی  تفگ : قاحسا  نبإ  يربط :  149 َنیِرِساخ » اُوِبلَقنَتَف  . » دش هتشک  دّمحم  دنتفگ : هک  نیقفانم  نایفس و 
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ادـخ زا  تسا  هتفگن  تسا ، هدـش  نارفاک  تعاـطا  زا  يریگولج  لـبق  تیآ  رد  هکنآ  زا  سپ  يربط :  150 مُکالوَم » ُهّللا  ِلـَب   » 27-1- نآرق -
اهنآ تعاطا  زا  تسا و  امـش  ناـبهاگن  هک  تسا  وا  دـشاب و  ادـخ  يراد  راـیتخا  هک  تسا  هدـنامهف  ار  يرتیلاـع  ینعم  هکلب  دـینک ، تعاـطا 

اب یقلیس »  » یناتسجس بّویا  وبا  حوتفلا : وبا   151 َبعُّرلا » اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِقُلنَس  [ » هحفص 234  ] 26-1- نآرق . - دهدیم ناتتاجن 
رماع و نبإ  یئاسک و  ار  بعر »  » يهملک و  میزادـنایم ، ام  ینعی  دـناهدناوخ  نون  اـب  ءاّرق  یقاـب  دـنکیم و  ءاـقلا  ادـخ  ینعی  درک  تئارق  اـی 

وبا و  تسا . ینعم  کی  هب  تسا و  برع  تغل  ود  ره  ادـصیب و  هّیقب  دـناهدرک و  تئارق  نیع  ولج  يادـص  تکرح و  اب  رفعج  وبا  بوقعی و 
هّکمب يور  دنتفرب و  لوسر ، يهباحـص  رد  نهو  نآ  دـندرکب و  لتق  نآ  شباحـصا  نایفـس و  وبا  نوچ  تفگ : يدـس  تسا : هتـشون  حوتفلا 

زج ناشیا  زا  میدرک و  قّرفتم  ناشعمج  میتشکب و  نانیا  زا  رایـسب  یموق  ام  میدرک  اطخ  تفگ : نایفـس  وبا  دنتفرب  هار  یـضعبب  نوچ  دنداهن 
هک دـندرک  مزع  مینک  لصأتـسم  ار  ناشیا  میدرگ و  زاب  ات  دـیئایب  هدرکان  لاصیتسا  ار  ناشیا  میدـمایب  ارچ  دـنامن  فیعـض  كدـنا  یتعامج 
زا دنوش  نمیا  هباحص  لوسر و  ات  بیغ  زا  داد  ربخ  یلاعت  يادخ  نتشگزاب . دنتسراین  ات  دنکفا  ناشیا  لد  رد  سرت  یلاعت  يادخ  دندرگزاب 
هام کیب  نم  شیپ  زا   ] تایاور یـضعب  رد  سرتب و  دندرک  يرای  ارم  بعّرلاب » ترـصن  : » تفگ لوسر  و  نتـشگ . دـنهاوخ  زاب  ناشیا  هکنآ 
زا سپ  هکنآ  یکی  نارفاک  لد  سرت  يهناـشن  رخف :  56-1- نآرق . - يدیـسرتب وا  زا  نمـشد  ههامکی  رب  يدمآ  دورف  لوسر  اجک  ره  ات  هار ]

رگید یکی  درکن . تئرج  هک  داتفا  شلد  رد  سرت  دـنک  مامت  ار  ناشهمه  دـنادرگرب و  ار  مدرم  تساوخ  دـش و  نامیـشپ  نایفـس  وبا  نتفر ،
هک يدوجو  اب  تفگ و  ینانخـس  اهنآ  اب  رمع و  رکب و  وبا  دّمحم و  دـنیاجک  داد : زاوآ  تفر و  الاب  هوک  رب  نایفـس  وبأ  گنج  زا  سپ  هکنآ 

رگا تسا  هدـش  هدربمان  هیآ  رد  هک  رفاک  نمؤم و  هدـبع : تفگ . نخـس  اهنآ  اب  هوک  يور  زا  دـیایب و  ولج  درکن  تئرج  دـندوب  هدـش  بلاغ 
زا ناناملـسم  نآ  اریز  دـناهدش . ضوع  مدرم  تسا و  هتفگ  تسرد  نآرق  نوچ  دیـسرت  دـنهاوخ  ناناملـسم  زا  نارفاک  مه  زاب  دنـشاب  زورما 

یتخسرس تفلاخم و  زاب  تیبرت  نسح  اهتفرشیپ و  و  ص ]  ] ربمغیپ ياهیئامنهار  ربارب  رد  زور  نآ  نارفاک  دنتـشادن و  غیرد  ناج  لام و  لذب 
رب یلیلد  هک  ار  هـچنآ  ینعی  عـمجم :  151 ًاناطلُـس » ِِهب  لِّزَُنی  َمل  ام  . » دوب بعر  ناـمه  مزلتـسم  فرط  ود  ره  راـتفر  قـالخا و  هّتبلا  دـندرکیم 

تسا لیلد  يهلزنمب  هلمج  هکنیا  - 1 ام : نخس  دناهداد . رارق  وا  اب  کیرش  هدماین  ادخ  فرط  زا  هحفص 235 ]  ] 35-1- نآرق  - شیدنوادخ
اهنآ لد  رد  سپ  تسا  هدماین  تکرش  رب  یلیلد  ادخ  فرط  زا  هک  دناهدرک  ادخ  اب  کیرـش  ار  یئاهزیچ  نوچ  هک  نیکرـشم  لد  سرت  يارب 

بارطـضا رد  هتـسویپ  دنرادن و  اکتا  يهطقن  یگتـسباو و  كرـشم  مدرم  هک  دشاب  روطنیا  دیاش  لالدتـسا  هکنیا  بسانت  و  مینکفایم ، سرت 
زا سپ  یتسیاب  دـشاب  دـحا  گنج  رد  دـش  لقن  هک  روطنامه  رگا  تسا ! هدوب  تقو  هچ  تسا  هدـش  هتفگ  اـجنیا  رد  هک  بعر  اـیآ  دنتـسه .

بجوم دناوخ و  مدرم  رب  ترـضح  نآ  و  دـش ، لزان  ص ]  ] ربمغیپ رب  هیآ  راد  ریگ و  نامه  رد  هک  دـشاب  بارعا  موجه  نیملـسم و  تسکش 
هکنانچ دنتسه ، بوعرم  نیرفاک  یلک  روطب  هک  دشاب  مالعا  يارب  هیآ  لّوا  تسا  نکمم  و  دندش ، هدوسآ  هجیتن  رد  دش و  نیملـسم  تیوقت 

نیزح يا  دسرتن  دوخ  زا  سکچیه   || نیقی  ریغ  زا  دشاب  هزرل  سرت و  يونثم : يهتفگب  دناهداد ، لامتحا  مه  نارگید 

ات 155] تایآ 152  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ُدیُِری نَم  مُکنِم  َنوُّبُِحت  ام  مُکارَأ  ام  ِدَعب  نِم  ُمتیَـصَع  َو  ِرمَألا  ِیف  ُمتعَزانَت  َو  ُمتلِـشَف  اذِإ  یّتَح  ِِهنذِِإب  مُهَنوُّسَُحت  ذِإ  ُهَدـعَو  ُهّللا  ُمُکَقَدَـص  دََـقل  َو 
َنوُوَلت َو ال  َنوُدِعُصت  ذِإ  [ 152  ] َنِینِمؤُملا یَلَع  ٍلضَف  ُوذ  ُهّللا  َو  مُکنَع  افَع  دََقل  َو  مُکَِیلَتبَِیل  مُهنَع  مُکَفَرَـص  َُّمث  َةَرِخآلا  ُدیُِری  نَم  مُکنِم  َو  اینُّدلا 

[153  ] َنُولَمعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهّللا  َو  مَُکباصَأ  ام  َو ال  مُکَتاف  ام  یلَع  اُونَزَحت  الیَِکل  ٍّمَِغب  امَغ  مَُکباـثَأَف  مُکارخُأ  ِیف  مُکوُعدَـی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَـحَأ  یلَع 
لَه َنُولوُقَی  ِۀَِّیلِهاجلا  َّنَظ  ِّقَحلا  َریَغ  ِهّللِاب  َنوُّنُظَی  مُهُـسُفنَأ  مُهتَّمَهَأ  دَق  ٌۀَِفئاط  َو  مُکنِم  ًۀَِفئاط  یـشغَی  ًاساُعن  ًۀَنَمَأ  ِّمَغلا  ِدـَعب  نِم  مُکیَلَع  َلَزنَأ  َُّمث 
َول ُلق  انُهاه  انِلُتق  ام  ٌءیَـش  ِرمَألا  َنِم  اَنل  َناک  َول  َنُولوُقَی  ََکل  َنوُدـُبی  ام ال  مِهِـسُفنَأ  ِیف  َنوُفُخی  ِهِّلل  ُهَّلُک  َرمَألا  َّنِإ  ُلق  ٍءیَـش  نِم  ِرمَألا  َنِم  اـَنل 

ِتاِذب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مُِکبُوُلق  ِیف  ام  َصِّحَُمِیل  َو  مُکِروُدُـص  ِیف  ام  ُهّللا  َِیلَتبَِیل  َو  مِهِعِجاضَم  یلِإ  ُلتَقلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  مُِکتُوُیب  ِیف  ُمتنُک 
ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  مُهنَع  ُهّللا  اَفَع  دََقل  َو  اُوبَـسَک  ام  ِضعَِبب  ُناطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتسا  اَمَّنِإ  ِناعمَجلا  یَقَتلا  َموَی  مُکنِم  اوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 154  ] ِروُدُّصلا
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، ندرک ساسحا  ندرک  كاردا  ءاـف  حـتفب  لـعف  نزو  رب  ّسح  ردـصم  زا  نوّسحت » : » تاـغل ینعم  هحفـص 236 ]  ] 1359-1- نآرق [ - 155]
اب دوعص  نودعصت »  » ندیسرت ندرک  رید  یتسس ، ینعمب  نیش ، ءاف و  حتفب  لشف  ردصم  زا  مت » لشف  . » ندرک لصأتـسم  نتـشک و  نتـسناد و 
زا نولت » . » ندوـمیپ داـیز  هار  ینعمب  تسا  لاـعفا  نزو  رب  داعـصا  ردـصم  زا  هملک  هکنیا  یلو  نتفر ، ـالاب  ینعمب  نیع  داـص و  وـلج  يادـص 

لثم دوش  لامعتـسا  هیفان  يالاب  رگا  و  ندرک ، یفخم  ندرک ، ات  ود  ندیچیپ ، ینعمب  نیع  نوکـس  اف و  حتفب  لعف  نزو  رب  يول  ّیل و  ردـصم 
ینعمب هزمه  رـسکب  هلاقا  نزو  رب  هباـثا  ردـصم  زا  مک » باـثا  . » دـنکیمن یـسک  يارب  فّقوت  دوشیمن و  رظتنم  ینعی  دـحا » یلع  يولی  ـال  »

ترچ و ینعمب  ّمضب  لاعف  نزو  رب  ساعن » . » تنایخ دـض  یتسرد  نانیمطا ، لد ، شمارآ  ۀـنما » . » ندیـشخب نداد ، شاداپ  ندـش ، تسردـنت 
تـسود ندش ، راد  هدهع  ینعمب  ّیلوت  ردصم  زا  اّولوت » . » هاگباوخ ینعمب  میج  حتفب  عجـضم  عمج  عجاضم » . » باوخ لّوا  ساوح و  یتسس 
هنیدـمب دـحا  زا  ص ]  ] ربـمغیپ نوـچ  رخف : لوزن : تـهج  هحفــص 237 ] ندرک [ . رارف  ندرک ، تـشپ  ندرک ، اـهر  ندـنادرگ ، ور  نـتفرگ ،

اهنآ باوج  يارب  هیآ  تسا . هداد  حتف  يهدـعو  امب  ادـخ  هکنآ  اب  میدـش  راتفرگ  هنوگ  نیاب  ام  ارچ  دـنتفگیم : رگیدـکی  اب  مدرم  تشگرب 
هتشک دوب  بارعا  رادمچرپ  هک  نامثع  نب  هحلط  نوچ  دیرب ، رس  ار  یچوق  هک  دید  باوخ  رد  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدش  لقن  و  دش ، لزان 
نامه ادخ  يهدعو  زا  دوصقم  تسا و  هدوب  باوخ  نآ  ریبعت  هّیضق  هکنیا  دندش ، هتشک  اهنآ  مچرپ  فارطا  رد  رگید  رفن  هن  وا  زا  دعب  دش و 

ياـهلد رد  سرت  نتخادـنا  تسا  نکمم  دـشاب و  هکئـالم  لوزن  يهدـعو  دوـصقم  تسا  نکمم  دـناهتفگ  زین  تسا و  ص ]  ] ربـمغیپ باوـخ 
نّیعم دوب  نیکرـشم  روبع  زا  عناـم  هک  یّلحم  رد  ار  زادـنا  ریت  ياهّدـع  دومن  ّبترم  ار  دوخ  نوشق  ربمغیپ  هک  هاـگنآ  عمجم : دـشاب . نارفاـک 

زا ياهّدع  دندش  گنج  لوغـشم  نوچ  میوش ، هریچ  اهنآ  رب  ات  دـیوش  نمـشد  يهلمح  زا  عنام  دـینامب و  تباث  اجنیا  درک  شرافـس  دومرف و 
رد هک  دیلو  دلاخ  دندرک . كرت  ار  دوخ  تیرومأم  لحم  تمینغ  عمطب  اهزادناریت  نآ  زا  ياهتسد  دنتخادرپ ، ناشتراغب  دنتشک و  ار  نارفاک 

يهنایم رد  نیملسم  دش و  هتشک  دوب  نیرومأم  سیئر  هک  ریبج  نب  هّللا  دبع  و  درک ، هلمح  اجنآ  زا  دید ، یلاخ  ار  ربعم  دوب ، نارفاک  يهتـسد 
هکنیا يارب  هیآ  لوزن  دناهتفگ  ياهّدـع  تسا  هدـش  هتـشک  ربمغیپ  هک  دـش  دـنلب  ادـص  و  دـش ، هتـشک  ناشرفن  داتفه  دـندش و  راتفرگ  راّفک 

دـش و هتـشک  بارعا  رادـمچرپ  نوـچ  هک  دناهتـشون  هریـس  بتک  مه  ریـسفت و  ياـهباتک  رد  تسا . هدوـب  مدرم  فارحنا  ربـمغیپ و  يهدـعو 
رد ام  رگا  دـنتفگ  ربعم  نیرومأم  دـندش ، لوغـشم  نارفاک  لاوما  تمینغ و  يروآعمجب  اهنیا  دـندرک و  رارف  راّفک  دـندرک ، هلمح  نیملـسم 
رد فالتخا  مینک ، تعاطا  دیاب  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ نامرف  تفگ : ریبج  نب  هّللا  دـبع  اهنآ  سیئر  میوشیم  مورحم  تمینغ  زا  مینامب  اجنیا 
داد امـشب  شیپ  نیز  هک  يرای  دیون  نآ  دنوادخ  انامه  152 و  همجرت : دشاب . وگتفگ  نیاب  هراشا  متعزانت »  » يهلمج دیاش  دـش و  ادـیپ  اهنآ 

اب دیدش  نامرفان  دیدنامن و  لدکی  ربمغیپ  يربنامرف  رد  دیدش و  تسس  دوخ  هک  هاگنآ  ات  دیتشک  ار  نارفاک  وا  تشونرـسب  هک  درک  تسار 
یگدنز یـشوخ  هیامرـس و  یهورگ  هچ  دیدرب ] تمینغ  دـیتشک و  هحفـص 238 ] ار [  نارفاک  هک   ] دومنب امـشب  ادخ  دـیتساوخ  هچنآ  هکنآ 

یسک  ] دیامزایب ار  امش  ات  دینک ] ناشلابند  دادن  نامرف  هک   ] دنادرگب نارفاک  زا  ار  امش  ادخ  سپـس  رگید ، ناهج  دزم  يرگید  دنتـساوخ و 
زا دنوادخ  هّتبلا  و  دناد ] یـشوخ  ریخ و  دنیب  هچ  ره  هک  تسا  نامرفب  مشچ  یـسک  هدنام و  هدوسآ  نمـشد  اب  يربارب  زا  هک  تسا  هدش  داش 
زا ار  امـش  ربمغیپ  هکنآ  اب  دـیتشادن  سک  ياورپ  دـنتخیرگیم و  هک  مد  نآ  دـیرآ  دایب   153 تسا . نانمؤمب  هدنـشخب  هک  تشذـگرد  امش 
هک نایز  بیـسآب و  دیوش و ] هدومزآ   ] ات درک  راتفرگ  دنچ  یهودـناب  ار  امـش  ادـخ  سپ  دـییآ ] نم  يوس  دـیزیرگن و   ] درکیم زاوآ  لابند 

یـشیاسآ اـت  دروآ  ناـشمشچب  باوخ  ادـخ  ار  یهورگ  ّمغ  هکنیا  سپ  زا   154 تسا . امـش  راک  رادربخ  ادخ  هک  دـیروخن  سوسفا  دـیدید 
: وگب دّمحم  يا  دوب ! هنوگچ  ام  راک  هکنیا  هک  نامگدب  ادـخب  تیلهاج  رفک و  راگزور  دـننامب  دـندوب و  دوخ  يهشیدـناب  یهورگ  دـشاب و 
ام يارب  ياهرهب  رفظ  حتف و  زا  رگا  دنیوگ : دنراذگن و  نایم  رد  وت  اب  هک  دننک  ناهن  لدب  يزیچ  اهنآ  یلو  تسا . دنوادخ  تردقب  راک  همه 

هاگباوخ يوسب  دنراد  تشونرـسب  گرم  هک  اهنآ  هّتبلا  دـیدوب  دوخ  يهناخ  رد  رگا  وگب : اهنآب  وت  دـندشیمن . هتـشک  اجنیا  ام  ناتـسود  دوب 
ات دنکیم ] رادومن  ار  یتسردان  یتسرد و  و   ] دـیامزآیم ادـخ  تسا  امـش  يهنیـس  رد  هچنآ  هّتبلا  و  دـندشیم . رادومن  نادـیمب  دوخ  گرم 

يربارب زورب  هک  اـهنآ   155 تسا . اهلد  رد  هچنآب  تسا  اـناد  وا  هک  دـنادرگ  كاـپ  هزیکاـپ و  دـیتسه  نآ  يهشیدـناب  دـیراد و  لد  رد  هچنآ 
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وا هک  تشذگرد  اهنآ  زا  دنوادخ  دنازغلب و  ار  ناشیا  وید  هک  دوب  دب  راک  زا  ياهراپ  يهلابندـب  هتبلا  دـندرک  گنجب  تشپ  رفاک  ناملـسم و 
میدش ورب  ور  نیکرـشم  اب  دحا  زور  نوچ  تفگ : ءارب  يربط :  152 ُهَدعَو » ُهّللا  ُمُکَقَدَص  دََقل  َو  : » نیرّسفم نخـس  رابدرب . تسا  ياهدنزرمآ 

هریچ اهنآ  رب  ام  دیدید  رگا  دومرف : داد و  رارق  سیئر  ار  ریبج  نب  هّللا  دبع  دناشن و  اهنآ  نازادناریت  ربارب  رد  ار  نادرم  ياهّدـع  ص ]  ] ربمغیپ
دندش هتسکش  بارعا  میدش  گنج  لوغشم  نوچ  دیئاین  ام  کموکب  امش  مه  زاب  دندش  ّطلسم  اهنآ  رگا  دیبنجن و  دوخ  ياج  زا  امش  میدش 

 - تسا تمینغ  اهنیا  دنتفگ : هّللا  دبع  نادرم  دش  رادومن  اهنآ  ياهلاخلخ  دننک  رارف  هک  دـندرک  هنهرب  قاس ، ناشاهنز  دـنداهن و  رارفب  ور  و 
دندرکن و شوگ  اهنآ  دیدرک  شومارف  ار  ربمغیپ  شرافس  رگم  دیرادرب  تسد  تفگ : وا  دروآ ، گنچب  دیاب  هحفص 239 ]  ] 54-15- نآرق

کموک امـشب  هکئالم  دینک  ربص  رگا  هک  تسا  هدش  هتفگ  شیپ  تایآ  رد  هک  تسا  نامه  ادـخ  يهدـعو  زا  دوصقم  عمجم : دـندش . هناور 
ادخ فطلب  ینعی  دناهتفگ  دیتشک و  دـیدرک و  هراچیب  ار  اهنآ  هک  دوب  ادـخ  ملع  يهطـساوب  ینعی  عمجم :  152 ِِهنذِِإب » مُهَنوُّسَُحت  . » دننکیم

هلیـسو ندرک  مهارفب  هک  وا  فطل  ینعی  ادـخ  نذا  سپ  تسا  راـک  يهلیـسو  ندرک  مهارف  فطل  تسا و  راـک  رد  يدازآ  ینعمب  نذا  نوچ 
تسه و ریخأت  میدقت و  مالک  رد  دنتفگ : یناعم  لها  ضعب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   152 ُمتعَزانَت » َو  ُمتلِشَف  اذِإ  یّتَح   » 28-1- نآرق . - تسا

لوسر هباحص  نوچ  هک  دوب  نآ  ناشیا  يهعزانم  و  دیدش . ناوتان  دیدیسرت و  سپ  ینامرفان  دیدرک و  عازن  هک  هاگنآ  ات  تسا : هکنیا  ریدقت 
ینکم و تفگ : دوب  ناشیا  ریما  هک  ریبج  هّللا  دبع  مینام  بیصنیب  ام  دنرب و  تمینغ  نامدرم  دنتفگ : بعش  باحصا  دندش  لوغشم  تمینغب 
. رخآ ات  دندش  تمیزهب  ناشیا  نوچ  نونکا  دوب  هکنیا  فالخب  راک  هک  تفگ  تقو  نآ  هکنیا  لوسر  دنتفگ  ناشیا  ینکن  اهر  لوسر  نامرف 

رما زا  دوـصقم  تسا  نکمم  رخف :  15-1- نآرق . - دیدرک فالتخا  رگدکی  اب  ادـخ  نامرف  رد  ینعی  يربط :  152 ِرمَألا » ِیف   » 39-1- نآرق -
رد يدش  یصاع  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   152 ُمتیَـصَع » َو  . » دیدش رگدکی  فلاخم  دیدوب  هک  راک  هکنیا  رد  ینعی  دـشاب  هّیـضق  نأش و 
. - میریگیم تمینغ  ام  هک  ینیب  رگا  ام و  رخآ  زا  دنشکب  ار  ام  هک  ینیب  رگا  دینکم و  تقرافم  اجنیا  زا  هک  دومرف  ار  امش  هک  لوسر  نامرف 

رفظ و حتف و  زا  ینعی  دومن  امـش  اب  دوب  امـش  دارم  بوبحم و  هچنآ  يادـخ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   152 َنوُّبُِحت » اـم  مُکارَأ   » 15-1- نآرق
اهر بعش  نوچ  دزیم  ناکرشم  يور  رب  كاخ  تسجیم و  ابص  داب  دندوب  ياج  رد  ناشیا  ات  هک  دیآیم  ریس  رد  ات  ابص  دابب  امش  ترـصن 

هنوگچ لاح  هک  دنتـسنادیمن  دندش و  شوهدم  ناشیا  داهن و  ناشیا  رب  يور  تشگ و  روبد  ابـص  داب  دندرک  هحفص 240 ]  ] 26-1- نآرق -
نامگ تفگیم  دوعسم  هّللا  دبع  تفگ : كاّحـض  يربط :  152 اینُّدلا » ُدیُِری  نَم  مُکنِم  . » دنتـشکیم دندزیم و  ار  رگدـکی  ایمع  رب  تسا و 

ار هلمج  هکنیا  نیرّسفم  مومع  -1-32 و  نآرق . - دمآ شیپ  دحا  زور  ات  دشاب  ایند  بلاط  هک  دشاب  یسک  ص ]  ] ربمغیپ باحصا  زا  متـشادن 
یهلا تفگ : يرصم  نّونلا  وذ  رارـسالا : فشک  دنام . یقاب  یکی  درک و  یلاخ  ار  تیرومأم  ّلحم  یکی  هک  هتـسد  ود  نآ  رب  دناهدرک  قیبطت 

ارم یبقع  رد  و  سب ، وت  دای  ارم  ایند  رد  مداد ، نانمؤمب  تسا  ياهریخذ  ارم  یبقع  زا  رگا  و  مداد ، ناگناگیب  هب  تسا  یبیـصن  ارم  ایند  زا  رگا 
امش ادخ  ناناملسم  يا  ینعی  يربط :  152 مُهنَع » مُکَفَرَـص  َُّمث  . » یئاطع تسا  يدقن  رادید  یئاهب و  دناعاتم  ود  یبقع  ایند و  سب ، وت  رادید 
ایند دیدرک و  ینامرفان  هکنیا  يارب  دش  مهارف  امش  لیم  قباطم  هکنآ  زا  سپ  دنادرگرب  اهنآ  زا  ار  امش  يور  درک و  فرصنم  نیکرشم  زا  ار 

زا نیملسم  نتـشگرب  هکنیا  اب  نیکرـشم  زا  رارف  يهلیـسوب  ار  امـش  دنادرگرب  ینعی  حوتفلا : وبا   28-1- نآرق . - دیداد حـیجرت  ترخآ  رب  ار 
یمّود يهدـع  نتـشگرب  دوصقم  هک  تسا  نآ  يارب  ای  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخب  لمع  هکنیا  هکنیا  تهج  هانگ  تسا و  رارف  نیکرـشم 

نتـشگرب سپ  دنامن  اهنآ  يارب  تماقتـسا  يهفیظو  دوبن و  تمواقم  يورین  هیقب  يارب  دنتفر  دـندرک و  هانگ  اهنآ  زا  يهتـسد  نوچ  هک  تسا 
دـنادرگرب و ناشیا  زا  ار  امـش  ینعی  دـشاب  فیلکت  فیفخت  دوصقم  تسا  نکمم  دوب و  ادـخ  يهزاجاب  سفن و  ظفح  يارب  نارفاک  زا  اهنآ 
ار کموک  تشاذـگاو و  دوخب  ار  امـش  دـیدرک  یناـمرفان  نوچ  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  عمجم : درکن . بیقعتب  فّظوم  هراـبود 
152 مُکنَع » افَع  . » دنادرگرب دوب  اهنآ  لد  رد  هک  ار  امش  زا  سرت  ینعی  دنادرگرب  ار  امش  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ملـسم  وبا  رخف : دنادرگرب .

هاـنگ هکنیا  رب  رگید  ملاـع  رد  دیـشخب و  ار  امـش  ادـخ  - 1 هحفـص 241 ]  ] 15-1- نآرق : - دراد لاـمتحا  ود  هلمج  هکنیا  رد  حوـتفلا : وـبا 
ینعی تسا : هتفگ  ّیخلب  عمجم : دـنک . دوبان  ار  ناتهمه  دـناوتب  هک  درکن  ّطلـسم  ار  نمـشد  دیـشخب و  ار  امـش  - 2 درک . دـهاوخن  تازاجم 
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تشاد و فاعم  فیلکت  هکنیا  زا  ار  اهنآ  دشیم  هدـیمان  دـسالا  ءارمح  هک  دندیـسر  اجنآ  هب  نوچ  دـننک و  بیقعت  ار  نارفاک  دـندش  رومأم 
هدـش لقن  يرـصب  نسح  زا  دـناهدرک ، تئارق  نیع ، ریز  يادـص  ءات و  ولج  يادـص  اـب  ءاّرق  مومع  يربط :  153 َنوُدِعُصت » ذِإ  . » ناشدیـشخب

و دـیدرکیم ، رارف  هّرد  ناـیم  رد  امـش  هک  تسا  هکنیا  ینعم  لّوا  تئارقب  اـنب  و  تسا ، هدرک  تئارق  ود  ره  رد  ـالاب  يادـص  اـب  وا  هک  تـسا 
تـسا هتفگ  هیآ  ینعم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  هداـتق  زا  و  داولا .» یف  نودعـصت  ذا  : » تسا هدوـب  نینچ  بعک  نب  ّیبا  تئارق  رد  دـناهتفگ 
يوسب نم ، يوسب  ادـخ  ناگدـنب  تفگیم  اهنآ  لاـبند  رد  ص ]  ] ربمغیپ دـندرکیم و  رارف  هّرد  ناـیم  رد  مدرم  هک  تسا  دـحا  زورب  طوبرم 

: - تسا هدرک  تیاور  يّدـس  زا  طابـسا  و  دـندرکیم . رارف  هوک  يورب  مدرم  هک  تسا  هدوب  هکنیا  وا  رظن  يرـصب  نسح  تئارقب  اـّما  و  نم ،
ّیلا : » دادیم زاوآ  ار  مدرم  مه  ربمغیپ  دنتفر و  الاب  هوکب  مه  ياهّدع  هنیدم  رهـشب  دنتفر  هدـع  کی  دـندرک  رارف  هک  نیملـسم   18-1- نآرق

153 َنوُوَلت » َو ال  «. » هّللا دابع  ّیلا  اوعجرا  هّللا ، دابع  ّیلا  اوعجرا  : » دومرفیم هک : تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  هّللا » داـبع  ّیلا  هّللا ، داـبع 
[. - ص  ] ربمغیپ رب  ینعی  تسا : هتفگ  ّیبـلک   153 ٍدَحَأ » یلَع   » 18-1- نآرق . - فیفخت يارب  دـناوخ  واو  کی  اب  يرـصب  نسح  حوتفلا : وبا 
«. - ُراّفُکلا َبُِّوث  لَه  : » لـثم دوشیم ، لامعتـسا  مه  دـب  يازـس  يارب  یلو  تسا  کـین  شاداـپ  باوث  تقیقح   153 مَُکباثَأَف »  » 15-1- نآرق
دوب اههتشک  اهمخز و  نآ  يرگید  ربمغیپ  ندش  هتـشک  زاوآ  ّمغ  کی  تفگ : هداتق  يربط :  153 ٍّمَِغب » امَغ   » 125-100- نآرق -15-1- نآرق

تمینغ و نداد  تسد  زا  لّوا  مغ  دـناهتفگ : رگید  ياهّدـع  و  دـندش ، هتـشک  نیرجاـهم  زا  رفن  راـهچ  راـصنا و  زا  رفن  شـش  تصـش و  هـک 
هحفص 242]  ] 18-1- نآرق  - هب دش  ّطلسم  تفر و  الاب  هوک  رب  راتـشک  زا  سپ  نایفـس  وبا  هکنآ : مّود  ّمغ  و  تسا . هدوب  حتف  زا  ّتیمورحم 

نوچ تسا : هتفگ  يّدـس  دـننک . هلمح  اـهنآ  هب  هراـبود  هک  دـش  هودـنا  سرت و  بجوم  هکنیا  دـندوب و  عمتجم  ناـیرارف  ربمغیپ و  هک  اـجنآ 
زا رفن  کی  دـندوب  هدـش  عمج  یگنـس  رانک  رد  هک  رفن  دـنچ  کی  کیدزنب  دیـسر  دادیم  زاوآ  ار  اهنآ  دـش و  هناور  نایرارف  یپ  زا  ربمغیپ 
نآ دندش و  داش  ص ]  ] ربمغیپ ندید  زا  اهنآ  دومرف  یفّرعم  ار  دوخ  ترضح  نآ  ربمغیپ ، فرطب  تشاذگ  نامکب  يریت  نمـشد  نامگب  اهنآ 

نارای ندش  هتشک  دعب و  تسکش  لّوا و  تفرـشیپ  زا  هاگنآ  دوب ، هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  يورین  هک  درم  نآ  تماهـش  زا  ترـضح 
ار دوخ  نخـس  دندش و  تحاران  تخـس  وا  تراسج  هکنیا  زا  تسا ، ّطلـسم  اهنآ  رب  يدنلب  زا  دندید  ار  نایفـس  وبا  هاگان  هک  دـنتفگ  نخس 
ار وت  هک  دنوش ، هتـشک  مدرم  كدنا  هکنیا  رگا  ادخ  يا  هک : دومرف  اعد  دنوش و  ّطلـسم  ام  رب  دنناوتیمن  اهنیا  دومرف  ربمغیپ  دندرک  شومارف 

ذئموی : » درک دایرف  نایفـس  وبا  دـندرک . رود  ار  شناهارمه  ار و  وا  گنـس  اب  ات  دومرف  کیرحت  ار  دوخ  نارای  هاگنآ  درک ! دـهاوخ  تداـبع 
هک دوب  نایفس ] یبا  نب  هلظنح  شدوصقم   ] هلظنح ربارب  رد  هلظنح  ندش  هتـشک  دشاب  رتالاب  دوب ] ناشتب  مان  هک   ] لبه زورما  ینعی  لبه » لعا 
رد ار  وا  هکئالم  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ دش و  هتـشک  بارعا  تسدب  دوب و  بنج  هک  بهار  نب  هلظنح  دش و  هتـشک  نیملـسم  تسدب  ردب  رد 

دوب روهشم  تب  شدوصقم   ] دیرادن امش  میراد و  يّزع  ام  تفگ : نایفـس  وبا  زاب  ۀکئالملا . لیـسغ  هب : دش  روهـشم  و  دنداد . لسغ  نامـسآ 
ینعم تفگ  يرـصب  نسح  حوتفلا : وبا  دـیرادن . یلوم  چـیه  امـش  تسا و  ام  يالوم  ادـخ  وگب : ار  شباوج  رمعب  دومرف  ربمغیپ  يّزع .] ماـنب 

مغ مسق  شـش  رخف : ردب . گنج  زورب  دـناسر  اهنآب  هک  یّمغ  ربارب  رد  دـحا  زور  دـناسر  امـشب  یّمغ  ادـخ  تسا : نینچ  هیآ  زا  هلمج  هکنیا 
هتشک زاوآ  دندش  گنتلد  داش و  نیملـسم  تبون  دنچ  زور  نآ  حوتفلا : وبا   153 اُونَزَحت » الیَِکل  . » تسا هدرمش  دحا  زور  رد  نیملـسم  يارب 

هک دندش  كانهودنا  دندیـسرت و  دش  رادومن  هوک  يالاب  نایفـس  وبا  نآ  زا  سپ  دندش  داش  ربمغیپ  ندید  زا  درک  ناشگنتلد  ربمغیپ  ندش 
هدوسآ و زاب  دندرک  رود  ار  اهنآ  درک و  اعد  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دـنوشیم  راتفرگ  نمـشد  هحفص 243 ]  ] 20-1- نآرق  - گنچ هب  هرابود 

ارف ار  اهنآ  ۀنما  ینعی  دشاب  ّثنؤم  لعف  هک  دـناهدرک  تئارق  ات  اب  یـشغت ]  ] ءاّرق زا  ياهّدـع  يربط :  154 خلا » مُکیَلَع - َلَزنَأ  َُّمث  . » دـندش داش 
ینعم رد  تسا و  روهـشم  تئارق  ود  ره  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  ساعن  ینعی  دـشاب  رکذـم  لعف  ات  دـناهدرک  تئارق  ای  اـب  رگید  ياهّدـع  تفرگ 

بارعا نوچ  دحا  گنج  ماجنا  زا  سپ  تسا : هتفگ  يّدـس   27-1- نآرق . - تسا زیچ  کی  تقیقح  رد  هنما  ساـعن و  نوچ  تسین ، تواـفت 
رتش رب  رگا  دنراد و  هنیدم  گنهآ  دندش  راوس  بسا  رب  اهنآ  رگا  دومرف : ربمغیپ  دننک ، هلمح  هنیدمب  دیاش  هک  دندیـسرت  مدرم  دندش  هناور 

بـسا دندش و  راوس  رتش  رب  دید  نوچ  دننکیم ، هچ  دنیبب  ات  داتـسرف  يدرم  دـنراد  دوخ  نطو  گنهآ  دـندرک  كدـی  ار  اهبـسا  دنتـسشن و 
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دـندش و مارآ  دـندید  دندینـش و  هکنیا  هک  نینمؤم  درک  رادربخ  ار  مدرم  دـنلب  زاوآـب  ترـضح  نآ  درک  ضرع  ربـمغیپ  هب  دـندرک ، كدـی 
نآ دهدیم  مدرم  دایب  هیآ  هکنیا  دـنروآ  ور  هنیدـمب  نارفاک  ادابم  هک  دـندوب  لد  ود  كانـسرت و  نیقفانم  زا  ياهّدـع  دـنتخادرپ  تحارتساب 

هچنآ هبترم  دـنچ  تفرگ و  ارم  ترچ  هک  مدوب  هیآ  هکنیا  نیلومـشم  زا  نم  تسا : هتفگ  هحلط  وبا  و  ار . اهنآ  لمع  رکف و  ربمغیپ و  شیامرف 
جک و ترچ  زا  یتسوپ  ياهدوخهالک  ریز  مدیدیم  ار  مدرم  مدرکیم  دنلب  هک  رس  زور  نآ  تسا : هتفگ  وا  زاب  داتفایم و  متـشاد  تسد  رد 

هتفگیم هک  تسا  هدینـش  دوخ  ردپ  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هطـساو  دنچب  همرخم  نب  روس  زا  يذمرت  نسح  نب  دمحا  دندشیم و  تسار 
: دـناهتفگ مه  و  تفرگ . ارف  ار  اـم  باوخ  دـحا  زور  رد  تفگ  وا  ار  نآرق  يهلمج  هکنیا  ینعم  مدیـسرپ  فوع  نب  ناـمحّرلا  دـبع  زا  تسا :

هّللا دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا . ناطیـش  کیرحت  زامن  ماـگنه  رد  تسا و  یتحار  لد و  شمارآ  بجوم  گـنج  ماـگنه  رد  ترچ 
داتفا نم  رب  یـساعن  یباوخ و  دش  تخـس  ام  رب  مغ  فوخ و  نوچ  مدوب  لوسر  اب  نم  تفگ : هک  ماوعلا  نب  ریبز  شردپ  زا  دنک  تیاور  ریبز 
ِرمَألا َنِم  اَنل  هحفص 244 ]  ] 286-274- نآرق  - َناک َول  : » تفگیم هک  مدینشیم  ریشق  نب  بتعم  نخس  نم  ات  دندوب  ام  اب  هک  یتعامج  رب  و 

-1-46 و نآرق . - داتسرف تیآ  هکنیا  تمعن  رّکذت  ّتنم و  لیبس  رب  یلاعت  يادخ  سپ  منیبیم ، باوخ  رد  هک  متـشادنپ  انُهاه » انِلُتق  ام  ٌءیَش 
هبلغ ناشیا  رب  باوخ  هک  دندیسر  یئاجب  نما  رد  ات  داد ، مامت  ینما  میظع  یفوخ  سپ  زا  ار  ناناملـسم  یلاعت  يادخ  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع 

اب هنما  تسا و  شیاسآ  نما و  ینعمب  ۀـنما  حیـضوت : حیرـشت و  زا  سپ  يرـشخمز  فاّشک  دـشابن . فوخ  اـب  دـشاب و  نما  اـب  باوخ  درک و 
ناوتیم ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  تسا و  شیاسآ  نما و  تبون  کـی  تئارق  هکنیا  زا  دوصقم  دـیاش  تسا و  هدـش  تئارق  زین  میم  نوکس 
شیاسآ يارب  ار  ترچ  - 3 نما . شیاسآ و  تلاحب  ار  ترچ  داتسرف  امـش  رب  - 2 داتسرف . امـش  رب  ترچ  اب  شیاسآ  هودنا  زا  سپ  - 1 درک :

لقن ترچ  هکنیا  يارب  هدئاف  راهچ  رخف  دیسر . امشب  ترچ  هک  دیدوب  رطاخ  هدوسآ  امـش  - 4 دیوش . هدوسآ  ات  دیدز  ترچ  امش  داتـسرف و 
باوخ هب  دنوادخ  ار  هّیقب  دندوب  ناناملسم  نتـشک  لوغـشم  نارفاک  نوچ  - 2 اوق . دـیدجت  شیاسآ و  - 1 اهنآ : يات  ود  کـنیا  تسا : هدرک 
گنج هب  دـندرگرب  دـندرک  هدـعو  بارعا  نوـچ  عـمجم :  154 ًۀَِـفئاط » یـشغَی  . » دنـشابن رازآ  رد  دوخ  ناراـی  يهتـشک  زا  اـت  درک  راـتفرگ 
نکیل داتـسرف  اهنآ  يارب  شیاسآ  باوخ و  ادـخ  هک  دـندوب  هتـسشن  گنج  رظتنم  رـس ، رب  دوخ  هالک  اب  یگدامآ  لاـح  رد  اـهنآ  ناناملـسم 

18-1- نآرق . - دندشن شیاسآ  هکنیا  لومشم  دننک  تراغ  ار  رهش  ای  دننک  هلمح  اهنآب  هک  راّفک  نتشگ  رب - زا  دندوب  تحاران  هک  نیقفانم 
یـشغی يهلمج  هکنیا  زین  تفرگارف و  ار  وا  ترچ  هک  مدوب  یئاـهنآ  زا  مه  نم  تسا : هتفگ  هک  هحلط  یبا  نخـس  لـقن  دوعّـسلا : وـبا  ریـسفت 

ینعی عمجم :  154 مُهُـسُفنَأ » مُهتَّمَهَأ  . » تسا هتفرگ  ارف  ار  رفن  دنچ  ّطقف  تسا و  هدوبن  یمومع  شیاسآ  ترچ و  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ۀفئاط 
ناـقفانم ینعی : حوتفلا : وبا  دوب . دوـخ  یگدوـسآ  یـصالخ و  رب  هحفـص 245 ]  ] 27-1- نآرق  - ناـشرکف تّمه و  دـندوب و  لوغـشم  دوخب 
نامدرم نامگ  دننام  ینعی  عمجم :  154 ِۀَِّیلِهاجلا » َّنَظ  ِّقَحلا  َریَغ  . » دنتشادن روعش  یباوخیب  زا  دندوب و  رارقیب  فوخ  زا  باوخیب  فئاخ و 

يرای ار  ص ]  ] ربمغیپ ادخ  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  نیقفانم  هکنیا  نیدیب ، رفاک و  نامدرم  نامگ  دـننام  ای  مالـسا  زا  لبق  ّتیلهاج و  نارود 
جرزخ ینب  زورما  دـنتفگ  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  اـب  تفگ : جـیرج  نبإ  يربط :  154 ٍءیَـش » نِم  ِرمَألا  َنِم  اَنل  لَـه   » 38-1- نآرق . - درک دهاوخن 

- نآرق -38-1- نآرق ! - دوب دهاوخ  يزوریپ  مه  ام  يارب  ایآ  هک  دوب  هکنیا  شدوصقم  ٍءیَش » نِم  ِرمَألا  َنِم  اَنل  لَه  : » تفگ وا  دندش ، هتشک 
َول  » 34-1- نآرق . - دـنکیمن توافت  ینعم  رد  تسا و  هدـش  تئارق  ود  ره  بصن  عفر و  اب  ّلک  يهملک   154 ِهِّلل » ُهَّلُک  َرمَألا  َّنِإ   » 182-145

هکنیا رگا  دـنتفگیم : اهنآ  هک  درک  راکـشآ  ار  نیقفانم  زار  ص ]  ] ربمغیپ يارب  دـنوادخ  هلمج  نیاـب  يربط :  154 ٌءیَـش » ِرمَألا  َنِم  اَنل  َناک 
مدوب ترچ  لاح  رد  نم  تسا : هتفگ  ریبز  هّللا  دـبع  -1-38 و  نآرق . - دشیمن هتشک  یـسک  میدرکیمن و  مادقا  نآب  دوب  ام  رایتخاب  گنج 

ود ره  رد  رما ] : ] يهملک زا  دوصقم  عـمجم :  129-100- نآرق [. - رخآ ات  ِرمَألا - َنِم  اَنل  َناک  َول  : ] تفگیم ریـشق  نب  بتعم  مدینـشیم : هک 
یتسرد يهناشن  دندربیم  نامگ  دنتـشادن و  نامیا  ردـق  اضقب و  ناقفانم  حوتفلا : وبا   154 انِلُتق » ام  . » تسا نمشد  رب  يهبلغ  ترـصن و  هلمج 

154 خلا » مُِکتُوُیب - ِیف  ُمتنُک  َول   » 13-1- نآرق . - دوشن ادیپ  هنخر  ناش  ددع  رد  دباین و  هار  یتسس  اهنآب  زگره  هک  تسا  نآ  بهذم  نید و 
گنج هب  تسا  هدش  نّیعم  داهج  اهنآ  رب  هک  نینمؤم  دیباوخب  اههناخ  رد  امش  رگا  - 1 30-1- نآرق : - تسا لوق  ود  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :
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امش ضرف  رب  - 2 تسین . ّرثؤم  هحفـص 246 ] نینمؤم [  لمع  هفیظو و  رد  گنج  زا  امـش  فّلخت  دنوشیم ، هتـشک  دنـشکیم و  دنوریم و 
هاگلتقب دوخ  ياپب  دوش  هتـشک  دـیاب  هکنآ  هاوخان  هاوخ  و  درک ، دـیناوتن  رارف  دوخ  تشونرـس  زا  دـینامب  هناـخ  رد  دـینک و  هفیظو  زا  فّلخت 
ناشدوخ رد  يرادومن  يارب  دشاب  نینمؤم  يهیفصت  شیامزآ و  دوصقم  تسا  نکمم  دناهتفگ  نیرّسفم   154 رخآ » ات  ُهّللا - َِیلَتبَِیل  . » دوریم

صلخم ربگ و  قاّلخ  ببـس  نیز   || تسا  صقان  ندرک  تشز  دناتن  رگ  يونثم ]  ] 22-1- نآرق . - نینمؤم يارب  نیقفانم  تقیقح  شیامن  اـی 
هک ناز   || تسا  دـجاس  اـعوط  هک  ناد  نمؤـم  کـیل  دـندجاس  ود  ره  شیدـنوادخ  رب   || دـندهاش  ناـمیا  رفک و  ور  هکنیا  زا  سپ  تـسا 

کیل  || دنکیم  ترامع  ناطلس  يهعلق  تسا  رگید  دارم  وا  دصق  کیل   || تسرپ  نادزی  مه  ربگ  اهرک  تسه  تسا  دصاق  اضر و  يایوج 
دوصقم دناهتشون : نیرّـسفم   155 اوَّلََوت » َنیِذَّلا   » هاـج رهب  زا  ین  رومعم  دـنکیم   || هاـشداپ  يارب  هعلق  نآ  نمؤـم  دـنکیم  تراـما  يوـعد 

. - دندرک رارف  هنیدم  هب  زور  نآ  هک  دنتسه  یئاهنآ  دوصقم  دناهدرک : لقن  يّدس  زا  و  دندرک ، نمشدب  تشپ  دحا  زور  هک  دنتـسه  یئاهنآ 
اب ربمغیپ  رگید  يهتـسد  بارعا و  رگید  اـب  نایفـس  وبا  هتـسد  کـی  هک  تسا  دـحا  زور  دوصقم  - 155 ِناـعمَجلا » یَقَتلا  َموَی   » 23-1- نآرق
: - دناهتـشون هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  هـس  نیرّـسفم   155 اُوبَـسَک » ام  ِضعَِبب   » 29-1- نآرق . - دـندش ورب  ور  رگدـکی  اب  راصنا  نیرجاـهم و 

شاهجیتن هک  دناهتـشاد  یناـهانگ  شیپ  رد  مّود : دـندرک . تمینغ  رد  عمط  گـنج و  زا  رارف  هک  دـنازغل  ار  اـهنآ  ناطیـش  لّوا :  23-1- نآرق
دننک و رارف  هانگ  نآ  سرت  زا  ات  داد  ناشرطاخب  ار  نآ  ناطیـش  دندوب  هدرک  هانگ  شیپ  رد  نوچ  مّوس : تسا . هدش  یناطیـش  شزغلب  میلـست 

امب اُونَزَحت ] الیَِکل  ٍّمَِغب  امَغ  مَُکباثَأَف  مُکَِیلَتبَِیل و  مُهنَع  مُکَفَرَص   ] يهلمج ود  - 1 ام : نخس  هحفص 247 ] دنوش [ . هتشک  نآ  زا  يهبوت  زا  لبق 
دیاب دنک  هدافتـسا  نارگید  یئامنهار  دوخ و  لقع  زا  دـناوتیم  هک  ناسنا  ّطقف  تسا و  شنیرفآ  نوناق  قبط  ثداوح  نایرج  هک  دـنامهفیم 

رد مه  دـنک ، تیوقت  يرادـهاگن و  تادوجوم  رگید  رب  ار  دوخ  قّوفت  هک  دـنک  ربارب  يروط  ثداوح  اب  ار  دوخ  هلیـسو  ود  هکنیا  کـمکب 
تاـیآ هکنیا   112-65- نآرق -62-27- نآرق . - تسا ناـسنا  یمئاد  تداعـس  بجوـم  هـچنآ  رد  مـه  یگدـنز و  نارود  يداـم و  ياـهراک 

تالّوحت هکنیا  رد  هک  ار  ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  شور  تّوبن و  بتکم  دـهدیم  ناشن  بوخ  تسا  هدـش  لزان  دـحا  يهثداـح  رد  هک  یلاوتم 
، دراذگیم ناشمـشچ  ولج  رد  ار  اهنآ  یلمع  يرکف و  ياهاطخ  دنکیم و  هّجوتم  ار  مدرم  تمـسق  رهب  زور ، کی  نآ  کچوک  یپ  رد  یپ 

يارب قّوفت  گنج  هکنیا  رد  هک  دروآیم  ناشدای  لّوا  دـنوش . تیبرت  هدـنیآ  يارب  اـت  دریگیم  هجیتن  ناـشدوخ  يارب  ناـشدوخ  لـمع  زا  و 
زا رابجا  مکحب  دیشاب و  هتشاد  تفرشیپ  راظتنا  دیابن  دیدش  فیعض  تسـس و  راکعمط و  نوچ  دیتشاد ، ار  نآ  راظتنا  هک  روطنامه  دوب  امش 

سپ تسا  رتشیب  ياهمغ  رتدب و  يهجیتن  بجوم  دمآ  شیپ  هکنیا  زاب  دـیوشیم  فرـصنم  نمـشدب  يهلمح  زا  دوشیم و  مک  امـش  تردـق 
هودنا و بجوم  اهنیا  دیابن  و  دیریگیم ، هجیتن  هچ  دینکیم و  هچ  دـیتسه و  یمدرم  روج  هچ  هک  دـهدیم  ناشن  امـشب  ثداوح  هکنیا  مامت 

يربهر دوخ و  لقع  زا  ات  دیدید  دوخ  مشچب  اریز  نارگید  يهدنیآ  يارب  دشاب  راگزومآ  دیزومایب و  دوخ  دیاب  هکلب  دشاب  يدیماان  نزح و 
نادرخیب راک  سوسفا  هودنا و  سپ  دیدش  راچد  راوگان  ثداوح  نیاب  یکابیب  تلفغ و  كدناب  دیدوب و  ّقفوم  دـیدرکیم  هدافتـسا  ربمغیپ 

ات ِّمَغلا - ِدَعب  نِم  مُکیَلَع  َلَزنَأ  َُّمث  : ] مراهچ هاجنپ و  دـص و  تیآ  - 2 دیوش . ّقفوم  ات  دیـشاب  دوخ  بظاوم  زاب  شوگ  مشچ و  اب  دیاب  تسا و 
ناسنا تفرـشیپ  شیاسآ و  مزاول  زا  يدرـسنوخ  زورما  حالطـصاب  ای  ینادجو  شمارآ  هک  دنکیم  یناسفن  ّتیـصاخ  کیب  یئامنهار  رخآ ]
دندوب امش  نایم  رد  ياهتسد  کی  دینادیم  و  هحفص 248 ]  ] 78-32- نآرق  - دیسانشیم رتهب  ار  رگدکی  ناتدوخ  هک  امش  دیوگیم : تسا 

يراتفرگ هچ  هرابود  ایآ  تشذگ و  ام  رب  یتبیصم  هچ  هک  كانهودنا  تشاد و  كانشیدنا  ار  اهنآ  هدیقع  نامیا و  رد  یتسـس  یلد و  دب  هک 
هدنیآ هتـشذگ و  زا  ینارگن  چیه  دیدوب و  ملاس  نادـجو  رطاخ و  یگدوسآ  اب  نانیمطا  نامیا و  لامک  يهطـساوب  امـش  اّما  تشاد ، میهاوخ 

زونه فرط  نآ  رد  نمشد  مشچ و  ولج  رد  هتشک  ياهّدع  هک  يراتفرگ  تّدش  نآ  رد  تسا  مولعم  تفرگ و  ارف  ار  امش  باوخ  هک  دیتشادن 
، دنک ریـسا  تراغ و  ار  هداوناخ  هناخ و  ای  دشکب و  ار  همه  دـنک و  هلمح  هرابود  تسا  نکمم  درادـن و  يراددوخ  نابز  مخز  زا  هداتـسیا و 
ار نآ  ردق  دیـشاب و  هّجوتم  تمعن  هکنیا  هب  سپ  درک  باوخب  ار  اهمـشچ  تشاگنا و  چیه  ار  اهنیا  يهمه  هک  دوب  نادـجو  شمارآ  نامیا و 

نایز ای  اـهنآ  يهجیتن  ینعی  دراد  یفنم  رثا  اـهراک  ياهراـپ  هک  دـنامهفیم  ُناـطیَّشلا ] ُمُهَّلَزَتسا   ] يهلمج - 3 دینک . هدافتـسا  نآ  زا  دـینادب و 
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هدوسرف باصعا  يراتفردـب  تنوشخ و  زا  تسا ، یندـب  یلام و  رقف  بجوم  يور  دایز  يزیهرپان و  ود : ره  ای  تسا  يونعم  اـی  تسا  يداـم 
[ اُوبَـسَک ام  ِضعَِبب   ] هلمج رد  صوصخلاب  رگید  ملاع  ياـهتازاجم  يهوـالعب  مدرم  راـجزنا  ترفن و  مه  دوشیم و  فیعـض  جازم  دوشیم و 

يهجیتن یتّدم  زا  سپ  یفنم  لمع  کی  تسا  نکمم  هچ  دشاب  ربخاب  دوخ  زا  یتسیاب  هشیمه  دوش و  رورغم  دـیابن  ناسنا  هک  دـهدیم  هّجوت 
مـشچ دوخ  ّقح  زا  تردـق  كدـنا  ربارب  رد  یلام  دوس  يارب  یـسک  رگا  هنومن  يارب  دـیامنب . نآ  يدـب  راـتفرگ  ار  یمدآ  دـهدب و  ار  دوخ 

دوخ نآ  زا  دـناوتیمن  درک  ادـیپ  راک  رـس و  اهزیچ  روجنیا  اب  مهزاب  رگا  هک  تسا  هکنیا  راک  هکنیا  يهجیتن  دومن  فعـض  راهظا  دیـشوپ و 
نمـشد زا  ای  دتفایم و  تمینغ  عمطب  مه  زاب  دنازغلیم و  ار  ناسنا  ناطیـش  يدوبان و  نامرح و  لماع  یفنم و  تیـصاخ  نامه  دنک و  يراد 

ناطیـش و دزغلیمن و  يدـمآ  شیپ  چـیه  رد  دـش  هدـیزرو  یناسفن  ساسحا  لیم و  هکنیا  اب  يهزرابمب  رگا  یلو  دـنکیم ، رارف  دـسرتیم و 
هحفص 249]  ] 393-371- نآرق -41-13- نآرق . - دش دهاوخن  ّطلسم  وا  رب  يدوبان  نامرح و  يدب و  يهلماع  يهّوق 

ات 158] تایآ 156  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

اُوِلُتق ام  َو  اُوتام  ام  انَدـنِع  اُوناک  َول  يزُغ  اُوناک  َوأ  ِضرَألا  ِیف  اُوبَرَـض  اذِإ  مِِهناوخِِإل  اُولاـق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِهّللا َنِم  ٌةَرِفغََمل  مُّتُم  َوأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُمتِلُتق  ِنَئل  َو  [ 156  ] ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  ُهّللا  َو  مِِهبُوُلق  ِیف  ًةَرـسَح  َِکلذ  ُهّللا  َلَعجَِیل 

ردصم زا  ّقتشم  اُوبَرَـض » : » تاغل ینعم   492-1- نآرق [ - 158  ] َنوُرَـشُحت ِهّللا  َیلِإـَل  ُمتِلُتق  َوأ  مُّتُم  ِنَئل  َو  [ 157  ] َنوُعَمجَی اّمِم  ٌریَخ  ٌۀَـمحَر  َو 
-13- نآرق : - میئوگیم ام  هک  نانچ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  تسا . نتفر  رفـسب  ینعمب  دوش  هتفگ  ِضرَألا » ِیف   » يهلمج اب  رگا  هک  برض 

توم ردـصم  زا  مّتم » . » وجگنج هدـننک و  گـنج  هدـنور و  گـنجب  ینعمب  يزاـغ  عمج  يّزغ » [. » میتـفوکب هار  نآ  اـم   ] 85-70- نآرق -23
هک دیـشابن  نارفاـک  وچ  نینمؤم  يا   156 همجرت : ندرک . نوریب  نـطو  زا  ندرک ، عـمج  ینعمب  رـشح  ردـصم  زا  نورـشحت » . » ندرم ینعمب 

هکنیا  ] دندشیمن هتـشک  دندوب و  هدرم  هن  دندوب  ام  دزن  رگا  دنتفر  گنجب  هک  اهنآ  دنتفر و  رفـسب  ناناملـسم  اب  هک  ام  ناردارب  نآ  دـنیوگ :
157 دنیبیم . دینکیم  هچنآ  دربیم و  دنکیم و  هدنز  وا  هکنوچ  هداهن  ناشرفک ] يارب   ] ناشلد رد  ادخ  هک  تسا  یـسوسفا  نخـس ] هنوگ 

دیریمب رگا  هچ   158 دننکیم . مهارف  دوخ  يارب  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ادخ  رهم  شزرمآ و  دیریمب  ای  دیوش  هتشک  ادخ  هارب  رگا  هّتبلا  و 
نب هّللا  دبع  دوصقم  دناهتفگ : دهاجم  يّدـس و  يربط :  156 اوُرَفَک » َنیِذَّلاَک  : » نیّرسفم نخس  دیوش . مهارف  ّقح  هاگشیپ  هب  دیوش  هتـشک  ای 

تـسا نکمم  دناهتفگ : یـضعب  رخف : ماما  تسا . نیقفانم  يهّیلک  دوصقم  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبإ   38-15- نآرق . - دنتـسه وا  نارای  ّیبا و 
اهنآ ناشیکمه  هک  تسا  ینید  اـی  یبسن و  ياـهردارب  دوصقم  حوتفلا : وبا   156 مِِهناوخِِإل » [ » هحفص 250 دنـشاب [ . نارفاک  يهّیلک  دوصقم 

دندوب هتفر  هک  یئاهنآب  تبسن  دنتفگیم  ار  نخس  هکنیا  رگیدکی  اب  نیقفانم  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  16-1- نآرق . - دنشاب
هتفر و دندوب و  هدش  ناملسم  هک  دوب  ناشدوخ  نیبوسنم  اهردارب و  هب  تبـسب  نیقفانم  نخـس  هکنیا  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 

َول يزُغ  اُوناک  َوأ  ِضرَألا  ِیف  اُوبَرَض  اذِإ  . » دندوب هدش  هتشک  هتفر و  تمینغ  هدافتـسا و  يارب  دندوب و  ناملـسم  ریغ  ای  و  دندوب . هدش  هتـشک 
هتشک هتفر و  گنجب  ربمغیپ  اب  هک  اهنآ  دشاب : هکنیا  انَدنِع » اُوناک  َول  : » يهلمج زا  دوصقم  تسا  نکمم   156 اُوِلُتق » ام  َو  اُوتام  ام  انَدنِع  اُوناک 

هک ِضرَألا » ِیف  اُوبَرَض  اذِإ   » لّوا يهلمجب  تبسن  نکیل  دندشیمن  هتشک  دندرکیمن  تقفاوم  ترضح  نآ  اب  دندنامیم و  ام  دزن  رگا  دندش 
رگا هک  دـندرکیم  نامگ  نیقفانم  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  رخف : ماـما  يهتفگب  رگم  تسا ! یچ  دوصقم  تسین  مولعم  تسا  ترفاـسم  ینعمب 
َِکلذ ُهّللا  َلَـعجَِیل   » 347-318- نآرق -150-130- نآرق -93-1- نآرق . - دوشیمن ناشریگنابیرگ  گرم  دـنورن  گنجب  اـی  رود  ترفاـسمب 

دندادن ارف  شوگ  نینمؤم  نوچ  دوب  ناشدوخ  ياهلد  رد  سوسفا  هودنا و  داجیا  شاهجیتن  نیقفانم  نانخس  هکنیا  ینعی : يربط :  156 ًةَرسَح »
ات دـیئوگن  نانخـس  روجنیا  دـینکن و  رکف  روطنیا  نارفاـک  دـننام  ناناملـسم  امـش  ینعی  حوتفلا : وـبا   36-1- نآرق . - دـندرب هرهب  دـنتفر و  و 

نارفاک لد  ترـسح  زا  دوصقم  تسا  نکمم  رخف : امـش . لد  رد  هن  دهد  رارق  اهنآ  لد  رد  ترـسح  بجوم  ار  راتفگ  رکف و  هکنیا  دـنوادخ 
هتـشک دنورب و  میتشاذگیمن  ار  اهنآ  ام  شاک  يا  دنیوگیم : دوخ  اب  دنونـشب ، ار  تالمج  هکنیا  نیلوتقم  نادنواشیوخ  نوچ  هک  دشاب  نآ 
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زین و  سوسفا ، تسا و  ترـسح  رکف  روطنیا  هک  تسا  مولعم  میدشن  ناشریگولج  هک  میدـش  اهنآ  گرم  نتـشک و  بجوم  ام  هّتبلا  دـنوش و 
زا مه  اهنآ  دنتفگ و  رواب  دوز  فیعض و  نامدرم  اب  نخـس  هنوگنیا  نوچ  هک  دشاب  نآ  نیقفانم  ياه  لد - ترـسح  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

لقن مه  رگید  تهج  نیدـنچ  و  دوـشیم . هحفـص 251 ] اهنآ [  ترـسح  بجوم  تداعـس  تمینغ و  زا  ّتیمورحم  دـندرک ، فّلخت  گـنج 
نوچ تسین  یتوافت  ینعم  يهجیتن  رد  و  تسا ، هدـش  تئارق  ود  ره  ات  ای و  اـب  نولمعت  يهلمج   156 ٌریَِـصب » َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  . » تسا هدرک 

بطاخم يهغیـص  مّود و  تئارقب  و  دنادیم ، ادـخ  ار  ناشراک  هک  دیـشابن  اهنآ  لثم  امـش  تسا : نینچ  ینعم  بیاغ  يهغیـص  لوا و  تئارقب 
ود زین  هلمج  هکنیا  رد   157 مُّتُم » َوأ   » 38-1- نآرق . - دش دهاوخ  رادربخ  ناتراک  زا  ادخ  هن  رگ  دیشابن و  اهنآ  لثم  امـش  تسا : نینچ  ینعم 

يهشیدنا ود  زا  ریگولج  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس   14-1- نآرق . - دنکیمن توافت  ینعم  رد  نآ و  ّمض  میم و  رسک  اب  تسا  هدش  لقن  تئارق 
شاهداوناخ شیوخ و  دزن  دورن و  نوریب  شاهناخ  زا  یسک  رگا  هکنیا  رّوصت  نوچ  هتـشذگ  رب  فسأت  رگید  لاحم و  رکف  یکی  تسا : طلغ 

كاـنرطخ مومع  يارب  هچنآ  زا  هک  تسا  رطخ  زا  تبظاوم  رد  طاـیتحا  مزح و  اریز  طـلغ  تسا  ياهشیدـنا  تسا  ظوـفحم  گرم  زا  دـنامب 
يریگولج يهلیسو  یتایح  يرورض  ياهراک  زا  يراددوخ  تسین و  یسک  رایتخاب  رظتنم  ریغ  تاقاّفتا  ثداوح و  اما  درک  زارتحا  دیاب  تسا 

زغم و ناـسنا  دـیابن  هک  هنادرخیب  تسا  ياهشیدـنا  نتـشذگ  زا  سپ  مـهنآ  ثداوـح  هنوـگنیا  زا  يریگوـلج  رب  فسأـت  سپ  تـسین  اـهنآ  زا 
امـش هک  تقیقح  کـی  نداد  ناـشن  يراودـیما و  تسا و  يرادـلد  رخآ  تـیآ  - 2 دـیامن . هدوسرف  هتـسخ و  راکفا  نیاـب  ار  دوخ  باـصعا 
ینعی َنوُرَشُحت » ِهّللا  َیلَِإل  : » يهلمج - 3 تسا . تقیقح  ّقحب و  لوصو  شاهجیتن  رتسب  ای  گنج  رد  گرم  اریز  دینکن  دب  يهشیدنا  نیملـسم 

رد تسین و  یتوافت  تایح  گرم و  رد  سپ  ماجنا  زاغآیب و  تردقب  طابترا  ینعی  ادـخ  يوس  نوچ  دـننکیم و  عمج  ادـخ  يوسب  ار  همه 
نوچ ناـسنا  هکنیا  لّوا   44-14- نآرق : - تسا هّجوـت  لـباق  بلطم  ود  نکیل  میتـسه ، نآ  ياههدـش  مهارف  تردـق و  نآ  ءزج  تروـص  ره 
رگید يارب  هک  تسه  وا  يارب  تردق  نآ  اب  صوصخم  يهطبار  د  هحفص 252 ] توافت [  تادوجوم  رگید  اب  رکف  هدارا و  يورین  يهطساوب 

اریز تسا  هطبار  نیمهب  هتسباو  ناسنا  داعم  و  دوشیمن ، یناف  زگره  هک  تسا  وا  ءاقب  بجوم  صوصخم  يهطبار  نامه  تسین و  تادوجوم 
هکنیا زا  هکنآ  زا  سپ  دنتـسین و  ادـج  مه  تردـق  نآ  زا  هّتبلا  دـناهدش و  ادـیپ  تردـق  زا  هـک  دنتـسه  يّداوـم  ّطـقف  « 12» رگید تادوجوم 
هدارا رکف و  تردق  نآ  زا  هک  تسا  هدش  ادیپ  يروط  ناسنا  اّما  دنوشیم ، بیکرت  هیزجت و  رگید  ياهتروص  نارازهب  دندش  جراخ  تروص 
تروص نارازهب  جراخ و  دوخ  تروص  زا  نارگید  لثم  هکنیا  اب  تسین و  لاوز  يدوبان و  لباق  شتّیـصاخ  هکنیا  تسا و  هدـش  تیاـنع  واـب 
دناهدش ادیپ  تردق  زا  هک  دنتسه  يّداوم  ّطقف  . تسین لیدبت  هیزجت و  لباق  تسا  هدارا  رکف و  هک  صوصخم  يهطبار  هکنیا  دوشیم  لیدبت 

، دنوشیم بیکرت  هیزجت و  رگید  ياهتروص  نارازهب  دندش  جراخ  تروص  هکنیا  زا  هکنآ  زا  سپ  دنتـسین و  ادج  مه  تردـق  نآ  زا  هّتبلا  و 
اب تسین و  لاوز  يدوبان و  لباق  شتّیـصاخ  هکنیا  تسا و  هدش  تیانع  واب  هدارا  رکف و  تردق  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  يروط  ناسنا  اّما 

هیزجت لباق  تسا  هدارا  رکف و  هک  صوصخم  يهطبار  هکنیا  دوشیم  لیدـبت  تروص  نارازهب  جراخ و  دوخ  تروص  زا  نارگید  لثم  هکنیا 
نیملسم امش  نوچ  هک  میمهفیم  نینچ  لّوا  بلطمب  هّجوت  اب  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  هکنآ : مّود  بلطم   221-219- یقرواپ . - تسین لیدبت  و 

امـش ندش  مهارف  رـشح و  دیاهدرک . داجیا  دوخ  يارب  مه  يونعم  يهطبار  نامیا  يهطـساوب  دـیراد  دـنوادخ  اب  هک  يدام  يهطبار  رب  هوالع 
مه دوخ  يهداراب  تعیبط  رب  هوالع  امش  نکیل  دنتسه و  طوبرم  یلصا  تعیبط  داهن و  بجومب  اهنآ  هک  دراد  توافت  نارگید  اب  ادخ  يوسب 

دننام دیتسه  نآ  لها  امش  دنتـسه و  هناگیب  یبنجا و  اهنآ  هک  نارگید ، اب  ار  دوخ  رـشح  شزرا  دیجنـسب  دوخ  سپ  دیاهدش  طوبرم  اج  نآب 
تـسا یهیدب  دوش . انـشآ  اج  نآب  هدـنیآ  رد  تسین  لباق  هک  سانـشان  يرگید  تسود و  هقباس و  اب  یکی  دـنوش  دراو  یئاجب  هک  هتـسد  ود 
باطخ رد  هاشیلعیفص  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  مود  يهتـسد  يارب  ینادرگرـس  ّتیمورحم و  تسا و  لّوا  يهتـسد  يارب  يدنمهرهب  تداعس و 

هحفص 253] تسا [  وا  وت  ناج  يوش  دراو  وا  رب  نوچ   || تسودب  يداد  یکی  تیراع  ناج  لّوا : يهتسدب 

ات 160] تایآ 159  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]
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َتمَزَع اذِإَف  ِرمَألا  ِیف  مُهرِواش  َو  مَُهل  رِفغَتـسا  َو  مُهنَع  ُفعاَف  َِکلوَح  نِم  اوُّضَفنال  ِبلَقلا  َظِیلَغ  اظَف  َتنُک  َول  َو  مَُهل  َتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمحَر  اِمبَف 
یَلَع َو  ِهِدَعب  نِم  مُکُرُـصنَی  يِذَّلا  اَذ  نَمَف  مُکلُذخَی  نِإ  َو  مَُکل  َِبلاغ  الَف  ُهّللا  ُمُکرُـصنَی  نِإ  [ 159  ] َنِیلِّکَوَتُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  یَلَع  لَّکَوَـتَف 

، وجدب تشرد ، ّظف » . » ندوب میالم  یمرن و  ینعمب  نایل  نیل و  ردصم  زا  تنل » : » تاغل ینعم   421-1- نآرق [ - 160  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا 
رهم زا  دّمحم  يا   159 همجرت : دوشب . هدـنکارپ  نآ  ياههراپ  هک  يزیچ  نتـسکش  ینعمب  ءاف  حـتفب  لعف  نزو  رب  ّضف  زا  اوّضفنال » . » تخس
اهنآ زا  وت  سپ  دندشیم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  انامه ز  يدوب  لد  تخس  وختـشرد و  رگا  يدش و  لد  مرن  مدرم  هکنیا  يارب  وت  هک  دوب  ادخ 

ار يادخ  يدرک  يراک  گنهآ  نوچ  نک و  تروشم  راک  رد  ناشیا  اب  هاوخب و  نانآ  شزرمآ  و  شخبب ] گنج  رد  ناشیتسس  و   ] رذگ رد 
دشابن هریچ  امش  رب  سک  دنک  ناتيرای  ادخ  رگا  هچ   160 درادب . تسود  ار  لّکوت  اب  مدرم  ادخ  هک  شابم ] لد  ود  و   ] نادـب دوخ  نابیتشپ 
نخـس سب . دنریگب و  دوخ  نابیتشپ  ار  يادـخ  نینمؤم  هک  یتسیاب  یتسار  دـنک ! امـش  يرای  هک  دـشاب  هک  وا  زج  دـنک  ناتهراچیب  وا  رگا  و 

وت ای  تسین  نوریب  ود  زا  هک  تسنآ  هکنیا  رد  هراـشا   51-15- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا  وبا   159 مَُهل » رِفغَتسا  َو  مُهنَع  ُفعاَف  : » نیرّسفم
-138-121- نآرق «. - مَُهل رِفغَتـسا  َو   » شاب عیفـش  وت  دنرازآ ، ارم  رگا  و  مُهنَع » ُفعاَف   » معیفـش نم  دنرازآیم  ار  وت  رگا  ارم  ای  دـنرازآ  ار 

ربارب رد  هاوـخب  شزرمآ  ینعی : مّود  يهلمج  تسا . هدوـب  ناـشیا  وـت و  ناـیم  هچنآ  زا  رذـگب  ینعی : لّوا  يهلمج  عـمجم :  193-173- نآرق
هحفـص هاوخب [ . ناشهانگ  هکنیا  شزرمآ  دحا و  زورب  ناشرارف  زا  رذـگ  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هدوب  ناشیا  نم و  نایم  هچنآ 

ار هاـنگ  هکنیا  ادـخ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا و  هریبک  هاـنگ  گـنج  زا  رارف  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  رگید  تاـیآب  رخف : [ 254
هار نیرتهب  هکنیا  اب  دناهتفگ : عیبر  هداتق و  يربط :  159 مُهرِواش » َو  . » تسا ششخب  لباق  هریبک  ناهانگ  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  هدیـشخب 

15-1- نآرق . - دـنک تروشم  اهنآ  اب  اـهراک  رد  هک  تسا  هدـش  رما  نیملـسم  یلدـشوخ  يارب  تسا ، هدـشیم  ماـهلا  ص ]  ] ربمغیپب اـهراک 
ار وا  ّتنـس  ص ]  ] ربـمغیپ توف  زا  سپ  دـشاب و  اـهنآ  قشمرـس  هک  تسا  نآ  يارب  نیملـسم  اـب  تروشمب  رما  تسا : هتفگ  هنییع  نب  ناـیفس 

ماجنا تروشم  اب  ناشاهراک  هک  هکنیا  هب  دناهدش  شیاتـس  نینمؤم  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دنهد  ماجنا  تروشم  اب  ار  اهراک  دننک و  بیقعت 
رادومن يارب  - 1 تسا : هدـش  لـقن  مه  رگید  تهج  ود  ناـیبلا : عـمجم   339-308- نآرق [. - مُهَنَیب يروُش  مُهُرمَأ  َو  : ] هلمج نیاـب  دوـشیم 

. تسا نمـشد  اب  راتفر  گنج و  ياههشقن  يّدام و  ياـهراک  رد  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاـبج  یلع  وبا  - 2 هاوخدب . زا  هاوخریخ  مدرم  ندـش 
دبع اریز  دـسریمن ، یحو  واب  هچنآ  رد  تسا  تروشم  دارم  دـنتفگ : یـضعب  دوبن ، تجاح  تروشم  اب  ار  وا  نامـسآ  یحو  اب  و  حوتفلا : وبا 

نآ رد  تروشم  دوصقم  دندوب  انیب  گنج  راکب  مدرم  نوچ  تسا : هتفگ  ّیبلک  رمالا .] ضعب  یف  مهرواش  و  : ] تسا هدرک  تئارق  ساّبع  هّللا 
روتـسد هکنیا  اهنآ  رطاخ  بلج  يارب  دوشن ، تروشم  اهنآ  اب  اهراک  رد  هک  دوب  راوگان  ار  برع  ناگرزب  تسا : هتفگ  لـتاقم  تسا ، اـهراک 

يرـسدوخ دادبتـسا و  اب  سکچیه  دوشیمن و  تخبدـب  تروشم  اب  سکچیه  هک  تسا  ربمغیپ  راتفگ  حوتفلا : وبا  مه  و  تسا . هدـش  رداص 
دنشاب و هدنشخب  تمه و  دنلب  ناتاهرادهیامرس  دیشاب و  هتشاد  بوخ  ناهدنامرف  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  دش . دهاوخن  تخبـشوخ 
داـتفا و نادـب  تـسد  هحفـص 255 ] هـب [  تموـکح  رگا  و  تـسا ، شوـخ  امــش  رب  یگدـنز  دـیهد ، ماـجنا  تروـشم  اـب  ار  دوـخ  ياـهراک 
: دوـمرف تسا و  رتـهب  یگدـنز  زا  امـش  يارب  روـگ  دـش ، ماـجنا  هنارـسدوخ  تروـشمیب و  اـهراک  و  دـندوب ، لـیخب  تـسپ و  اـهرادهیامرس 

دیئامن کمک  دنکیم  تروشم  هک  ار  نآ  و  دشاب ، راکتسرد  نیما و  دیاب  دننزیم  يأر  وا  اب  هکیسک  ناعم ] ریشتسملا  نمتؤم و  راشتـسملا  ]
هوراشتسا ّمث   || انمتؤم  ناکف  هونحتما  تسا . هتفگ  کلملا  نمتؤم  هب  بّقلم  یـصخش  حدم  رد  يرـشخمز  و  دیهدب . بوخ  يأر  وا  يارب  و 

كاردا و تروشم  تسا : هتفگ  شوگرخ  ریش و  تیاکح  رد  يونثم  نمتؤم  راشتـسملا  کلملل و   || انمتؤم  راصف  هوعد  ّمث  اونحتما  ام  دعب 
ات لَّکَوَتَف - َتمَزَع  اذِإَف   » نمتؤم راشتـسملاک  تروشم   || نز  يأر  يا  نکب  ربمغیپ  تفگ  دـهد  يرای  ار  لقع  رم  اهلقع   || دـهد  يرایـشه 

ادـخ هک  اهنآ  فلاخم  ای  دـشاب  تنارای  يأر  قفاوم  هاوخ  نک ، مادـقا  دـش  نّیعم  وت  رب  ام  بناج  زا  هک  راـک  نآ  رب  ینعی  يربط :  159 رخآ »
نآ رب  ینعی  عمجم :  29-1- نآرق . - ناشاه هتساوخ  فالخرب  ای  دشاب  ناشلیم  قفاوم  هچ  دنتسه  وا  مکحب  میلـست  هک  ار  اهنآ  دراد  تسود 

هدومرف تئارق  مّلکتم  يهغیـصب  ات  ّمضب  تمزع »  » هک دـناهدرک  تیاور  قداص  ماما  ترـضح  زا  و  يدرک . نآ  گنهآ  یگتـسبلد و  هک  راک 
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لهـس تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دشاب . ادخب  تنانیمطا  هیکت و  میدراذـگ  ترایتخا  رد  لئاسو  ار و  وت  میدرک  یئامنهار  ام  نوچ  ینعی  تسا 
وا دهاوخیم  روط  ره  هک  لاّسغ  ولج  رد  دنادب  هدرم  يهدننام  میلـست  ماقم  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نآ  لّکوت  تسا : هتفگ  هّللا  دـبع  نب 

يزورب دشاب  تعانق  تفگ : یجرفلا  نبإ  دشاب . دوخ  يادخب  نوکـس  ار  هدنب  هک  دـشاب  نآ  لّکوت  تفگ : یـشخب  بارت  وبا  دـنادرگیم . ار 
دشاب رکاش  هحفص 256 ] شدنهدب [  نوچ  لّوا - دراد : هجرد  هس  لّکوت  تفگ : يرابدور  ّیلع  وبا  نتخادنا . تشپ  سپ  ادرف  نخس  و  زور ،

نآ رد  وا  حالـص  دناد  هک  دشاب  رکاش  دنهد  واب  نوچ  مّوس - دنکن ، توافت  وا  دزن  رد  ندادن  نداد و  مّود - دشاب . رباص  شدـنهدن  نوچ  و 
هکم رد  مدـید  ار  یبارعا  تفگ : ینامی  سوواط  دـشاب . تلیکو  وا  ات  يراذـگ  وا  اـب  دوخ  ریبدـت  هک  دـشاب  نآ  لّـکوت  تفگ : يروث  تسا .

نامـسآ يوس  رـس  دیناباوخب و  هلحار  دمآ و  دورف  دیـسر  مارحلا  دجـسم  رد  هب  ترفاسم ] مزاول  مامت  اب  ینعی   ] مامت زاسب  هتـسشن  ياهلحارب 
نوچ تفر  دجـسم  رد  و  يراپـس ، نم  اب  میآ  نوریب  نم  ات  تسا  وت  نامـض  رد  تسا  يو  رد  هچنآ  هلحار و  هکنیا  ایادـخ  راب  تفگ : درک و 

، دـیدزد وت  زا  هکلب  دـیدزدن ، نم  زا  يزیچ  دزد  هکنیا  ایادـخ  راـب  تفگ : درک و  نامـسآ  يوـس  رـس  دـندوب ، هدرب  وا  يهلحار  دـمآ  نوریب 
رد هدـیرب و  تسار  تسد  هتفرگ و  پچ  تسدـب  یبارعا  يهقان  ماـمز  دـمآیم  هک  مدـید  ار  يدرم  سیبق  وبا  هوک  رـس  زا  مدرک  هاـگن  تفگ :

نوچ مدرب  هلحار  هکنیا  تفگ  دوب ! نوچ  وت  يهّصق  میتفگ : ار  وا  ام  دوب ، وا  رب  هچ  ره  اب  تاهلحار  ناتـسب  تفگ : ار  یبارعا  هدـنکفا  ندرگ 
نم تسد  مدرک ، نوریب  تسد  نم  نک ، نوریب  تسار  تسد  دزد  يا  تفگ  ارم  هتسشن و  بهشا  بسا  رب  دمآرب  يراوس  مدیـسر  هوک  رـسب 

هلحار مدمایب و  نم  راپـس ، یبارعاب  هلحار  تعاس  هکنیا  مه  ورب  تفگ : و  دنکفا ، نم  ندرگ  رد  درک و  ادج  رگید  یگنـسب  داهن و  یگنـسب 
رگا اـناطب .] حورت  اـصامخ و  ودـغت  ریّطلا  قزری  اـمک  مکقزرل  هلّکوت  ّقح  هّللا  یلع  متلّکوت  وـل  : ] تفگ مالّـسلا  هیلع  لوـسر  و  مدروآ . زاـب 
دنلب نایـشآ  زا  یهت  يهلـصوح  اب  حبـص  اهنآ  هچ  ار ، ناغرم  هک  دهد  يزور  ار  امـش  نانچ  دینک ، لّکوت  ادخ  رب  تسه  هتـسیاش  هک  روطنآ 
لّوا تسا : تبتر  هس  ار  لّکوت  تفگ : ناّقد  ّیلع  وبا  داتسا  رارـسالا : فشک  دننیـشنیم . دوخ  نایـشآ  رب  رپ  ياههلـصوح  اب  ماش  دنوشیم و 

ّصاوخ تفص  میلست  تسا  ماوع  تفـص  لّکوت  تیاهن . ضیوفت  تطاسو و  میلـست  تسا  تیاده  لّکوت  ضیوفت ، مّوس  میلـست ، سپ  لّکوت 
تـسا ضیوفت  اب  هک  وا  و  تسا ، ءاقل  رظتنم  تسا  میلـست  اب  هک  وا  تسا  ءاطع  بلاط  تسا  لّکوت  اب  هک  وا  ّصاخلا : ّصاخ  تفـص  ضیوفت 

نبإ دمحا و  ماما  لثم  نیثّدحم  رفن  دنچ  زا  ار  ثیدح  هکنیا  هدبع  ریسفت  رد  هحفص 257 ] تسا [ . اضر  يهدوسآ  ناحیر  حور و  عمجم  رد 
دنوریم و يزور  یپ  حبـص  هک  دنـشاب  ناگدنرپ  دننام  مدرم  ینعی  دناهتفگ  دناهدرمـش و  حیحـص  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  هریغ  هجام و 

نارگید رکف  لقع و  زا  يهدافتسا  - 1 ام : نخس  دنوش . ریس  دننامب و  ناشهنال  رد  ناغرم  هک  تسا  هدومرفن  و  دندرگیمرب ، هدش  ریـس  بش 
دهدیم ماجنا  يراک  یقیرط  زا  دوریم و  یهار  زا  ای  دـنکیم و  عارتخا  ای  راکتبا  هک  رفن  کی  تسا ، ناسنا  نّدـمت  يهّیلوا  لئاسو  زا  یکی 
یتوافت اریز  تسا  یکی  تروشم  اب  هجیتن ، رد  مه  هکنیا  دوشیم  یناگمه  جیردتب  دنریگیم و  قشمرـس  ای  دننکیم  دـیلقت  وا  زا  نارگید  و 

شورب دنـسرپن و  وا  زا  دنکیم ، لمع  شور  نآب  هک  دننیب  ای  دوش ، راتفر  نآب  دنک و  یئامنهار  وا  دنهاوخب و  يأر  یـسک  زا  لّوا  هک  تسین 
شماکحا هک  مه  مالـسا  نید  ندرک ، يوریپ  ندیدب و  ای  تسا  ندرک  لمع  ندیـسرپب و  ای  يرگید  رکف  زا  يهدافتـسا  سپ  دـننک ، لمع  وا 

زاینیب ای  تکاس  تسا و  هدوبن  رانکرب  یعامتجا  تایح  ّمهم  لصا  هکنیا  زا  تسا  هدـش  نّیعم  یناسنا  تاـّیناسفن  تـالیامت  زیارغ و  تازاومب 
ار هچنآ  هتّبلا  و  تسا ، هدوبن  ینغتـسم  یعیبط  جاـیتحا  هکنیا  زا  تسا  هدـشیم  ماـهلا  یحو و  واـب  هکنآ  اـب  مه  ربـمغیپ  صخـش  تسا  هدـنامن 

یحوب طوبرم  هچنآ  ریغ  دناهدرک و  یم - تعاطا  هتسب  شوگ  مشچ و  همه  تسا  هدوب  یحوب  صتخم  دنتـشادن و  ار  شمهف  تقایل  نارگید 
و تسا ، هدـشیم  ماـجنا  تروشم  اـب  یگدـنز  ياـهراک  يهّیقب  دـننام  دـمهفب  دـناوتیمن  یـضتقم  عقوم  رد  زج  مه  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا 
تسا و هدرکیم  راـتفر  یمومع  لـئاسو  لوـصا و  ناـمه  اـب  یگدـنز  ياـهراک  رد  ربـمغیپ  هک  تسین  بلطم  هکنیا  رب  لالدتـسا  هب  جاـیتحا 
رد هکنانچ  تسا ، یگدنز  یلـصا  مزاول  زا  یکی  مه  نارگید  لمع  رکف و  زا  هدافتـسا  تسا و  هتـشادن  دوخ  ياهراک  يارب  ّصاخ  يهلیـسو 

ادـخ درک : ضرع  حومج  نب  رذـنم  نب  بابح  دـمآ  دورف  یلزنم  رد  ربمغیپ  ردـب  گنج  يارب  ترفاـسم  رد  تسا : هدـش  لـقن  هدـبع  ریـسفت 
زور و حـلاصم  یگنج و  يهشقن  رظن  زا  رگا  میراذـگن و  شیپ  سپ و  مدـق  کی  همه  هک  دومرف  نیعم  امـش  يارب  ار  اجنیا  یحو  يهلیـسوب 
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میتسه رتکیدزن  بآب  تسا و  هحفص 258 ] یضتقم [  هک  اج  نآب  ات  هدب  چوک  ار  مدرم  تسین و  تحلـصم  اجنیا  تسا  نمـشد  اب  يهضراعم 
تسا و ربـمغیپ  یئاـمنهار  ِرمَـألا ] ِیف  مُهرِواـش  َو   ] يهلمج زا  دوـصقم  هک  تسا  نآ  هجیتـن  سپ  تفریذـپ . مـه  ص ]  ] ربـمغیپ مـینک . لزنم 

هچنآ هک  تسا  حضاو  ام  رظن  رد  مه  زورما  زور و  نآ  اهنآ  رظن  رد  دننک و  هدافتـسا  دادمتـسا و  رگیدکی  رکف  زا  ناشراک  رد  هک  نیملـسم 
هچنآ تسا  هدش  هدنامهف  رمالا »  » يهملک اب  هلمج  هکنیا  رد  تسین و  رظن  راهظا  دیدرت و  لباق  تسا  هدـش  ربمغیپ  هب  یحو  تسا و  نآرق  رد 
لقن نآ  تبـسانمب  مه  یتایاکح  هک  لّـکوت  يهلئـسم  - 2 142-115- نآرق . - تسا یحو  نآرق و  زا  هچنآ  هـن  تـسا  امـش  دوـخب  طوـبرم 

زا سپ  ناسنا  يرگیدب و  تسا  راک  ندرک  راذگاو  ندرپس و  لّکوت  اریز : تسا  نداهن  تسد  زا  لئاسو  نتـسشن و  راکیب  دوصقم  هن  میدرک 
دوصقم تسا  هدـش  هدرب  لّکوت  مان  هک  اجک  ره  رد  تسا و  هدرپس  رـس  میلـست و  نآ  ربارب  رد  راچان  ماجنا  زاـغآیب و  تردـق  کـیب  ناـمیا 

رتشیب یگدـنز  ياهـشبنج  فئاظو و  ماجنا  نامیا  نامه  اب  بسانم  تسا و  رتشیب  میلـست  تسا  رتيوق  نامیا  هچ  ره  هک  تسا  ناـمیا  لاـمک 
ناسناب سب  مینادیم و  ار  تردق  وا  زا  ّطقف  ام  هک  ادخ  اریز  تسا  اهزیچ  رگید  مدرم و  رب  لّکوت  زا  ریغ  ادـخ  رب  لّکوت  تقیقح  رد  و  تسا .
نانیمطا ینعی  ادخ  رب  لّکوت  سپ  دـهدیم  ماجنا  راک  دوخ  ندـب  ياههراپ  تالـضع و  يرکف و  تردـق  اب  هک  تسا  هداد  ياهرهب  نآ  زا  مه 

تیاکح رد  يونثم  ناسنا . يارب  تسا  تفرـشیپ  يهلیـسو  ّتیـصخش و  نیرتالاب  دوخ  هکنیا  تسا و  هداد  ناسنا  هب  ادـخ  هک  تردـق  نامهب 
لکوت اب   || دنلب  زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ  تسا  ربمغیپ  ّتنس  مه  ببس  هکنیا   || تسا  ربهر  لّکوت  رگ  يرآ  تفگ  تسا : هتفگ  ریجخن  ریش و 
بسک نکیم  دهج   || ومع  يا  بسک  اب  وت  نک  لّکوت  ور  وشم  لفاغ  ببس  رد  لکوت  زا   || ونش  هّللا  بیبح  بساکلا  زمر  دنبب  رتشا  يوناز 

نوچ مزع  تسا : هتفگ  هیآ  هکنیا  ریـسفت  رد  هاشیلعیفـص  یهلبا  ینامب  شدهج  زا  وت  رو   || یهراو  ات  امن  يدـهج  نک  دـهج  ومب  وم  نکیم 
بیع و درب  وز  لّکوت ، نآ   || روما  رد  یبیع  تسه  تمزعب  رگ  هحفص 259 ] قسن [  رب  یمزع  تسین  لّکوت  یب   || ّقحب  نک  لّکوت  يدرک 

روصق

ات 164] تایآ 161  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِهّللا َناوضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ  [ 161  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  تَبَـسَک  ام  ٍسفَن  ُّلُک  یّفَُوت  َُّمث  ِۀَمایِقلا  َموَی  َّلَغ  اِمب  ِتأَی  ُللغَی  نَم  َو  َّلُغَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو 
یَلَع ُهّللا  َّنَم  دََـقل  [ 163  ] َنُولَمعَی اِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  ِهّللا  َدـنِع  ٌتاـجَرَد  مُه  [ 162  ] ُریِـصَملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوأَـم  َو  ِهّللا  َنِم  ٍطَخَِـسب  َءاـب  نَمَک 
ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُلبَق  نِم  اُوناک  نِإ  َو  َۀَمکِحلا  َو  َباتِکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  مِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  مِهیَلَع  اُولتَی  مِهِـسُفنَأ  نِم  ًالوُسَر  مِهِیف  َثََعب  ذِإ  َنِینِمؤُملا 

هدیـشوپ و روطب  ندرک و  لخاد  ندـش و  لخاد  ینعمب  ءاف  حـتفب  لعف  نزو  رب  ّلـغ  ردـصم  زا  ّلـغی » : » تاـغل ینعم   582-1- نآرق [ - 164]
ردـصم زا  ءاب » . » ندرک تنایخ  ینعی : ءاف ، ّمضب  لوعف  نزو  رب  لولغ  ردـصم  زا  ندرک و  طولخم  سنج  الاکب و  هناـیفخم  نتـشادرب و  يرس 

ءاف و حتفب  لعف  نزو  رب  هّنم  ّنم و  ردـصم  زا  ّنم » . » مشخ طخـس » . » هانگ ای  ّقحب  ندرک  رارقا  نتـشگرب و  ینعمب  ءاف  حـتفب  لعف  نزو  رب  أوب 
. ندرب ار  یسک  يورین  ندرک و  فیعض  ینعمب  اهناسحا و  اهتمعن و  ندروآ  دایب  ندرمـش و  بعت  جنریب و  ندرک  شـشخب  ءاف  رـسکب  هلعف 

راوخ ندرک ، اـهر  ندرک ، يوریپ  ینعمب  ءاـف  ّمضب  لوعف  نزو  رب  ولت  ردـصم  زا  هماـن و  باـتک و  ندـناوخ  ینعمب  هوـالت  ردـصم  زا  اوـلتی » »
ربمغیپ دیاش  دنتفگ : مدرم  دـش ، مگ  زمرق  يهفیدـق  کی  ردـب  گنج  زور  ساّبع : نبإ  زا  ّیطویـس  لوّزنلا  بابـسا  هیآ : لوزن  تهج  ندرک .

رد اهنآ  يهمه  هک  تسا  هدرک  لقن  مه  رگید  تهج  دـنچ  نایبلا  عمجم  رد  دـش ، لزان  هیآ  هکنیا  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخب  ار  نآ  [ص ]
فّرـصت مدرم  دوخ  ای  دـنکیم و  صاخ  هحفـص 260 ] رظن [  لامعا  اهنآ  رد  ربمغیپ  دـندرکیم  ناـمگ  مدرم  هک  تسا . گـنج  ياـهتمینغ 

زا ياهّدـع  نوچ  تسا  هدرک  لقن  نایبلا  عمجم  مه  و  تسا ، هدـش  لزاـن  لـمع  رکف و  روج  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  لّوا  تیآ  دـندرکیم ،
274-252- نآرق . - دـش لزان  مدرم  یفّرعم  يارب  َعَبَّتا ] ِنَمَف  َأ   ] تیآ 162 دندرک  يراددوخ  دـحا  رد  گنج  يارب  ص ]  ] ربمغیپ اب  یهارمه 
ره دزم  دنروایب و  هدرب  یتسردانب  هچنآ  اب  ار  وا  زیخاتـسرب  دنک  یتسردان  هکنآ  دـنک و  یتسردان  يربمغیپ  هک  دوب  هتـسیاش  هن   161 همجرت :

مشخ اب  هک  دشاب  نآ  دننامب  تفر  دنـسپ  ادخ  راک  لابندب  هکنآ  دوش  رگم   162 دوشن . متس  سک  رب  هک  دنهد  رپ  گنسب  هدرک  هچنآ  سک 
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[ ناشراک روخارف   ] هاگـشیپ هب  ار  مدرم  هک  هّتبلا   163 نآ ، تسا  یماجنا  رـس  دـب  هک  دوب  خزود  وا  هاگیاج  ددرگ و  زاب  وا  هاگـشیپ  هب  ادـخ 
درک رادومن  ناشنایم  رد  ناش  دوخ - زا  يربماـغیپ  هک  درک  نینمؤمب  یـششخب  ادـخ  اـنامه   164 دوب . انیب  دـننک  هچنآب  وا  هک  دـشاب  اههیاپ 

راکـشآب شیپ  ناز  هکنآ  اب  ناشدزومآ  تمکح  نآرق و  دـنک و  ناشهزیکاپ  يدـیلپ  زا  دـناوخب و  ناشيارب  دـیحوت  ياـههناشن  وا و  تاـیآ 
ضیعبت یگنج  مئانغ  شخپ  رد  ربمغیپ  دیابن  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحض  يربط :  161 َّلُغَی » نَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  : » نیرّسفم نخس  دندوب . هارمگ 

ار هچنآ  زا  يزیچ  سرت  اـی  عمط  زا  ربمغیپ  دـیابن  ینعی  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبإ   50-15- نآرق . - دنک شخب  ربارب  همه  نایمب  دیاب  دـنک و 
يهغیـصب نیغ  حتف  ای و  مضب  ّلغی   ] هفوک هنیدـم و  مدرم  رتشیب  و  دـنک . تنایخ  دوخ  ّتلمب  دـنک و  ناهنپ  تسا  هدرک  رما  یحو و  واب  ادـخ 

تیاور و  دننزب . لوگ  ار  وا  دـننک و  تنایخ  واب  هک  تّوبن  ماقمب  تسین  هتـسیاش  تسا : نینچ  ینعم  تئارق  نیاب  و  دـناهدرک ] تئارق  لوهجم 
: نایبلا عمجم  تسا . هدش  لزان  اهنآ  لمع  يارب  هیآ  هکنیا  دندرک  تنایخ  ترـضح  نآب  ردب  زور  ربمغیپ  باحـصا  زا  ياهّدـع  هک  دـناهدرک 

نوچ هک  تسا  نآ  يهطساوب  تسا  تشز  سک  همهب  تبسن  تنایخ  هکنیا  اب  ربمغیپ  مسا  صاصتخا  تسین و  راگزاس  تنایخ  اب  تّوبن  ینعی 
دنتـشاد عمط  برع  ناگرزب  زا  یتعامج  حوتفلا : وبا  دوب . دهاوخ  رتحیبق  نارگید  زا  دـشابن  زیاج  تسا  راد  هحفـص 261 ] رایتخا [  هک  وا  رب 

تـسا بوخ  دـنتفگ : اهتـسرپتب  زا  یتعامج  و  دـش . لزاـن  اـهنآ  عمط  زا  يریگولج  يارب  هیآ  دیـشاب ، هتـشاد  رتشیب  يهرهب  تمینغ  رد  هک 
تسا و تنایخ  دیهاوخیم  وا  زا  امـش  هچنآ  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دنکن ، دای  دـب  هب  ار  ام  نایادـخ  دـنک و  هحماسم  دوخ  نید  رد  دّـمحم 
هک مّود  تئارق  رب  و  دنربن ، نامگ  وا  رب  دشابن و  اور  وا  رب  و  دـجنگن ، وا  رد  تنایخ  لولغ و  هک : تسا  نآ  هیآ  ینعم  تفگ : لّضفم  و  اوران .

ندرک تنایخب  تبسن  ینعمب  دشاب  لالغا  ردصم  زا  - 2 دنک . تنایخ  ربمغیپ  هب  دیابن  یسک  - 1 دوشیم : ینعم  ود  تسا  نیغ  حتف  ءای و  ّمضب 
هک تسا  لقن  ثیدح  نیدـنچ  يربط :  161 َّلَغ » اِمب  ِتأَی  . » دـهدب تناـیخ  تبـسن  ربمغیپ  هب  هک  یـسک  رب  تسین  اور  هک  تسا  نآ  ینعم  و 

دیربن تنایخب  يواگ  بسا و  ای  يرتش  دیـشاب  بظاوم  هک  هبطخ  رد  مه  دومرفیم و  يروآدای  تاکز  يروآعمج  نیرومأم  هب  ص ]  ] ربمغیپ
کموـک نـم  زا  امـش  دوـب و  دـهاوخ  دـنلب  ناوـیح  نآ  يادـص  دـنیامنیم و  ناترـضاح  تماـیق  زور  هدرک  راوـس  امـش  ندرگ  رب  ارنآ  هـک 
يرایتخا تردق و  نم  زورما  دیدرک  تنایخ  ارچ  مدومن ، غالبا  مدرک و  نّیعم  ار  امـش  يهفیظو  هکنیا  اب  مهدیم : باوج  نم  دـیهاوخیم و 

، ربـیخ زور  تفاـی  ناـمرف  لوسر  باحـصا  يهلمج  زا  يدرم  درک : تیاور  دـلاخ  نب  دـیز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   21-1- نآرق . - مرادن
! تسا هدرک  هچ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دینکب  زامن  امـش  وا  رب  منکیمن  زامن  نم  تفگ : نک ، زامن  هکنیا  رب  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  دـندمایب و 

هدـش تیاور  عمجم : دـیزرا . هن  مهرد  ود  هک  ربیخ  لها  نآ  زا  وا  عاتم  نایم  رد  دوب  یکرهم  دنتـسجب ، وا  عاتم  تسا . هدرک  تناـیخ  تفگ :
گنن تناـیخ  هک  دـیروایب  دـیاهدروآ  تسدـب  تمینغ  زا  هک  مه  ینزوس  خـن و  هک  نوشق  رد  دـننک  زاوآ  دومرفیم  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا 

زاهج شکور  ات  متـشادرب  نم  ار  هکنیا  هک  دروآ  يوم  يهتـشر  کچیپ  کی  يدرم  يراـتفرگ . هحفـص 262 ] بجوم [  تمایق  رد  تسا و 
نم تسا  هجرد  نیاب  راک  رگا  درک : ضرع  وا  مدیشخب  وتب  تسا  هتـشر  هکنیا  زا  نم  مهـس  هچنآ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ مزودب ، نآب  ار  مرتش 

هدرکن و تناـیخ  هکنآ   40-1- نآرق : - ینعی دـناهتفگ : لیوأت  لـها  یـضعب  يربط :  162 ِهّللا » َناوـضِر  َعَـبَّتا  ِنَمَف  َأ  . » تسین يزاـین  نآـب  ار 
ار ادـخ  ياضر  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبإ  تسا . هداد  نت  ادـخ  مشخ  تنایخب و  هکنآ  اب  تسین  يواسم  تسا  هتفر  ادـخ  ياضرب 
مُه . » اـهنآ يدونـشوخ  مشخ و  مدرم و  لد  يارب  دـنک  راومه  دوـخب  ار  ادـخ  مشخ  هکنآ  اـب  تسین  ربارب  دـهد  يرترب  مدرم  مشخ  اـضرب و 

یتاجرد مدرم  يارب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  ادخ ، دزن  رد  دنتسه  هیاپ  هجرد و  فلتخم  مدرم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط :  163 ٌتاجَرَد »
هک رگم  برع  زا  تسین  ياهلیبق  چـیه  دـنتفگ : باسناب  ملع  لها  حوتفلا : وبا   164 مِهِسُفنَأ » نِم  ًالوُسَر   » 17-1- نآرق . - دنوادخ دزن  تسا 

-1-28 و نآرق . - دنراد حیـسم  نیدب  یگتـسبلد  اهنآ  و  دـنرادن ، ربمغیپ  بسن  اب  یطابترا  هک  بلعث  ینب  رگم  دـسریم  اهنآب  ربمغیپ  تبـسن 
تبسن و هب  ینابرهم و  نامیاب و  دوب  اهنیا  ءزج  رد  هک  تسا  نآ  مِهِسُفنَأ ] نِم   ] ینعم و  تسا ، نانمؤم  يهلمج  دوصقم  دنتفگ : رگید  یـضعب 

هدافتـسا ص ]  ] ربـمغیپ دوجو  زا  رتـشیب  رتـهب و  اـهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  نینمؤـمب  ّتنم  صاـصتخا  عـمجم :  75-57- نآرق . - يدنواشیوخ
هدوب داوسیب  وا  هک  دندوب  علطم  دنتـسنادیم و  ار  وا  قباوس  نابز و  بسن و  اهنآ  هک  تسا  نآ  مهـسفنا  نم  ینعم  و  نیفلاخم ، ات  دـننکیم ،
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یکی تسا : هتـشون  تهج  دنچ  قباسب  ار  هیآ  هکنیا  طابترا  رخف : دننک . تعاطا  وا  زا  دیاب  هک  تسا  ادـخ  بناج  زا  دـیوگیم  هچنآ  تسا و 
اهیتشز نیرتالاب  واب  تنایخ  تبـسن  سپ  تسا  ماقم  نینچ  ياراد  وا  دیتسه و  زیچان  تسپ و  ینامدرم  هک  دوب  ناتدوخ  زا  ربمغیپ  نوچ  هکنآ 

يهلیـسوب ناهانگ  زا  ار  اـهنآ  دـنکیم  كاـپ  ینعی  يربط :  164 َۀَـمکِحلا » َو  َباـتِکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  مِـهیِّکَُزی  [ » هحفـص 263 تسا [ . اهمتـس  و 
ّتنـس و و  دیوگیم ، ناشيارب  ار  نآ  یناعم  لیوأت و  دزومآیم و  اهنآب  نآرق  و  دنهدیم ، ماجنا  دننکیم و  تعاطا  هک  یفئاظوب  یئامنهار 

زوریف سابقملا  ریونت   164 ٍلالَـض » یَِفل  ُلبَق  نِم  اُوناک  نِإ  َو   » 56-1- نآرق . - دزومآیم ناشیاب  دنکیم  ماهلا  واب  ادخ  هک  هدیدنـسپ  شور 
: یضاق ریسفت   100-85- نآرق -44-1- نآرق . - دندوب هارمگ  شیپ  نیز  اهنآ  انامه  و  تسا : ینعم  هکنیا  دوصقم  اُوناک » دَق  َو   » ینعی يدابآ :

مـشخ اب  تشگرب  ینعی  خـلا » ٍطَخَِـسب  َءاب  : » يهلمج زا  - 1 ام : نخـس  دـندوب  هارمگ  ربمغیپ  زا  لـبق  اـهنآ  هک  تسا  مولعم  هیـضق  هکنیا  ینعی 
ملع و ياضتقمب  ینعی  تسا  هدش  یلقع  تنونیکب  دقتعم  یمدآ  ناور  سفن و  شیادیپ  رد  هک  درک  هدافتـسا  ار  نیّهلأتملا  ردص  رظن  ناوتیم 

لوقع ملاع  رد  يدرف  تاصّخـشم  نیمه  اب  ینعی  تسا  هتـشاد  یلقع  نوک  وا  ندب  ندـشادیپ  زا  شیپ  یمدآ  ناور  يدـنوادخ  یلزا  يهدارا 
یلقع دوجوب  دوجوم  نیمه  یگتـسباو  ینعی  ندـبب  حور  ندـش  هدـیمد  تسا و  هدوب  دوجوم  یلقع  دوـجوب  تسا  ناـمز  هّداـم و  زا  رترب  هک 
ندبب هتـسب  او - يدوجوم  ندب  يهلیـسوب  یلقع  دوجوم  نآ  دسریم و  يّدام  لامکب  دـنکیم و  دـشر  نآ  يهلیـسوب  ندـب  هک  يّدام  ندـبب 

دشاب و هدمآ  رگید  ملاع  زا  هک  صّخـشم  دشاب  يدوجوم  رگم  درادن  رّوصت  نتـشگرب  نوچ  سپ  دهدیم . ماجنا  يدام  ياهراک  دوشیم و 
تسا و هدـمآ  يّداـم  ملاـعب  هک  تسا  هدوب  یلقع  يدوجوم  سپ  تسا  هدوبن  هنوگ  هکنیا  هب  تسا  هدـمآ  هکنآ  نوـچ  ددرگیمرب و  نوـنکا 
- نآرق . - ددرگیمرب ّسح  طخس  اب  یلقع  لامکب  هدیـسرن  ای  ّقح و  ناوضر  اب  ددرگیمرب  نونکا  تسا و  هدیـسر  یلقع  يّدام و  تالامکب 
« ٍلالَـض یَِفل  ُلبَق  نِم  اُوناک  نِإ  َو  : » رخآ يهلمج  اب  صوصخب  دنتـشادن  هقباـس  تیبرت  میلعت و  زا  هک  ار  مدرم  نآ  رخآ  تیآ  - 2 132-118

دننادن نایفس  وبا  ریظن  هلیبق و  سیئر  دننام  ار  ربمغیپ  و  دنـشاب ، هّجوتم  یتایح  يهلئـسم  نیاب  نارگید  اهنآ و  هک  نآ  شزراب  دنکیم  هّجوتم 
زا یکاپ  لّوا  هک  دنکیم  يربهر  ار  اهنآ  ّتیمدآ  ساساب  هکلب  تسا ، هدرک  باختنا  راک  هکنیا  يارب  هزات  شور  تسا و  وجگنج  رفنکی  هک 

هدش هتفگ  لّوا  رد  - 3 تسا . هدیدنـسپ  ياهـشورب  دنپ  تمکح و  هاگنآ  باتک و  هحفص 264 ]  ] 139-96- نآرق  - میلعت مّود  يدـب و  ره 
هتـشذگ مه  هرقب  يهروس  رد  اههلمج  روجنیا  هچرگا  دزومآیم ، مدرمب  ار  باتک  هک  تسا  هدش  هتفگ  دـعب  دـناوخیم ، ار  تایآ  هک  تسا 

نداد دای  باتک  میلعت  زا  دوصقم  و  تسا ، یحو  غالبا  تایآ  توالت  زا  دوصقم  دـناهتفگ : رخف  ماما  ةداعّـسلا و  نایب  رد  ناطلـس  اّلم  تسا و 
رب تاـیآ  توـالت  ینعی  تسا ، ص ]  ] ربـمغیپ ياـهیئامنهار  يهّیلک  لّوا  يهلمج  زا  دوصقم  دـیاش  نکیل  تسا . عرـش  رهاوظ  نآرق و  لـیوأت 
زا دوصقم  و  درکیم ، یئامنهار  مدرمب  ص ]  ] ربمغیپ ّبترم  هک  ناسنا  تداعـس  ياههار  دیحوت و  ياههناشن  تسا و  ادخ  ياهتمعن  ندرمش 

. اهنآب تسا  نآرق  نداد  دای  باتک  میلعت 

ات 168] تایآ 165  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َموَی مَُکباصَأ  اـم  َو  [ 165  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  مُکِـسُفنَأ  ِدنِع  نِم  َوُه  ُلق  اذه  ّینَأ  ُمتُلق  اهیَلثِم  ُمتبَـصَأ  دَـق  ٌۀَبیِـصُم  مُکَتباصَأ  اَّمل  َو  َأ 
ًالاِتق ُمَلعَن  َول  اُولاق  اوُعَفدا  َِوأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  اَولاعَت  مَُهل  َلـِیق  َو  اوُقَفاـن  َنیِذَّلا  َمَلعَِیل  َو  [ 166  ] َنِینِمؤُملا َمَلعَِیل  َو  ِهّللا  ِنذِِإبَف  ِناـعمَجلا  یَقَتلا 
اُولاـق َنیِذَّلا  [ 167  ] َنوُُـمتکَی اـِمب  ُمَلعَأ  ُهـّللا  َو  مِِهبوـُُلق  ِیف  َسَیل  اـم  مِهِهاوفَأـِب  َنوـُلوُقَی  ِناـمیِِإلل  مُـهنِم  ُبَرقَأ  ٍذـِئَموَی  ِرفُکِلل  مُـه  مُکاـنعَبَّتال 

یک و ّینا » : » تاغل ینعم   693-1- نآرق [ - 168  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  َتوَملا  ُمُکِـسُفنَأ  نَع  اُؤَرداَف  ُلق  اُوِلُتق  ام  انوُعاطَأ  َول  اوُدَـعَق  َو  مِِهناوخِِإل 
نزو رب  دوعق  ردصم  زا  اودعق » . » ندرک رود  عفد و  ینعمب : أرد ، ردصم  زا  اوأرداف » . » ناهد ینعم : هب  مف ، عمج  هاوفا » . » دیئایب اولاعت » . » اجک

راک يازس  تفگ  رمع  ّیطویس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  هحفـص 265 ] ندرک [ . يریگ  هرانک  نتـسشن و  ینعمب  نیع  ءاف و  ّمضب  لوعف 
، دننک دازآ  دنناتـسب و  هیدف  اهب و  ناج  ای  دنـشکب  ار  یگنج  ناریـسا  هک  دندوب  ّریخم  زور  نآ  نوچ  دش ، هداد  دحا  زورب  ردـب  رد  نیملـسم 

ربارب رد  دـنتفاییمن ، تاجن  گرم  زا  ناشنادـنواشیوخ  مه  دـندروآیم و  تسد  هب  لام  مه  هک  دـندرک  باـختنا  ار  يدازآ  هیدـف و  مدرم 
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ناشن يارب  هیآ  هکنیا  دیسر ، مدرمب  اهبیسآ  نآ  تسکش و  ص ]  ] ربمغیپ نادند  دندش و  هتـشک  نیملـسم  زا  رفن  داتفه  دحا  زور  لمع  هکنیا 
زا نآ  نادنچ  ود  هکنیا  اب  دیسر  امشب  دحا ] رد   ] نمشد یبیـسآ ز  وچ  ایآ  ناناملـسم  يا   156165 همجرت : دـش . لزان  تازاجم  هکنیا  نداد 

دـیتشاد و تمینغب  مشچ  هک   ] دـینیب دوخ  زا  هک  تسا  یجنر  هکنیا  ناشیاب : وگب  ربمغیپ  يا  دـش ! نینچ  ارچ  دـیئوگ : هدیـسر  ناشیدـب  اـمش 
ود هـک  زور  نآ  166 و  درادب ] هدوسآ  هشیمه  ار  ناتنمـشد  ای  امـش  دناوت  هک   ] تسا زیچ  همه  رب  ياناوت  ادخ  هّتبلا  و  دـیدرک ] اهر  نمـشد 

ناشیا هب  نوچ  هک  نیقفانم 167  نآ  زا  نمؤم  دوش  رادومن  ات  دوب  ادخ  ملع  تردقب و  دیسر  جنر  ار  امش  دندیگنج و  ناملسم  رفاک و  هورگ 
رتکیدزن رفکب  زور  نآ  رد  نانیا  میدوب . امـش  وریپ  میتسناد  حالـص  رگا  دنتفگ : دیریگب ، نمـشد  ولج  ای  دیگنجب  ادخ  هارب  دیئایب و  دـنتفگ :

هک دندوب  نالد  دـب  نیمه   168 دندرک . ناهن  لدـب  هچنآ  دـنادیم  ادـخ  دنتـشادن و  لد  رد  هک  دـنتفگیم  يزیچ  نابزب  هچ  نامیاب  ات  دـندوب 
اهنآب وت  دّمحم  يا  دندشیمن . هتـشک  دنتفریمن  گنجب  دـندادیم و  ام  نخـسب  شوگ  ام  ناملـسم  ناشیوخ  رگا  دـنتفگ : دنتـسشن و  هناخب 
هکنیا دوصقم  تسا : لقن  يربط   165 اهیَلثِم » ُمتبَصَأ  دَق  : » نیرّـسفم نخـس  دینک . رود  دوخ  گرم ز  دیئوگ  یتسارب  نخـس  هکنیا  رگا  وگب :
داتفه هک  دیدرب  راکب  اهنآب  دوخ  تبیصم  ربارب  ود  ردب  رد  امـش  دیدش ، راتفرگ  ربمغیپ  بیـسآ  ندش و  هتـشک  تبیـصمب  دحا  رد  رگا  تسا 

: - تسا هکنیا  دوصقم  هک  هدرک  لـقن  هداـتق  يربـط :  165 مُکِـسُفنَأ » ِدنِع  نِم  َوُه   » 39-15- نآرق . - دیدرک ریـسا  رفن  داتفه  دـیتشک و  رفن 
گنجب دیتفر  دیدرک و  رظن  راهظا  دوب  نیمجاهم  زا  عافد  هنیدـم و  رد  فّقوت  هک  ص ]  ] ربمغیپ يأر  ربارب  رد  دوخ  امـش  نوچ   30-1- نآرق

ص]  ] ربمغیپ اب  میتسه و  ناملسم  ام  هک  دندرکیم  رکف  نیملسم  نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا  هحفص 266 ] دیسر [ . امشب  تبیصم  هکنیا  نارفاک 
نوچ تسا ، امـش  رب  هک  تسا  امـش  زا  وگب : هک  دش  رما  ربمغیپب  دندش ! هریچ  ام  رب  دش  هچ  سپ  دـنرفاک ، اهنیا  میراد و  راک  رـس و  یحو  و 
گنج رد  نوچ  دناهتفگ : نیرّـسفم  یـضعب  و  دیدش . راچد  تنحم  نیاب  دـیدرک  ینامرفان  اهر و  دوب  هداد  امـشب  ربمغیپ  هک  ّتیرومأم  ياج 
هیدف زا  مینکیم و  اهر  دنتسه  ام  ناشیوخ  ناریـسا  هکنیا  دنتفگ : مدرم  دننک ، اهر  دنریگب و  ادف  ای  دنـشکب  ار  اهریـسا  هک  دندوب  ّریخم  ردب 

ار اهنآ  رگا  و  دـندش ، زّهجم  امـش  زا  ماـقتنا  يارب  اـهنآ  هک  دـش  بجوم  لـمع  هکنیا  مینکیم ، تیوقت  ار  دوخ  یلاـم  يورین  میریگیم  هک 
هدع نامهب  ضوع  رد  یلو  دنناتسب  هیدف  هک  دندرک  ّریخم  ار  اهنآ  تسا : لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  رخف : دیدوب . هدوسآ  دیتشکیم 

مه رگا  میوشیم و  رادلام  میریگیم و  هیدف  میـشکیمن و  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هک  دـنتفریذپ  اهنآ  دـنوش ، هتـشک  هدـنیآ  رد  ناشدوخ  زا 
نیرّسفم  166 ِناعمَجلا » یَقَتلا   » 348-324- نآرق [. - مُکِسُفنَأ ِدنِع  نِم   ] ینعم تسا  هکنیا  میـسریم ، تداهـش  يهجردب  میوش  هتـشک  دعب 

زور يهتسد  ود  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  یـسولآ :  22-1- نآرق . - تسا دحا  زور  رد  نایفس  وبا - نیملـسم و  يهتـسد  ود  دوصقم  دناهتفگ 
167 مَُهل » َلِیق  َو   » 21-1- نآرق . - دنوادخ ردق  اضقب و  ینعی  نایبلا : حور   166 ِهّللا » ِنذِِإبَف  . » تسین حیحـص  هکنیا  تسا و  دحا  زور  ردب و 
اب یبا  نب  هّللا  دـبع  نوچ  هک  دـناهدرک : تیاور  -1-19 و  نآرق . - درکیم گـنج  هب  توعد  ار  اـهنآ  ربـمغیپ  ینعی : تسا : هتفگ  ّمصا  رخف :

اهنت ار  نیملـسم  ربـمغیپ و  ارچ  تفگ  اـهنآب  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  ردـپ  مازح  نب  ورمع  نـب  هـّللا  دـبع - دنتـشگرب ، دـحا  زا  شناراـی 
: رخف  167 اوُعَفدا » َِوأ  . » ود ره  ای  ربمغیپ ، توعد  اـی  تسا  ورمع  نب  هّللا  دـبع  نخـس  نیاـب  هراـشا  لـیق »  » يهملک زا  دوصقم  و  دـیراذگیم !

گنج رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  دـینک . عاـفد  دوخ  هحفـص 267 ]  ] 16-1- نآرق  - يهناـخ زا  دـینکیمن ، گـنج  نید  يارب  رگا  ینعی 
رب تردق  رگا  - 1 تسا : هدرک  لقن  ینعم  دنچ  یـسولآ :  167 ًالاِتق » ُمَلعَن  َول  . » دیوشب ام  رکشل  یهایـس  هلیـسو  دوخ  ددع  يدایزب  دینکیمن 

رگا - 3 دوب . دـهاوخ  يربارب  اوفاکت و  هتـسد  ود  ناـیم  تسه و  ماـجنا  لـباق  هک  تسا  یلمع  هکنیا  میتسنادیم  رگا  - 2 میتشادیم ، گنج 
تقفاوم مه  اـم  دوب  دـهاوخ  یگنج  هک  میتسنادیم  رگا  ینعی  رخف :  23-1- نآرق . - امـش اب  ّطقف  هن  دـنراد  گنج  مه  ام  اب  هک  میتسنادیم 
ناشقافن زور  نآ  ات  ینعی  ناـیبلا : حور   167 ُبَرقَأ » ٍذـِئَموَی  . » تسا ندـنکفا  تکالهب  ار  دوخ  تسین و  گنج  لمع  هکنیا  نکیل  میدرکیم 

نیاب اهنآ  ینعی  رخف :  21-1- نآرق . - دش رادومن  رفکب  اهنآ  یکیدزن  زورنآ  دندرک  يریگهرانک  دنتفگ و  اهنخـس  نآ  نوچ  و  دوبن ، رادومن 
نَع اُؤَرداَف  . » تسا نارفاک  تأرج  نیملـسم و  ددـع  یمک  بجوم  اهنآ  يریگ  هرانک - نوچ  دنتـسه  رتکیدزن  راـفک  يراـیب  نخـس  لـمع و 
دوخ زا  ار  گرم  دیتسه  انیب  اناد و  امش  رگا  هک  نارگید  تحیصن  اهنآب و  تسا  ءازهتسا  هرخسم و  هکنیا  دوعسلا : یبا  ریسفت   168 ُمُکِسُفنَأ »

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 440 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هن  || رید  تسا  هتـشبن  یناگدـنز  ترگ  زیت  هجنپ  اضق  اـب  نکم  نکیل  || و  زیرگ  یناوت  اـت  رطخ  شیپ  ز  رعـش ]  ] 30-1- نآرق . - دینک رود 
هحفص 268] میتشون [ . همجرت  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  زیت  ریشمش  هن  دیازگ  ترام 

ات 175] تایآ 169  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِشبَتسَی  َو  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  [ 169  ] َنُوقَزُری مِهِّبَر  َدنِع  ٌءایحَأ  َلب  ًاتاومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَحت  َو ال 
[171  ] َنِینِمؤُملا َرجَأ  ُعیُِضی  َهّللا ال  َّنَأ  َو  ٍلضَف  َو  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمِعِنب  َنوُرِشبَتسَی  [ 170  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  ّالَأ  مِهِفلَخ  نِم  مِِهب  اوُقَحلَی 

دَق َساّنلا  َّنِإ  ُساّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  [ 172  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ  اوَقَّتا  َو  مُهنِم  اُونَسحَأ  َنیِذَِّلل  ُحرَقلا  ُمَُهباصَأ  ام  ِدَعب  نِم  ِلوُسَّرلا  َو  ِهِّلل  اُوباجَتـسا  َنیِذَّلا 
مُهـسَسمَی َمل  ٍلضَف  َو  ِهّللا  َنِم  ٍۀَمِعِنب  اُوبَلَقناَف   686-1- نآرق [ - 173  ] ُلیِکَولا َمِعن  َو  ُهّللا  اَُنبـسَح  اُولاق  َو  ًانامیِإ  مُهَدازَف  مُهوَشخاَـف  مَُکل  اوُعَمَج 

[175  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  ِنُوفاخ  َو  مُهُوفاَخت  الَف  ُهَءاِیلوَأ  ُفِّوَُخی  ُناطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ  [ 174  ] ٍمیِظَع ٍلضَف  ُوذ  ُهّللا  َو  ِهّللا  َناوضِر  اوُعَبَّتا  َو  ٌءوُس 
هداتق زا  ّيربط  لوزن : تهج  تحارج . شیر و  حرق » . » توعد نتفریذپ  ینعمب  هباجتـسا  ردصم  زا  اوباجتـسا » : » تاغل ینعم   249-1- نآرق -
دندش هتـشک  دحا  رد  هک  ام  ياقفر  میتسنادیم  شاک  يا  دندرک : ضرع  ترـضح  نآب  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  زا  ياهّدـع  تسا : هدرک  لقن 

يرادلد يارب  تایآ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  و  دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  نینمؤملا » رجا   » ات تایآ  هکنیا  دـننکیم ! راذـگرب  روطچ 
هدرم دـندش  هتـشک  ادـخ  هارب  هک  اـهنآ  ناناملـسم  يا   169 همجرت : دـناهدش . هتـشک  هنوـعم  رئب  رد  هک  تـسا  یئاـهنآ  فیـصوت  نینمؤـم و 

دهدیم و ناشیاب  ادخ  هک  یـشوخ  ینوزف و  نآب  دنلدشوخ  170 و  دنروخیم ، يزور  دناهدنز و  دوخ  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  دیرادنپم 
لدشوخ اهنآ   171 دسر . ناشیاب  یهودنا  هن  دوب و  ناشهدنیآ  یمیب ز  هن  هحفص 269 ] هدنام [  ياجب  دناهدنز و  هک  ناتسود  نآب  دنوب  داش 

سپ دناهتشون  نیرّسفم  اُوباجَتسا » َنیِذَّلا   » هیآ 172 لوزن  تهج  دنکیمن . دوبان  نانمؤم  دزم  وا  هک  وا  شـشخب  يدنوادخ و  تمعنب  دـنوش 
ار اهنآ  دیابیم  میدز و  تخـس  تبرـض  اهنیاب  ام  تفگ : دوخ  نارای  اب  نایفـس  وبا  دندش  هناور  دوخ  نطو  فرطب  بارعا  هک  دحا  گنج  زا 
ره دومرف : اهنآ ، ربارب  رد  تردـق  راهظا  يارب  دـش ، رادربخ  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  میـشکب  ار  ناـشهمه  میدرگرب و  میدرکیم ، دوباـن  ماـمت و 

هناور ربمغیپ  اب  رفن  داتفه  دندوب ، تحاران  رادمخز و  دـحا  گنج  زا  زونه  ياهّدـع  هکنآ  اب  دـنک ، یهارمه  تسا  هدوب  ام  اب  دـحا  رد  سک 
عمجم رد  دـش ، لزان  مدرم  نآ  فیـصوت  رد  هیآ  هکنیا  تسا ، هدوب  هنیدـم  زا  هلـصاف  لیم  تشه  رد  هک  دـسالا  ءارمحب  دندیـسر  اـت  دـندش 

زا حورجم  مردارب  نم و  تفگ  دوب  ص ]  ] ربمغیپ راصنا  زا  هک  لهـشالا  دـبع  ینب  زا  يدرم  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دّـمحم  زا  نایبلا 
ترـضح نآ  روضح  رد  گنج  زا  دـیابن  میتفگ : دوخ  اـم  مینک ، بیقعت  نمـشد  زا  هک  درک  رادربخ  ربمغیپ  یچراـج  نوچ  میتشگرب ، دـحا 

وا هاگ  ره  متشاد و  یئاناوت  مرداربب  تبسن  نم  یلو  نتفر  هار  يورین  هن  میتشاد و  يراوس  يهلیسو  هن  هک  میدش  هناور  ود  ره  میوش ، مورحم 
ءارمحب میدیـسر  ات  تفریم  هار  شدوخ  زاب  دـشیم  هدوسآ  میدرکیم و  ّیط  هار  هک  يرادـقم  مدربیم  تشپب  ار  وا  نم  دـنامیم . نتفر  زا 

نیمزرسب تفر  دوبن  ناملسم  هکنآ  اب  درک و  نیملـسم  یتحاران  زا  فّسأت  راهظا  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هعازخ  ینب  زا  يدرم  اجنآ  رد  دسالا ،
اب دّمحم  داد : باوج  يراد ! ربخ  هچ  دیـسرپ : دید  ار  وا  نایفـس  وبا  نوچ  دندوب  نیملـسمب  يهلمح  يایهم  شنارای  نایفـس و  وبا  هک  ءاحور 

و دـناهدش ، هارمه  وا  اب  دوخ  ّتیمورحم  یفالت  يارب  دـندوبن  دـحا  رد  هک  اـهنآ  مه  داـیز و  ياهّدـع  اـب  دـناهدمآ  رد  امـش  بیقعتب  شناراـی 
: تفگ یعازخ  درم  نآ  مینک . ناشدوبان  یگرابکی  میزاـتب و  ناـشیا  رب  هراـبود  میهاوخیم  اـم  تفگ : وا  ماهدـیدن ، یتّیعمج  نینچ  نونکاـت 

هکنیا هک  دش  ّرثؤم  نم  رد  شنارای  دّمحم و  لئاسو  یگدامآ و  يهرظنم  يردقب  هک  دینک  يراک  نینچ  منادیمن  تحلـصم  دـنگوس  ادـخب 
دندروخرب سیقلا  هحفص 270 ]  ] 44-21- نآرق - - دبع زا  ياهلفاقب  هاگنآ  دش  فرصنم  نایفـس  وبا  دناوخ ، ار  اهنآ  نوچ  متفگ . ار  اهرعش 

هکنیا دید  میهاوخ  ار  رگدکی  هک  ظاکع  رازابب  ضوع  رد  دیناسرب و  دّمحمب  ارم  ماغیپ  تسا  نکمم  تفگ : نایفس  وبا  دنتفریم  هنیدمب  هک 
دنوش و دوبان  ات  مینک  هلمح  اهنآب  هرابود  میهاوخیم  ام  دیئوگب : دّمحمب  تفگ : وا  دنتفریذپ ، اهنآ  منک ! راب  ناتيارب  زیوم  ار  امش  ياهرتش 

: - ینعی ُلیِکَولا » َمِعن  َو  ُهّللا  اَُنبسَح  : » دومرف ترضحنآ  دندناسر  ماغیپ  دندید و  ار  ربمغیپ  دسالا  ءارمح  رد  هلفاق  نآ  دش ، هناور  هّکم  فرطب 
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نایبلا عمجم  رد  زین  و  دومرف . تشگزاـب  هنیدـمب  مّوس  زور  رد  و  تسا ، ناـبیتشپ  نیرتهب  هک  تسا  اـم  ناـبهاگن  دـنوادخ   443-404- نآرق
دوخ نطو  يهناور  بارعا  نوچ  دحا  زور  رد  دناهتفگ : دهاجم  همرکع و  یلو  تسا  نیرّسفم  رتشیب  يهدیقع  میتشون  هک  اهنیا  تسا : هتشون 
لوبق ص ]  ] ربمغیپ میوشیم ، ورب  ور  رگدـکی  اب  زاب  يرغـص ] ردـب   ] رد هدـنیآ  لاس  یهاوخب  رگا  دّـمحم  يا  درک : دایرف  نایفـس  وبا  دـندش 

- نب میعن  دـش  كانـسرت  لد و  ود  اجنآ  رد  هّنجم ]  ] مانب دیـسر  یئاجب  ات  درک  تکرح  هّکم  لـها  اـب  نایفـس  وبا  دیـسر  عقوم  نوچ  دومرف و 
يارب تسا و  کشخ  نابایب  لاسما  نکیل  مراد  داعیم  ردـب  رد  دّـمحم  اـب  نم  تفگ  واـب  دراد  هرمع »  » گـنهآ هک  دـید  ار  یعجـشا  دوعـسم 

شنارای دّمحم و  رگا  میوش و  ورب  ور  اهنآ  اب  تسین  تحلصم  میشونب ، ار  اهنآ  ریش  مینارچب و  ار  تاناویح  میناوتب  یتسیاب  نمـشد  اب  يربارب 
مهدـیم و رتش  هد  وتب  نم  ضوع  رد  نادرگرب ، هشیدـنا  هکنیا  زا  ار  اهنآ  ور و  هنیدـمب  وت  دوش  نوزفا  ناشتأرج  میـشابن  ام  دـنور و  داعیمب 
رد تفگ : دنتسه ، گنج  رفس  ياّیهم  مدرم  هک  دید  تفر و  هنیدمب  دوعسم  نب  میعن  مراپسیم . تناماب  ورمع  نبإ  لیهـس  دزن  ار  نآ  نونکا 

نوچ دنام ، دهاوخن  هدنز  امـش  زا  رفنکی  ادخب  دنگوس  دیورب ! اهنآ  يوس  هب  امـش  نونکا  هک  دیدرک  هچ  دندمآ  امـش  رـس  رب  اهنآ  هک  دـحا 
: دومرف ربمغیپ  دـندنام و  اـهوسرت  دـندش و  هناور  ریلد  مدرم  تفر  مهاوخ  یئاـهنتب  دوخ  ادـخب  دـنگوس  دومرف : دیدنـسپن و  ار  هکنیا  ربمغیپ 
زا لبق  دنتشاد و  عترم  بآ و  هک  هنانک  ینب  هب  صتخم  دوب  یّلحم  هک  يرغّـصلا  ردب  هب  دندیـسر  ات  دش  هناور  و  ُلیِکَولا » َمِعن  َو  ُهّللا  اَُنبـسَح  »

ربمغیپ اب  تشگرب و  نایفـس  وبا  نوچ  دوب  ناشتالماعم  زکرم  رازاب و  زور  تشه  تّدـم  دـندشیم و  مهارف  اج  نآـب  راـبکی  یلاـس  مالـسا 
تیآ دندرک  هدافتسا  مهرد  ود  یمهرد  دنتخورف و  هحفص 271 ]  ] 1398-1359- نآرق  - دنتشاد هچنآ  رازاب  رد  ناناملسم  دشن  ربارب  [ص ]

ادـخ و توعد  نت  رب  مخز  نتـشاد  اـب  هک  اـهنآ  172 و  همجرت :  70-47- نآرق . - دـش لزان  مدرم  هکنیا  فیـصوت  يارب  اُوباجَتـسا » َنیِذَّلا  »
دنوب نینچ  مدرم  هکنیا  173 و  دنراد . گرزب  يدزم  يراگزیهرپ ، دندرک و  بوخ  راک  ناشمادـک  ره  دـنریذپیم  گنج ] يارب   ] ار ربمغیپ 

، دیوش ورب  ور  اهنآ  اب  هک  دیسرتب  امش  دناهدش و  مهارف  امش  گنج  يارب  وا  نارای  و  نایفـس ] وبا  ز   ] یهورگ دنیوگ : ناشیاب  ناسوساج  هک 
ادـخب لّکوت  اب  و   ] 174 دوب . یبوخ  نابیتشپ  وا  هچ  دوب  سب  ادـخ  ار  اـم  هک ] میـسرتن  نمـشد  ز   ] دـنتفگ دوزفیب و  ناـشنامیاب  نخـس  هکنیا 

هّتبلا  175 دوب . گرزب  سب  وا  ششخب  دندوب و  ادخ  ياضر  وریپ  ناشیا  هچ  دیسرن  اهنآب  يدب  هک  ّقح  لضف  تمعن و  اب  دنتـشگرب  و  دنتفر ]
نارفاـک دیـسرتب و ز  نم  دـیتسه ز  نمؤم  امـش  رگا  سپ  دـناسرتب  نارفاـک ] اـب  ندـش  ربارب  زا   ] ار دوخ  ناتـسود  هک  دوب  وـید  سوساـج  نآ 
نیرّسفم یـضعب  تسا : هتفگ  عیبر  يربط :  85-15- نآرق . - 169 ًاتاومَأ » ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَحت  َو ال  : » نیرّـسفم نخـس  دیـسرتن .

یشوخ تمعن و  مدرم  نوچ  دحا  گنج  زا  سپ  دناهتفگ  یضعب  حوتفلا : وبا  دنتـسه . دحا  ردب و  يادهـش  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ :
اهنآب هیآ  هکنیا  اـب  دنتـسه . مورحم  تمعن  نشج و  هکنیا  زا  دـندش و  هتـشک  هک  دـندروخیم  سوسفا  دوخ  ناـشیوخ  رب  دنتـشاد  ینـشج  و 

ءای اب  َّنَبَـسحَی » َو ال   » یـضعب يرـشخمز : فاّشک  تسا . داهج  هّللا  لیبس  زا  دوصقم  هک  دنتـسه  قفّتم  نیرّـسفم  تسا و  هدش  هداد  يرادـلد 
هدرم ار  دوخ  دناهدش  هتشک  هکیئاهنآ  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  دنکن و  نامگ  یسک  ای  دنکن و  نامگ  ربمغیپ  ینعی : دناهدرک ، تئارق 

ّنبـسحت رب ال  فطع  ات  دـیرادنپب  هدـنز  ار  اـهنآ  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  بصن  اـب  هلیع  یبا  نبإ  حوتفلا : وبا   169 ٌءایحَأ » َلب  . » دنرادنپیمن
نید رد  اهنآ  هک  تسا  نآ  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  هحفص 272 ]  ] 15-1- نآرق . - دینک نامگ  روجنیا  هکلب  دـیرادنپن  روج  نآ  ینعی  دـشاب 

تـسا هدنیاپ  ناش  مان - هک  تسا  نیاب  اهنآ  یگدنز  دناهتفگ : مه  دش و  دنهاوخ  هدنز  هک  تسا  ادخ  ملع  رد  تسا  هتفگ  يرگید  دـناهدنز .
زین اهنیا  يارب  دـنهد  نیدـهاجمب  هک  یباوث  سپ  تسا  هتفرگ  دای  اـهنآ  زا  دـنک  داـهج  اـهنآ  زا  دـعب  هک  ره  تسا : هتفگ  يرگید  و  یقاـب ، و 
رذگ ریمع  نب  بعصم  يهتشک  رب  ص ]  ] ربمغیپ دحا  زور  هک  درک  لقن  ریمع  نب  دیبع  و  یگدنز . ینعم  تسا  نیمه  دوب و  دهاوخ  دنمدوس 

تمایق رد  مدرم  هکنیا  دومرف : هاگنآ  ِهیَلَع » َهّللا  اوُدَـهاع  اـم  اُوقَدَـص  ٌلاـجِر  َنِینِمؤُملا  َنِم  : » دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  داتـسیاب و  وا  نیلاـب  رب  درک 
باوج هک  ادخب  دنگوس  دینک ، مالـس  اهنآ  رب  دینک و  ترایز  ار  ناشیا  دیئایب و  ام  رب  دناهدرک  یمتـس  هچ  ناراکمتـس  هک  دنـشاب  نم  هاوگ 

هدنز یکی  ناجب ، هدنز  یکی  دنـسک : هس  ناگدـنز  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   602-535- نآرق . - دنهدیم ار  امش 
هدنز ّقحب  هک  وا  دایب  تسا و  رهمب  هدنز  تسا  هدنز  ملعب  هک  وا  دابب ، تسا و  توقب  هدنز  تسا  هدـنز  ناجب  هک  وا  ّقحب ، هدـنز  یکی  ملعب ،
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وا تسود  هک  تسناگیار  یتلود  یتسود  ءافو  رد  ناج  نتخاب  تفگ : هّللا  همحر  یلبش  تقو  يهدیروش  نآ  داش ، ودب  دوخ  یناگدنز  تسا 
 || ینتب مدـیرخ  هک  مشابن  داش  نوچ  تسناـگیار : زونه  هک  اّـقح  ینک  لـصو  هکنیا  يادـف  يراد  ناـج  رازه  دـص  رگا  تسناـج  ياـجب  ار 

دیرفت ءاوهب  راوز  اب  تسود  لصو  تساخن ، جاّلح  روصنم  نیسح   || نوچ  هار  نیرد  تقیقحب  یقشاع  دزرا  نیریـش  ناج  رازه  هک  یلـصو 
رس نیسح ، هن ، ياپ  ریز  ار  رس  دسررب  تتسد  هک  یهاوخ  نیسح  ای  دنتفگ : ورف  شرسب  دیـسرن  رب  شتـسد  دنک  دیـص  ات  تساوخ  دید  ناّرپ 

ینیب نامسآ  متفهب  ار  دوخ  نامز  رد  ناویک  وچ   || یئآ  لقع  ناویا  يوس  یناوهش  نادیم  زا  رگ  تشذگرب : نامسآ  متفهب  داهن  ياپ  ریز  ار 
باوخ رد  تفگ : یطقـس  هحفـص 273 ] ینیب [  نایز ، نیز  ادرف  هک  ادوس  هیامرـس و  یهز   || دـب  ینایز  یلاـح  ارت  لزنم  نیردـنا  زورما  رو 

دنتخیرگ تیفاع  تشهب و  رد  دندید  الب  یتخل  دـنتخیوآ  نآ  رد  دـندید  ایند  یتخل  مدـیرفایب ، ار  قلخ  يرـس ، ای  یتفگ : هک  ارم  دومن  نانچ 
: تفگ يرـس  دیهاوخ ! هچ  دیهورگ و  مادک  زا  امـش  دنتـساوخ  ام  لاصو  تمعن  دـنتفرگزاب و  لد  ناجب و  تنحم  دندیـشیدنین  الب  زا  یتخل 
و تسا ، هدـنز  اهنآ  حور  دـناهتفگ  یـضعب  رخف :  353-351- یقرواپ -349-317- نآرق « - 1«13 «.» ُدـیُِرن اـم  ُمَلعََتل  َکَّنِإ   » هک مداد  باوـج 
هک تسا  هدیـسر  امب  تّوبن  یحو و  يهلیـسوب  نوچ  میئوگب  هک  تسا  نآ  رتهب  هدبع : دنتـسه . هدنز  ناشاه  ندب  نامه  اب  دـناهتفگ : یـضعب 
امب هچنآ  زا  شیب  مینک و  وگتفگ  دیابن  نآ  یگنوگچ  تقیقح و  زا  هک  تسا  یبیغ  یگدنز  هکنیا  هک  میدقتعم  ام  سپ  دنتـسه ، هدـنز  اهنآ 

مادـقا دـندرک و  اّیهم  ار  دوخ  کچوک  داهج  ادـخ و  هار  يارب  هک  یئاـهنآ  هاوخ  ینعی  ّیناـشاک : تـالیوأت  میئوگب . يزیچ  دـیابن  دـناهتفگ 
هدنز تروص  ره  رد  دنشکب  ار  دوخ  اهـشهاوخ  ندرک  نکهشیر  سفن و  نتـشک  ربکا و  داهجب  هکنانآ  ای  و  دندش ، هتـشک  ات  دندرک  گنجب 

ره تسا و  هدرک  تئارق  نیحراف  عقیمس  نبإ  حوتفلا : وبا   170 َنیِحِرَف » َنُوقَزُری  . » تعیبط ياهیدیلپ  زا  دنتسه  رود  یقیقح و  تایحب  دنتسه 
نِم ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  . » دنامهفیم ار  اهنآ  یگدنز  تایح و  دیکأت  نوقزری »  » يهلمج يرـشخمز :  25-1- نآرق . - تسا ینعم  کیب  ود 
ولج دوخ  ناشیوخ  زا  تسا و  هدیـسر  اـهنآب  هک  یتمارک  تسا و  تداهـش  تسا ، روآ  حرف - ار  ناـشیا  هک  لـضف  نآ  فاّـشک :  170 ِِهلضَف »

نامیاب دنداش  نادیهش  ینعی  دنتفگ : یضعب  حوتفلا : وبا   170 َنوُرِشبَتسَی » َو   » 49-1- نآرق . - دناهدش لصاو  يدبا  ياهتمعن  هب  دنا و  هداتفا -
زا نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  دنکیم ، رادربخ  ناگدـنز  لاح  زا  زور  همه  ار  اهنآ  ادـخ  نوچ  دنتـسه  هدـنز  هک  ناشناشیوخ  لمع  رکف و  و 

اهنآ هک  دنداش  نآ  زا  دنسریم ، تداهش  ضیفب  ناشناتسود  تقو  هچ  دننادیم  هحفص 274 ]  ] 20-1- نآرق  - دنتسه و رادربخ  اهنیا  لاح 
هدـنیآ رد  دـناهدشن و  ءادهـشب  قحلم  زونه  هکیئاهنآ  ینعی  عمجم :  170 مِِهب » اوُقَحلَی  َمل  . » دـش دـنهاوخ  دـنمهرهب  ادـخ  لضف  تمارک و  زا 

دناهدیسرن تداهش  ماقمب  دنتـسین و  اهنآ  يهجردب  قحلم  هکیئاهنآ  هب  دنداش  نادیهـش  ینعی : دناهتفگ : یـضعب  و  دنـسریم ، اهنآ  يهجردب 
ءادهش هک  دشاب  حیـضوت  يارب  دیاش   170 مِهِفلَخ » نِم   » 24-1- نآرق . - دنرادن هودنا  فوخ و  دنتـسه و  ناملـسم  اهنآ  هک  دننادیم  نوچ 
يهلمج اب  یلو  رفاک  مه  نمؤم و  مه  دنتـسه  رایـسب  اههدشن  قحلم  اههدنز و  نوچ  دناهدشن ، اهنآب  قحلم  زونه  هک  هدنز  ناناملـسمب  دنداش 

-1- نآرق . - دنتسه ناناملسم  اهنآ  هک  تسا  مولعم  اریز  دننادیهش  يهدنام  یقاب  رس و  تشپ  رد  هکیئاهنآ  تسا  هدش  حیـضوت  مهفلخ » نم  »
تسا دودحمان  نادیهش  يارب  ملاع  نآ  تمعن  هک  دوش  مولعم  ات  تسا  نّیعمان  هرکن و  ۀمعن »  » يهملک حوتفلا : وبا   171 خلا » َنوُرِشبَتسَی   » 17

[ ّنا  ] يهزمه  171 ُعیُِـضی » َهّللا ال  َّنَأ  َو   » 16-1- نآرق . - دوشیم مولعم  رتشیب  نآ  شزرا  تسا  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  هدـش  دـّیقم  نوچ  و 
ربـمغیپ زا  هریره  وبا  حوتفلا : وبا   32-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  واویب  دوعـسم  هّللا  دبع  و  رـسک ، حـتف و  اب  تسا  هدـش  تئارق  روج  ود 

تیاور زین  و  دراد . یتحاران  درد و  نوکـشن ]  ] هصرق دننام  دوش  دیهـش  دنک و  داهج  هکنآ  ندب  رب  ریـشمش  مخز  تسا : هدرک  تیاور  [ص ]
: يربط  172 اُوباجَتـسا » َنیِذَّلا  . » ادـخ هارب  دیهـش  صخـش  ندـب  رب  ریـشمش  هزین و  مخز  زا  تسا  رتتخـس  هچروم  ناهد  زاگ  هک  تسا  هدـش 

هناور تحارج  مخز و  يهمه  اب  ار و  ربمغیپ  توعد  دـندرک  تباـجا  هکیناـسک  دزم  دـنکیمن  عیاـض  ادـخ  ینعی  تسا  شیپ  تیآ  يهلاـبند 
تفه وا  دندوب و  هتـشک  ارم  ردـپ  دـیوگ : ّيراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   24-1- نآرق . - دندش دـسالا  ءارمح  يوسب 

رـس رب  تسا و  هدرک  اـهر  تروع  تفه  هحفـص 275 ] نمب [  ردـپ  هک  یناد  ارم  یئاـمرف  هچ  هّللا  لوسر  اـی  متفگ  نم  دوب  هدرک  اـهر  رتخد 
ایب وت  رادب و  یتفیلخ  ناشیا  رب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  مشابن ، وت  تمدخ  رد  نم  يور و  داهجب  وت  هک  مهاوخن  نم  تسین و  درم  ناشیا 
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شیپ يهلمج  حیـضوت  ناـیب و  ار  هلمج  هکنیا  هّیقب  هدـبع ، دّـمحم  خیـش  زا  ریغ  نیرّـسفم   172 مُهنِم » اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل  . » میدرک نینچمه  اـم 
يهملک زا  دوصقم  هک  دناهتـشون  نیرّـسفم  میتشون  لوزن  نأش  رد  هک  روطنامه   173 َساّنلا » َّنِإ  ُساّنلا  ُمَُهل  َلاـق   » 32-1- نآرق . - دناهتسناد
يهدامآ دحا  زا  دـعب  لاس  رد  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  يّدـس  زا  حوتفلا  وبا  فیقث ، مدرم  ای  تسا  دوعـسم  نب  میعن  ای  لّوا  ساّنلا » »

هکیروطب مّود  ساّنلا »  » و تسا . نیقفانم  مومع  ساّنلا »  » يهملک زا  دوصقم  دندناسرت و  ار  مدرم  نیقفانم  دش  نایفس  وبا  اب  هاگداعیم  هب  نتفر 
لالدتـسا هلمج  نیاب  نیرّـسفم   173 ًاـنامیِإ » مُهَدازَف   » 41-1- نآرق . - تسا هدوـب  وا  ناراـی  نایفـس و  وـبا  دوـصقم  میتـشون  لوزن  نأـش  رد 

تیمح و اهنآ  ندناسرت  مدرم و  نآ  نخس  ندینش  ربارب  رد  يرـشخمز :  22-1- نآرق . - تسا يدایز  یمک و  لباق  نامیا  هکنیا  رب  دـناهدرک 
: حوتفلا وبا   173 ُلیِکَولا » َمِعن  َو  . » دوب اهنآ  ّتین  صولخ  هدیقع و  تابث  هنومن  هکنیا  دندرک و  گنج  گنهآ  دـش و  کیرحت  ناشیا  تریغ 
زا يرازب  را  نامیشک   23-1- نآرق : - تسا رهاط  اباب  یعابر  هلمج  هکنیا  بسانم  تسا . عنام  ینعمب  هلمج  هکنیا  رد  لـیک  تفگ و  يدـقاو 
َنِم ٍۀَمِعِنب  اُوبَلَقناَف  ! » یسرت هک  زا  يراد  وت  لد  ملاع  ود   || مسرتن  وم  سک  زا  لد  همین  نیاب  یسرت ! هک  زا  يراوخب  را  ینارب  ! || یـسرت  هک 
رفس هکنیا  رد  هک  تراجت  زا  دوس  ینعی : لضف  و  بارعا ، اب  گنج  ندش و  ربارب  زا  نیملـسم  شیاسآ  ینعی  همعن  يربط :  174 ٍلضَف » َو  ِهّللا 

ینعم نتشک  زا  شیاسآ  ار  هلمج  هکنیا  يربط   174 ٌءوُس » مُهسَسمَی  َمل   » 49-1- نآرق . - ربمغیپ نامرف  تعاطا  رجا  دزم و  دش و  ناشبیصن 
. - تسا ادخ  ياضر  زا  يریگلابند  نمـشد  یپ  نتفرب  ینعی  عمجم :  174 ِهّللا » َناوضِر  اوُعَبَّتا  َو  [ » هحفص 276  ] 24-1- نآرق . - تسا هدرک 

باوج يارب  هیآ  هکنیا  دوشیم ! هدرمش  داهج  نمشد  زا  بیقعت  ام و  لمع  هکنیا  دندیـسرپ : ص ]  ] ربمغیپ زا  مدرم  حوتفلا : وبا   33-1- نآرق
یـضعب دناهدرک : فالتخا  دناهتـشون  ار  ص ]  ] ربمغیپ ياهگنج  خیرات  هکیئاهنآ  رخف : تسا . ادـخ  ياضر  تعباتم  راک  هکنیا  هک  تسا  اهنآ 

لزان دسالا  ءارمح  رد  اُوباجَتسا ] َنیِذَّلا   ] لّوا تیآ  تسا : هتفگ  يدقاو  تسا . هدش  لزان  يرغـص  ردب  رد  تایآ  هکنیا  عومجم  هک  دناهتفگ 
لّوا تیآ  رد  هک  تهج  هکنیا  زا  لوبقب  تسا  رتکیدزن  هکنیا  تسا و  هدش  لزان  يرغـص  ردب  رد  ُساّنلا ] ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  ، ] مّود تسا و  هدش 

یگنج تّدم  هکنیا  رد  تسا و  هدش  هلـصاف  لاس  کی  يرغـص  ردب  ات  دحا  زا  و  دندرک ] تباجا  دندوب  رادمخز  هکنآ  اب   ] تسا هدـش  هتفگ 
تباجا دندش و  توعد  دسالا  ءارمحب  دحا  زا  يرادـمخز  لاح  اب  دوشیم  مولعم  سپ  دنـشاب  رادـمخز  ص ]  ] ربمغیپ نارای  هک  تسا  هدوبن 
تمیزه تسکـش و  حرق  زا  دوصقم  میئوگب  دیاب  تسا  هدوب  يرغـص  ردب  رد  لّوا  تیآ  هک  مینک  لوبق  ار  نارگید  يهدیقع  رگا  و  دـندرک ،

نآ زا  سپ  دنتفرگ و  شیپ  يراکوکین  يوقت و  دندرک و  هبوت  نآ  زا  سپ  دندرک  رارف  دندروخ و  تسکـش  دـحا  رد  هکیئاهنآ  ینعی  تسا .
نینمؤم ینعی  يربط :  175 ُفِّوَُخی » ُناطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ   » 134-99- نآرق -54-31- نآرق . - رخآ ات  ار  ربمغیپ  ادخ و  توعد  دندرک  تباجا 

زا مدرم  موــمع  سرت  لّوا :  105-92- نآرق -42-1- نآرق : - دراد هبترم  هـس  فوـخ  ناـیبلا : حور   175 ِنُوفاـخ » َو   » دـناسرتیم نارفاـکب  ار 
ربمغیپ زا  لوقنم  نخـس  هکنیا  هک  تسا  ادخ  زا  طقف  صاخلا  ّصاخ  سرت  مّوس : ادـخ ، تمحر  يرود  زا  صاوخ  سرت  مّود : ادـخ . باذـع 

ار رعـش  هکنیا  و  کـنم » کـب  ذوعا  و  کطخـس ، نم  كاـضرب  ذوعا  و  کـباقع ، نم  كوـفعب  ذوـعا  : » تسا هجرد  هس  نیاـب  هراـشا  [ص ]
قالطاب  || هدرم  كاپ  تعیبط  فاصوا  تمالم ز  يوک  رس  رب  دشاب  هک   || تماقتسا  لها  مناد  ار  یـسک  هحفص 277 ] هدروآ [ : تبسانمب 

« مِهِّبَر َدـنِع  ٌءاـیحَأ  لـَب  : » يهلمج - 1 اـم : نخـس  هدـناشف  نماد  دوخ  درگ  زا  ماـمت   || هدـنام  دیـشروخ  هیاـس و  هتفرب  هدرپـس  ناـج  ّتیوـه 
وت يهشیدنا  تسلگ  رگ  ياهشیر  ناوختسا و  دوخ  یقب  ام   || ياهشیدنا  نیمه  وت  ردارب  يا  تسا : هتفگ  يونثم   55-25- نآرق : - میئوگیم
هک تسا  وا  هشیدـنا  رکف و  يهطـساوب  تادوجوم  رگید  رب  ناسنا  يرترب  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  ینخلگ  همیه  وت  يراخ  دوب  رو   || ینـشلگ 

تسا و یمدآ  لّیخت  يورین  لقع و  رکف و  دولوم  تسا  ینوزف  رد  هتسویپ  هک  شنیرفآ  رارسا  يرادومن  رـشب و  لماکت  نّدمت و  رهاظم  مامت 
ياهراکب شرکف  یـصخش  رگا  سپ  دنکیم ، ادـیپ  نارگید  رب  زایتما  يرترب و  هزادـنا  نامهب  دـشاب  وا  رکف  يهجرد  هک  هزادـنا  رهب  درف  ره 

دنوادـخ شنیرفآ  يهعـسوت  لیاسو  زا  یکی  مهنآ  هک  دـش  نارگید  راکفا  تیوقت  عامتجا و  تاـبث  بجوم  دوب و  ّقح  يارب  دـیفم  تباـث و 
نارگید راکفا  تفرشیپ  تیوقت و  هک  وا  دننامه  رثا  نوچ  تسا  تباث  تسا  وا  ّتیناسنا  تقیقح  هک  مدآ  روجنیا  يهشیدنا  رکف و  هّتبلا  تسا 

نامه سپ  دشاب  یقاب  ناهج  رد  صخش  نآ  رکف  دولوم  يهتسیاش  حلاص و  ياههشیدنا  راکفا و  تقو  ره  ات  سپ  دوشیم ، ادیپ  نآ  زا  تسا 
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مالـسا و تفرـشیپ  يارب  هکیئاهنآ  میئوگیم : همّدـقم  هکنیا  لاـبند  تباـث  تسا و  رادـیاپ  تسا  وا  يهشیدـنا  رکف و  وا  تقیقح  هک  صخش 
ّمهم کمک  ّرثؤم و  لماع  دناهدش و  ّتیمدآ  يرادیاپ  شیادیپ و  يهلیـسو  دندومن  یگداتـسیا  ناج  ياپ  ات  دندرک و  شـشوک  رـشب  تیبرت 

تهجنیا زا  اـمنناسنا ، ياهیـشحو  حالـصا  دـشاب و  تیبرت  تفرـشیپ  شیازفا و  هک  دـناهدوب  ادـخ  شنیرفآ  يهبترم  نیرتـالاب  يهعـسوت  رد 
دوشیم و رترادومن  اهنآ  یگدـنز  زورما  دوشیم  رتعیـسو  ناـشزور  نآ  لـمع  يهنماد  هچره  دـناهدرمن  هکنیا  رب  هوـالع  مدرم  هنوگ  هکنیا -
 ] يدـنوادخ یمئاد  ملاع  رد  حـلاص  نامدرم  يهمه  هکنیا  اب  تسا  هدـش  هدرب  ادـخ  هار  رد  ناگتـشک  مان  صوصخلاـب  هیآ  رد  هکنیا  تهج 

تسا و هدوب  رتالاب  همه  زا  دشاب  ناسنا  تیبرت  عامتجا و  حالـصا  هک  اهنآ  روظنم  فده و  هک  تسنآ  يارب  دنتـسه . دـنمهرهب  هحفص 278 ]
هرز اب   || یفطـصم  ّمع  هزمح  یناوج  رد  دـیوگیم : يونثم  دـناهداد . تسا  هدوب  اهنآ  ناج  هک  ار  دوخ  نّکمت  نیرتالاب  فدـه  هکنیا  يارب 
ياک دندیـسرپ  قلخ  يدمآ  وزغ  رد  تسمرـس  هرزیب   || يدش  فص  رد  نوچ  هزمح  رخآ  ردنا   68-66- تمرف »- یغو ردنا  مادم  دشیم 

وت ارچ  سپ  ادخ  ماغیپ  يدناوخ ز  هکلهت   || یلا  مکدـیاب  اوقلت  هک ال  ین   64-62- تمرف »- لوحف هاش  نکشفص  ربژه  يا   || لوسر  ّمع 
کیل ناهج  هکنیا  غاد  مدـیدیم و  گرم   || ناوج  نم  مدوب  هک  نوچ  هزمح  تفگ  هکرعم  رد  نینچ  يزادـنیبیم   || هکلهت  رد  ار  شیوخ 

همیخ رد  همیخ  هاپس  قح  رون  منیب ز  یمه  رپ   || هاش  هاگرگشل  ّسح  نورب  زا  نوبز  ار  یناف  رهـش  هکنیا  متـسین   || نونک  نم  دّمحم  رون  زا 
هکناو تسدب  وا  دریگب  اوقلت  مکح ال   || تسا  هکلهت  شمـشچ  شیپ  ندرم  هکنآ  باوخ  مرادیب ز  درک  هکنآ  رکـش   || بانط  ردنا  بانط 

تـشگرب دید ، شگرگ  هک  ره   || ادف  شدرک  ناج  دید  فسوی  هک  ره  باطخ  رد  ار  وا  ارم  دیآ  اوعراس   || باب  حتف  دـش  وا  شیپ  ندرم 
 || تسا یگنرشوخ  ار  هنیئآ  كرت  شیپ  تسا  ور  گنرمه  نیقی  یفاص  يهنیآ   || تسا  وا  گـنرمه  رـسپ  يا  کـی  ره  گرم  يدـه  زا 

ین تست  يور  تشز  رادـشوه  ناـج  يا  یناـسرت  دوـخ  نآ ز   || رارف  ردـنا  گرم  یـسرتیم ز  هک  يا  تسا  یگنز  مه  هنیئآ  یگنز  شیپ 
تریمض مه  شوخ  شوخان و   || تسا  دب  را  تسا  یئوکن  را  تسا  هتسر  وت  زا  گرب  گرم  تخرد و  نوچمه  وت  ناج   || گرم  راسخر 

نیو ضرع  ناک   || راکب  دنامیمن  نارودزم  اطع  دننام  تسین  تمدخ  چیه   || ازج  گنرمه  لعف  دوبن  کیل  هحفص 279 ] تسا [  دوخ  زا 
چیه ! || ار  دنزرف  رم  بآ  دنام  چیه  قبط  ردنا  رز  تسا و  میـس  همه  هکنیا  || و  قرع  تسا و  زور  یتخـس  همه  نآ  رادـیاپ  تسا و  رهوج 

82-38- نآرق : - تسا هتفگ  ظفاح  هک  يروطب  اوُقَحلَی » َمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِشبَتسَی  : » يهلمج رد  ام : نخـس  نیمّود  - 2 ار ! دنق  رم  رکش  ین  دنام 
دعب  || میـشونیم  حدـق  وت  دایب  میرود  هچرگ  یناناج  مه  یناـج و  مه  هک  رود  دـب  مشچ   || ادـگ  هاـش و  زا  دربیم  لد  وت  نسح  يهولج 

یناکم ینامز و  ياههلـصاف  يدام ، يراتفرگ  زا  شیاسآ  يهطـساوب  دناهتـسب  مشچ  ملاـع  هکنیا  زا  هکیناـسک  یناـحور  رفـس  رد  دوبن  لزنم 
دشاب هتـشاد  يدایز  مزاول  هک  هریغ  شوگ و  مشچ و  لثم  تسین  يرهاظ  لئاسو  هکنیا  اهنآ  كاردا  يهلیـسو  نوچ  درادن  رّوصت  اهنآ  يارب 
تهج هکنیا  زا  دنهدیم  ماجنا  ار  دوخ  راک  رازبا  تالآ و  زا  زاینیب  لالقتسا و  روطب  دشاب  سفن  ای  ناور و  هک  یلصا  يهلیسو  اب  اهنآ  هکلب 

راذـگرب روط  هچ - اـهنآ  ياهـشیکمه  ناتـسود و  دـننادیم  هک  تسا  نیمه  يارب  دناهتـشاد و  طاـبترا  نآ  اـب  هک  یثداوـحب  دـنراد  هطاـحا 
هطبار ملاع  هکنیا  اب  دـنناوتیم  اهنآ  هزادـنا  هچ  ات  ایآ  دنـسریم و  نآ  هب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  هدامآ  اهنآ  يارب  یماـقم  هچ  و  دـننکیم ،
هکنیا يهلیـسوب  ناـسنا  هچنآ  میتـفگ ، داـعم  ثحب  رد  هک  روطناـمه  میئوگب : تسا  نکمم  دـنوش ! عـلّطم  ناـهج  ثداوـح  زا  دـننک و  ادـیپ 

ملاع هکنیا  رد  هک  هزادنا  ره  ات  سپ  دوب ، دهاوخ  وا  یگـشیمه  ياقب  يدبا و  ّتیدوجوم  يهلیـسو  دـهدیم  ماجنا  يدام  لیاسو  تالـضع و 
دوشیم و دیلوت  وا  يارب  یگـشیمه  ياقب  يدبا و  تیّدوجوم  هزادـنا  نامهب  تسا  هدرب  راکب  ار  دوخ  يّدام  لئاسو  تسا و  هداد  ماجنا  راک 
 ] اـهنآ ماـن  نوچ  تسه  ناـشدوخ  ياـقفر  ناـمه  لاـح  زا  ءادهـش  عـالّطا  هک  میمهفب  ار  بلطم  هکنیا  میناوتب  هیآ  يهلمج  هکنیا  زا  دـیاش 

. تسا هدشن  هتفگ  ناشیا  يارب  رگید  ياج  زا  عالّطا  هدادن و  تبسن  اهنآب  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  تسا و  هدش  هدرب  رصتخم  روطب  هحفص 280 ]
ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو   || ینشلگ  وت  يهشیدنا  تسلگ  رگ  هتشذگ : رعـش  رد  تسا  هتـشاد  هراشا  هزادنا  نیمهب  دیاش  مه  يونثم  و 

رگید ملاع  رد  وا  نشلگ  تعـسو  تسا  هدوب  نارگید  دوخ و  يارب  لـگ  دـننام  هداد و  شیاـمن  لـگ  تروصب  ار  دوخ  هک  هزادـنا  رهب  ینعی 
راخ و نارگید  دوخ و  يارب  ملاع  هکنیا  رد  هک  تسا  يرادقمب  تسا  اّیهم  وا  يارب  رگید  ملاع  رد  هک  ینخلگ  تعسو  تسا و  هزادنا  نامهب 
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هک دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  خلا » اُوباجَتسا - َنیِذَّلا   » يهلمج تیآ 172  تسا : هکنیا  تایآ  هکنیا  رد  ام  نخس  نیمّوس  - 3 تسا . هدوب  يذوم 
یناسک ینعی  خلا » اُونَـسحَأ - َنیِذَِّلل   » تسا هدش  نشور  هلمج  نیاب  سپ  ناز  دنکیمن  دوبان  ادـخ  ار  نینمؤم  دزم  تسا : هدـش  هتفگ  لّوا  رد 

ار توـعد  یناـمرفان  زا  زیهرپ  يراـکوکن و  يارب  هک  دـنراکوکن  راـگزیهرپ و  لوـسر  ادـخ و  توـعد  نتفریذـپ  اـب  هک  دـنراد  گرزب  دزم 
264-242- نآرق -95-73- نآرق . - اهفده رگید  تمینغ و  ترهش و  يارب  ای  دنریذپب و  نابزب  هک  هن  دندوب  ناملسم  یتسردب  دنتفریذپ و 

ات 179] تایآ 176  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َّنِإ [ 176  ] ٌمیِظَع ٌباذَع  مَُهل  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  اظَح  مَُهل  َلَعجَی  ّالَأ  ُهّللا  ُدیُِری  ًائیَـش  َهّللا  اوُّرُـضَی  َنل  مُهَّنِإ  ِرفُکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َکنُزحَی  َو ال 
امَّنِإ مِهِـسُفنَِأل  ٌریَخ  مَُهل  ِیلُمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسحَی  َو ال  [ 177  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو  ًائیَـش  َهّللا  اوُّرُـضَی  َنل  ِنامیِإلِاب  َرفُکلا  اُوَرَتشا  َنیِذَّلا 
َناک ام  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِهیَلَع  ُمتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمؤُملا  َرَذَِـیل  ُهّللا  َناـک  اـم  [ 178  ] ٌنیِهُم ٌباذَـع  مَُهل  َو  ًامثِإ  اوُدادزَِیل  مَُهل  ِیلُمن 

- نآرق [ - 179  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ  مُکَلَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُؤت  نِإ  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللِاب  اُونِمآَف  ُءاـشَی  نَم  ِِهلُـسُر  نِم  ِیبَتجَی  َهّللا  َّنِکل  َو  ِبیَغلا  یَلَع  مُکَِعلُطِیل  ُهّللا 
زا ناولم  يهملک  نتخادـنا و  ریخأت  ندـناشک  ازاردـب  ار  يزیچ  نامز  ینعمب  ءالما  ردـصم  زا  یلمن » : » تاـغل ینعم  هحفـص 281 ]  ] 763-1

ردـصم زا  یبتجی » . » ندرک اهر  دوخ  لاحب  نتـشاذگاو ، ینعمب  رذو  ردـصم  زا  رذـیل » . » هانگ امثا » . » زور بش و  ینعمب  تسا  هداـم  نیمه 
رّکذتم ینعم  نمض  رد  طقف  دناهتشونن  صوصخم  تهج  تایآ  هکنیا  يارب  نیرّـسفم  لوزن : نأش  ندیزگرب . ندرک و  باختنا  ینعمب  ءابتجا 

وت دننکیم  ینیدیب  هب  باتـش  هک  ناسک  نآ  دّمحم  يا   176 همجرت : راّفک . فیـصوت  ای  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ يرادلد  دوصقم  هک  دناهدش 
دناسرن ياهرهب  ناشیاب  ناهج  نآب  هک  هدرک  تشونرـسب  دهاوخیم و  ادخ  و  دنناسر . ادخب  ینایز  كدنا  دنناوتن  هک  دننکن  كان  هودنا - ار 

يرازآ ناشيارب  دـندزن و  ینایز  ادـخب  زگره  دـندیرخ  رفک  دـنداد و  نید  هک  ناـسک  نآ  اـنامه   177 دـشاب . ناـشيارب  گرزب  يرازآ  و 
اهر يراـگزورب  ار  ناـنآ  هکلب  دـشاب . ناـشیاب  یکین  ناـنآ  يارب  اـم  تلهم  هک  دـنرادنپ  هن  دـندش  رفاـک  هک  ناـسک  نآ  و  دوب . . كاـندرد 

هکنآ ات  دراذـگن  دوخب  دنتـسه  هک  هنوگنآ  رب  ار  نانمؤم  ادـخ   179 دـشاب . ناشيارب  يراوخب  يرازآ  دـنیازفیب و  دوخ  هانگ  رب  اـت  مینکیم 
دیوش رادربخ  رگدکی  نورد  زا  ات   ] دنک هاگآ  بیغ  ار ز  نانمؤم  امش  هک  دوشن  و  دوش ] رادومن  قفانم  نمؤم و  و   ] دنک ادج  كاپ  كاپان ز 
بیغ زا  تحلـصم  ماـگنه  هب  و   ] دـنیزگیمرب هک  دـنناربمغیپ  هدرک  تشونرـسب  دـهاوخ و  هـک  ار  نآ  یلو  دیـسانش ] زاـب  قفاـنم  نموـم ز  و 

هک دیورگب  وا  ناربمایپ  ادخب و  امش  سپ  دنکیم ] رادربخ  بیغ  زا  دنیزگیم و  دهاوخ  هک  ار  نآ  دوخ  ناربمغیپ  زا  ای  دنکیم  ناشرادربخ 
هدرک تئارق  ءاز  ریز  يادص  ءای و  يولج  يادص  اب  عفان  َکنُزحَی » ال  : » نیرّـسفم راتفگ  دیراد . گرزب  يدزم  دیوش  راگزیهرپ  نمؤم و  رگا 

: دـناهتفگ قاحـسا  نبإ  دـهاجم و  عمجم :  176 ِرفُکلا » ِیف  َنوُعِراــُسی   » 30-16- نآرق . - دـناهدناوخ ءاز  مض  اـی و  حـتف  اـب  هـّیقب  و  نزحی ] ]
- نآرق . - دهدیم هیلست  ار  ص ]  ] ربمغیپ هلیسو  هکنیا  هب  دندش ، دترم  بارعا  ياهدع  تسا : هتفگ  یئاّبج  ّیلع  یبا  و  تسا . نیقفانم  دوصقم 

َنل . » نایفـس وبا  لثم  تسا  راّفکب  کموک  نیملـسم و  اـب  تمواـقم  دوصقم  هک  دـنامهفیم  رفک  رد  تعرـس  هدـبع : هحفـص 282 ]  ] 28-1
هدش بجوم  هکنیا  شاهفیظو و  راک و  رد  تسا  هدرک  یهاتوک  دوخ  هک  هدش  ادیپ  ياهشیدنا  ربمغیپ  لد  رد  دیاش  عمجم :  176 َهّللا » اوُّرُضَی 

تسا هدشن  هّجوتم  يرورض  وت  يهفیظو  ادخب و  هک  تسا  تیلست  ار  ترـضح  نآ  هلمج  نیاب  دننامب ، رفاک  ای  دنوش  ّدترم  ياهّدع  هک  تسا 
واب تسکـش  دوب  ربمغیپ  رگا  هک  دندرکیم  شنزرـس  دحا  گنج  زا  سپ  نارفاک  نوچ  رخف :  25-1- نآرق . - تساهنآ دوخ  رب  نآ  ناـیز  و 

ار ص ]  ] ربمغیپ ثداوح  هکنیا  دننک ، دوبان  ار  مالسا  هک  دندرکیم  عمج  هدع  راّفک  زین  دندش و  رفاک  شیرق  سرت  زا  ياهّدع  دیـسریمن و 
تفرـشیپ ینعی  ادخب  اهراک  هکنیا  هک  دـش  مارآ  ترـضحنآ  رطاخ  هلمج  هکنیا  اب  دوشب ، مالـسا  تفرـشیپ  رد  هفقو  دـیاش  هک  تشاد  نارگن 

دنوادخ رگید  ملاع  رد   ] 33-1- نآرق : - تسا هکنیا  نیرّـسفم  زا  رفن  دنچ  ینعم  يهجیتن   176 َلَعجَی » ّالَأ  ُهّللا  ُدیُِری  . » درادن ررـض  ادخ  نید 
بجوم نانچ  نونکا  مه  زا  دوخ  اـهنآ  هک  تسا  هکنیا  دـیری ] : ] يهلمج يهدـیاف  يرـشخمز : رخآ .] اـت  دـهدن  رارق  هک  درک  دـهاوخ  مکح 

ادخ و هک  ياهجردب  دنتسه  تباث  دوخ  رفک  رد  تخس  نوچ  تسین  نتـشگرب  هار  هک  دناهدرک  اّیهم  رگید  ملاع  رد  ار  نتـشیوخ  ّتیمورحم 
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و دنـشاب . مورحم  دـیاب  هک  تسا  يروط  ناشتـشز  داهن  اهنآ و  ترطف  داسف  ینعی  هدـبع : دـنک . محر  اهنآب  دـهاوخیمن  مه  نیمحاّرلا  محرا 
رد  25-1- نآرق : - تسا هتـشون  نایبلا  عمجم  ار  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج   177 َهّللا » اوُّرُـضَی  َنل  . » رخآ ات  هرهب  ناشیا  يارب  دهدن  رارق  ادخ 

يهجیتن حیضوت و  نایب و  يارب  هیآ  هکنیا  رد  درادن و  بیسآ  اهنآ  راک  نوچ  شابم  نارگن  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ تیلـست  يارب  شیپ  تیآ 
يهطساوب هاوخ  دشاب  ایند  ّبحب  نید  زا  نتشگرب  يهطساوب  هاوخ  مدرم  هکنیا  رفک  رخف : ادخ . رب  هن  تسا  اهنآ  دوخ  رب  نایز  هک  تسا  لمع 

رب لیلد  دشاب  اهنآ  نایم  توادـع  دـسح و  هحفـص 283 ] رگیدـکی و [  اـب  يوگتفگ  ثحب و  يهجیتـن  رد  هاوـخ  دـشاب و  رکف  زرط  هقیلس و 
هّکم راّفک  دوصقم  تسا : هتفگ  لتاقم  عمجم :  178 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنَبَسحَی  ال  . » درادن يررض  يرثا و  هک  تسا  اهنآ  يهدارا  لقع و  فعض 

: ینعی تسا  هدرک  تئارق  ءات  اـب  هزمح  حوتفلا : وبا   37-1- نآرق . - دنتسه ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  دوصقم  تسا : هتفگ  ءاطع  و  تسا .
نارفاک رمع  يزارد  ینعی : عمجم :  178 ٌریَخ » مَُهل  ِیلُمن  امَّنَأ  . » دنربن نامگ  نارفاک  ینعی : دـناهدناوخ  ءای  اب  هّیقب  ربم و  نامگ  ربمغیپ  يا  وت 

ياهتمعن ندیسرب  عیرست  نینمؤم  ندش  هتـشک  رگید و  ملاع  رد  تسا  اهنآ  باقع  دیدشت  بجوم  دندنام  هدنز  دندشن و  هتـشک  دحا  رد  هک 
نکیل تسا ، هدرک  نّیعم  اهنآ  ریخ  يارب  ادخ  ار  رمع  يزارد  تلهم و  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  حوتفلا : وبا   31-1- نآرق . - تسا اجنآ 
يزارد تلهم و  يهجیتن  ینعی  تسا  هجیتن  ینعمب  اوُدادزَِیل »  » مال حوتفلا : وبا   178 اوُدادزَِیل » مَُهل  ِیلُمن  امَّنِإ  . » دننکیمن هدافتسا  نآ  زا  دوخ 

اهنآ رمع  هانگ  يدایز  يارب  هک  تسا  حیبق  دنوادخ  زا  نوچ  تسین  راک  فده  ضرغ و  مال  ینعم  سب و  تسا و  هانگ  يدایز  اهنآ  یگدنز 
مادک دیسرپ  دشاب . وکین  شلمع  زارد و  شرمع  هکنآ  دومرف : دنتسه ! رتهب  مدرم  هتـسد  مادک  دیـسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  یـسک  دنک ، زارد  ار 
گرم دب  کین و  مدرم  يارب  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع   73-60- نآرق -37-1- نآرق . - تسا دب  شراک  زارد و  شرمع  هکنآ  دومرف : رتدـب !

رد یخلب  مساقلا  وبا  عمجم : دـنوشیم . هدوسآ  وا  زا  مدرم  یمّود : دوشیم و  اـهر  یگدـنز  فئاـظو  راـب  زا  یلّوا  هک  تسا ، یگدـنز  زا  هب 
هکلب لوبقم  تسا و  هدیدنـسپ  اهنآ  ياـهراک  هک  تسا  نآ  يارب  ناـشرمع  يزارد  هک  دـننکن  ناـمگ  نارفاـک  تسا : هتفگ  هیآ  هکنیا  ینعم 

. دننکیم باذـع  راوازـس  ار  دوخ  دـنیازفایم و  دوخ  هانگب  ناشیا  میهدیم و  رمع  يزارد  اهنآب  ام  نوچ  تسا  اهنآ  نایز  رب  یگدـنز  هکنیا 
هچنآ هک  دـنربن  نامگ  دوش : نینچ  ینعم  ات  هحفـص 284 ] رگدـکی [  زا  ادـج  دوش  هتـشون  ام » ّنا  : » هک تسا  رتهب  لّوا  يهلمج  رد  فاشک :
نوچ یلو  تسا  هانگ  شاهجیتن  رمع  يدایز  انامه  ینعی  دوش  هتشون  لصّتم  اّمنا »  » یتسیاب مود  يهلمج  رد  تسا و  بوخ  تسا  رمع  يزارد 
ینعم هک  دـشاب  ریخأت  میدـقت و  رب  هلمج  ینعم  تسا  نکمم  رخف : تسین . زیاـج  فّلخت  تسا  هدـش  هتـشون  لـصّتم  ود  ره  ناـمثع  نآرق  رد 

رب ینعم  هکنیا  یلو  تسا  رتهب  اهنآ  يارب  رمع  يدایز  هکلب  تسا  هانگ  يدایز  يارب  رمع  يزارد  هک  نارفاک  دنربن  نامگ  دشاب : هنوگ  هکنیا 
هزمه حـتفب  اّمنا »  » یمود هزمه و  رد  رـسکب  اّمنا »  » لّوا رد  هک  دـشاب  تئارق  سکع  رب  یتسیاب  ینعم  نیاب  نوچ  تسا  اهیراق  تئارق  فـالخ 

ینیریـش هکنیا  دننام  دشاب  يراوگان  تمقن و  عقاوب  تمعن و  تروصب  يزیچ  تسا  نکمم  نایبلا : حور  دـشاب . تسرد  ینعم  هکنیا  ات  دـشاب 
يازج دیربب  نت  شرس ز  رجنخب  هک  نامز  نآ  رد   || تفگ  يدنفسوگ  باّصقب  هک  ماهدینـش  تسا : هتفگ  يدعـس  دنهدب . یـسکب  مومـسم 

179 ِبِّیَّطلا » َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِهیَلَع  ُمتنَأ  ام  یلَع   » دید دهاوخ  هچ  دروخ  مبرچ  يولهپ  هک  یسک   || مدید  ماهدروخ  هک  يراخ  نب  ره 
ناهنپ دوخ  رفک  هک  ارقفانم  ات  دـنکیمن  اهر  دـیاهتخیمآ  مهب  نمؤم  قفاـنم و  دـیتسه و  هک  لاـح  نیمهب  ار  نینمؤم  امـش  ادـخ  ینعی  يربط :

-1- نآرق . - دندش هداد  زیمت  رگدکی  زا  قفانم  نمؤم و  دحا  زور  ینعی : تسا  هتفگ  دـهاجم  دـیامن . ادـج  قداص  صلاخ  نمؤم  زا  درادیم 
-1 تسا : هتـشون  هلیـسو  دنچ  ّبیط  زا  ثیبخ  زیمت  يارب  دوش و  هداد  زیمت  ادـج و  نمؤم  زا  رفاک  ینعی  دـناهتفگ : يدـس  هداتق و  عمجم :  72

قفانم ای  تسا  نمؤم  دشیم  مولعم  هک  اهنآ  راک  راتفر و  زرط  اهتمالع و  - 2 نآ . دننام  دحا و  زور  داهج  لثم  فیلاکت  ماجنا  رد  شیامزآب 
زا یبوخب  هتـسد  ره  دنوشیم و  كدنا  راوخ و  هتـسکش و  نیقفانم  دـنباییم و  شیازفا  دـنوش  يرای  ادـخ  فرط  زا  نینمؤم  نوچ  تسا 3 -

دّمحم يا  دنتفگ : هحفص 285 ] ناکرـشم [  تسا : هتفگ  ّیبلک  تسا : فالتخا  هیآ  لوزن  تهج  رد  حوتفلا : وبا  دوشیم . هداد  زیمت  يرگید 
هکنیا یخزود ! رفاـک و  یک  تسا و  یتشهب  نمؤم و  یک  وگب  نونکا  یخزود ، وت  نیرکنم  دنتـسه و  تشهب  لـها  وتب  نینمؤم  یئوگیم  وت 

دش و لزان  هیآ  هکنیا  دشاب  نیقفانم  اهنآ و  نایم  زایتما  يهلیسو  هک  دنتـساوخ  ص ]  ] ربمغیپ زا  نینمؤم  تسا : هتفگ  هیلاعلا  وبا  دش . لزان  هیآ 
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هک دراذـگیمن  ادـخ  ینعی : تسا ، نیقفانمب  باطخ  متنا »  » يهملک دـنتفگ : كاّحـض  لتاقم و  ساّبع و  نبإ  تسا . فـالتخا  هیآ  ینعم  رد 
: دناهتفگ ياهّدع  و  دنکب ، ادج  رگدکی  زا  ات  دینکیم  مالسا  راهظا  نونکا  هک  شور  نیمهب  نیقفانم  امش  اب  دنشاب  هتخیمآ  هبتـشم و  نینمؤم 

نیقفاـنم اـب  هتخیمآ  دـیتسه  هک  روط  نیمهب  نینمؤم  امـش  هک  دراذـگیمن  ادـخ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  نینمؤمب  باـطخ  متنا »  » يهملک
ءارق يهیقب  دناهدرک و  تئارق  مود  يای  حتف  دیدشت و  میم و  حتف  لّوا و  يای  مض  اب  ّزیمی »  » هفوک ءارق  و  دوش ، مهارف  زیمت  يهلیسو  ات  دینامب 
ثیبخ يهملک  يروباشن : ریـسفت  دنکیمن . توافت  ینعم  يهجیتن  دناهدرک و  تئارق  مود  يای  نوکـس  میم و  رـسک  لّوا و  يای  حـتفب  زیمی » »

دیاب تسا و  ثیبخ  هلمج  رد  وگتفگ  دروم  روظنم و  سپ  دوش  ادج  دیاب  تسا و  تسپ  نوچ  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هدروآ  ّبیط  رب  مّدـقم 
دشاب هلیسو  رهب  ار  قفانم  نمؤم و  ادخ  دناهتفرگ  هجیتن  نینچ  هلمج  هکنیا  زا  نیرّسفم   179 ِبیَغلا » یَلَع  مُکَِعلُطِیل  . » دوش هتفگ  نخس  نآ  زا 
مدرم هک  دوشیمن  تسین و  رشب  نامتخاس  اب  بسانم  یناهن  رارسا  بیغ و  زا  عالّطا  یلو  دنکیم  ادج  رگدکی  زا  فیلاکت  اهیراتفرگ و  دننام 

يهلمج ربارب  رد  ار  هلمج  هـکنیا  نیرّـسفم   179 ِِهلُـسُر » نِم  ِیبَتجَی   » 32-1- نآرق . - دنـسانشب ار  قفانم  نمؤم و  بیغ  زا  عـالّطا  يهطـساوب 
دنوشیم علّطم  اهنآ  هک  دـنکیم  باختنا  تلاسرب  ادـخ  هک  تسا  یئاهنآ  يارب  طقف  بیغ  زا  عالّطا  هک  دناهتـسناد  نآ  حیـضوت  يارب  قباس 

ار ربمغیپ  ادخ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : لقن  يّدس  زا  عمجم   27-1- نآرق . - تسا قفانم  یسک  هچ  نمؤم و  یسک  هچ 
لاـمتحا هلمج  هکنیا  يارب  رگید  ینعم  ود  رخف : هحفـص 286 ] دنکیمن [ . علّطم  بیغ  زا  مه  ار  وا  اّما  دـنکیم ، باختنا  حـلاص  نامدرم  زا 

هتخانـش قفانم  زا  نمؤم  وا  زا  ینامرفان  تعاطا و  هب  ات  دنکیم  ربمغیپ  باختنا  یلو  دـنکیمن  هاگآ  بیغ  زا  ادـخ  ار  یـسک  - 1 تسا : هداد 
ّطقف ربمغیپ ، صخش  زا  زاینیب  دنـشاب و  بیغ  زا  علّطم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دننام  هک  دنرادن  تقایل  مدرم  يهمه  - 2 دوش .
هلمج هکنیا  ناـیبلا : حور   179 ٌرجَأ » مُکَلَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُؤت  نِإ  َو  . » وا تعاـطا  هب  رومأـم  ار  هّیقب  دـنکیم و  باـختنا  ماـقم  نیاـب  ار  درف  کـی 

- نآرق : - يدعـس لوقب  يراگزیهرپ  يوقت و  اب  رگم  تسین  نکمم  ءابتجا  یگدیزگرب و  ماقم  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  شیپ  هلمج  يهلابند 
حالصا یئامنهار و  ربمغیپ  هب  باطخ  يهلیسوب  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس  مدقیب  مد  درادن  یلصا  هک   || مد  هن  تقیرط  ردنا  دیاب  مدق   48-1

دب کـین و  همه  رگ   || ینک  دوخب  ینک  هچ  ره  هجیتن : رد  درادـن و  شنیرفآ  هاگتـسدب  یبیـسآ  مدرم  فارحنا  يورجک و  هک  تسا  راـکفا 
فیـصوت باذع  يهملک  هیآ  هس  رد  - 2 دـنوریمن . ام  يهقیرط  شورب و  نارگید  هک  میـشاب  كانهودـنا  ای  بّصعتم و  دـیابن  ام  سپ  ینک 

ياقبا رد  يراشفاپ  یتخسرس و  نیقفانم  نوچ  هک  دشاب  تبسانم  نیاب  دیاش  تسا ، هدش  فیـصوت  مظعب  لّوا  فلتخم : فاصواب  تسا ، هدش 
دهاوخ ردقچ  نآ  يهنماد  هک  دیبایرد  دیناوتیمن  ارنآ  يهزادنا  هک  تسا  دایز  يردقب  اهنآ  يراتفرگ  دننکیم ، مالسا  زا  يریگولج  رفک و 
تـسا هدش  یفّرعم  كاندرد  میلا و  ناش  باذـع - دـنکیم  باختنا  ار  رفک  دـنرادیمرب و  نید  زا  تسد  هکیئاهنآ  يارب  دـعب  تیآ  رد  دوب ،

رد دنتسه و  درد  جنر و  رد  دوخ  دناهتفریذپن ، مالـسا  هک  دناهدرک  مورحم  ّتیمدآ  تالامک  زا  ار  دوخ  ّطقف  نوچ  هک  دشاب  نآ  يارب  دیاش 
نوچ تسا  نکمم  تسا ، هدـش  نّیعم  روآنهو  هدـننکراوخ و  باذـع  دنتـسه  رفاک  دـننکیم و  یگدـنز  دایز  هک  یئاـهنآ  يارب  مّوس  تیآ 

هب ار  ناشدوخ  و  دینکیم ، گرمب  میلست  ار  دوخ  دیوریم و  گنجب  امـش  هک  دندرکیم  هحفص 287 ] شنزرس [  ار  نارگید  مدرم  روطنیا 
يارب دنتـشاد  عّونتم  ياهيراتفرگ  هک  نیملـسم  فالخ  رب  دنراد  یگدنز  شیاسآ  لام و  رمع و  يزارد  هک  دـندادیم  هولج  نارگید  مشچ 

رد مه  ناشیا  دـناهدمآرد و  یتروص  هچب  هک  ار  اهنآ  دـننیبیم  نارگید  هک  تسا  يراوخ  لامک  اـب  يراـتفرگ  اـهاعدا  هکنیا  ربارب  رد  اـهنآ 
. دنربیم جنر  دوخ  ّتلذ  يراوخ و  زا  هتشذگ  ياهیزارفندرگ  ربارب 

ات 184] تایآ 180  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهِّلل  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  مَُهل  ٌّرَش  َوُه  َلب  مَُهل  ًاریَخ  َوُه  ِِهلضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسحَی  َو ال 
ِریَِغب َءاِیبنَألا  ُمُهَلتَق  َو  اُولاق  ام  ُُبتکَنَـس  ُءاِینغَأ  ُنَحن  َو  ٌریِقَف  َهّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َلوَق  ُهّللا  َعِمَـس  دََـقل  [ 180  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ِضرَـألا  َو 

ّالَأ انَیلِإ  َدِـهَع  َهّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  [ 182  ] ِدِیبَعِلل ٍمّالَِظب  َسَیل  َهّللا  َّنَأ  َو  مُکیِدـیَأ  تَمَّدَـق  اِمب  َِکلذ  [ 181  ] ِقیِرَحلا َباذَـع  اُوقوُذ  ُلوُقَن  َو  ٍّقَح 
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[183  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مُهوُُمتلَتَق  َِملَف  ُمتُلق  يِذَّلِاب  َو  ِتانِّیَبلِاب  ِیلبَق  نِم  ٌلُسُر  مُکَءاج  دَـق  ُلق  ُراـّنلا  ُُهلُکأـَت  ٍناـبرُِقب  اـنَِیتأَی  یّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُؤن 
قوط زا  نوقّوطیس » : » تاغل ینعم   908-1- نآرق [ - 184  ] ِرِینُملا ِباتِکلا  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَبلِاب  ُؤاج  َِکلبَق  نِم  ٌلُسُر  َبِّذُک  دَقَف  َكُوبَّذَـک  نِإَف 

: همجرت تمکح . دنپ و  باتک  روبز  عمج  ربز » . » ندیـشچ ینعمب  قوذ  زا  اوقوذ » . » دـننکیم تسرد  قوط  لکـشب  ینعی  دـنب  ندرگ  ینعمب 
ار جوجل  فرحنم و  مدرم  راتفگ  راتفر و  تاکز و  عناـم  لـیخب و  تشونرـس  نونکا  دـیتسناد  ار  قفاـنم  رفاـک و  راـک  تبقاـع  هکنآ  زا  سپ  ]

دوس هک  دنربن  نامگ  دنناسریمن  هرهب  نارگیدـب  دومرف  لّضفت  اهنآب  ادـخ  هچنآ  زا  و  هحفـص 288 ] دننکیم [  لخب  هک  نانآ   180 دیونشب :]
هدش اهنآ  ندرگ  رب  یقوط  لاوما  هکنیا  دشاب و  زیخاتـسر  يدوزب  دناهدرک و  مهارف  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  ینایز  راک  هکنیا  هکلب  دنرب ، یم -
عمس دقل  تیآ 181  لوزن  نأش  دینک . امـش  هچنآ  دنادب  وا  دنامیم و  ادخ  تردـقب  ادـخ و  يارب  نامـسآ  نیمز و  رد  يهدـنامزاب  يهمه  و 

: تفگ بطخا  نب  ّییح  ًانَسَح » ًاضرَق  َهّللا  ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم  : » دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هدرک  لقن  دهاجم  زا  نایبلا  عمجم  رد  هّللا :
همرکع و  165-114- نآرق . - دش لزان  وا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دنکیم  ضرق  ام  زا  هک  میتسه  زاینیب  ام  تسا و  ریقف  ادـخ  دوشیم  مولعم 

يهلیسوب و  دیهدب ، ارقفب  هنـسحلا  ضرق  دیهدب و  تاکز  دیناوخب و  زامن  هک  تشون  دوهیب  ياهمان  ربمغیپ  دناهتفگ : قاحـسا  دّمحم  يّدس و 
یباب وا  دندوب  هدش  عمج  دوب  ناشیا  ياملع  زا  هک  روذاع  نب  صاحنف  رود  ياهّدع  هک  تفر  اهنآ  يهسردمب  وا  داتـسرف ، اهنآ  يارب  رکب  وبا 

ربـمغیپ هب  وا  دز ، وا  تروـصب  دـش و  كانبـضغ  رکب  وـبا  زاـینیب ، اـم  و  تسا ، ریقف  ادـخ  سپ  تسا  تسرد  امـش  بلاـطم  رگا  تفگ : رکب 
رادان ادخ  دنتفگ : هک  نانآ  نخس  دینـش  ادخ  انامه   181 همجرت : دـش . لزان  وا  نخـس  رد  هیآ  هکنیا  دوخ  يهتفگ  زا  راکنا  درک و  تیاکش 

میهاوخ و  میاهدراذـگ ] ياجب  ناـش  ناگتـشذگ - زا   ] ناشنتـشک ناربمغیپ  اوراـنب  مه  میـسیونیم و  دـنتفگ  هچنآ  يدوزب  اراد  اـم  تسا و 
. دوب راکمتـس  دوخ  ناگدنبب  ادـخ  هک  هن  دیداتـسرف  ولج  دوخ  تسدـب  هک  تسا  نامه  هکنیا  هک   182 دیـشچب . شتآ  نازوس  رازآ  تفگ :
فیـض و نب  کلام  فرـشا و  نب  بعک  : ] دوهی نارـس  زا  رفن  دـنچ  تسا : هتفگ  ّیبلک  َدِـهَع » َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا   » تیآ 183 لوزن  تـهج 
دنک و ینابرق  یتسیاب  درک  يربمغیپ  ياعدا  یسک  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  امب  تاروت  رد   61-20- نآرق : - دنتفگ ربمغیپ  هب  هریغ ]
هک اهنآ  183 همجرت : دش . لزان  اعدا  نآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دیریذپب  ار  وا  ياوعد  هاگنآ  دنک  دوبان  ار  نآ  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  یـشتآ 

ینامـسآ شتآ  هک  دروایب  ینابرق  ام  يارب  وا  رگم  میرواین  نامیا  هحفص 289 ] يربمغیپ [  چیهب  تسا : هدرک  شرافـس  امب  ادخ  دنیوگیم :
رگا دـیتفگ و  هچنآ  مه  دـندروآ و  رادومن  ياـههناشن  دوهی  امـش  يارب  نم  زا  شیپ  ناربمغیپ  وگب : ربـمغیپ  يا  دـنک  دوباـن  دروخب و  ار  نآ 

[ شابم ریگلد   ] دندرمش وگغورد  ار  وت  رگا  دّمحم  يا  سپ   184 دیتشک ! ار  ناشیا  ناداژن  يدوهی  امش  ارچ  سپ  تسا  تسار  دیئوگ  هکنیا 
. دندروآ ناشيارب  شخب  ینـشور  هتـشون  ینامـسآ و  ياهباتک  رادومن و  ياههناشن  هکنآ  اب  دـنتفگ  نزغورد  ار  وت  زا  شیپ  یناربمایپ  هک 

وت ینعی  دناهدناوخ  ءات  اب  ياهّدـع  دـننکن و  نامگ  مدرم  نآ  ینعی  دـناهدرک  تئارق  ءای  اب  اهیراق  رتشیب   180 َّنَبَسحَی » َو ال  : » نیرّـسفم نخس 
دوصقم تسا : هتفگ  يّدـس  يربط :  180 ُهّللا » ُمُهاتآ  اـِمب  َنُولَخبَی   » 34-15- نآرق . - تسا یکی  تئارق  ود  ره  يهجیتن  رادـنپم و  ربـمغیپ  يا 
دننکیم يراددوخ  لخب و  هک  تسا  دوهی  ياملع  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ   36-1- نآرق . - تسا تاکز  نداد  زا  يراد  دوخ  لخب و 

هدرک تیاور  ربمغیپ  زا  دوعـسم  هکنیا  يربط :  180 َنُوقَّوَُطیَـس » . » تسا رتهب  لّوا  ینعم  یلو  تسه  تاروت  رد  هک  دّـمحم  يربمغیپ  راهظا  زا 
شتآ زا  یقوط  دوصقم   18-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  و  دوشیم . قوط  شندرگ  رب  یئاهدژا  دهدن  ار  شلام  تاکز  هک  ره  ینعی  تسا :
ملاـع نآ  رد  دـناهدادن  ارقفب  هدومن و  لـخب  یگدـنز  يهرود  رد  هچنآ  هک  دـنوشیم  موـکحم  فـلکم و  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا .
هدالق دننام  دـنوادخ و  ناحور  تمحر و  زا  دوشیم  عنام  دـنب و  قوط  دـننام  ینعی  یناشاک : تالیوأت  دـنیامن . رـضاح  ار  لاوما  نآ  يهمه 

دوخ بحاص  دوش  هتخیمآ  ریقف  مهسب  هک  هیامرس  ره  دومرف : ربمغیپ  حوتفلا : وبا  دنوادخ . لامج  رون  زا  دوشیم  يرود  يراوخ و  يهلیـسو 
نیلاب درک : ضرع  يدوب ! اجک  دیسرپ  ترضح  نآ  دش  بایفرـش  نیدباعلا  نیز  ترـضح  روضحب  يرهز  يزور  و  درک ، دهاوخ  كاله  ار 
هحفص دوب [  هدرک  هیکت  ترـضح  نآ  مناسرب ، یفراصمب  ار  نآ  هک  درک  ّتیـصو  نمب  تشاد و  قودنـص  رد  رانید  رازه  هک  مدوب  يرامیب 

عورـشمان و تهج  زا  ار  لاـم  هکنیا  دـیاش  تشاد ! قودنـص  رد  راـنید  رازه  دوـمرف : بّجعت  اـب  تسـشن و  تسار  دینـشب  هکنیا  نوـچ  [ 290
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رگا تسا : هدومرف  ربـمغیپ  نوچ  دـشاب  ود  ره  لاـم  ملعب و  لـخب  دوـصقم  تسا  نکمم  رخف : تسا ! هدرک  مهارف  یـسک  قـح  زا  يراددوـخ 
: حوتفلا وبا   180 َنُولَمعَت » اِمب  ُهّللا  َو  . » دنز وا  رس  رب  نیشتآ  ماجل  دنوادخ  درادب ، هدیـشوپ  وا  دنهاوخب و  وا  زا  دشاب و  هتـشاد  یملع  یـسک 
-1- نآرق . - دیهدیم ماجنا  امش  هچنآ  ینعی : دناهدناوخ  ءات  اب  هّیقب  دنهدیم و  ماجنا  اهنآ  هچنآ  ینعی  دناهدناوخ  ءایب  ورمع  وبا  ریثک و  نبإ 
: دوشیم نینچ  ینعم  تسا و  هدـناوخ  ّمض  اب  مه  ار  َءاِیبنَألا » ُمُهَلتَق   » رد مال  تسا و  هدرک  تئارق  مومـضم  ءاـی  اـب  هزمح   181 ُُبتکَنَس »  » 30
مال دـناهدرک و  تئارق  حوتفم  نون  اـب  اـهیراق  يهّیقب  و  دـناهداد ، ماـجنا  اـهنآ  هک  ناربمغیپ  نتـشک  ناـشیا و  راـتفگ  دوشیم  هتـشون  يدوزب 
ءای اـب  جرعا  نسح و  يرـشخمز :  95-71- نآرق -13-1- نآرق . - تسین یتواـفت  تئارق  ود  يهجیتـن  رد  و  دـناهدناوخ ، بوصنم  ار  مهلتق » »

يهمه هک : تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  هتفگ  لتاقم  حوتفلا : وبا  دـسیونیم . ادـخ  يدوزب  دوشب : ینعم  روطنیا  ات  دـناهدرک  تئارق  حوتفم 
ایند رد  ار  هچنآ  ترخآ  رد  اـهنآ  رب  مینک  بجاو  ینعی : تسا : هتفگ  یبلک  دـنامن . زاـب  يزیچ  هک  میرادیم  هاـگن  ار  اـهنآ  رادرک  راـتفگ و 
هتفگ يدقاو  دوش .] ناشریگنابیرگ  رگید  ملاع  رد  هک  تسا  ریزگان  بجاو و  ناشتـشز  راتفگ  راثآ  هک : تسا  هکنیا  ّیبلک  دوصقم   ] دـنتفگ

هک میـسیونیم  نآرق  رد  ار  اهنآ  ینادان  هکنیا  دوش : ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  رخف : دنـسیونب . مینک  رما  ار  لاـمعا  ناگدنـسیون  ینعی  تسا :
امش نخس  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  181 َءاِیبنَألا » ُمُهَلتَق  . » دشاب رادومن  مدرم  رظن  رد  اهنآ  یتخـسرس  یتشز و  هشیمه  يارب 

راکب مدرم  نآ  ياضر  تبسانمب  تسا  نکمم  و  میسیونیم ، ار  همه  امـش  يهتـشذگ  دادجا  یـشک  ربمغیپ  و  هحفص 291 ]  ] 25-1- نآرق -
ّمض و اـب  ناـبرق ]  ] تسا هدرک  تئارق  ورمع  نب  یـسیع   183 ُراّنلا » ُُهلُکَأت  ٍنابرُِقب  . » تسا هداد  تبـسن  اـهنآب  ار  ناربمغیپ  راتـشک  ناشدادـجا 

دوب نآ  شلوبق  تمالع  دندرکیم  ینابرق  لیئارـسا  ینب  رگا  حوتفلا : وبا   32-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  نوکـس  اب  هّیقب  ءار و  ولج  يادص 
تفرگیم و ارف  ار  ینابرق  نآ  یمامت  دوب و  دنلب  نآ  زا  هک  یئادص  اب  دشیمن  هدید  نآ  زا  دود  چیه  هک  دیفـس  دـشیم  رادومن  یـشتآ  هک 
هک رگم  دیریذپن  وا  زا  درک  يربمغیپ  ياعّدا  سک  ره  تسا ، هدرک  شرافس  لیئارسا  ینب  هب  تاروت  رد  ادخ  تسا : هتفگ  يّدس  تخوسیم .

دّمحم روهظ  رد  زاب  دیریذپب و  هبلاطم  نینچ  نودب  ار  وا  نخس  دنک ، روهظ  یسیع  هک  هاگنآ  ات  دنازوسب  ار  امش  ياهینابرق  دروایب و  یـشتآ 
روبز هک : مدینـش  تغل  نیـصّصختم  ضعب  زا  تسا : هتفگ  لّـضفم  حوتفلا : وبا   184 ُِربُّزلا » . » دینکن ینابرق  يهبلاطم  دیـشاب و  میلـست  واب  مه 

184 ِرِینُملا » ِباـتِکلا  َو   » 12-1- نآرق . - تسا ناگتـشذگ  ياهثیدـح  دوصقم  دـناهتفگ : يدـقاو  همرکع و  تسا . ّطخ  شوخ  باتک  ینعمب 
قح هک  یباتک  - 4 قح ، هتسیاش و  يامنهار و  باتک  - 3 راکشآ ، حضاو و  يهتشون  لیجنا 2 - تاروت و  - 1 دناهدرک : ینعم  دنچ  نیرّسفم 

[ خـلا َنُولَمعَت - اِمب  ُهّللا  َو   ] رخآ يهلمج  تیآ 180  - 1 ام : نخس   25-1- نآرق . - دوش ادـج  يرگید  زا  یکی  ات  دـنکیم  نشور  ار  لطاب  و 
امـش يراددوخ  ندیـشخب و  راک  زا  ادخ  دنامهفب : ات  هدـش  هدروآ  نآ  يارب  دـیاش  یلو  تسا  ولج  ياههلمج  اب  بسانمان  هلمج  هکنیا  رهاظ 

ُُهلُکَأت ٍنابرُِقب  : ] يهلمج تیآ 183  - 2 64-36- نآرق . - دنک ناتندرگب  یقوط  ار  اهنآ  دناوتیم  سپ  دنادیم  وا  دیراد  هچنآ  تسا و  رادربخ 
نینچ اهنآ  هک  تسا  هدـش  لقن  ّطـقف  تسا ، هدـشن  قیدـصت  هیآ  رد  دـنازوسب  شتآ  ار  یناـبرق  هک  بلطم  هکنیا  ُمتُلق ] يِذَّلاـِب  َو  اـت - ُراـّنلا -

زا شیپ  ناربمغیپ  هحفص 292 ]  ] 87-65- نآرق -53-23- نآرق : - وگب ربمغیپ  يا  تسا : هدش  هداد  روتسد  نآ  لابندب  دنتشاد و  یئهتساوخ 
زین تاروت  رد  و  ینابرق . نتخوس  شتآ و  ندمآ  دشاب  راکـشآ  هک  تسا  هدشن  هتفگ  يزیچ  نآ  زا  سپ  و  دندروآ . دـیتفگ  هچنآ  هنیب و  نم 

و تسا . هدشن  يدای  دزوسب  ینامـسآ  شتآ  ار  نآ  هک  ینابرق  زا  یلو  اهنیا  دـننام  تخوس و  دروآ و  ینابرق  هک  تسه  تاملک  هنوگ  هکنیا 
شریذپ يهناشن  دناهتـشون  اهباتک  رد  دشن  هتفریذپ  يرگید  زا  دش و  هتفریذپ  یکی  زا  تسا  هتفگ  نآرق  هک  مدآ  نارـسپ  ینابرق  ناتـساد  رد 

نینچ نوـچ  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  سپ  دـش  لـقن  حوـتفلا  وـبا  زا  هکناـنچ  تخوـسیم  ار  نآ  دـمآیم و  نامـسآ  زا  شتآ  هک  دوـب  هـکنیا 
هنوگ هکنیا  دـنتفگیم و  نینچ  ناشناربمغیپ  اب  نیـشیپ  مدرم  هک  دـنک  یم - هراشا  هیآ  هکنیا  تسا  هدوب  هتـشذگ  ناـمدرم  يارب  ياهشیدـنا 

دندروآ و مدرم  يارب  باتک  تایآ و  هتشذگ  ناربمغیپ  تسا : هدش  هتفگ  ربمغیپ  يرادلد  يارب  هک  مه  رخآ  تیآ  رد  و  دنتشاد . اهشهاوخ 
تـسا هدرک  دـیکأت  ار  اهنآ  راک  هملک  راهچ  هملک و  هس  اب  هکنیا  اب  تسا  هدـشن  شتآ  ینابرق و  زا  يدای  دندرمـش  وگغورد  ار  اهنآ  مه  زاب 

ياهراـشا نآـب  هیآ  هکنیا  رد  یتسیاـب  دوبیم  ناـیم  رد  یتقیقح  شتآ  یناـبرق و  زا  رگا  و  دـندروآ . اـهنآ  يارب  رینم  باـتک  ربز و  هنیب و  هک 
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نآرق ربمغیپ و  نخـس  نتفریذپن  يارب  تسا  هدوب  يریگ  هناهب - هدرک  دهع  ام  اب  ادخ  هک  نیفلاخم  ياعّدا  هکنیا  دوشیم  مولعم  سپ  دشیم 
. تسا هدمآ  ررکم  نآرق  رد  نخس  هکنیا  دننامب  هکنانچ  تسا  ربمغیپ  يرادلد  تیلست و  يارب  رخآ  تیآ  - 3 تسا . هدرک  لقن  ار  نآ 

ات 186] تایآ 185  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ِروُرُغلا ُعاتَم  ّالِإ  اینُّدلا  ُةایَحلا  اَم  َو  َزاف  دَقَف  َۀَّنَجلا  َلِخدُأ  َو  ِراّنلا  ِنَع  َحِزحُز  نَمَف  ِۀَمایِقلا  َموَی  مُکَروُجُأ  َنوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتوَملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسفَن  ُّلُک 
اوُقَّتَت َو  اوُِربصَت  نِإ  َو  ًارِیثَک  ًيذَأ  اوُکَرشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  مُِکلبَق  نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمسََتل  َو  مُکِـسُفنَأ  َو  مُِکلاومَأ  ِیف  َّنُوَلُبَتل  [ 185]

رود و ینعمب  هللعف  نزو  رب  هـحزحز  ردـصم  زا  حزحز » : » تاـغل ینعم  هحفـص 293 ]  ] 436-1- نآرق [ - 186  ] ِرُومُألا ِمزَع  نِم  َِکلذ  َّنِإَـف 
ره  185 هک ] شاـبم  ریگلد  مدرم  هکنیا  راـتفر  زا  وت  ربـمغیپ  يا  : ] همجرت ندرک . شیاـمزآ  ینعمب  ءـالب  ردـصم  زا  ّنولبتل » . » ندرک راـنکرب 

تـشهب زا  دشاب و  رود  شتآ  زا  هک  تسا  سک  نآ  راگتـسر  سپ  دـسریم ، شدزم  یتسردـب  زیخاتـسرب  درم و  دـهاوخ  دوز  ای  رید  یـسک 
لتاقم همرکع و  عمجم : یف » ّنولبتل   » تیآ 186 لوزن  تهج  رورغ . تسا و  لوگ  يهیامرـس  یناهج  هکنیا  یگدنز  هن  رگ  دوش و  دـنمهرهب 

ادـخ دوشیم  مولعم  دـنتفگ : اهنآ  درک و  غالبا  دوهی  ياملعب  میتشون  شیپ  تاـیآ  رد  هک  ار  ربمغیپ  يهماـن  رکب  وبا  هکنآ  زا  سپ  دـناهتفگ :
رعش رد  ار  ربمغیپ  نیملـسم و  فرـشا  نب  بعک  تسا : هتفگ  يرهز  دش . لزان  ربمغیپ  لد  تیلـست  يارب  هیآ  هکنیا  امب ، دنمزاین  تسا و  ریقف 

هکنیا زا  ربـمغیپ  درکیم ، راداو  نیملـسم  ینمـشد  رب  ار  مدرم  دروآیم و  داـیب  دوخ  رعـش  رد  ار  نیملـسم  ناـنز  ياـهیئابیز  درکیم و  وجه 
هلئان و وبا  اب  وا  نم  اب  راکنیا  تفگ : هملسم  نب  دّمحم  دنادرگب ! ام  زا  ار  بعک  ّرش  دناوتیم  یک  دومرف : تبقاع  دوب  تحاران  تخـس  اهراک 
: همجرت دش . لزان  اهیراوگان  هکنیا  ربارب  رد  ربمغیپ  لد  تیلـست  يارب  هیآ  دنتـشک ، دندرک و  لافغا  ار  وا  و  دندرک ، راکنیا  گنهآ  ياهّدـع 
نایحیسم و نایدوهی و  زا  دیوش و  هدومزآ  نید ] فئاظو  و   ] ناج لامب و  یتسیاب  دوش ] رورغم  هدروخلوگ و  یگدنز  رد  یمدآ  وچ   ] 186
: نیرّسفم نخس  يراک . راوتسا  تسا و  تّمه  يدنلب  هک ] دوش  رادومن  دوخ   ] راگزیهرپ دیشاب و  ابیکش  رگا  ات  دینیب  رایسب  رازآ  ناتـسرپتب 

عفر نیونت  اب  نسح  و  توم ، رد  بصن  اب  ِتوَملا » ُۀَِقئاذ   » 48-15- نآرق : - هدرک تئارق  شمعا  حوتفلا : وبا   185 ِتوَملا » ُۀَِقئاذ  ٍسفَن  ُّلُک  »
هدرک هدافتسا  هلمج  هکنیا  زا  رخف :  20-1- نآرق . - دنکیمن توافت  ینعم  يهجیتن  و  تسا ، هدرک  تئارق  توملا » - » رد بصن  و  ۀقئاذ »  » رد

هحفـص دشاب [  یقاب  دوخ  دیاب  دشچیم  هکنآ  اریز  تسا  یقاب  سفن  تسا و  یئاهنتب  ندـب  يارب  گرم  تسا و  ندـب  زا  ریغ  سفن  هک  تسا 
. دوشیم دوبان  ندب  دوشیم و  ادج  ندب  زا  دـشچیم و  ار  دوخ  ندـب  گرم  یخلت  دـنامیم و  سفن  سپ  دـشاب . تسرد  ندیـشچ  ات  [ 294
. تسا رمع  ندیسر  رخآب  گرم و  ندیسر  دوصقم  هن  رگ  تسا و  گرم  جنر  رد  يهغلابم  يارب  ندیـشچ  هک  تسا  نآ  راتفگ  هکنیا  باوج 

مراد رتتسود  یشیورد  هک  یناد  رگا  ایادخ ، راب  تفگ : دمآ و  تجاح  تقو  رب  دمآ و  تسود  تفگ ، گرم  تقوب  هفیذح  رارسالا : فشک 
َو . » میاسآرب وت  رادیدب  ات  نک ، ناسآ  نم  رب  گرم  یناگدنز ، زا  مراد  رتتسود  گرم  و  یتسردنت ، زا  مراد  رتتـسود  يرامیب  و  يرگناوت ، زا 

يراـتفرگ اـب  ملاـع  هکنیا  ياـهیتحار  هک  تسا  رگید  ملاـع  رد  لـمع  يهجیتن  لاـمک  ینعی : رخف :  185 ِۀَـمایِقلا » َموَی  مُکَروُجُأ  َنوَّفَُوت  اـمَّنِإ 
رهاظ تسا  ملاع  نآ  رد  هدش  ماجنا  لماک و  درف  سپ  تسا  نورقم  یتحار  شیاسآ و  زا  یتمـسق  اب  مه  اهباذـع  رازآ و  دوشیم و  فداصم 

هک یتروص  رد  تسا ، رگید  ملاـع  يارب  شلاـمک  ماـمت و  یلو  تسه  ملاـع  هکنیا  رد  لاـمعا  باـقع  باوث و  هک  تسا  هکنیا  ماـما  راـتفگ 
حوتفلا وبا  يربط و  لثم  نیرّـسفم  تسا و  ندرک  مامت  نداد و  ماجنا  ینعمب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  ءافو  زا  نّوفوت  يهلمج  تغل  ینعم  قباطم 

185 َحِزحُز » نَمَف   » 55-1- نآرق . - دـنربب هجیتن  اجنآ  رد  دـننک و  راک  دـیاب  اجنیا  رد  نوچ  دـنربیم  ملاع  نآ  رد  ار  دزم  هک  دناهتـشون  مه 
جـنر و شتآ  رد  تسا  ملاـع  هکنیا  رد  یتـقو  اـت  ناـسنا  هکنیا  زا  تسا  تیاـنک  هکنیا  و  تـسا ، باتـش  اـب  يرود  هـلمج  هـکنیا  داـفم  رخف :
هک تسا  یفیطل  يهراشا  هلمج  هکنیا  هدبع :  18-1- نآرق . - تسا هدش  ّقفوم  دیسر  تشهبب  تفر و  ملاع  هکنیا  زا  نوچ  تسا و  اهیراتفرگ 
دبع يربط :  185 ِروُرُغلا » ُعاتَم  . » درادب رود  ار  دوخ  هک  دنک  شـشوک  دیاب  تسا و  نآ  رد  طوقـسب  کیدزن  مّنهج و  رب  فرـشم  یـسک  ره 

تبـسن هک  تسین  قرف  ندروخ  لوگ  رد  تسا و  ندز  لوگ  رورغ  ینعم  یلو  مک ، يهیامرـس  الاک و  ینعی : تسا  هتفگ  طباس  نب  ناـمحّرلا 
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رت و هتسبلد - زیچ  رهب  ناسنا  هک  ندش  هتفیرف  تسا و  رورغ  يرادروخرب  حوتفلا : وبا  هحفص 295 ]  ] 20-1- نآرق . - مک ای  دشاب  دایز  زیچب 
ًاراهَن َوأ  اًلَیل  اـنُرمَأ  اـهاتَأ  اـهیَلَع  َنوُرِداـق  مُهَّنَأ  اـُهلهَأ  َّنَظ  َو  : » تسا رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  دـنیابرب  وا  زا  ار  ناـمه  هاـگان  دـشاب ، رتنئمطم 

یضعب  104-1- نآرق . - درک دوبان  ار  نآ  ام  نامرف  هاگان  نکیل  دنتـشادنپ  دوخ  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهتمعن  مدرم  ینعی : ًادیِـصَح » اهانلَعَجَف 
نآ ياهیـشوخ  یگدـنز و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  مزال ، تمیقیب و  ياهزیچ  هساک و  گید و  لـثم  تسا  تارّقحم  رورغلا  عاـتم  دـنتفگ :

ياهتّذل یـضاق : ریـسفت  كدوک . يزاب  هایگ و  يزبس و  دننام  رورغلا  عاتم  تسا : هتفگ  يّرـصب  نسح  درادن . شزرا  اهزیچ  هنوگنیا  زا  شیب 
- ایند يارب  هتبلا  دنرخب ، رتهب  ار  نآ  ربخیب  مدرم  ات  دـهدیم . شیامن  تسه  هچنآ  زا  هب  ار  نآ  شبحاص  هک  یئالاکب  هدـش  هیبشت  یگدـنز 

ینعی رورغ ، عاتم  هن  تسا  غالب  عاتم  دـنهاوخیم  ترخآب  لوصو  يهلیـسو  يارب  ار  یگدـنز  عاتم  هک  اـهنآ  يارب  اـّما  تسا  روطنآ  ناـبلط 
زیهرپ متبحـص  زا  ناه  هک   || زور  بش و  دـیوگ  یمه  اـیند  ار  وت  رعـش  ندرب . ناـیز  ندروخ و  لوگ  هن  تسا ، دوصقمب  ندیـسر  يهلیـسو 

: حوتفلا وبا   186 مُکِـسُفنَأ » َو  مُِکلاومَأ  ِیف  َّنُوَلُبَتل   » زیمآهیرگ نم  يهدـنخ  هکنیا  تسه  هک   || میوب  گـنر و  زا  بیرف  ار  دوخ  هدـم  زیهرپ 
رگید لامعا  هریغ و  تاکز و  يارب  لاوما  تخادرپ  زا  دنهد  ماجنا  دیاب  هک  تسا  یفئاظو  دوصقم   48-1- نآرق : - تسا هتفگ  يرصب  نسح 

ار اهنآ  نیکرشم  دندرک  اهر  ار  دوخ  نیمز  هناخ و  دندرک  ترجه  نوچ  هک  دنتسه  نیرجاهم  دوصقم  تسا : هتفگ  اطع  هزور . زامن و  دننام 
ًيذَأ . » تسا هدرک  لقن  ار  لامتحا  هکنیا  رخف  ماما  هکنانچ  دنک  قیبطت  یناعم  یمامت  اب  هک  میتشون  يروط  همجرت  رد  یلو  دندرک . فّرـصت 

راهظا لثم  دندرکیم  تحاران  هحفص 296 ]  ] 18-1- نآرق  - ار نیملسم  زیمآرفک  نانخس  اب  هک  تسا  دوهی  رازآ  دوصقم  رخف :  186 ًارِیثَک »
وـضع نیمّوـس  تسا و  ادـخ  رـسپ  یـسیع  دـنتفگیم  اهیحیـسم  دـناهتفگ و  مه  فرـشا  نب  بعک  ياـهتیذا  تـسا و  ادـخ  رـسپ  ریزع  هـکنیا 

دنتـساوخیم اهتیذا  هکنیا  ربارب  رد  نیملـسم  نوچ  يربط : دندرکیم . راداو  نیملـسم  اب  گنجب  ار  مدرم  هّکم  نیکرـشم  تسا و  اههدننیرفآ 
حور  114-85- نآرق . - تسا هدرک  مارآ  ار  اهنآ  تسا  اریثک » يذا   » تاملک يهلابند  هک  اوُقَّتَت » َو  اوُِربصَت  نِإ   » ياههلمج نیاب  دـننک  یفالت 
يدب ار  يدب  رعـش  دوش . ناسکی  امـش  دزن  دب  کین و  ات  دیزیرگ  ادخب  دیئوشب و  تسد  زیچ  همه  زا  ینعی : هلمج  ود  هکنیا  ینعم  رد  نایبلا :

نوچ هک  دنکیم  يریگولج  ایند  رد  يور  هدایز  زا  ربص  هلمج : ود  هکنیا  ینعم  رد  رخف : اسا  نم  یلا  نسحا  يدرم  رگا   || ازج  دـشاب  لهس 
زا تسا  يریگولج  يهلیسو  يوقت  و  دوب . دهاوخ  رارق  رب - يوردایز  لادج و  هتسویپ  دنکیم و  یفالت  مه  وا  زاب  دندرک  تمواقم  یـسک  اب 

تسا و اه  يراوگان - لّمحت  ربص  نوچ  تسا و  هدـش  یئامنهار  ترخآ  ایند و  بادآب  هلمج  ود  هکنیا  اب  سپ  یقالخا  يونعم و  تازواـجت 
يراددوخ تسیاشان  ياهزیچ  زا  نآ  زا  سپ  دـش  لّمحت  راوگان  ياهزیچ  نوچ  هک  تسا  هتـشاد  مدّـقم  ار  ربص  تسا  اوران  زا  زارتحا  يوقت 

هب ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  یّمهم  ياهراک  رب  یئاـناوت  يهلیـسو  يوقت  ربص و  ینعی  يربط :  186 ِرُومُألا » ِمزَع  نِم  َکـِلذ  . » دوشیم نکمم 
ینعی تسا : هتفگ  اطع  تسا ، يّدج  یقیقح و  بوخ و  ياهراک  زا  يوقت  ربص و  ینعی  حوتفلا : وبا   31-1- نآرق . - تسا هدیسر  نامرف  امش 

وهـسب و هن  دوـشیم  ماـجنا  گـنهآ  مزع و  اـب  نوـچ  دـنیامنیم  مزع  ار  يدـج  یقیقح و  ياـهراک  هکنیا  تهج  تسا و  ناـمیا  تقیقح  زا 
زا ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، موـلعم  نآ  دـشر  باوـص و  اـی  تفرـشیپ و  یتـسرد و  هک  تسا  یئاـهراک  زا  ینعی  عـمجم : يربـخیب .

ار ندناسر  دوخ  يهزادـناب  ماجنا و  افو و  ینعم  ام  رظنب  میتشون  ار  رخف  ماما  رظن  هک  نّوفوت »  » يهلمج - 1 ام : نخس  تسا . مکحم  ياهراک 
ررکم نآرق  رد  هلمج  هکنیا  اریز  دوش  ماجنا  دعب  هّیقب  دـشاب و  هتـشذگ  هحفـص 297 ] شیپ [  رد  یتمـسق  هک  صقاون  لیمکت  هن  دنامهفیم 
ُکَلَم مُکاّفَوَتَی   » لثم صقاون  لیمکت  هن  تسا ، ندـناسر  رخآب  ندـش و  ماـمت  ماـجنا و  اـفو و  ناـمه  هک  تسا  هدـش  لامعتـسا  گرم  ینعمب 

رد و  تسا ، رمع  ندش  ماجنا  ندناسر و  رخآب  ینعمب  هلمج  ود  ره  رد  هک  َکُِعفار » َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ   » حیسم ترـضحب  باطخ  رد  و  ِتوَملا »
رخآب ینعمب  تسا  مولعم  هک  یّفَو » يِذَّلا  َمیِهاربِإ  َو  : » هلمج هکنیا  و  مَُهلامعَأ » مِهَیلِإ  ِّفَُون  اهَتَنیِز  َو  اینُّدـلا  َةایَحلا  ُدـیُِری  َناـک  نَم   » هیآ هکنیا 
لماک مامت و  يهنامیپ  مدرم  زا  ینعی  َنُوفوَتـسَی » ِساّنلا  یَلَع  اُولاتکا  اَذِإ  : » هیآ هکنیا  نینچمه  صقاون و  عفر  هن  تسا  نداد  ماجنا  ندناسر و 
هجیتن سپ  دناهدرک  ینعم  ندناسر  نایاپب  نداد و  ماجنا  ار  همه  یفوتسا  یّفو ، یفوا ، یّفوت ، یفو ، تاملک : تغل  بتک  دنرادیم و  تفایرد 
مکیب دوشیم  ماجنا  رگید  ملاع  رد  اهراک  يونعم  شاداپ  ازس و  هیآ  هکنیا  حیرـصتب  هک  تسا  نآ  اههلمج  هکنیا  ینعم  لامعتـسا و  لقن  زا 
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يازـس تسا  روهـشم  مدرم  نایم  هک  روطنآ  هن  تسا  وا  يدام  يرهاظ و  لامعا  دولوم  دـسریم  ناسناب  یگدـنز  نارود  رد  هچنآ  دایز و  و 
- نآرق . - دیسر هجیتن  نالفب  راک  نالف  یعضو  رثا  دنیوگیم : دننادیم و  لامعا  يهجیتن  ار  یشوخان  یـشوخ و  ره  هک  دشاب  لامعا  يونعم 

نیمه يرهاـظ و  ینعمب  ۀـمیقلا » موـی  : » يهملک - 2 655-610- نآرق -509-477- نآرق -459-377- نآرق -286-250- نآرق -223-191
ملاع هکنیا  داوم  ثداوح و  زا  نتـشادرب  تسد  ندرک و  رازگرب  زا  دـعب  تمایق  زور  نوچ  دومن ، قباطم  ناوتیمن  یگدـنز  نارود  ياهزور 

قبطنم میـسانشیم  ام  هک  اهزور  نیمه  اب  هن  رگ  و  دوش ، هتفگ  دیاب  زور  ظفلاب  ارهق  هک  تسا  مزال  يدـیق  بلطم  ندـنامهف  يارب  سپ  تسا 
لامعتسا نیلّوا  میمهفب  هکنیا  يارب  دنا و  هدرکن  راهظا  رگید  زیچ  هدرک  ءافتکا  روهشم  ینعمب  ۀمیقلا » موی   » رد تغل  ریسفت و  ياملع  تسین 

يهملک دـسریم  رظنب  هچنآ  و  تسا ، مزال  رتشیب  صّحفت  تسا  هدوب  ینعم  هچب  تسا  هدوب  رگا  و  هن ، ای  تسا  هدوب  نآرق  زا  لـبق  هملک  هکنیا 
مه رهاظ  رد  هک  تسا  يزور  هکنآ  دوصقم  دشاب و  راک  ردنا  تسد  راکب و  هداتـسیا  و  رادرایتخا ، ینعمب  میق  ماوق و  نامه  زا  دیاش  تمایق 

هکنانچ هحفص 298 ] دسریمن [ ، یئاجب  یـسک  تسد  تسا و  دوبان  مه  يرهاظ  تارایتخا  رگید  هک  ادخ ، رگم  تسین  يرگید  مّیق  ماوق و 
رّوصت يداـم  صاوخ  راـثآ و  ناـمز و  نوچ  هک  تسا  هکنیا  مهم  بلطم  دزم ، ازج و  زور  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  نیّدـلا » موـی   » ماـنب ررکم 

! دوب دهاوخ  روط  هچب  هدنیآ  لاس  اهرازه  ات  هتـشذگ  لاس  نارازه  زا  مدرم  يارب  تمایق  سپ  تسا ، ام  مهف  يهزادنا  يارب  موی  ظفل  درادن و 
يهرک هکنیا  هکنآ  زا  سپ  تسا  هداد  ماجنا  یگدنز  رد  رشب  هچنآ  هک  دشاب  نآ  دوصقم  - 1 تسا : رّوصتم  روج  دب و  لگشم  هکنیا  باوج 

« مکّنعمجنل : » يهلمجب نآرق  رد  هکنانچ  دنوشیم ، عمج  دوخ  راک  دزمب  ندیسر  يارب  یگرابکی  همه  دوشیم و  اپب  تمایق  دش  دوبان  نیمز 
نامز و هک  يداـم  ریغ  ملاـع  ینعی  رگید  ملاـع  نوچ  میئوگب  تسا  نکمم  - 2 مینکیم . مهارف  ار  امـش  يهمه  هتبلا  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ 

نوچ هک  تسا  هدش  لقن  مه  ثیدـح  هکنانچ  گرم ، مد  ینعی  تمایق  زور  سپ  درادـن  رّوصت  نآ  رد  لیدـبت  رییغت و  لباق  صاوخ  ناکم و 
هک دـشاب  نآ  دوصقم  دـیاش  دریمیم  تسا و  هدرم  یتقو  یـسک  ره  هکنیا  اب  مدرم  ندرک  عمج  ینعم  دوشیم و  اـپرب  شتماـیق  دریمب  یمدآ 
اب تسا  کین  رگا  درادـن  هلـصاف  هتـشذگ  نامدرم  زا  دوریم  ملاع  هکنیا  زا  هک  درف  ره  سپ  درادـن  رّوصت  ملاع  نآ  رد  يّدام  لصاوف  نوچ 

. تسا نادب  اب  تسا  دب  رگا  تسا و  ناکین 

ات 189] تایآ 187  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

[187  ] َنوُرَتشَی ام  َسِئبَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوَرَتشا  َو  مِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَـبَنَف  ُهَنوُُمتکَت  َو ال  ِساّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهّللا  َذَـخَأ  ذِإ  َو 
ِهِّلل َو  [ 188  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو  ِباذَـعلا  َنِم  ٍةَزافَِمب  مُهَّنَبَـسَحت  الَف  اُولَعفَی  َمل  اِمب  اوُدَـمُحی  نَأ  َنوُّبُِحی  َو  اَوتَأ  اِمب  َنوُحَرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَحت  ال 

نییبت ردـصم  زا  ّننّیبت ه » ل  : » تاـغل ینعم  هحفص 299 ]  ] 472-1- نآرق [ - 189  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُلم 
لابند ار  يراک  يزیچ و  نتخادـنا  رود  ینعمب  ءاف  حـتفب  لـعف  نزو  رب  ذـبن  ردـصم  زا  هوذـبن » ف  . » ندرک راکـشآ  نداد و  حیـضوت  ینعمب 

و فـلع . بآیب و  ناـبایب  كـاله ، يراگتـسر و  تاـجن و  ياـج  ةزاـغم » . » تسا دـب  سئب » ف  . » ناـمیپ نتـسکش  ندرک و  اـهر  ندرکن و 
نامیپ اههدـناوخ  لیجنا  تاروت و  زا  اـم  يراـگزور  هک 187  تسا  نآ  زا  امـشب  نارفاـک  رازآ  همجرت : تسا . دادـضا  تاـغل  زا  حالطـصاب 
كدنا ياهبب  دنتخادنا و  تشپ  سپ  دوخ  نامیپ  نانآ  سپ  دـنرادن ، هدیـشوپ  مدرم  يزیچ ز  دـننک و  رادومن  ار  قیاقح  مدرم  يارب  میتفرگ :
َّنَبَسَحت ال  : » تیآ 188 لوزن  تهج  دنتفرگ . رگید  ناهجب  یئاونیب  ینیدیب و  دنداد و  نامیپ  نید و  هک  دـندیرخ  يزیچ  دـب  هچ  دـنتخورف و 
تقفاوم امـش  اب  هک  میراد  تسود  ام  دـنتفگیم : ماجنا  زا  سپ  دـندرکیمن و  تقفاوم  اهگنج  رد  ص ]  ] ربمغیپ اـب  نیقفاـنم  عمجم : َنیِذَّلا »

نـشور يارب  هیآ  هکنیا  دننادب ، وگتـسار  بوخ و  ار  اهنآ  دوش و  هتفریذپ  هناهب  هکنیا  هک  دنتـساوخیم  میناوتیمن و  میروذعم و  یلو  مینک 
دننک مارتحا  دنرامشب و  ملاع  ار  اهنآ  مدرم  دنتشاد  تسود  دوهی  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا   48-21- نآرق . - دش لزان  اهنآ  داهن  ندرک 

میسانشیم ار  امش  ام  دنتفگ : دندمآ و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هک  تسا  ربیخ  دوهی  دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق  تسا . اهنآ  فیـصوت  يارب  هیآ 
زا هک  اهنآ  دّمحم  يا  188 همجرت : دش . لزان  اهنآ  داهن  ندرک  راکـشآ  يارب  هیآ  دندش  لاحـشوخ  نخـس  هکنیا  زا  نیملـسم  میریذپیم ، و 
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یکاندرد نآ  هک ز  دنـشاب  رانکرب  خزود  شتآ  يربن ز  نامگ  دنیاتـسب  ناشهدرکانب  ار  اهنآ  مدرم  دـنراد  تسود  دـنداشلد و  دوخ  يهدرک 
« َباتِکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخس  تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  ادخ  کلم  نیمز  اهنامـسآ و  يهمه   189 نوچ ]  ] دوب نانیا  يارب 
-15- نآرق  - زا دوصقم  دوخ  سلجم  رد  نیرضاح  زا  قارع  نارمکح  فسوی  نب  جاّجح  يزور  نوچ  دنتسه  اهیدوهی  دوصقم  يربط :  187

نامیپ دوهی  زا  ینعی  داد : باوج  دیعـس  دیـسرپ  وا  زا  ریبج و  نب  دیعـس  دزن  تفر  دش و  دنلب  رفنکی  دیـسرپ  ار  هیآ  هکنیا  هحفص 300 ]  ] 45
دشاب ملاع  هک  تسا  یـسک  نآ  دوصقم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هداتق  زا  يربط  زین  و  دننک . یفّرعم  مدرم  يارب  ار  دّمحم  هک  دش  هتفرگ 
دیعس اریز  دنـشاب  اهربمغیپ  دوصقم  تسا  نکمم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، امـش  تکاله  بجوم  هک  دوخ  ملع  ندیـشوپ  زا  دیزیهرپب  سپ 
اوتوا نیّذلا  نم  ّکبر  ذخا  اذا  و  : » دننکیم تئارق  روطنیا  ار  هلمج  هکنیا  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  باحـصا  متفگ : ساّبع  نباب  تفگ : ریبج  نب 

َو ال ِساـّنِلل  ُهَُّننِّیَبـَُتل  . » ّقح راـهظاب  دـننک  راداو  ار  دوخ  ياـهتّلم  هک  دـش  هتفرگ  ناـمیپ  اـهربمغیپ  زا  ینعی  داد : باوج  وا  مهقاـثیم .» باـتکلا 
اهنآ ینعی  دـناهدناوخ  ءایب  ياهّدـع  و  دـشاب ، باطخ  ینعمب  هک  دـناهدناوخ  لّوا  ءات  هب  ار  هلمج  ود  ره  اـهیراق  رتشیب  يربط :  187 ُهَنوُُمتکَت »

مه نم  و  ، ] تسا رتبـسانم  تسا  بیاغ  يهغیـصب  هک  هوذبن » : » يهلمج اب  نوچ  مدنـسپیم  ار  مّود  تئارق  نم  و  دـننکن ، نامتک  دـننک و  نایب 
ّقح تسا : هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  هلمج  هکنیا  يرـصب  نسح  و  مجرتـم ] مدرک ، همجرت  بیاـغ  يهغیـص  هب  يربـط  رظن  نیاـب  هجوـت  زا  لـبق 

یفّرعم ندرک و  راکشآ  هّننّیبت »  » زا دوصقم  دناهتفگ : يّدس  ریبج و  نب  دیعـس  عمجم :  50-1- نآرق . - دینک قیدصت  ار  نآ  لمعب  دـیئوگب و 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا  ربمغیپ  ّتیرومأم  راک و  ندرک  راـهظا  دوصقم  دـناهتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  تسا . ص ]  ] ربمغیپ صخش 

ملاع ّقح  رد  هگنآ  دـشاب  شوماخ  لهج  رب  هک  ار  لـهاج  هن  دـشاب و  شوماـخ  ملع  رب  هک  ار  ملاـع  دـشابن  لـالح  تفگ : بعک  نب  دّـمحم 
هک اهنآ  زا  دینادیمن  رگا  ینعی : َنوُمَلعَت » ُمتنُک ال  نِإ  ِرکِّذلا  َلهَأ  اُولَئـسَف  : » دناوخب لهاج  ّقح  رد  و  رخآ » ات  َقاثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  ذِإ  َو  : » دناوخب
وا دزن  يزور  تفگ : راّـمع  نب  نسح  درک . يراددوـخ  ثیدـح  لـقن  زا  يرهز  عـمجم :  124-69- نآرق -32-1- نآرق . - دیـسرپب دننادیم 

میوگب وت  يارب  نم  ای  نک  لقن  وت  ای  تفگ : وا  ماهدرک ! ثیدح  كرت  هک  ینادیمن  رگم  تفگ : نک ، لقن  یثیدح  نم  يارب  متفگ : متفر و 
ارف نادان  رب  ادخ  هک  روطنامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هک  درک  ثیدح  زاّرخ  يایحی  زا  هحفص 301 ] هبتع [  نب  مکح  متفگ : وگب ، تفگ :
نم يارب  ثیدـح  لهچ  وا  مدرک ، لـقن  ار  ثیدـح  هکنیا  نم  نوچ  تسا . هدرک  بجاو  ار  میلعت  ءاـملع  رب  تسا  هدرک  مزـال  ار  ملع  نتفرگ 

ناهنپ ار  نآ  دساف  ضارغا  روظنمب  دـیوگب و  دـنادیم  هچنآ  دـیاب  ملاع  درم  هک  تسین  مزال  رگید  لیلد  هیآ  هکنیا  اب  يرـشخمز : درک . لقن 
ای درادن و  نآ  رب  ياهناشن  لیلد و  چیه  هک  هّیقت  سرت و  مانب  ای  هیامرـس و  لام و  يهدافتـسا  ملاظ و  ناهدنامرف  لد  يدونـشوخ  نوچ  دـنکن 

ّتیذا ار  امـش  نیفلاخم  هک  دش  مالعا  ص ]  ] ربمغیپ هب  شیپ  تایآ  رد  نوچ  رخف : دوشن . ملاع  وا  تامولعمب  يرگید  هک  دسح  لخب و  يارب 
تسا امـش  يهدش  قیدصت  ماقم  نامتک  اهنآ  ياهرازآ  زا  یکی  هک  تسا  هدرک  نایب  هیآ  هکنیا  رد  دینک  لّمحت  ار  نآ  دیاب  امـش  دننکیم و 
هّجوتم ار  اهنآ  هیآ  نیاب  تسا . هدش  هداد  رازآ  ربارب  رد  یئابیکش  ربص و  روتسد  نیملـسمب  شیپ  تایآ  رد  نوچ  هدبع : لیجنا . تاروت و  رد 
راتفرگ اهنآ  تشونرـسب  هک  دیـشاب  ربخاب  امـش  دید  دـنهاوخ  دـب  يهجیتن  دـندرک و  ّقح  نامتک  دـندرکن و  لّمحت  نارگید  هک  تسا  هدرک 

187 َنوُرَتشَی » اـم  َسِئبَـف   » 19-1- نآرق . - تسا یگدـنز  يّدام  ياههدافتـسا  دوصقم  دناهتـشون : نیرّـسفم  مومع   187 اًلِیلَق » ًانَمَث  . » دـیوشن
يا نیدـب ، ناـن  هب  دـشورفیم  بدا  ملع و  هک   || نادریـسفت  درم  دـنکیم  ناـیز   26-1- نآرق : - تسا هتفگ  هلمج  هکنیا  بساـنم  يدـعس 

دنربن نامگ  ینعی  تسا ، هدرک  تئارق  ءای  اب  دیمح  حوتفلا : وبا   188 َنیِذَّلا » َّنَبَسَحت  ال   » رخم یـسیع  لیجناب  امرخ  وچ   || رخم  ایند  هیامورف 
عفار دوب  هنیدـم  مکاـح  مکح  ناورم  يربط :  28-1- نآرق . - ربمغیپ يا  وت  ربم  ناـمگ  ینعی  دـناهدناوخ  ءاـت  اـب  اـهیراق  يهّیقب  و  مدرم . نآ 
دوش شیاتـس  نآ  رب  هک  دهاوخب  هدادن و  ماجنا  هچنآب  دـشاب  داش  سک  ره  رگا  هک  سرپب  وا  زا  تفگ  ساّبع و  نبإ  دزن  داتـسرف  ار  شنابرد 

امـشب هیآ  هکنیا  تفگ : باوج  رد  ساـّبع  نبإ  هحفـص 302 ] دوب [ ! میهاوخ  راتفرگ  رگید  ملاع  رد  یگمه  اـم  سپ  تسا  باذـع  قحتـسم 
هدیـشوپ ار  بلطم  لـصا  دـنداد و  رگید  باوج  اـهنآ  دیـسرپ  يزیچ  درک و  توعد  ار  دوهی  رفن  دـنچ  ص ]  ] ربـمغیپ هک  اریز  تسین  طوبرم 

. - خلا َقاثیِم » ُهّللا  َذَـخَأ  ذِإ  َو   ] دـناوخ ار  تایآ  هکنیا  و  دوش ، ینادردـق  اهنآ  زا  هک  دنتـشاد  راظتنا  دـندوب و  داش  دوخ  راک  نیاب  دنتـشاد و 
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يا ربـمغیپ و  يا  وت  ینعی : دـناهدرک . تئارق  ءاـتب  ورمع  نب  یـسیع  كاّحـض و  حوتفلا : وـبا   188 ٍةَزافَِمب » مُهَّنَبَـسَحت  الَف   » 318-286- نآرق
ار هلمج  رارکت  تهج  دـنرادنپن و  ار  دوخ  اـهنآ  ینعی : دـناهدناوخ  ءاـیب  ورمع  وبا  ریثک و  نبإ  دـهاجم و  ار ، اـهنآ  دـیربم  ناـمگ  ناناملـسم 
ات رگید  يهلمج  دـنچ  تسا و  هدوب  هلمج  هکنیا  هیآ  لّوا  نوچ  دناهتـسناد  دـیکأت  ّطقف  حوتفلا  وبا  دوعـسلا و  وبا  يواـضیب و  لـثم  نیرّـسفم 

-1 ام : نخس   33-1- نآرق . - تسا هدش  هدروآ  هرابود  بلطم  ندـش  نشور  دـیکأت و  يارب  تهجنیا  زا  تسا  هدـش  هلـصاف  بلطم  يهجیتن 
هولج رگید  تروصب  یـصخش  يهدافتـسا  يارب  ار  قیاقح  هدـیمهف  هتـسناد و  دـننکیم و  ناهنپ  ار  دوخ  ملع  هک  ار  یئاهنآ  دـنکیم  خـیبوت 
طقف دـنرادن  مدرم  يارب  یتمدـخ  شزرا و  هکنیا  اب  دـناهدرک و  نّیعم  تلزنم  ماقم و  دوخ  يارب  هک  ار  یئاـهنآ  دـنکیم  بدا  - 2 دنهدیم .

ار اهنآ  نارگید  دنهاوخیم  دننکیم و  راختفا  دنتـسه و  تقوشوخ  تردق  نابحاص  زا  نتفگ  دمآ  شوخ  ّقلمت و  ای  یـصخش و  يهیامرـسب 
مُهَّنَبَـسَحت الَف   ] يهلمج اب  دـنکیم و  یفّرعم  ارمدرم  هکنیا  اوُدَـمُحی » نَأ  َنوُّبُِحی   ] يهلمج اـب  تیآ 188  دنرادب . مرتحم  دنرامـشب و  گرزب 
فیـصوت نینچ  تماـیق  رد  ار  مدرم  هنوگنیا  لاـح  يونثم   423-391- نآرق -345-317- نآرق . - دـهدیم ناشن  ار  اهنآ  تشونرـس  ٍةَزافَِمب »

لد رازآ  هک  زج   || هن  قیفوت  کی  ریخ و  کی  وا  ردـنا  ياهدـنکآ  قسف  مرج و  زا  هیـس  رـس   || ياهدـنب  تسدـب  دـیآ  ياهماـن  تسا : هدرک 
انا نانوعرف  وچ  نآ  || و  وا  ياهيدزد  يراک و  لغد  نآ  هار  لها  رب  ندز  کبنخ  رخـست و   || هانگ  یتشز و  ياـپ  اـت  رـس  رپ ز  هن  قیّدـص 

هتـشگ شناهد  رب   || دب  راتفگ  تّجح و  نارازه  نآ  لیحر  دـش  نادـنز  يوس  هک  وا  دـناد   || لیقث  نآ  دوخ  يهمان  دـناوخب  نوچ  وا  يّانا 
هحفص 303] دب [  رامسم  نوچ 

ات 195] تایآ 190  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

َو مِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهّللا  َنوُرُکذَی  َنیِذَّلا  [ 190  ] ِبابلَألا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفالِتخا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َّنِإ 
ُهَتیَزخَأ دَقَف  َراّنلا  ِلِخُدت  نَم  َکَّنِإ  انَّبَر  [ 191  ] ِراّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناحبُـس  ًالِطاب  اذه  َتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی 

انَّفََوت َو  اِنتائِّیَـس  اّنَع  رِّفَک  َو  اَنبُونُذ  اَنل  رِفغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف  مُکِّبَِرب  اُونِمآ  نَأ  ِنامیِِإلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انعِمَـس  انَّنِإ  انَّبَر  [ 192  ] ٍراصنَأ نِم  َنیِِملاّظِلل  ام  َو 
مَُهل َباجَتساَف   710-1- نآرق [ - 194  ] َداعیِملا ُِفلُخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِقلا  َموَی  انِزُخت  َو ال  َِکلُـسُر  یلَع  انَتدَعَو  ام  اِنتآ  َو  انَّبَر  [ 193  ] ِراربَألا َعَم 

َو ِیلِیبَس  ِیف  اُوذُوأ  َو  مِهِرایِد  نِم  اوُجِرخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَـف  ٍضَعب  نِم  مُکُـضَعب  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  مُکنِم  ٍلـِماع  َلَـمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  مُهُّبَر 
[ - 195  ] ِباوَّثلا ُنسُح  ُهَدـنِع  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  ًاباَوث  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  مُهَّنَلِخدُأـَل  َو  مِِهتائِّیَـس  مُهنَع  َّنَرِّفَکُأـَل  اُوِلُتق  َو  اُوَلتاـق 
عمج بابلالا » . » تسا بسانم  ینعم  نیمه  اب  رظن  هدیقع و  فالتخا  ندمآ و  رگدـکی  یپ  رد  ینعمب  فالتخا » : » تاغل ینعم   388-1- نآرق

تیزخا . » يرادـهاگن ینعمب : هیاقو  ردـصم  زا  انق » ف  . » ولهپ ینعمب : بنج  عمج  مه » بونج  . » زیچ ره  زا  صلاخ  لد  زغم  لقع  ینعمب  ّبل 
: ینعمب ۀئّیس »  » عمج ان » تائیـس  . » نداد زاوآ  ینعمب : ادن  ردصم  زا  يدانی » [ » هحفـص 304 يراتفرگ [ . يراوخ و  ینعمب  يزخ  ردصم  زا  ه »
زا لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  ندرک . عضاوت  هنیـسب  تسد  ندیزرمآ ، هانگ  ندیـشوپ  ینعمب  ریفکت  ردصم  زا  ّنرّفکا » . » تشز راک  يدب و 

اهیحیـسم زا  دـنتفگ و  باوج  رد  ار  اضیب  دـی  اصع و  اـهنآ  دندیـسرپ  ار  یـسوم  تازجعم  دوهی  زا  بارعا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ساـّبع  نبإ 
اهنآ باوج  رد  لّوا  تیآ  دوش ، الط  هب  لیدـبت  اهنآ  يارب  افـص  هوک  هک  دـندرک  اضاقت  ربمغیپ  زا  هاگنآ  دـنداد ، باوج  مه  اهنآ  دندیـسرپ 

رب تسا  ياهناـشن  کـی  ره  دـنمدرخ  مدرم  يارب  زور  بش و  دـمآ  تفر و  نـیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  اـنامه  190 همجرت : دـش . لزان 
: دنیوگ دنـشیدنیب و  شنیرفآ  نیاب  دـنوب و  ادـخ  دایب  هداهن  نیمز  رب  ولهپ  هتـسشن و  هداتـسیا و  هک  نادـنمدرخ  نامه   191 دنوادخ . تردق 

وت هک  ار  نآ  اراـگدرورپ   192 رادـب . رود  شتآ  رازآ  يدـب و  ار ز  ام  سپ  یکاپ  وت  يدـب  ره  زا  هک  يدـیرفآ  هدوهیب  نانیا  هن  اراـگدرورپ 
راگدرورپب درکیم : دایرف  يدانم  میدینـش  اراگدرورپ   193 دشابن . يروای  ار  ناراکمتـس  و  تسا ] راکمتـس  هک   ] ینک شراوخ  يرب  شتآب 

ناشیا هرمه  زیخاتسرب  ات   ] ناریمب ناکین  نانچمه  ار  ام  شوپب و  ام  ياهیدب  زرمایب و  ام  ناهانگ  وت  سپ  میدش  نمؤم  ام  دیوش و  نمؤم  دوخ 
: لوزن نأش  دوب . راوتـسا  وت  دـیون  هک  نکم  نامراوخ  زیخاتـسرب  ناسرب و  اـمب  يداد  نامدـیون  ناربمغیپ  ناـبزب  هچنآ  ادـخ  يا   194 میشاب ]
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نآرق رد  اهنز  مان  نیرجاهم  مان  اب  ارچ  درک : ضرع  ترـضح  نآب  تسا  ربمغیپ  مرتحم  ياهرـسمه  زا  یکی  هک  هملـس  ما  تسا  لـقن  عمجم :
تفریذپ ار  اهنآ  يهتساوخ  ناشراگدرورپ  سپ   195 همجرت : دش . لزان  همرتحم  نآ  باوج  يارب  باجتساف  [ 195  ] رخآ تیآ  تسا ! هدماین 

ناشنوریب هناخ  زو  دنتـشاذگب  نهیم  هک  اهنآ  سپ  دـیتسه  رگدـکی  زا  یگمه  هک  نز  هاوخ  دـشاب  درم  هاوخ  مینکن  دوبان  سک  راک  ام  هچ 
هک مینک  ناشنورد  ناتـشهب  نآب  میـشوپب و  ناشناهانگ  هحفـص 305 ] هّتبلا [  دندش  هتـشک  دـندیگنج و  دندیـشک و  رازآ  ام  هارب  دـندرک و 

ِقـلَخ ِیف  َّنِإ  : » نیرّـسفم نخــس  سب . دـشاب و  وا  هاگــشیپب  دزم  نیرتـهب  هـک  يدـنوادخ  دزم  تـسا  هـکنیا  دوـب و  ناور  نآ  ریز  زا  اـهدور 
ربمغیپ زا  هک  رظن  بلاـج  زیچ  کـی  میتـفگ  میتـفر و  هشیاـع  دزن  رمع  هّللا  دـبع  اـب  تفگ  حاـیر  یبا  نب  ءاـطع  حوتفلا : وبا   290 ِتاوامَّسلا »

دنلب هدـشن  مارآ  زونه  دـیباوخ و  دوب و  نم  تبون  یبش  دوب  بیجع  بلاج و  همه  ترـضح  نآ  ياهراک  تفگ : نک  لقن  اـم  يارب  ياهدـید 
زاب تسشن و  نآ  زا  سپ  درک  هیرگ  رایسب  داتـسیا و  زامنب  دومرف و  فرـصم  دایز  بآ  تفرگ و  وضو  دوب  رـضاح  هک  بآ  گشم  زا  دش و 
لاح نیمهب  درک  كانمن  ار  نیمز  شمشچ  بآ  هک  تسیرگ  نینچمه  داهنب و  رس  هدجـسب  تفگ و  ادخ  يانث  دمح و  درک و  هیرگ  ناوارف 

ار وت  ناهانگ  ادـخ  هکنیا  اب  ینکیم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : دـید  ناـیرگ  ار  ترـضح  نآ  درک  زاـمنب  توعد  دـمآ و  لـالب  دـش  حبـص  اـت  دوب 
« َداعیِملا ُِفلُخت  ال  ات - ِتاوامَّسلا - ِقلَخ  ِیف  َّنِإ   » تسا هداد  نمب  ادـخ  تایآ  هکنیا  تمعن و  نینچ  هک  میرگن  نوچ  دومرف : تسا  هدـیزرمآ 
- نآرق -823-791- نآرق -48-15- نآرق . - دشابن شنیرفآ  زار  يهشیدنا  رد  دـناوخب و  ار  تایآ  هکنیا  هک  سک  نآ  رب  ياو  دومرف : هاگنآ 

نامـسآ فارطا  رد  هاـگنآ  درکیم  كاوسم  لّوا  تساوخیمرب ، بش  زاـمن  يارب  ص ]  ] ربـمغیپ نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع   857-835
زا یکیدزن  یسک   224-201- نآرق -189-170- نآرق «. - ِراّنلا َباذَـع  انِقَف  ات - ِقلَخ - ِیف  َّنِإ  : » زا دـناوخیم  ار  هیآ  هکنیا  درکیم و  هاـگن 
اعد هاگنآ  اّنبر »  » وگب تبون  جـنپ  اعد  ره  زا  شیپ  تفگ : وا  دـشاب . کیدزن  تباجا  هب  هک  دزومایب  یئاعد  واب  درک  شهاوخ  تفر و  اـحلص 
ِیف َّنِإ  : » تایآ هکنیا  رد  نوچ  تفگ : دراد ! زایتما  هچ  ددع  هکنیا  هملک و  هکنیا  دیسرپ : درم  نآ  دوش  باجتسم  دشاب  حالـص  رگا  هک  نک 

-290- نآرق «. - َباجَتـساَف  » تسا هدـش  هتفگ  نآ  زا  سپ  تسا و  هدـش  ررّکم  اّنبر »  » راب جـنپ  َداعیِملا » ُِفلُخت  ات ال  َتقَلَخ  اـم  اـنَّبَر  زا  ِقلَخ 
ینیبب ات  رگنرب  نک و  زاب  مشچ  هتـشون : فشک   190 ٍتایَآل » ِقلَخ ...  ِیف  َّنِإ   » 446-433- نآرق -362-340- نآرق -334-315- نآرق -309

هار نایب  نّولت  شدرگ و  هکنیا  ناتـسوب  ناسب  هاگ  ناسلبط ، ناـسب  هاـگ  بامیـس  ياـیرد  ناـسب  هاـگ  رگید  ینولب  تعاـس  ره  ار  مرج  هکنیا 
ناشن دـنک و  لّمأت  نوچ  نمؤم  سپ  تسا  لیلد  هحفص 306 ]  ] 34-25- نآرق -20-1- نآرق  - ار ادخ  یئاناد  يراگدرک و  تسا و  دـیحوت 

ردنا یئامس  یئاوه و  نینچ  دوبن  اور  یئادخدک  یئاّنبیب و  ارحـص  ردنا  یئارـس  هّبق و  دشابن  اور  نوچ  هک : دنک  يوتف  شّرـس  دنیب  ثودح 
ناسب ناگراتـس  هاگرگـشل  ناسب  ینیب  نامـسآ  ات  نک  هراظن  نامـسآ  ردنا  يآ و  نوریب  روجید  بش  ردنا  یئادخ ، تردقیب  یئاضف  نینچ 

رهن ناشن  هّرجم  نانمؤم ، راسخر  ناشن  ناگراتـس  تمایق ، ناشن  بش  تملظ  تسا ، زیخاتـسر  زور  رادومن  هکنیا  هاـش  لاـثم  رب  هاـم  و  هاـپس ،
، ددرگ نشلگ  کلف  دوش و  نشور  ملاع  دیامنب  راسخر  هام  نوچ  دوب  کیرات  بش  هک  نانچ  هّللا ، لوسر  دّـمحم  ناشن  هام  لامج  و  رثوک ،

مکحب لاثم  هکنیا  دـیآ ، ادـیپ  ناما  تداعـس و  ار  نامیا  لـها  دـیآ  ادـیپ  رتهم  هکنیا  لاـمج  نوچ  دنـشاب  تمحز  تملظ و  رد  تماـیق  قلخ 
هاج نآ  ار  هام  دننز : لثم  باتفآب  ای  دننک  ربارب  باتهمب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دّیس  نآ  لامک  لامج و  هن  رگ  و  ریرقت ، نیردنا  تفر  یبیرقت 

دیـشکرب و  || لضف  يور  زا  نادساح  هاج  هاچ  زا  ادخ  ین  ارچ  دیوگ  ار  وت  وک  دوبن  هرهز  نآ  ار  هرهز  ! || نوچ  هک  دیوگ  ار  وت  وک  دوبن 
جنپ دـش  نیگمغ  يزیچ  زا  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  قداص  ماما  ترـضح  زا  فاّـشک  رد  يرـشخمز  اـیربک ! طاـسب  رب  تدـناشنرب 

218-186- نآرق «. - رخآ اـت  ِتاواـمَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َّنِإ  : » دوـمرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  هاـگنآ  دـهدیم و  شتاـجن  ادـخ  اـّنبر »  » دـیوگب تبوـن 
هدرک تیاور  یعخن  هداـتق و  ساـّبع و  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  حوتفلا : وبا   191 مِِهبُونُج » یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاـماِیق  َهّللا  َنوُرُکذَـی  »

تاجرد تسا و  ناسنا  یتمالـس  تالاح  يارب  مِِهبُونُج » یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  : » تاملک دنناوخیم و  زامن  ینعی  نورکذـی  يهلمج  هک  تسا 
تیشخ دربب و  تلفغ  ترکف  تفگ : نوع  نبإ  تسا : هتشون  وا  مه  و  لاوحا . يهمه  رد  تسا  ادخ  دای  دوصقم  دناهتفگ : نارّسفم  و  یناوتان .

هک ار  لد  دنکن  نشور  نانچ  زیچ  چیه  هودنا و  هک  دزورفان  نانچ  زیچ  چـیه  ار  لد  دـنک و  تدایز  ار  عرز  ار و  تابن  بآ  هکنانچ  درآ  راب 
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هتفخ رتسب  رد  هک  دشاب  يدرم  لد ، انیب  تفگ : لوسر  هک  درک  تیاور  هریره  وبا  هحفص 307 ]  ] 260-218- نآرق -63-1- نآرق . - ترکف
فشک تسه . يّربدم  یقلاخ و  يراگدیرفآ و  ار  وت  هک  مهد  یهاوگ  دیوگ : قدص  زا  نامسآ و  ناگراتس  رد  ددرگن و  نامسآ  رد  دشاب ،

همه هن  دـیحوت  يراد ، ناج  نایم  رد  هک  تسا  نآ  یقیقح  رکذ  يراد  ناـبز  رب  هک  تسا  نآ  همه  هن  رکذ  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون 
هداتـسیا دومرف : نیـصح  نب  نارمعب  ص ]  ] ربمغیپ فاّشک : یـشاب . هناگی  ار  وا  هک  تسا  نآ  یقیقح  دیحوت  یناد ، هناگی  ار  وا  هک  تسا  نآ 

ار ضیرم  هک  مکح  هکنیا  رب  هدرک  هدافتـسا  ثیدـح  هکنیا  زا  یعفاش  هراشا . اـب  ولهپب و  هن  رگا  ناوخب و  هتـسشن  یتسناوتن  رگا  نک و  زاـمن 
ياهقف و  دنیـشنب ، دـش  رتهب  رگا  دـنناباوخب و  تشپ  هب  ار  وا  تسا : هتفگ  هفینح  وبا - یلو  دـنناباوخب . ولهپب  روگ  رد  يهدرم  لثم  زاـمن  يارب 

لاح رد  ناسنا  هک  تسا  هدش  تباث  ّبط  رد  رخف : دوش . زارد  زامن  يارب  هلبقب  ور  تسار  يولهپب  ضیرم  دـناهتفگ  یعفاش  لوق  دـننام  هعیش 
باوخ لاح  هکنیا  رد  زین  تسا و  رتهدامآ  رتعمج و  رکف  ولهپب  هیکت  لاح  رد  هدیباوخ و  ولهپب  ات  دنک  رکف  دـناوتیم  رتمک  هدـیباوخ  تشپب 
انعِمَس انَّنِإ  . » دنباوخب ولهپب  هک  تسا  نآ  رتهب  ادخ  رکذ  رکف و  اب  يرادیب  يارب  سپ  هدیباوخ  تشپب  تلاح  زا  دوشیم  ّطلسم  ناسنا  رب  رتمک 

مالـساب ار  مدرم  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ يدانم  زا  دوصقم   28-1- نآرق : - دناهتفگ دوعـسم  هّللا  دبع  ساّبع و  هّللا  دبع  عمجم :  193 ًایِدانُم »
. دناهدینـشن همه  ار  ربـمغیپ  يادـص  یلو  تسا  هدیـسر  سک  همهب  هک  تسا  نآرق  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  يهّیقب  و  دومرفیم ، توـعد 

دوخ هک  یغارچ  رآربـب ، يدـناشن  دوخ  هک  یتـخرد  رآرـسب و  يداد  دوـخ  هک  ياهدـعو  ادـنوادخ  هتـشون : فـشک   194 انَتدَـعَو » ام  اِنتآ  »
وت راـک  میدوـبن  اـم  يدوـب و  وـت  هک  مینادـب  داـش  ادـنوادخ  راد ، زاـب  نآ  زا  اـم  تفآ  يداد  دوـخ  لـضفب  هک  يرهم  راد ، نشور  یتـخورفا 
هک نوـنکا  رادرب ، هک  تفگن  سک  یتـفرگرب و  ناـموت  ادـنوادخ  يداتـسرف  دوـخ  لوـسر  يداـهن ، دوـخ  تمیق  میتـفرگن ، اـم  یتـفرگرد و 

هدـنب نم  ياهتـشارفا  دوخ  اـنب ، ینک  تسپ  رو   || ياهتـشاک  دوخ  لاـهن  یهد  بآ  رگ  هحفـص 308 ]  ] 21-1- نآرق : - راذـگ هب  یتفرگرب ،
ار نانمؤم  هک  تسا  هدعو  يافو  تسا : هتـشون  فشک   195 مَُهل » َباجَتساَف   » ياهتشادرب وچ  منکفیم  تسد  زا   || ياهتـشادنپ  وت  هک  منامه 
ار دـهتجم  هب  داد  ّتیطع  ار  لـئاس  داد  تباـجا  ار  یعاد  هک : تسا  نآ  هدـعو  ياـفو  هکنیا  قیقحت  و  مَُکل » بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   » هک دوـب  هداد 

تمارک ار  ّبحم  داد ، تمحر  ار  مدان  داد ، تلاقا  ار  یـصاع  داد ، تبوثم  ار  عیطم  داد  تریـصب  ار  رباص  داد ، تدایز  ار  رکاش  داد ، تنوعم 
اهزور نیمه  رد  هـک   ] یئاـبطابط دّیـس  نازیملا  ریـسفت   195 اوُرَجاه » َنیِذَّلاَـف   » 126-98- نآرق -21-1- نآرق . - داد رادـید  ار  قاتـشم  داد ،
كرت ای  دـشاب  ینیدیب  كرـش و  ندرک  اـهر  هک  تسا  یّلک  روطب  ترجه  دوصقم  تسا : هتـشون  هلمج  هکنیا  رد  دوشیم ] رـشتنم  پاـچ و 

ار مّود  فلا و  اب  ار  لّوا  هلمج  ود  هکنیا  رد  ورمع  وبا  مصاع و  عفان و  عمجم :  195 اُوِلُتق » َو  اُوَلتاق  َو   » 24-1- نآرق . - هلیبق هداوناخ و  نطو و 
: یئاسک هزمح و   26-1- نآرق . - دندش هتشک  اهنآ  رایسب  يهدع  دندرک و  گنج  اهنآ  دوش : ینعم  روطنیا  ات  دناهدرک  تئارق  ات ، فیفخت  اب 

گنج هکنآ  زا  سپ  دـندش  هتـشک  دوشیم : ینعم  روطنیا  تئارق  هکنیا  رب  دـناهدرک و  تئارق  فلا  اب  اولتاـق »  » دـب فلا و  نودـب  اولتق »  » لّوا
يهمـشچ زا  نآ  بآ  اـضر ، ءاوه  رب  نآ  خاـش  اـفو ، نیمز  رد  نآ  خـیب  هک  تسا  یتخرد  يوقت  هتـشون : فشک   200 َهّللا » اوُقَّتا  َو  . » دـندرک

و يدـبا ، حالف  يزوریپ ، يهویم  درآ  هویم  یگدـنکارپ ، تفآ  هن  يرود ، داب  هن  يریـس ، يامرـس  هن  دـسرب  نآـب  ینامیـشپ  ياـمرگ  هن  اـفص ،
ات میدق  زا  هک  لمع  نامهب  دنکیم  راداو  ار  مدرم  هیآ  لّوا  رد  - 1 ام : نخس   22-1- نآرق . - ینادواج کلم  و  یقاب ، میعن  يدمرس ، حالص 

مهارف ار  یگدـنز  تالکـشم  زا  يریگولج  هار  ملاع  تادوجوم  شنیرفآ و  راـثآ  رد  يهعلاـطم  شیاـمزآ و  يهلیـسوب  نّدـمتم  رـشب  زورما 
-278- نآرق : - هک دنامهفیم  ار  بلطم  هکنیا  هراشا  اب  ِبابلَألا » ِیلوُِأل  ٍتایَآل  : » يهلمج دنیامنیم . ناسآ  ار  دوخ  راک  يهلیـسو  دننکیم و 
. دنریگیم هجیتن  نآ  زا  و  هحفـص 309 ] دننکیم [  لابند  ار  نآ  دـننادیم و  رگید  قیاقح  زا  ياهناشن  ار  شنیرفآ  ملاع  دـنمدرخ  مدرم   309

امَّنَأ « » نیبعـال اـهانقلخ  اـم  : » دـننام رگید  تاـیآ  لیلدـب  دـناهدرک  ینعم  هچیزاـب  فدـهیب و  هجیتـنیب و  نیرّـسفم  ار  ـالطاب »  » يهملک - 2
نینچ دناهدرک و  هدافتـسا  رده  هدوهیب و  ینعم  اههلمج  هکنیا  زا  هک  كاشاخ  ینعمب : ءافج » «. » ًءافُج ُبَهذَـیَف  لطابلا  اّمأ   » و ًاثَبَع » مُکانقَلَخ 

سوماق رد  نکیل  دربب . مّنهج  ای  تشهبب  ار  ناسنا  هک  تسا  هکنیا  يارب  هکلب  تسین  هدوهیب  يزاب و  شنیرفآ  زا  ادخ  ضرغ  دناهتفرگ : هجیتن 
نیاربانب تسا و  هتـشون  ار  ینعم  نیمه  ریظن  زین  نیرحبلا  عمجم - رد  و  ّقح . فـالخ  ار  لـطاب  تسا و  هدرک  ینعم  ناـیز  فلت و  ار  نـالطب 
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رد يهعلاطم  زا  دـنمدرخ  مدرم  هک  دـشاب  روطنیا  هجیتن  دـشاب و  ریذـپانف  یندـشدوبان و  لطاب  زا  دوصقم  دـیاش  میئوگیم  تغل  لوقنم  ینعم 
هک مه  ناسنا  دوشیم . لیدـبت  رگید  تروصب  یتروص  زا  هتـسویپ  و  دوشیمن . دوبان  روانهپ  ملاـع  هکنیا  هک  دـنهدیم  صیخـشت  اههدـیرفآ 

ادـخ هک  دـناهدرک  هدافتـسا  رگید  تایآ  رد  ای  هیآ و  هکنیا  رد  هچ  الطاب »  » يهلمج زا  نیرّـسفم  دوشیمن و  دوباـن  تسا  اههدـیرفآ  زا  یکی 
تـسین قیدصت  لباق  هیرظن  هکنیا  دربب ، مّنهج  ای  تشهبب  ار  ناسنا  دهاوخیم  دراد و  یفده  یـضرغ و  ینعی  تسا  هدـیرفاین  هدوهیب  لطاب و 

هک شنیرفآ  یّلک  نوناق  قباطم  و  شیادیپ ، تسا و  عشعشت  نآ  زا  هتسویپ  هک  تسا  ماجنا  زاغآیب و  وا  تردق  و  تسا ، رداق  دنوادخ  هکلب 
و تسا . راپـسهر  دوخ  لامک  يوسب  دوشیمن و  دوبان  هک  تسه  يزیچان  يهّرذ  کی  مه  ناسنا  تسین ، یندش  دوبان  لطاب و  هکنیا  هدـیرفآ 

يهملک لثم  دوش و  قبطنم  میدرک  هک  ینعم  هکنیا  اب  تسا  نکمم  دـناهدرک  ینعم  هچیزاب  فدـهیب و  ینعمب  نیرّـسفم  هک  یئاههلمج  نآ 
هتسویپ هکلب  دوش  دوبان  اهر و  رگید  تعاس  میشاب و  لوغشم  تعاس  هکنیا  هک  میدیرفاین  يزابب  ار  ملاع  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دیاش  ثبع 

هدرک قیدـصت  ار  هکنیا  مه  دوخ  تسا و  هدرک  لقن  يدـحاو  زا  مه  رخف  ماما  میتشون  الطاب »  » يهملک يارب  هک  ینعم  هکنیا  تسا و  یقاب  و 
يرای لباق  زگره  يرگمتـس  هک  تسا  یتیبرت  یئامنهار  ٍراصنَأ » نِم  َنیِِملاّظِلل  ام  : » يهلمج - 3 191-173- نآرق -156-127- نآرق . - تسا

هجیتـنب هک  هدوـهیب  تسا  هحفـص 310 ]  ] 46-14- نآرق  - يرکف دـنکیم  ضرف  يرواـی  دوـخ  يارب  يرگمتــس  رد  یــسک  رگا  تـسین و 
دنکیم دوخب  یمدآ  هک  تسا  یمتس  لابندب  وت  ندرب  شتآب  ندرک و  راوخ  هک  دشاب  هکنیا  دیاش  ولجب  هلمج  هکنیا  یگتـسباو  و  دسریمن ،
هجیتنیب يراک  چـیه  هکنآ  رب  هوالع  دـنامهفیم  ٍضَعب » نِم  مُکُـضَعب  ات ، ُعیِـضُأ ،» ال  : » ياههلمج رخآ  تیآ  رد  - 4 درادن . روای  رگمتـس  و 

ار شاهجیتن  دـهد  ماـجنا  دـناوتب و  هچ  ره  هتـسد  ره  و  دـناهدش ، ادـیپ  رگیدـکی  زا  همه  تسین و  تواـفت  مه  هداـم  رن و  شنیرفآ  رد  تسین 
مالـسا نید  دنیوگیم : هک  اهنآ  باوج  يارب  تسا  لیلد  رتهب  اههلمج  هکنیا  تسا و  اهنآ  راک  شزرا  يهزادناب  نز  ای  درم  شزرا  دربیم و 

73-51- نآرق -43-30- نآرق . - تسا هدرمش  راوخ  ار  نز 

ات 200] تایآ 196  [: 3  ] نارمعلآ هروس  ]

ٌتاـّنَج مَُهل  مُهَّبَر  اوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  [ 197  ] ُداهِملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَـم  َُّمث  ٌلـِیلَق  ٌعاـتَم  [ 196  ] ِدـالِبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ـال 
َلِزنُأ ام  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  نََمل  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  َّنِإ  َو  [ 198  ] ِراربَِألل ٌریَخ  ِهّللا  َدنِع  ام  َو  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ًالُُزن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت 

اَهُّیَأ ای  [ 199  ] ِباسِحلا ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإ  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُرجَأ  مَُهل  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُرَتشَی  ِهِّلل ال  َنیِعِـشاخ  مِهَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  مُکَیلِإ 
ینعمب رورغ  ردصم  زا  ّنّرغی ك » : » تاغل ینعم   682-1- نآرق [ - 200  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

، هاـگلزنم اذـغ  ناـمهیم  یئاریذـپ  يهلیـسو  لزن :» ، » تسپ دوگ و  نیمز  و  باوخ ، يهلیـسو  شارف و  داـهم » . » هاـگیاج يوأـم » . » ندز لوـگ 
دـشاب رتتخـس  رتشیب و  يرگید  ربص  زا  هک  هزادنا  نآب  ندرک  ربص  ینعمب  هرباصم  ردصم  زا  اورباص » . » دننکیم لزنم  یئاج  رد  هک  ياهّدـع 

مامت نمـشد و  اـب  يهلباـقم  يارب  نتـشادهاگن  بسا  و  راـک ، رب  تبظاوم  ینعمب  هطبارم  ردـصم  زا  اوطبار » [ » ربص رد  يهبلاـغم  حالطـصاب  ]
یتراجت و تارفاسم  رد  برع  نیکرـشم  عمجم : لوزن : تهج  هحفص 311 ] ندومن [ . یلوارق  ندرک و  یـسراو  ار  نمـشد  فارطا  دودح و 
ریقف و ناناملـسم  ام  دنتـسه و  دنمهرهب  ادخ  نانمـشد  نارفاک و  هک  دندشیم  تحاران  ناناملـسم  دـندربیم و  ناوارف  ياه  هرهب - تالماعم 
هک تسا  هدوـب  دوـهی  زا  نیملـسم  یتحاراـن  تسا : هتفگ  وا  هک  دـناهدرک  لـقن  ءاّرف  زا  دـش و  لزاـن  ناـنمؤم  لد  شمارآ  يارب  هیآ  هراـچیب .

سپـس و  دنراد ، ياهرهب  كدنا  هک 197  دـنزن  تلوگ  نارفاک  یناگرزاب  رفـس  دوس  دّمحم 196  يا  همجرت : دنتـشاد . شیاسآ  هدافتـسا و 
دوب ناور  اهنآ  ریز  زا  اهدور  هک  دنـشاب  نادواج  یناتـشهب  رد  دـنراگزیهرپ  هک  اهنآ  یلو   198 یهاگمارآ ، دـب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج 

یحیسم دوهی و  زا  ناسک  نآ   199 تسا ، دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  نآ  ناراکوکن  يهرهب  نیرتهب  دنـشاب و  يدنوادخ  یئاریذپ  رد  هچ 
[ يدنوادخ ماکحا  و   ] ینامسآ تایآ  دنلد و  مرن  ّقح  شریذپ  يارب  هدمآ و  نامسآ  ناش ز  دوخ - امش و  رب  هچنآب  دندش و  ادخب  نمؤم  هک 

نینمؤم يا   200 دسر . ناشراک  رامـشب  يدوز  هب  وا  دـشاب و  ناشراگدرورپ  دزنب  ناشدزم  ناسک  هنوگ  هکنیا  دنـشورفیمن  مک  ياهب  هب  ار 
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و نمشد ، زا  رذحرب  دیـشاب و  دوخ  نابهگن  و  نارگید ، ربارب  رد  دوخ و  راکب  دیـشاب  ابیکـش  سپ ] دیوش  نینمؤم  هزات  يامنهر  دوخ  راتفرب  ]
هداتق ساـّبع و  نبإ  ِباـتِکلا .» ِلـهَأ  نِم  َّنِإ  َو  : ] تیآ لوزن  تهج  دـیوش . راگتـسر  هک  دیـشاب  راودـیما  اـت  دـینک ، زیهرپ  ادـخ  یناـمرفان  زا 

رود و یحیسم  صخش  دنتفگ : نیقفانم  دناوخ  زامن  وا  رب  ص ]  ] ربمغیپ تفر  ایند  زا  هشبح  ناطلس  یـشاجن  نوچ   50-17- نآرق : - دناهتفگ
نب هّللا  دبع  يارب  دنتفگ : دیز  نبإ  جیرج و  نبإ  دش . لزان  اهنآ  ضارتعا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دنکیم ، زامن  وا  رب  دّمحم  دریمیم و  هدیدان 

بعک نب  ثراح  ینب  يهلیبق  زا  نارجن  ياهیحیـسم  زا  رفن  لهچ  تسا : هتفگ  اطع  دندش . ناملـسم  دندوب و  يدوهی  هک  وا  ناتـسود  مالس و 
يارب تسا : هتفگ  دهاجم  هحفص 312 ] تسا [ . اهنآ  فیصوت  يارب  هیآ  مور  لها  زا  رفن  تشه  هشبح و  زا  رفن  ود  یس و  دندش و  ناملـسم 

: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   196 ٌلِیلَق » ٌعاتَم  : » نیرّـسفم نخـس  دـندوب . هدـش  ناملـسم  هک  تسا  یحیـسم  يدوهی و  دارفا  یفّرعم  يروآداـی و 
اب هچ  اـیرد  نآ  زا  اـت  رگنب  دـنز  ورف  بآ  يایردـب  تشگنا  امـش  زا  یکی  هکنآ  يهلزنمب  اـّلا  ترخآ  بنج  رد  تـسین  اـیند  تـفگ : لوـسر 
وت كدنا  نآ  زا  تسا و  كدنا  وت  بیـصن  كدـنا  نآ  زا  تسا و  كدـنا  لصا  رد  ایند  تفگ : ّیعخن   33-15- نآرق ! - دیآ زاب  وا  تشگنا 

ياهماج نوچ  هتـشذگ  هک  نآب  يهفاضاب  ایند  يهدنام  تفگ : لوسر  هک  یکدنا  زا  كدناب  ندرک  یهاوخ  هچ  وت  دنام  رتمک  تفرب و  رتشیب 
ینکزاب ار  ایند  لّوا  رگا  دلـسگب  رات  نآ  هک  دوب  نآ  شوگ  تعاس  ره  دنامب  وا  رات  کی  رب  ات  دنربیم  وا  زا  راترات  هگنآ  دنردب  ازاردـب  هک 
یتراجت ياهترفاسم  دوس  ینعی  يرـشخمز : فاّشک  دـشابن . گرم  زج  يریپ  زا  سپ  يدیـسر و  يریپ  تیاـغب  نونکا  یناوج  تیادـب  زا  دوب 

هدرک تئارق  نون  دیدشت  اب  هک  تسا  لقن  عاقعق  نب  دیزی  زا  رخف   197 َنیِذَّلا » ِنِکل  . » تسا زیچان  رگید  يارس  ياهیشوخ  ربارب  رد  نارفاک ،
ینعم نینچ  ار  هلمج  هکنیا  حوـتفلا  وـبا   197 ُراـهنَألا » اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت   » 20-1- نآرق . - تسا نون  فـیفخت  اـب  روهـشم  تئارق  یلو  تسا 

وا هک  تسا  هدرک  لقن  شمعا  زا  رخف   197 ِهّللا » ِدنِع  نِم  ًالُُزن   » 34-1- نآرق . - تسا يراج  تشهب  نآ  ياهتخرد  ریز  زا  اهرهن  تسا : هدرک 
، ناشراک دزم  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ّیبلک  حوتفلا : وبا   29-1- نآرق . - تسا ّمض  اب  روهشم  تئارق  یلو  تسا . هدرک  تئارق  ءاز  نوکس  اب 
هک دیوگ  کلام  سنا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   1698 ٌریَخ » ِهّللا  َدـنِع  اـم  نّیعم . تقوب  تسا  ياهفیظو  لزن  ینعم  تسا و  تشهب  ناـشهرهب 

-28-1- نآرق  - شوشح هک  شوـشح  هک  « 16» میدا زا  هداـهن  رـس  ریز  رد  شلاـب  و  هتفاـب ، زاـس و  زا  يزیچ  رب  دوب  هتفخ  لوسر  زور  کـی 
هدرک رثا  وا  يولهپ  رد  زاس و  یتشرد  نآ  تساـخرب و  لوسر  دـندمآ  رد  هباحـص  یتعاـمج  « 17 ،» دوب هحفـص 313 ]  ] 177-175- یقرواپ

وت و  مّعنتب ، دنبـسخیمن  اـبید  ریرح و  رب  رـصیق  يرـسک و  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : ییرگیم ! ارچ  تفگ : لوـسر  تسیرگب  هباحـص  زا  یکی 
رد هباحص  یتعامج  . ترخآ ار  ام  تسا و  ایند  ار  ناشیا  تسا ، كاب  هچ  تفگ : هدش ، روجنر  نآ  زا  وت  ياهولهپ  هتفخ و  زاس و  رب  نینچنیا 
ای تفگ : ییرگیم ! ارچ  تفگ : لوسر  تسیرگب  هباحـص  زا  یکی  هدرک  رثا  وا  يولهپ  رد  زاـس و  یتـشرد  نآ  تساـخرب و  لوسر  دـندمآ 
هچ تفگ : هدش ، روجنر  نآ  زا  وت  ياهولهپ  هتفخ و  زاس و  رب  نینچنیا  وت  و  مّعنتب ، دنبـسخیمن  ابید  ریرح و  رب  رـصیق  يرـسک و  هّللا  لوسر 
. - دنتـسه عضاوتم  عضاـخ و  ینعی  حوتفلا : وـبا   199 ِهِّلل » َنیِعِـشاخ   » 14-12- یقرواپ . - ترخآ ار  اـم  تسا و  اـیند  ار  ناـشیا  تسا ، كاـب 

زا زگره  هک  ادخ  زا  یـسرت  ینعی  عوشخ  تفگ : يرـصب  نسح  دنراد . ناسرت  راوخ و  ار  دوخ  ینعی  تفگ : دـیز  نبإ  عمجم :  21-1- نآرق
- نآرق : - تسا هدرک  لقن  ینعم  دـنچ  اههلمج  هکنیا  يارب  عمجم   200 اوُِطبار » َو  اوُِرباص  َو  اوُِربصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  . » دوریمن نوریب  لد 

اهنآ هک  هنوگ  نآب  ابیکش و  نمشد  ربارب  رد  دیشاب و  رادیاپ  دوخ  نید  رب  ینعی : دناهتفگ  كاّحـض  جیرج و  نبإ  هداتق و  نسح و  - 1 66-1
نید رد  تسا : هتفگ  بعک  نـب  دّـمحم  - 2 دیـشاب . هزرابمب  هدامآ  دوخ  ياهبـسا  اب  مه  امـش  دننکیم  تیبرت  امـش  اب  گنج  يارب  ار  اهبـسا 

ربص ینعی  تفگ : ملسا  نب  دیز  - 3 دینک . يراد  دح  رس  هطبارم و  دوخ  نمشد  ربارب  رد  دیشاب و  رباص  دنوادخ  ياههدعوب  دیـشاب و  ابیکش 
دعب زامن  راظتناب  کی  ره  زا  سپ  دیناوخب و  ّبترم  ار  اهزامن  ینعی  اوطبار  تسا : هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  دـینک و  داهج  رب 

رادیاپ رباص و  مه  نمشد  ربارب  رد  دیشاب و  رباص  تهج  همه  زا  دوخ  نید  رد  یّلک  روطب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  يربط : دیـشاب .
دشاب نیملسم  ياهزرم  دودح و  رد  هچ  نمـشد  اب  تمواقم  يارب  تسا  بسا  يرادهگن  اوطبار »  » زا دوصقم  دیوش و  هریچ  اهنآ  رب  ات  دینامب 

یگداتـسیا و اورباص »  » زا دوصقم  حوتفلا : وبا  نمـشد . ربارب  رد  تسا  بسا  يرادهاگن  ینعمب  طابر  لصا  نوچ  دـشاب  زرم  ریغ  رد  هاوخ  و 
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نتسب دوصقم  تسا : هتفگ  دماح  وبا  نمـشد . اب  گنج  رب  ینک  دودحم  ار  دوخ  ینعی  اوطبار » [ » هحفص 314 تسا و [  نمشد  ربارب  رد  ربص 
بلق ماقم  رد  دیئامن و  يراد  دوخ - هدهاجم و  دیشاب و  ابیکش  تالیامت  سفن و  ماقم  رد  ینعی : یناشاک : تالیوأت  تسا . یگنج  يهحلـسا 

مولع و یئانـشور  تافـشاکم و  ات  دیئامن  يرادیاپ  هرباصم و  شنیرفآ  یئابیز  يدنوادخ و  تردـق  هوکـش  لالج و  تافـص  ولج  كاردا  و 
ثداوح و رد  تاعلاطم  تادـهاشمب و  دـیرادب  هتـسباو  ار  دوخ  یلقع  ياوق  حور و  ماقم  رد  دوش و  ناسآ  امـش  يارب  ناـهج  رارـسا  یئاـنیب 

مورحم تـالوقعم  قیاـقحب  لوصو  زا  تاـسوسحم  يهدـنبیرف  رهاوظب  دـشابن و  امـش  يارب  يزیچ  زا  يربخیب  یتسـس و  كدـنا  هک  قیاـقح 
هیهت تسا  مزال  سپ  دـگنجیم ، ام  اب  وا  هک  هنوگ  نآب  نمـشد  گنجب  دـنکیم  مازلا  اوُِطبار » َو  اوُِرباص   » ياـههلمج هدـبع : ریـسفت  دـینامن .

-1 : » ام نخس   45-23- نآرق . - عیانـص مولع و  ریاس  یـضایر و  زا  تسا  طوبرم  نآب  لئاسو  نتخاس  هک  یملع  لیـصحت  گـنج و  لـئاسو 
یـشوخ شیاـسآ و  هک  سوـسفا  وزرآ و  ّسح  رد  طارفا  زا  دریگیم  وـلج  ار  ناـسنا  وـشم » رورغم  روـخم و  لوـگ   » يهلمج اـب  لّوا  تـیآ 

هک تسا  دیفم  يّدام  ياههرهب  یتقو  نوچ  دشابن  نارگید  ياههتساوخ  لام و  ترسح  رد  هتسویپ  دوشن و  یمدآ  تالیامت  كّرحم  نارگید 
اب تسا و  وا  دوخب  صوصخم  قـیرط  زا  يدرف  ره  يارب  لاـم  هیامرـس و  روـجنیا  دوـش و  مهارف  يرـشب  دوـس  تقیقح  تیناـسنا و  قـیرط  زا 

راکب دنکب و  دوخ  ياههتساوخ  رگید  هیامرس و  بسک  دناوتیم  تسا  هدروآ  تسدب  دوخ  يهزادناب  سک  ره  هک  يونعم  يّدام و  يهلیسو 
یتسرد قح و  هار  زا  رگا  نوچ  دـنک  بیقعت  دـناهتفرگ  شیپ  نارگید  هک  یئاههقیرط  اههار و  دروخب و  لوگ  دوش و  رورغم  دـیابن  نارگید 

هدش هدافتـسا  فارحنا  لطاب و  هار  زا  رگا  دنک و  بیقعت  دـیلقت و  ار  نآ  دـناوتیمن  يرگید  تسا و  اهنآ  دوخب  صوصخم  دـناهدرک  مادـقا 
-2 هحفـص 315 ] تسا [ . ریگنماد  يراکدـب  یتـشز و  بقاوع  یلو  دوشیم  يرپـس  شنارود  ناـمز  كدـناب  هک  تسا  ياهرهب  هّتبلا  تسا 

رگید لسن و  داژن و  ای  بهذـم و  هدـیقع و  تهج  زا  هک  اهنآ  نایم  تسا  مهافت  نسح  یکیدزن و  يهلیـسو  ِباتِکلا » ِلـهَأ  نِم  َّنِإ  َو  : » تیآ
دننام سپ  تسا  هدش  نّیعم  هتسد  ود  ره  يراگتسر  بجوم  رگدکی  تادقتعمب  میلست  رکف و  تدحو  نوچ  دناهتـشاد ، فالتخا  تاساسحا 

هدنامهف َهّللا » اوُقَّتا  : » يهلمج اب  رخآ  تیآ  رد  - 3 45-12- نآرق . - دنراد كرتشم  عفانم  دنوریم و  فدـه  کی  لابند  همه  هک  تسا  هکنیا 
يوقت و اب  رگا  تسا  هدـش  نیملـسم  یئاضران  ینارگن و  يهلیـسو  زورما  هک  ینابزرم  ماظن و  تازیهجت  تالیکـشت و  ماـمت  هک  تسا  هدـش 

هحفص 316]  ] 51-33- نآرق . - تسا يراگتسر  حالف و  يهلیسو  دوش  ارجا  يراگزیهرپ 

ءاسن يهروس 

هراشا

دص و هنیدم  هّکم و  ياهیراق  و  شـش ، داتفه و  دص و  اهیفوک  دناهدرمـش و  هیآ  تفه  داتفه و  دـص و  ماش  ياهیراق  ار  هروس  هکنیا  عمجم :
رخآ و ات  ِتانامَألا  اوُّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ  : ] هیآ ود  رگم  دناهتـسناد  هنیدـم  رد  ار  هروس  هکنیا  لوزن  دـناهدرک . باسح  هیآ  جـنپ  داتفه و 

37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   162-147- نآرق -142-128- نآرق -116-62- نآرق [. - خلا َِۀلالَکلا  ِیف  َکَنُوتفَتسَی ... 

هیآ 1] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًالاجِر امُهنِم  ََّثب  َو  اهَجوَز  اهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
رب ّثب »  » ردصم زا  ّثب » : » تاغل ینعم   257-1- نآرق [ - 1  ] ًابِیقَر مُکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  َماحرَألا  َو  ِِهب  َنُوَلئاـسَت  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاـِسن  َو  ًارِیثَک 

نوشق لوارقشیپ . رظتنم . بظاوم و  بیقر » . » دـنواشیوخ ینعمب  محر  عمج  ماحرا » . » ندرک رـشتنم  هدـنکارپ و  ینعمب : ءاف  حـتفب  لعف  نزو 
دوخ زا  ار  وا  رسمه  دیرفآ و  نت  کی  زا  ار  امـش  هک  ناتراگدرورپ  ینامرفان  دینک ز  زیهرپ  مدرم  يا  همجرت : دوخ . قالخا  بظاوم  صخش 
امـش نامیپ  دنگوس و  هتـساوخ و  زیواتـسد  وا  مان  هک  دیـسرتب  ادخ  نآ  زو  درک ، هدنکارپ  نیمز  يورب  رایـسب  نانز  نادرم و  ود  نآ  زا  و  وا ،
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راک يانیب  دنوادخ  هک  دوخ  ناشیوخ  يریگهرانک ز  زا  دینک  زیهرپ  زین  و  دیاهدرک ] وا  زابنا  دیاهتخاس و  دیاهتـشادنپ و  دوخ  هکنآ  هن   ] تسا
نانیکـسم و يهملکب  تسا  هدـشیم  باـطخ  نیـشیپ  ینامـسآ  ياـهباتک  رد  هچنآ  عمجم :  1 ُساّنلا » اَهُّیَأ  اـی  : » نیرّـسفم نخـس  تسا . اـمش 

هنیدم رد  هچنآ  ساّنلا و  اهّیا  ای  اب  تسا  هدـش  مدرمب  باطخ  هّکمب  هچنآ  هحفص 317 ]  ] 37-15- نآرق  - نآرق رد  تسا و  هدوب  ناگراچیب 
ینعی يربط :  1 ُمُکَّبَر » اوُقَّتا  . » تسا هدوب  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  اب  رگید  ياج  ساّنلا و  اـهّیا  اـی  اـب  یهاـگ  تسا  هدوب  باـطخ  نخـس و  يور 

ادـخ ّقـح  عییـضت  زا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیزیهرپب ، وا  تیـصعم  زا  ینعی  عـمجم :  22-1- نآرق . - ادـخ یهن  رما و  تفلاـخم  زا  دــیزیهرپب 
ندرک و زیهرپ  كرـش  زا  لّوا  تسا : مسق  هس  يوقت  دناهتفگ  هتـشون : رارـسالا  فشک  وا . باقع  زا  دیزیهرپب  دناهتفگ : یـضعب  و  دیزیهرپب ،

صاـخ ياوقت  هکنیا  ندرک و  زیهرپ  تهبـش  زا  سپ  تسا ، صاـخ  ياوقت  هکنیا  و  ندرک ، زیهرپ  تیـصعم  زا  سپ  تسا ، ماـع  ياوقت  هکنیا 
ره سپ  تسین  ینعم  هکنیا  رد  رهاـظ  مه  سفن  هملک  تسا و  مدآ  دوصقم  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت  هلمج  هکنیا  رد  هدـبع : تسا . صاـخلا 

اهنآ تسا و  هدـشن  صوصخم  داژن  لصاب و  هراشا  تسا و  هدـش  باطخ  وا  اب  شدوخ  داژن  لصا و  قباطم  دـشاب  هلمج  نیاب  بطاـخم  سک 
دوصقم دناهتفگ  هک  ام  نیرّـسفم  دمهفیم و  ار  شدوخ  يهدیقع  نامه  سفن  يهملک  زا  تسا  هتـشاد  يردپ  رـشب  فنـص  ره  دـندقتعم  هک 

هکنیا زا  سپ  دـناهدرک و  مکح  روط  هکنیا  دناهتـسنادیم  نیقیب  دوخ  رطاخ  رد  هچنامه  زا  هکلب  دـناهدرکن  هدافتـسا  هیآ  رهاظ  زا  تسا ، مدآ 
هدوب مدآ  نارازه  تسا  روهـشم  ناملـسم  یحیـسم و  دوهی و  دزن  رد  هک  رـشبلا  وبا  مدآ  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ثیدـح  دـنچ  بلطم 

هک ینکیم  نامگ  دـیاش  دومرف : لّصفم  ثیدـح  کی  لیذ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  دـیحوت  باتک  رد  هیوباب  نبإ  تسا .
، دیاهدش هدیرفآ  اهمدآ  نآ  رخآ  رد  امـش  هک  تسا  هدیرفآ  مدآ  رازه  رازه  هک  ادخب  دنگوس  یلو  تسا  هدـیرفاین  یـسک  امـش  زا  ریغ  ادـخ 

رتشیب ای  مدآ  رازه  رازه  تسا  هدوب  ام  ردپ  هک  مدآ  زا  لبق  دومرف : هک  ع ]  ] رقاب ماما  زا  تسا  هدرک  لقن  هغالبلا  جهن  ریبک  حرش  رد  مثیم  نبإ 
اهنآ کی  ره  هک  دیرفآ  ملاع  رازه  هدزاود  دنوادخ  تسا : هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  ترضح  زا  هیوباب  نبإ  مه  و  دناهدش ، دوبان  هدیرفآ و 
اهنِم َقَلَخ  َو  . » دـننکیمن هحفـص 318 ] رّوصت [  رگید  ياهدـیرفآ  ناشدوخ  ریغ  اـهنآ  کـیچیه  هک  تسا  نیمز  نامـسآ و  تفه  زا  رتگرزب 

باوخ ار  مدآ  ای  درک و  تسرد  ار  اّوح  وا  لگ  يهدنامیقاب  زا  هک  دـیرفآ  رـسمه  شدوخ  زا  مدآ  يارب  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم   1 اهَجوَز »
هتفگ یناهفـصا  ملـسم  وبا  رخف :  27-1- نآرق . - تخاـسب نآ  زا  ار  نز  لکـش  دروآ و  ردـب  یناوختـسا  وا  پچ  يوـلهپ  زا  لـیئربج  تفرگ 

هدش و تئارق  نیـس  فیفخت  اب  اولءاست » : » يهلمج عمجم :  1 ِِهب » َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  . » دـیرفایب ار  شرـسمه  وا  سنج  زا  ینعی  تسا :
اب هدـش و  ماغدا  نیـس  رد  ات ]  ] کی نولعافتت  نزو  رب  ات ]  ] ود اب  نولءاستت  ياـجب  هک  تسا  هکنیا  مود  تئارق  بساـنم  نآ و  دـیدشت  اـب  مه 

رگیدکی شهاوخ  ماگنه  رد  هک  ادخ  نآ  زا  دیزیهرپب  ینعی  يربط :  50-1- نآرق . - تسین توافت  ینعم  رد  تسا و  هدش  ظّفلت  دّدشم  نیس 
: سابقملا ریونت  دینکیم . راوتسا  نامیپ  دهع و  رگیدکی  اب  وا  يهلیـسوب  هک  ادخ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  و  دیهدیم ، دنگوس  واب  ار 

نابزب ار  ادخ  هک  هنوگ  نآب  ینعی  عمجم : دینکیم . هبلاطم  رگیدکی  زا  ار  دوخ  جئاوح  قوقح و  وا  قحب  هک  ادخ  نآ  زا  دـینک  تعاطا  ینعی 
ینعم ات  دناهدرک  تئارق  میم  يالاب  يادص  اب  ءارق  رتشیب  ار  هملک  هکنیا  عمجم :  1 ماحرالا » و  . » دیرادب شگرزب  تعاطب  دیرامشیم  گرزب 
هکنیا تسا و  هدش  تئارق  مه  ریز  يادص  اب  و  اهنآ . زا  یئادج  هطبار و  عطق  زا  ار  نادنواشیوخ  ینامرفان و  زا  ار  ادخ  دیزیهرپب  دشاب : نینچ 
دنگوس ار  رگیدکی  اهنآب  هک  نادنواشیوخ  مه  دینکیم و  دای  دنگوس  دـینکیم و  لاؤس  واب  هک  یئادـخ  زا  دـیزیهرپب  : ] دوشیم ینعم  روط 

ربخ تسا و  ادتبم  ماحرا ]  ] تئارق نیاب  ناشدنویپ و  نتخیـسگ  زا  زیهرپ  تسا  مزال  ماحرا  ینعی و  تسا  هدش  هدناوخ  زین  عفر  اب  و  دیهدیم .
زا داـی  هحفـص 319 ] يهطـساوب [  ار  رگیدـکی  تاـساسحا  بارعا  هک  تسا  تهج  نآـب  ّرج  اـب  تئارق  رخف : تـسا . هداـتفا  هـلمج  زا  هـنیرقب 

ادخب و ار  وت  دنیوگیم : هکنانچ  تسه ، مسر  هکنیا  مه  یـسراف  رد   ] یـشیوخ قح  ادخب و  ار  وت  دـنیوگیم : دـننکیم و  کیرحت  ناشیوخ 
ار وا  يهدـید  لد و  تسا و  وا  راگدـیرفآ  یمدآ و  نایم  هک  تسا  كانفرژ  فیطل  يهتـشر  نآ  يوقت  لالظ : یف  مجرتم .]»  » تردارب ناـج 

يزیچ رتفیطل  رتقیمع و  و  رگدـکی . اب  تسا  نایمدآ  ماوق  یگتـسباو و  نامه  سفن  دراد . قح  يادـن  هدامآ  ار  وا  شوگ  دـنک و  ساـسح 
رـشب و دارفا  یگتـسباو  نآ  هیآ  هـکنیا  تـسا و  یمدرم  طـباور  روعـش و  نادـجو و  يهمـشچ  رـس  تـسا و  رادوـمن  ّتیرـشب  رد  هـک  تـسا 
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يهتـسویپ مهب  ياههتـشر  نوچمه  دهدیم  دنویپ  رگدکیب  دـشاب  يوقت  هک  طباور  نیرتیمارگب  ار  یگمه  دروایم و  دایب  ار  ناشراگدـیرفآ 
هک هدـینامن  ار  نآ  تروص  نیاب  یلو  تسا  یکی  یناسنا  تعیبط  رد  هدام  رن و  هک  دـنامهفیم  اـهَجوَز » اـهنِم  َقَلَخ   » يهلمج و  ینتخیـسگان .

هرجنپ ياهمیـس  لابرغ و  کی  ياههتـشر  دننامب  ار  ود  ره  هک  تسا  یمدآ  سفن  نآ  يهطبار  تسا و  هدش  ادج  رگید  تفج  زا  تفج  کی 
رد ار  نآ  موهفم  نادجو  طقف  هک  تسا  یبیجع  ترابع  تسا  هیآ  رخآ  رد  هک  ماحرا  ياوقت  و  تسا . هدروآ  رد  تروص  کیب  هتـسویپ  مهب 
. - دزیهرپب ناشیا  یئاضران  نآ و  يدوبان  زا  دنک و  ناشیوخ  قح  تفایرد  يهدامآ  ار  دوخ  نادجو  یمدآ  یتسیاب  هک  دنامهفیم  دباییم و 

هدرک محر  يهلص  يوقتب و  رما  ادخ  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ریما  ترضح  زا  يدنواهن : نامحّرلا  ۀحفن  ریـسفت   33-10- نآرق
دهاجم يربط :  1 ًابِیقَر » مُکیَلَع  َناـک  . » دزیهرپیمن ادـخ  زا  درادـن و  يوقت  دـنکن  يدـنواشیوخ  تیاـعر  محر و  يهلـص  هک  ره  سپ  تسا 

هراشا دـیاش  لّوا  يهلمج  - 1 ام : نخس   27-1- نآرق . - تسا ملاع  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  تسا . ناـبهگن  ظـفاح و  ینعی  تسا : هتفگ 
اب امـش  طـباور  ماـمت  رد  سپ  تسا  هدـیرفآ  لـصا  کـی  زا  ار  قولخم  امـش  هک  تسا  یتـقیقح  کـی  يهدـننیرفآ  نوچ  هک  هکنیا  هب  دـشاب 

طابترا و طرش  قوقح و  تیاعر  يراگزیهرپ و  رگا  دنامب و  ظوفحم  امش  یلصا  يهطبار  یقیقح و  تدحو  هک  تسا  مزال  يوقت  رگیدکی 
 ] ناجب ناگدـنرد  لثم  دوشیم و  راذـگرب  یگدـنز  ناویح  دـننام  هک  تسا  رگیدـکی  زا  يرود  شّحوت و  شاهجیتن  دـشن  تیاعر  تدـحو 

دیاش اوّقتا »  » يهلمج رارکت  - 2 دش . دهاوخ  رادومن  رتشیب  یگدنرد  يوخ  ءوس  يهرمث  ره  رگید  ملاع  رد  دنتفایم و  رگیدکی  هحفص 320 ]
هکنیا هب  تسا  نارفاک  نداد  هجوت  يارب  مود  رد  دناهدش و  توعد  راگدـیرفآ  ینامرفان  يراکزیهرپب ز  مدرم  لوا  رد  هک  دـشاب  هکنیا  يارب 
نانخس رد  ار  وا  مان  دیتسرپیم  تب  هکنیا  اب  هک  دیشاب  یسک  ربنامرف  هکلب  دناهتساوخن  امـش  زا  ار  اهنآ  يربنامرف  دینادیم و  ادخ  ار  اهتب  امش 

امـش نابزب  شماـن  ماـگنه  نینچ  رد  راـیتخایب  هک  تسا  وا  امـش  راگدـیرفآ  و  هّللا » هّللاـب و و  هّللا و  تدـهاع   ] دـیئوگیم دـیروآیم و  دوخ 
اب دینکیم  کیرحت  ار  رگیدکی  فطاوع  ادخ  ندرک  دای  يهلیـسوب  هک  روطنامه  هک  دشاب  هراشا  دیاش  هب » نولءاست  : » يهلمج - 3 دیآیم .

دینک ظفح  رگیدکیب  تبسن  ار  تقلخ  لصا  تدحو  یگناگی و  يهطبار  نآ  دیرادب و  ظوفحم  ار  دوخ  تنیط  يافص  يراگزیهرپ  يوقت و 
ياههتـسد فانـصا و  ترثک  عّونت و  يهمه  اب  نوچ  هک  دنامهف  یم - رخآ  يهلمج  و  دنتـسه . اهنآب  رتکیدزن  هک  نادنواشیوخ  اب  صوصخب 

تیاعر ار  يراگزیهرپ  يوقت و  تسا  مزال  سپ  تسا  امـش  بظاوم  نابهاگن و  وا  دیتسه و  لصّتم  هشیر  لصا و  کیب  ناگدـیرفآ  فلتخم 
هک تسا  هدرک  همجرت  یـسیلگناب  ینآرق  دنه  ياملع  زا  رفن  کی  - 4 دش . دیهاوخ  دوبان  هدش  ادج  دوخ  يهشیر  لصا و  زا  هن  رگ  دـینک و 

سپ دیاهدش  هدیرفآ  لصا  کی  زا  نوچ  هک  تسا  هیآ  هکنیا  اب  بسانم  رایـسب  ینعم  هکنیا  تسا  هدرک  ینعم  یـسانشهفیظو  ار  يوقت  هملک 
هجاوخ زا  سب . تسا و  نامه  امـش  تداعـس  يهلیـسو  هک  دـینک  تیاعر  دـیراد  دوخ  ناـشیوخ  دوخ و  راگدـیرفآ  ربارب  رد  هک  هفیظو  نآ 

نِم مُکَقَلَخ  : » يهلمج دافم  اب  تسا  بسانم  مه  رعـش  هکنیا  ناد . نآ  داینب  ار  يوقت  سانـش و  دـیحوت  رمع  يهیامرـس  تسا : لـقن  يراـصنا 
ره هک  اریز  هحفص 321 ] دنرگنن [  ریقحت  يهدیدب  مه  وت  رد  ات   || ینکن  رظن  تراقح  مشچب  سک  چیه  رد   82-49- نآرق « - ٍةَدِحاو ٍسفَن 

دنرهوگ لصا و  یکی  يرگنب ز  کین  نوچ   || هاشداپ  شیورد و  تسه ز  هک 

ات 4] تایآ 2  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ِیف اوُطِسُقت  ّالَأ  ُمتفِخ  نِإ  َو  [ 2  ] ًارِیبَک ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  مُِکلاومَأ  یلِإ  مَُهلاومَأ  اُولُکَأت  َو ال  ِبِّیَّطلِاب  َثِیبَخلا  اُولَّدَـبَتَت  َو ال  مَُهلاومَأ  یماتَیلا  اُوتآ  َو 
اُولوُعَت ّالَأ  یندَأ  َِکلذ  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  ام  َوأ  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـعَت  ّالَأ  ُمتفِخ  نِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  ینثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  مَُکل  َباط  ام  اوُحِکناَف  یماتَیلا 

ّمض و اب  بوح » : » تاغل ینعم   501-1- نآرق [ - 4  ] ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسفَن  ُهنِم  ٍءیَـش  نَع  مَُکل  َنبِط  نِإَف  ًۀَلِحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو  [ 3]
ات و ود  ات  ود  ینعی  عابر » ثلث و  ینثم و  . » ندرک فاصنا  تلادع و  ینعمب  طاسقا  ردصم  زا  اوطـسقت » . » هانگ سرت  هودـنا  ینعمب  ءاح  حـتف 

ّوند ردصم  زا  یندا » . » امش ياههدیرخ  رز  هب  اهزینک و  مکنامیا » تکلم  ام  . » تسا یمیسقت  ددع  حالطصاب  ات  راهچ  ات  راهچ  ات و  هس  ات  هس 
اب قادص  عمج  ّنه » تاقدـص  . » ندرک متـس  ّقح و  زا  ندـش  جـک  لیم و  ینعمب  لوع  ردـصم  زا  اولوعت » . » یکیدزن ینعم : هب  لوعف  نزو  رب 
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يّدس يربط : لوزن : تهج  نیـشنلدب . اراوگ و  ینعمب : ائیرم » ائینه  . » شـشخب ینعمب : ۀـلحن » . » نز يهلابق  رهم و  ینعمب : داص  حـتف  رـسک و 
: دـنتفگیم دنتـشاذگیم و  وا  يارب  شزرایب  رغال و  يرگید  نآ  ياـجب  دـنتفرگیم و  میتی  لاـم  زا  يدنفـسوگ  بارعا  یهاـگ  تسا : هتفگ 

یمهرد میداد و  یمهرد  دنتفگ : یم - دندرکیم و  ضوع  صقان  اب  دنتشادیمرب و  ار  میتی  رایع  مامت  لوپ  ای  میتفرگ و  یکی  میداد و  یکی 
يا  ] 2 هـمجرت :  336-316- نآرق . - تـسا میتـی  اـب  يراتفردـب  لاـفغا و  هـکنیا  زا  يریگوـلج  يارب  یماـتَیلا » اوـُتآ  َو  : » مود تـیآ  میتـفرگ 

دیئازفین و دوخ  هیامرـسب  ار  نآ  دینکن و  ضوع  ناشیا  بوخ  لام  اب  دوخ  دب  يالاک  دیرب و  راکب  ناشدوخ  يارب  ار  نامیتی  لام  ناناملـسم ]
تـسد ناتنارـسمه  يوس  زا  و   ] دـیناوتن نامیتی  راک  رد  تلادـع  هک  دیـسرتب  رگا  3 و  گرزب . تـسا  هحفـص 322 ] یهانگ [  هک  دـیروخن 
دیتشاد نآ  میب  رگا  دوب و  راهچ  ای  هس  ای  ود  هاوخ  دوب  هزیکاپ  دنسپ و  امش  يارب  هک  دیوش  رـسمه  نانز  نآ  اب  سپ  دوش ] اهنآ  لامب  يزارد 

دیشاب و راگزیهرپ  هک  تسا  رتکیدزن  شور  هکنیا  هچ  يدیرخ  رز  هب  ای  دینک و  سب  نز  کیب  سپ  دینک  تلادع  دیناتن  نارسمه  نایم  هک 
ياراوگ هک  دیروخب  دنتـشاد  اور  امـشب  لد  رگا ز  دیهد و  ناشیاب  تسا  يدـنوادخ  شـشخب  هک  ار  نانز  رهم  4 و  دیورن . جـکب  ّقح  هار  زا 
زواـجت زا  يریگولج  یگمه  يهجیتـن  هک  تسا  هتـشون  نآ  يارب  تهج  دـنچ  عـمجم : ُمتفِخ » نِإ  َو   » مّوـس تیآ  لوزن  تهج  دوـشیم . اـمش 

ای درکیمن ، نّیعم  رهم  دشیم و  رسمه  وا  اب  شلامج  لام و  يارب  دوب  یسک  یتسرپرس  رد  هک  یمیتی  رتخد  لاثم : يارب  تسا  نامیتی  قوقحب 
نز دـنچ  اـی  دـندرکیم و  اـهنز  نآ  میتـی  دـالوا  لاوما  هب  تسد  دـندشیم  زجاـع  یگدـنز  جراـخم  زا  نوچ  دـنتفرگیم و  دّدـعتم  ياـهنز 

سابقملا ریونت   2 مَُهلاومَأ » یماتَیلا  اُوتآ  َو  : » نیرّسفم نخـس   39-22- نآرق . - اهنیا دننام  دـندادیمن و  اهنآ  جراخمب  تیمها  دـنتفرگیم و 
اهنآ و يارب  دینک  جرخ  غولب  زا  شیپ  ینعی  عمجم :  47-15- نآرق . - دیهدب ناشدوخب  ار  اهنآ  لاوما  غولب  دشر و  زا  سپ  ینعی  ساّبع : نبإ 

رـسپ نآ  زا  رایـسب  لام  نافطغ  زا  دمآ  يدرم  رد  تیآ  دنتفگ : یبلک  لتاقم و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دینادرگزاب . ناشدوخب  غولب  زا  سپ 
دندمآ لوسر  کیدزن  تموکحب  دادـن  واب  لام  مع  درک  ردـپ  لام  بلط  دـش و  غلاب  نوچ  دوب  میتی  كدوک  وا  دوب و  وا  تسد  رد  شردارب 

لام میظع و  هزب  زا  میهدیم  يادخب  هانپ  میداقنم و  ار  لوسر  يادخ و  نامرف  تفگ : دینشب  درم  هکنیا  نوچ  داتسرف  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ 
هّللا لوسر  ای  دنتفگ : دنامب . لابو  رزو و  دش و  تباث  دزم  تفگ : مالّسلا  هیلع  لوسر  درک  هقفن  يادخ  لیبس  رد  دتـسب و  لام  ناوج  داد  واب 

رب رزو  ار و  مالغ  كدوک  دش  تباث  دزم  تفگ : دـنامب ! رزو  هنوگچ  دـش  جرخ  يادـخ  لیبس  رد  لام  هکنآ  يارب  دـش  تباث  رجا  هک  میناد 
، دنهدب واب  ار  شلام  دیاب  تسین  میتی  دش  غلاب  رگا  تسا و  ردـپیب  لفط  میتی  تسا : حوتفلا  وبا  بلطم  هکنیا  مه  و  هحفص 323 ] شردپ [ .

غلاب هک  هاگنآ  دندوب  امش  یتسرپرـس  رد  میتی و  هکیئاهنآ  ینعی  لام  میلـست  عقوم  زا  شیپ  تلاح  تبـسانمب  تسا  زاجم  ترابع  روطنیا  سپ 
وبا یتسرپرـس  رد  میتی و  هک  هتـشذگ  نارود  تبـسانم  هب  دندیمانیم ، بلاط  وبا  میتی  اهتّدم  ات  ار  ربمغیپ  هکنانچ  دـیهدب ، ار  ناشلاوما  دـندش 

یلدـکاپ تناید و  تناماب و  دـیوش و  كاپ  یتمه  نود  صرح و  يالب  زا  ات  دـیهدب  ناشدوخب  ار  نامیتی  لام  ینعی  نایبلا : حور  دوب . بلاط 
ردص دید  شردنا  باوخب   || دنکب  یمیتی  ياپ  راخ  یکی  يدعـس  تسا . ضیف  زا  يرود  تلفغ و  يهدرپ  لئاذر  هکنیا  هک  دـیوش  هتـسارآ 
سنج ینعی  يربط :  2 ِبِّیَّطلِاب » َثِیبَخلا  اُولَّدَبَتَت  َو ال   » دـیمد اهلگ  هچ  نم  رب  راخ  نآ  هک   || دـیمچیم  اههضور  رد  تفگیم و  هک  دـنجخ 
تـسد دـسرب  وت  يارب  لالح  يزور  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـینکن . ضوع  دوخ  لام  دـب  سنج  اب  ار  میتی  لاـم  زا  بوخ 

يزیچ وا  يارب  نآ  دوس  زا  دندرکیم و  تراجت  میتی  لامب  نوچ  تسا : هتفگ  ءاطع  حوتفلا : وبا   47-1- نآرق . - نکم زارد  میتی  مارح  لامب 
ظفح هک  بوخ  راک  دـینکن  ضوع  ینعی  فاّشک : دـشیم . لیدـبت  میتی  ّقح  اب  ناشتمحز  يهجیتن  لالح و  لاـم  سپ  دـندرکیمن  روظنم 
نینچ ار  هلمج  هکنیا  نیرّسفم   3 مُِکلاومَأ » یلِإ  مَُهلاومَأ  اُولُکَأت  َو ال  . » دشاب نآ  رد  یکابیب  نتخادـنا و  رظن  زا  هک  دـب  راکب  دـشاب  میتی  لام 

هک دـشاب : هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  عـمجم :  48-1- نآرق . - دـینکن فرـصت  دـینکن و  هوالع  دوخ  لام  اب  ار  میتی  لاـم  هک  دـناهدرک  ینعم 
هحفـص لام [  نتخیمآ  هن  رگ  تسا و  میتی  رب  ررـض  بجوم  هک  هدافتـسا  فرـصت و  يارب  دـینکن  طولخم  دوخ  دـب  اب  ار  اـهنآ  بوخ  سنج 

مدرم دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  و  تسین ، هانگ  دـسرن  واب  نایز  هک  میتی  لامب  دوخ  [ 324
مُهوُِطلاـُخت نِإ  َو  : » دـش لزاـن  هـیآ  هـکنیا  دـندرک . ضرع  ربـمغیپ  هـب  دـش و  راوـشد  اـهنآ  رب  راـک  ناـمیتی و  اـب  شزیمآ  زا  دـندرک  زارتـحا 
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تـسا ریغـص  زا  ریغ  غلاب  مدرم  لام  ندروخ  هانگ  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  ریبکب  دیق  دیاش   2 ًارِیبَک » ًابوُح   » 294-257- نآرق «. - مُُکناوخِإَف
زا ار  هیآ  هکنیا  ینعم  تفگ : ریبز  نب  هورع  يربـط :  3 اوُطِسُقت » ّالَأ  ُمتفِخ  نِإ  َو   » 18-1- نآرق . - تسا يرتدـب  زواجت  تسا و  هراچیب  وا  هک 

تیبرت راک  ردـنا  تسد  نادرم  هک  تسا  هتفگ  ار  میتی  ياهرتخد  هیآ  هکنیا  نم  يهدازرهاوخ  يا  تفگ : وا  مدیـسرپ  ربمغیپ  يهجوز  هشیاع 
هکنیا زا  هیآ  هکنیا  دننک  جاودزا  اهنآ  لیم  فالخرب  ای  مک و  يهیرهمب  اهنآ  اب  هک  دننکیم  عمط  دنزابیم و  لد  ناشهیامرـس  یئابیزب و  اهنآ 

ریغ زا  دـنهاوخیم  هک  نز  راهچ  ات  دـننک و  رظن  فرـص  ای  دوش و  تیاعر  تلادـع  لامک  اهنآ  يهیرهم  رد  هک  تسا  هدرک  يریگولج  لمع 
يارب جاودزاب ، درکیم  روبجم  دزیم و  ار  وا  میتی ، رتخد  راد  رایتخا  یلو و  هک  تسا  لقن  هشیاع  زا  رگید  ثیدـح  رد  و  دـننک . باختنا  اهنیا 
دندوب میتی  دنچ  تسرپرس  دنتشاد و  دایز  ياهنز  هک  دندوب  یصاخشا  شیرق  يهلیبق  رد  تفگ : همرکع  و  درکیم . يراتفردب  وا  اب  شلام و 
يدـس هداـتق و  ریبـج و  نب  دیعـس  دـش . ریگولج  ار  اـهنآ  هیآ  هکنیا  دـندرکیم ، زارد  تسد  اـهمیتی  لاوماـب  دـشیم  مک  ناشهیامرـس  نوچ 

اهنآب تبسن  هک  دیشاب  مه  اهنز  لاح  بظاوم  دیتسه  دوخ  بظاوم  دوشن و  تلادع  نامیتی  لاوما  رد  دیـسرتیم  هک  نانچمه  ینعی  دناهتفگ :
دیدش زجاع  مه  نآ  زا  رگا  دینک و  افتکا  نز  کیب  دینکب  تلادع  تیاعر  دیتسناوتن  رگا  دینکن و  زواجت  نز  راهچ  زا  دوش و  راتفر  تلادعب 

رد هک  يریغـص  رتـخد  اـب  جاودزا  زا  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وـبا   34-1- نآرق . - دـیزاسب دـیرخ  رز  زینک و  اب  شزیمآـب  طـقف 
: تسا هتفگ  يرصب  نسح  دینک . جاودزا  يرگید  اب  دیریگن و  ینزب  ار  وا  دینک  راتفر  تلادعب  وا  اب  دیناوتن  هک  دیسرتب  تسا  امـش  يراتـسرپ 
دوشیم و دایز  ناشجرخ  دننک  جاودزا  رگا  هکنیا  يارب  دـندوب و  میتی  تسرپرـس  هک  هحفص 325 ] تسا [  هدش  لزان  یـصاخشا  يارب  هیآ 
دندشیم و یضاران  نامیشپ و  دعب  دندشیم و  رسمه  اهمیتی  نآ  دوخ  اب  دندرکیم و  يراددوخ  راک  هکنیا  زا  دننک  جرخ  میتی  لام  زا  دیاش 

وبا تسا . ءات  ولج  يادص  اب  هلمج  هکنیا  تئارق   3 اوطـسقت » . » دننک رایتخا  رگید  نز  دسرب و  اهنآب  شلاوما  دریمب و  وا  هک  دندرکیم  وزرآ 
: - تسا هدـناوخ  وا  هک  تسا  لـقن  هلیع  یبا  نبإ  زا  حوـتفلا : وـبا   3 مَُکل » َباط  اـم  . » تسا هدرک  تئارق  ءاـت  حـتف  اـب  یعخن  میهاربا  حوتفلا :

ام ناحبـس  : » تفگیم یبرع  زا  مدینـش  هّکم  رد  تسا : لقن  ءالع  نب  ورمع  وبا  زا  و  دـنکیمن . توافت  ینعم  رد  و  باط » نم   » 18-1- نآرق
ّظفلت هلاما  هب  ای ]  اب [  بیط »  » اهنآ هک  تسا  لقن  قاحـسا  یبا  نبإ  شمعا و  زا  و  تسا . هدرک  ظّفلت  ام ]  ] نم ياجب  هک  هدمحب » دعرلا  حبس 

جاودزا اهنز  نآ  اب  دـشاب : هکنیا  باط  يهملک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، هدوب  هتـشون  اـی ]  هب [  بعک  نب  ّیبا  نآرق  رد  و  دـناهدرک ،
ياـجب ینثم  دـناهتفگ : تاـملک  هکنیا  ینعم  تغل و  ثحب  رد   3 َعابُر » َو  َثُالث  َو  ینثَم  . » دنـشاب امـش  دنـسپ  نامیتی  اب  شزیمآ  رد  هک  دـینک 

مکح هکنیا  و  ات ، هس  اـت  هس  اـت ، ود  اـت  ود  ینعی : میتفگ  تغل  ینعم  رد  هکناـنچ  هثـالث » هثـالث   » ینعی ثـالث  نینچمه  تسا و  نینثا » نینثا  »
لقن ثراـح  نب  سیق  زا  حوتفلا : وبا   31-1- نآرق . - تسین اور  نز  راهچ  زا  شیب  اـب  مئاد  جاودزا  هک  تسا  نیملـسم  ياـملع  قاـفتا  دروم 

: دومرف مراد ! نز  تشه  هک  منکچ  نم  مدرک  ضرع  ربمغیپ  هب  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  متـشاد  هناخ  هب  نز  تشه  نم  تفگ : وا  هک  تسا 
زا ياتراهچ  هن ! ای  دراد  دنزرف  مدیـسرپ  مدناوخ و  شیپ  ار  اهنآ  کی  کی  متفر و  هناخب  نم  نک . اهر  ار  یقاب  رادهاگن و  ار  اهنآ  ياتراهچ 

ربمغیپ تشاد ، هناخب  نز  هد  تفریذپ و  مالسا  نالیغ  هک  تسا  هدش  تیاور  رخف : مدرک . اهر  ار  هّیقب  متشاد و  هاگن  دنتـشاد  دنزرف  هک  اهنآ 
ام َوأ  . » نک اهر  ار  یکی  دومرف : واب  ربمغیپ  هحفص 326 ] تشاد [  نز  جنپ  هیواعم  نب  لفون  و  نک ، اهر  ار  یقاب  رادهاگن و  ار  راهچ  دومرف :

فرـصت و رتـشیب  تسا و  فّرـصت  ندـش  کـلام  تمـالع  نوچ  و  دوـشیم ، کـلام  امـش  تسار  تسد  ار  هچنآ  ینعی   3 مُُکناـمیَأ » تَکَلَم 
دیس ری   30-1- نآرق . - دـناهدیمان نیمی » کلم   » ار زینک  مالغ و  دـیرخ و  رز  يور  هکنیا  زا  دوشیم  ماـجنا  تسار  تسد  اـب  نتفرگ  تسدـب 
دیرخ رز  تیلهاج  مسر  قباطم  ای  دـناهدوب  یـسک  اب  رـسمه  تایآ  هکنیا  زا  شیپ  هک  تسا  اهنز  نآ  يارب  هلمج  هکنیا  يدـنه : ناخ  دـمحا 
دیرخ رز  یناسنا  هکنیا  زا  دعب  ینعی  ًءاِدف » اّمِإ  َو  ُدَعب  انَم  اّمِإَف   » هیآ نیاب  درک  عونمم  ار  لمع  هکنیا  نآ  زا  دعب  مالـسا  و  دـناهدوب ، صاخـشا 

هک دـناهدرک  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  حوتفلا : وبا   3 اُولوُعَت » ّالَأ  یندَأ  َکـِلذ   » 331-329- یقرواپ -273-235- نآرق «. - 18» دوشیمن یسک 
دهاـجم و  دـیوشن ، ّقح  هار  زا  فرحنم  لـیام و  ینعی : رگید  تیاورب  و  دـینکن . متـس  هک  هکنیا  هب  تسا  رتـکیدزن  شور  هکنیا  ینعی  دوـمرف 

تـسا دادضا  زا  حالطـصاب  لوع  يهملک : نوچ  دناهدرک  ینعم  زواجت  ّمصا  ءاّرف و  و  تسا . هدرک  ینعم  ندرک  هارمگ  ار  اولوعت » : » يهلمج
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ار ینعم  هکنیا  نارگید  یلو  لایع  يدایز  ینعی  لوع  تسا  هتفگ  یعفاش  تسا ، یمک  يداـیز و  ینعمب  دراد و  رگیدـکی  ّدـض  ینعم  ود  هک 
و دوشن ]. دایز  امـش  هلئاع  دـیوشن و  دـنملایع  هک  هکنیا  هب  تسا  رتکیدزن  شور  هکنیا  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  یعفاش  رظن  اب  ، ] تسا هتفگن 
ات ّمض  اب  اولیعت   ] هلمج دیاب  دشاب  دوصقم  ینعم  هکنیا  رگا  تسا و  لایع  يدایز  ینعمب  دشاب  ۀـلاعا  لیعی  لاعا  زا  رگا  تسا : هتفگ  متاح  وبا 
نم هک  تسا  داـیز  يردـقب  برع  تغل  لامعتـسا  دراوم  یناـعم و  دّدـعت  فـالتخا و  : ] تفگ ـالع  نب  رمع  وبا   32-1- نآرق [. - دوش ظّـفلت 

زا نم  تسا و  هدرک  لامعتسا  ارنآ  برع  دیاش  میوگیم : دوخ  اب  مرامـشب و  طلغ  ار  یـسک  يهتفگ  ای  منک و  ضارتعا  یـسک  رب  مناوتیمن 
هلمج روجنیا  لاـیع  يداـیز  رد  هک  بارعا  مومع  تغل  تبـسانمب  تسا  هدـناوخ  اولیعی » : » ار هلمج  هکنیا  فرـصم  نب  هحلط  و  مربخیب .] نآ 

هحفـص 327] حوتفلا [ . وبا  راتفگ  دوب  هکنیا  ّتلع  زا  ّقتـشم  تسا  هدرک  تئارق  ءات  ود  اب  اولتعت  ال  ار : هلمج  هکنیا  سواط  و  دننکیم . ظّفلت 
حتفب ّتلع  زا  ای  دـشاب و  يراتفرگ  ضرم و  ینعمب  ّتلع  زا  دوصقم  دـیاش  دوشیم و  ینعم  هچ  سواط  دوصقم  هک  تسا  هدادـن  حیـضوت  وا 

َو  » هدـشن هدـید  تغل  بتک  رد  لعف  لامعتـسا  ینعم  نیاب  نکیل  فلتخم و  ياهردام  زا  ياهدـنزرف  ینعم  هب  تسا  تاـّلع  نآ  عمج  هک  نیع 
دریگیم شرتـخد  يارب  هک  يرهم  زا  تشادـن  مسر  برع  هک  دـناهتفگ  رگید  رـسفم  دـنچ  ّیبـلک و  حوتفلا : وـبا   4 َّنِِهتاقُدَـص » َءاسِّنلا  اُوتآ 

يهرهب دادیمن و  يزیچ  واب  رهم  زا  دنداتـسرفیم و  دناشنیم و  يرتش  رب  درکیم  تفج  رگید  يهلیبق  دارفا  اب  ار  وا  رگا  دهدب و  واب  يزیچ 
ماما زا  دوراجلا  وبا  زا  ینعم  هکنیا  تسا ، هدـش  نارتخد  يایلواب  باـطخ  راـتفر  نآ  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دوب  رتش  ناـمه  رتخد  نآ 

یسکب رتخد  ای  رهاوخ  جیوزت  ضوع  رد  ینعی  دوب  موسرم  راغش  حاکن  برع  رد  نوچ  تسا : هتفگ  یمرـضح  تسا ، هدش  لقن  مه  ع ]  ] رقاب
و تسا ، جاودزا  روجنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دادیمن  رارق  رهم  درکیم و  جیوزت  صخشنآ  اب  ار  دوخ  رتخد  ای  رهاوخ  مه  درم  نآ 

هیآ دنتفگ : رگید  یـضعب  تسین . زاجم  راغـش  حاکن  هکنیا  مالـسا  رد  ینعی  مالـسالا » یف  راغـش  ال  : » دومرف درک و  یهن  هکنیا  زا  مه  ربمغیپ 
نبإ یمازلا ، ششخب  روطب  رهم  ینعی  يربط :  4 ۀلحن »  » 310-275- نآرق . - دننکن هقیاضم  دـنهدب و  ار  اهنز  رهم  هک  تسا  اهرهوشب  باطخ 

هکنیا ینعم  تسا و  بجاو  ینعمب  برع  نابز  رد  هلحن  يهملک  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  بجاو . يهدـش  نّیعم  رهم  ینعی  تسا : هتفگ  جـیرج 
: يهملک زا  تسا : هتفگ  هدـیبع  وـبا  حوـتفلا : وـبا  ریزگاـن . نّیعم و  رهم  اـب  رگم  دوـش  ماـجنا  دـیابن  جاودزا  تسا : نینچ  هیآ  هکنیا  رد  هملک 

نید نیئآ و  ینعمب  تسا  هتفگ  جاّـجز  تسا . شـشخب  دوصقم  تسا : هتفگ  یبلک  دـیمهف . ناوتیمن  هدربماـن  نیعم و  زیچ  ینعم  زج  هلحن » »
رد هچنآ  هک  تسا  هکنیا  دـنک  راـتفر  نآ  هب  ناـسنا  هک  یطرـش  نیرتـهب  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـمغیپ  زا  رماـع  نب  ۀـبقع  و  تسا .
ره دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدرک  لقن  بیهص  دزادرپب . لامک  مامت و  هب  اهنآ  اب  تسا  هدرک  نّیعم  رهم  اهنز  اب  هحفص 328 ] جاودزا [ 

تشاد نآ  گنهآ  درک و  نّیعم  رهم  دش و  رسمه  ینز  اب  سک  ره - تسا و  دزد  وا  دهدنزاب  هک  دشاب  هتـشاد  لد  رد  ورگب و  دریگ  ماو  هک 
زا يهدافتـسا  رد  نز  مدرم و  نوـچ  تسا : هداد  حیـضوت  روـط  هکنیا  ار  هلحن  يهملک  عـمجم : رد  راـکهزب . تسا و  یناز  وا  دـهدن  واـب  هک 

رارـسالا نزب . تبـسن  دنوادخ  زا  دشاب  ياهّیطع  شـشخب و  ات  هداد  رارق  رهم  درم  رب  نز  يارب  دنوادخ  دنتـسه  يواسم  کیرـش و  رگیدـکی 
«« 19» ۀنؤم نهّلقا  ۀکرب  ءاسّنلا  مظعا  : » تفگ یفطصم  رتوکین ، رتهدیدنسپ و  عرش  رد  نآ  رتمک ، رتکبس و  هچ  ره  نانز  نیواک  تسا : هتشون 

دـصناپب نیواک  هک  تسا  ّبحتـسم  و  دوب . نینچ  یفطـصم  نانز  نیواک  هک  دننکن  تدایز  دیپس  مرد  دـصناپب  نیواک  هک  تسا  ّبحتـسم  و 
: يربط  4 ًائیِرَم » ًائِینَه  ُهُولُکَف  ائیـش  هنم  مکل  نبط  ناف   » 148-146- یقرواپ . - دوب نینچ  یفطـصم  نانز  نیواک  هک  دننکن  تدایز  دـیپس  مرد 
تفر و همقلع  دزن  يدرم  تسا . زیاج  شلام  ندروخ  دشابن  نایم  رد  لافغا  لوگ و  نایز و  دشاب و  یضار  نز  رگا  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ 
زا روخب  ولج و  ایب  ینعی  ءيرملا » ءیینهلا  نم  لکف  ندا   » تفگ درم  نآب  دوب  هدیشخب  وا  هب  دوخ  هیرهم  زا  شرـسمه  هک  دروخیم  یئاذغ  وا 

دندرکیم فّرـصت  ار  اهنآ  يهیرهم  هک  تسا  نارتخد  يایلوا  هب  باطخ  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  حلاص  وبا  نیـشنلد ، ياراوگ  ياذغ  هکنیا 
57-28- نآرق . - تسین امـش  رب  یکاب  دـیروخب  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  دـندوب  یـضار  اهرتخد  رگا  هک  دـنکیم  ناشيریگولج  راـک  هکنیا  زا 
دوش و مضه  یبوخب  هچنآ  ینعی  مضهلا  ّمات  ۀبقاعلا و  دومحم  يرم »  » دنکن تحاران  دور و  ورف  ولگ  زا  یـشوخب  هچنآ  ینعی  یینه » : » عمجم

درک تیاکـش  ترـضح  نآب  لد  درد  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  دوش و  طاشن  یتقوشوخ و  ّدلوم  دناسرن و  نایز 
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ناراب بآ  اب  رخب و  لسع  ار  نآ  دهدب  وتب  يزیچ  یتقوشوخ  لامک  اب  دوش  نکمم  رگا  دومرف  یلب ، درک  ضرع  يراد ! رسمه  نز و  دیسرپ :
زا هحفص 329 ]  ] 506-462- نآرق  - ینعی ًاکَرابُم » ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  انلََّزن  َو   » تسا هدومرف  ادـخ  نوچ  یباـییم  افـش  هک  روخب  نک و  طولخم 

روبنز مکـش  وا  ینعی  ِساّنِلل » ٌءافِـش  ِهِیف  ُُهناولَأ  ٌِفلَتُخم  ٌبارَـش  اِهنوُُطب  نِم  ُجُرخَی   » تسا هدومرف  زاـب  میدروآ و  دورف  هدـنخرف  یبآ  نامـسآ 
ًائِینَه ُهُولُکَف  ًاسفَن  ُهنِم  ٍءیَـش  نَع  مَُکل  َنبِط  نِإَف   » هک تسا  هدومرف  زاـب  و  تسا ، مدرم  دوبهب  بجوم  هک  دـیآیم  نوریب  گـنراگنر  یندیـشون 
سپ اراوگ  تسا و  شوخ  هک  دیروخب  مه  امش  دنتشاذگاو  امـشب  یلدشوخ  لامک  اب  دوخ  يهیرهم  لام و  زا  امـش  ياهنز  رگا  ینعی  ًائیِرَم »

-247- نآرق -137-58- نآرق . - دوشیم يدوبهب  بجوم  دنوادخ  تساوخب  دـش  مهارف  یگمه  یئاراوگ  يدوبهب و  تکرب و  يهلیـسو  رگا 
دنهد امـشب  يزیچ  نانز  نوچ  تفگ : دندیـسرپب  هیآ  هکنیا  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  لوسر  دـیوگ  ساّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   324

دشابن و هانگ  نآ  رد  هچنآ  ائینه ]  ] تفگ هزمح  وبا  هبلاطم و  ار  ادخ  ترخآ  رد  دوبن و  هذخاؤم  امـش  رب  ار  ناطلـس  یهارکایب  شوخ  یلدب 
هک روطنامه  َباط » ام  اوُحِکناَـف   » يهلمج اـب  ُمتفِخ » نِإ  َو   » يهلمج طاـبترا  رد  - 1 ام : نخـس  دـشابن . درد  يرامیب و  نآ  رد  هچنآ  ءيرم » »

دنناوتن هبرجت  مک  هّچب و  اب  تسا  نکمم  دـننک  جاودزا  اهنآ  اب  رگا  هک  دـناهدوب  تحاران  میتی  ياهرتخد  اب  جاودزا  تهج  زا  دـیاش  میتشون 
تـسا مک  ناشتمواقم  رکف و  يورین  فعـض و  زونه  نوچ  دـیاش  دـننک  جاودزا  يرگید  اب  هک  دـنراذگ  ناـش  دازآ - رگا  دـننک و  یگدـنز 

هیآ دیاش  دننک  يراتفرشوخ  نامیتی  هکنیا  اب  دنناوتن  هک  ادابم  دننک  جاودزا  رگید  نز  اب  دوخ  رگا  دوش و  فلت  نارهوش  تسد  رد  ناشلاوما 
رگید نز  اـب  دیـشاب و  هتـشادن  سرت  رگید  تهج  ود  زا  دـیتسه  نارگن  اـهنآ  اـب  جاودزا  زا  رگا  هک  دـشاب  مدرم  هنوـگنیا  ینارگن  عـفر  يارب 
اهنآب غولب  دشر و  زا  سپ  دـینکن و  فّرـصت  نامیتی  لاوما  رد  دوخ  میتفگ ، شیپ  تیآ  رد  هک  تسا  نامه  امـش  يهفیظو  هک  دـینک  جاودزا 

. دشاب راتفرشوخ  میتی  اب  هک  دینیزگ  ینز  نامیتی  اب  راتفر  ءوس  زا  يریگولج  يارب  تسین و  یکاب  امـش  رب  دوش  فلت  دعب  رگا  یلو  دیراپـسب 
بآ و ياراد  هک  یئاـه  روـشک - رد  مود ص 353 ] پاـچ   ] تسا هتـشون  نیناوـقلا  حور  رد  ویکـستنم  - 2 87-66- نآرق -52-35- نآرق -

ناوتیم هکیروطب  دـنوشیم  روراب  دـندرک  رهوش  هکنآ  زا  دـعب  دنتـسه و  غلاب  یگلاس  هد  هن و  تشه و  نینـس  رد  اهنز  دـشابیم  مرگ  ياوه 
وا هک  دیوگیم  دّمحم  لاح  حرش  رد  دیرپ و  ، » دوشیم ماجنا  هلصافالب  اهنز  يروراب  جاودزا و  ریسمرگ  ياهروشک  هحفص 330 ] رد [  تفگ 

زاجم اپورا و  رد  جاودزا  دّدـعت  عنم  دـش .» باوخمه  يو  اب  یگلاـس  تشه  رد  دروآ و  حاـکن  يهلاـبحب  ار  هجیدـخ  یگلاـس  جـنپ  نس  رد 
هعسوت همهنآ  ایسآ  رد  مالسا  نید  هک  تساوه  بآ و  ياضتقا  يهطساوب  تساوه و  بآ و  تایضتقمب  طوبرم  ایـسآ  رد  لمع  هکنیا  ندرک 
یبوخب تسناوتن  حیسم  نید  یلو  دومن  ذوفن  نیچ  روشک  رد  مالسا  نید  تهج  نیمهب  دبای و  هعسوت  ایسآ  رد  تسناوتن  حیـسم  نید  هتفای و 

هکنیا نوچ  یلو  دـنریگب  نز  نیدـنچ  اهدرم  داد  هزاـجا  صوصخم  یتاـهج  لـلعب و  مور  روطارپما  نیتنـالا » و  . » دـیامن ذوفن  روشک  نآ  رد 
زا رتدایز  رـسپ  اپورا  رد  هدـش  هک  یئاهباسح  قبط  رب  دـیدرگ . وغل  مر  ناروطارپما  ریاس  فرط  زا  دوبن  بسانم  اپورا  ياوه  بآ و  اـب  نوناـق 
عنم اپورا  رد  ار  تاجوز  دّدـعت  هکینوناق  نیاربانب  دوشیم  هدـیئاز  رـسپ  زا  رتدایز  رتخد  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  سکعلاـب  دـیآیم و  دوجوب  رتخد 
یلو تساقیرفآ  ایـسآ و  رد  ناوناب  یناوارف  اپورا و  رد  نز  یمکب  طوبرم  ثیح  کی  زا  هدرمـش  زیاج  ار  راکنیا  اقیرفآ  ایـسآ و  رد  هدرک و 

وبا دنک . رایتخا  رهوش  نیدنچ  دناوت  یم - نز  کی  دیآیم  دوجوب  رتخد  زا  رتدایز  رسپ  اپورا  لثم  نوچ  تبت  لثم  ایـسآ  ریـس  درـس  طاقن  رد 
ءاـشحف رب  لـیلد  ار  نآ  درک و  هدـهاشم  ار  مسر  هکنیا  تفر  نیچ  ناتـسودنهب و  هک  يدـالیم  مهن  نرق  رد  برع  درگناـهج  نـسحلا  ریهظلا 

راهچ نتفرگ  هک  مالسا  نید  الثم  دیامن  راتفر  يواستب  دوخ  ياهنز  هراب  رد  دیاب  رهوش  دش  زاجم  انوناق  تاجوز  ددعت  هک  یتقو  درامـشیم .
نز هس  نتفرگ  هک  ویالام ]  ] نوناق رد  دـیامن ، راتفر  يواستب  اهنآ  رفن  راهچ  ره  اـب  دـیاب  رهوش  تسا  هدرک  ررقم  تسا  هتـسناد  زاـجم  ار  نز 

شرسپ يارب  ار  دوخ  زینک  یصخش  هاگره  هدش  ررقم  یـسوم  نوناق  رد  دنک ، راتفر  يواستب  اهنآ  اب  دیاب  رهوش  دناهداد  روتـسد  هدرک  زاجم 
 ] وا يهراب  رد  ار  یئوشانز  يهفیظو  دهاکب و  لوا  نز  سابل  اذغ و  زا  دیابن  دنک  رایتخا  رگید  نز  دوش  ممـصم  رـسپ  سپـس  دـیامن و  دـقع 

درم رب  نز  يدایز  یئاج  رد  هکنیا  لثم  تسا  یمومع  یّلم و  حلاصم  هطـساوب  درم  يارب  نز  دّدعت  یهاگ  هدـبع : دـهد . لیلقت  هحفص 331 ]
درم نارازه  تسا و  هدرک  هدنامرد  هراچیب و  ارمدرم  اهگنج  هک  یکلامم  رگید  ناتـسلگنا و  رد  هکنانچ  دشاب  یگدـنز  ناکما  دـح  زا  شیب 
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رد اهرتخد  لاغتـشا  دـناشکیم و  اجکب  يراچان  تسا  مولعم  دـنوریم و  شاعم  بسک  یپ  هیامرـسیب  رامـشیب و  ياـهنز  تسا و  هدـش  دوباـن 
درم يارب  نز  دّدعت  دنتفگیم  یـسیلگنا  يهدنـسیون  ياهمناخ  هک  دیـسر  یئاجب  دش  دـیلوت  نآ  زا  هک  يدـب  جـیاتن  اهرازاب و  اههناخراک و 

دّدـعت طقف  اج  همه  رد  قرفتم  ياـهرتخد  رامـش  یب - يهدـع  يروآعمج  يارب  درفب  رـصحنم  جـالع  دـنتفگیم  ناـشاهدرم  تسا و  مزـال 
یلو تسا ، يدالیم  هن  یـس و  دص و  هن  رازه و  یناهج  گنج  زا  شیپ  هب  طوبرم  تسا  هتـشون  هدبع  ریـسفت  رد  هکنیا  سب . تسا و  جاودزا 

نکاما اـههناخنامهم و  رد  تسرپرـس  هیامرـسیب و  ياـهرتخد  میونـشیم  درذـگیم  مّود  گـنج  هکنیا  زا  لاـس  هدراـهچ  اـبیرقت  هک  نونکا 
ریغ مدرم  دیاقع  زا  میتشون  دوب  رودقم  هچنآ  اجنیا  ات  تسا . جاودزا  دّدعت  يهزاجا  يهمزمز  ناملآ  رد  اصوصخم  دنراد و  یئاغوغ  یمومع 
اطخ دوخ  صیخـشت  رد  هّتبلا  ویکـستنم  ام : دوخ  راتفگ  کنیا  َعابُر » َو  َثُالث  َو  ینثَم  ات  َباـط » اـم  اوُحِکناَـف   » هلمج داـفمب  تبـسن  ناملـسم 
هیآ دافم  دوشب و  تسا  نکمم  مه  فلتخم  نیناوق  تاررقم و  یضتقم  دراد و  فلتخم  راثآ  یعیبط  طیحم  هقطنم و  فالتخا  تسا و  هدرکن 

تـسا هدش  زاجم  یعیبط  روطب  هداس و  رایـسب  اریز  فلتخم ، ياهنامز  فلتخم و  قطانم  تایـضتقم  حـلاصم و  اب  دوشیم  قباطم  یبوخب  مه 
جاودزا دّدـعت  زورما  عونمم ، اپورا  رد  میئوگیم : تهج  نیمه  زا  تسا و  عونمم  هن  رگ  دـشاب و  قوقح  تیاعر  تلادـع و  اب  هک  اهنز  دّدـعت 
یگناگی یـشوخ و  تیاهن  رد  دـنوش و  رـسمه  رفن  کی  اب  ناشرفن  دـنچ  نانتما  لامک  اب  تسا  نکمم  هراچیب  ياـهرتخد  نوچ  تسا  زاـجم 

رد هک  نامدوخ  تکلمم  صوصخب  ایـسآ و  رد  یلو  تسا  زیاج  نز  دّدعت  تسا و  دوجوم  تلادع  طرـش  تروص  هکنیا  رد  دننک ، یگدنز 
هحفص  ] 142-113- نآرق -107-86- نآرق  - اهبیـسآ نیرتـگرزب  دوـشیم و  لّوا  نز  گرم  بجوـم  درم  مود  جاودزا  اـههداوناخ  یـضعب 
يارب تاجوز  دّدعت  زاوج  مدـعب  درک  مکح  تسا  نکمم  تسین  تلادـع  تیاعر  لباق  نوچ  سپ  رگید  نزب  تسوا  رهوش  هجوت  نزب  [ 332
راذـگ رب - یئاههرود  نز  نوچ  تسا  ینتفریذـپ  روصت و  لباق  نز  کی  زا  رتشیب  درم  جایتحا  یناسنا  داـهن  تهج  زا  یلو  صاخـشا  هنوگنیا 

نینچ درم  رد  نکیل  درادـن و  شزیمآـب  تبغر  هک  دـنکیم  یط  یئاـههرود  زاـب  درم و  اـب  شزیمآ  زا  تسا  ریگولج  ار  وا  تعیبط  هک  دـنکیم 
راداو رتشیب  ار  اـهدرم  یعیبط  ّتیـصاخ  نیمه  هک  مینکیم  هدـهاشم  مه  لـمع  رد  و  تسا ، رتشیب  وا  یگداـمآ  جاـیتحا و  تسین و  ضراوع 

هک يدرم  يهدع  ناوتیمن  دوش  هتفرگ  قیقد  رامآ  داسف  نکاما  زا  رگا  رگید و  درمب  دوخ  رهوش  زا  نز  يدعت  ات  رگید  نزب  هجوتب  دـنکیم 
ربمغیپ تاجوز  دّدعت  رد  يدشر  يدنفا  یفطـصم  زا  هدـبع  دـنراد . راک  رـس و  اجنآ  اب  هک  یئاهنز  اب  دومن  هسیاقم  دـنکیم  هعجارم  اج  نآب 
هـشبحب شرهوش  اـب  هک  دوب  یناملـسم  نز  هعمز  رتـخد  هدوـس  دوـش : همجرت  نآ  زا  یتمـسق  تسا  بساـنم  تسا  هدرک  لـقن  یحرـش  [ص ]

زا نز  نآ  هلیـسو  نیاب  دومرف و  جـیوزت  ار  وا  ربمغیپ  دوب و  هدرک  تافو  هجیدـخ  اجنآ  زا  تشگزاـب  زا  سپ  درم و  شرهوش  درک و  ترجه 
دشیم دوخ  رفاک  ناشیوخب  میلست  راچان  دوبیمن  ربمغیپ  تلافک  یتسرپرـس و  رد  رگا  و  دنام ، ظوفحم  اهنآ  اب  شزیمآ  نادنواشیوخ و  رش 

نیرتگرزب هک  ار  رمع  رتخد  هصفح  نآ  زا  سپ  درک و  دـقع  ار  رکب  یبا  رتـخد  هشیاـع  هاـم  کـی  زا  سپ  اـهنآ ، جـنر  رازآ و  راـتفرگ  اـی  و 
رفن راـهچ  هکنیا  هک  دومرف  جـیوزت  یلع  ناـمثعب و  ار  دوـخ  ياـهرتخد  هکناـنچ  دوـب  اـهنآ  ناردـپ  تیاـعر  اـهنآ  يرادـهگن  رد  تحلـصم 

يارب دوب و  هثراح  نب  دیز  ترضح  نآ  يهدناوخ  رسپ  نز  هک  تسا  شحج  رتخد  بنیز  يرگید  دندوب ، ناراذگتمدخ  نارای و  نیرتگرزب 
هّرب يرگید  دنمانن و  وا  دنزرف  ار  وا  ات  دوب  جاودزا  هکنیا  درفب  رصحنم  هار  ترضح  نآ  يارب  دیز  يدنزرفب  تبـسن  مدرم  رکف  زا  يریگولج 
ریسا نیملسم  ار  اهنآ  يهچب  نز و  هناخ  تسیود  دودح  رد  هلیبق  نآ  اب  گنج  زا  سپ  هک  تسا  قلطصملا  ینب - يهلیبق  سیئر  ثراح  رتخد 
سیئر رتخد  هک  اهریـسا  نآ  گرزب  اب  دوخ  دنوش  ناملـسم  مرگلد و  هلیبق  نآ  ات  دنک  دازآ  ار  نآ  ریـسا  تساوخیم  ربمغیپ  نوچ  دندرک و 

دوخ يزینک  تراسا و  رد  ار  ترـضح  نآ  راهـصا  ربمغیپ و  ناشیوخ  تسین  اور  دنتفگ  مدرم  دومرف . جاودزا  هحفص 333 ] دوب [  ناشهلیبق 
رواـی و نیرتهب  ینمـشد  زا  سپ  دـندش و  ناملـسم  همه  دـندش و  نیبشوخ  لدـشوخ و  قلطـصم  ینب  دـندرک و  دازآ  ار  اـهنآ  میرادـهاگن ،

نب هّللا  دـبع  زاب  درک و  نیملـسم  مالـساب و  هجوتم  ار  ناـهذا  راـکفا و  تشاد و  مهم  رثا  برع  رد  هّیـضق  هکنیا  دـندش و  نیملـسم  ناـبیتشپ 
يراکوکین و يهطـساوب  دـندیمانیم  نایاونیب  ردام  ینعی  نیکاسملا  ّما  ار  همیزخ  رتخد  بنیز  وا  رـسمه  دـش  هتـشک  دـحا  گـنج  رد  شحج 

دنمهقالع اصخـش  هک  دوب  مزال  مه  ربمغیپ  يهداوناخ  يهلخاد  يارب  یتیـصخش  نینچ  دومرف و  تیاعر  ارنآ  لاح  ربمغیپ  ارقف  لاـح  هب  هجوت 
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تامرتحم ناگرزب و  زا  هک  هملس  ّما  زاب  و  دوش . هراچیب  دوبان و  درکیم  نارگید  يریگتسد  هشیمه  هک  یسک  دیابن  دوب و  ءارقف  يریگتسدب 
ربمغیپ و يهمع  ّبلطملا  دبع  رتخد  هرب  رـسپ  هک  وا  توف  زا  سپ  درک و  ترجاهم  هشبحب  هملـس  وبأ  شرهوش  اب  تسادـخ  لوسر  نارـسمه 

یبوخب ار  شرذع  ربمغیپ  یلو  دالوا  رپ  تسا و  ریپ  هک  تساوخ  رذع  وا  تساوخ  ینزب  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب  ترـضح  نآ  یعاضر  ردارب 
دشاب و ترضح  نآ  اب  نیشنمه  ربمغیپ و  يهناخ  رد  دیاب  تسا  یقاب  نونکات  وا  ثیداحا  لقن  یملع و  راثآ  هک  ینز  نینچ  هّتبلا  دومرف و  در 

نیدـب وا  تفریذـپ و  حیـسم  نید  اجنآ  رد  شرهوش  درک و  ترجاهم  هشبحب  شرهوش  اب  هک  نایفـس  یبا  رتخد  هبیبح  ماب  روهـشم  هلمر  زاـب 
مالسا رد  وا  يراشفاپ  یحیسم و  رهوش  اب  نیملسم و  ربمغیپ و  اب  وا  ردپ  تخـس  ینمـشد  نآ  اب  هک  نز  نینچ  تسا  مولعم  دنام  یقاب  مالـسا 

هظیرق و ینب  اـب  شردـپ  هک  ریـضن  ینب  سیئر  بطخا  نب  ّییح  رتخد  هّیفـص  زین  دوب و  وا  جاودزا  يرادـهگن و  رد  اهتحلـصم  نیرتـالاب  هّتبلا 
نآ دـشاب ، ربمغیپ  یتسرپرـس  رد  هک  تسا  بسانم  تسا  دوهی  گرزب  رتخد  نوچ  نز  هکنیا  دـنتفگ  مدرم  دـش و  هتـشک  ربیخ  رد  شرهوش 

هثراح رتخد  هنومیم  اب  ترـضح  نآ  جاودزا  نیرخآ  دومرف و  رارقرب  هطبار  دوهی  اب  هلیـسو  نیاب  دومن و  جـیوزت  درک و  دازآ  ار  وا  ترـضح 
درک جیوزت  ص ]  ] ربمغیپ هب  ار  وا  وا  درک  راذگاو  ربمغیپ  يومع  ساّبعب  ار  دوخ  رایتخا  دوخ  مّود  رهوش  گرم  زا  سپ  نوچ  تسا و  یلاله 

هحفص 334] رگید [ . تهجب  ای  تسا و  هدوب  مشاه  ینب  ای  موزخم و  ینب  اب  طابترا  روظنم  دیاش  و 

ات 6] تایآ 5  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

اذِإ یّتَح  یماـتَیلا  اُولَتبا  َو  [ 5  ] ًافوُرعَم ًالوَق  مَُهل  اُولُوق  َو  مُهوُسکا  َو  اـهِیف  مُهُوقُزرا  َو  ًاـماِیق  مَُکل  ُهّللا  َلَـعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوتُؤت  ـال  َو 
َناک نَم  َو  فِفعَتـسَیلَف  اِینَغ  َناک  نَم  َو  اوُرَبکَی  نَأ  ًاراِدب  َو  ًافارـسِإ  اهُولُکَأت  َو ال  مَُهلاومَأ  مِهَیلِإ  اوُعَفداَف  ًادشُر  مُهنِم  ُمتـسَنآ  نِإَف  َحاکِّنلا  اوُغََلب 
عمج ءاهفـس » : » تاغل ینعم   499-1- نآرق [ - 6  ] ًابیِـسَح ِهّللِاب  یفَک  َو  مِهیَلَع  اوُدِهـشَأَف  مَُهلاومَأ  مِهَیلِإ  ُمتعَفَد  اذِإَف  ِفوُرعَملاـِب  لُـکأَیلَف  ًاریِقَف 

ندـناماپب و يهلیـسو  هچنآ  امایق » ، » قالخا راک و  رکف و  رد  يرارقیب  یلقع و  کبـس  يدرخیب و  ینعمب  تهافـس  هفـس و  ردـصم  زا  هیفس 
هدش امایقب ]  ] فیصوت لام  هیآ  رد  تهج  هکنیا  زا  تسا  یگدنز  ندناماپب  يهیام  هناوتـسا و  مه  لام  هناوتـسا و  هیاپ و  دننام  تسا  يرادیاپ 

هار یهارمگ و  لباقم  ندوب و  تسرد  هارب  دشر » . » ندینـش ادص  ندـید و  ار  يزیچ  ینعمب  لاعفا  نزو  رب  سانیا  ردـصم  زا  متـسنآ » . » تسا
« بیـسح . » تسا هدام  هکنیا  زا  مه  تردابم  ندرک ، زارد  تسد  يزیچ  يوسب  يدـنتب  ندرک ، یتسدـشیپ  رادـب » . » نداد صیخـشت  یگدـنز 
5 و دینکن ] دوخ  نارـسمه  نامیتی و  لامب  يزارد  تسد  : ] همجرت بساحم . رادـباسح و  ینعمب  تباجن و  تلاصا و  فرـش و  ياراد  ینعمب 
مرن و ینخـسب  دیهد و  ناشیاب  كاشوپ  كاروخنآ و  زا  یلو  دیهدن  نادرخیب  هب  تسا  هدرک  امـش  یگدنز  نابهگن  ادخ  هک  دوخ  يهیامرس 
دیراپـس و ناشدوخب  ناشلام  دـیتفای  ناشیگدـنز  راک  ياناوت  غلاب و  نوچ  ات  دـیئامزایب  ار  نامیتی  دیئوگب 6 و  نخس  ناشیا  اب  دنـسپ  مدرم 
زا دوخ  يهرهب  هتـساوخن  امـش  زا  دوخ  لام  و   ] هدشن گرزب  میتی  زونه  هک  دینکن  یتسدشیپ  نآب  دیروخن و  میتی  لام  هزادنا ز  زا  شیب  دوخ 

نامیتی لام  نوچ  دروخب و  نآ  زا  یمدرم  نیئآب  دوب  رادان  رگا  دروخن و  وا  لام  يزیچ ز  دوب  زاینیب  میتی  تسرپرس  رگا  و  دیـشاب ] هدرب  نآ 
نخس دشاب . سب  مدرم  باسحب  یگدیسر  يارب  وا  هک  تسا ] هاگآ  امش  راک  ز  هحفص 335 ] ادخ [  هک   ] دیریگب هاوگ  نآ  رب  دیداد  ناشیاب 

: دناهتفگ یضعب  دنتسه  اهنز  دناهتفگ : یـضعب  دنراد  فالتخا  ءاهفـس  زا  دوصقم  رد  میدق  نیرّـسفم  يربط :  5 َءاهَفُّسلا » اُوتُؤت  ال  : » نیرّسفم
گرزبب و صاصتخا  تسا و  هیفـس  صخـش  ره  دوصقم  دـنتفگ : ياهدـع  دنتـسه . اههچب  ّطقف  دـنتفگ : یـضعب  دنتـسه  اههچب  اـهنز و  هّیلک 
وا شور  هب  هکنآ  تسا و  راوخ  بارـش  هیفـس  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  عمجم :  39-15- نآرق . - درادن درم  نز و  کچوک و 
هیآ هکنیا  یلاـعت  يادـخ  درک  فلت  اـت  داد  نزب  تشاد  یلاـم  وا  هک  دـمآ  يدرم  ّقح  رد  هیآ  تفگ : یمرـضح  حوتفلا : وبا  دـنکیم . راـتفر 

تسا امش  فّرصت  رد  هچنآ  ینعی  مکلاوما ]  ] زا دوصقم  دنتـسه و  نامیتی  ءاهفـس  زا  دوصقم  دناهتفگ : همرکع  ریبج و  نب  دیعـس  و  داتـسرف .
مخت ملع و  ياههیامرس  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور  دیهدن . نامیتیب  تسا  امـش  فّرـصت  رد  هک  یلاوما  تسا : هکنیا  هجیتن  هک 

تئارق زین  فلا  نودـب  میق  فاق و  رـسک  حـتف و  اب  ماوق  ار  مایق  يهملک  عمجم :  5 ًاماِیق » مَُکل  ُهّللا  َلَعَج  . » دیراپـسن لـهاان  ماوع  هب  ار  تفرعم 
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هتفگ يّدـس  تسا . ناسنا  يهناوتـسا  یناـبیتشپ و  يهلیـسو  دـنوادخ  زا  سپ  اههیامرـس  تفگ : کـلام  وبا  يربط :  33-1- نآرق . - دناهدرک
امـش ات  دـیهدن  اهنزب  ار  دوخ  لاوما  سپ  دـیتسه  دوخ  دـنزرف  نز و  نابهگن  مّیق و  امـش  تسا و  امـش  یگدـنز  يهناوتـسا  لاـم  ینعی  تسا :

ساـبل كاروخ و  هک  تسا  هراـشا  اـهیف  يهملک  حوتفلا : وبا   5 اهِیف » مُهُوقُزرا  َو  . » دـنوش امـش  راد  رایتخا  مّیق و  اهنآ  دـیوش و  اهنآ  جاـتحم 
دوس هک  هیامرـس  نآ  رد  دـینکن و  فّرـصت  جراخم  يارب  لاوما  هیامرـس و  لصا  زا  ینعی  رخف :  23-1- نآرق . - لاوما رد  تباـث  تسا  یقح 

- نآرق  - دیهدب اهنآب  هک  ياهدعو  ینعی : تسا  هتفگ  دـهاجم  يربط :  5 ًافوُرعَم » ًالوَق  . » دیزادرپب ار  میتی  هیفس و  سابل  يزور و  دشاب  هتـشاد 
ار امش  ام و  ادخ  دیئوگب  وا  هب  دوبن  امش  يهدهعب  شجرخ  امـش و  دالوا  زا  رگا  هک  تسا  هکنیا  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  هحفص 336 ]  ] 19-1
ار دوخ  يونعم  يّدام و  یگدنز  تحلـصم  هار  هک  دیئوگب  نخـس  اهنآ  اب  يروط  عمجم : دهدب . وتب  ریخ  تکرب و  درادب و  رود  يدـب  ره  زا 

ناهیفـس حالـصا  بجوم  دنیـشن و  یم - لد  رد  میالم  نابز  هک  دـنامهفب  مدرمب  هک  تسا  هکنیا  يارب  هلمج  هکنیا  رخف : دـنهدب . صیخـشت 
هکنیا زا  رگا  یئوگب : هکنیا  لثم  فورعم » لوق  : » تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـیازفایم  اـهنآ  یناداـن  رب  تشرد  نخـس  تنوشخ و  یلو  دوشیم 

لمع هب  هچ  نابزب و  هچ  دشاب  مدرم  دنـسپ  نانیمطا و  بجوم  هچ  ره  و  داد ، مهاوخ  ماجنا  دـشاب  وت  قیال  هچ  ره  دیـسر  نمب  دوس  ترفاسم 
تبـسن فورعم » لوق   » تسا هتفگ  لاّفق  و  تسا . رکنم » لوق   » نآ دنتـشادنپ  تشز  دوب و  یتحاران  هلیـسو  هچ  ره  و  تسا . فورعم  لوق  نآ 
دوشیم يرادهاگن  یبوخب  تسا و  تناما  شلاوما  هک  دنامهفب  واب  دیاب  تسا  یسک  یتسرپرـس  رد  هک  هچب  هب  تبـسن  تسا  فلتخم  دارفاب 

تحیـصن ار  وا  هک  تسا  نآ  هیفـس  اب  فورعم ] لوق   ] دوب هیفـس  اب  راک  رـس و  رگا  دش و  دهاوخ  هدرپس  شدوخب  دسرب  دـشر  دـحب  نوچ  و 
رقف و یجرخلو  تبقاع  هک  دـننامهفب  واـب  يور و  هداـیز  فارـسا و  زا  دـنوش  شریگولج  دـنیامن و  زاـمنب  راداو  ریخب و  یئاـمنهار  دـننک و 

نآ یتشز  حبق و  يهطساوب  عرش  لقع و  هچنآ  تسا و  فورعم ] لوق   ] دنادب وکین  لقع  عرش و  هچنآ  لیزنتلا : راونا  ریـسفت  تسا . یگراچیب 
ریسفت  24-1- نآرق . - لاوما رد  تافّرصت  نید و  مهف و  رد  ار  نامیتی  دینک  شیامزآ  ینعی  يربط :  6 یماتَیلا » اُولَتبا  َو  . » تسا رکنم  دندنسپن 

نآب شیامزآ  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  دوش . لوحم  اـهنآب  یتـالماعم  هک  هکنیا  هب  لاوما  فرـصت  رد  ار  ناـمیتی  عضو  دـینک  یـسراو  یـضاق :
زا لفط  لاح  دنتفگ : یضعب  دندرک  فالتخا  املع  ءالتبا ، تیفیک  رد  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  دنراذگب . ناش  رایتخاب - ياهیامرس  هک  تسا 
وا تسدب  دریگرب و  رتمک  ای  هقفن  ههامکی  هک  دوب  هحفص 337 ] نآ [  ار  وا  یلو  ءالتبا  دشاب  رسپ  رگا  رتخد  ای  دشاب  رـسپ  ای  دوبن  نوریب  ود 

دوخ هجوب  نآ  بیترت  جرخ و  رگا  تسا ، هدرک  هنوگچ  ات  هک  درگنب  هگنآ  دنک و  اهر  ار  وا  نک و  فرـص  هنوگچ  هک  دیوگب  ار و  وا  دهد 
رگا زونه و  دشابن  دیـشر  وا  هک  دهدن  واب  لام  دشاب  هکنیا  فالخب  رگا  دهد و  واب  لام  تسا  دیـشر  وا  دیآ  هدیدنـسپ  هکنانچ  دـشاب  هدرک 

درآرب دوخ  هجوب  رگا  درگنب  ار  نآ  نک  هنوگچ  هک  دنهد  میلعت  دشاب  ار  نانز  هناخ  رد  هک  يراک  ار  وا  دنهد و  ودـب  هبنپ  ياهراپ  دوب  رتخد 
هن رگا  دهد و  واب  لام  دشاب  دیـشر  وا  دشاب ، هطبغ  نآ  رد  هک  نانچ  دننک  نامـسیر  ات  مولعم  دزمب  دهد  اهـسکب  دنک و  نامـسیر  هبنپ  نآ  و 

تسا تراجت  رازاب و  لها  رگا  دننک  شیامزآ  دیاب  شدوخ  لاح  بسانم  ار  یسک  ره  دوعّـسلا : وبا  ریـسفت  دوش . ادیپ  شدشر  ات  درادهاگن 
شدازآ تعارز  لمع  رگراک و  ترجا  کلم و  جرخ  رد  دیاب  تسا  تعارز  کلم و  لها  رگا  دنک ، هلماعم  هک  دـنراذگب  شرایتخاب  لاوما 

: دوشیم نّیعم  هناشن  جنپ  زا  یکیب  حاکن  غولب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   6 َحاکِّنلا » اوُغََلب  اذِإ  . » دنکیم راک  روط  هچ  دوش  مولعم  ات  دنراذگب 
ره هک  داد  روتسد  درک  نمی  رومأم  ار  ذاعم  ربمغیپ  هک  هاگنآ  نوچ  يرادیب  ای  باوخ  رد  هاوخ  وا  زا  ینم  لوزن  مالتحا و  - 1 27-1- نآرق -

َُملُحلا ُمُکنِم  ُلافطَألا  َغََلب  اذِإ  َو  : » تسا نآرق  هیآ  رد  دومرف و  باسح  نادرم  مکحب  ار  اهنآ  دناتـسب و  رانید  کـی  تسا  هدیـسر  ملحب  سک 
-2 305-242- نآرق . - دنتسه درم  اهنآ  هک  دنریگب  هزاجا  دنوشن و  دراو  نانز  رب  هدزرـس  تفرگ  ملح  ار  ناکدوک  نوچ  ینعی  اُونِذأَتـسَیلَف »
و دندقتعم . ار  هکنیا  زین  یعفاش  فسوی و  وبا  تسا و  لاس  هدزناپ  تیب  لها  بهذـم  تسا  فالتخا  نآ  رد  تسا و  غولب  بجوم  رمع  ّنس و 

هّللا دـبع  ثیدـح  تسا ، غولب  ّدـح  لاس  هدزناپ  هکنآ  رب  لیلد  و  تسا ، هتـسناد  یگلاس  هدزونب  ار  رـسپ  هدـفه و  رد  ار  رتخد  غولب  هفینح  وبا 
رد زاب  مدوب و  هلاس  هد  نم  تسا و  كدوک  دومرف : دومرفن و  لوبق  دـندرک  هضرع  ربمغیپ  هب  ارم  دـحا  گـنج  يارب  تفگ  وا  هک  تسا  رمع 

يوم ندیئور  مّوس  - 3 هحفـص 338 ] مدوب [ . هلاس  هدزناپ  نم  دنتـشون و  نم  مان  دومرف و  هزاجا  دـندرک  هضرع  ترـضح  نآب  ار  نم  یگنج 
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مکاح ار  وا  ربمغیپ  هک  تسا  ذاعم  دعـس  زا  یظرق  يهّیطع  ثیدح  بلطم  هکنیا  رب  ام  لیلد  دنادیمن و  تمالع  ارنآ  هفینح  وبا  تسا و  راهظ 
يوم اب  دوب  كوکشم  سک  ره  دننک و  ریسا  ار  كدوک  نز و  دنـشکب و  ار  نادرم  داد  مکح  وا  درک . هظیرق  ینب  اب  داد  رارق  ماجنا  رومأم  و 

نم تفگ  هیطع  دومرف و  بیوصت  ار  وا  لمع  ربمغیپ  دوب  ناکدوک  رامشب  هن  رگ  دشیم و  هتـشک  نادرم  ءزج  تشاد  رگا  دشیم  نّیعم  راهظ 
-5 تیب . لها  بهذـم  رد  ناـنز  يارب  یگلاـس  هن  نس  - 4 مدـنام . ناکدوک  باسحب  راهظ  يوم  نتـشادن  يهطـساوب  هک  مدوب  اهنآ  زا  دوخ 

نوچ تسین . اهنت  مالتحا  دارم  دندیـسر و  یـسنج  يهزیرغ  لامعا  دـح  رب  نوچ  ینعی  عمجم : یعفاش . ام و  کـیدزنب  ناـنز  يارب  یگدـعاق 
نوچ دناهتفگ : یضعب  و  دناهتفگ . نیرّسفم  رتشیب  هکنانچ  دنوشن  ملتحم  الصا  ای  دنسرن  مالتحا  ّدحب  یتّدم  ات  صاخشا  یضعب  تسا  نکمم 

اب متسحا »  » دوعسم هّللا  دبع  فحصم  رد  حوتفلا : وبا   6 ًادشُر » مُهنِم  ُمتـسَنآ  نِإَف  . » تسا غلاب  دش  هدید  وا  زا  دشر  راثآ  دش و  لماک  شلقع 
تئارق نیش  ار و  حتف  اب  ادشر »  » رمع نب  یـسیع   33-1- نآرق . - دیتفایرد دیدرک و  ساسحا  ینعی  متسسحا » : » ینعمب تسا  هدوب  نیـس  کی 

زا دشر  راثآ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هلمج  هکنیا  یـضاق : ریـسفت  تسا . دحتم  اهتئارق  يهمه  رد  هجیتن  تسین و  توافت  ینعم  رد  تسا و  هدرک 
ار شلام  تشذـگ  لاـس  تفه  غولب  زا  سپ  رگا  تسا  هتفگ  هفینح  وبا  داد . ناشفرـصتب  ناوتیمن  ار  اـهنآ  لاوما  دوشن  هدـهاشم  اـهریغص 
هب هک  دـشاب  دـنلب  شـشیر  یـسک  تسا  نکمم  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  حوتفلا : وبا  دـشابن . وا  رد  دـشر  راثآ  هچرگا  دـنهدب  دـیاب  شدوخب 

دشر تسا : هتفگ  یعفاش  دناهدرک : فالتخا  دشر  ینعم  رد  اهقف  و  داد . شفّرـصتب  ار  شلام  ناوتن  دشاب و  هتـشادن  دشر  یلو  دیایب  شتـسد 
دنک و ظفح  دناوتب  ار  دوخ  لام  هکنآ  رگید  دشاب و  عومـسم  یـضاق  دزن  شتداهـش  هک  دـشاب  راگزیهرپ  ياهزادـناب  صخـش  هک  تسا  نآ 

تـسنآ رتهب  عمجم : تسا . لام  ظفح  یگدنز و  راک  هحفص 339 ] يهرادا [  حالـص  طقف  دشر  دناهتفگ : نارگید  هفینح و  وبا  دنکن . دوبان 
ریسفت تسا . هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا  ینعم  نیمه  هکنانچ  هتسیاش  روطب  هیامرـس  يرادهگن  یئاناوت  درخ و  لقع و  ینعی  دشر  میئوگب : هک 
فئاظو نایم  تسا  هدرک  کیکفت  مالسا  نید  دسیونیم : هلمج  هکنیا  رد  تسا  هدیـسر  امب  نآ  مراهچ  دّلجم  نونکات  هک  یئابطابط  نازیملا 

تادابع و زا  فئاظو  ماـمت  ربارب  رد  هک  تسا  هدرک  فیلکت  طرـش  ار  غولب  ّطـقف  یلاـم  ریغ  رد  یلاـم ، تافّرـصت  یلاـم و  ياـهراک  ریغ  رد 
یگدنز ماظن  ات  تسا  هدرک  نّیعم  طرش  ار  ود  ره  دشر  غولب و  یلام  تافّرصت  رد  یلو  تسا  لوئسم  فّظوم و  غلاب  صخش  تاید  دودح و 

. - تسا هدرک  حابم  امـش  يارب  ادـخ  هچنآ  زج  دـیروخن  میتی  لام  زا  ینعی  يربط :  6 ًافارـسِإ » اهُولُکَأت  َو ال  . » دنامب ظوفحم  مدرم  يداصتقا 
توق ترجا و  يهزادناب  دوب  جاتحم  میتی  رادرایتخا  رگا  نوچ  دیروخن  میتی  لام  زا  ناتجایتحا  يهزادنا  زا  شیب  ینعی  عمجم :  28-1- نآرق

شفّرصت رد  میتی  دنفسوگ  واگ و  یسک  رگا  هک  تسا  هدیـسرپ  قداص  ای  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  هکنانچ  دروخب  دناوتیم  دوخ  مزال 
دنکیم و اّیهم  ار  اهنآ  بآ  دنکیم و  یگدیسر  اهنآ  راکب  رگا  دومرف : هدافتسا ! فرـصت و  رد  دنک  طولخم  شدوخ  لام  اب  دناوتیم  دشاب 

نآ يهچبب  نایز  هزادـنا  نآب  دروخب  اهنآ  ریـش  زا  دـناوتیم  تروص  هکنیا  رد  دروایب ، ار  اهنآ  دورب و  اهنآ  یپ  دـنوش  مگ  اـی  دـننک  رارف  رگا 
دیروخن ار  ناـمیتی  لاـم  دـناهدرک : ینعم  نینچ  ار  هملک  هکنیا  نیرّـسفم  يهمه   6 ًاراِدب » َو  . » دشابن اهنآ  ریـش  فرـص  رد  كابیب  دـسرن و 

13-1- نآرق . - دـیوش مورحم  هدافتـسا  زا  دـیراذگاو و  اهنآب  دـیوش  راچان  دـنوش و  گرزب  هکنآ  سرت  زا  اـهنآ  یگرزب  دـشر و  زا  رتولج 
لاوما يّدصتم  دناهتفگ  دهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  فورعم و  ّدح  رد  عمجم :  6 ِفوُرعَملِاب » لُکأَیلَف  »

 ] 27-1- نآرق . - دـناهدرک لقن  ار  هکنیا  مه  ع ]  ] رقاب ماـما  زا  و  دزادرپب . دـعب  هک  درادرب  ضرقب  نآ  زا  دـناوتیم  جاـیتحا  تروص  رد  میتی 
یبعـش سب . تسا و  تروع  ندیـشوپ  مکـش و  يریـس  يهزادناب  يهدافتـسا  دوصقم  دـناهتفگ : ياهّدـع  حابر و  یبا  نب  ءاطع  هحفص 340 ]

لام زا  دناوتیم  دنکیم ، رادرم  هب  لیم  رّطـضم  صخـش  هک  ياهزادـناب  دوب  ریقف  رگا  میتی  تسرپرـس  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ 
هلمج ینعم  هعیش  رظن  رد  و  تسا ، زیاج  تسرپرـس  يارب  میتی  لام  زا  هویم  ندروخ  رتش و  يراوس  دنتفگ : ياهّدع  كاّحـض و  دروخب . میتی 

یضعب حوتفلا : وبا   4 مِهیَلَع » اوُدِهـشَأَف  . » دنراد هدافتـسا  ّقح  دـنهدیم  ماجنا  میتی  يارب  هک  يراک  تمحز و  دزم  يهزادـناب  هک  تسا  هکنیا 
رب دیریگب  دهاش  اهنآ  هب  میلست  عقوم  دیدرک  فّرصت  ضرقب  اهنآ  لام  زا  نامیتی  ناتسرپرس  امش  هچنآ  دناهدرک  ینعم  نینچ  ار  هلمج  هکنیا 

ریغـص لام  ندروخب  مهتم  هک  دـیریگب  دـهاش  دـیدرپس ، ناشدوخب  ار  ناـمیتی  لاوما  نوچ  تسا : هکنیا  روهـشم  ینعم  یلو  دوخ . ضرق  در 
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هک دـنک  اـعّدا  هچنآ  تسا و  نیما  وا  نوچ  تسین  بجاو  نتفرگ  دـهاش  میتـی  تسرپرـس  يارب  دوعّـسلا : وـبا  ریـسفت   24-1- نآرق . - دیشابن
لوبق تسرپرـس  یـصو و  ياعّدا  دناهتفگ : یعفاش  کلام و  نکیل  دوشیم  هتفریذپ  دنک  دای  دوخ  ياعدا  رب  دنگوس  رگا  تسا  هداد  ریغـصب 
هکنآ زا  شیپ  دـنک  فلت  وا  زا  یلام  ای  دـنک و  دوخ  رداربب  یمتـس  یـسک  رگا  دومرف : ربمغیپ  ناـیبلا : حور   4 ًابیِـسَح » ِهّللِاب  یفَک  َو  . » تسین

هانگ و يهزادناب  دشاب  هتـشاد  بوخ  لمع  رگا  یگراچیب  ماگنه  تمایق و  رد  هن  رگ  دیامن و  تشذگ  ياضاقت  یهاوخرذع و  دوش ، هراچیب 
هکنیا ناهانگ  رب  تسا  هدرک  متـس  وا  رب  هکنآ  ناهانگ  زا  هدرک  هک  یمتـس  يهزادـناب  تشادـن  رگا  دـننکیم و  مک  وا  ياهیبوخ  زا  شمتس 
تنعل وا  رب  دنامب   || راگزور  دب  راکمتـس  دنامن   30-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدعـس  دنوادخ . باسح  ینعم  تسا  هکنیا  دنیازفایم  رگمتس 

[ رخآ ات  َءاـهَفُّسلا  اُوتُؤت  ـال  : ] يهلمج زا  اـم : نخـس  دـننک  نیرفن  تروگ  رب  هن  يدرم  وچ   || دـننک  نیـسحتب  ترکذ  هک  يز  ناـنچ  رادـیاپ 
زا يرادقم  اروف  هک  دنکن  کیرحت  ار  امـش  درخیب  هیفـسب و  تبـسن  یتسودـعون  ّسح  هک  دـشاب  تاساسحا  لیدـعت  دوصقم  تسا  نکمم 

نیاب تبسن  ّتبحم  هفطاع و  هکلب  دیراذگب  هحفص 341 ]  ] 48-25- نآرق  - اهنآ رایتخا  رد  تسا  امش  یگدنز  يهلیسو  هک  هیامرس  لاوما و 
نداد سابل  اذغ و  هب  طقف  اهنآب  ینابرهم  دسرن و  نایز  امـشب  دشاب و  هتـشاد  هجیتن  اهنآ  يارب  هک  دوش  هدرب  راکب  رگید  هار  زا  یتسیاب  مدرم 
طقف میشاب و  هتشادن  لمع  لباق  ثیدح  عامجا و  زا  یلیلد  رگا  رخآ ] ات  ًافارسِإ  اهُولُکَأت  ال  : ] يهلمج رد  - 2 دنشاب . ریس  هدیشوپ و  هک  تسا 

رما فاعـضتساب و  رما  ریقف و  فرـصت  يهزاـجا  میتی و  لاـم  رد  ینغ  صخـش  فّرـصت  یهن  ياـههلمج  زا  مینک  لـمع  میهاوخب  هیآ  رهاـظب 
ظفح دننام  تسا ، یعامتجا  یمومع و  ياهراک  زا  وا  لاوما  ظفح  میتی و  راکب  یگدیسر  نوچ  دنامهفیم : امب  اهنیا  عومجم  دهاش  نتفرگب 

میتی و راک  هب  ترجا  قح و  چـیه  نودـب  نیملـسم  دـیاب  سپ  تسا  یئافک  تابجاو  زا  هک  نآ  رئاظن  ناراـتفرگ و  تاـجن  سوماـن و  ناـج و 
دننک و ناربج  ار  نآ  دنتسناوت  رگا  دننک و  فرصت  وا  لام  زا  تجاح  عفر  يهزادناب  رارطضا  لامک  اب  طقف  دننک و  یگدیـسر  وا  لام  ظفح 

لیوحت ماگنه  رد  تسا  مزال  مِهیَلَع » اوُدِهـشَأَف  : » يهلمج قبط  وا  تسرپرـس  میتی و  نایم  فـالتخا  ماـّهتا و  لاـمتحا  اـب  دـنهدب و  سپ  میتیب 
صاخشاب و تبسن  نآ و  زا  يهدافتـسا  میتی  تسرپرـس  رب  تسا  زیاج  هک : دناهدرک  مکح  اهقف  نکیل  دنریگب ، دیـسر  وا  زا  میتی  لاوما  نداد 

769-746- نآرق -42-19- نآرق . - تسا هتشون  لّصفم  هقف  بتک  رد  هک  دنراد  لوق  دنچ  دناهدرک و  فالتخا  نآ  يهزادنا 

ات 10] تایآ 7  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

اذِإ َو  [ 7  ] ًاضوُرفَم ًابیِصَن  َُرثَک  َوأ  ُهنِم  َّلَق  اّمِم  َنُوبَرقَألا  َو  ِناِدلاولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیِـصَن  ِءاسِّنِلل  َو  َنُوبَرقَألا  َو  ِناِدلاولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاجِّرِلل 
ًۀَّیِّرُذ مِهِفلَخ  نِم  اوُکََرت  وـَل  َنیِذَّلا  َشخَیل  َو  [ 8  ] ًافوُرعَم ًالوَق  مَُهل  اُولُوق  َو  ُهنِم  مُهُوقُزراَف  ُنیِکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  یبرُقلا  اُولوُأ  َۀَمـسِقلا  َرَـضَح 

َنوَلـصَیَس َو  ًاران  مِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکأَی  امَّنِإ  ًاملُظ  یماتَیلا  َلاومَأ  َنُولُکأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 9  ] ًادـیِدَس ًالوَق  اُولوُقَیل  َو  َهّللا  اوُقَّتَیلَف  مِهیَلَع  اُوفاخ  ًافاعِض 
تیـصخشب و ملع  میظعت و  مارتحا و  اب  سرت  ینعمب  هیـشخ  ردصم  زا  شخیل » و  : » تاغل ینعم  هحفص 342 ]  ] 583-1- نآرق [ - 10  ] ًاریِعَس

لعف نزو  رب  یّلص  ردصم  زا  نولصی » . » ندرک مکحم  یتسرد و  تلادع و  باوص و  ینعمب  دادس  زا  ادیدس » . » دنسرتیم وا  زا  هچنآ  شزرا 
نبإ یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : تهج  لعتشم . شتآ  ای  شتآ  ياههلعش  اریعس » ، » ندرب شتآ  رد  نتشاد و  شتآب  ندرک و  بابک  ینعمب 

ربمغیپ باحـصا  زا  تباث  نب  سوا  دندوب . هدیـسرن  گنج  عافد و  دـحب  هک  اهرـسپ  هب  مه  دادیمن و  ثرا  دوخ  رتخدـب  برع  تفگ : ساّبع 
هّتبلا  ] دـندرک فّرـصت  ار  شلاوما  مامت  وا  ياهومع  رـسپ  هطفرع  دـلاخ و  دـنام  یقاب  وا  زا  رتخد  کی  کچوک و  رـسپ  ود  تفر  ایند  زا  دوب 
يارب يروتـسد  کنیا  : ] همجرت دـش . لزان  هیآ  هکنیا  درک ، تیاکـش  دیـسر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  وا  رـسمه  درادـن ،] ثراو  هک  ياهناـهبب 
شخب ماگنهب  نوچ  دنراد و  هزادناب  هرهب  دایز  ای  دوب  مک  هچ  دوخ  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  زا  هدنامزاب  نانز ز  نادرم و   7 هدرم ] هدنامزاب ز 

رد مدرم  دیاب  9 و  دیهد ، ناشیاب  نآ  زا  يزیچ  دیئوگب و  نخـس  یبوخب  ناشیا  اب  دنـشاب  رـضاح  ناشیوخ  ناگراچیب و  ناریقف و  هدـنامزاب ،
دنـشاب و راکزیهرپ  ادخ  يارب  سپ  درک  دـنهاوخ  هچ  اهنآ  دـندراذگ  ياجب  ناوتان  یئاههّچب  دـندرم و  رگا  هک  دنـشاب  دوخ  راک  يهشیدـنا 
رد یشتآ  هک  تسا  نانچ  دنروخ  نامیتی  لام  هک  یناسک  هّتبلا  10 و  دسرن ] نایز  سکب  لام  ندیشخب  ّتیصو و  رد   ] دنیوگب تسرد  نخس 
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هکنیا - 1 دوعسلا : وبا  ریـسفت   7 رخآ » ات  َُرثَک  َوأ  ُهنِم  َّلَق  اّمِم  : » نیرّـسفم نخـس  دـنرادب . ناشمنهج  نازوس  هلعـشب  يدوزب  دـناهدرک و  مکش 
رـسپب هحلـسا  بسا و  لثم  هثرو  زا  یـضعبب  لاوما  زا  یـضعب  درادـن  صاصتخا  تسا و  اهثراو  يهمه  يارب  لاوما  هک  تسا  هراـشا  تاـملک 

بجاو و نوچ  دوشیمن ، طـقاس  شّقح  دورن  دوخ  مهـس  لاـبند  ثراو  رگا  هک  دـنامهفیم  اـضورفم  يهملک  - 2 46-15- نآرق . - گرزب
هحفص 343]  ] 46-32- نآرق -26-1- نآرق  - رّسفم و يامدق  زا  ياهّدع  حوتفلا : وبا   8 مُهُوقُزراَف » ات  َۀَمسِقلا  َرَضَح  اذِإ  َو  . » تسا هدش  تباث 

دیفم مهوقزراـف » : » دـناهتفگ دناهتـسناد و  خوسنم  ریغ  رثـکا  یلو  دـش  خـسن  دـعب  دوب و  ثرا  مکح  زا  لـبق  تیآ  هکنیا  دـناهتفگ : ثّدـحم 
رضاح ناگراچیب  نامیتی و  امش و  نادنواشیوخ  لاوما  میسقت  ماگنه  رگا  دوشیم : نینچ  هیآ  دافم  هک  تسا  بابحتسا  يارب  تسین و  بوجو 
ماگنه هک  تسا  سک  نآب  نخـس  يور  تسا : هتفگ  يربط  تسا : فالتخا  مهوقزراف »  » رد دـیناسرب و  ياهرهب  اهنآب  هک  تسنآ  رتهب  دـندش 

و دننک ، شرافـس  دوخ  لام  زا  يزیچ  مه  نانیکـسم  نامیتی و  ثراو و  ریغ  ناشیوخ  يارب  تسا  هدش  هداد  روتـسد  دـنکیم  تیـصو  تافو 
نوچ تسا  رتبسانم  لوق  هکنیا  دنناسر و  هرهب  مه  هتسد  هس  نیاب  دوخ  لاوما  شخب  ماگنه  هک  تسا  ناثراو  اب  نخس  يور  دناهتفگ : یضعب 

ياهرهب مه  ارقفب  لاوما  میـسقت  ماگنه  رد  اـهثراو  هک  دـننادیم  ّبحتـسم  هعیـش  ياـهقف  و  تسا . رتبـسانم  َۀَمـسِقلا ] َرَـضَح  اذِإ  : ] يهلمج اـب 
يهلابند هکنآ  لوا :  34-1- نآرق : - دناهدرک لقن  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يارب  نیرّـسفم   8 ًافوُرعَم » اـًلوَق  مَُهل  اُولُوق   » 24-1- نآرق . - دنناسرب

زا ار  اهنآ  وکین  نخس  اب  امش  رایتخا  رد  دوب و  يرگید  لام  رگا  دیـشخبب و  هتـسد  هس  نیاب  دوب  امـش  دوخ  لام  رگا  هک  تسا  شیپ  يهلمج 
: تسا هکنیا  مّود  ینعم  و  تسین . اور  نآ  رد  فّرصت  ام  يارب  تسا و  میتی  لاوما  اهنیا  دیئوگب : الثم  هک  روط  هکنیا  هب  دینک  فرصنم  هبلاطم 

راـتفر وکین  نخـس  اـب  نآ  ریغب  دـیهدب و  ثراوب  هکنیا  هجیتن  رگید و  يهتـسد  ودـب  هّجوتم  مود  يهلمج  تسا و  ثراو  هّجوتم  لّوا  يهلمج 
ماگنه رد  نوچ  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  هدرک و  لصو  شیپ  تیآ  يهلابندب  ار  هیآ  هکنیا  ینعم  يربط :  9 رخآ » ات  َنیِذَّلا  َشخَیل  َو  . » دینک

اب دینک و  نّیعم  یشخب  دنتسه  رضاح  تقو  نآ  رد  هک  ناریقف  نامیتی و  دوخ و  ثراو  ریغ  ناشیوخ  يارب  دینکیم  دوخ  لاوما  ّتیصو  تافو 
دنـشاب هتـشادن  يزیچب  سرتسد  دننامب و  امـش  زا  هراچیب  ریغـص و  ياههّچب  ادابم  هک  دیـشاب  بظاوم  نکیل  دـینک  هناور  ار  اهنآ  شوخ  نابز 

ار یـصوم  صخـش  نآ  دنتـسه  رـضاح  ّتیـصو  ماگنه  رد  هک  یئاهنآ  زین  دنوشن و  هراچیب  ناتدوخ  ياههّچب  هک  دـیهدب  اهنآب  ردـقنآ  سپ 
- نآرق . - دنوش هراچیب  شدوخ  ياهدنزرف  هک  دهدن  نارگیدب  هزادنایب  ار  دوخ  لاوما  وا  هک  دنیوگب  تسرد  نخـس  دننک و  راداو  تلادعب 

دهاجم يّدس و  ریبج و  نب  دیعس  ساّبع و  هّللا  دبع  لّوا : تسا : هدرک  لقن  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  لوق  راهچ  حوتفلا : وبا  هحفص 344 ]  ] 23-1
نـسح مّود - دـسرن . نایز  ناثراوب  ات  دـننکن  نّیعم  فراصم  يارب  ثلث  زا  شیب  دـننکن و  يور  داـیز  ّتیـصو  رد  ینعی  دـنتفگ : كاّحـض  و 

ار ناثراو  نک و  نّیعم  ارقف  يارب  هک  دننکیم  تحیصن  ار  وا  دنوشیم و  عمج  رضتحم  نیلابب  هک  تسا  یئاهنآ  دوصقم  تسا : هتفگ  يرصب 
هچ نامه  دـننکیم و  هچ  اهنآ  يارب  دنـشاب  هتـشاد  هراچیب  دـنزرف  دـنچ  دوخ  رگا  هک  دنـسرتب  مدرم  هکنیا  تسا  ناب  هاگن - یفاک و  يادـخ 
اب نخـس  يور  هک  تسا  ساـّبع  نباـب  بوـسنم  رگید  لوـق  مّوـس - دـننک . یئاـمنهار  تحیـصن و  مـه  نارگیدـب  دـننکیم  رکف  دوـخ  يارب 

نارگید زا  راظتنا  هچ  دنراذگب  هراچیب  دنزرف  دنچ  دنریمب و  دوخ  رگا  هکنانچ  دـننک  تبظاوم  بوخ  ار  اهنآ  هک  تسا  نامیتی  ياهتـسرپرس 
ناشدوخ زا  رگا  هک  دنـسرتب  مدرم  ینعی : تسا  يرـصب  نسح  لوق  سکع  رب  مراهچ - دـننک . راتفر  ناـمیتی  اـب  ناـشدوخ  روطناـمه  دـنراد 

« ًادیِدَس ًالوَق  . » دنوشن ارقف  نامیتی و  يارب  تیصو  زا  ریگولج  ار  مدرم  سپ  دنوش ! هدنهانپ  دیاب  اجکب  دنامب  تسرپرـسیب  ناوتان و  ياههّچب 
راـنک و رب  مّنهج  زا  دـهاوخب  سک  ره  تسا : هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  و  دـشاب ، عرـش  قباـطم  هک  هنـالداع  تسرد و  راـتفگ  ینعی : عمجم :  9
وا اب  نارگید  درادب  تسود  هک  دنک  راتفر  يروط  مدرم  اب  دعب  يهبترم  رد  دهدب و  تداهـش  توبن  دـیحوتب و  لوا  دـیاب  دوش  تشهب  لخاد 
رد هیآ  تفگ : ناـّیح  نبإ  لـتاقم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   10 ًاملُظ » یماـتَیلا  َلاومَأ  َنُولُکأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 18-1- نآرق . - دـننک راتفر  نانچ 

« وا یتسرپرسب  وا  يهناخ  رد  ینعی   » دوب وا  رجح  رد  لفط  لام  اب  درک  اهر  یلفط  درمب و  شردارب  دیز  نب  دثرم  وا  مان  نافطغ  زا  دمآ  يدرم 
ندروخ هیآ  رد  عمجم :  58-1- نآرق . - ار وا  درک  دیدهت  وا و  ّقح  رد  داتـسرف  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادـخ  دروخب  وا  لام  وا ، تسد  رد  لام  و 

میتی و لام  زا  ضرف  نوچ  دروخیم  ار  میتی  لام  قاقحتـسا  اب  ناـسنا  هحفـص 345 ] یهاگ [  هکنآ  يارب  تسا  هدرک  ملظب  دـّیقم  ار  میتی  لام 
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زا هزادنا  هچ  ات  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع - اضر  ماما  زا  و  تسا . هدش  زاجم  لبق  تیآ  دنچ  رد  هک  فورعمب  لکا  مه  نآ و  دـننام  راکدزم و 
مِِهنوُُطب ِیف  َنُولُکأَی  . » دـهدب سپ  واب  هک  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  رگم  درادـن  توافت  دایز  مک و  دومرف : تسین ! هیآ  هکنیا  لومـشم  میتی  لاـم 

. - دندروخیم ار  ناشلاوما  دندادیمن و  ثرا  نامیتیب  هک  تسا  نیکرشم  فیصوت  هیآ  هکنیا  تفگ : مردپ  تفگ : دیز  نبإ  يربط :  10 ًاران »
ناشناهد زا  شتآ  هک  دـنوشیم  دـنلب  ربق  زا  یهورگ  تماـیق  زور  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاـب  ماـما  زا  عمجم :  37-1- نآرق

هجو ود  وا  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دومرف . تئارق  باوج  رد  ار  هیآ  هکنیا  دنتـسه ! یناـمدرم  هچ  اـهنیا  دندیـسرپ : مدرم  تسا ، روهلعش 
دیآیم ردـب  وا  شوگ  مشچ و  نهد و  ینیب و  زا  شتآ  دـنزیگنارب و  ار  میتی  لام  يهدـنروخ  تماـیق  زور  تفگ : يّدـس  هکنآ  یکی  دـنتفگ :

رب وا  تبقاع  لآم و  دروخ ، میتی  لام  هک  سکنآ  هکنآ  يارب  دوب  لثم  قیرط  رب  هکنیا  هکنآ  مود : دـشاب ، شتآ  رپ  وا  مکـش  هک  یـسک  نوچ 
دوصقم ارمحاب  سیل  نّوللا  ّنا  ریغ  مد   || هنوبلحت  متحبصا  يذلأ  ّنا  و  رعش : هکنیا  دننام  نآ  تبوقعب  دنک ، زاب  شتآ  رب  مکش  دوب و  خزود 
يهتشک نوخ  هکلب  دیشودیم ، هک  تسین  ریش  تقیقح  رد  دیشودیم ، ریش  نآ  زا  دیاهتفرگ و  دوخ  يهتشک  يهید  يارب  هک  يرتش  نآ  هکنآ 

لعف هک  دناهدرک  تئارق  ءای  مض  اب  نولصیس »  » مصاع رماع و  نبإ  حوتفلا : وبا   10 ًاریِعَس » َنوَلصَیَس  َو  . » تسین زمرق  نآ  گنر  هک  تسا  امش 
هدرک تیاور  ع ]  ] قداص ماـما  زا  یبلح  عمجم :  26-1- نآرق . - تسین تئارق  ود  نایم  یتوافت  هجیتن  رد  ءالـصا و  ردصم  زا  دـشاب  لوهجم 

: هیآ هکنیا  نوچ  دوشیم  ناسنا  لسن  دالوا و  ریگنماد  ملاع  هکنیا  رد  میتی ، لام  ندروخ  هانگ  تسا : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  باـتک  رد  هک  تسا 
هلمج نیاب  ناـشيراتفرگ  ترخآ  هحفـص 346 ]  ] 249-198- نآرق  - رد و  تسا ، نیمهب  هراـشا  مِهِفلَخ » نِم  اوُـکََرت  وـَل  َنـیِذَّلا  َشخَیل  َو  »

هک بجاو  دـهز  لّوا - دراد : هبترم  هس  دـهز  تفگ : مـهدا  مـیهاربا  ناـیبلا : حور  رخآ » اـت  مِِهنوُُـطب  ِیف  َنُولُکأَـی  اـمَّنِإ  : » تـسا هدـش  نـّیعم 
تافآ زا  تمالـس  دهز  موس - تسا . لالح  زا  يراددوخب  نآ  ناسنا و  يارب  تسا  یتلیـضف  هک  لضف  دهز  مود - تسا . مارح  زا  يراددوخ 

دیشونن درس  بآ  دروخن و  قاچ  تشوگ  لاس  تصش  مانس  یبا  نبإ  ناسح  تسا ، هبتشم  ياهزیچ  زا  يراددوخ  يهلیسوب  هک  تسا  یحور 
سپ متفرگ و  هیراعب  ینزوس  هک  منادـنزب  یلو  ماهدوسآ  تفگ  دندیـسرپ  شلاح  دـندید و  شباوخب  شگرم  زا  سپ  دـیباوخن  ولهپب  بش  و 

هک یمزیه  زا  يزور  مدوب  ربراب  لامح و  نم  تفگ : دروآرب و  روگ  زا  رـس  يدرم  داد  زاوآ  تشذگ و  یناتـسروگب  حیـسم  یـسیع  مدادـن ،
. نارگید راتفگ  تسا و  همجرت  نامه  ام : نخس   89-52- نآرق . - مراتفرگ نآب  زونه  مدنک و  ینادند  لالخ  مدربیم  شبحاص  يارب 

ات 12] تایآ 11  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ِهیََوبَِأل َو  ُفصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َتناک  نِإ  َو  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِنیَتَنثا  َقوَف  ًءاِسن  َّنُک  نِإَف  ِنیَیَثنُألا  ِّظَح  ُلثِم  ِرَکَّذِلل  مُکِدالوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِـصُوی 
ِدَعب نِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوخِإ  َُهل  َناک  نِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌَدلَو  َُهل  نُکَی  َمل  نِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َناک  نِإ  َكََرت  اّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل 

ُفِصن مَُکل  َو  [ 11  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  ًاعفَن  مَُکل  ُبَرقَأ  مُهُّیَأ  َنوُردَت  مُکُؤانبَأ ال  َو  مُکُؤابآ  ٍنیَد  َوأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو 
اّمِم ُُعبُّرلا  َّنَُهل  َو  ٍنیَد  َوأ  اِهب  َنیِـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَعب  نِم  َنکََرت  اّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌدـَلَو  َّنَُهل  َناک  نِإَـف  ٌدـَلَو  َّنَُهل  نُکَی  َمل  نِإ  مُکُجاوزَأ  َكََرت  اـم 

ًَۀلالَک ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  نِإ  َو  ٍنیَد  َوأ  اِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِـصَو  ِدَعب  نِم  ُمتکََرت  اّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  مَُکل  َناک  نِإَف  ٌدـَلَو  مَُکل  نُکَی  َمل  نِإ  ُمتکََرت 
ٍنیَد َوأ  اِهب  یـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَعب  نِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُـش  مُهَف  َِکلذ  نِم  َرَثکَأ  اُوناک  نِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتخُأ  َوأ  ٌَخأ  َُهل  َو  ٌةَأَرما  َِوأ 

نز ود  دوصقم  و  هداـم ، درف  ود  نییثنا » : » تاـغل ینعم  هحفص 347 ]  ] 1256-1- نآرق [ - 12  ] ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِهّللا  َنِم  ًۀَّیِـصَو  ٍّراَـضُم  َریَغ 
. متـشه کـی  نمّثلا » . » نتـسناد ینعمب : تیارد  ردـصم  زا  نوردـت » ، » مشـش کـی  سدّـسلا » . » دربیم قح  درم  کـی  ربارب  ثرا  رد  هک  تسا 

لوّزنلا بابـسا  لوزن : تهج  هریغ . ومع و  لثم  هطـساواب  نادـنواشیوخ  دـناهدرم ، شرداـم  ردـپ و  دـنزرف و  هک  یـسک  یگتـسخ ، هلـالک » »
و دمآ ، نم  تدایعب  رکب  وبا  اب  ربمغیپ  مدیمهفیمن ، يزیچ  هک  مدوب  هداتفا  رامیب  هملـس  ینب  يهلیبق  رد  نم  تفگ : هّللا  دبع  نب  رباج  یطویس :

روتـسد هچ  مدرک : ضرع  مدـمآ ، شوهب  يردـق  دیـشاپ و  نم  تروص  رب  تفرگ و  وضو  دـندروآ ، بآ  دومرف : دـید ، لاحنآب  ار  نم  نوچ 
زا رتخد  ود  دش و  دیهش  دحا  رد  دعس  هک  درک  تیاکش  ربمغیپب  عیبر  نب  دعس  رسمه  دش . لزان  هیآ  هکنیا  منکچ ! ار  ماهیامرـس  یئامرفیم و 
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جاودزا اهنآ  اب  یـسک  دنـشاب  هتـشادن  دوخ  زا  ياهیامرـس  رگا  و  دادـن ، يزیچ  اـهنآب  درک و  فّرـصت  ار  وا  لاوما  شردارب  تسا و  هدـنام  وا 
ياهرـسپب برع  تسا : هدش  تیاور  يدس  زا  و  دـش ، لزان  ثرا  تیآ  نآ  زا  سپ  دومرف ، دـهاوخ  نّیعم  ار  فیلکت  ادـخ  دومرف : دـنکیمن .

درم و رعاش  ناّسح  ردارب  تباث  نب  نامحّرلا  دبع  دورب ، گنجب  دناوتب  هک  دـندادیم  دـنزرف  نآب  طقف  و  دـندادیمن ، ثرا  اهرتخد  ناوتان و 
ربمغیپب هّجک  ما  مالـسا ، زا  لبق  برع  تداعب  شلاوما  فّرـصت  يارب  دـندمآ  وا  ناشیوخ  دـنام  وا  زا  رتخد  جـنپ  هّجک و  ما  مانب  رـسمه  کی 
يهرهب هک  دنکیم  شرافس  امشب  ادخ  ناتنادنزرف  ثاریم  يارب  ناناملسم  يا   11 همجرت : هحفص 348 ] دش [ . لزان  هیآ  هکنیا  درک  تیاکش 

دوب رتخد  کی  رگا  تسا و  اهنآ  لام  هیامرـس  مّوس  ود  دوب  رتخد  ود  زا  شیب  ّتیم ] زا  هدـنامزاب  دـنزرف   ] رگا تسا و  هنیداـم  ربارب  ود  هنیرن 
ثرا موس  کی  هن  رگا  دـشاب و  هدـنام  وا  زا  يدـنزرف  رگا  تسا  مشـش  کی  وا  رداـم  ردـپ و  زا  کـی  ره  يارب  تسا و  وا  ثرا  نآ  زا  یمین 

زا سپ  ثرا  ثاریم و  و  مشـش ] جنپ  ردپ  قح  و   ] تسا مشـش  کی  شردام  ّقح  تشاد  ردارب  هدرم  رگا  و  ردپ ] لام  مّوس  ود  و   ] تسا ردام 
اهنآب ات   ] دنرتدنمدوس امـش  هب  ناتنادـنزرف  ای  امـش  ياهردام  ردـپ و  هک  دـینادیم  هچ  امـش  وا و  ضرق  تخادرپ  تسا و  وا  ّتیـصو  ماجنا 
دوسب وا  نامرف  تسا و  اناد  هک  تسا  يدنوادخ  ریزگان  روتسد  هضیرف و  هدرم ] يهیامرس  شخب  هنوگ  هکنیا  هب  سپ  دیهد  ثرا  دوخ  لیمب 

ّتیـصو و زا  سپ  مراهچ  کی  دوب  رگا  تسا و  امـش  ثرا  یمین  دـشابن  ناشدـنزرف  هک  ناتنارـسمه  هدـنامزاب ز  لاـم  زا  12 و  تسا . امش 
زا سپ  هچنآ  زا  متشه  کی  دوب  رگا  تسا و  امش  نارسمه  ثرا  مراهچ  کی  دشابن  ناتدنزرف  هک  امش  زا  هدنامزاب  يهیامرـس  زا  وا و  ضرق 
زا کی  ره  دنـشاب  شرهاوخ  ای  ردارب  دـشابن و  شدـنزرف  ردام و  ردـپ و  ینز  ای  يدرم  رگا  و  دـنامب ، امـشب  ماو  تخادرپ  ّتیـصو و  ماـجنا 

کیرـش هدـنامزاب  يهیامرـس  مّوس  کی  رد  یگمه  دنـشاب  رفن  ود  زا  شیب  رگا  دـنربیم و  ثرا  هب  مشـش  کی  هدرم  هدـنامزاب ز  يهیاـمرس 
شرافـس هـک  دـیناسرن  سکب  ناـیز  دـینک و  فاـصنا  هدرم  لاـم  ندرک  شخب  رد  و  وا . ماو  تـخادرپ  ّتیــصو و  ماـجنا  زا  سپ  دـنوشیم 

هکنیا زا  و   ] درب شربمغیپ  وا و  نامرف  هکنآ  تسا و  يدـنوادخ  مکح  هزادـنا و  یگلمج  هکنیا  تسا ، راـبدرب  اـناد و  وا  تسا و  يدـنوادخ 
يدنمهرهب گرزب  تسا  نیمه  دوب و  نآ  رد  نادواج  تسا و  ناور  نآ  ریز  زا  اهدور  هک  مینک  یناتـشهب  نورد  ار  وا  دـنکن ] زواجت  دودـح 

يراوخب دـنک و  شنورد  ینادواج  شتآب  تشادـن  هاگن  ار  ادـخ  يوس  زا  نیعم  يهزادـنا  درک و  شربمغیپ  ادـخ و  ینامرفان  هکنآ  یمدآ و 
ار رتخد  ود  زا  شیب  ّقح  هیآ  هکنیا   84-15- نآرق : - عمجم  11 َكََرت » ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِنیَتَنثا  َقوَف  ًءاِسن  َّنُک  نِإَف  : » نیرّسفم نخس  دشک . رازآ 

لام زا  مّوس  ود  رتخد  ود  ثرالا  مهس  دنراد  قاّفتا  ءاهقف  يهمه  هک  میمهفیم  هحفص 349 ] عامجاب [  ار  رتخد  ود  ّقح  تسا و  هدرک  نّیعم 
ّقح دوشیم  هدیمهف  اههلمج  هکنیا  زا  تسا : هتفگ  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  تیبرع  وحن و  مولع  روهشم  ملاع  دّربم  زا  حوتفلا  وبا  تسا . ّتیم 

دشاب رتخد  کی  رـسپ و  کی  ثراو  رگا  سپ  تسا  رـسپ  فصن  رتخد  مهـس  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  لّوا  رد  هکنوچ  تسا ، مّوس  ود  رتخد  ود 
َتناک نِإ  َو  . » دشاب مّوس  ود  هک  تسا  رفن  کی  ربارب  ود  رتخد  ود  ّقح  سپ  دـش  مولعم  رتخد  کی  ّقح  نوچ  تسا و  مّوس  کی  رتخد  مهس 

ولج يادص  عفر و  اب  هنیدم  لها  و  دناهدرک ، تئارق  الاب  يادـص  بصن و  اب  ار  ةدـحاو »  » اهیراق مومع  حوتفلا : وبا   11 ُفصِّنلا » اَهَلَف  ًةَدِحاو 
نّیعم رگید  فصن  فرـصم  تسا و  وا  ثرا  لام  فصن  دشاب  رتخد  کی  ثراو  رگا  هک  دوشیم  هدـیمهف  هلمج  هکنیا  رهاظ  زا  دـناهدناوخ 

نادـنواشیوخ زا  یـضعب  ینعی  ٍضعَِبب » یلوَأ  مُهُـضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  : » رگید تیآ  يهنیرق  هب  دـناهدش : دـقتعم  هعیـش  ياهقف  و  تسا . هدـشن 
: هک دناهدش  دقتعم  اهقف  يهّیقب  تسا و  وا  ّقح  مه  رگید  فصن  تسا و  مّدقم  ناشیوخ  رگید  رب  رتخد  هک  رگید ، یـضعب  زا  دنتـسه  مّدـقم 

. - تسا لاملا  تیب  ءزج  دندوبن  رگ  تسا و  نادنواشیوخ  رگید  قح  رگید  فصن  سپ  تسا  هدش  نّیعم  فصن  ّطقف  رتخد  کی  يارب  نوچ 
هدـنز تیم  دالوا  رداـم و  ردـپ و  رگا  هک  دنتـسه  دـقتعم  اـهقف   11 ُسُدُّسلا » اَمُهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِـکل  ِهیََوبَأـِل  َو   » 411-365- نآرق -44-1- نآرق

رگا یلو  دوشیم  هدافتسا  مه  هیآ  زا  هکنانچ  رتخد  ربارب  ود  رسپ  تسا . دالوا  ّقح  هّیقب  دنتسه و  مشـش  کی  ّقحتـسم  مادک  ره  اهنآ  دندوب ،
تبـسن تسا و  رتخد  قح  ّفصن  دشاب و  مشـش  کی  هک  دنربیم  ار  دوخ  ّقح  ردام  ردـپ و  زا  مادـک  ره  رتخد  کی  اب  دوب  ردام  ای  ردـپ  ّطقف 

ود هکنیا  هب  دیاب  تبـسن  نامهب  مه  لام  يهّیقب  دیوگیم : هعیـش  دنراد ، هدیقع  فالتخا  اهقف  تسا  هدـشن  هدرب  مان  هیآ  رد  هک  هدـنام  یقابب 
ءزج دوبن  ردپ  رگا  تسا و  ردپ  ّقح  دناهتفگ : یضعب  دنتـسه و  هعیـش  اب  قفاوم  یـضعب  اهقف  يهّیقب  و  ناشدوخ ، ّقح  بسانتب  دوش  هداد  رفن 
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مـشش کـی  هک  ار  لوا  تمـسق  دـنراد ، صوصخم  حالطـصا  ثرا  میـسقت  روطنیا  هحفـص 350 ]  ] 54-1- نآرق  - رد تسا و  لاـملا  تـیب 
« تبارقب در   » ار هدنامیقاب  و  ِهّللا » َنِم  ًۀَضیِرَف   » تسا هدش  هتفگ  رخآ  رد  هک  هیآ  تبسانمب  دنمانیم  هضیرف ]  ] تسا رتخد  قح  فصن  نیدلاو و 

نادـنواشیوخ نوچ  اهنآب  دـننادرگرب  دـیاب  میتشون ] شیپ  يهحفـص  رد  هک  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو   ] تیآ بجومب  دـنامیم  هچنآ  نوچ  دـنمانیم 
تسا و لـماش  ار  نادـنزرف  يهّیلک  دـلو »  » يهملک عمجم :  11 ٌدـَلَو » َُهل  نُکَی  َمل  نِإَـف   » 285-263- نآرق -191-166- نآرق . - دنتسه مّدقم 
34-1- نآرق . - دسریم اهنآب  ثرا  دنـشاب  اهنآ  رگا  هک  دشاب  رتنیئاپ  هداون و  دنچ  ره  دـشاب  هتـشادن  دـنزرف  چـیه  هکتـسنآ  هیآ  زا  دوصقم 

ّطقف هلمج  هکنیا  یلو  دـشابن  دالوا  هک  یتقو  رد  تسا  نیدـلاو  ثرالا - ّقح  نییعت  يارب  شقباس  يهلمج  اـب  هلمج  هکنیا   11 ُُثلُّثلا » ِهِّمُِألَف  »
مه رگید  موس  ود  تروصنیا  رد  هک  دوشیم  هدیمهف  اههلمج  هکنیا  نمض  زا  دناهتفگ  نیرّسفم  تسا و  هدرک  نّیعم  مّوس  کی  ار  ردام  ّقح 

ردارب و ّتیم  هک  هاـگنآ  تسا  رداـم  ّقـح  نییعت  يارب  هلمج  هـکنیا   11 ُسُدُّسلا » ِهِّمُِألَف  ٌةَوخِإ  َُهل  َناـک  نِإَـف   » 26-1- نآرق . - تسا ردـپ  قح 
دنتـسه نیدلاو  دالوا و  زا  دعب  مّود و  يهقبط  رد  حالطـصاب  دنرادن و  ثرا  ّقح  ردام  ردـپ و  ندوب  اب  اهنآ  هچرگا  هک  دـشاب  هتـشاد  رهاوخ 

رد دـنیوگیم  هعیـش  تسا : فلتخم  مکح  هکنیا  رد  اهقف  هدـیقع  دربب و  ثرا  مشـش  کی  زا  شیب  ردام  هک  دوشیم  عنام  اهنآ  دوجو  نکیل 
هب تسا  ردام  لام  مه  هّیقب  دوبن ، ردـپ  رگا  و  تسا ، ردـپ  لام  هّیقب  مشـش و  کی  رداـم  ّقح  دـندوب  ود  ره  رداـم  ردـپ و  رگا  تروص  هکنیا 

ردارب نامه  ّقح  هّیقب  دراد و  ّقح  مشـش  کی  طقف  ردام  دشابن  ردپ  رگا  هک  دـندقتعم  اهقف  رگید  و  ِماحرَألا » اُولوُأ  َو   » تیآ نامه  تبـسانم 
کیب رصحنم  ردام  مهـس  ات  تسا  مزال  رفن  دنچ  ایآ  تسا  هیآ  رد  هک  ةوخا »  » هملک دافم  رد  دنراد  رظن  فالتخا  اهقف  زین  و  تسا ، اهرهاوخ 

کی زا  شیب  زا  دنـشاب  رداـم  عناـم  هک  تسا  یفاـک  رهاوخ  ود  ردارب و  کـی  اـی  ردارب و  ود  دوجو  هعیـش  ءاـهقف  رتشیب  رظن  رد  دوشب . مشش 
 ] 588-565- نآرق -53-1- نآرق  - مه ار  درف  ود  تسا و  عـمج  هوـخا  يهملک  هکنیا  تبـسانمب  دـناهتفگ : یـضعب  ءاـهقف  يهـّیقب  و  مـشش ،
ارچ دیـسرپ : نامثع  زا  ساّبع  نبإ  رخف : دشاب . درف  ود  زا  شیب  دیاب  دناهتفگ : ياهّدـع  و  دناهتـسناد ، یفاک  ارنآ  دوشیم  لماش  هحفص 351 ]
وت تلم  ار  ردارب  ود  تسا و  هوخا »  » نآرق تیآ  هکنیا  اـب  دـنهدب ! واـب  مشـش  کـی  زا  شیب  هک  دـنوش  یم - رداـم  ثرا  قح  عناـم  ردارب  ود 
ارنآ مناوتیمن  نم  تسا و  هدش  ارجا  مه  اهرهـش  رد  دناهدرک و  یمکح  دندوب  نم  زا  شیپ  هک  اهنآ  داد : باوج  نامثع  دنیوگیمن  هوخا » »

هکنیا مامت  رد  هکنیا  تهج  ّتیـصو  ماجنا  رب  تسا  مّدقم  ضرق  تخادرپ  تسا  مّلـسم  هکنیا  اب  حوتفلا : وبا   11 ٍۀَّیِصَو » ِدَعب  نِم  . » مهد رییغت 
. - تسین ضورقم  سک  همه  یلو  دراد  هجوت  نآب  سک  همه  تسا و  یمومع  ّتیصو  هکتسنآ  يارب  تسا  هدش  هتفگ  ولج  ّتیصو  اههلمج 

تـسا راوشد  اهنآ  رب  درادن  ضوع  هکنآ  يارب  ّتیـصو  ماجنا  نکیل  دنتـسه و  میلـست  ضرق  تخادرپب  مدرم  رتشیب  نوچ  رخف :  23-1- نآرق
ضرق لماش  ّتیصو  تسا  نکمم  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  ّتیصو  ندربمان  ولج  تهج  تسا  لمتحم  تسا  هدربمان  لکشم  راک  ّتیصو و  لّوا 

وبا  11 ُبَرقَأ » مُهُّیَأ  َنوُردـَت  ال  . » دـشاب ضرق  هک  تسا  هدـش  هدربمان  ّتیـصو  زا  مزال  درف  دـعب  تسا و  هدـش  هتفگ  ّتیـصو  لّوا  دوشب  مه 
- نآرق . - نادنزرف ای  دناامش  ناردپ  هک  نانیا  زا  تسا  رتعفان  هک  تسیک  هک  دینادن  امـش  ایند  رد  ینعی  تفگ : دهاجم  تسا : هتـشون  حوتفلا 

ینکم رگیدکی  گرم  ءانمت  درادرب و  وا  ثاریم  ات  دریمب  شبحاص  شیپ  زا  هک  دـشاب  هک  هک  دـینادن  امـش  هک  تسا  نآ  رگید  یلوق   34-1
قبط هچنآب  سپ  دیهدب  ثرا  هتـسد  نآب  ات  دنتـسه  رتدنمدوس  هتـسد  مادک  دینادیمن  امـش  - 1 تسا : لـقن  ینعم  دـنچ  عمجم : ثاریم . يارب 

دشاب رتالاب  رگید  ملاع  رد  ناشهجرد  ات  دنربیم  ادخ  نامرف  رتهب  ناثراو  زا  کیمادک  دینادیمن  - 2 دینک . راتفر  تسا  هدش  نّیعم  تمکح 
دنناوتب هک  دادیم  یئاـهنآب  ار  ثرا  ّطـقف  برع  نوـچ  رخف : هحفـص 352 ] دـناسرب [ . اهنآ  ماقم  تلزنمب و  اهنآ  يهطـساوب  ار  امـش  ادـخ  و 

لیمب هن  دینک  راتفر  یئادخ  يهیـضرفب  هک  تسا  لمع  رکف و  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دـنناسرب  دوس  دـننک و  تراغ  گنج و 
دیازفیب فصن  رب  رهوش  بیصن  تّما و  يهنایم  تسین  فالخ  چیه  هکنیا  رد  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   12 َكََرت » ام  ُفِصن  مَُکل  َو  . » دوخ

سدـس زا  ردـپ  ردام و  بیـصن  نینچمه  دوشن و  ناشیا  رد  ناـصقن  دـهاکبن و  نمث  زا  دـیازفیب و  عبر  زا  نز  بیـصن  دـهاکب و  هن  عبر  زا  و 
يهدافتـسا تبـسن  نوچ  تسا  دنزرف  زا  ریغ  ردام  ردپ و  رهوش و  نز و  ثرالا  ّقح  هک  تسا  نآ  حوتفلا  وبا  دوصقم  و  لاح . چیهب  دـهاکبن 

نینچمه دربیم و  ار  دوخ  نّیعم  مهس  نامه  تروص  همه  رد  رسمه  یلو  دوشیم  فلتخم  اهنآ  ندوبن  رسمه و  ردام و  ردپ و  ندوبب  دنزرف 
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ربارب ود  رـسپ  تسا  هدـش  مکح  یّلک  روطب  دالوا  يارب  تسا و  هدـش  نّیعم  مهـس  هتـسد  ود  هکنیا  يارب  هک  هیآ  رهاظ  زا  سپ  رداـم  ردـپ و 
30-1- نآرق . - تسا نادـنزرف  ّقح  دـنام  یقاـب  هچ  ره  نآ  زا  سپ  دوشیم  ادـج  اـهنآ  ّقح  رادـقم  لّوا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  دربـب ، رتـخد 

ینعم رد  ثیروت و  ردصم  زا  ءار  دیدشت  واو و  حتف  اب  مه  تسا و  هدش  تئارق  ءار  رسک  واو و  نوکس  اب  ثروی  يهملک   12 ًَۀلالَک » ُثَرُوی  »
، هدرم ینعی  دشاب  هنم  ثوروم  دنتفگ  يّدس  كاّحـض و  دـندرک : فالخ  هلالک  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   20-1- نآرق . - تسین توافت 

دیسرپ ار  مالّسلا  هیلع  لوسر  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  و  دشاب . ثوروم  لام  تفگ : لّیمش  نب  رضن  دنشاب . ناثراو  تفگ : ریبج  نب  دیعس 
ات منکن  هدایز  نم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  نک ، هدایز  نایب  تفگ : درم  دـناوخرب ، هروس  هکنیا  رخآ  تیآ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هلـالک  زا 
زا دوب  اطخ  رگا  دوب و  يادخ  زا  دشاب  باوص  رگا  میوگب ، تفگ  دشاب ! هچ  هلالک  هک  دندیسرپ  رکب  وبا  زا  تفگ : یبعـش  دننکن . هدایز  ارم 
هک مراد  مرـش  نم  تفگ : دندیـسرپ ، ار  رمع  دیـسر  رمع  دـهع  هب  نوـچ  دـنزرف ، هن  دوـب و  ردـپ  هن  هک  دـشاب  هک  یثراو  ره  ناطیـش ، نم و 
: ] تفگ هّیطع  دوب . ردـپ  زج  هک  ره  تفگ : مکح  دوب . دـنزرف  زج  هک  ره  تفگ : سواط  تفگ . وا  هک  میوگ  نامه  منک  رکب  وبا  تفلاـخم 

ناثراو هّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  تفگ : هّللا  دبع  نب  رباج  دنشاب . يردپ  ناردارب  تفگ : ریمع  نب  دیبع  دنشاب . يردام  ناردارب  هحفص 353 ]
یلع نینمؤملا  ریما  و  َِۀلالَکلا » ِیف  مُکِیتُفی  ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتفَتسَی  : » داتسرف هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دنریگ ! ثاریم  هنوگچ  ارم  دنرهاوخ  ود  نم 
رخآ رد  هک  نانآ  دنـشاب و  ردام  زا  تسا  رکذ  هیآ  هکنیا  رد  هک  ار  نانآ  و  ردام ، ردـپ و  زا  دنـشاب  نارهاوخ  ناردارب و  تفگ : مالّـسلا  هیلع 
رگا هک  تسا  بلطم  هس  تفگیم : رمع  هک  تسا  هدش  تیاور  هدـبع : ریـسفت   93-36- نآرق . - ردـپ زا  ای  ردام  ردـپ و  زا  تسا  رکذ  هروس 

ّبیـسم نب  دیعـس  زا  تسا  ریـسفت  نآ  رد  مه  و  ابر . تلالک و  تفالخ و  دوب : رتدـنمدوس  امب  ایند  يهمه  زا  درکیم  نشور  ام  يارب  ربمغیپ 
ار هیآ  هکنیا  و  تسا ! هدرکن  نشور  ادخ  رگم  دومرف : دنربیم ! ثرا  هنوگچ  هلالک  دیسرپ : ربمغیپ  زا  رمع  تسا : هدش  تیاور  حیحص  دنسب 
رطاـخ و هدوـسآ  ربـمغیپ  تقو  ره  تـفگ : صفح  شرتخدـب  دـیمهفن و  ار  هـکنیا  رمع  اـیوگ  و  ًۀـَلالَک » ُثَروـُی  ٌلُـجَر  َناـک  نِإ  َو  : » دـناوخ

دای ار  هکنیا  تردـپ  زگره  منکیم  نامگ  تسا ، هتفگ  وتب  ار  هکنیا  تردـپ  دومرف : دیـسرپ ، وا  نوچ  سرپب ، ار  بلطم  هکنیا  دوب  تقوشوخ 
رد ار  ّدـج  هلـالک و  يهلئـسم  رمع  هک  دیعـس  زا  دـناهدرک  تیاور  زین  و  مریگن . داـی  ار  نآ  زگره  منکیم  ناـمگ  تفگیم : رمع  و  دریگن ،
وا نوچ  ءامرفب و  ءارجا  ار  نآ  تسا  هکنیا  رد  مدرم  ریخ  رگا  هک  درکیم  تلئسم  ادخ  زا  هتسویپ  دوب و  هتشون  يدنفسوگ  يهناش  ناوختسا 
ادخ زا  مدوب و  هتشون  ار  هلالک  ّدج و  يهلئسم  نم  تفگ  درک و  كاپ  ار  دوخ  يهتشون  دندروآ و  ار  ناوختـسا  نآ  تفگ  دندز  تبرـض  ار 

هتشون هچ  ناوختسا  رد  دندیمهفن  مدرم  دینک و  راتفر  دوخ  میدق  شورب  هک  مراذگیم  ار  امـش  نونکا  و  مدرکیم ، تلئـسم  ارنآ  حالـص  هار 
زا دوـصقم  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  نآ  ع ]  ] هّمئا زا  تیاور  تـیب و  لـها  بهذـم  عـمجم :  12 ٌتـخُأ » َوأ  ٌَخأ  ُهـَل  َو   » 409-368- نآرق . - دوب
ای تسا  يرداـم  ردـپ  رهاوخ  ردارب و  دوصقم  مُکِیتـُفی » ُهّللا  ِلـُق   » هروـس هکنیا  رخآ  رگید  تیآ  رد  تسا و  يرداـم  رهاوـخ  ردارب و  هلـالک 

يرداـم رهاوـخ  ردارب و  ینعی  خا » هـل  و  : » يهـلمج هـکنیا  ینعم  سپ  هحفـص 354 ]  ] 222-196- نآرق -28-1- نآرق . - تسا اهنت  يردـپ 
: رخف میدرک . تیبلا  لها  عامجا  يارب  صیـصخت  هکنیا  يردام  دـشاب  يرهاوخ  ای  يردارب  ار  نز  نآ  اـی  درم  نآ  حوتفلا : وبا  دنـشاب . ثراو 

خأ هل  و  : » تسا هدرکیم  تئارق  صاّقو  یبا  نب  دعس  و  تسا . يردام  رهاوخ  ردارب و  هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دنتـسه  قفّتم  نیرّـسفم 
يارب اجنآ  رد  هک  هروس  رخآ  تیآ  اب  هیآ  هکنیا  رد  تسا  ریبعت  فالتخا  دناهدیمهف  ار  ینعم  هکنیا  نیرّسفم  هکنیا  تهج  و  ّما » نم  تخا  وا 

هیآ هکنیا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ، هدش  نّیعم  موس  کی  اجنیا  تسا و  هدش  نّیعم  لام  مامت  هّدـع  يارب  مّوس و  ود  رهاوخ  ود 
« ُءاکَرُـش مُهَف  َِکلذ  نِم  َرَثکَأ  اُوناک  نِإَف  . » يردپ ای  يردام و  ردپ و  اجنآ  تسا و  دوصقم  ردام  فرط  نامه  اجنیا  تسا  فلتخم  هیآ  نآ  اب 

َریَغ  » 52-1- نآرق . - دنرادن توافت  درم  نز و  تسا و  يواسم  يردام  رهاوخ  ردارب و  ثرا  ّقح  هک  دنتسه  قفّتم  مالـسا  ّتلم  و  عمجم :  12
رارقا هک  دـنناسرن  نایز  هثروب  - 2 دـشابن ، هثروب  روآنایز  دـشابن و  ثلث  زا  شیب  ّتیـصو  - 1 دـناهدرک : ینعم  ود  حوتفلا : وـبا   12 ٍّراَضُم »

نیناوقلا حور  رد  ویکستنم  ام : نخس  تسا . هتشون  هثرو  يارب  ررـض  روج  شـش  رخف :  17-1- نآرق . - نآ دننام  دننکب و  یسک  زا  یـضرقب 
ياهّدع زاب  و  دناهدرک ، مورحم  ثرا  زا  دشاب  صخش  رتخد  هچرگا  ار  اهنز  هک  دربیم  یناراذگ  نوناق  اهتکلمم و  مان  مّود ص 648 : پاچ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یعیبط يهلئـسم  ثرا  نوناق  دـسیونیم : شدوخ  تسا . هناملاظ  ینوناـق  ثرا  زا  نز  ندرک  مورحم  دـناهتفگ : هدوب و  نز  ثرا  رادـفرط  هک 
هکنیا رد  رتشیب  ّتقد  رگا  یلو  دـهدب . ثرا  دوخ  دـنزرفب  تسین  فّظوم  اّما  دـنک  تیبرت  ار  دوخ  دـنزرف  تسا  فّظوم  ردـپ  هچرگا  تسین 

یگدنز ياهتیلاّعف  رد  وا  نوچ  تسا ، هتفرگ  همـشچ  رـس  ناسنا  تعیبط  داهن و  زا  ثرا  هک  درک  قیدصن  ياهزادنا  ات  ناوتیم  دوشب ، هلئـسم 
تسا یمدآ  يهفطاع  نامه  دولوم  لیم  هحفـص 355 ] هکنیا [  و  دوش ، مهارف  شیامزآ  يهلیـسو  مه  وا  يارب  هک  تسا  دوخ  دنزرفب  هّجوتم 

تلودب ّقلعتم  میئوگب  دیاب  ای  دوش ! هتـسباو  دیاب  اجکب  صخـش  زا  هدنامیقاب  لاوما  یّلک  روطب  یگدـنز و  شـشوک  راثآ  هوالعب  شدـنزرفب 
صخـش لاوما  هک  روطنامه  نوچ  تسا  مّدقم  دنزرف  هک  تسا  مولعم  تلود  اب  صخـش  لاوماب  دنزرف  بسانت  هّتبلا  و  شدـنزرفب ، ای  تسا و 

هزاجا تعیبط  نادجو و  دنتـسه و  رگیدکیب  هتـسباو  ود  ره  تقیقح  رد  تسا و  وا  ّتیدوجوم  هجیتن  مه  دـنزرف  تسا  وا  لقع  رکف و  هجیتن 
يارب دنک و  ریس  ار  دنزرف  هک  دشاب  يردقب  هیامرس  رگم  دنامب  هنسرگ  وا  دربب و  تلود  ار  صخش  لاوما  دشاب و  جاتحم  دنزرف  هک  دهدیمن 

هن تسا  بحتـسم  یلو  تسا  هدش  رّرقم  سمخ  ثرا  يارب  مه  مالـسا  نید  رد  هکنانچ  دـنامب  یقاب  مه  تلود  يهنازخ  یمومع و  فراصم 
تـسین یلام  دشاب  تروص  نآب  رگا  یلو  دنامیمن  هنـسرگ  صخـش  دنزرف  دهدیم  تلود  ار  تاجایتحا  مامت  هک  یئاههعماج  رد  هتّبلا  مزال .

. دیآ نایم  رد  ثحابم  هکنیا  ات  دوش  ضرف  یثرا  هک 

ات 14] تایآ 13  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َهّللا ِصعَی  نَم  َو  [ 13  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ُهلِخُدی  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِعُِطی  نَم  َو  ِهّللا  ُدوُدُـح  َکِلت 
زیچ ود  نایم  لصاف  ّدح  عمج  دودح  تاغل : ینعم   284-1- نآرق [ - 14  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  َُهل  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ًاران  ُهلِخُدی  ُهَدوُدُح  َّدَـعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو 

و  ] درب وا  لوسر  ادخ و  نامرف  سک  ره  تسا و  دنوادخ  روتسد  يهزادنا  دش  رّرقم  امـش  رب  هک  فئاظو  هکنیا   13 همجرت : زیچ . ره  رخآ  و 
، تسا یمدآ  يهرهب  گرزب  هکنیا  دـنوب و  نادواج  نآ  رد  تسا و  ناور  نآ  زا  اهدور  هک  دـنک  نورد  اهتـشهب  رد  ار  وا  دراد ] هاگن  هزادـنا 
. دنیب يراوخب  يرازآ  دوب و  نآ  رد  هشیمه  هک  دنک  شنورد  یـشتآب  تشادـن ] هاگن  هزادـنا  و   ] درک وا  ربمغیپ  ادـخ و  ینامرفان  هکنآ  14 و 
، وا يربنامرف  - 2 دنوادخ . طورش  - 1 تسا : هدرک  لقن  میدق  نیثّدحم  نیرّـسفم و  زا  ینعم  راهچ  يربط ،  13 ِهّللا » ُدوُدُح  : » نیرّسفم نخس 

ضئارف لیـصفت  ینعمب  هک  تسا  نآ  رتهب  حوتفلا : وبا  ادـخ . تاـبجاو  ضئارف و  - 4 ادخ ، هحفص 356 ]  ] 32-15- نآرق  - رما ّتنـس و  - 3
هدرک لقن  ساـّبع  نبإ  ّيربط :  13 ُهَدوُدُـح » َّدَـعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصعَی  نَم  َو  . » تسا دـنوادخ  تابجاو  ماکحا و  دودـح  اهنیا  ینعی  دـشاب 

هن دوش و  راوس  بسا  هن  هک  یـسک  هنوگچ   63-1- نآرق : - دـنتفگ دندینـش ، ار  ثرا  تیآ  نوچ  هک  تسا  یئاهنآ  فصو  رد  هلمج  تسا :
دـنرفاک و مدرم  هنوگنیا  تسا  مولعم  و  دـنتفگ ، ادـخ  مکح  رب  راکنا  روطب  ار  هکنیا  دربب ! ثاریم  دورب  نمـشد  گنجب  هن  درواـیب و  تمینغ 

يهلمج - 1 ام : نخس  دندشن . یضار  ثرا  میـسقت  ادخ و  مکحب  هک  تسا  ینارفاک  نآ  دیدهت  فیـصوت و  يارب  هیآ  رخف : شتآ . رد  دّلخم 
ادـخ و بناج  زا  هک  يدودـح  تیاعرب  تسا  طورـشم  ینادواج  تشهب  یقیقح و  تداعـس  هک  دـشاب  هراـشا  دـیاش  رخآ » اـت  َهّللا  ِعُِطی  نَم  »

تـسا نکمم  دـنک  تیاعر  ار  لقع  یّلک  ماکحا  ینادـجو و  فئاـظو  دوخ  يهقیلـس  لـقع و  اـب  یـسک  رگا  سپ  تسا ، هدـش  نّیعم  لوسر 
رخآ يهلمج  دیاش  دوب و  دهاوخن  وا  يارب  هدافتـسا  يهجرد  نیرخآ  اهیدنمهرهب و  نیرتالاب  اههلمج  هکنیا  حیرـصب  نکیل  دـشابن و  راتفرگ 
زوف یلو  دـشابن  یتخـس  يراتفرگ و  لوسر  ادـخ و  يربنامرف  رد  تسا  نکمم  هچرگا  هک  دـشاب  بلطم  نیمهب  هراشا  ُمیِظَعلا » ُزوَفلا  َکـِلذ  »

« ُهَدوُدُـح َّدَـعَتَی  َو   » و َهّللا » ِصعَی  نَم  َو   » يهلمج ود  زا  مّود  تیآ  رد  - 2 457-430- نآرق -44-23- نآرق . - تسا اهنآ  يربناـمرف  رد  میظع 
غالبا اهنآب  لوسر  ادخ و  نامرف  هک  یناسک  ینعی  دـشاب ، مالـسا  نیفلاخمب  هراشا  دـیاش  لّوا  يهلمج  - 1 دـیمهف : فلتخم  ینعم  ود  ناوتیم 

راک رـس و  مالـسا  اب  هک  تسا  یناسکب  هراشا  مّود  يهلمج  - 2 تسا . شتآ  اهنآ  بیـصن  دنریذپ ، یمن - دننکیم و  ینامرفان  تسا و  هدـش 
دنکیم كرد  ار  نآ  لقاع  درف  ره  هک  یفئاظو  ینادجو و  ماکحا  ینعی  ادخ  دودح  زا  دندرک  فّلخت  رگا  دناهدشن  علّطم  نآ  زا  هتـشادن و 

- نآرق -61-37- نآرق . - هشیمه يارب  تسا  مّنهج  شتآ  اهنآ  يازس  دنتسه و  يّدعتم  زواجتم و  دنتـشاذگ  دوخ  لقع  نادجو و  يور  اپ  و 
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رصاق و مالسا  رظن  زا  مّود  يهتسد  و  دنتسه ، دوخ  ریصقت  لوئسم  دنتسه و  نید  ماکحا  رد  رّصقم  لّوا  يهتسد  سپ  هحفص 357 ]  ] 89-64
. راتفرگ راکدب و  دنتسه و  رّصقم  يرشب  یمومع  فئاظو  نادجو و  لقع و  مکح  ربارب  رد  یلو  دنتسه  روذعم  راچان و 

ات 16] تایآ 15  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َلَعجَی َوأ  ُتوَملا  َّنُهاّفَوَتَی  یّتَح  ِتُوُیبلا  ِیف  َّنُهوُکِـسمَأَف  اوُدِهَـش  نِإَف  مُکنِم  ًۀََعبرَأ  َّنِهیَلَع  اوُدِهـشَتساَف  مُِکئاِسن  نِم  َۀَـشِحافلا  َنِیتأَی  ِیتّاللا  َو 
349-1- نآرق [ - 16  ] ًامیِحَر ًاباَّوت  َناک  َهّللا  َّنِإ  امُهنَع  اوُضِرعَأَـف  احَلـصَأ  َو  اـبات  نِإَـف  اـمُهوُذآَف  مُکنِم  اـِهناِیتأَی  ِناذَّلا  َو  [ 15  ] ًـالِیبَس َّنَُهل  ُهّللا 
15 همجرت : ندش . ماجنا  عقومب  ندیسر و  تقو  رـس  ینعمب  یّفوت ، ردصم  زا  یفوتی » ، » يراکهزب تشز و  رایـسب  هانگ  ۀشحاف » : » تاغل ینعم 

دیرادب ناشهناخب  ار  نانآ  دنداد  یهاوگ  رگا  دیهاوخب و  ناشراک  رب  ناملسم  هاوگ  راهچ  دنهد  يراکتشزب  نت  هک  ناناملسم  امش  نانز  نآ 
راک زا  تسد  رگا  دـیرازایب  ار  نانآ  دـندرک  هزب  ناملـسم  درم  ود  رگا  16 و  دنک ، مهارف  ناشيارب  یـشیاشگ  هار  ادخ  ای  دـسر  ناشگرم  ات 

: رخف  15 َۀَشِحافلا » َنِیتأَی  : » نیرّـسفم نخـس  نابرهم . تسا و  ریذپهبوت  ادخ  هک  دـیراذگ  دوخب  ار  اهنآ  دـندش  راکتـسرد  دنتـشادرب و  دوخ 
ياهراک نوچ  هک  تسا  یفیطل  ینعمب  هراشا  يارب  ار  تشز  لمع  دـنروآیم  ینعی  َۀَـشِحافلا » َنِیتأَی  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  هلمج  روط  هکنیا 

. تسین یضار  نآب  دنوادخ  هک  تعیبط  ياضتقمب  دهدیم  ماجنا  دوخ  هک  تسا  نانچ  سپ  تسا ، ادخ  ياضر  تحلـصم و  فالخرب  تشز 
اهیدب نیرتتشز  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  هدش  هدیمان  هشحاف  انز  يراکهزب و  هکنیا  تهج  و  ۀشحافلاب »  » تسا هدناوخ  دوعـسم  هّللا  دـبع  و 

، هّیوهـش مّوس  هّیبضغ ، مّود  هقطان ، لّوا  تسا ، هّوق  هس  دنتـسه  ندب  ّربدم  یگدـنز و  نادرگراک  هک  ناسنا  یندـب  ياوق  اهورین و  اریز  تسا ،
لتق هّیبضغ  هحفص 358 ]  ] 110-88- نآرق -37-15- نآرق  - يهّوق داسف  و  یهارمگ ، تعدـب و  تسا و  رفک  هقطان  يهّوق  فارحنا  داـسف و 
سپ تسا  هناگ  هس  ياوق  نیرتتسپ  هّوق  هکنیا  نوچ  تسا و  قحـس  طاول و  اـنز و  هیوهـش  يهّوق  داـسف  و  نآ ، دـننام  مدرم و  رازآ  تسا و 

َوأ . » تسا یتّمه  نود  داـسف و  یتشز و  رد  يورهداـیز  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  هشحاـف  تهج  هکنیا  زا  تسا ، اـهداسف  نیرتتسپ  نآ  داـسف 
تایآ رد  هک  تسا  يراکهزب  تازاجم  ّدح  لیبس  زا  دوصقم  تسا  هدرک  لقن  میدق  نیرّـسفم  ياهّدـع  زا  يربط :  15 اًلِیبَس » َّنَُهل  ُهّللا  َلَعجَی 

هّللا دـبع  تسیچ ! مکح  هکنیا  هار و  هکنیا  هکنآ  رد  دـندرک  فـالخ  نیرّـسفم  هتـشون : حوتفلا  وـبا   41-1- نآرق . - تسا هدـش  نّیعم  رگید 
ّبیث ّقح  رد  هناـیزات و  دـص  رتخد ]  ] رکب ّقح  رد  دومرف  نآ  زا  سپ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  هکنیا  مکح  دـنتفگ : ریثـک  هّللا  دـبع  ساـّبع و 

یـضعب دننک و  مجر  هگنآ  ار  وا  دننز  ّدح  لّوا  ام  باحـصا  یـضعب  کیدزنب  دـشاب  مجر  ّقحتـسم  هکنآ  اّما  مجر و  هنـصحم  و  رادرهوش ] ]
تـسا لصاح  وا  رب  تّما  عامجا  تسین  نآرق  رد  هچرگا  مجر  توبث  اّما  ناربمیپب . تسا  ّصتخم  مجر  دلج و  نیب  عمج  دنتفگ : ام  باحـصا 

تسا توهـش  ماجنا  یناسآ  هار  الیبس »  » يهملک زا  دوصقم  رخف : تسین . يدادتعا  ناشیا  فالخب  دندرک و  فالخ  نآ  رد  هک  جراوخ  رگم 
دنامهفیم اًلِیبَس » َّنَُهل   » يهملک سپ  دشاب . ناشررـض  هک  دوش  هتفگ  ّنهیلع  دیاب  دـشاب  تازاجم  ّدـح و  دوصقم  رگا  جاودزا و  يهلیـسو  هب 

مکح یتاّللا  يهملکب  هک  لّوا  رد  نوچ  تسا ، هتسناد  طاول  هقحاسم و  يارب  ار  هیآ  ود  هکنیا  ملسم  وبا  یلو  دشاب . اهنآ  دوسب  هک  ناسآ  هار 
دوصقم لّوا  رد  سپ  دوش  هتفگ  دـیابن  درم  ود  مکح  مّود  تیآ  رد  دـشاب  درم  اب  نز  عورـشمان  يهطبار  دوصقم  رگا  تسا ، هدـش  نّیعم  نز 

ّدر و و  رگیدکی ، اب  تسا  درم  ود  عورـشمان  يهطبار  دوصقم  ناذـّلا »  » يهملک مّود  تیآ  رد  تسا و  رگیدـکی  اب  نز  ود  عورـشمان  يهطبار 
وبا رظن  هکنیا  عمجم :  32-13- نآرق . - تسا ملسم  وبا  يهدیقعب  لیامتم  مه  شدوخ  تسا و  هدرک  لقن  ملسم  وبا  رظنب  تبـسن  لّصفم  داریا 

روهمج نوچ  تسا  دیعب  رظن  هکنیا  و  دناهدشن ، لئاق  يّدح  طاول  و  هحفص 359 ] هقحاسم [  يارب  دناهدش و  دقتعم  مه  قارع  لها  ار  ملسم 
خسان تسا . هدش  نّیعم  انز  ّدح  هک  رون  تروس  تیآب  تسا  هدش  خسن  هیآ  هکنیا  تسا و  انز  هشحاف  زا  دوصقم  هک  دناهدش  دقتعم  نیرّسفم 

یقاب تسا و  هدرک  تئارق  نون  دیدشت  اب  ریثک  نبإ  حوتفلا : وبا   16 اِهناِیتأَی » ِناذَّلا  َو  . » تسا خوسنم  تایآ  زا  هیآ  هکنیا  مزح : نبإ  خوسنم  و 
: تفگ دهاجم  دننک . هزب  هک  تسا  نز  درم و  دارم  دـنتفگ : اطع  يرـصب و  نسح  تسا ، لوق  هس  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  فیفخت ، اب  اهیراق 

انز مسا  تغل  عرش و  رد  تسا و  نانز  قحس  دوصقم  دنتفگ : یضعب  تسا و  هتفگ  ار  هکنیا  مه  ملـسم  وبا  و  دننک . طاول  هک  دندرم  ود  دارم 
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شنزرـس ریبعت و  ار و  ناشیا  یناجنرب  دـنتفگ : يّدـس  هداتق و  اـطع و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   16 امُهوُذآَف »  » 27-1- نآرق . - دـنهن اهنیا  رب 
شفک لعنب و  ندز  تسد  ياذیا  نابز و  تسدـب و  ار  ناشیا  یناجنرب  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  ار ، ناشیا  یهد  مانـشد  تفگ : دـهاجم  ینک .

دلاخ نب  دیز  هریره و  وبا  دیوگ : ربخ  يوار  ّتنس . زا  مجر  تسا و  مولعم  نآرق  زا  ّدح  مجر ، ّدحب و  تسا  خوسنم  زین  مکح  هکنیا  دشاب و 
هکنیا رودزم  نم  رـسپ  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  نک ، مکح  ام  نایم  دنتفگ : دـندمآ و  ص ]  ] لوسر شیپ  تموصخب  درم  ود  دـنتفگ : ینهجلا 

نآ زا  سپ  مدیرخ  زینک  کی  دنفـسوگ و  دـصب  ار  وا  ناج  نم  دـننک  شمجر  هک  تسا  نآ  وا  مکح  تفگ  ارم  درک  انز  وا  نز  اب  دوب ، درم 
راد رهوش  نصحم و  نوچ  وا  نز  مجر و  هن  تسا  هناـیزات  دـص  شتازاـجم  درادـن  رـسمه  ینعی  تسا  نصحم  ریغ  مرـسپ  نوچ  هک  متـسناد 
زا جارخا  لاس  کی  ات  دندز و  هنایزات  دص  ار  رـسپ  دنادرگرب و  شبحاصب  ار  زینک  دنفـسوگ و  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ دوش ، مجر  دـیاب  تسا 

ملسا زا  دمایب  يدرم  تفگ  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج   13-1- نآرق . - دندرک شمجر  دومن و  رارقا  دندرک و  رـضاح  ار  وا  نز  و  دش ، رهش 
رگدب وا  دـینادرگ ، هب - يور  لوسر  تفگب ، تفرب و  بناج  رگیدـب  وا  دـینادرگب ، وا  زا  يور  لوسر  مدرک ، انز  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : و 

نز وت  تفگ : هّللا ، لوـسر  يا  هن  تفگ : وـت ! ياهناوـید  هحفـص 360 ] تفگ [ : لوسر  داد ، یهاوگ  راب  راهچ  نتـشیوخ  رب  اـت  تفر  بناـج 
نبإ زع  ام  دـیوگ : دـنک و  تیاور  هدـیرب  درک ، انث  وا  رب  دـندرک و  مجر  دـندرب و  یّلـصمب  ار  وا  ات  دومرفب  هّللا  لوسر  ای  یلب  تفگ : يراد !

زا هاوخ  شزرمآ  نک و  هبوت  ورب  تفگ : لوسر  نک ، كاپ  ارم  ماهدرک ، انز  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  ص ]  ] لوسر کـیدزنب  کـلام 
هکنیا مه  دمآ و  زاب  ياهراپ و  تفرب  تفگ ، نامه  لوسر  ینرّهطف ، تینز  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ و  زاب  سپ  تفرب  ياهراپ  یلاعت ، يادـخ 

زا تفگ : دیـسرپ و  هباحـص  زا  هن ، تفگ : ياهناوید ! وت  تفگ : لوسر  مراهچ ، رابب  راب ، راـهچ  اـت  داد  باوج  ناـمه  لوسر  تفگ و  نخس 
نـصحم يدرک  انز  تفگ : لوسر  دوبن ، تسم  دندیدب  تسه ، تسم  ات  دیرگنب  تفگ  هّللا  لوسر  اب  هن  دنتفگ : دیناد ! یگناوید  چـیه  هکنیا 

ود هکنیا  نیرّـسفم  رثکا  نوچ  ام : نخـس  دینک . رافغتـسا  زع  ام  يارب  تفگ : هگنآ  دندرک ، مجر  ار  وا  ات  دومرفب  لوسر  یلب ، تفگ : يدوب !
هک رگید  تاـیآ  اـههیآ و  هکنیا  هک  تسا  نآ  ّرثؤـم  بلطم  نـکیل  درادـن ، یلمع  يهجیتـن  نآ  رد  رکف  ثـحب و  دناهتـسناد  خوـسنم  ار  هـیآ 

تازاـجم نیفرط  يارب  يور  هکنیا  زا  هدـش  مزـال  درم  نز و  تّفع  تیاـعر  هک  تسا  نآ  زا  سپ  تسا ، هدرک  نـّیعم  ار  یتّـفعیب  تازاـجم 
ریغ هنـصحم و  يانز  هک  دـشابن  ای  دـشاب  توهـش  عفد  زواجت و  زا  يریگولج  يهلیـسو  هک  لاوحا  فـالتخا  تواـفت و  اـب  تسا  هدـش  نّیعم 

ار راکهزب  نز  طقف  میدـق  مر  نانوی و  هک  یتروص  رد - تسا  هدـش  نّیعم  ّصاخ  تازاـجم  هتـسد  ره  يارب  و  تسا ، هدـش  هدـیمان  هنـصحم 
کّلمت ّقحب  هدیقع  یهاوخدوخ و  ّسح  هکلب  تسا  هدوبن  تّفع  ظفح  قالخا و  رظن  زا  تسا  مولعم  هک  تسا  هتـسنادیم  تازاجم  ّقحتـسم 

ای رتدـیدش و  نایعا  يرابرد و  ياهنز  تازاجم  اـهتلود  یـضعب  رد  و  تسا . هدرکیم  عارتخا  ار  تارّرقم  نیناوق و  هنوگنیا  نزب  تبـسن  درم 
هحفص 361] تسا [ . هدوب  رتکبس  ای  دناهتشادن و  تازاجم  ای  رتنیئاپ  تاقبط  و  تسا ، هدوب  اهنآب  رصحنم 

ات 18] تایآ 17  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ِتَسَیل َو  [ 17  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  مِهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  نِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍۀـَلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمعَی  َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  ُۀـَبوَّتلا  اَـمَّنِإ 
ًاباذَع مَُهل  اندَتعَأ  َِکئلوُأ  ٌراّفُک  مُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َو ال  َنآلا  ُتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتوَملا  ُمُهَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمعَی  َنیِذَِّلل  َُۀبوَّتلا 

ینعمب دتعا  زا  اندتعا » ، » هدـنیآ رد  نآ  زا  يراددوخ  گنهآ  هتـشذگ و  راک  زا  ینامیـشپ  ۀـبّوتلا » : » تاغل ینعم   414-1- نآرق [ - 18  ] ًامِیلَأ
وا هک  دننک  هبوت  يدوزب  دننک و  دب  ینادانب  هک  دریذپ  ناسک  نآ  يهبوت  ادخ  نکیل   17 همجرت : دومن . مهارف  ار  يزیچ  مزاول  درک و  هدامآ 

اهنآ زین  منامیـشپ و  هدرک  نونکا ز  دیوگ : دـسر  گرم  ار  ناش  یکی  نوچ  دـنراکدب و  گرم  مد  ات  هک  اهنآ  18 و  راکتسرد ، تسا و  اناد 
: حوتفلا وبا   17 ِهّللا » یَلَع  َُۀبوَّتلا  اَمَّنِإ  : » نیرّـسفم نخـس  میاهدرک . هدامآ  كاندرد  يرازآ  ناسک  هنوگ  هکنیا  يارب  دـنریمیم  دـنرفاک و  هک 

دنوادخ هک  تسا  یّقح  دننام  هبوت  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رهاظ  و  ادخ ، فرط  زا  هبوت  دنتفگ : یضعب  ادخ . دزن  يهبوت  ینعی  دنتفگ : یـضعب 
نازیملا ریـسفت   17 َءوُّسلا » َنوــُلَمعَی   » 51-15- نآرق . - دـشاب تاّیـصوصخ  هـکنیا  اـب  هـک  یـسک  زا  دریذـپب  ار  نآ  تـسا  هـتفرگ  هدـهع  رب 
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راک هک  لد  يهلیـسوب  هچ  دننکیم  دـب  راک  ود  ره  رفاک ، ریغ  ای  دـشاب  رفاک  هاوخ  ینعی   23-1- نآرق : - ّیئابطابط ياقآ  رصاعم  يهدنسیون 
مه دـب  راک  بکترم  رفاک  هک  هوالعب  دـشاب ، دنـسپان  تشز و  ياـهراک  هک  ندـب  ياـههراپ  رگید  يهلیـسوب  اـی  ینیدیب و  تسا و  رفک  نآ 

رفک و رد  یتخـسرس  هزرابم و  يهجردب  يراکدب  هک  هزادنا  نآ  ات  تسا  رفاک  ریغ - رفاک و  مدرم  دب  ياهراک  يهّیلک  دوصقم  سپ  دوشیم ،
دوخ هک  دـب  راک  نآ  ینعی  ءوس » : » هدـبع ریـسفت  دـشابن . حالـص  ریخ و  زا  يریگولج  رفک و  قسف و  يهعاـشا  رـشن و  یپ  رد  دـسرن و  قسف 

 ] ار مدرم  ای  دـیامن و  تواضق  دوخ  راـک  رد  ءوس  رظن  ضرغیب و  دـنک و  هشیدـنا  نآ  رد  درخ  لـقع و  اـب  رگا  دـنک ، تحاراـن  ار  صخش 
ص]  ] ربمغیپ باحـصا  هک  تسا  هدرک  لـقن  هیلاـعلا  وبا  زا  هداـتق  يربـط :  17 ۀـلاهجب » . » دـنک ناشتحاران  دـیآ و  دـب  نآ  زا  هحفص 362 ]
ع]  ] قداص ماما  ترضح  زا  - 1 دناهتفگ : ینعم  دنچ  ۀلاهج  يارب  عمجم : تسا . تلاهج  نآ  دوش  بکترم  صخش  هک  یهانگ  ره  دنتفگیم 

ادخ دنارذگ  لد  رد  هک  هاگنآ  نوچ  دشاب  ملاع  بکترم  صخش  هچرگا  تسا  لهج  دولوم  دوشیم  ماجنا  هک  هانگ  ره  تسا : هدش  تیاور 
: تفگ دوخ  ناردارب  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  فسوی  زا  نآرق  رد  اریز  تسا  هدرک  راک  رکف و  نینچ  هک  تسا  هدوب  لهاج  دـنک  ینامرفان  ار 

راتفر هچ  شردارب  فسوی و  اب  ینادان  لهج و  لاـمک  اـب  هک  دـیراد  داـی  هب  ینعی  َنُولِهاـج .» ُمتنَأ  ذِإ  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُمتلَعَف  اـم  ُمتِملَع  لَـه  »
هکنآ يارب  دـناهدش  یفّرعم  لهاج  اهنآ  مه  زاب  دـناهدرک  فسوی  رازآب  مادـقا  یلبق  يهشقن  اب  دناهتـساوخیم و  دوخ  هکنآ  اب  سپ  دـیدرک ،
مولعم يرورـض  ياـهزیچ  هک  يروطب  تسا : نآ  تلاـهج  ینعم  - 2 432-357- نآرق . - دـناهدرک ادـخ  ینامرفان  هتخادـنا و  رطخب  ار  دوخ 

هک تسا  نآ  رد  اهنآ  لهج  تسا : هتفگ  جاّجز  - 3 دننکیم . ناشتازاجم  هنوگچ  هک  دنتـسین  دوخ  راکدب  يهجیتنب  ملاع  هجرد  نآب  تسا 
هبوت گرم  يرامیب و  زا  شیپ  ینعی  دنتفگ : ّیبلک  يّدـس و  حوتفلا : وبا   17 ٍبیِرَق » نِم  َنُوبُوتَی  . » دندرک ضوع  یقاب  تّذل  اب  ار  یناف  تّذـل 

درادن و نّیعم  يهزادنا  ّدح و  برق » : » هدـبع دّـمحم   28-1- نآرق . - تسا کـیدزن  دـشاب  گرم  زا  شیپ  هچ  ره  تفگ : همرکع  دـننکیم ،
درک هبوت  تسناد و  ار  نآ  یتشز  رگا  تّدم  نآ  زا  سپ  ینادان و  يهطـساوب  دراد  هانگب  رارـصا  یتّدـم  هک  یـسک  سپ  یبسن ، تسا  يزیچ 

تلفغ و تلاـهج  زا  دوـصقم  دـیاش  ٍۀـَلاهَِجب » َءوُّسلا  َنوـُلَمعَی   » يهـلمج رد  - 1 اـم : نخـس  تسا . هدرک  هبوـت  یکیدزنب  هک  تـفگ  ناوـتیم 
مشچ و تسا  بوبحم  هک  يزیچ  ربارب  رد  ّمصی » یمعی و  ءیـشلا  ّبح  : » دافمب نکیل  ار  يراک  یتشز  دـنادیم  صخـش  هک  تسا  يدوخیب 
 ] 61-28- نآرق  - ماجنا دوشیم و  وا  بیع  زا  ربخیب  لفاغ و  دوشیم  فداصم  تشز  راک  اـب  نوچ  دوشیم . روک  رک و  شبیاـعم  زا  شوگ 

شهاوخ لیم و  تّدش  دمآ و  دوخب  نوچ  هک  تسا  نیمه  ٍبیِرَق » نِم  : » ینعم دنکیم و  هبوت  دـیآیم  دوخب  نوچ  دـهدیم و  هحفص 363 ]
هکنیا ریظن  مه  يّدام  روما  رد  هکنانچ  دنکیم  هبوت  هدش  نامیـشپ  يدوزب  مدنامه و  تسا  هدرک  دـب  دوشیم  هجّوتم  تفای  فیفخت  یناسفن 
یهانگ ره  یپ  هک  یلاوتم  ياههبوت  لوبق  رب  تسا  هدـش  هتـشون  لّـصفم  رتشیپ  هک  تـالوقنم  تاـیاور و  زا  دـیاش  دوشیم و  هدـهاشم  داـیز 

دیاش ًاـمیِکَح » ًاـمِیلَع  : » رخآ يهلمج  رد  - 2 64-49- نآرق . - دـشاب اـم  يهتفگ  ریبعت و  نیمهب  هراـشا  تسا  لوبقم  دـشاب  هبوت  ینامیـشپ و 
هکنیا تسا  هدرک  نّیعم  ینمادکاپ  رد  ار  امش  تداعس  هدیرفآ و  ار  امش  هک  یتمکح  ادخ و  ملع  هک  دینک  هبوت  لد  رد  امش  هک  دشاب  هراشا 

رادربتـسد گرم  مد  ات  هک  راکدـب  مدرم  مّود  تیآ  رد  - 3 42-23- نآرق . - دسانشیم دنمتداعـس  نمادکاپ  درف  ار  امـش  دنادیم و  ار  هبوت 
اب دـناهدش  یفّرعم  باذـع  لومـشم ، ود  ره  دـنوریم  ناهج  زا  هدرکان  هبوت  هک  نارفاک  ای  درادـن  يدوس  هک  دـننکیم  هبوت  یتقو  دنتـسین و 

يهطـساوب راکدب  صخـش  هک  دشاب  تهج  هکنیا  زا  اهنآ  تشونرـس  يواست  تهج  دیاش  دشاب ، توافت  هتـسد  ود  هکنیا  نایم  یتسیاب  هکنیا 
اندَـتعَأ : » يهلمج دـیاش  تسا و  ناسکی  رفاک  اب  كابیب  قساف  سپ  تسا ، رفاک  مه  رکنم  تسه و  دوخ  راک  یتشز  رکنم  دـننام  نآب  رارـصا 
هتسناوت تسا و  ملاس  شرکف  هدیقع و  قساف  نوچ  یلو  گرم  زا  سپ  لّوا  يهلحرم  رد  تسا  هتسد  ود  ره  تشونرس  يارب  ًامِیلَأ » ًاباذَع  مَُهل 

رفاک اب  گرم  زا  سپ  لّوا  يهلحرم  رد  تسا  نکمم  تسا  هلـصاف  اب  رود و  لمعب  هچرگا  دوش  طوبرم  دوخ  يهدـننیرفآ  هب  هدـیقع  اب  تسا 
هدش هتفگ  لمجم  هیآ  رد  نوچ  دنامب  یگـشیمه  يراتفرگ  رد  رفاک  دهد و  تاجن  ار  وا  شاهدیقع  نآ  زا  سپ  نکیل  دـشاب ، راتفرگ  ربارب و 

هحفص 364]  ] 497-463- نآرق . - تسا هدشن  هتفگ  يزیچ  يدعب  لحارم  زا  تسا و  مهارف  باذع  اهنآ  يارب  هک  تسا 

ات 21] تایآ 19  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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َّنُهوُرِشاع َو  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتأَی  نَأ  ّالِإ  َّنُهوُُمتیَتآ  ام  ِضعَِبب  اُوبَهذَِتل  َّنُهُولُضعَت  َو ال  ًاهرَک  َءاسِّنلا  اُوثَِرت  نَأ  مَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ُمتیَتآ َو  ٍجَوز  َناـکَم  ٍجَوز  َلادِبتـسا  ُمـُتدَرَأ  نِإ  َو  [ 19  ] ًارِیثَک ًاریَخ  ِهِیف  ُهّللا  َلَـعجَی  َو  ًائیَـش  اوُهَرکَت  نَأ  یـسَعَف  َّنُهوُُمتهِرَک  نِإَـف  ِفوُرعَملاـِب 
مُکنِم َنذَخَأ  َو  ٍضَعب  یلِإ  مُکُضَعب  یـضفَأ  دَق  َو  ُهَنوُذُخَأت  َفیَک  َو  [ 20  ] ًانِیبُم ًامثِإ  َو  ًاناتُهب  ُهَنوُذُخَأت  َأ  ًائیَـش  ُهنِم  اوُذُخَأت  الَف  ًاراطِنق  َّنُهادحِإ 
يزیچ ياجب  ار  يزیچ  لادبتـسا »  » يریگولج یتخـس و  ینعمب  لضع  ردـصم  زا  اولـضعت » : » تاغل ینعم   586-1- نآرق [ - 21  ] ًاظِیلَغ ًاقاثیِم 
ردصم زا  یضفأ » ، » غورد نتـسب و  تمهت  ودب  تبـسن  اناتهب » ، » دوش رپ  الط  زا  هک  واگ  تسوپ  دایز و  لام  راطنق » ، » ندرک ضوع  نتفرگ و 

-1 دناهتـشون : هیآ  هکنیا  لوزن  يارب  تهج  دنچ  نایبلا  عمجم  لوّزنلا و  بابـسا  لوزن : تهج  ندرک . عّلطم  ندـناسر ، نداد ، تعـسو  ءاضفا 
ای دـنتفرگیم و  ینزب  دوخ  دنتـساوخیم  دـشیم  راذـگاو  شناثراو  اـب  شرـسمه  راـیتخا  تفریم  اـیند  زا  یـسک  نوچ  تشاد  مسر  برع 
وبا دومرف : ع ]  ] رقاب ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  دوراجلا  وبا  زا  هچنانچ  تسا  مسر  نآ  زا  يریگولج  يارب  لّوا  تیآ  دـندادیم  يرگیدـب 

تسا وا  رسمه  تسا و  وا  رایتخا  رد  هکنیا  زا  هیانک  تخادنا  شردپ  نز  رـس  رب  ياهماج  سیق  وا  نب  نصحم  وا  رـسپ  درم ، تلـسا  نب  سیق 
دنداد نمب  مرهوش  لام  زا  هن  هک  درک  تیاکـش  ربمغیپب  وا  درکن  واب  یهّجوت  دادن و  نز  نآب  يزیچ  هک  تشذگ  يدنچ  دوخ ، ردپ  زا  ثراب 

لقن ساّبع  نبإ  زا  - 2 دش . لزان  مدرم  هکنیا  فیلکت  و  هحفص 365 ] وا [  باوج  يارب  هیآ  مورب  دوخ  یگدنز  یپ  هک  دنتشاذگ  مدازآ  هن  و 
- هب ار  دوخ  رهم  هدش  راچان  ات  دندرکیم  يراددوخ  اهنآ  رهم  تخادرپ  زا  دندشیم  یـضاران  دوخ  نز  زا  نوچ  برع  ياهدرم  تسا : هدش 

هاـگن ار  نز  مدرم  تـسا : هدـش  لـقن  رقاـب  ماـما  ترــضح  زا  مـه  يرهز و  زا  - 3 دـش . لزاـن  لـمع  هکنیا  زا  يریگوـلج  يارب  هیآ  دنـشخب 
زا يریگولج  يارب  هیآ  دنربب  ثراب  ار  شلاوما  دریمب و  وا  هکنیا  يارب  طقف  دنتشادن  وا  اب  یسنج  يهطبار  نزب و  جایتحا  هکنیا  اب  دنتشادیم 

راچان ات  دیریگن  تخس  اهنآب  دیوش و  ناشرسمه  ثراب  نانز  يدنسپان  اب  تسین  اور  امـش  رب  نینمؤم  يا   19 همجرت : دش . لزان  راتفر  هکنیا 
سپ دندش  ناتدنـسپان  رگا  دینک و  راتفر  اهنآ  اب  مدرم  نیئآب  دیاب  سپ  دننک ، راکـشآ  هب  یتشز  رگم  دنهد  امـشب  دوخ  رهم  يزیچ ز  دـنوش 

يرگید اب  دینک و  ضوع  ناترـسمه  دـیهاوخ  رگا  20 و  هداهن . ناوارف  دوس  نآ  رد  ادخ  دیدنـسپن و  ار  يزیچ  دـیاش  هک ] دیـشاب  لدـمارآ  ]
دیریگب لام  نآ  نوچ  21 و  دیروخب ، راکشآ  هانگ  تمهتب و  یلام  هنوگچ  دشاب و  رایسب  هچرگ  دیریگن  زاب  ناشرهم  يزیچ ز  دیوش  رسمه 

هب نداد  نت  يرـسمه ، نامیپ  هچ   ] میتفرگ ناتراتفر  یتسرد  رب  تخـس  نامیپ  امـش  ام ز  هتخیمآ و  مه  اب  دیاهدش و  دـنمهرهب  رگدـکی  هک ز 
-1 تسا : هدرک  لقن  ینعم  دنچ  عمجم :  19 َءاسِّنلا » اُوثَِرت  نَأ  مَُکل  ُّلِحَی  ال  : » نیرّسفم نخس  دنشاب .] راتفرشوخ  نانز  اب  هک  تسا  ادخ  نامرف 

اهنآ اـب  تسین  اور  - 3 دـینک ، فّرـصت  ار  اـهنآ  ثرا  هک  دـینک  سبح  ار  اـهنآ  تـسین  اور  - 2 دـیربب ، ثرا  هـب  ار  اـهنآ  جاودزا  تـسین  اور 
يدرم نوچ  هک  دوب  نانچ  مالـسا  تیادـب  تیلهاـج و  رد  حوتفلا : وبا   59-15- نآرق . - دسرب امـشب  اهنآ  ثرا  دنریمب و  ات  دینک  يراتفردـب 

نز وا ، سفن  زا  واب  يدوب  یـسک  رتیلوا  وا ، همیخ  رب  ای  يدنکفا  وا  رب  ياهماج  يدـمایب و  درم  نآ  زا  یثراو  يدرک  اهر  ینز  یتفای و  نامرف 
هحفص یتساوخ [  يدوب  ریخم  درم  هگنآ  يدوب ، هدرک  یّفوتم  هک  لّوا  رهمب  يرهمیب ، يداتف  وا  يهلابح  رد  يدنامن  مکح  چیه  دوخ  رب  ار 

رارـضا ار  وا  وا و  اب  يدرکن  لوخد  حاـکن و  زا  ار  وا  يدرک  عنم  ینعی  ار  وا  يدرک  لـضع  یتساوخ  لوا و  رهمب  وا  اـب  يدرک  لوخد  [ 366
هکنیا هکنآ  زا  شیپ  یتفرب  نز  رگا  يدرب و  شثاریم  ار  وا  يدمآ  تافو  ای  يدـیرخ و  زاب  ار  دوخ  دوخ و  لام  زا  يدرک  هیدـف  وا  ات  يدرک 

حتف و اب  یقاب  دناهدرک و  تئارق  فاک  ولج  يادص  مض و  اب  یئاسک  هزمح و   19 اهرک » . » يدش دوخ  سفن  کلام  يدنکفا  وا  رب  هماج  درم 
تسا و رابجا  هارکا و  ینعمب  حتف  اب  هک  تسا  تیاور  ءارف  زا  تسا و  برع  تغل  ود  ره  رسک  حتف و  تسا  لقن  یئاسک  زا  رخف : الاب . يادص 

َّنُهُولُـضعَت َو ال  . » تسا ّمض  اب  دنکیم  مادـقا  نآب  دوخ  هچنآ  حـتف و  اب  تسا  يرگید  بناج  زا  هچنآ  سپ  تسا ، یتخـس  تّقـشم و  مض  اب 
تعنامم جاودزا  زا  ار  دوخ  نیثّروم  ياهرسمه  ناثراو  يا  ینعی : دناهتفگ : همرکع  يرصب و  نسح  ساّبع و  نبإ  يربط :  19 ِضعَِبب » اُوبَهذَِتل 

يارب دنهدب  لام  هیدف و  امشب  هک  دینکن  رازآ  ار  اهنز  ینعی  دناهتفگ : كاّحض  يّدس و  ناشثاریم ، هیرهم و  لاوما و  نتفرگ  روظنمب  دینکن 
- یم دـشیمن و  درم  اب  قفاوم  نز  رگا  هک  هکنیا  هب  دوب  موسرم  شیرق  نایم  هّکم  رد  لـضع  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دوخ ، شیاـسآ  ندـیرخ 
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يارب دهاش  ياهّدع  و  وا ، يهزاجا  اب  رگم  دشاب  هتشادن  يرگید  اب  جاودزا  ّقح  هکنیا  طرـشب  درکیم  تقفاوم  درم  دوش  ادج  وا  زا  تساوخ 
ار وا  دادیم و  يزیچ  درم  نآب  رگا  دـشیم  ادـیپ  رـسمه  نز  يارب  هاگره  دـندرپسیم ، درمب  دنتـشونیم و  ارنآ  دـنتفرگیم و  داد  رارق  هکنیا 

. - درک يریگولج  نآ  زا  نآرق  هک  تیلهاج  رد  لـضع  ینعم  تسا  هکنیا  دـشیم . عناـم  هن  رگ  دادیم و  جاودزا  يهزاـجا  درکیم  یـضار 
رهوشب ار  ناـشیا  دـندوب  میتی  نارتـخد  ناـشیا  رجح  رد  هک  دـمآ  یناـسک  قح  رد  هیآ  تفگ  ربـیوج  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   44-1- نآرق

اهنز رازآ  زا  تسا  هدـش  یهن  ولج  يهلمج  رد  نوـچ  يربـط :  19 ٍۀَـشِحاِفب » َنِیتأَی  نَأ  ّالِإ   » ناشیا لام  رد  عمط  يدـندرک  لـضع  يدـنادن و 
يهملک ینعم  رد  و  دننزب ، تشز  راکب  تسد  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  زاجم  لمع  هکنیا  هلمج  هکنیا  رد  اهنآ  لاوما  زا  هدافتـسا  روظنمب 

واب هچنآ  هک  تسا  اور  دش  راکهزب  رگا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دـناهدرک ، هحفص 367 ]  ] 204-171- نآرق  - فالتخا لیوأت  لها  هشحاـف 
دبع تئارق  رد  و  نتفرگ ، هیدف  وا  زا  تسا  زیاج  دش  نامرفان  نز  رگا  هک  تسا  ینامرفان  زوشن و  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دنریگب ، دناهداد 

نیمه ع ]  ] رقاب ماما  زا  هچنانچ  تسا  ینامرفان  تیصعم و  ره  هشحاف  میئوگب  هک  تسنآ  رتهب  عمجم : تسا . هدوب  شحفی » نا  ّالا   » دوعسم هّللا 
هکنیا یلو  دـنریگب  يزیچ  وا  زا  دـنناوتیم  درک  اـنز  نز  رگا  دـناهدرک : ینعم  نینچ  یـضعب  ار  هلمج  هکنیا  رخف : تسا . هدـش  تیاور  ینعم 

اب هملک  هکنیا  يربط :  19 ۀنّیبم » . » تسا هدشن  خسن  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدرک  نیعم  ّدح  نز  يارب  هک  هیآ  نآب  تسا  هدش  خسن  مکح 
تئارق ریز  يادص  رـسک و  اب  تسا و  هتـشادن  ناهنپ  تسا و  هدرک  راکـشآ  دوخ  نز  نآ  هک  يراک  ینعی  تسا  هدش  هدـناوخ  ای  ربز  حـتف و 

: دنتفگ یضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   19 ِفوُرعَملِاب » َّنُهوُرِـشاع  َو  . » نآ یتشز  تسا  مولعم  راکـشآ و  دوخ  هک  يراک  ینعی  تسا  هدش 
اب دـینکن و  ینابزدـب  دـیناسرن و  نایز  اهنآب  ینعی  عمجم :  33-1- نآرق . - ینک نامه  ناشیاب  دـننک  امـش  اب  ناـشیا  هچنآ  هک  تسا  نآ  دارم 

امـش يارب  تسا  نکمم  دـشاب  ناتدنـسپان  اهنآ  اـب  یگدـنز  هکنیا  اـب  ینعی  عمجم :  19 ًاریَخ » ِهِیف  ُهّللا  َلَـعجَی  َو  . » دـینک راـتفر  یئورهداـشگ 
حلصب مدرم  بیغرت  دوشیم  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  تهارک و  زا  دعب  تبحم  شیادیپ  تلاح و  رییغت  ای  دنزرف  شیادیپ  لثم  دشاب  دنمدوس 

تسا و هدرک  ینعم  سکعب  ّمصا  و  دشاب ، اهنآ  اب  یگدـنز  رد  ناج  لام و  نید و  نایز  فوخ  رگم  دنـشاب  تحاران  هچرگا  نز  اب  شزاس  و 
36-1- نآرق . - دینک ادیپ  رتهب  نز  امـش  رتهب و  رهوش  وا  هک  دشاب  نیفرط  يارب  دایز  ریخ  اهنآ  قالط  تقرافم و  رد  دیاش  ینعی  تسا : هتفگ 

هکنیا و  دـندادیم . رگید  ینزب  دـنتفرگیم و  ار  وا  رهم  دنتـشاد  يراوگاـن  ینز  زا  رگا  بارعا  حوتفلا : وبا   20 ٍجَوز » َلادِبتـسا  ُُمتدَرَأ  نِإ  َو  »
هحفـص 368] نز [  دـنک ، جاودزا  رگید  نز  اـب  تساوخیم  یـسک  رگا  دـناهدرک : تیاور  رخف :  39-1- نآرق . - لادبتـسا زا  دوصقم  تسا 
و درک ، عنم  راک  هکنیا  زا  هیآ  دـهدب  دوخ  روظنم  نز  رهمب  ار  نآ  درم  دـهدب و  واب  ار  دوخ  رهم  دوش و  هراچیب  وا  اـت  درکیم  مهّتم  ار  دوخ 
: تفگ تفر و  ربنم  رب  هنع  هّللا  یـضر  رمع  تسا : هدش  تیاور  و  اهنز ، يهلابق  رد  يور  دایز  تسا  زیاج  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ 
دهدیم و هزاجا  ادخ  باطخ  رـسپ  يا  تفگ : دش و  دـنلب  ربنم  ياپ  زا  ینز  دـیراد  هاگن  هزادـنا  اهنز و  رهم  رد  دـینکن  يورهدایز  مدرم  يا 
َأ . » دـنرتهدیمهف رمع  زا  همه  رمع » نم  هقفا  ساّنلا  لـک  : » تفگ رمع  دـناوخ ، ار  هیآ  هکنیا  هاـگنآ  يوشیم ! ریگولج  وت  دـشخبیم و  داـیز 

ناتهب تسا و  مکح  هکنیا  راکنا  وا  زا  نتفرگ  تسا  نز  لاـم  رهم  نوچ  - 1 تسا : لقن  تبـسانم  دنچ  ناتهب  يارب  رخف :  20 ًاناتُهب » ُهَنوُذُخَأت 
اهنز رهم  نتفرگ  سپ  يارب  نوچ  - 3 تسا . دّهعت  ناتهب  نآ  نتفرگ  سپ  تسا و  هدرک  دّهعت  ار  رهم  دـقع  ماگنه  - 2 28-1- نآرق . - تسا

بصن و يارب  تهج  دنچ  نارگید  يرـشخمز و  جاّجز و  زا  ماما  مه  اهنآ و  ناتهب  دننام  تسا  یناتهب  مه  نتفرگ  هکنیا  دـندرکیم  مهّتم  ار 
ای دـینکیم و  فّرـصت  ناتهب  لمع  ماجنا  اب  ار  لام  هکنیا  هنوگ  هچ  دوشیم : ینعم  نینچ  هجیتن  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  اناتهب »  » يهملک ربز 

َو . » دیوشیم ناتهب  بکترم  لام  هکنیا  نتفرگ  اب  ای  دینکیم و  فّرصت  ناتهب  لمع  يهجیتن  رد  ناتهب و  يارب  ای  دیریگیم و  ناتهب  ربارب  رد 
و ندوب ، عنامیب  رگیدـکی  اب  تولخ و  - 2 یسنج ، لمع  دناهدرک 1 - لقن  ینعم  ود  یضفا »  » يهملک رد  نیرّـسفم   21 مُکُضَعب » یضفَأ  دَق 
رد لوق  دنچ  نیرّـسفم   21 ًاظِیلَغ » ًاقاثیِم   » 26-1- نآرق . - دناهدرک لقن  ار  ینعم  ود  ره  هعیـش  نیثّدـحم  ینعی  ام  باحـصا  تسا : عمجم  رد 

كاسما  » نآرق تیآ  قباطم  هک  تسا  هدرکیم  دّهعت  رهوش  جاودزا  ماگنه  رد  نوچ  - 1 20-1- نآرق : - دناهدرک لقن  تاملک  هکنیا  ینعم 
نامیپ هک  دّهعت  نآ  سپ  دنک  راتفر  ندش ] ادج  مه  زا  يراک  وکن - اب  ای  ندرک و  یگدنز  یـشوخ  اب  : ] ینعی ناسحاب » حیرـست  وا  فورعمب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


قاثیم زا  دوصقم  - 2 تسا . هدـش  تیاور  ع ]  ] رقاب ماـما  زا  عمجم  رد  ینعم  نیمه  درادـن و  بساـنت  تمهت  رهم و  نتفرگ  اـب  تسا  یمکحم 
: دوـشیم هدـیمهف  ربـمغیپ  راـتفگ  زا  هـملک  ود  هـکنیا  ینعم  - 3 هحفـص 369 ] تسا [ . یئوشاـنز  يهلیـسو  هـک  تـسا  جاودزا  دـقع  ظـیلغ 

امـش رب  اهنآ  اب  یئوشانز  شزیمآ و  يرـسمه و  دنوادخ  نامرف  هزاجا و  اب  ینعی  هّللا » ۀملکب  نهجورف  متللحتـسا  هّللا و  ۀـملکب  ّنهومتذـخا  »
تمالم ار  نز  درم  هک  تسه  ام  عوضوم  سکع  رب  هچرگا  تسا  ینعم  هکنیا  بساـنم  یماـظن  نونجم  یلیل و  رعـش  هکنیا  دـش . اور  زیاـج و 

دـهعب و میتفیرفب  مدربن  نامگ  هکنیا  وتب  زگره   || مدرپس  وتب  لد  هک  زور  نآ  يراوخب  مرخآ  یتشاذـگب   || يرایب  ملوا  یتشادرب  دـنکیم .
مرگ يرگیدب  دوخ  لد  يدرک  يدرک ! تسار  هچرگن  دنویپ   || يدروخ  تسار  هچرگن  دـنگوس  دـنویپ  رهمب و  مدـش  وت  ناک   || دـنگوس 
دهع زج   || دنیوج  زاب  دهع  يهدهع  نوچ  دنتـسه  هراظن  نارگد  رخآ   || دنتـسب  هدید  ود  ارم  هک  مریگ  مرـش  تدـماین  نم  يهدـید  زو  ||  
شلد رد  هنامز  تسکشن   || رازلگ  دهع  تسکشن  ات  لگ  دهم  نتسکش  زا  نک  هشیدنا   || دهع  نتـسکش  دوبن  خرف  دنیوگ  هچ  ار  وت  نکش 

ص]  ] ربمغیپ رتخد  ع ]  ] همطاف ترـضح  رهم  زا  تسا  بحتـسم  نکیل  نیفرط ، ياـضرب  تسا  هتـسباو  رهم  يداـیز  یمک و  حوتفلا : وبا  راـخ 
رتخد موثلک  ما  اب  رمع  هک  تسا  ربخ  رد  و  صلاخ . يهرقن  مهرد  دـصناپ  اب  لداعم  تسا  هدوب  خرـس  رز  رانید  هاجنپ  غلبم  هک  دـشابن  رتدایز 

وا رهم  زینک  دص  تساوخ و  ینز  یلع  نب  نسح  ترضح  تسا : هتفگ  نیریـس  نبإ  و  درک ، جاودزا  رهم  مهرد  رازه  لهچب  همطاف  ترـضح 
ار نز  نالف  یـشاب  لیام  رگا  دومرف  يدرمب  ربمغیپ  تفگ  ینهج  رماع  نب  هبقع  درک  هارمه  لوپ  مهرد  رازه  ياهسیک  يزینک  ره  اب  هک  درک 

هدش رـضاح  ربیخ  هیبیدح و  رد  درم  نآ  درکن  نّیعم  رهم  دومرف و  جیوزت  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  ربمغیپ  دومن  لیم  راهظا  وا  منک ، جـیوزت  وت  اب 
ار نم  تمینغ  مهـس  مدرم  رگا  تسا  هدشن  نّیعم  نز  هکنیا  رهم  تفگ  دش  کیدزن  گرم  ار  وا  دوب  هتفرگن  تمینغ  زا  ار  دوخ  مهـس  دوب و 

ساّبع هّللا  دبع  و  مهرد ، رازه  دصب  تخورف  هک  دنداد  هحفص 370 ] نزب [  ار  وا  مهس  دش  تمسق  اهتمینغ  درم و  درم  دیهدب  واب  ضوع  رد 
ربمغیپ تفرگ  ینز  هب  مهرد  رازه  لـهچب  ار  هصیبـق  نب  یناـه  رتـخد  یقراّـسلا  هورع  و  رهم ، مهرد  رازهب  دـش  رـسمه  میلـس  ینب  زا  ینز  اـب 

اهنز قادـص  ربمغیپ  نارود  رد  تفگ  هریره  وبا  و  دوش ، ماجنا  مک  رهم  اب  هک  تسا  نآ  اهجاودزا  نیرتهب  ارهم » هرـسیا  حاکّنلا  ریخ  : » دومرف
دوخ نم  تفگ  دیسر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  ینز  يزور  تفگ : يدعاس  دعس  نب  لهـس  تسا ، مهرد  لهچ  هیقوا  ره  هک  يدوب  هیقوا  هد  ات 

يزیچ دیـسرپ  دیئامرف  شجیوزت  نمب  دیهاوخیمن  امـش  رگا  درک : ضرع  راضح  زا  یکی  دادـن  باوج  ترـضح  نآ  مدرک ، جـیوزت  وتب  ار 
يرادـن چـیه  رگا  تسا ، مزـال  وـت  يارب  هکنیا  دوـمرف  مراد  ياـپ  رد  هک  راولـش  زج  مرادـن  يزیچ  درک  ضرع  یهدـب ! واـب  رهمب  هک  يراد 

: دومرف هروس ، نالف  نالف و  یلب ، درک  ضرع  يراد ! دای  يزیچ  نآرق  زا  دومرف : مرادن ، درک  ضرع  دشاب  نهآ  زا  هچرگا  هدب  واب  يرتشگنا 
ربمغیپ نامز  رد  يدرم  درک : تیاور  رماع  هّللا  دـبع  يزومایب ، واب  ینادیم  نآرق  زا  هک  هروس  ناـمه  هکنیا  ربارب  رد  مدرک  جـیوزت  وتب  ار  وا 

نیاب دیـسرپ : نز  زا  تسا ، نم  ياـپ  رد  هک  نیلعن  هکنیا  درک : ضرع  يراد ! وا  رهم  يارب  هچ  دومرف : ترـضح  نآ  دـش  راگتـساوخ  ار  ینز 
مرد هدب  هملس  ما  اب  ربمغیپ  تفگ : يردخ  دیعس  وبا  درم ، ياپ  نیلعن  رهمب  درک  رسمه  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  یلب ، درک : ضرع  یتسه ! یـضار 

هک دناهدرک : تیاور  رهم و  مرد  ودـب  داد  يدرم  هب  ار  شرتخد  بیـسم  نب  دیعـس  تفگ : ینانکلا  هّللا  دـبع  نب  میهاربا  دومرف ، جاودزا  رهم 
درک یـسورع  جرخ  رانید  رازه  دـصتفه  درک  جـیوزت  ع ]  ] یقت دّـمحم  ماما  ترـضحب  ار  لضفلا  ما  شرتخد  یـسابع  يهفیلخ  نومأم  نوچ 

رد تشذگ  يدعس  رعـش  هکنیا  تسا . هدوب  يدمحم  قادص  اب  قباطم  هرقن و  مهرد  دصناپ  ربارب  هک  دوب  خرـس  رانید  هاجنپ  وا  يهلابق  نکیل 
 ] وت يانغتـسا  تسا و  زورما  هن  ام  راقتفا   || تسه  هک  يدنویپ  وت  اب  ار  ام  تسا  هتفر  لزا  رد  تسا : هدادناشن  بوخ  ار  تبحم  قشع و  ربارب 
ار شیوخ  رایتخا  میدیـشکرس  رد  ملق  ام  وت  يأر  دشابن  ات  درادن  يدوس  ام  يأر   || میاهدـنب  ینارب  رو  یهاشداپ  یناوخب  رگ  هحفص 371 ]

دوریم رس  رگ  میرادیم و  تسود   || شیوخ  ناج  نوچ  نت  ورـس  يا  ار  وت  ياپارـس  ام  وت  يامغی  ام  تخر  تسا و  وت  نابرق  ام  سفن  ||  
رد هک  تسا  نامه  ام : نخـس  وت  يالاب  رب  هصاخ  درادـن  یئاـبیز  دـح   || تسین  وشح  يو  رد  هک  يدعـس  تعنـص  ياـبق  هکنیا  وت  ياـپ  رد 

دنـسپ و هشیمه  هک  یّلک  بلطم  کیب  دـشاب  هراشا  دـیاش  هیآ » رخآ  ات  اوُهَرکَت  نَأ  یـسَعَف  : » يهلمج طقف  میتشون  نارگید  زا  لقن  همجرت و 
ياهاذغ ضیرم  هک  مینیبیم  هنازور  يهداس  ياهراک  رد  ار  نآ  يهنومن  هکنانچ  دوشیمن  قباطم  یقیقح  ریخ  تحلصم و  اب  ناسنا  دنـسپان 
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هک روطنامه  سپ  تسا ، نآ  ندرب  راکب  رد  وا  حالـص  ریخ و  هکنیا  اب  تسا  راوگان  وا  يارب  اود  تسا و  دب  وا  يارب  دـهاوخیم و  ار  بوخ 
يارب دهد  صیخشت  ار  روظنم  دب  بوخ و  دناوتب  هک  دوشیم  هعجارم  یسک  صصختمب و  یگدنز  ياهراک  حالـص  ریخ و  صیخـشت  يارب 

زا يرایسب  رد  زین  میـشاب و  ربمغیپ  اوشیپ و  نامرفب  رـس  دیاب  میتسه  زجاع  شتفایرد  زا  هک  یقیاقح  دب  بوخ و  صیخـشت  داسف و  حالص و 
تمحز لمحت  تضایر و  میئامن و  روظنم  ار  ریخ  تحلصم و  دیاب  هکلب  میهد  يرترب  زیچ  همه  رب  ار  اهنآ  میـشاب و  میلـست  دیابن  اههتـساوخ 

24-1- نآرق . - دوش مهارف  تالکشم  رب  ّطلست  تیوقت و  بجوم  ات  میشاب  هتشاد 

ات 23] تایآ 22  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو مُُکتاَنب  َو  مُُکتاـهَّمُأ  مُکیَلَع  تَمِّرُح  [ 22  ] ًالِیبَس َءاس  َو  ًاتقَم  َو  ًۀَـشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَـس  دَـق  ام  ّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  مُکُؤابآ  َحَـکَن  ام  اوُحِکنَت  ـال  َو 
َو مُِکئاِسن  ُتاهَّمُأ  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  مُُکتاوَخَأ  َو  مُکَنعَـضرَأ  ِیتّاللا  ُمُُکتاهَّمُأ  َو  ِتخُألا  ُتاَنب  َو  ِخَألا  ُتاَنب  َو  مُُکتالاخ  َو  مُُکتاّمَع  َو  مُُکتاوَخَأ 

نِم َنیِذَّلا  ُمُِکئانبَأ  ُِلئالَح  َو  مُکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنِِهب  ُمتلَخَد  اُونوُکَت  َمل  نِإَف  َّنِِهب  ُمتلَخَد  ِیتّـاللا  ُمُِکئاـِسن  نِم  مُکِروُجُح  ِیف  ِیتّـاللا  ُمُُکِبئاـبَر 
« فلس : » تاغل ینعم  هحفص 372 ]  ] 671-1- نآرق [ - 23  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِإ  َفَلَس  دَق  ام  ّالِإ  ِنیَتخُألا  َنَیب  اوُعَمَجت  نَأ  َو  مُِکبالصَأ 

رهوـش زا  نز  رتـخد  دراد ، دـنزرف  رگید  رهوـش  زا  هک  ینز  هچب ، یبرم  نز  هبیبر ، عـمج  مک » بئاـبر  . » مشخ تقم » . » تـسا هتـشذگ  ینعی 
یتسرپرس رد  هک  تسا  رسمه  ياههچب  هیآ  رد  هملک  ینعم  یتسرپرس و  يرادهاگن و  ینعمب  اح  رسک  مض و  اب  رجح  عمج  روجح » . » رگید

و تخس ، ینعمب  داص  مضب  بلص  عمج  مک » بالصا  . » تسا زاجم  وا  اب  شزیمآ  هک  نز  رسمه و  ینعمب  هلیلح  عمج  لئالح » . » دنتسه درم 
ایند زا  تلسا  نب  سیق  وبا  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  راصنا  زا  يدرم  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  دالوا . لسن و  و  تارقف ، نوتس 

وت منادیم و  دوخ  دنزرف  ار  وت  نم  تفگ : وا  درک ، يراگتـساوخ  ار  دوخ  ردپ  نز  سیق  شرـسپ  دوب  راکتـسرد  حـلاص و  يدرم  وا  تفر و 
لزان هیآ  هکنیا  هاگنآ  تاهناخ  هب  درگرب  دومرف : درک ، ضرع  ار  تشذگرـس  تفر و  ربمغیپ  دزن  یتسه و  لـمعلا  حیحـص  هدـیمهف و  يدرم 
شیپ نیز  هچنآ  رگم  دیوشن  رـسمه  ناتاهردپ  نز  اب  دـینکن  يراک  نینچ  رگید  تسا . هتـشذگ  اههتـشذگ  ناناملـسم  يا   22 همجرت : دش .

ياهرهاوخ نارتخد  ناردام و  اب  يرسمه  تسا  مارح  امش  رب  زین  23 و  تسا . ادخ  مشخ  بجوم  تشز و  تسا و  يراکهزب  هک  تسا  هدوب 
یئاضر رهاوخ  هک  اهنآ  ياهرتخد  دـناهداد و  ریـش  ار  امـش  هک  یئاهنز  مه  رهاوخ و  ردارب و  ياهرتخد  اههلاخ و  اـههّمع و  زین  و  ناـتدوخ ،

نآ دوخ  اب  دـیناوتیم  دـیدشن  رتسبمه  اهنآ  ردام  اب  رگا  هتبلا  دنتـسه  امـش  یتسرپرـس  رد  هک  یئاههدازـشیپ  رـسمه و  رداـم  دنتـسه و  اـمش 
رگم دـینکن  دوخ  رـسمه  مه  اب  ار  رهاوخ  ود  تسا و  مارح  امـش  رب  مه  ناتدوخ  هحفص 373 ] ياهرـسپ [  نز  زاب  و  دیوش ، رـسمه  اهرتخد 

اب ینعی  يربط :  22 مُکُؤابآ » َحَـکَن  ام  اوُحِکنَت  َو ال  : » نیرّـسفم نخـس  نابرهم . تسا و  هدـنزرمآ  ادـخ  هّتبلا  هک  تسا  هدوب  شیپ  نیز  هچنآ 
روطنآ دینکن و  لابند  ار  ناتاهردپ  دساف  جاودزا  شور  دناهتفگ : رگید  یضعب  دینکن ، جاودزا  امش  دناهدرک  جاودزا  ناتاهردپ  هک  یئاهنز 

اما تسا  هدوب  حیحـص  ناـشدوخ  يارب  اـهنآ  لـمع  هچرگا  هک  تسا  نآ  دوصقم   53-15- نآرق : - دناهتفگ رگید  ياهّدـع  دـینکن ، جاودزا 
هتشذگ لوئـسم  ینعی  عمجم :  22 َفَلَـس » دَـق  ام  ّالِإ  . » تسا تیلهاج  مدرم  لـمع  هک  دـینکن  جاودزا  قیرط  نآـب  تسین و  زیاـج  امـش  يارب 

هتفگ یخلب  تسین . امـش  رب  یهانگ  هک  دـشاب  دوخ  لاحب  دـیاهداد  ماـجنا  هتـشذگ  رد  هچنآ  ینعی   23-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دنتـسین ،
عالّطا ربمغیپ  نید  زا  ام  هچنآ  اب  تسا  فلاخم  تسا و  املع  قاـّفتا  عاـمجا و  فـالخرب  قباـس  ياـهجاودزا  ياـقب  زاوج  مکح  هکنیا  تسا 

رد هک  ینز  اب  جاودزا  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  و  دیرادرب ، تسد  نآ  زا  دیزیهرپب و  تسا  هتشذگ  هچنآ  زا  ینعی : تسا : هتفگ  برطق  و  میراد ،
ریسفت  22 ًۀَشِحاف » َناک  ُهَّنِإ  . » تسین زیاج  دنزرف  يارب  تسا  هدرک  وا  اب  عورـشمان  لمع  ای  دشاب  هدـشن  رتسبمه  وا  اب  هچرگا  هدوب  ردـپ  دـقع 

هس رهب  جاودزا  هکنیا  و  مدرم ، يداع  یعامتجا و  - 3 یلقع ، - 2 یعرش ، حبق  - 1 26-1- نآرق : - دراد هجرد  هس  حبق  دناهتفگ  دوعّسلا : وبا 
رظن رد  حـبق  ینعمب  اًلِیبَس » َءاس   » تسا و یعرـش  حـبق  ینعمب  اتقم » و  ، » تسا یلقع  حـبق  ینعمب  هشحاـف  يهملک  تسا : هدـش  فیـصوت  مسق 

هلاخ و هّمع و  رهاوخ و  رتخد و  ردام و  هک  ره  دناهتشون : نیرّسفم   23 مُُکتاهَّمُأ » مُکیَلَع  تَمِّرُح   » 199-184- نآرق . - تسا عامتجا  مدرم و 
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دادـجا ای  ردـپ و  يهلاخ  هّمع و  رتنیئاپ و  هداون و  رتالاب و  هّدـج و  لثم  هطـساواب ، هچ  هطـساویب و  هچ  دـشاب  صخـش  رهاوخ  ردارب و  رتخد 
اب يرـسمه  تمرح  يارب  هدبع : دّمحم   36-1- نآرق . - تسا هیآ  دافم  لومـشم  مامت  رتنیئاپ  هچ  ره  رهاوخ و  ردارب و  ياـه  هداون - رتـالاب و 

هحفص ریغب [  تبسن  کیرحت  زا  تسا  رتمک  نادنواشیوخ  نیاب  تبـسن  یـسنج  لیامت  کیرحت  هک  دناهتـشون  اهقف  - 1 تسا : هتفگ  مراحم 
هکنیا تابثا  يارب  مه  ثیدح  و  دش . دهاوخ  رتفیعض  دنزرف  تسا و  رتشیب  يوهش  يهّوق  فعـض  دشاب  رتمک  لیامت  دنچ  ره  اهنیا و  [ 374
نامه شیپ  لاس  لوصحم  يهناد  نیمز  کی  رد  هلاـس  همه  رگا  دـنیوگیم : تعارز  رد  نیـصّصختم  هک  روطناـمه  - 2 دناهدرک ، لقن  اعدا 

دوش بوخ  هجیتن  ات  دـنربب  رگید  لحمب  ار  لحم  کی  مخت  دـننک و  ضوع  ار  مخت  تسا  مزال  دوشیم و  دـب  مک و  هجیتن  میراکب  ار  نیمز 
شدوخ رد  هک  تسا  نیمز  کی  مخت  دننام  عونمم  نادنواشیوخ  رگید  دـنزرف و  ای  ردارب  ای  ردـپ  هفطن  هک  ناسنا  لسانت  رد  تسا  روطنیمه 

23 مُکَنعَـضرَأ » ِیتاّللا  ُمُُکتاهَّمُأ  َو  . » دوب دهاوخن  اهنآ  رد  تفرـشیپ  یّقرت و  دش و  دهاوخ  صقان  اهجاودزا  هکنیا  دالوا  لسن و  دوش  هتـشاک 
مرحی ام  عاضّرلا  نم  مرحی  : » دومرف ربمغیپ  هک  دشاب  مارح  زین  عاضر  تهج  زا  دشاب  مارح  تبـسن  تهج  زا  هچ  ره  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا 

زا درک  تیاور  یملس  نامحّرلا  دبع  وبا  تسا ، مارح  زین  یگراوخریش  يهلیسوب  تسا  مارح  يدنواشیوخ  يهلیسوب  هچنآ  ینعی  بسّنلا » نم 
هک یناـسک  ینکیم و  ینزب  ارنآ  رود  ار و  نارگید  ارچ  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ : ار  لوـسر  نم  تفگ : هـک  مالّـسلا  هـیلع  ّیلع  نینمؤـملا  ریما 

تهج زا  تسا  نم  ردارب  رتخد  وا  هک  ارم  دشابن  لالح  وا  تفگ : هزمح ، رتخد  متفگ : یئوگیم ! هک  يارب  تفگ : ینکیم ! اهر  دـنرتکیدزن 
ای و  ددرگ . مکحم  ناوختسا  دوش و  ادیپ  تشوگ  هک  دروخب  ریش  يردقب  ای  تسا  زیچ  هس  زا  یکی  عاضر  هطـساوب  تمرح  طرـش  و  عاضر .
ود تدم  رد  ریش  و  دشاب ، نز  کی  ریشب  رصحنم  زورهنابش  کی  رد  ای  و  دوشن ، يرگید  ریش  هلصاف  هک  دروخب  ریـش  یپردیپ  تبون  هدزناپ 

تسا هتسناد  یفاک  ار  ندروخ  ریش  تبون  جنپ  یعفاش  و  رگید ، تهجب  هن  دشاب  نداز  هچب  تدالو و  زا  نز  ریـش  دشاب و  یگراوخریـش  لاس 
. - درادن نّیعم  يهزادنا  تسا و  تمرح  بجوم  یگراوخریـش  طقف  دـناهتفگ : هعیـش  ياهقف  یـضعب  هفینح و  وبا  دـشابن و  یپردیپ  هچرگا 

ار نز  نآ  هچرگا  تسا ، مارح  نز  ردام  هک  دـناهدرک  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  نیرّـسفم  اـهقف و  رثکا   23 مُِکئاِسن » ُتاـهَّمُأ  َو   » 43-1- نآرق
ِیف : » حوتفلا وبا   23 مُکِروُجُح » ِیف  ِیتاّللا  ُمُُکِبئاـبَر  َو  [ » هحفص 375  ] 27-1- نآرق . - دشاب هدشن  رتسبمه  وا  اب  دـشاب و  هدرک  دـقع  ّطقف 

هک تسا  حیضوت  يارب  دیق  هکنیا  تسا و  مارح  مه  زاب  دشابن  صخـش  یتسرپرـس  رد  رـسمه  رتخد  رگا  تسین و  تمرح  طرـش  مُکِروُجُح »
: هک تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یـشایع  ریـسفت  زا  نایبلا  عمجم  رد  و  تساهنآ ، دوخ  یتسرپرـس  رد  نارـسمه  نادنزرف  رتشیب 

نینچ ار  هلمج  هکنیا   23 َفَلَس » دَق  ام  ّالِإ   » 81-63- نآرق -46-1- نآرق . - دشابن صخش  یتسرپرس  رد  هچرگا  تسا  مارح  هدازشیپ  هبیبر و 
دیراد هاگن  دیاهدرک  جاودزا  ار  رهاوخ  ود  رگا  هک  تسین  ءاقب  زاوج  دوصقم  تسا و  هدوشخب  شهانگ  تسا  هتشذگ  هچنآ  دناهدرک : ینعم 

، دندوب رـسمه  وا  اب  رهاوخ  ود  دش  ناملـسم  یتقو  یملید  زوریف  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدبع  ریـسفت  رد  و  تسین ، امـش  رب  لمع  هانگ  هکلب 
زا لـقن  مدرک و  همجرت  هک  تسا  ناـمه  هـیآ  ود  هـکنیا  رد  اـم  نخـس   23-1- نآرق . - هدـب قـالط  يراد  لـیم  ار  مادـک  ره  دومرف : ربمغیپ 

. نارگید

ات 28] تایآ 24  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َنیِِحفاسُم َریَغ  َنِینِـصُحم  مُِکلاومَِأب  اوُغَتبَت  نَأ  مُِکلذ  َءارَو  ام  مَُکل  َّلِحُأ  َو  مُکیَلَع  ِهّللا  َباتِک  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  ام  ّالِإ  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُتانَـصحُملا  َو 
نَم َو  [ 24  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  ِۀَضیِرَفلا  ِدَعب  نِم  ِِهب  ُمتیَضاَرت  امِیف  مُکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُهنِم  ِِهب  ُمتعَتمَتـسا  اَمَف 
نِم مُکُـضَعب  مُِکنامیِِإب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  ِتانِمؤُملا  ُمُِکتایَتَف  نِم  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  ام  نِمَف  ِتانِمؤُملا  ِتانَـصحُملا  َحِکنَی  نَأ  ًالوَط  مُکنِم  عِطَتـسَی  َمل 

َنیَتَأ نِإَف  َّنِصحُأ  اذِإَـف  ٍنادـخَأ  ِتاذِـخَّتُم  ـال  َو  ٍتاـِحفاسُم  َریَغ  ٍتانَـصُحم  ِفوُرعَملاـِب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلهَأ  ِنذِإـِب  َّنُهوُحِکناَـف  ٍضَعب 
[25  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  مَُکل  ٌریَخ  اوُِربصَت  نَأ  َو  مُکنِم  َتَنَعلا  َیِـشَخ  نَِمل  َکـِلذ  ِباذَـعلا  َنِم  ِتانَـصحُملا  یَلَع  اـم  ُفِصن  َّنِهیَلَعَف  ٍۀَـشِحاِفب 

َنیِذَّلا ُدیُِری  َو  مُکیَلَع  َبُوتَی  نَأ  ُدیُِری  ُهّللا  َو  [ 26  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مُکیَلَع  َبُوتَی  َو  مُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  مُکَیِدهَی  َو  مَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهّللا  ُدیُِری 
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هحفص 376]  ] 1257-1- نآرق [ - 28  ] ًافیِعَـض ُناـسنِإلا  َِقلُخ  َو  مُکنَع  َفِّفَُخی  نَأ  ُهّللا  ُدـیُِری  [ 27  ] ًاـمیِظَع ًـالیَم  اُولیِمَت  نَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی 
يراـکهزب و ینعمب  نیـس  رـسک  اـب  حافـس  زا  نیحفاـسم » . » رادرهوـش نمادـکاپ و  نز  ینعمب  هنــصحم  عـمج  تانــصحملا » : » تاـغل ینعم 
، يزاینیب شـشخب  يرترب  لضف و  ینعمب  ءاط  حـتف  اـب  لوط » ، » زیچ ره  زا  هدـعو  هتـسدکی  هاـنگ و  ینعمب  میج  مض  اـب  حاـنج » ، » يزیرنوخ
« تنعلا  » مدمه تسود و  ینعمب  ءاخ  رسکب  ندخ  عمج  نادخا » . » مرک ءاخس و  اب  نز  ناوج ، نز  زینک ، ینعمب  هاتف  عمج  مکتایتف » ، » یئاناوت

بابسا لوزن : تهج  مسر . هار و  هقیرط و  شور و  ینعمب  هّنس  عمج  ننـس » . » یتسـس هانگ ، جنر ، يدوبان ، یهابت ، ینعمب  مّود  لّوا و  حتف  اب 
هک میتفرگ  ریـسا  نز  ياهّدع  دـش  عقاو  ساطوا ]  ] نیمزرـس رد  هک  ربمغیپ  ياهگنج  زا  یکی  رد  تفگ : يردـخ  دیعـس  وبا  یطویـس : لوّزنلا 

نانز يرـسمه  تسین  اور  زین  24 و  همجرت : دـش . لزان  لوا  تیآ  اهنآ  اب  یـسنج  لمع  رد  میدرک  فیلکت  بسک  ربمغیپ  زا  دنتـشاد ، رهوش 
يهتـشبن ناـمرف  هکنیا  و  دـشورفب ] وا  ياـقآ  ار  يزینک  اـی  دوـش  ریـسا  گـنج  رد  يرفاـک  هک   ] دـیآرد امـش  يزینکب  هـکنآ  رگم  رادرهوـش 
يراکهزب زا  يراددوخ  ینمادکاپب و  دیهاوخب  نز  دوخ  يهیامرسب  هک  دوب  اور  امش  رب  میدرمـشرب  هک  اهنیا  زج  و  امـش ، رب  تسا  يدنوادخ 

هحفـص دینک [  شزاس  و   ] دـیرذگب رگدـکی  رهم ز  ندرک  ررقم  زا  سپ  رگا  دـیزادرپب و  بجاوب  ناشرهم  دـیدرب  ناشیا  زا  هرهب  هچنآ  سپ 
: لوزن تهج  دهدیم .] نامرف  امـش  دوسب  و   ] تسا راکتـسرد  ياناد  ادخ  هّتبلا  هک  دـشابن  امـش  رب  یکاب  دـینک ] دایز  ای  مک  ار  نآ  هک  [ 377
ات َحانُج  َو ال   ] تیآ 24 رخآ  ياههلمج  دنتشادن  نآ  تخادرپ  ناوت  رهم  نییعت  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  تفگ : یمرـضح  لوّزنلا : بابـسا 
زا سپ  دشابن  ناشنمادکاپ  نانز  دازآ  اب  يرـسمه  ناوت  هیامرـس و  هک  نانآ  25 و  همجرت :  145-131- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  يارب  رخآ ]

نامیاب تسا  رتاناد  ادخ  و  دیریذپب ] شنخـس  دینکن و  يواکجنک  تفگ  نمؤم  ار  دوخ  هکنآ  و   ] دنوش دـنمهرهب  ناتراوگرزب  نمؤم  نازینک 
ناشرهم دیوش و  رـسمه  نانآ  اب  ناشراک  سک و  نذا  اب  سپ  دـشابن ] گنن  زینک  يرـسمه  و   ] یمدآ دـیتسه و  رگدـکی  زا  همه  هتبلا  امش و 

طرش و   ] دندش هنصحم  نازینک  نوچ  دنریگن و  ناهن  رد  یقوشعم  دنـشابن و  راکهزب  دندوب و  نمادکاپ  هک  نانآ  اب  هتبلا  دیهد  یمدرم  نیئآب 
زینک اب  جاودزا  رایتخا  هکنیا  دوب و  راکهزب  دازآ  نانز  رازآ  فصن  نانآ  رازآ  دندرک  هزب  و  دش ] مهارف  ناشيارب  يراکدـب  زا  يراد  دوخ -

تـسا نابرهم  راگزرمآ و  ادخ  هک  تسا  رتهب  امـش  يارب  دینک  یئابیکـش  رگا  دسرت و  دوخ  يهزیگنا  رازآ  جنر و  زا  هک  تسا  یـسک  يارب 
وا هک  دیاشخبب  امش  رب  دنک و  ناتيربهر  امش  زا  شیپ  ناسک  دنسپ  شورب  دنک و  رادومن  امـش  يارب  یگدنز  روتـسد  دهاوخیم  وا  هچ   26

ار رهاوخ  ردارب و  رتخد  جاودزا  اهـسوجم  دناهدرک  لقن  نایبلا : حور  رخآ 28 و 27 : تیآ  ود  لوزن  نأش  دهد . ماجنا  یتسردب  راک  دـناد و 
، تسا لالح  مه  رهاوخ  ردارب و  رتخد  سپ  مارح  ار  اهنآ  دوخ  دـینادیم و  لالح  ار  همع  هلاخ و  رتخد  امـش  دـنتفگیم  دنتـسنادیم و  زیاـج 

دنوریم یناسفن  ياههتساوخ  یپ  هک  یئاهنآ  نکیل   27 همجرت :  276-242- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوج  يارب  َنوُِعبَّتَی ] َنیِذَّلا  ُدیُِری   ] تیآ
یمدآ هکنیا  اب  دریذپب  ار  امش  هبوت  دنک و  کبس  ار  امش  راب  دهاوخیم  ادخ  هکنیا  اب   28 دننادرگب ، نید  زا  ار  امش  یگراب  کی  دنهاوخیم 
تَکَلَم ام  ّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ُتانَصحُملا  َو  : » نیرّسفم نخـس  هحفـص 378 ] درادن [ .] تمواقم  اههتـساوخ  ربارب  رد  و   ] تسا هدش  هدیرفآ  ناوتان 

نیملـسم ریـسا  هک  ینز  رگم  تسا  مارح  رادرهوش  نز  ره  اب  جاودزا  زا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ   78-15- نآرق : - يربط  24 مُُکنامیَأ »
دوخ رهوش  اب  يرتسبمه  زا  دنوش  نئمطم  هک  ءاربتـسا  زا  سپ  نیملـسم  اب  گنج  رد  فلاخم و  دشاب  نارفاک  نیمزرـس  رد  شرهوش  دوش و 

هک يزینک  رگم  دنتسه  مارح  رادرهوش  نانز  ینعی  تفگ : بیسم  نب  دیعـس  و  تسا . زیاج  وا  اب  يرتسبمه  تروص  هکنیا  رد  تسین  نتـسبآ 
حتف اب  هّیقب  تسا و  هدرک  تئارق  داص  ریز  يادص  رـسک و  اب  یئاسک  عمجم : تسا . رهوش  زا  قالط  يهلزنمب  ندیرخ  نوچ  دوش  يرادـیرخ 

رد اهنآ  ياهرهوش  هک  میدرک  ریسا  ار  نیکرشم  ياهنز  زا  ياهّدع  ساطوا  گنج  رد  تفگ : يردخ  دیعـس  وبا  و  دناهدناوخ ، الاب  يادص  و 
ات دنتـسه  نتـسبآ  رگا  ریـسا  ياهنز  هکنیا  اب  هک  درک  زاوآ  مدرم  نایم  ربمغیپ  یچراج  دش و  لزان  هیآ  هکنیا  رفاک  دـندوب و  ناشدوخ  لحم 
وبا یسولآ : ریسفت  دیوشن . کیدزن  اهنآ  اب  دننکن  راذگرب  ار  هنانز  یگدعاق  نارود  کی  ات  دنتـسین  نتـسبآ  رگا  دیوشن و  رتسبمه  دنهنن  راب 

ار هیآ  هکنیا  ینعم  هک  ار  یسک  مسانشب  رگا  تسا  هتفگ  دهاجم  و  منادیمن ، تفگ : مدیسرپ  ار  هیآ  هکنیا  ینعم  همرکع  زا  تفگ : دوعّـسلا 
زا دیـشاب و  ادخ  باتک  بظاوم  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  یـسولآ :  24 ِهّللا » َباتِک  . » منکیم ترفاسم  وا  فرطب  دـشاب  هک  جـنر  ره  اب  دـنادب 
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هدرک تئارق  مه  یـضام  يهغیـصب  بتک ]  ] زین عمج و  ظـفلب  هللا ] باـتک  : ] تسا هدرک  تئارق  عقیمـسلا  وبا  و  دـیرادنرب ، تسد  نآ  ماـکحا 
زا ریغ  ینعی  تسا  هتفگ  ءاـطع  لّوا : تسا  لوق  راـهچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  24 مُِکلذ » َءارَو  ام  مَُکل  َّلِـحُأ  َو   » 18-1- نآرق . - تسا

لالح امـش  رب  دـشاب  نز  راهچ  هک  رفن  جـنپ  زا  رتمک  ینعی  تسا : هتفگ  يدـس  مّود : دنتـسه . لالح  ناشیوخ  يهّیقب  هدربماـن  نادـنواشیوخ 
رب دـشاب  دـیرخ  رز  زینک و  هک  هّیقب  اهنز  هکنیا  زا  ریغ  تسا  هتفگ  هداتق  مّوس - دـینک . جاودزا  اهنآ  اب  دوخ  ياههیامرـس  يهلیـسوب  هک  تسا 
هچ جاودزاب و  هچ  هّیقب  نز  راهچ  زا  شیب  زا  ریغ  هدربماـن و  مراـحم  زا  ریغ  هحفص 379 ]  ] 39-1- نآرق  - ینعی مراهچ : تسا . لالح  اـمش 

يهغیصب هّیقب  تسا و  هدش  لالح  ینعی  دناهدرک  تئارق  لوهجم  يهغیصب  صفح  یئاسک و  هزمح و  تسا و  لالح  امش  رب  زینک  يرادیرخب 
رهم هک  دیهاوخب  يدقع  نز  دوخ  ياههیامرس  يهلیـسوب  ینعی  ساّبع : نبإ   24 مُِکلاومَِأب » اوُغَتبَت  نَأ  . » تسا هدرک  لالح  ادـخ  ینعی  مولعم ،
لمع دوخ  ياههیامرس  اب  امـش  ینعی  عمجم :  24 َنیِِحفاسُم » َریَغ  َنِینِـصُحم   » 31-1- نآرق . - دیرخب لام  يهلیـسوب  هک  يزینک  ای  دـینک  اهنآ 

- نآرق . - راکهزب نانز  هن  دینک  ادیپ  نمادکاپ  فیفع  ياهنز  ناتلاوماب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  یتشز ، هزب و  اب  هن  دینک  تّفع  ناصحاب و 
تسا و توهش  ندناشنورف  ضرغ  هک  هعتم  فالخ  رب  تسا ، یکین  ینمادکاپ و  جاودزا  زا  دوصقم  يدنه : ناخ  دمحا  دیـس  ریـسفت   33-1
[ نیحفاـسم ریغ   ] يهملک دوشیم و  ماـمت  نینـصحم ]  ] يهملک رد  بلطم  دوصقم و  هلمج  هکنیا  رد  تسا و  هدـش  عـنم  نیمه  هیآ  هکنیا  رد 

نآ زاوج  هن  دوشیم  هدیمهف  هعتم  عنم  هیآ  هکنیا  زا  سپ  تسا . هدوب  جـیار  یئایحیب  یقالخادـب و  تیاهن  اب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هعتم  يارب 
تـسا فـالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربـط :  24 َّنُهَروُجُأ » َّنُهُوتآَف  َّنُهنِم  ِِهب  ُمتعَتمَتـسا  اَمَف  . » دـناهدیمهف هابتـشاب  مالـسا  ياملع  هکناـنچ 

ینعی دناهتفگ : رگید  ياهّدع  دیهدب ، ار  ناشرهم  دیاهدرک  دوخ  يهدافتسا  دروم  رسمه و  مئاد  حاکنب  هک  ار  یئاهنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
هعتم هک  میرادن  فالتخا  ام  یسولآ : ریسفت   64-1- نآرق . - دیهدب ار  ناشرهم  دیاهدروآ  دوخ  دقعب  ّتقوم  يهدافتـسا  يارب  هک  ار  یئاهنآ 
نامه رد  هک  ساطوا  گنج  زور  هّکم  حتف  رد  دـش ، مارح  زورنآ  دوب  لالح  ربیخ  گنج  زا  شیپ  تسا ، هدـش  مارح  دـعب  تسا  هدوب  لالح 
لـالح ار  هعتم  وا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـّبع  نـبإ  زا  دـش و  مارح  هـشیمه  يارب  دـعب  دـش و  لـالح  زور  هـس  دوـب  هّـکم  حـتف  ياـهزور 

وا ینکیم ، تفلاخم  وت  دومرف و  مارح  ار  هعتم  ربمغیپ  هک  يدرک  زواجت  دوخ  ّدـح  زا  وت  دومرف : واب  ع ]  ] ّیلع ترـضح  نوچ  تسنادیم و 
هبطخ رد  يزور  دوـخ  تموـکح  نارود  هحفـص 380 ] رد [  ریبز  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  لـقن  ریبز  نبإ  هورع  زا  تـشگرب ، دوـخ  يأر  زا 

روک رمع  رخآ  رد  هک  دوب ، ساّبع  هّللا  دبع  شدوصقم  دناهدرک و  هعتم  زاوجب  مکح  هک  تسا  روک  ناشمـشچ  دننام  ناشلد  یـضعب  تفگ :
هدوب اور  ربمغیپ  نامز  رد  هچنآ  هک  یتسه ، رگمتـس  رـسکبس و  وت  هک  درک  زاوآ  دوب  رـضاح  ساّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتفگ  يوون  دوب ، هدـش 
هکنیا متفگ  ساّبع  هّللا  دبعب  تسا : هتفگ  ریبج  نبإ  منکیم . تنارابگنـس  ینکب ، یلمع  نینچ  رگا  تفگ  ریبز  هّللا  دبع  ینادیم ، مارح  تسا 

: متفگ دناهتفگ ! يرعش  هچ  دیسرپ  دنیوگیم ، دوخ  رعـش  رد  دننکیم و  لقن  دنوریم و  اهرهـشب  مدرم  ینادیم  لالح  ار  هعتم  هک  وت  يأر 
نوکت  || ۀـسنآ  فارطالا  ۀـصخر  یف  کل  له  ساّبع  نب  يوتف  یف  کل  لـه  حاـص  اـی   || هسلجم  لاـط  اّـمل  خیّـشلل  تلق  دـق  رعـش : هکنیا 
نابزیم ینتمرن  ربلد  کی  هک  یتسه  قفاوم  ساّبع  نبإ  يأر  اب  متفگ : دوب  ام  دزن  رد  یتّدم  هک  يدرم  نآب  ینعی  ساّنلا  ردـصم  یّتح  كاوثم 

هک رطـضم  مدرم  يارب  طقف  ماهتـسنادن و  لالح  ار  هعتم  نم  هّللا  ناحبـس  تفگ : سابع  نبإ  مدرم ، تشگزاب  ماگنه  ات  دـشاب ، وت  رادهناخ  و 
، تسا هدومرفن  هزاـجا  ار  تقوم  يرـسمه  دـندوب  دوخ  نطو  رد  هک  یمدرم  يارب  ربمغیپب  تسا : هتفگ  یمزاـح  دـنرادن !!! یئاـجب  سرتـسد 
ار ینز  دوخ  فّقوت  تّدم  يهزادناب  تشادن  یناماس  رـس و  دوخ  زا  هک  دـشیم  دراو  يرهـشب  سک  ره  مالـسا  لوا  رد  تسا : هتفگ  یناربط 

ظوفحم ار  دوخ  ینعی  مُُهنامیَأ ] تَکَلَم  ام  َوأ  مِهِجاوزَأ  یلَع  ّالِإ  : ] دـش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دـهد ، ماـجنا  ار  وا  ياهیدـنمزاین  هک  درکیم  هعتم 
وبا  255-202- نآرق . - دـش عونمم  قیرط  ود  هکنیا  زا  ریغ  یـسنج  يهطبار  ره  هیآ  هکنیا  بجومب  هک  دوخ  زینک  اـی  نز  زا  رگم  دـنرادیم 
یف کل  له  ساّبع  نب  يوتف  نم  کل  لـه  حاـص  اـی   || اـنب  ءاّوثلا  لاـط  ذا  بکّرلل  لوقا  تسا : هدرک  لـقن  روطنیا  ار  روکذـم  رعـش  حوتفلا 

حاکن ثیدح  مدیسرپ  مکح  زا  تفگ : هبعـش  تسا : هتـشون  رعـش  لقن  زا  سپ  ساّنلا  ۀعجر  یّتح  كاوثم  نوکی   || ۀمعان  فارطالا  ۀصخر 
مه و  یقش ، رگم  يدرکن  انز  ناهج  رد  هعتم  زا  يدرکن  یهن  رمع  رگا  تفگ : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تفگ  وا  هعتم 
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ار یسک  نآ  درک  شنزرس  دوب ، ربنم  رب  ریبز  هّللا  دبع  دش و  دجـسم  دراو  سابع  هحفـص 381 ] هّللا [  دبع  زور  کی  هک  تسا  باتک  نآ  رد 
اب تردپ  ام و  نوچ  تسا  هدوب  وت  شیادـیپ  يهلیـسو  هک  ینکیم  شنزرـس  يراکب  وت  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  دـنادیم ، لالح  ار  هعتم  هک 

درب کی  تردپ  متـسین ، یـضار  مئاد  حاکنب  نم  تفگ : نز  درک ، وا  جاودزاب  لیم  تردپ  هک  دیـسر  ام  ولجب  ینز  میتفریم  یهارب  ياهّدع 
: عمجم يدـش . دـلوتم  هعتم  نآ  زا  وت  درب و  نآ  ربارب  رد  درک  حاکن  نّیعم  تّدـم  يارب  ار  نز  نآ  تشاد  نمی ] تفاب  تسا  ياهچراپ   ] ینمی
: دناهدرک تئارق  نارگید  دوعسم و  هّللا  دبع  ساّبع و  هّللا  دبع  بعک و  نبإ  یبا  دننام  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  زا  یتعامج  تسا  هدش  تیاور 
ار ناشدزم  دیربیم  نّیعم  تّدم  ات  اهنز  زا  هک  ياهدافتسا  ربارب  رد  ینعی  رخآ » ات  ّنهروجا  نهوتاف  یّمسم  لجا  یلا  ّنهنم  هب  متعتمتـسا  امف  »

هّکم دراو  هرمع  ماجنا  يارب  هّللا  دـبع  نب  رباج  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ءاطع  زا  دوخ  حیحـص  باتک  رد  جاّـجح  نب  ملـسم  دـیهدب و 
یمـسر نینچ  ص ]  ] ربمغیپ نارود  رد  ام  یلب  تفگ : دمآ  نایمب  هعتم  زا  نخـس  سپـس  دندیـسرپ ، یئاهزیچ  وا  زا  مدرم  میتفر  وا  دزن  ام  دش 

دیدش تسدگنت  رگا  ینعی  تسا  هتفگ  یمرـضح  يربط :  24 ِِهب » ُمتیَـضاَرت  امِیف  مُکیَلَع  َحانُج  َو ال  . » رمع رکب و  یبا  ناـمز  رد  مه  میتشاد و 
هک یتدم  هاگ  ره  ینعی  تسا : هتفگ  يدس  تسین ، یکاب  امـش  رب  نآ  ندیـشخب  ای  ندرک و  مک  رد  دـندش  یـضار  اهنآ  رهم و  تخادرپ  رد 

هرابود هک  رگیدکی  اب  شزاس  یضارت و  رد  دیرادن  تیلوئسم  تسین و  امش  رب  یکاب  دش  مامت  دیاهدرک  نّیعم  يدنم  هرهب - يرسمه و  يارب 
رگیدـکی و اب  شزیمآ  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـینک ، شزیمآ  رگیدـکی  اـب  دـینکن و  محر  ءاربتـسا  دـیئازفیب و  غلبم  تدـم و 
: ینعی تسا  هتفگ  يّدس  عمجم :  50-1- نآرق . - دیوش ادج  ای  دیـشاب  رگیدکی  اب  اضر  يراگزاس و  اب  هک  تسین  یکاب  نیعم  رهم  تخادرپ 
هب درم  دیئازفیب و  تّدمب  نز  هک  رگیدکی  ياضر  اب  دیئامن  دقع  دیدجت  هک  امش  رب  تسین  یکاب  هعتم  دقع  رد  نّیعم  تّدم  نتـشذگ  زا  دعب 
نِم [ » هحفـص 382 تسا [ . هدـش  لقن  اهنآ  ياه  ماما  زا  ینعم  نیاـب  داـیز  تاـیاور  تسا و  هعیـش  هیماـما و  يأر  يّدـس  ینعم  هکنیا  غلبم و 
وبا و  درک ، رارقرب  يرـسمه  دقع  دـیابن  ناملـسم  ریغ  زینک  اب  دـشاب و  ناملـسم  هک  تسا  يزینک  دوصقم  نیرّـسفم :  25 ِتانِمؤُملا » ُمُِکتایَتَف 

: عمجم مُِکنامیِِإب » ُمَلعَأ  ُهّللا  َو   » 34-1- نآرق . - دـشاب ریپ  هچرگا  تسا  زینک  دوصقم  تسا و  هاتف  عمج  تایتف  يهملک  تسا : هتـشون  حوتفلا 
هب ملاع  دـنوادخ  هک  ایاضق  عقاو  رب  عالّطا  يواکجنکب و  دـیتسین  فّظوم  تسا و  یفاک  امـش  يارب  مدرم  لاـح  رهاـظ  هک  تسا  نآ  دوصقم 
نِم مُکُضَعب   » 36-1- نآرق . - دیشابن هاگآ  نآ  زا  امش  دنادیم و  وا  ار  يزیچ  ره  تقیقح  تسا و  امش  نامیا  یتسردان  یتسرد و  تقیقح و 

اب جاودزا  دیرامشن  راع  دوخ  رب  سپ  دیتسه  مدآ  دالوا  همه  دیتسه و  يرگید  زا  امـش  کی  ره  - 1 دناهتفگ : ینعم  ود  نیرّسفم   25 ٍضَعب »
-1- نآرق . - دازآ ای  دشاب  زینک  امش  رسمه  هک  تسین  گنن  دیتسه و  عامتجا  کی  وضع  هدیقع  يهلیسوب  دیتسه و  نمؤم  همه  - 2 ار ، زینک 

یلو تسنادیم  دب  راکـشآ  رد  ار  يراکهزب  مالـسا  زا  لبق  برع  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :  25 ٍنادخَأ » ِتاذِـخَّتُم  َو ال  ٍتاِحفاسُم  َریَغ   » 24
هفوک ياهیراق  رثکا   25 َّنِصحُأ » اذِإَف   » 48-1- نآرق . - تسا هدـیقع  رکف و  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  درمـشیم  زیاج  ناهن  رد 

ار دوخ  نوچ  دوشیم  نینچ  ینعم  حـتف  تئارق  اـب  وـلج ، يادـص  ّمض و  اـب  هّیقب  دـناهدرک و  تئارق  هزمه  يـالاب  يادـص  حـتف و  اـب  ّنصحا » »
. دندش يراکدب  زا  ظوفحم  رهوش و  ياراد  نوچ  هک  تسا  نینچ  ینعم  روهشم  تئارقب  و  دندرک ، يرادهاگن  يراکدب  زا  مالسا  يهطساوب 

وبا یبارخ . يهلیسو  نازینک  دنتسه و  لزنم  حالـصا  بجوم  دازآ  ياهنز  دومرف : ربمغیپ  نایبلا : حور   25 ٌریَخ » اوُِربصَت  نَأ  َو   » 19-1- نآرق -
-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدعـس  ترخآ ، يارب  تسا  نمؤم  تاصتخم  زا  هکلب  دوشیمن  هدرمـش  ایند  ظح  حلاص  نز  تفگ  یناراد  نامیلس 

ُدیُِری  » يارـس رد  دوب  شتـشز  ّيرای  هک   || يادخدک  نآ  رب  دشاب  دـیع  رفـس  هاشداپ  ار  شیورد  درم  دـنک   || اسراپ  ربنامرف  بوخ  نز   26
هک دنتـسه  اهـسوجم  دوصقم  دناهتفگ : هحفـص 383 ]  ] 48-1- نآرق  - و رجاــف ، نادرم  ینعی  ناــیبلا : حور   27 ِتاوَهَّشلا » َنوـُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 

مارح ار  اهنآ  دوخ  دینادیم و  لالح  ار  هلاخ  هّمع و  رتخد  امـش  دـنتفگیم  دنتـسنادیم و  زیاج  ار  رهاوخ  ردارب و  رتخد و  هّمع و  اب  جاودزا 
ام نخـس  تسا . اهنآ  تسا  نخـس  نیاب  هراشا  هلمج  هکنیا  دینادب  لالح  دـیاب  ار  رهاوخ  رتخد  جاودزا  رهاوخ  جاودزا  تمرح  ربارب  رد  سپ 

: میتشون نیرّسفم  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه 

ات 31] تایآ 29  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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ًامیِحَر مُِکب  َناک  َهّللا  َّنِإ  مُکَـسُفنَأ  اُوُلتقَت  َو ال  مُکنِم  ٍضاَرت  نَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  نَأ  ّالِإ  ِلِطابلِاب  مُکَنَیب  مَُکلاومَأ  اُولُکَأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
مُکنَع رِّفَُکن  ُهنَع  َنوَهُنت  ام  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَجت  نِإ  [ 30  ] ًاریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاران  ِهِیلـُصن  َفوَسَف  ًاملُظ  َو  ًاناودُـع  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  [ 29]

29 همجرت : تخادنا . شتآ  رد  ار  وا  ینعی  راّنلا ، حالصا  زا  هیلصن » : » تاغل ینعم   423-1- نآرق [ - 31  ] ًامیِرَک ًالَخدُم  مُکلِخُدن  َو  مُِکتائِّیَس 
ار رگیدکی  زین  و  نیفرط ، ياضر  اب  هلماعم  دتـس و  دادب و  رگم  دینکن  فّرـصت  دنـسپان  هار  زا  هدوهیب و  زین  ار  رگیدکی  لاوما  ناناملـسم  يا 
زواجتب و یسک  رگا   30 دوشیم ] نّیعم  ناتعامتجا  مظن  امش و  یتمالـس  يارب  اهروتـسد  هکنیا  و   ] تسا نابرهم  امـشب  دنوادخ  هک  دیـشکن 

اهتیصعم هکنیا  زا  رگا  نکیل   31 دوب . ناسآ  قح  هاگـشیپب  هکنیا  هک  میرادب  شتآب  ار  وا  يدوزب  دروخ  ار  وا  لام  ای  تشک و  ار  یـسک  متس 
لّمجت بابـسا  يهمه  هک  ناتمیربیم  اجنآ  مینکیم و  یفالت  ار  امـش  تشز  ياهراک  دیدومن  يراددوخ  دیدرک و  زیهرپ  دیاهدش  عونمم  هک 

. - دینکن رگیدکی  لاوما  رد  فّرصت  هنوگچیه  ینعی  دناهتـشون : نیرّـسفم   29 مَُکلاومَأ » اُولُکَأت  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . هدامآ  شیاسآ  و 
نبإ هحفـص 384 ]  ] 14-1- نآرق  - يرگمتـس یـشورفمک و  ابر و  راـمقب و  ینعی : تسا  هتفگ  يّدـس  يربط :  29 ِلِطابلِاب »  » 41-15- نآرق
هیآ رد  هک  تسا  یلطاب  هکنیا  دـهدیم  امـشب  نتفرگ  سپ  يارب  مه  یغلبم  دـهدیم و  سپ  يرتشم  هک  ار  یـسنج  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع 

هکنیا ینامهم و  هب  یتح  دیرادن  ار  رگیدکی  لاوما  ندروخ  ّقح  چـیه  هلماعم  هار  زا  زجب  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  تسا ، هدـش  عونمم 
: يربط  29 ٍضاَرت » نَع  ًةَراـِجت   » 371-331- نآرق . - رخآ ات  اُولُکَأت » نَأ  مُکِـسُفنَأ  یلَع  ـال  َو   » رون تروس  تیآ  يهلیـسوب  دـش  خـسن  مکح 

ینعم رد  دـناهدناوخ و  الاب  يادـص  بصن و  اب  هّیقب  دـناهدرک و  تئارق  ولج  يادـص  عفر و  اب  هرـصب  زاجح و  لها  رتشیب  ار  تراجت  يهملک 
یثیدح دنک و  راتفر  يراکوکین  یتسار و  اب  هک  یسک  يارب  تسا  ادخ  لالح  يزور  نیفرط  ياضر  اب  تراجت  تفگ : هداتق  تسین ، یتوافت 

لها نخس  تراجت  رد  یضارت  ینعم  رد  و  درک . دهاوخ  شیاسآ  ادخ  شرع  يهیاس  رد  وگتسار  نیما  رجات  هک  تسا  هدوب  روهـشم  ام  نایم 
زا سپ  دنک و  ءاضما  ای  خسف  ارنآ  هک  دننک  ّریخم  ار  رگیدـکی  دـننکیم  هلماعم  هک  یـسلجم  رد  ینعی : دـناهتفگ  یـضعب  تسا : فلتخم  ملع 

- نآرق . - دوش ماجنا  هلماعم  وگتفگ و  نیفرط  ياضر  اب  ینعی  دناهتفگ : رگید  یـضعب  و  دشابن . اهنآ  نایم  ینارگن  چیه  رگیدکی  زا  یئادـج 
تسا هدش  لقن  قداص  ترضح  زا  - 1 30-1- نآرق : - دـناهدرک ینعم  روج  راهچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  30 مُکَـسُفنَأ » اُوُلتقَت  َو ال   » 24-1

ناملـسم نوچ  ینعی : دناهتفگ  ءاطع  يدس و  - 2 دوخ ، زا  رتیوق  نمـشد  اب  گنج  يهطـساوب  دیهدن  رارق  نتـشک  ضرعم  رد  ار  دوخ  ینعی :
: تسا هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  - 3 دیـشکن ، ار  رگیدکی  سپ  ندب  دنچ  رد  تسا  حور  کی  هک  تسا  نآ  لثم  هدـیقع  کی  ياراد  دـیتسه و 

نتشک يهدامآ  مدرم  لام  ندروخ  هانگ و  يهلیـسوب  ار  دوخ  - 4 دینکن ، راحتنا  یـشکدوخ و  یگدـنز  زا  یتحاران  يریگلد و  بضغ و  رد 
دوصقم تسا  نکمم  دناهتفگ : نیرّسفم   30 ًاناودُع » َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  . » دینک باذـع  راتفرگ  كاله و  ار  دوخ  رگید  ملاع  رد  هک  دـینکن 

ال : » لثم تسا  هدـش  عونمم  شیپ  تایآ  رد  هچنآب  تسا  هراشا  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـشاب ، نتـشک  تسا  نکمم  دـشاب و  مدرم  لاـم  ندروخ 
مدآ ندروخ و  مدرم  لامب  هراـشا  هحفص 385 ]  ] 250-206- نآرق -34-1- نآرق  - هک تسا  نآ  رهاظ  نکیل  َءاـسِّنلا » اُوثَِرت  نَأ  مَُکل  ُّلِـحَی 

نکیل تسا ، نکمم  مه  عورـشم  قیرط  زا  ناودع و  ریغ  رب  نتـشک  مدآ  ریغ و  لام  ندروخ  هک  تسا  هنیرق  ناودع  يهملک  دـشاب و  نتـشک 
فالتخا اهقف  نیرّـسفم و  ریاـبک  ینعم  رد   31 ُهنَع » َنوَهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَجت  نِإ  . » درادـن رّوصت  عورـشم  قیرط  هتـشذگ  تایآ  دافمب  تبـسن 

رد هچنآ  دـناهتفگ : كاّحـض  هیلاعلا و  وبا  دـهاجم و  ریبج و  دیعـس  تسا و  هریبک  درازایب  ار  ادـخ  هچ  ره  تفگ  ساّبع  هّللا  دـبع  دـناهدرک :
ره و  تسا ، یبسن  هریبک  هانگ  ام  رظن  رد  حوتفلا : وبا   48-1- نآرق . - تسا هریبک  تسا ، هدش  نّیعم  شتآ  شتازاجم  تسا و  هدش  عنم  نآرق 

هریبک تسا  مک  شتازاجم  هچنآ  هب  تبسن  دشاب  دایز  شتازاجم  هچنآ  تسا و  هریبک  رتکبسب  تبسن  تسا و  هریغص  رتمهمب  تبسن  یتیصعم 
تمهت و مشخ و  ملظ و  سفن و  لـتق  تسا  هریبک  قاـفتاب  هچنآ  يهلمج  زا  و  تسا ، هریغـص  تسا  رتشیب  شتازاـجم  هچنآـب  تبـسن  تسا و 
ع]  ] قداص ماما  ترـضح  زا  و  گـنج ، زا  رارف  ندروخ و  بارـش  اـبر و  دـشاب و  هک  روج  رهب  ءاـشحف  فیفع و  ياـهنزب  يراـکهزب  تبـسن 

لّوا زا  تسا  هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  و  ربمغیپ ، يهداوناخ  یتسود  راکنا  نیدـلاو و  قاع  ادـخب و  كرـش  اهنیا  رب  هوالع  تسا  هدـش  تیاور 
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ای تنعلب  نآرق  رد  هک  یهاـنگ  ره  تفگ : هحلط  یبا  نبإ  یلع  تسا ، هریبک  هاـنگ  تسا  هدـش  يریگولج  هچنآ  مایـس  تیآ  اـت  هروس  هکنیا 
هریبک تسا  هدش  هتفگ  ریبک  ای  میظع  نآرق  رد  هچ  ره  تفگ : لضف  نب  نیـسح  تسا ، هریبک  تسا  هدش  تسویپ  باذـع  ای  خزود  ای  بضغ 

َّنِإ ٌمیِظَع ، ٌناتُهب  اذه  َکَناحبُـس  ٌمیِظَع ، َّنُکَدـیَک  َّنِإ  ٌمیِظَع ، ٌملَُظل  َكرِّشلا  َّنِإ  ًارِیبَک ، ًأطِخ  َناک  مُهَلتَق  َّنِإ  ًارِیبَک ، ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  : » لثم تسا ،
-936-905- نآرق . - دوب دهاوخن  هریغص  رارصا  اب  دنام و  دهاوخن  هریبک  رافغتسا  اب  تسا : ربمغیپ  يهدومرف  و  ًامیِظَع ،» ِهّللا  َدنِع  َناک  مُِکلذ 

ثحب ةالص  دّلجم  رهاوج  بحاص   1120-1076- نآرق -1074-1042- نآرق -1040-1013- نآرق -1011-977- نآرق -975-938- نآرق
هدـیمهف اهنآ  زا  شتآ  تازاجم  نآرق  رد  هک  یئاهنآ  تسا  هتـشون  زین  تسا و  هدرک  لقن  هریبک  هانگ  راهچ  اـت  تلادـع : رد  تعاـمج  زاـمن 

: يربط  31 ًامیِرَک » اًلَخدُم  مُکلِخدـُن  َو  [ » هحفـص 386 تسا [ . هدـش  ثحب  لّصفم  باتک  نآ  رد  بلطم  هکنیا  تسا و  هاـنگ  شـش  دوشیم 
-1- نآرق . - دناهدناوخ میم  ّمض  اب  هّیقب  دناهدرک و  تئارق  میم  حتف  اب  لّخدـم ]  ] يهملک هفوک  ياهیراق  زا  ياهّدـع  هنیدـم و  ياهیراق  مومع 

نآـب تفگ : تفر و  ربنم  رب  زور  کـی  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دـندرک  تیاور  هریره  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   34
دنگوس نآ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دنتـسنادن  هکنآ  زا  دنتفرگ  نتـسیرگ  مدرم  دش ، شوماخ  راب و  هس  تسا ، وا  رماب  نم  ناج  هک  یئادـخ 
ياهرد ّالا  دـنک و  بانتجا  ریابک  زا  دراد و  هزور  ناضمر  هام  و  دراذـگب ، زاـمن  جـنپ  وا  هک  دـشابن  هدـنب  چـیه  تفگ : هگنآ  درک ، داـی  ارچ 
ندروخ ّقحانب  زا  لّوا  تیآ  رد  - 1 ام : نخس   484-458- نآرق «. - رخآ ات  َِرئابَک  اُوِبنَتَجت  نِإ  : » دناوخب هیآ  هکنیا  هگنآ  دنیاشگ  وا  رب  تشهب 

دعب لامب و  زواجت  لّوا  هک  بلطم  نایب  بیترت  هکنیا  دیاش  تسا ، هدش  نتشک  زا  عنم  نآ  يهلابند  رد  تسا و  هدش  يریگولج  رگیدکی  لام 
تیـصاخ کی  لام  بح  جـیردتب  دـش  كاـبیب  مدرم  قوقح  لاوما و  رد  ناـسنا  رگا  هک  دـشاب  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  ناـجب  زواـجت 

دوخ يهتساوخ  نآ  رد  یسک  زا  تمواقم  رگا  دنادیم و  نآ  ّقحتسم  ار  دوخ  هرهب  دوس و  روصت  كدنا  اب  هک  دنکیم  دیلوت  وا  رد  يرگید 
یئاجب دوشیم و  تیوقت  وا  رد  دوخ  ّقح  زا  عفد  مانب  یشکمدآ  یگدنرد و  يهلیذر  هدش  هتـسویپ  نآب  مه  هاج  بح  رورغ و  درک  هدهاشم 

رد تشز  ياهیوخ  هکنیا  يهنومن  دوش ، دنچ  یئاهلتق  بکترم  هچرگا  دنک  دوبان  ار  عنام  ای  دروآ و  گنچب  ار  هتـساوخ  نآ  ای  هک  دـسریم 
هب يارب  ای  يرگید  قح  ندادن  يارب  دنشکیم  ار  رگیدکی  نیکلام  نایئاتسور و  هک  تسا  يرتسگداد  ياههدنورپ  نامز  هکنیا  رهـش و  نیمه 

هکنانچ ندنارچ ، عترم  رد  دنفسوگ  دنچ  ای  دشاب و  بآ  زا  ندرک  هدافتـسا  تعاس  دنچ  ربارب  رد  هچرگا  دوخ ، ّقح  زا  شیب  ندروآ  گنچ 
رد زونه  اهنآ  ياههدنورپ  دنتشک و  بآ  تعاس  دنچ  يهدافتـسا  يارب  ار  يرگید  عترم و  زا  يهدافتـسا  يارب  ار  رفن  کی  هام  هس  يهلـصافب 
زا عنم  لّوا  هک  هیآ  رد  سپ  دش ، دهاوخ  تسرد  لئاذر  هنومن  هکنیا  زا  يرگید  يهدنورپ  زاب  هک  دش  دـهاوخن  متخ  یئاجب  و  تسا ، نایرج 

دیلوت و  هحفـص 387 ] تیوقت [  سوفن  قوقح و  رد  یکابیب  دش  يراددوخ  لّوا  مدـق  زا  رگا  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا  هدـش  لامب  زواجت 
شتآ لاـمعا  هکنیا  هک  دـشاب  تبـسانم  نیمهب  دـیاش  تسا  هدـش  نّیعم  شتآ  اـهراک  هکنیا  تازاـجم  هک  مّود  تـیآ  رد  - 2 دش ، دـهاوخن 

دنزیم اهراک  هکنیا  هب  تسد  هک  صخـش  دوخ  هتبلا  سپ  تسا  ّتلم  کی  ای  يدابآ و  کـی  لـحم و  کـی  مدرم  اـههداوناخ و  يهدـنزوس 
: نآ يهلابند  تسا و  هدش  هداد  شزرمآ  دیون  ریابک  زا  بانتجا  يراددوخ و  ربارب  رد  هک  رخآ  تیآ  رد  - 3 تسا . یگشیمه  شتآ  قحتسم 
ناسنا و رد  دنکیم  يراوگرزب  تمارک و  دیلوت  مدرم  لامب  زواجت  زا  بانتجا  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  تسا  هدش  هتفگ  ًامیِرَک ] اًلَخدـُم  ]

438-419- نآرق . - تسا یگشیمه  هاگشیاسآ  نانچ  قاقحتسا  بجوم  هک  دوشیم  تمارک  تلادع و  حور  ياراد 

ات 33] تایآ 32  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َناک َهّللا  َّنِإ  ِِهلضَف  نِم  َهّللا  اُولَئس  َو  َنبَسَتکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  اُوبَسَتکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل  ٍضَعب  یلَع  مُکَضَعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  ام  اوَّنَمَتَت  َو ال 
ِّلُک یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  مُهَبیِصَن  مُهُوتآَف  مُُکنامیَأ  تَدَقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَرقَألا  َو  ِناِدلاولا  َكََرت  اّمِم  َِیلاوَم  انلَعَج  ٍّلُِکل  َو  [ 32  ] ًامِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب 

رد هک  دراد  ینعم  دنچ  یلوم  عمج  یلاوم » . » ندرک وزرآ  ینعمب  یّنمت  ردـصم  زا  اّونمتت » : » تاغل ینعم   416-1- نآرق [ - 33  ] ًادیِهَش ٍءیَش 
دقع زا  تدقع » . » تسا دوصقم  فرـصتب  یلوا  حالطـصاب  مّدـقت و  ّقح  ياراد  رّتقحتـسم و  صخـش  اجنیا  تسا  هدـش  هتـشون  رگید  تایآ 
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ثرا درک : ضرع  دمآ  ربمغیپ  روضح  ینز  تفگ : ساّبع  نبإ  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : تهج  تسا . نداد  رارق  نتـسب و  نامیپ  ینعمب 
راک ره  تسا و  درم  فصن  اـهنز  اـم  شزرا  اـهراک  يهمه  رد  اـیآ  تسا  درم  کـی  تداهـش  ربارب  نز  ود  تداهـش  تسا و  درم  فصن  نز 

، تفریذـپن مالـسا  رکب  وبا  دـنزرف  نوچ  و  دـش ، لزان  وا  باوج  يارب  لّوا  تیآ  هحفـص 388 ] دراد [ ! شزرا  اـهدرم  دزم  فصن  اـم  بوخ 
دوخ دنزرف  هک  دش  لزان  رکب  یبأ  يهفیظو  يارب  مّود  تیآ  تفریذپ  مالسا  وا  هکنآ  زا  سپ  و  دهدن ، ثرا  واب  هک  درک  دای  دنگوس  شردپ 

میتسه و مورحم  ام  دنوریم و  گنجب  اهدرم  تفگ : هملس  ّما  تفگ : دهاجم  حوتفلا : وبا  دنکن . مورحم  ثرا  زا  قباس  دنگوس  يهطساوب  ار 
. دـش لزان  وا  باوج  رد  لوا  تیآ  دـشاب ، رتشیب  ام  يهدافتـسا  ات  میدوب  درم  مه  ام  شاک  يا  تسا ، ام  زا  شیب  ملاع  ود  ره  رد  اهنآ  يهرهب 

دوخ ششوک  دوس  نز  دراد ، یگدنز  زا  ياهرهب  یسک  ره  هک  دیرادن ، نارگید  يهتـساوخ  لامب و  مشچ  زگره  ناناملـسم  يا   32 همجرت :
ناتدنمهرهب شنارکیب  ياهتمعن  زا  دناسرب و  امشب  ار  دوخ  لضف  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  سپ  دوخ  بسک  راک و  يهجیتن  مه  درم  دربیم و 

میاهداهن یقح  یـسک  ره  يارب  ام  نوچ   33 تسا . هاگآ  راکـشآ  ناهن و  رهب  ادخ  هک  دیهاوخب ] يزیچ  يراکعمط  يدنموزرآب و  هن  ، ] دـنک
نّیعم هچنآ  ربارب  ار  ناشهرهب  دناهدرک  راوتسا  نامیپ  امـش  اب  هک  یئاهنآ  دوش و  دنمهرهب  شنادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  ثرا  هدنام و  لام  زا 

زارد رود و  ياهوزرآ  يربط :  32 ُهّللا » َلَّضَف  ام  اوَّنَمَتَت  َو ال  : » نیرّسفم نخـس  دوب . امـش  راک  هاوگ  دنوادخ  هک  دیهدب  ناشدوخب  دیاهدومن 
یسک هک  دشاب  نآ  یّنمت  تقیقح  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   54-15- نآرق . - تسا هدرک  عنم  ارنآ  دنوادخ  هک  تسا  زواجت  دسح و  بجوم 

لاح يانمت  هک  دـنکیم  نآ  ياضتقا  هیآ  رهاـظ  و  يدوب ، کـشاک  دـیوگ : دـشابن  هک  ار  نآ  يدوبن و  کـشاک  دـشاب  هک  ار  يزیچ  دـیوگ 
نز یـشوخ و  لام و  کشاک  يا  دیوگب : یـسک  تسین  اور  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] قداص رفعج  ماما  زا  عمجم : دـشاب . مارح  ندرک  يریغ 

یخلب هدب . مه  نمب  يداد  واب  هک  روطنامه  ایادخ  دنیوگب : تسا  زیاج  نکیل  تسا ، دـسح  دوخ  هکنیا  هک  دـشاب  نم  لام  سک  نالف  يابیز 
تسا هحفص 389 ] رتهتسیاش [  رتهب و  هچنآ  دنوادخ  نوچ  دشاب  درم  دنک  وزرآ  نز  دشاب و  نز  دنک  وزرآ  درم  هک  تسین  اور  تسا : هتفگ 

تمکح زومر  تحلصم و  تسا و  بویغلا  ماّلع  دنوادخ  رخف : تسا . هدسفم  شیادیپ  ای  تحلـصم و  فالخ  يوزرآ  هکنیا  تسا و  هدیرفآ 
دنوادـخ رگا  ینعی : ِضرَـألا » ِیف  اوَـغََبل  ِهِداـبِِعل  َقزِّرلا  ُهّللا  َطََـسب  وـَل  َو  : ] تسا هدـش  هتفگ  نآرق  رد  تهج  هکنیا  زا  سب و  دـنادیم و  وا  ار 

نآ دومرف : دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  و  دـش . دـنهاوخ  زواجتم  شکرـس و  دـنک  هداشگ  مدرم  يارب  ار  يزور  يهنماد 
رد مرامشیم و  نارادنپ  تسرد  نایوگ و  تسار  زا  ار  وا  درک  تمعن  رکـش  دوب و  ابیکـش  اهدمآ  شیپ  رد  دش و  نم  تشونرـسب  میلـست  هک 

-129- نآرق . - دیوجب یئادخ  دوخ  يارب  دورب  درکن  رکش  دوبن و  ابیکش  دش و  میلـست  هن  هک  نآ  دوب و  دهاوخ  نیقیدص  اب  مه  رگید  ملاع 
لمع بجومب  یـسک  ره  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 23-1- نآرق : - تسا لامتحا  دـنچ  هلمج  هکنیا  دافم  رد  عمجم :  32 ٌبیِصَن » ِلاجِّرِلل   » 197

نز درم و  زا  ياهتسد  ره  - 2 دینکیم ، مورحم  ار  دوخ  هک  دـینکن  وزرآ  ار  نآ  فالخ  سپ  دربیم  شراک  زا  ياهرهب  ظح و  دوخ  يهفیظوب 
نبإ - 3 دشاب ، یضار  دنک و  تعانق  تسا  وا  يزور  هچنآ  هب  دیاب  سپ  دربیم  ار  نآ  يهجیتن  دنک  تعارز  تراجت و  راک و  بسک و  هچنآ 
اراد ندرک و  دروخرب  بسک  ینعم  لامتحا  هکنیا  اب  و  تسا ، هدرک  نّیعم  دـنوادخ  هک  دراد  ثرا  زا  ياهرهب  یـسک  ره  تسا : هتفگ  ساـّبع 
داهج رد  تسا  باوث  ار  نادرم  هک  نانچ  رارسالا : فشک   32 َنبَسَتکا » اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِءاسِّنِلل  َو  . » يزیچ ندرک  بلط  یبساک و  هن  تسا  ندش 

: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   32 َهّللا » اُولَئس  َو   » 43-1- نآرق . - يرادرب نامرف - ار  نارهوش  يرادنتشیوخ و  یئاسراپ و  رد  تسا  باوث  ار  نانز 
هک تسا  تیاور  لوسر  نانز  یـضعب  زا  دـناهدناوخ و  هزمه  اب  اهیراق  یقاب  دـناهدرک و  تئارق  هزمهیب  اولـس ]  ] فلخ یئاسک و  ریثک و  نبإ 

َنیِذَّلا َو   » 21-1- نآرق . - دشابن رّـسیم  دنکن  رّـسیم  يادخ  رگا  هک  دـشاب  نیلعن  لاود  همه  رگا  یهاوخ و  يادـخ  زا  یهاوخ  هچ  ره  تفگ :
لوق دنچ  هیآ  ینعم  رد  دناهدرک و  تئارق  فلا  اب  تدقاع  هّیقب  دناهدناوخ و  فلایب  تدـقع ]  ] هفوک ءارق  حوتفلا : وبا   33 مُُکنامیَأ » تَدَقَع 

وت نوخ  نم  نوخ  دنتفگیم  رگیدکیب  دـندشیم و  دـنگوسمه  مدرم  ّتیلهاج  رد  تفگ : هداتق  - 1 هحفص 390 ]  ] 37-1- نآرق : - دناهتفگ
ثرا رگیدـکی  زا  سپ  تسا ، وت  اـب  حلـص  گـنج و  هنیک و  نم  اـب  حلـص  گـنج و  هنیک و  تسا ، وت  یبارخ  هناـخ  نم  یبارخ  هناـخ  تسا ،

زا مشـش  کی  تهج  نیمهب  دزادرپب و  دـیاب  اهبنوخ  هید و  يرگید  بناج  زا  کـی  ره  درک و  میهاوخ  رگیدـکی  یهاوخنوخ  درب و  میهاوخ 
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خـسن هیآ  هکنیا  دعب  دنهدب و  اهنآب  دیاب  ثرا  زا  هک  تسا  نادنگوسمه  قح  تخادرپب  شرافـس  هیآ  رد  دوب ، ناشدـنگوسمه  ثرا  هیامرس 
دیزادرپب دیهد و  ماجنا  ار  نادنگوسمه  قح  ینعی  دناهتفگ : یعخن  دـهاجم و  - 2 536-506- نآرق [. - مُهُضَعب ِماحرَألا  اُولوُأ   ] تیآ هب  دش 

حتف زور  و  دینک ، افو  ار  دوخ  نادنگوسمه  نامیپ  دومرف : ربمغیپ  و  نآ ، دننام  هید و  تخادرپ  کموک و  لثم  دشاب  دنگوس  دافمب  يافو  هک 
رگا دینکن و  دای  دهع  نامیپ و  هب  دـنگوس  رگید  یلو  دـیرادب  ظوفحم  ار  شیپ  نارود  نامیپ  دـنگوس و  دـهع و  دومرف : هبطخ  ماگنه  هّکم 

راوتسا يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  دارفا  نایم  ربمغیپ  هک  تسا  ینید  ناردارب  ّقح  دوصقم  تفگ : ساّبع  نبإ  - 3 دینکشن . ار  نآ  دیدرک 
زا لبق  هک  تسا  اههدناوخ  رسپ  تیاعر  دوصقم  تفگ : ّبیسم  نب  دیعس  - 4 دش . خسن  ثاریم  تایآب  هکنآ  ات  دوب  اهنآ  يارب  ثرا  دومرف و 

تسا روتسد  هیآ  هکنیا  رد  دوب ، ص ]  ] ربمغیپ هدناوخرـسپ  هثراح  نب  دیز  هکنانچ  دنتفریذپیم  يدنزرفب  ار  صاخـشا  دنتـشاد  مسر  مالـسا 
دنک ریغ  لامب  عمط  ناسنا  دیابن  میتفگ  هک  ولج  تایآ  زا  يهدافتسا  يهلابند  رد  ام : نخس  دننک . ّتیصو  يزیچ  اههدناوخ  رـسپ  يارب  زا  هک 

لئاذر زا  یتمالـس  مدـق  لوا  هک  دـشاب  یئاـمنهار  ناـمه  زا  يریگلاـبند  يارب  اّونمتت ] ـال  : ] يهلمج دـیاش  دوـشن  رتتخـس  لـئاذر  راـتفرگ  اـت 
هک تسا  هدـش  هداد  ناـشن  نبـستکا ] اوبـستکا و   ] ياـههلمج اـب  تسا و  یبیـصن  ار  یـسک  ره  هک  تسا  تهج  یب  ياـهوزرآ  زا  يراددوخ 

مهارف يرگید  نآ  هکنانچ  شـشوک و  راک و  تسا و  بسک  ّطقف  نآ  دننامه  ندروآ  تسدب  هار  تسا و  طلغ  يرگید  يهتـساوخ  يوزرآ 
هحفص 391] درک [ . یهاوخ  ادیپ  مه  وت  تسا  هدروآ 

ات 35] تایآ 34  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو ُهّللا  َظِفَح  اِمب  ِبیَغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاّصلاَف  مِِهلاومَأ  نِم  اوُقَفنَأ  اِمب  َو  ٍضَعب  یلَع  مُهَضَعب  ُهّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاجِّرلا 
[34  ] ًارِیبَک اِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِهیَلَع  اوُغبَت  الَف  مُکَنعَطَأ  نِإَف  َّنُهُوبِرضا  َو  ِعِجاضَملا  ِیف  َّنُهوُرُجها  َو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَخت  ِیتّاللا 

[ - 35  ] ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  امُهَنَیب  ُهّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالـصِإ  ادـیُِری  نِإ  اِهلهَأ  نِم  ًامَکَح  َو  ِِهلهَأ  نِم  ًامَکَح  اُوثَعباَـف  اـمِِهنَیب  َقاقِـش  ُمتفِخ  نِإ  َو 
رد ياناوت  هدـنامرف ، ریما و  راک ، رادهدـهع  راد و  رایتخا  تماـق ، شوخ  ینعمب  لّوا  حـتفب  ماّوق  عمج  نوماّوق » : » تاـغل ینعم   570-1- نآرق

« ّنهزوشن ، » نخـس زا  يراددوخ  ندرک ، ادخ  يارب  ینتورف  نداتـسیا . زامنب  ینعمب  تونق  ردصم  زا  تاتناق » . » نآ يرادهدـهع  راک و  ماجنا 
هب ظعو  ردصم  زا  ّنهوظع » . » تعامج اب  ینمشد  رب  مادقا  نزب و  تبـسن  رهوش  نایز  رازآ و  وا و  اب  ینمـشد  رهوشب و  تبـسن  نز  ینامرفان 

. نتـسب دنب  اب  ار  رتش  ندرک ، يریگهرانک  ندنادرگ ، ور  ندرک  اهر  ینعمب  روجه  نارجه و  رجه و  ردـصم  زا  اورجها » و  ، » نداد دـنپ  ینعم 
صخـش مکح »  » ینمـشد تفلاخم و  قاقـش » . » یناـمرفان زواـجت و  ینعمب  یغب  ردـصم  زا  اوغبت » . » هاـگ باوخ - عجـضم : عمج  عجاـضم » »

ای شردپ  اب  وا  دز  ار  دوخ  نز  يدرم  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج  تسا . یندش  ماجنا  ذفان و  شنامرف  هکنآ  هدننک و  تواضق  تموکح و 
دومرف رداص  ار  درم  تازاجم  نامرف  ترـضح  نآ  درک  تیاکـش  تفر و  ربمغیپ  دزن  تسا ] هدـش  لقن  اهنآ  زا  هک  صاخـشا  فالتخاب   ] اهنت
یگدنز هنیزه  ناشیا  هدـیرفآ و  يرگید  زا  رترب  ار  یکی  دـنوادخ  هک  دنتـسه  نانز  راک  رادهدـهع  اهدرم   34 همجرت : دـش . لزان  هیآ  هکنیا 
سومان وربآ و  لام و  نابهگن  دنتـسه و  اهدرم  ربنامرف  اسراپ  حـلاص و  هحفـص 392 ] ياهنز [  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  دـنراد  ندرگب  ار  نانز 

رگا و  دنـشاب ] راددوخ  هک  دـنراد  یئاناوت  و   ] تسا هداد  رارق  اهنآ  داهن  رد  تبظاوم  تظفاحم و  يهلیـسو  دـنوادخ  هک  يروط  نامهب  اـهنآ 
دینک يرود  ناشهاگباوخ  زا  و  ینابرهمان ] يهلیسوب  دشن  ّرثؤم  رگا   ] دینک ناشهظعوم  لّوا  تبون  رد  دش  اهنآ  زا  ینامرفان  زوشن و  ساسحا 

اب یئوجهناهب  يریگتخس و  دیشاب و  راتفرشوخ  دندش  ربنامرف  نوچ  دینک و  حالـصا  ندز  اب  ار  اهنآ  يوخ  دندرواین  رد  حالـصب  رـس  مه  زاب 
رفن ود  نز  درم و  يهداوناخ  زا  دیسرتب  رگیدکی  اب  ناشینمـشد  زا  رگا  35 و  تسا . تادوجوم  قوف  ام  نیرتگرزب  دنوادخ  هک  دـینکن  اهنآ 
راک هار  تسا و  هاگآ  وا  هک  دنوش  رگدکی  قفاوم  دروآ و  شزاس  ناشنایم  زین  دنوادخ  دـنهاوخب  ار  اهنآ  شزاس  رگا  ات  دـینک  نّیعم  مکاح 

34 ُهّللا » َلَّضَف  اِمب  . » میلعت تضایر و  بیدأت و  ریبدت و  رد  دنتسه  ّطلـسم  میق و  ینعی  عمجم :  34 نوماّوق » : » نیرّسفم نخس  دسانشب . نادرم 
هب دـناهتفگ : مه  تسا و  اهدرم  نیقی  نید و  يارب  دـناهتفگ : ياهّدـع  تسا و  لقع  يهطـساوب  نز  رب  درم  يرترب  دـناهتفگ  ینعی  حوتفلا : وبا 
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هیامرس و رد  لیدبت  رییغت و  رکف  هطـساوب  دناهتفگ : زین  و  تسا ، درم  کی  ای  ربارب  نز  ود  تداهـش  هک  تسا  اهنز  یهاوگ  ناصقن  يهطـساو 
دیناوتیم هک  هلیـسو  رهب  ینعی  ًالاِقث ] َو  ًافافِخ  اوُرِفنا  : ] تسا هدـش  رما  نآرق  رد  نادرمب  هک  داـهج  هطـساوب  تسا و  بسک  تراـجت و  لـقع 

دناوتیم درم  هکنآ  يهطـساوب  زین  دینامب و  دوخ  يهناخ  رد  َّنُِکتُوُیب ] ِیف  َنرَق  : ] تسا هدش  رما  اهنزب  نکیل  دیناسرب  گنج  نادـیمب  ار  دوخ 
درم نایاوشیپ  ناربهر و  ناربمغیپ و  هکنیا  يهطـساوب  درب و  رـسب  دـناوتیمن  درم  کی  زا  شیب  اب  نز  نکیل  دـنک  یگدـنز  دّدـعتم  ياهنز  اب 

هتشادن رهوش  ات  نز  جوز » اهل  نکی  مل  ام  ۀنیکسم  ۀئرملا  : » دومرف ربمغیپ  دشاب و  اهراک  هکنیا  رادهدهع  تسا  هتسناوتن  نز  زگره  دناهدوب و 
-517- نآرق -422-393- نآرق -24-1- نآرق : - دومرف دشاب ، هتشاد  هیامرس  دوخ  زا  هچرگا  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  تسا ، هراچیب  دشاب 

نانز نیرتهب  تفگ : مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  دنک  تیاور  هریره  وبا  و  َنُوماّوَق » ُلاجِّرلا  : » دناوخ ار  هیآ  هکنیا  دشاب و  رادهیامرس  هچرگا   544
بیاـغ وا  زا  رگا  دراد و  تعاـطا  یئاـمرف  يزیچ  شرگا  يوش و  هحفص 393 ]  ] 77-53- نآرق  - ناداـش يرگن  وا  رد  نوچ  هک  دوـب  ینز 

ُتاِحلاّصلاَف  » 175-151- نآرق «. - َنُوماّوَق ُلاجِّرلا  : » دـناوخرب هیآ  هکنیا  هگنآ  وت ، لاـم  دوخ و  سفن  زا  دـنک  تظفاـحم  ار  وت  تبیغ  يوش 
رد ینعی : عـمجم :  34 ِبیَغِلل » ٌتاـِظفاح   » 27-1- نآرق . - تسا رهوش  دـنوادخ و  زا  يربناـمرف  دوصقم  حوـتفلا : وـبا  يربـط و   34 ٌتاِتناق »

هدش تئارق  بصن  عفر و  اب  هّللا  يهملک  عمجم :  34 ُهّللا » َظِفَح  اِمب   » 22-1- نآرق . - دننکیم ظفح  ار  وا  زار  لام و  ار و  دوخ  رهوش  يرود 
ناشیا يدـنوادخ  ظـفح  بجومب  - 1 دـناهتفگ : هلمج  هـکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  22-1- نآرق . - تسین تواـفت  ینعم  يهجیتـن  رد  تـسا و 

ار دوخ  دنناوتیم  اهنآ  دنوادخ  بناج  زا  يرادهگن  ظفح و  دادعتسا  يهطـساوب  - 2 دننک . ظفح  ار  دوخ  جراخم  رهم و  يهلیـسوب  دنناوتیم 
نامرف دـندرک  ظفح  اهنز  ینعی : تسا ، هدرک  تئارق  الاب  يادـص  بصن و  اب  ار  هّللا »  » یندـم عاقعق  نب  دـیزی  رفعج  وبا  يربط : دـننک . ظفح 

ینعی دناهتفگ : یـضعب  يربط :  34 َّنُهَزوُُشن » َنُوفاَخت  ِیتاّللا  َو  . » ناـشبایغ رد  اـهنآ  قوقح  ساـپ  دوخ و  نارهوش  بیغلا  ظـفح  رد  ار  ادـخ 
نبإ و  دـنوش ، نمـشد  نامرفان و  دیدیـسرت  هک  دوب  يروط  اهنآ  راتفر  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـننکیم و  ینامرفان  دـینادب  هک  یئاهنز 

« ِعِجاضَملا ِیف  َّنُهوُرُجها  َو   » 40-1- نآرق . - دـنک شینامرفان  درامـش و  کبـس  ار  رهوش  قوقح  هک  تسا  ینز  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع 
زا دینک  يریگهرانک  - 2 اهنآ ، اب  یـسنج  لمع  زا  دینک  يریگهرانک  - 1 36-1- نآرق : - دـناهدرک لقن  ینعم  دـنچ  حوتفلا  وبا  يربط و   34
. ] دینک يرادهاگن  هناخ  رد  مکحم  ار  اهنآ  - 5 ار ، اهنآ  اب  نتفگ  نخس  دینک  كرت  - 4 اهنآب ، هاگباوخ  رد  دینک  تشپ  - 3 اهنآ ، هاگباوخ 
نآ رد  یتخـس  تّدـش و  هک  تسا  ترـشاعم  ياههار  نیرتبـسانم  هک  تسا  هاـگباوخ  رد  ندرک  تشپ  دوصقم  هدـبع : ریـسفت  هحفص 394 ]
اهنآ بضغ  تنوشخ و  زا  هک  تسا  نز  درم و  تاساسحا  جـییهت  بجوم  دوخ  ندرک  تشپ  ندوب و  هاگباوخ  کی  رد  هک  هوـالعب  تسین و 

َو . » دـیآ زاب  حالـصب  راـتفر  ءوس  یئوخدـب و  زا  دـسرپب و  ار  نآ  ّتلع  نز  هک  دوش  هلیـسو  درم  راـک  هکنیا  تسا  نکمم  دوشیم و  هتـساک 
دشابن رثؤم  هک  دینزب  يروط  ینعی : تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  دینزب  ار  اهنآ  كاوسم  اب  ینعی : تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  35 َّنُهُوبِرضا »

یناصقن یبیع و  هک  نانچ  بیدأت  هجو  رب  دشاب  هدعاقب  یندز  ار  ناشیا  ینزب  هکنآ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   19-1- نآرق . - دنامن نآ  در  و 
زا عمجم : دـننیبب . وت  ناتـسد  ریز  هناخ و  لها  هک  زیوآ  رد  ياـجنآ  هناـیزات  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  تسا  ربخ  رد  دـیابن و  ناـشیا  رب 

دوخ ياهنز  رب  اهیـشرق  ام  تفگ : رمع  هک  تسا  هدـش  تیاور  رخف : دـینزب . ار  اهنآ  كاوسم  اب  ینعی : تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  ترـضح 
اهنز هک  دیـسر  یئاجب  راک  رگیدکی  اب  اهنز  شزیمآ  زا  دنتـسه  ّطلـسم  اهدرم  رب  ناشاهنز  میدید  میدـش  دراو  هنیدـمب  نوچ  میدوب ، ّطلـسم 

نارـسمه يهناخب  اهنز  مینزب  مینک و  بدا  ار  اهنآ  داد  هزاجا  مدرک  تیاکـش  ربمغیپب  نم  دندش ، يرج  كابیب و  اهدرم  رب  دـندش و  نامرفان 
زا هلگ  همه  هک  دـندمآ  اـم  ياـههناخب  نز  رفن  داـتفه  بش  دومرف : ربمغیپ  يزور  دـندرکیم  تیاکـش  ناـشاهرهوش  زا  دـنتفریم و  ربمغیپ 

اهنآ ندزن  دوشیم  مولعم  ص ]  ] ربمغیپ يهدومرف  هکنیا  زا  دـندوبن و  یبوخ  نادرم  اـهنز  هکنیا  ياـهرهوش  هّتبلا  دنتـشاد و  دوخ  ياـهرهوش 
یگداس یکبس و  ياهتنم  اب  هک  هن ] رد   ] حالطصاب هدیبات  لامتـسد  ای  دشاب و  تسد  ّطقف  ندز  يهلیـسو  دیاب  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  رتهب 
یتروص رد  دننادیم  راجنهان  تسا  هدش  زاجم  اهنز  ندز  مالسا  نید  رد  هک  ار  بلطم  هکنیا  اهبآم  یگنرف  یضعب  هدبع : ریسفت  دوش . ماجنا 

لامک اب  دـنرادن و  كاب  درم  اب  راـتفر  ءوس  چـیه  زا  هکیروطب  رهوش  رب  طلـست  یهدـنامرف و  اـهنز و  یناـمرفانب  دـنهدیمن  ّتیمها  دوخ  هک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 493 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هداد هزاجا  مالسا  نید  هک  دنرادنپیم  هحفص 395 ] نینچ [  مدرم  هتسد  هکنیا  ایوگ  دنرامشیم  دوخ  رادربنامرف  ریقح و  ار  اهنآ  یتخـسرس 
رد یمکح  نینچ  زا  ادخ  رب  هانپ  دننک  مرن  هنایزات  ریز  ار  بّدؤم  يهدش  تیبرت  ياهمناخ  فیعـض  ندب  هک  تیبرتیب  يوخدب  نادرمب  تسا 
وا ناسحا  يراتفرشوخ و  دنوشیمن و  وا  یسنج  ياههتساوخ  هب  میلـست  دننکیم و  يرود  دوخ  رهوش  زا  هتـسویپ  هک  یئاهنز  نکیل  مالـسا ،
درم رگا  دـننکیم  راتفر  تلادـع  قح و  زا  فارحنا  ّربکت و  لامک  اب  دـنراد و  درم  زا  تقاـط  قوف  اـم  عقوت  هتـسویپ  دنرامـشیم و  چـیهب  ار 
دنک بیدأت  یندرگ  تشپ  ای  كاوسم  اب  ار  وا  هک  تسا  قالخا  فالخ  داسف و  هچ  ایآ  دش  راتفرگ  نز  روج  نیاب  راگزیهرپ  يهدـش  تیبرت 

مدرم و فـالتخاب  تسین و  تشز  تقو  همه  اـج و  همه  رد  لـمع  هکنیا  تعیبـط  لـقع و  رد  سپ  دروآ ! دورف  شیتـسرپ  دوخ  رورغ و  زا  و 
تسا و وا  هاگباوخ  زا  يرود  دـعب  هظعوم و  لّوا  تسا : هجرد  دـنچب  نز  حالـصا  هیآ  رد  هکنانچ  دـنکیم  رییغت  مکح  هکنیا  اهنآ  ياهتیبرت 

نآ ثحب  هک  ناسحاب ] حیرـست  وا  فورعمب  كاسما  : ] لثم اهنآ  اب  قافراب  روتـسد  زاب  و  تسا ، هدـش  زاجم  جالع  نیرخآ  يارب  یندـب  هیبنت 
ربمغیپ هک  هعمز  نب  هّللا  دـبع  ثیدـح  لثم  تسا  دایز  وا  ندز  نابز و  اب  راتفر  ءوس  یتشز  رد  ربمغیپ  يهدومرف  زاب  تسا و  هتـشذگ  لّـصفم 

هک رگید  ثیدح  رد  زاب  دیوشیم و  رتسبمه  اهنآ  اب  زاب  دـینزیم و  زینک  مالغ و  لثم  ار  دوخ  ياهنز  هک  دـیتسه  یمدرم  روطچ  امـش  دومرف :
اوُغبَت الَف  ! » دینزیم مالغ  لثم  دننکیم  رارقرب  وا  اب  زور  رخآ  رد  ّتیناسنا  طابترا  لامک  هک  ار  نآ  دیشکیمن : تلاجخ  امـش  تسا : هدومرف 

ار اهنآ  رازآ  هار  دـینکن و  يریگهناـهب  - 2 دـنرادب ، تسود  ار  امـش  هک  ار  اهنآ  دـینکن  روبجم  - 1 دـناهدرک : ینعم  نیرّـسفم  اًلِیبَس » َّنِهیَلَع 
كابیب اهنز  رازآ  رد  دیتسه و  دنمورین  امش  هک  دیربن  نامگ  ینعی  دناهتشون : نیرّـسفم   34 ًارِیبَک » اِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ   » 36-1- نآرق . - دیئوجن

يارب دنرادن  اهنزب  متس  زواجت و  زا  كاب  هکیئاهنآ  هدبع :  41-1- نآرق . - نافیعض نابیتشپ  تسا و  قوف  ام  تسا  هدیرفآ  هکنآ  نوچ  دیشاب 
ضرف اهنآب  هحفص 396 ] جاتحم [  ار  دوخ  هک  نارگیدب  تبسن  يراوخ  ّتلذ و  اب  هشیمه  دنتـسه و  ناراکمتـس  ناگدنب  دوخ  هک  تسا  نآ 

نیرّسفم  35 َقاقِـش » ُمتفِخ  نِإ  َو  . » ندرک متـس  تسا و  ندیـشک  متـس  مدرم  اب  شزیمآ  تایح  هک  دنرادنپیم  دننکیم و  یگدنز  دـننکیم 
ٍفوُرعَِمب َّنُهوُکِسمَأَف  : » هیآ هکنیا  روتـسد  دننام  دوخ  فیاظوب  درم  ای  دشن و  حالـصا  بیدأت  يهناگهس  لئاسو  اب  نز  رگا  ینعی : دناهتـشون 

يارب روتـسد  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  يربط :  35 ًامَکَح » اُوثَعباَف   » 223-162- نآرق -26-1- نآرق . - درکن راتفر  ٍفوُرعَِمب » َّنُهوُحِّرَـس  َوأ 
رفن ود  اهنآ  ات  دنربیم  اهنآب  ار  ناشتیاکش  يراگزاسان  قاقش و  رد  درم  نز و  هک  تسا  ینامکاح  اب  نخس  يور  دناهتفگ  یضعب  تسا  یک 

رد دـنکب و  نّیعم  دوخ  فرط  زا  یـسک  مه  نز  دـنک و  نّیعم  دوخ  بناج  زا  یمکح  درم  ینعی  تسا  هتفگ  يدـس  دـننک . توعد  نیفرط  زا 
ای دننک  قالطب  مکح  ود  ره  رگا  دننک و  هدـیقع  راهظا  دـنراد  قح  دـنهدب  رایتخا  نوچ  دـناهتفگ  یـضعب  تسا  فالتخا  نیمکح  يهفیظو 
ره دومرف : ترـضح  نآ  دنتفر  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  راگزاسان  ینز  درم و  هک : تسا  لقن  یثیدح  دوش و  ارجا  دیاب  اهنآ  مکح  يراگزاسب 
نز دینک  ناشحالـصا  هن  رگ  دینک و  قالطب  مکح  دینادیم  حالـص  رگا  امـش  دومرف : دـندش  نّیعم  اهمکح  نوچ  دـننک  نّیعم  یمکح  کی 
نآ متـسین ، یـضار  یئادـج  قـالط و  رب  تموکحب  تفگ : درم  نم ، ناـیزب  اـی  دـشاب  مدوسب  متـسه  میلـست  تسا  ادـخ  ناـمرف  هچنآ  تفگ 

دودح زا   21-1- نآرق : - دناهتفگ رگید  ياهّدع  یـشاب و  میلـست  مه  وت  تسا  هدش  یـضار  ترـسمه  هچنآب  یتسه  روبجم  دومرف  ترـضح 
هعیـش ياملع  عمجم : تسا . اهنآ  کی  مادک  زا  ریـصقت  هک  دنهدب  صیخـشت  دـننک و  یگدیـسر  دـیاب  طقف  دـننک  زواجت  دـنناوتیمن  نّیعم 
هلمج هکنیا  رخف :  35 ًارِیبَخ » ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  . » دنیامن قالطب  مکح  دنراد  قح  دنهدب  قالط  رایتخا  نیمکحب  نز  درم و  رگا  هک  دندقتعم 

. - دـنکیم تازاجم  تسا و  رادربخ  دـنوادخ  نوچ  دـنوشن  فرحنم  تلادـع  قح و  هار  زا  هک  تسا  نیمکح  درم و  نز و  شاب  رادـیب  يارب 
هدرک يروآدای  هحفص 397 ]  ] 48-24- نآرق  - ار درم  نز و  نیب  یعیبط  فـالتخا  َنُوماّوَق ] ُلاـجِّرلا  : ] يهلمج - 1 ام : نخس   41-1- نآرق

صقان مک و  رایـسب  هک  نز  تلکـسا  رب  دراد  يرترب  یگدـنز  ياه  یتخـس  ماجنا  يارب  یگداـمآ  يهطـساوب  درم  ناـمتخاس  نوچ  هک  تسا 
يهیامرس زا  دوش و  کیرـش  نز  اب  دنکیم  مهارف  هچنآ  زا  تسا  فظوم  تهج  نیمهب  دنک  لمحت  ار  یناگدنز  نیگنـس  ياهراک  دناوتیم 

هدـشن قیدـصت  درم  يارب  يزایتما  قّوفت و  يرترب و  ّقح  چـیه  هلمج  هکنیا  رد  و  ِءاسِّنلا ] یَلَع  َنُوماّوَق   ] ینعم تسا  نیمه  دـهدب و  واب  دوخ 
اهنآ يارب  هفیظو  ود  ار و  اهنز  دـنکیم  یفرعم  هلمج ] رخآ  ات  ٌتاِتناق  ُتاِحلاّصلاَف  : ] يهلمج - 2 یگدنز ، تاقشم  يربراب  نامه  زجب  تسا 
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ادخ يارب  نتورف  دیاب  نز  هک  دـهدیم  روتـسد  تاتناق ]  ] يهملک اب  دـنکیم  مهارف  ار  یتایح  مزاول  جـنر و  درم  نوچ  لوا - دـنکیم : نیعم 
تسا هدرک  فظوم  ار  نز  ِبیَغِلل ] ٌتاِظفاح   ] ياههملک اب  مّود - تسا ، هدرک  نّیعم  ادخ  هک  یگدنز  يهتسیاش  ياهراکب  میلست  ینعی  دشاب 

تفع و يهوـالعب  نک ، يرادـهگن  یگتـسیاشب  نکم و  فلت  هدوهیب  ار  نآ  مه  وت  دـنکیم  مهارف  لاـم  دـشکیم و  تمحز  درم  نوـچ  هک 
فعضب دشاب  هراشا  تسا  نکمم  رخآ  ات  َنُوفاَخت ] ِیتاّللا  َو   ] يهلمج زا  - 3 دنک . تظفاحم  دیاب  تسا و  نز  یعیبط  يهمزال  هک  ینمادـکاپ 

رادرک راتفگ و  تسا  نکمم  دوشیم و  نیگمـشخ  دـجنریم و  میالمان  ساسحا  كدـنا  اب  هک  یجراخ  تاکیرحت  ربارب  رد  نز  یناوتاـن  و 
هک یـضتقم  لئاسو  اب  تروص  هکنیا  رد  یگدـنز ، يهنایـشآ  ندز  مه  رب  يهدامآ  دوش و  راگزاسان  هک  دـشاب  رثؤم  يردـقب  وا  رد  نارگید 

نّیعم مه  وا  زواجت  فارحنا و  زا  يریگولج  نزب و  تبـسن  درم  فئاظو  نمـض  رد  درک و  حالـصا  ار  وا  دـیاب  تسا  هدـش  يروآدای  بیترتب 
اسب يا  تسا : هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  هاشیلعیفص   1095-1070- نآرق -836-815- نآرق -505-480- نآرق -344-314- نآرق . - تسا هدش 

جنر و وز  بش  زور و  دنیب  هک  ین   || درم  نیکمت  دنک  نز  دیاب  تفگ  دوب  درم  زا  مرج  مولعم  دـش  هک  نوچ   || دوب  درـس  رهوش  وک ز  نز 
یمک شیب و  یپ  زا  يریگ  تخـس   || یمد  ره  يورب  هک  نز  ياج  هچ  ات  تبت  دریگ  ازج  رد  هناـیزات   || تبکرم  رب  ینز  رگ  میارب  نم  درد 

هحفص 398] نک [  ضارعا  هد و  میب  مه  یتبون   || نک  ضامغا  وا  زا  راب  دص  طلغ  رد 

ات 39] تایآ 36  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو ُِبنُجلا  ِراـجلا  َو  یبرُقلا  ِيذ  ِراـجلا  َو  ِنیِکاـسَملا  َو  یماـتَیلا  َو  یبرُقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسحِإ  ِنیَدـِلاولِاب  َو  ًائیَـش  ِِهب  اوُکِرـُشت  ـال  َو  َهـّللا  اوُدـُبعا  َو 
ِلُخبلِاب َساّنلا  َنوُُرمأَی  َو  َنُولَخبَی  َنیِذَّلا  [ 36  ] ًاروُخَف ًالاتُخم  َناک  نَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنبا  َو  ِبنَجلِاب  ِبِحاّـصلا 

ِموَیلِاب َو ال  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َو ال  ِساّنلا  َءاـئِر  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلا  َو  [ 37  ] ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاکِلل  اندَتعَأ  َو  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتکَی  َو 
مِِهب ُهّللا  َناک  َو  ُهّللا  ُمُهَقَزَر  اّـمِم  اوُقَفنَأ  َو  ِرِخـآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللاـِب  اُونَمآ  َول  مِهیَلَع  اذ  اـم  َو  [ 38  ] ًانیِرَق َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناـطیَّشلا  ِنُکَی  نَم  َو  ِرِخـآلا 

، راد هلـصاف  رود و  زیچ  ره  نطو ، زا  رود  بیرغ و  یندـشن ، عـیطم  ناـمرفان و  صخـش  بنجلا » : » تاـغل ینعم   765-1- نآرق [ - 39  ] ًامِیلَع
قیفر بنجلاب ] بحاص   ] بناج وس و  زیچ ، ره  يهمین ]  ] هفـصن بنج » ، » هناگیب ای  رود ، هیاسمه  ینعی  بنجلا ]  ] تساجن و ۀـبانج و  هب  ـالتبم 

كرشم دیتسرپب و  ار  ادخ   36 همجرت : یئامندوخ . رهاظت و  ءائر » ، » يزارفندرگ ّربکت و  ینعمب  لایتخا  ردـصم  زا  لاتخم » . » ناسناب هتـسویپ 
 ] کیدزن تسود  کیدزن و  ياههیاسمه  ناگراچیب و  ناگدرم و  ردـپ  نادـنواشیوخب و  مه  دیـشاب و  راتفر  وکین  ردام  ردـپ و  اب  دیـشابن و 

یکین و اب  مه  دوخ  ياهدیرخ  رز  مالغ و  زینک و  اب  دـنرادن و  دوخ  يهناخ  نطوب و  سرتسد  هک  هدـنام  هار  رد  مدرم  اب  زین  و  هحفص 399 ]
راداو ار  مدرم  دنتـسه و  لیخب  دوخ  هک  ناسک  نآ  مه  37 و  درادن ، تسود  زارفندرگ  تسرپدوخ و  مدرم  دنوادخ  هک  دـینک  راتفر  ناسحا 

38 و میراد ، هدامآ  يراوخ  اب  رازآ  نارفاک  يارب  ام  و  دننارفاک ] يوخب   ] دنرادیم ناهنپ  هداد  نانیاب  دوخ  لضف  ادخ ز  هچنآ  دننکیم و  نآب 
واب وید  هکنآ  و  دـننک ] وید  يوریپ  و   ] دـنرادن زیخاتـسر  ادـخب و  ناـمیا  هکنیا  اـب  دنـشخب  یئاـمندوخ  يارب  دوخ  هیامرـس  هک  مدرم  نآ  زین 

هدرک ناشدنمهرهب  ادخ  هچنآ  زا  دنوش و  زیخاتـسر  ادخب و  نموم  رگا  دیآ  ناشرـس  رب  هچرگم   39 وا . دشاب  ینیـشنمه  دب  هچ  دوب  کیدزن 
بلطب ع ]  ] یسوم رارسالا : فشک   36 ًائیَش » ِِهب  اوُکِرُشت  َو ال  َهّللا  اوُُدبعا  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب . ناشراکب  ياناد  يادخ  هتبلا  دنـشخبب و 

نم ینیب  ارم  ات  ایب  هک : دـمآ  رـشبم  هک  دوب  باوخ  رد  دّـمحم  تفاـت ، ورب  تلود  باـتفاک  دوب  ربخیب  وا  تفاـی  عانطـصا  هک  دـشیم  شتآ 
، رادنپ هکنیا  زج  تسا  تلفغ  رد  تفای  سپ  رادیدب ، دّمحم  هن  دوب و  هتـشاد  عمط  راتفگب  یـسوم  هن  ینیـشن ! دـنچ  نمیب  وت  ماوت ، رادـیرخ 

زیچان و  تشاد ، تسد  رد  هچ  ره  یهر  درک  مگ  ات  تشادرب  تفاضا  هار  وت  تینادـحو  لالج  تشاذـگن  تراشا  ياج  وت  تزع  ءاـهب  یهلا 
65-15- نآرق : - تسار دوب  لوا  هک  دـنام  ناـمه  رخآ  اـت  تساـکیم ، یهر  نآ  زا  دوزفیم و  وـت  نآ  زا  یهلا  تشادـنپ  یهر  هچ  ره  تشگ 
تسرب و خزود  زا  لّوا  دـیحوت  نآب  هدـنب  تسا  ام  لصاح  نآ  دـب  هچ  ره  لد  لگ و  زا  شیپ   || تسا  ام  لـگ  بآ و  داـهن  رد  همه  تنحم 
ردپ و اب  یکینب  دهدیم  نامرف  ادـخ  ینعی  يربط :  36 ًاناسحِإ » ِنیَِدلاولِاب  َو  . » دیـسر تسودب  تسرب  دوخ  زا  دیحوت  نیاب  دیـسر و  تشهبب 
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عفر و اب  ار  ناسحا ]  ] هلیع یبا  نبإ  تسا  هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  و  يراتفرـشوخب ، دـینک  شرافـس  اهنآ  يارب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  رداـم و 
 ] 15-1- نآرق . - دنـشاب هدرم  شردام  ردپ و  هک  تسا  یلفط  میتی  يربط :  36 یماتَیلا » َو   » 29-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  شیپ  يادـص 

تسا هدش  تخس  ملد  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  لوسر  کیدزنب  يدرم  هک  درک  تیاور  هریره  وبا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  هحفص 400 ]
36 یبرُقلا » ِيذ  ِراجلا  َو  . » هد ماعط  ار  ناشیا  روآ و  دورف  نامیتی  رـسب  تسد  هد و  ماـعط  ار  نانیکـسم  دوش  مرن  تلد  اـت  یهاوخ  رگا  تفگ 

ینعی تسا : هتفگ  نارهم  نب  نوـمیم  دـشاب ، شیوـخ  هک  هیاـسمه  ینعی   26-1- نآرق : - دـناهتفگ كاحـض  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  يربط :
وا یکیدزن  هک  دـشاب  ياهیاسمه  دـشاب و  ناملـسم  ینعی  تسا : هتفگ  یماـش  فون  و  صخـش ، دوخ  اـب  هن  دـشاب  نادـنواشیوخ  اـب  هیاـسمه 

دشاب و نید  رد  هن  هناگیب  هک  تسا  ياهیاسمه  دوصقم  تسا  هتفگ  فون  حوتفلا : وبا   36 ُِبنُجلا » ِراجلا  َو  . » دشاب نید  یشیکمه و  هطساوب 
َو . » عارذ لهچ  ات  تسا  تیاور  مه  تسا و  هناخ  لـهچ  اـت  یگیاـسمه  ّدـح  هک  تسا  هدـش  تیاور  عمجم :  22-1- نآرق . - دشابن ناملسم 
هک تسا  رـسمه  دوصقم  دناهتفگ : ياهّدع  و  رفـس ، رد  قیفر  ینعی  دناهتفگ : همرکع  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  يربط :  36 ِبنَجلِاب » ِبِحاّصلا 

لقن يربط  و  وت ، زا  دوس  عفن و  راظتنا  يارب  تسا  وت  اب  هتـسویپ  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  دنتـسه ، لزنم  کـی  رد  درم  اـب  هشیمه 
يولهپ شلزنم  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دنتفگ  یـضعب  حوتفلا : وبا   27-1- نآرق . - تسا رازگتمدخ  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  تسا : هدرک 

يارب هک  تسا  سک  نآ  اه  هیاـسمه  نیرتهب  دـشاب و  بوخ  دوخ  تسود  يارب  هک  دـشاب  نآ  ناـقیفر  رتهب  دومرف : ربمغیپ  دـشاب و  وت  لزنم 
! تسا یچ  هیاسمه  رب  هیاـسمه  قح  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : تسین ، نمیا  وا  ّرـش  زا  هیاـسمه  هکنآ  تسین  نمؤم  دـشاب و  دـیفم  شاهیاـسمه 

تینهت ار  وا  دسر  يریخ  رگا  یهدب و  دـهاوخ  ضرق  رگا  ینک و  يریگتـسد  دـشاب  شیورد  رگا  ینک و  تباجا  دـناوخب  رگا  هکنآ  تفگ :
وا دنک و  عنم  وا  زا  داب  ات  يراینرب  وا  رس  يالاب  زا  راوید  یئآ و  رضاح  شاهزانجب  دریمب  رگا  یهد و  شتیزعت  دسر  یتبیـصم  شرگا  ینک و 

دشاب و وت  نادنزرف  وت و  تمالـس  تحـص و  بجوم  يروخ  هچ  ره  ات  ینک  بیـصن  ار  وا  هک  ّالا  دوب  ار  وت  هک  تاخوبطم  يوبب  یناجنرن  ار 
ینکم اهر  و  وا ، زا  يراد  ناهنپ  ینکن  رگا  ینک و  بیـصن  هحفـص 401 ] نآ [  زا  ار  وا  يروخهویم  رگا  يوش و  وا  تدایعب  دوش  رامیب  رگا 

قح هس  یکی  دـناهس : ناگیاسمه  تفگ : هاگنآ  دـیآ . وزرآ  ار  ناشیا  سپ  دـننیبب و  وا  ناکدوک  دـنرب و  ردـب  نآ  زا  يزیچ  وت  ناکدوک  اـت 
قح دراد و  یگیاسمه  قح  دـنواشیوخ ، ناملـسم و  دـشاب  ياهیاسمه  دراد  قح  هس  هکنآ  اـّما  قح  کـی  یکی  دراد و  قح  ود  یکی  دراد و 

دـشاب هیاـسمه  دراد  قح  کـی  هکنآ  دراد و  راوج  مالـسا و  قح  دـشاب  ناملـسم  يهیاـسمه  دراد  قح  ود  هکنآ  و  یـشیوخ ، قح  مالـسا و 
36 ِلِیبَّسلا » ِنبا  َو  . » ناتـسریبد ماـه  اـی  ناـکد ، ماـه  اـی  رفـس ، رد  تسا  هار  ماـه  هتـشون : فشک  سب . دراد و  یگیاـسمه  قح  هک  كرـشم 
رد هکنآ  - 3 تسا ، نامهیم  دوصقم  - 2 دـنکیم ، صخـش  اب  فداصت  تسا و  ترفاسم  هار و  رد  هکنآ  - 1 دناهدرک : ینعم  دنچ  نیرّـسفم 
نبإ ناونعب : دـشاب  یلاـم  يهقیـضم  رد  هک  نطو  زا  رود  بیرغ و  ره  یلک  روطب  هعیـش  ياـهقف  یلو  تسا ، هدـنامزاب  دوخ  ناـهارمه  زا  هار 

داد و نم  هب  یمـالغ  لوسر  تفگ : يراـفغ  رذ  وبأ  حوتفلا : وبا   36 مُُکنامیَأ » تَکَلَم  اـم  َو   » 23-1- نآرق . - دننادیم ةوکز  فرصم  لیبّسلا 
کی دوخ  نم  تفگ : رذ  وبأ  یـشوپ ، وت  هک  شـشوپ  توـسک  نآ  زا  يروـخ و  وـت  هک  هد  شماـعط  نآ  زا  راد و  وـکن  ار  هکنیا  تفگ : ارم 

: - متفگ يدرک ! هچ  ار  نهاریپ  تفگ : لوسر  مدـش  دجـسم  ماش  زامنب  نوچ  مدـیناشوپ ، ارو  همین  کـی  و  مدرک ، همین  ودـب  متـشاد  نهریپ 
یکی نیمه  نهاریپ  نم  یـشوپ و  وت  هک  ناشوپ  نآ  زا  يروخ و  هک  هد  شنآ  زا  راد و  وکین  ار  مالغ  یتفگ  ارم  هّللا  لوسر  يا   29-1- نآرق

هچ ار  مـالغ  هک  دیـسرپ  ارم  ص ]  ] لوـسر سپ  مدرک ، شدازآ  مدـمایب و  شراد  وـکن  تفگ : ع ]  ] لوـسر مدرک و  وا  نـهاریپ  هـمین  متـشاد 
مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما - داد ، اـهدزم  تادـخ  تفگ : ارم  مدرک ، شدازآ  متفگ : يدرک ! هچ  تـفگ  مرادـن ، مـالغ  مـتفگ : يدرک 

ًالاتُخم . » دـیراد وکن  ار  ناتـسد  ریز  دـیراد و  ياـپب  زاـمن  مکناـمیا ] تکلم  اـم  ةالـصلا و  : ] تفگ هک  دوب  هکنیا  لوسر  نخـس  رخآ  تفگ :
: تسا هتفگ  جاّـجز  دـنکیمن ، تیاـعر  ار  مدرم  قوقح  درامـشیم و  رترب  همه  زا  ار  دوخ  هکنآ  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  رخف :  36 ًاروُخَف »

هحفص  ] 20-1- نآرق  - ناوتان ریقف و  ناگیاسمه  ناشیوخ و  اب  شزیمآ  دـنراد  گـنن  مدرم  روطنیا  هک  تسا  نآ  لاـتخم  يهملک  تبـسانم 
ار و مدرم  قوقح  دـنکیمن  تیاـعر  ربـکتم  هک  تسا  نآ  يارب  هلمج  هکنیا  رد  هلیذر  ود  هکنیا  صاـصتخا  تسا : هتـشون  ماـما  مه  و  [ 402
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« ِلُخبلِاب َساّنلا  َنوُُرمأَی  َو  َنُولَخبَی  َنیِذَّلا  . » دوب دهاوخ  ایر  یئامندوخ و  يارب  دنکب  یناسحا  رگا  دلابیم  دوخ  يهیامرس  اههتساوخب و  هکنآ 
ود ره  رد  ولج  يادـص  ّمض و  اب  هرـصب  هنیدـم و  مدرم  و  دـناهدرک ، تئارق  اخ  اب و  عفر  ـالاب و  يادـص  اـب  لـخب ]  ] هفوک ناـیراق  يربط :  37

ناهنپ دنتسنادیم  ص ]  ] ربمغیپ تلیـضف  فصو و  رد  هچنآ  هک  دنتـسه  دوهی  ياملع  اههلمج  هکنیا  رد  دوصقم  تفگ : يّدس  و  دناهدناوخ ،
یئاّبج عمجم :  60-1- نآرق . - دننک لخب  هقیاضم و  نآ  راهظا  زا  دنرادب و  هدیشوپ  ار  اهنیا  هک  دندرکیم  شرافـس  رگیدکیب  دندرکیم و 

عنام مه  ار  نارگید  دنزادرپب و  نآ  دننام  تاکز و  ناونعب  هک  تسا  هدرک  مزال  ادخ  هچنآ  زا  دننکیم  يراددوخ  ینعی  دنتفگ : ملـسم  وبا  و 
ینعم و  دـننکیم ، ناهنپ  دـنراد  هیامرـس  ملع و  زا  هچنآ  ینعی  يواضیب : ریـسفت   37 ُهّللا » ُمُهاـتآ  اـم  َنوُُمتکَی  َو  . » دـنوشیم نآ  تخادرپ  زا 

: تفگ ریبج  نب  دیعس  حوتفلا : وبا   37-1- نآرق . - دنتسه تمالم  هنوگره  يهتسیاش  دننکیم  نامتک  لخب و  هک  یئاهنآ  تسا : نینچ  هلمج 
بیبح نبإ  هماسا  دننام  دوهی  ياهّدع  دنتفگ : ساّبع  نبإ  دیز و  نبإ  مدرم ، هب  میلعت  زا  دننکیم  هقیاضم  هک  تسا  یئاملع  فیـصوت  رد  هیآ 

جرخ دّـمحم  يارب  ار  دوخ  يهیامرـس  امـش  دـنتفگ : دـندمآ و  راصنا  زا  یتعامج  دزن  رگید  رفن  دـنچ  بطخا و  نب  یّیح  دـیز و  نب  مرک  و 
زخ هماج  دمآ  نوریب  نیـصح  نب  نارمع  يزور  تفگ : ربخ  يوار  و  دش ، لزان  اهنآ  خـیبوت  يارب  هیآ  هکنیا  دـش ، دـیهاوخ  ریقف  هک  دـینکن 

يادخ نوچ  تفگ : هک  مدنب  راک  ار  لوسر  لوق  ات  متساوخ  تفگ : میتشاد ، بجع  ام  هدیشوپن  رگید  زین  تشادن و  نآ  زا  شیپ  هک  هدیشوپ 
هلمج هکنیا  دـناهتفگ ، یـضعب  حوتفلا : وـبا   38 مَُهلاوـمَأ » َنوـُقِفُنی  َنیِذَّلا  . » دـننیب نآ  رب  تمعن  نآ  هـک  دراد  تـسود  دـنک  یتـمعن  هدـنب  رب 
هّکم نیکرشم  هحفـص 403 ]  ] 37-1- نآرق  - دوصقم دـناهتفگ : ياهّدـع  و  تسا ، نیقفانم  يارب  تسا : هتفگ  يّدـس  تسا ، دوهی  فیـصوت 
تسا طارفا  طیرفت و  ءایر  هب  ششخب  لخب و  هک  دنمهفب  ات  تسا  شیپ  ياههلمج  يهلابند  دعب  ياههلمج  اب  هلمج  هکنیا  يواضیب : دنتـسه .
هکنانچ تسا  نآ  دارم  دـناهتفگ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   38 ًانیِرَق » َُهل  ُناطیَّشلا  ِنُکَی  نَم  َو  . » تسا یناطیـش  ياـهراک  زا  اـی  تسا  رفک  و 

. - دشاب وا  اب  تمایق  رد  دوب  وا  تعاطا  رد  ایند  رد  هکنانچ  ات  ددـنبب  هلـسلسب  يوید  اب  کیره  ار  ناشیا  یلاعت  ّقح  ادرف  دـناوید  نیرق  زورما 
یتسود تسا  وت  نیشنمه  زین  ارس  نآ   || تسا  وت  نیرق  هگیاج  هکنیا  هک  ره  دیامرفیم : یئانس ]  ] یهلا میکح  هتشون : ینیسح   45-1- نآرق

َول مِهیَلَع  اذ  ام  َو   » نکم شیوخ  نیرق  ار  دب  سفن   || نکم  شیوخ  نیـشنمه  ار  وید  دیآ  راکب  ار  وت  ملاع  ود  رد   || دـیازفیب  نوچ  هک  وج 
، تسین مزال  رگید  لیلد  هیآ و  تسا و  یفاک  ربجب  يهدـیقع  داسف  يارب  دـشاب  هیآ  نیمه  طـقف  نآرق  يهمه  رد  رگا  حوتفلا : وبا   39 اُونَمآ »

دوخ لاحب  ار  ام  هک  تشاد  وتب  يررـض  هچ  ادخ  يا  دنیوگب : هیآ  هکنیا  باوج  رد  دـنناوتیم  نارفاک  دـشاب  تسرد  ربج  بهذـم  رگا  اریز 
ام شوگ  لد و  یتفرگیمن و  ام  زا  ار  نامیا  يهدارا  تردق و  يدرکیمن و  رفکب  راداو  ار  ام  میوش و  نمؤم  ات  یـشابن  ریگولج  يراذگب و 
هک تسین  اـم  زا  بّجعت  سپ  میدرک ! یم - شـشخب  وت  يارب  دوخ  يهیامرـس  زا  میتـشادیم و  رواـب  ار  تماـیق  اـت  يدرکیمن  رک  هریت و  ار 
هچ ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  33-1- نآرق . - يراد عّقوت  هکنیا  ینکیم و  راـتفر  هکنیا  اـم  اـب  هک  تسا ، وت  زا  بّجعت  میرادـن  ناـمیا 

لمع تروص  زا  شـشخب  دـشاب و  قافنا  زا  هدافتـسا  بجوم  نامیا  ات  دنتـشادیم  نامیا  لام  قافنا  اـب  فرحنم  مدرم  هکنیا  هک  تشاد  ررض 
يزور اـم  هچنآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اریز  تسا ، هدـشن  لّوحم  مارحب  ناـسنا  يزور  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  و  دوش ، جراـخ  یناـطیش 
نارفاک خیبوت  هلمج  هکنیا  رد  - 1 ّيواضیب : هحفص 404 ] درک [ . ششخب  دیابن  مارح  لام  زا  هک  دنراد  قافتا  مالسا  ّتلم  دنـشخبب و  میراد 

-3 دـنیآ ، میقتـسم  هارب  دـیاش  ات  خـیبوت  شـسرپ و  هکنیا  باوج  رد  تقد  رکف و  رب  تسا  کیرحت  - 2 فالخرب ، داـقتعا  لـهج و  رب  تسا 
عفد لقاال  دـشاب  هتـشادن  دوس  رگا  هک  دورب  نآ  یپ  دـیاب  دوشن  هّجوتم  ینایز  هک  دـننک  توعد  يراـکب  ار  یـسک  رگا  هک  تسا  يروآداـی 

رد هاشیلعیفص   35-1- نآرق . - دناهتسناد نارفاک  دیدهت  يارب  ار  هلمج  هکنیا  نیرّـسفم  - 38 ًامِیلَع » مِِهب  ُهّللا  َناک  َو  . » دوشب یلاـمتحا  ررض 
زا قافنا  دننک  مه  ترخآ  زور  نامیا و  دنروآ   || ترذعمیب  ّقحب  را  دوب  نایز  هچ  تسا : هدرک  نایب  روط  هکنیا  ار  رخآ  تیآ  دوخ  ریسفت 

ار ام  هک  دیوگ  یسک  ات  ناشرابجا  رب  هن  توعد  دنکیم   || ناشرارـسا  رب  هاگآ  دوب  قح  ادخ  ار  ناشیا  هدرک  يزور  هچناز   || اضر  لیم و 
نامه ام : نخس  باوج  هکنیا  شربج  دیوگ ز  یسک  ات   || باطخ  رد  سک  رب  ربج  هدرکن  وا  راذگاو  رگ  ینک  دراد  نایز  هچ   || راکب  مه 

. میدرک لقن  نارگید  زا  میتشون و  همجرت  رد  هک  تسا 
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ات 42] تایآ 40  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َِکب انئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  نِم  انئِج  اذِإ  َفیَکَف  [ 40  ] ًامیِظَع ًارجَأ  ُهنُدـَل  نِم  ِتُؤی  َو  اهفِعاُضی  ًۀَنَـسَح  ُکَت  نِإ  َو  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ُِملظَی  َهّللا ال  َّنِإ 
345-1- نآرق [ - 42  ] ًاثیِدَـح َهّللا  َنوُُمتکَی  ـال  َو  ُضرَـألا  ُمِِهب  يّوَُست  َول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍذـِئَموَی  [ 41  ] ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع 

نآ يات  دص  هک  کچوک  يهچروم  کی  هّرذ » . » زیچ ره  ینیگنس  لداعم  نزومه و  شجنس ، يهلیسو  نازیم و  ینعمب  لاقثم » : » تاغل ینعم 
ربارب اهیف ، کـله  يا  ضرـالا  هیلع  تیّوس   » زا يّوست » . » ماـگنه نآ  ذـئموی » ، » کـیدزن دزن و  ندـل ه » ، » دناهتـسناد وج  هناد  کـی  نزوب  ار 

 ] هّرذ نادنچ  کین  راک  رگا  دنکن و  متـس  سک  رب  ياهّرذ  ادخ  انامه   40 همجرت : دور . ورف  نآ  رد  دوش و  هتفاکش  نیمز  یسراف ، حالطصا 
زور نآ  دنوب  هنوگچ  شیدناجک  مدرم  هکنیا  سپ   41 دهد . نآب  گرزب  يدزم  دوخ  هاگـشیپ  زا  دنک و  ربارب  ود  ار  نآ  دشاب  هحفص 405 ]

ینامرفان دندش و  نیدیب  هک  یناسک  زور  نآب   42 میرآ . نانیا  راک  رب  هاوگ  دّمحم  يا  ار  وت  میرآ و  ناشراک  رب  یهاوگ  یهورگ  ره  زا  هک 
َلاقثِم : » نیرّـسفم نخـس  دنـشاب . هدرکن  ناهنپ  يزیچ  ّقح  نانخـس  زو  دنور ] ورف  نادب  و   ] دـنوش ربارب  نیمز  اب  دـننک : وزرآ  دـندرک  ربمغیپ 
لاقثم  ] دوعـسم نبإ  تئارق  رد  تسا و  کـچوک  يهچروم  هرذ  زا  دوصقم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  زا  یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   40 ٍةَّرَذ »

قیقر يدرگ  ات  دناشفیب  تسد  هگنآ  تخیرب و  تفرگ و  تسدب  درخ  كاخ  ياهراپ  هّرذ »  » زا دندیسرپ  ار  ساّبع  هّللا  دبع  تسا ، هدوب  ۀلمن ]
هناـیم نآ  رد  دـهج ، رد  یخاروسب  باـتفآ  هک  دـشاب  نآ  هرذ  دـناهتفگ : و  تسا ، ياهّرذ  هکنیا  زا  يوزج  ره  تفگ : دـش  ادـج  وا  تسد  زا 

عفر و اب  عفان  ریثک و  نبإ  عمجم :  40 ۀنسح »  » 33-15- نآرق . - دشاب اوه  ءازجا  زا  یئزج  هّرذ  دناهتفگ : و  دشاب ، نآ  هّرذ  دوش  ادـیپ  اهکزیچ 
تئارق نیع  دیدشت  اب  اهفّعـضی  رماع  ریثک و  نبإ  عمجم :  40 اهفعاضی » . » الاب يادص  بصن و  اب  اهیراق  هّیقب  دـناهدناوخ و  رخآ  ولج  يادـص 

دیهش يهملک  زا  دوصقم  دناهتـشون : نیرّـسفم   41 ٍدیِهَِـشب » ٍۀَّمُأ  ِّلُک  نِم  انئِج  اذِإ  . » دـناهدناوخ روهـشم  روطب  فلا  اب  ءاّرق  یقاـب  دـناهدرک و 
هّللا دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   43-1- نآرق . - دنوشیم رضاح  ناشدوخ  ياهتّلم  يراکتشزب  تداهش  يارب  هک  دنتـسه  هتـشذگ  ناربمغیپ 
رـس اب  تفگ : تسیرگب و  مدیـسر  هیآ  نیاب  نوچ  مدرک ، زاـغآ  ءاـسّنلا  ةروس  نم  ناوخب ، يزیچ  نآرق  زا  تفگ  ارم  لوسر  تفگ : دوعـسم 

. يدـناوخ هچنآ  ارم  تسا  سب  تفگ : هگنآ  دوب ، هتـسیرگ  لوا  هکنآ  زا  شیب  تسیرگب  مدیـسر  هیآ  نیاـب  هراـب  رگد  متفرگ ، رـس  اـب  ریگ ،
ياهیراق دناهدناوخ و  يوست ]  ] نیـس فیفخت  ات و  يالاب  يادص  حـتف و  اب  مصاع  زا  ریغ  هفوک  نایراق  حوتفلا : وبا   42 ُضرَألا » ُمِِهب  يّوَُست  »

 ] 28-1- نآرق  - هدـش نیـس  هب  لیدـبت  لّعفت  ءات  تسا و  هدوب  يّوستت  هک  لّعفت  نزو  زا  دـناهدناوخ  نیـس  دـیدشت  حـتف و  اب  ماـش  هنیدـم و 
تئارق هک  دـناهدناوخ  نیـس  فیفخت  ات و  ّمضب  يوست ]  ] نارگید و  تسا ، هدـش  ظّفلت  يّوست ]  ] و تسا ، هدـش  ماـغدا  تسا و  هحفص 406 ]
ناسیک نبإ  دنوش ، نیمز  رـسمه  دنور و  ورف  اهنآ  دوش و  هتفاکـش  نیمز  هک  دنراد  تسود  ینعی : دـنتفگ  هدـیبع  وبا  هداتق و  تسا ، روهـشم 

رگید نوچ  تسا : هتفگ  یبلک  دندوبیم ، نیمز  راومه  لوا  زا  دندشیمن و  رـضاح  زور  نآ  دندشیمن و  هدنز  هک  دنهاوخیم  تسا : هتفگ 
نب مساقلا  وبا  دـنورب ، هار  اهنآ  يالاب  رد  مدرم  ات  دـنوش  كاخ  هّیقب  دـننام  هک  دـننکیم  وزرآ  مه  اـهنآ  دـنوشیم  كاـخ  همه  تادوجوم 

دنهدب ناشیاب  الط  رز و  نیمز  ربارب  هزادناب و  دننکیم : وزرآ  نیدیب  مدرم  درکیم : ینعم  روطنیا  مدینش  ریسفت  لها  یضعب  زا  تفگ  بیبح 
دـنوش و ورف  نیمزب  دـنهاوخیم  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نـبإ  رخف :  42 ًاثیِدَـح » َهّللا  َنوُُمتکَی  ـال  َو  . » دـنرخب هکلهم  نآ  زا  دوخ  ناـج  هک 

دوخ يهتـشذگ  راک  رکنم  نوچ  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  دـندشیمن و  قفانم  ای  رفاک  دـندرکیمن و  راکنا  ار  ربمغیپ  ّتیـصخش 
لامتحا و  دنوش ، هدوسآ  جنر  هکنیا  زا  دنشاب و  كاخ  هک  دنهاوخیم  اهنآ  دنهدیم  دوخ  ياهراک  رب  تداهش  ناشنت  ياههراپ  دنوشیم و 

. - دنکیمن ناهنپ  ار  يزیچ  یـسک  زور  نآ  ینعی : دـشاب  مالک  زاغآ  دـشابن و  هتـشذگ  تالمجب  طوبرم  هک  تسا  هلمج  هکنیا  رد  يرگید 
ردام یکـشاک  رگج  فوخ  نیبب  متاجانم  رد   || ررـش  دـص  متـسه  هداتفا  رگج  رد  تسا : يونثم  رعـش  هکنیا  لقن  اـم : نخـس   37-1- نآرق

هحفص 407] دزگیم [  مرام  خاروس  ره  هک ز   || دزسیم  وت  زا  هک  نک  نآ  ادخ  يا  ارچ  رد  يدروخب  يریش  ارم  ای   || ارم  رم  يدازن 

هیآ 43] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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َوأ یضرَم  ُمتنُک  نِإ  َو  اُولِسَتغَت  یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِرباع  ّالِإ  ًاُبنُج  َو ال  َنُولوُقَت  ام  اوُمَلعَت  یّتَح  يراکُـس  ُمتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َناک َهّللا  َّنِإ  مُکیِدیَأ  َو  مُکِهوُجُِوب  اوُحَسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  مَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتـسَمال  َوأ  ِِطئاغلا  َنِم  مُکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َوأ  ٍرَفَـس  یلَع 

ینعی تباـنج  ار  وا  هکنآ  بـنج » ، » تـسم مدآ  ینعمب  نارکـس  رکـس و  عـمج  يراکـس » : » تاـغل ینعم   402-1- نآرق [ - 43  ] ًاروُفَغ اوـُفَع 
ردصم زا  متـسم » ال  . » نئمطم هدوسآ و  ياج  حارتسم ، یمدآ ، عوفدـم  طئاغلا » . » نطو زا  رود  بیرغ و  نامرفان ، مدآ  تسا ، هتفرگ  تساجن 
ردصم زا  اومّمیت » . » ندرک دقع  نز  ندرک ، لابند  ندرک و  بلط  ینعمب  یندـب و  سامت  هنوگ  ره  ّیـسربط  يهتفگب  ندوسپ و  ینعمب  سمل 

هکنیا ياههلمج  لوزن  يارب  نوچ  لوزن : تهج  عفترم . نیمز  ربق ، هار ، ادیعص » . » تدابع روهشم  لمع  مّمیت و  ندرک و  يراک  گنهآ  مّمیت 
تیاور یئاسن  يذمرت و  دواد و  وبا  مینکیم : همجرت  تسا  هتـشون  لوّزنلا  بابـسا  رد  یطویـس  هچنآ  مامت  تسا  هدـش  لقن  تهج  دـنچ  هیآ 

ماما ار  یکی  ناشتفرگ  ارف  نآ  طاـشن  اـت  داد  بارـش  اـهنآب  درک و  ناـمهیم  ار  یتعاـمج  درک و  هداـمآ  اذـغ  فوع  نمحّرلا  دـبع  دـناهدرک :
نارفاک يا  وگب  دوشیم  ینعم  روطنیا  هیآ  هک  نودبعت ] ام  دبعن  نحن  َنوُدـُبعَت و  ام  ُدـُبعَأ  َنوُِرفاکلا ال  اَهُّیَأ  ای  ُلق  : ] دـناوخ زامن  رد  دـندرک ،

نبإ و  َنُولوُقَت ،] ام  اوُمَلعَت   ] ات دش  لزان  هیآ  هکنیا  دیتسرپیم ، امـش  هچنآ  میتسرپیم ، ام  نکیل  دـیتسرپیم و  امـش  ار  هچنآ  متـسرپیمن  نم 
مّمیت دیاب  دوشیم  تبانج  راتفرگ  هک  دش  لزان  يرفاسم  يارب  ًاُبنُج ] َو ال   ] تیآ هکنیا  تسا : هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  رذنم 
مدـش تبانج  راتفرگ  درـس  یبش  رد  هک  مدوب  ربمغیپ  رتش  رب  راب  نتـسب  يّدـصتم  نم  تسا : هتفگ  کیرـش  نب  علـسا  دـناوخب ، زاـمن  دـنک و 

نم راک  هک  دناهدرک  لقن  وا  زا  زاب  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  يهمه  متفگ ، دوخ  لاح  ربمغیپ  هب  موش  ضیرم  ای  مریمب  منک  لسغ  رگا  مدیسرت 
نآ مدش  راچد  تبانجب  مدرک  ضرع  دنبب  رتش  رب  راب  زیخرب و  دومرف  نمب  يزور  ترضح  نآ  رتش  ندرک  راب  دوب و  ربمغیپ  هب  يرازگتمدخ 

يارب منز  نیمز  رب  تسد  راب  کی  هک  ار  مّمیت  داد  دای  نمب  نک و  مّمیت  زیخرب و  دومرف  دش و  لزان  دیعـص  تیآ  ات  دومرفن  يزیچ  ترـضح 
 ] 708-693- نآرق -614-588- نآرق -398-342- نآرق  - راـب مدرک و  مّمیت  مه  نم  اـهجنرآ  اـت  تسد  ود  يارب  تبوـن  کـی  و  تروـص ،

دندشیم بنج  اهنآ  و  دوب ، دجسمب  راصنا  زا  ياهّدع  يهناخ  رد  درک : تیاور  بیبح  یبا  نب  دیزی  و  متسب ، ترضح  نآ  رتش  هحفص 408 ]
راصنا زا  يدرم  تفگ : دهاجم  ٍلِیبَس ] يِِرباع  ّالِإ  ًاُبنُج  َو ال   ] دـش لزان  هلمج  هکنیا  دـنورب  بآ  یپ  دجـسم  زا  دـیاب  راچان  دنتـشادن و  بآ  و 

هلمج هکنیا  درک ، ضرع  دوخ  لاح  ص ]  ] ربمغیپ هب  تشادـن  نآ  یئاناوت  دوخ  وضو و  رد  دـشاب  وا  کمک  هک  تشادـن  یـسک  دوب و  رامیب 
رد هک  دندش  یمخز  راتفرگ  ربمغیپ  باحصا   442-418- نآرق -239-200- نآرق : - تفگ یعخن  میهاربا  یضرَم ،» ُمتنُک  نِإ  َو  : » دش لزان 

158-137- نآرق [. - یـضرَم ُمتنُک  نِإ  : ] دش لزان  هلمج  هکنیا  دـندرک ، تیاکـش  ربمغیپب  دـندش و  بنج  نآ  زا  سپ  دـش و  نهپ  اهنآ  ندـب 
مّمیت اب  هک   ] دیشاب رذگهار  رگم  دیناوخن  زامن  تبانج  رب  دیئوگیم و  هچ  دیمهفب  رگم  دیناوخن  زامن  یتسم  لاح  رد  نینمؤم  يا   43 همجرت :

دیتشاد راک  رـس و  نانز  اب  ای  دیدرک  هدوسآ  ینورد  راشف  زا  ار  دوخ  ای  رفـس  رد  ای  دیدوب ، رامیب  رگا  دینک و  لسغ  هکنآ  ات  دیراذگب ] زامن 
تسا و هدنـشخب  دـنوادخ  هّتبلا  هک  ناتاهتـسد  تروص و  هب  دـیلامب  تسد  سپ  كاـپ  نیمز  كاـخ و  اـب  دـینک  مّمیت  دـیدرکن  ادـیپ  بآ  و 

میرحت هیآ  زا  شیپ  هیآ  هـکنیا   58-15- نآرق : - دناهتفگ ياهّدع  يربط :  43 يراکُس » ُمتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَرقَت  ال  : » نیرّسفم نخـس  هدنزرمآ .
: تسا هتفگ  دهاجم  و  دش ، لزان  میرحت  تیآ  نآ  زا  سپ  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا  هک  دـندروخیم  بارـش  نآ  زا  شیپ  و  تسا ، هدوب  بارش 

كاّحض دش ، عونمم  یّلک  روطب  دش و  لزان  بارش  ندروخ  تمرح  تیآ  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  یتسم  تلاحب  زامن  زا  عنم  هیآ  هکنیا  رد 
زا درک  تیاور  هشیاع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دـیناوخن . زامن  دـیاهدشن  تحار  باوخ  زا  ات  ینعی  تسا  باوخ  یتسم  دوصقم  تسا : هتفگ 

درادنپ دهد  مانشد  ار  دوخ  دنک ، زامن  هتفخ  رگا  هچ  دبسخب ، ات  دیاب  دراد  هجنر  ساعن  ار  وا  دشاب و  زامن  رد  امش  زا  یکی  نوچ  هک  لوسر 
، تسا نقاح  دارم  تفگ  یناملّـسلا  هدیبع  دنکیم ، اعد  هک  درادنپ  دنک و  نیرفن  دوخ  رب  هک  دـشاب  رگید و  یظفلب  دـنکیم و  رافغتـسا  هک 
رد هکنآ  هتـشاد و  هاگن  ار  دوخ  لوب  هک  یـسک  ینعی  نیثبخالا » عفادی  وه  مکدحا و  نیّلـصی  ءّانز و ال  وه  مکدحا و  نیّلـصی  ال  : ] هلوق هنایب 

یتسم لاح  اب  ینعی  دـناهتفگ : همرکع  كاّحـض و  ّبیـسم و  نب  دیعـس  عمجم : هحفـص 409 ] دـناوخن [ . زامن  تسا  عوفدـم  لوب و  تعنامم 
زا و  زامن ، دوخ  زا  هن  تسا  زامن  هاگیاج  زا  ندش  در  روبع و  هک  ٍلِیبَس ] يِِرباع  ّالِإ   ] يهنیرقب دـشاب  دجـسم  هک  دـیوشن  زامن  ياجب  کیدزن 
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تسا تمدخ  زا  هک  وا  رارسالا : فشک   152-127- نآرق . - بارش هن  تسا  باوخ  یتسم  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] رقاب ترضح 
هتفگ هک  دزرمایب  دوخ  هک  دـشاب  دزرماین و  شرگ  تبوقع ، شتآ  رد  تسا  تقرح  وا  راک  تیاـغ  نازرل  تبوقع  میب  زا  ناـسرت و  نآ  رد  و 

تسا و رطخ  رب  وا  راـک  یتسرپ  نتـشیوخ  ربک و  تسا و  سفن  توخن  زا  وا  یتـسم  هک  سک  نآ  اـیآ  ًاـعیِمَج » َبُونُّذـلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ   ] تسا
« َنُولوُقَت ام  اوُمَلعَت  یّتَح   » 234-189- نآرق . - نادواج تقرف  رکم و  كاردتسا و  میب  رطخ و  رد  ناوات  يو  رب  يو  لمع  نایز و  يو  يهیام 
34-1- نآرق . - دیـشاب هّجوتم  دیناوخیم  نآرق  زا  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دـیمهفب و  دـیئوگیم  هچنآ  هک  تقونآ  ات  ینعی  عمجم :  43
: دـنتفگ ریبج  نب  دیعـس  ساّبع و  نبإ  ّیلع و  - 1 26-1- نآرق : - دـناهدرک لـقن  هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  ود  عـمجم :  43 ٍلِیبَس » يِِرباع  اـّلِإ  »

تبانج لاح  اب  ینعی  دنتفگ : اطع  رباج و  يرهز و  - 2 دیناوخب . زامن  مّمیت  اب  دیناوتیم  هک  دیـشاب  رفاسم  رگم  دیناوخن  زامن  تبانج  اب  ینعی 
رگا ینعی   43 ُُمتـسَمال » َوأ  . » تسا هدـش  لقن  زین  ع ]  ] رقاب ماما  زا  ینعم  هکنیا  و  ندـش ، در  ندرک و  رذـگب  رگم  دـیوشن  زامن  ياج  کیدزن 

، تسا یسنج  لمع  متسمال  زا  دوصقم  دنتفگ  لوا  يهتسد  دندرک ، ثحب  برع  ریغ  یلاوم و  اب  برع  ياهّدع  يربط : دیدرک ، یـسنج  لمع 
صوصخم دوصقم  دـندش و  بولغم  یلاوم  تفگ  وا  دـنتفگ ، ساـّبع  نباـب  نوـچ  تسین ، لـمع  هکنیا  صوـصخم  دـنتفگ : مود  يهتـسد  و 

اب متسمال ]  ] اهیراق یقاب  دناهدرک و  تئارق  فلایب  متـسمل ]  ] یئاسک هزمح و  حوتفلا : وبا   17-1- نآرق . - تسا نانز  اب  نتخیمآ  ترشابم و 
دهاجم ساّبع و  هّللا  دبع  هک  نانز  اب  تسا  تولخ  دارم  دنتفگ : ياهّدع  هسمالم ، سمل و  ینعم  رد  دندرک  فالخ  اهقف  و  دـناهدناوخ ، فلا 

نیمه هحفـص 410 ] زین [  هعیـش  بهذم  تسا و  هدـش  تیاور  مه  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  و  دـناهدیقع ، هکنیا  رب  يرـصب  نسح  هداتق و  و 
لـسغ بجوم  یندـب  ساـمت  سمل و  هّیلک  نکیل  دوشیم  لـسغ  بجوـم  دوـشیم و  هتـسکش  یـسنج  لـمع  يهطـساوب  تراـهط  هک  تسا 
دوبان درم  تراهط  دنک  ّسامت  نز  اب  هک  درم  زا  يوضع  ره  تسا  هتفگ  یعفاش  - 1 دناهدش : هتسد  جنپ  اهقف ، هسمالم  مکح  رد  و  دوشیمن ،
ضقان تسد  ریغ  اب  تسا و  تراهط  ضقان  تسد  اب  ساـمت  - 2 تسا ، هدوب  هکنیا  دوعـسم  هّللا  دبع  بهذم  و  دوش ، دیدجتب  جاتحم  دوش و 
بهذم هکنیا  تسین و  ضقان  هن  رگ  دنکیم و  تراهط  ضقن  دوب  توهـش  لیم و  اب  سامت  رگا  - 3 تسا . یعازوا  يهدیقع  هکنیا  تسین و 

دـش کیرحت  بجوم  ینعی  دوب  شحاـف  هسمـالم  رگا  دـنتفگ : فسوی  وبا - هفینح و  وبا  - 4 تسا ، دعـس  نب  ثیل  لبنح و  دـمحا  کـلام و 
نسح ساّبع و  نبإ  تیب و  لها  بهذم  - 5 دنکیمن . لطاب  ار  تراهط  دشن  کیرحت  بجوم  دوبن و  شحاف  رگا  دنکیم و  ضقن  ار  تراهط 
هدـش تیاور  حوتفلا : وبا   43 ًادیِعَـص » اوُمَّمَیَتَف  . » دوشیمن نآ  نالطب  بجوم  درادـن و  تراـهط  رد  يریثأـت  تسمـالم  هک  تسا  نآ  يرـصب 

دنتشگ هچنآ  دش ، مگ  دوب و  هتفرگ  هیراعب  دنبولگ  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  هک  دوب  يرفس  رد  هدش ، هداد  مّمیت  هب  روتسد  هک  هبترم  لّوا  تسا :
دمآ و لیئربج  زامن  تقو  رد  دنتـشادن  بآ  وضو  يارب  دش و  مامت  بآ  دـندنامب و  دوب  هدـش  مگ  دـنبولگ  هک  اجنآ  رد  بش  راچان  دـنتفاین 

مکـش ریز  رد  ار  دنبولگ  دنوش  هناور  هک  دندرک  دنلب  ار  نارتش  نوچ  دندناوخ و  زامن  دندرک و  مّمیت  باحـصا  ربمغیپ و  دروآ ، مّمیت  تیآ 
یتقو بآ  نتفاین  و  تسا ، بآ  نتفاین  مّمیت  زاوج  طرـش  سپ  تسا  هدش  هتفگ  ًءام » اوُدَِـجت   » يهلمج زا  سپ  مّمیتب  رما  نوچ  و  دـنتفای ، رتش 

وبا یلو  تسا ، یعفاش  ام و  بهذم  هکنیا  دنباین و  بآ  دندرگب و  هک  درک  دـیاب  مّمیت  یتقو  سپ  دـنباین  دـننک و  بلط  دـندرگب و  هک  تسا 
: يربط  538-523- نآرق -25-1- نآرق . - دناهتـسناد ّبحتـسم  ارنآ  دناهتـسنادن و  طرـش  مّمیت  زاوـج  رب  ار  بآ  بلط  اـهقف  رگید  هـفینح و 

نیمز ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا : فالتخا  دیعص  ینعم  رد  و  تسا ، هدوب  ادیعـص ] اوّماف   ] دوعـسم هّللا  دبع  تئارق  رد  هک  دناهدرک  تیاور 
ینعی دیعص  هحفـص 411 ] تسا [ : هتفگ  سیق  نب  ورمع  راومه ، نیمز  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دشابن ، نآ  رد  هایگ  تخرد و  هک  فاص 
مرادن غارـس  تفگ : جاّجز  عمجم : تسا . یکاخ  درگ و  نیمز  دیعـص  دـناهتفگ  رگید  ياهّدـع  و  نیمز ، حطـس  دـناهتفگ : یـضعب  و  كاخ ،

مّمیت هک  هعیش  ياملع  يهدیقع  تسا  ینعم  هکنیا  قباطم  و  تسا ، ضرالا  هجو  دیعص  ینعم  هکنیا  رد  دشاب  فلاخم  تغل  ياملع  زا  یـسک 
ینعی ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  تسا .] نیمز  رهاظ  حطس  ضرالا  هجو  زا  دوصقم   ] دشابن نآ  رب  كاخ  هچرگا  دننادیم  زیاج  ار  گنس  رب 

گنـس و كاخ و  زا  دراذـگ  وا  رب  نیمز  مان  ناوتب  هچنآ  نیمز و  تسا  زیاـج  نآـب  مّمیت  هچنآ  حوتفلا : وبا  دـیئامن . هزیکاـپ  كاـخ  گـنهآ 
ياهراپ رب  یلو  دبـسچب  تسدب  يزیچ  نیمز  كاخ  درگ و  زا  هک  دننادیمن  مزال  هعیـش  هفینح و  وبا  - 1 تسا : لوق  راـهچ  نآ  رد  و  خولک ،
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رگید هرقن و  الط و  يهمرن  رب  و  مینادیمن ، زیاج  ام  و  دنادیم ، زیاج  ار  مّمیت  وا  مرن  یتمیق  ياهگنـس  کهآ و  چگ و  دننام  ینیمز  ياهزیچ 
دشاب تخرد  هچرگا  تسا  تسرد  نآ  رب  مّمیت  دشاب  نیمزب  هتـسویپ  هچ  ره  هک  تسا  کلام  بهذم  - 2 مینادیمن . زیاج  مادکچیه  تاّزلف 
كاخ گنـس و  تخرد و  دننام  درک  مّمیت  ناوتیم  تسا  نیمز  يور  هچنآ  نیمز و  رب  هک  تسا  يروث  ّیعازوا و  يأر  - 3 یندعم . داوم  ای 

رابغ تسدب و  ندیبسچ  لباق  كاخ  نآ  هک  هکنیا  هب  طورـشم  درک  مّمیت  كاخب  دیاب  ّطقف  هک  تسا  هدش  دقتعم  یعفاش  - 4 خی . فرب و  و 
هکنیا ینعم  تفگ : جیرج  نبإ  - 2 دشاب ، لالح  ینعی  دناهتفگ  یضعب  - 1 تسا : فالتخا  هملک  هکنیا  ینعم  رد  يربط : ابّیط » . » دشاب دـننام 

مّمیت يارب  دشابن  گیر  گنـس و  رپ  لیـسم و  هک  یکاخ  نیمز  متفگ : تسا ، وت  رب  رود و  رد  هچنآ  ینعی  تفگ : مدیـسرپ ، اطع  زا  ار  هملک 
ّبیط عمجم : هحفـص 412 ] دـشابن [ . هایگیب  هروش و  دـشاب و  تشک  لباق  نیمز  ینعی  تسا  هتفگ  يدـحاو  رخف : یلب . تفگ : تسا ! یفاک 

اوُحَـسماَف . » دـشابن هروش  دـشاب و  هایگ  شرورپ  لباق  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  دـشاب و  لالح  ینعی : تسا  هتفگ  يروث  نایفـس  كاـپ و  ینعی 
هن تسا  تسد  دنب  ات  نآ  يهزادـنا  دـناهتفگ  یـضعب  دـناهدرک  فالتخا  تسد  حـسم  يهزادـنا  رد  اهقف  يربط :  43 مُکیِدـیَأ » َو  مُکِهوُجُِوب 

ار رگید  تسد  یتسد  ره  اب  هاـگنآ  دز  كاـخ  رب  دوخ  تسد  تبون  کـی  بیترت : نیاـب  درک  مّمیت  رـسای  راّـمع  هک  دـندرک  تیاور  رتشیب و 
تسد قاس  داد و  تکرح  يرگید  رود  ار  مادک  ره  دز و  كاخ  رب  ار  اهتـسد  هرابود  درک و  حسم  ار  دوخ  تروص  نآ  زا  سپ  درک ، حسم 

درک و حـسم  ار  دوخ  تروص  درک و  فوپ  نآ  رب  تشادرب و  تشاذـگ و  كاخب  ار  اهتـسد  رـسای  راّمع  تفگ : کـلام  وبا  درکن ، حـسم  ار 
تسا و تروص  يهمه  مّمیت  يارب  حسم  يهزادنا   41-1- نآرق : - دناهتفگ رگید  ياهّدع  تسا ، روطنیا  مّمیت  تفگ : هاگنآ  ار ، اهتسد  لصا 

نیریس نبإ  - 2 شود . يالاب  لغب و  ریزب  ات  اهتـسد  رد  راـب  کـی  دـلام و  يور  رد  راـب  کـی  تفگ : يرهز  - 1 حوتفلا : وبا  وزاب . ات  اهتـسد 
راب کی  رابود ، تفگ : یعفاش  - 3 اهوزاب ، يارب  راب  کی  اهفک و  يارب  راب  کی  يور و  يارب  راب  کی  دـنز : نیمز  رب  تسد  راب  هس  تفگ :
وبا اهقف  زا  تسام و  باحصا  زا  یضعب  لوق  هکنیا  دشاب و  وضو  رد  هکنانچ  ناتشگنا ، رس  رب  ات  جنرآ  زا  اهتسد  يارب  راب  کی  يور و  يارب 

يور و يارب  دنز  نیمز  رب  تسد  دشاب  اور  هعفد  کی  هک  تسنآ  قاحسا  دمحا و  یعازوا و  بهذم  و  - 4 ثیل ، کلام و  يروث و  هفینح و 
ینیع نامیا  یلو  دنراد  یملع  نامیا  هک  دنتسه  یئاهنآ  هیآ  لوا  رد  نینمؤم  زا  دوصقم  تالیوأت : رد  یناشاک  يهتفگ  هصالخ  اهتسد . يارب 

دنوشیمن ایند  تسم  دنتسین و  لفاغ  قح  زا  نوچ  دنتسه  نمؤم  ینیع  نامیاب  هک  اهنآ  اّما  دناهدشن و  نمؤم  ّقح  ندید  هنیاعمب و  هک  دنرادن 
لاوما و اههتساوخ و  تسم  تلفغ و  باوخ  رد  ینعی  يراکـس  و  تسا ، ادخ  اب  تاجانم  روضح و  زامن  زا  دوصقم  دنرادن و  شرافـسب  زاین 
ات دنکن  هّجوتم  دوخب  ار  امش  تاوهش  تاذلب و  لیم  دشابن و  یگدنز  لغاشم  راتفرگ  امـش  ياهلد  ینعی  َنُولوُقَت » ام  اوُمَلعَت   ] و ایند ، یتسود 

هزادناب ایندب  امش  هحفص 413 ]  ] 603-578- نآرق -444-418- نآرق  - هّجوت رگم  ینعی  ٍلِیبَس » يِِرباع  اـّلِإ  ، ] دـیوش ربخیب  رود و  ادـخ  زا 
یتحلـصم ممیت  يارب  هدـبع  ریـسفت  رد  دـنامب . ظوفحم  یتاـیح  يورین  هک  دـشاب  ترورـض  يارب  یگدـنز  هار  ندوـمن  ّیط  ندرک و  رذـگ 

هکنیا هچ  رگا  كاخ  یلو  تسا  یگزیکاپ  تفاظن و  يهلیـسو  بآ  نوچ  تسا ، راک  رد  طاـبظنا  مظن و  نآ  يهصـالخ  هک  تسا  هدیـشیدنا 
عفر يارب  تدابع  ماگنه  هک  قیرط  نامهب  دوشن  ادیپ  راک  رد  هنخر  دوشن و  لفاغ  یگشیمه  شور  زا  ناسنا  هکنیا  يارب  یلو  درادن  ار  هدئاف 
يوخ ات  دهد  ماجنا  دـشاب  مّمیت  هک  نآب  هیبش  یلمع  دـیاب  بآ  نادـقف  رارطـضا و  عقوم  رد  دوشیم ، وضو  تفاظن و  بآب و  لّسوتم  ثدـح 

دننکیم راداو  ار  یماـظن  دارفا  هشیمه  نوـشق  دـیدج  تالیکـشت  رد  هکناـنچ  دـنامب  رادـیاپ  تباـث و  تداـبع  طاـبظنا و  مـظن و  یگدـنب و 
ظفح يارب  اهنیا  يهمه  دنتسه  شیاسآ  لامک  رد  هکنیا  اب  زور  بش و  رد  ینابهگن  یگنج و  ياهراک  اهنآ و  حالـصا  هحلـسا و  لامعتـساب 

. تسا نیرّسفم  هتفگ  همجرت و  نامه  ام  نخس  تسا . ماظتنا  طابظنا و 

ات 46] تایآ 44  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو اِیلَو  ِهّللِاب  یفَک  َو  مُِکئادـعَِأب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  [ 44  ] َلِیبَّسلا اوُّلِـضَت  نَأ  َنوُدیُِری  َو  َۀـَلالَّضلا  َنوُرَتشَی  ِباتِکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
َو مِِهتَنِسلَِأب  اَیل  انِعار  َو  ٍعَمسُم  َریَغ  عَمسا  َو  انیَـصَع  َو  انعِمَـس  َنُولوُقَی  َو  ِهِعِـضاوَم  نَع  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  [ 45  ] ًاریِصَن ِهّللِاب  یفَک 
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ًالِیلَق ّالِإ  َنُونِمُؤی  الَف  مِهِرفُِکب  ُهّللا  ُمُهَنََعل  نِکل  َو  َمَوقَأ  َو  مَُهل  ًاریَخ  َناَکل  اـنرُظنا  َو  عَمـسا  َو  اـنعَطَأ  َو  انعِمَـس  اُولاـق  مُهَّنَأ  َول  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ًاـنعَط 
حتفب دوه  ردصم  زا  اوداه » . » ندرب ولج  ندیشخب  ار  يزیچ  ینمب  لاعفا  نزو  رب  ءاتیا و  ردصم  زا  اوتوا » : » تاغل ینعم   587-1- نآرق [ - 46]

جک تاملک ، ندرک  اجباج  ینعمب  فیرحت  ردصم  زا  نوفّرحی » . » نتفریذپ دوهی  نید  نتـشگزاب  ّقحب  ندرک  هبوت  ینعمب  واو  نوکـس  ءاه و 
تبقارم تظفاحم و  ینعمب  تاعارم  ردـصم  زا  هحفـص 414 ] ان [ » عار  . » ندرک نیعم  ار  يزیچ  ّدح  هرانک و  ملق ، رـس  ندیـشارت  ندز و  ّطق 

، نداد ماجنا  ینیگنـسب  ندرک و  يدنک  راک  رد  ندرک ، ات  ود  ندـیچیپ ، اّیل » ، » شـشخب يراتفر و  شوخ - ناسحا و  اب  یـسکب  ندرک  هّجوت 
بئاس و نب  دـیز  نب  هعافر  مانب  دوهی  زا  رفن  ود  تسا : هدرک  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  عمجم : لوزن : تهج  ندیـسر . یگلاـس  تسیب  هب  يرـسپ 

يارب لوا  تیآ  دندادیم ، یجکنهد  حالطـصاب  دـندرکیم و  هرخـسم  ار  ترـضح  نآ  تفگیم  نخـس  ربمغیپ  تقو  ره  مشخد  نب  کلام 
نوچ  ] دنرخیم یهارمگ  دناهداد  ینامسآ  باتک  ناشياهرهب ز  هک  ناسک  نآ  دّمحم  يا  ینیبن   44 همجرت : دش . لزان  رفن  ود  نآ  یئاوسر 

یتسود دسانش و  امش  زا  هب  ار  امش  نانمشد  ادخ  45 و  دینک . مگ  دوخ  تسرد  هار  امش  دنهاوخ : و  دننکیم ] یشوّپقح  دنریگیم و  هوشر 
و دنرادب ] ناهنپ  ار  ّقح  ات   ] دـننادرگب تاروت  تاملک  نایدوهی  زا  یهورگ  هچ   46 دوش . سب  ار  امش  وا  يرای  مه  دوب و  سب  امـش  يارب  وا 

هکنیا هب   ] نک تیاعر  یـسراو و  ار  ام  دسرن و  تشوگب  ینخـس  رگید  هکنانچ  ونـش  ام  نخـس  وت  میدربن و  نامرف  میدینـش و  ار  نآ  دنیوگ :
وت نخس  دنتفگیم : وت  اب  اهنآ  رگا  یلو  دنرامـش . دب  ار  تنید  و  دننک ] هرخـسم  ار  وت  ات   ] دوخ نابز  ندناچیپ  اب  دنیوگ ] نخـس  وت  اب  هنوگ 

[ میشیدنیب وت  راک  رد  دیاب  میراد و  راک  رس و  وت  اب  هزات  هک   ] نیبب ار  ام  لاح  هد و  ارف  شوگ  ام  نخس  زین  وت  میربیم و  وت  نامرف  میدینش و 
نامیا ناشیا  زا  یکدنا  زج  درک و  ناشتنعل  ادخ  دـنرفاک  نوچ  نکیل  رتکیدزن  يرادـیاپ  یتسارب  دوب و  رتهب  ناشيارب  نخـس  هنوگنیا  هّتبلا 

. تسا اهنآ  ینامـسآ  باتک  تاروت  هک  دوهی  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  عمجم :  44 ِباتِکلا » َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخس  دنرادن .
هوشر ماوع  زا  ناـشیا  هک  تفگ  ءارتـشا  ظـفل  هب  نآ  يارب  تفگ : جاّـجز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   44 َۀـَلالَّضلا » َنوُرَتشَی   » 60-15- نآرق -

26-1- نآرق . - دندادب تسد  زا  هکنیا  دندتسب  نآ  نوچ  هکنیا  يارب  دندرک ، دوخ  تیاده  تناید و  ءاهب  نآ  هک  دنام  نآب  سپ  يدندناتس ،
ناشیاب ات  رتملاع  امـش  زا  هحفص 415 ]  ] 36-1- نآرق  - امش نانمـشدب  يادخ  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   45 مُِکئادـعَِأب » ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  »

ینعم ود  هلمج  هکنیا  يارب  نیرّسفم   46 اوُداه » َنیِذَّلا  َنِم  . » ینکم تحیـصن  بلط  ناشیا  زا  و  ینکن ، تروشم  ناشیاب  يربن و  ریخ  ناـمگ 
ياراد هک  یئاـهنآب  رگنب  دوـش : ینعم  نینچ  دـشاب و  شیپ  تیآ  لوا  حیـضوت  يارب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  - 1 26-1- نآرق : - دناهتشون
شیپ هب  طوـبرم  هلمج  هکنیا  تسا  نـکمم  - 2 دـننکیم . ضوع  ار  نید  ياـههتفگ  تاـملک و  هنوگچ  هک  دوهی  تلم  زا  دنتـسه و  باـتک 

دهاجم يربط :  46 ِهِعِـضاوَم » نَع  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  . » دـننکیم تاـملک  فیرحت  دوهی  مدرم  زا  هتـسد  کـی  دوش : ینعم  روط  هکنیا  دـشابن و 
نبإ دهاجم و  يربط :  46 انیَصَع » َو  انعِمَس  َنُولوُقَی  َو   » 43-1- نآرق . - دـننکیم ضوع  ار  تاروت  تاملک  يرهاظ  ینعم  دوهی  ینعی  تفگ :

. دـنتفگیم ار  اههلمج  هکنیا  هرخـسم  روطب  ینعی  حوتفلا : وبا   36-1- نآرق . - میربیمن نامرف  یلو  میدینـش  ارت  نانخـس  ینعی : دنتفگ  دـیز 
هکنیا ام  دنتفگیم : ترـضح  نآ  زا  هدیـشوپ  ناهن و  رد  یلو  میدینـش  ار  وت  تاملک  ام  دنتفگیم : ینعی  ساّبع : نبإ  ریـسفت  سابقملا  ریونت 

: ینعم نیاب  دنتفگیم  ربمغیپ  رازآ  يارب  ار  هلمج  هکنیا  هنیدـم  فارطا  ياهیدوهی  يربط :  46 ٍعَمسُم » َریَغ  عَمـسا  َو  . » میریذپیمن ار  اههتفگ 
- نآرق . - تسین شریذپ  لباق  وت  راتفگ  یلو  ونـشب  وت  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  هتفگ  دهاجم  و  دنکن ] ورف  وت  شوگب  ادخ  هک  ونـشب  ]
دـسرن و وت  شوگب  يدنـسپان  زگره  ونـشب و  اـم  نخـس  دوش : ینعم  روط  هکنیا  دـشاب و  مارتحا  يارب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  رخف :  27-1
ای و  یـشابن ، اونـش  زگره  دـنتفگیم  دوخ  اب  ونـشب و  ار  ام  راتفگ  دـنتفگیم ، ترـضح  نآ  هب  ینعم : نیاب  دـشاب  تناـها  يارب  تسا  نکمم 

يهروس رد  هملک  هکنیا  ینعم   46 انِعار » َو  . » دسرن تشوگب  بوخ  مالک  يونشن و  دوخ  دنـسپ  قباطم  نخـس  هک  ونـشب  دوش : ینعم  روجنیا 
هحفـص اهنآ [  دوخ  ناـیم  تسا  نکمم  - 1 تسا : هتـشون  هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  دـنچ  رخف   12-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  لّصفم  هرقب 
نکمم - 2 دـنیوگب . ربمغیپ  اـب  ار  نآ  هک  دـش  یهن  هرقب  يهروس  رد  تهج  نیمهب  تسا و  هدـشیم  هتفگ  هرخـسم  روطب  هلمج  هکنیا  [ 416

بدا زا  رود  ربمغیپ  اب  نخس  هنوگنیا  یمهفب و  ار  ام  يهتفگ  ات  شاب  شوماخ  رادب و  ام  نخس  هب  ار  دوخ  شوگ  هک  دشاب  هکنیا  ینعم  تسا 
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ینعم هلمج  هکنیا  زا  اما  تسا  هدـشیم  هدـیمهف  هدـب ] ارف  شوگ   ] رهاـظ رد  هک  دـناهتفگیم  يروط  ار  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  - 3 تسا .
ار دوخ  نابز  دـناهتفگیم و  يروط  ار  هلمج  هکنیا  - 4 ترضح ، نآ  هب  مانشد  يارب  دناهتـشاد  روظنم  تسا  یتسـس  تقامح و  هک  تنوعر 
اب ار  اـنعار ]  ] يهلمج ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  - 1 رخف : ماما   46 مِِهتَنِـسلَِأب » اَیل  . » ام ناپوچ  يا  ینعی  دوش  هتفگ  اـنیعار ]  ] هک دـناهدنادرگیم 

تـسا هکنیا  دوب و  تناها  هک  دـنتفگیم  يروط  ار  عمـسم ] ریغ   ] يهملک نینچمه  دوب و  مانـشد  هک  دـنتفگیم  يروط  دوخ  نابز  ندـیچیپ 
ار دب  ینعم  نابز  رییغت  اب  دوبن و  رادومن  هک  دنتفگیم  يروط  دننک  تناها  ص ]  ] ربمغیپب هک  دنتـشاد  لد  رد  هچنآ  - 2 نابز . ندیچیپ  ینعم 

تروص هک  دـندرکیم  ظّفلت  ار  اـنعار ]  ] يهلمج دـندنادرگیم و  ناـهد  رد  ار  ناـبز  يروط  دـیاش  - 3 دـندرکیم . رادومن  بوخ  تروصب 
. - دننکیم هرخسم  دنخشیر و  ار  رگیدکی  ندرک  جک  نابز  ناهدب و  تسا  مدرم  موسرم  هک  روطنامه  دشیم  رادومن  دنخـشیر  هرخـسم و 

درکیم جک  ار  دوخ  نابز  يروط  یلو  هدب  شوگ  نم  نخسب  تفگیم : ربمغیپب  كرشم  برع  ینعی  تفگ : كاحـض  يربط :  25-1- نآرق
و نداد ] بات  ندیچیپ و  ینعمب   ] دشاب نتخیپرپ  ّیل ]  ] لصا تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  دشیم . ضوع  هلمج  ینعم  هک  دومنیم  ظّفلت  ار  هلمج  و 

مانشد هب  دندادیم  رییغت  ار  دوخ  نابز  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  دنادن . دسانـشن  حالطـصا  نآ  سک  ره  هک  يزیچ  تسا و  زغل  دارم 
[ انرظنا  ] ياجب لطاب و  هدوهیبب و  دـندنادرگیم  تسرد  نخـس  زا  ار  دوخ  نابز  ینعی  يروباـشین : ماـظن  نآرقلا  بئارغ  ریـسفت  شنزرـس . و 
-1- نآرق  - ار درم  هکنیا  دنتفگیم : دوخ  نارای  اب  نیکرـشم  رخف : ماما   46 ِنیِّدلا » ِیف  ًانعَط  [. » انعار  ] دنتفگیم شاب  هتـشاد  هجوت  امب  ینعی 
ار نید  هک  دوشیم  حیـضوت  اهنآ  راتفگ  تهج  هلمج  هکنیا  رد  دمهفیم  دوز  دشاب  ربمغیپ  رگا  دمهفیمن و  میهدیم و  هحفص 417 ]  ] 24

دیز نبإ  يربط :  46 انرظنا » و  . » نید رد  یئوجبیع  يارب  دندرکیم  جک  نابز  ترضح  نآ  اب  ربمغیپ و  ندرمـش  ریقحب  دندرمـشیم  کبس 
هدرک لقن  دهاجم  زا  جـیرج  نبإ  و  ونـشب ، ار  ام  نخـس  ینعی  دـنتفگ : دـهاجم  همرکع و  نکم  يریگتخـس  هدـب و  تلهم  ار  ام  ینعی  تفگ :
رتتسار ینعی  يربط :  46 موقا » و  . » میمهفب ار  وت  نخـس  میـشیدنیب و  ات  شاب  رظتنم  ینعی  حوتفلا : وبا  نامهفب . نک و  هّجوتم  ار  ام  ینعی  تسا 

دبع لثم  دنتـسه  نمؤم  مک  ياهّدع  - 1 دناهتشون : ینعم  ود  هملک  هکنیا  يارب  نیرّـسفم   46 اًلِیلَق » اـّلِإ  . » رتکیدزن باوصب  رتتـسرد و  تسا و 
: میئوگب تسا  نکمم  دـنرادن . لوبق  ار  رگید  ناربـمغیپ  دـنراد و  ناـمیا  یـسومب  هک  تسا  مک  اـهنآ  ناـمیا  - 2 شناراـی ، مالـس و  نب  هّللا 
، دشاب رتهب  مّود  ینعم  مه  اجنیا  دناهدرب ، تاروت  زا  مک  ياهرهب  ینعی : ِباتِکلا ] َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  : ] تسا هدـش  هتفگ  هک  هیآ  لّوا  تبـسانمب 

تسا رتبسانم  مک  يهّدع  الیلق  يهملک  رهاظ  اب  نکیل  مک و  تسا و  فیعـض  مه  اهنآ  نامیا  دناهدرب  هرهب  مک  تاروت  زا  هک  روطنامه  ینعی 
رّکذتم تسا  هدمآ  دوهی  باتک و  لها  مسا  اج  ره  رد  هک  يروطب  ام : نخـس   331-297- نآرق -17-1- نآرق . - میتشون همجرت  رد  هکنانچ 

نامز نآ  فورعم  سانشرس و  مدرم  اههدناوخباتک و  هیآ  ود  هکنیا  رد  تیبرت  يهلیـسو  تسا و  امنهار  نآرق  میئوگیم : مه  اجنیا  میاهدش ،
روجنیا لاح  هب  ار  ام  سانشرس  روهـشم و  دنتـسه و  هدناوخباتک  هک  یئاهنآ  یفرعم  یـسانش و  مدرم  رظن  زا  مه  زورما  و  دنکیم ، یفرعم  ار 

رد ار  مدرم  یمومع  یگدنز  عامتجا و  رایتخا  هک  اههدرک  لیصحت  نیمه  هک  دنکیم  هاگآ  ناشدوخ  راک  یتشزب  ار  اهنآ  دوخ  صاخـشا و 
باتک هک  دنتـسه  هنیدـم  دوهی  نامه  دـننام  اهنیا  دـننکیم  ضقن  دـنهدیم  صیـصخت  دـننکیم  ریبعت  دوخ  لیمب  ار  نوناق  دـنراد و  تسد 

مه باتک  لها  هکنیا  دـننک  اجرباپ  رابتعا  ماقم و  دوخ  يارب  ات  دـندرکیم  فیرحت  دوخ  لیمب  ار  دوخ  نّدـمت  تفارـش و  يهلیـسو  تاروت و 
دوهی زور  نآ  نانخس  نامه  دننکیم و  ارجا  ریبعت و  دوخ  يهفرـص  دوس و  قباطم  ار  عامتجا  هحفص 418 ] مظن [  یگدنز و  باتک  نوناق و 

ار زیچ  همه  رایتخا  نونکا  هک  مدرم  روجنامه  زا  یلام  يهدافتسا  فارحنا و  ره  يارب  مه  زورما  میتفریذپن  میدینش و  انیـصع ] انعمـس و   ] هک
يرایـسب اب  دوخ و  قوقحب  یـضار  میـشاب و  ّقحب  میلـست  ام  هک  دراذگیمن  یگدنز  طئارـش  دنیوگیم  دوشیم و  هدینـش  دـناهتفرگ  تسدـب 

هناهب اهنآ  ماهدرک و  ضارتعا  دـناهتفر و  جـک  هارب  هک  ماهدـش  فداصم  دـننادیم  سانـشهفیظو  رکفنـشور و  ملاع و  ار  دوخ  هک  صاخـشا 
رکف و هکنیا  درادـن  یئاجب  ررـض  ام  کچوک  راک  هکنیا  دوشیم  قوقح  عییـضت  تناـیخ و  نارازه  هک  یتکلمم  رد  دـناهتفگ : دـناهتفرگ و 

. میتسه نامرفان  میدینش و  دنتفگیم  هک  تسا  دوهی  زور  نآ  رادرک  راتفگ و  نآ  قباطم  زورما  لمع 

هیآ 47] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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َباحـصَأ اّنََعل  امَک  مُهَنَعَلن  َوأ  اهِرابدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمطَن  نَأ  ِلبَق  نِم  مُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  انلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
، ندرک دوبان  ینعمب  میم  نوکـس  ءاط و  حتفب  سمط  ردصم  زا  سمطن » : » تاغل ینعم   236-1- نآرق [ - 47  ] ًالوُعفَم ِهّللا  ُرمَأ  َناک  َو  ِتبَّسلا 
نایاپ و ینعمب  ءاب  ّمض  ای  ءاب و  نوکس  لاد و  ولج  يادص  مض و  اب  ربد  ربد و  عمج  رابدا » ، » ندیـشوپ ندرک ، كاپ  ار  يزیچ  يهناشن  رثا و 

یـشوخ ریخ و  زا  ندنار  ندرک و  درط  نداد ، مانـشد  ندرک ، راوخ  ینعمب  نعل  ردـصم  زا  مه » نعلن  . » يزیچ لابند  بقع و  زیچ و  ره  رخآ 
اب ربمغیپ  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : تهج  كابیب . يهچب  باوخ ، رایسب  مدآ  گنرز ، درم  بیجن ، بسا  هبنش ، زور  تبس » . » ندرک رود 
ار مالسا  نید  دیسرتب و  ادخ  زا  امش  مدرم  يا  دومرف : دندوب  اهنآ  نایم  رد  ایروص  نب  هّللا  دبع  دیـسا و  نب  بعک  هک  دوهی  نارـس  زا  ياهّدع 

يارب هیآ  هکنیا  میرادـن ، لوبق  ار  يزیچ  نینچ  اـم  دـنداد : باوج  اـهنآ  قح  تسا و  تسرد  میوگیم  هچنآ  دـینادیم  دوخ  نوـچ  دـیریذپب 
باتک نید و  وا  هکنیا  اب  میداتـسرف  ام  هک  باتک  نیاب  دـیورگب  هدـناوخباتک  مدرم  يا   47 همجرت : هحفـص 419 ] دش [  لزان  وگتفگ  هکنیا 

مینادرگب تشپ  هب  يور  مینک و  نوگرگد  اههرهچ  هک  يزور  دسر  ارف  هکنآ  زا  شیپ  دیریگارف  ار  نآ  و  دنادیم ، تسرد  تسار و  ار  امش 
هدش ماجنا  يدنوادخ  نامرف  راک و  هّتبلا  و  میدرک ، راتفرگ  ار  زواجتم  مدرم  تبس و  باحصا  هکنانچ  مینک  ناشمورحم  هدنار و  نوعلم و  و 

زا اهتروص  ینعی   51-15- نآرق : - تفگ ساّبع  نبإ  يربط :  47 ًاهوُجُو » َسِمطَن  نَأ  ِلبَق  نِم  : » نیرّسفم نخس  درادن .] دوز  رید و  هک   ] تسا
یهارمگب میقتـسم  هار  زا  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  تسا : هـتفگ  دـهاجم  دـنورب ، هار  بـقعب  هـک  دوـشب  بـقع  زا  مـشچ  ود  دوـشب و  رـس  تـشپ 

هدوب ماش  تکلمم  هک  دندوب  هدرک  ترجاهم  لوا  زا  هک  اج  نآب  دندرگرب  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دـنتفیب ، ههاریبب  دـنوش و  هدـنادرگرب 
وبا حوتفلا : وبا  دوش . هدیشوپ  يوم  زا  اهتروص  هنیزوب  دننام  دروآرد و  يوم  ندرگ  تشپ  لثم  ناشاهتروص  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ،

دهاجم زا  يربط  هکنانچ  مینادرگرب . تلالـض  ههاریبب و  میقتـسم  هار  زا  ینعی  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح  زا  دوراـجلا 
دیماان تسا  مالـسا  تسکـش  يدوبان و  هک  دـیراد  هّجوت  هچنآـب  دوش و  دوباـن  امـش  دـصاقم  ینعی  هدـبع : تسا . هدرک  لـقن  ار  ینعم  هکنیا 
دـشاب شوگ  ینیب و  مشچ و  هک  تروص  لکـش  ینعی  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يدنواهن : نامحّرلا  ۀحفن  دیوش . حضتفم  دـیدرگرب و 

بناج زا  یفّرـصت  دشاب : هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  ّیئابطابط : نازیملا  ریـسفت  دوشیم . فاص  رتش  ياپ  ناویح و  مس  دننام  دوشیم و  دوبان 
نادرگ ور  ّقح  زا  دـنورب و  لطاب  یپ  لطاب  زا  تشذـگ  ّقح و  زا  يوریپ  ياجب  دوش و  رگد  اهنآ  داهن  هک  دوشیم  اهنآ  سوفن  رد  دـنوادخ 

هنیزوب و اهنآ  دننامه  مه  اهنیا  دندش  هنیزوب  تبس  باحصا  هک  روطنامه  ینعی  دناهتـشون : نیرّـسفم   47 ِتبَّسلا » َباحصَأ  اّنََعل  امَک  . » دنوش
-1- نآرق  - اهنآ تبس  باحصا  و  مینکیم . ناشراتفرگ  راوخ و  يدوزب  ینعی : تسا : هدرک  لقن  ملـسم  وبا  زا  عمجم  رد  و  دنوشیم . نوعلم 

نآ دندشیم  عمج  دایز  زورنآ  دندیدیمن  دایـص  اهیهام  نوچ  هبنـش و  زور  رد  یهام  دیـص  زا  دندوب  عونمم  هک  دناهدوب  هحفص 420 ]  ] 34
هب دندرک  دوخ  يهفیظو  رد  یسیلدت  نینچ  نوچ  دنتفرگیم  ار  اهیهام  هبنش  زا  دعب  دنتـسبیم و  اربآ  ولج  هبنـش  زور  دنداتفا و  عمطب  مدرم 
راک ینعمب  رما  - 1 35-1- نآرق : - دناهتشون هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  ود  نیرّسفم   47 ًالوُعفَم » ِهّللا  ُرمَأ  َناک  َو  . » دندش خسم  هنیزوب  تروص 

ناـمرف ربارب  رد  هک  تسا  هکنیا  هـلمج  ینعم  تـسا و  ناـمرف  ینعمب  رما  - 2 تسا ، هدـش  ماجنا  دـنوادخ  راک  دوشیم : نینچ  ینعم  دـشاب و 
هکنیا اب  تسا و  هدوب  ياهدعو  هنوگچ  هک  نآ  يهجیتن  رد  هیآ و  ینعم  رد  نیرّـسفم  ام : نخـس  درادن . رّوصت  ینامرفان  یچیپرـس و  دنوادخ 

دیاب لّوا  هک  تسا  هکنیا  فاصنا  نکیل  دـناهدرک ، لّصفم  ثحب  دـش ! رادومن  اجک  یک و  تایآ  دافم  دـناهتفریذپن  مالـسا  اـهنآ  مدرم  رتشیب 
-1 میئوگیم : سپ  دوش ، ناسآ  صیخـشت  هار  ام  يارب  نآ  زا  سپ  ات  دـناهدیمهف  هچ  تسا  هدوب  اهنآ  اـب  نخـس  يور  هک  مدرم  نآ  میمهفب 

ياهوگتفگ رگید  لثم  دناهتـشادن  هجوت  تاریبعت  تالیوأت و  فلتخم و  یناعم  هب  دـناهدیمهفیم و  هلمج  زا  ار  رهاـظ  ینعم  ناـمه  زور  نآ 
هجوت هدنونش  هدنیوگ و  ّتیـصوصخب  هک  نارگید  درذگیم و  نآ  رب  هک  يدنچ  یلو  دنمهفیم  ار  ظفل  رهاظ  نامه  هک  مدرم  نایم  موسرم 

يدوزب دینـش  ار  هیآ  هکنیا  مالـس  نب  هّللا  دـبع  نوچ  تسا : هتفگ  حوتفلا  وبا  هکنانچ  دـننکیم  نوگانوگ  ياهریبعت  هیجوت و  دـنرادن  لـماک 
: تسا هتفگ  يربـط  زین  و  دـننادرگب ، تشپ  زا  ار  میور  مسرب  وتب  هکنآ  زا  شیپ  مدیـسرتیم  تفگ  دـش و  ناملـسم  تفر و  ربـمغیپ  روـضح 
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وا ریذپب  مالـسا  تفگ : درک و  تاقالم  ار  وا  رمع  درک  رذـگ  هنیدـم  زا  تفریم  سدـقملا  تیب  رفـسب  رمع  تفالخ  نامز  رد  رابحالا  بعک 
هک متـسه  اهنآ  زا  نم  و  ًارافـسَأ » ُلِمحَی  ِرامِحلا  ِلَثَمَک  اهُولِمحَی  َمل  َُّمث  َةاروَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  : ] دـیناوخیم دوخ  نآرق  رد  امـش  تفگ :

يرخ لثم  دناهدرکن  لمع  دناهدناوخ و  دناهدش و  تاروت  دافمب  لمعب  فّظوم  هک  اهنآ  تسا : نآ  هیآ  زا  دوصقم  ماهدرک ، لمح  ار  تاروت 
هحفص 421]  ] 1033-932- نآرق  - شنزرس ار  یئاهنآ  امـش  نآرق  هک : تسا  نآ  باوج  رد  بعک  دوصقم  و  دراد ، راب  باتک  هک  دنتـسه 

فّظوم تسا و  هدیدنسپ  مراک  امش  نآرق  دافمب  متسین و  شنزرس  دروم  منکیم  راتفر  نوچ  نم  دناهدرکن و  راتفر  تاروتب  هک  تسا  هدرک 
ياهرهش زا  هک  دیسر  صمحب  ات  دش  دوخ  رفس  يهناور  وا  درک و  اهر  ار  وا  رمع  داد  خساپ  روج  هکنیا  بعک  نوچ  متسین ، مالسا  شریذپب 

ادخ يا  متفریذپ  نامیا  ادخ  يا  تفگ : بعک  رخآ ] ات  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ] دـناوخیم ار  هیآ  هکنیا  يدرم  دینـش  اجنآ  تسا ، ماش 
درک و ناملـسم  ار  همه  دوخ ، يهداوناخ  دزن  نمیب  تشگرب  ماـش  زا  نوچ  دریگ و  ارف  ار  وا  هیآ  هکنیا  داـفم  هک  دیـسرتیم  مدـش و  ناملـسم 

هچره و  تسا ، هدوب  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  يارب  نآرق  هک  تسا  مولعم  اهتیاکح  هکنیا  یتسردان  یتسرد و  زا  رظن  فرـص  اب  دروآ ، هنیدـمب 
هچ زور  نآ  مینادب  هکنیا  يارب  ام  سپ  دـناهدومنیم  جاجل  یتخـسرس و  دوخ  زا  ای  دـناهتفریذپیم و  ای  دـناهدیمهفیم  بوخ  دناهدینـشیم 

ار یقباوـس  مدرم  نآ  میئوـگب : مـیریگب و  رظن  رد  ار  تاــملک  رهاــظ  ینعم  هـک  تـسا  یفاــک  تـسا  هدوـب  اــههلمج  هـکنیا  زا  يدوـصقم 
دیدهت و کبس  هکنیا  اب  اههلمج  هکنیا  تسا و  هدوب  مولعم  نشور و  تبس  باحصا  يهّیضق  اههدناوخباتک  دوهی و  رظن  رد  دناهتـسنادیم و 

يارب درک و  رثا  هکناـنچ  مدرم  نآ  فیوخت  کـیرحت و  رد  دوب  ّرثؤم  رایـسب  دـنازرل  یم - ار  اـهنآ  نآ  داـی  هک  كاـندرد  يهتـشذگ  رکذـت 
رعاش هتوگ  لوقب  ماهتـشون  لّوا  دلج  يهّمدقم  رد  هک  يروطب  - 2 375-334- نآرق . - تسا هدراذـگ  یقاب  ار  دوخ  صاخ  ریثأت  مه  هشیمه 

دوشیم نآرق  تالمج  کبسب و  سونأم  هکنآ  یلو  تسا  هدننز  دنسپان و  شرظن  رد  دمهفیمن  دناوخیم و  ار  نآرق  لوا  هکیـسک  یناملآ :
هک تسا  یتخس  دیدهت  میتسه  راگزور  ربع  ریس و  خیراتب و  انشآ  هک  اههدناوخ  باتک - ام  يارب  هیآ  هکنیا  نونکا  ددرگیم ، نآ  بوذجم 

ادـخ و رما  هک  مینکن  زواـجت  دوخ  دودـح  زا  میـشاب و  دوخ  يهفیظوب  نمؤـم  ناـج  لد و  زا  میوـشن و  تورث  ترازو و  تلاـکوب و  رورغم 
هنوگ هچ  ام  رمع  هاتوک  تّدم  هکنیا  رد  هک  تسا  یناهج  گنج  ود  دیدهت  هنوگ  هکنیا  يرادومن  يهنومن  نیرتهب  درادـن ، فلخت  وا  نامرف 

، دندش راتفرگ  مدرم  اهنویلیم  بقع  هب  اهتروص  نتـشگرب  تبـس و  باحـصا  يهّیـضق  زا  رتدـب  راب  نارازه  درک و  دوبان  ار  اهتورث  اهتردـق و 
تـسا هدوب  نآ  جاوما  ناـیرج  رد  هک  ره  دـناهدرک : لـقن  هک  نپاژ  هحفـص 422 ] يامیـشوریه [  ریازج  رد  متا  بمب  زا  لوقنم  راـثآ  دـننام 

. تسا هدش  ضوع  شلکش 

ات 50] تایآ 48  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َنوُّکَُزی َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  [ 48  ] ًامیِظَع ًامثِإ  يرَتفا  ِدَـقَف  ِهّللِاب  كِرـُشی  نَم  َو  ُءاشَی  نَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفغَی  َو  ِِهب  َكَرـُشی  نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ 
358-1- نآرق [ - 50  ] ًانِیبُم ًاـمثِإ  ِِهب  یفَک  َو  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتفَی  َفیَک  رُظنا  [ 49  ] ًالِیتَف َنوُمَلُظی  َو ال  ُءاشَی  نَم  یِّکَُزی  ُهّللا  ِلـَب  مُهَـسُفنَأ 
ندز و تمهت  ینعمب  ءارتفا  ردـصم  زا  يرتفا » . » دـنوادخ ندرک  ریدـقت  نتـساوخ و  ینعمب  هئاشم  هئیـشم و  ردـصم  زا  ءاـشی » : » تاـغل ینعم 

بابسا لوزن : تهج  امرخ . يهناد  طسو  ياضف  فاکـش و  دنیوگیم  هلیتف  مه  یـسراف  رد  هک  هدش  هدیچیپ  خن  الیتف » . » نداد غورد  تبـسن 
ربـمغیپ تسین  راددوخ  مارح  لاـمعا  زا  نم  هداز  ردارب  درک : ضرع  دـمآ و  ربـمغیپ  دزن  يدرم  تفگ : يراـصنا  بویا  وـبا  یطویـس : لوّزنلا 

رگا شخبب ، نمب  ار  تنید  وگب  واـب  لّوا  دوـمرف  تسا ، ناوخزاـمن  تسرپادـخ و  درک : ضرع  تسا ! یمدآ  هنوـگچ  دوـخ  نید  رد  دیـسرپ 
ضرع ار  هجیتـن  ربـمغیپ و  روضح  تشگرب  تفریذـپن  وا  تساوـخ و  وا  زا  تفر و  درم  نآ  نوـچ  نک ، يرادـیرخ  ار  شنید  وا  زا  تفریذـپ 

رد دـش . لزان  رخآ  ات  ُرِفغَی ] َهّللا ال  َّنِإ   ] تیآ 47 هاـگنآ  دراد  تسود  تخـس  ار  دوخ  نید  دوشیم  مولعم  سپ  دومرف : ترـضح  نآ  درک ،
وا هک  دوب  نآ  لیصفت  و  دش . لزان  وا  ياقفر  ربمغیپ و  يومع  يهزمح  لتاق  یشحو  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هدرک  لقن  یبلک  زا  نایبلا  عمجم 

دوخ راک  زا  شنارای  وا و  تفر  هّکمب  درکن و  شدازآ  نوچ  دنک و  شدازآ  دشکب  ار  هزمح  رگا  هک  دوب  هدرک  هدـعو  وا  ياقآ  دوب و  مالغ 
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یتفگ يدوب  هّکمب  هک  هاگنآ  وت  هک  میدینش  نکیل  میتسه  مالساب  لیام  میدش و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  ام  دنتشون  ربمغیپ  هب  دندش و  نامیشپ 
هحفص  ] 1125-992- نآرق -529-502- نآرق  - َو ال ِّقَحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  َنُوُلتقَی  ـال  َو  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهّللا  َعَم  َنوُعدَـی  ـال  َنیِذَّلا  َو  ]

بکترم ار  اهنیا  يهمه  مه  ام  ار و  راکهزب  لتاق و  كرشم و  ناسک  دنکیم  مورحم  تایآ  هکنیا  دافم  نوچ  و  تایآ ] رخآ  ات  َنُونزَی  [ 423
[ رخآ ات  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  نَم  ّالِإ  : ] دش لزان  تایآ  هکنیا  دیـسر  ربمغیپ  هب  اهنآ  يهمان  نوچ  میریذپب ، مالـسا  میناوتیمن  میاهدش 

باوج رد  اهنآ  تسا ، هدیزرمآ  کین  راک  دنک و  هبوت  هکنآ  تسا : هکنیا  تایآ  هکنیا  دافم  نوچ  داتـسرف  اهنآ  يارب  ار  تایآ  هکنیا  ربمغیپ 
، دیسر ربمغیپ  هب  اهنآ  مود  همان  نوچ  میهد ، ماجنا  میناوتن  هک  میسرتیم  ام  داد و  ماجنا  دیاب  کین  راک  هک  تسا  تخس  طرش  هکنیا  دنتشون :

رخآ دنتـشون  باوج  رد  اهنآ  تشون ، اـهنآ  باوج  رد  ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  رخآ ] اـت  ِِهب  َكَرـُشی  نَأ  ُرِفغَی  ـال  َهّللا  َّنِإ  : ] دـش لزاـن  هیآ  هکنیا 
ای : ] دش لزان  هیآ  هکنیا  دیسر ، اهنآ  يهمان  نوچ  دزرمایب ، ار  ام  هک  دهاوخن  ادخ  دیاش  دزرمآیم و  دهاوخب  ادخ  ار  هکنآ  تسه  هیآ  هکنیا 

یشحو و داتسرف ، اهنآ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  ًاعیِمَج ] َبُونُّذلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِۀَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِسُفنَأ ال  یلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع 
لزان نینمؤم  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ  رمع  هّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  لقن  زلحم  وبا  زا  نایبلا  عمجم  مه  و  دنتفریذپ . مالـسا  دندناوخ و  شنارای 

: تفگ تساوخرب و  يدرم  دناوخ ، ربنم  رب  ارنآ  ربمغیپ  دش ، لزان  رخآ ] ات  مِهِسُفنَأ  یلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق   ] هیآ هکنیا  هکنوچ  دش 
ار وا  باوج  درک و  توکـس  ربمغیپ  تفگ و  ار  هکنیا  هبترم  هس  ات  دوش و  هدیزرمآ  یتسیاب  دـشاب  كرـشم  یـسک  هچرگا  هیآ  هکنیا  قباطم 
زا زاـب  و  دـندرک ، تبث  ءاـسن  تروس  رد  ار  هکنیا  رمز و  تروس  رد  ار  نآ  و  رخآ ] اـت  ُرِفغَی  ـال  َهّللا  َّنِإ   ] دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  هاـگنآ  دادـن ،

میتسنادیم و شتآ  ّقحتـسم  ار  وا  درمیم  یـسک  راکهزب  مدرم  زا  رگا  ربمغیپ  نامز  رد  تفگ  رمع  هک  تسا  هدرک  لـقن  ریخـش  نب  فرطم 
-237- نآرق -11-1- نآرق . - میتـشادرب تسد  دوخ  تداهـش  زا  اـم  دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  نوـچ  تسا ، یمّنهج  وا  هک  میدادیم  تداـهش 

دزرمآیمن دنوادخ  هک  دـننادب  مدرم   48 همجرت :  1588-1562- نآرق -1311-1254- نآرق -1023-892- نآرق -656-610- نآرق -283
هکنآ و  هدرک ] وا  تشونرسب  هک  ار  نآ  و   ] دهاوخب رگا  دزرمآیم  ار  هکنیا  زج  دوخ و  يهتخاس  نایادخب  دقتعم  دشاب و  كرشم  هک  ار  نآ 

رقاب ماما  ترضح  زا  تسا : هتشون  عمجم  رد  رگید : تیآ  ود  لوزن  تهج  هدرک . گرزب  هانگ  تسا و  هتفگ  غورد  دروآ  کیرش  ادخ  يارب 
تشهب قیال  یسک  ّطقف  میتسه و  ادخ  ناتسود  نادنزرف و  ام  دنتفگیم : اهیحیـسم  دوهی و  نوچ  هک  تسا  هدش  هحفص 424 ] تیاور [  [ع ]

اوشیپ ار  دوخ  ریغص  ياههچب  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  و  َنیِذَّلا ] َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  : ] دش لزان  هیآ  ود  هکنیا  دشاب  یحیـسم  ای  يدوهی  هک  تسا 
هیآ ود  هکنیا  دنوشیم ، مه  ام  هانگ  شزرمآ  يهلیسو  سپ  دنرادن ، هانگ  هک  اهنیا  دنتفگیم  دندادیم و  رارق  دوخ  یبهذم  لامعا  ماجنا  رد 

ره زا  ار  دوخ  دـنهاوخیم  هک  مدرم  نیاـب  ربـمغیپ  يا  رگنب   49 همجرت :  33-1- نآرق . - دـش لزان  لمع  رکف و  هکنیا  زا  اـهنآ  خـیبوت  يارب 
یـسکب متـس  نیرتمک  دش و  دهاوخ  كاپ  هتبلا  دوش ، هزیکاپ  یتسیاب  یلزا  تحلـصم  تیـشمب و  هک  سک  ره  نکیل  دـنرادب  هزیکاپ  يدـیلپ 

ادخ بناج  زا  شزرمآ  يهلیـسو  دنهاوخیم  دوخ  ار  هچنآ  و   ] دـندنبیم غورد  ادـخ  رب  هنوگچ  مدرم  هکنیا  هک  نیبب  وت  یلو   50 دوشیمن ،
ام ُرِفغَی  َو  ِِهب  َكَرـُشی  نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ  : » نیرّـسفم نخـس  ناشيدـیلپ . يارب  تسا  سب  اهنآ  راکـشآ  تمهت  هانگ و  نیمه  و  دـنرادنپیم ]

غوردب و دهاش  راوخ و  میتی  لام  صخش  هک  میتشاد  نیقی  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  يهتـسد  ام  تفگ : رمع  هّللا  دبع  يربط :  48 َِکلذ » َنُود 
هریبک هانگ  بکترم  راکهزب و  مدرم  هک  میدش  هّجوتم  تقونآ  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  هک  هاگنآ  ات  تسا  مّنهج  ّقحتسم  دنواشیوخ  اب  راتفردب 

- نآرق . - دشابن ادخب  كرش  شهانگ  هک  یتروص  رد  دوش  باذع  ای  وفع  لومشم  هک  تسا  وا  تشونرـسب  طوبرم  تسا و  ادخ  تیـشم  رد 
دورف هدـنبب  شزرمآ  ترفغم و  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  هک  درک : تیاور  هّللا  دـبع  نب  رباـج  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   90-15

ات ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ  : ] دـناوخب تیآ  هکنیا  هگنآ  ادـخب ، كرـش  تفگ  تسیچ ! باجح  لوسر  يا  میتفگ  ام  دـشابن ، باجح  اـت  ماداـم  دـیآیم 
يا تفگ : مااسراپ  هک  ینعی  هدنکفا  شیپ ، رد  رس  دید  ار  يدرم  ع ]  ] ّیلع نینمؤملا  ریما  هتشون : رارـسالا  فشک   271-245- نآرق [. - رخآ
هتفگ ولج  تایآب  هیآ  هکنیا  لاّصتا  تهج  يارب  رخف : ماما  درگنیم . لد  رد  يادخ  هک  رآ ، لد  رد  يراد  ندرگ  رد  هک  چیپ  هکنیا  درمناوج 

. تمحر لباق  ریغ  دنتسه و  كرشم  اهنآ  هک  تسا  هداد  ناشن  هیآ  هکنیا  تسا ، هدش  دوهی  دیدهت  ولج  هحفص 425 ] تیآ [  رد  نوچ  تسا :
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تلع يرهاظ و  للع  یعیبط و  بابـسا  رب  هوالع  ثداوح  رب  دـنوادخ  زا  ریغ  یـسک  تردـق  طلـستب و  داقتعا  ینعی  ّتیهولا  كرـشم  هدـبع :
كاپ اهحور  دنوش و  هیکزت  سوفن  ات  تسا  هدش  نّیعم  رشب  يارب  دیحوت  نید  هک  تسا  نآ  كرش  زجب  دوشیم  هدیزرمآ  یهانگ  ره  هکنیا 
لّزنت طاطحنا و  يهجرد  نیرخآ  دـیحوت  فالخرب  كرـش  یلو  زیچان ، قولخم  تردـقب  داقتعا  زا  دورب  رتالاب  لقع  رکف و  حطـس  دـنوش و 
سدق يهجرد  نیرتالابب  هراچیب  تسا  یقولخم  ندرب  الاب  كرش  ینعم  نوچ  تسا  یناسنا  سفن  تئاند  لئاذر و  دیلوت  بجوم  تسا و  رکف 

نآ كرـشم  تواقـش  دحوم و  تداعـس  تهج  دنوادخ و  تردق  دننام  یئاناوت  تردـق و  يهبترم  ات  صقن  بیع و  زا  يرود  یگزیکاپ و  و 
رد دروآ و  دورف  دوـخ  يهجرد  زا  ار  نآ  دـناوتیمن  یناـمرفان  تیـصعم و  هک  تسا  هیلاـع  يهبترم  رد  تسرپادـخ  صخـش  حور  هک  تسا 

نیکرشم حاورا  یلو  دشاب  تیصعم  هک  اهنآ  رش  زا  تسا  رتدایز  تسا  دیحوت  هک  ناش  ریخ - اریز  دهد ، رارق  نیکرـشم  تسپ  حاورا  يولهپ 
دوشیم هدـیزرمآ  دوز  نیدّـحوم  هانگ  سپ  دربب . الاب  ار  اهنآ  دـناوتیمن  کین  لاـمعا  تسا  یقاـب  یتسپ  ّتلذ و  يهلزاـن  يهبترم  رد  نوچ 

ٌِفئاط مُهَّسَم  اذِإ  : ] دناهدش فیصوت  نآرق  رد  هک  تسا  هبوت  يارب  يهدامآ  تداعـس و  ریخب و  هجوتم  تسا و  هیلاع  يهجرد  رد  حور  نوچ 
زا كرشم  ّتیمورحم  رد  - 1 ام : نخس   55-1- نآرق . - دنوشیم رادربخ  دوز  دنک  لفاغ  ار  اهنآ  ناطیـش  رگا  ینعی  اوُرَّکَذـَت ] ِناطیَّشلا  َنِم 

هاوخ شنیرفآ  تقیقح  اب  طابترا  مدع  یگدیرب و  هدننیرفآ و  یـسانشان  رفک و  ینعی  كرـش  لوا - دوش : هّجوت  بلطم  دـنچب  دـیاب  شزرمآ 
لازیال تردق  کی  نتشاد  رواب  هدیقع و  ینعی  یسانشادخ  دیحوت و  هب  نامیا  مّود  دشاب ، کیرشت  دّدعتب و  هدیقع  ای  دوش  راکنا  یّلک  روطب 

صقن و چـیه  نآ  رد  هک  تردـق  هکنیا  زا  تسا  يزیچان  يرادومن  مینک  رّوصت  هک  ینعم  رهب  شنیرفآ  هک  ماـجنا  زاـغآیب و  یئاـناوت  ینعی 
زا همه  همه و  تسا  هدـش  رپ  اهنآ  زا  اـهباتک  هک  یبلـس  و  هحفـص 426 ] یتوبث [  لالج و  لاـمج و  تافـص  يهمه  درادـن و  رّوصت  فعض 

عیـسو و يهدارا  رکف و  ياراد  تسا  يدوجوم  ناـسنا  اـم  یگدـنز  زکرم  نیمز و  يهرک  هکنیا  رد  مّوس  سب ، تسا و  موهفم  تردـق  نیمه 
تقیقح زا  تسا  ياهنومن  هک  تسا  وا  یناسفن  تیـصاخ  نیمه  يارب  وا  يرترب  مامت  و  دننکیمن ، يربارب  وا  اب  رگید  تادوجوم  هک  رادهنماد 

و يّدام ، ملاع  هکنیا  ياههرهب  زا  ریغ  يرگید  تداعـسب  دوش  قفوم  تادوجوم  ریاس  فالخرب  تسا  نکمم  ناسنا  مراهچ ، لازی . تردـق ال 
رد ّرثؤـم  تسا و  لـماک  یتـقو  هدارا  رکف و  هکنیا  هتبلا  و  تسا ، وا  يهدارا  رکف و  نـیمه  تداعـس  قـیفوت و  نآ  بجوـم  هـک  تـسا  موـلعم 
اریز دـشاب . نآب  نمؤم  و  دـشابن ، ادـج  هدـیرب و  نآ  زا  دوش و  طوبرم  دوخ  يهشیر  شنیرفآ و  لصا  تقیقح و  اب  هک  رگید  ملاـع  تداـعس 

ناسنا سپ  تسا ، ماجنا  زاغآیب و  تردق  نآ  اهنیا  يهمه  يهشیر  لصا و  نوچ  تسا  ناسکی  همه  رد  هدننیرفآب  تادوجوم  یعیبط  طابترا 
دنوادـخ ملاـع  تقیقحب و  و  دوـش ، دـنمهرهب  رگید  ملاـع  رد  يرترب  هکنیا  زا  دـهاوخیم  هدارا و  رکف و  يرترب  ياراد  تـسا  يدوـجوم  هـک 
يهطبار كرتشم  یعیبط  طابترا  زا  ریغ  دـنک و  ادـیپ  شنیرفآ  لصا  اب  طابترا  و  لاّصتا ، دوخ  يهداراب  ملاع  هکنیا  رد  یتسیاـب  دوش  لـصتم 

ندیـشوپ ینعمب  تغل  لصا  رد  ترفغم  مجنپ ، دوش ، شبیـصن  یگتـسباو  طابترا و  مه  رگید  ملاع  رد  اـت  دـشاب  هتـشاد  مه  يرگید  صاـخ 
كرـش و ینعم  هکنآ  زا  سپ  دـشاب و  نآ  راـثآ  وحم  هاـنگ و  رب  یـشوپهدرپ  هک  تسا  ینعم  نیمه  عورف  هاـنگ  زا  تشذـگ  وفع و  و  تسا ،

نیاـب ار  بلطم  جـنپ  هکنیا  يهجیتـن  نونکا  نتـشذگرد . ندیـشوپ و  لـباق  تسین  يزیچ  كرـش  هک  تسا  مولعم  مهنیا  دـش  موـلعم  ترفغم 
تداعسب لوصو  عناوم  هک  تسا  نیمه  يارب  شزرمآ  ترفغم و  دوش و  قفوم  رگید  ملاع  رد  تداعسب  دیاب  ناسنا  - 1 مینکیم : نایب  تروص 

دنوادـخ اب  ار  دوخ  هدارا  رکف و  اـب  تسا و  هدارا  رکف و  زاـیتما  ياراد  هک  تسا  ناـسنا  يارب  طـقف  تداعـس  نآـب  ندیـسر  - 2 دوش . عفترم 
نوچ تسا  رفاک  كرشم و  هکنآ  - 3 تسا . هتخانـش  ار  دوخ  يهدننیرفآ  هدـش و  نمؤم  دوخ  لقع  رکف و  يهزادـناب  و  تسا ، هدرک  طوبرم 
ملاع رد  تداعس  زا  تیمورحم  ینعی  هدننیرفآ - اب  طابترا  مدع  رفک و  نوچ  - 4 تسا . مورحم  رگید  ملاع  تداعس  زا  درادن  ار  هطبار  هکنیا 

هک هوالعب  دوش ، هدیزرمآ  رفاک  صخـش  تسا  لاحم  تسین و  راگزاس  هحفص 427 ] ّتیـصخش [  روجنیا  اب  شزرمآ  ترفغم و  سپ  رگید ،
درذـگ رد  نآ  زا  دـناشوپب و  ادـخ  ارنآ  هک  تسا  هدرکن  يراک  نیدـیب  مدآ  تسا  بیع  ای  هانگ و  يدوباـن  ندیـشوپ و  ینعمب  ترفغم  نوچ 

لهاب میتفگ  ام  هک  نیرخآ  بلطم  دوخ  ریسفت  رد  هاشیلعیفص  تسین . وا  زا  یئادج  لباق  هک  تسا  وا  یناسفن  تیـصاخ  كرـش  رفک و  هکلب 
مشخب ار  بنذ  ورنآ  تفگ ز  تفص  تسا و  تاذ  ءوس  دوبن  بنذ   || تفرعم  لها  دزن  ردنا  كرش  تسا : هتفگ  تسا و  هداد  تبسن  تفرعم 
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تیئیـش نآ  هک  ناز  لثم  ردنا  ار  لکـش  ای  نت  هک  ین   || لدـب  ندرک  ار  هماج  نکمم  تسه  مالک  زا  روفغم  تسین  كرـشم  کیل   || مامت 
تسا 2- بذاج  تمحرب  ناک  یبونذ  ین   || تسا  بجاو  دوجو  زا  راکنا  كرـش  سک  لیاز ز  دوش  ناک  یلاعف  ین   || سب  تسا و  ءیش 

اهنآب فلتخم  ياهتروص  دنتسه و  لیدبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  تادوجوم  میئوگیم : همّدقم  روطب  ُءاشَی ] نَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفغَی   ] يهلمج رد 
ای تسا و  يّداوم  بیکرت  ای  لیدبت ، هکنیا  نمـض  رد  دـنوشیم و  لیدـبت  رگید  تروصب  یتروص  زا  دـنوشیمن و  مودـعم  هّتبلا  دوشیم و  هداد 

دوشیم و رادومن  دشر  يهبترم  نیرخآ  ات  نینج  زا  فلتخم  ياهتروصب  جیردت  هب  بسانم  داوم  بیکرت  اب  ناویح  يهفطن  الثم  اهنآ  يهیزجت 
دوخ هک  یمکـش  يهرب  هب  دوشیم  لیدبت  دنفـسوگ  يهفطن  الثم  دوشیم  ضوع  رگید  داوم  تروصب  یناویح  تروص  زا  ات  دوشیم  هیزجت  زاب 

نآ زا  سپ  دوشیم و  کشیـش  دعب  دنیوگیم و  يریـش  يهرب  نآ  زا  سپ  دننکیم ، تسرد  عوبطم  ياذغ  نآ  زا  تسا و  یـصوصخم  عوضوم 
مینیبیم و هکنانچ  و  دوشیم ، لیدـبت  اهاذـغ  عاونا  تروصب  اههناخزپشآ  رد  اـجنآ  زا  یباـصق و  ناـکد  يهشـال  اهدـعب  چوق و  دـعب  هتخپ و 

نآب رـصحنم  صاوخ  تروص و  نآب  صوصخم  مان  صوصخم و  تروص  ياراد  هلحرم  ره  رد  هک  دـنکیم  راذـگرب  ار  یلحارم  میونـشیم 
، یقالخا فلتخم  بتارم  هوالعب  دیامیپیم  ار  تارییغت  بتارم و  روجنیمه  دـنکیم و  یگدـنز  طیارـش  نیمه  رد  مه  ناسنا  تسا . تروص 
ات دوشیم  رتمیالم  رتهب و  جیردتب  هحفص 428 ]  ] 59-19- نآرق  - تسا و راتفردب  وخدنت و  رایـسب  یناوج  لوا  رد  رفنکی  مینیبیم  هکنانچ 

َِکلذ َنُود  ام  ُرِفغَی   ] يهلمج میئوگیم : همّدقم  هکنیا  زا  سپ  دوشب ، مدرم  نیرت  راتفرشوخ  رتوخشوخ و  تسا  نکمم  هک  دسریم  ياهبترمب 
يرهاظ ینعم  میناوتیمن  زورما  اـم  و  دـندرک ، هدافتـسا  دـندیمهف و  بوخ  اـهنآ  دومرف  تئارق  مدرم  يارب  ربمغیپ  هک  زور  نآ  رد  ُءاـشَی ] نَِمل 

تردـق و بابرا  تادوجوم  رد  شهاوخ ، لیم و  تروص  رد  هاـنگ  زا  تشذـگ  یـشوپهدرپ و  ینعمب  ترفغم  اریز  مینک  رّوصت  ار  تـالمج 
رّوصت دـشخبب  دـهاوخب  رگا  تسا ، هداد  رارق  صاـخ  رثا  زیچ  ره  يارب  تحلـصم  قباـطم  هک  دـنوادخ  نکیل  دراد ، رّوصت  هاوـخدوخ  مدرم 

، دشخبیمن دهاوخن  رگا  دشخبیم ، دهاوخب  رگا  میئوگب  ات  تسین  ضرف  لباق  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ینوگرگد  رییغت و  صقن و  نوچ  درادن ،
نکمم هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  میتشون  تغل  ینعم  رد  هک  روطناـمه  میئوگیم : هک  تسا  هکنیا  تسا  زیچ  هچ  ءاـشی  ینعم  میمهفب  دـیاب  سپ 

دنکیم و راذگرب  ار  یقالخا  لوحت  بتارم  هکنآ  يارب  دزرمایم  ار  رفک  زا  ریغ  دنوادخ  میتشون  همّدقم  رد  هچنآب  هجوت  اب  دـشاب : هکنیا  تسا 
تهج هکنیا  زا  هاگ  دوشیم و  فرحنم  یناسفن  بادآ  زا  هاگ  دوشیم و  راتفرشوخ  نامیـشپ و  زاب  دوشیم و  بکترم  اجبان  فالخ و  لامعا 
تروص ندـش  ضوع  عقوم  تسا و  گرم  مد  هک  هاـگنآ  اـت  دوشیم  رادرک  دـب  یعاـمتجا  شور  مدرم و  اـب  راـتفر  رد  ددرگیمرب و  حالـصب 
قباطم هّتبلا  درک  كرت - ار  یگدـنز  ات  دوب  رادومن  بوخ  ناسنا  تروص  نمـض  رد  دوب و  راتفرـشوخ  حـلاص و  رگا  دـسریم  ارف  وا  یناـسنا 
قباطم تفر  ایند  زا  رادرکدب  راتفر و  تشز  مدرم  نارادرک و  دب - تروصب  هن  رگ  و  تسا ، ترفغم  لومـشم  تشونرـس  ریدـقت و  تیـشم و 

َأ  ] يهلمج زا  - 3 192-152- نآرق . - تسا مورحم  دـنوادخ  ترفغم  زا  تسا و  هدرکن  مهارف  ار  دوخ  تداعـس  لئاسو  ریدـقت  تشونرس و 
هک دشاب  یفیطل  تراشا  نآ  رد  دـیاش  تسا ، هدـش  زاغآ  ربمغیپ  هب  باطخ  تروصب  هیآ  هکنیا  رخآ ] ات  مُهَـسُفنَأ - َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل 

هکنیا دـننام  دـنیامنب  نخـس  كرد  هک  دـنرادن  نآ  مهف  دنتـسین و  وگتفگ  لباق  دوخ  هک  تسا  هجرد  نآب  مدرم  هنوگنیا  لمع  رکف و  یتشز 
بیع هکنیا  تسا  اهنآ  رادرایتخا  هک  ربمغیپ  هب  ضرعت  نایبب  هیآ  هکنیا  رد  دنرامـشیم ، ار  شبیاـعم  وا  ياـیلوا  اـب  قیـالان  كدوک  هیبنت  يارب 
دشاب یئامنهار  هحفص 429 ]  ] 73-18- نآرق ، - يهلیسو دونشب  سک  ره  يارب  و  دنیآ ، حالـصب  دنونـشب و  ات  تسا  هدش  يروآدای  گرزب 
هکنانچ دراد  سوکعم  رثا  درادـن ، هجیتن  هکنیا  رب  هوالع  یقالخا  تافاثک  زا  دوخ  ریهطت  يارب  لوعجم  لئاسو  سفن و  ياضرا  تابجوم  هک 
رتـشیب مینک  ّتقد  مدرم  رکف  زرطب  زورما  رگا  و  راکـشآ ، هاـنگ  تسا و  ادـخب  تمهت  لـمع  هکنیا  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  مّود  تـیآ  رد 
دوشیم ماجنا  بهذم  ای  نید  رئاعـش  مانب  هک  یئاهراک  تسه  ام  مشچ  ولج  رد  هکیروطب  دنتـسه ، سفن  ياضرا  یتسرپدوخ و  هکنیا  راتفرگ 

زا هدرپ  نوچ  دنهد  یم - ماجنا  یلمع  دـنیوگیم و  يزیچ  تلادـع  ّقح و  تیاعر  نوناق و  يارجا  ای  ناگراچیب و  ارقف و  يرادـفرط  مانب  ای  و 
مجنپ رتفد  رد  يونثم  رعش  هکنیا  تسین : يربخ  رگید  دوخ و  یشوخ  لد - يهلیـسو  تسا و  ندز  لوگ  دوخ  مامت  دوش  هتـشادرب  اهنآ  يور 

|| و للح  نوریب  نارفاک  روگ  وچمه  ناهـش  دمآ  بقل  ار  نادنب  هتخت   || ناهج  رد  هنوگژاب  ینیب  لعن  مدرم : هنوگنیا  لاح  اب  تسا  بسانم 
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وچمه  || رنه  زا  صصجم  تنیکـسم  عبط  دناهدروآ  شیپ  رادنپ  يهدرپ   || دناهدرک  صّـصحم  ارنآ  روبق  نوچ  ّلج  ّزع و  ادخ  رهق  نوردنا 
رمث گربیب و  موم  لخن 

ات 55] تایآ 51  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

[51  ] ًالِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو  ِتوُغاّطلا  َو  ِتبِجلِاب  َنُونِمُؤی  ِباتِکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
َنوُدُسحَی مَأ  [ 53  ] ًاریِقَن َساّنلا  َنُوتُؤی  ًاذِإَف ال  ِکلُملا  َنِم  ٌبیِـصَن  مَُهل  مَأ  [ 52  ] ًاریِـصَن َُهل  َدَِجت  نَلَف  ُهّللا  ِنَعلَی  نَم  َو  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

نَم مُهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  نَم  مُـهنِمَف  [ 54  ] ًامیِظَع ًاکُلم  مُهانیَتآ  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباتِکلا  َمیِهاربِإ  َلآ  انیَتآ  دَـقَف  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساّنلا 
هحفـص یلایخ [  ياهادخ  هدوهیب ، وغل و  وگبیغ ، رگوداج ، تب ، تبج - تاغل : ینعم   618-1- نآرق [ - 55  ] ًاریِعَـس َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُهنَع  َّدَص 

. تبج ینعمب  و  دودرم ، نیدـیب و  یحیـسم  دوهی و  مدرم  یهارمگ  ربهر  ناطیـش ، يّزع و  تـال و  برع  ياـهتب  ماـن  توغاـط - مدرم . [ 430
حتفب لعف  نزو  رب  ّدص  ءاف و  ّمض  اب  لوعف  نزو  رب  دودـص  ردـصم  زا  ّدـص - دوشیم . رادومن  امرخ - يهناد  رد  هک  مک  خاروس  هکل و  ریقن -
شیرق يهلیبق  تفر ، هکمب  فرـشا  نب  بعک  تفگ : ساّبع  نبإ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : نأش  ندرک . فرـصنم  يریگولج و  ینعمب 

تسا و هدرک  مایق  يرفن  کی  دراد  تّزع  تردق و  هن  دراد و  دـنواشیوخ  دـنزرف و  هن  هک  هراچیب  ربمغیپ ] ینعی   ] درم هکنیا  نیبب  دـنتفگ  واب 
بآ تیاقـس و  میتسه و  اهنآ  تسرپرـس  جاح و  بظاوم  و  میتسه . هبعک  نانابرد  نامداخ و  ام  هکنیا  اب  دراد ، يرترب  ام  رب  هک  دـنکیم  اعّدا 

اُوتوُأ َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » زا تیآ 50 و 51  ود  و  ُرَتبَألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » تیآ دیتسه  رتهب  وا  زا  امش  تفگ : وا  تسا ، ام  يهدهعب  ناشنداد 
هدرک لقن  ساّبع  نبإ  زا  قاحـسا  نبإ  تسا  هتـشون  یطویـس  مه  و  دش ، لزان  اهنآ  یفرعم  يارب  ًاریِـصَن » َُهل  َدَِـجت  نَلَف  ات  ِباتِکلا ، َنِم  ًابیِـصَن 

و قدنخ ، گنج  رد  ربمغیپ  يدوبان  هنیدمب و  موجه  يارب  دندرک  مهارف  يا  هدع  هظیرق  ینب  نافطغ و  شیرق و  يهلیبق  زا  دوهی  مدرم  تسا :
ياهدـع سیق و  نب  هزوه  هرامع و  وبا  قیقحلا و  یبا  نب  عیبر  عفار و  وبا  قیقحلا و  یبا  نب  مالـس  دوب و  بطخا  نب  یّیح  اهنآ  ياه  مدقـشیپ 

هک دیسرپب  اهنآ  زا  امش  دنتسه ، ناینیشیپ  بتک  مولعب و  نادنمـشناد  دوهی و  ياملع  هدع  هکنیا  دنتفگ : دنتفر و  شیرق  دزن  هک  ریـضن  ینب  زا 
وا زا  دیتسه ، رتکیدزن  تسار  هارب  امش  تسا  رتهب  امش  نید  دنداد : باوج  اهنآ  دش ، لاؤس  هکنیا  نوچ  دّمحم ، نید  ای  تسا  رتهب  امـش  نید 

-451- نآرق : - تسا نایبلا  عمجم  رد  دش و  لزان  مدرم  هکنیا  فیـصوت  رد  ًامیِظَع » ًاکُلم  ات  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » زا تایآ  هکنیا  شناوریپ ، و 
دحا گـنج  زا  سپ  هـک  دـندقتعم  نیرـّـسفم  رتـشیب   1374-1358- نآرق -1352-1321- نآرق -608-579- نآرق -572-508- نآرق -484

هک ینامیپ  راشف  زا  ناشدوخ  ربمغیپ و  اب  گنج  رب  دنک  کیرحت  ار  اجنآ  مدرم  ات  هکمب  تفر  دوهی  زا ، رفن  داتفه  اب  فرشا  نب  بعک  نوچ 
میتسین نئمطم  ام  دیراد و  دوخ  يارب  یباتک  ود  ره  دّمحم  امـش و  دنتفگ  واب  اجنآ  مدرم  دـنوش ، هدوسآ  دـندوب  هدرک  رارقرب  ترـضحنآ  اب 

 ] نک هدجس  میراد  اجنیا  هک  تب  ود  نیاب  مینک  تقفاوم  امش  اب  یهاوخیم  رگا  دشاب ، دّمحم  اب  شزاس  امـش  شهاوخ  ترفاسم و  هکنیا  هک 
يارب ِتوُغاّطلا » َو  ِتبِجلاـِب  َنُونِمُؤی   » يهلمج درک و  هدجـس  اـهتبب  بعک  میوش ، هارمه  امـش  اـب  یئوگیم و  تسار  مینادـب  اـت  هحفص 431 ]
نیاب مینابـسچب و  هبعکب  ار  دوخ  ياهرگج  امـش  زا  رفن  یـس  اـم و  زا  رفن  یـس - دـیئایب  هکم  مدرم  يا  تفگ  بعک  و  دـش ، لزاـن  وا  یفرعم 

زا سپ  دنداد و  ماجنا  و  دندرک ، لوبق  اهنآ  دّمحم ، يدوبان  گنجب و  میئامن  شـشوک  هک  مینک  رارقرب  نامیپ  هناخ  هکنیا - يادخ  اب  هلیـسو 
وا دّـمحم ، ای  میرتکیدزن  تسار  هار  ّقحب و  ام  منادـب  وگب  هدـناوخ ، باـتک - مدرم  امـش  میتسه و  داوسیب  اـم  تفگ : بعکب  نایفـس  وبا  نآ 

و میهد ، یم - بآ  اـهنآب  میـشکیم و  جاـح  يارب  رتـش  ياههتـسد  اـم  تفگ : مهد ، صیخـشت  اـت  وگب  ار  دوـخ  نید  مسارم و  مسارم  تفگ :
مرح و زا  دّمحم  نکیل  میتسه  مرح  مدرم  ام  و  تسا ، ام  هدهعب  نآ  ریمعت  هبعک و  فاوط  و  مینکیم ، دنواشیوخ  تیاعر  و  میتسه ، رادنامهم 
: تفگ بعک  تسا ، هدروآ  ياهزات  زیچ  وا  تسا و  یمیدق  ام  نید  و  درک ، اهر  ار  دوخ  ردام  ردپ و  نید  و  درک ، يرود  دوخ  نادنواشیوخ 
- نآرق -125-86- نآرق . - دش لزان  اهنآ  يوگتفگ  هکنیا  يارب  َنیِذَّلا » َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » تیآ تسا ، رتتسرد  رتتسار و  امش  هار  ادخب  دنگوس 

نایادـخب تاروت ] نتـشون  ندـناوخ و  داوس  و   ] دـنراد باـتک  زا  ياهرهب  هک  ناـسک  نآ  ینیبن   51 ص ]  ] دّـمحم يا  هـمجرت :  1053-1021
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تنعل ادـخ  ار  مدرم  هنوگنیا  ناناملـسم 52  زا  تسا  رتتـسار  ناشهار  ناتب  هکنیا  ناوریپ  دـنیوگیم  نارفاک  يارب  دـنوشیم و  نمؤم  یگتخاـس 
ناتسرپتب دننکیم و  يرواد  نینچ  هک  اهیدوهی  هکنیا   ] یباین 53 يروای  يراـی و  وا  يارب  وت  تسا  هدرک  تنعل  وا  هک  ار  نآ  و  تسا ، هدرک 

هکنیا رگا   ] ای و  دنـشخبن ، سکب  امرخ  يهتـسه  ینیب  نادـنچ  دـشاب  نینچ  رگا  هک  دـنراد ! يربناـمرف  هیامرـس و  دوخ  اـیآ  دـننادیم ] رترب  ار 
هک تسا ] هداد  اـهنآب  نـید  نآرق و  و   ] هدیـشخب ناـنآ  رب  دوـخ  يهـنازخ  ینوزف  زا  ادـخ  هـک  تـسا  مدرم  نآ  رب  دـسح 54  زا  ناشيرواد ]

یهورگ دندیورگ و  قح  هب  ياهتـسد  امـش ] دـننامب  زین   ] اـهنآ 55 زا  گرزب و  یهاـشداپ  میداد و  تمکح  باـتک و  زین  میهاربا  نادـنزرفب 
ایآ دّمحم  يا  ینعی : يربط :  51 َنیِذَّلا » َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  : » نیرّـسفم نخـس  ناشیا . ندنازوس  يارب  دوب  سب  خزود  شتآ  و  دندش ، نآ  ریگولج 

هحفص 432]  ] 132-105- نآرق -47-15- نآرق  - میدق نیرّـسفم  زا  نارگید  يربط و  - 51 ِتوُغاّطلا » َو  ِتبِجلِاب  . » لد يهدـیدب  ینیب  یمن 
دناهتفگ اهنآ  هک  تسا  هدـش  لقن  دـهاجم  كاّحـض و  زا  تسا : هتـشون  يزیچ  هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  رد  یـسک  ره  هک  دـناهدرک  لـقن 

ناناملـسم هک  هزرب  وبا  مانب  تسا  وگبیغ  درم  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  همرکع  و  تسا ، بطخا  نب - یّیح  بعک و  لثم  دوهی  نارـس  دوصقم 
دـنریذپیم و هک  اهنآب  رگنب  تسا : هکنیا  تاملک  هکنیا  یناـعم  نیرتهب  تسا : هتـشون  دوخ  يربط  دـندرکیم . شمارتحا  دـنتفریم و  وا  دزن  مه 

مه ار  نایوگبیغ  ای  دوهی  ءاسؤر  نوچ  دوشیم  قباطم  دـناهتفگ  هچنآ  مامت  اـب  ینعم  هکنیا  و  ار . دـنوادخ  زا  ریغ  یئاـهزیچ  دـننکیم  قیدـصت 
نوکـس اب  ََرت » َمل  َأ  : » دناهدرک تئارق  اهیراق  یـضعب  حوتفلا : وبا  دوب . نید  ادخ و  نامرف  فالخرب  هچرگا  دندرکیم  تعاطا  قیدصت و  مدرم 
ِکلُملا َنِم  ٌبیِصَن  مَُهل  مَأ   » 57-43- نآرق . - دننکیم ظفلت  رخآ  نوکس  اب  اهلعف  روطنیا  يهمه  رد  هک  تسا  اهبرع  یـضعب  تغل  هکنیا  ار و 

رد تمیق  رپ  ياهزیچ  دنـشاب و  هاشداپ  هچرگا  دنتـسه  لیخب  شزرایب  كدـنا  زیچب  ناـیدوهی  ینعی  يربط :  53 ًاریِقَن » َساّنلا  َنُوتُؤی  ًاذِإَـف ال 
شیرق بارعا  دـنیوگ  یم - هک  اهیدوهی  هکنیا  دـناهدرک : ینعم  نینچ  ار  هیآ  هکنیا  یـضعب  حوتفلا : وبا   77-1- نآرق . - دنشاب هتشاد  رایتخا 

تموکح زا  ياهرهب  ای  نارگید ، یهارمگ  ياهدع و  تیادهب  دننکیم  مکح  هک  دنتسه  ربمغیپ  اهنیا  ایآ  نیملسمب ، تبسن  دنتـسه  تسار  هارب 
. دنـشخبب مدرمب  يزیچ  نیرت  رادقمیب - دنناوتیمن  اهنآ  سپ  دننکیم ! رداص  نامرف  رگید  هدع  ررـض  رب  هدـعکی  يارب  هک  دـنراد  تنطلـس  و 

اهنآ رایتخا  رد  تسا : هدـش  هتفگ  اجنیا  دـندرک  یفرعم  تسار  هارب  رتهب و  ار  شیرق  دوهی  هک  دـش  لـقن  ولج  تیآ  رد  هکنآ  زا  سپ  عمجم :
مایق ام  زا  یـسک  هدنیآ ، رد  دنتفگیم : هک  تسا  دوهی  ياعدا  کلم  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دننکب ، یمکح  نینچ  ات  یتموکح  تسین 

رد تسا و  هدـش  اهنآ  ياعدا  بیذـکت  هلمج  نیاب  اعدا  هکنیا - ربارب  رد  دـشاب ، ام  رایتخا  رد  تموکح  دـنک و  هزاـت  ار  اـم  نید  هک  دـنکیم 
هحفص 433] نبإ [  ریسفت  رد  و  دنهدیمن ، یـسکب  زیچ  نیرتمک  دشاب  اهنآ  اب  ناهج  يهمه  تموکح  رگا  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  يهلابند 

یسکب دنتشاد و  دایز  يهیامرس  ناتسب و  غاب و  اهنآ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  داد ، دنهاوخن  يزیچ  شناوریپ  ربمغیپ و  هب  ینعی  تسا  ساّبع 
تموکح و قاقحتسا  رتشیب  ام  هک  دندرکیم  اعّدا  دوهی  نوچ  دناهتفگ : یضعب  رخف : تسا . اهنآ  یفرعم  يارب  رخآ  يهلمج  دندادیمن ، يزیچ 
تسا و کـیلمت  کـلم  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  يرگید  و  درک ، خـیبوت  ار  اـهنآ  هیآ  هکنیا  اـب  میوشب ، دّـمحم  وریپ  دـیابن  میراد و  يربـمغیپ 

دنـشاب هتـشاد  رگا  هن  دنراد و  لام  هن  یلو  دنوشب  تّوبن  ماقم  ریگولج  دنتـسناوتیم  دنـشخبب  يزیچ  یـسکب  دنتـسناوتیم  رگا  ینعی  ندیـشخب 
دوهی هک  تسا  ربـمغیپ  ساـّنلا »  » يهملک زا  دوصقم  دـناهتفگ  يّدـس  كاّحـض و  ساـّبع و  نبإ  عـمجم :  54 َساّنلا » َنوُدُسحَی  مَأ  . » دـنهدیم
اهنزب هّجوت  زا  ار  وا  تّوبن  رکف  دیاب  دشاب  ربمغیپ  رگا  دنتفگیم  و  دراد ، نز  رفن  هن  تسا و  هدیسر  تّوبن  ماقمب  هک  دنتـشاد  دسح  واب  تبـسن 

دواد و دناهتشاد و  تّوبن  تموکح و  میهاربا  لآ  هک  تسین  دّمحمب  رصحنم  تلیضف  هکنیا  هک  تسا  هداد  باوج  اهنآب  هیآ  هکنیا  دراد ، زاب 
ینعی ص ]  ] ربمغیپ رب  دسح  سپ  تسا  هدش  ادیپ  ربمغیپ  دوجوب  نید  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دناهتـشاد . رایتخا  رد  دّدـعتم  ياهنز  نامیلس 
تـسا ربمغیپ  ساّنلا »  » زا دوصقم  تسا : هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا  تسا و  هدش  هتفگ  ساّنلا »  » يهملک تهج  هکنیا  زا  مدرم ، نید و  رب  دسح 

هک مدرم  نآ  میتسه  ام  دومرف : هک  درک  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  ینانک  حابص  وبا  و  شدالواب ، تماما  تسا و  هدیـسر  واب  تّوبن  ماقم  هک 
ینعی ساـّنلا »  » هک تـسا  نآ  رگید  یلوـق  و  َساـّنلا ،» َنوُدُـسحَی  مَأ   » 28-1- نآرق : - تسا هدـش  داـی  هیآ  هکنیا  رد  دـندرب و  دـسح  اـهنآ  رب 

زا ارچ  هک  تسا  برع  دوصقم  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  دناهداد . حـیجرت  اهنآ  رب  تیادـه  رد  ار  شیرق  ولج  تیآ  رد  هک  نارگید  و  ربمغیپ ،
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یهاشداپ کلم و  هک  تسا  یفورعم  حالطـصا  برع  نایم  رد  يربط : - 54 ًامیِظَع » ًاکُلم  مُهانیَتآ  َو   » 28-1- نآرق . - دوش ادیپ  ربمغیپ  اهنآ 
ینعی تفگ : دـهاجم  عمجم : هحفص 434 ]  ] 32-1- نآرق . - تسا نامیلـس  روانهپ  تکلمم  دوصقم  سپ  دـنمانیم ، میظع  کلم  ار  ناـمیلس 

: عمجم - 55 ِِهب » َنَمآ  نَم  مُهنِمَف  . » تّوبن تموکح و  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  رایـسب ، ياهنز  زا  يهرهب  ینعی  تفگ : يدس  تّوبن ، ماقم 
نامیا زا  عنام  دسح  اهتفلاخم و  هکنیا  سپ  وا ، زا  نادرگ  ور  یـضعب  دـناهدش و  ربمغیپ  هب  نمؤم  دوهی  زا  یـضعب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم 

هک روطنامه  فلاخم  یضعب  دناهدش و  واب  نمؤم  میهاربا  مدرم  زا  یـضعب  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  تسا . هدشن  اهنآ  دوخ  زا  يهدع  کی 
ریظن مه  قباس  نارود  رد  نوچ  درادن  مالسا  تفرشیپ  هب  ینایز  راتفر  ءوس  هکنیا  سپ  رفاک ، نمؤم و  دنتسه  هتـسد  ود  مدرم  دّمحمب  تبـسن 

. تسا لقن  همجرت و  نامه  ام : نخس   30-1- نآرق . - تسا هتشاد 

ات 57] تایآ 56  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

[56  ] ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  َباذَعلا  اُوقوُذَِیل  اهَریَغ  ًادُولُج  مُهانلََّدب  مُهُدُولُج  تَجِـضَن  امَّلُک  ًاران  مِهِیلـُصن  َفوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
الِظ مُُهلِخدـُن  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوزَأ  اهِیف  مَُهل  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  مُُهلِخُدنَـس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

دنناـمب اـجنآ  رد  هـک  مـینکیم  روـبجم  شتآ و  رد  ار  اـهنآ  میهدـیم  ياـج  ینعی  مـه -» یلـصن  : » تاـغل ینعم   382-1- نآرق [ - 57  ] ًالِیلَظ
يهلابند : ] همجرت ماوداب . یگـشیمه و  يهیاس  لیلظ - تشوگ ، ندش  هتخپ  هویم و  ندیـسر  ینعمب  نون  حـتفب  جـضن : ردـصم  زا  تجـضن » »

ام تایآ  هکنانآ  انامه   56 همجرت : هحفـص 435 ] دینادب [ ] ناناملـسم  ربمغیپ و  يا  هک  تسا : هدش  مالعا  نارفاک  تشز  لمع  لقن  خیبوت و 
دوش و] ون  ناش   ] رازآ ات  میـشوپ  نانآ  رب  نآ  ياجب  رگید  تسوپ  دوش  بابک  ناشندب  تسوپ  نوچ - هک  ناشمیرادب  یـشتآب  دـندرکن  رواب 

ریز زا  هک  مینک . ناشنورد  یناتـشهب  رد  يدوزب  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندیورگ و  قحب  دنتـشاد و  رواـب  هکناـنآ  57 و  دنـشچب ، رتشیب 
نآ شیاسآ  هیاـس و  دـنربیم و  رـسب  نآ  رد  هشیمه  هک  هزیکاـپ  كاـپ و  نارـسمه  اـب  تسا  يراـج  بآ  ياـهدور  نآ  ياـههیاس  اـهتخرد و 
. - دـنوشیم بابک  یـشتآ  رد  ار  اـهنآ  مینک  یم - اوسر  هدـنیآ  رد  ینعی  يربط :  56 ًاران » مِهِیلُصن  َفوَس  : » نیرّـسفم نخـس  تسا . نادیواج 

میناـشچب ینعی  حوتفلا : وبا  مینکیم . ناـش  باذـع - نآ  يهلیـسوب  نآ و  رد  مینازوسیم  ار و  اـهنآ  مینکیم  راداو  ینعی  عمجم :  40-15- نآرق
هچنآ ینعی  ادخ  تایآ  تسا : هتشون  مِهِیلُصن » َفوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هیآ لّوا  يهلمج  ینعم  رد  رخف : یـشتآب . مینازوسب  یـشتآ و 
تـسا راکنا  طقف  هن  تایآب  رفک  ینعم  و  ار ، ناربمغیپ  اهباتک و  هکئالم و  و  ار ، ادـخ  ءامـسا  تافـص و  لاعفا و  ار و  قح  تاذ  دـهدب  ناـشن 

دیدرت و - 2 تسا . رفک  مه  اهنآب  ندرکن  یـسراو  تقد و  اـهنآ و  زا  تلفغ  - 1 دنتـسه ، دنوادخ  تایآ  اهنیا  هکنآ  راکنا  رب  يهوالع  هکلب 
، تسا رفک  مه  ندرک  راکنا  يرس  تخس  دسح و  هار  زا  اهنآ  یتسردب  ملع  اب  - 3 93-37- نآرق . - تسا رفک  اهنآ  رد  ههبش  کش و  داجیا 

لثم دوشیم ، لامعتـسا  نیـس  فوس »  » ياجب یهاگ  نکیل  دب ، يهدعو  دوشیم و  لامعتـسا  دـیدهت  يارب  هیوبیـس  يهتفگب  فوس »  » يهملک و 
ینعم کی  یلو  ار  اهنآ  میربیم  شتآ  رد  ینعی  مهیلصن  يهلمج  و  یضرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُعی  َفوََسل  َو   » لثم سکعب  یهاگ  و  َرَقَس » ِهِیلـصُأَس  »

-231-211- نآرق . - هدـش بابک  دنفـسوگ  ینعی  هیلـصم » ةاش   » دـیوگیم برع  نوچ  دـشاب ، شتآ  رد  ندرک  باـبک  هک  دراد  مه  صاـخ 
هکنیا هک  هکنیا  هب  هیبنت  يارب  تسا  هدش  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  ب   » مالک زاغآ  تسا : هتشون  لّوا  يهلمجب  تبسن  هدبع  ریسفت  رد   292-251- نآرق

نینچ رظتنم  دـیاب  فرحنم  رکنم و  ره  هکلب  تسین ، ربمغیپ  هحفص 436 ]  ] 86-66- نآرق  - میقتسم نیـضراعم  دوهیب و  صوصخم  يراتفگ 
زا تسا  هدـش  هدروآ  فوس »  » يهملک دـشاب و  نید  تیناّقح  یتسرد و  يهناـشن  هک  تسا  يزیچ  ره  تاـیآ  زا  دوصقم  و  دـشاب ، یتشونرس 

دـیون و زا  دنتـشادنپیم  رود  ار  دوخ  قح و  لوبق  زا  دنتـشاد  هلـصاف  داـیز  هک  دوب  هتفرگ  ار  اـهنآ  رورغ  يردـقب  مدرم  نآ  نوچ  هکنیا  رظن 
ار اـهنآ  فوس »  » يهملکب تهج  هکنیا  زا  دنتـشاد  یتـلهم  دوبن و  اـهنآ  يارب  يراـتفرگ  تاـیآ  لوزن  زور  نآ  هک  هوـالعب  ربـمغیپ و  دـیدهت 
: يربط ، 57 مُهانلََّدب » مُهُدُولُج  تَجِضَن  امَّلُک  . » دوب دهاوخ  يراتفگ  نینچ  هک  دنجنسب  ار  دوخ  يهدنیآ  دننک و  رکف  هک  تسا  هدرک  هجوتم 

لقن يرـصب  نسح - زا  میراذگیم ، نآ  ياجب  ذغاک  دننام  دیفـس  تسوپ  دزوسب  ناشتـسوپ  نوچ  ینعی : تسا  هدش  تیاور  رمع  هّللا  دـبع  زا 
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مینکیم ضوع  دزوسب  اهنآ  ندب  تسوپ  نوچ  ینعی  دـنا : هتفگ - یـضعب  و  دزوسیم ، ناشندـب  تسوپ  هبترم  رازه  داتفه  يزور  هک  دـناهدرک 
رگرز هب  هکنیا  دـننام  تسا  هدرکن  تیـصعم  هدوـبن و  اـهنآ  ندـب  رب  هک  يرگید  تسوـپ  هن  تـسا  اـهنآ  دوـخ  تسوـپ  یلو  زوـسن  تسوـپب 

و تسا ، هدـش  ضوع  شلکـش  هک  تسا  ناـمه  هکلب  تسین  ضوع  مّود  رتشگنا  نآ  زاـسب و  يرگید  رتـشگنا  رتـشگنا ، هکنیا  زا  دـنیوگیم :
تبـسانمب تسا  هدش  هدیمان  تسوپ  ریق  زا  سابل  و  میناشوپیم ، اهنآ  ندـب  رب  ریق  زا  یتسوپ  دزوسب  ناشتـسوپ  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 

ُمُهَهوُجُو یـشغَت  َو  ٍنارِطَق  نِم  مُُهلِیبارَـس   » 44-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  و  دـنمانیم ، وا  تسوـپ  ارناـسنا  تاـصتخم  هکنیا 
ینعی تسا  تقیقح  کی  هیآ  ود  ره  زا  دوصقم  سپ  شتآ ، زا  هدیشوپ  اهتروص  تسا و  ریق  زا  ناش  اههماج - تسا : نینچ  هیآ  ینعم  ُراّنلا ،»

نب ّیلع  عمجم :  62-1- نآرق . - تسا هدـیمان  تسوپ  ارنآ  هیآ  هکنیا  رد  تهج  هکنیا  زا  دوشیمن  ادـج  ندـب  زا  هک  تسا  یـسابل  اهنآ  نت  رب 
درد و ندیسر  بجوم  دزوسیمن و  دوخ  نآ  یلو  میناشوپیم  اهنآ  رب  يرگید  تسوپ  اهنآ  تسوپ  نتخوس  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  یسیع 

یگتسویپ هحفـص 437 ] ماود و [  زا  تسا  هیانک  ندـب  تسوپ  ندرک  ضوع  دـناهتفگ : یـضعب  رخف : ماـما  ندـبب . تسا  نتخوس  یتحاراـن -
تایح هزات و  يورین  دـنرب  نامگ  هک  يروطب  مینکیم  دـیدجت  ار  اهنآ  ياوق  دـناهدش  مامت  هک  دـندرب  نامگ  دـنتخوس و  نوچ  ینعی  باذـع 
يارب دنتـسه  رازبا  تلآ و  مکح  رد  ندب  ياضعا  نوچ  تسا : هدرک  لقن  یـسولآ  یناعملا  حور  ریـسفت  زا  هدبع : تسا  هدش  هداد  اهنآب  هزات 

هاـنگ رد  يرثا  تسوپ  تسا و  راـکهانگ  سفن  اریز  تسا ، يراـتفرگ  ماود  ندـب ، تسوـپ  ندرک  ضوـع  نتخوـس و  زا  دوـصقم  سپ  راـک 
جنر درد و  هتـسویپ  هکنیا  يارب  ینعی  عـمجم : - 57 َباذَعلا » اُوقوُذَِـیل  . » دـشاب هک  یندـب  ره  رد  تسا  سفن  يارب  تازاجم  تسا و  هتـشادن 

هتـسویپ ات  ینعی  يواضیب : ریـسفت  دـشاب  یتحاران  جـنر و  رد  رتمک  دریگب و  يوخ  نآ  اب  دوب  رازآ  رد  يدـنچ  هکنآ  نوچ  هن  دـنبایب  ياهزاـت 
« ادبا  » ینعم و  تسا ، دایز  تّدـم  نیدـلاخ »  » ینعم دـنامهفیم  ادـبا »  » يهملک رخف : ، 57 ًاَدبَأ » اهِیف  َنیِدـِلاخ   » 24-1- نآرق . - دنشچب باذع 

تـشهب رد  هک : تسا  هدرک  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  هریره  وبا  يربـط : - 57 اًلِیلَظ » الِظ  مُُهلِخدـُن  َو   » 27-1- نآرق . - تسا لاوزیب  هتسویپ و 
زا هیانک  هیاس  تسا ، مرگ  دایز  ناتـسبرع  نوچ  رخف :  33-1- نآرق . - تسا هراوس  ترفاسم  لاس  دـص  لوطب  نآ  يهیاـس  هک  تسا  یتخرد 

، تسا يذؤم  يوبدب و  دسرن  نآب  باتفآ  رون و  هک  ياهیاس  ياج  هن  رگ  و  تسا ، شیاسآ  رد  هغلابم  يارب  لیلظ » : » يهملک تسا و  شیاسآ 
اجنآ رد  هچ  تسا  راـظتنا  تشهب  زا  هک  تسنآ  فـالخرب  تسا  دیـشروخ  ّتیذا  عفد  يارب  هیاـس  تسا و  اـجنآ  رد  يذؤم  دیـشروخ  رگا  و 

هراشا يارب  لـیلظ  يهملک  هک  تسا  ناـمه  هجیتن  سپ  دراد ، هدـیاف  هچ  ماوداـب  يهیاـس  تسین  يذؤم  دیـشروخ  رگا  و  تسین ، يذوم  چـیه 
ولج يهلمج  رد  هکنآ  زا  سپ  يونعم  ياهیـشوخب  دـشاب  هراـشا  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  هدـبع : ریـسفت  تسا . اـجنآ  رد  شیاـسآ  لاـمکب 

شزرا لامک  ات  مینکیم  هیاس  دراو  ار  اهنآ  ام  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  نآ  رظن  هکنیا  دـّیؤم  و  تسا ، هدـش  يروآداـی  يّداـم  ياهیـشوخ 
تشز ياههتـساوخ  هحفـص 438 ] اب [  تمواـقم  يرـشب و  لـئاذر  ندرک  دوباـن  هطـساوب  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  دوش . مولعم  نآ  يونعم 

دناهتفگ ار  اهدلج  هاشیلعیفـص : ریـسفت  درادن . لاوز  نآ  کنخ  میـسن  شیاسآ و  هک  دنوشیم  دنوادخ  قیاقح  یهلا و  تافـص  دراو  یمدآ ،
رگید يهدرپ  دـنیبزاب  زاجم  لاعفا  دـنام ز  لصفنم   || زاب  وچ  ددرگ  اههدرپ  ناز  یکی  ره  بجح  اـهتعیبط  مسج و  رب  تسه   || ّبل  باـبرا 

ناز ینامز  ره  دیامنیم  رامشیب  نوئش  مه  ار  یکی  ره   || رازه  ناهنپ  دب  قلخ  وت  رد  تسه  تسا  اوه  اهوزرآ و  تاباجح  نآ  || و  تساجب 
رگید عون  دیآ  ینعی  دسر  ون  زا  یتروص  ار  وا  مد  ره   || دسح  ناد  تتـشز  قالخا  زا  کی  ناز  نومن  رد  دیآ  وچ  رگید  تروص   || نوئش 

امّلک رم  تسنیا  ترب  رد  کی  ره  دنـشاب  اههدرپ   || ترگید  تشز  فاصوا  نینچمه  دودـح  رد  ددرگ  تخـس  یباجح  نآ  || و  دومن  رد 
ار ظافلا  رهاظ  ینعم  اههلمج  هکنیا  زا  مدرم  نآ  میاهتفگ  ررکم  هکنانچ  - 1 ام : نخس  دودح  رد  شیادخ  دزاس  لدب  هک   || دولج  تجضن 

يهدیمهف نآرق و  يهتفگ  هکنانچ  دـناهداد ، صیخـشت  رگید  ملاع  يارب  ار  دوخ  راک  يهجیتن  دـناهدرک و  هدافتـسا  دوخ  مهف  رکف و  قباطم 
هک تسا  نآ  يارب  میربیم  تذـل  میناوخیم و  ار  اـهنیا  اـم  هک  نونکا  و  زورما ، اـت  تسا  هدوب  نآ  ماود  هعـسوت و  تفرـشیپ و  يهلیـسو  مدرم 

هتفگ هک  صخـش  نآ  لثم  دنراد ، خسانتب  هدیقع  هکیئاهنآ  تسا  نکمم  هنومن  يارب  دسرب ، نامرطاخب  رتیلاع  رتقیقد و  بلاطم  تسا  نکمم 
ملاع رد  دوخ  تشونرـس  هجوتم  رخآ » ات  مُهُدُولُج  تَجِـضَن  امَّلُک   » هلمج هکنیا  زا  دشورفیم ، راگیـس  نادـمه  رد  نونکا  یئاهب  خیـش  تسا :
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دـنرادن و یئاهر  دوخ  تشز  راک  دـب و  يهشیدـنا  تازاـجم  زا  و  دوش ، ضوع  دوش و  دراو  ددـعتم  ياـهبلاقب  اـهنآ  حور  هک  دـنوشب  رگید 
تـسا يرهاظ  فرظ  بلاـق و  هک  ندـب  تسوپ  هچ  ره  اریز  تسین  یناـسنا  تـالامکب  ندیـسر  تاـجن و  يهلیـسو  اـهبلاق  رییغت  هکنیا  زگره 

هحفص 439]  ] 612-583- نآرق . - دشچب باذع  هشیمه  يارب  ات  دیآیم  ياجب  زاب  دوش  ضوع  دزوسب و 

یقرواپ

نآ تسا و  مزال  بلطم  کـیب  رّکذـت  [ 4 [ ] ناـهرب  ] هدازمارح ینعی  كولـس ، نزو  رب  لّوا  مضب  كوـشخ : [ 3 . ] اپورا رد  تمکح  ریـس  [ 2]
هلهابمب مالـسا  نتفریذپن  تروص  رد  دندوب  هدمآ  هنیدمب  هک  ار  نارجن  ياراصن  هک  دـش  رومأم  ادـخ  بناج  زا  ص ]  ] ادـخ لوسر  هکتـسنیا 
دنروایب ار  دوخ  نادنزرف  اوعد  نیفرط  هک  تروص  نیدب  دومرف  هلهابمب  توعد  ارنانآ  راگدرورپ  رما  ربانب  ص ]  ] ادـخلوسر دـیامن و  توعد 
دنتفریذپ مه  نایاسرت  دـننک ، نیرفن  نزغورد  هراب  رد  دـنناوخب و  ار  ادـخ  هاگنآ  ار ، ناشدوخ  نینچمه  دـننک و  رـضاح  ار  دوخ  نانز  زین  و 

رد هکیلاح  رد  دادـن  تکرـش  هلهابم  رد  ار  مادـکچیه  تما  قاّفتاب  تشاد  حاکن  هلابح  رد  نز  زا 9  شیب  دـیاش  هکنیا  اب  ص ]  ] ربمغیپ نکل 
ای تسنادیمن  ار  انءاسن »  » ینعم ترـضحنآ  دیوگب  دناوتیم  یناملـسم  ایآ  دنربمغیپ  ياهنز  نآ  رهاظ  تسا و  هدش  انءاسن »  » رکذ احیرـص  هیآ 

ص]  ] ربمغیپ لمع  میئوگب  دیاب  راچان  سپ  درک ، دهاوخن  یلطاب  نامگ  نینچ  یملسم  زگره  دز ! زاب  رـس  تیرومأم  زا  اما  تسنادیم  دیوگب 
هدوبن یسک  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  زج  تیبلا  لهأ  نایم  رد  ماگنهنآ  هدوب و  تیبلا  لها  ءاسن  انءاسن »  » زا دارم  اعطق  تسا و  هیآ  رگنـشور  دوخ 

رثا رد  لطاب  ّقح و  تفایرد  تخانـش و  زا  سپ  لطابب  لـیم  ّقح و  زا  فارحنا  [ 5 . ] درب هلهابمب  ارومه  اذل  دوش  عقاو  نآ  لومـشم  هک  تسا 
هکنیا هعّرـشتم  ناسل  رد  تسا و  هتخاس  روهقم  هدومن و  هریت  ار  لقع  هدـش و  بجوم  هک  تسا  سفن  ياهـشهاوخ  يوریپ  اهيوه و  يوریپ 

هار هدرک و  رایتخا  ّقح  رب  ار  لطاب  اذـل  هتـشاذگاو  دوخب  ار  وا  هتـشادرب و  وا  زا  تیاـمح  تسد  دـنوادخ  ینعی  هدـش  ریبعت  نالذـخب  تلاـح 
ياوه يوریپ  دوب و  بظاوم  رگا  تسین ، لطاب  بلاط  ّقح و  بلاـط  ناـیم  یقرف  ترطف  شنیرفآ و  لـصا  بسح  رب  اـّلا  دـیامیپیم و  ار  خزود 
نامه رعـش  رد  یهلا  تیانع  زا  دارم  و  دش . دـهاوخ  لوذـخم  انایحا  تفر  سفن  ياهـشهاوخ  لابند  رگا  تسا و  وا  لماش  قیفوت  درکن  سفن 

. ناهرب دیفس . دنق  اولح و  یعون  [ 6 [ ] ححصم . ] دنیوگ يرفیک  لالـضا  ارنآ  هک  يراذگاو  دوخب  نالذخ و  یئایربک  رهق  زا  و  تسا ، قیفوت 
زا هیآ 7  دارم  [ 10 [ ] دجنملا  ] میم ءات و  نیع و  حـتفب  ۀـمتع ، [ 9  ] هدـمآ هیآ  نایب  رد  عیارـشلا  للع  رد  هک  یتیاورب  انب  [ 8  ] مشچ همرـس  [ 7]

اوُطِـسُقت َو  مُهوُّرَبَت  نَأ  مُکِرایِد  نِم  مُکوُجِرُخی  َمل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکُوِلتاُقی  َمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاهنَی  ال   » دـیامرفیم هک  تسا  هنحتمم  هروس 
نَأ مُکِجارخِإ  یلَع  اوُرَهاظ  َو  مُکِرایِد  نِم  مُکوُجَرخَأ  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکُوَلتاق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاهنَی  امَّنِإ  [ 8  ] َنیِطِسقُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  مِهَیلِإ 

اب هکیراّفکب  تبـسن  هکنیا  زا  دـنکیمن  یهن  ار و  امـش  درادـیمن  زاب  ادـخ  هکنآ  ینعم  لصاح  « َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  مُهوَّلََوت 
داهشتسا نکل  . دناهتخادرپ ینمشدب  امـش  اب  هکیراّفک  زا  هتـسد  نآب  ندومن  یکین  زا  دنکیم  عنم  هکلب  دینک ، یکین  دناهتـساخن  رب  زیتسب  امش 

هکنآ هچ  تسا  اهنآب  ندرک  یکین  زا  ریغ  رافک  نتفرگ  هناطب  و  هدش ، یهن  هک  تسا  هناطب  ذاّختا  هراب  رد  نخـس  اریز  درادـن  دروم  هیآ  نیاب 
ندرک ینابرهم  زاوج  خلا » ُمُکاهنَی  ال   » هیآ و  تسا . حیرـص  یهن  « مُِکنوُد نِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  ال   » هیآ تسا و  زار  مرحم  تسود  ینعمب  هناطب 

[10 [] حّحـصم . ] تسا تغل  فـالخ  هکنیا  میریگب و  تسود  قلطم  ار  هناـطب  هکنآ  رگم  تسین . زار  مرحم  هناـطب و  ذاـّختا  زاوج  لـیلد  سپ 
ریغ ینعی  [ 12 . ] تسا یـسک  يارب  يزور  ره  هک  تسا  هرخافم  بجوم  گنج  ینعی : لاجـس » برحلا  . » تسا هرخافم  ینعمب  لاجـس : [ 11]

يهتفاب [ 16 . ] رن ینعمب  لحف : عمج  [ 15  ] گنج یغو : [ 14 . ] میهاوخیم هچ  ام  ینادیم  وت  هک  هتّبلا  ینعی  [ 13 . ] نیفلکم ریغ  لوقعلا و  يوذ 
ۀمالا و نیش  نع  مالسالا  هیزنت   » تسا هتشون  ياهلاسر  و  [ 18 . ] دوب امرخ  فیل  شلاب  نایم  راب  تسوپ و  شلاب  شوپ  ینعی  [ 17 . ] امرخ فیل 

. دننانآ نیرتجرخ  مک  نانز  نیرتتکرب  اب  [ 19 «. ] مالغلا

دلج 3
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ام يهدافتسا   77 ٍۀَنَـسَح 43 79 - نِم  ََکباصَأ  ام  ینعم   77 مُکَیِدـیَأ 40 79 - اوُّفُک  مَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   77 ام 38 79 - يهدافتسا 

-150-86- نآرق -46-18- نآرق «. - ًافالِتخا ِهِیف  اوُدَجََول   » رد راتفگ   80 ّیلََوت 44 82 - نَم  َو  َهّللا  َعاطَأ  دَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَم   80 - 82 43
اذِإ رد  نیرّسفم  نخس  اوُعاذَأ 47 83  ِفوَخلا  َِوأ  ِنمَألا  َنِم  ٌرمَأ  مُهَءاج  اذِإ  َو   4683 351-322- نآرق -298-235- نآرق -195-169- نآرق
ِیف ِلتاقَف  تاعیاش 49 84  رشن  لقن و  رد  مدرم  قالخا  ام و  نخـس  ِلوُسَّرلا 48 83  َیلِإ  ُهوُّدَر  َول  زا  دوـصقم  ِنمَألا 48 83  َنِم  ٌرمَأ  مُهَءاج 

ًۀَنَسَح 52 87- ًۀَعافَش  عَفشَی  نَم   85 ام 52 87 - يهدافتسا  ِهّللا 51 84  ِلِیبَس  ِیف  لـِتاقَف  زا  دوصقم  َکَسفَن 50 84  ّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهّللا ال  ِلـِیبَس 
نیرّسفم نخس   88 ِنیَتَِئف 56 91 - َنیِِقفانُملا  ِیف  مَُکل  اـمَف   88 ٍۀَّیِحَِتب 54 91 - مـُتیِّیُح  اذِإ  ینعم   85 ًۀَعافَش 53 87 - عَفشَی  نَم  رد  نخـس   85

92 ًانِمُؤم 64 93 - َُلتقَی  نَأ  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام  َو   92 ام 63 93 - يهدافتسا   88 َمَلَّسلا 62 91 - ُمُکَیلِإ  اوَقلَأ  ینعم   88 تایآ 59 91 - هکنیا  رد 
-377- نآرق -343-313- نآرق -295-236- نآرق -175-143- نآرق -125-91- نآرق -65-5- نآرق  - ٍنِمؤُِـمل 66 َناـک  اـم  رد  اـم  نخس 
66 هحفـص 542 ]  ] 776-757- نآرق -730-685- نآرق -645-616- نآرق -552-510- نآرق -497-470- نآرق -451-430- نآرق -407

یقلَأ ینعم  ِهّللا 69 94  ِلِیبَس  ِیف  ُمتبَرَض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ٍموَق 68 94  نِم  َناک  نِإ  ینعم   92 ۀمّلسم 67 93 - ۀید  زا  دوصقم   92 - 93
ِرَرَّضلا 73 ِیلوُأ  ُریَغ  ینعم   95 ِرَرَّضلا 72 96 - ِیلوُأ  ُریَغ  َنِینِمؤُملا  َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتسَی  95 ال  ام 71 96 - يهدافتسا  َمالَّسلا 70 94  ُمُکَیلِإ 

ِیف رِجاـُهی  نَم   » زا دوصقم   97 مِهِـسُفنَأ 76 100 - یِِملاظ  ُۀَِـکئالَملا  ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ   97 - 100 75 ُهنِم » ٍتاـجَرَد   » زا دوـصقم   95 - 96
ِیف ُمتبَرَـض  اذِإ  َو   101 مینکیم 83 103 - هدافتـسا  اـم  هچنآ   97 - 100 80 ًارِجاـهُم » ِِهتَیب  نِم  جُرخَی   » رد نخـس   97 - 100 79 ِهّللا » ِلِیبَس 

َةالَّصلا و ُمَُهل  َتمَقَأَف  رد  نخـس   101 ِةالَّصلا 86 103 - َنِم  اوُرُصقَت  نَأ  رصق  زامن  رد  نخـس   101 ٌحانُج 85 103 - مُکیَلَع  َسیَلَف  ِضرَألا 
رد نخس  اُونوُکَت 91 104 - نِإ  ِموَـقلا  ِءاـِغتبا  ِیف  اوـُنِهَت  ـال  َو  هلمج 91 104 - هـکنیا  ینعم  ُمتنَنأَـمطا و  اَذِإَـف   101 ربمغیپ 89 103 - زاـمن 

ینب يهلیبــق   ] رد هرز  درآ و  يدزد   105 ِساّنلا 94 113 - َنَیب  َمُکحَِتل  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکـَیلِإ  اـنلَزنَأ  اـّنِإ   105 - 113 92 ِهّللا » َنِم  َنوُـجَرت  »
ّالِإ مُهاوَجن  نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َریَخ  114 ال  ام 101 115 - نخس  هدافتسا و   105 نیرّسفم 97 113 - نخـس  ًامِیثَأ و  ًاناّوَخ   105 - 113 95 قریبا ]

- نآرق -376-358- نآرق -334-311- نآرق -292-223- نآرق -189-161- نآرق -148-81- نآرق -74-52- نآرق  - ٍۀَقَدَِصب 101 َرَمَأ  نَم 
-884- نآرق -851-831- نآرق -802-774- نآرق -749-719- نآرق -685-627- نآرق -572-539- نآرق -515-479- نآرق -454-390

ِعبَّتَی  » رد نخـس   114 - 115 101 هحفـص 543 ]  ] 1290-1225- نآرق -1159-1142- نآرق -1068-997- نآرق -982-957- نآرق -936
ِِهب َكَرُشی  نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ   116 زاجم 103 122 - زار  يوجن و  رد  ام  نخس   114 عامجا 102 115 - رب  لالدتسا  و  َنِینِمؤُملا » ِلِیبَس  َریَغ 

-122 108 مُهَّنَیِّنَمَُأل »  » دوصقم  116 - 122 107 ًاثانِإ » َنوُعدَی ...   » ینعم  116 - 122 106 َكَرُشی » نَأ  ُرِفغَی  ال   » رد نخس   116 - 122 105
تایآ 111 رگید  َّنُرِّیَُغیَلَف و   » رد ام  نخس   116 - 122 111 ُناطیَّشلا » ُمُهُدِعَی  ام   » رد یفص  رعش   116 - 122 109 ِهّللا » َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف   » 116 و
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يهدافتسا هّللا و  لیلخ  ینعم   123 - 126 114 ِِهب » َزُجی  ًاءوُس  لَمعَی  نَم   » رد نخـس   123 ِِّینامَأ 113 126 - َو ال  مُکِِّیناـمَِأب  َسَیل   116 - 122
حوتفلا 119 134- وبا  نخس  اوقّتت و  اونـسحت و  زا  دوصقم   127 مُکِیتُفی 117 130 - ُهّللا  ُِلق  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتفَتـسَی  َو   127 ام 116 130 -
رد نخس   131 ماما 123 134 - نخس  و  ِتاوامَّسلا » ِیف  ام  ِهِّلل   » رارکت تهج   131 ِضرَألا 123 134 - ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َو   131

اُونوُک  » رد نخس   135 ِهِّلل 126 136 - َءادَهُـش  ِطسِقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   135 - 136 125 اینُّدـلا » َباَوث  ُدـیُِری  َناک  نَم  »
اونمآ ِهّللِاب  اُونِمآ   » زا دوصقم   135 - 136 128 ص ]  ] ربمغیپ روضحب  رادلام  ریقف و  همکاحم  و  یلوَأ » ُهّللاَف   » ینعم  135 - 136 127 َنیِماّوَق »

132 اُونَمآ » َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 137 ّقح 131 141 - تیاعر  تداهش و  رد  ام  نخس   135 - 136 129 رارسالا » فشک  نخس  و 
- نآرق -386-352- نآرق -334-314- نآرق -292-284- نآرق -279-269- نآرق -247-221- نآرق -195-150- نآرق -65-25- نآرق -

-967- نآرق -928-898- نآرق -871-820- نآرق -743-686- نآرق -619-586- نآرق -560-521- نآرق -492-474- نآرق -444-416
132 هحفــص 544 ]  ] 1422-1364- نآرق -1271-1253- نآرق -1184-1166- نآرق -1144-1123- نآرق -1097-1020- نآرق -1004

رارکت رد  ام  نخس   137 اًلِیبَس 136 141 - ُهّللا ...  َلَعجَی  َنل  زا  دوصقم   137 - 141 133 اوُرَفَک » َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » رد نخس   137 - 141
مُهُعِداخ َوُه  َو  َهّللا  َنوُعِداُخی  َنیِِقفاـنُملا  َّنِإ   142 رفاک 138 147 - رب  نمؤم  يرترب  كـالم   137 رفاک 136 141 - یتسود  ناـمیا و  رفک و 

148 ال ام 142 149 - يهدافتسا  و  اوُحَلصَأ » َو  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » رد نخس   142 تایآ 140 147 - هکنیا  رد  نیرّسفم  نخس   142 - 147 139
رد نخس   148 - 149 144 ص ]  ] ربمغیپ شرافس  ءوسلاب و  رهجلا  رد  نیرّسفم  نخـس   148 ِلوَقلا 144 149 - َنِم  ِءوُّسلاـِب  َرهَجلا  ُهّللا  ُّبُِحی 

150 ِِهلُسُر 150 152 - َو  ِهّللِاب  َنوُرُفکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   150 تایآ 149 152 - هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا   148 مدرم 145 149 - زا  راکشآ  تّمذم 
153 - 158 153 ٍدَـحَأ » َنَیب  اوـُقِّرَُفی  َمل   » رد يوـنثم  رعـش   150 تازاـجم 152 152 - يارب  قاقحتـسا  نیرفاـکلل و  اندـتعا  رد  هدـبع  نخس 

دیاقع هدبع  لقن  ام و  نخس   153 حیسم 158 158 - نتشک  و  اوُفَلَتخا » َنیِذَّلا   » رد نخـس   153 َلِّزَُنت 153 158 - نَأ  ِباتِکلا  ُلهَأ  َُکلَئـسَی 
نخس تابّیط و  تمرح  ینعم   159 ٍتابِّیَط 161 161 - مِهیَلَع  انمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍملُِظبَف   159 ترضحنآب 160 161 - تبسن  ار  اهیحیسم 

159 - 161 164 َنیِمیِقُملا » َو   » ظّفلت تهج   159 ملعلا 164 161 - یف  نوخسار  ینعم   159 رگراکب 163 161 - ملظ  رد  ع ]  ] قداص ماـما 
-129-121- نآرق -116-95- نآرق -68-25- نآرق  - یماـصتعا 168 نیورپ  رعـش   159 دـسریم 166 161 - رظنب  تاـیآ  هـکنیا  زا  هـچنآ 

-991-968- نآرق -942-899- نآرق -883-851- نآرق -745-693- نآرق -511-458- نآرق -425-386- نآرق -312-251- نآرق
ینعم  162 ٍحُون 168 165 - یلِإ  انیَحوَأ  امَک  َکَیلِإ  انیَحوَأ  اـّنِإ   162 - 165 168 هحفص 545 ]  ] 1318-1300- نآرق -1156-1092- نآرق
َنیِذَّلا َّنِإ   166 نارگید 175 169 - راتفگ  لـقن  یحو و  ینعم  رد  اـم  نخـس   162 یفاـص 172 165 - تیاور  راّـطع و  رعـش  و  ُهّللا » َمَّلَک  »

تایآ 181 هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا   166 - 169 181 ُلوُسَّرلا » ُمُکَءاج   » رد نیرّسفم  نخـس   166 ِهّللا 180 169 - ِلِیبَس  نَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک 
-172 184 ُهنِم » ٌحُور   » و اهاقلَأ » ُُهتَِملَک   » رد نخـس   170 ِهّللا 182 172 - یَلَع  اُولوُقَت  َو ال  مُِکنیِد  ِیف  اُولغَت  ِباتِکلا ال  َلـهَأ  اـی   170 - 172

هکنیا زا  ام  يهدافتسا  نخـس و   170 ثیلثت 188 172 - يهدیقع  خیرات  رد  هدبع  نخـس   170 - 172 186 ٌۀَثالَث » اُولوُقَت  ال   » رد نخـس   170
رون 192 174- ناهرب و  رد  رارـسالا  فشک  نخـس   173 مُکِّبَر 192 174 - نِم  ٌناهُرب  مُکَءاج  دَـق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی   173 تایآ 191 174 -

نخس يهلابند  ۀلالکلا 196 175  رد  نیرّسفم  نخس  مُکِیتُفی 195 175  ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتفَتسَی  تایآ 193 175  هکنیا  رد  ام  مهف  نخس و   173
رد هدبع  راتفگ   1 - 2 201 ِدوُقُعلِاب » اُوفوَأ   » رد نخـس   1 ِدوُقُعلِاب 199 2 - اُوفوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   1 هدـئام 2 - يهروس  ثرا 197  رد 

-87- نآرق -65-15- نآرق  - تنواعم 208 رد  ام  نخس  ام و  يهدافتسا   1 - 2 203 َِرئاعَش » اوُّلُِحت  ال   » رد فالتخا   1 زور 202 2 - تالماعم 
-764-707- نآرق -581-558- نآرق -532-517- نآرق -514-493- نآرق -467-391- نآرق -326-303- نآرق -268-209- نآرق -105

ُمَّدلا َو  ُۀَتیَملا  ُمُکیَلَع  تَمِّرُح   3 - 5 208 هحفص 546 ]  ] 1190-1167- نآرق -1101-1080- نآرق -1058-1008- نآرق -913-874- نآرق
زا ینعم  رادرم و  تمرح  رد   3 هیآ 211 5 - لوزن  رادرم و  تشوگ   105-11- نآرق  - نتخپ  3 ِهّللا 210 5 - ِریَِغل  َّلِهُأ  اـم  َو  ِریِزنِخلا  ُمَحل  َو 

اُوتوُأ َنیِذَّلا  ُماعَط   » زا دوصقم   3 نآ 218 5 - يهلاـبند  و  مُکَنیِد » مَُکل  ُتلَمکَأ   » ینعم  3 هراختسا 214 5 - رد  هدبع  نخـس   3 مال 212 5 -
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رفاک نز  اب  جاودزا   3 - 5 225 َباتِکلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَصحُملا   » ینعم  3 هعیش 221 5 - ياهقف  هدبع و  لالدتسا   3 - 5 220 َباتِکلا »
دنبندرگ ندش  مگ   6 اُولِسغاَف 226 7 - ِةالَّصلا  َیلِإ  ُمتُمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   6 لامعا 226 7 - يدوبان  رفک و  رد  ام  نخس   3 - 5 226

هکنیا ياههلمج  رد  ام  نخس   6 ءوضو 229 7 - زرط  رد  فالتخا   6 رخآ 228 7 - ات  متمق  اذا  رد  نخـس   6 مّمیت 227 7 - مکح  هشیاع و 
12 َلِیئارـسِإ 237 14 - ِیَنب  َقاثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  دََقل  َو   12 ِطسِقلِاب 232 14 - َءادَهُـش  ِهِّلل  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   8 تایآ 232 11 -

ياههلمج رد  ام  نخس  هدافتـسا و   12 - 14 241 َةَوادَـعلا » ُمُهَنَیب  انیَرغَأَف   » دوصقم  12 اههلمج 239 14 - رگید  و  ًاـبیِقَن » َرَـشَع  یَنثا   » ینعم
َرَفَک دََقل   18 اههلمج 246 21 - رگید  و  ٍرِیثَک » نَع  اوُفعَی   » رد نخس   15 اُنلوُسَر 245 17 - مُکَءاج  دَق  ِباتِکلا  َلهَأ  ای   15 تایآ 243 17 -

-685- نآرق -501-430- نآرق -339-290- نآرق -231-193- نآرق -153-125- نآرق  - َمَیرَم 247 ُنبا  ُحیِـسَملا  َوُـه  َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا 
هحفـــص  ] 1201-1125- نآرق -1096-1074- نآرق -1050-1008- نآرق -940-906- نآرق -871-847- نآرق -827-776- نآرق -762

َلاـق ذِإ  َو   22 لـسّرلا 250 29 - نم  ةرتف  يربمغیپ و  رد  اـم  نخـس   18 رخآ 249 21 - ات  ُءاـشَی » اـم  ُُقلخَی   » رد نخـس   18 - 21 247 [ 547
ِّقَحلِاب 257 َمَدآ  یَنبا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلـتا  َو   30 رخآ 253 35 - ات  یـسوم  لاق  زا  دوصقم   22 ِهّللا 252 29 - َتَمِعن  اوُرُکذا  ِموَق  ای  ِهِموَِقل  یـسُوم 

َنیِذَّلا ُءازَج  امَّنِإ   36 مدآ 264 37 - نارسپ  تشذگرس  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس   30 َنیِقَّتُملا 264 35 - َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  رد  نخس   30 - 35
هدبع و لقن   36 - 37 268 اُوبات » َنیِذَّلا  اَّلِإ   » رد نخـس   36 - 37 266 َنُوبِراـُحی » َنیِذَّلا   » زا دوصقم   36 َُهلوُسَر 265 37 - َو  َهّللا  َنُوبِراـُحی 
َو َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   38 تازاجم 269 40 - زرط  ام و  نخس   36 رصم 269 37 - رد  اهسیلگنا  يرگیـشحو  تازاجم و  يواطنط ،
ینعم و  41 امُهَیِدیَأ 273 43 - اوُعَطقاَف  ُۀَقِراّسلا  َو  ُقِراّسلا  َو   41 ام 271 43 - يهدافتسا  نیرّسفم و  نخس   38 َۀَلیِسَولا 269 40 - ِهَیلِإ  اوُغَتبا 

ِرفُکلا ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َکنُزحَی  ُلوُسَّرلا ال  اَهُّیَأ  اـی   44 تایآ 275 46 - هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا   41 یبارعا 274 43 - نخس  قراّسلا و 
ٌرُون َو  ًيدُه  اهِیف  َةاروَّتلا  اَنلَزنَأ  ّانِإ   47 مدرم 282 50 - قالخا  اب  هیآ  بسانت  رد  ام  نخس   44 رعش 279 46 - نیرّسفم و  نخس   44 - 46 276

-43-23- نآرق  - نیناوق 288 يارجا  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس   47 - 50 284 رخآ » ات  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکحَی   » رد نخس   47 ُمُکحَی 283 50 -
-800-720- نآرق -598-572- نآرق -548-523- نآرق -498-438- نآرق -361-321- نآرق -297-247- نآرق -188-122- نآرق
َباتِکلا َکَیلِإ  انلَزنَأ  َو   » 51 - 53 288 هحفـص 548 ]  ] 1304-1274- نآرق -1250-1193- نآرق -1088-1015- نآرق -909-858- نآرق

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای   54 وا 294 56 - باوج  ربمغیپ و  تمـصع  رد  ماما  نخـس   51 - 53 291 ِهیَلَع » ًاـنِمیَهُم   » ینعم  51 - 53 290 ًاقِّدَصُم » ِّقَحلِاب 
نَع مُکنِم  َّدـَترَی  نَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   57 نارفاک 297 59 - یتسود  رد  نخـس   54 َءاِیلوَأ 295 56 - يراصَّنلا  َو  َدوُهَیلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال 

تایآ 306 هکنیا  رد  ام  نخـس  هدافتـسا و   57 مالّـسلا 302 59 - هیلع  ّیلعب  تایآ  هکنیا  طابترا  رد  نیرّـسفم  فالتخا   57 ِِهنیِد 301 59 -
رظن هدبع  لقن   60 زامن 309 66 - ناذا  ُمتیَدان و  اذِإ  رد  نخس   60 مُکَنیِد 307 66 - اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   60 - 66

60 - 66 315 ٌّرَش » َِکئلوُأ   » رد نایبلا  حور  يهتفگ   60 يونثم 310 66 - رعـش  ناذاب و  اهنآ  رظن   60 عامسا 310 66 - ناذا و  رد  اهیحیـسم 
ِهّللا ُدَی   » ینعم  67 مِهیِدیَأ 316 69 - تَّلُغ  ٌَۀلُولغَم  ِهّللا  ُدَـی  ُدوُهَیلا  َِتلاق  َو   67 درگاش 315 69 - اب  انیـس  نبإ  يوگتفگ  يهناسفا  ام و  نخس 

-78 324 َلِیئارسِإ » ِیَنب  َقاثیِم  انذَخَأ  دََقل   » زا دوصقم  ام و  نخـس   70 َکَیلِإ 321 72 - َلِزنُأ  ام  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی   70 - 72 317 ٌَۀلُولغَم »
مجن نخس   79 ًاعفَن 328 84 - َو ال  ارَـض  مَُکل  ُِکلمَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَت  َأ  لـُق   79 تایآ 326 84 - هکنیا  رد  نیرّسفم  نخـس   73

-87- نآرق -67-13- نآرق  - يونثم 331 رعـش  یلبـش و  راتفگ   79 ناناملـسم 330 84 - اب  اهیحیـسم  يهدیقع  فالتخا  تهج  رد  نیّدـلا 
-990-965- نآرق -945-882- نآرق -804-787- نآرق -634-620- نآرق -596-519- نآرق -374-308- نآرق -256-177- نآرق -108

ًةَوادَع ِساّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل   85 متفه 89 - ءزج  زاغآ   331 هحفص 549 ]  ] 1276-1195- نآرق -1135-1092- نآرق -1056-1004- نآرق
ُهّللا َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   90 - 91 336 يونثم 7 - رعش  و  َنیِدِهاّشلا » َعَم  انُبتکاَف   » ینعم  85 اُونَمآ 334 89 - َنیِذَِّلل 

ای  93 نیرّسفم 342 96 - نخس  مُِکنامیَأ 341 92  ِیف  ِوغَّللِاب  ُهّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  يونثم 340 92 ال  ظفاح و  رعـش  تایآ و  ینعم   90 - 91 337
ُّبُِحی  » ینعم رد  يوـنثم  رعـش   93 راـمق 346 96 - بارـش و  رد  نیرّـسفم  نخـس   93 ُرِـسیَملا 344 96 - َو  ُرمَخلا  اَـمَّنِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 
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ای  104 تایآ 350 108 - هکنیا  رد  نیرّسفم  نخس   97 َنِم 348 103 - ٍءیَِشب  ُهّللا  ُمُکَّنَُولبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   97 - 103 347 َنِینِسحُملا »
َّلَض 361 نَم  مُکُّرُضَی  رد ال  نخس   104 تایآ 357 108 - هکنیا  رد  نیرّسفم  نخس   104 َءایشَأ 355 108 - نَع  اُولَئسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

نخس  109 َرَـضَح 363 112 - اذِإ  مُِکنَیب  ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   109 يونثم 362 112 - رعـش  اـم و  رظن  متیدـتها و  اذا   104 - 108
رد نیرّسفم  نخس   113 یلَع 369 118 - َو  َکیَلَع  ِیتَمِعن  رُکذا  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ذِإ   113 تایآ 366 118 - هکنیا  رد  نیرّسفم 

هدئام 377 118- شیادـیپ  رد  يواطنط  راتفگ   113 حیـسم 373 118 - يهدئام  رد  نارگید  ماما و  نخـس   113 تایآ 370 118 - هکنیا 
-445-385- نآرق -350-298- نآرق -245-169- نآرق -137-106- نآرق -86-28- نآرق  - حیــسم 378 تازجعم  رد  اــم  نخـــس   113
378 هحفـــص 550 ]  ] 1124-1047- نآرق -983-922- نآرق -855-829- نآرق -755-699- نآرق -636-565- نآرق -550-526- نآرق

يواطنط نخس   119 - 123 382 َتُلق » َتنَأ  َأ   » رد نخس   119 ِساّنِلل 381 123 - َتُلق  َتنَأ  َأ  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ذِإ  َو   119 - 123
يونثم نیرّسفم و  نخس   1 َضرَألا 386 3 - َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا   1 ماعنا 3 - هروس  یئادوب 384  اب  یحیسم  دیاقع  قیبطت  رد 

نیرّسفم و نخـس   4 مِهِّبَر 392 6 - ِتاـیآ  نِم  ٍۀَـیآ  نِم  مِهِیتأـَت  اـم  َو   4 تاـیآ 391 6 - هکنیا  رد  اـم  نخـس   1 تاـیآ 387 3 - هکنیا  رد 
ام يهدافتسا   7 يواطنط 395 9 - هدبع و  يهتفگ  و  انـسَبََلل »  » ینعم  7 ٍساطِرق 394 9 - ِیف  ًاباتِک  َکیَلَع  اـنلََّزن  َول  َو   7 ام 393 9 - يهدافتسا 

-132-114- نآرق -88-15- نآرق  - نیرّسفم و نخس   10 اوُرِخَس 398 11 - َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکلبَق  نِم  ٍلُسُِرب  َئِزُهتـسا  ِدََقل  َو   10 - 11 398
ِیف ام  نَِمل  لـُق   12 ام 401 19 - يهدافتـسا   701-627- نآرق -561-550- نآرق -532-486- نآرق -432-383- نآرق -279-222- نآرق

20 تایآ 406 24 - هکنیا  رد  ام  نخـس   12 يونثم 405 19 - رعـش  و  َۀَمحَّرلا » ِهِسفَن  یلَع  َبَتَک   » ینعم  12 ِضرَألا 402 19 - َو  ِتاوامَّسلا 
َو َکَیلِإ  ُعِمَتسَی  نَم  مُهنِم  َو   25 تایآ 409 26 - هکنیا  ياههلمج  ینعم   20 ُمُهَءانبَأ 408 24 - َنُوفِرعَی  امَک  ُهَنُوفِرعَی  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا 

يَرت َول  َو   27 يونثم 414 28 - رعش  ام و  يهدافتسا   25 - 26 412 ًۀَّنِکَأ » مِِهبُوُلق  یلَع  اـنلَعَج   » ینعم  25 ًۀَّنِکَأ 411 26 - مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج 
 ] 554-514- نآرق -459-422- نآرق -402-328- نآرق -271-195- نآرق -127-92- نآرق -72-28- نآرق  - ِراــّنلا 415 یَلَع  اوـُِفقُو  ذِإ 

راتفگ  29 اینُّدـلا 419 32 - اَُنتایَح  ّالِإ  َیِه  نِإ  اُولاق  َو   29 نوفخی 418 32 - اوناک  ام  مهل  ادب  رد  هدبع  نخـس   27 - 28 415 هحفص 551 ]
ینعم رد  نیرّسفم  راتفگ   33 َکَنُوبِّذَُـکی 422 35 - مُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َُکنُزحََیل  ُهَّنِإ  ُمَلعَن  دَـق   33 تایآ 420 35 - هکنیا  رد  نیرّسفم 

ُهّللا 427 37- ُمُُهثَعبَی  یتوَملا  َو  َنوُعَمسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتسَی  امَّنِإ   36 - 37 425 ص ]  ] ربمغیپ يدوجو  رثا  ام و  يهدافتسا   33 تایآ 423 35 -
432 ِباتِکلا » ِیف  انطَّرَف  ام   » ینعم  38 ٌمَمُأ 431 39 - ّالِإ  ِهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  َو ال  ِضرَألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  اـم   38 نیرّسفم 427 39 - نخس   36
ام نخس   40 ُۀَعاّسلا 436 45 - ُمُکتَتَأ  َوأ  ِهّللا  ُباذَـع  مُکاتَأ  نِإ  مُکَتیَأَر  َأ  ُلق   40 - 45 434 َنوُرَشُحی » مِهِّبَر  یلِإ   » زا ام  يهدافتـسا   38 - 39

و مِهیَلَع » ٌفوَخ  الَف   » ینعم  46 مُِکبُوُلق 440 49 - یلَع  َمَتَخ  َو  مُکَراصبَأ  َو  مُکَعمَس  ُهّللا  َذَخَأ  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق   46 تایآ 440 49 - هکنیا  رد 
445 یحُوی » ام  اـّلِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ   » ینعم  50 َبیَغلا 443 53 - ُمَلعَأ  َو ال  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِدـنِع  مَُکل  ُلُوقَأ  لـُق ال   50 ۀیشخ 442 53 - اب  فوخ  قرف 
54 مُکیَلَع 451 55 - ٌمالَس  لُقَف  اِنتایِآب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو   54 ظفاح 450 55 - لزغ  رخآ و  ات  اّنَتَف » َِکلذَک   » زا دوصقم   50 - 53
56 ام 453 58 - نخس  و  َنِیبَتسَِتل »  » ینعم  54 - 55 452 َۀَمحَّرلا » ِهِسفَن  یلَع  مُکُّبَر  َبَتَک   » زا دوصقم   54 مُکیَلَع 452 55 - ٌمالَس  لُقَف  ینعم 
-567-489- نآرق -448-373- نآرق -261-175- نآرق -114-69- نآرق  - ِهـّللا 455 ِنُود  نـِم  َنوُعدـَت  َنـیِذَّلا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتـیُِهن  یِّنِإ  لـُق 

-1117-1084- نآرق -1064-991- نآرق -955-932- نآرق -912-821- نآرق -766-692- نآرق -678-649- نآرق -615-587- نآرق
 ] 1517-1442- نآرق -1417-1402- نآرق -1382-1337- نآرق -1312-1288- نآرق -1268-1195- نآرق -1160-1142- نآرق

59 َوُه 458 62 - ّالِإ  اهُمَلعَی  ِبیَغلا ال  ُِحتافَم  ُهَدـنِع  َو   59 ام 457 62 - نخـس  رخآ و  ات  يِدـنِع » َّنَأ  َول   » ینعم  56 - 58 455 هحفص 552 ]
ُهَنوُعدـَت ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِتاُملُظ  نِم  مُکیِّجَُنی  نَم  ُلق   63 سبای 462 64 - بطر و  زا  دوصقم  اهنآ و  رد  نیرّـسفم  نخـس  تایآ و  هکنیا  ینعم 

تایآ و ینعم   65 ًاباذَع 467 67 - مُکیَلَع  َثَعبَی  نَأ  یلَع  ُرِداقلا  َوُه  ُلق   65 ام 466 67 - نخس  ۀیفخ و  اعّرضت و  زا  دوصقم   63 - 64 465
68 - 70 472 يرکِّذلا » َدـَعب  دـُعقَت  الَف   » ینعم  68 ضِرعَأَـف 470 70 - اـِنتایآ  ِیف  َنوُـضوُخَی  َنیِذَّلا  َتـیَأَر  اذِإ  َو   68 اـم 468 70 - نخس 
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َو  75 ام 476 80 - يهدافتسا  نیرّسفم و  نخس   71 انُّرُـضَی 475 74 - َو ال  انُعَفنَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُعدَن  َأ  ُلق   71 ام 474 74 - يهدافتسا 
هکنیا رد  ام  نخـس   75 يونثم 481 80 - رعش  تایآ و  هکنیا  رد  نیرّـسفم  نخـس   75 ًامانـصَأ 479 80 - ُذِـخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ 

نیرّسفم 488 نخـس  تایآ و  ینعم   81 ِنادَـه 487 84 - دَـق  َو  ِهّللا  ِیف  یِّنوُّجاُحت  َأ  َلاق  ُهُموَق  ُهَّجاح  َو   81 يونثم 486 84 - رعـش  تایآ و 
نخس  85 انیَدَه 491 91 - ًاحُون  َو  انیَدَه  الُک  َبوُقعَی  َو  َقاحسِإ  َُهل  انبَهَو  َو   85 تایآ 490 91 - زا  دوصقم  هّجاحم و  رد  ام  نخس   81 - 84

ذِإ ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَـق  ام  َو   92 یماظن 495 93 - رعش  تایآ و  هکنیا  رد  ام  يهدافتـسا  نخـس و   85 تایآ 492 91 - هکنیا  رد  نیرّـسفم 
-465- نآرق -415-359- نآرق -296-228- نآرق -127-73- نآرق -39-19- نآرق  - نیرّسفم 498 نخس   92 ُهّللا 495 93 - َلَزنَأ  ام  اُولاق 

هحفـــــص  ] 1380-1311- نآرق -1184-1113- نآرق -1004-933- نآرق -806-743- نآرق -685-618- نآرق -576-547- نآرق -527
94 نیرّسفم 504 95 - راتفگ   94 َلاق 503 95 - َوأ  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو   94 ام 502 95 - يهدافتسا   92 - 93 498 [ 553
َّیَحلا 508 ُجِرُخی  يوَّنلا  َو  ِّبَحلا  ُِقلاـف  َهـّللا  َّنِإ   96 کلم 507 100 - دی  طسب  رد  ام  نخـس   94 یفـص 506 95 - رعـش  رخف و  ماما  نخس 

ٍةَدِحاو ٍسفَن  نِم  مُکَأَشنَأ   » هب هللا  رد  ام  نخس   96 حابصالا 511 100 - قلاف  زا  دوصقم   96 - 100 510 ِتِّیَملا » ُجِرُخم   » رد نخس   96 - 100
101 ُراصبَألا 515 104 - ُهُکِرُدت  زا ال  دوصقم   101 َنِیَنب 514 104 - َُهل  اوـُقَرَخ  َو  مُهَقَلَخ  َو   101 - 104 513 ٌعَدوَتسُم » َو  ٌّرَقَتـسُمَف  هب  هللا  ...
519 َتسَرَد » اُولوُقَِیل   » ینعم  105 نَم 517 108 - َو  ِهِسفَِنلَف  َرَـصبَأ  نَمَف  مُکِّبَر  نِم  ُِرئاَصب  مُکَءاج  دَـق   105 ریبخلا 516 108 - فیطل  ینعم 

کلذک زا  دوصقم   109 ِهّللا 523 111 - ِنُود  نِم  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُسَت  َو ال   109 - 111 521 ُِرئاَصب »  » و َتسَرَد »  » رد ام  نخس   105 - 108
ُمِهَیلِإ انلََّزن  انَّنَأ  َول  َو   112 ُبِّلَُقن 531 114 - اوُّبُسَت و  زا ال  ام  يهدافتـسا   109 - 111 528 مُکُرِعُشی » ام  َو   » رد نخـس   109 انّیز 526 111 -

 - ّتیشم 535 ینعم  رد  ام  نخس   112 َنیِطایَـش 533 114 - اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  انلَعَج  زا  دوصقم   112 یتوَملا 532 114 - ُمُهَمَّلَک  َو  َۀَِکئالَملا 
- نآرق -596-573- نآرق -546-506- نآرق -490-452- نآرق -447-404- نآرق -335-314- نآرق -289-228- نآرق -107-41- نآرق

- نآرق -1018-1006- نآرق -970-951- نآرق -887-831- نآرق -815-805- نآرق -802-792- نآرق -762-740- نآرق -718-646
َلَزنَأ 536 يِذَّلا  َوُه  َو  ًاـمَکَح  یِغَتبَأ  ِهّللا  َریَغَف  َأ   115 - 116 535 هحفص 554 ]  ] 1191-1146- نآرق -1119-1047- نآرق -1031-1021
181-152- نآرق -130-103- نآرق -77-15- نآرق « - ِِهتاِملَِکل َلِّدَبُم  ال   » ینعم  115 - 116 538 َکِّبَر » ُۀَِملَک  تَّمَت   » رد نخس   115 - 116

538

[ ءاسن هروس  همتت  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   422

ات 59] تایآ 58  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًاعیِمَـس َناک  َهّللا  َّنِإ  ِِهب  مُکُظِعَی  اّـمِِعن  َهّللا  َّنِإ  ِلدَـعلِاب  اوُمُکَحت  نَأ  ِساـّنلا  َنَیب  ُمتمَکَح  اذِإ  َو  اـِهلهَأ  یلِإ  ِتاـنامَألا  اوُّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَـی  َهّللا  َّنِإ 
ُمتنُک نِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُمتعَزانَت  نِإَف  مُکنِم  ِرمَألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 58  ] ًاریَِصب

میلست نتخادرپ و  ینعمب  ۀیدأت  ردصم  زا  اوّدوت - تاغل  ینعم   480-1- نآرق [ - 59  ] ًالیِوَأت ُنَسحَأ  َو  ٌریَخ  َِکلذ  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤت 
- یلوا ندرک ، تحیـصن  نداد  دـنپ  ینعمب  ظـعو  ردـصم  زا  مکظعی - هچنآ . ینعی  اـم ، و  تسا ، بوـخ  ینعی  معن  زا  بکرم  اـمعن - ندرک .

هّکم حـتف  زور  تسا : هدرک  لقن  جـیرج  نبإ  زا  يربط  لوزن : تهج  تشگزاب . ینعمب  هزمه  حـتفب  لّوأ  زا  لـیوأت - ناگدـنراد . ناـبحاص و 
دوخ شیپب  ار  نامثع  و  دـناوخیم ، ار  هیآ  هکنیا  دـمآ  نوریب  نوچ  و  دـش . دراو  اج  نآب  تفرگ و  هحلط  نب  ناـمثع  زا  ار  هبعک  دـیلک  ربمغیپ 
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داشگب و هکم  مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  دنتفگ : نارّـسفم  یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  داد . واب  ار  دیلک  دناوخ و 
مدخ هندس و  يهلمج  زا  وا  رادلا ، دبع  ینب  نم  تشاد  ّینهجلا  ۀحلط  نب - نامثع  ار  دـیلک  دوش  هبعک  يهناخ  رد  ات  تساوخ  دـش ، هّکم  رد 

تـسا ادخ  لوسر  وا  هک  یمتـسناد  نم  رگا  تفگ : و  دادیمن ، تسد  زا  تشاد و  تسدـب  دـیلک  دـش و  مابرب  تسبرد و  هناخ  رد  دوب ، هبعک 
هیلع نینمؤملا  ریما  دادب ، تسد  زا  دیلک  تشادن  ّیلع  تّوق  وا  و  دتسب ، وا  تسد  زا  دیلک  دمایب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یمداد ، واب  دیلک 

لوسر ای  تفگ : ساّبع  دمآ  ردـب  نوچ  درک ، زامن  تفر و  هناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هحفص 3 ] لوسر [  و  داشگب ، رد  مالّـسلا 
ِتانامَألا اوُّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ   » داتـسرف هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دشاب ، ارم  هبعک  تنادـس  ّجاح و  تیاقـس  ات  هد  ارم  هناخ  رد  دـیلک  هّللا 

وا زا  داد و  نامثع  اب  دیلک  دمایب و  نینمؤملا  ریمأ  هد  واب  ار  دیلک  تفگ : ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  اِهلهَأ » یلِإ 
تسیچ قفر  هکنیا  یئوگیم ، نابز  نآب  هن  نونکا  يدتـسب و  رهقب  نم  زا  دیلک  يدرزایب و  ارم  يدمآ و  ّیلع  ای  تفگ : نامثع  تساوخ ، رذع 

286-217- نآرق . - دروآ مالـسا  لاـح  رد  وا  و  دـناوخرب ، هیآ  داتـسرف و  یتیآ  ینعم  هکنیا  رد  یلاـعت  يادـخ  تفگ : دوب ! هچ  فنع  نآ  و 
تسد ربمغیپ  نوچ  ادخ ، بناج  زا  تناما  طرشب  ریگب  تفگ : وا  هد ، نمب  ار  دیلک  دومرف : نامثعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رخف :

طرـشب ریگب  تفگ : زاب  هدـب ، ار  دـیلک  يراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخب و  رگا  دومرف  ربمغیپ  داهن ، مه  رب  دوخ  تسد  وا  دریگب  هک  درک  زارد 
طرش نامه  اب  وا  دومرف و  رارکت  ص ]  ] ربمغیپ مّوس  يهبترم  داهن ، مه  رب  تسد  نامثع  دریگب  تساوخ  ترـضحنآ  نوچ  يدنوادخ ، تناما 

ار دیلک  دومرف : نامثعب  نآ  زا  سپ  دهدب ، دوخ  يومع  ساّبع  هب  تساوخ  تشاد ، دوخ  اب  دیلک  درک و  فاوط  ربمغیپ  درک ، میلـست  ار  دیلک 
«، رخآ ات  مُکُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  دوش ، وت  کیرـش  دـشاب و  هتـشاد  ياهرهب  راختفا  هکنیا  زا  مه  ساـّبع  هک  طرـش  نیاـب  ریگب 
زا سپ  درادـن ، وت  زا  نتفرگ  ّقح  سک  ملاظ  راکمتـس و  زج  دـنامب و  ثراـب  وت  دـالوا  رد  هشیمه  هک  ریگب  ار  دـیلک  دومرف : ناـمثعب  ربمغیپ 

58 همجرت :  700-673- نآرق . - تسا یقاب  نونک  اـت  وا  لـسن  رد  و  داد ، هبیـش  شرداربب  ار  دـیلک  درک و  ترجاـهم  هّکم  زا  ناـمثع  یتّدـم 
وکین هّتبلا  هک  دینک  یتسردب  دیدرک  يرواد  ناشیا  نایم  نوچ  دیهد و  زاب  ناشدوخب  ار  مدرم  ياههدرپس  هک  دهدیم  نامرف  امشب  ادخ  انامه 

لقن يّدس  زا  يربط  رخآ » ات  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  ، » تیآ لوزن : تهج  دوب . یگشیمه  ياونش  اناد و  وا  هچ  دهد  دنپ  امـشب  ادخ  هچنآ  تسا 
مدرم دوب ، رـسای  راّمع  وا  نوشق  تارفن  ءزج  برع و  لیابق  زا  یکیب  يهلمح  يارب  داد  دیلو  دلاخب  ربمغیپ  یتّیرومأم   49-18- نآرق : - تسا

مالـسا نوچ  نم  دناهدرک و  رارف  نم  يهلیبق  تفگ : دمآ و  راّمع  دزن  بش  دنام و  اهنآ  زا  رفن  کی  دـندرک ، رارف  دـندش و  رادربخ  هلیبق  نآ 
نوچ نامب ، یتسه و  ناملـسم  وت  تفگ : راّمع  منامب ! هن  رگ  منک و  رارف  درادن  هدیاف  نم  مالـسا  رگا  هحفص 4 ] ماهدنام [  ياجب  ماهتفریذپ 

: تفگ دلاخب  راّمع  درک ، ریـسا  ار  شدوخ  تفرگ و  ار  شلاوما  تفاین  درم  نآ  زج  ار  یـسک  دومن و  هلمح  هلیبق  هاگیاجب  دلاخ  دـش  حـبص 
مانشد ار  رگیدکی  دش و  كانمشخ  وا  یهدب ، ناما  ار  یسک  هک  ياهراکچ  وت  تفگ : دلاخ  تسا  ناملـسم  ماهداد و  ناما  نم  ار  درم  هکنیا 

ار یـسک  دوخ  ریما  يهزاجایب  راب  رگد  هک  درک  یهن  ار  وا  و  دومرف ، هزاجا  ار  راّمع  ناـما  ربمغیپ  دـندرب ، ص ]  ] ربمغیپب تیاکـش  دـنداد و 
هزاجا مالغ  هدیرخ و  رز  زیچان  درم  نیاب  امش  درک : ضرع  دلاخ  و  دنداد . مانشد  ار  رگیدکی  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رد  راب  رگد  دهد و  ناما 

وا نمـشد  دنک و  نعل  ار  وا  دهد و  مانـشد  راّمعب  سک  ره  هک  وگم  دب  راّمعب  دلاخ  يا  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ دهد ، مانـشد  نمب  هک  یهدـیم 
وا یپ  زا  دلاخ  تفر ، تساخرب و  ياج  زا  كانبـضغ  راّمع  دنکیم ، شنعل  ار و  وا  درادیم  نمـشد  سکنآ و  دهدیم  مانـشد  دنوادخ  دـشاب ،

َو َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـش لزان  هیآ  هکنیا  دـش و  یـضار  دـلاخ  زا  مه  وا  تساوخ ، شزوپ  تفرگ و  شا  هماج - دـش و  ناور 
ربمغیپ ادخ و  زا  دیرب  نامرف  دیتسه ، نمؤم  دـیاهتفریذپ و  مالـسا  هکیمدرم  يا   59 همجرت :  1095-1021- نآرق «. - رخآ ات  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 

نآ شیاشگ  يارب  دیتسه  نمؤم  یتسردب  رگا  دـش ، فالتخا  امـش  نایم  يراک  رد  نوچ  و  دنتـسه ، امـش  دوخ  زا  هک  ینارادرایتخا  و  [ص ]
َهّللا َّنِإ  : » نیرّـسفم نخـس  امـشب . تسا  رتدنمدوس  نآ  يهجیتن  تبقاع و  تسا و  یگدنز  هار  نیرتهب  هک  دینک  راتفر  ربمغیپ  ادخ و  روتـسدب 

، تسا اهتموکحب  نخـس  يور  دـناهتفگ : یـضعب  تسا : فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  58 رخآ » ات  ِتانامَألا  اوُّدَُؤت  نَأ  مُکُُرمأَـی 
ار مدرم  تناما  و  تسا ، هداتسرف  ورف  ادخ  هچنآب  مدرم  نایم  دنک  مکح  هک  تسا  هدنامرف  ماما و  يهدهع  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نوچ 
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نوچ و  دـنهد ، نت  ار  شنامرف  دنونـشب و  ار  شراتفگ  هک  دنتـسه  فّظوم  مدرم  دـنک  راتفر  دوخ  يهفیظو  نیاب  نوچ  و  دـناسرب ، ناشدوخب 
- نآرق . - هحلط نب  نامثعب  هبعک  دیلک  ندنادرگرب  يارب  تسا  ص ]  ] ربمغیپب روتـسد  دناهتفگ : یـضعب  و  دنریذپب ، دـنک  توعد  يراک  يارب 

هّللا دبع  دوعسم و  هّللا  دبع  و  هحفص 5 ] بعک [  نب  ّیبا  لثم  لّوا  نیرّسفم  زا  یتعامج  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  عمجم :  69-15
ای تسا و  ینید  فیاظو  هک  دشاب  ادخ  تناما  هچ  دناسرب ، شبحاصب  ارنآ  دیاب  دـش  نیما  يزیچ  رد  سک  ره  ینعی  تسا : هدـش  لقن  ساّبع 

دوصقم هک  تسا  هدـش  لقن  ع ]  ] قداص ترـضح  و  ع ]  ] رقاب ماما  ترـضح  زا  زین  و  تسا . یلاـم  ریغ  یلاـم و  ياـههدرپس  هک  مدرم  تناـما 
تـسا هتـشون  بلطم  نیمه  يهلابند  رد  و  دنیامن ، راداو  ینید  فئاظوب  ار  اهنآ  دننک و  ّتیعر  یتسرپرـس  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نارادمامز 

تیآ نآ  لیلد  دـنک و  میلـست  دوخ  نیـشناجب  ار  دوخ  ماقم  یماما  ره  هک  تسا  هدرک  رما  هیآ  هکنیا  رد  دـنوادخ  دـندومرف : ماما  ود  ره  هک 
رادتناما ره  تسا و  یتناما  ره  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  حوتفلا : وبا  یلاو . رادمامز و  زا  يربنامرفب  ار  مدرم  تسا  هدرک  رما  هک  تسا  دـعب 

اب نکم  تنایخ  زین  نک و  میلـست  اهنآب  ارمدرم  تناما  کناخ » نم  نخت  کنمتئا و ال  نم  یلا  ۀـنامالا  ّدا  : » دومرف ص ]  ] ربمغیپ هک  روطنامه 
ای تسا و  مدرم  تناما  ای  تسا و  ادخ  تناما  ای  تسا  هتـسد  هس  هک  تسا  تاناما  يهّیلک  هیآ  زا  دوصقم  رهاظ  رخف : دـنک . تنایخ  وتب  هکنآ 

: تسا هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا . نایاپیب  يایرد  هک  تسا  ینید  فیاظو  مامت  ماجنا  لماش  لّوا  يهتـسد  دوخ ، اب  تسا  صخـش  تناما 
ادخ هک  تسا  یتناما  ناسنا  تروع  تسا : هتفگ  رمع  هّللا  دبع  تاکز . زامن و  هزور و  و  لسغ ، وضو و  لثم  تسا  مزال  يزیچ  ره  رد  تناما 

و تسا ، غورد  زا  يرادـهگنب  نابز  تناما  ّقح و  بسانم و  ياج  رد  رگم  دـنک  ظـفح  ارنآ  دـیاب  سپ  تسا ، هتـشاد  ناـهنپ  ناـسنا  دزن  ارنآ 
شوگ تناما  و  تسا . مارح  تسیاشانب و  رظن  زا  يرادهگنب  مشچ  تناما  و  اه . زیچ  رگید  مانـشد و  تعدـب و  رفک و  ینیچنخـس و  تبیغ و 
تناما مّود  ندـب . ياههراپ  رگید  رد  تسا  روطنیمه  و  نآ ، ریغ  غورد و  شحف و  ندینـش  زا  تسا و  تاّیهنم  وهلب و  نداد  شوگ  زا  ظـفحب 
بویع ندرک  راکـشآ  زا  نتخورف و  مک  زا  يراددوخ  تسا  مدرم  تناما  زا  و  دوش ، هداد  ناشدوخب  مدرم  ياـههدرپس  دـیاب  هک  تسا  مدرم 

هکلب دـننکن  يربهر  لطاب  ياهبّـصعتب  ار  مدرم  هک  تسا  تناما  تیاعر  زا  مه  ماوع  اب  املع  تلادـع  ّتیعر و  اب  ماّکح  تلادـع  زین  و  مدرم ،
ماقم هک  دوهی  راک  تسا  تناما  رد  تنایخ  زا  و  دشاب . دیفم  اهنآ  يایند  نیدـب و  هک  هحفـص 6 ] دننک [  یئامنهار  یلامعا  دیاقعب و  ار  اهنآ 

ندنادرگرب تسا  تناما  تیاعر  زا  زین  و  دنتسنادیم ، رترب  نیملسم  ربمغیپ و  رب  ار  شیرق  بارعا  دندرکیم و  راکنا  ای  نامتک  ار  ص ]  ] ربمغیپ
تفع سومان و  ظفح  رد  رهوشب  تبسن  نز  راتفر  زین  و  دناهتسناد ، هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  یضعب  هک  هحلط  نب  نامثعب  ار  هبعک  دیلک  ربمغیپ 

، درادهاگن دیاب  رهوش  توف  ای  قالط و  زا  سپ  هک  ياهّدع  ءاضقنا  ءاقب و  رد  نتفگ  تسار  ندادن و  تبـسن  يرگیدب  ار  يدرم  زا  دـنزرف  و 
دوخ یـصخش  ياهراکب  تبـسن  تسا  صخـش  تناما  مّوس : تسا ، تناما  رد  تنایخ  نآ  زا  فّلخت  هک  تسا  تناما  تاعّرفتم  زا  اهنیا  مامت 

رد هچنآب  سفن  ياوهب  دنک و  زارتحا  دراد  وا  يایند  و  نیدب ، نایز  هچنآ  زا  وا و  يایند  نیدب و  تسا  رتهتسیاش  رتهب و  هچنآب  دنک  مادقا  هک 
« هتیعر نع  لوئـسم  مکّلک  عار و  مکّلک  : » دومرف ص ]  ] ربمغیپ تهج  هکنیا  زا  و  دـنکن ، راتفرگ  ار  دوخ  تسا  روآنایز  وا  يارب  رگید  ملاع 
هک مدرمب  دیاب  دنتسه و  رادتناما  دوخ  مولع  رد  املع  هدبع : دیتسه . لوئسم  دوخ  تاناویح  مدرم و  راک  رد  هدنامرف و  دیناپوچ و  همه  ینعی 
ای دشاب  راتفگ  ای  دشاب  راک  هاوخ  دنتـسناد  نیما  ار  امـش  هک  يزیچ  رهب  ینعی  يواطنط : دـنیامن . میلعت  دنتـسه  نآب  جاتحم  تناما و  بحاص 

. دناسرب نآ  ناّقحتـسم  نابحاصب و  دیاب  دنوشیم  دـنمهرهب  نآ  زا  نارگید  دوخ و  تسا و  ناسنا  دزن  هک  یتمعن  ره  یّلک  روطب  ملع و  ای  لام 
و دـننک ، تواضق  فاصنا  لدـعب و  مدرم  نایم  هک  ءارما  ماّکحب و  تسا  ناـمرف  هلمج  هکنیا  عمجم :  58 رخآ » ات  ِساـّنلا  َنَیب  ُمتمَکَح  اذِإ  َو  »
رب هک  رفن  ود  ینعی  کـظحل » کـظفل و  یف  نیمـصخلا  نیب  وس   » 35-1- نآرق : - دوـمرف مالّـسلا  هیلع  ّیلعب  ص ]  ] ربـمغیپ هک  تسا  تیاور 
دزن دنتـشون و  یّطخ  كدوک  ود  دـناهدرک : لقن  و  نک ، راـتفر  يواـستب  اـهنآ  اـب  نتفگ  نخـس  ندرک و  رظن  رد  وت  دـنراد ، اـعّدا  رگیدـکی 

بظاوم تسا ، یتواضق  مه  هکنیا  دنزرف  يا  دومرف : دید و  ع ]  ] یلع ترضح  تسا ، رتهب  هکنآ  نییعت  يارب  دندرب ، ع ]  ] نسح ماما  ترضح 
: ] تسا تیاور  کـلام  سنا  زا  تسا و  هلمج  دـنچ  نآرق  رد  هلمج  هکنیا  ریظن  رخف : دـسرپیم . وـت  زا  ار  هـکنیا  دـنوادخ  هـک  شاـب  تلادـع 
دوخ تموکح  رد  دنـشاب و  وگتـسار  دوخ  راتفگ  رد  رگا  درک ، دـنهاوخ  یگدـنز  یـشوخ  اب  مدرم  هکنیا  هشیمه  دومرف : ربمغیپ  هحفص 7 ]
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زا يوریپ  ینعی  تفگ : ءاطع  يربط :  59 َلوُسَّرلا » اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  . » دننک ینابرهم  واب  دنکب  یتساوخرد  اهنآ  زا  يراتفرگ  رگا  و  لداع ،
هک تسا  نآ  رتتـسرد  رتهب و  یلو  دینک  تعاطا  ار  وا  نامرف  تسا  هدنز  ربمغیپ  ات  ینعی  تفگ : دـیز  نبإ  ربمغیپ ، رادرک  راتفگ و  زا  نآرق و 
رد ار  ادـخ  نامرف  ینعی  عمجم :  45-1- نآرق . - دننک يوریپ  ار  وا  شور  نآ  زا  سپ  و  دـننک ، تعاطا  ار  وا  نامرف  ترـضحنآ  یگدـنز  رد 

، دـننک تعاطا  ار  ربمغیپ  نامرف  دـیابن  تسین  نآرق  رد  هچنآ  دورن  نامگ  هکنیا  يارب  ار و  ربمغیپ  نامرف  مه  دـینک و  تعاـطا  یهاون  رماوا و 
فالتخا هلمج  هکنیا  ینعم  رد  نیرّـسفم  يربط :  59 مُکنِم » ِرمَألا  ِیلوُأ  َو  . » ربمغیپ زا  تعاطاب  تسا  هدـش  نامرف  ادـخ  تعاـطاب  رما  زا  سپ 

هک هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  دـننک ، تعاـطا  ار  اـهنآ  ناـمرف  مدرم  دـیاب  هک  تسا  ناهدـنامرف  ارما و  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدرک 
برع لیابق  گنجب  درکیم و  نّیعم  اهنآ  رب  هدـنامرف  ریما و  ار  ناـشرفن  کـی  ص ]  ] ربمغیپ هک  اـهنآ  ینعی  دنتـسه ، ایارـس  باحـصا  دوصقم 

هدش لقن  دـهاجم  زا  مه  و  راد . نید - لقاع  ملاع  مدرم  زا  دـینک  تعاطا  ینعی  تسا : هدـش  لقن  حـیجن  یبا  نبإ  دـهاجم و  زا  و  داتـسرفیم ،
نیرتتـسرد نیرتـهب و  نکیل  و  تسا ، رمع  رکب و  وبا  زا  تعاـطا  دوـصقم  تسا  هتفگ  همرکع  و  تسا ، ربـمغیپ  باحـصا  دوـصقم  هک : تسا 

هک ص ]  ] ربمغیپ زا  تسا  تیاور  و  تسا ، نیملـسم  حالـصب  هچنآ  ناهدنامرف  نایاوشیپ و  زا  دـینک  تعاطا  تسا : نینچ  هلمج  هکنیا  یناعم 
رب مکح  هک  تسا  ادـخ  ینامرفان  بجوم  هکیئاهراک  رد  رگم  دـشاب  شراوگاـن  هچرگا  دـنک  تعاـطا  اورناـمرف  مکاـح و  زا  دـیاب  ناملـسم 

دناهدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  هعیـش » ياملع  ینعی   » ام باحـصا  عمجم :  29-1- نآرق . - تسین تعاطا  لباق  تیـصعم 
هدرک بجاو  طرـش  دـیقیب و  ص ]  ] ربمغیپ ادـخ و  تعاطا  لثم  مه  ار  اهنآ  تعاـطا  ادـخ  هک  ربمغیپ  دـالوا  زا  ياـهماما  ینعی  رمـالا ، یلوا 
یکی شنطاب  رهاظ و  و  دشاب ، موصعم  هکنآب  تبـسن  رگم  طرـش  دیقیب و  تعاطاب  هحفـص 8 ] دنک [  مازلا  دنوادخ  هک  تسین  اور  و  تسا ،

رد زجب  تسین  ارما  املع و  زا  کیچیه  رد  فاصوا  هکنیا  و  دـنکیمن ، اوران  نامرف  هک  دنـشاب  نئمطم  مدرم  دـشاب و  اطخ  زا  نوصم  دـشاب و 
ام ياهماما  نوچ  تسا و  هدـش  ادـخ  نامرفب  نورقم  وا  نامرف  تسا  رـشب  قوف  اـم  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  نآ  هکنیا  رب  لـیلد  اـم و  ياـهماما 
ره نامرف  هک  دراد  تبـسانم  هچ  هن  رگ  تسا و  هداد  رارق  لوسر  تعاطا  لابند  ار  اهنآ  تعاـطا  دنتـسه  ص ]  ] ربمغیپ زا  دـعب  رـشب  نیرتـالاب 

مّلسم اهنآ  تمـصع  تماما و  هعیـش  دزن  رد  هک  دنتـسه  ام  ياهماما  دوصقم  هک  تسا  مولعم  سپ  دشاب ، لوسر  ادخ و  نامرف  دننام  هدنامرف 
فّظوم رـشب  مامت  َهّللا » اوُعیِطَأ   » يهلمج اب  حوتفلا : وبا  دـناهدش . میلـست  اهنآ  تلزنم  ّولع  تلادـعب و  ناناملـسم  ربمغیپ و  تّما  ماـمت  تسا و 

زجب یـسک  زا  تسین  فظوم  ربمغیپ  سپ  دنتـسه ، وا  تعاطاب  فّظوم  مدرم  يهمه  َلوُسَّرلا » اوُعیِطَأ   » يهلمج اـب  و  دنتـسه ، ادـخ  تعاـطاب 
دنربن نامرف  يرگید  زا  لوسر  ادـخ و  زا  يربنامرف  زجب  مه  هتـسد  هکنیا  یتسیاب  مُکنِم » ِرمَألا  ِیلوُأ  َو   » يهلمج اـب  و  دـنک ، تعاـطا  يادـخ 

ادخ زا  ّطقف  دش  اورنامرف  ای  ملاع و  هک  یسک  ره  یتسیاب  دشابن  دودحم  نّیعم و  هّدع  هکنیا  رگا  تسا و  مزال  نارگید  رب  اهنآ  تعاطا  نوچ 
قاّفتا عامتجا و  فالخ  رب  هکنیا  دنوشیم و  مکح  هکنیا  لومـشم  يدایز  هورگ  و  دیامن ، تعاطا  دـیابن  يرگید  زا  دـنک و  تعاطا  لوسر  و 

دیاب سپ  تسین ، اور  اهنآ  رب  لوسر  ادخ و  زج  سکچیه  نامرف  دنتسه و  اورنامرف  ارما  املع و  هک  تسا  هدرکن  اعّدا  یسک  تسا و  نیملسم 
دیابن دوخ  تسا و  ناور  همه  رب  شمکح  هک  تسا  روطنیا  رفن  کی  ینامز  ره  رد  هعیش  ام  بهذم  رب  دنشاب و  نّیعم  دودحم و  هتـسد  هکنیا 

و سب ، دوب و  ادخ  تعاطاب  رومأم  درکیم و  تعاطا  یسک  زا  دیابن  دوخ  نامز  رد  ربمغیپ  هکنانچ  لوسر  ادخ و  زا  رگم  درب  نامرف  یسک  زا 
ءارآ فالتخا  اب  املع  ارما و  يهمه  تعاطاب  دنشاب  فّظوم  مدرم  یتسیاب  دشابن  تقو  ره  رد  نیعم  صخـش  ِرمَألا » ِیلوُأ   » زا دوصقم  رگا  زین 

يرترب زایتما و  بجوم  نوچ  میهدب  زیمت  ّقحان  زا  ار  قح  فلتخم  ياهروتـسد  دیاقع و  هکنیا  زا  میناوتیمن  ام  و  اهنآ ، ياواتف  و  بهاذـم ، و 
ریغ فـیلکت  تسا و  لاـحم  هکنیا  دنتـسه و  هعاـطالا  بجاو  يواـسم و  اـهنآ  يهمه  سپ  تسا ، هدـشن  نّیعم  صوـصخم  هّدـع  کـی  يارب 

نامز ره  رد  ِرمَـألا » ِیلوُأ   » زا دوصقم  هحفص 9 ]  ] 1100-1083- نآرق -262-234- نآرق -122-99- نآرق -45-26- نآرق  - سپ رودقم ،
عامتجا و اب  تقفاوم  يوریپ و  تسا  مزال  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  رخف :  29-12- نآرق . - دنتسه هعیـش  ياهماما  نآ  تسا و  نّیعم  رفنکی 
زا نوصم  موصعم و  دـیاب  تسا  هدـش  وا  يربنامرفب  رما  هک  نآ  هّتبلا  و  رمـالا ، یلوا  يربناـمرفب  نآ  رد  تسا  هدـش  رما  هک  اریز  مدرم  قاـّفتا 

نوچ و  تسا ، اطخ  زا  نوصم  موصعم و  تسا  هدش  مزال  وا  تعاطا  نوچ  رمألا  یلوا  سپ  تسا ، طلغ  اطخ  زا  تعاطاب  رما  نوچ  دشاب  اطخ 
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یئاهنآ هملک  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  میزومایب  نید  ملع و  وا  زا  دشاب و  اطخ  زا  نوصم  هک  مینک  ادـیپ  ار  نّیعم  درف  میناوتیمن  ام 
هک دنتسه  دقع  ّلح و  لها  حالطصاب  دنتسه و  مدرم  یمومع  ياهراکب  مادقا  قیال  دنراد و  یئامنهار  یئاشگ و  راک  یگتسیاش  هک  دنتسه 
زا سپ  هدبع : هیآ . يهلمج  هکنیا  بجومب  عاّبتالا  مزال  عامجا  تسا  نیمه  دننک و  باختنا  مدرم  ياهراک  يارب  ار  یـصخش  دـننک و  قاّفتا 

دنشاب دقع  ّلح و  لها  هک  دنتسه  نیملسم  زا  يهّدع  نآ  رمالا  یلوا - زا  دوصقم  هک  دوشیم  هدیمهف  روط  هکنیا  بلطم  هکنیا  رد  رکف  یتّدم 
نوشق نابصنم  بحاص  ءاملع و  دنتسه و  ماّکح  ءارما و  مدرم  زا  يهتسد  هکنیا  و  دنشاب ، هتشاد  ار  مدرم  يربهر  یئاشگراک و  ّتیحالـص  و 

ّلح دننکیم و  هعجارم  اهنآب  دوخ  حـلاصم  تاجایتحا و  رد  مدرم  مومع  هک  هّجوم  صاخـشا  ناگرزب و  رگید  روما و  نایّدـصتم  ءاسؤر و  و 
تباث رتاوتب  هک  ربمغیپ  شور  ادـخ و  نامرف  فلاخم  راکتـسرد و  دـندوب و  نیما  رگا  هقبط  هکنیا  سپ  دـنهاوخیم ، اـهنآ  زا  ار  دوخ  لکـشم 

يهفیظو هک  هّماع  حـلاصم  زا  یکی  رد  رگا  درکن ، روبجم  ار  اهنآ  يرگید  هک  دـندوب  راتخم  دوخ  ياهراک  رد  دـندرکن و  راتفر  تسا  هدـش 
هکنیا تفگ  دوشیم  و  دـننک ، تعاطا  ارنآ  تسا  بجاو  مدرم  يهّیقب  رب  دـنداد  يأر  دـندرک و  قاّفتا  مدرم  زا  هّدـع  هکنیا  تسا ، رمالا  یلوا 
طرـش دیقیب و  هیآ  رد  تهج  هکنیا  زا  و  تسا . بجاو  اهنآ  تعاطا  دـننکیم و  نّیعم  مدرم  يارب  هچنآ  رد  دنتـسه  موصعم  صاخـشا  روط 

ظوفحم اـهنآ  يهلیـسوب  ناـشعامتجا  حـلاصم  دنتـسه و  نئمطم  مدرم  مومع  هتـسد  هکنیا  عومجمب  نوچ  تسا  هدـش  بجاو  اـهنآ  تعاـطا 
یّلک یلـصا  تسا  مولعم  نشور و  ص ]  ] ربمغیپ ّتنـس  نآرق و  رد  هچنآ  سپ  دنوشیمن ، راتفرگ  فالتخا  هقرفتب و  دوشیم و  ماجنا  دـنامیم و 
مدرم هتسد  هکنیا  يهفیظو  تسین  ص ]  ] ربمغیپ ّتنـس  نآرق و  رد  هک  مدرم  حلاصم  هحفص 10 ] زا [  هچنآ  تسین و  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا 

تعاطا دندرک  قاّفتا  همه  دنداد و  صیخـشت - هچنآ  دننک و  روش  دـننک و  ّتقد  روما  نآ  رد  نانیمطا  دروم  دنتـسه و  رمألا  یلوا  هک  تسا 
مولعم ص ]  ] ربمغیپ ّتنـس  نآرق و  زا  طقف  یتسیاب  تسا  دـیاقع  ءزج  ای  تاداـبع و  ماـکحا  زا  هچنآ  زا  نکیل  و  تسا . بجاو  همه  رب  نآ  زا 

زا سابتقا  هک  يروباشین  نآرقلا  بئارغ  ریسفت  دننک . فشک  دنمهفب و  ود  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  يأر  ّقح  نآ  رد  ار  یسک  دوش و 
مّلسم لّوا  اریز : تسین - تسرد  دنتسه  نیموصعم  يهمئا  دوصقم  هک  دناهتفگ  ِرمَألا » ِیلوُأ  : » ینعم رد  هعیـش  هچنآ  هدرک : رخف  ماما  ریـسفت 

و تسا ، نکمم  ریغب  فیلکت  دـشاب  بجاو  اهنآ  تعاطا  یّلک  روطب  رگا  سپ  اهنآ ، نتخانـش  زا  میتسه  زجاـع  اـم  ناـمز  هکنیا  رد  هک  تسا 
هک یتروص  رد  طرـش  نیاب  دشیم  دـّیقم  هیآ  رد  هک  تسا  مزال  اهنآ  روتـسد  رظن و  زا  عالّطا  و  اهنآ ، یئاسانـش  طرـشب  دـشاب  طورـشم  رگا 

هعاّطلا بجاو  ماما  رفن  کی  ینامز  ره  رد  دندقتعم  هعیش  مّود : درادن ، طرـش  دیق و  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  لثم  مه  رمألا  یلوا  زا  تعاطا 
نِإَف : » تسا هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  مّوس : دـهدیم . ناشن  ار  هّدـع  تسا و  عمج  ِرمَألا » ِیلوُأ   » يهملک يهیآ  رد  هکنیا  اـب  تسا ،
نامز ره  رد  رگا  و  دـینک ، لمع  ربمغیپ  ادـخ و  يهتفگب  دوخ  ناـیم  فـالتخا  دروم  رد  ینعی  ِلوُسَّرلا » َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُمتعَزاـنَت 

-113-96- نآرق . - دیئامنب ار  دوخ  فالتخا  ّلح  ماما  يهلیـسوب  ینعی  مامالا » یلا  هوّدرف   » دشیم هتفگ  یتسیاب  دـشاب ، ۀـعاطلا  بجاو - ماما 
يراذـگمان و  تسا ، هدـش - لزان  هّکم  رد  هک  يروش  يهروس  مانب  تسا  ياهروس  نآرق  رد  يواـطنط :  843-769- نآرق -676-659- نآرق

اهنآ ياـهراک  ینعی  مُهَنَیب » يروُـش  مُهُرمَأ  َو  : » تسا هروـس  نآ  زا  هیآ  هکنیا  ار و  يروـش  ماـقم  شزرا  تمظع و  تـیّمها و  دـنامهفیم  نآ 
رد ربـمغیپ  ياـهتروشم  هکناـنچ  دومرفیم ، لـمع  هیآ  نیاـب  یمومع  ياـهراک  رد  ص ]  ] ربـمغیپ و  دوشیم ، ماـجنا  رگیدـکی  اـب  روش  هلیـسوب 

دنداد يار  نارگید  درک و  تروشم  نوچ  یلو  دوبن  لیام  دوخ  هچرگا  دحا  گنج  رد  و  تسا ، روهـشم  ثیدح  لها  نایم  یگنج  ياهراک 
 ] 230-199- نآرق : - دـیامرفیم نآ  رد  ادـخ  هک  دـینیبب  و  دـش ، لزاـن  هنیدـم  رد  ءاـسن  يهروس  نآ  زا  سپ  دومرف  لوبق  نمـشد  ولج  نتفرب 

هراـشا تسا  موـلعم  دـناهدوب ! یناـسک  هچ  اـهنآ  رظن  رد  رمـألا  یلوا  اـیآ  مُکنِم » ِرمَـألا  ِیلوُأ  َو  َلوُـسَّرلا  اوـُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوـُعیِطَأ  [ » هحفص 11
زا نوچ  دنتسه  يروش  يارب  حلاص  مدرم  اهنآ  رظن  رد  نّیعم  صاخشا  هک  تسا  مولعم  تسا و  اهنآ  دوخ  رظن  رد  نّیعم  دوهعم و  صاخـشاب 
راک رـس و  اهنآ  اب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یئاـهنامه  هب  يهراـشا  رمـألا  یلوا  سپ  دناهتـشاد  رطاـخ  رد  ار  بلطم  هکنیا  يروش  يهروس  تیآ 

زا يروـش  يارب  یـسلجم  نیملـسم  ياهرهـش  زا  يرهـش  ره  رد  هک  تسا  مزـال  هـیآ  هـکنیا  داـفمب  سپ  دـناهدرکیم ، تروـشم  دناهتـشاد و 
زا دوش  مهارف  دیاب  یمومع  رگید  یـسلجم  و  دوش ، ارجا  دننکب  دنیوگب و  هچنآ  دشاب و  عطاق  نآ  يأر  هک  دوش  لیکـشت  مدرم  ناگدـنیامن 
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ماع سلجم  نآ  رد  ار  دوخ  تکلمم  رهـش و  مدرم  تاجایتحا  راکفا و  دـشاب و  اـجنآ  رد  اـه  رهـش  زا  هدـنیامن  هک  ناملـسم  ياـهتّلم  يهمه 
مالسا ناگرزب  زا  ار  یسک  هعرق ، يهلیسوب  ناهن  رد  دندش ، مهارف  ناگدنیامن  دش و  مهارف  سلاجم  هکنیا  نوچ  و  دننک ، نشور  دننایامنب و 
هکنیا دنشاب و  هتشادن  یطّلست  تسد و  وا  رب  اپورا  کلامم  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  زا  یلالقتـسا  ّتیـصخش و  هک  دننک  باختنا  تفالخ  يارب 

رد هک  تسا  نیملـسم  يهمه  رب  يهفیلخ  وا  اریز  دـنک  راـتفر  دـیاب  دـننک  نّیعم  تکلمم  ره  تقو و  ره  رد  اهـسلجم  هچنآ  بجوـمب  هـفیلخ 
باختنا طئارش - هکنیا  اب  یـصخش  نینچ  رگا  سپ  بناجا . تارمعتـسم  رد  ای  دوخ ، لقتـسم  تکلمم  رد  هچ  دنتـسه  هدنکارپ  ملاع  فارطا 

، دوب اهیساّبع  زا  دادغب  رد  و  نیّیمطاف ، مانب  دنتشاد  ياهفیلخ  اهیرصم  هتشذگ  نارود  رد  هن  رگ  دوب و  دهاوخ  نیملـسم  یقیقح  يهفیلخ  دش 
دندادیم و ماجنا  دوخ  لیمب  دنتـساوخیم  هچ  ره  مادک  ره  هک  دـندوب  ياهفیلخ  هنوگچ  و  دوب ، هّیما  ینب  زا  ياهفیلخ  ایناپـسا ]  ] سلدـنآ رد  و 

يهمه يارب  درف  کی  باختنا  يروش و  سلاجم  روط  هکنیا  لیکـشت  طابترا  لیاسو  هکنیا  اب  زورما  و  تفـالخ . ماـنب  دوب  یتنطلـس  عقاو  رد 
-1- نآرق . - میوش ّقفوم  هک  هاگنآ  ات  میـشاب  راظتناب  دیاب  داد و  ماجنا  یتسردب  ارنآ  ناوتیمن  رامعتـسا  لصا  اب  نکیل  تسا  نکمم  نیملـسم 

ربمغیپ تعاـطا  هک  تسا ، بلطم  هکنیا  ندـنامهف  يارب  َلوُسَّرلا » اوُعیِطَأ   » يهلمج یئاـبطابط  نازیملا  ریـسفت  یئاـبطابط : نازیملا : ریـسفت   72
لیصفت و  تسا ، هداد  حیـضوت  مدرم  يارب  ار  نآرق  تایآ  هچنآ  تهج  زا  - 1 هحفص 12 ]  ] 83-60- نآرق : - تسا مزال  تهج  ود  زا  [ص ]

هّجوتم ار  وت  ینعی  مِهَیلِإ » َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذـلا  َکـَیلِإ  اـنلَزنَأ  َو  : » تسا تیآ 44  لحن  يهروس  رد  هکناـنچ  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  نآ 
يارب تسا و  نآرق  رد  هک  فئاظو  ماکحا و  زا  ربمغیپ  هچنآ  سپ  میاهداتـسرف  اـهنآ  يارب  هک  ینآرق  یهدـب  حیـضوت  مدرم  يارب  اـت  میدرک 

تواضق و رد  تسا  ربمغیپ  يأر  رکف و  - 2 227-151- نآرق . - تسا بجاو  نآ  تعاطا  تسا  ماهلا  یحو و  هک  تسا  هداد  حیـضوت  مدرم 
ار وت  ادـخ  هچنآب  ینعی  ُهّللا » َكارَأ  اـِمب  ِساـّنلا  َنَیب  َمُکحَِتل   » تسا ءاـسن  يهروس  تیآ 105  رد  هکناـنچ  مدرم ، ياـهیئامنهار  تموکح و 

تروشم اهنآ  اب  تسا  هدـش  رما  ترـضحنآب  هک  تسا  مدرم  تاـجایتحا  هتـسد  نیمه  ینک و  مکح  مدرم  ناـیم  دـیاب  تسا  هدرک  یئاـمنهار 
نوچ نک و  تروـشم  مدرم  اـب  ینعی  ِهّللا » یَلَع  لَّکَوَـتَف  َتمَزَع  اذِإَـف  ِرمَـألا  ِیف  مُهرِواـش  َو  : » تسا نارمع  لآ  تیآ 159  رد  هکنانچ  دـنک ،
راکب میمصت  مزع و  نکیل  تسا  هداد  رارق  شکیرـش  مدرم  اب  تروشم  رد  هک  نک ، لّکوت  ادخ  رب  يدرک  يراک  گنهآ  یتفرگ و  میمـصت 

تـسا و لوـسّرلا  اوـعیطا  زا  ریغ  هـّللا  اوــعیطا  ینعم  سپ   441-371- نآرق -163-114- نآرق . - تسا هدرک  راذـگاو  ترـضحنآ  دوـخب  ار 
يراکب ترضح  نآ - يأر  هچنآ  رد  زین  و  دهدیم ، حیـضوت  ار  ماکحا  دوشیم و  یحو  واب  هک  دشاب  یئاهزیچ  نآ  رد  دیاب  ربمغیپ  زا  تعاطا 

درادـن و یحو  زا  ياهرهب  سکنآ  تسا  مولعم  دـشاب  دوصقم  سک  ره  ِرمَـألا » ِیلوُأ   » يهملک و  دـنادیم ، تحلـصم  ارنآ  و  دوـشیم ، هّجوـتم 
هکنیا زا  و  دـشاب ، وا  دـیدباوص  يأر و  هک  تسا  بجاو  مّود  تهج  زا  یلو  دـشاب  بجاو  یحو  تهج  زا  هک  تسین  ربمغیپ  لثم  وا  تعاـطا 
مولعم دعب  تایآ  يهنیرق  زا  دـینک و  هعجارم  لوسر  ادـخب و  دـیدرک  عازن  يزیچ  رد  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  تهج 
دیقیب ِرمَألا » ِیلوُأ   » يهملک َلوُسَّرلا » اوُعیِطَأ   » يهلابند نوچ  و  ِرمَألا » ِیلوُأ   » يأر رد  هن  تسا  فئاـظو  ماـکحا و  رد  عازن  دوصقم  هک  تسا 

یّلک روطب  هانگ  اـطخ و  زا  يرود  تمـصع و  يهطـساوب  ص ]  ] ربمغیپ تعاـطا  هک  روطناـمه  تسا  مولعم  سپ  تسا . هدـش  هتفگ  طرـش  و 
رگا و  ۀعاطالا ، بجاو  و  تسا ، موصعم  وا  تسا و  اطخ  زا  رود  ص ]  ] ربمغیپ يأر  لثم  شیأر  مه  رمألا  یلوا  تسا ، بجاو  طرش  دیقیب و 

-753- نآرق -744-721- نآرق -703-686- نآرق -265-248- نآرق  - رد دشاب  نکمم  دـشابن و  موصعم  صخـش  رمألا » یلوا   » زا دوصقم 
، دینکن تعاطا  اهنآ  زا  دنداد  يأر  فالخ  قسفب و  دندرک و  اطخ  رگا  هک  دشیم  طرش  هیآ  رد  دیاب  دنک  اطخ  دوخ  يأر  هحفص 13 ]  ] 770

تعاطا دوش  رفاک  هک  ار  دنزرف  دندرک  رما  رگا  هک  تسا  هدش  طرش  ردام  ردپ و  تعاطا  بوجو  رد  تیآ 8  توبکنع  يهروس  رد  هکنانچ 
مولعم تسا  هدـشن  طرـش  نوچ  سپ  دوب  رتمزال  طرـش  هکنیا  تسا  نیملـسم  عامتجا  نید و  ساسا  هک  ِرمَـألا » ِیلوُأ   » تعاـطا رد  و  دـنکن ،
دوشیم هدـیمهف  موصعم  ینعم  ِرمَألا » ِیلوُأ   » يهملک زا  دـنا : هدومن  قیدـصت  هکنآ  اـب  نیرّـسفم  و  تسا ، موصعم  صخـش  دوصقم  هک  تسا 

هکلب دنـشاب  اطخلا  زیاج - دارفا  هک  تسین ، تسرد  هکنیا  هّتبلا  و  تسا ، اطخ  زا  نوصم  هک  تسا  دـقع  ّلـح و  لـها  يأر  دوصقم  دـناهتفگ :
لها يأر  یلب  دشاب ، اطخ  زا  نوصم  تحلصم و  اب  قباطم  دش  قفاوم  رگیدکی  اب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  يأر  نوچ  دنوش و  رفاک  هک  دشاب  نکمم 
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یعیبط مکح  هکنیا  نوچ  تسا ، عاّبتالا  مزال  هّتبلا  هعماج  مظن  تیاعر  عاـمتجا و  ظـفح  يارب  هّجوم  راـک و  تسرد - مدرم  و  دـقع ، ّلـح و 
رد ار  دوخ  نارتـگرزب  اهدیفـس و  شیر  يأر  مه  درگناـبایب  مدرم  نانیـشن و  هوـک  دوـشیم و  يوریپ  يرـشب  تاـعامتجا  ماـمت  رد  هک  تسا 

تـسا هدـش  نّیعم  ادـخ  بناج  زا  هک  ِرمَألا » ِیلوُأ   » تعاطا بوجو  نید و  يهلأسم  نکیل  دـننکیم  تعاـطا  اـهتواضق  یعاـمتجا و  ياـهراک 
ِیف ُمتعَزانَت  نِإَـف   » 1170-1153- نآرق -497-480- نآرق -290-273- نآرق . - رظن لاـمعا  هیجوت و  روـج  هکنیا  زا  رتـالاب  تسا  ياهلأـسم 

باتکب دینک  هعجارم  دیتشاد  نید  رما  رد  فالتخا  ِرمَألا » ِیلوُأ   » اب ای  رگیدکی  اب  امش  رگا  ینعی  يربط :  59 ِلوُسَّرلا » َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَش 
نید ياـهراک  زا  هچنآ  ینعی  عمجم :  146-129- نآرق -75-1- نآرق . - شتافو زا  دعب  وا  ّتنـسب  شتایح و  رد  ص ]  ] ربمغیپ دوخب  ادـخ و 

وا نید  ظفاح  نوچ  دنتـسه ، وا  نیـشناج  هکیئاهماماب  ص ]  ] لوسر توف  زا  سپ  دـینک و  هعجارم  لوسر  ادـخب و  دـش  امـش  فـالتخا  دروم 
دروم رد  نوـچ  تسین ، حیحـص  ساـیق  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ  ساـیق  نیرکنم  زا  یـضعب  دوعـسلا : وـبا  ریـسفت  دنتـسه .

ماکحا دـنامهفیم : هلمج  هکنیا  سایق  نیرکنم  ياعّدا  فالخ  رب  نکیل  دوخ ، يأر  سایقب و  هن  دـننک  هعجارم  لوسر  ادـخب و  دـیاب  فالتخا 
باتکب و در  هک  تسا  سایق  يهلیسوب  - 3 دوشیم ، فشک  هدافتسا و  ّتنس  يهلیسوب  - 2 دوشیم . هدیمهف  باتک  يهلیسوب  - 1 دناهتسد : هس 

هکنیا و  تسا ، هدـش  نّیعم  راکـشآ  شمکح  هچنآـب  دـینادرگرب  ار  فـالتخا  دروـم  هک  تسا  هحفـص 14 ] هدـش [  هتفگ  نوچ  دـشاب ، ّتنس 
ادخب و يهعجارم  نوچ  دناهتفگ  یضعب  حوتفلا : وبا  میئوگیم . سایق  رد  ام  هک  تسا . هسیاقم  لیثمت و  نامه  مولعمب  كوکـشم  ندنادرگرب 

لوسر ادـخب و  يهعجارم  دـشابن  نآ  رد  عازن  دـشاب و  مّلـسم  مدرم  نایم  یبلطم  رگا  سپ  عوضوم ، کی  رد  عازنب  تسا  هدـش  دـّیقم  لوسر 
اب مدرم  دزن  باـطخ  لـیلد  دوشیم و  هدـیمهف  باـطخ  لـیلد  زا  ینعم  هکنیا  دـنیوگیم  نوـچ  تسین ، تسرد  لالدتـسا  هکنیا  تسین و  مزـال 

امـش يهدـنیآ  شاداپ  شاعم و  ترخآ و  ایند و  رد  ینعی  يربط :  59 اًلیِوَأت » ُنَسحَأ  َو  ٌریَخ  َِکلذ  . » تسین هدافتسا  لباق  حیحـص و  تریـصب 
تـسا لیلد  هیآ  رد  و  دینکب ، امـش  دوخ  هک  ینعم  لیوأت و  زا  تسا  رتهب  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  حوتفلا : وبا   37-1- نآرق . - تسا رتدیفم 

نآ زا  یمان  دیاب  دوش ، هعجارم  دوب  نکمم  سایقب  رگا  و  تسا ، هدرک  عاجرا  ّتنـس  باتکب و  عازن  دراوم  رد  دنوادخ  اریز  سایق ، نالطب  رب 
دوخ رکف  زا  هک  امـش  لیوأت  زا  تسا  رتهب  در  هکنیا  ینعی  اًـلیِوَأت » ُنَسحَأ  ، » تسا هدـش  هتفگ  هلاـبند  رد  هوـالع  هک  صوصخم  دـشیم ، هدرب 

یئاـهزیچ هچ  هکنیا  رد  نکیل  تسا ، ینادـجو  مکح  یّلک  روـطب  تاـناما  در  يهلئـسم  - 1 ام : نخـس   347-327- نآرق . - دیشیدنیب يزیچ 
هک اهنآ  دیاش  و  تسا ، هعیدو  هدرپس و  تناما  يهملک  دوش ، نآ  موزلب  مکح  هاگنآ  دوش  نّیعم  نآ  عوضوم  ات  دراد  مزال  ّتقد  تسا  تناما 
هک تسا  يزیچنآ  هدرپس  میئوگب  ام  تسا  نکمم  نکیل  دـندیمهفیمن و  رگید  زیچ  هدرپس  هعیدو و  زج  دوب  ناشیا  اـب  هیآ  هکنیا  نخـس  يور 

تسا ام  رایتخا  رد  یتّدم  کی  هک  تسین  یئاههدرپس  میراد  ام  هچنآ  مامت  ایآ  دنادرگرب و  شبحاصب  دنک و  تظفاحم  یتسردب  دیاب  ناسنا 
تیبرت يروط  ار  شدوخ  دـیاب  ناسنا  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  هیآ  لوا  يهلمج  دـیاش  سپ  رارطـضاب ! ای  هداراب و  هاوخ  مینادرگرب  دـیاب  و 

ندنادرگرب عقوم  ات  دنک  ظفح  ار  اهنآ  تسا  مزال  هک  دنادب  یتاناما  اههدرپس و  ار  شتیدوجوم  مامت  ار و  دوخ  يدوجو  زیچ  همه  هک  دـنک 
يهلمج رد  - 2 رشب . ینید  هحفـص 15 ] فیاظو [  اهنیئآ و  زا  ای  دمهفب و  دـیاب  لقع  زا  ای  ار  اهنآ  زا  کی  ره  يرادـهاگن  هار  شلـصا و  هب 

ياهراکب یگدیـسر  تقایل  تواضق و  طرـش  هقف  رد  هک  تسا  یتلادع  زا  ریغ  لدـع  يهملک  ِلدَـعلِاب » اوُمُکَحت  نَأ  ِساّنلا  َنَیب  ُمتمَکَح  اذِإ  »
نآ يارب  هک  تسا  رتعیـسو  و  رتیمومع ، هقف  رد  تلادـع  زا  تسا و  نارگید  قوقح  تیاعر  طـقف  رظن  اـجنیا  رد  نوچ  تسا  مدرم  یمومع 

ار هچنآ  تسا : هلمج  هکنیا  نآ  يهصالخ  دناهتفگ و  نارگید  قوقح  ندرمـش  مرتحم  ینعمب  ار  هملک  هکنیا  و  دناهتـسناد ، مزال  طرـش  دنچ 
رتکد ندناسر . واب  ندرمـش و  مرتحم  ار  یـسک  ره  ّقح  هّقح » ّقح  يذ  ّلک  ءاطعا  : » دـناهتفگ و  رادـم . اور  نارگیدـب  يدنـسپ  یمن  دوخ  رب 

يرگید تشاد  یّقح  یسک  رگا  نوچ  دنرگیدکی ، مزالم  فیلکت  ّقح و  تسا : هتشون  هفسلف  ینابم  مانب  باتک  قالخا  تمـسق  رد  یـسایس 
صخـش نوچ  و  دناسرب ، شبحاص  هب - ارنآ  تسا  فّلکم  درک  ادیپ  هکنآ  دش  مگ  یـسک  لام  رگا  هکنانچ  دنک ، تیاعر  ارنآ  تسا  فّلکم 

زا و  دـننک ، تیاـعر  شدوخ  دودـح  اـت  ار  وا  ّقح  هکنیا  دنتـسه  فّلکم  نارگید  دـنک ، راـتفر  يدازآـب  دوخ  یـصخش  روـما  رد  دراد  قـح 
هکنیا يهجیتـن  و  یقـالخا ، راـبجا  ینعی  فیلکت  ربارب  رد  یقـالخا  راـیتخا  ینعی  ّقح  تسا : هدرک  لـقن  قوقح  ملع  دنمـشناد  ستینپیـال ] ]
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ّقح - 4 رکف ، يدازآ  ّقـح  - 3 لـمع ، يدازآ  ّقح  - 2 تایح ، ّقح  - 1 دوش : تیاعر  قوقح  هکنیا  دـیاب  تلادـع  رد  هک  تسا  نآ  اـهیفّرعم 
نیاب دـیاب  مدرم  نایم  تواضق  رد  و  دـیمهف ، ناوتیم - ار  اهنیا  مامت  هیآ  يهلمج  هکنیا  زا  و  تسا ، قوقح  ياملع  يهدـیقع  هکنیا  ّتیکلاـم ،
دـشاب ناسنا  راتفر  يهّیّلک  هکلب  دشابن  رفن  ود  نایم  تواضق  طقف  دوصقم  اومکحت » متمکح و  اذا -  » ياههلمج دـیاش  و  دوش ، راتفر  قوقح 

ای مهدب  رترید  هچره  هک  دشیدنایم  دوخ  اب  وا  هّتبلا  دـهدیمن ، ار  یـسک  بلط  هکنآ  دـینک  ضرف  تسا ، تواضق  رکف و  يهجیتن  هک  مدرم  اب 
ریغب تسا  یتواضق  هکنیا  دـنکیم ، يراددوخ  ضرق  تخادرپ  زا  تواـضق  هکنیا  يهلاـبند  تسا و  رتکیدزن  نم  تحلـصمب  مهدـن  تقوچیه 
رکف نوچ  تسا  ّقح  ریغب  تواضق  رکف و  دولوم  هّتبلا  درامـشیم  ریقح  ار  یـسک  هکنآ  زین  و  تسا ، ّقحب  تواضق  نآ  سکع  نینچمه  ّقح و 

- نآرق  - دولوم مه  رگید  یقالخا  تافارحنا  نینچمه  و  دـنکیم ، تناها  واـب  نآ  زا  سپ  تسین  نم  مارتحا  قیـال  صخـش  هکنیا  هک  دـنکیم 
اوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُعیِطَأ   » ياههلمج رد  - 3 تسا . ّقحب  تواضق  يهجیتن  هنـسح  قالخا  مامت  و  تسا ، ّقح  ریغب  تواضق  هحفص 16 ]  ] 76-18

هک دشاب  نامه  دـیاش  تسا  هدـشیم  هدـیمهف  زور  نآ  رد  مال » فلا و   » يهنیرقب ِرمَألا » ِیلوُأ   » يهملک زا  هچنآ  مُکنِم » ِرمَألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا 
، ناهدنامرف ارما و  ربمغیپ و  باحصا  اهرادنید و  املع و  دومرفیم و  نّیعم  ص ]  ] ربمغیپ هک  ینوشق  ياهسیئر  ینعی  دناهتشون  نیرّسفم  مومع 
نید و ياهراک  ناـمه  راـک  هکنیا  زا  دوصقم  نارود  نآ  رد  و  دوشیم ، هدـیمهف  راـک  هکنیا  ناـبحاص  ِرمَـألا » ِیلوُأ   » يهملک رهاـظ  زا  نوچ 
اب فلاخم  دیاش  نیرّسفم  فلتخم  راتفگ  و  دناهدوب ، الاب  يهدربمان  مدرم  نامه  لمع  راک و  هکنیا  نابحاص  تسا و  هدوب  نیملسم  تفرـشیپ 
اب گنجب  نیرومأم  نآرق و  نیظفاح  راـصنا و  رجاـهم و  تعاـمج  ربمغیپ و  باحـصا  اریز  تسا ، هدوبن  هلمج  هکنیا  ظاـفلا  زا  موهفم  رهاـظ 

اهتفرشیپ نید و  راک  ردنا  تسد  دناهدوب و  ص ]  ] ربمغیپب مدرم  نیرتکیدزن  هک  تسا  يدودحم  يهّدع  کی  لماش  اهمان  هکنیا  يهمه  لئابق 
نیملـسم و امـش  دوخ  زا  هک  راک  نایّدـصتم  تعاطا  تسا  مزـال  هک  دـنکیم  نشور  بوخ  مُکنِم »  » يهملک صوصخب  دـناهدوب و  اـهگنج  و 
ار یـسک  هچ  ِرمَألا » ِیلوُأ   » يهملک زورما  اـت  هرود  نآ  ضارقنا  ربمغیپ و  توف  زا  سپ  میمهفب  دـیاب  نکیل  دنتـسه ، راـک  هکنیا  رد  مدقـشیپ 

ادیپ ینعم و  هکنیا  مهف  هّتبلا  دشاب ! بجاو  ص ]  ] ربمغیپ دوخ  دننامه  ص ]  ] ربمغیپب یحو  نآرق و  بجومب  وا  ندرب  نامرف  هک  دـهدیم  ناشن 
اجنیا رد  و  تسا ! هدرک  نّیعم  مدرم  يارب  یتـموکح  روطچ  هلمج  هکنیا  اـب  مالـسا  نید  اـیآ  و  تسا ، لکـشم  رایـسب  مدآ  روط  هکنیا  ندرک 

زرط هس  هکنیا  دـناوتیم  دـشاب  هتـشادن  یتاـمولعم  هچرگا  سک  ره  ویکـستنم : لوـقب  لّوا : میـسیونب : بلطم  دـنچ  نـهذ  یئانـشآ  يارب  دـیاب 
تموکح زا  یئوجبیع  رد  ویکستنم : يدرف ، يدادبتسا و  هطورشم 3 - - 2 يروهمج ، تموکح  - 1 دسانشب : دنک و  ادج  مه  زا  ار  تموکح 

ساوـح هک  يدرم   1149-1132- نآرق -931-922- نآرق -386-369- نآرق -128-111- نآرق -91-20- نآرق : - تسا هتشون  يدادبتـسا 
نیناوقلا حور  رد  زاب  و  دوب . دهاوخ  لهاج  تسرپتوهش و  لبنت و  اعبط  چیه ، نارگید  تسا و  زیچ  همه  وا  دنیوگیم : واب  امئاد  وا  يهسمخ 

يوقتب و يدـنمزاین  رتمک  دـنادیم  نوناق  قوفام  ار  دوخ  هاشداپ  صخـش  یتنطلـس  ياهتموکح  رد  نوچ  تسا : هتـشون  مود  پاـچ  ص 291 
رتـشیب دوشیم  نوناـق  لومـشم  شدوخ  نوناـق  يرجم  هحفـص 17 ] هک [  هدوـت  تموـکح  رد  نـکیل  دـنکیم ، ساـسحا  دوـخ  رد  ینمادـکاپ 
نارود یگدرب  سح  دوـلوم  ار  يدرف  يهقلطم  تموـکح  رکف  زورما  ياـیند  رد  هـکنآ  مّود  بـلطم  دـنکیم . قیدـصت  ار  يوـقتب  يدـنمزاین 

: مّوس بلطم  دوشیم . میلـست  مه  رفن  کی  تالیامت  زا  دولوم  نامرف  مکحب و  دشاب  یگدربب  میلـست  ناسنا  رگا  هک  دـننادیم  رـشب  يهتـشذگ 
هدومن شّفظوم  تسا و  هدرک  نّیعم  ار  وا  ّرش  ریخ و  تسا و  هداد  لقع  واب - رشب  یمومع  يهیلاع  راکفا  تاساسحا و  تازاومب  مالـسا  نید 

اب نیمز  يور  رد  تموکح  زورما  هک  تسا  مّلسم  يرـشع  ینثا  يهعیـش  ام  دزن  رد  تایاور  تایآ و  زا  رظن  فرـص  اب  مراهچ : بلطم  تسا .
هّجوت اب  میئوگیم : بلاطم  هکنیا  يهجیتن  رد  نونکا  تسا ، ناهنپ  ام  سرتسد  رظن و  زا  هک  رمع  لاس  بسن و  مسا و  اـب  نّیعم  تسا  یـصخش 
فالخ رب  دـننادیم و  درف  کـی  مّلـسم  ّقح  ار  تموکح  زارد  ناـیلاس  زا  هک  بهذـم  هعیـش  مدرم  رکف  هکنیا  اـیآ  تامّدـقم  هکنیا  کـیاکیب 

ار هعیـش  يهدـیقع  تسا : هکنیا  لاؤس  هکنیا  باوـج  تسا ! ياهدـیقع  رکف و  هنوـگچ  دـنرادیم  اور  مدرم  رب  ار  درف  تموـکح  اـیند  يـالقع 
رد ار  یسّدقم  فده  کی  راکفا ، طیحم و  تایضتقم  اهنیقلت و  يهلابند  رد  هکلب  مینادب  اهتموکح  عاونا  رد  نارگید  يهدیقع  لثم  میناوتیمن 

کی هکلب  عامتجا  رب  تسا  درف  تموکح  قیدـصت  زا  ریغ  هدـیقع  هکنیا  و  تسه ، هدوب و  نآـب  ندیـسر  يوزرآـب  هشیمه  تسا و  هتفرگ  رظن 
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درادن و رّوصت  واب  تبسن  ویکستنم  ياه  يریگهدرخ  ضارتعا و  هک  دنادیم  یسک  ّقح  ار  تموکح  هعیش  نوچ  تسا  تعیبط  ءاروام  بلطم 
هاوخان هاوخ و  سپ  لـمع ، ملع و  رد  ياـطخ  زا  نوصم  تسا و  نارگید  قوفاـم  ملع  قـالخا و  رظن  زا  هک  تسا  يدرف  ینعی  تسا ، لاـحم 
دننامه ناسنا  هک  تسا  یئاهوزرآ  نیرتسّدقم  نیرتهب و  هدیقع  هکنیا  دیاش  وا و  مکحب  موکحم  رشب  يهمه  تسا و  مکاح  صخـش  روطنیا 

ای حیسم ، ندمآ  دورف  ای  ادوب ، روهظ  لثم  تسه  هدوب و  شراظتنا  رد  یسایس  ياهکلـسم  رگید و  نایدا  نمـض  رد  نارود  نیرتمیدق  زا  ارنآ 
هیزجت و يرشب  یمومع  راکفا  بهذم و  يدابم  رظن  زا  هک  هعیـش  يهدیقع  لصا  دوب  هکنیا  یناهج ، يزکرم  تموکح  ای  یتشدرز ، ياوشیپ 

هحفص تموکح [  نیملسم  يهّماع  يهدیقعب  هیآ  ءزج  هکنیا  رظن  زا  مالـسا  نید  هک  دش  هکنیا  اه  هتفگ - مامت  يهجیتن  سپ  میدرک ، لیلحت 
اهنآ زا  ياهتـسد  هریت و  کی  رظن  رد  هدـش و  هتـشون  لّصفم  نیرّـسفم  يهتفگ  لـقن  نمـض  رد  هکناـنچ  تسا  هدرک  نّیعم  هطورـشم  ار  [ 18

نونکات رکف  هکنیا  شیادـیپ  لّوا  زا  و  تسا ، رـشب  سّدـقم  ياهوزرآ  نیرتـالاب  ّطـقف  هک  تسا  هدرک  نّیعم  ّصاـخ  يدادبتـسا  ار  تموکح 
دجاو مکاح  صخـش  هچرگا  ع ]  ] یلع ترـضح  تفـالخ  هرود  رد  اریز  تسا ، هدـشن  لیکـشت  اـیند  ياـج  چـیه  رد  یتموکح  نینچ  زگره 

میراذـگب و رانک  ار  اههتفگ  مامت  میهاوخیم  نونکا  دـشن ، ارجا  میتسه  شیوزرآ  رد  ام  هچنآ  و  دوبن ، ّطلـسم  شتموکح  رد  اّما  دوب  طیارش 
- لّوا نآ : رد  تسا  لاـمتحا  دـنچ  میئوگیم : کـنیا  میمهفب ! میناوـتیم  هچ  مُکنِم » ِرمَـألا  ِیلوُأ  َو  َلوُـسَّرلا  اوـُعیِطَأ   » يهلمج زا  هک  مینک  رکف 
وا نادننامه  دیلو و  دـلاخ  زا  تسا  رترب  نید  رظن  زا  هچرگا  راّمع  لثم  هک  ربمغیپ  نارود  تسا و  هدوب  لوزن  ماگنه  نامه  يارب  هلمج  هکنیا 

- مّود  608-558- نآرق . - تسین مدرم  مومعب  روتـسد  تموـکح و  نییعت  يارب  هیآ  و  دـشاب ، عـیطم  دـیاب  تحلـصم  عاـمتجا و  رظن  زا  یلو 
زا دعب  هک  دیتشاد  دوخ  زا  يرمألا  یلوا  مکاح و  رگا  هک  تسا  مدرمب  ندنامهف  يارب  هکلب  تسا  تموکح  زرط  نییعت  يارب  هن  هلمج  هکنیا 
لد زا  دیاب  تسا و  مزال  ربمغیپ  تعاطا  زا  دعب  مه  وا  تعاطا  سپ  دشاب  ربمغیپ  زا  دـعب  يهجرد  رد  امـش  يارب  هک  دوب  قیال  ربمغیپ  صخش 

نوچ دومرفیم  نّیعم  ص ]  ] ربمغیپ هک  دـندوب  یئاـهنامه  ص ]  ] ربمغیپ ناـمز  رد  صاخـشا  روطنیا  و  دیـشاب ، شربناـمرف  سرت ، زا  هن  ناـج  و 
دننام مّوس  تسا . مزال  روط  نامهب  مه  وا  تعاـطا  دـش  ادـیپ  یـصخش  نینچ  رگا  ترـضحنآ  زا  دـعب  ربمغیپ و  تعاـطا  ینعی  وا  زا  تعاـطا 

زا یمکاح  رگا  هک  تسا  جرم  جره و  زا  يریگولج  مظن و  يرارقرب  يارب  ّطقف  تسین و  تموکح  زرط  نییعت  يارب  هلمج  مّود  لّوا و  ضرف 
شاشتغا اغوغ و  داجیا  دینکن و  تفلاخم  دیشاب و  رادربنامرف  واب  تبـسن  دوب  نمؤم  دش  امـش  مکاح  هکنآ  رگا  ینعی  دوب  نینمؤم  امـش  دوخ 

اب و  تسا . ناناملـسم  یتحاران  بجوم  وا  اب  تفلاخم  دـنکیم و  تیاـعر  ارناناملـسم  تحلـصم  دوخ و  فیاـظو  تسا و  نمؤم  نوچ  دـینکن 
رد هچرگا  و  تسا ، مومع  حالـص  يارب  هکلب  درادن  یتاذ  بوجو  تسین و  ص ]  ] ربمغیپ زا  دـعب  يهبترم  رد  رمألا  یلوا  تعاطا  ینعم  هکنیا 

شزرا ندادـناشن  يارب  دـشابن و  رمألا  یلوا  صخـش  شزرا  يهجرد  نییعت  يارب  تسا  نکمم  نکیل  تسا  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  تعاطا  زارط 
دیاش میتشون  همجرت  رد  هک  روطنامه  رخآ » ات  ُمتعَزانَت  نِإَـف  : » ياـههلمج مراـهچ - هحفـص 19 ] دـشاب [ . مظن  ظفح  هک  تسا  نآ  يهجیتن 

رگیدکی اب  تهجیب  دیهدب . صیخـشت  دیتسناوتن  ار  دوخ  فیلکت  دیتشاد و  فالتخا  عازن و  رگیدکی  اب  يراک  رد  رگا  دـشاب : هکنیا  دوصقم 
اب مدرم  فالتخا  رد  درادـن  توافت  و  دـیئامن ، لمع  لوسر  ادـخ و  روتـسدب  هکلب  دـینک  نّیعم  فیلکت  مکح و  دوخ  شیپ  زا  هن  دـیگنجن و 
وا عجرم  تسا و  لوسر  مکح  رد  دوب  موصعم  رگا  نوچ  دشابن ، ای  دشاب  هدننک  فالتخا  يهتـسد  ءزج  رمألا  اولوا  هدـنامرف و  هک  رگیدـکی 

ادخ و باتکب  هعجارم  لکـشم  ّلح  يارب  دیاب  نارگید  لثم  مه  وا  دوبن  موصعم  رگا  و  تسا ، فالتخا  ّلح  يهلیـسو  شدوخ  دوب و  دهاوخ 
ّتنـس باـتک و  رد  امـش  فئاـظو  ماـکحا و  هک  دوش  هدافتـسا  ینعم  هکنیا  دـیاش  ِهّللا » َیلِإ  ُهوُّدُرَف   » يهلمج زا  مجنپ - دـیامن . لوسر  ّتنس 

سپ دیشاب ، هتشادن  فالتخا  دینامن و  فیلکتالب  ات  دینک  لیصحت  ار  اهنآب  ملع  دیئامن و  هدافتسا  نآ  زا  دینک و  هعجارم  تسه  ص ]  ] ربمغیپ
: میتـشون نیرّـسفم  يهتفگ  لـقن  رد   713-685- نآرق -41-22- نآرق . - تسا بجاو  ّتنـس  باـتکب و  مـلع  لیـصحت  امـش  یگدـنز  يارب 

طوبرم بلطم  هکنیا  يوگتفگ  دـناهدرک و  هدافتـسا  فالخرب  ياهدـع  تسا و  تّجح  سایق  هک  دـناهدرک  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  ياهّدـع 
. تسا لوصا  ملعب 

ات 63] تایآ 60  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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ِِهب اوُرُفکَی  نَأ  اوُِرمُأ  دَق  َو  ِتوُغاّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  نَأ  َنوُدیُِری  َِکلبَق  نِم  َلِزنُأ  ام  َو  َکَیلِإ  َلِزنُأ  اِمب  اُونَمآ  مُهَّنَأ  َنوُمُعزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
ًادوُدُص َکنَع  َنوُّدُصَی  َنیِِقفانُملا  َتیَأَر  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  یلِإ  اَولاعَت  مَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 60  ] ًادیَِعب ًالالَض  مُهَّلُِضی  نَأ  ُناطیَّشلا  ُدیُِری  َو 

ُهّللا ُمَلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 62  ] ًاقِیفَوت َو  ًاناسحِإ  ّالِإ  اندَرَأ  نِإ  ِهّللِاب  َنوُِفلحَی  َكُؤاج  َُّمث  مِهیِدیَأ  تَمَّدَـق  اِمب  ٌۀَبیِـصُم  مُهَتباصَأ  اذِإ  َفیَکَف  [ 61]
زا َنوُمُعزَی -» : » تاـغل ینعم  هحفص 20 ]  ] 681-1- نآرق [ - 63  ] ًاغِیَلب ًالوَق  مِهِـسُفنَأ  ِیف  مَُهل  لـُق  َو  مُهظِع  َو  مُهنَع  ضِرعَأَـف  مِِهبُوُلق  ِیف  اـم 
ای كوکـشم و  راـتفگ  و  تسین ، موـلعم  شتـسردان  تسرد و  هک  ینخـس  نتفگ  ینعمب  ءاز  تکرح  هس  ره  اـب  معز  معز و  معز و  ردـصم 

هظعوم زا  مه - ظع  ندرک ، ضارعا  ندـنادرگ و  ور  ینعمب  داص  ّمض  اب  دودـص  ردـصم  زا  َنوُّدُـصَی »  » دـیئایب اَولاـعَت -»  » نتـشادنپ غورد و 
ای ناملــسم و  ود  ناـیم  یطویــس : لوّزنلا  بابــسا  لوزن : تـهج   213-200- نآرق -189-179- نآرق -26-13- نآرق . - نداد دــنپ  ینعمب 

دزن دـندشن و  یـضار  ص ]  ] ربـمغیپ تموکحب  رگید  روظنمب  اـی  هوشر و  لوبق  عمط و  يارب  دوب و  یئاـعدا  فـالتخا و  يدوـهی  ناملـسم و 
رد دندش  فّظوم  مدرم  ولج  تیآ  رد  هکنآ  زا  سپ  : ] همّدقم دش . لزان  اهنآ  خیبوت  يارب  هیآ  هکنیا  دنتفر  وگبیغ  نهاک و  ای  دوهی و  تاضق 

نیاـب هکیئاـهنآ  تشز  لـمع  تسا  هدـش  يروآداـی  ربـمغیپب  باـطخ  اـب  هیآ  هکنیا  رد  دـننک ، هعجارم  لوسر  ادـخب و  ناـشدوخ  ناـیم  عازن 
ار هتـشذگ  ناربمغیپ  بتک  نآرق و  دننکیم  اعّدا  دـننادیم و  ناملـسم  ار  دوخ  هک  مدرم  هکنیا  ربمغیپ  يا  ینیبیمن  دـنرادن ، هّجوت  اهیئامنهار 

ناشدنـسپان دنزاسن و  نانآ  اب  دیاب  دننادیم  دوخ  هکنیا  اب  دـنرب  ناطیـش  نادـیرم  تلالـض و  ناربهرب  یهاوخداد  دـنهاوخ  یم - دـناهتفریذپ 
نیـشیپ ینامـسآ  ياـهباتک  نآرقب و  هدـیورگ  ار  دوـخ  هک  مدرم  نآـب  دّـمحم  يا  رگنب  همجرت : تسا .] ناطیـش  يوریپ  شور  هکنیا  دـنراد .

وید هّتبلا  دنـشاب . نانآ  رکنم  دناهداد  روتـسد  ناشیاب  هکنآ  اب  دنور  يروادب  نایوخ  ناطیـش  یهارمگب و  نایاوشیپ  دزن  دنهاوخ  دنرادنپیم ،
دیئایب و ناشدـنیوگب : نوچ  61 و  دنـشاب ] لد  دـب  قفانم و  ناسک  نینچ  . ] درادـب رود  ّقح  هار  زا  دـنک  هارمگ  ار  ناشیا  دـهاوخیم  هک  تسا 

دوخ يهدرک  زا  نوچ  ارچ  سپ 62  دننادرگب . يور  وت  زا  یتخسب  هک  ینیب  ار  نالد  دب  هکنیا  دیریذپب ] هتفگ   ] ربمغیپ هداتـسرف و  ادخ  هچنآ 
هناگیب دزن  یهاوخداد  زا  ام  دننک : دای  دنگوس  دنیآ و  وت  دزن  ناشدننک ] شنزرـس  دنرگنب و  اهنآب  تراقح  مشچب  ناناملـسم  و   ] دـننیب رازآ 

هک دنتسه  یمدرم  اهنیا  مینک ] تقفاوم  دوخ  ياوعد  فرط  اب  دوشن و  هدرزآ  ام  يوگتفگ  زا  ربمغیپ  هک   ] میتساوخن يراکمه  یئوکن و  زج 
هحفـص و [  لد ، رد  هک  وگب  نانچ  نخـس  اهنآب  هد و  ناشدنپ  ریذپم و  ناشنخـس  نادرگب و  ور  اهنآ  زا  وت  سپ  دنراد  لد  رد  هچ  دناد  ادخ 

یئاّبج يرـصب و  نسح   65-15- نآرق : - حوتفلا وـبا  - 60 ِتوُغاّطلا » َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  نَأ  َنوُدـیُِری  : » نیرّـسفم نخـس  دنیـشن . ناشناج  [ 21
وگبیغ هک  هدرب  وبا  دزن  ینعی  دناهتفگ : هداتق  يّدس و  دندروآ ، رد  تریح  زا  ار  دوخ  ریت  يهلیـسوب  يهعرق  اب  دنتفر و  اهتب  دزن  ینعی  دنتفگ :

هوشر هک  میورب  دّمحم  دزن  تفگ : يدوهی  تشاد ، تموصخ  يدوهی  اب  قفانم  یناملـسم  دـناهتفگ : دـهاجم  ساّبع و  هّللا  دـبع ، دـنتفر ، دوب 
لقن یبلعث  زا  و  تسا . فرـشا  نب  بعک  توغاط  زا  دوصقم  میورب و  فرـشا  نبإ  بعک - دزن  تفگ : هوشر  نداد  يارب  قفانم  نآ  دریگیمن ،
دزن تفگ : ناملـسم  نآ  تموصخ ، عفر  يارب  میورب  دّـمحم  دزن  تفگ  يدوهی  دنتـشاد  عازن  يدوهی  اب  رـشب  مانب  قفاـنم  ناملـسم  هک  هدرک 

قفانم نآ  داد ، يدوهی  دوسب  مکح  ترـضحنآ  و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  دنتفر  دجـسمب  درک و  رارـصا  يدوهی  یلو  میورب  فرـشا  نب  بعک 
دنتفر و رمع  دزن  تبقاع  یهاوخیم  رمع  تموکح  زاب  يدشن  یـضار  ص ]  ] ربمغیپ تموکحب  تفگ  وا  میورب  رمع  دزن  ایب  تفگ  تفریذپن و 

تموکحب وـت  دزن  تفگ  تفریذـپن و  درم  هکنیا  درک و  مکح  نم  يارب  ترـضحنآ  میاهتفر و  ربـمغیپ  دزن  هک  تفگ  ار  دوـخ  يهّصق  دوـهی 
دروآ و ریـشمش  تفر و  هناـخب  میاـیب ، اـت  دـینامب  یمد  تفگ  رمع  درک  قیدـصت  وا  تسا ! تسار  هکنیا  هـک  قفاـنم  زا  دیـسرپ  رمع  میئاـیب ،
و دـشابن ، یـضار  لوسر  ادـخ و  تموکحب  هکنآـب  تبـسن  تسا  هکنیا  نم  مکح  تفگ  رمع  و  تخیرگ ، دوـهج  تشک  ار  قفاـنم  ناملـسم 

توغاط زا  دوصقم  هک : تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  و  ع ]  ] رقاب ماما  ترـضح  زا  و  تسا ، بطخا  نب  یح  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
ایآ - 1 تسا : هدرک  ینعم  هس  ار  هیآ  لّوا  يهلمج  عـمجم : دـنک . تموـکح  دوـخ  لـیم  قـفاوم  ّقـح و  فـالخ  رب  هک  تـسا  یمکاـح - ره 

: ینعی حوتفلا : وبا   60 ًادیَِعب » ًالالَض  . » تسا هدیسرن  بلطم  نیاب  وت  ملع  رکف و  ایآ  - 3 مدرم ، هکنیا  راک  زا  ینکیمن  بّجعت  ایآ  - 2 ینادیمن ،
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تیاده تلادع و  ّقح و  زا  رود  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت   19-1- نآرق . - تسا یهارمگ  يهجرد  نیرخآ  هک  اسر  غیلب و  یهارمگ 
هداتسرف نآرق  رد  هحفص 22 ]  ] 50-1- نآرق  - ادـخ هک  یمکح  يوسب  ینعی  يربـط : - 61 ِلوُسَّرلا » َیلِإ  َو  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  یلِإ  . » یباـیهار و 

اذِإ  » 21-1- نآرق . - وت دزن  تموکحب  ندمآ  زا  دـننکیم  يراددوخ  عانتما و  ینعی  يربط : - 61 َکنَع » َنوُّدُصَی  [. » ص  ] ربمغیپ يوسب  تسا 
هبوت مه  زاب  دـنک  راتفرگ  ار  اهنآ  دـنوادخ  وا ، مکحب  ياضر  نتفر و  توغاط  تموکحب  يهطـساوب  رگا  ینعی  يربط :  62 ٌۀَبیِصُم » مُهَتباصَأ 
لوق دـنچ  ٌۀَبیِـصُم »  » زا دوصقم  رد  رخف :  29-1- نآرق . - دـننکیم دای  غورد  دـنگوس  دوخ  حالـصا  ضوع  رد  و  دـنیآیمن ، دوخب  دـننکیمن و 

دندمآ و ربمغیپ  روضح  یهاوخداد  يارب  شناشیوخ  نارای و  تشک و  ار  قفانم  نآ  رمع  هک  دیسر  اهنآب  تبیصم  نآ  نوچ  ینعی  - 1 تسا :
هک دوب  يراتفرـشوخ  روظنمب  تسا  هدش  هتـشک  هک  ام  دنواشیوخ  هکنیا  میدشن و  یـضار  ربمغیپ  تموکحب  هک  میتشادن  دب  رظن  ام  دـنتفگ :

نآرق رد  دش و  اهنآب  هک  تسا  یئاهتناها  تبیـصم  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  یئاّبج  یلع  وبا  - 2 32-21- نآرق . - تفر يرگید  دزن  تموکحب 
َنل  » هیآ هکنیا  رد  دـیئاین  گنجب  ام  اب  دـیرادن و  ار  نیملـسم  يراکمه  تقایل  امـش  دومرف : ناشیاب  ص ]  ] ربمغیپ هکنآ  لثم  تسا  هدـش  داـی 
وت دنرادن ، رب  تسد  يراتفردب  زا  اهنآ  رگا  تسا ، هدش  هتفگ  ربمغیپب  هک  رگید  تیآ  رد  زاب  و  اوُدَـع » َیِعَم  اُوِلتاُقت  َنل  َو  ًادـَبَأ  َیِعَم  اوُجُرَخت 

َو  527-491- نآرق -303-235- نآرق  ... - َنوُِقفاـنُملا ِهَتنَی  َمل  ِنَئل   » هیآ هکنیا  رد  ینارب  دوخ  زا  ینک و  راوـخ  ار  اـهنآ  هک  مینکیم  راداو  ار 
وبا - 3 166-1- نآرق «. - اًلِیتقَت اُولُِّتق  َو  اوُذِـخُأ  اوُفُِقث  امَنیَأ  َنِینوُعلَم  اًلِیلَق ، ّالِإ  اهِیف  َکـَنوُرِواُجی  ـال  َُّمث  مِِهب  َکَّنَیِرُغَنل  ِۀَـنیِدَملا  ِیف  َنوُفِجرُملا 
دای دنگوس  دنیایب و  دنوش و  راچان  دنوش و  راتفرگ  قافن  يراتفر و  دب  يهلابند  رد  هک  دش  دـهاوخ  هچ  ینعی : تسا  هتفگ  یناهفـصا  ملـسم 

نیقفانم يهروس  تفگ و  يزیچ  قلطصملا  ینب  گنج  رد  هک ، تسا  لولـس  یبا  نب  هّللا  دبع  يارب  هیآ  هکنیا  هک  دناهتفگ  حوتفلا : وبا  دننک .
: دناهتفگ زاب  و  متـشادن ، يدصق  یکین  زج  منخـس  زا  نم  هک  درک  دای  دنگوس  تفر و  ص ]  ] ربمغیپ دزن - دـش و  اوسر  دـش و  لزان  وا  يارب 

غورد وت  دـنتفگ  واب  دـنک ، شظفح  مّنهج  باذـع  زا  هک  تساوخ  ینهاریپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  دیـسر  وا  گرم  نوچ  هک  تبیـصم  هکنیا  ینعی 
، میتفرن ربمغیپ  دزن  همکاـحمب  هک  اـم  ینعی  رخف :  62 ًاقِیفَوت » َو  ًاناسحِإ  ّالِإ  اـندَرَأ  نِإ  [ » هحفـص 23 درک [ . دای  دـنگوس  دـمآ و  وا  یئوگیم و 

سپ دـننک  یچیپرـس  ترـضحنآ  ناـمرف  زا  دـنیوگب و  ار  دوخ  بلاـطم  دندیـشکیم  تلاـجخ  ربـمغیپ  روضح  هک  ناـماهفرطب  ناـسحا  يارب 
زا اـم  دوـصقم  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  رگید  ینعم  و  میتـفر ، يرگید  دزن  مینک  تقفاوـم  قاـفرا و  دوـخ  تموـصخ  فرطاـب  میتـساوخیم 

مکح رد  ات  میتفر  يرگید  دزن  نکیل  دـیامرف  یمن - زواجت  نآ  زا  دـنکیم و  مکح  ّقح  لـصاب  ربمغیپ  هک  دوب  هکنیا  يارب  يرگیدـب  هعجارم 
رذع حوتفلا : وبا   63 مُهنَع » ضِرعَأَف   » 43-1- نآرق . - دوش لصاح  ام  ناـیم  تقفاوم  قیفوت و  دـنک و  روظنم  ار  فرط  ود  رهب  ناـسحا  دوخ 

يهدرپ نکم و  اهنآب  هّجوت  انتعا و  ینعی  - 1 دنامهفیم : بلطم  ود  هلمج  هکنیا  رخف :  20-1- نآرق . - دنیوگیم غورد  هک  نکم  لوبق  ار  اهنآ 
اهنآ نک  رجزنم  ینعی  رخف :  63 مُهظِع » َو  . » دوشن دایز  ناشتأرج  هک  نکم  اراکـشآ  دنراد  لد  رد  هچنآ  ار و  اهنآ  قافن  و  ردم ، مه  ار  اهنآ 

نکمم رخف :  63 ًاغِیَلب » ًالوَق  مِهِـسُفنَأ  ِیف  مَُهل  لـُق  َو   » 13-1- نآرق . - ناسرتب رگید  ملاع  تازاجم  زا  ار  اـهنآ  و  دـسح ، ربک و  قاـفن و  زا  ار 
تقیقح رد  اهنآب  وگب  دشاب : روطنیا  ینعم  تسا  نکمم  - 2 اهنآ ، يهّیحور  رد  اسر  يراتفگ  وگب  ینعی  دشاب ، شیپ  سپ و  هلمج  - 1 تسا :

وا زا  دنادیم و  ادخ  هک  دنراد  لد  رد  هچنآ  دناسرب  دشاب و  اسر  هک  يراتفگ  کی  ناشقافن  رکم و  زا  رپ  لد  ثیبخ و  حور  تسپ و  سوفن 
63 ًاغِیَلب » . » نارگید راـظنا  راکـشآ و  رد  هن  ناـشدوخ  زار  ّرـس و  رد  اـهنآ و  سوفن  رد  وگب  ینعی  - 3 50-1- نآرق . - درک یفخم  ناوـتیمن 
ود ره  تسا  نکمم  تسا و  ملاع  هکنیا  رد  يراتفرگب  ندـناسرت  غیلب  زا  دوصقم  تسا و  ترخآ  باذـع  زا  فیوخت  ینعمب  لّوا  ظعو  رخف :

تیآ ام : نخس   11-1- نآرق . - دنریگب هجیتن  دنوش و  هّجوتم  یبوخب  هک  دشاب  اسر  غیلب و  دیاب  وت  دنپ  هظعوم و  هک  دنامهفب  ار  بلطم  کی 
دـنوشیم و لّسوتم  فلتخم  لـئاسوب  هکیئاـهنآ  ار و  هحفـص 24 ] اهیچتـسب [  دـنب و  حالطـصاب  زورما  درک و  یفّرعم  ار  دوـهی  زور  نآ  لّوا ،
زا هدافتسا  ءوس  هنوگ  ره  و  دننکیم ، دوبان  ار  مدرم  قوقح  هلیسو  نیاب  و  دننابـسچیم ، ار  دوخ  ذوفن  تردق و  بابرا  نامز و  هکنیا  توغاطب 

اهنآب يهوشر  ّقلمت و  اب  دـننکیم و  تفلاخم  دـننک  يراکمه  دـیابن  ناراکمتـس  اـب  هک  رخآ  اـت  اوُرُفکَی » نَأ  اوُِرمُأ   » داـفم اـب  دـنیامنیم و  نآ 
تـسا نیمه  بناجا و  ّطلـست  يراوخ و  تلذ و  دـنراتفرگ و  یهارمگ  تقیقحب  هک  تسا  اجنیا  دـنهدیم ، ماجنا  ار  دوخ  عورـشمان  دـصاقم 
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500-474- نآرق -244-219- نآرق . - رخآ ات  ًالالَض » مُهَّلُِضی  نَأ  : » تقیقح

ات 65] تایآ 64  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًاباَّوت َهّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفغَتـسا  َو  َهّللا  اوُرَفغَتـساَف  َكُؤاج  مُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ذِإ  مُهَّنَأ  َول  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  َعاُطِیل  ّـالِإ  ٍلوُسَر  نِم  انلَـسرَأ  اـم  َو 
[ - 65  ] ًامِیلسَت اوُمِّلَُسی  َو  َتیَضَق  اّمِم  ًاجَرَح  مِهِسُفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  مُهَنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  [ 64  ] ًامیِحَر

. ندرک يریگولج  نتسب ، عازن  وگتفگ و  دروم  ینعمب  روجش  مّود و  نوکس  لوا و  حتفب  رجش  ردصم  زا  رجش - تاغل : ینعم   373-1- نآرق
هکنیا رگا  سپ  دننک . اهنآ  تعاطا  مدرم  ادخ  رما  هزاجاب و  هکنیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  يربمغیپ  ام   64 همجرت : یئانگنت . هقیضم و  جرح -

وت دنتساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا  وت و  دزن  دندمآیم  دنتشادیم و  نامیا  لد  زا  دناهدش  یضار  یسک  ره  تموکحب  هک  اههدرک  متـس  دوخ  رب 
دنگوس  65 دـنبای . ناـبرهم  ریذـپ و  هبوـت - ار  دـنوادخ  نوـچ  دـندربیم ، ار  دوـخ  راـک  دزم  هـّتبلا  يدرکیم  رافغتـسا  اـهنآ  يارب  ربـمغیپ  يا 

زا دـنهد و  نت  وت  تموکحب  دـنیآ و  وت  دزن  دوخ  یهاوخداد  رد  هک  رگم  دـنرادن ، ناـمیا  دـنیوگیم و  غورد  مدرم  هنوگنیا  تراـگدرورپب :
رماوا عیطم  ینعی  يربط :  64 ِهّللا » ِنذِِإب  َعاُطِیل  : » نیرّسفم يهتفگ  دنوش . میلست  ناج  لد و  زا  دنشاب و  هتشادن  لد  رد  يدنـسپان  وت  یـسرداد 
ربمغیپ زا  هک  دنفظوم  دـنوادخ  رماب  ینعی  عمجم :  46-18- نآرق . - تسا هدوب  وا  ملع  رد  هک  ردق  اضق و  ادـخ و  ریدـقت  بجومب  دنـشاب  وا 

ینعی ِهّللا » ِنذِإـِب  اـّلِإ  َنِمُؤت  نَأ  ٍسفَِنل  َناـک  اـم  َو   » لـثم یناـبرهم  - 1 دوشیم : لامعتـسا  هحفـص 25 ] تروص [  دـنچ  نذا  و  دـننک ، تعاـطا 
ینعی ِهّللا » ِنذِِإب  ّالِإ  ٍدَـحَأ  نِم  ِِهب  َنیِّراِضب  مُه  ام - َو  : » لـثم ندـشن  عناـم  ندرک و  زاـب  هار  - 2 ادـخ ، فطل  اـب  رگم  دوشیمن  نمؤم  سکچیه 

«. - ِهّللا ِنذِِإب  َعاُطِیل  : » هیآ هکنیا  دـننام  نامرف ، رما و  - 3 دراذگزاب . اهنآ  يارب  هار  دوشن و  ناشراک  عنام  ادخ  رگم  دـنناسرب  نایز  دـنناوتیمن 
- نآرق : - تسا ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   63 مُهَسُفنَأ » اوُمَلَظ  ذِإ  مُهَّنَأ  َول  َو   » 412-384- نآرق -252-184- نآرق -95-36- نآرق
زا ار  دوـخ  دـندرک و  متـس  دوـخ  رب  هک  هاـگنآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا ، هرهب  یمک  ناـصقن و  تغل  رد  ملظ  ینعم  نوـچ  - 1 44-1

دوب ناشدوخب  نایز  بجوم  اهنآ  ياـهراک  نوچ  - 2 تلالـض ، ناربهر  توغاط و  دزن  دـنتفر  هک  دـندرک  مورحم  باوث  يونعم و  ياههرهب 
ای بطاح  نب  هبلعث  مانب  يدرم  حوتفلا : وبا   65 َنُونِمُؤی » َکِّبَر ال  َو  الَف  . » دناهتشاد اور  دوخ  رب  دوخ  هک  تسا  یمتس  ررـض  نایز و  نآ  سپ 

دنتشاد یبآ  زا  هدافتسا  رد  عازن  دوب  ص ]  ] ربمغیپ يهدازهمع - هک  بلّطملا  دبع  رتخد  هّیفص  رسپ  ماوع  نب  ریبز  اب  هعیبر  یبا  نب  بطاح  مانب 
تعارز وت  دومرف : ریبزب  ترـضحنآ  دندرب و  دوخ  تیاکـش  ص ]  ] ربمغیپب دوب ، درم  نآ  نیمز  زا  رتالاب  ریبز  نیمز  دوب و  ناور  يوج  رد  هک 
شیارب دوب ، وت  يهّمع  رـسپ  نوچ  تفگ : دماین و  شوخ  تموکح  هکنیا  زا  ار  درم  نآ  نک ، اهر  درم  هکنیا  يارب  دعب  هدب و  بآ  ار  تدوخ 

بآ نیمز  يهراوید  لپ و  ات  نکب و  لماک  بآ  زا  ار  دوخ  يهدافتـسا  دومرف : ریبزب  دمآ ، نارگ  ربمغیپ  رب  نخـس  هکنیا  يدرک ، مکح  نینچ 
نوچ و  دوب ، درمنآ  اـب  تقفاوم  هحماـسم و  روطب  لّوا  مکح  و  نک ، اـهر  درم  هکنیا  يارب  يدرک  لـیمکت  ار  دوخ  ّقح  نوـچ  و  راد ، هگن  ار 

نآ دیـسرپ  ار  نایرج  دیـسر و  اهنآب  دادـقم  مکح  زا  سپ  دومرف ، نّیعم  ار  ریبز  عورـشم  ّقح  یقیقح و  مکح  دوب  یـضاران  درک و  ضارتعا 
هک تسا  بجع  تفگ : دوب ، اجنآ  يدوهی  درم  درک . جـک  ار  دوخ  ناـهد  هرخـسمب  درک و  مکح  دوخ  يهدازهّمع  دوسب  ربمغیپ  تفگ : درم 
هک تسا  نآب  امـش  يهبوت  تفگ : ترـضحنآ  میدرک و  یهانگ  یـسوم  نامز  رد  ام  دنرامـشیم و  ّقحانب  ار  وا  مکح  دننادیم و  ربمغیپ  ار  وا 

هحفص  ] 34-1- نآرق  - هدیـشخب ام  هانگ  و  دش ، هتـشک  ام  زا  رازه  داتفه  ات  میداتفا  مه  ناجب  میتشادرب و  ریـشمش  ام  دیـشکب ، ار  رگیدـکی 
فّقوت تقوچیه  شکب  ار  دوخ  دیامرف  نمب  ص ]  ] ربمغیپ رگا  ادخب  دنگوس  تفگ : دوب ، رـضاح  اجنآ  ساّمـش  نب  سیق  نب  تباث  دش ، [ 26
نیّدلا زع  ۀیادهلا  حابـصم   203-165- نآرق . - تسا هکنیا  زا  دـعب  تیآ  رد  هک  مُهنِم » ٌلِیلَق  اـّلِإ  ُهُولَعَف  اـم   » اـت دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  منکن .

دوخ لام  سفن و  رد  وا  تافّرصت  ذیفنت  قیرط  هک  دیاب  ندش . خیش  تافّرـصت  میلـست  مّوس  بدا  مراهچ ص 220  لصف  مشش  باب  یناشاک 
قدص رایع  و  ددرگن ، نشور  قیرط  نیدب  زج  وا  ّتبحم  تدارا و  رهوج  هچ  دوب  یضار  ملـستسم و  داقنم و  دیامرف  هچ  رهب  دراد و  هدوشگ 
نخس  392-359- نآرق . - هیآ رخآ  ات  َنُونِمُؤی » َکِّبَر ال  َو  الَف   » دومرف تراشا  نادـب  دـیجم  مالک  هکنانچ  دوشن  مولعم  راـیعم  نیدـب  زج  وا 
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ماقم - 2 دنـشاب ، شربنامرف  مدرم  ارچ  نوچیب و  دـیاب  ینادـجو  يهفیظو  مکحب  ینعی  دـنوادخ  رماب  هک  تسا  ربمغیپ  ماـقم  یفّرعم  - 1 ام :
دیاش رخآ  ات  َهّللا » اوُرَفغَتـساَف  َكُؤاج  : » يهلمج و  سب ، دننک و  ادـیپ  ار  هانگ  زا  شزرمآ  هار  وا  يهلیـسوب  دـیاب  هک  تسا  هجرد  نآب  ربمغیپ 
یسک دیابن  دیامرفب  هچنآ  تسا و  اطخ  زا  نوصم  ص ]  ] ربمغیپ هک  دنامهفیم  رخآ  ات  َکِّبَر » َو  الَف  : » يهلمج - 3 دشاب . بلطم  نیمهب  هراشا 

353-335- نآرق -278-247- نآرق . - تسا رود  نامیا  تقیقح  زا  هن ، رگ  دنک و  ّسح  ینارگن  كدنا  مه  لد  رد 

ات 68] تایآ 66  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو مَُهل  ًاریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  مُهَّنَأ  َول  َو  مُهنِم  ٌلِیلَق  ّـالِإ  ُهُولَعَف  اـم  مُکِراـیِد  نِم  اوُجُرخا  َِوأ  مُکَـسُفنَأ  اُوُلتقا  ِنَأ  مِهیَلَع  اـنبَتَک  اـّنَأ  َول  َو 
ینعمب تیبثت - تاغل : ینعم   317-1- نآرق [ - 68  ] ًامیِقَتسُم ًاطارِـص  مُهانیَدََهل  َو  [ 67  ] ًامیِظَع ًارجَأ  ّانُدـَل  نِم  مُهانیَتَآل  ًاذِإ  َو  [ 66  ] ًاتِیبثَت َّدَشَأ 

: همجرت تسا . ندومن  فّظوم  و  ندرک ، رومأم  ینعمب  تباـتک  زا  اـنبتک - وس ، بناـج ، دزن ، ینعمب  ّاندـل - ندرک . تیوقت  ندومن و  اـجرباپ 
تسا هدش  يروآدای  میلـست  يهزادنا  اجنیا  رد  سب  هحفص 27 ] تسا و [ - نامرفب  میلـست  مالـسا  هک  تسا  هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  ]

ناش و نت - دنچ  رگم  دننکن  نآ  ماجنا  دنورب ، دوخ  راید  رهـش و  زا  دننک و  نطو  كرت  ای  دنـشکب و  ار  دوخ  مینک  فّظوم  ار 66  اهنآ  رگا 
دوخ يوـس  زا  دوب 67 و  دـهاوخ  رتياجرب  رتتخـس و  ناشنامیا ] دزم و   ] هّتبلا دـنهد  ماجنا  دـنریگ و  شوگ  دـسریم  دـنپ  اـهنآب  هچنآ  رگا 

یعیبس قاحـسا  وبا  يربط :  66 مِهیَلَع » انبَتَک  اـّنَأ  َول  َو  : » نیرّـسفم راـتفگ  مینک . تسار  هارب  ناـش  يربهر - میهد 68 و  ناشگرزب  یـشاداپ 
هّتبلا درکیم  فّظوم  ار  ام  ياهفیظو  روط  هکنیا  هب  دـنوادخ  رگا  تفگ : دینـش و  يدرم  دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ   48-16- نآرق : - تفگ

رد دومرف : دندرک ، ضرع  ربمغیپب  ار  وا  نخـس  نوچ  درکن ، فّلکم  راک  نینچب  درک و  فاعم  ار  ام  ادـخ  هک  هّلل  دـمحلا  و  میدادـیم ، ماجنا 
فّظوم ار  قباس  يهدربمان  صاخـشا  هکنیا  رگا  ینعی  عمجم : تسا . رتتباـث  هوک  زا  اـهنآ  لد  رد  ناـمیا  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  باحـصا 
یئاـسک رماـع و  نبإ  عفاـن و  ریثـک و  نبإ  حوتفلا : وبا   66 اوُجُرخا » َِوأ  مُکَـسُفنَأ  اوـُُلتقا  ِنَأ  . » میدرک فّـظوم  ار  یـسوم  ّتلم  هچناـنچ  مینک 
روسکم ار  نون  ورمع  وبا  و  دناهدناوخ ، روسکم  ار  ود  ره  هزمح  مصاع و  و  وا »  » واو و  نا »  » نون رد  ّمض  اب  اوجرخا » وا  اولتق  نا  : » دـندناوخ

. - تسا هدـش  هتـشون  بصن  اب  الیلق »  » ماش لها  فحاـصم  رد  يربط :  66 ٌلِیلَق » ّالِإ  ُهُولَعَف  اـم   » تسا هدرک  تئارق  مومـضم  ار  واو  دـناوخ و 
ربمغیپ باحصا  زا  ياهّدع  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  سیق  نب  تباث  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  عمجم :  322-292- نآرق -43-1- نآرق

-1 تسا : لوق  ود  هلمج  هکنیا  دوصقم  رد  حوتفلا : وـبا   66 ًاتِیبثَت » َّدَشَأ  . » دوعـسم هّللا  دبع  رـسای و  راّمع  تسا  هلمج  نآ  زا  دنتـسه و  [ص ]
-2 دنرادن ، لزلزت  تسا و  رتمارآ  ناشنادجو  سپ  دناهتفریذپ  ار  بلطم  تّجح  لیلد و  زا  نوچ  تسا  رتیقاب  تباث و  مدرم  سوفن  رد  ینعی 
َو  » 20-1- نآرق . - دوش دوبان  دوز  هک  تسین  ایند  عفانم  دننام  هک  تباث  يدوس  هرهب و  تسا  اهنآ  بیـصن  دننک  راتفر  ربمغیپ  دـنپب  رگا  ینعی 

مولعم دزم  ّتیمها  هحفص 28 ]  ] 79-65- نآرق -37-1- نآرق  - هک تسا  نآ  ّانُدـَل » نِم   » زا دوصقم  حوتفلا : وـبا   67 ّانَُدل » نِم  مُهانیَتَآل  ًاذِإ 
يهلیـسوب هک  دوش  ادـیپ  رکف  هکنیا  تسا  نکمم  انبَتَک » اـّنَأ  َول  َو   » يهلمج رد  - 1 ام : نخـس  تسا . ریذـپانانف  تسا  وا  بناج  زا  نوچ  دوش 

زا دوس  هچ  دنشکب  دنتفیب و  رگیدکی  ناجب  هک  تحلصم  لقع و  فالخ  رب  روتـسد  نینچ  هشیمه ، يارب  رـشب  يهمه  تیاده  ماقم  ربمغیپ و 
. دنهدن ماجنا  نارگید  دـنوشب و  نآب  میلـست  مک  ياهّدـع  نامرف  رودـص  زا  سپ  دـشاب و  رادـنپ  ضرف و  تروصب  هچرگا  تسا ، روظنم  نآ 

تکرح تروصب  هک  نوشقب  داد  نامرف  تردق ، ندنایامن  يارب  هیـسور  يرازت  يهبتر  یلاع  ياهرـسفا  زا  یکی  دنیوگیم : تسا : نآ  باوج 
رد هدنامرف  رگا  هک  تسا  ینوناق  شترا  رد  دنیوگیم  و  دـندش ، قرغ  ایرد  رد  نامرف  کیب  رکـشل  دارفا  رازه  نیدـنچ  ایردـب و  دـنورب  ماظن 

دهدب فالخ  رب  ینامرف  وا  رگا  دنرادن و  رـسفا  رب  ضارتعا  ّقح  دارفا  نوچ  دننک  مادعا  ار  وا  دیاب  درکن  تعاطا  يدرف  داد و  نامرف  يدروم 
رد مّلـسم  يهلئـسم  کی  رب  لالدتـسا  میرادن  يراک  نآ  یتسردان  یتسردـب و  هک  اههتفگ  هکنیا  لقن  زا  روظنم  تسا . دوخ  قوف  ام  لوئـسم 
هک دنتـسه  فلتخم  ياهّدع  يربهر  یتسرپرـس و  رادهدـهع  هک  یـصاخشا  هک  هکنیا  هب  هّجوت  نآ  بلطم و  کی  حیـضوت  تسا و  مدرم  دزن 
مزال تسین ، اهنآ  نایم  كرتشم  دح  یگنهآمه و  چیه  هک  دنشاب  یشحو  يودب و  رگا  صوصخب  دراد و  رایـسب  توافت - اهنآ  لقع  رکف و 
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هکنیا زا  دوش  مهارف  یناگمه  ياهراک  رد  اهنآ  داـّحتا  تقفاوم و  اـت  دوش  داـجیا  قفاوت  عقوم  کـی  كرتشم و  دـح  کـی  اـهنآ  يارب  تسا 
زا هک  دیشاب  يروط  ص ]  ] ربمغیپ رما  ربارب  رد  دیاب  اهیراگزاسان  تافالتخا و  يهمه  اب  امش  هک  دننک  هّجوتم  ار  اهنآ  تسا  هدوب  مزال  تهج 
زا روتـسد  نیمه  زین  و  دنوشیم ، تیبرت  يهدامآ  مدرم  روطنآ  يرب  نامرف - ّسح  روط  هکنیا  داجیا  اب  و  دینکن ، يراددوخ  رگیدـکی  نتـشک 

نکمم هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  سپ  میدرک ، لقن  نایبلا  عمجم  زا  هکنانچ  تسا ، هدـش  لقن  لیئارـسا  ینب  يارب  ع ]  ] یـسوم ترـضح  فرط 
یلو دشاب  رگیدکی  نتشکب  نامرف  هچرگا  تسا  رفک  ادخ  نامرف  زا  يراددوخ  دینادیم  دوخ  هک  بلطم : نیاب  دشاب  هراشا  هلمج  هکنیا  تسا 

تعاطا ّسح  داجیا  بلطم  هکنیا  نایب  زا  روظنم  نوچ  - 2 دیتسه ، راددوخ  نآ  ماجنا  زا  امش  رتشیب  دیوش  رومأم  ینامرف  نینچب  هک  ضرف  رب 
هک نیاب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ِِهب » َنوُظَعُوی  [ » هحفـص 29  ] 50-28- نآرق  - هلمج نآ  يهلاـبند  رد  تسا ، هدوـب  لـماک 

اهنآ ماجنا  يهجیتن  رد  يونعم  يدام و  ياههرهب  هک  امـش  دوخ  تحلـصم  يارب  تسا  تحیـصن  دنپ و  ّطقف  ربمغیپ  ادخ و  ياههتفگ  يهمه 
20-1- نآرق . - سب تسا و 

ات 70] تایآ 69  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

[69  ] ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاّـصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  مِهیَلَع  ُهّللا  َمَعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  ِعُِطی  نَم  َو 
هکنآ لماک ، يوگتـسار  ینعمب  قیّدـص  عمج  نیقیّدـصلا -» : » تغل ینعم   264-1- نآرق [ - 70  ] ًامِیلَع ِهّللاـِب  یفَک  َو  ِهّللا  َنِم  ُلـضَفلا  َکـِلذ 

ربمغیپ هب  قایتشا  راهظا  ياهّدـع  دـناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  يربط : لوزن : تهج  قیدـصت . دروم  راکوکین  تسا ، قباطم  شرادرک  راتفگ و 
سرتسد زگره  ام  هک  تسا  اجنآ  امش  ماقم  هک  میتسه  رگید  ملاع  رکف  رد  نآ  زا  شیب  میربیم و  جنر  امـش  يرود  زا  دنتفگیم : و  دندرکیم ،

هک ربمغیپ  يالوم  نابوث » : » دـناهدرک لقن  تسا : ناـیبلا  عمجم  رد  و  تسا ، هدـش  لزاـن  اـهنآ  رطاـخ  شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  میرادـن ، نآـب 
درک ضرع  دوشیم ! هچ  ار  وت  دیـسرپ : دیـسر ، ترـضح  نآ  روضح  رازن  راز و  یلاـح  اـب  يزور  دوب ، ص ]  ] ترـضح نآ  رادتـسود  تخس 

مرتنیئاپ وت  ماقم  زا  مشاب  تشهبب  رگا  رگید  ملاع  رد  زین  و  مسرب ، امش  تمدخ  ات  دراد ، متحاران  امش  ترایز  يهشیدنا - نکیل  متسین ، رامیب 
تسرد و مالسا  دنتسناد  نوچ  : ] همجرت دش . لزان  وا  رطاخ  شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  مسریمن ، امش  ترایزب  زگره  هک  مشابن  تشهبب  رگا  و 

ادخ ماعنا  لومـشم - دنک  تعاطا  ربمغیپ  ادـخ و  زا  هکنآ 69  دنـشاب ] لدـشوخ  کنیا  تسا  ربمغیپ  دـنوادخ و  زا  يربناـمرف  نآ  زا  يهرهب 
دنوادخ ششخب  هکنیا  و  دنشاب 70 ، یگشیمه  رادتسود  نیشن و  مه - نیرتهب  هک  راکتسرد  وگتسار و  مدرم  نادیهش و  ناربمغیپ و  اب  تسا 

قیدص ینعم  رد  عمجم :  69 َنیِقیِّدِّصلا » َو  : » نیرّسفم نخس  هحفـص 30 ] یگتـسیاش [ . یناهن و  ره  زا  یهگآ  يارب  تسا  سب  وا  هک  تسا 
هک دنتـسه  یناسک  نیقیّدص  هدـبع :  35-15- نآرق . - دـنادب تسرد  تسار و  ار  لوـسر  ادـخ و  ياـههتفگ  يهـمه  هـکنآ  ینعی  دـناهتفگ :
ریخ لطاب و  ّقح و  هک  دوشیم  بجوم  اهنآ  رد  افـص  هکنیا  و  تسا ، كاپ  ناشاهتین  و  تسا ، لدتعم  ناشاهجازم - و  تسا ، هزیکاپ  ناشداهن 

قیدـصت تروص  نیرتهبب  ار  قح  هک  تسا  اـهنآ  یقـالخا  ّتیـصاخ - نیمه  زا  و  دـننکیم ، ادـج  رگیدـکی  زا  دـنباییمرد و  يدوزب  ار  رـش  و 
رد و  دنتسه ، ص ]  ] ربمغیپ باحصا  لضافا  نیقیّدص  دناهتفگ : یضعب  رخف : تسین . اهنآ  زا  رتالاب  یسک  لمع  نابزب و  یتسار  رد  و  دننکیم ،

« ِدـعَولا َقِداص   » لیعامـسا فصو  رد  هکنانچ  تسا ، هداد  رارق  نآ  زا  سپ  يهجرد  تسا و  هتـشاذگن  هلـصاف  ربمغیپ  قیّدـص و  ناـیم  نآرق 
تّوبنب تفر  ـالاب  یقیدـص  يهبترم  زا  رگا  هک  تسا  نآ  هجیتن  سپ  تسا  هدـش  هتفگ  اِیبَن » ًاقیِّدِـص   » سیردا فصو  رد  تسا و  هدـش  هتفگ 

ود دیهـش  ینعم  رد  حوتفلا : وبا   69 ِءادَهُّشلا » َو   » 265-245- نآرق -207-190- نآرق . - دوشیم قیّدـص  درک  لزنت  تّوبن  زا  رگا  دـسریم و 
رب نادـهاش  ناهاوگ و  زا - تماـیق  زور  هکنآ  - 2 دنشکب ، ار  وا  ات  دنک  تماقتـسا  یگداتـسیا و  ّقح  رب  تداهـشب  هکنآ  - 1 دناهدرک : نایب 

دهاش زا  ار  دیهـش  هک  تسا  اـهنآ  رظن  زا  حیـضوت  ود  هکنیا  ِساـّنلا » یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  : » تسا نآرق  رد  هکناـنچ  دـشاب  نارگید  لاـمعا 
دنوشیم و رضاح  هکئالم  ناشندش  هتـشک  ماگنه  رد  هک  اهنآ  ینعی  دشاب  روضح  ینعمب  دوهـش  زا  تسا  نکمم  و  دناهتـسناد ، هاوگ  ینعمب 
ص]  ] ربـمغیپ تـسا : تـیاور  رخف :  284-246- نآرق -17-1- نآرق . - دـننکیم كرت  ار  یگدـنز  تروـص  هچب  اـهنآ  هک  دـننکیم  هدـهاشم 
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دیهـش و  تسا ] هدـش  قرغ  صخـش  عوفدـم و  يراـیتخایب  عفد  ضرمب  یلتبم  دوصقم   ] تسا دیهـش  قیرغ  تسا و  دیهـش  نوطبم » : » دومرف
َو . » ریشمش ای  نایب و  لالدتسا و  اب  ادخ  نید  یتسرد  هب  دهد  تداهش  هک  تسا  نآ  دیهش  سپ  دوش ، هتـشک  ریـشمشب  هکنآب  تسین  رـصحنم 

دوخ سفن  موقم  حلصم و  و  هحفص 31 ]  ] 19-1- نآرق  - لمع نسح  رد  دوب  سفن  تماقتسا  حالص  و  هتـشون : حوتفلا : وبا   69 َنیِِحلاّصلا »
لمع رد  داسف  تیـصعم  تسا و  هدـیقع  رد  داسف  لهج ، نوچ  دوخ ، راـک  هدـیقع و  رد  تسا  هتـسیاش  هکنآ  ینعی  حـلاص  رخف : يرگید . اـی 
قیفر مه  ار  مدـمه  تلود و  و  راک ، رد  تمیالم  تفاـطل و  عبط و  یمرن  ینعمب  تسا  قفر  زا  قیفر  رخف :  69 ًاقِیفَر » َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  . » تسا

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  عمجم :  32-1- نآرق . - رگیدکی اب  راتفر  یمیالم  قافرا و  تبسانمب  دناهدیمان 
نیقیّدص و تسا و  ربمغیپ  نویبن  زا  دوصقم  هک  داد  حیـضوت  دومرف و  تئارق  ار  هیآ  هکنیا  و  تسا ، هدرک  دای  نآرق  رد  ار  امـش  ادخ  دومرف :

هتشون ینیسح  تسا . هدرک  ناتیفّرعم  ادخ  هکنانچ  دینک  رادناشن  حالص  يهناشنب  ار  دوخ  سپ  دیتسه ، امـش  نیحلاص  و  میتسه ، ام  ءادهش 
اب يوش  ات   || نیزگ  لگ  یتسود  لبلب  وچمه  دوب : دهاوخ  وا  اب  ادرف  دراد  تسود  ار  یسک  زورما  هک  ره  هک  تسا  نآ  تیآ  هکنیا  صخلم 

ادـخ و زا  تعاطا  يربط :  70 ُلضَفلا » َِکلذ   » سب دوب و  دـهاوخ  رادرم  وا  رای   || سفن  مه  دـش  ار  رادرم  نوچ  غاز  نیـشنمه  لـگ  نمرخ 
-1 ام : نخس   18-1- نآرق . - دناهدیـسر هجرد  نیاب  ات  دناهدش  تیاده  تسا و  هدرک  ناسحا  اهنآب  هک  تسا ، ادخ  لضف  يهطـساوب  لوسر 

لوضفم لضاف و  رتنیئاپ و  رتالاب و  نایم  یتوافت  یتسیاب  دنـشاب  هجرد  کی  رد  ناربمغیپ  اب  رگا  ربمغیپ  ادـخ و  عیطم  مدرم  تسا : هتفگ  رخف 
هک تسا  هکنیا  میمهفیم  ام  هچنآ  یلو  دـننیبب ، ار  رگیدـکی  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  يروط  تشهب  رد  همه  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  دـشابن ،
رد داّحتاب ، تسا  هراشا  هکلب  دشاب ، ناکم  رد  داّحتا  ای  مامضنا و  ینعمب  یهارمه  هن  هلمج  هکنیا  رد  یهارمه  واب  ینعمب  عم »  » يهملک دیاش 
رد دنتـسه  اـهنآ  اـب  مه  اـهنیا  دـنوشیم  دـنمهرهب  دوـخ  يراـکوکین  زا  ناـحلاص  نادیهـش و  ناقیّدـص و  ناربـمغیپ و  ناـنچمه  هک  هدافتـسا 

هحفـص 32] مادک [  ره  هک  تسا  مولعم  تشاد و  دنهاوخ  بوخ  يهجیتن  مه  اهنیا  دـنربیم  بوخ  يهجیتن  اهنآ  هک  روطنامه  يرادربهرهب و 
دنتسه ناحلاص  ناربمغیپ و  يهتسد  هکنیا  زا  ربنامرف  مدرم  هکنآ  بلطم  يهصالخ  سپ  دوب ، دهاوخ  ناشلمع  شزرا  يهزادناب  ناشهدافتسا 
طوبرم تدحو  یئاتکی و  اب  همه  و  درادن ، رّوصت  اجنآ  رد  کیدزن  رود و  لصاوف و  هک  هوالعب  یهارمگ ، ناربهر  نیطایش و  يهتـسد  زا  هن 

 || ادگ هاش و  زا  دربیم  لد  وت  نسح  يهولج  ظفاح : يهتفگب  تسین و  تروص  نیاب  اجنآ  رد  يدام  ياههلصاف  اههرامش و  هکنیا  دنتـسه و 
ِهّللِاب یفَک   » يهلمج یناحور 2 - رفس  رد  دوبن  لزنم  دعب   || میـشونیم  حدق  وت  دایب  میرود  هچرگ  یناناج  مه  یناج و  مه  هک  رود  دب  مشچ 

سیلدـتب و زاین  درادـن ، مه  ارچ  نوچ و  دـیدرت و  ناگرزب ، اب  تقافر  تسا و  يدـنم  هرهب - بجوم  تعاطا  هک  دـشاب  هراـشا  دـیاش  ًاـمِیلَع »
. - دـیامن ناتناربمغیپ  نیـشنمه  دـنک و  ماعنا  وا  دـیربب و  نامرف  امـش  هکنیا  يارب  یفاک  تسا و  سب  ادـخ  ملع  تسین ، یئامندوخ  رهاـظت و 

40-14- نآرق

ات 73] تایآ 71  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َّیَلَع ُهّللا  َمَعنَأ  دَق  َلاق  ٌۀَبیِصُم  مُکَتباصَأ  نِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  نََمل  مُکنِم  َّنِإ  َو  [ 71  ] ًاعیِمَج اوُرِفنا  َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِفناَف  مُکَرذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًامیِظَع ًازوَف  َزُوفَأَف  مُهَعَم  ُتنُک  ِینَتَیل  ای  ٌةَّدَوَم  ُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  نُکَت  َمل  نَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهّللا  َنِم  ٌلضَف  مَُکباصَأ  ِنَئل  َو  [ 72  ] ًادیِهَش مُهَعَم  نُکَأ  َمل  ذِإ 
ینعمب اف  يالاب  يادص  حتفب و  لعف  نزو  نزو  رب  رفن  ردـصم  زا  اورفناف - يرود . زارتحا و  ینعمب  رذـح  تاغل : ینعم   406-1- نآرق [ - 73]

داب ندرک و  مرو  نایاپراهچ ، ندرک  مر  ینعمب  ریفن  نون و  رـسک  اب  رافن  نون و  مض  اـب  روفن  ردـصم  زا  و  ندومن ، ترفن  نتـشاد و  تهارک 
عمج تابث - رگید . راک  ای  گنج و  يارب  مدرم  یعمج  هتسد - شبنج  و  هّکمب ، فقوم  زا  ّجاح  مدرم  یعمج  هتـسد  نتـشگرب  مشچ ، ندرک 

بـسا دنـشاب و  دنواشیوخ  رگیدکی  اب  هک  هتـسد  کی  مدرم و  هورگ  ضوح و  طسو  ینعمب  هحفـص 33 ] ءاث [ »  » ولج يادص  ّمض و  اب  ۀـبث ،
ندـش و هریچ  راک  رب  زوف - درک ، يدـنک  تشاذـگ و  رگید  تقوب  نتخادـنا و  ریخأتب  ینعمب  أّطب  زا  ّنئطبی - ل  ناسرفلا . نم  ۀبـصعلا   » راوس
اب نمـشد  ربارب  رد  نینمؤم  يا   71 همجرت : تسا . دادضا  تاغل  زا  حالطـصاب  ندش و  دوبان  كاله و  نتفای  یئاهر  دنـسپان  زا  ندـش ، ّقفوم 
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ناگتسباو انامه 72  دیوش و  ناور  نمشد  يوسب  دیبنجب و  مه  اب  یگمه  ای  و  دیشاب ، گنج  يهدامآ  هتـسد  هتـسد  ای  دیـشاب  طایتحا  مزح و 
مدوبن هارمه  نانآ  اب  هک  درک  یششخب  نمب  دنوادخ  دیوگ : دسر  امشب  یبنجا  رگا  هک  ریگهرانک  دنک و  يراکمه  رد  دنتسه  یمدرم  امـشب 
گرزب يدنم  هرهب - مدوب و  اهنآ  اب  شاک  يا  دـیوگ : هتـشادن  یتسود  چـیه  هک  هناگیب  کی  دـننامب  دـسر  امـشب  ادـخ  زا  یتمعن  رگا 73  و 
يهلیـسو هک  دیرادرب  گنج  يارب  دوخ  يهزین  ریـشمش و  ینعی  يربط :  71 ًاعیِمَج » اوُرِفنا  َِوأ  ات - مُکَرذِح - اوُذُخ  : » نیرّسفم نخس  متـشاد .

دوخ نمـشد  زا  دیزیهرپب  - 1 تسا : لوـق  ود  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  67-44- نآرق -32-15- نآرق . - تسا نمشد  رـش  زا  یتمالس 
زیهرپ رذح و  يهلیسو  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  رذح  هحلسا  هکنیا  تهج  ار و  دوخ  يهحلسا  دیرادرب  - 2 گنج ، يهحلسا  نتشادرب  هلیسوب 

اهنآ يوسب  هتسد  هتسد  ینعی  يربط :  71 ٍتاُبث » اوُرِفناَف  . » تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  ینعم  نیمه  تسا و  نمشد  زا 
نمشد اب  گنج  يارب  دیورب  یفرطب  مادک  ره  هتسد  هتـسد  ینعی  عمجم :  21-1- نآرق . - دیوش گنج  هناور  ربمغیپ  هارمهب  یگمه  ای  دیورب 

عمج تسا  ایارـس  تابث  زا  دوصقم  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] رقاب ماما  زا  دـیورب و  بناج  کیب  مه  اب  یگمه  دـش  یـضتقم  تحلـصم  رگا  و 
قوذ رب  هتـشون : رارـسالا  فشک  تسا . لماک  نوشق  اـعیمج  زا  دوصقم  و  رفن ] دـص  راـهچ  اـی  دصیـس  اـت  يرفن  جـنپ  يهتـسد  ینعمب  هیرس 

ّقـح اـب  مسق  رگید  و  نتخیرگب ، قـلخ  زا  یکی  تـسا : مـسق  ود  رارف  دـناهتفگ  و  تـسا ، رارفب  تراـشا  تـیآ  هـکنیا  تـقیرط ، نادرمناوـج 
ّقح اـب  هک  دراد  نآ  راـک  تسا ، نادـصاق  نادـباع و  تفـص  هکنیا  هک  تسا  يراـک  ناـسآ  نتخیرگب  قلخ  زا  اـّما  هحفـص 34 ] نتخیرگ [ 

تّزع فنک  رد  ار  وا  ّتیدحا  درادرب و  هدرپ  ار  وا  رهم  و  دهد ، راب  ار  وا  نایع  هک  یسک  رگم  تخیرگ  دناوت  ّقح  اب  یسک  ره  هن  و  دزیرگ ،
یچ تسا  نآ  يهناشن  ناشیورد  ياهلد  هک  ّقح  ماهس  نآ  دیسرپ : يو  زا  و  دش ، یماطـسب  دیزی  وب  رب  هک  درمناوج  نآ  هکنانچ  دهد ، ياج 

! ارچ تفگ : ياهن ، لاؤس  هکنیا  لـها  وت  و  تسین ، وـت  لاؤـس  هکنیا  تفگ : دـیزی  وـب  دـینابنج ، رد  رـس  تفگب و  هکنیا  درمناوـج  نآ  تسا !
يا یطلغ  رد  راهنز  تفگ : درمناوج  نآ  مدیدن ، هاگرد  نآ  رب  ار  وت  مدوب و  ترضحب  نم  و  تسا ، نایترـضح  لاؤس  هکنیا  هکنآ  زا  تفگ :

رب وت  تشاذگورف ، هدرپ  تریغ  سپ  داد ، ياج  تّزع  فنک  رد  ارم  ّتیدحا  تشادرب  هدرپ  رهم  داد ، راب  ارم  نایع  مدوب  هاگردب  نم  دیزیاب ،
رگا راـیب  موشیم ، هاگردـب  کـنیا  هک  تسا  هکنیا  شناـشن  تفگ  تسه ! یناـشن  ار  هکنیا  تفگ : يراد ، ربـخ  هچ  نم  لاـح  زا  يدـنامب  رد 

دوب و تریغ  يهدرپ  رد  اّما  دوب  ناهج  ثوغ  هک  هآ  تفگ : دیزی  وب  درک ، یلاخ  دبلاک  تفگب و  هکنیا  منک ، يدرمیاپ  ار  وت  ات  يراد  یلغش 
ات تخیگنا  نارجه  بسا  تسکشب و  نامیپ   || تخیرگ  درب و  ملد  مارالد  هک  هوآ  دیوگیم : ّریحت  تعنب  دیزی  وب  لاح  نابز  و  متسنادن ، نم 

لئاسو يهّیهت  تسا  مزال  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  هدـبع : تخیر  دـیاب  ورف  ناگدـید  هک ز  نوخ  سب   || نم  مرآ  گنچب  زاـب  لد  ربلد و 
هیآ عمجم :  72 َّنَئِّطَُبَیل » نََمل  مُکنِم  َّنِإ  َو  . » دـشاب هراّیط  يهلیـسوب  هچرگا  شدوخ  ياضتقمب  ینامز  ره  رد  اهنآ  اب  گنج  و  راّفک ، زا  رذـح 

تبسانمب تسین  نینمؤم  زا  قفانم  هکنیا  اب  تسا  هدش  هتفگ  امش  زا  یـضعب  ینعمب  مُکنِم »  » يهملک و  تسا ، هدش  لزان  نیقفانم  یفّرعم  يارب 
122-113- نآرق -43-1- نآرق . - دـنوشیم هدرمـش  اهنآ  عامتجا  ءزج  نیملـسم و  مکح  رد  مالـسا  راـهظا  يهطـساوب  اـهنآ  هک  تسا  هکنیا 

مدوبن رضاح  اهنآ  اب  يراتفرگ  گنج و  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  رـضاح  ینعمب  اجنیا  دیهـش  حوتفلا : وبا   72 ًادیِهَش » مُهَعَم  »
 ] 53-1- نآرق  - تسا لـقن  ینعم  هس  هلمج  هـکنیا  يارب  عـمجم :  73 ٌةَّدَوَـم » ُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  نُکَت  مـَل  نَأَـک   » 20-1- نآرق . - موش راـتفرگ  هک 

نایم هکیسک  دننام  دندوبن  رضاح  امش  اب  هک  دنتسه  لاحشوخ  دسرب  امشب  یتبیـصم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  « 1» یسراف ّیلع  وبا  هحفص 35 ]
نایم هکیسک  دننام  دندوبن  رضاح  امش  اب  هک  دنتسه  لاحشوخ  دسرب  امشب  یتبیصم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  . تسین یتسود  هطبار و  امش  وا و 
نخس هکنیا  میدشیم و  دنمهرهب  میدوبیم و  نیملسم  اب  شاکیا  دنیوگیم : اهنآ  ینعی  - 2 25-23- یقرواپ . - تسین یتسود  هطبار و  امش  وا و 

-3 امـشب ، کمک  يارب  هن  هدافتـسا  روظنمب  دـنکیم  یهارمه  يوزرآ  نوچ  درادـن ، یتسود  امـش  اب  هک  تسا  هناگیب  صخـش  نخـس  دـننام 
عمجم رد  مه  و  دربیم ، تمینغ  دوبیم و  رـضاح  هک  دنکیم  وزرآ  هناگیب  مدآ  دننام  دوب  دوس  هرهب و  امـش  يارب  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 

هتشاد دوخب  رصحنم  تئارق  رفن  کی  تسا  هدش  لقن  بیاغ و  هغیـصب  دناهدرک  تئارق  ءای  اب  نکی » مل  نأک   » هفوک ءاّرق  یـضعب  تسا : نایبلا 
اب « 2. دناهدرک تئارق  ياز  « 3» ّمض اب  زوفا »  » تسا هدش  لقن  يرـصب  نسح  يوحن و  دـیزی  زا  ءای و  ولج  يادـص  ّمض و  اب  « 2 «» ََّنلوُقَی تسا .
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- یقرواپ -16-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ياز  « 3» ّمض اب  زوفا »  » تسا هدش  لقن  يرـصب  نسح  يوحن و  دیزی  زا  ءای و  ولج  يادـص  ّمض و 
هّجوت ردق  اضق و  يهلئـسمب  هیآ  هکنیا  رد  نارگید  رخف و  ماما  میتشون . میاهدیمهف  هچنآ  همجرت  رد  ام : نخـس   113-111- یقرواپ -19-17

تسا و هدـش  ثحب  و  تسا ، هدوب  رگید  بسانم  تایآ  مینادـیمن و  بسانم  ار  ثحب  هکنیا  هیآ  کبـس  اـب  اـم  یلو  دـناهدومن  ثحب  هدرک و 
هحفص 36]  ] 63-34- نآرق . - زّهجم هدامآ و  نمشد  ربارب  رد  دنشاب و  ربخ  اب  دوخ  زا  دیاب  هک  دنامهفیم  امب  تایآ  هکنیا  ّطقف  دوشیم ،

ات 76] تایآ 74  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ام َو  [ 74  ] ًامیِظَع ًارجَأ  ِهِیتُؤن  َفوَسَف  ِبلغَی  َوأ  لَتُقیَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِلتاُقی  نَم  َو  ِةَرِخآلِاب  اینُّدـلا  َةایَحلا  َنوُرـشَی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  لـِتاُقیلَف 
َو اُهلهَأ  ِِملاّظلا  ِۀَـیرَقلا  ِهِذـه  نِم  انجِرخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنادـلِولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعـضَتسُملا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ـال  مَُکل 

ِلـِیبَس ِیف  َنُوِلتاـُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  [ 75  ] ًاریِـصَن َکنُدـَل  نِم  اَنل  لَـعجا  َو  اِیلَو  َکنُدـَل  نِم  اـَنل  لَـعجا 
ینعی فعضتسم  عمج  نیفعـضتسم -» : » تاغل ینعم   656-1- نآرق [ - 76  ] ًافیِعَـض َناک  ِناطیَّشلا  َدـیَک  َّنِإ  ِناطیَّشلا  َءاِیلوَأ  اُوِلتاقَف  ِتوُغاّطلا 

هابت رد  ششوک  نطاب و  ثبخ  يدیلپ و  رکم ، هلیح ، دیک -»  » دازون هدنب ، هّچب ، ینعمب  دیلو  عمج  نادلو -» . » دننادب شناوتان  هراچیب و  هکنآ 
و  ] ادخ هارب  دیاب  دـناهدیرخ  دوخ  يارب  هدـنیآ  يارـس  دـناهداد و  ار  یگدـنز  هکنیا  ياههرهب  هک  اهنآ  سپ   74 همجرت : یـسک . راک  ندرک 

واب گرزب  يدزم  هدنیآ  رد  دوش  هریچ  ای  دوش و  هتـشک  هچ  دـگنجب  هنوگ  هکنیا  هب  هکنآ  دـنگنجب و  تسا ] یمدآ  ریخ  لماکت و  هار  هچنآ 
هکنیا زا  ار  ام  ایادـخ  دـنیوگ : نارفاک  تسد  رد  هراچیب  نادـنزرف  نادرم و  نانز و  هکنیا  اب  دـیگنجیمن  ادـخ  هارب  امـش  ارچ  سپ  میهد 75 ،

دننک گنج  ادخ  هارب  دـندش  نمؤم  هک  اهنآ  هّتبلا  ناسرب ، ام  يارب  يروای  تسود و  دوخ  يوس  زا  ناهرب و  دنراکمتـس  شمدرم  هک  يرهش 
هحفص 37] دوب [ . زیچان  تسا و  ناطیش  هلیح  انامه  هک  دیگنجب  ناطیش  ناتـسود  اب  امـش  سپ  دننک  گنج  وید  هارب  دندش  رفاک  هک  اهنآ  و 
رد دارم  ندـیرخ و  مه  دـشاب و  عیب  مه  يرـش   54-14- نآرق : - تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   74 اینُّدلا » َةایَحلا  َنوُرـشَی  َنیِذَّلا   » نیرّـسفم نخس 

تـسا نکمم  رخف : هدتـسب . ترخآ  هدادـب و  تسد  زا  دـناهدرک و  اهر  ایند  ینعی  ترخآب ، دـنا  هتخورفب  ایند  هکناـنآ  ینعی  تسا ، عیب  تیآ 
دندرک يراددوخ  دـحا  رد  گنج  زا  هک  تسا  نیقفانمب  باطخ  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ  و  دـنرخیم ، ینعی  دـشاب  نورتشی »  » ینعمب َنوُرـشَی » »

28-17- نآرق . - دـنگنجب ادـخ  هار  رد  هک  رگم  دـنربیمن  يدوس  دـنهدیم  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  اـیند  هک  یئاـهنآ  دوشیم : نینچ  ینعم  سپ 
لتقب مه  هبلغ  هچ  تسا ، رتماع  هکنیا  هک  تفگ ، بلغی »  » تفگن لتقی » لتقت   » ربارب رد  نآ  يارب  و  هتـشون : حوتفلا  وبا   74 ِبلغَی » َوأ  لَتُقیَف  »

نیرّسفم مومع  حوتفلا : وبا   75 اُهلهَأ » ِِملاّظلا  ِۀَیرَقلا   » 24-1- نآرق . - دشاب بلاغ  مه  دنکشب  ار  نمـشد  نوچ  نمـشد ، نتخاتب  مه  دشاب و 
: تسا هتفگ  ّیلع  وبا  و  دـنوشیم ، عمج  اـجنآ  رد  داـیز  مدرم  نوـچ  دـنمانیم  هیرق  ار  گرزب  رهـش  بارعا  و  تسا . هّکم  هیرقب  دارم  دـناهتفگ 

دیلو ماشه و  نب  ۀملس  و  لیهـس ، نب  بدنج  وبا  و  دوب ، هعیبر  یبا  نبإ  ساّبع  هک  ناوتان  نادرم  ینعی  ِلاجِّرلا » َنِم  َنیِفَعـضَتسُملا  َو   » يهلمج
و درک ، ریما  ناشیا  يارب  ار  دیـسا  نبإ  باّتع  داشگب و  هّکم  لوسر  و  درک ، تباجا  ناشیا  ياعد  یلاعت  يادخ  دندوب ، مه  هریغ  و  دیلولا ، نب 
245-207- نآرق -31-1- نآرق . - ناملاظ رب  دنتـشگ  يوق  رهاق و  بلاغ و  فیعـض ، و  لیلذ ، دـندوب و  مولظم  هکنانآ  ات  دـش  ناشیا  راـی  وا 

هّکم حتف  رد  اعد  هکنیا  رثا  نوچ  دناهدرک و  اعد  اهنآ  هک  تسا  هدرک  تیاکح  دنوادخ  اریز  اعد ، تیّمها  رب  دراد  تلالد  هیآ  هکنیا  عمجم :
َدیَک َّنِإ  . » تشادـن هدـیاف  هیآ  هکنیا  رد  اهنآ  ياـعد  لـقن  هن  رگ  تسا و  هدرک  باجتـسم  ار  اـهنآ  ياـعد  ادـخ  هک  تسا  مولعم  دـش  رهاـظ 
سپ لیلد ، نیقی و  اب  نینمؤم  دـننکیم و  راک  دـیدرت  کش و  اـب  ناطیـش  ناتـسود  نوچ  دـناهتفگ  یـضعب  عمجم :  76 ًافیِعَـض » َناک  ِناطیَّشلا 

هحفـص تفـص [  ندشن  قباطم  دوشیم  وگتفگ  تمـسق  هکنیا  رد  هک  یظفل  ثحابم  زا  هدبع :  42-1- نآرق . - تسا فیعض  ناطیـش  يهلیح 
مـسا لـعاف و  مسا  هکنآ  يارب  ثنؤم  تسا و  فوـصوم  تسا و  ۀـیرقلا »  » هک فوـصوم  اـب  رّکذـم  تسا و  ملاّـظلا »  » يهملک هک  تسا  [ 38

ای رّکذـم  ارنآ  یظفل  ّثنؤم  لـعافب  تبـسن  تسا  نکمم  هک  تسا  لـعف  دـننام  دوش  هداد - عـقاو  ریغب  دـشاب و  يزاـجم  تبـسن  رگا  لوـعفم 
تـسا حیحـص  و  اهلها » ملظی  یّتلا  ۀیرقلا   » دنیوگب اُهلهَأ » ِِملاّظلا  ِۀَیرَقلا   » ياجب هک  تسا ، هکنیا  لثم  مه  هلمج  هکنیا  و  دننک ، ظّفلت  ّثنؤم -
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هکنیا ات  مُکَرذِح » اوُذُخ   » تیآ 71 زا  - 1 ام : نخس   372-342- نآرق . - ار ّثنؤم  يارب  تفـص  نینچمه  دـننک و  ظّفلت  رّکذـم  ار  لعف  هک 
لّوا اـههیآ  هکنیا  رد  نّدـمت ، اـب  تسا  نید  تواـفت  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  ّمهم  رایـسب  بلطم  کـی  هیآ  شـش  هکنیا  عوـمجم  رد  تاـیآ 
عقاوم رد  ّرش و  عفد  يربارب و  يارب  دیشاب  هدامآ  زّهجم و  دنکن و  ریگلفاغ  ار  امش  نمشد  هک  تسا  هدش  شرافس  مُکَرذِح » اوُذُخ   » يهلمجب
لئاسو اب  زورما  نّدمت  رد  تسا  هدش  هتفگ  نید  رد  هک  بلطم  هکنیا  نمشد ، گنجب  دیورب  لماک  نوشق  ای  کچوک  ياههتـسد  اب  یـضتقم 

ره رد  تسا و  هدش  هدامآ  رگید  فلتخم  بعش  نارازه  نوشق و  یسوساج  تاعالّطا و  تارباخم  تاحیلست  مانب  لّصفم  رایسب  تالیکشت  و 
« رخآ ات  نََمل  مُکنِم  َّنِإ  َو   » يهلمجب نآ  زا  سپ  دـناهدش ، فّظوم  نآب  مدرم  هیآ  رد  هچناـمه  يارب  دوشیم  نآ  جرخ  نویلم  نارازه  یتکلمم 

مورحم هک  دـنراد  فّسأت  لام  يهدافتـسا  يارب  یلو  دـننکیم  گـنج  زا  يراددوخ  ندـید  بیـسآ  ندـش و  هتـشک  زا  سرت  يارب  هکیئاـهنآ 
، دنکیم هدامآ  نّدمت  زورما  تسا  هتـساوخ  نید  زورنآ  هچنآ  دنرادن و  یئادج  نیرتکچوک  نّدمت  نید و  اجنیا  ات  دناهدش  شنزرـس  دناهدش 

هدرک شنزرس  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  نّدمتم  يایند  رد  زورما  اهنیا  راتفر  لمع و  تسرد  نوچ  تسا  رادومن  فالتخا  دعبب  هلمج  هکنیا  زا 
ِلتاُقیلَف  » ياههلمج اب  نآ ، يهلابند  رد  زاب  سب ، تسا و  هیامرس  دوس و  رازاب و  ندرک  زاب  رامعتـسا و  يارب  ّطقف  اهگنج  مینیبیم  هک  تسا ،

رد دنهاوخیم و  ار  عامتجا  تحلصم  دنتسه و  تداعس  یپ  ناج  لد و  زا  هک  دناهدش  گنجب  یناسک  رخآ » ات  َنوُرشَی - َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف 
ماظنب تمدخ  يایهم  یناسک  زورما  ّتیناسنا  نّدـمت و  رد  یلو  نادـیواج  تداعـس  يارب  ارنآ  دنـشورفیم  دـنرذگیم و  یگدـنز  زا  نآ  ربارب 
يایازم هجردب و  هحفص 39 ]  ] 1368-1313- نآرق -762-737- نآرق -228-210- نآرق -46-28- نآرق  - ناشعمط مشچ و  هک  دـنوشیم 

نوشق جراخم  هک  روشک  هکنیا  زورما  شور  لیلد  نیرتهب  تسا ، نیفرحنم  ندروآ  هارب  داسف و  حالصا  تسین  روظنم  هچنآ  و  تسا . نارسفا 
نوشق اـب  روـشک  يهلخاد  تینما  دـنیوگیم  راـک  میـسقت  يهناـهبب  تسا و  ناوارف  مه  حلـسم  دزد  نزهار و  فرحنم و  مدرم  تسا و  موـلعم 

75 تیآ » رخآ  ات  َنُوِلتاُقت  مَُکل ال  ام   » ياههلمج اـب  دـننک  گـنج  دـیاب  یـشور  هچ  ّتین و  هچ  اـب  دـش  هتفگ  اراکـشآ  هکنآ  زا  دـعب  تسین .
دیروآ و رظن  رد  ار  اهنآ  يراتفرگ  دـینک و  روظنم  ار  ّتیناسنا  نادـجو و  نید و  هک  تسا  هدـش  يروآدای  ناشیگمه  یگراچیب  رارطـضا و 

يهجنکش راشف و  رد  دوب و  دوخ  زا  رتیوق  يهدافتسا  دروم  یفیعـض  ّتلم  رگا  زورما  نّدمتم  يایند  رد  نکیل  و  دیـشوکب ، اهنآ  تاجن  يارب 
ناگراچیب نآ  نیمزرـس  رد  يوق  مدرم  نآ  دنیوگیم  دسریمن و  ناشدایرفب  یـسک  اِیلَو » َکنُدـَل  نِم  اَنل  لَعجا  اّنبر  : » دـننک دایرف  هچنآ  اهنآ ،

کـمک و ماـنب  هناـهب  نارازه  دـنوش  عقاو  عمط  دروـم  دوـخ  شیاـسآ  يدازآ و  اـب  فیعـض  یمدرم  رگا  یلو  دـنراد ، یتازاـیتما  یقوـقح و 
دننکیم و هناهب  ار  ناگدنامردب  کموک  هیامرس ، دوس و  عمطب  ّطقف  رتنابرهم  ردام  زا  دنوشیم  ياهیاد  دوشیم و  داجیا  ناگراچیب  يریگتـسد 

روطب نید  هچنآ  دروم  کی  رد  هک  نّدمت  اب  نید  توافت  دوب  هکنیا  دنوریم . مّنهجب  دنوشیم و  هتـشک  دنـشکیم و  دـنتفایم و  رگیدـکی  ناجب 
رگید دروم  هس  رد  و  تسا ، هتفای  دوخ  لیم  قباطم  نوچ  تسا . هدرب  ـالاب  هجرد  نیرخآـب  ارنآ  نّدـمت  تسا  هدرک  فّظوم  رـصتخم  هداـس و 
هدرک دوخ  يهشیپ  ار  ّتیناسنا  فطاوع  نادـجو و  نید و  فلاخم  لباقم و  يهطقن  تسرد  دوخ  یناسفن  يهتـساوخ  لـیم و  قباـطم  نّدـمت 
یتقو دـیاب  و  تسین ، هداس  ناسآ و  راک  نتـشک  مدآ  گـنج و  هک  تسا  نآ  تاـیآ  هکنیا  زا  اـم  رگید  يهدافتـسا  - 2 دوریم ، وـلج  تسا و 

نئمطم هک  دشاب  يروط  نآ  تحلـصمب  امـش  نامیا  دیورب و  گنجب  یگـشیمه  تداعـس  ادخ و  هار  يارب  عقاو  رد  هک  دیوش  گنج  ياّیهم 
هشیپ یـشکمدآ  دینک و  یئوجهناهب  تهجیب  هن  دیرخیم ، یمئاد  یتخبـشوخ  دیهدیم و  ناج  دینکیم و  ادخ  اب  هلماعم  لمع  هکنیا  رد  دیـشاب 

ات َنُوِلتاُقت » مَُکل ال  اـم   » تیآ 75 تسا و  مدرم  اـهتّلم و  يهمه  كرتشم  ّدـح  مالـسا  نید  - 3 771-736- نآرق -406-380- نآرق . - دینک
شتاجن دنباتشب و  وا  کمکب  هحفص 40 ]  ] 93-66- نآرق  - دیاب دش  ناراکمتـس  تسد  راتفرگ  یناملـسم  اجک  ره  رد  هک  دنامهفیم  رخآ ،

هدیقع هدیمهف ، هدیجنس و  هک  تسا  وا  درخ  نامیا و  ناسنا  نابیتشپ  هاگهیکت و  نیرتالاب  هک  تسا  هدش  يروآدای  تایآ  رخآ  رد  - 4 دنهد ،
دوبان دوز  تسا و  یناطیـش  يهسوسو  فرحنم ، مدرم  ياههشقن  راکفا و  هک  دسرتن . دربب و  ولج  ارنآ  تباث  نامیا  اب  دـنک و  لابند  اریراک  و 

. دوشیم

ات 79] تایآ 77  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]
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ِۀَیـشَخَک َساّنلا  َنوَشخَی  مُهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِقلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  اّمَلَف  َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  مُکَیِدـیَأ  اوُّفُک  مَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ 
َو ال یقَّتا  ِنَِمل  ٌریَخ  ُةَرِخآلا  َو  ٌلِیلَق  اینُّدـلا  ُعاتَم  لـُق  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  یلِإ  اـنَترَّخَأ  ـال  َول  َلاـتِقلا  اَـنیَلَع  َتبَتَک  َِمل  اـنَّبَر  اُولاـق  َو  ًۀَیـشَخ  َّدَـشَأ  َوأ  ِهّللا 

مُهبُِصت نِإ  َو  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَـسَح  مُهبُِـصت  نِإ  َو  ٍةَدَّیَـشُم  ٍجوُُرب  ِیف  ُمتنُک  َول  َو  ُتوَملا  ُمُککِرُدی  اُونوُکَت  امَنیَأ  [ 77  ] ًالِیتَف َنوُمَلُظت 
ام َو  ِهّللا  َنِمَف  ٍۀَنَـسَح  نِم  ََکباصَأ  ام  [ 78  ] ًاثیِدَح َنوُهَقفَی  َنوُداکَی  ِموَقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ٌّلُک  ُلق  َكِدـنِع  نِم  ِهِذـه  اُولوُقَی  ٌۀَـئِّیَس 

تیؤر ردـصم  زا  رت ،»  » تاغل ینعم   867-1- نآرق [ - 79  ] ًادیِهَـش ِهّللِاب  یفَک  َو  ًالوُسَر  ِساّنِلل  َكانلَـسرَأ  َو  َکِسفَن  نِمَف  ٍۀَئِّیَـس  نِم  ََکباصَأ 
« لیتف  » سرت ۀیشخ »  » فارصنا يراددوخ و  ینعمب  مّود  رد  نآ  رـسک  لّوا و  رد  فاک  حتفب  هفافک  ّفک و  ردصم  زا  اوّفک ،» ، » ندید ینعمب 

دننام چگب و  راوید  ندرک  دودنا  ءانب و  ندرب  الاب  ینعمب  ءاف  حتفب  لعف  نزو  رب  دیش  ردصم  زا  هدیشم ، امرخ . يهتسه  يهنایم  يهتـشر  هلیتف 
. ] تفریم راظتنا  دوب و  کیدزن  ینعی  داک »  » لـعف زا  نوداـکی ،»  » میماـنیم جرب  مه  اـم  هک  لکـش  هناوتـسا  دـنلب  ياـنب  جرب  عمج  جورب »  » نآ

نیکرـشم رازآ  رد  دندوب و  هدش  ناملـسم  هّکم  رد  رگید  ياهّدع  فوع و  نامحّرلا  دبع  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  هحفص 41 ]
يروتسد نینچ  نم  دومرف : میگنجب ، مدرم  اب  هدب  هزاجا  میاهدش ، لیلذ  نونکا  میدوب  زیزع  مالسا  زا  شیپ  ام  دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب  دندوب 
فیـصوت رد  َنیِذَّلا » َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » تیآ دندرک ، يراددوخ  گنج  زا  مدرم  نآ  دش ، داهجب  رومأم  دومرف و  ترجاهم  هنیدـمب  نوچ  مرادـن ،

ار مدرم  نآ  ینیبن  دّمحم  يا  تسا :] هدش  يروآدای  ناطیش  ناتسود  نتشکب  نامرف  يهلابند  رد  : ] همجرت  395-363- نآرق . - دش لزان  اهنآ 
گنجب فّظوم  نوچ  یلو  دیهدب . تاکز  دـیناوخب و  زامن  نآ ] ياجب  نمـشد و  اب  گنج  زا   ] دـیرادهاگن تسد  دـش : شرافـس  ناشیاب  هک 

يدرک و گنجب  رومأم  ار  ام  ارچ  ایادخ  دنیوگ : نآ و  زا  شیب  ای  دنسرتیم  ادخ  زا  یئوگ  هک  دنسرت  نمشد  زا  نانچ  ناشهتـسد  کی  دندش 
يهرهب وگب : دّـمحم  يا  يدرکن ! نّیعم  دـشاب  کیدزن  هک  رگید  ماگنهب  ار  گنج  يهفیظو  ارچ  ای  گرم ، ماگنه  ات  يدرکن  اهر  ناـمدوخب 

دوشیمن متس  امشب  امرخ  يهتـسه  نایم  يهتـشر  يهزادناب  دشاب و  راگزیهرپ  هکنآ  يارب  تسا  كدنا  نادواج ] یـشوخ  ربارب  رد   ] یگدنز
دـسر یـشوخ  مدرم  نیاب  رگا  دیوش . هدنهانپ  راوتـسا  ياهجربب  هچرگ  دسریم  امـشب  گرم  دیـشاب  اجک  رهب  هک ] دیـسرت  هچ  گنج  زا   ] 78

شنیرفآ يهمه  وگب ، دّمحم  يا  دیـشیدنا ، دب  راک  رد  هک  تسا  دّـمحم  يوس  زا  هکنیا  دـنیوگ  دـننیبب  یبیـسآ  رگا  داد و  امب  ادـخ  دـنیوگ 
زا ینیب  بوخ  هچره  نادب ] دّـمحم  يا   ] دنباینرد 79 تسرد  نخـس  هک  تسا  هدمآ - رـس  رب  هچ  ار  مدرم  هنوگنیا  رگم  تسا ، ادخ  تردقب 

يارب ار  وت  ام  يراد و  نآ  رایتخا  هک  تسا  وت  راک ] هشیدنا و  يدب   ] زا دسر  وتب  دـب  هچنآ  و  دـشابن ] یکین  زج  وا  زا  هک  . ] تسا ادـخ  يوس 
ََرت َمل  َأ  : » نیرّسفم نخس  مدرم . هکنیا  امـش و  نایم  ادخ  یهاوگ  دوب  سب  و  دب ] بوخ و  ياهدمآ  شیپ  يارب  هن   ] میداتـسرف مدرم  يربماغیپ 

ياهگنلک اب  هدـب  هزاـجا  دـندرک : ضرع  ربمغیپب  نیملـسم  زا  ياهتـسد  دوب  هّکم  رد  ربمغیپ  هک  هاـگنآ  تفگ : هداـتق  يربط :  77 َنیِذَّلا » َیلِإ 
اهنآ دش ، راّفک  اب  گنجب  رومأم  هنیدم  رد  نوچ  تسا و  هدیسرن  گنج  روتسد  نمب  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ میبوکب ، ار  نیکرشم  رس  نامدوخ 

يربط  77 ٍبیِرَق » ٍلَجَأ  یلِإ  انَترَّخَأ  َول ال  [ » هحفص 42  ] 357-339- نآرق -47-15- نآرق «. - رخآ ات  انَترَّخَأ  َول ال  : » دنتفگ ار  اههلمج  هکنیا 
هداتق حوتفلا : وبا   77 ٍةَدَّیَـشُم » ٍجوُُرب  ِیف   » 43-1- نآرق . - میریمب دوخ  لجاب  هک  دـیهدیمن  تلهم  اـمب  ارچ  دـناهدرک  ینعم  نینچ  نارگید  و 

: دناهتفگ زین  نیزم و  هتـسارآ و  ینعی  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  هدـش ، جـک  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  مکحم . ياههعلق  رد  ینعی  تسا : هتفگ 
نآ رد  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  اهرـصق ، ینعی  جورب  تسا : هدـش  لقن  جـیرج  نبإ  دـهاجم و  زا  عمجم   28-1- نآرق . - عفترم دـنلب و  ینعی 

« میدق تئیه  ملع  حالطصا  رد  تسا  اهنآب  طوبرم  لاس  لوصف  تامیسقت  هک   » نامسآ ياهجرب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  ینامسآ ، ياهرصق 
مُهبُِصت نِإ  َو  . » راصح هعلق و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنشاب ، هتخاس  اهراصح  هعلق و  يالاب  رد  هک  یئاههناخ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج 

ناشیا هک  دـمآ  ناقفانم  نادوهج و  رد  هیآ  هکنیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   77 رخآ » ات  ٌۀَئِّیَس  مُهبُِـصت  نِإ  َو  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَـسَح 
هکنیا یموش  زا  هکنیا  دنتفگ : يدوب  هویم  عرز و  ناصقن  یجایتحا و  يدیسر و  یتبکن  ارناشیا  هگ  ره  دمآ  هنیدمب  مالّسلا  هیلع  لوسر  نوچ 

: دنتفگ رگید  یـضعب  تسا ، ادـخ  کیدزن  زا  تمعن  هکنیا  يدـنتفگ  يدوب  یتدایز  یعفن و  یتحار و  یبصح و  ار  ناشیا  رگا  و  تسا ، درم 
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هچ هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  هک  تـسا  فـالتخا  عـمجم :  92-1- نآرق . - تمیزه لـتق و  هئیـسب  دارم  و  تـسا ، تـمینغ  رفظ و  هنـسحب  دارم 
هویم و تسا  هدـمآ - اـم  رهـشب  ربمغیپ ] ینعی   ] درم هکنیا  هک  یتقو  زا  دـنتفگیم : هک  تسا  دوهی  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  دنتـسه ، یناـسک 

ِءالُؤِهل امَف  . » دـناهتفرن دـحا  گنجب  هک  تسا  وا  نارای  ّیبا و  نب  هّللا  دـبع  دوصقم  دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  تسا ، هدـش  مک  ام  تعارز 
نآرق و ینعم  ندـیمهفب  دـننکیمن  اـیهم  ار  دوخ  هک  ار  نیقفاـنم  هکنیا  تسا  هدـش  هچ  ینعی  عـمجم :  78 ًاثیِدَـح » َنوُهَقفَی  َنوُداکَی  ـال  ِموَقلا 

یئوگیم اهنآ  يارب  وت  هچنآ  تقیقح  دننادیمن  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دنتسین و  نآب  سونأم  دنتـسه و  رود  نآ  زا  ضارعا  رفک و  يهطـساوب 
دب و تسا : هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد   79 رخآ » ات  ٍۀَنَسَح  نِم  ََکباصَأ  ام  [ » هحفص 43  ] 61-1- نآرق . - تسا ادخ  بناج  زا  بوخ  دب و  هک 

لقن یلیصفت  یئاّبج  ّیلع  وب  زا  رخف  ماما  وت ، زا  يدب  تسادخ و  زا  یبوخ  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  تسا و  دنوادخ  زا  ود  ره  بوخ 
هیآ ود  هکنیا  نایم  ات  ینامرفان ، تیـصعم و  مّود  تیآ  رد  تسا و  هدرک  ینعم  باذـع  الب و  لّوا  تیآ  رد  ار  هئّیـس  هنـسح و  هک  تسا  هدرک 

. تسین هیآ  ود  ینعم  رد  يراگزاسان  هک  میتشون  يروط  هیآ  يهمجرت  رد  نکیل  تسا . هدرک  لّصفم  ثحب  زین  ماما  دوخ  دـشابن و  فالتخا 
ِهّللِاب یفَک  َو  ًالوُسَر  ِساّنِلل  َكانلَـسرَأ  َو   » 28-1- نآرق . - دـناهتفرگ ار  ام  ینعم  ریظن  مه  ناشیا  دـش  مولعم  هدـبع  ریـسفتب  هعجارم  زا  سپ  و 

شنایزب هن  رگ  و  تسا ، ناشدوخ  يارب  شدوس  دـنریذپب  اهنآ  رگا  هک  تسا  تلاسر  غـالبا  ربمغیپ  يا  وت  يهفیظو  ینعی  يربط :  79 ًادیِهَش »
لیم کـیب  دـشاب  هراـشا  لّوا  تیآ  تسا  نکمم  - 1 ام : نخـس   64-1- نآرق . - ناشیا وت و  نایم  تسا  دـهاش  دـنوادخ  دـنوشیم و  راـتفرگ 
لّوا هکنانچ  دوشیمن ، مهارف  اهنآ  قفاوت  هاگ  تسا و  دایز  يهلـصاف  شلمع  اـب  وا  يهتفگ  رکف و  ناـیم  هتـسویپ  هک  ناـسنا  یمومع  یناـسفن 

و دنکیم ، شومارف  ار  هتشذگ  دسریم ، دوصقمب  نوچ  مناسریم ، ریخ  فراصمب  غلبم  نالف  دمآ  متسدب  هیامرـس  نالف  رگا  دنکیم  رکف  ناسنا 
يردقب لمع  رد  یلو  تسا  لصفم  رایسب و  هتفگ  هشقن و  لّوا  راکره  رد  نینچمه  و  دهدن ، ماجنا  ارنآ  هک  دنکیم  مهارف  هناهب  دوخ  يارب  ای 

هک  || تسین  راتفگب  رـسارس  یگرزب  یـسودرف : يهتفگب  تسین  شراتفگ  رادنپ و  اب  شجنـس  لباق  هک  دهدیم  ماجنا  ریقح  کچوک و  ارنآ 
دیاش و  مورحم ، دنتـسه و  زجاع  دارفا  دـنهدب  قفاوت  لمع  رکف و  نایم  دـنناوتیمن  هکیئاهنآ  تسا  مّلـسم  تسین  رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص 

ات داد  ماجنا  دیفم  راک  دیاب  تسا و  زیچان  دـینکیم  ضرف  دوس  دوخ  اب  هچنآ  هک  دـشاب ، بلطم  نیمهب  هراشا  ٌلِیلَق » اینُّدـلا  ُعاتَم  ُلق   » يهلمج
وت زا  ار  يدـب  ادـخ و  زا  ار  یبوـخ  هـک  فرحنم  مدرم  نخـس  تـسا  هدـش  لـقن  مّود  تـیآ  رد  - 2 138-106- نآرق . - دوش هتفرگ  هجیتـن 
اب هتـسویپ  دـنهدیمن و  صیخـشت  ار  دوخ  هار  ای  دـننکیم و  یهاتوک  راک  رد  دوخ  هک  رـسکبس  مدرم  قـالخاب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  دـننادیم ،

نالف يدرکیمن  روطنآ  رگا  ای  دشیمن و  نینچ  يدرکیمن  نانچ  وت  رگا  هک  دنتسه  هحفص 44 ] لدج [  ثحب و  رد  دوخ  ناتسود  ناراکمه و 
تـشز قالخا  هکنیا  هک  دشاب  یئامنهار  تسا  نکمم  ًاثیِدَح » َنوُهَقفَی  َنوُداکَی  ات ال  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ٌّلُک  ُلق  : » يهلمج زا  و  یتفرگیم . ار  هجیتن 

درخ لقع و  اب  تسا  هدش  هدـنیامن  یمدآب  هک  ّرـضم  دـیفم و  ياههارب  تسناد و  ادـخ  زا  ار  اهراک  يهمه  دـیاب  و  یمهفان ، يهجیتن  تسا و 
ربمغیپ اب  نخـس  يور  هچرگ  خـلا » ََکباصَأ  اـم   » رخآ تیآ  - 3 درکن ، شنزرـس  تمالم و  اریـسک  درک و  لـمع  دوخ  يهفیظوب  دیـشیدنا و 
ربمغیپ دوخ  هن  کسفن » نم   » تاملک دیناد و  نارگید  دب  رد  دوخ  بوخ  هچ  تسا  امـش  زا  اهیدـب  هک  تسا  مدرم  دوصقم  یلو  تسا  [ص ]

سفن  482-469- نآرق -194-159- نآرق -153-122- نآرق : - مور ياـّلم  يهتفگب  هک  یمدآ  یناـسفن  ّتیـصاخب  تسا  هراـشا  هکلب  تسا 
تسا هدرسفا  یتلآیب  مغ  زا   || تسا  هتفخ  یک  وا  تساهردژا 

ات 82] تایآ 80  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َریَغ مُهنِم  ٌۀَِفئاط  َتََّیب  َكِدنِع  نِم  اوُزََرب  اذِإَف  ٌۀَـعاط  َنُولوُقَی  َو  [ 80  ] ًاظیِفَح مِهیَلَع  َكانلَـسرَأ  امَف  ّیلََوت  نَم  َو  َهّللا  َعاطَأ  دَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَم 
ِریَغ ِدنِع  نِم  َناک  َول  َو  َنآرُقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  [ 81  ] ًالیِکَو ِهّللِاب  یفَک  َو  ِهّللا  یَلَع  لَّکََوت  َو  مُهنَع  ضِرعَأَف  َنُوتِّیَُبی  ام  ُُبتکَی  ُهّللا  َو  ُلوُقَت  يِذَّلا 

، ندش رادهدـهع  اریراک  ینعمب : مال - رـسکب  ّیلوت - ردـصم  زا  ّیلوت -» : » تاغل ینعم   436-1- نآرق [ - 82  ] ًارِیثَک ًافالِتخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهّللا 
يزیچب هدـیبسچ  مزـالم و  ندرک و  رارف  ندرک و  يزیچب  تشپ  ندرک ، ضارعا  یـسک  زا  حـتفب  ندرک و  كرت  ار  يزیچ  نـتفرگ ، تـسود 
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و درک ، يراک  ریبدـت  هشقن و  بش  رد  ینعی  تیب »  » ندـش جراخ  اضف  فرطب  ینعمب  اف  ّمض  اب  لوعف  نزو  رب  زورب  ردـصم  زا  اوزرب » . » ندـش
تیآ رد  هکنآ  زا  سپ  : ] همجرت ندرک . هشیدنا  نتـسیرگن و  يزیچ  تبقاع  رد  ینعی  ربدـت  ردـصم  زا  نوّربدـتی »  » داد ماجنا  بش  رد  ار  راک 

ربمغیپ يا  هک ] دوشیم  حیـضوت  هیآ  نیاب  تسا ، مدرم  وا و  نایم  دـهاش  ادـخ  تسا و  تلاـسر  رومأـم  ص ]  ] ربمغیپ هک  دـش  يروآداـی  ولج 
یناـبهگن يارب  ار  وت  هک  شاـبم ] ریگلد   ] سپ درک  تشپ  سک  ره  تسا و  ادـخ  رادربناـمرف  تفریذـپ  ار  وت  هحفـص 45 ] نامرف [  هکنآ 80 

دننک رکف  بشب  ناشیا  زا  یهورگ  دنور  نوریب  وت  دزن  زا  نوچ  یلو  میتسه  ربنامرف  عیطم و  دنیوگیم  وت  روضح  رد  نوچ  میداتـسرفن ، مدرم 
ناشیا زا  يور  ربمغیپ  يا  وت  دـسیونیم و  ار  ناشهنابـش  يهشقن  رکف و  ماـمت  دـنوادخ  نکیل  دـننک ، راـتفر  وت  روتـسد  هتفگ و  فـالخرب  هک 

زا رگا  دننادب : ات  دننکیمن  رکف  نآرق  ياههلمج  رد  قفانم  مدرم  هکنیا  ارچ  سب ، تسا و  دنوادخ  وت  نابیتشپ  هک  امن  لّکوت  ادـخب  نادرگب و 
لوزن ببس  دنتفگ : تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   80 َلوُسَّرلا » ِعُِطی  نَم  : » نیرّسفم نخـس  دنبای . نآ  رد  يراگزاسان  رایـسب  دوب  ادخ  زج  يرگید 
تعاط دراد  نم  تعاط  هک  ره  هّللا » یصع  دقف  یناصع  نم  هّللا و  عاطا  دقف  ینعاطا  نم  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  هک  دوب  نآ  هیآ 

میتسرپب ار  وا  ام  ات  دهاوخیم  درم  هکنیا  انامه  دنتفگ  ناقفانم  دشاب ، هدش  یصاع  يادخ  رد  دوش  یصاع  نم  رد  هک  ره  دوب و  هتـشاد  يادخ 
َكانلَسرَأ امَف   » 41-15- نآرق . - ناشیا رب  ّدر  داتـسرف  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  یـسیع ، اب  دندرک  نایاسرت  هکنانچ  میهد  رارقا  وا  یئادـخب  و 

غیلبت زج  وـت  تسا : هدـش  يروآداـی  ص ]  ] ربـمغیپب هک  تسا  هدوـب  تثعب  لّوا  رد  هیآ  هـکنیا  تـفگ : دـیز  نـبإ  يربـط :  80 ًاـظیِفَح » مِهیَلَع 
: عمجم  81 ٌۀَعاط » َنُولوُقَی   » 38-1- نآرق . - دنوش ناملسم  ات  نارفاک  رب  يریگتخس  دمآ و  داهجب  رما  نآ  زا  دعب  یلو  يرادن  رگید  يهفیظو 
هک تسا  یئاهنآ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، نیقفانم  دوصقم  دناهتفگ : كاّحض  يّدس و  هلمج ، هکنیا  زا  دوصقم  رد  تسا  فالتخا 

- نآرق . - ادخ زا  ات  دنسرتیم  رتشیب  مدرم  زا  ناشیا  هک  هکنیا  هب  دندش  فیصوت  شیپ  تیآ  رد  هک  تسا  فیعض  ناشنامیا  دنتسه و  ناملسم 
روط هکنیا  هب  دـناهدرک  تئارق  دّدـشم  فرح  کـیب  و  اـط »  » رد ار  اـت  دـناهدرک  ماـغدا  هزمح  ورمع و  وـبا  عـمجم :  81 ٌۀَِـفئاط » َتََّیب   » 21-1

يهلیـسوب ای  ظوفحم و  حول  رد  ادخ  - 1 دـناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  81 َنُوتِّیَُبی » اـم  ُُبتکَی  ُهّللا  َو   » 20-1- نآرق «. - ۀفئاطیب »
دنوادخ تردقب  دوشیم  هتـشون  دتـسرفیم  وتب  هک  هحفـص 46 ]  ] 39-1- نآرق  - نآرق رد  - 2 دنـشیدنایم . بشب  ار  هچنآ  دـسیونیم  هکئالم 

فرـصت و رّکفت  و  زیچ ، ره  جیاتن  بقاوعب و  ندرک  رظن  لد  يهدـیدب  ینعی  ّربدـت  عمجم :  82 َنوُرَّبَدَتَی » الَف  َأ  . » دـننکیم رکف  بش  رد  هچنآ 
رد هک  دننادب  ات  نآرق  رد  دننکیمن  تقد  رکف و  ارچ  نیقفانم  دوهی و  هکنیا  هک : تسنآ  دوصقم  يزیچ و  تابجوم  لئالدب و  تسا  لد  هّجوت 

ياراد نآ  تالمج  ظافلا و  دـننادب  ات  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنیوگب ، نآ  ریظن  دـنناوتیمن  تسین و  يراگزاسان  صقن و  نآ  ياههلمج 
یکینب و روتـسد  تسا و  دنپ  تمکح و  رب  لمتـشم  و  تسا ، بسانتم  طوبرم و  رگیدکیب  نآ  یناعم  تسا و  مظن  طابترا و  تغالب و  طرش 

زیمآدنپ نانخـس  قوف  ام  هک  دننک  قیدصت  دنناوتیم  سپ  لماک  مظن  ظفل و  تحاصف  اب  کین  قالخا  رب  دنکیم  راداو  و  يدـب ، زا  يریگولج 
يرگید ریگیاج  یکی  دوشن  نکمم  ینعی  رگیدـکی  اب  زیچ  ود  فـالتخا  عمجم :  82 ًارِیثَک » ًافالِتخا  ِهِیف  اوُدَـجََول   » 26-1- نآرق . - تسا رشب 

-1 تسا : لوق  دنچ  ریثک  فالتخا  ینعم  رد  و  دشابیمن . پچب  نتفر  ياج  تسارب  نتفر  دوشیمن و  يدیفـس  ياجب  هک  یهایـس  دننام  دـشاب ،
رد ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  - 2 لطاب . يرگید  دـشاب و  ّقح  یکی  هک  دوب  دـهاوخ  ضقانت  فالتخا و  ینعی  دـناهتفگ  ساـّبع  نبإ  هداـتق و 

یـضعب و  دوب ، اسر  غیلب و  اـههلمج  یـضعب  هک  دـشیم  فلتخم  ینعی  تسا : هتفگ  ّیلع  وبا  - 3 دوبیم ، فالتخا  اهنآ  ناهن  رارـسا و  زا  راـبخا 
یمدآ يهتفگ  رگا  اریز  دوب . دـهاوخ  اههلمج  نایم  دایز  يراگزاسان  ضقاـنت و  ینعی  تسا  هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  - 4 دنـسپان ، تسپ و 
هکنیا زا  کیچیه  هک  یتروص  رد  دش ، دـهاوخ  طوبرم  ریغ  ظافلا  روجان و  یناعم  راچان  تشاد  فلتخم  بلاطم  دـش و  لّصفم  ردـق  هکنیا 
نالطب - 1 ام ، بهذـم  لوصا  زا  لصا  راهچ  رب  تسا  لیلد  راهچ  هیآ  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   39-1- نآرق . - تسین نآرق  رد  صقاون 

و لوسر ، لوقب  ّالا  نتـسناد  دـیاشن  نآرق  ینعم  تفگ  هک  سکنآ  لوق  نالطب  رب  تسا  لیلد  رگد  - 2 ربدت ، لمأت و  رظن و  رب  ّثح  دـیلقت و 
مالک هک  مینادب  ات  نآ  لمأت  ّربدـت و  رب  درک  راداو ]  ] ّثح ار  ام  یلاعت  يادـخ  هکنآ  يارب  نایوشح  یتعامج  تسا و  ناّربجم  بهذـم  هکنیا 

ادخ مالک  وا  هکنآ  تلالد  رگد  - 3 مینادب ، يزیچ  لّمأتب  نآ  زا  ام  هک  دشاب  هحفـص 47 ] هگنآ [  هکنیا  هنع و  فالتخالا  ءافتناب  تسا  ادخ 
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هکنآ مراهچ  لیلد  - 4 يدوب ، ثدحم  يدوب  ادخ  مالک  هن  رگا  تفگن  و  ثودح ، مدـق و  تهج  زا  هن  دومرف  ضقانت  فالتخا و  یفنب  تسا 
ریغ دنع  زا  نآ  تفگ : یلاعت  يادخ  و  يدوب ، وا  دنع  زا  يدوب  وا  لعف  زا  رگا  هکنیا  يارب  تسا  ادخ  لعف  زا  هن  توافت  ضقانت و  فالتخا و 

نآرق رد  قاّفتاب  فالتخا  ود  نآ  و  توالت ، فالتخا  و  توافت ، فالتخا  و  دـشاب ، ضقانت  فالتخا  دـشاب ، هنوگ  هس  فالتخا  دـشاب و  نم 
باوص ّقح و  جاهنم  رب  همه  لب  دـشاب ، وا  زا  یـصقن  وا  رد  هک  تسا  یفـالتخا  هن  نآ  رد  ءارق  فـالتخا  زا  توـالت  فـالتخا  اـما  و  تسین ،

اذـه یلع  ۀـهجلا  هذـه  نم  هیف  فـالتخا  ـال  تسنآ  يهباـثمب  سپ  تسه  برع  مـالک  زا  یتـیب  یلیلد و  یهجو و  ار  یکی  ره  نوـچ  تـسا ،
. میتشون نیرسفم  يهتفگ  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  ناسّللا .

هیآ 83] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َول ال َو  مُهنِم  ُهَنوُِطبنَتـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  مُهنِم  ِرمَـألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  وـَل  َو  ِِهب  اوُـعاذَأ  ِفوَـخلا  َِوأ  ِنمَـألا  َنِم  ٌرمَأ  مُهَءاـج  اذِإ  َو 
ندرک و رـشتنم  ینعمب  هعاذا  ردـصم  زا  اوعاذا - تاغل : ینعم   278-1- نآرق [ - 83  ] ًالِیلَق ّالِإ  َناطیَّشلا  ُُمتعَبَّتـال  ُُهتَمحَر  َو  مُکیَلَع  ِهّللا  ُلـضَف 
. ندرک رادومن  تقد  رکف و  يهلیسوب  ار  یفخم  هدیـشوپ و  زیچ  ندرک و  جارختـسا  ینعمب  طابنتـسا  ردصم  زا  هنوطبنتـسی - ندومن  هدنکارپ 

رگا و  دـنیوگب . ياـج  رهب  دـننک و  هدـنکارپ  ار  نآ  دـسر  ناـنآب  يازتـشحو  اـی  روآدوس و  يربـخ  نوچ  قفاـنم  لددـب و  مدرم   83 همجرت :
دنبایرد ار  نآ  دنراد  تسردان  تسرد ز  تفایرد  ناوت  هک  ناسک  نآ  هّتبلا  دـنراذگ  نایم  رد  دوخ  ناگرزب  و  ربمغیپ ، اب  ات  دـننک  يراددوخ 

و دیدوب . ناطیـش  وریپ  یگمه  امـش  زا  یکدنا  زج  دوبن  ناتریگارف  يدنوادخ  شـشخب  رهم و  رگا  و  دنناهرب .] ار  ناشیا  دـب  ربخ  جـنر  [و ز 
 ] 68-15- نآرق - - نبإ يربط   83 ِفوَخلا » َِوأ  ِنمَألا  َنِم  ٌرمَأ  مُهَءاج  اذِإ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  ناشیدنادب . نایوگ و  هدوهیب - راتفگ  راتفرگ 

اهنآب ترـضح  هکنآ  زا  شیپ  داتـسرفیم  گـنجب  ص ]  ] ربمغیپ ار  ياهتـسد  نوچ  هک  تسا  یمدرم  فیـصوت  رد  تفگ : جـیرج  هحفص 48 ]
لوسر هک  تسا  ناقفانم  فصو  مه  هکنیا  هتـشون : حوتفلا  وبا  درک . نانچ  درک و  نینچ  ار  اهنآ  نمـشد  دنتفگیم : رگیدکی  اب  دیوگب  يزیچ 

اب يدندیـسرپب و  دراو  رداص و  زا  ربخ  نآ  يدنتفاتـشب و  ناقفانم  يدوب . يرـسک  ای  يرفظ  ارناشیا  يداتـسرف و  یئاجب  ار  اـهنآ  مالّـسلا  هیلع 
يارب دشیم  رـشتنم  هنیدم  رهـش  رد  هک  فیجارا  غورد و  ياهربخ  ینعی  عمجم : يدنتفگ . ص ]  ] لوسر اب  هکنآ  زا  شیپ  يدنتفگ  رگیدـکی 

شیاسآ ناـما و  بجوم  هک  نارفاـک  رب  نینمؤم  ّطلـست  زا  اـی  و  دـندرکیم ، لـقن  ندـناسرت  روظنمب  هک  نمـشد  فرط  زا  اـی  مدرم  کـیرحت 
تخس ناناملـسم  نارفاک و  نایم  ینمـشد  نوچ  هک  تسا  هدش  يروآدای  نیقفانم  تشز  ياهراک  زا  یکی  هیآ  هکنیا  رد  رخف : دوب . اهرطاخ 
دشیم مهارف  شیاشگ  يهلیسو  نیملسم  يارب  تقو  ره  تهجنیا  زا  دوب ، دوخ  فرطب  هلمح  يهلیسو  يهیهت  تصرف و  رظتنم  کی  ره  و  دوب .
يارب رگا  و  دندرکیم ، مهارف  دوخ  يارب  عافد  هلیـسو  دندشیم و  رادربخ  راّفک  دـندرکیم و  رـشتنم  فیجارا  غورد و  تسار و  رابخا  نیقفانم 

َیلِإ ُهوُّدَر  َول  َو  . » دـشیم نیملـسم  سرت  يهلیـسو  رتشیب  هک  دـندرکیم  رـشتنم  گرب  خاـش و  اـب  ارنآ  دیـسریم  روآتشحو  يربـخ  ناناملـسم 
زا دـنیوگب و  دوخ  ناـیاشگراک  نارتگرزب و  اـی  ربمغیپب  دیـسریم  نیملـسم  اـی  نمـشد  فرط  زا  هک  يراـبخا  رگا  ینعی  يربط :  83 ِلوُسَّرلا »

ار بلطم  دنتـسه  مهف  طابنتـسا و  لها  هک  اهنآ  دنراد  مولعم  ار  تسردان  تسرد و  دـننک و  قیقحت  ات  دـنیامنن  شاف  دـننک و  ناهنپ  نارگید 
یلوا زا  دوصقم  تسا  هدومرف  ع ]  ] رقاب ماـما  حوتفلا : وبا   38-1- نآرق . - دنزاسیم نشور  ار  غورد  دننکیم و  قیدصت  ار  تسار  و  دـنمهفیم ،

. دندشیم لئابق  گنج  رومأم  هّدع  کی  اب  هک  دنتسه  یئارما  ناهدنامرف و  دوصقم  دناهتفگ  یئاّبج  يّدس و  دنتسه  ع ]  ] نیموصعم هّمئا  رمألا 
رمألا یلوا  دوصقم  - 1 دـناهتفگ ، ینعم  ود  مود ، مهنم »  » يهملک رد  و  دنتـسه ، ربمغیپ  نیمزالم  ءاملع و  دوصقم  دـناهتفگ : هداـتق  نسح و 
ینعی تسا  رابخا  زا  سّـسجتم  نیقفاـنم  دوصقم  - 2 مهف ، دنتـسه و  طابنتـسا  درم  هک  رمـالا  یلوا  زا  هّدـع  نآ  تسناد  دـنهاوخ  ینعی  تسا 

وبا رخف :  83 هیآ » رخآ  ات  مُکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  ـال  َول  َو  [ » هحفص 49 دنتـسه [ . ایاضق  ندرک  نشور  ربخ و  یپ  هک  یناسک  نآ  تسناد  دنهاوخ 
ناطیش وریپ  مدرم  امش  هّتبلا  دوشیم  امـش  بیـصن  یپ  رد  یپ  دنوادخ  فرط  زا  هک  اهتفرـشیپ  اهکمک و  دوبیمن  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم 
نمشد رب  یگریچ  زین  و  تسین ، لطاب  نید  يهناشن  نمـشد  زا  تسکـش  هک  دنهّجوتم  دنتـسه و  انیب  اناد و  هک  مک  يهّدع  نآ  رگم  دیدشیم 
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زا ياهّدـع  تسا : ماـما  بلطم  مه  و  مهف ، قیقحت و  تسا و  لیلدـب  هتـسباو  اـهنآ  بیذـکت  قیدـصت و  هکلب  ار  نید  یتـسرد  دـنکیمن  تباـث 
و يدایا ، يهدعاس  نب  ّسق  لثم : لیلق  يهّدع  نآ  رگم  رفاک ، دیدوب و  ناطیش  وریپ  همه  دوبیمن  نآرق  ربمغیپ و  رگا  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم 
-1 ام : نخس   36-1- نآرق . - سانـش ادخ  دندوب و  ّقح  وریپ  نآرق  و  ص ]  ] ربمغیپ ندوبن  اب  هک  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  و  لفون ، نبإ  ۀقرو -
رد هکنانچ  تسا  صاخـشا  رتشیب  يوخ  تسا  هدـش  شنزرـس  هیآ  رد  هک  نیمه  مینک ، ّتقد  ناشهنازور  يوگتفگ  مدرم و  قـالخا  رد  رگا 
دنچ رد  و  دنیوگیم ، اج  همه  هدیمهفن  هدیجنـسن و  دسریم  ناشـشوگب  ای  لایخب  هچره  هک  مدرم  یئوگهدوهیب  تسا  هدش  يروآدای  هیآ  لوا 

تاقبط اب  تابـصق  اهرهـش و  سلاجم و  رد  هک  دـندرکیم  رومأم  ار  ياهدـع  دنتـشاد  بیذاکاب  رتشیب  يرطاـخ  ّقلعت  بناـجا  هک  شیپ  لاـس 
يوگدنلب دندوب  هدرک  لیـصحت  ای  هدیمهف و  دیاش  هک  مه  یـصاخشا  دننک ، لیلحت  هیزجت و  اهنآ  يارب  ار  یبلاطم  دنوش و  طوبرم  فلتخم 

هدومن و بلـس  صاخـشا  زا  ار  تمواقم  يورین  هک  اجنآ  ات  دـندرکیم  لقن  رتدـیدش  یتانایب  اب  ار  اهنآ  دـیاقع  راکفا و  هدـش و  نیرومأم  نآ 
یئابیکـش تبقاع  هک  مدینـش  اهیئارـس  هدوهیب  هکنیا  زا  ردقنآ  مدوب و  ینمجنا  رـضاح  مدوخ  دنتـشاذگیم ، ياجب  اهلد  رد  يدیماان  سأی و 
دنهاوخیم هک  یناسک  رتشیب  و  ینکیم ! نیملـسم  باعرا  دوخ  ياهنخـس  هکنیا  اـب  ارچ  مدرک : ضارتعا  هدـنیوگ  نآـب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

دنهدیم رارق  دوخ  یشوخلد  نارگید و  یمرگرس  يهلیـسو  سلاجم  رد  ار  لقان  ای  همانزور  زا  ربخ  نیرتکچوک  دننک  دوخ  هشیپ  ار  یفرحرپ 
تلم نایم  یکچوک  فالتخا  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  رگا  دننکیم ، تمحز  دیلوت  ناگراچیب  يارب  هکلب  دننکیم ، دیماان  تحاران و  ار  مدرم  و 

دنناسرتیم ار  فیعض  صاخشا  هحفص 50 ] و [  دننکیم ، یفّرعم  دوخ  تکلمم  قازرا  ینارگ  شاشتغا و  بجوم  ارنآ  دوشیم ، دیلوت  تلود  و 
بجوم یئارآسلجم  ینخس و  نیریش  رـصتخم  اب  هجیتن  رد  دننکیم و  هریخذ  دنرخیم و  راب  راوخ و  تمحز  ضرق و  اب  هدش  راچان  اهنآ  هک 

هکنیا زا  یبوخب  هیآ  لّوا  يهلمج  رد  ماهدوـب ،] اـیاضق  هنوـگنیا  دـهاش  دوـخ  هکناـنچ   ] دـنیامنیم مهارف  ار  افعـض  یتحاراـن  قازرا و  ینارگ 
دـشاب هراشا  هیآ  لّوا  رد  رما  يهملک  دیاش  - 2 تسا . هدومن  لمع  رکف و  هکنیا  زا  يراددوخب  یئامنهار  ار  ام  تسا و  هدـش  داـقتنا  قـالخا 

دعب يهلمج  رد  ترهـش و  هعیاش و  ره  رد  هدـیقع  راهظا  زا  تسا  هدـش  شنزرـس  و  تسا ، يراودـیما  ینارگن و  بجوم  هک  رظن  رکف و  رهب 
تـسا نکمم  سپ  دننک ، هعجارم  رمألا ، ولوا  ربمغیپب و  دـیاب  مهرب  مهرد و  کیراب و  بلاطم  ندـش  نشور  يارب  هک  تسا  هدـش  یئامنهار 

هدیقع و راهظا  لاحلا  لوهجم - يهدنیوگ  ای  باتک و  يهتشون  ره  دانتساب  هک  اهنآ  يارب  دشاب  یئامنهار  مود  روتسد  لوا و  شنزرس  هکنیا 
يارب دننک و  زارتحا  دوخ  يهدیقع  راهظا  زا  دیاب  و  دنیامنیم ، مهارف  ار  هداس  مدرم  یئانتعایب  رورغ و  ای  يدـیماان و  بجوم  دـننکیم و  رظن 
. دننک هعجارم  تسه  ام  سرتسد  رد  هزورما  رمألا  ولوا  ربمغیپ و  ياجب  هک  حیحص  ياهباتک  ای  نآ و  نیصّصختم  هربخ و  هب  تسرد  مهف 

هیآ 84] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

[ - 84  ] ًالیِکنَت ُّدَشَأ  َو  ًاسَأب  ُّدَشَأ  ُهّللا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسَأب  َّفُکَی  نَأ  ُهّللا  یَسَع  َنِینِمؤُملا  ِضِّرَح  َو  َکَسفَن  ّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  ِلتاقَف 
ندرک راداو  کـیرحت و  ینعمب  ضیرحت  ردــصم  زا  ضّرح - ندرک . گـنج  ینعمب  لاـتق  ردــصم  زا  لـتاق - تاـغل : ینعم   193-1- نآرق

، نتخود ار  سابل  يهیشاح  ندش ، يریگولج  ندرک و  فرصنم  يراک  زا  ینعمب  هفافک  ّفک و  ردصم  زا  ّفکی »  » تسا دیما  دیاش ، یسع » »
«- لیکنت . » رازآ سرت ، يدنمورین ، يریلد ، سأب -»  » نتشادهگن وربآ  نتسب ، لامتسد  اب  اریاپ  ندرک ، مهارف  ندرکرپ ، ار  فرظ  ندرک ، عمج 

ادـخ هار  رد  دوخ  وت  دّـمحم  يا  همجرت : ندرک  فرـصنم  يزیچ  زا  ندروآ ، دراو  یـسک  رب  نارگید  سرت  تربع و  بجوم  ندرک ، راتفرگ 
ادـخ دـیاش  ات  نک  قیوشت  ار  نانمؤم  يرادـن و  ياهفیظو  دوخ  راک  ماـجنا  زج  هحفـص 51 ] وت [  هک ] رادـم  نارگید  ياورپ  و   ] نک گـنج 

: عمجم ِهّللا -» ِلِیبَس  ِیف  لـِتاقَف   » 84 نیرّـسفم : نخـس  رتشیب . وا  رازآ  تسا و  دـنمورین  تخـس  وا  هک  دوش  امـش  زا  نارفاـک  يورین  ریگولج 
سپ دنک  گنج  هکیسک  ینعی  ِبلغَی » َوأ  لَتُقیَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِلتاُقی  نَم  َو   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  قباس  تایآب  طوبرم  دناهتفگ : یضعب 

راک یسکب  یگنجب و  ادخ  هار  رد  تدوخ  تداعـس  يارب  دیاب  سپ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  نآ  يهلابند  هیآ  هکنیا  رد  دوش ، هریچ  ای  هتـشک و 
رد دینکیمن ، گنجب  مادقا  نیملسم  امش  ارچ  ینعی  َنُوِلتاُقت » مَُکل ال  ام  َو  : » تسا قباس  تیآ  هکنیا  يهلابند  دناهتفگ  یضعب  یشاب و  هتشادن 
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فاّشک  462-432- نآرق -187-125- نآرق -50-18- نآرق . - ورب گـنجب  تدوـخ  وـت  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هـیآ  هـکنیا  رد  نآ  يهلاـبند 
دومرف و گنجب  راداو  ار  مدرم  ترـضحنآ  درک و  توعد  يرغـص  ردـب  رد  گنجب  ار  ص ]  ] ربمغیپ نایفـس  وبا  نوچ  دـناهتفگ : يرـشخمز :
، تفر یم - يرفنکی  زاب  دنامیم  اهنت  رگا  درکن و  انتعا  یـسکب  دش و  هناور  رفن  داتفه  اب  ربمغیپ  دش و  لزان  هیآ  هکنیا  دندش ، یـضاران  اهنآ 
، تسا هدش  تئارق  زین  مال  رـسک  نون و  اب  زین  و  دـشاب ، يریگولج - یهن و  ینعمب  هک  مزج  اب  ُفَّلَُکت » ال   » تسا هدـش  تئارق  لّوا  يهلمج  و 

ماجنا رد  دننکیمن و  تعاطا  نیقفانم  ینعی  یسولآ : ریـسفت   323-308- نآرق . - ار تدوخ  رگم  مینکیمن  فّلکم  اـم  دوـش : ینعم  نینچ  هک 
. - رابجا هن  نک  بیغرت  راداو و  ار  اهنآ  ینعی  فاّشک :  84 َنِینِمؤُملا » ِضِّرَح  َو  . » امنب گنجب  مادقا  اهنت  دوخ  وت  سپ  دیامنیم  ریصقت  هفیظو 

یـضعب و  اهلد ، رد  تسا  عمط  داجیا  بجوم  دـنوادخ  فرط  زا  یلو  دـیما  تسا و  راظتنا  ینعمب  یـسع  رخف :  84 ُهّللا » یَسَع   » 28-1- نآرق
-1 84 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َسأـَب  َّفُـکَی  نَأ   » 17-1- نآرق . - تسا فّلختیب  يهدـعو  يهلزنمب  شـشخب  مرک و  ماقم  زا  عمط  داـجیا  دـناهتفگ ،

قیوس زج  رگید  يهقوذآ  نوچ  و  دوش ، ورب  ور  ربـمغیپ  اـب  دیـسرت  هک  تسا  وا  ناراـی  نایفـس و  وـبا - ّرـش  زا  يریگوـلج  دوـصقم  فاّـشک :
اب مینارچب  ار  دوخ  نارتـش  هحفـص 52 ]  ] 43-1- نآرق  - ات دـشاب  فلع  نابایب  رد  هک  رگید  لاس  تسا و  یکـشخ  لاـسما  تفگ : دنتـشادن 
زا هن  دیسرتب  ادخ  زا  هک  تسا  نآ  دوصقم  دناهتشون : نیرّـسفم   84 ًاسَأب » ُّدَشَأ  . » تشگرب هّکم  فرطب  شنارای  اب  دیگنج و  میهاوخ  دّـمحم 

يارب قشمرس  ص ]  ] ربمغیپ اب  نخس  زا  هیآ ، هکنیا  ام : نخس   17-1- نآرق . - اهنآ ریشمش  زا  تسا  رتتخس  وا  باذع  هک  هکم  رافک  شیرق و 
ناسک نآب  دوش و  ماجنا  راک  ردنا  تسد  ینارگن  هغدغدیب و  دیاب  دوخ  فدـه  راک و  هار  ندرک  ادـیپ  زا  سپ  سک  ره  هک  تسا  نارگید 

نارگید يراگزاسان  شنزرـس و  زا  كاـب  و  دـیامنب ، دوخ  اـب  يراـکمهب  راداو  دوش و  روآداـی  دنتـسه  يراکتـسرد  یتسودـب و  نمؤم  هک 
. دشاب هتشادن 

ات 87] تایآ 85  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ُمتیِّیُح اذِإ  َو  [ 85  ] ًاتیِقُم ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  اهنِم  ٌلفِک  َُهل  نُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  عَفشَی  نَم  َو  اهنِم  ٌبیِصَن  َُهل  نُکَی  ًۀَنَسَح  ًۀَعافَش  عَفـشَی  نَم 
نَم َو  ِهِیف  َبیَر  ِۀَمایِقلا ال  ِموَی  یلِإ  مُکَّنَعَمجََیل  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  [ 86  ] ًابیِسَح ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  َوأ  اهنِم  َنَسحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب 

يراگزاسان ندرک  ینمـشدب  کمک  ندـش ، یجنایم  نتـساوخ ، يرای  ۀعافـش - تاغل : ینعم   428-1- نآرق [ - 87  ] ًاثیِدَح ِهّللا  َنِم  ُقَدـصَأ 
يازس تازاجم و  ای  ربارب و  ود  دزم  لفک - ندوب . کت  دارفنا و  لباقم  رد  ندوب  همیمض  ینعمب  عفش  ندرک و  ششوک  يراک  يارب  ندرک ،
ندرک دروخرب  بداب  ینعمب  هّیحت - دـنمورین ، ردـتقم و  رادـهگن ، شخبيزور  اتیقم - ریظن . دـننامه و  هرهب ، ّظح و  هانگ ، فیدر  ربارب ، ود 
یسراو نادباسح و  بساحم و  بسن ، لصا و  فرش و  اب  بیـسح - هریغ . ریخب و  بش  لثم  نآ  دننام  ندرک و  اعد  ای  ندرک و  مالـس  دننام 

و لاد ، حـتف  ءاح و  ّمض  ءاح و  رـسکب  ءاثدـح  ثادـح و  عمج  هزات  ون و  ینعمب  ثیدـحلا - نامگ . ّکش ، تمهت ، بیر - باـسحب . هدـننک 
دوش کین  راکب  یجناـیم  هکنآ 85  هـمجرت : هحفـص 53 ] ءاـح [ . ّمض  رـسک و  اـب  ناثدـح  ثیداـحا و  نآ  عمج  بلطم  لـقن  ربخ و  ینعمب 
نوچ 86 و  نآ . نابهگن  تسا و  زیچ  همه  رب  ياـناوت  دـنوادخ  هچ  درب  يدـب  نآ  زا  ياهرهب  دوش  يدـب  ناـیمباپ  هکنآ  درب و  نآ  زا  ياهرهب 

زج درادب 87 و  یتسردب  يزیچ  ره  رامـش  ادخ  هک  دیئوگ  خساپب  نآ  زا  رتهب  ای  نآ  دننامب  زین  امـش  دـندرک  امـش  اب  يدـمآ  شوخ  مالس و 
زا و  دشاب ] هچ  ادخ  نخس  زا  رتتسار  هچ ،  ] درادن هار  ّکش  ندوب و  لد  ود  نآ  رد  دنک و  مهارف  زیخاتسرب  ار  امش  هک  دوبن  ياهدننیرفآ  ادخ 

دارم هکنیا  یکی  دـنتفگ : لوق  دـنچ  وا  رد  هتـشون : حوتفلا  وـبا   85 ًۀَنَسَح » ًۀَعافَش  عَفشَی  نَم  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب ! هک  رتيوگتـسار  ادخ 
تلیسو هنسح  تعافشب  دارم  دنتفگ : دیز  نبإ  دهاجم و  يرصب و  نسح  تسا  دب  ءاعد  دب  تعافشب  دارم  و  تسا ، ریخ  ءاعد  کین  تعافشب 
تعافـش و  دـنک ، یتمرکم  وا  ّقح  رد  ای  دـشخب  ّقحتـسمب  یّقح  ای  دـنک  اهر  دـنب  زا  ار  وا  ات  رگید  سک  يارب  دـنک  تعافـش  هکنآ  تسا و 

ببس دنک و  همیمن  دنک و  ندرک ] مهارف  یتخس  ّتیمورحم و  بجوم   ] هداکن و  يزیگناهنتف ] بوشآ و   ] طیلخت یـسک  ّقح  رد  هک  تسنادب 
ینعم تفگ : يرهزا  و  تسا . هدننک  بلط  لاب  هدـننک  تعافـش  تفگ : ع ]  ] یلع نینمؤملا  ریما   47-15- نآرق . - دسر واب  یتّرـضم  ات  دزاس 
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رتو دشاب و  تفج  عفش  دشاب و  تدایز  تغل  رد  عیفش  و  تیصعم . تعاط و  ّرـش و  ریخ و  زا  دنک  تدایز  لمع  رب  لمع  هکره  هک  تسا  نآ 
ار دوخ  هک  دـش  رومأـم  ص ]  ] ربمغیپ ولج  تیآ  رد  نوچ  - 1 تسا : لقن  تهج  ود  شیپ  تایآب  هیآ  هکنیا  طاـبترا  تهج  رد  عمجم : قاـط .

ینکب ّقحب  توعد  ار  مدرم  هکنیا  دوجو  اب  رگا  هک  تسا  هدـش  يروآدای  واب  هیآ  هکنیا  رد  دـشاب ، هتـشادن  راـک  يرگیدـب  دـنادب و  فّلکم 
اهنآ هاوخریخ  ربمغیپ  يا  وت  و  دـسریم . زین  واـب  ریخ  نآ  زا  ياهرهب  دـشاب  هاوخریخ  سک  ره  - 2 دوب . دهاوخ  وت  يارب  ریخب  تعافـش  باوث 

اب گنج  يارب  ددنویپب  دوخ  قیفرب  ناسنا  هک  تسنآ  هلمج  هکنیا  رد  تعافـشب  دارم  دناهتفگ : یـضعب  داهجب و  يدرک  ناشتوعد  هک  یتسه 
رد دنک  دوخ  تسود  اب  يراکمه  تیصعم  ّرش و  رد  رگا  و  تسا ، رگید  ملاع  رد  دزم  باوث و  ملاع و  هکنیا  رد  تمینغ  شاهجیتن  نمشد و 

تهج دنچ  قباسب  هیآ  هکنیا  طابترا  رد  رخف : تسوا . يهرهب  يراتفرگ  رگید  ملاع  رد  مدرم و  یئوگدب  و  هحفص 54 ] تّمذم [  ملاع  هکنیا 
دـندرکیم و شهاوخ  نیقفاـنم  یـضعب  تسا  نکمم  درکیم  گـنجب  بیغرت  ار  مدرم  ص ]  ] ربـمغیپ نوچ  هکنآ : مّوس  تهج  تسا : رّوـصتم 
دـشاب و تیـصعم  يهلیـسو  هک  یتعافـش  زا  دـش  یهن  هیآ  رد  سپ  دراد ، فاعم  گنج  رد  یهارمه  زا  ار  اهنآ  ناتـسود  هک  دـندشیم  عیفش 

يهلیـسو و  دندوب ، داهجب  لیام  نینمؤم  یـضعب  نوچ  تسا  نکمم  هکنآ  مراهچ  تهج  دـشاب . ادـخ  نامرف  بجوم  هک  تسا  وکین  یتعافش 
تسا کین  راک  رد  ششوک  تعافش  هکنیا  دننک ، کمک  اهنآب  نارگید  هک  دندشیم  یجنایم  عیفـش و  رگید  ياهدع  دنتـشادن  گنجب  نتفر 
نامیا دنک  مضنم  صخـش  هک  تسا  نآ  هنـسح  تعافـش  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يدحاو  تسا . هدش  نآ  زا  دـیجمت  هیآ  رد  هک 

حور ریـسفت  اهنآ . رازآ  زا  يراددوخ  راّفک و  اب  ّتبحمب  دـنک  مضنم  ار  دوخ  رفک  هک  تسا  نآ  هئّیـس  تعافـش  و  راّفک ، اب  گـنجب  ار  دوخ 
ار هملک  هکنیا  عمجم  اتیقم 85  گنج . رد  يریگهرانک  زا  ندناسرت  تسا و  گنج  رد  يراکمهب  بیغرت  يارب  هیآ  هکنیا  یـسولآ : یناعملا 
ار زیچ  ره  هک  تسا  یناـبهگن  ینعی  تـسا : هـتفگ  ساـّبع  نـبإ  - 2 ردـتقم ، ینعی  دـنا : هتفگ - دـیز  نبإ  يدـس و  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ 
ره يازـس  شاداپ و  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 4 تسا ، دهاش  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 3 دهدیم ، نآ  ياقب  ظفحب و  جایتحا  يهزادـناب 

هتفگ يّدـس  يربط :  86 اهوُّدُر » َوأ  اهنِم  َنَسحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُمتیِّیُح  اذِإ  َو  . » درادـیم هاـگن  زیچ  ره  راـک  رامـش  - 5 دـهدیم . ار  دـب  بوخ و 
تیاور کیلع . مالّـسلا   73-1- نآرق : - وگب طـقف  اـی  و  هّللا ، ۀـمحر  مالّـسلا و  کـیلع  و  وگب : وـت  درک  مالـس  وـتب  یـسک  رگا  ینعی  تسا :

درک مالـس  امـشب  ناملـسم  رگا  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  هداتق و  و  مکیلع » و  : » تفگیم مالـس  باوج  رد  رمع  رـسپ  هّللا  دـبع  هک : دـناهدرک 
دینادرگرب هحفص 55 ] واب [  تسا  هدرک  مالس  هک  روط  نامهب  دوب  یتشدرز  ای  یحیسم  ای  دوهی  رگا  و  دیئوگب ، وا  مالس  زا  رتهب  ار  شباوج 

نب یلع  و  مکیلع » و  : » دیئوگب طقف  دوب  ناملسم  ریغ  رگا  دیئوگب و  رتوکین  یباوج  درک  مالـس  امـشب  ناملـسم  رگا  عمجم : دیهد . باوج  و 
يرگیدب تبسن  یسک  هک  کین  لمع  ره  تسا و  مالس  ۀّیحت »  » يهملک زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  میهاربا 

گنجب رما  هکنآ  زا  سپ  تسا  گنج  فالخ  تمالـسم و  ینعمب  مالـس  نوچ  هک  تسا  نآ  شیپ  تایآ  اب  هیآ  هکنیا  طابترا  و  دهد . ماجنا 
تقفاوم وا  اب  مه  امـش  تفگ  دمآ  شوخ  مالـس و  دش و  یتمالـسب  لیامتم  رگا  هک  تسا  هدـش  روآدای  هیآ  هکنیا  رد  تسا  هدـش  نارفاک  اب 

و دـننکیم ، هراشا  تشگنا  اب  دوهی  و  دـنراذگ ، یم - ناهد  رب  تسد  مالـس  ياجب  رگیدـکی  اب  تاقالم  رد  اهیحیـسم  دـناهتفگ : رخف : دـینک .
دوخ ناـگرزب  كولم و  اـب  و  درادـب ، تاهدـنز  ادـخ  ینعی  هّللا » كاـّیح  : » دـنتفگیم رگیدـکی  اـب  برع  و  دـنوشیم ، مخ  سوجم  تشدرز و 

هک تسا  مولعم  و  هتاکرب ] هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّـسلا  : ] دنیوگیم رگیدکیب  نیملـسم  و  داب ، شوخ  دادماب  ینعی  احابـص » معنا  : » دنتفگیم
شوخ دروخرب و  بدا  اهتّلم  رد  تسا : هدش  رخف  ماما  ریسفت  زا  سابتقا  هک  نازیملا  ریـسفت  نارگید . زا  تسا  رتهب  اهنآ  دمآ  شوخ  ّتیحت و 

هنوگره زا  یتمالس  یگناگی و  لامک  راهظا  يهلیسو  نوچ  درک  باختنا  ار  مالس  موسر  بادآ و  نآ  يهمه  زا  مالسا  تسا و  فلتخم  دمآ 
یتسیاب تسا : هدرک  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  ترـضح  زا  یفاک  و  دوخ ، ناملـسم  تسود  شیکمه و  هب  تبـسن  تسا  يّدـعت  يدـب و  ّرش و 

ترضحنآ زین  و  دننک ، مالس  دوخ  زا  رتشیب  يهّدع  رب  مک  يهّدع  و  دنک ، مالس  هتسشن  رب  دوریم  هار  هکنآ  و  دنک ، مالـس  رتگرزبب  رتکچوک 
یـشیپ راوس  رطاق  رب  راوس  بسا  دنک و  مالـس  رب  تردابم  راوس  غالا  رب  راوس  رطاق  دـنک و  مالـس  هدایپ  رب  دـیاب  هراوس  تسا : هدرک  تیاور 
َنَسحَِأب اوُّیَحَف   » ياههلمج ياضتقمب  مالـس  باوج  یلو  وکین  تسا و  ّبحتـسم  مالـس  دناهتـشون : نیرّـسفم  رگید  وا و  مه  و  دریگب ، مالـسب 
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هحفص 56]  ] 794-753- نآرق . - دناهداد ار  يأر  نیمه  زین  اهقف  روهمج  رخف  ماما  يهتفگب  و  ریزگان ، تسا و  بجاو  اهوُّدُر » َوأ  اهنِم 

ات 91] تایآ 88  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َول اوُّدَو  [ 88  ] ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  نَلَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم  َو  ُهّللا  َّلَضَأ  نَم  اوُدهَت  نَأ  َنوُدیُِرت  َأ  اُوبَسَک  اِمب  مُهَسَکرَأ  ُهّللا  َو  ِنیَتَِئف  َنیِِقفانُملا  ِیف  مَُکل  امَف 
مُهوُُمتدَجَو ُثیَح  مُهُوُلتقا  َو  مُهوُذُخَف  اوَّلََوت  نِإَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجاُهی  یّتَح  َءاِیلوَأ  مُهنِم  اوُذِـخَّتَت  الَف  ًءاوَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  امَک  َنوُرُفکَت 

َوأ مُکُوِلتاُقی  نَأ  مُهُروُدُـص  تَرِـصَح  مُکُؤاج  َوأ  ٌقاثیِم  مُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  ٍموَق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َّالِإ  [ 89  ] ًاریِـصَن َو ال  اِیلَو  مُهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال 
ًالِیبَس مِهیَلَع  مَُکل  ُهّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اوَقلَأ  َو  مُکُوِلتاُقی  مَلَف  مُکُولَزَتعا  ِنِإَف  مُکُوَلتاقَلَف  مُکیَلَع  مُهَطَّلََـسل  ُهّللا  َءاـش  َول  َو  مُهَموَق  اُوِلتاـُقی 

َو َمَلَّسلا  ُمُکَیلِإ  اوُقُلی  َو  مُکُولِزَتعَی  َمل  نِإَف  اهِیف  اوُسِکرُأ  ِۀَـنتِفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک  مُهَموَق  اُونَمأَی  َو  مُکُونَمأَی  نَأ  َنوُدـیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِجَتَـس  [ 90]
- هئف تاـغل : ینعم   1104-1- نآرق [ - 91  ] ًاـنِیبُم ًاناطلُـس  مِهیَلَع  مَُکل  اـنلَعَج  مُِکئلوُأ  َو  مُهوُُمتفِقَث  ُثیَح  مُهُوُلتقا  َو  مُهوُذُـخَف  مُهَیِدـیَأ  اوُّفُکَی 

ردـصم زا  اورجاـهی - نآ . لّواـب  ارنآ  رخآ  رخآـب و  ار  يزیچ  لّوا  ندـنادرگرب  ینعمب  سکر  ردـصم  زا  مهـسکرا - هورگ ، هتــسد و  ینعمب 
ندوب راشف  رد  ینعمب  داص  نوکس  اح و  حتفب  رصح  ردصم  زا  ترصح - ندش . لقتنم  رگید  رهشب  يرهش  زا  ندرک و  نطو  كرت  هرجاهم :

ردـصم زا - ندـش و  هریچ  نتفایرد و  ینعمب  فاق  نوکـس  اب  فقث  ردـصم  زا  اومتفقث - ندوب . راتفرگ  رکف  یتحاران  هودـنا و  يانگنت  رد  و 
: لوزن تهج  هحفـص 57 ] يزیچ [ . ماجنا  رب  ّطلـست  و  تراهم ، ینعمب  هلاعف  نزو  رب  اث  حـتفب  هفاقث  فاـق و  يـالاب  يادـص  حـتف و  اـب  فقث 
زا یـضعب  دندرکن ، تقفاوم  دحا  گنج  رد  نیقفانم  زا  ياهّدع  نوچ  تسا  هدش  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  عمجم و 

لزان وگتفگ  هکنیا  يارب  لّوا  تیآ  میشکیمن ، ار  اهنآ  ام  دنتفگیم  یضعب  تشک و  میهاوخ  ار  نیقفانم  هکنیا  دنتفگیم : رگیدکی  اب  نیملـسم 
ياوه نوچ  دندش و  ناملـسم  و  دندش ، دراو  هنیدمب  بارعا  هتـسد  کی  هک  دهاجم  فوع و  نمحّرلا  دـبع  زا  دـناهدرک  تیاور  زین  و  دـش .

فلاخم ياهّدع  دناهدش ، رفاک  هک  دنگنجب  اهنآ  اب  دنتـساوخ  نیملـسم  دندش ، ّدترم  دنتـشگ و  زاب - دـنتفاین  دوخ  جازم  اب  بسانم  ار  هنیدـم 
ترـضح زا  دش  لقن  دهاجم  زا  هک  مّود  تهج  عمجم  رد  دش . لزان  اهنآ  يوگتفگ  عفر  يارب  هیآ  دنتـسه ، ناملـسم  اهنیا  دـنتفگ : دـندش و 

یـسک دومرف : هبطخ  رد  ص ]  ] ربمغیپ يزور  تسا : هدرک  لقن  ذاعم  نب  دعـس  زا  لوزنلا  بابـسا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  زین  ع ]  ] رقاـب ماـما 
زا رگا  تفگ : ذاـعم  نب  دعـس  دـنکیم ! مهارف  ار  نم  نیفلاـخم  دوخ ، يهناـخب  تسا و  نم  رازآ  یپ  رد  هکنآ  زا  دوش  ریگولج  تسا  رـضاح 
هچ ار  وت  ذاعم  رسپ  يا  تفگ : تساخرب و  هدابع  نب  دعس  میئوت ، نامرفب  شوگ  تسا  جرزخ  زا  رگا  میشکیم و  ار  وا  ام  تسه  سوا  يهلیبق 

یقفانم و دوخ  هک  مسانشیم  ار  وت  نم  هدابع  رسپ  يا  تفگ : دش و  دنلب  ریـضح  نب  دیـسا  ياهدرک ، هچ  وت  منادیم  هک  نم  ربمغیپ ! تعاطاب 
دیامرف و یم - وا  تسا ، اجنیا  ربمغیپ  هک  دیشاب  شوماخ  مدرم  يا  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  هملـسم  نب  دّمحم  يراد ، تسود  ار  نیقفانم 

َنـیِذَّلا اَّلِإ   » تـیآ 90 لوزن  تـهج   292-259- نآرق «. - َنیِِقفاـنُملا ِیف  مَُکل  اـمَف   » دـش لزاـن  هیآ  وگتفگ  هکنیا  زا  سپ  میربـیم . ناـمرف  اـم 
مدینـش دندش ، ناملـسم  فارطا  مدرم  هک  دحا  ردـب و  گنج  زا  سپ  تفگ : یجلدـم  کلام  نب  هقارـس  یطویـس ، لوّزنلا  بابـسا  َنُولِـصَی »
ناسحا نمب  منکیم  شهاوخ  متفگ  متفر و  ترضحنآ  دزن  نم  دنک  رومأم  جلدم ] ینب   ] نم يهلیبق  رس  رب  ار  دیلو  دلاخ  دراد  رظن  رد  ربمغیپ 

دیشاب هتـشاد  شزاس  رـس  اهنآ  اب  امـش  مهاوخیم  نم  دیتسرفب . نم  يهلیبق  يارب  رومأم  دیهاوخیم  ماهدینـش  نوچ  دیراذگب ، تنم  دیئامرفب و 
دهاوخن هجیتن  هدنیآ  رد  اهنآ  رب  امش  زورما  ّطلست  هن  رگ  -19-49 و  نآرق . - دش دنهاوخ  ناملسم  مه  ناشیا  دندش  ناملسم  شیرق  رگا  هک 
نانمشد اب  هک  درک  حلص  اهنآ  اب  دلاخ  هدب ، ماجنا  دهاوخیم  هچنآ  ورب و  وا  اب  دومرف : تفرگ و  هحفص 58 ] ار [  دلاخ  تسد  ربمغیپ  تشاد ،

عمجم رد  دش ، لزان  هیـضق  هکنیا  يارب  هیآ  دنوش  ناملـسم  مه  اهنآ  دـندش  ناملـسم  شیرق  رگا  ربمغیپ و  گنج  رد  دـننکن  کمک  ربمغیپ 
ربمغیپ اب  دوخ  يهتسد  فرط  زا  هک  تسا  یملس  میوع  نب  لاله  ٌقاثیِم » مُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  ٍموَق   » زا دوصقم  دومرف  ع ]  ] رقاب ماما  ترضح  تسا :

هیآ نیاب  و  میرادن . اور  متـس  واب  ام  دمایب  ام  دزن  امـش  زا  رگا  دـینکن و  يراتفردـب  وا  اب  دـمآ  امـش  دزن  ام  زا  یـسک  رگا  هک  تشاذـگ  رارق 
دلاخ مان  یلو  تسا  هدرک  لقن  ار  کلام  نب  ۀقارـس  يهیـضق  زین  و  دنراد ، هدـهاعم  اهنآ  اب  هک  مدرم  نیاب  تبـسن  ضّرعت  زا  دـش  يریگولج 
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ربمغیپ دـندش ، هنیدـم  دراو  هلیخد  نب  دوعـسم  يربهرب  عجـشا  يهلیبـق  هک  تسا  عمجم  رد  مه  -284-324 و  نآرق . - تسین نایم  رد  دـیلو 
ياهیده تجاح  راهظا  زا  شیپ  هک  تسا  يراکوکین  هچ  ینعی  ۀجاحلا » ماما  ۀّیدهلا  معن  : » دومرف داتـسرف و  اهنآ  يارب  امرخ  راب  دـنچ  [ص ]

زا میتسین و  لیام  وت  اب  گنجب  میتسه و  کیدزن  وتب  نوچ  ام  دـنتفگ : اهنآ  دـیراد ! راک  هچ  هک  اهنآب  داد  ماـغیپ  دنتـسرفب و  دـنمتجاح  يارب 
ربمغیپ دـشاب ، وت  ام و  نایم  شزاس  تملاسم و  دادرارق و  هک  میهاوخ  یم - میتسه  نازیرگ  دنتـسه  ام  نامیپ  مه  هک  هرمـض  ینب  اـب  گـنج 

زین اهنآ و  اب  گنج ، ضرعت و  زا  تسا  نیملسم  يریگولج  يارب  مُهُروُدُص » تَرِصَح  مُکُؤاج  َوأ   » يهلمج دش  ماجنا  دادرارق  دومرف و  لوبق 
هک لخن ] نطب   ] رد ام  هدـب  هزاجا  تفگ  دـمآ و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  طحق  کشخ و  یلاـس  رد  يرازف  نیـصحلا  نب  هنییع  تسا : عمجم  رد 
هک تسا  یقمحا  وا  دومرف : وا  يهراـب  رد  ص ]  ] ربـمغیپ دوب و  قفاـنم  وا  یلو  يوشن  اـم  ضّرعتم  میوش و  نیزگياـج  تسا  ینیمزرـس  مسا 

هدش لقن  تهج  هکنیا  مه  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دمآ . وا  فیصوت  رد  َنوُدیُِری » َنیِرَخآ  َنوُدِجَتَس   » تیآ 91 تسا و  اورنامرف  دوخ  موق  نایم 
دزن نوچ  دـندرک و  مالـسا  راهظا  و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  دـندمآ  نافطغ  دـسا و  ینب  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  حوتفلا  وبا  تسا و 

رد َنیِرَخآ » َنوُدِجَتَـس   » تیآ هنیزوب ، مدژک و  نیاب  دندادیم  باوج  نیقفانم  هکنیا  دیدروآ ! نامیا  هکب  دندیـسرپیم  اهنآ  زا  دنتفریم و  راّفک 
هک ار  امش  تسا  هدش  هچ  ناناملسم  يا  همجرت 88 :  1359-1335- نآرق -1009-973- نآرق -588-553- نآرق . - دش لزان  اهنآ  فیصوت 

شـشوک و يارب  ار  اهنآ  ادـخ  هکنیا  اب  دـیناد ] ناشنیدـیب  يرگید  ناملـسم و  ناتیکی   ] دـیدش هحفـص 59 ] هتـسد [  ود  نیقفانم  يهراب  رد 
وا هک  ار  نآ  هکنیا  اـب  دـیوش ! اـمنهار  هدرک  تشونرـسب  یهارمگ ، ادـخ  هک  ار  نآ  دـیهاوخ  رگم  درک  ناـشدوبان  رفکب و  هنوراو  ناـشراک 

ار اهنآ  سپ  ربارب  دیشاب و  رفاک  ناشدوخ  دننامب  امش  دنهاوخ  اهنآ   89 دیبایب . یهار  وا  يارب  دیناوتن  دومن  هارمگ  شراتفر  هشیدنا و  لابندب 
تسود و چیه  ناشدیـشکب و  دیبایب و  هک  اج  رهب  ناشدیریگب  دنتفریذپن  رگا  دنیآ و  ادـخ  هارب  دـنرادرب و  تسد  رفک  زا  ات  دـیرادن  تسود 
رد هک  ناسک  نآ  مه  دـنراد و  نامیپ  امـش  اب  هک  اـهنآب  دـننک  هتـسباو  ار  دوخ  هک  مدرم  نآ  رگم   90 دـیرادنپم . دوخ  يارب  نانآ  زا  يروای 
اب دنک و  ناشهریچ  امش  رب  دشاب ] امش  تشونرس  و   ] دهاوخب ادخ  رگا  دوخ و  ناشیوخ  اب  ای  دنگنجب و  امـش  اب  هک  دنراچان  دنتـسه و  انگنت 

ادخ دندرک  زارد  امش  يوسب  يراگزاس  تسد  دندماین و  امـش  گنجب  دندنام و  رانک  امـش  زا  رفاک  هتـسد  ود  هکنیا  رگا  سپ  دنگنجب  امش 
هک دـیبایب  ار  نیقفانم ] زا   ] رگید يهتـسد  يدوز  نیمهب   91 دیـشکب ] ار  اهنآ  تسا  هدادـن  هزاجا  و   ] تسا هدوشگن  یهار  امـش  يارب  اهنآ  رب 

ینیدیب يراگزاسان و  بوشآب و  ار  اهنآ  تقو  ره  و  دنشاب ] نیدیب  اهنآ  اب  ناملسم و  امش  اب  هک   ] دننز لوگ - ار  دوخ  مدرم  امـش و  دنهاوخ 
ار اهنآ  سپ  دنتـشادنزاب  ناترازآ  تسد ز  دندرکن و  مالـسا  راهظا  دندنامن و  رانکرب  امـش  زا  اهنیا  رگا  دنریذپیم ، ار  نآ  يدوزب  دننادرگرب 
مه لالدتسا و  رکف و  يورین  هب  هک  تسا  رادومن  دوخ  هچ   ] میاهدرک ّطلسم  نانیارب  راکـشآب  ار  امـش  هک  دیبایب  اجک  رهب  دیـشکب  دیریگب و 
رد ياهدـع  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :  88 َنیِِقفانُملا » ِیف  مَُکل  امَف  : » نیرّسفم نخـس  میدومن .] هریچ  نانآ  رب  ار  امـش  گنج  یندب و  يورینب 

دّمحم نارای  زا  ام  دنتفگ : دندش و  جراخ  هکم  زا  يراک  يارب  یتقو  دندرکیم ، یتسود  کمک و  نیکرـشم  اب  دـندرک و  مالـسا  راهظا  هکم 
ار اهنآ  دیاب  دننکیم  کموک  ام  نانمشد  اب  اهنیا  دنتفگ : یضعب  دنتسه  ترفاسم  رد  اهنآ  هک  دندش  رادربخ  نیملـسم  نوچ  میتسه ، ناما  رد 

امـش دزن  دـناهدرکن و  كرت  ار  دوخ  نطو  هناخ و  هکنیا ، يارب  ّطقف  دنتـسه  ام  نید  ام و  هدـیقعب  هک  یناسک  ارچ  دـنتفگ : ياهّدـع  میـشکب 
- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  عقوم  نآ  رد  دومرفیمن ، يزیچ  دوب و  وگتفگ  هکنیا  دهاش  ص ]  ] ربمغیپ دیـشکب ، ار  اهنآ  دیهاوخیم  دناهدماین 

راهظا نوچ  تسا  هداد  رارق  راّفک  مکح  رد - ار  اهنآ  ادخ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  88 مُهَسَکرَأ » ُهّللا  َو  [ » هحفص 60  ] 48-15
: تسا هتفگ  ملـسم  وبا  دـنکیم ، كاله  ناشرفک  يهطـساوب  ار  اهنآ  ادـخ   25-1- نآرق : - ینعی تسا : هتفگ  هداـتق  دـننکیم ، ینیدـیب  رفک و 

نودب مهسکر »  » دناهدرک تئارق  دوعسم  هّللا  دبع  بعک و  نب  ّیبا  رخف : مالسا . رد  دیدرت  رفک و  يهطساوب  درک  نوبز  راوخ و  ار  اهنآ  ینعی 
مّنهج رد  سبح  ینعمب  مه  تخادنا و  هنوراو  ار  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  یـسولآ : تسا . برع  تغل  ود  ره  سکرا ] سکر و   ] هزمه و
مکح و  تسا ، هدیمان  هارمگ  ار  اهنآ  ادـخ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  حوتفلا : وبا   88 ُهّللا » َّلَضَأ  نَم  . » دـناهتفگ شتآب  كـاله  هقرفت و  و 

زا ادخ  - 4 تسا . هدرک  ناشنوبز  راوخ و  رفک  يهطساوب  - 3 24-1- نآرق . - تسا هتفای  هارمگ  ار  اهنآ  ادخ  - 2 تسا ، هدرک  ناشیهارمگب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يهتـسباو بوـسنم و  دـنوادخ  ار  هکنآ  ینعی  عـمجم :  88 ُهـّللا » ِِللــُضی  نَـم  َو  . » تـسا هدرک  ناـشمورحم  هارمگ و  شزرمآ  تـشهب و  هار 
راکدـب درک و  حرج  مکاـح  هک  ار  یـسک  دـنیوگیم : هکنیا  دـننام  دـنکب ، تیادـهب  موکحم  ار  وا  یـسک  هک  درادـن  يدوس  درک  یهارمگب 
هدـیرفآ شلد  رد  یهارمگ  ادـخ  هـک  ارنآ  ینعی  یـسولآ :  27-1- نآرق . - دـنکیمن حـلاص  ار  وا  نارگید  ندرمـش  بوخ  لیدـعت و  تسناد 

مدرم روطنیا  دـننادب  همه  هکنیا  يارب  تسین  دوصقم  نّیعم  صخـش  تسا و  مومعب  باـطخ  هلمج  هکنیا  یـسولآ :  88 َُهل » َدَِـجت  نَلَف  . » تسا
اب دنتـسه و  قفاـنم  اـهنآ  هک  دـندیمهفن  مدرم  نوـچ  نازیملا :  22-1- نآرق . - تسین ناشتیاده  رب  رداق  یـسک  دـنرادن و  تیادـه  يهلیـسو 

تیاده هار  نیقفانم  يارب  یمهفب  یناوتیم  وت  هک  تسا  هدش  ربمغیپ  اب  نخس  يور  هدش و  نادرگ  ور  مدرمب  باطخ  زا  دندرک  عازن  رگیدکی 
يادخ هکنانچ  هنیدمب  هّکم  زا  لوسر  اب  نانمؤم  ترجه  یکی  دوب : هجو  هس  رب  ترجه  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   89 اوُرِجاُهی » یّتَح  . » تسین

نِم جُرخَی  نَم  َو  « » مِِهلاومَأ َو  مِهِرایِد  نِم  اوُجِرخُأ  َنیِذَّلا  هحفص 61 ]  ] 183-156- نآرق -20-1- نآرق  - َنیِرِجاهُملا ِءارَقُفِلل  : » تفگ یلاعت 
هک زامن  تماما  باب  رد  تسا  اجنیا  زا  نامیا و  اب  قاـفن  رفک و  زا  دـشاب  ناـقفانم  نارفاـک و  ترجه  مّود  و  ِِهلوُسَر » َو  ِهّللا  َیلِإ  ًارِجاـهُم  ِِهتَیب 

تـسار تئارق  رد  رگا  دـنادب ، نآرق  دـشاب و  رتيراق  هک  زامن  تماماب  دـننک  میدـقت  ارنآ  دـیآرد  زامن  تقو  دـنیآ و  رـضاح  یتعامج  رگا 
و دننک ، لمح  ترجه  رب  لوسر  دهع  رد  دشاب ، رتمدقم  ترجه  رد  هک  سکنآ  دنشاب  تسار  هقف  رد  رگا  دشاب ، رتهیقف  هک  سکنآ  دنشاب ،
ام رجاه  نم  رجاهملا  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  نم  ار  یصاعم  نانمؤم  رجه  مّیس  دنـشاب و  رتشیپ  مالـسا  رد  شناردپ  هکنآ  رب  ام  دهع  رد 

19-1- نآرق . - دـندرک يراددوخ  ترجاهم  زا  رگا  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم   89 اوَّلََوت » نِإَـف   » 124-54- نآرق -53-1- نآرق «. - هّللا هاـهن 
هک مرح  دودح  زا  جراخ  لخاد و  ای  هکم و  نّیعم  دودح  مرح و  رد  هچ  دـیبایب  اجک  ره  دـناهدرک : ینعم  نیرّـسفم   89 مُهوُُمتدَجَو » ُثیَح  »
زا یضعب  يربط :  90 مُهَنَیب » َو  مُکَنَیب  ٍموَق  یلِإ  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » 24-1- نآرق . - تسین نآ  رد  مرح  ماکحا  رگید  تسا و  لالح  اجنآ  دیص 

نیدهاعم اب  نیملسم و  نامیپمهب  دنتسه  لصتم  يدنواشیوخ  بسن و  رد  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  دناهتشادنپ  برع  نابز  رد  نیصصختم 
هک دـنوش  هتـسد  نآ  دراو  رگم  دیـشکب  ار  اهنآ  دـندرک  رفک  راهظا  رگا  ینعی   67-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدس  دنتـسه ، شیوخ  نیملـسم 

رگا ینعی  يربط :  90 مُهُروُدُص » تَرِصَح  مُکُؤاج  َوأ  . » دننک راتفر  اهنامیپمه  نآ  دننام  نیقفانم  هکنیا  اب  سپ  تسا ، نامیپ  اهنآ  امش و  نایم 
رد دنبایب  هک  دنشاب  یمدرم  ای  و  دشاب ، رارقرب  نامیپ  ناشیا  امش و  نایم  هک  یناسک  رگم  دیشکب ، دیریگب و  ار  اهنآ  دندرکن  تقفاوم  امش  اب 

نسح  36-1- نآرق . - دـنیامنب امـش  يهتـسد  رد  لخاد  ار  دوخ  سپ  دوخ  ناشیوخ  اب  ای  دـنگنجب و  امـش  اب  ای  هک  دـصق  نیاب  هداـتفا  راـشف 
نینچ ینعم  تسا و  مسا  هرـصح »  » يهملک تئارق  هکنیا  اب  تسا و  هدرک  تئارق  هطوبرم  يات  اب  مهرودص » ةرـصح   » ار هلمج  هکنیا  يرـصب 

: تسا هکنیا  ینعم  تسا و  واو  ینعمب  وا »  » دـناهتفگ یـضعب  حوتفلا : وبا  دـنکیمن . توافت  ینعم  يهجیتن  رد  هنیـس و  یگنت  اب  دـندمآ  تسا :
ُمُکَیلِإ اوَقلَأ  َو  . » گنت ياههنیس  اب  دنیایب  دنوشب و  امش  ياهنامیپمهب  يهتـسباو  رگم  دیـشکب ، دندرک  امـشب  تشپ  هحفص 62 ] هک [  یناسک 

. دـنتفریذپ مالـسا  رگا  ینعی  دـنتفگ : یئاـبج  یخلب و  حوتفلا : وبا   35-1- نآرق . - دـندرک شزاس  حلـص و  امـش  اب  ینعی  يربط :  90 َمَلَّسلا »
َنیِذَّلا اَّلِإ   » زا دوصقم  هک  دندرک  فالتخا  نیرّـسفم  رخف : مال . نوکـس  نیـس و  حتفب  مّلـس »  » دـناهدرک تئارق  یـضعب  و  يرـشخمز : فاّشک 
نتشکب رما  نوچ  دنتسه ، راّفک  دناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  نیملـسم ! ای  دنتـسه ، نیرفاک  ایآ  دنتـسه ، صاخـشا  هچ  مُکُؤاج » َوأ   » و َنُولِـصَی »

هیآ رد  دوب ، بجاو  ترجه  ناملـسم  درف  ره  رب  نوـچ  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا - تسا ، هدـش  انثتـسا  هتـسد  ود  هکنیا  تسا و  هدـش  نیرفاـک 
هک دـندوب  نارفاک  اهنآ  هار  رد  یلو  دـننک  ترجه  دنتـساوخیم  هک  اـهنآ  لّوا - دنتـسه : هتـسد  ود  و  دـناهدش ، ینثتـسم  روذـعم - صاخـشا 
اب هک  ناـسک  نآـب  دـننک  هدـنهانپ  ار  دوخ  دـندش  راـچان  تهج  هکنیا  زا  دـندوب ، اـهنآ  سرت  بجوم  دـندشیم و  ناـشترجاهم  زا  ریگوـلج 

دناهدش انثتسا  لّوا  يهتسد  زا  دعب  هک  دنتسه  اهنآ  مّود - دوش . مهارف  شیاسآ  ات  دننامب ، اهنآ  دزن  دنورب  دنراد و  هدهاعم  ربمغیپ  نیملسم و 
دنتـسناوت یمن - نارفاک  اب  و  دندیـسرتیم ، ادخ  زا  نوچ  دـنگنجب  وا  نارای  و  ص ]  ] ربمغیپ اب  دنتـساوخ  یمن - ناملـسم و  دـندوب  یمدرم  هک 

ناشیوخ نتـشک  يهلیـسو  دـندرکیم  کموک  ربمغیپب  رگا  و  دوب ، اهنآ  نایم  رد  ناشهچب  نز و  ای  دـندوب و  دـنواشیوخ  نوچ  دـننک ، گنج 
، دندرکیمن کموک  نیملسم  اب  دندوب و  هدرکن  ترجه  هچرگا  دندوب  ناملسم  نوچ  دش  مارح  هتسد  ود  هکنیا  اب  گنج  سپ  دندشیم ، دوخ 
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ریغ دناهتفگ  یضعب  و  َنیِکِرـشُملا » اُوُلتقاَف   » تئارب يهروس  تیآ  هب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  دناهتفگ  یـضعب  دناهدرک : فالتخا  نیرّـسفم  و 
ینعم نینچ  ولج  هلمج  يهلابند  رد  هلمج  هکنیا  رخف :  90 مُکُوَلتاقَلَف »  » 1284-1258- نآرق -91-77- نآرق -74-44- نآرق . - تسا خوسنم 

هتفگ فاّشک  بحاص  و  دنگنجیم ، امـش  اب  هتبلا  دهاوخب  رگا  و  دـنکیم ، طلـسم  امـش  رب  ار  اهنآ  دـهاوخب  ادـخ  رگا   18-1- نآرق : - دوشیم
91 اهِیف » اوُسِکرُأ  ات - َنیِرَخآ - َنوُدِجَتَـس  [ » هحفـص 63 تسا [ . هدـش  تئارق  ود  ره  نآ  دـیدشت  ات و  فیفخت  اب  فلایب ، مکوّلتقلف »  » تسا

رفاک یلو  دـندرکیم ، مالـسا  راهظا  تراسا  گنج و  زا  شیاسآ  يارب  و  دـندوب ، قفانم  هک  تسا  یئاهنآ  قـالخا  حرـش  هلمج  هکنیا  يربط :
هدش تیاور  ساّبع  نبإ  زا  و  دنـشاب ، هدوسآ  اهنآ  رـش  زا  ات  دندیتسرپیم  ار  اهنآ  دوبعم  دـندشیم  ورب  ور  نارفاک  اب  هک  هاگنآ  نوچ  دـندوب ،

يادخ ار  برقع  کسوس و  هکنیا  ای  بوچ  ای  گنس  هکنیا  دنتفگیم : اهنآب  نیکرشم  نوچ  دندرکیم و  مالسا  راهظا  هک  صاخشا  اسب  تسا :
: لوا تسا : روـصتم  ینعم  ود  تاـملک  هـکنیا  يارب  رخف :  91 ًانِیبُم » ًاناطلُـس   » 52-36- نآرق -24-1- نآرق . - دندرکیم لوبق  دیرامـشب  دوخ 

نذا اهنآ  نتـشکب  دنوادخ  مود - دنیامنیم . رفک  راهظا  نارفاک  دزن  دـننکیم و  هلیح  نوچ  اهنآ ، نتـشک  زاوج  رب  دـیراد  نشور  رهاظ و  لیلد 
قفانم مدرم  اب  تسا  هدـش  هدـنامهف  َنیِِقفانُملا » ِیف  مَُکل  امَف   » لّوا يهلمج  رد  اـم :  20-1- نآرق . - دنکیم طلـسم  ناشیا  رب  ار  امـش  دهدیم و 

دوخ هک  دنتسه  یسک  دننام  یئورود  قافن و  يهطساوب  هک  مدرم  هنوگنآ  دناهدش  یفّرعم  مُهَسَکرَأ » ُهّللا  َو   » يهلمجب و  تسین ، زیاج  ارادم 
هدش هنوراو  هتـشگرب و  بقعب  دوخ  راک  تقو و  زا  ندرب  هرهب  نتفر و  ولج  ياجب  هک  تسا  هکنیا  قفانم  راک  يهجیتن  و  دناهدرک ، هنوراو  ار 

يهناـشن یئورود  قاـفن و  تسا : هدـش  هدـنامهف  اوُدـهَت » نَأ - َنوُدـیُِرت  َأ   » يهلمج اـب  و  دـننکیم ، فـلت  ار  دوـخ  يورین  تقو و  هک  دنتـسه 
ياهتـسد ره  اب  و  دورب ، تسار  هار  کی  رد  دناوتیمن  تسا و  هدش  جک  تقلخ  يوخ و  تشرـس  رد  هک  ارنآ  و  جک ، يوخ  تسا و  یهارمگ 

- نآرق -155-131- نآرق -62-29- نآرق «. - 4» دنرادن ریذپتیبرت  يوخ  هک  تشاد  دیابن  واب  تیاده  يورتسار و  دـیما  دـیآیم ، رد  یگنرب 
هحفص 64]  ] 923-880- نآرق -708-671- نآرق  - 760-758- یقرواپ -488-456

ات 93] تایآ 92  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

یلِإ ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِد  َو  ٍۀَنِمُؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُؤم  َلَتَق  نَم  َو  ًأَطَخ  ّالِإ  ًانِمُؤم  َُلتقَی  نَأ  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام  َو   923-880- نآرق -708-671- نآرق -
یلِإ ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِدَف  ٌقاثیِم  مُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  ٍموَق  نِم  َناک  نِإ  َو  ٍۀَنِمُؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرحَتَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  مَُکل  ٍّوُدَـع  ٍموَق  نِم  َناک  نِإَف  اُوقَّدَّصَی  نَأ  ّالِإ  ِِهلهَأ 

ًادِّمَعَتُم ًاـنِمُؤم  لـُتقَی  نَم  َو  [ 92  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  ِهّللا  َنِم  ًۀـَبَوت  ِنیَِعباـتَتُم  ِنیَرهَـش  ُمایِـصَف  دِـجَی  َمل  نَمَف  ٍۀَـنِمُؤم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرَحت  َو  ِِهلهَأ 
دازآ ینعمب  ریرحت - ف  تاــغل : ینعم   663-1- نآرق [ - 93  ] ًاـمیِظَع ًاباذَـع  َُهل  َّدَـعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  َو  اـهِیف  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف 

- ۀـبقر ندرک . نّیعم  ّتقد  اب  اریزیچ  ینعم  باتک ، ندرک  حالـصا  ندرک ، ادـخ  تمدـخ  فقو  اریزیچ  ندومن ، اهر  یمالغ  دـنب  زا  ندرک و 
تبـسن نز  نادـنواشیوخ  هلیبق و  لها - دوشیم . هداد  وا  ناگدـنامزابب  صخـش  نتـشک  ضوع  هک  یلام  اـهبناج و  هید - دـیرخ ، رز  ندرگ ،
هدـیمان نید  نآ  لها  دنتـسه  دـقتعم  ینیدـب  هک  اهنآ  و  دـنوشیم ، هدـیمان  راک  نآ  لها  هک  راـک  ردـنا  تسد  مدرم  و  اـهرادرایتخا ، رهوشب ،

هقدص شـشخب و  ینعمب  قّدصت  ردصم  زا  تسا  ّقتـشم  و  تسا ، هدش  ظفلت  دّدشم  داص  اب  داص ، ات و  اب  اوقّدصتی  ياجب  اوقدّصی - دنوشیم .
رفن کـی  هک  دوـب  يؤـل  نب  رماـع  يهلیبـق  زا  دـیزی  نب - ثرح  تسا : هدـش  تیاور  همرکع  زا  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  نداد .

نیمزرـس رد  دش ، هنیدم  يهناور  ترجه  يارب  دش  ناملـسم  نوچ  درکیم  ّتیذا  لهج  وبا  کموک  هب  هعیبر  یبا  نب  شاّیع  مانب  ار  یناملـسم 
تشک و تشادنپ و  رفاک  ار  وا  شاّیع  دش ، ورب  ور  هعیبر  یبا  نب  شاّیع  اب  هایس  يهدش  هقرو  ياهگنس  زا  هدیشوپ  تسا  یناتسگنس  هک  هّرح 
رد و  دـش . لزاـن  عقوم  هکنیا  رد  ٍنِمؤُِمل » َناـک  اـم   » ود دوـن و  تیآ  هدرک  لـقن  ار  دوـخ  هحفـص 65 ] تشذگرـس [  تفر و  ربمغیپ  روضح 

نایبلا عمجم  رد  ًانِمُؤم » ُلتقَی  نَم  َو   » هیآ 93 لوزن : تهج   58-37- نآرق . - تسا هدرک  تیاور  ع ]  ] رقاب ترضح  زا  ار  نیمه  نایبلا  عمجم -
ماـنب ص ]  ] ربـمغیپ ناراـی  زا  يدرم  تسا : هدرک  تیاور  همرکع  زا  لوّزنلا  بابـسا  رد  یطویـس  و  تسا ، هدرک  لـقن  نارگید  كاّحـض و  زا 

ار وا  يهتـشک  دوب  هنیدـم  رد  یگرزب  يهفیاط  هک  راّجنلا  ینب  ياههناخ  رد  يزور  ماـشه ، ماـنب  تشاد  يردارب  یناـنک  يهبابـص  نب  سیقم 
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لتاق رگا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  راّجنلا  ینب  يهلیبق  نایم  وا  یهارمهب  ار  يرهف  لاله  نب  سیق  ترـضح  نآ  درک ، تیاکـش  ربمغیپ  هب  دید ،
زا سپ  و  دنتخادرپ . لام  دندش و  هیدب  میلـست  اهنآ  دش ، غالبا  ماغیپ  نوچ  دنهدب . هید  هن  رگ  دوش و  تازاجم  ات  دننک  میلـست  دنـسانشیم  ار 
رد دنتـشگرب ، ود  ره  دـش  ماجنا  ناشراک  نوچ  نایبلا  عمجم  بحاص  لقنب  و  تشک ، ار  ردارب  لتاق  سیقم  یطویـس ]  ] يهتفگب هید ، نتفرگ 

نیمه هک  رتهب  هچ  يداهن  راع  دوخ  رب  یتفرگ و  ردارب  ياهبنوخ  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  درک و  هسوسو  ار - هبابص  نب  سیقم  ناطیـش  هار ، نیب 
تشادرب یگنس  دشاب ، فرش  بجوم  هفاضا و  ماهتفرگ  هک  اهبنوخ  مشاب و  هتـشک  ار  رفن  کی  ردارب  يهتـشک  ياجب  ات  مشکب  ار  يرهف  درم 

هلقع تلّمح  ارهف و  هب  تلتق   47-21- نآرق : - دناوخ ار  رعـش  هکنیا  دش و  هکم  يهناور  تسـشن و  يرتش  رب  تشک و  ار  وا  دز و  درم  نآب  و 
رهف مردارب  يهتشک  ربارب  رد  ینعی : عجار  لّوا  ناثوالا  یلا  تنک  || و  ادّسوم  تعجطصا  يراث و  تکرداف  عراف  بابرا  راّجنلا  ینب  ةارس  ||  

مدیباوخ و هدوسآ  يرطاخ  اب  ردارب  یهاوخنوخ  زا  سپ  مدرک و  راجنلا  ینب  نادـنمدرخ  ناگرزب و  شود  راب  مه - ار  وا  تید  و  متـشک ، ار 
هکم مرح  رد  هچرگا  تسین  ناما  رد  وا  دومرف : دش  رادربخ  هیـضق  هکنیا  زا  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  متفرگ ، رـس  زا  یتسرپتب  هک  مدوب  نم  طقف 
تشک تسنادن و  رگا  و  دشکب ، دصقب  ار  ینمؤم  هک  نمؤم  يارب  تسین  اور  همجرت : دش . هتـشک  هکم  حتف  زور  و  دوش ، هتـشک  دیاب  دشاب و 

دوب و ناملـسم  لوتقم  رگا  و  دنـشخبب ، ار  هید  اهنآ  دوخ  رگم  دهد ، شناشیوخب  ار  وا  ياهبنوخ  مه  دـنک و  دازآ  ناملـسم  مالغ  کی  دـیاب 
دندوب نامیپمه  امش  اب  لوتقم  يهلیبق  رگا  یلو  سب  دینک و  دازآ  ناملسم  هحفص 66 ] مالغ [  کی  امش ، نمشد  دندوب و  نیدیب  وا  يهلیبق 

هام ود  تشادـن  مالغ  یـسک  رگا  و  دـشاب . ناملـسم  هک  دـینک  دازآ  زین  مالغ  کـی  دـیهدب و  ار  لوتقم  نمؤم  ياـهبنوخ  دـندوبن  نمـشد  و 
یـسک رگا  یلو  تسا ، حالـص  ریخب و  شروتـسد  تسا و  اناد  وا  هک  دشاب  هبوت  دنوادخ  يوس  زا  راکهانگ  يارب  ات  درادـب ، هزور  یپردیپ 
يرازآ گرزب  وا  يارب  و  تسا ، ادخ  بضغ  تنعل و  راتفرگ  هک  یگشیمه  تسا  یمنهج  وا  يازس  دشکب ، ار  ینمؤم  هدیمهف  هتـسناد و   93
رومأـم يهّدـع  ینعی   ] دوب هیّرـس ]  ] کـی رد  ءادرد  وبا  تفگ : دـیز  نبإ  يربـط :  92 ٍنِمؤُِمل » َناک  اـم  : » نیرـسفم نخـس  تسا . هدرک  هداـمآ 
ریشمش اب  دید ، اجنآ  رد  دنفسوگ  دنچ  اب  گنج  فرط  يهلیبق  زا  ار  يدرم  تفر ، ياهرد  نایمب  یتجاح  ماجنا  يارب  و  هلیبق ] کی  اب  گنجب 

دوخ ياقفر  دزن  ار  شیاهدنفـسوگ  تشک و  ار  وا  درکن  شوگ  ءادرد  وبا  هّللا » ّالا  هلا  ال   » تفگ درک و  یناملـسم  راهظا  وا  درک ، هلمح  واـب 
شنابزب هک  وا  دومرف : ربمغیپ  درک ، لقن  ار  دوخ  تشذگرس  دمآ و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  دش و  كانـشیدنا  دوخ  راک  رد  نآ  زا  سپ  دروآ ،

هلا ال   » نتفگ دومرف : منک ! هچ  سپ  دیسرپ  وا  ینک ! مولعم  ار  شغورد  تسار و  ات  یفاکشب  ار  وا  لد  یتساوخیم  رگم  درک ، مالـسا  راهظا -
یناملسم لّوا  مد ، نآ  هک  مدرک  وزرآ  نم  دومرف : ار  هکنیا  ربمغیپ  هک  تقونآ   35-14- نآرق : - تفگیم ءادرد  وبا  درک ! دیاب  هچ  ار  هّللا » ّالا 

. دـش لزان  عقوم  هکنیا  رد  هیآ  هکنیا  و  مشاب ، رادروخرب  هّللا » اـّلا  هلا  ـال   » تمعن زا  و  مشاـب ، هدوسآ  ناملـسم  نتـشک  ناـیز  زا  اـت  دوبیم  نم 
: تسا هکنیا  هلمج  ینعم  تسین و  تسرد  هکنیا  یلو  تسا ، زیاج  اطخ  لتق  نمؤم  يارب  هک  دـنامهفب  تسا  نکمم  هیآ  رهاظ  هچرگا  عمجم :

نمؤم دوش : ینعم  روط  هکنیا  هلمج  تسا  نکمم  و  دـنک ، اـطخ  دـمهفن و  رگم  دـشکب ، ار  دوخ  شیکمه  هک  دـنکیمن  يراـک  نینچ  نمؤم 
هس هملک  هکنیا  فاّشک :  92 ًأَطَخ » ّالِإ  . » دنک كاپ  ار  دوخ  هانگ  لئاسو  نیاب  دیاب  تشک  اطخب  دـیمهفن و  رگا  یلو  دـشکب ، ار  نمؤم  دـیابن 

15-1- نآرق  - نودب فلا و  اب  - 3 ءاطخ ، رخآ  يهزمه  هدیشک و  فلا  اب  - 2 تسا ، روهشم  تئارق  هک  بصن  اب  - 1 تسا : هدش  تئارق  روج 
ناملـسمب ناهگان  رفاک و  فرطب  دـنزب  ریت  هکنیا  لثم  دـهد  ماجنا  دـصق  نودـب  تسا : هکنیا  ینعم  یمع و  لثم  اـطخ ]  ] هزمه هحفص 67 ] ] 

دازآ یمـالغ  ینعی  عمجم :  92 ٍۀَـنِمُؤم » ٍۀَـبَقَر  ُریِرحَتَف  . » تسا هدوب  ناملـسم  دوش  مولعم  دـنزب و  ریت  تسا  رفاک  وا  هکنیا  لایخب  اـی  و  دروخب ،
هرافک ندرک  دازآ  رفاک  مالغ  ای  غلاـب و  ریغ  ناملـسم  مـالغ  سپ  دـشاب ، هدیـسر  غولب  ّدـحب  ناملـسم  دـشاب و  لـتاق  دوخ  لاـم  زا  هک  دـنک 

« ٌۀَمَّلَسُم ٌۀَیِد  َو   » 32-1- نآرق . - دننک دازآ  هرافک  يارب  دنناوتیم  دشاب  ناملـسم  دنزرف  هک  یمالغ  ره  دـناهتفگ  یـضعب  و  دوشیمن ، بوسحم 
وا هیامرس  رگا  و  دهدب ، هید  رتش  دص  دیاب  تسا ، رتش  وا  يهیامرـس  يهدمع  تسا و  رادرتش  ینابایب و  دهدب  هید  دیاب  هکنآ  رگا  عمجم :  92

لوتقم نیثراوب  هید  غلبم  دـیاب  تساک  مکیب و  لماک و  ینعی  ۀمّلـسم »  » دـهدب و هید  هرقن  مهرد  رازه  هد  اـی  ـالط و  راـنید  رازه  تسین  رتش 
رانید دصتـشه  ربمغیپ  تافو  ماگنه  دـشیم و  دایز  مک و  هید  تسا : هتفگ  لوحکم  يربط :  24-1- نآرق . - دوش میسقت  ثرإلا  مهس  تبسنب 
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رانید رازه  ای  هرقن  لوپ  مهرد  رازه  هدزاود  رب  درک  تیبثت  ار  هید  دوشن ، مدرم  قوقح  تاعارم  شگرم  زا  سپ  دـیاش  هک  دیـشیدنا  رمع  دوب 
ام رب  نیملـسم  ياملع  قاّفتا  ربمغیپ و  شور  تنـس و  زا  نکل  دـهدب  هید  شدوخ  لام  زا  لـتاق  دـیاب  هک  دـنامهفیم  هیآ  رهاـظ  عمجم : ـالط .

ربمغیپ زا  دوعـسم  هّللا  دبع  و  اهنآ ، دالوا  ای  لتاق  ردپ  ياهومع  اهومع و  اهردارب و  ینعی  تسا  هلقاع  يهدـهع  رب  هید  هک  تسا  هدـش  مولعم 
مکح هکنیا  و  دـهدب ، ار  رـسپ  ياطخ  لتق  تید  دـیابن  ردـپ  زین  و  دـهدب ، ار  ردـپ  ياـطخ  لـتق  تید  دـیابن  رـسپ  تسا : هدرک  تیاور  [ص ]

، تسین لتاق  تازاجم  يارب  اطخ  لـتق  تید  اریز  مرجم ، هاـنگ  ربارب  رد  تسناد  هاـنگیب  صخـش  يهمیرج  دـیابن  نآ  لاـم  زا  هید  تخادرپب 
رد تسا  نادـنواشیوخ  يراکمه  کموک و  يارب  مکح  هکنیا  دـناهتفگ  یـضعب  و  صوصخم ، تحلـصم  يارب  یعرـش  تسا  یمکح  هکلب 

همه دنتسین  مزلم  دنزادرپب و  ارنآ  موس  کی  لاس  ره  هک  دشاب  لاس  هس  تدم  رد  دیاب  لوتقم  ناثراوب  هید  میلست  و  دب ، ياهدمآشیپ  نینچ 
تـسا مزال  هید  مه  لتاق  دنزرف  ردپ و  رب  دناهتفگ : ّتنـس  لها  ياملع  زا  ياهّدـع  هفینح و  وبا  حوتفلا : وبا  هحفص 68 ] دنزادرپب [ . رابکی  ار 
دنهدب لوتقم  يایلواب  ار  هید  دیاب  نیعم  يهدع  نآ  دنتفگ : هعیـش  ياهقف  یـضعب  تسا و  مزال  مهریغ  ناگدازردارب و  ناردارب و  رب  هکنانچ 

. بیصنب دنشخبب  ناشیارب  هید  دنشاب ، تید  زا  شیب  دنشاب و  رایسب  هلقاع  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  مه  و  دنریگب ، لتاق  زا  دنراد  ّقح  و 
ادـتبا لاملا ، تیب  دـشاب و  ماـما  رب  دـنامب  يزیچ  رگا  مین ، گـناد و  لّـمحتم  زا  و  دنناتـسن ، راـنید  مین  زا  رتشیب  رگناوت  زا  تفگ : یعفاـش  و 

َو مُکَنَیب  ٍموَق  نِم  َناک  نِإ  َو  . » دشابن يزیچ  لاملا  تیب  رب  ام  کیدزنب  و  دـشاب ، ناشیا  ثاریم  قاقحتـسا  هک  نانچ  دـننک  برقالاف » برقألاب  »
مزال هید  ات  دشاب  ناملـسم  مه  وا  دیاب  ایآ  ناناملـسم ، اب  نامیپمه  مدرم  زا  لوتقم  هک  دنا  هدرک  فالتخا  نیرّـسفم  يربط :  92 ٌقاثیِم » مُهَنَیب 

، تسا مزال  وا  تید  دوب ، نیملـسم  اب  نامیپمه  رفاک و  لوتقم ، رگا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا ! مزـال  هید  دـشاب  مه  رفاـک  رگا  اـی  دوش ،
ناشیوخب هک  تسا  لـتاق  يهلقاـع  رب  هید  نیملـسم ، ناـمیپمه  دنـشاب و  رفاـک  وا  يهفیاـط  هک  تسا  یناملـسم  دوصقم  تسا : هتفگ  يرگید 

هفینح وبا  بهذمب  نیملسم  اب  نامیپمه  هّمذ و  لها  تید  حوتفلا : وبا   60-1- نآرق . - نیملسم لام  لوتقم  ثرا  یلو  دوش ، هداد  دیاب  لوتقم 
ناملـسم تید  فصن  یـضعب  تسا و  ناملـسم  تید  دـننام  رکب ، وبا  نامثع و  دوعـسم و  هّللا  دـبع  لثم  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  يا  هّدـع - و 

رگا و  تسا ، ناملسم  تید  لثم  دشاب  دمع  لتق  رگا  تسا : هتفگ  لبنح  دمحا  تسا و  هتـسناد  ناملـسم  تید  مّوس  کی  یعفاش  و  دناهتفگ ،
نَمَف . » تسا درم  فصن  نز  تید  تسا و  مهرد  دصتشه  مالسا  اب  نامیپمه  یمذ و  تید  هعیش  بهذم  رد  و  تسا ، تید  فصن  دشاب  اطخ 

هید و زا  ضوع  هزور  دـناهتفگ : یـضعب  درادـب ، هزور  یپ  رد  یپ - هام  ود  دـنک  دازآ  مالغ  تسناوتن  رگا  ینعی  يربط :  92 ُمایِصَف » دِجَی  َمل 
-1- نآرق . - تسا لتاق  دوخ  يهفیظو  هدـنب  يدازآ  تسا و  هلقاع  يهدـهع  رب  هید  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  یلو  تسا ، ندرک  دازآ  مالغ 

يهلیسوب ادخ  ات  ینعی  دناهتفگ  یضعب  دهد و  رارق  امش  يهبوت  يهلیـسو  ار  هزور  ادخ  ات  ینعی  عمجم :  93 ِهّللا » َنِم  ًَۀبَوت  [ » هحفص 69  ] 30
. میتشون نیرّسفم  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام  نخس   24-1- نآرق . - دنک کبس  ار  امش  هانگ  هزور 

هیآ 94] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًانِمُؤم َتَسل  َمالَّسلا  ُمُکَیلِإ  یقلَأ  نَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُمتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   923-880- نآرق -708-671- نآرق -
[ - 94  ] ًارِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  َناـک  َهّللا  َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  مُکیَلَع  ُهّللا  َّنَمَف  ُلـبَق  نِم  ُمتنُک  َِکلذَـک  ٌةَرِیثَک  ُِمناـغَم  ِهّللا  َدـنِعَف  اینُّدـلا  ِةاـیَحلا  َضَرَع  َنوُغَتبَت 

ینعمب نییبت  ردـصم  زا  اونّیبتف - نتفر . رفـسب  ینعمب - ضرإلا ، یف  برـض  ردـصم  زا  ِهّللا -» ِلِیبَس  ِیف  ُمتبَرَـض  : » تاغل ینعم   345-1- نآرق
ینخس نتخادنا  نیمزب  ینعمب  ءاقلإ ، ردصم  زا  یقلأ - نتخانـش ، رد  شـشوک  ندرک ، لّمأت  ّتقد و  يزیچ  رد  ندرک ، حضاو  ندش ، حضاو 

دوب افصاب  یتسود  رد  وا  اب  ینعی  ّبحلا » هیلا  یقلا  : » دنیوگیم ندوب ، هقیاضمیب  قداص و  یتسود  رد  نداد ، نخـسب  شوگ  ندرک ، غالبا  ار 
بابـسا لوزن : تهج  رادـیاپان  یـضراع و  زیچ  نآ ، دـننام  ضرم و  لثم  دوشیم  دراو  ناسنا  رب  هچنآ  شـشخب ، هرهب ، سنج ، الاک ، ضرع -

هک دـناهدرک  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  تسا : رگیدـکیب  هیبش  همه  هک  دـناهدرک  لـقن  هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  رد  تیاور  دـنچ  نیرّـسفم  لوّزنلا و 
اب اـهنآ  درک ، مالـس  اـهنآ  رب  داـتفا ، ص ]  ] ربـمغیپ باحـصا  زا  ياهدـع  رب  شراذـگ  تشاد ، ولج  رد  دنفـسوگ  دـنچ  میلـس  ینب - زا  يدرم 
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هکنیا دندروآ ، ص ]  ] ربمغیپ روضح  ار  وا  ياهدنفسوگ  شدنتشک و  دندرک و  هلمح  وا  رب  دوب ، سرت  زا  درم  هکنیا  مالـس  دنتفگ : رگیدکی 
يهتـسد و  هیرـس ]  ] اب دش  فداصم  دوخ  هار  رد  نمی  لها  زا  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  هدنم  نبإ - زا  زین  و  دش ، لزان  هیـضق  هکنیا  رد  هیآ 

، درک تیاکش  تفر و  ربمغیپ  دزن  شردارب  دنتشک ، ار  وا  دنتفریذپن و  اهنآ  درک  مالـسا  راهظا  دش ، کیدزن  اهنآ  اب  نوچ  یگنج و  نیرومأم 
 ] 46-13- نآرق  - هّیـضق دنچ  تسا  نکمم  هک  تسا  هدرک  رظن  راهظا  هدبع  داد ، درم  نیاب  ار  وا  ياهب  نوخ - ربمغیپ  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا 

يروآداـی مدرمب  ار  نآ  اـیاضق  هکنیا  ماـمت  رد  ص ]  ] ربـمغیپ تسا ، هدـش  لزاـن  هک  هیآ  و  تسا ، هداـتفا  قاـّفتا  رگیدـکی  ریظن  هحفص 70 ]
سپ گرزب  تسا  یهانگ  نمؤم  نتـشک  هک  میدرک  هّجوتم  ار  امـش  نینمؤم  يا  همجرت : تسا . هدومنیم  نآ  زا  يریگولج  تسا و  هدومرفیم 

قیقحت دیدوب ] ربخیب  اهنآ  يهشیدـنا  لد و  زا  هک  دـیدش  ورب  ور  یمدرم  اب  و  ، ] دوب تحلـصم  يارب  ادـخ و  هارب  هک  دـیتفر  يرفـسب  رگا   94
یسرتیم و  . ] یتسین ناملسم  دیئوگن  دومن  یناملسم  راهظا  درک و  مالس  امشب  سک  ره  و  دینکن ] مهتم  ار  مدرم  هدیمهفن  هتـسنادن و  و   ] دینک

سپ ، ] تسا دنوادخ  دزن  ناوارف  دوس  هک  دینادب  نکیل  مدرم  لاوما  رد  عمط  دیراد و  دب  يهشیدنا  راتفر  هکنیا  اب  هک  ینکیم ] مالـس  امب  هک 
ناوارف نارای  دیدش و  دنمورین  هک   ] درک یکین  امشب  ادخ  دیدوب و  وا  دننامب  شیپ  نیز  مه  امش  هک  دینکن ] شومارف  دیـشاب و  دوخ  بظاوم 
تـسا رادربخ  امـش  راک  زا  دنوادخ  نوچ  دیئامن ، نشور  ار  وا  غورد  تسار و  دـینک و  قیقحت  دـیدروخرب ] ياهراچیب  اب  رگا   ] سپ دـیراد ]

داهج ادخ  يارب  هک  دیتفر  یهارب  نوچ  ینعی  يربط :  94 ِهّللا » ِلِیبَس  ِیف  ُمتبَرَض  اذِإ  : » نیرّسفم نخس  دینکیم .] راتفر  مدرم  اب  یتین  هچ  اب  هک  ]
رومأم هورگ  هیرـس و  نوچ  درکیم و  یگدـنز  شدوخ  يهلیبق  رد  دوب و  ناملـسم  یـصخش  هک  دـشیم  قاّفتا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دـینک ،

نوچ دنامیم و  ياجب  شمالسا  نانیمطا  هب  دوخ  دننک و  رارف  ات  دادیم  ربخ  ار  دوخ  مدرم  وا  دیـسریم ، اهنآ  هاگیاجب  ربمغیپ  فرط  زا  گنجب 
یسک رگا  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دنتشکیم ، ار  وا  دنتفریذپیمن و  ار  شنخس  اهنآ  و  درکیم ، مالسا  راهظا  مالس و  دشیم  ورب  ور  ناناملسم  اب 

- نآرق . - دنتخانشیم ار  رگیدکی  هک  دوب  مالـس  يهلیـسوب  نیملـسم  تبحم  راهظا  دمآ و  شوخ  اریز  یتسین  ناملـسم  وت  دیئوگن  درک  مالس 
تیبثت ینعی  دناهدناوخ  اوتبثتف »  » هطقن هس  ءاث  اب  اهیراق  هّیقب  دناهدناوخ و  ات  اب  هفوک  ياهیراق  رتشیب  دناهتشون : نیرّـسفم   94 اُونَّیَبَتَف »  » 53-15

نیملسم دننام  ینعی  عمجم :  94 َمالَّسلا » ُمُکَیلِإ  یقلَأ   » 16-1- نآرق . - درادـن یقرف  هجیتن  رد  ار و  بلطم  یتسرد  یتسار و  دـینک  اجرباپ  و 
يهملک رد  درک و  یفّرعم  امش  اب  شیکمه  ار  دوخ  درکن و  گنج  دش و  میلـست  امـشب  هحفص 71 ]  ] 31-1- نآرق  - ای و  درک ، مالس  امـشب 
يهملک رد  و  تسا ، مالس  هک  روهشم  تئارق  - 3 مال . نوکس  نیس و  رسک  اب  مّلس  - 2 مال ، نیس و  حتف  اب  مّلس  - 1 تسا : تئارق  هس 3  مالس 

. - دومرفیم تئارق  روط  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  تسا : هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  تسا ، هدـش - تئارق  مود  میم  حـتف  اـب  ًاـنِمُؤم » »
نمیا وت  هک  ار  وا  يوگم  دیوج ، راهنز  امش  زا  دیآ و  امشب  ناماب  هک  سک  نآ  هک  دشاب  نآ  ینعم  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   61-51- نآرق

، هکنیا زا  شیپ  يدوب  ناشیا  نوچمه  زین  امش  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   94 ُلبَق » نِم  ُمتنُک  َِکلذَک  . » ندرک میهاوخن  نمیا  ار  وت  ام  و  ياهن ،
هکنیا هک  يدوب  نینچمه  زین  امـش  دنتفگ  رگید  یـضعب  تسا ، دـیز  نبإ  لوق  هکنیا  يدـش ، نمیا  مالـسا  يهملک  راهظاب  يدوب ، رفاک  ینعی 

وا وچمه  هکنیا  زا  شیپ  امش  تفگ : یبرغم  تسا ، ریبج  دیعـس  لوق  هکنیا  و  ار ، ناشیا  سرت  یتشادیم  هدیـشوپ  رافک - موق  زا  نامیا  لوتقم 
ود هلمج  هکنیا  رد  رخف :  94 مُکیَلَع » ُهّللا  َّنَمَف   » 31-1- نآرق . - یتفای رفظ  امش  رب  يدید  ار  امش  سک  ره  رصان ، راییب و  کیکی ، دیدوب 

هکنیا ای  و  تشادن ، ربخ  یسک  امـش  لد  زا  دشیم و  هتفریذپ  نابز  راهظا  نامهب  هک  دوب  اهنآ  نامیا  لثم  امـش  نامیا  ینعی  - 1 تسا : لامتحا 
ناتلد رد  ار  نامیا  رون  ار و  امـش  درک  تیوقت  تشاذگ و  تنم  دنوادخ  كدنا  كدـنا  دوب و  فیعـض  لوا  رد  هک  تسا  امـش  نامیا  دـننام 
هکنیا گرزب و  هانگ  داـهن و  ّتنم  امـش  رب  مدرم ، روط  هکنیا  نتـشک  زا  دـش  ریگولج  ار  امـش  ادـخ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  - 2 درک ، نازورف 

يراکب تسد  تمهت  نامگ و  اب  و  دینک ، راک  نایب  لیلد و  اب  هدـنیآ  رد  ینعی  هدـبع :  94 اُونَّیَبَتَف »  » 29-1- نآرق . - دیزرمآ ار  ناتتشز  لمع 
هدافتسا نینچ  تسا  نکمم  تسا  داهج  يارب  ترفاسم  زا  هیانک  هک  ِهّللا » ِلِیبَس  ِیف  ُمتبَرَـض  اذِإ   » يهلمج زا  ام : نخـس   16-1- نآرق . - دیربن

- نآرق . - دیهدن ناشن  لفاغ  دینزن و  لوگ  ار  دوخ  دشابن  رفـس  رد  هچرگ  دیهدیم  ماجنا  يونعم  حـلاصم  يارب  نید و  رظن  زا  هچنآ  هک  دوش 
اهراک روط  هکنیا  یبهذم  ياهنامزاس  رد  هکنانچ  دـیراذگن ، ّقح  يور  اپ  تلاهج ، بّصعت و  ای  هاج و  لام و  عمطب  و  هحفص 72 ]  ] 61-23
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یطـسو نورق  رد  هکنانچ  دنیامنیم ، لعتـشم  ار  راتـشک  گنج و  شتآ  دننکیم و  مدرم  رازآ  عمط  ای  بّصعت و  يهطـساوب  هک  دوشیم  هدـید 
راکب مادقا  تشز و  يوخ  نیمه  دولوم  ناملسم  ینـس  هعیـش و  گنج  نارود  نامه  نراقم  یحیـسم و  ياهناتـستورپ  اهکیلوتاک و  گنج 

امـش تشز  راک  لّوا  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  هیآ  رخآ  ات  َنوُغَتبَت »  » يهلمج - 2 تسا . هدوب  بهاذـم  نایدا و  نایاوشیپ  يهدیجنـسن 
ياههیامرس لاومأب و  امش  مشچ  نوچ  هکنآ  مّود  دننکیم ، مالس  امـشب  هکنیا  اب  دیـشکیم  ار  حالّـصلا  رهاظ  مدرم  هدیجنـسن  هک  تسا  هکنیا 

- رد دیـشکیم  دیمانیم و  رفاک  ار  اهنآ  دیرامـشیم و  چیهب  ار  اهنآ  مالـسا  راهظا  لام  عمطب  و  دـینکیم ، مگ  ار  دوخ  رکف  لقع و  دـتفایم  مدرم 
امـش ریـصقت  مّوـس  تسا ، يراـگزیهرپ  يوـقت و  رد  هیامرـس  نیرتـهب  هک  دـینادیم  دیـشاب  تباـث  تسار و  دوـخ  نید  رد  رگا  هـک  یتروـص 

یـسکیب تشحو و  يانگنت  رد  دـیدشیم و  كانـسرت  دوخ  نیفلاخم  زا  دـیدوب و  مک  هک  نارود  نآ  دـیاهدرب  رطاخ  زا  هک  تسا  یفاـصنایب 
فاصنإب و مالسا  هکنیا  اب  دیربیم  شلام  دیـشکیم و  دیمانیم و  شرفاک  دوشیم  امـش  راتفرگ  دنامیم و  اهنت  اهنآ  زا  یـسک  هک  نونکا  دیدوب ،

26-13- نآرق . - دنکیم راداو  ینیبتقیقح 

ات 96] تایآ 95  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

مِهِسُفنَأ َو  مِِهلاومَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاجُملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُریَغ  َنِینِمؤُملا  َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتـسَی  -880-923 ال  نآرق -708-671- نآرق -
ًارجَأ َنیِدِعاقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُملا  ُهّللا  َلَّضَف  َو  ینـسُحلا  ُهّللا  َدَـعَو  الُک  َو  ًۀَـجَرَد  َنیِدِـعاقلا  یَلَع  مِهِـسُفنَأ  َو  مِِهلاومَِأب  َنیِدِـهاجُملا  ُهّللا  َلَّضَف 

زا ّقتـشم  دعاق ، عمج  نودعاقلا - تاغل : ینعم   419-1- نآرق [ - 96  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  ًۀَـمحَر  َو  ًةَرِفغَم  َو  ُهنِم  ٍتاـجَرَد  [ 95  ] ًامیِظَع
نامدرم ررـضلا - یلوا  ندـش ، صخـش  عنام  يزیچ  يراک و  نتفر ، رانکرب  راـک  زا  ّداـضتم ،] ینعم  دـب و   ] نداتـسیا نتـسشن و  ینعمب  دوعق 

دصیـس و زا  تمـسق  کی  تلزنم ، ماقم و  هبتر و  هقبط و  ینعمب  هجرد  عمج  تاجرد - یندـب ، ياهبیـسآ  رگید  يروک و  يرامیب و  راتفرگ 
: عمجم لوزن : تهج  رفظ . یگریچ و  تبقاع ، نسح  ینعمب  رتهب و  ینعمب  نسحا  هحفص 73 ] ثنؤم [  ینسح - هرئاد . طیحم  تمسق  تصش 

رفس رد  ص ]  ] ربمغیپ اب  یهارمه  زا  دندرک  يراددوخ  هک  دش  لزان  هّدع  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتشون  دوخ  ریـسفت  رد  یلامث  هزمح  وبا 
هتـشاد روذـعم  هیآ  هکنیا  رد  دوب  انیبان  هک  ار  موتکم  ّما  نب  هّللا  دـبع  و  اـهنآ ، ریغ  عیبر و  نب  ةرارم  کـلام و  نب  بعک  لـثم  كوبت  گـنج 

ِیلوُأ  » و َنوُدِهاجُملا » َو  َنِینِمؤُملا ...  َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتـسَی  ال   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  مدوب ، ربمغیپ  روضح  نم  تفگ : تباث  نب  دـیز  تسا ،
یحو لاـح  ار  ربمغیپ  ماهراـچیب ! روک و  نینچ  هک  تسیچ  نم  فیلکت  درک  ضرع  دوب  رـضاح  موتکم  ّما  نب  هّللا  دـبع  دوبن ، نآ  رد  ِرَرَّضلا »

ُریَغ َنوُدِعاقلا ...  يِوَتـسَی  ال   » سیونب نینچ  دومرف  نمب  دش و  هدوسآ  دمآ و  دوخب  و  دومرف : راذگرب  یحو  يدوخیب  تروصب  تفرگ و  ارف 
نمؤم مدرم  نآ  همجرت 95 :  773-749- نآرق -744-718- نآرق -487-468- نآرق -465-447- نآرق -442-396- نآرق «. - ِرَرَّضلا ِیلوُأ 

لام ناج و  هک  اهنآ  اب  دنتسین  ربارب  دننکیم  يراددوخ  گنجب  نتفر  زا  تسین و  ناشندب  ياههراپ  رد  یصقن  يرامیب و  دنرادن و  يرذع  هک 
گنج زا  دننیـشنیم و  هناخ  رد  هک  اهنآ  زا  هدومن  رترب  ار  ناج  لامب و  دـهاجم  مدرم  ماقم  دـنوادخ  نوچ  دـنربیم ، راکب  داهج  ادـخ و  هارب 
يرترب گرزب  يدزمب  گنج  زا  ناریگهرانک  رب  ار  نیدهاجم  یلو  تسا  هداد  وکین  يهدعو  نینمؤم  يهمهب  دـنوادخ  هچرگ  دـننکیم  هرانک 

: يربط  95 ِرَرَّضلا » ِیلوُأ  ُریَغ  : » نیرّسفم نخس  هدوب . نابرهم  راگزرمآ  ینابرهم و  شزرمآ و  اهیرترب و  تسا  دنوادخ  يوس  زا  هک  هداد 96 
: تسا نینچ  هجیتن  و  دناهتفگ ، رگم  الا و  ینعمب  دـناهدرک و  تئارق  الاب  يادـص  اب  بوصنم و  ار  ریغ  يهملک  ماش  هنیدـم و  هکم و  ياهیراق 
: دـشاب نینچ  ینعم  اـت  دناهتـسناد  َنوُدِـعاقلا »  » يهملک تفـص  دـناهدناوخ و  ولج  يادـص  عـفر و  اـب  قارع  ياـهیراق  و  راـتفرگ ، مدرم  رگم 

نمب َنِینِمؤُملا » َنِم  َنوُدِعاقلا  يِوَتـسَی  ال   » ار هیآ  هکنیا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاکح  تباث  نب  دیز  و  دنتـسین ، ربارب  روذـعم  ریغ  نیفّلختم 
هکنیا رد  متفریم ، داهجب  متـسناوتیم  نم  رگا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دـش و  دراو  موتکم  ما  نبإ  مدوب ، نتـشون  لوغـشم  نم  و  دومرفیم ، الما 

- نآرق -40-15- نآرق  - مرن ار  نم  نار  هک  متـشادنپ  هک  دش  نیگنـس  ردق  نآ  دوب و  نم  نار  رب  ترـضح  نآ  نار  دـش و  لزان  یحو  نایم 
80-55- نآرق «. - ِرَرَّضلا ِیلوُأ  ُریَغ  : » دومرف تشگرب و  دوـخ  لاـحب  نآ  زا  سپ  درک ، دـهاوخ  هحفص 74 ]  ] 476-429- نآرق -289-275
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َنوُدِعاقلا يِوَتسَی  ال  : » هک دمآ  نینچ  لّوا  تیآ  هکنیا  هک  یلیل  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  زا  تباث  زا  درک  تیاور  داّمح  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا 
ُریَغ  » داتـسرفب یلاعت  يادخ  تسرف ، ورف  نم  رذع  ایادخ  راب  يرذـع » لزنا  ّمهّللا   » تفگ درک و  اعد  موتکم  ّما - نب  هّللا  دـبع  َنِینِمؤُملا » َنِم 

رد يرادب  تسار  ارم   326-301- نآرق -176-129- نآرق : - یتفگ یتفر و  ازغب  نآ  زا  سپ  و  هنب ، دوخ  ياـجب  هک  دومرفب  و  ِرَرَّضلا » ِیلوُأ 
« دعقم  » دشابن و نمز »  » هکنآ ِرَرَّضلا » ِیلوُأ  ُریَغ  : » تفگ تباث  نب  دـیز  نتخیرگ ، مناوتن  مزیرگنب و  نم  هک  یهد  نمب  تیار  نمـشد و  ربارب 

تباث نب  دیز  فاّشک :  137-112- نآرق . - دشاب هک  يرذع  ره  تسا  رذع  ررـضب  دارم  هک  ساّبع  نبإ  زا  تفگ : هحلط  یبا - نب  ّیلع  دوبن ،
قحلم دعب  هک  تمـسق  هکنیا  تسا  نم  مشچ  ولج  رد  نآلا  هک  ادخب  دنگوس  مدرک و  ّمضنم  هّیقبب  نم  هک  دش  لزان  اهنت  هملک  هکنیا  تفگ :

يوتسی ال   » تسا هدرک  تئارق  روط  هکنیا  هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  دوب ، هناش  ناوختساب  هک  یکرت  فاکـش و  فارطا  رد  مدرک ،
ُهّللا َدَـعَو  الُک  َو  «. » كوبت یلا  نوجراخلا  و  : » تسا هدـناوخیم  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  لـتاقم  زا  و  اـهیلا » نوجراـخلا  ردـب و  نع  نودـعاقلا 
دوخ ریسفت  رد  يروباشین  تسا ، تشهب  ینسح  يهملک  زا  دوصقم   36-1- نآرق : - تسا هدرک  لقن  نیرّسفم  ياهدع  زا  يربط   95 ینسُحلا »

باوث و يهدعو  هن  رگ  تسا و  یئافک  بجاو  داهج  دنامهفیم : هلمج  هکنیا  هک  دناهتشون  نیرّسفم  مومع  ینسح » ۀبوثم   » ینعی تسا : هتشون 
« اّلک  » يهملک تسا : هدرک  لـقن  لـتاقم  زا  عمجم  و  دـنک ، يریگهراـنک  هکنآ  هچ  دوریم و  گـنجب  هکنآ  هچ  مدرم ، يهمهب  دادـیمن  تشهب 
یـسربط و لثم  نیرّـسفم  یـضعب  مالک  رهاظ   95 ًاـمیِظَع » ًارجَأ  . » روذـعم ریغ  نیفّلختم  هن  تسا  نیدـهاجم  ریگهراـنک و  نیروذـعم  ینعمب 

یلو تسا ، هتشون  ار  هجو  هکنیا  مه  رخف  ماما  و  تسا ، لوعفم  ارجا »  » تسا و دیشخب  ینعمب  لضف »  » هک تسا  نآ  رـصاعم  رّـسفم  ّیئابطابط 
هتشون دوعسلا  وبا  و  تسا ، هتـشون  ار  هجو  هکنیا  مه  رخف  ماما  هکنانچ  دعاق  رب  دهاجم  لیـضفت - تبـسن  يارب  دشاب  زیمت  هک  تسا  نآ  رتهب 
لیصفت اب  هحفـص 75 ] بسانم [  ردصم  هک  تاجرد »  » يهملک و  لضف »  » يارب تسا  يدیکأت  ردصم  قلطم و  لوعفم   18-1- نآرق : - تسا

رجا ادـخ  دوشب : ینعم  روط  هکنیا  ات  لـضف »  » يارب تسا  مّود  لوعفم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدـش  هدرب  راـکب  ینوزف  دروم  يارب  تسا 
اهنآ داد  يرترب  گرزب  رجا  يهلیسوب  دوش : ینعم  روط  هکنیا  هک  تسا  ضفاخ  عزنب  بوصنم  دناهتفگ : یـضعب  و  داد ، نیدهاجمب  ار  رتشیب 
هدـش نّیعم  هجرد  کـیب  نیدـعاق  رب  نیدـهاجم  يرترب  هیآ  لّوا  رد  ارچ  هک  دوش  ضارتـعا  تسا  نکمم  حوتفلا : وبا   96 ُهنِم » ٍتاـجَرَد  . » ار

فلختم زا  تسا  رترب  دـهاجم  هک  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  لّوا  رد  هک  تـسا  هـکنیا  باوـج   19-1- نآرق ! - هجرد دـنچب  رخآ  رد  تـسا و 
هک تسا  نآ  رگید  باوج  تسا ، هجرد  دنچب  روذعم  ریغ  دعاق  رب  دهاجم  يرترب  هک  تسا  هدـش  نّیعم  هیآ  رخآ  رد  هجرد و  کیب  روذـعم 

توافتم تاجرد  هک  تسا  هدش  يروآدای  رخآ  رد  و  دهاجم ، ریغ  رب  دراد  تلزنم  تعفر  دـهاجم  هک  تسا  هدـش  مالعا  یّلک  روطب  لّوا  رد 
، تسا نکمم  تسا : هتفگ  رخف  ماما  دوشیم . شبیصن  قاقحتـسا  و  تقایل ، يهزادناب  سک  ره  هک  تسا  مدرم  فلتخم  بتارم  شاداپ  تشهب 
هک دـشاب  رگید  ملاع  يونعم  تاـجرد  دوصقم  مّود  رد  و  دـشاب ، يّداـم  دوس  تمینغ و  دوصقم  تسا ، هدـش  هتفگ  اـیند  يرترب  هک  لّوا  رد 

نیدهاجم هیآ  رخآ  رد  نیدهاجم  يهملک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دناهتفگ : یضاق  ماما و  مه  و  دشاب ، ّتنج  تمحر و  شزرمآ و  لضف و 
رغـصالا داهجلا  نم  انعجر  : » تسا ثیدح  رد  هکنانچ  تسا  هدهاجم  عاونا  نیرتفیرـش  هک  یبلق  يرهاظ و  لامعا  مامت  رد  دـشاب  یّلک  روطب 

لّوا زا  تسا  رتمهم  داهج  زا  هبترم  هکنیا  نوچ  و  میشوکب ، رتگرزب  داهجب  دیاب  میدش و  هدوسآ  کچوک  داهج  زا  ینعی  ربکالا » داهجلا  یلا 
دنچب اهنیا  دنتـسه و  رترب  هجرد  کیب  نیدـهاجم  نآ  تهج  نیاب  و  تسا ، رتشیب  مه  هکنیا  شزرا  سپ  تسا ، لام  ناجب و  داـهج  طـقف  هک 

و لامعا ، تاجرد  ینعی  تسا : هدـش  لقن  هداتق  زا  یـضعب ، زا  دنتـسه  رترب  یـضعب  هک  تسا  تمارک  لزاـنم  تاـجرد  ینعم  عمجم : هجرد .
اهنیا يهمه  داهج  رد  ندـش  هتـشک  ادـخ و  هار  رد  داـهج  و  مالـسا ، رایدـب  ترجاـهم  هقفب و  ملع  تسا  هجرد  کـی  مالـسا  هک  روطناـمه 

حیضوت ریـسفت و  هحفـص 76 ]  ] 336-319- نآرق  - هک ًاـمیِظَع » ًارجَأ   » زا تسا  لدـب  تاـجرد  يهملک  تسا ، فـلتخم  ددـعتم و  تاـجرد 
دیکأت تسا  نکمم  و  تمحر ، ترفغمب و  ار  نیدهاجم  تاجرد  داد  يرترب  دنوادخ  دوشیم : نینچ  ینعم  و  ار ، ارجا »  » يهملک ینعم  دنکیم 

زا لـقن  همجرت و  رد  هک  تسا  ناـمه  اـم  نخـس   177-160- نآرق . - تسا تاـجرد  عـفر  هّتبلا  مـیظع  رجا  ینعی  ًاـمیِظَع » ًارجَأ   » يارب دـشاب 
. تسا نارگید 
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ات 100] تایآ 97  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َأ اُولاق  ِضرَألا  ِیف  َنیِفَعـضَتسُم  اّنُک  اُولاق  ُمتنُک  َمِیف  اُولاق  مِهِـسُفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِـکئالَملا  ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ   923-880- نآرق -708-671- نآرق -
ِنادلِولا ال َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعـضَتسُملا  َّالِإ  [ 97  ] ًاریِـصَم تَءاس  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَم  َِکئلوُأَف  اهِیف  اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهّللا  ُضرَأ  نُکَت  َمل 

دِجَی ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  رِجاُهی  نَم  َو  [ 99  ] ًاروُفَغ اوُفَع  ُهّللا  َناک  َو  مُهنَع  َوُفعَی  نَأ  ُهّللا  یَـسَع  َِکئلوُأَف  [ 98  ] ًالِیبَس َنوُدَتهَی  َو ال  ًۀَلیِح  َنوُعیِطَتسَی 
ُهّللا َناـک  َو  ِهّللا  یَلَع  ُهُرجَأ  َعَقَو  دَـقَف  ُتوَملا  ُهکِردـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َیلِإ  ًارِجاـهُم  ِِهتَیب  نِم  جُرخَی  نَم  َو  ًۀَعَـس  َو  ًارِیثَک  ًاـمَغاُرم  ِضرَـألا  ِیف 

رخآـب لاـمک ، ماـمتب و  ّقح  نتفرگ  ندروآ و  گـنچب  ینعمب  یّفوت ، ردـصم  زا  یّفوت - تاـغل : ینعم   725-1- نآرق [ - 100  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ 
- نیفعـضتسم زیچ ! هچ  راـک و  هـچ  رد  ینعی  اـم ، یف و  يهـملک : ود  زا  مـیف - ندرک . حور  ضبق  ندرک ، لـماک  ندرمـش ، ندیـسر ، تّدـم 
، هچب ینعمب  دیلو  عمج  نادلو - ندیسر ، یئاجب  ندش و  لقتنم  ندش ، نوگرگد  نتشگرب ، ریصم - نمشد ، تسد  رد  نوبز  راوخ و  نامدرم 

يزاینیب لام ، راک و  رد  شیاـشگ  یگداـشگ ، ۀعـس - رارقیب ، صخـش  همکحم ، هعلق و  ندرک ، رارف  نتفر و  ياـج  اـمغارم - دازون . مـالغ ،
اوُفَع ات - َنیِذَّلا ، َّنِإ   » زا هیآ  هس  لوزن  يارب  هباشم  تهج  دنچ  نیرّـسفم  لوّزنلا و  بابـسا  لوزن : تهج  هحفص 77 ] يدنمورین [ . یئاناوت و 

ای رایتخاب  نیکرـشم  اب  ردب  گنج  رد  دندرکیم و  مالـسا  راهظا  هّکم  رد  هک  تسا  یمدرم  فیـصوت  نآ  يهصالخ  دـناهدرک و  لقن  ًاروُفَغ »
هک ناسک  نآ  انامه   97 همجرت :  130-112- نآرق -102-84- نآرق . - دندش هتشک  دنتفر و  نیملسم  و  ص ]  ] ربمغیپ اب  يهضراعمب  رارطضا 

راوخ نمشد  تسدب  دنیوگ : دیدوب ! راک  هچ  رد  یگدنز  راگزورب  دنیوگ : دنسر و  ناشتقو  رس  گرم  ناگتـشرف  دندوب و  دوخب  راکمتس 
خزود ياج  ار  مدرم  هنوگنیا  دینک ! ترجه  رگید  ياجب  دیتسناوتیم  امـش  تسا و  هداشگ  ادخ  نیمز  رگم  هن  ناشدـنیوگ : میدوب ، هراچیب  و 

دنرادن 99، شیاسآ  هار  دنراچان و  دننمـشد و  تسد  نوبز  هک  ناکدوک  نانز و  و  نادرم ، نآ  رگم  نآ 98  تسا  یماجنا  رس  دب  هک  تسا 
هار دـنک  اهر  دوخ  نهیم  ادـخ  هارب  هکنآ  و  دشخبیم 100 ، درذگیمرد و  وا  هک  دشخبب  ناشهانگ  ادـخ  هک  دنـشاب  راودـیما  مدرم  هنوگنیا 

ص]  ] ربمغیپ ادـخ و  يوسب  ات  دور  نورب  دوخ  يهناخ  زا  هکنآ  دـشاب و  وا  راک  رد  شیاشگ  دوش و  زاینیب  دـبایب و  رایـسب  هاـگهانپ  زیرگ و 
ِِهتَیب نِم  جُرخَی  نَم  َو  : » لوزن تهج  دوب . نابرهم  راگزرمآ و  وا  هک  تسا  ادخ  اب  وا  جـنر  دزم  دـسر  ارف  وا  گرم  هاگنآ  دـنک و  نطو  كرت 

ترواجم زا  هّکم  رد  هک  دش  لزان  ناملسم  يدرم  فیـصوت  رد  هیآ  هکنیا  تسا : هتـشون  لوّزنلا  بابـسا  یف  لوقعلا  بابل  رد  یطویـس  خلا »
لقن ماوع  نب  ریبز  زا  و  دیـسرن ، دـصقمب  درم و  هار  رد  دـش  هناور  نوچ  دـیربب ، هنیدـمب  ار  نم  تفگ : دوخ  نادـنزرفب  دوب ، گنتلد  بارعا 

نب کلملا  دبع  دش ، لزان  درم  هکنیا  يارب  هیآ  درم ، دیزگ و  رام  ار  وا  هار  رد  دش ، هناور  هشبح  هب  ترجه  يارب  مازح  نب  دلاخ  تسا : هدش 
وا ربخ  سپ  تفگ : دندشن ، یضار  وا  يهلیبق  دوش ، روضح  بایفرش  تساوخ  دش ، رادربخ  ربمغیپ  روهظ  زا  یفیص  مثکا  نوچ  تفگ : ریمع 
یک وت  مینادب  وگب  میتسه  مثکا  ناگداتسرف  ام  دندرک : ضرع  دنتفر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  دندش و  بلطواد  رفن  ود  دیروایب ، نم  يارب  ار 
َهّللا َّنِإ   » دناوخ اهنآ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  متـسه ، ادخ  يهدـنب  هّللا و  دـبع  رـسپ  دّـمحم  نم  دومرف : یئوگیم ! هچ  یئاجک و  زا  یتسه و 

- نآرق  - هکنیا مدرم  يا  تفگ : دوخ  ناشیوخب  مثکا  دـندرک ، لقن  ار  دوخ  تشذگرـس  دنتـشگرب و  اهنآ  رخآ » ات  ِناسحِإلا  َو  ِلدَـعلِاب  ُُرمأَی 
وا اب  فده  هکنیا  رد  امـش  تسا ، ریگولج  یقالخا  دسافم  زا  دنکیم و  توعد  بوخ  قالخاب  درم  هحفص 78 ]  ] 931-883- نآرق -42-12

هکنیا درم و  هار  رد  تشگ و  هنیدم  يهناور  و  دـش ، راوس  رتش  رب  شدوخ  دـینامن و  بقع  نّدـمت  يهلفاق  زا  دیـشاب و  ولج  ات  دـینک  تکرش 
وبا  97 ُۀَِکئالَملا » ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخـس   293-277- نآرق «. - رخآ یلا  جُرخَی  نَم  َو   » دـش لزاـن  وا  يارب  مدـص  تیآ  زا  تمـسق 

، دنتشاد قافن  لد  رد  دندروآ و  نامیا  نابزب  هک  هّکم  لها  زا  دمآ  یتعامج  رد  تیآ  دنتفگ : نارّسفم   53-15- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا 
رضاح ردبب  ناکرشم  نوچ  مالّـسلا ، هیلع  لوسر  اب  دندرکن  ترجه  ةریغملا و  نب  دیلولا  نب  سیق  دوب و  ههکافلا  نب  سیق  ناشیا  يهلمج  زا 

هتفیرفب ار  ناشیا  ناشیا ، نید  مُُهنیِد » ِءالُؤه  َّرَغ   » دـنتفگ دـندید  ناناملـسم  رکـشل  تلق  نوچ  دـندمآ ، رـضاح  ناکرـشم - اب  ناشیا  دـندمآ 
رازآ دیـشچب  « ] ِقیِرَحلا َباذَـع  اُوقوُذ   » دـنتفگیم دـندزیم و  ناـشیا  تشپ  يور و  رب  ناگتـشرف  دـندش و  هتـشک  ردـب  هازغ  رد  ناـشیا  تسا ،
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- نآرق -354-329- نآرق : - دناهتفگ و  دـنیوا ، ناناوعا  دارم  دـناهتفگ : و  تسا ، توملا  کلم  هکئالمب  دارم  دـناهتفگ : و  ار ] شتآ  شزوس 
مشخ ینعی  يربط :  97 مِهِسُفنَأ » یِِملاظ  . » داتسرف مالّسلا  هیلع  لوسر  يرایب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  ردب  زور  هک  دنناگتشرف  دارم   513-485
باوث زا  دندرکیم و  متس  دوخ  رب  هک  تلاح  نآ  رد  ینعی  عمجم :  23-1- نآرق . - دناهدروآ تسد  هب  دناهدرک و  بسک  دوخ  يارب  ار  ادخ 

دوخ نید  رد  ینعی  عمجم :  97 ُمتنُک » َمِیف  . » دنتشادیم اور  دوخ  يارب  باذع  ترخآ و  رازآ  فارحنا ، رفک و  يهطـساوب  و  دندشیم ، مورحم 
و دندش ، ریـسا  ردب  گنج  رد  لیقع ، ساّبع و  نوچ  تفگ : يّدس  يربط :  97 ًۀَعِساو » ِهّللا  ُضرَأ  نُکَت  َمل  َأ   » 17-1- نآرق ! - دیدوب هنوگچ 
« هّللا اـّلا  هلا  ـال   » اـم رگم  تفگ : وا  يوش ، دازآ  اـت  هدـب  ادـف  تاهدازردارب  تدوـخ و  يارب  ساـّبع  يا  دوـمرف : دـندرب ، ناـشربمغیپ  روـضح 
اب ینمـشد  راهظا  امـش  دومرف : دینک ! یم - هبلاطم  دـیرخ  ناج  ادـف و  نارفاک  لثم  ام  زا  هک  میاهدـناوخن  زامن  نیملـسم  يهلبقب  و  میاهتفگن ،

دشیم ناملسم  سک  ره  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  و  دومرف : تئارق  ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دیتسه ، نانمشد  رامـش  رد  سپ  دیدرک ، نیملـسم 
ات َنیِفَعضَتسُملا » اَّلِإ  . » دوب رفاک  درکیم ، يراددوخ  یـسک  رگا  و  دنک ، ترجاهم  نیملـسم  يوسب  دوب  فّظوم  هحفص 79 ]  ] 41-1- نآرق -
هیآ هکنیا  رد  دنوادخ  هک  میدوب  مدرم  هتـسد  هکنیا  زا  مردام  نم و  تفگ : وا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  يربط :  98 َنوُدَتهَی » «ال 

دننام وا  اب  دشن و  هتفریذـپ  شمالـسا  يهقباس  هک  دـناهدوب  ساّبع  نامرف  رد  دناهتـشادن و  رایتخا  دوخ  زا  اهنآ  نوچ  ، ] تسا هتـشاد  روذـعم 
ماشه و نب  ۀملـس  دیلولا و  صّلخ  مهّللا   » درکیم اعد  رهظ  زامن  زا  سپ  ص ]  ] ربمغیپ تسا : هدـش  تیاور  هریره  وبا  زا  و  دـش ] راتفر  نارفاک 

لقن دهاجم  زا  حیجن  یبا  نبإ  الیبس » نودتهی  ۀلیح و ال  نوعیطتسی  نیّذلا ال  نیکرشملا  يدیا  نم  نیملـسملا  ۀفعـض  ۀعیبر و  یبأ  نب  شاّیع 
نآ دـننام  دـننکیمن  ترجه  دـناهدنام و  هکم  رد  هک  ناناملـسم  نآ  دـنتفگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  باحـصا  تـسا : هدرک 

-1- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  وگتفگ  هدیقع و  هکنیا  ربارب  رد  دندش ، هتشک  نیملسم  اب  گنج  ردب و  رد  نارفاک  اب  هک  دنتسه  ناناملـسم 
روذـعم دنتـسه  راـشف  رد  هک  اـهنآ  رگا  دوـش :، ضارتـعا  تسا  نکمم  رخف :  99 مُهنَع » َوـُفعَی  نَأ  ُهـّللا  یَـسَع  َکـِئلوُأَف   » 48-32- نآرق -26

تهج زا  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  باوج  درذگرد ! اهنآ  زا  ادخ  دیاش  تسا : هدش  هتفگ - هک  دراد  بسانت  هچ  هلمج  هکنیا  سپ  دنتـسه ،
زا دننک ، صالخ  ار  دوخ  دناهتـسناوتیم  تشذگ  هزادنا  کی  اب  دیاش  هک  یتروص  رد  دندرکیم ، ضرف  زجاع  ار  دوخ  ناشیوخ  نطو و  ّبح 

روذعم هک  دنـشاب  راودیما  دننک  ترجه  دننک و  نطو  كرت  دنیامن و  شـشوک  هدنیآ  رد  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  دـیون  اهنآب  تهج  هکنیا 
ّلحم ینعی  تسا : هدـش  لـقن  كاّحـض  ساـّبع و  نبإ  زا  يربط   100 ًامَغاُرم » دِـجَی ...  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  رِجاـُهی  نَم  َو   » 50-1- نآرق . - دنتسه

ضوـع و ینعی  تسا : هدـش  تیاور  حـیجن  یبا  نبإ  زا  دـش ، دـهاوخ  مـهارف  مدرم  نـینچ  يارب  نارفاـک  رازآ  راـشف و  زا  شیاـسآ  لاـقتنا و 
دهاوخ وا  يارب  دنـسپان  هورکم و  زا  شیاسآ  هار  ینعی  تسا : هدش  لقن  دهاجم  زا  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  دوخ  نطو  زا  ندـنک  لد - يهلیـسو 

دیز نبإ  دوـشیم ، مهارف  يزور  ندروآ  هحفص 80 ]  ] 60-50- نآرق -45-1- نآرق  - تسدب ياج  ینعی  تسا : هدش  تیاور  يّدـس  زا  دوب ،
يهلیـسو ترجاهم  رد  ینعی  تسا : هدرک  ینعم  نایبلا  حور  رد  دنکیم ، ادـیپ  دوخ  يارب  نطو  زا  يرود  ترجاهم و  ياج  ینعی  تسا : هتفگ 

ره تسا : هدش  لقن  ءاطع  زا  يروباشین :  100 ًارِجاهُم » ِِهتَیب  نِم  جُرخَی  نَم  َو  . » دش دهاوخ  مهارف  تسا  نمـشد  يراوخ  بجوم  هک  شیاسآ 
وا رخآ » ات  ُۀَِکئالَملا  ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  داتـسرفیم ، هکم  نیملـسم  يارب  فوع  نمحّرلا  دـبع  دـشیم  لزان  هک  هیآ 

متـسه و نیفعـضتسم  يهتـسد  زا  نم  تفگ : دوخ  نارـسپب  دوب  هدـنام  راک  زا  ریپ و  يدرم  هک  یثیللا  هرمـض  نب  بدـنج  تشون ، اهنآ  يارب 
نوچ دندش ، هناور  هنیدم  يوسب  دنتفرگ و  شود  رب  دنداهن و  یتخت  رب  ار  وا  اهرسپ  دیربب ، اج  نآب  ار  نم  امش  مراد ، هنیدمب  نتفر  يهلیـسو 

نم تسد  کی  ادنوادخ  تفگ : دز و  پچ  رب  دوخ  تسار  تسد  وا  دش ، کیدزن  شگرم  هنیدم ، هار  نایم  تسا  یّلحم  هک  دندیسر  میعنتب 
هدرک دّـهعت  وت  اب  تربمغیپ  هچ  نامهب  متـسه  وت  ناـمرفب  رـس  منکیم و  رارقرب  ناـمیپ  وت  اـب  وت و  يارب  مرگید  تسد  ربمغیپ و  تسد  ياـجب 

دوب نوزف  شرجا  دیسریم  هنیدمب  رگا  دنتفگ  رگیدکی  اب  اهنآ  ربمغیپ ، باحـصأب  شربخ  دیـسر و  رخآب  شیگدنز  اب  وا  نخـس  هکنیا  تسا ،
هدش تیاور  ریمع  یبا  نب  دّـمحم  زا  عمجم :  235-191- نآرق -42-1- نآرق . - دش لزان  وا  يارب  هیآ  هکنیا  دوبیم ، نارجاهم  رامـش  رد  هک 
ماما زا  سپ  هک  دوش  عّلطم  رفعج  هّللا  دبع  و  ع ]  ] رفعج نب  یسوم  ترـضح  لاوحا  زا  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  شرـسپ  نیعا  نب  ةرارز  تسا :
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میکح نب  دّمحم  تفگ ، یگدنز  دوردب  ددرگرب  شردپ  دزن  هکنآ  زا  شیپ  دیبع  دنتـسه ، ماما  اهنآ  کی  مادـک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج 
نَم َو   » دشاب نآرق  تیآ  هکنیا  لومشم  هرارز  مراودیما  دومرف : مدرک ، ضرع  ع ]  ] یسوم ترـضح  روضح  ار  تشذگرـس  هکنیا  نم  تفگ :

، داهج ّجح و  رفـس  ای  ملع  نتخومآ  لثم  دشاب  ینید  ضرغ  يارب  هک  نطو  كرت  ترجاهم و  ره  دناهتفگ : فاّشک : ًارِجاهُم » ِِهتَیب  نِم  جُرخَی 
يهمه هتـسیاش - يزور  هیامرـس و  ندروآ  گنچب  روظنمب  ای  و  دوش ، مهارف  دـهز  تعاطا و  تعانق و  يهلیـسو  هک  اج  نآب  ترفاـسم  اـی  و 

. - سب دـناد و  ادـخ  ار  وا  دزم  دریمب ، اههار  هکنیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  وا  لوسر  ادـخ و  يوسب  ترجه  اهترجاهم  ترفاسم و  هکنیا 
: تفگ هیآ  هکنیا  ریسفت  رد  وا  هک  تسا : هدرک  لقن  شدوخ  دشرم  زا  نایبلا  حور  رد  یّقح  لیعامسا  خیـش  هحفص 81 ]  ] 493-452- نآرق

دوصقمب ندیـسر  زا  شیپ  دـنک و  ترفاسم  تقیقح  ملاعب  هّجوت  بلق و  ماقم  يوسب  و  درذـگب ، تیرـشب  ياهیگریت  زا  رگا  قداـص  کـلاس 
لصا و نیرفاسم و  هچنآ  دـننامه  دیـسر  دـهاوخ  واـب  يدوس  هتـشادنرب  تسد  گرم  مد  اـت  هتـشادرب و  مدـق  یتسرد  یتسارب و  نوچ  دریمب 
، تسا هدـنام  مورحم  یناـهگان  گرم  يهطـساوب  هک  ار  هچنآ  خزرب  ملاـع  رد  تسا  نکمم  و  دـنوشیم ، دـنمهرهب  هدیـسر  تقیقحب  ناـمدرم 

يرصب نسح  زا  تسا  هدش  تیاور  نآ  ریظن  يرهاظ  لامعا  تعیرـش و  رد  هکنانچ  دوش  لیمکت  سّدقم  حاورا  زا  یکی  ای  دنوادخ و  ضیفب 
نآرق ظاّـفح  اـب  تماـیق  رد  اـت  دـنزومآیم  واـب  ربق  رد  هکئـالم  گرم  زا  سپ  دـشن  نآرق  ظـفحب  ّقفوم  نمؤم  رگا  ماهدینـش  تسا : هتفگ  هک 

خیش دسرب ، دصقمب  قح  يایوج  لاثم  ملاع  رد  هک  تسا  كاب  هچ  دسرب  دوخ  دارمب  خزرب  رد  نآرق  بلاط  رگا  سپ  دوش ، رـضاح  رـشحمب 
رظن دـیاش  درادـن » يزیچب  سرتسد  رگید  ملاع  رد  دـشن  مهارف  یلامک  ملاـع  هکنیا  رد  یمدآ  يارب  رگا  : » تسا هتفگ  يونوق  نیّدـلا  ردـص 
حرـش رد  یماج  و  دناهدرکن ، شـشوک  يونعم  تالامکب  لوصو  يارب  دنتـسه و  راتفرگ  رادنپ  يهدرپ  رد  هک  دشاب  یئاهنآ  هب  نیّدلا  ردص 
یلاعت یّقرت و  گرم  زا  سپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یمعَأ » ِةَرِخـآلا  ِیف  َوُهَف  یمعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  نَم   » فیرـش تیآ  زا  تسا : هتفگ  صوصف 
دننکیم هدهاشم  ار  اهتلاح  اهتمحز و  اهتمعن و  رگید  ملاع  رد  دنرادن  ّقحب  هجوت  تفرعم و  چیه  هک  اهنآ  یلو  دوب  دهاوخن  یسک  يارب  هبتر 

يروک دور  ـالاب  هدرپ  نوچ  ینعی  یمعلا » عفترا  ءاـطغلا  فشکنا  اذإ   » 1275-1215- نآرق : - دناهتفگ هکنانچ  دناهدیمهفن ، هک  دـننیبیم  و 
: تسا نآ  دوصقم  هک  دیاینرب ، وا  زا  يراک  دریمب - یمدآ  نوچ  ینعی  هلمع » عطقنا  مدآ  نبإ  تام  اذا   » تسا ربمغیپ  يهدومرف  زا  و  دنامیمن ،

هکنیا دش . دهاوخ  هضافا  زین  ملاع  نآ  رد  دسریم ، ناسحا  لضفب و  هچنآ  یلو  دوشیمن ، نکمم  رگید  ملاع  رد  دوش  مهارف  لمعب  دیاب  هچنآ 
قباطم میئوگیم : دـمآ  نایمب  ثحب  هکنیا  نوچ  یلو  تسین  هیآ  نیاب - طوبرم  بلطم  هکنیا  هچرگا  یلو  نایبلا ، حور  بلاطم  يهصالخ  دوب 
ثیدح و  دوب ، هحفـص 82 ] دهاوخ [  عیفرت  رییغت و  یمدآ  يارب  گرم  زا  سپ  هک  مینک  قیدصت  میناوتیمن  میاهدـیمهف  و  میاهدـناوخ ، هچنآ 

زا اهنیا  نوچ  و  تسا ، وا  زغم  باصعا و  تالـضع و  ناسنا  لامک  هلیـسو  اریز  نشور ، تسا  یلیلد  ام  يارب  مدآ » نبإ  تام  اذإ   » رکّذلا قوف 
ار نامه  هدرک  هچنآ  تسا و  ناهج  نآ  رازتشک  ناهج  هکنیا  ینعی  ةرخآلا » ۀـعرزم  اینّدـلا   » هک تشاد  دـهاوخن  يزیچب  سرتسد  داـتفا  راـک 

زاب دوخ  يهدرم  يارب  ناگدنامزاب  لامعا  ای  دنوادخ ، لضف  يهلئسم  رتهب و  ای  بوخ و  هن  دوشیم  رتدایز  هن  هدش  کشخ  تعارز  دوردیم و 
ارنآ ياـهیراکهزیر  هک  ریخ ، فراـصم  يارب  لاـم  زا  تشذـگ  ناـسحا ، يراتفرـشوخ ، دـننام  تسا  وا  یگدـنز  نارود  لـمع  يهجیتـن  مـه 

میگدنز لمع  ملع و  ياهتمحز  زا  کی  چیه  تفگ : هک  دندید  باوخب  ار  یملاع  دنیوگیم  هکنانچ  میجنسب ، میـسرب و  ءزجب  ءزج  میناوتیمن 
لّـصفم بلطم  هکنیا  تعافـش  ینعم  تبـسانمب  متفه  لهچ و  تیآ  هرقب  يهروس  لّوا  دـلج  رد  و  مداد ، یگـسب  هک  ینان  زج  دیـشخبن  دوس 

اشگب لاب  یـسرج  گناب  لغلغ  زا  ربخیب  سب  هک  هو   || شیپ  رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک  دیوگیم : ظفاح  تسا ، هدش  ثحب 
مداهنب ز شتآ  رب  لد   || مریگ  ناناج  نماد  یسفن  رمجم  وچ  ات  یسفق  ریـسا  هک  یغرم  وت  وچ  دشاب  فیح   || نز  یبوط  رجـش  زا  ریفـص  و 

تـسا نکمم  ترجه  يارب  تهج  هس  هدـبع : یـسمتلم  ای  کب  اقیرط  هّللا  رّـسی   || ظفاح  وس  ره  وت ز  ياوهب  دـیوپ  دـنچ  یـسفن  شوخ  یپ 
بجاو سک  نینچ  رب  دشاب ، دازآ  دوخ  نید  راک  رد  دراذگیمن  ار  وا  هک  تسا  فلاخم  راتفرگ  دوخ  نطو  رد  هک  یسک  لّوا - دوش : رّوصت 
ءاتفتسا هدبع  دّمحم  خیـش  زا  هک  ناتـسلگنا  میقم  نیملـسم  و  تسا ، تیـصعم  شفّقوت  هن  رگ  دشابن و  يذؤم  هک  اج  نآب  دنک  ترجه  تسا 

- مّود دوب ، هتـسنادن  مزال  ار  اهنآ  ترجاهم  وا  دننامب ! اجنآ  ای  دنورب ، ایآ  دنتـسه ، دازآ  دوخ  نید  راک  رد  اجنآ  رد  هک  نآ  اب  دـندوب : هدرک 
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ار نید  فیاظو  دـناوتب  هک  اج  نآـب  دـنک  هحفـص 83 ] ترجه [  تسا  مزـال  درادـن ، نید  ماـکحا  نتفرگارف  يهلیـسو  دوـخ  نطو  رد  هکنآ 
ناور مکح  هکنیا  دتسرفب  رومأم  مالسا  ماکحا  میلعت  يارب  تسناوتیمن  ترـضح  نآ  دوبن و  یتردق  هک  یتقو  ات  ربمغیپ  نامز  رد  و  دزومایب ،

و دنشاب ، هتـشاد  نید  ماکحا  مالـسا و  ظفح  يارب  یتردق  نیملـسم  يهعماج  دیاب  تسا و  یمومع  يهفیظو  هک  تسا  یترجاهم  موس - دوب .
دنتسه اج  ره  رد  هک  ناناملسم  رگید  رب  تسا  بجاو  تفرگ  رارق  فلاخم  تردق  يانگنت  رد  ناناملـسم  یتعامج  ای  ناناملـسم  تلود  رگا 

، درکن تقفاوم  تسناد و  ار  اهنآ  يراتفرگ  یـسک  رگا  و  دندرک ، هدوسآ  نمـشد  زا  دنوش و  تیوقت  ات  دننک  کموک  اهنآب  دننک و  ترجه 
لّوا تیآ  - 1 ام : نخس  نیملسم . يراوخ  نید و  يدوبان  رب  فلاخم  تردق  ناهاوخ  تسا و  ناناملسم  نآ  یگراچیب  فعـضب و  یـضار  وا 

يهناهبب دـننکیم  راذـگرب  یتخبدـب  یتخـس و  لامک  اب  دوخ  شاعم  داعم و  راک  رد  یکاـبیب  یلبنتب و  هک  دـشاب  یمدرم  فرعم  تسا  نکمم 
نید فیاظوب  ارچ  دنـسرپب : اهنآ  زا  رگا  میرادن ، يزیچ  یئاجب و  سرتسد  ام  و  مینکب ! میناوتیم  راک  هچ  ام  تسین  راک  رهـش  هکنیا  رد  هکنیا 

نیفعضتسم يهملکب  وجهناهب  مدرم  روط  هکنیا  هیآ  هکنیا  رد  هراچیب ، ناوتان و  میتسه و  لهاج  ام  دنیوگیم : دینکیمن ! راتفر  دوخ  عامتجا  و 
، زاب هدافتـسا  هار  تسا و  عیـسو  ادـخ  نیمز  هکنیا  اـب  و  دـناهدرک ، ریـصقت  دوخ  هک  تسا  هدـش  هداد  ناـشن  ناشتـشونرس  دـناهدش و  یفرعم 

مه رگید  ملاع  رد  دناهدرک و  مورحم  هرهبیب و  ار  دوخ  ناشدوخ  هک  تسین  اهنآ  يراتفرگ  تیمورحم و  زا  عنام  يراوخ  فعـض و  يهناهب 
اـضتقا ینیمز  ره  رد  تسا : هدش  يروآدای  هیآ  رد  هک  تسا ، یمدآ  یعیبط - لمع  کی  ترجاهم  - 2 راتفرگ ، دنتسه و  منهجب  مدرم  هکنیا 

یئاج ره  زا  تسا و  عیـسو  ادـخ  کلم  نوچ  دوشن ، سویأـم  تفاـین  ار  دوخ  راـک  يهلیـسو  یئاـج  رد  یمدآ  رگا  سپ  تسه  يدادعتـسا  و 
رگید ياج  رد  هک  دقتعم  دشاب و  دـیماان  دـنک و  راید  رهـش و  کی  راوید  راهچب - دودـحم  ار  دوخ  تیـصخش  دـیابن  و  درب ، ناوتیم  ياهرهب 

رحب رب و  هک   || راید  چـیهب  رطاخ و  هدـم  رای  چـیهب  تسا : هدرک  حیرـشت  بوخ  هچ  يدعـس  ار  بلطم  هکنیا  تسین ، يا  هدافتـسا - وا  يارب 
رد هن  هحفص 84 ] راکشب [  دوریمن  يدیـص  گس  نوچ  هکنآ  زا   || دیآ  گنـس  افج و  يرهـش  گس  رب  هشیمه  رایـسب  یمدآ  تسا و  خارف 

ینکن رفس  ارچ   || روج  ینیب  دنچ  هناخ  ردب  نایکام  وچ  رازلگ  ناتـسوب  دنزبس و  همه  اهتخرد   || تسا  یخن  يهزبس ز  یئور و  لگ  ناهج 
رخ واگ و  زا  دروخ  دگل  نیمز  رامیت  وب  وچ  ياهدنامورف  وچ  لد  مادب   || نیـشن  تخرد  نآ  رب  لبلب  وچ  تخرد  هکنیا  زا  راّیط  رتوبک  نوچ 

-3 راکف ! رکفب  ار  هدوسآ  لد  دـنک  یـسک   || ریـسا  دـنبب  ار  هدازآ  نت  دـنک  یـسک  راود  نامـسآ  دـننام  هن  تسا  نکاـس  هک   || نآ  ّتلعب 
لوسر ادخ و  بناج  داد  صیخـشت  تسرد  رکف  ملاس و  لقع  اب  سک  ره  هک : هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  ِهّللا » یَلَع  ُهُرجَأ  َعَقَو  دَقَف   » يهلمج

-14- نآرق : - ظفاح يهتفگب  تسا و  هدرک  یط  ار  ّتیمدآ  تلزنم  ماقم و  دش ، يوسنادب  راپسهر  دوشیم و  مهارف  شتداعـس  هک  ار  اجنآ  و 
روخرد راک  هکنیا  رجا  هک  دـنادیمن  سک  يادـخ  زج  ار  شدوس  دزم و  هدرک و  رادومن  ار  دوخ  تقیقح  رـصتخم  لمع  هدارا و  کـی   . 53

هحفص 85]  ] 149-147- یقرواپ «. - 5» تسین نامدرم  شجنس 

ات 103] تایآ 101  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًانِیبُم اوُدَع  مَُکل  اُوناک  َنیِِرفاکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتفَی  نَأ  ُمتفِخ  نِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُصقَت  نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسیَلَف  ِضرَألا  ِیف  ُمتبَرَض  اذِإ  َو 
ٌۀَِفئاط ِتأَتل  َو  مُِکئارَو  نِم  اُونوُکَیلَف  اوُدَجَس  اذِإَف  مُهَتَِحلـسَأ  اوُذُخأَیل  َو  َکَعَم  مُهنِم  ٌۀَِفئاط  مُقَتلَف  َةالَّصلا  ُمَُهل  َتمَقَأَف  مِهِیف  َتنُک  اذِإ  َو  [ 101]

ًۀَلیَم مُکیَلَع  َنُولیِمَیَف  مُِکتَِعتمَأ  َو  مُِکتَِحلسَأ  نَع  َنُولُفغَت  َول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  مُهَتَِحلسَأ  َو  مُهَرذِح  اوُذُخأَیل  َو  َکَعَم  اوُّلَُصیلَف  اوُّلَُـصی  َمل  يرخُأ 
ًاباذَع َنیِِرفاکِلل  َّدَعَأ  َهّللا  َّنِإ  مُکَرذِح  اوُذُخ  َو  مُکَتَِحلسَأ  اوُعَـضَت  نَأ  یـضرَم  ُمتنُک  َوأ  ٍرَطَم  نِم  ًيذَأ  مُِکب  َناک  نِإ  مُکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًةَدِحاو 

َنِینِمؤُملا یَلَع  َتناک  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُمتنَنأَمطا  اَذِإَف  مُِکبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهّللا  اوُرُکذاَف  َةـالَّصلا  ُُمتیَـضَق  اذِإَـف  [ 102  ] ًانیِهُم
، ندرک حضتفم  ندرک ، رازآ  ندرک ، رفاک  ندرک ، هارمگ  ینعمب  هنتف  ردـصم  زا  مکنتفی - تاغل : ینعم   969-1- نآرق [ - 103  ] ًاتُوقوَم ًاباتِک 
. ندوب ربخ  اب  دوخ  زا  نمشد ، زا  شیاسآ  رطخ و  عفد  يهلیـسو  رذح - ندمآ ، ینعمب  نایتا  ردصم  زا  تأتلو - رـس ، تشپ  ینعمب  مکئارو -

رگید فرطب  ندرک و  جک  ار  هار  نتـشاد ، هّجوت  يزیچ  يوسب - نتـشاد ، تسود  نتـسبلد ، ندرک و  تبغر  ینعمب  لیم  ردـصم  زا  نولیمی -
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. تسا نّیعم  شتقو  هچنآ  دودـحم ، نّیعم و  توقوم - هیحاـن ، وس و  ندـب ، فرط  کـی  تمـسق و  ولهپ و  ینعمب  بنج  عمج  بونج - نتفر ،
زامن روطچ  میوریم  رفسب  ام  دندیسرپ : ربمغیپ  زا  هحفص 86 ] راّجت [  زا  ياهّدع  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  يربط  لوزن  تهج 
هکنیا راـّجنلا  ینب  يهلیبق  زا  یتعاـمج  هک  تسا  هدرک  لـقن  ع ]  ] یلع زا  يربط  زا  لوقّنلا  باـبل  رد  یطویـس  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  میناوخب !

دـش زامن  لوغـشم  رهظ  ماگنه  اجنآ  تفر و  یگنجب  ربمغیپ  نوچ  دـش ، عطقنم  یحو  لاس  کی  ات  نآ  زا  سپ  دـندرک و  ربمغیپ  زا  ار  لاؤس 
اهنآ زا  یکی  دیدرکن  هلمح  وا  رب  ماگنه  نآ  رد  ارچ  درک  مهارف  ار  امش  ّطلست  يهلیسو  دوخ  راک  هکنیا  اب  دّمحم  دنتفگ : رگیدکیب  نارفاک 

نَأ ُمتفِخ  نِإ   » دـش لزان  تالمج  هکنیا  زامن  ود  نایم  اـجنآ  رد  دـینک ، هلمح  اـهنآب  عقوم  نآ  رد  دـنراد ، ار  راـک  هکنیا  رگید  یتبون  تفگ :
راتفرگ هک  دیدیسرت  رفـس  رد  رگا  سپ   101 همجرت :  305-254- نآرق . - دوب فوخ  زاـمن  روتـسد  هکنیا  و  رخآ » اـت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتفَی 

اب رفـس  رد  رگا  ربمغیپ  يا  وت  و  دندوب 102 ، امش  راکـشآ  نمـشد  نارفاک  اریز  دیهد ، ماجنا  هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  یکاب  دیوش ، نارفاک 
هاگنآ ات  دنریگ ، تسدب  دوخ  يهحلسا  دنوش و  زامن  رد  وت  اب  هتـسد  کی  یتسیاب  يداتـسیا ، زامنب  اهنآ  اب  يدش و  هارمه  ناملـسم  یهورگ 

و دنوشب ، زامنب  وت  اب  دنیایب و  دناهدناوخن  زامن  هک  رگید  يهتسد  و  دنریگب ] ار  نمـشد  ولج  و   ] بقع دنورب  سپ  نآ  زا  دنور و  هدجـسب  هک 
یگرابکی و  دیوش ، ربخیب  دوخ  يهنب  راب و  یگنج و  تامهم  زا  امش  تسا  راظتنا  رد  نمشد  هک  تسدب  هحلـسا  دنـشاب و  دوخ  بظاوم  دیاب 

تسین یکاب  دیدوب ، رازآ  رد  گنج  حالس  نتشادرب  زا  هک  رامیب  ای  دیدش  راتفرگ  ناراب  رد  رگا  یلو  دنیامن ] ناتدوبان  و  . ] دنزیرب ناترس  رب 
نوچ و  تسا 103 ، هدومن  هدامآ  يراوخ  رازآ و  نارفاک  يارب  دـنوادخ  هّتبلا  دیـشابن و  ربخیب  دوخ  زا  نکیل  دـیراذگ ، نیمز  رب  هحلـسا  هک 

ار زامن  دـیدش  نمـشد  سرت  زا  هدوسآ  هک  نآ  زا  سپ  هدـیباوخ و  ای  هتـسشن  هچ  هداتـسیا  هچ  دـینک  ادـخ  دای  مه  زاب  دـیدرک  مامت  ار  زامن 
ِةالَّصلا َنِم  اوُرُصقَت  نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسیَلَف  : » نیرّـسفم نخـس  ریذپانفلخت . نیعم و  تسا  ياهفیظو  نینمؤم  زامن  هک  دیهد  ماجنا  یتسردب 

« مکنتفی نا  ةالـصلا  نم  اورـصقت  نأ   » وا و  تسا . هدوـبن  ُمتفِخ » نِإ   » يهلمج بعک  نـب  یبا  تـئارق  رد  يربـط :  101 ُمُکَِنتفَی » نَأ  مـُتفِخ  نِإ 
روطچ ار  زامن  هحفص 87 ]  ] 166-152- نآرق -105-15- نآرق  - دندیـسرپ رمع  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  جـیرج  نبإ  زا  و  درکیم ، تئارق 

ص]  ] ربـمغیپ زا  ار  نیمه  نم  تفگ  وا  تسا ! هدرک  زاـجم  نمـشد  زا  سرت  ماـگنه  رد  ارنآ  هیآ  هک  یتروص  رد  دـیناوخیم ، رـصق  رفـس  رد 
، دیناوخب مامت  ار  زامن  رفس  رد  تفگیم : هک  دندینش  هشیاع  زا  دیریذپب ، ارنآ  امـش  دنوادخ ، بناج  زا  تسا  یناسحا  هکنیا  دومرف : مدیـسرپ 
فوخ و لاح  رد  امـش  رگم  كانـسرت ، دوب و  رفـس  رد  ترـضح  نآ  تفگ : دناوخیم  تعکر  ود  ار  زامن  رفـس  رد  ص ]  ] ربمغیپ دنتفگ : واب 

هّللا دبع  دوش ، هدناوخ  رـصق  هک  تسا  هدشن  نّیعم  رفاسم  زامن  یلو  تسا  رـصق  فوخ  زامن  میاهدید  نآرق  رد  ام  تفگ : رمع  دیتسه ! سرت 
ربمغیپ باحصا  زا  کی  مادک  مدیسرپ : اطع  زا  تفگ : جیرج  نبإ  میدرک ، ار  راک  نامه  مه  ام  دناوخیم  رصق  ص ]  ] ربمغیپ میدیدیم  تفگ :

رد ربمغیپ  اب  تفگ : شاّیع  وبا  تسا : هدرک  لقن  دـهاجم  و  صاّقو ، یبأ  نب  دعـس  هشیاـع و  تفگ : دـناوخیم ! ماـمت  ار  زاـمن  رفـس  رد  [ص ]
نایم رد  دنزاتب ، ام  رب  دندرک  عمط  لاح  هکنیا  رد  اهنآ  میدناوخ ، رهظ  زامن  ام  دندوب ، ام  ربارب  رد  نیکرـشم  اب  دیلو  دـلاخ  میدوب و  نافـسع 
تشپ ام  ربارب  رد  نیکرشم  دنتسب و  فص  هلبقب  ور  وا  یپ  رد  نیملسم  تساخرب و  زامن  يارب  ربمغیپ  دش ، لزان  رصق  تیآ  رصع  رهظ و  زامن 

رـس همه  تشادرب  رـس  نوچ  و  دندرک ، عوکر  وا  اب  همه  تفر  عوکرب  نوچ  دـنتفگ ، ریبکت  مدرم  تفگ و  ریبکت  ص ]  ] ربمغیپ دـندوب ، هلبقب 
ولج فص  نوچ  دنداتسیا ، دندوب  ولج  رد  هک  اهنآ  ینابهگنب  دندوب  بقع  هک  اهنآ  دنتفر و  هدجسب  ترضح  نآ  اب  ولج  فص  و  دنتـشادرب ،
ینب زور  رد  زاب  و  تفگ ، زامن  مالس  ناشهمه  اب  ترضح  نآ  دنتسشن و  ربمغیپ  اب  همه  و  دندرک ، هدجس  بقع  فص  دندش  غراف  هدجس  زا 

يهرامـش زا  تسا  زیاج  ینعی : تسا  هدش  لقن  دهاجم  زا  - 1 تسا : لوق  دـنچ  اههلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم : دـناوخ . ار  زامن  هکنیا  میلس 
زین ع ]  ] تیب لها  بهذـم  تسا و  اهقف  رتشیب  يهدـیقع  لمع  هکنیا  و  دـیناوخب ، تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـینک و  مک  اـهتعکر 

نمشد زا  سرت  ماگنه  رد  هک  امـش  رب  تسا  زیاج  دیدوب  رفـس  رد  رگا  ینعی  دناهدرک : لقن  سواط  رباج و  ساّبع و  نبإ  زا  - 2 تسا . نیمه 
هک تسا  هدـش  لقن  - 3 تسا ، تعکر  ود  رفاسم  زامن  تعکر و  کی  فوخ  زاـمن  سپ  دـیناوخب ، فوخ  زاـمن  دـینک و  مک  رفاـسم  زاـمن  زا 

کی دینک و  هحفـص 88 ] عمج [  رـصع  رهظ و  زامن  نایم  دینک و  هاتوک  ار  تقو  دیدوب  فئاخ  رگا  هک  تسا  نآ  زامن  رد  رـصق  زا  دوصقم 
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ربمغیپ هک  یحیضوت  زا  نکیل  تسا ، نمشد  زا  سرت  ماگنه  رد  رـصق  زامن  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  رهاظ  و  دیهدن ، هلـصاف  دیناوخب و  هبترم 
رتشیب رد  نارود  نآ  هک  دـشاب  نآ  يارب  ُمتفِخ » نِإ   » دـیق تسا  نکمم  و  دـشاب ، رـصق  دـیاب  مه  سرت  ریغ  رد  هک  میاهدـیمهف  اـم  تسا  هداد 

: دناهدرک فالتخا  رـصق  زامن  رد  اهقف  اهنآ و  نمـشد  برع  يهمه  دـندوب و  مک  نیملـسم  هک  صوصخب  و  دوب ، نمـشد  زا  سرت  اهترفاسم 
تیب لها  بهذم - و  تسا ، هتسناد  بجاو  هفینح  وبا  و  دنناوخب ، رـصق  ار  زامن  رفـس  رد  تسا  زیاج   256-242- نآرق : - تسا هتفگ  یعفاش 
مامت رفس  ریغ  رد  هک  روطنامه  دومرف  تسا ! روطچ  رفـس  رد  زامن  دندیـسرپ : ع ]  ] رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  هرارز و  و  تسا ، نیمه  زین 

ار زامن  هک  تسین  یکاب  تسا : هدش  هتفگ  هکلب  تسا  هدشن  رصقب  رما  هیآ  رد  دندرک : ضرع  اهنآ  تسا ، بجاو  رصق  رفس  رد  تسا  بجاو 
هورم و افـص و  یعـس  هک  تسا  مه  لثم  ود  ره  و  تسا ، هدش  هتفگ  روط  نیمه  زین  ّجح  رد  هورم  افـص و  یعـس  يارب  دومرف  دیناوخب ، رـصق 
رد یـسک  رگا  دندیـسرپ : اهنآ  تسا ، هدرک  لمع  ص ]  ] ربمغیپ تسا و  هتفگ  نآرق  رد  ادخ  نوچ  تسا ، بجاو  ود  ره  رفـس  رد  زامن  رـصق 

و دناوخب ، هرابود  تسا  مزال  دناوخب  رـصق  دیاب  هک  تسا  هتـسنادیم  رگا  دومرف : دناوخب ! رـصق  هرابود  دـیاب  ایآ  دـناوخ ، تعکر  راهچ  رفس 
دناهتفگ یضعب  و  تسا ، خسرف  تشه  هعیـش  ام  دزن  رد  تسا  رـصق  بجوم  هک  رفـس  يهزادنا  و  تسین . مزال  تسا ، هدوبن  هفیظوب  ملاع  رگا 

هدزناش رـصق  بجوم  رفـس  دح  تسا  هتفگ  یعفاش  تسا ، هدش  دقتعم  ار  هکنیا  هفینح  وبا  و  تسا ، نتفر  هار  زورهنابـش  هس  تّدم  يهزادـناب 
رد زج  دیدج  لوقب  و  تسا ، اور  هاتوک  رفـس  رد  هک  تسا  نآ  یعفاش  میدق  لوق  هتـشون : فشک  دشاب . لیم  تشه  لهچ و  هک  تسا  خسرف 

، مدق رازه  هدزاود  یلیم  ره  یمـشاهب ، لیم  هس  یگنـسرف  ره  گنـسرف ، راهچ  دیرب  ره  تسا  دیرب  راهچ  زارد  رفـس  و  تسین ، اور  زارد  رفس 
زامن دـیرب  راهچ  زا  رتمک  رد  هّکم  مدرم  يا   » تفگ هک  ادـخ  لوسر  زا  تسا  ربخ  رد  و  لیم ، تشه  لهچ و  دـشاب ، گنـسرف  هدزناش  هلمج 

نآ رد  ادخ  لوسر  هک  يزامن  لّوا  میتفگ . هک  نانچ  دشاب  لیم  هدزاود  يدیرب  و  فیاط ، ای  نافسع ، ات  تسا  هکم  زا  هک  دینکن » رـصق  دوخ 
شیوخ هد  ای  شیوخ  رهـش  ياهانب  زا  هک  دنک  هگنآ  رـصق  يادـتبا  و  رامنأ ، ینب  هازغ  رد  نافـسعب  دوب  رگید  هحفص 89 ] زامن [  درک  رـصق 

« رخآ ات  َةالَّصلا  ُمَُهل  َتمَقَأَف  مِهِیف  َتنُک  اذِإ  تسا . اور  دشاب  هدـشن  نوریب  دوب  لصتم  رهـشب  هک  نازرد  رازتشک  نایم  زا  هچرگا  دوش ، نوریب 
زامن فصب  ربمغیپ  اب  هتـسد  کی  تسا : هدـش  لقن  دـناهدناوخ  فوخ  زاـمن  « 6» عاـقّرلا تاذ  رد  ص ]  ] ربمغیپ اـب  هک  یناـسک  زا  يربط   602

دندرک و مامت  ار  زامن  دوخ  اهنآ  ات  داتسیا  دناوخ و  تعکر  کی  دوخ  فص  اب  ترضح  نآ  دنداتسیا ، نمشد  ولجب  رگید  يهتسد  و  دندش ،
مامت دوخ  ار  زامن  دنتساخرب و  اهنآ  تسـشن  ربمغیپ  نوچ  دندش . زامن  لوغـشم  ص ]  ] ربمغیپ اب  دندمآ و  رگید  هتـسد  نمـشد و  ولجب  دنتفر 

فـصب ربمغیپ  اب  هتـسد  کی  تسا : هدش  لقن  دناهدناوخ  فوخ  زامن  . تفگ زامن  مالـس  اهنآ  اب  هکنآ  ات  دـش  رظتنم  ترـضح  نآ  دـندرک و 
مامت ار  زامن  دوخ  اهنآ  ات  داتـسیا  دناوخ و  تعکر  کی  دوخ  فص  اب  ترـضح  نآ  دنداتـسیا ، نمـشد  ولجب  رگید  يهتـسد  و  دـندش ، زامن 

ار زامن  دنتـساخرب و  اهنآ  تسـشن  ربمغیپ  نوچ  دندش . زامن  لوغـشم  ص ]  ] ربمغیپ اب  دندمآ و  رگید  هتـسد  نمـشد و  ولجب  دنتفر  دندرک و 
: تسا هتشون  حوتفلا   129-127- یقرواپ -53-1- نآرق . - تفگ زامن  مالـس  اهنآ  اب  هکنآ  ات  دـش  رظتنم  ترـضح  نآ  دـندرک و  مامت  دوخ 

نایم زا  درکب و  نیشیپ  زامن  مالّـسلا  هیلع  لوسر  «، 3» نانجضب ناکرشم  دوب و  « 7» نافسعب مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دمآ  یتقو  رد  هیآ  هکنیا 
، داد ربخ  ناشیا  دیک  زا  ار  لوسر  یلاعت  يادخ  دنیآ ، دورف  ناناملسم  رسب  هک  دندرک  نآ  شلاگس  ناشیا  دوب ، یتفاسم  نارفاک  ناناملسم و 

هیلع لوسر  «، 8» نانجضب ناکرشم  دوب و  « 2. دوب هکنیا  دیلو  دلاخ  مالسا  ببس  دنتفگ  و  دیآ ، لوسر  هاگرکـشلب  ناشیا  زا  یـسک  هکنآیب 
يادخ دنیآ ، دورف  ناناملـسم  رـسب  هک  دندرک  نآ  شلاگـس  ناشیا  دوب ، یتفاسم  نارفاک  ناناملـسم و  نایم  زا  درکب و  نیـشیپ  زامن  مالّـسلا 

. - دوب هکنیا  دیلو  دلاخ  مالـسا  ببـس  دنتفگ  و  دیآ ، لوسر  هاگرکـشلب  ناشیا  زا  یـسک  هکنآیب  داد ، ربخ  ناشیا  دـیک  زا  ار  لوسر  یلاعت 
یضعب  63-1- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا  وبا   102 ٍرَطَم » نِم  ًيذَأ  مُِکب  َناک  نِإ  مُکیَلَع  َحانُج  ـال  َو   » 120-118- یقرواپ -93-91- یقرواپ
مالّـسلا هیلع  لوسر  رد  تیآ  هک  تفگ : یبلک  نتفرگرب و  تسناوتیمن  حالـس  دوب و  يرامیب  ار  وا  هک  دـمآ  فوع  نمحّرلا  دـبع  رد  دـنتفگ 

 ] ناکرـشم زا  دندمآ و  دورف  ناناملـسم  دمآ و  دورف  یلزنمب  دش ، رامنأ  ینب  براحم و  ةازغب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  دوب  نآ  نآ ، و  دـمآ ،
غراف مالّسلا  هیلع  لوسر  نوچ  دمآ ، یم - ناراب  تفر و  یتجاح  ءاضقب  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  لوسر  دوبن ، دیدپ  سک  چیه  هحفص 90 ]
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تفرب و تشادن ، حالـس  اهنت و  دنامب  بناج  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هدش ، لیاح  دوب و  هدمآرد  دور  دیآ  هاگرکـشلب  ات  تساوخ  دش و 
نآ تفگ : ار  شباحصا  دید ، رود  زا  ار  مالّسلا  هیلع  لوسر  درک ، هاگن  یبراحملا  ثراح  نب  ثریوح  هوک  رس  زا  تسشنب ، یتخرد  ریز  رد 
رب و  هتفرگ ، تسدب  ریشمش  دمایب  مشکنب ، ار  وا  رگا  داشکب  ارم  يادخ  هدش ، اهنت  دوخ  باحصا  زا  تسا  هتسشن  اجنآ  اهنت  هک  تسا  دّمحم 

یلاعت هّللا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  دنک ! تیامح  هک  نم  زا  ار  وت  تفگ : غیت ، اب  دوب  هدیـسر  وا  رـسب  هک  دش  رادربخ  لوسر  هک  هدیـشک 
، دـنز لوسر  رب  اـت  دروآرب  غـیت  هگنآ  یهاوـخ ، هچ  رهب  ارم  نک  تیاـفک  درم  هکنیا  ّرـش  ایادـخ  راـب  تفگ : هگنآ  دـنک ، تیاـمح  وـت  ارم ز 

نونکا تفگ : داتسیا و  وا  رـس  رب  تفرگرب و  غیت  لوسر  داتفیب ، شتـسد  زا  غیت  دمآرد و  ورب  وا  دز و  وا  فتک  نایم  يرپ  دمایب و  ياهتـشرف 
وا لوسر  دّمحم  یکی و  ادـخ  هک  هد  یهاوگ  تفگ : لوسر  دـنک ، تیامح  وت  زا  ارم  هک  تسین  سک  تفگ  دـنک ! تیامح  نم  زا  هک  ار  وت 

يرای وت  رب  ار  سک  منکن و  رازراک  وت  موق  وت و  اب  زگره  هک  منک  دهع  وت  اب  نکیل  میوگن و  هکنیا  تفگ : يورب ، ات  مهد  وت  اب  غیت  ات  تسا 
، مشاب هب  وت  زا  هکنآـب  مرتراوازـس  نم  لاـح  رهب  تفگ : لوسر  يرتهب  نم  زا  وت  هک  يادـخب  تفگ : دتـسب و  غیت  داد ، واـب  غیت  لوسر  منکن ،

يداتفیب ارچ  و  يدیناهرن ! وا  تسد  زا  ارناهج  يدزن و  غیت  ارچ  يدش ، دّمحم  رـسب  هدیـشکرب  غیت  دنتفگ : ار  وا  دـش ، شباحـصا  اب  ثریوح 
نم تسد  زا  غیت  دنکفیب و  ارم  دز و  نم  تشپ  رب  يزیچ  دمایب و  یـسک  یتشادنپ  مدروآرب  غیت  نم  هک  اجنآ  تفگ : دـنکفیب ! ار  وت  هکنآیب 

، روآ مالـسا  تفگ : ارم  دوب ، رت  درمناوج  نم  زا  وا  و  درکن ، نکیل  یتسناوت و  دـشکب  ارم  هک  تساوخ  رگا  تفرگرب و  غیت  دّـمحم  داـتفیب و 
زا دـمآ و  هاگرکـشل  هب  لوسر  دـش ، نکاس  دور  و  منکن ، يرای  وا  رب  ار  سک  منکن و  لاـتق  وا  اـب  زین  هک  مدرک  دـهع  نکیل  مدرکن و  لوبق 

رتـشیب ساـّبع و  هّللا  دـبع  حوتفلا ، وبا   103 َهّللا » اوُرُکذاَف  َةـالَّصلا  ُُمتیَـضَق  اذِإَـف  . » دـناوخ ناـشیا  رب  تیآ  داد و  ربخ  ار  هباحـص  لاـح  هکنیا 
رب نـیرفن  رفظ و  و  هحفص 91 ]  ] 49-1- نآرق  - حتف رب  ناتـسود  رب  یئاعد  دینک و  ادخ  رکذ  فوخ  زامن  زا  سپ  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم 
هلا هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس   » دنیوگب راب  یس  فوخ  زامن  رفس و  زامن  بقع  تسا  هعیش  رابخا  رد  و  دشاب ، راوخ  بولغم و  هک  نمـشد 
دیز نبإ  يّدـس و  دـیدش ، هدوسآ  دوخ  ناطوا  رد  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  دـهاجم و  يربط :  103 ُمتنَنأَمطا » اَذِإَـف  «. » ربکا هّللا  هّللا و  اـّلا 
ًاباتِک  » 23-1- نآرق . - صقنیب دوجس  عوکر و  اب  دیناوخب  مامت  ار  زامن  دش  مارآ  سرت  زا  ناترطاخ  دیتشادن و  فوخ  نوچ  ینعی  دناهتفگ :
ّریغتی تباث و ال  تسا : هدرک  ینعم  رـصاعم ، یئابطابط  ياقآ  نازیملا ، ریـسفت  رد  و  تسا ، نّیعم  تقو  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم   102 ًاتُوقوَم »

يهلمج بسانم  یمور  ياّلم  رعش  هکنیا   20-1- نآرق . - دوشب نآ  ریگیاج  هیدف  تسا  نکمم  هک  تسین  هزور  لثم  و  درادن ، ضوع  تسا و 
، تساهرس نیردناک   || رامخ  نآ  دریگ  مارآ  جنپب  ین  نومئاد  هولـص  یف  ار  ناقـشاع   || نومنهر  يا  زامن  دمآ  تقو  جنپ  تسا : هیآ  رخآ 

ایردیب هک  ناز   || نایهام  قیرط  اـّبغ  رز  تسین  ناقـشاع  ناـج  تسا  یقـستسم  تخـس   || ناقـشاع  قیرط  اـّبغ  رز  تسین  رازه  دـصناپ  ین 
هک تسا  نامه  تایآ  هکنیا  رد  ام : نخـس  تسا  ياهعرج  کی  نایهام  رامخ  اب   || تسیا  هعقب  لیاه  هک  ایرد  هکنیا  بآ  ناج  سنا  دنرادن 

. میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد 

هیآ 104] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

[ - 104  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  َنوُجرَی  ام ال  ِهّللا  َنِم  َنوُجَرت  َو  َنوَُملَأت  امَک  َنوَُملأَی  مُهَّنِإَف  َنوَُملَأت  اُونوُکَت  نِإ  ِموَقلا  ِءاِغتبا  ِیف  اُونِهَت  ـال  َو 
يزیچ یپ  ندرک  بلط  ندرک و  لابند  ینعمب  ءاـغتبا - ندـب . راـک و  رد  یتسـس  ینعمب  نهو  ردـصم  زا  اونهت - تاـغل : ینعم   189-1- نآرق

تفگ و ینانخس  نایفـس  وبا  دحا ، گنج  يهمتاخ  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  وا  همرکع ، زا  يربط  لوزن : تهج  نتفرگ .
، دش لزان  نیملـسم  کیرحت  يارب  هیآ  هکنیا  دنگنجب ، رگیدکی  اب  يرغـص  ردب  رد  دندراذگ  رارق  دنتفگ و  ار  شباوج  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ
«9» دسالا ءارمحب  یگتسخ  و  هحفـص 92 ] مخز [  اـب  مدرم  هک  دومرف  رما  ار  مدرم  ربمغیپ  دـحا  گـنج  زا  سپ  نوچ  هک  تسا  عمجم  رد  و 
- یقرواپ . - دش لزان  اج  نآب  نتفر  يارب  هیآ  هکنیا  دننک ، لابند  ار  نارفاک  . دـش لزان  اج  نآب  نتفر  يارب  هیآ  هکنیا  دـننک ، لابند  ار  نارفاک 

هکنیا هک  تسا  هدرک  نامگ  همرکع  تسا ، هدـش  لزاـن  دـحا  يارب  هک  تسا  نارمع  لآ  يهروس  تیآ  ریظن  هیآ  هکنیا  نوچ  هدـبع :  30-28
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هک تسین  بساـنم  تاـیآ  هکنیا  مظن  قایـس و  اـب  و  تسا ، هدـش  هتفگ  ماـمت  نارمع  لآ  رد  بلطم  هکنیا  نکیل  تسا ، اـجنآ  يارب  مـه  هـیآ 
روتسد نوچ  اهنآ ، زا  ندوب  رذح  رب - نارفاک و  ینمـشد  تّدش  عقوم  دشاب و  فوخ  زامن  يارب  هک  تسا  نآ  بسانم  و  دشاب ، دحاب  طوبرم 
نمشد يریگلابند  رد  یتسس  نیملـسم  يا   104 همجرت : دنـشاب . ریلد  اهنآ  ربارب  رد  دنـسرتن و  دـننک و  بیقعت  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  هداد 

دوب اناد  دنوادخ  هّتبلا  دنرادن و  اهنآ  هک  دیراد  يدیما  دنوادخ  زا  امش  یلو  دنتسین  هدوسآ  دنیامـش و  دننام  مه  اهنآ  هک  دیـسرتن ] و   ] دینکن
لثم قیرط  رب  هکنیا  و  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   104 َنوَُملأَی » مُهَّنِإَف  : » نیرّـسفم نخـس  میکح .] تسا و  میلع  هک   ] دـهد هتـسیاش  ناـمرف  و 

وبا  104 ِهّللا » َنِم  َنوُجَرت  َو   » دوبن هتـشرس  ربـنع  کـشم و ز  || ز  دوبن  هتـشرف  خّرف  نودـیرف   40-15- نآرق : - تفگ رعاش  هکناـنچ  تسا ،
سرت ناشیا  یلو  دینک ، ینامرفان  هک  دیسرتیم  ادخ  زا  امـش  ینعی  تسا ، فوخ  و  اجر » « » َنوُجَرت  » يهلمج زا  دارم  دناهتفگ  یـضعب  حوتفلا :

رد طـقف  ار  تغل  هکنیا  تفگ : یئاـسک  دـشاب ، هنیرق  مـالک  رد  هک  دوشیم  لامعتـسا  اـجنآ  فوخ  ینعمب  ءاـجر » . » تسا هتفرگارف  دـنرادن ،
- نآرق -29-1- نآرق : - رعش هکنیا  لثم  دندرکیم ، لامعتسا  نتشاد  كاب  تالابم و  ینعمب  ارنآ  هک  رگید  ياج  رد  هن  مدینش  هماهت  نیمزرس 
هک اجک  ره  رد  متسه  ناملسم  نوچ  هک  مسق  وت  ناجب  ینعی  یعرصم  هّلل  ناک  بنج  ّيا  یلع   || املسم  تنک  اذا  وجرا  ام  كرمعل   91-80

یتشرد راهظا  تعاجش و  رب  دنکیم  راداو  هیآ  هکنیا  نایبلا : حور  متسین . كانـشیدنا  مرادن و  كاب  يزیچ  زا  مور و  یم - ادخ  يوسب  مریمب 
نب ۀّیطع  تشپراخ  ناج  دربیم  یتشرد  زو   || رومـس  ناج  تفآ  یمرن  تسه  دـناهتفگ : هکنانچ  نمـشد  ربارب  هحفـص 93 ] رد [  يرادیاپ  و 

ادابم هک  مدرگیمرب  دـیایب  يزیچ  نآ  زا  ملد  رد  دـشاب و  دایز  گـنج  لـئاسو  نوشق و  رگا  موریم  نارفاـک  گـنجب  هک  هاـگنآ  تفگ : سیق 
يروط ار  هلمج  هکنیا  يربط :  104 ًامیِکَح » ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  «. » هّللاب ّالا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال  : » میوگیم دوب ، مک  ملئاـسو  رگا  و  موش ، رورغم 

هدرک ینعم  نینچ  ولج و  يهحفـص  رد  همرکع  زا  لقن  فـالخ  رب  تسا  هداد  صیخـشت  فوخ  زاـمن  تاـیآ  يهلاـبند  هک  تسا  هدرک  ینعم 
بجاو زامن  هضیرف و  ماجنا  يهلیسو  هک  تسا  نآ  تحلصمب  ادخ  ملع  يهناشن  میکح و  تسا و  مدرم  حلاصمب  اناد  دنوادخ  هتسویپ  تسا :

هک تسا  تمکح  يهناشن  زین  و  دینامب ، هدوسآ  مه  نمشد  رش  زا  دیهد و  ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  دیناوتب  هک  درک  مهارف  نمشد  ربارب  رد  ار 
يراوخ امش و  قیفوت  يهلیسو  تشاد و  ناتظوفحم  دنک  هلمح  زامن  رد  امش  رب  تساوخ  یم - هک  نمشد  رش  زا  تسا و  هدرک  يرای  ار  امش 

نارمع و لآ  تاـیآ  يهلاـبند  هن  تسا  هتـسناد  قباـس  تیآ  يهلاـبند  هک  تسا  هدرک  ینعم  يروـط  ار  هیآ  رخف  ماـما  درک . مهارف  ار  نمـشد 
هکنیا رد  تسا ، هدش  نّیعم  گنج  يههبج  تاجایتحا  فیاظو و  یـضعب  نیدهاجم  يارب  شیپ  تایآ  رد  نوچ  تسا : هتفگ  دحا و  يهّیـضق 
دنراد يونعم  تّوق  هلیسو و  نیملسم  هک  تسا  هدش  لالدتسا  و  نمشد ، ولج  رد  یتسـس  زا  يریگولج  تسا و  هدش  داهجب  کیرحت  زاب  هیآ 

هحفص 94]  ] 54-52- یقرواپ «. - 10» تسا لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام :  37-1- نآرق . - دنرادن اهنآ  هک 

ات 113] تایآ 105  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًاروُفَغ َناـک  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  ِرِفغَتـسا  َو  [ 105  ] ًامیِـصَخ َنِیِنئاخِلل  نُکَت  َو ال  ُهّللا  َكارَأ  اِمب  ِساّنلا  َنَیب  َمُکحَِتل  ِّقَحلاـِب  َباـتِکلا  َکـَیلِإ  اـنلَزنَأ  اـّنِإ 
َنوُفخَتسَی َو ال  ِساّنلا  َنِم  َنوُفخَتـسَی  [ 107  ] ًامِیثَأ ًاناّوَخ  َناک  نَم  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  مُهَـسُفنَأ  َنُوناتخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  لِداـُجت  ـال  َو  [ 106  ] ًامیِحَر

اینُّدـلا ِةایَحلا  ِیف  مُهنَع  ُمتلَداج  ِءالُؤه  ُمتنَأ  اه  [ 108  ] ًاطیُِحم َنُولَمعَی  اِمب  ُهّللا  َناک  َو  ِلوَقلا  َنِم  یـضرَی  ـال  اـم  َنُوتِّیَُبی  ذِإ  مُهَعَم  َوُه  َو  ِهّللا  َنِم 
ِدِجَی َهّللا  ِرِفغَتسَی  َُّمث  ُهَسفَن  ِملظَی  َوأ  ًاءوُس  لَمعَی  نَم  َو   646-1- نآرق [ - 109  ] ًالیِکَو مِهیَلَع  ُنوُکَی  نَم  مَأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  مُهنَع  َهّللا  ُلِداُجی  نَمَف 

ِمرَی َُّمث  ًامثِإ  َوأ  ًۀَـئیِطَخ  بِسکَی  نَم  َو  [ 111  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  ِهِسفَن  یلَع  ُُهبِـسکَی  امَّنِإَف  ًامثِإ  بِسکَی  نَم  َو  [ 110  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهّللا 
َو مُهَسُفنَأ  ّالِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو  َكوُّلُِضی  نَأ  مُهنِم  ٌۀَِفئاط  تَّمََهل  ُُهتَمحَر  َو  َکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  َول ال  َو  [ 112  ] ًانِیبُم ًامثِإ  َو  ًاناتُهب  َلَمَتحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب 
- نآرق [ - 113  ] ًامیِظَع َکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  َناک  َو  ُمَلعَت  نُکَت  َمل  ام  َکَمَّلَع  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباتِکلا  َکیَلَع  ُهّللا  َلَزنَأ  َو  ٍءیَـش  نِم  َکَنوُّرُـضَی  ام 

ّقح ای  لاـم و  رد  ۀـنایخ  ردـصم  زا  نوناـتخی - وگتفگ  تموصخ و  فرط  میـصخ - داد . شیاـمن  داد و  ناـشن  يرأ - تاـغل : ینعم   623-1
زا مری - ندرک ، موجه  بشب  ندیشک و  هشقن  بش  رد  نوتّیبی - ندش ، ناهنپ  هدرپ و  رد  ینعمب  نوفختسی - تناما . ربارب  رد  یـسک  يهدرپس 
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: تفگ ناـمعن  نب  هداـتق  يربـط : لوزن : تهج  ندز . تـمهت  ندرک ، هحفـص 95 ] گـنهآ [  دـصق و  ندز  ریت  ندـنارپ ، ینعمب  یمر  ردـصم 
قفانم و دوب  يدرم  ریـشب  رـشبم ، موس  دوب و  ریـشب  يرگید  رـشب و  یکی  مان  دندشیم و  هدـیمان  قریبا  ونب  هک  دـندوب  امب  بوسنم  ياهداوناخ 
ار رعـش  نوچ  دنتـسنادیم و  مدرم  یلو  تسا ، هتفگ  ار  رعـش  هکنیا  برع  رعاش  نـالف  تفگیم : درکیم و  وجه  ار  ربمغیپ  باحـصا  هک  رعاـش 

امّلک تفگ ا و  ار  رعش  هکنیا  شدوخ  هک  دش  شاف  وا  ّرـس  يروطب  و  تسا ، دیلپ  درم  نآ  زا  رعـش  هکنیا  ادخب  دنگوس  دنتفگیم : دندینـشیم ،
رک ار  دوخ  دـنریگیم و  ار  دوخ  شوگ  اهنیا  دـیوگب  یـسک  هک  رعـش  ره  ینعی : اهلاق  قریبـالا  نبإ  اولاـق  اوّمـصا و   || ةدیـصق  لاـجّرلا  لاـق 

و دندوب ، تسدگنت  ریقف و  هتسویپ  نآ  زا  دعب  مالسا و  زا  شیپ  هداوناخ  هکنیا  تفگ : هداتق  تسا . قریبا  نخـس  هکنیا  دنیوگیم  دننایامنیم و 
ّطقف دندیرخیم  نآ  زا  نّکمتم  رادلام و  مدرم  دندروآیم ، دیفس ] درآ   ] کمرد رهـش  زا  رگا  و  دوب ، امرخ  وج و  هنیدم  مدرم  مومع  كاروخ 

[ دیفس درآ   ] کمرد راب  کی  دیز  نب  ۀعافر  نم  يومع  دوب ، امرخ  وج و  نامه  ناشهّچب  نز و  يارب  یلو  ناشدوخ  صخـش  كاروخ  يارب 
اهنیا بسانم  بابسا  مزاول و  رگید  ریـشمش و  ود  هرز و  ود  اجنآ  رد  مه  و  دراذگب ، دوب  بآ  ياهفرظ  يارب  ياهناخ  هک  هبرـشم  رد  دیرخ و 

: تفگ نمب  هعافر  میومع  حبـص  دندرب  ار  گنج  يهحلـسا  درآ و  دـندرک و  خاروس  ار  هناخ  هبرـشم  دـندز و  یبقن  یبش  دوب . هدراذـگ  مه 
دـندوب و هدرک  نشور  شتآ  قریبا  وـنب  هتـشذگ  بش  دـنتفگ : اـمب  میدرک  وجتـسج  نوـچ  و  تسا ، هتـشذگ  ياهثداـح  نینچ  اـم  رب  بشید 

لهـس نب  دـیبل  زج  میتشگ و  مه  اـم  دـنداد  باوج  اـهنآ  میدرک  قیقحت  قریبا  ینب  زا  نوچ  و  امـش ، درآ  يارب  رگم  تسا  هتـشادن  یفرـصم 
دزن دیشک و  ریشمش  دینش ، ار  تمهت  هکنیا  وا  نوچ  دوب ، ناملسم  حلاص و  يدرم  دیبل  هک  یتروص  رد  مینادیمن ، امـش  لام  دزد  ار  يرگید 

هک رادرب  تسد  ام  زا  دنتفگ : اهنآ  تسا ، ریشمش  هکنیا  اب  امش  راک  رس و  هن  رگ  دینک و  راکـشآ  ار  يدزد  هکنیا  ّرـس  ای  تفگ : دمآ و  اهنآ 
ار يرگید  دالوا  نآ  زج  میدرک  وجتسج  هناخ  رد  هچنآ  میومع  نم و  نکیل  یتسین ، لام  هکنیا  دزد  وت  ادخب  دنگوس  میاهدادن و  یتبـسن  وتب 
 ] ضرع ربمغیپ  روضح  نم  تفگ : هداتق  ینک ، ضرع  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رد  ار  هّیـضق  تسا  بوخ  تفگ : میومع  میتسنادـن ، هراک  هکنیا 
ار وا  درآ  یگنج و  يهحلسا  دنا ، هدرک  خاروس  ار  میومع  هاگبآ  يهناخ  دنتـسه و  راتفردب  یمدرم  ام  ناشیوخ  یـضعب  مدرک : هحفص 96 ]

دندش رادربخ  قریبا  ونب  منک ، ّتقد  هّیـضق  هکنیا  رد  دیاب  دومرف : ترـضحنآ  دنهدب ، دیاب  ار  هحلـسا  نکیل  میرادن  يراک  درآب  ام  دـناهدرب ،
هارمه دوخ  اب  ار  ياهّدع  وا  دندرک ، تروشم  هورع  نب  ریسا  مانب  دوخ  نآ  زا  یـشیوخ  اب  تسا ، هدش  عّلطم  بلطم  هکنیا  زا  ص ]  ] ربمغیپ هک 
دهاش لیلدیب و  ار  ام  حـلاص  ناملـسم  ناشیوخ  زا  یتعامج  کی  هعافر  شیومع  هداـتق و  هک  تیاکـشب  تفر  ص ]  ] ربمغیپ روضح  درک و 
حالـص مالـس و  اب  هک  ياهداوناخ  دومرف : مدرک ، ضرع  ار  بلطم  و  متفر ، ربمغیپ  روضح  تفگ : هداتق  دـناهدرک ، يدزد  هب  مهّتم  امـش  دزن 
ربمغیپ اب  وگتفگ  نینچب  مهدب و  ار  ماهیامرس  یتمسق  متشاد  تسود  مدینـش  نینچ  نوچ  دینکیم ! يدزدب  مهّتم  لیلدیب  ارچ  دناهدش  یفّرعم 

نینچ ولجب  ار  هیآ  هکنیا  طابترا  هدـبع : ریـسفت  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  تسه ، اـم  راـی  ادـخ  تفگ : وا  متفگ : میومعب  متفر  موشن ، فداـصم 
نمـشد زا  يریگ  ولجب - راداو  تایآ  هکنیا  رد  تسا  هدـش  نّیعم  یجراخ  نمـشد  زا  يریگولج  يهفیظو  تایآ  نآ  رد  نوچ  تسا : هتـشون 

ات میداتـسرف  وتب  یتسرد  یتسارب و  ار  نآرق  اـم  ربـمغیپ ، يا   105 همجرت : نادـنواشیوخ . لام و  ّبح  تسا و  لاـیما  هک  تسا  هدـش  ینورد 
اهنآ رطاخ  يارب  و  شابم ] ناراکتنایخ  عفادم  سپ   ] ینک تموکح  مدرم  نایم  هداد  ناشن  تسا و  هداد  دای  نآرق  رد  وتب  ادخ  هک  روط  نامه 

هک اهنآ  بناـج  زا  زین  107 و  تسا ، نابرهم  هدـنزرمآ و  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  ادـخ  زا  نک و  رافغتـسا  نکم 106 و  هضراـعم  تموصخ و 
[ ار دوخ 108  تشز  راک  نوچ   ] راکهانگ تسا و  تسردان  هک  ار  نآ  درادن  تسود  دنوادخ  هک  نکم  ثحب  لدـج و  دـننک  تنایخ  دوخب 
[ نارگید تمهت  و   ] دنـسپان نخـس  نآ  دنیبیم ] و   ] تسا اهنآ  اب  هشیمه  وا  هکنیا  اب  دننکیمن ، ناهنپ  ادخ  زا  نکیل  دنرادیم  ناهنپ  نامدرم  زا 
هک دیشاب  ربخاب  ناناملسم  امش  یلو 109  دوب ، ناشراک  همه  رب  هریچ  دنوادخ  نوچ  دننکیم ، وگتفگ  رگیدکی  اب  دنـشیدنایم و  بشب  هک  ار 
زا یسک  هچ  یهلا  لدع  هاگـشیپ  رگید و  ملاع  رد  ایآ  دینک ، هئربت  ار  اهنآ  هک  دینکیم  عافد  لادج و  ناراکتنایخ  فرط  زا  ایند  ياهراک  رد 

دوخب ای  و  يدزد ] دننام   ] درک دب  هحفص 97 ] راک [  یسک  رگا  سپ  دوب 110  نابهگن  روای و  اهنآ  رب  یک  اجنآ  درک و  دـهاوخ  عافد  اهنآ 
شزرمآ و زا  رگید  ملاـع  رد  دـناوتیم  تساوـخ  شزرمآ  ادـخ  زا  درک و  رافغتـسا  نآ  زا  سپ  و  غورد ] دـنگوس  تمهت و  دـننام   ] درک متس 
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هک تسا  میکح  ياناد  دنوادخ  هچ  هدرک  راک  دوخ  نایز  رب  تسا  هانگ  شراک  بسک و  هک  نآ  دینادب 111  و  دوش ، دنم  هرهب - وا  تمحر 
رب راکـشآ  ار  تمهت  هانگ و  راب  دـنکیم ، مهّتم  ار  هاـنگیب  دربیم و  هاـنگب  تسد  دوخ  سک  ره  هک  تسا  هکنیا   112 دوب . هتسیاش  دنک  هچنآ 

کی دوبن  وتب  دنوادخ  رهم  شـشخب و  رگا   113 راکهانگ ] نئاخ و  يهتـسد  هکنیا  ربارب  رد  هک  نادـب  ربمغیپ  يا   ] سپ تسا  هدیـشک  شود 
ینایز وتب  دنناوتیمن  دناهدرک و  هارمگ  ار  دوخ  اهنآ  یلو  دنریگب ] ّقحانب  مکح  وت  زا  و   ] دننک هارمگ  ار  وت  دنتشاد : نآ  گنهآ  اهنآ  يهتسد 

، یتشادن اهنآ  زا  یعالّطا  هک  تسا  هتخومآ  وتب  نیناوق  مولع و  و  تسا ، هدرک  تیانع  وتب  تمکح  نآرق و  یحو و  دـنوادخ  نوچ  دـنناسرب 
ینعی يربط :  105 ًامیِصَخ » َنِیِنئاخِلل  نُکَت  َو ال  : » نیرّسفم نخس  تسا .] هدرک  تربمغیپ  هک   ] تسا گرزب  رایسب  وتب  دنوادخ  شـشخب  سپ 

نوچ ینعی  يربط :  106 َهّللا » ِرِفغَتسا  َو   » 52-15- نآرق . - نکم مدرم  اب  هضراعم  تموصخ و  دنتـسه  نئاخ  هک  قریبا  ینب  يرادـبناج  يارب 
تـسا نکمم  حوتفلا : وبا   23-1- نآرق . - دزرمایب ار  وت  هانگ  هکنیا  ادـخ  اـت  نک  رافغتـسا  سپ  ینک  عاـفد  وا  زا  هک  يدرک  هّجوت  نئاـخ  هب 

تسا مدرم  تیبرت  دوصقم  عمجم : ّلقتسم . تسا  یتعاط  رافغتسا  ام  رظن  رد  نوچ  هانگ  شزرمآ  هن  دشاب  باوث  لیصحت  رافغتسا  زا  دوصقم 
نئاخ يارب  یتساوخ  لد  رد  ارچ  هک  هکنیا  هب  تسا  ص ]  ] ربمغیپ نداد  هّجوت  دوصقم  دنا : هتفگ - یـضعب  و  دـننکن ، لیجعت  تواضق  رد  هک 

ظوفحم رفاک  ضغب  ملـسم و  ّبح  ساسحا  زا  هک  واب  تسا  دـنوادخ  کموک  يارب  ربمغیپ  رافغتـسا  نازیملا : هدـبع و  ریـسفت  ینک . کمک 
هک نکم  اهنآ  فرط  زا  تموصخ  هلداجم و  ینعی  حوتفلا : وبا   107 مُهَسُفنَأ » َنُوناتخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  لِداُجت  َو ال  . » دنک مکح  تلادعب  ات  دنامب 

تیصعم نوچ  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  َنُوناـتخَی » [ » هحفـص 98  ] 58-1- نآرق  - يهلمج اـهنآ ، ماـّهتا  زا  ینک  يریگوـلج  ینک و  عاـفد 
ناج کـی  حور و  کـی  يهلزنمب  هک  شیکمه  اـب  راـتفر  ءوس  - 2 دـناهدرک ، تنایخ  دوخب  سپ  دراد  دـب  يهجیتن  هک  دـننادیم  دـناهدرک و 

يدزد تبون  کی  رد  ّطقف  صخش  نآ  هکنیا  اب  دناهتفگ : نیرّسفم  رخف :  107 ًامِیثَأ » ًاناّوَخ   » 14-1- نآرق . - تسا دوخب  تنایخ  لثم  دنتسه 
نوچ تسا : نآ  باوج  تسا ! راکهانگ  دایز  هشیپ و  تنایخ  دایز  ینعمب  هک  تسا  هدش  هتفگ  ًامِیثَأ » ًاناّوَخ   » ارچ دز  تمهت  يرگیدب  درک و 

وا يارب  هیآ  نوچ  دـناهتفگ : هک  تسا  نآ  هکنیا  رب  لیلد  و  تسین ، نآ  زا  رادرب  تسد  تسه و  تناـیخ  هاـنگ و  وا  يوخ  رد  هک  دوب  مولعم 
- نآرق -20-1- نآرق . - درمب ریز  نآ  رد  داتفا ، وا  رب  بقن  دنک و  بقن  يدزد  يارب  یـسک  يهناخب  دش و  دترم  درک و  رارف  هّکمب  دش  لزان 
وا مان  دمآ  يراصنا  يدرم  رد  تیآ  هکنیا  تفگ  هک  سابع  هّللا  دبع  زا  حلاص  وبا  زا  درک  تیاور  یبلک  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   143-124
درآ ياهراپ  نابنا  نآ  رد  هک  دوب  ینابنا  رد  عرد  نآ  دنتفگ و  نامعن  نب  هداتق  ار  وا  هک  هیاسمه  زا  دوب  هدیدزدب  یعرد  هک  قریبا  نب  ۀـمعط 
همه دـنتفگ و  ریمّـسلا  نب  دـیز  ار  وا  هک  درب  دوهج  يدرم  يهناخب  يراصنا  يهناخ  زا  تفرگرب و  نابنا  نآ  دوب و  یخاروس  ار  ناـبنا  دوب و 

ات دندشیم  دوب  هتخیریم  هک  درآ  نآ  رثا  رب  دنتـساخرب و  دوبن ، ياجرب  دـندرک  عرد  بلط  ناشیا  هک  دادـماب  تخیریم ، درآ  دربیم  وا  هک  هار 
یتعامج هداهن و  هعیدوب  نم  شیپ  قریبا  نب  ۀمعط  عرد  تفگ  يدیدزد ! وت  عرد  هکنیا  دـنتفگ : دـنتفرگب و  ار  وا  ریمّـسلا ، نب  دـیز  يهناخب 

وا موق  مرادـن ، ربـخ  نآ  زا  هک  دروخ  دـنگوس  وا  دـننکیم ، وت  رب  هلاوح  عرد  هکنیا  دـنتفگ : ار  وا  دـندمآ و  نآ  رب  دـنداد  یهاوگ  نادوـهج 
رد تسا و  هدیدزدب  يدوهج  وا  يهناخ  زا  یعرد  هک  ار  هداتق  ینیبن  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : دـندمآ و  لوسر  کیدزن  تیاکـشب  دنتـساخرب و 

ارناـشیا مالّـسلا  هیلع  لوـسر  دنتـساوخ ، ار  قریبا  نب  ۀـمعط  هتخیوآ ، اـم  نآ  زا  يدرم  رد  تسا و  هتـشادب  تسد  ار  وا  دـناهتفایزاب  وا  هناـخ 
هک درب  ناـمگ  ار  دوهج  وا  ماـّهتا  ناملـسم و  درمب  ّنظ  نسح  زا  مالّـسلا  هیلع  لوسر  تفرب  هرواـحم  نآ  هدرک و  رـضاح  ار  همه  دـناوخب و 

لوسر داتسرف و  هحفص 99 ] تیآ [ - هکنیا  یلاعت  يادخ  دنک ، تموصخ  دوهج  اب  ات  تساوخ  تسا ، اّربم  ناملـسم  تسا و  هدیدزد  دوهج 
مهّتم ار  يدوـهی  تفگ : دوـخ  اـب - قریبا  نب  ۀـمعط  هک  تسنآ  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  رخف :  108 َنُوتِّیَبـُی » ذِإ  . » درک مولعم  لاـح  نآ  زا  ار 

و متسه ، وا  نید  رب  ناملسم و  هک  دریذپیم  ارم  دنگوس  ربمغیپ  ماهدیدزدن و  نم  هک  منکیم  دای  دنگوس  تسا و  هدیدزد  ار  هرز  هک  منکیم 
ینعم هکنیا  اب  رفن  کی  يهشیدنا  و  دـنهد ، يأر  دـننک و  روش  رگیدـکی  اب  صاخـشا  هک  تسا  هکنیا  َنُوتِّیَُبی »  » ینعم هک  دوش  ضارتعا  رگا 
نخـس يورین  نامه  یقیقح  مالک  اـم  يهدـیقعب  دـشاب و  سفنب  مئاـق  هک  تسا  نآ  مـالک  تقیقح  هک  تسا  هکنیا  باوج  تسین ، راـگزاس 
نارای اب  قریبا  نب  ۀمعط  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دیاش  و  میتفگ ، ام  هک  ینعم  هکنیا  رد  تسین  لاکشا  رظن  هکنیا  اب  سپ  تسا ، یمدآ  نتفگ 
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- نآرق -20-1- نآرق . - دـناهدرک ینیبشیپ  ار  ص ]  ] ربـمغیپ اـب  باوج  لاؤس و  دـنا و  هدرک - نّیعم  ار  يدزد  هکنیا  يهشقن  بش  رد  دوـخ 
يازـسب وا  هک  رگید  ملاع  رد  ایآ  دیدرک ، عافد  شناشیوخ  ۀـمعط و  زا  ضرف  رب  ینعی  رخف :  109 مُهنَع » ُمتلَداج  ِءالُؤه  ُمتنَأ  اه   » 311-296

امش ینعی  هنع » متلداج  : » تسا هدرک  تئارق  نینچ  دوعسم  هّللا  دبع  -1-39 و  نآرق ! - درک دهاوخ  عافد  وا  زا  سک  هچ  دش  راتفرگ  شلمع 
یضعب و  دوش ، مرج  بکترم  ای  دنک و  تشز  راک  تیصعم و  هکنآ  عمجم :  110 ُهَسفَن » ِملظَی  َوأ  ًاءوُس  لَمعَی  نَم  َو  . » دینکیم عافد  ۀمعط  زا 

هکنیا رخف :  110 هیآ » رخآ  اـت  َهّللا  ِرِفغَتـسَی  َّمـُث   » 46-1- نآرق . - هاـنگیبب ماـّهتا  ینعی  سفنب  ملظ  يدزد و  هرز  ینعی  ءوـس  لـمع  دـناهتفگ :
دراد راعشا  نآ  رهاظ  زین  -1-27 و  نآرق . - دشاب یشک  مدآ  رفک و  هچرگا  دشاب  هک  هانگ  ره  زا  دوش  یم - هتفریذپ  هبوت  دنامهفیم : اههلمج 

هک تسا  هکنیا  تسه  هیآ  هکنیا  رخآ  رد  هک  ًاـمیِحَر » ًاروـُفَغ   » زا دوـصقم  هدـبع : تسا . یفاـک  ناـهانگ  يهمه  شزرمآ  يارب  رافغتـسا  هک 
تلاح نیمه  تسا ، دنسپان  تشز و  هانگ  دیآیم و  شدب  هانگ  زا  هک  دنکیم  ساسحا  دوخ  رد  دنکیم  رافغتسا  نوچ  بئات  نامیشپ و  صخش 

: حوتفلا وبا   111 ًامیِکَح » ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  َو  . » رافغتـسا ربارب  رد  هحفص 100 ]  ] 37-18- نآرق ، - تسا دـنوادخ  تمحر  ترفغم و  ینعم  وا 
ار وا  لـمع  ینعی  عمجم :  37-1- نآرق . - تسا هدرک  وا  تسد  ندـیربب  مـکح  تحلـصم  تـمکح و  زا  دسانـشیم و  ار  دزد  دـنوادخ  ینعی 

تمکح ملع و  اب  قباطم  تسا  هدش  رداص  مدرم  هتـسد  نآ  رب  هک  یمکح  ینعی  دناهتفگ  و  دوشیم ، ماجنا  تحلـصم  اب  شتازاجم  دـنادیم و 
هئیطخ رد  رخف  ماما  ًامثِإ -» َوأ  ًۀَئیِطَخ  بِسکَی  نَم  َو  . » درذگیمرد اهنآ  هانگ  زا  تمکح  قباطم  مدرم و  يهبوتب  تسا  ملاع  ینعی  رخف : تسا .

صخـش دوخ  لمع  یناسفن و  تسا  یهاـنگ  هئیطخ  - 2 هریبک ، هانگ  ینعی  مثا  هریغـص و  هاـنگ  ینعی  هئیطخ : دـنا : هتفگ - ینعم  دـنچ  مثا  و 
تسا هانگ  نآ  هئیطخ  - 3 نآ ، دـننام  ندروخ و  مدرم  لام  لثم  نارگید  اب  راتفر  ءوس  تسا و  یعامتجا  تشز  لمع  مثا  و  شدوخب ، تبـسن 

هلمج و هکنیا  بسانم   113 ًاناتُهب » َلَمَتحا  ِدَقَف   » 39-1- نآرق . - وهـسب هن  دشاب  هانگ  دمعب  هک  تسا  نآ  مثا  دشاب و  هانگ  وهـس  دمعب و  هک 
هلان نامک  هشیمه  فدـه  زا  شیپ   || دـسریم  ملظ  رثا  ناملاظب  لّوا   28-1- نآرق : - تسا بئاص  رعـش  هکنیا  هیآ  هکنیا  ياههلمج  يهیقب 

يهلیسوب نیملسمب  وت  يهقالع  یبهذم و  ساسحا  هار  زا  دنتـساوخیم  ياهّدع  ینعی  عمجم :  113 َكوُّلُِضی » نَأ  مُهنِم  ٌۀَِفئاط  تَّمََهل   » دنکیم
اب ام   46-1- نآرق : - دنتفگ دندیـسر و  ربمغیپ  روضح  فیقث  يهلیبق  هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  دننک ، فرحنم  ار  وت  ّقحانب  تداهش 
رس برع ] گرزب  تب   ] يّزع اب  هک  میشاب  زاجم  لاس  کی  ات  ینکشن و  ار  ام  ياهتب  هکنیا  طرشب  میتسه  میلست  وت  رما  هب  مینکیم و  تعیب  وت 

يراکهابتشاب ینعی  دناهتفگ : یضعب  حوتفلا : وبا  تسا . هّیضق  نیاب  هراشا  رخآ  تیآ  هکنیا  دادن ، باوج  ترـضح  نآ  میـشاب ، هتـشاد  راک  و 
وت رب  ار  راک  دنتـساوخ  اهنآ  ینعی  تسا  هتفگ  لاّـفق  رخف :  113 َکَنوُّرُـضَی » ام  َو  . » دننک كاله  ار  وت  دنتـساوخ  یم - تقرـس  تنایخ و  رد 

لّوا تیآ  رد  - 1 ام : نخـس  هحفـص 101 ]  ] 22-1- نآرق . - یتفرن اطخب  دوخ  مکح  رد  یتسه  رهاـظب  رومأـم  نوچ  نکیل  و  دـننک ، هبتـشم 
هب تسا  ترـضحنآ  یئامنهار  مدرم و  يایر  سیلدت و  زا  تسا  ربمغیپ  يرادـهاگن  نآرق  يراوتـسا - یتسرد و  يهناشن  هک  تسا  يروآدای 

وگتفگ زاغآ  رد  رگا  هک  دـشاب  هراشا  دـیاش  مّود  تیآ  - 2 ترـضح . نآ  وریپ  دشاب و  ناملـسم  رهاظب  هچرگا  نئاخ  تیامح  زا  يراددوخ 
نینچ هدـنیآ  اـت  تسا  وت  ياـمنهار  هدـنزرمآ و  ادـخ  هک  نک  رافغتـسا  نوـنکا  ینادـب  وا  اـب  ار  ّقـح  درک  راداو  ار  وـت  ناملـسمب  ّنظ  نسح 

لیم هفطاـع و  ساـسحا و  ياراد  ناـمدرم  رگید  لـثم  مه  وت  هک  دـنامهفب  ار  بلطم  هکنیا  دـیاش  رخآ  تیآ  - 3 دـشابن . وت  يارب  يراتفرگ 
يرب و راکب  ار  تلادع  ّقح و  یناوتب  هک  تسا  هدرک  تیوقت  وت  رد  ار  دب  ره  زا  يراددوخ  يورین  تمصع و  ّتیـصاخ  دنوادخ  یلو  یتسه 

. سب

ات 115] تایآ 114  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًارجَأ ِهِیتُؤن  َفوَسَف  ِهّللا  ِتاضرَم  َءاِغتبا  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  ِساّنلا  َنَیب  ٍحالصِإ  َوأ  ٍفوُرعَم  َوأ  ٍۀَقَدَِصب  َرَمَأ  نَم  ّالِإ  مُهاوَجن  نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َریَخ  ال 
ًاریِـصَم تَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلـُصن  َو  ّیلََوت  اـم  ِهِّلَُون  َنِینِمؤُملا  ِلـِیبَس  َریَغ  ِعبَّتَی  َو  يدُـهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اـم  ِدـَعب  نِم  َلوُسَّرلا  ِِققاـُشی  نَم  َو  [ 114  ] ًامیِظَع

ینمـشد و ینعمب  هّقاـشم  ردـصم  زا  ققاـشی - نتفگ ، نخـس  یـسک  اـب  یناـهن  نـتفگ و  زار  يوـجن - تاـغل : ینعم   380-1- نآرق [ - 115]
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ردصم زا  ّیلوت - ندنادرگ ، ور  ندرک و  تشپ  نداد ، رارق  لابند  نداد و  رایتخا  نداد و  تموکح  ینعمب  هیلوت  ردصم  زا  ّهلون  يراگزاسان ،
، ندوب يزیچب  هدـیبسچ  مزالم و  ندـنادرگ ، ور  نتـشاد  تسود  ار  یـسک  ندـش ، رادهدـهع  اریراک  ندـش و  راک  ردـنا  تسد  ینعمب  ّیلوت 

وبا لوزن : تهج  ندز . لوگ  ندرب و  شتآ  نایم  نتـشاد و  شتآب  ندرک و  بابک  ینعمب  مال  نوکـس  داص و  حتفب  یلـص  ردصم  زا  هلـصن -
ار مّود  تیآ  و  تسا ، قریبا  ینب  شور  فیـصوت  رد  ٍرِیثَک » ِیف  َریَخ  ـال   » لّوا تیآ  تفگ : ساـّبع  هّللا  دـبع  هک  تسا  لـقن  یبلک  زا  حوتفلا :
هحفص 102]  ] 113-90- نآرق  - وا دومن و  اوسر  ار  وا  دش و  لزان  قباس  تایآ  نوچ  دناهتـشون ، قریبا  نب  ۀمعط  فیـصوت  يارب  نیرّـسفم 
: همجرت  78-60- نآرق . - درک نّیعم  ار  وا  تشونرـس  و  رخآ » ات  ِِققاُشی  نَم  َو   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دش ، دترم  تخیرگ و  هّکمب  درک و  رارف 

راک ای  دنک و  ششخبب  نامرف  هک  سکنآ  نخس  زار و  رگم  دشابن  دوس  چیه  ناشهنابش ] يهشقن  و   ] ناتسردان هکنیا  زار  رد  ربمغیپ 114  يا 
میهد 115 و واب  گرزب  يورین  هدـنیآ  سپ  دـنک ، نینچ  ادـخ  ياضر  يارب  هک  ره  دـنهد و  مدرم  نایم  شزاس  ات  دـنیوگ  يزار  ای  کـین و 

هتساوخ دوخ  هک  مینک  وس  نآب  ار  وا  يور  دور  ناناملسم  هار  زجب  دوب و  رادومن  وا  يارب  تسار  هار  هک  سپ  ناز  دوش  ربمغیپ  نمشد  هکنآ 
ّالِإ مُهاوَجن  نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َریَخ  ال  : » نیرّسفم نخس  نآ . تسا  یماجنا  رـس  دب  هک  میرادب  شخزود  شتآب  مینک ] نامه  اب  ار  وا  راک  رـس و  [و 
نآ راتفگ  رد  رگم  تسین  ریخ  دنیوگیم  نخس  زارب  هک  مدرمنیا  يوگتفگ  رتشیب  رد  دّمحم ، يا  ینعی   71-15- نآرق : - يربط  114 َرَمَأ » نَم 

یلاعت قح  هتشون : حوتفلا  وبا  تسا . مدرم  هتسد  هکنیا  رد  یبوخ  ریخ و  هک  دنیامنب  مدرم  نایم  حالصا  کین و  راک  هقدصب و  رما  هک  ناسک 
هک یـسک  ّالإ  رگیدـکی  اب  ناشیا  نتفگ  زار  رد  تسین  يریخ  ای  دـنیوگیم ، زار  رگیدـکی  اب  هک  لاح  نآ  رد  تسین  ناشیا  رد  يریخ  تفگ :

حالصا ینعی  سابقملا : ریونت   114 ِساّنلا » َنَیب  ٍحالـصِإ  َوأ  . » قریبا نب  ۀـمعط  نادـنواشیوخ  نتفگ  زار  رد  يوجن  ینعی  سابقملا : ریونت  .... 
ارنآ میراذگ  وا  اب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   115 ّیلََوت » ام  ِهِّلَُون   » 31-1- نآرق . - يدوهی اذک ]  ] نیمس نب  دیز  قریبا و  نب  ۀمعط  نایم  ندرک 
وبا  115 َنِینِمؤُملا » ِلِیبَس  َریَغ  ِعبَّتَی  َو   » 25-1- نآرق . - مینک اهر  دوخ  عوبتم  اب  مراذگ و  شدوخ  دوبعم  اب  ار  وا  ینعی  دـشاب ، هدرک  ّیلوت  هک 

تسا تّجح  عامجا  هکنآ  عامجا و  تّحـص  رب  دندرک  لالدتـسا  تیآ  نیاب  اهقف  هقفلا و  لوصا  رد  نامّلکتم  یتعامج  تسا : هتـشون  حوتفلا 
نانمؤم لیبس  عاّبتا  ات  دـیاب  درک  دـیعو  ص ]  ] لوسر يهّقاشم  رب  هکنانچ  نانمؤم  لیبس  ریغ  عاّبتا  رب  درک  دـیعو  یلاعت  يادـخ  دـنتفگ  هکنآب 

رد نارّسفم  هلمج  لوق  رب  هیآ  هکنآ  یکی  هجو : دنچ  زا  تسین  تسرد  هکنیا  وا و  يهّقاشم  كرت  و  ص ]  ] لوسر عاّبتا  هکنانچ  دشاب  بجاو 
دـشاب لوانتم  رگا  درادن و  ینعم  یلیلدیب  ندرک  زواجت  نآ  زا  تسا و  هدـمآ  نّیعم  صوصخم  یهورگ  ّقح  هحفص 103 ]  ] 44-1- نآرق -

ِلِیبَس َریَغ  ِعبَّتَی  َو  هلوقب :  ] ناشیا باب  رد  تیآ  رد  دارم  هک  مانـصا  تدابع  زا  دوب  ناشیا  ّقح  رد  هک  دشاب  مکح  نآ  رد  ات  دـیاب  ار  ناشیا  زج 
در تسا و  هدرک  لقن  ار  بلطم  هکنیا  هدبع :  293-251- نآرق . - عامجا تّحص  رب  دشابن  لیلد  اجنیا  رد  و  تسا ، مانصا  تدابع  َنِینِمؤُملا ]

هاجنپ و تیآ  نیملـسم  عامجا  ّتیّجح  تابثا  يارب  یلو  ربمغیپ ، نامز  رد  ار  نیملـسم  تعباتم  موزل  دنامهفیم . هلمج  هکنیا  هک  تسا : هدرک 
تفلاخم هیآ  هکنیا  رد  نوچ  رخف :  203-129- نآرق «. - رخآ ات  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هروس  هکنیا  متشه 

هن رگ  تسا و  اـطخ  زا  نوصم  موصعم و  ربمغیپ  هیآ  هکنیا  داـفمب  سپ  تسا ، هدـش  یفرعم  شتآـب  نداتـسرف  بجوم  ربـمغیپ  اـب  توادـع  و 
تسا و لوضف  نوچ  درادـن ، ربخ  مدرم  ياهزار  رتشیب  یناشاک : تالیوأت  دـشیمن . شتآـب  نداتـسرف  منهج و  قاقحتـسا  بجوم  شتفلاـخم 

لامک يهناشن  ینعی  هینعی » ام ال  هکرت  ءرملا  مالـسا  نسح  نم  : » تسا ثیدح  نوچ  لوضف ، كرت  تسا  مزال  ّقح  هار  کلاس  رب  هجیتنیب و 
هک تسا - تواخـس  تلیـضف و  بجوم  دوب  هقدـص  ماـجنا  يارب  نتفگ  زار  رگا  سپ  درادـن ، دوس  هک  تسا  اـهزیچ  نآ  ندرک  اـهر  ناـمیا 
هک تسا  یتلیـضف  کـیرحت  بجوـم  تمکح  ملع و  میلعت  لـثم  دـشاب  فورعمب  مادـقا  يارب  رگا  و  تسا ، هدـش  تـفع  يهـکلم  زا  دوـلوم 

دشاب مدرم - نایم  حالصا  يارب  رگا  و  تسا ، تعاجـش  تلیـضف  زا  دولوم  دشاب  هدیدمتـس  یـسرداد - يارب  رگا  و  دشاب ، شناد  تمکح و 
هن رگ  و  لئاضف ، يدوبان  يهلیـسو  تسا و  ياهلیذر  دوب  ترهـش  ایر و  يارب  رگا  تالامک  نیاب  مادقا  سپ  تسا ، تلادـع  تلیـضف  يهجیتن 
هک دش  دهاوخ  يروط  تایح  تّدم  نیمه  رد  یناسنا  فاصوا  قالخا و  ینعی  دشاب ، تافـص  تشهب  میظع و  رجا  هک  تسا  بولطم  لامک 
رد تسا : هدش  هتفگ  بلطم  هکنیا  مه  هدبع  ریسفت  رد  هک  يروطب  ام : نخـس  تسا . تشهب  رد  هک  تسا  نآ  دننام  تسا و  شیاسآب  هشیمه 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


« مُهاوَجن نِم  ٍرِیثَک  ِیف  َریَخ  ال   » و ِناطیَّشلا » َنِم  يوجَّنلا  اَمَّنِإ   » لثم تسا  هدش  يریگولج  نتفگ  زار  يوجن و  زا  دّدعتم  تایآ  هحفص 104 ] ] 
هن رگ  و  یگنر ، ود  تسا و  قافن  تمالع  اریز  تسا ، تشز  ندرک  يوجن  نتفگ و  نخـس  ّرـسب  هک  تسا  هناـشن  دوخ  هکنیا  و  نآ ، رئاـظن  و 

يارب نتـشاد  هدیـشوپ  نتفگ و  زار  و  درادیمن ، هدیـشوپ  اریزیچ  هدش  تیبرت  ناملـسم  درف  دوخ و  شیکمه  زا  درم  دازآ  ناملـسم و  صخش 
يارب ّرتست  تسایـس  حالطـصاب  و  دنرادن ، ّتین  ءوس  ترارـش و  دنتـسین و  ریغ  رگدکی  اب  ناناملـسم  و  تسا ، رایغا  ّرـش  زا  یتمالـس  سرت و 
هکنیا ایآ  یلو  دننکیمن ، ناهنپ  رگدکی  زا  يزیچ  سپ  ٌةَوخِإ » َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   » هک دنتـسه  ردارب  رگدکی  اب  همه  نوچ  تسا ، تشز  ناملـسم 
نکمم تسا ! هدـش  زاجم  هچ  يارب  تسا ، هدـش  زاجم  اهنآ  رد  نتفگ  زار  و  رخآ ، ات  ٍۀَـقَدَِصب » َرَمَأ  نَم  اـّلِإ  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  دروم  هس 

لثم تسا ، هدش  تاقدـص  نتـشاد  هدیـشوپ  هب  رما  مه  رگید  ياج  رد  نوچ  تسا ، هدـش  زاجم  هقدـص  يارب  نتفگ  زار  لّوا - میئوگب : تسا 
بجوـم ندرب  قحتــسم  ماـن  نداد و  هقدـص  هـک  تـسا  نآ  يارب  دـیهد ، هقدـص  ارقفب  هدیــشوپ  رگا  ینعی  َءارَقُفلا » اَـهُوتُؤت  َو  اـهوُفُخت  نِإ  »

نتفگ زار  فورعمب  رما  رد  مّود - تسا ، هدـش  زاـجم  هقدـص  رد  نتفگ  زار  سپ  دریگیم ، هقدـص  هک  تسا  سک  نآ  يراوخ  فافختـسا و 
تناها و ساسحا  دوش و  تحاران  وا  دـننک و  رکنم  زا  یهن  ای  فورعمب  رما  اراکـشآ  ار  یـسک  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  تسا ، هدـش  زاـجم 

دنیامنب فورعم  ریخب و  یئامنهار  ار  وا  دننکب و  شیراکتـشز  هّجوتم  ار  یـصخش  ّرـسب  ناهن و  رد  رگا  یلو  دیامنب ، مدرم  راظنا  رد  يراوخ 
حالصا مّوس :  1015-976- نآرق -749-719- نآرق -630-598- نآرق -142-104- نآرق -101-63- نآرق . - دریذپیم ارنآ  رتهب  رتدوز و 

حلص و ياهوگتفگ  رد  صاخشا  زا  يرایسب  هک  دشاب  مدرم  راکفا  قالخا و  تهج  زا  دیاش  تسا ، هدش  زاجم  نتفگ  ّرـس  زارب و  مدرم  نایم 
نارگید هکنیا  يارب  ّطقف  تسا  نآ  رد  ناشدوس  دـننادیم  هکنیا  اب  و  دـنوشیمن ، میلـست  یهاوخدوخ  بّصعت و  يهطـساوب  اهنآ  نایم  شزاـس 

ود ره  ياضر  لئاسو  ناهن  رد  هنالقاع و  یـسک  رگا  نکیل  دنـشوپیم ، مشچ  دوخ  عفانم  شیاسآ و  زا  دوب  تّمه  مک  ای  رظن  هاتوک  دنیوگن 
رتدوز رایسب  دیامن  تقفاوم  هدامآ  هناگادج  ار  کی  ره  رطاخ  دوشن  رادربخ  يرگید  هک  يروطب  دنک و  مهارف  ار  مصاختم  راگزاسان و  رفن 
هّیضق دنهاوخب  يرفن  دنچ  یهورگ  دوش و  شاف  بلطم  هکنآ  هحفص 105 ] ات [  دننکیم ، حلص  دننکیم و  رظن  فرص  دوخ  ياوعد  زا  رتهب  و 

ای عمط  کـیرحت  بجوم  اـهوگتفگ  هکنیا  و  رگید ، يروط  يرگید  دـیوگیم و  يزیچ  یـسک  ره  هاوخاـن  هاوـخ و  دـننک  هیفـصت  ّلـح و  ار 
تهج هکنیا  زا  دش ، دـهاوخ  اهنآ  يراگزاسان  و  تموصخ ، دـیدشت  شزاس  حلـص و  ياجب  دوشیم و  فرط  ود  ره  ای  کی  مشخ  بّصعت و 

زار زا  رگا  هک  دـنامهفیم  یبوخب  ِهّللا » ِتاضرَم  َءاـِغتبا  َکـِلذ  لَـعفَی  نَم  َو   » يهلمج و  تسا ، هدـش - زاـجم  حالـصا  رد  نتفگ  زار  يوجن و 
امـش مهف  يهزادـنا  زا  راک  هکنیا  دوس  دزم و  دـشاب  نآ  رد  عامتجا  درف و  تداعـس  ادـخ و  ياضر  هک  دوش  هتفرگ  ياهجیتن  يوجن  نتفگ و 

421-371- نآرق . - تسا رتالاب 

ات 122] تایآ 116  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ّالِإ ِِهنوُد  نِم  َنوُعدَـی  نِإ  [ 116  ] ًادیَِعب ًالالَـض  َّلَض  دَـقَف  ِهّللِاب  كِرـُشی  نَم  َو  ُءاشَی  نَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفغَی  َو  ِِهب  َكَرـُشی  نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال  َّنِإ 
مُهَّنَُرمَآل َو  مُهَّنَیِّنَمَُأل  َو  مُهَّنَّلِـضَُأل  َو  [ 118  ] ًاضوُرفَم ًابیِـصَن  َكِدابِع  نِم  َّنَذِـخَّتََأل  َلاـق  َو  ُهّللا  ُهَنََعل  [ 117  ] ًادیِرَم ًاناطیَـش  ّالِإ  َنوُعدَـی  نِإ  َو  ًاثانِإ 

َو مِهیِّنَُمی  َو  مُهُدِعَی  [ 119  ] ًانِیبُم ًانارسُخ  َرِـسَخ  دَقَف  ِهّللا  ِنُود  نِم  اِیلَو  َناطیَّشلا  ِذِخَّتَی  نَم  َو  ِهّللا  َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  مُهَّنَُرمَآل  َو  ِماعنَألا  َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف 
اوـُلِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 121  ] ًاصیِحَم اهنَع  َنوُدِـجَی  ـال  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَـم  َکـِئلوُأ   644-1- نآرق [ - 120  ] ًاروُرُغ ّالِإ  ُناطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  اـم 

260-1- نآرق [ - 122  ] ًالِیق ِهّللا  َنِم  ُقَدصَأ  نَم  َو  اقَح  ِهّللا  َدـعَو  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  مُُهلِخُدنَـس  ِتاِحلاّصلا 
و وزرآب ، ندرک  راداو  ینعمب  ۀینمت  ردصم  زا  ّنیّنما - نامرفان . ثیبخ  رن  ریش  دیرم - رن ، لباقم  يهدام  ینعمب  یثنا  عمج  ثانا - تاغل : ینعم 
. ندیرب ندرک و  عطق  ینعمب  ءات  نوکـس  ءاب و  حتفب  کتب  ردصم  زا  ّنکّتبیلف - نتخادنا  یـسک  لد  رد  اریزیچ  هحفص 106 ] عمط [  راظتنا و 

ینعمب رما  زا  ّنرمآ - دـنیوگیم . زین  ار  دنفـسوگ  واـگ و  رتـش ، ینعمب  نیع  نون و  حـتفب  معن  عمج  ماـعنا - شوگ ، ینعمب  نذا  عـمج  ناذآ -
نوچ همجرت : نخـس . لوق و  راتفگ و  الیق - هاگرارف . صیحم - شمارآ ، ياج  يوأم - نتخادـنا . عمطب  هدوهیب  ندز و  لوگ  رورغ ، ناـمرف ،
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نایادخ شتسرپ  كرش و  زجب  دنوادخ 116  هک  دینادب  سپ  تسا ، مّنهج  شتآ  بجوم  نیملسم  شور  اب  ربمغیپ و  اب  تفلاخم  هک  دیتسناد 
تداعس هار  دوش  كرشم  هک  ره  سپ  دنادب ، تحلـصم  تسا و  هدرک  تشونرـسب  هک  سکنآ  زا  هّتبلا  دزرمایم  ار  ناهانگ  يهمه  نوگانوگ 

[ ةانم يّزع و  تال و  دننام   ] تسا هدام  مسا  دنچ  ّطقف  لطاب  ياهـشتسرپ  هکنیا 117  تسا ، رود  ادـخ  تمحر  زا  تسا و  هدرک  مگ  ار  دوخ 
زا دوخ  يارب  ادج  یشخب  انامه  ایادخ  تفگ : وا  هچ  تسا 118  هدرک  شتنعل  يادخ  هک  دشابن  دیلپ  يهدنار  وید  شتسرپ  زج  یتسردب  هک 

و  ] دننکب ار  دوخ  نایاپراهچ  شوگ  مهدـیم  نامرف  منک و  ناشراداو  زارد  رود و  ياهوزرآب  119 و  منک ، ناشهارمگ  هک  مریگب  تناگدنب 
ادخ ياجب  ار  وید  هکنآ  سپ  دننک  نوگرگد  يدـنوادخ  تقلخ  زا  نم  نامرفب  ار  تاناویح  نآ  و  اهتب ] ینابرق  يارب  دـننک  رادهناشن  ار  اهنآ 

لوـگ زج  وا  دـنکفایم و  ناـشلد  رد  هدوـهیب  ياـهوزرآ  دـهدیم و  دـیون  ناـیمدآب  وا  هچ  تسا ، هدرب  ناـیز  راکـشآب  دریگ  دوـخ  تـسود 
دنباین 122 نآ  زا  رارف  هار  هک  تسا  خزود  ناشهاگیاج  دـنوید ] يهدروخلوگ  تسود و  هک   ] مدرم نینچ   121 دهدیمن . يدیون  ناشندز 
دوب و ناور  نآـب  اـهدور  هک  مینک  ناـشنورد  یتشهب  رد  يدوزب  دـندرک  کـین  ياـهراک  دـندیورگ و  ربـمغیپ  هب  ادـخب و  هک  ناـسک  نآ  و 

َّنِإ : » نیرّـسفم نخـس  دوب . رتيوگ  تسار - ادخ  زا  یـسک  دوشن  هک  ادخ  زا  تسرد  تسار و  تسا  يدـیون  هکنیا  دـننامب . نآ  رد  نادواج 
ار وا  ادخ  دوب  نکمم  درمیمن  یتسرپتب  كرش و  رب  دوبیمن و  كرـشم  قریبا  نبإ  ۀمعط - رگا  ینعی  يربط :  116 َكَرُشی » نَأ  ُرِفغَی  َهّللا ال 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 107 ]  ] 56-15- نآرق . - درک مارح  دوخ  رب  ار  تشهب  دـش  كرـشم  نوچ  یلو  دزرماـیب ، ار  وا  دـننامه  و 

مايدرم نم  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : برع و  زا  دـمآ  ص ]  ] لوـسر کـیدزن  يریپ  تفگ : وا  هک  ساـّبع  هّللا  دـبع  زا  دـنک  تـیاور  كاّـحض 
و ماهتفرگن ، يدنوادخ  ّیلو و  وا  نود  هدروآ و  نامیا  ماهتخانشب و  ار  وا  ات  ماهدرواین  كرـش  يادخ  اب  هک  زج  فرـسم  هانگ و  رد  کمهنم 
نم و زا  يادـخ  هک  ماهدربـن  ناـمگ  ینیعلا  ۀـفرط  و  ماهدرک ، هرباـکم  هجو  رب  هن  ماهدرک و  يادـخ  رب  يریلدـب  هن  ماهدرک  هک  تیـصعم  نآ 
زا منکیم و  هبوـت  منامیـشپ و  نوـنکا  نتخیرگ ، مناوـتن  يادـخ  زا  نم  هک  ماهدرک  داـقتعا  و  تسا ، زجاـع  نم  ندرک  تبوـقع  نم و  نتفرگ 

یلاعت يادـخ  هک  دومن  زاب  داتـسرف و  تیآ  هکنیا  یلاـعت  يادـخ  دـشاب ! هچ  یلاـعت  يادـخ  کـیدزنب  نم  لاـح  مهاوخیم ، شزرمآ  يادـخ 
هروس هکنیا  رد  هیآ  هکنیا  هدـبع : دـهاوخ . هک  ارنآ  دزرمایب  تسا  كرـش  دورف  هچنآ  دریمب و  كرـش  رب  دوب و  كرـشم  هک  ار  نآ  دزرماـین 
مدرم زغم  رد  تسین  نکمم  یمومع  توعد  کی  و  تسا ، رارکت  مزلتـسم  یئامنهار  دنپ و  اریز  تسین ، رارکت  رد  بیع  و  تسا ، هدش  رّرکم 

اب هتسویپ  دنتسه  انـشآ  رـشب  شور  يوخ و  عامتجا و  نیئآب  هک  یـسایس  ای  یبهذم  نایاوشیپ  تهج  هکنیا  زا  و  رارکت ، اب  رگم  دوش  ریگیاج 
يالاک يارب  راّجت  هک  غیلبت  نالعا و  هکنیا  دـناهتفگ : عامتجا  ياملع  یـضعب  دـننکیم ، غیلبت  رـشن و  ار  دوخ  يهیرظن  اهینارنخـس  تـالاقم و 

رد يرثا  مدرم  مومع  يارب  بلطم  رارکت  هک  دـناهداد  صیخـشت  نوچ  دـناهتفرگ ، ماهلا  تسایـس  نید و  نایاوشیپ  تاغیلبت  زا  دـننکیم  دوخ 
: دناهتفگ یضعب  يربط :  117 ًاثانِإ » ّالِإ  َنوُعدَی ...  نِإ  . » درادـن ار  مزال  ریثأت  نآ  تبون  دـنچ  رابود و  رابکیب و  هک  دراذـگیم  یقاب  اهنآ  نهذ 

دوخ هک  تسا  هدام  ياهزیچ  اهنآ  دوبعم  تسا : هدـش  مالعا  هلمج  هکنیا  رد  دـناهدیتسرپیم ، يّزع  ةانم و  تال و  ماـنب  یئاـهتب  اـهبرع  نوچ 
نوچ تسا ، ناجیب  هدرم و  ياـهزیچ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـناهدیمان ، ار  اـهنآ  هداـم » يهناـشن  ياراد   » یظفل ّثنؤم  مسا  روج  نیاـب 
اهنآ نوچ  دندیتسرپیم ، ار  هکئالم  ینعی  تسا  هدش  لقن  كاّحـض  زا  کشخ ، بوچ  گنـس و  لثم  تسا  حوریب  ياهزیچ  ینعمب  ثانا » »

-21- نآرق -16-1- نآرق - - نوچ دننادیم ، هدام  ّثنؤم و  ار  دوخ  دوبعم  ناتسرپتب  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دنتسنادیم ، ادخ  رتخد  ار 
زا دوصقم  دناهتفگ : رگید  یضعب  و  دندیمانیم ، هدام  ّثنؤم و  مانب  ارنآ  هک  تسا  هتـشاد  یتب  ياهلیبق  ره  تسا : هدش  لقن  هحفص 108 ]  ] 35
نم نوعدـی  نا  : » تسا هدوب  هتـشون  روط  هکنیا  هشیاع  فحـصم  رد  تسا : هدـش  تیاور  هورع  نب  ماشه  زا  و  اهتب ، ینعی  تسا  ناثوا  ثانا » »
واو حـتفب  نثو  عمج  هزمه  ّمضب  نثا »  » يهملک هک  انثا » اـّلا  : » تسا هدرکیم  تئارق  وا  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  و  اـناثوا » اـّلا  هنود 

« هوجا  » تروص ینعمب  هجو »  » عمج رد  هکناـنچ  عـمج ، ینعم  ندـنامهف  يارب  تسا  هدـش  مومـضم  يهزمه  هب  لدـب  واو  تب و  ینعمب  تسا 
لثم دـشاب  ثانا  عمج  دوصقم  ایوگ  نون و  هزمه و  ّمض  اب  اثنا » ّالا   » تسا هدرک  تئارق  هک  تسا  هدـش  لـقن  یـضعب  زا  و  تسا ، هدـش  ظّـفلت 
سپ ناوتان  و  تسا ، فیعـض  رایـسب  اهنآ  دوبعم  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  عمجم : دـنروآیم . عمج  ءاث  ّمضب  رمثب  هک  رامث 
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: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   118 ًاضوُرفَم » ًابیِـصَن  َكِدابِع  نِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  . » دـناهدرک باختنا  دوخ  شتـسرپ  يارب  ار  هدام  يدوجوم  ایوگ 
ءارغاب و ناگدنب  زا  یبیصن  ناطیـش  نتفرگ  امولعم و  امـسق  تفگ : كاّحـض  عوطقم ، رودقم  یبیـصن  وت  ناگدنب  زا  مریگ  اهناطیـش  تفگ 
و تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   119 مُهَّنَیِّنَمَُأل » َو   » 61-1- نآرق . - دشاب وا  تمـسق  رد  دنک  تباجا  ار  وا  هک  ره  دشاب  لالـضاب  توعد  ياوغا و 

یگدـنز يوزرآ  ینعی  عمجم :  24-1- نآرق . - دنـشیدنا هن  تبقاع  چـیه  دوش و  زارد  ناشیا  دـیما  ات  دـیما ، رورغ و  مهد و  وزرآ  ار  ناـشیا 
سپ تسین ، یگدـنز  هکنیا  زج  رگید  یملاع  میوگیم : اهنآب  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  دـننیزگب ، ترخآ  رب  ار  ایند  ات  منکفا  ناـشلد  رد  زارد 
رگید ملاعب  دننک  نامگ  هک  مزادنایم  اهنآ  لد  رد  ینعی  نایبلا : حور  دوشیمن . امـش  ریگنماد  يزیچ  هکنیا  زا  سپ  هک  دینکب  دیهاوخیم  هچنآ 

: تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمجم :  119 ِماعنَألا » َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  . » دـسریم اهنآب  ناوارف  ياهرهب  ادـخ  تمحر  لضف و  زا 
رتش و شوگ  نم  نامرفب  هدیـشیدنین  گنردیب و  ینعی  نایبلا : حور  هحفص 109 ]  ] 38-1- نآرق . - دنربیم خـیب  زا  ار  تاناویح  شوگ  ینعی 
. دنشاب دازآ  اهر و  ناشاهدنوادخ  اهتب و  يارب  دنوشن و  دنمهرهب  نآ  زا  دوخ  هک  دننکیم  رادهناشن  ار  اهنآ  دنربیم و  ار  دوخ  دنفسوگ  واگ و 

فرص اههدافتسا  رگید  ندرکراب و  زا  دنتفاکشیم و  هداشگ  ار  نآ  ای  دندیربیم و  ار  دوخ  تاناویح  یـضعب  شوگ  تسا : نآ  دوصقم  هدبع :
صاصتخا بجوم  هک  تسا  هدوب  ناتـسرپتب  يهنادرخیب  لاـمعا  نیرتمهم  زا  دوخ  هکنیا  و  تسا ، هدـش  اـهتبب  ّقلعتم ، نوچ  دـندرکیم ، رظن 

زا لمع  هکنیا  نوچ  یلو  تسا ، اهنآ  تلالض  طلغ و  ياهراک  يهمه  لماش  دشاب  مُهَّنَّلِـضَُأل »  » هک قباس  يهلمج  هن  رگ  و  تسا ، هدش  رکذب 
ندرک هتخا  ساـّبع  نبإ  يربـط :  119 ِهـّللا » َقـلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  مُهَّنَُرمآـَل  َو   » 341-323- نآرق . - تسا هدـش  هدرب  ماـن  تسا  هدوـب  رتفیخـس  همه 

لقن كاّحـض  يّدـس و  دـهاجم و  زا  و  تسا ، هدـش  لزاـن  راـکنیا  یتـشز  يارب  اـههلمج  هکنیا  تـفگیم : تسنادـیم و  تـشز  ار  تاـناویح 
َِکلذ ِهّللا  ِقلَِخل  َلیِدـبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِطف   » تسا رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا ، ادـخ  نید  ِهّللا » َقلَخ   » زا دوصقم  دـناهدرک :
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمجم :  409-300- نآرق -255-239- نآرق -53-1- نآرق . - نید ینعی  قلخ  ترطف و  و  ُمِّیَقلا » ُنیِّدـلا 

ار اهگنس  دیـشروخ و  هام و  زا  يهدافتـسا  هرهب و  ینعی  تسا : هدش  لقن  جاّجز  زا  و  دننکیم ، ضوع  ار  ادخ  نامرف  نید و  ینعی  تسا : هدش 
تسا نآ  دارم  هک  تسا  مالّسلا  امهیلع  رقاب  قداص و  تیاور  و  تسا : هتشون  حوتفلا  دنتـسناد . اهنآ  شتـسرپ  رد  ار  اهنآ  دوس  دنداد و  رییغت 

نیـش نوکـس  واو و  حـتف  اب   ] تسا « 11» مشو قـلخ  رییغت  هک  دـنتفگ  رگید  یـضعب  و  شناـیب ، لیدـبت  رییغتب و  دـننادرگیم  يادـخ  نید  هک 
تاّجلفملا و تامشتوملا و  تامشاولا و  هّللا  نعل   » تسا هدمآ  ربخ  رد  و  میهاربا ، كاّحض و  و  تسا ، يرصب  نسح  لوق  هکنیا  و  رادهطقن ]

نتشیوخب لعف  هکنیا  هک  نانآ  تامشتوم  و  نزوس ، لینب و  نانز  مادنا  ياپ و  رب  تسد و  رب  دننک  راگن  هک  دنشاب  نانآ  تامـشاو  تاّریغملا »
نوکس واو و  حتف  اب   ] تسا لافب  نادند  یگتسویپ  برع  هک  دنوش  نادند  هداشگ  ات  دننکشب  نادند  ياهـشوگ  هک  نانآ  تاّجلفملا  و  دننک ،

تامـشتوملا و تامـشاولا و  هّللا  نعل   » تسا هدـمآ  ربـخ  رد  و  میهاربا ، كاّحـض و  و  تسا ، يرـصب  نـسح  لوـق  هـکنیا  و  رادهـطقن ] نـیش 
هکنیا هک  نانآ  تامـشتوم  و  نزوس ، لینب و  نانز  مادنا  ياپ و  رب  تسد و  رب  دننک  راگن  هک  دنـشاب  نانآ  تامـشاو  تاّریغملا » تاّجلفملا و 

- یقرواپ  - لافب نادند  یگتسویپ  برع  هک  دنوش  نادند  هداشگ  ات  دننکـشب  نادند  ياهـشوگ  هک  نانآ  تاّجلفملا  و  دننک ، نتـشیوخب  لعف 
تاناویح ندرک  ردـب  مشچ  ندـیرب و  شوگ  ندرک و  هتخا  دوصقم  تسا : هتفگ  حـلاص  وبا  رخف : ماـما  دـنرادن . هحفـص 110 ]  ] 183-181
دوصقم تسا : هتفگ  دیز  نبإ  و  درکیم ، روک  ار  یمخت  رن  رتش  مشچ  کی  دیسریم  رازهب  شنارتش  ددع  رگا  تشاد  مسر  برع  نوچ  تسا ،

نداد ماجنا  هک  ّثنخت  اریز  دنتسه ، لومشم  مه  تاقاّحس  میئوگب  میناوتیم  ینعم  نیاربانب  و  ار ] هدام  راک  رن  نداد  ماجنا  ینعی   ] تسا ّثنخت 
لاوقا هکنیا  لقن  زا  سپ  رخف  ماما  مه  و  مجرتم ]  ] تسا هداد  ماجنا  ار  رن  راک  هدام  هک  تسا  نآ  دـننام  مه  قحـس  سپ  تسا ، هداـم  راـک  رن 
تسا ادخ  قلخ  نیرتالاب  هک  ار  دوخ  تقلخ  هلیـسو  هس  اب  ناطیـش  يهسوسوب  ناسنا  نآ : حیـضوت  هصالخ و  کنیا  دنکیم ، رظن  راهظا  دوخ 

، تحاران و  تسا ، رارقیب  هتسویپ  زارد  رود و  ياهوزرآ  يهطساوب  هک  دراد  برطـضم  ار  ناسنا  لد - مُهَّنَیِّنَمَُأل »  » يهلمجب - 1 دهدیم : رییغت 
نداد تسد  زا  بجوم  شوگ  نداد  تسد  زا  ندـنک و  نوچ  دـنکیم  صقن  دـیلوت  وا  رکف  لـقع و  رد  ِماـعنَألا » َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف   » يهلمجب - 2

دهدـیم ناشن  ار  هتـشذگ  لمع  يهجیتن  ِهّللا » َقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف   » يهلمجب - 3 تسا ، مهف  كاردا و  يهلیـسو  نیرتگرزب  هک  تسا  یئاونـش  تّوق 
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، دادن صیخشت  میقتسم  هار  تیاده و  زا  ار  تلالض  دب و  هار  تشادن و  یئاناد  لقع  یئاونـش و  شوگ  دوب و  ایندب  لوغـشم  لد  هک  ارنآ  هک 
ضوع وا  یلـصا  حـلاص  تقلخ  و  دوشیم ، بلـس  وا  زا  حالـص  ریخ و  زیمت  تّوق  یلـصا و  ترطف  یگراـب  کـی - دوشیم و  روـک  مه  شلد 

زا ار  اهنآ  ناـنچ  مه  ادـخ  دـندرک ، شومارف  ار  ادـخ  اـهنآ  ینعی  مُهَـسُفنَأ » مُهاـسنَأَف  َهّللا  اوُسَن   » داـفمب هک  يّداـم  قولخم  تروصب  دوشیم ،
روک مشچ  هک  ِروُدُّصلا » ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُقلا  یَمعَت  نِکل  َو  ُراصبَألا  یَمعَت  ال   » داـفمب زین  و  دـندرک ، شومارف  ار  دوخ  هک  درک  ربخیب  ناـشدوخ 

-818- نآرق -704-684- نآرق . - تسا ّتیناسنا  تقیقح  يدوباـن  ناطیـش و  لـمع  رثا  همه  اـهنیا  تسا ، روک  تریـصب  يهدـید  اـّما  تسین 
َّنُرِّیَُغیَلَف  » يهلمج هکنیا  دوـخ  ریـسفت  رد  هدـبع : دّـمحم  يواـطنط و   1656-1581- نآرق -1445-1405- نآرق -1063-1029- نآرق -855

درخ و لـقع و  هک  ار  یمدآ  یلـصا  تقلخ  دـناهتفرگ : هجیتـن  نینچ  دـناهدرک و  ینعم  یمدآ  یلـصا  ترطف  تقلخ و  زا  رییغت  ار  ِهّللا » َقـلَخ 
يهّیهت رد  ّلقا  اـی ال  و  دـنوشیم ، وا  تفرـشیپ  هحفـص 111 ]  ] 90-56- نآرق  - زا عناـم  دـننکیم و  ضوع  تسا  وا  یّقرت  لـماکت و  دادعتـسا 

- یم تفای  مه  نیـشنهد  یئاتـسور  نآ  دنزرف  رد  تسه ، ریزو  دنزرف  رد  هک  تسایـس  رنه و  دادعتـسا  هن  رگ  و  دـننکیم ، ریـصقت  نآ  لئاسو 
ُناطیَّشلا ُمُهُدِعَی  ام  َو  . » دناهدرکن مهارف  ار  وا  لماکت  لئاسو  تیبرت و  میلعت و  هسردـم و  هک  دـناهداد  رییغت  ار  وا  یلـصا  تقلخ  نکیل  دوش ،

نآ روصق  رقف و  رگم  یعفن  نآ  ردنا  || و  رورغ  زج  دشابن  ناطیـش  يهدـعو   31-1- نآرق : - هاشیلعیفص موظنم  ریسفت   120 تایآ » رخآ  ات 
هاگیاج ناز  نآ  يوس  دنزیرگ  ات   || هانپ  ار  ناشیا  چیه  دشابن  مه  بیصن  خزود  زجب  ار  ناشیا  تسین   || بیرف  يو  زا  دنروخ  هک  یهورگ 

راد رد  دننام  نادواج   || ماقم  ّتنج  رد  میهدب  ناشدوز  تسا  واب  عجار  ازج  رد  شکین  لعف   || تسا  وکن  شلامعا  تشگ و  نمؤم  هکناو 
ّقح زا  تسیک   || لاؤـسیب  ّقـح  يهدـعو  دـشاب  تسار  لـمع  ناـفرع  تسا و  قـالخا  ملع و   || لـسع  ریـش و  زا  يراـج  ياـهیوج  مالّـسلا 
هیآ رخآ  رد  رگم  درادن  توافت  هروس  نیمه  تشه  لهچ و  تیآ  اب  ُرِفغَی » َهّللا ال  َّنِإ   » هدزناش دص و  تیآ  - 1 ام : نخس  لاقم  رد  رتوگتسار 

مّظنم باتک  هن  دـشیم  لزان  تایآ  هکنیا  هک  زور  نآ  و  تسا ، هدـش  هتفگ  ًادـیَِعب » ًالالَـض  َّلَض   » اجنیا و  تسا ، ًامیِظَع » ًامثِإ  يرَتفا   » اجنآ هک 
هدناوخ تقو  ياضتقمب  هکلب  دندرکیم ، رارکت  عقوم  ره  يارب  رخآ  ات  لّوا  زا  ار  نآ  مامت  هن  و  دنشاب ، هتشون  ار  اهنآ  هک  دوب  مدرم  تسد  رد 

رب اهرفـس  رد  هک  یتایآ  لثم  تسا ، هدوبن  اجنآ  رد  تایآ  رگید  نآرق و  يهقباس  هک  دـشیم  لزان  یئاج  رد  هیآ  یهاـگ  هک  دـیاش  و  دـشیم ،
هب ياهمان  دـیراد  يراک  يرهـش  رد  زورما  امـش  دـینک ، ضرف  بلطم  رّوصت  لثم و  يارب  تسا ، هدـشیم  لزان  تقو  ياـضتقمب  ص ]  ] ربمغیپ

هّتبلا تسا ، یکی  لّوا  اب  هجیتن  لصا و  رد  هک  دوش  هتـشون  دیاب  یبلطم  رگید  يرهـش  يرگیدب و  يدنچ  زا  سپ  دیـسیونیم ، دوخ  يهدنیامن 
لّوا يهمان  رارکت  مّود  يهمان  تسا  مولعم  دوش ، هتفرگ  هجیتن  نامه  ات  دشاب  هتشاد  مه  اب  تهابـش  لامک  دیاب  همان  ود  هکنیا  یناعم  ظافلا و 

-163-138- نآرق -61-34- نآرق  - و تسا ، هدـشن  رارکت  بلطم  هیآ  ود  هکنیا  رد  سپ  یـضتقم ، ود  يارب  تسا  بلطم  نایب  هکلب  تسین ،
تبسانمب دیاش  مّود  رد  و  تسا ، هدش  هدرمـش  گرزب  هانگ  یتسرپتب  كرـش و  تقو  ياضتقمب  لّوا  رد  هحفص 112 ]  ] 204-179- نآرق

بلطم و  تسا ، هدش  هتفگ  یهارمگ  هانگ  ياجب  دنراد  رطاخب  ارنآ  نآرق  نیظفاح  تسا و  هدیـسر  ياهّدع  شوگب  بلطم  هکنیا  رتشیب  هکنیا 
و درادن ، يراگتـسر  حالـص و  يارب  تقایل  چیه  هک  يرود  تسا و  یهارمگ  رکف  هدـیقع و  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هداد  هولج  رگید  يروطب 
، تسا هدش  هتشون  كرشم  ریغ  يارب  شناکما  نآ و  زا  كرـشم  ّتیمورحم  شزرمآ و  ینعم  متـشه  لهچ و  تیآ  ریـسفت  رد  هکنیا  زا  شیپ 

هکنیا یگمه  تاناویح  شوگ  ندـیرب  مدرم و  رازآ  زارد و  رود و  ياهوزرآ  رورغ و  دـنامهفیم : رخآ  ات  َنوُعدَـی » نِإ   » زا رگید  تاـیآ  - 2
بلاط یهاوخریخ  ياجب  نارگید  دوخ و  يارب  هک  فرحنم  بلطاغوغ و  مدرم  راکفا  دولوم  تسا و  ناطیـش  ياوغا  يهجیتن  لامعا  راکفا و 

اب نتفرگ  يوخ  هک  دـشاب  هراـشا  دـیاش  تسا  هدـش  هتفگ  یناطیـش  راـکفا  رخآ  رد  هک  ِهّللا » َقـلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف   » يهلمج و  دنتـسه ، ناـیز  ّرش و 
هکنیا تسا و  هدـیرفآ  تسرد  تسار و  رکف  اـب  ار  یمدآ  هک  تسا  يدـنوادخ  یلـصا  تقلخ  ندرک  نوگرگد  دوخ  یناطیـش  ياههشیدـنا 

نآ رد  زگره  دشاب  ناسنا  تشرـس  لقع و  درخ و  قباطم  هک  لمع  رکف و  ره  اریز  اهنآ ، يهمه  رتروآ  نایز  تسا و  اهیتشز  دـمآ  رـس  لمع 
رورش و يهمه  دش ، ضوع  یناسنا  تشرس  دش و  نوگرگد  یمدآ - ترطف  یلـصا و  تقلخ  رگا  نکیل  درادن ، هار  يراگزاسان  فارحنا و 
تقلخ و رییغت  هکنیا  زا  سپ  هک  ًاـنِیبُم » ًانارـسُخ  َرِـسَخ  دَـقَف   » يهلمج داـفم  تسا  نیمه  و  دـش ، دـهاوخ  رادومن - یفنم  تاـبجوم  اهیدـب و 
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هک دنامهفیم  ًاروُرُغ » ّالِإ  ُناطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو   » يهلمج و  دوشیم . راکـشآ  رمع  فلت  نایز و  یناطیـش  ياهوزرآ  زا  بیقعت  رکف و  فارحنا 
رگا هک  دشاب  هراشا  دـیاش  رخآ » ات  مُهاوأَم  َِکئلوُأ  - » تیآ 120 - 3 سب ، ندروخلوگ و  تسا و  رورغ  اههشقن  اههشیدـنا و  هکنیا  يهمه 
تیآ رد  هک  تسا  یناسک  نامه  دننام  و  تشاد ، دیابن  نآ  زا  ریخ  دیما  رگید  دـش ، هداد  تقلخ  رییغت  هک  دیـسر  هجرد  نآب  یناطیـش  راکفا 

راـکفا تسا ، كرـش  هاـگیاپ  ساـسا و  یناـسنا  ترطف  فارحنا  تقلخ و  رییغت  نوـچ  َكَرـُشی » نَأ  ُرِفغَی  ـال  َهّللا  َّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ   116
تسا یسانشادخ  تقیقح  هک  تسا  تحلصم  ریخ و  تقلخ و  لصا  اب  يراگزاسان  مدق  لّوا  اغوغ  بوشآ و  رـش و  زا  يریگلابند  دنـسپان و 

 ] 1940-1899- نآرق -1700-1680- نآرق -1582-1536- نآرق -1415-1383- نآرق -837-803- نآرق -545-529- نآرق  - دــیحوت و 
یناطیـش يوخ  يهطـساوب  هک  مدرم  هتـسد  هکنیا  ینعی  ًاصیِحَم » اهنَع  َنوُدِجَی  ال   » تسا هدـش  هتفگ  هک  هیآ  رخآ  دافم  هب  سپ  هحفص 113 ]

. - دنتشاذگن زاب  دوخ  يارب  تاجن  هار  هک  دنتسه  كرشم  دوخ  ای  دنتسه  نیکرـشم  نآ  دننام  دننکیم  ضوع  ار  دوخ  یناسنا  ترطف  داهن و 
79-49- نآرق

ات 126] تایآ 123  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َنِم لَـمعَی  نَـم  َو  [ 123  ] ًاریِـصَن ـال  َو  اِیلَو  ِهّللا  ِنُود  نِم  َُهل  دِـجَی  ـال  َو  ِِهب  َزُجی  ًاءوُـس  لَـمعَی  نَـم  ِباـتِکلا  ِلـهَأ  ِِّیناـمَأ  ـال  َو  مُکِِّیناـمَِأب  َسَیل 
َوُه َو  ِهِّلل  ُهَهجَو  َمَلـسَأ  نَّمِم  ًانیِد  ُنَسحَأ  نَم  َو  [ 124  ] ًاریِقَن َنوُمَلُظی  َو ال  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ِتاـِحلاّصلا 

ًاطیُِحم ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َو  [ 125  ] ًالِیلَخ َمیِهاربِإ  ُهّللا  َذَـخَّتا  َو  ًاـفِینَح  َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو  ٌنِسُحم 
، غورد امرخ ، يهناد  تشپ  يهکل  ریقن - غورد  بولطم ، اهوزرآ ، هشیدنا ، ینعمب  هّینما  عمج  مکینامأ - تاغل : ینعم   562-1- نآرق [ - 126]

رهاظ زین  هریغ و  ینیب و  مشچ و  زا  دوشیم  فرط  لباقم  وگتفگ  رد  هچنآ  تروص و  هجو - گنـس  بوچ و  رد  يراکهدنک  ياج  و  يدوگ ،
. يونعم يهتـساوخ  ای  دـشاب  لمع  ماـجنا  هچ  تسا  صخـش  روظنم  دوصقم و  هچنآ  ّتین ، دـصق و  بناـج ، وس و  ساـبل ، رادومن  تمـسق  و 
رد رـصحنم  ّصتخم و  صخـش  تسود ، لیلخ - میهاربا  نیدب  نّیدـتم  دوخ ، نید  رد  دّـحوم  مالـس  اب  کّسمتم  میقتـسم ، صخـش  فینح -

یحیـسم و و  يدوهی ، نایم  یئوگتفگ  دـناهدرک  لقن  نارگید : يربط و  لوزن : تهج  ندـب . ناوتان  فیحن و  ریقف ، یـسک ، طـباور  رارـسا و 
رکنم اهنیدیب  هک  رگید ، ملاع  رد  شیاسآ  ای  دوخ و  ربمغیپ  نیدب و  دناهدرکیم  هرخافم  هک  تسا  هدوب  نارگید  نیکرشم و  نایم  ای  ناملـسم 

هن امـش و  يوزرآ  هـن  ناناملـسم 123  يا  همجرت : تسا . هدـش  لزاـن  اـهوگتفگ  روط  هکنیا  باوج  رد  تاـیآ  هکنیا  دنتـسه ، رـشن  رـشح و 
دنیب نآ  يازس  دنک  دب  هکنآ  سپ  تسا ] ناطیـش  ياههشیدنا  هک  دوش  ماجنا  دشاب و  هحفص 114 ] تسرد [   ] اههدناوخباتک هکنیا  يوزرآ 
نوچ دنور و  نورد  تشهب  هب  اهنآ  دـنوب  نمؤم  نز و  ای  دـشاب  درم  دـنک  هتـسیاش  راک  هکنآ  دـباین و  روای  تسود و  دوخ  يارب  ادـخ  زج  و 
نید وریپ  هدوب و  راـکوکن  هدرپس و  ادـخب  دوخ  لد  هک  دـشاب  نآ  زا  هب  شنید  یـسک  هچ  دوشیمن 125 ، متس  سکب  امرخ  يهتسه  یـسیپ 

تسا ادخ  کلم  هب  تسا  نیمز  اهنامسآب و  هچنآ  هکنآ  اب  هتفرگ 126 ، دوخ  تسود  ار  وا  ادخ  ینیدـکاپ و  تسا و  یتسرپاتکی  هک  میهاربا 
رد نوچ  يربط :  123 ِباتِکلا » ِلهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  مُکِِّینامَِأب  َسَیل  : » نیرّسفم نخس  دراد .] ناوت  ریزب  ناهج  و   ] تسا ریگارف  ار  زیچ  همه  وا  هک 
امش ياهوزرآ  هک  تسا  هدش  يروآدای  هلمج  هکنیا  رد  دنکیم  رورغم  هدوهیب  ياهوزرآب  ار  نیکرشم  ناطیـش  تسا : هدش  هتفگ  ولج  تایآ 

دوخب رـصحنم  ار  تشهب  هک  دنتـسه  راـتفرگ  ناطیـش  رورغب  یحیـسم  يدوهی و  نینچمه  و  تسا ، هدوهیب  تسا و  ناطیـش  يهسوسو  دولوم 
ریونت  73-15- نآرق . - لـماک یگدوسآ  دـعب  تسا و  زور  دـنچ  طـقف  دـشاب  يراـتفرگ  رگید  ملاـع  رد  رگا  هک  دنتـسه  دـقتعم  دـننادیم و 
باتک لها  يوزرآ  مه  دیشابن و  دوخ  ناهانگ  لوئـسم  مالـسا  زا  سپ  دینکیم  وزرآ  نینمؤم  امـش  هک  تسین  تسرد  هکنیا  ینعی  سابقملا :
يراج راهنا  تشهب و  نآ  ینعی  رخف : دوش . هدیزرمآ  زورب  ناشبـش  هانگ  دوش و  هدـیزرمآ  بشب  دـننک  هانگ  زور  رد  هچنآ  هک  تسا  هدوهیب 

ناـمیا و يهلیـسوب  هکلب  یحیـسم ، دوهی و  يوزرآـب  هن  دوشیم و  مهارف  تشهب  روطنآ  امـش  يوزرآـب - هن  میدرک  هدـعو  ولج  تیآ  رد  هک 
هک دشاب  رفاک  ای  نمؤم  هاوخ  سک  ره  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط :  123 ِِهب » َزُجی  ًاءوُس  لَمعَی  نَم  . » دروآ تسدـب  ارنآ  ناوتیم  يراکوکین 
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، دننیبیم ار  شیازس  دنهد  ماجنا  هچنآ  برع  راّفک  یحیسم و  يدوهی و  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحض  دنیبیم ، ارنآ  يازس  دوش  هانگ  بکترم 
هک تسا  ربخ  رد  و  تسا : هتشون  حوتفلا : وبا   34-1- نآرق . - دنیبیم ار  دوخ  يازس  دش  كرشم  سک  ره  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس 

هحفص یشاب [  حالص  رب  مدرم و  اب  یشاب  کیدزن  ار ، امـش  داب  تراشب  دومرف : ربمغیپ  دندرک ، عزج  هباحـص  دمآ و  دورف  تیآ  هکنیا  نوچ 
تراّفک دوش  شیاپ  رد  يراخ  رگا  هک  رادقم  نآ  ات  دنک  شهانگ  تراّفکب  يادخ  الا  دسر و  یتبیصم  ار  وا  هک  دشابن  سکچیه  هک  [ 115

ربارب رد  هانگ  دورن  نامگ  هک  تسا ، مّهوت  عطق  يارب  اههلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  يراق  يرماـع  مصاـع  وبا  یـضاق  عمجم : دـشاب . شهاـنگ 
مدرم يهمه  لـماش  هلمج  هکنیا  عمجم :  124 ِهّللا » ِنُود  نِم  َُهل  دِـجَی  َو ال  . » تسا وغل  رفک  ربارب  رد  تعاط  هک  روطناـمه  درادـن  رثا  ناـمیا 

نتـشادن روای  زا  دوصقم  ای  و  تشاد ، دهاوخن  يروای  دوب و  دهاوخ  باذع  راتفرگ  دنک  دـب  لمع  هک  تسا  رفاک  صخـش  دوصقم  تسین و 
لَمعَی نَم  َو   » 40-1- نآرق . - درادن مومع  هلمج  سپ  دنوشیم ، وفع  لومشم  ناراکهانگ  یضعب  هن  رگ  دنتسین و  وفع  لباق  هک  تسا  یئاهنآ 
يهّیقب رد  و  درادن ، شزرا  نامیا  نودب  لمع  چیه  دـنامهفب  هک  تسا  نآ  يارب  ٌنِمُؤم » َوُه  َو   » يهلمج عمجم :  124 رخآ » ات  ِتاِحلاّصلا  َنِم 

- نآرق -36-1- نآرق . - دنـشاب دیما  میب و  نایم  مدرم  ات  تسا  ولج  تیآ  یمومع  دیدهت  ربارب  رد  تسا  هدش  هداد  شزرمآ  يهدعو  هک  هیآ 
اخ حـتف  الاب و  يادـص  اـی و  ّمض  ولج و  يادـص  اـب  َنُولُخدَـی »  » رفعج وبا  رمع و  وبا  ریثک و  نبإ  حوتفلا : وبا   124 َۀَّنَجلا » َنُولُخدَـی   » 84-66

هتـشون حوتفلا  وبا  مه  و  درادـن ، توافت  هجیتن  رد  و  دـنربیم ، تشهبب  ارناـشیا  دوش : نینچ  ینعم  و  دـشاب ، لوهجم  لـعف  اـت  دـناهدرک  تئارق 
هک میتسه ] ربارب  ینعی   ] میتسار امـش  اب  ام  دـنتفگ  ار  ناناملـسم  باتک  لها  مُکِِّیناـمَِأب » َسَیل   » دـمآ دورف  تیآ  نوچ  تفگ : قورـسم  تسا ،
نَم َو   » داتـسرف هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  دبای ، تشاداپ  امـش  ام و  زا  دنک  یهانگ  وا  هک  ره  تسا ، امـش  ام و  يوزرآب  هن  راک  تفگ : يادـخ 

: حوتفلا وبا   125 اًلِیلَخ » َمیِهاربِإ  ُهّللا  َذَـخَّتا  َو   » 600-564- نآرق -341-317- نآرق -87-74- نآرق -24-1- نآرق «. - ِتاِحلاّصلا َنِم  لَـمعَی 
، دنزرف لام و  ناج و  نتب و  درک  ناحتما  ار  وا  هک  تفگ  دوخ  لیلخ  نآ  يارب  ار  میهاربا  یلاعت  يادخ  دنتفگ : تراشا  لها  و  تسا : هتـشون 
43-1- نآرق . - تفرگ دوخ  لیلخ  ار  وا  یلاعت  يادخ  داد ، نامحر  يادخ  هب  ناج  داد و  نارینب  نت  داد و  نابرقب  دـنزرف  داد و  نامهمب  لام 

دیدیم یتفـص  هن  لعف و  هن  تاذ و  هن  هک  كرـش ، يهدـیقع  ره  زا  رود  ینعی  دوب  فینح  میهاربا  نید  یناـشاک : تـالیوأت  هحفص 116 ] ] 
تافص تاذ و  لالخ  رد  دش  قرغتـسم  هک  دش  ادخ  لیلخ  هکلب  سفن ، تافـص  رد  هن  دوب و  ّقح  تافـص  رد  هن  وا  كولـس  سپ  ّقح ، رگم 
یفالت هجرد  عیفرتب  ارنآ  ضوع  دنوادخ  دشیم و  ناربج  قح  تاذب  درکیم  یناف  دوخ  زا  هچنآ  ره  و  تشاذگن ، هلـصاف  هنخر و  نیرتمک  هک 
رّوصتم یگناگود  ۀّیریغ و  للخ  هنخر و  مّهوت  لیلخ  رد  نوچ  تفر ، رتالاب  یفص  يهبترم  زا  هچرگا  دیسرن  بیبح  يهجردب  نکیل  درکیم ،

. دوب هتخادرپ  هتخاـس و  هتخوس و  دوخ  بیبـح  یلو  دـنتخادنا ، قشع  شتآ  رد  ار  وا  تهج  هکنیا  زا  تسا ، صلاـخ  تسود  بیبـح  تسا و 
دیاش لّوا  تیآ  - 1 ام : نخـس  دننابوبحم  وت  ناّبحم  هک  تسا  نآ  بجع   || فطلب  وت  یناهج  بوبحم  هک  تسین  نآ  بجع  تیب : ینیـسح :
يارب رتشیب  تلزنم  ماقم و  اهنآ  هک  دشاب  هکنیا  يارب  تسا  هدمآ  نایمب  باتک  لها  مان  هکنیا  تهج  دیاش  دشاب و  مدرم  مومعب  نخـس  يور 

و دراد ، یببـس  يزایتما  ره  و  درادـن ، دوس  اجیب  عمط  اعّدا و  وزرآ و  هک  تسا  مدرم  يهمه  يروآدای  اـههلمج  هکنیا  و  دنتـشادنپیم ، دوخ 
هکنیا هب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  ِهّللا  ِنُود  نِم  َُهل  دِـجَی  ال   » يهلمج و  دـنوش ، ترفغم  ناسحا و  لومـشم  ات  دـنهد  ماجنا  بوخ  راک  دـیاب 

تردـق شنیرفآ و  لصا  اب  شاهطبار  هک  دوب  ياهزادـناب  وا  دـب  لمع  رگا  سپ  ادـخ ، رگم  درادـن  يزیواتـسد  درک  دـب  راک  هک  یـسک  هک :
تـسا قوف  ام  تردق  قیدصت  رّوصت و  هک  هدارا  اب  يهطبار  نامه  و  دزرمآیم ، ار  وا  دنوادخ  دوب  هدرکن  هطبار  عطق  دوب و  هدنامیقاب  نایاپیب 

عطق شنیرفآ  لصا  اب  ار  دوخ  يهطبار  درک و  لّزنت  یمدآ  يهبتر  زا  هک  دش  ياهزادناب  وا  دب  راک  رگا  یلو  دـش ، دـهاوخ  وا  تاجن  بجوم 
هّتبلا دش ، هدیقعیب  رکنم و  مه  وا  دنرادن ، ادـخ  اب  دـشاب  یگتـسبلد  هدارا و  هک  رگید  طابترا  یعیبط  يهطبار  زج  هک  ناویح  دـننام  و  درک ،

نَم  » مّود تیآ  - 2 دشاب ، شتاجن  يهلیـسو  هک  تسین  مه  رگید  يروای  تسود و  و  دشاب ، شروای  تسود و  وا  ات  درادن  دـنوادخ  اب  هطبار 
هک لئاسو  رگید  تعافـش و  هک  دـشاب  هراـشا  هحفـص 117 ]  ] 1206-1174- نآرق -419-384- نآرق  - دـیاش خـلا » ِتاِحلاّصلا  َنِم  لَمعَی 

يراگتسر يهلیسو  ات  تسا  مزال  يراکوکین  نامیا و  ّطقف  و  درادن ، رگید  ملاع  يهرهب  شزرمآ و  رد  ریثأت  دننکیم ، ضرف  دوخ  يارب  مدرم 
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، دندرکیم حیـسم  یـسوم و  نیدب  باستنا  ياعدا  هک  زور  نآ  مدرم  يارب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  ًانیِد  ُنَسحَأ  نَم  َو   » مّوس تیآ  دوش 3 -
نایدا ردـپ  میهاربا  يهداس  دـیحوت  نامه  و  دـشابن ، كرـش  یتسرپتب و  دـیاقعب  هتخیمآ  هک  تسا  هدیدنـسپ  یتقو  اعّدا  هکنیا  هک  هکنیا  هب 

هک تسا  یئاـمنهار  هدـنیآ  زورما و  مدرم  يارب  زین  و  دـنوش ، هدرمـش  حـلاص  نّیدـتم و  اـت  دـشاب  راـک  رد  مه  وـکین  لـمع  و  دوـش ، يوریپ 
. تسین رّوصتم  یتسرپادخ  نآ  زا  رتهب  تسا و  هدوب  ادخ  اب  شلد  يور  نوچ  تسا  هتـشاد  میهاربا  هک  تسا  نامه  یتسرپادـخ  يرادـنید و 

یمدآ يهطبار  هزادنا  نآ  ات  میهاربا  یتسرپادخ  نید و  هک  دـشاب  ولج  يهلمج  يهجیتن  اًلِیلَخ » َمیِهاربِإ  ُهّللا  َذَـخَّتا   » يهلمج تسا  نکمم  - 4
تردق اب  یئانـشآ  رد  دش  ادـخ  درفب  رـصحنم  صلاخ و  تسود  هک  دومنب  مدرمب  ار  دـیحوت  تقیقح  درک و  مکحتـسم  شنیرفآ  لصا  اب  ار 

ماقمب میهاربا  لوصو  يارب  دیاش  رخآ  تیآ  - 5 806-767- نآرق -229-205- نآرق . - ناهج يهدنرآ  دیدپ  اب  ناسنا  طابترا  دـبا و  لزا و 
تردق کیب  ار  شنیرفآ  راصحنا  داد  صیخـشت  وا  نوچ  تفرگ  دوخ  تسود  ار  وا  ناهج  رب  یگریچ  يزاینیب و  اب  دنوادخ  هک  تسا  ّتلخ 

هحفص 118] دش [ . یماقم  نینچ  قیال  تهج  هکنیا  زا  ّتیدوجوم ، رب  تردق  نآ  ّطلست  و 

ات 130] تایآ 127  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

نَأ َنُوبَغَرت  َو  َّنَُهل  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُؤت  ِیتّاللا ال  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف  ِباتِکلا  ِیف  مُکیَلَع  یلُتی  ام  َو  َّنِهِیف  مُکِیتُفی  ُهّللا  ُِلق  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتفَتسَی  َو 
تَفاخ ٌةَأَرما  ِنِإ  َو  [ 127  ] ًامِیلَع ِِهب  َناک  َهّللا  َّنِإَف  ٍریَخ  نِم  اُولَعفَت  ام  َو  ِطسِقلِاب  یماـتَیِلل  اُوموُقَت  نَأ  َو  ِنادـلِولا  َنِم  َنیِفَعـضَتسُملا  َو  َّنُهوُحِکنَت 

َّنِإَف اوُقَّتَت  َو  اُونِـسُحت  نِإ  َو  َّحُّشلا  ُسُفنَألا  ِتَرِـضحُأ  َو  ٌریَخ  ُحلُّصلا  َو  ًاحلُـص  امُهَنَیب  اِحلـُصی  نَأ  امِهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاضارعِإ  َوأ  ًازوُُشن  اِهلَعب  نِم 
نِإ َو  ِۀَـقَّلَعُملاَک  اهوُرَذَـتَف  ِلیَملا  َّلُـک  اُولیِمَت  ـالَف  ُمتـصَرَح  َول  َو  ِءاـسِّنلا  َنَیب  اُولِدـعَت  نَأ  اوُعیِطَتـسَت  َنل  َو  [ 128  ] ًارِیبَخ َنُولَمعَت  اـِمب  َناـک  َهّللا 

916-1- نآرق [ - 130  ] ًامیِکَح ًاعِـساو  ُهّللا  َناک  َو  ِِهتَعَـس  نِم  الُک  ُهّللا  ِنُغی  اـقَّرَفَتَی  نِإ  َو  [ 129  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو  اوُِحلـُصت 
يوسب ندیـشخب ، يزیچ  ینعمب  ءاـتیا  ردـصم  زا  ّنهنوتؤت - ندرک  نشور  ندرک و  ناـیب  ینعمب  يوـتف  زا  ّقتـشم  کنوتفتـسی - تاـغل  ینعم 

- زوشن نز . رهوش  لـعب - ضرق . زا  یتمـسق  يزور ، نازیم ، رادـقم ، بیـصن ، شخب و  تلادـع ، طـسقلا - ندرب ، ولج  نداد و  قوـس  يزیچ 
ره زا  ياهتسر  هانگ و  ینعمب  میج  ولج  يادص  ّمض و  اب  حانج - یسک ، اب  تموصخب  صخش  مادقا  رگیدکیب . تبـسن  رهوش  نز و  ینامرفان 

. صرح لخب و  ّحـشلا - لزنم . فارطا  اضف و  هیحان ، بناج و  ناسنا ، لـغب  ریز  تسد و  هدـنرپ ، لاـب  ینعمب  ـالاب  يادـص  حـتف و  اـب  و  زیچ ،
و ندرک ، نازیوآ  ینعمب  قـیلعت  ردـصم  زا  ۀـقّلعملا - ك  ندرک . كرت  نتـشادرب و  تسد  و  ندرک ، ادـج  ینعم  هب  ورذ  ردـصم  زا  اورذـت -

دبع نب  رباـج  تفگ : يّدـس  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج  تسا . هطباریب  رهوشیب و  هن  دراد و  رهوش  هن  هک  تسا  فیلکت  ـالب  نز  دوصقم 
وا جیوزت  زا  و  دوب ، تشز  هک  تشاد  زارتحا  وا  اب  جاودزا  زا  رباج  و  دوب ، هدرب  ثراب  شردپ  زا  یلام  هک  لکشدب  تشاد  یئومع  رتخد  هّللا 

باوج يارب  رخآ » ات  َکَنُوتفَتسَی   » لّوا تیآ  درک . ضرع  ص ]  ] ربمغیپب ار  دوخ  لاح  حرش  و  دربیم ، رهوش  ار  شلام  هک  تشاد  زارتحا  ریغب 
روطنامه ار  امـش  هفیظو  ادخ  وگب  وت  دننک ! هچ  نانز  اب  دنـسرپیم  وت  زا  مدرم  ربمغیپ ، يا  همجرت 127 :  328-313- نآرق . - دش لزان  رباج 

اهنآ قوقح  تخادرپ  زا  و  دنتـسه ، رهوشیب  میتی و  هک  ياهراچیب  ياهنز  اب  راتفر  رد  دنکیم : نّیعم  نینچ  دنناوخیم  امـش  يارب  نآرق  رد  هک 
نامیتی و هکنیا  اب  دـیاب  فیعـض  ياـههّچب  قوقح  رد  زین  و  دـیراد ، زارتحا  اـهنآ  اـب  يرـسمه  زا  مه  و  دـینکیم ، هحفـص 119 ] يراددوخ [ 

رخآ ات  تَفاخ  ٌةَأَرما  ِنِإ   » تیآ لوزن  نأش  دوب . رادربخ  نآ  هب  ادـخ  دـینک  کین  راک  هچنآ  هک  دـینک  راـتفر  فاـصنا  لدـع و  اـب  ناـگراچیب 
نب عفار  رسمه  ّنسم و  ناوج و  ریغ  دوب  ینز  ملسم  نب  دّمحم  رتخد  تسا : هدش  تیاور  ّبیصم  نب  دیعـس  و  ع ]  ] رقاب ماما  زا  عمجم : تایآ »

هک یـشاب  میلـست  رگا  تفگ : واب  دش  شاهّدـع  رخآب  کیدزن  نوچ  داد ، قالط  ار  وا  عفار  دوب ، ناوج  هک  تشاد  يرگید  نز  وا  هک  جـیدخ 
و درک ، عوجر  وا  دـش و  یـضار  نز  نآ  دـشاب ، یئوشاـنز  يهطبار  مسا  ّطـقف  هک  منکیم  عوجر  وت  اـب  منک  یگدـنز  دوخ  ناوج  نز  اـب  نم 

ترـضحنآ هک  دیـسرت  ص ]  ] ربـمغیپ رـسمه  هعمز  رتـخد  هدوس  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . درم  نز و  هکنیا  هیآ  رد  حلـص  زا  دوصقم 
يارب هیآ  هکنیا  شاب  هشیاع  اب  يرب  رـسب  نم  اب  یهاوخب  هک  زور  نآ  و  رادـب ، دوخ  ياهنز  رگید  لثم  ار  نم  درک : ضرع  دـیوگب ، شقـالط 
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سپ دـنادرگب  وا  زا  يور  اـی  دوش و  راتفردـب  هک  دـش  نارگن  دوخ  رهوش  زا  ینز  رگا  همجرت 128 :  38-16- نآرق . - دـش لزان  وا  ياضاقت 
هک  ] تسا يریگتخـس  هدامآ  اهلد  هکنیا  اب  تسا  یگنتلد ] اب  یگدنز  ای  یئادج  زا   ] رتهب يراگزاس  هچ  دـننک  مه  اب  شزاس  هک  تسین  كاب 
ادخ هّتبلا  دنریگن ] گنت  رگیدکی  رب  و   ] يراگزیهرپ دننک و  يراکوکن  رگا  درادـیم ] غیرد  وا  زا  ار  نآ  درم  و  درذـگیمن ، دوخ  ّقح  نز ز 

[ دـیرگنب مشچ  کیب  همه  اب  و   ] دـینک راتفر  تلادـعب  دوخ  نانز  نایم  دـیناوتن  زگره  و  ، 129 دـهدب ] نآ  شاداپ  و   ] دوب هاگآ  دـینک  هچنآب 
رهوشیب هن  رهوش و  اب  هن  هک  دینک  اهر  هدـنام  هنایم  رد  ار  يرگید  دـیدنب و  یکیب  لد  یگرابکی  سپ  دیـشاب  هتـشاد  ار  نآ  يوزرآ  هچرگ 

زا ار  کی  ره  ادخ  دـنوش  ادـج  رگدـکی  زا  رگا  130 و  دشاب ، نابرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  هّتبلا  يراگزیهرپ  دـینک و  يراگزاس  رگا  دـشاب و 
ۀخفن ریسفت   127 ِءاسِّنلا » ِیف  َکَنُوتفَتـسَی  َو  : » نیرّـسفم نخـس  راکتـسرد . تسا و  شنیرفآ  هداشگ  ادخ  هک  دـنک  زاینیب  دوخ  یئاشگراک 

و تسا ، هحفص 120 ]  ] 49-15- نآرق  - هدش هتفگ  مالـسا  نید  تازایتما  میهاربا و  نید  فیـصوت  شیپ  تیآ  رد  نوچ  يدنواهن : نمحّرلا 
هتفگ اهنآ و  قوقح  تیاعر  شرافـسب و  تسا  هدـش  زاغآ  تایآ  هکنیا  رد  تسا  مالـسا  نید  يایازم  زا  مه  نامیتی  ناـنز و  قوقح  تیاـعر 
ساّبع نبإ  زا  يربط   127 ِباتِکلا » ِیف  مُکیَلَع  یلُتی  ام  َو  . » اهنآ ثرالا  ّقح  اهنز و  يارب  ار  ادخ  مکح  دنـسرپیم  وت  زا  مدرم  هک  تسا  هدـش 

هدش لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  و  تسا ، هدش  هتفگ  ءاسن  يهروس  لّوا  رد  هک  تسا  ثاریم  تایآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور 
هکنیا تسا : هدش  تیاور  هشیاع  زا  و  رخآ » ات  َکَلَه  ٌؤُرما  ِنِإ   » 40-1- نآرق : - تسا ءاسن  يهروس  رخآ  تیآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا :
ینعم تسا  نکمم  رخف :  168-120- نآرق -22-1- نآرق «. - یماتَیلا ِیف  اوُطِـسُقت  ّالَأ  ُمتفِخ  نِإ  َو   » هروس هکنیا  لّوا  تیآب  تسا  هراشا  هلمج 
رایـسب و  تسه ، ظوفحم  حول  رد  دوشیم ، تئارق  امـش  يارب  هچنآ  ره  نانز و  قوقح  رد  امـش  يارب  دـهدیم  يوتف  ادـخ  دـشاب : نینچ  هلمج 

هدرک لقن  هلمج  هکنیا  يارب  مه  رگید  ینعم  هس  و  دـیامنیم ، نیعم  ار  ناگراچیب  قوقح  و  دـنکیم ، فاصنا  لدـع و  ناـیب  نوچ  تسا ، مهم 
يهـچب نزب و  بارعا  - 1 تسا : لوـق  هس  هلمج  هـکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  127 َّنَُهل » َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُؤت  ـال  ِیتاـّللا  ِءاـسِّنلا  یَماـتَی  ِیف  . » تسا

امش هک  تسا  لمع  نآب  هراشا  هلمج  هکنیا  دنرادن ، ثرا  ّقح  دنناوتیمن ، دننادیمن و  نمشد  عفد  گنج و  نوچ  هک  دندادیمن  ثرا  کچوک 
ار اهنز  يهّیرهم  قادص و  ینعی  - 2 تسا . هدش  لقن  ینعم  نیمه  ع ]  ] رقاب ماما  ترـضح  زا  و  دیدادیمن ، تسا  تباث  ّقح  هک  ار  اهنآ  ثاریم 
«. یمایَألا اوُحِکنَأ  َو   » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  هک  نامیتی  جیوزت  جاودزا و  زا  دیدرکیم  هقیاضم  امش  هک  تسا  نآ  دوصقم  - 3 دیدادیمن ،

يارب ناــشیا  حاــکن  زا  ینکیم  تـبغر  و  تـسا : هتــشون  حوــتفلا  وــبا   1227 َّنُهوـُـحِکنَت » نَأ  َنوــُبَغَرت   586-562- نآرق -74-1- نآرق -
ود ره  نارّـسفم  ار و  ینعم  ود  ره  تسا  لمتحم  هیآ  و  ناشیا ، لام  رد  عمط  يارب  ناشیا  حاکن  رد  ینکیم  تبغر  ای  ناـشقلخ ، « 12» تمامد
ره نارّـسفم  ار و  ینعم  ود  ره  تسا  لمتحم  هیآ  و  ناشیا ، لام  رد  عمط  يارب  ناشیا  حاکن  رد  ینکیم  تبغر  ای  ناشقلخ ، . دـناهتفگ ار  لوق 
 - ّمض اب  اِحلـُصی »  » دندناوخ هفوک  ياهیراق  حوتفلا : وبا   128 امُهَنَیب » اِحلُصی  نَأ   » 118-116- یقرواپ -37-1- نآرق . - دـناهتفگ ار  لوق  ود 
داص دیدشت  مال و  ءای و  حتفب  ءاّرق  یقاب  و  حالـصا ، ردصم  زا  مال  رـسک  و  ءای ، ولج  يادص  و  هحفص 121 ]  ] 75-66- نآرق -25-1- نآرق

َو  » 9-1- نآرق . - دننک هشیپ  يراگزاس  هّتبلا  ینعی  دناهتـسناد  ولج  لعف  دیکأت  نیرّـسفم  ار  هملک  هکنیا   128 ًاحلُص » . » دناهدناوخ احلاصی » »
تـسا بوخ  حلـص  دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  يراتفر ، دـب - اـی  قـالط و  زا  تسا  رتهب  حلـص  ینعی  ناـیبلا : حور   128 ٌریَخ » ُحلُّصلا 

تلـصخ جنپ  رد  دیاب  دشاب  لادبا  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا : هتـشون  ةرـضاحملا  نسح  باتک  رد  یطویـس  تسا  دـب  يراتفردـب  هکنانچ 
رد - 2 دنتـسین . يزور  رکفب  - 1 دوب : دـنهاوخ  لادـبا  زا  ناگتـسراو و  همه  دنـشاب  هتـشاد  اهیوخ  نآ  ناگرزب  رگا  هک  دـنک  ادـتقا  لاـفطاب 

ینمشد رد  - 5 تسا ، يراج  ناشکـشا  سرت  ماـگنه  رد  - 4 دنروخیم . اذـغ  رگیدـکی  اب  - 3 دنتـسین ، دنمهلگ  دوخ  هدـننیرفآ  زا  يرامیب 
جاجل یناوت  ات  دوب  جالع  اجک  ار  یهلبا   || جاجل  تسوا  لعف  هک  نآ  تسا  هلبا   21-1- نآرق : - رعش دننکیم ، یتشآ  دوز  دننکیمن و  طارفا 

نز سفن  دارم  دنتفگ : نارّسفم  یضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   128 َّحُّشلا » ُسُفنَألا  ِتَرِـضحُأ  َو   » دوب جاجل  یتسود  تفآک   || ریگم  هشیپ 
نز هک  دهاوخ  نوچ  هک  تسا  درم  سفن  دارم  دـناهتفگ : رگد  یـضعب  و  يریغ ، رب  ندرک  راثیا  زا  دوخ  تبون  قحب و  دـنک  یلیخب  هک  تسا 
َّنِإَف  » 37-1- نآرق . - دوخ ّقحب  دننک  لخب  ناشیا  زا  یکی  هک  رهوش  نز و  زا  دناودره  دارم  دـنتفگ : یـضعب  و  دراذـگبن ، وا  ّقح  دـنک  اهر 
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وا  || دنادیم  کلف  ياناد  هک  وت  ّرـس   51-1- نآرق . - تسا هتفگ  یسرافب  رعاش  تسا  هتـشون  حوتفلا  وبا   128 ًارِیبَخ » َنُولَمعَت  اِمب  َناـک  َهّللا 
129 اُولِدعَت » نَأ  اوُعیِطَتـسَت  َنل  َو   » دـنادیم کیب  کی  هک  ینک  هچ  وا  اب   || یبیرفب  ار  قلخ  قزرب  هک  مریگ  دـنادیم  گرب  گر  يومب  يوم 
- نآرق  - زا مناوتیم  هچنآ  ایادخ ، تفگیم : دومرفیم و  راتفر  تلادـع  تاواسمب و  دوخ  ياهنز  اب  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  يربط 

رایتخا ایادـخ  تسا  هتفگیم  هفیلخ  رمع  تسا و  وت  راـک  هک  نکم  متمـالم  مناوتیمن  هچنآ  و  منکیم ، تسا و  نم  راـک  هحفص 122 ]  ] 38-1
زا دینک  راتفر  تلادعب  دوخ  دّدـعتم  ياهنز  اب  دـیناوتیمن  امـش  ینعی  عمجم : دوب . دـهاوخ  تلادـعب  مراتفر  مناوتب  ات  یلو  مرادـن ، ار  دوخ  لد 

راتفر يروط  دوخ  يهقـالع  دروم  ياـهنز  اـب  ینعی  عمجم :  128 ِلیَملا » َّلُک  اُولیِمَت  ـالَف  . » یتاـیح نوئـش  يهمه  ترـشاعم و  جرخ و  تهج 
هک نانچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   128 ِۀَقَّلَعُملاَک » اهوُرَذَتَف   » 33-1- نآرق . - دوش يرگید  قوقحب  زواجت  يرگمتـس و  بجوم  هک  دـینکن 

1328 اوُقَّتَت » َو  اُونِسُحت  نِإ   30-1- نآرق . - نآ هن  دشاب و  هکنیا  هن  راّدلا ، بابلا و  نیب  رادرهوش ، هن  دشاب ، هویب  هن  نیرمالا ، نیب - يهتخیوآ 
هک تسا  ربـخ  رد  و  ییازفا ، رگید  رد  يریگزاـب و  یکی  ّقح  زا  و  فیح ، ینک و  ملظ  هک  نآ  رد  یـسرتب  ادـخ  زا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا 

تـسا ربخ  رد  و  يدرکن ، زامن  يوضو  يرگید  نآ  يارـس  رد  دوب ، یکی  تبون  هک  يزور  تشاد  نز  ود  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما -
و دـندرگ ، شوخلد  اـت  تبونب  دـندینادرگیم  ناـنز  يهرجح  رد  دوب  راـمیب  هک  تقونآ  رد  ع ]  ] لوسر هک  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  زا 

مادـک نفد  زیهجتب و  ادـتبا  ات  دـنکفیب  هعرق  نوعاطب ، دـندرمب  زور  کیب  ود  ره  تشاد ، نز  ود  « 13» لبج ذاعم  و  تفخب ، هشیاـع  يهرجحب 
هـس نوچ  و  نارگید ، ياضرب  ّالإ  دنک  ماقم  بش  ود  ناشیا  زا  یکی  کیدزنب  وا  هک  دیاشن  دراد  دازآ  نز  راهچ  هک  ره  ام  کیدزنب  و  دـنک .

راهچ ار  وا  هکنیا  يارب  یکی  رب  بش  هس  دشاب و  یکی  رب  یبش  دراد  نز  ود  رگا  و  یکی ، رب  بش  ود  دشاب و  سک  ود  رب  بش  ود  دراد ، نز 
مادک نفد  زیهجتب و  ادتبا  ات  دنکفیب  هعرق  نوعاطب ، دندرمب  زور  کیب  ود  ره  تشاد ، نز  ود  . تسوا زا  تسا  هدرکن  نوچ  تسا ، لالح  نز 

هـس نوچ  و  نارگید ، ياضرب  ّالإ  دنک  ماقم  بش  ود  ناشیا  زا  یکی  کیدزنب  وا  هک  دیاشن  دراد  دازآ  نز  راهچ  هک  ره  ام  کیدزنب  و  دـنک .
راهچ ار  وا  هکنیا  يارب  یکی  رب  بش  هس  دشاب و  یکی  رب  یبش  دراد  نز  ود  رگا  و  یکی ، رب  بش  ود  دشاب و  سک  ود  رب  بش  ود  دراد ، نز 
هحفص 123] تسا [ . لقن  همجرت و  نامه  ام  نخس   506-504- یقرواپ -33-1- نآرق . - تسوا زا  تسا  هدرکن  نوچ  تسا ، لالح  نز 

ات 134] تایآ 131  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ِیف ام  ِهِّلل  َّنِإَف  اوُرُفکَت  نِإ  َو  َهّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  مُکاّیِإ  َو  مُِکلبَق  نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَـنیَّصَو  دََـقل  َو  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َو 
أَشَی نِإ  [ 132  ] ًالیِکَو ِهّللاـِب  یفَک  َو  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َو  [ 131  ] ًادـیِمَح اِینَغ  ُهّللا  َناک  َو  ِضرَألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا 
َناک َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ُباَوث  ِهّللا  َدنِعَف  اینُّدلا  َباَوث  ُدـیُِری  َناک  نَم  [ 133  ] ًاریِدَق َِکلذ  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  َنیِرَخِآب  ِتأَی  َو  ُساّنلا  اَهُّیَأ  مُکبِهذـُی 

تسا و نانیمطا  دروم  هک  نآ  لیک - و  شرافـس ، ینعمب  هیـصوت  ردصم  زا  انیّـصو - تاغل : ینعم   583-1- نآرق [ - 134  ] ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُهّللا 
سپ  ] تسا ادـخ  لاـم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  و  هـمجرت : دـهدیم . ماـجنا  ار  وا  راـک  يرگید  زجع  دروـم  رد  هـک  یـسک  داـمتعا ،

زا هک  میدرک  شرافس  میداد  ینامسآ  باتک  امش  زا  شیپ  هک  ناسک  نآب  امشب و  ام  دوش و  مهارف  امـش  یگدنز  رد  یگتـسیاش  شیاشگ و 
نید و رفک و  زا   ] زاینیب تسا و  هدوتـس  وا  تسا و  ادـخ  لام  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  دـیوش  رفاک  رگا  دـینک و  زیهرپ  ادـخ  ینامرفان 
ار مدرم  امش  دهاوخب  رگا 132  هک  دوب  سب  شنیرفآ  تلاکو  ینابهگن و  يارب  وا  سپ  تسا  وا  کلم  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  نوچ ]
ناهج و هکنیا  هرهب  ادخ  دزنب  هک  دبایب ]  ] دـهاوخ ایند  يهرهب  هکنآ 133  و  دوب . اناوت  راک  هکنیا  رب  ادـخ  هک  دروآیم  رگد  ینامدرم  دربیم و 

نز تسا : هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  يربط :  131 ِتاوامَّسلا » ِیف  ام  ِهِّلل  َو  : » نیرّسفم نخس  دوب . اونش  انیب و  دنوادخ  دشاب و  ناهج  نآ 
هتـشادن قاّفتا  ءوس  دمآشیپ و  نینچ  زا  ینارگن  هک  تسا  هدش  يروآدای  نآ  يهلابند  رد  دهدیم ، يزور  ادخ  ار  هدـش  ادـج  مه  زا  درم  و 
يهلیـسو هک  تسا  وا  تردق  رد  تسا و  هدیرفآ  ار  زیچ  همه  وا  هچ  دینک ، تیاکـش  ادـخب  دـیراد  هک  يرارقیب  عزف و  عزج و  ره  و  دیـشاب ،

رد نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولج  تیآب  هیآ  هکنیا  طابترا  لامتحا  کـی  رخف : هحفص 124 ]  ] 48-15- نآرق . - دنک مهارف  ار  امش  لد  شمارآ 
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تـسا مدرم  دوخ  تعفنمب  اهروتـسد  نآ  هک  تسا  هدش  يروآدای  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، هدـش  ناگراچیب  اب  يراتفرـشوخ  ناسحاب و  رما  لوا 
دنچ بلطمب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  يربط :  132 َنیِذَّلا » اَنیَّصَو  دََقل  َو  . » تسا وا  تردقب  زیچ  همه  درادن و  يزیچب  جایتحا  دـنوادخ  نوچ 

دیدـهت هیآ  هکنیا  درک ، رارف  دـش و  ّدـترم  اهنآ  یکی  دـندیدزد و  ار  هیاسمه  گـنج  بابـسا  هرز و  درآ و  هک  قریبا  ینب  هّیـضق  ولج و  هیآ 
ود رد  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج  ِتاوامَّسلا » ِیف  اـم  ِهِّلل  َو   » 32-1- نآرق . - دننک دـیلقت  ار  رفاک  دزد  قریبا و  ینب  شور  هک  اهنآ  يارب  تسا 

هدـش هتفگ  تبون  هس  رد  تهج  هس  ندـنایامن  يارب  دـناهتفگ  نارگید  یلو  تسا ، بلطم  تیبثت  دـیکأت و  يارب  ّطقف  یـضعب  يهدـیقعب  هیآ 
يزاینیب و هکنیا  حیـضوت  يارب  مّود - میـشاب . عیطم  دیاب  تسا  وا  يهدیرفآ  نامـسآ  نیمز و  نوچ  هک  ادـخ  تعاطا  موزل  يارب  لّوا - تسا :
وا تردـقب  نیمز  نامـسآ و  نوچ  مّوس -  34-1- نآرق . - تسا وا  يهدـیدپ  نیمز  نامـسآ و  تسا : هدـش  هتفگ  تسا  واب  رـصحنم  شیاـتس 

تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  ولج  تیآ  حیضوت  يارب  هلمج  هکنیا  لّوا  تبون  رد  رخف : سب . تسا و  دنوادخ  نابهگن  لیک و  رتهب و  سپ  تسا 
تردـقب نیمز  نامـسآ و  نوچ  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، ادـخ  اب  ناشراک  شیاشگ  دـنوش  ادـج  مه  زا  هک  درم  نز و 

هدـش هتفگ  نوچ  هک  نیفلاخم  رطاخ  هجوت  يارب  مّود  تبون  رد  نکمم . تسا و  ناسآ  درم  نز و  شیاـسآ  شیاـشگ و  سپ  تسا  دـنوادخ 
نید زا  تسا و  ادخ  تردقب  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ و  هک  تسا  هدش  هدنامهف  هلمج  هکنیا  اب  دینک ، يراددوخ  فارحنا  رفک و  زا  تسا :

ار فرحنم  مدرم  دناوتیم  تسا  ادخ  کلم  نامسآ  نیمز و  نوچ  هک  تسا  يرگید  بلطم  راهظا  مّوس  تبون  رد  تسا . زاینیب  امـش  نامیا  و 
 ] 64-1- نآرق  - اههلمج هکنیا  يربط :  133 َنیِرَخِآب » ِتأَی  َو  ُساّنلا  اَهُّیَأ  مُکبِهُذی  أَشَی  نِإ  . » دروایب اهنآ  ياجب  يرگید  دـنک و  دوبان  هرابکی 

هرز هک  تسا  قریبا  ینب  شنزرـس  روـظنم  و  ًامیِـصَخ » َنِیِنئاـخِلل  نُکَت  ـال   » تسا هدـش  هـتفگ  هـک  وـلج  تاـیآب  تـسا  هراـشا  هحفص 125 ]
کموک يارب  امـش و  ياجب  هتـسیاش  حـلاص و  یمدرم  دـیوش و  دوباـن  قفاـنم  مدرم  امـش  تسا  نکمم  هک  تسا  هکنیا  مـالعا  و  دـندیدزد ،

امـش تعاطا  زا  ادخ  هکنیا  يارب  هدوسآ  دـیتسه و  هدـنز  مه  زاب  ینامرفان  يهمه  اب  امـش  ینعی  نایبلا : حور   82-48- نآرق . - دنیایب ربمغیپب 
ربمغیپ دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  دـناهدرک ، تیاور  يربط : دروایب . امـش  ياجب  يرگید  دـنک و  دوبان  ار  امـش  همه  دـناوتیم  تسا و  زاینیب 

، دوب دـهاوخ  صخـش  هکنیا  ّتلم  لـها و  زا  دـنیآیم  صاخـشا  هکنیا  ياـجب  هک  رگید  مدرم  نآ  دومرف : دز و  ناملـس  تشپ  رب  تسد  [ص ]
يهدافتسا يارب  هک  تسا  نیقفانم  دیدهت  يارب  اههلمج  هکنیا  عمجم :  134 رخآ » ات  اینُّدلا  َباَوث  ُدـیُِری  َناک  نَم  «. » یناریا  » سرف مجع  ینعی 

هک دـنراک  اطخ - دـنوریم  داهجب  اـیند  يهرهب  تمینغ و  يارب  هک  مدرم  نآ  ینعی  رخف :  37-1- نآرق . - دندرکیم تقفاوم  نیملـسم  اب  يّدام 
لقاع مدرم  هکنیا  رگا  دنتـسه ، نادرگ  ور  تسا  مهارف  رگید  ملاـع  رد  هک  یقیقح  یلـصا و  عفاـنم  زا  و  دـنهاوخیم ، ار  زیچاـن  يهرهب  هکنیا 

: تسا هتفگ  يداّدـح  نایبلا : حور  دنـشاب . تخبـشوخ  ملاع  ود  رد  دـسرب و  اهنآب  یگـشیمه  ياههرهب  ات  دـنوریم  ترخآ  باوث  یپ  دنتـسه 
ّتین صالخاب  تدابع  رعـش : دـشابن ، ربارب  نآ  اب  ایند  مامت  دـشاب  لمع  رد  صالخا  رگا  تسا ، ناراکایر  نیقفانم و  دـیدهت  يارب  هیآ  هکنیا 
هقدـص هک  تسین  نآ  تواخـس  تفگ : ار  شیوخ  مـالغ  يدرمناوج  دـناهدرک : تیاـکح  تسوـپ  زغمیب  دـیآ ز  هچ  هن  رگ  || و  تسا  وـکن 

قاّلح هک  دید  يریپ  تفر ، رازابب  مالغ  هد ، يوب  ینیب  هک  یـشیورد  لّوا  ربب و  رازابب  ناتـسب و  رانید  دص  دنـسانشب ، ار  وا  هک  دنهد  یـسکب 
: تفگ قاّلح  ناتـسب ، تفگ  ار  قاّلح  مهد و  يوب  دوش  حوتف  ارم  هچ  ره  هک  ماهدرک  ّتین  نم  هک  تفگ  ریپ  داد ، يوب  رز  دیـشارتیم ، وا  رس 
رز تشگزاب و  مالغ  دناتـسن ، سکچیه  و  مشورفیمن ، راـنید  دـصب  یلاـعت  ّقح  زا  دوخ  رجا  مشارتب ، ادـخ  يارب  ار  وا  رـس  ماهدرک  ّتین  نم 

. میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام  يهدافتسا  هحفص 126 ] دروآزاب [ .

ات 136] تایآ 135  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

الَف امِِهب  یلوَأ  ُهّللاَف  ًاریِقَف  َوأ  اِینَغ  نُکَی  نِإ  َنِیبَرقَألا  َو  ِنیَِدلاولا  َِوأ  مُکِـسُفنَأ  یلَع  َول  َو  ِهِّلل  َءادَهُـش  ِطسِقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ِباتِکلا َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 135  ] ًارِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  َناک  َهّللا  َّنِإَـف  اوُضِرُعت  َوأ  اوُوَلت  نِإ  َو  اُولِدـعَت  نَأ  يوَهلا  اوُِعبَّتَت 

ًادـیَِعب ًالالَـض  َّلَض  دَـقَف  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئـالَم  َو  ِهّللاـِب  رُفکَی  نَم  َو  ُلـبَق  نِم  َلَزنَأ  يِذَّلا  ِباـتِکلا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  َلََّزن  يِذَّلا 
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نامرف ریما و  راک ، رد  ياناوت  رادهدهع ، راک و  ردـنا  تسد  تماق ، ابیز  ینعمب  ماّوق  نآ  درفم  نیماّوق - تاغل : ینعم   598-1- نآرق [ - 136]
زورماب و نتخادنا و  ریخأتب  ینعمب  ءای  دیدشتب  ّیل  ردصم  زا  اوولت - رتقی . رتراوازس و ال  یلوا - هزادنا . شخب ، هرهب و  تلادع ، طسقلا - هد .

تـسا دنوادخ  دزن  ترخآ  ایند و  يهرهب  هک  میدرک  هّجوتم  ار  امـش   ] نینمؤم يا  همجرت 135 : ندرک . راکنا  ار  یـسک  ّقح  ندنارذگ ، ادرف 
دوسب هچ  دـشاب ، ناشیوخ  ردام و  ردـپ و  دوخ و  نایز  رب  هچرگ  دـیهد  ادـخ  يارب  یهاوگ  دیـشاب و  راوتـسا  فاصنا  يورهنایم و  رد  سپ ]

رگا هک  دیدرگن  فاصنا  زا  دوخ  يهتساوخ  لابندب  و  دیشاب ] وا  نامرفب  سپ   ] تسا اهنآ  راکب  رتهتـسیاش  ادخ  هک  دیوش  هاوگ  زاینیب  ای  رادان 
نآرقب دیورگب و  شربمغیپ  ادـخب و  نینمؤم 136  يا  دوش . رادربخ  نآ  زا  ادـخ  دـیوش  یهاوگ  نادرگ ز  ور  ای  دـینادرگب  نابز  یهاوگ  رد 

ناربمایپ ینامسآ و  ياههمان  وا و  ناگتشرف  ادخ و  هکنآ  هداتـسرف و  ورف  شیپ  نیز  هک  لیجنا  تاروت و  نآ  داتـسرف و  ورف  شربمغیپ  رب  هک 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  : » نیرّسفم نخس  هدنام . رود  دوخ  یتخبکین  هحفص 127 ] زا [  هک  تسا  هدش  هارمگ  نانچ  تشادن  رواب  زیخاتـسر  زور  وا و 

يارب نارگید  هکنانچ  دـننکیم ، يوریپ  ار  نارگید  لمع  هک  ار  دـّلقم  نینمؤم  نآ  دـنکیم  بدا  هیآ  هکنیا  يربط :  135 َنیِماّوَق » اُونوُک  اُونَمآ 
ولج تایآ  رد  هّیـضق  هکنیا  لیـصفت   ] دندرک یفرعم  هانگیب  حلاص و  ار  اهنآ  ربمغیپ و  روضح ، دـنتفر  قریبا  ینب  مالـسا  راهظا  رقف و  تیاعر 

يرگید ریقف و  رفن  کی  هک  دـندمآ  یهاوخدادـب  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رفن  ود  تسا : هدرک  لقن  يّدـس  زا  يربط  مه  و  تسا ] هدـش  هتـشون 
نآ یئامنهار  يارب  هیآ  هکنیا  درادـن ، متـس  زواـجت و  تردـق  وا  نوچ  دـنک ، ریقف  اـب  تقفاوم  تساوخیم  لد  رد  ربمغیپ  و  دوب ، رادهیاـمرس 
اهنآ اب  راتفر  اهنز و  قوقح  هک  نآ  زا  سپ  - 1 تسا : طوبرم  ولج  تایآب  هیآ  هکنیا  تهج  هس  زا  رخف :  67-15- نآرق . - دش لزان  ترضح 
ّطقف مدرم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  شیپ  تیآ  رد  نوچ  - 2 دوش . تیاعر  دنوادخ  قوقح  دیاب  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  تسا ، هدـش  هتفگ 

يهمه هک  تسا  نآ  رد  ناسنا  تداعـس  تسا : هدـش  نایب  هیآ  هکنیا  رد  دـنهاوخب . ترخآ  ایند و  باوث  دـیاب  هکنیا  اـب  دـنهاوخیم  اـیند  دزم 
هدوب روتـسد  هروس  هکنیا  لّوا  زا  نوچ  - 3 کلم ، يهبترم  لّوا  دشاب و  ّتیناسنا  يهبترم  نیرخآ  رد  ات  دـشاب  ادـخ  يارب  شرادرک  راتفگ و 
نداد هب  تسا  هدـش  نامرف  نآ  زا  سپ  و  ناشدوخب ، اهنآ  لاوما  نداد  سپ  رد  نتـساوخ  دـهاش  میتی و  نز و  اب  تلادـع  اـب  راـتفر  هب - تسا 

یگدنز بادآ  هب  اهنیا  همه  رد  هک  دمآ  نایمب  هرز  يدزد  قریبا و  نب  ۀمعط  يارب  تداهش  زا  نخـس  نآ  زا  سپ  ادخ و  هار  رد  لام  ناج و 
ماما هچنامه  ولجب  تایآ  طابترا  همجرت و  رد  ام  و   » تسا هدش  تیبثت  دـیکأت و  بلاطم  نامه  هیآ  هکنیا  رد  تسا  هدـش  یئامنهار  یعامتجا 
دوسب نادنواشیوخ  تداهش  هک  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  عمجم :  135 ِنیَِدلاولا » َِوأ  «. » میتشون و  میداد ، صیخشت  تسا  هتشون  مّود  تهج  رد 

نیملـسم تسا : هتفگ  يرهز  باهـش  نبإ  تسا : هتفگ  روط  نیمه  ساّبع  نبإ  و  دشاب ، دـنزرف  ردـپ و  هچرگا  تسا ، زیاج  رگیدـکی  نایز  ای 
 ] 20-1- نآرق  - فلتخم ياههتـسد  هک  نآ  ات  دوب ، ّقحرب  دـندادیم و  رگیدـکی  ناـیز  دوسب و  تداهـش  هک  دـندوب  شور  نیمه  رب  نیـشیپ 

دندرک رّرقم  دـندوبن  نئمطم  اهنآ  راتفگب  اهتموکح  دـش و  ناشماّهتا  بجوم  اهنآ  راـتفر  دـندش و  هتخیمآ  رگیدـکی  اـب  مدرم  هحفص 128 ]
اور ردـپ  ردام و  يارب  درم  یهاوگ  ام  کیدزنب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دوشن  هتفریذـپ  تسا  يدـنواشیوخ  تیاعر  هب  مهّتم  هکنآ  تداهش 

يریقف دناهدرک : لقن  حوتفلا : وبا   1435 امِِهب » یلوَأ  ُهّللا  دشاب . اور  ردارب  دنزرف و  يارب  ردپ  ردام و  یهاوگ  و  دشابن ، اور  ناشیارب  دـشاب و 
هیآ هکنیا  دنک ، مکح  ریقف  يارب  دش  لیام  دـنکیم  متـس  ریقفب  ینغ  هکنیا  نامگب  ترـضحنآ  دـنتفر ، تموکحب  ربمغیپ  دزن  يرادهیامرـس  و 

يارب هلمج  هکنیا  و  دـنک ، تواـضق  هدیـشیدنین  هک  تسا  تّوبن  ماـقم  تمـصع  فـالخ  رب  نوچ  تسین ، تسرد  لوقنم  هکنیا  دـش و  لزاـن 
تـسا نکمم  حوتفلا ، وبا  يهتفگ  يهصالخ  دوب  هکنیا  تسا ، مدرم  يهمهب  نخـس  هّجوت  مـالک و  مومع  شورب  هکلب  تسین  ربمغیپ  روتـسد 

اریز مینادـب ، تمـصع  فالخ  ار  ربمغیپ  اب  باـطخ  هنوگنیا  میناوتیمن  نکیل  میرادـن ، راـک  هیآ  لوزن  تهج  یتسرداـن  یتسردـب و  میئوگب :
هکنیا رگا  تسا  رـشب  ربهر  نوچ  یلو  تسا ، راـتفرگ  یناـسفن  ّصاوخ  نیاـب  دراد و  هفطاـع  ساـسحا و  نارگید  لـثم  تسا  يرـشب  ربـمغیپ 

وا یناسفن  عنام  تسا و  ینّابر  ّتیـصاخ  نامه  تمـصع  ینعم  هک  دراد  یناـسفن  يریگولج  دوش ، وا  فارحنا  بجوم  یناـسفن  ياـههّصاخ 
ای دـشاب و  وا  دوـخ  تحلـصم  فـالخ  رب  هک  درذـگب  وا  لد  رد  يزیچ  رگا  و  درادـن ، ار  هرهب  هکنیا  يرگید  هک  وا  دوـخب  رـصحنم  تسا و 

نوصم تحلـصم  فالخرب  لمع  رکف و  زا  ات  دوشیم  وا  ریگولج  یبیغ  نابهگن  نآ  تسا ، رادهدـهع  ار  اهنآ  يربهر  هک  يدارفا  یعامتجا و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 574 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لیلد و رگا  درک  اخیلز  گـنهآ  فسوی  ینعی  « 14 «» ِهِّبَر َناهُرب  يأَر  نَأ  َول ال  اِهب  َّمَه  َو   » تسا هدـش  هتفگ  هک  فسوی  يهروس  رد  و  دـشاب .
زین تفرگ و  ار  وا  ولج  ینّابر  ّتیـصاخ  یلو  دوب  فسوی  ریگنابیرگ  یناسفن  لیم  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  دوخ  دـیدیمن ، ار  يدـنوادخ  ناـهرب 

دنامهفیم ار  بلطم  نیمه  اًلِیلَق » ًائیَش  مِهَیلِإ  ُنَکَرت  َتدِک  دََقل  َكانتَّبَث  نَأ  َول ال  : » تسا هدش  هتفگ  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  هک  هیآ  هکنیا 
لیلد دوخ  دیدیمن ، ار  يدنوادخ  ناهرب  لیلد و  رگا  درک  اخیلز  گنهآ  فسوی  ینعی  ّتیصاخ  یلو  دش ، کیرحت  يرـشب  یناسفن  لیم  هک 

تـسا ربمغیپ  اب  نخـس  يور  هک  هیآ  هکنیا  زین  تفرگ و  ار  وا  ولج  ینّابر  ّتیـصاخ  یلو  دوب  فسوی  ریگنابیرگ  یناسفن  لیم  هکنیا  رب  تسا 
، دش کیرحت  يرـشب  یناسفن  لیم  هک  دـنامهفیم  ار  بلطم  نیمه  اًلِیلَق » ًائیَـش  مِهَیلِإ  ُنَکَرت  َتدِـک  دََـقل  َكانتَّبَث  نَأ  َول ال  : » تسا هدـش  هتفگ 

یتاذ تمـصع  یناـّبر و  هحفـص 129 ]  ] 1569-1496- نآرق -1245-1243- یقرواپ -1242-1190- نآرق -26-1- نآرق  - ّتیـصاخ یلو 
یلوا هّللاف  تسا  هدوب  روط  هکنیا  بعک  نب  یبا  تئارق  رد  رخف : تحلـصم . ریخ و  قیرط  رد  دـش  وا  تماقتـسا  تابث و  بجوم  ترـضح  نآ 

دیهدن تداهـش  دوخ  لد  ياوهب  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  هلمج  هکنیا  ینعم  عمجم :  135 اُولِدعَت » نَأ  يوَهلا  اوُِعبَّتَت  الَف  . » عمج يهغیـصب  مهب 
زا لودع  دیوشن و  ّقح  زا  فرحنم  دوخ  تداهـش  زا  ینعی  دـشاب  لودـع  زا  قتـشم  اولدـعت  - 2 42-1- نآرق . - تسا تلادـعب  راتفر  روظنم 

ياههتـساوخ يوه و  یپ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  سپ  تسا  سوه  يوه و  زا  يراددوخ  يهجیتن  تلادـع  نوچ  رخف : دـینکن . دوخ  يهفیظو 
تئارق واو  کی  مال و  ولج  يادـص  ّمض و  اب  اولت »  » هزمح رماع و  نبإ  عمجم :  135 اوُضِرُعت » َوأ  اوُوَلت  نِإ  َو  . » دیـشاب لداع  ات  دیورن  یناسفن 
دهاجم ساّبع و  نبإ  زا  هک  تسا  هتشون  وا  مه  و  تسا . مّود  واو  نوکس  لّوا و  واو  يهّمض  هک  دناهدناوخ  روهشم  تئارقب  هّیقب  و  دناهدرک ،

رگا ینعی  تسا : هدش  لقن  يّدس  زا  دیئامن ، يراددوخ  ای  دینک و  یهاتوک  تداهش  ماجنا  رد  رگا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هدش  لقن 
يوعد فرط  ود  زا  یکی  زا  دـینک  ضارعا  يراددوخ و  ای  و  دـینک ، هلطاـمم  یهاـتوک و  یکی  يارب  مکح  زا  ناهدـنامرف  ناـمکاح و  اـمش 

رگا ینعی  اوضرعت »  » وا ار ، دوخ  تداهـش  دینک  ضوع  رگا  ینعی  اوولت » نا   » تسا هدـش  تیاور  ع ]  ] رقاب ترـضح  زا  و  يرگید . دوس  يارب 
هک دنک  ضارتعا  یـسک  رگا  يربط :  136 ِِهلوُسَر » َو  ِهّللِاب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » 32-1- نآرق . - ار تداهـش  دیناشوپب  دینک و  نامتک 

یـسوم تاروتب و  نمؤم  دوهی  نوچ  هک  تسا  هکنیا  باوج  دـیوش ! نمؤم  هک  تسا  هدـش  رما  زاـب  دـناهدش و  هدـیمان  نمؤـم  مدرم  هنوـگچ 
يا هک  تسا  اهنآ  هب  باطخ  هیآ  هکنیا  دنتشادن ، لوبق  ار  نآرق  و  ص ]  ] ربمغیپ دندوب و  لیجنا  تاروت و  هب  نمؤم  اهیحیسم  و  سب ، دندوب و 
. - اهنآ ياهباتک  تسا و  دّمحم  یسیع و  یـسوم و  هک  دیوشب  اهنآ  يهمهب  نمؤم  دیحوت  یتسرپادخ و  یئاهیربهر  زا  یتمـسقب  نمؤم  مدرم 

، ینارکاذ ياهلد  رضاح  ینادرمناوج ، ياه  سفن - دوجوم  ادنوادخ  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتشون  رارـسألا  فشک  ریـسفت   65-1- نآرق
 || ینم ناناج  هک  رگم  امنص  متفگ  یناج ، زا  رتکیدزن  دنرادنپیم و  ترود  زا  و  ینآ ، هحفص 130 ] زا [  رترب  دنهدیم و  تناشن  کیدزن  زا 

تعیرش تسیچ ! تقیقح  تسیچ ! تعیرش  دیریذپب ، تقیقح  دیتفریذپ  تعیرـش  هک  امـش  يا  دیوگیم : ینم  ناج  منک  هگن  یمه  هک  نونکا 
، تسا رهاظ  ناکرا  تعیرش  تسا ، زان  تقیقح  تسا ، زاین  تعیرـش  تسا ، دنپ  تقیقح  تسا ، دنب  تعیرـش  تسا ، غاد  تقیقح  تسا  غارچ 

يا - 1 دنتفگ : لوق  دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا : وبا  تسا . هفـشاکمب  تقیقح  تسا ، هطـساوب  تعیرـش  تسا ، نطاب  ناکرا  تقیقح 
. دیشاب رادیاپ  میقتـسم و  دوخ  نامیا  رد  دیاهدش  نمؤم  هک  یناسک  يا  - 2 دیریذپب . ارنآ  مه  لدب  دـیاهدرک  نامیا  راهظا  نابزب  هک  یناسک 

ياهّدع اب  يدوهی  ملاع  مالس  نب  هّللا  دبع  هک  دناهدرک  تیاور  عمجم : دیشاب . لیلد  اب  نمؤم  دیتسه  نمؤم  دیلقتب  هک  یمدرم  يا  ینعی  رخف :
، میرادن لوبق  ار  يرگید  میراد و  نامیا  وا  تاروت  یسومب و  وت و  نآرق  وتب و  ام  دندرک : ضرع  دندیسر و  ربمغیپ  روضح  دوخ  نیقفاوم  زا 

وبا  136 َلَزنَأ » ات - َلََّزن - يِذَّلا  ِباتِکلا  َو  . » دـنتفریذپ مه  اهنآ  دیـشاب و  نمؤم  اهنیا  يهمهب  دـیاب  هک  دـش  لزان  اهنآ  باوج  يارب  هیآ  هکنیا 
لّوا حتف  اب  اهیراق  يهّیقب  و  دناهدرک ، تئارق  لوهجم  هغیـصب  ياز  رـسک  لّوا و  ّمض  اب  لزنا » لّزن و   » یئاسک ورمع و  وبا  ریثک و  نبإ  حوتفلا :

126 ِِهتَِکئالَم » َو  ِهّللِاب  رُفکَی  نَم  َو   » 53-44- نآرق -32-1- نآرق . - تسین یتوافت  ینعم  هجیتن  رد  و  دناهدناوخ ، مولعم  يهغیصب  ياز  حتف  و 
تسین و نامیا  تقیقح  اهنآ  زا  یـضعب  لوبق  تسا و  اهنآ  يهمهب  ندـش  رفاـک  هجیتن  رد  اـهنیا  زا  یکیب  رفک  راـکنا و  ینعی  يربط : رخآ  اـت 
-44-1- نآرق . - تسا هتفر  هکلهم  يوسب  هدش و  رود  میقتـسم  هار  زا  هک  تسا  نآ  ًادیَِعب » ًالالَـض   » ینعم و  دـشاب ، نامیا  اهنآ  يهمهب  دـیاب 
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َّلَض  » يهلمج تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  تسا . بتک  نایدا و  يهمه  راـکنا  بجوم  ربمغیپ  تّوبن  راـکنا  ینعی  عمجم :  253-235- نآرق
ار اههلمج  هکنیا  ساـبقملا : ریونت  هحفـص 131 ]  ] 133-108- نآرق . - تسا هتـسب  ار  تفلا  یلدـکی و  یگناگی و  هار  ینعی  ًادـیَِعب » اـًلالَض 
هک تسا  هتـسناد  وأ »  » ینعمب ار  واو »  » هک تمایق ، زور  ای  ناربمغیپ  ای  اهباتک  ای  هکئالم  ای  ادخب  دوش  رفاک  سکره  تسا : هدرک  ینعم  نینچ 

هنوـگچیه هک  تسا  نآ  تسرد  ناـمیا  هک  دوـشیم  روآداـی  ار  يرادـنید  تقیقح  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخـس  دوشیم . ینعم  اـی ]  یـسراف [  هب 
ناشیوخ نیرتکیدزن  ای  شدوخ  ررـض  رب  هچرگا  دیوگب  ّقح  دیاب  نمؤم  دـشابن ، نآ  رد  یتسرپدوخ  يرادـبناج و  لافغا و  يراکهظفاحم و 

، دشاب ردام  ردپ و  ررـض  رب  هچرگا  دوشن  يراددوخ  ّقحب  راتفگ  تداهـش و  زا  دیاب  هک  تسا  حیرـص  ِنیَدـِلاولا » َِوأ -  » تاملک و  دـشاب ، وا 
باتک رد  تسین ، عومـسم  زیاج و  ردپ  ررـض  رب  دنزرف  تداهـش  هک  دندقتعم  اهقف  رتشیب  و  دـناهدرک ، فالتخا  بلطم  هکنیا  رد  اهقف  نکیل 

تداهش زا  تسا  هدش  عنم  هّیماما  يهقرف  رابخا  رد  هک  یسوط  خیش  زا  تسا  هدرک  لقن  تمهت  عضاوم  زا  مّوس  هلئسم  تداهـش  ثحب  رهاوج 
قوقح لام و  رد  تداهـش  هک  تسا  هدرک  لقن  یعفاش  زا  و  هدلاو » یلع  دلولا  ةداهـش  لبقت  ال   » تسا هدرک  لقن  یتیاور  زین  ردپ و  رب  دنزرف 

ّطقف  280-258- نآرق : - تسا هتفگ  بلاطم  هکنیا  نایاپ  رد  تسین ، زیاج  تسا  یندب  تازاجم  مزلتسم  هک  یلام  ریغ  روما  رد  تسا و  زیاج 
اب دیدهت  ًارِیبَخ » َنُولَمعَت  اِمب  َناک  َهّللا  َّنِإَف   » رخآ هلمج  رد  تسا . زیاج  ردام  گرزب و  ردپ  ررض  رب  تداهـش  یلو  تسین  زیاج  ردپ  ررـض  رب 

ملاعب لّوحم  و  درادـن ، ار  نآ  تازاجم  شیاجنگ  يدام  ملاع  هکنیا  تسا و  رادربخ  ادـخ  یقالخا  تافارحنا  هنوگ  هکنیا  زا  هک  تسا  هراشا 
و تسین ، هیزجت  لباق  شنیرفآ  قیاـقحب  داـقتعا  نید و  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  مّود  تیآ  رد  - 2 64-14- نآرق . - تسا يدنوادخ  يدـبا 

نید هک  نیاب  دشاب  هراشا  دیاش  ًادیَِعب » ًالالَـض  َّلَض   » يهلمج و  ار ، رگید  ملاع  داعم و  نینچمه  دـنک و  لوبق  ار  تّوبن  دـیاب  دـیحوتب  دـقتعم 
نآ زا  یتمسق  رگا  سپ  تسا ، کیکفت  لباق  ریغ  رگیدکیب و  هتسباو  نآ  عورف  لوصا و  بعش و  هک  تسا  يرادهنماد - دحاو  تقیقح  کی 

دـنک و وجتـسج  دـیآ و  دوـخب  یتـقو  تسا  نکمم  تسا  رکنم  ار  همه  هکنآ  نوـچ  تیادـه ، زا  تسا  رود  هک  تسا  یهارمگ  دوـش  راـکنا 
و دنادیم ، نمؤم  ار  دوخ  هک  تسا  بکرم  لهاج  لثم  تسا  هتفریذپ  ار  یتمسق  هکنآ  یلو  تسین  تیاده  زا  رود  یهارمگ  رد  سپ  دریذپب ،

هحفص 132]  ] 206-181- نآرق . - قیالان تیاده و  زا  رود  هک  تسا  هدیسر  یئاجب  یهارمگ  رد  سپ  دوریمن ، دوخ  نامیا  لیمکت  یپ 

ات 141] تایآ 137  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

مَُهل َّنَِأب  َنیِِقفانُملا  ِرَِّشب  [ 137  ] ًـالِیبَس مُهَیِدـهَِیل  ـال  َو  مَُهل  َرِفغَِیل  ُهّللا  ِنُکَی  َمل  ًارفُک  اوُدادزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
مُکیَلَع َلََّزن  دَق  َو  [ 139  ] ًاعیِمَج ِهِّلل  َةَّزِعلا  َّنِإَف  َةَّزِعلا  ُمُهَدـنِع  َنوُغَتبَی  َأ  َنِینِمؤُملا  ِنُود  نِم  َءاِیلوَأ  َنیِِرفاکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا  [ 138  ] ًامِیلَأ ًاباذَع 

َهّللا َّنِإ  مُُهلثِم  ًاذِإ  مُکَّنِإ  ِهِریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  مُهَعَم  اوُدـُعقَت  الَف  اِهب  ُأَزهَتـُسی  َو  اـِهب  ُرَفُکی  ِهّللا  ِتاـیآ  ُمتعِمَـس  اذِإ  نَأ  ِباـتِکلا  ِیف 
َناک نِإ  َو  مُکَعَم  نُکَن  َمل  َأ  اُولاـق  ِهّللا  َنِم  ٌحـتَف  مَُکل  َناـک  نِإَـف  مُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا  [ 140  ] ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاکلا  َو  َنیِِقفاـنُملا  ُعِماـج 
یَلَع َنیِِرفاـکِلل  ُهّللا  َلَـعجَی  َنل  َو  ِۀَـمایِقلا  َموَـی  مُکَنَیب  ُمُکحَی  ُهّللاَـف  َنِینِمؤُـملا  َنِم  مُکعَنمَن  َو  مُـکیَلَع  ذِوحَتـسَن  مـَل  َأ  اُولاـق  ٌبیِـصَن  َنیِِرفاـکِلل 

رد ندرک ، بلط  ینعمب  ءاغتبا  ردصم  زا  نوغتبی - شسرپ . ماهفتـسا و  فرح  ایآ ، أ -» : » تاغل ینعم   999-1- نآرق [ - 141  ] ًالِیبَس َنِینِمؤُملا 
هّتبلا همجرت 137 : دش . یلوتسم  هریچ و  ذوحتسا - فّقوت . راظتنا و  ینعمب  ّصبرت  ردصم  زا  نوّصبرتی - ندش ، دراو  هکلهمب  نتفر ، ورف  بآ 

دـندوب و راوتـسا  دوخ  رفک  رب  دـندش و  رفاک  نآ  زا  سپ  دـندش و  نمؤم  سپ  نآ  دـندش و ز  رفاـک  سپـس  دـندش و  نمؤم  هک  ناـسک  نآ 
هدب دیون  ار  يور  ود - قفانم و  مدرم  سپ   138 دنک . ناشيربهر  یهارب  هن  دزرمایب و  ار  نانآ  هک  تسا  هدوبن  رّدقم  نینچ  ار  ادخ  دندوزفیب 

تّزع و اهنآ  زا  هنوگچ  دـنریگ  دوخ  تسود  نانمؤم  ياجب  ار  نارفاک  هک  ناـسک  نآ  دشاب 139  ناشيارب  كاندرد  يرازآ  هک  دّـمحم  يا 
امش يارب  يروتسد  نینچ  نآرق  هکنیا  رد  انامه  و 140  سب ! تسا و  دنوادخ  زا  يرترب  تّزع و  هحفص 133 ] ره [  هکنیا  اب  دنهاوخ  يرترب 

نایمب رگید  نخـس  ات  دینیـشنن  اهنآ  نمجنا  رد  امـش  دنریگیم  سوسفب  دـنوشیم و  رکنم  ار  تایآ  یمدرم  دیدینـش  رگا  هک  تسا  هدـش  لزان 
خزودب ار  یگمه  نارفاک  ناقفانم و  ادخ  هک  دـینکن  يرود  رگا  دیـشاب  ناشیا  دـننامب  زین  امـش  هک ] دـنرذگرد  نخـس  هنوگنیا  زا   ] دـنرآ و
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میدوب امـش  اب  ام  رگم  هن  دنیوگ  دشاب  یـشیاشگ  امـش  يارب  ادخ  يوس  زا  رگا  ات  دـندوب  امـش  راک  راظتنا  رد  هک  ناسک  نامه  دـنک . مهارف 
امـش اهنآ ز  ریگولج  هک  میدوب  هریچ  امـش  رب  ام  رگم  هن  دنیوگ : نانآب  دوب  يدوس  ار  نارفاک  رگا  و  میوش ] دنمهرهب  امـش  نوچ  دـیاب  سپ  ]
نخس داد . دهاوخن  یتردق  یهار و  نانمؤم  رب  نارفاک  يارب  ادخ  زگره  دنک و  يرواد  نانآ  امـش و  نایم  زیخاتـسرب  دنوادخ  هتبلا  و  میدش !
راتفر نآـب  نوچ  دـندش و  نمؤم  تاروتب  هک  دـندوب  دوهی  اـهنآ  تفگ : هداـتق  يربط :  137 رخآ » اـت  اوُرَفَک  َُّمث  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » نیرّـسفم

دندشن نمؤم  دّـمحمب  نوچ  دـندش و  رفاک  دـندرکن  راتفر  حیـسم  نامرفب  نوچ  لیجناب و  دـندش  نمؤم  اهیحیـسم  زاب  دـندش  رفاک  دـندرکن 
رفاک زاب  دنتفریذپیم و  مالـسا  هک  تسا  نیقفانم  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دزرمایب  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسین  نکمم  دـش و  نوزف  ناشرفک 

: تسا هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  عمجم :  57-15- نآرق . - دندوب رفاک  گرم  مد  ات  دنتـشگیمرب و  زاب  دندشیم و  ناملـسم  هرابود  دـندشیم 
میدش دّدرم  ام  دنتفگیم : اهنآب  نآ  زا  سپ  دندشیم و  ناملسم  مدرم  لافغا  يارب  هک  دنتسه  یحیسم  دوهی و  هّدع  نآ  مدرم  هکنیا  زا  دوصقم 

: تسا هتشون  رارسألا  فشک  رد  دندوب . یقاب  رفک  رب  گرم  مد  ات  هدش  نادرگ  ور  مالسا  زا  دندشیم و  رکنم  زاب  ربمغیپ و  راتفگ  یتسرد  رد 
رب هّللا  دنداهنرب  ناشیئادج  غاد  هگنآ  و  دنداتفیب ، زاب  دنتـساخرب  سپ  دندمآرد ، يو  رب  سپ  دنتفر ، ارف  دبا ، ناگتـسخ  دـنلزا و  ناگتـسیابان 
رب سپ  دنتفریذپن ، مالـسا  دندش و  رفاک  نوچ  لّوا - دناهتفگ : تهج  هس  ًارفُک » اوُدادزا  َُّمث   » هلمج يارب  رخف : دزرمایب . ارناشیا  هک  تسین  نآ 
هب ام  دنتفگیم  رفک  زا  سپ  نوچ  مّوس - دناهدوزفا . دوخ  رفک  رب  سپ  دندرکیم ، تیـصعم  رفک  يهدیقع  اب  نوچ  مّود - دـناهدوزفا . ناشرفک 

ریسفت تسا . رفک  رد  ینوزف  دوخ  هکنیا  مینکیم و  هرخسم  ار  ناشنید  ناناملسم و  دوخ  مالـسا  راهظا  هحفص 134 ]  ] 42-18- نآرق  - هکنیا
يارب هلمج  هکنیا  دـندومرف : ع ]  ] قداص و  ع ]  ] رقاب ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  یئاـبطابط : نازیملا 
تیاور ریصب  وبا  زا  و  دنامن . شلد  رد  يزیچ  نامیا  زا  دش  ناملسم  هک  مه  دعب  دوب و  رفاک  هک  دش  لزان  حرـس  یبأ . نب  هّللا  دبع  فیـصوت 

، دشونیم تسا و  مارح  بارش  دنادیم  هک  تسا  سک  نآ  هیآ  زا  روظنم  دومرفیم : ع »]  ] قداص ای  رقاب  ماما   » ترضحنآ مدینش  هک  تسا  هدش 
هتشون حوتفلا  وبا   137 اًلِیبَس » مُهَیِدهَِیل  َو ال  . » دهدیمن تسا و  ارقف  ّقح  تاکز  دـنادیم  و  دـنکیم ، نآب  مادـقا  تسا و  حـیبق  تشز و  لمع  و 

« َءاِیلوَأ َنیِِرفاکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا   » 31-1- نآرق . - تسا هکنیا  ناـشیا  لاـحب  قیـال  و  باوث ، تشهب و  هر  ینعی  دـیامنن  یهار  ار  وا  و  تسا :
، نیملسم ربمغیپ و  يدوبان  راظتناب  دندرکیم  یتسود  دوهی  اب  هک  دنتـسه  نیقفانم  نآ  دوصقم  هک  دنتـسه  دقتعم  نیرـسفم  يهمه  رخف :  139

يهلمج اب  تهج  هکنیا  زا  دننک ، ادیپ  ّتیمها  تردق و  دوهی  یتسود  اب  دنتـساوخیم  نیقفانم  میتسه و  مرتحم  مدرم  ام  دـنتفگیم : دوهی  نوچ 
341-321- نآرق -50-1- نآرق . - تسا ادـخ  بناج  زا  ّتیمها  تّزع و  يهمه  هک  تسا  هدـش  لاطبا  وزرآ  هکنیا  هیآ  رخآ  رد  َةَّزِعلا » َّنِإَـف  »
و درک ، تسلاجم  ّقحان  لطاب و  چیه  اب  دیابن  هک  دنکیم  نّیعم  یبوخب  هیآ  هکنیا  يربط :  140 رخآ » ات  ِباتِکلا  ِیف  مُکیَلَع  َلََّزن  دَق  َو   » هک یف 

لالدتـسا هیآ  نیاب  دوشیم و  كانبـضغ  اهنآ  يهمه  رب  دنوادخ  دنادنخب  ار  مدرم  یـسلجم  رد  غورد  نخـسب  يدرم  رگا  دنتفگیم : نیمّدقتم 
هدیشونن بارش  هکنیا  دنتفگ : دوب ، رادهزور  اهنآ  نایم  رفن  کی  دز ، هنایزات  بارش  ندیـشون  يارب  ار  ياهّدع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دندرکیم .

- نآرق -50-1- نآرق «. - مُُهلثِم ًاذِإ  مُکَّنِإ  ِهِریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  مُهَعَم  اوُدُعقَت  الَف   » هک یفدـناوخ  ار  هیآ  ياههلمج  هکنیا  وا  تسا 
نون و ولج  يادـص  اب  ار  لّزن »  » اهیراق يهّیقب  و  دـناهدرک ، تئارق  نون  يـالاب  يادـص  حـتف و  اـب  لّزن »  » بوقعی مصاـع و  عمجم :  585-486

هرخسم ار  نآرق  دوخ  سلاجم  رد  هّکم  نیکرشم  دناهتفگ : نیرّسفم  رخف : دنکیمن . توافت  ینعم  يهجیتن  رد  و  دناهدناوخ ، ياز  ریز  يادص 
ضِرعَأَف اـِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا - َتیَأَر  اذِإ  َو   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  اـهنآ  راـتفر  هکنیا  يارب  دـندیدنخیم ، و  هحفـص 135 ] دندرکیم [ 

رـضاح اهنآ  سلاجم  رد  نیقفانم  دندرکیم و  هرخـسم  ارنآ  هّکم  نیکرـشم  لثم  هنیدـم  دوهی  نوچ  و  ِهِریَغ » ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  مُهنَع 
هکنیا دینکیم  مالـسا  ياعّدا  هک  امـش  يارب  مه  هتـشذگ  رد  هک  دـش  لزان  نیقفانمب  باطخ  يارب  هیآ  هکنیا  دـندرکیم ، تقفاوم  دـندشیم و 

هک تسا  هدرک  لقن  ع ]  ] اضر ماما  ترـضح  زا  لـضف  نب  دّـمحم  یئاـبطابط : نازیملا  ریـسفت   180-65- نآرق . - دـش لزاـن  نآرق  رد  بلطم 
هک یف  دینکم . ینیشنمه  وا  اب  دیزیخرب و  وا  دزن  زا  دنکیم  بیذکت  راکنا و  ار  ّقح  دیدینش  یسک  زا  رگا  دهدیم : روتـسد  هیآ  هکنیا  دومرف :

نآرق و يهرخـسم  ازهتـسا و  يارب  دـندشیم  نمجنا  ایند  رد  نارفاک  اب  نیقفانم  نوچ  ینعی  رخف :  140 َنیِِرفاکلا » َو  َنیِِقفانُملا  ُعِماـج  َهّللا  َّنِإ  »
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تسا ّتلع  هلزنمب  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور   64-1- نآرق . - مّنهج رد  نتخوس  يارب  دـش  دـنهاوخ  مهارف  اهنآ  اب  مه  رگید  ملاع  رد  ربمغیپ ،
مه اـب  مّنهج  رد  هک  دـیتسه  اـهنآ  دـننامه  دینیـشنب  اـهنآ  اـب  یتـقو  ینعی  مُُهلثِم » ًاذِإ  مُکَّنِإ   » هک یف  تسا  هدـش  هتفگ  هک  ولج  يهلمج  يارب 
رد ینز  تسا : هدرک  تیاور  هشیاع  و  دنتـسه ، سونأم  مه  اب  مه  ایند  رد  تسا  کیدزن  رگیدـکیب  مدرم  ياهحور  نوچ  و  دـینکیم ، رازگرب 

هنیدمب مه  وا  اهراک  رد  شیاشگ  ترجه و  زا  سپ  دنادنخیم ، ار  اهنز  دوخ  تاملک  تاکرح و  اب  تفریم و  اههناخ  هب  هک  دوب  هدـّلقم  هّکم 
مدومن و یفّرعم  نم  تسیک ! نز  هکنیا  دومرف : دش و  دراو  ربمغیپ  دمآ ، نم  رب  يزور  دوب ، هنیدم  رد  وا  راکمه  هک  دش  دراو  ینز  رب  دمآ و 
سونأم و رگیدکی  اب  اهنآ  يات  دنچره  هک  تسا  یفلتخم  ياههتـسد  مدرم  حاورا  دومرف  تسا ، هدش  دراو  هدـّلقم  نز  نالف  رب  مدرک  ضرع 

: - تسا هتفگ  ظفاح  دننکیم . ادیپ  ار  رگیدکی  راکمه و  قفاوم و  رگید  يهتسد  اب  دنتسه و  فلاخم  اهنیا  اب  ياهّدع  کی  و  دنتـسه ، عمتجم 
ینعی يربط :  141 مُکیَلَع » ذِوحَتـسَن  َمل  َأ   » دینک زارتحا  سنجان  بحاصم  زا  هک   || تسنیا  شورفیم  ریپ  يهظعوم  تسخن   125-90- نآرق
ریسفت رد  رخف  هحفص 136 ]  ] 30-1- نآرق . - دیوش بلاغ  حتاف و  ناناملـسم  رب  دیتسناوت  امـش  ات  میدـش  هریچ  امـش  رب  دوخ  راتفگ  رد  ام 
نکیل مینک ، ناتریـسا  میـشکب و  میوش و  هریچ  امـش  رب  میتسناوتیم  ام  دـنتفگ : یم - نیرفاکب  نیقفانم  ینعی  - 1 تسا : هجو  ود  هلمج  هـکنیا 

، دنوش ناملسم  دنتساوخیم  نایدوهی  نارفاک و  - 2 دش . امش  تفرشیپ  بجوم  ات  میدرکن  کموک  اهنآ  اب  میدناسرت و  امـش  زا  ار  ناناملـسم 
راداو ار  اهنآ  دش و  دیهاوخ  بلاغ  اهنآ  رب  امـش  دوشیم و  تسـس  ناناملـسم  ربمغیپ و  راک  يدوزب  هک  دـندرک  لالدتـسا  اهنآ  يارب  نیقفانم 
میدش ناتریگولج  میدش و  هریچ  امش  يأر  رب  هک  میدوب  ام  دنتفگ : دش  ادیپ  یتردق  ار  اهنآ  نوچ  و  دنوشب ، مالسا  زا  فرـصنم  هک  دندرک 

هک تسا  تماـیق  رگید و  ملاـع  رد  دوصقم  دوـمرف : ع ]  ] ریما ترـضح  يربـط :  141 خـلا » َنیِِرفاکِلل  ُهّللا  َلَـعجَی  َنل  َو  . » مالـسا نتفریذـپ  زا 
نارفاک هک  دشاب  ربمغیپ  باحـصا  نینمؤم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  رارـسألا : فشک   40-1- نآرق . - دوب دنهاوخ  ناناملـسم  بولغم  نارفاک 

: رخف دنامن . يرثا  دیحوت  نید  زا  دننک و  دوبان  ار  اهنآ  نارفاک  هک  دشاب  نیملسم  مومع  رب  ّطلـست  دوصقم  دیاش  و  دنتـشادن ، ّطلـست  اهنآ  رب 
نیملسم رب  ّطلست  نارفاک  یّلک  روطب  میئوگب : تسا  نکمم  و  دنتسه ، نیملسم  لالدتـسا  بولغم  نارفاک  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم 

رب گنج  رد  يرفاک  رگا  هکنیا  لثم  تسا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  یهقف  يهلئـسم  دـنچ  رب  یعفاـش  نّیعم ، دراوم  ياهراـپ  رد  رگم  دـنرادن 
. هلمج نیمه  لیلدب  درخب  دناوتیمن  ناملـسم  مالغ  رفاک  زین  و  هلمج ، نیمه  لیلدب  دوشیمن  کلام  تفرگ  ار  وا  لاوما  دش و  ّطلـسم  ناملـسم 

نیاب دـشاب  رفاک  ناملـسم و  نایم  هک  هقف  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  مه  هعیـش  ام  ياـهباتک  رد  میئوگیم : کـنیا  دوب . رخف  ماـما  زا  لوقنم  اـهنیا 
بجوم نوچ  درادن ، هعفّـشلا  ّقح  یکلم ، ینیمز و  رد  دشاب  ناملـسم  اب  کیرـش  هک  رفاک  دناهتفگ : هکنیا  لثم  تسا ، هدش  لالدتـسا  هلمج 

. تسا دایز  ام  هقف  بتک  رد  لالدتـسا  هکنیا  ریظن  و  درادـن . ناملـسم  رب  ّطلـست  ّقح  رفاک  هلمج  هکنیا  داـفمب  و  ناملـسم ، رب  تسا  وا  ّطلـست 
رکف و رد  تماقتـسایب  تابثیب و  مدرم  هک  یناسفن  ّتیعقاو  کیب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ ، اـت  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َّنِإ   » تیآ 137 - 1 ام : نخس 
، دنراد يراک  ياهدیقع و  يرکف و  یمدره  نوچ  و  دنتسه ، يونعم  و  هحفص 137 ]  ] 41-14- نآرق  - يّدام ياههرهب  زا  مورحم  دوخ  راک 

ملاع يونعم  ياههرهب  شزرمآ و  لومشم  هن  دنربب و  هرهب  يّدام  یگدنز و  لئاسو  زا  هک  تسا  مهارف  اهنآ  يارب  تداعـس  میقتـسم و  هار  هن 
مدرم سپ  دوشیم ، ناشتواقش  ای  تداعـس  بجوم  دننکیم و  هریخذ  دوخ  يارب  ارنآ  يهجیتن  دنراد  رکف  هدیقع و  هچره  نوچ  دنتـسه ، رگید 
هیهت دوخ  يارب  شزرمآ  يهلیـسو  هّتبلا  دـناهدرک ، نآ  قـبط  رب  یلمع  هن  و  دـنراد ، شنیرفآ  ملاـع  قیاـقحب  تباـث  يهدـیقع  هن  هک  تاـبثیب 
هدرک مگ  ار  میقتـسم  هار  يراـک  یپ  تسا و  يرکفب  يزور  ره  هکنآ  تسا ، روـطنیمه  زین  ملاـع  هکنیا  یگدـنز  ياـهراک  رد  دـناهدرکن و 

اب هک  نانآ  دـنامهفیم : رخآ » ات  َنیِِرفاـکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا   » تیآ 139 - 2 راـتفرگ . تسا و  نادرگرـس  هشیمه  دوـشیمن و  تیادـه  تسا و 
لـصا هک  تسا  دنوادخ  زا  تّزع  دوس و  نوچ  دـنوریم ، اطخ  هارب  یگدـنز  ياههرهب  دـیماب  نیملـسم  زا  ضارعا  دـننکیم و  یتسود  نارفاک 

وجتـسج نآ  ندـعم  عـبنم و  یلـصا و  زکرم  زا  دـیاب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نشور  بلطم  هکنیا  و  اـهیتسه ، يهمه  زکرم  تـسا و  شنیرفآ 
حلاص و عامتجا  زا  روظنم  اّما  دنتـسه ، دـنمهرهب  همه  تسا و  یکی  نمؤم  رفاک و  دـنوادخ  تردـق  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  مّلـسم  زین  و  درک ،

تحلـصم قباطم  و  دشاب ، راگزاس  يرـشب  شنیرفآ  ساسا  اب  هک  يروطب  تسا  نامدرم  حالـصا  ناهارمگ و  يربهر  نیون  نامزاس  لیکـشت 
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و یگشیمه ، تداعـس  بجوم  دوش و  ّتیربرب  شّحوت و  زا  تاجن  یناسنا و  صقاون  عفر  هک  يروطب  دشاب  عامتجا  يدرف و  يونعم  يّدام و 
هک تسا  مولعم  دنشاب و  نیملسم  هک  رشب  صوصخم  يهتـسد  کی  اب  تقفاوم  يراکمهب و  تسا  هدش  طوبرم  طورـشم و  جیاتن  هکنیا  هّتبلا 
هک زور  نآ  يراتفرگ و  ودب  تبقاع  تسا و  یهارمگ  هکنیا  ریغ  هک  سب  تسا و  نیمه  يونعم  يّدام و  يهرهب  تفارـش و  تّزع و  تقیقح 

رادومن یبوخب  بلطم  هکنیا  تفگ  ناوتیم  مه  زورما  و  دـندش ، زیزع  حـتاف و  نیملـسم  نوچ  دـش  مولعم  نآ  يهجیتـن  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا 
بناجا اب  دننک و  ادـیپ  يراک  جراخ  کلامم  رد  هک  دناهتـسب  تّمه  دنتـسه و  رورغم  لدـشوخ و  نارفاک  برقتب  هک  مدرم  نآ  نوچ  تسا ،

- نآرق  - و تسا ، یتخبدب  لامک  دـشاب  ادـخ  هار  شنیرفآ و  تقیقح  زا  ضارعا  نیملـسم و  زا  يرود  يارب  رگا  دـننک ، یگدـنز  شزیمآ و 
زا يهدافتـسا  لامک و  بسک  یگدنز و  شیاسآ  هافر و  روظنمب  رگا  یلو  يدـنوادخ ، تّزع  تداعـس و  زا  نامرح  هحفص 138 ]  ] 52-14
دَق َو   » هک یف  تـیآ  - 3 تسا . یهلا  تیاهنیب  شنیرفآ  زا  يدـنمهرهب  ادـخ و  تمعن  زا  ینادردـق  مهنآ  هّتبلا  تسا ، يدـنوادخ  روانهپ  نیمز 

مدرم مومع  تعیبط  رد  نوچ  تسا  نآ  زا  عافد  مزلتـسم  نوناق  نید و  ای  تقیقح و  کیب  نامیا  هک  تسا  نشور  رایـسب  رخآ » ات  مُکیَلَع  َلََّزن 
یمدآ لمع  رکف و  يهجیتن  هک  نید  هّتبلا  و  دننکیم ، عافد  نآ  زا  دنناوتب  هلیـسو  ره  اب  دنراد  یگتـسبلد  هقالع و  هچنآب  هک  تسا  هدـش  هداهن 

رهب نآ  زا  عافد  سپ  تسا . هتـسبلد  نآب  تسا و  هدـش  دـقتعم  هک  تسا  يزیچ  رتشزرا  اـب  دـنادیم ، یمئاد  یگـشیمه و  ار  نآ  دوس  تسا و 
روضح زا  زارتحا  و  فلاخم ، اب  تسلاجم  زا  تسا  يریگهرانک  هدیقع  نید و  زا  عافد  يهلیـسو  رتمک  و  تسا ، مزال  دشاب  نکمم  هک  هلیـسو 

لقن نارگید  راـتفگ  ثیدـح و  زا  هچنآ  رب  هوـالع  اًـلِیبَس » َنِینِمؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاـکِلل  ُهّللا  َلَـعجَی  َنل   » رخآ يهلمج  - 3 یئوگدـب . سلجم  رد 
مالـسا و  تسا ، شنیرفآ  لـصا  زا  يرود  فارحنا و  رفک ، نوچ  و  تسا ، يرترب  العتـسا و  لـیبس  زا  دوصقم  میئوـگب : تسا  نکمم  میدرک 

هدـش دوخ  شیادـیپ  يهشیر  لـصا و  زا  رود  فرحنم و  هک  نآ  تعیبط  ياـضتقمب  سپ  تسا ، تقلخ  هشیر  أدـبمب و  لاـّصتا  یگتـسویپ و 
هک تسا  تهج  نیمهب  و  تسا ، هدومن  دوخ  شیادیپ  يهشیر  لصاب و  يهتـسباو  ار  دوخ  هکنآ  زا  تسا  رتهراچیب  رتزیچان و  رتلزان و  تسا ،
رب ّطلـسم  رهاظب  رفاک  ضرف  رب  سپ  دنراد  دوخ  يهدـنیآب  یمرگلد  نانیمطا و  تسا و  رتشیب  مود  يهتـسد  نادـجو  شیاسآ  لد و  شمارآ 

ّتقوم قّوفت  يرترب و  دننام  و  تسین ، رفاک  يارب  ّطلـست  تقایل  داجیا ، لصا  شنیرفآ و  تحلـصم  ینعی  ادخ  يوس  زا  یلو  دـشاب ، ناملـسم 
هکنآ ات  تسا . دایز  ملاع  رد  قیالان  ياههتسد  دارفا و  يرترب  هک  تسا  مولعم  و  راکتـسرد ، صاخـشا  رب  نئاخ  مدرم  تسا و  ملاع  رب  لهاج 

هحفص 139]  ] 942-875- نآرق -270-236- نآرق «. - لضافلا یلع  لوضفملا  لّضف  يّذلا  هّلل  دمحلا  : » دنتفگ

ات 147] تایآ 142  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َنِیبَذبَذُم [ 142  ] ًالِیلَق ّالِإ  َهّللا  َنوُرُکذَـی  َو ال  َساّنلا  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِةالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  َو  مُهُعِداخ  َوُه  َو  َهّللا  َنوُعِداـُخی  َنیِِقفاـنُملا  َّنِإ 
ِنُود نِم  َءاِیلوَأ  َنیِِرفاکلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 143  ] ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  نَلَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم  َو  ِءالُؤه  یلِإ  َو ال  ِءالُؤه  یلِإ  َِکلذ ال  َنَیب 

َّالِإ [ 145  ] ًاریِـصَن مَُهل  َدَِجت  َنل  َو  ِراّنلا  َنِم  ِلَفـسَألا  ِكرَّدلا  ِیف  َنیِِقفانُملا  َّنِإ  [ 144  ] ًانِیبُم ًاناطلُـس  مُکیَلَع  ِهِّلل  اُولَعَجت  نَأ  َنوُدیُِرت  َأ  َنِینِمؤُملا 
[ - 146  ] ًاـمیِظَع ًارجَأ  َنِینِمؤُملا  ُهّللا  ِتُؤی  َفوَس  َو  َنِینِمؤُملا  َعَـم  َکـِئلوُأَف  ِهِّلل  مُهَنیِد  اوُـصَلخَأ  َو  ِهّللاـِب  اوُمَـصَتعا  َو  اوُحَلـصَأ  َو  اُوباـت  َنیِذَّلا 

ردصم زا  نوعداخی - تاغل : ینعم   99-1- نآرق [ - 147  ] ًامِیلَع ًارِکاش  ُهّللا  َناک  َو  ُمتنَمآ  َو  ُمترَکَش  نِإ  مُِکباذَِعب  ُهّللا  ُلَعفَی  ام   751-1- نآرق
ردصم زا  نوؤاری - لبنت ، تسس و  ینعم  هب  نالـسک  عمج  یلاسک - ندنایامن ، نطاب  فالخ  رب  رهاظ  ندرک ، هلیح  ینعمب  عادخ  هعداخم و 

، هتخیوآ اوـه  رد  كّرحتم  ینعمب  بذـبذم  عـمج  نیبذـبذم - ندرک . ترواـشم  تسه و  هچنآ  فـالخرب  ندادـناشن  ینعمب  ءاـئر ، ةآارم و 
يهدنهانپ دنوادخ  فطلب  ندش ، مزالم  ندیبسچ و  یسکب  نتفرگ ، تسدب  ندز ، گنچ  ینعمب  ماصتعا  ردصم  زا  اومـصتعا - ّریحتم  ددرم ،

یلبنت و اب  هک  دننزیم  لوگ  ار  ادخ  دوخ  نامگب  ناقفانم  هکنیا  همجرت : نتـشاد . ظوفحم  ار  دوخ  ندرب و  هانپ  ّرـش  يدب و  زا  ندـش ، هانگ  زا 
یگدنزب هک   ] دنزیم لوگ  ار  اهنآ  ادخ  یلو  دننکن  ادخ  رکذ  یکدنا  زج  دننک و  ایر  دـنیامنب و  دوخ  نید  مدرمب  ات  دنتـسیایم  زامنب  ینیگنس 

اب هن  دناهتـسد و  هکنیا  اب  هن  هک  دنتـسه  نارفاک  نانمؤم و  نایم  نادرگرـس  اهنآ  هحفص 140 ] دنوب [ ] نانمؤم  رامـش  رد  دراد و  ناشهدوسآ 
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اب نانمؤم  يا   144 یباین . وا  يارب  یهار  دّـمحم  يا  وت  دـنک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  نآ  و  هدرک ] ناشهارمگ  ادـخ  ناشهشیدـنا  يدـب  و ز   ] نآ
ياج نیرتدورف  رد  ناـقفانم  هّتبلا   145 دیرادب ! دوخ  رازآ  رب  راکـشآب  ار  ادخ  دـیهاوخ  رگم  دـیوشن  تسود  دوخ  ناشیکمه  ياجب  نارفاک 

دندرک دوخ  زیواتسد  ار  ادخ  دنتفر و  هتـسیاش  هار  هب  دندرک و  هبوت  هک  اهنآ  رگم  یباین 146  ناشيارب  يروای  دّمحم  يا  زگره  دنخزود و 
147 دهد . گرزب  يدزم  نانمؤم  هب  ادخ  هک  دشاب  يزور  دنوب و  نانمؤم  اب  ناسک  نینچ  دندومن  كاپ  ادخ  يارب  یتسرپتب  دوخ ز  نید  و 

َنوُعِداُخی : » نیرّسفم نخس  تسا . ناگدنب  راک  رازگساپس  ياناد  وا  هچ  دیشاب ! رازگـساپس  نمؤم و  رگا  دهاوخ  هچ  ادخ  امـش  رازآ  زا  رگم 
يادخ ربمغیپ  دینکیم  عدخ  هک  تسا  نآ  ینعم  دنتفگ : ّيرهزا  جاّجز و  يرـصب و  نسح  تسا  هتـشون  حوتفلا  وبا   142 مُهُعِداخ » َوُه  َو  َهّللا 

ناشیاب یلاعت  يادخ  زا  دراد  عادخ  تروص  هچنآ  و  َهّللا » َنوُذُؤی  : » تفگ هک  نانچ  دناوخ ، دوخ  عادخ  ار  لوسر  عادـخ  یلاعت  يادـخ  ار ،
رب ناناملسم  ماکحا  ات  تسا  هدومرف  مالّسلا  هیلع  ار  لوسر  و  دهدیم ، تمعن  تردق و  تایح و  هک  تسا  هتـشاذگ  ورف  ارناشیا  هک  تسا  نآ 

دـنوریم و نانمؤم  یپ  رد  ات  دراذـگ  ورف  ار  ناشیا  هک  دوب  نآ  تمایق  رد  ناشیا  عادـخ  اّما  دـنرفاک و  ناشیا  دـنادیم  هکنآ  اب  دـناریم  ناـشیا 
. دنرب خزود  اب  ار  ناشیا  دنسر و  ناشیا  رد  ناینابر  دنوش  تشهب  رد  دنهاوخ  هک  نوچ  دنـسر ، تشهب  ردب  هکنآ  ات  دنربیم  تمایق  ياههبقع 

الاب يادص  حتف و  اب  تسا و  هدش  تئارق  فاک  ولج  يادص  ّمض و  اب  يرشخمز : فاّشک  یلاسُک » اُوماق   » 264-245- نآرق -56-15- نآرق -
میرکلا دبع  زا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   17-1- نآرق «. - يراکس نارکـس و   » لثم تسا  نالـسک »  » عمج تئارق  ود  ره  اب  دناهدناوخ و  مه 

تسا رهش  تداع  تفگ  تسا  وت  تقیرط  نیابم  هکنیا  تفگ : ار  وا  دریگیم ، وکین  زامن  هک  دید  ار  وا  یسک  هک  دناهدرک  تیاکح  اجوع  نب 
زامن زا  طـقف  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  حوتفلا : وبا   142 اًلِیلَق » ّالِإ  َهّللا  َنوُرُکذَـی  ال  [ » هحفـص 141 دـلو [ . لها و  تیامح  نت و  تضایر  و 
هچره و  تسا ، كدنا  دشابن  لوبقم  هچره  تسا : هتفگ  هداتق  دنتـسه ، زامن  لوغـشم  دننک  نامگ  مدرم  هک  دنیوگیم  دنلب  ار  مارحإلا  هریبکت 

نارگید اـب  یتقو  ینعی  رخف :  40-1- نآرق . - دـنرادن لوبق  لـباق  رکذ  نیقفاـنم  هک  تسا  نآ  دوصقم  سپ  دوب ، رایـسب  نآ  دـنک  لوبق  ادـخ 
نآ دوصقم  ای  و  سب ، دنتـسه و  زامن  ادخ و  دایب  مدرم  رظن  رد  ّطقف  ینعی  فاّشک : دنرادن . يراک  زامن  اب  هن ، رگ  و  دنناوخیم ، زامن  دنتـسه 

دوشیم هارمه  اهنآ  اب  ناسنا  زور  بش و  دنچ  هک  دنتسه  نینچ  مالـسا  هب - نیرهاظتم  رتشیب  هکنانچ  كدنا ، رگم  دنتـسین  ادخ  دایب  هک  تسا 
يهملک تسا  نکمم  و  دنتسین ، نآ  زا  لفاغ  یمد  هک  تسا  هتفرگ  ار  اهنآ  تقو  مامت  ایند  تبحـص  نکیل  دونـشیمن ، اهنآ  زا  ادخ  مان  چیه  و 

يدنفسوگ ناتساد  قفانم  ناتـساد  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ  143 َِکلذ » َنَیب  َنِیبَذبَذُم  . » دننکیمن ادخ  دای  چـیه  ینعی  دـشاب ، دوبن  ینعمب  الیلق » »
يهتسد فرطب  دوشیم و  ادج  اهنآ  زا  زاب  دنکیم ، کیدزن  نآب  ار  دوخ  دسریم  دنفـسوگ  هتـسد  رهب  تسا  هدش  ادج  ادخ  يهلگ  زا  هک  تسا 

« نیبذـبذتم  » دوعـسم هّللا  دـبع  فحـصم  رد  و  تسا ، هدرک  تئارق  لاذ  رـسک  اب  نیبذـبذم »  » ساـّبع نبإ  رخف :  30-1- نآرق . - دوریم رگید 
ینعمب تسا  هتفرگ  ّهبد  يهدام  زا  تسا و  هدرک  تئارق  هطقنیب »  » هلمهم لاد  اب  هک  تسا  هدـش  لقن  رفعج  وبا  زا  و  تسا ، هدوب  ءات  یتداـیزب 

رفک و يهنایم  ینعمب  َِکلذ » َنَیب   » تاـملک و  تسا ، تکرح  رد  فلتخم  ياـههقیرط  ناـیم  قفاـنم  هک  دوب  دـهاوخ  هکنیا  دوصقم  و  هقیرط ،
هک يا   373-358- نآرق  - رعش اراکـشآ . رفاک  هن  دنتـسه ، صالخا  اب  نمؤم  هن  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  تسا  نیرفاک  نینمؤم و  ای  نامیا و 

اوُذِـخَّتَت ال   » قلخ قلاخ و  دزنب  ددرگ  راخ   || شیوخ  يهشیپ  قاـفن  دزاـس  هک  ره  قلح  ردـنا  هدـیلخ  تداـب  راـخ   || لد  ردـنا  قاـفن  يراد 
شرافس نینمؤمب  هیآ  هکنیا  رد  دناهدش ، هحفص 142 ]  ] 40-1- نآرق  - تّمذـم نیقفانم  شیپ  تایآ  رد  نوچ  رخف :  144 َءاِیلوَأ » َنیِِرفاکلا 

تسود و هظیرق ، ینب  رد  راـصنا ، هک  دوـب  هکنیا  هیآ  لوزن  ّتلع  و  دـنوشن ، تـسود  نارفاـک  اـب  دنـشابن و  نیقفاـنم  دـننام  هـک  تـسا  هدـش 
هیآ هکنیا  و  دینک ، یتسود  نیرجاهم  اب  دومرف : مینک ! هچ  اهنآ  اب  دوخ  طباور  رد  دندیـسرپ ، ص ]  ] ربمغیپ زا  دنتـشاد ، ریـشمه  دنگوسمه و 

، دیتسناد ار  نیقفانم  قالخا  هکنآ  زا  دعب  ینعی  نیقفانم ، اب  یتسود  زا  تسا  نینمؤم  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  لاّفق  دـش . لزان 
موکحم هتسیاش و  یسک  ات  دنامهفیم  هکنیا  عمجم : ًانِیبُم » ًاناطلُس  مُکیَلَع  ِهِّلل  اُولَعَجت  نَأ  َنوُدیُِرت  َأ  . » دینک یتسود  اهنآ  اب  هک  تسین  اور  سپ 

رازآ هار  نید  نتـسناد  غورد  رفکب و  دـیهاوخیم  رگم  ینعی   68-1- نآرق : - تسا هتفگ  يرـصب  نسح  و  دنکن . شباذع  ادخ  دشابن  باذـعب 
سپ تسا ، يدوـگ  ياـج  ره  يهطقن  رتدوـگ  ِكرَّدـلا » : » تسا هـتفگ  ثـیل  رخف :  145 ِلَفـسَألا » ِكرَّدـلا  ِیف  . » دـینک زاب  ادـخ  يارب  دوخ 
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ریز بتارم  تاکرد  و  تسا ، رگیدکی  يالاب  بتارم  تاجرد  تسا : هتفگ  كاحض  تسا ، مّنهج  يدوگ  نیرخآ  لفـسا » كرد   » زا دوصقم 
: تسا هتفگ  جاّجز  و  دناهدرک ، تئارق  نآ  حتف  اب  نارگید  و  دناهدناوخ ، ءار  نوکسب  كرد »  » یئاسک مصاع و  هزمح و  و  دنتسه ، رگیدکی 
ار نارفاک  هاگنآ  و  دندشیم ، عّلطم  ناشرارساب  و  دندرکیم ، ءازهتسا  ار  ناناملـسم  نیقفانم  نوچ  و  عمـش . عمـش و  لثم  تسا ، تغل  ود  هکنیا 

مُهَنیِد اوُصَلخَأ  َو  ِهّللِاب  اوُمَصَتعا  َو  اوُحَلصَأ ، َو  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » تسا هدش  نّیعم  لفـسا  كرد  رد  اهنآ  يراتفرگ  باذع و  دندرکیم ، رادربخ 
دننک هبوت  قافن  زا  هک  مدرم  نآ  زجب  ینعی  تسا  هدرک  ینعم  نینچ  ار  تالمج  هکنیا  ةداعسلا : نایب  رد  يدابانگ  یلع  ناطلـس  الم   146 ِهِّلل »
هیلع ّیلع  هک  داشرا  خیش  و  دنوادخ ، رهظمب  و  دننک ، حالصا  وا ، رهظم  ای  تّوبن  ماقم  يرای  يهلیـسوب  ار  دوخ  يهتـشذگ  تشز  ياهراک  و 

ضرغب و  دننکن ، کیرـش  نآ  رد  ار  لهاان  هک  دنرادرب  مدـق  صالخاب  تسا  تیالو  هک  دـنوادخ  نید  رد  و  دـنوش ، کّسمتم  تسا  مالّـسلا 
هدرک ینعم  نینچ  ار  تـالمج  هـکنیا  یناـشاک : تـالیوأت   677-582- نآرق -67-56- نآرق -28-1- نآرق . - دـنیامنن تیالو  ياعّدا  دـساف 

يهلیسوب و  هحفص 143 ] دناهتفریذپ [  ار  يدنوادخ  قیفوت  کموک  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  لماکت  دادعتـسا  رون و  يهّیقب  زا  هک  اهنآ  تسا :
نامسیر ّقحب  هّجوت  رد  هدرک و  ناربج  ار  هدش  فلت  دادعتسا  زا  هزادنا  نآ  سوه ، يوه و  ياههدرپ  نتـشادرب  یناسفن و  تافـص  نتـسکش 

ّقح ریغ  زا  راـظتنا  عّقوت و  هک  یفخم  كرـش  تاـثابخ  ّقحلا و  یلإ  كولـس  عـناوم  ياهیدـیلپ  زا  و  دـناهتفرگ ، مکحم  ار  يوـق  مزع  هدارا و 
زا و  دنراد ، میظع  رجا  هک  دنتسه  نیقی  يهجردب  لصاو  نینمؤم  ءزج  شـشوک ، هزادنا  هکنیا  اب  سپ  دناهدرک ، صلاخ  ار  دوخ  نید  تسا ،

راکب - 2 دهدیم . رکـش  شاداپ  ینعی  - 1 عمجم :  147 ًامِیلَع » ًارِکاش  . » دنتـسه دنمهرهب  لاعفا  ّتنجب  لوصو  ّقح و  تافـص  یّلجت  هدـهاشم 
19-1- نآرق . - تسا زاینیب  نآ  زا  هکنیا  اب  تسا  مدرم  یگدـنب  رازگـساپس  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 3 دهدیم . شاداپ  زین  كدـنا 

دوصقم هک  تسا  هدش  لقن  مه  ثیدـح  رد  میدرک  لقن  نیرّـسفم  زا  هک  روطنامه  رخآ ،» ات  ِهِّلل  اُولَعَجت  نَأ  َنوُدـیُِرت  َأ   » ياههلمج ام : نخس 
شیکمه و ندرک  اهر  رد  دـنوادخ ، شنیرفآ  بجومب  هک  بلطم  نیاب  دـشاب  هراشا  هلمج  هکنیا  دـیاش  و  تسا ، ناـهرب  لـیلد و  ناطلـس  زا 
هک نینمؤم  احلـص و  و  دـیامنیم ، رود  تیرـشب  ریخ  تحلـصم و  زا  دـنکیم و  بولغم  اریمدآ  هک  تسا  يرثا  سنجاـن  اـب  یتـسود  رکفمه و 

تسود رفاک  مدرم  هکنیا  رب  تنطلس و  ياراد  دنتـسه و  هریچ  بلاغ و  دننکیم ، راتفر  شنیرفآ  ریخ  تحلـصم و  قبط  رب  دنتـسه  یتادوجوم 
لامعا و اههدیدپ و  مامت  هک : دشاب  تقیقح  نیاب  هّجوت  يارب  دیاش  مُِکباذَِعب » ُهّللا  ُلَعفَی  ام   » رخآ تیآ  - 2 58-20- نآرق . - دنشابیم ّطلسم 

يهرهب قیفوت و  ناـمیا  رکـش و  يهجیتـن  سپ  تسا ، يرگید  يهدـیدپ  يهلیـسو  دوخ  نآ  زاـب  و  تسا ، نآ  ّتلع  بجوـمب  کـی  ره  لاـعفا 
ُهّللا َناک  َو   » رخآ يهلمج  يهظحالم  اب  ُهّللا » ُلَعفَی  ام   » يهلمج هکنیا  ینعم  و  يراتفرگ ، باذع و  هن  تسا  رگید  ملاع  رد  تداعس  يونعم و 
ادج نآ  هلابند  هجیتن و  زا  ار  زیچ  چیه  و  شناد ، تسا و  ساپـس  اهتنایب  تردـق  نآ  دـنوادخ و  هک  نآ  اب  دـشاب  هکنیا  دـیاش  ًامِیلَع » ًارِکاش 

هحفص  ] 422-387- نآرق -359-338- نآرق -48-14- نآرق . - تسا ادـخ  رکـش  ملعب و  یگتـسباو  رکـش  نامیا و  يهجیتن  سپ  درادـیمن 
مشش ءزج  [ 144

ات 149] تایآ 148  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َناک َهّللا  َّنِإَف  ٍءوُس  نَع  اوُفعَت  َوأ  ُهوُفُخت  َوأ  ًاریَخ  اوُدُبت  نِإ  [ 148  ] ًامِیلَع ًاعیِمَـس  ُهّللا  َناک  َو  َِملُظ  نَم  ّالِإ  ِلوَقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرهَجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  ال 
. داسف ّرـش ، تفآ ، يدـب  ءوس - یبلطمب ، ندرک  دـنلب  زاوآ  يراـک ، ندرک  راکـشآ  رهج - تاـغل : ینعم   217-1- نآرق [ - 149  ] ًاریِدَـق اوُفَع 

هیآ هکنیا  درکن ، یئاریذپ  یگتسیاشب  وا  زا  و  درک ، نامهم  ار  یسک  هنیدم  رد  يدرم  تفگ : دهاجم  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج 
رگم نتفگ  راکشآب  دب  نخـس  درادن  تسود  ادخ  همجرت 148 : دنک . لقن  ار  يراتفردـب  هکنیا  هک  دـش  هداد  هزاجا  و  دـش ، لزان  وا  ّقح  رد 
دینک ناهن  ای  راکشآب  کین  راک  رگا  هچ   149 دهد ]. ازس  دونش و  ار  دب  راتفگ  هک   ] انیب تسا و  اونش  ادخ  هتسویپ  هچ  راکمتـس  زا  هدیدمتس 

: يربط رخآ  ات  - 148 ِءوُّسلِاب » َرهَجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . اناوت  تشذـگ و  اب  لزا  وا ز  انامه  دـیرذگرد  یـسک  دـب  زا  ای  و 
: تسا هکنیا  هیآ  ینعم  تسا : هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  دناهدناوخ . ملظ »  » ءاظ حتف  اب  یـضعب  و  دـناهدناوخ ، ملظ »  » اظ ّمض  اب  اهیراق  رتشیب 
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دراو هک  تسا  سک  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  دوخ ، راکمتس  رب  هدیدمتـس  رگم  دنک ، مدرم  نیرفن  هک  ار  یـسک  درادن  تسود  ادخ 
بابسا هک  ینامهم  ای  و  دنکیم ، لقن  ار  وا  دب  راک  هکنیا  دوشیم و  جراخ  هناخ  بحاص  دزن  زا  وا  دنکیمن ، یئاریذپ  وا  زا  دوشیم و  یـسک  رب 

هکنیا تسا : هتفگ  دیز  نبإ - دنک . یئوگدب  هناخ  بحاص  زا  اراکشآ  دراد  ّقح  وا  دنراذگب ، نوریب  هناخ  زا  دنرادن و  هاگن  ار  وا  شیاسآ  و 
ینعم يهجیتن  تسا و  هدرک  تئارق  ءاظ  حـتف  اب  ار  ملظ » نم   » يهلمج تسا و  نیقفانم  فیـصوت  هک  تسا  هدـش  هتفگ  شیپ  تیآ  لابند  هیآ 

دیوگب دب  اراکشآ  یسک  میدرک  لقن  ار  ناشتشونرـس  فاصوا و  هک  نیقفانم  نیاب  درادن  تسود  دنوادخ   55-15- نآرق : - دوشیم نینچ 
تسا هتسویپ  نیقفانمب  هرابود  تسا و  هدرک  متـس  هحفـص 145 ] دوخرب [  هک  سک  نآب  تبـسن  رگم  یتسه ، نانچ  نینچ و  یقفانم و  وت  هک 

. رگمتـس متـس  لقن  ای  ملاظ  رب  نیرفن  رگم  یئوگدب  تسین  زیاج  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  حوتفلا : وبا  دنیوگب . دب  واب  اراکـشآ  تسا  زیاج  هک 
هیلع رقاـب  ترـضح  زا  و  دـیامن : یّفـشت  دـنک و  مارآ  ار  دوخ  لد  ملاـظ و  زا  دـشکب  ماـقتنا  هک  تسا  سک  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدـس 

تایآ ياهّدـع  و  اوُِملُظ » اـم  ِدـَعب  نِم  اوُرَـصَتنا  َو   » لـثم تسه  رگید  تاـیآ  رد  ینعم  هکنیا  ریظن  و  تسا ، هدـش  تیاور  ینعم  هکنیا  مالّـسلا 
ینعی هّللا » یبسح  هّللا  یبسح   » دیوگیم وا  باوجب  سک  نآ  و  دـیوگیم ، دـب  يرگیدـب  یـسک  دـید  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  رگید ،

، يدـش زجاع  رگا  وگب ، ار  دوخ  باسح  فرح  و  نکب ، تایح  راهظا  دوخ  زا  لّوا  دومرف : ترـضح  نآ  دـنک ، یفالت  ادـخ  ار  وت  راک  هکنیا 
زا دمآ  وتب  یگنـس  رگا  ینعی  ّرّـشلا » ّالا  هعفدـی  ّرّـشلا ال  ّناف  كاتا  ثیح  نم  رجحلا  ّدر   » دومرف ع ]  ] ّیلع نینمؤملا  ریما  و  هّللا .» یبسح   » وگب

-331- نآرق : - تسا هتفگ  رعاش  يرصنع  و  ینادرگرب . شدوخ  ياجب  ارنآ  هک  تسا  نیاب  ّرـش  زا  يریگولج  نوچ  نادرگرب  ارنآ  هار  نامه 
ار مدرم  یک  ات  تفگ : ءانیعلا  وباب  لّکوتم  يراکوکن  دناهرن  وچ  نتـسر ، دوب  دـب ، ردـنا  || و  يراخ  دوب  ینادان  دزن  يرابدرب  يرهب  369 و 
: دیوگیم تسا  یـضار  هک  هدنب  زا  ادـخ  ینیبهن  دـننکیم ، بوخ  دـب و  نم  اب  اهنآ  تقو  ره  ات  تفگ : یئوگیم ! دـب  مه  ینکیم و  حدـم  مه 
هک نآ  تئارقب  و  ٍمِیثَأ .» ٍدَتعُم  ِریَخِلل  ٍعاّنَم  ٍمیِمَِنب  ٍءاّشَم  ٍزاّمَه . : » تسا هدرک  فیـصوت  تسا  دنـسپان  شلمع  هک  ارنآ  و  ٌباّوَأ » ُهَّنِإ  ُدـبَعلا  َمِعن  »

-194- نآرق -142-108- نآرق . - راکمتسب رگم  تفگ  دیابن  دب  یـسکب  دوشیم : نینچ  ینعم  تسا  هدناوخ  ءاظ  حتفب  ار  ملظ » نم   » يهلمج
نیاب تسا  ولج  تایآ  يهلابند  دناهدش و  رّخؤم  مّدقم و  تایآ  تالمج  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  محازم  نب  كاّحـض  تسا : هتفگ  یخلب   258

رکاش و رگا  دنک  باذع  ار  امـش  هک  ادخ  دراد  راک  هچ  ینعی  هبّذـعی » هّللا  ّناف  ملظ  نم  ّالا  متنمآ  مترکـش و  نا  مکباذـعب  هّللا  لعف  ام   » روط
ینعمب ّالإ »  » يهملک تسا  نکمم  تسا : هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  مه  و  دنکیم ، باذع  ار  وا  ادخ  دنک  ملظ  هک  سک  نآ  نکل  دیـشاب ، نمؤم 

هتفگ برطق  تسا ، رگمتـس  هک  ار  سک  نآ  مه  درادـن و  تسود  ار  تشز  نخـس  ادـخ  دوـش : ینعم  هحفـص 146 ] روطنیا [  دشاب و  واو » »
. - نتفگ دبب  دننک  روبجم  هک  ار  نآ  رگم  ار  دب  نخـس  درادن  تسود  ادخ  ینعی  دـشاب ، هرکا » نم   » ینعمب َِملُظ » نَم   » يهلمج دوشیم  تسا :

، دهد مانـشد  ار  دوخ  فیرح  ماقتنا  يارب  هک  ار  یـسک  درادن  تسود  ادخ  ینعی  دناهتفگ : يّدس  يرـصب و  نسح  عمجم :  131-117- نآرق
ینعم هکنیا  مه  ع ]  ] رقاب ماما  زا  دـنریگب ، ماقتنا  دوخب ، رگمتـس  زا  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  نید  رد  هک  هزادـنا  نآب  هک  مولظم  صخـش  رگم 

زا و  دنیوگب . باوج  ار  وا  شدوخ  نخس  دننامب  دناوخب ، راکهزب  ار  یسک  هکنآب  تسا  زیاج  تسا : هتفگ  ّيرصب  نسح  تسا . هدش  تیاور 
تسا زیاج  دندرکن ، یئاریذپ  وا  زا  دش و  نامهم  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ترـضح 

هتفگ لّصفم  نیقفانم  ياهیتشز  اهنآ  رد  نوچ  هک  دشاب  روطنیا  ولج  تایآب  هیآ  هکنیا  لاّصتا  تسا  نکمم  رخف : دنک . لقن  ار  نابزیم  دب  راک 
مدرم رازآ  يرگهلیحب و  هک  نآ  نکل  تسا  دـب  اهیتشز  لقن  هچرگا  هک  تسا  هتـشذگ  زا  يانثتـسا  رذـع و  يهلزنمب  هیآ  هکنیا  تسا ، هدـش 

واب هک  دـش  دراو  یئاجب  يدرم  دـناهدرک : لقن  نایبلا : حور  دـنهدب . ناشن  مدرمب  دـننک و  یفّرعم  ار  وا  راتفگ  راک و  تسا  زیاج  دـشوکیم ،
هیآ ینعم  و  دـش . لزان  وگتفگ  هکنیا  رد  هیآ  هکنیا  یئوگیم ! نینچ  ارچ  هک  دـندرک  شتمالم  نارگید  درک و  هلگ  اهنآ  زا  وا  دـندادن ، اذـغ 

هکنیا زا  دـشاب و  دایز  مدرمب  شنایز  هک  يراکمتـس  لمع  رگم  ار  مدرم  حـیبق  ياه  راک  راهظا  درادـن  تسود  ادـخ  هک  نادـب  تسا : هکنیا 
زیاج مدرم  هتـسد  هس  تبیغ  تسا  ناینیـشیپ  راثآ  رد  دنزیهرپب و  وا  زا  مدرم  ات  دـیئوگب  ار  قساف  تشز  ياهراک  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ تهج 

دیامنیم و راهظا  دوخ  زا  نید  فالخ  رب  نیئآ  تعدب و  هکنآ  مّوس  دنکیم ، راکشآ  ار  دوخ  قسف  هک  یقساف  مّود  راکمتـس ، ماما  لّوا  تسا :
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. ] دـنکیم گرزب  ياهراک  تسا و  کـچوک  هک  تسا  ناـبز  يهلیـسوب  دـب  ياـهراک  رتشیب  هک  تسا  هکنیا  دـنکیم ، توعد  نادـب  ار  مدرم 
يور هگ ز   || فازگ  مه  رب  نزم  ار  نهآ  گنـس و   32-30- تمرف « - 15» مف گنـس و  نوچ  نابز  هکنیا  تسا : هتفگ  يونثم  هحفص 147 ]

 || دـنک ناریو  نخـس  کی  ار  یملاع  رارـش  دـشاب  نوچ  هبنپ  نایم  رد   || رازهبنپ  وس  ره  تسا و  کیرات  هک  ناز  فال  يور  زا  هگ  لـقن و 
لد رد  سفن و  ثیدح  تسین و  بوبحم  دنوادخ  دزن  مدرم  ماوع  نتفگ  دب  راکـشآ  هک  تسا  هراشا  هیآ  رد  دنک و  ناریـش  ار  هدرم  ناهبور 

لادبا هک  ناسک  نآ  زا  مدرمب  تبـسن  لد  دب  تارطخ  و  تسا ، ضوغبم  ادـخ  دزن  رد  ّقح  يهدـیزگرب  ناگدـنب  صاوخ و  يارب  یهاوخدـب 
و تسا ، هدش  يرـشب  ياههتـساوخ  یـصاعم و  مولظم  هک  سک  نآ  رگم  تسا  دنـسپان  ادخ  هاگـشیپ  رد  ّصاخلا ، ّصاخ  ناگدنب  دنتـسه و 

هیآ رد  زین  دنک و  يراددوخ  نارگید  ياهیدب  يهشیدنا  ای  مدرم  یئوگدب  زا  دـناوتیمن  و  تسا . هدرک  هراچیب  ار  وا  سوه  يوه و  يراتفرگ 
رگم يدـنوادخ ، بهاوم  ياهزار  یبوبر و  رارـسا  ندرک  شاـف  ینعی  يدـب ، نتفگ  راکـشآ  درادـن  تسود  ادـخ  هک  تسا  رگید  ياهراـشا 
ّقحلا انا  دـیوگیم : یناف  هلـضع  نیاب  هن  ینادواج  نابزب  راـچان  لـالجلا  وذ  لاـمج  بارـش  طاـشن  راـتفرگ  تسا و  لاوحا  مولظم  هک  یـسک 
هچنآ درادن  تسود  ادخ  دوب . دهاوخ  نینچ  دشاب  دویق  يهمه  لماش  هک  هیآ  ینعم  حیـضوت  هداعّـسلا : نایب  ریـسفت  ینأش . مظعا  ام  یناحبس 

یفخم مارآ و  هکلب  اراکـشآ  هن  دوش  هتفگ  نابزب  هچنآ  ای  تسین ، طوبرم  نابزب  تسا و  دب  هچنآ  سپ  دوش ، هتفگ  راکـشآ  نابزب  دشاب ، دـب 
رگید زا  ارنآ  مکح  و  تسین ، طوبرم  هیآـب  ضرف  هحفـص 148 ] هس [  هکنیا  زا  مادکچیه  دشابن ، دب  نکیل  دشاب  راکـشآ  نابزب و  ای  و  دشاب ،

ای تبیغ  ای  دشاب  مانـشد  هاوخ  تسا  دنوادخ  ضوغبم  دب  راتفگ  ره  ینعی  يدـنواهن : نامحّرلا  ۀـحفن  ریـسفت  دـیمهف . دـیاب  تایاور  تایآ و 
زا راتفگ  ءوس  یملظب  زج   || نایع  هجو  رب  تسود  درادـن  ّقح  هاشیلع : یفـص  موظنم  ریـسفت  مولظم . صخـش  زا  رگم  شنزرـس ، اـی  تمهت 
هر ره  زا  مولظم  یماح   || دنوش  هگآ  وا  لاح  زا  قلخ  هک  ات  ّمذب  بل  دیاشگ  رگ  ار  وا  دیاش   || متس  سک  رب  یسک  رگ  دشاب  هدرک  ناسک 

ناملاظ بیعب  زج   || تسا  تلفغ  ناشن  زا  قلخ  تبیغ  تسا  درو  تسپ  یسب  تذلیب  مرج   || تسا  دب  دشاب  ببـسیب  تبیغ  هک  رو  دنوش 
یتشز زا  دشاب   || قلخ  بیع  درک  دای  رب  نینچمه  یـسلجم  رد  دنک  یک  سک  تبیغ   || یـسک  لفاغ  ادخ  زا  دشابن  ات  تسا  تصخر  ناک 

ار یـسک  يدب  دیئوگب و  نخـس  میالم  نابزب  مدرم  اب  رگا  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم   149 هیآ » رخآ  اـت  ًاریَخ  اوُدـُبت  نِإ   » قلد ثبخ  قـلخ و 
َناک  » رخآ يهلمج  و  دینک . نآ  گنهآ  ای  دیهد و  ماجنا  ریخ  راک  رگا  دناهدرک : ینعم  زین  و  ناراکدـب ، زا  دـیرذگرد  ای  دـینکن و  راکـشآ 
رتهب دیرذگرد  دینک و  وفع  رگا  مه  امـش  سپ  دنک ، یم - وفع  ماقتنا  رب  تردق  اب  ادـخ  هک  هکنیا  هب  مدرم  هیبنت  تسا و  هراشا  ًاریِدَـق » اوُفَع 

هدیدمتس هکنیا  رب  تسا  هنیرق  َِملُظ » نَم  ّالِإ   » يهلمج نازیملا : ریسفت   285-260- نآرق -21-1- نآرق . - ندرک راکشآ  سک  يدب  هک  تسا 
رودب اهنآ  زا  وا  هک  تسا  تمهت  ای  تسین و  وا  متـسب  طوبرم  هک  رگید  ياهزیچ  یلو  دیوگب ، اراکـشآ  ار  دوخ  رگمتـس  يراکدـب  دـناوتیم 

. - میرادن تسد  رد  یلیلد  نآ ، زا  ریغ  زاوج  يارب  یلو  تسا ، هدش  زاجم  راکمتس  متس  ندرک  شاف  ّطقف  هیآ  رد  نوچ  تسین ، زیاج  تسا ،
یسک یفرعم  فیـصوت و  ینعی  لوقلا » نم  ءوّسلاب  رهجلا   » تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّیـشاّیع  ریـسفت  رد   44-24- نآرق
ریسفت زا  هدافتسا  نازیملا  هحفـص 149 ] يهتفگ [  دیاش  و  تسا ، هدرک  ینعم  میدرک  لقن  نازیملا  زا  هچنآ  ریظن  هدـبع : تسه . وا  رد  هچنآب 
ضغب بجوم  ات  تسین ، يرایتخا  دب  ندیشیدنا  نتـشذگ و  لد  رد  هک  تسا  نآ  يارب  رهج »  » يهملکب هلمج  دیق  - 1 ام : نخس  دشاب . هدبع 

دب تشز و  ياه  نخـس - يهمه  ریگارف  ّماع و  ِلوَقلا » َنِم  ِءوُّسلِاب   » تاملک و  تسا ، ضوغبم  ادخ  دزن  دب  ندرک  راکـشآ  سپ  دـشاب ، ادـخ 
: دوشیم نینچ  هلمج  ینعم  يهجیتن  و  تسا ، هتشرس  نادب  هدیرفآ و  ار  یمدآ  دنوادخ  هچنآ  فالخ  رب  ینعی  ادخ ، نتـشادن  تسود  و  تسا ،

رظن عامتجا و  نید و  رد  هک  نخس  ره  سپ  تسا ، رـشب  شرورپ  شنیرفآ و  نوناق  تحلـصم و  فالخ  رب  نتفگ ، دب  نخـس  راکـشآ  دنلب و 
نخـس تمهت ، تبیغ ، دـننام  تیناسنا ، تقیقح  اب  راگزاسان  تسا و  ادـخ  ياضر  رـشب و  تحلـصم  فـالخ  رب  نآ  نتفگ  دـشاب ، دـب  مدرم 
تشز مالک  ندینش  تسا : هدبع  ریـسفت  رد  تشز ، کیکر و  ظافلا  تاملک و  نورب ، هزادنا  زا  یعبط  شوخ  لزه و  مانـشد ، غورد ، ینیچ ،

رد دـب  ندرک  رارکت  ندـید و  داـیز  هک  روطناـمه  و  تسین ، مدرم  ماوع  اـههچبب و  رـصحنم  تسا و  ّرثؤـم  مه  برجم  نادرمکین  هّیحور  رد 
هک تسنآ  حـبق  لاوز  ندینـش  نتفگ و  داـیز  رارکت و  يهطـساوب  نآ  رثا  رتمک  و  تسا ، ّرثؤم  مه  نآ  ندینـش  ررکم  دراد  رثا  مدرم  قـالخا 
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تشز و تاملک  نتـشون  زا  دـنراد  زارتحا  دوخ  ياـهباتک  رد  تیبرت  میلعت و  ياـملع  هک  تسا  نیمه  يارب  و  شدنرامـشیم . موسرم  ینخس 
. - بساـنمان کـیرحت  زا  يریگولج  يارب  دنـسیونیمن ، مه  ار  لـسانت  ياـضعا  ماـن  دوخ  تغل  ياـهباتک  رد  و  تسا ، دنـسپان  شنتفگ  هچنآ 

هدرک یفّرعم  ار  اـهیبوخ  دـعب  تیآ  رد  تسا  ادـخ  دنـسپان  ندرک  راکـشآ  ار  يدـب  تسا : هدـش  هتفگ  هکنیا  ربارب  رد  - 2 220-193- نآرق
ریخب و تروص  ره  رد  دـشاب ، راکدـب  تازاـجم  زا  يراددوخ  يهطـساوب  یکین ، اـی  یفخم و  اـی  دوش  ماـجنا  راکـشآ  یلمع  هاوخ  هک  تسا 

سلاجم لفاحم و  رد  هشیمه  هک  یئاهنآ  سپ  دوشن ، راکـشآ  يدـب  ات  درذـگیمرد  اهنآ  ياهیدـب  زا  مه  دـنوادخ  نوچ  تسا ، رـشب  حـالص 
ای رنه ، و  هحفـص 150 ] یئامن [  دوخ  روظنمب  ای  تقو و  ندرک  رازگرب  حیرفت و  يارب  مدرم  ياهیدب  ندرمـش  ای  نارگید  نتفگ  دبب  ار  دوخ 

دنـسپان تقیقح  ّقح و  هاگـشیپ  رد  اههتفگ  اهراک و  هکنیا  يهمه  قاقحتـسا  نودـب  يزوت  هنیک  ماقتنا و  يارب  ای  و  دـسح ، یتسرپدوخ و  زا 
. دشابن نآ  رد  ءوس  راتفگ  دوش و  مهارف  انیب  اناد و  مدرم  زا  هک  تسا  ینمجنا  سلجم و  رتمک  هک  سوسفا  یلو  تداعس  فالخ  رب  تسا و 

ات 152] تایآ 150  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َنَیب اوُذِـخَّتَی  نَأ  َنوُدـیُِری  َو  ٍضعَِبب  ُرُفکَن  َو  ٍضعَِبب  ُنِمُؤن  َنُولوُقَی  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللا  َنَیب  اُوقِّرَُفی  نَأ  َنوُدـیُِری  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللاـِب  َنوُرُفکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ٍدَحَأ َنَیب  اُوقِّرَُفی  َمل  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللاـِب  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 151  ] ًانیِهُم ًاباذَـع  َنیِِرفاکِلل  اندَـتعَأ  َو  اقَح  َنوُِرفاکلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  [ 150  ] ًالِیبَس َِکلذ 

، دنهدیم رارق  دنریگیم ، ینعی  اوذّختی - تاغل : ینعم   479-1- نآرق [ - 152  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  مُهَروُجُأ  مِهِیتُؤی  َفوَس  َِکئلوُأ  مُهنِم 
وا و نایم  دـنهاوخ  دـنرادن و  ناـمیا  وا  ناربمغیپ  ادـخب و  هک  اـهنآ  همجرت 150 : میدرک . اّیهم  هداـمآ و  اندـتعا - دـننکیم . نّیعم  باـختنا و 

دوخ يارب  نینایم  یهار  ات  میریذپن  يرگید  میراد و  رواب  ار  نانآ  زا  ياهتـسد  دنیوگ : و  دننک ] نید  رد  هنخر  و   ] دنروآ یئادـج  شناربمایپ 
و میاهدرک 152 . مهارف  يراوخب  يرازآ  نارفاک  يارب  ام  دنمدرم و  هنوگنیمه  یتسردـب  رفاک   151 دنشاب ] رفاک  هن  ناملـسم و  هن  هک   ] دنبایب
. نابرهم تسا و  هدنزرمآ  دنوادخ  هچ  دسر  ناشدزم  هک  دوش  يزور  دنناد  یمن - ادج  مه  ار ز  اهنآ  دندیورگ و  ناربمغیپ  ادخب و  هک  اهنآ 

َنُولوُقَی  » 46-15- نآرق . - دـندوب رفاک  هک  وا  نارای  فرـشا و  نب  بعک  ینعی  ساـبقملا : ریونت   150 َنوُرُفکَی » َنیِذَّلا  َّنِإ  : » نیرّـسفم نخس 
ادـخ و ناـیم  یئادـج  ینعی  اوـُقِّرَُفی » نَأ  َنوُدـیُِری   » تسا لوا  يهلمج  حیـضوت  يارب  هـلمج  هـکنیا  دناهتـشون : نیرّـسفم   150 ٍضعَِبب » ُنِمؤـُن 
ار یـضعب  میراد و  لوـبق  ار  یـضعب  اـم  دـنیوگیم : دوـخ  هـک  تـسا  هحفــص 151 ]  ] 134-104- نآرق -32-1- نآرق  - نیمه شناربـمغیپ 

نیقی روطب  هکنیا  اب  دـننک ، یط  دـنبایب و  هار  دـنهاوخیم  نامیا  رفک و  نایم  ینعی  دوعّـسلا : یبأ  ریـسفت   150 اًلِیبَس » َِکلذ  َنَیب  . » میریذـپیمن
َدَعب اذ  امَف   » هب زا  : تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  نانچ  دوشیمن ، روجب  روج  فلتخم و  ّقح  هک  نوچ  تسین ، هطساو  نامیا  رفک و  نایم 

تسا اهنآ  رفک  تیبثت  يارب  تاملک  هکنیا  دناهتشون : نیرّـسفم   151 اقَح » َنوُِرفاکلا   » 302-252- نآرق -25-1- نآرق «. - ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَحلا 
« رخآ ات  َنیِِرفاکِلل  اندَـتعَأ  َو   » 22-1- نآرق . - دوب دـنهاوخ  ادـج  نارفاک  يهتـسد  زا  دراد و  يدوس  ضعبب  نامیا  ياعّدا  هک  دورن  نامگ  اـت 
وا نامیا  دوبن ، توبن  یحوب و  دـقتعم  دـش و  ادـخب  دـقتعم  یـسک  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تخـس  تازاـجم  مکح و  هکنیا  هدـبع :  151

تمارکب و ندیـسر  يارب  دنک  هدامآ  كاپ و  ار  دوخ  هلیـسو  هچب  دهد  صیخـشت  دناوتیمن  و  درادـن ، ّقح  تافـصب  تفرعم  تسین و  تسرد 
رکف دنتسه و  يدام  یصاخشا  ناربمغیپ  هب  نمؤم  ریغ  مدرم  مینیبیم  هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا ، هدرک  نیعم  رشب  يارب  ادخ  هک  یتداعس 
مانب هچنآ  زا  تسا  بظاوم  ّطقف  تسا  رتشیب  شتیبرت  ملع و  هک  سک  نآ  تاوهش و  ياضرا  لیاسو  تسا و  یناسفن  ياههتساوخ  ناّشمه  و 

زارتحا نآ  زا  ناهن  رد  تسا  نکمم  و  دـنکن ، فلخت  تسا  بیع  ای  تسا و  مسر  شدوخ  ّتیـصخش  یگدـنز و  طـیحم  رد  راـبتعا  فرش و 
ظفح تسا و  بّصعت  تهج  زا  ّطقف  دننکیم  نید  ياعدا  یسیع  یـسوم و  زا  يوریپ  مانب  هک  اهنآ  و  دشاب ، نآب  رهاظت  بظاوم  ّطقف  و  دنکن ،

شیادیپ زا  فده  وا و  فیاظو  یبن و  تافـص  تّوبن و  ینعم  مهفب  تسا  طورـشم  ناربمغیپب  نامیا  هن  رگ  و  یّلم ، تسایـس  هتـشذگ و  راثآ 
يربمغیپب ّرقم  دّمحم و  توبن  رکنم  دوشیمن  دشیدنیب  ار  بلاطم  هکنیا  یتسردـب  یـسک  رگا  و  ناش ، يربهر - يهجیتن  نخـس و  ریثأت  اهنآ و 

دوب و رتنیشنلد  رتّرثؤم و  وا  لالدتسا  رتنشور و  وا  يربهر  دوب و  رترادومن  ترضح  نآ  رد  يربمغیپ  تافص  نوچ  دشاب ، یـسیع  یـسوم و 
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هحفص 152]  ] 27-1- نآرق  - ملع تنطلس و  طیحم  رد  یسوم  اریز  دوب ، رتمک  ناگتشذگب  تبسن  رتفیعض و  وا  ماقم  رد  کش  دیدرت و  هار 
، دوب هدش  رـشتنم  فارطاب  اهنآ  شناد  ملع و  بتک  هک  دش  رهاظ  میکح  ملاع و  دحوم و  یتلم  نایم  رد  یـسیع  و  دش ، ادـیپ  رـصم  ندـمت  و 

نطو طیحم و  شناد  ملع و  زا  اهنآ  يهدافتـسا  لامتحا  هار  اریز  دوب ، رتشیب  اهنآب  ماهلا  یحو و  يربمغیپ و  ماقم  رد  دیدرت  کش و  هار  سپ 
دروآ و یباتک  دوخ  اب  دـش و  ادـیپ  داوسیب  یـشحو و  یتّلم  نایم  زا  دوب و  داوسیب  دوخ  مالـسا  ربمغیپ  یلو  دوب ، رتبـسانم  رتيوق و  ناشدوخ 

چیه تسا و  هدوب  بترم  لصّتم و  درک  رادومن  ار  نآ  تمـسق  لوا  هک  زور  نآ  شدوخ و  نامز  زا  مّظنم  دنـس  اـب  نیقی و  روطب  هک  ینوناـق 
، تسین نآرق  اب  هسیاقم  لباق  یسیع  یسوم و  باتک  تّحص  رابتعا و  هکنیا  اب  تسا ، یقاب  مه  نونک  ات  تسا و  هدیـسرن  نآب  یـصقن  هنخر و 
هک دوب  اپورا  نیچ و  دنه و  رد  موسرم  یتسرپتب  نامه  دناهدرک  نّیعم  یسیع  يارب  وا  نانیشناج  نیطنطسق و  هاشداپ  هک  يدنوادخ  ماقم  و 
ارنآ یتشز  دـناهدیمهف و  بّصعت  زا  رود  نشور و  نامدرم  هکناـنچ  دـندیمان ، حیـسم  سّدـقم  نید  درک و  رادومن  ارنآ  حیـسم  ياـسیع  ماـنب 

« مُهَروُجُأ مِهِیتُؤی   » 24-1- نآرق . - تسا وا  نارای  مالـس و  نب  هّللا  دـبع  دوصقم  ساـبقملا : ریونت   152 اُونَمآ » َنیِذَّلا  َو  . » دناهدرک قیدـصت 
فیصوت نیرفاک  ولج  تیآ  رد  هدبع :  25-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  نون  اب  مهیتؤن »  » اهیراق رگید  ءای و  اب  مهیتؤی »  » صفح عمجم :  152

هکنیا يارب  تسا ، هدشن  قحب  فیصوت  اهنآ  نامیا  تسا و  هدش  هداد  شاداپ  يهدعو  ّطقف  نینمؤمب  هیآ  هکنیا  رد  و  اقَح »  » يهملکب دناهدش 
ات ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  ياج  رد  هک  دراد  یطیارـش  یتسرد  ّقحب و  ناـمیا  لاـمک و  دـشاب  مولعم  هک 

- نآرق -61-53- نآرق . - دنتسه یقیقح  لماک و  رفاک  دنوش  رکنم  ار  ناربمغیپ  یضعب  دننک و  تسرد  ینید  دنهاوخیم  هک  اهنآ  یلو  رخآ »
دوخ هک  وا  راک  نایاپ  ریز و  تیاکح و  لّوا  رتفد  رد  تسا  يونثم  رعـش  هلمج  هکنیا  بساـنم   152 مُهنِم » ٍدَحَأ  َنَیب  اُوقِّرَُفی  َمل  َو   » 340-286

هکنیا دـنقح  بیان   || نایع  رد  دـیاین  ردـنا  ادـخ  نوچ  تایآ . هکنیا  هحفـص 153 ]  ] 44-1- نآرق  - رد اـم  نخـس  تسا  نیمه  تشک و  ار 
شرونب وت   || تساود  تمـشچ  يرگنب  تروصب  نوچ  بوخ  هن  دیآ  حـیبق  يرادـنپ  درگ و   || بونم  ای  بیان  هک  متفگ  طلغ  ین  ناربمغیپ 

 || ناکم رد  يرآ  رـضاح  را  غارچ  هد  درم  تخادنا  رظن  شرون  رد  هک  نوچ   || درک  قرف  ناوتن  مشچ  ود  ره  رون  تسا  وتکی  ناک  رگن  رد 
رد  || تسین  دادـعا  تمـسق و  یناعم  رد  لسّرلا  داحآ  نیب  قرّفن  ـال   || لـق  ناـقرفلا و  نم  ینعملا  بلطا  نآ  ریغ  تروصب  دـشاب  یکی  ره 

تسا شکرس  تروص  ریگ  ینعم  ياپ   || تسا  شوخ  نارای  اب  رای  داّحتا  تسین  دارفا  هیزجت و  یناعم 

ات 159] تایآ 153  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

مِهِملُِظب ُۀَقِعاّصلا  ُمُهتَذَخَأَف  ًةَرهَج  َهّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف  َِکلذ  نِم  َرَبکَأ  یـسُوم  اُولَأَس  دَقَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک  مِهیَلَع  َلِّزَُنت  نَأ  ِباتِکلا  ُلهَأ  َُکلَئـسَی 
ُمَُهل انُلق  َو  مِِهقاثیِِمب  َروُّطلا  ُمُهَقوَف  انعَفَر  َو  [ 153  ] ًانِیبُم ًاناطلُس  یسُوم  انیَتآ  َو  َِکلذ  نَع  انوَفَعَف  ُتانِّیَبلا  ُمُهتَءاج  ام  ِدَعب  نِم  َلجِعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث 

ُمِِهلتَق َو  ِهّللا  ِتایِآب  مِهِرفُک  َو  مُهَقاثیِم  مِهِـضقَن  اِمبَف  [ 154  ] ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  مُهنِم  انذَـخَأ  َو  ِتبَّسلا  ِیف  اوُدـعَت  مَُهل ال  انُلق  َو  ًادَّجُـس  َبابلا  اُولُخدا 
ًامیِظَع ًاـناتُهب  َمَیرَم  یلَع  مِِهلوَق  َو  مِهِرفُِکب  َو  [ 155  ] ًالِیلَق ّالِإ  َنُونِمُؤی  الَف  مِهِرفُِکب  اهیَلَع  ُهّللا  َعَبَط  َلب  ٌفلُغ  اـُنبُوُلق  مِِهلوَق  َو  ٍّقَح  ِریَِغب  َءاـِیبنَألا 

ُهنِم ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  مَُهل  َهِّبُش  نِکل  َو  ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  ِهّللا  َلوُسَر  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  َحیِـسَملا  اَنلَتَق  ّانِإ  مِِهلوَق  َو  [ 156]
ِلهَأ نِم  نِإ  َو  [ 158  ] ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهّللا  َناک  َو  ِهَیلِإ  ُهّللا  ُهَعَفَر  َلب   1053-1- نآرق [ - 157  ] ًانیِقَی ُهُولَتَق  ام  َو  ِّنَّظلا  َعابِّتا  َّالِإ  ٍملِع  نِم  ِِهب  مَُهل  ام 

ردـصم زا  انرا - تاغل : ینعم  هحفـص 154 ]  ] 199-1- نآرق [ - 159  ] ًادیِهَـش مِهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو  ِِهتوَم  َلبَق  ِِهب  َّنَنِمُؤَیل  ّـالِإ  ِباـتِکلا 
اب ینامسآ  شتآ  ۀقعاّصلا - ندید . باجح  هدرپیب و  اریزیچ  ندرک ، دنلب  ادص  ندرک ، راکشآ  ةرهج - نداد ، ناشن  شیامن و  ینعمب  هئارا ،

ناودـع و ودـع و  ردـصم  زا  اودـعت - واگ . يهچب  لـجع - گرم . يهحیـص  دـیدش و  زاوآ  کـلهم ، باذـع  گرم ، دـعر ، قرب و  ادـص و 
يهلیـسو ینعمب  فالغ  عمج  فلغ - ندرک . متـس  ندرک ، زواجت  هزادنا  زا  ندرک ، فرـصنم  يراک  زا  ندیهج ، ندیود و  ینعمب  ناودـع ،

متاخ درک ، رهم  دروآرد ، یتروصب  اریزیچ  عبط - دنیوگ . ار  باتک  دلج  ریـشمش و  فالغ  لثم  دـنهد و  ياج  نآ  لخاد  رد  هک  يرادـهگن 
نزو رب  بلـص  ردصم  زا  هوبلـص - دمهفب . يزیچ  تسناوتن  هک  دناشوپ  ملع  مهف و  زا  ار  یمدآ  لد  دـیرفآ ، اریزیچ  ادـخ  دز ، هّکـس  داهنرب ،
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ینعمب داص  حتفب  ۀبالـص  ردصم  زا  و  ندرک . مرن  ناوختـسا  ندرک ، بابک  ار  تشوگ  نتخیوآ ، رادب  ینعمب  نیع  نوکـس  ءاف و  حـتفب  لعف 
: دندرک ضرع  دـندمآ و  ربمغیپ  دزن  يدوهی  ياهّدـع  یطویـسلا : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  لام . رد  هقیاضم  لخب و  تنوشخ ، یتشرد و 

يارب ِباتِکلا » ُلهَأ  َُکلَئـسَی   » تیآ 153 میریذـپب ، ار  وت  ياههتفگ  اـت  رواـیب  یحاولا  مه  وت  دروآ ، حاولا  اـم  يارب  ادـخ  بناـج  زا  یـسوم 
يرگیدب هن  یسومب و  هن  یسیعب و  هن  وت و  رب  هن  ادخ  تفگ : دش و  دنلب  اج  زا  ناشیکی  دندینش ، ار  هیآ  هکنیا  نوچ  دش . لزان  اهنآ  باوج 

يا : ] همجرت  481-441- نآرق -225-196- نآرق «. - ِهِردَـق َّقَح  َهّللا  اوُرَدَـق  ام  َو   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  وا  باوج  رد  تسا ، هداتـسرف  يزیچ 
یسوم هکنیا ز  زا  شیپ  انامه  سپ  يرآ  دورف  ناشيارب  نامسآ  هتـشبن ز  ياهمان  دنهاوخیم  وت  زا  اههدناوخ  تاروت  هکنیا   153 رگا ] دّمحم 

رب یمتس  ناشهتـساوخ  هکنیا  هک   ] ناشیا متـس  يازـسب  سپ  امنب . امب  اراکـشآب  ار  ادخ  دنتفگ : و  هحفص 155 ] دنتـساوخ [  هکنیا  زا  رتگرزب 
راک هکنیا  زا  ام  دـنتفرگ و  دوخ  يادـخ  ار  هلاسوگ  رادومن  ياههناشن  هکنیا  ندیـسر  زا  سپ  ناشتفرگ و  نامـسآ  یقرب ز  دوب ] ناـشدوخ 

يالاب رب  روط  هوک  يربنامرفب  ناـشنامیپ  ماـجنا  يارب  و  میداد 154 . وا  ياوعد  یتسرد  رب  نشور  ياهلیلد  یـسوم  هب  میتشذـگرد و  ناشیا 
یهام راکـشب  تسد  هک   ] دینکن متـس  هبنـش  زورب  دیوش و  نورد  دبعم  رد  زا  هدجـس  تروصب  هدمآرد  ونازب  میتفگ : میدرک و  دنلب  اهنآ  رس 
نتـشک ناربمایپ  اوران  هب  ّقح و  ياههناشنب  ناشندـش  رفاک  اـهنآ و  ینکـشنامیپ  هب  سپ  میتفرگ 155 . تخـس  نامیپ  اهنآ  زا  و  دـینک ] زارد 
هکنیا اب  میـشابن ] یـسومب  دـنمزاین  و   ] دوب درخ  زا  هدیـشوپ  ام  ياهلد  هک  ناش  راتفگ - هکنیا  رب  مه  و  دـندش ] روط  هوک  هقعاص و  راـتفرگ  ]

ینیدـیب و يارب  دـندش ] رازآ  يهتـسیاش  زین  و   ] دـنوشیمن نمؤمب  ناشیا  یکدـنا ز  زجب  هک  هداهن  رهم  اـهلد  نآ  رب  ناـشرفک  لابندـب  ادـخ 
ار وا  هن  هکنیا  اب  میتشک  ار  میرم  ياسیع  حیـسم  اـم  دـنتفگ :  هک ] دوب  هکنیا  زا  اـهنآ  يراـتفرگ  زاـب  . ] نتفگ میرم  رب  گرزب  تمهتب  ینخس 

یهاگآ دندوب و  لد  ود  وا  زا  دندرک  فالتخا  حیـسم  راک  رد  هک  یناسک  هّتبلا  دـنام و  هدیـشوپ  نانآ  رب  هکلب  دـنتخیوآ  رادـب  هن  دنتـشک و 
158 258-256- یقرواپ . - دنتـشکن ار  وا  نیقیب  هک  . دنتـشکن ار  وا  نیقیب  هک  « 16» نتفگ ینخـس  رادنپ  نتفر و  نامگ  لابندب  زجب  دنتـشادن 
زا یسک  159 و  تسا . هدرک  یگتسیاشب  راک  تسا و  هدوب  رترب  لزا  زا  دنوادخ  هتبلا  درب و  الاب  هحفص 156 ] دوخ [  يوسب  ار  وا  ادخ  هکلب 

دنامن و هدنیآ  هتشذگ و  دشابن و  یناکم  ینامز و  ریگولج  هاگن  اب  هچ   ] دورگب واب  دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  رگم  دشابن  اههدناوخباتک  هکنیا 
153 ِءامَّسلا » َنِم  ًاباتِک  مِهیَلَع  َلِّزَُنت  : » نیرّـسفم نخـس  دـشاب . ناشیا  راک  هشیدـنا و  رب  هاوگ  زیخاتـسر  زورب  وا  و  دوب ] رادومن  ياجکیب  همه 
، رواـیب مه  وت  دروآ  نامـسآ  زا  هتـشون  یـسوم  هک  روطناـمه  یئوگیم  تسار  رگا  دـنتفگ : ص ]  ] ربمغیپب دوهی  تسا : هتفگ  يّدـس  يربط :

مانب هک  میریذپیم  یتقو  ار  وت  نخس  دنتفگ : دندمآ و  ربمغیپ  دزن  یحیسم  يدوهی و  زا  ياهدع  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  هدش  لزان  هیآ  هکنیا 
دنتساوخ اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  عمجم :  61-15- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  یتسه ، ربمغیپ  وت  هک  يروایب  ادخ  زا  ياهمان  ام  کیره 

ار وا  يربمغیپب  یبوخب  هک  یلئالد  یـسومب  میداد  ینعی  عمجم :  153 ًاناطلُس » یسُوم  انیَتآ  َو  . » دیایب نامـسآ  زا  ناشدوخب  صوصخم  یباتک 
فشک  28-1- نآرق . - میدرک یـسوم  ربنامرف  عیطم و  ار  مدرم  هک  تسا  هدرک  ینعم  تردق  تنطلـس و  هدـبع » دّـمحم   » یلو درکیم . تباث 

اجک زا  هک  دندیسرپ  ار  یسوم  تشاد ، هطساویب  ّقح  مالک  عامس  تقاط  ات  لاح ، لامک  دوب و  لد  تّوق  نیبم  ناطلس  هکنیا  هتشون : رارـسألا 
متـسناد تفرگ ، ارف  ارم  ّتیدحا  توربج  ّزع و  راثآ  ّتیهولا و  لالج  تبیه و  راونا  تفگ : دیوگیم ! نخـس  وت  اب  هک  تسا  ّقح  هک  یتسناد 

نخـس هک  دـندوب  هدرک  راوتـسا  نامیپ  نوچ  ینعی  عمجم :  154 مِِهقاثیِِمب » َروُّطلا  ُمُهَقوَف  اـنعَفَر  َو  . » دـیوگیم نخـس  نم  اـب  هک  تسا  ّقح  هک 
: تسا هتفگ  ملسم  وبا  میتشادب . اهنآ  رس  رب  ار  روط  هوک  دندیتسرپ ، هلاسوگ  دندرکن و  راتفر  دوخ  نامیپب  و  دنریذپب ، ار  وا  تاروت  یسوم و 

ناشرـس يالاب  نابیاس  يارب  ار  روط  هوک  اهنآ  شاداـپب  مه  اـم  دـندرک ، راوتـسا  تقفاوم  هحفـص 157 ]  ] 47-1- نآرق  - ناـمیپ نوچ  ینعی 
نوچ یلو  دنتسین ، ترـضح  نآ  نیـضراعم  و  ص ،]  ] ربمغیپ نامز  مدرم  هچرگا  دنکیم  فیـصوت  ار  دوهی  هک  اههلمج  هکنیا  رخف : میتشادب .

ات تسا ، هدش  هداد  تبسن  ربمغیپ  نامز  دوهیب  اهجاجل  فارحنا و  هکنیا  دناهدوب ، دوخ  ناردپ  لمعب  یضار  ناشدالوا  دناهدوب و  اهنآ  ناردپ 
و دـندش . تسرپ  هلاسوگ  مه  زاب  تازجعم  ندروآ  یـسوم و  ندـمآ  اب  هک  دـناهدوب  تخـسرس  مهفان و  مدرم  هزادـنا  هچ  هک  دـنوش  یفّرعم 
دنـسرتب و ات  میدرب  الاب  ار  روط  هوک  دـننک ، قاثیم  ضقن  دنتـساوخ  هکنیا  يهطـساوب  - 1 دراد : ینعم  هس  رخآ  اـت  ُمُهَقوَـف » اـنعَفَر  َو   » يهلمج
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یسوم نید  لوبق  رب  دنسرتب و  ات  میتشاد  هاگن  اهنآ  يالاب  ار  روط  هوک  دنتفریذپن  ار  تاروت  یـسوم و  نخـس  نوچ  - 2 دننکن . ینکش  نامیپ 
، دنتسکش دوخ  دهع  و  دننیب ، باذع  دنوش و  راتفرگ  دننک  تفلاخم  رگا  هک  طرش  هکنیا  اب  دندوب  هدرک  دهع  نوچ  - 3 دننک . راوتسا  نامیپ 
هنیدم و ياهیراق  عمجم :  154 ِتبَّسلا » ِیف  اوُدعَت  ال   » 427-404- نآرق . - دنیآ زاب  ینکشنامیپ  زا  دننک و  راتفر  قاثیمب  ات  میدرب  الاب  ار  هوک 
اب اهیراق  رگید  و  تسا ، هدناوخ  لاد  دیدشت  نیع و  حتف  ات و  کی  اب  اوّدعت »  » عفان و  دناهدناوخ ، لاد  دـیدشت  ات و  رارکت  اب  اودـتعت » ال   » عفان

دودـح زا  دوب  هدـش  رما  اهنآب  دـناهدرک : ینعم  نینچ  نیرّـسفم  مومع  و  دـناهدرک : تئارق  اودـعت » ال   » لاد فیفخت  ات و  کـی  نیع و  نوکس 
مِهِضقَن اِمبَف   » 28-1- نآرق . - دـنوشن راک  بسک و  لوغـشم  ای  دـنریگن  یهام  هبنـش  زور  دـننکن و  اوران  راک  گنهآ  دـننکن و  زواجت  نّیعم 

ُمُهتَذَخَأَف  » يهلمجب تسا  هتسباو  دناهتفگ : یـضعب  دناهدرک : فالتخا  اههلمج  هکنیا  ینعم  رد  نیرّـسفم  عمجم :  155 هیآ » رخآ  ات  مُهَقاـثیِم 
هتفگ جاّجز  ٌفلُغ » اُنبُوُلق   » دنتفگ دنتـشک و  ار  ناربمغیپ  دندرک و  نامیپ  ضقن  نوچ  تفرگ  ار  اهنآ  هقعاص  ینعی  ولج ، تیآ  رد  ُۀَقِعاّصلا »

 - نامیپ يهطـساوب  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدـش  طـقاس  هلمج  هکنیا  مّمتم  هک  تسا  هنیرق  مِهِرفُِکب » اـهیَلَع  ُهّللا  َعَبَط  لـَب   » يهلمج تسا :
نتفگ نتـشک و  ربـمغیپ  ندـش و  رفاـک  نتــسکش و  هحفــص 158 ]  ] 370-328- نآرق -299-281- نآرق -179-151- نآرق -30-1- نآرق
هکنیا دناهتشون : نیرّـسفم  مومع   155 اًلِیلَق » ّالِإ  َنُونِمُؤی  ـالَف   » 61-43- نآرق . - میداد رارق  باذـع  ّقحتـسم  نوعلم و  ار  اهنآ  ٌفلُغ » اـُنبُوُلق  »

نیرّسفم  157 ِهّللا » َلوُسَر  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  َحیِـسَملا  اَنلَتَق  ّانِإ  مِِهلوَق  َو   » 34-1- نآرق . - شناتـسود مالـس و  نب  هّللا  دبعب  تسا  هراشا  هلمج 
ای و  میتشک . ار  وا  ام  متـسه  ادـخ  لوسر  تفگ  یم - هکنآ  ینعی  تسا ، نیفلاخم  راتفگ  لقن  ای  دـناهدرک : ینعم  ود  ار  ِهّللا » َلوُسَر   » تاملک

َهِّبُـش نِکل  َو  ُهُوبَلَـص  ام  َو  ُهُولَتَق  اـم  َو   » 120-102- نآرق -81-1- نآرق . - میتشک ار  وا  هک  دـندرکیم  اعّدا  اـهنآ  دوب ، ادـخ  ربمغیپ  هک  حیـسم 
ار اهنآ  رود  نمـشد  هک  دندوب  هناخ  رد  نّویراوح  زا  رفن  هدفه  اب  حیـسم  ترـضح   61-1- نآرق : - تفگ هّبنم  نب  بهو  يربـط :  157 مَُهل »

يهمه ای  دینک  یفّرعم  ار  یسیع  ای  دیاهدرک ، وداج  ار  ام  دنتفگ : دندید ، یـسیع  لکـشب  ار  هّدع  نآ  يهمه  دندش ، هناخ  دراو  نوچ  تفرگ 
درک لوبق  رفن  کی  درخب ! تشهب  دوخ  يارب  دهدب و  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  هدامآ  امش  زا  کی  مادک  دومرف  ترضح  نآ  میشکیم ، ار  امش 

« ٍّکَش یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  . » دناهتـشک ار  حیـسم  هک  دش  روهـشم  دنتـشک و  دنتفرگ و  ار  وا  اهنآ  درک ، یفّرعم  یـسیع  مانب  ار  دوخ  و 
هـس دناهتـشک ، ار  حیـسم  ترـضح  دوهی  دـندوب  دـقتعم  هک  اهیحیـسم  ینعی  لّوا  تسا : لاـمتحا  ود  اوـُفَلَتخا » َنیِذَّلا   » يهلمج رد  رخف :  157

یکاخ یتوسان و  کی  دوب  ّتیدوجوم  ود  ياراد  یسیع  هک  دنتسه  دقتعم  اهيروطسن  یبوقعی ، یناکلم ، يروطـسن ، دنتـسه : ّمهم  يهتـسد 
دنتسه دقتعم  یناکلم  يهتسد  دیسرن ، واب  سک  تسد  تفر و  نامسآب  هک  یتوهال  ّتیدوجوم  رگید  و  دش ، هتـشک  دش و  دوهی  راتفرگ  هک 

ّطقف حیسم  نتـشک  و  درکن : سامت  راد  نتـشک و  اب  وا  ندب  لصا  درک و  نتـشک  نتفر و  راد  ساسحا  حیـسم  یتوهال  تیدوجوم  نامه  هک 
کی هک  دـش  دراو  حیـسم  دوخب  نتفر  راد  نتـشک و  دـنیوگیم  اهیبوقعی  دـشاب . لتق  اب  ترـشابم  سامت و  هک  هن  دوب  لتق  روعـش  ساـسحا و 

« اوـُفَلَتخا َنیِذَّلا   » يهلمج هک : تسا  نآ  مّود  لاـمتحا  هحفـص 159 ]  ] 98-75- نآرق -52-1- نآرق . - رهوج ود  زا  هدـش  دـیدپ  دوب  رهوج 
زا سپ  و  نت ، ياههراپ  رگیدـب  هن  دوب  وا  دـننامه  تروصب  ّطقف  دنتـشک  یـسیع  ياجب  هک  ارنآ  دـندرک و  فـالتخا  هک  تسا  دوهیب  هراـشا 

کش تسا : هتفگ  يّدس  تسا . يرگید  ندب  رد  حیسم  تروص  هک  تسا  بجع  دنتفگ : تسا و  حیـسم  ندب  زا  ریغ  وا  ندب  دندید  شگرم 
وا هک  دنداتسرف  هناخ  نوردب  دوخ  زا  یـسک  هاگنآ  دندرک ، سبح  هناخ  رد  نویراوح  زا  نت  هد  اب  ار  حیـسم  دوهی  هک  دوب  هکنیا  فالتخا  و 

ار وا  دندش و  دراو  دوهی  نوچ  درب ، نامسآب  ار  یسیع  درک و  لدبم  یسیع  لکـش  هب  ار  وا  دنوادخ  دش  دراو  نوچ  شدنـشکب ، دروایب و  ار 
قیفر هتشک  هکنیا  رگا  و  دش ! هچ  ام  قیفر  سپ  تسا  حیسم  میتشک  هک  هکنیا  رگا  دنتفگ  سپ  نآ  زا  شدنتـشک ، تسا و  یـسیع  هک  دندید 
ّیلع وبا  عمجم :  63-40- نآرق . - مالّـسلا هیلع  حیـسم  هب  تبـسن  نامز  نآ  مدرم  ّکش  فالتخا و  دوب  هکنیا  دش ! هچ  حیـسم  سپ  تسا ، ام 

رتشیب مدرم  دندیـسرت  دندیدن ، ار  حیـسم  اهنآ  دندرب ، شنامـسآب  اجنآ  زا  دوب و  حیـسم  هک  دـندش  هناخ  نآ  دراو  دوهی  نوچ  تفگ : یئاّبج 
ام دنداد  ترهش  و  دنسانشن ، ار  وا  ات  دنوش  رادب  کیدزن  مدرم  دنتـشاذگن  دنتخیوآ و  رادب  دنتفرگ و  ار  يرگید  صخـش  دنورگب ، حیـسمب 

اهنآ - 2 دنتشکن . ار  وا  هک  نادب  نیقی  ربمغیپ ، يا  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  نیرّسفم   157 ًانیِقَی » ُهُولَتَق  ام  َو  . » میتشک ار  حیسم 
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- نآرق . - ار يرگید  ای  دناهتشک  ار  یسیع  ایآ  هک  لد  ود  دندوب و  ّکشب  دنتشادن و  نیقی  عطق و  دوخ  راک  رد  میتشک  ار  وا  ام  دنتفگیم : هک 
، دّدشم ءار  تروصب  دناهدرک  تئارق  هعفّرب »  » هدومن و ماغدا  رگیدـکی  اب  ار  مال  یئاسک  ورمع  وبا  رخف : ماما   158 ِهَیلِإ » ُهّللا  ُهَعَفَر  َلب   » 28-1
- نآرق «. - ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو   » دننام تسین ، سرتسد  اجنادب  ار  يرگید  هک  تسا  ماقم  نآ  ادـخ  يوسب  یـسیع  ندرب  الاب  زا  دوصقم  و 

هاگـشیپ رد  حیـسم  ندرب  ـالاب  هک  بلطم  نیاـب  تسا  هراـشا  هلمج  هـکنیا  رخف :  158 ًاـمیِکَح » ًازیِزَع  ُهـّللا  َناـک  َو   » 289-251- نآرق -34-1
رگید تیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  ریظن  هلمج  هـکنیا  هحفص 160 ]  ] 37-1- نآرق  - و ملع ، تسا و  تردق  لامک  وا  هک  تسا  ناسآ  دـنوادخ 

رد یلو  لاحم  تسا و  جراخ  دّمحم  تردق  زا  شدرگ  ریـس و  هکنیا  هچرگا  هک  رخآ » ات  اًلَیل  ِهِدبَِعب  يرـسَأ  يِذَّلا  َناحبُـس   » تسا هدش  هتفگ 
هلمج ینعم  هک  دناهدرک  تیاور  همرکع  زا  حوتفلا : وبا   159 ِِهتوَم » َلبَق  ِِهب  َّنَنِمُؤَیل   » 115-72- نآرق . - زیچان تسا و  ناسآ  دنوادخ  تردق 

. دوشیم دّحوم  ادخب و  نمؤم  تقو  نآ  رد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دوشیم ، دّمحمب  نمؤم  گرم  ماگنه  یحیسم  يدوهی و  ره  تسا : نینچ 
هرقب يهروس  رد  تسا  رهـشب  دورو  ای  دـبعم  رد  زا  ندـش  لخاد  روط و  هوک  عاـفترا  هقعاـصب و  طوبرم  هچنآ  - 1 ام : نخـس   38-1- نآرق -

ات ِباتِکلا » ِلـهَأ  نِم  نِإ  َو   » تیآ 158 - 2 دوش . هعجارم  اج  نآب  میاهتشون ، هروس  هکنیا  لّوا  رد  تبـس  زور  يهفیظوب  تبـسن  و  میاهتـشون ،
قیاـقح دوشیم و  عفترم  یناـکم  یناـمز و  عناوم  گرم  مد  نوچ  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  میتشون ، همجرت  رد  هک  روطناـمه  رخآ ،
شزرا ّتیـصخش و  و  دناهتفر ، اطخب  دنمهفیم  ثیلثتب  دقتعم  كرـشم و  یحیـسم  ای  حیـسم و  رکنم  دوهی  هکنیا  دوشیم ، رادومن  راکـشآ و 

ارنآ ام  هک  یخیرات  يهّیضق  کی  هن  تسا  هدش  هدرمش  نید  لوصا  زا  اهیحیسم  رظن  رد  حیـسم  نتـشک  - 3 داد . دنهاوخ  صیخشت  ار  حیسم 
یلو مینادیم ، طلغ  غورد و  ار  اهنآ  نید  رد  مّلـسم  لصا  نینچ  هک  تسا  نیمه  اهنآ  رظن  رد  مالـسا  نآرق و  ّمهم  صقن  کی  و  مینک ، راکنا 
يارب و  هدوهیب ، تسا  يرادـنپ  اهیحیـسم  راتفگ  و  میمهفب ، هوالع  يزیچ  میناوتیمن  اـم  تسا و  هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  تقیقح 
نیغّلبم زا  هچنآ  دوشیم : لقن  تیآ 157  يهلابند  رد  هدبع  ریسفت  راتفگ  ترضح ، نآ  نتخیوآ  راد  يهّیضق  اب  حیـسم  نید  يهطبار  زا  عالّطا 

رشبلا وبا  مدآ  نوچ  دوشیم : حیضوت  نایب  هکنیا  هب  ماهدینـش  اهنآ  یـصوصخ  ياهنمجنا  ای  یتاغیلبت  یمومع  عماجم  رد  یحیـسم  یناتـستورپ 
ریـصقت رب  هوالع  مدآ  ینب  زین  و  ریذپانانف ، یمئاد  باذع  قّحتـسم  دندش و  راکهانگ  شلـسن  هّیرذ و  مامت  اب  وا  دش ، نامرفان  دروخ و  مدنگ 

هانگ هکنیا  دنتـسه ، يراتفرگ  باذع و  راوازـس  ای  شـشخب و  وفع و  دنمزاین  دـنراکهانگ و  مه  ناشدرف  درف  دوخ ، ردـپ  زا  یثاریم  یمومع 
ینامرفان يراکهانگ و  هکنیا  اب  رگا  هک  دوزفا  اـهنآ  تشونرـس  رب  یلکـشم  وا  هحفص 161 ]  ] 266-235- نآرق  - لسن يراـکهانگ  مدآ و 

هک تسا  تمحر  فالخ  دـنوش  راتفرگ  همه  رگا  و  دـشاب ، هدوسآ  راکهانگ  تهجیب  هک  تسا  يدـنوادخ  لدـع  فـالخ  دـنوش  هدـیزرمآ 
زا ینز  محر  رد  تسا  دّحتم  ّقح  تاذ  اب  تقیقح  رد  هک  ار  دوخ  دنزرف  دنوادخ  لکشم ، هکنیا  شیاشگ  يارب  دنازوسب ، دنیرفایب و  یناهج 

تاجایتحا اهتّیـصاخ و  ملا و  تّذل و  ياراد  لماک  ناسنا  تروصب  هاگنآ  و  دـمآرد ، نز  نآ  مکـش  رد  نینج  لکـشب  ات  داد  رارق  مدآ  دالوا 
زا موصعم  تسا و  لماک  يادـخ  سپ  تسا  يدـنوادخ  ملاـع  زا  ادـخ و  رـسپ  دولوم  نآ  نوچ  و  دـش ، رادومن  نیمز  يهصرع  رد  مدآ  ینب 

اهنآ زا  رفن  کی  دش ، اهنآ  کیرـش  یگدنز  جئاوح  ملا و  تّذل و  رد  درک و  یگدنز  مدآ  ینب  اب  یتّدم  وا  نوچ  و  مدآ ، ینب  ناهانگ  عیمج 
ناهانگ شزرمآ  بجوم  دنوادخ  ّتلذ  جنر و  هکنیا  لّمحت  ات  تشک  ار  وا  تروص  رتدـبب  دوخ  يهدارا  رایتخا و  یب - و  دـش ، نمـشد  وا  اب 

هک لیلد  دـنچ  اب  تسا  هدرک  لّصفم  ضارتعا  ثحب و  باـتک ، نآ  رد  هدـیقع  هکنیا  لـقن  زا  سپ  تماـیق . زور  اـت  دـشاب  مدآ  دـالوا  يهمه 
ار یـسک  هک  تسا  هداد  ناشن  هنومن  دـنچ  و  دـناهتخیوآ ، رادـب  دـناهدید  دـننامه  واب  هک  ار  يرگید  و  دـشن ، هتخیوآ  رادـب  حیـسم  صخش 

. دناهدرک هابتشا  يرگیدب 

ات 162] تایآ 160  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

مِِهلکَأ َو  ُهنَع  اوُُهن  دَـق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذـخَأ  َو  [ 160  ] ًارِیثَک ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  مِهِّدَِـصب  َو  مَُهل  تَّلِحُأ  ٍتاـبِّیَط  مِهیَلَع  اـنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍملُِظبَف 
ام َو  َکَیلِإ  َلِزنُأ  اِمب  َنُونِمُؤی  َنُونِمؤُملا  َو  مُهنِم  ِملِعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  ِنِکل  [ 161  ] ًامِیلَأ ًاباذَع  مُهنِم  َنیِِرفاکِلل  اندَـتعَأ  َو  ِلِطابلِاب  ِساّنلا  َلاومَأ 
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546-1- نآرق [ - 162  ] ًامیِظَع ًارجَأ  مِهِیتُؤنَس  َِکئلوُأ  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمؤُملا  َو  َةاکَّزلا  َنُوتؤُملا  َو  َةالَّصلا  َنیِمیِقُملا  َو  َِکلبَق  نِم  َلِزنُأ 
هدامآ و اندتعا - تعنامم . يریگولج و  ینعمب  ّدص - هحفص 162 ] دنتسه [  دوهی  نیدب  دوهی و  ّتلم  زا  هک  اهنآ  ینعی  اوداه - تاغل : ینعم 
دندوب و عونمم  نآ  زا  هکنیا  اب  دنتفرگ  ابر  دندش و  قح  هار  ریگولج  یتخسب  دندرک و  متـس  دوخ  رب  دوهی  نوچ  همجرت 161 : میدرک . اّیهم 

هدامآ كاندرد  يرازآ  ناـشنارفاک  يارب  میدرک و  مارح  ناـشیا  رب  دوب ، اور  اـهنآ  رب  هک  بوخ  ياـهزیچ  اـم  دـندروخ  مدرم  لاوما  اوراـنب 
ناوخزامن دنورگیم و  تسا  هدش  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  تسا و  هدش  لزان  وت  رب  هک  نآرقب  ناشیا  نادنمشناد  نانمؤم و  یلو  میدرک 162 .

َنِم ٍملُِظبَف  : » نیرّـسفم نخـس  میهد . نانآب  گرزب  يدزم  يدوزب  هک  دندوب  اهنیا  زیخاتـسر ، زور  ادخ و  هب  هدنورگ  زادرپتاکز و  دنتـسه و 
ياه ماعط - زا  یلاعت  يادـخ  يدرک  یهانگ  هک  ره  لوسر  زا  شیپ  هک  تسه  راـبخا  رد  تسا  هتـشون  حوتفلا  وبا   160 انمَّرَح » اوُداه  َنیِذَّلا 

تحلصم هک  دشاب  تحلـصم  رییغت  لیبس  رب  هکنیا  هک  دشاب  اور  و  دشاب ، وفع  لیبس  رب  هک  دشاب  اور  و  يدرک ، مارح  ناشیا  رب  يزیچ  لالح 
رب تشگب ، تحلـصم  دندرکب  تیـصعم  نآ  نوچ  تیـصعم ، باکترا  زا  شیپ  دشاب  لالح  ناشیا  رب  ماعط  نآ  هک  دشاب  هدوب  نآ  رد  ناشیا 

رگید تیآ  رد  هک  تسناـمه  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم   160 مَُهل » تَّلِحُأ  ٍتاـبِّیَط   » 60-15- نآرق . - دـندرک مارح  ناشیا 
هدوب لالح  مدرم  رب  اهنیا  هک  رخآ  ات  امُهَموُحُـش » مِهیَلَع  اـنمَّرَح  ِمَنَغلا  َو  ِرَقَبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُـک  اـنمَّرَح   » 30-1- نآرق . - تسا هدش  هتفگ 

ياهیزور ینعی  يدابانگ : یلع  ناطلس  اّلم  يهداعسلا  نایب  ریـسفت   92-1- نآرق . - تسا هدش  مارح  اوران  راک  يرگمتس و  هطـساوب  و  تسا ،
هیآ ود  رخآ  ات  لّوا  زا  و  تانیاعم . تادهاشم و  مولع و  بسک  يهلیـسوب  دشاب  یلاعتم  رـشب  حاورا  ياذـغ  هک  يونعم  قزر  ای  مدرم ، بوخ 
ابر دـندشیم و  مه  نارگید  عناـم  و  دـندرکیم ، يراددوخ  ّیلو  تعباـتم  تیـالو و  زا  دوخ  هک  دـنکیم ، یفّرعم  ار  قفاـنم  مدرم  لـمع  رکف و 

، دینک زارتحا  اهنآ  راک  زا  امش  دندش ، تازاجم - روطنآ  دوهی  دیتسناد  نوچ  تسا : هکنیا  هیآ  دافم  سپ  دندناتـسیم ، هوشر  دندروخیم و 
ِلِیبَس نَع  مِهِّدَِصب  َو   » هلمج هکنیا  يهنیرقب  دندرک  تیالو  زا  ضارعا  هک  دـندرک  میظع  ملظ  اهنآ  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  تسا  نکمم  و 
ّقحب ار  دوخ  اهنآب  لّسوتب  کلاس  ات  دـنکیم  زاب  ّقح  يوسب  ار  لد  هار  هک  تسا  ماما  هّللا  لیبس  اریز  هحفص 163 ]  ] 644-606- نآرق « - ِهّللا
بوخ ار  شراک  دراکب و  مدنگ  ینیمز  رد  هک  نآ  تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  یّمق  ّیشاّیع و  یفاک و  رد  یفاص : ریـسفت  دناسرب .
رگراک قوقح  ای  و  عراز ، ندومرف  راک  ای  نیمز  کلمت  رد  هک  تسه  شدوخ  دب  لمع  يهجیتن  دوش  زبس  وج  شتعارز  رد  و  دـهدن ، ماجنا 
تاروت رد   161 ُهنَع » اوُُهن  دَق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذـخَأ  َو   » 351-315- نآرق «. - اوُداه َنیِذَّلا  َنِم  ٍملُِظبَف   » تسا هدومرف  ادـخ  نوچ  تسا ، هدرک  ملظ 

: دناهتفگ نیرّسفم  مومع   161 ِلِطابلِاب » ِساّنلا  َلاومَأ  مِِهلکَأ  َو   » 47-1- نآرق . - تسا ابر  زارتحا  دوهی  فیاظو  زا  تسه و  اـبر  تمرح  مه 
هک لوـعجم  ياـهباتک  تمـسق  تسا و  هوـشر  دوـصقم  تسا  هتفگ  ناـیبلا  عـمجم  رد  تسا . اـهنآ  يراوـخ  هوـشر  هلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم 
هک تسا  هدرک  جارختـسا  هیآ  هکنیا  زا  هتکن  هکنیا  هّیمجن  تالیوأت  ناـیبلا : حور   45-1- نآرق . - تسا ادخ  بناج  زا  دنتفگیم  دنتـشونیم و 

« ُتابِّیَّطلا ُمَُکل  َّلِحُأ   » تسا هدش  هتفگ  ناناملـسم  يارب  رگید  تیآ  رد  یلو  دش ، مارح  اهنآ  رب  بوخ  ياهزیچ  تسا : هدش  هتفگ  دوهی  يارب 
هچنآ ینعی  ًابِّیَط » ًالالَح  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  اُولُک   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  زین  و  تسا ، لـالح  ناناملـسم  يارب  بوخ  ياـهزیچ  ینعی 

ام ناهانگ  رگید  ملاع  رد  هک  میراد  راظتنا  دندرکن ، یگدنز  ياه  یشوخ - زا  مورحم  ار  ام  هانگ  ربارب  رد  نوچ  سپ  دیروخب ، تسا  لالح 
رگید ملاع  رد  اهنآ  هک  تسا  هدـش  مالعا  ایند ، بوخ  ياهزیچ  زا  دوهی  ّتیمورحم  رب  هوـالع  نوچ  و  دوشن . اـهتمعن  نآ  زا  ناـمرح  بجوم 

موکحم مه  رگید  ملاع  رد  دوشیم  مولعم  سپ  یگدنز ، ياهیشوخ  تمرحب  تسا  هدشن  مکح  ناناملسم  ام  يارب  یلو  دوب ، دنهاوخ  راتفرگ 
زا تشادـن  كاب  هانگ  زا  هکنآ  ینعی  تاجانملا » میرحت  بجوی  تاروظحملا  باکترا   » دـناهتفگ تراشا  لها  میتسین . يراـتفرگ  باذـعب و 
زا تسا  ّتیمورحم  بجوم  تاحابم  باکترا  رد  يورهدایز  فارسا و  هّتبلا  و  دش ، دهاوخ  مورحم  تایح  یقیقح  ياههرهب  تاجانم و  ّظح 

هچره یپ  رد  ورم  هحفص 164 ]  ] 384-333- نآرق -243-211- نآرق : - تسا هتفگ  بوخ  هچ  يدعـس  نتفگ ، زار  تسود  اب  تاـجانم و 
مالس و نبإ  هّللا  دبع  دوصقم  دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب   162 ِملِعلا » ِیف  َنوُخِساّرلا  ِنِکل   » تدهاک ناج  رون  نت  نیکمت  هک   || تدهاوخ  لد 
: هتشون رارـسألا  فشک   37-1- نآرق . - تسا اـهنآ  يهتـسد  زا  اـهنآ و  دـننام  مه  بهار  ياریحب  تسا  هتفگ  حوتفلا  وـبا  و  تسا ، وا  ناراـی 
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، تسا ینتخومآ  تعیرـش  ملع  تقیقح ، ملع  تقیرط ، ملع  تعیرـش ، ملع  هدش ، لصاح  ار  ناشیا  مولع  عاونا  هک  دنناشیا  ملع  رد  ناخـسار 
ِهَیلِإ اوُغَتبا  َو   » تفگ ار  تقیرط  ملع  ِرکِّذـلا » َلـهَأ  اُولَئـسَف   » تفگ ار  تعیرـش  ملع  تسا . ینتفاـی  تقیقح  ملع  تسا ، یتلماـعم  تقیرط  ملع 

تلاوح درک ، ریپ  اب  ار  تقیرط  ملع  تلاوح  درک ، داتسا  اب  ار  تعیرش  ملع  تلاوح  ًاملِع » ّانَُدل  نِم  ُهانمَّلَع  َو   » تفگ ار  تقیقح  ملع  َۀَلیِسَولا »
رکف و اـب  هک  تـسا  یـسک  مـلع  رد  خـسار  رخف :  381-345- نآرق -321-287- نآرق -263-236- نآرق . - درک دوـخ  اـب  ار  تقیقح  مـلع 
زا نارگید  نخسب  تسا و  هتفریذپ  دیلقتب  هک  تسا  وا  خسار  ریغ  و  درادن ، رثا  وا  رد  نارگید  کیکشت  راتفگ و  دریذپیم و  اریزیچ  لالدتـسا 

ناناملـسم دوصقم  تسا  نکمم  و  دـشاب ، يدوـهی  یحیـسم و  حـلاص  مدرم  دوـصقم  تسا  نکمم  رخف :  162 َنوـُنِمؤُملا » َو  . » ددرگیمرب هار 
واو اب  نومیقم »  » ولج ياههلمج  قباطم  یتسیاب  هلمج  هکنیا   162 َةالَّصلا » َنیِمیِقُملا  َو   » 19-1- نآرق . - دنشاب ص ]  ] ربمغیپ راصنا  رجاهم و 
ارچ متفگ  نامثع  نب  ناباب  تفگ : ریبز  تسا : هتفگ  يربط  دناهتـشون  نینچ  نیرّـسفم  تسا ، هدـش  ظّفلت  ءاـی  اـب  هکنیا  تهج  و  دوش ، ظّـفلت 

بتکا  » دنتفگ واب  مسیونب ! هچ  ینعی  بتکا » ام   » تشون اجنآ  ات  هدنسیون  نوچ  تفگ : دناهتشون ! نیمیقم » نونمؤی و  نونمؤم و  نوخـسار و  »
هّللا دـبع  تئارق  رد  دـناهدرک : لـقن  و  تسا ، ناگدنـسیون  ياـطخ  تفگ  وا  دندیـسرپ . هشیاـع  زا  ارنیا  تهج  ریبز : نـب  ةورع  نـیمیقملا .» و 
تفص هملک  هکنیا  دناهتفگ : دناهدوب ، وحن  ملع  رد  صّـصختم  هک  هفوک  هرـصب و  مدرم  زا  یـضعب  و  تسا ، هدوب  واو  اب  نومیقملا »  » دوعـسم

هحفص 165]  ] 29-1- نآرق  - تسا و هدش  دایز  فوصوم  تفـص و  نایم  يهلـصاف  نوچ  یلو  دشاب ، واو  اب  دیاب  و  نوخـسار »  » يارب تسا 
مالک رد  دناهتفگ : اهنآ  مه  و  صاصتخا . شیاتس و  حدم و  تروصب  تسا  هدش  بوصنم  نیمیقم  يهملک  تسا  هدش  هدیشک  ازاردب  نخس 
ظّفلت لّوا  بارعا  دننامب  ار  رخآ  تافص  زاب  دننکیم و  ظّفلت  فلتخم  طسو  اب  ار  لّوا  تافص  بارعا  دشاب ، شهوکن  ای  شیاتس  هک  یّلصفم 

فوطعم و َنیِمیِقُملا »  » يهملک دـناهتفگ  رگید  ياهّدـع  ِءاسأَبلا .» ِیف  َنیِِرباّصلا  َو  اوُدَـهاع  اذِإ  مِهِدـهَِعب  َنُوفوُملا  َو   » هیآ هکنیا  لثم  دـننکیم 
تسا هدش  لزان  وت  رب  هچنآب  دنتـسه  نمؤم  تسا : نینچ  نآ  ینعم  و  ام »  » ّتیعبتب تسا  رورجم  و  َکَیلِإ » َلِزنُأ  اِمب   » يهلمج هب  تسا  طوبرم 

روط نیاب  هلمج  دناهتفگ : یضعب  -459-483 و  نآرق -424-409- نآرق -376-302- نآرق . - دنتسه زامن  ماجنا  تالص و  تماقإب  نمؤم  و 
نونمؤی  » دوش ینعم  تروص  نیاب  یتسیاب  دناهتفگ : رگید  ياهّدع  و  ةولّصلا » نیمیقملا  نم  مهنم و  ملعلا  یف  نوخساّرلا  نکل   » دوشیم هیزجت 
رابتعاب دـنکیمن  ظّفلت  رورجم  ار  هملک  برع  نوچ  تسا ، دنـسپان  برع  دزن  تروص  ود  هکنیا  و  ةالـصلا .» نیمیقملا  یلا  کیلا و  لزنا  اـمب 

هکنیا مه  وا  فحـصم  رد  تسا و  هدرکیم  تئارق  ای  اب  نیمیقملا » و   » بعک نب  ّیبا  هک  دـناهدرک  لـقن  نوچ  و  یـضرف . يریدـقت  ّرج  فرح 
ناگدنـسیون هابتـشاب  ار  مدرم  نارگید  و  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  ياهیراق  یتسیاـب  دوب  ناگدنـسیون  زا  طـلغ  رگا  و  تسا ، هدوب  هتـشون  روط 

يا دوب : دهاوخ  نینچ  اههلمج  ینعم  دناهدرکن و  هابتشا  ناگدنسیون  تسا و  حیحـص  تئارق  نیمه  هک  تسا  مولعم  سپ  دندرکیم . هجوتم 
هک هکئالم  نآـب  دنتـسه  نمؤم  زین  تسا و  هدـش  لزاـن  وت  زا  شیپ  هک  ینامـسآ  بتک  نآـب  دـنراد و  ناـمیا  وت  نآرق  وتب و  نینمؤم  دّـمحم ،
زا نکل  دوش ، ینعم  روط  هکنیا  ات  ملع  رد  نیخسارب  مینادرگ  یمرب - ار  نخس  يهلابند  هاگنآ  دنرادیم . اپب  ار  زامن  دنتسه و  ةالّصلا  نیمیقم 
دزم اهنآ  يارب  تمایق  زور  ادـخب و  نینمؤم  تاـکز و  ناگدـنهد  ینامـسآ و  ياـهباتکب  نینمؤم  و  دنتـسه ، ملع  رد  خـسار  هک  مدرم ، هکنیا 
برع مالک  رد  هک  تسا  هدش  ضارتعا  دناهتـسناد ، حدمب  بوصنم  ار  نیمیقم »  » يهملک هک  اهنآ  رب  حوتفلا : وبا  تسا . هدـش  هدامآ  یگرزب 

تحاصف فالخ  مامتان  يهلمج  رد  یلو  دوش ، ظّـفلت  حدـمب  هحفـص 166 ] بوصنم [  يهملک  تسا  نکمم  هلمج ، لیمکت  زا  سپ  حیـصف 
روط هکنیا  برع  رعـش  رد  تسا  هتفگ  تسا و  هتـسناد  زیاج  ارنآ  جاّجز  یلو  دوشیم ، متخ  مِهِیتُؤنَـس » َِکئلوُأ   » رد هلمج  مه  اـجنیا  و  تسا ،

رتش نانابهگن  تسا و  هّبـض  يهلیبق  دارفا  دوصقم  هک  ام  ینعی : لمجلا » باحـصا  ۀّبـض  ینب  نحن   » 112-88- نآرق : - لثم تسا  داـیز  هلمج 
يهملک هک  اهنآ  يهتفگب  عمجم : تسا . ردـقم  لعفب  بوصنم  تسا و  هدـش  هتفگ  بصن  اـب  باحـصا  يهملک  رعـش ، هکنیا  رد  هک  هشیاـع ،

َنیِمیِقُملا  » زا دوصقم  دناهتفگ : و  ةاکّزلا » نوتؤملا  مه  ةالّصلا و  نیمیقملا  رکذا   » دوشیم ینعم  روطنیا  هلمج  تسا  حدمب  بوصنم  نیمیقم » »
يارب تسا  حدمب  بوصنم  نیمیقم »  » يهملک فاّشک : تسا  دنوادخ  سیدـقت  حـیبست و  اهنآ  زامن  هک  هکئالم  ای  دنتـسه  ناربمغیپ  َةالَّصلا »

هدش هابتشا  نآرق  نتشون  رد  تسا  هتشادنپ  هک  نآ  و  تسا . هدرک  لقن  برع  مالک  زا  دایز  دهاوش  هیوبیس  هکنانچ  زامن  لصف  ندش  راکشآ 
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نآ دـهدب ، صیخـشت  تسا  هتـسناوتن  وا  دراد و  هقـالع  صاـصتخاب  بوصنم  يهملکب  هزادـنا  هچ  اـت  برع  هک  تسا  هدـیمهفن  دوـخ  تسا 
ات دـنراذگ  ياـجب  نآرق  نتـشون  رد  صقاوـن  هنخر و  هک  دوـب  نآ  زا  شیب  نآرقب  اـهنآ  یگتـسبلد  دـناهدش  فـصو  نآرق  رد  هک  نیملـسم 

187-162- نآرق . - واو اب  تسا ، هدوب  نومیقم »  » يردـحج یفقث و  ياسیع  رانید و  نب - کلام  تئارق  و  دـننک . حالـصا  دـنیایب و  نارگید 
هانگ يارب  ارچ  هک  دنک  بّجعت  لّوا  دیاش  دناوخیم  ناسنا  هک  ار  ًامِیلَأ » ًاباذَـع  اوُداه ،...  َنیِذَّلا  َنِم  ٍملُِظبَف   » زا هیآ 161 و 160  رد  ام : نخس 

تایآ هک  دشاب  هکنیا  باوج  دـیاش  یتحلـصم  هچ  نآ  رد  تسا و  یتازاجم  هچ  هکنیا  دـنوش ، مورحم  یگدـنز  ياه  هرهب  زا  مدرم  متـس ، و 
مک ياهزیچب  هک  دوب  ياهچب  دننام  درکیم و  یط  ار  دوخ  یکدوک  لّوا  نارود  رشب  هک  تسا  شیپ  لاس  رازه  دنچ  ياهتّلم  تشذگرس  لقن 
زا عافد  ندیـشوپ و  ندروخ و  يهلیـسو  رـصتخم  ندرک  هداـمآ  هب  دوب  رـصحنم  وا  ياـهتیلاّعف  نوچ  و  تشادـیم ، شوخ  لد  ار  دوخ  شزرا 

تخس رایسب  دندرکیم  نآ  زا  مورحم  ار  وا  رگا  سپ  دروآیم ، گنچب  هک  دوب  یندروخ  رصتخم  وا  ششوک  راک و  يهجیتن  رتمهم  و  نمشد ،
مورحمب ریـصقت  ربارب  رد  ار  كدوک  مه  نونکا  هکناـنچ  تازاـجم ، رتـالاب  دوب و  اوراـن  هحفـص 167 ]  ] 94-77- نآرق -71-36- نآرق  - و

هتشون هحفـص 119  مهن  لصف  ویکـستنم  نیناوقلا  حور - يهمجرت  رد  مینکیم . شتازاجم  وا  يزاببابـسا  نتفرگ  اـی  یندروخ و  زا  ندرک 
لماوعب جایتحا  و  دوشب ، یئاهرفیک  عضو  يهلیـسو  دـناوتیم  کچوک  لـماوع  بوخ  راذـگنوناق  کـی  يارب  لدـتعم  ياـهتموکح  رد  تسا :

هدرک هدافتـسا  مسر  نیمه  زا  ناراذـگنوناق  دـندادیم ، تناما  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  نانز  اـهدرم  دوب  مسر  تراپـسا  رد  ـالثم  تسین ، گرزب 
رگید دـشیم  دـب  لـمع  نـالف  بکترم  سک  ره  هـک  دوـب  هـکنیا  تازاـجم  نآ  و  دـندرک ، رارقرب  مـئارج  زا  ياهراـپ  يارب  ّصاـخ  تازاـجم 

هدش جارختسا  تداع  نیمه  زا  هک  رگید  تازاجم  کی  نینچمه  دریگب و  تناماب  نز  یسک  زا  دهدب و  تناما  یـسکب  ار  شنز  تسناوتیمن 
هک دـنک  یگدـنز  هرکاب  ناگزیـشود  نارتخد و  اب  دوخ  يهناـخ  رد  بکترم  یتسیاـب  مرج ، نـالف  باـکترا  تروص  رد  هک  دوب  هکنیا  دوب ،

، هقاّطلا قوف  روما  زا  هن  دوش ، جارختسا  دیاب  کچوک  لماوع  نیمه  زا  تازاجم  هکنیا  الامجا  دیامن . یسنج  يهزیرغ  يافطا  دناوتن  هجیتّنلاب 
يهتـشون دوب  هکنیا  تسا . رفیک  نامه  دوش  هدـیمان  رفیک  نیناوق  بجومب  هک  زیچ  ره  و  تسا ، تازاجم  دوخ  تداع  فـالخ  لـمعب  راـبجا 

ار نارفاک  تشز  موسر  هک  دوشن  ضارتعا  هّتبلا  و  تسا . هدوب  ناشاههتـساوخ  رتلزان  زا  میدق  مدرم  تازاجم  دهدیم  ناشن  هک  نیناوقلا  حور 
زا ّتیمورحم  تابیط و  میرحت  هک  تسا  میدق  رایسب  ياهتّلم  تازاجم  لقن  ندیمهف  دوصقم  نوچ  میروآیم ، ریظن  دهاش و  نآرق  تایآ  يارب 

نآرق رد  هک  تسا  هدوب  دوهی  تازاجم  هکنیا  زا  سپ  اهلاس  تراپسا  نوناق  تسا  نکمم  میئوگیم : تسا ، هانگ  رب  تازاجم  هنوگچ  اهیشوخ 
بادآ و اب  هچرگا  مه  اهتازاجم  نیناوق و  هکنیا  دناهدوب ، اهنآ  ربهر  یگدنز  روما  يهمه  رد  رـشب  نایاوشیپ  هک  روطنامه  تسا و  هدـش  لقن 
، تسه اـم  زورما  يهدافتـسا  يهلیـسو  هچنآ  و  تسا . هتفرگیم  ماـهلا  ناربمغیپ  میلاـعت  زا  لوصا  رد  یلو  تسا ، هدـشیم  ماـجنا  تشز  موسر 

دوخ حور  ندب و  حالصا  يارب  و  دینک ، تیبرت  روطنیمه  ار  ناتدوخ  مه  امش  میدرکیم ، تیبرت  نینچ  ار  ناگتشذگ  هک  تسا  نآرق  مالعا 
يافص دوش و  عفترم  جازم  ینیگنس  ات  دینک  راومه  هحفص 168 ] دوخ [  رب  ارنآ  تضایر  دینک و  يراددوخ  دیآیم  ناتشوخ  هچنآ  زا  یهاگ 

روطنآ اهنآ ، اب  راتفر  تازاجم و  زرط  نییعت  فرحنم و  ناـمرفان و  مدرم  اـههچب و  تیبرت  يارب  تسا  یئاـمنهار  زین  و  ددرگ ، رادومن  حور 
میدرک لـقن  یفاـص  ریـسفت  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هب  بوسنم  ثیدـح  و  دـشاب . ناـشمسج  حور و  رکف و  اـب  بساـنم  هک 

نآ رد  هکنانچ  مینک ، نّیعم  مینادـب و  شدوخ  بسانم  ار  زیچ  ره  يازـس  میریگب و  دـنپ  نآرق  یتیبرت  شور  زا  هک  ار  اـم  دـنکیم  یئاـمنهار 
مانب دوخ  يونثم  رد  یماصتعا  نیورپ  تسا . هدومرف  لالدتسا  هیآب  راتفردب  کلام  راکدب و  عراز  يازس  رب  ترضح  نآ  هک  دش  لقن  ثیدح 

نآ زا  تسجیم  هظحل  رهب   || يرگرز  شکچ  دزیم  ساـملا  هـب  تـسا : هدـنارورپ  بوـخ  ار  تـیبرت  هجیتـن  ّیبرم و  رازآ  دوـس  روـن  ياـیرد 
یتساوخ نم  رازآ  هک  مدرک  هچ   || یتسار  یکاپ و  یبوخ و  زجب  يان  وچ  ملان  دنچ  وت  دادیب  || ز  يأر  هریت  يا  هک  ساملا  دـیلانب  يرگخا 

دـسر یئاجب  تراک  راک  نیزک   || دسر  یئافج  ار  تنت  را  جنرم  گنـس  هدرک  نارگ  تخرچ  يوزارت   || گنت  شیوخ  رطاخ  نکم  اتفگب 
ناهن ثیدح  منک  تکانبات  هدیدنسپ و   || منک  تکاپ  نازورف و  مد  نیمه  مالس  یتخبکین  دنک  تیورب   || مامت  ددرگ  وت  شارت  نونکا  مه 

منزیم رد  رون  هگرد  نیدب   || منزیم  رسب  تیافق  تشم و  هن  راوشوگ  ای  خرچ  تدزاس  نیگن   || رادشوگ  شکچ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ات 166] تایآ 163  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو یـسیِع  َو  ِطابـسَألا  َو  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َلیِعامـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  یلِإ  انیَحوَأ  َو  ِهِدـَعب  نِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  انیَحوَأ  امَک  َکَیلِإ  انیَحوَأ  اـّنِإ 
َمَّلَک َو  َکیَلَع  مُهصُصقَن  َمل  ًالُسُر  َو  ُلبَق  نِم  َکیَلَع  مُهانـصَصَق  دَق  ًالُـسُر  َو  [ 163  ] ًارُوبَز َدُواد  انیَتآ  َو  َنامیَلُـس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ 
ُهّللا ِنِکل  [ 165  ] ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّالَِئل  َنیِرِذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  ًالُـسُر  [ 164  ] ًامِیلکَت یسُوم  ُهّللا 

زا انیحوا - تاغل : ینعم  هحفص 169 ]  ] 660-1- نآرق [ - 166  ] ًادیِهَش ِهّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهشَی  ُۀَِکئالَملا  َو  ِهِملِِعب  َُهلَزنَأ  َکَیلِإ  َلَزنَأ  اِمب  ُدَهشَی 
طبـس عمج  طابـسا - ندرک . ماهلا  نتخادنا و  لد  رد  نتفگ ، نخـس  یـسک  اب  ناهن  ّرـس و  هب  نداتـسرف ، ندرک ، هراشا  ینعمب  یحو  ردـصم 

دوشیم لامعتـسا  رتخد  دنزرف  يارب  هملک  هکنیا  تسا : هتـشون  دجنملا  رد  و  دشاب ، هداون  هک  دنزرف  دنزرف  ینعمب  نیـس  ریز  يادص  رـسکب و 
، باـیمک يوق ، فیرـش  زیزع - برع ، رد  تسا  هلیبق  ياـجب  لیئارـسا  ینب  رد  طبـس  و  تسا ، رـسپ  رـسپ  ینعمب  اـح  حـتفب  دـیفح »  » هکناـنچ
ساـّبع و نبإ  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  درادـن . دـننام  دوشیمن و  زجاـع  بولغم و  هک  نارگید  سرتـسد  فّرـصت و  زا  رود  رترب و  راوگرزب ،
زا یباـتک  زگره  دـنتفگ : دـمآ و  دـب  ار  اـهنآ  دومرف ، تئارق  دوهی  يارب  ار  شیپ  تاـیآ  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دناهتـشون : نیرّـسفم  زا  ياهّدـع 

همجرت دش . لزان  غورد  راتفگ  نآ  زا  يریگولج  يارب  اهنآ و  باوج  رد  تایآ  هکنیا  تسا ، هدـشن  ماهلا  یحو و  یـسکب  هدـماین و  نامـسآ 
بوقعی و نادـنزرف  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  وا و  زا  سپ  ناربمایپ  وتب و  هکنانچ  میدرک  یحو  وتب  اـم  ربمغیپ  يا  : 163

اهنآ میاهتفگ و  تیاور  هب  شیپ  نیز  هک  ناربمایپ  رگیدب ]  ] میداد 164 و روبز  باتک  دوادب  نامیلس و  نوراه و  سنوی و  بّویا و  یسیع و 
يارب ناشیا  ندمآ  زا  سپ  ات  دـیون  میب و  يارب  دـندوب  یناربمایپ  نانیا   165 تفگ . راوتسا  یتسردب و  نخـس  یـسوم  اب  ادخ  میاهتفگن و  هک 

[ دنرادن رواب  وت  نآرق  رگا  و   ] 166 راکتسرد . تسا و  میکح  رترب  ادخ  لزا  زا  هچ  میدنام ] هارمگ  میتشادن و  ربهر  هک   ] دنامن هناهب  نامدرم 
ادـخ هک  دوب  سب  یلو  دـنهد  یهاوگ  ناگتـشرف  هداتـسرف و  دوخ  لازی  ملع ال  هب - تسا  هداتـسرف  وتب  هچنآ  هک  دـهدیم  یهاوگ  ادـخ  یلو 

هدـمآ حون  مان  ربمغیپ  دای  زا  سپ  نآرق  ياـج  ود  رد  حوتفلا : وبا   163 ٍحُون » یلِإ  انیَحوَأ  امَک  : » نیرّسفم نخـس  هحفـص 170 ] دشاب [  هاوگ 
همه زا  ءاـیبنا و  خیـش  تسا و  هدوب  نید  ياراد  ربـمغیپ  لّوا  و  تسا ، هدوب  رـشّبلا  وبا  وا  ملاـع ، یبارخ  ناـفوط و  زا  سپ  هک  نآ  يارب  تسا ،
یکی زا  دراد ، رد  ود  هک  ياهناخ  نوچ  تفگ : خساپب  تسا ! یئاج  روطچ  ایند  دندیـسرپ : وا  زا  گرم  ماگنه  دـناهتفگ : هدوب . رتشیب  شرمع 
یسک نیتسخن  تسا و  ربمغیپ  لّوا  حون  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  هحفص 88 : نآرق  مهف   43-15- نآرق . - متفر ردب  يرگید  زا  و  مدمآ ، رد 
هکنیا دّیؤم  تیآ 17 » دیدح  هروس  خـلا  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  انلَعَج  َو  َمیِهاربِإ  َو  ًاحُون  انلَـسرَأ  دََـقل  َو   » تیآ تسا و  هدـش  یحو  واب  هک  تسا 

وبا يروباـشین و  و  تسا . هدوب  ربـمغیپ  لّوا  وا  هک  تسا  نآ  يارب  هدـش  زاـغآ  حون  ماـنب  هک  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  رخف  ماـما  تسا و  بلطم 
مدآ زا  يدای  تسا  هدـمآ  ناربمایپ  ماـن  هک  رگید  روس  تاـیآب و  و  دناهدیدنـسپ . ار  رخف  رظن  نیرّـسفم  زا  رگید  یعمج  نزاـخ و  دوعّـسلا و 

. تسا هدوب  ربمغیپ  لّوا  وا  هک  تسا  نآ  يارب  هدش  زاغآ  حون  مانب  هک  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  رخف  ماما  تسا و  بلطم  هکنیا  دّیؤ  . تسا هدشن 
تسا هدمآ  ناربمایپ  مان  هک  رگید  روس  تایآب و  و  دناهدیدنسپ . ار  رخف  رظن  نیرّسفم  زا  رگید  یعمج  نزاخ و  دوعّـسلا و  وبا  يروباشین و  و 
دشاب دارفا  نآب  ماهلا  یحو و  طابساب ، یحو  زا  دوصقم  تسا  نکمم  عمجم :  63 ِطابسَألا » َو   » 218-133- نآرق . - تسا هدشن  مدآ  زا  يدای 

َو  » 15-1- نآرق . - تسا اهنآ  سانـشرس  یمان و  مدرم  دوصقم  مداد و  ماغیپ  هلیبق  نالفب  دـنیوگیم : هکنیا  لثم  دندیـسر ، يربمغیپ  ماقمب  هک 
دوهی مدرم  هکنیا  يارب  دـناهدوب  وا  زا  رتولج  هک  تسا  هدـش  دای  یناربمغیپ  مان  زا  شیپ  یـسیع  ماـن  عمجم :  163 َُسنُوی » َو  َبوُّیَأ  َو  یـسیِع 

زا ولج  شماـن  هک  تسا  هدـش  ظـفح  وا  ماـقم  ّوـلع  تهج  نیاـب  ترـضحنآ ، رب  يریگهدرخ  نعطب و  دـندرکیم  يور  هداـیز - یتخـسرس و 
. - تسین بیترت  ینعم  يارب  دـنکیم  طوبرم  رگیدـکیب  ار  اهمان  هکنیا  هک  واو  فرح  و  تسا . هدـش  داـی  دـناهدوب  دـقتعم  اـهنآ  هک  ناربمغیپ 

و دشاب ، ربز »  » عمج هک  دناهدناوخ ، از  ولج  يادص  ّمض و  اب  روبز »  » هفوک ياهیراق  یـضعب  يربط :  163 ًارُوبَز » َدُواد  انیَتآ  َو   » 37-1- نآرق
هحفص  ] 28-1- نآرق  - ار هلمج  دناهدناوخ ، روط  هکنیا  هک  اهنآ  و  متـشون ، ار  همان  ینعی  اربز » باتکلا  تربز   » زا دناهتـسناد  قتـشم  دـیاش 
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اب اروبز »  » نیملـسم ياهرهـش  ياهیراق  مومع  و  میداد . هتـشون  بوتکم و  ياهباتک  هفیحـص و  دوادب  ام  ینعی  دـناهدرک : هیزجت  نینچ  [ 171
هکنانچ اریز  تسا  رتهب  ینعم  هکنیا  تئارق و  هکنیا  و  روبز ، مانب  باتک  ینعمب  دناهتـسناد  درفم  ارنآ  و  دـناهدناوخ ، از  يالاب  يادـص  حـتف و 

مه رگید  للم  دـیوگیم و  دواد  روبز  ارنآ  برع  و  تسا ، روبز  دواد  باتک  مان  تسا ، نآرق  لیجنا و  تاروت و  ینامـسآ  رگید  ياهباتک  مان 
ربمغیپ زا  مدرم  دـنامهفیم  هک  َلِّزَُنت » نَأ  ِباتِکلا  ُلـهَأ  َُکلَئـسَی   » ولج تاـیآب  تسا  لـصّتم  هیآ  هکنیا  عمجم : دنـسانش . یم - ماـن  نیاـب  ارنآ 

. - تسا ادـخ  يهداتـسرف  هتـشذگ  ياهنآ  لـثم  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  هداد  باوج  هیآ  هکنیا  رد  درواـیب ، دوخ  تّوبن  رب  لـیلد  دناهتـساوخ 
اب هن  یلو  یحو  يهلیـسوب  هّدـع  هکنیا  مان  زا  شیپ  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  164 ُلبَق » نِم  َکیَلَع  مُهانـصَصَق  دَـق  اًلُـسُر  َو   » 90-45- نآرق
رد ناربمغیپ  رگید  مان  تسا و  هدش  لزان  هنیدم  رد  هروس  هکنیا  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و  میدرک ، یفّرعم  وت  يارب  ار  اهنآ  ینآرق  ياههلمج 
وت يارب  ماعنا  يهروس  رد  هکمب  رتشیپ  هک  یئاـهنآ   50-1- نآرق : - تسا هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  هدـش  لزان  هّکمب  هک  تسا  ماـعنا  يهروس 

هدماین نآرق  رد  اهنآ  مان  هک  دـناهدوب  ناربمغیپ  يدایز  يهدـع  دوشیم  هدـیمهف  هلمج  هکنیا  زا  عمجم :  164 مُهصُصقَن » َمل  اًلُـسُر  َو  . » میتفگ
رّدقم لعفب  تسا  بوصنم  الـسر »  » يهملک فاّشک :  29-1- نآرق . - تسا هدش  هدرب  ناشمان  دناهتـشاد  یلئاضف  هدـع  هکنیا  نوچ  و  تسا ،

يهلمج تبسانمب  تسا  نکمم  و  اهنیا . دننام  و  انئِّبَن » انلَـسرَأ و   » لثم ولج ، تیآ  لّوا  رد  َکَیلِإ » انیَحوَأ   » يهلمج اب  تسا  هیبش  ینعم  رد  هک 
رد و  مهانـصصق .» الـسر  انـصصق   » تروص نیاب  دنک  شریـسفت  حیـضوت و  هک  نآ  دننامب  دشاب  یلعف  اًلُـسُر »  » بصن بجوم  مُهانـصَصَق ،» »

-89- نآرق . - لسر مال  ولج  يادص  عفر و  اب  مهـصصقن » مل  لسر  کیلع و  مهانـصصق  دق  لسر  و   » تسا هدوب  نینچ  بعک  نب  ّیبأ  تئارق 
هکنیا يهدـیاف  عمجم :  164 ًاـمِیلکَت » یـسُوم  ُهـّللا  َمَّلَک  َو   » 238-229- نآرق -216-203- نآرق -156-147- نآرق -144-135- نآرق -108
یضعب و  یحو ، هلیـسوب  نارگید  اب  تسا و  هتفگ  نخـس  هطـساویب  یـسوم  اب  هحفـص 172 ]  ] 39-1- نآرق  - دـنوادخ هک  تسا  نآ  هلمج 

: تسا هدش  تیاور  و  تسا . هدوب  مدرم  مالک  سنج  زا  یـسوم  اب  نخـس  دنامهفب  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  يارب  ًامِیلکَت »  » يهملک دناهتفگ :
لزان هیآ  هکنیا  نوچ  یـسوم ، ام  ربمغیپ  زجب  تسا  هدرک  دای  ار  ناربمغیپ  يهمه  مان  دّمحم  دنتفگ : دوهی  دناوخ ، ار  ولج  تیآ  ربمغیپ  نوچ 
ییحی میهاربا و  رخف :  19-8- نآرق . - داد رارق  شیادـخ  يوگتفگ  فرط  هک  داد  يرترب  مه  نارگید  رب  درب و  ار  وا  مان  دـنتفگ : اهنآ  دـش ،

مخز و ینعی  مّلک » : » دناهتفگ یضعب  و  تفگ : نخس  ادخ  اب  یسوم  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  دناهدناوخ و  هّللا »  » بصن اب  هللا » ملک   » بّاثو نب 
هکنیا یلو  درک ، هتـسخ  ناوتان و  حورجم و  ار  وا  دنوادخ  یـسوم  نارود  بالقنا  بوشآ و  هطـساوب  هک  تسا  هکنیا  ینعم  درک و  تحارج 
هیردق هچنآ  هن  تفگ ، نخس  یـسوم  اب  ادخ  هطـساویب  هک  تسا  دیکات  يارب  میلکت »  » يهملک نایبلا : حور  لطاب . هدوهیب و  تسا  يریـسفت 

، دمانیم مالک  ارنآ  برع  دسرب  ناسناب  هک  یبلطم  ره  تسا : هتفگ  ءاّرف  اریز  دینش ، وا  هک  درک  یمالک  داجیا  یئاج  رد  دنوادخ  هک  دناهتفگ 
ياهزادناب تسا  هدرک  تیانع  ام  ربمغیپب  دـنوادخ  هچنآ  یلو  دـشاب . ورب  ور  نخـس  یتسیاب  دـش  تیبثت  دـیکأت و  میلکت »  » يهملک اب  رگا  اّما 

نایم رد  هداهن  وا  اب  لک  ّرـس   || ناور  شجارعم  يوس  بش  رد  هدرک  تسا : هتفگ  راطع  خیـش  تسا . هدـش  هداد  ناربمغیپ  يهمهب  هک  تسا 
سدـقملا يداو  رد  تشگ   || رود  نیلعن  زا  دـش  یکیدزنب ، نوچ  باطخ  ّقح  زا  شدـمآ  نیلعن  علخ   || بانج  نآ  طاـسب  رب  یـسوم  تفر 

هار نیلعن  اب  شاجنآ  دوبن  مه   || هاش  دوب  هچرگا  نارمع  یـسوم  لالب  نیلعن  زاوآ  دونـشیم   || لـالجلا  وذ  عمـس  جارعم  رد  زاـب  رون  قرغ 
يوس شهار ، نیلعن  اـب  داد   || شیوـخ  يوـک  درم  درک  ار  شرکاـچ  وا  هاـگرد  رکاـچ  اـب  قـح  درک   || وا  هاـج  رهب  هک  نیب  تیاـنع  هکنیا 
لیفط رد   || ارم  نک  وا  تّما  ّبر  اـی  تفگ  هحفـص 173 ] دیدب [  تبرق  نانچ  ار  وا  رکاچ   || دـیدب  تبتر  نآ  وچ  نارمع  یـسوم  شیوخ 
هملک رازه  راهچ  تسیب و  دص و  یـسوم  اب  دنوادخ  تسا : هدش  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  لاصخ  باتک  رد  یفاص : ریـسفت  ارم  نک  وا  تّمه 

دوب هدرک  بوذجم  يروط  ار  وا  نانخـس  نآ  توالح  و  دیـشون ، هن  دروخ و  هن  تّدم  هکنیا  رد  هک  زور  هنابـش  هس  تّدـم  رد  تفگ ، نخس 
رد ع ]  ] مظاک یسوم  ماما  زا  دیحوت  باتک  رد  و  تفرگ ، مشخ  اهنآ  رب  دش و  تحاران  دینـش ، ار  لیئارـسا  ینب  نخـس  تشگ و  رب  نوچ  هک 
هک درک  تلئـسم  تفر و  روطب  دوخ  تشاذگب و  هوک  ياپ  رد  انیـس و  روطب  درب  ار  لیئارـسا  ینب - یـسوم  تسا : هدش  لقن  یثیدح  يهلابند 

بقع و ولج و  بناج  شش  زا  لیئارسا  ینب  دش ، زاغآ  نتفگ  نخس  نوچ  دنونـشب ، هوک  نیئاپ  رد  اهنآ  هک  يروطب  دیوگب  نخـس  وا  اب  ادخ 
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هدنکارپ نیئاپ  الاب و  فرط و  راهچب  هک  درک  داجیا  ینخـس  تخرد  رد  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دندینـشیم ، زاوآ  نیئاپ  الاب و  پچ و  تسار و 
تسا نآ  هتسد  کی  تسین ، روج  کی  ادخ  نخس  دومرف : يدرم  خساپ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ع ]  ] نینمؤملا ریما  ّیلع  ترضح  زا  و  دشیم .

ار قیاقح  اهنآب  باوخ  رد  هک  تسا  یئایؤر  یمّوس  زاب  تسا ، هدـنکفا  اـهنآ  لد  رد  هک  نآ  رگید  يهتـسد  تسا ، هدـش  هتفگ  ربمغیپ  اـب  هک 
اب ادخ  نتفگ  نخـس  یگنوگچ  رد  دسریمن  ار  ام  هدبع : تسا . ادـخ  مالک  تئارق و  يهتـسیاش  تسا و  یحو  اهنیا  يهمه  و  دـنهدیم ، ناشن 
هک دوش  یم - هدافتسا  هلمج  هکنیا  زا  عمجم :  165 ٌۀَّجُح » ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  اّلَِئل  . » تسا رود  ام  مهف  دودح  زا  نوچ  مینک  ثحب  یسوم 

هکنیا باوج  رد  تسین . نید  وریپ  لوئـسم  تسا و  روذعم  دشاب  هدشن  غالبا  واب  نید  ماکحا  دـشاب و  ربخیب  ص ]  ] ربمغیپ روهظ  زا  سک  ره 
رد ناربمغیپ  ياوعد  یتسرد  رب  یلیلد  هن  رگ  و  رادنید ، دشاب و  تسرپادـخ  یتسیاب  هک  دـنکیم  كرد  ناسنا  درخ  لقع و  دـناهتفگ : بلطم 
وا اب  تفلاخم  رد  سپ  منک  قیدصت  ار  ربمغیپ  راتفگ  متسناوتن  نم  هک  دنک  اعّدا  یسک  مه  ربمغیپ  غیلبت  زا  سپ  تسا  نکمم  تسین و  تسد 

ار ربمغیپ  نآ  نخس  هحفص 174 ]  ] 52-1- نآرق  - ات دشاب  فّرعم  دیاب  يرگید  سپ  دشاب  نید  نتفریذپ  يارب  ربمغیپ  دـیاب  رگا  مروذـعم و 
تـسا مزال  هاوگ  فّرعم و  تیاهنیب  نینچمه  دـننک و  رواب  ار  وا  یفّرعم  ات  تسا  مزال  رگید  فّرعم  تسا  فّرعم  هکنآ  يارب  زاب  دـنریذپب و 

نبإ زا  يربط :  166 َکَیلِإ » َلَزنَأ  اِمب  ُدَهـشَی  ُهّللا  ِنِکل  . » تسا ناربمغیپ  ندـمآ  فیلکت  طرـش  هک  درک  لالدتـسا  هیآ  هکنیا  هب  ناوتیمن  سپ 
يربمغیپ و رب  دـیتسه  عّلطم  امـش  هک  منادـیم  نم  دومرف : ترـضح  نآ  دـندمآ ، ص ]  ] ربمغیپ دزن  يدوهی  یهورگ  تسا : هدـش  لقن  ساـّبع 

دوهی رگا  تسا : نینچ  ینعم  دش و  لزان  اهنآ  نخس  ربارب  رد  هیآ  هکنیا  میهدیم ، تداهش  هن  مینادیم و  ام  هن  دنتفگ : اهنآ  نم ، راتفگ  قدص 
قدـص دـهاش  ادـخ  هک  شابم  ریگلد  وت  دـندش ، ماهلا  یحو و  رکنم  یّلکب  دنتـساوخ و  ینامـسآ  يهتـشون  وت  زا  دـندش و  وت  ماقم  هب  رفاک 
راکشآ دهدیم  تداهـش  ار  هچنآ  هکنآ  ینعی  دهاش  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  48-1- نآرق . - تسا اهدـهاش  نیرتهب  وا  تسا و  وت  راتفگ 
هلیـسوب و  دننک ، قیدصت  ارنآ  یحیـسم  يدوهی و  هک  نآ  زا  شیپ  دنکیم و  راکـشآ  دوخ  دتـسرفیم  ص ]  ] ربمغیپب ار  هچنآ  دنوادخ  و  دـنک ،

وتب ار  نآرق  تسا  هتـسناد  قیـال  ار  وت  هک  دـنوادخ  ملعب  ینعی  عـمجم :  166 ِهِملِِعب » َُهلَزنَأ  . » دـنکیم رادومن  ارنآ  یتـسرد  یتـسار و  تازجعم 
: تسا هدـش  هتفگ  هیآ  لّوا  رد  نوچ  رخف :  24-1- نآرق . - تسا نآ  رد  ادـخ  ملع  هک  داتـسرف  ینآرق  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  درک . لزاـن 
هک تسا  نآ  دوصقم  و  تسا ، هدوب  هنوگچ  هکنیا  هک  تسا  هدـش  نشور  هلمج  هکنیا  رد  تسا  هدـش  لزاـن  وـتب  هچنآ  رب  تسا  دـهاش  ادـخ 

ملعب تسا  هتـسباو  نآرق  هکنیا  ینعی  هدبع : تسا . يرترب  یبوخ و  هیاپ  نیرتالاب  رد  سپ  تسا ، تیاهنیب  ّصاخ  تردق  ملع و  هدـیدپ  نآرق 
ام  » و ِلبَق » نِم  َکُموَق  َو ال  َتنَأ  اهُمَلعَت  َتنُک  ام   » تسا هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دیتشادن ، ربخ  نآ  زا  وت  ّتلم  وت و  هک  دنوادخ  ّصاخ 

ّصاخ شور  و  ناربمغیپ ، تشذگرس  و  مولع ، زا  تسه : نآرق  رد  هچنآ  سپ  ٍباتِک » نِم  ِِهلبَق  نِم  اُولتَت  َتنُک  ام   » و ُباتِکلا » اَم  يِردَت  َتنُک 
یتسرد يارب  تسا  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  هکنیا  دـهاش  یگمه  بیغ  هدـنیآ و  هتـشذگ و  راـبخا  صاخـشا و  رد  ریثأـت  ذوفن و  و  نخس ،

نآرق یحو و  نیمـالا  حور  ینعی  هدـبع :  166 َنوُدَهـشَی » ُۀَِکئالَملا  َو   » 278-232- نآرق -229-196- نآرق -193-138- نآرق . - وت راتفگ 
َیلِإ َکُّبَر  یِحُوی  ذِإ   » هیآ هکنیا  بجومب  زین  و  يرادـن ، دـیدرت  کش و  ینیبیم و  ار  وا  دروآـیم و  هحفص 175 ]  ] 30-1- نآرق  - وت يارب 

اج همه  رد  سپ  دـننکیم ، نینمؤم  لد  تیوـقت  هکئـالم  َبعُّرلا » اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبوـُُلق  ِیف  یِقلُأَـس  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اوـُتِّبَثَف  مُکَعَم  یِّنَأ  ِۀَِـکئالَملا 
لدـب یـسرافب  میناوتیم  ار  یحو  يهملک  انیَحوَأ » اـّنِإ   » يهلمج رد  اـم : نخـس   222-78- نآرق . - دنتـسه وت  نخـس  یتسار  دـهاش  هکئالم 

یفخم و روطب  مالعا  ینعمب  ندرک  یحو  ءاحیا و  تسا  هدرک  لقن  جاّجز  زا  تایآ  هکنیا  ریـسفت  رد  رخف  ماما  هکنانچ  مینک ، ینعم  ندنکفا 
َکُّبَر یحوَأ  « » َنیِّیِراوَحلا َیلِإ  ُتیَحوَأ  ذِإ  َو   » تسا نآرق  رد  و  ایِشَع » َو  ًةَرُکب  اوُحِّبَس  نَأ  مِهَیلِإ  یحوَأَف   » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا ، هدیشوپ 

ای رگید و  سک  ای  حونب  یحو  سپ  ماهلا ، تسا و  ندـنکفا  لد  رد  ینعمب  یحو  تایآ  هکنیا  رد  هک  یـسُوم » ِّمُأ  یلِإ  انیَحوَأ  َو  « » ِلحَّنلا َیلِإ 
طباور تاماهلا و  و  تسا ، تردق  نآب  هتـسباو  همه  دسریم  سک  رهب  زیچ  ره  اج و  ره  زا  هک  تسا  دنوادخ  يوس  زا  همه  رگید  تادوجوم 

: گـنیلرتم يهتفگب  و  تسا ، هدـش  رادومن  تفاـی و  تادوجوم  اههدـیدپ و  رگید  هک  دریگیم  همـشچ  رـس  اـجنآ  زا  یتاذ  يهزیرغ  بجوـمب 
ماهلا یحو و  ناـیم  قرف  تسا  ّمهم  هچنآ  نکیل  مینادـیمن ، ارنآ  ياـج  اـم  هک  تسا  يزومرم  يهدنتـسرف  هاگتـسد  کـی  زا  یمدآ  تاـماهلا 
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اهنآب هک  ّصاخ  دادعتـسا  بجومب  ناربمغیپ  نوچ  میئوگیم : کنیا  تّوبن . ریغ  تاماهلا  دـتفایم و  نارگید  لد  رد  هچنآ  اـب  تسا  ناربمغیپب 
لیم هکنیا  دنتسه ، دوخ  طیحم  یعامتجا  یناسفن و  صقاون  عفر  رـشب و  حالـصا  يهشیدناب  زیمت  دشر و  يهلحرم  لّوا  زا  تسا  هدش  تیانع 

دوشیم یحو  اهنآب  نید  حالطصاب  ای  دسریم و  ناشرکفب  ینامدوخ  نابزب  ای  دتفایم و  ناشلد  رد  هچنآ  هک  دناسر  یم  یئاجب  ار  اهنآ  رکف  و 
یحو باتک  رد  رصم  رانملا  هّلجم  ریدم  هدبع و  ریـسفت  يهدنـسیون  درگاش و  اضر  دیـشر  مدرم ، حالـصا  صوصخم  تسا و  ادخ  بناج  زا 

یلو دنکیم ، ساسحا  دوخ  رد  ارنآ  صخش  هک  تسا  یئاسانـش  عون  کی  زا  ترابع  یحو  تسا : هتـشون  هحفص 121  یلیلخ  همجرت  دّمحم 
دنک رّوصت  هاوخ  تسا  دنوادخ  بناج  زا  دـشاب  هطـساویب  ای  هطـساوب  هکنیا  زا  ّمعا  یحو  نینچ  هکنیا  دـشاب  دـقتعم  هک  هکنیا  هب  طورـشم 

-374-333- نآرق -313-258- نآرق -39-23- نآرق  - نآ قرف  و  دنکن ، مه  یئادص  ندینش  رّوصت  ادبا  ای  تسا  هدیسر  شـشوگب  یئادص 
لصاح نیقی  نآ  هب  سفن  هک  یـساسحا  زا  تسا  ترابع  ماهلا  هک  تسا  هکنیا  ماهلا  اب  هحفص 176 ]  ] 443-410- نآرق -409-375- نآرق

هودنا و یگنسرگ و  ساسحاب  تسا  هیبش  یلیخ  تفگ  دوشیم  سپ  دوشیم ، بولطم  هّجوتم  تسا  هدمآ  اجک  زا  دنادب  هکنیا  نودب  دنکیم و 
رس هتسجرب  هیلاع و  سوفن  دادعتسا  رثا  زا  هک  تسا  یماهلا  عون  کی  یسفن  یحو  تسا : هتشون  حیـضوت  هکنیا  زا  سپ  رطـس  دنچ  یـشوخ .
زین و  دناهدرک ، قیدصت  اهربمغیپ  يارب  ار  یحو  هنوگ  هکنیا  یئاپورا  نادنمشناد  زا  یضعب  و  دنکیم ، شوارت  اهدوجو  هنوگنآ  زا  دنزیم و 

: دناهتفگ دنتـسین  لئاق  ملاع  نآ  ملاع و  هکنیا  نایم  یگتـسویپ  ای  دـنرادن و  نامیا  تعیبط  ءاروام  بیغ و  ملاعب  هک  یئاهنآ  تسا : هتـشون  وا 
رـس شاهیاپ  دـنلب  یناحور  سفن  ای  نطاب  لقع  زا  هک  تسا  هدرک  داجیا  یماهلا  وا  يارب  تسا » ص ]  ] ربمغیپ دوصقم   » شیاهوزرآ راـکفا و 
نآ رثا  رب  هدـش و  سکعنم  شاهدـید  رب  تسا  هدـش  لصاح  شیارب  نآ  زا  هک  يداـقتعا  تسا و  هدـش  یلوتـسم  وا  یلاـع  يهّلیخم  رب  هدز و 

سپ تسا ، هدینـش  تسا  هتفگ  شیارب  هتـشرف  ار  هچنآ  نیاربانب  تسا ، هدیـسر  شـشوگب  وا  يادص  هدید و  مّسجم  دوخ  ربارب  رد  ار  هتـشرف 
هدـش لزان  ص ]  ] ربمغیپ رب  نامـسآ  زا  هک  تسا  یجراخ  رثا  کی  یعرـش  یحو  میدـقتعم  ام  هک  تسا  هکنیا  رد  اهنآ  اـم و  ناـیم  فـالتخا 

ُلیِزنََتل ُهَّنِإ  َو   » دیامرف ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنانچ  هدـمآ ، دورف  ربمغیپ  رب  دـنوادخ  بناج  زا  القتـسم  یناحور  هتـشرف  کی  يهلیـسوب  تسا و 
دوخ دوجو  زا  یحو  اهنآ  داقتعا  بسح  رب  اّما  ٍنِیبُم » ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیِرِذـنُملا  َنِم - َنوُکَِتل  َکـِبلَق  یلَع  ُنیِمَـألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  َنیَِملاـعلا  ِّبَر 

هکنیا هک  درک  میهاوخ  تباـث  اـم  و  تسا ، هدـید  مّسجم  دوخ  ربارب  رد  ار  هتـشرف  نآ  رثا  رب  هدـش و  یلوتـسم  شاهلیخم  رب  هدزرـس و  ربمغیپ 
هدزرـس دّمحم  دوخ  دوجو  نیمز و  يور  زا  هک  تسین  نکمم  و  هدـمآ ، دورف  اهنامـسآ  زارف  زا  یلاعت  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  یحو  نآرق 

یحو و  دوشیم ، قالطا  تسا  یموق  ای  رهـشب  ّصاخ  هک  تّوبن  رب  تلالد  يارب  یحو  تسا : هدرک  لقن  سّدقم  باتک  سوماق  زا  زاب  دـشاب و 
ربمایپ باتک  رد  امنهر   978-819- نآرق . - دنشاب هدش  مهلم  هک  ناگدنـسیون  ناور  رد  تسا  يدنوادخ  ناور  لولح  زا  ترابع  ینعم  نیاب 

ارنآ هن  دناوخب و  ارنآ  دـناوتیمن  سکره  هک  دراد  دوجو  نامـسآ  رد  هحفص 177 ] يرارـسا [  تعیبط و  رد  یئاهادص  هشیمه  هحفص 250 :
تعیبط رد  میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب   || میشه  میریصب و  میعیمس و  ام  دنیوگیم : امب  زور  بش و  یناهن  رد  ملاع  تارذ  يهلمج  دونشب ،

، دـنهدیم ایندـب  تاّیبدا  ای  نیئآ  تروصب  دنونـشیم و  ارنآ  اههغبان  ناربمایپ و  ّطـقف  هک  تسه  مه  رگید  ياهادـن  یلومعم  ياهادـص  زا  ریغب 
، منبـش يهرطق  زا  رتفاص  ناگراتـس ، فرط  نآ  زا  الاب  ملاع  زا  هک  یئادـص  تسا . امرف  مکح  گرم  توکـس  یئادـصیب و  همه ، رظنب  یلو 

لابندب دّمحم  نشور ، یناور  دهاوخیم و  هزیکاپ  یبلق  شندینـش  يارب  دـیآیم ، ماهلا  زرطب  یحو و  لکـشب  هناحبـص ، میـسن  شزو  زا  رتکزان 
ینادرم ایند  رد  هک  تسا  هکنیا  بلطم  تقیقح  ام : رظن  رد  نکیل  یحو ، ینعم  رد  نارگید  فیرعت  يهصـالخ  تسا  هکنیا  دوب . ادـص  هکنیا 

هدش اّیهم  شیارب  رـشب  تاجایتحا  رگید  هک  روطنامه  تسا ، هدش  تیانع  اهنآب  رـشب  تیاده  يارب  هک  صوصخم  دادعتـسا  ياراد  دـناهدوب 
رد ّقح  رماب  هک  صوصخم  ذوفن  اب  و  دناهدرکیم ، كرد  تسا  هدوب  ناشدوخ  نامز  رـشب  تحلـصم  هچنآ  دادعتـسا  نامه  بجومب  و  تسا ،

: دـنیوگیم هک  هکنیا  یقیقح  ینعم  تسا  نیمه  و  دـناهدرکیم ، يربهر  ار  اهنآ  دـناهدشیم و  ورب  ور  مدرم  اـب  تسا  هدوب  اـهنآ  ناـبز  مشچ و 
کی لهج  عفر  يارب  هک  رـشب  عامتجا  لقع  ینعی  ربمغیپ  سپ  تسا ، وا  نطاـب  لـقع  یمدآ  روعـش  هک  روطناـمه  تسا  رهاـظ  لـقع  ربمغیپ 
يارب تسا  نکمم  یـسُوم » ُهّللا  َمَّلَک   » يهلمج تایآ  هکنیا  زا  ام  مّود  يهدافتـسا  دوشیم . رومأم  دـنوادخ  بناج  زا  اهناسنا  يهمه  ای  هعماـج 
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رادومن یـسوم  يارب  رتشیب  راـبتعا  ّتیـصخش و  اـت  دـناهدوب  ص ]  ] ربمغیپ اـب  هضراـعم  فرط  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زور  نآ  دوهی  رظن  بلج 
ار هلمج  هکنیا  دوهی  نوچ  هک  میتشون  نایبلا  عمجم  زا  لقن  رد  هکنانچ  دننک ، تبغر  نآ  ندینشب  دنوش و  سونأم  نآرق  اب  دوهی  نآ  و  دوش ،

نوچ تسا ، ندزلوگ  لافغا و  مزلتسم  هیجوت  هکنیا  هک  دوش  ضارتعا  دیابن  هّتبلا  و  داد . حیجرت  نارگید  رب  ار  ترضح  نآ  دنتفگ : دندینش 
تغالب يهجیتن  دنامهفب ، رتهب  ار  بلطم  دشاب و  رتکیدزن  دوصقم  هحفص 178 ]  ] 719-694- نآرق  - هب هک  ياهلمج  اب  تقیقح  کی  راهظا 

یک زا  تسا : هدادیمن  صیخـشت  یلو  تسا  هدینـشیم  نخـس  تقیقح  یتسردب و  یـسوم  هک  اریز  لافغا ، غورد و  هن  تسا ، نخـس  لامک  و 
هکلب تسین  غورد  لافغا و  هک  َۀَیرَقلا » ِلَئس  َو   » يهلمج رد  تسا  هعلق  زا  ندیسرپ  لثم  ادخب  نتفگ  نخس  تبسن  سپ  تسا ! اجک  زا  تسا و 

اب مّلک »  » يهملک نوـچ  تسا : هتفگ  ءاّرف  هک  میدرک  لـقن  ناـیبلا  حور  زا  و  دـسرب . هجیتـنب  رتـهب  رتـشیب و  هک  يروـطب  تسا  تـقیقح  ناـیب 
هتفگیم نخس  وا  اب  یسک  یتسردب  تسا و  هدینشیم  نخس  یسوم  نوچ  سپ  تسا ، ورب  ور  نتفگ  نخـس  دوصقم  تسا  هدش  هتفگ  امیلکت » »

هدوب ورب  ور  نتفگ  نخـس  دـنمهفب  اهنآ  هک  تسا ، هدـش  هتفگ  ياهلمج  اب  اهبرع  مهف  قباطم  هّیـضق  هکنیا  دوهی  میلـست  نامیا و  يارب  تسا ،
ماهلا ای  تسین ، میقتسم  رـشب  اب  ادخ  نخـس  هک  تسا  هدش  حیرـصت  رگید  تایآ  رد  نوچ  و  تسا . هدوب  ههفاشم  روطب  حالطـصاب  ای  تسا و 

ِءارَو نِم  َوأ  ًایحَو  ّالِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو   » لثم تسا  لوسر  هداتـسرف و  يهلیـسو  هب  ای  و  تسا ، هدرپ  تشپ  زاوآ  ندینـش  ای  تسا ،
يهطـساوب هک  ناربمغیپ  رگید  لثم  تسا  یحو  نامه  یـسوم  اب  نتفگ  نخـس  زا  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  اـًلوُسَر » َلِـسُری  َوأ  ٍباـجِح 

زا سپ  هک  تسا  یـسوم  قوذ  لاح و  نایب  ُهّللا » َمَّلَک   » يهلمج میئوگب : تسا  نکمم  و  تسا . هدـش  هتفگ  ُهّللا » َمَّلَک   » يهلمج اب  دوهی  نامیا 
شتآ تخرد  زا  هکنانچ  دوب ، ّقح  وترپ  رون و  دیدیم  هچنآ  دوب و  ّقح  مالک  دینشیم  هچنآ  هک  دیسر  هیاپ  نآب  ّقحب  یگتخابلد  تادهاجم و 

يروطب تشاد ، ّقح  نخـس  ندینـش  راـظتنا  هک  دیـسر  اـج  نآـب  تفر و  هاـگداعیمب  نوچ  سپ  دـیدیم ، یئانـشور  تقیقح  رون و  يهلعـش  و 
دش و نتفگ  همه  یئاونـش ، یـسوم  يهمه  دش و  زاوآ  شنیرفآ  يهمه  دنامن و  رگید  يورین  وا  يارب  یئاونـش  يهّوق  زج  هک  دش  بوذـجم 
، دش وا  همه  نم  تمـس   1329-1311- نآرق -1260-1242- نآرق -1108-1001- نآرق -310-289- نآرق : - رعاش لوقب  ندینش ، یـسوم 
ام تارّوصت  نیمه  ریظن  ع ]  ] مظاک ماما  زا  نایبلا  عمجم  لقن  رد  هکنانچ  منخـس  ردـنا  دونـشن  ام  نم و  سک  مرج  || ال  وه  همه  نم  تفص 

دنکیم ّسح  دوخ  داهن  رد  ناسنا  هک : هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  ٌۀَّجُح » ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  اـّلَِئل   » يهلمج - 3 هحفص 179 ] دش [ . لقن 
سوسفا دـنرادن و  امنهار  ّیبرمب و  سرتسد  يدراوم  رد  هک  مدرم  اـسب  دـنایامنب و  واـب  ار  شداـسف  حالـص و  اـت  اـمنهارب  تسا  جاـتحم  هک 

نوچ دناهدرکن و  هّجوت  ّیبرم  يهتفگب  دناهتفر و  سوه  يوه و  یپ  دناهدرک و  یلبنت  ای  دناهتشادن ، تیبرت  شریذپ  دادعتـسا  ای  و  دنروخیم ،
دنناد یم - رّصقم  ار  دوخ  ردام  ردپ و  یتسرپدوخ ، دب و  تواضق  يهطساوب  یضعب  و  دنتسه ، هدرب  ترسح  هدش و  نامیـشپ  دناهدمآ  دوخب 

هک تسا  نشور  رایـسب  بلطم  هکنیا  میدشیم . یـصخش  میتخومآیم و  رنه  ملع و  مه  ام  هن  رگ  دـندرک و  تیبرت  دـب  ار  ام  اهنآ  دـنیوگیم : و 
رذع ای  تیمورحم و  يهناهب  رتمهم  دـسرب ، اهنآ  لد  دردـب  دـهاوخب  حالطـصاب  دـشاب و  هتـشاد  مدرم  لزان  تاقبط  اب  ترـشاعم  یـسک  رگا 
نیاب رـصتخم  يهملک  دـنچ  اب  هیآ  هکنیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  اجنیا  دناهتـشادن . تیبرت  يهلیـسو  امنهار و  هک  تسا  نیمه  اـهنآ  یقیقح 

دوخ يهتساوخ  ماجنا  رد  هتـسویپ  هک  ار  یئاهنآ  صوصخب  و  تسا ، هتفرگ  ار  مدرم  فسأت  هناهب و  ولج  تسا و  هدرک  هراشا  يرـشب  جایتحا 
فاعم رـشب  یمومع  فیاظو  زا  ار  دوخ  لمع ، رد  و  دننکیم ، لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  طلغ  تواضقب  ای  و  تردق ، ندروآ  تسدـب  دنتـسه و 

راثآ تسا و  ناربمغیپ  دوجو  يهجیتن  هک  هسردم  اهباتک و  هتشون و  اههتفگ و  همهنیا  ربارب  رد  دنریگب و  دنپ  هیآ  هکنیا  زا  یتسیاب  دننادیم ،
« ُدَهـشَی ُهّللا  ِنِکل   » يهلمج - 4 دنرامـشن . روذعم  قحتـسم و  ار  دوخ  دنرواین و  هناهب  رذع و  دوخ  ياههتـساوخ  ماجنا  يارب  اهنآ  یگـشیمه 
، یتاذ يهزیرغ  ترطف و  بجومب  هک  مدرم  درخ  لقعب و  دـشاب  هراشا  هک  تسا  هدـش  هدروآ  قباس  ياـههتفگ  يهلاـبند  رد  نآ  يارب  دـیاش 

ربخیب دوخ  زا  دیابن  سپ  دننادیم ، ناشدوخ  دب  بوخ و  راتفر  ناربمغیپ و  راتفگ  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  دنهدیم و  صیخـشت  ار  دب  بوخ و 
زا ینامـسآ  يهتـشون  باتک و  فلاخم ، مدرم  نوچ  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  ِهِملِِعب » َُهلَزنَأ   » يهلمج - 5 دننک . تفلاخم  ناشیا  اب  دنـشاب و 
زا ریغب  و  تسا ، هدش  لزان  وا  ملعب  نوچ  دیهاوخیم  امش  هک  تسا  نامه  نآرق  هکنیا  هک  تسا  هدش  مالعا  هلمج  هکنیا  اب  دنتـساوخ ، ربمغیپ 
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وا ملعب  زیچ  هـمه  هحفـص 180 ]  ] 1871-1848- نآرق -1526-1502- نآرق -65-14- نآرق  - هچرگا اریز  تـسا ، اههتـشون  هـتفگ و  رگد 
ملعب طوبرم  درفب و  رـصحنم  تسا و  یحو  يهدیدپ  نآرق  هکنیا  یلو  دیتسه  ملاع  نآب  دـیاهدش و  انـشآ  اهنآ  يرهاظ  بابـساب  نکل  تسا ،

. تسین نآ  ماهلا  یحو و  هارب  عالطا  سرتسد و  ار  يرگید  هک  دنوادخ  ّصاخ 

ات 170] تایآ 167  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

ًاقیِرَط مُهَیِدهَِیل  َو ال  مَُهل  َرِفغَِیل  ُهّللا  ِنُکَی  َمل  اوُمَلَظ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 167  ] ًادیَِعب ًالالَض  اوُّلَض  دَق  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
اُونِمآَف مُکِّبَر  نِم  ِّقَحلِاب  ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاج  دَـق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 169  ] ًاریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َقیِرَط  ّالِإ  [ 168]

زا اوّدـص - تاغل : ینعم   509-1- نآرق [ - 170  ] ًاـمیِکَح ًاـمِیلَع  ُهّللا  َناـک  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َّنِإَـف  اوُرُفکَت  نِإ  َو  مَُکل  ًاریَخ 
تسا تسار  ربمغیپ  نانخـس  نوچ  : ] همجرت نداد . رارق  عنام  نتفرگ و  ار  يزیچ  ولج  ندرک  فرـصنم  يریگولج ، عنم و  ینعمب  ّدص  ردصم 

هّتبلا دنـشاب 168 ، يراگتـسر  هار  زا  رود  هک  دـناهارمگ  نانچ  ّقح  هار  ریگولج  دـندش و  رفاک  هک  اـهنآ  هّتبلا   167 تسا ] دهاش  مه  ادـخ  و 
هکنیا دـننامب و  نآ  رد  هتـسویپ  هـک  خزود  هار  رگم  دشابن 169  امنهر  یهار  چیهب  دزرماین و  ناشادـخ  دـندش  راکمتـس  نیدـیب و  هک  نانآ 

ناـتيارب تسرد  تسا و  ّقح  هچنآ  ناـتراگدرورپ  يوـس  زا  ربـمغیپ  هکنیا  مدرم  يا  تسا ، هدوـب  ناـسآ  وا  يارب  لزا  زا  يدـنوادخ  يازس 
زا تسا و  دنوادخ  لام  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  درادن ] واب  ینایز   ] دیوش رفاک  رگا  تسا و  امـش  دوسب  هک  دیورگب  سپ  دروآ 

ِلِیبَس نَع  اوُّدَص  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دیامن .] ماجنا  دهد و  نامرف  یگتـسیاش  یبوخب و  هک   ] میکح تسا  ییاناد  هدنیآ  هتـشذگ و  تیاهنیب 
قیبطت دّـمحم  اب  میاهدـناوخ  اـهباتک  رد  اـم  هچنآ  دـنتفگیم : مالـسا و  شریذـپ  زا  دـندشیم  مدرم  عناـم  هک  یئاـهنآ  ینعی  يربط :  167 ِهّللا »
یـسوم ردارب  نوراه  دالوا  زا  ّطـقف  هحفـص 181 ]  ] 49-15- نآرق  - ربمغیپ هک  میراد  رطاـخب  دوخ  ناینیـشیپ  زا  دـنتفگیم : زاـب  و  دـنکیمن .
ُمُکَءاج دَق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  . » دننک فرـصنم  مالـسا  زا  ار  مدرم  ات  دندرکیم  تسرد  تالوعجم  هکنیا  دننام  و  دواد ، لسن  زا  ای  و  دوب ، دـهاوخ 

لب نایاسرت  نادوهج و  ناکرـشم و  زا  برع  هلمج  اب  تیآ  نیاـب  یلاـعت  ّقح   60-1- نآرق : - تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   170 ِّقَحلِاب » ُلوُسَّرلا 
یباتک امـش  يادخ  زا  نامدرم و  يا  امـشب  دمآ  يربمغیپ  تفگ : دـنک ، هکنیا  ءاضتقا  ُساّنلا » اَهُّیَأ  ای   » مومع هک  درک ، باطخ  نافلکم  هلمج 
ریونت  136-114- نآرق . - دـینآ بلاـط  ناـهج  يهمه  امـش و  هک  ّقـح  نآ  ینعی  تسا  دـهع  فـیرعت  مـال »  » و دروآ . تسرد  ینید  ّقـح و 

يور هدوب و  هّکم  رد  تسا  هدـش  باطخ  روطنیاب  هچنآ  دـناهتفگ  نیرّـسفم  رگید  هکنانچ  هّکم  مدرم  يا  ینعی  ُساّنلا » اَـهُّیَأ  اـی  : » ساـبقملا
- نآرق -38-16- نآرق . - ناناملـسم اب  تسا  هدوب  هنیدـم  رد  تسا  هدـش  هتفگ  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هچنآ تسا و  اجنآ  نیکرـشم  اب  نخس 

راتفگ یتسرد  رب  ادخ  تداهش  زا  سپ  نوچ  دراد ، مدرم  يهمه  اب  یحیـسم  يدوهی و  رب  هوالع  نخـس  يور  هلمج  هکنیا  هدبع :  219-187
ربارب رد  تسا و  رتشیب  ناشجایتحا  دـنرادن  ینامـسآ  باتک  نید و  هک  یئاهنآ  هّتبلا  دـنریذپ . هب - ارنآ  رـشب  يهمه  تسا  مزال  ص ،]  ] ربمغیپ
هناشن مال  فلا و  اب  ُلوُسَّرلا »  » يهملک و  دـنرادن . تیادـه  هلیـسو  چـیه  نوچ  دوب ، دـهاوخ  رتتخـس  ناـشتازاجم  هفیظو  هکنیا  زا  فلخت 

یحیـسم يدوهی و  برع  نوچ  و  تّوبن . متخ  لیمکت و  يارب  ترـضح  نآ  شیادیپ  رب  دـناهدوب  هاگآ  اهیحیـسم  اهیدوهی و  هکنیا  رب  تسا 
ار هقباس  اب  يهدش  هتخانـش  دهدیم  ناشن  هملک  ود  هکنیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  دق  مال و  فلا و  اب  ُمُکَءاج » دَق   » و ُلوُسَّرلا »  » يهملک دندینش 
-570-557- نآرق -384-371- نآرق . - دـناهداد ربـخ  یـسیع  یـسوم و  هک  تسا  سک  ناـمه  دوصقم  دـندیمهف  سپ  نیقی  عـطق و  روـطب 

نامیالا نکی   » لثم دشاب  هلمج  اب  بسانم  هک  یلعفب  تسا  بوصنم  ًاریَخ »  » يهملک دناهتشون : نیرّسفم   170 ًاریَخ » اُونِمآَف   » 588-573- نآرق
یهارمگ هچرگا  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  ًادـیَِعب » ًالالَـض   » تاملک - 1 ام : نخـس   60-52- نآرق -19-1- نآرق . - نآ دـننام  و  اریخ »

هار زا  هک  تسا  يروـج  دوـشیم ، نارگید  یهاردـب  يهلیـسو  دوـخ  فارحنا  رب  هوـالع  هک  یهارمگ  هـکنیا  نـکل  دراد ، فـلتخم  تاـبجوم 
حیضوت تسا و  دیدهت  مامت  دعب  تیآ  ود  تهج  هکنیا  زا  و  هحفص 182 ]  ] 40-22- نآرق  - تسین حالصا  لباق  تسا و  رود  رایسب  میقتسم 

یـصاخشا ار  ربـمغیپ  هک  دـشاب  يراـکفا  زا  يریگوـلج  يارب  تسا  نکمم  رخآ » اـت  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   » رخآ تـیآ  مدرم 2 - هنوـگنیا  يازس 
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تهج هکنیا  زا  دناهدرک ، رادـیاپ  تباث و  ار  دوخ  توبن  رواب  دوز  هداس و  مدرم  رد  نابز  مشچ و  ذوفن  هلیـسوب  هک  دـننکیم  رّوصت  بلطهاج 
راکبیرف داّیـش و  مدرم  نآ  زا  فورعم  صخـش  هکنیا  هک  دـنک  هّجوتم  ار  برع  اـت  تسا  هدـش  هتفگ  مـال  فلا و  اـب  ُلوُسَّرلا »  » هملک لّوا  رد 

اب دعب  يهلمج  رد  تسا . مولعم  همه  رب  وا  يراوگرزب  ّتیصخش و  هک  تسا  يربمغیپ  هکلب  دنک ، تموکح  دنزب و  لوگ  دهاوخب  هک  تسین 
. تسا هدروآ  امش  يارب  ار  يراوتـسا  تقیقح و  ّقح و  هک  تسا  هکنیا  وا  یتسرد  یتسار و  يهناشن  هک  تسا  هدرک  هّجوتم  ِّقَحلِاب »  » يهملک
هک تسا  هدـش  یفّرعم  ًاریَخ »  » يهملک اب  و  وا ، دوخ  عارتخا  هن  تسا . ادـخ  يوس  زا  اهنیا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  مُکِّبَر » نِم   » تاملک اب  و 

: هک هلمج  دنچب  تسا  هدش  دیدشت  اهیفّرعم  هکنیا  رخآ ، رد  و  لافغا . يدنب و  رس  يهلیسو  هن  تسا  تداعس  حالص و  رـسارس  وا  ياه  هتفگ 
زیچ همه  رب  هک  ادخ  يوس  زا  تسا  یئامنهار  وا  نوچ  درادن و  امشب  جایتحا  ص ]  ] ربمغیپ درادن و  یبیسآ  ّقح  نخس  نتفریذپن  امـش و  رفک 

919-911- نآرق -816-800- نآرق -654-642- نآرق -373-360- نآرق -118-97- نآرق . - تسا اناوت 

ات 173] تایآ 171  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو َمَیرَم  یلِإ  اهاقلَأ  ُُهتَِملَک  َو  ِهّللا  ُلوُسَر  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَملا  اَمَّنِإ  َّقَحلا  َّالِإ  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال  مُِکنیِد  ِیف  اُولغَت  ـال  ِباـتِکلا  َلـهَأ  اـی 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌَدلَو  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ُهَناحبُـس  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ُهّللا  اَمَّنِإ  مَُکل  ًاریَخ  اوُهَتنا  ٌۀـَثالَث  اُولوُقَت  َو ال  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللِاب  اُونِمآَف  ُهنِم  ٌحُور 

ِربکَتسَی َو  ِِهتَدابِع  نَع  فِکنَتسَی  نَم  َو  َنُوبَّرَقُملا  ُۀَِکئالَملا  َو ال  ِهِّلل  ًادبَع  َنوُکَی  نَأ  ُحیِسَملا  َفِکنَتـسَی  َنل  [ 171  ] ًالیِکَو ِهّللِاب  یفَک  َو  ِضرَألا 
َو اوُفَکنَتـسا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ِِهلـضَف  نِم  مُهُدـیِزَی  َو  مُهَروُـجُأ  مِهیِّفَوـُیَف  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  [ 172  ] ًاعیِمَج ِهَیلِإ  مُهُرُـشحَیَسَف 
زا اولعت - تاغل : ینعم  هحفص 183 ]  ] 885-1- نآرق [ - 173  ] ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًامِیلَأ  ًاباذَع  مُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبکَتسا 

، حور ندناسر  ندرک ، غالبا  نتخادنا ، ینعمب  ءاقلا  ردـصم  زا  یقلا - ندرک . يراشفاپ  یتخـس و  نتفر  الاب  ندـش ، دایز  ینعمب  ّولغ  ردـصم 
. ندـناسر ندرک و  غالبا  ندرک ، يراددوخ  ندیـسر ، رخآ  هب  ینعمب  ءاهتنا  ردـصم  زا  یهتنا - ناویح . یگدـنز  تاـیح و  يهلیـسو  ناـج و 

يراددوخ يزیچ  زا  ربکت ، تریغ و  يهطساوب  درمش و  گرزب  ار  دوخ  ینعی  فکنتـسا  زا  فکنتـسی - تسا . هزیکاپ  تسا و  هزنم  ناحبس -
اب هک  یناسک  يا  همجرت 171 : ندرک . لقتنم  یئاجب  یئاج  زا  ندرک ، نوریب  نطو  زا  ندرک ، عمج  ینعمب  رـشح ، ردـصم  زا  رـشحی - درک .

انامه هچ  دیدنبن  ادخب  يزیچ  دیئوگن و  تقیقح  زج  و  دیراد ] هاگن  هزادنا   ] دینکن و ولغ  دوخ  نید  رد  دیراد ، راک  رس و  ینامـسآ  ياهباتک 
دیورگب و وا  ناربمایپ  ادخب و  سپ  ّقح  يوس  زا  تسا  یحور  دناسر و  میرمب  هک  وا  شنیرفآ  يهملک  تسا و  ادخ  ربمایپ  میرم ، رسپ  حیسم 
هک وا  تسا  رودب  تسا و  یکی  ادـخ  هچ  تسا  امـش  دوسب  هک  دـینک  يراددوخ  هشیدـنا  نینچ  و ز  هس . زا  تسا  مهارف  ام  يادـخ  دـیئوگن :

حیسم زگره   172 دشاب . شنیرفآ  نابهگن  هک  دوب  سب  دوخ  وا  تسا و  وا  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  يهمه  شدـشاب و  يدـنزرف 
ندرگ دوب و  ادخ  یگدنب  زا  راددوخ  هکنآ  ّقحب و  کیدزن  يهیاپ  دنلب  ناگتشرف  هن  دشاب و  ادخ  يهدنب  هک  دنکن  يراددوخ  درادن و  گنن 

دهد و یتسردب  ناشدزم  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندیورگ و  هک  اهنآ  دنک 173 و  مهارف  دوخ  يوسب  یگمه  ار  نانآ  يدوزب  دنک  يزارف 
تسود ادخ  زج  دنک و  ناش  راتفرگ - كاندرد  يرازآب  دندرک  يزارف  ندرگ  يراددوخ و  هک  نانآ  دیازفیب و  ناش  يارب - دوخ  ششخب  زا 

دوخ نید  رد  یحیـسم  مدرم  يا  ینعی  يربط :  171 َّقَحلا » اَّلِإ  ات  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  : » نیرّسفم نخـس  هحفـص 184 ] دنباین [ . دوخ  يارب  روای  و 
زا عمجم :  57-41- نآرق -35-15- نآرق . - دشاب تسردان  نخـس  ادخ  يارب  یـسیع  يدـنزرفب  داقتعا  هک  دـیرذگن  ّقح  زا  دـینکن و  طارفا 

ار وا  اهیحیسم  و  دنتسنادیم ، يراکهزب  دولوم  ار  حیسم  دوهی  نوچ  تسا ، یحیسم  يدوهی و  اب  نخـس  يور  تسا : هدش  لقن  يرـصب  نسح 
تسا هدوب  هانگ  زا  كاپ  نوچ  دناهتفگ  حیسم  ار  یسیع  يربط :  171 ُحیِسَملا » اَمَّنِإ  . » دنتخانشیم شنیرفآ  وضع  نیمّوس  ای  ادخ  رسپ  ای  ادخ 

هدش یبرعب  لقن  تسا  يربع  هک  احیسم  يهملک  زا  دناهتفگ : مه  یضعب  و  تسا : هتـشادن  ار  مدآ  ینب  رگید  هانگ  يدیلپ و  نوچ  دناهتفگ : و 
و دـش . دـّلوتم  هدـش  هنتخ  نوچ  دـناهتفگ : و  دـش . دـّلوتم  هدـیلام  نغور  ردام  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   22-1- نآرق . - تسا

یلِإ اهاقلَأ  ُُهتَِملَک  [. » تسا هدوب  فاص  شیاپ  نایم  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش   ] تسا هدوب  قوشمم  هقلخلا و  حوسمم  دـناهتفگ : ياهّدـع 
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ُۀَِکئالَملا َِتلاق  ذِإ   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  داتسرف ، میرمب  هکئالم  يهلیـسوب  دنوادخ  هک  یماغیپ  ینعی  يربط :  171 َمَیرَم »
نآ هملکب  دارم  دنتفگ : و  دیوگ . وا  زا  هک  يادخ  لوسر  ینعی  تسا  تلاسر  هملکب  دارم  دـنتفگ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  رخآ .» ات  ُمَیرَم  ای 
واب هک  تسا  نآ  دارم  دنتفگ : نسح  هداتق و  هنم و  ةراشبب  يا  َكُرِّشَُبی » َهّللا  َّنَأ   » هلوق یف  دنداد  تراشب  نآب  ار  وا  ناگتـشرف  هک  تسا  مالک 

« َمَیرَم یلِإ  اـهاقلَأ   » تسا هتفگ  یئاـّبج  ّیلع  وبا  عمجم :  418-389- نآرق -187-150- نآرق -37-1- نآرق . - هملکب هک  دـنبای  هار  نانچمه 
، رن زا  حیقلت  هطـساویب و  ادـخ  رما  هملک و  يهلیـسوب  تسا  هدـش  ادـیپ  حیـسم  ینعی  رخف :  61-37- نآرق . - میرم نادـهز  رد  ار  وا  دـیرفآ 

. - تسا مدآ  شنیرفآ  ناتساد  حیسم ، شیادیپ  ناتساد  ینعی  َمَدآ » ِلَثَمَک  ِهّللا  َدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ 
، تسا يدنوادخ  هحفص 185 ]  ] 19-1- نآرق  - ندیمد فپ و  هخفن و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  171 ُهنِم » ٌحُور  َو   » 186-132- نآرق

ياهّدع دش . تیانع  واب  ادخ  فرط  زا  یگدنز  تایح و  دناهدرک : ینعم  یـضعب  و  دـیمد . میرم  نهاریپ  يهقی  رد  ّقح  نامرفب  لیئربج  نوچ 
بناج زا  یحور  ینعی  دناهتفگ : زین  و  ُهنِم » ٍحوُِرب  مُهَدَّیَأ   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  ادـخ ، بناج  زا  تسا  یتمحر  ینعی  دـناهتفگ  رگید 

تسا و لیئربج  حور  ینعم  دناهتفگ : ياهّدع  دش . لخاد  وا  ناهد  رد  دش و  هداتـسرف  میرم  يوسب  هدش و  هدیرفآ  حیـسم  تروصب  دـنوادخ 
: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   264-235- نآرق . - ادخ بناج  زا  لیئربج  نآ  زا  سپ  درک و  اقلا  میرمب  ياهملک  ادـخ  تسا : نینچ  ینعم  يهجیتن 

تسد رب  یلاعت  يادخ  هک  ار  وا  دناوخ  حور  نآ  يارب  دنتفگ : رگید  یضعب  و  حورب ، هکنانچ  دنشاب  هدنز  واب  هک  دناوخ  حور  شتآ  يارب  و 
یشیادیپ ینعی  تسا : هدش  لقن  هدیبع  وبا  زا  عمجم : يدش . هدنز  هجو  هکنیا  رب  يدیسر  هچنآب  وا  مد  تسد و  سپ  يدرک ، یتوم  يایحا  وا 

حیسم ماقم  تعفر  مارتحا و  يارب  دنوادخب  حور  باستنا  دناهتفگ : یـضعب  و  هفطن ، یـسنج و  لمع  یعیبط و  يهلیـسو  یب  دنوادخ  زا  تسا 
طوبرم حور »  » يهملک نایبلا : حور  منآ . شاداـپ  دوخ  تسا و  نم  يارب  هزور  ینعی  هب » يزجا  اـنا  یل و  موّصلا   » ثیدـح هکنیا  دـننام  تسا 
حیـسم تسا : نینچ  ینعم  نآ و  يرادومن  زاغآ  تسا و  حور »  » فیـصوت يارب  هنم »  » يهملک و  تسه ، ولج  يهلمج  رد  هک  هتملکب »  » تسا
هکناـنچ تسین ، زیچ  کـی  زا  یتمـسق  ندادـناشن  ضیعبت و  ینعم  هب  نم »  » يهملک و  ادـخ ، زا  يهدـش  ناـیامن  حور  تسا و  ادـخ  يهـملک 

تیاور تسا ، لاحم  دنوادخ  رب - میسقت  هیزجت و  اریز  دنوادخ ، زا  هدش  میسقت  هدش و  ادج  تسا  یحور  حیـسم  هک  دناهتـشادنپ  اهیحیـسم 
هب نوراه  ناهاشداپ ، تسلاـجم  بادآـب  بّدؤم  اـبیز و  رایـسب  دوب  یناوج  هک  تشاد  یحیـسم  یبیبط  یـساّبع  يهفیلخ  نوراـه  تسا : هدـش 

امـش نآرق  تفگ : نوراه  رارـصا  باوج  رد  يزور  ات  تفریذـپیمن  وا  درکیم و  شقیوشت  مالـسا  لوبقب  هتـسویپ  واـب ، یگتـسبلد  يهطـساو 
- نآرق  - حیـسم ینعی  ُهنِم » ٌحُور  َو  َمَیرَم  یلِإ  اهاقلَأ  ُُهتَِملَک  : » تسا هتفگ  هک  اجنآ  میتسه ، دقتعم  حیـسم  يارب  ام  هچنآ  تسا  هدرک  قیدـصت 

لکـشم هکنیا  لح  هک  درک  مهارف  ار  املع  دـمآ و  راوشد  نوراـه  رب  نخـس  هکنیا  تسا . ادـخ  حور  زا  یتمـسق  هحفـص 186 ]  ] 675-622
نب ّیلع  مانب  تسه  هلفاق  نآ  رد  ورم  مدرم  زا  یملاع  دـناهدمآ و  ّجـح  يارب  ناسارخ  زا  ياهلفاق  دـنتفگ : هکنآ  ات  دـندش  زجاـع  همه  دـننک 

، دیسرپ هیآ  ینعم  زا  بیبط  نوچ  دنک ، هثحابم  بیبط  نآ  اب  ات  درک  شراضحا  نوراه  تسا ، نآرق  ملع  رد  صّصختم  يوا  يدقاو و  نیسح 
باوج نآرق  رد  هّتبلا  دش . مهاوخ  ورب  ور  صخـش  هکنیا  اب  اجنیا  نم  هک  تسا  هتـسناد  یم - دـنوادخ  تفگ : نوراهب  دـنامرد و  باوجب  وا 

ياهناـخب هاـگنآ  مباـیب ، نآرق  زا  ارنیا  اـت  مشونب  هن  مروخب و  هن  هک  مدرک  مزـال  دوخ  رب  مرادـن ، رطاـخب  نم  یلو  تسا  نیعم  لاکـشا  هکنیا 
َو ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  مَُکل  َرَّخَس  َو  « » هیثاج  » يهروس تیآ  نیاب  دیـسر  ات  تخادرپ  نآرق  ندناوخ  هب  تسب و  دوخ  يور  رب  رد  تفر و  کیرات 
ار رد  درک : داـیرف  ملاـع  نآ  تسا . امـش  ناـمرفب  ادـخ  يوس  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  يهمه  ینعی  ُهنِم » ًاـعیِمَج  ِضرَـألا  ِیف  اـم 

دـشاب هکنیا  ُهنِم » ٌحُور  َو   » يهلمج ینعم  رگا  تفگ : دندش . رـضاح  نوراه  سلجم  رد  بیبط  اب  دمآ  نوریب  نوچ  مدرک ، ادیپ  هک  دـیئاشگب 
دوجو زا  یتمـسق  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  دـشاب  نینچ  دـیاب  مه  هیآ  هکنیا  ینعم  سپ  تسا ، ادـخ  حور  زا  ياهراـپ  حیـسم  هک 
ورمب نوچ  داد . يدقاو  نیـسح  نب  یلعب  بسانم  يهزیاج  و  لاحـشوخ ، نوراه  دش و  ناملـسم  تشادن و  باوج  بیبط  نآ  تسا . دنوادخ 

« نک  » يهلمج دـنوادخ و  رماب  حور  نوچ  تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  تسین . شریظن  هک  نآرقلا  ریاـظن  ماـنب  تشون  یباـتک  تشگرب 
نآرق رد  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدش  ادـیپ  ادـخ  رماب  طقف  هدام ، رن و  تاقالم  يرهاظ و  يهلیـسویب  حیـسم  نینچمه  تسا و  هتفای  شیادـیپ 
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هدوب ّتیـصاخ  هکنیا  ياراد  مه  یـسیع  تسا و  ناگدرم  تایح  یگدـنز و  بجوم  حور  هکنیا  يارب  زین  و  تسا ، هدـش  یفّرعم  ُهنِم » ٍحوُِرب  »
تعیبط داوم  يهلیـسوب  یلو  دوشیم  داجیا  دنوادخ  رماب  مدآ  ینب  دارفا  يهمه  رد  حور  هکنیا  هچرگا  و  تسا ، هدرکیم  هدـنز  هدرم  هک  تسا 

- الب میقتـسم و  تسا و  هدـشن  لقتنم  يرگید  زا  یـسیع  حور  نکیل  دوشیم ، لقتنم  يرگیدـب  کـی  ره  زا  هک  تسا  هداـم  رن و  ياههتـسد  و 
-1113-1095- نآرق -870-794- نآرق  - هدـنز حور و  ندرک  رادوـمن  يارب  یـسیع  تهج  هکنیا  زا  تسا ، هدـش  رادـیدپ  یـسیع  هطـساو 
هک یناویح  حور  نوچ  و  تسا . هدوبن  هدام  رن و  لئاسو  دراوم و  زا  لاقتنا  راظتناب  جاـتحم  هدرم  ندرک  هحفص 187 ]  ] 1689-1672- نآرق

حور ياراد  دوجوم  ات  دوش  هیزجت  هیفصت و  هدام  رن و  يهتـسد  فلتخم و  ياههدام  زا  یتسیاب  تسا  ناویح  ره  تکرح  شبنج و  يهلیـسو 
هارب لقتنم  دوش و  كاپ  يدام  ياهيراتفرگ  سوه و  يوه و  زا  یتسیاب  تسا  یگشیمه  تایح  يهلیـسو  هک  يونعم  حور  نینچمه  ات  دوش 

ياهروتسد زا  يوریپ  اب  تسناوت  یسک  رگا  هّتبلا  و  دوشب ، یقیقح  تایح  تداعس و  ياراد  درف  کی  ات  دوش  یئوج  تقیقح  افص و  حلص و 
شوگ و دنکیم و  هدنز  ار  هدرم  ياهلد  وا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  دش و  دهاوخ  دوخ  نامز  حیـسم  دـیامن  فاص  صلاخ و  ار  دوخ  حور  نید 

یسیع تسا . هتفگ  يونثم  و  شدوخ . ّتلم  نایم  رد  دوب  دهاوخ  يربمغیپ  دننامه  صخش  نینچ  دنکیم و و  انیب  اونـش و  ار  رک  روک و  مشچ 
َو ال  » رـس شیر و  ردنا  يوم  يدیفـس  ین   || رـسپ  يا  دیاب  لقع  ریپ  ریپ  ریپ  میخیـش و  ام  هتـشگان  ناوج  هک   || ریفن  دـص  دراد  دـهم  ردـنا 
و میراد ، ادـخ  هس  ام  دـیئوگم : ینعی  تسا ، اهیحیـسم  اب  نخـس  يور  هلمج  هکنیا  رد  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم :  171 اوُهَتنا » ٌۀَثالَث  اُولوُقَت 

هـس ياراد  دحاو  يادخ  هک  دناهدوب  دقتعم  نکیل  دناهدوبن  ادخ  هسب  دقتعم  اهنآ  اریز  تسین ، تسرد  هکنیا   36-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب 
ام دنیوگیم  اهیحیـسم  و  تسا . لصا  هس  رد  ادخ  دیئوگم : تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  سدقلا ، حور  رـسپ و  ردپ و  تسا : هشیر  لصا و 

دیـشروخ و  هلعـش ، هلیتف و  نغور و  ینعی  غارچ  کی  دیئوگیم  امـش  هک  روطنامه  هشیر ، هس  ياراد  رهوج  تقیقح و  کیب  میتسه  دقتعم 
بهذـم تقیقح  رد  صخـش و  هس  لصا و  هس  رد  تسا  رهوج  کی  ادـخ  هک  دیـشابن  دـقتعم  ینعی  رخف : عاعـش . یئانـشور و  هداـم و  ینعی 

هـس رد  تاذ  کیب  دنتـسه  دـقتعم  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  درک  هصالخ  نآ  زا  ناوتیم  هچنآ  و  تسا ، مهف  لباق  ریغ  لوهجم و  یّلکب  اهیحیـسم 
، تفص ای  ّتیصاخ  نآ  هک  دنراد  یم - اور  اریز  دنتسه ، لقتسم  تاذ  صخشب و  دقتعم  تقیقح  رد  دنمانیم  تفـص  اهنآ  هچنآ  یلو  تفص ،

تسا نکمم  هنوگچ  دشابن  لقتسم  تاذ  رگا  سپ  دیامن ، لولح  میرم  هحفص 188 ] صخش [  رد  زاب  دنک و  لولح  یسیع  صخش  رد  دوخ 
رد نکیل  دنیوگیم  تفص  مانب  هچرگا  سپ  دنک ، لولح  يرگیدب  دوش و  ادج  نآ  زا  دنک و  لولح  دوجو  کی  رد  تفـص  ّتیـصاخ و  کی 

هدیقع هکنیا  زا  يریگولج  هیآ  رد  تهج  نیمه  زا  و  سب ، تسا و  نیمه  رفک  تقیقح  دنتـسه و  لقتـسم  دّدعتم  صاخـشاب  دـقتعم  تقیقح 
يِذَّلا ال ُهّللا  َوُه   » میئوگیم میراد و  لوبق  ارنآ  مه  ام  دنشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  یگنوگچ  دننادب و  دّدعتم  تافـص  اهنآ  رگا  هّتبلا  تسا . هدش 

رگید ظفل  زا  هچنآ  زا  ریغ  میمهفیم  صاخ  ینعم  ظافلا  هکنیا  کی  ره  زا  و  دیرملا » رداقلا  ّیحلا  ملاعلا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ 
رفک هکنیا  و  مینکیم ، كرد  فلتخم  تایـصوصخ  مینکیم و  روصت  زیچ  ره  رد  ام  هک  تسا  نیمه  تافـص  ددـعت  ینعم  و  دوشیم ، هدـیمهف 

هتشون رطس  دنچ  زا  سپ  و  تسا ، هدارا  تردق و  زا  ریغ  تایح  ینعم  تسا و  هدارا  زا  ریغ  تردق  ینعم  هک  تسا  نشور  رایسب  نوچ  تسین 
حور  531-457- نآرق . - اهیحیسم بهذم  زا  رتتـشز  درخ و  لقع و  زا  رترود  میرادن  غارـس  یبهذم  ایند  رد  هکنیا  بلطم  يهصالخ  تسا :
حور تیصخش  رسپ ، تیصخش  ردپ ، تیصخش  تسا : تیـصخش  مونقا و  لصا و  هس  ياراد  ادخ  دنتـسه  دقتعم  اهیحیـسم  دنیوگیم : نایبلا :

یگدنز تایح و  موس  تیصخش  زا  ناشروظنم  و  تسا ، ملع  دوصقم  مود  زا  و  تسا ، دوجو  ای  تاذ  لوا  مونقا  زا  ناش  دوصقم - و  سدقلا .
هدـیقع رییغت  دوخ  دـیدج  بهذـم  رد  دـندش  یحیـسم  نوچ  هک  تسا  اهتـسرپتب  زا  شنیرفآ  رد  لـصا  هس  ثیلثتب و  هدـیقع  هدـبع : تسا .

ار یتسرپ  اتکی - دیحوت و  داینب  هک  دندرک ، قیفلت  دندرشف و  مه  رد  يروط  دوهی  ياههتشون  اب  ار  نآ  هب  طوبرم  تالمج  ظافلا و  دندادن و 
نآ زا  یتمـسقب  اجنیا  رد  هک  دـناهدومن  تباث  یخیرات  دـهاوش  هب - دـناهدرک و  ثحب  لیـصفتب  ار  بلطم  هکنیا  اپورا  ياملع  دـندرک . دوبان 
رد نود  یثولاث  ای  یثالث  توهالب  دندوب  دقتعم  میدق  ياهتـسرپتب  رتشیب  تسا : هتـشون  میدق  دـنه  راثآ  باتک  رد  سیروم  مینکیم : هراشا 

مولعم اهيدـنه  یبهذـم  دـیاقع  لاـمعا و  رد  رتشیب  ّتقد  اـب  تسا : هتـشون  هحفـص 366  رگید  نایدا  تاروت و  تاـفارخ  ماـنب  دوخ  باـتک 
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لمع و رد  هک  تسا  افیـس » ونـشف و  امهرب و   » اـهنآ ثولاـث  تسا و  ثیلثتب  يهدـیقع  زا  دولوم  اـهنآ  دـیاقع  رتمهم  هحفـص 189 ] دوشیم [ 
رـشابم افیـس  تسا ، اههدیدپ  نابهگن  ونـشف ، شنیرفآ ، تسا و  شیادیپ  زاغآ  أدبم و  امهرب  راک  و  دنتـسین ، ادج  رگیدـکی  زا  تاذ  داّحتا و 

اهیحیـسم ثیلثت  يهدیقع  رد  هک  سدقلا  حور  اب  افیـسو  نبإ  اب  ونـشف  بآ و  اب  امهرب  تقیقح  رد  و  تسا . تامم  تایح و  لیدبت و  رییغت و 
ناشربمغیپ ار  هدـننیرفآ  هک  تسا  هدوب  دـیحوت  دـنه  ياهنمهرب  داقتعا  نید و  لـصا  نم  يهدـیقعب  و  تسا ، ربارب  تساـک  مکیب و  تسه 

- مّوس يراککموک ، يروای و  ینابهگن و  مّود - ندوب ، قلاخ  تفـص  لّوا - تقلخ : رد  یلـصا  فصو  هسب  تسا  هدرک  فیـصوت  اهنآ  يارب 
تافص هکنیا  زا  کیره  يارب  دناهدش ، انشآ  اهتسرپتب  اب  هتشذگ و  اهنآ  رب  ینارود  نوچ  و  ناهج . عاضوا  رد  لیدبت  رییغت و  فرـصت و 

کی لـصا  ره  يارب  دـندوب ، هتفرگ  يوخ  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  اـب  نوـچ  و  دناهدرمـش ، یلـصا  ار  تفـص  ره  دـناهدرک و  تسرد  يرهظم 
هک مدید  ياهمسجم  ناتسودنه  سرافب  رهش  یکیدزن  رد  دوخ  نم  دنراد . ثیلثت  تدحو  يارب  ياهمسجم  اهیدنه  و  دناهدش ، لئاق  تدحو 
هک میتفای  رـس  هس  ياراد  تب  کی  یمیدق  دبعم  ياههبارخ  رد  تسا . هدرک  لقن  سیروم  هک  دشاب  اهنآ  زا  دیاش  و  دوب ، تروص  هس  ياراد 

لـصا باتک  رد  ربافرتسم ، اهنآ ، نید  لوصا  ثیلثت  لصا  نیاـب  تسا  هدوب  هراـشا  لکـش  نآ  و  دوب ، هتـسکش  مهرد  ناـمز  ثداوح  ّیط  رد 
دقتعم هناـگهس  لوصا  نیمهب  زین  اـهیئادوب  لـصا ، هس  زا  یبیکرت  ثولاـثب  دنتـسه  دـقتعم  اهیدـنه  هک  روطناـمه  تسا : هتـشون  یتسرپتب 

زا تادوجوم  رگید  و  تسا ، هدش  رادومن  ّقح  تاذ  زا  هک  تسا  یتوهال  تقیقح  هملک ، هک  دناهدوب  دقتعم  زین  رصم  میدق  مدرم  و  دنتـسه .
ارتیم تسا ، یلـصا  قلاخ  دزمروا ، هک  نمیرها ، ارتیم ، دزمروا ، مان : هب  لـصا  هس  ياراد  دـندیتسرپیم  یئادـخ  زین  اـهیناریا  دـناهدش . ادـیپ  نآ 
لقن هیقینیف  روشآ و  هدلک و  مدرم  زا  تسا و  تادوجوم  رب  هدـنامرف  هاشداپ و  نمیرها  و  تسا ، هدوب  شنیرفآ  رد  يهطـساو  ادـخ و  دـنزرف 

- ] تب تسا : هتـشون  اپورا  میدـق  نینکاس  مانب  باتک  رد  و  تسا ، دـنوادخ  رـسپ  دوبعم و  تاذ  هملک  دـناهدوب : دـقتعم  اهنآ  هک  تسا  هدـش 
اهینانوی تسا : هتـشون  ینید  راـکفا  یّقرت  باـتک  رد  لـصا . هس  ياراد  تسا  یکی  ادـخ  هک  دـناهدوب  دـقتعم  میدـق  ناتـسرپ  هحفص 190 ]

هاگنابرق يور  هبترم  هس  ار  سدقم  بآ  دـناهدوب ، یبهذـم  لامعا  يّدـصتم  یناحور و  هک  اهنآ  تسا و  یگـشیر  هس  هدـننیرفآ  دـناهتفگیم :
هب هراشا  اهنیا  يهمه  هک  دنتفرگیمرب  تشگنا  هس  اب  ار  سّدقم  روخب  دندیشاپیم و  هاگنابرق  رود  مدرم و  يور  رب  هبترم  هس  زین  و  دندیشاپیم ،

: تسا هتفگ  وا  هک  تسا  هدش  لقن  تسا  هدوب  حیسم  زا  لبق  نرق  نیدنچ  هک  ینانوی  رعاش  هدنسیون و  سویفرا  زا  تسا . هدوب  سّدقم  ثولاث 
ناتسرپتب تسا : هتـشون  هحفـص 205  نآ  نیعرتخم  تافارخ و  باتک  رد  کسف  دـیرفآ . لـصا  مسا  هس  اـب  دـنوادخ  ار  تادوجوم  يهمه 

هک اهیدـنالنف  تسا : هتـشون  یناربع  سوماق  رد  تسدوخراب  حور . دـعب  هملک ، دـعب  ادـخ ، لّوا - دـناهدوب : لصا  هسب  دـقتعم  نانوی  یمیدـق 
: تسا هدوب  رـس  هس  ياراد  هک  دناهدرک  ادیپ  ارنآ  يهمـسجم  فالکیرت و  مانب  دناهتـشاد  یئادـخ  دـناهدوب ، سورپ  لامـش  نکاس  نایـشحو 
، نیدوا مانب : تسا  هدوب  لصا  هس  ياراد  هک  دندیتسرپیم  یئادخ  انیدناکـسا و  يهنکـس  تسا : هتـشون  دوخ  باتک  يهحفص 377  رد  ناود 
، نیدوا هک : دناهدوب  دقتعم  تسا و  هدادیم  شیامن  ار  یگـشیر  هس  يادخ  ثولاث و  هکنیا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  یتب  دـئوس  رد  و  يرف ، اروت 

ًادبَع َنوُکَی  نَأ  ُحیِسَملا  َفِکنَتسَی  َنل  . » تسا هیامرس  یتسردنت و  لسانت و  دلاوت و  تکرب و  يّدصتم  يرف ، و  تسا ، رسپ  اروت ، تسا و  ردپ 
ارچ دندرک  ضرع  دندیـسر ، ص ]  ] ربمغیپ روضحب  نمی » کیدزن   » نارجن نیمزرـس  زا  هک  اهیحیـسم  نآ  دناهدرک : تیاکح  رخف :  172 ِهِّلل »
ادخ لوسر  هدنب و  ار  وا  وت  هک  حیـسم  ترـضح   59-1- نآرق : - دنتفگ امـش ! تسود  تسا  یک  دومرف : ياهدرمـش ! راوخ  ار  ام  تسود  وت 

حیـسم هک  تسا  هدـش  نشور  یبوخب  ولج  تاـیآ  رد  نوـچ  و  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  تسین . گـنن  ادـخ  یگدـنب  دوـمرف : ياهدرک ، یفّرعم 
ربخ بیغ  زا  درکیم و  هدنز  هدرم  یسیع  نوچ  دندوب : دقتعم  هک  اهنآ  ياطخب  تسا  هدش  هراشا  هیآ  هکنیا  رد  اههدیرفآ ، زا  تسا  ياهدیرفآ 

دوبن و رورغم  هحفـص 191 ] تردق [  ملع و  نآ  اب  حیـسم  هک  تسا  هدش  هدنامهف  اهنآب  هلمج  هکنیا  اب  تسا ، راگدیرفآ  ادخ و  سپ  دادیم ،
حیـسم مان  لّوا  هک  هیآ  هکنیا  کبـس  زا  دناهدرک : اعّدا  یـضعب  عمجم :  172 َنُوبَّرَقُملا » ُۀَِکئالَملا  َال  َو  . » تشادن فاکنتـسا  ادخ  یگدـنب  زا 

نآ دوصقم  نوچ  تسین ، تسرد  اعّدا  هکنیا  یلو  دنتـسه ، حیـسم  زا  رترب  اهنآ  هک  دوشیم  هدیمهف  تسا  هدش  دای  هکئالم  مسا  دعب  هدروآ و 
هکنیا رد  دنرادن ، یگدنب  زا  گنن  حیـسم  دننام  نامـسآ و  رد  نکاس  دنتـسه و  ردامیب  هوالعب  ردـپیب و  یـسیع  دـننام  مه  هکئالم  هک  تسا 
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دیاش َمَیرَم » یلِإ  اـهاقلَأ  ُُهتَِملَک   » يهلمج - 1 ام : نخـس   38-1- نآرق . - دنـشاب رترب  حیـسم  زا  اهنآ  ماـقم  باوث و  رد  هک  دـنامهفیمن  بلطم 
هدام رن و  يریگتفج  هلیسو  هک  حیسم  دننام  يدوجوم  شیادیپ  زا  دینکن  بجعت  هک  هکنیا  هب  دشاب  مدرم  یئانشآ  يارب  هملکب  حیسم  یفّرعم 

اطخ راعـشا و  اههلمج و  دـینکیم و  ءاشنا  داجیا و  دوخ  زا  ظافلا  ّداوم ، بیکرت و  يهقباسیب  امـش  هک  روطنامه  نوچ  تسا ، هدوبن  نآ  رد 
رادومن واب ، دنوادخ  هجوت  میرم و  يهلیسوب  هک  تسا  يدنوادخ  ءاشنا  داجیا و  مه  حیسم  ياسیع  دیراذگیم ، راگدایب  دینکیم و  رادومن  هب 

يّدام ّصاوخ  ندب و  تهج  زا  حیـسم  هک  دـشاب  لّوا  يهلمج  حیـضوت  دـیاش  ُهنِم » ٌحُور   » يهلمج و  تسا . هدـنامیقاب  شراثآ  تسا و  هدـش 
، تسا رگید  ملاع  زا  ناشحور  هک  رـشب  دارفا  يهمه  دننام  یناسنا  مزاول  ناج و  حور و  تهج  زا  و  تسا ، دـنوادخ  ياشنا  داجیا و  هملک و 
هس هب  دقتعم  سپ  دشاب ، ثیلثت  مونقا  شنیرفآ و  لصا  هک  تسین  رگید  زیچ  ءزج  ود  هکنیا  زا  ریغ  و  دنوادخ ، فرط  زا  تسا  یحور  مه  وا 

دـشاب هراشا  تسا  نکمم  مُهُرُـشحَیَسَف »  » ات فِکنَتـسَی » نَم   » ياههلمج - 2 تسا . تقلخ  داجیا و  لصا  موس  ادـخ  دـیئوگن  دیـشابن و  لـصا 
تسا یناسنا  ياقب  بجوم  یناسفن  ياهتّیصاخ  هک  نوچ  رگید ، ملاع  رد  یگدنز  رـشح و  روط  زرط و  اب  یناسنا  يوخ  قالخا و  يهمزالمب 

یهاوخ و دوخ - تشز  تروصب  ار  امش  تسا ، يزارفندرگ  بّصعت و  دولوم  هک  ادخ  تدابع  زا  امش  زارتحا  فاکنتسا و  سپ  ملاع  نآ  رد 
قالخا يوخ و  نینچ  زا  هکئالم  حیـسم و  یلو  دید ، دیهاوخ  ار  دوخ  یتشز  رفیک  و  دنکیم . رادومن  هدـنز  روشحم و  دـنوادخ  يوسب  ّربکت 
دنهاوخ شیاسآ  یشوخ و  هحفص 192 ]  ] 1018-1001- نآرق -995-978- نآرق -546-531- نآرق -59-23- نآرق  - رد و  دنتسه ، رودب 

هدش نیعم  دزم  يافو  شربارب  رد  نوچ  تسا  يراگتسر  بجوم  نامیا  لصا  دوشیم : هدافتسا  نآ  زا  سپ  و  مِهیِّفَُویَف »  » ياههلمج زا  - 3 دوب .
فئاظو زا  تبظاوم  لامک  حـلاص و  لمع  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  ِِهلـضَف » نِم  مُهُدـیِزَی   » تسا هدـش  هتفگ  نآ  يهلاـبند  رد  نوچ  و  تسا ،

- نآرق . - تسا يونعم  يهیلاع  تاجرد  تاماقمب و  لوصو  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  ناـمیا ، دزم  رب  هوـالع  شاهجیتن  یعاـمتجا  یناـسفن و 
252-225- نآرق -66-50

ات 175] تایآ 174  [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

َو ُهنِم  ٍۀَمحَر  ِیف  مُُهلِخُدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتعا  َو  ِهّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  [ 174  ] ًانِیبُم ًارُون  مُکَیلِإ  انلَزنَأ  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌناهُرب  مُکَءاج  دَق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ینعمب ماصتعا  ردـصم  زا  اومـصتعا - لیلد . دـهاش ، ناـهرب - تاـغل : ینعم   254-1- نآرق [ - 175  ] ًامیِقَتـسُم ًاطارِـص  ِهَیلِإ  مِهیِدـهَی  َو  ٍلضَف 

يوس زا  هاوگ  لـیلد و  مدرم ، يا   174 همجرت : نتـسب . ار  کشم  ناهد  ندرک ، ظفح  ار  دوخ  ندرب ، هانپ  ندوب ، یـسک  مزالم  يرادـهاگن ،
یگدنز رد  هچنآب  و   ] دهدیم ناشن  اراکشآ  ار  تسردان  تسرد و  هک  میداتسرف  امش  يارب  امنهار ]  ] يوترپ دمآ و  امش  يارب  ناتراگدرورپ 

ناور دوخ  تمحرب  ار  نانآ  يدوزب  سپ  دندرک  دوخ  زیواتـسد  ار  وا  دـندش و  ادـخب  نمؤم  هک  اهنآ  سپ   175 دنکیم ،] يربهر  تسا  مزال 
ًارُون مُکِّبَر و  نِم  ٌناهُرب  : » نیرّـسفم نخـس  سب . تسا و  نامه  تسار  هار  هک  دـنکیم  ناشيربهر  دوخ  يوسب  دوخ و  شـشخب  مه  دـنک و 

میداتسرف امش  ینشور  يارب  ار  نآرق  يربمغیپب و  ار  دّمحم  ینعی  تسا ، نآرق  نیبم  رون  تسا و  ربمغیپ  ناهرب  زا  دوصقم  يربط :  174 ًانِیبُم »
رب دهنیم  تنم  تیدحا  لالج  هتـشون : فشک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  رون  زا  دوصقم  تسا : هدـش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  عمجم 
رد هـچنآ  شیپ ، رد  یکی  لد ، رد  یکی  میتـخورفا ، هحفص 193 ]  ] 58-42- نآرق -39-15- نآرق  - غارچ ود  ار  امـش  هک  تیرـشب  يهطقن 
ود هکنیا  نایم  هک  ياهدـنب  نآ  کنخ  تسا ، نابات  رون  تسا و  نامیا  غارچ  لد ، رد  هچنآ  تسا و  ناـهرب  نیع  هک  تسا  ّتنـس  غارچ  شیپ 

کی تسا ! نایع  ار  وا  لد  يهدـید  تسود  يور  هدـید و  و  تسا ، نابات  شلد  رد  مظعا  رون  هک  تسا  یک  وا  زا  رتزیزع  تسا ، ناور  غارچ 
 || رکـش نیدب  میتسرف  وت  دزنب  زین  ناج  تسا : ناگیار  ناج  رازه  دصب  تسود  نآ  زا  رادید  کی  تسا ، نازرا  یتیگ  ودـب  تسود  اب  سفن 

هتفگ مّود  يهلمج  رد  دمآ ، امـش  يوسب  ناهرب  تسا : هدش  هتفگ  لّوا  يهلمج  رد  ةداعـسلا : نایب  تلاصو  يوب  دنک  هچنآ  دـنکن  ناج  دـص 
رترب دّـمحم  تیالو  رون  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  ود  هکنیا  تاملک  ظافلا و  توافت  رد  میداتـسرف . امـش  يارب  ار  رون  اـم  تسا : هدـش 

زا دننامب و  تباث  دوخ  نید  رب  ات  دـندش  ادـخب  هدـنهانپ  هک  اهنآ  ینعی  رخف :  175 ِِهب » اوُمَـصَتعا  َو  . » ترـضح نآ  تلاسر  ناهرب و  زا  تسا 
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هب شاداپ  هس  لمع  رکف و  نینچ  ربارب  رد  دـنک ، ناشتیادـه  تسار  هار  هب  دـنوش و  دـنوادخ  لضف  لومـشم  ظوفحم و  ناطیـش  يهسوسو 
نآ لضف  و  تسا ، تشهب  تمحر  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تیادـه . رخآ  رد  تمحر و  سپ  ناز  لـضف  لّوا  تسا : هدـش  هداد  هدـعو  اـهنآ 

لضف تمحر و  تسا : هتشون  ساّبع  نبإ  نخس  لقن  زا  سپ  تسا ، هدینش  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  هچنآ  مدرمب  دشخبیم  ادخ  هک  تسا 
. تسا يرشب  يهیلاع  حاوراب  شخب  یئانـشور  هک  تسا  ایربک  سّدق و  ملاع  راونا  تیاده  و  دوشیم ، یمدآ  بیـصن  تشهب  رد  هک  تسا  نآ 

تعیبب تسا  هراشا  اوُمَـصَتعا »  » يهلمج و  ربمغیپ ، اب  مدرم  یمومع  تعیبب  تسا  هراـشا  ِهّللاـِب » اُونَمآ   » يهلمج ةداعـسلا : ناـیب   22-1- نآرق -
ص]  ] ربـمغیپ هک  تسا  هراـشا  ٌناـهُرب »  » يهملک - 1 ام : نخـس   111-99- نآرق -42-23- نآرق . - مالّـسلا هیلع  ّیلع  اـب  صوصخم  يهّدـع 
رب تسا  ناهرب  لیلد و  شدوخ  يربهر ، لـقع و  يوخ و  هکنیا  اـب  برع  يرگیـشحو  طـیحم  رد  تیبرت  یگداوناـخ و  يهقباـس  يهطـساوب 
نِم  » تاملک و  دننک . يوریپ  وا  زا  دیاب  هک  تسا  هحفص 194 ]  ] 33-23- نآرق  - لیلد دوخ  صخش  روجنیا  و  شدوخ ، يراوتسا  یتسرد و 

رعاش و ای  نارنخـس  هک  نارگید  لثم  تسا  يدرف  هن  يراوگرزب  ّتیـصخش و  هکنیا  هک  تسا  ناهرب  يهملک  دـیدشت  دـیکأت و  يارب  مُکِّبَر »
زا رترب  صوصخم و  تسا  يدرف  و  تسا ، ادـخ  بناج  زا  دـیهدب  صیخـشت  دـیناوتیم  امـش  هک  تسا  يروط  وا  دوخ  هکلب  دـناهدوب ، میکح 

رون  » دنامهفیم میدروآ ، دورف  ینعی  انلَزنَأ »  » يهلمج - 2 65-49- نآرق . - دیاهدینش هدید و  نونک  ات  هچنآ  زا  رتالاب  ياهجیتن  يارب  نارگید ،
دوخ هچنآ  ینعی  رون  هک  تسا  تبـسانم  نیاب  ًانِیبُم » ًارُون   » تاملکب هدروآ  دورف  فیـصوت  و  تسا ، هدـش  هدروآ  دورف  هک  تسا  نآرق  نیبم »

دنکیم رادوـمن  مه  تسا و  نانخـس  رگد  ریغ  هـک  تـسا  رادوـمن  دوـخ  مـه  نآرق ، سپ  دـنکیم ، رادوـمن  ار  اـهزیچ  رگید  تـسا و  رادوـمن 
نآرق تقیقح  دـشابن ، بّصعت  یتخـسرس و  رگا  هک  تسا  بلطم  هکنیا  حیـضوت  يارب  ًانِیبُم »  » يهملک و  ار . مدرم  راـک  رکف و  ياـهیکیرات 

يرکف و میلـست  هک  دشاب  نامیا  لامک  حیـضوت  يارب  دیاش  اوُمَـصَتعا » َو   » يهلمج - 3 ادـخ . بناـج  زا  تسا  يرون  هک  تسا  رادومن  دوخ 
یناسنا لامک  مزاول  طیارشب و  دنشاب  میلست  تسرد ، شجنس  رکف و  اب  یگلمج  ندب  ياههراپ  لد و  ینعی  ادخب  ماصتعا  نوچ  تسا ، یلمع 
عامتجا يدرف و  تایح  طرـش  رتکچوک  زا  هک  يروطب  نیبم  رون  ناهرب و  يربهر  اب  هّتبلا  تسا ، هتـشاد  رّرقم  ناسنا  تعیبط  رد  دـنوادخ  هک 

هکنیا اب  تسا  هدـش  ّقفوم  هک  تسا  وا  تبظاوم  نیمه  ادـخ  تمحر  لضف و  دـنک ، یگدـنز  ّتقد  هکنیا  اب  هک  یـسک  هّتبلا  و  دوشن ، فلخت 
دـشاب هراشا  دنکیم ، دوخ  تمحر  لخاد  ار  اهنآ  يدوزب  ینعی  ِِهتَمحَر » ِیف  ُهّللا  ُمُُهلِخُدیَـس   » يهلمج دـیاش  و  دـنک ، ّیط  ار  دوخ  رمع  شور 

هک تسا  رگید  ملاـع  رهم  شـشخب و  وا  ماـجنا  رـس  تسه و  نآ  راکردـنا  تسد  هک  تسا  وا  تبظاوـم  نـیمه  ادـخ  تـمحر  لـضف و  هـک 
-4 1113-1073- نآرق -551-536- نآرق -386-376- نآرق -154-137- نآرق -23-13- نآرق . - تفاــیرد ناوـتیمن  ار  نآ  یگنوــگچ 
رتهاتوک و اب  درک ، راتفر  تایح  يهتـسیاش  طیارـشب  سکره  هک  دشاب  یگدـنز  روجنیا  يهجیتن  حیـضوت  دـیاش  رخآ » ات  مِهیِدـهَی   » يهلمج
 ] 24-13- نآرق  - هک مینک  كرد  ار  تقیقح  هکنیا  میناوتب  میوشب  قیقد  مدرم  یگدـنز  عضو  رد  رگا  دـیاش  دـنکیم و  راذـگرب  هار  رتناسآ 

طارـص ینعم  تسا  نیمه  و  دنتـسه ، رتبوبحم  رتمانـشوخ و  رتهدوسآ و  تایح  طیارـش  رد  طابـضنا  اب  بظاوم  نمؤم  مدرم  هحفص 195 ]
. سب میقتسم و 

هیآ 176] [: 4  ] ءاسنلا هروس  ]

نِإَف ٌدـَلَو  اَهل  نُکَی  َمل  نِإ  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ُفِصن  اهَلَف  ٌتخُأ  َُهل  َو  ٌدـَلَو  َُهل  َسَیل  َکَلَه  ٌؤُرما  ِنِإ  ِۀـَلالَکلا  ِیف  مُکِیتُفی  ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتفَتـسَی 
ٍءیَـش ِّلُِکب  ُهّللا  َو  اوُّلِـضَت  نَأ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  ِنیَیَثنُألا  ِّظَح  ُلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوخِإ  اُوناک  نِإ  َو  َكََرت  اّمِم  ِناُثلُّثلا  اَـمُهَلَف  ِنیَتَنثا  اَـتَناک 

. تسا نآ  رد  رظن  راهظا  مکح و  نایب  هک  يوتف  زا  شسرپ  ینعمب  ءاتفتسا ، ردصم  زا  نوتفتـسی - تاغل : ینعم   410-1- نآرق [ - 176  ] ٌمِیلَع
: لوزن تهج  هدام . درف  ود  ینعی  یثنا ، يانثم ، نییثنا - دنزرف . ردام و  ردپ و  ریغ  ینعی  هلـصاف ، اب  دنواشیوخ  ندرک ، هتـسخ  ینعمب  ۀـلالک -

نآ زا  تفرگ و  وضو  ربمغیپ  دوب : شوهیب  نم  دندمآ و  نم  یـسرپ  رامیبب - رکب  وبا  اب  ربمغیپ  مدش و  رامیب  تفگ : هّللا  دبع  نب  رباج  يربط :
: تفگ رباج  تشاد  رهاوخ  هن  و  تشادـن ، دـنزرف  ردام و  ردـپ و  وا  و  منکچ ! ار  ماهیامرـس  مدیـسرپ : مدـمآ و  دوخب  نم  تخیر  نم  رب  بآ 
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يهروس دـش  لزان  مامت  هک  هروس  رخآ  تسا : هدرک  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  نایبلا  عمجم  رد  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  اـت  تفگن ، مباوج  ربمغیپ 
رد هک  هیآ  نآ  نوچ  دـندیمان ، یم - یناتـسبات  تیآ  ار  هکنیا  و  دوب ، ءاسن  يهروس  رخآ  تیآ  هکنیا  دـش ، لزاـن  هک  هیآ  رخآ  و  دوب ، تئارب 
زا تفگ : رمع  هک  تسا  هدش  تیاور  و  ناتـسباتب ، هیآ  هکنیا  و  دش ، لزان  ناتـسمز  لصفب  تسا  هدرک  نّیعم  ار  اهثراو  ّقح  هروس  هکنیا  لّوا 

هدرک نّیعم  ار  وت  باوج  یناتـسبات  تیآ  دومرف : تسا ! یچ  دـالوا  نیدـلاو و  ریغ  نادـنواشیوخ  هلـالک و  ثرا  ّقح  مدیـسرپ  ص ]  ] ربـمغیپ
يدرم رگا  دنکیم : مکح  نینچ  امشب  هلالک  هحفص 196 ] يارب [  ادخ  وگب : دنسرپیم ، هلالک ] ثاریم   ] وت زا  مدرم  ربمغیپ ، يا  همجرت : تسا .

و تسا ، وا  ثراو  شردارب  تشادن ، دالوا  درمب و  ینز  رگا  و  تسا . رهاوخ  لام  شلاوما  فصن  تشاد ، يرهاوخ  تشادـن و  دالوا  درمب و 
ربارب ود  ناردارب  ّقح  دـندوب ، رفن  دـنچ  ّتیم  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  تسا ، رفن  ود  نآ  ّقح  لاـم ، مّوـس  ود  تشاد  رهاوـخ  ود  هدرم  نآ  رگا 

. تسا زیچ  همه  ياناد  هک  تسا  دـنوادخ  هچ  دـیوشن  هارمگ  ات  تسا  هدرک  نّیعم  ادـخ  هک  امـش  راـک  روتـسد  تسا  هکنیا  تسا . اـهرهاوخ 
: تفگ ربنم  رب  رکب  وبا  هک  دناهدرک  تیاکح   27-15- نآرق . - مینادیم هلالک  ار  نیدلاو  دنزرف و  ریغ  ام ، يربط : َِۀلالَکلا » : » نیرّـسفم نخس 
، ردام فرط  زا  رهاوخ  ردارب و  تسا و  رسمه  ثرا  يارب  نآ  زا  دعب  تایآ  و  تسا ، دنزرف  ردام و  ردپ و  ثاریم  رد  هروس  هکنیا  لّوا  تایآ 

ّقح يارب  لاـفنا  يهروس  رخآ  تیآ  و  تسا ، اـهنت  ردـپ  فرط  زا  يرداـم و  ردـپ و  ياـهرهاوخ  ردارب و  ثرا  رد  هروس  رخآ  تیآ  هکنیا  و 
دوب ترضح  نآ  رس  تشپ  هفیذح  تفریم و  یهارب  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  نیریـس  نبإ  زا  تسا . نادنواشیوخ  فلتخم  ياههتـسد  ثرا 

ار هکنیا  هفیذـح  زا  دـش ، هفیلخ  وا  نوچ  رمعب . هفیذـح  دومرف و  غـالبا  هفیذـحب  ص ]  ] ربمغیپ دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  هفیذـح ، یپ  زا  رمع  و 
: تفگ رمع  متفگ ، زور  نآ  هچنآ  ریغ  میوگب  يزیچ  ینک  راداو  ار  نم  تماقم  يهطـساوب  یناوتیمن  وت  تفگ : باوجب  وا  تساوخ  حیـضوت 

نینچ نم  زا  رگا  یتسه  قمحا  وت  تفگ : هفیذح  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  تیاور  رد  مرادن . وت  زا  یـشهاوخ  نینچ  نم  دزرمایب  ار  وت  ادخ 
ص]  ] ربمغیپ هک  هزادنا  نآب  هدوبن و  ّمهم  نم  رظن  رد  هلالک  يهلئـسم  لثم  بلطم  چـیه  تفگ : وا  هک  دـناهدرک  تیاور  رمع  زا  ینک و  عّقوت 
دز نم  رب  دوخ  تشگنا  اب  يزور  هکنیا  ات  دومرفن ، یتشرد  هزادـنا  نیاب  دروم  چـیه  رد  درک  تنوشخ  نم  اـب  بلطم  هکنیا  شـسرپ  ربارب  رد 
زا هکناـنچ  تسا  رهاوخ  ردارب و  ینعمب  هلـالک  عمجم : تسا . یفاـک  وت  باوج  يارب  ءاـسن  يهروس  رخآ  تیآ  دومرف  و  وـلهپ » اـی  هنیـس  هب  »
. ] دـنزرف تسا و  نیدـلاو  ریغ - دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  نیرّـسفم  زا  یتعامج  رکب و  وبا  زا  تسا و  هدـش  لقن  ینعم  نیمه  ام  ياهماما 

یلاعت يادـخ  يدندیـسرپ : نآ  زا  يدوب و  هلـالک  رد  لاؤس  همه  ار  لوسر  يهباحـص  تفگ : هداـتق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 197 ]
رگا همه  قاّفتاب  نوچ  دشاب ، هتـشادن  ردام  ردپ و  دنزرف و  هک  تسا  نآ  دوصقم  عمجم :  176 ٌتخُأ » َُهل  َو  ٌَدلَو  َُهل  َسَیل  . » داتـسرف هیآ  هکنیا 
ینعی دنمانیم  طیحم  بسن  رد  هک  تسا  يدـنواشیوخ  نآ  مان  هلالک  يهملک  هوالعب  دـنربیمن  ثرا  ردارب  رهاوخ و  دـشاب  دـنزرف  ای  نیدـلاو 

« َكََرت ام  ُفِصن  اهَلَف   » 38-1- نآرق . - صخـش هب  هدیبسچ  لصّتم و  ینعی  دنمانیم ، قیـصل  ار  دنزرف  ردام و  ردـپ و  یلو  صخـش ، ریگ  ارف -
لاـم وا  لاوما  فصن  هیآ ، حیرـص  ياـضتقم  هب  هعیـش  ياـهقف  يارب  تشاد ، رهاوخ  تشادـن و  نیدـلاو  دـالوا و  هدرم  رگا  حوتفلا : وبا   176

ّتیولوأـب و مکح  هک  هیآ  هکنیا  بجوـمب  تسا و  مّدـقم  وا  ناـشیوخ  رگیدرب  نوـچ  تسا ، وا  لاـم  مـه  رگید  فـصن  و  تـسا ، وا  رهاوـخ 
ومع لثم  ّتیم  ناشیوخ  رگید  رگا  دنتفگ : یقاب  و  ٍضعَِبب .» یلوَأ  مُهُضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو   » تسا هدش  نارگید  رب  یضعب  مّدقت  یگتسیاش و 

: دناهتفگ اهقف  زا  یتعامج  یعفاش و  یلو  تسا ، رهاوخ  لام  دنشابن  رگا  و  تسا ، اهنآ  لام  رگید  فصن  نآ  دنشاب  هداز  ردارب  هدازومع و  و 
-27-1- نآرق . - نیملسم مومع  دوس  هب  ندرب  راکب  يارب  دشاب  لاملا  تیب  رد  دیاب  ّتیم  لام  رگید  فصن  دندوبن ، نادنواشیوخ  رگید  رگا 
و دـشاب ، هتـشادن  دالوا  رگا  دربیم ، ثرا  هب - ار  رهاوخ  لاوما  مامت  ردارب  ءاـملع » قاـّفتاب  : » حوتفلا وبا   176 اـُهثِرَی » َوُه  َو   » 396-347- نآرق

رتخد قح  وا  لاوما  يهمه  هعیـش  ياملع  يهدـیقعب  یلو  تسا ، رتخد  لام  فصن  ردارب و  لام  فصن  اهقف  یقاـب  بهذـمب  تشاد  رتخد  رگا 
مهارف ردارب  ندرب  ثرا  طرـش  رتخد ، ندوب  تروص  رد  سپ  دربـیم  ثرا  ردارب  دوبن  دـنزرف  رگا  هک  تسا  هدـش  طرـش  هیآ  رد  نوچ  تسا ،

ود لام  هلمج  هکنیا  حیرـصب  ّتیم  لام  ثلث  ود  هعیـش  بهذـم  رد  حوتفلا : وبا   176 ِناُثلُّثلا » اَمُهَلَف  ِنیَتَنثا  اَتَناک  نِإَـف   » 19-1- نآرق . - تسین
-1- نآرق  - رظن نامه  ءاهقف  رگید  یلو  میتفگ ، رهاوخ  کی  ثرإلا  ّقح  رد  هکنانچ  ِماـحرَألا » اُولوُأ  َو   » بجومب رگید  ثلث  تسا و  رهاوخ 
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رگا و  نادـنواشیوخ ، رگیدـب  ای  دوش  هداد  لاـملا  تیبب  هک  دـنراد  مه  رهاوخ  ودـب  تبـسن  ار  قباـس  هحفـص 198 ]  ] 188-165- نآرق -51
زا همه  ای  دندوب و  يردام  ردپ و  همه  ًءاِسن » َو  ًالاجِر  ًةَوخِإ  اُوناک  نِإ  . » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  يهلمج  رد  هک  اهردارب  رهاوخ و  ای  اهرهاوخ 

هعیش ياهقف  يهدیقع  هب - دندوب  اهنت  يردپ  یضعب  يردام و  ردپ و  یـضعب  رگا  و  دوشیم ، هداد  اهنآب  لام  اهقف  قافتا  هب  دندوب ، ردپ  فرط 
ياهرهاوخ ّقح  هیامرـس  مشـش  کی  اهقف  رگید  يهدـیقعب  یلو  دنتـسه ، يردام  ردـپ  هک  تسا  اـهنآ  ّقح  ماـمت  دربیمن و  ثرا  اـهنت  يردـپ 

یلو دوش . هداد  لاملا  تیبب  دیاب  دوبن  یـسک  رگا  و  تسا ، ناشیوخ  رگید  لام  هّیقب  تسا و  يردام  ردـپ  رهاوخ  ّقح  فصن  تسا و  يردـپ 
دنراد قح  ار  هیامرـس  يهمه  دنتـسه  يردام  ردپ  هک  اهنآ  میتفگ  الاب  رد  هک  تسا  نامه  هعیـش  ياهقف  بهذمب  دندوب  رهاوخ  ردارب و  رگا 

رگا دنـشاب  رهاوخ  ردارب و  هک  تروـص  هکنیا  رد  دـناهتفگ : اـهقف  هّیقب  و  درادـن ، ّقـح  اـهنت  يردـپ  دربـب و  ّقـح  رهاوـخ  ربارب  ود  ردارب  هک 
- نآرق . - دنتـسه ردارب  تیم  اب  ردپ  فرط  زا  طقف  هک  تسا  اهردارب  لام  موس  کی  تسا و  اهنآ  لام  مّوس  ود  دنـشاب  يردام  ردپ  اهرهاوخ 

ادخ نوچ  ینعی  اّولـضت » نا  ۀهارک  : » دناهدرک ینعم  روج  هس  ار  اوُّلِـضَت » نَأ   » يهلمج نیرّـسفم   176 اوُّلِـضَت » نَأ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی   » 214-175
- نآرق . - دیوشن هارمگ  ات  دهدیم  حیضوت  امش  يارب  ادخ  ینعی  اّولضت » اّلئل  - » 2 دنکیم . نشور  امش  يارب  دیوش  هارمگ  امش  هک  ددنسپیمن 

هیآ هکنیا  زا  ام : نخـس  دینک . زارتحا  نآ  زا  ات  دـنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  یهارمگ  ادـخ  ینعی  ۀلالّـضلا »  » ینعمب - 3 81-65- نآرق -43-1
نآ ياـج  میمهفب و  هیآ  هکنیا  زا  میناوتیمن  ار  ثرا  ماـکحا  عورف  لیـصفت و  هتبلا  و  میتشون ، نارگید  زا  لـقن  همجرت و  رد  هک  تسا  ناـمه 

یسمش تشه  یـس و  دصیـس و  رازه و  نیدرورف  مهن  يرمق و  تشه  داتفه و  دصیـس و  رازه و  ناضمر  کی  تسیب و  رد  تسا . هقف  بتک 
هحفص 199] دوشیم [ . زاغآ  هدئام  يهروس  ّقح  قیفوتب  و  دش . مامت  ءاسن  يهروس 

هدئام هروس 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  يرصب  یفوک و  فالتخاب  تسا  هس  ای  ود  ای  کی  تسیب و  دص و  نآ  تایآ  تسا و  یندم 

ات 2] تایآ 1  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َو ِدیَّصلا  یِّلُِحم  َریَغ  مُکیَلَع  یلُتی  ام  ّالِإ  ِماعنَألا  ُۀَمیَِهب  مَُکل  تَّلِحُأ  ِدوُقُعلِاب  اُوفوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َتیَبلا َنیِّمآ  َو ال  َِدئالَقلا  َو ال  َيدَـهلا  َو ال  َمارَحلا  َرهَّشلا  َو ال  ِهّللا  َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 1  ] ُدـیُِری ام  ُمُکحَی  َهّللا  َّنِإ  ٌمُرُح  ُمتنَأ 

َو اوُدَتعَت  نَأ  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  ِنَع  مُکوُّدَص  نَأ  ٍموَق  ُنآَنَـش  مُکَّنَمِرجَی  َو ال  اوُداطـصاَف  ُمتلَلَح  اذِإ  َو  ًاناوضِر  َو  مِهِّبَر  نِم  ًالـضَف  َنوُغَتبَی  َمارَحلا 
زا اوفوا - تاغل : ینعم   672-1- نآرق [ - 2  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِناودـُعلا  َو  ِمثِإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  يوقَّتلا  َو  ِِّربلا  یَلَع  اُونَواعَت 

ماجنا ینعم  هب  و  تسا ، ءافو  ینعمب  ءافیا  تسا : هتـشون  نایبلا  عمجم  رد  ندـناسر ، لامک  هب  یتسردـب و  نداد و  ماجنا  ینعمب  ءافیا  ردـصم 
، دـنگوس هلماعم و  ندزهرگ ، ینعمب  دـقع  عمج  دوقعلاب - تسا  تغل  نآـب  نآرق  هک  تسا  زاـجح  لـها  تغل  ءاـفیا  یفوا و  نزو  یلو  نداد 

معن عمج  ماعنالا - هدـنرد ، ریغ  نایاپ  راهچ  همیهب - ندرک ، رارقرب  ناـمیپ  ندـش ، يزیچ  رادهدـهع  نداد ، ماـجنا  ار  باـسح  ندرک ، مکحم 
ياهنز تیاـمح ، مارتحا و  يهتـسیاش  مرتحم و  زیچ  ره  میرح  عمج  مرح - دنفـسوگ ، واـگ و  رتش و  ینعمب  نیع  ءاـف و  حـتفب  لـعف  نزورب 

، مرتحم شور ، هقیرط و  یئامنهار  يدـهلا - ّجـح ، فیاظو  لاـمعا و  هناـشن و  تمـالع و  ینعمب  هریعـش  عمج  رئاعـش - درم ، کـیب  ّصتخم 
حتفب لعف  نزو  رب  ّما  ردصم  زا  نیّمآ - دـنبندرگ ، ینعمب  هدالق  عمج  دـئالق ، دـنربیم . هبعک  هحفـص 200 ] مرحب [  ینابرق  يارب  هک  یناویح 

. ندـناسر رخآب  مارحا  فیاظو  ندـش و  جراخ  مارحا  زا  ینعمب  اف  حـتفب  لعف  نزو  رب  ّلـح  ردـصم  زا  متللح - دـصق ، گـنهآ و  ینعمب  ءاـف 
بسک ندرک ، ادج  ینعمب  نیع  نوکس  حتفب و  لعف  نزو  رب  مرج  ردصم  زا  مکّنم - رجی  ندرک . راکش  ینعمب  دایطصا  ردصم  زا  اوداطصا -
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ینعمب ّدص  ردـصم  زا  مکوّدـص - توادـع . اب  راجـضنا  ینمـشد ، اب  ندـمآ  دـب  ینعمب  مّود  لّوا و  حـتفب  نآنـش - ندروآ . گنچب  ندرک و 
- دنه نب  مطح  تفگ : همرکع  یطویس : لوّزنلا  بابسا  مّود : تیآ  لوزن  تهج  متس . زواجت و  ینعمب  ءادتعا  ردصم  زا  اودتعت - يریگولج ،

سلجم زا  نوچ  دـش ، ناملـسم  دـش و  بایفرـش  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هاگنآ  تخورف ، ار  اهنآ  دـمآ و  هنیدـمب  دوخ  يهّلغ  نارتش  اـب  يرکب 
وا تفر  نوریب  هلیح  رکم و  يهشیدـنا  اب  دـمآ و  يراـکهزب  قسف و  يوخ  اـب  دومرف  نیرـضاح  هب  تسیرگن و  واـب  ص ]  ] ربمغیپ تفر  نوریب 

رادربخ نیملـسم  دش ، هّکم  هناور  هّلغ  نارتش  اب  تسا  مارح  ياههام  زا  هک  هدـعقیذ  هام  رد  تشگرب و  نید  زا  دیـسر  همامی  نیمزرـسب  نوچ 
. دنریگب وا  رب  هار  رـس  هک  دندرک  نآ  گنهآ  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  دنچ  تسا ، اهنآ  سرتسد  رد  رایـسب  لاوما  اب  هدش و  ّدترم  وا  هک  دندش 

ینکـش نامیپ  دیهد و  ماجنا  ار  اهنامیپ  دیاهدیورگ  مالـسا  نیدـب  هک  یناسک  يا   1 همجرت : دـندرک . يراددوخ  اهنآ  دـش ، لزان  هیآ  هکنیا 
هدـش اور  راوخفلع  نایاپراهچ  تشوگ  ندروخ  امـش  يارب  دـیریزگان و ] ندروخ  هکنانچ ز  تسین  يریزگ  نآ  زا  یگدـنز  رد   ] هک دـینکن 
اناـمه هک  دیـشاب  ّجـح  میرح  رد  هک  هاـگنآ  اـت  دـیرادم  اور  دوخ  رب  راکـش  و  دوـش ] مارح  و   ] دـنناوخب ناـتيارب  نآرق  هب  هچنآ  رگم  تسا 

دوخ رب  ار  نیئآ ] نید و  ياههناشن  و   ] یئادخ رئاعش  دیاهدیورگ  مالساب  هک  مدرم  يا   2 دهد . نامرف  دوب ] هتسیاش  و   ] دهاوخ هچنآ  دنوادخ 
ناویح هن  ار و  هّکم ] يوـسب  یناـبرق   ] يدـه هن  و  دـینک ] گـنج  مارح  هاـمب  دـیراگنا و  هدـیدن  ار  اـهنآ  هک   ] ار مارح  هاـم  هن  دـیرادم و  اور 

هب و  دـنراد ] ادـخ  يهناخ  و   ] مارحلا تیب  گنهآ  هک  مدرم  نآ  هن  و  دـینادن ] دوخ  لاـم  دراد  ندرگب  هکم  یناـبرق  یناـشن  هک   ] ار رادهدـالق 
اب امش  ینمشد  دیور و  راکش  یپ  دیناوت  دیدش  ردب  مارحا  زا  نوچ  و  دیرازاین .]  ] دنوریم ّقح  يدونـشوخ  شـشخب و  هحفص 201 ] لابند [ 

هانگ رب  هن  يراگزیهرپ و  يراکوکنب و  دینک  کموک  هکلب  دینک  دادیب  هک  دنکن  ناتراداو  دندش  مارحلا  دجـسم  زا  ناتریگولج  هک  یمدرم 
دینک افو  ینعی  يربط : ِدوُقُعلِاب » اُوفوَأ  : » نیرّسفم نخس  دوب . تخـس  دنوادخ  رازآ  انامه  هک  دیزیهرپب  ادخ  مشخ  دینک و ز  کموک  متـس  و 

ناـمیپ و دوخ و  فئاـظو  يهیلک  دـیهد  ماـجنا  تسا و  هدومرف  ربمغیپ  هچنآ  دـینک  قیدـصت  و  ربمغیپ ، ادـخ و  ماـکحا  هب - دـیئامن  لـمع  و 
نب رفعج  تسا و  هدش  لزان  هنیدم  رد  دهاجم  ساّبع و  نبإ  يهتفگب  هدـئام  يهروس  عمجم :  36-15- نآرق . - ار ناتدوخ  نایم  ياهدادرارق 

عادولا ۀّـجح  رد  هک  رخآ » ات  مُکَنیِد  مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا  : » هیآ هکنیا  رگم  تسا  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  نآ  يهمه  دـناهتفگ : یبعـش  رّـشبم و 
یـشاّیع دناهتفگ ، هس  تسیب و  ود و  تسیب و  تسیب و  دص و  کی  ار  هروس  هکنیا  تایآ  دوب ، راوس  دوخ  رتش  رب  ربمغیپ  هک  هاگنآ  دش  لزان 

دومرفیم و نّیعم  ارنآ  ربمغیپ  دشیم و  خسن  نآ  رگید  تایآ  نآرق  تایآ  یضعب  يهلیسوب  تسا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا 
ترـضحنآ هک  دش  لزان  هاگنآ  و  تسا ، هدشن  خسن  نآ  زا  يزیچ  دـش و  لزان  ترـضحنآ  رب  هک  تسا  هدـئام  يهروس  نآ  تمـسق  نیرخآ 

نیمزب ناویح  فاـن  مدـید  اـت  دـش  مخ  رتـسا  رمک  هک  دوب  هزادـنا  نآـب  ترـضحنآ  رب  یحو  ینیگنـس  دوب و  لزق » رتـسا   » ابهـش يهلغب  راوس 
تلاح هکنیا  زا  ات  داـهن  یحمج  بهو  نبإ  هبیـش - ناوسیگرب  ار  شتـسد  هک  دـش  ربخیب  دوخ  زا  يروط  ترـضحنآ  دوخ  و  تسا ، کـیدزن 

وبا زا  یـشاّیع  مه  و  میداد ، ماجنا  ارنآ  ياهروتـسد  مه  ام  درک و  راـتفر  نآـب  دوخ  دومرف و  تئارق  اـم  يارب  ار  هدـئام  يهروس  دـش  هدوسآ 
دوقع يهملک  ینعم  و  دـش ، لزان  شمامت  یگراب  کی  هدـئام  يهروس  دومرف : ع ]  ] قداص ماما  ترـضح  تسا : هدرک  تیاور  یلاـمث  هزمح 

كاّحض سنأ و  نب  عیبر  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  - 1 215-179- نآرق : - دنراد فالتخا  نآ  رد  نیرّسفم  یلو  تسا  اهنامیپ  دهع و  يهّیلک 
کموک و هحفص 202 ] رب [  دندرکیم  راوتسا  نامیپ  دوخ  نایم  هک  تسا  ّتیلهاج  مدرم  دنگوس  فلح و  دوصقم  دناهتفگ : يّدس  هداتق و  و 

مدرم زا  تسا  ادـخ  ناـمیپ  دوصقم  تسا : هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ - زا  مه  و  - 2 دوش ، ناـنآب  هک  يدـصق  ءوس  زواـجت و  ربارب  رد  یناـبیتشپ 
اب ای  مسق و  رذن و  دـهع و  لثم  دوخب ، تبـسن  تسا  مدرم  نامیپ  دوصقم  دـنتفگ : ملـسا  نب  دـیز  دـیز و  نبإ  - 3 نامرف ، تعاطا  ناـمیارب و 

اهدادرارق و ماـجنا  رد  مدرم  رب  تسا  ادـخ  ناـمیپ  دوصقم  هک  تسا  ناـمه  لاوقا  هکنیا  نیرتهب  و  اـهدادرارق ، تـالماعم و  لـثم  رگیدـکی ،
هفینح وبا  رخف : عونمم . تسا و  مارح  نامیپ  روط  هکنیا  دنتسه  قفّتم  همه  هک  دشاب  تسیاشان  راکب  کموک  بجوم  هچنآ  رگم  نید  ماکحا 
نابرق رطف و  دیع  زور  رد  درک  رذـن  ای  دـنک و  ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  شدـنزرف  درک  رذـن  یـسک  رگا  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  هلمج  نیاب 

هنوگ هکنیا  رد  تسا و  ریگارف  ار  دّـهعت  دـقع و  ره  تسا و  ّماع  ِدوُقُعلِاب » اُوفوَأ   » يهلمج ینعم  نوچ  رذـنب  يافو  تسا  بجاو  درادـب  هزور 
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سپ تسا ، یقاب  دوخ  لاحب  دشاب  ینابرق  هزور و  هک  دّـهعت  عوضوم  لصا  صوصخم  لیلدـب  دنتـسه  مکح  زا  جراخ  نّیعم  دارفا  هک  دراوم 
: تسا هتفگ  یعفاـش  یلو  دـنک  یناـبرق  یناویح  درادـب و  هزور  رگید  زورب  هک  دوش  تیاـعر  دـیاب  عونمم  ریغ  رگید  دارفا  رد  بوجو  مکح 
-211- نآرق «. - ۀتیـصعم یف  رذن  ال  [: » ص  ] ربمغیپ شیامرف  يهطـساوب  تسین  تسرد  لّوا  زا  تسا  تیـصعم  رب  رذـن  اهرذـن  روجنیا  نوچ 

زاجم دناهتشون و  نوناق  ياهباتک  رد  دراد و  دوخب  ّصتخم  دادرارق  دقع و  هک  تسا  موسرم  مدرم  نایم  یتالماعم  زورما  هدبع : ریـسفت   232
ماجنا تالماعم  هنوگنیا  رد  تسا  مزال  اهنآ  رظنب  هک  یطئارـش  اب  نوچ  دـننادیمن ، زیاج  ار  اـهنآ  زا  ياهراـپ  مالـسا  ياـهقف  یلو  دناهتـسناد ،

دنتشون و يدادرارق  رفن  ود  رگا  سپ  دوش ، ماجنا  ظفلب  لوبق  باجیا و  ینعی  هغیص  يهلیـسوب  هلماعم  دننادیم  مزال  اهنآ  لاثم  روطب  دوشیمن ،
هدش نّیعم  مالسا  رد  هک  دوقع  اهنامیپ و  هب  يافو  موزل  ساسا  هک  یتروص  رد  دننادیم ، وغل  ار  دادرارق  نآ  دندناوخن  هغیـص  دندرک و  اضما 

ای راتفگ  سپ  دوخ ، دّـهعتب  ياـفو  یناملـسم  ره  رب  تسا  مزـال  دـنامهفیم : هک  ِدوُقُعلاـِب » اُوفوَأ   » تسا دـیفم  رـصتخم و  يهلمج  نیمه  تسا 
سابل ندرپس  سپ  نآب ، ياـفو  هحفص 203 ]  ] 623-602- نآرق  - تسا مزال  تسا و  دقع  دـننادب  دادرارق  دّـهعت و  ارنآ  مدرم  هک  يرادرک 

- هار ای  یتشک  طیلب  نتفرگ  نداد و  نینچمه  و  تسین ، نآ  رد  لوبق  باجیا و  هغیـص و  هچ  رگا  تسا  دادرارق  دوخ  زرگنر  ای  يوشهماجب و 
ندش لخاد  نینچمه  و  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا  رادـیرخ  دـنک و  اّیهم  ار  هلیـسو  دـیاب  طیلب  بحاص  هک  يدـقع  تسا و  يدادرارق  دوخ  نهآ 
تسا هدش  دراو  هک  ارنآ  ّقح  هظحل  نیرخآ  ات  تسا  فّظوم  اهنیا  بحاص  هک  يدقع  تسا و  يدادرارق  هّیلقن ، لئاسو  ندش  راوس  ماّمحب و 

تسا و دقع  دنرامـشب  دادرارق  مدرم  هک  ار  يراک  ای  نخـس  سپ  دزادرپب ، ار  اهنآ  نّیعم  تمیق  ّقح و  تسا  فّظوم  مه  وا  و  دـنک ، تیاعر 
نایاپ راهچ  يهمه  دناهتفگ : نیرّسفم  یـضعب  يربط :  1 ِماعنَألا » ُۀَمیَِهب  مَُکل  تَّلِحُأ  . » تسا هدـش  عونمم  عرـش  رد  هچنآ  رگم  دوش  افو  دـیاب 

: تسا هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  و  اهنآ ، نتشک  زا  سپ  تسا  تاناویح  نآ  مکش  ياههچب  دوصقم  دناهتفگ : رگید  هّدع  دنتـسه ، راوخفلع 
هدش لالح  امـش  رب  هک  ِماعنَألا » ُۀَمیَِهب   » زا دوصقم  تسا  هکنیا  تفگ : تفرگ و  ارنآ  مد  وا  دوب ، شمکـش  رد  ياهچب  دنتـشک  يواگ  يزور 

هدروآرد و يوم  دشاب و  هدـش  قلخ  مامت  رگا  دوب ، یعارم  ام  کیدزنب  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   354-332- نآرق -40-1- نآرق . - تسا
يهباثمب وا  سپ  ردام ، مکش  رد  تسا  هدوب  يدامج  يهلزنمب  وا  هک  دوب  وا  نتشک  وا  ردام  نتـشک  دشاب : هکنیا  شمکح  دشابن ، وا  رد  حور 

بجاو دوب  وا  رد  ناج  دشاب و  هدش  قلخ  مامت  رگا  و  دشابن ، لالح  هجو  چیهب  شقلخ  دشاب  هدشن  مامت  رگا  دـشاب و  مکـش  ءاشحا  یـضعب 
يردخ دیعس  وبا  دشاب ، رادرم  دریمب ، ات  دننک  اهر  دنشکب ، هن  دنریگب و  ردام  مکـش  زا  هدنز  رگا  هچ  دشاب  لالح  ات  دنـشکب  ار  وا  هک  دشاب 
بهذم هچنآ  و  دشاب ، ردام  نتـشک  وا  نتـشک  هّما » ةاکذ  هتاکذ   » تفگ دشاب  مئاهب  مکـش  رد  هک  هچب  نینج و  زا  مدیـسرپ  ار  لوسر  تفگ :

رتیلوا مومع  رب  ندرک  لـمح  و  یهوک ، رخ  یهوک و  واـگ  وهآ و  نوچ  دنـشوحو  ماـعنالا  همیهبب  دارم  تفگ  یبلک  دـش ، هدرک  ناـیب  تسا 
ناویح همیهب و  زا  صوصخم  يهتـسد  هحفـص 204 ] ماعنا [  و  تسا ، تاـناویح  يهّیلک  ینعمب  همیهب  هک  تسا  هدـش  ضارتعا  رخف : دـشاب .
لـالح تسنینچ  هلمج  ینعم  يهجیتن  تسا و  نزوگ  وهآ و  دوصقم  - 1 تسا : هکنیا  باوج  تسا ! هدـئاف  هچ  رارکت  هکنیا  رد  سپ  تسا ،

-2 تسین ، رادشین  ناگدنرد  لثم  دنکیم و  راوخـشن  هک  تسا  اهنآ  دننامه  تسا و  راوخفلع  نایاپراهچ  سنج  زا  هک  یـشحو  ناویح  تسا 
راوـخفلع ناـیاپراهچ  سنج  زا  هک  یناوـیح  تسا  لـالح  تسا : هکنیا  دوـصقم  تسا و  مود  هب  لّوا  يهفاـضا  طاـبترا و  يارب  رارکت  هـکنیا 

َریَغ . » راوخفلع تاناویح  مکـش  يهچب  امـش  رب  تسا  لـالح  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  تسا و  مکـش  رد  يهچب  همیهب  زا  دوصقم  - 3 تسا ،
نکاس ءار »  » اب مرح  روهـشم  ریغ  تئارق  و  تسا ، ءار  اح و  ولج  يادـص  ّمض و  اب  روهـشم  تئارق  ناـیبلا : عمجم  ٌمُرُح » ُمتنَأ  َو  ِدـیَّصلا  یِّلُِحم 
لالح - 2 مارحا ، ماگنه  رد  راکش  يارب  رگم  دینک  افو  اهنامیپب  - 1 46-1- نآرق : - تسا هدرک  لقن  ینعم  هس  هلمج  هکنیا  يارب  وا  و  تسا ،

رخآ تایآ  رد  هک  تاـناویح  نآ  رگم  راوخفلع  تاـناویح  تسا  لـالح  - 3 مارحا ، ماگنه  رد  رگم  یـشحو  رخ  دنفـسوگ و  راکـش و  تسا 
رد امـش  لّوا - دراد : ینعم  ود  ٌمُرُح » ُمتنَأ  َو   » يهلمج رخف : مارحا . ماـگنه  رد  اـهنآ  راکـش  تسین  لـالح  هک  دوشیم  يروآداـی  هروس  هکنیا 

تروص ود  ره  رد  راکـش  دناهدرک : مکح  اهقف  و  دیتسه ، ّجح  فیاظو  مارحا و  سابل  رد  امـش  مّود - دیتسه ، مرح  هاگیاج  هّکم و  نیمزرس 
زا دـینکن  فّلخت  ینعی  تسا : هتفگ  اطع  تسا ، فـالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربط : ِهّللا » َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  ـال   » 33-13- نآرق . - تسا مارح 
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هب بارعا  نوچ  و  دینکن ، زواجت  نآ  زا  دیرامـشن و  لالح  ار  ّجح  بادآ  کسانم و  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دنوادخ ، ماکحا  دودح و 
رب دنتـساوخ  نیملـسم  دندومنیم ، مه  تراجت  ترفاسم  هکنیا  رد  دندرکیم و  تیاعر  هّکم  يارب  یتامارتحا  دندربیم و  ینابرق  دنتفریم و  ّجح 
زا زین  دیوشن و  مدرم  محازم  دینک و  تیاعر  ار  ّجـح  بادآ  مارتحا  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـنربب ، تراغب  ار  ناشلاوما  دـننک و  هلمح  اهنآ 
اور لـالح و  دوخرب  ارنآ  تسا ، هحفص 205 ]  ] 32-1- نآرق  - هدـش مارح  امـش  رب  مارحا  لاح  رد  هچنآ  ینعی  تسا : هدـش  لقن  ساّبع  نبإ 

نیاب دندادیمن ، ماجنا  دندوبن و  دقتعم  تسا  ّجـح  بادآ  زا  هک  هورم  افـص و  نایم  یعـسب  بارعا  مومع  تسا : هتفگ  ءاّرف  عمجم : دیرامـشن .
رهش زا  دوصقم  عمجم :  2 َمارَحلا » َرهَّشلا  َال  َو  . » تسا هدش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  ع ]  ] رقاب ماما  ترضح  زا  و  دناهدش ، یئامنهر  اهنآ  هلمج 
وبا و  تسا ، هدـعقلا  وذ  هام  دوصقم  تسا : هتفگ  همرکع  و  دنتـسنادیم ، مارح  ار  گنج  هاـم  نآ  رد  رـضم  يهلیبق  هک  تسا  بجر  هاـم  مارح 
هتفگ هرقب  يهروس  رد  هکنانچ  دیرامـشن ، لالح  اههام  هکنیا  رد  ار  گنج  هک  تسا  مارح  ياههام  ماـمت  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاـّبج  یلع 

401-346- نآرق -28-1- نآرق . - میدرک ثحب  لّصفم  ار  بلطم  هکنیا  اجنآ  رد  ام  و  ِهِیف » ٍلاـِتق  ِمارَحلا  ِرهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی  : » تسا هدـش 
نابرقب ّجح و  يارب  درب  يادخ  يهناخب  ات  دشاب  هدروآ  یـسک  هک  يرادـم  لالح  يدـه  نآ  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   2 َيدَهلا » َال  َو  »

ّرـش زا  شیاسآ  يارب  دندرکیم ، ّجح  گنهآ  نوچ  بارعا  يربط :  2 َِدئالَقلا » َال  َو   » 18-1- نآرق . - ینارب ینک و  تراغ  نآ  رب  هک  دـشکب ،
رادهناـشن ار  دوـخ  هلیـسو  هکنیا  هب  و  دـندرک ، یم - هداـمآ  ناـشرتش  دوـخ و  يارب  دـنبندرگ  مرح  نیمزرـس  تخرد  تسوـپ  زا  نارگتراـغ 

هملک هکنیا  زا  دوصقم  و  دندوب ، هدوسآ  رارشا  رش  زا  دنتـشگیمرب  دوخ  يهلیبق  نیمزرـسب و  هک  هاگنآ  ات  دنراد و  ّجح  گنهآ  هک  دندرکیم 
نوچ تسا : هتفگ  حاـبر  یبا  نب  ءاـطع  و  دیرامـشم . لـالح  ار  شرازآ  تسا ، دـنبندرگ  روطنیا  ياراد  هک  یناـسنا  اـی  ناوـیح  هک  تسا  نآ 
هدش ناناملسم  اب  نخس  يور  هلمج  هکنیا  اب  دندرکیم ، تسرد  مرح  تخرد  تسوپ  زا  ياهدالق  نانزهار ، رش  زا  دوخ  شیاسآ  يارب  بارعا 
نسح عمجم :  20-1- نآرق . - دـینک رادهدالق  اهنآ  دـننام  ار  دوخ  هک  دـیرادم  اور  دیرامـشم و  لالح  ار  بارعا  راک  هکنیا  امـش  هک  تسا 

، دیهدب ارقفب  دینکن و  فرـصت  دیرامـشن و  لالح  دوخرب  ارنآ  دشاب  هتـشاد  تمیق  دـنبندرگ  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب 
هدوب شفک  ای  هحفـص 206 ] يوم و [  مشپ و  زا  ناشناویح  يهدالق  دـندرکیم  یگدـنز  مرح  نیمزرـس  زا  جراـخ  رد  هک  بارعا  نآ  نوچ 
يادخ درک  یهن  تفگ : یئابج  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  دندرکیم  هدالق  ار  اجنآ  تخرد  تسوپ  دندوب  مرح  نیمزرس  رد  هک  نانآ  تسا و 

هار رد  ادخ  يارب  ار  وا  نوچ  هکنآ  يارب  دنشودب ، نآ  ریش  دنـشاب ، هدنار  يدهب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  ای  رتش  هکنآ  زا  ار  ناناملـسم  یلاعت 
2 ًاناوضِر » َو  مِهِّبَر  نِم  اًلـضَف  َنوُغَتبَی  َمارَحلا  َتیَبلا  َنیِّمآ  َال  َو  . » دنهدب هقدصب  هک  زج  دنروخب  ار  نآ  ریـش  هک  دشابن  ار  ناشیا  دندنارب ، ادخ 

یـضار دوخ  زا  ار  ادخ  دـنروآ و  تسدـب  تراجت  زا  یلام  هکنآ  يارب  دـننکیم  ادـخ  يهناخ  گنهآ  هک  اهنآ  رازآ  تسین  اور  ینعی  يربط :
مارحا لاح  رد  هک  ناـمرحم  رب  درک  رجح  یلاـعت  میدـق  نوچ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   2 اوُداطـصاَف » ُمتلَلَح  اذِإ  َو   » 83-1- نآرق . - دنرادب

: تفگ هحاباب و  درکب  رظح  هکنیا  قالطا  یلاعت  يادـخ  يدوب ، نآ  زا  ناشیا  توق  رتشیب  هچ  دوبن ، يریزگ  دیـص  زا  ارناشیا  و  دـننک ، دـیص 
هکنیا زا  هک  دـننآرب  نارّـسفم  رتشیب  و  تسا ، تحابا  دارم  تسا  رما  هچرگا  هغیـص  و  ینک ، دیـص  يور ، نوریب  مرح  زا  يوش و  لالح  نوچ 

رد ندرک  دـیاشن  ناکرـشم  لاـتقب  ادـتبا  هکنآ  يارب  تسین  خوـسنم  چـیه  تیآ  زا  تفگ : وا  هک  جـیرج  نبإ  اـّلا  تسا  خوـسنم  يزیچ  تیآ 
الا تسین  خوسنم  چیه  ةدئاملا  ةروس  زا  تفگ : یبعش  و  دندرک ، تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  زا  هکنیا  دننک و  ادتبا  ناشیا  هک  الا  مارح  ياههام 

هلمج تفگ : یبعش   31-1- نآرق ! - خوسنم نآ  تسیچ  هک  دـندرک  فالخ  تسا  خوسنم  يزیچ  هیآ  زا  دـنتفگ  هک  ناـنآ  هگنآ  هیآ ، هکنیا 
اَمَّنِإ  » هلوـقب و  مُهوُُمتدَـجَو » ُثـیَح  َنیِکِرـشُملا  اُوُلتقاَـف  : » هلوـقب تـسا  خوـسنم  تـفگ : تـفگ و  نـینچمه  دـهاجم  تـسا و  خوـسنم  تـیآ 

َال َو  : » هلوـق تسا  خوـسنم  هچنآ  دـهاجم : زا  تفگ : حـیجن  یبا  نبإ  و  تسا ، هکنیا  ساـّبع  هّللا  دـبع  زا  تـیاور  کـی  و  ٌسََجن » َنوُکِرـشُملا 
تـسا خوسنم  َمارَحلا » َتیَبلا  َنیِّمآ  َال  َو  َِدئالَقلا  َال  َو  َيدَهلا  َال  َو  َمارَحلا  َرهَّشلا  َال  َو  : » تفگ هک  تسا  سکنآ  لوق  لاوقا  نیرتیوق  و  َدـِئالَقلا »

-137-89- نآرق . - مارح هام  زج  مارح و  هام  هب  ناکرـشم  لاتق  تسا  هدرکب  لالح  یلاعت  يادـخ  هکنآ  رب  دـندرک  عامجا  تّما  هکنآ  يارب 
« ُنآَنَش  » رماع نبإ  عمجم   2 مُکوُّدَص » نَأ  ٍموَق  ُنآَنَش  مُکَّنَمِرجَی  َو ال  [ » هحفص 207  ] 461-365- نآرق -317-298- نآرق -179-147- نآرق
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هزمه رـسک  اـب  اوّدـص » نا   » رمع و وبا  ریثـک و  نبإ  و  تسا ، روهـشم  تئارق  هک  حـتف  اـب  نارگید  و  تسا ، هدرک  تئارق  لّوا  نون  نوکـس  اـب 
هک دـهاجم  زا  درک  تیاور  حـیجن  نبإ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   85-75- نآرق -55-1- نآرق . - تسا حتف  اب  روهـشم  تئارق  و  دـناهدناوخ .

ار لوسر  ءافلح  وا  هک  دندرک  هلاوح  دوب و  نایفس  وبا  فیلح  هک  تافرع  رد  دنتـشکب  ار  نمؤم  يدرم  حتف  زور  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببس 
تاـیآ هکنیا  یلاـعت  يادـخ  و  دـشکب ، ار  یـسک  تیلهاـج  يهنیکب  وا  هک  داـب  سک  نآ  رب  تنعل  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  تسا ، هتـشک 

ّالا تسین ، یمکح  ارنآ  ینعی  تسا ، نم  ياـپ  ریز  رد  همه  تسا  هدوـب  ّتیلهاـج  رد  هک  یلمع  یلاـم و  ینوـخ و  ره  تفگ : لوـسر  داتـسرف 
هک یموق  ینمشد  ار  امش  دنک  لمح  دیابن  هک  تسا  نآ  ینعم  و  میدرک ، اهر  دوخ  رارق  رب  نآ  هک  ّجاحلا  تیاقـس  تیاعر  هبعک و  يهمدخ 
وبا  2 يوقَّتلا » َو  ِِّربلا  یَلَع  اُونَواعَت  . » يرادـن تمرح  ینک و  ملظ  ینک و  يّدـعت  هکنآ  رب  هیبیدـحلا  ماع  دـندرک  عنم  ادـخ  يهناخ  زا  ار  اـمش 

َو ال  » 41-1- نآرق . - دوشیم باقع  بجوم  هک  يراک  زا  يراددوخ  يهلیـسوب  دـنوادخ  باـقع  زا  زیهرپ  يراددوخ و  ینعی  يوقت  حوتفلا :
قوقحب نکیل  و  دنک ، راتفر  دوخ  یصخش  يهفیظو  فالخرب  صخـش  هک  تسا  هانگ  نآ  مثا ، حوتفلا : وبا   2 ِناودُعلا » َو  ِمثِإلا  یَلَع  اُونَواعَت 

رگید و  ندروخ ، مدرم  لاـم  نتـشک و  مدآ  دـننام  دوش ، زواـجت  نارگید  قوقحب  هک  تسا  نآ  ناودـع  و  دـنکن ، زواـجت  يرگید  دودـح  و 
دهد یهاوگ  نآب  وت  لد  هک  تسا  نآ  ّرب  دومرف : تسا ! مادک  مثا  تسا و  یچ  ّرب  مدیـسرپ  ربمغیپ  زا  تفگ : دبعم  نبإ  یعامتجا . ياهفارحنا 

: نایبلا حور   49-1- نآرق . - دننک راداو  نآب  ار  وت  نارگید  هچرگا  یشاب  نارگن  نآ  زا  لد  رد  هک  دشاب  نآ  مثا  و  يوش ، داش  شماجنا  زا  و 
وت لد  رد  هک  تسا  راـک  نآ  مثا  و  تسا ، مدرم  اـب  ندرک  راـتفر  یئوخ  شوـخب - ّرب ، دوـمرف : دندیـسرپ ، ار  مثا  ّرب و  ینعم  ص ]  ] ربـمغیپ زا 
راک رکف و  ره  ندرمش  ناسآ  دوخ  رب  ینعی  ناناملسم  بارعا و  دزن  رد  ّرب  هدبع : ریـسفت  هحفص 208 ] دننادب [ . ارنآ  مدرم  یهاوخن  دنامب و 

َسَیل  » هیآ هکنیا  دننام  دننادن ، دودحم  ار  بوخ  راک  دنورن و  طلغ  هک  دومرفیم  نشور  مدرم  يارب  ارنآ  دارفا  یضعب  ص ]  ] ربمغیپ و  بوخ ،
، تسا اهیراکوکین  بوخ و  ياههشیدـنا  مامت  بجوم  أـشنم و  تسا  هدـش  هدرمـش  ّرب  هیآ  هکنیا  رد  هچنآ  يهمه  هک  رخآ » اـت  اوُّلَُوت  نَأ  َِّربلا 

ینعی يوقت ، يراکوکین و  تسا و  ّرب  دشاب  مدرم  اب  راتفر  قالخا و  ای  هدیقع  نامیا و  هاوخ  تسا  ادـخب  بّرقت  يهلیـسو  هچنآ  عومجم  سپ 
عمتجم رگیدکی  اب  زورما  نیملـسم  نوچ  و  نآ ، كرت  ای  دشاب  روآنایز  شماجنا  هچ  ناسنا  يایند  ای  نیدب  تسا  روآنایز  هچ  ره  زا  زیهرپ 

مزال دـیامن  کموک  ریخ  راک  رب  ار  يرگید  ّصاخ  يهطبار  تبـسانمیب و  هک  تسا  یـسک  رتمک  دـنرادن و  يوقت  ّرب و  رب  داـّحتا  دنتـسین و 
« رخآ اـت  مَُکل  تَّلِحُأ   » يهـلمج طاـبترا  - 1 ام : نخـس   251-221- نآرق . - ینید یملع و  هـّیریخ و  ياههتـسد  اـهتیعمج و  لیکــشت  تـسا 
اب همه  تسا  عاـمتجا  درف و  تاـیح  بساـنم  هچنآ  هک  دـیمهفب  اـت  تعیبط  رد  دـینک  هعلاـطم  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  لّوا  يهلمجب 

مکحب تسا و  هدش  هدیرفآ  عوبطم  بسانم و  امش  تعیبط  اب  راوخفلع  نایاپ  راهچ - هک  روطنامه  و  تسا ، هدش  نّیعم  امـش  يارب  رگیدکی 
راتفر تسا  مزال  و  تسا ، امـش  یگدـنز  تایح و  اب  بسانم  یعامتجا  یناسفن و  ياهنامیپب  ياـفو  مه  روطناـمه  تسا ، هدـش  لـالح  عرش 

اب قباطم  دنوادخ  مکح  هک  دشاب  بلطم  نیمه  تیبثت  دیکأت و  يارب  دـیاش  تسا  هدـش  هتفگ  رخآ  رد  هک  ُدـیُِری » ام  ُمُکحَی   » يهلمج و  نآب ،
بجومب ود  ره  هک  درادـن  تواـفت  دـقعب  ياـفو  موزلب  مکح  اـب  تاـناویح  هکنیا  ندوب  لـالحب  مکح  سپ  تحلـصم ، تسا و  یلزا  يهدارا 

هکنیا اب  تسا  امـش  شنیرفآ  داهن و  اب  بسانم  همه  تسا  هدش  نّیعم  نید  رد  هچنآ  دیمهفیم  دیوش  قیقد  رگا  و  تسا ، هدش  رّرقم  تحلـصم 
-2 دـهعب . يافو  دـننام  دـیوش  هّجوتم  دـیاب  ار  رگید  يهتـسد  تاناویح و  زا  يهدافتـسا  دـننام  دـیوریم  نآ  یپ  دوخ  ار  یـضعب  هک  تواـفت 

يارب ناسنا  عقوم  نآ  رد  هک  دـشاب  تهج  نیاب  دـیاش  مارحا ، ماـگنه  رد  راکـش  تسا  هدـش  مارح  هک  رخآ » اـت  ِدـیَّصلا  یِّلُِحم  َریَغ   » يهلمج
زیچ همه  زا  دـیاب  هحفص 209 ]  ] 1068-1043- نآرق -513-492- نآرق -47-30- نآرق  - یگدـنز ترورـض  زجب  ّقحب  ّقح  ریغ  زا  هّجوت 

زامن رد  هک  روطنامه  دـنک ، يراددوخ  نآ  زا  دـیاب  یلام  يهدافتـسا  اب  تسا  یناسنا  ياـهحیرفت  زا  یکی  هک  مه  راکـش  دـنک ، يراددوخ 
مدرم حالـص  هک  يزیچ  رهب  میهدـب  میمعت  ارنآ  ینعم  میناوتب  دـیاش  ِهّللا » َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  ال   » يهلمج رد  - 3 تسا . مزـال  زیچ  همه  زا  زارتحا 

تحلـصم يارب  دشابن و  عرـش  فالخ  رب  هک  اجنآ  ات  اهتّلم  نیناوق  موسر و  بادآ و  مامت  میئوگب : دشاب و  هدیـسرن  نآ  عنم  عرـش  زا  دشاب و 
نیمز هرک  هکنیا  رد  یهلإ  تردق  تمالع  يدنوادخ و  ياه  هناشن  نیرتگرزب  هک  اریز  ادخ ، رئاعـش  زا  تسا و  مارتحإلا  مزال  دشاب  یگدـنز 
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هّللا و رئاعـش  تسا و  دنوادخ  ياهتمالع  زا  تسا  وا  لقع  رکف و  دولوم  هک  یناسنا  یگدـنز  نیناوق  بادآ و  سپ  تسا ، ناسنا  لقع  رکف و 
رب رخآ . ات  اُونَواعَت » َو   » ياـههلمج - 4 دـشاب . هدـش  یفّرعم  تشز  نادـنم  درخ - ناربمغیپ و  هلیـسوب  دـنوادخ  فرط  زا  رگم  مارتحإلا ، مزال 

کموک و تسا  مزال  هلمج  هکنیا  بجومب  تفگ  ناوتیم  سپ  دشاب ، یکین  ّرب و  هچ  ره  رد  نیملسم  اب  تنواعم  تسا  هدرک  بجاو  نیملسم 
ره رد  دـشاب ، یّلم  نامزاس  ای  دـشاب  هدـش  مهارف  اـهتلود  فرط  زا  هاوخ  دـشاب  مدرم  تحلـصم  رب  هک  یعاـمتجا  ياـهنامزاس  رد  يراـکمه 
مزال ِناودـُعلا » َو  ِمثِـإلا  یَلَع  اُونَواـعَت  ـال   » مّود يهلمج  بجومب  زین  و  دوش ، تقفاوم  کـموک و  تسا  نکمم  هک  هلیـسو  رهب  دـیاب  تروص 

بازحا و یـضعب  دـننام  دوش  مادـقا  نآـب  تحلـصم  ماـنب  رهاـظ  رد  هچرگا  هاـنگ  دـشاب و  متـس  هک  راـک  ره  رد  يراـکمه  زا  زارتـحا  تسا 
تسا و یصخش  هانگ  ای  نآ  يهجیتن  راک  عقوم  رد  نکیل  تسا  هدوب  اهنآ  لیکشت  يهناهب  تحلصم  ریخ و  هچرگا  هک  اهتکرش  تاسـسؤم و 
هک ياهرفس  رد  ندروخ  اذغ  نتسشن و  هک  دناهدرک  لالدتـسا  هلمج  نیاب  ءاهقف  و  مدرم . قوقح  عییـضت  دشاب و  متـس  هک  یعامتجا  هانگ  ای 
زا فّلخت  يارب  دیاش  ِباقِعلا » ُدـیِدَش  َهّللا  َّنِإ   » يهلمج و  تسا ، ناراوخبارـش  تنواعم  يراکمه و  نوچ  تسا ، مارح  دوشیم  هدروخ  بارش 

باقع رظتنم  دومن  کموک  يراـک  متـس  يراـکهانگ و  هب  اـی  یکین و  هب  کـموک  زا  درک  يراددوخ  یـسک  رگا  هک  دـشاب  فیاـظو  هکنیا 
هحفص 210]  ] 1836-1802- نآرق -1297-1252- نآرق -863-848- نآرق -241-210- نآرق . - دشاب دنوادخ  دیدش 

ات 5] تایآ 3  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ام ّالِإ  ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ام  َو  ُۀَـحیِطَّنلا  َو  ُۀَـیِّدَرَتُملا  َو  ُةَذُوقوَملا  َو  ُۀَِـقنَخنُملا  َو  ِِهب  ِهّللا  ِریَِغل  َّلِـهُأ  اـم  َو  ِریِزنِخلا  ُمَحل  َو  ُمَّدـلا  َو  ُۀَـتیَملا  ُمُکیَلَع  تَمِّرُح 
َموَیلا ِنوَشخا  َو  مُهوَـشَخت  ـالَف  مُِکنیِد  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َموَـیلا  ٌقـِسف  مُِکلذ  ِمـالزَألِاب  اوُمِـسقَتسَت  نَأ  َو  ِبُصُّنلا  یَلَع  َحـِبُذ  اـم  َو  ُمتیَّکَذ 
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  ٍمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َریَغ  ٍۀَصَمخَم  ِیف  َّرُطضا  ِنَمَف  ًانیِد  َمالسِإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِعن  مُکیَلَع  ُتمَمتَأ  َو  مُکَنیِد  مَُکل  ُتلَمکَأ 

َنکَـسمَأ اّمِم  اُولُکَف  ُهّللا  ُمُکَمَّلَع  اّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِراوَجلا  َنِم  ُمتمَّلَع  اـم  َو  ُتاـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  لـُق  مَُهل  َّلِـحُأ  اذ  اـم  َکَنُولَئـسَی  [ 3]
َو مَُکل  ٌّلِح  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  ُتاـبِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِـحُأ  َموَیلا  [ 4  ] ِباـسِحلا ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِهیَلَع  ِهّللا  َمسا  اوُرُکذا  َو  مُکیَلَع 

َریَغ َنِینِـصُحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمتیَتآ  اذِإ  مُِکلبَق  نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَـصحُملا  َو  ِتانِمؤُملا  َنِم  ُتانَـصحُملا  َو  مَُهل  ٌّلِـح  مُکُماـعَط 
: تاغل ینعم   1285-1- نآرق [ - 5  ] َنیِرِـساخلا َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُه  َو  ُُهلَمَع  َِطبَح  دَـقَف  ِنامیِإلِاب  رُفکَی  نَم  َو  ٍنادـخَأ  يِذِـخَّتُم  َو ال  َنیِِحفاـسُم 

ندـید لّوا ، بش  هام  ندـید  ماگنه  رد  زاوآ  ندرک  دـنلب  لّوا ، بش  رد  هام  ندـش  رادومن  ینعمب  لـالها  ردـصم  زا  ّلـها - كوخ ، ریزنخ -
مان دنلب  زاوآب  یلاحشوخ  ای  بّجعت  هحفص 211 ] ماگنه [  رد  تدالو ، ماگنه  رد  هچب  ندرک  دنلب  هیرگب  دایرف  لّوا ، بش  رد  ار  هام  صخش 

هدروخ و تبرـض  یتخـسب  هذوقوملا  هدـش ، هفخ  هقنخنملا - تسا . ریخا  ینعم  دوصقم  اجنیا  رد  ناویح  نتـشک  ماگنه  رد  مه  ندرب و  ادـخ 
بیسآ نتـسکش ، ینعمب  يدر »  » ردصم زا  ۀیّدرتملا - هدرم ، هدروخ و  تبرـض  رگید  ناویح  خاش  يهلیـسوب  ۀحیطّنلا - هدرم ، هداتفا و  نیمزب 
ناویح ندیرب  رـس  ینعمب  هیکذت  ردصم  زا  متیّکذ - تسا ، هدرم  هداتفا و  يدنلب  زا  ینعمب  اجنیا  و  ندرک ، طوقـس  ندـش ، كاله  ندـناسر ،
نّیعم ار  دوخ  تشونرس  دندیشکیم و  هعرق  نآ  يهلیـسوب  هک  یئاهریت  مالزالا - اهتب . يهّیلک  ای  یگنـس  ياهتب  بصّنلا - عرـش ، نوناق  قباطم 
هدنرپ زا  يراکـش  ناویح  ۀحراج ، عمج  حراوج - هار ، زا  فرحنم  هانگب و  لیام  فناجتم  هدش  یهت  ماعط  زا  يهدعم  ۀـصمخم - دـندرکیم ،

لیّللا و قراوط  نم  هّللاب  ذوعن  : » دیوگیم برع  دسریم ، ناسناب  هک  زور  ياهیراوگان  ناسنا ، ندب  يهراپ  دراک ، گس ، لثم  هدنرد  زاب و  لثم 
هملک هکنیا  و  راکـش ، يارب  ناگدـش  تیبرت  نیبّلکم - زور ، راوگان  ثداوح  و  بش ، یناهگان  بیـسآ  زا  ادـخب  هاـنپ  ینعی : راـهّنلا » حراوج 
كاپ ياهنز  تانـصحملا - دـشاب ، یندروخ  هچ  ره  مدـنگ و  ماعط - تخومآ . ندرک  راکـش  ار  گس  ینعی  بلکلا » ّبلک   » زا تسا  قتـشم 

، قیفر تسود و  ینعمب  ندـخ  عمج  نادـخا - ناراکهزب . نیحفاسم - رادراب . ياهنز  ای  سوماق : بحاص  يهتفگب  رادرهوش و  ياهنز  نماد ،
مّوس تیآ  لوزن : تهج  لوتقم . نوخ  يدوبان  راک ، يهجیتن  ندش  رده  ینعمب  نیع  نوکـس  ءاف و  حتفب  لعف  نزورب  طبح  ردـصم  زا  طبح -

رد مدرکیم و  نشور  شتآ  کید  ریز  رد  نم  میدوب و  ص ]  ] ربمغیپ اب  ام  تفگ : رجح  نب - ناّبح  یطویس : لوّزنلا  بابـسا  ُمُکیَلَع » تَمِّرُح  »
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: مراـهچ تـیآ  لوزن  يارب  مدرک و  هـنوراو  ار  گـید  نآ  نـم  دــش ، لزاـن  رادرم  تـمرح  تـیآ  ناـیم  هـکنیا  رد  دوـب ، رادرم  تشوـگ  نآ 
رب وا  داد  شنذا  نوچ  دسرب ، ربمغیپ  روضح  هک  تفرگ  نذا  لیئربج  تفگ : عفار  یبا - تسا : هتـشون  باتک  نآ  رد  َّلِحُأ » اذ  ام  َکَنُولَئـسَی  »

هحفص 212]  ] 333-303- نآرق -45-23- نآرق  - ارچ مداد  تنذا  تفگ : تفر و  وا  فرطب  تـشادرب و  ار  دوـخ  يادر  ربـمغیپ  دـنامب ، رد 
یگس هلوت  اههناخ  زا  یکی  رد  دندرک  یـسراو  نوچ  میوشیمن ، دراو  دشاب  گس  ای  ریوصت و  هک  ياهناخب  ام  تفگ : خساپب  یئآیمن ! نوردب 
ناویح هکنیا  زا  کی  مادک  دندرک : ضرع  دنتفر و  ربمغیپ  تمدخ  رفن  دنچ  شکب ، ار  هنیدـم  ياهگـس  مامت  دومرف  عفار  وبا  هب  ربمغیپ  دوب ،

متاح نب  ّيدع  تسا : هدرک  لقن  یبعـش  و  دش . لزان  ناشیا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  مینک ! هدافتـسا  نآ  زا  میرادـهاگن و  دنـشکب  يدومرف  هک 
دیوگب باوج  هچ  تسنادن  ترضح  نآ  تسا ! روطهچ  دنک  راکش  گس  هک  ار  یناویح  دیسرپ : دمآ و  ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  يدرم  تفگ :

گس و اب  ام  دندرک : ضرع  ترضح  نآب  لهلهم  نب  دیز  متاح و  نبإ  ّيدع  هک  تسا  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  و  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  ات 
سپ تسا ، هدرک  مارح  ار  رادرم  دنوادخ  و  دنکیم ، راکش  وهآ  یشحو و  رخ  نزوگ و  هک  دنراد  یئاهگـس  حیرذ  لآ  مینکیم و  راکـش  زاب 

امش رب  تسا  مارح  ناناملسم  يا  همجرت : دش . لزان  اهنآ  فیلکت  نییعت  يارب  هیآ  هکنیا  تسا ! لالح  ام  رب  اهراکش  روط  هکنیا  تمـسق  هچ 
دننک شاهفخ  هک  ناویح  نآ  و  دوش ، هتشک  ادخ  ریغ  مان  اب  ندیرب ، رس  ماگنه  رد  هچنآ  زین  و  كوخ ، تشوگ  نوخ و  ندروخ  مه  رادرم و 

يهدروخمین راکـش  زین  و  دریمب ، دوخ  سنجمه  خاـشب  هک  ناویح  نآ  مه  و  دریمب ، دـتفیب و  يدـنلب  زا  هچنآ  و  دریمب ، اـت  دـننزب  هک  ارنآ  و 
رامقب تسد  هک  دوب  اوران  زین  دوش و  ینابرق  اهتب  يارب  هچنآ  ندروخ  تسا  مارح  دـیربب و  رـس  دـیروآ و  گنچب  هدـنز  هک  رگم  ناگدـنرد 

يراکدب تسا و  تشز  اهنیا  يهمه  هک  دـیبایب  دوخ  تشونرـس  وگبیغ  ياهریت  اب  ای  دـینک و  رادومن  دوخ  يهرهب  ریت  ياههبوچ  اب  دـیرب و 
نم زا  دیـسرتن و  ناشیا  زا  سپ  دـیوش ] اهنآ  دـننام  هک   ] دـندیماان امـش  نید  زا  دـنرفاک ، هک  ناـسک  نآ  زورما  ياهروتـسد ] هکنیا  زا  سپ  ]

يارب ار  مالسا  نید  و  مداد ] امشب  دیدوب  هتسیاش  هچنآ  هک   ] مامت امش  رب  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ناتيارب  ار  امش  نید  زورما  هک  دیسرتب 
اهنآ زا  يزیچب   ] هانگ لابندـب  هن  دـشاب  انگنت  رد  راچان  هک  یـسک  رگم ] دـینک  يرود  مدرمـشرب  هچنآ  زا   ] سپ مدومن . هدیدنـسپ  ینید  امش 
هچنآ وگب  هحفـص 213 ] دوب [  اور  نانآ  رب  اهزیچ  هچ  دنـسرپیم  وت  زا  مدرم  ربمغیپ  يا  نابرهم . تسا و  هدـنزرمآ  دـنوادخ  هّتبلا  درب ] تسد 

درخ هار  زا  هک  یـشورب  ار  اهنآ  رگا  دیروخب  دنتفرگ  ناتيارب  يراکـش  تاناویح  ار  هچنآ  زین  تسا و  امـش  رب  لالح  تسا  دنـسپ  هزیکاپ و 
هچنآ رب  ادخ  مان  و  دنـشاب ] هتفرگ  يوخ  هتخومآ و  راکـش  ندروآ  نتفرگرب و  هک   ] دیـشاب هتخومآ  ار  اهنآ  امـش  تسا  هتخومآ  امـشب  ادـخ 
زورما دینادب ] نونکا  دیتسنادیمن  نونک  ات  رگ  و  . ] دسر يراک  ره  رامـش  هب  دوز  وا  هّتبلا  هک  دینک  زیهرپ  ادخ  مشخ  زا  دـیربب و  هدـش  راکش 

و دوب . لالح  نانآ  رب  امش  ياهیندروخ  تسا و  لالح  امش  رب  نایحیسم  نایدوهی و  ياهیندروخ  مه  دش و  اور  امـش  رب  تسا  هزیکاپ  هچنآ 
دیزادرپب و ناشرهم  رگا  دشاب  اور  هدـمآ  ناشيارب  ینامـسآ  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  اسراپ  نانز  نا  ات  اسراپ و  نمؤم  نانز  اب  يرـسمه  زین 

تسا هدرک  هچنآ  تسا و  هدش  نیئآ  نید و  هب  رفاک  دیچیپ ] رس  اهنامرف  هکنیا  زا   ] هکنآ یتسود و  ناهن  رد  يراکدبب و  هن  دیشاب  ینمادکاپب 
تـشوگ لالح  ناویح  ره  ینعی  يربط :  3 ُمَّدلا » َو  ُۀَتیَملا  ُمُکیَلَع  تَمِّرُح  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب . ناگدیدنایز  زا  رگید  ناهجب  دوب و  دوبان 

زا دوصقم  و  تسا ، مارح  شندروخ  یعرـش  تیکذـت  لئاسو  یب  دریمب  دوخ  رگا  یلو  هدـنرچ ، ای  دـشاب  هدـنرپ  هچ  دراد  هدـنهج  نوخ  هک 
تـشوگ نایم  رد  هک  ینوخ  نینچمه  تسا و  تشوگ  دننامه  هک  دبک  زرپس و  لثم  هتـسب  نوخ  یلو  دشاب ، ناور  هک  تسا  ینوخ  ره  مد » »

و دشاب ، هتشادن  هدنهج  نوخ  هچرگا  دریمب  دوخ  هک  تسا  یناویح  ره  ۀتیم » : » دناهتفگ یـضعب  عمجم :  59-15- نآرق . - تسین مارح  تسا 
دشاب و ناور  هک  تسا  نآ  دوصقم  نوخ  اّما  و  یهام ، خـلم و  تسا ، لالح  هک  تسا  رادرم  ود  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدـش  تیاور 
دندرکیم و رپ  نوخ  زا  هدور » برچ   » تسا لکشپ  زا  رپ  هدور و  لکـشب  هک  ار  ناویح  مکـش  وضع  نآ  اهبرع  و  دیآ ، نوریب  ناویح  ندب  زا 

نوخ ندروخ  هک  تسا  هکنیا  دـندروخیم ، ارنآ  نوخ  دـندزیم و  گر  ار  رتش  تخـس  ياه  لاـس  رد  مه  و  دـندروخیم ، دـندرکیم و  باـبک 
یلو تسا  لالح  هک  تسا  هدـش  لقن  دوعـسم  نبإ  و  ع ]  ] ّیلع زا  زرپس »  » لاحط و  تسا ، لالح  دـبک  دولآ و  نوخ  تشوگ  اـّما  دـش ، مارح 

نتشک رب  هچنآ  و  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   3 ِهّللا » ِریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  . » لالح نارگید  دننادیم و  هحفص 214 ] مارح [  ارنآ  یگمه  هعیش  ياهقف 
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وا داقتعا  ّتین و  رد  دنک و  شومارف  رگا  و  درب ، يادخ  مان  هدنشک  هک  تسا  نآ  هحیبذ  لالحتـسا  طرـش  زا  هک  دنـشاب  هدربن  يادخ  مان  نآ 
وا يور  هک  تسا  نآ  زین  شلالحتـسا  طرـش  زا  و  دشاب ، هک  هقرف  ره  زا  دنک  یناملـسم  نآ ، حبذ  ّیلوت  دیاب  و  دشاب ، اور  دـشاب  نآ  بوجو 

، دریمب ات  شدننزب  هکنآ  ینعی  رخف :  3 ُةَذُوقوَملا » َو   » 33-1- نآرق . - دشابن لالح  دنک  اهر  ادّمعتم  رگا  رایتخا  هعـس و  لاح  رد  دنرآ ، هلبقب 
18-1- نآرق . - دـشاب هدـشن  ادـج  شندـب  زا  نوخ  هک  رادرم  تسا و  هدـش  هفخ  لثم  نوچ  دریمب ، لگ  يهلولگ  اب  هچنآ  تسا  نآ  دـننام  و 
هن اههلولگ  هکنیا  ربمغیپ : يهدومرف  يارب  دـناهدرک ، بیوصت  اهقف  ار  شتمرح  دوش  هتـشک  لگ  زا  يهلولگب  هک  ماـما  يهتفگ  هکنیا  هدـبع :

نوچ هک  تسا  هدرک  نایب  ار  تمرح  ّتلع  ثیدـح  هکنیا  دـنکیم ، روک  مشچ  دنکـشیم و  نادـند  طـقف  دـنکیم و  راکـش  هن  دـشکیم و  مدآ 
هتـشک اهنآب  هچنآ  دوشیمن و  ثیدح  هکنیا  لومـشم  يزلف  يهلولگ  نکل  تسین ، لالح  دوشیمن و  هدرمـش  نتـشک  يهلیـسو  تسین  هدنـشک 

ادج هذوقوم »  » زا نوخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  اعّدا  ماما  هچنآ  اما  دناهتسناد ، لالح  دنتسه  قیقد  هک  رّخأتم  ياهقف  هچنانچ  تسا ، لالح  دوش 
مکح هیآ  حیرـصب  و  دوشیمن ، جراخ  نوخ  دوش ، حبذ  دـنک و  شاهراپ  هدـنرد  هک  ناویح  نآ  زا  اریز  تسین ، حیحـص  تسا ، مارح  دوشیمن 

اب دیـص  نوچ  و  دوـشن ، ادـج  نآ  زا  نوـخ  هچرگا  تسا  لـالح  دوـش  هتـشک  لـگ  زا  يهلوـلگب  هچنآ  ریغ  سپ  تسا ، هدـش  نآ  ّتیّلح  هب -
هتـشک لئاسو  نآ  ریغ  اـب  هچنآ  سپ  تسا ، مارح  تسا  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  ثیدـح  رد  هک  تمرح  ّتلعب  حیرـصت  يهطـساوب  یلگ  يهلولگ 

شدنشکب دراک  تبرض  اب  دشاب  اور  دنربب  ارنآ  رس  عورشم  روطب  دناوتن  هک  دتفا  هاچب  ناویح  رگا  عمجم :  3 ُۀَیِّدَرَتُملا » َو  . » تسا لالح  دوش 
هحفص  ] 27-1- نآرق «. - عبّسلا لیکا  : » تسا هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  عمجم :  3 ُُعبَّسلا » َلَکَأ  ام  َو   » 21-1- نآرق . - تسا لالح  شتشوگ  و 

ار يزیچ  ُُعبَّسلا » َلَکَأ  ات  ِهّللا  ِریَِغل  َّلِهُأ   » زا عونمم  يهتسد  جنپ  هکنیا  زا  رگا  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم  یـضعب  يربط :  3 ُمتیَّکَذ » ام  ّالِإ  [ » 215
دشاب هیکذتب  دیاب  تسا  لالح  هچنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، لالح  شندروخ  دیربب ، رس  عرـش  روتـسد  هب  دیتسناوت 

رقاب و ماما  زا  عمجم :  158-139- نآرق -133-108- نآرق -22-1- نآرق . - تسین هیکذت  لباق  تسا  هدرک  هراپ  هدنرد  هک  یناویح  هن  رگ  و 
دـنزب و رود  ناشمشچ  ای  دـنهد ، تکرح  ار  دوخ  شوگ  اـی  مد  هک  دنـشاب  یتلاـحب  اـهنیا  رگا  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص 

حبذ رگا  مه  اهنیا  هکنیا  اب  تسا ، هدش  هدرب  مان  هتیم  زا  سپ  هتـسد  جنپ  هکنیا  هکنیا  تهج  و  تسا ، لالح  دنوش  هدیرب  رـس  عرـش  روتـسدب 
، دندرکیم زارتحا  شندروخ  زا  دریمب و  دوخ  هک  دنتسنادیم  رادرم  ارنآ  ّطقف  بارعا  هک  تسا  نآ  يارب  دنتـسه ، رادرم  هتیم و  دنوشن  یعرش 
. دوش هدیرب  رس  نید  روتـسدب  رگم  تسا  رادرم  مکح  رد  همه  هک  دش  هدنامهف  اهنآب  هیآ  هکنیا  اب  دنتـسنادیم ، لالح  ار  هتـسد  جنپ  هکنیا  و 
دناهدرکیم و بصن  هک  شقنیب  هداس و  تسا  هدوب  یئاهگنـس  هکلب  تسین  تب  بصن  تفگ : جیرج  نبإ  يربط :  3 ِبُصُّنلا » یَلَع  َِحبُذ  ام  َو  »
هک تسا  اهگنـس  نا  بصن  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـناهدرکیم ، یـشاقن  ار  تب  نکل  دندیـشاپیم ، اـهنآ  هب - نوخ  یناـبرق  تقو  رد 

ياجب دوب  ناشدنسپ  هک  يرگید  گنس  دنتساوخیمن ، ار  اهنآ  هاگره  و  دنتـشکیم ، یناویح  اهنآ  مان  هب  دنتـشاذگیم و  هبعک  رب  رود و  بارعا 
تاجایتحا و رد  ار  دوخ  تشونرـس  مالزا  يهلیـسوب  دیهاوخب  ینعی  يربط :  3 ِمالزَألِاب » اوُمِـسقَتسَت  نَأ  َو   » 34-1- نآرق . - دنتشاذگیم اهنآ 
نکم و دیامرفیم  ادخ  رگید  ياهّدع  رد  نکب و  دـیامرفیم  ادـخ  دوب  هتـشون  یـضعب  رب  هک  تسا  هدوب  یئاهریت  مالزا  و  دـینک ، نّیعم  اهیزور 

راک نآ  یپ  دـمآیم  تسدـب  لوا  يهتـسد  زا  رگا  دـندربیم ، تسد  اهریت  نآب  دنتـشاد  يراک  گنهآ  نوچ  و  دوب ، سیونان  رگید  يات  دـنچ 
-1- نآرق  - ار لمع  دمآیم ، تسدب  لّوا  زا  هرابود  دوب  مّوس  زا  رگا  و  دندرکیم ، رظن  فرـص  دمآیم  تسدب  مّود  يهتـسد  زا  رگا  و  دنتفریم ،

يرصب نسح  تسا ، هدوب  دیفـس  گنـس  زا  مال  زا  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  دوش ، مولعم  فیلکت  ات  دندرکیم  دیدجت  هحفص 216 ]  ] 36
- یم هتـشونان  ار  نیمّوـس  و  تسا ، هدوـب  هتـشون  ادـخ  یهن  يرگید  رد  ادـخ و  ناـمرف  یکی  رد  تسا ، هدوـب  ریت  يهبوـچ  هـس  تـسا : هـتفگ 

اهوگبیغ ياهریت  مالزا  تسا : هتفگ  يّدـس  تسا . اهبرع  ياهریت  اهیمر و  یناریا و  يزاب  ياهلوجب  مـالزا  تسا : هتفگ  دـهاجم  دناهتـشاذگ ،
تیاضر و شلد  رد  رگا  تشادیمرب  ار  یکی  دزیم و  مه  رب  ار  اهریت  وا  دادیم ، یترجا  تفریم و  وا  دزن  تشاد  يراک  یـسک  نوچ  هک  تسا 

عنم ار  وا  درکیم ، ترفن  ساسحا  ریت  نآ  زا  رگا  و  دادـیم ، نآ  ماـجنا  يهزاـجا  ار  دوخ  دـیرم  تسنادـیم و  بوخ  ارنآ  درکیم ، ّسح  یبوخ 
نآ ياتفه  هک  تسا  هدوب  ریت  يهبوچ  هد  مالزا  تسا : هدـش  لقن  ع ]  ] قداص و  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت  رد  عمجم : دومنیم .
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هک یّلعملا ، بیقّرلا ، سلحلا ، سفاّنلا ، لیـسملا ، ماّونلا ، ّذف ، اهمان : نیاب  تسا  هدوب  رامق  ضرعم  رد  هک  یلام  زا  تسا  هتـشاد  نّیعم  تمـسق 
چوپ و رگید  يهبوچ  هس  تشاد و  مهـس  تفه  هک  متفه  ات  مهـس ، راهچ  مراهچ  مهـس ، هس  مّوس  مهـس ، ود  مّود  مهـس ، کـی  لّوا  بیترتب :

یـسک تسدب  ار  اهریت  دـندرکیم ، میـسقت  تمـسق  دـنچ  رب  دنتـشکیم و  يرتش  بارعا  دـغولا ، حـینملا ، حیفّـسلا ، مانب : تسا  هدوب  مورحم 
مهس و یب  ياهریت  زا  هک  سک  نآ  و  درکیم ، هدافتسا  دمآیمرد  شمانب  رادمهـس  يریت  هک  نآ  دروآرب  صاخـشا  مانب  کیاکی  هک  دندادیم 

نب دّمحم  حوتفلا : وبا  تسا . هدش  يریگولج  نآ  زا  هیآ  رد  هک  دوب  يرامق  هکنیا  و  دـهدب ، ار  رتش  تمیق  دـیاب  درکیم  تباصا  شمانب  چوپ 
، دوب رقتـسم  شیرق  گرزب  تب  لبه  نآ  رـس  رب  دـنداهنیم و  نآ  رد  ار  اجنآ  يایادـه  هک  تسا  هدوب  یهاـچ  هبعک  ناـیم  رد  تفگ : قاحـسا 
زا يرگید : هن ، يرگید : یلب ، يرگید : لتاق ، تید  یکی  دوب : هتشون  يزیچ  کی  ره  رب  دندوب و  هدراذگ  تب  نآ  ولج  رد  ریت  يهبوچ  تفه 
ای دننک ، نّیعم  ار  یسک  بسن  ای  دنناتـسب  لتاق  تید  دنتـساوخ  نوچ  و  هدیبسچ ، تسا و  قصلم  يرگید  و  تسین ، ام  زا  يرگید : تسه ، ام 

و امنب ، امب  تسا  ام  حالـص  هچنآ  ام  يادخ  يا  هحفـص 217 ] دنتفگیم [ : دنتفریم و  تب  نآ  دزن  دنهد ، صیخـشت  ار  يراک  داسف  حالص و 
و درکیم ، مادقا  دوب  هتشون  یلب  ریت ، رب  رگا  دشیم ، رضاح  اجنآ  شلکشم  فشک  يارب  هک  دندادیم  سکنآ  تسدب  هتخیمآ  مهب  ار  اهریت  نآ 

رادهدهع دیسریم  شتسدب  هتشون  تید  ریت  هکنآ  تشادیمرب ، يریت  یسک  ره  لتاق  تید  نیعت  يارب  و  درکیم ، يراددوخ  دوب  هتـشون  هن  رگ 
امش زا  دوب : هتشون  رگا  تشادیمرب  کیاکی  وا  دنتـشاذگیم ، وا  شیپ  ار  همه  اهریت  دوب  ّکش  شبـسن  رد  هکنآ  و  دشیم ، لتق  تید  تخادرپ 

زا ار  وا  دوب  هتـشون  قصلم  رگا  و  دنتـسنادیم ، دوخ  دنگوسمه  فیلح و  ار  وا  دوب  هتـشون  تسا ] يرگید  زا   ] رگا و  دنتفریذپیم ، ار  وا  تسا ،
ارنآ دـننکیم و  دـیلقت  رگید  تروص  هب - ار  ّتیلهاـج  مدرم  لـمع  ناـمه  ناـمز  هکنیا  رد  درخیب  مدرم  هدـبع : ریـسفت  دـندرکیم . رود  دوـخ 
هیآ رد  هک  تسا  مالزاب  ماسقتسا  نامه  لمع  هکنیا  دننکیم ، نّیعم  ار  دوخ  تشونرس  يزاب  ياهقرو  ای  حیبست  ياههناد  اب  دنمانیم و  هراختسا 
ناب هداد و  رارق  دوخ  تشونرس  نییعت  يهلیسو  مدرم  هک  تسا  هکنیا  زا  ریغ  تسا  عورشم  تسرد و  هک  هراختـسا  نآ  و  تسا ، هدش  عونمم 

: دومرفیم تخومآیم ، امب  نآرق  دننام  ار  هراختـسا  ربمغیپ  دناهدرک : لقن  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  یتعامج  هک  تسا  یثیدح  نآ  و  دنریگیم . لاف 
رد و  رخآ » ات  کملعب  كریختـسا  ّینا  مهّللا   » دـیوگب سپـس  درآ ، ياج  هب  یّبحتـسم  زامن  تعکر  ود  تشامگ  يراکب  تّمه  یـسک  نوچ 

يهناد اب  مدرم  هک  تشونرـس  نییعت  لّأـفت و  هکنیا  زا  ياهناـشن  و  تسین ، رگید  زیچ  راـکب  مادـقا  لّوا  رد  تداـبع  اـعد و  زج  روتـسد  هکنیا 
عونمم عرش  رد  سانش  هراتس  وگبیغ و  زا  شسرپ  يهلیسوب  بیغ  زا  مالعتسا  نایبلا : حور  تسین . ثیدح  هکنیا  رد  دننزیم  نآب  تسد  حیبست 
عونمم لئاسو  هکنیا  زا  ّرش  ریخ و  بلط  نینچمه  تضایر و  اعد و  هراختسا و  زامنب  نآرقب و  يهراختسا  لثم  عورـشم  قیرط  زا  نکل  تسا ،

هدـش عنم  هک  اهنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  ناـیبلا : عمجم  ٌقِسف » مُِکلذ  .« » تسا مـالزاب  ماسقتـسا   » تسا هدـش  عنم  هچنآ  هکلب  تسین ،
دوصقم دناهتفگ : هحفص 218 ]  ] 17-1- نآرق  - یـضعب ادخ و  نامرف  زا  یچیپرـس  گرزب و  هانگ  تسا و  قسف  اهنآ  کی  رهب  مادـقا  تسا 

نیدب هک  دندش  دـیماان  نارفاک  زورما  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  3 مُِکنیِد » نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َموَیلا  «. » تسا مالزاب  ماسقتسا  »
دوصقم هک  تسا  فـالتخا  حوتفلا : وبا   54-1- نآرق . - دیدرگرب دوخ  نید  زا  هک  دـندش  سویأم  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  دـیئآ ، رد  اهنآ 

و دندوب ، هدش  ناملـسم  بارعا  رتشیب  هک  تسا  عادولا  ۀّجح  لاس  يهفرع  زور  دوصقم  دـنتفگ : يّدـس  ساّبع و  هّللا  دـبع  تسا . زور  مادـک 
دندوب هدش  مهارف  هوبنا  یهورگ  دومرفیم و  ینارنخس  و  دناوخ ، یم - هبطخ  مدرم  يارب  ربمغیپ  هک  دوب  ياهعمج  زور  دنتفگ : رگید  یـضعب 

هدـش تیاور  ع ]  ] قداص و  ع ]  ] رقاب ماما  زا  و  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  دـش ، داش  دـیدن  كرـشم  اهنآ  نایم  رد  دـندوب و  ناملـسم  همه  نوچ  و 
: دناهتفگ یضعب  يربط :  3 مُکَنیِد » مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا  . » دش لزان  مخ  ریدغ  زور  رد  دیآیم  هکنیا  زا  دـعب  هک  هیآ  نآ  هیآ و  هکنیا  هک  تسا 
دیـسرن و يروتـسد  یمکح و  نآ  زا  سپ  و  دش ، لیمکت  مالـسا  نید  ماکحا  زور  نآ  رد  هک  تسا  عادولا  ۀّـجح  لاس  يهفرع  زور  دوصقم 

هکنیا لیئربج  هار  رد  میدوب ، عادولا  ۀّـجحب  ربمغیپ  اب  تفگ : سیمع  تنب  ءامـسأ  تفر ، اـیند  زا  ص ]  ] ربمغیپ نآ  زا  سپ  بش  ود  داتـشه و 
متفر کیدزن  نم  دراذگ ، نیمز  رب  هنیس  دورب ، تسناوتن  نآرق  یحو و  ینیگنس  زا  ناویح  نآ  هک  دوب  رتش  رب  ترـضح  نآ  و  دروآ ، ار  هیآ 

ارچ دیـسرپ  ربمغیپ  درک ، هیرگ  رمع  دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : هرتنع  نبإ  نوراـه - مدـنکفا . ترـضح  نآ  رب  ار  دوخ  شوپـالاب  و 
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: دومرف دـش ، دـهاوخ  مک  يزیچ  ام  زا  هّتبلا  تسا ، هدـش  لماک  هک  نونکا  دـشیم ، دایز  ام  يارب  نید  ماکحا  نونک  ات  درک : ضرع  یتسیرگ 
دناهتفگ هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رگید  یـضعب  و  دشاب . ترـضح  نآ  گرمب  هراشا  ص ]  ] ربمغیپ شیامرف  رمع و  راهظا  دـیاش  یتفگ . تسار 

يهناخ زا  ار  اهنآ  ام  و  دـننکیمن ، ّجـح  روط  هکنیا  دـنرادن و  ار  تدابع  هکنیا  نیکرـشم  نوچ  میدرک  مامت  ارنآ  ماکحا  ّجـح و  زورما  ینعی 
38-1- نآرق  - فاوط هنهرب  یضعب  هک  دوب  مسر  برع  رد  هکنانچ  . » دننک فاوط  هنهرب  تسناوت  دنهاوخن  هدنیآ  رد  میدرک و  مورحم  ادخ 

َکَنُوتفَتـسَی  » تسا ثرا  مکح  تیآ  هکنیا  دـش  لزان  هک  هیآ  رخآ  تسا : هتفگ  ءاّرف  عمجم : برع .» ياهنز  یّتح  دـندرکیم  هحفص 219 ] ] 
ماکحا لیمکت  دوصقم  هک  دوب  دـهاوخ  حـجار  هیآ  ینعم  رد  مّود  لوق  دـشاب  تسرد  وا  يهتفگ  هکنیا  رگا  و  ِۀـَلالَکلا » ِیف  مُکِیتُفی  ُهّللا  ِلـُق 

زا ار  نید  نانمـشد  رـش  میدرک و  لماک  ار  امـش  تردق  زورما  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  تسا . فالتخا  دروم  ینعم  هکنیا  یلو  تسا  ّجـح 
ار ّیلع  ربمغیپ  عادولا  ۀّـجح  رفـس  رد  هک  ریدـغ  زور  زا  سپ  هک  تسا : هدـش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  و  میدـنادرگب . امش 

دـش لزان  هیآ  نوچ  هک  درک  تیاور  نم  يارب  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ّینیـسح  رازن  يدـهم  دیـس  و  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  درک  نّیعم  تفالخب 
-79- نآرق «. - هلذخ نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » دومرف ص ]  ] ربمغیپ

دیدیـسر هیاپ  نیاب  ات  میدرک  یئامنهار  بادآ  ماکحا و  هب - ار  ناناملـسم  امـش  جیردتب  ینعی  يربط :  3 ًانیِد » َمالسِإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو   » 136
لاح نید و  لامک  عضو  هکنیا  اب  نوچ  میدناسر ، بوخ  هدیدنسپ و  يهبترمب  امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  زورما  سپ  دیتفرگ . ارف  ار  همه  هک 
بعک دـیرادنرب ، تسد  دـیبسچب و  نآب  دـش ، لیمکت  امـش  يارب  هک  تسا  یبوخ  دنـسپ و  نید  مالـسا  دـینکیم  راتفر  نآـب  هک  امـش  ینونک 
لزان تقو  هچ  اجک و  رد  منادیم  نم  تفگ : رمع  دـنتفرگیم ، دـیع  ار  زورنآ  دـشیم ، لزان  يرگید  ّتلم  يارب  هیآ  هکنیا  رگا  تفگ : رابحالا 
لماک يهجردـب  هک  امـش  ینونک  تلاح  هکنیا  ینعی  نایبلا : عمجم   40-1- نآرق . - میراد دـیع  ارنآ  ام  هّللا  دـمحب  هک  دوب  هعمج  زور  دـش ،

هاوخ رارطـضا  عـقوم  رد  ینعی  حوـتفلا : وـبا   3 َّرُطـضا » ِنَمَف  . » دیـشابن رادربتـسد  نآ  زا  تسا ، دـنوادخ  دنـسپ  دیاهدیـسر  یمالـسا  ماـکحا 
يهدیقعب تسا ، فالتخا  دروخ  ناوتیم  رارطضا  لاح  رد  هک  زاجم  يهتیم  رادقم  رد  دشاب . يرگید  فرط  زا  رابجا  ای  یگنسرگ  يهطـساوب 

هنیدـم ياهقف  یلو  دـنروخب ، تسا  زیاج  گرم  رطخ  زا  يریگولج  رادـقمب  ّطقف  یلیل  یبا - نبإ  هفینح و  وبا  لثم  قارع  ياهقف  هعیـش و  اـم 
حراوج ینعم  رد  يربـط :  4 ِحِراوَـجلا » َنِم  ُمتمَّلَع  اـم  َو  [ » هحفـص 220  ] 18-1- نآرق . - تسا زاجم  دوش  هدروخ  هزادـنا  ره  اـت  دـناهتفگ :
ياهّدع زوی ، گس و  زاب و  لثم  دـشاب ، تیبرت  لباق  راکـش  يارب  هک  ناویح  ره  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ   37-1- نآرق : - تسا هدش  فالتخا 
يراکش گس  ّطقف  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ترـضح  زا  نایبلا : عمجم  تسا . هدش  تیبرت  يراکـش  گس  ّطقف  دناهتفگ :

دوخ بحاـصب  نآ  ریغ  و  دـنکیم ، راکـش  دوخ  بحاـص  يارب  هدـش  تیبرت  گـس  ّطـقف  تسا : هدوـمرف  تیاور  هکنیا  يهلاـبند  رد  و  تسا ،
: يربط  4 ُهّللا » ُمُکَمَّلَع  اّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  «. » ربکا هّللا  هّللاب و  هّللا و  مسب  : » دیئوگب دیداتـسرف  راکـش  فرطب  ار  گس  نوچ  و  دـنکیمن ، تمدـخ 

اهناب هک  دیاهداد  صیخـشت  دوخ  لقعب  هچنآ  ینعی  عمجم :  48-1- نآرق . - دیراد دای  دوخ  هک  راکـش  مسر  هار و  نآ  دـیزومایب  اهنآب  ینعی 
رمع و هّللا  دـبع  ناملـس و  تسا ، فالتخا  گس  تیبرت  يهزادـنا  رد  و  هن ، ای  تسه  هدـش  تیبرت  ناویح  هک  دـیهد  زیمت  هکنآ  ات  دـیزومایب 
ساّبع و نبإ  تسا ، هدش  تیبرت  وا  نداتـسیا ، نتـشگزاب و  نتفرب و  دوب  دوخ  بحاص  نامرف  رد  یتسردب  رگا  دناهتفگ : صاّقو  یبا  نب  دعس 
ات دوش  رارکت  وا  اب  لمع  هکنیا  هبترم  هس  دیاب  دناهتفگ : یـضعب  و  دروخن ، دوخ  ار  راکـش  زا  يزیچ  دـیاب  اهنیا  رب  هوالع  دـناهتفگ : ياهّدـع 
رد رگا  تاّیصوصخ  نامه  ّطقف  تسین ، تیبرت  يارب  يّدح  هک  دوشیم  هدیمهف  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تایاور  زا  و  دوش ، هتخانـش  هدش  تیبرت 
رد رخف : ماما   5 مَُکل » ٌّلِح  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  . » تسا لالح  دش  هتشک  رگا  دریگب  هک  ار  يراکـش  و  تسا ، هدش  تیبرت  دوب  گس 

نوچ دناهدیدنسپ . ار  ینعم  هکنیا  اهقف  رتشیب  هک  تسا  اهیحیسم  دوهی و  راتـشک  دوصقم  لّوا - تسا  لامتحا  هس  ماعط  يهملک  زا  دوصقم 
و تسا ، هدش  زاجم  هلمج  نیاب  هک  تسا  هدوب  اهنآ  راتشک  هحیبذ و  رد  لاکـشا  ّکش و  تسا و  لالح  هک  تسا  هدوب  مولعم  رگید  ياهاذغ 

اهنآ راتـشک  تشوگ و  دوصقم  هک  تسا  هنیرق  تسا ، هدـش  هتفگ  بلطم  هکنیا  رادرم  راکـش و  مکح  حیـضوت  يهلاـبند  رد  هک  صوـصخب 
رـس هب  جاتحم  هچنآ  تسا و  هویم  نان و  دوصقم  هک  تسا  هّیدـیز  ياـملع  زا  یـضعب  هحفص 221 ]  ] 56-1- نآرق  - يهدـیقع مّود - تسا .
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هیآ رد  ماعط  يهملک  دناهتفگ : یـضعب  عمجم : تسا . لالح  امـش  رب  اهنآ  ياهیندروخ  مامت  ینعی  دـناهتفگ : ياهّدـع  مّوس - دـشابن ، ندـیرب 
هتـشون حوتفلا  وبا  تسا . هدش  تیاور  زین  ع ]  ] قداص ماما  ترـضح  زا  و  تسا ، هّیدیز  زا  یتعامج  يهدیقع  هکنیا  و  بوبحب ، تسا  ّصتخم 

مدنگ و رب  برع  مالک  رد  ماعط  ظفل  و  تسا ، بوبح  دارم  باتک  لها  اب  درک  هفاضا  هیآ  رد  هک  ماعط  هکنیا  هک  تسا  نآ  ام  بهذم  تسا :
مه ناشیا  حیابذ  اّما  و  دشابن ، كاپ  دشابن و  لالح  تاعیام  تاخوبطم و  زا  دننک  ترـشابم  دوخ  تسدـب  هک  یماعط  اّماف  دـشاب ، بلاغ  وج 

تسا و ام  باحـصا  یـضعب  لوق  هکنیا  و  تسا ، لـخاد  وا  رد  حـیابذ  تسا و  مومع  رب  ماـعط  هک  دـننآرب  نارّـسفم  رتشیب  و  دـشابن ، لـالح ،
مدنگ ای  بوبح  ار  هیآ  هکنیا  رد  ماعط »  » يهملک هنوگچ  متفگ : دندوب  بهذم  هعیش  نآ  رتشیب  هک  یـسلجم  رد  هدبع : ریـسفت  اهقف . يهلمج 
ُدیَـص مَُکل  َّلِحُأ   » تسا هدـش  هدرب  راکب  یئایرد  ياهیندروخ  يارب  ماـعط  يهملک  هدـئام  يهروس  نیمه  رد  هک  یتروص  رد  دـینکیم ، ینعم 

مولعم و  تسا ، امـش  يهدافتـسا  دروم  هک  نآ  رد  دوجوم  ماعط  ایرد و  زا  راکـش  امـش  يارب  تسا  لـالح  ینعی  مَُکل » ًاـعاتَم  ُهُماـعَط  َو  ِرحَبلا 
یلَع ُلِیئارـسِإ  َمَّرَح  ام  ّالِإ  َلِیئارـسِإ  ِینَِبل  الِح  َناک  ِماعَّطلا  ُّلُـک   » تسا رگید  تیآ  رد  و  تسین ، بوبح  یئاـیرد  یندروخ  راکـش و  هک  تسا 
هدوب مارح  لیئارـسا  ینب  رب  هک  تسا  بوبح  ماـعط  زا  دوصقم  تسا  هدرکن  اـعّدا  یـسک  هک  تسا  موـلعم  و  ُةاروَّتلا » َلَّزَُنت  نَأ  ِلـبَق  نِم  ِهِسفَن 
نَمَف  » تسا رگید  تیآ  رد  هچنانچ  دوشب ، هدروخ  هدیشچ و  ینعی  معط »  » هک تسا  يزیچ  ره  تایآ  يهمه  رد  ماعط  زا  دوصقم  سپ  تسا ،

دشچن نآ  زا  هک  سک  نآ  و  تسین ، نم  وریپ  نم و  زا  دشونب  هناخدور  نآ  زا  هک  ره  ینعی  یِّنِم » ُهَّنِإَف  ُهمَعطَی  َمل  نَم  َو  یِّنِم  َسیَلَف  ُهنِم  َبِرَش 
اذغ زا  سپ  ینعی  اوُرِـشَتناَف » ُمتمِعَط  اذِإَف   » نینچمه تسا و  هدـش  لامعتـسا  ندیـشچ  ینعمب  معط  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا ، نم  يهتـسد  ءزج 

- نآرق  - تسا هدوبن  تمرح  لامتحا  ّکش و  لباق  بوبح  نوچ  و  تسا ، هدـش  لامعتـسا  ندروخ  ینعمب  ماـعط  هک  دـیوش ، قّرفتم  ندروخ 
هدوب ینارگن  بجوم  مدرم  يارب  راتشک  تشوگ و  و  هحفص 222 ]  ] 1191-1160- نآرق -959-877- نآرق -633-496- نآرق -311-252

ًامَد َوأ - ًۀَـتیَم  َنوُکَی  نَأ  ّالِإ  ُهُمَعطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًاـمَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ِیف  ُدِـجَأ  ـال  لـُق  : » تسا هدـش  باـطخ  ص ]  ] ربمغیپب هیآ  هکنیا  تسا 
يدوهی و راتـشک  ندروخ  زاوج  رب  تسه  دایز  تاـیاور  نوخ و  رادرم و  رگم  تسین  مارح  یندروخ  چـیه  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی : ًاحوُفـسَم »

ترضح نآ  درب و  هیده  نیگآ  رهز - تشوگ  ربمغیپ  يارب  يدوهی  نز  و  هلئسم ، هکنیا  رب  دناهتشاد  قاّفتا  نیعبات  باحصا و  زین  و  یحیسم ،
دقتعم هعیش  ياملع  یضعب  یلو  درمشیمن ، تشز  یسک  دندروخیم و  ار  اهیحیسم  راتـشک  تشوگ  ماش  رد  ربمغیپ  باحـصا  و  دومرف : لیم 

هیآ نیاب  دـناهدرک  لالدتـسا  و  تسا ، مارح  اـهنآ  اـب  جاودزا  ناشراتـشک و  ندروخ  دنتـسه ، كرـشم  یحیـسم  يدوهی و  نوچ  هک  دنتـسه 
هکنیا يهمیمضب  َنوُکِرُشی » اّمَع  ُهَناحبُـس  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ  اوُُدبعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  ِهّللا ...  ِنُود  نِم  ًابابرَأ  مُهَنابهُر  َو  مُهَرابحَأ  اوُذَخَّتا  »
ياملع مدرم  هکنیا  تسا : هکنیا  ینعم  يهصالخ  هک  َّنِمُؤی » یّتَح  ِتاکِرـشُملا  اوُحِکنَت  َو ال   » تسا هدش  نیکرـشم  اب  جاودزا  زا  عنم  هک  هیآ 

هدمع و  دناهدشن . ناملسم  هک  هاگنآ  ات  ار  كرشم  ياهنز  دینکن  رسمه  و  دنتـسرپب ، ار  اتکی  يادخ  دیاب  هکنیا  اب  دناهتـشادنپ  ادخ  ار  دوخ 
نآب خیبوت  فیصوت و  مدرم  نآرق  رد  هک  نایادخب  هدیقع  كرش و  هک : تسا  نآ  باوج  تسا و  هیآ  نیمه  هلئسم  هکنیا  رد  هعیش  لالدتسا 

: دناهدش هتـسد  ود  هدومن و  ادج  ار  اهنآ  اههیآ  هکنیا  رد  نوچ  اهنآ  زا  ریغ  تسا  يرگید  يهتـسد  هکلب  تسین ، باتک  لها  دوصقم  دناهدش 
زین دنتـسه و  رفاک  هک  باتک  لها  زا  یناسک  نآ  ینعی  ُۀَـنِّیَبلا » ُمُهَِیتَأت  یّتَح  َنیِّکَفنُم  َنیِکِرـشُملا  َو  ِباتِکلا  ِلـهَأ  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َمل  »

هکنیا و  دننک . هدهاشم  ار  دوخ  راک  یتشز  اراکشآ  رگید  ملاع  رد  هک  هاگنآ  رگم  دنتـسین  دوخ  يهدیقع  زا  رادربتـسد  مادکچیه  نیکرـشم 
یحیـسم و دنتـسه و  نمؤم  هک  یناـسک  ینعی  اوُکَرـشَأ » َنیِذَّلا  َو  َسوُجَملا  َو  يراـصَّنلا  َو  َنِیِئباّـصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ
رد یئادج  يهتسد  كرشم  هک  تسا  هدش  میسقت  هتـسد  شـش  هب  مدرم  دیاقع  هیآ  هکنیا  رد  سپ  كرـشم . یتشدرز و  یبئاص و  يدوهی و 

-911-813- نآرق -808-741- نآرق -231-102- نآرق  - دروـم تیآ  رد  هک  ضرف  رب  و  تـسا ، هدـش  هدرب  ماـن  رگید  يهتـسد  جـنپ  ربارب 
يارب كرـشم  يهـملک  هرقب ، يهروـس  رد  هعیـش  لالدتـسا  هحفــص 223 ]  ] 1959-1842- نآرق -1641-1523- نآرق -1031-984- نآرق

ای تسا ، هیآ  نآ  خـسن  يارب  هیآ  هکنیا  میئوگب : هک  میراچان  دـشاب  یحیـسم  يدوهی و  لماش  دـشاب و  هتفر  راـکب  ناملـسم  ریغ  مدرم  مومع 
و دناهدرک ، لمع  هیآ  هکنیا  دافمب  نیملسم  تسا و  هدش  لزان  هیآ  نآ  زا  دعب  نیرّسفم  قاّفتاب  نوچ  تسا ، نآ  دیدحت  صیصخت و  بجوم 
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دّمحم مه  و  درکن . ضارتعا  وا  رب  ربمغیپ  باحـصا  زا  یـسک  درک و  جاودزا  يدوهی  ینز  اب  ربمغیپ  ردقلا  لیلج  یباحـص  نامیلا  نب  هفیذح 
یحیـسم دوهی و  مدرم  راتـشک  دناهدوب : دقتعم  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  دیدج  میدق و  ياملع  زا  ياهّدـع  تایآ  هکنیا  ریـسفت  رخآ  رد  هدـبع 
ناشدوخ بهذم  رد  رگا  و  تسا ، لالح  ام  يارب  و  مَُکل » ٌّلِح  مهماعط   » تسا هیآ  هکنیا  لومشم  دوب  حیحـص  ناشدوخ  بهذم  قباطم  رگا 

دوهی و تراهط  رب  یتایاور  هچرگا  رفاک : تساجن  ثحب  رد  رهاوج  تراـجت  باـتک   240-226- نآرق . - تسا مارح  ام  يارب  دوبن  حـیحص 
زا اهنآ  تساجنب  مکح  هکنیا  هک  يروطب  اهنآ  تساجن  رب  دناهدرک  قاّفتا  هعیش  ياملع  يهمه  نکیل  تسا  هدش  لقن  ام  ياهماما  زا  یحیسم 

هعیـش دننادیم  گرزب  کچوک و  لهاج و  ملاع و  زا  ّتنـس  لها  يهمه  هک  دناهتـسناد  هعیـش  راعـش  ار  هکنیا  تسا و  ام  بهذم  تاّیرورض 
خیش تسا . تقو  عییضت  نآ  رد  ثحب  سپ  دنتسه ، عّلطم  هعیش  يهدیقع  نیاب  یحیسم  دوهی و  مدرم  دوخ  هک  هوالعب  دراد ، ياهدیقع  نینچ 

رب دایز  رابخا  و  اهنآ ، تساجن  رب  دناهدرک  قاّفتا  هعیـش  ياملع  تسا : هتـشون  رفاک  تساجن  ثحب  رد  تراهط ، باتک  رد  يراصنا  یـضترم 
تسا و رتنـشور  هک  تسه  رابخا  زا  يرگید  يهتـسد  تسا  هدـش  تساجنب  مکح  هک  رابخا  نآ  ربارب  رد  و  تسا ، هدـش  تیاور  مکح  هکنیا 
و دشاب ، هدش  رداص  هّیقت  تهج  زا  تسا  نکمم  تسا  ّتنـس  لها  بهذم  قفاوم  ثیداحا  نآ  نوچ  یلو  ار ، باتک  لها  تراهط  دـنامهفیم 

یتروص رد  تسا ، مّدـقم  تساجنب  مکح  سپ  تسا  هعیـش  ياملع  قاّفتا  عامجا و  اب  قفاوم  تسا  هدرک  تساـجنب  مکح  هک  يراـبخا  نوچ 
. ] تسا باتک  لها  تراهطب  داقتعا  لامتحا  ناشاههتفگ  رد  هک  دـیفم  خیـش  یناّـمع و  تسا و  یفاکـسا  ّطـقف  مکح  هکنیا  اـب  فلاـخم  هک 

طورـش ثحب  رهاوج  حیابذ  دیـص و  باتک  تساجنب . مکح  رد  دـیدرت  تسین  اور  سپ  تسین ، بلطم  هکنیا  رد  حیرـص  یلو  هحفص 224 ]
هدـش لقن  اهنآ  تراهط  تساجن و  رد  هک  تسا  یتاـیاور  دـننام  یتشدرز  یحیـسم و  يدوهی و  راتـشک  یمارح  لـالح و  رب  تاـیاور  حـبذ :

يرابخا دناهدش : دقتعم  هک  روطنامه  تسا ، هدوب  هّیقت  يارب  تسا  لالح  اهنآ  راتشک  دنامهفیم  هک  يرابخا  هعیـش  ياملع  دزن  رد  و  تسا ،
- لّوا تسا : هتـسد  دنچ  رابخا  هکنیا  هّتبلا  تقو ، تموکح  زا  سرت  تسا و  هدوب  هّیقت  يارب  اهنآ  راتـشک  ندوب  لالحب  تسا  هدرک  مکح  هک 

لبج نیمز  زا  مدرک : ضرع  ع ]  ] قداص ماـما  هب  تفگ : هک  رفاذـع  نب  دّـمحم  ربخ  لـثم  تسا ، هدرک  ناملـسم  ریغ  راتـشک  زا  عنم  هک  اـهنآ 
دسرب یبیسآ  اهنآب  تسا  نکمم  هار  نیب  رد  تسا  یتشدرز  یحیسم و  دروآیم  ار  اهنآ  هک  يرودزم  رهـش ، فرـصم  يارب  میرخیم  دنفـسوگ 

ریظن رگید  ربخ  دـنچ  و  اـهنآ . زا  روخن  دومرف : میروخب ! ار  تشوگ  نآ  اـیآ  درواـیب ، اـم  يارب  روسکم  تشوگ  زا  و  دربـب ، رـس  ار  اـهنآ  هک 
ار ادخ  مان  دیدینش  رگا  تسا  هدش  طرش  هک  اهنآ  مّوس  يهتسد  ناملسم . ریغ  راتشک  ندروخ  تسا  هدش  زاجم  هک  اهنآ  مّود  يهتسد  هکنیا ،
هک راتـشک  نآ  زا  دیروخن  ینعی  ِهیَلَع » ِهّللا  ُمسا  ِرَکُذی  َمل  اّمِم  اُولُکَأت  َو ال   » تسا هدومرف  نآرق  رد  هچنانچ  مارح  هن  رگ  تسا و  لالح  دندرب 
هک درک  تیاکح  یناملسم  ای  دیدینش  دوخ  رگا   1146-1087- نآرق : - تسا هدش  هتفگ  هک  نآ  مراهچ - يهتسد  دناهدربن ، نآ  رب  ادخ  مان 

رضاح ندیرب  رس  ماگنه  رگا  دناهدومرف : هک  نآ  مجنپ - يهتسد  دیروخن ، هن  رگ  و  دیروخب ، ار  اهنآ  راتشک  دناهدرب  ادخ  مان  نتـشک  ماگنه 
راتـشک دندیـسرپ : قداص  ترـضح  زا  هک  نارمح  نب  دّمحم  لیمج و  ربخ  لثم  تسا ، لالح  هن  رگ  تسا و  مارح  دندربن  ادـخ  مان  يدوب و 

رگا دومرف : دنربیمن ، ادـخ  مان  نتـشک  ماگنه  اهنآ  درک : ضرع  ناشیکی  دـیروخب ، دومرف  هن ! ای  میروخب  ار  یتشدرز  يدوهی و  یحیـسم و 
مان ندیرب  رس  ماگنه  رد  رگا  دناهدومرف : هک  نآ  مشـش - يهتـسد  روخب ، یتسنادن  يدوبن و  رگا  روخم و  دندربن  ادخ  مان  هک  يدوب  رـضاح 

ناملـسم ریغ  هب  هکنیا  يارب  ندروخ  زا  تسا  هدـش  عنم  هک  اـهنآ  متفه - يهتـسد  تسا ، ادـخ  ماـن  ناـشدوصقم  هک  دـیروخب  دـنربب  حیـسم 
ام مدرک  ضرع  ع ]  ] قداص ماماب  تفگ  رذنم  نب  نیسح  هک  ربخ  هکنیا  لثم  دربب ، ادخ  مان  نتشک  هحفص 225 ] ماگنه [  هک  تسین  نانیمطا 

، دوشیم لالح  ادخ  مانب  راتشک ، دومرف : دنروآیم ، هتشک  دنفسوگ  بهذم  یحیسم  ياهناپوچ  اجنآ  و  میراد ، راک  رس و  یناتـسهوک  طاقن  اب 
دربن و ادـخ  مان  یناملـسم  رگا  تسا : هدـش  مکح  رگید  يهتـسد  رد  زاب  دربب ، ادـخ  مان  هک  تسین  ناـنیمطا  سانـش  هناـگی  دـحّوم و  ریغب  و 

ینعی ِهیَلَع » ِهّللا  ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَف   » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا ، لالح  تشک  ادـخ  مان  اب  ناملـسم  ریغ  رگا  و  تسا ، مارح  تشک  یناویح 
هدرک لالح  ار  نایدا  زا  یضعب  يهحیبذ  مادک  ره  رد  هک  تسه  تایاور  رگید  يهتـسد  دنچ  زاب  و  دوش ، هتـشک  ادخ  مانب  هچنآ  زا  دیروخب 

و تسا ، هدش  رداص  هّیقت  يارب  ناملـسم  ریغ  يهحیبذ  ندوب  لالحب  مکح  هک  دنک  یم  نیقی  ملاع  صخـش  رابخا  هکنیا  عومجم  زا  و  تسا ،
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رد مّلسم  لئاسم  زا  تروص  ره  رد  و  تسا ، هتـسناد  لالح  ار  اهنآ  يهحیبذ  یفاکـسا  ّطقف  هک  دوشیم  مولعم  ءاهقف  تاملک  یـسراو  زا  سپ 
َنیِذَّلا َنِم  ُتانَصحُملا  َو   » 517-471- نآرق . - تسین نآ  رد  لّمأت  ياج  تسا و  مارح  ناملسم  ریغ - هتـشک  ناویح  هک  تسا  هعیـش  بهذم 

تسا هتفگ  دهاجم  تسا ، فالتخا  تانصحم »  » ینعم رد  و  دنتـسه ، یحیـسم  دوهی و  ياهنز  دوصقم  عمجم :  5 مُِکلبَق » نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ 
جاودزا تسین  زیاج  هعیش  ياملع  يهدیقعب  و  تّفع ، اب  دازآ  ياهنز  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنشاب ، زینک  ای  دازآ  هک  نمادکاپ  ياهنز  ینعی 
جاودزا اهنآ  اب  دنوشن ، ناملسم  كرـشم  ياهنز  ات  ینعی  َّنِمُؤی » یّتَح  ِتاکِرـشُملا  اوُحِکنَت  َو ال  : » هیآ ود  هکنیا  لیلدب  اهنز ، هکنیا  اب  میاد 

تـسا هدرک  مکح  هک  هیآ  هکنیا  و  دـینکن ، يرادـهاگن  ار  رفاک  ياـهنز  جاودزا  يهلیـسو  هب  ینعی  ِِرفاوَکلا » ِمَصِِعب  اوُکِـسُمت  ـال  َو  ، » دـینکن
زارتحا مدرم  تسا : هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  هک  نوچ  دـناهدش ، ناملـسم  دـناهدوب و  رفاک  هک  تسا  اهنز  نآ  دوصقم  اهنآ ، اـب  جاودزا  زاوجب 

، دـناهدش ناملـسم  دـناهدوب و  رفاک  هک  اهنآ  اب  جاودزا  تسا  زیاج  هک  تسا  هدـش  غالبا  اهنآب ، هیآ  نیاب  اهنز و  هکنیا  اب  جاودزا  زا  دنتـشاد 
هدافتسا يارب  زینک  روجنیا  ندیرخ  مه  و  فیفع ، رفاک  نز  اب  عاطقنا  دقع  زاوجب  دشاب  صوصخم  هیآ  هکنیا  تسا  نکمم  دناهتفگ : یـضعب 

هکنیا تسا : هدرک  تیاور  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  دوراـجلا  وـبا  هحفـص 226 ]  ] 519-481- نآرق -412-365- نآرق -68-1- نآرق  - و یـسنج ،
166-140- نآرق -136-110- نآرق «. - ِتاکِرـشُملا اوُحِکنَت  و ال  ِمَصِِعب ، اوُکِـسُمت  َو ال   » میتشون هک  تیآ  ود  نآـب  تسا  هدـش  خـسن  مکح 

رفاک هک  یسک  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم  هچرگا  میئوگیم : تسا ، هدش  هتفگ  رخآ  رد  هک  ِنامیِإلِاب » رُفکَی  نَم  َو   » يهلمج رد  طقف  ام : نخس 
نآ لیـصحت  تسا و  يرادنید  مالـسا و  لـماک  يهبترم  ناـمیا  نوچ  دوشب : ینعم  روط  هکنیا  تسا  نکمم  نکل  نیدـیب  دـشاب و  دـنوادخب 

و دنوادخ ، رئاعـش  هناخ و  مارتحا  ظفح  تسا و  دـهعب  يافو  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  فیاظو  يهمه  زا  تبظاوم  لمع و  نسحب  طوبرم 
هکنیا هک  تایآ ، رخآ  ات  رادرم ، ندروخ  راکمتـسب و  کموک  زا  يراددوخ  یکین و  رب  تنواـعم  و  مارحا ، ماـگنه  رد  راکـش  زا  يراددوخ 

، دوش ماجنا  زا  فرحنم  رفاک و  هک  نآ  سپ  نامیا ، يهناشن  اهنیا  زا  تبظاوم  تسا و  نید  بادآ  ماکحا و  يهدمع  تمسق  لماش  اهروتـسد 
يهدمع یلـصا و  هیامرـس  سک  ره  هّتبلا  و  تسا ، هدرک  دوبان  دوب  وا  رایتخا  رد  هک  ار  ّتیمدآ  ظوظح  زا  يدنمهرهب  طیارـش  یتایح و  لمع 

نوچ دهدب ، تسد  زا  ار  شنیرفآ  يهیامرس  ناسنا  هک  تسا  اهررض  نیرتالاب  و  تسا ، هدشن  دنم  هرهب - دوخ  رمع  زا  درک  فلت  ار  یگدنز 
هحفص 227]  ] 56-27- نآرق . - درادن ضوع  ّتیمدآ  يهیامرس  اّما  تسا ، ناربج  لباق  تراجت  يهیامرس 

ات 7] تایآ 6  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

نِإ َو  ِنیَبعَکلا  َیلِإ  مُکَلُجرَأ  َو  مُکِـسُؤُِرب  اوُحَـسما  َو  ِِقفارَملا  َیلِإ  مُکَیِدـیَأ  َو  مُکَهوُجُو  اُولِـسغاَف  ِةـالَّصلا  َیلِإ  ُمتُمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  مَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتـسَمال  َوأ  ِِطئاغلا  َنِم  مُکنِم  ٌدَـحَأ  َءاج  َوأ  ٍرَفَـس  یلَع  َوأ  یـضرَم  ُمتنُک  نِإ  َو  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج  ُمتنُک 

َو [ 6  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  مُکیَلَع  ُهَتَمِعن  َِّمُتِیل  َو  مُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  نِکل  َو  ٍجَرَح  نِم  مُکیَلَع  َلَعجَِیل  ُهّللا  ُدیُِری  ام  ُهنِم  مُکیِدیَأ  َو  مُکِهوُجُِوب  اوُحَسماَف 
742-1- نآرق [ - 7  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوـُقَّتا  َو  اـنعَطَأ  َو  انعِمَـس  ُمتُلق  ذِإ  ِِهب  مُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاـثیِم  َو  مُکیَلَع  ِهـّللا  َۀَـمِعن  اوُرُکذا 
فرـش و ین ، هرگ  ینعمب  بعک  و  بعک ، ود  ینعی  نیبعک - وزاب ، تسد و  نایم  لصاف  دنب  جنرآ و  ینعمب  قفرم  عمج  قفارم - تاغل : ینعم 
- اورّهّطاف ۀبانج ، راتفرگ  نامرفان ، رود ، بیرغ ، بنج - اپ . تشپ  يهدـمآرب  ناوختـسا  تسا ، اههچب  يزاب  ناوختـسا  هک  لوجب  يراوگرزب ،
، نئمطم هدوسآ و  نیمزرـس  تجاح ، ياضق  ّلـحم  حارتسم و  عوفدـم ، لاـخیپ و  طـئاغ - دـیئامن . لـسغ  و  دـینک ، كاـپ  كرچ  زا  ار  دوخ 
: لوزن تهج  تمرح . تخرد ، رپ  گنت  ياج  هانگ ، جرح - روگ  ربق و  هار و  نیمز ، کی  زا  دنلب  تمـسق  نیمز ، حطـس  ای  كاخ و  دـیعص -

رـس دناباوخ و  ار  دوخ  رتش  ص ]  ] ربمغیپ دش ، مگ  نابایب  رد  بشب  نم  دنبندرگ  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  يراخب  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا 
هک درک  ضارتعا  دز و  نم  رب  اپ  يهجنپ  اب  دش و  کیدزن  نمب  رکب  وبا  مردپ  میبایب ، ار  دـنبندرگ  دـیاش  دوش ، نشور  ات  داهن ، نم  يوناز  هب 

تیآ دشن ، تفای  تساوخ ، وضو  يارب  بآ  تساخرب  ص ]  ] ربمغیپ دش ، حبص  نایم  هکنیا  رد  ياهدرک  فّقوتم  ار  مدرم  دنبندرگ  کی  يارب 
هک تبون  نآ  رد  نوچ   475-451- نآرق -443-430- نآرق : - تسا هدرک  لقن  هشیاع  زا  مه  و  دش ، لزان  َنوُرُکـشَت » مُکَّلََعل  ات ، ُمتُمق ، اذِإ  »
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، متفگ نم  داتفا ، نم  دنبندرگ  زاب  مدوب ، ص ]  ] ربمغیپ اب  گنج ، ياهرفس  زا  رگید  رفس  دنتسب ، تمهت  نم  رب  مدرم  و  دش ، مگ  نم  دنبندرگ 
. دـش لزاـن  مّمیت  تصخر  تیآ  هاـگنآ  ياهدـش  مدرم  جـنر  بجوم  وت  رتخد ، يا  تفگ : رکب  وبا  دـندنامب ، مدرم  دومرف و  فّقوت  ربمغیپ  و 
ات دوخ  ياهتسد  دیئوشب و  دوخ  يهرهچ  هحفـص 228 ] دیتسیا [  زامن  هب  دیهاوخ  وچ  دیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یناسک  يا   6 همجرت :

روآ نایز  بآ  هک   ] دیدوب رامیب  رگا  دینک و  لسغ  دیدوب  بنج  رگا  اپ و  تشپ  لوجب  ود  ات  دوخ  ياهاپ  مه  ار و  دوخ  رـس  دیئاسپب  جنرآ و 
و دینک ] مّمیت  و   ] دیروآ كاپ  كاخب  يور  دیتشادن  بآ  داتفا و  ناتراک  رس و  نانز  اب  ای  دیتشگرب و  حارتسم  زا  ای  دیدوب و  رفسب  ای  و  دوب ]

دنک مامت  امش  رب  دوخ  یشوخ  دنک و  ناتكاپ  هک  دهاوخ  یلو  دریگب  گنت  امـش  رب  دهاوخن  ادخ  هک  دیئاسپب  دوخ  ناتـسد  اههرهچ و  نآب 
اب عادولا  ۀّجح  ای  هبقع  تعیب  رد   ] درک راوتـسا  امـش  رب  هک  وا  نامیپ  يدـنوادخ و  تمعن  نآ  دـیرادب  رطاخب  و  دیـشاب . رازگـساپس  دـیاش  ات 

امش و  رگید ] ینامیپ  هنوگره  زا  رتراوتسا  تسا  ینامیپ  دوخ  تسا  هدش  هدیـشخب  یمدآب  هک  درخ  نآ  بجومب  ای  تسلا و  زور  ای  ربمغیپ و 
. تسا اهلد  رد  هچنآب  تسا  اناد  ادخ  انامه  هک  دینک  زیهرپ  ینکش ] نامیپ  و   ] ادخ مشخ  زا  سپ  میرادربنامرف . میدینش و  دیتفگ : ماگنه  نآب 

نوچ ینعی  دناهتفگ : ربمغیپ  باحصا  مالسا و  ردص  ياهقف  نیرسفم و  زا  ياهدع  يربط :  6 اُولِسغاَف » ِةالَّصلا  َیلِإ  ُمتُمق  اذِإ  : » نیرّسفم نخس 
تفرگیم و وضو  زامن  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دناهتفگ : رگید  ياهّدع  و  دیریگب . وضو  دیناوخب ، زامن  دیهاوخب  دـیوش و  دـنلب  باوخ  زا 
، دش خسن  دعب  و  دنریگب ، وضو  زامن  ره  يارب  هک  دوب  لّوا  رد  مکح  هکنیا  دناهتفگ : رگید  ياهّدع  رخآ  ات  ةولّـصلا » یلا  متمق  اذا  : » دومرفیم

رمع دناوخ ، وضو  کی  اب  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  هّکم  حتف  زور  رد  تفرگیم ، وضو  زامن  ره  يارب  ربمغیپ  دناهدرک : تیاور  و 
هکنیا زا  دوصقم  هزادنا و  رد  عمجم :  6 مُکَهوُجُو »  » 57-15- نآرق . - مدرک هّجوت  دـمع و  اب  دومرف  ياهدرکن  يراک  نینچ  نونک  ات  تفگ :
هزادنا نآ  انهپ  زا  و  هناچ ، نیئاپ  ات  تسا  رس  يوم  هک  اجنآ  تروص ، يازا  رد  زا  تسا : هدش  تیاور  ام  ياه  ماما - زا  تسا : فالتخا  هملک 

ات رـس  يوم  ینعی  تروص  هجو و  دناهتفگ : نارگید  رمع و  هّللا  دبع  ساّبع و  نبإ  دریگارف  تسـش »  » رن تشگنا  نینایم و  تشگنا  هک  تسا 
دوشیم و هدید  هحفص 229 ]  ] 14-1- نآرق  - و دیآیم ، مشچب  دوشیم  ورب  ور  مدرم  اب  صخـش  نوچ  هک  هزادنا  نآ  شوگ  ود  نیب  ام  هناچ و 

ینیب ناهد و  لخاد  تروص و  يوم  ریز  دناهتفگ : یعفاش  ریبج و  نبإ  دیعـس  کلام و  سنا  دهاجم و  و  تسا ، نیمه  زین  هفینح  وبا  بهذـم 
ياملع رتشیب  تسا : هتفگ  يدحاو  عمجم :  6 ِِقفارَملا » َیلِإ  مُکَیِدیَأ  َو  . » دوش هتسش  دیاب  تسا و  تروص  ءزج  مه  شوگ  ود  ولج  تمـسق  و 

هچ ینعی  ِهّللا » َیلِإ  يِراصنَأ  نَم   » تسا هتفر  راکب  اب  ینعمب  یلا »  » هیآ هکنیا  رد  هچنانچ  دشابیم ، اب  ینعمب  یلا »  » يهملک دـناهتفگ : وحن  ملع 
هتفگ جاّجز  دـنراد ، ار  هدـیقع  نیمه  ءاهقف  رتشیب  دوش و  هتـسش  دـیاب  مه  جـنرآ  قفرم و  سپ  نم ، يرای  رد  دنتـسه  قفاوم  ادـخ  اب  یناسک 

تفگیم و  دندادیمن ، رارق  دح  ارنآ  دوش  هتـسش  هک  دوبیم  مزال  رگا  دیئوشب و  ار  نآ  تسین  مزال  سپ  تسا ، نتـسش  ّدـح  قفرم  نوچ  تسا :
و تسا ، حیحـص  وضو  دوش  هتـسش  قفرم  رگا  هک  دندرک  قاّفتا  ناناملـسم  نکل  تسا  تسرد  جاّجز  راتفگ  هچرگا  دیئوشب ، ار  تسد  ّطقف 

وـضو ناتـشگنا  رـس  ات  جنرآ  قفرم و  زا  ار  تسد  رگا  هک  دـنراد  قاّفتا  مه  نآ و  یتسردان  یتسرد و  رد  دـنراد  فالتخا  دوشن  هتـسش  رگا 
-198- نآرق -36-1- نآرق . - تسردان ای  تسا  تسرد  وضو  هک  دوش ، متخ  جنرآب  دوش و  زاغآ  ناتـشگنا  رـس  زا  رگا  یلو  تسا ، حـیحص 
ات دیئوشب  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  رد  نوچ  جنرآ ، ات  دیئوشب  ار  اهتسد  ناتـشگنا  رـس  زا  دیاب  دناهتفگ : یـضعب  يروباشین : رخف و  ماما   229

. نتسش رد  بیترت  يارب  هن  تسا ، نتـسش  ّدح  يارب  قفارم  مسا  نوچ  تسا ، حیحـص  دیئوشب  جنرآ  زا  رگا  دناهتفگ : اهقف  رتشیب  یلو  قفارم ،
کلام هفینح و  وبا  دوش ، هتـسش  بیترتب  وضو  ءاضعا  تسا  هتـسناد  مزال  یعفاـش  - 1 تسا : هدروآ  هلئـسم  دـنچ  هلمج  هکنیا  لیذ  رد  رخف :

نآ يالاب  زا  رگا  و  دیوشب ، وضو  يارب  تسا  هدنام  هچنآ  یتسیاب  دشاب  هدش  ادج  جـنرآ  نیئاپ  زا  شتـسد  یـسک  رگا  - 2 دناهتسنادن ، مزال 
مزال تسا  هتفگ  یعفاش  دشاب ، هدش  ادج  جنرآ  دوخ  زا  رگا  و  درادن ، یفیلکت  نآ  هب - تبـسن  تسا و  هدنامن  نتـسش  ياج  دشاب  هدش  ادج 

اهتسد نتسش  رد  - 3 تسا ، هدنام  یقاب  هحفص 230 ] نتسش [  ياج  هزادنا ، نامه  نوچ  دیاسپب ، دنک و  رت  بآب  ار  دنب  ناوختـسا  رـس  تسا 
هدشن نّیعم  هیآ  رد  نوچ  تسا  بّحتسم  دناهتفگ  دناهتـسنادن و  مزال  نارگید  یلو  دوش  هتـسش  تسار  تسد  لّوا  تسا  هتـسناد  مزال  دمحا 

رـس هزادنا  ره  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  تسا ، فالتخا  حـسم  هکنیا  رد  يربط :  6 مُکِسُؤُِرب » اوُحَـسما  َو  . » دوش هتـسش  ولج  تسد  مادک  تسا 
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وـضو نوچ  رمع  هّللا  دـبع  هک  درک  لقن  نم  يارب  عفاـن   27-1- نآرق : - تفگ دیعـس  نب  ییحی  تسا ، تسرد  دـینک  حـسم  بآ  اـب  ار  دوخ 
. دینک حسم  ار  رس  يهمه  هک  تسا  نآ  هیآ  ینعم  دناهتفگ : یضعب  و  درکیم ، حسم  ار  شرـس  ولج  درکیم و  رت  ار  دوخ  تسد  ود  تفرگیم ،

هفینح وبا  دیروایب ، ولجب  هرابود  دینادرگب و  رس  تشپب  ار  تسد  ود  دینک و  زاغآ  ولج  زا  تفگ : دندیـسرپ ، کلام  زا  ار  رـس  حسم  يهزادنا 
دیوشب رس  دنک و  لسغ  رس  حسم  ياجب  یسک  رگا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دوش ، حسم  دیابن  تشگنا  هس  زا  رتمکب  دناهتفگ : فسوی  وبا  و 

وـضو توادن  ّتیقبب  ياپ  حسم  رـس و  حسم  ام  کیدزنب  و  دشاب ، يزجم  اهقف  يهلمج  کیدزنب  و  ام ، کیدزنب  رـس  حـسم  زا  دـشابن  يزجم 
ّتیقبب رگا  تفگ : کلام  و  نتفرگ ، دیاب  ون  یبآ  دنتفگ : هکنیا و  رد  دندرک  فالخ  اهقف  يهلمج  و  وا ، يارب  نتفرگ  دـیابن  ون  یبآ  و  دـیاب ،

هفینح و وبا  بهذم  و  دـشابن ، اور  نداد  همامع  رب  حـسم  و  دریگرب ، ون  یبآ  هک  تسا  نآ  رتلضاف  هک  زج  دـشاب ، اور  دـشک  حـسم  توادـن 
نتـسش هن  دشابن و  اور  شوگ  رب  نداد  حسم  ام  کیدزنب  و  دشاب ، اور  دنتفگ  قاحـسا  دـمحا و  یعازوا و  يروث و  تسا و  نینچمه  یعفاش 

حسم دیاب  رس  اب  تسا  رـس  يهلمج  زا  شوگ  تفگ : هفینح  وبا  و  ون ، یبآب  ار  اهـشوگ  دهدرب  حسم  هک  تسا  ّبحتـسم  تفگ : یعفاش  و  وا ،
ون یبآب  شحـسم  اما  تسا  رـس  زا  دـنتفگ  لبنح  دـمحا  کلام و  نتـسش ، دـیابب  يور  اب  تسا  يور  يهلمج  زا  تفگ : يرهز  و  ارنآ ، نداد 

مُکَلُجرَأ َو   » 65-52- نآرق -46-35- نآرق . - دهاوخب ناتلد  روط  ره  ینعی  مُکِـسُؤُِرب » ات  اُولِـسغاَف   » يهلمج زا  سابقملا : ریونت  ریـسفت  دیاب .
مـال يـالاب  يادـص  بصن و  اـب  قارع  زاـجح و  ياـهیراق  زا  ياهّدـع  تسا  فـالتخا  لـجرا »  » يهملک تـئارق  رد  يربـط :  6 ِنیَبـعَکلا » َیلِإ 

ار دوخ  ياهتسد  دوشیم : نینچ  ینعم  و  مکیدیا »  » هب دوشیم  طوبرم  هملک  هکنیا  تئارق  هحفص 231 ]  ] 36-1- نآرق  - هکنیا رب  دناهدناوخ و 
تسش ار  دوخ  ياپ  تشپ  تفرگ و  وضو  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مدید  تسا : هدرک  تیاور  شردپ  زا  ریخ  دبع  نبإ  و  ار ، دوخ  ياهاپ  دیئوشب و 

شمعا دوش ، هتـسش  تسا  رتمزال  اـپ  فک  هک  متـشاد  ناـمگ  نم  تسـشیم ، ار  دوخ  ياـپ  تشپ  هک  دوبن  ص ]  ] ربمغیپ شور  رگا  دومرف : و 
قارع و ياهیراق  زا  رگید  ياهّدـع  و  دناهتـسشیم ، ار  دوخ  ياـپ  وضو  رد  دـناهدناوخیم و  بصن  اـب  دوعـسم  هّللا  دـبع  باحـصا  تسا : هتفگ 

تروص تسد و  دـیئوشب  دوشیم : ینعم  و  سوءر »  » يهملکب دوش  طوبرم  ات  دـناهدناوخ  مال  ریز  يادـص  ّرج و  اب  ار  لجرا »  » يهملک زاجح 
حـسم ود  تسا و  نتـسش  ود  وضو  رد  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  همرکع  ار ، دوخ  ياـپ  رـس و  دـینک  حـسم  ار و  دوخ 

دیئوشب تسد  تروص و  وضو  يارب  مدرم  يا  تفگ : دوخ  ینارنخـس  رد  تفر و  ربنم  رب  زاوهاب  جاّجح  يزور  دنتفگ : کلام  سناب  ندرک .
وضو رد  ار  اپ  تشپ  یپ  اپ و  فک  اپ و  يور  سپ  تسا ، وا  ياپ  یمدآ  ندب  ياج  نیرتدیلپ  هک  دیئوشب  ار  دوخ  ياپ  دینک و  حسم  ار  رـس  و 

رد دوخ  سنا  و  دینک ، حسم  ار  اپ  رـس و  تسا : هدومرف  نآرق  رد  ادخ  تسا و  هتفگ  غورد  جاّجح  هک  ادـخب  دـنگوس  تفگ : سنا  دـیئوشب .
هک تسا  هدرک  تیاور  تسا » ع ]  ] رقاب ماما  شدوصقم  ایوگ   » رفعج وبا  زا  رباـج  و  دـشیم ، رت  هک  يروطب  درکیم  حـسم  ار  ياـپ  يور  وضو 
رد دوش  هتسش  دیاب  وضو  رد  هچنآ  نوچ  اهنآ ، نتسش  هن  تسا  مزال  اهاپ  حسم  تسا : هتفگ  یبعـش  نک ، حسم  ار  دوخ  ياهاپ  رـس و  دومرف :

يروتـسد اهنآ  يارب  ممیت  رد  نوچ  تسا ، مزال  اپ  رـس و  حسم  سپ  درادن ، ممیت  دوش  حسم  دـیاب  وضو  رد  هچنآ  و  دوش ، حـسم  دـیاب  مّمیت 
یـسک رگا  دناهتفگ : رفن  ود  هکنیا  یلو  تسین ، توافت  نآ  حسم  اپ و  نتـسش  رد  دـناهتفگ : یئاّبج  يربط و  يرـصب و  نسح  عمجم : تسین .

حسم نتـسش و  تسا : هتفگ  نابهذم  يدیز  نایاوشیپ  زا  یکی  و  دنک ، حسم  ار  اپ  تشپ  مامت  دیاب  دنک ، حسم  ار  اهاپ  نتـسش  ياجب  دهاوخب 
دمحا تیاور  لثم  روتسد  نیاب  تسا  دایز  ام  ع ]  ] ياه ماما - زا  تایاور  تسا و  مزال  حسم  هعیـش  بهذم  رد  و  تسا ، بجاو  ود  ره  ندرک 

رب تسد  مامت  ترضح  نآ  مینک ! حسم  وضو  رد  ار  اهاپ  روطهچ  مدیـسرپ  هحفص 232 ] مالّسلا [  هیلع  یـسوم  ماما  زا  تفگ : هک  دّمحم  نب 
دیاب هن ، دومرف : هن ! ای  تسا  یفاک  دنک  حسم  تسد  تشگنا  ود  اب  یـسک  رگا  مدرک : ضرع  نم  اپ ، دنب  ات  دناشک  دراذگ و  دوخ  ياپ  تشپ 

، تسا اپ  يور  يهدمآرب  ناوختسا  دوصقم  هعیـش  بهذمب  تسا : فالتخا  نیبعک  ینعم  رد  حوتفلا : وبا  ِنیَبعَکلا » َیلِإ  . » دشاب تسد  مامت  اب 
سپ تسناوختـسا  ود  ینعمب  نیبعک »  » يهملک نوچ  و  دشاب ، اپ  كزوق  هک  تسا  اپ  فرط  ود  يهدمآرب  ناوختـسا  ود  نارگید  بهذمب  و 

ره رد  نوچ  دشاب ، ناوختـسا  راهچ  ینعمب  هک  دشیم  هتفگ  باعک »  » دیاب دـشاب  كزوق  دوصقم  رگا  میدـقتعم و  ام  هک  تسا  نامه  دوصقم 
وضو برع  رفن  کیب  ربمغیپ  نوچ  تسا ، هدش  هتفگ  هیآ  رد  هچنآ  اب  دشاب  قباطم  تسا  بجاو  وضو  رد  بیترت  و  تسا . ناوختـسا  ود  یئاپ 
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هیآ رد  نوچ  تسین ، زیاج  شفک  هالک و  رب  حسم  و  تسین ، تسرد  زامن  نآ  ریغب  هک  وضو  تسا  هکنیا  دومرف : و  داد ، دای  بیترت  نیمهب  ار 
زیاج ءاهقف  رتشیب  يواطنط : ریـسفت   21-1- نآرق . - دنیوگیمن اپ  رـس و  ار  ياپب  شفک  رـس و  رب  هالک  و  تسا . هدـش  بجاو  اپ  رـس و  حـسم 
هروس رد  ار  مّمیت  لسغ و  لیـصفت  نوچ   6 ًاُبنُج » ُمتنُک  نِإ  َو  . » دنرکنم ارنآ  جراوخ  هعیـش و  یلو  دوش ، حسم  شفک  همامع و  رب  دناهتـسناد 

فلتخم نیرّسفم  ار  قاثیم  يهملک   6 ِِهب » مُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو   » 26-1- نآرق . - تسین مزال  نآ  رارکت  میاهتشون ، مّوس  لهچ و  تیآ  ءاسن 
ای دـشاب  شوخ  ار  اهنآ  هچ  دنـشاب  ادـخ  نامرفب  هک  درک  راوتـسا  مدرم  اب  مالـسا  لّوا  رد  ص ]  ] ربمغیپ هک  ناـمیپ  نآ  لّوا - دـناهدرک  ینعم 

لقن دوراجلا  وبا  زا  هکنانچ  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  تیالو  مالـسا و  ماکحا  لوبق  رب  درک  راداو  ار  مدرم  عادولا  ۀّجح  رد  هکنآ  مّود - شوخان ،
، تفرگ نآ  رب  تعیب  مدرم  زا  ربمغیپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تیالو  قاـثیم  زا  دوصقم  دومرف : ع ]  ] رقاـب ماـما  تفگ : وا  هک  تسا  هدـش 
« ٍجَرَح نِم  مُکیَلَع  َلَعجَِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  ام   » يهلمج - 1 ام . يهدافتـسا  دنـشاب  عیطم  ربنامرف و  دناهتفریذپ  مدآ  ینب  هک  تسلا  زور  نامیپ  موس -
هحفص 233]  ] 692-638- نآرق -42-1- نآرق  - يارب نآ  ماجنا  هک  یلقع  ینید و  يهفیظو  ره  هلمج  هکنیا  حیرـصب  میئوگب : تسا  نکمم 
روذعم و صاخـشا  زا  هطـساو  نیمهب  فیلاکت  زا  يرایـسب  هکنانچ  تسا  فاعم  فیلکت  نآ  زا  وا  دشاب ، تّقـشم  تمحز و  بجوم  صخش 
-2 اهنیا . دننام  دنک و  لّمحت  دـناوتن  صخـش  هک  شیب  هزادـنا  زا  يدرـس  ای  يرامیب  رطخ  رد  لسغ  ضیرم ، يهزور  لثم : تسا ، هدـش  وفع 
يرکف و ياهیدـیلپ  زا  تسا  ناـسنا  یکاـپ  يهلیـسو  فیاـظو  هکنیا  يهعوـمجم  هک  تسا  مدرم  هیبـنت  يارب  رخآ  اـت  ُدـیُِری » نِکل   » يهـلمج

اهنآ يارب  يراچان  زا  دنربیم و  اهتب  هب  هانپ  یگدنز  ثداوح  دیما  میب و  زا  هک  تسا  اهتـسرپتب  لثم  ربمغیپ  دنربن  نامگ  و  یندب ، یقالخا و 
. - تسا هدرک  راومه  مدرم  دوخ و  رب  ار  اهجنر  هکنیا  وا  سرت  زا  و  تسا . هدرک  ضرف  یئادخ  دوخ  يارب  مه  ترضح  نآ  دننکیم ، ینابرق 

ماجنا يارب  یناسنا  یگدامآ  هک  دوشیم  هدیمهف  مّمیت ، بوجو  ات  دهعب  يافو  موزل  زا  اهنامرف  هکنیا  کیاکی  هب  هّجوت  اب  -279-294 و  نآرق
هکنیا درادن ، هار  اهلد  نینچ  رد  ینورد  بارطـضا  یهاوخدب و  ینیبدـب و  هک  ریمـض  یکاپ  و  تسا ، لد  يافـص  بجوم  دوخ  اهراک  هکنیا 

دـیقم و مدرم  روط  هکنیا  زین  و  شدوخب ، تبـسن  ناسنا  دوخ  ینادـجو  شیاسآ  تهج  زا  تسا  لد  یکاپ  يهلیـسو  ماـکحا  هکنیا  هک  تسا 
زگره دـننک و  راتفر  نامیپ  دـهع و  لوق و  رهب  دـننادیم  فّلکم  ار  دوخ  هک  مدرم  اب  راتفر  نسح  بظاوم  عامتجا و  فیاظو  بادآـب  هتـسبلد 
هکنیا يهعوـمجم  سپ  دنتــسه ، كاـپ  عاـمتجا  و  نارگید ، رظن  رد  يراوـخ  يراـبتعایب و  يدــیلپ  زا  مدرم  نـینچ  هـّتبلا  دــننکن ، فـالخ 
كاـپ نارگید  دوخ و  راـک  رد  ینورد  ياـههسوسو  زا  مه  یندـب و  ياهیدـیلپ  زا  هک  تسا  عاـمتجا  دارفا  يهمه  يارب  ربـمغیپ  ياهروتـسد 

، تسا عامتجا  درف و  نت  لد و  یکاپ  يارب  ماکحا  فیاظو و  هکنیا  نوچ  هک  تسا  هتشذگ  بلاطم  يهلابند  ُهَتَمِعن » َِّمُتِیل   » يهلمج - 3 دنوش .
، تسا خلت  وا  رب  یگدنز  دوبن ، مارآ  شلد  یگدنز  لئاسو  يهمه  اب  ناسنا  رگا  اریز  تسا ، یگدـنز  ياهیـشوخ  رگید  لیمکت  بجوم  سپ 

تقونآ و  دننیبیم ، یگـشیمه  شیاسآ  نما و  ملاع  رد  ار  دوخ  دننکیم ، راتفر  نآب  دنراد و  یفیاظو  نارگید  دوخ و  هک  تسناد  نوچ  نکل 
تسا نکمم  یلو  میتشون ، ار  نیرّسفم  رظن  هقاثیم »  » يهملک رد  - 4 تسا . هدیسر  دوخ  يهیاپ  نیرتالابب  وا  يارب  یـشوخ  تمعن و  هک  تسا 
يرما ماـجنا  رب  دوخ  لـیمب  هک  رفن  ود  ناـیم  تسا  یناـمیپ  هحفـص 234 ]  ] 841-818- نآرق  - دّـهعت و قاـثیم »  » نوچ میئوگب : روط  هکنیا 
رگید هدارا و  رکف و  لقع و  زا  یمدآ  تازایتما  اـی  تسا  وا  شنیرفآ  نیمه  ناـسناب  تبـسن  دـنوادخ  فرط  زا  ناـمیپ  سپ  دـننکیم ، راوتـسا 
کی هک  دنوادخ  ینعی  دوب ، دهاوخ  تسا و  هدوب  نامیپ  هکنیا  تایـضتقم  اب  تسا  هدیرفآ  ار  وا  ادـخ  هک  تقو  نآ  زا  و  یگدـنز ، ياههرهب 

و تسا ، ناـسنا  ناـمیپ  رگید  فرط  و  تسا ، هدـشن  نآ  زا  غـیرد  فـّلخت و  چـیه  و  تسا ، هدرک  راـتفر  دوـخ  دادرارقب  تسا  دادرارق  فرط 
تسا هدش  هتفگ  نامیپ  نتسب  يروآدای  يهلابند  رد  و  تسین ، رّوصتم  رگید  زیچ  هنادنمدرخ  رادرک  راتفر و  زج  دوخ  يهدننیرفآ  اب  وا  نامیپ 

اب ینعی  میتفریذپ ، میدینـش و  دیتفگ : مه  امـش  میداد و  لقع  امـشب  ام  هک  دشاب  بلطم  نیمهب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  انعَطَأ » َو  انعِمَـس  ُمتُلق  ذِإ  »
امـش نامیپ  دروم  داوم  تسا و  لقع  ياهراک  زا  زین  ربمغیپ  تعاطا  يوقت و  سپ  دـیدرک ، راتفر  یگدـنز  ياهراک  يهیلک  رد  درخ  لـقع و 

658-626- نآرق . - دینک راتفر  نآب  دیاب  هک 

ات 11] تایآ 8  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]
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َهّللا َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  يوقَّتِلل  ُبَرقَأ  َوُه  اُولِدعا  اُولِدعَت  ّالَأ  یلَع  ٍموَق  ُنآَنَش  مُکَّنَمِرجَی  َو ال  ِطسِقلِاب  َءادَهُش  ِهِّلل  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َکـِئلوُأ اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  [ 9  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهـّللا  َدَـعَو  [ 8  ] َنُولَمعَت اـِمب  ٌرِیبَخ 

اوُقَّتا َو  مُکنَع  مُهَیِدـیَأ  َّفَکَف  مُهَیِدـیَأ  مُکَیلِإ  اوُطُـسبَی  نَأ  ٌموَق  َّمَه  ذِإ  مُکیَلَع  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 10  ] ِمیِحَجلا ُباحصَأ 
اب اناوت و  راک ، رادهدـهع  تماقـشوخ ، ینعمب  ماّوق ، عمج  نوماّوق - تاـغل : ینعم   637-1- نآرق [ - 11  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَـتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  َهّللا 

لعف نزو  رب  مرج  نیع و  نوکس  و  هحفص 235 ] اف [  حتفب  لعف  نزو  رب  مرج ، همیرج  مرج و  زا  مکّنمرجی - هدنامرف . ریما و  راک ، رد  تردق 
. یقالخا دب  ینمـشد و  اب  یـسک  زا  ندمآ  دـب  نآنـش - ندرک ، هانگ  ندروآ ، گنچب  ندرک  مامت  ندـیرب ، ینعمب  همیرج  و  نیع ، اف و  حـتفب 

سیئر هک  بطخا  نب  ّیح  تفر ، اـهنآ  دزن  تساوخیم ، ضرق  هب  دوهی  زا  یلاـم  ص ]  ] ربـمغیپ نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  يربـط ، لوزن : تهج 
دـنزادنیب و ترـضح  نآ  رـس  رب  یگنـس  ماـب  تشپ  زا  دنتـساوخ  درم ، هکنیا  يدوباـن  يارب  تسین  رتـهب  عـقوم  هـکنیا  زا  تـفگ : دوـب  دوـهی 
، دش لزان  ّرش  هکنیا  عفد  يارب  رخآ  ات  ِهّللا » َتَمِعن  اوُرُکذا   » مهدزای تیآ  دش ، جراخ  اجنآ  زا  يدوزب  دش و  هّجوتم  ص ]  ] ربمغیپ شدنشکب .

هراشا هیآ  هکنیا  تفرن ، و  دش ، رادربخ  ترضح  نآ  دنشکب ، ار  اهنآ  هک  دندرک  توعد  ار  شباحصا  ربمغیپ و  دوهی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ 
ص]  ] ربمغیپ دـننک ، ریگلفاغ  زامن  لاح  رد  ار  ناناملـسم  دنتـساوخ  یم - بارعا  لخن  نطب  گنج  رد  دـناهتفگ : ياهّدـع  تسا ، هّیـضق  ناـب 

هدرک يروآدای  نیملسم  يارب  ار  هّیضق  نآ  هیآ  هکنیا  میاهتشون » ار  هّیضق  هکنیا  لیصفت  ام   » دناوخب فوخ  زامن  تروصب  ار  زامن  دش  رومأم 
دندش هدنهانپ  نابایب  رد  يرادراخ  ياهتخرد  ریز  مدرم  دـش ، دراو  یلزنمب  اهترفاسم  زا  یکی  رد  ربمغیپ  تسا : هدـش  تیاور  رباج  زا  تسا ،

و دروآرب ، فالغ  زا  تشادرب و  ارنآ  دمآ و  یبرع  تخیوآ ، نآ  هب  ار  دوخ  ریشمش  تسشن و  یتخرد  ریز  رد  مه  ربمغیپ  دنیاسایب ، یمد  هک 
دش فرـصنم  دوخ  دب  ّتین  زا  درک و  فالغ  ار  ریـشمش  وا  ادخ ، دومرف : دهدیم ! تاجن  نم  زا  ار  وت  یـسک  هچ  درک : ضرع  ترـضح  نآب 
دنک ناتراداو  دیابن  یمدرم  اب  امش  ینمشد  دیشاب و  تلادع  ّقحب و  یهاوگ  رب  راوتـسا  ادخ  يارب  نینمؤم  يا   8 368-341- نآرق : - همجرت
هچنآ زا  تسا  رادربخ  وا  هک  دیـسرتب  ادـخ  رازآ  زا  رتهب و  تسا و  رتکیدزن  ینمادـکاپ  هب  يرگداد  هک  دـیهد  داد  هکلب  يرگدادـیب  هانگ  رب 

نآ 10 و  گرزب . يدزم  تسا و  شزرمآ  ناـشيارب  هک  تسا  هداد  دـیون  راـکوکین  دـندش و  نمؤم  هک  ناـسک  نآـب  ادـخ   9 دینکیم . امش 
دیاهدیورگ ربمغیپ  ادـخب و  هک  یناسک  يا   11 دنـشاب . شتآ  نارای  مدرم  هنوگنیا  دندرمـش  غورد  ار  ام  ياههناشن  دندش و  رفاک  هک  ناسک 

زیهرپ ادخ  مشخ  سپ ز  تشادزاب  امش  زا  ار  ناتسد  نآ  ادخ  دننک و  يزارد  تسد  امـشب  ات  دندیـشوک  یهورگ  هک  راگزور  نآ  دیرآ  دایب 
: - تفگ ریثک  نب  هّللا  دبع  يربط :  8 ٍموَق » ُنآَنَش  مُکَّنَمِرجَی  ال  : » نیرّسفم نخس  هحفـص 236 ] دشاب [  ادخ  رب  هیکت  ار  نانمؤم  دیاب  هک  دینک 

زا يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دندشن ، ّقفوم  دنشکب  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  تفر ، اهنآ  يوسب  یلام  دادمتـسا  يارب  ربمغیپ   50-15- نآرق
فیصوت تهج  يربط :  8 يوقَّتِلل » ُبَرقَأ  َوُه  اُولِدعا  . » دوشن امـش  یتلادعیب  بجوم  اهنآ  دب  ّتین  هک  دش  لزان  دوهی  اب  نیملـسم  يزوت  هنیک 

دوشیم و دـنوادخ  ماـکحا  رب  ناـمرف  یهاوخ  تلادـع  سح  يهطـساوب  دوب ، لداـع  ناـسنا  نوچ  هک : تسا  هکنیا  يوـقت  یکیدزنب  تلادـع 
. - تسا ربخیب  تلادـع  ّقح و  زا  یـصخش  نینچ  درادـن و  راک  رـس و  يراک  زیهرپ - يوقت و  اب  هّتبلا  دوب  نامرفان  هک  یـسک  و  راـگزیهرپ ،

زا یگدـنز  ياهيراتفرگ  زا  شیاسآ  یتاـیح و  ياـههرهبب  ندیـسر  نوچ  ناـیبلا : حور   11 َنوـُنِمؤُملا » ِلَّکَوَـتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو   » 36-1- نآرق
شبنج و تسا و  لد  لّکوت  ياج  و  اهراک ، يهمه  رد  تسا  دنوادخب  ماصتعا  لّکوت  ینعم  و  دشاب ، ادخب  لّکوت  دیاب  سب  تسا و  دنوادخ 
يراوشد و سپ  تسا ، ادـخ  يوس  زا  وا  یگدـنز  تشونرـس  هک  درک  قیدـصت  ناسنا  رگا  نوچ  تسین ، راگزاسان  لّکوت  اـب  یگدـنز  راـک 
: دـنتفگ هلمج  دروآیم : دـهاش  لّکوت  يارب  شوحو  يوگتفگ  هلیلک و  يهناسفا  زا  لّوا  رتفد  رد  يونثم   50-1- نآرق . - تسا وا  زا  یناسآ 

هجنپ اضق  اب  تسا  رتهب  لّکوت  نک  لّکوت  ور   || تسا  رـش  روش و  ندیروش  رذـح  رد  ردـق  نع  ینغی  سیل  عدرذـحلا   || ربخ  اب  میکح  يا 
لّکوت رگ  يرآ  تفگ  قلفلا  ّبر  زا  تمحز  دیاین  ات   || ّقح  مکح  شیپ  دوب  دیاب  هدرم  زیتس  وت  اب  اضق  مه  دریگن  ات   || زیت  دـنت و  يا  نزم 

يا بسک  اب  وت  نک  لّکوت  ور  دنبب  رتشا  يوناز  لّکوت  اب   || دـنلب  زاوآ  هب  ربمغیپ  تفگ  تسا  ربمغیپ  ّتنـس  مه  ببـس  هکنیا   || تسا  ربهر 
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هحفـص تسا [  رمـضم  ّتبحم  شنمـض  رد  هک  ناز   || تسا  رتیلوا  بسک  دـهج و  لّکوت  رد  وم  هب  وم  نکیم  بسک  نکیم  دـهج   || ومع 
[237

ات 14] تایآ 12  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َو ِیلُـسُِرب  ُمتنَمآ  َو  َةاکَّزلا  ُُمتیَتآ  َو  َةالَّصلا  ُُمتمَقَأ  ِنَئل  مُکَعَم  یِّنِإ  ُهّللا  َلاق  َو  ًابیِقَن  َرَـشَع  یَنثا  ُمُهنِم  انثََعب  َو  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  دََقل  َو 
مُکنِم َِکلذ  َدـَعب  َرَفَک  نَمَف  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  مُکَّنَلِخدَُأل  َو  مُِکتائِّیَـس  مُکنَع  َّنَرِّفَکَُأل  ًانَـسَح  ًاـضرَق  َهّللا  ُُمتـضَرقَأ  َو  مُهوُُمترَّزَع 

َو ال ِِهب  اوُرِّکُذ  اّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  ِهِعِضاوَم  نَع  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  ًۀَیِساق  مَُهبُوُلق  انلَعَج  َو  مُهاّنََعل  مُهَقاثیِم  مِهِـضقَن  اِمبَف  [ 12  ] ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  دَقَف 
مُهَقاثیِم انذَخَأ  يراصَن  ّانِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو  [ 13  ] َنِینِسحُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  حَفصا  َو  مُهنَع  ُفعاَف  مُهنِم  ًالِیلَق  ّالِإ  مُهنِم  ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزت 

954-1- نآرق [ - 14  ] َنوُعَنـصَی اُوناک  اِمب  ُهّللا  ُمُُهئِّبَُنی  َفوَس  َو  ِۀَـمایِقلا  ِموَی  یلِإ  َءاضغَبلا  َو  َةَوادَـعلا  ُمُهَنَیب  اـنیَرغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اّـمِم  اظَح  اوُسَنَف 
زا مهومترّزع - تسا ، وا  تسرپرـس  رادرایتخا و  تسا و  وا  یگدـنز  زا  علّطم  دـنکیم و  ار  یـسک  راـک  یـسراو  هکنآ  بیقن - تاـغل : ینعم 
زا نرّفکال  تسا . دادـضا  تاـغل  زا  حالطـصاب  ندز و  کـتک  ندرک ، کـموک  مارتحا و  ندرک ، تمـالم  ندرک  هیبنت  ینعمب  ریزعت  ردـصم 

حتفب هواسق  زا  هیـساق - نداد ، هراّفک  ندیـشخب ، هانگ  ندرک ، میظعت  عضاوت و  هنیـسب  تسد  نتـسناد ، رفاک  ندیـشوپ ، ینعمب  ریفکت  ردـصم 
زا هحفـص 238 ] انیرغا [ - ندرک ، نوگرگد  رییغت و  ینعمب  فیرحت  ردـصم  زا  نوفّرحی - بش ، یکیرات  یمکحم ، یتخـس و  ینعمب  فاـق 

رالاس رفن  هدزاود  تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ادخ  انامه  12 و  همجرت : ندرک ، داجیا  ینمشد  هنتف و  ندرک ، راداو  ینعمب  ءارغا  ردصم 
ناربمایپ هب  دیهدب و  تاکز  دیراد و  ياپب  زامن  وچ  هّتبلا  متـسه و  امـش  اب  نم  تفگ : اهنآب  دیزگرب و  ناشيارب  ناشدوخ  زا  تسرپ  رـس - و 

ار امـش  هک  منک  یئاهتشهب  نانچ  نورد  مشخبب و  ار  امـش  ياهیدب  دیهد  ماو  ادخ  هار  رد  يراکوکنب  دینک و  ناشکموک  دـیورگب و  نم 
دنتـسکش دوخ  ناـمیپ  وچ  سپ   13 دـشاب . هدـش  مـگ  تـسار  هار  دـش ز  رفاـک  یـسک  امــش  زا  سپ  نآ  زا  رگا  دـشاب و  اور  نآ  زا  اـهدور 

دوخ شهاوخب  و   ] دـندرکیم نوگرگد  ّقح  نانخـس  هک  میدوـمن  تخـس  ناـشاهلد  یگدـنخرف و  ره  زا  رود  راوـخ و  میدرک و  ناـشتنعل 
تنایخ زا  وت  هشیمه  و  دندش ] هرهبیب  ّقح  يوریپ  و ز   ] دندرک شومارف  دـندوب  هدرپس  ناشدایب  هک  يدوس  هرهب و  نآ  و  دـندرکیم ] رادومن 

هّتبلا هک  شخبب  ار  نانآ  رذـگرد و  ناشدـب  زا  وت  سپ  دنتـسه ] نمؤم  هک   ] ناشیا زا  كدـنا  یمدرم  زجب  يوشیم  رادربخ  نانآ  یتسرداـن  و 
دندوب هدـش  شرافـس  هچنآ  اهنآ  میتفرگ و  نامیپ  زین  میتسه  يراصن  ام  دـنتفگ : هک  ناـسک  نآ  زا  14 و  درادب . تسود  ار  ناراکوکن  ادـخ 

هچنآ هک ز  دشاب  دوز  دنامب و  زیخاتسر  زورب  ات  هک  متخیگنارب  هنیک  ینمشد و  ناشنایم  ام  دندربن و  نآ  زا  يدوس  رتمک  دندرک و  شومارف 
هاگنآ دش  لزان  نینمؤم  و  ص ]  ] ربمغیپ يرادلد  يارب  هیآ  هکنیا  يربط : ُهّللا » َذَخَأ  دََقل  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دنک . ناشرادربخ  ادخ  دـندرک 
جوجل تخـسرس و  یـصاخشا  تّدـم  هکنیا  ماـمت  هک  ار  مدرم  نآ  قـالخا  تسا  يروآداـی  و  دنتـشاد ، ترـضح  نآـب  بیـسآ  گـنهآ  هک 

يوخ هک  دیـشابن  نارگن  ناشراتفر  ءوس  هکنیا  زا  ناناملـسم  امـش  سپ  دـناهدوب ، نادرگ  ور  نآ  زا  تقیقح  ّقح و  هب - عالطا  اب  و  دـناهدوب ،
: رخف تسا . اهنآ  روتـسد  هب  راتفر  ناربمغیپ و  ياههتفگب  نامیا  شریذـپ و  دوصقم  حوتفلا : وبا  عمجم و   40-15- نآرق . - تسا اهنآ  نیرید 

دندرک ینکـش  نامیپ  دوهی  تسا : هدـش  هتفگ  اجنیا  رد  دـینک ، راـتفر  ناـمیپب  تفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  هک  تسا  نینمؤمب  يروآداـی  يارب 
ماجناب مازلا  نامیپ و  هک  دشاب  مدرم  مومعب  رکذت  تسا  نکمم  رگید  تهج  دینکن ، دـیلقت  ار  اهنآ  هحفص 239 ] راتفر [  دیشاب  بظاوم  امش 

ینعم رد  عمجم : يربط و   12 ًابیِقَن » َرَشَع  یَنثا  ُمُهنِم  انثََعب  َو   » تسا نآ  رد  رشب  درف  ره  تداعـس  هکلب  تسین ، ناناملـسم  صوصخم  فیاظو 
زا ياهریت  طبـس و  ره  زا  هک  یـسومب  میدرک  نامرف  ینعی  دناهتفگ : يّدـس  دـهاجم و  - 1 219-175- نآرق : - تسا لوق  دـنچ  هلمج  هکنیا 
ماش نیمزرس  رد  هک  ناشاهنمشد  تردق  توق و  زا  يواکجنک  یگدیـسر و  يارب  دتـسرفب  رفن  کی  لیئارـسا  ینب  يهناگهدزاود  ياههریت 

اب گنج  زا  عنم  دندرک و  رادربخ  نآ  زا  ار  دوخ  ناشیوخ  دنتشگرب و  دندرک و  هدهاشم  اجنآ  مدرم  رد  یبیجع  تردق  دنتفر و  اهنآ  دندوب ،
ینعی دناهتفگ : یئاّبج  يرـصب و  نسح  - 2 دـنورب . گنج  هب - اـت  دـنداد  يرادـلد  ار  دوخ  يهلیبق  هک  رفن  هدزاود  نآ  زا  رفن  ود  رگم  اـهنآ 
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سیئر ای  دهاش  رفن  هدزاود  ینعی  تسا  هتفگ  هداتق  - 3 دننک . راتفر  دوخ  ینید  فیاظو  اهنامیپب و  هک  دش  هتفرگ  اهنآ  زا  نماض  رفن  هدزاود 
ای ربمغیپ و  کی  یطبـس  ره  يارب  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  یخلب  - 4 میدرک . نّیعم  اهنآ  يارب  ناـشدوخ  مدرم  زا 

َلاق َو  . » نید فیاظو  ماـکحا و  تاروت و  میلعت  يارب  میداتـسرف  ربمغیپ  هدزاود  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  - 5 میدرک . نّیعم  سیئر  کـی 
ینب امش  اب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا ، هارمه  ادخ  ناتـسرپرس  نابیقن و  امـش  اب  ینعی : تسا  هدش  لقن  عیبر  زا  عمجم :  12 مُکَعَم » یِّنِإ  ُهّللا 

هکنیا هلمج  ینعم  دنشاب و  دوصقم  یگمه  ابقن  لیئارسا و  ینب  تسا  نکمم  دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب  و  دینکیم ، راوتـسا  نامیپ  هک  لیئارـسا 
12 مُهَقاثیِم » مِهِضقَن  اِمبَف   » 36-1- نآرق . - دینک راتفر  دوخ  نامیپ  قاثیم و  هب  دیناوتب  ات  نمـشد  ربارب  رد  تسا  امـش  نابیتشپ  ادخ  هک  تسا 

ربمغیپ راتفگ  یتسرد  نامتک  راـکنا و  - 2 ناربمغیپ ، نتـشک  بیذکت و  - 1 31-1- نآرق : - دناهتشون قاثیم  ضقن  يارب  ینعم  هس  نیرّـسفم 
يرـصب و نسح  میدرک ، ناشمورحم  دوخ  تمحر  زا  ینعی  تسا  هتفگ  اـطع  رخف :  13 مُهاّنََعل » [ » هحفـص 240 اهنآ [ . يود  ره  - 3 مالسا ،
ار اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ   14-1- نآرق . - میدرک خـسم  میدروآرد و  كوخ  هنیزوب و  تروصب  ار  اهنآ  ینعی  دـناهتفگ : لتاقم 

فلایب ءای  دیدشت  اب  ۀّیسق »  » هک دناهدرک  لقن  یئاسک  هزمح و  زا  نیرّسفم   13 ًۀَیِساق » مَُهبُوُلق  انلَعَج  َو  . » میدومن هیزج  تخادرپ  هب  موکحم 
نامیپ نوچ  هک  تسا  یتخـس  ینعمب  روهـشم  تئارقب  تسا : هتفگ  يربط  دـناهدناوخ ، فلا  اـب  روهـشم  تئارقب  نارگید  و  دـناهدرک ، تئارق 

اب تسا  ینعم  نیمهب  ای  یئاسک  هزمح و  تئارقب  و  ینابرهم ، یمرن و  نامیا و  شریذـپ  زا  دـش  تخـس  ناـشاهلد  دـندش و  نوعلم  دنتـسکش 
دشاب هتخیمآ  ینعمب  هّیسق »  » يهملک تسا  نکمم  و  رداق .» ریدق و   » لثم تسا ، رتاسر  رتغیلب و  تواسق  ینعم  ندنامهف  رد  هک  توافت  هکنیا 

رفک هب  يهتخیمآ  اهلد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  ینعم  نیاب  و  تسا ، هتخیمآ  تسین و  صلاخ  يهرقن  هک  یئاـهلوپ  ینعی  ۀّیـسق » مهارد   » لـثم
نوچ ینعی  يربـط :  13 َِملَکلا » َنوـُفِّرَُحی   » 34-1- نآرق . - دـش رفکب  هتخیمآ  دـنامن و  صلاخ  ناشنامیا  دنتـسکش  نامیپ  نوچ  تسا ، هدـش 
نیمه و  یـسوم ، تاروت  تسا  هکنیا  دـنتفگیم : داوسیب  مدرمب  دنتـشونیم و  دوخ  لـیمب  دـندرکیم و  ضوع  ار  تاروت  دوب  تخـس  ناـشاهلد 
دوهی ياملع  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  مالسا  نارود  ات  دوب  ع ]  ] یسوم نامز  زا  بلق  تواسق  اب  غورد  قافن و  يوخ 

ارنآ ریغ  و  دـیریذپب ، تسا  امـش  شور  اب  قباطم  هچنآ  دّـمحم  نید  زا  دـنتفگیم : دوخ  ناوریپب  دـندرکیم و  زواجت  تاروت  ماکحا  دودـح  زا 
زا دوصقم  سپ  تسین ، نکمم  شرییغت  دنتـسه  رادربخ  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  ياهتـشون  باتک و  نوچ  رخف : ماـما   26-1- نآرق . - دیریذپن

: رخف  13 ِِهب » اوُرِّکُذ  اّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  . » دندومنیم ریـسفت  دوخ  دوسب  دـندرک و  یم - لیوأت  ار  يدـنوادخ  تاملک  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا 
. - تسا هدوب  مالـسا  شریذپ  نآ  دنتـشادرب و  تسد  دوب  هدش  نیعم  شرافـس و  تاروت  رد  هک  ياهرهب  نآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 

تاّیصوصخ قیدصت  يوریپ و  هک  تاروت  رد  هدش  نّیعم  فیاظو  زا  یتمسق  دندرک  اهر  ینعی  سابقملا : ریونت  هحفص 241 ]  ] 41-1- نآرق
ناگتـشذگرد دننام  زورما  دوهی  ینعی  تسا ، تنایخ  ینعمب  هنئاخ »  » يهملک يربط :  13 مُهنِم » ٍۀَِـنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  . » تسا هدوب  ص ]  ] ربمغیپ

اًلِیلَق ّالِإ   » 36-1- نآرق . - شابم نارگن  ریگلد و  سپ  ینکیم ، هدـهاشم  یئاهتنایخ  مه  اـهنیا  زا  وت  و  دنتـسه ، راتفردـب  نکـش و  ناـمیپ  دوخ 
هاگنآ ات  شخبب ، رذگرد و  دـناهدرکن  تنایخ  هک  مک  يهّدـع  نآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  13 حَفـصا » َو  مُهنَع  ُفعاَف  مُهنِم 

هیزج تخادرپب  دندرک و  هبوت  رگا  ینعی  دناهتفگ : رّـشبم  نب  رفعج  يرـصب و  نسح  دـنرادن ، تنایخ  وت  اب  دـننکیم و  راتفر  دوخ  نامیپب  هک 
تـسا هدش  خسن  نآ  زا  سپ  زور و  نآ  رد  تسا  هدوب  ربمغیپ  يهفیظو  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  هداتق  رذگرد ، ناشهانگ  زا  وت  دندش ، میلـست 

يهلیـسوب تسا  هدش  خسن  مکح  هکنیا  تسا : هتفگ  یئاّبج  دنتـسه ، رفاک  هک  اهنآ  اب  دـیگنجب  ینعی  ِهّللِاب » َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق   » هیآ نیاب 
راتفر دننامه  اهنآ  اب  وت  راتفر  دیاب  دش  هدهاشم  تنایخ  یمدرم  زا  رگا  ینعی  ٍءاوَس » یلَع  مِهَیلِإ  ِذبناَف  ًۀَنایِخ  ٍموَق  نِم  َّنَفاَخت  اّمِإ  َو  : » هیآ هکنیا 
میتسه یحیـسم  ام  دننکیم : اعّدا  ینعی  رخف : يراصَن » ّانِإ  اُولاق  َنیِذَّلا   » 698-625- نآرق -505-459- نآرق -51-1- نآرق . - دشاب وت  اب  اهنآ 

اب اهیحیسم  ینمشد  تهج  و  میدرک ، ینمشد  داجیا  اهنآ  نایم  ینعی  يربط :  14 َةَوادَعلا » ُمُهَنَیب  انیَرغَأَف   » 34-1- نآرق . - دنیوگیم غورد  یلو 
موسر بادآب و  دندش ، نادرگ  ور  نید  ینامسآ و  باتک  زا  نوچ  هک  تسا  هدوب  یمیدق  یگداوناخ و  تافالتخا  دناهتفگ  یضعب  رگیدکی 
هچنانچ تسا ، هدوب  یبهذم  تافالتخا  يارب  اهینمـشد  میئوگب : هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـندرک ، ینمـشد  دـندیورگ  یتیبرتیب  يرگیـشحو و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


- نآرق : - دناهتفگ دیز  نبإ  دهاجم و  يّدس و  تسا : فالتخا  دناهدش  نمـشد  رگیدکی  اب  هک  اهنآ  زا  دوصقم  رد  و  دـناهتفگ ، مه  نارگید 
رگیدـکی اـب  نید  لوصا  رد  هک  دنتـسه  اهیحیـسم  دوخ  دوصقم  تسا : هتفگ  سنا  عیبر  دـش ، فـالتخا  یحیـسم  دوهی و  ناـیم  ینعی   35-1

دندوب يروطسن  هتسد  کی  هک  دوب  هکنیا  رد  رگیدکی  اب  اهیحیسم  ینمـشد  هنیک و  عمجم : هحفص 242 ] دندرک [ . ادیپ  توادع  فالتخا و 
مّوس وضع  ادخ  دنیوگیم  هک  دنتـسه  هّیناکلم  و  تسا ، ادخ  یـسیع  دـندوب  دـقتعم  هک  یبوقعی  رگید  تسا و  ادـخ  رـسپ  یـسیع  دـنتفگ  هک 
هدرک اهنآ  ناـیم  ینمـشد  داـجیا  ادـخ  هکنیا  تهج  تسا : هتفگ  ثرح  نب  رفعج  و  میرم ، تسا و  حیـسم  رگید  وضع  ود  و  تسا ، شنیرفآ 

دوخ يهدـیقع  رب  دـهدب و  زیمت  لـطاب  زا  ار  ّقح  قیرط  نآ  زا  تسناوتن  دـش و  فرحنم  قـح  هار  زا  ياهتـسد  ره  نوـچ  هک : تسا  نآ  تسا 
دوخ و يهدـیقع  رب  یلیلد  مادـک  ره  فلتخم  ياههقرف  يهیقب  روطنیمه  و  تسنادـیم ، لـطاب  ار  رگید  يهتـسد  هدـیقع  هک  تشاد  یئاـهلیلد 

دناهتفگ زین  و  رگیدکی ، ینمشد  رب  دنوش  کیرحت  اهنآ  هک  دش  بجوم  لطاب  فلتخم  دیاقع  ّقح و  راکنا  سپ  دنتشاد ، دیاقع  رگید  داسف 
يهتـسد زا  ار  هتـسد  کی  ره  ترفن  بجوم  مه  ام  دنتـسکش ، مه  رد  ار  تعاطا  یگدـنب و  نامیپ  نوچ  هک  تسا  نآ  ینمـشد  داجیا  تهج 

يراوخفلع یگدنرد و  يوخ  ریـسا  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  دش . دیلوت  ناشنایم  ینمـشد  هجیتن  رد  میتخادـنا و  اهنآ  لد  رد  رگید 
سپ دندش ، راتفرگ  يّدام  تسپ  ملاوعب  دنداتفا و  رودب  سدق  ملاع  زا  دندش و  مورحم  دیحوت  رون  زا  دش و  ّطلسم  اهنآ  رب  ناطیـش  دندش و 
تایآ هکنیا  ریـسفت  رخآ  رد  هدـبع : ریـسفت  دـنوش . نمـشد  فلاخم و  رگیدـکی  اب  دـندش  راچان  يّداـم  ياههتـساوخ  فـالتخا  يهجیتن  رد 

رد فاصنا  هدید  اب  دنه  يهفسالف  زا  یکی  تسا : هتـشون  دوخ  بلاطم  نایاپ  رد  تسا و  هدرک  اهیحیـسم  لیجنا  بیاعم  رب  لّصفم  لالدتـسا 
مولع و ياراد  دـنمورین و  دایز و  حیـسم  نیدـب  بستنم  ياهتلود  نوچ  و  تسا ، هدرک  قیقحت  ّتقد  اب  ار  کی  ره  هتـسیرگن و  نایدا  خـیرات 

یباتک تسا و  هتفریذپ  ارنآ  تسا و  هدـش  قیقد  مالـسا  نید  رد  نآ  زا  سپ  تسا ، هدرک  رتشیب  ّتقد  ثحب و  نید  هکنیا  رد  دنتـسه ، عیانص 
يرترب نیرتمهم  رگید و  ياهنید  رب  ار  مالسا  ياهیرترب  تسا  هدرک  حیرـشت  نآ  رد  و  مدش !» ناملـسم  ارچ   » ناونعب تسا  هتـشون  یـسیلگناب 

هک تسا  نامه  نآ  بلاـطم  هک  هحفـص 243 ] تسا [  مولعم  دراد و  ظوفحم  حیحـص  خیرات  مالـسا  نید  هک  تسا  هکنیا  وا  رظن  رد  مالـسا 
و تسا ، هدـش  نفد  یبرع  ياهرهـش  زا  هنیدـم  رد  و  تسا ، هدوـب  داوـسیب  یبرع  نّیعم ، صخـش  نآ  و  تسا ، هدروآ  هـّللا  دـبع  نـب  دّـمحم 
، درامشیم ادخ  و  دنادیم . رتالاب  ّتیرـشب  يهبتر  زا  ار  وا  هک  دنادیم  بوسنم  یـسکب  ار  دوخ  نید  یئاپورا  هک  تسا  هدش  وا  بّجعت  بجوم 
و تسا ! هدـش  هتفرگ  اجک  زا  تسین  مولعم  اـهنآ  لـصا  دـنراد  هک  هناـگراهچ  ياـهلیجنا  درادـن و  یفاـک  عـالطا  دوجوم  نینچ  خـیرات  زا  و 
دیفم و بلطم  حیـسم  خیرات  زا  تسا  هتـسناوتن  صقاون  هکنیا - يهمه  يهوالعب  نآ ، يهدنـسیون  صاخـشا  فیلأت و  خیراتب  تسین  نانیمطا 

هنوگچ وا  میلعت  تیبرت و  درک و  تفرـشیپ  روطهچ  درکیم و  هچ  یگچب  رد  دوب و  روـج  هچ  یناوـج  رد  صخـش  نینچ  هک  دـسیونب  لـماک 
رخآ ات  مُکَعَم » یِّنِإ  ُهّللا  َلاق   » يهلمج ام : نخـس  تسا . فلتخم  ناشراکفا  هقیلـس و  دنتـسه و  روجب  روج  ادـخ  تاـقولخم  هّتبلا  تسا ! هدوب 

کموک ارقف و  زا  يریگتـسد  و  زاـمن ، ندـناوخ  فیاـظو و  ماـجنا  دـندوب ، يروآداـیب  جاـتحم  زور  نآ  مدرم  هک  بلطم  نیاـب  تسا  هراـشا 
دوشیم بجوم  لـمع  رکف و  روط  هکنیا  عومجم  هک  تیبرت  میلعت و  لوـصا  زا  تعاـطا  تـالّوحت و  اـهتضهن و  اـب  يراـکمه  ناـیاوشیپب و 

تحلـصم ریخ و  رظن  زا  دنکیم  دـشیدنایم و  هچنآ  هک  هدـننیرفآ  ادـخب و  يهتـسباو  دوخ  يهدارا  لقع و  يهلیـسوب  دوشب  يدوجوم  ناسنا 
ره وا  دنتـسه و  ادخب  يهتـسباو  تادوجوم  يهمه  هچرگا  تسا و  ادخ  اب  هشیمه  ناسنا  روط  هکنیا  هّتبلا  و  دـنکیم ، تعاطا  ار  ادـخ  تسا و 
وا اب  ادـخ  دـنادیم  تقیقح  ّقح و  هار  رد  دوخ  لقع  هدارا و  ندرب  راکب  يهطـساوب  ناـسنا  نینچ  نکیل  دراد ، دوخ  تردـق  رد  ار  يدوجوم 
نم زا  رتکیدزن  تسود   50-18- نآرق : - تسا هدرک  فیـصوت  يدعـس  هک  تسین  هتـسد  نآ  زا  تسین و  ربـخیب  شنیرفآ  دوخ و  زا  تسا و 

هتـسد نآ  زا  هکلب  مروجهم  نم  نم و  راـنک  رد   || تسود  هک  تفگ  ناوت  هک  اـب  منکچ  مرود  يو  زا  نم  هک  لکـشم  تنیو   || تسا  نمب 
« ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  دَـقَف  مُکنِم  َِکلذ  َدـَعب  َرَفَک  نَمَف   » هیآ رخآ  ياههلمج  و  رمع .] همه  میوا  يهناشاک  عمـش  : ] تسا هتفگ  یماج  هک  تسا 

تـسا ّقح  زا  يرود  ینامرفان  رفک و  هک  هجیتن  سکع  قیرط  زا  تسا  نآ  دیکأت  بلطم و  نیمه  هحفص 244 ]  ] 90-22- نآرق - - هب هراشا 
اِمبَف  » ياههلمج - 2 تسا . هدرک  ادـج  وا  زا  ار  دوخ  یلو  تسا  طوبرم  دـنوادخب  دوخ  داهن  تعیبط و  رد  رفاک  هکنیا  اب  و  لقع ، رایتخا و  اب 
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ار رکف  راک و  روط  هکنیا  رثا  ام  و  تسا ، هدش  نعل  بجوم  اهنآ  تشز  لمع  هک  دنکیم  دیکأت  ار  بلطم  نیمه  زاب  رخآ » ات  مُهَقاثیِم  مِهِـضقَن 
ياههلمج - 3 دناهدرک . شومارف  ار  یقیقح  دوس  و  دناهدرک ، مهارف  تواسق  نعل و  يهلیسو  دوخ  لیمب  دوخ  هک  میاهداد  رارق  بلق  تواسق 

تـسد تعیبط  نوناق  زا  ینعی  نتـسکش ، نامیپ  يهجیتن  هک  تسا  فرحنم  مدرم  زا  رگید  يهتـسد  فیـصوت  رخآ  ات  َةَوادَعلا » ُمُهَنَیب  انیَرغَأَف  »
درخ لقع و  اب  دوخ  تامولعم  زا  هچنآ  هک  دوشیم  بجوم  ندش  فرحنم  لطاب  سوه  يوه و  اب  يهزرابم  لقع و  رکف و  هار  زا  و  نتشادرب ،

و دـنک ، مورحم  اـهنآ  دوس  زا  ار  دوخ  هتـشاگنا و  هدـیدان  ار  همه  هدروآ  تسدـب  هسردـم  باـتک و  زا  هچنآ  و  تسا ، هدرک  مهارف  هبرجت  و 
هنوگنیا لمع  رکف و  تقو  ره  ات  دنامهفیم : ِۀَمایِقلا » ِموَی  یلِإ   » تاملک و  اهنآ ، دوخ  نایم  يزوت  هنیک  تسا و  ینمـشد  شیادیپ  نآ  يهلابند 
تمایقب هچرگا  تسا  یقاب  يزوت  هنیک  توادع و  دننک ، یگدـنز  یناسفن  ياهـشهاوخ  بّصعت و  اب  دـشابن و  شجنـس  لقع و  نازیمب  مدرم 

نوچ تسا : مولعم  نکیل  تسا ، یقاب  تمایق  ات  اـهتلم  يزوت  هنیک  ینمـشد و  دـنامهفیم  ِۀَـمایِقلا » ِموَی  یلِإ   » تاـملک رهاـظ  - 4 دوش . یهتنم 
ینمشد دندش ، نامیشپ  يورجک  زا  دندمآ و  دوخب  تقو  ره  سپ  ناربمغیپ  ياهشرافس  ندرب  دای  زا  تسا و  ینکـش  نامیپ  ینمـشد  ّتلع 

نکل دنایامنیم ، ار  اهنآ  تشونرس  دنکیم و  فیصوت  ار  دوهی  یحیسم و  ياهتّلم  تایآ  هکنیا  - 5 تشاد . دنهاوخن  رگیدکی  اب  يزوت  هنیک  و 
تسا و ینمـشد  ندومیپ  ههاریب  بّصعت و  يهجیتـن  هک  دوشیم  هدـیمهف  تربـع  تشادـنپ و  هک  تاـیآ  مومع  داـفم  ناـمه  هیآ  هس  هکنیا  زا 
و تسین ، بهذـم  ّتلم و  کـیب  رـصحنم  تسا و  یعیبط  رثا ، ّتیـصاخ و  هکنیا  تسا : مولعم  و  رگید ، ملاـع  رد  رازآ  اـیند و  رد  يراـتفرگ 

هکنیا دافم  لومـشم  ّتلم  مادـک  نارود  هکنیا  رد  هک  تسا  شـسرپ  ّتقد و  ياج  کنیا  دراد ، ار  جـیاتن  نیمه  راک  رکف و  روجنیا  هشیمه 
- نآرق -269-240- نآرق  - و دـنراد ، ترـضح  نآب  باستنا  حیـسم و  يوریپ  ياعدا  هک  دنتـسه  مدرم  نیمه  لوا  هجرد  رد  دنتـسه ! تاـیآ 

لوزن زور  ّتیـصاخ  نآ  ملع ، لقع و  ياهتفرـشیپ  همه  اب  مه  نونکا  هحفص 245 ]  ] 1296-1271- نآرق -1068-1043- نآرق -571-537
يهطساوب دنراد ، یحیسم  تاغیلبت  ياههاگتـسد  دناهدش و  هتخانـش  یحیـسم  هک  اپورا  ياهتّلم  زورما  تسا ، رترادومن  اهنیا  رد  تایآ  هکنیا 

رادهیامرـس و برغ و  قرـش و  يهتـسد  ودب  ار  دوخ  حیـسم ، ياهتحیـصن  ندرب  دای  زا  فاصنا و  تسا و  لقع  هک  دـنوادخ  نامیپ  نتـسکش 
دوخ ناج  هب  یگمه  دـنراد و  يزوت  هنیک  ینمـشد و  نارازه  زین  دوخ  اب  هتـسد  ود  هکنیا  زا  کیره  هکنیا  اـب  دـناهدرک ، میـسقت  تسینومک 

هکنیا دافم  ایآ  هک  تسا  رظن  بحاص  مدرم  اب  بلطم  هکنیا  تواضق  دـننازوسیم ، دوخ  توادـع  هنیک و  شتآ  هب  ار  رگید  ياهتلم  هداـتفا و 
تایآ هکنیا  داـفم  لومـشم  مدرم  زا  مّود  يهتـسد  تسا ! هدوب  ینمـشد  هنیک و  هجرد  نیمهب  لوزن  ماـگنه  رد  اـی  تسا  رترادومن  زورما  هیآ 

دیوگیم هک  دـناهدرک  شومارف  ار  نآرق  راتفگ  و  دناهتـسکش ، مهرد  ار  يدـنوادخ  نامیپ  ینادان  بّصعت و  هلابند  رد  هک  دنتـسه  اهناملـسم 
نونمؤملا  » ار ثیدح  هکنیا  و  دنکیمن ، ّطلـسم  ناناملـسم  رب  ار  نارفاک  دـنوادخ  زگره  ینعی  اًلِیبَس » َنِینِمؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاکِلل  ُهّللا  َلَعجَی  َنل  »

ّقلمت و يّداـم و  عماـطم  یبهذـم و  فیخـس  دـیاقع  اـب  و  تسا ، نارگید  رب  یگریچ  يهلیـسو  نیملـسم  داـّحتا  ینعی  مهاوـس » نم  یلع  دـی 
رکف هدـیقع و  فالتخا  يهطـساوب  داوس  اب  صاخـشا  مدرم و  مومع  و  دـناهدرک ، دـیلوت  ینمـشد  هنیک و  دوخ  ناـیم  ناـگناگیب ، يرادـبناج 
اهنیا دنناسریم . نایملاع  شوگب  ار  دوخ  ینمشد  هنیک و  بناجا  لیم  عماطم و  رطاخب  تردق  بابرا  اهتلود و  و  دنرادیم ، نمشد  ار  رگیدکی 

ات دـشاب  یمدآ  راک  بسک و  هب  يهتـسویپ  عمط ، ینادان و  یتسپ  و  درخ ، لقع و  شزرا  هشیمه  تسا ، هتـسناد  مزال  هک  نآرق  يربهر  تسا 
965-898- نآرق . - دنامب زارفا  رس 

ات 16] تایآ 15  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ٌنِیبُم ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهّللا  َنِم  مُکَءاج  دَـق  ٍرِیثَک  نَع  اوُفعَی  َو  ِباتِکلا  َنِم  َنوُفُخت  ُمتنُک  اّمِم  ًارِیثَک  مَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  مُکَءاج  دَـق  ِباتِکلا  َلهَأ  اـی 
-1- نآرق [ - 16  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلِإ  مِهیِدهَی  َو  ِِهنذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  َو  ِمالَّسلا  َُلبُـس  ُهَناوضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهّللا  ِِهب  يِدهَی  [ 15]

ینعمب لیبس  عمج  لبـس - يدونـشوخ - ناوضر - هچنآ  زا  ینعی  اـم ، نم و  يهملک  ود  زا  بّکرم  اّـمم - تاـغل : ینعم  هحفـص 246 ]  ] 364
روضح دنتـشاد ، فالتخا  راکهزب  تازاجم  رد  دوهی  تفگ : همرکع  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن - تهج  هداـج . هار و  طارـص - اـههار ،

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نب هّللا  دبع  اهنآ  دینک ، یفّرعم  ار  ناتدوخ  ملاع  دومرف : ربمغیپ  دننک ، ّلح  ار  دوخ  لکـشم  ترـضح  نآ  يهلیـسوب  دیاش  هک  دـنتفر  ربمغیپ 
يارب تسا  هداد  روتـسد  یـسوم  ترـضح  هچنآ  دنکن و  ناهنپ  ار  ّقح  هک  داد  تخـس  ياهدنگوس  ار  وا  ربمغیپ  دـندومن ، یفّرعم  ار  ایروص 
هکنیا تازاجم  دندش  هتشک  دایز  دندش و  راکهزب  دایز  يهّدع  و  دش ، رایسب  تشز  لمع  نوچ  تفگ : وا  دیوگب ، یتسارب  راکهزب  تازاجم 

يهماـن هک  یمدرم  يا   15 همجرت : دینک . راسگنـس  ار  راکهزب  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ رـس ، ندیـشارت  هنایزات و  دـصب  میدرک  لیدـبت  ار  لمع 
زا يرایسب  دنکیم و  نشور  ناتيارب  دیدرکیم  ناهنپ  ینامسآ  باتک  هچنآ ز  زا  يرایسب  وا  دمآ و  امش  دزن  ام  ربمغیپ  انامه  دیراد  ینامـسآ 

يدونشوخ وریپ  سک  ره  ات  تسا 17  هدمآ  امـش  يارب  هک  تسا  هدوب  ادخ  يوس  زا  ياهمان  وترپ و  هّتبلا 16  دراگنایم و  هدیدان  ار  نآ  نآ 
زا ار  نانآ  ادخ  نذاب  دنک و  يربهر  دوب  وید ] دنزگ  زا  يرانکرب  و   ] تسا یتمالـس  هک  اههار  نآب  ار  وا  ادـخ  دوب  هدیدنـسپ ] شور  و   ] ادـخ

مالـسا نید  رد  هچنآ  ینعی  يروباشین : ریـسفت   15 ٍرِیثَک » نَع  اوُفعَی  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دـنک . یئامنهار  تسار  هارب  درب و  ینـشورب  یگریت 
اهنآ مئارج  زا  درذـگیمرد و  مدرم  رتشیب  زا  ینعی  تسا  هدـش  لقن  يرـصب  نسح  زا  دـنکیم ، رظن  فرـص  ربمغیپ  تسین  نآ  راـهظاب  جاـیتحا 
اهنآ هک  ار  تاروت  ماـکحا  زا  یتمـسق  ص ]  ] ربـمغیپ ندرک  راکـشآ  تهج  ناـیبلا : عمجم   40-15- نآرق . - دـنکیمن تازاجم  يریگلابند و 
هچنآ دوب و  ترـضح  نآ  يربمغیپ  يهناشن  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  نآ  رگید  ياهتمـسق  زا  يرایـسب  دـندرکن  راهظا  دـندوب و  هتـشاد  روتـسم 
فرـص دوبن  شراهظا  رد  ياهدیاف  هک  هّیقب  زا  و  درکیم ، راکـشآ  هحفـص 247 ] ربمغیپ [  ناراکهزب  تازاجم  لثم  دوب  جاـیتحا  دروم  مکح 

یلو تسا ، هدیدنـسپ  وا  يارب  ادخ  هچنآ  ندروآ  تسدـب  يارب  دوریم  نید  یپ  سک  نآ  ینعی  رخف :  17 ُهَناوضِر » َعَبَّتا  ِنَم  . » دوـمرفیم رظن 
ناوضر ریغ  وریپ  تسین و  هلمج  هکنیا  لومـشم  درادن : دوخ  دیاقع  رد  لالدتـسا  تقد و  و  دهاوخیم ، ار  ناگتـشذگ  دیلقت  نید ، زا  هک  نآ 

. نایدا زا  يوریپ  ربمغیپ و  قیدصت  نآرق و  لوبق  نامیا و  يهلیـسوب  دـهاوخب  ار  ادـخ  ياضر  ینعی  نایبلا : عمجم   29-1- نآرق . - تسا ادخ 
هکنیا دوصقم  و  تسا ، ادخ  مان  مالس  دنتفگ : يرـصب  نسح  يّدس و  - 1 تسا : لوق  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا : وبا  ِمالَّسلا » َُلبُـس  »
دنکیم یئامنهار  ینعی  تسا ، هتفگ  جاجز  - 2 دشاب ، تشهب  هک  ادخ  باوث  هار  ای  و  دشاب ، مالـسا  هک  ار  ادخ  نید  هار  دنایامنیم  هک  تسا 

17 ِِهنذِإـِب » ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی   » 21-1- نآرق . - بوخ بوغرم و  رهب  لوصو  يوـسب  و  رـش ، ره  زا  شیاـسآ  یتمالـس و  هارب 
تاملظ زا  دوصقم  رخف :  60-1- نآرق . - دـنوادخ تساوخ  هدارا و  نامرف و  قیفوت و  فطلب و  دـناهدرک  ینعم  ار  هنذاـب »  » يهملک نیرّـسفم 

نامیا و ینعی  رون  و  فیلکتالب ، تسا و  ناریح  مه  وا  تسا ، نادرگرس  ناریح و  یکیرات  رد  هک  نآ  دننام  رفاک  صخـش  نوچ  تسا ، رفک 
. دیامنیم یئامنهار  تشهب  هب  تداعس و  ریخب و  ار  یمدآ  مه  نامیا  تسا ، یبایهار  يهلیسو  یئانشور  هک  روطنامه 

ات 19] تایآ 17  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِیف نَم  َو  ُهَّمُأ  َو  َمَیرَم  َنبا  َحیِـسَملا  َکـِلُهی  نَأ  َدارَأ  نِإ  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  ُکـِلمَی  نَمَف  لـُق  َمَیرَم  ُنبا  ُحیِـسَملا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  دََـقل 
ُنَحن يراصَّنلا  َو  ُدوُهَیلا  َِتلاق  َو  [ 17  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  ِهِّلل  َو  ًاعیِمَج  ِضرَألا 

َو ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  ِهِّلل  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَی  َقَلَخ  نَّمِم  ٌرََـشب  ُمتنَأ  َلب  مُِکبُونُِذب  مُُکبِّذَُعی  َِملَف  ُلق  ُهُؤاّبِحَأ  َو  ِهّللا  ُءانبَأ 
دَقَف ٍریِذَن  َو ال  ٍریَِشب  نِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  نَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَرتَف  یلَع  مَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  مُکَءاج  دَق  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  [ 18  ] ُریِصَملا ِهَیلِإ  َو  امُهَنَیب  ام 

- ءاّبحا يرادروشک ، تنطلس و  کلم - تاغل : ینعم  هحفص 248 ]  ] 842-1- نآرق [ - 19  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ٌریِذَن  َو  ٌریَِـشب  مُکَءاج 
زا یضعب  لوزن : تهج  لمع . راک و  هنایم  يهلصاف  شمارآ  یناوتان ، یگتسکش ، ةرتف - هاگتشگزاب ، ریصم - ناتـسود ، ینعم  هب  بیبح  عمج 
هک اهنآ  دندش  رفاک  هّتبلا   18 همجرت : تسا . هدش  يروآدای  نیرّسفم  راتفگ  لقن  رد  هک  تسا  دوهی  اهیحیسم و  ياعّداب  طوبرم  تایآ  هکنیا 

تـسا نیمز  رد  هچنآ  يهمه  وا و  ردام  میرم و  رـسپ  حیـسم  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب : دّمحم  يا  تسا ، میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  ادخ  دنتفگ :
هچنآ تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  سپ  ! 19 دوش ] نآ  ریگولج  دـناوت  و   ] تسه وا  راک  زا  يزیچ  رادرایتخا  دریگارف  هک  دـنک  دوباـن 

ام دنتفگ : نایحیـسم  نایدوهی و   20 دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  هک  تسا  ادـخ  دـنیرفایب و  دـهاوخ  هچنآ  تسا و  ادـخ  لام  تسا  اـهنآ  ناـیم 
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ارچ سپ  وگب : دّمحم  يا  میتسه ] ادخب  هتـسباو  هار  هکنیا  زا  میراد و  باتک  ربمغیپ و  ناراگزور  زا  هک   ] میتسه وا  ناتـسود  ادخ و  نادنزرف 
دهاوخ و هک  ار  نآ  دزرمایب و  دهاوخ  ار  هکنآ  هدیرفآ و  وا  هک  اهنامه  زا  دیتسه  یمدآ  امـش  هن  رگم  درک ! دهاوخ  ناتراتفرگ  ناتناهانگب 

ماـجنا رـس  دوب و  ود  نآ  ناـیم  رد  هچنآ  و  هحفـص 249 ] نیمز [  اهنامـسآ و  یهاشداپ  تسا  ادخ  يارب  هک  دـنک  راتفرگ  هدرک  تشونرـسب 
هک هاگنآ  رب  دنک  رادومن  تسردان  تسرد و  ناتيارب  هک  دـمآ  امـش  دزن  ام  ربمغیپ  انامه  ینامـسآ  باتکب  ناگتـسباو  يا  تسا . وا  يوسب 
رب ادخ  هچ  هدمآ  امـش  دزن  تسا  يروآدیون  میب و  انامه  هک  دادن  يدیون  میب و  دماین و  یـسک  دیئوگن : ات  هدـش  يرپس  راگزور  ار  ناربمایپ 

، اهنت هدام  زا  ای  هداـم  رن و  زا  هچ  دـنیرفآ  یم - دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  ینعی  عمجم :  19 ُءاشَی » ام  ُُقلخَی  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . اناوت  زیچ  همه 
ینعی - 1 درک : ینعم  ناوـتیم  روـج  ود  ار  هلمج  هکنیا  رخف :  35-15- نآرق . - تسا ادخ  يهدیرفآ  تسه  رن  نودـب  هدام  زا  هک  حیـسم  سپ 
هچنآ ینعی  - 2 رـشبلا ، وبا  مدآ  لثم  هدام ، رنیب و  ای  و  یـسیع ، لثم  هدام ، زا  ای  تاناویح ، مومع  لثم  دـنیرفآیم ، هداـم  رن و  زا  ادـخ  یهاـگ 

ات دهدیم  رپ  دنکیم و  ناوختسا  تشوگ و  ارنآ  دوخ ، تردقب  دنکیم ، تسرد  هدنرپ  لکـشب  لگ  زا  حیـسم  تسدب  رگا  دنیرفآیم ، دهاوخیم 
-20 ُهُؤاّبِحَأ » َو  ِهّللا  ُءانبَأ  ُنَحن  . » دـهدیم افـش  دـنکیم و  هدـنز  سیپ ، تسا و  روک  اـی  تسا و  هدرم  هک  ارنآ  دـهاوخب  رگا  اـی  و  دـنک ، زاورپ 

دومرف اهنآب  وگتفگ ، یتّدـم  زا  سپ  دندیـسر ، ص ]  ] ربمغیپ روضح  ساش  نب  ورمع  نب  يوجن  راصا و  نب  نامثع  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :
ادخب دنگوس  یناسرتیم ، هچ  زا  ار  ام  وت  دنتفگ : اهنآ  دش ، دیهاوخ  راتفرگ  تخس  رگید  ملاع  رد  هن  رگ  دیوش و  ناملسم  دیـسرتب و  ادخ  زا 

. میتسه ادخ  ناربمغیپ  نادـنزرف  ام  - 1 دوشیم : ینعم  روج  دـنچ  هلمج  هکنیا  رخف : ماـما   41-1- نآرق . - میتسه ادخ  ناتـسود  نادنزرف و  ام 
دنتـسنادیم و ادخ  رـسپ  ار  ریزع  دوهی  نوچ  - 3 میتسه . وا  دنزرف  سپ  میاهدیـسر ، وا  يدنزرف  ماقمب  ادخب  یگتـسباو  تّدش  يهطـساوب  - 2

نایب میتسه . ادخ  دنزرف  يهتسد  زا  ام  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  اهنآ ، زا  ار  ناشدوخ  دنتسنادیم و  دوخ  زا  ار  رفن  ود  نآ  ار و  اهیحیـسم 
دشاب و ادخب  دقتعم  سک  ره  دندوب : دقتعم  هک  دوب  هکنیا  میتسه  ادخ  رسپ  ام  هک  دندرکیم  اعّدا  اهیحیسم  اهیدوهی و  هکنیا  تهج  ةداعـسلا :

دوهی ياهیراتفرگ  دوصقم  رخف :  20 مُِکبُونُِذب » مُُکبِّذَُعی  َِملَف  ُلق  . » ادخ يارب  تسا  دنزرف  دـننام  دـنکب  واب  هحفـص 250 ] کیدزن [  ار  دوخ 
هک تسا  هدـش  لقن  اـهنآ  زا  نآرق  رد  دناهتـشاد و  لوبق  ارنآ  دوخ  هک  رگید  ملاـع  رد  تسا  یحیـسم  يدوهی و  يراـتفرگ  اـیند و  رد  تسا 

281-230- نآرق -43-1- نآرق . - دوب میهاوخن  شتآ  راتفرگ  دودعم  زور  دنچ  زا  شیب  ینعی  ًةَدوُدعَم » ًاماّیَأ  ّالِإ  ُراّنلا  اَنَّسَمَت  َنل   » دـناهتفگیم
نب هبقع  هدابع و  نب  دعـس  لبج و  نب  ذاـعم   63-1- نآرق : - تفگ ساـّبع  نبإ  يربط :  21 مَُکل » ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  مُکَءاج  دَـق  ِباتِکلا  َلهَأ  اـی  »

راتفگ دیـسرتب و  ادخ  زا  سپ  دیدرمـشیم ، ار  وا  فاصوا  دوخ  هک  يربمغیپ  روهظب  دیدادیم  دـیون  ار  ام  هتـسویپ  امـش  دـنتفگ : دوهیب  بهو 
هکنیا میاهتفگن  يزیچ  نینچ  ام  تسین و  یباتک  يربمغیپ و  یـسوم  زا  سپ  دنتفگ : اهنآ  تسا ، ربمغیپ  وا  دـینادیم  هک  دـینک  لوبق  ار  ربمغیپ 
باـتک نید و  یگنهک  ربـمغیپ و  شیادـیپ  يهـفقو  زا  سپ  ینعی : عـمجم :  21 ِلُـسُّرلا » َنِم  ٍةَرتَـف  یلَع  . » دـش لزاـن  وـگتفگ  هکنیا  يارب  هیآ 
هدوبن يربمغیپ  تّدم  هکنیا  رد  تسا و  هدوب  ام  ربمغیپ  ندمآ  حیسم و  نتفر  نایم  هرتف  نارود  هک  دوشیم  هدیمهف  هلمج  هکنیا  زا  و  ینامسآ ،

حیـسم و نارود  نایم   33-1- نآرق : - تسا هدـش  لقن  یبلک  زا  و  دـناهدوب ، یناربمغیپ  لیئارـسا  ینب  ناـیم  رد  هتـسویپ  نآ  زا  شیپ  و  تسا ،
انلَسرَأ ذِإ  : » تسا نآرق  رد  هک  تسا  هدوب  ربمغیپ  راهچ  حیسم  زا  سپ  تسا و  هدوب  هلـصاف  لاس  هن  تصـش و  دصناپ و  مالـسا  ربمغیپ  روهظ 
تیوقت يارب  یمّوس ، دـنتفریذپن ، ار  ناشنانخـس  هکنآ  زا  سپ  رفن ، ود  اهنآ  يوسب  میداتـسرف  ینعی : ٍِثلاِثب » اـنزَّزَعَف  امُهُوبَّذَـکَف  ِنیَنثا  ُمِهَیلِإ 

روهظ ات  تّدـم  يهیقب  دـندوب و  ربمغیپ  راهچ  هکنیا  لاس  راهچ  یـس و  دـص و  تّدـم  و  مرادـن ، ربخ  نیمراـهچ  زا  و  میداتـسرف ، رفن  ود  نآ 
راهچ اـم  ربمغیپ  روهظ  اـت  حیـسم  زا  سپ  تسا : هدـش  لـقن  یبلک  زا  رخف :  218-148- نآرق . - تّوبن عطق  تسا و  هدوـب  هرتـف  ص ]  ] دّـمحم
َلهَأ ای   » کی تسیب و  تیآ  ام : نخـس  یـسبع . نانـس  نب  دـلاخ  مانب  برع  رفن  کی  دـناهدوب و  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  هس  هک  دـناهدوب  ربمغیپ 

 - و دنک ، یئامنهار  ار  امـش  ات  میداتـسرف  ار  دّـمحم  ام  دوبن ، مدرم  نایم  رد  امنهر  ربمغیپ و  هک  تشذـگ  یتّدـم  دـیوگیم  رخآ » ات  ِباتِکلا 
نکمم اههلمج  هکنیا  ربارب  رد  میدش ، یگدنز  نید و  زا  فرحنم  میتشادن  ربهر  نوچ  هک  دیرواین  رذع  امش  هحفص 251 ]  ] 47-27- نآرق

رگا و  تسا ، هدوبن  تّدم  نآ  ارچ  دوب ، مزال  رگا  تسا ، هدـش  ادـیپ  دـعب  تسا و  هدوبن  ربمغیپ  هک  تسا  هتـشاد  تهج  هچ  دوش : هتفگ  تسا 
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يدرگبـش تیاکح  مشـش  رتفد  رد  يونثم  میئوگب : تسا  نکمم  مهافت  ءوس  ای  ضارتعا  هکنیا  باوج  رد  تسا ! هدمآ  ارچ  تسا  هدوبن  مزال 
ار نان  هدعم  تسا  ابرهک  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج   || تسا  امـس  ضرا و  نیردناک  هّرذ  هّرذ  دـیوگیم : نادزد  اب  يونزغ  دومحم  ناطلس 
رد تسا  اهیوب  ناتـسلگ  زا  نایوج  زغم   || تسا  اهیوک  هکنیا  ناتب ز  باّذـج  مشچ  رگج  ّفت  ار  بآ  رم  دـشکیم   || رقتـسم  اـت  دـشکیم 

هدـیرفآ اهنآ  لماکت  اقب و  مزاول  دادعتـسا  جایتحا و  بسانت  هب - تادوجوم  دارفا  سانجا و  دـنکیم ، یگدـنز  ناـسنا  هک  نیمز  يهرک  هکنیا 
زا یکی  هّتبلا  تسا و  هدش  هدـیرفآ  رگیدـکی  بسانتب  هک  یلئاسو  تسا و  یجایتحا  نیمزرـس  طیحم و  ره  رد  نامز و  ره  رد  و  تسا ، هدـش 

کلامم بسانتب  هک  رگید  ملاعب  هّجوت  يارب  مه  و  یگدنز ، نیناوق  یعامتجا و  ياهتحلـصم  يارب  تسا  امنهار  ّیبرم و  ناسنا  ياهیدنمزاین 
راکفا نامز و  تایـضتقم  بجوم  هب  سویـسفنک  ادوب و  تشدرز و  حیـسم و  یـسوم و  نید  شیادـیپ  هکنانچ  تسا  هدوب  شیب  مک و  للم  و 

، تسا هدوب  برعلا  ةریزج  زاجح و  نایحیسم  دوهی و  اب  ام  نخس  يور  ثحب  دروم  يهلمج  رد  نوچ  و  تسا ، هدوب  فلتخم  ياهتّلم  مدرم و 
زا تسا ، هدوب  یحیـسم  يدوهی و  نایاوشیپ  راکفا  نیناوق و  بادآ و  نیمزرـس ، نامز و  ياضتقمب  مدرم  نایم  شیب  مک و  ینامز  تّدـم  ات  و 

عاـطقنا نارود  دوب  یقاـب  ناربـمغیپ  تاـمیلعت  زا  هنوـمن  راـثآ و  هک  یتـقو  اـت  ینعی  ِلُـسُّرلا » َنِم  ٍةَرتَـف  یلَع  : » تسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا 
رتلّـصفم و رتشیب و  نیناوق  بادآ و  ماکحا و  نتفریذـپ  يارب  دـش  اّیهم  مدرم  راکفا  نامز ، ياضتقمب  نوچ  و  تسا ، هدوب  ناربمغیپ  شیادـیپ 
هک نیخروم  یضعب  ياعّدا  يدامتم و  ياهنرق  ات  رشب  تیبرت  يارب  هدامآ  زّهجم و  دش  هداتسرف  یلوسر  دش و  عفترم  عاطقنا  هرتف و  نآ  رتهب ،

نوچ هک  دشاب  بلطم  نیمه  دولوم  طوبرم و  دیاش  دیورگ ، نآب  دیدنسپ و  ار  وا  نید  هکلب  تفاین ، تسکش  دیسرتن و  برع  نوشق  زا  ناریا 
ار مالـسا  نید  دوبن و  لّمحت  لباق  هدـش و  هنهک  نارود  نآ  یـضتقم  یتیبرت  یبهذـم و  هحفـص 252 ]  ] 889-857- نآرق  - راـکفا بادآ و 
: تسا هدش  هتفگ  یّلک  روطب  دّدعتم  تایآ  رد  هکنانچ  دنتفریذپ ، ار  نآ  دنداد ، صیخـشت  دوخ  راکفا  نامز و  تایـضتقم  بسانم  هتـسیاش و 

. تسا هدشن  هداد  ینیمزرس  یتّلمب و  صاصتخا  و  تسا ، يربهر  يهلیسو  نآرق 

ات 26] تایآ 20  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

[20  ] َنیَِملاعلا َنِم  ًادَحَأ  ِتُؤی  َمل  ام  مُکاتآ  َو  ًاکُوُلم  مُکَلَعَج  َو  َءاِیبنَأ  مُکِیف  َلَعَج  ذِإ  مُکیَلَع  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  ِموَق  ای  ِهِموَِقل  یسُوم  َلاق  ذِإ  َو 
َنیِراّبَج ًاموَق  اهِیف  َّنِإ  یسُوم  ای  اُولاق  [ 21  ] َنیِرِـساخ اُوِبلَقنَتَف  مُکِرابدَأ  یلَع  اوُّدَتَرت  َو ال  مَُکل  ُهّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َۀَسَّدَقُملا  َضرَألا  اُولُخدا  ِموَق  ای 

ُمِهیَلَع اُولُخدا  اَمِهیَلَع  ُهّللا  َمَعنَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِنـالُجَر  َلاـق  [ 22  ] َنُولِخاد ّانِإَف  اهنِم  اوُجُرخَی  نِإَف  اـهنِم  اوُجُرخَی  یّتَح  اهَلُخدـَن  َنل  اـّنِإ  َو 
َتنَأ بَهذاَف  اهِیف  اُوماد  ام  ًاَدبَأ  اهَلُخدَن  َنل  ّانِإ  یـسُوم  ای  اُولاق  [ 23  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهّللا  یَلَع  َو  َنُوِبلاغ  مُکَّنِإَف  ُهوُُمتلَخَد  اذِإَف  َباـبلا 

[25  ] َنیِقِـسافلا ِموَقلا  َنَیب  َو  انَنَیب  قُرفاَف  یِخَأ  َو  یِـسفَن  ّالِإ  ُِکلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاـق   803-1- نآرق [ - 24  ] َنوُدِـعاق انُهاه  ّانِإ  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو 
ربد عمج  رابدا - تاغل : ینعم   239-1- نآرق [ - 26  ] َنیِقِسافلا ِموَقلا  یَلَع  َسَأت  الَف  ِضرَألا  ِیف  َنوُهِیتَی  ًۀَنَـس  َنیَِعبرَأ  مِهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق 

، ّربکتم نامرفان  ّطلسم ، ینعمب  راّبج ، عمج  نیراّبج - رس ، تشپ  نآ و  لابند  زیچ و  ره  رخآ  ینعم  هب  ءاب  نوکـس  ّمض و  لاد و  ّمض  اب  ربد  و 
هک دّـمحم  يراد  داـیب  همجرت : هودـنا . ینعمب  هحفـص 253 ] یـسا [  ردـصم  زا  سأـت - ینادرگرـس . ّریحت و  ینعمب  هیت  ردـصم  زا  نوهیتی -

دیرفآ و یناربمغیپ  امـش  نایم  رد  هک  هاگنآ  دوخ  رب  ار  ادخ  شـشخب  دیروآ  دایب  لیئارـسا  ینب - يا  تفگ : دوخ  مدرمب  یـسوم  يراگزور 
امـش يارب  ادـخ  هک  سدـقم  كاپ و  نیمز  نآـب  نم  هب  هتـسباو  هورگ  يا   23 دادـن . نایناهج  زا  یـسکب  داد  امـشب  هچنآ  درک و  ناـتهاشداپ 
اجنآ هب  یسوم  يا  دنتفگ  اهنآ   24 دیوش . نوگرگد  ناگدربنایز  نوچ  هک  دینکن ] ینامرفان  و   ] دیدرگنرب دیوش و  نورد  هدرک  تشونرـسب 

تمعن ادخ  هک  اهنآ  زا  درم  ود   25 میوش . نورد  ام  دندش  نوریب  رگا  میورن و  نآ  رد  ام  دنورن  نورب  اجنآ  زا  اهنآ  ات  دنراکمتـس و  یمدرم 
دیشاب 26 و هریچ  امش  دیدش  نآ  نورد  نوچ  هک  دیوش  نورد  نانآ  رب  رد  هکنیا  زا  دنتفگ : دنتـشاد  لدب  یـسرت  دوب و  هداد  اهنآب  يرادنید 
اب وت  سپ  دنتـسه  اج  نآب  اهنآ  هک  هاگنآ  ات  میوشن  نآ  نورد  ام  زگره  یـسوم  يا   27 دنتفگ : اهنآ  دیـشاب . نمؤم  رگا  دینک  لّکوت  ادخ  رب 

ام و نایم  وت  سپ  مرادـن  مردارب  دوخ و  راـیتخا  زج  نم  اراـگدرورپ  تفگ : یـسوم   28 میاهتـسشن . اجنیا  ام  دـیگنجب و  ورب و  تراگدرورپ 
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يورب نادرگرـس  لاس  لهچ  ات  هک  دشابن  اور  نانآ  رب  نیمزرـس  نآ  سپ  دـندرک ] نینچ  هک  اهنآ   ] 29 تفگ : وا  رایب . یئادج  راکدـب  مدرم 
تسا ربمغیپ  يرادلد  يارب  هیآ  هکنیا  يربط :  23 ِهِموَِقل » یسُوم  َلاق  ذِإ  َو  : » نیرّسفم راتفگ  رادم . راکمتـس  مدرم  هودنا  وت  دندرگب و  نیمز 

تابجوم اهتمعن و  يهمه  اب  هک  دناهدوب  ینامدرم  نینچ  اهنآ  نامز  میدق - زا  هک  دشابن  تحاران  دیامرفیم  هدهاشم  میالمان  دوهی  زا  رگا  هک 
امش نامرف  تحت  ار  نارگید  ینعی  يربط :  23 ًاکُوُلم » مُکَلَعَج   » 48-16- نآرق . - نادرگ ور  دوخ  تحلـصم  زا  دناهدوب و  نامرفان  شیاسآ ،

مـسر لیئارـسا  ینب  رد  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  و  تسا . هاشداپ  وا  دشاب  هتـشاد  راکتمدـخ  هناخ و  سک  ره  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ و  داد . رارق 
ینعی عمجم :  22 ًادَحَأ » ِتُؤی  َمل  ام  مُکاتآ  َو   » 22-1- نآرق . - دندیمانیم کلم  ار  وا  تشاد  راگتمدخ  هناخ و  نز و  سک  ره  هک  تسا  هدوب 

، يربـمغیپ هک  دنتـشاد  هچنآ  یگمه  اـی  دـندادن و  نآ  دـننامب  دـندوب  هحفـص 254 ]  ] 36-1- نآرق  - ناـشیا نارود  رد  هـک  ناـهج  مدرمب 
هسّدقم ضرا  زا  دوصقم  رد  يربط :  23 َۀَسَّدَقُملا » َضرَألا  اُولُخدا  . » دندادن ار  اهنآ  يهمه  نارگیدب  اهزیچ  رگید  يولس و  ّنم و  تموکح ،

نیطسلف و تسا و  قشمد  دناهتفگ : ياهّدع  تسا و  احیرا  نیمز  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دناهتفگ : ماش  یضعب  دناهدرک ، فالتخا  نیرّسفم 
- نآرق . - تسا هدوب  تارف  رصم و  لین  نایم  يهلصاف  دوصقم  هک  مینادیم  میرادن  نآ  نییعت  رب  حیحـص  لیلد  نوچ  نکیل  ندرا ، زا  یتمـسق 
ار دوخ  عفن  لطاب  اـی  ّقحب  سک  ره  و  تسا ، نارگید  دوخ و  راـک  حالـصا  هب  لوغـشم  هکنآ  ینعی  راـّبج  يربط :  25 َنیِراّبَج » ًاموَق   » 34-1

تهج هکنیا  زا  ار  اهنآ  و  دـنمانیم ، راّبج  دنتـسه ، ادـخ  روتـسد  نامرفان  مدرمب و  راکمتـس  هک  ار  اهنآ  دـنمانیم و  راـّبج  مه  ار  وا  دـهاوخب 
« اَمِهیَلَع ُهّللا  َمَعنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِنالُجَر  َلاق   » 21-1- نآرق . - دندوب هدرک  دوخ  بولغم  روهقم و  ار  مدرم  رگید  هک  دـناهدیمان  نیراّبج 

یگدیـسر رومأم  تسا و  هدش  هتفگ  قباس  تایآ  رد  هک  بیقن  رفن  هدزاود  زا  رفن  ود  ینعی  تسا : هدش  لقن  يّدـس  دـهاجم و  زا  عمجم :  26
اهنآ نابز  رب  ّقح  نخـس  هک  دوب  هدرک  ماعنا  اهنآب  ادخ  دندیـسرتیم ، نیراّبج  زا  هکنیا  اب  تسا : هتفگ  یئاّبج  و  دندوب ، سّدقم  رهـش  عاضواب 

یئاهنآ تسا : هتفگ  هداتق  و  دندوب ، یـسوم  نید  رب  دندوب و  نیراّبج  رهـش  لها  هک  ینادرم  زا  رفن  ود  ینعی  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  و  دـمآ ،
رد رخف :  27 َکُّبَر » َو  َتنَأ  بَهذاَف   » 74-1- نآرق . - دندوب هتفریذپ  ّقح  نید  هک  دوب  هدرک  ناسحا  اهنآ  هب  ادخ  و  دندیـسرتیم ، ادـخ  زا  هک 

نیراّبج اب  گنجب  دورب  تسا  نکمم  تسا و  مسج  ادخ  هک  دناهدوب  دـقتعم  اهنآ  - 1 30-1- نآرق : - تسا لامتحا  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم 
ادخ اب  نتفر  زا  دوصقم  - 3 هجیتن ، راظتنا  رد  ام  دیشاب و  گنجب  مزاع  امش  ینعی  تسا ، گنج  گنهآ  هدارا و  گنجب  نتفر  زا  دوصقم  - 2

 ] هتـشون رخف  ماما  نوراه ، تدوخ  ياقآ  اب  وت  ورب  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  دشاب . وت  کموک  ادخ  ورب و  ینعی  تسا ، ادخ  کموک 
رد عمجم :  28 َنیِقِـسافلا » ِموَقلا  َنَیب  َو  اـنَنَیب  قُرفاَـف  . » دـناهدیمان ّبر  ار  وا  تسا  هدوب  رتگرزب  یـسوم  زا  نوراـه  نوچ  تسا : هحفص 255 ]

باوص ّقح و  زا  اهنآ  دنک  مکح  هک  درک  تلئـسم  ادخ  زا  یـسوم  دناهتفگ  كاّحـض  سابع و  نبإ  تسا 1 - هدـیقع  ود  هلمج  هکنیا  ینعم 
درک اضاقت  یـسوم  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 2 دندوب ، نادرگرـس  نابایب  رد  لاس  لهچ  تّدم  هک  دـش  نامه  نآ  يهجیتن  و  دنتـسه ، رود 

نابایب يهلصاف  رد  ینعی  عمجم :  29 ِضرَألا » ِیف  َنوُهِیتَی   » 51-1- نآرق . - درادب شتآ  رد  دنک و  ادج  وا  زا  ار  اهنآ  ترخآ  رد  دنوادخ  هک 
ياج رد  ار  دوخ  زاب  دنتفریم  هچنآ  دناهتفگ : يرـصب  نسح  دهاجم و  و  دندرکیمن ، ادیپ  ار  اجنآ  زا  جورخ  هار  دندوب و  ّریحتم  خـسرف  شش 

- نآرق . - دندوب حبص  لّوا  ياج  رد  و  دنتفریم ، بش  ات  زاب  دندوب ، بش  لّوا  ياج  نامه  رد  حبص  دنتفریم ، هار  حبص  ات  بش  دندیدیم ، لّوا 
یسوم نوچ  رخف :  43-1- نآرق . - تسا ص ]  ] ربمغیپ اب  نخـس  يور  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  29 َنیِقِسافلا » ِموَقلا  یَلَع  َسَأت  الَف   » 28-1

، دوب دـنهاوخ  راتفرگ  لاس  لهچ  نابایب  رد  مدرم  هکنیا  هک  دـش  مـالعا  واـب  دـنک و  تموکح  نیقـساف  وا و  ناـیم  هک  درک  تلئـسم  ادـخ  زا 
تسین و مّهم  دمآ  شیپ  هکنیا  هک  دناهداد  يرادلد  ار  وا  هلمج  هکنیا  اب  تساوخیمن . اهنآ  يارب  يراتفرگ  هزادـنا  هکنیا  ات  هک  دـش  تحاران 

نامیـشپ وا  دـندرک ، شتمالم  دوب ، دـنهاوخ  راتفرگ  لاس  لهچ  هک  داد  ربخ  اهنآب  یـسوم  نوچ  تسا : هتفگ  لتاقم  و  شابن . كانهودـنا  وت 
هکنیا رب  رادم  هودنا  هک  دشاب  ص ]  ] ربمغیپ يرادـلد  تسا  نکمم  و  تسین . ینامیـشپ  ياج  هک  دـندرک  مارآ  ار  شلد  هلمج  هکنیا  اب  دـش ،

هتفگ هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  یناـمرفان . تسا و  هدوب  یتخـسرس  ناـشراک  ناـمز  میدـق  زا  هک  ناربمغیپ  ضراـعم  ناـمرفان و  مدرم 
رفن ود  نآ  تکرب  هب  اهنیا  یلو  دندوب ، نادرگرس  نابایب  رد  لاس  لهچ  لیئارسا  ینب  ّتلم  یموش  هب  نوراه  یسوم و  هک  تسا  بجع  تسا :
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رگیدکی زا  تسا  دب  کین و  یهارمه  يهجیتن  هکنیا  يولـس ، ّنم و  زا  كاروخ  دنتـشاد و  ربا  يهیاس  هک  دندوب  شیاسآ  رد  ار  تّدـم  مامت 
ینامورف نارجه  رد  هک  لد  يا  لاصو  ردق  نادب   || تشذـگب  رحـس  باوخ  رد  هک  يریگبـش  شیع  اغیرد  هحفص 256 ] ظفاح [ : يهتفگب 

َمل ام  مُکاـتآ   » يهلمج تیآ 22  - 1 ام : نخـس  یناسآ  دـهع  دایب  لزنم  يراوشد  شکب   || تسین  ینادراـک  قیرط  ندوب  ناـهرمه  زا  لولم 
نآ ات  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش  سپ  تسین  تسرد  هکنیا  و  دـناهدادن . یهاـشداپ  يربمغیپ و  ملاـع  رد  يرگیدـب  هک  دـناسریم  ِتُؤی »
زا اهنآ  نوچ  دـیاش  و  تسا ، هدوبن  اهتّلم  رگید  رد  تسا و  هدوب  لیئارـسا  ینب  زا  ربمغیپ  دـشاب و  ّقح  يوس  زا  هک  راکتـسرد  هاـشداپ  نارود 
ره رد  دیاش  میدادن و  يربمغیپ  تموکح و  دیسانشیم  امش  هک  ناهج  مدرم  زا  یسکب  دشاب : هکنیا  دوصقم  دناهتـشادن  ربخ  رگید  ياهنّدمت 

كرد دناهتـسناوتیم  مدرم  هنوگچ  ار  ماجنا  زاـغآیب و  شنیرفآ  نوچ  دـشاب  روظنم  ینعم  هکنیا  تسا  هدـش  هتفگ  نیملاـع  يهملک  هک  اـج 
زا دتـسرفیم  رگید  تارک  هب  یئاضف  يهنیفـس  یمدآ  هک  نونکا  مه  و  دـننک . نآ  فیـصوت  اـی  دوش و  نآ  رب  یمکح  ناـش  يارب - اـت  دـننک 

سپ دـنک  مّسجم  دوخ  رطاخب  دـناوتب  هملک  هکنیا  زا  يزیچ  نارود  نآ  رد  هک  دـنک  كرد  دـناوتیم  هزادـنا  هچ  اـت  َنیَِملاـعلا » ِّبَر   » يهملک
يهملک تبسانمب  َنیِقِسافلا » ِموَقلا  یَلَع  َسَأت  الَف   » رخآ يهلمج  - 2 تسا . نآ  مدرم  مهف  خنـس  کی  يراگزور  ره  رد  تاملک  هنوگ  هکنیا 

هک دنتـسین  قیال  دندرک ، مهارف  دوخ  يارب  يراتفرگ  یتسرپ  اوه - یـشکرس و  هار  زا  یمدرم  رگا  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  نیقـساف 
یناسفن و هچ  يونعم ، هاوخ  يّدام و  هاوخ  يراتفرگ  نوچ  دنشاب ، قساف  هدشن و  نامیشپ  يراک  زا  هک  هاگنآ  ات  دنکب ، ناشیراوخمغ  یـسک 
رب هک  هاگنآ  ات  سپ  دوش ، جالع  شیادـیپ  بجوم  لصا و  زا  هک  هاگنآ  رگم  تسین  حالـصا  لـباق  دوب  يراکدـب  دولوم  رگا  یعاـمتجا  هچ 

-759- نآرق -56-32- نآرق : - تسا هتفگ  دوخ  موظنم  ریسفت  رد  هاشیلع  یفـص  خیـش  دنتـسین . جالع  يراوخمغ و  لباق  دنتـسه  یقاب  قسف 
هحفص 257] دندش [  تریح  نآ  هیت و  نآ  قیال   || دندزاورس  رس  یمه  نوچ  یسوم  رما  -986-1028 ز  نآرق -780

ات 32] تایآ 27  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

[27  ] َنیِقَّتُملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلتقََأل  َلاق  ِرَخآلا  َنِم  لَّبَقَُتی  َمل  َو  امِهِدَـحَأ  نِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُرق  ابَّرَق  ذِإ  ِّقَحلِاب  َمَدآ  یَنبا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلـتا  َو 
َکِمثِإ َو  یِمثِِإب  َءُوبَت  نَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  [ 28  ] َنیَِملاعلا َّبَر  َهّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکَُلتقَِأل  َکَیلِإ  َيِدَـی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام  ِینَُلتقَِتل  َكَدَـی  ََّیلِإ  َتطََـسب  ِنَئل 
ُثَحبَی ًابارُغ  ُهّللا  َثَعَبَف  [ 30  ] َنیِرِساخلا َنِم  َحَبصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َلتَق  ُهُسفَن  َُهل  تَعَّوَطَف  [ 29  ] َنیِِملاّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  ِراّنلا  ِباحصَأ  نِم  َنوُکَتَف 

[31  ] َنیِمِداّنلا َنِم  َحَبصَأَف  یِخَأ  َةَأوَس  َيِراوُأَف  ِبارُغلا  اَذه  َلثِم  َنوُکَأ  نَأ  ُتزَجَع  َأ  یتَلیَو  ای  َلاق  ِهیِخَأ  َةَأوَس  يِراُوی  َفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضرَألا  ِیف 
نَم َو  ًاعیِمَج  َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضرَألا  ِیف  ٍداسَف  َوأ  ٍسفَن  ِریَِغب  ًاسفَن  َلَتَق  نَم  ُهَّنَأ  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  یلَع  اـنبَتَک  َکـِلذ  ِلـجَأ  نِم   793-1- نآرق -

331-1- نآرق [ - 32  ] َنُوفِرـسَُمل ِضرَألا  ِیف  َِکلذ  َدَعب  مُهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتانِّیَبلِاب  اُنلُـسُر  مُهتَءاج  دََـقل  َو  ًاعیِمَج  َساّنلا  اَیحَأ  امَّنَأَکَف  اهایحَأ 
حـتف و اب  ءاوب  ردـصم  زا  أوبت - ربخ . أبن - ندرک ، تئارق  ندـناوخ و  ینعمب  ات  نیئاپ  يادـص  رـسکب و  هوالت  ردـصم  زا  لتا - و  تاغل : ینعم 

نیمز ندرک  وجتسج  ندنک و  ینعمب  ثحب ، ردصم  زا  ثحبی - نتشک ، ندرک و  تازاجم  ار  یـسک  نوخ  مرجب و  ینعم  هب  اب  يالاب  يادص 
- لجا تسا ، مزال  شندیـشوپ  هچنآ  تروع و  تشز ، حیبق و  یتسود - تشز  ةاوس - ندیـشوپ . اریزیچ  ینعمب  هاراوم  ردـصم  زا  يراوی - و 
[ نآرق زا   ] ار مدآ  رـسپ  ود  تسرد  ربخ  اههدناوخ  باتک  هکنیا  يارب  دّـمحم  يا   30 همجرت : راک . کی  ماجنا  تهج  ببس و  مّود  نوکـسب 

وت تفگ : وا  هن ، يرگید  زا  دش و  هتفریذپ  هحفص 258 ] ناشیکی [  زا  دندرب و  ّقح  هاگشیپ  هب  دوخ ] یکیدزن  يارب   ] ینابرق نوچ  هک  ناوخب 
یـشکب ارم  هک  ینک  زارد  نم  يوسب  دوـخ  تسد  رگا  و  دریذپیم 31 . ناراگزیهرپ  ادـخ ز  انامه  تفگ : خـساپب  کی  نآ  تشک  مهاوخ  ار 

نم هانگ  دوخ و  هاـنگ  يازـس  وت  هک  مهاوخ  نم  مسرتیم 32 . نایناهج  راگدرورپ  يادـخ  زا  هک  تنتـشک  يارب  منکن  زارد  وتب  متـسد  نم 
دوخ تشک و  ار  وا  دش و  وا  نامرفب  رس  شردارب  نتشکب  وا  یمیخدب  سپ  دوب 33 . نیمه  ناراک  متس  يازس  يوش و  شتآ  نارای  ینیب و ز 

وا و  . ] دشوپب كاخب  ار  ردارب  تشز  يهتشک  هنوگچ  دنایامنب  واب  ات  دیواکیم  نیمز  هک  تخیگنارب  یغالک  ادخ  سپ  دش 34 . ناراکنایز  ز 
راک رب  نامیـشپ  مدرم  زا  سپ  نآ  و ز  منک . كاخ  ریزب  مردارب  تشز  يامن  مشاـب و  غـالک  هکنیا  نوچ  مناوتن  هک  ياو  يا  تفگ : دوخ ] اـب 
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هن هتشک و  ار  یـسک  هن  وا  هک  دشکب  ار  یـسک  هک  ره  میدرک : راوتـسا  لیئارـسا  ینب  رب  هک  دوب  وا  تشز  راک  هکنیا  يوس  زا  دش 35 . دوخ 
هدنز ار  یسک  هکنآ  و  تسا ] نایمدآ  نتشک  یگدامآ  يهناشن  هکنیا  هچ   ] هتشک ار  مدرم  همه  هک  تسا  نآ  دننامب  هدرک  ینیمزرسب  یبوشآ 

و ز تسا .] وا  یتسود  مدرم  يوخ  يهناشن  وا  راک  هچ   ] تسا هدومن  هدـنز  ار  یگمه  مدرم  هک  تسنآ  دـننامب  دـناهرب ] يدوبان  زا  و  . ] دـنک
هاگن نید  روتـسد  يهزادـنا  و   ] دـندش ورهدایز  نیمز  يور  رب  ناشرتشیب  دـندرب  ّقح  رادومن  ياههناشن  اهنآ  يارب  اـم  ناربماـیپ  هک  سپ  نآ 
دـصق ءوس  ربمغیپب  هک  تسا  یئاهیدوهی  نداد  هّجوت  هیآ  هکنیا  زا  روظنم  يربط :  30 َمَدآ » یَنبا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلتا  َو  : » نیرّسفم نخس  دنتـشادن .]
ربمغیپ  56-15- نآرق . - تسا هدش  هسیاقم  اهنآ  يارب  و  تسا ، هدش  روآدای  اهنآب  ار  ملظ  يراتفردب و  جیاتن  دندوب و  نکش  نامیپ  دنتشاد و 

ود ینعی  مدآ » ینب  ای  تسا « : هتـشون  يربط  مه  و  تفر . شتآ  هب  دوب و  راکمتـس  هک  يرگید  نآب  دوهی  و  مدآ ، حلاص  دـنزرفب  نیملـسم  و 
وا رـسپ  ود  زا  دوصقم  دوب و  مدآ  تفر ، ایند  زا  هک  يرـشب  نیلّوا  دناهتفگ : یـضعب  و  لیباه ، لوتقم  مان  هدوب و  لیباق  لتاق  مان  هک  مدآ  رـسپ 

نارسپ اهنآ  هک  دناهتفگ  يرصب  نسح  یئاّبج و  ملسم و  وبأ  تسا  هتشون  عمجم  رد  و  دندوب . لیئارـسا  ینب  زا  هک  دنتـسه  وا  دالوا  زا  رفن  ود 
نینچ جاودزا  مدآ ، نارود  رد  نآ : زا  ياهنومن  کنیا  دناهتشون  لّصفم  ياههناسفا  نیرّـسفم : رگید  يربط :  30 ًانابُرق » ابَّرَق  ذِإ  . » دندوبن مدآ 

 ] 23-1- نآرق  - دندرکیم رسمه  رگید  تبون  رـسپ  اب  ار  تبون  ره  رتخد  يرتخد و  دیئازیم و  يرـسپ  تبون  ره  رد  مدآ ، رـسمه  اوح  هک  دوب 
تفریذپن و وا  لیباق ، رسمه  لیباه  دازمه  دوش و  لیباه  رـسمه  لیباق  دازمه  دیاب  نوچ  دوشن ، دوخ  رهاوخ  اب  ردارب  جاودزا  ات  هحفص 259 ]

رتخد دش . هتفریذپ  مادک  ره  زا  دـننک و  ینابرق  اهنآ  هک  دیـسر  روتـسد  مدآ  هب  تسا ، مزال  نم  دوخ  يارب  تسا و  رتابیز  نم  رهاوخ  تفگ 
يهناشن و  مدنگ ، ياهشوخ  رگید  نآ  درب و  ینابرقب  هبرف  یناویح  وا  دوب . راک  تعارز  لیباق  درکیم و  يرادلام  لیباه  دـنک ، رـسمه  ار  ابیز 

ردارب هک  يزور  درب و  دسح  دش  دودرم  لیباق  ینابرق  نوچ  تسا ، هتخوسیم  ارنآ  تسا و  هدـشیم  رادومن  هک  تسا  هدوب  شتآ  ینابرق  لوبق 
دز نآ  رب  رگید  یگنس  اب  داهن و  یگنس  رب  ارنآ  رس  وا ، ولج  رد  دروآ  یغرم  ناطیـش  دنک ، هچ  تسنادن  دشکب . ار  وا  تساوخ  دید  هتفخ  ار 

غالک ود  دنوادخ  ات  دوب  نادرگرس  اهنابایب  رد  یتّدم  دشوپب ، ار  وا  هنوگچ  تسنادن  تشک ، ار  وا  دز و  ردارب  رـس  رب  یگنـس  لیباق  درمب ، ات 
ناهنپ كاخ  رد  ارنآ  درک و  دوگ  لاگنچ  اب  ار  نیمز  يرگید  دـش  هتـشک  یکی  دـندرک  گـنج  رگیدـکی  اـب  هک  تشادـب  وا  مشچ  ولج  رد 
هتخاس رشب  هک  دوب  رعش  نزو  لّوا  نآ  تفگ و  یبرعب  دوخ  دنزرف  يهیثرم  رد  رعش  نیدنچ  دش ، رادربخ  دنزرف  گرم  زا  مدآ  نوچ  و  درک ،

هدش هتشون  اهنآ  رتشیب  حوتفلا  وبا  ریسفت  رد  هک  دناهتشون  یتالیصفت  زاب  هناسفا  هکنیا  زا  یتمسق  ره  رد  و  اهیلع » نم  دالبلا و  تّریغت  : » تسا
نیدـنچ اب  دندیـسرپ : تسیرگیم  گرم  ماگنه  رد  هک  دـندید  ار  يربنع  هّللا  دـبع  نب  رماع  يربط :  30 َنیِقَّتُملا » َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  . » تسا

: عمجم  87-37- نآرق «. - َنیِقَّتُملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  هکنآ  زا   51-1- نآرق : - تفگ ییرگیم ! هچ  زا  وکین  لامعا 
دنوادـخ شرداربب : تفگ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ - تسین ، لوبق  قساف  تعاطا  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  هلمج  نیاـب 

نایم يوگتفگ  هلمج ، هکنیا  دناهتفگ : یضعب  رخف : یتسین . لدکاپ  وت  هکنیا  زا  تسا  هیانک  و  دشاب ، لدکاپ  هک  دنک  یم - لوبق  ارنآ  ینابرق 
: تسا هدـش  مالعا  ترـضحنآب  هکنیا  لثم  تسا ، ربمغیپ  اب  نخـس  يور  اـهنآ و  يوگتفگ  لـقن  نیب  رد  تسا  ياهلمج  دوبن و  مدآ  نادـنزرف 

يرادـهگن يهلیـسو  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  اهنآ  نیقّتم  یناشاک : تالیوأت  دوبن . راکزیهرپ  هک  تسا  نآ  کی  نآ  ینابرق  ندـش  دودرم  تهج 
تالیدبت لاوحا و  یگریت  تملظ و  هانگ  زا  دـننامب  ظوفحم  زاب  و  دنـشاب ، راکوکین  هتـسویپ  دـنناوتب  ات  دـنهدیم  هحفـص 260 ] رارق [  دوخ 

بجوم هک  يوه  سوه و  يوریپ  زا  دـننادیم  دوخ  نابهگن  ار  ادـخ  مه  کـلهم و  ياـهیهارمگ  هدوهیب و  ياـهغورد  زا  مه  یندـب و  يّداـم 
نوچ تسا ، لد  تافـص  زا  يوقت  نایبلا : حور  نامرح . تابجوم  ناطیـش و  تالیوست  اـههسوسوب و  میلـست  زا  مه  تسا و  یناـسنا  يدوباـن 

رد هک  دـشاب  نارگن  هتـسویپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  يوقت  تقیقح  و  دومرف ، دوخ  لد  يوسب  هراشا  و  تسا ، اجنیا  يوقت  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ
لوبق ینعی  يواضیب : ریـسفت  دشاب . هدرک  روظنم  ار  ادخ  ریغ  دـنکیم  هچنآ  رد  هک  نآ  زا  دـسرتب  زین  و  دوشب ، يریـصقت  شتدابع  ریخ و  راک 
تسا هراشا  هلمج  هکنیا  رد  و  یشکب ! یهاوخیم  هک  تسا  یچ  نم  ریصقت  سپ  يرادن  يوقت  هک  تسه  تدوخ  يهطساوب  وت  ینابرق  ندشن 

ارنآ ات  دشوکب  و  تسا ! هدرک  ریـصقت  هچ  تسا و  هدش  مورحم  ارچ  هک  دمهفب  دـسرب و  شدوخ  باسحب  شدوخ  دـیاب  دوسح  صخـش  هک 
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هکنیا هک  دنک  مورحم  دوخ  لثم  ار  اهنآ  هک  دشاب  نارگید  تمعن  لاوز  رد  شتّمه  ّطقف  هکنیا  هن  دوش ، دنمهرهب  نارگید  لثم  دنک و  ناربج 
تسا نامیا  لها  راعش  يراکزیهرپ  دیوگ : يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  دید . دهاوخ  ار  نآ  نایز  درادن ، دوس  هکنآ  رب  هوالع  راک  رکف و  روط 
نورد يوراد  تسا  نید  یهاـشداپ  رقف و  يهیاریپ   || تسا  نید  یهلا  تعاـط  يهیامرـس  رعـش : ناـحجر ، ناـمیا  يوقت و  رب  ار  تعیرـش  و 

زا نآ  دـشاب   || لوبق  ینابرق  وت  زا  دومرفن  رگ  هاشیلع : یفـص  موظنم  ریـسفت  تسا  نید  یهاوخ  تاـجن  هر  هّصقلا   || تسا  نید  یهاـنگرپ 
يریـصقت یب ز   || منتـشک  دـیاب  هک  دوبچ  نم  مرج  تیناـمرفان  دـشاب ز  نمز  ین   || تیناـبرق  ّقح  لوبقم  دـشن  رگ  لوضف  يا  يوقت  كرت 

ادخب دوخ  بسک  هیامرـس و  دمآرد  زا  مادک  ره  راد و  هلگ  لیباه  تسا و  هدوب  عراز  لیباق  نوچ  يدنه : ناخ  دـمحا  دیـس  منتـشغآ  نوخب 
يهطساوب و  دوشیم ، نینچ  اهلاس  يرایـسب  رد  هکنانچ  تسا  هدش  بوخ  لیباق  هحفص 261 ] تعارز [  هّیـضق  هکنیا  زا  دعب  دناهدرک و  هیده 

دناهدرک رّوصت  هک  تسا  هدوب  مدرم  هدیقع  رکف و  تهج  نیمه  دندش و  دایز  لیباه  نادنفسوگ  عورزم  ریغ  یضارا  عیـسو و  ياه  رازفلع -
لقن يرگید  زا  یلوبقان  یکی و  لام  زا  یلوبقب  تسا  هدش  ریبعت  هک  نآرق  رد  و  تسا ، هدشن  لوبق  يرگید  تسا و  هدش  لوبق  یکی  يهیده 

مه تاروت  و  دوشیمن ، مولعم  نآ  يارب  یتهج  نآرق  زا  دوشیم و  مولعم  بلطم  هکنیا  خـیرات  رد  روغ  زا  و  تسا ، هدوب  مدرم  رکف  رّوصت و 
اهیدوهی زا  تسا  یـسایق  ینابرق  نتخوس  شتآ و  ندمآ  دورف  و  دش . دودرم  يرگید  لوبقم و  یکی  يهیده  هک  تسا  هتفگن  هکنیا  زا  شیب 

نآ لـثم  زین  مدآ  دـنزرف  یناـبرق  هک  دـناهتفگ  اـهنآ  تخوـس  دـمآ و  یـشتآ  هک  تسا  هتفگ  ار  یناـبرق  نـینچ  تاروـت  رد  هـک  اهیحیـسم  و 
دیلقت اهنآ  زا  مالـسا  ياملع  نآرق و  نیرّـسفم  زین  تخوس و  دـمآ و  یـشتآ  هک  تسا  هدوب  هریغ  نامیلـس و  یـسوم و  میهاربا و  ياـهینابرق 

تاروت و رد  هن  هکنیا  اب  دشن ، لوبق  تخوسن و  رگید  زا  تخوس و  ارنآ  ینامـسآ  شتآ  نوچ  دش  لوبق  لیباه  ینابرق  دـناهتفگ  دـناهدرک و 
مشکن ار  وت  نم  یشکب  ارم  وت  رگا  هتـشون : فشک   31 خلا » ََّیلِإ  َتطََـسب  ِنَئل  . » تسین مدآ  دنزرف  ینابرقب  تبـسن  یبلطم  نینچ  نآرق  رد  هن 
تردق يور  زا  يروهقم  وت  یشک ، ارم  هک  دراد  نآ  رب  ار  وت  دسح  مشک و  ار  وت  هک  دراذگن  ارم  يوقت  يوقت . ارم  دنداد و  دسح  ار  وت  هک 
داـشمم دـمآ ، نینچ  لاـس  ارم  هک  منینچ  نم  دـمآ ، ناـنچ  تخب  ار  وـت  هک  یناـنچ  وـت  تمحر . تفاـطل و  يور  زا  مروـبجم  نـم  تّزع و  و 

درآ نامرح  صرح  ربک . زا  سیلبا  هانگ  دسح و  زا  لیباق  يو  رسپ  هانگ  دوب و  صرح  زا  مدآ  هانگ  هک  هدرک  لقن  فلس  یـضعب  زا  يرونید 
. - ترـضح زا  ندنار  تناها  نید و  زا  تسا  ندنامزاب  نالذخ  تشهب و  زا  تسا  ندنامرد  نامرح  تنعل . تناها و  ربک  نالذـخ و  دـسح  و 

ینعی تسا : هدش  لقن  ربمغیپ  باحصا  زا  ياهّدع  دوعـسم و  نبإ  دهاجم و  زا  يربط :  32 َکِمثِإ » َو  یِمثِِإب  َءُوبَت  نَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ   » 26-1- نآرق
وت يهدهع  رب  تدوخ  هانگ  نم و  ناهانگ  ینعی : دناهتفگ  نارگید  دوخ و  يهتشذگ  ناهانگ  نم و  نتشک  هانگ  تهج  زا  یـشاب  لوئـسم  وت 
َنِم َحَبـصَأَف  [ » هحفـص 262 دـشاب [ . تناـهانگ  رگید  نـم و  نتـشک  هاـنگ  هـک  تـسا  لّوا  ینعم  رتـهب  ناـیبلا : عـمجم   53-1- نآرق . - دشاب

ردارب توف  رب  دنتفگ : یضعب  و  درکن ، كاخ  رد  ار  وا  ارچ  ات  دوب  شلمح  رب  ینامیـشپ  دنتفگ : یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  َنیِمِداّنلا -»
وبا  35 َِکلذ » ِلـجَأ  نِم   » 33-1- نآرق . - دـشاب هبوت  هک  هجو  رب  هن  نکل  دوب و  نامیـشپ  تفگ : ّیلع  وبا  هانگ و  باـکتراب  هن  دوب  نامیـشپ 

ات ٍسفَن  ِریَِغب  ًاسفَن  َلَتَق  نَم   » 21-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  هزمه  طوقس  میج و  نوکس  نون و  ربز  اب  اهیراق  یضعب  نایبلا : عمجم  حوتفلا و 
مدرم يهمه  تسا  هتشک  ار  یـسک  هکنآ  ینعی  دناهتفگ : جاّجز  دهاجم و  - 1 تسا : هدش  هدش  ینعم  دـنچ  اههلمج  هکنیا  عمجم :  35 رخآ »

ریخ و ياـقب  بجوـم  تسا ، هداد  شتاـجن  گرم  زا  هک  تسا  هدرک  ناـسحا  یـسکب  هدوـمن و  سفن  ياـیحا  هـکنآ  و  دنتـسه ، وا  نانمـشد 
هدش لقن  ینعم  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  و  تسا ، هدرک  مدرم  يهمه  ياقب  هک  تسا  نآ  دننام  سپ  تسا ، هدش  فورعم 

ساّبع نبإ  - 2 دـنیامنب . تسار  هارب  تیادـه  یهارمگ  زا  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  سفن  ياـیحا  نیرتهب  تسا : هدومرف  مه  رخآ  رد  هک  تسا 
روج نآ  قیال  تسا و  هتـشک  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نآ  لثم  دشکب ، ار  بوخ  لداع و  ياوشیپ  ای  ربمغیپ و  هک  یـسک  ینعی  تسا : هتفگ 

تسا و هدرک  هدـنز  ار  مدرم  يهمه  هک  تسا  نآ  لـثم  هتـسیاش ، حـلاص و  ياوـشیپ  اـی  ربـمغیپ  هب  دـیامن  کـموک  هک  نآ  و  تسا ، باذـع 
ناسآ نارگید  رب  ار  اراک  هکنیا  يهلیـسو  دـشاب ، لتاق  تهجیب  یـسک  ینعی  دـناهتفگ : يربط  ّیلع و  وبا  - 3 تسا . یشاداپ  نانچ  ّقحتـسم 

اهنآ يهمه  تازاـجم  قحتـسم  تسا و  اـهنآ  اـب  کیرـش  لـثم  سپ  تسا  هدـش  شکمدآ  ياـهیوخ  تأرج  تیوقت و  بجوم  تسا و  هدرک 
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ياقبا يهلیـسو  هک  تسا  هکنیا  لثم  و  تسا ، هدش  تشزب  مادقا  زا  عنم  بجوم  دشاب ، تهجیب  نتـشک  زا  ریگولج  هکنآ  روطنیمه  و  تسا ،
يهمه نتشک  لثم  رفنکی  نتشک  هک  هیبشت  هکنیا  تسا  مولعم  رخف :  36-1- نآرق . - تسا هدومن  هدنز  ار  مدرم  تسا و  هدرک  مهارف  ار  همه 

تهج هکنیا  زا  تسا ، اهزیچ  یـضعب  رد  تهباشم  دوصقم  هکلب  تسین  یقیقح  ینعمب  تسا ، همه  يایحا  دـننام  رفنکی  ياـقبا  تسا و  مدرم 
 ] اقبا و نینچمه  همه و  نتشک  دننام  دب  تسا و  تشز  يردقب  رفنکی  نتشک  هک  تسا  لمع  ّتیمها  رد  هیبشت  - 1 دوشیم : ینعم  دنچ  هلمج 

، دوشیم تمواقم  مدرم  يهمه  لتاق  ربارب  رد  هک  روطنامه  - 2 تسا . همه  ياقبا  دننام  هک  تسا  دنـسپ  بوخ و  يردقب  ایحا  هحفص 263 ]
، دومن هانگیب  نتشکب  مادقا  دش و  ریـسا  بضغ  ّيهوق  سفن و  ياوهب  هک  یـسک  - 3 دوشب . تمواقم  دـیاب  زین  هانگیب  رفن  کی  لتاق  ربارب  رد 

همه هک  تسا  نآ  لثم  سپ  درک  دهاوخ  ار  راتفر  نیمه  دـشاب  هانگیب  نآ  دـننام  سک  ره  اب  درادـن و  دوخ  بضغ  اب  تمواقم  یئاناوت  نوچ 
تـسا هتفگ  یبلک  ناـیبلا : عمجم  َنُوفِرـسَُمل -» ِضرَـألا  ِیف  . » تسا رّوصتم  زین  سوفن  ياـیحا  رد  هیبـشت  تهج  ود  نیمه  و  تسا . هتـشک  ار 

ینعم سپ  تسا ، دودـح  يهّیلک  زا  زواجت  فارـسا  ینعم  نیرتهب  و  دـنوشیم ، كرـشم  دـننکیم و  زواجت  تلادـع  ّقح و  يهزادـنا  زا  ینعی :
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  هکنانچ  دننکیمن ، تاعارم  ار  تلادع  ّقح و  چیه  دنتسه و  زواجتم  نیمز  يور  رد  لیئارـسا  ینب  هکنیا  تسا : نینچ 

ّدح زا  يرود  فارسا  يواضیب : دنرادن  كاب  نتـشک  مدآ  زا  دننادیمن و  مارح  ار  زیچ  چیه  هک  دنتـسه  یناسک  نوفرـسم  تسا  هدش  تیاور 
ینعمب هک  تسا  هدش  هتفگ  أبن »  » يهملک نوچ  َمَدآ » یَنبا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلتا  َو   » يهلمج رد  ام : نخـس   30-1- نآرق . - راک ره  رد  تسا  لادتعا 

تالیامت ندنایامن  تسا و  یلّوا  ناسنا  یئاسانـش  يارب  لثم  ناتـساد و  هک  مینادـب ، یلیثمت  يهّصق  ار  تایآ  هکنیا  تسا  لکـشم  تسه  ربخ 
یلو تسا . هدش  لقن  تاروت  نیوکت  رفـس  رد  هّیـضق  نیمه  ریظن  و  تسا . هدش  لقن  ردارب  ود  تشذگرـس  لکـشب  وا ، دنـسپان  راثآ  تشز و 

تروص هب  ار  هّیـضق  هکنیا  لیـصفت ، اب  يواطنط ، و  راصتخاب ، هدـبع  دّـمحم  ریخا : رـصع  نیرّـسفم  تسا  هدـشن  دای  اـجنآ  رد  غـالک  ندـمآ 
تاروت هتفگ  زا  دوهی  نوچ  هک  تسا  هکنیا  میاهتـشون  هکنیا  ریاـظن  رد  هکناـنچ  میئوـگب  میناوـتیم  اـم  هچنآ  دـناهدنایامن و  یلیثـمت  ناتـساد 

مک و دنتشاد  ترشاعم  اهنآ  اب  هک  مدرم  رگید  دیاش  و  دندوب ، هتفریذپ  ار  تاروت  هک  اهیحیسم  مه  و  دندوب ، علّطم  هّیضق  هکنیا  زا  یتمسقب 
کی تروصب  و  دوبن ، فالخ  رب  ای  دنـسپان و  اهنآ  لقع  رکف و  رد  دـش ، تئارق  مدرم  رب  تاـیآ  هکنیا  هک  یعقوم  سپ  دـندوب ، هدینـش  شیب 
هحفص  ] 64-23- نآرق  - بلاطم نیاب  يهقباـس  هک  دندینـش  یـسک  زا  ارنآ  دوب ، هدـش  راـهظا  مه  نارگید  فرط  زا  هک  لوبق  لـباق  بلطم 

يهلیسو ای  و  لوعجم ، بلطم  تشذگرس ، هکنیا  لقن  تهج  هکنیا  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  رگید  ملاع  زا  یحو  يهلیسوب  تسا و  هتـشادن  [ 264
« َنیِقَّتُملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ   » يهـلمج - 1 تسا : هدـش  هدـنامهف  نآ  نمـض  رد  بلطم  دـنچ  هکلب  تسا ، هدوـبن  مدرم  یمرگرـس  لاـفغا و 

لوبق برق و  دروم  بّرقت و  لباق  دش  ماجنا  ادخب  بّرقت  مان  هب  هچ  ره  هک  دوشب  رورغ  بجوم  دـیابن  ینابرق  تدابع و  هک  دـنکیم  يروآدای 
اب ناسنا  نیرتیمیدق  هکنانچ  دوشب ، تداعسب  ندیـسر  برقت و  يهلیـسو  نابرق  تدابع و  ات  تسا  مزال  يراگ  زیهرپ - يوقت و  هکلب  تسا ،

: مینکیم لقن  ار  تیاور  هکنیا  بلطم  ندـش  نشور  يارب   291-241- نآرق . - درک تحیـصن  ار  دوخ  ردارب  و  داد ، صیخـشت  ار  هکنیا  مهف ،
هک یسک  ینعی : اهَلثِم » ّالِإ  يزُجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  نَم  َو  اِهلاثمَأ  ُرشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَحلِاب  َءاج  نَم  : » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  هک  دوب  هدینش  يدرم 

ار یکی  دـیدزد ، نان  ود  وا  دوشیم ، تازاجم  دـب  راک  نآ  يهزادـناب  ّطقف  درک  دـب  راک  رگا  و  دـنیبیم ، شاداپ  ربارب  هد  دـنکب ، بوخ  راـک 
نان کی  نوچ  و  تسا ، نان  ود  نداد  سپ  نم  تازاجم  ماهدـیدزد ، نان  ود  نوچ  درک : باـسح  دوخ  اـب  و  داد ، هقدـص  ار  يرگید  دروخ و 
نان تشه  مهدیم و  دوخ  يدزد  تازاجمب  ارنآ  يهناد  ود  نم  و  داد ، دنهاوخ  نمب  نان  هد  نآ  شاداپ  هب  ماهدرک ، ناسحا  ماهداد و  هقدـصب 

، دـناهدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  ار  هّیـضق  هکنیا  دـنیوگیم : میاهدـش ، ریـس  يرگید  دوخ و  هکنیا  اب  تسا  نم  دوس 
ناسحا و تسا ، هدوبن  يوقت  لمع  لصا  رد  نوچ  دوشیم و  هتفریذـپ  يوقت  اب  لمع  ّطـقف  ینعی  َنیِقَّتُملا » َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  : » تسا هدومرف 
و َكَدَی ،» ََّیلِإ  َتطََسب  ِنَئل   » و َکَّنَُلتقََأل ،» َلاق   » ياههلمج - 2 دشاب . هتـشاد  دزم  ربارب  هد  ات  تسین  ناسحا  عقاو  رد  تسین و  لوبق  لباق  نداد 

رایسب يرترب  ینابرق و  یلوبقان  یلوبق و  هک  دنکیم  شریسا  بضغ  دسح و  ار  یکی  دنکیم : یفّرعم  ار  یمدآ  ّداضتم  يوخ  ود  ٍطِساِبب » اَنَأ  ام  »
تبقاـع دـشکیم و  ار  دوخ  ردارب  هک  اـجنآ  اـت  تسا  وا  بضغ  يهلیـسو  زاـب  هک  هزادـنا  نآـب  دوشیم و  وا  دـسح  بجوم  کـچوک  یئزج و 
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گرمب میلـست  دـنکیمن و  عاـفد  دوخ  زا  ردارب  ربارب  رد  هک  دـناسریم  یئاـجب  تیمدآ  هفطاـع و  ار  مود - دوـشیم . يدـیماان  ناـیز و  راـتفرگ 
- نآرق -1099-1065- نآرق -1061-1038- نآرق -844-794- نآرق -214-112- نآرق  - ردارب هکنیا  تیناـسنا  هفطاـع و  هچرگا  دوـشیم ،

 ... َِکلذ َدَعب  مُهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث   » هیآ رخآ  يهلمج  رد  تسا  نکمم  نکل  تسا  هدشن  هدرمش  دب  حیرص  روطب  هحفص 265 ]  ] 1122-1103
هراشا رخآ  ات  ًاـبارُغ » ُهّللا  َثَعَبَف   » يهلمج - 3 یقالخا . لادتعا  ّدح  زا  جراخ  دنتسه و  فرـسم  مه  مدرم  روطنیا  هک  دشاب  هراشا  َنُوفِرـسَُمل »

نّدـمت و تفرـشیپ  يارب  دریگب  قشمرـس  تاناویح  کچوک  ياهراک  يهدـهاشم  اب  دریگب و  ماهلا  تعیبط  زا  هتـسویپ  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا 
- نآرق -137-123- نآرق -118-74- نآرق . - دـنتفرگ دای  غالک  زا  ار  دوخ  يهدرم  ندرک  ناهنپ  نیتسخن  ياهمدآ  هکنانچ  عیانـص  مولع و 

261-234

ات 34] تایآ 33  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

اوَفُنی َوأ  ٍفالِخ  نِم  مُُهلُجرَأ  َو  مِهیِدـیَأ  َعَّطَُقت  َوأ  اُوبَّلَُـصی  َوأ  اُولَّتَُقی  نَأ  ًاداسَف  ِضرَألا  ِیف  َنوَعـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
َهّللا َّنَأ  اوُمَلعاَف  مِهیَلَع  اوُرِدـقَت  نَأ  ِلبَق  نِم  اُوباـت  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  [ 33  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َو  اینُّدـلا  ِیف  ٌيزِخ  مَُهل  َکـِلذ  ِضرَـألا  َنِم 

. ندـش باـبک  شتآ  هب  نتخوس ، باـتفآ  رد  نتخیوآ ، رادـب  بلـص  ردـصم  زا  اوبّلـصی - تاـغل : ینعم   401-1- نآرق [ - 34  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ 
نادـنزب ندرک ، كاپ  هلازا و  ندـش ، رکنم  ندرک ، رود  ینعمب  یفن  ردـصم  زا  اوفنی - رگیدـکی . فالخرب  يرگید و  اـب  قفاوماـن  فـالخ -

امَّنِإ  » لّوا تیآ  لوزن  يارب  تهج  نیدنچ  نایبلا : عمجم  يربط و  لوزن : تهج  رازآ . يرود ، يراوخ ، يزخ - ندرک ، نوریب  رهـش  زا  ندرک 
رد ارنآ  دندوب ، هدرک  راوتـسا  ینامیپ  ربمغیپ  اب  یحیـسم » يدوهی و   » باتک لها  زا  ياهّدع  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 دناهدرک : لقن  ُءازَج »
نآ اب  ار  ترـضحنآ  يهفیظو  هیآ  هکنیا  دـنتخادرپ ، اهنآ  یگدـنز  راک و  ندرک  بوشآ  نیملـسم و  رازآ  هب  نآ  فـالخرب  دنتـسکش و  مه 
زا ياهّدع  دناهتفگ : هداتق  کلام و  سنا  يّدس و  تسا 3 - هدش  لزان  نیکرشم  يارب  دناهتفگ  يرصب  نسح  همرکع و  - 2 درک . نّیعم  مدرم 
ام هنیدم  ياوه  دندرک  ضرع  دـندمآ و  ربمغیپ  روضح  راز  لاوحا  درز و  هحفص 266 ]  ] 87-71- نآرق  - ياهگنر اب  هنیرع  لکع و  هلیبق 

اهنابرتش دندش  بوخ  اهنآ  تشذگ  یتّدم  دـنهدب ، ریـش  اهنآب  نانابراس  دنـشاب و  نابایب  رد  ةاکز  ياهرتش  اب  دومرف  رما  تسا  هدرک  رامیب  ار 
دـیرب و ار  اهنآ  ياپ  کی  تسد و  کی  تفرگ و  ار  اهنآ  ربمغیپ  دـش ، لزان  اهنآ  تازاجم  يارب  هیآ  هکنیا  دـندرب ، ار  اـهرتش  دنتـشک و  ار 

يازس انامه   36 همجرت : تسا . نزهار  ياه  دزد  دوصقم  هک  تسا  ءاـهقف  يهدـمع  هدـیقع  نیرّـسفم و  رتشیب  - 4 داد . رارق  نارگید  تربـع 
کی ای  دنزیوآ و  رادب  ای  دنـشکب و  ار  نانآ  هک  دوب  هکنیا  دنتـسه  نیمز  يورب  بوشآ  ياشوک  دـنگنجیم و  شربمغیپ  ادـخ و  اب  هک  نانآ 

تسا و ناهج  نیاب  يراوخ  ناش  يارب  ازس  هکنیا  دنرب و  نادنزب  دننک و  ردب  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دنربب و  یئوس  اپ ز  یئوس و  ناش ز  تسد 
نامیـشپ دب  زا  دننک و  هبوت  دـیاهتفاین  تسد  دـیاهدشن و  هریچ  ناشیاب  زونه  هک  نانآ  رگم  37 دوب . يرازآ  گرزب  ناش  يارب  رگید  ناـهجب 

هکنیا ینعم  رد  تسا  فالتخا  يربط :  36 َنُوبِراُحی » َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخس  نابرهم . تسا و  هدنشخب  ادخ  هّتبلا  هک  دیشاب  هاگآ  سپ  دنوش 
قیرّطلا عاّـطق  نزهار و  دزد  هک  تسا  براـحم  صخـش  دوصقم  تسا : هتفگ  یناـسارخ  ءاـطع  - 1 تازاـجم ، نینچ  ّقحتـسم  مدرم  هلمج و 

تسا و براـحم  تسا  راکـشآ  شیدزد  هک  كاـبیب  دزد  و  دـشاب ، اـجک  ره  رد  تسا  براـحم  دوصقم  دـناهتفگ  رگید  ياهّدـع  - 2 دشاب ،
رّوصت اهرهش  يهلخاد  رد  براحم  مدیسرپ : سنا  نب  کلام  زا  تفگ : ملسم  نب  دیلو  دشاب ، رهش  لخاد  رد  هچرگا  تازاجم  هکنیا  ّقحتسم 

ّقحتـسم تسا و  براحم  مدرم  رظنم  رهـش و  رد  ای  تولخ و  رد  هچ  درادرب  دوخ  اب  نیملـسم  رازآ  يارب  هحلـسا  سک  ره  یلب  تفگ : دراد !
لام و يدوبان  يهدامآ  هک  نآ  شکمدآ و  دزد ، راـکهزب ، دنتـسه : صاخـشا  هکنیا  دوصقم  تفگ : دـهاجم  - 3 40-15- نآرق . - تازاجم
دنرادیمرب و هحلسا  اراکشآ  هک  دنتـسه  براحم  مدرم  دوصقم  تسا : هدش  تیاور  تیب  لها  زا  عمجم : تسا . مدرم  تعارز  دالوا و  ناج و 

تسین توافت  مدرم ، اب  گنج  رد  ینعی  براحم  دزد  نوچ  هحفص 267 ] دشاب [  نوریب  ای  رهـش  رد  هاوخ  دنناسرتیم  دنریگیم و  ار  مدرم  هار 
رگا دننک ، هک  نآ  بسحب  دشاب  ناشقاقحتسا  روخرد  ناشیا  يازج  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  اُولَّتَُقی » نَأ  . » يدابآ زا  نوریب  ای  دشاب  رهـشب  هک 
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دنـشک و درم  بلـس و  دننک و  لتق  رگا  ار و  ناشیا  دننک  وفع  هک  دشابن  ار  لوتقم  ءایلوا  ار و  ناشیا  نتـشک  دیابب  دنـشک  درم  و  دـننک ، لتق 
نآ مکح  دنـشکن  درم  دنناتـس و  لام  رگا  و  دنهد ، زاب  دنـشاب  هدرب  هچنآ  هکنآ  زا  سپ  ندرک  راد  رب  ار و  ناشیا  نتـشک  دـیابب  دـنیابر  لام 

دنناتـسن لام  دنـشکن و  درم  دنراد و  فوخب  هار  رگا  و  پچ ، ياپ  تسار و  تسد  ینعی  فالخ  زا  دنرب  هب  ياپ  تسد و  ار  ناشیا  هک  تسا 
یضعب و  ساّبع . هّللا  دبع  لوق  و  ع ]  ] قداص رقاب و  تیاور  تسا و  ام  بهذم  هکنیا  دننک ، نوریب  شرهش  زا  ینعا  دشابن ، یفن  زا  شیب  وا  رب 

- نآرق . - دهاجم یعخن و  ّبیسملا و  نب  دیعـس  تسا و  يرـصب  نسح  لوق  هکنیا  زیچ و  راهچ  هکنیا  نایم  زا  تسا  ّریخم  ماما  دنتفگ : رگید 
وبا - 2 دسرن ، وا  رب  دایز  رازآ  هک  دنزیوآ  رادب  دـعب  دنـشکب و  لّوا  - 1 دـناهدرک : لقن  ینعم  ود  رخف  ماما  و  عمجم :  36 اُوبَّلَُصی » َوأ   » 19-1

هکنیا رد  عمجم :  36 ِضرَـألا » َنِم  اوَفُنی  َوأ   » 18-1- نآرق . - دریمب اـت  دـننزب  وا  رب  هزین  اـب  دـنزیوآ و  راد  هب - ار  وا  ینعی  تسا : هتفگ  هفینح 
-1- نآرق . - درادرب تسد  دوخ  راک  زا  دنک و  هبوت  ات  دننارب  ار  وا  يرهشب  يرهش  زا  هک  تسا  نآ  هعیش  ام  بهذم  و  تسا ، لوق  دنچ  هلمج 

بیقعت ار  اهنآ  دـیتفاین  تسد  رگا  و  دـینکب ، اهنآ  اب  ار  راتفر  هکنیا  دـیتفای ، تسد  مدرم  هتـسد  نیاب  رگا  ینعی : تسا  هتفگ  یعفاش  رخف :  29
ياههرهب يهمه  زا  هک  تسا  سبح  دوصقم  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  دـیروایب . ناشرـس  رب  ار  راک  نیمه  دـیدرک  ناشادـیپ  تقو  ره  ات  دـینک 

ار رعـش  ود  هکنیا  دنام  اجنآ  رد  یتّدم  نوچ  دندرک ، ینادنز  هقدنز  رفک و  تمهتب  هک  ار  سوّدقلا  دبع  نب  حلاص  و  تسا ، مورحم  یگدنز 
 ] یتوملا نم  انـسل  ءایحالا و  نم  انـسلف   || اهلها  لصو  نع  اینّدلا و  نع  انجرخ  تسا : ایند  زا  يهدـش  دـیعبت  دـننام  ینادـنز  مدآ  هک  تفگ 
هن هک  تسا  هکنیا  میدش ، رود  نآ  مدرم  ایند و  زا  ینعی : اینّدـلا  نم  اذـه  ءاج  انلق  انبجع و   || ۀـجاحل  اموی  ناّجّـسلا  انءاج  اذا  هحفص 268 ]

و دـناهدمآ ، اج  هکنیا  هب  ایند  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  هک  مینکیم  بّجعت  دـتفا  اج  هکنیا  هب  شرذـگ  نابنادـنز  یتقو  رگا  هدـنز  هن  میاهدرم و 
، دنوشیم تازاجم  دندش  راتفرگ  رگا  دنربیم  لام  دنـشکیم و  مدآ  هک  اهنآ  تسا : هکنیا  ضرالا » نم  اوفنی   » ینعم رد  یعفاش  رظن  يهصالخ 
، تسا دیعبت  دلب و  یفن  دوخ  رارف  يردبرد و  تلاح  هکنیا  و  دنوش ، تازاجم  راتفرگ و  ات  دوب  دیاب  ناشبیقعت  رد  هتسویپ  دندرک  رارف  رگا  و 

کموک مدرم و  رازآ  سرت و  بجوم  هدش و  هتسد  نآ  ءزج  یلو  دناهدوبن  شکمدآ  دوخ  رگا  و  تسا ، رخآ  ات  اوَفُنی » َوأ   » يهلمج دافم  هک 
دیاب دـندش  راتفرگ  نوچ  دنتـسه و  يرارف  دـناهدشن  راتفرگ  هک  عقوم  ره  ات  و  دـنوشیم ، سبح  هیبنت و  يراـتفرگ  عقوم  رد  دـناهدوب  رارـشاب 

قباطم تسرد و  رخآ  ات  اوَفُنی » َوأ   » يهلمج ینعم  لاـح ، ود  ره  اـی  نادـنز و  رد  اـی  دنتـسه و  هراوآ  يرارف و  اـی  سپ  دـنوش ، هیبنت  سبح و 
27-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربـط :  37 رخآ » ات  اُوباـت -» َنیِذَّلا  اَّلِإ   » 895-882- نآرق -527-514- نآرق . - تسا
دننک و هبوت  یـشکمدآ  ینزهار و  زا  نیملـسم  تسد  رد  يراتفرگ  زا  شیپ  هک  تسا  رفاک  مدرم  دوصقم  دناهتفگ : كاّحـض  دـهاجم و  - 1

دوخ يراتفرگ  زا  شیپ  رگا  دنـشکیم ، مدآ  دننکیم و  ینزهار  هک  تسا  یناناملـسم  دوصقم  تسا : هتفگ  یبعـش  - 2 دننک . لوبق  مه  مالـسا 
رد دـش  یغای  ردـب  نب  هثراح  هچنانچ  تسا ، هدیـشخب  اهنآ  يهتـشذگ  تایانج  مامت  داد ، ناما  اهنآب  ماما  دـندرک و  هبوت  دنتـساوخ و  ناـما 

امهیلع ّیلع  نب  نسح  ترـضح  زا  دش ، نامیـشپ  درک و  راذگرب  نیملـسم  اب  گنج  هزرابمب و  یتّدم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  تموکح 
زا درکن ، لوبق  مه  وا  دش  لّسوتم  ترضحنآ  يهداز  ردارب  رفعج  نب  هّللا  دبعب  دومرفن : لوبق  ماما ، روضح  درک  يرگیجنایم  ياضاقت  مالّسلا 

سیق درک  ماـمت  حبـص  زاـمن  ّیلع  نوـچ  درک ، لوـبق  وا  دـنک ، مهارف  ار  وا  یگدـنهانپ  يهلیـسو  درک  شهاوـخ  ینادـمه  سیق  نـب  دـیعس 
هیآ ترضحنآ  دنوشیم ! ینماان  داسف و  بجوم  دنگنجیم و  ربمغیپ  ادخ و  اب  هک  یئاهنآ  يازس  تسیچ  درک : ضرع  دش  بایفرش  شروضح 

هکنیا زا  هک  ردـب  نب  ۀـثراح  درک : ضرع  وا  مِهیَلَع » اوُرِدـقَت  نَأ  ِلبَق  نِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » اههلمج هکنیا  هحفـص 269 ] ات [  دومرف  تئارق  ار 
هدـمآ هثراح  درک  ضرع  دیعـس  وا ، ریغ  هچ  هثراـح  هچ  دـشاب  سک  ره  دومرف : دوشیم ! هیآ  هکنیا  لومـشم  تسا  هدرک  هبوت  تسا و  هتـسد 
تفرگ دوخ  يارب  همان  ناما  درک و  تعیب  ترضحنآ  اب  دروآ و  ار  وا  تسا ، هتفریذپ  دومرف : دراد ، ناما  ياضاقت  تسا و  هدرک  هبوت  تسا و 

تأرج و ربارب  رد  تسا  يریگتخـس  يارب  تسا  هدـش  نّیعم  هیآ  رد  هک  تازاجم  هکنیا  يواـطنط : هدـبع و  ریـسفت   80-17- نآرق . - تفر و 
ياهتازاجم عیاجف و  و  تسا . تلود  تردـق  ظفح  نوناق و  تفرـشیپ  يهلیـسو  نیرتمهم  تسایـس و  ناکرا  زا  تسا  ینکر  هک  مدرم  زواجت 

تسا هدش  نّیعم  زواجتم  يارب  ترورض  عقوم  رد  مالسا  رد  هچنآ  اب  دناهدرک  شکارم  رصم و  رد  هک  سیلگنا  هسنارف و  ایناپسا و  هنایـشحو 
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دندرک راکـش  دـناهدوب  ینمرخ  فارطا  رد  هک  ار  ینارتوبک  یـسیلگنا  نازابرـس  رـصم  یحاوـن  زا  یکی  رد  هکناـنچ  تسا ، تواـفتم  رایـسب 
مدرم تراسج  تئرج و  زا  يریگولج  يارب  سیلگنا  تلود  دـندز ، ار  اهنآ  دـندرک و  هضراعم  اهنآ  اب  دـندوب  اهرتوبک  بحاص  هک  اهناقهد 

ار اهنآ  زا  رفن  دـنچ  هک  دـندرک  مکح  همکحم  ياضعا  اجنآ و  ناـهاشداپ  زا  یکی  تساـیرب  دـنداد  لیکـشت  ياهمکحم  اـهیماظنب ، تبـسن 
ات دنـشاب  راد  رب  زور  دنچ  دنریمب و  دوش و  هدنک  ناش  ندـب  تشوگ  ات  دـننزب  ار  اهنآ  تسا  رادهرگ  هک  جـیبارک »  » مانب قالـش  اب  دـنروایب و 
رس يدنتب  درکیم و  عمج  ار  لیابق  ياسؤر  يرفن  هد  ياههدع  شکارم  یحاون  یضعب  رد  ایناپسا  تلود  زین  و  دوش ، نارگید  تربع  بجوم 
هک مینامهفب  اهنآب  دیاب  دنرامشیم ، راوخ  ار  ام  دیآیم و  ناشدب  ام  زا  امش  مدرم  دادیم  باوج  دندیـسرپیم  ار  راک  هکنیا  ّتلع  نوچ  دیربیم ،
هک تسا  هدرک  تباث  هبرجت  تسا : هتشون  مهدزاود  لصف  نیناوقلا  حور  رد  ویکستنم  ام : نخس  دنـشاب . ناسرت  لیلذ و  ام  هب  تبـسن  یتسیاب 
رد هک  هدش  هدید  ارارک  دوشیم ، عقاو  رثوم  دیدش  تازاجم  اهاج  یـضعب  رد  مه  یهاگ  دـنکیم ، ریثأت  رتشیب  دارفا  نهذ  رد  میالم  ياهرفیک 

ّيهوـق بیترت  هکنیا  هحفـص 270 ] اب [  اّما  تسا  هدـش  تخـس  نیناوق  عضوب  لّسوتم  حالـصا ، يارب  تلود  راوگان ، ياهدـمآ  شیپ - دراوم 
ّرثأتم ار  مدرم  فیفخ  تاهیبنت  اقباس  هک  يروطنامه  ددرگیم ، داتعم  تخس  تازاجم  هب  مدرم  راکفا  و  دوشیم ، هدوسرف  تموکح  يهکّرحم 

نآ تّدش  رب  دنوشیم  روبجم  مه  زاب  دوشیم و  رتمک  دیدش  تازاجم  زا  سرت  هتفر  هتفر  دنوش و  ّرثأتم  دـیاب  دـیدش  هیبنت  اب  تقونآ  درکیم ،
کی هجنکش  هکنیا  دندرک ، عارتخا  ار  خرچ  يهجنکش  نآ  زا  يریگولج  يارب  لوادتم  یلیخ  ياهروشک  یـضعب  رد  ینزهار  الثم  دنیازفیب ،

اب تسا  نآ  يهسیاقم  ریکـستنم  ياههتفگ  لقن  زا  ام  دوصقم  دـننکیم . ینزهار  مه  زاـب  دـعبب  نآ  زا  یلو  درک  يریگولج  ینزهار  زا  یتّدـم 
رد یلو  تسا ، هجیتنیب  دنـسپان و  زورما  مدرم  راظنا  رد  تخـس  تازاجم  روط  هکنیا  هن  ٍفـالِخ » نِم  مُُهلُجرَأ  َو  مِهیِدـیَأ  َعَّطَُقت  َوأ   » يهلمج

، درب راکب  دشاب  تحلصم  دنادب و  یضتقم  ار  هچنآ  تسا  مکاح  رایتخاب  هدبع  دّمحم  لوقب  هک  تسا  هدش  هدربمان  تازاجم  روج  راهچ  هیآ 
ملـسم تسا  یلـصا  زواجتم  صاخـشا  باعرا  هک  تسا  مولعم  میدرک  لقن  ار  يرامعتـسا  ياهتلود  يراتفردب  تواسق و  هک  روطنامه  زاب  و 

رثا یب  تخـس  تازاـجم  هک  ویکـستنم  رظن  زین  و  دراد ، تواـفت  رایـسب  دـندرکیم  اـهتلود  نآ  هچنآ  اـب  تسا  هدـش  نّیعم  هیآ  رد  هـچنآ  یلو 
رثایب تخس  تازاجم  رگا  سپ  مکاح  رایتخا  هب  تسا  هدش  نّیعم  تازاجم  راهچ  لّوا  نوچ  تسا  هدش  روظنم  رتهب  رتشیب و  هیآ  رد  دوشیم ،

هک تسا  هدش  نّیعم  شیاسآ  هار  يراودیما و  اهتازاجم  دـیدهت و  هکنیا  همه  زا  دـعب  دوش و  راتفر  دـیاب  دـشاب  ّرثؤم  هداس و  هچنآ  هب  دـش 
مکح رد  هـّتبلا  درادرب ، تـسد  مدرم  رازآ  دوـخ و  راـک  زا  تساوـخن  یـسک  رگا  سپ  دـنهاوخب ، ناـما  دـننک و  هبوـت  يراـتفرگ  زا  رتوـلج 

نارگید زا  يریگولج  هلیسو  هکنیا  تهج  زا  مه  و  ناشرـش ، زا  مدرم  شیاسآ  تهج  زا  مه  دنوش  دوبان  دیاب  هک  دنتـسه  ضارما  ياهبرکیم 
127-72- نآرق . - دوش

ات 37] تایآ 35  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِضرَـألا ِیف  اـم  مَُهل  َّنَأ  َول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 35  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِـهاج  َو  َۀَلیِـسَولا  ِهَیلِإ  اوُغَتبا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنیِجِراِخب مُه  ام  َو  ِراّنلا  َنِم  اوُجُرخَی  نَأ  َنوُدیُِری  [ 36  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َو  مُهنِم  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِقلا  ِموَی  ِباذَع  نِم  ِِهب  اوُدَتفَِیل  ُهَعَم  ُهَلثِم  َو  ًاعیِمَج 

يزیچ ندرک ، يرود  ندیـسرت ، ینعمب  ءاّقتا ، ردصم  زا  اوّقتا - تاغل : ینعم  هحفص 271 ]  ] 434-1- نآرق [ - 37  ] ٌمیِقُم ٌباذَـع  مَُهل  َو  اهنِم 
یکیدزن و بجوم  هلیسولا - هریغ . رپس و  لثم  نمـشد  فرطب  تفرـشیپ  يارب  یگنج  لیاسو  دننام  نداد  رارق  لصاف  ینابهگن و  يهلیـسو  ار 
وا هارب  دیئوجب و  زیواتـسد  وا  يوسب  دینک و  زیهرپ  يدـنوادخ  يراتفرگ  زا  دـیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یمدرم  يا   38 همجرت : لاّصتا .

هزادـنا نامه  دـشاب و  ناشلام  تسا  نیمز  رد  هچنآ  يهمه  رگا  دـندش  رفاک  هک  ناسک  نآ  دیشاب 39  دوخ  يراگتسرب  راودیما  ات  دیـشوکب 
دنهاوخ نانآ  دشاب 40 . روآ  درد  يرازآ  ناش  يارب  دوشن و  نانآ  هتفریذپ ز  دنرخب  زیخاتـسر  زور  رازآ  نآب ز  ار  دوخ  ات  دننک  نآ  تسویپ 

: عمجم  38 َۀَلیِـسَولا » ِهَیلِإ  اوُغَتبا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  : » نیرّـسفم نخـس  دنراد . یگـشیمه  يرازآ  هک  دنـشابن  یندش  نورب  یلو  دـنور  نورب  شتآ  ز 
وبا  66-15- نآرق . - ار ادـخ  هب  یکیدزن  برق و  تعاطا  تداـبع و  يهلیـسوب  دـیهاوخب  ادـخ و  یناـمرفان  زا  دـینک  يرود  باـنتجا و  ینعی 
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تسود ار  دوخ  هک  تسا  نآ  ینعم  و  دشاب . ّتبحم  هلیسو  تفگ  ملسا  دیز  دشاب ، تبرق  هلیـسو  تفگ : يرـصب  نسح  تسا : هتـشون  حوتفلا 
دنتفگ رگد  یـضعب  دیزاس . تبرق  ببـس  ار  وا  سرت  دیـسرتب و  يادخ  زا  تسنآ  نآ  ینعم  هک  دنتفگ  نارّـسفم  یـضعب  و  دـیهد ، رارق  ادـخ 
هکنآب و  وا ، ياضر  بلطب  ادـخب  ینک  لّسوت  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  و  یـصاعم ، بانتجا  تاـعاط و  لـعفب  يادـخب  ینک  ببـس  لّـسوت و 

: تفگ لوسر  هک  کـلام  سنا  زا  دـنک  تیاور  لـیوط  دـیمح  ینک ، داـهج  وا  لـیبس  رد  ینک و  ربـص  وا  ّتیلب  رب  یهد و  اـضر  وا  ياـضقب 
زا دنرادرب  باجح  دنک  لّسوت  ودب  هدنب  نوچ  تسا ، ّیلع  باجح  نآ  وا و  باوث  تمحر و  ینعی  یلاعت  يادخ  هدنب و  نایم  تسه  یباجح 

نافراع تلیسو  تسا ، تفشاکم  ناملاع  تلیسو  تسا ، تلماعم  نادباع  تلیسو  هتـشون : فشک  یلاعت . يادخ  هحفص 272 ] هدنب و [  نایم 
هب تسا  يدای  نادباع  تلیسو  تسا ، یتسین  نافراع  تلیـسو  تسا ، یتسود  ناملاع  تلیـسو  تسا ، یتسار  نادباع  تلیـسو  تسا ، تنیاعم 

رگا یهلا  : » تفگ اجنیا  زا  تقیرط  ریپ  زارد  نآ  يهّصق  زانب و  هن  زاین  رب  تسا  يدای  نافراع  تلیسو  زانب ، تسا  يدای  ناملاع  تلیـسو  زاین ،
تفای بلطب  ار  وت  یسک  رگ  متفای . یشومارفب  ار  وت  نم  تفاب  ندرک  رکذب  ار  وت  یسک  رگ  متفای . نتخیرگب  نم  تفای  نتسجب  ار  وت  یـسک 

زاب اجک  زور  نآ  یهلا  سوه . یقاب  سب . یئوت و  همه  یئوت  رخآ  يدوب و  وت  لّوا  یئوت ، مه  وتب ، تلیـسو  یهلا  متفای ، وت  زا  بلط  دوخ  نم 
: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   38 هیآ » رخآ  ات  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َو  . » مدود شتآ و  نایم  مسرن  زور  نآب  زاب  ات  مدوبن  نم  يدوب و  ارم  وت  هک  مبای 
لدب و دشاب : عاوناب  داهج  و  تسا ، داهج  یکی  دنزاس ، هلیسو  ارنآ  دننک و  لّسوت  نآب  هچنآ  هکنآ  يارب  هدهاجمب  یلاعت  يادخ  زا  تسا  رما 
-1- نآرق «. - حالفلا مکـضرغ  اولعفا و   » يا تسا ، یک »  » مال ینعمب  ّلعل »  » هک یباـی  رفظ  اـنامه  اـت  َنوُِحلُفت » مُکَّلََعل  ، » غیت ناـبز و  تسد و 

ررکم هک  يروـطب  نوـچ  و  دـینک ، بلط  ار  ادـخ  يوـسب  يهلیـسو  ینعی  َۀَلیِـسَولا » ِهَیلِإ  اوـُغَتبا  َو   » يهلمج اـم : نخـس   263-238- نآرق -29
و تسا ، هداد  رارق  نآ  رد  ار  یمدآ  تداعـس  لامک و  ادخ  هچنآ  يوسب  هیلا »  » يهملک زا  دوصقم  سپ  درادـن ، بناج  وس و  ادـخ  میاهتفگ :

صخـش ای  رگید و  عقوم  رگید و  تقو  زا  ریغ  دشاب  يزیچ  لامک  تداعـس و  يهلیـسو  صخـش  ره  نامز و  ره  عقوم و  ره  رد  تسا  نکمم 
فاعم نآ  زا  یسک  تسه و  همه  يارب  یصاعم  تادابع و  هدع  کی  تستداعس  يهلیـسو  ادخ  تعاطا  هشیمه  همه و  يارب  هچرگا  رگید و 

یـضعب دنتـسه ، فّظوم  هشیمه  همه و  هچنآ  رب  هوالع  تسا  نکمم  سپ  تسا  تیاهنیب  ناسنا  یگدنز  تایح و  يهنماد  نوچ  یلو  تسین ،
و تسین ، روصتم  زیچ  نینچ  نارگید  يارب  هک  دوش  مهارف  اهنآ  يارب  تداعـس  يهلیـسو  و  دنـشاب ، هتـشاد  یفئاـظو  دراوم  ياهراـپ  رد  مدرم 

طباور عاـمتجا و  و  هحفـص 273 ]  ] 52-18- نآرق  - ناسنا اب  هچنآ  هک  تسا  نآ  درمـش  تداعـس  يهلیـسو  یئاسانـش  ساـیقم  ناوتب  هچنآ 
ره رد  یـسک و  ره  زا  هّتبلا  تسا  ادـخ  يوسب  يهلیـسو  نامه  دـشاب  ناسنا  شیاسآ  لاـمک و  اـقب و  بجوم  دراد و  راـک  رـس و  ّتیدوجوم 

. تسا يزیچ  یعقوم 

ات 40] تایآ 38  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َهّللا َّنِإَف  َحَلـصَأ  َو  ِهِملُظ  ِدـَعب  نِم  َبات  نَمَف  [ 38  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ِهّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَـسَک  اِمب  ًءازَج  امُهَیِدـیَأ  اوُعَطقاَـف  ُۀَـقِراّسلا  َو  ُقِراّـسلا  َو 
ِّلُک یلَع  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُـعی  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  َُهل  َهّللا  َّنَأ  مَلعَت  َمل  َأ  [ 39  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِهیَلَع  ُبوـُتَی 

بجوم هک  مرجم  اب  يراـتفر  تازاـجم و  لاـکن - دزد ، نز  ۀـقراّسلا - دزد ، درم  قراّـسلا - تاـغل : ینعم   403-1- نآرق [ - 40  ] ٌریِدَـق ٍءیَش 
نز درم و   41 همجرت : دنکیمن . شزجاع  دسریمن و  واب  یـسک  هک  صخـش  نیرت  الاب  بایمک ، اناوت ، فیرـش ، زیزع - دشاب . نارگید  تربع 
هک نآ  42 و  میکح ، تسا و  زیزع  وا  هچ  نارگید ] مشچ  يارب   ] ادخ يوس  زا  یتربع  دـشاب و  ناشراک  يازـس  ات  دـیربب  ناش  تسد  ار  دزد 

. دریذپیم وا  يهبوت  نابرهم و  تسا و  هدنزرمآ  ادخ  هّتبلا  دش  راکتسرد  تشگرب و  دب  هار  دش و ز  نامیشپ  دوخ  رب  متس  و  يدزد ]  ] زا سپ 
هدرک تشون  رـسب  دهاوخ و  هک  ار  نآ  درازایب و  دهاوخ  هک  ار  نآ  تسا و  ادخ  لام  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  ینادن  رگم  دّمحم  يا   43

ندـیرب بجوم  يدزد  هزادـنا  هچ  هک  تسا  فـالتخا  يربط :  38 ُقِراّسلا » َو  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  ادـخ  هچ  دزرماـیب 
رتمک يدزد  رد  هک  ص :]  ] ربمغیپ يهدومرف  رگم  میاهتفاین  نییعت  رب  حیحـص  نئمطم و  یلیلد  میاهدرک  صّحفت  ام  هچنآ  یلو  دوشیم ، تسد 
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تسیب میدق و  سایقمب  الط  دوخن  شـش  نزو  تمیق  دودح  رب  مینک  قبطنم  ارنآ  ناوتب  دیاش  . » دوش هدیرب  تسد  دیابن  رانید  مراهچ  کی  زا 
هدرکیم تئارق  روط  هکنیا  وا  هک  تسا  هدـش  لـقن  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  عمجم : هحفص 274 ]  ] 30-15- نآرق «. - زورما ساـیقمب  مرگ 

اههعیش ام  باحصا  تسا : فالتخا  تسا  ندیرب  تسد  شتازاجم  هک  يدزد  رادقم  رد  و  مهنامیا » اوعطقاف  تاقراّسلا  نوقراّسلا و  و  : » تسا
ص]  ] ربمغیپ تسا  هتفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا  و  تسا ، نیمه  زین  روث  یبا  یعازوا و  یعفاش و  بهذـم  و  تسا ، رانید  عبر  دـناهتفگ 

تـسد ندـیربب  مکح  يدزد  مهرد  هد  رد  وا  ياـهرکفمه  هفینح و  وـبا  و  دـشاب . رتـشیب  هچنآ  تسا و  راـنید  عـبر  رد  مکح  هـکنیا  دوـمرف :
هک تسا  فالتخا  تسد  ندیرب  رد  تسا : هتشون  عمجم  زین  و  دناهتسناد . مزال  ار  ندیرب  تسد  يدزد ، رادقم  ره  يارب  جراوخ  و  دناهدرک ،

تسد يدزد  لّوا  تبون  رد  تسا  هتفگ  یعفاش  و  تسه ، تسد  فک  وزاب و  لصاف  ّدح  هک  تسد  دنب  زا  دناهتفگ  اهقف  رتشیب  دشاب ! اجک  زا 
ام باحـصا  دزن  رد  یلو  دـننک ، سبح  مجنپ  تبوـن  رد  و  دـنربب ، تسار  ياـپ  مراـهچ  رد  پچ  تسد  مّوـس  رد  پچ  ياـپ  مّود  رد  تسار ،

قاس زا  تسار  ياپ  مّود  يهبترم  رد  و  دـنامب ، ماهبا  تشگنا  کـی  تسد و  فک  هک  دوش  هدـیرب  تشگنا  راـهچ  نب  زا  دـیاب  هعیـش  ياـهقف 
زا لمع  نیمه  و  دشاب ، ینادنز  دیاب  تسا  هدنز  ات  مّوس  يهبترم  رد  و  نداتـسیا ، يارب  دنامب  ياجب  اپ  يهنـشاپ  هک  دوش  هدـیرب  دـیاب  يروط 
رد تفریم ، ّجح  هب  مجع  تیالو  زا  يدرم  دـنیوگ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   41 ٌمیِکَح » ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  . » تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
ای بسا و  رطاق و  يهدرگ  رب  فرط  ود  زا  نآ  زا  يات  ود  دـنتخاس و  یم - بوچ  زا  هک  هدوب  رفن  کی  شیاجنگب  کّبـشم  ياهناخ   ] هواـجک

لاّـمج میحر » روفغ  هللا  و   » دـناوخ نینچ  دیـسر و  تیآ  نیاـب  دـناوخیم ، نآرق  دوـب و  هتـسشن  دنتـسشنیم ] نآ  رد  رفن  ود  دنتـسبیم و  رتـش 
تـسا اطخ  يدناوخ  هک  هچنآ  مناد  نکل  و  هن ، تفگ :  30-1- نآرق ! - یناد نآرق  وت  تفگ : یناوخیم  اطخ  اذـه ، ام  تفگ : ار  وا  رادرتش » »

: تفگ یبارعا  ٌمیِکَح » ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ، » هلوق دـناوخب  یتفگ و  تسار  تفگ : درک ، زاب  عماج  درم  تسین ، میحر  روفغ  قیال  هاـگیاج  هکنیا  هچ 
نم دوب و  نم  اـب  یبارعا  رفن  کـی  مدرکیم ، تئارق  هدـئام  يهروـس  تفگ : یعمـصا  رخف :  182-153- نآرق «. - مکحف ّزع  اّنبر  هّللا  یلاـعت  »

، وگب هرابود  تفگ : تسا ، ادخ  مالک  متفگ : هحفص 275 ] تسیک [ ! نخس  هکنیا  دیسرپ : یبارعا  نآ  میحر » روفغ  هللا  و   » مدناوخ هابتـشاب 
تـسرد نونکا  تفگ : یبارعا  هاگنآ  ٌمیِکَح » ٌزیِزَع  ُهّللا  َو   » مدناوخ هرابود  مدش و  هّجوتم  مدـنامه  و  میحر » روفغ  هللا  و   » مدـناوخ اطخب  زاب 

روفغ و رگا  و  تسا ، هدرک  ندیرب  تسدب  نامرف  تسا  میکح  زیزع و  نوچ  تفگ : تسا ! نینچ  هکنیا  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ : نم  دـش ،
دوخ رایتخاب  دـنربب  یـضاق  روضحب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  رگا  حوتفلا : وبا   42 ِهِملُظ » ِدـَعب  نِم  َبات  نَمَف   » درکیمن یمکح  نینچ  دوبیم  میحر 

اهتازاجم دودح و  يهمه  رد  و  تسا ، طقاس  وا  زا  تسد  عطق  مکح  تسا ، هدوبن  تازاجم  سرت  زا  هبوت  هکنیا  هک  دش  مولعم  درک و  هبوت 
رثا تازاـجم  ماـجنا  رد  تسا و  رگید  ملاـع  رد  شزرمآ  نآ  يهجیتـن  دوب  یـضاق  روضح  رد  توبث  زا  دـعب  هبوت  رگا  و  تسا ، نیمه  مکح 

وا زا  ندیرب  تسد  مکح  دـنک  هبوت  ندـیرب  تسد  زا  شیپ  رگا  دـناهتفگ : املع  یـضعب  رخف :  395-361- نآرق -156-127- نآرق . - درادن
. دوشیمن طقاس  ّدح  دناهتفگ : املع  مومع  و  تازاجم ، ّدح و  طوقس  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  رخآ  رد  میحر » روفغ   » يهملک نوچ  تسا  طقاس 
يدزد و رادقم  یلو  دـیربب ، تسد  ار  دزد  دـهدیم : روتـسد  هتـسب  رـس  لمجم و  امُهَیِدـیَأ » اوُعَطقاَف  ُۀَـقِراّسلا  َو  ُقِراّسلا  َو   » يهلمج ام : نخس 

قوقح رد  تسا : هتـشون  هحفـص 212  یئانج  قوقح  لّوا  دـلج  رد  - 1 میئوگیم : کنیا  تسا ، هدـشن  نّیعم  ندـیرب  يهزادـنا  دزد و  لاوحا 
بکرم يرورـض  كاروخ  دادیم  هزاجا  رفاسمب  کینامرژ  نیناوق  دوب ، ّتین  ءوس  نادقف  رب  راوتـسا  يرارطـضا  مرجم  تازاجم  مدـع  یمور 

رد تسا . هتفرگ  همشچ  رـس  کینامرژ  قوقح  زا  تسین » رادرب  نوناق  يدنمزاین ،  » لثملا برـض  و  دنک ، فّرـصت  طبـض و  ار  دوخ  يهتفوک 
ياملع دوبن ، تازاجم  لباق  دـشیم  باکترا  یگنـسرگ  جـنر  لّـمحت  نیح  رد  هک  يرارطـضا  تقرـس  یطحق ، زورب  عقوم  رد  یطـسو  نورق 

رد هک  دندرکیم  هیجوت  روط  هکنیا  ار  يرارطضا  تقرـس  تازاجم  مدع  دنداد و  رارق  ثحب  هّجوت و  دروم  ار  يرارطـضا  يدزد  ازج  قوقح 
توف یگنـسرگ  زا  شعونمه  درادـن  لیم  هاگچیه  کلام  هک  دـشیم  ضرف  نینچ  هوالعب ، دـنوشیم  كرتشم  لاوما  يهّیلک  رطخ  زورب  عقوم 
تسا هدش  هحفص 276 ] هدیرفآ [  هک  روطنامه  تسا و  ناسنا  یلصا  تعیبط  اب  قباطم  مالسا  ماکحا  میدقتعم  ام   71-18- نآرق - - 2 دوش .

دـننادیمن و زیاج  ار  ناـسنا  وضع  عطق  قوقح  ياـملع  زورما  - 3 دـنک . تیاعر  ار  دوخ  يونعم  يّدام و  تاـیح  طیارـش  تسا  هدـش  فّظوم 
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هتـسب رـس  لمجم و  روطب  مکح  هکنیا  رودص  تهج  دیاش  میئوگیم : تامّدقم  هکنیا  زا  سپ  لام ، نتفرگ  تسا و  سبح  نتـشک و  تازاجم 
یبلط نوزف  يارب  یسک  تسا  نکمم  نوچ  زین  و  دشابن ، ارجا  لباق  مکح  هکنیا  رارطـضا  عقوم  رد  هک  دشاب  رکّذلا  قوف  بلاطم  نیمه  يارب 

هار هک  هوالع  هب  دشاب ، نارگید  تربع  ات  دوشب  تخس  تازاجم  دیاب  صخش  روط  هکنیا  دنک  يدزدب  مادقا  یسک  بسک  راک و  زا  یلبنت  و 
ندش راکـشآ  زا  شیپ  رگا  میدرک : لقن  حوتفلا  وبا  زا  هک  روطنامه  و  تسا ، هدش  زاب  ِهِملُظ » ِدَعب  نِم  َبات  نَمَف   » دعب تیآ  يهلیـسوب  هبوت 
يارب نکیل  تسا ، دنسپان  زورما  قوقح  ياملع  رظن  رد  تازاجم  هکنیا  هچرگا  سپ  تازاجم ، زا  فاعم  تسا و  هدیزرمآ  هدرک ، هبوت  لمع 
تربع بجوم  دنوش و  تیبرت  روط  هکنیا  دیابن  ارچ  دننکیمن  هبوت  دنوشیمن و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  هک  تیبرت  لباق  ریغ  شکرس و  ياهیوخ 

تسا و هدـش  هتفگ  تازاـجم  مکح  زا  دوصقم  نوـچ  تسا و  لـمجم  مکح  نوـچ  هک  تسا  هکنیا  بلطم  يهصـالخ  سپ  دنـشاب ! نارگید 
تیبرت و طئارـش  رگا  سپ  تسا  هدـش  تازاجم  زا  تیفاـعم  هب - هراـشا  ترفغم  حالـص و  هبوت و  اـب  دـعب  تیآ  رد  نوچ  و  نارگید ، تربع 

یـسک طیارـش  هکنیا  اب  دوبن ، رارطـضا  یگنـسرگ و  یگدـنز ، لیاسو  بسک و  راک و  یگداـمآ  يهطـساو  هب  و  دوب ، مهارف  هبوت  حـالص و 
نینچ رد  یتسد  نینچ  دنامهفب  نارگیدب  واب و  هک  تسا  نیمه  مدآ  نینچ  تازاجم  درک ، زارد  يدزدب  تسد  دـش و  تسرپ  يوه  كابیب و 

هحفص 277]  ] 523-489- نآرق . - تسین تیوضع  يارب  حلاص  یعامتجا 

ات 46] تایآ 41  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َنوُعاّمَـس اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  َو  مُُهبُوُلق  نِمُؤت  َمل  َو  مِهِهاوفَأـِب  اـّنَمآ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َنِم  ِرفُکلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  َنیِذَّلا  َکـنُزحَی  ـال  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نَم َو  اوُرَذحاَف  ُهَوتُؤت  َمل  نِإ  َو  ُهوُذُخَف  اذه  ُمتِیتوُأ  نِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِـضاوَم  ِدَعب  نِم  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتأَی  َمل  َنیِرَخآ  ٍموَِقل  َنوُعاّمَـس  ِبِذَـکِلل 

ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َو  ٌيزِخ  اینُّدـلا  ِیف  مَُهل  مَُهبُوُلق  َرِّهَُطی  نَأ  ُهّللا  ِدُِری  َمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  َُهل  َکـِلمَت  نَلَف  ُهَتَنِتف  ُهّللا  ِدُِری 
َتمَکَح نِإ  َو  ًائیَش  َكوُّرُـضَی  نَلَف  مُهنَع  ضِرُعت  نِإ  َو  مُهنَع  ضِرعَأ  َوأ  مُهَنَیب  مُکحاَف  َكُؤاج  نِإَف  ِتحُّسِلل  َنُولاّکَأ  ِبِذَکِلل  َنوُعاّمَـس  [ 41]

ام َو  َِکلذ  ِدـَعب  نِم  َنوَّلَوَتَی  َُّمث  ِهّللا  ُمکُح  اهِیف  ُةاروَّتلا  ُمُهَدـنِع  َو  َکَنوُمِّکَُحی  َفیَک  َو  [ 42  ] َنیِطِـسقُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ِطسِقلِاب  مُهَنَیب  مُکحاَف 
اَِمب ُراـبحَألا  َو  َنوُِّیناـّبَّرلا  َو  اوُداـه  َنیِذَِّلل  اوُمَلـسَأ  َنـیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِـهب  ُمُـکحَی  ٌروـُن  َو  ًيدُـه  اـهِیف  َةاروَّتلا  اَـنلَزنَأ  اـّنِإ  [ 43  ] َنِینِمؤُملِاب َکـِئلوُأ 
ُهّللا َلَزنَأ  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتاـیِآب  اوُرَتشَت  ـال  َو  ِنوَشخا  َو  َساـّنلا  اُوَشَخت  ـالَف  َءادَهُـش  ِهیَلَع  اُوناـک  َو  ِهّللا  ِباـتِک  نِم  اوُظِفُحتـسا 

َو ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُـألِاب  َنُذُـألا  َو  ِفنَـألِاب  َفنَـألا  َو  ِنیَعلاـِب  َنیَعلا  َو  ِسفَّنلاـِب  َسفَّنلا  َّنَأ  اـهِیف  مِهیَلَع  اـنبَتَک  َو  [ 44  ] َنوُِرفاکلا ُمُه  َکـِئلوُأَف 
یلَع انیَّفَق  َو   1651-1- نآرق [ - 45  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  َُهل  ٌةَراّـفَک  َوُهَف  ِِهب  َقَّدَـصَت  نَمَف  ٌصاـِصق  َحوُرُجلا 

َو ًيدُه  َو  ِةاروَّتلا  َنِم  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُـه  ِهِیف  َلیِجنِإلا  ُهانیَتآ  َو  ِةاروَّتلا  َنِم  ِهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َمَیرَم  ِنبا  یَـسیِِعب  مِهِراثآ 
- ۀـنتف سوساج ، رب  نامرف  دـهدیم ، شوگ  نخـس  رهب  هکنآ  عاّمـس ، عمج  نوعاّمـس - تاـغل : ینعم   244-1- نآرق [ - 46  ] َنیِقَّتُمِلل ًۀَـظِعوَم 
. بوـشآ هدـیقع و  فـالتخا  يراـتفرگ ، یهارمگ ، نتخاـبلد ، يراـیتخایب و  ندـمآ  شوـخ  ندرک ، بوذ  هتوـب  رد  ار  ـالط  ندرک ، راـیتخا 
زا عنام  تشاذگاو ، یـسک  هب  راک  رایتخا  داد ، رارق  مکاح  ینعمب  مکح  زا  کنومّکحی - هوشر . روآ ، گنن  تشز و  بسک  مارح ، تحس -

هتفگ يّدس  تسا : فلتخم  تایاور  تایآ  هکنیا  لوزن  تهج  رد  هک  تسا  هتشون  يربط  لوزن : تهج  ار ، یسک  دنادرگرب  نآ  زا  دش و  راک 
یضار ذاعم  نب  دعس  تموکحب  اهنآ  و  دنوش ، یسک  تموکحب  یـضار  دش  رارق  دندش و  نیملـسم  راتفرگ  هظیرق  ینب  هک  يزور  رد  تسا :

هبابل وبا  مانب  نیملـسم  زا  یکی  اب  دوهی  نآ  زا  رفن  دنچ  دـننک ، لوبق  مه  اهنآ  دـننک و  راتفر  اهنآ  اب  نیملـسم  دـنک  نّیعم  وا  هچنآ  هک  دـندش 
يهجیتن هک  درک  هراشا  دـیوگب  اراکـشآ  تساوخیمن  هباـبل  وبا  دوب ! دـهاوخ  هچ  دعـس  ّتیمکح  هکنیا  رد  اـم  فیلکت  هک  دـندرک  تروشم 

و دوشن . وت  یتحاران  بجوم  لد  دب  ناناملسم  هکنیا  رفک  هک  دش  لزان  ربمغیپ  يرادلد  يارب  هیآ  هکنیا  تسا ، امـش  يدوبان  ّتیمکح  هکنیا 
دنک و كاپ  ار  هحفص 279 ] تازاجم [  ار  وا  دنتساوخ  تشک ، ار  دوخ  ناشیکمه  زا  یـسک  يدوهی  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  يرگید  زا 
دنروخیم و هوشر  مارح و  دنرادیم و  غورد  نخـسب  شوگ  نانیا  45 رگید . ناهج  هب  گرزب  يرازآ  تسا و  ناهج  نیاب  يراوخ  ناـش  يارب 
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دنناوتن زگره  ینادرگ  هب - يور  ناشیاز  رگا  نادرگب و  ناشیا  يور ز  یهاوخ  نک و  يرواد  ناـشنایم  یهاوخ  دـنیآ  وت  دزن  يروادـب  رگا 
هکنیا اب  دننک  دوخ  رواد  ار  وت  هنوگچ  46 و  تسا . نارگداد  رادتسود  ادخ  هک  نک  دادب  يرواد  يدرک  يرواد  رگا  دنناسر و  وتب  یبیـسآ 

وت زا  دـندید و  تاروت  هب - هک   ] نآ زا  سپ  و  دـنراد ] لدـب  دـب  يهشیدـنا  سپ   ] تسا نآ  رد  يدـنوادخ  مکح  هک  تسا  اـهنآ  دزن  تاروت 
« َكُوتأَی َمل  َنیِرَخآ  ٍموَِقل  َنوُعاّمَس  ِبِذَکِلل  َنوُعاّمَس  : » نیرّسفم نخس  دنشابن . یندش  نمؤم  نانیا  هچ  دنریذپیمن  دننکیم و  تشپ  دندینش ]
: يربط تسا . دوهی  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، دوهی  نیقفانم و  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب   85-15- نآرق : - عمجم  44
هک ار  دوخ  ناـگرزب  غرود  راـتفگ  دـنریذپیم  قفاـنم  دوهی  هکنیا  ینعی  قفاـنم ، دوـهی  ِبِذَـکِلل » َنوُعاّمَـس   » زا دوـصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم 
هک دنتـسه  دوهی  نآ  َنیِرَخآ » ٍموَِقل   » زا دوصقم  و  دوش ، راـتفر  دـیاب  دناهتـسناد  موسرم  دوخ  هچنآـب  تسین و  نارابگنـس  راـکهزب  تازاـجم 
. - دـنریگب روتـسد  ترـضحنآ  زا  هک  دنتـشاد  رارـصا  یلو  دـندوب  هتفرن  ربمغیپ  تمدـخ  دوخ  اهنآ  دوب و  هدرک  تشز  لمع  اهنآ  زا  یـسک 

زا ای  ّربکت و  زا  هک  ار  یئاهنآ  نخس  ار و  دوخ  ياملع  غورد  راتفگ  دنریذپیم  اهنآ  ینعی  يواضیب : ریـسفت   260-240- نآرق -61-37- نآرق
مّود يهلمج  و  دنیوگب ، يزیچ  غوردب  دنورب  هکنیا  يارب  دنریذپیم  ار  اهنخس  دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  دناهدماین ، وت  دزن  ینمـشد 

. دنیوگب یئاهغورد  دناهدماین  وت  دزن  هک  رگید  مدرمب  هکنیا  يارب  اهنخـس  هب  دنهدیم  شوگزاب  ینعی و  دشاب ، لّوا  يهلمج  تیبثت  دیکأت و 
مارح لالح و  نّیعم  ياهعوضوم  زا  ار  ادـخ  مکح  مـالک و  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم :  44 ِهِعِـضاوَم » ِدَعب  نِم  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  »

 ] 49-1- نآرق  - تازاجم ینعی  تسا  هتفگ  هداتق  دناهدرک . ضوع  ندز  هنایزاتب  تسا  نارابگنـس  هک  راکهزب  تازاجم  دننادرگیمرب و  دوخ 
مارح ار  لالح  دندرکیم و  ضوع  ار  تاروت  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  و  دـندرک ، لیدـبت  یلام  يهمیرجب  تسا  نتـشک  هک  لتاق  هحفص 280 ]

- یم دای  دندادیم و  شوگ  هکنآ  زا  سپ  ار  ربمغیپ  راتفگ  ینعی  تسا : هدش  لقن  یئاّبج  ّیلع  وبا  يرصب و  نسح  زا  سکع . رب  دنتشونیم و 
نَم َو  . » دنتـشونیم دندوب  هدرک  ضوع  دوخ  هچنآ  قلطم  ار  بلاطم  دندوب  گنج  رد  ربمغیپ  اب  هک  ربیخ  مدرمب  و  دـندومنیم ، ضوع  دـنتفرگ 

ار یسک  دّمحم  يا  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا و  تسار  هار  زا  یهارمگ  هلمج  هکنیا  رد  هنتف  ینعم  يربط 44 : َُهل » َِکلمَت  نَلَف  ُهَتَنِتف  ُهّللا  ِدُِری 
دنچ هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  58-1- نآرق . - یهدب شتاجن  یناوتیمن  وت  دنادرگیمرب ، میقتـسم  هار  زا  شیهارمگ  يهطـساوب  ادخ  هک 

ینعی دناهتفگ  كاّحـض  يّدـس و  - 2 دـنک ، باذـع  دـهاوخب  ادـخ  ار  سک  ره  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  یئاّبج و  ملـسم و  وبا  - 1 تسا : لوق 
اوسر دهاوخب  ادـخ  شتـشز  ياهراک  ندرک  راکـشآ  يهلیـسوب  هک  ار  یـسک  تسا : هتفگ  جاّجز  - 3 دهاوخب ، ار  وا  كاله  ادـخ  هکیـسک 

تـسرد يزیچ  دوخ  لیمب  دـنکیم و  اهر  ار  هفیظو  وا  و  دـنک ، شیامزآ  شفیاـظو  ماـجنا  يهلیـسوب  دـهاوخب  ادـخ  هک  ارنآ  ینعی  - 4 دنک ،
 || مک شیب و  زا  دوش  دهاوخ  وا  هچ  ره  سفن  ره  تبوقع  دشابیم  هنتف   || سک  رهب  زا  ياهنتف  ّقح  را  دهاوخ  هاشیلع : یفص  ریسفت  دنکیم .
ای  || گنر  هب  يرییغت  داد  دـناوت  ات  بیع  نسح و  زومر و  دـناد  یک  شقن   || بیغ  شاـقن  دز  هدرپ  رب  اهـشقن  مدـق  رارـسا  ملع و  هدارا ، زا 

ياهدئاف دنادیم  ادخ  نوچ  - 1 دناهتفگ : هجو  دنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  44 مَُهبُوُلق » َرِّهَُطی  نَأ  ُهّللا  ِدُِری  َمل   » گنج شاقن  نآ  کلک  اب  دـنک 
-3 دنک ، كاپ  ار  اهلد  نآ  دهاوخیمن  ادخ  رفک  یتحاران  تشحو و  زا  - 2 دیامن ، كاپ  ار  ناشاهلد  دهاوخیمن  اهنآب  فطل  هکنیا  رد  تسین 
هحفص 281]  ] 49-1- نآرق . - دـنرادن ادـخب  یهّجوت  ناشراک  ّتین و  ءوس  يهطـساوب  هک  اهنآ  شزرا  طوقـس  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا 
و نینمؤم ، تسدـب  ندـش  هتـشک  زا  سرت  اهنآ و  غورد  قافن و  يراکـشآ  دنتـسه  قفانم  هک  اـهنآ  يراوخ  رخف :  44 ٌيزِخ » اینُّدـلا  ِیف  مَُهل  »

روظنمب هلمج  هکنیا  رارکت  عمجم :  45 ِبِذَکِلل » َنوُعاّمَس   » 30-1- نآرق . - تسا اهنآ  نداد  هیزج  ندش و  هتـشک  يردب و  رد  دوهی  يراوخ 
تسا و هدش  تئارق  ءاح  نیس و  ّمض  اب  تحـس  يهملک  رخف :  45 ِتحُّسِلل » َنُولاّکَأ   » 25-1- نآرق . - تسا اهنآ  راک  یتشز  دیدشت  دیکات و 

تیاور ص ]  ] ربمغیپ زا  عمجم :  25-1- نآرق . - ءاح نوکس  نیس و  رسک  اب  مه  ءاح و  نیـس و  حتف  اب  زین  ءاح و  نوکـس  نیـس و  ّمض  اب  مه 
، راکهزب رهم  و  تسا ، مکح  رد  هوشر  تحس  هک  تسا : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  و  تسا ، مکح  رد  هوشر  ینعمب  تحـس  تسا : هدش 

ینب ةاضق  تسا 1 - هدش  لقن  هجو  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف : رادرم . گس و  بارـش و  ياهب  ناویح و  حیقلت  دزم  و  ماّجح ، ترجا  و 
غورد مه  سپ  دـندرکیم ، موکحم  تفگیم  ّقـح  هک  ار  شفرط  دـندرکیم و  لوـبق  دوـب  ّقحاـنب  دادـیم و  هوـشر  هک  ارنآ  ياوـعد  لیئارـسا 
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دوهی يارقف  سپ  دنوشن ، ناملـسم  دننامب و  دوهی  نیدـب  هک  دـندادیم  لوپ  ارقفب  دوهی  ياهرادـلام  - 2 دندروخیم ، مارح  مه  دـنتفریذپیم و 
نتفریذـپ ناـش  نید  و  دوب ، اـبر  ندروخ  ناشلغـش  دوهی  - 3 دـندروخیم ، مارح  لاـم  مالـسا  زا  باـنتجا  يارب  دندینـشیم و  ار  ءاـینغا  غورد 

یـضاق هلمج  هکنیا  بجوم  هب - هک  تسا  نآ  هعیـش  تایاور  زا  رهاـظ  عمجم :  45 ضِرعَأ » َوأ  مُهَنَیب  مُکحاَف  . » ناشدوخ ياـملع  ياـهغورد 
ساّبع و نبإ  - 1 تسا : هدوب  یعقوـم  هچ  يارب  روتـسد  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  رخف :  33-1- نآرق . - راّفک نایم  تواـضق  رد  تسا  ّریخم 

دنهدب هید  فصن  دنتساوخیم  هک  دوب  هدش  عقاو  دوهی  رد  یلتق  - 2 تسا . هدوب  تّفع  یفانم  لمع  تازاجم  يارب  دناهتفگ : يرهز  دهاجم و 
همذ طیارـش  رد  هک  تسا  نارفاک  يهمکاـحم  يارب  روتـسد  هکنیا  لـماک 3 - تید  تخادرپب  دومرف  مکح  دـندرک  هعجارم  ربـمغیپ  هب  نوچ 

 ] هلمج هکنیا  - 4 نآ ، زا  يراددوخ  تواضق و  لوبق  رد  دناهدش  ریخم  اهیـضاق  هلمج  نیاب  دـنراد ، مالـسا  اب  داد  رارق  هدـهاعم و  دنتـسین و 
ةاضق يارب  رایتخا  هکنیا  دـناهتفگ : مهریغ  ملـسم و  وبا  ّمصا و  رکب  وبا  و  نارفاک ، ناـیم  تواـضق  يارب  تسا  یمومع  روتـسد  هحفص 282 ]

هب و  ُهّللا » َلَزنَأ  اِمب  مُهَنَیب  مُکحا  ِنَأ   » هیآ نیاـب  تسا  هدـش  خـسن  مکح  هکنیا  دـناهتفگ : نارگید  ساـّبع و  نبإ  و  ماـکحا ، يهمه  رد  تسه 
دنتـسه مالـسا  يهّمذـب  هک  ینارفاـک  يواـعد  رد  تسا  هتفگ  زین  یعفاـش  و  اـهنآ ، ناـیم  تموکحب  تسا  فّظوم  مکاـح  هیآ  هکنیا  بجوم 

زا بیذهت  باتک  رد  یفاص : ریسفت   271-225- نآرق . - تسا ّریخم  یضاق  رافک ، روط  هکنیا  ریغ  رد  و  دنک ، تموکح  یضاق  تسا  بجاو 
ياوعدب یگدیـسر  رد  تسا  راتخم  وا  دـنروآ ، ناملـسم  یـضاق  رب  تواضق  لیجنا  تاروت و  ناوریپ  رگا  تسا : هدـش  تیاور  ع ]  ] رقاب ماما 

دیجمت ار و  هوشر  مارح و  ملظ و  دـنکیم  تّمذـم  اههیآ  هکنیا  هک  تسا  هتـشون  تایآ  هکنیا  رخآ  رد  نایبلا : حور  نآ . زا  يراددوخ  اهنآ و 
يرـصب نسح  و  تسا ، هوشر  لّالد  شیار  زا  دوصقم  و  ار ، شیار  یـشترم و  یـشار و  دنک  تنعل  ادخ  تسا : ثیدح  رد  و  دنکیم ، تلادع 

هناد هدـنرپ  یغرم  اسب  يا  تسا : هتفگ  يونثم  و  تسا ، تحـس  نآ  يروخب  يزیچ  تسا  راد  ضرق  وتب  هک  یـصخش  يهناـخ  رد  رگا  تفگ 
هدرپ رد  روتـسم  اسب  يا  تصـش  ذوخأم  ولگ  صرح  زا  هتـشگ   || تسد  رود  بآ  رد  یهام  اـسب  يا  وا  قلح  مه  وا  قلح  هدـیرب  هک   || وج 
بارش نآ  تورام  توراه و  رد  هکلب  ور  دروآ  یتوشر ، رد  ولگ  زا   || وخکین  ریخ  یـضاق  اسب  يا  هدش  اوسر  ولگ  جرف و  یموش   || هدب 

نآ داب ، زارد  شمدراپ   || دروخیم  ههبـش  يهمقل  نوچ ، هک  نیب  رهـش  یفوص  تسا : هتفگ  ظفاح  باب و  ّدـس  دـش  ناشخرچ  جورع  زا  ||  
اب هدـناوخباتک و  مدرم  ندناسانـش  يارب  تسا  هنومن  یلو  تسا  هدـش  بلطم  عوضوم  زور  نآ  دوهی  هچرگا  ام : نخـس  فلع  شوخ  ناویح 

، دننکیمن لوبق  هن  رگ  دـنریذپیم و  دـشاب  اهنآ  ياههتـساوخ  قباطم  هحفـص 283 ] هچ [  ره  هک  رگمتـس  تموکح  هاگتـسد  فرحنم و  داوس 
زگره دنریگیم و  هوشر  دـنریذپیم و  دـنهدیم و  شوگ  اوران  تسا و  فالخ  دـننادیم  هکنیا  اب  غورد  راتفگب  دـننز و  یم  لوگ  ار  رگیدـکی 

عفد ار  دوخ  راکمه  بیرف  غورد و  رش  دنبیرفب و  ار  مدرم  هنوگچ  ادرف  نارگن  و  دنتسه ، بارطضا  رد  هشیمه  دنهدیمن ، شوگ  ّقح  نخـسب 
اههتخود مه  بصنم  رب  مشچ   || اههتخوس  ردپ  دندیشک  فص  دننک .

ات 47] تایآ 44  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

اُوناک َو  ِهّللا  ِباتِک  نِم  اوُظِفُحتسا  اَِمب  ُرابحَألا  َو  َنوُِّینّابَّرلا  َو  اوُداه  َنیِذَِّلل  اوُمَلـسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکحَی  ٌرُون  َو  ًيدُه  اهِیف  َةاروَّتلا  اَنلَزنَأ  ّانِإ 
انبَتَک َو  [ 44  ] َنوُِرفاکلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتشَت  ـال  َو  ِنوَشخا  َو  َساـّنلا  اُوَشَخت  ـالَف  َءادَهُـش  ِهیَلَع 
َوُهَف ِِهب  َقَّدَـصَت  نَمَف  ٌصاِصق  َحوُرُجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُـألِاب  َنُذُـألا  َو  ِفنَـألِاب  َفنَـألا  َو  ِنیَعلاـِب  َنیَعلا  َو  ِسفَّنلاـِب  َسفَّنلا  َّنَأ  اـهِیف  مِهیَلَع 

ِةاروَّتلا َنِم  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َمَیرَم  ِنبا  یَسیِِعب  مِهِراثآ  یلَع  انیَّفَق  َو  [ 45  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو  َُهل  ٌةَراّـفَک 
ُهّللا َلَزنَأ  اِمب  ِلیِجنِإلا  ُلهَأ  مُکحَیل  َو  [ 46  ] َنیِقَّتُمِلل ًۀَظِعوَم  َو  ًيدُه  َو  ِةاروَّتلا  َنِم  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُـه  ِهِیف  َلیِجنِإلا  ُهانیَتآ  َو 

، ینّابر عمج  نّویناـّبر - تاـغل : ینعم  هحفـص 284 ]  ] 1061-1- نآرق [ - 47  ] َنوُقِـسافلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  مُکحَی  مـَل  نَـم  َو  ِهـِیف 
. بهذم سیئر  نتـشون ، يهلیـسو  بّکرم  تمعن ، یـشوخ و  حلاص ، ملاع  ینعمب  ربح  عمج  رابحالا - سانـش ، ادخ  ملاع و  ریـصب و  صخش 

تاروت ام   47 همجرت : ندادازس . دننامه  لثمب و  تازاجم  صاصق - نداد . رارق  عبت  ندروآ و  يزیچ  لابند  زا  ینعمب  ۀیفقت  ردصم  زا  انیّفق -
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مه دندرکیم و  يرواد  دندوب  دوهی  هک  اهنآ  يارب  نآ  اب  ّقح  نامرفب  هدرپس  رس  ناربمغیپ  يربهر و  دوب و  یئانشور  نآ  رد  هک  میداتسرف  ار 
هچنآ ای  و  دندوب ] هدنام  رادنید  نآب  راتفر  يارب  و   ] دندوب هدش  يرادهگن  ادخ  باتکب  هک  يور  نآ  زا  رادنید  نادنمـشناد  ناتـسرپ و  ادخ -

زا دوهی ] نایاناد  يا   ] سپ دندوب  نآ  یتسرد  رب  هاوگ  یگهمه  و  دندوب . نآ  يرادـهگن  رادهدـهع  هک  ار  ادـخ  باتک  اهنآ  يرادـهگن  يارب 
رد و  دوب . نارفاک  يهتـسد  زا  دنکن  يرواد  هداتـسرف  ادـخ  هچنآب  هک  ره  دیـشورفم و  مک  ياهبب  ارم  تایآ  دیـسرتب و  نمز  دیـسرتم و  مدرم 
نآ مشچ  مشچب ، بیـسآ  ندرک و  دوباـن  مرجم  ینیب  ینیب ، يدوباـن  تسا و  نتـشک  یمدآ  نتـشک  تازاـجم  هک  میتشون  دوهی  يارب  تاروت 

دنهد و ازـس  نآ  دننامهب  دننک و  صاصق  ار  اهتحارج  دنهد و  ازـس  نادند  هب  ار  نادند  شوگب و  ار  شوگ  مه  ندناسر و  بیـسآ  ار  راکدب 
نامـسآ روتـسدب ز  هک  اـهنآ  و  دوـش ] زاـب  وا  شزرمآ  هار  و   ] دـشوپب ار  شناـهانگ  وا  راـک  هـکنیا  دـشخبب  ار  راکدـب  هنوـگنیا  هاـنگ  هـکنآ 

دوخ ولجب  تاروـت  هچنآ ز  هک  میداتـسرف  میرم  رـسپ  یـسیع  ناربـمغیپ  نآ  لابندـب  49 و  دنراکمتـس . دندرکن  يرواد  دنوادخ  يهداتـسرف 
50 دوب . ناراگزیهرپ  دـنپ  یئامن و  هار - تاروت و  یتسرد  دوب و  ینـشور  يربهر و  نآ  رد  هک  میداد  لـیجنا  واـب  تسناد و  تسرد  تشاد 
- دب دوخ  ناسک  هنوگنیا  دننک  نامرف  هداتـسرف  ادخ  هچنآب  هن  هک  اهنآ  دـننک و  يرواد  هداتـسرف  نآ  رد  ادـخ  هچنآب  دـیاب  ناراد  لیجنا  سپ 
هک تسا  هدرک  لـقن  يرـصب  نسح  يّدـس و  همرکع و  زا  يربـط :  47 اوُمَلـسَأ » َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکحَی  : » نیرّـسفم نخـس  سب . دـنراک و 

يارب دـنتفگ : دوـهی  دـندرک ، هزب  دوـهی  يدرم  نز و  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وـبا  و  تسا ، دّـمحم  ترـضح  هلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم 
ترضح نآ  روضح  نوچ  دشاب ، لّمحت  لباق  ناسآ و  وا  مکح  دیاش  دینک  هعجارم  ربمغیپ  هب  اهنیا  هحفص 285 ]  ] 67-15- نآرق  - تازاجم

! تسیچ هانگ  هکنیا  رد  تاروت  روتـسد  هک  دومرف  لاؤس  داتـسیا و  دوهی » هاگـشزومآ   » سرادم ردب  تفر  دش و  دنلب  دادـن و  باوج  دـنتفر ،
هب یناوج  دننزب ، شاهنایزات  دننادرگب و  هچوک  رد  دومن  راوس  هنوراو  يرخ  رب  دوش و  هایـس  لاغذ  اب  راک  هانگ - تروص  دـیاب  دـنتفگ  اهنآ 

دندرک و عارتخا  ار  تازاجم  هکنیا  دنشکب  ار  وا  دنتـساوخن  دش و  هدید  یلمع  نینچ  یتنطلـس  يهداوناخ  زا  نوچ  درک  ضرع  ص ]  ] ربمغیپ
لزان بلطم  هکنیا  يارب  هیآ  تسا  هتفگ  يرهز  و  منکیم ، نارابگنس  هب  مکح  نم  دومرف : ترـضحنآ  تسا ، نارابگنـس  تاروت  مکح  هن  رگ 
نکل دوشیم ، مه  ام  ربمغیپ  لماش  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : نیرّـسفم  عمجم : تسا . ص ]  ] ربمغیپ صخـش  هیآ  تمـسق  هکنیا  زا  دوصقم  دـش و 

اب قباـطم  هچرگا  تسا  هدـش  نّیعم  ترـضحنآ  هفیظو  یحو  يهلیـسوب  نوچ  دـشاب ، یـسوم  نید  وریپ  ربمغیپ  هک  تسین  مزلتـسم  رظن  هکنیا 
تاروت هب - يهعجارم  دنتـسنادیم  دوخ  هکنآ  اب  دـیوگیم و  ّقح  ترـضحنآ  هک  تسا  هدـش  مـالعا  دوهی  هب  هلیـسو  هکنیا  هب  دـشاب و  تاروت 

هرصب و لها  حوتفلا : وبا   47 ِنوَشخا » َو  َساّنلا  اُوَشَخت  الَف  . » تسا هدومرف  راکشآ  فشک و  ار  اهنآ  لکـشم  یفخم و  بلاطم  تسا  هدومرفن 
تـسا هتفگ  يّدـس  و  دناهتـسناد ، زاینیب  ای  راهظا  زا  ظّفلت  نیاب  دـناهدناوخ و  نون  رـسک  اب  ءاّرق  یقاـب  و  دـندناوخ ، اـیب  لیعامـسا  رفعج  وبا 
نتـشاد ناهنپ  رد  دیـسرتب  ادـخ  زا  و  ّقح ، راهظا  رد  دیـسرتن  مدرم  زا  هک  اهنآ  اب  نخـس  يور  تسا و  دوهی  ياـملع  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 

یـشک و ّقح  ربارب  رد  هک  تسا  هّیده  هوشر و  دوصقم  دناهتـشون : نیرّـسفم  مومع   47 اًلِیلَق » ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتشَت  ـال  َو   » 37-1- نآرق . - ّقح
مُکحَی َمل  نَم  َو   » 45-1- نآرق . - لیلق تسا و  زیچان  رایسب  ّقحب  مکح  ربارب  رد  اههدافتـسا  هکنیا  نوچ  دناهتفرگیم ، دنوادخ  مکح  نامتک 

رب مکاح  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا ، فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  عمجم :  47 َنوُِرفاکلا » ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب 
هحفص 286]  ] 76-1- نآرق  - ادخ مکح  رکنم  هک  یمکاح  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دـشاب ، سک  ره  تسا  رفاک  هّللا  لزنا - ام  فالخ 

بزاع نب  ءارب  و  دندرکیم ، مکح  تسا  هداتسرف  ادخ  هچنآ  فالخ  رب  هک  تسا  دوهی  ياملع  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاّبج  تسا ، رفاک  دشاب 
- هب صوصخم  فیـصوت و  يارب  همه  تایآ  رخآ  ات  نوملاـظ  نوقـساف و  نورفاـک و  ياـههلمج  هکنیا  ماـمت  تسا : هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا 

دنداد رییغت  ارنآ  دوهی  و  تسا ، هدـش  نّیعم  نارابگنـس  راـکهزب  تازاـجم  تاروـت  رد  نوـچ  رخف :  48 اهِیف » مِهیَلَع  اـنبَتَک  َو  . » تسا نارفاـک 
ضوع اـهنآ  یلو  تسا ، هدـش  نّیعم  لـتاق  نتـشک  نتـشک ، تازاـجم  زین  و  ندرک ، راوـس  هنوراو  رخ  رب  و  ندرک ، هایـس  ور  ندز و  هناـیزاتب 

تیآ يهلابند  رد  اههلمج  هکنیا  دنتشاد ، فاعم  تازاجم  هکنیا  زا  ار  ریضن  ینب  و  هظیرق ، ینبب  ار  تازاجم  هکنیا  دنداد  صیصخت  دندرک و 
نّیعم اهتازاجم  نینچ  ار  تایانج  هکنیا  تاروت  رد  هک  تسا  هکنیا  هّللا  لزنا  اـم  فـالخ  رب  مکح  رفک و  يهناـشن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لّوا 
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يهّدـع و  تسا ، هدرک  تئارق  ولج  يادـص  عفر و  اـب  ار  همه  حورجلا » و   » اـت هیقب  و  نیع »  » يهملک یئاـسک  عمجم :  29-1- نآرق . - میدرک
ار همه  رگید  يهّدـع  و  دـناهدناوخ ، عفر  اـب  هک  حورجلا » و   » يهملک زجب  دـناهدناوخ  وـلج  يادـص  اـب  بوـصنم و  ار  همه  اـهیراق  زا  رگید 

رخف ماما  تسا . هدرک  تئارق  دیدشتیب  نآرق  همه  رد  هک  عفان  رگم  دناهدناوخ  دیدشت  اب  نذا »  » يهملک ءاّرق  يهمه  و  دناهدناوخ ، بوصنم 
48 َُهل » ٌةَراّفَک  َوُهَف  ِِهب  َقَّدَصَت  نَمَف  . » دناهدرک تئارق  لاذ  دیدشت  هّمض و  اب  نارگید  تسا و  نوکس  اب  دیدشتیب و  عفان  تئارق  تسا : هتشون 

بجوم لمع  هکنیا  درک  تشذگ  دنمانیم  مد » ّیلو   » حالطصاب هک  لوتقم  راد  رایتخا  ای  حورجم  رگا  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم :
صخش هانگ  يهراّفک  بجوم  تشذگ  هکنیا  ینعی  تسا : هدش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  زا  و  تسا ، وا  ناهانگ  يهراّفک 

تازاـجم ترخآ  رد  تسا و  هدرک  صقاـن  يوضع  اـی  تسا  هتـشک  مدآ  هک  تسا  یهاـنگ  شزرمآ  بجوـم  وـفع  هکنیا  تسا و  راـکتیانج 
 ] 48-34- نآرق -22-1- نآرق  - دوهی دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  عمجم :  48 َنوُِملاّظلا » اـت - مُکحَی - َمل  نَم  َو   » 49-1- نآرق . - دش دهاوخن 

يهیلک دافمب  لـمع  تسا  مزـال  ینعم  هکنیا  هب  و  تسا ، هّللا  لزنا  اـم  زا  نیفّلختم  مومع  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دنتـسه ، هحفص 287 ]
رب مکح  نوچ  تسا : هتـشون  رخف  ماما  دشاب ، یـسوم  يهخوسنم  تعیرـش  زا  هچرگا  تسا  هدش  دای  تایآ  هکنیا  رد  تاروت  ماکحا  زا  هچنآ 

يهلیسو تسا و  تداعس  زا  ّتیمورحم  بجوم  نوچ  و  تسا ، هدش  هتفگ  نورفاک »  » شیپ تیآ  رد  تسا  تمعن  نارفک  هّللا  لزنا  ام  فالخ 
ناربمغیپ لابند  رد  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم :  49 مِهِراثآ » یلَع  انیَّفَق  َو  . » تسا هدـش  هتفگ  نوملاـظ  هیآ  هکنیا  رد  سفنب ، ملظ 

هک اهنآ  لابند  رد  ینعی  شیپ ، تیآ  لّواب  تسا  طوبرم  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  میداتـسرف ، ار  یـسیع  دندوب  هدش  تاروتب  میلـست  هک 
ولج رد  هچنآب  تاروت  ندرک  دّیقم  دیاش   49 ِةاروَّتلا » َنِم  ِهیَدَی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم   » 30-1- نآرق . - میداتسرف یسیع  میدرک  نّیعم  ار  ناشفیاظو 

دیاهداد و رییغت  امـش  هک  هکنیا  اّما  تسا ، ادخ  بناج  زا  هک  درک  قیدصت  دـید  یـسیع  هک  تاروت  نآ  هک  دـشاب  تهج  نیاب  تسا ، یـسیع 
رارکت تهج  دناهتـشون  نیرّـسفم  رگید  رخف و  ماـما  درک ، قیدـصت  ارنآ  یتسرد  یـسیع  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  دـینکیم  یفّرعم  تاروت  مساـب 

هک تسا  هدرک  فیصوت  ار  یسیع  لیجنا  مّود  رد  تسا و  هدرک  قیدصت  ار  تاروت  یسیع  هک  تسا  هدنامهف  لّوا  رد  تسا : نآ  هلمج  هکنیا 
خسن يارب  وا  لیجنا  حیـسم و  هکنیا  اب  تاروت ، قیدصت  ینعم  تسا : هتـشون  رخف  ماما  مه  و  تسا ، هدرک  یفّرعم  تسرد  تسار و  ار  تاروت 

- نآرق . - حیسم شیادیپ  ماگنه  ات  تسا  ادخ  بناج  زا  هک  دنتـسناد  تسرد  ارنآ  شلیجنا  حیـسم و  هک  تسا  هکنیا  تسا ، یـسوم  تعیرش 
هکنیا لابند  رد  هک  دـننکیم  قیدـصت  ار و  نآ  حـلاصم  نید و  رارـسا  دـنمهفیم  هک  اهنآ  ینعی  هدـبع :  49 َنیِقَّتُمِلل » ًۀَظِعوَم  َو  ًيدُـه   » 51-1

نیب نکاس  ياهیحیـسم  نرق  نیدـنچ  تّدـم  رد  هک  دوب  نآ  ياهیئامنهار  لیجناب و  سنا  نیمه  تسه و  يرت  یلاـع  باـتک  نید و  لـیجنا 
َِکئلوُأَف ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  مُکحَی  َمل  نَم  َو   » 37-1- نآرق . - بیجع تعرس  نآ  اب  مالسا  نتفریذپ  يارب  درک  هدامآ  ار  رصم  هیروس و  نیرهّنلا و 

يارب نوقـساف » نوملاظ  نورفاک   » تاـملک هیآ  هس  ره  رد  تسا : هحفص 288 ]  ] 76-1- نآرق  - هتفگ ساّبع  نبإ  هدـبع :  50 َنوُقِسافلا » ُمُه 
يارب نورفاـک »  » يهملک دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، نیملـسم  ریغ  يارب  اـههلمج  هـکنیا  تـسا  هـتفگ  حـلاص  یبا  و  تـسا ، دوـهی  فیـصوت 

یحالطصا ینعم  نورفاک  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  اهیحیـسم ، يارب  نوقـساف  و  تسا ، دوهی  يارب  نوملاظ  تسا و  نیملـسم  فیـصوت 
: تسا هتفگ  يرگید  و  دشاب ، تمعن  یساپسان  یشوپ و  ّقح  یگریت و  هک  تسا  يوغل  ینعمب  هکلب  دشاب ، نید  زا  جورخ  دوصقم  هک  تسین 

دنیامنیم رداص  ادخ  مکح  فالخ  رب  مکح  تسا ، ّقح  فالخ  رب  مالـسا  ماکحا  هکنیا  هب  داقتعا  نید و  راکنا  اب  هک  تسا  یئاهنآ  دوصقم 
لّوا رد  - 1 ام : نخـس  تسا . عرـش  فالخ  رب  هک  ینیناوق  ماکحا و  رد  تسا  یّلـصفم  ثحب  تـالوقنم  هکنیا  يهلاـبند  رد  و  دنتـسه ، رفاـک 

يّدام و تداعـس  هار  یئانیب  اهلد و  ینـشور  يهلیـسو  دنتـسه و  رون  ناسنا و  يامنهار  لّوا  اهنیا  هک  تسا  هدـش  یفّرعم  ینامـسآ  ياـهباتک 
رد هدش  نّیعم  ماکحاب  تسا و  میلـست  اهنیاب  يداع  درف  ای  دشاب  ربمغیپ  هاوخ  تسه  ادخب  نمؤم  سک  ره  - 2 یمدآ ، یئاهن  لامک  يونعم و 

هچنآ داـفم  هب - درکن  مکح  هکنآ  - 3 دـنکیم . مکح  اهنآ  دافمب  دـیامنیم و  راداو  مه  ار  نارگید  دـنک و  یم - راتفر  ینامـسآ  بتک  هکنیا 
تسا هدش  رفکب  فیـصوت  هک  لّوا  تیآ  رد  دیاش  يرگمتـس و  قسف و  رفک و  هب  تسا  موکحم  تسا  هدرک  نّیعم  اهباتک  هکنیا  رد  دنوادخ 

هک مدرم  سرت  زا  یـسک  رگا  دناهدرک ، نآ  هب  مکح  دناهدرک و  ظفح  ار  تاروت  اسراپ  ملاع و  مدرم  هکنیا  اب  هک  دـشاب  هیآ  لّوا  تبـسانمب 
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ربارب رد  هک  رفک  تسا و  نتـشادن  هدیقع  يهناشن  هکنیا  دنک  يراددوخ  ادخ  مکح  زا  هوشر  هیده و  عمطب  ای  دنورگن و  واب  دننک و  تمالم 
رد تسا و  هدـش  هتفگ  ناراکتیانج  تازاـجم  نوچ  مّود  تیآ  رد  و  دـنهدن ، شزرا  ار  ادـخ  مکح  یلاـیخ  زیچاـن  راـبتعا  اـی  كدـنا و  لاـم 

ماکحا هکنیا  هک  دشاب  تبسانم  نیاب  دیاش  دناهدش ، يراکمتـسب  یفّرعم  دننکیم  يراددوخ  ماکحا  هکنیا  يارجا  زا  هک  یناسک  نآ  يهلابند 
یفّرعم لیجنا  ناوریپ  دیاش  رخآ  تیآ  رد  و  نارگید ، دوخ و  رب  تسا  متـس  نآ  زا  يراددوخ  سپ  تسا ، عامتجا  ظفح  يارب  مدرم و  دوسب 
ریسفت رد  هک  روطنامه  دسریم : رظنب  یبلطم  اجنیا  حالـص ، قح و  زا  يرود  تسا و  قسف  يهجیتن  رد  لیجنا  دافم  زا  يراد  دوخ  هک  دناهدش 

ادخ هچنآ  مکحب  دـنکن  مکح  الـصا  یـسک  هچ  ینعی  تسا  ماع  اههلمج  هکنیا  دافم  نوچ  تسا  هدرک  ثحب  لّصفم  هدـبع  هحفص 289 ] ] 
ياهروتـسد ماکحا و  سپ  تسا ، قساف  ملاظ و  رفاک و  تروص  ود  ره  رد  دنک  رداص  مکح  دنوادخ  مکح  فالخ  رب  ای  تسا ، هدرک  لزان 

یچ فیلکت  تسا  هّللا  لزنا  ام  فالخ  رب  اهنآ  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  دوشیم  رداص  کـلامم  نیناوق  بجومب  هک  زورما  ناهدـنامرف  تاـضق و 
تدابعب طوبرم  هچنآ  لّوا : تسا  هتسد  ود  نید  ماکحا  میئوگب  تسا  نکمم  هن  ای  دوشب  اهنآ  يارجا  رودص و  زا  يراد  دوخ  دیاب  ایآ  تسا !

ماکحا مّود : شنادـجو ، دـناد و  دوخ  یـسک  ره  دـنرادن و  يراک  نآ  اب  اهتموکح  کلامم و  نیناوق  هک  ناـسنا  یـصخش  فیاـظو  تسا و 
دوشیم نّیعم  لوصا  نآ  اب  لّوا  رد  نیناوق  رتشیب  تسا و  هدـش  روظنم  مدرم  یفرع  تارّرقم  القع و  لوصا  رتشیب  اهنآ  رد  هک  تسا  یعامتجا 

تارّرقم دـننام  یلام  یئازج و  نیناوق  زا  یتمـسق  دـنامیم  یقاب  دوشیم ، ود  ره  ای  نوناق و  ای  عرـش و  مکح  زا  فّلخت  نآ  يارجا  رد  هچ  رگا 
دـشابن و نید  اب  فلاخم  نوناق  عضو  لصا  رد  رگا  تسا  یلام  روماـب  طوبرم  هچنآ  لّوا : تسا  رّوصتم  ضرف  دـنچ  هک  كرمگ  راـصحنا و 

رجات هک  تادراو  تارداص و  كرمگ  ّقح  دننام  دنـشاب  هدرک  رّرقم  ارنآ  مدرم ، تلم و  حلاص  ياههدنیامن  دشاب و  نآ  رد  مدرم  تحلـصم 
ندوب عورشم  كالم  نوچ  تسین  عرش  فالخ  رب  دنتسه و  یضار  مدرم  هّتبلا  دوش  جرخ  فرـصم  هب  دوش و  هتفرگ  ّقحب  رگا  دزادرپب ، دیاب 

دریگیم ناگدننک  دیلوت  زا  تلود  هک  رگید  سانجا  ای  رکش و  دنق و  راصحنا  ّقح  نینچمه  و  تسا ، مدرم  تیاضر  یلام  ياهراک  رتشیب  رد 
هّتبلا دوش  ارجا  مه  تبـسن  نامهب  دوش و  عضو  مومع  تحلـصم  تیاعر  مدرم و  تیاضر  اب  رگا  یلام  نیناوق  رگید  تایناخد و  جنرب و  لثم 

يهزاجا ربارب  رد  دنریگیم  اهتلود  هچنآ  لثم  تسا  عونمم  عرش  لصا  رد  هک  یلاوما  مّود : دوب ، دهاوخن  هّللا  لزنا  ام  فالخ  رب  تسا و  زیاج 
تروصب هک  یئازج  نیناوق  مّوس  تسین ، عونمم  عرـش  رد  زاب  دشاب  رارطـضا  دراومب  رـصحنم  نآ  شورف  رگا  هک  یلکلا  ياه  هباشون  شورف 

دهاوخن عونمم  مه  زاب  دوش  ماجنا  نیفرط  شزاـس  حلـص و  تروصب  رگا  دوش ، یم - ارجا  اـهنیا  دـننام  دـیعبت و  سبح و  یلاـم و  يهمیرج 
نآ رد  مه  عرـش  هحفـص 290 ] نیزاوم [  دوش و  روظنم  مدرم  تحلـصم  نوناـق  يارجا  عضو و  رد  رگا  هکنآ  بلطم  يهصـالخ  سپ  دوـب ،

اهناملسم صوصخب  نیمز و  قرشم  کلامم  يزورما  تارّرقم  لثم  هن  رگ  و  دوب ، دهاوخ  عرـش  فالخ  رب  يدروم  رتمک  هّتبلا  دوش ، تیاعر 
رخآ ات  ِّنِّسلِاب » َّنِّسلا   » ياـهتازاجم رد  - 4 رفک . قسف و  متـس و  تسا و  عورـشمان  همه  و  دوشیمن ، هدید  ناشراک  رد  حیحـص  لمع  کی 
همه زا  مه  هیآ  هکنیا  رد  و  میاهدرک ، ثحب  لّـصفم  رتوـلج  تاـیآ  رد  هرقب و  يهروـس  رد  دـننادیم ، نّدـمتم  ریغ  رـشب  بادآ  زا  زورما  هـک 

281-258- نآرق . - تسا اهنآ  دننام  تهج 

ات 50] تایآ 48  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َكَءاج اّمَع  مُهَءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  مُهَنَیب  مُکحاَف  ِهیَلَع  ًانِمیَهُم  َو  ِباتِکلا  َنِم  ِهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکـَیلِإ  اـنلَزنَأ  َو 
ِهّللا َیلِإ  ِتاریَخلا  اوُِقبَتـساَف  مُکاتآ  ام  ِیف  مُکَُولبَِیل  نِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  ًاـجاهنِم  َو  ًۀَعرِـش  مُکنِم  اـنلَعَج  ٍّلُِـکل  ِّقَحلا  َنِم 

ِضَعب نَع  َكُوِنتفَی  نَأ  مُهرَذحا  َو  مُهَءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  ُهّللا  َلَزنَأ  اِمب  مُهَنَیب  مُکحا  ِنَأ  َو  [ 48  ] َنوُِفلَتَخت ِهِیف  ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  مُکُعِجرَم 
َنوُغبَی ِۀَِّیلِهاجلا  َمکُحَف  َأ  [ 49  ] َنوُقِساَفل ِساّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  مِِهبُونُذ  ِضعَِبب  مُهَبیُِصی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنَأ  مَلعاَف  اوَّلََوت  نِإَف  َکَیلِإ  ُهّللا  َلَزنَأ  ام 

شیاـسآ و بجوـم  ینعمب  تسا و  هّللا  ءامـسا  زا  نمیهم - تاـغل : ینعم   846-1- نآرق [ - 50  ] َنوـُِنقُوی ٍموَِـقل  ًاـمکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسحَأ  نَم  َو 
ءالب و ردصم  زا  مکولبیل - حـضاو . قیرط  نشور و  هار  جاهنم - نتـشادرب ، بآ  هاگیاج  هداع ، هقیرط ، ۀعرـش - مدرم ، لامعا  رظان  دـهاش و 
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لثم دوهی  فارـشا  زا  ياهّدـع  تفگ : ساـّبع  نبإ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  يربط و  مّود : تیآ  لوزن  تهج  هبرجت . شیاـمزآ و  ینعمب  اولب 
، مینزب شلوگ  میناوتب  دیاش  ربمغیپ  دزن  میورب  هک  دندرک  روش  هحفص 291 ] رگیدکی [  اب  نارگید  ایروص و  نب  هّللا  دبع  دیـسا و  نب  بعک 

ناملـسم دوهی  زا  يدایز  يهّدع  میدـش  وت  وریپ  رگا  میتسه و  فرـش  باتک و  ملع و  درم  ام  ینادـیم  وت  دـنتفگ : دـنتفر و  شروضح  هاگنآ 
َو  » تیآ 52 میوش ، ناملسم  ام  ات  نک  مکح  ام  دوسب  وت  میئآیم ، تواضقب  وت  دزن  میراد ، عازن  دوخ  ّتلم  زا  يدارفا  اب  نوچ  و  دش ، دنهاوخ 
ام دّمحم  يا   51 همجرت :  380-331- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  ياضاقت  ربارب  رد  ص ]  ] ربمغیپ يهفیظو  يارب  ُهّللا » َلَزنَأ  اـِمب  مُهَنَیب  مُکحا  ِنَأ 

سپ دراد  نادب  مشچ  درامشیم و  تسرد  هدوب  هکنیا  زا  شیپ  یباتک  هچنآ  هکنیا  اب  میداتسرف  ورف  وت  رب  یتسرد  تقیقحب و  ار  نآرق  هکنیا 
هک وشم  اهنآ  ياههتـساوخ  وریپ  ورم و  يوسکیب  تسا  هدیـسر  وتب  هک  راوتـسا  شور  زا  نک و  يرواد  هداتـسرف  ورف  ادـخ  هچنآب  دوهی  نایم 
امش ات  درک ] تسرد  اهشور   ] یلو درکیم  هتسد  کی  ار  امش  انامه  تساوخیم  ادخ  رگا  میدومنب و  یـشور  ینیئآ و  امـش  زا  هورگ  ره  يارب 
رهب دنکیم  ناترادربخ  تسا و  ادخ  يوسب  یگمه  امش  تشگزاب  هک  دیور  ولج  يراکوکن  يوسب  سپ  دیامزایب  هداد  هک  اهروتسد  نآب  ار 
ورم ناشياههتساوخ  لابند  نک و  يرواد  هداتسرف  ورف  ادخ  هچنآب  نانیا  نایم  سپ   52 دیدوب . راگزاس  ان  دیدرکیم و  فالتخا  نآ  رد  هچ 

ترواد دوخ  لدب  دننک و  ربارب  تاروتب  نآرق  هک  دنهاوخ  و   ] دـننز تلوگ  هداتـسرف  وتب  ادـخ  هچنآ  زا  یـشخب  هار  هک ز  زیهرپب  ناشیا  زا  و 
هچ دنک  ناشرازآ  ناشناهانگ  زا  ياهراپب  دهاوخیم  ادـخ  هک  نادـب  دـنهدن ] نت  نآرق  زا  وت  يروادـب  و   ] دـننادرگب يور  رگا  سپ  دـننک ]

هکنیا اب  دنتسه  يدرخیب  ّتیلهاج و  راگزور  يرواد  راتساوخ  رگم   53 دننادرگ .] ور  ّقح  نخس  زا  هک   ] دنراکدب مدرم  هکنیا  زا  رتشیب  هتبلا 
هکنیا ینعم  رد  يربـط :  51 ِهیَلَع » ًانِمیَهُم  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دـندوب . رادـنید  لد  زک  ناراد  نیقی  يارب  تسین  ادـخ  زا  رتهب  شیرواد  سک 

ياـهباتک یتـسرد  رب  تسا  دـهاش  نآرق  ینعی  تسا ، هدـش  لـقن  دـهاجم  يّدـس و  ساـّبع و  نبإ  زا  - 1 دـناهدرک : فالتخا  نیرّـسفم  هملک 
تـسا تسرد  هدش  قیدصت  نآرق  رد  هچنآ  هتـشذگ  هک  یئاهنآ  رب  تسا  نیما  نآرق  ینعی : تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  زین  و  - 2 هتشذگ .

مه و  - 4 ار ، هتشذگ  هحفص 292 ]  ] 39-15- نآرق  - بتک مامت  تسا  هدرمش  تسار  نآرق  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  - 3 غورد ، هن  رگ  و 
: ینعی دناهتفگ  يرـصب  نسح  هدیبع و  وبا  عمجم : تسا . یتسرد  رادهاگن  ارنآ  نآرق و  رب  تسا  نیما  ربمغیپ  ینعی  دناهدرک : لقن  دهاجم  زا 
رد هچنآ  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  درادـیم  هاگن  هدرمـش و  تسار  ار  اـهنآ  نآرق  هک  هکنیا  و  تسا ، نیـشیپ  ياـهباتک  ناـبهاگن  بظاوم و  نآرق 

هتفگ رعاش  ناّسح  رخف : نآب . راتفر  يوریپ و  تسا  مزال  مه  ام  رب  دناهدرک ، فّظوم  ار  اهیحیـسم  اهیدوهی و  هک  تسا  هدـش  يروآدای  نآرق 
زا ار  ّقح  دناوتیم  يدنمدرخ  ره  و  تسا ، ام  ربمغیپ  یتسار  دـهاش  نآرق  ینعی  بابلالا  ووذ  هفرعی  ّقحلا  || و  انّیبنل  نمیهم  باتکلا  ّنا  تسا :

و دـسریمن ، نآ  هب  فیرحت  رییغت و  دوشیمن و  خوسنم  نوچ  تسا  هدـش  هدـیمان  نمیهم »  » نآرق تسا : هتـشون  ماما  مه  و  دـنک ، ادـج  ّقحاـن 
فیرحت و زا  ظوفحم  نآرق  هک  تسا  هدش  مالعا  دنوادخ  بناج  زا  نوچ  تسا  هدـش  تئارق  اهحـتف  اب  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  يرـشخمز 
: نازیملا ریسفت  تسا . دامتعا  باب  نآ  رد  وت  تناما  رب  هتشاد و  نیما  هیلع » انمتوم  : » تفگ ریبج  دیعس  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  تسا . لیدبت 

تسا رییغت  لباق  ریغ  تباث  لوصا  زا  هچنآ  هک  دنکیم  مزال  تافّرصت  دنک و  یم - تبقارم  يرادهاگن و  هک  اهنآ  رب  تسا  طلسم  نآرق  ینعی 
. دیامن رارقرب  یماکحا  وا  لماکت  یقرت و  هار  بسانم  ناسنا و  كولـس  بجومب  ات  دـنکیم ، خـسن  دوش  خـسن  دـیاب  هچنآ  و  دراذـگیم ، یقاب 

هدش لزان  وتب  هچنآ  قباطم  نک  تموکح  ربیخ  مدرم  ریـضن و  ینب - هظیرق و  ینب  نایم  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت   51 مُهَنَیب » مُکحاَف  »
ضارعا نارفاک و  نایم  مکح  رد  دوب  هدـش  ّریخم  هک  تسا  قباس  مکح  خـسان  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم   21-1- نآرق . - تسا

اهنآ راک  رد  یتساوخ  رگا  ینعی  تسا ، یگدیـسر  زرط  رد  روتـسد  هکنیا  تسا و  یگدیـسر  لصا  رد  رییخت  میئوگب  تسا  نکمم  ، » اهنآ زا 
هتفگ ساـّبع  نبإ  عمجم :  51 مُهَءاوهَأ » ِعبَّتَت  َو ال  «. » تسا هداتـسرف  وت  يوسب  ادـخ  هچنآ  اب  دـشاب  قباـطم  دـیاب  يوش  هحفـص 293 ] دراو [ 

اّمَع  » 30-1- نآرق . - دـننک نّیعم  رگید  زیچ  نارابگنـس  ياجب  دـنهد و  رییغت  ار  راکهزب  تازاـجم  هک  نکم  راـتفر  اـهنآ  لـیمب  ینعی  تسا :
وت يارب  تسا و  ّقح  هچنآ  زا  يدرگرب  ینک و  لودـع  هک  وشم  اـهنآ  وریپ  ینعی  لّوا - تسا : هدرک  ینعم  ود  عمجم :  51 ِّقَحلا » َنِم  َكَءاج 
وا مه  و  تسا ، هدیسر  وتب  ادخ  بناج  زا  هک  ّقح  هار  زا  وشم  فرحنم  اهنآ  ياههتـساوخ  زا  يوریپب  ینعی  مّود - ادخ ، بناج  زا  تسا  هدمآ 
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نآ شـسرپ  هکنیا  باوج  تسا ! یچ  يارب  ربمغیپب  باـطخ  رد  هلمج  هکنیا  اـطخ ، زا  نوصم  تسا و  موصعم  ربمغیپ  هکنیا  اـب  تسا : هتـشون 
وت تسا  مولعم  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  ای  و  تسا ، هدش  هدنامهف  ربمغیپب  باطخ  نمـض  رد  هک  مدرم  مومع  يارب  نخـس  هکنیا  ای  هک  تسا 

ّیلع نب  نسح  عمجم :  51 ًۀَّمُأ » مُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاـش  َول  َو   » 31-1- نآرق . - دـش یهاوخن  اهنآ  وریپ  يراد  ّقح  بناج  زا  هک  اهروتـسد  هکنیا  اب 
نید و وریپ  دیئامن و  راتفر  لقع  يربهر  بجومب  هک  دراذـگیم  دوخب  ار  امـش  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ینعی   43-1- نآرق : - تسا هتفگ  یبرغم 
52 مُهَنَیب » مُکحا  ِنَأ  َو  . » دنکیم نّیعم  فیلکت  دتسرفیم و  ربمغیپ  شیامزآ  يارب  دنادیم  ار  امش  راک  تبقاع  هکنیا  اب  یلو  دیـشابن ، يربمغیپ 

تازاـجم مکح  لوا : تسا  هدوب  دروم  ود  هک  تسا  نآ  يارب  یپ  رد  یپ  تیآ  ود  رد  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :
تیاور تهج  نیمه  زین  ع ]  ] رقاب ماما  زا  دـنتفگ و  نیرّـسفم  ار  تهج  نیمه  و  دنتـشاد ، اضاقت  ار  لتاق  تازاجم  مود  دنتـساوخ ، ار  راکهزب 

نک و مکح  تسا  هدش  هتفگ  ّطقف  لّوا  رد  هک  تسا  اهنآ  يهلابند  بلاطم  جیاتن و  رارکت  تهج  نازیملا : ریـسفت   28-1- نآرق . - تسا هدش 
یهارمگ قسف و  يهناشن  اهنآ  يرود  ضارعا و  هک  تسا  هدش  حیضوت  تسا و  هدش  نایب  رتلّصفم  بلطم  مود  رد  ورم و  اهنآ  شهاوخ  یپ 

نبإ تـسا و  یهارمگ  هحفص 294 ]  ] 32-1- نآرق  - هنتف زا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  حوتفلا : وبا   52 َكُوِنتفَی » نَأ  مُهرَذـحا  َو  . » تسا
رد يروخب و  لوگ  اهنآ  مالـسا  عمطب  وت  میروآیم و  نامیا  دـنیوگب  دـنهدن و  بیرف  ار  وت  هک  دوهی  زا  نک  رذـح  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع 

دننزب لوگ  ار  وت  دوهی  هک  زیهرپ  هب  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  يوش ، کیدزن  اهنآب  ینک و  يراگنا  لهـس - دوخ  مکح 
هکنیا رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : ملع  لـها  رخف : دـنیوگیم . غورد  اـهنآ  اریز  تسا ، تاروت  مکح  میئوگیم  اـم  هچنآ  دـنیوگب  و 

هدیمهف ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  و  شاب ، دوخ  بظاوم  هک  دننکیم  شرافـس  ارچ  دشابن  اور  اطخ  رگا  و  دنک ، اطخ  ص ]  ] ربمغیپ تسا  نکمم 
لقن ماما  هک  بلطم  هکنیا  باوج  رد  تسا  نکمم  تسا . اـطخ  زا  يریگولج  يارب  شرافـس  هکنیا  سپ  دوشیمن ، اـهنآ  لـیم  وریپ  هتـسناد  و 

طوبرم هک  یئاهروتسد  رد  ینعی  یعیرشت  هن  تسا  ینیوکت  رما  دوشیم  رداص  ص ]  ] ربمغیپب باطخ  هک  رماوا  هکنیا  - 1 میئوگب : تسا  هدرک 
هکنیا هجیتن  سپ  دـیامنب  تلاح  نآ  داجیا  ربمغیپ  رد  هک  دوشیم  بجوم  تسا  ربمغیپ  دوجو  رد  هک  یّـصاخ  دادعتـسا  هطـساوب  تسین  لمعب 

. تمـصع ینعم  تسا  نیمه  اطخ و  نینچ  زا  نوصم  رذح و  اب  شاب  يدوجوم  هشیمه  وت  دوب : دـهاوخ  نینچ  رخآ  ات  مُهرَذـحا » َو   » يهلمج
مُهَبیُِصی نَأ   » 633-619- نآرق . - دـنروخن لوگ  دنـشاب و  دوخ  بظاوم  هک  مدرم ، رگید  دوصقم  دـشاب و  ربمغیپب  باـطخ  تسا  نکمم  - 2

تسا سکعب  یهاگ  هچنانچ  تسا  ّماع  ینعم  دوصقم  دوشیم و  هتفگ  ّصاخ  ظفل  یهاگ  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 1 عمجم :  52 مِِهبُونُذ » ِضعَِبب 
-2 تسا ، ناـهانگ  يهمه  دوصقم  و  تسا ، هدـش  هتفگ  ّصاـخ  ظـفل  مه  هلمج  هکنیا  رد  تسا ، دوصقم  ّصاـخ  ینعم  دوشیم و  هتفگ  ّماـع 

ایند رد  يراـتفرگ  دوصقم  - 3 ناـشيراتفرگ ، يارب  تسا  یفاـک  ناـشهانگ  نیرتـمک  هک  تسا  بلطم  ّتیمها  دوصقم  تسا : هتفگ  يرگید 
راتفرگ ص ]  ] ربمغیپ اب  ینکشنامیپ  ربارب  رد  هک  تسا  هظیرق  ینب  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  - 4 تسا ، ناهانگ  زا  یضعب  ربارب  رد  هک  تسا 

و دـناهدناوخ ، ءای  اب  اهیراق  يهّیقب  تسا و  هدرک  تئارق  ءات  اب  نوغبت  رماع  نبإ  عمجم :  53 َنوُغبَی » ِۀَِّیلِهاجلا  َمکُحَف  َأ   » 40-1- نآرق . - دندش
یلو تسا  هدش  تئارق  میم  ولج  يادـص  ّمض و  اب  مکح  يهملک  هحفص 295 ]  ] 38-1- نآرق  - یعخن میهاربا  رمعم و  نب  ییحی  تـئارق  رد 

أ  » تسا هدرک  تئارق  هداتق  رخف : تسا . میم  فاک و  ءاح و  حتف  اب  مکح  شمعا  تئارق  و  تسا ، میم  يالاب  يادص  حـتف و  اب  روهـشم  تئارق 
تازاجم رتهداس  ار  نادنمتورث  رتتخـس و  ار  ارقف  دـندرکیم و  ضیعبت  لتاق  تازاجم  رد  نوچ  و  تسا ، هدـناوخ  ءاب  ءاف  ياجب  هک  مکحب »

ام نمشد  وت  دنتفگ  ریضن  ونب  دشاب ، تخاون  کی  تازاجم  دیاب  دومرف  ترضحنآ  دندرک و  تموکح  ياضاقت  ربمغیپ  زا  نوچ  و  دندرکیم ،
ای و  دنراد ، عّقوت  ار  دوخ  ّتیلهاج  عقوم  رتشیپ و  نارود  مکح  هک  دنوشیم  خیبوت  اهنآ  هلمج  هکنیا  اب  میتسین ، وت  تموکحب  یضار  یتسه و 

: ام نخـس  دـنهاوخیم . ار  یـشحو  نامدرم  تیلهاج و  نارود  تارّرقم  ماکحا و  تاروت  باتک و  ملع و  نتـشاد  اـب  هک  تسا  دوهی  شنزرس 
. میتشون نیرّسفم  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه 

ات 53] تایآ 51  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]
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َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدهَی  َهّللا ال  َّنِإ  مُهنِم  ُهَّنِإَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  ٍضَعب  ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب  َءاِیلوَأ  يراصَّنلا  َو  َدوُهَیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اوُِحبُصیَف ِهِدنِع  نِم  ٍرمَأ  َوأ  ِحتَفلِاب  َِیتأَی  نَأ  ُهّللا  یَـسَعَف  ٌةَِرئاد  انَبیُِـصت  نَأ  یـشَخن  َنُولوُقَی  مِهِیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف  [ 51]
مُُهلامعَأ تَِطبَح  مُکَعََمل  مُهَّنِإ  مِِهناـمیَأ  َدـهَج  ِهّللاـِب  اوُمَـسقَأ  َنیِذَّلا  ِءـالُؤه  َأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  [ 52  ] َنیِمِدان مِهِـسُفنَأ  ِیف  اوُّرَـسَأ  ام  یلَع 

، هـقلح دریگب ، ارف  اریزیچ  هـچنآ  راـگزور ، شدرگ  زا  راوگاـن  دــمآشیپ  ةرئاد - تاــغل : ینعم   609-1- نآرق [ - 53  ] َنیِرِساخ اوُحَبـصَأَف 
و ندرک ، راکـشآ  ندرک و  ناـمتک  ینعمب  رارـسا  ردـصم  زا  اوّرـسا - بـسا ، ندـب  يهدـیچیپ  ياـهیوم  رـس ، فرط  ود  يهدـیچیپ  ياـهیوم 
: دناهتفگ يرهز  یفوع و  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج  هحفص 296 ] تّقشم [ . جنر و  یئاناوت ، تقاط ، دهج - تسا ، دادضا  تاغل  زا  حالطصاب 

دندش راتفرگ  ردب  گنج  رد  هک  شیرق  تشونرسب  هن  رگ  دیوش و  ناملسم  امش  دنتفگ : دوهیب  دندش ، حتاف  ردب  گنج  رد  ناناملـسم  نوچ 
دیگنجب ام  اب  رگا  دیدش ، ّقفوم  هک  دیتشاد  راک  رس و  گنج  شور  زا  یشان  یمدرم  اب  امـش  تفگ : فینح  نب  کلام  دش ، دیهاوخ  راتفرگ 

زّهجم اناوت و  یمدرم  همه  هک  مراد  دایز  دوهی  دنواشیوخ  تسود و  نم  تفگ : ربمغیپ  هب  تماص  نب  ةدابع  تسیچ ، گنج  ینعم  دـینادیم 
راـگزور ياهدـمآشیپ  زا  نم  تفگ : لولـس  یبأ  نب  هّللا  دـبع  مرازیب ، اـهنآ  یتـسود  زا  تسا و  ربـمغیپ  ادـخ و  نـم  تـسود  یلو  دنتـسه 

دحا گنج  رد  نوچ  تسا : هتفگ  يّدس  دش ، لزان  راکفا  اهنخـس و  هکنیا  يارب  هیآ  راودـیما ، دوخ  يدوهی  ناشیوخ  یتسودـب  مکانـسرت و 
، میربیم هانپ  دوخ  دوهج  نادنواشیوخ  هب  دنزاتن  ام  رب  هرابود  هک  شیرق  رـش  زا  شیاسآ  يارب  دـنتفگ : ياهّدـع  دـندش ، هتـسکش  ناناملـسم 
، دش لزان  لمع  رکف و  هکنیا  زا  يریگولج  خـیبوت و  يارب  هیآ  دـش ، مهاوخ  هدـنهانپ  اهنآب  مراد  ماش  رد  یحیـسم ، ناشیوخ  تفگ  يرگید 
زا يدرم  دـیریذپب ، دـنک  تموکح  اـهنآ  هراـب  رد  يراـصنا  ذاـعم  نب  دعـس  هچنآ  هک  دـندش  میلـست  هظیرق  ینب  دوهی  نوـچ  تفگ : همرکع 

. دش لزان  وا  هیبنت  يارب  هیآ  تسا ، نیبدب  امـشب  نوچ  تسین  امـش  تحلـصمب  دعـس  تواضق  تفگ  اهنآب  رذنم  نب  ۀـبابل  وبأ  مانب  ناناملـسم 
امش زا  یـسک  رگا  دنرگیدکی و  تسود  نانآ  هک  دیریگم  تسود  ار  يراصن  دوهی و  دیاهدیورگ  مالـسا  نیئآب  هک  یمدرم  يا   54 همجرت :
مگ تسار  هار  هک  دناهدرک  متس  دوخب  دوخ  هچ   ] دنکیمن یئامنهار  ار  راکمتـس  مدرم  ادخ  هّتبلا  دشاب و  ناشیا  زا  وا  درادب  تسود  ار  نانآ 

. میوش راتفرگ  ام  ددرگب و  راگزور  میـسرتیم  دنیوگیم : دننکیم و  باتـش  اهنآ  یتسودب  دنرامیب  لدب  هک  نانآ  ینیبیم  دّمحم  يا  دناهدرک ]
لد رد  هچنآ  اهنآ ز  دیامنب و  يزیچ  دوخ  ناهنپ  يهدرپ  ای ز  درآ و  گنج  رد  حتف  شیاشگ و  ادخ  ات  دیشاب  هارب  مشچ  نینمؤم ] امـش   ] سپ
هک دندرک  دای  ادخب  دنگوس  تخـس  هک  دندوب  ناسک  نامه  اهنیا  ایآ  دنیوگ : دندش  نمؤم  هک  ناسک  نآ  و  دنوش ، نامیـشپ  دنتـشاد  زار  هب 

. دنتشگ هدربنایز  دوخ  دش و  هحفص 297 ] دوبان [  ناشاهراک  دنتسه و  ناناملسم ] امش  اب  قافنب  ای  ناملسم و  ریغ  ای  نارفاک و   ] امـش اب  اهنآ 
اهنآ لثم  مه  نارفاک  رگید  نوچ  تسا  هدـش  هدروآ  يراصن  دوهی و  مان  عمجم :  54 َءاِیلوَأ » يراصَّنلا  َو  َدوُهَیلا  اوُذِخَّتَت  ال  : » نیرّـسفم نخس 

-15- نآرق . - دنوشب ناش  روای  کموک و  یتسود  يهلیـسوب  هک  تسا  نآ  ءایلوا  يهملک  زا  دوصقم  و  تشاد ، ناش  تسود  دیابن  دنتـسه و 
. دزیرگن سفن  دزیرگب و  لوحالب  ناطیـش  هک  رتبعـص ، ناطیـش  زا  سفن  هراـّما و  سفن  تسا و  ناطیـش  نید  نانمـشد  هتـشون : فشک   65

ححصم « ] ِءوُّسلِاب ٌةَراّمََأل  َسفَّنلا  َّنِإ  : » تفگ دمآ ، هراّما  سفن  زا  هکنانچ  دماین  دایرفب  چیه  نآ  زا  دیـسر و  يوب  اهالب  همهنآ  قیّدص  فسوی 
یضعب ینعی  يربط :  54 ٍضَعب » ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب   » 268-227- نآرق [. - تسا نآرق  رهاظ  هکنانچ  فسوی  هن  تسا  زیزع  نز  مالک  هکنیا  دیوگ 

کموک و ناشدوخ  نید  نیفلاخم  لباقم  رد  دنتسه و  رگید  يهّدع  تسود  هدع  کی  اهیحیسم  مه  دنتسه و  رگید  یضعب  تسود  اهیدوهی 
دننام دنشاب و  ناناملسم  هک  اهنآ  نیفلاخم  ربارب  رد  دینک ، ناشيروای  دیاب  دیوش  تسود  اهنآ  اب  رگا  ناناملسم  امش  سپ  دنرگیدکی ، روای 

دوخ نیفلاخم  اب  دیشاب و  يرگید  تسود  کی  ره  مه  ناناملسم  امش  دیاب  تهج  هکنیا  زا  دیشاب ، گنج  رد  نیملسم  اب  یحیـسم  يدوهی و 
رد نیملسم  اب  دیاب  درک  یتسود  راهظا  اهنآ  اب  سک  ره  اریز  دنتسه ، نمـشد  امـش  اب  تسود و  رگیدکی  اب  اهنآ  هک  روطنامه  دینک ، هزرابم 

تیامح امـش  زا  ناشهّیقب  ربارب  رد  ات  دیوشیم  تسود  اهنآ  رفن  دـنچ  اب  امـش  مینک : ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  نازیملا : ریـسفت  دوش ، گنج 
تیامحب دننکیمن  يراک  دوخ  ررـض  رب  زگره  دنتـسه و  تسود  رگیدکی  اب  اهنآ  هکنوچ  درادن ، دوس  امـش  يارب  یتسود  هکنیا  یلو  دننک ،

يرود وا  زا  دیاب  تسا و  رفاک  دـنادب  دوخ  روای  ار  اهنآ  سک  ره  ینعی  عمجم :  54 مُهنِم » ُهَّنِإَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو   » 29-1- نآرق . - امش زا 
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زاب و  تسا ، هارمه  هحفـص 298 ] دوخ [  تسود  اـب  یـسک  ره  ینعی  ّبحا » نم  عم  ءرملا  : » دومرف ربـمغیپ  حوتفلا : وبا   51-1- نآرق . - دننک
نونمؤملا : » دومرف زین  و  تسا . هدرب  راـک  نآـب  تسد  دوخ  هک  تسا  ناـنچ  دـب ، هچ  بوـخ و  هچ  ددنـسپب  ار  یتـّلم  لـمع  سک  ره  دوـمرف :

نامتخاس لئاسو  دننام  ناناملـسم  هطبار  هک  تسا  ربمغیپ  يهتفگ  مه  و  ندب ، دـنچ  رد  دنتـسه  حور  کی  ناناملـسم  ینعی  ةدـحاو » سفنک 
، تسا یحیسم  نم  يهدنـسیون  متفگ  رمع  هب  تسا : هدش  تیاور  يرعـشأ  ياسوم  وبا  زا  رخف : دنکیم . تیوقت  ار  يرگید  کی  ره  هک  تسا 

يراصَّنلا َو  َدوُهَیلا  اوُذِخَّتَت  ال   » ياهدینشن ار  دنوادخ  نخس  هکنیا  رگم  يدرکن  مادختسا  ناناملـسم  زا  ارچ  دنک ، تنعل  ار  وت  ادخ  تفگ : وا 
نم موشیمن ، کـیدزن  اـهنآب  نم  تسا  هدرک  رود  اـم  زا  ار  اـهنآ  ادـخ  نوچ  تفگ : نم ، يارب  شرنه  شدوخ و  يارب  شنید  متفگ  َءاـِیلوَأ !»

ار راک  نامه  نونکا  درک ، یهاوخ  تقونآ  هچ  ره  تسا ، هدرم  وا  نک  ضرف  تفگ : مراد ، مزـال  ار  وا  هرـصب  ياـهراک  يهرادا  يارب  متفگ :
رد دوش ، اهیحیسم  اهیدوهی و  تسود  سک  ره  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت   255-205- نآرق . - نک باختنا  وا  ياجب  يرگید  نکب و 

راهظا زا  دنکیم  يریگولج  تخـس  هلمج  هکنیا  دوعّـسلا : وبا  ریـسفت  دوب . دهاوخن  ادخ  ناما  ظفح و  رد  تسا و  اهنآ  يراد  رایتخا  تیالو و 
هن رگ  تسا و  هدـیقع  رد  داحتا  نید و  رد  یتسود  دوصقم  ناـیبلا : حور  دـشابن . اـهنآ  اـب  یتسود  تقیقح  رد  هچ  رگا  نیفلاـخم  اـب  یتسود 

یحور و يهطبار  یتسود ، زا  دوصقم  نازیملا : ریـسفت  تسین . عونمم  نید  هدیقع و  رد  فالتخا  اب  یگدنز  لغاشم  تالماعم و  رد  شزیمآ 
تداعس ینید و  یعامتجا  حور  ندش  ضوع  مزلتسم  ینیدیب و  رفکب و  تسا  ناملسم  لیم  لاح و  رییغت  نآ  يهجیتن  هک  تسا  یقالخا  ریثأت 

دوش یحیسم  دوهی و  تسود  هک  ره  تسا : هکنیا  رخآ » ات  مُهَّلَوَتَی  نَم   » يهلمج ینعم  و  ناطیش ، يوریپ  یتسرپيوه و  يوسب  تسا  يورخا 
طولخم یضعب  و  تسا ، صلاخ  یضعب  تسا ، بتارم  ياراد  نامیا  هک  تسا  نآ  ّتیوضع  هکنیا  زا  دوصقم  و  تسا ، اهنآ  زا  ياهتـسد  کی 

-269-250- نآرق « - ٌضَرَم مِِهبُوُلق  ِیف   » هب تسا  هدش  یفّرعم  دـعب  يهلمج  رد  طولخم  هریت و  نامیا  نیمه  و  رایغا ، یتسودـب  تسا  هریت  و 
یحیـسم يدوهی و  اب  یتسود  يهجیتن  ینعی  نازیملا :  54 َنیِِملاّظلا » َموَقلا  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  . » لد يرامیب  هحفص 299 ]  ] 595-569- نآرق

-1- نآرق . - دناهتفر اهنآ  هک  دنوریم  اج  نآب  دنوشیم و  دوخب  راکمتس  اهنآ  دننام  دنوشیم و  فرحنم  مالسا  میقتـسم  هار  زا  هک  تسا  هکنیا 
کموک رد  دنراد  رارـصا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دوهی ، یهاوخریخ  یتسود و  رد  دننکیم  باتـش  ینعی  عمجم :  55 مِهِیف » َنوُعِراُسی   » 51

هب دندوب و  راد  لام - اهنآ  هک  نارجن  ياهیحیسم  اب  يهطبار  دوهی و  یتسود  رد  دنراد  شـشوک  تسا : هتفگ  یبلک  نیملـسم ، ربارب  رد  اهنآب 
میـسرتیم ینعی  دناهتفگ : يّدس  دـهاجم و  عمجم :  55 ٌةَِرئاد » انَبیُِصت  نَأ  یـشَخن   » 23-1- نآرق . - دـندرکیم کمک  لد  رامیب  نیقفاـنم  هکنیا 

یکشخ و دشاب و  تخس  لاس  هک  میـسرتیم  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  میوشب ، اهنآ  کمکب  جاتحم  دتفیب و  ناناملـسم  نانمـشد  تسدب  راک 
رخآب دّمحم  راک  میـسرتیم  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  رخف :  33-1- نآرق . - میوشب نارفاکب  جاتحم  كاروخ  یگدـنز و  يارب  دوشب و  طـحق 

يهملک دناهتفگ : نیرّـسفم  رخف :  55 ُهّللا » یَـسَعَف  «. » ددرگب هنـشاپ  نآب  رد  اهیناسارخ  حالطـصاب   » ددرگرب لوا  تروصب  راـگزور  دـسرن و 
لثم و  دوشیمن ، هدعو  فّلخت  میرک  صخـش  زا  نوچ  دش ، دهاوخ  ماجنا  هّتبلا  دوشیم  هتفگ  ادخ  بناج  زا  هک  تسا ، دیما  ینعم : هب  یـسع » »
ردـق اضق و  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  يربط :  55 حتفلاب »  » 19-1- نآرق . - دش دـهاوخ  هک  دیـشاب  رظتنم  هتـسبلد و  دـیوگب : هک  تسا  هکنیا 

: عمجم هّکم . حتف  ینعی  تسا  هتفگ  يّدـس  دـنکیم ، لامعتـسا  ادـخ  نامرف  اضق و  مکح و  ینعمب  ار  حـتف  يهملک  برع  نوچ  دـنکب ، يراک 
نیملسم راک  شیاشگ  دوصقم  هک  تسا  ساّبع  نبإ  نخس  اههتفگ  يهمه  كرتشم  ّدح  و  نیکرشم ، ياهرهش  حتف  ینعی  تسا  هتفگ  یئاّبج 

هک دوشب  هحفص 300 ]  ] 22-1- نآرق  - يراک ادـخ  بناـج  زا  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  عمجم :  55 ِهِدنِع » نِم  ٍرمَأ  . » ربمغیپ هلیـسوب  تسا 
. اهنآ اب  گنج  يهزاجا  مدرم و  قافن  ندـش  راکـشآ  ینعی : تسا  هتفگ  جاّجز  لیلذ . نیکرـشم  دـنوش و  زیزع  نیملـسم  دورب و  ولج  مالـسا 
نتـشک و ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  هدش ، بیـصن  هّکم  حـتف  زا  شیپ  هک  یئاهـشیاشگ  نیقفانم و  روط  هکنیا  گرم  ینعی  تسا  هتفگ  یئاّبج 
دوهی و يدوباـن  دـهاوخب  هک  دـشاب  ادـخ  بناـج  زا  يراـک  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  ریـضن ، ینب  يردـب  رد  هظیرق و  ینب  ندرک  ریـسا 
رد دـناهدناوخ و  واو  اب  اهیراق  يهّیقب  دـناهدرک و  تئارق  واو  یب  رماـع  نبإ  عفاـن و  ریثک و  نبإ  رخف :  56 اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  . » ار نیقفاـنم 

بصن و اب  لوقی »  » ءالع نب  ورمع  وبا  و  تسا ، هدوب  واو  قارع  مدرم  ياهنآرق  رد  و  تسا ، هدوبن  هتـشون  واو  ماـش ، زاـجح و  لـها  ياـهنآرق 
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هتفگ دهاجم  : 56 اوُمَسقَأ » َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ   » 33-1- نآرق . - تسا مال  شیپ  عفر و  هک  روهشم  تئارقب  هّیقب  تسا و  هدناوخ  مال  يالاب  يادص 
دای دنگوس  ام  يارب  هک  دندوب  اهقفانم  نیمه  ایآ  تفگ : دنهاوخ  رگیدـکی  اب  اهنآ  غورد  دـنگوس  قافن و  زا  بّجعت  اب  نینمؤم  ینعی  تسا :

هدوسآ هزادنا  نآب  شیاشگ  زا  سپ  هک  ار  نینمؤم  دهدیم  دیون  ادخ  حوتفلا : وبا  يربط ] . ] دـنتفگ غورد  دـننک و  کمک  ام  اب  هک  دـندرکیم 
اب ناشراک ، شیاشگ  زا  یلاحـشوخ  بّجعت و  اب  عقوم  هکنیا  رد  نینمؤم  ینعی  يروباشین : ریـسفت   34-1- نآرق . - دنیوگب روطنیا  هک  دنشاب 

ماگنه هکنیا  ناناملسم  ینعی  دوعّـسلا : وبا  ریـسفت  تفگ . دنهاوخ  نینچ  دوهی  اب  نینموم  عقوم  هکنیا  رد  ای  و  تفگ ، دنهاوخ  نینچ  رگیدکی 
دای تخس  دنگوس  دندوب  نیقفانم  نیمه  ایآ  هک : شنزرس  بّجعت و  تروص  اب  دنیوگیم  نایدوهی  نارفاک و  اب  نیقفانم  يراتفرگ  يدیماان و 

دندوب اهقفانم  هکنیا  اـیآ  هک  دـنیوگیم  رگیدـکی  اـب  نینمؤم  دـشاب : روط  هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  و  دـننک ! یهارمه  امـش  اـب  هک  دـندرکیم 
دنک مهارف  یـشیاشگ  ادخ  دیاش  ینعی  نازیملا : ریـسفت  میتسه . هارمه  مینکیم و  کمک  امـش  اب  هک  اهرفاک  يارب  دـندرک  یم - دای  دـنگوس 

اهیحیسم و  هحفـص 301 ] اهیدوهی [  نیمه  يراتفرگ  هکنیا  زا  شیپ  ایآ  تسا ، فیعـض  ناشنامیا  هک  اـهنآب  دـنیوگ  یم - نمؤم  مدرم  سپ 
نینمؤم راـتفگ  يهلاـبند  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  رخف :  56 مُُهلامعَأ » تَِطبَح  . » دنـشاب امـش  اب  هک  دندرکیم  دای  تخـس  دنگوس  هک  دندوب 

- یم دوخ  بوخ  راک  اهنآ  هچنآ  دوش ، ینعم  روط  هکنیا  تسا  نکمم  حوتفلا : وبا   23-1- نآرق . - دشاب ادج  يهلمج  تسا  نکمم  و  دشاب ،
دوبان و تقو  نآ  رد  دشیم ، هدـید  نیقفانم  زا  هک  دنـسپ  رهاظ  ياهراک  مدرم و  ینیبشوخ  دـشاب : هکنیا  دوصقم  ای  و  دـش ، لطاب  دنتـشادنپ ،

. میتشون همجرت  رد  هک  تسا  نامه  ام  يهدافتسا  دوشیم . رادومن  لطاب 

ات 56] تایآ 54  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِیف َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمؤُملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  مُهُّبُِحی  ٍموَِقب  ُهّللا  ِیتأَی  َفوَسَف  ِِهنیِد  نَع  مُکنِم  َّدَترَی  نَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  [ 54  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  ِهِیتُؤی  ِهّللا  ُلضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَـمَول  َنُوفاخَی  ـال  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس 

-1- نآرق [ - 56  ] َنُوِبلاغلا ُمُه  ِهّللا  َبزِح  َّنِإَـف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َّلَوَتَی  نَم  َو  [ 55  ] َنوُعِکار مُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 
یهلا ءامـسا  زا  هداشگ و  ینعم  عساو - تمالم ، شنزرـس و  ۀمول - زیچ . ره  زا  نتـشگرب  ینعمب  دادترا ، ردصم  زا  ّدتری - تاغل : ینعم   591

راد رایتخا  روای ، تسود ، کیدزن ، ّیلو - دراد . ار  زیچ  همه  شیاجنگ  و  دهدب ، دناوتیم  دـنهاوخب  وا  زا  هچنآ  هک  ياهدنـشخب  ینعمب  تسا 
. ینتورف عضاوت و  تروص  هب  ندـش  مخ  ینعمب  عوـکر  ردـصم  زا  نوـعکار - ناطلـس . نیـشناج  و  تموـکح ، یهاوـخنوخ و  جـیوزت و  رد 

مه اب  ناـشراک  رکف و  هک  یتیعمج  هتـسد و  ره  هحفص 302 ] دنراد [ ، هدیقع  داّحتا  وا  اب  هک  یـصخش  ناتـسود  مدرم ، زا  ياهتـسد  بزح -
تافو زا  سپ  ربمغیپ و  نامز  رد  هک  اهنآب  تسا  هراشا  لّوا  تیآ  دناهتشون : نیرّـسفم  رگید  حوتفلا و  وبا  يربط و  لوزن : تهج  تسا . دّحتم 

ریما ترضح  یفّرعم  يارب  مّوس  مّود و  تیآ  و  دنوش ، میلست  مالسا  تارّرقمب  هک  دندرک  راداو  ار  اهنآ  ناناملسم  دندش و  ّدترم  ترـضحنآ 
هدـش هتـشون  لّصفم  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  هّیـضق  هکنیا  داد . ریقفب  ار  دوخ  رتشگنا  زاـمن ، عوکر  لاـح  رد  دجـسم  رد  هک  تسا  نینمؤملا 

ار اـهنآ  هک  دروآ  یمدرم  ادـخ  دوز  ددرگرب  دوـخ  نید  امـش ز  زا  رگا  دـیاهدیورگ  وا  ربـمغیپ  ادـخب و  هک  یناـسک  يا   57 همجرت : تسا .
شنزرـس دـنگنجیم و ز  ادـخ  هارب  دـنمورین و  دـنرترب و  نارفاـک  ربارب  نتورف و  دـنراوخ و  ناناملـسم  ربارب  رد  ار و  وا  اـهنآ  راد و  تسود 

دنوادخ هچ  دهدب  ار  نآ  هدرک  وا  تشون  رـسب  دـهاوخ و  هک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  یـشخب  نوزف  يرگمدآ ]  ] هکنیا دنـسرتیمن  رگتمالم 
زامن هک  ناسک  نامه  دناهدش  نموم  هک  اهنآ  وا و  ربمغیپ  تسا و  ادخ  امـش  تسرپرـس  تسود و  هّتبلا  اناد 58 . رایسب  تسا و  ناوت  هداشگ 

و تسا ] يدنوادخ  يهتـسد  زا   ] درادب تسود  دندش  نمؤم  هک  یناسک  وا و  ربمغیپ  ادخ و  هکنآ  59 و  دنهدیم . تاکز  عوکرب  دنناوخیم و 
هنیدم مکاح  زیزعلا  دبع - رمع  تفگ : بعک  نب  دّـمحم  يربط :  57 ُهَنوُّبُِحی » َو  مُهُّبُِحی  : » نیرّسفم نخـس  سب . دشاب و  هریچ  ادخ  هورگ  هّتبلا 
تسا یئاهتموکح  دوصقم  متفگ : نم  هیآ ، هکنیا  ینعم  دوصقم و  يهشیدنا  زا  دربن  مباوخ  بشید  تفگ  درک و  راضحا  ار  نم  يزور  دوب ،

درک گنج  نیّدترم  اب  رکب  وبا  نوچ  دناهتفگ : هداتق  جیرج و  نبإ  كاّحـض و  يرـصب و  نسح  مه  و  دناهدش ، باختنا  شیرق  يهلیبق  زا  هک 
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يرعـشا یـسوم  وبا  هب  هک  دـناهدرک  لـقن  ربـمغیپ  زا  و  تسا ، رکب  وبا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  سپ  درک . مالـسا  تارّرقمب  راداو  ار  اـهنآ  و 
دوصقم تسا : هتفگ  يّدس  و  دنتسه ، نمی  مدرم  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  دهاجم  زا  و  دنتسه ، وت  يهلیبق  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دومرف :

هحفـص 303] دندیـسرپ [ ، ار  هیآ  هکنیا  ینعم  ربمغیپ  زا  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  عمجم :  45-15- نآرق . - دنتـسه ربمغیپ  راصنا  هورگ 
، دشاب نیورپ  دـقع  رب  هتخیوآ  نید  رگا  دومرف : نآ  زا  سپ  تسا ، هکنیا  ّتلم  هکنیا و  دوصقم ، دومرف : دز و  ناملـس  يهناش  رب  دوخ  تسد 

تسا وا  نارای  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ترـضح  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دروآ ، دنهاوخ  تسد  هب  ارنآ  ناریا  مدرم  زا  یهورگ 
ربمغیپ ربیخ  گنج  رد  و  تسا ، هدش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  و  دـندرک ، گنج  ناورهن  نیّفـص و  هرـصب و  رد  هک 

هکنیا ياراد  هـک  تـسا  یـسک  ره  دوـصقم  هـک  تـسا : هدـش  لـقن  يرگید  زا  و  دوـمرف . فیـصوت  هـیآ  ياـههلمج  نـیمهب  ار  ترــضحنآ 
امَّنِإ . » تسا وا  ناراـی  دوـعوم و  يدـهم  یفّرعم  يارب  هیآ  هک  تسا  هتفگ  مشاـه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  و  تماـیق ، زور  اـت  دـشاب  ّتیـصوصخ 

زا دیاب  دنتسین و  امش  تسود  میتفگ  امشب  هک  روطنامه  یحیسم  دوهی و  دنتسه و  اهنیا  امـش  تسود  ینعی  يربط :  58 ُُهلوُسَر » َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو 
هک تماص  نب  ةدابع  درک  گنجب  مادـقا  عاقنیق  ینب  دوهی  اب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا : هدـش  لقن  تماص  نب  ةدابع  زا  و  دـینک ، يرود  اـهنآ 
اب نامیپ  دـنگوس و  زا  ربمغیپ  ادـخ و  ياضر  نید و  مارتحا  يارب  تفگ  و  تفر ، ربمغیپ  روضح  دوب ، اـهنآ  اـب  يهتـسب  ناـمیپ  دـنگوسمه و 

فالتخا هیآ  هکنیا  يهّیقب  رد  و  دـش ، لزان  وگتفگ  هکنیا  يارب  هلمج  هیآ  هکنیا  مراـگنایم ، هدـیدن  ارنآ  منادـیم و  رود  ار  دوخ  مدرم  هکنیا 
تسا هتفگ  يّدس  تسا و  نینمؤم  مومع  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ریما  ترـضح  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  تسا 

ار دوخ  رتشگنا  ترـضح  نآ  تشذـگ و  وا  رب  یلئاس  هک  دوب  عوکرب  زاـمن  رد  ّیلع  نکیل  تسا  نینمؤم  يهمه  فیـصوت  يارب  هلمج  هکنیا 
زامن عوکر  لاح  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  دوصقم  رخآ  ات  ُهّللا » ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   » زا هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  دـهاجم  و  داد ، واـب 

رب دوخ  لوسر  دوخ و  تیالو  یلاعت  ّقح  نوچ  دنتفگ : تراشا  لها  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   941-911- نآرق -45-1- نآرق . - داد هقدص 
، دـندرک عمط  تیالو  رد  نانمؤم  همه  اونمآ  ظفلب  درک ، فوطعم  نآ  رب  ار  نانمؤم  لامجا  لیبس  رب  فطع  واوب  هگنآ  درک ، بجاو  نافّلکم 
« َةاکَّزلا َنُوتُؤی  َو   » تفگ نوچ  دنتسبرد  عمط  نانک  زامن  دندیربب و  عمط  دندوب  نالسک  زامنب  یهورگ  َةالَّصلا » َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا   » تفگ نوچ 

نوچ دنتسب و  رد  عمط  ناگدنهد  هحفص 304 ]  ] 379-355- نآرق -278-244- نآرق  - تاکز دنتـشادرب و  عمط  دندوبن  هد  تاکز  هکنانآ 
يهقرف ود  و  دوـب ، عماـج  ار  فاـصوا  هکنیا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  رگم  دـندیربب  عـمط  ناـیناهج  يهمه  َنوـُعِکار » مُـه  َو   » تـفگ

ریما ّقح  رد  هیآ  هکنیا  هک  دندرک  قاّفتا  ثیدحلا  باحـصا  هعیـش و  ینعا  تسا  ناشیا  نایم  زا  هک  فالخ  ترثک  اب  ۀّیوّرلا  ءارآ و  فلتخم 
هیلع ّیلعب  ص ]  ] ربمغیپ زا  دـعب  تماما  راصحنا  رب  تسا  لیلد  رتنـشور  هیآ  هکنیا  عمجم :  59-39- نآرق . - دمآ مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا 

رب تسا  مّدقم  یمومع  ياهراک  رد  وا  رظن  مدرم و  رب  شتعاطا  تسا  مزال  هک  تسا  سک  نآ  ّیلو  زا  دوصقم  تسا  هدش  تباث  اریز  مالّسلا 
بجاو یلع  هک  دش  تباث  هیآ  نیاب  سپ  تسا ، مالّسلا  هیلع  ّیلع  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  هک  دناهدرک  لقن  نیرّسفم  مومع  زین  و  نارگید ،

زامن دوش  ماجنا  زامن  لامعا  ریغ  مک  راک  زامن  لاح  رد  رگا  هک  دناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  ملع  لها  و  تسا ، مدرم  راد  رایتخا  ۀـعاطالا و 
هدیقع نیدنچ  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  325-305- نآرق . - دـهدب ریقفب  دوخ  لام  تاکز  زامن  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  زیاج  و  دوشیمن ، لـطاب 

- مه دناهدرک  اهر  ار  ام  ناشیوخ ، هلیبق و  درک  ضرع  ص ]  ] ربمغیپ هب  مالـس  نب  هّللا  دـبع  نوچ  دـناهدش  روظنم  نینمؤم  مومع  لّوا - تسا :
اهنآ اـب  میناوتیمن  تسا  رود  ناناملـسم  وت و  باحـصا  هاـگیاج  زا  اـم  لـحم  لزنم و  نوچ  و  دـننکن ، ترـشاعم  اـم  اـب  هک  دـناهدش  دـنگوس 

تـسود نینمؤم  همه  ینعم  هکنیا  اب  و  نینمؤم ، ربمغیپ و  ادـخ و  یتسود  تسا  بوخ  هچ  تفگ : وا  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا  مینک ، ترـشاعم 
فیصوت رخآ  ات  ةولّصلا  نومیقی  ياههلمج  زا  دوصقم  و  ٍضَعب » ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب  ُتانِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا  َو   » هلمج هکنیا  لثم  دنتـسه  رگیدکی 

هیآ هکنیا  هک  هاگنآ  دناهتفگ : یضعب  و  دنرگیدکی ، تسود  دنهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  ینتورف  عوضخ و  لامک  اب  هک  تسا  نینمؤم 
تاکز و نداد  راک  ردـنا  تسد  یـضعب  و  دـندوب ، هدرک  مامت  زاـمن  اـی  و  عوکر ، رد  دـندوب و  زاـمن  لوغـشم  اـی  ناملـسم  مدرم  دـش  لزاـن 

همرکع و  دنتـسه ، لاوحا  هکنیا  اب  نینمؤم  امـش  رادتـسود  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  ار  اهنآ  يهمه  تهج  هکنیا  زا  دـندوب  ارقف  يریگتـسد 
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نوچ تفگ : مالـس  نب  هّللا  دبع  دش ، لزان  یلع  يارب   552-491- نآرق : - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  دـش ، لزان  رکب  وبا  يارب  هیآ  تسا : هتفگ 
ار وا  دـیاب  سپ  داد ، ریقفب  ار  دوخ  رتـشگنا  زاـمن  عوـکر  رد  مدـید  ار  ّیلع  مدرک : ضرع  هحفـص 305 ] ربمغیپب [  نم  دـش  لزان  هیآ  هکنیا 

لّـصفم دـیامنیم و  هیآ  ینعم  هدـیقع و  هکنیا  رب  ضارتعا  دـنچ  دـنکیم  لقن  ّرذ  وبأ  زا  مه  یثیدـح  رخف  ماما  هکنآ  زا  سپ  میرادـب . تسود 
رکب یبا  تماما  رب  لیلد  نیرتهب  رخآ » ات  ِِهنیِد  نَع  مُکنِم  دِدـَترَی  نَم  َو   » شیپ تیآ  نوچ  اهضارتعا 1 - نآ  زا  ياهنومن  کنیا  دنکیم ، ثحب 
نآرق ریسفتب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  - 2 دوب . دـهاوخ  نآرق  تایآ  نایم  ضقانت  يراگزاسان و  بجوم  دـشاب  ّیلع  تماـما  يارب  هکنیا  رگا  تسا 
ریدـغ هلهاـبم و  ثیدـحب  دـناهتفگ  هک  زور  نآ  دوب ، ترـضحنآ  تماـما  لـیلد  هیآ  هکنیا  رگا  نوعلم و  ياهیـضفار  هکنیا  زا  دوب  دراو  رتهب 

دوخ زا  زامن  رد  يردقب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  - 3 دیامن . لالدتسا  نآب  یلفحم  رد  ای  درکیم و  لالدتـسا  هیآ  نیاب  دیاب  درکیم  دوخ  ّقح  تابثا 
نآ هک  تـسا  نآ  روهـشم  - 4 دـهدب . يزیچ  واـب  دوـشب و  لـئاسب  هّجوـتم  تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ  درکیمن ، ّسح  يزیچ  هک  دوـب  ربـخیب 

- نآرق . - لـیطابا هکنیا  زا  - ... 5 تسا ! هداد  ماجنا  ارنآ  زاـمن  رد  تسا و  هدـش  بجاو  تاـکز  وا  رب  هنوگچ  سپ  تسا  هدوب  ریقف  ترـضح 
، دشاب حالص  ریخ و  ادخ و  زج  هچنآ  هک  تسا  هّللا  يوس  ام  ینمشد  رد  ادخ  یتسود  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور   343-304
، تسا یتسرپاوه  سفن و  ینمشد  رد  ربمغیپ  یتسود  و  َنیَِملاعلا » َّبَر  ّالِإ  ِیل  ٌّوُدَع  مُهَّنِإَف  : » تفگ لیلخ  میهاربا  هچنانچ  دوش  هدرمش  نمشد 

دنتسه اهنآ  امش  تسود  نینمؤم  ینعی  یناشاک : تالیوأت   235-183- نآرق . - دننک يردارب  رگیدکی  اب  هک  تسا  نآ  رد  نینمؤم  یتسود  و 
رد و  دنهدیم ، دنرادیمرب و  تسد  دنناوتیم  هچنآ  یناسفن  لیاذر  يایاقب  زا  و  دننیبیم ، ّقح  تاذ  رضاح  دهاش و  ار  دوخ  زامن ، هلیسو  هب  هک 

یشکرس نایغط و  دنرامـشیمن و  چیهب  ار  دوخ  هک  يدنوادخ  تیدبا  ءاقب  ربارب  رد  میلـست  دنتـسه و  عوضخ  عوکر و  اب  لاوحا  هکنیا  عیمج 
اههلمج تاملک و  رهاظ  یلو  تسا ، هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  هیآ  هک  دناهدرک  لقن  يدایز  يهّدع  هچ  رگا  هدبع : ریسفت  دنرادن .

یعقاو یتسود  امش  دوخ  ربمغیپ و  ادخ و  ّطقف  هک  ناناملسم  نایم  رد  تسا  یتسود  تقیقح  یفّرعم  يارب  تسین و  دوصقم  هکنیا  اب  بسانم 
. دناهدش رود  سیلدت  قافن و  زا  دـناهتفایرد و  ار  هحفـص 306 ] عقاو [  ینتورف  عوکر و  هک  دنتـسه  اهنآ  نینمؤم  هتبلا  و  دیراد ، رگیدکی  اب 

هار زا  دش و  فرحنم  امـش  ناشیکمه  زا  یـسک  دیدرک  هدـهاشم  رگا  هک  تلم ، ره  يارب  تقو و  ره  رد  تسا  مدرم  يرادـلد  - 1 ام : نخس 
تسا و عّونت  رب  ناهج  هکنیا  شنیرفآ  هک  دـیوشن ، هدرزآ  لد  نارگن و  امـش  درک ، هشیپ  یـشیدنادب  يورجک و  تشگرب و  ناـمیا  میقتـسم 

ياهّدع رّوطت  لصا  ياضتقمب  هک  دیشاب  نئمطم  سپ  يرگید ، زا  ریغ  دنتـسه  يروجب  ياهتـسد  ره  يروط و  يدرف  ره  هک  رّوطت ، توافت و 
ُمُکُِّیلَو امَّنِإ   » مّود تیآ  اب  فارحنا  دادـترا و  زا  ینارگن  هکنیا  عفر  يارب  - 2 دنشاب . راکادف  نید  رد  تریـصب  لامک  اب  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ 

دایب تالاح  يهمه  رد  هک  دنتـسه  صاخـشا  هنوگ  هکنیا  دـیراد و  یقیقح  ناـبهگن  تسود و  هک  تسا  هدرک  هّجوتم  ار  مدرم  رخآ » اـت  ُهّللا 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  دوصقم  صوصخلاب  ایآ  یلو  دنتـسین ، لفاغ  ریقف  يریگتـسد  زا  دنتـسه  زامن  رد  هچ  رگا  و  دنتـسه ، هفیظو  ماجنا  ادـخ و 

ّماع و تسا  هدـش  تمّذـم  ای  فیرعت  هچنآ  نآرق  مامت  رد  تسا و  هدـشن  رکذ  نّیعم  صخـش  مسا  نوچ  میئوگیم : نیملـسم ! مومع  اـی  تسا 
هنوگ ره  هن  رگ  تسا و  نّیعم  صخـش  دوصقم  هک  مینک  مکح  میناوتیم  دوب  موصعم  يهدوـمرف  زا  ینیقی  ثیدـح  رگا  سپ  تسا  دودـحمان 

هک تسا  نآ  زا  رتـالاب  علّطم  رـشب  دزن  رد  ّیلع  ماـقم  زورما  هوـالعب  و  ّنظ ، نسح  یناـمگ و  شوخ  اـی  تسا و  بّصعت  زا  اـی  هدـیقع  راـهظا 
اهثحب و هکنیا  دـندوب  لـهاج  بّصعتم و  مدرم  هک  زور  نآ  هّتبلا  مینک ، تباـث  ار  ترـضحنآ  تفـالخ  ماـقم و  اهلالدتـسا  هکنیا  اـب  میهاوخب 

یگدنز تموکح و  زرط  رادرک و  راتفگ و  رادفرط  ناهج  نّدمتم  ناسنا  يهدـمع  تمـسق  هک  زورما  یلو  هدوب  بسانم  لالدتـسا  وگتفگ و 
رخف و ماما  لثم  شیپ  لاس  دصتـشه  نیبّصعتم  ياهوگتفگ  يـالبال  زا  ار  ترـضحنآ  ّتیـصخش  هک  تسا  دنـسپان  رایـسب  دنتـسه ، ع ]  ] یلع
هک دیـشابن  كانهودنا  رفن  دنچ  دادـترا  زا  هک  دـنکیم  حیـضوت  دـیدشت و  ار  ولج  تیآ  ود  بلاطم  دـیاش  مینک 3 - جارختسا  وا  نیـضراعم 

بزح نوچ  دوب  دیهاوخ  هریچ  همه  رب  دیشاب  هتـشاد  یتسردب  یتسود  مدرم  هنوگ  هکنیا  اب  امـش  رگا  و  دنتـسه . نینمؤم  هکنیا  امـش  تسود 
هحفص 307]  ] 576-547- نآرق  - ورب ور  هک  دمآ  شیپ  عضو و  ره  اب  سپ  يرـشب ، لامک  تیمدآب و  رادافو  رادفرط و  ینعی  دـیتسه  ادـخ 

. دیوریم تداعس  هارب  هک  دیتسه  بلاغ  امش  زاب  دیوش 
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ات 63] تایآ 57  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ُمتنُک نِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  َءاِیلوَأ  َراّفُکلا  َو  مُِکلبَق  نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  مُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نَأ ّالِإ  اّنِم  َنوُمِقنَت  لَه  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  لـُق  [ 58  ] َنُولِقعَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  اهوُذَـخَّتا  ِةـالَّصلا  َیلِإ  ُمتیَداـن  اذِإ  َو  [ 57  ] َنِینِمُؤم

َبِضَغ َو  ُهّللا  ُهَنََعل  نَم  ِهّللا  َدنِع  ًَۀبُوثَم  َِکلذ  نِم  ٍّرَِشب  مُُکئِّبَنُأ  لَه  ُلق  [ 59  ] َنوُقِساف مُکَرَثکَأ  َّنَأ  َو  ُلبَق  نِم  َلِزنُأ  ام  َو  انَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  ِهّللِاب  اّنَمآ 
اُولَخَد دَق  َو  اّنَمآ  اُولاق  مُکُؤاج  اذِإ  َو  [ 60  ] ِلِیبَّسلا ِءاوَس  نَع  ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلوُأ  َتوُغاّطلا  َدَبَع  َو  َریِزانَخلا  َو  َةَدَرِقلا  ُمُهنِم  َلَعَج  َو  ِهیَلَع 
ُمِِهلکَأ َو  ِناودُعلا  َو  ِمثِإلا  ِیف  َنوُعِراُسی  مُهنِم  ًارِیثَک  يَرت  َو   872-1- نآرق [ - 61  ] َنوُُمتکَی اُوناک  اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  ِِهب  اوُجَرَخ  دَق  مُه  َو  ِرفُکلِاب 

[ - 63  ] َنوُعَنـصَی اُوناک  ام  َسِئَبل  َتحُّسلا  ُمِِهلکَأ  َو  َمثِإلا  ُمِِهلوَق  نَع  ُرابحَألا  َو  َنوُِّینّابَّرلا  ُمُهاهنَی  ـال  َول  [ 62  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َسِئَبل  َتحُّسلا 
دیدشت نون و  ءات و  رسک  اب  ماقنت  فاق و  نون و  حتفب  مقن . ردصم  زا  نومقنت - هرخسم . ازهتسا و  ینعمب  اوزه - تاغل : ینعم   260-1- نآرق

دیز و نب  هعافر  مانب  يدوهی  رفن  ود  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : تهج  ندرمـش . تشز  ار  شراک  نتفرگ و  بیع  یـسک  رب  ینعمب  فاق 
يارب مّود  لّوا و  تیآ  ود  دـندرکیم ، هحفـص 308 ] یتسود [  اهنآ  اب  ناملـسم  مدرم  زا  یـضعب  دندرکیم و  مالـسا  راهظا  ثرح ، نب  دیوس 

هچیزاـب هب  ار  امـش  نید  هک  ار  یمدرم  نآ  دـیدش  نمؤـم  هک  یناـسک  يا   60 همجرت : دـش . لزان  دوهی  نآ  اب  تسود  ناناملـسم  یئاـمنهار 
زا دیتسه  نموم  یتسردب  رگا  دیریگن و  دوخ  تسود  ار  نانیدیب  هچ  دـناهداد و  ناشیاب  ینامـسآ  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  هچ  دـنتفرگ 
هک يور  نآ  زا  دـنرادنپ  سوسف  يزاب و  ار  نآ  دـننک  زاوآ  زامن  يارب  ار  امـش  نوچ   61 هک ] دنتـسه  یمدرم  اهنآ   ] دینک يرود  ادخ  مشخ 
نب عفان  بطخا و  نب  رـسای  وبا  لثم  دوهی  نارـس  زا  رفن  دـنچ  لوّزنلا : بابـسا  ِباتِکلا » َلهَأ  ای  ُلق   » تیآ 60 لوزن  تهج  دـندرخیب . یمدرم 

ترـضحنآ يراد ! لوبق  ار  ناشمادک  دـناهدش  هتخانـش  ربمغیپ  هک  اهنآ  زا   45-19- نآرق : - دـنتفگ دـنتفر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  عفان  یبا 
ار وا  دنتفگ  دندینش  ارنآ  نوچ  تسه ، نآ  رد  یـسیع  مان  هک  هیآ » رخآ  ات  َمیِهاربِإ » یلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  هّللاب   » نموأ : » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا 
158-125- نآرق . - دش لزان  وگتفگ  هکنیا  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  میرادـن ، لوبق  ار  شنخـس  دـنادب  ربمغیپ  ار  وا  سک  ره  میریذـپیمن و 

هچنآب میدش و  ادخب  نموم  هکنیا  يارب  دنریگیم  هدرخ  ام  رب  هک  تسا  هکنیا  زج  ینامسآ  باتکب  ناگتسباو  يا   62 وگب : دّمحم  يا  همجرت :
اهنآب منک  ناتهاگآ  دیهاوخ  وگب   63 دیتسه ! راکدب  یمدرم  امش  رتشیب  هدمآ و  دورف  شیپ  نیز  هچنآ  هدش و  لزان  ام  رب  ینامسآ ] بتک  زا  ]

ادخ هک  دشاب  یـسک  رتازـس ] دب  دیدرمـش ! تشز  ام  نید  دـیتفرگ و  هدرخ  امـش  هک   ] هکنیا زا  تسا  رتدـب  ّقح  هاگـشیپ  هب  ناش  يازـس  هک 
[ دـندوب ناـشیا  زا  مه   ] ناتـسرپوید دروآرد و  كوـخ  هنیزوـب و  لکـشب ] یمدرم   ] وا هورگ  زا  تـسا و  هـتفرگ  مـشخ  وا  رب  هدرک و  شتنعل 

هکنیا اب  میدش  نمؤم  دنیوگ  دـنیآ  امـش  دزن  نوچ  دـنرتهارمگ 64 . تسار  هار  زا  تسا و  رتدـب  رگید ] ناهجب   ] ناـشهاگیاج مدرم  هنوگنیا 
قفانم دوهی  هکنیا  رتشیب  65 و  دنراد . هدیشوپ  هک  ار  نآ  دنادیم  رتهب  ادخ  دوب و  رفکب  ناشراک  رس و  هشیمه  دنور و  نیدیب  دنیآ و  نیدیب 

ناشریگولج نایاسراپ  نایاناد و  ارچ   66 دناهدرکیم . دنسپان  يراک  هّتبلا  يراوخ و  مارح  هوشر و  يراکمتس و  هانگب و  دننک  باتش  ینیب  ار 
« ًاوُزُه مُکَنیِد  اوُذَخَّتا  : » نیرّـسفم نخـس  دندوب . هدرک  دوخ  يهشیپ  يراکدب  هچ  و  دـندشن ! يراوخهوشر  هانگب و  هحفص 309 ] نخـس [  زا 
: واوب هزمه  لیدبت  - 2 دـیدشتیب ، يهزمه  از و  ّمض  اب  ؤزه ، - 1 تسا : ظفلت  لباق  روط  راـهچ  وزه  يهملک  تسا  هتفگ  جاّـجز  عمجم :  60
- نآرق . - يدـه لثم  تسا ، رخآ  فلا  اب  ظّفلتب  اذـه  تسین ، زیاج  شظّفلت  نآرق  رد  هک  - 4 وزه . هزمه ، فیفخت  از و  نوکـس  اب  - 3 وزه ،
ّرج و اب  ار  راّفک »  » يهملک هفوک  هرـصب و  زاجح و  ياـهيراق  زا  یتعاـمج  يربط :  60 َراّـفُکلا » َو  مُِکلبَق  نِم  َباـتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » 45-15
ار يـالاب  يادـص  بصن و  اـب  هفوک  هنیدـم و  ياـهيراق  موـمع  و  تسا ، هدوـب  روـطنیا  مه  بعک  ّیبا  تئارق  و  دـناهدناوخ ، ار  ریز  يادـص 
وا هک  دناهدرک  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دبع  زا  و  دنکیمن ، توافت  هجیتن  رد  نوچ  دوش ، هدناوخ  تسا  حیحـص  تئارق  ود  ره  هب  و  دـناهدناوخ ،

ُمتیَدان اذِإ  َو   » 541-466- نآرق -59-1- نآرق «. - اوُکَرشَأ َنیِذَّلا  َنِم  َو  مُِکلبَق  نِم  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  : » درکیم تئارق  نینچ  ار  هلمج  هکنیا 
هک دندرکیم  ضارتعا  ربمغیپ  هب  نارفاک  دـشیم ، دـنلب  زامن  گناب  نوچ  دـناهتفگ  نیرّـسفم  زا  ياهّدـع  حوتفلا : وبا   61 رخآ » ات  ِةـالَّصلا  َیلِإ 
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و دـش ، لزان  اهنآ  نخـس  يهلابند  رد  هیآ  هکنیا  ياهدروآرد ! دوخ  زا  تعدـب و  وت  و  دناهتـشادن ، ناربمغیپ  رگید  هک  تسا  یچ  زاوآ  هکنیا 
رضاح دجسمب  هک  میمهفیمن  ار  زامن  تقو  هک  دتفایم  قاّفتا  رایسب  دندرک  ضرع  ربمغیپ  هب - هنیدم  مدرم  هک  درک  تیاور  دیز  نب  هّللا  دبع 

یمچرپ زامن  ماـگنه  دـنتفگ : یـضعب  دـینک ، روش  بلطم  هکنیا  رد  دومرف  دـنوش ، رادربخ  تقو  لوا  رد  همه  اـت  نک  نّیعم  یتمـالع  میوش ،
يرگید دیدنـسپن ، ترـضح  نآ  زاب  میزورفیب ، شتآ  زامن  ماـگنه  تفگ : يرگید  دیدنـسپن ، ارنآ  ربمغیپ  دـنوش ، رادربخ  همه  اـت  میزارفارب 

مدید باوخب  نم  هک  میدوب  سوقان  یپ  رد  دنتفرگ و  میمصت  نآ  رب  رخآ  رد  دیدنسپن ، ترضحنآ  لّوا  مینزب  سوقان  اهیحیـسم  دننام  تفگ 
: دومرف مدرک ، لقن  ربمغیپ  يارب  نوچ  تسا  رتهب  هکنیا  تفگ  داد و  دای  نمب  ار  ناذا  وا  مرخب ، وا  زا  متساوخ  دراد  تسد  رد  سوقان  یـسک 

ماگنه رد  تخومایب و  لالب  نوچ  تسا ، دـنلب  اسر و  شزاوآ  هک  زومایب  لالبب  ارنیا   36-1- نآرق . - تسا تسرد  وت  باوخ  ادخ  تساوخب 
، ربـمغیپ هک  نم  کـیدزن  هب - تسا  فیعـض  ربـخ  هکنیا  و  مدـید . باوـخب  ار  هکنیا  مه  نم  تفگ : رمع  تـفگ ، ناذا  هحفـص 310 ] زامن [ 

تـسا هدرک  تیاور  ساّبع  هّللا  دبع  زا  دهاجم  و  دومرفیم ، لمع  نآب  دیـسریم  یحو  نوچ  یلو  ددنب ، راکب  هدیـسران ، یحو  ار  مدرم  باوخ 
حیرـصب ناذا  بوجو  دناهتفگ  رخف : دنهدیم . واب  مّنهج  يدازآ  تارب  دشاب ، نّذؤم  ادخ  ياضر  يارب  لاس  تفه  هک  ره  دومرف : ربمغیپ  هک 
هرخـسم هکنیا  يارب  یتازاجم  هچ  هک  دـننادیمن  اهنیا  ینعی  عمجم : َنُولِقعَی » ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  . » باوخ يهلیـسوب  هن  تسا  هدـش  تباث  هیآ  هکنیا 

لقاع مدرم  هکنیا  رگا  ینعی  هدبع : ریسفت   36-1- نآرق . - تسا هدش  نّیعم  دنریذپب  ارنآ  هک  اهنآ  يارب  یباوث  هچ  و  تسا ، هدش  نّیعم  اهیزاب 
دنتـسه ام  رهـش  رد  هک  یحیـسم  مدرم  یـضعب  دـشیم و  مرن  ادـخ  دای  تاجانم و  يارب  ناشاهلد  ناذا  ندینـش  ماگنه  رد  دـندوب ، درخ  اب  و 

نز و ياهّدع  درکیم  دـنلب  ناذاب  ادـص  نوچ  هک  میتشاد  زاوآ  شوخ  ینّذؤم  ام  دـننادیم  رتهب  دوخ  سوقان  زا  دندنـسپیم و  ار  ناذا  يادـص 
ناذا زاوآ  دـب  يدرم  دوبن  نّذؤم  يزور  حبـص  ناذا  صوصخب  ناذا  يادـص  ندینـش  يارب  دـندشیم  عمج  دوخ  ياههرجنپ  مد  یحیـسم  درم 
لّوا نّذؤم  ناذا  هطـساوب  اـم  مدرم  نوچ  دوش ، تازاـجم  دـیاب  امـش  زورما  نّذؤـم  تفگ : نم  ردـپ  هب  اهیحیـسم  زا  یکی  نآ  زا  سپ  تفگ ،
هدرک ظفح  ار  ناذا  اهنآ  ياههچب  هک  مراد  رطاـخب  بوخ  و  دنتـشگرب ، دوخ  نیدـب  نّذؤم  هکنیا  زاوآ  يهطـساوب  و  دـندوب ، هدـش  ناملـسم 

اما دـندربیم ، تّذـل  نآ  زا  دـندوب  هدـیمهف  یمدرم  هک  ناشاهردـپ  دـندرکیم و  رّرکم  ارنآ  دوخ  بولطم  تاـظوفحم  رگید  دـننام  دـندوب و 
 || دب زاوآ  سب  تشاد  نّذؤم  کی  تسا : يونثم  رعش  هدبع  نخس  بسانم  دندشیم . ریگولج  ار  اهنآ  دندوب ، بّصعتم  نز و  هک  ناشاهردام 

سب درک  هزیتـس  وا  هحفـص 311 ] زارد [  اهتوادـع  گنج و  دوش  هک   || زامن  گناب  وگم  شدـنتفگ  دـنچ  دز  گـناب  ناتـسرفاک  ناـیم  رد 
نانچ اب  اولح  عمـش و  ياهماج  اب  يرفاک  دـمایب  دوخ   || ياهماع  يهنتف  دـش ز  فئاخ  قلخ  زامن  گـناب  ناتـسرفاک  رد  تفگ   || زارتحایب 

يرتخد تسا  ازف  تحار  وا  گناب  الص و  هک   || تسا  اجک  وک  نّذؤم  نیک  ناتـسرپتب  فیلا  نوچ  دمایب  دروآ و  هیده   || فیطل  يهماج 
هراچ چیه  شرفاک  نیدنچ  دادیم  اهدنپ   || شرـس  زا  تفریمن  ادوس  هکنیا  چـیه  ینمؤم  ار  وا  دوبیم  وزرآ   || ینـس  سپ  فیطل و  مراد 

ود هکنیا  دـمآ  مشوـگب  هک   || گـناب  هورکم  هکنیا  تسا  یچ  رتـخد  تفگ  ناذا  نآ  نّذؤـم  هـکنیا  دـناوخ  ورف  اـت   || نآ  رد  متـسنادنیم 
تـسه  || ناذا  گناب  هکنیا  هک  اتفگ  شرهاوخ  تشنک  رید و  هکنیا  رد  مدینـشن  چیه   || تشز  زاوآ  نینچ  هکنیا  رمع  همه  نم  گنادراچ 

زا  || دـش  درز  وا  خر  شتـشگ  نیقی  نوـچ  ردـپ  يا  يرآ  تفگ  مـه  رگد  نآ   || رگد  زا  دیـسرپب  دـمان  شرواـب  ناـنمؤم  راعـش  مـالعا و 
 || وا زاوآ  زا  دوب  هکنیا  متحار  باوخ  فوخیب  نآ  رد  متفخ  شوخ  شود   || باذع  شیوشت و  نم ز  متسر  زاب  دش  درس  وا  لد  یناملسم 

یمدرف تورثب  رگ  لامب و  رگ  ریگتـسد  ریجم و  یتشگ  ارم  هک   || ریذپ  هیده  هکنیا  تفگ  شدیدب  نوچ  وک  درم  نآ  رکـشب  مدروآ  هیدـه 
لیصفت ولج  ياههروس  رد  هک  تسا  تبس  باحصا  دوصقم  عمجم :  63 َریِزانَخلا » َو  َةَدَرِقلا  ُمُهنِم  َلَعَج   » یمدرک رز  زا  رپ  ار  تناهد  نم  ||  

، تسا یسیع  يهدئامب  نیرفاک  ریزانخ »  » و تسا ، تبس  باحصا  ةدرق »  » زا دوصقم  دناهتفگ : نیرّـسفم  رخف :  45-1- نآرق . - میاهتشون ارنآ 
زور رد  هک  یهام  راکش  ینامرفان و  يهطـساوب  هک  تسا  اهنآ  ياهدرمریپ  ریزانخ  تسا و  تبـس  باحـصا  ناناوج  هدرق  دناهتفگ  یـضعب  و 
هملک ود  هکنیا  تئارق  روط  هدفه  فاّشک  رد  يرشخمز  رخف :  63 َتوُغاّطلا » َدَبَع  َو  . » دـندمآرد كوخ  هنیزوب و  تروصب  دوب  عونمم  هبنش 

ناگرزب و هک  هحفص 312 ]  ] 24-1- نآرق  - اهنآ ای  دـندیتسرپ و  هلاسوگ  هک  تسا  یئاهنآ  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  و  تسا ، هدرک  لـقن  ار 
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لقن نیرّـسفم  دـناهدیتسرپ . ار  وا  هک  تسا  نانچ  دـننک  شتعاـطا  تیـصعم  یناـمرفان و  رد  هک  ار  سک  ره  و  دـندیتسرپیم ، ار  دوخ  ياـملع 
هدنمرش اهنآ  و  دیتسه ، هنیزوب  كوخ و  ياههداوناخ  زا  امش  هک  دندرک  شنزرس  ار  نارفاک  ناناملـسم  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  دناهدرک :
يرگید اب  هک  تسین  يرترب  يارب  ّلضا » ّرـش و   » تاـملک ناـیبلا : حور   63 ِلِیبَّسلا » ِءاوَس  نَع  ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  َِکئلوُأ   » دـندش ریزب  رـس  و 

هکنیا یهارمگ  يدب و  لامک  دوصقم  هکلب  ناناملـسم  زا  دنتـسه  رتهارمگ  رتدـب و  مدرم  روج  هکنیا  هک  دوشب  نینچ  هجیتن  دوش و  هدـیجنس 
دب ار  نارگید  رکف  راـک و  تسا و  دنـسرخ  رایـسب  دوخ  یگدـنز  زرط  لاـمعا و  راـکفاب و  ياهتـسد  ره  هک  تسا  مولعم  تسا . مدرم  هنوـگ 

یگمه طابترا  نامیا و  يهطساوب  دشاب  نمؤم  رادتسود  نمؤم  و  دنشاب ، تقیقح  یپ  همه  هک  تسا  نآ  ّقح  تسرد و  رکف  یلو  درامـشیم ،
تهج کی  لدکی و  هک  ادخ  ناتسود  دندیـسرپ : یملاس  هّللا  دبع  زا  هیامرـس  لام و  ای  يدنواشیوخ و  يهطـساوب  هن  یتسرپادخ ، دیحوتب و 

زا يراددوـخ  تشذـگ و  اـب  هدنـشخب و  حور  و  هداـشگ ، يور  شوـخ و  يوـخ  و  مرن ، ناـبز  اـب  تفگ : دـنوش ! یم - هتخانـش  هچب  دنتـسه 
یهاش جات   232-171- نآرق : - تسا هتفگ  ظفاح  ادخ ، قلخ  اب  ینابرهم  ناراکریـصقت و  شزوپ  رذع و  شریذپ  و  ضارتعا ، يریگهدرخ و 

نآ مدق  لّوا  طرـش   || ناجب  تسا  اهرطخ  هک  یلیل  لزنم  هر  رد  یـشاب  نودیرف  دیـشمج و  رهوگ  زا  دوخ  رو   || يامنب  یتاذ  رهوگ  یبلط 
ملد تسا : هتفگ  يدعـس  یـشاب  نوریب  هریاد  زا  يرگنب  نوچ  هنرو   || نکم  وهـس  ناـه  وتب  مدوـمن  قـشع  يهطقن  یـشاب  نوـنجم  هک  تسا 

هکنآ - 1 دنتـسه : هتـسد  هس  اهلد  تسا : هتفگ  تقیقح  نابلاط  زا  یکی  سک  نیکوا  رد  دـجنگنیم  نآ  زا   || سب  تسا و  رای  رهم  يهناـخ 
اـهیراوگرزب و رگید و  ملاـع  هک  لد  نآ  - 2 دیوجیم ، ار  دوخ  هاوخلد  دـخرچیم و  یناسفن  ياههتـساوخ  رود  یگدـنز  هحفـص 313 ] رد [ 
: تسا هتفگ  ظفاح  تسا ، زاین  زارب و  دوخ  يادخ  اب  دـنکیم و  زاورپ  اهنامـسآ  رد  هکنآ  - 3 دنیبیمن ، رگید  زیچ  دـهاوخیم و  ار  اجنآ  دوس 

زیچ هس  زا  رگا  تفگ : واب  دـید  ار  یناوج  باّطخ  رمع  هاک  کی  ناشـشیپ  هب  دزرین  نوک  ود  ره  هک   || میاـپ  رـسیب و  نادـنر  تمه  مـالغ 
تلآ مکـش و  نابز و  ینعی  تسا : هتفگ  یعمـصا  دوخ ، بذبذ  - 3 دوخ ، بقبق  - 2 دوخ ، ّقلعت  - 1 ياهدوسآ : ناطیش  ّرـش  زا  ینک  زیهرپ 
ظفل تسا و  ترضحنآ  اب  نخس  يور  دندمآ و  یم - ربمغیپ  دزن  دوهی  هک  تسا  نآ  دوصقم  نایبلا : حور   64 مُکُؤاج » اذِإ  َو  . » تدوخ مرش 

َو ِرفُکلِاب  اُولَخَد  دَق  َو   » 19-1- نآرق . - دناهدوب ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  تقو  نآ  هک  تسا  یئاهنآ  تکرش  يارب  ای  تسا  مارتحا  يارب  ای  عمج 
رفک اب  اـجنآ  زا  جورخ  ربمغیپ و  روضح  دورو  تلاـح  ود  ره  رد  اـهنآ  ینعی  دـنتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  عمجم :  64 ِِهب » اوُجَرَخ  دَـق  مُه 

فرطنیا دوشیم و  ور  ریز و  رفک  اب  دنیوگب : هکنیا  لثم  دنتسه  رفاک  جورخ  لاوحا  رد  دورو و  تالاح  رد  هک  تسا  نآ  رگید  ینعم  دنتـسه 
رفک دنرآرد و  رفک  ناشیا  هک  دوب  نآ  ینعم  دشاب و  ار  هیدعت  اب  هک  دشاب  اور  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   55-1- نآرق . - دنزیم فرطنآ  و 
ُهّللا َو  . » رفک رد  دنبّلقتم  دـنرفک و  لقان  دـنرفک و  لماح  دـنرفک و  ّلحم  ناشیا و  دـنرفک  لصا  هکنآ  زا  دـشاب  تیانک  هکنیا  دـنرب و  نوریب 

هکنیا زا  دوش ، راکشآ  نآرق  يهلیسوب  هک  دوب  رظتنم  و  دنشاب ، قفانم  درکیم  نامگ  اهنآ  لاوحا  رهاظ  زا  ربمغیپ  نوچ  نایبلا : حور   64 ُمَلعَأ »
رب سکع  هکنیا  دوـمنیم   || کـیل  تفگیم  هـکنیا  رکم  زا  ناـشوید   22-1- نآرق : - يونثم دـنادیم . رتهب  ادـخ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تهج 

لها رب  هدرپ  ددنبنیم   || لغد  سیبلت و  چیه  رحـس و  چیه  وگبیغ  شلقع  زییمت و  دوب  هک   || وا  هّصاخ  زیمم  اب  يزاب  تسین  کین  ياهلد 
. تسا اهنآ  ياسؤر  املع و  هحفص 314 ]  ] 38-1- نآرق « - ریثک  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  65 َنوُعِراُسی » مُهنِم  ًارِیثَک  يَرت   » لود

يارب هکنیا  اب  نوعراسی »  » يهملک و  دندربیمن ، اهراک  نیاب  تسد  دندرکیم و  مرش  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  يارب  اریثک »  » يهملک رخف :
اهنآ دوخ  يهدیقع  بجومب  دنتـشادنپیم  بوخ  ارنآ  ناشدوخ  نوچ  یلو  دشاب ، دیاب  نولّجعی »  » دب راک  يارب  و  دوش ، هتفگ  دیاب  بوخ  راک 

نید و ملع و  هک  دنتسه  یئاهنآ  نّوینّابر  دنتسه و  ءاملع  رابحا  حوتفلا : وبا  ُرابحَألا » َو  َنوُِّینّابَّرلا  ُمُهاهنَی  َول ال  . » تسا هدش  هتفگ  نوعراسی » »
تالیوأت  65 ِناودُعلا » َو  ِمثِإلا  ِیف   » 51-1- نآرق . - یحیسم ياملع  نّوینّابر ، و  دندوهی ، ءاملع  رابحا ، دناهتفگ : یضعب  و  دننادب ، یهلا  ملع 

ام َسِئَبل   » 30-1- نآرق . - تسا هّیوهـش  ّيهوق  يهلیذر  هک  متـسب  و  دـشاب ، غرود  هک  هقطاـن  ّيهوق  هلیذ  رب  دـناهتفرگ  يوخ  ینعی  یناـشاک :
رد یقـساف  لثم  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  هک  درک  تیاور  ریـشب  نب  نامعن  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   66 َنوُعَنصَی » اُوناک 

نوچ دننیـشن ، یتشک  نآ  رد  تکرـشب ، ناشیا  نایم  دشاب  یتشک  هک  دـشاب  یتعامج  لاثم  رکنم  زا  دـننکن  یهن  ار  وا  هک  حـلاص  یموق  نایم 
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یهاوخ كاله  ار  ام  ار و  دوخ  ینکیم ! راکچ  دنیوگ  ار  وا  دریگ ، نتسکش  یتشک  دریگرب و  يربت  ناشیا  زا  یکی  دسر ، ایرد  نایمب  یتشک 
، دـنریگن ورف - تسدـب  وا  تسد  دـننک و  اـهر  راـتفگ  نیاـب  ار  وا  رگا  منکیم ، فّرـصت  دوخ  يهّصح  دوخ و  بیـصن  رد  دـیوگ : وا  ندرک ،

َنیِذَّلا َّنَبیُِـصت  ًۀَنِتف ال  اوُقَّتا  َو   » هلوق شنایب : دـنبای ، تمالـس  ناشیا  وا و  ار ، وا  دـننک  عنم  رگا  و  دـنوش ، هقرغ  ناشیا  وا و  و  دنکـشب ، یتشک 
رت و دتفا  رد  نوچ  هک  دشاب  شتآ  وا  لاثم  دـسرن ، ناملاظب  هّصاخ  دـیآ ، ورف  هک  یباذـع  ینعی  هنتف ، زا  دیـسرتب  تفگ  ًۀَّصاَخ » مُکنِم  اوُمَلَظ 

ناراوخهوشر ناراکهانگ و  يارب  لّوا  يهلمج  رد  رخف :  770-697- نآرق -33-1- نآرق . - دسانشنزاب حلاط  زا  ار  حلاص  و  دزوسب ، کشخ 
سئب : » تسا هدش  هتفگ  يریگ  ولج - یئامنهار و  زا  نابهر  رابحا و  يراددوخ  يارب  هلمج  هکنیا  رد  و  دننکیم ، لمع  دـب  تسا : هدـش  هتفگ 

 ] مدرم زا  تسا  رتشیب  يریگولج ، زا  راددوخ  ياملع  هانگ  سپ  تابث ، رارقتسا و  اب  تسا  لمع  نامه  عنـص  هک  تسا  نآ  قرف  نوعنـصی » ام 
ار دوخ  رثا  ملع  نوچ  و  تسا ، يدنوادخ  ماکحا  تافـصب و  ملع  نآ  يوراد  تسا و  حور  يرامیب  تیـصعم  نوچ  و  راکدب ، هحفص 315 ]

هتفگ كاّحض  و  تسا ، نآرق  تایآ  نیرتدیدش  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسین . ریذپجالع  لد  يرامیب  هک  تسا  مولعم  دیشخبن ،
دیاشن  || تسد  دیآرب ز  رکنم  یهن  ترگ  تسا : هتفگ  يدعـس  نایبلا : حور  دناسرتیمن . ارم  هیآ  هکنیا  يهزادناب  نآرق  رد  یتیآ  چیه  تسا :

یهن كرت  رب  شنزرس  خیبوت و  هکنیا  رگا  لاجر و  يدرم ، دنیامن  تمهب   || لاجم  دنامن  ار  نابز  تسد و  وچ  تسـشن  نایاپ  تسدیبوچ و 
ام خیـش  دنتخادرپیمن ، قلخ  تیبرتب  دندرکیمن و  مورحم  ار  دوخ  ّقحب  تسناؤم  هدهاشم و  زا  خیاشم  املع و  دوبن ، فورعمب  رما  رکنم و  زا 
رد اـی  و  دنتـسرفیم ، قلخ  يربـهر  داـشرا و  يارب  ار  وا  اـی  دیـسر ، دـصقمب  نوچ  دوریم ، ّقحب  ندیـسر  هارب  تسا و  کـلاس  هک  نآ  تفگ :

تفرن و قلخ  داشرا  یپ  رد  هک  یماطسب  دیزیاب  خیش  لثم  ددنسپیمن  دوخ  رب  ار  اههرهب  نآ  زا  یئادج  دنامیم و  لوصو  ماقم  ّقح و  روضح 
، افـش يا  راذگمب  نیه  دیوگیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  یلاعت  ّقح  فرط  زا  باطخ  رد  يونثم  دـنامب . ّقح  لوصو  ماقمب 
ار يروک  ماگ  لچ  وا  هک  ره  هلا  زا  دبای  رجا  باوث و  دـص   || هار  هب  یمعا  دـئاق  یتفگ  وت  ین  ار  روک  ياصع  رک  مشخ  وت ز   || ار  روجنر 
وت دوب  هکنیا  يداه  راـک  راـطق  ردـنا  راـطق  ار  ناروک  قوج   || رارقیب  ناـهج  نیز  وت  شکب  سپ  دـشر  دـبای  هدـیزرمآ و  ددرگ   || دـشک 

كانمهس روصب  وت  مدرد ، زیخ ، نیقی  ات  ار  ناگشیدنا  لایخ  هکنیا   || نیقّتم  ماما  يا  نک  ناور  نیه  یئیداش  ار  نامز  رخآ  هدنا   || یئیداه 
مرطاخب ياهّصق  ُمتیَدان » اذِإ   » يهلمج رد  میتشون ، راتفگ  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس  كاخ  دـیوررب ز  هدرم  نارازه  اـت  ||  

شناد ملع و  هکنیا  اب  وت  تفگیم : واب  هتـسویپ  وا  نامالغ  زا  یکی  ای  انیـس ، نبإ  درگاش  راینمهب  مدـناوخ : یباتک  هچ  رد  مرادـن  دایب  دیـسر ،
باوج واب  انیـس  نبإ - تشاد ، یهاوخ  دایز  وریپ  یئامنب  یئاعّدا  نینچ  رگا  ینکیمن ، يربمغیپ  ياـعّدا  هحفص 316 ]  ] 91-75- نآرق  - ارچ

باوخ و ینیگنس  روایب ، بآ  نم  يارب  تسین ، بآ  نم  قاطا  رد  داد : زاوآ  ار  وا  میکح  دندوب ، هتفخ  ود  ره  درس  ناتـسمز  یبش  ات  دادیمن ،
دننامه رگید  یباوجب  ای  و  میوشیم ، دنلب  هرابکی  تسا ، کیدزن  حبـص  داد  باوج  دنک ، تعاطا  ار  خیـش  نامرف  هک  دادـن  هزاجا  اوه  يدرس 

زاوآ داد  باوج  تسا ! ادص  هچ  هکنیا  دیـسرپ : خیـش  هّللا » لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشا   » دش دـنلب  نّذؤم  زاوآ  هنایم  هکنیا  رد  درک . هناهب  هکنیا 
هکنیا نیمزرـس و  هکنیا  رد  نونکا  تسا ، هتـشذگ  نآ  رب  اـهنرق  هک  تسا  هدرک  یئاـعّدا  اـیند  يهشوگ  نآ  رد  يدرم  تفگ : وا  تسا . ناذا 

شوگب ار  وا  نامرف  ّتیـصخش و  يهزاوآ  صالخا  نینچ  اب  هک  يربمغیپ  یعّدم  نآ  اب  نّذؤم  هکنیا  نایم  تسا  هطبار  هچ  رحـس  درـس  ياوه 
يریذـپیمن و وت  تسین ، راوشد  شندروآ  هک  مهاوخیم  بآ  ینم  مـالغ  اـی  درگاـش  هک  وـت  زا  ماهتفخ و  وـت  کـیدزن  نم  و  دـناسریم ، مدرم 

هحفص 317] سک [ . ره  يارب  هن  صخش  نآ  يارب  تسا  هتسیاش  يربمغیپ  سپ  يربیمن  نم  نامرف 

ات 66] تایآ 64  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

نِم َکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  مُهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  َو  ُءاشَی  َفیَک  ُقِفُنی  ِناتَطوُسبَم  ُهادَی  َلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  مِهیِدـیَأ  تَّلُغ  ٌۀـَلُولغَم  ِهّللا  ُدَـی  ُدوُهَیلا  َِتلاق  َو 
َو ًاداسَف  ِضرَألا  ِیف  َنوَعـسَی  َو  ُهّللا  اَهَأَفطَأ  ِبرَحِلل  ًاران  اوُدَقوَأ  امَّلُک  ِۀَـمایِقلا  ِموَی  یلِإ  َءاضغَبلا  َو  َةَوادَـعلا  ُمُهَنَیب  انیَقلَأ  َو  ًارفُک  َو  ًانایغُط  َکِّبَر 

اُوماقَأ مُهَّنَأ  َول  َو  [ 65  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  مُهانلَخدََأل  َو  مِِهتائِّیَـس  مُهنَع  انرَّفََکل  اوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباتِکلا  َلـهَأ  َّنَأ  َول  َو  [ 64  ] َنیِدِسفُملا ُّبُِحی  ُهّللا ال 
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[ - 66  ] َنُولَمعَی ام  َءاس  مُهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٌةَدِـصَتقُم  ٌۀَّمُأ  مُهنِم  مِِهلُجرَأ  ِتَحت  نِم  َو  مِِهقوَف  نِم  اُولَکََأل  مِهِّبَر  نِم  مِهَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  َلیِجنِإلا  َو  َةاروَّتلا 
، نداد مانـشد  ندرک ، راـخ  ینعمب  نعل . ردـصم  زا  اونعل - هتـسب ، ریجنزب  ینعی  ریجنز ، ینعمب  ّلـغ  زا  ۀـلولغم - تاـغل : ینعم   771-1- نآرق
هک دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  لوزن : تهج  ندرک . شوماخ  ینعمب  ءاـفطا  ردـصم  زا  أـفطا - ندرک . رود  مورحم و 

نوچ دندوب ، نامدرم  نیرترگناوت  ناشیا  ات  لوسر  ندمآ  زا  شیپ  دوب  هدرک  خارف  نادوهج  رب  تمعن  دوخ  تمحر  لضف و  زا  یلاعت  يادخ 
يرگناوت لدب  هب  تفرگ و  زاب  ناشیا  زا  تمعن  نآ  یلاعت  يادخ  دندرک  جاجل  وا  اب  دندروآ و  رفک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  رب 

67 همجرت :  483-458- نآرق «. - ٌَۀلُولغَم ِهّللا  ُدَی  : » دنتفگ ناشیا  زا  یتعامج  دوب  نینچ  نوچ  تلّذـم ، تّزع  لدـبب  داد و  یـشیورد  ار  ناشیا 
هچنآ دشاب و  تسد  هداشگ  وا  هچ  دـنتفگ  هک  نخـس  نآب  دـندش  تنعل  دنـشاب و  هتـسب  تسد  نانآ  دـشاب . هتـسب  تسد  ادـخ  دـنتفگ : دوهی 

هنیک ینمـشد و  ناشنایم  ام  دیازفیم و  ناشیا  یـشکرس  رفک و  رب  دیآیم  دورف  وتب  تراگدرورپ  زا  هّتبلا  و  دـشخبیم . دوب  هتـسیاش  دـهاوخ و 
دنوب و ياج  رهب  بوشآ  ياشوک  هچ  دنک  شوماخ  ار  نآ  ادـخ  دـنزورفا  گنج  شتآ  ناشیا  هچنآ  دـنامب . زیخاتـسر  ات  هک  میدروآ  دـیدپ 
میشوپب و نادب  ناشاهیدب  هتبلا  دنوش  راگزیهرپ  نمؤم و  ینامسآ  باتکب  هتـسباو  مدرم  هکنیا  رگا  و  درادن 68 . تسود  رگبوشآ  مدرم  ادخ 

راوتـسا هدـمآ  دورف  ناش  يارب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  ناـشیا  رگا  69 و  مینک . ناـش  نورد  تمعن  رپ  تـشهب  رد 
یمدرم اهنآ  زا  يا  هتـسد  هّتبلا  دسریم و  یندروخ  ناش  ياهاپ - ریز  زا  رـس و  يالاب  زا  یئوگ ] هک  میرادب  ناش  یناوارف  رد  نادنچ   ] دـنرادب

هک دوب  نآ  هن  دوهی  دوصقم  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :  67 ٌَۀلُولغَم » ِهّللا  ُدَی  : » نیرّسفم نخس  دنوب . راکدب  ناش  رتشیب - یلو  دنتـسه  ورهنایم 
نسح عمجم : هحفص 318 ]  ] 40-15- نآرق . - درادیم هاگن  دراد  هچنآ  تسا و  لیخب  هک  دنتشاد  تیاکش  هکلب  تسا ، هتـسب  ادخ  ياهتـسد 
هلمج هکنیا  دناهتفگ  یـضعب  و  درک ، دهاوخ  باذع  ار  ام  يزور  دنچ  طقف  تسا و  هتـسب  ام  رازآ  زا  ادـخ  تسد  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب 

: تسا هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  تسا و  هدرک  گنت  ام  رب  ار  یگدنز  هک  تسا  هتسب  شتسد  ادخ  ایآ  ینعی  تسا . شسرپ  ماهفتسا و  تروصب 
تـسا لیخب  یهاگ  ادخ  تسا  هکنیا  شاهجیتن  هک  دنـشاب  هدرک  داجیا  دوخ  بهذـم  رد  ياهدـیقع  دنـشاب و  هتفگ  يزیچ  اهنآ  تسا  نکمم 

هب دنخشیر  هرخـسم و  يارب  ار  بلطم  هکنیا  تسا  نکمم  و  تسا . هدش  لقن  خیبوت  بّجعت و  روطب  هیآ  رد  سپ  مرک ، اب  و  هدنـشخب . یهاگ 
دوهی رکف  زا  و  دنکیمن ، ناسحا  شنیصلخم  امـشب  هک  تسا  لیخب  ادخ  ینعی  دندوب  گنت  تسد  ریقف و  هک  دنـشاب  هتفگ  نیملـسم  ربمغیپ و 

يدوهی يرـصم  يدرم  تسا : هتفگ  یبرغم  ّیلع - نب  نیـسح  و  هدنـشخب ، یهاگ  تسا و  لیخب  یهاگ  ادـخ  دنـشاب : دـقتعم  هک  تسین  رود 
نکمم رخف : هدنـشخب . یخـس و  یهاگ  تسا و  کسمم  لیخب و  یهاگ  ادخ  هک  دـناهدوب  هدـیقع  نیاب  دوهی  زا  يا  هتـسد  تفگ : نمب  دوب ،
ضرقب دننک و  ناسحا  ارقفب  هک  دنتـسه  میلـست  یمدرم  هچ  ینعی  رخآ ، ات  َهّللا » ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَم   » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  نوچ  تسا 

تسا و ریقف  دـهاوخیم  ضرق  هک  یئادـخ  دنـشاب : هتفگ  دندینـش  ار  هکنیا  هک  دوهی  دـنریگب ، رتشیب  رگید  ملاع  رد  ات  دـنیامن  باـسح  ادـخ 
و تسا ، مازلا  يریزگانب و  ّقح  تاذ  دوجو  هک  باجیا  يهفـسلف  لصا  رب  دـناهدوب  دـقتعم  هک  تسا  نکمم  و  زجاـع ، هتـسب و  ریجنزب  تسد 
، تسا هتـسب  ریجنزب  تسد  هک  هلمج  هکنیا  زا  ناشدوصقم  و  درادـن ، لیدـبت  رییغت و  رب  تردـق  هک  تسا  یمازلا  وا  دوجو  لثم  مه  وا  لاعفا 
: تسا هتفگ  يرصب  نسح  عمجم :  67 اُونُِعل » َو  مِهیِدیَأ  تَّلُغ   » 87-51- نآرق . - ملاع روما  لیدبت  رییغت و  رب  درادن  تردق  ادخ  هک  تسا  نآ 

هتفگ ملـسم  یبا  و  دوب ، دـنهاوخ  شتآ  رد  فّقوتب  ترخآ  رد  و  هیزج ، تخادرپب  موکحم  ایند  رد  دوشیم و  هتـسب  ناشتـسد  مّنهج  رد  ینعی 
تمائل كاسما و  لخبب و  موکحم  هتـسویپ  ینعی  تسا  هتفگ  جاّـجز  درادـب ، هتـسب  تسد  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دوهی  ّقح  رد  تسا  نیرفن  تسا 

ُهادَی َلب  [ » هحفـص 319  ] 33-1- نآرق  - دـشاب تواخـس  اب  هک  دوشیمن  هدـید  يدوهی  و  دنتـسه ، مدرم  نیرت  لـیخب  دوهی  هچناـنچ  دنـشاب ،
نیرتالاب يارب  تسد  ود  و  تسا ، تسدکی  اب  ناسحا  نوچ  ششخب ، لامک  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  دناهتـشون : نیرّـسفم   67 ِناتَطوُسبَم »

ياـملع دوشیم  رتشیب  مالـسا  یتسرد  لـیلد  نآرق و  هچنآ  ره  ینعی  رخف :  67 مُهنِم » ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو   » 29-1- نآرق . - تسا تواخـس  هجرد 
اهنآ یشکرس  رفک و  رب  ینعی  دوعّسلا : وبا  ریسفت   36-1- نآرق . - دننکیم ّولغ  راکنا  رفک و  رد  دوشیم و  رتدایز  ناشیتخسرس  جاجل و  دوهی 

ياذغ هک  روطنامه  دشاب ، رفک  تّدم  دادتما  هک  تسا  يرادقم  ترثک  تهج  زا  ای  دشاب ، ّولغ  تدش  هک  يونعم  تهج  زا  ای  دوشیم  هدوزفا 
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ینعی دناهتفگ : میدق  نیرّـسفم  هدبع :  67 َةَوادَعلا » ُمُهَنَیب  انیَقلَأ  َو  . » تسا يرامیب  يدایز  بجوم  ضیرم  صخـش  رد  تسردـنت  يارب  حـلاص 
اهینمـشد تافالتخا و  رتشیب  هکنیا  اب  دشاب ، دوهی  دارفا  نایم  دوصقم  هک  دناهداد  لامتحا  نیرّخأتم  و  تسا ، توادع  اهیحیـسم  دوهی و  نایم 

داّحتا و لامک  دوهی  زورما  هک  هوالعب  بهذـم  کی  دارفا  ناـیم  فـالتخا  داـجیا  رد  تسین  ياهدـئاف  و  تسا ، بهذـم  فـالتخا  هطـساو  هب 
اهـسیلگنا و نایم  رد  نآ  زا  سپ  هیـسور و  تکلمم  رد  صوصخب  تسا  دـیدش  ناشفالتخا  اهیحیـسم  اب  یلو  دـنراد ، رگیدـکی  اب  یگناـگی 

نالف میئوگیم  و  مینادیم : ادج  دوخ  زا  ار  دوهی  ياهیناملآ  ام  هک  تفگ  نمب  یناملآ  نیقرـشتسم  زا  یکی  دنتـسه ، روفنم  رایـسب  اهيوسنارف 
رد هشیمه  یحیـسم  گرزب  ياهتلود  هک  تسا ، دـیدش  رایـسب  اهیحیـسم  نایم  ینمـشد  و  تسا ، يدوهی  يرگید  نآ  تسا و  یناـملآ  سک 
: - دناهتفگ دهاجم  يرصب و  نسح  عمجم :  67 رخآ » ات  ًاران  اوُدَقوَأ  امَّلُک   » 36-1- نآرق . - دننک دوبان  ار  رگیدکی  هک  دنتسه  گنج  راظتنا 

هک ره  دیوگ : يونثم  دندش . هراوآ  دوبان و  هتـسکش و  ات  دندرکیم  ص ]  ] ربمغیپ تسکـش  توادـع و  رب  هک  اهبوشآ  نآ  ینعی   25-1- نآرق
شرهز درادنپ و  رکش  وا   || مهن  اهيروک  شیروک  رـس  رب  هحفـص 320 ] وش [  داـش  وت  منزیم  ار  شندرگ   || ورگ  لد  دراد  وت  رکم  رد 
دوصقم تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  69 مِهَیلِإ » َلِزنُأ  اـم  َو   » مربـمغیپ نیهم  يا  دـشاب  هچ  دوـخ   || مرـصرص  شیپ  هب  وا  غارچ  نآ  مهد 

« مِِهلُجرَأ ِتَحت  نِم  َو  مِِهقوَف  نِم  اُولَکََأل   » تسا هداد  رارق  نید  روماب  یئامنهار  يهلیـسو  ادخ  هچ  ره  ینعی  دناهتفگ : نارگید  و  تسا ، نآرق 
اهتخرد و يهویم  زا  ینعی  دنتفگ  یضعب  دنوشیم . دنمهرهب  نیمز  هایگ  نامسآ و  ناراب  زا  ینعی  دنتفگ : دهاجم  ساّبع و  نبإ  حوتفلا : وبا   69
زا دوبن و  دوب و  زا  تهج و  راهچ  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  درک ، دنهاوخ  هدافتـسا  تسا  اهنآ  ياپ  نیئاپ  رـس و  الاب  رد  هک  نیمز  بوبح 

ینب هظیرق و  ینب  هچنانچ  دـندوبن ، يراوخ  هیزج و  تخادرپب  روبجم  دـندشیمن و  اهرهـش  يهراوآ  دـندربیم و  هرهب  نکمم  تابجوم  يهمه 
رد دناهتفگ و  يّدـس  دـهاجم و  عمجم :  69 ٌةَدِـصَتقُم » ٌۀَّمُأ  مُهنِم   » 226-172- نآرق -27-1- نآرق . - دـندش یگراچیب  هکنیا  راتفرگ  ریـضن 

: دناهتفگ یضعب  و  دندش ، ناملسم  هدرک و  اهر  ار  یحیسم  دوهی و  نید  هک  تسا  یمدرم  نآ  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  زین  تیبلها  ریسفت 
نکمم دندومنن و  ینمشد  راهظا  دندرکن و  جاجل  ثحب و  ربمغیپ  اب  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جاجز  تسا ، هشبح  هاشداپ  یشاجن  دوصقم 
یفّرعم - 1 ام : نخـس   30-1- نآرق . - دندوبن وا  یئادخ  یعّدـم  دنتخانـشیم و  ربمغیپ  ار  یـسیع  هک  دـشاب  نمؤم  ياهیحیـسم  دوصقم  تسا 
یگدنز هار  ثداوح  اهیراتفرگ و  رد  دندوب ، رفاک  جوجل و  دوهی  نوچ  هک  تسار  هارب  یئامنهار  اهنآ و  راک  زا  دـنپ  تسا و  جوجل  نامدرم 

، دندشیم دنم  هرهب  اهتمعن  همه  زا  دنتفرگ  یم - شیپ  لقع  رکف و  حالـص و  هار  رگا  هکنیا  اب  دنتـسناد ، لیخب  ار  ادخ  دندرک و  مگ  ار  دوخ 
. دنریگب تربع  اهنآ  تبقاع  ءوس  راتفر و  زا  دنشاب و  دوخ  بظاوم  هک  دنوشیم  یئامنهار  مدرم  دوهی  تشذگرـس  يروآدایب  هک  تسا  هکنیا 

هحفص 321] ] 

ات 69] تایآ 67  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َنیِِرفاکلا َموَقلا  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاسِر  َتغََّلب  امَف  لَعفَت  َمل  نِإ  َو  َکِّبَر  نِم  َکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی 
َکَیلِإ َلِزنُأ  ام  مُهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو  مُکِّبَر  نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  َلیِجنِإلا  َو  َةاروَّتلا  اوُمیُِقت  یّتَح  ٍءیَـش  یلَع  ُمتـَسل  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  ُلق  [ 67]

ِموَیلا َو  ِهّللِاب  َنَمآ  نَم  يراصَّنلا  َو  َنُوِئباّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 68  ] َنیِِرفاکلا ِموَقلا  یَلَع  َسَأت  الَف  ًارفُک  َو  ًاـنایغُط  َکِّبَر  نِم 
نیع و حـتفب  مصع  ردـصم  زا  کمـصعی - تاغل : ینعم   656-1- نآرق [ - 69  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  ـالَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخـآلا 

یـضام رد  نیـس  رـسکب  یـسأ  یـسا  لعف  زا  سأت - نتـشادهاگن . يدب  زا  ار  یـسک  ندش  ریگولج  ندروآ ، گنچ  هب - ینعمب  داص  نوکس 
دـشیم دراو  ربـمغیپ  هک  یلزنم  رهب  اهرفـس  رد  تسا : هدرک  تیاور  یظرق  بعک  نب  دّـمحم  يربـط : لوزن : تـهج  دـش . كانهودـنا  ینعمب 

دوب یتخرد  ریز  یلزنم  رد  يزور  دومرفیم ، تحارتسا  نآ  رد  هک  دـندرکیم  باـختنا  یتـخرد  يهیاـس  ترـضح  نآ  باحـصا  ناناملـسم و 
تخردب ار  دوخ  رـس  رایتخا  یب  هک  تفرگ  هزرل  ار  برع  نآ  ادخ ، دومرف  دهدیم ! تاجن  نم  زا  ار  وت  یک  تفگ : دـمآ و  ریـشمش  اب  یبرع 

، بلاـطم غـالبا  رد  دیـسرتیم  شیرق  زا  ربمغیپ  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم : دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  دـش ، هدـنکارپ  شزغم  اـت  دـیبوکیم 
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ناهنپ ار  ماکحا  زا  يزیچ  ربمغیپ  هک  دش  مالعا  هیآ  هکنیا  يهلیسوب  تسا  هتفگ  هشیاع  دش ، هدوسآ  ترضح  نآ  رطاخ  هیآ  هکنیا  يهلیـسوب 
هحفـص هّللا [  دبع  نب  رباج  سابع و  نبإ  تسا ، هتفر  اطخ  رب  دشاب  دـقتعم  هکنیا  ریغ  سک  ره  تسا و  هدومرف  غالبا  ار  همه  تسا و  هتـشادن 
هکنیا دننک ، تفلاخم  مدرم  دیاش  هک  دومرف  هظحالم  ص ]  ] ربمغیپ دنک . دوخ  نیـشناج  ار  ع ]  ] ّیلع دـش  رومأم  ص ]  ] ربمغیپ دـنتفگ : [ 322

رقاب و ماما  زا  ددـعتم  تایاورب  بلطم  نیمه  و  دومرف ، یفّرعم  دوخ  تفالخ  ماقم  هب - ار  ترـضحنآ  مخ  ریدـغ  زور  ربمغیپ  دـش و  لزان  هیآ 
رگ هک  ناسرب  مدرمب  دـمآ  دورف  وت  رب  تراـگدرورپ  ار ز  هچنآ  ربمغیپ  ياـهآ   70 همجرت : تسا . هدـش  لقن  زین  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما 

: وگب دوشیمن 71  رفاک  مدرم  يامنهار  وا  انامه  هچ  دراد  هاگن  مدرم  بیـسآ  ار ز  وت  ادـخ  هک ] رادـم  سرت   ] ياهدرکن و يربمغیپ  یناـسرن 
امش رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  رب  دیراد و  راوتسا  لیجنا  تاروت و  رگم  دیوشیمن  هدرمـش  يزیچب  ینامـسآ  باتک  هب  ناگتـسباو  يا 
رفاک مدرم  هکنیا  هودـنا  سپ  دوشیم  هدورف  نانآ  رتشیب  ینیدـیب  یـشکرس و  رب  دوشیم  لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچنآ  هّتبلا  هدـمآ و  دورف 

ضرع ص ]  ] ربمغیپ هب  دوهی  يا  هّدـع  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  نایبلا  عمجم  رد  ِباتِکلا » َلهَأ  ای  لـُق  : » مّود تیآ  لوزن  تهج  رادـم .
ارنآ ریغ  میاهتفریذـپ و  يراد  لوـبق  وـت  هک  ار  هـکنیا  اـم  سپ  دـنتفگ : اـهنآ  یلب ، دوـمرف  ینادـیم ! ادـخ  بناـج  زا  ار  تاروـت  اـیآ  دـندرک :

نمؤم هک  یناسک  دننادب ] يرادنید  نایعّدـم  هکنیا  : ] تیآ 72 يهمجرت   49-23- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  میریذـپیمن 
دننک هتـسیاش  راک  دنراد و  رواب  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هک  دـندوب  ناسک  نآ  نایحیـسم  نیئباص و  دـندوب و  يدوهی  هک  ناسک  نآ  دـندش و 

هک یئاهنیا  ینعی  ساّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت   70 َکَیلِإ » َلِزنُأ  ام  : » نیرّسفم نخـس  دنوشن . كانهودنا  دشابن و  ناش  يارب  یـسرت  هّتبلا  سپ 
توعد ندرک و  راداو  - 3 ناشموسر ، نیئآ و  رب  ضارتعا  - 2 اهنآ ، لوعجم  نایادخ  اهتب و  ندرمـش  دب  - 1 تسا : هدرک  رومأم  ار  وت  ادـخ 

زا دعب  تیآ  هک  ٍءیَـش » یلَع  ُمتـَسل  : » یئوگب دوهیب  هک  تسا  هداتـسرف  وتب  ادـخ  هچنآ  ینعی  حوتفلا : وبا   37-15- نآرق . - مالسا نیدب  اهنآ 
ُهـّللا َو   » 14-1- نآرق . - دـناهدناوخ عـمج  تروـصب  هتـالاسر »  » ءاّرق زا  ياهّدــع  عـمجم :  70 ُهََتلاـسِر »  » 92-70- نآرق . - تسا هـیآ  هـکنیا 

تردـق ام  دـنتفگ : دوهی  درک ، ترجه  هنیدـمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  نایبلا : حور   70 َکُمِصعَی »
راـصنا رجاـهم و  رفن  دـص  تهج  هکنیا  زا  درک ، میهاوخ  مارتحا  مارکا و  وتب  يدرگرب  رگا  میـشکب و  ار  وت  یناـمب  اـجنیا  رد  رگا  هک  میراد 

ياجب امـش  دومرف : دش ، لزان  هیآ  هکنیا  ات  دندوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  بظاوم  هحفص 323 ]  ] 24-1- نآرق  - زور بش و 
200-151- نآرق : - تسا هتفگ  یسیع  نب  ّیلع  عمجم :  70 َنیِِرفاکلا » َموَقلا  يِدهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ، » دنکیم ظفح  ار  نم  ادخ  هک  دیدرگرب  دوخ 

هچنآ ینعی  رخف : تشهب . باوـثب و  دـنکیمن  يربـهر  ار  نارفاـک  ینعی  تـسا : هـتفگ  یئاـّبج  دـنکیمن ، رفکب  يربـهر  کـموک و  ادـخ  ینعی 
نآرق دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  71 مُکِّبَر » نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َو  . » تسا هتسب  اهنآ  رب  وت  رازآ  هار  و  دنهد ، ماجنا  دنناوتیمن  دنهاوخیم 
یفّرعم دیریذپب و  تسا  هداتـسرف  امـش  يارب  ادخ  اهنآ  رد  هچنآ  هک  لیجنا  تاروتب و  تسا  لماک  نامیا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ،

، دنمانیم وگغورد  ار  وت  هک  شابن  كانهودنا  عمجم :  71 َسَأت » الَف   » 42-1- نآرق . - تسا لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  اهنآ  زا  مه  ربمغیپ 
ناشدوخ تشز  راک  رکف و  يهجیتن  نوچ  دـش ، دـنهاوخ  تازاجم  رگید  ملاع  رد  هکنیا  ای  و  دـننکیم ، متـس  دوخ  رب  دـنرفاک و  هکنیا  رب  اـی 

هدـش هدروآ  مود  تصـش و  تیآ  هرقب  يهروس  رد  توافت  رـصتخم  اـب  هیآ  هکنیا   72 هیآ » رخآ  اـت  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 14-1- نآرق . - تسا
میتشون رخآ » ات  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   » تیآ 58 رد  هچنآ  - 1 ام : نخس   27-1- نآرق . - میاهتـشون تسا  هدوب  نکمم  هچنآ  اجنآ  رد  اـم  تسا و 

لقن دناهتـشون و  نیملـسم  يهّیقب  زا  يدایز  يهّدع  هعیـش و  مومع  نوچ  تفگ  ناوتیم  زین  رخآ » ات  غَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   » تیآ 70 هب - تبسن 
نینچ رگا  یظفل  ياهلاکـشا  رب  هوالع  دنیوگیم : دـنرادن و  لوبق  ار  هکنیا  نیفلاخم  یلو  تفالخب ، تسا  ّیلع  نییعت  يارب  هیآ  هک  دـناهدرک 
هفیظو نوچ  دریگب ، تسدـب  ار  رایتخا  ص ]  ] ربمغیپ توف  زا  سپ  یتسیاـب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دوخ  ّلـقاال  دوب  تباـث  نآرق  رد  یّمهم  بلطم 

میتـشون هیآ  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  اـم  نکیل  دیـسرتیم . هن  درکیم و  هظحـالم  سک  زا  هن  دوـخ  يهفیظو  ربارب  رد  وا  تسا و  هدوـب  ترـضحنآ 
نارود هحفص 324 ]  ] 136-104- نآرق -63-34- نآرق  - نآ يارب  ثحابم  هکنیا  و  دراد ، باوج  يواعد  هکنیا  هچ  رگا  هک  مینکیم  رارکت 

ار راوگرزب  نآ  ماـقم  ّنظ  نسح  بّصعت و  زا  هتـسد  ود  ّطـقف  و  دوب ، هدـشن  یفّرعم  ناـیناهج  يهمهب  ع ]  ] یلع ّتیـصخش  هک  دوـب  بساـنم 
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اب ایند  : ] دنـسیون یم  یحیـسم  نادنمـشناد  هک  زورما  یلو  دـندادیم ، رارق  برع  رادمتـسایس  رفن ، دـنچ  ضرع  رد  دوخ و  راکفا  شوختـسد 
وگتفگ ثحب و  هنوگنیا  يارب  یلاجم  رگید  دنادیم ] تیناسنا  ردـپ  تلادـع و  ریخ و  ياوشیپ  ار  وا  درگنیم و  یلع  هب  ّتبحم  بّجعت و  مشچ 

تسا و هتـشادن  ناهنپ  مدرم  زا  ار  رـشب  تحلـصم  نیرتکچوک  هک  دنامهفیم  ار  ربمغیپ  ماقم  تابث  یتسرد و  تردق و  لامک  هیآ  - 2 تسین .
« رخآ ات  ِباتِکلا  َلهَأ  ای  ُلق   » تیآ 71 - 3 تسا . هداد  ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  تسا و  هدیسرتن  تمواقم  نیرتتخس  نمشد و  نیرتگرزب  زا 

رخآ يهلمج  و  يراگتسر ، دیماب  يراکوکین  - 3 رگید . ملاع  يهشیدنا  - 2 تسا . ناهج  يهدننیرفآب  یگتسبلد  نید  تقیقح  - 1 دنامهفیم :
ياراد هک  ره  هن  رگ  یشکرس و  تسا و  فارحنا  دولوم  لصا  هس  هکنیا  زا  ضارعا  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  ًارِیثَک » َّنَدیِزََیل  َو  »

210-183- نآرق -38-13- نآرق . - دنادیم ناسنا  شنیرفآ  يهجیتن  ار  اهنیا  دوب  تسرد  لقع  ملاس و  نادجو 

ات 75] تایآ 70  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

اُوبِسَح َو  [ 70  ] َنُوُلتقَی ًاقیِرَف  َو  اُوبَّذَک  ًاقیِرَف  مُهُسُفنَأ  يوهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  مُهَءاج  امَّلُک  ًالُسُر  مِهَیلِإ  انلَـسرَأ  َو  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  انذَخَأ  دََقل 
َهّللا َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  دََقل  [ 71  ] َنُولَمعَی اِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  مُهنِم  ٌرِیثَک  اوُّمَـص  َو  اوُمَع  َُّمث  مِهیَلَع  ُهّللا  َبات  َُّمث  اوُّمَـص  َو  اوُمَعَف  ٌۀَنِتف  َنوُکَت  ّالَأ 

َو ُراّنلا  ُهاوأَم  َو  َۀَّنَجلا  ِهیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  دَقَف  ِهّللِاب  كِرُشی  نَم  ُهَّنِإ  مُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهّللا  اوُُدبعا  َلِیئارسِإ  ِیَنب  ای  ُحیِـسَملا  َلاق  َو  َمَیرَم  ُنبا  ُحیِـسَملا  َوُه 
َنیِذَّلا َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اّمَع  اوُهَتنَی  َمل  نِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ّالِإ  ٍهلِإ  نِم  ام  َو  ٍۀـَثالَث  ُِثلاث  َهّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  دََـقل  [ 72  ] ٍراصنَأ نِم  َنیِِملاّظِلل  ام 
ٌلوُسَر ّالِإ  َمَیرَم  ُنبا  ُحیِسَملا  اَم   924-1- نآرق [ - 74  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  ُهَنوُرِفغَتـسَی  َو  ِهّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  الَف  َأ  [ 73  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مُهنِم  اوُرَفَک 

 ] 208-1- نآرق [ - 75  ] َنوُکَفُؤی ّینَأ  رُظنا  َُّمث  ِتاـیآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َفیَک  رُظنا  َماـعَّطلا  ِنـالُکأَی  اـناک  ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُـسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق 
ینعمب ءاـح  ّمضب  نابـسح  ردـصم  زا  اوبـسح - و  يونعم ، يداـم و  روماـب  لـیم  ینعمب  يوه  ردـصم  زا  يوهت - تاـغل : ینعم  هحفص 325 ]
ینعمب هبوـت  ردـصم  زا  باـت - یئاونـشان ، يرک و  ینعمب  مـیم ، داـص و  حـتفب  ممـص  زا  اوّمـص - يروـک ، ینعمب  یمع  زا  اوـمعف - ناـمگ .

هب ّسم  ردصم  زا  ّنسمیل - ندرک . يراددوخ  ندیسر ، یئاجب  ربخ ، ندیسر  ینعم  هب  ءاهتنا  زا  اوهتنا - ندرک . وفع  نتـشذگرد و  نتـشگرب ،
، نتفر یئاج  زا  نینکاس  ندش ، یلاخ  یهت و  ینعم  هب  ولخ ، ردصم  زا  تلخ - ندرک . تباصا  ندرک ، لصاو  ندیلام ، تسد  ندوسپ و  ینعم 
اب كوفا »  » اف و نوکـس  هزمه و  حتف  اب  کفا »  » ردصم زا  نوکفؤی - ندرک . تولخ  یـسک  اب  نتـشذگ ، يزیچ  ندش ، درف  هب  رـصحنم  یئاج 
رب ناربمغیپ  درخ و  لقع و  بجومب   ] میتفرگ نامیپ  لیئارـسا  نادناخ  زا  ام   73 همجرت : نتفگ . غورد  ندرک و  فرصنم  ینعمب  ود ، ره  ّمض 

دنتفگ و شنزغورد  ای  دروآ  يزیچ  ناشهتساوخانب  هک  يربمغیپ  ره  یلو  میداتسرف  ناش  يارب  یناربمایپ  و  هنادنمدرخ ] شور  یتسرپاتکی و 
يراگزور رهب  هچ   ] دندش روک  رک و  ناشرتشیب  سپس  ناشدیشخب و  ادخ  دندش و  روک  رک و  دشابن و  يراتفرگ  دنتشادنپ  74 و  دنتشک . ای 

حیسم هکنیا  اب  تسا  میرم  رسپ  حیسم  نامه  ادخ  دنتفگ : هک  یناسک  دندش  رفاک  هّتبلا  دوب 75 . انیب  دننک  هچنآب  ادخ  و  دندش ] ّقح  فلاخم 
رد ار  وا  ادـخ  زگره  تفرگ  زابنا  ادـخ  اب  هکنآ  هچ  دـیتسرپ  ار  دوخ  نم و  راگدرورپ  يادـخ  لیئارـسا  هحفـص 326 ] نادنزرف [  يا  تفگ :
هـس نیمّوس  ادخ  دنتفگ : هک  یناسک  دـندش  رفاک  هّتبلا  دـشابن 76  يرواب  ناراکمتـس  يارب  هچ  دوب  خزود  وا  هاگیاج  دـنکن و  تشهب  نورد 

يرازآ دـنامب  رفاک  ناشیز  هک  ناسک  نآ  دـنرادنرب  تسد  دـنیوگ  هچنآ  رگا ز  دـشابن و  ادـخ  اتکی  يادـخ  زج  هکنیا  اـب  تسا  راگدـیرفآ 
دننادب نابرهم 78 و  تسا و  هدنـشخب  ادخ  هکنیا  اب  دـنهاوخیمن  وا  زا  شزرمآ  دـننکیمن و  ادـخب  تشگزاب  ارچ  سپ  دننیبب 77 . كاندرد 
كاروخ ناـیمدآ ] دـننامب  ود  ره  و   ] دوب وگتـسار  ینز  شرداـم  دـناهدوب و  وا  زا  شیپ  یناربـمغیپ  دوب و  يربـمغیپ  طـقف  میرم  رـسپ  حیـسم 

تمهت و هنوگچ  نیب  ار  اـهنآ  سپـس  مینکیم  رادومن  اـهنآ  يارب  ار  یتسرد  یتـسار و  ياـههناشن  هنوگچ  اـم  رگنب  دّـمحم  يا  دـنروخیم .
ینید فئاظو  ماجنا  صـالخا و  دـیحوت و  رب  ناـمیپ  قاـثیم ، زا  دوصقم  يربط :  73 َلِیئارسِإ » ِیَنب  َقاثیِم  : » نیرّـسفم نخـس  دنیوگیم . غورد 

. دـندوب هداد  ربخ  مه  ار  ربمغیپ  شیادـیپ  اهنآ  هک  ناربمغیپ  قیدـصت  فئاظو و  ماجنا  دـیحوتب و  رارقا  ینعی  عمجم :  44-15- نآرق . - تسا
، تسا روهـشم  تئارق  هک  بصن ، اب  نارگید  دناهدرک و  تئارق  نون  عفر  اب  نوکت »  » یئاسک هزمح و  ورمع و  وبا  عمجم :  74 ٌۀَنِتف » َنوُکَت  ّالَأ  »

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 659 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


، ایند رد  يراتفرگ  رازآ و  ینعی  تسا : هتفگ  يدـس  تسا . اهنآ  دـب  لاـمعا  تازاـجم  يراـتفرگ و  هنتف  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  و 
زا ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  ریـسفت   25-1- نآرق . - دش دنهاوخن  یطحق  یتخـس و  راتفرگ  دنتـشاد : نامگ  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم 
ادخ ندید  ياضاقت  يهطـساوب  ای  هرابود  يروک  رک و  رخف :  74 اوُّمَـص » َو  اوُمَع  َُّمث  . » دنام دهاوخن  يرثا  اهلد  رد  ناربمغیپ  نتـشک  راکنا و 

« مُهنِم ٌرِیثَک   » 27-1- نآرق . - دندش روک  رک و  زاب  مه  لسن  هکنیا  دندرمش ، وگغورد  ار  ربمغیپ  نوچ  ای  دندرک ، هبلاطم  یـسوم  زا  هک  تسا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نامزمه  هحفص 327 ]  ] 18-1- نآرق  - دوهی نامه  هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  74

َهّللا َّنِإ   » 38-1- نآرق . - تسا مدرم  روطنیا  فیوخت  و  دیدهت ، هلمج  هکنیا  دناهتـشون : نیرّـسفم   74 َنُولَمعَی » اِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  . » تسا مّلس 
دشاب هکنیا  ناشدوصقم  دیاش  و  دیئاز ، يدنوادخ  میرم  ترضح  دنتـسه  دقتعم  مسیبوکاژ  هّیبوقعی  يهقرف  رخف :  75 َمَیرَم » ُنبا  ُحیِسَملا  َوُه 

ادخ دنیوگیم : اهیحیسم  هدبع : ریـسفت   48-1- نآرق . - تسا هدـش  یکی  وا  اب  تسا و  هدـش  لیلحت  هتفر و  ورف  یـسیع  تاذ  رد  دـنوادخ  هک 
ردپ ادخ  تسا و  رـسپ  حیـسم  هک  سدقلا ، حور  يرگید  رـسپ و  یکی  ردپ و  یکی  دنمانیم ، میناقا »  » اهنآ هک  لصا  هس  زا  تسا  هدـش  مهارف 
ِهّللِاب كِرـُشی  نَم  . » ادخ حیـسم  تسا و  حیـسم  ادخ  هک  دوشیم  هکنیا  هجیتن  سپ  تسا ، وا  دوخ  تسین و  ادـج  يرگید  زا  کی  ره  و  تسا ،

راتفرگ هشیمه  كرشم  ریغ  قساف  مدرم  هک  دناهدرک  لالدتسا  هلمج  هکنیا  اب  ام  ياهرکفمه  باحصا و  رخف :  75 َۀَّنَجلا » ِهیَلَع  ُهّللا  َمَّرَح  دَقَف 
يهدیقع هکنیا  رد  رخف :  76 ٍۀَثالَث » ُِثلاث  َهّللا  َّنِإ   » 67-1- نآرق . - نیکرشمب تسا  هدش  رـصحنم  تشهب  زا  ّتیمورحم  نوچ  دوب ، دنهاوخن 

درف هس  ادـخ  یـسیع و  میرم و  هک  تسا  هدوب  هکنیا  اهیحیـسم  دوـصقم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  لّوا :  34-1- نآرق : - تسا هقیرط  ود  اهیحیـسم 
مّوس ادخ  دیوگب : ار  هک  نآ  مینک  ریفکت  میناوتیمن  تسا : هتفگ  يدحاو  تسا و  درف  نیلّوا  ای  تسا  اهنآ  زا  یکی  ادخ  هک  دنتـسه  هدـننیرفآ 
لقن نیمّلکتم  مّود : تسا  اهادخ  نیمّوس  هک  دشاب  دقتعم  هکنیا  رگم  تسا ، ادخ  اهنآ  یمّوس  دنشاب  مه  اب  هک  رفن  ود  ره  نوچ  تسا ، ات  هس 

دیـشروخ دننام  تسا  ادخ  کی  هس  ره  و  سدقلا ، حور  رـسپ و  ردپ و  تسا  لصا  هس  ياراد  رهوج  کی  دنیوگیم : اهیحیـسم  هک  دـناهدرک 
و تسا ، تاـیح  سدـقلا  حور  ّقح و  يهملک  رـسپ  تسا و  ّقح  تاذ  ردـپ  زا  دوـصقم  و  تسا ، نآ  یمرگ  وـترپ و  و  نآ ، يهرک  لـصا  هک 
يربط و رظنب  هدبع : ریـسفت  دوش . هتخیمآ  بآب  هک  بارـش  دننام  دمآ  رد  تروص  کیب  دش و  دـّحتم  یـسیع  يهنت  دـسج و  اب  ّقح  يهملک 

هـس لماش  میدق  تسا  يرهوج  ادخ  - 1 دندرکیم : حیرـشت  روط  هکنیا  هحفص 328 ] ار [  اهیحیـسم  يهدیقع  نامز  نآ  نیخروم  نیرّـسفم و 
زا زورما  ام  هچنآ  نکل  و  هدننیرفآ . ادخ و  هن  تسا  ادخ  رسپ  حیسم  - 3 تسا . میرم  رسپ  حیسم  نامه  دنوادخ  - 2 نز . رسپ و  ردپ و  لصا :

نیع ردپ  تسا ، یکی  نآ  دوخ  يرگید و  نیع  کی  ره  هک  لصا  هسب  دنتـسه  دقتعم  نامز  هکنیا  ياهیحیـسم  میتسه  علّطم  اهنآ  يهدـیقع 
یلو دناهدیمهفن  ارنآ  ینعم  دوصقم و  دناهتفرگ و  دوخ  ناینیشیپ  زا  اهیحیسم  ار  هدیقع  هکنیا  و  تسا ، سدقلا  حور  نیع  رـسپ  تسا و  رـسپ 

يهدیقع دننک  راکنا  ارنآ  رگا  و  دننک . تسرد  دنروآرد و  تروص  هچ  هب  ار  بلطم  هکنیا  هک  دنتـسه  رکف  هکنیا  هب  هتـسویپ  هدـیمهف  مدرم 
شاکیا دوب : هتفگ  هیروس  يهدرک  لیـصحت  ناناوج  اب  ناـشرکف  نشور - ياـملع  زا  یکی  هکناـنچ  ددرگیمرب  یحیـسم  ملاـع  زا  مدرم  هدوت 
دناهتفرگ يوخ  نآب  میدق  زا  یلو  هدوهیب  تسا و  لطاب  راکفا  هکنیا  دندقتعم  هک  دنتسه  یـصاخشا  و  مینک ، اهر  ار  دیاقع  هکنیا  میتسناوتیم 

هل و الا  نبإ  هل  الا  وهف  میرملا  لوتبلل  سّناـّتلا  بسح   || یمتنملا  یـسیع  لآ  يراـصّنلا  نحن  رعـش : هکنیا  لـثم  دـناهدرک  ضرف  یئاـهلاثم  و 
 || اهعاعـشب اهمرج  رهظی  سمّـشلاک  مّنقت  تحت  حوّرلا  امه و  اذک  || و  هنبا  اذک  هنبا و  توهال  بالل  مسقت  مل  دحاو  یف  ۀثالثف   || هحود 

. نیرّسفم زا  لقن  تسا و  همجرت  نامه  ام : نخس  ملعاف  سمش  ّلکلا  اهّرحب و  و 

ات 81] تایآ 76  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِّقَحلا َریَغ  مُِکنیِد  ِیف  اُولغَت  ِباتِکلا ال  َلهَأ  ای  ُلق  [ 76  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهّللا  َو  ًاعفَن  َو ال  ارَـض  مَُکل  ُِکلمَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت  َأ  ُلق 
َو َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارسِإ  ِیَنب  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  [ 77  ] ِلِیبَّسلا ِءاوَس  نَع  اوُّلَض  َو  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  َو  ُلبَق  نِم  اوُّلَض  دَق  ٍموَق  َءاوهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال 

مُهنِم ًارِیثَک  يَرت  [ 79  ] َنُولَعفَی اُوناک  ام  َسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  نَع  َنوَهانَتَی  ـال  اُوناـک  [ 78  ] َنوُدَـتعَی اُوناک  َو  اوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیرَم  ِنبا  یَـسیِع 
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اُوناـک َول  َو   705-1- نآرق [ - 80  ] َنوُدـِلاخ مُه  ِباذَـعلا  ِیف  َو  مِهیَلَع  ُهّللا  َطِخَـس  نَأ  مُهُـسُفنَأ  مَُهل  تَمَّدَـق  اـم  َسِئبـَل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنوَّلَوَـتَی 
: تاغل ینعم  هحفـص 329 ]  ] 146-1- نآرق [ - 81  ] َنوُقِـساف مُهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  َءاِیلوَأ  مُهوُذَـخَّتا  اَـم  ِهَیلِإ  َلِزنُأ  اـم  َو  ِِّیبَّنلا  َو  ِهّللاـِب  َنُونِمُؤی 

ارچ وگب : اهنآب   79 همجرت : قوقح . زا  زواجت  ینعمب  ءادتعا ، ردصم  زا  نودـتعی - ندـش . ردـب  هزادـنا  زا  يور و  دایز  ینعمب  ّولغ  زا  اولغت -
دوخ نید  رد  باـتک  لـها  يا  وگب : سب 80  دشاب و  ادـخ  اناد  اونـش و  هکنیا  اب  درادـن  امـش  نایز  دوس و  ناوت  هک  دـیتسرپیم  ار  ادـخ  زج 

هار دندرک و ز  هارمگ  ار  يرایـسب  دندوب و  هارمگ  شیپ  زا  دوخ  هک  دیورن  مدرم  نآ  ياههتـساوخ  لابندـب  دـینکن و  تسردان  هب - يوردـنت 
ینامرفان هک  يور  نآ  زا  دـناهدیرفن  میرم  یـسیع  دواد و  نابزب  دـندش  رفاک  هک  لیئارـسا  نادـنزرف  ناسک ز  نآ  دـندوب 81 . رانکرب  تسار 

ینیب ار  مدرم  هکنیا  رتـشیب   83 دندرکیم : يراکدـب  هچ  هّتبلا  دـندوبن و  رادربتـسد  دـندرکیم  هک  دنـسپان  دندوب 82 و ز  هاوخنوزف  دـندرک و 
. دننامب نادواج  رازآ  رد  تفرگ و  مشخ  ناشیا  رب  ادخ  هک  دنتشادب  نتشیوخ  ولج  رد  دوخ  تسدب  يزیچ  دب  هک  هّتبلا  دننارفاک و  رادتـسود 

دنراکدـب ناشرتشیب  یلو  دـنتفرگیمن  دوخ  تسود  ار  نارفاک  دـندیورگیم  هدـمآ  دورف  ربمغیپ  هب  هچنآ  ربمغیپ و  ادـخب و  ناشیا  رگا  84 و 
ياجب ام »  » هملک تسا ، حیسم  ترضح  دوصقم  هکنیا  اب  یناشاک : تالیوأت   79 مَُکل » ُِکلمَی  ام ال  : » نیرّسفم نخس  دننارفاک .] تسود  هک  ]

-15- نآرق  - هاگـشیپ رد  تسین و  یقیقح  دوجو  هن  رگ  داد  ناشن  ناوتیم  زیچ  ظفل  اب  ّطقف  مه  ار  وا  هک  دنمهفب  ات  تسا  هدـش  هدروآ  نم » »
تسا اهیحیسم  اب  نخس  هکنیا  يور  عمجم :  79 ِباتِکلا » َلهَأ  ای  : » نیرّسفم نخس  درادن . راوتسا  ّتیـصخش  ّقح  تردق  هحفص 330 ]  ] 38

هیلع یـسیع  اب  يراتفردب  رد  مه  دوهی  هک  تسا  یحیـسم  دوهی و  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  یلو  دـننادیم ، ادـخ  رـسپ  ادـخ و  ار  یـسیع  هک 
دوهی و ناـیاوشیپ  ینعی  عمجم :  80 اوُّلَـض » دَق  ٍموَق  َءاوهَأ   » 36-15- نآرق . - دندوب ورهدایز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  مالّـسلا و 

یهن ار  ربمغیپ  نارود  مدرم  هلمج  هکنیا  هب  دندرمـشیم ، نید  مکح  دنتـساوخیم  دوخ  لـیمب  هچنآ  دـندوب و  سوه  اوه و  وریپ  هک  اهیحیـسم 
ود ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  80 ِلِیبَّسلا » ِءاوَس  نَع  اوُّلَض  َو   » 29-1- نآرق . - دندوب هارمگ  روطنآ  هک  ناشدوخ  ناگتـشذگ  يوریپ  زا  دنکیم 

طلغب دوـخ  هچنآ  زا  تسا  هوـالع  یهارمگ  سپ  دـندرک ، هارمگ  ار  نارگید  نوـچ  تسا : هتفگ  جاّـجز  - 1 37-1- نآرق : - دناهدرک ینعم 
: رخف دندش . هارمگ  فرحنم و  مه  مالـسا  نید  میقتـسم  هار  زا  دعب  دندرک و  تواضق  دب  یـسیع  ّقح  رد  هک  دندوب  هارمگ  لّوا  - 2 دنتفریم .
رب - 3 دـندرک ، هارمگ  دوخ  لـثم  مه  ار  نارگید  - 2 دـندوب ، هارمگ  رتشیب  - 1 دناهدش : فیـصوت  تلالـض  يهجرد  هسب  اههلمج  هکنیا  رد 
هک دـشاب  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  تمحر  زا  يرود  تلاح  نیرتالاب  هکنیا  و  دنتـسه ، یقاـب  مه  نونکاـت  یهارمگ 

يهلمج زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دوب ، يرگید  یهارمگ  دوخ  هکنیا  دنتـشادنپ ، یم - داشرا  تیاده و  ار  مدرم  یهار  دـب  لالـضا و  نوچ 
بیذـکت ار  ربـمغیپ  هک  دـندش  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  ینعی  ناـیبلا : حور  تشهب . هار  زا  یهارمگ  مّود  و  دـشاب ، نید  هار  زا  یهارمگ  لّوا 

هار زا  دنبایرد و  ار  ّقح  لمع  هار  زا  دنتساوخ  اهیحیـسم  تسا  هتفگ  تالیوأت  رد  نیّدلا  مجن  خیـش  و  دندرب . دسح  ترـضحنآ  رب  دندرک و 
ياهراک لامعا  هکنیا  و  دزاسیم ، هدنرپ  لگ  زا  دنکیم و  هدنز  هدرم  حیـسم  دـندید  نوچ  دـندش ، نادرگرـس  دـنمهفب  ار  ءایبنا  لاوحا  لقع 

تسا هدش  ّدلوتم  ردپ  نودب  یسیع  دندید  نوچ  زین  و  تسا ، ردپ  هنیئآ  رسپ  هیبا » ّرس  دلولا   » هک دشاب  ادخ  رسپ  حیسم  دیاب  سپ  تسا ، ادخ 
، تسا ادخ  دنزرف  یـسیع  هک  دنتفایرد ، دوخ  لقعب  سپ  دشاب ، ادخ  زا  ّدلوتم  دیاب  ردـپیب  دـنزرف  هک  درک  مکح  اهنآ  هحفص 331 ] لقع [ 

جنر زا  و  دندومیپ ، وا  بیبح  یئامنهار  زا  يوریپ  يدنوادخ و  ششک  هبذج و  اب  ار  ّقح  هار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّما  نکل 
: تفگیم اهنآ  اب  تسشیم  ار  دوخ  ياهباتک  هک  هاگنآ  يدادغب  یلبش  هچنانچ  دندش ، هدوسآ  لاصو  ناهرب  يهلیـسو  هب  لالدتـسا  تنحم  و 

درـس  || نامـسآ  ياهماب  رب  يدش  نوچ  دیوگ : يونثم  تسین . امـشب  یجایتحا  دـصقم  هب  لوصو  زا  سپ  یلو  دـیتسه  یئامنهار  بوخ  هچ 
 || لوبق سب  هتسشن  شوخ  ناطلـس  شیپ  یلقیـص  نداهن  رب  دشاب  لهج   || یلج  فاص و  دش  هک  نشور  هنیآ  نابدرن  يوج  تسج و  دشاب 

ّطقف هک  دنداد  صیخـشت  ّقح  تافـص  رونب  دندش  يدنوادخ  لالجب  فراع  نوچ  يدّمحم  ناوریپ  سپ  لوسر  همان و  نتـسج  دـشاب  تشز 
دنمهرهب ّقح  ضیف  رون  زا  یـسیع  نوچ  و  دنناربمغیپ ، ناسنا  درف  نیرتلماک  تسا و  یهلا  ضیف  رون  هک  تسا  دـنوادخ  تناما  نابهگن  یمدآ 

، شیادیپ لصا  بجوم و  ّقح  ّتیقلاخ  تفـص  دوب و  لمع  هلیـسو  تروص و  وا  تخاسیم ، هدنرپ  لگ  زا  و  درکیم ، هدنز  هدرم  وا  نذاب  دش ،
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رون و ّتیلباـق ، افـص و  يهطـساوب  تسا و  هلیـسو  طورخم  نآ  هک  دزوـسیم ، هبنپ  دیـشروخ  وـترپ  زا  روـّلب  طورخم  يهلیـسوب  هک  ناـنچمه 
دیـشروخ زا  نتخوس  راک  لعف و  سپ  دزوسیم ، نآ  ات  دـناسریم  قارتحا  لـباق  مرن  هبنپ  هب  دریگیم و  دیـشروخ  ضیف  همـشچ  رـس  زا  ترارح 

رون ندناسر  يهطساو  هک  تسا  هدش  بجوم  رّولب  دادعتسا  سپ  لوعفمب ، تسا  لعف  ندناسر  يهطساو  هک  تسا  رّولب  زا  ندنازوس  تسا و 
ندناسر يهطـساو  هک  هّللا  ءایلوأ  ناربمغیپ و  لاح  تسا  روطنیمه  دشاب ، هدش  دراو  رّولب  رد  دیـشروخ  لصا  هکنآ  هن  هبنپب ، دشاب  ترارح  و 

. دنسریم ماقم  نیاب  ناربمغیپ  يوریپ  يهطساوب  ءایلوا  یلو  دنتـسه ، دادعتـسا  نینچ  ياراد  دوخ  ناربمغیپ  هک  توافت  هکنیا  اب  دنتـسه ، ضیف 
يرـصب نسح  هداتق و  دهاجم و  - 1 هحفـص 332 ]  ] 30-1- نآرق : - تسا لوـق  دـنچ  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  81 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َنـُِعل  »

هدش لقن  ع ]  ] رقاب ماما  ترضح  زا  و  دندمآرد ، كوخ  تروصب  درک  نیرفن  یسیع  و  دندش ، هنیزوب  درک ، تنعل  ار  اهنآ  دواد  ینعی  دنتفگ 
ياعدب ینامسآ  يهدئام  هک  اهنآ  و  درک ، ناش  نیرفن  دواد  دندرک ، ینامرفان  دندوب و  یهام  راکـش  زا  عونمم  هبنـش  زور  دوهی  نوچ  تسا :

لیجنا دواد و  روبز  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 2 درک . نیرفن  ار  اهنآ  ترضحنآ  دندنام ، یقاب  دوخ  رفکب  مه  زاب  دندروخ و  یسیع 
: تسا هتفگ  جاّـجز  - 3 تسا ، اهنآ  رب  لزان  ینامـسآ  باتک  اهنآ  ناـبز  زا  دوصقم  و  دـناهدش ، یفّرعم  نوعلم  لیئارـسا  ینب  نارفاـک  یـسیع 
: دننادب دوهی  هک  تسا  نآ  بلطم  هکنیا  زا  دوصقم  و  دنریذپن ، ارنآ  مالسا  شیادیپ  نارود  رد  هک  یحیـسم  دوهی و  دندرک  تنعل  اهنآ  ینعی 

يهدـنیامن هک  یلماک  ناسنا  نایبلا : حور  دـناهدرک . نیرفن  دنـسپان  شور  هکنیا  رب  ار  اهنآ  دنتـسه  ناشراختفا  يهلیـسو  هک  اهربمغیپ  نامه 
دواد و نابز  نعل  رهظم  سپ  تسا ، يدنوادخ  نیرفن  اعد و  وا ، نیرفن  اعد و  تسا  دنوادخ  تافص  لماک  تفیلخ  تسا و  ّقح  رهق  فطل و 

يا  || نیقی  مدرک  نم  هک  وت  يدرکن  هکنیا  تسا : هتفگ  يونثم  دندوب ، يدنوادخ  نوعلم  دوهی  نآ  دوب و  ادخ  زا  نعل  نآ  یلو  دوب ، یسیع 
 || يا هتـشگ  تیمر  ذا  تیمر  اـم  یلماـح  ین  ینم  لوـمحم  هـک  ناز   || یلماـع  ین  یلمعتـسم  هـکنیا  رد  وـت  نیفداـم  تافـص  رد  تتاـفص 
-1 دندوب : هتـسد  هس  دوهی  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  82 ُهُولَعَف » ٍرَکنُم  نَع  َنوَهانَتَی  ال   » يا هتشه  نوچ  فک  جوم  رد  نتـشیوخ 
دندرکیم و شزیمآ  ناراکدب  اب  یلو  دندرکیم  يریگولج  عنم و  دـب  راک  زا  هک  اهنآ  - 2 دندرکیم . راکش  یهام  هبنـش  زور  رد  هک  ناراکدب 
راکدب و يهتـسد  ود  نآ  و  دندش ، ادج  اهنآ  زا  دندرک و  مدرم  نآ  كرت  دش ، جیار  يراکدب  نوچ  هک  اهنآ  - 3 دندومنیمن : يرود  اهنآ  زا 

 - يرگید تسا . یهام  راکش  رکنم  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دندرک ، تنعل  یـسیع  دواد و  ار  ود  ره  دندنام و  یقاب  ناراکدب  رـشاعم 
هیپ نآ  و  دـندروخیم ، ابر  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنتفرگیم ، هوشر  مکح  رودـص  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  هحفـص 333 ]  ] 42-1- نآرق

نکمم هنوگچ  هک  دوش  ضارتعا  تسا  نکمم  رخف : دـندرکیم . فّرـصت  ارنآ  ياهب  دـنتخورفیم و  دـندروخیم  دـیابن  دوب و  مارح  هک  ناویح 
ماجنا هک  يرکنم  ره  دنتشادن و  تشز  لمع  رارکت  زا  يراددوخ  - 1 هک : تسا  نآ  باوج  دننک ! كرت  ار  هدش  ماجنا  تشز  رکنم و  تسا 

، دندرکیمن نآ  كرت  يراددوخ و  دنتـشاد ، سرتسد  دنتـساوخیم و  هک  تشز  راک  ره  - 2 دندرکیم . دندیدنـسپیم و  ارنآ  مه  زاب  دندادیم 
هک تسا  هّکم  راّـفک  دوصقم  عمجم :  83 َنوَّلَوَتَی » مُهنِم  ًارِیثَک  يَرت  . » دـندوبن رادربتـسد  هدـش  ماجنا  ياهیتشز  رد  شـشوک  رارـصا و  زا  - 3

ع]  ] رقاب ماما  ترـضح  -1-39 و  نآرق . - دـندرک مهارف  ص ]  ] ربمغیپ هیلع  رب  دـحا  گنج  يهلیـسو  دـنتخادنا و  یتسود  حرط  اهنآ  اب  دوهی 
َنُونِمُؤی اُوناک  َول  َو  . » دننک هدافتسا  اهنآ  زا  ات  دندوتسیم  ار  اهنآ  تشز  راک  دندشیم و  تسود  نارگمتـس  نیطالـس و  اب  ینعی  تسا : هدومرف 

نارفاک اب  دیابن  دنشاب  يدوهی  یتسردب  رگا  هک  تسا ، وا  تاروت  یسوم و  ترضح  هب  نامیا  دوصقم  رخف :  84 ِهَیلِإ » َلِزنُأ  ام  َو  ِِّیبَّنلا  َو  ِهّللِاب 
، دنتسه قساف  تهج  هکنیا  زا  تسا و  ماقم  هاج و  يارب  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  هدش  ریگولج  یتخسب  ارنآ  تاروت  رد  هک  دنوش  تسود 

تـسود اهنآ  اب  دوهی  دـندوب  مالـسا  يهدامآ  نارفاک  هکنیا  رگا  ینعی  دـشاب ، نارفاک  نونمؤی »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  لاّفق  و 
یتسود اهنآ  اب  دوهی  دـندشیم  نمؤم  نیقفانم  رگا  لّوا - تسا : لاـمتحا  ود  هلمج  رد  ساـّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت   77-1- نآرق . - دندشیمن

اهنآ تهج  ودب  عمجم :  84 َنوُقِـساف » مُهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  . » دـندشیمن اهنآ  تسود  هّکم  نارفاک  دـندشیم  نمؤم  دوهی  رگا  - 2 دندرکیمن ،
ات بلطم  ندوب  اسر  تغالب و  رد  تسا  رتبسانم  قسف  اب  دندوب  ادخ  رما  زا  درمتم  شکرـس و  نوچ  - 1 41-1- نآرق : - دناهدش هدیمان  قساف 

مدـق تباث  دوخ  رفک  رد  هک  تسا  هکنیا  ندـنامهف  يارب  هحفـص 334 ] دـندوب [ ، مه  قساف  زاب  ینیدـیب  رفک و  اب  نوچ  - 2 رفکب ، فیصوت 
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رکف و نیدنچب  اهنآ  ياهمدقمه  تسا و  دوهی  یئاوسر  یفّرعم و  زاب  میاهتشون  ررّکم  هک  روطنامه  - 1 ام : نخس  دنوشیم . فرحنم  دنتسین و 
رادرکدب راتفردب و  میدـق  زا  - 3 نارگید ، یهارمگ  بجوـم  ناـهارمگ و  يوریپ  - 2 نید ، رد  ّولغ  يور و  هدایز  لّوا : دـب ، هقباـس  لـمع و 

اب مه  زونه  هک  نآ  قالخا  يوخ و  هکنیا  يهناشن  - 4 دندرکیم ، نیرفن  ار  اهنآ  دندشیم و  راچان  مه  نامز  ره  ياهاوشیپ  اهیبرم و  هک  دندوب 
دناـمهفیم هـک  تـسا  رخآ  تـیآ  زا  رگید  يهدافتـسا  - 2 دـننکیم . يراکمه  یتسود و  ناتـسرپتب  اـب  دـیحوتب  يهدـیقع  باـتک و  نتـشاد 

رواـی تسود و  مدرم  روـطنیا  اـب  دـشابن  فرحنم  قساـف و  دوـخ  یـسک  رگا  و  تسا ، صخـش  شزرا  رکف و  يهناـشن  یتـسود  يراـکمه و 
گنجب ار  هّکم  ناتسرپ  تب  و  دندرک ، يراکمه  دندش و  تسود  ناتسرپتب  نادب و  اب  دندوب و  دنسپدب  دب و  هنیدم  دوهی  هکنانچ  دوشیمن ،

« متفه ؤزج  . » دندرکیم راداو  ربمغیپ  اب 

ات 86] تایآ 82  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

مُهنِم َّنَِأب  َِکلذ  يراصَن  ّانِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  مَُهبَرقَأ  َّنَدِجََتل  َو  اوُکَرشَأ  َنیِذَّلا  َو  َدوُهَیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل 
َنُولوُقَی ِّقَحلا  َنِم  اُوفَرَع  اّمِم  ِعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  مُهَُنیعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  [ 82  ] َنوُِربکَتسَی مُهَّنَأ ال  َو  ًانابهُر  َو  َنیِسیِِّسق 
ُمَُهباثَأَف [ 84  ] َنیِِحلاّصلا ِموَقلا  َعَم  انُّبَر  انَلِخدـُی  نَأ  ُعَمطَن  َو  ِّقَحلا  َنِم  انَءاج  ام  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤن  اـَنل ال  اـم  َو  [ 83  ] َنیِدِـهاّشلا َعَم  انُبتکاَف  اّنَمآ  انَّبَر 

ُباحصَأ َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  [ 85  ] َنِینِـسحُملا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  اُولاق  اِمب  ُهّللا 
تاجرد زا  یکی  نهاک و  ینعمب  نیس ، فاق و  رسک  اب  سیّسق  عمج  نیـسیّسق - تاغل : ینعم  هحفص 335 ]  ] 789-1- نآرق [ - 86  ] ِمیِحَجلا

رپ ندش ، يراج  دایز و  ینعمب  ءاف  حتفب  ضیف  ردصم  زا  ضیفت - یحیسم ، نیشنرید  دباع  دهاز و  بهار ، عمج  نابهر - یحیـسم . یناحور 
ینعمب هباثا  ردصم  زا  باثأ - مشچ . کشا  ینعمب  نیع  نوکـس  لاد و  حتف  اب  عمد - ندش . قّرفتم  محازت  اب  ندـش ، زیررـس  نتخیر ، ندـش ،

ار يا  هّدـع  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  يربط : لوزن : تهج  ندرک . رپ  ار  ضوح  نداد ، دزم  شاداپ و  ندـش ، تسردـنت 
دش و لزان  هیآ  هکنیا  ناش  فیـصوت  رد  دـندش و  ناملـسم  اهنآ  و  دـناوخ ، اهنآ  يارب  نآرق  زا  یتایآ  ترـضحنآ  داتـسرف ، ربمغیپ  تمدـخ 

يارب تسا  هدرم  امش  ردارب  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ هنیدم  رد  و  دوب ، ناملسم  گرم  ماگنه  ات  و  دش ، ناملسم  هاشداپ  دندرب و  ربخ  دنتـشگرب و 
ات دـندوب  بهار  رفن  جـنپ  سیّـسق و  رفن  تفه  هک  داتـسرف  ربـمغیپ  تمدـخ  رفن  هدزاود  هشبح  هاـشداپ  تفگ : يّدـس  دـناوخ ، ّتیم  زاـمن  وا 

، دندینش ار  نآرق  دندرک و  وگ  تفگ و  دندمآ و  نوچ  دنهاوخب ، یتاحیضوت  ترضحنآ  زا  دنونـشب و  ار  شنانخـس  دننیبب و  ار  ترـضحنآ 
ناسک نآ  ینیب و  ناـیدوهی  ناـنمؤم  نانمـشد  نیرتتخـس   85 همجرت : دـش . لزاـن  اـهنآ  یفّرعم  يارب  هیآ  دـندش ، ناملـسم  و  دنتـسیرگ ،

یتسود هکنیا  میتسه . يراصن  ام  دنتفگ : هک  ینیب  ناسک  نآ  نانمؤم  یتسودب  رتکیدزن  و  دنتشادنپ ] زابنا  راگدیرفآ  يارب  و   ] دندش كرشم 
دنونـشب هدـش  لزاـن  ربمغیپ  هب  هک  ار  نآ  نوچ  86 و  دـننکیمن . يزارفندرگ  نیـشنرید و  دـننهاک و  ناشیا  زا  يا  هتـسد  هک  تسا  ور  نآ  زا 

رامـش رد  ار  ام  سپ  میدـیورگ  ام  اراگدرورپ  دـنیوگ : دناهتخانـشب و  ار  ّقح  یتسرد و  هک  اجنآ  زا  هدـش  رپ  کـشا  ینیب ز  ار  ناشاهمـشچ 
ام نام  راگدرورپ - میراد  وزرآ  هکنیا  اب  هدیـسر  امب  تسا و  ّقح  هچنآب  میورگن و  ادخب  هک  ار  ام  تسا  هدش  هچ   87 سیونب . ّقحب  ناهاوگ 

تسا نیمه  دوب و  ناور  ریز  نآ ز  ياهرهن  هک  داد  نادواج  ناتـشهب  ناشنخـس  دزمب  دنوادخ  سپ  دروآ ! رامـشب  راکتـسرد  مدرم  نورد  ار 
شتآ نارای  دندرمش ، غورد  ار  ام  ربمغیپ ] نخس  یتسرد   ] ياه هناشن  دندش و  رفاک  هک  ناسک  هحفص 336 ] نآ [  88 و  ناراکوکن . شاداپ 

: دناهتفگ یـضعب  ءاملع و  ینعی  تسا : هتفگ  برطق  اهدباع . ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  عمجم :  85 َنیِسیِِّسق » مُهنِم  : » نیرّسفم نخس  دندوب .
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   37-15- نآرق . - دنتـشاد لمع  هدیقع و  نآ  دافمب  دـندرک و  تظفاحم  یتسردـب  ار  لیجنا  هک  اهیحیـسم  نآ  ینعی 
« انابهر نیقیّدـص و  مهنم  ّناب  کلذ  : » تفگ ارم  ًانابهُر » َو  َنیِـسیِِّسق  مُهنِم  َّنَِأب  َِکلذ  : » مدـناوخیم لوسرب  هیآ  هکنیا  تفگ : یـسراپ  ناـملس 

هکنیا زا  دـندوب  صیرح  یمدرم  دوهی  هک  تسا  نآ  هیآ  هکنیا  رد  يراصن  دوهی و  نیب  توافت  ّتلع  رخف :  51-1- نآرق . - نآ ینعمب  هراشا 
زا بهار و  یمدرم  نوچ  اهیحیـسم  نایم  رد  یلو  دندوب ، هلیذر  قالخا  ياراد  دندربیم و  دـسح  تشاد  یهاج  لام و  سک  رهب  اهنآ  تهج 
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نیمه يارب  و  دـندشیم ، میلـست  ّقح  نخـس  ندینـشب  رتدوز  دنتـشادن و  دـسح  دـندوبن و  تشز  قالخا  هکنیا  ياراد  دوب ، دایز  هتـشذگ  ایند 
دیحوتب هکنیا  اب  دوهی  دنتـسنادیم و  ادخ  دنزرف  ار  یـسیع  هک  دوب  رتدـیدش  ناشرفک  هکنیا  اب  دـش  شیاتـس  اهنا  زا  نآرق  رد  یئاسراپ  يوخ 

« - 1 .» دـندش تّمذـم  دروم  ناش  ضغب  دـسح و  صرح و  يهطـساوب  یلو  دنتـشاد ، رتمک  رفک  كرـش و  دـیاقع  هنوگنیا  دـندوب و  رتکیدزن 
يرـصب نسح  سیونب . قحب  ناهاوگ  رامـش  رد  ار  ام  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  87 َنیِدِـهاّشلا » َعَم  انُبتکاَف   » 624-622- یقرواپ

ربمغیپ نآرق و  یتسردـب  هک  اهنآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  یئابج  دنتـسه ، نامیا  مالـسا و  یتسرد  هاوگ  هک  اـهنآ  رامـش  رد  ینعی  تسا : هتفگ 
دندینـش و لد  شوـگب  مُکِّبَِرب » ُتـَسل  َأ   » باـطخ هـک  دـندوب  یمدرم  اـهنیا  ناـیبلا : حور  هحفـص 337 ]  ] 32-1- نآرق . - دـنهدیم یهاوگ 
قوش و زا  ّقح  لاـمج  يهدـهاشم  تسلا و  زور  داـیب  دنتخانـش و  ار  تقیقح  دندینـش  ار  نآرق  ربمغیپ و  مـالک  نوچ  تهجنآ  زا  دـنتفریذپ ،

دب نآ  دوحج  زج  دـیاین  یلـصا  دـب  زک   || دوبن  یلـصا  وت  تاذ  رد  دـب  يوـخ   67-44- نآرق : - تسا هتفگ  يوـنثم  دـندرک . هیرگ  تفرعم 
دوب یلـصا  هک  نوچ  دومن  هبوت  نامز  ردـنا  مرج  || ال  دوب  هیراع  شّتلذ  مدآ  وچمه  وج  هبوت  وا  دوش  رارقا و  درآ   || وا  هک  دـشاب  یتّیراع 
یتفگ اندـها  يدمرـس  تختب  دوخ  يدـنکفرد   || يدز  تلود  رد  تسد  نونکا  هک  ور  سیفن  يهبوت  بناج  شدوبن  هر   || سیلب  نآ  مرج 
يدوب يرتخا  زیوم  روگنا و  یتشگ  يدوب  هروغ   || زیزع  يا  یتـشگ  رون  يدوب  راـن  میعن  اـت  تدرب  تفرگب و  وت  تسد   || میقتـسم  طارص 

يهیامرس يوقت  ملع و  دنامهفیم  رخآ » ات  َنیِـسیِِّسق  مُهنِم  َّنَِأب  َِکلذ   » هلمج - 1 ام : نخـس  باوّصلاب  ملعا  هّللا  شاب  داش   || باتفآ  وت  يدش 
لامک و يهجردب  ار  وا  ات  دوشیم ، يزارفندرگ  ربک و  زا  ریگولج  دـنکیم و  دـیلوت  ناسنا  يارب  یگدامآ  میلـست و  يوخ  هک  تسا ، تیادـه 
ام  » يهلمج تسا و  تداعس  حالص و  بلاط  سک  همه  دنامهفیم : رخآ » ات  انَلِخُدی  نَأ  ُعَمطَن   » يهلمج - 2 59-22- نآرق . - دناسرب تداعس 

-13- نآرق ! - دـنامزاب دوخ  يوزرآ  زا  و  دراد ، اور  دوخ  رب  دومج  لهج و  ارچ  دـنداد ، ناشن  یـسکب  ارنآ  هار  رگا  دـنامهفیم  ُنِمُؤن » اـَنل ال 
125-104- نآرق -37

ات 88] تایآ 87  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َو ًابِّیَط  ًالالَح  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  اُولُک  َو  [ 87  ] َنیِدَـتعُملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتعَت  َو ال  مَُکل  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. روفنم ریغ  عبط و  اب  میالم  دنیآ و  شوخ  دنـسپ و  ّبیط ، عمج  تابّیط - تاغل : ینعم   258-1- نآرق [ - 88  ] َنُونِمُؤم ِِهب  ُمتنَأ  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا 

تحاراـن مدرم  دومرفیم ، لـقن  رگید  ملاـع  ياـهيراتفرگ  زا  ص ]  ] ربمغیپ يزور  دـناهتفگ : نیرّـسفم  عمجم : لوزن : تهج  هحفص 338 ] ] 
ناملـس و دادقم و  رمع و  هّللا  دـبع  هفیذـح و  يالوم  ملاس  ّرذ و  وبا  دوعـسم و  هّللا  دـبع  رکب و  وبا  ّیلع و  اهنآ  رفن  هد  دنتـسیرگ ، دـندش و 

یگدنز ياهتّذل  مامت  زا  ار  دوخ  دنداد  رارق  رگیدکی  اب  دـندرک و  عامتجا  نوعظم  نب  نامثع  لزنم  رد  نوعظم  نب  نامثع  نّرقم و  نب  لقعم 
ص]  ] ربمغیپ هب  ربخ  هکنیا  دننک ، مورحم  يدرم  تلآ  زا  ار  دوخ  دنتـساوخ  یـضعب  دـنوش و  درگنابایب  دـنیامن و  ایند  كرت  دـننک و  مورحم 

غورد زا  نوچ  نز  نآ  دنراد ، یمیمصت  نینچ  اهنیا  هک  تسا  تسرد  بلطم  هکنیا  دیسرپ  شرسمه  زا  دوبن ، وا  تفر  نامثع  يهناخب  دیسر ،
ص]  ] ربمغیپ دـیوگیم ، تسار  وا  تسا  هدرک  ضرع  يزیچ  نامثع  رگا  درک : ضرع  دوخ ، رهوش  راـک  ندرک  شاـف  زا  مه  تشاد و  زارتحا 

ضرع اهنآ  مدینـش ، يزیچ  نینچ  دومرف  ربمغیپ  تفر  ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  دوخ  نارای  اب  وا  درک ، لقن  ار  هّیـضق  نز  دمآ ، نامثع  تشگرب ،
تنس شور و  زا  سک  ره  تسا و  هکنیا  فالخرب  نم  شور  دومرف : میراد ، دصق  هکنیا  تداعس  ریخ و  روظنمب  ام  تسا و  تسرد  دندرک :

میمـصت نینچ  هّدـع  کی  ارچ  هک  دومن  ضارتعا  و  دومرف ، داشنا  ياهبطخ  درک و  عمج  ار  مدرم  هاـگنآ  تسین ، نم  زا  دـشاب  نادرگ  ور  نم 
يهزور امش  ینیشنرید  يدرگنابایب و  ياجب  و  تسین ، اور  اهزیچ  نینچ  مالسا  نید  رد  دیشاب ، یحیسم  نانیـشنرید  دننام  دیابن  امـش  دنتفرگ 

رفن هس  يارب  هیآ  هکنیا  هک : تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و  دـش ، لزان  هیآ  هکنیا  هاگنآ  داهج ، تسا و  ناضمر 
زور چـیه  درک : دای  دـنگوس  هک  نّذؤم  لـالب  دـهاوخن 2 - ادـخ  رگم  دـباوخن  بشب  زگره  هک  درک  داـی  دـنگوس  هـک  ّیلع  - 1 دـش : لزان 
نب دیز  رـسپ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  يربط و  دزیماین . نانز  اب  رمع  مامت  رد  هک  درک  دای  دـنگوس  نوعظم ، نب  نامثع  - 3 دشابن ، هزوریب 
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يارب هک  درک  هدـهاشم  دـمآ  هناخب  نوچ  دوب ، ربمغیپ  دزن  دوخ  و  دـناوخ ، ینامهمب  ار  یـسک  هحاور  هّللا  دـبع  درک : لقن  شردـپ  زا  ملـسا 
وا میدوب ، وت  راظتناب  تفگ  نز  يا ، هتـشاذگ  رظتنم  ار  نامهم  هحفـص 339 ] تقونیا [  ات  ارچ  درک : ضارتعا  شنزب  دناهدرواین  اذغ  نامهیم 

مارح دوخ  رب  ار  اذـغ  زین  نامهم  نآ  مارح ، مه  نم  رب  سپ  تفگ : نز  دـشاب ، نآ  راظتنا  رد  ناـمهم  هک  داـب  مارح  نم  رب  اذـغ  هکنیا  تفگ 
دیسر و ص ]  ] ربمغیپ روضح  هک  نآ  زا  سپ  ادخ ، مانب  دیروخب  تفگ : درب و  اذغب  تسد  دیشک ، اج  هکنیا  هب  راک  دید  نوچ  هّللا  دبع  درک ،

مارح دوخ  رب  هدرک  لالح  امـش  رب  ادـخ  هک  هزیکاپ  ياهزیچ  نینمؤم 90  يا  همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دـناسر ، ربمغیپ  ضرعب  ار  هّیـضق 
كاپ و هک  هنوگ  نآب  هدرک  امـش  يزور  ادخ  هچنآ  زا  درادن 91 و  ناشتسود  ادخ  دنور  دایز  هک  اهنآ  هچ  دیرذگن  رد  هزادنا  دـینکن و ز 

ینعم رد  عمجم   90 ُهّللا » َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دـینک . زیهرپ  دـیاهدیورگ  واب  هک  ادـخ  مشخ  زا  دـیروخب و  دوب  اور 
مکح - 3 تسا ، مارح  اهنیا  هک  دـینکن  راـهظا  تسا 2 - مارح  اـهزیچ  روج  هکنیا  هک  دـیوشن  دـقتعم  - 1 تسا : لاـمتحا  دـنچ  هلمج  هکنیا 

اهنآ زا  هک  دیرامشم  مارح  ياهزیچ  دننام  ار  اهنیا  - 4 تسا ، هدرک  لالح  ادخ  هک  هزیکاپ  ياهزیچ  هکنیا  تمرح  رب  دیهدن  يوتف  دـینکن و 
- نآرق . - مینک هدافتـسا  ار  یناعم  هکنیا  يهمه  هیآ  زا  تسا  مزال  و  دینکن ، مارح  دوخ  رب  ار  اهنآ  مسق  رذـن و  يهلیـسوب  - 5 دینک ، بانتجا 

شور نآ  هک  ناناملـسم  هابتـشا  عفر  يارب  دـندش ، هدوتـس  یحیـسم  نابهر  نوچ  هک  تسا  نآ  ولج  تاـیاب  هیآ  هکنیا  طاـبترا  رخف :  62-15
هکنیا الاب  يهلمج  يارب  مشش  ینعم  و  دشاب ، ایند  كرات  بهار و  یحیـسم  دننام  دیابن  ناملـسم  هک  دش  هدنامهف  هیآ  نیاب  تسا ، هدیدنـسپ 

مارح دوخ  رب  سجن  اب  ندرک  طولخم  يهلیـسوب  ار  لالح  كاپ و  زیچ  مه  دـینکن و  هتخیمآ  دوخ  لـالح  لاـمب  ار  ریغ  مارح  لاـم  هک  تسا 
دارم دنتفگ : یـضعب  مارحب ، لالح  زا  دـینکم  يّدـعت  هک  تسا  نآ  دارم  دـنتفگ  یـضعب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   90 اوُدَتعَت » َو ال  . » دـینکن

فارـسا و ادتعا و  هک  ار  نانآ  درادن  تسود  یلاعت  يادخ  هک  ندرک  یـصخ  نتـشیوخب  دـینکم  ّولغ  ینعم  هکنیا  رد  هک  تسا  نآ  ءادـتعاب 
راد هدهع  ادـخ  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  رخف  ماما  يهتفگب  نایبلا : حور   91 ُهّللا » ُمُکَقَزَر  اّمِم  [ » هحفص 340  ] 18-1- نآرق . - دننک ولغ 

يزور ّمغ  ناسنا  دیابن  تسا  يزور  لّفکتم  ادـخ  نوچ  دـیروخب و  داد  ادـخ  هک  يزور  نآ  زا  تفگیمن : هن ، رگ  و  تسا ، یـسک  ره  يزور 
اب و  دینک ، هشیپ  يوقت  تسا : ثیدـح  رد  تهج  هکنیا  زا  و  دـشاب ، ادـخ  ناسحا  هدـعوب و  شلّکوت  دـیاب  و  درادـب ، جـنرب  ار  دوخ  دروخب و 

ارـس و هـکنیا  رد  تـلود   || میـشک  ارچ  رـس  ناـغم  ریپ  ناتـسآ  زا   28-1- نآرق : - تسا هـتفگ  ظـفاح  دـینک : بـلط  يزور  یکین  یبوـخ و 
دنرخیم یلد  هتسکش  ام  يوک  رد  تسا  رّدقم  يزور  هک  يوگب  هشداپ  اب   || میربیمن  تعانق  رقف و  يوربآ  ام  تسا  رد  هکنیا  رد  شیاشگ 

مدـنگ نیمز  زا  ! || ارچ  دـشابیمن  قشاـع  یمدآ  رب  رگا  قزر  تسا : هتفگ  بئاـص  تسا  رگید  يوس  نآ  زا  یـشورف  دوخ  رازاـب   || سب  و 
زا منک و  هتخآ  ار  دوخ  هک  درذـگیم  ملدـب  درک : ضرع  ص ]  ] ربمغیپ روضح  نوعظم  نامثع  دـناهدرک : لقن  نورب ! دـیآیم  كاچ  نابیرگ 

يهلیـسو هزور  هـک  رادـب  رود  ار  دوـخ  راـکفا  هـکنیا  زا  دوـمرف : ترـضحنآ  دـیئامرفیم ، زیوـجت  ار  هـکنیا  مـه  امـش  مورحم ، يدرم  يورین 
نیه مالـسالا .» یف  ۀّینابهر  ال   » حرـش رد  تسا  هتفگ  يونثم  دنرادب ، هزور  دیاب  راک  نآ  ياجب  نم  تما  تسا و  يدرم  يورین  زا  يریگولج 

ناوتن ناگدرم  اب  ازغ  مه   || دوبن  نکمم  يوه  زا  یهن  يوهیب  ورگ  ار  توهـش  تسه  تّفع  هکنا  || ز  وشم  ناـبهر  یـصخ  ار  دوخ  نکم 
اوبـسکا هک  ناوخب ، وت   || وا  قلطم  ار  اوقفنا  دروآ  هچرگ  نهک  لـخدیب  جرخ  دوبن  هک  ناز   || نکب  یبـسک  سپ  تسا  هتفگ  اوقفنا  دومن 

طرـش  || ارت  رم  يربص  جـنر  دوبن  هک  نوچ  هحفـص 341 ] ور [  وت  یبات  وزک  دـیاب  یتبغر   || اوربصا  دومرف  هاـش  نوچ  نینچمه  اوقفنا  ّمث 
غرم و تشوگ  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  عمجم : ازف  ناج  زاونلد  يازج  نآ   || ازج  نآ  اداش  طرش و  نآ  اذّبح  ازج  دیان  ورف  سپ  دوبن ،
رپ ینیریـش  اب  دـیاب  هک  تسا  هدـعم  رد  يا  هشوگ  انامه  درادـیم ، تسود  ار  ینیریـش  تسا و  نیریـش  نمؤم  تفگیم  دومرفیم و  لـیم  اولح 

! تسا یچ  كاروخ  نیاب  تبسن  وت  يهقیلس  دیسرپ : وا  زا  دمآ ، وا  دزن  يدرم  دروخیم ، جذولاف »  » يرـصب نسح  هک  دناهدرک  لقن  و  دوش ،
مدنگ و زغم  اب  روبنز  نهد  بآ  ناملـسم  صخـش  ایآ  تفگ : درک و  يرگیدـب  ور  بّجعت  اب  نسح  مرادـن ، تسود  مروخیمن و  داد : باوج 
وا مشاب ، دـهاز  ات  مروخیمن  تسا ] یئاولح  روج  کی   ] صیبخ نم  تفگ : ضاـیع  لیـضفب  يدرم  ناـیبلا : حور  ددنـسپیمن ! ار  واـگ  نغور 
رد ینکیم ! ینابرهم  هزادـنا  هچ  ات  ناناملـسم  اب  و  هیاسمه ، اـب  زین  و  ینکیم ! راـتفر  روط  هچ  تناـشیوخ  رداـم و  ردـپ و  اـب  وت  داد : شباوج 
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نیاب وت  يراد ! لّمحت  هزادـنا  هچ  اهیتخـس  ربارب  رد  و  تسا ، دـح  هچ  ات  اهنآ  اب  وت  یکین  تشذـگ و  وت  اب  مدرم  يراتفردـب  بضغ و  ماگنه 
هحفص 342] میتشون [ . نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  ذیذل . كاروخ  كرت  زا  یتسه  رتدنمزاین  فیاظو 

هیآ 89] [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

مُکِیلهَأ َنوُمِعُطت  ام  ِطَسوَأ  نِم  َنیِکاسَم  ِةَرَـشَع  ُماعطِإ  ُُهتَراّفَکَف  َنامیَألا  ُُمتدَّقَع  اِمب  مُکُذِـخاُؤی  نِکل  َو  مُِکنامیَأ  ِیف  ِوغَّللِاب  ُهّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال 
مَُکل ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  مُکَنامیَأ  اوُظَفحا  َو  ُمتفَلَح  اذِإ  مُِکنامیَأ  ُةَراّفَک  َِکلذ  ٍماـّیَأ  ِۀـَثالَث  ُمایِـصَف  دِـجَی  َمل  نَمَف  ٍۀَـبَقَر  ُریِرَحت  َوأ  مُُهتَوسِک  َوأ 

. ندش فرحنم  هار  زا  ندـش ، مورحم  ندـش ، لطاب  نتفگ ، رکفیب  ینعمب  وغّللا - تاغل : ینعم   410-1- نآرق [ - 89  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  ِِهتایآ 
دازآ ریرحت - دنکیم ، ناربج  یفالت و  دناشوپیم و  ار  هانگ  هچنآ  ةراّفک - توق . تکرب و  تسار ، فرط  دنگوس ، ینعمب  نیمی  عمج  نامیا -
هدرک دای  دـنگوس  هک  اهنآ  دـش  لزان  ِتابِّیَط » اُومِّرَُحت  ال   » تیآ هکنآ  زا  سپ  دناهتـشون  نیرّـسفم  لوزن : تهج  مالغ . ندرگ ، ۀـبقر  ندرک ،

نبإ زا  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  تسا ! یچ  ام  ياهدنگوس  فیلکت  دـندرک  ضرع  ربمغیپب  دـننک ، مورحم  ار  دوخ  یگدـنز  ياههرهب  زا  دـندوب 
شرـسمه و درک و  داـی  دـنگوس  میتشون » شیپ  تاـیآ  لوزن  تهج  رد  هکناـنچ   » هحاور نب  هّللا  دـبع  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدـش  لـقن  دـیز 
وا باوج  رد  هیآ  هکنیا  درک ، ضرع  ربمغیپب  دندروخ و  اذغ  همه  درک و  زارد  اذغب  تسد  هّللا  دبع  نآ  زا  سپ  دنروخن و  اذغ  هک  شنامهم 
نآ ورگ  رد  ار  امش  یلو  دنک  یمن - تساوخزاب  هدروآ  نابز  رب  هدیشیدنین  دنگوس  رب  ار  امـش  دنوادخ  همجرت :  79-52- نآرق . - دش لزان 
هک یندروخ  نیناـیم  نآ  زا  تسا  ندرک  ریـس  ار  اونیب  رفن  هد  دـنگوس  هنوگنآ  نتـسکش  يهراّـفک  دیاهتـسب و  لد  نآـب  هک  درادـیم  دـنگوس 
هانگ ندیشوپ  هار  تسا  هکنیا  دیرادب  هزور  هس  دیتشادن  رگا  ندرک و  دازآ  يدیرخ  رز  ای  اونیب و  رفن  هد  ندیـشوپ  اب  دیهدیم  دوخ  هداوناخب 

[ تسرد ّقح و  هار  و   ] دوخ ياههناشن  ادخ  هنوگ  هکنیا  هب  هک  دیراد  هاگن  دوخ  دنگوس  سپ  دیدرک  دای  دنگوس  رگا  امـش  ینکـش  دنگوس 
ءاهقف نیرّـسفم و  رتشیب  عمجم :  92 ِوغَّللِاب » ُهّللا  ُمُکُذِخاُؤی  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دیرادب . قح  تمعن  ساپ  دیاش  ات  دـنکیم  رادومن  امـش  يارب 

زا دوصقم  رد  فاّشک : ریسفت   52-15- نآرق . - تسا هتـسناد  مزال  هراّفک  وا  هک  یعخن  میهاربا  رگم  درادن  هرافک  هدوهیب  دنگوس  دناهتفگ :
یلو تسا ، هداد  يار  ینعم  نیمهب  یعفاش  و  ادخب ، یلب  ادخب ، هن  دیوگب : یـسک  هکنآ  دننام  تسا  هتفگ  هشیاع  تسا : فالتخا  هملک  هکنیا 

دنگوس نآ  رب  دشاب و  يزیچب  دقتعم  یـسک  هک  هحفـص 343 ] تسا [  نآ  دوصقم  هک  تسا  هداد  يأر  مه  هفینح  وبا  تسا و  هتفگ  دـهاجم 
لاد نودب  دیدشت و  اب  متدّـقع »  » اهیراق  92 َنامیَألا » ُُمتدَّقَع  اِمب  . » تسا هدوبن  تسرد  وا  يهدـیقع  تسا و  هدرک  اطخ  هکنیا  اـب  دـنک ، داـی 

دـینک و ّتین  لد  رد  يزیچ  ینعی : تسا  هتفگ  حابر  یبا  نب  ءاطع  عمجم :  30-1- نآرق . - دناهدناوخ متدقاع »  » فلا اب  یضعب  دناهدناوخ و 
ینعی عمجم :  92 مُُهتَوسِک » َوأ  . » دیـشاب هتـشاد  نآ  رب  هیکت  دیدنبب و  لد  نآ  رب  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـینک ، دای  دـنگوس  نآ  رب 

رد و  راولـش ، نهاریپ و  هعیـش ، ام  بهذمب  و  دوش ، هدیمان  سابل  هچ  ره  ۀـفینح  وبأ  بهذـمب  و  یعفاش ، بهذـمب  سابل  کی  يرفن  ره  يارب 
ای مهرد  تسیود  يهزادناب  هکنآ  تسا : هتفگ  ۀـفینح  وبأ  حوتفلا : وبا   92 دِجَی » َمل  نَمَف   » 18-1- نآرق . - تسا یفاک  نهاریپ  ّطقف  يراچان 

و دشاب ، هتـشادن  رفن  هد  ماعطا  شا و  هداوناخ  دوخ و  زور  هنابـش  كاروخ  هزادنا  هب  ینعی  تسا : هتفگ  یعفاش  و  دشاب ، هتـشادن  رانید  تسیب 
اهنآ هک  دـناهدرک  تیاور  بعک  نـب  ّیبا  دوعـسم و  نـبإ  زا  نیرّـسفم   92 ٍماّیَأ » ِۀـَثالَث   » 20-1- نآرق . - دـناهتفگ ار  نیمه  زین  هعیـش  ياهقف 

تسا مسق  هس  مسق  نتسکش  و  دشاب . یپ  رد  یپ  زور  هس  ره  هک  تسا  نآ  ۀفینح  وبأ  هعیـش و  بهذم  و  تایلاوتم » ماّیا  ۀثالث  : » دناهدناوخیم
نآ ضقن  هک  تیـصعم  ماجنا  رب  دـنگوس  مّود - ءاهقف  يهمه  قاّفتاب  دـشاب  هراّفک  بجوم  نآ  نتـسکش  هک  تعاط  ماجنا  رب  دـنگوس  لّوا -

قاّفتاب تسا  هراّفک  بجوم  نآ  زا  فّلخت  هک  حابم  لمع  رب  دـنگوس  مّوس - دناهتـسناد ، مزال  اـهقف  يهّیقب  درادـن و  هراّـفک  هعیـش  بهذـمب 
تسا نکمم   37-1- نآرق . - تسا دنوادخ  یهن  رما و  دوصقم  دناهتشون  نیرّـسفم   92 ِِهتاـیآ » مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی   » 20-1- نآرق . - ءاهقف يهمه 

ادـخ بناـج  زا  هک  تسا  نآ  يهناـشن  سپ  حالـص  تسا و  ریخ  رـسارس  تسا و  مدرم  بادآ  نیناوق و  زا  ریغ  ماـکحا  هکنیا  نوچ  میئوـگب :
هحفص 344] تسا [ . رخآ  بلطم  نیمه  ام : نخس  تسا .
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ات 93] تایآ 90  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ُناطیَّشلا ُدیُِری  امَّنِإ  [ 90  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  ُهُوِبنَتجاَف  ِناطیَّشلا  ِلَمَع  نِم  ٌسجِر  ُمالزَألا  َو  ُباصنَألا  َو  ُرِـسیَملا  َو  ُرمَخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  َو  [ 91  ] َنوُهَتنُم ُمتنَأ  لَهَف  ِةالَّصلا  ِنَع  َو  ِهّللا  ِرکِذ  نَع  مُکَّدُصَی  َو  ِرِسیَملا  َو  ِرمَخلا  ِیف  َءاضغَبلا  َو  َةَوادَعلا  ُمُکَنَیب  َِعقُوی  نَأ 

اوُمِعَط امِیف  ٌحانُج  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َسَیل  [ 92  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  امَّنَأ  اوُمَلعاَف  ُمتیَّلََوت  نِإَـف  اوُرَذـحا  َو  َلوُسَّرلا 
: تاغل ینعم   722-1- نآرق [ - 93  ] َنِینِـسحُملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  اُونَـسحَأ  َو  اوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اوَقَّتا  َُّمث  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اوَـقَّتا  اَـم  اذِإ 

شتـسرپ ادـخ  مانب  هک  همّـسجم  تب و  دـننکیم ، رارقرب  بصن و  یئاج  رد  هچنآ  ینعم  هب - داص  نوکـس  ّمض و  اـب  بصن ، عمج  باـصنالا -
ولج رد  دـندرکیم و  رارقرب  هبعک  فارطا  رد  هک  تسا  هدوب  یئاه  گنـس  ینعمب  زین  باصنا  و  ملع . هناشن و  يراتفرگ ، يرامیب ، دوش ، یم -
واگ شفک  لگنچ و  تسا  ياز  رـسکب  ملز  نآ  درفم  مالزالا - دنتخادنایم . هار  ادص  رـس و  دندرکیم و  دنلب  اهزاوآ  دندرکیم و  ینابرق  اهنآ 

يارب يرامق  رازبا  تلآ و  ياجب  دندرکیم و  نّیعم  ار  دوخ  بیصن  مهس و  نآ  يهلیسوب  برع  هک  یئاهریت  و  ناکیپ ، نودب  ریت  دنفـسوگ ، و 
: تفگ سیق  نب  دّمحم  يربط : لوزن : تهج  ناطیش . يهسوسو  دنسپان ، لمع  عوبطمان ، دیلپ و  ینعمب  ءار  رسک  اب  سجر - تسا ، هدوب  اهنآ 

دش لزان  هیآ  هکنیا  دنتـساوخ ، رظن  ترـضحنآ  زا  دش ، دراو  اجنآ  هب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دنتـشاد ، راک  رـس و  رامق  بارـش و  اب  هنیدم  مدرم 
راکب مه  ام  تسا ، زاجم  مینک و  هدافتسا  هکنیا  زا  میناوتیم  هک  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  دنتفگ : اهنآ  رخآ ، ات  ِرِسیَملا » َو  ِرمَخلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  »

- نآرق -217-175- نآرق  - َنوُِرفاکلا اَهُّیَأ  ای  ُلق   » دـناوخ برغم  زامن  رد  تسم  يدرم  هکنآ  اـت  مینکیم ، رافغتـسا  دـعب  میهدـیم  همادا  دوخ 
اُوبَرقَت ال   » دش لزان  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دناوخیم ، هچ  دیمهفیمن  و  دناوخب ، تسرد  تسناوتیمن  و  نودبعت » ام  دـبعا  هحفص 345 ]  ] 454-424

زامن تالمج  مهف  يرایـشوه و  اب  دندرکیم و  يراددوخ  بارـش  ندروخ  زا  دشیم  هک  زامن  تقو  کیدزن  مدرم  و  يراکُـس » ُمتنَأ  َو  َةالَّصلا 
يراددوخ ادخ  يا  ینعی  ّبر » ای  انیهتنا   » دنتفگ مدرم  تقونآ  َنوُهَتنُم » ُمتنَأ  لَهَف  ات  ُرِسیَملا  َو  ُرمَخلا  اَمَّنِإ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دندناوخیم 

هک متفر  ربمغیپ  روضح  مدـش و  دـنلب  نم  میدوب ، مرگرـس  همه  میتشاد و  یبارـش  سلجم  تسا : هدرک  لـقن  شردـپ  زا  هدـیرب  یبا  میدرک ،
« َنوُهَتنُم ُمتنَأ  لَهَف   » يهلمج اـت  متـشگرب و  میاـقفر  دزن  نم  رخآ » اـت  ُرمَخلا  اَـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » دـش لزاـن  تیآ  هکنیا  منک ، مـالس 

نیمز رب  دوب  هلاـیپ  رد  هچنآ  دوشن و  لـخاد  ناـش  ناهدـب  هک  دندنابـسچ  بلب  اروف  دنتـشاد ، بل  رب  هدروـخمین  هلاـیپ  هک  یـضعب  مدـناوخ ،
. - میاهتشون تیآ 218  هرقب  يهروس  رد  مه  ام  هک  دـناهدرک  لـقن  رگید  ياـهتروصب  هیآ  هکنیا  لوزن  لیـصفت  رد  مه  نارگید  و  دـنتخیر .

ربـمغیپ ادـخب و  هـک  یمدرم  يا   93 هـمجرت :  711-683- نآرق -632-584- نآرق -350-323- نآرق -317-287- نآرق -143-100- نآرق
دینک يرود  نآ  زا  سپ  وید ، راک  زا  تسا  يدیلپ  یگمه  ناش  ياهریت  بارعا و  تب  سّدقم و  ياهگنس  رامق و  بارش و  انامه  دیاهدیورگ 
زامن ادخ و  دای  زا  ار  امش  دزادنا و  ینمشد  هنیک و  امش  نایم  رامق  بارشب و  دهاوخ  وید  انامه   94 دیوشیم . راگتسر  هک  دیشاب  راودیما  و 

ّقح نامرفب  تشپ  رگا  دیـشاب و  رانک  رب  ینامرفان  دـیرب و ز  لوسر  ادـخ و  نامرف  هّتبلا  دـینک ! اهنآ  زا  يراددوخ  دـیناوت  ایآ  سپ  دراد . زاـب 
نوچ عمجم : لوزن : تهج  دوشیمن .] وا  ریگنماد  يزیچ  امـش  هانگ  زا  و   ] دناسر ماغیپ  راکـشآب  هک  تسا  ام  ربمغیپ  رب  دـینادب : سپ  دـیدرک 
اهنآ خساپب  تیآ 96  دنراد ! یتشونرس  هچ  دندرم  دندش و  دنمهرهب  رامق  بارش و  زا  هک  اهنآ  دندیسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  دش  لزان  ولج  تیآ 
هرهب دـننادب  ات  شناتـسود  نوعظم و  نب  نامثع  نوچ  دـندش  بهار  دـندرک و  ندروختـشوگ  كرت  هک  تسا  اهنآ  يارب  دـناهتفگ : و  دـمآ .

هحفـص 346] یهانگ [  دـندرک  هتـسیاش  ياهراک  دـندش و  نمؤم  هک  ناسک  نآ  رب   96 همجرت : تسین . هانگ  یگدنز  ياهیـشوخ  زا  يدـنم 
راگزیهرپ نامیا ، اب  سپ  نا  و ز  راکوکن ، نمؤم و  دنـشاب و  راگزیهرپ  رگا  دـندروخ  يزیچ ] راـمق  بارـش و  زا  شیپ  نیز   ] هچنآ رد  تسین 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب . ناراکوکن  رادتـسود  ادخ  هچ  دننک  يراکوکن  يراگزیهرپ  اب  سپ  نازو  دننامب  رامق ] بارـش و  زا  ]
. تسا هدش  هداد  ناشن  يّدعت  زواجت و  هیآ  نیاب  تسا  هدش  زواجت  يّدـعت و  زا  یهن  ولج  تایآ  رد  نوچ  يربط :  93 خلا » ُرمَخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ 

ندرک يزاـب  اـت  دوش ، وا  رد  راـمق  عاونا  همه  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   93 ُرِـسیَملا » َو   » 63-15- نآرق -
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94 رخآ » ات  َةَوادَـعلا  ُمُکَنَیب  َِعقُوی  نَأ  ُناـطیَّشلا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ   » 15-1- نآرق . - دوـش هکنیا  رد  همه  جنرطـش  درن و  بعک و  زوـجب و  ناـکدوک 
تارخافم اهنآ  نایم  دندش و  تسم  دندیشون و  بارش  مه  اب  دوب ، تسود  يراصنا  يدرم  اب  صاّقو  یبا  نب  دعس  تفگ : ساّبع  نبإ  عمجم :

هتفگ هداتق  و  دش ، لزان  اهنآ  يارب  هیآ  تفاکـش ، ار  وا  ینیب  دز و  دعـس  هب  رتش  يهناچ  ناوختـسا  اب  دش  كانبـضغ  يراصنا  دش ، وگتفگ  و 
هنیک و بجوم  هکنیا  و  تسیرگیم ، هودـنا  اـب  تسـشن  یم - تخاـبیم و  راـمق  هب  ار  دوخ  يهداوناـخ  یتـسه و  یبرع  هک  دـشیم  اـسب  تسا :
و هفیظو ، زا  نـیفّلختم  يارب  تـسا  یمیظع  دـیدهت  هـلمج  هـکنیا  رخف :  95 ُغالَبلا » اَِـنلوُسَر  یلَع  اـمَّنَأ   » 65-1- نآرق . - دشیم اهنآ  ینمـشد 

امِیف  » 37-1- نآرق . - ناـتراک يهجیتـن  دـیناد و  دوخ  رگید  هکنیا  زا  دـعب  و  تسا ، هدومن  لـمع  دوخ  يهفیظوب  ص ]  ] ربـمغیپ هک  دـیوگیم 
. تسا ود  ره  ندیشون  ندروخ و  لماش  هلمج  هکنیا  دنشاب و  هدروخ  لالح  هچنآ  ینعی  تسا : ع ]  ] تیبلا لها  ریسفت  رد  عمجم :  96 اوُمِعَط »

راگزیهرپ ینعی  : 96 اُونَمآ » َو  اوَقَّتا  َُّمث   » 20-1- نآرق . - دش مارح  هکنآ  زا  سپ  ندروخ  زا  دنزیهرپب  ینعی  : 96 اوَقَّتا » اَم  اذِإ   » 17-1- نآرق -
كرت تاـبجاو و  هب  لـمع  رد  دنـشاب  راـکزیهرپ  مـه  زاـب  ینعی  عـمجم :  96 اُونَـسحَأ » َو  اوَـقَّتا  َّمـُث   » 29-1- نآرق . - دننکـشن هبوت  دـننامب و 

یـصاعم زا  زیهرپ  يارب  لّوا  يهـلمج  هحفـص 347 ]  ] 31-1- نآرق : - دـناهتفگ یـضعب  تاّبحتـسم و  ماجنا  رد  دنـشاب  راکوکین  تامّرحم و 
دوشیم و هتفگ  اهنآ  يارب  هک  یئاهتیـصعم  رد  ياوقت  رب  تاروتـسد  مّود  يهلمج  و  اهتیـصعم ، حبق  هب  قیدـصت  ادـخب و  نامیا  تسا و  یلقع 

يارب لّوا  دـناهتفگ : یـضعب  رخف : تسا . یعامتجا  فیاظوب  راتفر  متـس و  ملظ و  زا  زیهرپ  يارب  رخآ  يهلمج  و  اهنآ ، یتشزب  یبلق  قیدـصت 
هکنیا تسا : هتفگ  يرگید  و  تسا ، هریغـص  ناـهانگ  زا  يراددوـخ  يارب  موـس  تسا ، ریاـبک  زا  زارتـحا  يارب  مّود  و  تسا ، رفک  زا  ياوـقت 

هک ره  و  تسا ، راـکوکین  درک  راـتفر  اهروتـسد  نیاـب  هـک  نآ  ینعی  ناـیبلا : حور   96 َنِینِـسحُملا » ُّبُِحی  ُهّللا  َو  . » تـسا دـیکأت  يارب  رارکت 
تسا و ادخ  تسود  هّللا و  بیبح  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا  یناسنا  تالامک  نیرت  الاب - یتسود  ماقم  و  دوشیم ، ادـخ  تسود  دـش  راکوکین 

راـکوکین نسحم و  ینعم  سپ  ینیب . یم - ار  وا  وت  اـیوگ  هک  يروط  ار  ادـخ  یتـسرپب  هک : نیاـب  تسا  هدـش  ریـسفت  يراـکوکین  ناـسحا و 
لد و اب  نامیاب  ینعی  يدوهـش  نامیاب  دوش  لصاو  دراد  نامیا  لدـب  هک  یبیغ  نامیا  زا  ناـسنا  نوچ  تسا و  ّقح  يهدـهاشم  ماـقمب  لوصو 

دجاو هک  تسا  ماگنه  نآ  دسانـشن ، دنیبن و  یـسک  يزیچ و  تقیقح  ّقح و  زج  هک  يدیق  ره  زا  دازآ  دوش و  یناف  ءاضعا و  يهمه  مشچ و 
لماش راکوکین  نسحم و  يهملک  و  درک ، هسیاقم  یصخش  نینچ  اب  ناوتیمن  ار  یسک  هک  لماک  تسا  یناسنا  تسا و  هدش  طیارـش  يهمه 

دندرم و نانسحم   36-1- نآرق : - تسا هتفگ  يونثم  تسا . شیاتس  هتسیاش  صخـش  نینچ  دشاب و  بوخ  راک  فورعم و  درم  هک  ره  تسا 
تفگ اغد  رکم و  دـنک  وک  یناج  يا  || و  اهملظ  نآ  دـنام  دـندرم و  ناملاظ  دـنارب  بکرم  هکنیا  هک  ار  نآ  کنخ  يا   || دـنامب  اـهناسحا 

درم نایع  رگنب  نیقی  وا  تسا  هدرمن  سپ   || ناد  کین  لعف  وا ز  کین  ماـن  وکن  لـعف  وا  زا  دـنام  اـیند  دـش ز   || وا  هک  ارنآ  کـنخ  ربمغیپ 
ار نوعظم  نب  همادـق  رمع ، هحفـص 30 : یجلگنـس  نآرق  مهف  دـیلک  درخ  تسین  ناسحا  نید و  نادزی  دزن   || درمن  شناسحا  کـیل  نسحم 

اجک هّیـضق  دهاش  تفگ  رمع  تسا . هدش  تسم  هدروخ و  بارـش  همادق  تفگ : دمآ و  رمع  دزن  دوراج  درک : هحفص 348 ] نیرحب [  یلاو 
هیآ هکنیا  موکحم  ماهدوب و  ربمغیپ  اـب  گـنج  دـنچ  رد  نم  تفگ : منزیم . ّدـح  ار  وت  تفگ : همادـقب  رمع  هریره . وبأ  تفگ : دوراـج  تسا !

دندروـخ يزیچ  رگا  دـندوب  راـکوکن  نمؤـم و  هک  اـهنآ  ینعی  خـلا » ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َسَیل  : » تسا هتفگ  هک  متـسین 
بارـش مکح  زا  هک  تسا  اـهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : ساـّبع  نبإ   325-267- نآرق . - دـیئوگب ار  شباوج  تفگ : رمع  دنتـسین : راکهانگ 
ٌسجِر ُرِسیَملا ...  َو  ُرمَخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » تسا هدش  هتفگ  دنروخب  بارـش  مکح  ندیـسر  زا  سپ  هک  اهنآ  يارب  دندوب و  ربخیب 
میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس   253-239- نآرق -234-228- نآرق -223-162- نآرق «. - خلا ُهُوِبنَتجاَف  ... 

. میتشون تیآ 218 و 219  هرقب  يهروس  رد  لّصفم  حرش  و 

ات 100] تایآ 94  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ٌباذَع ُهَلَف  َِکلذ  َدَعب  يدَتعا  ِنَمَف  ِبیَغلِاب  ُُهفاخَی  نَم  ُهّللا  َمَلعَِیل  مُکُحامِر  َو  مُکیِدیَأ  ُُهلانَت  ِدیَّصلا  َنِم  ٍءیَِشب  ُهّللا  ُمُکَّنَُولبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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مُکنِم ٍلدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  مُکنِم  ُهَلَتَق  نَم  َو  ٌمُرُح  ُمتنَأ  َو  َدـیَّصلا  اُوُلتقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 94  ] ٌمِیلَأ
ٌزیِزَع ُهّللا  َو  ُهنِم  ُهّللا  ُمِقَتنَیَف  َداع  نَم  َو  َفَلَس  اّمَع  ُهّللا  اَفَع  ِهِرمَأ  َلابَو  َقوُذَِیل  ًامایِـص  َِکلذ  ُلدَع  َوأ  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراّفَک  َوأ  ِۀَبعَکلا  َِغلاب  ًایدَه 

َنوُرَشُحت ِهَیلِإ  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ًامُرُح  ُمتمُد  ام  ِّرَبلا  ُدیَص  مُکیَلَع  َمِّرُح  َو  ِةَراّیَّسِلل  َو  مَُکل  ًاعاتَم  ُهُماعَط  َو  ِرحَبلا  ُدیَـص  مَُکل  َّلِحُأ  [ 95  ] ٍماِقتنا ُوذ 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَِتل  َِکلذ  َدـِئالَقلا  َو  َيدَـهلا  َو  َمارَحلا  َرهَّشلا  َو  ِساّنِلل  ًاماِیق  َمارَحلا  َتیَبلا  َۀَـبعَکلا  ُهّللا  َلَعَج  [ 96]
َّالِإ ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام   1138-1- نآرق [ - 98  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنَأ  َو  ِباـقِعلا  ُدـیِدَش  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  [ 97  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنَأ  َو  ِضرَألا 

ِبابلَألا ِیلوُأ  ای  َهّللا  اوُقَّتاَف  ِثِیبَخلا  ُةَرثَک  َکَبَجعَأ  َول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَخلا  يِوَتـسَی  ـال  لـُق  [ 99  ] َنوُُمتکَت ام  َو  َنوُدـُبت  ام  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ُغـالَبلا 
هبرجت شیامزآ و  ینعمب  اـب  حـتفب  ءـالب  ولب و  ردـصم  زا  مّکنولبیل - تاـغل : ینعم  هحفـص 349 ]  ] 246-1- نآرق [ - 100  ] َنوُِـحلُفت مُکَّلََعل 
عونمم هچنآ  لالح و  ّدض  مارح ، عمج  مرح - هزین . ینعمب  ءار  ّمض  اب  حمر  عمج  حامر - ندیـسر . دوصقمب  ینعمب  لین  ردصم  زا  ه - لانت -

تغل رد  و  دـشاب ، مارحا  سابل  رد  مارح و  هام  رد  هک  مرحم  صخـش  دـشاب ، بجر  مّرحم و  هّجحیذ و  هدـعقیذ و  هک  مارح  ياـههام  تسا ،
ینعمب نیع  نون و  حتفب  معن - دـشاب . صخـش  میرح  هناخ و  فارطا  نز و  هک  تسا  میرح  عمج  زین  و  مارح » موق  مارح و  لجر  : » دـنیوگیم

حتفب ماعنا  نآ  عمج  و  دنمانیمن ، معن »  » ار اهنت  دنفسوگ  واگ و  یلو  دنیوگیم  زین  ار  اهنت  رتش  جاّجز  يهتفگب  مه و  اب  دنفسوگ  واگ و  رتش و 
دیـشروخ رود  هک  یئهراتـس  ناوراـک و  هلفاـق و  ةراّیـس - تـمرح . ياراد  زیچ  ره  مرح ، يارب  هدـش  میدـقت  ناوـیح  ایدـه - و  تـسا . هزمه 

ار امش  ادخ  دیدیورگ  مالسا  نیدب  هک  یناسک  يا  همجرت 97 : تسا . ندرگ  تنیز  هچنآ  دنبندرگ و  ینعمب  هدالق  عمج  دئالق - دـخرچیم .
و  ] دسرتیم وا  زا  ناهن  رد  یـسک  هچ  دوش  رادومن  يدنوادخ  یئاناد  ات  دینک  يراکـش  دوخ  يهزین  تسد و  اب  هک  دـیامزآیم  مارحا ] ماگنهب  ]
هحفص 350] ماگنه [  هب  نانمؤم 98  يا  دوب . وا  يارب  كاندرد  يرازآ  دـش  زواـجتم  هاوخنوزف و  سپ  نیز  سک  ره  سپ  دربیم ] وا  ناـمرف 
ود امش  نایم  زا  دیاب  هتشک و  هک  تسا  اپراهچ  نآ  دننامه  شیازس  سپ  دشکب  يراکش  هتشاد  دایب  هتسناد و  هکنآ  دیـشکن و  راکـش  مارحا 

اجنآ و   ] دسر هبعک  هب  هک  دـنزاس  يدـه  ار ] نآ  دـنهد و  ناشن  ار  هتـشک  دـننامه  ناویح   ] دـننک و يرواد  نآ  هب  راکتـسرد  يهتـسیاش  درم 
هتـشذگ زا  ادـخ  و  دـشچب . دوخ  راک  رازآ  ات  درادـب  هزور  نآ  ربارب  ای  دـننک و  ناـیاونیب  كاروخب  هاـنگ  نآ  ندـناشوپ  اـی  و  دوش ] یناـبرق 

هدش و اور  امش  رب  ایرد  راکش   99 يزوتهنیک ، ياناوت  تسا و  رترب  ادخ  هک  دهاوخ  يزوتهنیک  ادخ  تفرگرـس  زا  راک  هکنآ  تشذـگرد و 
هک دینک  زیهرپ  يادخ  نآ  مشخ  زا  دوب و  اوران  امـش  رب  دیتسه  مارحا  رد  ات  نابایب  راکـش  دشاب و  نایناوراک  امـش و  يالاک  ات  نآ  كاروخ 

ار و مارح  هام  زین  دـنامب و  رادـیاپ  مدرم  یگدـنز  ات  تسا  هدرک  مرتحم  هناخ  ار  هبعک  ادـخ   100 درک . دـنهاوخ  مهارف  وا  يوس  هب  ار  اـمش 
تسا وا  تسا و  هاگآ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  زا  ادخ  دینادب  هک  تسا  نآ  زا  تمرح  هکنیا  ار و  هدش  ندرگب  دنب  ناویح  ینابرق و 

مه دنکیم و  رازآ  تخـس  ادخ  هک  دینادب  و  ناتلد ] لیم  هب  تسا و  امـش  حالـص  ریخب و  تمرح  هکنیا  دنادیم   ] تسا و زیچ  رهب  ياناد  هک 
دینک و رادومن  ربمغیپ ] يربنامرف  ز   ] ار هچنآ  دنادیم  ادخ  درادن و  يروتسد  تلاسر  ندناسر  زج  ربمغیپ  102 و  دنکیم . ینابرهم  دزرمآیم و 

ادخ مشخ  نادنمدرخ ز  يا  سپ  دـشاب  روآ  تفگـش  دـیلپ  یناوارف  هچرگ  تسین  ربارب  دـیلپ  كاپ و  وگب : دّـمحم  يا   103 دیناشوپب . هچنآ 
مارحا ماگنهب  ار  امش  ینعی  يربط :  97 مُکُحامِر » َو  مُکیِدیَأ  ُُهلانَت  : » نیرّسفم نخـس  دیوش .] رادروخرب  وا  رهم  شزرمآ و  زا  ات   ] دینک زیهرپ 

هزین يهلیسوب  گرزب  راکش  ناگدنرپ و  يهجوج  مخت و  نتـشادرب  دننام  دوخ  تسد  اب  کچوک  ياهزیچ  ندرک  راکـشب  مینکیم  شیامزآ 
هک لاسنآ  دمآ  هیبیدحلا  ماع  رد  هیآ  دـنتفگ : نارّـسفم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   51-15- نآرق . - نزوگ وهآ و  یـشحو و  رخ  لـثم  ریت  و 

دیـص دیـشاب  مرحم  نوچ  هک  دومرف : ار  ناشیا  دیـصب و  ار  نانمؤم  درک  ناحتما  یلاعت  يادـخ  دور ، هّکم  رد  هکنآ  زا  دـندرک  عنم  ار  لوسر 
، نداهنزاب یکیب  تسد  دنتـسراین  ناشیا  دشیمرد و  ناشاههمیخ  رد  زا  شحو  ات  نآ  زا  دـندرک  هحفـص 351 ] هاتوک [  تسد  ناشیا  دینکم ،

تمـالم ار  وا  مدرم  تشکب ، دزب و  هزینب  ار  وا  ورمع  نب  رـسیلا  وبا  وا  ماـن  يدرم  دـمآ ، شیپ  یهوـکرخ  دـنتفریم ، هنیدـم  هّکم و  يهناـیم  زا 
، درک هضرع  مّلـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  يارب  لاح  هکنیا  دـمآ و  لوسر  شیپ  وا  یتشکب ! دیـص  مارحا  لاـح  رد  دـنتفگ : دـندرک و 

هلمجب تفگ و  دیـص  زا  يزیچب  نآ  يارب  ِدیَّصلا » َنِم  ٍءیَِـشب   » هلوق و  نانمؤم ، اب  درک  باطخ  هیآ  نیاب  و  داتـسرف ، هیآ  هکنیا  یلاعت  يادـخ 
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: عمجم  489-464- نآرق . - لالحا لاح  نود  تساوخ  مارحا  لاح  دنتفگ : رگد  یضعب  و  رحب ، دیـص  نود  تساوخ  رب  دیـص  تفگن ، دیص 
دیص کچوک و  تاناویح  هجوج و  مخت و  لثم  تسد  يهلیسوب  دیـص  - 1 تسا : لوق   3 مُکُحامِر » َو  مُکیِدـیَأ  ُُهلانَت   » هلمج هکنیا  ینعم  رد 

: تسا هتفگ  یئاّبج  ّیلع  یبا  مّود - تسا ، هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ینعم  نیمه  تاـناویح و  لـثم  هزین  يهلیـسوب 
ای سر و  تسد  تسا و  کیدزن  هچنآ  مّوس - دروآ . تسدـب  ار  اهنآ  ناوتیم  زین  تسد  اب  دـنکیمن و  رارف  ناسنا  زا  هک  مرح  رد  راکـش  ینعی 

لثم دوشیم  امـشب  یفیلکت  دوشیم و  يراتفر  امـش  اـب  ینعی  رخف :  97 ُهّللا » َمَلعَِیل   » 68-32- نآرق . - ندرب راـکب  هزین  هب  جاـتحم  تسا و  رود 
ینعم تسا ، یسک  هچ  فئاخ  هک  دنادیم  دوخ  هچنآ  دنک  راکشآ  دنوادخ  ات  هکنیا  رگید  ینعم  و  دنمهفب ، يزیچ  یـسک  زا  دنهاوخب  هکنیا 

ات ینعی  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   97 ِبیَغلِاب » ُُهفاخَی  نَم   » 21-1- نآرق . - دنوش رادربخ  دننادب و  ادخ  ناتـسود  ات  هک  دراد  لامتحا  مه  موس 
ادیپ ات  تسا : نآ  ینعم   28-1- نآرق : - دنتفگ رگد  یضعب  دنـشاب ، بیاغ  وا  زا  نامدرم  هک  اجنآ  دسرتب ، وا  زا  تولخ  رد  وا  هک  تسا  یک 

: دـناهتفگ قارع  لها  عمجم :  98 َدـیَّصلا » اُوُلتقَت  ـال  . » دـنکن يدیـص  دـننیبن  ار  وا  مدرم  هک  اـجنآ  تولخ  ّرـس و  رد  هک  تسا  یک  هک  دوـش 
هحفص 352]  ] 24-1- نآرق  - راکـش هک  تسا  هدش  دقتعم  یعفاش  و  تسا ، نیمه  زین  هعیـش  ام  بهذـم  تسا و  يراکـش  روج  ره  دوصقم 

یلوق دـینکن ، دیـص  مارحا  لاح  رد  ینعی  حوتفلا : وبا   98 ٌمُرُح » ُمتنَأ  َو  . » تسین مارح  تاـناویح  رگید  راکـش  تسا و  مارح  تشوگ  لـالح 
یلو دـینکن ، راکـش  دیـشاب  مارح  هاـم  رد  رگا  هک  تسه  مّوس  لاـمتحا  و  دـینکن ، راکـش  دیـشاب  مرح  نیمزرـس  رد  رگا  هک  تسا  نآ  رگید 

يهملک یئاسک  هزمح و  مصاـع و  رخف :  98 ُلـثِم » ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  مُکنِم  ُهَلَتَق  نَم  َو   » 21-1- نآرق . - تسین دوصقم  مّوس  ینعم  همه  قاـّفتاب 
57-1- نآرق . - دشاب لثم »  » رـسک و  ءازج »  » عفر اب  هک  هدناوخ  هفاضاب  نارگید  دـناهدرک و  ظّفلت  عوفرم  ار  لثم »  » عفر و نیونت  اب  ار  ءازج » »

مارحا زا  یلو  دشاب  هتشاد  ارنآ  نتشک  گنهآ  دشابن و  اطخ  رب  ناویح  نتشک  رد  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  دهاجم و  يرـصب و  نسح  عمجم :
هرافک لباق  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وا  هانگ  دنکب  راکـشب  مادقا  دوخ  يهفیظوب  هّجوت  اب  مارحا  لاح  رد  یـسک  رگا  نوچ  دـشاب  ربخیب  دوخ 

هچ دـشاب  دوخ  مارح  اب  هّجوتم  هچ  دـشابن  اـطخ  رب  ناویح  نتـشک  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـناهتفگ  يرهز  اـطع و  ساـّبع و  نبإ  و  دـشاب ،
نیرّـسفم و مومع  دهدب و  هرافک  دیاب  مه  زاب  تشک ، ار  راکـش  یـشومارف  اب  ای  اطخب و  رگا  و  تسا . نیمه  ناشيأر  ءاهقف  رتشیب  دـشابن و 

نـسح دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  تسا : فالتخا  لثم  ینعم  رد  و  تسا ، هدـش  تیاور  نیمه  زین  ام  ياهماما  زا  دـناهتفگ و  ار  هکنیا  ملع  لـها 
هرافکب رتش  غرمرتش ، لثم  هثج  گرزب  تاناویح  رد  هک  هدش  راکش  ناویح  اب  دشاب  دننامه  ندب  تقلخ و  رد  هرافک  ینعی  دناهتفگ : يرـصب 
تاناویح زا  هک  تسا  واگ  نآ  دـننامه  یـشحو و  رخ  يهراّفک  و  دـهدب ، هرافکب  دـیاب  دنفـسوگ  وهآ ، لـثم  اهندـب  کـچوک  رد  و  دـهدب ،

ار راکـش  هک  تسا  تمیق  رد  تهابـش  لثم »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  یعخن  میهاربا  تسا ، نیمه  زین  تیب  لـها  بهذـم  و  دنتـسه . طّـسوتم 
يارب ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  رخف :  98 مُکنِم » ٍلدَع  اَوذ  ِِهب  ُمُکحَی  . » دـننک هیدـه  هبعکب  دـنرخب و  یناویح  ارنآ ، ياهب  دـننک و  تمیق 

هیبش هتشک  راکش  نآب  هحفص 353 ]  ] 37-1- نآرق  - یناویح هچ  هک  دنجنسب  امش  شیکمه  لداع  حلاص  درم  ود  دیاب  راک ، هکنیا  تازاجم 
بـسک هفیلخ  رمع  زا  تسا و  هتـشک  ار  یئوهآ  مارحا  لاح  رد  رباج  نب  هصیبق  و  دـنک ، هبعک  يهیدـه  دوخ  لمع  تازاـجمب  ارنآ  تسا ، رت 

هانگ يازج  هرافک و  يارب  يراد  هدـیقع  هچ  وت  تفگ  دـش و  هجوتم  دوب  شیولهپ  رد  هک  فوع  نب  نامحّرلا  دـبعب  وا  تسا ، هدرک  فیلکت 
هبعک هّیده  يدنفـسوگ  ورب و  تفگ : درم  نآ  باوج  رد  و  تسا ، نیمه  زین  نم  رظن  تفگ : رمع  دـهدب ، يدنفـسوگ  تفگ : وا  درم ! هکنیا 

دیسر و رمع  هک  میدوب  نخس  هکنیا  رد  دیسرپ ، يرگید  زا  دهدب و  مباوج  تشادن  دای  هفیلخ  متفگ : مقیفرب  متفر و  نم  تفگ : هصیبق  نک ،
! ینکیم لهجب  موکحم  ار  مکح  یـشکیم و  ناویح  مرح  رد  وت  تفگ : درک و  دنلب  نم  رـس  رب  هّرد »  » مانب دوخ  يهنایزات  دـش و  نیگمـشخ 

رگید رفن  ناـمحّرلا  دـبع  هکنیا  مرفن و  کـی  رمع  نم  دـننک ، مکح  دنـشاب و  مکح  لداـع  رفن  ود  ینعی  ٍلدَـع » اَوذ  ِِهب  ُمُکحَی  : » دومرف ادـخ 
شیپ ّتیلهاج و  يهرود  رد  هچنآ  زا  ینعی  يروباشین : نآرقلا  بئارغ  ریـسفت   98 َداع » نَم  َو  َفَلَس  اّمَع  ُهّللا  اَفَع   » 750-722- نآرق . - تسا
هچنآ زا  تشذگرد  ادخ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  ای  و  دناهدوب ، يرگید  ماکحأب  فّلکم  نوچ  تشذگرد  ادخ  تسا  هدش  ماجنا  مالـسا  زا 
تبون هکنیا  دنوادخ  هراّفک  نداد  يهطـساوب  داد  هراّفک  درک و  هانگ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دواد  و  تسا ، هدش  ماجنا  هفیظو  نییعت  زا  شیپ 
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هناخدور بآ  زا  هزات  یهام  هچنآ  ینعی  يربط :  99 ُهُماعَط » َو  ِرحَبلا  ُدیَص  مَُکل  َّلِحُأ   » 43-1- نآرق . - دشخبیم تسا  هداد  هراّفک  هک  ار  لّوا 
دوسکمن یهام  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا : فالتخا  عاتم  ینعم  رد  و  تسا ، لالح  دـینک ، راکـش  نآ  ریغ  ای  مارحا و  لاح  رد  ایرد  ای 

لحاس رد  هچنآ   45-1- نآرق : - دندیـسرپ نم  زا  مدوب ، نیرحب  رد  تفگ : هریره  وبأ  و  دـشاب ، هدرم  لحاسب  هچنآ  دـنتفگ  یـضعب  و  تسا ،
رگا تفگ : وا  ماهداد ، یئاوتف  نینچ  متفگ : مدـید  ار  هفیلخ  رمع  نوچ  تسا ، لالح  هک  مدرک  مکح  نم  لـالح ! اـی  تسا  مارح  تسا  هدرم 

، دشاب هداتفا  لحاسب  هک  تسا  نآ  هماعط »  » ینعم و  تسا ، هدنز  راکش  روحبلا » دیص   » ینعم نوچ  مدزیم  هنایزات  ار  وت  يدوب  هداد  يوتف  ریغب 
ار نآرق  تفر و  هناـخب  نوـچ  و  لـحاس ، رد  يهدرم  تـمرحب  درک : مـکح  وا  هـک  تـسا  هحفـص 354 ] هدـش [  تیاور  رمع  هـّللا  دـبع  زا  و 

وبا تسا . لالح  تسا  هداتفا  لحاسب  هک  هکنیا  دشاب و  هدشن  راکـش  هک  تسا  نآ  ماعط  زا  دوصقم  تفگ : دـناوخ ، ار  هیآ  هکنیا  تشادرب و 
و دـنرآرب ، ایرد  زا  هک  هزات  یهام  ره  هک  تسا  نآ  رحب » دیـص   » هب دارم  هک  تسا  نآ  ام  بهذـمب  تسا  قیال  هچنآ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا 

یـضعب دـنیوگ . یفاط »  » ار نآ  ار و  مرحم  زج  ار و  مرحم  تسا  مارح  ام  کیدزنب  دریمب  ایرد  رد  هچنآ  هچ  تسا ، روش  یهام  اعاتم »  » هلوقب
َمارَحلا َتیَبلا  َۀَبعَکلا  ُهّللا  َلَعَج  . » تسا جاّجز  لوق  هکنیا  و  رامث ، تابن و  زا  دیور  ایرد  بآب  هچنآ  هک  تسا  نآ  عاتم  هب  دارم  دـنتفگ : رگید 

، دندرکیم يزور  لیصحت  تراجت و  ّجح  ماجنا  نمـض  رد  نوچ  اهنآ ، یگدنز  بسک و  ندنام  ياپرب  يارب  ینعی  عمجم :  100 ِساّنِلل » ًاماِیق 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  و  دهدیم ، واب  ادخ  ترخآ ، ای  ایند  يارب  دور  ّجحب  سک  ره  تسا : هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  هکنانچ 

رگیدکی دوبن  اجنآ  رگا  هک  تسا  مدرم  شیاسآ  ندنام و  ياجب  يهلیـسو  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . هدـش  تیاور  ینعم  نیمه  زین 
« امایق  » يهملک رخف :  65-1- نآرق . - دشیمن وا  ضّرعتم  هناخ  مارتحاب  دیدیم  ار  دوخ  ردپ  لتاق  یـسک  رگا  اجنآ  رد  یلو  دندرکیم ، دوبان  ار 

ولج تایآب  هیآ  هکنیا  طابترا  و  تسا ، مدرم  تاّمهم  حالـصا  رد  ینوزف  هغلابم و  نآ  ینعم  تسا و  هدرک  تئارق  فلایب  امیق »  » رماع نبإ  ار 
زا دنم  هرهب  تسا و  ّرـش  زا  يهدوسآ  اجنآ  رد  مه  ناسنا  دنـشاب ، دازآ  دیاب  تاناویح  تسین و  اور  راکـش  مرح  هبعک و  رد  نوچ  هک  تسنآ 

يهلیـسو هس ، ره  هکنیا  دـناهتفگ  رخف  ماما  يربط و  لـثم  نیرّـسفم   100 َدـِئالَقلا » َو  َيدَـهلا  َو  َمارَحلا  َرهَّشلا  َو  . » تـسا اهیـشوخ  تاریخ و 
بجوم دـئالق  دـشیم و  نیمأت  ناگراچیب  كاروخ  هبعک  ینابرق  يدـه و  زا  دـندرکیمن و  گنج  مارح  ياـههام  رد  هک  دوب  برع  شیاـسآ 

مه دـشیمن و  نآ  ضّرعتم  دوب  گرم  دـح  هب  یگنـسرگ  زا  هک  یـسک  تسا و  هبعک  فقو  دوب  مولعم  راد  هدـالق  ناوـیح  هک  دوـب  شیاـسآ 
هناشن هکنیا  دندرکیم ، ندرگب  هدالق  قوط و  نمـشد  ّرـش  زا  هحفص 355 ]  ] 50-1- نآرق  - شیاسآ يارب  دنتـشاد  ّجح  دصق  هک  صاخـشا 

ُثِیبَخلا يِوَتسَی  ُلق ال  . » میاهتشون لّصفم  ار  بلاطم  هکنیا  ءاسن  يهروس  رد  ام  و  دشیمن ، اهنآ  ضّرعتم  یـسک  دنراد و  ّجح  گنهآ  هک  دوب 
رفاک نموم و  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  و  دنتـسین ، ربارب  مارح  لالح و  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  يرـصب و  نسح  نایبلا : عمجم   103 ُبِّیَّطلا » َو 

يونعم و مّود - موـلعم ، تسا و  نشور  رایـسب  هک  ینامـسج  لّوا  دنتـسه : هتـسد  ود  ّبیط » ثیبـخ و  : » رخف  46-1- نآرق . - دنتسین يواسم 
یب مدرم  ار  دـیلپ  مسج  نوچ  و  تسا ، ادـخ  تفرعم  اهنآ  نیرت  هزیکاپ  تیـصعم و  تسا و  لهج  یناحور  ياهیدـیلپ  نیرتدـیلپ  و  یناحور ،

هزیکاپ و هک  روط  نامه  و  تسپ ، تسا و  روفنم  هسّدقم  يهلماک  حاورا  روضح  رد  دیلپ  حاورا  تسا  روط  نیمه  سپ  دـنرادیم  روفنم  درخ 
، تسا رتدیدش  یناحور  هزیکاپ ي  اب  دیلپ  يراگزاسان  توافت و  هکلب  دنتسین  ربارب  زین  تاّیناحور  رد  دنتـسین ، ربارب  ینامـسج  ملاع  رد  دیلپ 

یگتـسباو تـسا و  ّقـح  راوـج  برق و  يهلیــسو  یناـحور  یگهزیکاـپ  یتـخبکین و  زا  تـّیمورحم  تـسا و  یمئاد  یناـحور  يدـیلپ  نوـچ 
همجرت و رد  مه  و  میتشون ، مّود  لّوا و  تیآ  رد  تایآ : هکنیا  زا  ام  يهدافتسا  نیحلاص . تسا و  ناربمغیپ  اب  ینیشنمه  نیبّرقم و  يهکئالمب 

. لاوقا لقن 

ات 105] تایآ 101  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  اهنَع  ُهّللا  اَفَع  مَُکل  َدُبت  ُنآرُقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اهنَع  اُولَئسَت  نِإ  َو  مُکؤُسَت  مَُکل  َدُبت  نِإ  َءایـشَأ  نَع  اُولَئـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  ٍماح  َو ال  ٍۀَلیِصَو  َو ال  ٍۀَِبئاس  َو ال  ٍةَریَِحب  نِم  ُهّللا  َلَعَج  ام  [ 102  ] َنیِِرفاک اِهب  اوُحَبصَأ  َُّمث  مُِکلبَق  نِم  ٌموَق  اَهلَأَس  دَق  [ 101]
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ِهیَلَع اندَـجَو  ام  اُنبـسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  یلِإ  اَولاـعَت  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  [ 103  ] َنُولِقعَی ـال  مُهُرَثکَأ  َو  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتفَی 
َیلِإ ُمتیَدَتها  اَذِإ  َّلَض  نَم  مُکُّرُـضَی  مُکَـسُفنَأ ال  مُکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 104  ] َنوُدَـتهَی َو ال  ًائیَـش  َنوُمَلعَی  مُهُؤابآ ال  َناک  َول  َو  َأ  انَءابآ 
نزو رب  ءادب  ءدـب و  ردـصم  زا  دـبت - تاغل : ینعم  هحفص 356 ]  ] 833-1- نآرق [ - 105  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اـِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ًاـعیِمَج  مُکُعِجرَم  ِهّللا 

، ندمآ دب  ینعمب  ءاف  حتفب  لعف  لاعف و  نزو  رب  ءوس  ءاوس و  ردصم  زا  مکؤست - يرادومن ، يراکشآ و  ینعمب  حتفب  لاعف  ءاف و  ّمضب  لوعف 
هچب دیئازیم و  تبون  جنپ  نوچ  هک  تسا  يرتش  ینعمب  ءاف  حتفب  هلیعف  نزو  رب  ةریحب - دـندش  ینعی  اوحبـصا - ندوب ، تشز  ندرک ، نوزحم 

يراوس زا  زین  دشیمن و  وا  عنام  یسک  دنک و  هدافتسا  دازآ  ارچ  بآ و  ره  زا  هک  دندراذگیم  دازآ  دنتفاکشیم و  ارنآ  شوگ  دوب ، رن  یمجنپ 
، هریحب دـننام  دـندرکیم و  فقو  اهتب  يارب  ای  ترفاسم و  يرامیب و  زا  یتمالـس  ربارب  رد  هک  يرذـن  تسا  يرتش  ۀـبئاس - دوب . فاـعم  راـب  و 

دندرکیم يرادهاگن  ارنآ  صوصخم  طئارش  رد  بارعا  هک  تسا  هدوب  يدنفسوگ  ۀلیصو - يراوس . راب و  زا  دوب  فاعم  ارچ و  رد  دوب  دازآ 
ادیپ دالوا  وا  زا  لسن  هد  ات  ای  دـنک و  نتـسبآ  ار  دوخ  يهچب  هچب  هک  تسا  هدوب  يرن  رتش  ماح - دناهتـشون ، لصفم  فلتخم و  نیرّـسفم  هک 

نوکس حتف و  اب  ان - بسح - ندیرچ . رد  دازآ  دشاب و  فاعم  يراوس  راب و  زا  رن  رتش  نآ  هاگنآ  دنشاب ، يراوس  هدافتـسا و  دروم  هک  دنوش 
نخس مدرم  اب  ربمغیپ  يزور  یطویسلا : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  دیـشاب . دوخ  بظاوم  داب و  امـش  رب  مکیلع - یفاک . سب و  ینعمب  نیس 

یـضعب و  تسا ! اجک  تسا  هدش  مگ  نم  رتش  تفگ : يرگید  تسا ! یک  نم  ردـپ  تفگ : یکی  و  دیـسرپیم ، يزیچ  یـسک  ره  تفگ ، یم -
 ] 149-122- نآرق  - ّیلع زا  مه  و  َءایشَأ » نَع  اُولَئسَت  ال   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دادیم . باوج  ربمغیپ  دندیسرپیم و  ءازهتسا  دنخـشین و  ضرغب 

! تسا بجاو  ّجح  لاس  ره  رد  ایآ  دیسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  یسک  دش ، رداص  ّجح  روتسد  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  هحفص 357 ]
هاگ نآ  دیدشیم ، نآ  ماجناب  موکحم  تسا  بجاو  میوگب  رگا  تسین و  بجاو  لاس  ره  دومرف  دیـسرپ ، هرابود  دادـن ، باوج  ترـضح  نآ 
زج بارعا  دوـمرف  ررقم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  نوـچ  تسا : هتـشون  رخآ  تیآ  لوزن  يارب  رخف  ماـما  دـش . لزاـن  هیآ  هـکنیا 
هک دـندرک  شنزرـس  مکح  هکنیا  رب  ار  ناناملـسم  نیقفانم  دـنهدب . هیزج  دـیاب  دـنوشن  ناملـسم  رگا  برع  ریغ  دـنرادن و  هراـچ  یناملـسم 

هکنیا دننامب  رفاک  مدرم  هک  دوب  راوگان  ناناملـسم  رب  نوچ  تسا : هتـشون  وا  زین  و  خلا » مُکَـسُفنَأ  مُکیَلَع   » دش لزان  هیآ  هکنیا  تسا  ضیعبت 
رگا هک  اهزیچ  نآ  زا  دـیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یمدرم  يا   104 همجرت :  587-565- نآرق . - دش لزان  ناشیا  هشیدـنا  نآ  يارب  هیآ 

امش يارب  دیتساوخیم ] هچنآ   ] دیسرپب دوش  لزان  نآرق  هک  هاگنآ  دینک و ] يراددوخ  رگا   ] دیسرپن و دیآ  ناتراوگان  دوش  رادومن  امش  يارب 
نآ امـش  زا  شیپ  یمدرم  ام  اـنامه   105 ناـبرهم . تسا و  هدـنزرمآ  وا  هچ  تشذـگ  رد  هتـشذگ  شـسرپ  ادـخ ز  نونکا ]  ] دوشیم رادومن 
ماح هلیـصو و  هبئاس و  هریحب و  ادخ  يور  چـیهب   106 دینادب : و  دنتشگ . زاب  نید  شـسرپ ز  نادب  سپـس  دندیـسرپ و  ار  دوخ ] يهتـساوخ  ]

دیئایب دنیوگ : ناشیاب  رگا  107 و  دندز ] یتمهت  نینچ  هک   ] دندرخیب ناشیا  رتشیب  دنتسب و  غورد  ادخ  رب  نارفاک  نکیل  تسا  هدرکن  راوتـسا 
دننادب و يزیچ  هن  ناش  ناردپ  هچرگا  ایآ  دوب . سب  ار  ام  میدید  دوخ  ناردپ  زک  ار  نامه  دنیوگ : هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنآ  ربمغیپ و  يوسب 

دراین نایز  امشب  نارگید  یهارمگ  دیور  تسار  هارب  نوچ  هک  دیشاب  ار  دوخ  امش  نینموم  يا   108 دیوش !] اهنآ  وریپ  دوش   ] دنبایب یهار  هن 
: عمجم  104 خلا » نَع  اُولَئـسَت  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دنکیم  ناترادربخ  دیدرکیم  هچنآ  زا  وا  دوب و  ادخ  يوسب  امـش  یگمه  تشگزاب  هچ 
زا هّتبلا  تسا  هدرک  یهن  ار  امش  اهراک  يهراپ  زا  و  دینک ، راتفر  دیاب  هک  تسا  هدرک  بجاو  یئاهزیچ  امش  رب  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع 
امش حالص  هک  تسا  هدوب  یـشومارف  زا  هن  نوچ  تسا ، هدشن  نّیعم  شمکح  هک  یئاهنآ  رد  دیزادنین  تمحزب  ار  دوخ  و  دینک ، زیهرپ  اهنآ 

هدیـسرن نآ  رد  یثیدح  هک  دندیـسرپیم  يزیچ  ساّبع  نبإ  زا  تقو  ره  تفگ : دـهاجم  تسا . هدـش  هحفص 358 ]  ] 33-15- نآرق  - روظنم
رد تسا و  هدرک  وفع  ادـخ  هچنآ  زا  دیـسرپن  ینعی  ساـبقملا : ریونت  درکیم . تئارق  ار  هیآ  هکنیا  تسا و  هدـش  هدیـشخب  اـهنیا  تفگیم  دوب ،

ماـکحا غـالبا  زج  ربـمغیپ  تسا : هدـش  هتفگ  شیپ  تیآ  رد  نوچ  هک  دـشاب  روطنیا  تسا  نکمم  قباـسب  هکنیا  طاـبترا  رخف : تسا  هتـشذگ 
دیوشیم و تحاران  هک  هدیـسرپن  تسا  هدرک  غالبا  هچنآ  ریغ  تسا : هتفگ  نآ  يهلابند  رد  ُغالَبلا » اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام   » درادن رگید  يهفیظو 

هدش هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  رخآ » ات  َنوُدُبت  ام  ُمَلعَی   » دراد ربخ  راکـشآ  ناهن و  زا  ادخ  تسا : هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  هک  تسا  نکمم 
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- نآرق -264-224- نآرق . - دمآ دهاوخ  ناتدب  هک  دینکن  شیتفت  رارسا  اهیناهن و  زا  دیراذگب و  دوخ  لاح  هب  تسا  رهاظ  هچنآ  هک  تسا 
تسا هدش  هتفگ  شیپ  يهلمج  رد  - 1 19-1- نآرق : - تسا لامتحا  هس  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف :  104 رخآ » ات  اُولَئسَت  نِإ  َو   » 471-449
هکنیا ود  ره  يهجیتن  و  دوشیم ، راکـشآ  امـش  يارب  دیـسرپب ، رگا  تسا : هتفگ  هکنیا  رد  دـیوش ، یم - تحاران  دوش  راـهظا  امـش  يارب  رگا 

، شندربماـن تسین  زیاـج  هکنآ  لّوا  تسا : روـج  ود  اهـشسرپ  - 2 تسا . راوگاـن  امـش  رب  هک  دوـشیم  راکـشآ  يزیچ  دیـسرپب  رگا  هک  تسا 
و دمهفب ، ات  دسرپ  هب  ارنآ  دیاب  تسا  هدـیمهفن  تسا و  هدینـش  هکنآ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  مود - تسا ، هدـش  عونمم  لّوا  يهلمجب 
ات تسا  هدـش  هتفگ  مود  يهلمج  دوصقم  نیمه  يارب  و  دـیمهفب ، اـت  دیـسرپب  نآرق  لوزن  عقوم  رد  هک  تسا  نیمه  مّود  يهلمج  زا  دوصقم 

بـسک لوا  سپ  دـیوشیم ، تحاراـن  هک  دیـسرپن  يزیچ  هقباـسیب  هک  تـسا  نآ  دوـصقم  - 3 تسین . عوـنمم  اهـشسرپ  يهمه  هک  دـنامهفب 
هک دیـسرپن  يزیچ  نآرق  یحو و  ندیـسر  زا  شیپ  تسا : هدرک  ینعم  روطنیا  يربـط : دوش . امـش  مولعم  اـت  دیـسرپب  هاـگنآ  دـینک ، فـیلکت 

تقیقح دیسرپب  یحو  لوزن  زا  سپ  رگا  یلو  دیآ ، دب  ار  امـش  دوش و  لالح  یمارح  مارح و  یلالح  امـش  يهدیقع  فالخ  رب  تسا  نکمم 
زا تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  لّوا  تسا : لوـق  دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  105 ٌموَق » اَهلَأَس  دَق  . » دش دهاوخ  حـضاو  امـش  يارب  هّیـضق 
نآ دوصقم  مّود - دـندش ، رفاک  دیـسر  هحفـص 359 ]  ] 22-1- نآرق  - هدئام نوچ  و  دنتـساوخ ، یتشهب  كاروخ  هدئام و  حیـسم  ترـضح 

هطـساو هکنیا  هب  دنتـشک و  ار  ناویح  نآ  دـش  هدامآ  اهنآ  يارب  هچب  اب  رتش  نوچ  و  دـندرک ، رتش  ياـضاقت  ربمغیپ  حـلاص  زا  هک  تسا  یتّلم 
وبا مراهچ  دندرک ، هبلاطم  یتازجعم  ربمغیپ  زا  هک  دنتسه  اهیـشرق  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  يدس  زا  مّوس - دندش ، یفّرعم  نیدیب  رفاک و 

ربمغیپ راتفگ  هاگنآ  نآ ، دننام  تسا و  هدوب  هک  نم  ردپ  هکنیا  لثم  دندیسرپ  یئاهزیچ  ربمغیپ  زا  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  ّیلع 
دوش ترورض  نتفگ  هچنآ  يوگب  تسا : هتشون  هیآ  هکنیا  لیذ  رد  ار  رعش  هکنیا  ینیسح  ریسفت  هب  روهشم  هیلع  بهاوم  دندرمـش . غورد  ار 

وبأ زا  يربط :  106 ٍةَریَِحب » نِم  ُهّللا  َلَعَج  ام   » رذـگ ردـنا  لصاحیب  لاعفا  || ز  دوب  مزال  هک  یلعف  رآ  ياجب  رد  دـنب  ورف  ار  اههتفگ  رگد  ||  
رد ولگ  ياـن  اـت  هک  یتسه  یحل  نب  ورمع  دـننامه  هیبش و  وت  دومرفیم : یعازخ  نوج  نب  مثکاـب  ربمغیپ  مدینـش  هک  تسا  هدـش  لـقن  هریره 

یـسک لّوا  نوچ  دوب  رفاک  وا  یتسه و  نمؤم  وت  اریز  هن ، دومرف :  36-1- نآرق ! - نم ررـض  رب  يدننامه  هکنیا  درک : ضرع  وا  تسا ، شتآ 
اب یمدآ  لد  يور  رگا  نارقلا : لالظ  یف  ریـسفت  دومن . عارتخا  ۀبئاس  ةریحب و  درک و  بصن  تب  درک و  نوگرگد  ار  لیعامـسا  نید  هک  دوب 

یتسرپ تب  روجب  روج  ياه  هارب - مشچ  رگا  دباییم و  شراگدیرفآ  دوخ و  نایم  ناسآ  هداس و  نشور و  یگتـسباو  کی  دش  اتکی  يادخ 
هکنیا دنکیم و  هزرابم  يراتفرگ  هکنیا  زا  یمدآ  درخ  يدازآ  يارب  مالـسا  دنام و  یم - نادرگرـس  یگریت  ینادان و  مخ  چیپ و  رد  تخود 

نامزب و صوصخم  هک  تسا  درخ  لد و  یکیرات  ياهرادومن  زا  یکی  تخاـسیم  دازآ  دوخ  نایادـخ  يارب  یلهاـج  برع  هک  ناـیاپراهچ 
و ددـع 13 ، هایـس و  يهبرگ  زا  دـب  لاف  لثم  مینیبیم  اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  نآ  يهنومن  تسا  متـسیب  نرق  هک  زورما  ام  تسین و  نّیعم  ّتلم 
هشیمه و هکلب  درک  يربهر  ار  زور  نآ  برع  اهنت  هن  خلا » ُهّللا  َلَعَج  ام   » هلمج هکنیا  اب  نآرق  سپ  تیربک  کی  هب  راگیس  هس  ندرک  نشور 

يربهر ار  اهنآ  دیوگیم و  نخس  دنراد  راتفرگ  یناهنپ  یتسرپ  تب  هحفص 360 ]  ] 684-665- نآرق  - رادنپ دنب  هب  ار  دوخ  هک  اهتلم  همه  اب 
تموـکح هّکم  رب  هک  تسا  یعازخ  یحل  نبإ  ورمع  دوـصقم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نـبإ  رخف :  106 رخآ » اـت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  . » دـنکیم

دوصقم و  دندوب ، موق  ياسؤر  هک  وا  نارای  ناهارمه و  درک و  عارتخا  ار  دنفـسوگ  رتش و  هتـسد  راهچ  هکنیا  تمرح  تب و  بصن  درکیم و 
دوهی اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  يربط :  32-1- نآرق . - تسا اهنآ  ناوریپ  مدرم و  هدوت  تسا  هیآ  رخآ  رد  هک  مه  رثکا  زا 

هک ینادرخیب  هکنیا  ینعی  يربـط :  107 مَُهل » َلـِیق  اذِإ  َو   » 95-67- نآرق -55-34- نآرق . - ناتـسرپ تب  ینعی  َنُولِقعَی » مُهُرَثکَأ ال   » دنتـسه
هارمگ اهنآ  ینعی  عمجم :  107 َنوُدَـتهَی » َو ال   » 24-1- نآرق . - دننزیم تمهت  ادـخب  هک  دـنمهفیمن  دوخ  دـننکیم و  هبئاس  هریح و  هب  عارتخا 

رد تسین و  زیاج  دیلقت  هک  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  و  دـننکیمن . ادـیپ  ار  باوص  هار  دنتـسه و  روک  اهنآ  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  ای  دنتـسه ،
یلو دشاب ، هلیـسویب  ینادجو و  تسا  نکمم  ملع  هک  تیاده  ملع و  نایم  تسا  قرف  نوچ  و  دننک ، ناهرب  لیلد و  زا  يوریپ  دیاب  نید  رما 

ریسفت  20-1- نآرق . - تسا هدرک  یفّرعم  مورحم  تهج  ود  رهب  ار  مدرم  نآ  دـشاب ، اـهیئامنهار  تاحیـضوت و  اـب  دـیاب  تیادـه  یباـیهار و 
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تـسا ادص  رگید  نآ  تسه و  وک  یکی  هکنیا   || تسا  اهقرف  قّقحم  ات  دـّلقم  زا  تسا : هتـشون  ار  رعـش  هکنیا  هیآ  هکنیا  لیذ  رد  ینیـسح :
مُکیَلَع  » هاـچب یتـفا  ینز  يروک  رد  تسد   || هارب  ییآ  ینز  اـنیب  رد  تسد  دوب  يزومآ  هنهک  دـّلقم  ناو   || دوب  يزوس  هکنیا  راـتفگ  عبنم 

امـش رب  دنتفریذپن  امـش  زا  دـیدرک و  فورعمب  رما  رکنم و  زا  یهن  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :  108 َّلَض » نَم  مُکُّرُضَی  مُکَـسُفنَأ ال 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  امـش  تسین : نامز  هکنیا  يارب  تفگ : وا  دـناوخ ، ار  هیآ  هکنیا  دوعـسم  هّللا  دـبع  يارب  یـسک  و  تسین ، یکاب 
ساّبع نبإ  عمجم : هحفـص 361 ]  ] 51-1- نآرق . - تسا رگید  نامز  يارب  روتـسد  هکنیا  و  تسین ، یکاـب  امـش  رب  دـنتفریذپن  رگا  دـینکب و 

زا يریگلابند  ینامرفان و  زا  دیـشاب  راددوخ  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  دـیربب ، ار  وا  نامرف  دـینک و  ظـفح  ار  ادـخ  شرافـس  ینعی  تسا : هتفگ 
دنچ شسرپ  هکنیا  زا  هن ! ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تسا  زیاج  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  ایآ  هک  تسا  یلاؤس  اجنیا  رد  و  هانگ ،

دوصقم درادـن 2 - فورعمب  رما  كرتب  يهراشا  چـیه  تسین و  راکهانگ  هاـنگ  لوئـسم  ربناـمرف  هک  تسا  نآ  دوصقم  - 1 دناهتفگ : باوج 
ابا هک  تسا  هدـش  تیاور  و  دـشابن ، يرثا  نآ  رد  اـی  دوش و  داـسف  بجوم  رکنم  فورعمب و  يراداو  يریگولج و  هک  تسا  رارطـضا  عـقوم 

دننک رایتخا  رگید  ینید  مدرم  هک  هاگنآ  ات  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  امـش  دومرف : ار  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دیـسرپ  ربمغیپ  زا  هبلعث 
دیشاب و دوخ  بظاوم  امش  ددرگنرب ، نآ  زا  هک  دشاب  هتشاد  ییأر  یسک  ره  دوش و  ّطلـسم  اهنآ  رب  یتسرپيوه  یتمهنود و  یـسفندب و  و 

ینعی دیـشاب ، ار  دوخ  نینمؤم  يا  تسا : هتفگ  نوچ  فورعم  هب  رما  رد  تسا  اههیآ  نیرتدیدش  هیآ  هکنیا  - 3 دیراذگ ، دوخ  لاحب  ار  مدرم 
. درادـن امـشب  یبیـسآ  نارفاک  یهارمگ  هک  دـیهد ، دـنپ  دـیئامن و  میلعت  ار  رگیدـکی  و  دـینک ، تبظاوم  ار  دوخ  نیدـمه  مدرم  شیکمه و 
ار امـش  هکنآ  زا  شیپ  دـیراد  روهقم  شیوخ  سفن  راـهنیز  ناـنمؤم ، يا  هک  تسا  نآ  تدارا  لـها  قوذ  رب  تراـشا  ناـبز  هتـشون : فـشک 
: تفگ دندیـسرپ ، تیآ  هکنیا  زا  ار  ناـمثع  وب  دـنک . لوغـشم  تیـصعمب  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  لوغـشم  تعاـطب  ارنآ  دـننک ، روهقم 

جاّلح روصنم  نیـسح  ياهدوسآ . مدرمب  نتخادرپ  ندـید و  زا  یتسه  سفن  اهیتشز  ندیـشوپ  داسف و  حالـصا  رد  ات  هک  شاب  دوخ  بظاوم 
ساّنلا تیفک  نا  کسفنب  کیلع   » ّیلع نب  دّمحم  لاق  و  کتلغـش .» اهلغـشت  مل  نا  کسفن  کیلع  : » تفگ درک و  تیـصو  ار  شیوخ  دیرم 

- هب نوچ  ینمـشد  ره  اب  هک  تفگ  نآ  زا  هکنیا  کیبنج » نیب  یّتلا  کسفن  كّودع  يدعا  : » تفگ یفطـصم  اهّقح » رثکا  تیّدا  دـقف  اهّرش 
هحتف اب  ینعی  ءار  ولج  الاب و  يادص  اب  ّرضی »  » هملک ي رخف : يوش . كاله  يزاسب  نوچ  شیوخ  سفن  اب  و  يدرگ ، نمیا  يو  ّرش  زا  يزاس 

ار رکنم  یمدآ  هک  تسا  نآ  نتفر  تـسار  هارب  تیادـه و  ینعم  يواـطنط :  108 ُمتیَدَـتها » اَذِإ  . » تسا هحفص 362 ] هدش [  تئارق  هّمـض  و 
رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  اـهنآ  زا  یکی  هک  فیاـظو  ماـکحا و  تیاـعر  موزل  رب  تسا  لـیلد  هیآ  سپ  دـیامن ، يریگولج  دـنک و  راـکنا 

دنـسپان ارنآ  لدـب  هن  رگ  و  نابز ، اب  دـیتسناوتن  رگا  دـینک ، ضوع  ارنآ  تسد  اـب  دـیدید  یتشز  رگا   20-1- نآرق : - دومرف ربـمغیپ  و  تسا ،
يوزرآ دندوب و  كانهودنا  نارفاک  رفک  زا  نینموم  نوچ  دنتسه ، نارفاک  ّلض »  » يهملک زا  دوصقم  هک  تسا  مولعم  هیآ  قایس  زا  و  دیناد ،

اوحلـصا  » دومرف ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدش  تیاور  یّمق  زا  يدنواهن : نامحّرلا  ۀـحفن  ریـسفت  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  دنتـشاد  ار  اهنآ  نامیا 
رارسا و یپ  دیشاب و  تسرد  ناتدوخ  ینعی  نیحلاص » متنک  اذا  مهتلالض  مکّرضی  ّهناف ال  مهورکذت  ساّنلا و ال  تاروع  اوعبّتت  مکـسفنا و ال 
، رخآ ات  َءایشَأ » نَع  اُولَئـسَت  ال   » تیآ - 1 ام : نخس  درادن . بیسآ  امش  يراگتـسر  حالـصب و  اهنآ  یهارمگ  هک  دیریگن  ار  مدرم  ياهیتشز 
يواکجنک و ّسح  هک  دزومآیم  امب  یعامتجا  يهدیدنـسپ  شور  بدا و  کـی  دناهتـشون ، نیرّـسفم  دـناهدیمهف و  زور  نآ  هچنآ  رب  هوـالع 

دراوم میقتـسم  هار  زا  لیلد و  اب  دشاب و  يرابدرب  لّمحت و  دراوم  هنوگ  هکنیا  رد  رگا  و  دوشیم ، ناسنا  یئوخدب  یتحاران و  بجوم  ینیبدـب 
ینیبدـب و هکنیا  يهجیتن  يارب  هک  دـهدیم  ناـشن  دـعب  تیآ  و  دیـسر ، دـهاوخ  دـیفم  يهجیتـن  هب  هتبلا  دوش  شـسرپ  يواـکجنک و  جاـیتحا 
دندید 2- ارنآ  دب  تبقاع  دندش و  فرحنم  ات  دندرک  لابند  شور  هکنیا  زا  مه  ناگتـشذگ  هک  دیریگب  دنپ  خـیرات  زا  تهجیب  يواکجنک 
درک و هضراعم  دیابن  رکف  هّیضرف و  چیه  اب  هک  ام  يارب  تسا  یئامنهار  ناگتشذگب و  تسا  شنزرـس  اُنبـسَح » اُولاق   » يهلمج مّوس  تیآ  رد 

رکفب دیدحت  دیلقت و  نوچ  درک  شیامزآ  دیجنـس و  دیاب  ار  هزات  شور  رکف و  ره  هکلب  دراد ، دوخ  هچنآ  نانیمطاب  تسناد ، شزرایب  ارنآ 
يونثم رعـش  هکنیا  رخآ  تیآ  داـفم  رد  - 3 639-623- نآرق -47-20- نآرق . - یهارمگ بجوـم  تسا و  يدرخیب  زا  ناگتـشذگ  لـمع  و 
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ود ناز   || وشم  نیگمغ  یبن  يا  دنیاین  رگ  یپ  گر و  هدرسف  ناروتس  يا   || ّیح  تفگ  اولاعت  لق  اولاعت  لق  هحفص 363 ] تسا [ . بسانم 
نیز یـضعب  دـندرگ  ضبقنم  تسا  رگید  یلبطـص  ار  يروتـس  ره   || تسا  رک  اـهولاعت  نیز  یـضعب  شوگ  وشم  نیک  زا  رپ  وـت  نیکمتیب 

هچرگ ناکدوک  دندش  فص  فص  نامسآ  رب  ببـس  نیز   || دندب  اتمهان  زین  کیالم  دوخ  سفق  دراد  ادج  یغرم  ره  هک  ناز   || صـصق 
یسک ره  دننـشور  مشچ  ناجاتحم  هلمج   || دننز  فص  رگ  اهـشوگ  نارازه  دص  دنرتالاب  کی  کی ز  ره  قبـس  رد   || دنرد  بتکم  کیب 
تـسا فرگـش  سب  یئایمیک   || نکم  مک  اولاعت  راتفگ  وت ز  تسا  شوخان  ناک  یفـص  يوس  دوریم   || تسا  شکرـس  نید  فص  زا  وک 
شروش وت  تفگ   || شرفاک  سفن  تسا  مرگ  نامز  هکنیا  ریگم  او  يو  زا  چیه  ار  ایمیک   || ریفن  تراتفگ  ددرگ ز  یسک  رگ  نخـس  هکنیا 

، وج مک  يرورـس   || يرـس  زا  ّینم و  زا  زاب آ  هجاوخ  مالّـسلاب  وعدـی  هّللا  ّنا  هک  نیه   || مالغ  يا  اولاعت  لق  اولاـعت  لـق  شرخآ  رد  دـهد 
هحفص 364] يرورس [  نک ، بلط 

ات 109] تایآ 106  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِیف ُمتبَرَض  ُمتنَأ  نِإ  مُکِریَغ  نِم  ِنارَخآ  َوأ  مُکنِم  ٍلدَع  اَوذ  ِنانثا  ِۀَّیِـصَولا  َنیِح  ُتوَملا  ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  مُِکنَیب  ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ُُمتکَن َو ال  یبُرق  اذ  َناک  َول  َو  ًانَمَث  ِِهب  يِرَتشَن  ُمتبَترا ال  ِنِإ  ِهّللاـِب  ِنامِـسُقیَف  ِةـالَّصلا  ِدـَعب  نِم  اـمُهَنوُِسبَحت  ِتوَملا  ُۀَبیِـصُم  مُکَتباـصَأَف  ِضرَـألا 

ِنامِسُقیَف ِناَیلوَألا  ُمِهیَلَع  َّقَحَتسا  َنیِذَّلا  َنِم  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف  ًامثِإ  اّقَحَتسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  نِإَف  [ 106  ] َنیِِمثآلا َنَِمل  ًاذِإ  ّانِإ  ِهّللا  َةَداهَش 
َّدَُرت نَأ  اُوفاخَی  َوأ  اهِهجَو  یلَع  ِةَداهَّشلِاب  اُوتأَـی  نَأ  یندَأ  َکـِلذ  [ 107  ] َنیِِملاّظلا َنَِمل  ًاذِإ  ّانِإ  انیَدَتعا  اَم  َو  امِِهتَداهَـش  نِم  ُّقَحَأ  اُنتَداهََـشل  ِهّللِاب 

اَنل َملِع  اُولاق ال  ُمتبِجُأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف  َلُـسُّرلا  ُهّللا  ُعَمجَی  َموَی  [ 108  ] َنیِقِـسافلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  اوُعَمـسا  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  مِِهنامیَأ  َدَعب  ٌنامیَأ 
. ترفاسم زا  تسا  هیانک  ضرالا - یف  متبرض  لداع . رفن  ود  ینعی  لدع - اوذ  تاغل : ینعم   991-1- نآرق [ - 109  ] ِبُویُغلا ُمّالَع  َتنَأ  َکَّنِإ 

رـسب ناویح و  ندروخ  يردنکـس  ینعمب  ءاـف  حـتفب  لـعف  نزو  رب  رثع  ردـصم  زا  رثع - ناراـکهانگ . نیمثآ - دـنواشیوخ . ینعمب  یبرق - اذ 
ناـیبلا و عمجم  يربط و  لوزن : تهج  یتـسار . یتـسرد و  رب  ینعی  اـههجو - یلع  زار ، ّرـس و  رب  عـالّطا  رـس ، اـب  ندروخ  نیمز  رب  ندـمآ و 

هار رد  دندش  هناور  ماش  فرطب  تراجت  مزعب  هنیدم  زا  ناملـسم  رفن  کی  یحیـسم و  رفن  ود  هک  دناهدرک  لقن  فالتخا  رـصتخم  اب  نارگید 
میلـست ماهداوناخب  ار  نم  لاوما  تفگ : شناقیفرب  درک و  ناهنپ  دوخ  بابـسا  رد  تشون و  دوخ  تسدب  ياهمانتّیـصو  و  دش ، رامیب  ناملـسم 

وا ناثراوب  ار  هّیقب  نطوب  ندیسر  زا  سپ  دنتشادرب و  دش  ناشدنسپ  هچنآ  دنتـشگ و  ار  وا  لاوما  یحیـسم  ود  نآ  درمب ، نآ  زا  سپ  و  دینک ،
دـش ناشمولعم  دندید  ار  درم  نآ  يهتـشون  دندرک و  یـسراو  نوچ  دنتفرگ ، لیوحت  دوب  هدرب  هچنآ  زا  رتمک  ار  لاوما  اهنآ  دندرک ، میلـست 
هدـش هدرپس  امب  هچنآ  میرادـن ، عالّطا  ام  دـنداد  باوج  اهنآ  دندیـسرپ ، نیما  قیفر  ود  نآ  زا  تسا ، هدرکن  فرـصم  يزیچ  شلاوما  زا  هک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هیآ  لوزن  زا  سپ  دش ، لزان  لّوا  تیآ  دندرک ، تیاکش  ص ]  ] ربمغیپب ناثراو  میاهدرک ، میلست  امـش  هب  تسا 
زا سپ  دومن ، اهر  ار  اهنآ  دناهدرکن و  تنایخ  هک  ادخب  داد  دنگوس  ربنم  کیدزن  رد  ار  یحیـسم  رفن  ود  نآ  دـناوخ  رـصع  زامن  نوچ  مّلس 

اهنآ تسا و  هدوب  ّتیم  لاوما  زا  هک  دـش  هدـید  دوب  الطب  هتـسارآ  شّقنم و  هرقن و  زا  ای  دوب و  الط  هک  یتمیق  فرظ  هحفص 365 ] يدنچ [ 
، میاهدـیرخ وا  زا  ام  هک  میئوگب  میدرک  شومارف  ام  دـنتفگ : اهنآ  دـندرک ، اعّدا  نینچ  یحیـسم  ود  نآ  رب  اـهثراو  نوچ  دـناهدرک ، فّرـصت 

نب بلّطم  صاع و  ورمع  هک  ّتیم  ياهرادرایتخا  زا  رفن  ود  و  هیآ ، رخآ  ات  َِرثُع » نِإَف  ، » دـش لزاـن  مّود  تیآ  دـندرک  تیاکـش  ربمغیپب  نوچ 
اهنآـب ار  فرظ  نآ  ربـمغیپ  دـندرک و  تناـیخ  دـنتفگ و  غورد  یحیـسم  ود  نآ  هک  دـندرک  داـی  دـنگوس  و  دـندش ، دـنلب  دـندوب  هعادو  یبا 

ار نآ  نم  دـنتفگ ، تسار  ربمغیپ  ادـخ و   333-318- نآرق : - تفگیم دـش  ناملـسم  یحیـسم  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  زا  سپ  و  دـنادرگرب ،
نینچ ار  هیآ  لوزن  تهج  هک  تسا  هدـش  تیاور  هّیـضق  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح  زا  منکیم ، هبوت  نونکا  مدرک و  فّرـصت 

راکتسرد ناملـسم  رفن  ود  اهامـش  زا  یکی  گرم  ندیـسر  ارف  ماگنهب  ّتیـصو  رب  دیدش  نمؤم  هک  یناسک  يا   109 همجرت : تسا . هدومرف 
رد رگا  دیهاوخب و  ناملسم  ریغ  هاوگ  دوبن ] ناملسم  هاوگ   ] ود ّتیصو  يارب  دیسرارف ، یکی  گرم  دیدوب  رفـس  رد  رگا  و  دنوش . هاوگ  دیاب 
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هک دننک  دای  ادـخب  دـنگوس  ات  دـیرادزاب  ار  نانآ  دـناهدشن ] هدـنکارپ  تعامج  زا  مدرم  هک  زونه   ] زامن زا  سپ  دـیدش  لد  ود  اهنآ  یهاوگ 
راکهانگ مینک  نینچ  رگ  میرادـن و  هدیـشوپ  ار  ّقح  يدـنوادخ و  یهاوگ  دـشاب و  ام  ناشیوخ  دوسب  هچرگ  میهاوخن  یئاـهب  یهاوگ  نیاـب 

لامب و رتشیپاو  رتهتـسیاش و  رگید  رفن  ود  دنتـسه  دوخ  هانگ  رازآ  يهتـسیاش  دـنتفگ و ] غورد   ] ود نآ  هک  دـش  رادومن  رگا  110 و  میشاب .
غورد یهاوگ  نیاب   ] اهنآ و یهاوگ  زا  تسا  رتتـسرد  ام  یهاوگ  هک  دـننک  داـی  دـنگوس  ادـخب  دـنزیخاپب و  ناـهاوگ  نآ  ياـجب  ّتیم  ثرا 
یهاوگ هکنآب  تسا  رتکیدزن  دنگوس  یهاوگ و  هنوگنیا  هّتبلا   111 میشاب . ناراکهانگ  زا  زین  ام  هن  رگ  میدرکن و  متس  یـسک ] رب  میتفگن و 

زا ای  سپ  دنوش . اوسر  ناملـسم  ریغ  ناهاوگ  نیثراوب و   ] دننادرگب يدنگوس  ناشیا  غورد  دنگوس  زا  سپ  هک  دنـسرتب  ای  دنهد و  یتسردـب 
هحفـص 366] مشخ [  زا  سپ  دوشیم ] رادومن  تیـصو  یتسرد  دننکیم و  دای  دـنگوس  نیثراو  ای  تفگ و  دـنهاوخ  تسار  یئوربآیب  سرت 
: دیوگب دـنک و  مهارف  ار  ناربمایپ  ادـخ  هک  زور  نآب  112 دنکیمن . يربهر  ار  راکدب  مدرم  ادخ  هک  دیونـشب  ّقح ] نخـس   ] دیـسرتب و ادـخ 

نخس یشاب . یناهن  رهب  اناد  وت  انامه  هک  میئن  هگآ  يزیچ  ام ز  دنیوگ : اهنآ  دندرب !] راکب  ار  نآ  و   ] دنداد خساپ  امـش  راتفگب  هنوگچ  مدرم 
و تسا ، دـهاش  ود  ِناـنثا »  » يهـملک زا  دوـصقم   43-14- نآرق : - دنتفگ نیرّـسفم  یـضعب  يربط :  109 مُکنِم » ٍلدَـع  اَوذ  ِنانثا  : » نیرـسفم
ود رد  و  دننکب ، یتافّرـصت  شلاوما  رد  شگرم  زا  سپ  دـنکیم  شرافـس  اهنآب  یـصخش  هک  تسا  یـصو  رفن  ود  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب 
رفن ود  ینعی  دناهتفگ : رگید  یعمج  همرکع و  تسا و  ناملـسم  رفن  ود  دوصقم  دناهتفگ : نارگید  ّبیـسم و  نب  دیعـس  ٍلدَـع » اَوذ   » يهملک
رفن ود  یـضاق  روضح  رد  یهاوگ  يارب  دـیاب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  192-179- نآرق -28-19- نآرق . - دنشاب لداع  دهاش 

« ِةالَّصلا ِدَعب  نِم  امُهَنوُِسبَحت  . » دننک هدهاشم  ار  نایرج  دنـشاب و  رـضاح  رفن  ود  دـیاب  ینعی  دـناهتفگ : يرابنا  نبإ  ریبج و  نب  دیعـس  دنـشاب ،
رفس رد  يدرم  تسا : هدرک  لقن  یبعش  تسا و  رصع  زامن  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا : فالتخا  ةالص  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  109

ياسوم وبا  دـندرک ، لقن  ار  وا  ّتیـصو  دـندش و  دراو  هفوک  هب  نوچ  درک ، ّتیـصو  یحیـسم  رفن  ودـب  دـنک ، ّتیـصو  هک  تفاین  یناملـسم 
هزاجا ارنآ  هاگ  نآ  دنیوگیمن ، غورد  دنرادیمن و  هدیـشوپ  ار  يزیچ  هک  داد  دنگوس  هفوک  دجـسم  رد  رـصع  زامن  زا  دـعب  ار  اهنآ  يرعـشا 
فّقوتم ار  اـهنآ  ینعی  حوتفلا : وـبا   38-1- نآرق . - تسا اـهنآ  دوـخ  نید  رد  نّیعم  زاـمن  دوـصقم  تسا : هتفگ  يّدـس  و  دوـمن . ارجا  درک و 

بعر فوخ و  بجوم  دـنوشیم و  عمج  دایز  مدرم  هک  تسا  رـصع  زامن  دوصقم  دـندومرف  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  دـینکیم و 
اب باطخ  امُهَنوُِسبَحت »  » يهلمج رد  دوصقم  نایبلا : عمجم  تسا . رـصع  زاـمن  دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  نتفگ ، غورد  زا  دوشیم 

هحفص 367]  ] 50-34- نآرق . - دننک سبح  ار  مدرم  روطنیا  دنتـسه  فّظوم  اهنآ  هک  دشاب  اهیـضاق  اب  باطخ  تسا  نکمم  تسا و  هثرو 
رـسک ءات و  مض  اب  یقاب  و  تسا ، هدرک  تئارق  ءاح  ءات و  حتفب  َّقَحَتـسا »  » يراق صفح  حوتفلا  وبا   110 ِناَیلوَألا » ُمِهیَلَع  َّقَحَتسا  َنیِذَّلا  َنِم  »
درفم هک  دناهدناوخ  عمج  يهغیصب  واو  دیدشت  اب  نیلوا »  » بوقعی فلخ و  رکب و  وبا  هزمح و  و  دناهدناوخ ، لوهجم  هغیـصب  قحتـسا »  » ءاح

« نالّوا  » يرـصب نسح  و  مّدـقم ، رتهب و  ینعمب  تسا  یلوا  نآ  درفم  هک  دـناهدناوخ  نایلوأ »  » اـهيراق یقاـب  تسا و  نیتسخن  ینعم  لّوا  نآ 
: دناهتفگ ياهّدع  ریبج و  دیعس  - 1 تسا ، لوق  هس  نایلوا »  » ینعم رد  و  تسا ، نیتسخن  ینعمب  لّوا  نآ  درفم  تسا و  یّنثم  هک  تسا  هدناوخ 
دنتسه و رتهتسیاش  هک  رفن  ود  ینعی  دنتفگ  حیرـش  ساّبع و  هّللا  دبع  - 2 دنتسه ، رتکیدزن  رّتقحتـسم و  وا  ثاریم  هدرمب و  هک  رفن  ود  ینعی 
: عمجم  94-82- نآرق -54-1- نآرق . - اهفرط نداد  دنگوس  رد  دنتسه  مّدقم  هک  اهنآ  زا  رفن  ود - تفگ : جاّجز  - 3 ندرک . دای  دنگوس  رد 

هیلع یعّدم  نوچ  و  دنوشیم . هیلع  یعّدم  ّتیم  يایلوأ  ناثراو و  تسا  هدرک  یلمع  ّتیصو و  نینچ  ّتیم  هک  دندرک  اعّدا  اهیـصو  نآ  نوچ 
و ّتیم ، يایلوا  ناثراو و  نداد  دنگوس  رب  دنتسه  مّدقم  یلوا و  و  دنراد ، نداد  دنگوس  ّقح  دوخ  یـصو  ود  نآ  سپ  دنک  دای  دنگوس  دیاب 
« نایلوأ  » يهملک و  رگیدکیب ، تاملک  اههلمج و  طابترا  بارعا و  رد  تسا  نآرق  ياه  هلمج  نیرتراوشد  اههلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز 

نیذه ماقم  ّتیملاب  نایلوألا  مقیلف  : » تسا نینچ  هلمج  ینعم  و  ناموقی »  » لعاف زا  تسا  لدـب  دـناهتفگ : هرـصب  ياملع  رتشیب  تسا و  عوفرم 
هکنیا رخف  ماـما  نداد . دـنگوس  هکنیا  اـی  مکح  هکنیا  ینعی  دـناهتفگ : کـلذ »  » هملک رد  نیرّـسفم   111 اُوتأَی » نَأ  یندَأ  َکـِلذ  «. » نینئاـخلا

ای یتسردـب  تداهـش  دـنناوتب  اهنآ  هکنیا  زا  تسا  رتکیدزن  میاهدرک ، نّیعم  ام  هک  مکح  هکنیا  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  رخآ  اـت  ار  اـههلمج 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوش و حضاو  اهنآ  غورد  دوش و  هدنادرگرب  هثروب  دنگوس  دننک ، دای  دنگوس  ناشلّوا  راتفگ  قباطم  رگا  هک  دنـسرتیم  و  دـنهدب ، یتسردانب 
ای تسا  خوسنم  نآ  مکح  مّدقم  تیآ  ود  نآ  هکنآ  رد  نارّـسفم  دـندرک  فالخ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   29-1- نآرق . - دنوش حضتفم 

مکح دنتفگ : نارّسفم  رگد  يرـصب و  نسح  تسا و  هحفـص 368 ] خوسنم [  اهتیآ  مکح  هک  دـنتفگ  یئاّبج  یعخن و  ساّبع و  هّللا  دـبع  هن ،
، دـمآ نآرق  رخآب  هدـئاملا  ةروس  هکنآ  رب  تسا  ءاملع  عامجا  و  تسا ، هکنیا  دـنکیم  ءاضتقا  بهذـم  ام و  راـبخا  هچنآ  تسین و  خوسنم  نآ 

الوزن نآرقلا  رخآ  نم  ةدـئاملا  ةروس  ّنا  : » تفگ عادولا  ۀّـجح  يهبطخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تسین  خوـسنم  وا  زا  چـیه 
هکنیا عمجم : دینک . تیاعر  ارنآ  مارح  لالح و  ماکحا  تسا ، نآرق  زا  هدیسر  تروس  نیرخآ  هدئام  ینعی  اهمارح » اومّرح  اهلالح و  اّولحاف 

یهاوخن هکنیا  زا  رتهب  یباتک  چیه  رد  مدرک  هصالخ  نم  هک  روطنیا  و  مکح ، ینعم و  بارعا و  رد  تسا  نآرق  تایآ  نیرتلکشم  زا  هیآ  ود 
تسا هدرک  لقن  يدحاو  و  تسا ، راوشد  رایـسب  اههیآ  هکنیا  مکح  مظن و  بارعا و  هک  دنراد  قاّفتا  نیرّـسفم  تسا : هتفگ  رخف  ماما  تفای ،

-112 ِبُویُغلا » ُماّلَع  َتنَأ  َکَّنِإ  اَنل  َملِع  اُولاق ال  . » تسا هروس  هکنیا  تایآ  ماکحا  نیرت  لکـشم - هیآ  هکنیا  ماکحا  تفگ : باطخ  رمع  هک 
هچنآ اـب  یتـسه  تدوخ  وت  دوش  ینعم  روطنیا  یتسیاـب  تئارق  نیاـب  تسا و  هدـش  تئارق  زین  ـالاب  يادـص  بصن و  اـب  ماـّلع »  » يهملک رخف :

« اَنل َملِع  ال   » ناربمغیپ راتفگ  يهلابند  رد  نایبلا  حور   60-1- نآرق . - تسا هاگآ  یناهن  رهب  هکنامه  بویغلا و  مالع  ینعی  تسا ، وتب  ّصتخم 
هک یئاـجب  لوـه  دزرلب ز  نـت  ار  مزعلا  وـلوا   || لوـق  دنـسرپ و  لـعف  زک  زور  نآ  رد   60-44- نآرق : - تسا هتشون  ار  يدعـس  رعـش  هکنیا 

تلفغ بیج  زا  رس  راسمرش  يوش  ناکین  يور  رد  هک   || راد  مرـش  نادب  راک  ردارب ز  ایب  يراد  هچ  ار  هنگ  رذع  وت   || ایبنا  دنروخ  تشهد 
هحفص 369] تسا [ . نارگید  زا  لقن  همجرت و  نامه  ام  نخس  نوگن  تلجخب  دنامن  ادرف  هک   || نونک  روآرب 

ات 115] تایآ 110  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

َُکتمَّلَع ذِإ  َو  ًالهَک  َو  ِدهَملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدُقلا  ِحوُِرب  َُکتدَّیَأ  ذِإ  َِکتَِدلاو  یلَع  َو  َکیَلَع  ِیتَمِعن  رُکذا  َمَیرَم  َنبا  یَسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ذِإ 
َصَربَألا َو  َهَمکَألا  ُئِرُبت  َو  ِینذِِإب  ًاریَط  ُنوُکَتَف  اهِیف  ُخـُفنَتَف  ِینذِِإب  ِریَّطلا  ِۀَـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلَخت  ذِإ  َو  َلیِجنِإلا  َو  َةاروَّتلا  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباتِکلا 

ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّـالِإ  اذـه  نِإ  مُهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـقَف  ِتاـنِّیَبلِاب  مُهَتئِج  ذِإ  َکـنَع  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  ُتفَفَک  ذِإ  َو  ِینذِإـِب  یتوَملا  ُجِرُخت  ذِإ  َو  ِینذِإـِب 
َمَیرَم َنبا  یَسیِع  ای  َنوُّیِراوَحلا  َلاق  ذِإ  [ 111  ] َنوُِملـسُم انَّنَِأب  دَهـشا  َو  اّنَمآ  اُولاق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  نَأ  َنیِّیِراوَحلا  َیلِإ  ُتیَحوَأ  ذِإ  َو  [ 110]
َمَلعَن َو  اُنبُوُلق  َِّنئَمطَت  َو  اهنِم  َلُکَأن  نَأ  ُدـیُِرن  اُولاق  [ 112  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َلاق  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَدـِئام  انیَلَع  َلِّزَُنی  نَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتـسَی  لَه 

َو اِنلَّوَِأل  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَدـِئام  انیَلَع  لِزنَأ  انَّبَر  َّمُهّللا  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  َلاـق  [ 113  ] َنیِدِهاّشلا َنِم  اهیَلَع  َنوُکَن  َو  انَتقَدَـص  دَـق  نَأ 
ُُهبِّذَـعُأ یِّنِإَف  مُکنِم  ُدـَعب  رُفکَی  نَمَف  مُکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهّللا  َلاق   1207-1- نآرق [ - 114  ] َنِیقِزاّرلا ُریَخ  َتنَأ  َو  انقُزرا  َو  َکنِم  ًۀَـیآ  َو  اـنِرِخآ 

هحفص هخفن [  زا  خفنت - یبیرقت . لاس  هاجنپ  ات  یـس  زا  درم  لهک - تاغل : ینعم   151-1- نآرق [ - 115  ] َنیَِملاعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال 
، يراوح عمج  نّویراوح - سیپ . صربا - روکبـش  روک و  همکا - ندرک . فپ  ندیمد و  ینعمب  نیع  نوکـس  ءاف و  حـتفب  هلعف  نزو  رب  [ 370

يا دیوگ : ادخ  زور ] نآب  و   ] 113 همجرت : نیمز . يور  رب  هرئاد  لکش  اذغ ، يهرفس  اذغ ، ةدئام - روای ، رصان و  يوشـسابل ، حصان ، صخش 
نخس دننامب  یئوگب  نخس  مدرم  اب  هراوهگب  ات  مدرک  تینابیتشپ  شورسب  هک  نم  زا  تردام  دوخ و  يدنم  هرهب - رآ  دایب  میرم  رسپ  ياسیع 

نوچ لگ  زا  نم  ناـمرفب  متخومآ و  لـیجنا  تاروت و  شناد و  باـتک و  وتب  هک  راـگزور  نآ  یمدرم و  هناـیم  تلوهک و  راـگزورب  تنتفگ 
نذاب ناگدرم  يدرکیم و  تسردنت  روکبـش  سیپ و  نم  نامرفب  دشیم و  هدنرپ  یغرم  نم  نامرفب  يدـیمدیم و  نآ  هب  یتخاسیم و  هدـنرپ 

ناشنارفاک يدروآ و  ناشيارب  ّقح  رادومن  ياههناشن  وت  هک  هاگنآب  مدش  وت  زا  لیئارسا  ینب  یهاوخدب  ریگولج  يدروآیمرب و  روگ  نم ز 
دیوش نمؤم  مربماـغیپ  نمب و  هک  مدروآ  نّویراوح  لدـب  هک  هاـگنآ  رآ  داـیب  114 و  دشابن . نایامن  یئوداج  زجب  یـسک  درم  هکنیا  دـنتفگ :

راگدرورپ ایآ  میرم  رسپ  ياسیع  يا  دنتفگ : نویراوح  هک  راگزور  نآ  115 و  میناگدرپس . رس  هک  شاب  هاوگ  وت  میدش و  نمؤم  ام  دنتفگ :
نآ زا  میهاوخ  دنتفگ :  116 دیسرتب . نخس  هکنیا  زا  ادخ  مشخ  دیتسه ز  نمؤم  رگا  تفگ : وا  دتسرف ! نامیارب  نامسآ  ياهرفـس ز  دناوت  وت 
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117 میـشاب . ّقح  تردـق  رب  ناهاوگ  اـم ز  يدرمـش و  وگتـسار  تدوخب ] ناـمیا  رد   ] ار اـم  وت  مینادـب : دوش و  مارآ  ناـماه  لد - میروخ و 
هناشن دشاب و  دیع  نامناگدنیآ  ام و  يارب  يزور ] نینچ   ] ات تسرف  نامـسآ  ياهرفـس ز  ام  رب  ام  راگدرورپ  يادخ  يا  تفگ : میرم  ياسیع 

زا سپ  نیز  امش  زا  هکنآ  یلو  متسرف  امش  رب  ار  نآ  نم  هّتبلا  تفگ : وا  خساپب  ادخ  یناگدنهد . يزور  نیرتهب  وت  هک  هد  يزور  امب  وت و  زا 
-113 َمَیرَم » َنبا  یَـسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ذِإ  : » نیرّـسفم نخـس  مرازاین . نانچ  ار  ناـیناهج  زا  یـسک  هک  منک  شرازآ  ناـنچ  اـنامه  ددرگرب  نید 

یـسیعب دـنکیم و  مهارف  ار  ناربـمغیپ  دـنوادخ  هک  يزور  زا  دـیزیهرپب  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  شیپ  تاـیآب  طوـبرم  هیآ  هـکنیا  يربـط :
تـسا اهنآ  يادخ  حیـسم  هک  نایحیـسم  نخـس  یتسردانب  تسا  هراشا  میرم  نبإ  تاملک  عمجم : هحفـص 371 ]  ] 60-15- نآرق . - دیوگیم

زا یکی  نم  َباـتِکلا » َِیناـتآ  ِهّللا  ُدـبَع  یِّنِإ  : » تفگیم هراوـهگ  رد  یـسیع  رخف : - 113 َساّنلا » ُمِّلَُکت  . » دـشابن ادـخ  دراد  رداـم  هکنآ  نوچ 
رصحنم فیرش  تیصاخ  نینچ  ياراد  حیسم  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  دناهداد . ینامـسآ  باتک  نمب  هک  متـسه  ادخ  ناگدنب 

َو َةاروَّتلا  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباتِکلا  َُکتمَّلَع   » 104-62- نآرق -22-1- نآرق . - دوب ناـسکی  شنتفگ  نخـس  یگرزب  یگچب و  رد  هک  دوب  دوخب 
یئاـناوت ندـناوخباتک و  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، نتـشون  ینعمب  تباـتک  باـتک  زا  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  رخف : - 113 َلیِجنِإلا »

هدـش هدرب  صوصخب  لیجنا  تاروت و  نآ  زا  سپ  و  تسا ، یلمع  مولع  يرظن و  مولع  تمکح  زا  دوصقم  و  میتخومآ ، وتب  ارباتک  ندـناوخ 
ینامـسآ ياهباتک  رارـسا  رب  عـالّطا  هک  دـشاب  تسا  نکمم  مه  رگید  تهج  و  تسا ، اـهباتک  نیرتمهم  رتفیرـش و  هک  تسا  نآ  يارب  تسا 

ءایبنا و رارسا  رب  دوب  علّطم  یکدوک  نامه  زا  وا  سپ  دشاب ، یلقع  یعرـش و  مولع  رد  لماک  ملاع  ینّابر و  یـصخش  هک  دوشیم  مهارف  یتقو 
يونثم - 113 َهَمکَألا » ُئِرُبت   » 20-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  فلا  اب  ارئاط »  » عفاـن رخف : - 113 ًاریَط -» ُنوُکَتَف   » 66-1- نآرق . - ناگرزب

قلخ فارطا  ره  يدنتـشگ ز  عمج  لهم  ود  هکنیا  التبم  يا  ناه  ناه و   || لد  لها  ناوخ  تسا  یـسیع  هعموص   22-1- نآرق : - تسا هتفگ 
فاصوا زا  یتشگ  غراف  وچ  وا  حانج  زا  دناهر  ناشوا  مدب ، ات ،  || حابص  سسیع  هعموص  نآ  رد  رب  قلد  لها  گنل و  ّلش و  ریرـض و  زا  ||  

یتفگ يدرک و  اعد  سپ  راظتنا  دیما و  اب  رد  رب  هتسش   || رازن  يدید  التبم  قوج  قوج  شیک  بوخ  نآ  يدش  نوریب  هگتشاچ   || شیوخ 
ود يدنه : دّیـس  ریـسفت  ادـخ  مارکا  يراّفغ و  يوس   || انع  جـنریب و  دـیدرگ  ناور  نیه  اور  دـش  ناتناک  هلمج  هکنیا  تجاح   || ادـخ  زا 
مّود نرق  رد  ّتیلوـفط  لّوا  لـیجنا  دـننادیمن  ربـتعم  ار  اـهنآ  يزورما  هحفـص 372 ] ياـهيوسیع [  هک  تسه  ّتیلوفط  لـیجنا  ماـنب  باـتک 
دوخ نالاسمه  اب  يزور  یگلاس  جـنپ  رد  یـسیع  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  لـیجنا  نآ  رد  دناهتـشاد و  لوبق  ارنآ  لسکتـسان  يهقرف  یحیـسم 
نوچ و  دـندرک ، تکرح  اهنآ  داد  نامرف  دوب  هتخاس  دوخ  هچنآب  حیـسم  درکیم  فیرعت  دوخ  رنه  زا  سک  ره  تخاـسیم و  یلگ  يهمّـسجم 

يرود وا  اب  ینیـشنمه  زا  تسا  وداج  وا  دـنتفگ : اهنآ  دـندرک  لقن  دوخ  يایلواب  ار  لمع  هکنیا  اههچب  نآ  دنتـشگرب ، داد  تشگزاب  ناـمرف 
رد تسا . هدوب  هدمآ  تسدـب  هسنارف  یتنطلـس  هناخباتک  زا  هک  تسا  هدـش  همجرت  ینانوی  یلـصا  يهخـسن  زا  ّتیلوفط  مّود  لیجنا  و  دـینک .

تفر و فسوی  وا  ردپ  دزن  دید  يدوهی  کی  دوب ، غرم  تروصب  لگ  زا  نتخاس  لوغشم  يزور  یگلاس  جنپ  رد  یـسیع  تسا : هتـشون  اجنآ 
رد هک  ینادیمن  رگم  تسا  راک  هچ  هکنیا  تفگ  دید و  تفر و  فسوی  تسا  لوغـشم  يزاسهمّـسجم  هانگب  تدنزرف  تبـس  زور  رد  تفگ :
ادص اهنآ  دینک ، دای  ارم  دیاهدنز  ات  دیورب و  دیرپب و  تفگ : درک و  ادص  دز و  مه  رب  ار  اهتسد  یـسیع  تسا ، مارح  راک  هکنیا  تبـس  زورما 

زا نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  اقول  سقرم و  یتم و  لیجنا  رد  هدرم  ندرک  هدنز  روک و  سیپ و  يدوبهب  تازجعم  رگید  و  دـندیرپ . دـندرک و 
یکاپ ینعمب  يدوبهب و  ینعمب  مه  تسا  هیآ  رد  هک  ئربا »  » يهملک و  درک . راکنا  ارنآ  وا  دنتساوخ  هزجعم  مالّـسلا  هیلع - حیـسم  ترـضح 
ماجنا اب  هک  یکاپان  زا  نوصم  يرگید  تشادن و  دـبعمب  دورو  قح  هک  كاپان  یکی  دـندوب  هدرک  هتـسد  ود  ار  صرب  يرامیب  دوهی  تسا و 
مولعم یتم  لیجنا  زا  تسا و  هدـش  داـی  بلطم  هکنیا  باب 13  نایوال  رفـس - تاروت  رد  هکنانچ  دنتـشاد  دبعمب  دورو  قح  نیعم  ياهینابرق 
نهاک دزن  ورب  تفگ : واب  هاگنآ  دـش  رهاط  وا  درک و  سمل  ار  وا  حیـسم  ینک  كاپ  ارم  یناوتیم  وت  تفگ : واب  صوربم  رفن  کی  هک  دوشیم 
هکنیا سک  نآ  دوصقم  هک  تسا  مولعم  تسا  هدـش  دای  یکاپ  تراهط و  مسا  هک  هکنیا  زا  نارذـگب و  هدرک  نّیعم  یـسوم  هک  هیدـه  نآ  و 

، گنل روک ، لـثم  صقاـن  مدرم  هتـسد  نیدـنچ  نوچ  و  دـهد . رارق  دـبعمب  دورو  لـباق  مود و  يهتـسد  زا  ار  وا  صرب  حیـسم  هک  تسا  هدوب 
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دـبعم و رد  ینابرق  ماجنا  زا  باب 21  نایوال  رفـس  يهتفگب  اهنیا  ریغ  اپ و  ای  تسد  هتـسکش  هحفـص 373 ] هاتوکدق [  ینیبنهپ ، تشپژوگ ،
ار دویق  هکنیا  مامت  حیـسم  ترـضح  دـندوبن ، ادـخ  تدابع  قیال  و  دـناهدش . هدرمـش  راکهانگ  كاپان و  نوچ  دـندوب  عونمم  اج  نآب  دورو 

دوصقم مه  هدرم  ندرک  هدـنز  و  سیپ ، روـک و  يافـش  ینعم  تسا  نیمه  و  داد . رارق  ادـخ  یگدـنب  قیـال  درک و  كاـپ  ار  همه  تسکش و 
هزجعمب دقتعم  ناخ  دمحا  دّیـس  و  . ] درک هدنز  ار  اهنآ  یئامنهار  تیادـه و  اب  وا  دـناهدوب و  هدرم  دـننامب  نارفاک  هک  تسا  یناحور  تایح 

دشاب نآ  هطساوب  حیسم  ترضح  زا  لیئارسا  ینب  ّرـش  يریگولج  تسا  نکمم  حوتفلا : وبا  - 133 َکنَع » َلِیئارسِإ  ِیَنب  ُتفَفَک  ذِإ  َو  [ » تسین
دندش و هراچیب  اهنآ  هک  دشاب  حیسم  ترضح  تفرـشیپ  يهطـساوب  تسا  نکمم  و  دنوشن ، ترـضح  نآ  ضّرعتم  هک  دتفیب  اهنآ  لد  رد  هک 

یسیع ياجب  ار  وا  دش و  رادومن  اهنآب  وا  دننامه  يرگید  دنشکب  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  هک  دشاب  نآ  تسا  نکمم  و  دنتـشادن ، رازآ  تردق 
لد رد  ماـهلا و  ینعمب  یحو  هکنیا  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا  - 114 َنیِّیِراوَـحلا » َیلِإ  ُتیَحوَأ  ذِإ  َو   » 545-502- نآرق . - دنتشک

« یـسُوم ِّمُأ  یلِإ  انیَحوَأ   » لثم دشاب  نامرف  ینعمب  تسا  نکمم  و  میدرک ، ماهلا  لسع  روبنز  هب  ینعی  لّحنلا » یلا  انیحوا   » لثم تسا ، ندنکفا 
دنوادـخ ینعی  ترقتـساف » رارقلا  اهل  یحوا   » لثم دـشاب  داجیا  ءاـقلا و  ینعمب  تسا  نکمم  و  میدرک ، ناـمرف  میتفگ و  یـسوم  رداـمب  ینعی 

هب نییراوح  هب  عجار  ینعی  تسا  هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  و  دنامب ، مارآ  مه  وا  تخادنا ، شمارآ  نآ  رب  درک و  داجیا  شمارآ  نامـسآ  يارب 
ریگیهام تسا  هتفگ  دهاجم  دـندوب ، رزاگ  يرـصب  نسح  يهتفگب  هک  دـندوب  حیـسم  باحـصا  ّصاوخ  نییراوح  و  میدرک ، یحو  یـسیع 

لّوا رخف : - 114 َنوُِملـسُم » انَّنَِأب  دَهـشا  َو  اّنَمآ  اُولاق   » 274-244- نآرق -42-1- نآرق . - دـناهتفگ لهچ  هدزاود و  ناشیا  يهّدـع  و  دـندوب ،
یگدرپسرس میلست و  مالسا  نوچ  دناهتفگ  نوملسم  مّود  يهبترم  رد  دندوب ، نمؤم  لدب  اهنآ  تسا و  لد  تلاح  نامیا  نوچ  دناهتفگ  نامیا 

 - هچنآ میرم و  حیـسم و  ياهتمعن  تسا  هدـش  يروآدای  هیآ  لّوا  رد  نوچ  و  میتسه ، رادربنامرف  میلـست و  ام  مه  رهاـظب  دـنتفگ  اـهنآ  تسا 
هک تسا  نآ  يارب  تسا  هدوـبن  هرهب  اـهنآ  زا  ار  میرم  هـک  تـسا  هدوـب  حیـسمب  ّصتخم  تـسا  هدـش  هدرمـش  هحفـص 374 ]  ] 47-1- نآرق

هدـش هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  تسا و  دـنم  هرهب - مه  هکنیا  نآ  تاراختفا  زا  دـسریم و  مه  رداـمب  دـنزرف  ياـهتمعن 
311-265- نآرق . - میداد ناش  رارق - شنیرفآ  يامن  تردق و  يهناشن  هیآ و  ار  دـنزرف  ردام و  ینعی  ًۀَـیآ » ُهَّمُأ  َو  َمَیرَم  َنبا  اَنلَعَج  َو  : » تسا
« عیطتـست  » يات اب  له »  » مال الاب و  يادص  بصن و  اب  ّکبر »  » ات و اب  عیطتـست »  » تسا هدرک  تئارق  یئاسک  رخف : - 155 َکُّبَر » ُعیِطَتسَی  لَه  »

نمب ص ]  ] ربـمغیپ تسا : هتفگ  لـبج  نب  ذاـعم  و  تسا ، هدـش  تیاور  ساـّبع  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  تئارق  هکنیا  تسا و  هدرک  ماـغدا 
لّوا تئارق  و  دناهدرک ، تئارق  عفر  اب  ّکبر » و   » ءای اب  عیطتسی  اهیراق  يهّیقب  و  مناوخب ، بصن  اب  ّکبر »  » ءات و اب  عیطتـست »  » هک دومرف  میلعت 

تئارق اب  یلو  دتسرفب  هدئام  هک  یهاوخب  تدوخ  يادخ  زا  یناوتیم  وت  ایآ  دنتفگ : یسیع  هب  نیّیراوح  تسا : نآ  ینعم  هک  نوچ  تسا  رتهب 
يونثم  28-1- نآرق . - تسا دیدرت  ّکش و  يهناشن  شسرپ  روطنیا  دتسرفب و  دناوتیم  ادخ  ایآ  هک  تسا  نینچ  ینعم  تسا  روهشم  هک  مّود 

لزنا تفگ : هک  نوچ   || هدئاع  دش  نامـسآ  زا  هدئام  قبط  رب  تمینغ  داتـسرف و  ناوخ   || ّقح  درک  تعافـش  نوچ  یـسیع  زاب  تسا : هتفگ 
ضارغا لّوا  نویراوح  نوچ  تسا ، هظحالم  لباق  ولج  تیآ  هیآ و  هکنیا  تـالمج  مظن  رخف :  117 َّمُهّللا » َمَیرَم  ُنبا  یَسیِع  َلاق   » ةدئام انیلع 

زا لّوا  حیـسم  ترـضح  یلو  دشاب ، تّوبن  رب  تداهـش  هک  دندرب  مان  ار  يونعم  يهجیتن  نآ  زا  سپ  دشاب ، ندروخ  هک  دـندرک  دای  ار  يدام 
حور يافـص  يهطـساوب  تسا  هدرب  يزور  مان  هکنآ  زا  سپ  تسا و  تاـّیونعم  هیامرـس  دوخ  هک  دـنکیم  اـعد  دـهاوخیم و  يزور  دـنوادخ 

هک دنکیم  ّقح  دای  لّوا  دیامیپیم : روط  نیاب  ار  دوخ  لامک  قیرط  و  َنِیقِزاّرلا » ُریَخ  َتنَأ  : » تسا هتفگ  هدـنهد و  يزور  هب  تسا  هدـش  هّجوتم 
 - تمعنب حور  طاشن  يداش و  زا  دنکیم  دای  مّوس  يهبترم  رد  لزنا »  » دـیوگیم دوش و  یم - ّقح  تافـصب  هّجوتم  نآ  زا  سپ  اّنبر »  » دـیوگیم
زا لالدتـسا  دنکیم  دای  َکنِم » ًۀَـیآ   » هلمج اب  سپ  نآ  زا  ًادـیِع » اَنل  ُنوُکَت   » يهلیـسوب معنم  هحفـص 375 ]  ] 496-468- نآرق -42-1- نآرق
قلخ زا  هدـش و  هیلاع  يهجرد  هّجوتم  هلزان  يهبترم  زا  زاب  رخآ  رد  انقُزرا ،» َو   » دـیوگیم دوشیم و  دوخب  هّجوتم  هاـگنآ  معنم ، دوجوب  تمعن 

هزادـنا هچ  اـت  هک  حاورا  لوـقع و  تاـجرد  دوـشیم  یفرعم  هیآ  ود  هکنیا  عوـمجم  اـب  و  َنِیقِزاّرلا » ُریَخ  َتنَأ   » دـیوگیم دـنکیم و  قلاـخب  ور 
-117 ًادـیِع » اَنل  ُنوُکَت   » 301-273- نآرق -171-159- نآرق -80-66- نآرق -39-17- نآرق . - دنتـسه ینامـسج  هجرد  هچ  ات  یناـحور و 
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-2 دوب ، دنهاوخ  ام  زا  دعب  هک  اهنآ  مه  میرادب و  دیع  ار  زور  نآ  ام  ینعی  تسا  هتفگ  يّدـس  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  عمجم :
دعب تیآ  رد  نوچ  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا : فالتخا  هدـئام  لوزن  رد  و  ددرگ ، زاب  ام  يوسب  دوش و  ام  دـیاع  اـهتمعن  نآ  هتـسویپ  ینعی :

دندیـسرت و اهنآ  دوب ، دهاوخ  رتتخـس  اههدیرفآ  يهمه  زا  امـش  باذع  يراتفرگ و  دیدش  رفاک  زاب  دمآ و  هدئام  رگا  هک  تسا  هدـش  طرش 
نامه زا  دش و  لزان  هبنـشکی  زور  تفگ : رابحالا  بعک  و  دش ، لزان  هدئام  هک  تسا  نآ  تسرد  يهدیقع  یلو  میهاوخیمن ، هدـئام  دـنتفگ :

هّللا دبع  تئارق  رد  نوکت »  » يهملک رخف :  23-1- نآرق . - تسا فالتخا  هدئام  نآ  ّتیفیک  رد  و  دنرادیم ، دیع  اهیحیـسم  ار  زور  نآ  تهج 
. - دیدشت نودب  و  دناهدرک ، تئارق  از  دیدشت  اب  لّزنم »  » يهملک دناهتـشون  نیرّـسفم   118 اُهلِّزَنُم » یِّنِإ  . » تسا هدوب  واویب  نکت »  » دوعـسم
چیه امـش  نارود  هکنیا  رد  ینعی  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  118 َنیَِملاعلا » َنِم  ًادَـحَأ  ُُهبِّذَـعُأ  ال   » 22-1- نآرق

كوخ هنیزوب و  تروصب  هک  دندش  خسم  دندش و  رفاک  هدئام  ندیسر  زا  سپ  اهنآ  تسا : هتفگ  هداتق  و  دش ، دهاوخن  یباذع  نانچ  هدیرفآ 
دهاوخن يرگیدب  اهباذـع  هتـسد  نآ  زا  ینعی  - 3 تسا ، هداتفین  زور  نیاب  ياهدـیرفآ  هکنیا  لثم  دـش  دـیهاوخ  هراـچیب  ینعی  - 2 دندمآرد ،

. - دوب دـهاوخ  رـصحنم  مه  نارفک  تمواقم و  تازاـجم  سپ  تسا ، هدوب  لـئاسو  نیرتمهم  اـهنآ  یئاـمنهار  يهناـشن  تیآ و  نوچ  دیـسر 
زمرق ياهرفس  درک ، اعد  دیشوپ و  هحفص 376 ] هنیمشپ [  یسابل  دنک ، اعد  تساوخ  نوچ  حیسم  ترضح  دناهدرک : لقن  رخف :  45-1- نآرق

ار هرفس  هکنیا  نک و  تیانع  نمب  رکـش  قیفوت  ادنوادخ  تفگ : درک و  هیرگ  یـسیع  تفرگ  رارق  اهنآ  ولج  رد  ات  دمآ  دورف  ربا  ود  نایم  رد 
، دروخب ارنآ  ادخ  مان  اب  تسه  رتراکوکین  امـش  مادک  ره  تفگ : هاگنآ  ام ، یئاوسر  بجوم  هن  نادرگ  یـشوخ  ینابرهم و  تمعن و  هلیـسو 
ار شوپرـس  درک و  هیرگ  دـناوخ و  زاـمن  تفرگ و  وـضو  تساـخرب و  ترـضحنآ  يرت  راوازـس  وـت  تفگ  دوـب ، اـهنآ  گرزب  هک  نوـعمش 

نیئاپ رد  کمن و  ناویح  نآ  رـس  ـالاب  رد  دوب و  هدـش  ناور  نآ  زا  یبرچ  تشادـن و  کـلوپ  غیت و  هک  دوب  یناـیرب  یهاـم  نآ  رد  تشادرب 
رینپ و یکی  نوتیز و  يرگید  رب  دوب و  هداـهن  لـسع  یکی  رب  هک  دوب  ناـن  هدرگ  جـنپ  نآ  رب  هزبرخب و  دوب  يزبس  عاونا  فارطا  رد  هکرس و 
، مادکچیه دومرف  تسا ! تشهب  زا  ای  تسا  ایند  ياهکاروخ  زا  هکنیا  هّللا ، حور  يا  تفگ : نوعمـش  همروق ، تشوگ  يرگید  نغور و  یکی 
رد هک  اهنآ  نایبلا : حور  دشخبب . دوخ  لضف  زا  دنک و  کموک  امـشب  ادخ  ات  دینک  رکـش  دیروخب و  درک  داجیا  دوخ  تردقب  دنوادخ  یلو 

تافـص و تروصب  دننادب  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  هنیزوب ، كوخ و  تروصب  دندش  خسم  دندش و  رکنم  دندرک و  کش  حیـسم  يهدـئام 
اهنآ زا  يرهاظ  تروص  نآ  دوب ، هدـناشوپ  ار  ناشیناویح  تقیقح  اهنآ  یمدآ  تروص  نوچ  و  دـنوشیم ، رادومن  رگید  ملاعب  دوخ  قـالخا 

تلاح و نامه  اب  دننک  یگدنز  روط  رهب  مدرم  تسا : ثیدـح  رد  هک  روطنامه  تشگ ، رادومن  ناشیناویح  تافـص  قیاقح  و  دـش ، هتفرگ 
یلع نورشحی  هیف و  اوشاع  ام  یلع  ساّنلا  تومی   » دنوشیم رادومن  رگید  ملاعب  دنریمب  هک  تلاح  عضو و  ره  اب  و  دنریمیم ، ّتیصاخ  يوه و 

رد سدـنهم  نآ  لایخ  نوچ  ندـش  دـهاوخ  یتروص  رـشحم  زور   || نطو  لد  رد  دـنک  وک  یلایخ  ره  تسا : هتفگ  يونثم  و  هیلع » اوتام  اـم 
گـس صرح  رپ  رـشح  دننک  ناگرگ  تروص  رب  نامگیب   || دنزگ  زور  نادساح  رـشح  هک  ناز  ریگ  هناد  نیمز  ردنا  تابن  نوچ   || ریمض 
اهلدـب ناک  یفخم  دـنگ  ناهد  هدـنگ  دوب  ار  ناراوخرمخ   || ناهن  مادـنا  هدـنک  ار  ناـیناز  رامـش  زور  دوب  یکوخ  تروص   || راوخ  رادرم 
بجاو ترشح  ریوصت  نآ  رب  مه   || تسا  بلاغ  تدوجو  رد  ناک  یتریس  هحفص 377 ] دیدپ [  سوسحم و  رشح  ردنا  تشگ   || دیسریم 
هچناـنچ دنتـسه  حور  ياذـغ  هک  ملاـع  تاـّیعقاو  یئاسانـش  فراـعم و  قیاـقح و  ینعی  هدـئام  دـناهتفگ : هیآ  هکنیا  ریـس  رد  هّیفوص  تسا و 

، دنتشادن هیلاع  تالامک  هب - لوصو  دادعتسا  دندومن  وزرآ  قیاقحب  لوصو  دنتساوخ و  هدئام  هک  اهنآ  دیاش  و  تسا ، ندب  ياذغ  اهیندروخ 
دـندرک و رارـصا  اهنآ  یلو  دـیوش ، قیاقح  نآ  قیال  ات  دـینک  هشیپ  يوقت  دـیاب  تفگ  تفریذـپن و  ار  اهنآ  ياـضاقت  حیـسم  تهج  هکنیا  زا 

اسب و  تسا ، ناسآ  هدئام  نآ  نداتـسرف  هچرگا  تسا  راوشد  هار  هکنیا  ندومیپ  هک  دینـش  باوج  درک و  اعد  اهنآ  يارب  یـسیع  ات  دنتـساوخ 
َّمُهّللا  » زا یناشاک : تالیوأت  دنوشیم . هارمگ  دـنرادن و  ارنآ  يرادـهگن  یئاناوت  دـننیبیم و  ار  دوخ  دادعتـسا  زا  رتالاب  بتارم  هک  صاخـشا 

رد هک  نآ  هچ  دـشاب  نادـب  همه  تشگزاب  هک  تسرفب  ینید  تعیرـش و  ام  يارب  ینعم ، حور و  ملاع  زا  ادـخ  يا  رخآ : ات  اـنیَلَع » لِزنَأ  اـنَّبَر 
ملع و هکنیا  و  ار ، وت  میتسرپب  میـسانشب و  نآب  هک  دشاب  وت  يوس  زا  یملع  هناشن و  مه  و  دوش ، تفای  هدنیآ  رد  هک  نآ  هچ  تسا و  ام  نامز 
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سپ رگا  و  تسا : هتفگ  رخآ  اـت  رُفکَی » نَمَف   » ینعم رد  -23-59 و  نآرق . - تسا ام  حالـص  ریخ و  تسا  وت  زا  هچنآ  هک  شخبب  امب  تلالد 
هک دش  دـهاوخ  راتفرگ  یباذـعب  درادـب  بوجحم  مورحم و  نآ  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  تیادـه ، تقیرط  نید و  ندـش  نشور  ندیـسر و  زا 

ملعاب باذع  و  تخسرس ، مدرم  تسا و  دناعمب  رصحنم  راکنا  هار ، ندش  رادومن  دادعتـسا  ندوب  اب  نوچ  دشاب ، هدیدن  یباذع  نینچ  یـسک 
روعّشلا ، » دنیبن دنادن و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  شدرد  دشاب  مورحم  نآ  زا  دسانشب و  هک  ار  هچنآ  اریز  لهج  اب  باذع  زا  دوب  دهاوخ  رتتخس 

حیـسم ترـضح  يهدـئام  شیادـیپ  رّوـصت  يارب  تسا  نکمم  يواـطنط : ریـسفت   28-13- نآرق «. - مـالیالا ةدـش  بجوی  هنع  بوجحملاـب 
قباطم دننک و  طوبرم  رگیدـکیب  ار  هحفـص 378 ] یلـصا [  رـصانع  دنناوتیم  حاورا  دناهتـشون : اجنآ  رد  نوچ  میوشب ، حاورا  ملعب  کّسمتم 

يدوبهب و يهلیـسو  هک  دـنزاسب  یئاهاود  اهاذـغ و  اههویم و  دـنناوتیم  حاورا  تسا : هتـشون  زاب  و  دـنهدب ، نآب  صوصخم  لکـش  دوخ  لیم 
هماّلع و  تسا . رتناوتان  دشاب  رتمک  هچ  ره  و  تسا ، رتشیب  هدام  رد  فّرـصت  رب  شتردق  دـشاب ، رتیوق  حور  هک  هزادـنا  ره  و  دنـشاب ، شراوگ 

نم لزنم  يهناخقودنـص  وتـسپ و  رد  هوـیم  لـگ و  يرادـقم  لوـشین »  » مناـخ یناتـسمز  زور  رد  تـسا : هدرک  تیاـکح  یـسیلگنا  یــسالاد 
هک تشذگن  يزیچ  میدش ، دراو  هتسب  رـس  رد و  کچوک  یقاطا  رد  دش ، فرـص  ياچ  هکنآ  زا  سپ  تسب ، ّتقد  اب  ار  نآ  رد  و  تشاذگ ،

منبـش نآ  ياهگرب  يور  یگزات و  رت و  لامک  اب  دش ، رادومن  يراهب  عّونتم  ياهلگ  يدایز  رادقم  میدوب  هتـسشن  شرود  هک  ياهرفـس  يور 
اهنآ يور  بلطم  تابثا  يارب  نیرـضاح و  زا  ياهدـش  اضما  يهمانتداهـش  يرادـهگن و  يارب  مدرک  کـشخ  تقد  اـب  ار  اـهلگ  نآ  نم  دوب ،

وا نابیتشپ  سدقلا  حور  هک  حیسم  ترـضح  و  ماهدرک ، هدهاشم  دوخ  ار  هیـضق  هکنیا  ریظن  اهدص  و  درم ، نآ  تیاکح  دوب  هکنیا  متخیوآ ،
یـسک زا  هداعلا  قوف  لاـمعا  تاداـع و  قراوخ  هکنیا  رگا  و  مدرم ، رگید  حاورا  زا  لاـمعا  هنوگنیا  ماـجنا  رب  تسا  رتاـناوت  هتبلا  تسا  هدوب 
دهاوخ وا  ياوعد  تبثم  هزجعم و  هتبلا  دشاب  هتـشاد  اعّدا  هکنیا  رب  تلالد  مه  وا  لاح  يرهاظ و  عضو  دـشاب  تّوبن  یعّدـم  هک  دوش  رادومن 
هکنیا بلاطم  يهدمع  ام : نخـس  دشاب . نآ  رب  دهاش  مه  شرگید  لامعا  راکفا و  لاح و  رهاظ  دشاب و  تّوبن  يوعدب  نورقم  هک  نانچ  دوب 
هکنیا انحوی  لیجنا  مشـش  باب  رد  هدئام  يهّیـضق  تسا ، دایز  بلاطم  هنوگنیا  زا  لیجنا  بتک  رد  و  تسا ، حیـسم  تازجعم  ندرمـش  تایآ 

نآ اریز  دندمآ ، وا  بقع  زا  ریثک  یعمج  تفر و  دشاب  هیربط  يایرد  هک  لیلج  يایرد  فرط  نآب  یسیع  نآ  زا  دعب  تسا : هدش  هتشون  روط 
دشاب دوهی  دیع  هک  حصف  تسـشنب و  اجنآ  رد  دوخ  نادرگاش  اب  هدمآرب  یهوکب  یـسیع  هاگنآ  دندیدیم  دومنیم  ناضیرمب  هک  ار  یتازجعم 

 ] میرخب نان  اـجک  زا  تفگ  سپیلیف  هب  دـنیآیم ، وا  فرطب  ریثک  یعمج  هک  دـید  هتخادـنا  ـالاب  ار  دوخ  نامـشچ  یـسیع  سپ  هدوب  کـیدزن 
تسیود هک  داد  باوج  ار  وا  سپیلیف  درک ، دیاب  هچ  تسنادیم  دوخ  اریز  تفگ ، واب  ناحتما  يور  زا  ارنیا  و  دنروخب ! اهنیا  ات  هحفص 379 ]

رد تفگ  اریو  دشاب  سرطپ  نوعمـش  ردارب  سایردنا  هک  شنادرگاش  زا  یکی  دنروخب . یکدنا  کی  ره  ات  دـنکن  تیافک  ار  اهنیا  نان  رانید 
رد و  دیناشنب ، ار  مدرم  تفگ : یسیع  دوشیم ! هچ  هورگ  هکنیا  يارب  زا  هکنیا  نکیل  و  دراد ، یهام  ود  وج و  نان  جنپ  هک  تسا  يرـسپ  اجنیا 

و داد ، نادرگاشب  دومن . رکـش  هتفرگ و  ار  اهنان  یـسیع  دنتـسشن ، هک  دـندوب  درم  رازه  جـنپ  بیرق  هورگ  نآ  دوب و  رایـسب  هاـیگ  ناـکم  نآ 
ياه هراپ - تفگ : دوخ  نادرگاشب  دنتـشگ ، ریـس  نوچ  دنتـساوخ و  هک  يردـقب  زین  یهام  ود  زا  نینچمه  و  دـنداد ، ناگتـسشنب  نادرگاش 
دبـس هدزاود  دوب  هدمآ  دایز  ناگدنروخ  زا  هک  وج  نان  جنپ  ياههراپ  زا  دندرک و  عمج  سپ  دوشن  عیاض  يزیچ  ات  دینک  عمج  ار  هدـنامیقاب 
ناهج رد  دیاب  هک  تسا  ّیبن  نامه  هّتبلا  هکنیا  هک  دنتفگ  دندید  دوب  هدـش  رداص  یـسیع  زا  هک  ار  هزجعم  هکنیا  نامدرم  نوچ  دـندرک و  رپ 

مینک نیقی  میناوتیمن  مینک ، یـسراو  ار  تایآ  هکنیا  تازجعم  هب  طوبرم  ياههلمج  زا  کی  کی  رگا  نکیل  لیجنا ، يهتفگ  دوب  هکنیا  دیایب .
ینابیتشپ سدقلا  حور  يهلیسوب  حیسم  ترضح  هک  تسا  حیرص  َُکتمَّلَع » َُکتدَّیَأ و  : » ياههلمج الثم  تسا  هدش  اهنآ  ماجناب  حیرـصت  هک 

حیرـص مه  اهنیا  لاقف » مُهَتئِج ، ذِإ  ُتفَفَک و  ذِإ  َو  : » تسا هدـش  هتفگ  رخآ  رد  مه  و  دـناهتخومآ ، واب  ار  ندـیمهف  ندـناوخ و  تسا و  هدـش 
زا شیب  ياهزیچ  حیـسم  ترـضح  زا  هک  تسا  مولعم  هتـسب  رـس  لمجم و  روطب  ِتانِّیَبلِاب » مُهَتئِج  ذِإ   » يهلمج تسا و  هدـش  ماجنا  هک  تسا 

هدش هتفگ  اههلمج  هکنیا  يهنایم  رد  یلو  تسا ، هدوب  ترضح  نآ  تّوبن  ماقم  ّتیـصخش و  رب  لیلد  هک  تسا  هدشیم  هدهاشم  رگید ، مدرم 
، تسین اهنآ  ماـجنا  رد  حیرـص  درامـشیم  ار  تازجعم  هک  هلمج  جـنپ  هکنیا  هک  تسا  مولعم  ُجِرُخت » ذِإ  َو  ُئِرُبت ، َو  ُخـُفنَتَف ، ُُقلَخت ، ذِإ  : » تسا
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: دوش ینعم  روطنیا  هک  رارمتسا  تروصب  لّوا - تسا : هدش  ماجنا  اهراک  هکنیا  هک  دوش  هدافتسا  ات  مینک  قیبطت  ینعم  ود  زا  یکیب  دیاب  سپ 
-471- نآرق -404-391- نآرق -388-372- نآرق -222-210- نآرق -207-195- نآرق  - و يدرکیم ، تـسرد  هـک  ار  یناـمز  رواــیب  داــی 
، يدرکیم بوخ  و  دشیم ، و  يدـیمدیم ، هحفص 380 ]  ] 783-767- نآرق -765-754- نآرق -752-742- نآرق -740-727- نآرق -501

دیاب و  دوش . هدیمهف  رارمتـسا  ینعم  ات  تنک » رکذا و   » دننام یتاملکب  تسا  هدشن  حیرـصت  ظفل  رد  هک  تسا  مولعم  و  يدروآیم . نوریب  و 
روایب دای  روط : هکنیا  هب  مینک  ینعم  یـسراف  یمازتلا  تروصب  ار  اـهنیا  هکنآ  مّود - دوشیم : جارختـسا  ینعم  هکنیا  هلمج  يهنیرق  زا  میئوگب :

و دـشاب ، و  یمدـب ، و  يزاسب ، ات  میداد  یئاناوت  وتب  هک  ناـمز  نآ  مدرک و  وت  ناـبیتشپ  ار  سدـقلا  حور  هک  هاـگنآ  تدوخ  رب  ار  نم  تمعن 
اههتفگ هکنیا  يهجیتن  سپ  درادن ، لّوا  اب  یتوافت  ظفل  تلالد  رظن  زا  مّود  ینعم  هکنیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  و  يروآنوریب ، و  یشخب ، دوبهب 

نذا اب  ار  اهراک  روطنیا  دـناوتیم  وا  تسا و  هدـش  تیاـنع  حیـسمب  هک  يدادعتـسا  تسا و  تردـق  ندـنایامن  دوصقم  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ 
و دـنوادخ . هزاجا  اب  یلو  تسا  نکمم  اهراک  هکنیا  يهمه  هک  تسا  هدـش  رّرکم  ینذاب »  » يهملک تهج  نیمه  زا  دـهد و  ماـجنا  دـنوادخ 
تسا و هدش  افتکا  حیسم  ياهاعد  نیّیراوح و  يوگتفگ  شسرپ و  لقنب  ّطقف  هک  تسا  رتنشور  رگید  ياهنآ  زا  هدئام  ندیسر  يهّیـضق  لقن 

دنوش میلـست  یگمه  مه  اهنآ  هک  هکنیا  هب  طورـشم  دسرب  هدئام  هک  تسا  هدش  هداد  هدعو  طقف  و  تسا ، هدماین  نایمب  نآ  ماجنا  زا  ینخس 
نینچ تقایل  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  ّتیـصخش  ماقم و  یفّرعم  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیآ  هکنیا  زا  هچنآ  سپ  تسا ، هدـشن  يداـی  رگید  و 
زیزع تسود  يهلیـسوب  بلاطم  هکنیا  نتـشون  زا  دـعب  لاس  ود  دوش . ماجنا  یلامعا  نینچ  وا  زا  تسا  هدوب  نکمم  تسا و  هتـشاد  یئاـهراک 

« ُنوُکَت ُُقلخَأ ، ُخُفنَأَف ،  » لثم ار  اههلمج  یـضعب  باتک  نآ  رد  دیـسر ، ام  تسدـب  يدـنه  ناخدـمحا  دیـس  ریـسفت  زرواشک  هّللا - دـبع  ياقآ 
هظحالم هتـشذگ  تاحفـص  رد  هکنانچ  میدرک  لقن  بسانم  ياج  رد  ارنآ  يهدافتـسا  لباق  بلاـطم  و  تسا ، هدرک  ینعم  اـم  رظن  اـب  قباـطم 

هحفص 381]  ] 204-195- نآرق -193-185- نآرق -183-172- نآرق . - دوشیم

ات 120] تایآ 116  [: 5  ] ةدئاملا هروس  ]

ِیل َسَیل  ام  َلُوقَأ  نَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناحبُـس  َلاق  ِهّللا  ِنُود  نِم  ِنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساّنِلل  َتُلق  َتنَأ  َأ  َمَیرَم  َنبا  یَـسیِع  ای  ُهّللا  َلاق  ذِإ  َو 
ِنَأ ِِهب  ِینَترَمَأ  ام  ّالِإ  مَُهل  ُتُلق  ام  [ 116  ] ِبُویُغلا ُمّالَع  َتنَأ  َکَّنِإ  َکِسفَن  ِیف  ام  ُمَلعَأ  َو ال  یِـسفَن  ِیف  ام  ُمَلعَت  ُهَتِملَع  دَقَف  ُُهتُلق  ُتنُک  نِإ  ٍّقَِحب 
نِإ [ 117  ] ٌدیِهَش ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َتنَأ  َو  مِهیَلَع  َبِیقَّرلا  َتنَأ  َتنُک  ِینَتیَّفََوت  اّمَلَف  مِهِیف  ُتمُد  ام  ًادیِهَش  مِهیَلَع  ُتنُک  َو  مُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهّللا  اوُُدبعا 
نِم يِرَجت  ٌتاّنَج  مَُهل  مُُهقدِص  َنِیقِداّصلا  ُعَفنَی  ُموَی  اذـه  ُهّللا  َلاق  [ 118  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َتنَأ  َکَّنِإَف  مَُهل  رِفغَت  نِإ  َو  َكُدابِع  مُهَّنِإَف  مُهبِّذَُـعت 
َوُه َو  َّنِهِیف  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  ِهِّلل  [ 119  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ  ُهنَع  اوُضَر  َو  مُهنَع  ُهّللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت 
رد دوـخ  يهملک  ياـج  هب  ندـب ، دـسج و  نوـخ ، هریغ ، یمدآ و  حور  سفن - تاـغل : ینعم   984-1- نآرق [ - 120  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع 

حتف اب  دیهش - دوشیم ، لامعتسا  زین  رگید  یناعم  رد  هکنیا  ریغ  و  تمه ، تمظع و  یتسرد ، تقیقح و  يدیکأت » ریمض  حالطـصاب   » یـسراف
ماد زا  تمد - ادخ ، هار  يهتـشک  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  يزیچ  هک  رظان  رـضاح و  هشیمه  تداهـش ، رد  نیما  دـهاش و  ینعمب  نیـش  رـسک  و 
وا نیـشناج  هک  دـنواشیوخ  ای  دـنزرف  نوشق ، لوارق  شیپ  هارب ، مشچ  نابهگن ، رادـهگن ، بیقر - ندوب ، داـیز  تّدـم  و  ماود ، ینعمب  مودـی 

! دینادب يادخ  راگدیرفآ  ياجب  ار  هحفص 382 ] مردام [  نم و  یتفگ  مدرمب  وت  رگم  دیوگ : یـسیعب  ادخ  زور  نآب  119 و  همجرت : دوشیم .
ناهن رد  هچنآ  ینادیم  هچ  ياهتـسناد . وت  ماهتفگ  ار  نآ  رگا  دشابن و  نم  روخ  رد  هک  میوگ  نآ  دسرن  ارم  هکنیا و  زا  يرودب  وت  دـیوگ : وا 

دیتـسرپ ار  دوخ  نم و  راـگدرورپ  هک  يداد  مروتـسد  وت  هچنآ  زج  نم  یبویغلا 120 و  ماـّلع  وت  هک  مرادـن  ربخ  وت  بیغ  زا  نم  تسا و  نم 
هاوگ دوخ  هچ  يوب ، نانآ  نابهگن  دوخ  وت  یناسر  ار  مگرم  نوچ  مدوب و  ناشراک  هشیدنا و  هاوگ  مدوب  اهنآ  نایمب  ات  متفگن و  اهنآب  يزیچ 

ادخ ینک 122  هتـسیاش  راک  يرترب و  وت  يزرمایب  رگا  و  وت ] رایتخا  رد  و   ] دـناوت ناگدـنب  يرازایب  ار  ناـنآ  رگا  یـشاب و 121  زیچ  همه  رب 
زا ادـخ  دـننامب و  نآ  رد  نادواجب  هک  ناور  نآ  زا  اـهدور  دـنراد  اـهتشهب  دـنرب و  دوخ  یتسار  دوس  نایوگتـسار  هک  تسا  زورما  دـیوگ 
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گرزب تسا  نیمه  و  دسر ] ناشیاب  دـشاب  ناشدنـسپ  هچنآ  هک   ] دـندوب یـضار  وا  زا  اهنآ  و  دـنا ] هدوب  ّقح  نامرفب  رـس  هک   ] یـضار ناشیا 
: نیرّسفم نخس  دوب . زیچ  همه  رب  ياناوت  وا  تسا و  ادخ  يارب  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  یهاشداپ  هچ  سب 123  يراگتسر و 
و دـشابن ، هانگ  نآ  رد  ار  وا  هک  يزیچب  ار  یـسیع  دـنک  تمالم  ادـخ  هک  دـیاش  دـنیوگ  رگا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  - 119 َتُلق » َتـنَأ  َأ  »

هکنیا میئوـگ : هک  تسا  نآ  باوـج  دـشاب ! هتفگن  هکنیا  یـسیع  هک  تسناد  یلاـعت  يادـخ  و  دـشاب ، هچ  ریرغت  ماهفتـسا و  هـکنیا  زا  ضرغ 
یـسیع هک  تسا  نآ  لاؤس  هکنیا  زا  رگید  باوج  دندوب . هدرک  داقتعا  هکنیا  هک  ار  موق  نآ  عیرقت  خـیبوت و  دارم  تسا و  ماهفتـسا  تروص 

دوب یسیع  مالعا  دارم  ماهفتسا و  تروصب  تفگب  هکنیا  یلاعت  يادخ  وا ، سپ  زا  دنتفگ  وا  ردام  وا و  ّقح  رد  نایاسرت  هکنیا  زا  دوب  ربخیب 
شنزرـس دوـصقم  یـسیع  هب  باـطخ  رد  هک  رظن  هکنیا  رخف :  33-15- نآرق . - دـنتفگ لاـحم  هچ  وا  رد  وا  سپ  زا  وا  موـق  هک  دـنادب  وا  اـت 

نوچ یلو  دنشاب ، رکنم  ار  دنوادخ  هک  دناهتـسنادن  لقتـسم  يادخ  ار  یـسیع  میرم و  یحیـسم  چیه  نوچ  تسین  تسرد  تسا ، اهیحیـسم 
هحفـص هدیقع [  هکنیا  تبـسن  سپ  تسین  هلخادم  نآ  رد  ار  ادخ  تسا و  میرم  حیـسم و  دوخ  يهلیـسو  هب  تازجعم  هک  دندوب  دـقتعم  اهنآ 

نِإ . » دناهتسنادیم هدننیرفآ  ار  شردام  حیـسم و  دناهتـشادنپیم و  هراکچیه  ار  ادخ  اهزیچ  ياهراپ  رد  هک  تسا  تسرد  اهیحیـسم  هب  [ 383
ماهدرکن و رما  اـهنآب  نم  هک  تفگن  راکـشآ  نشور و  روطب  دوب  عضاوت  عوـضخ و  ماـقم  رد  نوـچ  حیـسم  ترـضح  رخف :  199 ُُهتُلق » ُتنُک 

یتسیابن ماقم  نآ  رد  راجنهان و  راتفگ  زا  تسا  دوخ  يهئربت  یتسرپدوخ و  مزلتـسم  نتفگ  نخـس  روط  هکنیا  اریز  ماهدادن ، يروتـسد  نینچ 
مُهَّنِإَف مُهبِّذَُـعت  نِإ   » 23-1- نآرق . - ینادیم وـت  ماهـتفگ  رگا  هـک  تـسا : هداد  باوـج  رگید  روـطب  تـهجنیا  زا  درامـشب ، يزیچب  ار  دوـخ 

ینک باذع  رگا  ینعی : تسا  هتفگ  يرصب  نسح  و  ماهراکچیه ، نم  تسا و  وت  رایتخا  رد  همه  ینعی  عمجم :  121 مَُهل » رِفغَت  نِإ  َو  َكُدابِع 
وبا  64-1- نآرق . - دنتـشادرب تسد  دندش و  نامیـشپ  هک  تسا  هبوت  يارب  یـشخبب  رگا  و  دـناهدنام ، یقاب  رفک  رب  هک  تسا  نآ  يهطـساوب 

رد حیسم  تسا ، هدش  باذعب  دیدهت  اجنآ  نوچ  ًادَحَأ » ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ   » تفگ هک  تسا  ولج  تیآ  نآ  ربارب  رد  هلمج  هکنیا  حوتفلا :
هتـشون نینچ  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  هک  تسا  هتفگ  يدحاو  رخف :  115-69- نآرق . - تسا وت  راـیتخا  رد  همه  تسا  هتفگ  باوـج 
تاـملک نوچ  میحر ، روفغ و  زا  تسا  رتـهب  میکح  زیزع و  تفگ  نم  خیـش  یلو  میحّرلا » روـفغلا  تنا  کـّناف  مهل  رفغت  نإ  و  : » تسا هدوـب 

زیزع و یلو  دـشاب ، هتـشاد  ار  یتّیـصاخ  یتلاح و  نینچ  دـیاب  موزل  جایتحا و  عقاوم  رد  تافـص  نیاب  فصّتم  هک  دـنامهفیم  میحر  روفغ و 
ماقم هکنیا  اب  رگا  و  تسین ، رّوصتم  ماقم  نآ  رد  تسیابان  تسیاب و  قاقحتـسا و  موزل و  هنوگچیه  هک  زیچ  همه  زا  یلاعت  دنامهفیم  میکح 

، دشیم هتفگ  میحر » روفغ و   » رگا دناهتفگ ، یـضعب  و  دشخبب ، دشاب و  میحر  روفغ و  هکنآ  زا  تسا  رتلماک  شـشخب  مرک و  دشاب  ترفغم 
هک تسا  هدش  هدنامهف  هلمج  هکنیا  اب  یلو  دـنکیم ، تعافـش  اهنآ  يارب  دراد و  تمحر  ترفغم و  ياضاقت  حیـسم  هک  هکنیا  زا  دوب  هیانک 

« َنِیقِداّصلا ُعَفنَی  ُموَی  اذه  [ » هحفص 384 دوب [ . دهاوخ  لماک  میلست  زین  باوج  ماقم  رد  تشاد و  دهاوخن  مدرم  راک  رد  تلاخد  چیه  حیسم 
ینعم روج  ود  و  دناهدناوخ ، عفر  اب  اهیقارع  مومع  اهنآ و  رگید  يهّدع  دـناهدرک و  تئارق  موی  بصن  اب  زاجح  مدرم  زا  یـضعب  يربط :  132

، تسا دنمدوس  نایوگتسار  يارب  یتسار  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  هکنیا  دیوگیم : ادخ  هاگ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  لّوا - دوشیم 
نایوگتسار يارب  یتسار  هک  تسا  دیفم  يزور  تسرد  ّقح و  نانخـس  هکنیا  تفگ : دنوادخ  هک  تسا : هکنیا  تسا  ینعم  نیرتهب  هک  مّود -

، یـضرف شـسرپ  کی  زا  تسا  باوج  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : رخف :  123 ِضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُلم  ِهِّلل   » 36-1- نآرق . - دشابیم دنمدوس 
متخ رد  و  تسا . نیمز  اهنامسآ و  رب  ّطلسم  هکنآ  زا  تسا : هدش  هتفگ  خساپ  رد  تسا ! اجک  زا  میظع  رون  هکنیا  دسرپیم : یـسک  هکنیا  لثم 

ادخ و دایب  نآ  يهمتاخ  تسا ، هدش  یگدـنب  بادآ  یگدـنز و  روتـسد  اب  هروس  زاغآ  نوچ  هکنیا  یکی  تسا  يرارـسا  هیآ  هکنیا  هب  هروس 
یئاهروتـسد ماکحا و  تسا و  هدش  لقن  یحیـسم  دوهی و  ياههتفگ  عاونا  هروس  هکنیا  رد  نوچ  هکنیا  رگید  تسا ، هدـش  وا  لالج  ایربک و 

. - تباـث تسا و  ّقح  هتفگ  هکنیا  ماـمت  سپ  تسا  وا  تردـقب  ّتیدوـجوم  يهمه  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  همتاـخ  رد  تسا ، هدـش  نّیعم 
رد تسا ، هدش  سابتقا  رگید  للم  زا  یحیسم  دیاقع  هنوگچ  هک  میدرک  لقن  لّصفم  هدبع  ریسفت  زا  ءاسن  هروس  مود  دّلجم  رد   42-1- نآرق
ره و  انشیرک ، ادوب و  يارب  اهیئادوب  اب  حیسم  ترضح  رد  اهیحیسم  دیاقع  قیبطت  رد  تسا  هتشون  لّصفم  تسرهف  يواطنط  هروس  هکنیا  رخآ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


توافت رـصتخم  اب  دناهدش  دقتعم  انـشیرک  يارب  هچنآ  مه  تسا و  هدرک  لقن  حیـسم  يارب  توافت  نیرتمک  اب  دـناهتفگ  ادوب  يارب  هک  هلمج 
تفر و رادب  حیـسم  درم . تفر و  رادب  انـشیرک  حیـسم  انـشیرک  میـسیونیم : هلمج  دنچ  لاثم  يارب  تسا  هدرک  لقن  شناوریپ  زا  حیـسم  يارب 

رادومن ناهج  يا . هلاه  دش ، رادومن  گرزب  رطخ  رد . يدایز  راوگان  ثداوح  درم  حیـسم  نوچ  شیادـیپ . تمالع  درم  انـشیرک  نوچ  درم .
، دش کیرات  زور  طسو  فاکش . دش و  هدز  كاچ  نیئاپ  ات  الاب  رد . دیشروخ  تفرگ ، ار  هام  رود  هایس  هحفص 385 ] زا [  دبعم  يهدرپ  دش ،

نینمؤم روبق  دـش و  کیرات  باـتفآ  رد . نیطایـش  تفرگ و  ندـیراب  رتسکاـخ  و  هن . تعاـس  اـت  شـش  تعاـس  زا  دروخ ، شتآ . نامـسآ  زا 
. دندمآرد حاورا  هک  دندیدیم  ماش  حبص و  مدرم  دوخ و  روگ  زا  دنتساخرب و  اهنآ  هدش  دندش . يراکبارخ  داسفا و  لوغـشم  نیمز  هتفاکش .

يولهپ دنتفاکش . هحلسا  اب  ار  انشیرک  يولهپ  حیـسم  انـشیرک  دشیم . هدید  اج  همه  رد  ثداوح  هکنیا  و  دنگنجیم ، رگیدکی  اب  اوه  طسو  رد 
ات ورب  تفگ : دز  ریت  واب  رد  هک  دزد  رفن  ود  نآ  زا  یکی  اب  حیـسم  هک  ریگیهام  نآ  اـب  دوب و  رادرب  انـشیرک  دنتفاکـش . هحلـسا  اـب  ار  حیـسم 

دهاوخ تشهب  رد  نم  اب  زورما  وت  هک  رادـب  هارمه  اج  همه  ار  وت  نم  تمحر  ادـخ و  رواب  تفگ : دـندوب  راد  رب  وا  يولهپ  هاـگیاج  نامـسآ 
يافـش داد  دوب . سیپ  يافـش  درک  راد  شیامن  حیـسم  هک  بیجع  تمالع  لّوا  ومن - دوخ  زا  انـشیرک  هک  یـشیامن  نیلّوا  دوب . یهاوخ  دوب .

ملاع توهال و  رارـسا  دنتخانـش و  ار  زار  دـندرک و  ترایز  ار  حیـسم  اـمکح  وا  نادنمـشناد  دـش  دـّلوتم  ادوب  نوچ  حیـسم  ادوب  دوب . سیپ 
وا تدالو  زا  يادـخ  ار  وا  همه  دوب ، هتـشذگن  وا  رب  زور  کـی  زونه  و  دـنتفایرد ، ار  وا  يونعم  ماـمت  زور  زونه  و  دـنتفایرد ، ار  وا  یتوهـال 

تفگ ایام »  » شردامب تیلوفط  رد  ادوب  تسا . نایادخ  يادخ  وا  دنتفگ : دنتـسناد و  كرابم  دندیمان . نایادخ  ار  وا  مدرم  هک  دوب  هتـشذگن 
. تسا نارگید  زا  لقن  همجرت و  نامه  ام : نخس  متسه . ادخ  رسپ  نم  متسه . مدرم  نیرتمیظع  نم  تفگ  شردامب  هک  دوب  هچب  حیسم  زونه 

هحفص 386] ] 

ماعنا يهروس 

هراشا

ام ُلتَأ  اَولاعَت  ُلق  - » لّوا دش . لزان  هنیدم  رد  هک  هیآ  جـنپ  رگم  تسا  هدـش  لزان  هّکم  رد  یگرابکی  هروس  هکنیا  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت 
هک رخآ ، ات  ًابِذَک » ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  - » مجنپ رخآ . ات  َهّللا » اوُرَدَق  ام  َو  - » مراهچ  176-132- نآرق . - هیآ هس  ات  مُکُّبَر » َمَّرَح 

جنپ تصـش و  دـص و  کـی  ار  هروـس  هـکنیا  تاـیآ  هفوـک  مدرم  عـمجم :  112-54- نآرق -34-10- نآرق . - دـش لزان  هنیدـمب  جـنپ  هکنیا 
ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  مشش  يهروس  دناهتفگ . تفه  تصش و  اهیزاجح  شش و  تصش و  ماش  هرصب و  لها  دناهتسناد ،

ات 3] تایآ 1  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

مِهِّبَِرب اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  َروُّنلا  َو  ِتاـُملُّظلا  َلَـعَج  َو  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَـلَخ  يِذَّلا  ِهـِّلل  ُدـمَحلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب 
ِضرَألا ِیف  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُهّللا  َوُه  َو  [ 2  ] َنوُرَتمَت ُمتنَأ  َُّمث  ُهَدـنِع  یمَـسُم  ٌلَجَأ  َو  ًـالَجَأ  یـضَق  َُّمث  ٍنیِط  نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  [ 1  ] َنُولِدعَی

و ندش ، فرحنم  ینعمب  لدع  لودع و  ردـصم  زا  نولدـعی - تاغل : ینعم   381-1- نآرق [ - 3  ] َنُوبِسکَت ام  ُمَلعَی  َو  مُکَرهَج  َو  مُکَّرِـس  ُمَلعَی 
دیـسر رـس  ماـگنه  تقو ، لـجا - كاـخ ، نیط - نداد . رارق  ربارب  نزومه و  يزیچب  ندروآ  ور  ندرک و  هّجوـت  يزیچ ، زا  ندـش  فرـصنم 

هیآ لوزن  ببـس  دیوگ  لتاقم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  لوزن : تهج  ندوب . لد  ود  ندرک و  ّکش  ینعمب  ءارتما  ردصم  زا  نورتمت - هدعو .
اهنامـسآ و دنوادخ  هحفـص 387 ] تفگ [  تسیک ! وت  يادـخ  ّکبر » نم   » دـنتفگ دـندرک ، هّجاحم  لوسر  اـب  ناکرـشم  هک  دوب  نآ  هروس 

نابرهم يادـخ  مانب   1 همجرت : داتـسرف . هروس  هکنیا  یلاعت  يادـخ  ثیدـح  هکنیا  رد  دـندرک  وا  بیذـکت  دـندرک و  دوحج  ناشیا  اـهنیمز ،
هکنیا اب   ] و درک . تسرد  ینـشور  یگریت و  دـیرفآ و  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ادـخ  نآ  هژیو  شیاتـس  ناگدـیرفآب . هدنـشخب  ناربنامرفب 
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لگ ار ز  امش  هک  تسا  ادخ  نامه   2 دندش . اهتب ] يوس  هب -  ] نادرگ يور  دوخ  راگدرورپ  دندوب ز  رفاک  هک  یناسک  وا ] تردق  يرادومن 
يرادوـمن  ] نآ زا  سپ  امـش  و  تسین .] ربـخ  نآ  زار  یـسک  و   ] تسا وا  دوـخ  دزن  نآ  نـیعم  ماـگنه  هـک  درک  تشونرـسب  یگرم  دـیرفآ و 

. دیروآ گنچب  دینک و  هچنآ  ره  دنادب و  ناتراکـشآ  ناهن و  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  يادـخ  تسا  وا  هکنیا  اب   3 دیاهدنام . لد  ود  تردق ]
لالح ار  اهزیچ  ياهراپ  هک  دوب  وا  يوخ  تسنادیم و  ّمهم  هلئسم  ار  ناویح  راتشک  رذن و  یلهاج  برع  نوچ  لالظ :» یف  : » نیرّسفم نخس 

ُدمَحلا . » دوش رادومن  اهمارح  لالح و  نآ  کیاکی  یتشز  اهدیلقت و  نآ  ّتیمها  ات  دش  ماعنا  مانب  هروس  هکنیا  مامت  درامش  مارح  ار  رگید  و 
هّکمب هروس  هکنیا  ساـبقملا : ریونت   18-1- نآرق . - ار ادخ  دـینکب  شیاتـس  تسا ، رما  هلمج  نیاب  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  1 ِهِّلل »

هیآ شـش  تسیب و  دص و  تسا و  هدش  لزان  هنیدمب  هک  هیآ  ود  ات  َهّللا ] اوُرَدَق  ام   ] هیآ و هس  ات  َمَّرَح ] ام  ُلتَأ  اَولاعَت   ] هیآ جـنپ  زج  دـش  لزان 
نآ ار  ادـخ  دـنک  شیاتـس  هک  هدـیرفآ  ره  ینعی  تسا : هـتفگ  هـّیمجن  تـالیوأت  رد  ناـیبلا : حور   128-107- نآرق -89-60- نآرق . - تسا

راثآب هک  تسا  هدرک  شیاتس  رب  کیرحت  وا  مه  هدیشخب و  وا  ار  شیاتس  دادعتسا  ورین و  نوچ  تسا ، وا  كولمم  تسا و  ادخ  لام  شیاتس 
هدرک ّقح  تاذب  هتسباو  ار  دمح  هک  هلمج  هکنیا  رد  و  تسا . واب  ّصتخم  وا و  کلم  یگلمج  اهشیاتس  مامت  سپ  دننک ، شـشیاتس  شتردق 
هتفگ يونثم  هن ، ای  دشاب  يرگشیاتس  یسک و  هچ  تسا  شیاتس  دمح و  يهتـسیاش  وا  هک  تسا  هراشا  ِهِّلل » ُدمَحلا   » تسا هدش  هتفگ  تسا و 
قاـّلخ نآ  هک  نوچ  قسن  دریگ  وا  فصو  زا  اـم  فصو   || ّقح  هدرک  دوخ  تروص  رب  اـم  قـلخ  هحفص 388 ]  ] 425-408- نآرق : - تسا

کـشم نوچ  داب  ناز  دوش  رپ   || تسچ  تسا  لضف  رد  هک  ّقح  درم  هصاـخ  تسوخ  زین  یئوج  حدـم  ار  یمدآ   || تساوج  دـمح  رکش و 
تسا روخ  رد  ار  قح  تاذ  شیاتـس  رم  هاشیلعیفـص : ریـسفت  غورف  دریگ  یک  تسا  هدیردب  کیخ   || غورد  داب  ناز  لها  دشابن  رو  تسرد 

ره یتسه  ردـق  تسا  وا  تایآ  زا  کـی  دوخ  وگاـنث  ره   || تسا  وا  تاذ  یتعن  دـمح و  ره  عجرم  تسا  رترب  ناـقلخ  تعن  ساپـس و  زک  ||  
ّقح شیب  هرطق  زا  شانث  رد  دـشوک  رحب   || شیوخ  ردـق  رب  وا  دـمح  دـیوگ  هرطق  تاـهج  لـک  زا  دـنیوگ  وا  دـمح   || تاـنکمم  زا  یکی 

صتخم و دـمح  يهناگراهچ  ماسقا  مامت  يدـنواهن : نامحّرلا  ۀـحفن  ریـسفت  مالّـسلا  نّیعتیب و  تاذ  ریغ   || ماـمت  سک  دـنادن  ار  شدـمح 
دمح نابزب  هکنآ  سپ  دنمانیم ، یلاح  یلاعفا و  یبلق و  یلوق و  ار  اهنآ  و  دـشاب ، لاعفا  تالاحب و  ای  دـشاب و  لد  نابزب و  تسا  ادـخ  کلم 

رد هتـسویپ  ّقحب  یگتخابلد  قوش و  زا  هکنآ  ای  و  ّقح ، لالج  لاـمج و  تافـص  تردـقب و  دـشاب  هّجوتم  ربخ و  اـب  لد  رد  هکنآ  اـی  دـنک و 
هچنآ تسا و  رازگـساپس  دوخ  تالاح  يهمه  رد  هکنآ  ای  دـهدیم و  ماجنا  ّقح  رما  اب  دـنکیم  هچ  ره  تسا و  يربنامرف  تعاط و  تدابع و 

َقَلَخ . » تسا دنوادخ  شیاتس  دمح و  ماسقا  اهنیا  يهمه  تسا ، دونشوخ  وا  دنیبیم  دنادیم و  ّقح  زا  دیآیم  شرس  رب  دونشیم و  دنیبیم و 
زور بش و  رون  تاـملظب و  دارم  تفگ : يّدـس   71-1- نآرق : - تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   1 َروُّنلا » َو  ِتاُملُّظلا  َلَعَج  َو  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا 

ود يارب  تسا  رتـیلوا  هکنیا  یکیراـت و  یئانـشور و  تقیقح  دارم  دـنتفگ : رگد  یـضعب  و  تسا ، خزود  تشهب و  دارم  تفگ : هداـتق  تسا ،
دیرفایب و نیمز  نامسآ و  هک  تسا  نآ  ریدقت  هک  دنتفگ  یضعب  هتقیقح  هرهاظ و  یلع  مالک  لمح  يارب  رگید  ار و  مومع  يارب  یکی  هجو ،
وا تردق  هب  هک  تسا  نآ  یهلا  تاذـب  دـمح  صاصتخا  تهج  یناشاک : تالیوأت  هحفـص 389 ] نآ [ . زا  شیپ  دوب  هدـیرفآ  رون  تاملظ و 

ملاـع هکنیا  رد  رادـنپ  يهدرپ  تاـملظ  اـهیکیرات و  داـجیا  و  ینامـسج ، ملاـع  نیمز  و  یناـحور ، ملاوع  ياهنامـسآ  شنیرفآ  زاـغآ  تسا 
اههدـیرفآ رگید  زا  نیمز  نامـسآ و  باختنا  ناـیبلا : حور  ینامـسآ . حاورا  ملاـع  زا  ملع  كاردا و  رون  ندرک  رادومن  و  ینیمز ، ینامـسج 

و دنریگیم ، تربع  دنپ و  دـننکیم و  هدافتـسا  ود  نآ  زا  و  دـننیبیم ، مشچ  ولج  رد  هدـیرفآ  نیرتگرزب  ار  ود  نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب 
ریـسفت رد  و  تملظ ، ناطیـش و  هدیرفآ و  رون  ادخ  دندوب : دقتعم  هک  دـش  لزان  اهیـسوجم  بیذـکت  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدـش  تیاور 
نمیرها زا  ار  تملظ  نادزی و  زا  ار  رون  دـناهدوب و  تملظ  رون و  لصا  ود  هب  دـقتعم  هک  اهنآ  تسا و  هّیونث  رب  ّدر  هکنیا  تسا  هتـشون  ریـسیت 

و خزود ، تشهب و  ای  ینامرفان  يربنامرف و  ای  دیرفآ و  ملع  لهج و  دناهدرک : ینعم  یـضعب  ینیـسح : ریـسفت  ای  هیلع  بهاوم  دناهتـسنادیم .
هدش هدروآ  درفم  رون  و  تسا ، ددعتم  تلالض  هک  تسا  هدش  هتفگ  عمج  ظفل  تاملظ  تهج : هکنیا  زا  و  دناهتفگ ، مه  یهارمگ  تیاده و 

تافص زا  ار  سوفن  تاملظ  درک  ادیپ  ار و  سفن  نیمز  لد و  نامسآ  دیرفایب  هک  هدروآ  قیاقحلا  رحب  رد  و  تسا . یکی  تیاده  نوچ  تسا 
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لوقنم اجنیا  ات  ینابر  یکلم  قالخا  یناحور و  یکلم  فاصوا  زا  ار  بولق  رون  تخاس  رهاظ  و  یناطیـش ، یعبـس  قالخا  و  یناویح ، یمیهب 
دهاجم و زا  و  دـنراذگیم ، ربارب  دـننادیم و  يواسم  ادـخ  اب  ار  يرگید  نارفاک  ینعی  عمجم :  19 َنُولِدعَی » مِهِّبَر  تسا . ینیسح  ریـسفت  زا 
- یقرواپ -26-1- نآرق «. - 19» دنهدیم رارق  شتسرپ  تدابع و  رد  کیرش  دوخ  يادخ  اب  ار  يرگید  ینعی : تسا  هدش  لقن  يرـصب  نسح 

ماگنه لّوا  لجا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  يربط : - 2 ُهَدنِع » یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  اًلَجَأ  یـضَق  َُّمث  [ » هحفص 390  ] 65-27- نآرق  - 231-229
هک تسا  باوخ  تلاح  لّوا  لجا  تسا : هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  تسا ، هراـبود  یگدـنز  گرم و  ناـیم  تّدـم  مّود  لـجا  تسا و  گرم 

تّدم ینعمب  لّوا  لجا  دـناهتفگ : دـهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  -1-53 ع : نآرق . - تسا گرم  ماگنه  مّود  لـجا  و  تسا ، هدرم  دـننام  ناـسنا 
« ُهَدنِع یمَسُم   » هب تسا  هدش  فیصوت  نآ  يارب  تّدم  هکنیا  تسا و  رگید  ملاع  یگشیمه  تّدم  مّود  لجا  و  تسا ، ملاع  هکنیا  رد  یگدنز 

ینعی تسا : هتفگ  ملسم  وبا  تسین ، سرتسد  نآب  ار  یسک  و  « 20» تسا دنوادخ  تموکح  تدم  نآ  هک  تسا  نّیعم  ظوفحم  حول  رد  نوچ 
رمع ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  تسین ، سرتـسد  نآـب  ار  یـسک  .و  تـسا نـّیعم  ادـخ  دزن  هـک  ناگدـنیآ  رمع  تّدـم  ناگتـشذگ و  رمع 

اب ینعی  عمجم :  2 َنوُرَتمَت » ُمتنَأ  َُّمث   » 285-283- یقرواپ -213-193- نآرق . - تسا نّیعم  ادخ  دزن  هک  ناگدنیآ  رمع  تّدـم  ناگتـشذگ و 
دوخ تشگزاب  تمایق و  رد  ّکش  زاب  گرم  مد  ات  دنکیم  ناتنوگرگد  یلاوحأ  هب  تسا و  هدیرفآ  كاخ  زا  ادـخ  ار  امـش  دـینیبیم  هکنیا 

 || ار هغـضم  ار و  هفطن  ار و  كاخ  هلمجنیا  بسانم  دراد  يرعـش  سیقلب  تیاکح  يهلابند  مراهچ  رتفد  رد  يونثم   29-1- نآرق . - دینکیم
رد يدب  قشاع  نادب  وت   66-64- تمرف »- تیجنرفخ یمه  دیآ  نآ  زا  هک   || تین  دب  يا  تمدروآ  اجک  زک  ادخ  دراد  یمه  ام  مشچ  شیپ 

 || اجک زا  راک  هکنیا  ریوصت  ار  كاـخ   25-23- تمرف « - 22» وت راشنا  دـش  راکنا  تجح  ناـمز  نآ  يدوب  لـضف  هکنیا  رکنم   || نآ  رود 
تسرب تراکنا  هک  نوچ  يدامج  زا  يدب  رکنم  ار  راکنا  ترکف و   || يدبرسیب  لدیب و  مدنآ  رد  نوچ  اجک  زا  راکنا  یمصخ و  ار  هفطن 

مه سپ  تسین  هجاوخ  دـیوگ  هجاوخ  شنورد  زک   || تسین  هقلح ز  نآ  وـچ  وـت  لاـثم  سپ  تسرد  دـش  ترـشح  راـکنا  هکنیا  زا  مه  ||  
رد تسا : هتشون  ینیسح  ریـسفت   3 مُکَرهَج » َو  مُکَّرِـس  ُمَلعَی  [ » هحفـص 391 دنکیم [  نف  دص  رـشح  وا  دامج  زک   || دنکیم  نیبم  تراکنا 

صوصّنلا دـقن  رد  و  تسا ، وا  يرهاـظ  تبـسن  زا  تراـبع  مکرهج  و  ناـسنا ، ینطاـب  تبـسن  هب  تسا  تراـشا  مکّرـس  هک  هدروآ  تاـحوتف 
نوچ ادـیوه ، تیدوبع  صیاـقن  شیور  رگید  رد  و  ادـیپ ، تیبوبر  صئاـصخ  شیور  کـی  رد  نیهجو ، تاذ  تسا  یتآرم  ناـسنا  هدومرف :

رترادـقمیب رتراوخ و  تانیاک  همه  زا  يرمـش  تیدوبع  صیاقن  نوچ  و  تسا ، رتراوگرزب  تادوجوم  يهمه  زا  يرگن  ّتیبوبر  صیاصخب 
مـشیوخ لاحب  دـتف  هک  مدـنا  يرگد و  نم  زا  رتکین  دوب  هک  اشاح   || يرثا  مبای  وت  فاصوا  زا  دوخ  رد  نوچ  یعابر   34-1- نآرق . - تسا

و منادیم ، بیغ  يهبترم  رد  امش  صیاصخ  رارـسا و  هک  دیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  سپ  يرتب  نم  زا  دشابن  ناهج  ود  ره  رد   || يرظن 
تاـجرد رد  دـشاب  یّقرت  ببـس  هک  یلمع  زا  دـینکیم  امـش  هچنآ  مـنادیم  رگید  و  مسانـشیم ، تداهـش  ملاـع  رد  ار  امـش  صیاـقن  راـثآ 

هدش لوغـشم  لامعا  يهیکزت  حالـص و  اب  هک  دراد  نآ  رب  ار  کلاس  یئاناد  هکنیا  نتـسناد  و  تیناویح ، تاکردب  لزنت  بجوم  ای  ّتیناسنا ،
مئاهب نوچ   || یناسنا  رمع  هک  دشاب  فیح  هعطق : ددرگ . دعاصتم  یناحور  میعن  سانیتسا  يهورذـب  یناویح  ظوظح  يافیتسا  ضیـضح  زا 

تسرپ و تب  مدرم  نداد  هّجوت  يروآدای و  - 1 ام : نخس  درذگرد  لضفب  هتشرف  زک   || ششوک  زا  دناوتیم  یمدآ  درذگ  روخ  باوخب و 
امـش هک  کچوک  دارفا  ای  تسا  یکیرات  ینـشور و  نامـسآ و  نیمز و  هک  گرزب  شنیرفآ  هکنیا  هک  ینادجو  ّتیعقاو  کیب  تسا  نیدیب 

هک تسا  تردـق  کی  يهدـیرفآ  یگمه  تسه ، كاـخ  نیمز و  يهرک  نیمه  زا  امـش  ياـقب  شیادـیپ و  دیـشاب و  دازیمدآ  اـپ و  ود  سنج 
نیدـب شنیرفآ  دـشاب  نینچ  هن  رگا  هک  تسین  رّوـصتم  نآ  رد  یناوتاـن  صقن و  بیع و  نوـچ  تسا  نآـب  رـصحنم  یگزیکاـپ  و  یگدوـتس ،

 - مزلتـسم روانهپ  شنیرفآ  هکنیا  دـهدب  ناشن  هک  دـشاب  نیمه  يارب  دـیاش  ِهِّلل » ُدـمَحلا   » يهلمجب زاـغآ  مّود - تسین . نکمم  وا  زا  تمظع 
هک تسا  هدش  يروآدای  رخآ  تیآ  رد  - 3 تسا . فعض  صقن و  ره  زا  يرود  یگزیکاپ و  یگدوتـس و  هحفص 392 ]  ] 520-503- نآرق
ولج بلاطم  تیبثت  يارب  هیآ  هکنیا  دیاش  تسا و  هّزنم  یناوتان  ره  زا  نوچ  تسا  رادربخ  امـش  راکـشآ  ناهن و  زا  هک  تسا  هدـننیرفآ  نامه 

ار وا  دیـشاب و  واب  هتـسبلد  دـیاب  تسا و  علطم  امـش  زیچ  همه  رب  هک  دـینادب  نیقی  سپ  تسا  یگراچیب  صقن و  زا  يهزیکاپ  نوچ  هک  دـشاب 
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. دیئامن شتسرپ 

ات 6] تایآ 4  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ُءابنَأ  مِهِیتأَی  َفوَسَف  مُهَءاج  اَّمل  ِّقَحلِاب  اُوبَّذَک  دَـقَف  [ 4  ] َنیِـضِرعُم اهنَع  اُوناک  ّالِإ  مِهِّبَر  ِتایآ  نِم  ٍۀَـیآ  نِم  مِهِیتَأت  ام  َو 
يِرَجت َراهنَألا  اَنلَعَج  َو  ًاراردـِم  مِهیَلَع  َءامَّسلا  اَنلَـسرَأ  َو  مَُکل  نِّکَُمن  َمل  ام  ِضرَألا  ِیف  مُهاـّنَّکَم  ٍنرَق  نِم  مِِهلبَق  نِم  اـنکَلهَأ  مَک  اوَرَی  َمل  َأ  [ 5]

ینعم اب  نون و  حـتفب  ءابن  عمج  ءابنا - تاـغل : ینعم   460-1- نآرق [ - 6  ] َنیِرَخآ ًانرَق  مِهِدـَعب  نِم  انأَشنَأ  َو  مِِهبُونُذـِب  مُهاـنکَلهَأَف  مِِهتَحت  نِم 
شرورپ ینعمب  هزمه  رـسکب  لاعفا  نزو  رب  ءاشنا  ردصم  زا  انأشنا - ناویح . ریـش  دـننام  نتخیر  یناوارفب  دـنت ، شزیر  اراردـم  عالّطا . ربخ و 

رـس يـالاب  تمـسق  خاـش  نرق - نخـس . ندرک  زاـغآ  عضو و  شنیرفآ ، قلخ و  ندرک  زاـغآ  نداد  شیادـیپ  ندرک و  داـجیا  اریزیچ  نداد ،
ره  4 نارفاک ] نآ  : ] همجرت نامز . زا  يرادـقم  نامز ، کی  مدرم  لها و  لاس ، دـص  تّدـم  ناراب ، شراب  کی  باتفآ ، يرادومن  لّوا  ناسنا ،

ربـخ يدوز  هب  دندرمـش و  غورد  دیـسر  ّقـح  زا  هچنآ  سپ   5 دـندش . نآ  زا  نادرگ  ور - دـندید  هک  دوخ  راگدرورپ  ياـههناشن  زا  هناـشن 
هک ناوت  نآ  هکنیا  اب  میدرک  دوباـن  ار  یمدرم  ناـشیا  زا  شیپ  دـننادن  رگم   6 دنبایب . دوخ  ولج  رد  ندومن ] راوخ  ّقح  يازـس  و   ] یگرخـسم
ناش نیمز  هحفص 393 ] زا [  اهدور  میتخیر و  ناوارف  ناراب  نانآ  رب  نامسآ  میدرکن و ز  دنمهرهب  نآ  ار ز  نانیا  میداد  ناش  نیمز  رد  نانآب 

4 ٍنرَق » نِم  : » نیرّـسفم نخـس  میدـیرفآ . رگید  یهورگ  ناـنآ  یپ  زا  مـیدرک و  ناـشدوبان  ناـشناهانگ  يازـسب  سپ  نآ  زو  مـیدرک  ناور 
رادـقم و  دنتـسه ، نامز  کی  رد  عمتجم  ناـمدرم  هملک  هکنیا  زا  دوصقم   28-15- نآرق : - تسا هتشون  هدبع  دّمحم  صوصخب  نیرّـسفم و 

جاّجز و  دص . داتـشه و  داتفه و  تصـش و - هب  دناهدرک  دودـحم  ار  نرق  زین  تسا و  هرود  کی  مدرم  رمع  طّسوتم  تّدـم  نامه  نرق  نامز 
« ِضرَألا ِیف  مُهاّنَّکَم  . » هاشداپ ای  گرزب  ملاع  ای  ربمغیپ  لثم  دـشاب ، اهنآ  رد  ینایامن  صخـش  هک  تسا  ینارود  کی  مدرم  نرق  تسا  هتفگ 
دـندوب و رتدـنمتورث  اهنآ  زا  نوعرف  دومث و  داع و  لثم  نارگید  هک  دـنوش  هّجوتم  هّکم  لها  تسا : هکنیا  اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رخف :  6

نینمؤم ناربمغیپ و  لثم  مه  ناکین  هک  مدرم  کی  كاله  رد  لّوا - تسا  نکمم  شـسرپ  هس  هیآ  هکنیا  رد  و  دنوشن ، رورغم  دندش و  دوبان 
يهجیتن رد  هک  تسا  هدوب  ایندـب  نید  نتخورف  يهطـساوب  تکاله  هک  تسا  نآ  باوج  تسا ! يدـنپ  تربع و  هچ  دـناهدش  دوبان  زین  اـهنآ 

دوباـن ردـقچ  دـناهدیدن  اـیآ  اـنکَلهَأ » مَک  اوَرَی  َمل  َأ   » تسا هدـش  هتفگ  هکنآ  مّود - دنتـسه ، راـتفرگ  یگـشیمه  باذـعب  نید  زا  تیمورحم 
يایاضق هک  تسا  نآ  باوج  دننک ! قیدـصت  هنوگچ  سپ  دـندوبن  اجنآ  تسا  اهنآ  اب  نخـس  يور  هک  مدرم  هکنیا  هک  یتروص  رد  میدرک ،

ایآ میدرک ، داجیا  يرگید  ّتلم  تسا : هدش  هتفگ  مّوس - دناهدوب . هدینش  هتسناد و  اهنآ  تسا و  هدوب  روهشم  اهنآ  ياههناسفا  ناگتـشذگ و 
562-532- نآرق -29-1- نآرق ! - دناهتفرگ ار  ناگدش  كاله  ياج  رگید  یناسک  دـننادب  هک  دراد  يرثا  هچ  نیفلاخم  تربع  دـنپ و  يارب 
تموـکح و یئاراد و  دـنک و  دوباـن  ار  اـهنآ  هک  تسا  یهلا  تردـق  رد  دـننادب  هک  تـسا  هدـش  يروآداـی  هـکنیا  يارب  تـسا : نآ  باوـج 

هدش يروآدای  اهنآ  يازهتـسا  راکنا و  لّوا  تیآ  هب  هک  تربع  دنپ و  تسا و  نیرکنم  یفّرعم  ام : نخـس  دهدب . نارگیدب  ار  اهنآ  تیـصخش 
دنپ نآ  زا  دـیاب  هک  هتـشذگ  خـیراتب  تسا  یئامنهار  مّوس  يهبترم  رد  تسا و  اهنآ  لـمع  ءوس  تازاـجمب  دـیدهت  نآ  يهلاـبند  رد  تسا و 

هحفص 394] هدنیآ [ . راگزومآ  تسا  هتشذگ  نوچ  درک  ضوع  ار  دوخ  لمع  رکف و  ریسم  تفرگ و 

ات 9] تایآ 7  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

انلَزنَأ َول  َو  ٌکَلَم  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  اُولاق  َو  [ 7  ] ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّالِإ  اذه  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  مِهیِدیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِرق  ِیف  ًاباتِک  َکیَلَع  انلََّزن  َول  َو 
- ساطرق تاغل : ینعم   334-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِسبلَی ام  مِهیَلَع  انسَبََلل  َو  ًالُجَر  ُهانلَعََجل  ًاکَلَم  ُهانلَعَج  َول  َو  [ 8  ] َنوُرَظُنی َُّمث ال  ُرمَألا  َیِضَُقل  ًاکَلَم 

راظنا ردصم  زا  نورظنی - ناوج . يهدام  رتش  الاب ، دنلب  دیفـس  رتخد  زیچ ، ره  زا  فدـه  ضرغ و  تباتک ، لباق  ذـغاک  فاق  تکرح  هس  رهب 
: لوزن تهج  نداد . یـسکب  ندید  رظن و  يهزاجا  نداد  رارق  یـسک  دـننامه  ار  یـسک  ضرق ، تخادرپ  رد  ضورقم  نداد  تلهم  ینعم  هب -
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ربمغیپ دزن  دـلیوخ ، نب  لفون  و  هّیما ، یبا  نب  هّللا  دـبع  ثرح و  نبرـضن  هکم  بارعا  زا  رفن  هس  هک  تسا  هدـش  لـقن  یبلک  زا  ناـیبلا : عمجم 
وت يربمغیپ  رب  دهاش  هک  ادخ  بناج  زا  ياهتـشون  اب  دنیایب  نامـسآ  زا  کلم  راهچ  رگم  میریذپیمن  ار  وت  راتفگ  ام  دنتفگ  دـندمآ و  [ص ]
دوخ تسدـب  نارفاک  هکنیا  هک  میتسرف  ورف  وت  رب  هتـشون  ذـغاکب  ياهماـن  رگا  ربمغیپ  يا   7 همجرت : دـش . لزان  هیآ  اهنآ  باوج  رد  دنـشاب ،

تسا هدش  ماجنا  راک  میتسرف  هتشرف  رگا  دننادب  دماین ! دورف  وا  رب  هتـشرف  ارچ  دنیوگ :  8 دشابن . راکشآ  يوداج  زجب  هکنیا  دنیوگ : دنیاسپب 
رب دنشوپ  نارگید  هچنآ  زک  مینک  يدرم  ار  وا  مینک  ناگتـشرف  زا  ار  ربمغیپ  رگا  9 و  دنهدن . ناشیاب  یگدنز  تلهم  و  دنامن ] هدنز  سک  [و 

نخـس دـنرادیم .] هدیـشوپ  ربمغیپ  یئاسانـش  زا  ار  ناشلد  دوخ  هک  هنوگنآب  میرادـب  هدیـشوپ  ناـنآ  زا  ار  وا  یئاسانـش  اـی  و  . ] میئاـمن شنت 
38-15- نآرق . - نیمزب ات  نامسآ  زا  يهتخیوآ  يهتـشون  يهمان  ینعی  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  عمجم :  7 ٍساطِرق » ِیف  ًاباتِک  : » نیرّسفم

ببس تیصعم  تسا و  تبوثم  ببـس  هحفـص 395 ] تعاـط [  دوب  تیاـنع  زور  نآ  رگا  لّوا ، زور  زا  هآ  تفگ : تقیرط  ریپ  هتـشون : فشک 
لظنح دمآ  نتشیوخب  هن  دمآ  نیریش  هک  رکش  تواقش ، ببـس  تیـصعم  تسا و  تمادن  ببـس  تعاط  دوبن  تیانع  زور  نآ  رگا  ترفغم و 

رد دمآ  هک  دوخ  يهتـسیاش  هک  دراد  نآ  راک  لمع  یـسک  زا  دیآ و  لسک  یـسک  زا  هک  تسا  نآب  هن  راک  دمآ  نتـشیوخب  هن  دمآ  خلت  هک 
نسح هداتق و  يّدس و  عمجم :  8 ُرمَألا » َیِضَُقل  . » تسین ترسح  زج  ام  يهصق  ماجنا  رس  تسین  تیانع  ام  هب  وت  ّرس  نیمک  رد  رگ  یهلا  لزا ،

اپب تمایق  دیآ  دورف  دوخ  یلـصا  تروصب  یکلم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دـش ، دـنهاوخ  دوبان  یگراچیب  اب  ینعی : دـناهتفگ : يرـصب 
رـشب زا  يدرم  تروصب  ار  وا  یتسیاب  ینعی  يربط :  9 اًلُجَر » ُهانلَعََجل   » 20-1- نآرق . - يدوبان تسا و  یگراچیب  نآ  يهلابند  دش و  دـهاوخ 

. - یمدآ ای  دیایب  کلم  توبن  يارب  هک  تسین  یقرف  سپ  دننک ، هدهاشم  شدوخ  تروصب  ار  کلم  دـنناوتیمن  اهبرع  نآ  اریز  میهدـب ، رارق 
رد و  ءاب ، دیدشت  اب  نوسّبلی »  » تسا و هدـش  تئارق  زین  مال  کی  اب  انـسبل » : » يرـشخمز فاّشک   9 َنوُِسبلَی » ام  مِهیَلَع  انـسَبََلل  َو   » 23-1- نآرق

یمدآ تروص  ریغب  ار  کلم  نوچ  ینعی  يربط :  40-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  اب  لعف  ود  ره  تسا : هتشون  دوعّسلا  وبا  ریسفت 
رب ار  وت  یتسرد  تقیقح و  ناشدوخ  هک  روط  نامه  دوشیم  اهنآ  يهطلاغم  هابتشا و  بجوم  درم ، تروصب  کلم  نآ  سپ  دننیبب ، دنناوتیمن 

دوخ رب  ار  لیجنا  تاروت و  یحیـسم  يدوهی و  هک  روط  نامه  ینعی : تسا  هدش  لقن  كاّحـض  ساّبع و  نبإ  زا  و  دـننکیم ، هبتـشم  ناشدوخ 
بارعا يارب  تایآ  هکنیا  نوچ  تسین  تسرد  ینعم  هکنیا  یلو  دش ، دـهاوخ  هبتـشم  اهنآ  رب  زین  یمدآ  تروصب  کلم  نآ  دـناهدرک  هبتـشم 

رکفب و میلـست  نوچ  و  لّمأت ، رکف و  اب  رگم  تخانـش  دـنهاوخن  ارنآ  میتسرفب  کلم  رگا  ینعی : دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : تسا . تسرپ  تب 
 ] یـسابل دیـشوپ  میهاوخ  هکئالم  نآ  رب  هّتبلا  ینعی : ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  دوب . دـنهاوخ  یقاب  هابتـشا  نامه  رد  سپ  دنتـسین  لالدتـسا 

روط نامه  مینکیم  هبتشم  اهنآ  رب  ار  کلم  تروص  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنـشوپیم ، ناشدوخ  هک  یئاهسابل  نامه  لثم  هحفص 396 ]
يارب هک  تسا  هتشون  یبلطم  هیآ  يهلمج  هکنیا  رد  اضر  دیشر  هدبع : ریـسفت  دننکیم . هبتـشم  دوخ  رب  ار  ربمغیپ  تّوبن  تفـص و  ناشیا  هک 

رد هکنانچ  دننیبب ، هدش  هدیرفآ  هک  یتروصب  ار  کلم  ّنج و  دناوتیمن  دوخ  يداع  لاح  رد  ناسنا  دوشیم : همجرت  راکفا ، يهنومن  عونت و 
گنریب فیطل و  ياهمسج  یضعب . هک  روط  نامه  مُهَنوََرت » ُثیَح ال  نِم  ُُهلِیبَق  َو  َوُه  مُکارَی  ُهَّنِإ  : » تسا هدش  هتفگ  ناطیـش  هب  تبـسن  نآرق 

رگید یبیغ  ملاع  زا  ّنج  هکئالم و  و  تسین ، نآ  ندید  لباق  ناسنا  ای  ناسنا  ندید  لباق  تسا  اوه  بآ و  دلوم  هک  یلّوا  رصانع  اوه و  دننام 
لاکـشاب بآ  هک  روط  نامه  دـنوش  رادومن  رتهوبنا  ماـسجا  تروصب  دـنناوتیم  اـهنآ  هک  دـنیوگیم  و  ماـسجا ، هکنیا  زا  رتفیطل  دنتـسه ،

دوخ رایتخا  هب  ملاع  داوم  روص  تالدـبت  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  خـی . فرب و  عیاـم و  ظـیلغ و  قیقر و  ياوه  دـننام : دوشیم  رادومن  فلتخم 
يهزاجاب کلم  ّنج و  یلو  دوش ، رادومن  رگید  ياهتروصب  بآ  دوشیم  بجوم  هک  یمرگ  يدرـس و  لثم  تسا  یعیبط  تاـبجومب  تسین و 

تروص رد  اهنآ  رگا  سپ  دنیامن  بیکرت  ملاع  ّداوم  اب  هدرک  لیلحت  ار  دوخ  نادبا  دننک و  فّرصت  ملاع  داوم  رد  هک  دنراد  تردق  دنوادخ 
تروص هب  ار  اهنآ  تسا  نکمم  ءایبنا  لثم  يداع  ریغ  رـشب  یلو  دنیبب ، ار  اهنآ  دـناوتیم  رـشب  دـنوش ، رادومن  ملاع  هکنیا  يهدام  اب  بسانتم 
ياهزیچ ياهراپ  ناسنا  هک  هوالعب  تسا ، تداع  فالخ  رب  هکنیا  دید و  یلـصا  تروصب  ار  لیئربج  تبون  ود  ربمغیپ  هکنانچ  دـننیبب  یلـصا 

فیطل و حور  ياراد  ناسنا  نوچ  یئابرهک و  لئاسو  رگید  میـسیب و  فارگلت  دننام  دباییم  رد  يداع  ریغ  لئاسو  عاونا  اب  ار  یندشن  كاردا 
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حاورا هتـسد  ود  هکنیا  تسا  نکمم  سپ  دـنراد ، كرتشم  ّدـح  بسانت و  رگیدـکی  اب  ملاع  لقاع و  تسا  یقولخم  زین  هکئالم  تسا و  لقع 
كاردا يداع  ریغ  لئاسو  زا  ناسنا  هک  روط  نامه  دوشب ، كاردا  ملع و  سابتقا  بجوم  ناسنا  يارب  هک  دـنوش  طوبرم  رگیدـکی  اـب  لـقاع 

یتسرد تسا  هدـش  نّیعم  نید  رد  نوچ  هحفص 397 ]  ] 332-267- نآرق  - و تسین ، یناگمه  ناسآ و  شکرد  هک  ار  یئاـهزیچ  دـنکیم 
، يرشب حاورا  یـضعب  یلو  تسین  طلـسم  ینیمز  تادوجوم  دننام  ینامـسآ  تادوجومب  یمدآ  هچرگا  هک  میمهفب  میناوتیم  ماهلا ، یحو و 

اهنیا هّتبلا  و  دنک ، رارقرب  دبایرد و  ار  هطبار  هکنیا  دوخ  سفن  ولع  یحور و  تراهط  اب  دناوتیم  کلم ، مدآ و  نایم  یحور  بسانت  يهطساوب 
- مّود دنتسه ، ناربمغیپ  دنراد  هطبار  دنوادخ  ناگداتـسرف  هکئالم و  اب  يدنوادخ  تیانع  تقلخ و  رد  زایتما  اب  هک  اهنآ  لّوا - دناهتـسد : ود 

ردام میرم  دننام  دناهدش ، الاب  ملاع  زا  حالـص  ریخب و  تراشب  ّقح و  ماهلا  قیال  حلاص  لمع  تضایر و  شـشوک و  كاپ و  داهن  اب  هک  اهنآ 
: تایآ هکنیا  يهلابند  مّوس  يهفیطل  رد  يواطنط : ترضح . نآ  شیادیپب  تراشب  رد  یسیع و  شیادیپ  رد  دش  رادومن  واب  کلم  هک  حیـسم 

تباث زورما  مولع  رد  بلطم  هکنیا  و  دنـشاب ، یمدآ  تروصب  یتسیاب  دـنوش  رادومن  رـشب  يارب  رگا  هکئالم  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  ینعم 
ناگدنز يارب  هک  هدرم  نآ  حور  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیاب  دـناهدرک و  ثحب  حور  يرادومن  یگنوگچ  زا  حاورا  ملع  رد  اریز  تسا  هدـش 

لومعم صخـش  نآ  و  دریگیم ، دوخب  تسا » هتفر  باوـخ  یمـسیتینام  باوـخب  هک  نآ   » لوـمعم مسج  لـقث و  زا  يرادـقم  دوـشیم ، رهاـظ 
مک وا  مسج  زا  تسا  هدش  حور  لکـشت  يهلیـسو  هک  هزادـنا  نامهب  تسا ، نایامن  حور  تسا و  باوخب  هک  تدـم  نآ  رد  هدـش » باوخب  »

ار دوخ  یلبق  نزو  فصن  هتفر  باوخ  تّدم  نآ  رد  لومعم  نزو  هک  دناهدرک  هبرجت  نف  هکنیا  ياملع  زا  ياهّدع  و  تسا ، رتکبس  وا  هدش و 
تـسا هدـشیم  رترادومن  حور  هچ  ره  تسا  هدادیم  ناشن  ار  لومعم  ینیگنـس  حور  يرادومن  ماگنه  هک  دناهتـشاد  يرازبا  تسا و  هتـشاد 

تسا یفیطل  يهّدام  ياراد  حور  هک  دنتـسه  دقتعم  سانـش  حور  ياملع  و  تسا . هدشیم  فصنب  کیدزن  ات  تسا  هدشیم  رتکبـس  وا  نزو 
راضحا ماگنه  رد  هک  تسا  یمـسج  نآ  شیامن  يهلیـسو  هک  تسا  یبلاق  دـننام  و  وا ، يارب  تسا  یفـالغ  ياـجب  تسه و  وا  اـب  اهتّدـم  هک 

هحفص روطنیا [  ریغب  راچان  دنتسه  رتفیطل  هک  هکئالم  رد  سپ  دنوش ، رادومن  لئاسو  هکنیا  هب  یتسیاب  حاورا  نوچ  و  دسریم . ام  رظنب  حور 
ار و وا  دینیبیم  دوب و  دهاوخ  درم  تروص  هب - متـسرفب  کلم  رگا  دیوگیم : دنوادخ  هک  تسا  هکنیا  دـش . دـهاوخن  نکمم  لئاسو  [ 398

رظنب يزیچ  لایخ  مهو و  اب  ّطـقف  هن  دـهد ، ناـشن  ار  کـلم  هک  دـشاب  یجراـخ  ياهداـم  دـیاب  عقوم  نآ  رد  هّتبلا  و  ددرگیمرب ، هابتـشا  نیمه 
وا درادن ، سوسحم  لّیختم و  لوقعم و  جوجل  شیدنا و  جـک - درم  هک  دـهدیم  ناشن  ار  رکف  لقع و  رایعم  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس  دسرب .
مه زاب  دنهد ، شتسدب  نامسآ  زا  ياهتشون  باتک  تروصب  ار  نآرق  هکنیا  رگا  سپ  دمهفب  نآرق  دسانـشب و  دّمحم  دناوتیمن  دهاوخیمن و 

یمـسر لئاسو  رگا  هک  دـنامهفیم  رخآ  اـت  ًاـکَلَم » اـنلَزنَأ  َول   » يهلمج مود  تیآ  رد  - 2 دـنادیم . وداج  ارنآ  تخـس و  رـس  تسا و  درخیب 
دننام دـیهاوخب  دـیاهدید  هچنآ  قوف  اـم  لـئاسو  رگا  نآرق و  تسا و  ربمغیپ  دـیراد ، مشچ  ولج  رد  هک  تسا  نیمه  دـیهاوخ  یم  یناـگمه 
دیاش اًلُجَر » ُهانلَعََجل  ًاکَلَم  ُهانلَعَج  َول   » يهلمج زا  - 3 یناگمه . يدوبان  تسا و  یناریو  نآ  يهجیتن  دنوادخ ، تردـق  زومرم  راثآ  هکئالم و 

طابترا و تعیبط و  نوناق  اریز  لاـحم  تسا  یعّقوت  دـشاب  رـشب  ریغ  امـش  ّیبرم  ربمغیپ و  هک  دـیراد  راـظتنا  رگا  دوشب : هدافتـسا  ینعم  هکنیا 
« َنوُِسبلَی ام  مِهیَلَع  انسَبََلل   » يهلمج و  دنک ، تیبرت  ار  وا  دشاب و  رشاعم  ناسنا  اب  ناسنا  عون  زا  هک  تسا  نآ  مزلتسم  تادوجوم  عاونا  سناجت 
هب ساّبع  نباب  بوسنم  سابقملا  ریونت  ریـسفت  طقف  میدرک ، لـقن  هکناـنچ  تسا  هدـش  هتـشون  هابتـشا  ینعمب  تسا  سرتسد  رد  ریـسفت  هچنآ 

فلتخم تاریبعت  اب  هک  نیرّـسفم  زا  میدرک  لقن  هکنانچ  تسین  هابتـشا  ینعمب  سبل  اب  یبسانت  هلمج  رهاـظ  رد  و  تسا ، هتـشون  ساـبل  ینعم 
985-949- نآرق -678-633- نآرق -358-336- نآرق  - دناهدرک جارختسا  ار  ینعم  هکنیا 

ات 11] تایآ 10  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ُۀَِبقاع َناک  َفیَک  اوُرُظنا  َُّمث  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـس  ُلق  [ 10  ] َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ام  مُهنِم  اوُرِخَـس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکلبَق  نِم  ٍلُسُِرب  َئِزُهتـسا  ِدََقل  َو 
صخـش ندش  ریگارف  ینعمب  ءای  نوکـس  ءاح و  حتفب  قیح  ردـصم  زا  قاح - تاغل : ینعم  هحفص 399 ]  ] 203-1- نآرق [ - 11  ] َنِیبِّذَکُملا
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ناربمغیپ هک 10  دنکن ] ریگلد  ار  وت  مدرم  هکنیا  یگرخسم  يریگهناهب و  طلغ و  ياهاضاقت  هکنیا  دّمحم ، يا  : ] همجرت دوخ . هانگ  يازـسب 
شدرگ نیمز  رد  وگب : دّمحم  يا   11 دش . ناشریگنماد  مدرم  هرخسم  نآ  سوسف  يازس  سپس  دنتفرگ ، سوسف  دنخـشیرب و  ار  وت  زا  شیپ 

ام : » نیرّسفم نخس  دوب !] هچ  دندرمش  غورد  ّقح  نخس  هک  نانآ  يازـس  و  ! ] دیـسر اجکب  نارادنپ  غورد  ماجنا  رـس  دیرگنب : هاگنآ  دینک و 
هلمج يهمه  ینعم  هکنیا  اب  و  اـهنآ ، ماـکحا  ناربمغیپ و  ماـقم  - 1 دناهتـشون : ینعم  ود - ام »  » هملک يارب  نیرّـسفم   10 َنُؤِزهَتـسَی » ِِهب  اُوناک 

، دنتفرگیم هرخسم  دنخشیرب و  هک  اهنآ  ماقم  راکنا  يازـس  ناربمغیپ و  راتفگ  ّدر  تازاجم  ار  رفاک  نامدرم  تفرگارف  دوشیم : ینعم  نینچ 
ءازهتـسا هرخــسمب و  هـک  یباذـع  تازاـجم و  دوـشیم : نـینچ  هـلمج  ینعم  و  نـیرکنم ، رازآ  باذـعب و  ناربـمغیپ  فـیوخت  دـیدهت و  - 2
ناگتشذگ باذع  رگا  ینعی  تسا : هتشون  ینیسح  ریـسفت  رد   2323 ِضرَألا » ِیف  اوُریِس  -15-46 ل  نآرق . - تفرگ ارف  ار  اهنآ  دندرمشیم 

188-186- یقرواپ -29-1- نآرق «. - 23» دیرذگب دومث  داع و  راید  رب  ماشب و  یهاگ  نمیب ، یهاگ  نیمز ، رد  دینک  ریس  دیرادیمن . ملـسم 
ار بارعا  دنکیم  دیدهت  هیآ  هکنیا  ام : نخـس   18-1- نآرق . - دیریگ دنپ  دیـشیدنیب و  لدب  و  دینیبب ، مشچ  اب  ینعی  عمجم :  11 اوُرُظنا » َُّمث  »
رد هک  هدش  دوبان  لیابق  كانلوه  ياهتشذگرـس  دومث و  داع و  يهّیـضق  دـننام  دـندوب  هدینـش  ناشرتشیب  تسا و  هدوب  اههرطاخ  رد  هچنآب 

هحفص 400]  ] 34-11- نآرق . - دنمانیم هدئاب  برع  ار  اهنآ  خیرات 

ات 19] تایآ 12  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

اوُرِـسَخ َنیِذَّلا  ِهِیف  َبیَر  ِۀَمایِقلا ال  ِموَی  یلِإ  مُکَّنَعَمجََیل  َۀَمحَّرلا  ِهِسفَن  یلَع  َبَتَک  ِهِّلل  ُلق  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  نَِمل  ُلق   34-11- نآرق -
ِضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  اِیلَو  ُذِخَّتَأ  ِهّللا  َریَغ  َأ  ُلق  [ 13  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِیف  َنَکَـس  ام  َُهل  َو  [ 12  ] َنُونِمُؤی مُهَف ال  مُهَسُفنَأ 

ٍموَی َباذَع  یِّبَر  ُتیَصَع  نِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُلق  [ 14  ] َنیِکِرشُملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َمَلسَأ  نَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  نَأ  ُتِرمُأ  یِّنِإ  ُلق  ُمَعُطی  َو ال  ُمِعُطی  َوُه  َو 
َوُه ّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهّللا  َکسَـسمَی  نِإ  َو   651-1- نآرق [ - 16  ] ُنِیبُملا ُزوَفلا  َِکلذ  َو  ُهَمِحَر  دَقَف  ٍِذئَموَی  ُهنَع  فَرـُصی  نَم  [ 15  ] ٍمیِظَع
ُهّللا ُِلق  ًةَداهَش  ُرَبکَأ  ٍءیَـش  ُّيَأ  ُلق  [ 18  ] ُرِیبَخلا ُمیِکَحلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  َقوَف  ُرِهاـقلا  َوُه  َو  [ 17  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍریَِخب  َکسَـسمَی  نِإ  َو 

ٌهلِإ َوُه  امَّنِإ  ُلق  ُدَهشَأ  ُلق ال  يرخُأ  ًۀَِهلآ  ِهّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهـشََتل  مُکَّنِإ  َأ  َغََلب  نَم  َو  ِِهب  مُکَرِذنُِأل  ُنآرُقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  مُکَنَیب  َو  ِینَیب  ٌدیِهَش 
زاغآ نتفاکـش و  شیادیپ و  ینعمب  ءاف  رـسکب  هرطف  ردصم  زا  رطاف - تاغل : ینعم   504-1- نآرق [ - 19  ] َنوُکِرـُشت اّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِحاو 

اب یهاچ  رفح  رد  برع  ود  هکنیا  ات  متـسنادیمن  ار  رطاف »  » ینعم نم  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  تقلخ ،
تهج نآ . ندنکب  مدرک  زاغآ  رتولج  وت  زا  نم  ینعی  اهترطف » انأ  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ ، تموکح  هب - نم  دزن  دنتـشاد ، عازن  مه 

ریقف نوچ  وت  دـندرک : ضرع  ص ]  ] ربمغیپ هب  هکم  مدرم  هک  دـناهدرک  لقن  ناـیبلا : عمجم  رخآ :» اـت  ِهّللا  َریَغ  َأ  لـُق   » مهدراـهچ تیآ  لوزن :
هحفص  ] 48-26- نآرق  - زا هک  میهدـب  وتب  هیامرـس  ردـقنآ  میناوتیم  اـم  ینکیم ، ار  اـهاعدا  هکنیا  هدرک و  اـهر  ار  دوخ  ّتلم  نید  یتـسه 

هدرک لقن  یبلک  زا  رخآ » ات  ُرَبکَأ  ٍءیَـش  ُّيَأ  لـُق   » تیآ 19 يارب  و  دـش . لزان  اهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  یـشاب ، رتزاینیب  اـم  يهمه  [ 401
دشاب وت  یتسار  هاوگ  هک  میتفاین  یسک  ام  دتسرفب ! تلاسرب  هک  تشادن  وت  زج  یسک  دنوادخ  رگم  دندرک  ضرع  ربمغیپب  هکم  مدرم  تسا :

دوخ نخس  یتسرد  رب  يدهاش  وت  رگا  تسین ، ام  ياهباتک  رد  صخش  هکنیا  زا  يدای  یمان و  دنتفگ : اهنآ  میدیسرپ ، اهیحیـسم  دوهی و  زا  و 
دّمحم يا  هـمجرت :  472-453- نآرق -115-88- نآرق . - دـش لزان  اـهنآ  باوج  رد  رخآ » اـت  ٍءیَـش  ُّيَأ  لـُق   » تیآ نک ، یفّرعم  اـمب  يراد 

دوخ رب  ناگدنبب  رهم  هک  تسا  ادـخ  نآ  يارب  وگب : خـساپب ] دوخ  ! ] تسا یـسک  هچ  لام  تسه  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  وگب 12 : نارفاکب 
يهداـمآ هچ   ] دـناهدناسر ناـیز  دوـخب  هک  ناـسک  نآ  یلو  دـشابن  نآ  رد  یلد  ود  هک  دـنک  مـهارف  زیخاتـسر  زورب  ار  امـش  دراد و  راوتـسا 

. اناد ياونـش  تسا  وا  هتفرگ و  مارآ  بش  زورب و  تسا ] دوجوم   ] هچنآ تسا  ادـخ  يارب  هکنیا  اب   13 دنوشیمن ، نمؤم  دناهدشن ] يربنامرف 
وگب دهاوخن . كاروخ  وا  دهدیم و  اذغ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يهدـنرآ  دـیدپ  وا  هک  مرادـب  تسود  ادـخ  زج  هک  دوش  رگم  وگب :  14

راگدرورپ ینامرفان  رگا  مسرتیم  وگب :  15 شابم . ادخ  يارب  نارادنپ  زابنا  وت ز  هّتبلا  مشاب و  ناملسم  نیتسخن  نم  هک  تسا  هدش  نامرف  نمب 
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يراگتـسر تسا  نیمه  تسا و  هدرک  رهم  واب  ادـخ  ددرگب  وا  زا  رازآ  زور  نآ  هک  ره  16 و  موش . گرزب  زور  نآ  رازآ  راـتفرگ  منک  دوخ 
وا 18 و  دوب . اناوت  زیچ  همه  رب  وا  دـیاسپ  یکین  هب  ار  وت  رگا  دـنکن و  تاهدوسآ  سک  وا  زج  دـیاسپب  رازآـب  ار  وت  ادـخ  رگا  17 و  رادومن .

نایم ادخ  وگب : دوخ  تسا  مادک  یهاوگ  رتگرزب  سرپب . نانیدیب  زا  زین  19 و  ریبخ . تسا و  میکح  وا  هک  دوخ  ناگدنب  رـس  رب  هریچ  تسا 
زین مهد و  میب  هدنیآ  دب  ار ز  امش  ات  تسا  هدش  نمب  یحو  نآرق  هکنیا  و  دیریذپیمن ] منکیم و  يربمغیپ  ماجنا  هک   ] تسا هاوگ  امـش  نم و 
دوخ دشاب ! نایادخ  رگد  ادخ  اب  هک  دـیهد  یهاوگ  دـیناوت  امـش  ایآ  هدینـش ] نم  زا  هک  تسا  نانچ  زین  وا   ] دـسر واب  نآرق  هکنیا  هک  ار  نآ 

هحفـص 402] مرازیب [ . دیروآ  ادـخ  زابناب  هچنآ  زا  نم  هّتبلا  سب و  اتکی و  يادـخ  تسا  وا  مه  انامه  وگب  مهدـن و  یهاوگ  نینچ  نم  وگب :
نوچ دوشیم ، هتفریذپ  دندرک ، هبوت  رگا  وت ، توبن  دیحوت و  رکنم  مدرم  هکنیا  ینعی  يربط :  12 َۀَمحَّرلا » ِهِسفَن  یلَع  َبَتَک  : » نیرّسفم نخس 

هداتـسرف نیمزب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دراد ، تمحر  دـص  ادـخ  تسا : هتفگ  رمع  هّللا  دـبع  و  دراد ، زیچ  همه  شیاـجنگ  نم  یناـبرهم  تمحر و 
رابحألا بعک  زا  رمع  و  دـننکیم ، یگدـنز  رگیدـکی  اـب  هلیـسو  نآـب  هرـشح  هدـنرپ و  همیهب و  سنا و  ّنج و  زا  ینیمز  تادوجوم  هک  تسا 

هک ماهناگی  يادـخ  نم   50-15- نآرق : - تشون رگید  هلیـسویب  تردـق  تشگناـب  دـنوادخ  تفگ : وا  تسیچ ! ادـخ  قولخم  لّوا  دیـسرپ 
ار ناربنامرف  هک  تسا  هدرک  مزال  - 2 ناگدیرفآ . رب  ماعنا  تسا  هتـسناد  مزال  دوخ  رب  ینعی 1 - عمجم : تسا . رتولج  نم  مشخ  زا  میناـبرهم 

ربارب رد  ناگتشذگ  لثم  هک  درک  محر  ربمغیپ  تّما  رب  - 4 دیامن . حالصا  ار  دوخ  دنک و  هبوت  راکهانگ  ات  تسا  هداد  تلهم  - 3 دهدب . دزم 
ره سپ  لباق  ّدعتـسم  درف  رهب  تسا  لامک  ریخ و  هضافا  بجوم  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  درک . دـهاوخن  ناشدوبان  ناربمغیپ  بیذـکت 

. دوش مهارف  شتقاـیل  یگداـمآ و  رگا  دوشیم  دـنوادخ  تمحر  نآ  لومـشم  لاـمکب  لوصو  يارب  اـی  شیادـیپ  يارب  هچ  تمحر  ّقحتـسم 
همه هک  تسا  یتمحر  نآ  دنیوگ و  زین  هّینانتما  هقلطم و  تمحر  هک  دشاب  هّیتاذ  تمحر  دارم  هک  دیاشیم  و  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت 

دنبمشچ تسا : هتفگ  يونثم  قاقحتـسا . تجاح و  يهطبار  اعدتـسا و  لاؤس و  يهقباسیب  تسا  نداد  اطع  نآ  هجیتن  و  هدیـسر ، ارف  ار  زیچ 
رد ارس  ردص  ات  درب  داشگ و  رد   || ار  باحصاان  باحصا و  ّقح  کیل  تسین  باحصا  ببـس ز  رب  دزرل  هک  ره   || تسین  بابـسا  زج  قلخ 
ور یناج  یلقع و  نینچ  ات   || دوب  قاقحتـسا  هچ  ار  ام  مدع  رد  میدز  شناد  هکنیا  رب  ناج و  هکنیا  رب  هک   || میدب  یک  قاّقحتـسم  ام  مدـع 

هحفـص نک [  زیچ  رگید  راب  ار  ین  چـیه   || نک  زیلاپ  ایناث  ار  ام  كاخ  ار  راخ  لـگ  تقلخ  هدادـب  يا   || ار  راـیغا  ره  راـب  هدرکب  يا  دومن 
ياـهباتک ناربـمغیپ و  يهلیـسوب  دـیحوت  تفرعم و  يوسب  تیادـهب  ار  امـش  يربـهر  تسا  هدرک  مزـال  دوـخ  رب  ینعی  یفاـص : ریـسفت  [ 403

زور بش و  رد  ياهدـیرفآ  ره  نوچ  تسا  دـنوادخ  يارب  همه  رب  تموـکح  ینعی  يربـط :  13 ِراهَّنلا » َو  ِلیَّللا  ِیف  َنَکَـس  ام  َُهل  َو  . » ینامـسآ
رد عوـقو  ینعم  هب - تسا  هتفگ  یبارعا  نبإ  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  50-1- نآرق . - دراد رارق  دنکیم و  یگدـنز 

هکنیا تهج  و  تسا ، شبنج  رد  یگدـنز  يارب  زور  تسا و  مارآ  بشب  هـچنآ  ره  ینعی  - 2 زور . بش و  رد  دوجوم  ره  ینعی  تسا  ناـمز 
زین و  تسا ، نوکـس  تکرح  تبقاع  مه  و  رتیمومع ، تسا و  رتشیب  نوکـس  هک  تسا  نآ  تسا  هدشن  دای  كرحتم  زا  هدرب و  مان  ار  نکاس 

زاینیب رگید  تمسق  مان  زا  تسا  هدش  دای  تمسق  کی  نوچ  هدنبنج و  ماراره و  ینعی  - 3 تسا . تکرح  زا  شیب  نوکس  یشوخ  تمعن و 
درادیم و هاگن  امرگ  زا  ار  امـش  هک  یئاهسابل  ینعی  ّرحلا » مکیقت  لیبارـس   » لـثم تسا  داـیز  لامعتـسا  هنوگ  هکنیا  برع  رد  تسا و  هدوب 

ناشن يارب  نوکس ، ای  تسا  تکرح  ای  ملاع  ثداوح  نوچ  و  تسا ، هدشن  هدرب  امرـس  مان  دنکیم  ظفح  زین  امرـس  زا  هک  تسا  مولعم  نوچ 
راهظا يارب  َنَکَس » ام  َُهل   » يهلمج يواطنط : دوشیم . ادیپ  تلاح  ود  هکنیا  نمض  رد  همه  هک  تسا  اههدیرفآ  قولخم و  نیرتیمومع  نداد 

دـینیبیم و مارآ  ار  اههراتـس  نامـسآ و  نیمز و  بش  رد  امـش  یلو  دنتـسه ، شبنج  رد  یگمه  روانهپ  ملاع  هکنیا  هک  تسا  تردـق  لامک 
ِضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف   » 35-17- نآرق . - نکاس تروصب  تسا  كّرحتم  داجیا  رد  تردـق  لامک  و  تسه ، ناترطاخ  شمارآ  يهلیـسو 

دوخ ینعی  ءای  حـتف  اب  معطی  ال  - 1 دـناهدرک : لقن  تئارق  دـنچ  ُمَعُطی » ـال   » رد نارگید : حوتفلا و  وبا  و  عمجم :  14 ُمَعُطی » ـال  َو  ُمِعُطی  َوُه  َو 
هک تسا  هکنیا  ینعم  نداد و  اذـغ  ینعمب  ماـعطا  ردـصم  زا  تـسا  هدرک  تـئارق  نزو  کـیب  ار  ود  ره  یلیقع  بهـشا  - 2 دروخیمن . يزیچ 

دّدعتم و نوچ  رخف : ماما  هحفص 404 ]  ] 120-107- نآرق -66-1- نآرق . - روهشم تئارق  - 3 مورحم . ار  یضعب  و  دراد ، دنمرهب  ار  یضعب 
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تدحو دحاو و  کی  زا  یتسیاب  دّدـعتم  روجبروج و  تادوجوم  هکنیا  شیادـیپ  سپ  تسا  دوبن  دوب و  لباق  ینعی  تسا  نکمم  دـحاو ، ریغ 
اههدیرفآ يهمه  يهدـنرآ  دـیدپ  ِتاوامَّسلا » ِرِطاف   » دـنوادخ سپ  ماسقا ، عاونا و  هکنیا  يهدـنرآ  دـیدپ  تسا و  تباث  وا  هک  دـشاب  یقیقح 

اهماعطا يهمه  بجوم  تسا  تادوجوم  يهدنرآ  دیدپ  هک  دنوادخ  سپ  تسا ، عفانم  داجیا  ندـناسر و  دوش  مزلتـسم  ماعطا  نوچ  و  تسا ،
ِرِطاف  » دنوادخ هک  دش  تباث  ناهرب  لیلد و  اب  سپ  تسا ، زاینیب  اهنآ  يهمه  زا  دوخ  دـنکیم  داجیا  ار  اهنیا  هک  نآ  هّتبلا  و  تسا ، اهدوس  و 

کیدزن بیرق و  ینعمب  ّیلو »  » يهملک اِیلَو » ُذِـخَّتَأ  ِهّللا  َریَغ  َأ   » شیپ يهلمج  رد  نوـچ  و  تـسا ، ُمَـعُطی » ـال  َو  ُمـِعُطی   » تـسا و ِتاواـمَّسلا »
مکح هیآ و  هکنیا  بجومب  هجیتن  رد  و  دـنمزاین ، دـنجاتحم و  یگلمج  هک  دـنوادخ  ریغب  دـش  کیدزن  ناوتیمن  لـقع  حیرـصب  سپ  تسه ،

- نآرق -597-576- نآرق -269-248- نآرق . - دوش هدـیرب  اهیگتـسب  لد  قیالع و  دومن و  كاپ  ادـخ  زج  يزیچ  ره  زا  ار  لد  یتسیاب  لقع 
یبلک مشاب . دنوادخ  مکح  هب - یـضار  نامرفب و  میلـست  ینعی  عمجم :  14 َمَلـسَأ » نَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  نَأ  ُتِرمُأ   » 701-664- نآرق -631-606

هک یتدـم  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  منک ، تداـبع  یگدـنب و  صـالخا  اـب  رتوـلج  نارود  هکنیا  مدرم  زا  ینعی  تسا : هـتفگ 
مشاب صخش  لّوا  دیاب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  موش ، ناملـسم  رتولج  مدوخ  تّما  زا  موش و  نمؤم  نم  رتدوز  همه  زا  تسا  هدوبن  يربمغیپ 

« یِّبَر ُتیَـصَع  نِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُلق   » 48-1- نآرق . - دنتـسه نآ  رب  نارگید  هک  يرفک  كرـش و  زا  ضارعا  ناـمیا و  تفرعم و  عوضخ و  رد 
دوخ ربمغیپ  نوچ  دوشیم ، زین  ماما  ربمغیپ و  دـننام  نیموصعم  لماش  نآرق  ياهدـیدهت  هک  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا   15

نیرّسفم  16 ُهنَع » فَرُصی  نَم   » 45-1- نآرق . - مسرتیم دومرف  یمن - دوبن  ترضح  نآ  لاح  لماش  رگا  مسرتیم و  تیـصعم  زا  دیوگیم 
نینچ ینعم  و  ءار ، رــسک  ءاـی و  حــتف  اـب  نارگید  یئاـسک و  هزمح و  لّوا -  22-1- نآرق : - دـناهدرک لـقن  تئارق  ود  فرـصی  يهملک  رد 
سک ره  تسا : روطنیا  ینعم  و  لوهجم ، يهغیـصب  ار  حتف  ای و  ّمض  اب  مّود - دنادرگب ، وا  زا  باذـع  ادـخ  هک  هحفص 405 ] ارنآ [  دوشیم :

دزم ار  وا  درکن  باذع  راتفرگ  دـیزرمآ و  ادـخ  ار  هک  ره  ینعی  عمجم :  16 ُهَمِحَر » دَقَف  . » تسا تمحر  لومـشم  دننادرگرب  وا  زا  ار  باذع 
ینعم تسا  نکمم  و  دراد . دزم  دوبن  راتفرگ  هک  ره  هکلب  تسین  يراتفرگ  ّطقف  دورن  نامگ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  دهدیم ،

درک دای  دنگوس  ربمغیپ  تسا  هدش  تیاور  و  سب ، تسا و  طوبرم  دنوادخ  تمحرب  طقف  باذع  زا  شیاسآ  شزرمآ و  هک  دشاب  هکنیا  هیآ 
تمحر و لومـشم  ار  ام  ادخ  هک  رگم  مه ، نم  دومرف : مه ، امـش  دندرک : ضرع  ترـضحنآب  دوریمن ، تشهب  دوخ  لمعب  یـسک  هکنیا  رب 

هّللا یلـص  لوسر  هک  درک : تیاور  ساّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   17 ٍّرُِضب » ُهّللا  َکسَـسمَی  نِإ  َو   » 18-1- نآرق . - دیامرف لضف 
رد هدرک ، فیدر  ارم  و  دوب ، هتسشن  رتش  نآ  رب  هیلع  هّللا  یلص  لوسر - زور  کی  هّیدهب ، داتسرف  يرتش  سراپ  يرسک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و 
رد ات  راد  هاگن  ار  يادخ  و  دراد ، هاگن  ار  وت  ات  رادهاگن  ار  يادخ  تفگ : هّللا ، لوسر  ای  کیّبل  متفگ : مالغ  يا  تفگ : ارم  درک  نمب  ور  هار 

يرای نوچ  و  هاوخ ، يادخ  زا  یهاوخ  نوچ  و  دسانـش ، ار  وت  تّدش  رد  ات  نک ، رایـسب  یئانـشآ  تحار  رد  يادخ  اب  و  یبای ، شدوخ  شیپ 
دـشاب هدرکن  اضق  نآب  یلاعت  يادخ  هک  دننک  یعفن  ار  وت  ات  دننک  دـهج  قیالخ  رگا  تسه ، یندوب  هچ  رهب  تفرب  وا  ملع  بلط ، وا  زا  یبلط 
کیب نیقی  اب  ینک  ربص  یناوت  رگا  دنناوتن ، دشابن ، هتشون  وت  رب  نآ  یلاعت  يادخ  هک  وتب  دننک  یتّرضم  ار  وت  ات  دنهاوخ  رگا  دنناوتن و  ار  وت 

ربص اب  ترصن  هک  نادب  و  تسا ، رایسب  يریخ  نآ  رد  ار  نآ  یـشاب  هراک  ار  نآ  وت  هک  نآ  رب  ربص  هک  نک ، ربص  یناوتن  رگا  و  نکب ، ياج 
كدـنا مه  ظفاح  لزغ  هکنیا   36-1- نآرق . - حوتفلا وبا  هتـشون  دوب  هکنیا  تسا . يراوـخ  يراوخـشد  اـب  و  تسا ، هودـنا  اـی  حرف  و  تسا ،

ملع و هر  هک  ياهناـخراک  رد  هحفـص 406 ] دنک [  الب  عفر  دشخبب و  هنگ  دزیا   || دـنک  اور  نادـنر  تجاح  شورفیم  رگ  دراد : یتبـسانم 
اطخ دیارـس  هنارت  هکنیا  هن  وک  نآ  || و  درمن  لجایب  سک  هک  دوع  زاـسب  برطم  دـنک  ارچ  یلوضف  يأر ، فیعـض  مه  || و  تسین  لـقع 

اب  || تسین  رامخ  يالب  قشع و  درد  هک  ار  ام  دنک  ادخ  اهنیا  هک  ریغب  نکم  تبـسن   || میکح  يا  تحار  رگ  دـیآ و  تشیپ  جـنر  رگ  دـنک 
« ِهِدابِع َقوَف  ُرِهاقلا  َوُه  َو   » دـنک افو  تناما  دـهعب  یکلاس  رگ   || ناما  يهدژم  دـسرب  نامز  رد  هک  اقح  دـنک  اود  یفاصیم  ای  تسود  لصو 

ناـسنا ناویح و  تـالیامت  زئارغ و  اـت  تاداـمج  یئایمیـش  یکیزیف و  ّصاوخ  زا  دنتـسه ، دوخ  یعیبـط  ّصاوخ  روهقم  تادوجوم  ینعی   18
: يربط  19 َغََلب » نَم  َو  ِِهب  مُکَرِذنُِأل  ُنآرُقلا  اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو   » 36-1- نآرق . - تادوجوم هکنیا  رب  تسا  دـنوادخ  تیراهق  تابجوم  یگمه 
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سک ره  هک  دشاب ، نآرق  زا  یتیآ  کی  اب  رگا  دیناسرب  نارگیدـب  ار  ادـخ  نامرف  مدرم  يا  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ  74-1- نآرق : - تفگ هداتق 
نآ لثم  دوش  غالبا  واب  نآرق  سک  ره  تفگ : یظرق  بعک  نب  دّـمحم  تسا و  هدـش  غالبا  واب  ادـخ  نامرف  دوش  غالبا  واـب  نآرق  تیا  کـی 

دنکیم و يربهر  ار  مدرم  هک  تسا  غلبم  کی  دننام  دسرب  هک  اجک  رهب  نآرق  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  تسا ، هدـید  ار  ربمغیپ  هک  تسا 
نآرق تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  هک  تسا  هدرک  لقن  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  نایبلا : عمجم  دـناسرتیم . تبقاـع  ءوس  زا 

وبا درک . دهاوخ  يربهر  ار  مدرم  نآرق  يهلیسوب  مه  وا  دسرب  تماما  ماقمب  نم  دالوا  زا  سک  ره  منک و  يربهر  ار  امـش  نم  ات  دیـسر  نمب 
واب يادـخ  نامرف  دـسر  واب  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  ار  سک  ره  و  دـشاب ، یتیآ  همه  رگا  یناـسرب  نم  زا  تفگ : لوسر  تسا : هتـشون  حوتفلا 

ار هلمج  يرگید  و  تسا ، هدید  ار  دّـمحم  هک  تسا  هکنیا  لثم  دوش  رادربخ  نآرق  زا  سک  ره  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  رخف : دـشاب . هدیـسر 
: ام نخس  دشاب  فلکم  تسا و  هدش  غلاب  سک  ره  منک و  یئامنهار  ار  امش  هک  تسا  هدش  لزان  نم  هب  نآرق  تسا : هدرک  ینعم  روط  هکنیا 
زا رگا  هک  تسا  هدش  مّلـسم  یهیدب و  بلطم  کیب  هراشا  ِهِّلل » ُلق   » مود يهلمج  اب  و  ِتاوامَّسلا » ِیف  ام  نَِمل  ُلق   » يهلمج اب  هیآ  لّوا  رد  - 1

! تسا یک  رایتخا  رد  یکب و  هتسباو  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ و  هحفص 407 ]  ] 382-368- نآرق -347-313- نآرق  - هکنیا دنسریب : یسک 
ملاس نادـجو  اب  دـینک و  رکف  رگا  اهبرع  امـش  سپ  تسا ، ادـخ  تردـق  کلم و  رد  دـنیوگیم  یهاوخن  یهاوخ  شـسرپ  هکنیا  باوج  رد 

ات َۀَـمحَّرلا  ِهِسفَن  یلَع  َبَتَک   » يهلمج - 2 تسا . ادـخ  تردـق  رد  اج  همه  زیچ و  همه  تفگ : دـیهاوخ  باوج  مه  ناـتدوخ  دـینک ، هعجارم 
، تسا ینابرهم  تسا و  تمحر  تسا و  یبوخ  یتسه  تیدوجوم و  و  دشابیم ، یتسه  شنیرفآ و  لصا  دنوادخ  نوچ  هک  دنامهفیم  رخآ »
رب ینعی  ِهِسفَن » یلَع  َبَتَک   » ینعم تسا  نیمه  و  یناـبرهم ، تسا و  تمحر  میماـنیم  ادـخ  ارنآ  اـم  هک  تقیقح  تردـق و  نآ  يهمزـال  سپ 

ریخ و یبوخ و  لـصا  هک  تقیقح  نآ  سپ  یـشوخ ، یبوخ و  دوب و  ریخ  ّتیدوـجوم  یتـسه و  هکنآ  زا  سپ  اریز  تسا ، هدرک  مزـال  دوـخ 
ار امش  هتبلا  تسا : هدش  هتفگ  يریزگان  دیکأت و  اب  دعب  يهلمج  رد  تبسانم  نیمهب  و  تسین ، ادج  یشوخ  یبوخ و  ریخ و  زا  تسا  یـشوخ 
یتـسه و يهجیتـن  نیرخآ  يدوجوم  ره  دـیاب  سپ  یـشوخ ، تسا و  ریخ  ّتیدوجوم  یتـسه و  هکنیا  اـب  نوـچ  دـنکیم ، مهارف  تماـیق  رد 

دریگب دوخب  تباث  تروص  هک  دوشیم  مهارف  یتقو  رد  تسا  دّرجم  ناور  و  ناور ، ياراد  هک  ناسنا  يارب  نآ  و  دوش ، رادومن  شتّیدوجوم 
نیمهب و  تمایق ، ینعم  تسا  نیمه  و  دوش ، رادـیاپ  تباث و  شیبوخ  تیفرظ  هزادـنا و  و  دوش ، هدوسآ  ثداوح  نامز و  لیدـبت  رییغت و  زا  و 

ّتیدوجوم يهجیتن  دناوتیمن  هک  تسا  راکنایز  نموم  ریغ  تسا ، هدـش  يروآدای  هیآ  رخآ  رد  رخآ  ات  اوُرِـسَخ » َنیِذَّلا   » يهلمج اب  تبـسانم 
یماظن رعش  هکنیا  ِلیَّللا » ِیف  َنَکَـس  ام  َُهل   » يهلمج رد  - 3 دربیم . نایز  نارـسخ و  یـشوخ  ریخ و  ياجب  دنیبب و  یـشوخ  ریخ و  زا  ار  دوخ 

يهـبق  || نوکـس  دراد  وـت  ناـمرفب  كاـخ   1313-1280- نآرق -1079-1058- نآرق -353-329- نآرق -90-56- نآرق : - تسا بساـنم 
ورف زور   || يروآ  زارد  وت  ار  بش  لزنم  تسا  وت  مان  شوختسد  رحس  غرم   || تسا  وت  ماج  شکتسد  بش  یقاس  نوتسیب  ینک  وت  ارـضخ 

تسا و ینیقی  هک  تسا  هدـش  راهظا  بلطم  يروط  فلتخم  ياههلمج  اـب  لّوا  تیآ  دـننام  همه  رخآ  اـت  دـعب  تاـیآ  يروآزاـب 4 - وت  هتفر 
دنوادـخ شنیرفآ  هک  دـنامهفیم  ٌدیِهَـش » ُهّللا  ُِلق   » يهلمج رخآ  تیآ  هحفـص 408 ] صوصخب [  تسین و  دـیدرت  کش و  ياج  ینادـجو و 

هکنیا سب و  تسا و  رگراک  ناهج  رد  تردـق  کی  دـینکیم  قیدـصت  دـیرگنب  تریـصب  اب  رگا  هک  هدـننیرفآ  رب  هاوگ  تسا و  رادومن  دوخ 
-5 دناوخب . ارنآ  سک  ره  امش و  یئامنهار  يارب  تسا  هدیـسر  نمب  دینادب  تسار  ارنآ  ناوتیم  دوخ  هک  تردق  نامه  بجومب  نآرق  تایآ 

تحت هک  دهدیم  یهاوگ  تسا و  هدـننیرفآ  يهناشن  شنیرفآ  هک  روط  نامه  دـنامهفیم : ولج  ياههلمج  دافمب  هّجوت  اب  َغََلب » نَم   » يهلمج
وا هب  دـناوخب و  ارنآ  سک  ره  و  تسا ، هدـش  یحو  نمب  تردـق  نامه  بجوم  مه  نآرق  هکنیا  تسا ، یقاب  هتفاـی و  شیادـیپ  تردـق  کـی 

نآرق و تسا  دـنوادخ  تردـق  رب  لیلد  دـنوادخ  شنیرفآ  هک  روط  نامه  هصالخ  تسا و  ادـخ  بناج  زا  هک  دـمهفب  دـناوتیم  دوش  غالبا 
366-352- نآرق -41-18- نآرق . - دریذپب دیاب  دونشب  سک  ره  راگزور  رهب  تسا و  نآ  يراوتسا  یتسرد و  رب  دهاش  مه  وا  مالک 

ات 24] تایآ 20  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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يرَتفا ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  [ 20  ] َنُونِمُؤی مُهَف ال  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  ُمُهَءانبَأ  َنُوفِرعَی  امَک  ُهَنُوفِرعَی  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا   34-11- نآرق -
ُمتنُک َنیِذَّلا  ُمُکُؤاکَرُـش  َنیَأ  اوُکَرـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  مُهُرُـشَحن  َموَی  َو  [ 21  ] َنوُِملاّظلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب  َبَّذَـک  َوأ  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع 
اُوناک ام  مُهنَع  َّلَـض  َو  مِهِـسُفنَأ  یلَع  اُوبَذَـک  َفیَک  رُظنا  [ 23  ] َنیِکِرـشُم اّنُک  اـم  اـنِّبَر  ِهّللا  َو  اُولاـق  نَأ  ّـالِإ  مُُهتَنِتف  نُکَت  َمل  َُّمث  [ 22  ] َنوُمُعَزت

، یهارمگ عالّطا ، یهاگآ و  هنتف - نداد ، غوردب  تبـسن  نتـسب ، تمهت  ینعمب  ءارتفا  زا  يرتفا - تاغل : ینعم   561-1- نآرق [ - 24  ] َنوُرَتفَی
باـتک هـک  ناـسک  نآ  هـمجرت : يأر . رکف و  رد  فـالتخا  دـالوا ، لاـم و  يراـمیب ، تربـع ، دـنپ و  یگناوـید ، يراـتفرگ ، یئاوـسر ، رفک ،
هحفص یمن [ - واب  دندناسر ، نایز  دوخب  هک  ناسک  نآ  سپ  دنسانشیم . ار  دوخ  نادنزرف  هک  دنسانش  نانچ  ار  دّمحم  میداد  ناشینامسآ 

هّتبلا درمـش و  غورد  ار  وا  ياـههناشن  اـی  تسب  یغورد  دز و  تمهت  ادـخ  رب  هـکنآ  زا  تـسا  رتراکمتـس  سک  مادـک  21 و  دـنورگ ، [ 409
اجک میئوگب  دنتـشادنپ  ادـخ  يارب  زابنا  هک  ناسک  نآب  سپـس  مینک و  مهارف  ناـیمدآ  يهمه  يزور  22 و  دشابن ، يراگتـسر  ار  ناراکمتس 

تـسا ام  راگدرورپ  هک  ادخب  دنیوگ  هک  دشابن  هکنیا  زج  اهنآ  یئاوسر  يراتفرگ و  هاگنآ   23 دیتشادنپیم ! ادخ  اب  هک  امش  نازابنا  دنتـسه 
دنتخاسیم غوردب  هچنآ  و  دنراد ] دنـسپان  نتـشیوخ  راک  و   ] دنیوگ غورد  دوخ  رب  نانیا  هنوگچ  هک 24  رگنب  میدوبن  كرـشم  نیدیب و  ام 

نب هّللا  دبع  هب  رمع  دـناهدرک : لقن  نیرّـسفم   20 َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  : » نیرّـسفم نخـس  تفر . ناشتسد  زا  دـندرکیم ] ادـخ  زابنا  [و 
هنوگچ امـش  تفرعم  هکنیا  دیـسانشیم ، دوخ  نادـنزرف  دـننام  ار  ربـمغیپ  امـش  هک  تسا  نآرق  رد  تفگ : دوب ] دوهی  ياـملع  زا  هک   ] مـالس

نایم رد  ار  دوخ  ياـههچب  هک  روطناـمه  میـسانشیم  مینیبب  اـجک  ره  رد  تسا  هدـش  نّیعم  وا  يارب  هک  فاـصوا  ناـمه  هب  تفگ ، وا  تسا !
یلو دنشاب  هدرک  اطخ  اهنآ  ياهردام  تسا  نکمم  نوچ  دوخ ، نادنزرف  زا  میسانشیم  رتهب  ار  وا  ادخب  دنگوس  و  میهدیم ، زیمت  هچب  رگید 
ینعی يربط :  21 يرَتـفا » ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو   » 49-15- نآرق . - دوشیم ام  یئاسانـش  بجوم  هک  تسا  هدش  فیـصوت  يروط  ام  باتک  رد  وا 

َوأ  » 36-1- نآرق . - دندرک ادخ  يارب  دنزرف  ياعدا  هک  اهیحیـسم  ای  و  دندرک ، تادوجوم  یئادخ  رب  غورد  ياعدا  هک  ناتـسرپ  تب  دـننام 
هکنیا عمجم :  22 ُمُکُؤاکَرُش » َنیَأ   » 26-1- نآرق . - دندرکیم راکنا  ار  توبن  مئالع  راثآ و  هک  دوهی  دـننام  ینعی  يربط :  21 ِِهتایِآب » َبَّذَک 

كرش و دیوش  رکنم  امش  هک  دننکیم  شرافس  رگیدکی  هب  نیکرـشم  تمایق  رد  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج 
: دناهتفگ نیرّسفم  رتشیب  - 2 دـیهد . ناشن  ار  دوخ  ياکرـش  میهاگآ  امـش  زار  هب  هک  دوشیم  باطخ  اهنآب  تهج  هکنیا  زا  ار ، دوخ  داـقتعا 
هحفـص 410]  ] 23-1- نآرق  - هدیـسرپ اـهنآ  زا  زور  نآ  رد  دنتـسنادیم ، دـنمدوس  دوـخ  يارب  ار  یـضرف  نایادـخ  نیکرـشم  نوـچ  ینعی 

ادخ کیرـش  هکنیا  اب  امـش ، ياهکیرـش  ینعی  مکئاکرـشب  ظّفلت  و  دینک ، ادیپ  دینک  هدافتـسا  ات  دـیدرک  ادـخ  کیرـش  هک  ار  اهنآ  دوشیم :
مدرم عمجم :  23 مُُهتَنِتف » نُکَت  َمل  َُّمث  . » ناـشدوخ يهدافتـسا  يارب  دـندرکیم  ضرف  کیرـش  اـهنآ  هک  تـسا  نآ  يارب  دـندرکیم ، ضرف 

اب ۀنتف »  » ات و اب  نُکَت » َمل   » ياهدع ریثک و  نبإ  و  دـناهدرک ، تئارق  ۀـنتف  مّود  يات  يالاب  يادـص  بصن و  اب  مُُهتَنِتف »  » ات و اب  نُکَت » َمل   » هنیدـم
ینعم هس  ار  هنتف »  » يهملک و  دناهدناوخ ، بصن  اب  ۀنتف  ءای و  اب  نکی » مل   » یئاسک هزمح و  و  دناهدناوخ ، ۀـنتف  رخآ  يات  ولج  يادـص  عفر و 
ّطقف ناحتما  شـسرپ و  هکنیا  باوج  دنتـسه ، اجک  امـش  یـضرف  نایادـخ  هک  دندیـسرپ  اهنآ  زا  نوچ  ینعی  ناـحتما ، باوج  - 1 دناهدرک :
دوبن يرذع  ار  اهنآ  تسا : روطنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  و  ترذعم ، ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 2 انِّبَر .» ِهّللا  َو   » دنتفگ هک  دوب  هلمج  هکنیا 

یگتخاـبلد و زا  نوچ  تسا : هتفگ  جاـجز  تسا 3 - هدـش  تیاور  ع ]  ] قداـص ترـضح  زا  ینعم  نیمه  و  اـنِّبَر » ِهـّللا  َو   » هـلمج هـکنیا  رگم 
اجنآ هب - اـهنآ  یگتخاـبلد  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  نآ  يهجیتن  هلمج  هکنیا  رد  تسا ، هدـش  هتفگ  رتشیپ  رد  كرـشب  نیکرـشم  يهقـالع 

- نآرق -96-83- نآرق -70-57- نآرق -33-1- نآرق «. - انِّبَر ِهّللا  َو  : » دـییوگیم دـننکیم و  يرود  ءاکرـش  نآ  زا  هک  دـش  دـهاوخ  یهتنم 
ّرج اب  هّیقب  بصن و  اب  اّنبر »  » یئاـسک هزمح و  عمجم :  23 انِّبَر » ِهّللا  َو   » 1015-995- نآرق -688-668- نآرق -543-523- نآرق -191-178

یئادخب دنگوس  تسا : نینچ  مّود  تئارقب  ام و  راگدرورپ  يا  ادخب  دـنگوس  تسا : نینچ  ینعم  لّوا  تئارق  هب  دـناهدناوخ و  ریز  يادـص  و 
نیکرشم لاح  فیصوت  اههلمج  هکنیا  نوچ  حوتفلا : وبا   24 اُوبَذَک » َفیَک  رُظنا  َنیِکِرشُم ، اّنُک  ام   » 21-1- نآرق . - تسه ام  راگدرورپ  هک 

! دـنیوگب غورد  اهنآ  تسین ، یـشوپ  ّقح  راکنا و  ياـج  هک  رگید  ملاـع  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  ضارتعا  ياـج  تماـیق  رد  تسا 
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داـی دـنگوس  دـننادیم ، تسرد  ار  دوخ  دـیاقع  نیکرـشم  نوچ  تسا : هتفگ  یخلب  مساـقلا  وبا  لّوا - دـناهداد : ضارتعا  نیاـب  باوج  دـنچ 
هثالث و میناقاب  هدیقع  دننام  رفک  تسا و  كرـش  همه  اهنآ  دیاقع  نوچ  دـنیوگیم ، غورد  یلو  میتسین ، فرحنم  كرـشم و  ام  هک  دـننکیم 

يهدیقعب هحفص 411 ]  ] 46-1- نآرق : - دـنیوگیم اـهنآ  هک  تسا : هتفگ  ّیلع  وبا  مّود - اهیحیـسم . رظن  رد  شنیرفآ  يهناـگ  هس - لوصا 
زا هک  تسا  هکنیا  مّوس  باوج  و  میاهداد ، رارق  ادـخ  دوخ و  یجنایم  ار  اهتب  هک  میاهدرک  بوخ  راک  و  میاهدوبن ، كرـشم  ایند  رد  نامدوخ 

دنتـسه و دـیماان  اهنآ  هکنآ  مراهچ  باوج  و  تسا ، غورد  همه  هک  دـنیوگیم  یئاهزیچ  يدرخیب  يربخیب و  لاح  اب  اهنآ  تمایق ، یتخس 
َباتِکلا ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا   » يهلمج اـم : نخـس  دـشاب . اـهنآ  يارب  یئاـهر  يهلیـسو  دـیاش  هک  دـنیوگیم  یئاـهزیچ  تهج  هکنیا  زا  هراـچیب و 

باـتک سک  رهب  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  نوچ  تسا  هدوب  ربـمغیپ  صخـش  زا  نشور  ياـههناشن  ینامـسآ  بتک  رد  دـنامهفیم : ُهَنوـُفِرعَی »
دننیب هب  نارگید  نایم  دوخ  دنزرف  نوچ  هک  هنوگنآب  دنـسانشب  دننیبب  ار  وا  نوچ  هک  میدروآ  نآ  رد  دّـمحم  فاصوا  نانچ  میداد  ینامـسآ 

66-18- نآرق . - دنسانشیم

ات 26] تایآ 25  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

یّتَح اِهب  اُونِمُؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اوَرَی  نِإ  َو  ًارقَو  مِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقفَی  نَأ  ًۀَّنِکَأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  َو  َکـَیلِإ  ُعِمَتـسَی  نَم  مُهنِم  َو   34-11- نآرق -
ام َو  مُهَـسُفنَأ  ّالِإ  َنوُِکلُهی  نِإ  َو  ُهنَع  َنوَأنَی  َو  ُهنَع  َنوَهنَی  مُه  َو  [ 25  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذـه  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َکَنُولِداُجی  َكُؤاج  اذِإ 
واو حـتفب  رقو - دـناشوپیم ، اریزیچ  هچنآ  نابهاگن و  ینعمب  فاک  رـسکب  نانک  عمج  ۀـّنکا - تاـغل : ینعم   376-1- نآرق [ - 26  ] َنوُرُعشَی

ینعم هب  هلداجم  زا  َکَنُولِداُجی -» . » هیلقن هلیسو  تسا و  ناویح  رب  ندرب  لباق  هچنآ  راب و  کی  ینعمب  واو  رـسکب  و  شوگ ، ینیگنـس  ینعمب 
رد و  نآ ، دننام  تخرد و  تاملک و  زا  بترم  فص  ینعم  هب - تسا  رطس  اهنیا  درفم  روطس و  رطسا و  عمج  ریطاسا - ینمشد . تموصخ و 

- نآرق . - يرود ینعمب  نون  حتفب  يأن  ردصم  زا  نوأنی - درادن . درفم  هک  تسا  یعمج  ریطاسا  هک  تسا  هدرک  لقن  شفخا  زا  نایبلا  عمجم 
روضح ثراح  نبرضن  هریغم و  نبإ  هحفص 412 ] دیلو [  نایفس و  وبا  لثم  كرشم  رفن  دنچ  دناهدرک : لقن  عمجم : لوزن : تهج   220-204
يهنهک ياههناسفا  تفگ : وا  دـیوگیم ! هچ  دّـمحم  دـنتفگ : ثراح  نبرـضن  اـب  هاـگنآ  نآرق  تئارقب  دـنداد  ارف  شوگ  و  دنتـسشن ، ربمغیپ 

255-230- نآرق . - دـش لزاـن  وـگتفگ  هکنیا  ربارب  رد  ُعِمَتـسَی » نَم  مُهنِم   » لّوا تیآ  ماهدرک ، لـقن  داـیز  امـش  يارب  نم  هک  تسا  یمیدـق 
نخس تفایرد  زا  یشوپ  ناشاهلد  رب  ناشيداهن ] دب  و ز   ] دهدیم شوگ  وت  نخسب  هک  تسه  یـسک  نارفاک  نآ  زا  دّمحم  يا   25 همجرت :

دننک نخس  یتخس  رسب  دنیآ  وت  دزن  رگا  دنورگیمن و  نآب  دننیبب  ّقح  هناشن ز  ره  رگا  هک  میاهدرک  نیگنس  ناشاهـشوگ  میاهدیـشک و  ّقح 
زج یلو  نآ . نتفریذـپ  نارگید ز  ریگولج  دـنوش و  رود  نآ  زا  دوـخ  و  دـشابن . نیـشیپ  يدوـهیب  ياـههناسفا  زج  نانخـس  هکنیا  دـنیوگ : و 

ینعی تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  25 ُعِمَتـسَی » نَم  مُهنِم  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دنربخیب . نآ  زا  دوخ  دـنربیمن و  يدوس  نتـشیوخ  يدوبان 
يزیچ دنونشیم و  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  25 ًۀَّنِکَأ » مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  َو   » 43-15- نآرق . - دهدیم شوگ  شیرق  مدرم  زا  یضعب 

-1 تسا : هدرک  لقن  اههلمج  هکنیا  يارب  ینعم  هس  عمجم : دننکیمن  كرد  يزیچ  دنونـشیم و  زاوآ  هک  نایاپراهچ  دـننام  دـنریگیمن ، ارف 
ربمغیپ يهدومرف  لوبقب  میلست  نایب  نابز و  چیه  اب  دوخ  بارعا  نوچ  هک  تسا  نآ  اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يرماع  مصاع  وبا 

هکنیا رد  دـندشیم ، شعناـم  دـمهفب ، دـهدب و  شوگ  تساوخیم  یـسک  دـناوخیم  نآرق  ربـمغیپ  هک  عقوم  نآ  رد  مه  رگا  دـندوبن ، [ص ]
دهدب نآرقب  شوگ  یسک  دنتساوخیمن  هک  ار  اهنآ  دمهفب  يزیچ  دهدب و  شوگ  درکیم  لیم  یسک  و  دناوخیم ، نآرق  ربمغیپ  هک  ماگنه 

عامتـسا زا  یـسک  عنام  ات  دومنیم  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  باوخ  دنکفایم و  ياهدرپ  ناشـشوگ  لد و  رب  ادخ  دـندشیم  شریگولج  دـمهفب ، و 
هاگنآ ینعی : ًارُوتـسَم » ًاباجِح  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َنَیب  َو  َکَنَیب  انلَعَج  َنآرُقلا  َتأَرَق  اذِإ  َو   » نآرق ياههلمج  هکنیا  دننام  دـنوشن ، نآرق 
هحفص  ] 926-815- نآرق -41-1- نآرق  - هکنیا زا  دوصقم  تسا  نکمم  میهدـیم 2 - رارق  ياهدرپ  نارفاک  وت و  نایم  یناوخیم  نآرق  هک 

اهنآ لد  رک و  ناششوگ  هک  تسا  نآ  ناش  تازاجم  دنتسه  جوجل  تخس و  رس  رفاک و  شیرق  ياهبرع  نوچ  هک  دشاب  نآ  اههلمج  [ 413
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يرک و يرامیب  هب  تسا  هدش  هیبشت  اهنآ  جاجل  رفک و  هکنیا  دنتسین  نآرق  نتفریذپ  ندینـشب و  میلـست  اهنآ  نوچ  - 3 دوش . هدیشوپ  هدرپ  هب 
یف انلعج  : » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  رد  تهج  هکنیا  زا  دـناهدش  تالاح  نیاب  موکحم  ناـشراتفر  يدـب  هجیتن  رد  نوچ  و  لد ، رب  یـشوپ  هدرپ 

راتفگ و يدـب  يهلابند  رد  میدرک  تـالاح  هکنیا  هب  موکحم  ار  اـهنآ  اـم  هک  تسا  نآ  دوصقم  میداد و  رارق  اـهنآ  لد  رد  اـم  ینعی  مهبولق »
دهدب شوگ  تقیرط ، بابرا  راتفگ  ای  ثیدح  ای  نآرق ، تاملکب  سک  ره  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هیآ  هکنیا  نایبلا : حور  ناشدوخ . راتفر 

نآ كرد  ینیریش  مهف و  زا  دسرن و  واب  تقیقح  رون  ات  دوش  هتسب  شـشوگ  لد و  هک  تسا  نآ  وا  تازاجم  يریگ ، هدرخ  ضارتعا و  يارب 
اوَرَی نِإ  َو   » انیبان مشچ  دنیبن  یمرگ  زج  دیـشروخ  زا  هک   || یفرح  زج  تسین  تبیـصن  نآرق  زا  هک  دوبن  بجع  یماج : هتفگب  دنام . مورحم 

رب يهناـشن  هزجعم و  ره  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  دـننیبب ، هک  تربـع  دـنپ و  ره  ینعی  تسا : هـتفگ  ساـّبع  نـبإ  عـمجم :  25 ٍۀَـیآ » َّلُک 
راهظا لدـج و  هک  دنتـسه  نارفاک  دوصقم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  25 َکَنُولِداُجی » َكُؤاج  اذِإ   » 30-1- نآرق . - دننیبب وت  يربمغیپ 

دینادیم مارح  هتیم و  دشکیم  ادخ  ار  هچنآ  دینادیم و  لالح  دیـشکیم  دوخ  امـش  ار  هچنآ  دنتفگیم : نیملـسم و  اب  دـندرکیم  ینمـشد 
ياـههناسفا ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  عمجم :  25 َنِیلَّوَألا » ُریِطاـسَأ   » 30-1- نآرق . - دـیرادنپیم ادـخ  مکح  وریپ  عباـت و  ار  دوـخ  هکنیا 

. - نایز هن  دراد و  دوس  هن  هک  رایدنفسا  متسر و  يهصق  لثم  هدوهیب  ياهفرح  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دنتشونیم ، دوخ  هک  ناگتشذگ 
بلاط وبا  دوصقم  هحفص 414 ]  ] 47-1- نآرق  - تسا هدـش  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  يربط :  25 ُهنَع » َنوَأـنَی  َو  ُهنَع  َنوَـهنَی  مُه  َو   » 26-1- نآرق
حیحـص ینعم  هکنیا  و  ترـضح ، نآ  روتـسد  شریذپ  قیدصت و  زا  دـشیم  رود  دوخ  ربمغیپ و  رازآ  زا  دـشیم  ریگولج  ار  مدرم  هک  تسا 

لقن يّدـس  ساّبع و  نبإ  هیفنح و  دّـمحم  زا  عمجم : تسا . نیکرـشم  مومع  فصو  رد  هک  تسا  ولج  تایآ  يهلابند  هیآ  هکنیا  اریز  تسین ،
دننک و رارف  هک  دنوشیم  رود  ترضحنآ  زا  زین  دوخ  و  دنریذپب ، دنونـشب و  ربمغیپ  نخـس  هک  دندشیم  ریگولج  ار  مدرم  ینعی  تسا : هدش 

دننکیم ناشرود  و  دوشن ، ریگیاج  ناشلد  رد  هک  نآرق  ندینـش  زا  دننکیم  مدرم  عنم  ینعی  دناهتفگ : دهاجم  هداتق و  و  دنوشن ، شراتفرگ 
یمـسوم یعمجم و  رگا  وا  هک  دمآ  بهل  وب  رد  هیآ  هک  تسا  نآ  رگد  لوق  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دسرن . ناشـشوگب  نآرق  لّوا  زا  هک 

نکیل و  ار ، یـشیوخ  يارب  يدرک  یهن  يدرکن و  اهر  وا  دـنز ، نعط  اـی  دـنک  اذـیا  مالّـسلا  هیلع  ار  لوسر  هک  یتساوخ  سک  يدوب  رـضاح 
گنـس زا  شلد  دنیوگیم  یـسراف  لثم  رد  رخآ  ات  مِِهبُوُلق » یلَع  انلَعَج  َو   » يهلمج رد  ام : نخـس  یتشاد . رود  اب  نامیا  زا  وا و  زا  نتـشیوخ 

ورف هبنپ  ششوگب  تسا و  هدش  گنس  شلد  هاوخان  هاوخ  لدج  هضراعم و  يارب  دنک  زّهجم  ار  دوخ  ناسنا  نوچ  دراد ، هبنپ  شوگب  تسا و 
بّصعت و هک  تسا  نشور  دوخ  و  تسا ، هدینـش  هدید و  دارفا  نایم  اهتلم و  رد  هبترم  نارازه  سک  ره  اههزرابم  هنوگنیا  يهنومن  تسا  هتفر 
، یتسرپ دوس - دـننام  یناسفن  ياههتـساوخ  زا  ای  طیحم و  هداوناخ و  نیقلت  زا  دولوم  نّیعم  دودـحم و  روحم  کی  رب  لـقع  رکف و  یکـشخ 

روحم جراخب  هّجوت  يارب  دنک  هدامآ  ار  دوخ  هک  هکنیا  زا  دنکیم  روک  رک و  ار  ناسنا  يدنمزآ ، صرح و  ای  یـسفندب ، دسح و  یبلطهاج ،
نامه هقیلـس  رکف و  هنوگنیا  ّتیـصاخ  رثا و  ینعی  هیآ  رد  اـنلعج »  » ینعم تسا  ّتیدودـحم  راـصحنا و  نیمه  دوخ و  يوخ  رکف و  دودـحم 
عناـم دـناوتب  رگا  هّتبلا  دوشن و  هجوـت  رگید  راـتفر  راـتفگ و  چـیهب  -23-53 و  نآرق . - دوـش نیگنـس  شوـگ  دور و  هدرپ  رد  لد  هک  تـسا 

مه تلاهج  و  هحفص 415 ] بّصعت [  يهجیتن  رد  رگا  هک  تسا  تلـصخ  يوخ و  هکنیا  يهجیتن  هب  هراشا  مّود  تیآ  و  دوشیم ، مه  نارگید 
یئاجب مدرم  هکنیا  تبقاـع  هک  تسا  ینعم  نیمه  مهفم  رخآ » اـت  َنوُِکلُهی  نِإ   » رخآ يهلمج  و  یهارمگ ، يهلیـسو  مه  تسا و  هارمگ  دوخ 

لقن مّوس  رتفد  زا  يونثم  رعش  هکنیا  نیلّوالا  ریطاسا  يارب  دناهدروآ . نارگید  دوخ و  رـس  رب  هچ  هک  دنمهفب  دنناوت  یمن - دوخ  هک  دسریم 
بجع هکنیا   || لاق  ریغ  دنیبن  رگ  نآرق  هک ز  يونعم  لاثم  نابوجحم  رهب   || يونزغ  میکح  نآ  درک  نایب  شوخ   90-73- نآرق : - دوشیم

نوچ دروآ  نورب  رس   || ياهناخ  رخ  زا  هاگان  یطبرخ  روبع  رد  دباین  یمرگ  زج  روک   || رون  رپ ز  باتفآ  عاعش  زک  لالض  باحصا  دوبن ز 
وـسناز ایلوا  دنناود  هک   || دنلب  رارـسا  ثحب  رکذ و  تسین  يوریپ  تسا و  ربمغیپ  يهصق   || يونثم  ینعی  تسا  تسپ  نخـس  نیک  ياهناّعط 

نآ دندز  هنعط  نینچنیا   || نآ  رب  مه  دمایب  هّللا  باتک  نوچ  نورد  نوریب و  هّصق  هناکدوک   || نوسف  تسا و  هناسف  رس  ات  رـس  هلمج  دنمس 
دنـسپ و رما  زج  تسین   || دـننکیم  شمهف  درخ  ناـکدوک  دـنلب  یقیقحت  یقیمعت و  تسین   || دـنژن  يهناـسفا  تسا و  ریطاـسا  هـک  نارفاـک 
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دنسپان

ات 28] تایآ 27  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

اُوناک ام  مَُهل  اَدب  َلب  [ 27  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َنوُکَن  َو  انِّبَر  ِتایِآب  َبِّذَُـکن  َو ال  ُّدَُرن  انَتَیل  اـی  اُولاـقَف  ِراـّنلا  یَلَع  اوُِفقُو  ذِإ  يَرت  َول  َو   34-11- نآرق -
ینعمب فوقو  فقو و  ردصم  زا  اوفقو - تاغل : ینعم   262-1- نآرق [ - 28  ] َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  َو  ُهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َول  َو  ُلبَق  نِم  َنوُفُخی 

نآ ینیبب  رگا  ربمغیپ ، يا  همجرت : يرادومن  ینعمب  لوعف  نزو  رب  ودب و  ردصم  زا  ادـب - ندرک . هاگآ  ندـش و  هاگآ  ینعمب  نتـشادهاگن و 
هحفـص 416] هچنآ [  ات  دننادرگرب  ایندـب  هرابود  ار  ام  شاک  يا  دـننزیم : دایرف  هک ] يونـشیم   ] هتـشاد شتآ  رب  ار  نارفاک  هکنیا  هک  زور 

درادن يدوس  اهوزرآ  هکنیا  یلو  ، ] میوشب نمؤم  مینکن و  راکنا  ار  دوخ  راگدرورپ  یئاتکی  ياههناشن  میرامشب و  تسار  دناهتفگ  نایاوشیپ 
ناشریگولج هچنآ  رب  دننک  تشگزاب  نانآ  دـننادرگ  ناشرب  رگا  تسا و  هدـش  نایامن  ناشيارب  دنتـشاد  ناهنپ  شیپ  نیز  ار  هچنآ 28  هچ ]

بـصن اـب  هملک  ود  ره  رد  صفح  عمجم :  27 َنوُکَن » َو  َبِّذَُکن ...  َو ال  : » نیرّـسفم نخـس  دنیوگغورد . وزرآ  نیاب  هک  هّتبلا  دـندوب و  هدـش 
- نآرق -32-15- نآرق . - دـناهدناوخ عفر  اب  ار  ود  ره  اهیراق  يهّیقب  و  تسا ، هدرک  تئارق  بصن  اب  نوکن »  » رماع نبإ  و  تسا ، هدرک  تئارق 
هک هاگنآ  - 2 دـندید ، شتآ  هک  هاگنآ  - 1 30-1- نآرق : - تسا لوق  هس  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  27 ِراـّنلا » یَلَع  اوُِفقُو  ذِإ   » 49-37

ار دوخ  يراـتفرگ  يهزادـنا  دوـخ  دـننک و  مّنهج  دراو  ار  اـهنآ  هک  هاـگنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  - 3 دـنداد ، رارق  شتآ  يور  ار  اـهنآ 
ماجنا ناـهنپ  هب  اـیند  رد  هک  یتشز  ياـهراک  نآ  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  زور  نآ  ینعی  يربط :  28 َنوُفُخی » اُوناک  ام  مَُهل  ادـَب  لـَب  . » دـنبایرد

هچنآ دش  دهاوخ  راکشآ  ناشنادان  مدرم  هّدع  کی  يارب  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  39-1- نآرق . - دندرکیم
وبا - 2 دناهدوب . هاوخدب  ضرغم و  یمدرم  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  دـنتفگیمن و  اهنآ  يارب  ار  قیاقح  دنتـشادیم و  هدیـشوپ  اهنآ  ياملع 

جاجز - 3 دـش . دـهاوخ  راکـشآ  اهنآ  يارب  تسا و  هداد  ماجنا  یناهنپ  رد  ار  هچنآ  دـهدیم  تداهـش  ناشندـب  ياضعا  تسا : هتفگ  قور 
دّربم - 4 دـش . دـهاوخ  راکـشآ  اهنآ  مومع  يارب  زور  نآ  دنتـشادیم ، ناهنپ  نارفاک  نایاوشیپ  هک  ار  رگید  ملاـع  قیاـقح  ینعی  تسا  هتفگ 
هکنیا نک ، اهر  ناشیا  لاحم  ياّنمت  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دش . دـهاوخ  راکـشآ  یناهنپ  رفک  ءوس  راثآ  زور  نآ  ینعی  تسا : هتفگ 

دوخ زا  هچنآ  ار  ناشیا  دوش  ادیپ  هکنآ  یکی  دنتفگ : لوق  دنچ  وا  رد  دنتـشادیم و  هدیـشوپ  اهنآ  ياملع  هچنآ  ار  ناشیا  دوش  ادیپ  هک  وگب 
لوق دیوگیم ، دّمحم  هک  دشاب  نینچ  هن  هک  دـشاب  انامه  دـنتفگیم : و  دـندرکیم ، هحفص 417 ] سیبلت [  دوخ  رب  و  دنتـشادیم ، هدیـشوپ 
هچنآ دوش  ادـیپ  ادرف  دـندرک ، نامیا  راهظا  دنتـشاد و  ناهنپ  رفک  دـندرک و  قافن  اـیند  رد  هک  دـنناقفانم  هیآـب  دارم  تفگ : ّیلع  وبا  مراـهچ 

، دـننکیم رهاظت  ندـش  نمؤم  ياعّدا  ایندـب و  نتـشگرب  يوزرآ  راهظا  هکنیا  رد  ینعی  نایبلا : حور  قافن . رفک و  زا  دنتـشادیم ، ناهنپ  ناشیا 
. دننکیم یئوزرآ  نینچ  دننیبیم و  راکـشآ  زور  نآ  دنتـسنادیمن ، راهظا  لباق  دنتـشادیم و  یفخم  دندوب و  رکنم  هک  ار  یـشتآ  نآ  نوچ 

زور نآ  دوشیم   || رتشیپ  زا  ناشدوب  یفخم  هچنآ  لمع  شاداپ  زور  دـیآ  رهاظ   || لـغد  زا  دـندومنیم  یفخم  هچنآ  هاشیلعیفـص : ریـسفت 
یئاـعّدا اـهنآ  اریز  دراد ! بساـنت  هچ  هلمج  هکنیا  دـننکیم ، نتـشگرب  يوزرآ  نارفاـک  نوچ  عـمجم :  28 َنُوبِذاَکل » مُهَّنِإ  َو   » رـسب رـس  ادـیپ 

و انَتَیل » ای   » يهلمج هب  هن  دشاب  رتولج  بلاطم  عومجم  هب  طوبرم  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ  باوج  دـشاب ، غورد  هک  دـناهدرکن 
هکنیا هک  دوشیم  مولعم  زور  نآ  دـنیوگیم  غورد  نیملـسم  هکنیا  میتسار و  هارب  ام  دـندرکیم  اعّدا  هکنیا  رد  اـهنآ  هک  دـشاب  هکنیا  ینعم 

هلمج هکنیا  دـناهدرک ، یبلطم  راهظا  نوچ  نکیل  دـناهدرک  یئوزرآ  اـهنآ  هچرگا  هک  میئوگب  تسا  نکمم  مه  تسا و  هدوب  غورد  يواـعد 
لقن تیاکح و  هب  غورد  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  مّوس  لامتحا  دـنیوگیم ، غورد  دـننکیم  راهظا  دوخ  زا  هچ  ره  اهنآ  هک  دـنکیم  مـالعا 
يارب هکنیا  لـثم  یندـشن ، تسا  یئوزرآ  نوچ  دنتـسه  باوص  فـالخرب  وزرآ  هکنیا  رد  اـهنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  عـقاو  فـالخرب 

بذکن و  » تئارق بجومب  هک  تسا  نآ  مراهچ  لامتحا  دـش ، غورد  وت  يوزرآ  ینعی  کلما ،» کبّذـک   » دـیوگیم برع  یندـشن  یئوزرآ 
شاک يا  دنیوگیم : اهنآ  دشاب : نینچ  ینعم  و  دشاب ، عطقنم  انَتَیل » ای   » يهلمج زا  دشاب و  هلمج  ود  نیاب  طوبرم  هلمج  هکنیا  عفر ، اب  نوکن »
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-28-1- نآرق  - دنتـسه وگغورد  مدرم  هکنیا  هّتبلا  ار ، راگدرورپ  تاـیآ  مینکیمن  بیذـکت  میتسه و  نمؤم  اـم  و  دـننادرگرب ، ایندـب  ار  اـم 
ینعی - 1 تسا : هدرک  ینعم  هس  ار  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا  دوخ . يواـعد  هکنیا  رد  هحفص 418 ]  ] 1044-1032- نآرق -271-259- نآرق

وبا - 2 ولج . ياههلمج  زا  ادـج  تسا  یبلطم  دوخ  تسین و  تمایق  زا  يوگتفگ  يهلابند  هلمج  سپ  دنتـسه ، وگغورد  ینامدرم  اهنآ  زورما 
فصو دـنیوگن 3 - غورد  وزرآ  رد  هچرگا  دنتـسه ، وگغورد  ترطف  رد  هک  تسا  ناشیا  فیـصوت  يارب  هلمج  تسا : هتفگ  یخلب  مساـقلا 

رد هچنآ  یناشاک : تالیوأت  دوب . دنهاوخ  لّوا  تروصب  زاب  دندرگرب  رگا  دـنیوگیم و  غورد  اهنآ  هک  ایندـب  نتـشگرب  ضرف  رب  تسا  اهنآ 
ارتفا يوخ  رد  یگراچیب  ناور و  یگریت  زا  نارفاک  هکنیا  هک  ینیب  رگا  دوشیم : صیخلت  همجرت و  تروص  نیاب  تسا  هتشون  هیآ  ود  هکنیا 
دیاقع یلو  مینادـن ، غورد  ار  ینابر  ياههولج  نآ  میدرگرب و  ایندـب  شاک  يا  دـنیوگیم : دـنزوسیم و  نامرح  شتآ  رد  هنوگچ  ناتهب ، و 

دوخ دوشیم و  رهاظ  اهنآ  نطاب  هک  تسا  رادومن  يروط  دـنوادخ  لدـع  هاگـشیپ  رد  نطاب ، یگریت  ّتیـصاخ  کلهم و  ياـهیوخ  دـساف و 
دنتسه نیمه  مه  زاب  دندرگرب  ایندب  مه  رگا  دناهدش  هتشرس  اهیوخ  نینچ  هکنیا  اب  نوچ  و  دنشابیم ، اهنآ  راتفرگ  دننیبیم و  مشچب  ار  اهنآ 

ایند و رد  سپ  دناهتفرگ  يوخ  غورد  اب  تسا و  هدـش  اهنآ  یناسفن  يهخـسار  يهکلم  نوچ  دنتـسه ، وگغورد  اهنآ  هشیمه  و  دـناهدوب ، هک 
هک دنـسپان  رادرک  راتفگ و  ره  رکف و  لـمع و  ره  سک  ره  ینعی  تسا : هتفگ  نینچ  مّود  تیآ  رد  هدـبع : ریـسفت  دنتـسه . وگغورد  ترخآ 

ار ّقح  هریغ  هاج و  ّبح  يارب  هک  ملاع  رفاک  لـثم : دـنیبیم  مشچ  ولج  رد  دوش و  یم - رادومن  شدوخ  يارب  رگید ، ملاـع  رد  دـناشوپیم ،
و درادیم ، ناهنپ  دربیم و  تشز  لامعأب  تسد  هک  نآ  ای  دـنکیم ، یفخم  ار  دوخ  یهاوخدـب  قافن و  سرت ، زا  هک  قفانم  ای  دـناشوپ ، یم -
رد مدرم  هنوگ  هکنیا  و  دـنیامنیم ، یفخم  ار  دوخ  لاح  تقیقح  یلـصا و  دوصقم  دوخ و  فیاـظو  كرت  رب  دـنروآیم  هناـهب  هک  یئاـهنآ 
هک تقونآ  رد  دوخ  ضرف  رب  تشاد ، دنهاوخ  ار  لمع  رکف و  نامه  زاب  نوچ  دنتـسه  وگغورد  ندش  حالـصب  ور  ایندب و  تشگرب  يوزرآ 
هک دنتـسه  اهنآ  تسا ، هداد  ربخ  ناشلاح  زا  ادخ  هک  مدرم  هنوگنیا  يهنومن  و  دنـشابن ، دوخ  هحفـص 419 ] غورد [  هّجوتم  دننکیم  وزرآ 

، دننکیم زاغآ  ون  زا  دوخ  راک  دسریم  لمع  نآ  عقوم  نوچ  دـنوشیم و  نامیـشپ  دـننیبیم و  ار  دوخ  راکدـب  يهجیتن  یگدـنز  نارود  رد 
يهمه رد  نینچمه  و  دنک ، یم  هبوت  دوشیم  رامیب  هک  كابیب  رجاف  نآ  ای  دوشیم ، نامیـشپ  دایز  نتخاب  زا  سپ  زابرامق  مینیبیم  هکنانچ 
یحارج لمع  يارب  ار  نم  دوخ  ردارب  هکنانچ  دوشیم ، لوغـشم  دوخ  راک  هب  زاب  اهيراتفرگ  هکنیا  زا  یگدوسآ  زا  سپ  یلو  اهیتسرپ ، اوه 

رامیب هک  یتّدم  رد  دوخ و  لامعا  لوغـشم  راگدرورپ و  روضح  دوب و  هدومن  هدهاشم  رگید  ملاع  رد  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  دـندرک ، شوهیب 
: ام نخـس  تشگزاب . هتـشذگ  ياهراک  رـس  رب  دش ، هدوسآ  يرامیب  زا  نوچ  و  نآرق ، تیآ  هکنیا  رکفب  دوب و  تلاح  نآ  يهشیدـنا  رد  دوب 

. میدرک لقن  نارگید  زا  هک  تسا  نامه 

ات 32] تایآ 29  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو یَلب  اُولاق  ِّقَحلِاب  اذه  َسَیل  َأ  َلاق  مِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ذِإ  يَرت  َول  َو  [ 29  ] َنِیثوُعبَِمب ُنَحن  ام  َو  اینُّدلا  اَُنتایَح  ّالِإ  َیِه  نِإ  اُولاق  َو   34-11- نآرق -
ام یلَع  انَتَرـسَح  ای  اُولاق  ًۀَتَغب  ُۀَعاّسلا  ُمُهتَءاج  اذِإ  یّتَح  ِهّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  دَـق  [ 30  ] َنوُرُفکَت ُمتنُک  اِمب  َباذَـعلا  اُوقوُذَـف  َلاق  انِّبَر 

َنیِذَِّلل ٌریَخ  ُةَرِخآلا  ُراّدـَلل  َو  ٌوَهل  َو  ٌبَِعل  ّالِإ  اینُّدـلا  ُةاـیَحلا  اَـم  َو  [ 31  ] َنوُرِزَی ام  َءاـس  ـالَأ  مِهِروُهُظ  یلَع  مُهَرازوَأ  َنُولِمحَی  مُه  َو  اـهِیف  اـنطَّرَف 
29 همجرت : نیگنس . راب  ینیگنـس ، راب ، هانگ ، رزو ، عمج  رازوا - سوسفا ، ةرـسح - تاغل : ینعم   569-1- نآرق [ - 32  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی 

هاگـشیپ هب  ینیب  ار  ناـنآ  رگا  30 و  دـش . میهاوخن  هدـنز  راب  رگد  دـشابن و  ام  یناهج  هکنیا  یگدـنز  زج  ار  یمدآ  دـنتفگ : نارفاک ] زین  [و 
دنگوس یلب  دـنیوگ  یندـمآ  دوـب و  تسرد  زور  هکنیا  هن  دـیوگ : اـهنآب ] ادـخ  هک  يونـشب  . ] دناهتـشاد اـپب  هحفـص 420 ] ناشراگدرورپ [ 
ناهگان هک  ات  دندرمش  غورد  ّقح  رادید  هک  اهنآ  دندرب  نایز  هّتبلا   31 دیشچب . رازآ  دیتفریذپن  هچنآ  يازسب  سپ  دیوگ : وا  ام . راگدرورپب 

يراب دب  هچ  دنرب و  شیوخ  تشپ  رب  دوخ  ناهانگ  راب  ناشیا  میداد و  تسد  یگدنز ز  رد  هچنآ  رب  سوسفا  يا  دنیوگ : دـسرب ، ماگنه  نآ 
. دنوب راگزیهرپ  هک  ناسک  نآ  يارب  تسا  رتهب  رگید  يارس  دشابن و  یمرگرـس  يزاب و  زج  یناهج  هکنیا  یگدنز  هک  دنراد  تشپب  نیگنس 
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تسا نیکرشم  نآ  دوصقم  يربط :  29 اینُّدلا » اَُنتایَح  ّالِإ  َیِه  نِإ  اُولاق  َو  : » نیرّسفم نخس  دیباین !] نخس  هکنیا  یتسرد  هک   ] دیرادن درخ  رگم 
30 مِهِّبَر » یلَع  اوـُِفقُو  ذِإ   » 62-15- نآرق . - یتسرپ تب  هب  دـنوشیم  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  هک  دـناهدش  هدربماـن  هروس  هکنیا  لّوا  رد  هک 

نآ زا  دـنوش  هاـگآ  هک  زور  نآ  دوـش : ینعم  روـط  هکنیا  تـسا  نـکمم  و  دنـسانش ، یم - ار  دوـخ  يادـخ  اـجنآ  رد  راـچانب  ینعی  عـمجم :
رما يارب  رظتنم  دنوشیم و  سبح  هک  زور  نآ  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  زین  و  تسا ، هدرک  هدـعو  دـنوادخ  هک  شیاسآ  يراتفرگ و 

شورف يهلماعم  رد  دید  دـنهاوخ  نایز  دـش و  دـنهاوخ  دوبان  ینعی  يربط :  31 ِهّللا » ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  دَـق   » 31-1- نآرق . - دنوادخ
يرـصب نسح  ساّبع و  نبإ  عمجم :  51-1- نآرق . - ار باـقع  باوث و  تماـیق و  دندرمـش  غورد  هک  شیرق  ناتـسرپتب  نآ  رفکب و  ناـمیا 
دنوادخ تازاجم  رادید  دوصقم : تسا  هتفگ  يرگید  و  شاداپ ، تازاجم و  هب  تسا  ادخ  ياه  هدعو  رادـید  هّللا » ءاقل   » زا دوصقم  دـنتفگ :

وبا  31 اهِیف » انطَّرَف   » 23-1- نآرق . - دروآیمرب هدنز  روگ  زا  ار  ناگدرم  دـنوادخ  هک  ینامز  نآ  ینعی  يربط :  31 ُۀَعاّسلا » ُمُهتَءاج  . » تسا
 - تمایق رد  نارفاک  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تمایق ، رد  ینعی  دنتفگ : یـضعب  ندرب و  نامرف  تعاطا و  رد  میدرک  ریـصقت  ینعی  حوتفلا :

یضعب و  میدرک ، ریصقت  هلماعم  نآ  رد  ینعی  تسا : هتفگ  يربط  میداد . تسد  زا  هچنآ  رب  سوسفا  دنیوگیم : هحفص 421 ]  ] 17-1- نآرق
. میدرکن راـتفر  یتـشهب  مدرم  شور  هب  هک  میدرک  ریـصقت  ینعی  تـسا : هـتفگ  يّدـس  مـیدرک ، ریـصقت  یگدـنز  نارود  رد  ینعی  دـناهتفگ 
هک تسا  هیبشت  ناتـساد و  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز  و  ناشاهاطخ . ناهانگ و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  31 مُهَرازوَأ » َنُولِمحَی  »

رازآ زا  دـنربیم  جـنر  تسا : نینچ  ینعم  جاّجز  يهتفگ  هکنیا  هب  و  دوشیم ، هتفگ  نزو  رد  هک  روط  نامه  دوش  هتفگ  تلاـح  رد  ینیگنس 
شراـتفگ هکنیا  رد  تسا  هدومرف  هراـشا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ینعم  نیمه  هب  و  دنتـسه ، نیگنـس  يراـب  ریز  هشیمه  هک  يروطب  دوخ  ناـهانگ 

رظتنم ار  هتفر  ولج  نوچ  دـناهتفر ، هک  اهنآ  هب  دیـسرب  دوز  ات  دـیریگب  کبـس  دوخ  راب  ینعی  مکرخآ » مکلّواـب  رظتنی  اـّمناف  اوقحلت  اوفّفخت  »
- ّقح تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   32 ٌوَهل » َو  ٌبَِعل  ّالِإ  اینُّدـلا  ُةایَحلا  اَـم  َو   » 26-1- نآرق . - دنیآیم بقع  زا  هک  اهنآ  دنـسرب  ات  دـنرادیم  هاگن 

یناگدنز تسین  تفگ : دنرادنرب ، ترخآ  لامعا  زا  تسد  دننکن و  تبغر  وا  رد  نامدرم  ات  ار  ایند  یناگدنز  درک  تصقنم  تّمذم و  یلاعت 
يزاب وهل  و  هدیافیب ، ياهیراک  هدوهیب  دننام  دننک ، ناکدوک  هک  دشاب  يزاب  بعل  هک  تسا  نآ  بعل  وهل و  نایم  زا  قرف  و  يزاب . رگم  ایند 

. ار وهل  بعل و  هکنانچ  دشابن  یتابث  یتبقاع و  زین  ار  هکنیا  هک  تسا  نآ  هیبشت  هجو  و  نآ ، دننام  یهالم و  برض  عامـس و  زا  دشاب  ناناوج 
ُراّدَلل َو  . » دشابن نآ  رد  یفدـه  هک  دـنیوگ  ارنآ  وهل  و  دـشاب ، هتـشاد  یلایخ  یفدـه  هک  تسا  يراک  نآ  وهل ، ةداعـسلا : نایب   50-1- نآرق -

اب نارگید  و  تسا ، هدـناوخ  ریز  يادـص  ّرج و  اب  ار  ةرخآ »  » يهملک تسا و  هدرک  تئارق  مال  کی  اب  رادـل »  » رماع نبإ  عمجم :  32 ُةَرِخآلا »
اب رگید  ياهّدع  هنیدم و  مدرم  عمجم :  32 َنُولِقعَت » الَف  َأ   » 24-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ةرخآ »  » يهملک رد  ولج  يادـص  عفر و  مال و  ود 

یلو میدرک ، ینعم  باطخ  تروصب  همجرت  رد  مه  ام  و  هحفص 422 ]  ] 22-1- نآرق . - بیاغ يهغیـصب  ای  اب  نارگید  دناهدرک و  تئارق  ات 
رخآ تیآ  عمجم : دـننکیمن ! دوخ  راک  تبقاع  يهشیدـنا  دـنرادن و  لقع  نارفاک  نآ  ایآ  دـناهدرک  ینعم  نینچ  دـناهدناوخ  ای  اـب  هک  اـهنآ 

راک زا  دنمرگرس و  یگدنز  ياهیشوخ  اب  هک  تسا  اهنآ  شنزرس  و  یگدنز ، ياهیشوخ  زا  مورحم  دنتسه و  نمؤم  هک  تسا  مدرم  يرادلد 
يا ناهج  ناریما  دیدرک  دوخ  مان   || ناهج  ناریـسا  يا  هنوگژاب ، تسا : يونثم  ياهرعـش  هکنیا  تایآ  هکنیا  رد  ام : نخـس  ربخیب . ترخآ 

يداش و تسه   || ناکم  زا  وب و  گـنر و  زا  راـختفا  ناـهج  يهجاوخ  ار  شیوخ  یئوگ  دـنچ   || ناـج  سوبحم  ناـهج  هکنیا  يهدـنب  وت ،
دای ار  وا  گرم   || بوخ  دیـشروخ  تعلط  يدید  زور  نازخ  يدرز  يدرـس و  نآ  رگنب   || نازگ  بل  ناراهب  یبوخ  يا ز  ناکدوک  بیرف 

رب وک  تیبوغرم  نسح و  نآ  بیرف  رد  ! || وک  تیبوخ  نآ  هک  وـگ  ار  ثبخرم   21-19- تمرف « - 24» ياهتول هدیدب  يا  بورغ  تقو  نک 
هناد دش  دیص ، وت  يدش  نوچ   || نآ  ماد  نم  ودب و  هناد  نآ  دیوگ  توب ! يزغن و  هولج و  وک  دبس  رب  ! || توخ  یمرن و  هوشع و  وک  قبط 

ناهن

ات 35] تایآ 33  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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ٌلُسُر َتبِّذُک  دََقل  َو  [ 33  ] َنوُدَحجَی ِهّللا  ِتایِآب  َنیِِملاّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  مُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َُکنُزحََیل  ُهَّنِإ  ُمَلعَن  دَـق   34-11- نآرق -
َُربَک َناک  نِإ  َو  [ 34  ] َنِیلَـسرُملا ِإَبَن  نِم  َكَءاج  دََقل  َو  ِهّللا  ِتاِملَِکل  َلِّدَبُم  َو ال  انُرـصَن  مُهاتَأ  یّتَح  اُوذُوأ  َو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  َِکلبَق  نِم 

َّنَنوُکَت الَف  يدُهلا  یَلَع  مُهَعَمََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  ٍۀَیِآب  مُهَِیتأَتَف  ِءامَّسلا  ِیف  ًامَّلُس  َوأ  ِضرَألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَتبَت  نَأ  َتعَطَتـسا  ِنِإَف  مُهُـضارعِإ  َکیَلَع 
رارف و هار  هک  نیمز  ریز  ياج  قفن - راکنا . ینعمب  دـحج  زا  نودـحجی - تاـغل : ینعم  هحفص 423 ]  ] 574-1- نآرق [ - 35  ] َنِیلِهاجلا َنِم 

درک تاقالم  لهج  وبا - اب  قیرش  نب  سنخا  ردب ، زور  رد  تفگ : يّدس  يربط : لوزن : تهج  نابدرن . مّلس - دشاب . هتـشاد  مه  رگید  خاروس 
تسا و وگتـسار  دوخ  ياعّدا  شراتفگ و  رد  دّمحم  منادـب : وگب  دونـشب ، ار  ام  نخـس  هک  تسین  یـسک  وت  نم و  زا  ریغ  اجنیا  تفگ : واب  و 
دـشاب و اهنآ  يهداوناخ  يارب  تازایتما  يهمه  دـشاب  رارق  رگا  یلو  تسا ، هتفگن  غورد  دّـمحم  زگره  تفگ : وا  هن ! ای  دـنک  یم  اـعّدا  ّقحب 

بابـسا رد  یطویـس  دـش  لزان  اهنآ  رکف  زرط  يارب  لّوا  تیآ  دوب ! دـنهاوخ  هراکچ  شیرق  فیاوط  يهّیقب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  مه  يربمغیپ 
غورد ياهدروآ  هک  اهنآ  یلو  یتسه  وگغورد  وت  میئوگیمن  اـم  تفگ : ربمغیپ  هب  لـهج  وبا  تسا : هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  لوزنلا 

رد اهنآ  هّتبلا  دـنک و  ریگلد  ار  وت  دـنیوگ  نارفاک  هچنآ  مینادیم  ام  ربمغیپ  يا   33 همجرت : دـش . لزان  وگتفگ  هکنیا  يارب  لّوا  تیآ  تسا ،
غورد رب  نانآ  دـنتفگ و  نزغورد  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  انامه  دنریذپیمن 34 و  ّقح  هناشن  هک  دناهشیپ  متـس  یلو  دننادن  وگغورد  ار  وت  لد 

هّتبلا ز دشابن و  ادخ  تشونرس  تاملک و  يارب  ینوگرگد  چیه  هچ  دیـسر  ناشيارب  ام  يرای  ات  دندنام  ابیکـش  نارفاک  نداد  رازآ  نتـسب و 
هک تسا  هدـش  تخـس  وت  رب  رگا  35 و  دندش ]. هدوسآ  نمـشد  رازآ  زا  يدنوادخ  تشونرـس  هب  هک   ] هدیـسر تیارب  ناربمایپ  تشذـگرس 

نخـس یتسرد  یتسار و  رب   ] ياهناشن ات  يرآ  تسدب  نامـسآ  هب  ینابدرن  ای  نیمز و  رد  یخاروس  یناوت  دـندش و  نادرگ  ور  ّقح  نارفاک ز 
و  ] شابم نانادان  وت ز  سپ  دروآ . مهارف  تسار  هارب  ار  همه  دنک  تشونرـسب  دهاوخب و  ار  ادخ  دـیاب ] هن   ] رگ يروایب و  نارفاک  يارب  دوخ ]

ياز ّمض  ءای و  حتفب  نارگید  دـناهدناوخ و  ياز  رـسک  ءای و  ّمض  اب  عفان  عمجم :  33 َُکنُزحََیل » : » نیرّسفم نخـس  نکم .] یندشان  يهشیدنا 
-1 هحفص 424 ]  ] 33-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  دنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  33 َکَنُوبِّذَُکی » مُهَّنِإَف ال   » 29-15- نآرق . - دناهدرک تئارق 

لیلد اـب  ینعی  - 2 دـننکیم . راکنا  دـنیامنیم و  جاجل  رهاـظب  هچرگا  دـننکیمن ، بیذـکت  هدـیقع  لد و  رد  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب 
تـسا هدومرف  تئارق  لاذ  فیفخت  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  لوقنم  تئارق  ینعم  هکنیا  رب  لیلد  دننک و  تباث  ار  وت  غورد  دنناوتیمن 

وت ینعی  - 4 دنوشیمن . غوردب  فداصم  وت  اب  اهنآ  ینعی  - 3 دننک . تباث  یقح  وت  ياعّدا  زا  رتتسرد  دنناوتیمن  ینعی : تسا  هدومرفیم  و 
تایآ دنهاوخیم  دننکیم و  در  ياهدروآ  ادخ  بناج  زا  ار  هچنآ  یلو  دننادیم ، وگتـسار  نیما و  ار  وت  نوچ  دننکیمن ، غوردب  بستنم  ار 

ادخ تایآ  دننکیم و  بیذکت  ار  ادخ  تقیقح  رد  هکلب  دننکیمن  بیذکت  ار  وت  دوخ  راک  هکنیا  رد  اهنآ  ینعی  - 5 دننک . راکنا  ار  دنوادخ 
نوکـس اب  لّوا - تسا  هدش  لقن  تئارق  ود  َکَنُوبِّذَُکی »  » يهلمج رد  و  تسا . دنوادخ  راکنا  يهلزنم  هب - وت  راکنا  نوچ  دنوشیم ، رکنم  ار 

. - تسا نارگید  تئارق  لاذ  دـیدشت  فاک و  حـتف  اب  مّود - ع ]  ] قداص ماما  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  بوسنم  هک  لاذ  فیفخت  فاک و 
راـتفر هچ  اـهنآب  مدرم  هک  تسا  هدیـسر  وتب  هتـشذگ  ناربمغیپ  ربخ  ینعی  يربـط :  34 َنِیلَـسرُملا » ِإَبَن  نِم  َكَءاـج  دََـقل  َو   » 403-386- نآرق
جیرج نبإ  كاّحض و  و  دسرب ، وتب  ام  کموک  يرای و  ات  نک  ربص  اهنآ  دننام  شاب و  رظتنم  زین  وت  سپ  دندید  دوخ  يازس  روطچ  دندرک و 

ّیلع وبا  عمجم :  33 َنوُدَـحجَی » ِهّللا  ِتایِآب  َنیِِملاّـظلا  َّنِکل  َو   » 45-1- نآرق . - تسا ربمغیپ  يرادـلد  يارب  رخآب  اـت  لّوا  زا  هکنیا  دـناهتفگ :
تـسار دـننادیم  دوخ  هک  ارت  ياوعد  راتفگ و  دـنراد  راکنا  دوحج و  ادـخ ، تاـیآ  رکنم  رگمتـس  مدرم  ینعی   56-1- نآرق : - تسا هتفگ 

ریمـض ياـجب  ار » نیملاـظ   » يهملک دـننکیم  راـکنا  تسا و  وگتـسار  ربمغیپ  دنتـسنادیم  بارعا  نوچ  لـالظ : یف  ریـسفت  تسرد . تسا و 
نوچ هک  تسا  يراکمتـس  يهدـیدپ  ربمغیپ  نخـس  یتسردان  راکنا و  ياعدا  هک  اهنآ  ياعدا  تقیقح  نداد  ناـشن  يارب  تسا  هدـش  هدروآ 

سنخا ردب  گنج  زور  هک  تسا  يربط  تیاور  بلطم  هکنیا  رب  دهاش  دـننکیم و  راکنا  ار  ربمغیپ  تقیقح  دنتـسه  يرگمتـس  يوخ  ياراد 
ولج تیآ  رد  رخف :  34 َِکلبَق » نِم  ٌلُسُر  َتبِّذُـک  دََـقل  [. » میتشون لوزن  نأش  رد  هک  رخآ  اـت  [ ] هحفـص 425 تفگ [  هرهز  ینب  اب  قیرـش  نب 

رگید للم  هک  تسا  هدش  هّجوت  ترـضحنآب  رگید  هار  زا  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، دنوادخ  راکنا  ياجب  وت  راکنا  هک  تسا  هدش  يرادلد  ربمغیپ 
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رومأم یتسه و  اهنآ  يهمه  زا  رتالاب  هک  وت  سپ  دندشیم ، ّطلـسم  هریچ و  ات  دندرکیم  ربص  اهنآ  یلو  دندرکیم  راتفر  دـب  دوخ  ربمغیپ  اب 
: يربط  34 ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ـال  َو   » 40-1- نآرق . - دـشاب رتشیب  وت  تفرـشیپ  رفظ و  اـت  یئابیکـش  ربصب و  يرتقی  ـال  رـشب ، ماـمت  تیبرت 
39-1- نآرق . - نیفلاخم تسکـش  نمـشد و  رب  یگریچ  يرای و  هدـعو  دـننام  درک  لزان  ربمغیپ  رب  ادـخ  هک  اـهزیچ  نآ  ینعی  هّللا  تاـملک 

َّنَِبلغََأل ُهّللا  َبَتَک   » هیآ ود  هکنیا  لثم  تسا  هدش  لزان  يرای  يهدـعو  يارب  هک  تایآ  نآ  ینعی  هّللا  تاملک  دـنتفگ : همرکع  یبلک و  عمجم :
لقن یئاـّبج  زا  عـمجم :  35 َنِیلِهاـجلا » َنِم  َّنَنوُـکَت  ـالَف   » 213-179- نآرق -176-127- نآرق «. - َنوُروُـصنَملا ُمَُهل  مُـهَّنِإ   » و ِیلُـسُر » َو  اـَنَأ 
ینعی دناهتفگ : یضعب  و  يوشب ، ناشیا  شور  وریپ  یشاب و  نالهاج  دننام  هک  نکم  یباتیب  یشاب  ابیکـش  دیاب  هک  اجنآ  رد  ینعی  دناهدرک :

یبات و یب - هک  شابم  هّیضق  تقیقح  زا  عالطایب  لهاج و  صخش  دننام  دنوشیمن  ناملسم  هک  يدش  هّجوتم  یتسناد و  ار  اهنآ  لاح  نوچ 
لیدبت و هک  یتسناد  رـشب  تقلخ  رد  ار  يدنوادخ  ّتنـس  نوچ  ینعی  هدبع : ریـسفت   38-1- نآرق . - دنوشیمن ناملـسم  ارچ  هک  ینک  عزج 

دننادیم دیفم  دوخ  ار  هچنآ  دنراد  راظتنا  دنتـسه و  لهاج  هک  اهنآ  دـننام  شابم  سپ  تسین ، وا  تشونرـس  ریدـقت و  وا و  تاملک  رد  رییغت 
نآ زا  ربمغیپ  هک  لهج  هکنیا  و  یندشان ، تسا  ریدقت  فالخرب  هچنآ  تسین و  شیادـیپ  لباق  لاحم  عنتمم و  هک  دـنمهفیمن  و  دوش ، ماجنا 

. دوشب ملاع  ات  دوش  میلعت  ترضح  نآب  تایآ  نیمه  یحو و  هلیسوب  دیاب  قیاقح  هنوگنیا  اریز  تسین ، ترـضح  نآ  بیع  تسا  هدش  عونمم 
تسا و تیبرت  رومأم  نوچ  تسا ، تحاران  مدرم  فارحنا  زا  ربمغیپ  هک  دنامهفیم  رخآ  تیآ  صوصخب  هیآ و  هکنیا  عومجم  - 1 ام : نخس 
عـیطم و وریپ و  يداـیز  دارفا و  يروآعـمج  يارب  هـن  جـنر  شـشوک و  هـکنیا  رد  دنــشاب ، تـسار  هحفـص 426 ] هار [  هب  هـمه  دـهاوخیم 

َءاش َول   » و ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ال   » تسا هدش  هتفگ  تبـسانم  نیمه  هب  و  دیامن ، رادیاپ  ماقم  هاج و  دوخ  يارب  دـهاوخب  هک  تسا  رادربنامرف 
دـشاب و مدرم  تقایل  يهزادـنا  هب - دـیاب  وت  تمواقم  يراوخمغ و  شـشوک و  هک  َنِیلِهاجلا » َنِم  َّنَنوُکَت  الَف   » و يدُـهلا » یَلَع  مُهَعَمََجل  ُهّللا 

لثم تسا  هدش  يروآدای  ررکم  نآرق  رد  بلطم  هکنیا  و  ینک ، خلت  ار  یگدنز  دوخ  رب  هک  يرادن  ياهفیظو  نآ  زا  شیب  و  دنوادخ ، ریدقت 
شنیرفآ مامت  هک  تردق ، لامک  زا  تسا  هیانک  ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ال   » يهلمج - 2 ُغالَبلا .» اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام   » و مُهادُـه » َکیَلَع  َسَیل  »

ینعی ُنوُکَیَف » نُک  َُهل  َلوُقَی  نَأ  ًائیَـش  َدارَأ  اذِإ   » هیآ هکنیا  دننام  دیروآیم ، نابز  رب  امـش  هک  تسا  یتاملک  دـننام  ادـخ  تردـق  هاگـشیپ  رد 
ال : » هلمج ود  هکنیا  نوچ  هک  دوش  ضارتعا  تسا  نکمم  - 3 وشب .» دوجوم  شاب و   » تسا هملک  هکنیا  نتفگ  يهزادـناب  دوجوم  کی  داجیا 
! دراد هجیتن  هچ  یئامنهار  ربمغیپ و  سپ  دنرادن ، رایتخا  نامیا  رفک و  رد  مدرم  هک  تسا  حیرـص  مُکادََـهل » َءاش  وَلَف   » و ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلِّدَـبُم 
، دـشاب تاناویح  ناهایگ و  رد  هچ  رگا  تسا  شزومآ  یئامنهار و  شرورپ و  ياـهشور  رگید  دـننام  ناربمغیپ  لـمع  هک  تسا  نآ  باوج 
هب و  يرگید ، ریغ  دراد  یتقایل  درف  ره  هتـسد و  ره  هک  تسا ، هدـش  هداهن  فلتخم  ياهدادعتـسا  اـهیگدامآ و  تادوجوم  تشرـس  رد  اریز 

ناهایگ يارب  هک  روط  ناـمه  و  تسا ، هدـش  مهارف  شنیرفآ  رد  زین  اهدادعتـسا  نآ  زا  نتفرگ  هجیتن  نداـتفا و  راـکب  لـئاسو  هزادـنا  ناـمه 
یـضعب رد  هجیتن و  یب  یـضعب  رد  لئاسو  نآ  زین  و  ناسنا ، ناویح و  يارب  مه  دوشیم و  تفای  لماکت  تفرـشیپ و  فلتخم  لئاسو  فلتخم 

، دنکیمن رثا  یضعب  رد  وا  يربهر  هک  تسا  یمدآ  تفرـشیپ  يهلیـسو  مه  ربمغیپ  دراد  بولطم  رثا  نیرتالاب  ياهدع  يارب  تسا و  هجیتن  مک 
تـشونرسب لّوحم  نامیا  رفک و  هک  نآرق  تیآ  ره  رد  سپ  دـناسریم . یمدآ  لاـمکب  مه  ار  یناـمدرم  و  دراد ، مک  يهجیتن  ياهّدـع  رد  و 

- نآرق  - دنراد لقع  مدرم  دنامهفب : هک  تسا  هکنیا  يارب  و  لئاسو ، زا  يدنمرهب  تسا و  دادعتسا  فالتخا  نیمهب  هراشا  تسا ، هدش  یمدآ 
- نآرق -872-816- نآرق -668-633- نآرق -618-578- نآرق -575-549- نآرق -323-286- نآرق -283-237- نآرق -234-199

تشونرس و یلو  دننک ، راتفر  اهنآب  دیاب  هک  دنراد  مه  یفیاظو  دوخ  لقع  بجوم  هب  و  هحفص 427 ]  ] 1071-1048- نآرق -1045-1010
. تسین سرتسد  نآ  هب  ار  یسک  هک  رگید  تسا  یبلطم  یئاهن  يهجیتن  هب  ندیسر 

ات 37] تایآ 36  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َلِّزَُنی نَأ  یلَع  ٌرِداق  َهّللا  َّنِإ  ُلق  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَیآ  ِهیَلَع  َلُِّزن  َول ال  اُولاق  َو  [ 36  ] َنوُعَجُری ِهَیلِإ  َُّمث  ُهّللا  ُمُُهثَعبَی  یتوَملا  َو  َنوُعَمسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتسَی  امَّنِإ 
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. هتساوخ شریذپ  تبثم و  باوج  ینعمب  هباجتـسا  ردصم  زا  بیجتـسی - تاغل : ینعم   261-1- نآرق [ - 37  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ًۀَـیآ 
ّقح و   ] دنناگدرم هک  اهنآ  و  دنونـشیم ، دنرادیمارف و ] شوگ  دنلدرادیب و   ] هک دنریذپیم  وت  نخـس  یناسک  انامه  ربمغیپ  يا   36 همجرت :

نارفاک و  دننیب ] دوخ  يازـس  و   ] دنهد ناش  تشگزاب  وا  يوسب  سپـس  درآرد و  ناشروگ  زا  ادخ  دنریمب و ] ات  دنهدن  شوگ  زگره  ریذـپان 
دّمحم هک   ] دننادیمن ناشیا  رتشیب  یلو  نداتـسرف . هناشن  رب  تسا  اناوت  ادخ  وگب  دماین ! ورف  وا  رب  دّمحم  راگدرورپ  زا  ياهناشن  ارچ  دـنتفگ :

یتمـالع هناـشن و  دّـمحم  يارب  ادـخ  بناـج  زا  ارچ  دـننیب .] رازآ  دـنریذپن و  دـیایب  رگد  یتـیآ  رگا  تسا و  تیآ  رتـگرزب  دوـخ  وا  نآرق  و 
هک دنمهفیمن  هدرملد و  دنتسه و  نادان  مدرم  هکنیا  رتشیب  نکل  دتسرفب ، تمالع  دناوتیم  دنوادخ  وگب : باوج  رد  وت  ربمغیپ  يا  دسریمن !

َنیِذَّلا ُبیِجَتسَی  امَّنِإ  : » نیرّسفم نخـس  درک . دنهاوخن  لوبق  مه  زاب  دسرب  رگید  یتیآ  رگا  تسا و  یتیآ  شنآرق  تسا و  یتیآ  دوخ  ربمغیپ 
، تسا زاب  ّقحب  نداد  شوگ  يارب  ناشیاهشوگ  هک  دنونـشیم  اهنآ  ّطقف  ار  وت  نخـس  ینعی   58-15- نآرق : - يربط  36 رخآ » ات  َنوُعَمسَی 
هک دـنناگدرم  رامـش  رد  سپ  دـنریگیمن  دـنپ  ادـخ  تایآ  زا  دـننکیمن و  رکف  اهنآ  نوچ  دزیگنایمرب ، ناگدرم  اـب  ادـخ  ار  نارفاـک  یلو 
رد هک  هاگنآ  اـت  هحفـص 428 ] دنونـشب [  ارت  نخـس  هک  یتسه  سویأم  اـههدرم  زا  هک  روطناـمه  ینعی  عمجم : دـنمهفیمن . دنونـشیمن و 
نآ و  دریذپیم ، ارت  نخس  تسا ، هدنز  شلد  هک  نآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  شاب ، سویأم  نارفاک  هکنیا  زا  نینچمه  دنوش ، هدنز  تمایق 
دنک هشیدنا  عامس و  هک  دنک  نآ  تباجا  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ : يرـصب  نسح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دریذپیمن . تسا  هدرم  لد  هک 

يرورـض فراعم  ات  دـنايو  رد  هک  لهج  هکنیا  زا  دـنک  هدـنز  تمایقب  ار  ناشیا  یلاـعت  يادـخ  دـنناگدرم ، نوچ  نارفاـک  اـما  تلـالد ، رد 
دناوتیم دیامن ، رـضاح  تازاجم  يارب  دنک و  هدنز  ار  ناگدرم  تمایق  رد  تسا  رداق  ادـخ  هک  روطنامه  ینعی  رخف : ار . ناشیا  دوش  لصاح 

ظفاح لزغ  هکنیا  زا  رعـش  کی  نایبلا : حور  یتسین . راک  نینچ  رب  رداق  وت  یلو  نامیا ، ةایح  هب  دـیامن  هدـنز  ار  نارفاک  هکنیا  يهدرم  ياهلد 
هن هک  نک  مرک  زومآ و  يدـنر  دوشن  ناملـسم  سولاس  دزرو و  اـیر  اـت   || دوشن  ناـسآ  نخـس  هکنیا  رهـش  ظـعاو  رب  هچرگ  تسا : هتـشون 

ناجرم ؤلول و  یلگ  گنس و  ره  هنرو   || ضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ  دوشن  ناسنا  ویم  دشونن  هک  یناویح   || تسا  رنه  نیدنچ 
بیبط شیپ  ناهن  درد  دنک  هک  يدنمدرد  دوشن  ناملسم  وید  لیح  سیبلت و  هب  هک   || شاب  شوخ  لد  يا  دوخ  راک  دنکب  مظعا  مسا  دوشن 

هّرذ هحفص 429 ] دوشن [  نابرق  لباق  وا  نت  فّلکتیب ،  || دزرلیم  ناج  رس  زا  ناتب  شیپ  رد  هک  ره  دوشن  نامرد  لباق  یببسیب  وا  درد  ||  
هدش تئارق  زین  ءای  حتفب  نوعجری » : » رخف  36 َنوُعَجُری » ِهَیلِإ  َُّمث   » دوشن ناشخرد  دیشروخ  يهمـشچ  بلاط   || ظفاح  یلاع  تّمه  دوبن  ات  ار 

زا لّوا  ینعی : دناهتفگ : یـضعب  و  دوش ، یم - رداص  ناشيارب  دـنوادخ  مکح  دـننکیم و  هدـنز  ار  اهنآ  ینعی  عمجم :  30-1- نآرق . - تسا
زا شیرق  ياـسؤر  نوچ  ینعی  عمجم :  37 َلُِّزن » َول ال  اُولاق  َو  . » دنربیم باسحب  یگدیـسر  هاگیاج  هب - ار  اهنآ  دـعب  دـنروآیم و  نوریب  ربق 

: حوتفلا وبا   37 َلِّزَُنی » نَأ  یلَع  ٌرِداق  َهّللا  َّنِإ   » 28-1- نآرق . - دندرک هبلاطم  یسیع  یـسوم و  تازجعم  دننام  دندش ، زجاع  نآرق  يهضراعم 
-1- نآرق . - لیزنت ردصم  زا  دناهدناوخ  دـیدشت  اب  نارگید  و  لازنا ، ردـصم  زا  تسا  هدـناوخ  ءاز  فیفخت  هب - ار  لّزنی »  » يهملک ریثک  نبإ 

هار یگمه  هک  دتسرفب  یتیآ  دناوتیم  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  دتسرفب ، دناهتساوخ  هچنآ  دناوتیم  ادخ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  46
دهاوخ ناشرس  رب  هچ  دننادیمن  ینعی  عمجم :  37 َنوُمَلعَی » مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  . » دنوش باوص  قیرطب  مهارف  رگیدکی  اب  دنبایب و  دوخ  حالص 
ياوعد یتسرد  يهناشن  نیرتهب  دوخ  نآرق  تایآ  هکنیا  هک  دننادیمن  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوشن ، نموم  اهنآ  دسرب و  یتیآ  رگا  دمآ 

: رخف دنرادن . لماک  تفرعم  دنتـسه و  ّکش  هب  نم  تردق  رد  ینعی  حوتفلا : وبا   40-1- نآرق . - دنجنسب دنشیدنیب و  دوخ  رگا  تسا  ربمغیپ 
هک تسا  نآ  باوج  درادن ! ياهزجعم  ارچ  دنتفگیمن : نارفاک  تشاد  یم - هزجعم  دّـمحم  رگا  دـناهدرک : ضارتعا  دـحلم  مدرم  زا  یـضعب 

تـسا نکمم  یلو  دندنامرد . دنتـسناوتن و  اهنآ  یلو  دننک  يربارب  هضراعم و  نآ  اب  هک  دـش  هتـساوخ  نارفاک  زا  تسا و  هزجعم  دوخ  نآرق 
-369- نآرق  - نآ باوج  ٌۀَیآ !» ِهیَلَع  َلُِّزن  َول ال   » دناهتفگ دناهدرک و  ضارتعا  ارچ  تسا ، هدوب  ياهزجعم  نینچ  نآرق  رگا  هک  دوش  ضارتعا 

هزجعم اهنآ  هک  تسا  لیجنا  تاروت و  لثم  و  تسین ، هزجعم  نخـس  باتک و  دناهتـشاد : اـعّدا  تسا  نکمم  - 1 تسا : هحفص 430 ]  ] 401
هبلاطم بیجع  ياهزیچ  تسا  نکمم  - 3 یسیع ، یسوم و  تازجعم  لثم  دناهتـساوخیم  هداعلا  قوف  ياهزیچ  تسا  نکمم  - 2 تسا . هدوبن 
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-4 تسا . هدـش  لقن  نآرق  رد  هک  نانچ  نامـسآ ، زا  يزیچ  هراپ  نداـتفا  هکئـالم و  ندـمآ  دورف  لـثم  رازآ  یتخـسرس و  يارب  دـناهدرکیم 
َّقَحلا َوُه  اذه  َناک  نِإ  َّمُهّللا   » تسا هدـش  لقن  نآرق  رد  هک  نآ  راتفگ  لثم  دـناهتفگیم  اهزیچ  نینچ  دنخـشیر  هرخـسم و  يارب  تسا  نکمم 

ای زیرب و  گنس  نامسآ  زا  ام  رس  رب  سپ  تسا  وت  بناج  زا  اهنیا  رگا  ینعی  ٍمِیلَأ » ٍباذَِعب  اِنتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراجِح  انیَلَع  رِطمَأَف  َكِدنِع  نِم 
مک بآ  سرخ . هلبا و  تیاکح  مود  رتفد  رد  تسا  يونثم  رعـش  هکنیا  اـم : نخـس   623-495- نآرق . - نک راتفرگ  ار  ام  كاـندرد  رازآ  هب 
وش تسم  تمحر  رمخ  روخ  ناهگنا  || و  وش  تسپ  ور  تدیاب ، تمحر  بآ  تسپ  الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات   || تسدب  روآ  یگنشت  وج ،

غاـب و ینیبـب  اـت   || بیع  يوـم  زا  ار  مشچ  ود  نک  كاـپ  شورخ  نودرگ  زا  دـیآ  تشوـگب  اـت   || شوـگ  نـک ز  نوریب  ساوـسو  يهـبنپ 
ناهج زا  یبایب  ات   || رثا  ارفـص  بت  زا  راذـگم  چـیه  ماشم  رد  دـیآرد  هّللا  حـیر  هک  ات   || ماکز  ینیب  زا  زغم و  زا  نک  عفد  بیغ  ناتـسورس 

نارگید یـسیع و  یـسوم و  دننامب  هزجعم  بارعا  لالظ : یف  نمچ  نادرگب  نالوج  دنک  ات   || نکب  ناج  ياپ  ار ز  نت  يهدـنک  رکـش  معط 
ار رـشب  رکف  هک  تسا  هکنیا  دـنک  يرواد  دجنـسب و  دوخ  درخ  اب  دـناوتب  هک  دوب  هدیـسر  هیاپ  نآب  یمدآ  مالـسا  نارودـب  یلو  دنتـساوخیم 

دشاب یتخسب  وا  اب  راتفر  دیاب  هک  زیمتیب  نادان و  صخش  دننام  هن  دیوگیم  نخس  دیشر  دنمدرخ  ناسنا  دننامب  اهنآ  اب  درامشیم و  مرتحم 
يدـنوادخ تردـق  زا  هزجعم  ندروآ  هک  دـنکیم  يربهر  ناشدرخ  هشیدـنا و  هار  زا  ار  مدرم  تسا  هکنیا  ددرگ  دوباـن  اـی  دوش و  نتورف  اـت 

هحفص دیبایرد [  ار  تقیقح  ات  دیرب  راکب  دوخ  درخ  دیاب  هدش و  ادیپ  راک  رس و  امـش  لد  اب  هک  دیربخیب  راک  تحلـصم  زا  امـش  یلو  تسا 
22-1- نآرق . - خلا ٍۀَّباَد -» نِم  ام  َو  : » تسا امش  مشچ  ولج  رد  هک  ّقح  تایآ  تردق و  راثآ  زا  هنومن  دنچ  کنیا  و  [ 431

ات 39] تایآ 38  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َنیِذَّلا َو  [ 38  ] َنوُرَـشُحی مِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءیَـش  نِم  ِباتِکلا  ِیف  انطَّرَف  ام  مُُکلاثمَأ  ٌمَمُأ  ّالِإ  ِهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  ـال  َو  ِضرَـألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  اـم  َو 
- مما تاغل : ینعم   325-1- نآرق [ - 39  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلَع  ُهلَعجَی  أَشَی  نَم  َو  ُهِللـُضی  ُهّللا  ِأَشَی  نَم  ِتاُملُّظلا  ِیف  ٌمُکب  َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

راهچ اب  ای  رام و  دـننام  شبنج  ینعمب  بیبد  ردـصم  زا  ۀـّباد - یمدآ . يالاب  تماـق و  ماـگنه ، شور ، مدرم ، زا  ياهتـسد  هورگ ، ۀـّما ، عمج 
هانپ و بناج ، وس و  ناسنا ، يوزاب  لغب و  تسد و  هدنرپ ، لاب  ینعمب  میج  حـتفب  حانج  و  وا ، حانج  ود  ینعی  هیحانج - نتفر ، هار  اپ  تسد و 
زا زجع  راهظا  یهاتوک و  ندرک ، هدنکارپ  دوبان و  ینعم  هب  طیرفت  ردصم  زا  انطرف - يزیچ ، زا  هتـسد  کی  يزیچ ، فرط  هیحان و  تیامح ،

رشح ردصم  زا  نورـشحی - ندرک  رود  ار  يدب  نتـشادرب ، تسد  نداد و  تلهم  ندرک ، تّمذم  ای  شیاتـس  نداتفا ، ولج  ندرک و  اهر  راک ،
چیه نک  هّجوتم  ار  اهنآ  مه  زاب   38 همجرت : ندرک . جارخا  یئاجب  یئاج  زا  ندرک . نوریب  نطو  زا  ار  یـسک  ندرک ، مهارف  ار  مدرم  ینعمب 

رد ام  و  دـنمزاین ] لایما و  زئارغ و  اب   ] دنـشاب اههتـسد  نایمدآ  امـش  نوچ  رگم  دوخ  لابب  اوه  رد  ياهدـنرپ  هن  دـبنجن و  نیمز  رد  ياهدـنبنج 
و  ] دنوش مهارف  ناشراگدرورپ  يوسب  یگمه  سپـس  میدومنب و  اههار  همه  میدرکن و  راذـگورف  يزیچ  نآرق ] ای  ظوفحم  حول   ] همان هکنیا 
ار هک  ره  هچ  دندوب  هدنام  یکیرات  هب  لال  رک و  دنتـشادنپ و  غورد  ام  ياههناشن  هک  ناسک  نآ  39 و  دشابن .] ادج  ّقح  ملع  ملاع  زا  زگره 
38 هیآ » رخآ  ات  ِضرَألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  ام  : » نیرّسفم نخـس  دنک . يربهر  شتـسار  هارب  هنرو  دنکیم  هارمگ  هدرک  تشونرـسب  دهاوخ و  ادخ 
ار وا  یگدـنز  لـئاسو  هدـیرفآ و  هـک  ار  نـیمز  رب  يهدـنبنج  اوـه و  رد  يهدـنرپ  دـنوادخ ، هحفـص 432 ]  ] 46-15- نآرق  - ینعی يربـط :

دهاوخ یگدیـسر  تسا  هدـش  تبث  ظوفحم  حول  رد  هداد و  ماجنا  یگدـنز  رد  هک  وا  ياهراکب  رگید  ملاع  رد  تسا ، هدراذـگ  شراـیتخاب 
ساّبع نبإ  زا  و  امـش . یگدنز  راک  دب  بوخب و  یگدیـسر  تسا  رتمزال  مدآ  ینب  امـش  يارب  سپ  داد ، دهاوخ  واب  ار  شراک  يازج  درک و 

روجبروج ياههتـسد  ینعی  عـمجم :  38 مُُکلاـثمَأ » ٌمَمُأ   » 62-49- نآرق . - تسا تاـناویح  گرم  َنوُرَـشُحی »  » زا دوـصقم  تسا : هدـش  لـقن 
دنجاتحم امش  دننام   22-1- نآرق : - ینعی دناهتفگ : یـضعب  و  وا ، تردق  يرادومن  دنوادخ و  شنیرفآ  رد  دنتـسه  امـش  دـننام  هک  دنتـسه 

و دنک ، ناش  یئامنهار  اهراک  رد  تحلصم  هب  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  هریغ  شیاسآ و  كاروخ و  زا  ار  اهنآ  یگدنز  ياهراک  هک  یـسکب 
ارنآ ادخ  نوچ  تسین  اور  هدیرفآ  چیه  هب  زواجت  يّدعت و  تسا : هدش  هدنامهف  هیآ  هکنیا  اب  و  دش ، دنهاوخ  روشحم  گرم  زا  سپ  مه  اهنآ 
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رد باـتک و  رد  میدرکن  ریـصقت  یهاـتوک و  ینعی  عمجم :  38 ِباتِکلا » ِیف  انطَّرَف  اـم  . » تفرگ دـهاوخ  شرگمتـس  زا  ار  وا  ّقح  و  هدـیرفآ ،
لمجم ای  و  لیصفت ! اب  ای  تسا  هدش  نّیعم  نآ  رد  رـشب  تاجایتحا  فیاظو و  مامت  هک  تسا  نآرق  دوصقم  - 1 تسا : فالتخا  باتک  ینعم 

َو ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  : » تسا هدش  هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا و  هدرک  حضاو  ار  اهنآ  ربمغیپ  تسا و  هدش  هتفگ  هتـسب  رـس  و 
روتسد ربمغیپ  راتفگ  سپ  دیرادرب ، تسد  دش  ناتریگولج  هچنآ  زا  و  دیریذپ ، هب  دروآ  امش  يارب  ربمغیپ  هچنآ  ینعی  اوُهَتناَف » ُهنَع  مُکاهَن  ام 
يرصب نسح  - 2 422-353- نآرق -29-1- نآرق . - تسا یخلب  مساقلا  وبا  نیرّـسفم و  رتشیب  يهدـیقع  ینعم  هکنیا  تسا و  نآرق  یلامجا 

زا دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  - 3 تسا . طبـض  نآ  رد  تاـناویح  راـثآ  گرم و  يزور و  هک  تسا  ظوفحم  حول  دوـصقم  تسا : هتفگ 
ناریط دنتفگ  نآرق  نانعاط  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا . هدـش  نّیعم  تّدـم  لجا و  دوجوم  ره  يارب  هک  تسا  رمع  تّدـم  لجا و  باتک 
هحفص  ] 95-81- نآرق  - هک نانچ  تسا ، دـیکأت  هکنآ  یکی  تسا  باوج  ود  هکنیا  زا  میئوگ  ِهیَحاـنَِجب .» : » تفگ ارچ  دـشابن ، حاـنجب  زج 
هراّیط ار  هنیفس  هکنآ  يارب  تسا  زاجم  هن  تسا  تقیقح  ناریط  نآ  هک  تسنآ  نآ  زا  رگید  باوج  و  ّینذاب » تعمـس  ینیعب و  تیأر  [ » 433

، تجاحب رفظ  رون و  نایم  حاـنجب و  ناریط  ناـیم  دـشاب  قرف  اـت  هکنآ  يارب  تفگ : یبرغم  دـنیوگ ، راـیط  ار  ورزیت  بسا  نتفر ، زیتب  دـنیوگ 
اوه و غرم  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  رخف : دـنناوخ . ءاملا  تاراّیط  ار  ناـیهام  هک  بآ  یهاـم  اوه و  غرم  ناـیم  دـشاب  قرف  اـت  دـنتفگ  یـضعب 
-1 109-88- نآرق : - دـناهتفگ يدـننامه  تلثامم و  يارب  تهج  دـنچ  مُُکلاثمَأ » ٌمَمُأ   » امـش دـننامه  دنتـسه  یئاههتـسد  ایرد و  يهدـنبنج 

رتشیب و  دننکیم ، دیجمت  حیبست و  دنراد و  رارقا  یتسرپاتکی  هب  امش و  لثم  دسانـشیم  ار  نم  ینعی  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يدحاو 
ادخ شیاتس  زیچ  همه  ِهِدمَِحب » ُحِّبَُسی  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ   » لثم تسا  بلطم  هکنیا  دیوم  مه  رگید  تایآ  و  دنتـسه ، هدیقع  هکنیا  رب  نیرّـسفم 

-279-233- نآرق : - تسا هتفگ  ءادرد  وبا  و  دنادیم . ار  ادخ  شیاتـس  زامن و  يدوجوم  همه  ُهَحِیبسَت » َو  ُهَتالَـص  َِملَع  دَـق  ٌّلُک   » و دـنکیم ،
کی ره  یگدامآ  هدام ، رن و  یئاسانـش  و  يزور ، يریگلابند  یـسانشادخ ، دـنمهفیم ، بوخ  ار  زیچ  راهچ  طقف  تاناویح   356-311- نآرق

ارم وا  هک  دـنکیم  تیاکـش  ادـخب  ناویح  نآ  تمایق  رد  دـشکب  هدوهیب  ار  یکـشجنگ  سک  ره  تسا  هدـش  لقن  ربمغیپ  زا  رگید . نآ  يارب 
رگید ملاع  رد  هک  دنتسه  اهمدآ  امش  دننام  - 2 منک . هدافتـسا  نیمز  ياههرهب  زا  هک  تشاذگ  مدازآ  هن  و  درب ، هرهب  نم  زا  دوخ  هن  تشک ،

نآ تسا : هدـش  هدـنامهف  هلمج  هکنیا  اب  دنتـساوخ  هزجعم  نوچ  - 3 دیـسر . دهاوخ  دوخ  یگتـسیاش  ّقحب و  درف  ره  و  دش ، دـنهاوخ  هدـنز 
دینکیم هبلاطم  هک  هزجعم  نآ  دناوتیم  دنتـسه ، شیاسآ  رد  یگدـنز  ياههرهب  زا  هک  هدـیرفآ  مه  رگید  تادوجوم  امـش  دـننام  هک  تردـق 

ره تفگ : دـناوخ ، ار  هیآ  هکنیا  وا  نوچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هنییع  نایفـس  زا  - 4 دتسرفیمن . هک  تسین  امش  تحلـصم  رب  سپ  دتـسرفب ،
یکی دودیم ، گرگ  لثم  رگید  دوریم ، ولج  ریـش  لثم  یکی  مینیبیم : هکنانچ  تاناویح ، زا  یکی  اب  يوخ  قالخا و  رد  تسا  هباشم  یمدآ 

رگا هک  تسا  عبط  فیثک  كوخ  دننام  کی  نآ  و  دـیارآیم ، هحفـص 434 ] یم [ - ار  دوخ  سوواط  لثم  يرگید  دنکیم ، دایرف  گس  لثم 
نینچمه دزادـنایم ، نآ  رب  ار  دوخ  رایتخایب  ناویح  نآ  دوش ، دـنلب  دـنک و  یق  ناـسنا  نوچ  یلو  درادـن ، هّجوت  دـنهدب  واـب  بوخ  ياذـغ 

، دنکیم لقن  نمجنا  همهب  دنکیم و  ظفح  ارنآ  دینش  دید و  یئاطخ  رگا  یلو  دریگن  ارف  یکی  دونشب  دنپ  هاجنپ  رگا  یضعب  هک  اهمدآ  دنتـسه 
لقن مه  ام  هک  تسا  هدرک  لقن  رگید  تهج  دنچ  رخف  ماما  مه  و  درک ، يرود  اهنآ  زا  دیاب  هک  دنتـسه  هدـنرد  اپراهچ و  رـشاعم  مدرم  سپ 

یتخسرس جاجل و  يهطساوب  ینعی  - 1 37-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  ود  نیرّـسفم  ار  هلمج  هکنیا   39 ِتاـُملُّظلا » ِیف  ٌمُکب  َو  ٌّمُص  . » میدرک
درد دنناوتن  دنونـشب و  شوخ  نخـس  هن  تمایق  رد  ینعی  - 2 ارنآ . راتفگ  نابز  هن  دـنراد و  ّقح  مهف  شوگ  هن  هک  دنتـسه  رفک  یکیراـت  رد 

هب دنوادخ  دوب ، رفاک  یـسک  نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا   39 ُهِللُضی » ُهّللا  ِأَشَی  نَم  . » دنتـسه ینادرگرـس  تریح و  یکیرات  رد  دنیوگب و  ار  دوخ 
هک ره  دشاب : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  نکمم  و  تسا . هدش  لامعتسا  مه  كالها  ینعمب  لالـضا  نوچ  دنک ، كاله  ار  وا  شرفک  تازاجم 

شاداـپب دـهاوخ  هب  ار  سک  ره  و  یگدـنز ، نارود  رد  شفارحنا  يهطـساوب  دـنکیم  هارمگ  دـنادرگیم و  تشهب  هار  زا  دـهاوخب  ادـخ  ار 
تهج شهاوخ و  يهلابند  رد  صخش  زا  راک  ره  هک  میدرک  تباث  ام  رخف :  32-1- نآرق . - دنکیم یئامنهار  تشهب  يوسب  نامیا  تقایل و 
میدرک نشور  زاب  و  تسا . دنوادخ  ّصاخ  تهج  شهاوخ و  يهدـننک  داجیا  هدـننیرفآ و  هک  میدرک  حـضاو  زین  و  دوشیم . ماجنا  یّـصاخ 
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هک تسا  نیقی  تامّدقم  هکنیا  اب  و  دوشیم ، ماجنا  ریخأتیب  راک  نآ  دـش ، ادـیپ  يراک  شیادـیپ  يارب  صوصخم  تهج  شهاوخ و  رگا  هک 
سپ تسا  هدش  هتفگ  ّتیـشم  يهلابند  تسا  هیآ  رد  هک  تیادـه  یهارمگ و  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، دـنوادخ  ریدـقتب  نامیا  رفک و 

رد ینعی  دناهدرک : ینعم  نیرّسفم  َنوُرَـشُحی » مِهِّبَر  یلِإ   » يهلمج لّوا  تیآ  رد  - 1 ام : نخس  تسا . تشونرس  ریدقت و  تیشم و  هب  هتـسباو 
نیاب دناهدرک  لالدتسا  و  دوش ، یفالت  رگیدکیب  هحفص 435 ]  ] 68-39- نآرق  - اهنآ تازواجت  ات  دنوشیم ، هدنز  هدنبنج  هدـنرپ و  تمایق 

دنفـسوگ هک  نآ  مه  دش و  لقن  رخف  ماما  زا  هک  کشجنگ  ثیدح  دـننام  ربمغیپ  زا  لوقنم  ثیدـح  دـنچ  و  تَرِـشُح » ُشوُحُولا  اَذِإ  َو   » هیآ
« َنوُرَـشُحی  » يهلمج دـسریم  رظنب  هچنآ  یلو  رگید ، هکنیا  هب  کی  نآ  رازآ  ناربج  يارب  دـنوشیم  رـضاح  تمایق  رد  خاشیب  رادـخاش و 

ملاع رد  یگمه  هدازیمدآ  امـش  هدـنرپ و  هدـنبنج و  هکنیا  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسین و  رگید  ملاـع  هب  تاـیح  رد  حـیرص 
دوجوم ياهّدـع  دـینادیم و  هتـشذگرد  ار  اهنیا  زا  ياهّدـع  امـش  هچرگا  دـیتسه ، عمج  رـس  مهارف و  يدـنوادخ  تردـق  يوسب  دـنوادخ و 

مهارف ادخ  يوسب  یگمه  هدماین  زونه  هدـمآ و  هتفر و  تسین و  توافت  هلا  ملاع  رد  یلو  دـناهدشن  دوجوم  زونه  اهنیا  زا  نارازه  و  دنتـسه ،
هدنیآ يارب  َنوُرَشُحی »  » هملک ام  رظن  زا  نکیل  تسا  تسار  تسرد و  هدنیآ  رضاح  هتشذگب و  تبـسن  َنوُرَـشُحی » مِهِّبَر  یلِإ   » نآلا دنتـسه و 
تـسا نکمم  لامتحا  نیارباـنب  و  دنتـسه ، ناگدـش  مهارف  نورـشحم »  » نونکا ناگتـشذگ  نیرـضاح و  یلو  دـش  دـنهاوخ  مهارف  هک  تسا 

مامت رد  يدـنوادخ  تردـق  لامکب  دـشاب  مدرم  راکفا  يربهر  يارب  ّطقف  و  دـشابن ، رگید  ملاع  تماـیقب و  يهدـعو  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 
بلطم هکنیا  رد  حیرص  میتشون و  هک  تسا  نیمه  مه  لقن  تسین و  نآ  رب  یلیلد  رگید  ملاع  رد  تاناویح  ندش  هدنز  يهلئـسم  و  شنیرفآ .

هدـنز خاشیب  رادـخاش و  دنفـسوگ  ود  هکنیا  لـثم  تسا  نآ  یتسرداـن  یتسـس و  بجوم  دوخ  دـناهدرک  لـقن  هچنآ  هک  صوصخب  تسین ،
« َنوُرَـشُحی مِهِّبَر  یلِإ   » يهلمج زا  میهاوخب  رگا  هک  یتروص  رد  دـنوشیم ، دوبان  دـعب  رادـخاش و  هب  خاش  یب  ناـیز  ناربج  يارب  دـنوشیم 

يوسب ندـش  مهارف  ینعم  اریز  دوـشیمن  دوباـن  دوـشیم و  هدـنز  ناـسنا  لـثم  مه  ناوـیح  میئوـگب  یتسیاـب  مینک  هدافتـسا  ار  بلطم  هکنیا 
« َنوُرَـشُحی مِهِّبَر  یلِإ   » زا دوصقم  سپ  دوش ، يروآدای  هک  درادن  یتیـصوصخ  رگید و  ینعم  يدبا  ياقب  یگـشیمه و  یتسه  زجب  دنوادخ ،

ینونک تروص  هکنیا  زا  هک  نآ  زا  سپ  هدـش ، ادـیپ  ادـخ  تردـقب  دـیتسه  یتادوـجوم  یگمه  دـیتسناد  هکنآ  زا  سپ  دـشاب : هکنیا  دـیاش 
- نآرق -767-738- نآرق -319-306- نآرق -83-53- نآرق  - مهارف وا  يوسب  یگمه  هکلب  دیوشیم ، دوبان  هک  دیرادنپن  دیدش  نوگرگد 

نیمه اب  دراد ، هک  ياهدارا  لقع و  يهطـساوب  ناسنا  هّتبلا  دیوشیم ، هحفص 436 ]  ] 1803-1774- نآرق -1538-1509- نآرق -854-841
ياهتروصب زاب  هک  تسا  رـضاح  يدنوادخ  ملاع  رد  هدش  هیزجت  ّداوم  تروصب  هدنبنج ، هدـنرپ و  نآ  تسا و  مهارف  اجنآ  یمدآ  تروص 

هک روطنامه  توبث  روضح و  لامک  زا  دشاب  هیانک  باتک  يهملک  تسا  نکمم  ِباتِکلا » ِیف  انطَّرَف  ام   » يهلمج - 2 دوش . رادومن  روجبروج 
یباتک ماجنا ، زاغآیب و  تردق  رد  نآ  ثداوح  شنیرفآ و  مامت  دراد  رایتخا  رد  هشیمه  تسا  هدـش  هتـشون  یباتک  رد  هک  ار  یبلطم  یـسک 

267-239- نآرق . - درادن هداتفا  تسین و  طلغ  نآ  زا  زیچ  چیه  هک  تباث  تسا 

ات 45] تایآ 40  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

نِإ ِهَیلِإ  َنوُعدَت  ام  ُفِشکَیَف  َنوُعدَت  ُهاّیِإ  َلب  [ 40  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  َنوُعدَت  ِهّللا  َریَغ  َأ  ُۀَعاّسلا  ُمُکتَتَأ  َوأ  ِهّللا  ُباذَـع  مُکاتَأ  نِإ  مُکَتیَأَر  َأ  ُلق 
مُهَءاج ذِإ  ـال  وَلَف  [ 42  ] َنوُعَّرَـضَتَی مُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاسأَبلِاب  مُهانذَـخَأَف  َِکلبَق  نِم  ٍمَمُأ  یلِإ  انلَـسرَأ  دََـقل  َو  [ 41  ] َنوُکِرـُشت ام  َنوَسنَت  َو  َءاش 

یّتَح ٍءیَـش  ِّلُک  َباوبَأ  مِهیَلَع  انحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  [ 43  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  مُُهبُوُلق  تَسَق  نِکل  َو  اوُعَّرَضَت  انُـسَأب 
[ - 45  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِموَقلا  ُِرباد  َعِطُقَف   636-1- نآرق [ - 44  ] َنوُِسلبُم مُه  اذِإَف  ًۀَتَغب  مُهانذَخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ 

، نتـشادرب هدرپ  دوش و  رادومن  یناهنپ  زا  ات  ندرک  زاـب  ار  يزیچ  يور  ینعمب  فاـک  حـتفب  فشک  زا  فشکی - تاـغل : ینعم   89-1- نآرق
. لام ناج و  رد  تراسخ  یطحق  یتخـس ، ءاّرـض - يرادان . یتخـس و  ینعمب  سؤب  عمج  ءاسأب - ندرک . رود  ار  هودـنا  مغ و  ندرک . رادومن 
! هچ يارب  ینعمب  الول - لوپ . یجاوران  بش ، یکیرات  یتفـس ، و  هحفـص 437 ] یتخـس [  ینعمب  فاق  حتفب  هوسق  هواسق و  ردصم  زا  تسق -
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مورحم تمحر  زا  دوب . هدش  مورحم  هدروخ و  تسکـش  هدوب ، ّتیـصاخ  ریخیب و  هکنآ  ینعمب  سیلبا  زا  نوسلبم - شنزرـس . خـیبوت و  رد 
تسار دوخ  نیدب  رگا  وگب : ناتـسرپتب  هب   40 همجرت : هلابند . رخآ و  هشیر ، لصا و  هتـشذگ ، رباد - دوب ، نادرگرـس  هراچیب و  دوب ، هدـش 

زج يرگیدب  ایآ  دسرب  ناتزیخاتـسر  ای  دیآ و  ناترـس  رب  يدنوادخ  يراتفرگ  نوچ  دیربیم  نامگ  هچ  دوخب  دیرادنپ و  یم - هچ  دیراتفگ 
زابنا هک  ار  نآ  دنک و  ناتهدوسآ  دـیلانب  هچنآ  هودـنا  دوب ز  ناتتشونرـسب  دـهاوخب و  رگا  دـیناوخیم و  ار  وا  هک  هّتبلا   41 دیرازیم ! ادخ 

میداتـسرف وت  زا  شیپ  مدرم  هب  یناربمایپ   42 هک ] رآ  ناشدای  هب - هتـشذگ  رد  مدرم  تشذگرـس  زا  دّمحم  يا  . ] دینک شومارف  دیدرک  ادخ 
هک دندماین  دوخب  ام  یتخس  ندیسر  ات  سپ   43 دننک . ینتورف  دیاش  ات  میدرک  ناشراتفرگ  لام  ناج و  نایز  هب  دندشن ] نامرف  هب  رس  نوچ  ]

زیچهمه ياهرد  دندومن  شومارف  دـنداد  ناشدایب  ناربمایپ  هچنآ  نوچ  44 و  تسارایب . ناشمشچ  هب  ناشراک  وید  دوب و  نیگنـس  ناشاهلد 
هک میدرک  ناشراتفرگ  ناهگانب  و  دـندش ] یگدـنز  یـشوخ  تمعن و  مرگرـس  و   ] دـندوب لدـشوخ  دیـسریم  هچنآب  ات  میدوشگ  ناـشيورب 

ناراکمتس هک   ] تسا نایناهج  راگدرورپ  يادخ  يهژیو  شیاتـس  سپ  دش ، هدیرب  ناراکمتـس  راک  يهلابند  45 و  دندنامب ، دیماان  هراچیب و 
ایآ ینعی  دـندرک  لقن  جاّـجز  زا  نیرّـسفم  - 4 ِهّللا .» ُباذَـع  مُکاتَأ  نِإ  مُکَتیَأَر  َأ  : » نیرّـسفم نخـس  درادـب .] هدوسآ  ناـنمؤم  دـنک و  دوباـن 

يهملک جاّجز  يهتفگب  هک  دسرب ، باذع  رگا  دینیبیم  هنوگچ  ار  دوخ  ایآ  ینعی  تسا : هتفگ  ءارف  و  ادخ ، باذع  دسرب  امشب  رگا  دینیبیم 
هکنیا ءاّرف  يهتفگب  و  تسین ، باطخ  ینعمب  هک  کـلذ ، فاـک  لـثم  تسا ، هدـعو  عمج  ینعم  ندـنامهف  يارب  ّطـقف  و  درادـن ، ینعم  مک » »
ینعی دـناهدناوخ  مّود  يهزمه  فیفخت  اب  ار  مُکَتیَأَر » َأ   » هنیدـم ياهیراق  تیأر و  يارب  مود  لوعفم  تسا و  يدـیکات  باـطخ  ریمـض  هملک 

 ] 479-463- نآرق -61-15- نآرق  - دـناهداد و فلاب  هزمه  معط  هزم و  ناـشدوخ  يهتفگب  هک  دـناهدرک  ظـفلت  يروط  فلا  هزمه و  ناـیم 
ُمُکتَتَأ َوأ  . » دناهدناوخ هزمه  اب  اهیراق  رگید  تسا و  هدناوخ  مکتیرأ » و   » هدومن طقاس  ار  هزمه  یئاسک  و  تسا . هدش  نیب  نیب  هحفص 438 ]

دوبان اههدـیرفآ  يهمه  كانلوه  يادـص  هقعاص و  اب  هک  تسا  یماـگنه  نآ  ۀـعاس  ینعم  دـناهدرک : لـقن  جاّـجز  زا  نیرّـسفم   40 ُۀَعاّسلا »
ینعی تسا : هتفگ  جاّجز  رخف :  40 َنوُکِرُشت » ام  َنوَسنَت  َو   » 27-1- نآرق . - دنوشیم هتخیگنارب  هک  تسا  یماگنه  نآ  مان  زاب  و  دـنوشیم ،

41 َءاش » نِإ  ِهَیلِإ  َنوُعدـَت  ام  ُفِشکَیَف   » 30-1- نآرق . - دنتـسه هدش  شومارف  دـننام  هک  دـیوشیم  نادرگ  ور  اهنآ  زا  يروط  ماگنه  نآ  رد 
دیاشگیم دهاوخب  رگا  تسا : هدش  هتفگ  نوچ  دوشن ، لوبق  تسا  نکمم  دوش و  باجتـسم  اعد  تسا  نکمم  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  رخف :

، مریذپب ات  دینک  اعد  ینعی  مَُکل » بِجَتـسَأ  ِینوُعدا   » 45-1- نآرق : - تسا هدـش  هتفگ  هک  رگید  تیآ  رد  و  دیاهتـساوخ ، وا  زا  هک  ار  هـچنآ 
َکـِلبَق نِم  ٍمَـمُأ  یلِإ  انلَـسرَأ  دََـقل  َو   » 29-1- نآرق . - دوـشیم دودرم  هـن  رگ  دوـشیم و  هتفریذـپ  دـشاب  ّتیـشم  اـی  تحلـصم  اـج  ره  سپ 

مه ام  دندرک . ناشتفلاخم  اهنآ  میداتسرف ، ربمغیپ  ینعی  تسا : هدش  رـصتخم  هلمج  مالک  يهنیرقب  عمجم  : 42 ِءاّرَّضلا » َو  ِءاسأَبلِاب  مُهانذَخَأَف 
. - يرامیب تسا و  درد  یگراـچیب ، تسا و  رقف  رخآ  يهملک  ود  زا  دوصقم  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  ساـّبع و  نبإ  و  میدومن . ناـشراتفرگ 

ینعم نینچ  تسا و  مدرم  يراودـیما  ینعمب  هلمج  هکنیا  رد  لعل »  » يهملک تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  42 َنوُعَّرَضَتَی » مُهَّلََعل   » 88-1- نآرق
30-1- نآرق . - دوش رادومن  دنوش  حالـصا  دننک و  يراز  عّرـضت و  هک  دنتـشاد  راظتنا  اهنآ  زا  مدرم  هچنآ  ات  میدرک ، ناشراتفرگ  دوشیم :
: تسا هتفگ  لتاقم  هلمج  ینعم  رد  و  تسا . هدرک  تئارق  ات  دـیدشت  اـب  اـنحَتَف »  » رفعج وبا  عمجم :  44 مِهیَلَع » انحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّـمَلَف  »

هتفگ ساّبع  نبإ  میدرک . زاب  ناشيورب  ار  تاریخ  يهتـسب  ياـهرد  مه  اـم  دنتـسبن  راـکب  تفگ  ناـشربمغیپ  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  دوصقم 
يورب ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  ام  هحفص 439 ]  ] 83-74- نآرق -54-1- نآرق  - و دنتفریذپن ، دنداد  ناشدـنپ  هچنآ  ینعی  تسا :

: تسا هتفگ  یخلب  تمحر ، تاجن و  زا  دنتـسه  دـیماان  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  44 َنوُِسلبُم » مُه  اذِإَف  . » میدرک زاب  اـهنآ 
َعِطُقَف  » 26-1- نآرق . - دـنرادن دوخ  زا  عافد  رب  ناـهرب  لـیلد و  دنتـسه و  نادرگرـس  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  دنتـسه ، نتورف  راددوخ و 

، دوش دوبان  دوشیم  ماجنا  راک  وا  رظنب  دنکیم و  ریبدـت  ار  اهنآ  ياهراک  هک  رخآ  درف  نآ  ینعی  رباد  تسا  هتفگ  ةدـیبع  وبأ  رخف :  45 ُِرباد »
میلعت یئامنهار و  هلمج  هکنیا  عمجم :  45 ِهِّلل » ُدمَحلا  َو   » 19-1- نآرق . - دنک عطق  ادخ  ار  اهنآ  يهشیر  لصا و  ینعی  تسا : هتفگ  یعمـصا 

: تفگ ضایع  نب  لیضف  نارگید ، يارب  تسا  یتمعن  مدرم  روجنیا  يدوبان  هک  دنامهفیم  و  نارگمتـس ، رـش  عفد  ماعنا  رکـش  رب  تسا  مدرم 
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زا دنک و  يرود  تسا  هدرک  مارح  ادخ  هچنآ  زا  صخش  هک  تسا  نآ  دومرف : تسیچ ! عرو » : » مدیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 
هدرمـش تیـصعم  رادتـسود  دـشن ، دوش و  ریگ  ولج  تسناوت  دـید و  یـسک  رگا  هک  دریگب  وـلج  دـید  يرکنم  رگا  و  دـنک ، زیهرپ  تاـهبش 

هک تسا  هدرک  شیاتس  ار  دوخ  دنوادخ  و  تسا ، تیصعم  رادتـسود  دنامب ، ياجب  یقاب و  راکمتـس  هک  درادب  تسود  سک  ره  و  دوشیم ،
مدرم نآ  رگا  نوـچ  رخف :  672-645- نآرق -21-1- نآرق . - رخآ اـت  ِموَقلا » ُِرباد  َعِطُقَف   » هلمج هکنیا  رد  تسا  هدوـمن  دوباـن  ار  ناراـکمتس 

، دشن رتدایز  ناشتازاجم  ناشهانگ و  هک  ناشيارب  دوب  یتمعن  اهنآ  يدوبان  دندومن ، یم - يراکدب  متـس و  رتشیب  دندرکیم  یگدنز  رتشیب 
هدش نآ  رب  دمح  هلمج  هکنیا  رد  هک  دنوادخ  رگید  تمعن  زین  و  تسا ، اهنآ  زا  یکی  تمعن  نآ  هک  اهتمعن  رب  تسا  یشیاتس  هلمج  هکنیا  و 
نوچ و  درک ، ریخ  باوبا  حاتتفا  يهلیسوب  قیوشت  درک و  ءاّرـض  ءاسأبب و  هیبنت  درک و  یئامنهار  داتـسرف و  ربمغیپ  اهنآ  يارب  هک  هکنیا  تسا 

رب دوشب  دیاب  شیاتـس  سپ  دشاب ، نارگید  تربع  دوش و  مک  داسف  يهلیـسو  ات  درک  ناشدوبان  ناهگان  دـشن ، رگراک  اهنآ  رد  هلیـسو  چـیه 
هیآ دافم  هکنانچ  تسا  اهتّیلباق  زورب  يارب  هکلب  ماقتنا  تسا و  يزوتهنیک  تهج  زا  هن  ءاّرـض  ءاسأبب و  ذـخأ  دـیوگ : لالظ  یف  اهتمعن . هکنیا 

هدرک ینعم  روط  هکنیا  ار  لّوا  تیآ  ساّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت  ریـسفت  هحفص 440 ]  ] 154-136- نآرق . - تسا خلا » مِهیَلَع - انحَتَف   » دـعب
اهتب هک  دـیئوگیم  تسار  رگا  دـیهدب  باوـج  بازحا ! اـی  دـحا  ایردـب  زور  يراـتفرگ  دـسرب  امـشب  رگا  هّکم  مدرم  يا  دـیئوگیم  هچ  تسا :

ياهیتخـس رد  هک  يریذـپب  دوخ  ات  شیدـنیب  هک  ناـسنا  نادـجو  زا  تسا  يداهـشتسا  مّود  لّوا و  تیآ  - 1 ام : نخس  دنتـسه . ادخ  کیرش 
عقوم هکنیا  هّتبلا  یبلطیم ! تاجن  اجک  زا  درب و  یهاوخ  هانپ  هک  هب  يدش  راتفرگ  رگا  ياهدینش ، هک  تمایق  یگراچیب  لوه و  نآ  ای  یگدنز 

هتشادنپ و هچنآ  هن  تسا  یبیغ  تیعقاو  تقیقح و  کی  شهاگدیما  هک  دنکیم  قیدصت  دنکیم و  یـضاق  ار  دوخ  نادجو  یمدآ  هک  تسا 
تـشذگرس زا  تربع  دـنپ و  هب  تسا  کیرحت  رگید و  ياهتّلم  ياهیراتفرگ  زا  تسا  فیوخت  رگید  تاـیآ  - 2 تسا . هدیزگرب  دوخ  يارب 

. ناینیشیپ

ات 49] تایآ 46  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َنُوفِدصَی مُه  َُّمث  ِتایآلا  ُفِّرَُـصن  َفیَک  رُظنا  ِِهب  مُکِیتأَی  ِهّللا  ُریَغ  ٌهلِإ  نَم  مُِکبُوُلق  یلَع  َمَتَخ  َو  مُکَراصبَأ  َو  مُکَعمَـس  ُهّللا  َذَـخَأ  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق 
َنیِرِذنُم َو  َنیِرِّشَبُم  ّالِإ  َنِیلَـسرُملا  ُلِسُرن  ام  َو  [ 47  ] َنوُِملاّظلا ُموَقلا  َّالِإ  ُکَلُهی  لَه  ًةَرهَج  َوأ  ًۀَـتَغب  ِهّللا  ُباذَـع  مُکاتَأ  نِإ  مُکَتیَأَر  َأ  لـُق  [ 46]

-1- نآرق [ - 49  ] َنوُقُـسفَی اُوناک  اِمب  ُباذَعلا  ُمُهُّسَمَی  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  [ 48  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  ـالَف  َحَلـصَأ  َو  َنَمآ  نَمَف 
ار باتک  مامت  ندش ، غراف  يراک  زا  نداهن ، رهم  ینعمب  ءاخ  رسکب  ماتخ  ءات و  نوکس  ءاخ و  حتفب  متخ  ردصم  زا  متخ - تاغل : ینعم   541
زا فّرـصن - نداد . رارق  مهف  قیال  لباق و  ریغ  ار  لد  ندرک ، ماـمت  یبوخب  ادـخ  يارب  ار  يراـک  نتـسب ، لـگ  اـب  ار  فرظ  هناـهد  ندـناوخ ،

ار مالک  درک ، لدـب  رگید  لوپب  ار  لوپ  و  درک . هناور  هحفـص 441 ] اهر و [  یئاجب  درک ، رود  درک و  عفد  و  دنادرگرب ، دایز  ینعمب  فّرص 
رکف زا  ینعمب  داص ، مض  اب  فودص  داص و  حتف  هب  فدص  ردصم  زا  نوفدـصی - و  تشاذـگاو . یـسکب  ار  راک  درک ، ادـج  رگید  مالک  زا 

دریگب و امش  زا  یئانیب  یئاونـش و  ادخ  رگا  دنـشیدنایم  هچ  وگب : نارفاکب  زاب   46 همجرت : ندرک . لیم  ضارعا و  ندش و  فرـصنم  يزیچ 
ناشن نوگانوگب  ّقح  ياههناشن  ام  هنوگچ  رگنب : وت  دّمحم  يا  دهد ! زاب  امـشب  ار  اهنآ  ادخ  زج  هک  دباینرد ] يزیچ  هک   ] دـنک رهم  ناتاهلد 

رب راکـشآ  هب  ای  ناهگانب  دنوادخ  رازآ  رگا  دینیب  هنوگچ  ار  دوخ  وگب : نانآب  زین  47 و  دنوش . نآ  زا  نادرگ  ور  نانآ  سپ  نآ  زو  میهدـیم 
راک دـندیورگ و  هک  نانآ  سپ  دـنروآ  دـیون  میب و  هک  رگم  میتسرفیمن  ناربماـیپ  اـم   48 دوش . دوبان  راکمتـس  هورگ  زج  رگم  دـسر  اـمش 
رازآ يهدوسپ  ناشيراکدب  يازـسب  دندرمـش  غورد  ام  تایآ  هک  ناسک  نآ  49 و  دنوش . كانهودنا  هن  دنراد و  یسرت  هن  دندرک  هتـسیاش 
رهم ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : لـمتحم  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  46 مُِکبُوُلق » یلَع  َمَتَخ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دندوب .
امـش دـشاب و  هدرم  امـش  ياـهلد  ینعی  دیـشاب 3 - ناـگناوید  دـننامه  اـت  دوـش  هتفرگ  امـش  زا  درخ  - 2 دـننادن . تسار  هار  هـک  اـهلد  دوـش 

هزمح و و  تسا ، هدـناوخ  رظن  هب  هدومن : طقاس  ار  هزمه  هدرک و  ظّـفلت  مومـضم  ار  هزمه  عفاـن  رُظنا » ِِهب   » يهلمج رد  و  دـیوش ، ناـگدرملد 
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ِهّللا ُباذَـع  مُکاتَأ  نِإ   » 443-430- نآرق -321-308- نآرق -45-15- نآرق . - دـناهدومن ظّفلت  ياز  هب  هیبش  ار  َنُوفِدـصَی »  » داـص یئاـسک ،
نوـچ تسا ، هدـش  ربارب  تسا  راکـشآ  ینعمب  هک  ةرهج »  » اـب تسا  ناـهگان  ینعمب  هک  ۀـتغب »  » هلمج هـکنیا  رد  عـمجم :  47 ًةَرهَج » َوأ  ًۀَـتَغب 

رگا رخف :  52-1- نآرق . - زورب ینعی  هرهج  بشب و  ینعی  هتغب  تسا  هتفگ  يرصب  نسح  دسریم . يربخیب  اب  هک  تسا  یناهنپ  دننام  یناهگان 
هرهج باذع  نآ  دننک ، رارف  زارتحا و  دنناوتب  هک  دشاب  ياهناشن  باذع  ندیـسر  زا  ولج  رگا  و  تسا . هتغب  دسرب  تمالع  هقباسیب و  باذع 

دریگیم ارف  ار  سک  هحفص 442 ]  ] 46-1- نآرق  - همه باذع  ندیـسر  ماگنه  هچرگا  رخف :  47 َنوُِملاّظلا » ُموَقلا  اَّلِإ  ُکَلُهی  لَـه  . » تسا
دوشیم يدبا  ياهتمعن  ّقحتـسم  باذع  ندیـسرب  ملاظ  ریغ  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  هدش  هداد  ملاظ  هب  صاصتخا  هک  هلمح  هکنیا  رد  یلو 

ریـسفت یگـشیمه . يراتفرگ  يارب  تسا  هتفر  رگید  ملاـع  هب  تسا و  هدیـشچ  باذـع  اـیند  رد  ملاـظ  یلو  اـیند ، رد  رازآ  هکنیا  ناربج  يارب 
ربخ دعب  تیآ  رد  نوچ  دـناهدوب ، هدوسآ  نینمؤم  ناشربمغیپ و  تسا  هدیـسریم  هاگ  ره  هک  تسا  هتـشذگ  ياهتّلم  باذـع  دوصقم  هدـبع :

ٌفوَخ الَف  . » راتفرگ قساـف  رفاـک و  مّعنتم و  نینمؤم  يهتـسد  اـهربمغیپ و  نآ  ياـهتّلم  يدنبهتـسد  ناربمغیپ و  نداتـسرف  زا  تسا  هدـش  هداد 
ناشهودنا و یلو  دندشیم ، كانـسرت  كانهودنا و  مه  نینمؤم  هچ  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هدبع : ریـسفت   48 َنُونَزحَی » مُه  ـال  َو  مِهیَلَع 

هدنیآ يراتفرگ  ربارب  رد  دشاب  رگا  یناهج  هکنیا  شیاسآ  هک  نارفاک  فالخرب  هدنیآ  ياهـشیاسآ  ربارب  رد  ّتقوم  تسا و  كدنا  ناشفوخ 
تسا و هدرک  رفـس  سفن  دودح  زا  حـلاص  نمؤم  و  تسا ، سفن  تافـص  زا  نزح  فوخ و  نوچ  ةداعـسلا : نایب   47-1- نآرق . - تسا چیه 
اب فوخ  توافت   ] دوشیم تیشخب  لیدبت  نمؤم  فوخ  هک  تسا  عقوم  هکنیا  رد  و  ًانِمآ » َناک  ُهَلَخَد  نَم   » هک تسا  هدش  بلق  ّدح  رد  لخاد 

[ هجرد لّزنت  تسا و  نامرح  زا  ینارگن  سرت و  تیشخ  تسا و  اهیدب  تازاجم و  زا  سرت  فوخ  هک  تسا  نآ  نافرع  حالطصا  رد  تیـشخ 
درد تسه و  قشع  ار  نایـسدق   168-139- نآرق : - دـناهتفگ هکنانچ  دوشیم ، لصاح  درد  ار  کـلاس  هک  ددرگیم  قوشب  لّدـبم  نزح  و 

، مدیـسرپ شلاوحا  مدـید و  هرـصب  رد  ار  نونجم  نودعـس  تفگ : رانید  کـلام  ناـیبلا : حور  تسین  دروخ  رد  یمدآ  زج  ار  درد   || تسین 
هک دوریم  یتلادـع  هاگـشیپ  هب  درادـن و  دوخ  اب  ياهشوت  و  دراد ، شیپ  رد  زارد  يرفـس  هک  یـسک  لاـح  تسا  هنوگچ  کـلام  يا  تفگ :
نآ زا  یلو  میرگیم  گرم  سرت  زا  هن  یگدـنزب و  قوـش  زا  هن  ادـخب  دـنگوس  تفگ : تـسیرگ و  تخـس  هاـگنآ  دوـشیمن ، یـشوپمشچ 
ناج تخر  هک  يزور   || دروآرب  تلاجخ  هحفص 443 ] هنرو [  مینک  يراک  . » مدرکن ياهتخودنا  تشذگ و  مرمع  زا  يزور  هک  میرگیم 

ای موریم  تشهبب  منادیمن  هک  دنایرگیم  ارم  لئاسو  دوبمک  و  روبعلا ، بعص  رطخرپ و  هار  و  زارد ، نابایب  ادخب  دنگوس  میشک » رگد  ناهجب 
. تخیمآ مهرد  مناوختـسا  تسوپ و  نوخ و  لد و  رای ، یتسود  یلو  مرادن  نونج  يرامیب  تفگ : دننادیم ، هناوید  ارت  مدرم  متفگ : منهجب .
زا دوخ  رو   || امنب  یتاذ  رهوگ  یبلط  یهاش  جات  یـشاب  نوزفا  همه  زا  هاجب  هک  مراد  مشچ   || دنـشخبیم  ناـهجب  ترادـص  هک  یماـقم  رد 
وت تفر و  ناوراک  یشاب  نونجم  هک  تسا  نآ  مدق  لّوا  طرش   || ناجب  تساهرطخ  هک  یلیل  لزنم  هر  رد  یـشاب  نودیرف  دیـشمج و  رهوگ 

نوچ هنرو   || نکم  وهـس  ناـه  وتب  مدوـمن  قـشع  يهطقن  یـشاب  نوـچ  ینکچ  یـسرپب ، هک  هر  يور  یک   || شیپ  رد  ناـبایب  باوـخ و  رد 
ام يهدافتسا  ام : نخـس  یـشاب  نوخ  رگج  ماّیا  مغ  زا  دنچب  ات   || ناشف  كالفا  رب  هعرج  نک و  شون  يرغاس  یـشاب  نوریب  هرئاد  زا  يرگنب 

میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه 

ات 53] تایآ 50  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ُریِصَبلا َو  یمعَألا  يِوَتـسَی  لَه  ُلق  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  مَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َبیَغلا  ُمَلعَأ  َو ال  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِدنِع  مَُکل  ُلُوقَأ  ُلق ال 
ِدُرطَت َو ال  [ 51  ] َنوـُقَّتَی مُهَّلََعل  ٌعیِفَـش  ـال  َو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  نِم  مَُهل  َسَیل  مِهِّبَر  یلِإ  اوُرَـشُحی  نَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  رِذـنَأ  َو  [ 50  ] َنوُرَّکَفَتَت ـالَف  َأ 

َنوُکَتَف مُهَدُرطَتَف  ٍءیَش  نِم  مِهیَلَع  َِکباسِح  نِم  ام  َو  ٍءیَش  نِم  مِِهباسِح  نِم  َکیَلَع  ام  ُهَهجَو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَعلا  َو  ِةادَغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعدَی  َنیِذَّلا 
747-1- نآرق [ - 53  ] َنیِرِکاّشلِاب َمَلعَِأب  ُهّللا  َسَیل  َأ  اِننَیب  نِم  مِهیَلَع  ُهّللا  َّنَم  ِءالُؤه  َأ  اُولوُقَِیل  ٍضعَِبب  مُهَضَعب  اّنَتَف  َِکلذَک  َو  [ 52  ] َنیِِملاّظلا َنِم 

درط ءار و  نوکس  ءاط و  حتفب  درط  ردصم  زا  درطت - فیوخت . ریذحت و  مالعا و  ینعمب  راذنا  ردصم  زا  رذنا - تاغل : ینعم  هحفص 444 ] ] 
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. دادماب ةادغ - و  ندنار . ولجب  ندرک ، مهارف  ار  رتش  يهدـنکارپ  يهتـسد  ندرک ، دـیعبت  يرهـش  زا  ندـنار و  دوخ  شیپ  زا  ینعمب  ءار  حـتفب 
میوگن منادـب و  دوب  ناهن  هچنآ  هن  تسا و  نم  دزن  ادـخ  ياهجنگ  هک  میوگن  نم  وگب : نارفاکب  زاـب  50 و  همجرت : بش . هاگماش و  ّیشع -

ادخ يوگزار  ّقح و  هناگیب ز   ] انیب روک و  هک  دوش  سرپب : ناشیا  زا  دتف ، ملدب  نامـسآ  هک ز  مور  نآ  لابندـب  نم  هک  زج  ماهتـشرف  نم  هک 
يهشیدنا رد  هک  هدـب  دـیون  میب و  ار  مدرم  نآ  نآرق  اب  وت  51 دیـشاب .] تسار  هارب  ات   ] دیـشیدنایمن ارچ  سپ  دشاب ! ربارب  امـش ] نم و  نوچ 

نآ رازآ  دـشاب و ز  ناشدـب  راـک  اـهنآ و  ناـیم  هک   ] دـنرادن یجناـیم  تسود و  وا  زجب  دـنوب و  دوـخ  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ندـش  مـهارف 
يربط و رخآ : ات  ِدُرطَت » ال   » زا هس  ود و  هاجنپ و  تیآ  ود  لوزن : تهج  دـنوش . راگزیهرپ  هک  شاـب  اـهنآ  هب  راودـیما  و  درادـب ] ناـشهدوسآ 

باّبخ رسای و  راّمع  لالب و  دننام : ریقف  ناملسم  مدرم  زا  ياهّدع  دناهدرک : لقن  فالتخا  رصتخم  اب  ساّبع  نبإ  دوعـسم و  هّللا  دبع  زا  عمجم 
زا رتهب  وت  يارب  هراچیب  مدرم  هکنیا  رگم  دّمحم  يا  دنتفگ : دندش و  در  اجنآ  زا  شیرق  نارـس  زا  رفن  دنچ  دندوب ، ربمغیپ  روضح  نارگید  و 

وریپ ام  تسا  نکمم  ینک  رود  تدوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  مینک ! تعباتم  مدرم  روجنیا  زا  میشاب و  اهنآ  وریپ  دیاب  ام  و  دنتسه . تدوخ  ناشیوخ 
دنناوخب دوخ  راگدرورپ  ماش  دادماب و  هب  هک  ناسک  نآ  52 و  همجرت : دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  تایآ  هکنیا   55-43- نآرق . - میوش وت 

زا ینارب و  دوخ  نانآ ز  یناهن ] هانگ  نامگب  ات   ] دشابن وت  رب  ناشلد ] زار  و   ] ناشراک رامـش  هک  رادـم  رود  دوخ  زا  دـنهاوخب  ار  وا  يوس  و 
هحفـص هچنآ [  کی  ره  هک  ، ] میدومزآ رگید  يهتـسدب  ار  مدرم  زا  ياهتـسد  يراداـن ] یئاراد و   ] هنوگ نیاـب  و  يوش . ناراکمتـس  يهتـسد 

هن دنک ! یکین  شـشخب و  نانآب  ام  نایم  زا  ادخ  هک  تسا  هدـش  هچ  دـنیوگن : و  دروخن ] دوخ  راک  لوگ  دریگ و  دـنپ  دـنیب  يرگید  ز  [ 445
یئامن هار - هیآ  هکنیا  يربط :  50 ُِنئازَخ » يِدنِع  مَُکل  ُلُوقَأ  ُلق ال  : » نیرّـسفم نخـس  دسانـش . رتهب  درادب ، تمعن  ساپ  هک  ار  نآ  ادخ  رگم 

هکلب بیغ ، ملع  هنیزخ و  ياراد  منادب و  زیچ  همه  قوف  ام  ار  دوخ  هک  مرادـن  یئاعّدا  نم  هک  نیرکنم  رب  لالدتـسا  يارب  تسا  ص ]  ] ربمغیپ
: تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  نایبلا : عمجم   58-15- نآرق . - تسین لقع  فالخرب  راوشد و  شنتفریذپ  امش  يارب  تسا و  یحو  زا  مئوگیم  هچنآ 

نم رایتخا  رد  مدرم  قازرا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  تسا ، ادـخ  تردـق  رد  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  ادـخ ، تمحر  نئازخ  ینعی 
روتـسد و  ِهِّبَر » نِم  ٌۀَیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  : » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  ولج  تایآ  يهلابند  هیآ  هکنیا  رخف : دنورگب . نمب  لام  عمطب  هک  تسین 

هکنیا دـیاب  ارچ  ربمغیپ  هکنیا  رد  تسا  فـالتخا  رخف :  50 ٌکَلَم » یِّنِإ  مَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  . » متـسین ادـخ  ياهراک  رادراـیتخا  وگب  هک  ربمغیپ  هب 
يهبلاطم ربارب  رد  - 2 دنتـسرپن . حیـسم  دننام  ار  ترـضح  نآ  ات  عضاوت  لامک  راهظا  يارب  - 1 دـنک . رود  دوخ  ار ز  هناگ  هس  تاّیـصوصخ 

ماقم هک  دنمهفب  مدرم  ات  دوشب  دیاب  زجع  راهظا  نامـسآ  زا  همان  ندمآ  دورف  ای  نیمز و  زا  همـشچ  شیادیپ  دننام  بیرغ  بیجع و  ياهزیچ 
ربمغیپ ّطقف  متسین ، تیّرـشب  قوف  ام  يرترب  چیه  یعّدم  هک  تسا  مدرم  راکفا  زا  يریگولج  يارب  - 3 درادن . شزاس  اهراک  هکنیا  اب  ربمغیپ 

ملع هنازخ و  دننام  ارچ  هن  رگ  و  تسا ، ربمغیپ  زا  رتالاب  کلم  هک  دناهدرک  لالدتسا  هلمج  نیاب  و  تسا ، ناسآ  امـش  رب  نآ  لوبق  هک  متـسه 
کلم هک  مرادـن  اـعّدا  دـیامرفب : ربـمغیپ  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : باوج  رد  و  تسا ، هدرک  یفن  دوـخ  زا  ار  ندوـب  کـلم  نتـشاد  بیغب 

- نآرق . - دوشیمن زایتما  بجوم  صاصتخا  هکنیا  یئاناوت و  تسا  رـشب  ّدح  زا  جراخ  هکئالم و  هب  صوصخم  ياهراک  یفن  دوصقم  متـسه ،
 ] 82-45- نآرق -33-1- نآرق  - دهاجم يربط :  50 ُریِصَبلا » َو  یمعَألا  يِوَتسَی  لَه  ات - یحُوی - ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ   » 216-177- نآرق -115-69
ّقح هک  رفاک  نآ  ینعی  یمعا  تسا : هتفگ  هداتق  دوریم ، تسار  هارب  هکنآ  اب  تسا  هارمگ  هکنآ  تسین  ربارب  ینعی  تسا : هتفگ  هحفص 446 ]

تسا و سانـشادخ  هک  دراد  اـنیب  لد  هدـید و  هک  ینمؤم  ینعی  ریـصب ، دـنک ، راـکنا  دـنیبن و  تسا  هداد  واـب  هک  یئاـهتمعن  ادـخ و  مکح  و 
ربارب ینعی  تسا : هتفگ  یخلب  دنتـسین و  ربارب  لهاج  ملاع و  ینعی  تسا : تیب  لها  ریـسفت  رد  نایبلا : عمجم  دـنکیم . راـتفر  دوخ  فیاـظوب 

مه زا  ار  تسردان  تسرد و  تسا و  انیبان  روک و  ّقح  زا  هکنآ  اب  جاتحم  هراچیب و  تسا  هدنب  دنادیم  تسا و  دوخ  لاحب  يانیب  هکنآ  تسین 
تسا هدرکیمن  یمکح  دوخ  داهتجا  رکفب و  ربمغیپ  - 1 دوشیم : هدافتـسا  بلطم  ود  یحُوی » ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ   » يهلمج زا  رخف : دنادیمن . ادج 

-195- نآرق -51-18- نآرق «. - یحُوی ٌیحَو  ّالِإ  َوُه  نِإ  يوَهلا  ِنَع  ُقِطنَی  ام   » تسا رگید  تیآ  رد  هچناـنچ  تسا  هدوب  یحو  هار  زا  ماـمت  و 
، دـننک راـتفر  تسا  یحو  يهدـیدپ  هک  ربمغیپ  يهتفگ  ریغب  دـیابن  مه  مدرم  سپ  تسا : هدومرفیمن  لـمع  یحو  ریغب  ربـمغیپ  نوچ  - 2 252
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یحو ریغ  زا  راتفر  هک  تسا  بلطم  نیمه  دیکأت  ُریِصَبلا » َو  یمعَألا  يِوَتسَی  لَه   » يهلمج و  تسین ، زیاج  سایقب  لمع  راتفر و  هک  نآ  هجیتن 
نوچ تسا ، هدرک  در  ار  ماما  رظن  هکنیا  هدبع  ریـسفت  رد  یلو  یئانیب . تریـصب و  اب  تسا  يراک  یحوب  لمع  تسا و  روک  مدآ  لمع  دـننام 

بلطم هکنیا  رد  و  دشاب . سایق  هب  تجاح  ات  تاّیّلک  دـیاقع و  زا  ریغ  تسا  هدوبن  یماکحا  تسا و  هدوب  مالـسا  لّوا  هیآ  هکنیا  لوزن  ماگنه 
ینعی يربط :  51 َنُوفاخَی » َنیِذَّلا  ِِهب  رِذنَأ  َو   » 226-188- نآرق . - هدئام يهروس  راهچ  هس و  دص و  تیآ  رد  مه  تسا و  هدرک  ثحب  لّصفم 

دنک ناشباذع  وا  رگا  دـنوش و  دـنوادخ  يوسب  روشحم  دنـسرتیم  تمایقب  ملع  يهطـساوب  هک  ار  یئاهنآ  نآرق  هلیـسوب  ناسرتب  ربمغیپ  يا 
هک ار  اهنآ  ناسرتب  دنوادخ  زا  ینعی  تسا : هدش  لقن  كاّحـض  زا  عمجم :  40-1- نآرق . - دنک ناشيرای  دشاب و  ناشرای  هک  تسین  یـسک 

ار یناسک  نک  رادربخ  ناسرتب و  نآرقب  هحفـص 447 ] ینعی [  تسا : هدش  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دنوشیم ، روشحم  ادخ  يوسب  دننادیم 
لّوا تسا : لوق  هس  َنیِذَّلا »  » يهملک زا  دوصقم  رد  رخف : دنتـسه . وا  ياـهتمعن  دـنموزرآ  راـگدرورپ و  ملاـعب  لوـصوب  دنتـسه  راودـیما  هک 

. دـشاب تسرد  ص ]  ] ربمغیپ يهتفگ  دـیاش  تسا و  هدـش  دـیلوت  سرت  ناشلد  رد  ص ]  ] ربمغیپ ياههدومرف  زا  هک  دنتـسه  ینارفاک  دوصقم 
لد رد  یلقاع  ره  اریز  تسا ، دوصقم  مدرم  مومع  مّوس - دنتسه ، ناسرت  نآ  زا  دنتسه  تمایقب  دقتعم  نوچ  هک  تسا  نینمؤم  دوصقم  مّود -

ص]  ] ربمغیپ راذنا  تسا  هدش  هداد  صیـصخت  هکنیا  تهج  و  دشابن ، يزیچب  دـقتعم  هچرگا  دراد ، شگرم  زا  سپ  تمایق و  زا  یـسرت  دوخ 
ناشراداو اـهنآ  فوخ  و  دـننکیم ، هدافتـسا  ربمغیپ  راـتفگ  زا  رتشیب  مدرم  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  ادـخ  يوسب  رـشح  زا  دنـسرتیم  هک  اـهنآب 

ات مَُکل » ُلُوقَأ  ُلق ال   » لّوا تیآ  ساـبقملا : ریونت  ریـسفت   41-29- نآرق . - دـنیامن زّهجم  رگید  ملاع  يارب  ار  دوخ  رتهب  رتشیب و  هک  دـنکیم 
رز یلاوم و  مدرم  يارب  زا  رخآ  ات  رِذـنَأ »  » زا هیآ  هکنیا  تسا و  هدـش  لزان  وا  ناراـی  رگید  هنییع و  ثراـح و  لـهج و  وبا - باوج  رد  رخآ 

بیهـص و لالب و  لثم  دـنراد  نیقی  دـننادیم و  هک  تسا  ناسک  نآ  َنُوفاخَی » َنیِذَّلا   » يهلمج زا  دوصقم  دـش و  لزان  نامرف  تحت  دـیرخ و 
- نآرق -174-166- نآرق -58-33- نآرق . - هریهف نبإ  رماع - عجهم و  هفیذح و  یبا  يالوم  ملاس  ناملس و  ّترا و  نب  باّبخ  رسای و  راّمع 

نِم مَُهل  َسَیل  . » دنتـسین دوخ  فیاظو  بظاوم  دنتـسه و  لمع  رد  طرفم  ناملـسم  هک  اهنآ  یحوب  ناسرتب  ینعی  فاّـشک : ریـسفت   286-263
رـشح زا  دنـسرتیم  هک  اهنآ  تسا : روطنیا  ینعم  و  تسا ، نوفاـخی  نآ  لـماع  تسا و  لاـح  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّـجز  رخف :  51 ِِهنوُد »
يارب تسا  لاح  لحم  رد  هلمج  هکنیا  یـضاق : لیزنتلا  راونا   30-1- نآرق . - دنرادن ادخ  زا  ریغ  یجنایم  تسود و  هکنیا  اب  دـنوادخ  يوسب 
طباور یضاق  دننام  دوعسلا : وبا  ریسفت   75-64- نآرق . - دنرادن عیفش  تسود و  ادخ  ریغ  هک  تلاح  نیاب  رشح  زا  دنسرتیم  ینعی  اوُرَـشُحی » »

دنوش مهارف  روشحم و  دنـسرتیم  هک  ار  ناسک  نآ  نک  راذنا  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  هحفص 448 ] تسا و [  هتفگ  یضاق  لثمب  ار  تاملک 
« مه  » يهملک رگا  يروباشین : ریـسفت  دنتـشادنپ . یم - دوخ  روای  هک  اهنآ  فرط  زا  دنتـسه  ناگدشن  يرای  هک  یتروص  رد  دـنوادخ  يوسب 

یسک و  دشاب ، نینمؤم  دوصقم  رگا  و  تسین ، عیفـش  روای و  ادخ  زج  اهنآ  يارب  هک  تسا  حضاو  ینعم  دشاب  نارفاک  دوصقم  ناشیا ، ینعمب 
ِدُرطَت َو ال  . » تسین یعیفـش  ادـخ  زج  مه  نینمؤم  يارب  سپ  تسا  ادـخ  يهزاجاب  هّتبلا  دـننک  تعافـش  اهنآ  يارب  ناربمغیپ  هکئالم و  دـننام 

يافعـض زا  ياهّدع  ام  دندید  دـندمآ ، ربمغیپ  تمدـخ  يرازف  نصح  نبإ  ۀـنییع  یمیمت و  سباح  نب  عرقا  تفگ : باّبخ  يربط :  52 َنیِذَّلا »
ار ام  رگا  و  دنیآیم ، امش  روضح  برع  لیابق  زا  نوچ  دندرک . ضرع  میتسه ، ترـضح  نآ  روضح  راّمع  لالب و  بیهـص و  لثم  نیملـسم 
، نک نوریب  دوخ  سلجم  زا  ار  اهنیا  میئآیم  ام  هک  یتقو  میوشیم ، ریقح  راوخ و  ناـشرظن  رد  دـننیبب ، ارقف  هّدـع  هکنیا  اـب  امـش  روضح  رد 

ّیلع ص ]  ] ربمغیپ هدب ، امب  سیونب و  داد  رارق  هکنیا  يور  يزیچ  دـنتفگ  اهنآ  دومرف ، لوبق  ترـضح  نآ  اهنآ ، یناد و  دوخ  میتفر  ام  نوچ 
ات دروآ  ار  هیآ  هکنیا  دـش و  لزان  لیئربج  نایم  هکنیا  رد  میدوب ، هتـسشن  یفرط  کی  رد  مه  ام  دـسیونب و  ات  ذـغاک  اب  دومرف  راضحا  ار  [ع ]

َبَتَک مُکیَلَع  ٌمالَـس  : » دومرفیم دناوخ و  دوخ  دزن  ار  ام  تخادنا و  ار  ذـغاک  ربمغیپ  هاگنآ  َۀَـمحَّرلا » ِهِسفَن  یلَع  مُکُّبَر  َبَتَک  مُکیَلَع  ٌمالَـس  »
واو اب  ةودـغ »  » رماع نبإ  عمجم :  52 ِّیِـشَعلا » َو  ِةادَغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعدَی   » 896-859- نآرق -787-724- نآرق -27-1- نآرق . - رخآ ات  مُکُّبَر »

ار نّیعم  زامن  رصع  حبـص و  ینعی  دناهتفگ : هداتق  يرـصب و  نسح  دهاجم و  ساّبع و  نبإ   47-1- نآرق . - فلا اب  نارگید  و  تسا ، هدناوخ 
دننادیم نآرق  هک  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنشابیم ، ادخ  دایب  دنتسه و  رکذ  لها  هک  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط : دنناوخیم .
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هن نک  رود  ار  هحفـص 449 ] ریقف [  نینمؤم  دندرک  شهاوخ  ربمغیپ  زا  هک  هدـع  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  و  دـنناوخیم ، و 
تـشپ اهنآ  میـشاب و  لّوا  فص  رد  ام  ات  نک  رود  ار  اهنآ  زامن  رد  دندرک  ضرع  اهنآ  سلجم ، زا  دوب  ریقف  نینمؤم  ندرک  رود  ناشدوصقم 

ار هّرـس  سّدـق  يروج  رهن  بّویا  وبا  خیـش  ینیـسح : ریـسفت  ُهَهجَو » َنوُدـیُِری  . » زامن لاح  رد  تسا  اهنآ  فیـصوت  يارب  هلمج  هکنیا  ام ، رس 
هک هدروآ  رارسألا  فشک  رد  و  ُهَهجَو » َنوُدیُِری  ِّیِشَعلا  َو  ِةادَغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعدَی   » دناوخ ار  هیآ  هکنیا  تسا ! یچ  دیرم  تفص  هک  دندیـسرپ 

و اینُّدـلا » َضَرَع  َنوُدـیُِرت   » یلاعت هّللا  لاـق  اـمک  ضحم ، ياـیند  تدارا  لّوا -  207-140- نآرق -23-1- نآرق : - تسا هـجو  هـس  رب  تدارا 
ترخآ تدارا  مّود - ندومن ، ضارعا  ناناملـسم  ناـشیورد و  زا  ندوـب و  یـضار  نید  ناـصقنب  اـیند . یتداـیز  رد  تسا  زیچ  ود  نآ  ناـشن 

اـضر ایند  ناصقن  نید و  یتمالـس  رد  دراد ، تمالع  ود  زین  هکنیا  و  اهَیعَـس » اَهل  یعَـس  َو  َةَرِخآلا  َدارَأ - نَم  َو   » یلاعت هّللا  لاـق  اـمک  ضحم ،
رب ياپ  نآ  ناشن  و  ُهَهجَو » َنوُدـیُِری   » یلاعت هّللا  لاق  امک  ضحم  تدارا  مّوس  ندوشگ ، ناشیورد  يور  رب  رد  تفلا  تسناوم و  رد  و  نداد ،

شکرد ملاعب  یطخ  یهاوخ ! ار  ام   502-480- نآرق -306-255- نآرق -86-56- نآرق . - نتشگ دازآ  قلخ  دوخ و  زا  نداهن و  نینوک  رس 
ینعی  30-1- نآرق : - تسا هدـش  لقن  اـطع  ساـّبع و  نبإ  زا  عمجم :  52 مِِهباـسِح » نِم  َکـیَلَع  اـم   » شکرد مد  وش و  هقرغ  اـنف  رحب  رد  ||  
رتشیب یلو  تسا . هتـشاد  هک  يرادرک  هب  ازـس  دهدیم و  شاداپ  ادخ  ار  یـسک  ره  تسین ، نیکرـشم  رب  وت  باسح  وت و  رب  نیکرـشم  باسح 
هوالع نینمؤم  هکنیا  دنتفگیم  نیکرشم  نوچ  نایبلا : حور  تسین . وت  رب  اهنآ  يزور  باسح  ای  اهنآ  لامعا  باسح  ینعی  دناهتفگ  نیرّسفم 
تسا رکف  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمجنیا  دنرادن ، راک  رس و  نید  اب  هن  رگ  دناهدش و  ناملسم  اذغ  سابل و  لام و  عمطب  دنتـسه  ریقف  هک 

وت ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  ناـیبلا : عمجم  : 52 َنیِِملاّظلا » َنِم  َنوُکَتَف  . » تسین طوبرم  یـسکب  شتیلوئـسم  باسح  سک و  ره  نطاـب  هک 
یهاوخ رگمتـس  دوخ  رب  ینعی  هحفص 450 ]  ] 33-1- نآرق : - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  ار ، اـهنآ  ینارب  دوخ  زا  رگا  درک  یهاوخ  متـس  اـهنآب 

هکنیا ماـجنا  اـب  هک  درک  رکف  نوـچ  دوـب ، مهم  رایـسب  ربـمغیپ  رظن  رد  هیّـضق  تسا : هتفگ  يراـبنا  نبإ  گرزب ، هاـنگ  نینچ  يهطـساوب  دوـب 
َو . » دوب میب  دیما و  نایم  دشاب و  ناراکمتـس  زا  هک  دیـسرت  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  و  دـنوش ، ناملـسم  يدایز  يهّدـع  دوشیم  اهبرع  شهاوخ 
هک میدرک  تربع  شیامزآ و  يهلیسو  يرگیدب  ار  رادلام  شیورد و  زا  کی  ره  ینعی  حوتفلا : وبا  رخآ 53  ات  ٍضعَِبب » مُهَضَعب  اّنَتَف  َِکلذَک 
زا تسا و  هدـش  تمعن  لومـشم  هک  دـمهفب  درگنب و  ارقف  لاـحب  رادـلام  و  دـنک ، ربـص  دربـن و  ار  وا  سوـسفا  درگنب و  رادـلام  هـب  شیورد 
هب ار  ناـیعا  ریقف و  هب  ار  ینغ  وـت  زا  شیپ  هـک  روطناـمه  ینعی : ناـیبلا : عـمجم   41-1- نآرق . - دـنک رکـش  تسا و  هدوسآ  رقف  يراـتفرگ 

برع نآ  دنیبب  نوچ  هک  روط  نیاب  میدرک  شیامزآ  تسد  ریز  يهراچیب  مدرم  یلاوم و  اب  ار  شیرق  ياهبرع  هکنیا  میدومزآ  تسپ  تاقبط 
هکنیا يهجیتن  مریذپب ، مالسا  وا  لابندب  هک  تسا  گنن  نم  يارب  دش  نمؤم  داتفا و  ولج  وا  نوچ  دیوگیم : تسا . هدش  نمؤم  يریقف  ّربکتم 
تمحر لومـشم  ادـخ  هک  دـنراد  یـشزرا  تسپ  مدرم  هکنیا  ایآ  دـنیوگ : یم - رکـش  نامیا و  ياجب  هک  تسا  نآ  شیامزآ  تشذـگرس و 
یـشوخ تسا و  شیاسآ  رد  وا  دـنیبب  نوچ  هک  میدومن  راتفرگ  میدومزآ و  ینغ  هب  ار  ریقف  ینعی  رخف : دنـشاب ! ولج  ام  زا  دـهدب و  ناشرارق 

شیپ ریقف  دـنیبب  نوچ  هک  میدومزآ  ریقفب  ار  ینغ  زاب  و  هدوسآ ، تسا و  نامرفان  وا  مراتفرگ و  رادربنامرف و  يهدـنب  نم  هک  دربیم  سوسفا 
. دنشاب ولج  نم  زا  ارقف  هک  موشب  ياهتسد  دراو  مناوتیمن  دیوگیم : تسا ، وا  بیصن  مالـسا  یمدقـشیپ  راختفا  تسا و  هدش  ناملـسم  وا  زا 

دنام دـهاوخن  مرد  جـنگ و  رز و  نزخم  هک   || روآ  تسدـب  دوخ  شیورد  لد  ارگناوت  تسا : ظفاح  لزغ  هکنیا  تایآ  هکنیا  رد  اـم : نخس 
رد رب  هک   || داد  شوخ  یتراشب  مبیغ  ملاع  شورـس  دـنام  دـهاوخن  مدحبـص  ات  هلماعم  هکنیا  هک   || هناورپ  لـصو  عمـش  يا  رمـش  یتمینغ 
هچ دنام  دهاوخن  مج  هک  روایب  هداب  ماج  هک   || دوب  هکنیا  دناهتفگ  دیشمج  سلجم  دورس  هحفص 451 ] دنام [  دهاوخن  مژد  سک  شمرک 
هک  || ظفاح  ربم  عمط  ناناج  ینابرهم  دـنام ز  دـهاوخن  مغ  راتفرگ  هشیمه  سک  هک   || تسا  دـب  کین و  شقن  تیاکـش ز  رکـش و  ياـج 

دنام دهاوخن  متس  ناشن  رهم و  شقن 

ات 55] تایآ 54  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


َو ِهِدَعب  نِم  َبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  ًاءوُس  مُکنِم  َلِمَع  نَم  ُهَّنَأ  َۀَـمحَّرلا  ِهِسفَن  یلَع  مُکُّبَر  َبَتَک  مُکیَلَع  ٌمالَـس  لُقَف  اِنتایِآب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو 
رادومن ات  نیبتستل - تاغل : ینعم   314-1- نآرق [ - 55  ] َنیِمِرجُملا ُلِیبَس  َنِیبَتـسَِتل  َو  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو  [ 54  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلصَأ 

ره زا  ندوب  هّزنم  يهجیتن  هک  تسا  ادخ  ياهمسا  زا  يربنامرف ، میلست و  نتفگ ، دمآ  شوخ  مالس ، هملک  راتفگ و  یگدوسآ ، مالـس - دوش .
ةولّصلا لضفا  هیلع  تانیاک  دیس  تمدخب  یموق  هک  دناهدروآ  ریسافت  یضعب  رد  تسا : هتشون  ینیسح  ریـسفت  رد  لوزن : تهج  تسا . صقن 

! مینک هجو  هچ  رب  رافغتـسا  يهراچ  راذتعا و  ریبدـت  هدومن  باکترا  رامـشیب  مئارج  میدرک و  گرزب  ناهانگ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هدـمآ 
رگا 54 و  همجرت : دش . لزان  تیآ  هکنیا  لاحلا  یف  دنتشگزاب . توبن  يهبتع  زا  دیماان  ناشیا  و  تشگن ، تفتلم  ناشیا  باوجب  ترـضح  نآ 
تسا امش  رب  دوخ  رهم  ریزگان ز  ناتراگدرورپ  هک  داب  امش  رب  ّقح  یتسردنت  وگب : نانآب  دنیآ  وت  دزن  دنورگیم  نآرق  ام و  تایآب  هک  نانآ 

هنوگ هکنیا  هب   55 تسا . نابرهم  راگزرمآ و  وا  هّتبلا  دنک  هتسیاش  راک  ددرگزاب و  نآ  زا  هاگنآ  دنک و  دب  ینادانب  نینمؤم  امش  زا  هک  ره  ات 
َو : » نیرّسفم نخس  ینایامنب . مدرمب  یبایب و  ناراکدب  هار  وت  ات  مینک ] نخس  زاغآ  يرد  زا  یهورگ  ره  يارب  هک   ] میروآ هتـسد  نآرق  تایآ 

دوصقم دـناهتفگ  یـضعب  تسا : فالتخا  َنیِذَّلا » [ » هحفـص 452  ] 43-15- نآرق  - يهملک زا  دوـصقم  رد  يربـط   54 َنیِذَّلا » َكَءاـج  اذِإ 
باوج يارب  هک  تسا  نآ  نارگید  لوق  و  اهنآ . درط  زا  تسا  هدش  عنم  و  َنیِذَّلا » ِدُرطَت  ال   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هک  تسا  یئاهنآ 

مدرم نآ  دوصقم  دـناهتفگ  رگید  ياهّدـع  تسا و  هدـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـناهدرک  فیلکت  بسک  ربمغیپ  زا  دوخ  ناهانگ  ربارب  رد  هک  اهنآ 
ار و اهنآ  دیزرمآ  ادخ  دوب ، هانگ  شهاوخ  هکنیا  نوچ  و  دـهدن ، هار  دوخ  دزن  ار  نمؤم  ياهریقف  دـندرک : اضاقت  ربمغیپ  زا  هک  تسا  نمؤم 

رـسک اب  ّهناف »  » حـتف اـب  ار  ّهنا »  » يهزمه هنیدـم  ياـهيراق  ناـیبلا : عمجم   124-101- نآرق -13-1- نآرق . - درک مـالعا  ارنآ  هیآ  هـکنیا  هـب 
لوزن تهج  رد  و  دناهدناوخ . رـسکب  ود  ره  رد  اهیراق  یقاب  و  دناهدرک ، تئارق  حتف  اب  ار  ود  ره  بوقعی  رماع و  نبإ  مصاع و  و  دناهدناوخ ،
رسای راّمع  ریمع و  نبإ  بعصم  هزمح و  رفعج و  هک  دش  لزان  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  يارب  دناهتفگ  یـضعب  تسا  فالتخا  هیآ  هکنیا 
قداص ماما  ترضح  زا  ینعم  نیمه  و  دندرک ، هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک  دش  لزان  یناسک  نآ  يارب  دناهتفگ  یـضعب  و  دنتـسه ، هّدع  نآ  زا 

: تسا هتفگ  يرصب  نسح  دـناهتفگ 1 - ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  54 مُکیَلَع » ٌمالَـس  لُقَف  . » تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
: تسا هتفگ  یئاّبج  - 2 نینمؤم ، هب  ادخ  زا  تسا  مالس  اعد و  هلمج  هکنیا  سپ  دنک ، مالس  اهنآ  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ربمغیپ  هب  تسا  نامرف 

رذع لوبق  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  - 3 27-1- نآرق . - دشاب اهنآ  مارتحا  بجوم  ات  دنک  مالس  اهنآ  هب  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ربمغیپ  هب 
هب تسا و  هدرک  نیعم  هدـنب  رب  زیچ  دـنچ  دـنوادخ  حوـتفلا : وـبا   54 ِهِسفَن » یلَع  مُکُّبَر  َبَتَک  . » ناشیتمالـس رب  يربخـشوخ  تـسا و  اـهنآ 

گنج و صاـصق و  هک  ُصاـصِقلا .» ُمُکیَلَع  َِبتُک  ُلاـتِقلا و  ُمُکیَلَع  َِبتُک  ُماـیِّصلا و  ُمُکیَلَع  َِبتُک   » لـثم تسا  هدـش  مـالعا  لوهجم  تروص 
دوخ يهفیظو  مولعم و  تروص  هب  تسا  هدرک  نّیعم  دوخ  رب  هچنآ  نکل  متـشون  نم  تسا : هتفگن  و  تسا ، هتفگ  دش ، هتـشون  امـش  رب  هزور 

-233-204- نآرق -201-173- نآرق -170-140- نآرق -35-1- نآرق . - تسا هدـش  هـتفگ  َۀَـمحَّرلا » ِهِـسفَن  یلَع  َبَـتَک   » هـک تـسا  هـتفگ 
تمحر دوخ  رب  وـت  يارب  هحفـص 453 ] کلم [  دـسیونیم ، ّتلز  وت  رب  کلم  رگا  دومرف : يریـشق  ماما  ینیـسح : ریـسفت   452-417- نآرق

، تخاـس دـناوتیمن  لـطاب  ار  یلزا  باـتک  یتقو  تباـتک  هک  تسا  رّرقم  یتقو ، یکی  و  یلزا ، یکی  تسا : باـتک  ود  ار  وت  سپ  دـسیونیم ،
زور ار  هنگ  نادنمدرد  هعطق : رافغتسا . هبوت و  ینعی  تسا  زیهرپ  طرشب  افش  و  ار ، هانگ  نارامیب  رم  تسا  يافش  تبرش  تیآ  هکنیا  نومضم 

تـسا تراشب  لّوا  يهلمج  رخف : تسین  راز  ياههلان  زا  ریغ  هراچ   || ار  راـی  لـصو  نادـنموزرآ  تسین  رافغتـسا  رتهب ز  یتبرـش   || بش  و 
زا تاجن  ینعی  یتمالس  نآ  و  یتمالس ، سپ  زا  تمحر  یگدامآب  تسا  تراشب  هلمج  هکنیا  یشوخ و  یتمالـس و  شیادیپ  هب  نینمؤم  يارب 

ینـشور و رون و  قیاقحب  ندیـسر  تسا و  یقاب  ملاع  هب  لوصو  تمحر  نآ  و  يّدام ، ملاع  ياـهیراتفرگ  ینامـسج و  ياـهیگریت  تاـملظ و 
تسا لامتحا  ود  تلاهج  ینعم  رد  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  54 ٍَۀلاهَِجب » ًاءوُس  مُکنِم  َلِمَع  نَم  . » ّقح لامج  لالج و  دوهش  ماقم  ات  یّقرت 

دوس یلو  تسا  دـب  دـنادیم  نوچ  تسا  نالهاج  لمع  دـننام  تسین و  درخ  لقع و  اـب  راـک  - 2 دنکیم . تسا و  دـب  راک  هک  دـنادیمن  - 1
ینعی تسا : هتفگ  دیز  نبإ  يربط :  55 َنیِمِرجُملا » ُلِیبَس  َنِیبَتسَِتل  َو   » 41-1- نآرق . - دهدیم يرترب  هدنیآ  یمئاد  دوس  رب  ار  کیدزن  تقوم 
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: عمجم  42-1- نآرق . - ینارب دوخ  زا  ینک و  درط  ار  ریقف  نینمؤم  دنهاوخیم  وت  زا  هک  یناراکهانگ  شور  ینادب  دّمحم  يا  وت  هکنیا  يارب 
عوفرم ار  لیبس »  » دـناهدناوخ و ءای  اب  هّیقب  صفح  زا  ریغ  هفوک  ءاّرق  و  دـناهدناوخ ، بصن  اب  لـیبس »  » ءاـت و اـب  نیبتـستل »  » هنیدـم ياـهيراق 

عفر ات و  اب  اهيراق  يهّیقب  و  تسا ، هدرک  تئارق  بوصنم  ار  لیبس »  » ءای و اب  نیبتـستل »  » تسا هدرک  لقن  بوقعی  زا  دـیز  دـناهدرک و  تئارق 
يارب تخـسرس ، جوـجل و  مدرم  شور  دوـش  نشور  اـت  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  روهـشم  هک  تئارق  هکنیا  اـب  و  دـناهدناوخ ، لـیبس » »

ره هکنیا  يارب  دوشیم : ینعم  روط  هحفـص 454 ] هکنیا [  رگید  ياهتئارقب  و  دنریگ . شیپ  رگید  يهقیرط  دـننک و  يرود  نآ  زا  ات  نینمؤم 
و تسا ، اهنآ  یتخـسرس  رفک و  نیمرجم ، لیبس  زا  دوصقم  و  ار . نیمرجم  يهقیرط  یـسانشب  دّمحم  يا  وت  ای  دسانـشب ، هدنونـش  هدـنناوخ و 
و تسا . اهنیا  دننام  ندش و  هتـشک  يریـسا و  يراوخ و  هک  دش  دهاوخ  زاب  اهنآ  يارب  يدوزب  هک  تسا  یهار  نآ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 

هار دوـش  نشور  دـنمهفب و  هکنیا  يارب  دـشاب : نینچ  ینعم  اـت  تسا  فوذـحم  رمـضم  لـعف  رب  فـطع  يارب  َنِیبَتـسَِتل » َو   » رد واو »  » يهملک
َو  » رد واو »  » يهملک و  دنک ، یم - لامعتسا  ود  ره  ّثنؤم  رّکذم و  برع  ار  لیبس  يهملک  دوعـسلا : وبا  ریـسفت   346-328- نآرق . - نیمرجم

حـضاو نیمرجم  هار  هکنیا  يارب  و  دوش : ینعم  روطنیا  دشاب و  رّدـقم  لعف  ّتلع  نایب  هک  دـشاب  هلمج  فانیتسا  يارب  تسا  نکمم  َنِیبَتـسَِتل »
اب هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  ص ]  ] ربمغیپ لّوا  يهبترم  رد  - 25 ام :  125-107- نآرق . - میئوگیم امش  يارب  ار  تالیـصفت  هکنیا  ام  دوش 
قح ینابرهم  هب  تراشب  مالـس و  اب  دـیاب  یمدآ  یگدـنزب  هّجوتم  تسا و  ادـخ  اب  شلاـمعا  شراـکفا و  شباـصعا و  شلد و  هکنآ  نمؤم و 
لد نمؤم و  هک  رگیدکی  اب  مدرم  رگید  دشاب ، هتشاد  ياهفیظو  نینچ  رشب  نّدمت  روحم  ربمغیپ و  هک  اجنآ  تسا  مولعم  و  «، 25» دنک تاقالم 

-2 دنـشاب ، هتـشادن  رگدـکی  اب  یناـبرهم  یتمالـس و  یهاوخریخ و  رد  یهاـتوک  نیرتمک  دـیاب  دنتـسه ، دوخ  تداعـس  دـنوادخ و  يهتـسب 
، تسا هدرک  ضوع  ار  دوخ  یقالخا  ریسم  هک  نامیـشپ ، راکدب  نآ  اب  دنوادخ  نوچ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  رخآ  ات  َلِمَع » نَم  ُهَّنَأ   » ياههلمج
ای دیتسین و  رادربتسد  ای  مرج  اطخ و  زا  رمع  رخآ  ات  کی  ره  دیراد و  جایتحا  رگدکی  هب  هک  مدرم  امش  دیاب  سپ  تسا . نابرهم  هدنـشخب و 
هک اجنآ  تسا  مولعم  و  دینک . راتفر  دیرگنب و  رگیدکی  هب  تبحم  ششخب و  مشچ  اب  هشیمه  دیاب  تسه  امش  رد  اطخ  مرج و  ناکما  مد  ره 

، دنتسه دوخ  تداعس  دنوادخ و  يهتـسب  لد  نمؤم و  هک  رگیدکی  اب  مدرم  رگید  دشاب ، هتـشاد  ياهفیظو  نینچ  رـشب  نّدمت  روحم  ربمغیپ و 
هب تسا  هراشا  رخآ  ات  َلِمَع » نَم  ُهَّنَأ   » ياههلمج - 2 دنشاب ، هتشادن  رگدکی  اب  ینابرهم  یتمالس و  یهاوخریخ و  رد  یهاتوک  نیرتمک  دیاب 
هک مدرم  امش  دیاب  سپ  تسا . نابرهم  هدنشخب و  تسا ، هدرک  ضوع  ار  دوخ  یقالخا  ریسم  هک  نامیشپ ، راکدب  نآ  اب  دنوادخ  نوچ  هکنیا 

دیاب تسه  امـش  رد  اطخ  مرج و  ناکما  مد  ره  ای  دـیتسین و  رادربتـسد  ای  مرج  اطخ و  زا  رمع  رخآ  ات  کی  ره  دـیراد و  جایتحا  رگدـکی  هب 
هحفص 455]  ] 509-486- نآرق -228-226- یقرواپ . - دینک راتفر  دیرگنب و  رگیدکی  هب  تبحم  ششخب و  مشچ  اب  هشیمه 

ات 58] تایآ 56  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

نِم ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُلق  [ 56  ] َنیِدَتهُملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًاذِإ  ُتلَلَـض  دَق  مُکَءاوهَأ  ُِعبَّتَأ  ُلق ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُلق 
ِِهب َنُولِجعَتـسَت  ام  يِدنِع  َّنَأ  َول  ُلق  [ 57  ] َنِیلِـصافلا ُریَخ  َوُه  َو  َّقَحلا  ُّصُقَی  ِهِّلل  ّالِإ  ُمکُحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِجعَتـسَت  ام  يِدـنِع  اـم  ِِهب  ُمتبَّذَـک  َو  یِّبَر 

- ّصقی تّجح . لیلد و  رادومن ، نشور ، ینعمب  ۀـنّیب - تاغل : ینعم   466-1- نآرق [ - 58  ] َنیِِملاّظلِاب ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  مُکَنَیب  َو  ِینَیب  ُرمَألا  َیِـضَُقل 
ارم وگب : نارفاک  اب  56 و  همجرت : ندش . رادومن  دنفسوگ ، يروراب  ندش ، کیدزن  گرمب  ندیرب ، عطق و  ینعمب  فاق  حتفب  ّصق  ردصم  زا 

- هار زا  موش و  هارمگ  هک  موشیمن  امـش  ياههتـساوخ  وریپ  نم  وگب : و  متـسرپب . نم  دیتسرپ  یم - امـش  ادخ  زج  ار  هچنآ  هک  دـنتفرگ  ولج 
باتـش اـب  امـش  هک  ار  نآ  دـیرادنپ و  غورد  ار  نآ  امـش  هک  متـسه  دوخ  راـگدرورپ  رادومن ز  یهارب  نم   57 وگب : و  منامب . ادـج  ناـگتفای 

يهدننک ادج  نیرتهب  دـنکیم و  رادومن  ار  ّقح  وا  هک  تسین  ادـخ  يارب  زج  يراکدـب ] يازـس  و   ] يرواد نوچ  دـشابن  نم  دزن  دـیهاوخیم 
نوچ تسا  هدش  ماجنا  امش  ام  نایم و  راک  دشاب  نم  دزن  دیراد  باتـش  شندیـسر  هب - هچنآ  رگا   58 وگب : نانآب  و  دوب . تسردان  تسرد ز 

زا هک  متسین  امـش  وریپ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  56 مُکَءاوهَأ » ُِعبَّتَأ  ال  : » نیرّسفم نخـس  دنمادک . ناراکمتـس  هک  تسا  رتاناد  ادخ 
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دَق  » 42-15- نآرق . - منک رود  دوخ  زا  ار  ریقف  نینمؤم  هک  موشیمن  امـش  وریپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  متـسرپب ، ار  يزیچ  سوه  يوه و 
يالاب يادص  حـتف و  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  لّوا  مال  رـسک  اب  ُتلَلَـض »  » يدراطع ءاجر  وبا  بّاثو و  نب  ییحی  حوتفلا : وبا   56 ًاذِإ » ُتلَلَض 

یـضعب و  دـناهتفر ، نید  هارب  هک  اـهنآ  ینعی  عـمجم :  56 َنیِدَتهُملا » . » دـناهدرک هحفـص 456 ]  ] 85-75- نآرق -21-1- نآرق  - تئارق مـال 
- ور ادـخ  زا  هک  اـهنآب  وگب  ینعی  يربط :  57 یِّبَر » نِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  لـُق   » 16-1- نآرق . - دـناهدوب تسار  هارب  هک  اهربمغیپ  ینعی  دـنتفگ 

يراک نم  وگب  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  44-1- نآرق . - یشاب كرـشم  هک  دننکیم  تراداو  دناهدومن و  لودع  دناهدش و  نادرگ 
یحو تّوبن و  ماقم  زا  نم  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  منکیم ، لابند  ار  يزیچ  سوه  يوه و  اب  هن  ماهتفرگ ، شیپ  لیلد  اب  اراکـشآ و 

، دـنکیم تباث  ار  نم  تّوبن  تسا و  نآرق  هک  هزجعم  لیلد و  زا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  مراد ، هدـیقع  منکیم و  راـک  دـنوادخ  فرط  زا 
یم بیذکت  ار  يادخ  ینعی  دنتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   57 ِِهب » ُمتبَّذَک  َو  . » متـسه دـنوادخ  بناج  زا  نیقی  اب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 

: يربط  58 َنُولِجعَتـسَت » ام  يِدنِع  َّنَأ  َول   » 22-1- نآرق . - دینکیم بیذکت  امـش  تسا  نم  يهنّیب  هک  نآرق  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دینک ،
ار اهنآ  تبقاع  هک  يروایب  ناشیا  يارب  ياهناشن  یتیآ و  دنهاوخیم  وت  زا  و  دناهتسب ، لد  تب  هب  دنتـسه و  نادرگ  ور  ادخ  زا  هک  اهنآ  ینعی 
- مک رد  تسا ، باذع  امش  يارب  و  دسرب ، يدوزب  دیهاوخیم  امش  هک  نآ  دوب  نم  تسد  رد  رگا  وگب : ناشباوج  رد  درب ، دهاوخ  مّنهج  هب 

ندناسر باذع  عقوم  دنادیم  رتهب  وا  هک  تسا  ادخ  تسد  رد  راک  نکیل  دشیم ، مامت  راک  امـش  نم و  نایم  مدناسریم و  ارنآ  تقو  نیرت 
: دنتفگ یم  نارفاک  هک  تسا  باذع  َنُولِجعَتـسَت »  » زا دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  عمجم :  39-1- نآرق . - ار ناراکمتـس  زا  ماقتنا  نیملاظ و  هب 

دنتـساوخیم اهنآ  هک  تسا  یتایآ  دوصقم   49-33- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  دـنک ، راتفرگ  ار  ام  نونکا  وگب  یئوگیم ، هک  تمایق  باذـع 
هّتبلا دناهدناوخ . ضقی »  » هّیقب و  دناهدرک . تئارق  ّصقی  مصاع  زاجح و  لها  نایبلا : عمجم  َّقَحلا » ُّصُقَی  . » دـهد شیامن  اهنآب  ربمغیپ  يدوزب 

ریسفت  58 َنیِِملاّـظلِاب » ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  . » تواـضق زا  تسا  هحفـص 457 ]  ] 20-1- نآرق  - ّقتـشم مّود  تسا و  عـطق  ینعمب  ّصق  زا  لّوا  تـئارق 
هتساوخ وا  هک  یباذع  ردب  گنج  رد  دندوب و  وا  نارای  ثراح و  نب  رضن  هک  ار  نیکرـشم  باذع  عقوم  دنادیم ، ادخ  ینعی  سابقملا : ریونت 

تاـیآ هکنیا  دـش : دیهـش  شیپ  يدـنچ  هـک  يرـصم  بـطق  دیـس  نآرقلا - لـالظ  یف  ریـسفت   38-1- نآرق . - دـش هتـشک  دیـسر و  واـب  دوب 
دّمحم هک  یماغیپ  يرترب  تسا  نیمه  درادن و  هار  نآ  رد  مسجت  يهشیدنا  كرـش و  هنوگچیه  هک  دهدیم  ناشن  يدـیحوت  یـسانشاتکی و 
تـسا هدرکن  اعدا  دوخ  ماغیپ  یتسرد  يارب  هزجعم  یئاناوت  تسا و  هتفگن  دوخ  يارب  يرترب  تلاسر  ماجنا  زج  وا  تسا و  هدروآ  رـشب  يارب 

رد اههدیدپ  يهمه  رد  هک  راگدیرفآ  تردق  ياههناشن  تسا و  هدرک  راذگاو  هینوک  تایآ  هب - ار  دوخ  نخـس  یتسرد  بلطم و  تقیقح  و 
هار زا  هن  دناوخیم  هضراعمب  ار  مدرم  درامـشیم و  دوخ  لیلد  هک  ار  نآرق  و  دـنکیم . كرد  ار  نآ  فاص  ياهلد  دوشیم و  هدـید  ناهج 

يدنوادخ نخس  هک  دیبایرد  ات  دیجنسب  دیونشب و  هک  تسا  یمدآ  شجنـس  درخ و  هار  زا  هکلب  ناربمغیپ  رگید  تازجعم  دننام  تسا  يدام 
زا ار  رـشب  تسا و  هداد  شزرا  يدنمدرخ  يرگمدآ و  هب  دوخ  ماغیپ  توعد و  رد  هک  وا  يرترب  تسا  نیمه  تشاد و  دهاوخن  دننام  تسا و 

« یِّبَر نِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  یِّنِإ   » يهلمج ام : نخـس  تسا . هدرک  يربهر  يرترب  تفرـشیپ و  يرکف و  دـشر  يوسب  وا  يهشیدـنا  لقع و  يدازآ  هار 
روطنامه شنیرفآ و  أدبم  ّقحب و  یگتسباو  تسا و  نیقی  هک  یمدآ  یلصا  هاگهیکت  کیب  دنکیم  يربهر  ار  مدرم  مومع  ربمغیپ  يهلیسوب 

تنّیب زا  هدوسآ  یلد  راوتـسا و  یمدـق  اب  دـیاب  یمدآ  درک ، دوباـن  ار  یگلمج  ّقحب  ءاـّکتا  اـب  تفلاـخم  ینمـشد و  همه  ربارب  رد  ربمغیپ  هک 
یئامنهار نیمه  رخآ  ات  يِدنِع » ام   » ياه هلمج - و  تفر ، دهاوخ  ولج  دوشیم و  ّقفوم  هّتبلا  و  دشاب ، مرگلد  مارآ و  یگدنز  رد  يدـنوادخ 

-18- نآرق  - یتقو يراک  ره  نوچ  دناوتیمن ، درادن و  رایتخا  دهد ، ماجنا  دهاوخب  یکابیب  باتـش و  اب  یمدآ  هچنآ  هک  دنکیم  دـیدشت  ار 
دش ّقفوم  درک و  لمع  ار  قشمرس  نیمه  ربمغیپ  هکنانچ  دوش ، ماجنا  دیاب  هک  دراد  هحفص 458 ]  ] 447-435- نآرق -56

ات 62] تایآ 59  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو ٍبطَر  َو ال  ِضرَألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَلعَی  ّالِإ  ٍۀَقَرَو  نِم  ُطُقسَت  ام  َو  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  َو  َوُه  ّالِإ  اهُمَلعَی  ِبیَغلا ال  ُِحتافَم  ُهَدنِع  َو 
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ِهَیلِإ َُّمث  یمَـسُم  ٌلَـجَأ  یـضُقِیل  ِهِیف  مُُکثَعبَی  َُّمث  ِراـهَّنلِاب  ُمتحَرَج  اـم  ُمَلعَی  َو  ِلـیَّللِاب  مُکاـّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُـه  َو  [ 59  ] ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ّـالِإ  ٍِسباـی  ـال 
َو اُنلُـسُر  ُهتَّفََوت  ُتوَملا  ُمُکَدَـحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  ًۀَـظَفَح  مُکیَلَع  ُلِسُری  َو  ِهِدابِع  َقوَف  ُرِهاقلا  َوُه  َو  [ 60  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اـِمب  مُُکئِّبَُنی  َُّمث  مُکُعِجرَم 

عمج حتافم - تاغل : ینعم   706-1- نآرق [ - 62  ] َنِیبِساحلا ُعَرـسَأ  َوُه  َو  ُمکُحلا  َُهل  الَأ  ِّقَحلا  ُمُهالوَم  ِهّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث  [ 61  ] َنوُطِّرَُفی مُه ال 
ندرک مخز  ندـب و  نتفاکـش  ینعمب  ار  نوکـس  مـیج و  حـتفب  حرج  ردـصم  زا  مـتحرج - جـنگ . هـنازخ ، نزخم ، ینعمب  مـیم  حـتفب  حـتفم 
تّدـم نداد ، ماـجنا  یماـمتب  ار  يزیچ  لّـعفت  نزو  رب  یّفوت  ردـصم  زا  یّفوـت - ندرک ، بسک  ندروآ ، گـنچب  يزیچ ، ندرک  یئوـجبیع 

لدـب تسا و  نابایب  رد  هچنآ  دـنادب  تسا و  ادـخ  دزن  یناهن  ياههنازخ  يهمه  59 و  همجرت : ندرک . حور  ضبق  ندـناسر ، رخآب  ار  يزیچ 
هک رگم  ناهج  رد  یکـشخ  رت و  هن  دشاب و  نیمز  لد  ياهیکیراتب  ياهناد  کچوک  هن  دنادب و  وا  هکنآ  زج  دتفین  یتخرد  یگرب ز  ایرد و 

دینک و راک  بسک و  زورب  هچنآ  دنادیم  دنکیم و  هدرم  وچ  باوخ  رد  بش  هب  ار  امش  هک  تسا  وا   60 دوب . وا  هاگشیپ  هب  رادومن  هتشبن  رد 
دیدرک یگدـنزب  هچنآ  سپـس ز  دوب و  وا  يوسب  امـش  تشگزاب  هاگنآ  دوش  يرپس  یگدـنز  راگزور  ات  دزیگنارب  ناتباوخ  زورب ز  سپس 

دـسر ناتکی  ره  گرم  وچ  ات  هحفـص 459 ] درامگ [  نانابهگن  امـش  رب  وا  دوخ و  ناگدـنب  رـس  يور  هریچ  تسا  وا  61 و  دنک . ناتهاگآ 
دشاب ناشیا  یقیقح  ياقآ  هک  ادخ  يوسب  ار  نانآ  سپ 62  نآ  دنرذگن و ز  رد  هزادنا  یکدنا ز  هک  دنناسر  ماجنا  هب  ار  نآ  ام  ناگداتـسرف 

َو : » نیرّسفم نخس  دسر . نامدرم  راک  رامشب  نارگ  رامش - همه  رتدوز ز  وا  هچ  تسا  وا  يهژیو  يرواد  هک  دیشاب  هاگآ  امش  دننادرگزاب و 
: عمجم  47-15- نآرق . - ار بیغلا  حتافم  رگم  دـنداد  امـش  ربمغیپ  هب  ار  زیچ  همه  تفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  يربط :  59 ِبیَغلا » ُِحتافَم  ُهَدـنِع 

تحلصم هچنآ  سک  ره  يارب  یضتقم  لئاسوب  دنوادخ  تسا  هدیشوپ  مدرم  زا  تسا و  یندش  مهارف  ملاع  رد  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
لوصو تسا  ادخ  دزن  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  ددـنبیم ، ار  لوصو  هار  تسین  تحلـصم  هک  ارنآ  دـنایامنیم و  واب  ارنآ  ندیـسر  هار  تسا 

ساّبع هّللا  دـبع  ِۀَـعاّسلا » ُملِع  ُهَدـنِع  َهّللا  َّنِإ   » دـناوخ ار  تیآ  هکنیا  هاگنآ  تسا و  جـنپ  بیغلا  حـتافم - تفگ : رمع  هّللا  دـبع  و  بیغ . ملعب 
عفیمس نبإ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   422-380- نآرق . - تسا دـنوادخ  روـضح  رد  رمع  يزور و  زا  یبـیغ  ياـههنیزخ  ینعی  تسا : هتفگ 

وا دارم  هک  نآ  رد  دندرک  فالخ  نارّسفم  ندرک ، ناوت  لصوت  نآب  نم  زا  نتخانش و  ناوت  نم  زا  ینعی  حاتفم  عمج  بیغلا » حیتافم   » دناوخ
هکنآ باذع و  لوزن  ملع  و  تسادخ ، نیمز  نیازخ  دنتفگ : لتاقم  كاّحـض و  تسا ، بیغ  نئازخ  تفگ : يدس  تسا ! یچ  بیغلا  حتافمب 

ناقلخ و تبقاع  هچنآ  تسا و  روما  لآم  بقاوع و  دارم  تفگ  اطع  دیاب ، لاهما  یک  دیاب و  لیجعت  یک  دشاب و  یک  دشاب و  تحلـصم  یک 
ناقلخ لاوحا  دنتفگ : رگید  یضعب  نآ ، ياضقنا  تقو  تسا و  لاجآ  دارم  دنتفگ : رگید  یضعب  باقع . باوث و  زا  تسا ، نآب  ناشیا  عجرم 

یک دشاب  رگا  تسین و  زونه  هک  تسا  يزیچ  ره  دناهتفگ : و  تسا ، لامعا  میتاوخ  رامعا و  بقاوع  دنتفگ : و  تواقش ، تداعـس و  زا  تسا 
رد دننیبب و  دنتساوخیم  يدوزب  هک  یباذع  ندیـسر  هویم و  هایگ و  تسا و  ناراب  دوصقم  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  دشاب . هنوگچ  دشاب و 
هک ياهناد  رتکچوک  ینعی  عمجم :  59 ِضرَألا » ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  ـال  َو  . » درک هحفـص 460 ] ناشراتفرگ [  دش و  رادومن  اهنآ  يارب  ردب  زور 

هتفگ ساـّبع  نبإ  عمجم :  59 ٍِسبای » ـال  َو  ٍبطَر  ـال  َو   » 40-1- نآرق . - تسه ناهنپ  نیمز  لد  یکیراـت  رد  هچنآ  دـننام  تسین  كرد  لـباق 
، هدرم هدنز و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  نابایب ، بآ و  ینعی  تسا : هدش  لقن  وا  زا  مه  و  یندیئور ، ریغ  تسا و  یندـیئور  هچنآ  ینعی  تسا :

ناد هچب - ِضرَألا » ِتاُملُظ   » و تسا ، دنزرف  زا  هیانک  ۀّبح »  » و تسا ، هدش  طقس  يهچب  ۀقرو » : » تسا هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
59 ٍنِیبـُم » ٍباـتِک  ِیف   » 347-327- نآرق -29-1- نآرق . - تسا ۀـقلخلا  صقاـن  سباـی »  » تسا و ماـمت  يهدـنز  زا  هیاـنک  بطر »  » و تـسا ،

هیانک هلمج  هکنیا  دوش ، طبـض  هتـشون و  هک  تسا  رتمزال  یناسنا  لاـمعا  نوچ  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  ظوفحم و  حول  رد  ینعی  عمجم :
يراددوخ دـب  زا  رتشیب  ات  تسا  دـیدرت  یب  مدرم  لامعا  طبـض  ظـفح و  سپ  تسا  طوبـضم  هتـشون و  تسه  هچنآ  ره  نوچ  هکنیا  زا  تسا 

دننک دیدهت  ار  یـسک  هکنآ  لثم  دوشیمن ، شومارف  تسا و  ظوفحم  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  یخلب  دنیامن . هّجوت  بوخب  دننک و 
دراد ینایب  هیآ  هکنیا  رد  یناشاک : تـالیوأت   24-1- نآرق . - ریذـپان فّلخت ، تسا و  ظوفحم  وا  لمع  يارب  شاداپ  تازاـجم و  دـننادب  هک 

ارنآ و  تسا ، يدـنوادخ  ملع  هک  بویغلا  بیغ  - 1 دننادیم : هجرد  دـنچ  رب  ار  بیغ  نایفوص  دوشیم . حیـضوت  همجرت و  تارابع  نیاب  هک 
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صّخـشم ریغ  یّلک  تروص  تیبثت  شیادـیپ و  هک  تسا  حاورألا  ملاـع  بیغ  - 2 دـنمانیم . هّللا  يوس  اـمب  ّقح  هّجوت  نیلّوا  یلّوا و  تیاـنع 
هدـیمان مه  قباس  ءاضق  هک  تسا  نامه  و  دـنمانیم ، باتکلا  ّمأ  و  تسا ، ملاع  حور  هک  لقع  رد  تسا  هدـنیآ  هتـشذگ و  تادوجوم  يهمه 
ظوفحم حول  و  تسا ، ناهج  لد  بلق و  هک  یّلک  سفن  ملاع  رد  صّخشم ، ریغ  ياهتروص  نامه  هک  تسا  بولقلا  ملاع  بیغ  - 3 دوشیم .

هک تسا  لایخلا  ملاـع  بیغ  - 4 دوشیم ، رّوصم  هحفـص 461 ] شّقنم و [  یئزج  یلیـصفت و  يدرف  ياهتروص  هب  تسا . هدـش  هدـیمان  زین 
سفن و ياراد  شتعیبـط  ياـضتقم  هب  كـالفا  زا  کـی  ره  هکنوچ  یکلف  یئزج  سوفن  رد  تسا  یندـش  یندوـب و  ره  يرادوـمن  شاـقتنا و 
هک يروط  رهب  یناکم  ینامز و  تاصّخـشم  اب  دوب  دهاوخ  هدوب و  ملاع  رد  هچنآ  تّانوکم و  تسا و  دوخب  ّصتخم  ریبدت  لمع و  ّتیـصاخ 
ایند نامسآ  ثیدح ، نآرق و  لثم  عرـش  نابز  رد  هک  تسا  لایخلا  ملاع  نیمه  و  تسا ، رادومن  شّقنتم و  یکلف  سوفن  نآ  رد  دوشیم  تفای 

ردـقلا حول  و  دـناهدیمان ، ةداهّـشلا  ملاع  هک  يّدام  سوسحم و  ملاع  نیاـب  تسا  بیغ  ملاوع  رگید  زا  رتکیدزن  هکنوچ  تسا ، هدـش  هدـیمان 
ملع و  تسناد . ظوـفحم  حوـل  يهدـنیامن  ارنآ  ناوـتیم  تسا و  شّقنتم  نآ  رد  دـنوادخ  یّلک  مکح  اـضق و  لیـصفت  تاـّیئزج و  هک  تسا 
لثم هن  اههیـضرف ، اهتروص و  يهمه  رب  دـشاب  ّطلـست  هطاحا و  اب  هّجوت  هک  تسا ، یلّوا  تیانع  نامه  بیغ  ملاوع  تاجرد و  نیاب  دـنوادخ 
امش حور  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  60 ِلیَّللِاب » مُکاّفَوَتَی  . » دوشیم ادیپ  صخش  يارب  مولعم  زا  یتروص  هک  ام  تاعالّطا  مولع و 

ار امش  حور  گرم  ماگنه  رد  هچنانچ  ینعی  دناهتفگ  یئاّبج  جاّجز و  دنکیم ، سبح  دوخ  تردق  رد  درادیم و  هاگن  لمع  فّرـصت و  زا  ار 
يّدـس ساـّبع و  نبإ  يربط :  60 ِراهَّنلِاب » ُمتحَرَج  اـم   » 28-1- نآرق . - دوشیم ماجنا  امـش  اـب  راـک  ناـمه  مه  باوخ  ماـگنه  رد  دریگیم ،
يزور نآ  زا  یشیدنین   33-1- نآرق : - ینیسح ریسفت   61 ًۀَـظَفَح » مُکیَلَع  ُلِسُری  َو   » 27-1- نآرق . - دینک هانگ  زورب  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ :

ینک رو  دـب ، نکم  ینیب  شیوخ  ياههدرک  ات  ناوخب   || دـنیوگ  لامعا و  يهمان  تدـنهد  ینیب  شیر  اهلد  نوخ و  اـهرگج   || يو  رد  هک 
دشاب و رّکذم  هغیـص  هک  تسا  هدرک  تئارق  ءای  اب  هیّفوت »  » هزمح عمجم :  61 ُهتَّفََوت »  » ینیب شیب  یکین  همان  ردـنا  هک   || شوک  نآ  رد  يراب 
ءار و فیفخت  اـب  جرعا   61 َنوُطِّرَُفی » ال  [ » هحفص 462  ] 14-1- نآرق . - دشاب ّثنؤم  يهغیـص  هک  هدـناوخ  ءات  اب  روهـشم  تئارقب  نارگید 
: ینعی تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دـناهتفرگ و  طیرفت  زا  نارگید  و  هزادـنا ، زا  يور  هدایز  ینعمب  طارفا  ردـصم  زا  تسا  هدرک  تئارق  ءاـف  مزج 

ینعی عمجم :  62 ِّقَحلا » ُمُهالوَم   » 19-1- نآرق . - دنرادن یلبنت  تلفغ و  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  ار ، دوخ  يهفیظو  دـننکیمن  هابت  عیاض و 
یـضعب و  تسا ، مکاح  یلوم و  قاقحتـسا  اب  دراد و  ّقح  ینعی  دـناهتفگ : و  تسین ، رّوصتم  ادـخ  نامرف  راک و  نآ  رد  هدوهیب  لطاب و  چـیه 
مالّسلا هیلع  ّیلع  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  عمجم :  62 َنِیبِساحلا » ُعَرسَأ   » 22-1- نآرق . - درادن لاوز  هک  تسا  یقاب  تباث و  ینعی  دناهتفگ :

يزور اهنآ  هب  هک  روطنامه  دومرف :  24-1- نآرق ! - دننیبیمن ار  وا  هکنیا  اب  دنکیم  یگدیسر  مدرم  باسح  هب  دنوادخ  هنوگچ  دندیـسرپ :
. دوش یم  یگدیـسر  مدرم  يهمه  باسحب  دنفـسوگ  کی  ریـش  ندیـشود  يهزادنا  هب  تسا : هدش  تیاور  زین  و  دننیبیمن ، ار  وا  دـهدیم و 

يهلیسو دناهتـسناوت  ّبط  ياملع  هک  يواطنط  مه  تسا و  هدرک  ثحب  لّصفم  هدبع  دّمحم  رخآ  ات  ُِحتافَم » ُهَدنِع   » يهلمج رد  - 1 ام : نخس 
فرط رد  رگا  و  تسا ، رن  شیادیپ  لباق  دوش ، دیلوت  مخت  رگا  محر  تسار  فرط  رد  نوچ  دننک ، ادـیپ  ار  نینج  ندوب  هدام  رن و  صیخـشت 

یـسیلگنا نوسود » یلم   » رتکد و  دنوشیم ، دیلوت  یگدعاق  نارود  رد  دوخ  يهبونب  اهمخت  هکنیا  و  تسا ، هدام  نیوکت  يهدامآ  دشاب  پچ 
نّیعم تسا  هتسناوتن  هک  ار  اهنآ  و  تسا ، هدش  ّقفوم  دنک و  ینیبشیپ  تسا  هتسناوت  ار  ات  تفه  دون و  رادراب  نز  رفن  دص  رد  هک  تسا  هتشون 
امنیـس لـیاسو  اـب  نینچمه  و  تسا ، هدـشن  مولعم  قیقد  اـهنآ  یلبق  تدـالو  ياـههام  یگدـعاق و  عـقاوم  هک  تسا  هدوـب  تهج  نآ  زا  دـنک 

تئیه و ياـملع  زین  و  دـنهدیم ، ناـشن  ار  ناـسنا  لاـمعا  قـالخا و  نآ  زا  دـننکیم و  میـسرت  ار  ندـب  یلخاد  ياـضعا  تاـکرح  فارگلت 
بیغب ملع  اهنیا  کـیچیه  هّتبلا  و  دـننکیم ، ینیبشیپ  یتّدـم  اـت  ار  يوج  ثداوح  فوسک و  فوسخ و  باـسح  یـسانشاوه ، نیـصّصختم 

قیقد باسح  اب  هک  تسا  هدوب  عقاوم  رایسب  تسین و  یگـشیمه  راثآ  هکنیا  بجوم  هحفص 463 ]  ] 48-28- نآرق  - طئارش نآ  اریز  تسین ،
هدیـسرن هجیتنب  تسا و  هدـشن  ادـیپ  مّظنم  طیارـش  تّدـم ، نیب  رد  تاقوا  رایـسب  زاب  تسا و  هدوب  راظتنا  فالخرب  هجیتن  لوصحب  نانیمطا  و 

بیغب ملع  هکنیا  و  دوشیم ، ینیبشیپ  هدنیآ  نامگ  لامتحا و  اب  طیارش ، زا  مک  تمسق  کی  رب  عالّطا  هطـساوب  ّطقف  تفگ : دیاب  سپ  تسا ،
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دنچ شرـسمه  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  دوب و  یخیـش  ینم  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  یعفاش  زا  هدـبع  دّـمحم  و  تسین ، هدـنیآ  ثداوح  و 
دوب هکنیا  دننادب ! دنناوتیم  نیـصّصختم  هنوگچ  ار  رداون  اهبیغ و  هنوگ  هکنیا  تسا ، هدیئاز  دنزرف  جـنپ  تبون  ره  تسا و  هدـش  روراب  تبون 

اب هن  رگ  و  تاعالّطا ، هنوگنیا  زا  رتالاب  تسا  یتقیقح  بیغلا  حـتافم  ینعم  میئوگب : یتسیاب  نکل  رکفنـشور ، قیقد  رـسفم  رفن  ود  هکنیا  رظن 
زا بیاغ  ناسنا  تالّیختم  تامولعم و  ماـمت  نوچ  دـشاب ، شدوخ  بیج  تاـیوتحمب  هچرگا  تسا  بیغب  ملاـع  سک  همه  طئارـش  شیادـیپ 
ارنآ اهدازیمدآ  ام  هک  يزیچ  ره  تسا  هدامآ  رضاح و  دنوادخ  تردق  هاگشیپ  رد  ینعی  ِبیَغلا » ُِحتافَم  ُهَدنِع   » يهلمج سپ  دنتسه . وا  ّسح 

و تسا . هدش  يروآدای  نآ  عاونا  یضعب  دعب  ياههلمج  اب  تسا  روظنم  یّلک  ماع و  ینعم  نینچ  نوچ  و  مینکیم ، فیـصوت  بیغ  يهملک  اب 
هدرک نایب  بوخ  ار  بلطم  هکنیا  يدعـس  رخآ ، ات  ٍبطَر » ال   » 341-312- نآرق : - تسا هدـش  هتفگ  رتریگارف  یترابع  اب  هبترم  رخآ  رد  زاب 

ياهلمع دنیب  هدرپ  سپ  اهرعش : هکنیا  رد  مه  اّمص و  يهرخص  ریزب  یهاچ  نب  رد   || دنادب  بیغ  ملعب  يروم  تجاح   12-1- نآرق : - تسا
هک  || تسین  هدیشوپ  هّرذ  کی  ملع  ورب  ریبخ  شملع  هتفگان  رارساب   || ریـصب  شملع  هدوبان  لاوحا  رب  دوخ  يالآب  دشوپ  هدرپ  ومه   || دب 

نیرّـسفم مومع  هک  تسا  ٍنِیبُم » ٍباتِک  ِیف  اـّلِإ  ٍِسباـی  ـال  َو  ٍبطَر  ـال   » يهلمج رد  اـم  نخـس  نیمّود  تسا 2 - یکی  شدزنب  ناـهنپ  ادـیپ و 
رد و  تسا ، هدـش  دای  نآرق  رد  زیچ  همه  ینعی  دـنیوگیم : دـنناد و  یم - نآرق  ینعمب  مدرم  يهدوت  تسا و  ظوفحم  حول  دوصقم  دـناهتفگ 
 ] 89-36- نآرق  - دـننامه یتاـملک  رگید  ياـههروس  رد  و  تسا ، هدـش  رارکت  تاـملک  هکنیا  دوه  سنوـی و  لـثم  نآرق  يهروـس  نیدـنچ 

، میتشون رادومن  يهتـشبن  همجرت  رد  ام  و  ِباتِکلا » ُّمُأ   » و یـسنَی » َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ـال  ٍباـتِک  ِیف   » لـثم تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  هحفص 464 ]
راکـشآ ینعمب  نیبم  تسا و  بلاـطم  ياـقبا  تیبثت و  يهلیـسو  هک  تسا  هتـشون  ینعمب  باـتک  نوچ  میئوگیم : رتشیب  حیـضوت  يارب  کـنیا 

نایم رد  ولج و  ياهدـلجم  باتک و  هکنیا  رد  نوچ  و  تسا ، يرادومن  اقب و  بجوم  هچنآ  زا  تسا  هیانک  نیبم » باتک   » تاملک سپ  تسا ،
بطر و نوچ  و  تردـق ، نیمه  ینعی  دوـبعم  ادـخ و  و  میتـسرپیم ، ار  ماـجنا  زاـغآیب و  تردـق  اـم  هک  میاهتـشون  میاهتفگ و  رّرکم  سرد 
تباث و یتقیقح  روضح  رد  نکمم  یندوب  دوجوم و  ره  هکنیا  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  سپ  یندوب ، دوجوم و  ره  زا  تسا  هیانک  سباـی ،
زا هیانک  نآ  دننامه  و  ِباتِکلا » ُّمُأ   » لثم رگید  ياههلمج  نینچمه  و  میتسرپ ، یم - ارنآ  ام  هک  تسا  یتردق  نامه  نآ  تسا و  رادومن  یقاب 

ار تقیقح  هکنیا  دـیناوتب  هکنآ  يارب  و  رـضاح ، رادوـمن و  یقاـب و  تسا و  تباـث  تردـق  نآ  هاگـشیپ  رد  زیچ  همه  هک  تـسا  ینعم  نـیمه 
رد دیناوخیم ، دیراد و  تسد  رد  امـش  تسا و  هدش  هتـشون  شوخ  ّطخ  اب  تسا و  مولعم  نآ  بلطم  هک  همان  کی  دیروایب  رظن  رد  دیجنـسب ،

دیحوت تقیقح  ثحب  رد  مولعلا  ءایحا  مراهچ  دـلجم  زا  مینک  حیـضوت  صیخلت و  همجرت و  ار  یلازغ  راتفگ  زا  یتمـسق  تسا  بسانم  اـجنیا 
واب هدش ، هایـس  بکرمب  مدید  يذغاک  تفگ  درگنیم ، ایندب  لد  ینـشور  تریـصب و  يهدـید  اب  هک  یمدرم  زا  یکی  رـصم : پاچ  ص 176 
دوـخ ياـج  زا  دوـب ، تاود  رد  هک  بکرم  هکنیا  مرادـن  ریـصقت  نم  تفگ : باوـجب  يدرک ! هایـس  نینچ  ار  دوـخ  دیفـس  يور  ارچ  مـتفگ :

بکرم زا  یتـفگ ، تسار  مـتفگ :  812-794- نآرق -100-82- نآرق -79-32- نآرق . - درک هایـس  نم  يور  متـسب  دـمآ و  درک و  تـکرح 
ار نم  دیـشاپ و  مه  زا  ار  ام  تیعمج  دـمآ و  هناخب  ملق  ماهدوب ، دوخ  هاگـشیاسآ  رد  هک  مرادـن  یهاـنگ  تفگ : يدرک ! نینچ  ارچ  مدیـسرپ 

هدوسآ مرخ و  زبس و  ياهشیب  رد  نم  تفگ : مدیسرپ ، ملق  زا  یتفگ ، تسرد  متفگ  دومن ، راتفرگ  اجنیا  درک و  ادج  منارگید  زا  تفرگرب و 
ملد مخز  رب  وش و  رود  نم  زا  درب ، ورف  بکرم  رد  تفاکـش و  دیـشارت و  ار  مرـس  درک و  رود  منطو  زا  دـیرب و  ار  نم  دـمآ و  یتسد  مدوب ،
متـس ملقب  ارچ  هک  مدیـسرپ  تسد  زا  و  يرادـن ، هاـنگ  وـت  متفگ  تشاد ، اور  متـس  نینچ  نمب  هـک  سرپـب  رگمتـس  نآ  زا  ورب  زیرم ، کـمن 

زا یناوختسا  ای  و  دنک ، متـس  یتشوگ  ياهدید  هحفـص 465 ] اجک [  وت  و  متـسه ، ناوختـسا  تشوگ و  ياهراپ  نم  تفگ : باوجب  يدرک ،
چیه دـهدیم ، نامرف  دراد و  مرخـسم  دوخ  لیمب  تسا و  راوس  نم  رب  وا  هک  تردـق  يارب  متـسه  یبوکرم  طقف  نم  دـنک ! زواجت  دوخ  دـح 

تردق دزن  متـسناد و  تسرد  ار  وا  باوج  دنکن ! یئاورنامرف  وا  رب  تردق  ات  دبنجب  دوخ  ياج  زا  هک  ياهدید  ار  یبوچ  گنـس و  ای  هدرم و 
. دوشیم شقن  وا  رب  ملع  لقع و  يهلیسوب  هک  لد  زا  تسا  یماهلا  نم  راک  تفگ : باوجب  مدیسرپ ، ار  وا  راک  ّرس  متفر و 

ات 64] تایآ 63  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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َو اهنِم  مُکیِّجَُنی  ُهّللا  ُِلق  [ 63  ] َنیِرِکاّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  نِم  اناجنَأ  ِنَئل  ًۀَـیفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ُهَنوُعدـَت  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِتاُملُظ  نِم  مُکیِّجَُنی  نَم  ُلق 
دیرازیب و لدـب  هک  ایرد  یکـشخ و  ياهیکیرات  رد  وگب : نارفاک  نیاب   63 همجرت :  243-1- نآرق [ - 64  ] َنوُکِرـُشت ُمتنَأ  َُّمث  ٍبرَک  ِّلُک  نِم 

هکنیا زا  ار  ام  رگا  هک  دـیلانیم  هک  يراتفرگ  نآ  رد  دـیوشیم ، نادرگرـس  هراچیب و  دـیتسین و  ربهر  یئاجب  هک  ایرد  اـی  ناـبایب  بش  راکـشآ 
ره زا  دناهریم و  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  وگب 64 : وت  دـیربیم !] هکب  دوخ  درد  هکنیا  و   ] دـناهریم ار  امـش  هک  میوش  رازگـساپس  یناهرب  یتخس 
زا ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : ِرحَبلا -» َو  ِّرَبلا  ِتاُملُظ  : » نیرّـسفم نخـس  دـیرادنپیم . وا  راک  رد  زاـبنا  امـش  همهنیا  اـب  یهودـنا و 

یضعب رد  و  دمانیم ، ملظم  هریت و  ملظم و  ار  تخس  ياهزور  برع  تسا : هتفگ  جاّجز  و  تسه . ایرد  یکیرات و  رد  هک  اهینارگن  اهیتخس و 
ینعم نیرّسفم  زا  يرگید  و  دوب ، نایامن  هراتس  بش  دننام  یتحاران  یتخس و  یگریت  زا  هک  يزور  ینعی  بکاوک » وذ  موی  : » دنیوگیم عقاوم 

میج فیفخت  اب  بوقعی  تئارقب  مُکیِّجَُنی »  » يهلمج بش و  ربا و  یگریت  اـیرد و  ناـبایب و  رد  تریح  ياـهیگریت  ینعی  تاـملظ  تسا : هدرک 
رـسک ّمض و  اب  ًۀَیفُخ »  » هملک و  دشاب ، لیعفت  نزو  رب  ات  تسا  میج  دیدشت  اب  نارگید  تئارق  رد  و  دشاب ، لاعفا  نزو  رب  شردـصم  هک  تسا 

مّود بطاخم و  يهغیـصب  انَتیَجنَأ » - » 3 فلا ، اـب  - 2 هلاما ، اـب  - 1 تسا : تئارق  هس  اـناجنَأ »  » يهلمج رد  و  تسا ، هدـش  تـئارق  ود  ره  ءاـخ 
لّوا و تئارق  ودـب  و  هحفـص 466 ]  ] 787-775- نآرق -717-708- نآرق -644-635- نآرق -477-463- نآرق -45-15- نآرق ، - صخش
ات ًۀَیفُخ » َو  ًاعُّرَـضَت  . » یهد تاجن  ار  ام  وت  رگا  دوشیم : ینعم  مّوس ، تئارق  هکنیا  اب  یلو  دـهدب . تاجن  ار  ام  وا  رگا  تسا : نینچ  ینعم  مّود 

-1- نآرق . - لد رد  صالخا  نابزب و  يرازاب  ینعی  دناهتفگ : نارگید  اراکـشآ ، یفخم و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم  هیآ 63  رخآ 
، يراز مّود - اعد ، لّوا - دنزیم : تسد  لمع  راهچب  اهیراتفرگ  هنوگنیا  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  يروباشین : ریسفت   24
ار بلطم  هکنیا  رخآ » اـت  اـنَتیَجنَأ  ِنَئل   » هلمج هک  ساپـس  رکـش و  دّـهعت  مراـهچ - دوشیم ، هدافتـسا  ًۀَـیفُخ »  » يهملک زا  هک  صـالخا  مّوـس -

دوخ یلـصا  داهنب  دـنک و  رود  ار  دوخ  نیقلت  لیامت و  تاساسحا و  زا  یمدآ  رگا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  اـههلمج  هکنیا  اـب  و  دـنامهفیم .
هک هدننیرفآب  دنکیم  شهّجوتم  وا  تعیبط  درادن ، یهانپ  تسا و  هاتوک  اج  همه  زا  شتسد  نوچ  تلاح  نینچ  رد  هک  دباییم  رد  دروآ ، يور 

هجوتم هشیمه  ار  وا  هک  دشاب  هلیـسو  دیاب  تعیبط  یئامنهار  نیمه  سپ  دهدیمن . شتاجن  یـسک  وا  زج  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدیرفآ و  ار  وا 
دیاب اعد  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  عمجم :  258-240- نآرق -184-175- نآرق . - دسانـشب ار  دوخ  يهدـننیرفآ  هار  هکنیا  زا  و  دـیامن ، قحب 

هک تسا  نآ  يزور  رتـهب  و  دوـش ، ماـجنا  هدیـشوپ  هک  تسا  نآ  اـعد  رتـهب  دوـمرف : ربـمغیپ  هک  تـسا  ثیدـح  و  دـشاب ، هتـسهآ  يرازاـب و 
اب هن  دیتسه و  فرط  رک  اب  هن  امـش  دومرف : دندوب  هدرک  دنلب  اعدب  اهادص  هک  تشذـگ  یتعامجب  ترـضح  نآ  و  دـسرب ، فافک  يهزادـناب 

رتاسر رتغیلب و  تسا ، هدش  هیآ  رد  هک  دـیحوت  رب  لالدتـسا  هدـبع : ریـسفت  اونـش . تسا و  کیدزن  هک  دـیهاوخیم  یـسک  زا  بیاغ ، صخش 
قداص ماما  ماهدناوخ : اجک  رد  منادن  ام : نخـس  تسا . هدـش  رارکت  لالدتـسا  هکنیا  نآرق  ياج  دـنچ  رد  تهج  هکنیا  زا  تسا و  لالدتـسا 

، یلب درک : ضرع  دـیوش ! هراـچیب  دریگب و  امـش  زا  ار  راـیتخا  اـیرد  جاوما  هک  ياهتـسشن  یتشک  رد  زگره  دیـسرپ : يرکنم  زا  مالّـسلا  هیلع 
تـسا امـش  يهدننیرفآ  دیراد  تاجن  راظتنا  وا  زا  دیتسه و  راودیما  واب  هک  نامه  هّتبلا  تسا ! اجک  یکب و  امـش  دیما  ماگنه  نآ  رد  دیـسرپ :

و دـتفایم ، راکب  رارطـضا  ماگنه  رد  ناسنا  نادـجو  هک  تسا  ماما  يهدومرف  نآ  ساسا  هیآ  هکنیا  دـیتسین . هحفـص 467 ] هجوتم [  دوخ  هک 
بجومب دوشیم  هنـسرگ  هراچیب و  نوچ  هک  دازون  دـننام  تسا ، ربخیب  نآ  زا  دوخ  هکنیا  اـب  دوشیم  دوخ  يهشیر  لـصاب و  هّجوتم  راـیتخایب 

. درادن تفرعم  ردامب  و  تسا ، ربخیب  اج  همه  زا  دوخ  دکمیم و  ار  ردام  ناتسپ  هزیرغ 

ات 67] تایآ 65  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َفیَک رُظنا  ٍضَعب  َسَأب  مُکَـضَعب  َقیِذـُی  َو  ًاعَیِـش  مُکَِـسبلَی  َوأ  مُِکلُجرَأ  ِتَحت  نِم  َوأ  مُِکقوَف  نِم  ًاباذَـع  مُکیَلَع  َثَعبَی  نَأ  یلَع  ُرِداـقلا  َوُه  لـُق 
[ - 67  ] َنوُمَلعَت َفوَس  َو  ٌّرَقَتسُم  ٍإَبَن  ِّلُِکل  [ 66  ] ٍلیِکَِوب مُکیَلَع  ُتَسل  ُلق  ُّقَحلا  َوُه  َو  َکُموَق  ِِهب  َبَّذَک  َو  [ 65  ] َنوُهَقفَی مُهَّلََعل  ِتایآلا  ُفِّرَُصن 
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هعیشلا رگا  و  روای ، وریپ و  يهتسد  ینعمب  هعیش  عمج  عیش  ندرک ، هابتـشا  ینعمب  مال  حتفب  سبل  زا  مک - سبلی  تاغل : ینعم   357-1- نآرق
ياجب ار  هفیاط  هکنیا  رتشیب  ایروس  رصم و  مدرم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارادتـسود  هعیـش و  يهقرف  دوصقم  دوش ، هتفگ  مال  فلا و  اب 
ینعمب فاق  ءاف و  حتفب  ههاقف  هقف و  ردصم  زا  نوهقفی - ندناشچ . ینعمب  هقاذا  ردصم  زا  قیذـی - دـنمانیم ، هلوأتم  نآ  عمج  یلاوتم و  هعیش 

ریز زا  رـس و  الاب  يرازآ ز  ندناسر  ياناوت  تسا  ادخ  نامه  وگب : نانیدـیب  اب  ربمغیپ  يا  همجرت : ربخ . ینعمب  اب  نون و  حـتفب  أبن - نتـسناد ،
نوگانوگب ار  نآرق  تایآ  هنوگچ  هک  رگنب  وت  دّمحم  يا  دناسر  يرگیدب  رازآ  یکی  زا  هک  درادـب  ادـج  مه  زا  ار  امـش  دـناوت  امـش و  ياپ 

نانآب سب  تسا و  نامه  تسرد  نخس  یلو  دنتـشادنپ  غورد  ار  نآ  وت  مدرم  هچرگ  دنبایرد 66  وت  نخـس  یتسرد  دنیآ و  دوخب  ات  میتسرف 
: نیرّسفم نخس  هحفص 468 ] دیوش [ . نآ  زا  هاگآ  يدوزب  تسا و  یماگنه  ار  یتشونرـس  يربخ 67 و  ره  هک  مشابن  امش  نابهگن  نم  وگب 

دیوشیم كرشم  هک  امش  تب  هب  هّجوتم  دنتـسه و  نادرگ  ور  ادخ  زا  هک  اهنآب  وگب  ینعی  يربط : - 65 مُِکلُجرَأ » ِتَحت  نِم  َوأ  مُِکقوَف  نِم  »
نب دیعس  تحت : قوف و  زا  دوصقم  رد  تسا  فالتخا  و  دتسرفب ، باذع  دناوتیم  وا  دهدیم ، ناتتاجن  ایرد  ارحـص و  یکیرات  زا  هک  ادخ  نآب 

زا دوصقم  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  درب . ورف  ار  امش  دوش و  هتفاکـش  نیمز  درابب و  نامـسآ  زا  گنـس  ینعی  دناهتفگ  دهاجم  يدس و  ریبج و 
-15- نآرق . - دوشیم اهنآب  راتفرگ  ناسنا  هک  لزان  نامدرم  نارازگتمدـخ و  ینعی  لـجرا » تحت   » تسا و راتفردـب  ياوشیپ  نارمکح و  قوف 
طول و موق  دومث و  داع و  هچنانچ  داب ، نافوط و  گنـس و  ینامـسآ و  يادص  ینعی  قوف  باذع  دناهتفگ  دـهاجم  ریبج و  دیعـس  عمجم :  59
ناگرزب و قوف  تسا : هتفگ  كاحض  و  دش ، راتفر  نوراق  اب  هچنانچ  تسا  نتفر  ورف  نیمزب  لجرا » تحت  - » باذع و  دندش ، راتفرگ  بیعش 

مدرم راتفردـب و  ياهمالغ  ینعی  ِتَحت » نِم   » راکمتـس و نیطالـس  ینعی  مُِکقوَف » نِم  : » تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  لزاـن و  مدرم  هلفـس و  تحت 
دیز نبإ  يربط :  65 ًاعَیِش » مُکَِسبلَی  َوأ   » 122-109- نآرق -84-68- نآرق . - تسا هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ترضح  زا  ینعم  نیمه  و  ربخیب ،

ار رگیدـکی  و  تسین ، ناشنایم  قاّفتا  دراد و  ياهتـساوخ  دوریم و  یهارب  کی  ره  دنتـسه و  نآب  راـچد  مدرم  زورما  هک  نیمه  ینعی  تفگ :
رد نوچ  دنوش  دّحتم  نمؤم و  ات  دنوشیمن  فطل  لومـشم  دنوشیم و  دوخب  راذگاو  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  26-1- نآرق . - دنشکیم

هتسویپ دوشیم و  دیلوت  امـش  نایم  رد  ینمـشد  بّصعت و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  هدش  نینچ  نآ  يهجیتن  دناهدوب  راکهانگ  هتـشذگ 
بهاذم دیاقع و  راتفرگ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  رهاظ  رخف : تسا . هدش  تیاور  مه  قداص  ماما  زا  ینعم  هکنیا  و  دیتسه ، رگدکی  محازم 

و هیاسمه ، زا  رازآ  ینعی   24-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  و  رگدکی ، نتشک  گنج و  ینعی  عمجم :  65 مُکَضَعب » َقیُِذی  َو  . » دنوشیم فلتخم 
يهلمج و  تسا ، نارفاک  يارب  يراتفرگ  باذعب و  دیدهت  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  تسا ، هدـش  تیاور  ینعم  هکنیا  ع ]  ] قداص ماما  زا 

ار امش  راک  ینعی  ًاعَیِش » مُکَِـسبلَی   » يهلمج تسا : هتفگ  جاّجز  رخف : دوشیم ، ناناملـسم  لماش  هحفص 469 ]  ] 179-166- نآرق « - مُکَِسبلَی »
هک تسا  بوشآ  نیمه  مُکَضَعب » َقیُِذی   » يهلمج ینعم  قافن و  بوشآ و  تروصب  هکلب  یگناگی  قافتا و  يارب  هن  دنکیم  هتخیمآ  رگیدکیب 

یبش تفگ  ترا  نب  بابخ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   214-194- نآرق -78-57- نآرق . - دنشکیم ار  رگدکی  دندش  فلتخم  ياههریت  نوچ 
رگد يدرک و  رایـسب  زامن  شود  هّللا  لوسر  ای  متفگ  دوب  زور  نوچ  دـمآرب ، حبـص  ات  درکیم  زامن  وا  مدرکیم و  تبقارم  ار  لوسر  اهبـش  زا 
یکی دادب و  ود  متـساوخب : زیچ  هس  یلاعت  يادخ  زا  دوب ، تبهر  تبغر و  زامن  نآ  تفگ : دوب ، زامن  هچ  نآ  يدرک  نانچ  هک  مدـیدن  اهبش 

كاله نآ  زا  هک  دتسرفن  ماع  طحق  ناشیا  رب  هک  متساوخب  هکنیا و  ارم  دادب  دنکن ، ّطلسم  نم  رب  نمشد  ات  متـساوخرد  يادخ  زا  درک ، عنم 
65 ِتایآلا » ُفِّرَُـصن  . » نآ ارم  دادن  تخیبرد و  نم  زا  دنکفین ، ناشیا  نایم  رد  ناشیا  سأب  تّدـش و  ات  متـساوخرد  و  نآ ، ارم  دادـب  دـنوش ،

دنامن دیدرت  ههبـش و  ات  فلتخم  ياهلیلد  اب  رگید  تبون  زاب  مینکیم و  راکـشآ  ار  اهنآ  تبون  ره  مینکیم و  رّرکم  ار  تایآ  ینعی  عمجم 70 :
تایآ عونت  رییغت و  هکنیا  مدرم  ینعی  تسا : هدرک  لقن  یخلب  یئاـّبج و  زا  عمجم :  66 ِِهب » َبَّذَک  َو   » 22-1- نآرق . - دوش نشور  تقیقح  و 

« ٍلیِکَِوب مُکیَلَع  ُتَسل   » 20-1- نآرق . - دنرادنپیم غورد  ار  نآرق  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یتعامج  يرـصب و  نسح  يره و  زا  دنوشیم ، رکنم  ار 
نآرق تایآ و  بیذکت  زا  مشاب  ناتریگولج  و  دیوشن ، رفاک  ات  منک  تظفاحم  ار  امش  هک  متـسین  رومأم  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  66

هتفگ جاّجز  تسا ، ادخ  اب  ازس  ازج و  منک و  یم - غالبا  نم  ّطقف  متسین ، امش  لامعا  يازج  ظفح و  رومأم  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح 
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نبإ ساـبقملا  ریونت   30-1- نآرق . - منک تساوخ  زاب  امـش  زا  لیک  تسرپرـس و و  دـننام  مگنجب و  امـش  اـب  هک  متـسین  رومأـم  ینعی  تسا :
ات هلمج  هکنیا  زا  عمجم :  67 ٌّرَقَتسُم » ٍإَبَن  ِّلُِکل  [ » هحفص 470 منک [ . دنوادخ  هب  میلـست  هدش  نمؤم  ار  امـش  هک  مرادن  تلافک  ینعی  ساّبع :
زا هک  يربخ  ره  ینعی  دناهتفگ : دهاجم  ساّبع و  نبإ  و  دناهدرمـش . شیپ  تیآ  ءزج  اهیراق  رگید  هتـسناد و  ادـج  یتیآ  هفوک  مدرم  ار  رخآ 

رارق و عالّطا  ربخ و  يارب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  ترخآ ، رد  ای  دوشیم ، رادومن  ایند  رد  اـی  هک  دراد  یتقیقح  ربمغیپ  تسا و  ادـخ  يوس 
ربـمغیپ هتـسویپ  هک  شیرق  باذـع  راـبخا  ّرقتـسم  تفگ : يّدـس  نآ ، يرادومن  ماـگنه  تسا و  نآ  شیادـیپ  راـظتنا ، رخآ  هک  تسا  یمارآ 

هک دراد  يّرقتسم  دنوادخ  دزن  یلمع  يراک و  ره  ینعی   29-1- نآرق : - تسا هتفگ  يرـصب  نسح  دوب . ردب  گنج  زور  درکیم  ناشدیدهت 
ردنا ینعی  اضتقا  رد  دوب  یتقو  ار  هچ  ره   || امـش  رب  نم  متـسین  نابهگن  وگ  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  دوش . یم - مولعم  شاهجیتن  تمایق  زور 

- لثم دنکیم  ناشهراچیب  یگدنز  رد  هچنآب  تسا  مدرم  دـیدهت  - 1 ام : نخـس  رادم  رد  يرـس  تسه  ارناک  هچ  ره   || رارق  دبای  دوخ  تقو 
هدننیرفآ قوف  ام  یلـصا و  تردق  دینادب  سپ  دنتـسه  زجاع  اهدـمآشیپ  هکنیا  ربارب  رد  یئاناوت  هلیـسو و  ره  اب  هک  ینیمز  يوج و  ثداوح 

رگید سب و  تسا و  غالبا  رومأم  ربمغیپ  هک  تسا  هتـشذگ  بلاطم  رّرکم  يروآداـی  - 2 تسا ، وا  ربمغیپ  تعاطا  رد  امش  حالـص  هک  تسا 
هحفص 471] دوشیم [ . مولعم  هدنیآ  رد  ناتراک  بوخ  دب و  يهجیتن  درادن و  تیلوئسم 

ات 70] تایآ 68  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َعَم يرکِّذلا  َدَعب  دـُعقَت  الَف  ُناطیَّشلا  َکَّنَیِـسُنی  اّمِإ  َو  ِهِریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یّتَح  مُهنَع  ضِرعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َتیَأَر  اذِإ  َو 
ًاوَهل َو  ًابَِعل  مُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذ  َو  [ 69  ] َنوُقَّتَی مُهَّلََعل  يرکِذ  نِکل  َو  ٍءیَش  نِم  مِِهباسِح  نِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ام  َو  [ 68  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا 
اهنِم ذَـخُؤی  ٍلدَـع ال  َّلُک  لِدـعَت  نِإ  َو  ٌعیِفَـش  َو ال  ٌِّیلَو  ِهّللا  ِنُود  نِم  اَهل  َسَیل  تَبَـسَک  اِمب  ٌسفَن  َلَسُبت  نَأ  ِِهب  رِّکَذ  َو  اینُّدـلا  ُةاـیَحلا  ُمُهتَّرَغ  َو 

زا اوضوخی - تاغل : ینعم   683-1- نآرق [ - 70  ] َنوُرُفکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  نِم  ٌبارَش  مَُهل  اُوبَـسَک  اِمب  اُولِـسبُأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
ثیدح و رد  ندرک ، مادقا  نتخادنا و  تمحزب  ار  دوخ  يراک  رد  بآب ، بارـش  ندرک  طولخم - بآ ، رد  نتفر  ورف  ینعمب  ضوخ  ردـصم 
زا لسبت - ندرک ، كرت  عطق و  ینعمب  رذ  ردصم و  زا  رذ  و  نابز ، لدـب و  يروآدای  ینعمب  يرکذ - نتفگ ، نخـس  نتفرگ و  تقبـس  نخس 
هک کـیدزن  دـنواشیوخ  میمح - دراذـگ . ضرعم  رد  درک ، شمارح  اوراـن و  ار  وا  ادـخ  و  تکـالهب ، درک  شمیلـست  ینعی  هلـسبا ، یـضام 
دبب ناـبز  دنتـسشنیم ، نیملـسم  اـب  بارعا  نوـچ  تفگ : يّدـس  يربـط : لوزن : تـهج  مرگ . بآ  درـس ، بآ  دوـشیم ، یگدیـسر  شراـکب 

لزان تسلاجم  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  َتیَأَر » اذِإ  َو   » هیآ هکنیا  دـنتفرگیم ، دنخـشیرب  ار  نآرق  دـندرکیم و  تراـسج  ربمغیپب  دـندوشگیم 
- نآرق : - دنتفگ مدرم  نارفاک ، ینیـشنمه  زا  دش  عنم  دـش و  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  رقاب  ترـضح  زا  نایبلا  عمجم  دـش ،

«. - َنیِذَّلا یَلَع  ام  َو   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  مینکن  هناخ  فاوط  میورن و  مارحلا  دجـسمب  دـیاب  مینک  يرود  اـهنآ  زا  میهاوخب  رگا   173-155
نادرگب نانآ  زا  يور  دـننکیم  نآرق  تایآ  رد  وگتفگ  يریگهدرخ و  هک  ینیب  ار  ناسک  نآ  نوچ  دّمحم 68  يا  همجرت :  134-109- نآرق

راک امش  زا  هّتبلا 69  و  نیشنم ، راکمتس  مدرم  هنوگنیا  اب  دمآ  تدایب  نوچ  یتسشن  هب  درب و  تدای  زا  وید  رگا  دننک و  نخـس  رگید  رد  زا  ات 
زیهرپ دوخ  دـب  راک  دـیاش ز  ات  دوب  نانآ » راک  یتشز   » يروآدای يارب  يریگهرانکب  ناـمرف  هک  دوشن  ناراـگزیهرپ  ریگنماد  يزیچ  نارفاـک 
تایآ اب  راذـگ و  ناشدوخب  تسا  هدز  ناشلوگ  رذـگ  دوز  یگدـنز  دناهتـسناد و  هچیزاب  یمرگرـس و  دوخ  نید  هک  ناـسک  نآ  و  دـننک .

همه رگا  دباین و  یجنایم  تسود و  ادخ  زج  دوش و  هدرپس  يدوبان  هب  شیوخ  راک  دوس  ياجب  یمدآ  دسرب  يزور  هک  نک  يروآدای  نآرق 
ناشهباشون خزود  غاد  بآ  هدش و ز  دوخ  يهدرک  راتفرگ  دنناسک  هنوگنیا  هچ  دناتسن  وا  زا  سک  دشخب  دوخ  ناج  ياهب  دنک و  اهیرگداد 

َنیِذَّلا : » نیرّـسفم نخـس  هحفـص 472 ] ناـشیا [ . یـشیدنا  دـب  ینیدـیب و  يازـسب  هدـش  هداـمآ  ناـشيارب  كاـندرد  يرازآ  هدـش و  مهارف 
رفعج وبا  هک  درک  تیاور  ثیل  زا  ضایع  لیـضف  دـنرادنپیم ، غورد  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  اـهنآ  ینعی  تفگ : دـهاجم  يربط :  68 َنوُضوُخَی »

هیآ هکنیا  دافم  لومـشم  اهنآ  هک  دـیوشن  نیـشنمه  تموصخ  لها  یلدـج و  مدرم  اـب  تفگ  مجرتم .] دـشاب  ع ]  ] رقاـب ماـما  دوصقم  دـیاش  ]
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، دندینـشیم دنتـسشنیم و  نوچ  و  دنونـشب ، ار  ربمغیپ  نخـس  هک  دنتـشاد  تسود  نیکرـشم  تفگ : جـیرج  نبإ  َنوُضوُخَی » َنیِذَّلا  ، » دنتـسه
یـضعب تـسا و  ص ]  ] ربـمغیپب باـطخ  هـیآ  هـکنیا  عـمجم :  328-304- نآرق -39-15- نآرق . - دـش لزاـن  هیآ  هـکنیا  دـندرکیم ، هرخـسم 

دنمهفن و ات  هرخسم  يزاب و  يارب  نخس  رد  لالخا  ینعمب  ضوخ  و  دنتسه ، نارگید  دوصقم  تسا و  ترضح  نآ  اب  نخـس  يور  دناهتفگ :
تلزنم ردق و  زا  دنک ، هرخسم  ثحب و  یبلطم  رد  هک  دنهدب  لاجم  ار  یـسک  رگا  نوچ  عمجم : - 68 مُهنَع » ضِرعَأَف  ، » دوشن نشور  بلطم 

دننکن و ازهتـسا  هلداجم و  ادـخ  تایآ  هکنیا  رد  اهنآ  ات  دـنک  ضارعا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  رما  تهج  هکنیا  زا  دوشیم ، هتـساک  بلطم  نآ 
روآ دای  وتب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  68 يرکِّذلا » َدَعب  دُعقَت  الَف   » 223-204- نآرق . - دنرواین دورف  ار  نآ  شزرا 
ناش توعد  ینک و  يروآدای  اهنآب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا  هتفگ  ملـسم  یبا  و  وشم ، نیـشنمه  سپ  ینک ، ضارعا  نارفاک  زا  هک  میدش 

ور نک و  ضارعا  اـهنآ  زا  هن  رگ  و  وگب ، توعد  دـنپ و  دوریم  اـهنآ  شوگ  رد  رگا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  يهصـالخ  مالـسا و  نیدـب  ینک 
قنور مالـسا  نوچ  و  دـندوب ، زاجم  نیملـسم  یلو  نارفاک ، اب  ثحب  تسلاجم و  زا  دوب  عونمم  ربمغیپ  تسا : هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  نادرگب 

وبا  619-586- نآرق -30-1- نآرق «. - مُهَعَم اوُدـُعقَت  الَف   » هب یف  هیآ  نیاب  دـش  عونمم  نارفاک  اب  ینیـشنمه  دـندش  دایز  نیملـسم  تفرگ و 
، دنیوگ هضفار  هکنآ  فالخب  دشاب  اور  ناربمغیپ  رب  نایسن  وهس و  هک  دنکیم  لیلد  هیآ  هکنیا  تفگ : یخلب  مساقلا  وبا  تسا : هتشون  حوتفلا 

یلاعت يادخ - زا  هچنآ  رد  دشابن  اور  ناشیا  رب  نایسن  وهـس و  میئوگ : ام  هکنیا  يارب  زا  تفگ : هحفص 473 ] وا [  هک  تسین  يزیچ  هکنیا  و 
مادام ناشیا  رب  نایـسن  وهـس و  میراد  اور  يوایند  روما  رد  اماف  تلاسر ، ءادا  رد  ناشیا  لوق  زا  دزیخرب  تقاثو  دشاب  اور  رگا  هچ  دنارذگیم ،

رد و  يرامیب ، رد  دـنوش  شوهیب  دـنوش و  راـمیب  دنبـسخب و  ناـشیا  دوبن و  اور  ناـشیا  رب  وهـس  هنوگچ  و  دـشاب ، رفنم  هک  دوشن  رمتـسم  هک 
تاذ و رد  ثحب  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : هّیوـشح  زا  یـضعب  رخف : تسا . هتـشون  ار  باوـج  ضارتـعا و  نیمه  زین  ناـیبلا  عـمجم 
و بلطم . فشک  لالدتـسا و  ثحب و  هن  تسا ، ءازهتـسا  هنعط و  ضوخ  ینعم  اریز  تسردان ، تسا  یئاعدا  یلو  تسین ، زیاج  ادـخ  تافص 

لوئـسم ینعی  ٍلـیِکَِوب » مُکیَلَع  ُتَسل  لـُق   » دـش هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  تسا و  ءاـی  فـیفخت  اـب  رماـع  نبإ  تئارق  رد  َکَّنَیِـسُنی »  » يهلمج
مه ینیـشنمه  دننکیم  هرخـسم  هک  نارفاک  نآ  اب  هکنیا  رب  هوالع  هک  تسا  هدـش  نیعم  هیآ  هکنیا  رد  متـسین ، امـش  نید  ظفح  يرادـهگن و 
زا ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم :  69 هیآ » رخآ  اـت  َنوـُقَّتَی  َنـیِذَّلا  یَلَع  اـم  َو   » 339-305- نآرق -229-214- نآرق . - تسین زیاـج 

بجوم ناشیا  لمع  دـیاش  هک  تسا  نآ  نارفاـک  زا  نادرگ  ور  ضارعا و  زا  دوصقم  و  تسین ، یکاـب  نیقّتم  رب  نیرفاـک  سلجم  رد  روضح 
تسا يروآ  دای - نکل  دوشیمن ، نینمؤم  ریگنماد  يزیچ  تمایق  باتک  باسح و  زا  ینعی  تسا : هتفگ  یخلب  و  دوشب . نارفاک  حالصا  هبنت و 

لّوا تیآ  خـسان  هیآ  هکنیا  تسا  نکمم  حوتفلا : وـبا   37-1- نآرق . - دـننک هشیپ  يوقت  تسا و  نایم  رد  یباسح  هک  دـننادب  اـت  اـهنآ  يارب 
دجـسمب دـیاب  مینک  ضارعا  اهنآ  زا  رگا  دـنتفگ  ناناملـسم  دـش ، ضارعاب  رما  هک  لوا  تیآ  لوزن  زا  سپ  دـناهتفگ  نیرّـسفم  نوچ  دـشاب ،

ضارعا سپ  دوشیمن ، هتشاذگ  امش  باسحب  اهنآ  هانگ  هک  دش  هتفگ  و  دش ، خسن  ضارعا ، روتـسد  هیآ  نیاب  مینکن ، فاوط  میورن و  مارحلا 
فاوط دجسمب و  دورو  زا  دیاب  دنتفگ : نیملـسم  دش و  ضارعاب  رما  نوچ  هک  دشاب  لوا  تیآ  صیـصخت  تسا  نکمم  و  نارفاک ، زا  دینکن 

تسین و امش  رب  نارفاک  يهرخسم  هانگ  فاوط  ماگنه  دجسم و  رد  هک  ار  ضارعا  تسلاجم و  زا  عنم  درک  دودحم  هیآ  هکنیا  میوش  مورحم 
دهاجم يربط :  70 اوُذَخَّتا » َنیِذَّلا  ِرَذ  َو  [ » هحفص 474 دیشاب [ . هتخیمآ  اهنآ  اب  دینک و  فاوط  دیورب و  دجسمب  دیتسه  زاجم  ماگنه  نآ  رد 

تسا روتسد  هیآ  هکنیا  عمجم :  131-105- نآرق -32-1- نآرق «. - َنیِکِرشُملا اُوُلتقاَف   » هئارب يهروس  تیآب  دش  خسن  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ 
ات هیآ  هکنیا  نک . هظعوم  نآرق  يهلیـسوب  ینعی  هب » رّکذ  و  ، » تسا هدش  هتفگ  نوچ  دنکب  تحیـصن  یلو  دـنکن  تفطالم  اهنآ  اب  ربمغیپ  هک 

70 ٌسفَن » َلَسُبت  نَأ  . » تسا نارفاک  دـیدهت  ّطقف  تسا : هتفگ  هداـتق  تسا ، هدرک  گـنجب  رما  هک  یتاـیآب  تسا  خوسنم  هداـتق  يهتفگب  رخآ 
ینعی دناهتفگ : يرصب  نسح  یئاّبج و  ءاّرف و  يّدس و  دهاجم و   23-1- نآرق : - عمجم دوشن . اوسر  یسک  ات  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :

هتفگ هداتق  تسا ، هدرک  هک  يراک  يهطـساوب  دوشن  كاله  ات  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دوشن ، دوخ  راک  هاـنگ  میلـست  یـسک  هکنیا  اـت 
هتفگ یفوع  يهّیطع  دوشن ، دوخ  تشز  راـک  راـتفرگ  یـسک  هکنآ  اـت  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دوشن ، سوبحم  دوخ  رادرکب  یـسک  اـت  تسا :
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وبا  70 ذَـخُؤی » ٍلدَـع ال  َّلُک  لِدـعَت  نِإ  َو  . » دوشن تازاجم  شهانگب  یـسک  ات  تسا : هتفگ  شفخا  دوشن ، مّنهج  نیرومأمب  میلـست  ات  تسا :
لدع و هکنآ  يارب  دناهدیمان  لدع  ار  هیدف  و  تسین ، هتفریذـپ  وا  زا  دـهدب  ار  دوخ  ناج  تمیق  هانگ و  ضوع  هیدـف و  هچ  ره  ینعی  حوتفلا :
رد نوچ  تسین - هتفریذپ  دنکب  تلادع  هچ  ره  ینعی  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  و  دزادرپیم ، ارنآ  هک  تسا  یـصخش  ناج  ربارب  رد  هگنلمه و 

تـسا هدرک  لقن  نیرّـسفم  ءاّرف و  ساّبع و  نبإ  زا  حوتفلا  وبا   42-1- نآرق . - تسین هتفریذـپ  راک  هبوت و  اجنآ  رد  و  تسا ، هدرک  متـس  ایند 
. تسا تدابع  يارب  ناشدـیع  نیملـسم  یلو  دـننارذگیم ، هدوهیب  وهلب و  ار  دوخ  دـیع  مایا  رگید  بهاذـم  مدرم ، هک  تسا  هراـشا  هیآ  هکنیا 

تازایتما اهنیا  يهمه  نوچ  یگدنز  کین  نشور  نیئآ و  نید و  يهرخسم  یئوگدب و  سلاجم  زا  زارتحاب  تسا  روتسد  لّوا  تیآ  ام : نخس 
راوخ ندرک و  هرخسم  سلاجم  رد  روضح  تسا و  هدرک  اطع  واب  ادخ  هک  تسا  یمدآ  درخ  لقع و  ياه  هناشن - يدنوادخ و  تایآ  رشب و 

رـشب و تاعامتجا  رد  هکناـنچ  موسر ، و  هحفـص 475 ] بادآ [  هکنیا  فعـض  طاطحنا و  بجوم  مدرم و  نآـب  تسا  یکمک  اـهنآ  ندرمش 
اهنیا يهمه  هک  دومن  یگدنز  رد  یناسآ  يهلیسو  داجیا  ای  يراک و  ریبدت  رکف و  ای  درک و  یعارتخا  یسک  رگا  هک  دوشیم  هدید  دایز  اهتّلم 

وا هجیتن  رد  و  دنرادنپیم ، يزاب  ار  وا  تمحز  راک و  و  دننکیم ، هرخـسم  ار  وا  درخیب  مدرم  ياهّدـع  تسا ، یمدآ  درخ  هناشن  ادـخ و  تایآ 
ربارب رد  نیملـسم  ربـمغیپ و  يارب  دوـب  يروتـسد  زور  نآ  هیآ  هکنیا  سپ  مورحم ، وا  رکف  ملع و  يهرهب  زا  ار  نارگید  دـننکیم و  درـسلد  ار 

اهنیئآ و ای  بهذـم و  نید و  هک  نادرخیب  ربارب  رد  تسا ، هدـیمهف  هتـسناد و  مدرم  يارب  زورما  و  دـندرکیم ، هرخـسم  ار  نید  هک  رفاک  مدرم 
. دننک یم - هرخسم  ار  یگدنز  بوخ  ياهشور 

ات 73] تایآ 71  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َُهل َناریَح  ِضرَألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُهتَوهَتـسا  يِذَّلاَک  ُهّللا  اَنادَـه  ذِإ  َدـَعب  اِنباقعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  انُعَفنَی  ـال  اـم  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُعدـَن  َأ  لـُق 
يِذَّلا َوُه  َو  ُهوُقَّتا  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  نَأ  َو  [ 71  ] َنیَِملاعلا ِّبَِرل  َِملـُسِنل  انِرمُأ  َو  يدُهلا  َوُه  ِهّللا  يَدُه  َّنِإ  ُلق  اِنتئا  يَدُهلا  َیلِإ  ُهَنوُعدَی  ٌباحـصَأ 
ِروُّصلا ِیف  ُخَـفُنی  َموَی  ُکـلُملا  َُهل  َو  ُّقَحلا  ُُهلوَق  ُنوُکَیَف  نُک  ُلوُقَی  َموَی  َو  ِّقَحلاـِب  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه  َو  [ 72  ] َنوُرَشُحت ِهَیلِإ 
ینعمب فاـق  رـسک  نوکـس و  اـب  بقع ، عمج  باـقعا - تاـغل : ینعم   632-1- نآرق [ - 73  ] ُرِیبَـخلا ُمیِکَحلا  َوُـه  َو  ِةَداـهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ُِملاـع 
ردصم زا  هتوهتـسا -  119-94- نآرق . - میوش هدـنادرگرب  میاهدـمآ  هک  یهار  زا  ینعی  اِنباقعَأ » یلَع  ُّدَُرن   » يهلمج و  دـنزرف ، اـپ و  يهنـشاپ 

: وگب نارفاک  اب  زین  71 و  همجرت : نتسارآ . رظن  رد  ار  یناسفن  ياههتساوخ  ندرک  ناریح  نتفرگ ، یسک  زا  ار  هدارا  لقع و  ینعمب  ءاوهتـسا 
دوخ لابندـب  تسا  هدرک  یئاـمنهر  ار  اـم  ادـخ  هکنآ  زا  سپ  درادـن و  اـمب  ناـیز  دوس و  هک  میتـسرپ  ار  يزیچ  ادـخ  زجب  دوب  هتـسیاش  اـیآ 
دوخ یئامنهر  يوسب  هک  دوب  ینارای  ار  وا  هدنامب و  نادرگرس  ینیمزرـسب  هدوبر و  شدرخ  وید  هک  یـسک  دننامب  هحفص 476 ] میدرگرب [ 

رـس هک  دناهدومرف  امب  و  هدز .] وید  نارای  يربهر  هن   ] دشاب یتسردـب  یئامنهار  ادـخ  یئامنهار  هّتبلا  وگب : ایب ! ام  دزن  دـنیوگ : شدـنناوخب و 
73 و دـیوش . مهارف  شیوسب  هک  یـسک  تسا  وا  هک  مینک  يرود  وا  ینامرفان  میراد و ز  اپب  زامن  72 و  میشاب . نایناهج  راگدرورپ  يهدرپس 
دوش 74 رادیدپ  زیچ  همه  شاب  دـیوگب  هک  یماگنه  دـیرفآ و ] نوکیف  نک  زور   ] دـیرفآ و راوتـسا  تسرد و  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  وا 

راکتسرد هاگآ  دنادب و  وا  یندیدان  یندید و  دنمدب و  زیخاتسر  روپیـش  هب  هک  زور  نآ  رد  تسا  وا  لام  یهاشداپ  تسا و  تسرد  وا  راتفگ 
راـک یپ  هکنآ  يارب  برع  و  میـسرن ، دوـصقمب  میدرگرب و  يرقهقب  ینعی  يربـط :  71 اِنباقعَأ » یلَع  ُّدَُرن  : » نیرّـسفم نخـس  سب . دـشاب و  وا 

40-15- نآرق . - میدرگرب مالـساب  رفک  زا  هک  تسا  نآ  دوـصقم  هـیآ  هـکنیا  رد  و  هیبـقع » یلع  ّدر  : » دـیوگیم دـسریمن  دوـصقمب  دوریم و 
و دـنک ، شهارمگ  عمط  وزرآ و  يهلیـسوب  نابایب  رد  لوغ  هکنآ  لثم  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  71 ُنیِطایَّشلا » ُهتَوهَتسا  يِذَّلاَک  »
39-1- نآرق : - تسا هتفگ  هیوطفن  دنک ، شکاله  ینعی  دـناهتفگ : و  دـنک ، شتوعد  سوه  يوه و  زا  يوریپ  هب  ناطیـش  دـناهتفگ : یـضعب 

هلاما تروصب  فلا و  اب  هاوهتسا »  » هزمح ار  ُهتَوهَتـسا »  » يهلمج و  دنک ، شهارمگ  ناطیـش  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دربب ، ار  وا  ناطیـش  ینعی 
لعف هک  تسا  هدوب  هتـشون  ناطیّـشلا » هاوهتـسا   » دوعـسم هّللا  دبع  بعک و  نب  ّیبا  فحـصم  رد  حوتفلا : وبا   96-83- نآرق . - تسا هدناوخ 
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لوسر باحـصا  دنتفگ  و  تساوخ ، ار  ردـپ  ردام و  دـنتفگ : تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   71 ٌباحـصَأ » َُهل  . » تسا هدوب  درفم  ناطیـش  رّکذم و 
: تسا هدرک  ینعم  دـنچ  ولج  ياههلمجب  هلمج  هکنیا  طابترا  يارب  حوتفلا : وبا   72 َةالَّصلا » اوُمِیقَأ  نَأ  َو   » 17-1- نآرق . - تساوخ ار  [ص ]
رب فطع  و  ُهَنوُعدَی »  » يهلمجب طوبرم  - 2 ندناوخ ، زامن  میتسه و  مالساب  رومأم  ام  تسا : نینچ  ینعم  و  انِرمُأ »  » يهلمجب تسا  طوبرم  - 1

-231- نآرق -148-139- نآرق -30-1- نآرق  - ام دزن  هک  دـننکیم  توعد  ار  وا  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  لامتحا  هکنیا  اب  و  دـشاب ، اـِنتئا » »
ام دوشب  ینعم  روط  هکنیا  دـشاب و  انِرمُأ »  » يهلمجب هلمج  هکنیا  يهیکت  - 3 دیناوخب ، زامن  دیئایب و  هحفص 477 ]  ] 265-257- نآرق -244

لوق ود  ّقح »  » يهملک رد  عمجم : ِّقَحلِاب -» َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » 69-60- نآرق . - دیناوخب زامن  دنتفگ : امب  مالـساب و  دندرکب  رما  ار 
هدوهیب و راک  لطاب و  روظنمب  هن  دـیرفآ  یتسرد  ّقح و  يارب  ینعی  نارگید : جاّجز و  تسا و  هتفگ  يرـصب  نسح  - 1 46-1- نآرق : - تسا

ّقح نخـس  نآ  و  تسرد ، دوب و  ّقح  نخـس  نآ  هک  دیرفآ  یمالک  ینخـس و  اب  ینعی  دناهتفگ : رگید  ياهّدـع  - 2 شزغل ، اطخ و  هار  زا  اـی 
متخ هلمجنیا  رد  هفوک  مدرم  عـمجم :  73 ُنوُکَیَف » نُک  ُلوُقَی  َموَـی  َو   » 314-288- نآرق «. - ًاهرَک َوأ  ًاـعوَط  اـِیتئا  : » تسا نآرق  يهلمج  هکنیا 
دنچ هلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا  وبا  دناهتـسناد ، هیآ  کی  ار  هیآ  ود  عومجم  دـعب  تیآ  رخآ  ات  هیآ  هکنیا  لّوا  زا  دـنا و  هتـسنادن - ار  هیآ 

دـیوگیم و هک  زور  نآ  ادـخ  باذـع  زا  دـیزیهرپب  تسا : هکنیا  نآ  ینعم  ولج و  تیآ  رد  ُهوُقَّتا »  » يهلمجب تسا  طوبرم  - 1 تسا : لامتحا 
و ُمیِهاربِإ » َلاق  ذِإ  َو   » دعب تیآ  يهلمج  دننام  تسا  ریدقت  رد  یلعف  هک  تسا : جاّجز  يهتفگ  - 2 دوشیم ، داجیا  وا  يهتفگب  دنکیم و  داجیا 
َو ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » ولج يهلمجب  تسا  طوبرم  - 3 دوشیم ، داجیا  دشابیم و  سپ  شاب  دیوگیم : هک  زور  نآ  روآ  دایب  دوشیم : ینعم  روطنیا 

ادیپ يدوجوم  ره  و  شاب ، دوجوم  دیوگیم : هک  ار  يزور  نآ  نامـسآ و  نیمز و  تسا  هدیرفآ  هک  يدنوادخ  تسا : نینچ  ینعم  و  َضرَألا »
زور نآ  روآ  دایب  ینعی  دناهتفگ  یضعب  يربط : تسا . شیادیپ  داجیا و  يهدارا  دوصقم  و  تسین ، رما  یقیقح  ینعمب  هلمج  هکنیا  و  دوشیم ،

680-646- نآرق -529-503- نآرق -290-278- نآرق -37-1- نآرق . - دوشیم دوجوم  مه  نآ  وش ، دوجوم  دـیوگیم : روـصب  دـنوادخ  هک 
دنوادـخ هک  يزور  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  وـلج  تیآ  هلاـبند  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  ود  ار  تاملک  هکنیا  نیرّـسفم   74 ُّقَحلا » ُُهلوَق  »

ّقح ادخ  راتفگ  دوشیم  ینعم  روط  هکنیا  تسا و  مامت  ياهلمج  دوخ  - 2 دوشیم . دوجوم  ادخ  ّقح  راتفگ  سپ  وش ، دوجوم  شاب و  دیوگیم :
هغیـصب ءای  حتف  اب  خفنی  اهیراق  یـضعب  حوتفلا : وبا   74 ُخَـفُنی » َموَی  ُکلُملا  َُهل  َو   » 20-1- نآرق . - تنطلـس تسا  وا  يارب  تسرد و  تـسا و 

تسا ادخ  يارب  تموکح  - 1 تسا : لامتحا  هلمج 3  هکنیا  ینعم  رد  روص و  رد  دمدیم  بیغلا  ملاع  تسا  هکنیا  ینعم  دـناهدناوخ و  مولعم 
: دیوگیم ادخ  هک  يزور  ینعم : نیاب  تسا  ولج  هحفص 478 ]  ] 36-1- نآرق  - تیآ يهلمج  يهلابند  حیضوت و  - 2 روص ، يهخفن  زور  رد 

دوشیم هدـیمد  روصب  هک  تسا  يزور  عقوم  هکنیا  تسا ، دـنوادخ  يارب  زور  نآ  رد  تموکح  و  دوشیم ، دوجوم  زیچ  ره  سپ  وش ، دوـجوم 
اب تموکح  تسا و  تسرد  دنوادخ  راتفگ  دوشیم  هدیمد  روصب  هک  يزور  رد  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  ُّقَحلا » ُُهلوَق   » تاملکب طوبرم  - 3

ماـنب یکلم  هک  تسا  قوـب  ینعمب  لّوا  دـناهدرک : لـقن  ینعم  ود  هملک  هکنیا  يارب  نیرّـسفم   74 ِروُّصلا » ِیف   » 217-198- نآرق . - تسا وا 
تروص عمج  مّود - دنوشیم ، هدنز  تادوجوم  يهمه  دـمدیم  هک  مّود  راب  دـنریمیم ، تادوجوم  يهمه  دـمدیم و  نآ  رد  راب  کی  لیفارـسا 

لّوا ینعم  رخف  ماما  و  دنوشیم ، حور  اب  هدنز و  همه  دـمدیم . هدرم  نایمدآ  ياهتروصب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  هرهچ و  ینعمب  تسا 
« یِحوُر نِم  ِهِیف  ُتخَفَن   » لـثم تسا  هدرک  بوسنم  دوخب  تسا  هدوـب  مّود  ینعم  دوـصقم  اـج  ره  نآرق  رد  هک  نوـچ  تسا ، هتـسناد  رتـهب  ار 

ینعی ِرُوقاّنلا » ِیف  َرُِقن  اذِإَـف   » لـثم تسا ، هدـش  هتفگ  لوهجم  تروصب  دـشاب  لّوا  ینعم  دوصقم  اـج  ره  و  مدـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  ینعی 
دهد ناـج   || ار  هلاـن  يزور  لیفارـسا  دزاـس  تسا : هتفگ  يوـنثم   671-640- نآرق -525-495- نآرق -16-1- نآرق . - دننز روپیـش  نوچ 

توکلم هک  حور  ینعم و  ملاع  تقیقح  هب  تسا  ملاع  ینعی  یناشاک : تالیوأت   74 رخآ » ات  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ُِملاع   » ار هلاس  دص  يهدیسوپ 
هک تادوجوم  ماسجا و  ملاوع  تروصب  تسا  علّطم  اناد و  زین  و  تسین ، رّوصتم  نآ  رد  يّدام  ضراوع  صاوخ و  دوشیم و  هدیمان  دـنوادخ 
ره تقایل  تحلـصم و  قبط  رب  و  دنتـسه . يّدام  ّصاوخ  يهضافا  دروم  هک  تادوجوم  اب  تسا  ّقح  يهطبار  دوشیم و  هدیمان  دنوادخ  کلم 
. - تسا وا  يهطاحا  ملع و  رد  تادوجوم  لاعفا  ّصاوخ و  راکـشآ و  ناـهن و  و  دـشخبیم ، حور  دـنکیم و  اـهنآب  تروص  يهضاـفا  دوجوم 
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يراک رکف و  یمد  ره  هک  راب  دنبیب و  مدرم  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  ُهتَوهَتـسا » يِذَّلاَک   » يهلمج - 1 ام : نخس   33-1- نآرق
- نآرق  - دننام دنوشیم  دقتعم  ینید  هب  ای  و  دـننکیم ، مسر  و  دوخ ، یگدـنز  يارب  هزات  ياهشقن  ون و  يهشیدـنا  یتعاس  ره  و  دـننکیم ، هشیپ 

نابایب رد  تسا و  هتـشگ  راتفرگ  هجیگرـس  عرـص و  ضرمب  ای  هدش و  راکفا  تالایخ و  ریـسا  هک  دنتـسه  یـسکنآ  هحفـص 479 ]  ] 47-23
تقفاوم یئاناوت  دنیامنیم ، هار  دننکیم و  زاوآ  ار  وا  شناهارمه  اقفر و  هچ  ره  و  دبنجب ، دوخ  ياج  زا  دناوتیمن  هدـنام و  ناریح  نادرگرس و 

دنلب شیادص  ناهگان  هک  يروپیش  دننام  یناهگان  کیرحت  بجوم  کی  زا  دشاب  هیانک  دیاش  ِروُّصلا » ِیف  ُخَفُنی  َموَی  - » 2 درادن . یهارمه  و 
زا ار  تادوجوم  يهمه  یناهگان  یئادـص  مه  روطناـمه  دوشیم ، دوصقم  فرطب  یماـظن  دارفا  شبنج  بجوم  روپیـش  هک  روط  ناـمه  دوش ،
اب هک  شنیرفآ  زاغآب  دـشاب  هراشا  دـیاش  نوکیف  نک  ات  ِتاوامَّسلا » َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه   » شیپ تیآ  و  دربیم ، يدوبان  يوسب  دزیگناـیمرب و  ياـج 

رایتخا و یـسک  يارب  ندز ، قوب  دننام  ناهگان  يادص  داجیا  اب  هک  ملاع  متخب  دشاب  هراشا  هیآ  هکنیا  و  دیرفآ ، ار  ملاع  نُک »  » يهملک کی 
416-410- نآرق -338-302- نآرق -36-5- نآرق . - دوب دهاوخن  دوجو  يدوجوم  يارب 

ات 79] تایآ 74  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  [ 74  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َکَموَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًامانـصَأ  ُذِخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو 
َرَمَقلا َيأَر  اّمَلَف  [ 76  ] َنِیِلفآلا ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اّمَلَف  یِّبَر  اذـه  َلاق  ًاـبَکوَک  يأَر  ُلـیَّللا  ِهیَلَع  َّنَج  اّـمَلَف  [ 75  ] َنِیِنقوُملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضرَـألا 

اّمَلَف ُرَبکَأ  اذه  یِّبَر  اذه  َلاق  ًۀَغِزاب  َسمَّشلا  َيأَر  اّمَلَف  [ 77  ] َنیِّلاّضلا ِموَقلا  َنِم  َّنَنوُکََأل  یِّبَر  ِینِدهَی  َمل  ِنَئل  َلاق  َلَفَأ  اّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب 
َنِم اَنَأ  اـم  َو  ًاـفِینَح  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهجَو  ُتهَّجَو  یِّنِإ   636-1- نآرق [ - 78  ] َنوُکِرـُشت اّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِموَق  ای  َلاـق  تَلَفَأ 

هئارا زا  يرن -»  » هدننیرفآ زا  ریغ  دوبعم  ره  ای  تب  ینعمب  منص  عمج  مانـصا - تاغل : ینعم  هحفص 480 ]  ] 114-1- نآرق [ - 79  ] َنیِکِرشُملا
ینعمب تسا  هدش  طوبرم  ِتاوامَّسلا »  » يهملک اب  هک  اجنیا  رد  و  تنطلس ، تّزع و  گرزب ، عیسو و  تموکح  توکلم - نداد ، ناشن  ینعمب 
ردصم زا  لفا - دش ، کیرات  بش  و  دیـشوپ ، ینعی  انونج  میج و  حتف  اب  ّنج  ردصم  زا  ّنج - تسا . تاسّدـقم  ياج  ینامـسآ و  یلاع  ماقم 

، میقتـسم ینعمب  افینح - ندـمآرب ، ندرک و  عولط  ینعمب  ءاب  ّمضب  غوزب  ردـصم  زا  غزاب  دـش ، ناـهنپ  درک و  بورغ  ینعی  هزمه  ّمضب  لوفا 
ار وت  یتیبرت  شور  نیمه  هک  دننادب  مه  نارگید  شاب و  هّجوتم  دوخ  دّـمحم  يا   ] همجرت  218-204- نآرق . - مالسا نیدب  کّسمت  دّحوم ،
وت هک  منادیم  نم  ینادیم ! دوخ  يادخ  ار  اهتب  ارچ  تفگ : رزآ  دوخ  ردپب  میهاربا  هک  زورنآ  دّمحم  يارآ  دایب   75 دربیم :] راکب  زین  میهاربا 
هب دشاب 77  نیقی  اب  مدرم  زا  وا  ات  میدومنب  نیمز  اهنامسآ و  رب  یئاناوت  یهاشداپ و  میهارباب  ام  76 و  دیوریم . یهارمگب  اراکشآ  تمدرم  و 

ناهنپ هک  ار  اهنآ  تفگ  تسـشنب  نآ  نوچ  تسا و  نم  راـگدرورپ  هکنیا  تفگ : دـید  ياهراتـس  تفرگارف  ار  وا  بش  نوچ  هک  هنوگ  هکنیا 
رگا تفگ : دـش  دـیدپان  زین  نآ  هک  نوـچ  نم و  يادـخ  تسا  هـکنیا  تـفگ : دـمآرب  هـک  دـید  ار  هاـم  نوـچ  مرادن 78 و  تسود  دـنوشیم 

راگدرورپ تسا  هکنیا  تفگ  دش  رادومن  هک  دـید  ار  دیـشروخ  نوچ  سپ  دوب 79  مهاوخ  هارمگ  مدرم  زا  هّتبلا  دـنکن  میربهر  مراگدرورپ 
هب دوخ  يور  مرازیب 80 و  نم  دینک  ّقح  زابنا  امش  هچنآ  زا  مدرم  يا  تفگ : تسـشنورف  هک  دید  ار  نآ  نوچ  تسا و  رتگرزب  هکنیا  هک  نم 

َلاـق ذِإ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  مشاـبن . نیکرـشم  زا  يدـب و  ره  زا  رود  منیدـکاپ و  نم  دروآ و  دـیدپ  نـیمز  اهنامـسآ و  هـک  مروآ  سک  نآ 
. نکب يوریپ  وا  لالدتسا  زا  و  نک ، دوخ  راک  يهنومن  ار  میهاربا  شور  دوخ  نیفلاخم  اب  لالدتـسا  رد  دّمحم  يا  ینعی  يربط :  75 ُمیِهاربِإ »
و تسا ، هدوب  تب  مان  رزآ  تسا : هتفگ  دهاجم  و  تسا ، هدوب  میهاربا  ردپ  مان  رزآ  تسا : هتفگ  يّدـس  يربط : َرَزآ -» ِهِیبَِأل   » 41-15- نآرق -

، - تسا هدرک  شنزرس  هملک  هکنیا  اب  ّقح  زا  فارحنا  يهطـساوب  هک  تسا  مانـشد  یئوجبیع و  رزآ »  » يهملک زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
: عمجم دوشیم .» لامعتـسا  تمّذـم  یئوگدـب و  يارب  تاغل  یـضعب  رد  رزآ  يهملک   » تسا هتـشون  سوماق  رد  هحفـص 481 ]  ] 19-1- نآرق
اب روهشم  تئارق  دناهدناوخ و  ولج  يادص  ّمض و  اب  یمرـضح  بوقعی  يرـصب و  نسح  دهاجم و  كاّحـض و  ساّبع و  نبإ  ار  رزآ  يهملک 

: دوشیم ینعم  نینچ  هلمج  دـشاب  ینعم  نیاب  رگا  تسا  هتفگ  جاّجز  و  تسا . تب  ینعمب  رزآ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  ـالاب  يادـص  حـتف و 
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ردام ردـپ  مسا  رزآ  دـناهتفگ : اههعیـش  ام  باحـصا  و  ینادـیم ! دوخ  يادـخ  ار  اهتب  رگم  يدرک  باختنا  تب  وت  تفگ : شردـپب  میهاربا 
كرـشم وا  دادجا  رد  دـناهدوب و  دـحوم  ربمغیپ  ياهردـپ  هک  دنتـسه  هدـیقع  هکنیا  رب  همه  نوچ  تسا ، هدوب  میهاربا  يومع  مان  ای  میهاربا 

نآ يروآدای  یـضتقم  اجنیا  هک  دـنراد  دوخ  ياعّدـم  هکنیا  رب  یئاـهلیلد  دـناهدرک و  لـقن  ینعم ، هکنیا  رب  ربمغیپ  زا  یتیاور  و  تسا ، هدوبن 
تسا و هدرک  لّصفم  ثحب  ناربمغیپ  ناردپ  راک  تبقاع  وا و  ردـپ  نید  و  میهاربا ، ردـپ  مسا  هملک و  هکنیا  ینعم  رد  هدـبع : ریـسفت  تسین .

مه وا  تسا و  یبارومح  رـصاعم  میهاربا  یناتـساب  خـیرات  ياملع  يهدـیقعب  تسا : هتـشون  وا  مه  تسین و  بسانم  ام  راک  شور  اب  نآ  لـقن 
ياهنهاک تسا ، هدوب  رتشیب  مدرم  یتسرپتب  رد  رصم  هدلک و  نیطالس  تردق  نوچ  یلو  تسا ، هدوب  دیحوت  اهنآ  نید  و  تسا ، هدوب  برع 

هک تسنا  دقتعم  تسا  میدق  خیرات  نیقّقحم  زا  هک  نسلنر »  » دنتـشادیم و ناهنپ  مدرم  هدوت  زا  ار  قیاقح  هکنیا  اهنآ  نید  ياملع  ینادـلک و 
دوخ اب  ار  هدیقع  رد  قافن  ای  یتسرپتب و  راهظا  دیحوت و  يهدیقع  دناهدرک و  ترجاهم  اپوراب  تارف  هلجد و  لحاوس  زا  میدـق  رد  یئاهتّلم 

دناهتفگ هداتق  ساـّبع و  نبإ  عمجم :  76 ِتاوامَّسلا » َتوُکَلَم  . » دهدیم ناشن  ارنآ  رجآ  رب  هتـشبن  گنـس  شوقنم و  راثآ  هک  دـناهدرب  اج  نآب 
ندید زا  ات  میدومن  واب  ار  یگمه  تسا  نیمز  رد  داب  ایرد و  بآ و  و  نامسآ ، رد  هراتـس  دیـشروخ و  هام و  هک  دنوادخ  تردق  راثآ  ینعی :

هتفگ یئاّبج  ّیلع  وبا  نیمز ، نامـسآ و  ياهتمالع  تایآ و  ینعی : تسا  هتفگ  دهاجم  و  دنکب ، دیحوت  رب  لالدتـسا  دنـسانشب و  ار  ادـخ  اهنیا 
دراد دوخ  تردق  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  میمهفیم  مینیبیم و  نیمز  نامسآ و  رد  هک  یثداوح  ینعی  هحفص 482 ]  ] 26-1- نآرق :- - تسا

دید ار  نامسآ  يالاب  ات  نیمز  قامعا  زا  وا  هکنآ  ات  تشادرب  هدرپ  میهاربا  مشچ  زا  دنوادخ  دومرف : ع ]  ] رقاب ماما  ترضح  تسا . وا  کلم  و 
رد ءات  وا و  هغلابم و  يارب  دشاب ، کلم  توکلم  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  تشگ . وا  دوهـشم - یناد  یلاع و  تادوجوم  هکئالم و  شرع و  و 

هکنآ ینعی  تومحر » نم  ریخ  توبهر  : » تسه لثم  رد  دشاب و  تولعف  وا  نزو  توربج و  تومحر و  توبهر و  هک  نانچ  دندرک  هدایز  وا 
نیئآ زا  یئوگدـب  زا  سپ  هک  تسا  نآ  ولج  تایآ  اـب  هیآ  هکنیا  يهطبار  عمجم : دـنیاشخبب . وت  رب  هک  دـشاب  نآ  زا  هب  دنـسرتب ، وت  زا  مدرم 
هدوب یتسرپاتکی  دیحوت و  مه  نآ  دیراد ، نامیا  راختفا و  واب  هک  امش  مرتحم  ردپ  نید  هک  تسا  هدش  روآدای  دیحوت ، رب  لالدتسا  بارعا و 

رسک ءار و  حتف  اب  ابکوک  يأر  يهملک »  » 68-1- نآرق : - عمجم  77 تایآ » رخآ  ات  یِّبَر - اذـه  َلاق  ًابَکوَک  يأَر  ُلیَّللا  ِهیَلَع  َّنَج  اّمَلَف  . » تسا
هتشون لیلد  هدزاود  هکنآ  زا  سپ  رخف : تسا . روهشم  تئارق  هک  هزمه  ءار و  حتف  اب  مه  تسا و  هدش  تئارق  هزمه  ءار و  رسک  اب  زین  هزمه و 

دنچ اب  ار  ترـضح  نآ  ياههتفگ  تسا ، هدوبن  ترـضح  نآ  صخـش  يهدـیقع  تسا  هدـش  لقن  میهاربا  ترـضح  زا  هیآ  رد  هچنآ  هکنیا  رب 
تسا هدوب  اهنآ  هدیقع  راهظا  شدوصقم  تسا ، نم  يادخ  هراتـس  هکنیا  تفگ : هک  هلمج  هکنیا  رد  میهاربا  - 1 تسا : هدرک  هیجوت  لامتحا 

امش هک  تسا  هدوب  اهنآ  يازهتـسا  هرخـسم و  شدوصقم  - 2 تسا ، لطاب  هدـیقع  هکنیا  هک  دـنک  ناشموکحم  درک ، بورغ  هراتـس  نوچ  ات 
-3 تسا ، دنخشیر  يهتسیاش  هناگچب و  امش  يهدیقع  رکف و  هکنیا  هک  دنامهف  اهنآب  درک ، بورغ  نوچ  و  تسا ، نم  يادخ  هکنیا  دیئوگیم 

يارب - 4 دینادیم ! نم  يادخ  ار  هراتس  هکنیا  امـش  ایآ  هک  روط  نیاب  هدیقع ، نآ  یتشز  راکنا و  روطب  هدوب  مدرم  نآ  زا  شـسرپ  شدوصقم 
رظن بلج  يرکفمه و  راهظا  روظنمب  دنهدیمن ، شنخـسب  شوگ  هحفـص 483 ] دننکیم و [  يرود  وا  زا  اهنآ  دنک ، راکنا  لّوا  زا  رگا  هکنیا 

رگ و  دیلقت ، هن  دشاب  لیلد  دولوم  دیاب  هدیقع  نید و  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  تسا : هتشون  ماما  زین  و  تسا ، نم  يادخ  هراتـس  هکنیا  تفگ :
ار قیاـقح  لـیلد  هعلاـطم و  هار  زا  ناربمغیپ  هک  دـنامهفیم  زین  و  تشادـن ، لـقن  لـباق  تیّمها  دوبن و  يزاـیتما  میهاربا  لالدتـسا  هکنیا  رد  هن 

هیآ هکنیا  زاـب  و  دوبن ، ترـضح  نآ - لالدتـسا  لـقنب  جاـیتحا  هن  رگ  تسا و  هدوـب  اـهنآ  تقلخ  اـب  مزلتـسم  يرورـض و  هن  دـنا ، هتفاـیرد -
رتهب رگید  قیرط  زا  رگا  اریز  تاقولخم ، لاوحا  عاضوا و  رد  يهعلاطمب  تسا  رـصحنم  قیاـقح  هکنیا  فشک  لالدتـسا و  هار  هک  دـنامهفیم 

ءای حـتفب  صفح  رماع و  نبإ  عفان و  رخف :  80 َیِهجَو » ُتهَّجَو  . » دـشیمن لـقن  نآرق  رد  وا  زا  تفرگیمن و  شیپ  ار  شور  هکنیا  میهاربا  دوـب 
زا رـشب  تسا : هتـشون  هفیطل  دـنچ  ناونعب  تایآ  هکنیا  رخآ  رد  يواطنط   21-1- نآرق . - دناهدناوخ نوکـس  اب  نارگید  و  دـناهدرک ، تئارق 

ینـشور یئابیز و  یـسانشادخ  هار  رتهتـسجرب  و  تسا ، هتـشگ  وا  یپ  یهار  زا  یتّلم  ره  تسا و  هدوب  دوخ  يهدننیرفآ  يوجتـسج  رد  میدـق 
يهملک اـهنآ  ناـبز  رد  و  دـندوب . هتفاـی  دیـشروخ  وترپ  رد  ار  دوخ  يادـخ  اـیرآ  نمرژ و  ّتلم  هچناـنچ  تسا ، هدوب  يولع  مارجا  هراـتس و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: دنمانیم ار  ادخ  نادب  هک  یظافلا  فلتخم  ياهنابز  رد  تسا  هدـش  ّقتـشم  هملک  نیمه  زا  و  تسا ، عمال  رون  ناشخرد و  وترپ  ینعمب  فید » »
نآ رد  هک  تسا  هدوب  سفود »  » و سوود »  » نیتال نابز  رد  و  دـنمانیم ، سوبذ ،»  » نانوی رد  اوبد »  » ای سافیر »  » ای ساوید » ، » تیرکـسناس رد 

تسا و ادخ  ینعمب  وید »  » ایلاطیا هسنارف و  رد  و  ساوید »  » والـسا رد  و  وبذ »  » میدق ناملآ  رد  و  دننکیم ، ظّفلت  رتیوژ »  » دـناهدرک و فّرـصت 
هتـسباو ار  دوخ  رون  اب  اهتّلم  هکنیا  همه  هک  تسا  هدـش  ادـج  هشیر  کی  زا  ظافلا  هکنیا  يهمه  و  دـنیوگیم ، سوید »  » ایناپـسا و  لاقترپ ، رد 

هئباص مدرم  و  ِضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهّللا  : » میناوخیم مه  نآرق  رد  تسا و  رون  زا  قتـشم  هک  دندرکیم  دای  یظفل  اب  ار  دنوادخ  دـندوب و 
يّدام و ضراوع  تافـص و  زا  دنوادخ  و  دوش ، هتـسویپ  هکئالم  الاب و  ملاعب  ات  دشاب  ابیز  كاپ و  دیاب  ناسنا  هک  دـناهدوب  دـقتعم  میدـق  رد 

تسا دنوادخ  حیبست  سیدقت و  اهنآ  ياذغ  هک  هکئالم  هحفص 484 ]  ] 1071-1031- نآرق  - مانب دراد  یتاقولخم  و  تسا ، هزنم  تاقولخم 
ناهج ياههدیدپ  راثآ  و  تسا ، لّکوم  یکلم  ار  تاراّیـس  هناگتفه  ياههراتـس  زا  کی  ره  هک  تسا  اهنآ  هدهعب  يّدام  ملاع  هکنیا  ریبدـت  و 

هتفه زا  يزور  اههراتس  هکنیا  زا  کی  ره  يارب  و  یلفس ، تاهّما  ار  ّداوم  رصانع و  دنمانیم و  يولع  ءابآ  ار  اههراتـس  نآ  تسا و  اهنآ  ریبدتب 
عقاوم دـندوب و  هدرک  لحزب  صتخم  ار  هبنـش  زور  دـناهدادیم و  ماجنا  یتدابع  هک  نآ  اب  بساـنم  یئاـعد  یـسابل و  دـندوب و  هدرک  نّیعم  ار 

تاجردب ام  سوفن  ات  منکیم  رود  دوخ  زا  ار  هنیک  مشخ و  دنتفگیم : و  دنتساوخیم : زاین  اهنآ  زا  دندوب و  هدرک  نّیعم  ار  اهنآ  بورغ  عولط و 
ياهیئابیز زا  يهدافتـسا  ینامـسآ و  تادوجوم  رد  يهعلاطم  هک  میهاربا  لمع  نامه  هک  تسا  هتـشون  يواطنط  مه  و  دوش . لصاو  هکئـالم 

اّرح راغ  رد  ربمغیپ  تسا  هتـشون  حـناوس  رطاوخ و  باتک  رد  ياوسنارف  يرناه  هکنانچ  تسا ، هتـشاد  زین  دّـمحم  ترـضح  تسا ، هدوب  اهنآ 
يواطنط زاب  و  أَرقا .» : » تفگ دـش و  لزاـن  وا  رب  کـلم  هکنآ  اـت  دربیم  تّذـل  دـشیم و  ّریحتم  اـهنآ  ياـهیئابیز  زا  تسیرگنیم و  ناگراتـسب 

زین دنزومآیم ، نایوجـشنادب  ارنآ  ناتـسلگنا  هسنارف و  ناملآ و  سرادـم  رد  تسا و  تمـسق  هد  هک  نوطالفا  يروهمج  باتک  رد  دـسیونیم :
رفن دنچ  دینک  ضرف  تسا : نینچ  تسا  باتک  نآ  لئاوا  رد  هک  نآ - يهصالخ  و  تسا ، هدش  هتشون  نامسآ  توکلم  رد  میهاربا  يهعلاطم 

بادرس هکنیا  یکیدزن  رد  و  ربخیب ، نیمز  يور  زا  دنشاب و  هدیدن  دیشروخ  هراتس و  هام و  زگره  هک  دننک  یگدنز  نیمز  ریزب  یبادرـس  رد 
شتآ يهلعـش  زا  اهنآ  يهیاس  هک  يروطب  دنرذگیم  شتآ  نآ  ولج  زا  دوخ  ناهایگ  تاناویح و  سابل و  اب  یمدرم  دـشاب و  هتخورفا  یـشتآ 
اههیاس نآ  ندـید  زج  بادرـس  نایم  مدرم  و  دـنک . سکعنم  اجنآ  رد  ار  اـهنآ  تاـبن  ناویح و  ساـبل و  تروص  دـشاب و  بادرـس  راوید  رب 

ملاـع ار  اـهنآ  كّرحتم و  ياـههیاس  ناـمهب  دـننادیم  رـصحنم  ار  دوـخ  زا  ریغ  تادوـجوم  ماـمت  صاخـشا  نآ  هـتبلا  دـننیبب ، دـنناوتن  يزیچ 
، دنشاب نیبکیراب  هک  یناسک  مدرم  نآ  نایم  رد  یلو  دننکیم ، نّیعم  هزادنا  باسح و  مسا و  ناشتاکرح  اهنآ و  يارب  دننادیم و  تادوجوم 
-1035- نآرق  - هکنیا رظن  یضعب  دوشیم و  فلتخم  اهنآ  دیاقع  هک  تسا  اجنیا  و  تسا ، يرگید  تقیقح  زا  تروص  هیاس و  اهنیا  دنیوگیم 

دیاب دنیوگیم  ناشنیرّکفتم  زا  رفن  دنچ  هاگنآ  دنوشیم ، لد  ود  ياهّدع  بیذکت و  یضعب  دننکیم و  قیدصت  ار  هتسد  هحفص 485 ]  ] 1042
دننیبیم بآ  رد  ار  هراتـس  هام و  سکع  ایرد ، کیدزن  تسا و  بش  دـنوش ، یم - جراخ  نوچ  میبایرد ، ار  تقیقح  میورب و  نوریب  اجنیا  زا 

وا زا  ینـشور  لصا  هک  دنمهف  یم - دننیبیم و  دوشیم  رادومن  هک  ار  دیـشروخ  نآ  زا  سپ  زاب  دننیبیم و  ار  هام  ات  دنتـسه  تریح  رد  زاب  و 
دیشروخ شبات  زا  هک  تسا  یبوچ  دولوم  شتآ  نآ  دیـشروخ و  ینـشور  زا  تسا  ياهنومن  دناهدید  بادرـس  راویدب  هچنآ  يهیاس  تسا و 

تسا یئاههیاس  اهنیا  يهمه  هکلب  تسا  تادوجوم  تقیقح  تابن  ناویح ، ياهتروص  هن  بادرـس و  راوید  ینـشور  هن  سپ  تسا ، هدش  ادیپ 
لوـصف نآ  زا  دراد و  نـیعم  لوـصف  مـظنم و  تاـکرح  دیــشروخ  هـک  دـننیبیم  دـننک  تـقد  رتـشیب  مدرم  نآ  نوـچ  و  دیــشروخ ، روـن  زا 

دنیآیم دوخب  مدرم  هکنیا  هاگنآ  تسا ، فلتخم  تادوجوم  شیادیپ  هلیسو  هک  دوشیم  دیدپ  ناتـسمز  زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و  يهناگراهچ 
دولوم لاکشا  تسا و  بادرس  راوید  ینشور  نآ  دننامه  دوشیم ، تادوجوم  شیادیپ  بجوم  هک  نآ  تکرح  مظن  دیشروخ و  ینـشور  هک 

اهنیا قوف  اـم  تسا  يرگید  تقیقح  کـی  وا  شباـت - زا  ياههدـیدپ  دیـشروخ و  تادوجوم و  ملاـع  هکنیا  يارب  سپ  ینـشور ، يهیاـس  زا 
دوخ ریـسفت  زا  ثحبم  نیمه  رد  يواطنط  زین  و  میتسنادـیمن ، اـم  هک  دوب  يرگید  تقیقح  بادرـس  راوید  لاکـشا  ینـشور و  يارب  هکناـنچ 

مه يونثم  دالیم ، زا  شیپ  مراهچ  نرق  دودح  رد  ار  نوطالفا  تسا و  هتـشون  دالیم  زا  شیپ  نرق  هدجه  دودـح  رد  ار  میهاربا  دوجو  خـیرات 
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كاخ و رب  دودـیم   || شاهیاس  نارپ و  الاب  رب  غرم  تسا : هتفگ  نوطالفا  يهیـضرف  هکنیا  ریظن  یلیل ، زا  هفیلخ  لاؤس  تیاـکح  لوا  رتفد  رد 
نآ لصا  هک  ربخیب   || تسا  اوه  غرم  نآ  سکع  ناک  ربخیب  دوش  هیامیب  هک  نادنچ  دودیم   || دوش  هیاس  نآ  دایـص  یهلبا  شو  غرم  نارپ 
رد ندـیود  زا   || تفر  رمع  دـش  یهت  شرمع  شکرت  وجتـسج  رد  دوش  یلاخ  شـشکرت   || وا  هیاـس  يوسب  دزادـنا  ریت  تسا  اـجک  هیاـس 

 || ادـخ يهدـنب  دوب  نادزی  يهیاس  هحفـص 486 ] شاهیاس [  لایخ و  زا  دـناهر  او   || شاهیاد  دـشاب  وچ  نادزی  يهیاـس  تفت  هیاـس  راـکش 
ءاـیحا مّوـس  دـّلجم  رد  تسا ، یلازغ  بلطم  صیخلت  همجرت و  َمیِهاربِإ » يُِرن   » يهلمج رد  - 1 ام : نخـس  ادخ  يهدـنز  ملاع و  هکنیا  يهدرم 

تفرعم و بسک  هارب  دناهتخادرپ و  تضایر  سفن و  يهدهاجمب  هک  دنتسه  یمدرم  نایفوص  زا  ياهتـسد  رورغ ص 286 : ّمذ  باتک  مولعلا 
رد ّقح  رون  یئانـشور و  هچ  هار  هکنیا  رد  هک  دنتـسین  هّجوتم  دوخ  یلو  دوشیم ، هدوشگ  اهنآ  يورب  نآ  ياـهرد  دـنوریم و  هّللا  یلا  كولس 

ریـس و زاب  و  دنـشابیمن ، رورـسم  داش و  نآب  و  دـننکیمن . كرد  تسا  هدـش  هضافا  اـهنآب  هک  يدـنوادخ  ياـهتبهوم  نآ  تسا و  اـهنآ  ولج 
زا دنوشیم و  رورغم  دناهتخانش ، ار  دوخ  يادخ  هک  دنربیم  نامگ  ّقحلا و  یلا  برق  ماقمب  دنسریم  ات  دننکیم  لابند  ار  دوخ  راک  شـشوک و 

تسا هدنب  مشچ  ولج  رد  هدرپ  داتفه  نوچ  دنوریم ، طلغب  و  دنرادنپیم ، لصاو  ار  دوخ  دنرادیمرب و  تسد  یگدنب  تدابع و  لمع و  راک و 
نیمهب هراشا  یِّبَر » اذه  َلاق  ًابَکوَک  يأَر   » هیآ هکنیا  رد  میهاربا  راتفگ  و  تسا ، هتفایرد  ار  تقیقح  هک  دنکیم  نامگ  دـسریم  مادـک  رهب  هک 

دوب و هتسناد  دوب و  هدید  ار  اهنآ  یگچب  زا  میهاربا  نوچ  تسین ، ینامسآ  تادوجوم  نآ  بکوک  زا  دوصقم  و  تسا ، یناسنا  رادنپ  بتارم 
نآب لوصو  يارب  تسا و  ّقح  ياههدرپ  بجح و  هک  تسا  یئاهرون  سمش  رمق و  بکوک و  ظافلا  زا  دوصقم  و  دوبن ، اهنآ  یئادخب  دقتعم 

ياجب تسا  هراتـس  ینارون  مسج  رتکچوک  نوچ  و  تسا ، رتگرزب  يرگید  زا  کی  ره  هّتبلا  دنرذگب و  دنـسرب و  اههدرپ  زا  کی  رهب  یتسیاب 
زا ياهدرپ  زا  دنتـسه  هیانک  کی  ره  تسا  دیـشروخ  هک  رتگرزب  تسا و  هاـم  هک  طّـسوتم  نینچمه  و  تسا ، هدـش  هدرب  راـکب  لّوا  باـجح 

ماقم نآ  تشپ  هک  رتکیدزن  باجحب  دیـسر  اـت  تسا  هدـش  ّقحب  لـصا  تشادـنپیم و  دیـسریم  کـی  رهب  نوچ  میهاربا  هک  ّقح  رون  بجح 
«. َیِهجَو ُتهَّجَو   » تفگ تسا ، لاوز  لباق  ینـشور  یگرزب و  همه  اب  هک  تسناد  نوچ  یلو  ربکا ، اذه  تفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا ، لوصو 

رعـش هکنیا  تایآ  رخآ  ات  ًۀَـغِزاب » َسمَّشلا  َيأَر  اّـمَلَف   » ياـههلمج اـب  بساـنم  - 2 1761-1741- نآرق -926-892- نآرق -49-29- نآرق -
هحفص ار [  خرب  یلاع  ناج  هدرک  راوخ   || ار  خرچ  باتفآ  دیتسرپیم   62-27- نآرق : - سیقلب هّیده  يهّیضق  مراهچ . رتفد  رد  تسا  يونثم 

رز وک  يرتخا  دیتسرپیم  تسا  ادخ  وا  میئوگ  هک  دشاب  یهلبا   || تسا  ام  خابط  ّقح  رما  زا  باتفآ  تسا :» هرهب  هّصح و  ینعمب  خرب  [ » 487
عادص يرآ  ادخ  هاگردب  ین  ینک ! نوریب  نوچ  وت  وز  یهایـس  نآ  ! || ینک  نوچ  دریگب  رگ  تباتفآ  دنک  رتخا  واک  دیرآ  واب  ور  ! || دنک 

 || دوش عقاو  بشب  بلغا  تاثداح  وا  زا  یهاوخ  ناما  ای  یلانب  ات  ! || وک  دیشروخ  بشمین ، تدنشک  رگ  عاعش  هداو  ربب  ار  یهایـس  هک  ||  
 || بل وت  اب  میاشگ  مرحم  يوش  نوچ  يوش  مرحم  نارتخا  زا  یهراو   || يوش  مخ  هناتـسار  رگ  ّقح  يوس  دوب  بیاغ  وت  دوبعم  ناـمز  ناو 

بشمین باتفآ  ینیبب  ات 

ات 83] تایآ 80  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

الَف َأ  ًاملِع  ٍءیَـش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  ًائیَـش  یِّبَر  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  ِِهب  َنوُکِرـُشت  ام  ُفاـخَأ  ـال  َو  ِنادَـه  دَـق  َو  ِهّللا  ِیف  یِّنوُّجاـُحت  َأ  َلاـق  ُهُموَق  ُهَّجاـح  َو 
نِإ ِنمَألِاب  ُّقَحَأ  ِنیَقیِرَفلا  ُّيَأَف  ًاناطلُـس  مُکیَلَع  ِِهب  لِّزَُنی  َمل  ام  ِهّللِاب  ُمتکَرـشَأ  مُکَّنَأ  َنُوفاَخت  َو ال  ُمتکَرـشَأ  ام  ُفاـخَأ  َفیَک  َو  [ 80  ] َنوُرَّکَذَتَت
یلَع َمیِهاربِإ  اهانیَتآ  اُنتَّجُح  َکـِلت  َو  [ 82  ] َنوُدَـتهُم مُه  َو  ُنمَـألا  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ٍملُِظب  مُهَناـمیِإ  اوُِسبلَی  َمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  [ 81  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک 

ینمشد و یسک  اب  ینعمب  ۀّجاحم  ردصم  زا  هّجاح - تاغل : ینعم   637-1- نآرق [ - 83  ] ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُءاشَن  نَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَرن  ِهِموَق 
نخـس یتخـسرسب  وا  اب  میهاربا  دنویپ  شیوخ و  مدرم  81 و  همجرت : هاشداپ . تنطلس ، تردق و  تّجح ، لیلد و  ناطلـس  ندرک . یتخـسرس 

نم ز تسا ! هدرک  يربهر  ارم  وا  هکنیا  اب  دـینکیم  وگتفگ  نم  اـب  یـسانشادخ  رد  ارچ  تفگ : وا  دـندرک . لدـج  هحفـص 488 ] دنتفگ و [ 
زیچ همه  ریگارف  وا  شناد  يانخارف  هک  دشاب  هدرک  تشونرـسب  دهاوخب و  میادخ  هک  مسرت  نآ  مسرتن و ز  دیرامـش  ادـخ  زابنا  امـش  هچنآ 
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تسرد زابنا  ادخ  يارب  هک  دیسرتیمن  امش  دیرادنپ و  ادخ  زابنا  امش  هک  مسرتن  نآ  زا  نم  هنوگچ  دیشابیمن ! ّقح  دایب  امـش  ارچ  سپ  دوب .
هدوسآ هک  تسا  رتراوازـس  امـش  ام و  زا  مادک  دیئوگب  دیراد  یـشناد  رگا  سپ  دیرادن ، دوخ  يهتفگ  رب  یهار  يور  چیهب  هکنیا  اب  دـیدرک 

شور هکنیا  84 و  دناهتفر ، تسار  هارب  هک  دندوب  لد  هدوسآ  دنتخیماین  متـس  اب  دوخ  نامیا  دندش و  نمؤم  هک  ناسک  نآ  هّتبلا 83  دشاب  لد 
ار شاهیاپ  میـشاب  هدرک  وا  تشونرـسب  میهاوخب و  ار  هک  ره  میتخومآ و  واب  هک  دوب  اـم  يوس  زا  تشاد  شمدرم  رب  میهاربا  هک  لالدتـسا  و 

مدرم ینعی  تفگ : جیرج  نبإ  يربط :  81 ُهُموَق » ُهَّجاح  َو  : » نیرّسفم نخس  دنک . یتسردب  راک  تسا و  اناد  وت  راگدرورپ  انامه  هچ  میرب  الاب 
نون اهیراق  مومع  عمجم : یِّنوُّجاُحت -» َأ   » 37-15- نآرق . - دننکیم راتفرگ  هناوید و  ار  وت  هن  رگ  نک و  هدجـس  اهتب  نیاب  دنتفگیم : میهارباب 

82 یِّبَر » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  ِِهب  َنوُکِرـُشت  ام  ُفاـخَأ  ـال   » 19-1- نآرق . - دناهدناوخ دیدشتیب  هک  هنیدـم  مدرم  رگم  دـناهدرک  ظّفلت  دـیدشت  اب  ار 
زا یسک  هک  دنتسین  قیال  دینادیم ، شنیرفآ  تقلخ و  رد  کیرش  امش  هک  اهتب  هکنیا  - 1 دناهدرک : ینعم  روج  ود  ار  هلمج  ود  هکنیا  عمجم :

، اهنآ دوخ  تقایل  زا  هن  تسا  ادخ  تردـق  زا  اهنآ  بیـسآ  زاب  سپ  دروآرد ، يذوم  روناج  تروصب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  رگم  دـسرتب  اهنآ 
دشاب هدرک  نّیعم  نم  تشونرس  رد  دنوادخ  رگم  مسرتیمن  نم  دیرادنپیم  ادخ  کیرش  امش  هک  تب  زا  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  - 2

كرـش و زا  نم  دناهدرک : ینعم  روط  هکنیا  ار  لوا  يهلمج  یـضعب  و  دنک ، راتفرگ  ارم  دهاوخب  وا  ای  موش و  تازاجم  مشاب و  راکهانگ  هک 
: سابقملا ریونت   60-1- نآرق . - دشاب هدش  نّیعم  باذع  نم  تشونرس  رد  رگم  دوشیمن ، نم  ریگنماد  امش  هانگ  نوچ  مسرتیمن ، امش  ینیدیب 
. مسرتب تب  زا  امـش  لثم  ات  دنک  ردب  نم  لد  زا  ار  یـسانش  هحفـص 489 ] ادخ [ - تفرعم و  هکنیا  دـنوادخ  رگم  مسرتیمن ، اهتب  زا  نم  ینعی 

هلمج هکنیا  رد  تسا و  هدش  لامعتسا  تّجح  لیلد و  ینعمب  رتشیب  نآرق  رد  ناطلس ، يهملک  حوتفلا : وبا   82 ًاناطلُس » مُکیَلَع  ِِهب  لِّزَُنی  َمل  ام  »
تازاـیتما زا  تهج  هکنیا  زا  و  تسین ، لوـبق  لـباق  لـیلدیب  يهدـیقع  نخـس و  ره  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هلمج  هکنیا  و  تسا ، ینعم  نـیمهب 

دبع يربط :  83 ٍملُِظب » مُهَناـمیِإ  اوُِسبلَی  َمل   » 45-1- نآرق . - تسا هدرکیم  شنزرـس  لیلدیب  راتفگب  ار  مدرم  هک  تسا  هدش  هدرمـش  میهاربا 
سفن رب  هچرگا  دراد  يراکمتـس  یـسک  ره  دندرک : ضرع  ربمغیپ  هب  دمآ و  نارگ  مدرم  رب  دش  لزان  هیآ - هکنیا  نوچ  تفگ : دوعـسم  هّللا 

دوخ دنزرفب  نامقل  هک  دیاهدناوخن  ار  هیآ  هکنیا  رگم  دیاهتشادنپ ، امـش  هک  تسین  نینچ  دومرف : تسا ! یک  راکمتـس  ریغ  سپ  دشاب ، دوخ 
هک تسا  هدرک  لـقن  نارهم  نب  فسوی  و  دّدـعتم ، ياهادـخب  داـقتعا  تسا و  كرـش  ملظ  زا  دوصقم  سپ  ٌمیِظَع » ٌملَُظل  َكرِّشلا  َّنِإ  : » تفگ
دزن تشادرب و  دوخ  يادر  دش ، برطضم  دیـسر ، هیآ  نیاب  درک  زاب  نآرق  نوچ  يزور  دناوخیم ، دوشگیم و  نآرق  تفریم  هناخب  نوچ  رمع 
روط هکنیا  تفگ : وا  تسا ! یچ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  سپ  تسین ، رودـب  متـس  زا  هک  تسا  مولعم  اـم  لاـمعا  تفگ : تفر و  بعک  نب  ّیبا 

ٌمـلَُظل َكرِّشلا  َّنِإ   » 383-347- نآرق -38-1- نآرق : - تسا هدومرف  ادـخ  نوـچ  تسا ، كرـش  ملظ  زا  دوـصقم  ياهتـشادنپ ، وـت  هک  تسین 
گرزب هانگ  هریبک و  ره  دـناهتفگ : یخلب  یئاّبج و  عمجم :  37-1- نآرق . - گرزب تسا  یمتس  ادخ  دنچب  يهدیقع  كرـش و  ینعی  ٌمیِظَع »

نآ دوصقم  يربط :  84 اـُنتَّجُح » َکـِلت  َو  . » تسا ملظ  هاـنگ  نآ  دوش ، مورحم  دوخ  کـین  ياـهراک  دزم  باوث و  زا  یمدآ  دوش  بجوم  هک 
ایآ میشاب ، هتشادن  كاب  يزیچ  زا  میشاب و  هدوسآ  دیاب  امـش  ام و  زا  کی  مادک  تفگیم : هک  تشاد  دوخ  ّتلم  اب  میهاربا  هک  تسا  نانخس 

دوصقم تسا : هتفگ  دهاجم   22-1- نآرق ! - درادنپیم دوخ  هدننیرفآ  ار  دامج  هتـسد  دنچ  اهتب و  هکنآ  ای  تسا  تسرپاتکی  دحوم و  هکنآ 
 - رادومن ار  میهاربا  ماقم  يدـنلب  راتفگ و  یتسرد  مدرم  روط  هکنیا  يهلیـسوب  هک  تسا  رخآ  اـت  اوُِسبلَی » َمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » تیآ تجح  زا 

هفاضا و اب  نارگید  و  دـناهدرک ، تئارق  نیونت  اـب  بوقعی  هفوک و  مدرم  عمجم :  84 ٍتاجَرَد » ُعَفَرن  . » میدرک هحفص 490 ]  ] 78-40- نآرق
نوچ دوـصقم ، تاـبثا  يارب  لالدتـسا  موزل  رب  تسا  لـیلد  رتـهب  رخآـب  اـت  لّوا  زا  هیآ  هکنیا  رخف :  21-1- نآرق . - دناهدناوخ نیونت  نودـب 

تـسا لیلد  دوخ  هکنیا  و  تسا ، هدش  هتفگ  شنیفلاخم  ندرک  موکحم  وا و  ياهلالدتـسا  يهلابند  رد  هعیفر  يهجرد  ماقمب  میهاربا  ندیـسر 
رد یفص  ریسفت  یتسرپتب . كرش و  راکفا  زا  يریگولج  تسا و  دیحوت  رب  لالدتـسا  رد  تردق  ماقم  نیرتالاب  تّوبن  ماقم  زا  سپ  هکنیا  رب 

دناهدروآ ّقحب  نامیاک  ناسک  نآ  طلغ  زا  دـیدرک  زابنا  ّقحب  هک   || طقف  يزیچ  زا  مسرت  هنوگچ  نم  تسا : هتفگ  روط  هکنیا  تاـیآ  هکنیا 
ّقحب هر   || ینمیا  خزود  ار ز  ناشیا  تسه  دنتخیوآ  لدع  لبح  رب  متسیب   || دنتخیمان  دوخ  نامیا  ملظب  مه  دناهدرپسب  شتینادحوب  هر  ||  
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تقلخ نوناق  ملاع و  شنیرفآ  رد  ناسنا  دیاب  هک  نیاب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  یِّنوُّجاُحت » َأ   » يهلمج - 1 ام : نخس  ینم  زا  دنتسر  دندرب و 
رد هک  نامه  زا  تسا  يوریپ  ناسنا  راک  رکف و  طئارـش  هک  دـشاب  نئمطم  دوش و  رادومن  شیارب  قیاقح  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  هعلاـطم  ّتقد و 

ینارگن دیدرت و  اب  ار  دوخ  یگدنز  دهدارف و  شوگ  ینخـس  رهب  دشاب و  نارگن  لد و  ود  دیابن  نآ  زا  سپ  و  دـمهفیم ، دـنیبیم و  تعیبط 
- يهقیرط و  میتـفگ ، لّوا  تیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  يراوتـسا  دـیکأت و  يارب  دـیاش  رخآ ، اـت  اـُنتَّجُح » َکـِلت  َو   » يهلمج - 2 دنک ، راذـگرب 

میناوتیم یتقو  تسا  مولعم  و  دـشاب ، يدـنوادخ  لالدتـسا  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  ام  لالدتـسا  ینعی  انتّجح »  » ناونعب وا  لالدتـسا  میهاربا و 
هار نآ  رد  دیدرت  چیه  هک  ینیقی  نآ  يهجیتن  درفب و  رـصحنم  دـشاب و  لیلد  رتالاب  هک  میمانب  ادـخ  تّجح  لالدتـسا و  ار  یقطنم  یـشور و 
هار رتهب  سپ  دوب ، تادوجوم  لامعا  راـثآ و  رد  يهعلاـطم  میهاربا  يارب  بولطم  ندرک  ادـیپ  هار  لالدتـسا و  شور  نوچ  و  دـشاب ، هتـشادن 

تادوجوم ءاقب  طرـش  تعیبط  رد  هک  دـمهفب  دـشیدنیب و  هک  تسا  هحفص 491 ]  ] 449-428- نآرق -42-24- نآرق  - نآ یمدآ  تداـعس 
ناـسنا نینچمه  و  دـناهدنام ، رادـیاپ  هدـش و  داـجیا  ناویح  تاـبن و  داـمج و  عاونا  تایـضتقم  لوصا و  هچ  اـب  تسا و  هدـش  نّیعم  هنوـگچ 

ار طیارـش  لوصا و  نامه  تسا ! هدرکیم  یگدـنز  تسا و  هدوب  هنوگچ  روجاوروج  ياـهطیحم  زا  ماـهلا  نیقلت و  نّدـمت و  زا  رود  نیتسخن 
قیبطت نآ  اب  مه  ار  ناگرزب  اهاوشیپ و  راتفگ  ناگتـشذگ و  ياههبرجت  یعامتجا و  یگدـنز  مزاول  و  دـهد ، رارق  دوخ  راک  يهیاپ  ساـسا و 

. دبنجن ینابز  رهب  دصقرن و  يزاس  رهب  و  دشاب ، دیلقت  زا  رود  هنالقاع و  وا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ات  دنک ،

ات 90] تایآ 84  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َِکلذَک َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َنامیَلُس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  نِم  َو  ُلبَق  نِم  انیَدَه  ًاحُون  َو  انیَدَه  الُک  َبوُقعَی  َو  َقاحسِإ  َُهل  انبَهَو  َو 
یَلَع انلَّضَف  الک  َو  ًاطُول  َو  َُسنُوی  َو  َعَسَیلا  َو  َلیِعامسِإ  َو  [ 85  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  ٌّلُک  َسایلِإ  َو  یسیِع  َو  ییحَی  َو  اّیِرَکَز  َو  [ 84  ] َنِینِسحُملا يِزَجن 
ُءاشَی نَم  ِِهب  يِدهَی  ِهّللا  يَدُـه  َِکلذ  [ 87  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  مُهانیَدَه  َو  مُهانیَبَتجا  َو  مِِهناوخِإ  َو  مِِهتاّیِّرُذ  َو  مِِهئابآ  نِم  َو  [ 86  ] َنیَِملاعلا

اِهب رُفکَی  نِإَف  َةَُّوبُّنلا  َو  َمکُحلا  َو  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   619-1- نآرق [ - 88  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  مُهنَع  َِطبََحل  اوُکَرشَأ  َول  َو  ِهِدابِع  نِم 
يرکِذ ّالِإ  َوُه  نِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ُلق ال  هِدَـتقا  ُمُهادُِـهبَف  ُهّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 89  ] َنیِِرفاِکب اِهب  اوُسَیل  ًاموَق  اِهب  انلَّکَو  دَـقَف  ِءـالُؤه 

هابت دساف و  ینعمب  مود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  طبح  ردـصم  زا  طبح - ل  دالوا ، لسن و  ۀـّیّرذ - تاغل : ینعم   292-1- نآرق [ - 90  ] َنیَِملاعِلل
ار همه  هک  میدیـشخب  بوقعی  قاحـسا و  واـب  85 و  همجرت : هحفـص 492 ] یهارمگ [ . دض  ندـش ، ّقفوم  هار  يربهر ، نایب  يدـه - ندـش .

نوراه یسوم و  فسوی و  بّویا و  نامیلس و  دواد و  دندوب  میهاربا  نادنزرف  زا  و  میدومن . تسار  هار  شیپ  نآ  ار ز  حون  میدرک و  يربهر 
. دندوب ناگتـسیاش  یگمه ز  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اّیرکز و  مه  و  میهدیم ، شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  هکنیا  و  دندوب ] ام  ناربمایپ  هک  ]

یهورگ ناشیا ، ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  زین  میداد 88 و  نایناهج  رب  يرترب  ار  ناشیگمه  طول  سنوی و  عسیلا و  لیعامـسا و  زین  و 
- ناگدـنب ار ز  هک  ره  هک  يدـنوادخ  یئامنهار  تسا  هکنیا   89 میدرک . یئاـمنهار  تسار  یهارب  میدـیزگرب و  ار  ناـنآ  میداد و  يرترب  ار 

نیدب زگره  دوب و  هدش  دوبان  دندرکیم  هچنآ  دنتـشادنپ  یم - ادخ  يارب  زابنا  نارگید ] نوچ   ] اهنآ رگا  دـنک و  يربهر  نآب  دـهاوخب  دوخ 
[ يدنوادخ ششخب   ] هکنیا هب  نانآ  رگا  سپ  میداد  ناشيربماغیپ  يرواد و  ینامـسآ و  يهمان  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دندیسریمن 90  ماقم 

اهنیا دنریذپ .] لد  زا  ار  نآ  و   ] دنشابن نآ  زا  نادرگ  يور  هک  میدوب  هتشامگ  نآب  رگید  یهورگ  هّتبلا  دنتـشادن ] رواب  لد  زا  و   ] دندوب رفاک 
مهاوخن دزم  امش  زا  دوخ  يربمغیپ  رب  وگب : نارگیدب  نکب و  دوخ  شور  ارناشیا  تفرشیپ  هار  وت  سپ  درک  یئامنهر  ادخ  هک  دندوب  یناسک 

قاحـسا و میهاربا و  رفن  هس  ره  ینعی  عـمجم :  85 انیَدَه » الُک  : » نیرّـسفم نخـس  دشابن . نایناهج  يارب  زردنا  دـنپ و  يروآدای و  زج  نآ  هک 
ماقم هکنیا  ياراد  ربمغیپ  هک  تسا  تّوبن  ینعمب  تیاده  يدَـهَف » الاَض  َكَدَـجَو  َو   » هیآ هکنیا  رد  نوچ  میدرب ، الاب  تّوبن  ماقمب  ار  بوقعی 

« َدُواد ِِهتَّیِّرُذ  نِم  َو   » 175-145- نآرق -31-15- نآرق . - میداد يراوگرزب  باوث و  ار  همه  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  درک ، ربمغیپ  ار  وا  دوبن 
دوصقم هک  تسا  مولعم  و  میدرب ، تسار  هار  میدرک و  تیاده  مه  ار  اهنآ  دندوب  نارگید  دواد و  هک  حون  لسن  هّیّرذ و  زا  ینعی  يربط :  85
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ینعی عمجم :  85 َنِینِـسحُملا » يِزَجن  َِکلذَـک  َو   » 31-1- نآرق . - دـناهدوبن میهاربا  يهیرذ  زا  طوـل  سنوـی و  اریز  تسین ، میهاربا  يهـّیّرذ 
-1- نآرق  - هک روطنامه  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوشیم ، دنمهرهب  مارتحا  يراوگرزب و  باوث و  زا  هک  ناراکوکینب  میهدیم  دزم  روطنیا 

یناـهج نآ  باوث  دزم و  ناـهج  هکنیا  رد  يراوگرزب  مارتحا و  ار  راـکوکین  مدرم  میدـناسر ، يربـمغیپ  ماـقمب  ار  اـهنآ  هحفـص 493 ]  ] 36
تفرعم و رد  يهدـهاجم  نید و  تابث  دـیحوت و  ربارب  رد  میداد  دزم  ازج و  میهارباب  هک  روط  ناـمه  ینعی  حوتفلا : وبا  مینکیم . ناشبیـصن 

ییحَی َو  اّیِرَکَز  َو  . » ناشيراکوکین ناسحا و  ربارب  رد  ار  راکوکین  مدرم  رگید  زین  و  يوریپ ، رد  ار  شنادنزرف  مه  روط  نامه  یـسانشادخ ،
86 َساـیلِإ » َو   » 24-1- نآرق . - دـندوب حـلاص  یمدرم  همه  و  میدرک ، ناشتیادـه  هک  دنتـسه  اـهنیا  حون  دـالوا  زا  ینعی  يربط :  86 رخآ » ات 

بعک و  تسا ، هدوب  یـسوم  ردارب  نوراه  دالوا  زا  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، سیردا  نامه  هک  دناهدرک  لقن  دوعـسم  هّللا  دبع  زا  نیرّـسفم 
مود هک  مال  ود  اب  عسیّللا »  » هفوک مدرم  عمجم :  87 َعَسَیلا » َو   » 14-1- نآرق . - دناهدیمان شرضخ  هک  تسا  نامه  هکنیا  تسا : هتفگ  رابحالا 

نیرّسفم  87 َنیَِملاـعلا » یَلَع  اــنلَّضَف  الک  َو   » 15-1- نآرق . - دـناهدناوخ حوتفم  مـال  کـی  اـب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، نکاـس  ءاـی  حوتفم و 
ناربمغیپ هکنیا  رخف :  40-1- نآرق . - دنشاب اهنآ  وریپ  دیاب  هک  ناشتما  ناشدوخ و  نامز  مدرم  مامت  رب  ار  اهنآ  میداد  يرترب  ینعی  دناهتشون :

يارب ّطقف  دنامهفیمن و  رگید  زیچ  عمج  قلطم  زج  واو  نوچ  تسا ، هدوب  فرش  مّدقت و  يارب  هن  تسا  هدش  دای  رگیدکی  لابند  ناشمان  هک 
رخآ 88 اـت  مِِهتاـّیِّرُذ » َو  مِِهئاـبآ  نِم  َو  . » میئوگب اـهنآ  ریخأـت  میدـقت و  تیبرت  يارب  یهجو  تسا  نکمم  یلو  تسا . اـهنآ  ندربماـن  رکذ و 
زا ینعی  عمجم :  38-1- نآرق . - دندوب تسار  هارب  میدومن و  تیادـه  میدرب  مان  هک  اهنت  ناردارب  ناردـپ و  دالوا و  زا  ياهدـع  ینعی  يربط :
زا مه  رفن  دنچ  میدرک و  تیاده  ار  اهنیا  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  میداد ، ناش  يرترب - هک  دـندوب  ياهدـع  اهنآ  ناردارب  ناردـپ و  دالوا و 

ریسفت هحفص 494 ]  ] 24-1- نآرق  - رد نداد ، يرترب  ندـیزگرب و  نیمه  ینعی  عـمجم :  89 ِهّللا » يَدُـه  َِکلذ  . » اهنآ دالوا  ردارب و  ردـپ و 
نآ رب  ناربـمغیپ  ناـکین و  هک  میقتـسم  هار  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  هدـبع  دـندوب . نآ  رب  ناربـمغیپ  هک  نـید  نآ  تـسا : هدرک  ینعم  ینیـسح 

هدافتسا نینچ  باتک  يهملک  زا  نیرّسفم  رتشیب   90 َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  . » تسا هدرک  یئامنهار  ادخ  هک  تسا  یهار  دنتفریم ،
. یسیع لیجنا  دواد و  روبز  یسوم و  میهاربا و  فحص  ینعی  تسا  هتفگ  يربط  و  دناهتشاد . ینامـسآ  باتک  ناگدربمان  هکنیا  هک  دناهدرک 

زاغآ هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، هداد  دایز  ملع  اهنآب  دنوادخ  هک  نیاب  تسا  هراشا   45-1- نآرق : - تسا هتفگ  رخف  ماما 
هک دشاب  هکنیا  َباتِکلا » ُمُهانیَتآ   » يهلمج زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، هدوب  صاخشا  هّدع  هکنیا  زا  ینامـسآ  بتک  نداتـسرف  یحو و 
ات تسا  هدش  هدرب  مسا  ولج  تیآ  رد  هک  میهاربا  زا  نوچ  دنمهفب ، بوخ  تسا  اهباتک  نآ  رد  هچنآ  ات  تسا  هداد  اهنآب  لماک  مهف  دـنوادخ 

- نآرق . - تسا هتـشادن  صوصخم  ینامـسآ  باتک  اهنیا  زا  کی  ره  هک  تسا  مولعم  و  دنتـسه ، رفن  هدـجه  تسا  طول  هک  ناگدربمان  رخآ 
اهنآـب رادـتقا  تموکح و  ینعی  رخف :  14-1- نآرق . - نآ ماکحا  نتخانـش  ینامـسآ و  باـتک  مهف  ینعی  يربط :  90 َمـکُحلا » َو   » 229-206

اب تمکح  ینعی  دوعـسلا : وبا  میداد . تمکح  اهنآب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  مدرم ، نایم  تواضق  تموکح و  ینعی  عمجم : میدرک . تیانع 
یلو دنوش . رفاک  نآرقب  رگا  ینعی  يربط :  90 ًاموَق » اِهب  انلَّکَو  دَـقَف  ِءالُؤه  اِهب  رُفکَی  نِإَف  . » باوص ّقح و  هجو  رب  ایاضق  لصف  لح و  یئاناوت 
مدرم ءـالؤه »  » زا دوصقم  حوتفلا : وبا   56-1- نآرق . - دـندش رفاک  تسا  تّوبن  مکح و  باتک و  هک  هس  نیاـب  رگا  ینعی  دـناهتفگ : نارگید 

جاّـجز یئاـّبج و  يرـصب و  نسح  يهتفگب  موق  زا  دوـصقم  و  نآرق ، يربـمغیپب و  دـنوش  رفاـک  شیرق  هّکم و  لـها  رگا  ینعی  دنتـسه ، هّکم 
یـضعب و  دناهنیدم . مدرم  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دندوب ، هتفریذپ  ار  شنآرق  ترـضح و  هکنیا  توبن  اهنآ  هک  تسا  هتـشذگ  ناربمغیپ 

تـسا هتفگ  ءاجر  وبا  دنتـسه ، راـصنا  رجاـهم و  موق  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  رخف : هحفـص 495 ] دنتـسه [ . نینمؤم  يهلمج  دناهتفگ :
هچ تسا  موق  هکنیا  ءزج  دوبن  رفاـک  هک  سک  ره  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  دنتـسه ، اـهیناریا  زا  دوـصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  دنتـسه ، هکئـالم 

هدرک تئارق  ءاه  عابـشا  رـسک و  اب  هدتقا »  » رماع نبإ  عمجم :  91 هِدَتقا » ُمُهادُِهبَف  . » اهنآ زا  دـعب  مدرم  ای  ربمغیپ ، باحـصا  زا  ای  دـشاب  کلم 
: رخف  25-1- نآرق . - دندومنیمن ظّفلت  ار  اه  دـندرک ، یم - لصو  دـعب  يهملکب  رگا  یـضعب  یلو  دـناهدناوخ  اهنوکـس  اب  نارگید  تسا و 

وریپ يدنوادخ  تافـص  رگید  دیحوت و  رد  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  دنک : ادتقا  دیاب  هچنآ  رد  تسا  فالتخا  و  نک ، ادتقا  ناربمغیپ  نآب  ینعی 
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يرگید يهّدـع  و  دوشیم . انثتـسا  صوصخب - هچنآ  رگم  شاب  وریپ  ار  اـهنآ  نید  ماـکحا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  شاـب ، نیـشیپ  ناربمغیپ 
ربص زا  ینعی  عمجم : تما . ناهیفـس  رازآ  لّمحت  دیحوت و  يهدیقع  لثم  ورب  مه  وت  اهنآ  باوص  تیاده و  ياههار  يهمهب  ینعی  دـناهتفگ :

ُلق ال . » يوقت دـهز و  رد  نک  يوریپ  یـسیع  زا  زین  يراوتـسا و  تماقتـسا و  رد  یـسوم  زا  میهاربا و  تواخـس  زا  مه  و  نک ، يوریپ  بّویا 
هک روط  نامه  وگب  تسا : نینچ  ینعم  و  دوش ، نیقباسب  ادتقا  دیاب  هچنآ  زا  تسا  یتمسق  ندادناشن  ياجب  هلمج  هکنیا  عمجم :  91 مُُکلَئسَأ »

هلمج هکنیا  عـمجم :  91 َنیَِملاـعِلل » يرکِذ  اـّلِإ  َوُه  نِإ   » 22-1- نآرق . - مهاوـخیمن دزم  مه  نم  دنتـساوخیمن ، دزم  ناـشراک  رب  ناگتـشذگ 
39-1- نآرق . - دوب دهاوخن  ربمغیپ  وا  زا  دعب  و  تسا ، هعاطالا  مزال  اور و  شمکح  مدرم  يهمه  رب  هیلع  هّللا  تاولـص  ربمغیپ  هک  دنامهفیم 
هزات و هار  زا  هک  دشاب  نآ  يارب  دیاش  تیاده  حالـصب و  اهنآ  یفرعم  دـناهتفر و  دناهتـشذگرد و  هک  مدرم  زا  هدـع  کی  دای  - 1 ام : نخس 

هتـشاد ینادنزرف  نینچ  میهاربا  امـش  ام و  ردـپ  هک  دوشب  هکم  ربخیب  اج  همه  زا  ياهبرع  رظن  بلج  دـنک و  هّجوتم  ار ، راکفا  رگید  يهقیرط 
راک رـس و  ربمغیپ  لاـمعا  دـیاقع و  راـکفا و  نیمه  اـب  هک  هحفـص 496 ] دـناهدوب [  دـنچ  يدارفا  وا  زا  دـعب  زین  وا و  زا  شیپ  مـه  و  تـسا ،

و تسین ، هقباسیب  هزات و  بلطم  ربمغیپ  ياههتفگ  هک  دیوشیم  علّطم  دشاب ، هتشاد  ایند  رگید  ياج  زا  عالطا  امـش  زا  یـسک  رگا  دناهتـشاد و 
دیدـشت يارب  َِطبََحل » اوُکَرـشَأ  َول   » تسا هدـش  هتفگ  زاب  و  ِهّللا » يَدُـه  َکـِلذ  : » تسا هدـش  هتفگ  اـهنآ  یفرعم  يهلاـبند  رد  تبـسانم  نیمهب 

امش لثم  مه  اهنآ  رگا  و  دیوگیم ، ربمغیپ  هک  نیمهب  ینعی  ادخ  یئامنهارب  دندوب  نمؤم  هک  دوب  نآ  يارب  صاخـشا  هکنیا  يرترب  هک  بلطم 
ره هن  رگ  دنربیم و  هرهب  نآ  زا  نامیا  يهطساوب  دیاهدینـش  اهنآ  زا  کین  راک  رگا  و  دشیمن ، هدرب  یکین  هب  ناشمان  زورما  دندوبیم  كرـشم 
هک دـندوب  یناسک  اهنآ  ینعی  َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » مدون تیآ  - 2 73-49- نآرق -24-1- نآرق . - دشیم دوبان  دندوب  هدرک  هچ 

« َباتِکلا اُوتوُأ   » يهلمج نآرق  رد  نوچ  میئوگب : تسا  نکمم  ام  دناهدرک ، رایـسب  ثحب  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  نیرّـسفم  میداد ، باتک 
، دندناوخیم ارنآ  و  دندوب ، دقتعم  ینامـسآ  باتکب  هک  تسا  یحیـسم  دوهی و  ّتلم  دوصقم  تسا و  هدـش  رّرکم  تسا  هلمج  هکنیا  ریظن  هک 
-3 دناهدوب ، ینامـسآ  باتک  يراددوخ  هن  دناهدوب  ینامـسآ  باتک  وریپ  دقتعم و  هک  دشاب  ینعم  نامه  دوصقم  دـیاش  مه  هلمج  هکنیا  رد 

نآ هن  بلاطم  هنوگ  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  مدآ ! ای  تسا  هدوب  ربمغیپ  لّوا  حون  هک  تسا  هدرک  ثحب  لّصفم  هدبع  ریسفت  رد  اضر  دیـشر 
نآ رد  قیقحت  عّبتت و  زا  راـچان  هک  میراد  ياهفیظو  شربارب  رد  هن  و  نآ ، یتـسرد  يراوتـساب و  میوش  نئمطم  میناوتب  هک  تسا  نشور  ردـق 

يهدافتـسا نامه  اهنت  هیآ  هکنیا  زا  یتسیاب  و  مینک ، فشک  ار  هلاس  رازه  دنچ  لوهجم  میناوتیمن  نئمطم  ریغ  ثیدح  دـنچ  لقنب  و  میـشاب ،
رخآ تـیآ  - 4 تسا ، هدوـب  ینامـسآ  باـتک  ربـمغیپ و  ّیبرم و  مه  قباـس  ناـمدرم  يارب  تسا : هدـش  هدـنامهف  نآ  رد  هـک  دوـشب  تاـغیلبت 

و دیحوت ، لئاسم  تاّیلک  هک  تسا  مدرمب  ندنامهف  روظنم  هکلب  ناگتـشذگ ، ماکحا  زا  تسا  ربمغیپ  يوریپ  موزل  روظنم  هن  هِدَتقا » ُمُهادُِهبَف  »
-1077- نآرق -235-216- نآرق -60-16- نآرق . - تسا ناربمغیپ  مومع  تیرومأم  ّقح ، يوسب  یئامنهارب  جایتحا  و  داعمب ، دیدهت  دیون و 

وچ ناریو  هد  هکنیا  تسا : هتخاس  نینچ  نارگید  اب  ار  ربمغیپ  ماقم  تواـفت  رارـسألا  نزخم  رد  يوجنگ  یماـظن  - 50 هحفص 497 ]  ] 1101
دمآرد همخز  ون  مدآ  يا  ود  ره  زا  هرگ  کی  يهلسرم   || يا  ود  ره  زا  هب  هن ، یحون  مدآ و  دیـسر  ترامعب  مدآ  وت و  زا   || دیـسر  تراشا 

هنـشت بل  هک  حون  تفر  هشوگارف  دـنامورف و  يوگ   || تفر  هشوخ  بقع  نوچ  شیگراـب  شیوـخ  ناـگوچب  يوـگ  نآ  درب  اـت   || شیپـب 
سفن دواد  لد  نوچ  داتفوا  ياج  هس  ود  دمآ  هر  مین   || داتفوا  يار  وچ  میهارب  دـهم  دیـسر  نافوطب  درک و  طلغ  همـشچ   || دیـسر  ناویحب 

زا فسوی  هالک  هکنیا  تسخب  دولآ  تکلمم   || هاگن  دوخ  بدا  نامیلـس  تشاد  تشاد  گـنهآ  مب  ریز و  هکنیا  روخ  رد   || تشاد  گـنت 
زا یسوم  تفای  همشچ  يهدش  رت  دوخ  نماد   || تفات  کشخ  رفـس  نیز  نانع  رـضخ  دیدن  یناشن  ولد  نسر و  زج   || دیدن  ینایع  هاچ  نآ 

کلف  ] وت مه  دوب  هناخ  یتمهت  نورد  وک ز   || دوب  هناد  نیاب  هن  احیسم  مزع  تسکش  ینرا ]  ] هیاپهکب هشیـش   || تسد  دید  یهت  ماج  هکنیا 
خرچ زا  هب  زیخ و  وت  نارودب  هبطخ  هکنیا  دش  متخ   || وت  ناونعب  همان  هکنیا  دش  رهم  یتخادـنارب  راک  هکنیا  رب  هیاس   || یتخادـنا  رد  حرط ]

هحفص 498] نکب [  يراک  وت  راک  دنکن  وا   || نکب  يرادم 

ات 92] تایآ 91  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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ُهَنُولَعَجت ِساّنِلل  ًيدُه  َو  ًارُون  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يِذَّلا  َباتِکلا  َلَزنَأ  نَم  ُلق  ٍءیَـش  نِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  اُولاق  ذِإ  ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
ُهانلَزنَأ ٌباتِک  اذه  َو  [ 91  ] َنُوبَعلَی مِهِـضوَخ  ِیف  مُهرَذ  َُّمث  ُهّللا  ُِلق  مُکُؤابآ  َو ال  ُمتنَأ  اوُمَلعَت  َمل  ام  ُمتمِّلُع  َو  ًارِیثَک  َنوُفُخت  َو  اهَنوُدُبت  َسیِطارَق 

[ - 92  ] َنوُِظفاُحی مِِهتالَـص  یلَع  مُه  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َو  اَهلوَح  نَم  َو  يرُقلا  َّمُأ  َرِذُنِتل  َو  ِهیَدَی  َنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَـصُم  ٌكَرابُم 
، ندراذـگ دوـخ  لاـحب  ندرک و  كرت  ینعمب  رذ  ردـصم و  زا  رذ - ذــغاک ، ینعمب  ساـطرق  عـمج  سیطارق - تاـغل : ینعم   568-1- نآرق

يأر کی  ره  ندش و  دراو  وگتفگ  ثحب و  رد  ندیود ، نادـیم  رد  بسا  نتفر ، ورف  بآ  رد  ندرک ، هلخادـم  لکـشم  راک  رد  مه - ضوخ 
ربمغیپ روضح  يدوهی  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعس  زا  نارگید : لوّزنلا و  بابـسا  يربط و  لوزن : تهج  ندرک . راهظا  دوخ 

هکنیا لابند  رد  هیآ  هکنیا  تسا ، هتشادن  تاروت  مه  یـسوم  تسین و  ینامـسآ  باتک  چیه  تفگ : دش و  كانمـشخ  درک و  ثحب  دیـسر و 
تردـق و ام  رب  یـسک  دـنتفگیم  هک  دـش  لزاـن  هّکم  مدرم  شیرق و  ياـعّدا  ربارب  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرگید  زا  و  دـش ، لزاـن  وگتفگ 
. داتسرفن ورف  یمدآ  رب  يزیچ  نامسآ  زا  ادخ  دنتفگ : هک  دنتخانشن  یتسردب  ار  ّقح  لالج   92 نانیدیب ] هکنیا  یلو  : ] همجرت درادن . یئاناوت 
دیدرکیم و ياج  رب  اهذغاکب  امـش  هک  داتـسرف  نامـسآ  یک ز  دروآ  نامدرم  يربهر  ینـشورب و  یـسوم  هک  ار  یباتک  وگب : وت  ربمغیپ  يا 

يا دیتسنادیم ! ناتناردپ  هن  امش و  هن  هک  دیتفرگ  دای  نآ  زا  اه  زیچ  دیتشادیم و  هتفهن  ار  نآ  زا  يرایسب  دیدومنیم و  راکشآ  نآ  زا  ياهراپ 
هکنیا دنوش 93 و  يزاب  مرگرـس  نتـشیوخ  يهشیدـنا  رد  ات  راذـگ  ناشدوخب  سپ  نآ  دوب و ز  ادـخ  زا ] همه  هکنیا  : ] وگب دوخ  وت  دّـمحم 
دنتسه نآ  نوماریپ  هب  هک  نانآ  هکم و  مدرم  ات  دوب  نآ  زا  ولج  هک  ار  نآ  درامشیم  تسار  میداتسرف و  یگدنخرفب  هک  تسا  ياهمان  نآرق 
اوُرَدَق ام  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دنرادیمن . رود  هدید  دوخ ز  زامن  دنورگیم و  نآب  دنراد  رواب  زیخاتـسر  هک  ناسک  نآ  و  دهد . دـیون  میب و 
ریسفت هحفص 499 ]  ] 55-15- نآرق . - دناهدرکن دنوادخ  تمظع  لالج و  تیاعر  هتـسیاش  هتـسیاب و  روطب  ینعی  يربط : ِهِردَـق -» َّقَح  َهّللا 

، دـندرک لاؤس  یهلا  تخانـش  زا  ار  یگرزب  تبـسانم  هچ  بابرالا  ّبر  اب  ار  بآ  كاـخ و  تبـسن ، هچ  ثودـح  اـب  ار  مدـق  يرآ  ینیـسح :
وت لد  رد  هچنآ  تسین  ادـخ  وا  تسا ، ادـخ  ریغ  نآ  ینارذـگب  لد  رد  روج  ره  ینعی  کلذ  فالخ  یلع  وهف  کلابب . رطخ  اـم  ّلـک  دومرف :

حرـش رد  یماج  انالوم  ترـضح  هتخادنا  نآ  ردـنا  نالطب  گنـس  شیایربک   || مهو  ّسح و  لقع و  تسد  هداهن  مه  رب  نآ  هچ  ره  دـیایب .
رم تسا  عنتمم  تافص ، ءامـسا و  تانیعت  زا  وا  دّرجت  تاذ و  هنک  رابتعاب  یلاعت ، هناحبـس و  ّقح - كاردا  تفرعم و  هک  دناهدومرف  تاّیعابر 

دوخ لایخ  وت  دـجنگن  رد  لایخب  عارـصم : یفتخم ، اـیربک  يادر  هب  و  تسا ، بجتحم  تّزع  باـجحب  ّتیثیح  هکنیا  زا  هک  اریز  ار ، ّقح  ریغ 
رعقب سخ  دسر  رگا   || یپ  درب  درخ  شتاذ  هنکب  یط  دوشیمن  هر  هکنیا  تمکحب   || یک  ات  میکح  يزان  لقعب  یناهفصا : قاتشم  ناجنرم .

تسین وت  تابثا  روخ  رد  مدرخ  هنک  یعابر : لابو ، وت  زا  ترابع  لاحم و  وتب  تراشا  هکنآ  يا  هدومرف : لیزنّتلا  رارـسا  رد  هماّلع  ماما  ایرد و 
92 َباتِکلا » َلَزنَأ  نَم   » تسین وت  تاذ  زجب  وت  تاذ  يهدنناد   || مناد  یک  یبجاوب  ار  وت  تاذ  نم  تسین  وت  تایآ  زج  چـیه  ملد  موهفم  ||  
، تسا هدش  لزان  نیکرـشم  باوج  رد  هیآ  دـناهتفگ : هک  اهنآ  يهدـیقعب  دـناهدوب و  تاروتب - دـقتعم  هک  تسا  دوهی  باوج  رد  هیآ  عمجم :
َو اهَنوُدُبت  َسیِطارَق  ُهَنُولَعَجت   » 26-1- نآرق . - تسا هدوب  روهـشم  تاروت  مه  نیکرـشم  رظن  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نآ  يارب  هلمج  هکنیا 
اب هّیقب  و  دـننکیم ، نینچ  اهنآ  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  دـناهدناوخ و  ءای  اب  ار  اـههلمج  هکنیا  ورمع  وبا  ریثک و  نبإ  عمجم :  92 ًارِیثَک » َنوُفُخت 
. - تسا ترـضح  نآ  تثعب  رابخا  ربمغیپ و  تافـص  َنوُفُخت » اهَنوُدـُبت و   » زا دوصقم  و  دـینکیم . اـهراک  نینچ  امـش  ینعی  دـناهدناوخ ، ءاـت 

دناهدـناوخ ای  اب  هک  اهنآ  و  تسا ، دوهی  اب  باـطخ  ءاـتب  تئارقب  يربط : هحفـص 500 ]  ] 280-270- نآرق -267-256- نآرق -60-1- نآرق
هک ربمغیپب  روتسد  هکنیا  هدبع : ریسفت  ُهّللا -» ُِلق  . » دنهدیم رارق  اهذغاک  رد  ارنآ  تاروتب  دقتعم  ناوخ و  تاروت  مدرم  هک  تسا  هکنیا  ینعم 

برع و تغلب  لهج  زا  اـهیفوص  یـضعب  و  دـناهدوبن ، دـیحوت  رکنم  لد  رد  اـهنآ  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  تسا ، هداتـسرف  ار  تاروت  ادـخ  وگب :
یتروص رد  دـنیوگب ، دـننک و  ررکم  یئاهنتب  ار  هّللا »  » يهملک رکذ  ياجب  تسا  زیاج  هک  دراد  تلالد  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : عرـش ، ماکحا 

هک هدومرف  هّللا » لق   » يهملک رد  نیسحلا  وبا  دیعـس  وبا  خیـش  ترـضح  ینیـسح : ریـسفت  تسا . طلغ  درادن و  ینعم  یئاهنتب  هملک  هکنیا  هک 
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ورف ار  وا  ریغ  مهرذ » ّمث   » راد وا  يوسب  لد  هّللا » لـق   » هک هدومرف : مالـسالا  خیـش  ترـضح  سفّنلا ، عـطقنا  سوـه و  هاوـس ، اـم  سب و  هّللا ،
تـسا لد  يهقرفت  نوچ   16-1- نآرق «. - هاوس ام  عد  هّللاب و  کیلع  : » تفگیم دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  اب  هرـس  سّدق  یلبـش  خیـش  راذگ ،

رب هک  تسا  هکنیا  يارب  هن  ربمغیپ  روتسد  هکنیا  عمجم :  92 َنُوبَعلَی » مِهِضوَخ  ِیف  مُهرَذ   » همهز رذگب  راپس و  یکیب  ار  لد   || همهز  لصاح 
نونکا هک  تسا  فیوخت  دـیدهت و  يارب  هکلب  تسا ، زیاج  لطاب  نخـس  يزاب و  اهنآ  رب  و  تسین ، مزال  لـطاب  زا  عنم  قحب و  توعد  ربمغیپ 
يهملک زا  دوصقم  دناهتشون : نیرّـسفم   93 ٌكَرابُم » ُهانلَزنَأ  ٌباتِک  اذـه  َو   » 37-1- نآرق . - اهنآ میناد و  ام  تبقاع  دـننکب ، دـنهاوخیم  هچنآ 

تسا و یمئاد  تسا ، كرب »  » یناعم مامت  لماش  دـیامنیم و  مهارف  ار  یـشوخ  یگدـنخرف و  تاـبجوم  ماـمت  نآرق  هک  تسا  نآ  كراـبم » »
و تسا ، تداعـس  شیاسآ و  يهلیـسو  شدافمب  لمع  دوشیم ، هاـنگ  شزرمآ  شندـناوخ  زا  تسه  نآ  رد  نیقحـال  نیقباـس و  مولع  تباـث ،
: عمجم  93 ِهیَدَی » َنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَـصُم   » 39-1- نآرق . - تسا یقاـب  دوخ  تسا و  اـهنآ  خـسان  دوـخ ، زا  شیپ  ینامـسآ  بتک  رب  دراد  ینوزف 

هدرک قیدصت  ار  اهنآ  شور  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسرد ، تسا و  قح  لیجنا  تاروت و  هک  دـنکیم  قیدـصت  نآرق  ینعی 
ماـکحا و دراد ، دـیون  دـیدهت و  دراد ، دـیحوت  هک  تسا  اههتـشذگ  دـننامه  نآرق  فـصو  عـضو و  تسا ، هدـش  دراو  زرط  ناـمهب  تسا و 
اب وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مصاع  زا  رکب  وبا   93 يرُقلا » َّمُأ  َرِذُنِتل  [ » هحفص 501  ] 38-1- نآرق . - دراد مه  صصق  رابخا و  دراد ، فئاظو 
ّما  » و ناراکدـب ، تبقاـع  زا  دـنک  رادربخ  ار  يرقلا  ّما  مدرم  هکنیا  يارب  ینعی  هدـبع : ریـسفت  هدرک ، تئارق  رّکذـم  بیاـغ  لـعف  تروصب  اـی 

اهرهـش ینعمب  يرق »  » يهملک نوچ  اهنیمزرـس ، تسا و  اههیرق  مدرم  دصقم  هلبق و  اجنآ  نوچ  - 1 لامتحا : دنچب  تسا  هّکم  ینعمب  يرقلا »
، تسا هدش  نّیعم  مدرم  ّجح  يارب  هک  تسا  يا  هناخ  لّوا  نوچ  - 2 گرزب . ای  دشاب  کچوک  هاوخ  دننکیم  یگدنز  نآ  رد  مدرم  هک  تسا 

ردام دننام  ارنآ  مدرم  - 5 تسا ، هداد  رارق  ینیمز  ره  زا  رتمرتحم  ارنآ  مالسا  نید  نوچ  - 4 تسا ، هدوب  مدرم  عامتجا  ّجح و  ياج  نوچ  - 3
زا ای  تسا  هدش  دیلوت  نیمز  اهیکشخ و  هیقب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  اجنآ  یکشخ  تمسق  لّوا  تسا : هدش  لقن  نوچ  - 6 دننادیم ، مرتحم 

لالدتـسا هلمج  نیاب  دوهی  رخف :  27-1- نآرق . - تسا نیمز  يهرک  ياهیکـشخ  اهنیمزرـس و  ردام  سپ  تسا ، هدرک  ادـیپ  دادـتما  اجنآ  ریز 
میمعت رگید  تایآ  لـقنب و  هک  تسا  نآ  باوج  و  رگید ، ياـهتّلم  رب  هن  تسا  هدوب  نآ  فارطا  هّکم و  مدرم  رب  رومأـم  ربمغیپ  هک  دـناهدرک 
میئوگب تسا  هدش  هتفگ  دودـحم  ظفل  رد  نوچ  هک  موهفم  روطب  رگم  دـنامهفیمن  ار  صیـصخت  نینچمه  هلمج  هکنیا  و  تسا ، تباث  تّوبن 

« ِِهب َنُونِمُؤی  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َو  . » تسین لالدتـسا  رد  دانتـسا  لباق  هک  فیعـض  تسا  یتلالد  هکنیا  و  تسا ، ینعم  رد  دـیدحت  دوصقم 
- نآرق . - دوشیم نمؤم  ربمغیپب  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  و  دوشیم ، نمؤم  نآرقب  دـشاب ، تمایقب  دـقتعم  هک  نآ  ینعی  عمجم :  93
باذـع و زا  تاجن  يارب  تمایقب ، دـقتعم  صخـش  - 1 دـناهتفگ : ربمغیپب  نامیا  اب  تماـیقب  يهدـیقع  طاـبترا  يارب  تهج  دـنچ  رخف :  58-1

نمؤم دنتسه ، دوصقمب  لوصو  يهلیسو  ربمغیپ  نآرق و  مالسا و  هک  دهدیم  صیخشت  دنکیم و  وجتسج  دوریم و  هراچ  یپ  باوصب  ندیسر 
هدیقع کی  مکح  رد  مالـسا  داعمب و  هدیقع  سپ  تسا ، هدرک  داعمب  هجوتم  ار  مدرم  نایدا  رگید  زا  شیب  مالـسا  نید  رد  نوچ  - 2 دوشیم .

دسح ربک و  دشاب  تمایقب  دقتعم  هک  یسک  نوچ  - 3 تشاد ، دهاوخ  لوبق  مه  ار  مود  هاوخان  هاوخ و  دش  دقتعم  لواب  سک  ره  هک  دنتسه ،
هب دریذـپیم و  ار  مالـسا  دـنک ، ّتقد  ثحب و  هکنآ  و  دوش ، هحفـص 502 ] یمن [ - لالدتـسا  تقد و  ثـحب و  زا  عناـم  ار  وا  لـئاذر  رگید  و 

ربمغیپ نخس  نآرق و  یتسرد  رد  ثحب  زگره  دنتـسه  ّربکتم  دوسح و  دنتـسین و  تمایقب  دقتعم  هّکم  بارعا  نوچ  و  دوشیم ، نمؤم  ربمغیپ 
نوچ تسا ، زامن  زا  تبظاوم  مزلتـسم  ناـمیا  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  رخف :  93 مِِهتالَـص » یلَع  مُه  َو  . » دنوشیمن نمؤم  دـننکیمن و  [ص ]
تسه هکنآ  یفص : ریـسفت   27-1- نآرق . - دوبن بجاو  رگید  یتدابع  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  هک  هاـگنآ  نوچ  اـی  و  تسا ، تاداـبع  نیرتمهم 

دنناظفاح تسا  نمؤم  ربمیپ  رب  باتک و  رب   || تسا  نقوم  تمایق  رب  وک  نآ  ینعی  ترذـعمیب  يو  هب  مه  نامیا  درآ   || ترخآ  رب  وا  ناـمیا 
، دـناهدرک ینعم  فلتخم  نیرّـسفم  اوُمَلعَت » َمل  ام  ُمتمِّلُع  َو   » يهلمج اـم : نخـس  زاـین  بادآ  تسا  عمج  وا  ردـناک   || زاـمن  رب  تعاـمج  نآ 

اهنآب ربمغیپ  هک  دنتسه  بارعا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  تسا و  دوهی  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  دنتـسه ، نیملـسم  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
تهج هکنیا  زا  نآ ، فیصوت  تسا و  تاروت  دای  يهلابند  رد  هلمج  هکنیا  میتشون : همجرت  رد  هک  يروطب  نکل  دنتفرگن ، ارف  تخومآ  هچنآ 
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دوخ هن  ار  هچنآ  دـیاهتفرگ  ارف  باـتک  هکنیا  يهلیـسوب  هک  دوهیب  باـطخ  دـشاب و  تاروت  فیـصوت  مه  هلمج  هکنیا  هک  تسا  نآ  بساـنم 
لقن رخف  ماما  زا  هک  خـلا » يرُقلا - َّمُأ  َرِذـُنِتل   » ياـههلمج تیآ 93  - 2 دـناهدوب ، تاروت  لوزن  زا  شیپ  هک  امـش  ناردـپ  هن  دیاهتـسنادیم و 

يهلمج تفگ : ناوتیم  میدرک  لقن  وا  زا  هک  باوج  رب  هوالع  تسا ، نآ  نوماریپ  هکم و  مدرم  يارب  نآرق  هک  تسا  هدش  ضارتعا  میدرک 
ار نآ  نوـچ  دـشاب  هتـشاد  رواـب  زیخاتـسر  هک  تسا  یـسک  ره  يارب  نآرق  هک  تسا  هدـش  هدروآ  لاـبند  رد  هک  خـلا » َنوـُنِمُؤی - َنـیِذَّلا  َو  »
- نآرق . - دـشاب وا  رد  نامیا  یگدامآ  هک  تسا  یـسک  ره  يارب  نآ  ماکحا  نآرق و  سپ  دـناوخیم  تسا  نآرق  زا  هک  مه  زامن  دریذـپیم و 

هحفص 503]  ] 819-793- نآرق -610-585- نآرق -52-19

ات 94] تایآ 93  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ِیف َنوُِملاّظلا  ِذِإ  يَرت  َول  َو  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  َلثِم  ُلِزنُأَس  َلاق  نَم  َو  ٌءیَش  ِهَیلِإ  َحُوی  َمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاق  َوأ  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو 
نَع ُمتنُک  َو  ِّقَحلا  َریَغ  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُمتنُک  اِمب  ِنوُهلا  َباذَع  َنوَزُجت  َموَیلا  ُمُکَسُفنَأ  اوُجِرخَأ  مِهیِدیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِکئالَملا  َو  ِتوَملا  ِتارَمَغ 

َنیِذَّلا ُمُکَءاعَفُش  مُکَعَم  يَرن  ام  َو  مُکِروُهُظ  َءارَو  مُکانلَّوَخ  ام  ُمتکََرت  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکانقَلَخ  امَک  يداُرف  انوُُمتئِج  دََقل  َو  [ 93  ] َنوُِربکَتسَت ِِهتایآ 
حتفب هرمغ  عمج  تارمغ - تاغل : ینعم   684-1- نآرق [ - 94  ] َنوُمُعَزت ُمتنُک  ام  مُکنَع  َّلَض  َو  مُکَنَیب  َعَّطَقَت  دََـقل  ُءاکَرُـش  مُکِیف  مُهَّنَأ  ُمتمَعَز 
طـسب ردصم  زا  اوطـساب - تسا ، گرم  یتخـس  دوصقم  اجنیا  يزیچ ، تّدـش  یتخـس و  زیچ ، ره  یهوبنا  ياج  ماحدزا و  ّلحم  ینعمب  نیغ 

، درک لّضفت  واب و  دیـشخب  ینعی  ءیّـشلا ، هلّوخ  زا  مکاـنلّوخ - هدـیرفآ ، قلخ و  ناوه  يراوخ و  ینعمب  ءاـه  ّمضب  نوهلا - ندوشگ . ینعمب 
ِهَیلِإ ات  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو   » ياههلمج تفگ : همرکع  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  دش . میـسقت  دش و  ادج  مه  زا  دوخ  ینعی  عّطقت -
نب دعـس  نب  هّللا  دبع  فصو  رد  ُهّللا » َلَزنَأ  ام  ات  َلاق  نَم   » يهلمج و  درک ، توبن  ياعدا  هک  دـش  لزان  باذـک  يهملیـسم  فصو  رد  ٌءیَش »

شیرق دزن  دش و  ّدترم  و  میحر » روفغ   » تشونب وا  ٌمیِکَح » ٌزیِزَع   » دومرفیم الما  واب  ربمغیپ  دـشیم  لزان  نآرق  نوچ  هک  دـش  لزان  حرـس  یبا 
تـسا هتفگ  دّمحم  رگا  منکیم ، لزان  هیآ  مه  نم  و  دوشیم ، یحو  دّمحم  لثم  نمب  تفگیم : بارعاب  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يّدس  و  تفر ،
تعافش نم  يارب  يّزع » تال و   » ياهتب تفگیم : ثرح  نب  رـضن  تسا : هدرک  لقن  همرکع  مه  و  امیکح » امیلع   » ماهتفگ نم  امیلع » اعیمـس  »

-214-194- نآرق -188-177- نآرق -108-92- نآرق -86-60- نآرق  - رکف زا  يریگولج  يارب  رخآ » ات  انوُُمتئِج  دََقل   » هیآ هکنیا  دننکیم ،
94 نآ ] دـیون  میب و  نآرق و  هکنیا  اب  سپ  : ] همجرت دـش . لزان  وا  لطاب  ياعّدا  طلغ و  هحفص 504 ]  ] 708-691- نآرق -340-322- نآرق

هدـشن ماهلا  واـب  يزیچ  هکنیا  اـب  دوشیم  ماـهلا  ربمغیپ ] نوچ  نمب  : ] تفگ اـی  تسب و  غورد  ادـخب  هک  تسا  سک  نآ  مدرم  نیرتراـکمتس 
یتخـسب ینیب : ناراکمتـس  نوچ  يرادن ] تفگـش  دّمحم  يا   ] متـسرفیم هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنآ  دـننامب  زین  نم  دـیوگ : هکنآ  مه  تسا و 

يازسب دیـشچب  يراوخب  يرازآ  هک  دیرب  ردب  يراتفرگ  هکنیا  زا  ار  دوخ  دنیوگ ]: ناشرـس  رب   ] هداشگ تسد  ناگتـشرف  دنراتفرگ و  گرم 
ّقح هاگشیپب  اهنت  کت و  انامه  95 و  دیدرمـشیم . رترب  ار  دوخ  نآرق ] ربمغیپ و  و   ] ّقح ياههناشن  زا  هک  دـنوادخ  رب  دوخ  تسردان  راتفگ 
امـش اب  دیدرک و  اهر  رـس  تشپب  میدرک  ناتدنمهرهب  هچنآ  ره  میدیرفآ و  کت ] رـسکی و   ] ار امـش  راب  نیتسخن  رد  هک  هنوگ  نامهب  دیدمآ 
دوخ يارب  ار  هچنآ  دیداد  تسد  زا  دش و  یئادـج  امـش  نایم  هّتبلا  دـیتشادنپ  ام  راک  کیرـش  امـش  شیادـیپ  رد  هک  نایجنایم  نآ  مینیبیمن 
نینچ باوخ  رد  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  دـناهدرک  لقن  اـم  يارب  تفگ : هداـتق  يربط :  94 ََّیلِإ » َیِحوُأ  َلاق  َوأ  : » نیرّسفم نخـس  دیتشادنپ .

رب نوچ  منک ، فپ  ممدـب و  اهنآ  رب  هک  دـش  ماهلا  نمب  هاگنآ  درک . تحاران  ار  نم  مراد و  ـالط  زا  دنبتـسد ، ود  تسد  رد  هک  دیـسر  مرظنب 
يهملیـسم هک  وگغورد  یعّدـم  رفن  ود  زا  دنتـسه  هیانک  دنبتـسد  ود  هکنیا  هک  دیـسر  مرطاخب  مدـنامه  رد  دـنتفر ، اوهب  ود  ره  مدـیمد  اهنآ 

ضرم رد  ربمغیپ  هک  هاـگنآ  تشک  یملید  زوریف  ار  یـسنع  دوسا  و  تشک ، هزمح  لـتاق  یـشحو  ار  هملیـسم  یـسنع ، دوسا  تسا و  باّذـک 
دندرکیم اعّدا  هک  تسا  اهبرع  نآ  باوج  هلمج  هکنیا  تسا  هتفگ  جاّـجز  عمجم :  94 ُهّللا » َلَزنَأ  ام  َلثِم  ُلِزنُأَس   » 44-15- نآرق . - دوب توف 

: دـناهتفگ یـضعب  و  دـندشن . قفوم  نآرق ، نید و  يدوبان  يارب  دـندرک  هچنآ  و  میئوگیم ، تـالمج  تاـملک و  روط  هکنیا  میهاوخب  اـم  رگا 
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ٍَۀلالُس نِم  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  َو   » دسیونب ات  دومرفیم  ءالما  هیآ  هکنیا  واب  ربمغیپ  يزور  هک  تسا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع - دوصقم 
تفگ وا  دیـسر  اج  هکنیا  هب  هحفص 505 ]  ] 464-432- نآرق -427-372- نآرق -40-1- نآرق  - نوچ َرَخآ » ًاقلَخ  ُهاـنأَشنَأ  َُّمث  ٍنیِط ...  نِم 

تشگرب و نید  زا  دـش و  ّدـترم  وا  تسا ، هدـش  لزاـن  روطنیمه  هک  سیونب ، ار  هکنیا  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ َنیِِقلاـخلا » ُنَسحَأ  ُهّللا  َكَراـبَتَف  »
ار وا  هک  ره  دومرف  ربمغیپ  میوگب ، مناوتیم  وا  دننام  زین  نم  دیوگیم  غورد  رگا  و  دسریم ، یحو  زین  نمب  دیوگیم  تسار  دّـمحم  رگا  تفگ :
و دروآ ، ربمغیپ  روضح  هتفرگ  ار  وا  تسد  ناـمثع  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  ربمغیپ  هک  هکم  حـتف  زور  رد  تسین ، لوؤسم  شدـشکب و  دـید 

ربمغیپ دـندش ، ّدر  اهنآ  نوچ  وت ، لام  هکنیا  دومرف : هاگنآ  هبترم ، هس  اـت  دومرفن ، باوج  ترـضح  نآ  رذـگرد ، درم  هکنیا  زا  درک : ضرع 
ار وا  یئامرف  تراشا  هک  دوب  امشب  ممشچ  نم   76-33- نآرق : - تفگ رشب  نب  داّبع  دشکب ، دید  ار  وا  سک  ره  متفگ  نم  دومرف : باحصاب 
: سابقملا ریونت   94 َنوُِملاّظلا » ِذِإ  يَرت  َول  َو  . » دننکیمن يراک  نینچ  ناربمغیپ  تسین ، هتسیاش  نم  زا  نتـشک  روتـسد  هراشا  اب  دومرف : مشکب ،

دمآشیپ هـّتبلا  ینیبـب ، ار  ناراکمتــس  زور  نآ  رگا  ینعی  رخف :  34-1- نآرق . - دـندش راتفرگ  ردـب  زور  رد  هک  نیقفاـنم  نیکرـشم و  ینعی 
94 َموَیلا » ُمُکَـسُفنَأ  اوُـجِرخَأ  . » دـشاب اـمیظع » ارمأ  تیأرل   » هک تسا  فوذـحم  وـل »  » باوـج حالطـصاب  و  دیـسر ، دـهاوخ  وـت  رظنب  یّمهم 
ار دوخ  ناج  - 2 دـیرببرد ، يراتفرگ  زا  ار  دوخ  دـنیوگیم : اهنآب  تمایق  زور  - 1 دـنا : هدرک - لقن  هلمج  هکنیا  يارب  لامتحا  هس  نیرّـسفم 

هتشون حوتفلا  وبا   94 ِنوُهلا » َباذَع   » 34-1- نآرق . - دیربب نوریب  دـیهد و  تاجن  گرم  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  - 3 دینک ، میلست  دیروآرد و 
ِهّللا یَلَع  َنُولوُقَت  ُمتنُک  اِمب   » 96-78- نآرق -19-1- نآرق . - گرم تقو  رد  دشاب  یگنـشت  ِنوُهلا » َباذَع   » تفگ مالّـسلا  هیلع  رقاب  و  تسا :

و دـنوادخب ، تمهت  تسا : زیچ  ود  يراوخ  باذـع و  بجوـم  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  رخف :  94 َنوُِربکَتـسَت » ِِهتاـیآ  نَع  ُمتنُک  َو  ِّقَحلا  َریَغ 
يدحاو و  دنتسه ، بیع  ود  هکنیا  راتفرگ  دننادیم ، شناد  ملعب و  هتسباو  ار  دوخ  هک  اهنآ  رتشیب  ام  نامز  رد  و  ّقح ، شریذپ  زا  يزارفندرگ 

زا ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  95 يداُرف »  » 97-1- نآرق . - دـنراد زارتحا  زامن  زا  هک  دنتـسه  اهنآ  رخآ  يهلمج  زا  دارم  تسا : هتفگ 
ادج ادج  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  هدش ، ادج  اهنت و  دوخ  رابتعا  تابجوم  هحفص 506 ]  ] 10-1- نآرق  - دنزرف و هداوناخ و  لام و 

دننام ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  95 ٍةَّرَم » َلَّوَأ  . » یهارمگ رد  ناکیرـش  اقفر و  زا  ادج  ینعی  تسا : هتفگ  جاجز  دـیئآیم ، کت  کت  و 
: تسا هتفگ  جاّجز  دـیتسه ، زور  نآ  لثم  مه  نونکا  دـیتشاد ، راک  کموک  روای و  هن  هک  میدـیرفآ  ار  امـش  رداـم  مکـش  رد  هک  هبترم  لّوا 

حوتفلا وبا   19-1- نآرق . - میدیرفآ ار  امش  هک  لوا  زور  رد  تسا  امش  داجیا  دننام  ام  تردق  رد  امـش  ترخآ  ملاع  شیادیپ و  هکنیا  ینعی 
ایند رد  هک  يراقع  هن  دوخ  اب  يراد  یلام  هن  هدزان ، تمالع  هدرکان و  هنتخ  هنهرب  ياپ  هنهرب و  نت  ار  امـش  میدیرفآ  هک  نانچ  تسا : هتـشون 

کلم و لام و  زا  دـیتخادنا  تشپ  سپ  اب  دـیدرک و  اهر  ایند  رد  مداد  ار  امـش  نم  هچنآ  یتخورفب و  نآب  ترخآ  يدرک و  نآ  رـس  رد  نید 
َعَّطَقَت  » 29-1- نآرق . - دنتـسه کیرـش  ام  اب  امـش  شنیرفآ  رد  هک  اـهنآ  ینعی  عمجم :  95 ُءاکَرُـش » مُکِیف  مُهَّنَأ  . » عایـشا عابتا و  نادـنزرف و 

امش نایم  يهطبار  هک  تسا  نآ  ینعم  دناهدناوخ و  نون  يالاب  يادص  ربز و  اب  صفح  هک  یئاسک  هنیدم و  ياهیراق  حوتفلا : وبا   95 مُکَنَیب »
هملک نوچ  دیرب . دـش و  عطق  دوخ  امـش  يهطبار  تسا ، هکنیا  ینعم  دـناهدناوخ و  ولج  يادـص  عفر و  اب  اهیراق  رگید  دـندیرب و  هچنآ  اب  ار 
ینعی عمجم :  95 َنوُمُعَزت » ُمتنُک  ام  مُکنَع  َّلَـض  َو   » 23-1- نآرق . - تسا دادـضا  زا  حالطـصاب  تسا و  ود  ره  لاـصو  قارف و  ینعم  هب  نیب 

رـشح و تمایق و  دیتشادنپیم  امـش  هک  نآ  دوش : ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  و  دیتشادنپیم : دوخ  روای  عیفـش و  هک  نآ  دـش  ردـه  لطاب و 
« رخآ ات  يداُرف  انوُُمتئِج  دََقل   » رخآ تیآ  زا  رخف :  43-1- نآرق . - دوب عیاض  لطاب و  ینامگ  و  دش ، هدوهیب  لطاب و  دش و  رده  تسین ، رـشن 
، دنک مهارف  دوخ  يارب  يورخا  تداعـس  يونعم و  تالامک  دیاب  حور  یهارمهب  ندـب  نوچ  - 1 44-19- نآرق : - تسا هدرک  هدافتسا  دنچ 
هک يداُرف » انوُُمتئِج   » ینعم تسا  هکنیا  دوب ، دهاوخ  یلاخ  تسد  اهنت و  رگید  ملاع  رد  درک ، مورحم  ار  دوخ  هدافتـسا  هکنیا  زا  یـسک  رگا 

فرـص ار  دوخ  رمع  تسا و  هدربن  يونعم  يهرهب  حور  زا  نوچ  - 2 دیدمآ . هحفص 507 ]  ] 233-213- نآرق  - ام دزن  یلاخ  تسد  اـهنت و 
ضیف هک  مُکِروُهُظ » َءارَو  مُکاـنلَّوَخ  اـم  ُمتکََرت   » ینعم تسا  هکنیا  دراذـگیم ، تشپ  سپ  دراد  هچنآ  ملاـع  نآ  رد  تسا ، هدرک  هاـج  لاـم و 

دوخ زا  ولج  هک  دـنک  لیـصحت  یتـالامک  دـیاب  هکنیا  اـب  تسا ، هتفر  تسا و  هدرک  اـهر  ارنآ  تسا و  هدرک  هدوـهیب  فرـص  ار  لـقع  ملع و 
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دنوادـخ هاگـشیپ  رد  دـیتسرفب ، ولج  دوخ  يارب  هچنآ  ینعی  ِهّللا » َدـنِع  ُهوُدَِـجت  ٍریَخ  نِم  مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَُـقت  اـم  َو   » هیآ هکنیا  داـفمب  دتـسرفب 
دربیمن و هجیتـن  يراـتفرگ  اـجنآ  رد  نوچ  درک ، فلت  رمع  درب و  جـنر  شیارب  تشادـنپیم و  دـیفم  دوخ  دـساف  ناـمگب  هچنآ  - 3 دیباییم .

يهلیـسو یجناـیم و  هچنآ  ینعی  رخآ » اـت  ُمُکَءاعَفُـش  مُکَعَم  يَرن  اـم  َو   » هلمج هکنیا  بجومب  دوشیم  ربارب  دـنچ  شجنر  دونـشیم و  تمـالم 
دیاش ات  هک  دشکیم  راظتنا  دـباییم  مورحم  ار  دوخ  ملاع  نآ  رد  نوچ  - 4 دیدرواین ! دوخ  اب  دنوشیمن و  هدید  ارچ  دیتشادنپیم  يراگتـسر 
َعَّطَقَت دََقل   » تسا هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسین ، اهفرح  هکنیا  اجنآ  یلو  دسرب ، شدادـب  تسا  هدرک  فلت  رمع  شیارب  هک  اهنآ  زا  یکی 

امـش ریگتـسد  يزیچ  باذع  جنر و  شیازفا  زج  و  تسین ، هطبار  دیتشاد  هچنآ  امـش و  نایم  نونکا  دـش و  هتخیـسگ  هطبار  نآ  ینعی  مُکَنَیب »
ار هـچنآ  دــیدرک  كرت  هاـشیلع : یفــص  ریــسفت   1084-1056- نآرق -741-706- نآرق -459-390- نآرق -215-169- نآرق . - دوـشیمن
اب منیبن  ار  ناعیفـش  نآ  شیپ  دیداتـسرفین  دیاهدرب و   || شیوخ  هارمه  ین  دیتشه  رـس  تشپ  اون  زا  ار  امـش  نآ  میدوب  هداد   || اطع  ضحم 
رد هچنآ  دش  لطاب  عیاض و  دنـسخ  ره  زا  دیرگنب  کنیا  رتمک   || دنـسک  اهناک  نامگ  ردـنا  ناتدوب  اجتلا  ناشیدـب  دـب  ار  امـش  هک   || امش 

دوصقم میاهتفگ : هرقب  هروس  ریسفت  رد  هکنانچ  مِهیِدیَأ » اوُطِساب  ُۀَِکئالَملا  َو   » يهلمج - 1 ام : نخس  ناتب  زا  تعافش  ردنا  ناتدوب   || نامگ 
زجع و راگدـیرفآ و  تردـق  لاـمک  زا  تسا  هیاـنک  هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  يدوجوم  هنوگ  ره  اـی  تسا و  تعیبـط  زومرم  ياوـق  هکئـالم  زا 
-2 هحفص 508 ]  ] 61-24- نآرق . - دـنربیم ملاع  هکنیا  زا  ار  وا  ّطلـست  لامک  ینعی  هداشگ  ياهتـسد  اب  هک  نآ  ربارب  رد  یمدآ  یگراـچیب 

رادومن یمدآ  رب  تسد  هدوشگ  يهکئـالم  تروـصب  هک  تردـق  نآ  يارب  هک  تسا  لّوا  يهلمج  دـیکأت  زاـب  ُمُکَـسُفنَأ » اوُـجِرخَأ   » يهلمج
میلـست ناسنا  هراچیب  دیـشک » ردب  ناهج  هکنیا  زا  تخر  دیربب و  نوریب  ملاع  هکنیا  زا  ار  دوخ   » هلمج نینچ  کی  اب  هک  تسا  یفاک  دوشیم ،
ثداوح اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دناهداد  لامتحا  نیرّسفم  میتشون  هک  يروطب  رخآ » ات  َنوَزُجت  َموَیلا   » يهلمج - 3 ددرگ ، دوبان  دوش و 

گرم یتخـس  يهیاپ  رتالاب  رد  ناراکمتـس  هک  هاگنآ  ینعی  ِتوَملا » ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاّظلا  ِذِإ   » اههلمج هکنیا  لّوا  هنیرقب  یلو  دشاب ، تمایق 
دیـشچب دـیاب  دـیتسه  گرم  راـتفرگ  هک  نونکا  نیمه  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  تسا و  گرم  مد  دوصقم  دوشیم  مولعم  دنتـسه ، راـتفرگ 

-38-14- نآرق . - دیدرکن دیتشاد و  ار  دوخ  حالـصا  لاجم  دازآ و  دیدوب و  هدنز  هک  ار  دوخ  شیپ  مد  کی  ات  راک  رکف و  يهجیتن  یتخس 
531-487- نآرق -341-322- نآرق

ات 99] تایآ 95  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َلیَّللا َلَعَج  َو  ِحابصِإلا  ُِقلاف  [ 95  ] َنوُکَفُؤت ّینَأَـف  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِّیَحلا  َنِم  ِتِّیَملا  ُجِرُخم  َو  ِتِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  يوَّنلا  َو  ِّبَحلا  ُِقلاـف  َهّللا  َّنِإ 
دَق ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِتاـُملُظ  ِیف  اـِهب  اوُدَـتهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 96  ] ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ُریِدـقَت  َِکلذ  ًانابـسُح  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َو  ًاـنَکَس 

يِذَّلا َوُه  َو  [ 98  ] َنوُهَقفَی ٍموَِقل  ِتایآلا  اَنلَّصَف  دَق  ٌعَدوَتسُم  َو  ٌّرَقَتسُمَف  ٍةَدِحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَأَشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 97  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ِتایآلا  اَنلَّصَف 
نِم ٍتاّنَج  َو  ٌۀَِیناد  ٌناوِنق  اهِعلَط  نِم  ِلخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح  ُهنِم  ُجِرُخن  ًارِضَخ  ُهنِم  انجَرخَأَف  ٍءیَش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انجَرخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ 

 ] 946-1- نآرق [ - 99  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل  مُِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِعنَی  َو  َرَمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُظنا  ٍِهباشَتُم  َریَغ  َو  ًاِهبَتشُم  َناّمُّرلا  َو  َنُوتیَّزلا  َو  ٍبانعَأ 
يهناد ینعمب  ةاون  عمج  يّونلا - رـس  طـسو  ینعی  سأرلا ، قلف  نتفاکـش ، ینعمب  اـف  حـتفب  قلف  ردـصم  زا  قلاـف - تاـغل : ینعم  هحفص 509 ]

ّمض اب  كوفا »  » مه ءاف و  رسک  حتف و  نوکس و  هزمه و  حتف  اب  کفا  ردصم  زا  نوکفؤی - زور ، ینشور  لّوا  حبص و  ینعمب  حابـصا - امرخ ،
، دشاب شمارآ  سنا و  يهلیـسو  هچنآ  تکرب ، ینابرهم  شتآ ، نکـس - ندرک . فرـصنم  دـصق  يأر و  زا  نتفگ ، غورد  ینعمب  ءاف  هزمه و 

لوقب راب و  هرت  تعارز ، هزات ، يهخاش  رـضخ - طوبرم ، ءات  اب  هنابـسح  نآ  درفم  کچوک و  ياه  شخب - مهـس و  باسح ، ینعم  انابـسح -
عمج ناونق - دوشیم . رادومن  هک  امرخ  زا  لّوا  تمسق  علط - زبس  رایسب  ياج  دوشیم ، هدروخ  هزات  زبس و  هک  نآ  ریغ  زایپ و  ناجنداب و  دننام 

: همجرت هویم . نآ  ندیسر  ینعی  هعنی - یمدآ . سرتسد  يهلصاف  رد  کیدزن و  ۀیناد - امرخ ، يهشوخ  ینعمب  رـسک  اب  ینق  فاق و  حتف  اب  انق 
اجکب ز ار  امش  سپ  تسا  يدنوادخ  راک  اهنیا  هدنز  زا  هدرم  دروآ و  نورب  هدرم  زا  هدنز  هک  هتسه  هناد و  يهدنفاکش  تسا  ادخ  انامه   96
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هام دیـشروخ و  هتخاس و  شمارآ  يارب  ار  بش  دـنک و  رادومن  حبـص  ینـشور  دفاکـشب و  یکیراـت  هک  تسا  وا  دـننادرگیم 97  تسار  هار 
اههراتس امـش  يارب  هک  تسا  وا  98 و  تسا ، اناد  رترب  يادـخ  يریگ  هزادـنا - هکنیا  و  هدرک ] هزادـناب  نآ  خرچ  شبنج و  و   ] هدومن رامـشب 

دـنراد و درخ  هک   ] میئوگب یهورگ  يارب  ّقح  ياههناشن  نآرق و  تایآ  هکنیا  دـیبایب . دوخ  هار  اـیرد  ناـبایب و  یکیراـت  رد  اـت  درک  تسرد 
ناردام و نادهز  ناردـپ و  تشپ  رد   ] مارآ دـیتسه و  هدرپس  درک و  رادومن  نت  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  ومه  99 و  دننادیم ، نآ ] یتسرد 

تـسردان تسرد ز  و   ] دـنمهفیم هک  یمدرم  يارب  میدرک  ادـج  مه  و ز  رادومن ، ار  تایآ  هکنیا  انامه  زیخاتـسرب ] اـت  یگدـنز  راوطا  رگد 
زا میروآ و  نورب  زبـس  يهخاـش  نآ  زا  هک  میدروآ  نورب  ناـهایگ  همه  نآـب  دروآ و  یبآ  نامـسآ  هک ز  تـسا  ادـخ  100 و  دننکیم ] ادج 
زین مینک و  رادومن  سرتسد  کیدزن و  يامرخ  ياههشوخ  امرخ  يهناد  يهفوکش  زا  راوس و  مه  رب  يهشوخ  هحفص 510 ] ياههناد [  هخاش 
نآ ندیـسر  هویمب و  دـنداد  اهنآ  هویم  هک  هاگنآ  و  انامهان . ياهتـسد  دنـشاب و  رگیدـکی  دـننامه  ياهراپ  هک  رانا  نوتیز و  روگنا و  ياـهغاب 

. دنورگیم ّقحب  هک  هورگ  نآ  يارب  ادخ ] تردق  رب   ] تسا اههناشن  یگمه  هکنیا  رد  هّتبلا  هک  دسریم ] ات  دوشیم  هنوگ  دـنچب  هک   ] دـیرگنب
رارق یفاکـش  هناد  ره  رد  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  هناد ، هدـننیرفآ  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  يربـط :  96 ِّبَحلا » ُِقلاف  : » نیرّـسفم نخس 
امرخ يهتسه  و  دنایور ، یم - هایگ  نآ  زا  دفاکشیم و  ار  هناد  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  امرخ ، يهتـسه  مدنگ و  فاکـش  لثم  تسا ، هداد 

، دـینک يزور  ریخ و  عقوت  وا  زا  هک  دوبعم  يادـخ  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   33-15- نآرق . - دوش زبس  امرخ  تخرد  ات  دفاکـشیم  ار 
96 رخآ » ات  َّیَحلا  ُجِرُخی  . » دشاب رود  نآ  زا  نایمدآ  تسد  هک  ار  هکنیا  درک  صیصخت  نآ  يارب  و  دفاکش ، هناد  نیمز  رد  هک  تسا  یئادخ 

نوچ دـنکیم ، رادومن  هزات  زبس و  هایگ  زا  کشخ  يهناد  دروآـیمرد و  کـشخ  يهناد  زا  هزاـت  زبس  هاـیگ  ینعی  تسا : هتفگ  جاـجز  عمجم :
يرصب نسح  هداتق و  دیز و  نبإ  دنمانیم ، شتّیم  دننکب ، ای  دنربب  ارنآ  ای  دوش  کشخ  نوچ  و  دمانیم ، هدنز  ّیح و  ار  اپرب  زبس  تخرد  برع 

19-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئابج  دروآیمرد . ناجیب  يهفطن  هدـنز  ناویح  زا  دـنیرفایم و  رادـناج  ناویح  ناجیب ، يهفطن  زا  ینعی  دـناهتفگ :
. دنیرفآیم رفاک  دنزرف  نمؤم  زا  نمؤم و  دنزرف  رفاک  زا  ینعی  دناهتفگ ، یضعب  و  دنکیم ، مهارف  مخت  غرم  زا  دنیرفایم و  هجوج  مخت  زا  ینعی 
، سکعب دـشاب و  دـنمدوس  تسا  روآناـیز  نیقیب  هچنآ  زا  تسا  نکمم  تـسا و  ناـیز  دوـس و  تـّیم  ّیح و  يزاـجم  یناـعم  زا  یکی  رخف :

يهناخ رد  ار  وا  دنتـشادنپ  کیدزن  ار  شگرم  نوچ  و  دریمب ، هک  دنداد  هدش  لولحم  بآ  رد  دایز  كایرت  ار  یمدآ  دناهدرک : لقن  هکنانچ 
هب هچنآ  زا  و  دندرک ، یثنخ  ار  رگدـکی  رهز  ود  هکنیا  رثا  و  دـیزگ ، ار  وا  دـمآرد و  یخاروس  زا  گرزب  يرام  نآ  رد  دـندراذگ ، کیرات 

، دیدشت اب  هّیقب  دناهدناوخ و  ای  فیفخت  اب  اهیراق  زا  ياهّدع  ار  تیم »  » يهملک و  هحفص 511 ] هدش [  رتدنمدوس  دنتشاد ، عّقوت  نایز  رتگرزب 
تـسین روط  هکنیا  بلطم  تسا ، لعف  رب  مسا  فطع  رهاظ  هک  اههلمج  هکنیا  رد  تسا  برع  لامعتـسا  فالخرب  لعف  رب  مسا  فطع  نوچ  و 

زاغآ لعاف  مسا  اب  هک  ِتِّیَملا » ُجِرُخم   » يهلمج و  تسا ، ُِقلاف »  » نایب حیـضوت و  يارب  تسا  لعف  رب  لمتـشم  هک  َّیَحلا » ُجِرُخی   » يهلمج هکلب 
-343- نآرق -325-316- نآرق -265-246- نآرق . - لـعف رب  هن  تسا  مسا  رب  مسا  فـطع  سپ  تسا  ِّبَحلا » ُِقلاـف   » رب فـطع  تـسا  هدـش 
، تسار قیرط  نشور و  هار  هکنیا  زا  ار  امـش  دـننادرگیم  رب  هنوگچ  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   96 َنوُکَفُؤت » ّینَأَـف   » 431-413- نآرق -364
زا عمجم : حابصالا 97  ِحابصِإلا » ُِقلاف   » 23-1- نآرق ! - دـننادرگیمرب هنوگچ  راک  هکنیا  زا  ار  امـش  لقع  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ : نسح 

حبـص و زور ، همه  دوشب : ینعم  روط  هکنیا  دـشاب و  حبـص  عمج  ات  تسا  هدرک  تئارق  هزمه  حـتف  اـب  وا  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرـصب  نسح 
کیرات بش  نایم  زا  هک  تسا  ادخ  نآ  وا  تسا ، حبص  يهدنفاکـش  وا  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   21-1- نآرق . - دنکیم رادومن  یئانشور 

، دننیبن چـیه  وا  رد  هک  دنـشاب  کیرات  یبش  رد  ناشیا  هکنآ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  درک  رّکذـت  هیآ  هکنیا  رد  یلاعت  هّللا  دفاکـشب ، نشور  زور 
تملظ تشاد و  تلالـض  تملظ  ناهج  نینچمه  و  منک ، نشور  کیرات  ناهج  دفاکـشب و  حبـص  دومع  هایـس  بش  نآ - ناـیم  زا  یهاـگان 

ملاع ات  مدروآرب  دّمحم  لدـع  تیادـه و  باتفآ  تلالـض ، ملظ و  تملظ  نآ  نایم  زا  نم  دـندوب ، ملظم  بش  رد  ملظ  مالظ  زا  ناقلخ  ملظ ،
دوخ ضرغ  دوصقمب و  دیدب و  دوخ  دـصقم  هار و  سک  ره  و  دندیـسرب ، ناگدـنامزاب  و  دـنتفای ، زاب  هار  ناهارمگ  دـش ، رّونم  وا  رونب  عرش 

وا ّدـحب  ءایـض  رون و  رد  رگا  هک  مدروآرب  یهام  وا  ياجب  دیـسر ، برغم  ءوض  يهرانکب  دـیرپب و  دوخ  کلف ، باتفآ  نآ  نوچ  زاب  دیـسر ،
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ات مدروآرب  ناگراتـس  دش  ورف  هام  نوچ  سپ  دندش ، دشرتسم  وا  داشراب  دـندش و  يدـتهم  وا  تیادـهب  دـندوب و  عفتنم  وا  رونب  ناقلخ  دوبن 
َلَعَج . » مدروآرب یکی  دشورف ، یکی  هگ  ره  و  دشابن ، یلاخ  نآ  زا  نید  کلف  تسین  یلاخ  ناگراتس  هام و  باتفآ و  زا  ایند  کلف  هک  نانچ 
فلا اب  لعاج »  » اهیراق رگید  هحفص 512 ]  ] 70-51- نآرق -28-1- نآرق  - و دناهدناوخ ، َلیَّللا » َلَعَج   » هفوک مدرم  عمجم :  97 ًانَکَس » َلیَّللا 

رد عمجم :  98 َموُجُّنلا » ُمَُکل  َلَعَج  . » مال ریز  يادـص  اب  رورجم و  ار  لیل »  » يهملک و  مال ، ولج  يادـص  عفر و  دـناهدناوخ و  لـعاف  تروصب 
ٍسفَن نِم  مُکَأَشنَأ   » هک هللا   30-1- نآرق . - دنتسه ام  ياهماما  دّمحم و  لآ  موجن  زا  دوصقم  تسا : هتشون  مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت 

، دنتسه هشیر  لصا و  کی  زا  همه  دنوش  هّجوتم  نوچ  هک  تسا  رـشب  فطاوع  کیرحت  يارب  هلمج  هکنیا  دناهتـشون : نیرّـسفم   99 ٍةَدِحاو »
ياهوگتفگ رد  مه  ام  دـننک ، یم - زارتحا  توادـع  قافن و  زا  دـنوشیم و  تسود  مه  اب  همه  دوشیم و  کیرحت  اـهنآ  تفلا  ّتبحم و  ّسح 

وت لثم  مه  هکنیا  رخآ  ای -  تسین - رشب  هکنیا  رگم  دنیوگیم : دننک ، کیرحت  ار  یسک  یتسود  رـشب  ّسح  دنهاوخیم  یتقو  میونـشیم  مدرم 
رفن دنچ  یلو  دناهدناوخ  فاق  يالاب  يادص  حتف و  اب  ار  رقتسم »  » يهملک عمجم   99 ٌعَدوَتسُم » َو  ٌّرَقَتسُمَف   » هک هللا   45-1- نآرق . - تسا رشب 

رد یمدآ  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  نیرّـسفم : نایم  تسا  فالتخا  نآ  ینعم  رد  و  دـناهدناوخ ، ریز  يادـص  رـسک و  اب  اهیراق  زا 
رد ینعی  دناهدرک : لقن  ساّبع  نبإ  همرکع و  ریبج و  نب  دیعـس  زا  تمایق : ات  تسا  تناما  ربق  رد  و  نداز ، ماگنه  ات  دراد  مارآ  ردام  نادـهز 

تناـما و  هدرپـس ، ترخآ  رد  ادـخ  دزن  تسا و  ّرقتـسم  نیمز  رب  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا ، تناـما  ردـپ  تشپ  رد  دراد و  رارق  رداـم  مکش 
رارقرب ربق  رد  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا ، تناما  زیخاتـسر  ات  گرم  مد  زا  و  تسا ، ّرقتـسم  یگدـنز  رد  تسا : هتفگ  هیلاعلا  وبا  تسا ،

هدشن هدیرفآ  زونه  هکنآ  عدوتسم  و  تسا ، هدش  هدیرفآ  هکنآ  ّرقتـسم  تسا : هتفگ  ّمصا  رخف :  40-1- نآرق . - تسا هعیدو  ایند  رد  تسا و 
يهطساوب ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، امش  سرتسد  رد  تسا و  کیدزن  ینعی  عمجم :  100 ٌۀَِیناد » ٌناوِنق  . » دوشیم قلخ  هدنیآ  رد  تسا و 

ءات ولج  يادـص  عفر و  اب  تانج »  » اـهیراق یـضعب  عمجم :  100 ٍبانعَأ » نِم  ٍتاـّنَج   » 20-1- نآرق . - تسا کـیدزن  نیمز  ینیگنـس  هویم و 
. درادن توافت  ینعم  يهجیتن  و  دناهدناوخ . بوصنم  هّیقب  دوعسم و  هّللا  دبع  مه  تسا و  نیمه  زین  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تئارق  هک  دناهدناوخ ،
: دننامن دننام و  رگیدکی  اب  هکنیا  رد  دنتفگ  لوق  دنچ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  - 100 ٍِهباشَتُم » َریَغ  َو  ًاِهبَتشُم  [ » هحفص 513  ] 25-1- نآرق -
اب ران  نوتیز و  اب  نوتیز  بانعا و  اب  بانعا  وچ  دوب ، سناجتم  لکاشتم و  هچنآ  دـنامن ، يرهب  دـنام و  رگیدـکی  اب  يرهب  هک  تسا  نآ  یلوق 

هچرگا دنامن و  کی  اب  کی  سانجا ، هکنیا  هک  تسا  نآ  رگید  یلوق  و  دنامن ، مه  اب  دوبن  رگیدـکی  سنج  زا  هکنآ  و  دـنام ، رگیدـکیب  ران 
هک تسا  نآ  رگید  یلوق  و  نینچ ، مه  ران  فلتخم و  معط  نول و  لکـش و  سنجب و  دشاب  هنوگ  دنچ  روگنا  هک  ینیب  هن  دشاب ، یکی  سنج 

: ام نخس   34-1- نآرق . - دنـشابن تمکح  رد  دنهباشتم و  تقلخ  رد  تسا : نآ  رگید  یلوق  دننامن ، مه  اب  معط  رد  دننام و  مه  اب  لکـش  رد 
هکنیا تسا  نکمم  و  دـیرفآ ، هدـنز  دوـجوم  کـی  زا  ار  امـش  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رهاـظ  ٍةَدِـحاو » ٍسفَن  نِم  مُکَأَـشنَأ   » هک هللا  يهلمج  - 1

، هدـیقع نآ  یتسرد  ضرف  رب  نوچ  تسین  ضارتعا  ياج  نکل  دوشب ، نیوراد  لوصاب  دـقتعم  مدرم  نآرق و  نیرکنم  ضارتعا  دروم  راـتفگ 
نامه هدـیرفآ  نآ  زا  ار  ام  هک  هدـنز  دوجوم  نآ  تسا  نکمم  نوچ  تسین  فلاخم  ياهدـیقع  چـیه  اب  هک  تسا  يروط  هیآ  رد  ریبعت  هکنیا 

هک تسا  هدوب  رگید  يرادناج  دیآرد  مدآ  تروصب  هکنآ  زا  شیپ  تسا  نکمم  و  دـناهدرک ، ینعم  نیرّـسفم  هکنانچ  دـشاب  رـشبلا  وبا  مدآ 
تـسا نکمم  و  تسا ، هدش  ینعم  دنچ  میتشون  هک  يروطب  ٌعَدوَتـسُم » َو  ٌّرَقَتـسُمَف   » هک هللا  تاملک  - 2 تسا ، هدمآرد  تروص  نیاب  جـیردتب 
سفن نآ  ینعی  تسا ، ّرقتـسم  هتـسد  کی  سپ  هدش : هتفگ  میدیرفآ  هدـنز  دوجوم  کی  زا  ار  امـش  تسا : هدـش  هتفگ  هکنآ  زا  سپ  میئوگب 

عدوتـسم هتـسد  کی  و  دـنامیم ، رقتـسم  یلعا  توکلم  رد  دـنکیم و  یط  ار  دوخ  نکمم  لامک  بتارم  هک  اـقب  تسا و  رارق  ياراد  هدـیرفآ 
مزلتـسم مینک  لوبق  ار  ینعم  هکنیا  رگا  و  دوشیم ، دوبان  دنامیمن و  رقتـسم  دسریمن و  لامک  ّدحب  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  تناما  ینعی  تسا 

و دوب ، دهاوخن  اهنآ  يارب  داعم  رشح و  دوشیم و  دوبان  دنریمیم ، دنسریمن و  دوخ  لامکب  هک  رذگ  دوز  رقتـسم  ریغ  سوفن  نآ  هک  تسا  نآ 
يهتسد و  دننکیم ، یگدنز  ینادابآ  رهـش و  رد  دنتـسه و  رقتـسم  اجکی  رد  اههدیرفآ  هکنیا  زا  یـضعب  مینک : ینعم  روط  هکنیا  تسا  نکمم 
تناما دننام  دنتسه و  نیشن  هحفص 514 ]  ] 653-614- نآرق -67-23- نآرق - - چوک ای  نیشن  رداچ  هک  دنتسه  راوتناما  عدوتـسم و  رگید 
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. دنربیم رسب  یئاج  رد  يزور  ره 

ات 103] تایآ 100  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ّینَأ ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  [ 100  ] َنوُفِصَی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُـس  ٍملِع  ِریَِغب  ٍتاَنب  َو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخ  َو  مُهَقَلَخ  َو  َّنِجلا  َءاکَرُـش  ِهِّلل  اُولَعَج  َو 
ُهوُُدبعاَف ٍءیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  مُکُّبَر ال  ُهّللا  ُمُِکلذ  [ 101  ] ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍءیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ٌۀَبِحاص  َُهل  نُکَت  َمل  َو  ٌَدلَو  َُهل  ُنوُکَی 

: تاغل ینعم   519-1- نآرق [ - 103  ] ُرِیبَخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراصبَألا  ُكِردـُی  َوُه  َو  ُراـصبَألا  ُهُکِردـُت  ـال  [ 102  ] ٌلیِکَو ٍءیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُه  َو 
رخآ ات  ار  نابایب  ندرک ، تسرد  تالوعجم  بیذاکا و  نتخاس و  غورد  ندز ، هزین  اب  ندرک ، هراپ  ینعمب  ءاخ  حتفب  قرخ  ردصم  زا  اوقرخ -

هناگچب ياهیزاب  نتفگ ، غورد  ندیزو ، داب  ندرک ، زاب  هرجنپ  هناخ  راوید  رد  ندرک ، راتفر  نآ  فالخرب  ندرک و  زواجت  تداع  زا  ندومیپ 
عارتخا و ینعمب  اب  حـتفب  عدـب  ردـصم  زا  عیدـب - ندرک ، يزاب  دوشیم ، هتخاس  هدـیبات  خـن  زا  تسا  يزاب  يهلیـسو  هک  قیراخم  اـب  ندرک و 
نارتخد و هتـسنادن  مه  هدیرفآ و  ار  اهنآ  وا  هکنیا  اب  دندرک  تسرد  يرپ  ّنج و  ینازابنا ز  ادخ  يارب   101 نانیدیب ] یلو  : ] همجرت شیادیپ .

اجک تسا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدنرآ  دـیدپ  هک  وا  دـنرادنپب 102  ار  وا  هچ  رهز  هیاپ  دـنلب  تسا و  هزیکاپ  هچ  دـنتخاسب و  وا  يارب  ینارـسپ 
امش راگدرورپ  يادخ  اهنیا ز   103 تسا ، زیچ  همه  رب  ياناد  هدیرفآ و  وا  زیچ  همه  هتـشادن و  ناگدام  یتسود ز  هکنیا  اب  دشاب ! شدـنزرف 

وا دباین و  رد  ار  وا  اهمشچ  هک  نابهگن 104  زیچ  همه  رب  تسا و  زیچ  همه  يهدننیرفآ  هک  دیتسرپ  ار  وا  سپ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  تسا 
هقیاـضم وا  یگدنـشخب  فطل و  رد  تسین و  هگآ  سک  شریبدـت  زا  هک  [ ] هحفـص 515 ریبخ [  تسا و  فیطل  وا  دـبایرد و  اـهیئانیب  يهمه 

هکنیا اب  ینعی  دـناهدناوخ ، مال  حـتف  اب  مُهَقَلَخ »  » اـهیراق مومع  يربط :  101 مُهَقَلَخ » َو  َّنِجلا  َءاکَرُـش  ِهِّلل  اُولَعَج  َو  : » نیرّـسفم نخـس  تسین .]
. اهنآ شنیرفآ  رد  ادخ  اب  تسا  کیرـش  مه  ّنج  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  مال  نوکـس  اب  مُهَقَلَخ »  » رمعی نب - ییحی  و  هدیرفآ ، ار  اهنآ  ادخ 

بارعا نوچ  دناهتفگ : یضعب  تسا و  هکئالم  ّنج  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  212-200- نآرق -105-93- نآرق -68-15- نآرق -
هدوب کیرـش  ادخ  اب  هک  تسا  ّنج  دوصقم  سپ  تسا . هدـش - دـیلوت  نآ  زا  هکئالم  تسا و  هتـشاد  جاودزا  طباور  ّنج  اب  ادـخ  دـنتفگیم :

و دناهدوب ، نمیرها  و  نادزی ، لصا  ودب  دقتعم  هک  تسا  اهیتشدرز  ای  اهیناریا  میدق  دیاقع  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ،
اب نارگید  و  دناهدناوخ ، ار  دـیدشت  اب  هنیدـم  ياهیراق  عمجم :  101 رخآ » ات  اُوقَرَخ  َو  . » دناهدوب تملظ  رون و  لصا  ودـب  دـقتعم  هک  اهنآ  ای 

زیزع و اهیحیـسم  دوهی و  و  دنتـسنادیم . ادخ  رتخد  ار  هکئالم  اهبرع  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  درادن . توافت  ینعم  رد  و  دناهدناوخ . فیفخت 
دراد و دوخ  رظن  ریزب  تسا  هدیرفآ  هچنآ  ره  ینعی  يربط :  103 ٌلیِکَو » ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو   » 13-1- نآرق . - دنتسنادیم ادخ  رسپ  ار  حیسم 
-1- نآرق . - دهدیم لیدبت  رییغت و  دنکیم و  هرادا  دنکیم و  یگدیـسر  ار  همه  دوخ  تردقب  دـناسریم و  ار  کی  ره  يزور  و  درادـیم ، هاگن 
زا هنومن  يارب  یلو  تسین  ثحب  لباق  ام  يهقیلسب  هچرگا  و  دناهدرک ، ثحب  لصفم  نیرّـسفم  هلمج  هکنیا  رد   104 ُراصبَألا » ُهُکِرُدت  ال   » 39

و دننیبیم . ار  ادخ  نینمؤم  تمایق  رد  هک  دندقتعم  دنتـسه  رکف  مه  ام  اب  هک  اهنآ  رخف : ماما  مینک : یم - لقن  ماما  حیتافم  یـسربط و  عمجم 
ار یئانیب  ياهورین  دنوادخ  هک  تسا  هکنیا  ای  هلمج  هکنیا  ینعم  و  َراصبَألا » ُكِرُدی   » تسا هدش  هتفگ  نوچ  هکنآ  یکی  دـنراد : لیلد  دـنچ 
ار دوخ  دنوادخ  هک  دوشیم  هکنیا  هجیتن  دـشاب  دوصقم  هک  ینعم  ود  هکنیا  زا  مادـک  ره  دـنیبیم و  ار  یئانیب  يورین  ناگدـنراد  ای  دـنیبیم ،

يارب تـسا  تـیؤر  هحفــص 516 ]  ] 366-346- نآرق -26-1- نآرق  - لـباق ادـخ  سپ  تـسا ، یئاـنیب  يورین  ياراد  دوـخ  نوـچ  دـنیبیم ،
هتفگ هکنآ  رگید  لیلد  تسا ، هدـشن  هلئـسم  هکنیا  رد  توافت  قرفب و  دـقتعم  یـسک  نوچ  دـننیبیم ، ار  وا  مه  نینمؤم  راچان  سپ  شدوخ ،
ورمع نب  رارـض  زا  هک  رگید  لیلد  دنیبن ، ار  وا  یئانیب  رـصب و  چیه  هک  تسین  لیلد  هکنیا  دننکیمن و  كرد  ار  وا  راصبا  يهمه  تسا : هدـش 

رد سپ  دنیبیم ، ار  وا  اهمشچ  هکنیا  ریغ  هک  دوشیم  هدیمهف  سپ  دنیبیمن  ار  وا  اهمـشچ  تسا : هدش  هتفگ  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  یفوک 
لضف هک  تسا  هدرک  لقن  یشاّیع  عمجم : دننیبب . ار  وا  ات  دشخبیم ، نینمؤمب  مشچ  هکنیا  ریغ  صوصخم  یئانیب  يورین  دنوادخ  رگید  ملاع 

، دناهدرک فالتخا  مدرم  تمایق  رد  ادخ  ندش  هدید  يهلئـسم  رد  درک  ضرع  ع ]  ] اضر ماما  ترـضح  هب  نیتسایّرلا  وذـب  روهـشم  لهـس  نب 
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، تسا هداد  دنوادخب  یگرزب  تمهت  غورد و  دهدب  یتبسن  تسا  هدومرف  ادخ  هچنآ  فالخرب  هک  ره  دومرف : دیهدب ، حیضوت  نم  يارب  امش 
رکف چیه  هک  ینعی  تسا  لد  رد  یئانیب  لد و  تریـصب  هکلب  تسین  مشچ  یئانیب  راصبا  زا  دوصقم  و  ُراصبَألا » ُهُکِرُدت  ال   » تسا هدومرف  وا  و 

دنچ هلمج  هکنیا  يارب  عمجم :  104 ُرِیبَخلا » ُفیِطَّللا  َوُه  َو   » 359-334- نآرق . - دنکیمن كرد  ار  وا  یگنوگچ  یسک  دسریمن و  واب  مهو  و 
شنیرفآ يهرادا  ریبدـت و  رد  - 2 دـهدیم ، تمعن  اهنآب  غیردـیب  هک  تسا  ناـبرهم  ناگدـنب  مدرمب و  وا  - 1 32-1- نآرق : - دناهتفگ ینعم 

مک ار  دوخ  ناوارف  تمعن  دروآیم و  باـسحب  داـیز  ار  اـهنآ  مک  تعاـط  مدرمب  تسا  ناـبرهم  - 3 تسا ، هدرب  راکب  تفاـطل  ّتقد و  لاـمک 
ار وت  ینک  تباجا  ار  وا  رگا  دـنکیم و  نّیعم  ياـج  وت  يارب  يورب  وا  يوسب  رگا  و  دـهدیم ، تباوج  یناوخب  رگا  هک  نآ  ینعی  درامشیم 4 -
ار وت  وا  ینادرگب  ور  وا  زا  رگا  و  درذـگیمرد ، وت  زا  ینک  ینامرفان  رگا  و  دـهدیم ، شاداپ  وتب  يربب  شنامرف  رگا  و  دـنکیم ، کیدزن  دوخب 
-6 دشخبیم ، ار  ناراکافج  و  دـهدیم ، شاداپ  ار  افو  اب  ینعی  فیطل  - 5 دنکیم ، تتیاده  يروآودب  يور  رگا  و  دـناوخ ، یم - دوخ  يوسب 
وا ششخب  زیچ  رتهب  هکنآ  ینعی  - 7 دنکیم ، شزاینیب  دنک  زاین  راهظا  ودب  هکنآ  و  دوشیم ، شبیصن  تفارـش  دنک  راختفا  واب  سک  ره  ینعی 

هحفـص 517] دوشیم [ . هریخذ  وا  دزن  هک  تسیا  هیامرـس  وا  يهقیاـضم  كاـسما و  و  تسا ، وا  بناـج  زا  هک  تسا  یتداعـس  ریخ و  تسا و 
رتکیراـب و ینعی  يرـشخمز : فاّـشک  تسا . هدومن  داـجیا  نآـب  ار  تاـناویح  نادـبا  هدرک و  مهارف  هچنآ  كزاـن  تسا و  فیطل  ینعی  رخف :

عیبانی رد  هتـشون : ینیـسح  تسین . نآ  ریگولج  یکزان  تفاطل و  چیه  هک  تسا  انیب  زیچ  رهب  دوخ  وا  یلو  دوش ، هدـید  هکنآ  زا  تسا  رتکزان 
يهملک تسا  نکمم  میتشون  همجرت  رد  هکنانچ  ُرِیبَخلا » ُفیِطَّللا  َوُه  َو   » يهلمج رد  ام : نخـس  ناد . ناـهن  نیب و  کـیراب  تسا  وا  هک  هتفگ 

و دـیوشیمن ، رادربخ  نآ  زا  اـهدازیمدآ  امـش  هک  يروطب  تسا  تفاـطل  لاـمک  رد  وا  عـالّطا  یهاـگآ و  هک  دـشاب  ریبـخ »  » تفـص فیطل » »
272-257- نآرق -54-23- نآرق . - تسا رخآ  ات  ُهُکِرُدت » ال   » شیپ يهلمج  حیضوت 

ات 107] تایآ 104  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

اُولوُقَِیل َو  ِتایآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَـک  َو  [ 104  ] ٍظیِفَِحب مُکیَلَع  اـَنَأ  اـم  َو  اـهیَلَعَف  َیِمَع  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  َرَـصبَأ  نَمَف  مُکِّبَر  نِم  ُِرئاـَصب  مُکَءاـج  دَـق 
اوُکَرشَأ ام  ُهّللا  َءاش  َول  َو  [ 106  ] َنیِکِرشُملا ِنَع  ضِرعَأ  َو  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  نِم  َکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِعبَّتا  [ 105  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  َتسَرَد 

، یکریز مهف ، لقع و  ینعمب  هریصب  عمج  رئاصب - تاغل : ینعم   440-1- نآرق [ - 107  ] ٍلیِکَِوب مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  ًاظیِفَح  مِهیَلَع  َكانلَعَج  ام  َو 
ار هرقن  الط و  لوپ  ندرک و  هارمگ  ندنادرگرب و  رد  ینوزف  يدایز و  ینعمب  فیرـصت  ردـصم  زا  فّرـصن - لیلد . تّجح و  و  هاوگ ، هربع ،

ینعمب نیس  نوکس  لاد و  حتف  اب  سرد  ردصم  زا  تسرد - رگید . تاملک  زا  یتاملک  ندرک  ّقتشم  ینعمب  مالک  فیرصت  و  ندرک . لیدبت 
انامه ز  105 وگب ]: نارفاکب  دّـمحم  يا  : ] همجرت سابل . ندرک  هنهک  و  ندـش ، دوباـن  وحم و  يزیچ  راـثآ  ندرک  ظـفح  ندـناوخ و  یلاوتم 

يارب نآ  دوس  دـشاب  دـنمدرخ  درب و  هرهب  دوخ  یئاـنیب  هکنآ ز  سپ  هدـمآ  ناـتیارب  درخ  و  هحفـص 518 ] یئانیب [  هار  ناـتراگدرورپ  يوس 
تایآ نآ  دـننامب   106 دوخ ] درخ  دـیناد و  دوخ  هک   ] متـسین امـش  ناـبهگن  نم  دـنیب و  نآ  ناـیز  دـنام  نآ  زا  روک  هکنآ  دـشاب و  شدوـخ 

رادومن نشور و  هورگ  نآ  يارب  ار  نآ  ام  هتبلا  ياهتفرگ و  سرد  نارگید  ز  دـنیوگیم : نانیدـیب  یلو  میروآیم  نوگانوگب  یتایآ  هتـشذگ 
یئادـخ هک  دوشیم  ماهلا  وتب  تراگدرورپ  هک ز  ورب  نآ  لابندـب  دوخ  107 و  هدیـسر ] قح  يوس  ز   ] دننادیم دـنراد و  شناد  هک  مینکیم 

دوب هدرک  ناشتشونرسب  تساوخیم و  يادخ  رگا  هک  نادرگب 108  يور  دنزاسیم  ادخ  اب  يزابنا  هک  ناکرشم  و ز  تسین ، راگدیرفآ  زج 
« رخآ ات  ُِرئاَصب  مُکَءاج  دَـق  : » نیرّـسفم نخـس  يراد . نانآ  یگدـنیامن  دوخ  وت  هن  میدرکن و  اهنآ  نابهگن  ار  وت  ام  هچ  دـندشیمن  كرـشم 
اب هک  ُرِیبَخلا » ُفیِطَّللا  اـت - ِّبَحلا - ُِقلاـف  َهّللا  َّنِإ   » زا تاـیآ  نیاـب  بطاـخم  مدرم  نآ  يارب  هک  ربمغیپب  تسا  روتـسد  هیآ  هکنیا  يربط :  105

يهلیسو فرحنم  مدرم  يا  وگب : دنراد ، اهتب  اب  لد  دنتسه و  نادرگ  ور  دنوادخ  زا  مه  زاب  دیحوت  تایآ  حیـضوت  لالدتـسا و  هکنیا  يهمه 
فاّشک  206-184- نآرق -172-140- نآرق -37-15- نآرق . - تـسا هدـش  مـهارف  امــش  يارب  یهارمگ  زا  نآ  زیمت  تـسار و  هار  ندــید 
مُکیَلَع اَنَأ  ام  َو  . » تسا مشچ  رون  رـصب  هکنانچ  تسا  لد  رون  تریـصب  زا  دوصقم  و  تسا ، ص ]  ] ربمغیپ ناـبزب  دراو  هیآ  هکنیا  يرـشخمز :
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تایآ نآب  خوسنم  هیآ  هکنیا  داهج  بوجو  زا  سپ  و  تسا ، هدش  لزان  داهجب  رما  زا  شیپ  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : نیرّسفم  رخف :  105 ٍظیِفَِحب »
دروم ره  رد  نیرّـسفم  نوچ  تسا  یتسرد  زا  رود  نیرّـسفم  ياـعّدا  هکنیا  یلو  تسا ، مدرم  ناـمیا  رفک و  بظاوم  ظـیفح و  ربمغیپ  تسا و 

نب ّیلع  عمجم :  106 ُفِّرَُصن » َِکلذَک  َو   » 34-1- نآرق . - تسین نآب  یجایتحا  هک  یتروص  رد  دننک ، یفّرعم  خوسنم  ار  تایآ  دـنراد  لیم 
اهنآ زا  ندرک و  ارجا  یپ  رد  یپ  بسانتم  یناعم  رد  ار  كرتشم  ماع  ینعم  ینعی  دشابیم  فّرصن »  » ردصم هک  فیرـصت  تسا : هتفگ  یـسیع 
ناـیب امـش  يارب  هروس  هکنیا  رد  ار  دـیحوت  يهلدا  تاـیآ و  هک  روـط  ناـمه  ینعی  يربـط : هحفـص 519 ]  ] 25-1- نآرق . - ندرک هدافتـسا 

: يرشخمز فاّشک   106 َتسَرَد » اُولوُقَِیل  َو  . » مینکیم نایب  ار  ماکحا  بلاطم و  امش  يارب  زاب  دینادیمن  میاهتفگن و  هک  اهزیچ  نآ  رد  میدرک 
دّمحمب دوهی  ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  نوکـس  اب  و  ياهتفرگ ، ارف  ياهدرک و  هرکاذـم  املع  اب  ینعی  اـت  حـتف  اـب  تسا  هدـش  تئارق  تسراد 

دناهدناوخ ءار  ّمض  اب  و  تسا ، هدنامن  نآ  رثا  ّدر و  تسا و  هدش  هنهک  ینعی  ات  نوکـس  اب  تسرد »  » و تسا ،، هتفرگ  دای  وا  دناهداد و  سرد 
تسا و هدـش  هدـناوخ  اهنیا  ینعی  لوهجم  هغیـصب  لاد  مض  اب  تسرد »  » و تسا ، هناشنیب  هنهک و  داـیز  ینعی  دـشاب  تسرد »  » يهغلاـبم هک 

. - تسا دّـمحم  سرد  اهنیا  دـنیوگب : ینعی  دـناهدرک . تئارق  مه  سرد »  » و هنهک ، ياهزیچ  ینعی  دـناهدناوخ  زین  تاسراد »  » و تسا ، هنهک 
ءاملع اب  ثحب  زا  یناوخیم  هک  ار  تایآ  هکنیا  دنتفگیم : ربمغیپب  بارعا  هک  تسا  نآ  شیپ  يهلمجب  هلمج  هکنیا  طابترا  رخف :  26-1- نآرق

- هکنیا اـب  تهج  هکنیا  زا  ادـخ ، بناـج  زا  تسا  یحو  هک  يرادـنپیم  یناوخیم و  اـم  يارب  ینکیم و  مظنم  ار  اـهنآ  دوخ  ینکیم و  هدافتـسا 
، میتسرفیم ار  تایآ  رگید  تلاح  زا  سپ  یتلاح  یپ و  رد  یپ  ینعی  ُفِّرَُصن » َِکلذَک   » ولج يهلمج  و  دش ، اهنآ  نانخس  زا  يریگولج  هلمج 
دـشاب و نشور  لیلد  ات  میتسرفیم  یپ  رد  یپ  ار  تایآ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  ولج  يهلمجب  طاـبترا  يارب  اُولوُقَِیل » َو   » رد واو »  » فرح و 

يهلمج هک  تسا ، هدش  هدروآ  ُفِّرَُـصن » َِکلذَک   » ّتلع يارب  ُهَنِّیَُبِنل »  » و اُولوُقَِیل » َو   » يهلمج ود  ياهدناوخ و  سرد  وت  دنیوگب : اهنآ  مه  زاب 
ياهتروصب هک  تسا  بلطم   » حیـضوت نایب و  يارب  تاـیآ  فیرـصت  تسا  مولعم  ار ، تاـیآ  مینک  حیـضوت  هکنیا  يارب  ینعی  ُهَنِّیَُبِنل » َو   » مّود

هکنیا يارب  ینعی و  َتسَرَد » اُولوُقَِیل  َو   » لوا يهلمج  یلو  دـننک . كرد  ار  روظنم  یبوخب  ات  تسا  هدـش  هتفگ  دّدـعتم  ياـههلمج  فلتخم و 
دننک و یتخـسرس  رتشیب  اهنآ  ات  دتـسرفیم  فلتخم  ياهتروصب  ار  تایآ  دنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  لاکـشا  ياج  ياهتفرگ ، سرد  دنیوگب :
- نآرق -591-575- نآرق -572-556- نآرق -385-369- نآرق -278-257- نآرق  - هکنیا باوج  ياهتفرگ  سرد  نارگید  زا  وـت  دـنیوگب :

ياـهتروصب ار  تاـیآ  مینک : ینعم  نینچ  ار  هیآ  هک  تسا  هـکنیا  لاکـشا  هحفـص 520 ]  ] 929-904- نآرق -685-666- نآرق -626-605
َو ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  : » هیآ هکنیا  دننام  ياهتفرگ ، دای  يرگید  زا  دنیوگب : مهفان  مدرم  دننک و  هدافتسا  نآ  زا  هدیمهف  مدرم  ات  میتسرفیم  فلتخم 

نینچ هلمج  ینعم  دناهتفگ : یضاق  یئاّبج و  یلو  دیامنیم . هارمگ  ار  یـضعب  دنکیم و  تیاده  ار  یـضعب  نآرق  تایآ  ینعی  ًارِیثَک » ِِهب  يِدهَی 
نَأ مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  : » هیآ هکنیا  دـننام  تسا ، رّدـقم  هلمج  رد  الئل »  » يهملک و  ياهتفرگ ، سرد  دـنیوگن  ات  میهدـیم  رییغت  ار  تایآ  اـم  تسا :

: دناهتفگ اهنآ  زین  دیوشن و  هارمگ  ات  دـهدیم  حیـضوت  امـش  يارب  دـنوادخ  تسا : نینچ  ینعم  دوشیم و  هدـیمهف  هلمج  زا  الئل »  » هک اوُّلِـضَت »
ار تایآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تسا ، هدش  هدروآ  راک  يهجیتن  نداد  ناشن  يارب  ینعی  دـشاب ، تبقاع  مال  اُولوُقَِیل » « » مال  » تسا نکمم 
-209- نآرق . - ياهتفرگ سرد  وت  دـنیوگیم  دـنوشیم و  فرحنم  ّقح  زا  مه  زاب  اـهنآ  هک  دوشیم  نینچ  نآ  يهجیتن  میتسرفیم و  روجب  روج 
ای و  يا ، هتفرگ  داـی  شیرق  يـالوم  ههیکف  وبا  زا  دـنیوگن : اـت  ینعی  ساـّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت   715-702- نآرق -550-508- نآرق -260

: تسا هتفگ  يرصب  نسح  عمجم :  107 َوُه » ّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  نِم  َکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِعبَّتا  . » ياهتفرگ دای  شیرق  يالوم  راسی  ریبج و  زا  دنیوگن :
« هّللا ّالا  هلا  ال   » دشاب و دیحوت  هک  هدـش  یحو  وتب  هچنآ  زا  نک  يوریپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  هّللا ، ّالا  هلا  هب ال  نک  توعد  ار  مدرم  ینعی 

فاّشک  67-1- نآرق . - تـسین ادـخ  زج  یئادـخ  هـک  هدـم  شوـگ  ناتـسرپ  تـب  نخـسب  و  تدوـخ ، يادـخ  یحو  زا  نـک  يوریپ  يربـط :
زا نک  يوریپ  دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  تسین ، ادـخ  زج  یئادـخ  هتبلا  هک  دوشیم  یحو  وتب  هچنآ  زا  نک  تعباتم  ینعی  يرـشخمز :

راّفک اب  گنج  تیآب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  107 َنیِکِرشُملا » ِنَع  ضِرعَأ  َو  . » تسین یئادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  یحو 
زا دیوگن و  نخـس  اهنآ  اب  هک  تسین  هکنیا  دوصقم  و  شابم ، نابرهم  نکم و  شزیمآ  اهنآ  اب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدـش  خوسنم 
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هکنیا رد  عمجم :  108 ٍلیِکَِوب » مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  ًاظیِفَح . مِهیَلَع  َكانلَعَج  اـم  َو  [ » هحفص 521  ] 33-1- نآرق . - دنک ضارعا  ّقحب  ناشتوعد 
، تسا نابهگن  اهیدب و  زا  ریگولج  هک  تسا  نآ  ظیفح »  » نوچ اهنآ ، ینعم  فالتخا  يارب  تسا  هدش  هتفگ  ود  ره  میلع » ظیفح و   » اه هلمج 

نونکات هکنانچ  دنامهفیم  ُفِّرَُـصن » َِکلذَک   » يهلمج - 1 ام : نخس   73-1- نآرق . - تسا تاـجایتحا  يهّیهت  تاریخ و  بظاوم  لـیک  و و 
نیئآ هک  روط  نامه  مینکیم و  ضوع  ار  نخـس - فلتخم  ياهریبعت  اههلمج و  اب  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  زین  هدـنیآ  رد  تسا  هدـش  هدـناوخ 

اب مدرم  هک  اهنآ  هّتبلا  و  دـننک ، هدافتـسا  دـنمهفب و  مدرم  اـت  مینکیم  ناـیب  ار  بلطم  فلتخم  تاراـبعب  تسا و  زردـنا  دـنپ و  نتفگ و  نخس 
ز دنیوگیم : ای  يدرک و  ار  دوخ  راک  یتفگ و  ار  دوخ  سرد  وت  هک  دننکیم  رارقا  مه  نارگید  و  دنریگیم ، هجیتن  دنتـسه  شناد  تریـصب و 

دوخ نوچ  درادـن ، ضارتعا  ربمغیپ  رب  دریذـپن  سک  ره  و  تسا ، هدـش  مهارف  غیلبت  یئاـمنهار و  يهلیـسو  هجیتن  رد  و  یتفرگ . داـی  يرگید 
مُکَءاـج دَـق  : » تسا هدـش  هتفگ  وـلج  يهلمج  ناـمه  زا  تسا  يرگید  ناـیب  هلمج  هکنیا  تقیقح  رد  و  یتـفگ ، رّرکم  هک  تسا  هدرک  رارقا 

تـسا یتمهت  هکنیا  هک  تسا  هناشن  تایآ  عّونت  هکنیا  مه  زاب  ياهتفرگ  سرد  يرگید  زا  دیوگ  دـنز و  تمهت  یـسک  رگا  رخآ و  ات  ُِرئاَصب »
تسا نآ  رهاظ  یلو  تسا ، هدش  فلتخم  یناعم  میدرک . لقن  نیرّـسفم  زا  هکنانچ  َتسَرَد » اُولوُقَِیل  َو   » يهلمج - 2 یتخسرس ، يدرخیب و  زا 

هار ندـش  هتـسب  ّتیموکحم و  هلمج  دافم  و  تسا ، سرد  رارکت و  ینعمب  تسرد »  » يهلمج دـنامهفیم و  ار  فیرـصت  ّتلع  مال  میئوگب  هک 
مه دوخ  هک  نآ  ات  مینکیم  ریبعت  میهدـیم و  رییغت  ار  بلطم  يردـقب  تسا  نینچ  هجیتن  تسا و  نیفلاخم  يارب  هلیـسو  ندرک  هداـمآ  رذـع و 

دهاوخب ادخ  رگا  ینعی  اوُکَرشَأ » ام  ُهّللا  َءاش  َول   » يهلمج - 3 یتفگ ، دوب  مزال  هچنآ  هک  دنیامن  قیدصت  یئوگیم و  ررکم  وت  هک  دننک  رارقا 
دنوادخ ّتیشم  تشونرس و  زا  یسک  هک  مسیونیم  زاب  میاهتشون و  هتشذگ  رد  ام  دناهدرک و  لّصفم  ثحب  نیرـسفم  دنوشیمن  كرـشم  اهنآ 

-44-23- نآرق . - تسین كرـش  زوجم  هلمج  هکنیا  دنک و  راتفر  دـنکیم  مکح  هفیظو  لقع و  هچنآ  دـیاب  و  تسین ، رادربخ  یلزا  ریدـقت  و 
هحفص 522]  ] 1455-1424- نآرق -975-950- نآرق -777-754- نآرق

ات 110] تایآ 108  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

اُوناک اِمب  مُُهئِّبَُنیَف  مُهُعِجرَم  مِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  مُهَلَمَع  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اّنَّیَز  َِکلذَک  ٍملِع  ِریَِغب  ًاودَـع  َهّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال 
َنُونِمُؤی تَءاج ال  اذِإ  اهَّنَأ  مُکُرِعُشی  ام  َو  ِهّللا  َدنِع  ُتایآلا  اَمَّنِإ  ُلق  اِهب  َُّننِمُؤَیل  ٌۀَیآ  مُهتَءاج  ِنَئل  مِِهنامیَأ  َدهَج  ِهّللِاب  اوُمَـسقَأ  َو  [ 108  ] َنُولَمعَی

- اّوبست تاغل : ینعم   539-1- نآرق [ - 110  ] َنوُهَمعَی مِِهنایغُط  ِیف  مُهُرَذَن  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُؤی  َمل  امَک  مُهَراصبَأ  َو  مُهَتَِدئفَأ  ُبِّلَُقن  َو  [ 109]
- اودع ندرک . یپ  ار  بسا  ندیرب ، ار  نامـسیر  ندز ، یمدآ  يهنت  نیئاپب  تشپ  زا  هزین  اب  نداد ، مانـشد  ینعمب  نیـس  حـتفب  بس  ردـصم  زا 
میم و نیع و  حـتفب  همع  ردـصم  زا  نوهمعی - دـنمانیم . داؤف ، مه  ار  لقع  و  لد ، ینعمب  اـف  ّمضب  داؤف  عمج  ةدـئفا - متـس . ناودـع و  ینعمب 
، دش کیدزن  بلاط  وبا  گرم  نوچ  هک  تسا  هتفگ  يّدس  يربط : لوزن : تهج  یهارمگ . رد  دیدرت  ینادرگرـس ، ینعمب  ود  ره  مضب  هومع 

بلاط وبا  گرم  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنتفگ : صاع  نب  ورمع  فلخ و  نب  ۀیما  نایفس و  وبا  لهج و  وبا  لثم  شیرق  نارس  زا  یهورگ 
وت دـنتفگ : دـنتفر و  بلاط  وبا  دزن  میوشیم ، تمـالم  میـشکب  ار  وا  بلاـط  وبا  زا  دـعب  رگا  هک  مینک  نشور  دّـمحم  اـب  ار  ناـمدوخ  يهطبار 
وا ضّرعتم  مه  ام  دشاب  هتـشادن  راک  ام  راکب  وگب : واب  دهدیم ، مانـشد  ار  ام  نایادخ  دنکیم و  ّتیذا  ار  ام  تاهداز  ردارب  یتسه و  ام  گرزب 
ریغ دیوش و  ّطلسم  برع  رب  هک  دیئوگب  هملک  کی  امش  تسا  نکمم  دومرف : دش ، هتشاذگ  نایم  رد  بلطم  هکنیا  ربمغیپ  اب  نوچ  میوشیمن ،

ال : » دومرف تسا ! زیچ  هچ  نآ  وگب  میتسه  میلست  ارنآ  ربارب  هد  تردپب ، دنگوس  تفگ : لهج  وبا  دنتـسرفب ! لاوما  جارخ و  امـش  يارب  برع 
باتفآ رگا  هحفص 523 ] دومرف [ : هاوخب ، رگید  زیچ  تفگ : بلاط  وبا  دمآ ، ناشدب  دندش و  ریگلد  تخس  نخـس  هکنیا  زا  اهنآ  هّللا » ّالا  هلا 
ناـمرف وتب  هک  ارنآ  ار و  وت  هن  رگ  رادرب و  تسد  اـم  ياهادـخ  مانـشد  زا  دـنتفگ : اـهنآ  مدرگیمنرب ، دوـخ  هار  زا  دـنراذگب  نم  فـک  رد  ار 

نوچ تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا : هتـشون  عمجم  رد  یـسربط  و  تسا ، وگتفگ  نآ  يارب  َهّللا » اوُّبُـسَیَف  : » هیآ هکنیا  میهدـیم ، مانـشد  دـهدیم 
هن رگ  و  نک ، يراددوخ  ام  ياهادـخ  یئوگدـب  زا  دّـمحم  يا  دـنتفگ : بارعا  َمَّنَهَج » ُبَصَح  َنوُدـُبعَت ...  ام  َو  مُکَّنِإ  : » دـش لزان  هیآ  هکنیا 
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هک دش  لزان  هیآ  هکنیا  دندادیم  مانـشد  ار  بارعا  ياهتب  نیملـسم  تسا : هتفگ  هداتق  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  میهدـیم ، مانـشد  ار  وت  يادـخ 
188-169- نآرق -164-136- نآرق -22-1- نآرق . - دـیهدن مانـشد  اـهتبب  سپ  دـننک  یفـالت  تـسا  نـکمم  دنتـسه و  مهفاـن  یمدرم  اـهنآ 
ام هچ  داد  دـنهاوخ  مانـشد  ار  ادـخ  ینادان  هب  ینمـشدب  اهنآ  هک  دـیهدن  مانـشد  دنتـسرپ  نارفاـک  هک  اـهتب  نآ  ناناملـسم 109  يا  همجرت :
راک دجنـسیم و  دوخ  هشیدـنا  ساسحا و  اب  هک  میاهدرک  نینچ  ار  یمدآ  شنیرفآ   ] میاهتـسارآ و ناش  يارب  ار  یمدرم  ره  راـک  هنوگنیدـب 
دنک ناشهاگآ  دـناهدرک  هچنآ  زا  وا  دـشاب و  ناشراگدرورپ  يوسب  اـهنآ  تشگزاـب  سپ  نیز  هّتبلا ] دـنیبیم و  بوخ  دوخ  دـید  زا  ار  دوخ 

دّمحم یبلک و  عمجم : َنوُهَمعَی » ات  ِهّللِاب  اوُمَـسقَأ  َو   » زا هدزای  هد و  دـص و  تیآ  ود  لوزن : تهج  هنادرخیب .] ای  تسا  هدوب  هنادـنمدرخ  هک  ]
هوک ام  يارب  مه  وت  سپ  ینکیم ، لقن  هزجعم  نارگید  یـسیع و  یـسوم و  زا  وت  دندرک : ضرع  ربمغیپب  بارعا  هک  دـنتفگ  یظرق  بعک  نب 

تداهـش وت  یتسارب  ات  نک  رـضاح  ار  هکئالم  و  غورد ، ای  یئوگیم  تسار  وت  هک  میـسرپب  ات  امن  هدـنز  ام  ياـههدرم  زا  نک و  ـالط  ار  اـفص 
-66-43- نآرق . - دش لزان  وگتفگ  هکنیا  يارب  هیآ  ود  هکنیا  دـش  دـنهاوخ  ناملـسم  تازجعم  هکنیا  اب  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  و  دـنهد ،

يا دنورگیم . نآب  هّتبلا  دیآ  ناش  يارب  ینامـسآ  يهناشن  رگا  هک  دننک  دای  ادخب  تخـس  ياهدـنگوس  نارفاک   110 همجرت :  84-72- نآرق
دیآ قح  يهناشن  رگا  هک  دیشابن  هاگآ  نانآ ] دوخ  ناناملسم و   ] امش تسا و  يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  اههناشن  يهمه  وگب : اهنآ  خساپب  ربمغیپ 

هکنانچ دنوشن ] ریذپ  ّقح  هک   ] مینادرگب ناشیئانیب  هحفص 524 ] لد و [  نانآ  یشیدنادب  یتخسرس و  يازـسب  ام  و  دنوشیمن . نمؤم  ناشیا 
109 اوُّبُسَت » َو ال  : » نیرّسفم نخـس  دننامب . نادرگرـس  دوخ  یـشیدنادب  یـشکرس و  اب  هک  مینک  ناشاهر  دنتفریذپن و  ار  نآ  راب  نیتسخن  رد 

ینعی ءاملظ » ۀلیل  یف  ءادوس  ۀناوفـص  یلع  لمّنلا  بیبد  نم  یفخا  كرّـشلا  ّنا   » ثیدح هکنیا  ینعم  زا  دندیـسرپ  ع ]  ] قداص ماما  زا  عمجم :
ياهتب ناناملسم  دومرف : ترضح  نآ  هایـس ، گنـس  رب  رات  بش  رد  هچروم  در  هکنانچ  تسا  مولعمان  ناهنپ و  يردقب  یهاگ  ندش  كرـشم 
مانشد بجوم  اهتب  مانشد  تهج  زا  هک  َنیِذَّلا » اوُّبُسَت  ال   » دش لزان  هیآ  هکنیا  و  دندادیم ، مانشد  ار  ادخ  مه  اهنآ  دندادیم ، مانشد  ار  نارفاک 

ار تب  دـناهدوب و  ادـخب  دـقتعم  بارعا  هک  تسا  مولعم  نوچ  رخف :  430-405- نآرق -32-15- نآرق . - دنوش رفاک  هتـسنادن  ات  دنوشن  ادخ 
ناـسک نآ  دوصقم  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ - باوج  دوشیم ! روصت  روط  هچ  اـهنآ  مانـشد  سپ  دناهتـسنادیم  ادـخ  دزن  یجناـیم  و  عیفش ،
مانشد ربمغیپب ، مانشد  دندادیم و  مانشد  ربمغیپب  دندرکیم و  یفالت  اهتبب  مانـشد  يهطـساوب  تسا  نکمم  و  دناهدوبن ، ادخب  دقتعم  هک  دنـشاب 

َنوُِعیاُبی امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدش  هدیمان  ادـخ  اب  تعیب  ترـضح  نآ  اب  تعیب  هکنانچ  تسا ، هدـش  هدـیمان  ادـخب 
ار ادـخ  هک  یناـسک  ینعی  َهّللا » َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » هیآ هکنیا  رد  و  دـننکیم ، تعیب  ادـخ  اـب  اـنامه  دـننکیم  تعیب  وـت  اـب  هک  اـهنآ  ینعی  َهّللا »
هک تسا  نآ  ادخب  مانـشد  يارب  مّوس  لامتحا  تسا ، هدش  هدیمان  ادخ  رازآ  ترـضح  نآ  رازآ  هک  تسا ، ربمغیپ  رازآ  دوصقم  و  دـنرازآیم ،

مانـشد دندیمانیم و  دّمحم  يادخ  ارنآ  و  دوشب ، يربمغیپ  یعّدم  هک  دنکیم  راداو  ار  دّمحم  یناطیـش  دندوب : دقتعم  بارعا  زا  یـضعب  دیاش 
رما نینچ  مه  تسا و  مارح  دوشب  نآ  يدایز  بجوم  رگا  رکنم  زا  یهن  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : نیرّـسفم  زا  یـضعب  و  دـندادیم ،
یهن هک  مانـشد  هکنیا  نوچ  تسا ، هدش  اهتب  مانـشد  زا  یهن  هلمج  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا ، مارح  دوش  رکنم  باکترا  بجوم  رگا  فورعمب 

هیآ هکنیا  زا  زین  و  دـشاب ، ادـخب  مانـشد  هک  دـننکب  رگید  تشز  راـک  اـهنآ  هک  دوـشیم  بجوـم  تسا  یتـسرپتب  زا  يریگوـلج  رکنم و  زا 
هحفص 525]  ] 639-602- نآرق -509-446- نآرق ، - دننک لوغـشم  ار  مدرم  هدوهیب  ياهوگتفگب  دـیابن  نید  ناربهر  هک  دوشیم  هدافتـسا 

بولطم يهجیتن  ات  دوش ، هتفگ  رتبـسانم  ياه  هلمجب - دـیاب  دوش ، سوکعم  يهجیتن  مدرم و  کـیرحت  بجوم  هک  دـب  نانخـس  ياـجب  هکلب 
ار نایز  دوسیب و  ياهزیچ  ایآ  تسا : هدش  هتفگ  اهتبب  مانـشد  ياجب  رگید  تایآ  رد  هک  اجنآ  لثم  دشابن ، ءوس  جیاتن  بجوم  دوش و  مهارف 
: هدبع ریسفت  دنوشیمن . مه  اهنآ  کیرحت  بجوم  هکنیا  اب  تسا  اهتب  شتـسرپ  زا  مدرم  فارـصنا  شـسرپ  روط  هکنیا  يهجیتن  هک  دیتسرپیم ،

نکمم رگم  دـندرک  ضرع  مدرم  تسا ، ردام  ردـپب و  مانـشد  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  رمع  هّللا  دـبع  زا 
ناشردام ردپ و  مه  وا  هک  دوشیم  بجوم  دنهد  مانشد  ار  یـسک  ردام  ردپ و  نوچ  دومرف : دهد ! مانـشد  ار  دوخ  ردام - ردپ و  یـسک  تسا 

و دناهدرک ، تئارق  واو  دـیدشت  لاد و  نیع و  ّمض  اب  ودـع ] : ] عمجم  109 ًاودَع » . » دناهدش اهنآ  مانشد  يهلیـسو  دوخ  سپ  دنهد ، مانـشد  ار 
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هلمج هکنیا  عمجم :  109 مُهَلَمَع » ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اّنَّیَز  َِکلذَک   » 9-1- نآرق . - دناهدرک ظّفلت  واو  فیفخت  لاد و  نوکس  نیع و  حتف  اب  ودع »  » مه
شزرا اب  هتسارآ و  ار  امش  بوخ  ياهراک  هک  روط  نامه  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  يرصب و  نسح  - 1 48-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  دنچ  ار 
ياهتّلم يارب  روط  نیمه  امـش ، اب  رافک  توادـع  ترفن و  تابجوم  اهتب و  مانـشد  زا  يراددوخ  و  ادـخب ، ندروآ  زاـین  دـننام  میدرک ، نیعم 

لامعا و نآ  ناشیا ، ياهراک  ینعی  مُهَلَمَع »  » زا دوصقم  و  میداد ، هولج  ناشرظن  رد  اـبیز  هتـسارآ و  ار  اـهنآ  بوخ  ياـهراک  امـش  زا  شیپ 
نّیعم اهنآ  ياههتـساوخ  لایما و  قباـطم  يراـک  یتّلم  ره  يارب  ینعی  - 2 دنتـسه . نآب  مزلم  هکنیا  رد  دـننک و  لمع  دـیاب  هک  تسا  یفئاظو 

تسا و ّقح  هچنآ  و  دـننکن . لـمع  دوخ  ياـه  هتـساوخب - زیچ  همه  رد  اـت  میدرک  موـلعم  اـهنآ  رب  مه  ار  تسرداـن  تسرد و  یلو  میدرک ،
بوخ راک  يهجیتن  یتّلم  ره  سک و  ره  يارب  لامعا  يازج  ازس و  ندرمشرب  يروآدای و  اب  دنزیهرپب 3 - تسردان  زا  دندنب و  راکب  تسرد 

بجومب رخف :  345-333- نآرق . - میاهدرک نّیعم  امـش  يارب  هکناـنچ  میتسارآ  ناـشرظن  رد  ار  اـهیبوخ  شاداـپ  میدرک و  نّیعم  ار  وا  دـب  و 
رد ار  شرفک  رفاک  يارب  دنوادخ  سپ  تسا ، هداد  هولج  هحفص 526 ] بوخ [  هتسارآ و  ار  اهنآ  راک  یتّلم  ره  رظن  رد  دنوادخ  هلمج  هکنیا 

میداد شیارآ  انّیز »  » ینعم - 1 دـناهتفگ : باوج  ار  ینعم  هکنیا  تروص  دـنچب  و  ار ، شنامیا  نمؤم  يارب  تسا و  هداد  هولج  بوخ  شرظن 
ياهراک دـندرک و  لمع  دوب  ابیز  تشاد و  شیارآ  ناشرظنب  هچنآ  اـت  میداد  تلهم  میتشاذـگب و  ار  اـهنآ  هک  تسا  نآ  ینعم  هکلب  تسین ،

اهنآ نامگب  - 3 داد . هولج  بوخ  اـهنآ  يارب  ار  ناشدـب  ياـهراک  اـت  میدراذـگ  دازآ  ار  ناطیـش  ینعی  داتفا 2 - دنـسپ  ناشرظن  رد  ناشدـب 
، تسین تسرد  اهباوج  هکنیا  یلو  تسا ، هداد  روتـسد  نینچ  امب  ادـخ  دـنتفگ : یم  هکنانچ  میاهدرک  ابیز  ناـش  يارب  اـم  ار  تشز  ياـهراک 

دنوادـخ شنیرفآب  ادـخ و  بناج  زا  یلخاد  كّرحم  نآ  هّتبلا  و  تسا ، وا  ینورد  شبنج  یلخاد و  كّرحم  يهلابند  رد  ناسنا  راـک  ره  اریز 
رد دـنوادخ  هک  تسا  نآ  يهلابند  رد  ناسنا  تانکـس  تاکرح و  يهیلک  نینچمه  و  تدابع . نامیا و  ای  رفک  هانگ و  ره  سپ  دوشیم ، ادـیپ 

فالخ و ره  بکترم  هک  دنکیم  راداو  ناشاهتب  يارب  نیکرشم  بّصعت  هک  روطنامه  ینعی  هدبع : ریسفت  تسا . هداد  شیارآ  ارنآ  یمدآ  لد 
تـسا هدوب  ناشيردام  ردـپ و  يوخ  دـناهدرک و  تداع  هچنآ  هک  تسا  نینچ  ناسنا  تقلخ  شنیرفآ و  رد  ام  شور  دـنوشب ، تشز  لـمع 

لالدتسا ملع و  اب  ای  دنشاب  هتفرگ  نارگید  دیلقت  زا  هچ  تسا  اهنآب  يهتـسباو  نوچ  دناهدرک  مسر  عارتخا و  دوخ  هچنآ  مه  دنراد و  تسود 
زا دـیلقت  تداـع و  سنا و  يهطـساوب  هاوـخ  ناـشرظن  رد  مدرم  لـمع  يهوـلج  تنیز و  سپ  تسا ، هدیدنـسپ  ناـشرظن  رد  تروـص  ره  رد 
زا دوصقم  و  يرابجا ، هن  تسا  يرایتخا  لمع  يهجیتن  ضرف  ود  ره  رد  دـشاب ، ناشدوخ  تحلـصم  رکف و  يهطـساوب  ای  دـشاب ، ناگتـشذگ 
ءزج یقلخ و  زئارغ  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  هن  ار ، ّرـش  رفک و  رگید  ياهتـسد  لد  رد  دـیرفآ و  یـضعب  لد  رد  ار  ریخ  نامیا و  ادـخ  هک  هکنیا 

رگهولج ناـشرظن  رد  یبوـخ  یتـشز و  هکنیا  دـننکیم  دوـخ  هچنآ  يهجیتـن  رد  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  هکلب  تسا ، یمدآ  داـهن  تشرس و 
امنهر باـتک و  ربمغیپ و  زا  یتـیبرت  لـئاسو  يهیلک  یتسیاـب  دـشاب  هدـش  نیعم  اهیدـب  رگید  اـی  رفک و  سک  ره  تشرـس  رد  رگا  و  دوشیم ،

رد هکئالم ، نیطایش و  هحفـص 527 ] توافت [  دننام  دـشاب  تقلخ  لصا  رد  دـب  بوخ و  مدرم  نایم  توافت  و  دـشاب ، هدوهیب  وغل و  یگمه 
راتفر وکین  مدرم  يارب  ینعی  تسا : هّیمجن  تالیوأت  رد  ناـیبلا : حور  ، 109 مُهُعِجرَم » مِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  . » تسین رّوصتم  زیچ  نینچ  هک  یتروـص 

دنسرب دنیامیپب و  ار  دوخ  هار  هتسد  ود  ره  لامعا  هکنیا  ياهمدقب  ات  میداد  هولج  ارناشراک  مه  ناراتفردب  يارب  و  میدرک ، هتسارآ  ارناشراک 
دوخ هک  دنوشیم  رادربخ  ّقح  ناسحا  لضف و  زا  و  دـننکیم ، یط  ار  ّقح  تمحرم  فطل و  قیرط  حالـص  مدـقب  ای  دوخ ، یلـصا  هاگیاج  هب -
دنوش یم - رادربخ  دوخ  يراکنایز  یهلا و  لدع  زا  و  دننکیم ، یط  ینادزی  رهق  تکاله و  هار  تفلاخم  ياهماگ  اب  ای  و  دـناهدوب . راکوکین 

-1 دناهتفگ : ینعم  دـنچ  دـنع »  » يهملک رد  رخف :  110 ِهّللا » َدـنِع  ُتایآلا  اَمَّنِإ   » 37-1- نآرق . - دناهدوب لمع  تشز  راکدـب و  ردـق  هچ  هک 
دنوادخ دزن  تایآ  هکنیا  يهجیتنب  ملع  - 2 34-1- نآرق . - دوشیمن رادومن  يرگید  زا  تسا و  دنوادخ  تردـقب  ّصتخم  تایآ  هکنیا  ینعی 

نمؤم نارفاک  دش  رادومن  تایآ  تازجعم و  هکنیا  رگا  هک  دنادیم  وا  و  هن ، ای  دوشیم  لصاح  اهنآ  زا  روظنم  يهدئاف  هک  واب  ّصتخم  تسا و 
داجیا دناوتیم  دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  ینعی : - 3 ِبیَغلا » ُِحتافَم  ُهَدنِع  َو  : » هیآ هکنیا  رد  دنع »  » يهملک تسا  ینعم  هکنیا  ریظن  هن و  ای  دـنوشیم 

-272- نآرق : - عمجم مُکُرِعـُشی -» ام  َو   » تسا ادـخ  دزن  زیچ  همه  يهریخذ  ینعی  ُُهِنئازَخ » انَدـنِع  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َو   » هیآ هکنیا  ریظن  دـنک ،
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مولعم اجک  زا  نارفاک  امـش  ینعی  تسا ، نارفاـک  اـب  نخـس  يور  دـناهتفگ : دـیز  نبإ  دـهاجم و   487-468- نآرق -426-379- نآرق -304
اهنآ دـسرب  یتـیآ  رگا  دنتـشادنپیم  هک  تسا  نینمؤـم  دوـصقم  دـناهتفگ : نارگید  ءاّرف و  دـش ، رادوـمن  یتازجعم  تیآ و  رگا  هـک  دـیراد 

یـضعب يربط :  110 َنُونِمُؤی » ـال  تَءاـج  اذِإ  اـهَّنَأ  . » دـیراد ربـخ  هچ  نینمؤم  امـش  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دـنوشیم ، ناملـسم 
هدش نارفاک  اب  نخـس  يور  لّوا  دناهدرک : ینعم  نینچ  جـیرج  نبإ  دـهاجم و  و  دـناهدناوخ ، اّهنإ »  » يهزمه رـسک  اب  هرـصب  هّکم و  ياهیراق 

دنوشیمن نمؤم  اهنآ  هک  نارفاک  فیـصوتب  تسا  هدـش  زاغآ  هلمج  هاـگنآ  دـیوشیم  نمؤم  دیـسر  هیآ  رگا  دـینادیم  اـجک  زا  امـش  هک  تسا 
هحفص 528]  ] 37-1- نآرق  - تسا و نینمؤم  اب  نخس  يور  دناهتفگ  دناهدناوخ و  اّهنأ »  » يهزمه حتف  اب  اهیراق  يهّیقب  و  دسرب . هیآ  هچرگا 
رد بلطم  دـنچ  رخف : دنونـشیمن . نمؤم  نارفاک  نآ  مه  زاب  دـشاب  هزجعم  تیآ و  رگا  هک  دـیرادن  ربخ  امـش  نینمؤم  يا  تسا : هکنیا  ینعم 

تسا ماهفتسا  يارب  شیپ  يهلمج  رد  ام »  » يهملک تسا : هتفگ  ّیلع  وبا  - 1 مینکیم : ادج  رگیدکی  زا  یناسآ  يارب  هک  دراد  اههلمج  هکنیا 
هزمه رـسک  اب  اّهنا »  » ورمع وبا  ریثک و  نبإ  - 2 دنوشیمن . نمؤم  دـسرب ، یتیآ  ضرف  رب  دـیراد ! اهنآ  نامیا  زا  ربخ  هچ  تسا : هکنیا  ینعم  و 

: تسا هدش  زاغآ  بلطم  هرابود  درک  دـنهاوخ  هچ  اهنآ  هک  دـیرادن  ربخ  امـش  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  بوخ  تئارق  هکنیا  دـناهدناوخ و 
: تسا هدـش  ینعم  ود  تئارق  هکنیا  اب  و  دـناهدرک ، تئارق  اهَّنَأ »  » يهزمه حـتف  اـب  اـهیراق  رگید  - 3 دـنوشیمن . نمؤم  دـسرب  یتیآ  رگا  انامه 
، دـینادیمن امـش  دوشیم : ینعم  نینچ  سپ  دـشابیم ، تسا  دـیما  دـیاش و  ینعی  ّلعل »  » ینعمب ّنا » : » تسا هتفگ  يوحن  دـمحا  نب  لـیلخ  لّوا -

هکنیا تسا و  هدرک  تئارق  اهّلعل » « » اّهنا  » ياجب بعک  نب  ّیبا  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  يرـشخمز  و  دنوشن ، نمؤم  هیآ  ندمآ  زا  سپ  دـیاش 
يدایز ـال »  » يهملک هک  تسا  نآ  تسا ، هتـشادنپ  فیعـض  لـیلخ  هک  مّود  ینعم  تسا . هتفگ  لـیلخ  هک  ینعم  هکنیا  دـنکیم  تیوقت  تئارق 

دایز نآرق  رعش و  رد  يدایز  يال  لامعتسا  و  دنوشیم ، نمؤم  اهنآ  دیآ  یتیآ  رگا  هک  دیناد  یم - هچ  امـش  دوش : ینعم  نینچ  دشاب و  هلـصو 
يهلمج اب  نوچ  تسا  رتهب  تئارق  هکنیا  و  دـنوشیمن ، نمؤم  اهنآ  هک  تسا  نآ  ینعم  و  دـناهدناوخ ، ءای  اـب  َنُونِمُؤی » ـال   » يهلمج - 4 تسا ،

رماع نبإ  هزمح و  و  دنوشن ، نمؤم  اهنآ  مه  زاب  دیایب  هیآ  رگا  دیاش  دینادیم ، هچ  نینمؤم  امـش  دـشاب : نینچ  ینعم  هک  تسا  رتراگزاس  ولج 
نمؤم ام  دمآ  یتیآ  رگا  دندرک : دای  دنگوس  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دوصقم  و  دیوشیمن . نمؤم  امـش  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  دناهدناوخ ، ءات  اب 

ام َو   » زا دناهتفگ : دیز  نبإ  دهاجم و  و  دش ، نیرضاح  اب  نخس  يور  و  باطخب ، بیاغ  يوگتفگ  زا  هدش  ضوع  نخـس  يهنیمز  میوشیم و 
امشب یک   1473-1454- نآرق -931-915- نآرق -268-259- نآرق : - هدرک ینعم  نینچ  دهاجم  و  تسا ، نارفاک  اب  نخس  يور  مُکُرِعُشی »

نوچ - 1 تسا : لوق  ود  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  عمجم :  111 مُهَتَِدئفَأ » ُبِّلَُقن  َو  ! » دیوشیم نمؤم  امش  دمآ  یتیآ  رگا  هک  تسا  هداد  ربخ 
تریحب و ار  ناـش  مشچ - لد و  - 2 میرادیم ، هنوراو  مّنهج  شتآ  يور  ار  ناشمـشچ  لد و  دنوشیمن  نمؤم  هحفص 529 ]  ] 30-1- نآرق -

لماک تسرد و  تمالع  تایآ  هکنیا  هک  دنمهفیم  اهنآ  دسرب ، دناهتـساوخ  دوخ  هک  تایآ  نآ  نوچ  ینعی  رخف : مینادرگیم . رب  ینادرگرس 
هکنیا زا  دـننامیم و  یقاب  دوخ  رفکب  تسا ، هدـش  فرحنم  دـنک و  حیحـص  تواـضق  زا  اهمـشچ  اـهلد و  نوچ  یلو  ربمغیپ ، یتسار  رب  تسا 

دوشیم و ربز  ریز و  تالیوأت  راکفاب و  اهنآ  ياـهلد  دـسرب ، یتیآ  نوچ  هک  دـینادیمن  امـش  ینعی  هدـبع : ریـسفت  دـننکیمن . هدافتـسا  تاـیآ 
111 ٍةَّرَم » َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُؤی  َمل  امَک  . » دناهتفریذپن دناهدینش  دناهدید و  هچنآ  لّوا  زا  هک  روطنامه  دنزیم  رود  تالایخ  مّهوت و  رد  ناشاهمـشچ 

تسا ایند  ملاع  ةّرم  لّوا  زا  دوصقم  و  دندشن ، نآرقب  نمؤم  ینعی  دنتفگ : یضعب  دندرواین ، ربمغیپ  هب - نامیا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  عمجم :
يهبترم رد  اهنآ  هک  روط  ناـمه  مینکیم  ربز  ریز و  مّنهج  شتآ  رب  ار  اـهنآ  مشچ  لد و  هک  روط  نیاـب  تسا  ولج  يهلمج  مّمتم  نآ  ینعم  و 

و مینکیم ، ربز  ریز و  شتآ  رب  ارناشمـشچ  لد و  هک  میهدـیم  ار  اهنآ  يازـس  اجنیا  مه  اـم  دـندشن ، نمؤم  دـندوب  اـیند  رد  هک  هکنیا  زا  لـبق 
نبإ دهاجم و  و  دندشن ، نمؤم  دندوب  هک  هرود  نآ  رد  هکنانچ  دنوشیمن  نمؤم  مه  زاب  مینادرگرب  ایندب  ار  اهنآ  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 

َو  » 45-1- نآرق . - دـندشن نمؤم  لّوا  يهبترم  هکناـنچ  دـنوشیمن ، نمؤم  اـهنآ  دـسرب  یتیآ  رگا  دـینادیم ، هچ  امـش  ینعی  دـناهتفگ : ساـّبع 
كرـش رفک و  زا  هک  ار  اـهنآ  مینکیمن  كـاله  دوز  و  میوشیمن ، ناشاههتـساوخ  زا  ریگوـلج  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  رخف :  111 مُهُرَذَن »

هدـش هتفگ  هکنیا  تهج  نایبلا : حور   16-1- نآرق . - دـننکب دـنهاوخیم  دوخ  لیم  رایتخاب و  هچنآ  هک  میهد  یم - تلهم  هکلب  دـنوش  زجاع 
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و دنا ، هدش - نادرگ  ور  قح  زا  دناهدرک و  دوبان  ار  دوخ  تقایل  دادعتسا و  هک  تسا  نآ  میراذگیم  ینادرگرـس  تریح و  رد  ار  اهنآ  تسا :
تسا هتشادن  هار  اهنآ  گنـس  لد  رد  ّقح  هحفـص 530 ] فطل [  سپ  دندمآیمن ، رد  تروص  نیدب  دنتـشادیم  تقیقح  ّقحب و  لد  رگا  هّتبلا 

اب هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  زور  نآ  مدرم  یئامنهار  رب  هوالع  دـیاش  رخآ » ات  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخس  دناهدش . نینچ  هک 
دیدـشت توادـع و  بجوم  هک  درازاـیب  ار  اـهنآ  بصعت  يدرخیب و  اـب  دـیابن  دوش  یم - ورب  ور  ناـسنا  هک  دوخ  فلاـخم  تلم  هتـسد و  ره 

يارب دراد  راـک  رکف و  يرگید  نآ  هچنآ  هک  دـشاب  بلطم  نیمه  تیبـثت  يارب  تسا  نـکمم  اـّنَّیَز » َِکلذَـک   » يهـلمج و  دوـش ، تفلاـخم -
سک ره  یئابیز  تشز و  يهجیتن  درادیمن و  زاب  شرکف  راک و  زا  دنکیمن و  حالـصا  ار  یـسک  رازآ ، هضراعم و  تسا و  هدیدنـسپ  شدوخ 
کیب دشاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  مُهَتَِدئفَأ  ُبِّلَُقن  َو   » رخآ تیآ  - 2 316-297- نآرق -53-26- نآرق . - دوشیم رادومن  شیارب  رگید  ملاع  رد 
راوشد رایـسب  وا  ناربهر  وا و  دوخ  رب  درک  باختنا  ار  يزیچ  دـش و  هجوتم  یئوسب  دوخ  لمع  رکف و  رد  یمدآ  رگا  هک  رـشب  یمومع  لـیم 

زا يرادـهب  ترازو  تسا  لاس  تسیب  زا  زواجتم  کچوک : يهنومن  لثم و  کی  دـننک ، ضوع  ار  راک  شور  ریـسم و  نآ  دـنناوتب  هک  تسا 
ار اههنازخ  یتخـس  اب  هکنیا  ات  دـناهدرک ، هزرابم  ماسقا  عاوناب و  مدرم  اهیماّمح و  تلود ، لمع  هکنیا  رد  دـنکیم ، يریگولج  ماّمح  يهنازخ 

هنازخ ولج  زا  یکچوک  دنب  رد  دنتسین  یگدیسرب  فّظوم  اهـسرزاب  نوچ  لیطعت  ياهزور  رد  هک  دش  تروص  نیاب  هزرابم  نیرخآ  دنتـسب ،
مدختـسم هتـشادن و  دایز  رمع  هک  رفن  کی  لیطعت  ياهزور  هکنیا  زا  یکی  رد  دورب  اجنآ  دـشاب  هنازخب  لیام  سک  ره  اـت  دـننک ، یم - زاـب 

نآ راخب  ولج  ندوب  هتسب  هطساوب  نوچ  تسا و  هتفر  هنازخب  يردام  ردپ  لاس  نهک  يوخ  بجومب  هدشیم  هدرمـش  هدرک  لیـصحت  یتلود و 
هک مینیبیم  ار  نآ  زا  هنومن  نارازه  هزور  همه  میوش  قـیقد  مدرم  شور  يوـخ و  هب  رگا  و  تسا ، هدرک  دوباـن  ار  دوـخ  هراـچیب  تسا  داـیز 

دوخ رب  ار  يونعم  يدام و  نایز  نارازه  دنتسین و  رودب  دیلقت  تداعب و  يراتفرگ  یناسفن و  لیم  هکنیا  زا  مه  داوساب  هدرک و  لیصحت  مدرم 
هحفص 531]  ] 42-14- نآرق . - دنرادرب تسد  دنهاوخیمن  دوخ  دیلقت  تداع و  زا  نوچ  دننکیم  راومه 

ات 113] تایآ 111  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َنُولَهجَی مُهَرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُهّللا  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  اُونِمُؤِیل  اُوناک  ام  ًالُُبق  ٍءیَـش  َّلُک  مِهیَلَع  انرَـشَح  َو  یتوَملا  ُمُهَمَّلَک  َو  َۀَِـکئالَملا  ُمِهَیلِإ  انلََّزن  انَّنَأ  َول  َو 
ُهُولَعَف ام  َکُّبَر  َءاش  َول  َو  ًاروُرُغ  ِلوَقلا  َفُرخُز  ٍضَعب  یلِإ  مُهُـضَعب  یِحُوی  ِّنِجلا  َو  ِسنِإلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  انلَعَج  َِکلذَـک  َو  [ 111]

539-1- نآرق [ - 113  ] َنُوفِرَتقُم مُه  اـم  اُوفِرَتقَِیل  َو  ُهوَضرَِیل  َو  ِةَرِخـآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  ُةَدـِئفَأ  ِهَیلِإ  یغـصَِتل  َو  [ 112  ] َنوُرَتفَی ام  َو  مُهرَذَـف 
لّوا ولج و  البق - ندرک . لقتنم  یئاجب  یئاـج  زا  ندرک  نوریب  نطو  زا  مدرم ، ندرک  مهارف  ینعمب  رـشح  ردـصم  زا  انرـشح - تاـغل : ینعم 
حتفب وغص  ردصم  زا  یغـصتل  نیمز ، هایگ  عاونا  هدوهیب ، نخـس  و  زیچ ، ره  یئابیز  الط ، فرخز  هجاوم ، ورب و  ور  هوک  لصا  نیئاپ و  نامز ،
ناـنچ نارفاـک  هکنیا   ] و همجرت : ندـش . هاـنگ  بکترم  ندروآ و  گـنچب  ینعمب  فارتقا  ردـصم  زا  اوفرتـقیل - ندرک ، هّجوت  لـیم و  ینعمب 

مینک مهارف  ناشرس  رب  ار  هتشذگ  زیچ  ره  دنیوگ و  نخـس  نانآ  اب  ناگدرم  میتسرف و  ورف  ناش  يوسب - ناگتـشرف  رگا  هک  دنوب ] شیدنادب 
[ ربمغیپ اب  نارفاک  یتخـسرس   ] هنوگ 113 هکنیا  هب  و  دنوب . نادان  ناشرتشیب  یلو  دـشاب  ادـخ  تشونرـس  رگم  دنتـسین  ّقح  شریذـپ  يهدامآ 

ناـش يرگید  اـب  یناـهنب  بیرفلد  ینانخـس  ندز و  لوـگب  ناـش  کـی  ره  هک  مـیدرک  تـسرد  ربـمغیپ  ره  يارب  یمدآ  وـید و  زا  ینانمـشد 
غورد اب  مه  ار  نارفاـک  هکنیا  سپ  دـندرکیم . نینچ  هن  دوب  هدرک  تشونرـسب  وت  راـگدرورپ  رگا  و  درکیم ] ینمـشدب  راداو  و   ] تفگیم

نآ مرگرـس  دندنـسپب و  ار  نآ  دنوب و  نانخـس  هنوگ  نآ  يهدادـلد  دـنرادن  رواب  زیخاتـسر  هک  ناسک  نآ  انامه  ات   114 راذـگ ، دوخب  ناش 
دهاوخب يادـخ  رگم  ینعی  تسا : هدـش  تیاور  تیب  لها  زا  عمجم : - 112 ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  : » نیرّسفم نخـس  دنروآیم . گنچب  هک  دنـشاب 

هک دنامهفیم  هلمج  هکنیا  رهاظ  رخف : دنریذپیمن . هحفص 532 ]  ] 42-15- نآرق  - مالسا دوخ  لیم  اب  هن  رگ  مالـسا و  رب  دنک  ناشروبجم 
نمؤم دوخ  رایتخاب  هک  دهاوخیم  همه  زا  دنوادخ  هک  مینک  ریبعت  تروص  نیاب  تسا  نکمم  و  دـنوش . نمؤم  اهنآ  تسا  هتـساوخن  دـنوادخ 
نمؤـم ادـخ  يراـیتخا  تساوـخ  دوـخ و  لـیمب  هک  تسا  نینچ  هلمج - ینعم  سپ  تـسا ، هتـساوخن  يراـبجا  ناـمیا  سکچیه  زا  و  دنـشاب ،
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: دناهتفگ یضعب  دنتسه و  دنوادخ  تردقب  لهاج  ینعی  عمجم :  112 َنُولَهجَی » مُهَرَثکَأ  َّنِکل  َو  . » دنوادخ يرابجا  تساوخب  رگم  دنوشیمن ،
دـننک و هبلاـطم  زیچ  هچ  دـننادیمن  ینعی  دـناهتفگ : نارگید  و  دـنوش ، یمن - نمؤـم  مه  زاـب  دـسرب  ياهزجعم  ره  هـک  دنتـسه  لـهاج  ینعی 

نیرّسفم یضعب  هدبع : ریـسفت   37-1- نآرق . - دـنیوگیم نالهاج  نخـس  دـنهاوخیم و  وغل  هدوهیب و  ياهزیچ  تسا و  زیچ  هچ  رد  تحلـصم 
بجوم هک  دسرب  تایآ  دـنراد  وزرآ  دـنوشیمن و  نمؤم  ور  چـیهب  نارفاک  هکنیا  دـننادیمن  هک  دنتـسه  نینمؤم  دوصقم  هک  دـناهدش  دـقتعم 

دنتسه اهنآ  سنا  نیطایش  دناهتفگ : يّدس  همرکع و  هدبع : ریـسفت   113 ِّنِجلا » َو  ِسنِإلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  انلَعَج  . » دوشب اهنآ  نامیا 
هداتق و و  دـهاجم ، زا  دنتـسه ، سیلبا  لسن  زا  هتـسد  ود  ره  دـننزیم و  لوگ  ار  نایّنج  هک  اهنآ  ّنج  نیطایـش  دـننکیم و  هارمگ  ار  مدرم  هک 

ناطیـش نامرفان  زواجتم  ّربکتم  ره  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دراد و  ناطیـش  مه  ّنج  دـنراد و  ناطیـش  اهمدآ  تسا : هدـش  لقن  يرـصب  نسح 
دوصقم و  میداد ، رارق  ّنج  سنا و  ناطیـش  زا  ینمـشد  يربمغیپ  ره  يارب  ام  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  یّنج . ای  دشاب  یمدآ  هاوخ  تسا 

دومج و بجوـمب  بّصعتم  ناـمرفان  شکرـس  دارفا  هک  تسا  نینچ  هکنیا  مدرم  رب  دـنوادخ  تشونرـس  هک  تسا  هکنیا  نداد  رارق  هکنیا  زا 
هک یمدرم  يهمه  مسر  تسا  روط  نیمه  و  دنک . توعد  ار  اهنآ  تقیقح  ّقح و  هارب  هک  سک  ره  اب  دنتسه  نمـشد  هتـسویپ  دوخ  یئوخدب 

هضراعم ّقح  اب  هک  دوشیم  هداد  فرط  نآب  ینمـشد  تبـسن  یلو  دنک ، یم - غیلبت  يرگید  فالخ  رب  یکی  و  دنراد ، عفانم  ّداضت  رگیدکی  اب 
دوـشیمن دربیم  ار  مدرم  دوریم و  تسار  هارب  هـک  نآ  دـنکیم و  غـیلبت  دوـخ  فرط  هحفـص 533 ]  ] 69-1- نآرق  - فالخ رب  دـنکیم و 

، شیدـنا جـک  ّقح و  زا  فرحنم  مدرم  همه  هّتبلا  دـهاوخیم و  ار  دوخ  فرط  حالـص  تسا و  هاوخ  ریخ  وا  نوچ  داد ، واـب  ینمـشد  تبـسن 
یبلط و هاج  هک  دنتسه  نآ  ناربهر  يذؤم  ّقح و  نمشد  یئاهنآ  ّطقف  دنتسین و  تقیقح  ناتسود  يذوم  ّقحب و  ناربهر  اب  ضراعم  نمشد و 
و دـناهتفرگ ، يوخ  رازآ  يراوخنوخب و  يراکـش  ناگـس  ناگدـنرد و  لثم  و  تسا ، هدرک  روک  رک و  ار  اهنآ  شوگ  مشچ و  یتسود  لاـم 

تاذدب صاخشا  هکنیا  تهج  و  دنشاب ، ینطاب  یفخم و  ّنج  زا  ای  رهاظ  سنا  زا  هچ  نارگید  دسفم  دنناطیش و  هک  دنتسه  مدرم  هتسد  نیمه 
تبقاع راتشک و  گنجب و  و  دنمانیم ، اقب  عزانت  ّتنـس  عامتجا ، ياملع  هک  تسا  نامه  دنراد ، ینمـشد  هاوخریخ  مدرم  ناکین و  اب  رورـش  و 

، دوشیم دوباـن  هدوهیب  تسا و  لـطاب  هچنآ  و  دـنامیم ، یقاـب  تسا  رترب  رتـهب و  هچنآ  تقیقح و  ّقح و  هک  دوـشیم ، همتاـخ  بسنا  باـختناب 
یِحُوی  » 1013-920- نآرق «. - ِضرَألا ِیف  ُثُکمَیَف  َساّنلا  ُعَفنَی  ام  اّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَف  : » تسا هدومرف  دـعر  يهروس  رد  هکنانچ 
شرهاظ تسا و  هدیـشوپ  شبیع  هک  یتاملک  اب  دـننام ، هراشا  عیرـس ، زومرم و  هدیـشوپ و  قیرط  زا  ینعی  هدـبع :  113 هیآ » رخآ  ات  مُهُـضَعب 

یتاـهباشتم زا  هیآ  هکنیا  نآرق ص 85 : مهف  دـیلک   19-1- نآرق . - دنکیم هّجوتم  موهوم  لطابب و  تقیقح  زا  و  دـنبیرفیم ، تسا ، هتـسارآ 
مهف يارب  هّتبلا  تسین و  دوخ  رایتخاب  يراکهانگ  رد  یمدآ  سپ  دنک  هارمگ  ار  مدرم  ات  هدـیرفآ  ناطیـش  ادـخ  دـنامهفیم : رهاظب  هک  تسا 

ٌةَراـّمََأل َسفَّنلا  َّنِإ  یِـسفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو   » لـثم تسا  تاـمکحم  زا  تسا و  نشور  نآ  ینعم  هک  درک  هعجارم  تاـیآ  نآـب  یتسیاـب  هـیآ  هـکنیا 
یلَع ُلَّزَنَت  ُنیِطایَّشلا  ُلَّزَنَت  نَم  یلَع  مُُکئِّبَنُأ  لَه   » هیآ هکنیا  لثم  دـنکیم و  يدـبب  راداو  ار  وا  یمدآ  يوخدـب  سفن  دـنامهفیم  هک  ِءوُّسلاـِب »

-281-215- نآرق . - تیآ 221 10 ه ءارعش  ج 19  دراد . راک  رس و  وگغورد  راکهانگ و  مدرم  اب  ناطیـش  دنامهفیم  هک  ٍمِیثَأ » ٍكاّفَأ  ِّلُک 
دـیون و نارفاـک و  يارب  تسا  تخـس  دـیدهت  فیوخت و  يهلیـسو  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  یـضاق  رخف :  113 مُهرَذَف »  » 463-365- نآرق
دش و دنهاوخ  راتفرگ  شنیفلاخم  هک  تسا  ربمغیپ  لد  هحفص 534 ]  ] 12-1- نآرق  - شمارآ بجوم  مه  و  نینمؤم ، يارب  تسا  يراودیما 

دنچ هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  یئاّبج  رخف :  114 رخآ » ات  ِهَیلِإ  یغصَِتل  َو  . » دوشیم نوزفا  شباوث  شیب و  شدزم  تمحز ، ربص و  ربارب  رد 
دننکب دنهاوخیم  هچنآ  دندنـسپب و  دنهد و  ارف  شوگ  نارفاک  تسا : هکنیا  هجیتن  ینعم و  رد  تسا  دیدهت  عنم و  رهاظب و  تسا  نامرف  هلمج 

راک و يدـب  يهجیتن  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هجیتن  تبقاع و  ینعمب  مال  تسا : هتفگ  یبعک  دـنوش ، راتفرگ  دوخ  راک  دـب  تبقاـعب  اـت 
تـسا ّتلع  اههلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  و  دننکب ، دنهاوخیم  هچنآ  دندنـسپب و  دنهد و  ارف  شوگ  نخـس  رهب  هک  تسا  هکنیا  رکف 

نامیایب مدرم  ات  دـننک  یم - ماهلا  لطابب  هتـسارآ  نانخـس  رگدـکیب  تسا : نینچ  هجیتن  و  ِلوَقلا » َفُرخُز  ٍضَعب  یلِإ  مُهُـضَعب  یِحُوی   » يارب
تشون رسب  هتسباو  مدرم  نید  رفک و  هیآ  هس  ره  رد  ام : نخس   550-500- نآرق -22-1- نآرق . - دننکب دنهاوخب  هچنآ  دنریذپب و  دنونشب و 
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ات یغـصَِتل  َو   » يهلمج رخآ  تیآ  رد  تسا و  هدـش  بلطم  نیاـب  حیرـصت  ولج  تیآ  ود  رد  هّتبلا  تسا ، هدـش  دـنوادخ  تساوخ  ّتیـشم و  و 
هدیدپ ثداح و  ادخ  يهدارا  هک  دنامهفیم  ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ   » يهلمج تسا : هتشون  نایبلا  عمجم  رد  تسا ، هدش  هدنامهف  هراشا  روطب  رخآ »
رادومن يرگید  يهثداح  رگم  دـنوشیمن  نمؤم  لئاسو  هکنیا  اب  اـهنآ  هک  تسا  نیمه  اـّلا »  » ینعم نوچ  تسین ، هاـگ  تسه و  هاـگ  هک  تسا 

ندشن ندش و  رییغت و  ناهج  يهدنرآ  دـیدپ  شنیرفآ و  لصا  رد  هک  تسین  تسرد  هکنیا  هّتبلا  تسا  دـنوادخ  يهدارا  تساوخ و  هک  دوش 
ای نیمز و  ياهایرد  اـههوک و  اـی  دنـشاب  ینامـسآ  تارک  اـهناشکهک و  هاوخ  تقلخ  شنیرفآ و  يهیلک  میئوگب : یتسیاـب  سپ  دوش . مّهوت 
نآ رد  رییغت  هکنیا  هّتبلا  دنتـسه ، لیدـبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  هک  دنتـسه  لازی  تردـق ال  زا  يرادومن  کی  یگمه  لولـس  کی  هشپ و  کـی 

و دوشیم ، دوبان  دوجوم و  ینآ  رد  هک  برکیم  کی  لولس و  هشپ و  ات  رتدوز  اهکچوک  رد  دوشیم و  ماجنا  لاس  اهنویلیم  نیدنچ  رد  اهگرزب 
تردق نامه  بجومب  هک  تسا  رگید  لکش  تروص و  کی  ندش  دوبان  زا  سپ  یلکـش  یتروص و  شیادیپ  رییغت و  هکنیا  هک  تسا  مولعم 
نکمم سپ  دوب ، هحفص 535 ]  ] 308-281- نآرق -195-183- نآرق  - دـهاوخ تسا و  هدوب  تسه و  هشیمه  يارب  وا  نامرف  رد  لازی و  ـال 

زا هک  درادن  دّدعت  هدـننیرفآ  درادـن و  نایاپ  شنیرفآ  تسین و  ملاع  يارب  يّدـح  زرم و  نوچ  دوش ، هدوزفا  ای  مک  شنیرفآ  زا  يزیچ  تسین 
هنوگنیا هچ  ره  هک  درادن  شیادیپ  ثودح و  دایز و  مک و  لازی  تردق ال  نآ  نیاربانب  دیایب ، دورب و  دوش و  دایز  مک و  کی  نیاب  کی  نآ 

دوشیم هدـید  ثیدـح  ای  نآرق و  رد  نتـساوخن  نتـساوخ و  هدارا و  و  ّتیـشم ، هملکب  هچنآ  و  تسا ، تردـق  رد  صقن  دوش  رّوصت  ضراوع 
ادـخ و يهدارا  رد  نارفاـک  ناـمیا  رگم  هک  تسا  نآ  دوصقم  ُهّللا » َءاـشَی  نَأ  اـّلِإ   » يهلمج و  ناـسنا ، رظن  رد  يرادوـمن  و  تسا ، مدرم  يارب 

تسا هدوب  اهنآ  نامیا  رب  هدارا  ّتیشم و  هک  دوش  فوشکم  دننیبب و  ارنآ  هدنیآ  رد  هک  دوش  نکمم  ات  دشاب  هدوب  لازی  ریدقت ال  تشونرس و 
هزجعم تاراهظا و  نیاب  هک  دشاب  هکنیا  دـیاش  ریبعت  روط  هکنیا  تهج  و  دـنوشیمن ، نمؤم  اهنآ  يدـبا  تشونرـس  ّقح و  يهدارایب  هن  رگ  و 

هناهب هکنیا  هک  دناهتفرن  ّقح  یپ  لّوا  مدق  زا  دـنرادیم و  مورحم  تقیقح  زا  ار  دوخ  نارفاک  هکنیا  هک  اریز  دـش  رورغم  دـیابن  اهنآ  نتـساوخ 
رییغت هدنیآ  رد  هک  دشاب  نامیا  اهنآب  تبسن  ّقح  ّتیشم  اهنآ و  یلصا  تشونرس  رگم  دنوشیمن  تقیقح  ّقحب و  میلـست  دننکیم و  ار  اهیئوج 

517-490- نآرق . - دنوش نمؤم  دنهدب و  تلاح 

ات 115] تایآ 114  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َّنَنوُکَت الَف  ِّقَحلِاب  َکِّبَر  نِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَلعَی  َباتِکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنیِذَّلا  َو  ًـالَّصَفُم  َباـتِکلا  ُمُکَیلِإ  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ًاـمَکَح  یِغَتبَأ  ِهّللا  َریَغَف  َأ 
- مکح تاغل : ینعم   341-1- نآرق [ - 115  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالدَع ال  َو  ًاقدِص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  تَّمَت  َو  [ 114  ] َنیِرَتمُملا َنِم 

اریزیچ مـالک ، ندوـمن  نشور  ندرک و  ناـیب  ینعمب  لیـصفت  ردـصم  زا  الّـصفم  دـنکیم ، تموـصخ  لـصف  تـسا و  ناور  شمکح  هـکنآ 
ایآ  115 وگب ]: نانیدیب  نیاب  وت  و  : ] همجرت ندرک . ّکش  ینعمب  ءارتما  ردصم  زا  نیرتمم - ندرک . میـسقت  مه  زا  زیامتم  ادج و  ياهتمـسقب 

ینامسآ باتک  نانآب  هک  یناسک  هّتبلا  داتـسرف . امـش  يارب  ادج  ادج  رادومن و  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک  وا  هکنیا  اب  میوجب  يرواد  ادخ  زج 
لد ود  نآ  رد  نارگید  وچ  یمدآ  يا  سپ  هدـمآ . هحفـص 536 ] دورف [  يراوتـسا  یتسردب و  وت  راگدرورپ  يوس  نآرق ز  هک  دنناد  میداد 

. اناد تسا و  اونش  وا  درک  دناوتن  نوگرگد  وا  نخس  یسک  يور  چیهب  هک  یتسار  یتسرد و  زا  تسا  رپ  وت  راگدرورپ  نخس  هک  شابم 116 
تسا هتـسیاش  هک  تسا  سک  نآ  مکح  هک  توافت  هکنیا  اب  تسا  ینعم  کیب  مکاح  اب  مکح  عمجم :  115 ًامَکَح » یِغَتبَأ  : » نیرّسفم نخس 
هکنآ رب  تسا  ناشیا  تمالم  عیرقت و  هیآ  ینعم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دـشاب . قیالان  تسا  نکمم  مکاـح  یلو  دـنورب ، تموکحب  شدزن 
ینعی حوتفلا : وبا   115 اًلَّصَفُم »  » 34-15- نآرق . - دهد اضر  دننک  ناشیا  هک  یمکح  رب  دزاسب و  ناشیا  اب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  دـندرک  عّقوت 

: - دناهتفگ یـضعب  و  تسا ، هدـش  هدروآ  صّخلم  لئالد  اب  لّصفم  یناعم  تسین ، یمعم  زغل و  و  دوشیمن ، هابتـشا  نآ  رد  هک  تسا  حورـشم 
لـالح و لیـصفت  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  رد  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  غورد و  تسار و  ناـیم  تسا  قرف  نآ  رد  ینعی   13-1- نآرق

یحیـسم دوهی و  ياملع  ینعی  نایبلا : عمجم  َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  َو  . » ماکحا عیارـش و  ناـمیا و  رفک و  یهارمگ و  تسار و  هار  مارح و 
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-1- نآرق . - دنتسه نآرق  لها  هک  ردب  باحـصا  ربمغیپ و  باحـصا  ناگرزب  ینعی  تسا : هتفگ  اطع  دنتـسه . اسراپ  نمؤم و  دوخ  نیدب  هک 
الَف  » 22-1- نآرق : - دـناهدرک تئارق  ياز  فیفخت  اـب  نارگید  دـناهدناوخ و  دـیدشت  اـب  صفح  رماـع و  نبإ  عـمجم :  115 ٌلَّزَنُم » ُهَّنَأ   » 38

یضعب و  دنـشابن ، یلد  ود  ّکش و  رد  هک  تسا  مدرم  دوصقم  و  تسا ، ربمغیپ  اب  نخـس  يور  باطخ و  عمجم :  115 َنیِرَتمُملا » َنِم  َّنَنوُکَت 
دوصقم  39-1- نآرق : - تسا هتفگ  ملسم  وبا  نکم ، ّکش  يونـشیم  هک  ناسنا  يا  ینعی  تسا ، هدنونـش  ره  تّما و  اب  نخـس  يور  دناهتفگ :

زا نآرق  دننادیم  باتک  لها  هک  نکن  دیدرت  ینعی  رخف : ترـضح . نآ  لد  شمارآ  نیقی و  يدایز  ردص و  حرـش  يارب  تسا  ربمغیپ  باطخ 
ود دنک و  ّکش  هک  تسین  زیاج  يدرف  چیه  رب  دش  رادومن  يربمغیپ  لئالد  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، ادخ  بناج 

، دهاکب ای  دیازفیب و  نآ  رب  دسرن  ار  یسک  هک  يروطب  دش  لماک  نآرق  ینعی  عمجم :  116 َکِّبَر » ُۀَِملَک  تَّمَت  َو  [ » هحفص 537 دشاب [ . لد 
ملسم وبا  و  زور ، تحلصم  تمکح و  ياضتقمب  دش  لماک  ات  دش  لزان  جیردتب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا ، نارگید  هداتق و  لوق  هکنیا  و 
ینعی دناهتفگ : یـضعب  و  ایلُعلا » َیِه  ِهّللا  ُۀَِملَک  َو   » هیآ هکنیا  لثم  تسا ، هدش  لماک  هک  تسا  ادخ  نید  دوصقم   31-1- نآرق : - تسا هتفگ 

وبا  101-66- نآرق . - دناهدناوخ عمج  تروصب  تاملک »  » اهیراق يهّیقب  هدناوخ و  ۀملک »  » قارع ياهیراق  تسا ، مامت  قلخ  رب  ادـخ  تّجح 
. دشابن لیدبت  رییغت و  نآ  رد  هک  باقع  باوثب و  هک  درک  یلاعت  يادخ  هک  دیعو  تسا و  دعو  تاملک  هملکب و  دارم  تسا : هتشون  حوتفلا :

رفاک هک  تسا  هدومن  نّیعم  ار  سک  ره  تشونرـس  تسا و  هدرک  مکح  هچنآ  رد  تسا  مامت  لماک و  دـنوادخ  یلزا  نامرف  ینعی  تـالیوأت :
بجومب دش  دهاوخ  رادومن  هدنیآ  رد  هچنآ  اب  قباطم  تسار و  تسا و  یعطق  نآ  نمـشد و  ای  دشاب  تسود  یـسک  اب  دوش ، نمؤم  ای  دشاب 

لامتحا دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف : درادـن . هار  نآ  رد  فالخ  هک  بسانت  تلادـع و  لامک  اـب  وا  لاـح  يهزادـناب  سک  ره  دادعتـسا 
مکح لزا  رد  - 2 یلمع . مه  یملع و  ياهیدـنمزاین  زا  مه  دنتـسه ، جاـتحم  مدرم  تماـیق  اـت  هچنآـب  تـسا  یفاو  یفاـک و  ینعی  - 1 تسا :
ینعم نیمه  و  عنتمم ، نآ  رب  يدایز  تسا و  مامت  تسا  هدش  رداص  هچنآ  سپ  تسین ، نآ  رد  ینوگرگد  شیادیپ و  تسا و  تباث  دـنوادخ 

زا دوصقم  عمجم :  116 ًالدَع » َو  ًاقدِص  «. » ۀمایقلا موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  ّفج   » ترـضح نآ  يهدومرف  هکنیا  رد  تسا ، ربمغیپ  دوصقم 
116 ِِهتاِملَِکل » َلِّدَـبُم  ال   » 19-1- نآرق . - نآرق تاّررقم  ماـکحا و  ینعی : لدـع  و  درادـن ، هار  نآ  رد  غورد  هک  تـسا  نآرق  راـبخا  قدـص 
هک لیجنا  تاروت و  دـننام  تسا  نکمم  ظفلب  رییغت  هچرگا  و  دـنک ، نوگرگد  ار  ادـخ  مکح  دـناوتن  سک  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  عمجم :

دنناـم دـناهدرک ، ینعم  نید  روتـسد  ادـخ و  ناـمرف  یـضعب  و  دـنکیمن ، مک  یلـصا  شزرا  زا  لـمع  هنوگ  نآ  یلو  درک  یحیـسم  يدوهی و 
راوخ و امش  دزن  اهنآ  ینعی  هّللا » ۀملکب  ّنهجورف  متللحتـسا  مکدنع  هحفص 538 ]  ] 30-1- نآرق  - ناوع ّنّهنا   » اهنز يارب  ربمغیپ  يهدومرف 
هک تسا ، دـنوادخ  رازآ  باقع و  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیدرک ، لالح  دوخرب  ار  ناشیا  اب  شزیمآ  ادـخ  مکحب  هک  دنتـسه  هراچیب 

خـسن لباق  نوچ  درک ، ینعم  ماـکحاب  ار  تاـملک  ناوتیمن  و  تسا ، رییغت  زا  ظوفحم  نآرق  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دوشیمن ، نوگرگد 
نایب نابز و  ره  اب  هک  دـندرکیم  شـشوک  نآرق  نـالطب  رب  نارفاـک  نوچ  - 26 تسا : لـمتحم  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  يارب  تسا : . هدوـب 

یتسرد و رب  قدـص  دـهاش  هزجعم و  رتلماک  رتمامت و  نآرق  هک  تسا  نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  دـندنبب  ارنآ  یتسرد  ّقح و  ولج  دوش  نکمم 
رهاظ نآرق  يربهر  تلالد و  نوچ  درادن  رثا  نآب  نیفلاخم  شـشوک  درادـن و  هار  نآ  رد  دـیدرت  رییغت و  چـیه  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ یتسار 

هدش هتفگ  نآرق  رد  هکنانچ  دیامن ، ضوع  ار  اههلمج  ياج  دنک و  فیرحت  ارنآ  دناوتیمن  یسک  ینعی  رادیاپ 2 - هولج و  اب  يوق و  تسا و 
ِهِیف اوُدَـجََول  ِهّللا  ِریَغ  ِدـنِع  نِم  َناک  َول   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  تسین  نآ  رد  ضقانت  فـالتخا و  ینعی : - 3 َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانِإ  َو   » تسا

یلزا نوچ  تسین  لیدبت  لباق  دـنوادخ  ماکحا  ینعی  - 4 دوب ، رایـسب  نآ  رد  فالتخا  دوبن ، ادـخ  بناج  زا  نآرق  رگا  ینعی  ًارِیثَک » ًاـفالِتخا 
مکح زا  سپ  نوچ  تسا ، ربج  تابثا  رد  ربتعم  لوصا  زا  یکی  ینعم  هکنیا  و  تسین ، ریذپ  رییغت  تسا  هدوب  تیاهنیب  رد  هچنآ  هّتبلا  و  تسا ،

و دوـش ، تخبـشوخ  تخبدـب  تسین  نکمم  سپ  تـسین  ریذـپرییغت  ادـخ  تاـملک  هـکنیا  راـهظا  تداعـسب و  ورمع  رب  تواقـشب و  دـیز  رب 
تخبشوخ ردام  مکش  رد  تخبشوخ  ینعی  هّما » نطب  یف  یقش  نم  یقّشلا  هّما و  نطب  یف  دعس  نم  دیعّسلا   » هک ددرگ ، تخبدب  تخبـشوخ 

تیآ ام : نخـس  هحفـص 539 ]  ] 1288-1286- یقرواپ -716-643- نآرق -567-538- نآرق « - 1«26 .» اـجنآ زا  مه  تخبدـب  تسا و  هدوب 
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حالـص و هار  ندرک  ادیپ  يهلیـسو  باتک و  ملع و  دـنوادخ  نوچ  هک  دـشاب  مدرم  مومع  يربهر  يارب  دـیاش  ربمغیپ  روتـسد  يهلیـسوب  لوا 
ندش میلست  ینعی  ادخ  ریغ  تموکح  و  دشاب ، ددرم  كاش و  دوخ  راک  رد  دورب و  رگید  زیچ  یپ  دیابن  تشاذگ ، ناسنا  رایتخا  رد  ار ، داسف 
مینک تـقد  مدرم  قـالخا  رد  رگا  و  تـسا ، هداد  رارق  شیاـسآ  یتخبـشوخ و  يهلیـسو  هدرک و  یئاـمنهر  ادـخ  هـچنآ  ریغب  نـتفر  لاـبند  و 
شیپ القع  مومع  نید و  لقع و  فالخرب  هار  دوخ  جک  يهقیلسب  راک ، لئاسو  ندوب  اب  هک  مینیبیم  دایز  روتسد  هکنیا  زا  فّلختم  صاخشا 

هک دشاب  لّوا  بلطم  تیبثت  دیکأت و  يارب  دیاش  َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  َو   » يهلمج - 2 دنوشیم ، نارگید  دوخ و  یتخبدب  ببس  دنریگیم و 
عالّطا دوخ  هک  نآ  درک و  لابند  ار  اهنآ  رادرک  راتفگ و  یتسیاب  ار و  تسرد  قح و  ياـههار  دـننادیم  هدرک  لیـصحت  هدـناوخباتک و  مدرم 
ربمغیپب باطخ  يهلیـسوب  دیاش  نیرتمملا  نم  نکت  هلمج و ال  - 3 دورب ، نارگید  تسار  هارب  هکلب  دنک  راذگرب  تیمورحم  اب  دیابن  درادـن ،

لد ود  كاش و  دوخ  يونعم  يدام و  یگدـنز  راک  رد  ناسنا  دـیابن  ملع  باتک و  یئامنهار و  لیاسو  ندوب  اـب  هک  تسا  مدرم  تیبرت  يارب 
تسا مزال  وا  يارب  رشب  يرطف  داهن  تعیبط و  بجومب  هچنآ  هک  دنامهفیم  رخآ » ات  ُۀَِملَک  تَّمَت  َو   » مود تیآ  - 4 653-616- نآرق . - دشاب

-15- نآرق . - تسا ناشدوخ  راتفر  ءوس  يدرخیب و  دولوم  مدرم  یـشیدنا  جک - فارحنا و  هکنیا  تسا و  هدـش  نیعم  یتسار  یتسرد و  اب 
هحفص 540] نایاپ [   35

یقرواپ

وا دزن  هتـسیزیم و  یملید  هلودلا  دضع  نامز  رد  هدوب و  دمآ  رـس  روهـشم و  بدا  ملع  رد  هک  تسا  يوحن  يوسف  دـمحا  نب  نسح  يو  [ 1]
هتفای تافو  دادـغب  رد  يرمق  يرجه  لاـس 377  رد  ءزج ، رد 13  تاّیزاریـشلا  لئاسملا  ۀـلمکتلا و  حاضیا و  مانب  دراد  یبتک  هتـشاد ، یماقم 
يالاب يادـص  ینعی  بصن  اب  زوفا » [ » 3 . ] دوش تیاعر  بیترت  ات  دـشیم  رکذ  خـلا » مُکَنَیب  نُکَت  َمل  نَأَک   » زا لبق  دـیاب  مالک  هکنیا  [ 2 . ] تسا
دندوب مدرم  هتسدنآ  نیقفانم  [ 4 [ ] ححـصم . ] هبـصان نأ »  » ریدـقتب ای  ءاـفب و  تسا  ینمت  باوج  يارب  نآ  بصن  تسا و  فورعم  تئارق  «ز »

نیملـسم و لباقم  رد  يراچان  يور  زا  و  دوب ، یلهاج  رـصع  ياهکالم  نامه  نانآ  دزن  اهـشزرا  كالم  و  دنتـشادن ، نامیا  قحب  یتسارب  هک 
ابلاغ دنتخاسیم و  رهاظ  دوب  رودقم  هک  ردـقنآ  ار  دوخ  ینطاب  رفک  تصرف  ره  رد  دـندوب و  هداد  یظفل  يرهاظ و  لوبقب  نت  مالـسا  تردـق 

ربمغیپ مالساب و  ام  هک  دنتفگیم  احیرص  اهنآ  هک  دوب  هکنیا  نیکرـشم  اب  ناشقرف  و  دندرکیم ، تنایخ  تیانج و  نآرق  مالـسا و  شـشوپ  ریز 
الماک تروص  و  دندرکیم ، یفّرعم  هشتآ  ود  ناملسم  ار  دوخ  نیقفانم  اّما  دوب ، نشور  فیلکت  دندرکیم و  ینمشد  اراکشآ  میرادن و  نامیا 
هکنیا رد  « ِّرَحلا ِیف  اوُرِفنَت  اُولاـق ال  َو   » دـندرکیم يزوسلد  رتشیب  نیملـسم  يارب  شربمغیپ  ادـخ و  زا  یهاـگ  و  دـندادیم ، ناـشن  یبناـجب  قح 

ار اهنآ  دـندروخیم و  ار  رهاظ  بیرف  نانیبرهاظ  نـالدهداس و  و  اهینکـشراک . لـیبق  هکنیا  زا  دـیور و  داـهجب  تسین  تحلـصم  مرگ  ياوه 
[5 [ ] حّحـصم . ] دوشیمن هتخانـش  يدوزب  قفانم  تسا  یبلق  رما  قافن  نوچ  هیآلا  ِنیَتَِئف  َنیِِقفانُملا  ِیف  مَُکل  اـمَف   » هیآ 88 دندرمشیم و  ناملسم 

نت اهیتخبدب  اهّتلذ و  عاونا  هب  ترجاهم ، هضیرف  ماجنا  رد  یهاتوک  رثا  رب  هک  يدارفا  هراب  رد  ثحب  هلابند  هب  تسا : هتفگ  هنومن  ریـسفت  رد 
تاکرب راـثآ و  هب  هراـشا  تسخن  تسا : هدـش  ثحب  تمـسق  ود  رد  ترجه  تیمها  هراـب  رد  ماـمت  تیعطاـق  اـب  هیآ  هکنیا  رد  دـنهدیم  رد 

طاقن ادخ ، روانهپ  ناهج  هکنیا  رد  دننک  ترجاهم  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  هکیناسک   » دیامرفیم هدرک و  ناهج  هکنیا  یگدنز  رد  ترجه 
يورخا يونعم و  هبنج  هب  سپـس  دنلامب » كاخب  ارنافلاخم  ینیب  دننک و  ارجا  اجنآ  رد  ار  قح  دنناوتیم  هک  دننکیم  ادیپ  عیـسو  ناوارف و  نما 

زا شیپ  دنوش و  جراخ  ص ]  ] ربمایپ ادخ و  يوسب  ترجاهم  دـصقب  دوخ  نطو  هناخ و  زا  یناسک  رگا   » دـیامرفیم هدرک و  هراشا  ترجاهم 
لئاـن یگرزب  يزوریپ  هـب  تروـص  ره  رد  نارجاـهم  نیارباـنب  تـسا » ادـخ  رب  شـشاداپ  رجا و  دریگارف  ار  اـهنآ  گرم  هاـگترجهب  ندیـسر 

. دنهدب تسد  زا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دنناوتن و  هچ  دنریگ و  هرهب  تیّرح  يدازآ و  زا  دـنناسرب و  دـصقمب  ار  دوخ  دـنناوتب  هچ  دـندرگیم ،
نیمهب عاقّرلا  تاذ  گنج  تسا و  رادومن  قلبا  گنرب  زمرق  دیفس و  هایس و  ياهگنر  يهطـساوب  هک  تسا  یهوک  عاقّرلا  تاذ  [ 6 [ ] حّحصم ]

هعقر ياراد  گنج  ینعی  دناهدیمان  مان  نیاب  دندوب  هتسب  اپب  اههراپ  دوب و  هدش  مخز  نایرکشل  ياپ  نوچ  دیاش  تسا و  هدش  هدیمان  تبسانم 
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نارکس نزو  رب  لّوا  حتفب  نانجض  [ 8 . ] سوماق هّکم . زا  هلصاف  لزنم  ود  رد  تسا  ینیمزرـس  نامثع : نزو  رب  نافـسع  [ 7 . ] سوماق هلصو  و 
لیم تشه  رد  تسا  یئاـج  دـسالا  ءارمح  [ 9 [ ] حّحـصم . ] سوماق ناتـسبرع . نابایب  هیداـب و  رد  تسا  یهوک  هّکم و  کـیدزن  تسا  یهوک 
اهنت هکنیا  هن  دیشاب  تخسرس  مکحم و  نمشد  لباقم  رد  دیاب  هکنآ  حیضوت  [ 10 . ] سوماق رصم . رد  تسا  ینادابآ  مان 3  هنیدم و  زا  هلصاف 

ار امـش  رگا  و  دنـسرتب ، ات  دـیهد  ناشن  شیوخ  زا  یمجاهت  تلاح  دـینک و  لاـبند  ار  اـهنآ  دـیاب  هکلب  زگره ، دـیریگ  دوخب  یعاـفد  تلاـح 
نینچ اهنآ  دیراد و  میکح  اناد و  دـنوادخ  زا  رجا  دـیما  امـش  هک  توافت  هکنیا  اب  تسا  هدـید  یئاهجنر  زین  امـش  نمـشد  هدیـسر  یئاهجنر 

تسا و راک  رد  تبغر  ینعمب  دوش  لامعتـسا  یف »  » اـب رگا  بغر  [ 12 . ] تسا یبوک  لاـخ  ینعمب  مشو  [ 11 [ ] حّحـصم . ] دنرادن مه  يدیما 
لبج نب  ذاعم  [ 13 . ] دومن ریـسفت  ناوتیم  ینعم  ود  رهب  سپ  نع »  » اب هن  تسا و  یف »  » اب هن  نوچ  اجنیا  رد  تسا و  ترفن  ینعمب  نع »  » اب رگا 

دوب و ندرا  رد  رمع  رخاوا  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیفلاخم  زا  تسا و  یجرزخ  يراصنا و  و  ص ]  ] لوسر هباحـص  هلمج  زا 
وا نیلاب  رب  گرم  ماگنه  نم  دیوگ  شلایع  ردپ  مینغ  نب  نمحرلا  دبع  درمب . ای 18  هنس 17  رد  دوب  هدرک  ادیپ  عویش  هک  نوعاط  يرامیب  هب 

هکنیا هن ، تفگ : یئوگیم ! نایذه  ایآ  مدیـسرپ  دـیوگیم . نایذـه  متفگ  دوخ  اب  نمرب ، ياو  نم  رب  ياو  یل » لیو  یل ، لیو   » تفگیم مدوب و 
هکتـسنآ قح  و  دوشیمن . مدـقم  شدوخ  رب  ول ال »  » باوج [ 14 « ] ححـصم . » تسا ادخ  تسود  اب  ماینمـشد  ادخ و  نمـشد  اب  میتسود  يارب 

حیسم ترضح  ندش  هتشک  رد  نایحیـسم  يامدق  [ 16 . ] ناهد ياـنعم  هب  مف  [- 15 [ ] ححـصم . ] تسا فوذحم  تسا  اهبرـضل »  » هک باوج 
ترثک زا  دوش  هتشک  يرهش  رد  یسک  رگا  هکنآ  اب  دشن  هتـشک  ترـضحنآ  الـصا  هک  هدمآ  نانچ  لیجانا  ياهراپ  رد  دنتـشاد  فالتخا  [ع ]

يراوتم لیجنا  ناگدنـسیون  نوچ  نکل  نتخیوآ ، رادـب  اصوصخ  دوب ، دـهاوخن  یفخم  نانآ  يواـکجنک  ّسح  روما و  هکنیا  هب  مدرم  هّجوت 
ترضحنآ ندشن  ای  ندش  هتـشک  تقیقح  زا  ات  دندوبن  سدقملا  تیب  رد  بیرغ  مدرم  دنتـشون و  ارنآ  تبرغ  رهـش  رد  ابرغ  نابز  هب  دندش و 

ندش هتخیوآ  راد  هب  یضعب  ندش و  هتشک  هب  لئاق  یضعب  دنتشون ، دنتسناد  تحلصم  هچره  مامت  يدازآ  هب  لیجنا  ناگدنسیون  دنشاب  هاگآ 
دنداد و لیکشت  یسلجم  حیسم  ترضح  زا  سپ  لاس  دصیس  دنسیونیم و  هچ  هک  دنتـشادن  كاب  نانیا  دمآ و  دهاوخ  ادعب  هک  یتروصب  و 

دـش هکنیا  رب  ناشیأر  تخادنارب . ار  روما  هکنیا  رد  فالتخا  دیاب  هنوگچ  هک  دـندرک  تروشم  رگیدـکی  اب  يراصن  ینعی  اهنآ  نادنمـشناد 
هتـشک دنناد و  لطاب  تشادن  رـصح  ّدـح و  هک  یقب  ام  دـنناد و  حیحـص  ار  اهنآ  بلاطم  دـننک و  باختنا  لیجنا  راهچ  اهلیجنا  نایم  زا  هک 

[17,18 « ] تّوبن تابثا  رد  تداعس  هار  باتک  زا  سابتقا  [ » ححصم . ] دش یمسر  ریغ  تفرگ و  رارق  دودرم  ياهلیجنا  رد  ترـضحنآ  ندشن 
نخـس هکنیا  میئوگ  تسا . دوهی  نایز  زا  شیب  ناناملـسم  رب  يراصن  ناـیز  هزورما  هک  مینیبیم  اـم  دـیوگب  دـنک و  لاکـشا  یـسک  هچناـنچ 
نادـنچ دـص  دنتـشاد  ار  يراصن  تردـق  ناکرـشم  اـی  دوهی  رگا  تسا و  اـهنآ  فعـض  زا  هکنیا  تحـص  ضرف  رب  تسین و  تسرد  نادـنچ 

رازآ رتمک  رایسب  نیملسم  دنراد  فرصت  رد  يراصن  امـسر  هک  ار  اجک  ره  مینیبیم  دالب  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  دندادیم  رازآ  ار  نیملـسم 
نِم مُـکَقَلَخ  يِذَّلا  َوـُـه   » ار هیآ 26  ردـص  ارهاـظ  [ 19 [ ] حّحـصم . ] نادـحلم اـی  تسا  ناـیدوهی  فرـصت  رد  هک  یئاهنیمزرـس  اـت  دـننیبیم 

تابن و هدرورپ  ام  ندـب  نوچ  دـیرفایب ، لـگ  زا  ار  امـش  هک  تسیدـنوادخ  نآ  وا  هک  تسا  نینچ  نآ  ناـیب  هدرک و  اـفتکا  شاهمجرتب  « ٍنیِط
تسا و هتخیمآ  بآ  اب  هک  تفگ  نآ  يارب  نیط  هدش و  هدیرفآ  نیمز  يازجا  زا  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  و  لگ ، زا  هدرورپ  اهنیا  تسناویح و 

ینعی [ 21 . ] تسا هتفرگ  قلعت  نآ  دوـجوب  یهلا  ءاـضق  تقوـنآ  رد  هک  یتـقو  ینعی  [ 20 [ ] حّحـصم  ] تسا بآ  اب  یگتخیمآ  هدـنز  ره  مزال 
راک و ماجنا  رس  زا  يریگ  تربع  تسا و  ناگتشذگ  خیراتب  هّجوت  « ِضرَألا ِیف  اوُریِس   » ینعم [ 23 . ] وت رشن  رشح و  [ 22 . ] ینارگ ینیگنس و 

دوب هکنیا  ناشتساوخرد  دش ] رکذ  شیپ  هیآ  رد  هکنانچ   ] نیکرشم نارس  [ 25 . ] اهماعط ینعی  [ 24 [. ] حّحصم . ] ناشرّکفت زرط  ناشرادرک و 
دیامرفیم روتـسد  شربمغیپب  اهنآ  فنا  مغر  هب  دنوادخ  هیآ  هکنیا  رد  دنارب ، دوخ  زا  ارنانآ  دریذپن و  تاقالم  يارب  ار  نینمؤم  ادخلوسر  هک 

هکنیا [ 26 [. ] ححصم . ] دننک یتسـس  لمع  رد  ینادان  تلفغ و  تهج  زا  دنچ  ره  هد  ناشتراشب  یهلا  تمحرب  ریذپب و  زاب  شوغآ  اب  ار  اهنآ 
دنوادـخ تفگ  ناوتیمن  تسا و  يرگید  بلطم  دارفا  تداعـس  تواقـش و  نکل  تسا  حیحـص  تسین  ریذـپرییغت  لیدـبت و  دـنوادخ  ماکحا 

نینچ ورمع  ای  دیز  هراب  رد  دـنوادخ  هک  میاهتفای  اجک  زا  اریز  تسین  ریذـپ  فلخت  مکح  هکنیا  هدرک و  یـسک  تواقـش  ای  تداعـسب  مکح 
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وا هداد و  رایتخا  لقع و  ار  ناسنا  هدومرف و  نایب  ار  کی  ره  تداعس  تواقش و  تابجوم  ادخ  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  هدومن  یمکح 
ود هکنیا  ناگدنور  زا  مادک  ره  ماجنا  رـس  تسا  یمتح  هدومرف و  مکح ] هچنآ  دورب و  دناوتب  دـیزگرب  هک  ار  یهار  ره  ات  هتـشاذگ  دازآ  ار 

دـشاب ع ]  ] موصعم مالک  هچنانچ  خلا » دعـس - نم  دیعـسلا   » ترابع و  یقـش . باوصان  رگا  دیعـس و  تفر  باوص  هار  رگا  ینعی  تسا  قیرط 
دـسریم دوخ  موتحم  تشونرـسب  راچان  تسا و  روبجم  هدرک  شتداعـس  اـی  تواقـشب  مکح  دـنوادخ  ار  سک  ره  هک  تسین  هکنیا  شیاـنعم 

، تسین ّتلع  یهلا  ملع  هّتبلا  و  شـشیادیپ . ءادتبا  نامه  زا  ود  هکنیا  زا  کی  ره  ماجنارـسب  تسا  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  هکنیا  دارم  هکلب 
دنوادخ ملع  و  تسا . نیابم  رایسب  هدارا  موهفم  اب  ملع  موهفم  هک  تسا  یهیدب  تسا و  یهلا  ّتیشم  هدارا و  درمش  ناوتیم  ّتلع  هچنآ  هکلب 

. دراد ازس  وا  زج  دوب  يرایتخا  هچنانچ  يرارطـضا و  هچ  يرایتخا و  هچ  دشاب  هک  روط  ره  ددنویپیم  عوقوب  جراخ  رد  هک  دراد  قلعت  نآ  رب 
[ حّحصم ]

دلج 4

بلاطم تسرهف 

ٍملِع 4 122- ِریَِغب  مِِهئاوهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  زا  دوصقم   117 ِهّللا 2 122 - ِلِیبَس  نَع  َكوُّلُِـضی  ِضرَـألا  ِیف  نَم  َرَثکَأ  عُِطت  نِإ  َو   117 - 122
َنوُحُوَیل 9 َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  دوصقم   117 ِرَکذـُی 8 122 - َمل  اّمِم  اُولُکَأت  ـال  َو  ینعم   117 ُهَنِطاب 6 122 - َو  ِمثِـإلا  َرِهاـظ  اُورَذ  زا  دوصقم   117

ًاتیَم َناـک  نَم  َو  َأ   123 ِهّللا 10 124 - ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَف  رد  اـم  نخـس   117 َنوُکِرـشَُمل 9 122 - مُکَّنِإ  مُهوُُمتعَطَأ  نِإ  ینعم   117 - 122
ٍۀَـیرَق 16 124- ِّلُک  ِیف  اـنلَعَج  زا  دوصقم   123 ِتاـُملُّظلا 12 124 - ِیف  ُُهلَثَم  نَمَک  ینعم   123 یِـشمَی 11 124 - ًارُون  َُهل  انلَعَج  َو  ُهاـنیَیحَأَف 
َلثِم 18 125 یتُؤن  یّتَح  َنِمُؤن  َنل  اُولاق  ٌۀَـیآ  مُهتَءاج  اذِإ  َو  بتارم 17 125  توافت  یشوخلد و  تابجوم  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخـس   123
ُهَّلُِضی 22 128- نَأ  دُِری  نَم  رد  نخس   126 ِمالسِِإلل 21 128 - ُهَردَص  حَرشَی  ُهَیِدهَی  نَأ  ُهّللا  ِدُِری  نَمَف   126 َنیِذَّلا 19 128 - ُبیُِصیَس  ینعم 
ِتایآلا 28 128- اَنلَّصَف  دَق  رد  نخـس   126 َسجِّرلا 25 128 - ُهّللا  ُلَـعجَی  زا  دوصقم   126 ِءامَّسلا 24 128 - ِیف  ُدَّعَّصَی  اـمَّنَأَک  ینعم   126
ُمترَثکَتسا 35 130- ِدَق  ِّنِجلا  َرَشعَم  ای  ًاعیِمَج  مُهُرُشحَی  َموَی  َو   129 مدرمب 31 130 - تبسن  ادخ  تیاده  ادخ و  يهدارا  رد  ام  نخـس   126
-328-296- نآرق -276-242- نآرق -222-187- نآرق -162-111- نآرق -86-11- نآرق  - ٍضعَِبب 36 انـُـضَعب  َعَتمَتــسا  رد  نخــس   129

-830-809- نآرق -795-730- نآرق -646-619- نآرق -593-559- نآرق -538-469- نآرق -454-419- نآرق -391-348- نآرق
-1296- نآرق -1271-1203- نآرق -1117-1095- نآرق -1070-1044- نآرق -1018-983- نآرق -962-936- نآرق -911-845- نآرق
يونثم و رعش  یِّلَُون و  َِکلذَک  زا  دوصقم   129 ُهّللا 38 130 - َءاش  ام  ّالِإ  رد  ماما  حوتفلا و  وبا  نخـس   129 - 130 36 هحفص 476 ]  ] 1323

مُکنِم ٌلُسُر  مُِکتأَی  َمل  َأ  ِسنِـإلا  َو  ِّنِجلا  َرَـشعَم  اـی   131 ُمترَثکَتـسا 40 133 - ِدَق  ِّنِجلا  َرَـشعَم  ای  ینعم  ام و  نخـس   129 يدعس 40 130 -
ِفلخَتسَی 44 136- َو  مُکبِهُذی  أَشَی  نِإ  ِۀَمحَّرلا  ُوذ  ُِّینَغلا  َکُّبَر  َو   134 تایآ 42 136 - ینعم  رد  نیرّسفم  راتفگ   131 َنوُّصُقَی 42 133 -

َناک امَف  رد  نخس   137 ًابیِـصَن 47 141 - ِماعنَألا  َو  ِثرَحلا  َنِم  َأَرَذ  اّمِم  ِهِّلل  اُولَعَج  َو   137 َنوُِملاّظلا 46 141 - ُِحلُفی  ُهَّنِإ ال  رد  نخـس   134
رد نخس   142 ٍتاشوُرعَم 54 145 - ٍتاّنَج  َأَشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو   142 تایآ 50 145 - رخآ  ات  َنَّیَز  َِکلذَک  َو  ینعم   137 مِِهئاکَرُِشل 49 141 -

ًاشرَف َو  ًَۀلوُمَح  زا  دوصقم   142 اُوفِرُست 58 145 - َو ال  رد  نخس   142 ِهِداصَح 56 145 - َموَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو  ینعم   142 تاشورعم 56 145 -
رد نخس   146 ّالِإ 61 148 - ُهُمَعطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُلق ال   146 ام 60 148 - يهدافتسا  نخس و   142 - 145 59

َو انکَرشَأ  ام  ُهّللا  َءاش  َول  اوُکَرشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس   149 یفص 66 151 - رعش  ام و  نخس  ٍۀَعِـساو  ٍۀَمحَر  ُوذ  ینعم   146 تایآ 63 148 - هکنیا 
َمَّرَح ام  ُلتَأ  اَولاعَت  ُلق   152 یفص 70 154 - رعش  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخـس   149 تایآ 68 151 - هکنیا  رد  ام  نخـس   149 ال 67 151 -

- نآرق -425-352- نآرق -291-214- نآرق -199-162- نآرق -109-91- نآرق -65-44- نآرق  - ًائیَـش 71 ِِهب  اوُکِرـُشت  اـّلَأ  مُکیَلَع  مُـکُّبَر 
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-889- نآرق -863-848- نآرق -823-789- نآرق -735-690- نآرق -660-640- نآرق -619-594- نآرق -569-499- نآرق -484-450
ِیف مُکاّنَّکَم  دََقل  َو   10 - 18 71 هحفص 478 ]  ] 1412-1331- نآرق -1221-1155- نآرق -1120-1100- نآرق -1041-959- نآرق -908

اَنَأ ینعم   10 ریوصت 113 18 - قلخ و  ینعم   10 َشِیاعَم 112 18 - اهِیف  رد  یلالج  رعـش   10 َشِیاعَم 110 18 - اهِیف  مَُکل  انلَعَج  َو  ِضرَـألا 
نَأ ینعم   10 سیلبا 116 18 - يههبش  رد  یناتسرهش  نخـس   10 هتـسناد 114 18 - رتهب  ار - دوخ  هک  ناطیـش  ياطخ  رد  رعـش  ُهنِم و  ٌریَخ 

سپ و زا  ناطیـش  ندمآ  رد  ماما  نخـس   10 مِهیِدـیَأ 119 18 - ِنَیب  نِم  مُهَّنَِیتَآل  ینعم   10 دیزیاب 117 18 - نخـس  يونثم و  رعـش  َرَّبَکَتَت و 
َۀَّنَجلا َکُجوَز  َو  َتنَأ  نُکـسا  ُمَدآ  اـی  َو   19 مدآب 122 35 - هدجس  زا  ناطیـش  يراددوخ  رکـش و  رد  ام  نخـس   10 ناسنا 121 18 - شیپ 

امَُهل تََدب  رد  نخـس   19 اّوـح 127 25 - مدآ و  ندـش  کـلم  زا  دوـصقم  ِنیَکَلَم و  اـنوُکَت  نَأ  ینعم   19 اُمتئِـش 124 25 - ُثیَح  نِم  الُکَف 
كاخ زا  مدآ  جورخ  رد  نایبلا  حور  نخس   19 تایآ 131 25 - هکنیا  رد  يروباشین  نخس   19 اّوح 129 25 - مدآ و  ندناشوپ  امُُهتآوَس و 
يِراُوی ًاساِبل  مُکیَلَع  اـنلَزنَأ  دَـق  َمَدآ  ِیَنب  اـی   26 ناطیـش 133 29 - يهسوسو  تشهب ، يانکـس  زا  ام  هدافتـسا   19 ظفاح 132 25 - رعـش  و 

26 ثیح 137 29 - نم  رد  يوـنثم  رعـش  ناطیـش و  اریمدآ  ندـید  ینعم   26 يوقّتلا 136 29 - ساـبل  زا  دوـصقم   26 مُِکتآوَس 134 29 -
ًاقیِرَف ینعم  يوقت و  سابل  ندب و  ندیـشوپ  رد  ام  نخـس   26 هدجـس 139 29 - تقیقح  رد  یناـشاک  نخـس  مُکَهوُجُو و  اوُمِیقَأ  زا  دوصقم 

زا دوصقم  مُکَتَنیِز و  اوُذُـخ  رد  نخـس   30 اُوبَرـشا 143 33 - َو  اُولُک  َو  ٍدِجـسَم  ِّلُک  َدـنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  اـی   30 يدَه 141 33 -
-641-566- نآرق -420-383- نآرق -336-320- نآرق -196-178- نآرق -126-111- نآرق -81-12- نآرق  - زاــــمن 144 رد  شیارآ 
-1425- نآرق -1401-1323- نآرق -1309-1295- نآرق -1199-1178- نآرق -1047-980- نآرق -767-743- نآرق -684-661- نآرق
رواهنپوش 149 38- نخس  ام و  يهدافتسا   30 فارسا 145 33 - تقیقح  اُوبَرشا و  َو  اُولُک  رد  نخـس   30 - 33 144 هحفص 479 ]  ] 1443

اُوبَّذَک َنیِذَّلا  َّنِإ   39 تایآ 151 50 - هکنیا  ینعم  رد  نخس   34 ِیتایآ 150 38 - مُکیَلَع  َنوُّصُقَی  مُکنِم  ٌلُسُر  مُکَّنَِیتأَی  اـّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اـی   34
َو  51 تایآ 161 55 - هکنیا  رد  ام  نخس   39 تایآ 157 50 - رخآ  ات  ًاسفَن  ُفِّلَُکن  ینعم ال   39 ُحَّتَُفت 153 50 - اهنَع ال  اوُرَبکَتسا  َو  اِنتایِآب 
51 زور 164 55 - شش  رد  ناهج  شنیرفآ  ٍماّیَأ و  ِۀَّتِس  ِیف  ینعم   51 ٍموَِقل 162 55 - ًۀَمحَر  َو  ًيدُه  ٍملِع  یلَع  ُهانلَّصَف  ٍباتِِکب  مُهانئِج  دََـقل 

ینعم ًۀَیفُخ و  َو  ًاعُّرَضَت  مُکَّبَر  اوُعدا  ینعم   51 اههرک 168 55 - تکرح  شیادیپ و  ضرف  اهسانش و  نیمز  نخس   51 هدبع 165 55 - نخس 
ِِهتَمحَر يَدَـی  َنَیب  ًارـُشب  َحایِّرلا  ُلِسُری  يِذَّلا  َوُه  َو   56 اعد 174 57 - يهجیتن  تایآ و  هکنیا  رد  اـم  نخـس   51 ماما 170 55 - نخـس  اعد و 

اموق رد  نیرّسفم  ام و  نخـس   58 ِموَق 177 63 - ای  َلاقَف  ِهِموَق  یلِإ  ًاحُون  انلَـسرَأ  دََـقل   63 رعش 177 58 - نیرّسفم و  نخـس   56 - 57 176
خیرات ٍداع و  یلِإ  رد  نخس   64 َهّللا 181 71 - اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًادوُه  مُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو   64 ظفاح 179 71 - رعـش  لد و  يروک  نیمع و 

َو  79 حلاص 188 83 - رتش  ِهّللا و  ُۀَـقان  ینعم   72 مَُکل 186 78 - ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  مُهاـخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو   72 داع 182 78 -
- نآرق -198-115- نآرق -41-23- نآرق  - هـکنیا زا  دوـصقم  ینعم و   79 اِهب 190 83 - مُکَقَبَـس  ام  َۀَـشِحافلا  َنُوتَأت  َأ  ِهِموَِقل  َلاـق  ذِإ  ًاـطُول 

- نآرق -994-940- نآرق -893-825- نآرق -730-692- نآرق -558-537- نآرق -517-437- نآرق -367-347- نآرق -327-255
َنَیدَـم یلِإ  َو   84 تاـیآ 191 88 -  1412-1339- نآرق -1313-1299- نآرق -1279-1203- نآرق -1176-1166- نآرق -1142-1080

تایآ 193 92- هکنیا  دوصقم  ینعم و  رد  نخـس   84 - 88 192 هحفص 480 ]  ] 87-19- نآرق  - َهّللا 192 اوُُدبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًابیَعُـش  مُهاخَأ 
ِیف انلَسرَأ  ام  َو   93 تاـیآ 197 98 - هکنیا  زا  دوصقم  ینعم و  رد   89 ًابیَعُـش 196 92 - ُمتعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِموَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَملا  َلاـق  َو   89

اِهلهَأ ِدَعب  نِم  َضرَألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدهَی  َمل  َو  َأ   99 ام 199 101 - نخس  تایآ و  هکنیا  ینعم   93 اهَلهَأ 197 98 - انذَخَأ  ّالِإ  ٍِّیبَن  نِم  ٍۀَـیرَق 
تیاده رد  ام  نخس   99 َنیِقِساَفل 205 101 - مُهَرَثکَأ  زا  دوصقم   99 مِِهبُوُلق 203 101 - یلَع  ُعَبطَن  َضرَألا و  َنُوثِرَی  ینعم   99 - 101 202

اـم و ُفَقَلت  ینعم   102 ِِهئاَلَم 208 124 - َو  َنوَعِرف  یلِإ  اِنتایِآب  یـسُوم  مِهِدـَعب  نِم  اـنثََعب  َُّمث   102 ناـسنا 206 124 - ناـمیپ  لد و  رب  رهم  و 
ُأَلَملا َلاق  َو   125 تایآ 215 138 - هکنیا  رد  ام  نخس   102 يونثم 214 124 - رعـش  هنیدم و  رد  رکم  ینعم   102 رحس 212 124 - نالطب 
تایآ هکنیا  رد  ام  نخس   125 تایآ 219 138 - هکنیا  دوصقم  ینعم و  رد  نخـس   125 ُهَموَق 216 138 - َو  یـسُوم  ُرَذَت  َأ  َنوَعِرف  ِموَق  نِم 
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139 یسوم 225 146 - اب  ادخ  نخـس   139 ِهِّبَر 223 146 - ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرـشَِعب  اهانمَمتَأ  َو  ًۀَلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  اندَـعاو  َو   139 - 146 222
َِیتایآ 231 نَع  ُفِرـصَأَس  ینعم   139 یسوم 229 146 - نداتفا  ّقح و  يهولج  رد  نخـس   139 یفص 227 146 - رعـش  ِیناَرت و  َنل  ینعم 

 - ٌراوُخ 232 َُهل  ًادَسَج  اًلجِع  مِهِِّیلُح  نِم  ِهِدَعب  نِم  یـسُوم  ُموَق  َذَـخَّتا  َو   147 یسوم 232 154 - زور  لهچ  داعیم  رد  ام  نخـس   139 - 146
- نآرق -675-599- نآرق -517-493- نآرق -467-441- نآرق -438-419- نآرق -398-331- نآرق -272-209- نآرق -144-64- نآرق

232 هحفـص 481 ]  ] 1428-1344- نآرق -1278-1254- نآرق -1167-1154- نآرق -1095-1010- نآرق -898-830- نآرق -708-697
اِنتاقیِِمل 238 اًلُجَر  َنیِعبَس  ُهَموَق  یسُوم  َراتخا  َو   155 ام 234 159 - نخس  تایآ و  هکنیا  ياههلمج  ینعم  دوصقم و  رد  نخـس   147 - 154

رگد ُبیِصُأ و  ِیباذَع  رد  ام  نخـس   155 رعـش 242 159 - َلِزنُأ و  يِذَّلا  َروُّنلا  ینعم   155 َُکتَنِتف 240 159 - اـّلِإ  َیِه  نِإ  ینعم   155 - 159
تایآ 246 هکنیا  رد  ام  رظن  نیرّسفم و  نخس   160 َنُولِدعَی 245 163 - ِِهب  َو  ِّقَحلِاب  َنوُدهَی  ٌۀَّمُأ  یسُوم  ِموَق  نِم  َو   160 اههلمج 244 163 -
رد ام  نخس   164 تایآ 252 172 - هکنیا  ياههلمج  رد  نخس   164 ِرحَبلا 249 172 - َةَرِضاح  َتناک  ِیتَّلا  ِۀَیرَقلا  ِنَع  مُهلَئس  َو   164 - 172

َکُّبَر و َذَخَأ  ینعم   173 مُهَتَّیِّرُذ 256 180 - مِهِروُهُظ  نِم  َمَدآ  ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ذِإ  َو   173 هوک 254 180 - ندرب  الاب  هنیزوب و  خـسم 
َنیِذَّلا اُورَذ  َو  اِهب  ُهوُعداَف  ینسُحلا  ُءامسَألا  ِهِّلل  َو   181 تایآ 264 185 - رگید  مدآ و  ینب  نامیپ  رد  ام  نخس   173 تسلا 259 180 - دهع 

اهُملِع 271 امَّنِإ  ُلق  اهاسُرم  َناّیَأ  ِۀَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی   186 تایآ 267 194 - رخآ  ات  ینسُحلا  ُءامسَألا  ِهِّلل  َو  رد  نخـس   181 - 185 265
مُهوُعداَف 276 207- مُُکلاثمَأ  ٌدابِع  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ   195 تایآ 273 207 - هکنیا  رد  ام  رظن  نیرّسفم و  نخـس   186 - 194
195 يونثم 280 207 - رعـش  ِناطیَّشلا و  َنِم  َکَّنَغَزنَی  ینعم   195 مالّـسلا 279 207 - هیلع  قداص  ماما  يهدومرف  َوفَعلا و  ِذُـخ  ینعم   195
-193-166- نآرق -144-89- نآرق  - يونثم 284 یماظن و  رعش  ام و  نخس   195 ءاّوک 282 207 - نبإ  تیاکح  ُنآرُقلا و  َئُِرق  زا  دوصقم 

-917-851- نآرق -764-749- نآرق -727-654- نآرق -529-469- نآرق -395-324- نآرق -294-277- نآرق -241-215- نآرق
هحفـــص  ] 1406-1389- نآرق -1349-1318- نآرق -1256-1244- نآرق -1222-1144- نآرق -1070-1003- نآرق -972-943- نآرق

َو زا  دوصقم   1 نآ 289 5 - فرـصم  لافنا و  زا  دوصقم   1 ِهِّلل 288 5 - ُلافنَألا  ُِلق  ِلافنَألا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی   1 لافنا 5 - هروس   284 [ 482
َیلِإ 293 14- َنُوقاُسی  امَّنَأَک  َنَّیَبَت  ام  َدـَعب  ِّقَحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی   6 ُُهتایآ 292 14 - مِهیَلَع  تَِیُلت  زا  روظنم   1 مُِکنَیب 291 5 - َتاذ  اوُِحلصَأ 
ام َو  رد  نخس   15 اوُرَفَک 299 19 - َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   15 نآ 296 و 298 19 - رد  ام  نخس  تایآ و  هکنیا  زا  دوصقم   6

ِِهبلَق 308 29- َو  ِءرَملا  َنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَأ  زا  دوصقم   20 َُهلوُسَر 304 29 - َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   20 َتیَمَر 301 29 - ذِإ  َتیَمَر 
هنتف و زا  زیهرپ  ادـخ و  تباجتـسا  رد  ام  نخـس   20 مُِکتانامَأ 312 29 - اُونوَُخت  رد  نخـس   20 َّنَبیُِـصت 310 29 - ًۀَـنِتف ال  اوُقَّتا  َو  ینعم   20
ُهّللا 319 40- ُرُکمَی  َو  ینعم   30 َوأ 316 40 - َكُوُلتقَی  َوأ  َكوـُِتبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِب  ُرُکمَی  ذِإ  َو   30 دنزرف 314 40 - لام و  يراتفرگ 

ِهِّلل َّنَأَف  ٍءیَش  نِم  ُمتِمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلعا  َو   41 تایآ 321 45 - رخآ  ات  ُهُؤاِیلوَأ  نِإ  رد  نخس   30 مَُهبِّذَُعِیل 320 40 - ُهّللا  َناک  ام  َو  رد  نخس   30
َهّللا اوُرُکذا  َو  اُوُتبثاَف  ًۀَِـئف  ُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   46 نآ 325 50 - میـسقت  زرط  تمینغ و  زا  دوصقم   41 ِلوُسَّرِلل 323 45 - َو  ُهَسُمُخ 

مُهَهوُجُو 332 َنُوبِرـضَی  ُۀَِکئالَملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ذِإ  يَرت  َول  َو   51 ام 330 55 - نخـس  تایآ و  هکنیا  زا  دوصقم   46 ًارِیثَک 329 50 -
- نآرق -581-519- نآرق -505-478- نآرق -454-388- نآرق -310-234- نآرق -221-194- نآرق -171-143- نآرق -78-23- نآرق -
- نآرق -1067-1050- نآرق -1026-991- نآرق -967-949- نآرق -929-855- نآرق -756-734- نآرق -710-676- نآرق -656-606

ِّباَوَّدلا َّرَش  َّنِإ   56 نیرّسفم 334 63 - ام و  نخس   51 - 55 332 هحفص 483 ]  ] 1483-1398- نآرق -1335-1243- نآرق -1180-1096
ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  اـی   64 ام 339 66 - نخـس  هدافتـسا و   56 تایآ 336 63 - رخآ  اـت  َتدَـهاع  َنیِذَّلا   56 مُهَف 335 63 - اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهـّللا  َدـنِع 

یّتَح يرسَأ  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام   67 ام 340 75 - نخس  تایآ و  هکنیا  ینعم   64 َنِینِمؤُملا 339 66 - َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهّللا  َُکبـسَح 
ساـّبع هریخذ  ُهّللا و  ِمَلعَی  نِإ  زا  دوصقم   67 ِهّللا 344 75 - َنِم  ٌباتِک  ـال  َول  ینعم   67 ِضرَـألا 343 75 - ِیف  َنِخُثی  زا  دوصقم  َنِخُثی 341 

دبع نب  دّمحم  يهمان   67 حیرش 347 75 - زینک  ناتساد  ٍضعَِبب و - یلوَأ  مُهُـضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو  ینعم   67 ربمغیپ ص 345 75 - يومع 
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ُرُهشَألا َخَلَسنا  اَذِإَف  رد  نخـس   1 َنِم 349 5 - ُمتدَـهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ٌةَءاَرب   1 هبوت 5 - هروس  روـصنم 347  هب  نسح  نب  هّللا 
َنیِکِرشُملا 354 اُوُلتقاَف  زا  دوصقم   1 ربکا 353 5 - ّجـح  زا  دوصقم   1 هروس 352 5 - هکنیا  رد  هللا » مسب   » ندوـبن تهج   1 ُمُرُحلا 350 5 -

َنیِذَّلا زا  روظنم   6 َعَمسَی 357 16 - یّتَح  ُهرِجَأَف  َكَراجَتـسا  َنیِکِرـشُملا  َنِم  ٌدَحَأ  نِإ  َو   6 ام 356 16 - نخس  اُوبات و  نِإَف  رد  نخـس   1 - 5
-408-346- نآرق -288-207- نآرق -145-126- نآرق -112-46- نآرق  - نیرمت 362 موزل  يهدافتسا  ام و  نخـس   6 ُمتدَهاع 359 16 -

-1016-992- نآرق -881-844- نآرق -822-752- نآرق -639-592- نآرق -540-519- نآرق -494-466- نآرق -446-424- نآرق
ِهّللا َدِجاسَم  اوُرُمعَی  نَأ  َنیِکِرـشُمِلل  َناک  ام   17 - 22 362 هحفص 484 ]  ] 1192-1172- نآرق -1148-1075- نآرق -1051-1038- نآرق

تایآ 367  133-105- نآرق -85-13- نآرق  - هکنیا رد  ام  نخس   17 ٍناوضِر 366 22 - َو  ُهنِم  ٍۀَـمحَِرب  ینعم   17 یلَع 363 22 - َنیِدِهاش 
ذِإ ٍنیَنُح  َموَی  َو  ٍةَرِیثَـک  َنِطاوَـم  ِیف  ُهّللا  ُمُکَرَـصَن  دََـقل   25 َءاِیلوَأ 367 27 - مُکَناوخِإ  َو  مُکَءاـبآ  اوُذِـخَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   23 - 24

25 نینح 371 27 - گنج  يهّیضق   25 داوج ع 370 27 - ماـماب  هعجارم  هفیلخ و  يراـمیب  ٍةَرِیثَک و  َنِطاوَم  ینعم   25 مُکتَبَجعَأ 369 27 -
ای  28 اهوََرت 375 33 - َمل  ًادُونُج  هنیکس و  ینعم  رد  ام  نخـس   25 هلآ 372 27 - هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باوج  راصنا و  شجنر  يهّیـضق 

َۀَیزِجلا 380 33- اوُطُعی  زا  دوصقم   28 تایآ 378 33 - هکنیا  رد  نخس   28 اُوبَرقَی 376 33 - الَف  ٌسََجن  َنوُکِرـشُملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 
َو ِراـبحَألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   34 ِنیِّدـلا 383 37 - یَلَع  ُهَرِهُظِیل  زا  دوـصقم   28 ِهّللا 381 33 - ُنبا  ُحیِـسَملا  رد  نخـس   28

يوُکتَف رد  نخس   34 َبَهَّذلا 388 37 - َنوُِزنکَی  َنیِذَّلا  رد  نخس   34 ِلِطابلِاب 385 37 - ِساّنلا  َلاومَأ  َنُولُکأََیل  ینعم   34 ِنابهُّرلا 385 37 -
34 ِرفُکلا 391 37 - ِیف  ٌةَدایِز  ُءیِسَّنلا  ینعم   34 ِهّللا 390 37 - ِباتِک  ِیف  ًارهَش  َرَشَع  انثا  ینعم   34 نآ 389 37 - یگنوگچ  مُهُهابِج و  اِهب 

َلِیق اذِإ  مَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   38 روهّشلا 393 48 - ةّدع  زنک و  رابحا و  لمع  رد  ام  نخـس   34 َنیِذَّلا 393 37 - ِِهب  ُّلَُـضی  زا  دوصقم 
-622-605- نآرق -543-467- نآرق -453-432- نآرق -238-219- نآرق -199-113- نآرق -99-19- نآرق  - ُمتلَقاـــّثا 396 ُمــَُـکل ... 

-1057-1018- نآرق -983-959- نآرق -935-902- نآرق -878-835- نآرق -815-738- نآرق -724-695- نآرق -670-646- نآرق
رد نیرّسفم  نخـس   38 - 48 396 هحفـص 485 ]  ] 1309-1298- نآرق -1293-1233- نآرق -1160-1135- نآرق -1110-1077- نآرق

َکنَع 302 ُهّللا  اَـفَع  زا  دوصقم   38 ًاـفافِخ 401 48 - اوُرِفنا  زا  دوصقم   38 ُهَتَنیِکَـس 400 48 - ُهّللا  َلَزنَأَف  ینعم   38 تایآ 399 48 - هکنیا 
الَأ یِِّنتفَت  َو ال  ِیل  نَذئا  ُلوُقَی  نَم  مُهنِم  َو   49 اوُرِفنَت 405 57 - ّالِإ  اوُرِفنا و  رد  ام  نخس   38 َنیِدِعاقلا 403 48 - َعَم  اوُدُعقا  ینعم   38 - 48

اوُضَر 411 اهنِم  اوُطعُأ  نِإَف  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َكُزِملَی  نَم  مُهنِم  َو   58 يونثم 409 60 - رعش  تایآ و  هکنیا  رد  نخس   49 ِۀَنتِفلا 407 57 - ِیف 
َنوُذُؤی َنیِذَّلا  ُمُهنِم  َو   61 ام 414 67 - نخـس  ِلِیبَّسلا و  ِنبا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  زا  دوصقم   58 تایآ 412 60 - هکنیا  رد  نیرّسفم  نخس   58 - 60

ینعم  61 تالیوأت 418 67 - نخـس  ٍریَخ و  ُنُذُأ  ینعم   61 ِهّللِاب 416 67 - ُنِمُؤی  مَُکل  ٍریَخ  ُنُذُأ  لـُق   61 ٌنُذُأ 416 67 - َوُه  َنوـُلوُقَی  َو  َِّیبَّنلا 
ملاع يدنه و  درم  اب  وا  تاقالم  يواطنط و  نخـس   61 يونثم 420 67 - رعـش  َنیِمِرُجم و  اُوناک  زا  دوصقم   61 َنوُِقفانُملا 419 67 - ُرَذحَی 

يواطنط نخس  ظفاح و  رعش  ِهّللا و  َنِم  ٌناوضِر  ینعم   68 َنوُُرمأَی 423 73 - ٍضَعب  نِم  مُهُضَعب  ُتاِقفانُملا  َو  َنوُِقفانُملا   68 ینیچ 421 73 -
َنوُزِملَی َنیِذَّلا   74 َدَهاع 430 81 - نَم  مُهنِم  رد  نخس   74 مِهیَلَع 426 81 - ُظلغا  َو  َنیِِقفانُملا  َو  َراّفُکلا  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   74 - 81 425

 - رخآ 433 اـت  َنوُفَّلَخُملا  َحِرَف  رد  نخـس   82 ِهّللا 431 90 - ِلوُسَر  َفـالِخ  مِهِدَـعقَِمب  َنوُفَّلَخُملا  َحِرَف   82 رخآ 431 90 - اـت  َنیِعِّوَّطُملا 
- نآرق -370-297- نآرق -283-268- نآرق -265-257- نآرق -229-202- نآرق -182-162- نآرق -137-121- نآرق -96-65- نآرق

- نآرق -903-885- نآرق -860-838- نآرق -802-789- نآرق -769-725- نآرق -711-639- نآرق -614-577- نآرق -506-434
- نآرق -1405-1343- نآرق -1320-1281- نآرق -1267-1248- نآرق -1224-1147- نآرق -1107-1085- نآرق -1065-1000

َنوُرِّذَعُملا 439 َءاج  زا  دوصقم   91 َدَعَق 437 97 - َو  مَُهل  َنَذُؤِیل  ِبارعَألا  َنِم  َنوُرِّذَعُملا  َءاج  َو   91 - 97 433 هحفص 486 ]  ] 1452-1429
91 شوگرخ 441 97 - ریـش و  يهّصق  رد  يونثم  رعـش  و  هوضرت » ناـف   » زا دوـصقم   91 مُهَلِمحَِتل 440 97 - َكوـَتَأ  اـم  اذِإ  ینعم   91 - 97
رد نخس   98 َدوُدُح 442 102 - اوُمَلعَی  ّالَأ  ُرَدجَأ  َو  ًاقاِفن  َو  ًارفُک  ُّدَـشَأ  ُبارعَألا   98 ٍلِیبَس 441 102 - نِم  َنِینِـسحُملا  یَلَع  ام  رد  ام  نخس 
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َو ینعم   98 - 102 444 لک » طـعا  ّمهّللا   » رد يونثم  نخـس  مَُهل و  ٌۀـَبُرق  ینعم   98 ناحوص 443 102 - نب  دیز  يهّیـضق  ُّدَـشَأ و  ُبارعَألا 
یَسَع زا  دوصقم   98 تئارق 446 102 - فالتخا  رد  يربط  نخس   98 ناملسم 446 102 - لّوا  رد  نخس   98 َنُولَّوَألا 445 102 - َنوُِقباّسلا 

103 یگدنز 449 110 - نارود  لمع  يهجیتن  ًاِحلاص و  اًلَمَع  اوُطَلَخ  رد  ام  نخـس   98 يونثم 448 102 - رعش  ام و  نخـس  َبُوتَی و  نَأ  ُهّللا 
َنیِذَّلا رد  نخـس   103 ًۀَـقَدَص 452 110 - مِِهلاومَأ  نِم  ذُـخ  رد  نخـس   103 اـِهب 450 110 - مِهیِّکَُزت  َو  مُهُرِّهَُطت  ًۀَـقَدَص  مِِهلاومَأ  نِم  ذُـخ 

َهّللا َّنِإ   111 هیآ 455 119 - هکنیا  رد  يونثم  رعـش   103 بهار 453 110 - رماع  وبا  تشذگرـس   103 ًارارِض 453 110 - ًادِجسَم  اوُذَخَّتا 
ربمغیپ زا  رتش  نتفرگ  رباج و  يهّیضق   111 يرَتشا 459 119 - َهّللا  َّنِإ  رد  نخس   111 مَُهلاومَأ 456 119 - َو  مُهَـسُفنَأ  َنِینِمؤُملا  َنِم  يرَتشا 

-495- نآرق -447-429- نآرق -404-333- نآرق -318-281- نآرق -176-146- نآرق -126-106- نآرق -81-13- نآرق  - نخس 459 و 
-1141- نآرق -1042-1004- نآرق -978-949- نآرق -923-859- نآرق -813-789- نآرق -736-708- نآرق -599-569- نآرق -509

ناـیبلا و حور  نخـس   111 سنالا 460 119 - تاـحفن  رد  یماـج  نخـس   111 - 119 459 هحفـص 487 ]  ] 1258-1236- نآرق -1210
نولتقی 462 119- نولتقی و  زا  دوصقم   111 يونثم 462 119 - یفص و  رعش  ناهرب و  ریسفت  ثیدح   111 ناطیش 461 119 - يهمکاحم 
120 تالیوأت 467 129 - نخس   111 یفص 465 119 - رعش  ُهّللا و  َبات  دََقل  زا  دوصقم   111 هبوت 464 119 - لئاسو  رد  ماما  نخس   111

دحاو ربخ  ّتیّجح  رد  ًۀَّفاَک 470  اوُرِفنَِیل  َنُونِمؤُملا  َناک  ام  رد  نخس   120 نَأ 467 129 - ِبارعَألا  َنِم  مَُهلوَح  نَم  َو  ِۀَنیِدَملا  ِلهَِأل  َناک  ام 
471 478-435- نآرق -409-340- نآرق -284-265- نآرق  - نآ مدع  و 

ماعنا هروس  هّمتت 

هراشا

میجّرلا ناطیشلا  نم  هّللاب  ذوعا  رخآ  ات  هیآ 117  زا  538

ات 122] تایآ 116  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ُّلِـضَی نَم  ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  [ 116  ] َنوُصُرخَی ّالِإ  مُه  نِإ  َو  َّنَّظلا  ـَّالِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ِهّللا  ِلـِیبَس  نَع  َكوُّلُِـضی  ِضرَـألا  ِیف  نَم  َرَثکَأ  عُِطت  نِإ  َو 
ِهّللا ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَأت  ّالَأ  مَُکل  ام  َو  [ 118  ] َنِینِمُؤم ِِهتایِآب  ُمتنُک  نِإ  ِهیَلَع  ِهّللا  ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَف  [ 117  ] َنیِدَتهُملِاب ُمَلعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  نَع 

َو [ 119  ] َنیِدَتعُملِاب ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍملِع  ِریَِغب  مِِهئاوهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهَیلِإ  ُمترِرُطـضا  اَم  ّالِإ  مُکیَلَع  َمَّرَح  ام  مَُکل  َلَّصَف  دَـق  َو  ِهیَلَع 
ِهّللا ُمسا  ِرَکذـُی  َمل  اّمِم  اُولُکَأت  َو ال   711-1- نآرق [ - 120  ] َنُوفِرَتقَی اُوناک  اِمب  َنوَزُجیَـس  َمثِإلا  َنُوبِـسکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَنِطاب  َو  ِمثِإلا  َرِهاظ  اُورَذ 

َو ُهانیَیحَأَف  ًاتیَم  َناـک  نَم  َو  َأ  [ 121  ] َنوُکِرـشَُمل مُکَّنِإ  مُهوُُمتعَطَأ  نِإ  َو  مُکُولِداُجِیل  مِِهئاـِیلوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  ٌقسَِفل  ُهَّنِإ  َو  ِهیَلَع 
-1- نآرق [ - 122  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َنیِِرفاکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اهنِم  ٍجِراِخب  َسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  نَمَک  ِساـّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشمَی  ًارُون  َُهل  اـنلَعَج 
رادـقم و نتفگ ، نخـس  سدـح  ناـمگ و  اـب  نتفگ ، غورد  ینعمب  مّود  مزج  لّوا و  حـتفب  صرخ  ردـصم  زا  نوصرخی - تاـغل : ینعم   411
زج هک  دننادرگب  ّقح  هار  ار ز  وت  يرب  ناشنامرف  رگا  هک  دننانچ  مدرم  رتشیب  دّمحم  يا   117 همجرت : ندرک . نیمخت  ندرک و  نییعت  هزادنا 

هارب هک  دنکیم و  مگ  دوخ  هار  هک  دـنادیم  رتهب  وت  يادـخ  هّتبلا  118 و  دنیوگن . نخـس  نیمخت  سدحب و  زج  دنورن و  دوخ  نامگ  لابندـب 
هدرک لقن  ساّبع  هحفص 3 ]  ] 36-20- نآرق  - نبإ زا  یطویس : لوّزنلا  بابسا  رخآ : ات  اّمِم » اُولُکَف   » تیآ 118 لوزن  تهج  دوریم . تسار 

ناشدوصقم و  تسا ! مارح  دشکیم  ادخ  هچنآ  تسا و  لالح  یـشک  یم - دوخ  تسدـب  وت  هچنآ  ارچ  هک  دـندمآ  ربمغیپ  دزن  ياهّدـع  تسا 
ادـخ ياههناشنب  رگا  ناناملـسم  يا   119 هـمجرت :  49-24- نآرق . - دـش لزاـن  َنوُکِرـشَُمل » مُکَّنِإ   » اـت هیآ  راـهچ  هکنیا  تسا . هدوـب  رادرم 

دیروخیمن دناهدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  نآ  زا  ار  امش  تسا  هدش  هچ  دیروخن 120 و  دناهدربن  نآ  رب  ادخ  مان  هک  راتشک  نآ  زا  دیاهدیورگ 
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دوخ ياههتـساوخ  لابندـب  مدرم  رتشیب  انامه  و  تسا ، هدـش  هدرب  مان  امـش  يارب  کـیاکی  يراـچانب  رگم  دـیروخب  دـیابن  هچنآ  زا  هکنیا  اـب 
دیرادب تسد  ناهن  راکشآب و  هانگ  هنوگ  ره  سپ ز   121 دسانش ، رتهب  ار  ناگشیپمتس  دّمحم  يا  وت  راگدرورپ  دنوش و  یم  هارمگ  هتسنادن 

وید تسا و  هانگ  نآ  هّتبلا  هک  دـیروخن  دـناهدربن  ادـخ  مان  نآ  رب  هچنآ  دننیب 122 و ز  دننک  هچنآ  يازـس  دـننکیم  هانگ  هک  ناسک  نآ  هچ 
دوخ نانخسب  و   ] دننک لدج  ناناملسم  امش  اب  ات  دنیامنیم ] هراشاب  دب  هار  دوخ  ناتـسودب  نایوخوید  و   ] دنک ماهلا  دوخ  ناتـسودب  هک  تسا 
نوچ دناهتفگ : یضعب  عمجم :  119 ِهّللا » ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَف  : » نیرّسفم نخس  دیشاب . كرشم  دیرب  اهنآ  نامرف  امـش  رگا  و  دننز ] ناتلوگ 
رگا امـش  هک  تسا  هدش  یفرّعم  تیاده  لئاسو  زا  یکی  هیآ  هکنیا  رد  دسانـشیم ، ار  ناگدش  تیاده  ادخ  تسا  هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد 

يهتشک ارچ  دندرک  ضارتعا  نیکرشم  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، هدش  هدرب  ادخ  مان  هچنآ  زا  دیروخب  سپ  دیشاب ، تیادهب  دیهاوخیم 
دیرادرب تسد  یئوگ  هدوهیب  لهج و  هکنیا  زا  تسا  هدش  هتفگ  باوج  رد  دیروخیمن ! دشاب  هتیم  هک  ار  ادـخ  يهتـشک  دـیروخیم و  ار  دوخ 

ياملع جاّـجز و  عمجم :  120 ِهّللا » ُمسا  َرِکُذ  اّمِم  اُولُکَأت  اـّلَأ  مَُکل  اـم  َو   » 52-15- نآرق . - تسا هدش  هدرب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  دـیروخب  سپ 
تـسین اور  دناهدرک : ینعم  نینچ  یـضعب  و  ادخ ، يهدربمان  زا  دیروخن  هک  تسا  هدش  مهارف  امـش  يارب  بجوم  هچ  ینعی  دـنا  هتفگ  هرـصب 

ءاف حتف  اب  لصف  صفح  زا  ریغ  هفوک  مدرم  عمجم :  120 َمَّرَح » ام  مَُکل  َلَّصَف  دَق  َو   » 58-1- نآرق . - دیروخن ادخ  يهدربمان  زا  هک  امش  يارب 
ود ره  هنیدـم  ياهیراق  صفح و  لوهجم و  لعف  تروصب  ءاح  ّمض  اب  َمَّرَح »  » دـناهدناوخ و مولعم  لعف  تروصب  هحفص 4 ]  ] 37-1- نآرق -

یفوع هّیطع  زا  يربط  و  دـناهدناوخ . لوهجم  تروصب  لّوا  ّمض  اب  ار  ود  ره  اهیراق  رگید  و  مولعم ، لعف  تروصب  دـناهدناوخ  لّوا  حـتف  اب  ار 
انامه  301-284- نآرق -43-33- نآرق : - تسا نینچ  ینعم  تسا و  هدناوخ  داص  فیفخت  ءاف و  حتف  اب  مَُکل » َلَّصَف   » وا هک  تسا  هدرک  لقن 
اهزیچ نآ  مَُکل » َلَّصَف   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسا ، نایبلا  عمجم  رد  مه  و  تسا . مارح  هک  اهزیچنآ  مکح  امـش  يارب  تسا  هدیـسر 
ماعنا زا  دعب  یندم و  هدئام  يهروس  هک  دناهدرک  ضارتعا  رخآ و  ات  ُۀَـتیَملا » ُمُکیَلَع  تَمِّرُح  : » تسا هدـش  هتفگ  هدـئام  يهروس  رد  هک  تسا 

ربمغیپ يهتفگب  هراـشا  دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  هدومرف و  ناـیب  مدرم  يارب  ربمغیپ  ار  مکح  هکنیا  میئوگب  هکنیا  رگم  تسا ، هدـش  لزاـن 
رد هک  دشاب  اهزیچ  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدرک  نایب  لصفم  امـش  يارب  ترـضح  نآ  هکنیا  زا  شیپ  هک  درک 
اَم ّالِإ   » 672-639- نآرق -234-202- نآرق -140-123- نآرق «. - َیِحوُأ ام  ِیف  ُدِـجَأ  ُلق ال   » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  هیآ  دـنچ  هروس  نیمه 

هتفگن نآ  رب  يادـخ  ماـن  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  زا  اررطـضم  هک  تسا  قاـّفتا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   120 ُمترِرُطضا »
تسا نآ  ُمترِرُطضا »  » ینعم و  نآب ، دنک  قمر  ّدس  هک  نآ  زا  شیب  دشابن  اور  ام  کیدزنب  تسا و  فالخ  نآ  تیمک  رد  تسا ، لالح  دنشاب 

درادرب و هک  دیاش  هک  دنتفگ  یـضعب  و  دروخب ، ریـس  نآ  زا  هک  دشاب  اور  هک  دنتفگ  یـضعب  اهقف  رد  و  كاله ، زا  دـسرت  نتـشیوخ  رب  هک 
-1- نآرق . - سفن رب  فوخ  رد  تسا  رطضم  مکح  وا  مکح  هکنآ  يارب  اجنیا  رد  دشاب  لخاد  زین  هرکم  دنتفگ  اهقف  یـضعب  و  دنک ، هریخذ 
ار امـش  اهنآ  ینعی  دناهدناوخ  ءای  ّمض  اب  هفوک  ياهیراق  مومع  يربط :  120 ٍملِع » ِریَِغب  مِِهئاوهَِأب  َنوُّلُِضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو   » 279-266- نآرق -24
: دناهتفگ یـضعب  رخف :  64-1- نآرق . - دنتـسه هارمگ  دوخ  اهنآ  ینعی  دـناهدناوخ ، حـتف  اب  زاجح  هرـصب و  مدرم  یـضعب  و  دـننکیم ، هارمگ 

هحفص هتیم [ » هبئاس و  هریحب و   » ياهرتش دنداد و  رییغت  ار  لیعامسا  نید  هک  تسا  نیکرشم  رگید  یحل و  نب  ورمع  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 
نوچ هک  دندرکیم  لدج  نیملـسم  اب  و  دنتـسناد ، یم - لالح  ار  رادرم  هک  تسا  مدرم  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  جاّجز  دـندرک و  عارتخا  [ 5

دنتشاد و تمالم  نعط و  ربمغیپ  ياههتفگ  رد  مه  و  ندروخ ، يارب  تسا  رتراوازس  دنوادخ  يهتشک  سپ  تسا ، لالح  امش  دوخ  يهتـشک 
رد نتفگ  نخـس  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  و  دوخ ، هاوخلدـب  هدوهیب و  تالالدتـسا  تـالمج و  روج  نیاـب  دـندرکیم  توـعد  یتـسرپتب  هب 

یناسفن شهاوخ  سوه و  دولوم  دیلقتب  نخـس  هکنوچ  تسا ، مارح  نتفگ  نخـس  دیلقتب  دشاب و  لالدتـسا  داهتجاب و  دیاب  ّطقف  نید  ماکحا 
نارفاـک فیوخت  دـیدهت و  َنیِدَـتعُملِاب » ُمَلعَأ  َوُه   » رخآ يهلمج  و  تسا ، هدرک  یفرّعم  یهارمگ  ار  نتفگ  نخـس  هنوـگ  هکنیا  هیآ  و  تسا ،

649-618- نآرق . - دوب دـهاوخ  اهنآ  يارب  باذـع  سپ  دـننک  کمک  لطابب  دـنناشوپب و  ار  ّقح  دـنهاوخیم  اـهنآ  دـنادیم  نوچ  هک  تسا 
مارحب لالح  زا  لطابب و  ّقح  زا  هک  اـهنآ  ینعی  نیدـتعم  و  دـشاب ، هدـش  هدافتـسا  نید  تعیرـش و  زا  هکنآیب  ینعی  ٍملِع » ِریَِغب  : » ناـیبلا حور 
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لیوأت ار  ثیداحا  تایآ و  دوخ  لیمب  دنتسه و  تعامج  ّتنس و  فلاخم  هک  اهنآ  یکی  دنتسه ، هتسد  دنچ  تسرپ  يوه  مدرم  و  دنورگیم ،
تاراشاب هک  دنتسه  اهنآ  رگید  يهتـسد  راّفک ، دننام  دننکیم  هارمگ  ار  مدرم  دوخ  لیمب  یلو  دنتـسه  ناملـسم  هلبق و  لها  هچرگا  دننکیم و 

هتفگ يونثم  هک  نانچ  دنتـسه ، تفرعم  لها  نافرع و  درم  اهنآ  دشاب ، نید  عرـش و  اب  قباطم  هک  يروطب  دـنوشیم ، هجوتم  تایآ  ثیداحا و 
هک  || تسا  یمدآ  صخـش  وـچ  نآرق  رهاـظ  نیط  هک  زج  دـنیبن  ار  مدآ  وـید   || نیبـم  رهاـظ  رـسپ  يا  نآرق  وـت ز   30-14- نآرق : - تسا

هکنیا نوچ  تسا  تلالـض  فده  هک  تسا  دیلقت  نآ  زا  ریغ  دنتـسه  تاراشا  یپ  هک  اهنآ  دـیلقت  سپ  تسا  یفخ  شناج  رهاظ و  شـشوقن 
يوقت و اب  مدرمب  تبـسن  مه  ایند  مدرم  و  تسا ، نیمخت  ّنظ و  رب  ناشراتفگ  هک  اـهنآ  وچ  هن  تسا  نیقی  ناـیع و  رب  ناـشراک  رکف و  هتـسد 

هدش لقن  لولهب  زا  تسین ، يراک - لایخ  اب  ار  لقاع  تسا و  لایخ  رـسارس  یگدـنز  نوچ  دنتـسه ، سوه  بلاط  تسرپ و  يوه  یبقع  لها 
تسیرگنیم و اـهنآب  یکدوک  دـننکیم و  يزاـب  ودرگ  اـههچب  هحفـص 6 ] مدـید [  هرـصب  ياـههچوک  زا  یکی  رد  يزور  تفگ : هـک  تـسا 

يارب رگا  متفگ : مدـش و  کیدزن  واب  دوش ، کیرـش  نارگید  اب  ات  درادـن  زوج  هک  دـیرگیم  سوسفا  زا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اـب  تسیرگیم ،
: متفگ دناهدیرفاین ، يزاب  يارب  ار  ام  درخیب  يا  تفگ  تسیرگن و  نم  رب  وا  يوش ! يزابمه  ناکدوک  اب  ات  تیارب  مرخیم  ینکیم  هیرگ  زوج 
َأ : » تسا نآرق  رد  هک  دنوادخ : راتفگ  زا  تفگ  یئوگ ! اجک  زا  هکنیا  متفگ : تدابع ، ملع و  يارب  تفگ : میاهدـش : هدـیرفآ  هچ  يارب  سپ 

لها زاب  و  دیرادن ! ام  يوسب  تشگزاب  دیاهدش و  هدـیرفآ  هدوهیب  دـیراد  نامگ  ینعی  َنوُعَجُرت » انَیلِإ ال  مُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  مُکانقَلَخ  امَّنَأ  ُمتبِـسَحَف 
ّقح ریغ  دنرازیب و  ملاع  ود  ره  زا  اهنیا  نوچ  دنتسه ، یلوم  لها  ادخ و  درم  هک  نانآب  تبسن  دنتـسه  سوه  يوه و  یپ  یبقع  مدرم  يوقت و 

تسه ار  تترـضح  ناهلاو   || سفن  کی  ملاع  ود  ره  ار  تهگرد  ناکلاس   188-108- نآرق : - تسا هتفگ  هیدّمحم  بحاص  و  دنرگنیمن ،
هک تسا  نآ  ناـمیا  تمـالع  هک  تسا  هراـشا  َنِینِمؤـُم » ِِهتاـیِآب  ُمتنُک  نِإ  ِهیَلَع  ِهّللا  ُمسا  َرِکُذ  اّـمِم  اوـُلُکَف   » هیآ هـکنیا  رد  لـالم و  يروـح  زا 

هداتق يربط :  121 ُهَنِطاب » َو  ِمثِإلا  َرِهاـظ  اُورَذ  َو   » 104-22- نآرق . - دـنکیم راداو  لیم  عبط و  هچنآ  هن  دـشاب ، عرـش  مکح  بجومب  ندروخ 
تسا مراحم  جیوزت  ِمثِإلا » َرِهاظ  : » تسا هتفگ  ریبج  نب  دیعس  و  دوش ، ماجنا  اراکـشآ  هچنآ  هدیـشوپ و  هانگ  دایز و  مک و  هانگ  ینعی  تفگ 

لمع يراکهزب و  ُهَنِطاب »  » رخآ و ات  مُکُؤاـبآ » َحَـکَن  اـم  اوُحِکنَت  ـال   » تسا هدـش  حیرـشت  هیآ  رد  هکناـنچ  دـشاب  هریغ  رهاوخ و  رداـم و  هک 
رهاظ ياهنز  اب  شزیمآ  يزاب و  قیفر - هنطاب  و  تسا ، هفورعم  ياهنز  اب  عورـشمان  لمع  ِمثِـإلا » َرِهاـظ  : » تسا هتفگ  يّدـس  تسا ، عورـشمان 
مدرم تـسا : هـتفگ  كاّحــض   399-382- نآرق -330-319- نآرق -307-272- نآرق -180-163- نآرق -41-1- نآرق . - تـسا حالـصلا 

هانگ نآ  رهاظ  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تسا . هدش  مارح  راکشآ  ناهن و  هیآ  رد  دناهتسناد ، یم - لالح  یناهنپ  ار  اهنز  اب  هانگ  مالسا  زا  شیپ 
: تسا هتفگ  یئاّبج  ّیلع  وبا  عمجم : هحفص 7 ] تسا [ . نانز  اب  يراکهزب  نطاب  و  دندرکیم ، هبعک  فاوط  فوشکم  هنهرب و  مدرم  هک  تسا 
هک اهنآ  يهدـیقع  تسا  لطاب  هک  دوشیم  مولعم  هیآ  هکنیا  اب  رخف : تسا . لدـب  هانگ  نطاب  و  تسا ، ندـب  ياههراپ  يهلیـسوب  ناهانگ  رهاـظ 

دسح و بجع و  تسا و  ربک  هک  لد  لامعا  يهمه  زا  تسا  هدرک  یهن  دنوادخ  نوچ  درادن ، هانگ  درذگیم  ناسنا  لد  رد  هچنآ  دـنیوگیم :
، یبقع ياهتمعنب  لیم  مثا  نطاب  و  تسا ، ایند  ياهتمعن  بلط  مثا  رهاظ  هک  هدروآ ، یملـس  قیاقح  رد  ینیـسح : ریـسفت  نیملـسم . یهاوخدب 

تایهتشمب تسا  لیم  رهاظ  هانگ  ای  بلق ، ظوظح  نطاب  تسا و  سفن  ظوظح  رهاظ  ای  یلوم  ترضح  زا  دوشیم  یلوغـشم  ببـس  ود  ره  هچ 
نایم هک  نآ  نطاب  دـتفا و  عالّطا  نادـب  ار  قلخ  هک  تسا  نآ  رهاظ  اـی  لد ، رد  تسا  سفن  ياـهوزرآ  ّتبحم  نطاـب  هاـنگ  حراوجب و  سفن 

هانگ دـهدیم و  تسد  نآ  باکترا  ءاضعا  حراوجب و  هک  تسا  هئّیـس  لاعفا  لاوقا و  رهاـظ  هاـنگ  هک  تسا  نآ  تقیقح  و  دوب ، ادـخ  هدـنب و 
ینطاب و  ینامـسج ، ندب  ینعی  تسا  يرهاظ  ار  ناسنا  هک  نانچمه  هک  هدومرف  قیاقحلا  رحب  رد  و  تسا ، هلطاب  مئازع  هدساف و  دـیاقع  نطاب 

تسا و یناویح  تافص  هک  ینطاب  و  عرـش ، فلاخم  عبط و  قفاوم  دشاب  لعف  لوق و  نآ  تسا و  يرهاظ  زین  ار  هنگ  یناحور  لد  ینعی  تسا 
قالخا زا  دیرادب  تسد  عرـش و  لامعتـساب  ار  عبط  لاعفا  دینک  كرت  هک  دیامرفیم : یلاعت  هناحبـس و  ّقح  سپ  یناطیـش ، یعبـس و  فاصوا 
ینازرا وتب  نطاب  رهاظ و  تمعن  یلاعت  ّقح  نوچ  هک  دـیوگیم  هرـس  سّدـق  يریـشق  ماما  و  ینّابر ، یکلم و  قـالخا  ّقلخت  هب  یناـسفن  همیمذ 

كرت نطاب  رهاظ و  تمعن  رکـش  ینعی  ُهَنِطاب » َو  ِمثِإلا  َرِهاظ  اُورَذ  َو  : » دیوگیم اجنیا  ًۀَـنِطاب » َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَأ  َو   » هک تسا  هتـشاد 
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تابوقع زا  تسا  بولق  یـصالخ  نطاب  هانگ  كرت  نارین و  باذـع  زا  تسا  سوفن  تاجن  رهاظ  هاـنگ  كرت  و  تسا ، نطاـب  رهاـظ و  هاـنگ 
هزیکاپ وت  ینعم  تروص و  نآ  زا  ات   || هاـنگ  ثول  زا  نک  كاـپ  دوخ  نطاـب  رهاـظ و   338-298- نآرق -283-229- نآرق : - تیب نامرح ،

هزب عورـشمان و  هک  اهنآ  ینعی  هحفص 8 ]  ] 46-1- نآرق : - ساّبع نبإ  ساـبقملا  ریونت  رخآ 121  ات  َنوَزُجیَس » َمثِإلا  َنُوبِـسکَی  َنیِذَّلا   » دوش
َمل اّمِم  اُولُکَأت  َو ال  . » يورخا تازاجم  باقعب و  رگید  ملاـع  رد  و  دـنوشیم ، تازاـجم  بیدأـت و  هناـیزات  اـب  ملاـع  هکنیا  رد  يدوزب  دـننکیم 

نابز رب  ادـخ  مان  تسا  مزال  ناویح  ندـیرب  رـس  ماگنه  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  هلمج  هکنیا  عمجم :  122 ٌقـسَِفل » ُهَّنِإ  َو  ِهیَلَع  ِهّللا  ُمسا  ِرَکذـُی 
هچرگا نارفاک  راتـشک  ندروخ  تسا  مارح  هک  دوشیم  هدیمهف  هلمج  هکنیا  زا  و  تسا ، مارح  ناویح  تشوگ  ندروخ  نآ  كرت  اب  و  دنرآ ،

رگا و  دّدعتم ، نایادخب  هدیقع  تسا و  كرـش  مه  اهنآ  دیاقع  دنتـسین و  سانـشادخ  اهنآ  نوچ  دـنربب ، ادـخ  مان  دنـشاب و  یحیـسم  دوهی و 
هاوخ تسا  مارح  دناهتفگ : یئاّبج  نیریس و  نبإ  و  يرصب ، نسح  دواد و  کلام و  لّوا - تسا : رظن  ضرف و  دنچ  دربن  مان  دشکب و  ناملسم 

- مّوس  81-1- نآرق . - دربن ادخ  مان  دمعب  هچرگا  ملسم  راتشک  تسا  لالح  تسا  هتفگ  یعفاش  مّود - دنک  كرت  دمعب  ای  دشاب  یشومارف  زا 
كرت دمعب  رگا  یلو  تسا ، لالح  شراتشک  درک ، شومارف  ادخ و  مان  دای  تسا  بجاو  هک  دوب  دقتعم  ناملسم  رگا  تسا : هتفگ  هفینح  وبا 

طرش رد  هحابذ  دیص و  دّلجم  رهاوج  باتک  تسا . هدش  تیاور  مکح  نیمه  زین  هعیش  ام  ياهماما  زا  و  تسا . مارح  شراتشک  درک  ادخ  مان 
ناملسم دیاب  هک  تسا  ءاملع  يهمه  عامجا  دروم  هکلب  تسا ، یقاّفتا  اهقف  يأر  ثیدح و  رد  هلئسم  هکنیا  تسا : هتفگ  حبذ  طیارش  زا  مّود 

: تسا هتفگ  حـبذ  ناکرا  رد  رتولج  هحفـص  ود  رد  و  تسا ، مارح  تشوگنآ  هن  رگ  دـنکن و  كرت  دـمعب  ار  ادـخ  مان  ناویح  نتـشک  ماگنه 
یحیـسم و يدوهی و  راتـشک  نینچمه  تسا و  مارح  ناملـسم  ریغ  راتـشک  هک  اهقف  نایم  تسین  فـالخ  دـشکب و  ناملـسم  هک  تسا  طرش 

مّلسم هعیش  دزن  رد  نامز  رید  زا  هکلب  تسا ، هدوب  هّیقت  يارب  تسا ، لالح  اهنآ  راتشک  تسا  هدش  مکح  هک  ثیداحا  یضعب  رد  و  یسوجم ،
هن دراد  ار  مکح  هکنیا  یئاهنتب  هعیش  ّطقف  ینعی  دناهدرمش  هّیماما  تادّرفتم  زا  ار  هلئسم  هکنیا  یـضترم  دّیـس  یـسوط و  خیـش  و  تسا ، هدوب 
رد ار  رابخا  بلاطم و  هکنیا  زا  یتمـسق  اـم  . » نآ رب  ناوارف  راـبخا  يهوـالعب  تسا  هعیـش  بهذـم  يرورـض  زورما  هلئـسم  هکنیا  و  نارگید ،

نوچ تفگ : همرکع  يربط :  122 مُکُولِداُجِیل » مِِهئاِیلوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  [ » هحفص 9 میاهتشون [ .» تیآ  نمـض  هدئام  يهروس 
دّمحمب دنتفگ  دندوب  تسود  شیرق  اب  هک  سراف  مدرم  زا  یضعب  دش ، مارح  رادرم  ندروخ  و  ِرَکُذی » َمل  اّمِم  اُولُکَأت  ال   » دش لزان  هیآ  هکنیا 

لالح دیشکیم  دوخ  هچنآ  و  دیروخیمن ، دیمانیم و  رادرم  ارنآ  امش  دشکب ، ار  یناویح  الط  يهلیسو  اب  ادخ  رگا  هک  تسا  هدش  هچ  دیئوگب :
، دـنتفرگ لدـب  دـندش و  تحاران  نارگن و  ضارتعا  سایق و  هکنیا  زا  اهنآ  دـندرک  راهظا  ناناملـسمب  ار  بلطم  هکنیا  شیرق  مدرم  دـینادیم 

تاماهلا زا  ضارتعا  هکنیا  تسا و  قسف  لمع  هکنیا  ینعی  َنوُحُوَیل » َنیِطایَّشلا  َّنِإ  َو  ٌقسَِفل ، ُهَّنِإ   » دش لزان  اهنآ  شمارآ  يارب  تالمج  هکنیا 
وا گرم  ببـس  یک  دریمیم  هک  دنفـسوگ  مینادب  وگب  دـنتفگ : دـنتفر و  ربمغیپ  دزن  نیکرـشم  زا  یمدرم  تفگ : همرکع  زین  و  تسا . ناطیش 

مارح تسا  هتـشک  ادـخ  ار  هچنآ  ینکیم  ناـمگ  وت  سپ  دـنتفگ : ادـخ ، دومرف :  629-573- نآرق -161-128- نآرق -74-1- نآرق ! - تسا
: دـندرک ضرع  ربمغیپ  هب  دوهی  تسا : هدرک  تیاور  عیکو  نبإ  تفرگ ، ار  اـهنآ  ولج  هیآ  هکنیا  تسا ، لـالح  تناراـی  وت و  راتـشک  تسا و 
148-131- نآرق . - رخآ ات  اُولُکَأت » َو ال   » دش لزان  اهنآ  باوج  يارب  ینادیم ! مارح  رادرم و  ار  ادخ  يهتشک  يروخیم و  ار  ام  يهتشک  ارچ 

دننک هلداجم  امـش  اب  ات  دوخ  رفاک  ناوریپب  دـننامهفیم  هراشا  اب  اهنآ ، درمتم  بلط و  هاج  تخـس  رـس  ياسؤر  راّفک و  ياملع  ینعی : عمجم :
ناشیا تعاط  امش  رگا  تفگ : ارناناملسم  هگنآ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   122 َنوُکِرـشَُمل » مُکَّنِإ  مُهوُُمتعَطَأ  نِإ  َو  . » تسا لالح  رادرم  هک 

ره و  عامجاب ، دشاب  رفاک  دراد ، لالح  ار  نآ  دنک و  رادرم  لالحتسا  هک  سک  نآ  هکنآ  يارب  دیشاب ، كرشم  هکنیا ، زج  هکنیا و  رد  دیراد 
ّتیلهاج رد  ناـشیا  هک  یحیابذـب  تسا  ّصتخم  هیآ  هکنیا  تفگ : اـطع  و  دـشاب ، قساـف  راـیتخا  لاـح  رد  دـنادن  لـالح  دروخ و  رادرم  هک 

ره رد  تسا  ّماع  هک  تسا  نآ  تسا  دـمتعم  هچنآ  و  رادرمب ، تسا  صوصخم   49-1- نآرق : - دنتفگ رگد  یضعب  و  مانصا ، يارب  يدنتشک 
مارح ار  ادخ  لالح  سک  ره  دنامهفیم : هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز  رخف : دصقب . دـنربن  يادـخ  مان  نآ  رب  دنـشک و  ناناملـسم  هک  هحیبذ 
حور ادخب . كرش  ینعم  تسا  هحفص 10 ] نیمه [  و  تسا ، هتسناد  مکاح  ار  ادخ  ریغ  نوچ  تسا ، كرـشم  دیامن  لالح  ار  مارح  ای  دنک ،
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رونب و ات  دنـشاب ، وا  دای  وا و  نامرفب  دـیاب  و  دـنروخب ، يزیچ  ادـخ  دای  ادـخ و  مانیب  دـیابن  هک : هکنیا  هب  تسا  هراشا  هیآ  هکنیا  رد  ناـیبلا :
قسف و بجوم  تسا  نکمم  ندروخب  صرح  زآ و  هک  دوش ، يریگولج  ندرک  رپ  مکـش  ندروخ و  توهـش و  یگریت  زا  ادـخ  مان  ینـشور 

دیاـش ِهیَلَع » ِهّللا  ُمسا  َرِکُذ  اّـمِم  اُولُکَف   » مّوـس تیآ  - 1 اـم : نخـس  دـنک . راـتفرگ  تملظ  یگریتب و  و  دوش ، تینارون  ّتیناـحور و  زا  جورخ 
دنوادخ ّصاخ  تبهوم  زا  هدنز  تادوجوم  نوچ  دشاب : هکنیا  دوش  هدرب  ادخ  مان  ناویح  ندیرب  رـس  رد  تسا  هدـش  بجاو  هکنیا  تبـسانم 

قوف لمع  بکترم  دنک  مورحم  یهلا  تیانع  هکنیا  زا  ارنآ  یـسک  رگا  دنراد ، هدارا  كاردا و  رـصتخم  دنراد و  ناج  هک  دناهدش  دـنمهرهب 
دیاب دراد ، ادخ  اب  لد  هک  ناملسم  صخـش  و  تسا ، هدش  یلزا  تردق  زا  نایامن  گرزب و  رثا  کی  يدوبان  بجوم  و  تسا ، هدش  ياهداعلا 

دنوادخب وا  یگدادـلد  میلـست و  لامک  ات  دـهد ، ماجنا  ادـخ  دای  مان و  اب  ارنآ  تسا ، تردـق  اب  يربارب  هضراعمب و  هیبش  هک  لمع  هکنیا  رد 
هک رازآیب  دوجوم  کی  ندرک  ناجیبب  مادـقا  هکنیا  و  دوشن ، نایامن  وا  زا  یئاناوت  راهظا  يرـس و  دوخ  هنوگچیه  دـنامب و  اجرب  اپ  تباـث و 
هک تسا  یتسرپ  دوخ - یئاـمن و  تردـق  يهلزنمب  تسا  هدـش  رادـیدپ  ناویح  نآ  اـت  تسا  هدـش  رگراـک  نآ  رد  تعیبـط  رامـشیب  لـماوع 

داهن رد  یتسرپدوخ  يرسدوخ و  تلفغ و  چیه  ات  دشاب  ادخ  دای  مان و  اب  شراک  هکنیا  دیاب  سپ  تسین ، ادخ  رماب  میلست  ناملسم  يهتسیاش 
1158-1125- نآرق -72-26- نآرق . - رخآ ات  اُولُکَأت »- ّالَأ  مَُکل  ام  َو  : » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  تبـسانم  نیمهب  دـیاش  و  دـنامن ، وا 

يدوبان دیاب  هک  هکنیا  هب  نیملسم  راکفا  هجوت  يارب  تسا ، هدش  هدرب  ادخ  مان  هک  ناویح  نآب  ار  تشوگ  ندروخ  دینکن  رصحنم  ارچ  ینعی 
هک دینکن  دوبان  ار  تاناویح  ناگدنرد  عابـس و  دننام  دنامب و  یقاب  دوخ  تّوقب  امـش  ّتیمدآ  یلدمرن و  لامک  ات  دـشاب  ادـخ  مان  اب  رادناج 

رادـیب يارب  دـیاش  رخآ  ات  ُهَنِطاب » َو  ِمثِإلا  َرِهاظ  اُورَذ  َو   » مجنپ تیآ  - 2 تسا . ناسکی  نانآ  دزن  رد  هدرم  هدنز و  دـنرادن و  هدـننیرفآب  هجوت 
رد تسا  هحفص 11 ]  ] 56-16- نآرق  - ياهنخر هانگ  هکلب  دینک ، كرت  دیاب  دـیتسناد  هانگ  رهاظ  رد  ار  هچنآ  ّطقف  هن  هک  دـشاب  مدرم  شاب 
نآ دایز  مک و  وا  هانگ  نطاب  رهاظ و  زا  دیاب  سپ  دنکیم  مورحم  يدبا  تداعسب  یگدادلد  ّقحب و  يهطبار  زا  ار  ناسنا  هک  ّتیمدآ  تقیقح 
هک ریغ  لام  رد  فّرصت  ای  درادن  ررض  یئاجب  دناسرن  بیسآ  یسکب  هک  غورد  ای  درادن ، نایز  مک  بارش  دننک  ضرف  هکنآ  هن  درک ، زیهرپ 

هزادنا ره  روج و  رهب  تسا  تداعـس  ّقح و  زا  فارحنا  دشاب  ّقح  رما  روتـسد و  فالخ  رب  هچ  ره  اریز  تسین ، حیبق  دوشن  واب  نایز  بجوم 
نامه يراوتـسا  دیکأت و  يارب  دـیاش  رخآ  ات  مُهوُُمتعَطَأ » نِإ  ٌقسَِفل -« » ُهَّنِإ  «- » اُولُکَأت ال   » تسا هدـش  هتفگ  هک  رخآ  تیآ  رد  - 3 دشاب . هک 

تواسق و ندرک  ناجیب  نتـشک و  نوچ  هناقـساف ، تسا  یلمع  دـنوادخ  دایب  یئانتعایب  ضارعا و  اـب  راتـشک  ندروخ  هک  دـشاب  لّوا  بلطم 
دشاب راک  نیاب  میلست  هک  یسک  هتبلا  و  وا ، زا  نتفرگ  ماهلا  ناطیـش و  یتسود  يداهندب و  يراکدب و  قسف و  زا  دولوم  هک  تسا  یلدتخس 

وا مان  اب  درآ و  دایب  ار  ادخ  راک  هکنیا  رد  رگم  تسا ، كرشم  درادن و  راک  رس و  دوخ  تایح  يهشیر  لصا و  هدننیرفآ و  اب  ددنسپب ، ارنآ  و 
-42- نآرق . - دشابن كرشم  رـسدوخ و  لدتخـس و  قساف و  ات  دهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  تسا  هدرک  اطع  ار  ندرک  ناجیب  تردق  هکنیا  هک 

105-80- نآرق -79-60- نآرق -56

ات 123] تایآ 122  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

اُوناک ام  َنیِِرفاکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اهنِم  ٍجِراِخب  َسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  نَمَک  ِساّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشمَی  ًارُون  َُهل  انلَعَج  َو  ُهانیَیحَأَف  ًاـتیَم  َناـک  نَم  َو  َأ 
347-1- نآرق [ - 123  ] َنوُرُعشَی ام  َو  مِهِسُفنَِأب  ّالِإ  َنوُرُکمَی  ام  َو  اهِیف  اوُرُکمَِیل  اهیِمِرُجم  َِرباکَأ  ٍۀَیرَق  ِّلُک  ِیف  انلَعَج  َِکلذَک  َو  [ 122  ] َنُولَمعَی

وبا رگید  فرط  زا  رمع و  هزمح و  رـسای و  راّـمع  لـثم  نارفاـک ، نینمؤم و  فصو  رد  دناهتـشون  نارگید  یطویـس و  يربـط و  لوزن : تهج 
دشاب مدرم  نایم  هدیجنس ] هتـسناد و   ] ات میدرک  شاهدنز  شناد ] نیدب و   ] ام دوب و  هدرم  لد  هکنآ  ایآ   123 همجرت : تسا . هدش  لزان  لهج 

هحفـص 12] راک [  امـش ز  هک   ] هنوگ هکنیا  هب  یلو  تسا ! هراچیب  يهدنام  یکیراتب  ناتـساد  شناتـساد  هک  دوب  شناد ] نیدیب و   ] نآ دـننام 
ینیمز رهب  نانیدیب  هکنیا  دـننامب  و  دوب 124 ، هتـسارآ  ناشمشچب  دننک  یگراچیب ] یکیراتب و  يراتفرگ  اب   ] هچنآ نارفاک  دـیلدشوخ ] دوخ 

ار دوخ  زج  یلو  دندرکیم ] یهارمگ  دـندزیم و  لوگ  ار  مدرم  و   ] دـندرک يرگهلیح  زاغآ  اجنآ  رد  هک  ات  میدرک  ناگرزب  ار  شناراکهانگ 
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بوقعی هنیدم و  مدرم  عمجم :  123 ًارُون » َُهل  انلَعَج  َو  ُهانیَیحَأَف  ًاتیَم  َناک  نَم  َو  : » نیرّسفم نخـس  دندوبن . هاگآ  نآ  زا  دننز و  لوگ  دنتـسناوتن 
هچنانچ تسا  رفاـک  ّتیم  زا  دوصقم  حوتفلا : وبا   117-109- نآرق -75-15- نآرق . - فیفخت اب  نارگید  دـناهدناوخ و  ءای  دـیدشت  اب  ًاتیَم » »

زا نامیا  لیاسو  یگدامآ  يهلیـسوب  مینک  هدـنز  ار  وا  ینعی  ُهاـنیَیحَأَف »  » زا دوصقم  و  ٍءاـیحَأ » ُریَغ  ٌتاومَأ  : » تسا هدـش  هتفگ  رگید  ياـج  رد 
نـسح و  قیاقح ، ندرک  نشور  ناـیب  ملع و  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  ناـمیا  تداـبع و  ینعی  رون  و  لـیلد ، نداد  ناـشن  عناـم و  عفر  قیفوت و 

هک تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  نایبلا : عمجم  تسا . نآرق  دوصقم   54-39- نآرق -25-1- نآرق : - تسا هتفگ  يرصب 
« تاـملظلا یف  وه  نم  لـثم  هلثم  نمک   » ینعی عمجم :  123 ِتاُملُّظلا » ِیف  ُُهلَثَم  نَمَک  . » میدروآ رد  رادـناج  مدآ  تروصب  دـیدوب  هفطن  اـمش 
رد هک  تسا  یـسک  لثم  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، هدـنام  رفک  یکیرات  رد  تسا و  رفاک  هک  تسا  سک  نآ  ناتـساد  لثم  وا  ناتـساد 

ینادرگرـس یگراچیب و  دـنوش  هجوتم  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  ناتـساد  تروصب  رفاک  فیـصوت  رد  و  تسا ، راتفرگ  رفک  ياهیکیرات 
رورغم نارفاـک  هک  روط  ناـمه  ینعی  يربط :  123 َنیِِرفاکِلل » َنِّیُز  َِکلذَـک   » 37-1- نآرق . - تسا لثملا  برـض  هک  تسا  هزادـنا  نآب  رفک 

يراتفرگ رازآ و  ّقحتسم  هجیتن  رد  دندوب و  لدشوخ  دوخ  لمع  نیاب  دننک و  لدج  ثحب و  امش  اب  رادرم  ندروخ  رد  ات  ار  نارگید  دندرک 
رد ناشتشز  يهدیقع  لمع و  دنتـشاد ، راک  رـس و  فارحنا  رفک و  اب  دندوب و  اهنآ  اب  رکفمه  هک  نارگید  يارب  نینچمه  دندش ، رگید  ملاع 

اهنآ فالخ  رب  تسا  حضاو  لیلد  هیآ  هکنیا  و  دندش ، يدبا  يراتفرگ  ّقحتسم  هجیتن  رد  و  دندوب ، رورغم  نآب  دوب و  ابیز  هتسارآ و  ناشرظن 
درادن و ناشراکب  يراک  تسا و  هدرک  راذگاو  ضیوفت و  ناشدوخب  ار  مدرم  ياهراک  ادخ  هحفص 13 ]  ] 34-1- نآرق  - دنتسه دقتعم  هک 
هک روط  نامه  دیاب  دنیوگیم  اهنآ  هک  دشاب  نینچ  رگا  و  توافتیب ، تسا  هدراذـگ  همه  رایتخا  رد  ار  تیـصعم  تعاط و  لئاسو  بابـسا و 
لد یگناگی و  نامیا و  هچنانچ  و  دـشاب ، وکین  هدوتـس و  مه  نادـنمدرخ  ءاـیبنا و  رظن  رد  تسا ، هدیدنـسپ  نارفاـک  رظن  رد  فارحنا  رفک و 

تبـسن نامهب  مه  نانیدیب  نارفاک و  یتسیاب  دنتـسه ، نآ  يهتخابلد  تسا و  بوخ  حـلاص  مدرم  ناربمغیپ و  رظن  رد  تقیقح  ّقحب و  ندرپس 
: عمجم تسا . هدش  هتـسارآ  شدوخ  رظن  رد  شاهدیقع  لمع و  هتـسد  ره  يارب  دوشیم  مولعم  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  نادـب  یگتـسبلد  هقالع و 

مِهیَدـَل اِمب  ٍبزِح  ُّلُک   » لـثم دنتـسه  لدـشوخ  دوخ  راـکب  مه  نارفاـک  هکنیا  تسا ، هتـسارآ  شرظن  رد  نمؤم  لـمع  هک  روط  ناـمه  ینعی 
رگید تیآ  رد  نوچ  دناهدیدنسپ ، ارنآ  ناشدوخ  تسا و  هتسارآ  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  لمع  ناطیش  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  َنوُحِرَف »

زا هک  تسین  جاتحم  َنِّیُز »  » يهملک و  دـنریگیم ، ماهلا  وا  زا  ناطیـش  ناتـسود  ینعی  مِِهئاِیلوَأ » یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ 
ّینَأ  » و َنُوفَرُصی » ّینَأ   » تسا اههلمج  هکنیا  دننام  هلمج  هکنیا  نوچ  دیارایب ، يرگید  دشاب و  هدش  داجیا  اهنآ  دوخ  زا  ادج  جراخ و  یـسک 

هتسارآ دوخ  يوس  زا  تسا  هکنیا  دوصقم  و  دوشیم ، هتـسب  غورد  ناشدوخ  رب  وس  هچ  زا  دنوشیم و  هدنادرگرب  دوخ  زا  اجک  ینعی  َنوُکَفُؤی »
هدـش نیاب  دـنمزآ  دوخ  زا  هدـمآ و  تفگـشب  دوخ  زا  شدوخ  ینعی  اذـکب » علوا  هسفنب و  نالف  بجعا   » دـیوگیم برع  هکنانچ  و  دـناهدش ،
ینعی ساـّبع : نـبإ  ساــبقملا  ریوـنت   615-595- نآرق -592-572- نآرق -429-419- نآرق -360-306- نآرق -157-116- نآرق . - تـسا

هنع و هّللا  یضر  هزمح  نأش  رد  تیآ  هکنیا  ینیسح : ریـسفتب  روهـشم  هیلع  بهاوم  میتسارآ . ار  وا  ياهراک  لهج  یبا  رظن  رد  هک  روطنامه 
هیلع و هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  اب  تبـسن  یبدایب  تأرج  لهج و  يور  زا  لهج  وبا  هک  یتقو  رد  هدش  لزان  هیلع  هّللا  ۀنعل  لهج  وبا 

زور هحفـص 14 ] نآ [  رد  هنع  هّللا  یـضر  هزمح  و  تسین ، تّما  ناـصلخم  عامتـسا  قفاوم  تّوبن و  لاـح  قیـال  نآ  رکذ  هک  دوب  هدرک  مّلس 
رب نامک  تفر و  كابیب  كاپان  نآ  رس  رب  كانمشخ  هزمح  دندرک ، تیاکح  واب  لهج  وبا  یتمرحیب  تیاکش  دمآ و  زاب  نوچ  دوب ، راکـشب 

يهراب رد  دناهتفگ : و  لهج ، وبا  ماثآ  تاملظ و  راتفرگ  تسا و  هزمح  مالـسا  رونب  هدنز  سپ  دـنار ، نابز  رب  تداهـش  يهملک  دز و  نآ  رس 
ای هک  درک  اعد  مالّسلا  ةالّصلا و  هیلع  ترضح  نآ  دندوب و  راتخم ، دّیـس  رازآ  ماقم  رد  ود  ره  هک  هدمآ  دورف  لهج  وبا  باّطخلا و  نب  رمع 

رمع رون  بحاص  سپ  تفای ، تباجتسا  تمـس  قوراف  يهراب  رد  ترـضح  نآ  ياعد  و  نادرگ ، زیزع  نت  ود  هکنیا  زا  یکیب  ار  مالـسا  ّبر 
تاـیح تسا و  ترکنب  توـم  اـی  ّقـح ، ّتبحمب  ةاـیح  تسا و  سفن  ياوـهب  توـم  دـناهتفگ : ناـقّقحم  و  لـهج ، وـبا  تملظ  دـّیقم  تسا و 

ناتـسود دـناهدنز و  ّتیرـشب  تایحب  نایملاع  رگید ، ّتیرـشب  تایح  تسا و  رگید  تفرعم  تایح  هک  هدروآ  رارـسالا  فشک  رد  تفرعمب ،
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رسب تفرعم  تایح  زگره  دریمب و  يرادناج  ره  ینعی  ِتوَملا » ُۀَِقئاذ  ٍسفَن  ُّلُک   » دیآ رـسب  ّتیرـشب  تایح  هک  دشاب  يزور  تفرعم ، تایحب 
ود رهب  نمؤم  ینعی  نیراّدلا » یف  ّیح  نمؤملا   » هک تسا  اجنیا  زا  میرادیم و  هدنز  ار  وا  شوخ  یگدـنزب  ینعی  ًۀَـبِّیَط » ًةایَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ، » دـیاین
هاش یـشاب  وت  شناناج  هک  یناج  اـشوخ   || یـشاب  وت  شناـج  ارک  ره  دریمن   733-697- نآرق -638-605- نآرق : - تیب تسا  هدـنز  ملاع 

تایح هکنیا  ناشن  تفگ : میدرک  شاهدـنز  تسا و  هدوب  هدرم  هکنآ  ایآ  ینعی  ُهانیَیحَأَف ،» ًاتیَم  َناک  نَم  َو  َأ   » هک دـناوخ  تیآ  هکنیا  ینامرک 
: یعابر  77-38- نآرق : - هدومرف مظنب  ار  ینعم  هکنیا  یگرزب  و  لد . ناـبزب و  رکذ  ماود  و  تولخ ، قح  اـب  و  تلزع ، قلخ  زا  تسا : زیچ  هس 
رد يوش  دیواج  يهدنز  ات   || نابز  رکذ  لد و  قوش  زا  وشم  لفاغ  يادخب  هجّوتم  یّلکب  شاب  یم   || ياشگم  تبحـص  رد  قیالخ  يور  رب 

« مَُهلامعَأ مَُهل  اّنَّیَز  : » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا ، هتـسارآ  ناشرظن  رد  ارناـشراک  ادـخ  ینعی  يرـشخمز : فاـشک  ارـس  ود 
- نآرق . - تسا هتـسارآ  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  ياهراک  هک  دـشاب  ناطیـش  دوصقم  تسا  نکمم  و  میتسارآ » ناـشرظن  رد  ار  اـهنآ  راـک   » ینعی
رد درک ، ماهلا  ناطیـش  هک  هاگنآ  شنیرفآ  قلخ و  يهلیـسوب  ادـخ  بناج  زا  اهنآ  راـک  ینعی  دوعّـسلا : وبا  ریـسفت  هحفـص 15 ]  ] 134-105

رادومن ابیز  هتـسارآ و  ناشدوخ  مشچ  رد  لافغا  هسوسو و  لیوست  يهلیـسوب  ناطیـش  بناج  زا  اهنآ  راک  ای  و  دوب ، ابیز  هتـسارآ و  ناشرظن 
هدـش هدـیمان  گرم  رفک »  » هیآ رد  مینکیم : حیرـشت  و  همجرت ، ام  هک  دراد  هیآ  هکنیا  ياههلمج  مامت  رد  ینایب  يروباـشین : ریـسفت  دـشیم .

هار هدرم  صخـش  و  تسا ، یگراـچیب  يهجرد  رخآ  مه  گرم  و  یگراـچیب ، ینادرگرـس و  تـسا و  لـهج  دوـلوم  رفک  هـکنیا  يارب  تـسا 
سپ بولطمب ، ندیسر  دنتسه و  يراگتسر  بجوم  ود  ره  تریصب و  تسا و  ملع  تیاده  و  تسا ، نادان  هک  رفاک  نینچمه  دربیمن ، یئاجب 

َو َأ   » يهلمج دشاب » رخف  ماما  شدوصقم  دیاش   » تسا هتفگ  ءاملع  یـضعب  تسا ، دوصقمب  لوصو  هلیـسو  هک  تایح  تسا و  رون  دننام  نید 
لقع امکح  ار  دادعتـسا  هکنیا  تداعـس و  ریخ و  يارب  تسا  وا  یگداـمآ  ّطـقف  هک  یمدآ  سفن  يهبترم  لّواـب  تسا  هراـشا  ًاـتیَم » َناـک  نَم 

نف لها  دزن  رد  هبترم  هکنیا  و  دریگیم ، ارف  ار  لامک  زا  ياهبترم  هک  سفن  مّود  يهجردب  تسا  هراشا  ُهانیَیحَأَف »  » يهلمج و  دنمانیم ، ینالویه 
تـسا هراـشا  ًارُون » َُهل  اـنلَعَج   » يهلمج و  دوشیم ، رادوـمن  وا  رد  یناـسنا  تاـکلم  یلوا و  یلک  موـلع  هک  تسا  هدـش  هدـیمان  هکلملاـب  لـقع 

تسین و نهّذـلا  رـضاح  ّطلـسم و  اـهنآ  يهمهب  یلو  دوشیم  مهارف  یمدآ  يارب  شـشوک  بسک و  هار  زا  یلقع  بلاـطم  هک  موـس  يهبترمب 
لامک مراهچ  يهبترم  يهناشن  ِساّنلا » ِیف  ِِهب  یِـشمَی   » يهلمج و  لمعب ، کیدزن  مهف  ملع و  ینعی  دـنمانیم  لعفلاب  لقع  ار  ملع  هجرد  هکنیا 
هدـش اّیهم  سفن  يارب  یحور  ياههولج  فراعم و  هک  دـناهدیمان  دافتـسملاب  لقع  تسا و  هدافتـسا  لاـمک و  يهجرد  رخآ  هک  تسا  یمدآ 

« ٍجِراِخب َسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف   » تسا هدـش  هتفگ  هک  رفاـکب  تبـسن  و  دـهدیم ، ینـشور  وا  زا  تفرعم  ملع و  وترپ  تسا و  ینارون  نآـب  تسا و 
نادرگرـس هشیمه  هک  يروطب  دروآـیم  رد  یگراـچیب  یکیراـت و  تروصب  ار  یمدآ  ترطف  داـهن و  یئوخدـب  یناداـن و  هک  تسا  نآ  يارب 

طابترا هدبع : ریـسفت   1518-1482- نآرق -1207-1178- نآرق -945-923- نآرق -704-689- نآرق -538-513- نآرق . - ناریح تـسا و 
ناطیش زا  ماهلا  نامگ و  ّنظ و  زا  داقتعا  یهارمگب و  دندش  یفّرعم  هحفص 16 ] مدرم [  مومع  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولج  تیآب  تایآ  هکنیا 

نایم دشاب  قرف  ات  تسا  هدش  هدروآ  یلثم  ناتـساد و  هیآ  ود  هکنیا  رد  رادرم ، ندروخب  قیوشت  نارگید و  ندرک  هارمگ  نداد و  یهار  دب  و 
قرف یکیرات  ینشور و  نایم  هدوب  دنسپ  ناشرظن  رد  ناشراک  نوچ  هک  ار  نارفاک  دنـسانشب  مدرم  ات  هتفای ، هار  نینمؤم  هارمگ و  نارفاک  نآ 

. دنربن دوس  نآ  زا  یلو  دوش  ریوزت  رکم و  بجوم  تائیـس  اهیراکدب و  هک  تسا  هکنیا  رب  دنوادخ  شنیرفآ  شور  ساسا و  و  دـناهدراذگن ،
هدنز لابو  ناصقن و  لهج و  رفکب و  ای   || لالـض  رد  ایآ  هدرم  دشاب  هک  نآ  تسا : هدورـس  نینچ  ار  هیآ  هکنیا  هاشیلعیفـص  یفـص : ریـسفت 
دوریم زیمت  ار  لطاب  ّقح و  رم  دـهد  ات   || زین  میداد  وا  رب  ناهرب  زا  يرون  رون  لقع و  ملع و  مالـسا و  هر  زا   || روهظ  رد  ار  وا  میدرک  سپ 
نانچنآ لهـسب  وز  دوبن  هدـنیآ  نورب  مه   || لهج  تاملظ  رب  هدـنام  وک  نآ  وچمه  ناما  نما و  رب  تسار  قیرط  رب   || نامدرم  ناـیم  نآ  اـب 

َو  » هتـساوخ نآ  سفن  هچنآ  لد  رد  تشگ   || هتـسارآ  نینچمه  ار  نارفاـک  ناـمگ  یب  مّهوـت  یب  تـنیز  تفاـی   || ناـنمؤم  بـلقب  ناـمیاک 
تردـق اـب  مدرم  هّکم  رد  هک  ناـنچمه  ینعی  نارگید : ساـبقملا و  ریوـنت   124 اهِیف » اوُرُکمَِیل  اهیِمِرُجم  َِرباکَأ  ٍۀَـیرَق  ِّلُـک  ِیف  اـنلَعَج  َِکلذَـک 

رون و ياراد  نینمؤم  هک  ناـنچمه  ینعی  عـمجم :  80-1- نآرق . - دـناهدوب یمدرم  نینچ  ینیمزرـس  ره  رد  دـننکیم  رازآ  رکم و  هک  دنتـسه 
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رایتخا رد  هک  لئاسو  زا  دنتـشاد و  رایتخا  نسح  نینمؤم  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  دـندش  هلیح  رکم و  ياراد  نارفاـک  نینچمه  دـندش  ینـشور 
اب تسا  ندنادرگ  رییغت و  ینعمب  ود  ره  رد  انلَعَج »  » يهلمج و  دندیدنسپ ، ار  دب  دنتشاد و  باختنا  ءوس  نارفاک  دنتفر و  بوخ  هارب  دنتـشاد 

يارب ّقح  بناج  زا  تسا  نیکمت  نتشاذگ و  دازآ  مّود  رد  نکیل  نینمؤمب ، ّقح  بناج  زا  تسا  یفطل  رییغت  هکنیا  لّوا  رد  هک  توافت  هکنیا 
مرج يهجیتن  ینعی  تسا  هجیتن  تبقاع و  ینعمب  اوُرُکمَِیل »  » مال و  دـننکیم ، باختنا  ار  رکم  مرج و  دنتـسه و  دازآ  دوخ  راک  رد  هک  نارفاک 

ار نیمرجم  نیمزرـس  ره  رد  مـیداد  رارق  تـسا : نـینچ  هـلمج  ینعم  رخف : هحفـص 17 ]  ] 568-555- نآرق -275-266- نآرق  - تـسا رکم 
و تسا ، هداد  رارق  رادرایتخا  رتگرزب و  ار  اهنآ  نوچ  دننک  رکم  اهنآ  هک  هتـساوخیم  دنوادخ  هیآ  هکنیا  بجومب  و  اهنآ ، رتردتقم  رتگرزب و 

رتـگرزب ار  اـهنآ  اـم  ینعی  تسا  هجیتـن  ینعمب  مـال  تسا : هتفگ  یئاـبج  و  تسا ، دـنوادخ  يهداراـب  ّرـش  ریخ و  هک  تسا  لـیلد  دوـخ  هکنیا 
تسا هکنیا  دننامه  سپ  دشن  اهنآ  رکم  ریگولج  ادخ  نوچ  تسا : هتفگ  یئابج  ریغ  و  دش ، رکم  یـشکرس و  ناسحا  هکنیا  يهجیتن  میدرک ،

هتفگ جاّجز  و  بلطم ، لصا  نایب  هن  تسا  نخـس  زرط  هیبشت و  هار  زا  هلمج  هکنیا  سپ  تسا  هداد  رارق  رتگرزب  رکم  يارب  ار  اـهنآ  دوخ  هک 
مدرم نایم  ار  ّرـضم  هدوهیب و  ياهزیچ  لیطابا و  دننک و  رکم  دـنناوتیم  رتهب  ناشتردـق  تسایر و  يهطـساوب  رباکا  ناگرزب و  نوچ  تسا :

ظـفحب و جاـتحم  تسا  رباـکا  ّصاوـخ  زا  هک  لاـم  هاـج و  تردـق و  زین  و  تسا ، هداد  رارق  اـهنآ  زا  ار  مرجم  تهج  هکنیا  زا  دـنهد ، جاور 
َو . » غوردب دنگوس  یئوگدب و  ینیچ و  نخس  غورد و  رکم و  اب  رگم  دوشیمن  مهارف  اهنیا  يهعسوت  ینابهاگن و  و  تسا ، هعسوت  تیامح و 
هک تسا  نآ  يارب  هلمج  هکنیا  دـنک ، رکم  دوخب  دوخ  ناـسنا  دوشیمن  دـنوشیم و  دوخ  رکم  مرج  راـتفرگ  نوچ  عـمجم :  124 َنوُرُعشَی » ام 

لصا نیاب  هّجوت  اب  مدرم  يرادلد  دوشیم  هدافتـسا  لّوا  تیآ  زا  - 1 ام : نخس   20-1- نآرق . - تسا ینادان  زا  اهنآ  يراتفرگ  هکنیا  دـنامهفب 
يداش تابجوم  اهیمرگرـس و  توافت  شزرا و  صیخـشت  يارب  یلو  رورغم ، تسا و  داـش  دراد  هچنآـب  سک  ره  هک  یمدآ  تعیبط  رد  یّلک 

دوخ لـمع  رکفب و  ود  ره  نیرفاـک  نینمؤم و  هّتبلا  دوب ، رختفم  داـش و  دـیاب  زیچ  هچب  دوـش : موـلعم  اـت  درک  ادـیپ  ساـیقم  نازیم و  یتسیاـب 
هک هنوگ  نیاب  دوشیم . مولعم  لصاف  ّدح  هسیاقم  کی  اب  نکیل  دوب ، هتسارآ  ناشرظن  رد  دندوب  هدرک  دوخ  فده  هچنآ  دندوب و  لاحـشوخ 

هّتبلا و  دوریم ، یئانشور  رد  هک  نآ  اب  تسا  راتفرگ  یکیراتب  هک  ارنآ  دیجنسب  امـش  سپ  تسا ، ناگمه  مولعم  یکیرات  ینـشور و  يهلـصاف 
یتـسین و شاهجیتـن  هک  تسا  نآ  تاـملظ  یکیراـت  و  دـشاب ، يدوـجو  راـثآ  رنه و  ملع و  یتـسه و  دوـجو و  هک  تساـجنآ  رد  یئانـشور 
ره رد  هک  ار  صاخـشا  يهقیلـس  لقع و  فالتخا  دنامهفیم  مّود  تیآ  - 2 هحفـص 18 ] دشاب [  دوجو  صقن  یفنم و  ّتیـصاخ  ّتیمورحم و 

ياههتـساوخ ماجنا  رب  تردق  یئاناوت و  يهطـساوب  هک  ناگرزب  رباکا و  يهقبط  صوصخب  دنتـسه ، دنـسپ  دب  شیدـناجک و  مدرم  نیمزرس 
یلو دننکیم ، هشیپ  بیرف  رکم و  دوصقم  تفرشیپ  يارب  دناهتـشرس و  تیانج  مرجب و  لیمب  دوخ  داهن  رد  دنتـسه و  مرج  يوخ  ياراد  دوخ 

دب يهجیتن  تسا و  يدرخیب  یکیراتب و  راتفرگ  نامدرم  شور ، هکنیا  هک  میمهفب  میناوتیم  تسا  هدش  نیعم  ولج  تیآ  رد  هک  سایقم  نآ  اب 
لعج و میمهف : یم - نینچ  نآ  زا  دوخ  و  میتشون . اوُرُکمَِیل »  » و انلَعَج »  » تسا هلمج  ود  هکنیا  رد  هک  ار  نیرّسفم  نانخس  فالتخا  - 3 دراد ،

تابجوم میناوتن  ام  هچرگا  تسا  ادج  رگید  يهتسد  زا  ياهتـسد  رگید و  درف  زا  درف  ره  و  تسا ، تهج  همه  زا  فالتخا  توافت و  رب  داجیا 
نایم رد  ینـشور  رون و  اب  یـضعب  هک  يروطب  تسا  زیامتم  اهنآ  شزرا  دوس و  راک و  دـنراد  توافت  مه  اب  هک  تبـسن  نامهب  و  میبایب ، ارنآ 
هّتبلا هک  دننکیم  یگدنز  بیرف  رکم و  مرج و  اب  ياهتـسد  و  دوشیم ، مه  نارگید  ینـشور  يهلیـسو  ینـشور  هکنیا  هّتبلا  دنوریم و  هار  مدرم 

جک بیرف  رکم و  سپ  یگدـنز  میقتـسم  هار  زا  تشگرب  تـسا و  ّتیناـسنا  بـیرف  نارگید  اـب  رکم  نوـچ  دوـشیم ، مـه  ناـشدوخ  ریگنماد 
لوـگ هدـیمهفن  هتـسنادن و  هک  تسا  ّتیمدآ  فـالخب  ندرک  عناـق  ار  دوـخ  تسا و  یهاوـخ  دـب  یـشیدناجک و  دوـلوم  هک  تـسا  يراـتفر 

580-567- نآرق -564-555- نآرق . - دوب دهاوخ  دوخب  رکم  یگدروخ 

هیآ 124] [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو ِهّللا  َدنِع  ٌراغَص  اُومَرجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  ُهََتلاسِر  ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَأ  ُهّللا  ِهّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َلثِم  یتُؤن  یّتَح  َنِمُؤن  َنل  اُولاق  ٌۀَیآ  مُهتَءاج  اذِإ  َو 
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يزیچ ای  یـسک  يوسب  نداد و  ینعمب  ءاتیا  ردصم  زا  یتوا - یتؤن و  تاغل : ینعم   240-1- نآرق [ - 124  ] َنوُرُکمَی اُوناک  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع 
تهج متـس . يراوخ و  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمض  اب  رغـص ، داص و  حـتف  اب  راغـص - ندرک ، هانگ  ینعمب  مارجا  ردـصم  زا  اومرجا - ندرب ، ولج 
نیاب نم  دـشاب ، اجب  تسرد و  يربمغیپ  رگا  تفگ : هحفـص 19 ] ربمغیپب [  هک  دش  لزان  هریغم  نب  دـیلو  باوج  رد  هیآ  هکنیا  عمجم : لوزن :

دوصقم  » فاـنم دـبع - دـالوا  تفگ : لـهج  وبا  تسا : هتفگ  لـتاقم  تسا ، رتشیب  وت  زا  نم  لاـم  رمع و  نوچ  متـسه ، وت  زا  رتهتـسیاش  ماـقم 
تّوبن ياعّدا  هکنیا  ات  میتفریم  رگیدکی  شودب  شود  دندرکیم و  هضراعم  ام  اب  تفارش  رد  دندوب و  ام  محازم  هتـسویپ  تسا » ربمغیپ  ناردپ 

. دسرب یحو  وا  لثم  مه  امب  رگم  میوشیمن  وا  وریپ  میریذپیمن و  ار  شنخـس  ام  هک  ادخب  دـنگوس  دـندرک ، ار  دوخ  زا  رفن  کی  يربمغیپ  و 
دنادب رتهب  ادخ  هّتبلا  دوش . یحو  امب  ناربمغیپ  دننام  هک  رگم  میریذـپیمن  ام  دـنیوگ : دـنناوخ  ناشيارب  نآرق  یتیآ ز  رگا  124 و  همجرت :

یگراچیب ز يراوخ و  يدوزب  دنراکهانگ  هک  ناسک  نآ  و  دسانـش ] رتهب  وا  دوب  يربهر  يهتـسیاش  هک  نآ  و  ، ] دراذگ اجک  دوخ  يربمغیپ 
نیکرشم نآ  ینعی  يربط :  125 ٌۀَیآ » مُهتَءاج  اذِإ  َو  : » نیرّسفم نخس  دنراد . ناشيرگهلیح  يازسب  تخس  يرازآ  دسر و  ناشیاب  ّقح  يوس 

اهنآب ربمغیپ  راتفگ  یتسرد  رب  یلیلد  رگا  فرخزم  لاوقاـب  نید  تاـمّرحم  رد  نینمؤم  اـب  يهلداـجمب  دـناهدش  فیـصوت  ولج  تاـیآ  رد  هک 
-15- نآرق . - دناهداد هدرم  ندرک  هدنز  یسیعب  ایرد و  نتفاکش  یسومب  هک  روط  نامه  ینعی  يربط : - 125 ِهّللا » ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َلثِم   » دسرب
هک اهنآ  و  دوشیم ، هضافا  لسرم  ربمغیپب  ّطـقف  يدـنوادخ  تاـیآ  ینعی  يربط :  125 ُهََتلاسِر » ُلَـعجَی  ُثیَح  ُمَلعَأ  ُهّللا   » 250-214- نآرق -40

صفح ریثـک و  نبإ  عمجم :  47-1- نآرق . - دنتـسین ماقم  هکنیا  قیال  دناهدش  لیام  یتسرپ  تب - هب  دـیحوت  زا  هداد و  يرترب  ادـخ  رب  ار  تب 
ٌراغَـص اُومَرجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  . » دـناهدناوخ عمج  تروصب  تالاسر »  » نارگید و  تسا . هدرک  تئارق  ءات  بصن  اب  درفم  تروصب  ۀـلاسر » »

دزن دـندوب ، رباکا  زا  اـیند  رد  هچرگا  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم :  55-1- نآرق . - ادـخ يوس  زا  يراوخ  ینعی  يربـط :  125 ِهّللا » َدنِع 
ار اهنآ  تسا  هدش  اّیهم  دـنوادخ  دزن  رد  هک  يراوخ  نآ  يدوزب  دوش : ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  و  دوب ، دـنهاوخ  هحفص 20 ] راوخ [  ادخ 

ربمغیپ دّـمحم  لثم  مه  ام  هک  رگم  میروآیمن  نامیا  ینعی  لوا  تسا : لوق  ود  رخآ  ات  یتُؤن » یّتَح  َنِمُؤن  َنل   » يهلمج رد  رخف : دـنک . راتفرگ 
اهنآ دـینک ، ربـمغیپ  يوریپ  هک  دیـسریم  نآرق  زا  یتـیآ  رگا  ینعی  دـناهتفگ : ساـّبع  نبإ  نسح و  مود : ربناـمرف  هن  میـشاب  هدـنامرف  میوـش و 

: دناهتفگ نیققحم  و  دوش ، لزان  صاخشا  نالف  لهج و  وبا  يوسب  یباتک  دوش و  رادومن  ياهمـشچ  نیمز  زا  رگم  میروآیمن  نامیا  دنتفگیم :
« ُهََتلاسِر ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَأ  ُهّللا  : » تسا هدش  هتفگ  نخـس  هکنیا  باوج  رد  هک  دعب  يهلمج  رد  نوچ   47-18- نآرق : - تسا رتهب  لوا  ینعم 
ات هک  تسا  یطیارـش  یتافـص و  يربمغیپ  يارب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  و  دناهتـشاد ، يربـمغیپ  ماـقم  یحو و  عقوت  دوشیم  مولعم 

تیوه تایصوصخ و  مامت  رد  حاورا  سوفن و  لوا - تسا : رظن  ود  هلئسم  هکنیا  رد  تسین و  ماقم  هکنیا  يهتـسیاش  دشابن  صخـش  رد  اهنآ 
لصا رد  رشب  سوفن  مود - سب ، تسا و  ادخ  بناج  زا  ناسحا  توبن  ماقمب  ندیسر  و  تسین ، یـسک  رد  زایتما  دنربارب و  يدرف  یـصخش و 

دنتسه و نشور  یهلا  وترپب  دنرودب و  یمسج  ياهیراتفرگ  زا  و  دنتـسه ، كاپ  کین و  یـضعب  دنراد ، توافت  رگیدکی  اب  تیوه  هرهوج و 
يهتسیاش دشابن  لوا  يهتـسد  زا  یمدآ  هک  هاگنآ  ات  سپ  سفن ، ياههتـساوخ  راتفرگ  هریت و  تسپ و  رگید  ياهتـسد  ینارون و  هبترم و  دنلب 

مهم تازجعم  یـضعب  تسا ، هدوب  فلتخم  ناربمغیپ  بتارم  هکناـنچ  دـنراد  فلتخم  تاـجرد  بتارم و  هتـسد  نآ  و  تسین ، توبن  یحو و 
تخس و یضعب  و  دناهدوب ، ارادم  قافرا و  درم  یضعب  رامشیب . ناوریپ  دناهتشاد و  هزجعم  ود  ای  کی  ّطقف  یضعب  و  مک ، ناوریپ  دناهتشاد و 

دوصقم دوریم و  اعد  تباجا  راظتنا  هک  تسا  اهیاج  نآ  زا  هیآ  هکنیا  يهلـالج  مسا  ود  يهناـیم  ناـیبلا : حور   118-72- نآرق . - تمواقم اب 
دزادرپب و اعدـب  هملک  ود  هکنیا  يهنایم  رد  هک  تسا  ُمَلعَأ » ُهّللا   » و ِهّللا » ُلُسُر   » هلالج مسا  ود  و  تسا ، هیآ  هکنیا  توالت  ماـگنه  رد  ياـعد 
 ] 214-196- نآرق -193-176- نآرق  - يوه و ناطیـش و  تسا و  هراّما  سفن  نیمرجم  رباکا  تسا و  بلقب  هراشا  هیرق  يهملک  لبق  هیآ  رد 

يارب دـننکیم  هنخر  ریوزت  هلیحب و  نآ  رد  و  دـننکیم ، دـساف  ار  لد  يهناـخ  هـیرق و  دادعتـسا  نوـچ  دنتـسه  مرجم  هـک  سوـه  هحفص 21 ]
يزابـسوه و شلامعا  تسا و  دـساف  لد  هک  تسا  اهنآ  دوخ  نایز  شاهجیتن  لد  رد  يهنخر  رکم و  هکنیا  و  سوه ، يوریپ  نید و  تفلاخم 

. میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  ندب . ياضعا  يهمه  يراتفرگ  شتبقاع 
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ات 127] تایآ 125  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ُهّللا ُلَعجَی  َِکلذَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَردَص  لَعجَی  ُهَّلُِـضی  نَأ  دُِری  نَم  َو  ِمالـسِِإلل  ُهَردَص  حَرـشَی  ُهَیِدهَی  نَأ  ُهّللا  ِدُِری  نَمَف 
َوُه َو  مِهِّبَر  َدنِع  ِمالَّسلا  ُراد  مَُهل  [ 126  ] َنوُرَّکَّذَی ٍموَِقل  ِتایآلا  اَنلَّصَف  دَق  ًامیِقَتسُم  َکِّبَر  ُطارِص  اذه  َو  [ 125  ] َنُونِمُؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسجِّرلا 

ندرک هراپ  هراپ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  حرـش  ردـصم  زا  حرـشی - تاغل : ینعم   418-1- نآرق [ - 127  ] َنُولَمعَی اُوناک  اـِمب  مُهُِّیلَو 
ردـص حرـش  يزیچ ، ندرک  ظفح  نداد و  شیاشگ  ندرک و  زاب  ندـنامهف ، ار  مالک  ندرک ، لکـشم  ّلح  هلئـسم و  ندرک  نشور  تشوگ ،

اوراـن و مارح و  هاـنگ و  تـخرد ، رپ  گـنت  ياـج  هاـنگ ، جرح - ندرک . يزیچب  تـبغر  راــهظا  يزیچب ، ندرک  تقوـشوخ  داــش و  ینعمب 
رسک اب  سجّرلا - نتسیرگن . يزیچ  نیئاپ  الابب و  تقد  اب  ندش ، ریزارس  هرد  رد  نتفر و  الاب  هوکب  ینعمب  دعص  یضام  زا  دعصی - ضارتعا ،

. ناطیـش يهسوسو  تشز ، لمع  يازـس  تشز ، راک  يدیلپ ، ینعمب  مّود  رـسک  لّوا و  حتف  اب  مه  ود و  ره  حـتف  اب  مه  مّود و  نوکـس  لّوا و 
یگدرپس رـس  يارب  ار  وا  لد  دنک ، یئامنهار  دهاوخ  ادـخ  هک  ار  نآ  126 و  تسا ] ادـخ  تساوخب  اهیرترب  رگید  يربمغیپ و   ] سپ همجرت :

الاب نامـسآب  دهاوخ  یئوگ  هک  دـنک  ریگتخـس  لدـگنت و  هدرک  یهارمگ  تشونرـسب  هک  ار  نآ  و  دوش ] ریذـپ  ّقح  ات   ] درادـب هداشگ  ّقحب 
تسار هار  مالـسا  نآرق و  هکنیا  دّمحم  يا  دنوش 127  یمن - نمؤم  هک  دـنک  ناسک  نآ  ریگارف  يدـیلپ  دـنوادخ  هنوگ  هکنیا  هب  سپ  دور ،

هناخ و  هحفص 22 ] مالسلا [  راد  128 و  میدرک ، ناریذپ  دنپ  يارب  رادومن  ادج  ادج  ار  یتسرد  یتسار و  ياههناشن  هک  تسا  وت  راگدرورپ 
ِدُِری نَمَف  : » نیرّسفم نخس  دوب . ناشیا  تسود  وا  دندرکیم  هچنآ  شاداپب  هک  دشاب  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  هب  ناشیا  يارب  نادواج  شیاسآ 

هکنیا ینعم  ربمغیپ  زا  تفگ : تشاد ، ياـج  نیادـم  رد  دـنتفگیم و  شرفعج  وبا  هک  دوب  يدرم  يربـط :  126 ُهَردَص » حَرـشَی  ُهَیِدهَی  نَأ  ُهّللا 
: دومرف تسا ! یچ  نآ  يهناشن  دندیـسرپ : دنکیم ، نشور  هداشگ و  ار  نآ  هک  دـنکفایم  لدـب  يرون  دـنوادخ  دومرف : دندیـسرپ ، ار  هلمج 

ملاـع زا  ندرب و  رگید  ملاـعب  لد  يور  هبوت و  ینعی  توملا » لـبق  توملل  دادعتـسالا  رورغلا و  راد  نع  یفاـجتلا  دوـلخلا و  راد  یلا  ۀـبانالا  »
دزم تشهب و  يوسب  دنک  یئامنهار  ادخ  هک  ارنآ  ینعی  عمجم :  71-15- نآرق . - ندرک هدامآ  ار  دوخ  گرم  زا  شیپ  ندرک و  هرانک  يدام 
هّتبلا دهدیمن ، هار  وا  لد  رد  ار  ناطیـش  يهسوسو  دیامنیم ، تیوقت  ار  شمالـس  اب  کّسمت  تابجوم  دنکیم و  تیانع  واب  تباث  مزع  لمع ،

: هتشون فشک   319-279- نآرق «. - ًيدُه مُهَداز  اوَدَتها  َنیِذَّلا  َو   » هیآ هکنیا  دننام  تسا  يدنوادخ  تیاده  شریذپ  ربارب  رد  اهتیانع  هکنیا 
رد نافرع  رون  تطاـسو و  رد  ملع  رون  تیادـب و  رد  لـقع  رون  دـننکفا : لد  رد  تقو  هسب  رون  هس  ار  هدـنب  هک  تسا  نآ  حرـش  هکنیا  ناـشن 

رظنی ّهناف  نمؤملا  ۀسارف  اوّقتا   » تفگ یفطصم  دریگ ، ندید  زا  یضعب  اهبیغ  دوش و  ّلح  ار  وا  اهلکشم  راونا  هکنیا  عومجم  هب  هگنآ  تیاهن ،
، دهرب كرـش  زا  تیادب  رونب  دـبایرد ، دوخ  دوبان  تیاهن  رونب  دسانـشب  دوخ  نایز  تطاسو  رونب  دـنادب ، دوخ  بیع  تیادـب  رونب  هّللا » رونب 

نَم َو   » یئوت وت  نامسآک  هراتـس  وگ ز  مک   || یئوت  وت  نایز  هک  دوخ  زا  وش  رازیب  دهرب : دوخ  زا  تیاهن  رونب  دهرب ، فالخب  تطاسو  رونب 
رگید تیآ  رد  هکنیا  اب  دوشیم  گنت  وا  رب  مالـسا  نید  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  126 ًاجَرَح » ًاقِّیَض  ُهَردَص  لَعجَی  ُهَّلُِضی  نَأ  دُِری 
ینعی تسا : هتفگ  دـهاجم  تسین ، نآ  رد  هقیـضم  یگنت و  تسا و  شیاـشگ  رب  مالـسا  نید  ٍجَرَح » نِم  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکیَلَع  َلَـعَج  اـم   » تـسا

ّالا هلا  ینعی ال  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  تسین ، وا  لد  رد  ریخ  يوسب  هار  ذـفنم و  ینعی  تسا : هتفگ  یناسارخ  ءاصع  دوشیم ، لد  ود  ّكاش و 
اب ًاقِّیَـض »  » ریثـک نبإ  عمجم : هحفـص 23 ]  ] 227-177- نآرق -66-1- نآرق . - دوـشب نآ  لـخاد  دـناوتیمن  درادـن و  هار  وا  يهنیـس  رد  هـّللا 
ءار رـسک  اب  ًاجَرَح »  » لهـس رکب و  وبا  هنیدـم و  مدرم  و  نآ ، رـسک  دـیدشت و  اب  اقّیـض  نارگید  تسا و  هدرک  تئارق  ءاـی  نوکـس  فیفخت و 

شرفک يازـس  يارب  دـنک  مورحم  تمارک  باوث و  هار  زا  ادـخ  هک  ارنآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  ءار ، حـتف  اـب  نارگید  و  دـنا ، هدـناوخ -
هک یـسک  نوچ  دوش ، نامیا  بجوم  تسا  نکمم  هکلب  تسین  نامیا  عنام  یئانگنت  راشف و  هکنیا  هّتبلا  و  دوشیم ، راشف  رد  گـنت و  شاهنیس 

تسا هدش  ولج  يهلمج  هلمج و  هکنیا  يارب  هک  يرگید  ینعم  و  دوریم ، رگید  فرطب  دنکیم و  اهر  ارنآ  دوب ، هقیـضم  رد  یتهج  یهار و  زا 
هتفر هک  تسار  هارب  دهاوخب  دنوادخ  هک  ارنآ  تسا : هکنیا  ینعم  دناهتسناد و  تسار  هار  رب  تابث  ءادتبا و  ینعمب  ار  تیاده  هک  تسا  هکنیا 
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، دوش تیوقت  شیرادنید  لئالد  دنامب و  تباث  مالسا  رد  دوخ  نامیا  مزع و  رب  هک  درادیم  هداشگ  ار  وا  يهنیـس  درادب ، رادیاپ  تباث و  تسا 
تـسا هنیـس  یگداـشگ  لد و  شیاـسآ  بجوـم  هک  اـهتیانع  نآ  زا  دراذـگب ، دازآ  يراکدـب  رفک و  رد  درادـب و  راوـخ  هـک  ار  سک  نآ  و 
تـسا رایـسب  هک  دوش  ضارتعا  رگا  تسا  هدرک  مورحم  اـهتیانع  نآ  زا  ار  دوخ  رفک  باـختنا  يهطـساوب  شدوخ  نوچ  درادـیم ، شمورحم 

رد یلو  دـشاب ، گـنتلد  هشیمه  هک  تسین  نآ  دوصقم  هک  تسا  نآ  باوج  تسا ، هنیـس  هداـشگ  رطاـخ و  هدوـسآ  لدـشوخ و  هک  يرفاـک 
ردقم رتشیب  تیادـه  دـنوادخ  هک  ارنآ  تسا : نینچ  اه  هلمج - هکنیا  رگید  ینعم  زین  و  دوشیم ، یگنتلد  راتفرگ  هتبلا  دـیدرت  کش و  ماگنه 
دوریم تسار  هارب  هک  نمؤم  اریز  دنکیم ، نآ  يهدامآ  هداشگ و  ار  وا  لد  هنیـس و  تسا ، هدش  هداد  هدعو  نینچ  نمؤمب  هچنانچ  دشاب  هدرک 
مورحم تریـصب  يدایز  زا  تسا و  هارمگ  تفرـشیپ  رد  دنوادخ  يهدارا  تشونرـسب و  هک  سک  نآ  و  دوشیم ، نوزفا  شیئانیب  تریـصب و  و 

لد و هّتبلا  دنک ، تفرـشیپ  ات  تسا  هدـشن  ضوع  هدـنام و  لاح  نآ  رب  هدوب ، هشیدـناجک  مهفان و  هتـشادزاب و  شـشوک  زا  ار  دوخ  هک  نوچ 
. - دنتـسه رتهدوسآلد  رتداش و  زور  ره  نینمؤم  هکنیا  اب  تسا  هدـنام  لاح  رکف و  کـیب  زارد  ناـیلاس  هک  رازآ  رد  تسا و  گـنت  شاهنیس 
هانگ نتفر و  ردب  هار  رد  يدازآ  ینعمب  - 1 تسا : لامتحا  دنچ  هلـضی  يهلمج  زا  دوصقم  رد  حوتفلا : وبا   153-144- نآرق -29-19- نآرق

ندیـسر هار  زا  یهارمگ  - 3 دـننامیم ، هراچیب  لـیلذ و  نآ  هحفـص 24 ] تازاـجمب [  دنتـسه  رفاـک  نوچ  هکنیا  ینعمب  يراوخ  - 2 ندرک ،
ار وا  يهنیس  دنک  دوبان  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  هک  تسا  يدوبان  كاله و  ینعمب  - 4 نآ ، ریغ  تشهب و  دننام  رگید  ملاع  یمئاد  ياهدزمب 
زا هنیـس  یگنت  تسا  هیانک  - 1 تسا : لامتحا  راهچ  زین  ًاجَرَح » ًاقِّیَـض  ُهَردَـص   » يهلمج زا  دوصقم  رد  و  درادـب ، شرازآ  رد  دـنک و  گـنت 

رظن و زا  دـنکیم  گـنت  ار  دوخ  لد  شدوخ  ینعی  - 3 دربـن . تشهبب  هار  اـت  دوشیم  رارقیب  گـنت و  وا  لد  - 2 فارحنا ، رفک و  رب  تازاـجم 
تقیقح هیآ  هکنیا  رد  دوصقم  هک  تسا  مولعم  نوچ  و  یتحاراـن ، هودـناب و  دوش  یم - گـنت  مّنهج  رد  وا  لد  - 4 ماکحا ، مهف  لالدتسا و 

ادخ هک  تسا  نامیا  ردص  حرـش  زا  دوصقم  دـنیوگیم  هک  ربجب  نیدـقتعم  سپ  دوشب ، لیوأت  دـیاب  تسین و  هنیـس  یگنت  یگداشگ و  ینعم 
ارچ سپ  دوش  لیوأت  دیاب  نوچ  میئوگیم : باوج  رد  تسا ، ادخ  تساوخب  هک  تسا  رفک  دوصقم  هنیـس  یگنت  مه  و  دـهاوخیم ، مدرم  يارب 

یگراچیب و دیدرت و  تسا و  تاهبش  اجرح ، اقّیض  زا  دوصقم  لئاسو و  یگدامآ  قیفوت و  تسا و  لالدتسا  ردص  حرش  زا  دوصقم  میئوگن :
تسادـخ و زا  یهارمگ  تیادـه و  هکنیا  رب  تسا  یعطق  لـیلد  هیآ  هکنیا  رخف : ماـما   292-265- نآرق . - یلایخیب يرـسدوخ و  رد  يدازآ 

تـسا دازآ  نامیا  رفک و  باختنا  رد  ناسنا  هک  تسا  هکنیا  لالدتـسا  هار  و  دوخ ، يهدـیقع  رب  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  ام  ياهرکفمه 
و يرگید ، رد  ررـض  صقن و  نآ و  رد  زایتما  تحلـصم و  رب  تسا  نامگ  ای  ملع  هدیقع و  يهطـساوب  يرگید  رب  یکی  حیجرت  و  توافتیب ،
هک نیاب  داقتعا  درک  داجیا  یـسک  لد  رد  دـنوادخ  نوچ  سپ  تسا ، ادـخ  بناج  زا  هّتبلا  تسا  ناـحجر  بجوم  یعاد و  هک  هدـیقع  هکنیا 

داسف و بجوم  دّمحمب  نامیا  هک  دش  دقتعم  رگا  اّما  و  ردص ، حرش  ینعم  تسا  نیمه  و  دوشیم ، نیدب  بغار  لیام و  تسا  تحلصم  نامیا 
: دوشیم هکنیا  هیآ  زا  دوصقم  يهجیتن  سپ  ًاجَرَح » ًاقِّیَـض  ُهَردَـص  لَعجَی   » ینعم تسا  نیمه  دوشیم و  یـضاران  ریگلد و  نآ  زا  تسا  یهاـبت 

لد رد  ارنآ  يرترب  تابسانم  ددنسپب  رفک  سک  ره  يارب  و  دنکیم ، تیوقت  وا  لد  رد  ار  نامیا  حیجرت  تابجوم  دهاوخب  نمؤم  ادخ  هک  ارنآ 
داص دیدشتب  رکب  وبا  هدناوخ و  نیع  حتف  داص و  نوکـسب  ریثک  نبإ  عمجم :  126 ِءامَّسلا » ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک   » 738-703- نآرق . - دیازفیم وا 

ینعم رد  تسا  هتـشون  وا  مه  هدـناوخ و  ود  ره  حـتف  نیع و  داص و  دـیدشت  اب  اهیراق  رگید  و  تسا ، هدـناوخ  دـعاصی »  » نیع حـتف  فلا و  اب 
رگا هک  تسا  رودب  مهف  نامیا و  زا  هزادـنا  نآب  ینعی  تسا : هتفگ  هحفص 25 ]  ] 38-1- نآرق  - جاّجز - 1 تسا : لامتحا  دنچ  هلمج  هکنیا 

: تسا هتفگ  یسراف  ّیلع  وبا - - 2 دور ، نامسآب  دفاکشب و  وا  لد  ای  و  دور ، الاب  نامسآب  یتسیاب  هک  تسا  نانچ  دننک  مالـساب  توعد  ار  وا 
زا دوصقم  هن  تخس و  يدنلب  يراومهانب و  نتفر  الابب  تسا  فّلکم  هکنیا  لثم  تسا  هفیظو  ماجنا  رد  تّقـشم  جنر و  لامک  دعّـصی »  » ینعم

یهار وا  تسا  هکنیا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  تسا ، هوک  يالابب  الابرـس و  هار  هکلب  تسا  الاب  نامـسآ  ءامـس  يهملک 
َسجِّرلا ُهّللا  ُلَعجَی  . » دور نامسآ  يوسب  هک  تسا  قاتشم  شلد  دوخ  نید  كرت  یگنتلد  یتخـس و  زا  ینعی  - 3 دنک ، رارف  الابب  رگم  درادن 
لومـشم صخـش  روط  نامه  تسا  نامـسآب  نتفر  ـالابب  فّلکم  هکنآ  دـننام  ینعی  ساـّبع  نبإ  ساـبقملا  ریونت   26 َنوـُنِمُؤی » ـال  َنیِذَّلا  یَلَع 
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. - دهدیم رارق  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  ار  مالـسا  يدنـسپان  بیذکت و  مه  روط  نامه  دنکیمن و  ادـیپ  هار  مالـسا  يوسب  شلد  رفک  تلالض و 
دهاجم مدرم ، نآ  رب  دـنکیم  شطّلـسم  ادـخ  هک  ناطیـش  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا : فـالتخا  سجر  ینعم  رد  رخف :  62-1- نآرق

ایند و رد  تنعل  ینعی  هتفگ : جاّجز  رازآ ، تسا و  باذـع  دوصقم  تفگ : اـطع  تسین : نآ  رد  یبوخ  راـظتنا  ریخ و  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ 
ربمغیپ داتفه  تفگ : وا  دوب ، هّیردق  يهرکاذم  رمع  هّللا  دبع  سلجم  رد  تفگ : یظرق  بعک  نب  دّـمحم  رخف : ماما  زین  و  ترخآ . رد  باذـع 
يروطب دوشیم  دنلب  يزاوآ  دنتسه  مهارف  مدرم  يهمه  هک  تمایق  رد  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  یکی  هک  دناهدرک  تنعل  ار  اهنآ 

دوخ ریسفت  رد  ار  ثیدح  هکنیا  یـضاق  دنوشیم . دنلب  ياج  زا  هّیردق  هاگنآ  ادخ  ياهاوعد  فرط  اهیعّدم و  دنتـسه  اجک  دنونـشب : همه  هک 
وت هکنیا  اب  میشاب  راتفرگ  هک  میراد  یهانگ ، هچ  ام  ادخ ، يا  دنیوگیم : نوچ  دنتسه  ادخ  یعّدم  مصخ و  هّیردق  تسا : هتفگ  تسا و  هتشون 

مدرم هکنیا  سپ  تـسا ! یچ  اـم  ریـصقت  سپ  ياهدـیرفآ ، راـکنیا  يارب  ار  اـم  ياهتـساوخ و  ارنآ  ماـجنا  اـم  زا  ياهدـیرفآ و  اـم  رد  ار  هاـنگ 
ار هانگ  دـب و  دوخ  صخـش  و  تسا ، هتـسب  ار  رذـع  هار  هداد و  رایتخا  ناسناب  ادـخ  دنتـسه : دـقتعم  هک  اهنآ  یلو  دنتـسه ، ادـخ  ياهیعدـم 

تسا بجع  و  یضاق ، نخس  تسا  هکنیا  دننادیم ، دوخ  زا  ار  ریـصقت  و  هحفص 26 ] دنتسین [ ، ادخ  یعّدم  هّدع  هکنیا  سپ  تسا ، هدیدنـسپ 
و تسا ، تمکح  تحلـصم و  باوص و  همه  دناسریم  هدنبب  ادخ  هچ  ره  دنتـسه : دقتعم  اهنآ  تسین  عّلطم  دنادیمن و  ار  هّیردق  يهدیقع  هک 

ادـخ مصخ  یعّدـم و  دراد  هدـیقع  نینچ  هکنآ  سپ  تسا ، طلغ  ناهج  ثداوح  رد  ارچ  نوچ و  و  درادـن ، ادـخ  زا  قاقحتـسا  چـیه  ناـسنا 
دوب و رفاک  لاس  داتفه  یـسک  رگا  و  دهدب ، مدرمب  ضوع  باوث و  تسا  مزال  ادخ  رب  دنیوگیم : هک  دنتـسه  هلزتعم  ادخ  یعّدم  هکلب  تسین 

دریگب وا  زا  ار  تمعن  مد  کـی  رگا  هک  درادـب  یـشوخ  رد  مّعنتم و  ار  وا  هشیمه  يارب  هک  تـسا  مزـال  ادـخ  رب  دـش  ناملـسم  رمع  رخآ  رد 
خیـش تسا : بسانم  شلقن  هک  تسا  یتیاکح  دنوادخ  رب  اهنآ  ياعّدا  ندـش  نشور  يارب  و  یتسه ، لوزعم  یئادـخ  زا  هک  دـنکیم  ضارتعا 

تشاد و ظعو  سلجم  ّیلع  وبا  هک  يزور  درک ، كرت  ار  وا  سرد  رـضحم  دـش و  فلاخم  یئاّبج  ّیلع  وبا  شداتـسا  اب  يرعـشا  نسحلا  وبا 
رـسپ هس  نم  وگب : خیـشب  تفگ : ینز  ریپ  تسـشن و  سلجم  يهشوگ  رد  داتـسا  رظن  زا  هدیـشوپ  روطب  نسحلا  وبا  دندوب ، هدـمآ  دایز  مدرم 

منادـب وگب  خیـش  يا  یکدوک ، نارود  ّنس و  لّوا  رد  یمّوس  قسف و  رفک و  ياهتنم  اب  رگید  درم و  دوب و  یئاـسراپ  لاـمک  رد  یکی  متـشاد 
رد كدوـک  راـتفرگ و  رفاـک  تسا و  دـنمهرهب  تشهب  رد  دـهاز  داد : باوـج  یئاـّبج  تسا ! روـط  هـچ  رگد  ملاـع  رد  رفن  هـس  هـکنیا  لاـح 

! هن ای  دناوتیم ، دوش  کیرـش  وا  ياهیـشوخ  اب  دورب و  شردارب  دزن  دهاوخب  كدوک  نآ  رگا  سرپب : خیـش  زا  تفگ : نسحلا  وبا  یگدوسآ ،
، یـسریمن اهتمعن  نیاب  تهج  هکنیا  زا  يدوبن ، کیرـش  وا  یگدـنز  يهرود  ياـهراک  رد  وت  دـنیوگیم : واـب  نوچ  دـناوتیمن ، تفگ  ّیلع  وبا 

باوج هچ  مدوب ، رتهب  رتدهاز و  مردارب  زا  دیاش  مدرمیمن  رگا  نوچ  متشادن  ریـصقت  نم  دیوگب : هّچب  نآ  رگا  وگب : خیـشب  تفگ : يرعـشا 
رگا وگب : هک  داد  دای  نز  نآب  نسحلا  وبا  راتفرگ ، يدشیم و  دساف  هن  رگ  يدنامن و  هک  دوب  وت  تحلصم  دنیوگیم : واب  تفگ  خیش  دونشیم !
نوـچ يدرک  تاـعارم  ار  هچب  هکنیا  تحلـصم  هک  وـت  میحر  میرک و  يادـخ  يا  دـنک : داـیرف  مّنهج  هـت  زا  قساـف  ردارب  ماـگنه  هـکنیا  رد 
باوج هچ  ینکن ! مراتفرگ  نینچ  ات  يدرکن  مگرمناوج  وا  دـننام  یتفرگن و  رظن  رد  ار  نم  تحلـصم  ارچ  سپ  دوشیم ، راـک  دـب  یتسنادـیم 
تسا وا  زا  اهشسرپ  هکنیا  تسناد  داتفا و  نسحلا  وباب  شمشچ  دزن و  مد  ّیلع  وبا  دیسر  اج  هکنیا  هب  هحفص 27 ] هک [  نخس  دینش ! دهاوخ 

ام هک  تسا  ینعم  نآ  لـیلد  َنُونِمُؤی » ـال  َنیِذَّلا   » يهلمج عـمجم : م ق .]  ] رـصم 186 ط  و 185 - ص 184  رد ج 13  رخف : نز . ریپ  زا  هــن 
تلالـض رفک و  رب  رابجا  قیرط  زا  رگا  و  دـنوشیمن ، نمؤم  هک  تسا  اـهنآ  رب  تازاـجم  یهارمگ  يدـیلپ و  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ  میدرک ،

رارقرب یهارمگ  يدیلپ و  اهنآ  لد  رد  نوچ  ینعی  سجّرلا » هّللا  لعج  نم  نمؤی  کلذک ال   » دشیم هتفگ  نینچ  هلمج  هکنیا  رد  یتسیاب  دشاب 
اهنیا دنوشیم ، گنت  هنیس  یهارمگ  تازاجمب  اهنآ  هک  روطنامه  تسا : هکنیا  هلمج  لّوا  رد  َِکلذَک »  » ینعم و  دنوشیمن ، نمؤم  تسا  هدش 

لد دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینـش  تفگ : همثیخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشاّیع  و  يدـیلپ ، و  تسا ، سجر  ناـشرفک  تازاـجم  مه 
، دوشیم ربز  ریز و  ولگ  يان  ات  دوخ  ياج  زا  هک  يروطب  تسا  بارطـضا  بالقنا و  رد  تسا  هدرکن  ادیپ  ار  تسار  هار  هک  هاگنآ  ات  یمدآ 
-15- نآرق . - دومن تئارق  ار  هیآ  دومرف ، ار  هکنیا  نوچ  دریگیم ، مارآ  دوخ  ياج  رب  دروآ  تسدب  ار  باوص  قیرط  و  دیـسر ، ّقحب  نوچ  و 
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: تفگ ساّبع  هّللا  دبع  تسا ، نآرق  ادخ  هار  زا  دوصقم  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  عمجم :  127 َکِّبَر » ُطارِص  اذه  َو   » 404-394- نآرق -42
« ًامیِقَتسُم  » 25-1- نآرق . - تسا هدرک  داشرا  یئامنهار و  ار  وا  هک  تسا  نآ  ادخب  طارص  يهفاضا  طابترا و  تهج  و  تسا ، مالسا  دوصقم 
رد تسا ، داـیز  فـالتخا  نآ  رد  ّقح و  هار  تاـبثا  تسا و  نید  یتسرد  يّهلدا  ناـمه  ّبر » طارـص  ادـخ و   » هار هکنیا  اـب  حوتفلا : وبا   127
هک تسا  دحاو  مکح  رد  همه  سپ  تسا ، تقیقح  ّقحب و  ربهر  تبقاع  اهنآ  يهمه  هکنآ  يارب  تسا  هدش  میقتـسمب  فیـصوت  هلمج  هکنیا 

حیـضوت و همجرت و  نایب  نیاب  هک  دراد  یبلطم  هلمج  هکنیا  رد  ماـما   14-1- نآرق . - درادـن هار  اهنآ  رد  یتسردان  يراگزاسان و  ضقاـنت و 
تـسا هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هچنآب  تسا  هراشا  اذه »  » يهملک تسا  وت  يادخ  هار  هکنیا  ینعی  َکِّبَر » ُطارِـص  اذه  : » مینک یم - صیخلت 
یفّرعم ار  بلطم  هکنیا  و  یـسانشادخ ، تقیقح  تسا  نیمه  و  تسا ، شنیرفآ  مامت  أدـبم  وا  تسا و  ادـخ  زا  تلالـض  تیادـه و  ّتلع  هک 
هلزتعم يهدـیقع  نالطب  رب  تسا  لیلد  دوخ  و  تسا ، يدـنوادخ  میقتـسم  هار  هک  هحفص 28 ]  ] 163-158- نآرق -114-93- نآرق  - هدرک

نآ سپ  تسا ، هدرک  رایتخا  ار  هقیرط  نینچ  هک  دـشاب  تسا  تیادـه  رب  هک  نآ  هارمگ و  صخـش  يارب  دـشاب  حّـجرم  بجوم و  رگا  نوچ 
ملاع رد  لولعم  ّتلع و  طرش و  مظن و  سپ  دشابن ، وا  راک  يارب  حّجرم  بجوم و  رگا  و  تسا ، دنوادخ  تشونرـس  ردق و  تردق و  حّجرم 

زا ولج  تیآ  دوشیم  مولعم  تسا  هدـش  فیـصوت  هلمج  نیاـب  بلاـطم  نآ  نوچ  و  دوـب ، دـهاوخ  لـطاب  هدوـهیب و  زیچ  همه  دوـب و  دـهاوخن 
يرهاظ ینعم  دیاب  سپ  تسین  هباشتم  تسا و  مکحم  نوچ  و  دشیمن ، ادخ  میقتسم  هارب  فیـصوت  هن  رگ  تاهباشتم و  زا  هن  تسا  تامکحم 

: عمجم  127 َنوُرَّکَّذَی » ٍموَِقل  ِتایآلا  اَنلَّصَف  دَق  . » مینادب دودرم  تسا  هتفگ  یلزتعم  هک  فلتخم  یناعم  و  مینکن ، لیوأت  میـشاب و  دـقتعم  ارنآ 
هکنآ یلو  دننکیم ، هدافتسا  اهنآ  نوچ  دنشاب ، رکذتم  هک  اهنآ  يارب  میدرک  نایب  میداد و  حیضوت  رگیدکی  زا  زیامتم  ادج و  ار  تایآ  ینعی 

نآرقب تیادـه  طرـش  دـنوشیم و  یئاـمنهار  نآرقب  دنتـسه  راـکزیهرپ  هک  اـهنآ  ینعی  َنـیِقَّتُمِلل » ًيدُـه   » لـثم دربـیمن ، هرهب  تـسین  رّکذـتم 
میدرک نایب  لصف  لصف و  تمـسقب و  تمـسق  ار  مزال  بلاـطم  قیاـقح و  ینعی  رخف :  260-237- نآرق -49-1- نآرق . - تسا يراگزیهرپ 

هک رخآ  رد  و  تسا ، هدش  نایب  ردـق  اضق و  يهلئـسم  دّدـعتم  فلتخم و  ياههار  زا  هروس  هکنیا  رد  و  دوشن ، رگیدـکیب  طولخم  هک  يروطب 
، دوشن ای  دوشب  ماجنا  تسا  نکمم  هچنآ  دنادیم : لقاع  صخش  ره  نوچ  هک  تسا  نآ  يارب  منکیم  نامگ  َنوُرَّکَّذَی » ٍموَِقل   » تسا هدش  هتفگ 

نخـس يور  هک  تسا  نآ  دـننام  تاـملک  هکنیا  سپ  دراد ، ّتلع  نآ  ندـشن  ماـجنا  مه  دوش و  ماـجنا  هک  تسا  مزـال  ّتلع  بجوـم و  هّتبلا 
ماجنا یمدآ  تسدب  هچنآ  هک  دننک  لوبق  دوشیمن و  دوجوم  تهجیب  زیچ  چیه  هک  دنوش  رکذـتم  دنجنـسب و  دوخ  لقعب  ات  تسا  اهیلزتعمب 

دنکیمن ای  دـنکیم و  اریراک  دوخ  راـیتخا  لـیمب و  هن  تسا ، هدرک  نّیعم  سک  ره  يارب  هک  تسا  وا  تشونرـس  یهلا و  ردـق  اـضقب و  دوشیم 
نالطب رب  تسا  لـیلد  هیآ  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  هحفص 29 ]  ] 258-233- نآرق . - دـشاب ادـخ  يهدارا  ّصاخ و  بجوم  هکنآ  یب -

ریونت  128 ِمـالَّسلا » ُراد  مَُهل  . » يدوب ثبع  ریکذـت  يارب  تاـیآ  لیـصفت  يدوب  يرورـض  فراـعم  رگا  هکنآ  يارب  فراـعم  باحـصا  لوـق 
يرصب نسح  دنتفگ : لوق  ود  مالس  رد  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   25-1- نآرق . - تسا تشهب  وا  يهناخ  و  دنوادخ ، ینعی  مالس » : » سابقملا

تـسا ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  رگید  یلوق  و  هّللا ، راد  مهل  ینعی  ُنِمؤُملا » ُمالَّسلا   » هلوق یف  هلالج  ّلج  تسا  ادخ  مان  مالـس  دـنتفگ  يّدـس  و 
ریسفت تروص  دنچب  هلمج  هکنیا  رخف :  128 مِهِّبَر » َدنِع   » 147-124- نآرق . - یئاّبج تسا و  جاّجز  لوق  هکنیا  و  تافآ ، زا  تمالـس  يارس 

نانیمطا بجوم  ریبعت  نیرتالاب  هکنیا  و  مِهِّبَر » َدـنِع  مُهُؤازَج   » لثم لامعا ، شاداپ  نوچمه  تسا  هداـمآ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  - 1 دوشیم :
تهج ناکمب و  برق  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، يدنوادخ  برقب  فصّتم  هک  تسا  يروط  تسا و  هریخذ  مالّسلا  راد  ینعی  - 2 تسا .

، دنادن يادخ  زجب  سک  ار  مالّـسلا  راد  شزرا  هک  تسا  هکنیا  هجیتن  و  هبترم ، يدنلب  تسا و  فرـشب  برق  سپ  تسین ، بناج  هاگیاج و  و 
ینعی تسا 3 - هریخذ  اـهنآ  يارب  ینـشور  مشچ  هچ  هک  دـنادن  سک  ینعی  ٍُنیعَأ » ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفخُأ  اـم  ٌسفَن  ُمَلعَت  ـالَف   » هلمج هکنیا  ریظن 

َو : » تسا هدش  هتفگ  هکئالم  فیـصوت  رد  هچنانچ  يدنوادخ ، هاگـشیپ  هّللا و  دـنع  تسا و  روضح  ماقمب  لوصو  یگدـنب  ّتیناسنا و  لامک 
ِدَعقَم ِیف   » هتفگ تمایق  رد  نینمؤم ، ياج  فیصوت  رد  و  دنتسین ، زارفندرگ  دنتسه  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  اهنآ  ینعی  َنوُِربکَتـسَی » ُهَدنِع ال  نَم 

هدش فیـصوت  نینمؤم  دزم  و  تسا ، یئاناوت  رایتخا  بحاص  روضح  هک  تسا  یتسرد  تسار و  هاگیاج  رد  ینعی  ٍرِدَتقُم » ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقدِص 
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اهنآ شاداـپ  ینعی  مِهِّبَر » َدـنِع  مُهُؤازَج   » 958-912- نآرق -804-768- نآرق -561-498- نآرق -160-132- نآرق -18-1- نآرق . - تسا
128 مُهُِّیلَو » َوُه  َو   » 29-1- نآرق . - تسا تیدنع  رد  یمدآ  لامک  شیادیپ  هک  دنامهفیم  اه  هلمج - هکنیا  و  تسا . اهنآ  يادخ  هاگـشیپ  رد 

کیدزن ادخ  ینعی  مُهُِّیلَو » َوُه   » دنتـسه و ادخب  کیدزن  اهنآ  ینعی  مِهِّبَر » َدـنِع   » ینعم سپ  تسا ، کیدزن  بیرق و  یلو »  » ینعم نوچ  رخف :
لاـمک نوـچ  و  تسین ، رّوـصتم  ياهجرد  هکنیا  زا  رتـالاب  و  تسا ، اـهنآب  هحفـص 30 ]  ] 153-135- نآرق -100-83- نآرق -22-1- نآرق -
تواقش تداعس و  نایز و  دوس و  ریبدت و  ریدقت و  هک  تسا  نیاب  داقتعا  تسا  هدش  یفّرعم  ولج  تیآ  ود  رد  هک  میقتسم  طارـص  دیحوت و 

لّکوت دناهتـسویپ و  ادـخب  دناهتخیـسگ و  ادـخ  ریغ  زا  هّتبلا  دنتـسه  قیاـقح  هکنیا  رّکذـتم  هک  مدرم  نآ  سپ  تسا ، ادـخ  بناـج  زا  یگمه 
یتسود لـباق  وا  ریغ  ینعی  تسا ، اـهنآ  تسود  وا  تسا : هدـش  هتفگ  هطـساو  نیاـب  و  دنتـسه ، ادـخ  درم  دوخ  ّتیدوجوم  ماـمتب  و  دـننکیم ،
رادوـمن نیزگیاـج و  ناـسنا  ناور  حور و  رد  نآ  راـثآ  راـک  ره  رد  تبظاوـم  نوـچ  رخف :  128 َنُولَمعَی » اُوناـک  اـِمب  . » تسین مدرم  هنوگنیا 

تـسا هدش  هداد  هدعو  واب  هیآ  رد  هک  هتـشذگ  جیاتن  زا  ات  دوشن  لفاغ  کین  لامعا  تاریخ و  زا  هتـسویپ  یمدآ  هک  تسا  مزال  سپ  دوشیم ،
هکنیا هک  اـت  تسا ، اـهنآ  لـمع  يهطـساوب  ادـخ  یتسود  تسا  هدـش  هتفگ  بلاـطم  نآ  يهمه  يهلاـبند  رد  تهج  هکنیا  زا  دوش ، دـنمهرهب 

هک  || ادـخ  دـهاوخیم  هک  ار  سکنآ  ره  سپ  هاشیلعیفـص : موظنم  ریـسفت   26-1- نآرق . - دنوشن لمع  زا  رادربتـسد  دـننادب و  ار  تقیقح 
 || ورف دراذگب  هک  دهاوخ  ار  هکنآ  لد و  باب  دیاشگ  شمالـسا  رب  مه   || لصتم  رب  دهد  ار  وا  ردـص  حرـش  يدـه  رب  ار  وا  رم  هر  دـیامن 
 || یمع زا  شّقح  لوق  دیآ  تخـس  نامز  دوبن  وا  رد  ار  شیاشگ  هک   || نانچنآ  دزاس  گنت  ار  شاهنیـس  ور  شنامیا  زا  مه  دنادرگب  سپ 
 || وا رب  ّقح  ّطلسم  دزاس  نینچمه  نخسنآ  عامتسا  نودرگ ز  يوس   || نمز  رد  دزیرگ  ات  ینعا  دهاوخ  امـس  رب  یئوگ  وت  دهاوخ  دور  هک 
 || ضارتعا درآ  ّقح  زا  نوچ  وا  هکلب  لاعف  رد  يربج  ناهرب  دوش  ات   || لاحب  ار  وا  دوب  عنام  ّقح  هک  ین  وت  ود  جـنر  تنعل و  ینعی  سجر 

دوش دب  تیاده  وز  یهاوخن  رو  ددم  ّکشیب  ار  وت  وا  دیامنیم   || دش  رای  تیادـه  یهاوخ  قح  نوچ ز  ضابقنا  رد  ددـم  ار  وا  دـنک  ّقح 
ادـخ يهدارا  زا  ررکم  نآرق  رد  هچرگا  میئوگیم  ُهّللا » ِدُِری  نَمَف   » يهلمج رد  - 1 ام : نخس  هحفـص 31 ] دوش [  ّدس  تیاده  باوبا  وت  رب  ||  
هدش هدرمـش  دنوادخ  يهیتوبث  تافـص  زا  كاردا  هدارا و  ملع و  تایح و  نید ، لوصا  میلعت  اهاعد و  یملع و  بتک  رد  و  تسا ، هدـش  دای 

دوش و یمن - نآ  نیـشناج  رگید  يهملک  هک  تسا  هدوـب  مدرم  مهف  تبـسانمب  تسا  هدـش  هتفگ  هدارا  هک  هیآ  رد  میئوـگیم  اـم  یلو  تسا ،
هدشیمن هدیمهف  بلطم  هکنیا  رگید  ترابع  زا  هملک  هکنیا  زجب  تسین  دوخ  يدوخب  یعیبط و  يهدیدپ  کی  شنیرفآ  هکنیا  ندـنامهف  يارب 

تسا نآ  بلطم  تقیقح  و  تسا ، هدش  مسر  یمیلعت  یملع و  تاحالطـصا  رد  تسا و  هدز  رود  اهنابز  رب  اهلد و  رد  تهج  نیمهب  و  تسا ،
هّتبلا یلو  میوـشیم  رتـکیدزن  مّسجت  يهدـیقع  یتـسرپتبب و  مینک  ثحب  نآ  ینعم  رد  میئوـگب و  رتـشیب  ظاـفلا  هتـسد  هکنیا  زا  هـچ  ره  هـک 

رد نآ  زا  ياهنومن  تسا و  یناسنا  ناور  لامعا  راثآ و  هک  تسا  یناسفن  قیاقح  يامن  رهظم و  ظافلا  هکنیا  نوچ  اهتسرپتب ، زا  رتدنموربآ 
مـشچ دوشیم  سکعنم  ام  نهذ  رد  اهنیا  زا  هک  یناعم  نآ  ظافلا و  هکنیا  زا  ام  هک  تسا  نیرتهب  سپ  ناشعاونا ، فالتخا  اب  تسا  تاـناویح 

تفرعم دـیحوتب و  فارتعا  يارب  دـیاب  و  مینکیم ، یفّرعم  ار  اهنآ  ظافلا  نیاب  هک  هرطاـخ  نهذ و  رد  يهلـصاح  یناـعم  نآ  زا  مه  میـشوپب و 
و هسردم ، هداوناخ و  رد  هچنآ  زا  رگا  میئوگیم : کنیا  میسرب ، هیآ  دافم  زا  يهدافتـسا  هب  ات  مینک  نشور  ار  بلطم  رگید  قیرط  زا  هدننیرفآ 

دوخ ام  میراذگب و  رانک  تسه  بلطم  هکنیا  رد  هک  یئاهوگتفگ  تالالدتسا و  و  ادخ ، مانب  میاهدینش  دناهداد و  دای  دناهتفگ و  امب  عامتجا 
راک ام  يرهاظ  ّساوح  هک  اجنآ  ات  میتسه و  علّطم  نآ  زا  ام  هک  شنیرفآ  هکنیا  رد  هک  مینکیم  كاردا  میباییم و  رد  دوخ ، نادـجو  مینامب و 

شمارآ و اهایرد و  شبنج  تسا و  باتفآ  شباـت  هجیتن  رد  زیچ  همه  اـم  یگدـنز  ملاـع  نیمز و  هرک  هکنیا  رد  لّوا - هک : مینیبیم  دـنکیم ،
رادومن كاخ  يهلیـسوب  هک  نیمز  تسا و  اهایرد  رد  هک  بآ  باتفآ و  ترارح  دولوم  ناسنا  ای  ناویح  ای  تسا ، هایگ  رگا  نیمز ، یگدامآ 

وـضع هس  هکنیا  رد  مّود - اـهنیا ، زا  یکی  اـی  تسا و  بآ  باـتفآ و  يهجیتن  رد  مه  تسا  اـهایرد  رد  هچنآ  و  تسا ، تادوجوم  رتـشیب  ومن 
هحفص 32]  ] 52-29- نآرق ، - تسا تادوجوم  رگید  شیادیپ  يهلیسو  هک  تسا  یئاهورین  اههّوق و  اهتّیـصاخ و  ام  یگدنز  ناهج  یلـصا 
میاهدید و اهایرد  نیمز و  تاقبط  اهکاخ و  عاونا  رد  هک  یئایمیـش  یکیزیف و  ّصاوخ  رگید  یناور و  هبذاج و  لقث و  ترارح و  يهّوق  لثم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 769 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ملاع هکنیا  رد  هک  دش  نینچ  بلطم  ود  هکنیا  يهجیتن  دنتسه ، اهتّیصاخ  اههّوق و  هکنیا  زا  يهدش  مهارف  هس  هکنیا  دوخ  مه  و  دید ، میهاوخ 
هچنآب تسا  هدش  فیرعت  هّوق  مینادیم  میاهدینش و  همه  هک  يروطب  تسا و  لّوحت  رییغت و  شیادیپ و  بجوم  هک  تسا  هّوق  ّطقف  ام  یگدنز 
هکنیا ياههدـیدپ  رد  لماع  رگراک و  رثؤم و  يزیچ  ورین  ای  هّوق  ریغب  سپ  دـشاب ، ناکمب  ای  تلاـح  رد  اـی  ناـمز  رد  هچ  تسا  رییغت  بجوم 

ملاع رد  هک  دّدـعتم  ياهورین  يوق و  هکنیا  رب  هوالع  مّوس  میـسانشیمن  ورین  ای  هّوق  زجب  يزیچ  تادوجوم  شیادـیپ  يارب  و  مینیبیمن ، ناهج 
روج ياه  شبنج  فلتخم و  تاکرح  يهّوق  ورین و  نآ  و  دوشیم ، هدید  تادوجوم  زا  یتمـسق  رد  رتیلاع  ّتیـصاخ  ای  ورین  ای  هّوق  کی  تسا 

تاـکرح ّصاـخ  فدـهب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  ناویح  رد  هکناـنچ  فلتخم  دـصاقمب  ندیـسر  عّونتم و  لاـمعا  ماـجنا  يارب  تسا  روـجب 
ندیچ مظنم  اب  هدنرپ  کی  لثم : يارب  دوشیم ، ریگولج  رگید  يهّوق  دـنچ  زا  هّوق  دـنچ  ندرک  مهارف  يهلیـسوب  و  دـهدیم ، ماجنا  صوصخم 
راشف زا  مه  دنکیم و  يریگولج  لقث  يهّوق  زا  هلیسو  نیاب  و  دزاسیم ، دوخ  يهجوج  مخت و  يارب  هنال  تخرد  ياههخاش  نایم  رد  كاشاخ 

و ملاع ، ياهورین  رگید  زا  تسا  رترب  تسه و  ناویح  رد  هک  ّتیـصاخ  ای  صوصخم  يهّوق  هکنیا  هّتبلا  اهنیا . ریغ  اوه و  يدرـس  زا  مه  داب و 
- مراهچ دـناهدیمان ، يدارا  لامعا  راک و  ارنآ  زا  دولوم  ياهـشبنج  دـنمان و  یم - تردـق  ای  یئاـناوت  دراد ، ّطلـست  اـهنآ  زا  ياهّدـع  رب  هکلب 
هک رتدیدش ، رترادهنماد و  رایسب  یلو  تاناویح  يورین  ریظن  تسه  يرگید  ّتیصاخ  هّوق و  کی  نامدوخ ، یگدنز  ملاع  هکنیا  رد  مینیبیم 
زا يرایسب  رب  و  روجب ، روج  عّونتم و  ياههرهب  يارب  دیامنیم  دیلوت  نآ  زا  رگید  یتّیصاخ  دنکیم و  مهارف  مه  اب  ار  رامـشیب  ّصاوخ  يوق و 

هکنیا تسا  مولعم  دربیم ، هرهب  اـهنآ  زا  دروآـیم و  ناـمرف  ریزب  ار  اـهنآ  تسا و  ّطلـسم  تسا  ملاـع  شیادـیپ  هلیـسو  هک  اهتّیـصاخ  اـهورین و 
ار لصاوف  دناوتیم  ملاع  هکنیا  فلتخم  داوم  ياهتّیصاخ  رب  ّطلست  زا  هک  اجنآ  ات  یئاناوت ، تسا و  تردق  شمان  هک  تسا  یمدآ  ّتیـصاخ 

هکنیا ایآ  هک  مینک  ّتقد  دیاب  مجنپ - دـنک ، هحفـص 33 ] اهر [  شدرگب  دزاسب و  اههراتـس  يهنومن  دور و  الاب  اهنامـسآب  دنک  هاتوک  مک و 
زغم و بیکرت  هک  تسا  نشور  هّتبلا  میـسانشب ، ارنآ  تقیقح  میناوتیم  ردـقهچ  ات  هدـمآ و  اـجک  زا  تسه  ناـسنا  رد  هک  تردـق  ّتیـصاخ و 
رتمهم و یناسنا  تابیکرت  تروصب  تسا و  رصتخم  یناویح  تابیکرت  رد  هک  تسا  تردق  دلوم  ّصاخ  عضو  هکنیا  اب  تالـضع  باصعا و 

سپ دوش ، دراو  اجنآ  زا  هک  تسین  ياهرانک  ّدـح و  زرم و  تسا و  هدـماین  ناـهج  جراـخ  زا  تردـق  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، رتـالاب 
تابیکرت رد  هک  تسه  ملاع  يازجا  مامت  رد  مه  تردـق  تسا  دوجوم  اوه  بآ و  باتفآ و  نیمز و  نیمه  رد  یناـسنا  يهدـلوم  داوم  نوچ 

ملاع تادوجوم - مامت  رد  نآ و  رخـسم  روهقم و  میتسه و  زجاع  شربارب  رد  ام  هک  تسا  نامه  و  دوشیم ، رادومن  نآ  زا  ياهنومن  یناسنا 
اهایرد و  يروانهپ ، لقث و  هکنیا  اب  نیمز  و  یکانزوس ، و  تمظع ، نآ  اب  دیـشروخ  هک  دوشیم  هدهاشم  یگراچیب  زجع و  نیمه  میرگنب  هک 

يریگولج اهنآ  ياهورین  يوق و  زا  دوشیم و  دراو  اـهنآ  رب  رییغت  نارازه  دنتـسه و  زجاـع  تقیقح  هکنیا  ربارب  رد  شورخ  جوم و  يهمه  اـب 
کیب شماجنا  رـس  تسه  ملاع  رد  هدـیدپ  داوم و  ّتیـصاخ و  ورین و  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  بلطم  جـنپ  هکنیا  يهمه  يهجیتن  سپ  دوشیم ،

زا دوجوم  رتگرزب  ات  متا  لوکولوم و  هرذ و  رتکچوک  رد  هک  یئاناوت  تسا و  تردق  شمان  هک  تسا  طرـش  ءزج و  دیقیب و  تباث  تقیقح 
زاـغآ و تقیقح  هکنیا  رد  نوچ  تسا و  اـهنآب  يهتـسویپ  ءزج و  هن  تسا و  اـهنآ  زا  يادـج  هن  هک  تسا  دوجوم  اـیرد  نیمز و  دیـشروخ و 

رّخـسم دوش و  یم - تردق  نآب  یهتنم  هک  تسا  یئاهورین  اوق و  ياهتّیـصاخ  اهنیا  اریز  درادن ، رّوصت  هزادنا - دـح و  رخآ و  لّوا و  ماجنا و 
زا میمانیم ، شتردـق  هک  تسا  تباث  تقیقح  نیاب  يهتـسباو  دوش  لماش  ارنآ  یتسه  ماـن  دور و  رّوصت  هچ  ره  سپ  دنتـسه . تردـق  نآ  رد 
هک يّدام  ياهتّیـصاخ  هکنیا  زا  کیچیه  زجاع  نآ  زا  ام  مهف  تسا و  زومرم  هک  نایاپیب  تردـق  تباث و  تقیقح  نآـب  تبـسن  تهج  هکنیا 
رد كاردا  ملع و  هدارا و  تاـیح و  و  دنتـسه ، شطّلـست  رد  زیچ  همه  و  تسا ، تردـق  نوـچ  درادـن ، رّوـصت  دـشاب  كاردا  هدارا و  ملع و 

رضاح روهقم و  دوجوم و  زیچ  همه  تباث  تقیقح  زومرم و  تردق  نآب  تبـسن  یلو  دشاب ، رّوصتم  اهنیا  دوبن  دوب و  ناکما  هک  تسا  زیچنآ 
هیآ يهلمج  رد  هک  هدارا  ینعم  دـیحوت و  رد  دوب  اـم  راـتفگ  هحفـص 34 ] اجنیا [  ات  مودـعم ، هن  دوشیم و  تفاـی  يزیچ  هن  هک  تسا  یقاـب  و 

َو ُرِخـآلا  َو  ُلَّوَـألا  َوُه   » هیآ هکنیا  مه  و  ٍءیَـش » ِّلُـک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِـیب   » تسا نآرق  تیآ  هکنیا  اـهنیا  يهصـالخ  و  ُهَّلُِـضی » نَأ  دُِری  نَم  َو   » تسا
نیمّود ۀـنیابملاب .» ءایـشالا ال  نع  جراخ  ۀـلوازملاب و  ءایـشالا ال  یف  لخاد   » مالّـسلا هیلع  ّیلعب  بوسنم  مالک  هکنیا  مه  و  ُنِطابلا » َو  ُرِهاّظلا 
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داهن رد  سک  ره  دشاب : نیاب  هراشا  هیآ  رد  یهارمگ  تیاده و  تسا  نکمم  دش ، مولعم  ادـخ  يهدارا  ینعم  نوچ  هیآ - هکنیا  رد  ام  نخس 
یهارمگ تلالـضب و  هکنآ  و  تسا ، رطاـخ  هدوسآ  لد و  هداـشگ  دـشاب  تیادـه  تداعـس و  تیاـهنیب  تردـق  نآ  بجومب  وا  تشرـس  و 

رد تسا ، یتخس  يراتفرگ و  هنیس و  یگنت  وا  يدوجو  هجیتن  تسین و  شنیرفآ  زا  جراخ  تسا و  تردق  يهدیدپ  مهنآ  تسا  هدش  هتـشرس 
یچ و يارب  باقع  باوث و  فیلکت و  سپ  تسا  لازی  تردق ال  تشرـسب و  تلالـض  تیاده و  رگا  هک  تسا  ضارتعا  ياج  ام  نایب  هکنیا 

رّوصت یئزج  رـصتخم و  روطب  یمدآ  ریغ  يهدـنز  تادوجوم  یـضعب  رد  تلالـض  تیادـه و  نیمه  هک  تسا  هکنیا  باوج  تسا ! اـجک  زا 
نآ زا  تسا  رتدنمهرهب  یگدنز  رد  رایـشه  ناویح  الثم  تسا ، يّدام  جیاتن  نامه  تلالـض  تیاده و  رثا  اهنآ  رد  هک  توافت ، هکنیا  اب  دراد 

هوالع تسا  هدش  تیانع  واب  هک  تردق  لقع و  يهطساوب  ناسنا  رد  یلو  دبای . یم - ار  دوخ  یتایح  راک  هار  رترید  رتمک و  تسا و  دنک  هک 
نایز -205-259 و  نآرق -183-147- نآرق -104-73- نآرق  - دوس دراد ، ناویح  اـب  یتهابـش  كدـنا  هک  يّداـم  ياـهنایز  اـه و  هرهب - رب 
تسا وا  لقعب  هّجوتم  یگدنز  نیناوق  یعامتجا و  تارّرقم  فیلاکت و  و  دسریم ، واب  لقع  ندرب  راکب  يهجیتن  رد  هک  تسه  وا  يارب  يونعم 

القعب و هّجوتم  مه  ناربمغیپ  راتفگ  نید و  فیلاـکت  و  تاـناویح ، دـننام  دنتـسین  نیناوق  تارّرقم و  لومـشم  هناوید  مدرم  هک  تسا  نیمه  و 
واب تسا  فیلکت  هّجوت  بجوم  هک  ناسنا  تردـق  لقع و  ربارب  رد  و  دنتـسین ، فیلکت  لومـشم  زجاع  مدرم  نیناـجم و  و  تسا ، اـناوت  مدرم 

شتلالض ای  تسا ، وا  تیاده  ریدقت  رد  هک  درادن  عالّطا  دوخ  تشونرـس  زا  فّلکم  صخـش  نوچ  تسین  ظوحلم  یلزا  ریدقت  تشونرس و 
ياهراک ماجنا  رد  هک  نانچمه  دیامن و  یم - شلوئسم  نآ  ربارب  رد  دنکیم و  فیاظو  ماجناب  فّلکم  ار  وا  تردق  ملع و  یلو  تسا ، رّدقم 

یعیبـط و يهفیظو  بجومب  دوشن  اـی  دوشب  ّقفوم  تسا  نکمم  تسین و  یمدآ  هحفـص 35 ] تسد [  رد  راک  يهجیتن  رایتخا  هکنیا  اب  يّداـم 
تـسا روط  نیمه  دباییم ، ار  دوصقم  تبقاع  ات  دنکیم  لابند  تبون  دـنچ  دـسریمن و  هجیتنب  هک  تسه  رایـسب  دوریم و  راک  یپ  دوخ  يداهن 

لّوا مدـق - زا  مه  وا  تشونرـس  تسا و  هدـش  ماجنا  لمع  نامه  هجیتن  تفر  رگا  دورب و  نآ  یپ  دـیاب  هک  ینید  فیلاکت  يونعم و  فیاـظو 
. تسا تداعس  هک  تسا  مولعم 

ات 129] تایآ 128  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

يِذَّلا اَنَلَجَأ  انغََلب  َو  ٍضعَِبب  انُـضَعب  َعَتمَتـسا  اَنَّبَر  ِسنِإلا  َنِم  مُهُؤاِیلوَأ  َلاق  َو  ِسنِإلا  َنِم  ُمترَثکَتـسا  ِدَق  ِّنِجلا  َرَـشعَم  ای  ًاعیِمَج  مُهُرُـشحَی  َموَی  َو 
اُوناک اِمب  ًاضَعب  َنیِِملاّـظلا  َضَعب  یِّلَُون  َِکلذَـک  َو  [ 128  ] ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُهّللا  َءاش  ام  ّالِإ  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  مُکاوثَم  ُراـّنلا  َلاـق  اـَنل  َتلَّجَأ 
دایز ندید و  دایز  ینعمب  راثکتسا  ردصم  زا  مترثکتسا - صخـش . يهداوناخ  هورگ ، رـشعم - تاغل : ینعم   386-1- نآرق [ - 129  ] َنُوبِسکَی

مهارف ار  ناـنآ  يهمه  هک  يزور  129 و  همجرت : نتـشاد . تسود  اریزیچ  زا  ناوارف  رادقم  دایز و  هزادنا  نداد ، ماجنا  دایز  ندروآ ، رامـشب 
: دـنیوگ ناشیمدآ  ناتـسود  و  دـیدرک ] هارمگ  و   ] دـیتفرگ تسود  ناوارف  ناـیمدآ  امـش ز  ناـیوخ ]  ] وید هورگ - يا  میئوگ ] ناـنآب   ] مینک

نایاپب میدیسر  ات  دندش ] رگید  ياهتسد  نامرفب  رـس  راگزاس و  يا  هتـسد - و   ] دندرک رگد  هورگ  زا  يرادرب  هرهب  ام  یهورگ ز  اراگدرورپ 
ادخ تشونرس  رگم  دینامب  نادواج  نآ  رد  هک  تسا  امش  هاگمارآ  شتآ  دسر : زاوآ  ّقح  يوس  ز  يدرک . راوتـسا  ام  رب  وت  هک  راگزور  نآ 

يازـسب رگید  ياهتـسد  رب  ار  راکمتـس  ياهتـسد  مینک  هریچ  نینچ  هکنیا  تسا 130 و  راکتـسرد  ياناد  ربمغیپ  يا  وت  راـگدرورپ  هک  دـشاب 
ود ره  هداد و  متس  يراوخب و  نت  ناتسد  ریز  دندوب و  هدرک  دوخ  يهشیپ  يرگمتس  یهاوخ و  دوخ  نارترب  هک  ، ] دندوب نآ  شالت  رد  هچنآ 

- نآرق -38-15- نآرق  - رد ینعی  يربط :  129 ِسنِإلا » َنِم  ُمترَثکَتسا   » ات مُهُرُشحَی » َموَی  َو  : » نیرّسفم نخس  هتشاد .] اور  دوخ  رب  دوب  یمتس 
نانخس اهنآب  دندوب و  ینیطایش  هک  اهنآ  ناتـسود  اب  دنکیم  مهارف  دنوادخ  ار  نیکرـشم  رگید  ناتـسرپتب و  تمایق  هحفص 36 ]  ] 73-44
ٍضَعب یلِإ  مُهُـضَعب  یِحُوی   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تاـیآ  رد  هکناـنچ  نینمؤم  اـب  ثحب  هلداـجم و  يارب  دـنتفگیم  رورغ  بجوـم  هتـسارآ و 

ّنج نوچ  رخف :  270-220- نآرق . - دـیدرک هارمگ  اوغا و  ار  مدرم  زا  دایز  يهّدـع  امـش  دـیوگیم : نایّنج  نآـب  اـجنآ  رد  و  ِلوَقلا » َفُرخُز 
ار امـش  توعد  اهنآ  هک  دـش  فداـصم  دـیدرک و  یهارمگب  داـیز  توعد  امـش  مینک  ینعم  روط  هکنیا  دـیاب  سپ  درادـن  ناـسنا  رب  تردـق 
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. میئوگیم دنتـسه ، دوجوم  قالطا  یّلک و  تروص  هب - تادوجوم  قیاـقح  تسا و  قلطم  عمج  نیع  هک  زور  نآ  ینعی  تـالیوأت : دـنتفریذپ .

. دـیدومن دوخ  عیطم  اههتـساوخ ، نییزت  هسوسو و  اب  و  دـیدروآ ، نامرف  ریز  ار  یناسنا  روص  يرهاظ و  ياضعا  ّساوح و  یناسفن ، ياوق  يا 
رارق دوخ  ربهر  اوشیپ و  ار  نیطایش  اهدازیمدآ  - 1 30-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  129 ٍضعَِبب » انُضَعب  َعَتمَتسا  »
سپ دـندرب ، دوس  و  دـندش ، دـنمهرهب  دـناهدرک  رادومن  ابیز  هتـسارآ و  ناشیا  يارب  نیطایـش  هچنآ  زا  و  دـندرک ، راتفر  اهنآ  لیمب  دـنداد و 

نبإ يرـصب و  نسح  - 2 دندرب ، هرهب  دندرک  یئامنهار  نیطایـش  هک  يّدام  ذـئاذل  زا  ناسنا  و  دـندرک ، هدافتـسا  دازیمدآ  تعاطا  زا  نیطایش 
اذـه دیـسب  ذوعا  : » دـنتفگیم دندیـسرت ، یم - ّنج  زا  یناـبایب  رد  رگا  هک  دنتـشاد  مسر  بارعا  نوچ  دـناهتفگ : نارگید  جاّـجز و  جـیرج و 

ّنج هانپ  رد  هلیـسو  نیاب  هک  دنتـشادنپیم  و  دنتـشذگیم ، اجنآ  زا  شیاسآب  و  متـسه ، هدـنهانپ  هقطنم  هکنیا  راد  رایتخا  اقآب و  ینعی  يداولا »
ینعی ِّنِجلا » َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِسنِإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  َو  : » تسا هدـش  هتفگ  ّنج  يهروس  تیآ  رد  هچناـنچ  دـناهدنام ، هدوسآ  هدـش و 

هک دـندیدیم  ارنیا  نایّنج  نوچ  تسا  هدرک  هدافتـسا  ّنج  زا  دوخ  يهدـیقعب  ناسنا  هلیـسو  نیاـب  دـندشیم ، ّنجب  هدـنهانپ  هک  دـندوب  ینادرم 
نوـچ ینعی  تسا : هتفگ  بعک  نب  دّـمحم  - 3 ناسنا . زا  دوب  ّنج  دوس  دوخ  هکنیا  و  دـندشیم ، رورغم  داـش و  دوشیم  هدـنهانپ  اـهنآب  ناـسنا 

-678- نآرق  - دنمهرهب رگید  زا  کی  ره  تهج  هکنیا  زا  دندشیم ، قفاوم  نارگید  اب  ياهّدع  زاب  دندرک و  یم - تعاطا  نارگید  زا  ياهّدـع 
مادک ره  هک  دشاب  دازیمدآ  يرگید  زا  یضعب  يهدافتـسا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  یخلب  - 4 تسا . هدشیم  هحفص 37 ]  ] 757

مد ات  میدرب  هرهب  يرگید  زا  کی  ره  ینعی  يربط :  129 اَنَلَجَأ » انغََلب  َو  . » تسا هدوبن  روظنم  ّنج  و  دندرکیم ، هدافتـسا  یهار  زا  يرگید  زا 
هک میدیـسر  دوخ  نّیعم  داعیمب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، گرم  لجا  زا  دارم  دناهتفگ : يّدس  نسح و  عمجم :  23-1- نآرق . - گرم

سوسفا و و  ّتیمورحم ، تبون  هک  دوب ، رارقرب  گرم  ماگنه  اـت  هدافتـسا  هکنیا  ینعی  رخف : شاداـپ . ازـس و  ماـگنه  رـشح و  تسا و  تماـیق 
ّالِإ . » تسا اههتساوخ  ماجنا  ناکما  لمع و  يدازآ  ماگنه  لجا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  درادن ، يدوس  ینامیـشپ  یلو  دیـسر  ینامیـشپ 

قاقحتـسا تقو  زا  تسا  مدقم  راگزور  دارم  دنتفگ : یـضعب  دنتفگ ، لوق  هس  ءانثتـسا  هکنیا  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   129 ُهّللا » َءاش  ام 
يارب دـشاب  هکنیا  فالخب  باوث  دـشاب و  هدـش  تیاف  هکنآ  يارب  لّضفتب  دـیامرف  طاقـسا  ار  نآ  یلاعت  قح  هگنآ  تبقاعم  تقوب  اـت  باـقع 

رب دنشاب  بذعم  اجنآ  رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  مود  لوق  لامک و  مامتب و  وا  رب  دنک  ریفوت  لب  دنکن  طاقسا  يزیچ  تسا ، وا  قح  باوث  هکنآ 
و دنک ، لدب  رگد  یعونب  ناشیا  باذع  دنک و  لدب  ناشیا  تسوپ  هکنآ  زا  دنادرگب  ناشیا  رب  لاح  هک  دهاوخ  يادخ  هچنآ  الا  تفـص  کی 
هک قساف  نانمؤم  يهلمج  زا  درآ  نوریب  خزود  زا  هک  دـهاوخ  يادـخ  هک  ار  نآ  ـالا  ینعی  تسا  نم »  » ینعمب اـم »  » هک تسا  نآ  میـس  هجو 

ملـسم وبا  رخف :  24-1- نآرق . - ناشیا تاعاط  ناـمیا و  باوث  يارب  درب  تشهبب  ار  ناـشیا  دـشاب  هدرک  باـقع  تیـصعم  رب  ار  ناـشیا  نوچ 
ام دـنتفگ : اـهنآ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  نآ  وـلج  يهلمجب  طوـبرم  تسین و  منهج  رد  نارفاـک  ياـقبب  طوـبرم  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ 
هک تسا  نآ  هصالخ  و  دناهدرم ، هدوعوم  لجا  زا  شیپ  وت  يهدارا  ّتیشمب و  هک  اهنآ  رگم  میدیـسر ، يدوب  هدرک  نیعم  وت  هک  دوخ  لجاب 

ناهگان لجاب  یهارمگ  رفک و  يهطساوب  هک  ارنآ  رگم  میدیـسر  يدوب  هدرک  نیعم  وت  هک  یلجاب  میدرک و  هدافتـسا  رگیدکی  زا  همه  ینعی 
نایم مدرم  رکف  راک و  زرط  يهطـساو  هب - دنوادخ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  130 َضَعب » یِّلَُون  َِکلذَک  . » يدرک هحفص 38 ] دوبان [ 

زا یـضعب  ینعی  تسا : هدرک  لـقن  هداـتق  زا  رمعم  و  رفاـک . تسود  رفاـک  تسا و  نمؤـم  تـسود  نمؤـم  سپ  دـنکیم ، رارقرب  یتـسود  اـهنآ 
رب ار  نج  نارگمتـس  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دوشیم ، وا  وریپ  يرگید  اوشیپ و  یکی  هک  میهدـیم  رارق  رگید  يهّدـع  وریپ  ار  نارگمتس 
اب شزیمآ  رد  دنـشابیم  دازآ  مدرم  هـک  روطناـمه  ینعی  تـفگ : یــسیع  نـب  ّیلع  عـمجم :  28-1- نآرق . - مـینکیم طلـسم  یمدآ  نارگمتس 

دنریگب تسد  رد  ار  رگید  يهّدع  راک  رایتخا  هّدع  کی  هک  دنتسه  دازآ  نینچمه  دوش ، نّیعم  اهنآ  لمع  يازس  دنوش و  ناحتما  ات  رگیدکی 
رگیدـکیب لّوحم  ار  سنا  ّنج و  نارگمتـس  تمایق  رد  هک  روط  ناـمه  ینعی  تفگ : یئاـّبج  یلع  وبا  دـننیبب  ار  دوخ  متـس  لـمع و  يازـس  و 

وریپ و ره  و  مینکیم ، لّوحم  رگیدکیب  ار  نارگمتس  زور  نآ  رد  نینچمه  مینکیم  مالعا  ار  دوخ  يرازیب  میناریم و  دوخ  زا  ار  اهنآ  مینکیم و 
: دوش یم - مالعا  اهنآب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  دـنهد ، ناشتاجن  باذـع  يراتفرگ و  زا  ات  مینکیم  یئامنهار  شدـشرم  عوبتمب و  ار  دـیرم 
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تمایق رد  اهنآ  یمهارف  سنا و  ّنج و  يهطبار  نایرج  نوچ  تسا : هتفگ  يرگید  دنبای ، تاجن  يراتفرگ  زا  هک  دنرادن  ینابیتشپ  تمایق  رد 
و دننیبب ، ار  دوخ  راک  يازـس  ات  دش  دهاوخ  راتفر  نارگمتـس  اب  مه  روط  نیمه  هک  دینادب  دـیتسناد ، رگیدـکیب  ار  اهنآ  راک  ندرک  لوحم  و 

دهاوخ رارشا  تسدب  تموکح  هن  رگ  و  دوب ، دهاوخ  ناکین  اب  اهنآ  راک  رایتخا  دشاب ، یـضار  یمدرم  زا  ادخ  نوچ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 
میراذگیم دازآ   419-401- نآرق : - دـناهدرک ینعم  نینچ  ار  َضَعب » یِّلَُون   » يهلمج یـضعب  و  دنـشچب ، ار  دوخ  تشز  راک  يازـس  ات  داـتفا 

یتسود نوچ  - 1 تسا : هدیاف  بلطم و  دنچ  هیآ  هکنیا  رد  رخف : دوب . دهاوخن  ادـخ  زا  یکمک  يرای و  چـیه  دـنهاوخیم و  هچنآ  رد  ار  اهنآ 
-2 ردق ، ربج و  رب  ام  يهدیقع  رب  تسا  لیلد  هیآ  سپ  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  دنوادخب  رگیدکی  اب  نارگمتـس  يهطبار  مه  و  سنا ، ّنج و 
 ] هکنیا رد  هک  تسا  فیطل  تبـسانم  تسا ، هدـش  نّیعم  شاداـپ  دـنوادخ  یتـسود  مالّـسلا و  راد - تشهب  لـها  يارب  وـلج  تیآ  رد  نوـچ 

دندرک هشیپ  متـس  مدرم  نوچ  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  - 3 تسا ، هدش  هتفگ  مّنهج  لها  يارب  شتآ  ناراکمتـس و  یتسود  هیآ  هحفص 39 ]
: دیوگ هدنسیون  . ] دننک ملظ  كرت  دیاب  دنوش ، هدوسآ  راکمتس  ریما  ّرـش  زا  دنهاوخب  رگا  سپ  دش ، دهاوخ  ّطلـسم  اهنآ  رب  ناشلثم  یملاظ 

مکاح هک  دنتـسه  راچان  مدرم  هک  دنامهفیم  هیآ  زین  و  تسا .] تسرد  بلطم  لصا  هچرگا  دوشیمن  هدافتـسا  هیآ  زا  مّود  ءزج  هجیتن و  هکنیا 
هک تسه  حلاص  مکاح  هّتبلا  حـلاص  مدرم  يارب  سپ  تسا ، هتـشاذگن  دازآ  راکمتـس  مکاح  زا  ار  ناراکمتـس  هیآ  رد  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد 

، دندینش ار  ترضح  نآ  نخس  نوچ  ملاظ ، هچ  لداع  هچ  مکاحب  دنتـسه  دنمزاین  مدرم  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  و  دشاب . اهنآ  ربهر 
مدرم و زامن  لئاسو  يهّیهت  اههار و  ّتینما  يارب  دومرف : تسین ، جایتحا  ملاـظ  مکاـحب  هک  دـندش  رکنم  دـندرک و  بّجعت  ملاـظ  يهملک  زا 

ّکنا : » دومرف دـهدب ، یتراـما  واـب  هک  درک  شهاوخ  ربـمغیپ ص  زا  رذاـبا  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا . یفاـک  مکاـح  نینچ  اـهنآ  ّجـح 
نوچ یتـسین  راـکنیا  درم  وـت  ینعی  اـهیف » هیلع  يذـّلا  ّيدا  اـهّقحب و  اهذـخا  نم  اـّلا  ۀـمادن  يزخ و  ۀـمایقلا  یف  یه  ۀـناما و  اـّهنا  فـیعض و 
هحفن ریـسفت  دـناسرب . رخآب  ار  نآ  یبوخب  دـناوتب  یـسک  رگم  تسا  ینامیـشپ  يراوخ و  بجوم  رگید  ملاع  رد  هک  تسا  یتناـما  تموکح 

یتـسود و تسا  روـط  نیمه  دوـخ ، يادـخ  اـب  تسا  نینمؤـم  ناـیم  اـی  سنا  ّنج و  ناـیم  یتـسود  هک  روطناـمه  ینعی  يدـنواهن : نمحّرلا 
راکمتـس متـس  زا  دریگیم  ولج  ادـخ  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  یفاـک  باـتک  زا  و  رگیدـکی ، اـب  ناراکمتـس  يراـکمه 

ثیدح رد  نایبلا : حور   139-88- نآرق «. - ًاضَعب َنیِِملاّظلا  َضَعب  یِّلَُون  َِکلذَک  َو   » ۀیآ هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  رگید و  راکمتس  يهلیسوب 
راـتفرگ دوخ  ملظ  ماـقتناب  شدوخ  هاـگنآ  تسا ، وا  اـب  نارگید  ماـقتنا  هک  نیمز  رد  تسا - دـنوادخ  يرگداد  يهلیـسو  راکمتـس  هک  تسا 
دنهاوخ تازاجم  نیقفانم  يهمه  سپس  مناسریم  شهانگ  يازسب  رگید  یقفانم  يهلیـسوب  ار  یقفانم  هک  تسا : لقن  دواد  روبز  زا  و  دوشیم .

وا یهاگ  دـنچ  شادـخ  دـنایورب  تسا و  مخت  هک  ناز   || شاـبم  نمیا  دـب  يدرک ز  دـب  هک  نوچ  هحفـص 40 ] تسا [ : يونثم  رد  و  دـش ،
تفـص ود  ره  هکنیا  هک  ات  لدع  راهظا  یپ  زا  دریگ ، زاب ،  || لضف  راهظا  یپ  دشوپ  اهراب  ایح  نامیـشپ و  دب  ناز  تدیآ   || ات  هک  دـناشوپب 

ار ینّابر  ضیف  ّتیلباق  و  اریمدآ ، یناحور  يرطف  دادعتـسا  نآ  دنکیم  هابت  ملظ  هک  نادب  دوش و  رذنم  هکنیا  ددرگ  رـشبم  نآ   || دوش  رهاظ 
تردق و هک  دنتسه  نیذّفنتم  اسؤر و  مدرم  هکنیا  رتشیب  و  درادن ، رثا  راکمتس  لد  رد  قح  نخـس  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  و  دریگیم ، وا  زا 
تسا و تاوهـش  اه و  هتـساوخ - زا  يوریپ  زامن و  كرت  تمایق  يهناشن  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تسا . هتـشاذگن  اـهنآ  يارب  یلاـجم  ماـقم 
ردپ و درک : ضرع  تسج و  رب  ياج  زا  دوب ، رضاح  ربمغیپ ص  شیامرف  هکنیا  ماگنه  رد  ناملـس  دنیوگ  ناریزو ، قسف  نامکاح و  تنایخ 

هتخاس وا  زا  يراک  دوشیم و  ّلح  بآ  رد  کمن  لـثم  نمؤم  لد  ماـگنه  نآ  رد  یلب  دومرف : دوب ! دـهاوخ  زیچ  نینچ  رگم  تناـبرقب ، مرداـم 
نارگید نایم  رد  تلذ  يراوخب و  هک  عقوم  نآ  تسا  نمؤم  مدرم  رتراوخ  یلب  دومرف  ربمغیپ  درک ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  ناملـس  زاب  تسین ،
ناورـسخ زا  يراد  ربخ  تسا : هتفگ  يدعـس  و  دریمیم . هصغ  زا  دنامب  تکاس  رگا  دنروخیم و  ار  وا  دیوگب  ینخـس  رگا  دـنکیم و  یگدـنز 

شیر قلخ  لد  یناوت  ات  نکم  دنامب  یئاتـسور  رب  ملظ  نآ  هن   || دنامب  یهاشداپ  تکوش و  نآ  هن  متـس  ناتـسد  ریز  رب  دندرک  هک   || مجع 
نامدرم هک  تسا  تفص  ناطیش  مدرم  لاح  خلا  ُمترَثکَتسا » ِدَق  ِّنِجلا  َرَـشعَم  ای   » يهلمج - 1 ام : نخـس  شیوخ  خیب  ینکیم  ینکیم  رگ  و  ||  

دنروآیم و نامرف  ریز  ار  اهنآ  دیون  میب و  اب  دننزیم و  لوگ  تسا  هتسد  نیاب  صوصخم  هک  یمرن  برچ و  نابزب  ار  درخیب  هدارالا و  فیعض 
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هدرک و فلت  رمع  ناگ  هتـشگرب - تخب  نآ  دـننکیم و  ناشاهر  هدرک  اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  هکنآ  ات  دـنربیم  ناش  یگراـچیب - دـب و  هارب 
-2 دناسریم ، ار  بلطم  هکنیا  بوخ  خلا  اَنَلَجَأ » انغََلب  َو  ٍضعَِبب  انُضَعب  َعَتمَتسا   » ياههلمج هکنانچ  دننامیم . نادرگرس  هتخودنا  هن  ياهیامرس 

هحفص  ] 504-454- نآرق -63-24- نآرق  - لایخب اهنآ  میدرک  لقن  نایبلا  عمجم  زا  هکنانچ  دـشاب و  اهبرع  یهاگآ  يارب  هیآ  هکنیا  دـیاش 
دوخ يدرخیب  هکنیا  راتفرگ  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  تسا : هدش  هدنامهف  اهنآب  هیآ  هکنیا  اب  دنتـساوخیم  یئامنهار  نج  زا  دوخ  ماخ  [ 41
خلا یِّلَُون » َِکلذَک   » تیآ 3 - 3 دوب ، دنهاوخ  شتآ  رد  هراچیب و  امـش  نوچ  دیتشاد  يدـنمهرهب  نامگ  اهنآ  زا  امـش  هک  مه  اهنآ  دـیوش و 
اجک ره  و  دنتـسه . بوصنم  مکاح  رکون  مدرم  يرتسگداد : يالکو  زا  یکی  يهتفگب  هک  دهدیم  ناشن  ار  یمدآ  یگراچیب  ینوبز و  يوخ 

فلتخم تاقبط  يهنازور  راتفر  رد  ینیب  کیراب  رتمک  اـب  و  یـشورف . دوخ  هن  رگ  دـننک و  ینتورف  شنرک و  دنتـشاد  غارـس  یماـقم  لاـم و 
ای نابـساپ  کی  ربارب  رد  هک  دـینیبیم  دـنریگب  رظن  رد  ار  هیامرـس  مک  روهشیپ  کی  رگا  هنومن  يارب  دروخیم  مشچب  یناگمه  يوخ  هکنیا 

يراتفردب تنوشخ و  هچ  اب  هراچیب  شوپهدنژ و  يرتشم  کی  اب  یلو  تسا  نابز  مرن  راتفرشوخ و  هزادنا  یب - هماجون  شوپشوخ و  یـسک 
یـصخش ياهکـشرد  رد  ماقم  بحاص  رهاظ و  شوخ  رفن  دنچ  اب  دوبن  ناوارف  لیبموتا  هک  راگزور  نآ  رد  مراد  دایب  بوخ  دنکیم ، هلماعم 

میدنارذگیم و بآ  زا  ار  هکشرد  ّصاخ  يریبدت  اب  میدشیم و  هدایپ  دیاب  هک  میدیسر  روانهپ  ییوجب  میتفریم  یهارب  اناوت  ینابـسا  اب  ون  و 
ناهگان هتـساوخن  اهنآ  زا  ام  دنتـشادن و  یئانـشآ  ام  اب  يور  چیهب  هک  دندوب  ام  زا  رود  يدابآ  رد  یمدرم  میتشذـگیم  کیراب  یلپ  زا  دوخ 

سح زا  هن  نامدرم  هکنیا  کـمک  هکنیا  متفگ : ناـهارمه  زا  یکیب  اـجنآ  نم  دـندنارذگ . بآ  زا  تسد  اـب  ار  هکـشرد  دـندمآ و  رفن  دـنچ 
دندنارذگ و ار  هکـشرد  دندیود و  رایتخایب  هک  درک  هتفیرف  ار  اهنیا  ام  رهاظ  هکـشرد و  ابیز و  ياهبـسا  هکلب  دوب  هدـنامرد  يرای  نواعت و 

نیمه حیـضوت  َنُوبِـسکَی » اُوناک  اِمب   » هیآ رخآ  يهلمج  - 4 دـنتفرگیم ، يدزم  دوخ  راک  رب  ای  دـندرکیمن و  کـمک  اـی  دوب  هکنیا  زج  رگا 
زا رادرب  هرهب  هاوـخدوخ و  هک  اـهنآ  دنتـسه و  دوـخ  رب  رگمتـس  دوـخ  دـنهدیم  يراوـخ  ینوـبزب و  نت  ناـگراچیب  نوـچ  هک  تسا  بـلطم 

دنشاب و رگمتس  هدنامرف و  يا  هتسد - هشیمه  هک  تسا  هکنیا  يرگمتـس  ود  هکنیا  يهجیتن  دنتـسه و  يرگید  دوخرب و  رگمتـس  دنانارگید 
هحفص 42]  ] 1577-1552- نآرق -194-174- نآرق . - هدیدمتس ربنامرف و  ياهتسد 

ات 132] تایآ 130  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ُمُهتَّرَغ َو  انِـسُفنَأ  یلَع  اندِهَـش  اُولاق  اذـه  مُکِموَی  َءاِقل  مُکَنوُرِذـُنی  َو  ِیتایآ  مُکیَلَع  َنوُّصُقَی  مُکنِم  ٌلُسُر  مُِکتأَی  َمل  َأ  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َرَـشعَم  اـی 
ٍّلُِکل َو  [ 131  ] َنُوِلفاغ اُهلهَأ  َو  ٍملُِظب  يرُقلا  َِکلهُم  َکُّبَر  نُکَی  َمل  نَأ  َِکلذ  [ 130  ] َنیِِرفاک اُوناک  مُهَّنَأ  مِهِسُفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اینُّدلا  ُةایَحلا 

ینعمب مّود  لّوا و  حتفب  صصق  ردصم  زا  نوّصقی - تاغل : ینعم   435-1- نآرق [ - 132  ] َنُولَمعَی اّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  اُولِمَع  اّمِم  ٌتاجَرَد 
. مدرم عاـمتجا  ياـج  رهـش ، هد ، ینعم  هب - فاـق  رـسک  حـتف و  اـب  هیرق  عمج  يرق - ندرک ، لاـبند  نتفرگ و  ار  يزیچ  ّدر  ندرک ، ربخ  لـقن 

لابند دـنتفگ و  کیاکی  امـش  يارب  ار  ام  تایآ  هک  دـندمآ  ناـتدزن  امـش  دوخ  زا  یناگداتـسرف  رگم  هن  یمدآ  وید  هورگ  يا   131 همجرت :
ياههرهب هّتبلا  میهد . یهاوگ  دوخ  نایز  رب  دوخ  ام  دـنهد  خـساپ  اهنآ  دـنناسرتب ! ار  امـش  زور  نینچ  اب  دروخرب  زا  دندرمـش و  رب  دـندرک و 

وت راگدرورپ  هک  تسا  نینچ  نامرف   132 دناهدوب ، رفاک  هک  دندش  هاوگ  دوخ  نایز  رب  و  دـندش ] راچان  زور  نآب  ات   ] دز ناشلوگ  یگدـنز 
تـسردان تسرد و  زا  يرادربخ  ربمغیپ و  نداتـسرف  زا  سپ  هکلب   ] دنـشابن هاگآ  اهنآ  هکنیا  اب  دنکن  دوبان  متـس  يازـسب  ار  ینیمزرـس  مدرم 

دننک یم - هچنآ  زا  وـت  راـگدرورپ  هچ  دـناهدرک  هچنآ  ربارب  رد  یـشزرا  تسا و  یئاـههیاپ  هورگ  ره  يارب  سپ   133 دننیب ،] ازـس  ناراکدب 
ای مدآ  ینب  لثم  تسا  هتـشاد  دوخ  زا  يربمغیپ  ّنج  هک  تسا  فالتخا  يربط :  131 مُکنِم » ٌلُسُر  مُِکتأَی  َمل  َأ  : » نیرّسفم نخس  دشابن . ربخیب 

تسا هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  و  دناهتشاد ، نمؤم  مدرم  مه  اهنآ  ربمغیپ  تّوبن  زا  شیپ   50-15- نآرق : - تسا هتفگ  كاّحض  تسا : هتشادن 
هلمج هکنیا  رد  تسا : هتفگ  حیرج  نبإ  هحفص 43 ] دمآ [  یلب  دنیوگ : اهنآ  دماین ! امـش  يارب  ّنج  زا  يربمغیپ  یمدآ و  زا  يربمغیپ  ایآ  هک 

« ُناجرَملا َو  ُُؤلؤُّللا  اَمُهنِم  ُجُرخَی  « » ِنایِقَتلَی ِنیَرحَبلا  َجَرَم   » لثم تسا ، یکی  دوصقم  هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  عمج  مه  اب  ار  هتسد  ود  ره 
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تسا مولعم  و  تسا ، هدرک  عمج  مه  اب  ار  ود  ره  هک  دوشیم ، جارختسا  ناجرم  دیراورم و  اهنآ  زا  هک  ار  نیریـش  روش و  بآ  تخیمآ  ینعی 
: - تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  یلو  تسا ، هدرک  عمج  مه  اـب  ار  سنا  ّنج و  ود  ره  مه  اـجنیا  و  دراد ، دـیراورم  ناـجرم و  روـش  بآ  ّطـقف  هک 

ار وا  تلاسر  غالبا  هک  دناهتـشاد  ّتیرومأم  دازیمدآ  فرط  زا  ّنج  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نآ  دوصقم   211-167- نآرق -166-132- نآرق
هک درک  یهاوگ  رارکت  نآ  يارب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   131 مِهِسُفنَأ » یلَع  اوُدِهَش  َو  « » انِـسُفنَأ یلَع  اندِهَـش  اُولاق  . » دنیامنب دوخ  سنجب 

- نآرق -33-1- نآرق . - نتشیوخ رفک  رب  مّود  یهاوگ  و  تسا ، ناربمغیپ  راذنا  نالوسر و  ندمآ  رب  لّوا  یهاوگ  دش ، فلتخم  هیلع  دوهـشم 
دتسرفب و ربمغیپ  رگم  دنکیمن  كاله  ناشمتس  ملظ و  يهطـساوب  ار  مدرم  دنوادخ  ینعی  نایبلا : عمجم   132 ٍملُِظب » يرُقلا  َِکلهُم   » 65-34

. - دوش رگمتـس  ملاظ و  ات  دـنکیمن  كاله  ار  رهـش  ناراـکهانگ  تلفغب  ربخیب و  ینعی  دـناهتفگ : یئاـّبج  ءاّرف و  و  دـنک ، راد  ربخ  ار  اـهنآ 
نخس  30-1- نآرق . - ءای اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  ءات  اب  نولمعت »  » رماـع نبإ  نارگید : عمجم و   133 َنُولَمعَی » اّمَع  ٍِلفاِغب   » 28-1- نآرق

َو ِّنِجلا  َرَـشعَم  اـی   » تاـملک دـیاش  میئوـگب : تسا  نکمم  یلو  میتـشون  نارگید  زا  لـقن  همجرت و  رد  هک  تسا  ناـمه  اـههیآ  هکنیا  رد  اـم :
هکلب تسا ، هدـش  هداتـسرف  ناشدوخ  زا  یناربمغیپ  مه  اهنآ  يارب  هک  باطخ  نیاـب  دنـشاب  بطاـخم  مه  ّنج  هک  تسا  نآ  يارب  هن  ِسنِـإلا »

زا هک  تسا  هدشن  لقن  یثیدح  یتیاور و  صوصخب  تسا و  هدنیآ  رضاح و  هتشذگ و  مدرم  مومع  زا  هیانک  هک  تسا  بلطم  میمعت  دوصقم 
! هداتسرف ربمغیپ  نج  يارب  ادخ  ایآ  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ریما  ترـضح  زا  تسا : هتـشون  یفاص  ریـسفت  رد  تسا و  هدوب  يربمغیپ  نج 

سپ درادن  ار  نآرق  تایآ  قیبطت  لقن و  شزرا  تالوقنم  هتـسد  هکنیا  تسا  مولعم  و  دنتـشک . ار  وا  هک  دنتـشاد  مان  فسوی  يربمغیپ  دومرف 
هحفص 44]  ] 158-125- نآرق . - تسین رگید  تالامتحا  تالوقنم و  فالخ  رب  مه  ام  ینعم  لامتحا 

ات 135] تایآ 133  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ٍتَآل َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ  [ 133  ] َنیِرَخآ ٍموَق  ِۀَّیِّرُذ  نِم  مُکَأَشنَأ  امَک  ُءاشَی  ام  مُکِدَعب  نِم  ِفلخَتـسَی  َو  مُکبِهُذی  أَشَی  نِإ  ِۀَمحَّرلا  ُوذ  ُِّینَغلا  َکُّبَر  َو 
َنوُِملاّظلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراّدـلا  ُۀَِـبقاع  َُهل  ُنوُکَت  نَم  َنوُمَلعَت  َفوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  مُِکتَناـکَم  یلَع  اُولَمعا  ِموَق  اـی  لـُق  [ 134  ] َنیِزِجعُِمب ُمتنَأ  اـم  َو 

ءاشنا ردـصم  زا  أشنأ - يدـنوادخ ، تفوطع  ناسحا و  يزور و  یمدآ ، ینابرهم ، یمرنلد و  ۀـمحّرلا - تاغل : ینعم   375-1- نآرق [ - 135]
ماقم و تناکم  دـیدهت ، اب  دـیون  ینعمب  داعیا  ای  دـعو  ردـصم  زا  نودـعوت - ندرک ، قلخ  ندرک  تیبرت  ندرک ، داجیا  ندرک ، زاـغآ  ینعمب 

رگید یهورگ  دربیم و  ار  امش  دشاب  هدرک  تشونرسب  دهاوخب و  رگ  هک  رهم  اب  تسا و  زاینیب  راگدرورپ  134 و  همجرت : یتسود . نأش و 
- یندمآ دـنهد  ناتمیب  هچنآ  هّتبلا   135 دروآ ، دیدپ  رگید  یهورگ  نادـنزرف  زا  ار  امـش  هکنانچ  دـهاوخب  هک  هنوگنآب  امـش  ياجب  دروآیم 

تـسا امـش  تساوخ  یئاناوت و  هچنآ  مدرم  يا 136  وگب : نانیدـیب ] اب  ربمغیپ  يا   ] وت دـینک ، هراـچیب  نآ  زا  ار  سک  دـیناوتن  امـش  هک  تسا 
هک تسا  راوتـسا  و  دـشاب . هک  دوسب  ایندـب  یگدـنز  هناخ و  هکنیا  ماـجنا  رـس  تسناد : دـیهاوخ  و  منکیم ] منکب  دـیاب  هچنآ   ] نم هک  دـینکب 
نآ روظنم  هن  تسا  هدیرفآ  ار  امـش  رگید  ياهتّلم  ياجب  ینعی  يربط :  134 ٍموَق » ِۀَّیِّرُذ  نِم  : » نیرّسفم نخس  دنوشیمن . راگتـسر  ناراکمتس 
ّمض اب  - 1 تسا ، هدش  ظّفلت  روج  هس  ۀیّرذ »  » يهملک يربط : حوتفلا و  وبا   39-15- نآرق . - تسا هدیرفآ  نارگید  لسن  ار ز  امش  هک  تسا 

دیدشت و لاذ و  حـتف  اب  هیّرذ » - » 3 هقیدص ، لاثم  رب  ءار  رـسک  لاذ و  حـتف  اب  هیرذ  - 2 تسا ، روهـشم  ّظفلت  هک  دیدشت  اب  ءار  رـسک  لاذ و 
دوب دهاوخ  ناسنا  يارب  هدنیآ  رد  هچنآ  يهیلک  ینعی  حوتفلا : وبا  عمجم و   135 ٍتَآل » َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ  [ » هحفص 45 هّیلع [ . لاثم  رب  ءار  رسک 

31-1- نآرق . - دندوب تمایق  رکنم  اهنآ  هکنوچ  دـمآ ، دـهاوخ  تمایق  ینعی  تسا  هدرک  لقن  نسح  زا  رخف  ماما  و  شیاسآ ، يراتفرگ و  زا 
قیدصت يارب  تسا  هدرک  هدامآ  ار  رشب  لوقع  زورما  ملع  تسا  یندش  ماجنا  ربمغیپ  ياههدعو  هک  تسا  هدش  رّرکم  نآرق  رد  هدبع : ریسفت 

، رگید یتروصب  یتروص  زا  تسا  ّداوم  لیلحت  هیزجت و  ّطقف  لاوزیب و  تسا و  یمئاد  تادوجوم  لصا  هک  تسا  هدـش  تباـث  اریز  داـعمب ،
ارنآ هک  دیـسر  اج  نآب  لمع  رد  و  دوشیم ، ناسنا  دیلوت  بجوم  هک  اهمخت  نآ  دـهد  شرورپ  هک  داتفا  رکفب  یناملآ  يدنمـشناد  هک  هوالعب 
غرم مخت  دننام  دروآ ، رد  لماک  یمدآ  تروصب  ارنآ  بسانم  ترارح  لئاسو و  داجیا  اب  هک  دش  دقتعم  دروآ و  رد  هغضم  هقلع و  تروصب 
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درکن و راکنا  یـسک  دـندرک و  بّجعت  همه  دومن  راهظا  اـهرتکد  عمجم  رد  ار  دوخ  يهیرظن  هکنیا  و  دوشیم ، هجوجب  لیدـبت  هلیـسو  اـب  هک 
الب ندیـسر  زا  شیپ  سپ  دـیتسین ، نوریب  ّقح  تردـق  زا  دیـشاب  اجک  رهب  ینعی  يربط :  135 َنیِزِجعُِمب » ُمتنَأ  ام  َو  . » دـنتفریذپ ار  نآ  ناـکما 
ایند رورغ  و  ریگ ، هدش  کیرات  نشور  زور  هکنیا  و  ریگ ، هدـش  ینتفر  و  ریگ ، هدـمآ  یندـمآ  هتـشون : فشک   30-1- نآرق . - دیئآ حالصب 

ات دنتفگ : تفر ، مهاوخ  ناتسراخب  ادرف  تفگ : یگنلیم ! ارچ  دنتفگ  دیگنلیم ، یتّلعیب  هک  دندید  ار  يدرمناوج  ریگ ، هدمآ  رـسب  يزور 
راد زا  یک  اـت   || رورـسلا  راد  نتخوس  يرورغلا  راد  زا  یک  اـت  ریگ . هدـش  اوـسر  ریگ و  هدـیرد  هدرپ  هکنیا  ریگ و  هدـمآ  ادرف  تفگ : ادرف !

تروصب تاناکم »  » وا هک  تسا  هدرک  لـقن  مصاـع  زا  رکب  وبا  عمجم :  136 ٌلِماع » یِّنِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا   » رارقلا راد  نتخاـس  يرارقلا 
رب یگدنز  رد  نکمت  یئاناوت و  يهزادناب  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  و  دنا ، هدناوخ - درفم  تروصب  ۀـناکم »  » نارگید تسا و  هدـناوخ  عمج 
هک تلاـح  نیمه  رب  ینعی   46-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئاّبج  و  دـینامب ، دوخ  شور  رب  دـناهدرک : ینعم  یـضعب  و  دـینامب ، تباـث  دوخ  رفک 

دوخ يهفیظوب  نم  ینعی  تسا  ربـمغیپ  راـتفگ  هحفـص 46 ]  ] 94-77- نآرق « - ٌلِماع یِّنِإ   » يهلمج و  دینیبب ، دوخ  يازـس  ات  دـینامب  دـیتسه 
ینعی سابقملا  ریونت  ریـسفت  داد . دهاوخ  ماجنا  تمایق  رد  تسا  هدرک  هدعو  هچنآ  دـنوادخ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  یلو  منکیم ، راتفر 
ُۀَِبقاع َُهل  ُنوُکَت  نَم  . » درک مهاوخ  دوبان  ار  امـش  نم  هک  يدوبان  كاله و  راظتناب  دـینامب  دوخ  نید  رب  و  دوخ ، ياـههناخ  رد  هکم  مدرم  يا 

و دوب ، دـهاوخ  امـش  ای  ام  يارب  مالّـسلا  راد  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  ءات ، اـب  هیقب  دـناهدناوخ و  ءاـی  اـب  یئاـسک  هزمح و  عمجم :  136 ِراّدلا »
« َنوُِملاّظلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال   » 39-1- نآرق . - دوب دهاوخ  امـش  ام و  زا  کی  مادـک  يارب  ملاع  هکنیا  رد  ترـصن  رفظ و  ینعی  دـنا ، هتفگ  یـضعب 

تسا نارفاک  اب  نخس  يور  نوچ  عمجم :  37-1- نآرق . - دسرن دوخ  بولطمب  دـنک  راتفر  دـنوادخ  رما  فالخ  رب  هکنآ  ینعی  يربط :  136
-105- نآرق «. - ٌمیِظَع ٌملَُظل  َكرِّشلا  َّنِإ   » و َنوُِملاّظلا » ُمُه  َنوُِرفاکلا  َو   » تسا رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا  نورفاک  ياجب  نوملاـظ »  » يهملک

اقب رفظ و  حالف و  هیآ  هکنیا  رد  نارفاک  ینعی  ناـملاظ  هک  دـمآ  نینچ  راـک  نأـش و  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   181-145- نآرق -142
هدروآ رارـسالا  فشک  بحاص  ینیـسح : ریـسفت  ای  ۀّیلع  بهاوم  ار . ناشیا  دشابن  رفظ  زوف و  لجآب  ار و  ناشیا  دشابن  اقب  سپ  لجاعب  دنباین 

نوچ تمارک  يارـسب  ار  لاب  هتـسکش - ناشیورد  هک  دـینیبب  دـسر ، ارک  حالف  تلود  دـسر و  اجک  ایند  هک  دـینادب  يدوز  هکنیا  رد  مه  هک 
ات شاب   || راخ  دـنزورما  هک  ار  اهنآ  یبای  لگ  ات  شاب  هعطق : دـننار ، نوچ  تمادـن  نادـنز  يوس  ار  لابقا  بحاص  ناگجاوخ  و  دـنناوخرب ،

تـسرپتب برع  تیبرت  يارب  دـیاش  رخآ  اـت  ُِّینَغلا » َکُّبَر  َو   » يهلمج - 1 ام : نخس   3-1- تمرف « - 1  » راهز دـنزورما  هک  ار  اهنآ  یبای  لـگ 
ار مدرم  وت  هک  نآ  تسا : هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دشاب ، هتـشاد  صقن  ای  يزیچب و  جایتحا  تسا  نکمم  وا  يهتـشادنپ  يادـخ  هک  دـشاب 

اهیـشوخ يهمه  يهدنرآ  دیدپ  درادن و  جایتحا  تسا  ناهج  وت و  هحفص 47 ]  ] 48-24- نآرق  - راگدرورپ ياهدرک و  یئاـمنهار  شیوسب 
همه دناهدنامن و  ناگتـشذگ  هکنانچ  دوب ، دنهاوخن  تروص  نیاب  هشیمه  مدرم  هکنیا  هک  تسا  شنیرفآ  یّلک  نوناق  يروآ  دای - - 2 تسا ،

زا هک  دشاب  ساسح  مدرم  نیملسم و  یئامنهار  يارب  دیاش  اُولَمعا » ُِلق   » رخآ تیآ  - 3 رییغت ، و  تسا ، شدرگ  رد  هتسویپ  ناهج  هکنیا  زیچ 
نآ زا  شیب  دننک و  عطق  مدرم  روج  هکنیا  اب  ار  دوخ  يهطبار  دیون  دیدهت و  ياههلمج  هکنیا  اب  دنـشابن و  رازآ  رد  نارگید  فارحنا  رفک و 

هحفص 48]  ] 284-268- نآرق . - دنرادن جنر  هب  ار  دوخ 

ات 140] تایآ 136  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ِهِّلل َناک  ام  َو  ِهّللا  َیلِإ  ُلِصَی  الَف  مِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف  اِنئاکَرُِشل  اذه  َو  مِهِمعَِزب  ِهِّلل  اذه  اُولاقَف  ًابیِصَن  ِماعنَألا  َو  ِثرَحلا  َنِم  َأَرَذ  اّمِم  ِهِّلل  اُولَعَج  َو 
مِهیَلَع اوُِسبلَِیل  َو  مُهوُدُرِیل  مُهُؤاکَرُش  مِهِدالوَأ  َلتَق  َنیِکِرـشُملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز  َِکلذَک  َو  [ 136  ] َنوُمُکحَی ام  َءاس  مِِهئاکَرُـش  یلِإ  ُلِصَی  َوُهَف 
تَمِّرُح ٌماعنَأ  َو  مِهِمعَِزب  ُءاشَن  نَم  ّالِإ  اهُمَعطَی  ٌرجِح ال  ٌثرَح  َو  ٌماعنَأ  ِهِذـه  اُولاق  َو  [ 137  ] َنوُرَتفَی ام  َو  مُهرَذَـف  ُهُولَعَف  ام  ُهّللا  َءاش  َول  َو  مُهَنیِد 

انِروُکُِذل ٌۀَِصلاخ  ِماعنَألا  ِهِذه  ِنوُُطب  ِیف  ام  اُولاق  َو  [ 138  ] َنوُرَتفَی اُوناک  اِمب  مِهیِزجَیَس  ِهیَلَع  ًءاِرتفا  اَهیَلَع  ِهّللا  َمسا  َنوُرُکذَی  ٌماعنَأ ال  َو  اهُروُهُظ 
ِریَِغب ًاهَفَس  مُهَدالوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِسَخ  دَق  [ 139  ] ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  مُهَفصَو  مِهیِزجَیَـس  ُءاکَرُـش  ِهِیف  مُهَف  ًۀَتیَم  نُکَی  نِإ  َو  انِجاوزَأ  یلَع  ٌمَّرَُحم  َو 
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حتفب أرذ - ردصم  زا  أرذ - تاغل : ینعم   1051-1- نآرق [ - 140  ] َنیِدَتهُم اُوناک  ام  َو  اوُّلَـض  دَق  ِهّللا  یَلَع  ًءاِرتفا  ُهّللا  ُمُهَقَزَر  ام  اُومَّرَح  َو  ٍملِع 
لباـق نیمز  نیمز و  ندرک  رایـش  ثرح - ندـش ، رادوـمن  دیفـس  يوـم  نداد  شیازفا  ندـناشفا ، مخت  ندرک  قـلخ  ینعمب  ار  نوکـس  لاذ و 

لاد نوکـس  ار و  حتفب  يدر  ردصم  زا  اودری - هدش ، هدرتسگ  ماد  يزیچ ، زا  یـشخب  یتمـسق و  هدافتـسا ، ّظح و  هرهب و  بیـصن - تعارز ،
- ماعنا هیامرـس . نتفای  شیازفا  نتخادنا ، هاچب  ندرک ، كاله  ینعمب  لاعفا  نزو  رب  ءادرا  و  ندز ، ریت  ندـناسر ، بیـسآ  و  نتـسکش ، ینعمب 
عنم و ینعمب  میج  نوکس  ءاح و  رسک  ّمض و  حتف و  اب  رجح - دنیوگ ، زین  ار  دنفسوگ  واگ و  رتش و  ینعمب  مّود  لّوا و  حتف  اب  معن  نآ  درفم 
دندیشکیم و یطخ  دوخ  رازتشک  نایم  رد  برع  ناکرشم  يربط : تیاور  اب  توافت  رصتخم  اب  ینیسح  ریـسفت  لّوا : تیآ  لوزن  تهج  لقع .

هناختب مداخب  ار  ناتب  تمسق  و  دندیـشخبیم ، نامهم  شیوردب و  ار  ادخ  مهـس  دندرکیم و  نّیعم  اهتب  يارب  فصن  ادخ و  يارب  ارنآ  فصن 
ادخ زا  مهـس  رگا  مه  و  دندرکیمن ، ضوع  دشیم  رتهب  تب  مهـس  رگا  دندرکیم و  ضوع  تب  مهـس  اب  دوب  رتهب  ادخ  مهـس  رگا  و  دـندادیم ،

تفریم ادخ  تمـسق  هب  يزیچ  تب  مهـس  زا  رگا  و  درادن ، جایتحا  ادخ  نوچ  تسا  اهتب  لام  هکنیا  دنتفگیم  تفریم  تب  مهـسب  بآ  ای  هویم 
يارب مه  دـنکیم و  فیـصوت  لقن و  ار  اهنآ  لمع  رکف  هیآ  هکنیا  زاینیب ، يادـخ  دنتـسه و  ریقف  اهتب  دـنتفگیم  دوخ و  ياـجب  دـندنادرگیمرب 

وا اب  نوچ  درب ، يریـساب  ار  اهنز  درک و  تراغ  ار  يا  هلیبق - رذـنم  نب  ناـمعن  هک  تسا  هدـش  لـقن  تسا : ناـیبلا  عمجم  رد  مّود  تیآ  لوزن 
ددرگرب هک  تساوخن  دوب و  ناریا  رد  مصاع  نب  سیق  رتخد  دنتفر و  دوخ  ناشیوخ  دزن  اهنز  دننادرگرب ، ار  اهریسا  دش  رارق  دندرک و  حلص 

رد سپ  نآ  زا  دنک ، روگب  هدنز  ار  وا  دشاب  هتـشاد  رتخد  هچ  ره  هک  درک  دای  دـنگوس  سیق  تفرگ ، يوخ  دوب  هدرک  ریـسا  ار  وا  هکنآ  اب  و 
ناتسرپتب هکنیا   137 همجرت : هحفـص 49 ] دـنکیم [ . فیـصوت  ار  اهنآ  هیآ  دـننک ، روگب  هدـنز  ار  دوخ  نارتخد  هک  دـش  مسر  اهنآ  ناـیم 

يارب شخب  هکنیا  ادخ و  يارب  شخب  هکنیا  دنتفگیم : دوخ  نامگب  دندرکیم و  ادخ  يهرهب  هدیرفآ  ناویح  تشک و  ادخ  هچنآ  زا  یـشخب 
تسا و ادخ  يهرهب  هچنآ  دوشیمن و  ادخ  يهرهب  تسا  نازابنا  يارب  هچنآ  و  دنتسه ] ام  کیرش  هیامرس  رد  دنتـسه و  اهتب  هک   ] ام ناکیرش 

دننامب 138 و  تسا ،] رانک  رب  ادخ  دندش و  ناشهیامرس  رد  کیرش  اهتب  دنرادنپیم  هک   ] دننکیم يرواد  دب  هچ  دسریم و  ام  نازابناب  هچنآ 
هب ناشماجنا  رـس  هک  دنتـسارآ  ناشيارب  ناشنادـنزرف  نتـشک  یهارمگب ] ناربهر  و  ناوید ، و   ] ناـشنازابنا ناـشیا  تشز  يهشیدـنا  هکنیا 

تـساوخیم ادخ  دوب و  ناشتشونرـس  رگا  و  دنرامـش ] دوخ  نید  ار ز  تشز  راک  ره  و   ] دنامب هدیـشوپ  ناشیارب  ناشنید  دـشک و  يدوبان 
ینتـشک ینایاپ و  راهچ - هکنیا  دنتفگ : دوخ  رادنپب  هک 139  ناشيزاس  غورد  اب  راذـگ  دوخب  ار  نانآ  دّـمحم  يا  سپ  دـندرکیمن ، نینچ 

راوس ار  نآ  سک  دیابن  هک  تسا  ینایاپ  راهچ  میهاوخب و  دوخ  هک  رگم  دشچب  درادرب و  هرهب  نآ  زا  دزسن  ار  سک  هک  اهتب ] يهژیو   ] تسا
و دننیبب . يدوزب  نآ  يازـس  هک  تسا ، ادخ  رب  يزاسغورد  یگمه  دندربیمن و  ندـیرب ] رـس  ماگنهب   ] نانآ رب  ادـخ  مان  ینایاپراهچ  دوش و 

همه دـش  هدـیئاز  هدرم  رگا  تسا و  اوران  ام  نانز  رب  تسا و و  ام  نادرم  يهژیو  تسا  نایاپراهچ  هکنیا  مکـش  يهچب  هچنآ  دنتفگ 140  زین 
زک ناسک  نآ  دـندید  ناـیز  هّتبلا  دوب 141  راک  راوتـسا  ياناد  وا  هک  دـهدیم  ناـشهتخاس  هکنیا  يازـس  دـنوادخ  هّتبلا  دـندوب . زاـبنا  نآ  رد 
هک دـندرک  مارح  دوخب  نید ] رد  تعدـب  و   ] ادـخ رب  غوردـب  دوب  هدرک  ناشيزور  ادـخ  هچنآ  دنتـشک و  دوخ  نادـنزرف  ینادان  يدرخیب و 
مه تسا و  هدرک  تئارق  ّمض  اـب  یئاـسک  عمجم   137 مِهِمعَِزب » ِهِّلل  اذه  : » نیرّـسفم نخـس  دندوبن . تیادـه  يهدامآ  دـندوب و  هارمگ  انامه 
تب ياجب  رخف : هیآ 137  رخآ  ات  ُلِصَی » الَف  مِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف   » 40-15- نآرق . - دناهدناوخ حتف  اب  نارگید  و  شمعا ، بّاثو و  نب  ییحی 

نیمداخ يارب  ارنآ  زا  یشخب  دندرکیم و  کیرـش  دوخ  لاوما  رد  ار  اهتب  هکنوچ  اهنآ ، ياهتب  ینعی  مهئاکرـش »  » و تسا ، هدش  هتفگ  ءاکرش 
ساّبع نبإ  - 1 دناهتفگ : ینعم  دـنچ  اههلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  هحفص 50 ]  ] 41-1- نآرق ، - دـندرکیم جرخ  اهتب  فراصم  رگید  هناختب و 

اههچب و هب  ار  ادخ  مهـس  و  دندرکیم ، نّیعم  اهتب  يارب  یتمـسق  ادـخ و  يارب  یتمـسق  دوخ  نایاپراهچ  تعارز و  زا  نیکرـشم  تسا : هتفگ 
يارب دمآیم  اهتب  مهـس  فرطب  يزیچ  ادخ  يارب  نّیعم  مهـس  زا  رگا  و  دـندرک ، یم - جرخ  اهنآ  دوخ  يارب  ار  اهتب  يهصح  دـندادیم و  ارقف 

اهنآ يارب  دنتـسه و  ریقف  اهنیا  دنتفگیم  داتفایم ، يزیچ  ادخ  مهـسب  اهتب  فرط  زا  رگا  و  درادن ، يزاین  ادـخ  دـنتفگیم : دـنداد و  یم - اهنآ 
و دندرکیم ، ناربج  ارنآ  ادخ  مهـس  زا  دشیم  فلت  يزیچ  تب  يارب  نّیعم  شخب  زا  رگا  دناهتفگ : يّدس  يرـصب و  نسح  - 2 دندنادرگیمرب ،
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بآ اهتب  اهادخ و  مهس  زا  رگا  تسا : هتفگ  دهاجم  - 3 اه ، هلمج - هکنیا  ینعم  تسا  هکنیا  دندادیمن ، ضوع  دشیم  فلت  ادخ  مهس  زا  رگا 
-4 دورب ، هک  دنتـشاذگ  یم - ياجب  ار  نآ  تفریم  بآ  دندوب  هدرک  نیعم  ادخ  يارب  هچنآ  زا  رگا  یلو  دنتفرگیم  ولج  تفریم  رگید  فرطب 

بوخ درکیم و  ومن  اهتب  بیـصن  رگا  تفگ : لـتاقم  - 5 دندرکیم ، هدافتـسا  اهتب  يارب  ادخ  مهـس  زا  دشیم  تخـس  لاس  رگا  تفگ : هداتق 
ادخ مهس  زا  دوب  دب  اهتب  مهس  دشیم و  بوخ  ادخ  مهـس  رگا  و  درکیم ، بوخ  ار  دوخ  يهرهب  تساوخیم  رگا  ادخ  دنتفگ  یم - دشیم  دایز 

ادخب ءاکرش  مهس  یبوخ  هک  تسا  هکنیا  ِهّللا » َیلِإ  ُلِصَی  الَف  مِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف  - » ینعم و  دندادیم ، اهنآب  دنجاتحم و  اهتب  هک  دنتـشادیمرب 
138 ٍرِیثَِـکل » َنَّیَز  َِکلذَـک  َو   » 1310-1255- نآرق . - دـسریم اـهتب  اکرـشب و  دوب  بوخ  ادـخ  مهـس  رگا  یلو  تسین  وا  قح  دـسر و  یمن -

َۀَیـشَخ مُکَدالوَأ  اُوُلتقَت  ـال  : » تسا رگید  تیآ  رد  هچناـنچ  رقف  سرت  - 1 33-1- نآرق : - دناهتفگ تلع  دـنچ  ار  نییزت  هکنیا  هدـبع : ریـسفت 
ياهردپ ءاشحف  لمع  سرت  - 3 دنوش ، راتفرگ  نمشد  تسدب  هک  اهرتخد  تراسا  راع  - 2 دیشکن ، ار  اههچب  يرادان  سرت  زا  ینعی  ٍقالمِإ »

رذن هک  رسپ  نتشک  هطساوب  نایادخب  بّرقتب  داقتعا  - 5 فرش ، نأشمه و  ریغ  اب  جاودزا  گنن  سرت  - 4 دوخ ، نارتخد  اب  راکدب  شکرس و 
نسح يّدس و  دهاجم و  عمجم :  138 مُهُؤاکَرُش » مِهِدالوَأ  َلتَق   » 87-44- نآرق . - دننک نابرق  ار  یکی  دنشاب  هتشاد  رسپ  دنچ  رگا  دندرکیم 

ءارف هحفص 51 ] دندرکیم [ ، راک  هکنیا  هب  راداو  راع  رقف و  سرت  زا  ار  مدرم  هک  دنتسه  نیطایش  ءاکرش  زا  دوصقم   34-1- نآرق : - دناهتفگ
هک دنتـسه  صاخـشا  نآ  ءاکرـش  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دندرکیم ، راداو  راک  نیدب  ار  مدرم  اهتب  نامداخ  ینعی  دـناهتفگ : جاجز  و 
زا دندرکیم ، تعاطا  ار  اهنآ  روتـسد  نامرف و  ادخ  رما  ياجب  نوچ  رخف : ماما  دندرکیم . راداو  دب  راک  نیاب  ار  نارگید  دندوب و  هارمگ  دوخ 

- نآرق . - دننکیم تعاطا  ار  ناشنامرف  دناهداد و  رارق  ادخ  کیرش  فرحنم  مدرم  هک  اهنآ  ینعی  مِِهئاکَرُش »  » تسا هدش  هتفگ  تهج  هکنیا 
یئاـمنهار دـنزرف  ندرک  روگ  نتـشکب و  یئاـمنهار  هکنیا  زا  اـهنآ  نوچ  تسا : هتفگ  یئاـبج  ّیلع  وبا  عـمجم :  138 مُـهوُدُرِیل »  » 125-111

تـسا هتفگ  يرگید  دوب  دـهاوخ  ناشکاله  يدوبان و  اهنآ  رظن  رد  لمع  هکنیا  شیارآ  هجیتن  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  دناهتـشاد ،
هتفگ تهج  هکنیا  زا  تسا  هدوب  مدرم  يدوبان  ءوس و  ضرغب  دـناهدرکیم  یئامنهار  هک  ناشیدـنا  حالـص  هکنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم 
هّدع کیب  لمع  دانسا  بیلغت و  يارب  حالطصاب  یلو  دناهتـشادن  ار  رظن  هکنیا  همه  هچرگا  دنراد  ار  مدرم  يدوبان  دصق  اهنآ  هک  تسا  هدش 

: عمجم  139 ٌرجِح » ٌثرَح  َو  ٌماعنَأ   » 15-1- نآرق . - دناهدوبن مدرم  يدوبان  ءوس و  ضرغ  هب  همه  هچرگا  تسا ، هدش  هتفگ  روط  نیاب  ّصاخ 
میج رب  ءار  میدـقتب  جرح »  » اـهنآ هک  تسا  هدـش  تیاور  راـنید  نب  ورمع  همرکع و  شمعا و  ریبز و  نبإ  دوعـسم و  نبإ  بعک و  نب  یبا  زا 

ینعم يهطـساوب  زین  جرح »  » و مارح »  » تسا عـنم  ینعمب  رجح »  » نوـچ دـشاب ، یکی  ود  ره  ینعم  يهجیتـن  تسا  نکمم  و  دـناهدرک ، تئارق 
لثم دنتـسه  رگیدکی  بولقم  ظفل  ود  جرح » رجح و   » هجیتن رد  سپ  دوشیم ، قباطم  مارح  اب  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  یئانگنت  هقیـضم و 

تاناویح و زا  یتمـسق  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  139 مِهِمعَِزب » ُءاـشَن  نَم   » 27-1- نآرق . - دنتـسه ینعم  کیب  هک  بذج  ذـبج و 
هکنیا دندادیم ، صاصتخا  اهدرمب  ّطقف  دنتشادیم و  مورحم  نآ  يهدافتـسا  زا  ار  اهنز  دندادیم و  اهتب  اهادخب و  صیـصخت  ار  دوخ  تاعارز 

: عمجم  139 اهُروُهُظ » تَمِّرُح  ٌماـعنَأ  َو  [ » هحفص 52  ] 26-1- نآرق . - دـناهدرک یمکح  دناهتـساوخ و  يزیچ  دوخ  لطاب  نامگب  هک  تسا 
- هتفگ یـضعب  و  تسا ، هدش  هتفگ  هدئام  يهروس  رد  لیـصفت  هک  ماح » ۀـبئاس و  ةریحب و   » 34-1- نآرق : - ینعی دناهتفگ : دـهاجم  نسح و 

راوس ای  دـنک  راب  ارنآ  یـسک  تسین  اور  رگید  تسا و  نوصم  يراوس  راب و  زا  شتـشپ  دـش ، يراوس  لباق  شاهچب  يهچب  هک  رتش  نآ  دـنا :
اور ادخ  مان  عقوم  چیه  رد  دوخ  تاناویح  زا  هتسد  کی  رب  ینعی  تسا  هتفگ  دهاجم  يربط :  139 اَهیَلَع » ِهّللا  َمسا  َنوُرُکذَی  ٌماعنَأ ال  َو  . » دوش

اب نید  بادآ  دندشیمن و  راوس  اهنآ  رب  ّجح  يارب  ینعی  تسا ، هتفگ  لئاو  یبا  و  نآ ، ریغ  ای  ندیشود و  ریش  ای  يراوس و  رد  هچ  دنتشادیمن 
ادـخ مان  دوخ  تاـناویح  ندـیرب  رـس  عقوم  رد  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  عمجم :  52-1- نآرق . - دـنتفگیمن هیبلت  دـندادیمن و  ماجنا  اهنآ 

رما تسا و  نید  فیاظو  دیاقع  لامعا و  هکنیا  دندوب  دـقتعم  نوچ  عمجم :  139 ِهیَلَع » ًءاِرتفا  . » دندیربیم رـس  ار  ناویح  اهتب  مانب  دندربیمن و 
َو  » 20-1- نآرق . - تسا ینید  يهفیظو  هن  اهنآ  دوخ  لوعجم  غورد و  و  تسا ، تمهت  اهنیا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  هلمج  نیاـب  دـنوادخ ،
و تسه ، هبئاس  هریحب و  نآ  مکـش  رد  هک  يریـش  ینعی  دناهتفگ : هداتق  یبعـش و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  140 ِماعنَألا » ِهِذـه  ِنوُُطب  ِیف  ام  اُولاق 
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نآ رد  نز  درم و  دش  هدیئاز  هدرم  رگ  نادرم و  صوصخم  دوب  هدنز  رگا  هتسد  ود  هکنیا  مکـش  ياههچب  ینعی  دنا : هتفگ - يّدس  دهاجم و 
مکـش يهچب  ریـش و  اهنآ  هک  تسا  نآ  رهاظ  سپ  هچب  اـی  تسا  ریـش  دوصقم  هک  تسا  هدـشن  نیعم  نوچ  يربط :  47-1- نآرق . - دنکیرش

هدـش تئارق  هجو  راهچب  ۀـصلاخ »  » يهملک عمجم :  140 انِروُکُِذل » ٌۀَِـصلاخ  . » دنتـسناد یم - نادرمب  ّصتخم  ارناویح  زا  نّیعم  يهتـسد  کی 
تروص راهچب  ًۀَتیَم » نُکَی   » يهلمج عمجم :  140 ًۀَتیَم » نُکَی  نِإ  َو   » 23-1- نآرق . - بصن عفر و  اب  ءاتیب  صلاخ »  » بصن و عفر و  اـب  تسا 

 ] 61-45- نآرق -25-1- نآرق ، - ۀـتیم عفر  نکی و  ءای  اـب  ۀـتیم 3 - بصن  نکت و  رد  ءاـت  اـب  - 2 ۀـتیم ، نکی  ءای  اـب  - 1 تسا : هدـش  تئارق 
اهرتخد هملک  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربـط :  140 انِجاوزَأ » یلَع  . » عوفرم ۀـتیم  هدـش و  تئارق  ءات  اب  نکت  - 4 هحفص 53 ]

مکـش ریـش  اب  هچب  هک  تسا  رـسمه  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا ، مارح  نارتخد  رب  تسا  تاناویح  هکنیا  مکـش  رد  هچنآ  ینعی  تسا 
نایز خـیبوت و  بجوم  تفه  هیآ  هکنیا  رد  رخف : هیآ 141  رخآ  ات  َنیِذَّلا » َرِـسَخ  دَق   » 18-1- نآرق . - تسین اور  نارـسمه  اهنز و  رب  ناویح 

، تشک ار  وا  دهدب  نان  ار  شاهچب  تساوخیمن  نوچ  دننکیم  تمالم  مدرم  ایند  رد  هک  دـنزرف  نتـشک  نایز  - 1 تسا : هدش  يروآدای  رافک 
تهافس - 2 تسا ، هدرک  مورحم  ار  دوخ  تسا  تمعن  گرزب  هک  دـنزرف  نتـشاد  تمعن  زا  شدوخ  هک  هوالعب  دوشیم  باذـع  ترخآ  رد  و 

تـسا خیبوت  ٍملِع » ِریَِغب   » يهملک - 3 یگدـنز ، رد  نایز  تسا و  يدرخیب  تهافـس و  گرزب  نداد  تسد  زا  دـنزرف  رقف  موهوم  لاـیخب  هک 
-4 اهنایز ، رتدب  تسا و  اهراک  رت  تشز - هکنیا  دندنبیم و  لد  دـنوشیم و  دـقتعم  دـنوریم و  يزیچ  یپ  هتـسنادن  هدیجنـسن و  هک  اهنآ  يارب 

تمهت ارتفا و  - 5 يورخا ، باقع  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  تسا و  یگدنز  ظح  نایز  لیلد ، نودـب  ندرک  مارح  دوخ  رب  ار  ادـخ  ياهیزور 
-6 ترخآ ، تداعـس  زا  ندـش  مورحمب  دربـیم  ناـیز  قـالخا و  نینچ  رب  دوـشیم  تمـالم  سپ  تسا . تمهت  مرج  رتدـب  نوـچ  دـنوادخ  رب 
و دنتـسه ، مورحم  یگدنز  تداعـس  زا  دنتـسه و  هارمگ  سپ  دنتفر  دب  هارب  دوخ  ياهراک  هکنیا  رد  نوچ  دـنامهفیم  اوُّلَـض » دَـق   » يهلمجب

یلو دباییم ، دوخ  هار  دوریم و  عالطا  بسک  یپ  دشاب  ربخیب  یـسک  رگا  هک  دنوشیم  تمالم  َنیِدَـتهُم » اُوناک  ام   » يهلمجب - 7 هدش ، تمالم 
اُولَتَق  » 1096-1073- نآرق -932-919- نآرق -492-476- نآرق -24-1- نآرق . - دـنربیم ناـیز  دـنباییمن و  دـنیوجیمن و  میقتـسم  هار  اـهنیا 

ءاـت فیفخت  یقاـب  و  دـناهدرک ، يراـک  نینچ  داـیز  ینعی  دـناهدناوخ ، ءاـت  دـیدشت  اـب  اُولَتَق »  » رماـع نبإ  ریثک و  نبإ  عمجم :  141 مُهَدالوَأ »
بارعا لهج  دـیهاوخیم  رگا  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يراخب  هدـبع : ریـسفت   69-59- نآرق -23-1- نآرق . - دناهدناوخ

يروآدای اب  هک  تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  نامه  ام : نخـس  هحفـص 54 ] دیناوخب [ . دعبب  ماعنا  يهروس  یـس  دص و  تایآ  زا  دینادب ، ار 
مسر هچ  دنتسه و  یمدرم  هچ  دنتسه  مالسا  ربمغیپ و  فلاخم  هک  اهنآ  دننادب  ات  تسا  هدش  زاغآ  یسانش  مدرم  ثحب  موسر  بادآ و  هکنیا 

ناشراک رکف و  يدـبب  هراشا  يارب  هیآ  ره  رخآ  رد  تبـسانم  نیمهب  تسا  نکمم  دـنوش و  تیبرت  دـنیآ و  دوخب  دـیاش  اـت  دـنراد  هدـیقع  و 
443-419- نآرق -416-395- نآرق «. - مُهَفصَو مِهیِزجَیَس   » و َنوُمُکحَی » ام  َءاس  : » لثم تسا  هدش  هتفگ  هک  خیبوت  دنا و  هدش  دیدهت 

ات 144] تایآ 141  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ِهِرَمَث نِم  اُولُک  ٍِهباشَتُم  َریَغ  َو  ًاِهباشَتُم  َناّمُّرلا  َو  َنُوتیَّزلا  َو  ُُهلُکُأ  ًاِفلَتُخم  َعرَّزلا  َو  َلخَّنلا  َو  ٍتاشوُرعَم  َریَغ  َو  ٍتاشوُرعَم  ٍتاّنَج  َأَـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
اوُِعبَّتَت َو ال  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّمِم  اُولُک  ًاشرَف  َو  ًۀـَلوُمَح  ِماعنَألا  َنِم  َو  [ 141  ] َنِیفِرسُملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرـُست  َو ال  ِهِداصَح  َموَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو  َرَمثَأ  اذِإ 

تَلَمَتـشا اَّمَأ  ِنیَیَثنُألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِنیَرَکَّذـلآ  ُلق  ِنیَنثا  ِزعَملا  َنِم  َو  ِنیَنثا  ِنأَّضلا  َنِم  ٍجاوزَأ  َۀَِـینامَث  [ 142  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  مَُکل  ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ 
تَلَمَتـشا اَّمَأ  ِنیَیَثنُألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِنیَرَکَّذـلآ  ُلق  ِنیَنثا  ِرَقَبلا  َنِم  َو  ِنیَنثا  ِلـِبِإلا  َنِم  َو  [ 143  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ٍملِِعب  ِینُوئِّبَن  ِنیَیَثنُألا  ُماـحرَأ  ِهیَلَع 

يِدـهَی َهّللا ال  َّنِإ  ٍملِع  ِریَِغب  َساّنلا  َّلُِضِیل  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  اذـِهب  ُهّللا  ُمُکاّصَو  ذِإ  َءادَهُـش  ُمتنُک  مَأ  ِنیَیَثنُـألا  ُماـحرَأ  ِهیَلَع 
عمج تانج - هحفـص 55 ] نداد [ ، شیادیپ  ثادحا و  ینعمب  ءاشنا  ردـصم  زا  أشنا - تاغل : ینعم   1027-1- نآرق [ - 144  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا 

يهلیـسوب روگنا  ياهوم  ای  اههیاپ و  اهنوتـس و  يهلیـسوب  هتفر  الاب  ینعی  عافترا  ینعمب  شرع  زا  تاشورعم - رجـشم ، راد  راوید  ینعمب  ۀنج 
تعارز ندرک  ورد  داصح - تلفغ . ینادان و  و  ندرک ، اطخ  ندرک ، ردب  هزادنا  زا  ینعمب  فارسا ، ردصم  زا  اوفرست - ال  هدش ، دنلب  اهنوتس 
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ياضف هریغ ، یلاق و  دننام  دنمانیم  شرف  یسراف  رد  هک  نامه  شرف - یندرک ، لمح  راب و  ینعمب  رسکب  لمح  عمج  ۀلومح - مدآ . نتشک  و 
، هنیـشیم دنفـسوگ ، نأض - تسا ، ندیرب  رـس  طقف  نآ  فرـصم  هک  يدنفـسوگ  واگ و  غورد ، کچوک ، ناویح  مزیه و  تخرد و  هداشگ ،

دـش مامت  همه  بش  ات  داد  ارقفب  درک و  عمج  ار  دوخ  يامرخ  سامـش  نب  سیق  نب  تباث  يربط : لوزن : تهج  زب . زعم ، شیم ، چوق و  دننام 
کلام نب  فوع  ینیسح : ریسفت   159-140- نآرق . - دـش لزان  وا  یئامنهار  يارب  رخآ  اـت  ُهَّقَح » اُوتآ  َو   » لوا تیآ  دـنامن ، شدوخ  يارب  و 

: تفگ فوع  دوشیمن . مارح  اهنآ  راـتفگ  لـمعب و  دومرف  يدرک ، لـالح  وت  دـندوب  هدرک  مارح  اـم  ناردـپ  هچنآ  درک : ضرع  ربمغیپب ص 
! ار هدام  ای  رن  دـینادیم ، مارح  ار  مادـک  امـش  تسا ، هدـیرفآ  هدام  رن و  ار  ناـیاپراهچ  عاونا  ادـخ  دومرف : ربمغیپ ص  تسا  هدرک  مارح  ادـخ 

تفچ اب  نآ ] ناتخرد   ] یئاهغاب درک  رادیدپ  هک  تسا  یسک  وا  هکنیا  اب   142 همجرت : دش . لزان  وا  باوج  يارب  تایآ 143 و 4 و 5  هکنیا 
شاهویم دوس و  هک  رازتشک  نباـمرخ و  و  تسا ، هداتـسیا  دوخ  ياـپب  شناـتخرد  هک  نآ  زج  و  روگنا ] ناتـسوم  نوچ   ] هتفر ـالاب  تسبراد  و 

دیروخب و نآ  زا  دیـسر  اهنیا  يهویم  وچ  سپ  روجب  روج  ياهتـسد  دندوب و  دننامه  ياهتـسد  هک  دیرفآ ، رانا  نوتیز و  و  تسا ، هنوگ  دنچب 
راهچ زا  143 و  درادن ، تسود  ار  ناراکنوزف  ادخ  هک  دـیراد  هاگن  دوخ  راک  يهزادـنا  دـیهد و  ناشدوخب  نایاونیب  شخب  ندـیچ ، ماگنهب 

نمـشد وا  هک  دیورن  وید  ياهماگ  لابندب  و  دیروخب ، درک  يزور  امـشب  ادخ  هچنآ  زا  سپ  تخاسب . امـش  يارب  یندرتسگ  يرب و  راب  نایاپ 
رن  ] تفج ود  زب  و  تسا ] رن  تفج  هک  هدام  یکی  هدام و  تفج  رن  یکی   ] تفج ود  دنفسوگ  زا  دنتفج : تشه  اهنیا   144 تسا ، امش  رادومن 

تـسار رگا  ار ! اههدام  مکـش  يهچب  ای  دـندرک  مارح  امـش  رب  ار  اهنآ  يهداـم  اـی  رن و  ود  اـیآ  سرپب  ناـیزات  هکنیا  زا  دّـمحم  يا  هداـم ،] و 
[ هدام رن و   ] تفج ود  مه  واگ  و  هداـم ] رن و   ] تسا تفج  ود  رتش  زین  145 و  دیئوگب . هحفـص 56 ] نمب [  دیراد ، یملع  نآ  زا  دیئوگیم و 

هنوگنیا امـشب  ادخ  دیدوب و  هاوگ  دوخ  امـش  رگم  ای  ار ! اههدام  مکـش  يهچب  ای  دـندرک  اوران  امـش  رب  ار  اهنآ  يهدام  ود  ای  رن  ود  ایآ  تسا 
ات ددـنبب  يزیچ  غوردـب  ادـخ  رب  هکنآ  زا  رترگمتـس  تسا  یک  سپ  دـینک !] مارح  اـی  لـالح  دوـخ  رب  دـیهاوخ  هچ  ره  هـک  ! ] درک شراـفس 
ار اهنیا  ادخ  ینعی  يربط :  142 يِذَّلا » َوُه  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دشابن . راکمتـس  هورگ  يامنهار  ادخ  هک  هتبلا  دنک ! هارمگ  ینادانب  ارنامدرم 

الاـب تسبراد  هتفچ و  اـب  مدرم  هچنآ  ینعی  يربـط :  142 ٍتاشوُرعَم » َریَغ  َو  ٍتاـشوُرعَم   » 33-15- نآرق . - امـش ياهتب  هن  تسا  هدرک  داـجیا 
. - دـهدیم هویم  تسا و  نابایب  هوک و  رد  هک  اهتخرد  نآ  لثم  هتفچ  بوچیب و  دوریم  الاب  دوخ  هچنآ  میـس و  لثم  دـنرادیم  هاگن  دـنربیم و 
َریَغ : » تسا هتفگ  ملـسم  وـبا  و  نآ ، دـننامه  راوـید و  لـثم  تسا  دودـحم  شفارطا  هچنآ  ینعی  تسا : هـتفگ  ّیلع  وـبا  عـمجم :  35-1- نآرق

تسا هکنیا  شیپ  تایآ  اب  هیآ  هکنیا  طابترا  يروباشین : ریسفت   133-114- نآرق . - دتسیایم دوخ  يهقاس  رب  دوخ  هک  نآ  ینعی  ٍتاشوُرعَم »
روگنا وم  يهتوب  ود ، ره  هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  و  تسا ، هدـش  هدروآ  دـیحوت  تابثا  يارب  لیلد  اـهنآ  کـیکر  دـیاقع  ناـیب  زا  سپ  هک 

َو . » تسا هدرتـسگ  نیمز  رب  هزبرخ  ودـک و  يهتوـب  دـننام  هک  یکی  نآ  مود  هدیـشک و  هتفچ  تسبرادـب و  هک  تسا  یئاـهنآ  لوا  هک  تسا 
ياذـغ یندروخ و  ياـههناد  بوبح و  عاونا  يهمه   15-1- نآرق : - تسا هدرک  ینعم  نینچ  ار  هملک  هـکنیا  ساـّبع  نـبإ  رخف :  142 َعرَّزلا »

23-1- نآرق . - دناهدناوخ فاک  ّمض  اب  اهیراق  يهّیقب  دناهدرک و  تئارق  فاک  نوکـس  اب  عفان  ریثک و  نبإ  رخف :  142 ُُهلُکُأ » ًاِفلَتُخم  . » یمدآ
تسا فلتخم  اهنآ  يهویم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  عمجم : تسا . فلتخم  ینیریـش  یـشرت و  رد  اهنآ  يهزم  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت 

یـضعب لوا  هدرک  لـقن  ینعم  هس  هلمج  هـکنیا  يارب  يربـط :  142 ِهِداـصَح » َموَی  ُهَّقَح  اوـُتآ  َو  . » دـناهتفگ هکنیا  ریغ  یـضعب  روـجبروج و  و 
ياضتقمب هحفص 57 ]  ] 37-1- نآرق  - رـشع مین  رـشع و  کی  دـش  نیعم  اهنیا  هنامیپ  هزادـنا و  هکنانچ  تسبجاو  تاکز  دوصقم  دـناهتفگ 

هکنانچ دنهدب  دوخ  لاوما  زا  مه  تاکز  زا  ریغ  هک  ناراد  هیامرـس - رب  تسا  ياهفیظو  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  مّود - دیهدب  تاکز  دوخ 
نبإ یلع  زا  یباتک  رد  هک  درک  ثیدـح  شردـپ  زا  رفعج  نب  دّـمحم  تفگ : وا  هک  باّـهولا  دـبع  زا  درک  ثیدـح  نم  يارب  ّیلع  نب  ورمع 

ینعی تسا : هتفگ  دهاجم  و  تسا ، بجاو  نآ  تخادرپ  هک  ارقف  ّقح  زا  ریغ  تسا  یلام  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هدوب  هتـشون  نیـسحلا 
و دهدب ، زاب  نمرخ  ندـیبوک  زا  سپ  و  دـهدب ، ندرک  نمرخ  ماگنه  رد  و  دـهدب ، هشوخ  زا  ریقف  يهدـنهاوخ  لئاس و  هب  يزیچ  ورد  ماگنه 
و دهدب ، ریقفب  هشوخ  زا  امرخ  يروآ  عمج  ماگنه  و  دنک ، ادج  ار  شتاکز  تسناد  ار  نآ  رادقم  دش و  مامت  يروآعمج  لمع  راک و  نوچ 
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ّمصا نب  دـیزی  نارهم و  نب  نومیم  و  دـنک ، ادـج  تاکز  نآ  رادـقم  نییعت  زا  سپ  و  دروخب ، هک  دـهدب  شا  هویم - زا  ندرک  هنامیپ  ماـگنه 
دوخ ياصع  اب  دمآیم و  ریقف  دنتخیوآیم و  دندروآیم و  دجـسمب  نآ  زا  يهشوخ  دندیچیم  امرخ  نوچ  هک  دنتـشاد  مسر  هنیدم  مدرم  دنتفگ :
امرخ تعارز و  يروآ  عمج - ماگنه  ینعی  تفگ : حیجن  یبا  نبإ  و  هلمج ، هکنیا  ینعم  تسا  هکنیا  تشادـیمرب ، داتفایم  هچنآ  دزیم و  نآب 

يراکتعارز و حالطـصاب   » دـنربب دـنبایب  هچنآ  دـندرگب و  هدـش  عمج  ياج  هلابند و  اـهنآ  هک  دـنراذگب  دـنهدب و  ریقفب  نآ  زا  تشم  کـی 
تاکز و يهفیظو  نییعت  زا  شیپ  تسا  هدوب  ّتقوم  يهفیظو  هکنیا  دـناهتفگ : رگید  ياهّدـع  مّوس - دـننک ،» هچنآ  ینیچ و  هشوخ  يرادـغاب 

تیآ نوچ  تاکز و  زا  شیپ  دوب  يروتـسد  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  هکنانچ  دـش ، خـسن  مکح  هکنیا  تاکز  بوجو  زا  سپ 
ماگنه رد  نوچ  هیآ  هکنیا  زا  سپ  تسا : هتفگ  يّدس  و  دندادیم ، ریقفب  اهدمآرد  هکنیا  زا  مدرم  دش و  خـسن  مکح  هکنیا  دـش  لزان  تاکز 

درک و خسن  تاکز  روتـسدب  ار  هکنیا  دنوادخ  دندادیم ، ناش  لوصحم  زا  ياهرهب  دندناروخیم و  واب  تشذگیم  یـسک  امرخ  ندیچ  ای  ورد 
ءاح رـسک  اب  اهیراق  رگید  دـناهدناوخ و  ءاح  حـتفب  داصح »  » مصاـع ماـش و  هرـصب و  مدرم  عمجم : دـش . نّیعم  دـمآرد  زا  رـشع  مین  رـشع و 

زا مه  و  دیهدب ، داد  ریقفب  دوشیم  هک  هزادنا  نآ  ینعی  تسا : هدومرف - لقن  شردپ  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  قداص ع  ماما  زا  و  دناهدناوخ ،
مه بهذم و  هعیش - هک  اهنآ  و  تسا ، هدش  تیاور  ینعم  هکنیا  سنا  نب  عیبر  ریبج و  نب  دیعس  رمع و  هحفص 58 ] نبإ [ - دهاجم و  اطع و 

هکنیا نوچ  دناهتفگ : يّدس  میهاربا و  دنهدیم ، ریقفب  مک  مک  هک  تسا  نامه  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهدرک : تیاور  دنتـسه  ام  يهدیقع 
هلمج هکنیا  رخف : تاـکز . تیآـب  تسا  خوـسنم  هیآ  هکنیا  سپ  تسا ، هدـش  لزاـن  تاـکز  تیآ  هنیدـم  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکمب  هـیآ 
هدرک هدافتـسا  هفینح  وبا  دشاب ، ناّمر  نوتیز و  عرز و  لخن و  بنع و  هک  تسا  هدش - هتفگ  ناسنا  ياههرهب  دـمآرد و  هتـسد  جـنپ  يهلابند 
تسا هدش  هتفگ  طرـش  دیقیب و  یّلک  روطب  هلمج  هکنیا  نوچ  تسا  هتفگ  وا  زین  و  اهنیا ، يهمه  رد  تسا  تاکز  بوجو  دوصقم  هک  تسا 

ارنآ تاکز  دیاب  دشاب  هتشاد  ینیمز  تالوصحم  هتسد  جنپ  هکنیا  زا  هزادنا  ره  یسک  رگا  سپ  تسین ، تاکز  يارب  نّیعم  ّدح  باصن و  سپ 
رد دـهع  نآ  رد  نارگناوـت  هک  تسا  نآ  دارم  هکنآ  یکی  - 1 دنتفگ : لوق  دـنچ  وا  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   142 اُوفِرـُست » َو ال  . » دهدب

عافترا تقوب  دوب ، امرخ  تخرد  دصناپ  ار  ساّمـش  نب  سیق  نب  تباث  هک  دناهدرک  تیاور  ات  يدـندش ، جاتحم  ات  يدـندرک  فارـسا  نداد 
لایعب ادتبا  لوعت » نمب  أدبا   » 18-1- نآرق : - تفگ لوسر  و  درک ، یهن  هکنیا  زا  یلاعت  يادخ  تفرگن ، زاب  چیه  لایع  يارب  دادـب و  ار  همه 

رگا تفگ : دهاجم  دـینکن ، جرخ  تیـصعم  رد  تفگ : يرهز  - 3 یهدـن ، يزیچ  ناتب  يارب  دـنتفگ : یفوع  يهّیطع  لتاقم و  - 2 نک ، دوخ 
« فارسالا یف  ریخ  ال  : » دنتفگ ار  یئاط  متاح  هک  تسا  اجنآ  زا  و  دشابن ، فارـسا  دهدب  هقدصب  دشاب ، ار  یـسک  ددرگ و  رز  سیبق  وبا  هوک 

هکنیا دنتفگ : رگد  یـضعب  - 4 تسین ،» يور  هداـیز  یبوـخ  رد   » ینعی ریخلا » یف  فارـسا  ـال  : » تفگ تسین » يدوـس  يور  داـیز  رد   » ینعی
رد مه  فارـسا  دناهتفگ : و  همه ، اب  تسا  ّماع  باطخ  دنتفگ : رگد  یـضعب  و  - 5 یناتسم ، دوخ  ّقح  يالاب  ینعی  ناناطلـس ، اب  تسا  باطخ 

هلمجنیا رد  فارسا  تسا : هتفگ  ّبیسم  نب  دیعس  - 1 دناهتفگ : هلمج  هکنیا  يارب  ینعم  دنچ  عمجم : ریصقت . رد  مه  تسا و  لمعتسم  طارفا 
دینکن فرصم  رد  يورهدایز  فارسا و  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  - 2 ءارقف ، مزال  ّقح  نداد  رد  دینکن  ریصقت  ینعی  تسا ، ریصقت  ینعمب 

هک هدومرف  هّرس  سّدق  يریشق  ماما  ینیسح : ریسفت  هحفص 59 ] دوشن [ . تاکز  لومشم  دنامن و  یّقح  ریقف  يارب  هک  دوش  مک  هزادنا  نآ  ات 
هچ رگا  تسین و  فارـسا  یهد  يادخ  يارب  هچ  ره  و  دوب ، هناد  دجنک  کی  هچ  رگا  تسا و  فارـسا  ینک  هقفن  دوخ  سفن  ّظح  رد  هچ  ره 

هدـئام يهروس  رد  هک  ماح ] هبئاـس و  هریحب و  : ] دـینکن مارح  دوخ  رب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  ساـبقملا : ریونت  ریـسفت  دـشاب . هنازخ  رازه 
دبع هکنآ  یکی  دنتفگ : لوق  هس  ًاشرَف » َو  ًۀـَلوُمَح   » ینعم رد  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   143 ًاشرَف » َو  ًَۀلوُمَح  . » تسا هدش  هتفگ  نآ  لیـصفت 

، کچوک رتش  شرف »  » دشاب و گرزب  رتش  ًَۀلوُمَح »  » 86-65- نآرق -22-1- نآرق : - دنتفگ دهاجم  نسح و  ساّبع و  هّللا  دبع  دوعسم و  هّللا 
زا مّیس  لوق  دنفسوگ ، شرف »  » و دشاب ، شکراب  واگ و  رتشا و  ًَۀلوُمَح » : » دنتفگ كاّحض  يّدس و  عیبر و  هداتق و  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  و 
. - دشاب دنفـسوگ  شرف »  » واگ رخ و  بسا و  رتسا و  رتش و  زا  دوب  شکراب  هک  دشاب  ياپ  راهچ  ره  ًۀـَلوُمَح »  » هک تسا  نآ  ساّبع  هّللا  دـبع 

زا يربراب  يهدافتـسا  هچنآ  ینعی  ًۀـَلوُمَح »  » دـناهتفگ سنا  نب  عیبر  ملـسم و  وبا  عمجم :  237-226- نآرق -128-117- نآرق -12-1- نآرق
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مشپ و كرک و  زا  هک  اهنآ  ینعی  ًاـشرَف » : » تسا هتفگ  ّیلع  وبا  ندـیرب و  رـس  يارب  دوش  هدـناباوخ  نیمز  رب  هچنآ  ینعی  شرف »  » دوشب و نآ 
بارعا زا  ياهدـع  حوتفلا : وـبا   144 ٍجاوزَأ » َۀَِـینامَث   » 200-192- نآرق -55-44- نآرق . - دوشیم مهارف  شیاـسآ  لـئاسو  شرف و  ناـشیوم 

هریحب هبئاس و  ارچ  دندرک  ضرع  ترضحنآب  دوب ، هارمه  زین  اهنآ  بیطخ  نادنخس و  فوع  نب  کلام  صوحالا  وبا  دنتفر و  ربمغیپ  روضح 
هدام زا  ای  دوشیم  مارح  رن  زا  ایآ  دشاب ! مارح  اهنیا  ارچ  دومرف : ربمغیپ  دندرک ، وگتفگ  هرظانم و  اهنیا  تمرح  رد  ترضحنآ  اب  دشاب و  مارح 

ربمغیپ دندش ، زجاع  باوج  رد  اهنآ  دـشاب ! لالح  همه  رب  دـشاب  هدرم  رگا  زاب  دـشاب و  لالح  درم  رب  مارح و  نز  رب  ارچ  زاب  و  ود ! ره  زا  ای 
رن زا  کی  ره  هک  نوچ  درف ، تشه  ینعی :  22-1- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوج  يارب  تایآ  هکنیا  تسا و  هداد  روتـسد  نینچ  ادخ  دومرف :
 ] یگمه تسا و  فنـص  کی  هدام  فنـص و  کی  رن  هک  دنتـسه  فنـص  تشه  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  يرگید  نآ  تفج  هداـم  و 

هکلب تسین ، هداـم  رن و  نینثا  يهملک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عـمجم :  144 ِنیَنثا » ِنأَّضلا  َنِم   » و دوـشیم . فنـص  تـشه  هحفص 60 ]
یتاـخب بارع و  رتش  دوصقم  ِنیَنثا » ِلـِبِإلا   » دـشاب و نزوگ  واـگ و  وهآ و  یهوک و  راکـش  شیم و  زب و  هک  تسا  یـشحو  یلها و  دوصقم 

تیاور زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ینعم  هکنیا  و  هغّللا ] سوماق  زا  لقنب   ] یناـسارخ ياـهرتش  یتاـخب  یبرع و  ياـهرتش  بارع  تسا 
بذک هنع  هّللا  یضر  هّللا  دبع - یبا  نع  ّيورملا  ّهنا  یسربّطلا  لوق  و  یسولآ : یناعملا  حور  ری   209-189- نآرق -28-2- نآرق . - دناهدرک
رگید هدـناوخ و  نیع  حـتف  اب  هرـصب  مدرم  عمجم :  144 ِزعَملا » َنـِم  َو   » 156-154- یقرواپ «. - 2» مزخا نم  اهفرعا  ۀنـشنش  وه  هل و  لـصا  ـال 

هک دـناهتفگ  نینچ  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  نیرّـسفم  رخف : ماما   89-80- نآرق -19-1- نآرق . - دناهدومن تئارق  نیع  نوکـس  اب  ِزعَملا »  » اهیراق
هکنیا يارب  رگا  لالح و  يرگید  دـشاب  مارح  یکی  هک  دارفا  نایم  تسین  قرف  سپ  تسا ، رن  سنج  يهطـساوب  تاـناویح  هکنیا  تمرح  رگا 
تـسا نکمم  نوچ  تسین ، تسرد  نیرّـسفم  ینعم  هکنیا  یلو  تسین ، قرف  زاـب  تسا ، رداـم  مکـش  رد  اـی  و  تسا ، هداـم  ناوـیح  هک  تسا 

ینعم نینچ  ار  هیآ  هکنیا  هک  تسا  نآ  رتـهب  سپ - تسا ، مارح  دنتـسه  هبئاـس  هریحب و  نوچ  هکلب  تسین  یگداـم  رن و  يهطـساوب  دـنیوگب 
، لالح ار  يرگید  دینادیم و  مارح  ار  یکی  دـینکیم و  يدنبهتـسد  ار  اهنیا  هنوگچ  دنتـسین  دـقتعم  يربمغیپ  نیدـب و  نوچ  هکنیا  لوا  مینک :
ماح و هبئاس و  هریحب و  و  تسا ، مارح  مادک  هک  تسا  هدیسرپ  هاگنآ  تسا و  هدرمـش  ار  هدافتـسا  لباق  تاناویح  مامت  هیآ  هکنیا  هکنیا  مّود 

دروم رتش  دنفـسوگ و  واگ و  يهمه  هکنیا  اب  تسا  زیچ  هچ  رد  توافت  دیاهداد  صاصتخا  نآب  ار  رتش  دـیاهدرک و  عارتخا  امـش  هک  هلیـصو 
ره رد  هک  تـسا  نآرق  یتـیبرت  شور  - 1 اـم : نخـس  نارگید ! رد  هن  تسا  هدـش  ادـیپ  رتش  رد  هلیـصو  هریحب و  ارچ  تسا  یمدآ  يهدافتـسا 
هک هحفـص 61 ] تردـق [  هناگی  تقیقح و  نآ  ندـنایامن  يهلیـسوب  تسا  هدرک  یئامنهار  دـیحوتب  ار  مدرم  تسا  هدوب  یـضتقم  هک  ماگنه 
مه تاـیآ  هکنیا  رد  یلزا  يهدارا  ملع و  تقیقح  يهدـیدپ  تسا و  تردـق  يهناـشن  نوگاـنوگ  ياهتیّـصاخ  لاکـشا و  تادوجوم و  عاونا 

يهجیتن هن  تسا  تردق  يهناشن  دوخ  کی  ره  اهنیا  هک  نآ  عّونتم  ياههدافتسا  ناویح و  تابن و  عاونا  رد  رکف  هشیدناب و  تسا  هدرک  راداو 
رد نیئآ  نوناق و  مکح و  دوخ  زا  هک  هکنیا  هب  تسا  هدش  یفّرعم  مدرم  رترگمتس  تیآ 140  رخآ  رد  - 2 فلتخم . عیابط  بیکرت  مداصت و 

و تسا ، هدـش  ماـجنا  هچ  ناـمهب  تسا  دودـحم  یناریو  تراـغ و  لـتق و  ره  نوچ  تسا ، متـس  نیرتگرزب  ندرک  هارمگ  ار  مدرم  ندروآ و 
هارمگ دـسریم و  سک  همهب  دـنزیم و  رود  اهنیمزرـس  اهنامز و  رد  نیئآ  عارتخا  تعدـب و  یلو  دـنکیمن ، زواجت  رگید  مدرم  رگید و  ياـجب 

رزو هرزو و  هیلعف  ۀئّیس  ۀّنس  ّنس  نم  و  همیقلا ، موی  یلا  هب  لمع  نم  رجا  هرجا و  هلف  ۀنسح  ۀّنـس  ّنس  نم   » تسا ثیدح  رد  هکنانچ ، دنکیم ،
- هرهب دـناهدرک  راتفر  نآب  هک  نارگید  دزم  زا  مه  دراد و  دزم  شدوخ  مه  دراذـگب  کین  شور  هک  ره  ینعی  ۀـمیقلا » موی  یلا  هب  لمع  نم 

هکنیا هجیتـن  سپ  دوشیم . شریگنماد  مدرم  نآ  راـک  هاـنگ  زا  تسا و  راـکهانگ  شدوخ  دزوماـیب  مدرمب  دـب  نیئآ  سک  ره  و  دوشیم ، دـنم 
دناهدرک متس  نوچ  دنتـسه  تیاده  زا  مورحم  هک  تسا  هدرک  یفّرعم  مدرم  رگمتـس  ار  زورما  شیدنادب  نارازگ  نوناق  هیآ  هکنیا  هک  تسا 

هحفص 62] دناهدومن [ . هارمگ  ار  نارگید  و 

ات 147] تایآ 145  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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ِهّللا ِریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِسف  َوأ  ٌسجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَحل  َوأ  ًاحوُفسَم  ًامَد  َوأ  ًۀَتیَم  َنوُکَی  نَأ  ّالِإ  ُهُمَعطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُلق ال 
مِهیَلَع انمَّرَح  ِمَنَغلا  َو  ِرَقَبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک  اـنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  [ 145  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاـب  َریَغ  َّرُطـضا  ِنَمَف  ِِهب 

ُوذ مُکُّبَر  لُقَف  َكُوبَّذَک  نِإَف  [ 146  ] َنُوقِداَصل ّانِإ  َو  مِِهیغَِبب  مُهانیَزَج  َِکلذ  ٍمظَِعب  َطَلَتخا  اَم  َوأ  ایاوَحلا  َِوأ  امُهُروُهُظ  تَلَمَح  ام  ّالِإ  امُهَموُحُش 
نیس ّمضب  حوفس  حتفب و  حفس  ردصم  زا  حوفـسم . تاغل : ینعم   646-1- نآرق [ - 147  ] َنیِمِرجُملا ِموَقلا  ِنَع  ُهُسَأب  ُّدَُری  َو ال  ٍۀَعِـساو  ٍۀَمحَر 

ار هام  ندش ، دنلب  هیرگب  هچب  يادص  هام ، ندـید  يارب  ندرک  دـنلب  ادـص  هام ، ندـش  رادومن  لالها ، ردـصم  زا  لها - نتخیر ، نوخ  ینعمب 
حتفب یغب  ردصم  زا  غاب - ندرب ، ادخ  مان  تاناویح  ندیرب  رـس  عقوم  رد  ندرک ، دنلب  ادص  ادخ  مانب  یتقوشوخ  ای  بّجعت  ماگنه  رد  ندـید ،
نوکس ءاظ و  ّمض  رـسک و  اب  رفظ - نتفر ، يزیچ  یپ  ندرک ، ینامرفان  ندش ، فرحنم  تلادع  ّقح و  زا  ینعمب  اب  رـسک  ّمض و  اب  هیغب  ءات و 
ینعمب هیوح  عمج  ایاوحلا - ناویح ، مکـش  لخاد  رد  یبرچ  يهدام  هیپ و  ینعمب  محـش  عمج  موحـش - نخان  ینعمب  ءاظ  ءاف و  ّمض  اـب  اـف و 

عفد نیگرس  زا  شلخاد  رد  هیپ و  شفارطا  هک  ياهدور  نامه  تسا و  هدور  برچ  حالطصاب  و  رعبم »  » اهبرع لوقب  تسوا  هبنکـش »  » يهدور
رگم مباـییمن  دروخب  سک  هک  یمارح  هدـش  یحو  نمب  ّقح  يوس  زا  هچنآ  رد  وگب 146 : نارفاک ] نیاب  سپ  : ] همجرت تسا . هدنام  هدـشن 
قـسف ادخ ] مان  ياجب  هدش و  ماجنا  تسیاشان  هب  هک  يراتـشک   ] ای تسا  دـیلپ  نآ  هک  كوخ  تشوگ  ای ز  هدـش  ادـج  نوخ  ای  دـشاب  رادرم 

راگدرورپ انامه  تشاد ] هاگن  هزادنا  اهنیا  ندروخ  رد  و   ] رگمتس شکرس و  هن  دوب  راچان  یسک  رگا  یلو  دناهدیرب ، رـس  اهتب  مانب  هک  تسا 
نخاـن و اـب  ناویح  ره  تشوگ  میدرک  مارح  یتخـس ] راوازـس  و   ] دـندوب دوهی  زا  هک  ناـسک  نآ  رب  یلب  نابرهم 147  تسا و  هدـنزرمآ  وت 
و هدور ] برچ  و   ] اههدور نوماریپ  رد  دشاب و  اهنآ  تشپ  رد  هچنآ  رگم  میدرک  اوران  ناشیا  رب  ار  اهنآ  هیپ  دنفـسوگ  واگ و  زا  ار و  لاگنچ 

ياههتـساوخ ياهراـپ  يریگولج ز   ] هنوگ هکنیا  هب  و  نآ ] دـننام  ناویح و  مد  یبرچ  ملق و  زغم  نوچ   ] تسا هدـش  ناوختـساب  هتخیمآ  هچنآ 
ناـیزات هکنیا  رگا  دّـمحم  يا  سپ   148 میراتفگ ، تسار  دوخ ] دـیون  میب و  راـتفگ و  رد   ] اـم هک  میداد  ناـشیا  یهاوخنوزف  يازـس  اـهنآ ]

هحفـص دنادرگب [ . هک  دناوتن  سک  ناراکدـب  ار ز  وا  یکانمهـس  دراد و  هداشگ  يرهم  امـش  راگدرورپ  وگب  دندرمـش  غورد  ار  وت  نانخس 
رب یئاهزیچ  لالح و  زیچ  دـنچ  مالـسا  زا  لبق  برع  ّتیلهاج و  مدرم  تسا : هتفگ  سواـط  يربط :  146 ُدِجَأ » ُلق ال  : » نیرّسفم نخـس  [ 63
ّالِإ  » 31-15- نآرق . - دیامن دودحم  ار  مارح  ياهزیچ  دیوگب و  روط  هکنیا  اهنآب  هک  دش  رما  ربمغیپب  تهج  هکنیا  زا  دنتـسنادیم ، مارح  دوخ 
اب ۀـتیم  ءات و  اب  نوکت  رماع  نبإ  رفعج و  وبا  و  دـناهدناوخ ، بوصنم  ار  ۀـتیم  ءات و  اب  نوکت  هزمح  ریثک و  نبإ  عمجم :  146 ًۀَتیَم » َنوُکَی  نَأ 
وا هک  هفینح  وبا - رگم  دناهدناوخ  دـیدشتیب  همه  ار  ۀـتیم  ءای  دـناهدناوخ و  بصن  اب  ۀـتیم  ءای و  اب  نوکی  نارگید  و  دـناهدرک ، تئارق  عفر 
هک تسه  رتدایز  ياهزیچ  هکنیا  اب  تسا ، هدش  هتسد  راهچب  رـصحنم  تامّرحم  هیآ  رد  -1-30 و  نآرق . - تسا هدناوخ  ءای  دیدشت  اب  ۀتیم » »

رگید و تایآب  لوحم  اـهمارح  رگید  هدـش و  داـی  هیآ  رد  دوب  تاـمّرحم  مها  اـهنیا  نوچ  هک  دـشاب  تهج  هکنیا  زا  دـیاش  تسا  هدـش  مارح 
هنیدم رد  و  تسا ، هدش  نیمه  هب  دودحم  تامّرحم  هدش  لزان  هّکم  رد  تایآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  نکمم  زین  و  تسا ، هدـش  ربمغیپ  راتفگ 

دیق هیآ و  هکنیا  رگا  تفگ : هـمرکع  يربـط :  146 ًاحوُفـسَم »- ًامَد  . » تسا هدـش  نایب  لّصفم  رتشیب و  تسا  هدـش  لزاـن  هدـئام  يهروس  هک 
هتشون حوتفلا  وبا   146 ٍداع » َو ال  ٍغاب  َریَغ  َّرُطضا  ِنَمَف   » 21-1- نآرق . - دنروخیم نوخ  ناویح  گر  زا  دوهی  دننام  ناناملسم  دوبن  حوفـسم » »

دارم دناهتفگ  و  اه ، زیچ  هکنیا  لوانتب  دـنکن  تّذـل  بلط  دـناهتفگ  و  دـنکن ، اهزیچ  هکنیا  بلط  هکنآ  یکی  دـنتفگ : لوق  دـنچ  وا  رد  تسا :
نآ ینعم  دناهتفگ : و  دشاب ، ملاظ  يّدـعتم و  يداع  و  تسا ، نزهر  یغاب  هب  دارم  دـناهتفگ  و  دـیآ ، نوریب  لداع  ماما  رب  هک  تسا  نآ  یغابب 

اهزیچ هکنیا  هک  ترورـض  نآ  دح  و  مارحب ، لالح  زا  دنکن  يّدعت  دناهتفگ : و  ار ، وا  دـنک  قمر  كاسما  هک  نآ  زا  دـنکن  يّدـعت  هک  تسا 
ینعی یسولآ : یناعملا  حور  ریـسفت   41-1- نآرق . - دـسرب سفن  فلت  زا  هک  دـسر  یئاجب  یگنـسرگ  زا  هک  تسا  نآ  دـشاب  تصخر  نآـب 

هن غاب » ریغ   » دیق هکنیا  و  دهاوخب ، رتشیب  ترورـض  ّدح  زا  هکنآ  و  دریگب ، دوخ  دـننامه  يرگید  ّرطـضم  زا  دـهاوخب و  قحانب  اریزیچ  هکنآ 
رگید ّرطضم  ّقح  دننک و  زارتحا  رگید  هحفص 64 ] مارح [  زا  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسا  عونمم  دشابن  رارطـضا  رگا  هک  تسا  نآ  يارب 

ریغ ّقح  عییـضت  لوئـسم  هکلب  تسا  رادرم  ندروخ  لوئـسم  هن  دروخ  تفرگ و  رگید  يا  هراچیب - زا  يرادرم  ياهراچیب  رگا  هک  دنریگن ، ار 
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حور  37-1- نآرق . - دـشخبیم رارطـضا  عقوم  رد  دـنوادخ  یلو  دنتـسه  مارح  اهنیا  ینعی  یـسولآ :  146 ٌمیِحَر » ٌروـُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَـف  . » تسا
تسا يرادرم  نوچ  ایند  دش : ماهلا  ربمغیپ  دوادب  هچنانچ  ایند ، ياه  سوه - اوهب و  تسا  هراشا  هتیم  تسا : هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا :

ار ایند  ياههتـساوخ  یـشاب  گس  اهنآ  لـثم  يراد  تسود  رگا  سپ  دنـشکیم ، دوخ  فرطب  ارنآ  مادـک  ره  هدـمآ و  درگ  نآ  رب  اهگـس  هک 
لهاان رب  هک  تّمه  يهیاس  اغیرد   || تسا  فیح  ناوختـسا  صرح  ردـق و  یلاـع  وت  نوچ  یئاـمه  تسا : هتفگ  ظـفاح  شکب . دوخ  فرطب 

 || بلخم دـنز  یمه  ار  هکنیا  رم  وا  رازه  رازه  ناـسکرک  وا  رود   || تسا  يرادرم  لاـثم  رب  ناـهج  هکنیا  تسا : هـتفگ  یئانـس  يدـنکفا و 
ار تیمدآ  تقیقح  دنهدیم و  تسد  زا  ار  نید  اهنآ  يارب  هک  تاّذـل  تاوهـش و  زا  تسا  هیانک  حوفـسم  مد  راقنم و  دـنزیمه  ار  وا  رم  هکنیا 
َو ُرمَخلا   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هکنانچ  یناطیـش  لامعا  اهیدـیلپ و  زا  تسا  هیاـنک  ریزنخ  محل  و  دـنزیریم ، ار  شنوخ  دنـشکیم و 

ریغ يوسب  ّقح  زا  فارحنا  بجوم  هچنآ  زا  تسا  هیانک  ِهّللا » ِریَِغل  َّلِهُأ  ًاقـِسف   » و ِناطیَّشلا » ِلَـمَع  نِم  ٌسجِر  ُمـالزَألا  َو  ُباـصنَألا  َو  ُرِـسیَملا 
انمَّرَح  » ادـخ زج  ادـخ  زا  دـننک  اّنمت   || ایلواک  دوب  تقیرط  فالخ   358-325- نآرق -322-240- نآرق : - تسا هتفگ  يدعـس  دوشب . ّقح 
يّدـس دـهاجم و  هداتق و  ریبج و  نب  دیعـس  ساّبع و  نبإ   30-1- نآرق : - تسا فـالتخا  رفظ » يذ   » ینعم رد  عـمجم :  147 ٍرُفُظ » ِيذ  َّلُـک 

تسا و رتش  دوصقم  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  زاغ ، یباغرم و  نایاپ و  راهچ  رگید  رتش و  لثم  هتـشادن  هداشگ  يهجنپ  هک  یناویح  ره  دـناهتفگ 
راکـش دوخ  يهجنپ  اـب  هک  ناویح  ره  اـههبرگ و  هحفـص 65 ] اهگـس و [  ناگدـنرد و  يهمه  تسا : هتفگ  یئاـّبج  تاـناویح ، رگید  هن  سب 

يارب هک  یناعم  هکنیا  رخف : ّمس . ياراد  ناویح  ره  تسا و  جک  نخان  لاگنچ و  ياراد  ناگدـنرپ  دوصقم  ینعی  تسا : هتفگ  یخلب  دـنکیم ،
تاناویح يهمه  دیاب  دشاب  تسرد  نیرّسفم  ینعم  رگا  ّمس و  تسا و  رفاح  زا  ریغ  رفظ  هکنوچ  تسین ، تسرد  دناهتفگ  ٍرُفُظ » ِيذ   » تاملک

ینعی ٍرُفُظ » ِيذ   » سپ اهنآ ، هیپ  زا  یتمـسق  رگم  تسا  هدوبن  مارح  دنفـسوگ  واگ و  هکنآ  اب  دشاب . هدوب  مارح  دوهی  رب  رادمس  رفاح و  تاوذ 
گس و عاونا  يهمه  ینعم  نیاب  و  تسا ، اهناویح  نآ  راکـش  يهلیـسو  اهنیا  هک  نثاربلا  بطاخملا و  تاوذ  رادنخان و  لاگنچ و  تاـناویح 

يهلیـسو لاگنچ  نخان و  ياراد  تاناویح  هکنیا  لثم  مه  اهنآ  نوچ  يراکـش  ناغرم  مه  دنتـسه و  مکح  هکنیا  لومـشم  اههدـنرد  هبرگ و 
هن تسا ، هدوب  مارح  دوهی  رب  ّطقف  دنتسه  لاگنچ  نخان و  ياراد  هک  تاناویح  هکنیا  تشوگ  دنامهفیم  هیآ  يهلمج  هکنیا  و  دنتسه ، راکش 

- دـشابن دوهیب  ّصتخم  مکح  رگا  هوالعب  دـنامهفیم ، ار  مکح  راصحنا  اوُداـه » َنیِذَّلا  یَلَع   » يهلمجب دـیق  تغل  بجومب  هکنوچ  نارگید  رب 
یثیدح و  تسا ، لالح  تاناویح  هکنیا  تشوگ  هک  دنامهفیم  دیق  هکنیا  يهطـساوب  هیآ  هکنیا  سپ  دوب ، دهاوخ  هدـیافیب  وغل و  هلمج  هکنیا 
ربمغیپ زا  حیحـص و  ارنآ  دـیابن  میئوگیم  سپ  نآرق  اب  فلاخم  تسا و  ثیدـح  کی  نوچ  تسا ، هدـش  لـقن  اـهنآ  تمرح  رب  ربمغیپ  زا  هک 

فصو و موهفم  لّوا  میئوگیم : رخف  ماـما  باوج  رد  اـم  و  دوشیم ، تیوقت  هلئـسم  هکنیا  رد  کـلام  ماـما  يأر  لالدتـسا  هکنیا  اـب  مینادـب و 
: مّود تسا ، لالح  دوهی  ریع  رب  اهنآ  تشوگ  هک  مینک  لالدتسا  دوهیب  تمرح  صیـصخت  نیاب  میناوت  یمن - ینعی  تسین  تّجح  دیق  موهفم 

اههلمج هکنیا  و  تسا ، هدوب  بارعا  لوعجم  هک  ماح » هلیصو و  هبئاس و   » ماکحا ربارب  رد  دنکیم  لقن  ار  دوهی  فیاظو  هتشذگ و  ماکحا  هیآ 
-312-299- نآرق -52-39- نآرق . - دوشب نیملسم  يهفیظو  هکنیا  يهدافتـسا  نآ  موهفم  زا  هک  تسا  هدوبن  نیملـسم  فیاظو  نییعت  يارب 
. تسا هتـشون  لیـصفتب  نوراه  یـسومب و  ادـخ  باطخ  رد  ار  سجن  مارح و  تاناویح  مهدزای  باب  نایوال  رفـس  تاروت :  798-772- نآرق
« ایاوَحلا َِوأ  . » تسا ناویح  تشپ  هحفص 66 ]  ] 32-1- نآرق  - رد هک  تسا  يدیفس  تشوگ  دوصقم  عمجم :  147 امُهُروُهُظ » تَلَمَح  ام  ّالِإ  »

هتفگ دیز  نبإ  اههدور ، برچ  رعابم و  فارطا  دوجوم  هیپ  ینعی  دـنا : هتفگ - دـهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  يدـس و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  147
اهنآ رب  هک  اههدور  نآ  ینعی  ایاوح  تسا : هتفگ  یئاّبج  و  تسا ، نبّللا  تانب  ینعمب  ایاوح  نوچ  تسا ، اـههدورب  هدـیبسچ  هیپ  دوصقم  تسا :

، تسا لصّتم  صعصع  ناوختساب  هک  هبند  یبرچ  ینعی  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  يربط :  147 ٍمظَِعب » َطَلَتخا  اَم  َوأ   » 16-1- نآرق ،. - دشاب هیپ 
زغم شوگاـنب و  هیپ  بنذ و  نوـچ  تـسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت   28-1- نآرق . - ناوختـساب هدـیبسچ  یبرچ  ره  ینعی  تسا : هـتفگ  يّدـس 

هدـنرپ و تشوگ  لیئارـسا  ینب  نایاورنامرف  ناـهاشداپ و  نوچ  تسا : میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت  رد  عمجم :  147 مِِهیغَِبب » مُهانیَزَج  . » ناوختسا
مورحم اهزیچ  هکنیا  ندروخ  زا  ناشراک  هکنیا  تازاجم  يارب  دنتـشادیم  مورحم  ار  اهنآ  دـندادیمن و  ارقفب  ار  تاناویح ، رگید  هیپ  یبرچ و 
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- نآرق . - دندش تازاجم  اهیتخـس  فیاظو و  نیاب  دندوبن  راددوخ  هانگ  زا  دندرکیم و  متـس  دوخ  رب  دوهی  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  دندش ،
ناشيراتفر دب  بیذـکت و  يازـسب  ار  اهبرع  هکنیا  دـنوادخ  رگا  ینعی  دناهتـشون : نیرّـسفم  مومع  رخآ 148  ات  ٍۀَعِـساو » ٍۀَـمحَر  ُوذ   » 26-1

لقن زا  دوصقم  دیاش  - 1 ام : نخس   23-1- نآرق . - دش دنهاوخ  راتفرگ  تبقاع  یلو  تسا ، وا  ترفغم  تمحر و  يهطساوب  دنکیمن  راتفرگ 
ادخ بناج  زا  تارّرقم  ماکحا و  رگا  هک  زور  نآ  مدرم  يارب  دشاب  یئامنهار  تسا ، هدش  نّیعم  دوهی  رب  شیپ  نرق  نیدـنچ  رد  هک  فئاظو 
اهنآ دوخ  هن  یلو  هدوب  مارح  یئاهزیچ  دوهی  رب  هکنانچ  دـشاب ، ناربمغیپ  يهلیـسوب  ماهلا و  یحو و  هار  زا  یتسیاب  دـشاب ، رـشب  تحلـصم  و 

یگدنز و رد  تضایر  هانگ و  تازاجم  هک  تسا  هتشاد  یتحلصم  مه  نآ  تسا  هدوب  یسوم  ترـضح  يهلیـسوب  هکلب  دندوب ، هدرک  عارتخا 
وا يونعم  یگزیکاـپ  هحفـص 67 ] یحور و [  تفاـطل  یمدآ و  عبط  تفارظ  هدـعم و  ناـمتخاس  اـب  نوـخ  رادرم و  - 2 دشاب . سفن  حالـصا 

راثآ نتشاذگ  ياجب  تسا و  راگزاسان  یتسرپادخ  نید و  اب  دوش  هدیرب  رس  ناتـسرپتب  بادآب  هچنآ  و  كوخ ، نینچمه  تسین و  راگزاس 
ات َكُوبَّذَک » نِإ  َو   » تیآ - 3 دننک ، يراددوخ  دنمهفب و  جیردتب  ات  دوش  دزشوگ  ینابایب  مهفان  نشخ  مدرمب  رّرکم  دیاب  سپ  تسا ، كرش 

یتّلم یئاوشیپ  تیبرت و  رادهدهع  سک  ره  ربمغیپ و  يارب  تاروتسد  ناگتـشذگ ، ماکحا  لقن  زورما و  مدرم  فئاظو  نایب  يهلابند  رد  رخآ 
دیدهت اب  نآ  يهلابند  رد  و  درک ، راودیما  ار  مدرم  دیاب  یشوخب  يهدعو  دیون و  اب  لّوا  غالبا  يروآدای و  بلطم و  حیرشت  زا  سپ  هک  دشاب 

رب ببـس  نآ   || گنت  دنتفرگب  هکنوچ  ناریقف  رب  هاشیلع : یفـص  ریـسفت   283-262- نآرق . - یگـشیمه يراتفرگ  گرزب و  رطخب  مـالعا  و 
ات  || ریقف  رب  شفطل  راـثآ  دوب  هکنیا  شلـصاح  تشکب و  دزادـنا  شتآ   || شلد  دزوس  ینغ  زا  شیورد  هکنوـچ  گنردـیب  دـش  ّقـح  رهق 

 || امـش ّبر  دوب  وگ  ناشیاب  سپ  دودح  ردنا  یحو  وت  رب  مدرک  هچنآ  || ز  دوهی  بیذکت  هک  رادنیامن  سپ  ریگتخـس  ناریقف  رب  یـشابن 
باقع زا  لامها  شلاهما  رد  تسین   || باذع  رد  ار  امش  تلهم  دهد  رگ  يوس  ام  ّلکب  عساو  شتمحر 

ات 150] تایآ 148  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

لَه ُلق  انَـسَأب  اُوقاذ  یّتَح  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ٍءیَـش  نِم  انمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  انکَرـشَأ  ام  ُهّللا  َءاش  َول  اوُکَرـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس 
[149  ] َنیِعَمجَأ مُکادََهل  َءاش  وَلَف  ُۀَِـغلابلا  ُۀَّجُحلا  ِهِّللَف  ُلق  [ 148  ] َنوُصُرَخت ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  اـَنل  ُهوُجِرُختَف  ٍملِع  نِم  مُکَدـنِع 

َنُونِمُؤی َنیِذَّلا ال  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  مُهَعَم  دَهشَت  الَف  اوُدِهَـش  نِإَف  اذه  َمَّرَح  َهّللا  َّنَأ  َنوُدَهـشَی  َنیِذَّلا  ُمُکَءادَهُـش  َُّملَه  ُلق 
- سأب ندیـشچ ، ینعمب  لاذ  ّمض  اب  قوذ  ردصم  زا  اوقاذ - تاغل : ینعم  هحفص 68 ]  ] 620-1- نآرق [ - 150  ] َنُولِدعَی مِهِّبَِرب  مُه  َو  ِةَرِخآلِاب 

يزیچ ناـمگ  سدـحب و  نتفگ ، غورد  ینعمب  ار  نوکـس  ءاـخ و  حـتفب  صرخ  ردـصم  زا  نوصرخی - تعاجـش ، یتخـس ، تّدـش و  ینعمب 
تاواسمب سک  ود  نایم  نآ ، دننام  بوچ و  ندرک  تسار  ینعمب  نیع  حتفب  لدع  ردصم  زا  نولدعی - ندرک . نییعت  اریزیچ  رادـقم  نتفگ ،

وت اب  تسرپتب  مدرم  يدوز  نیمهب   149 همجرت : نداد . فاصنا  نتشگرب ، يزیچ  يوس  ندش ، جک  هار  زا  ندش ، ادخب  كرشم  ندرک ، مکح 
ناشیا زا  شیپ  مدرم  میدرکیمن  اوران  يزیچ  میتخاسیمن و  ادخ  زابنا  ام  ناردپ  هن  ام و  هن  دوب  تشونرـس  هب  و  تساوخ ، ادخ  رگا  دـنیوگ :

يارب ات  دیراد  یشناد  امش  ایآ  وگب : خساپب  دّمحم  يا  دندیشچ . یتخس  ام  يوس  هک ز  ات  دندرمش  غورد  ناربمغیپ  نخـس  زین  هنوگ  هکنیا  هب 
تّجح  150 وگب : اهنآب  زین  و  دیئوگن . نخـس  نیمخت  يریگهزادناب و  زج  دـینکن و  رادـنپ  يوریپ  زج  و  دـیرادن ] هک  هّتبلا  ! ] دـینک رادومن  ام 

151 وگب : درب و  تسار  هارب  ار  امش  يهمه  دشاب  هدرک  تشونرسب  دهاوخب و  رگا  تسا و  ادخ  يوس  زا  دنمدوس ] اسر و  لالدتـسا  و   ] هغلاب
اهنآب وت  دـنهد  یهاوگ  اهنآ  رگا  هدرک و  مارح  اهزیچ  نینچ  ادـخ  دـنهد  یهاوگ  هک  دـیرایب  دوخ  ناهاوگ  دـینک ] مارح  اـهزیچ  هک  امـشب  ]

هگنل و مه  دـنرادن و  رواب  زیخاتـسر  هک  ناسک  نآ  دندرمـش و  غورد  ام  تایآ  هک  نکم  ناسک  نآ  ياه  هتـساوخ - يوریپ  هدـم و  یهاوگ 
تاـیآ ربارب  رد  شیرق  نیکرـشم  نوچ  ینعی  يربط : هلمج 149  رخآ  ات  َنیِذَّلا » ُلوُقَیَـس  : » نیرّـسفم نخـس  دنزاسیم . دوخ  راگدرورپ  يات 

رگا دنیوگیم : دنـشارتیم و  رگید  لیلد  يدوزب  دوخ ، لوعجم  ماکحا  ماعنا و  تعارز و  تمرح  رب  دنتـشادن  لیلد  دـندوب و  موکحم  هتـشذگ 
، دوشب ام  عنام  تسناوتیم  میـشابن ، لمع  هدیقع و  هکنیا  رب  ام  ناردپ  ام و  مینادن و  مارح  ار  اهزیچ  هکنیا  میـشاب و  دحوم  ام  تساوخیم  ادـخ 
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تـسرپاتکی دوخ  لیمب  هک  امب  دـهد  قیفوت  ای  و  لوعجم ، ماـکحا  یتسرپتب و  كرت  دـنک و  ناـمیاب  روبجم  ار  اـم  هک  تسا  رداـق  وا  نوچ 
ام عنام  تسا  هحفص 69 ]  ] 38-15- نآرق  - وا دنـسپ  شور  نیمه  نوچ  یلو  میرادرب ، تسد  لوعجم  ماکحا  اـهمارح و  هکنیا  زا  میـشاب و 

دوخ يازـسب  دندرمـش و  غورد  ار  ناربمغیپ  راتفگ  مه  ناگتـشذگ  تسا : هدش  هتفگ  اهنآ  لطاب  لالدتـسا  باوج  رد  هک  تسا  هکنیا  دـشن ،
برع زا  نخـس  هدیقع و  هکنیا  لقن  رخف : دش . دنهاوخ  راتفرگ  اهنآ  تشونرـسب  دـنرادن  رب  تسد  دوخ  لمع  زا  اهنیا  رگا  و  دـندش ، راتفرگ 
لطاب بهذم  هکنیا  دیاب  هیآ  هکنیا  بجومب  سپ  حیبقت ، تسا و  هدش  تّمذم  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  اهبهذـم  يربج  يهدـیقع  نامه  رفاک ،

دـناهدناوخ و لاذ  فیفخت  اب  اهیراق  یـضعب  رخف :  149 َبَّذَک » َِکلذَـک  «. » دـنکیم ینعم  ار  هیآ  دوخ  هدـیقعب  رخآ  رد  و  ، » دـشاب دنـسپان  و 
تبـسن ادخب  ار  اهتعدب  نینچ  دنتـسه و  وت  يوگتفگ  فرط  هک  اهنیا  لثم  دـنتفگیم  غورد  مه  بارعا  ناگتـشذگ  نآ  هک  تسا  نینچ  ینعم 

دنوادخب تعدب  تبسن  يریگهناهبب و  اهبارعا  هکنیا  هک  روط  نیمه  دوشیم ، نینچ  ینعم  دناهدناوخ و  دیدشت  اب  َبَّذَک »  » یـضعب و  دنهدیم ،
بیذکت ار  ناگتشذگ  ناربمغیپ و  راتفگ  لطاب  ياهاعّدا  نیمهب  مه  هتشذگ - نامدرم  دنرامشیم ، غورد  ار  تنخس  دننکیم و  بیذکت  ار  وت 

هدیقع هکنیا  تساوخیمن  ادـخ  رگا  هک  نارفاک  ياعّدا  ربارب  رد  رخف :  150 ُۀَِغلابلا » ُۀَّجُحلا  ِهِّللَف   » 231-221- نآرق -20-1- نآرق . - دندرکیم
: - تسا اهنآب  هراشا  هغلاب  تّجح  هک  تسه  يوق  لـیلد  ود  باوج : میتسرپب ، تب  میـشاب و  هتـشاد  ماـکحا  نینچ  دوبن  نکمم  ار  اـم  لـمع  و 

دـیدوبن و نآب  راچان  سپ  دـیورب ، رگید  هارب  دـیتسناوتیم  دوخ  تسا و  هدـش  هداد  لـئاسو  شوگ و  مشچ و  لـقع و  نوچ  - 1 33-1- نآرق
تسا و ادخ  يهدارا  فالخ  رب  میشاب  هتشاد  شور  هکنیا  ریغ  ام  رگا  دوشیم : ریرقت  تروص  نیاب  اهنآ  ياعّدا  - 2 دیاهداد ، ماجنا  دوخ  لیمب 

هار نآ  یلو  دربـب  تسار  هارب  ار  همه  دـناوتیم  ادـخ  تسا : هدـش - هتفگ  باوج  رد  اـم ، ياههتـساوخ  ربارب  رد  تسا  دـنوادخ  زجع  بجوـم 
عضو و کیب  هشیمه  هک  تسا  ملعیب  هدارایب و  تادوجوم  ّصتخم  هکلب  تسین ، يراـیتخا  لاـمعا  ناربمغیپ و  نداتـسرف  ملع و  فیلکت و 
« َنیِعَمجَأ مُکادََهل  َءاش  وَلَف   » 629-606- نآرق «. - مُکادََهل َءاش  وَلَف   » يهلمج ینعم  تسا  هکنیا  و  دنوشیم ، مودعم  دوجوم و  دودحم و  طرش 
ار ّتیـشم  نآ  نوچ  رابجا ، ینعمب  هیآ  هکنیا  رد  تسا و  راـیتخا  هحفص 70 ]  ] 36-1- نآرق  - ینعمب ولج  تیآ  رد  ءاـش » ول  : » عـمجم  150

دنوادخ دنتفگ : اهنآ  هک  دوشیم  نینچ  هجیتن  سپ  درک ، یفن  ارنآ  دوخ  هلمج  هکنیا  رد  و  درک ، بیذکت  ار  اهنآ  ادخ  دندرک و  یفن  نارفاک 
ار امـش  دیـشاب و  نمؤم  امـش  دهاوخیم  ینعی  هدش  بیذـکت  هدـیقع  هکنیا  هیآ  هکنیا  رد  میـشاب ، نمؤم  هک  تساوخن  تشاذـگ و  ام  رایتخاب 

راتخم هدرکن و  روبجم  هتـساوخن و  نکیل  درکیم ، نامیاب  روبجم  ار  امـش  تساوخیم  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  هدرک و  راـتخم 
مه روطنامه  یلو  دیتفگ ، تسار  هّتبلا  میدش  كرـشم  ام  هک  هتـساوخیم  ادـخ  دـیتفگ : امـش  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  تسا . هدراذـگ 

نامیا یپ  تسا و  ادخ  يهداراب  امـش  رفک  هک  دیتسناد  دیداد و  حـیجرت  اجک  زا  سپ  دیـشاب ، نمؤم - امـش  دـهاوخیم  ادـخ  هک  دـینک  لوبق 
نمؤم دندرگرب و  لطاب  يهدیقع  نآ  زا  دنـشاب و  قیال  هک  اهنآ  يارب  تسا  کیرحت  ریبعت  هکنیا  رد  و  دشاب ، ادخ  يهداراب  مه  نآ  ات  دیتفرن 

زا نوچ  تسا ، هدش  هدیقع  نید و  سوه  يوه و  زا  هچنآب  دیوشن  دقتعم  ناناملـسم  وت و  ینعی  عمجم :  151 َنیِذَّلا » َءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  . » دنوش
دیلقت مه  ار  وا  بهذـم  دوش  یـسک  يهتخابلد  ناـسنا  نوچ  - 1 دوش : ادیپ  یتسرپيوهب  یبهذـم   37-1- نآرق . - تسا نکمم  تهج  دـنچ 

-3 دوشیم ، دقتعم  دنکیم و  تسرد  ارنآ  نامگب  ددنسپیمن  دوخ  لقع  اب  هکنیا  اب  یسک  رکف  رد  ههبش  ّکش و  دیلوت  يهطساوب  - 2 دنکیم ،
دقتعم و میدـق  زا  نوچ  - 4 دوش ، یم - دـقتعم  تسا  هدرک  ضرف  ناسآ  ّقح و  هک  یلطاب  دـنکیم و  اـهر  ار  ّقح  يراوشد  رّوصت  يهطـساوب 

يارب ای  رورغ  ای  ینادان  زا  یـسک  تسا  نکمم  - 1 ام : نخـس  دهدیم . رارق  دوخ  يهدـیقع  ارنآ  تسا و  راوشد  نآ  كرت  تسا  هدوب  سونأم 
تیبرت يارب  لّوا  تیآ  مدرکیمن ، دوب  یم  حالص  رگا  تسا ، ادخ  يهداراب  بوخ  هچ  دب  هچ  نم  راک  رکف و  دیوگب : نارگید  دوخ و  لافغا 

مکح دیجنـسیم و  شنیرفآ  یمومع  تحلـصم  اب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  لیلد  هچب  هک  رکف  هنوگنیا  زا  يریگولج  تسا و  مدرم  هتـسد  هکنیا 
ارنآ فالخ  هبرجت  تسین  نآ  یتسرد  رب  لـیلد  هحفـص 71 ] دهاش و [  هکنآ  رب  هوالع  هک  تسا  هاوخلد  سدحب و  اهتواضق  هکنیا  دـینکیم !

نیرّسفم انَسَأب » اُوقاذ   » يهلمج ینعم  رد  هچ  رگا  و  دندیـشچ ، ارنآ  دب  يهجیتن  دنتـشاد و  يراکفا  نینچ  ناگتـشذگ  نوچ  تسا  هدرک  تباث 
ءوس بقاوع  زا  تسا و  هدوب  یقباوـسب  هّجوـتم  راـکفا  تسا  هدـش  هدـناوخ  مدرم  يارب  هیآ  هکنیا  هک  زور  نآ  دـیاش  یلو  دناهتـشونن  يزیچ 
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نآ رد  نامگ  سدحب و  هک  هدیجنـسن  راک  رکف و  هک  دنامهفیم : هلمج  نیمه  دوخ  تسا  هدوبن  هقباس  مه  رگا  و  دناهدوب ، رادربخ  اهیراکدب 
لوقع رب  ار  دوخ  جک  رکف  هک  رـسدوخ  مدرم  مینکیم  هدـهاشم  مه  زورما  هکنانچ  تسا ، ندیـشک  یتخـس  شاهجیتن  دوش ، ضرف  تحلـصم 

حالـصا هار  نیاب  دشاب  هراشا  دـیاش  رخآ  ات  ُۀَّجُحلا » ِهِّللَف   » مود تیآ  زا  - 2 دنوریم ، دوخ  جک  هار  هب  هتـسویپ  و  دنهدیم ، حـیجرت  نارگید 
یطابترا نایبرم  نامرف  شریذپ  نادجو و  لقع و  يهفیظو  یلو  دودحمان ، تسا و  نایاپیب  ناهج  ثداوح  دـنوادخ و  تردـق  هّتبلا  هک  رکف 

لیلد هچ  یلو  دنکب  داجیا  تارییغت  ثداوح و  نارازه  هدنیآ  رد  دنوادخ  تسا  نکمم  و  دوشیم ، ادیپ  هاوخن  هاوخ و  هدنیآ  رد  هچنآب  درادـن 
ام لامتحا  نیمه  يهلابندب  هراشا  دعبب  اوُدِهَـش » نِإَف   » يهلمج زا  دیاش  دـیاهدیمهف و  امـش  هک  دـش  دـهاوخ  نیمه  هکنیا  رب  دـیراد  دـهاش  و 

ریـسفتب یفـص  دنوریم ، رفک  هارب  هک  دراذگ  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  دش و  نادرگ  ور  دـیاب  اهینادان  جـک و  ياههقیلـس  هکنیا  ربارب  رد  هک  دـشاب 
|| و تسا  هدوـلآ  بیع  هک  يرما  نک  شاـف   1115-1098- نآرق -699-678- نآرق -175-159- نآرق : - تسا هتفگ  هیآ  هـکنیا  رد  دوـخ 

زگره دـیران  یـسک  رب  ماع  صاخ و  زا  ناهج  قلخ  يا  ینعی   || مانأ  ّلـک  رب  تسا  ماـع  هکنیا  مکح  تسا  هدوهیب  سب  هک  ناشاهنخـس  نآ 
تداع وا  هدرک  شیک  نید و  مه  دزاس و  دوخ  بهذـم   || شیوخ  سفن  ياوه  مداک  دوب  سب  دایب  شچیه  دوب ، دوخ  ياوه  زک   || داقتعا 

راوگان ار  وا  سب  دشاب  نآ  كرت   || رایتخا  يزیچب ز 

ات 153] تایآ 151  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو ال مُهاّیِإ  َو  مُُکقُزَرن  ُنَحن  ٍقالمِإ  نِم  مُکَدالوَأ  اُوُلتقَت  َو ال  ًاناسحِإ  ِنیَدـِلاولِاب  َو  ًائیَـش  ِِهب  اوُکِرـُشت  ّالَأ  مُکیَلَع  مُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُلتَأ  اَولاـعَت  لـُق 
َلام اُوبَرقَت  َو ال  [ 151  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  ِِهب  مُکاّصَو  مُِکلذ  ِّقَحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  اُوُلتقَت  َو ال  َنََطب  ام  َو  اهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَفلا  اُوبَرقَت 

اذ َناک  َول  َو  اُولِدـعاَف  ُمتُلق  اذِإ  َو  اهَعـسُو  ّالِإ  ًاسفَن  ُفِّلَُکن  ِطسِقلِاب ال  َنازیِملا  َو  َلـیَکلا  اُوفوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغلبَی  یّتَح  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ّـالِإ  ِمِیتَیلا 
نَع مُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتـسُم  یِطارِـص  اذـه  َّنَأ  َو  [ 152  ] َنوُرَّکَذـَت مُکَّلََعل  ِِهب  مُکاّصَو  مُِکلذ  اُوفوَأ  ِهّللا  ِدـهَِعب  َو  یبُرق 

- لتا دـیئایب ، ینعی  لعف  ینعمب  تسا  مسا  اولاعت - تاغل : ینعم  هحفص 72 ]  ] 836-1- نآرق [ - 153  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ِِهب  مُکاّـصَو  مُِکلذ  ِِهلِیبَس 
، وخدب تشز ، ینعمب  شحاف ، عمج  شحاوف - نتـسش ، سابل  ندش ، ریقف  ات  ندرک  جرخ  قالما - ندناوخ . ینعمب  ءات  حتفب  هوالت  ردصم  زا 

لامک ینعمب  هزمه  ّمض  حتف و  اب  ّدشا - تشز ، رایسب  هانگ  تفع و  فالخ  لمع  ینعمب  هشحاف ، عمج  و  ردب ، هزادنا  زا  زیچ  ره  لیخب ، دایز 
، نازیم رادقم ، شخب ، لدع ، طسقلا - تسا ، عمج  تروصب  درادـن و  درفم  و  دـشاب ، لاس  یـس  ات  هدـجه  نایم  هک  صخـش  غولب  كاردا و 
، نامیپ شرافـس ، ّتیـصو و  یتسود ، نتفرگ ، هّمذ  رب  يرادهدـهع ، یگدوسآ ، ناما و  اـفو ، ندرک ، یـسراو  يرادـهاگن و  نتخانـش ، دـهع 
ات دـیئایب   152 وـگب : دـننکیم ] تسرد  مارح  لـالح و  هک  اـهنآب  سپ  : ] همجرت یـسک . تموـکح  يارب  غـالبا  هتـشون و  ناـمرف و  دـنگوس ،
انز دوخ  نادنزرف  دینک و  یکین  ردام  ردپب و  دیرادنپن و  وا  يارب  يزابنا  هک  تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  هچنآ  مناوخب  ناتيارب 

یمارگ ادـخ  هک  ناج  نآ  دیـشکن  وا  راکـشآ  هچ  ناهن  هچ  دـیوشن  اهیتشز  کیدزن  میهدـیم و  يزور  ار  اهنآ  امـش  ام و  هک  دیـشکن  يراد 
کیدزن میتی  لامب  153 و  دیبایب ،] دوخ  هار  و   ] دیشیدنیب دیاش  ات  هدرک  شرافس  امشب  ادخ  هک  تسا  اهنیا  يراوازس ، یتسردب و  رگم  هتشاد 

هک  ] يراکتسردب هحفص 73 ] دیهد [  رپ  هنامیپ  وزارت  و  دسر ، دوخ  يدنموربب  وا  ات  دوش ] يرادهگن  و   ] دشاب وکن  هک  هنوگنآب  رگم  دیوشن 
ناـیزب هچ  رگ  دـینک  نخـس  داد  یتسردـب و  دـیتفگ  ینخـس  رگا  وا و  ناوـت  جـنگب  رگم  میئاـمرفن  يراـک  سکب  اـم  دـشابن ] دنـسپان  مک و 

و  ] دیرادب دوخ  دایب  هک  دیـشاب  راودیما  ات  هدرک  شرافـس  امـشب  ادخ  تسا  اهنیا  هک  دیهد  ماجنا  ار  دـنوادخ  نامیپ  دـشاب و  ناتدـنواشیوخ 
. دنک ادج  مه  ّقح ز  هار  زا  ار  امـش  هک  دیریگن  شیپ  دنچ  ياههار  دیور و  هار  نآب  امـش  سپ  نم  تسار  هار  تسا  نیمه   154 دیدنب ] راک 
ات اوُکِرُشت » ّالَأ  مُکیَلَع  مُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُلتَأ  : » نیرّسفم نخس  دیشاب . دوخ  يراگتسرب  راودیما  ات  درک  شرافس  نآب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  اهنیا 

بصن ای  وه »  » ریدقتب تسا  عفر  ای  اوُکِرـُشت » ّالَأ   » ّلحم هلوصوم و  ام »  » رما و باوجب  تسموزجم  ُلتَأ » : » حوتفلا وبا   152 مُهاّیِإ » َو  مُُکقُزَرن  »
یّلحم ار  وا  هک  تسا  نآ  مّیس  هجو  كرّشلا » یفن  مکیلع  لتا  اولاعت   » ریدقّتلا و  دوب ، لتا »  » وا رد  لماع  هک  دوب  اور  و  یصوا »  » ریدقتب تسا 
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نآ نآ  و  مراهچ ، دناهتفگ ، رگد  یهجو  وا  رد  و  ائیـش » هب  اوکرـشت  يا ال   » هک دوب  نآ  ریدقت  و  دشاب ، يا »  » ینعمب نا »  » بارعا و زا  دـشابن 
هنیمک تفگ ، مالـسلا  هیلع  رقاب  و  كرّـشلا » مکیلع  مّکبر  مّرح   » هک دوب  نآ  ریدقت  و  دوب ، هدایز  ال »  » و دـشاب ، مرح »  » وا رد  لماع  هک  تسا 
نداد ناشن  يارب  یناـشاک : تـالیوأت   191-174- نآرق -129-121- نآرق -103-77- نآرق -71-15- نآرق . - دـشاب ایر  هب  تداـبع  كرش 

ّقح زا  فارحنا  كرـش و  اریز  دـشاب  كرـش  هک  ناـسنا  كاردا  هقطاـن و  يهّوق  يهلیذر  زا  يریگ  ولجب - تسا  هدـش  زاـغآ  هلیذر  قـالخا 
لئاذر لصا  دوخ  هکنیا  ّقح و  هار  ندرک  ادـیپ  يارب  لالدتـسا  رکف و  ندرب  راـکب  رد  تسا  ناـسنا  يهقطاـن  هلقاـع و  يهّوق  ياـطخ  يهجیتن 

نوچ تسا ، یسانش  ادخ  يهجیتن  اهنآ  زا  یناد  ردق  یـسانش و  ّقح  اریز  نیدلاو ، ناسحاب  هدش  رما  يریگ  ولج - هکنیا  يهلابند  رد  و  تسا ،
ندومن شرورپ  نداد و  شیادیپ  تفـص  رهظم  دنتـسه و  یمدآ  تیبرت  شیادـیپ و  يهلیـسو  نیرخآ  دنتـسه و  ّقح  ضیف  يهطـساو  ود  نآ 

سپ و  ّقح . زا  فارحنا  تسا و  كرش  لهج و  يهناشن  نآ  ندرک  عیاض  اهنآ و  ّقحب  لهج  سپ  تسا ، ّقح  هّصتخم  تافـص  زا  هک  دنتـسه 
يزور نوچ  ّقح ، زا  تسا  لد  يروک  رثا  لـمع  هکنیا  نوچ  رقف ، سرت  زا  نتـشک  دـنزرف  هلیذر  زا  تسا  هدـش  يریگولج  روتـسد ، هکنیا  زا 

ربارب رد  يزور  هک  تـسا  ربـخیب  هحفـص 74 ] ردـقلا [  ّرـس  زا  سک  نینچ  و  نـّیعم ، ياهرهب  سک  ره  يارب  تـسا  یلزا  تردـقب  يهتـسباو 
يهبترم رد  و  تسا ، هدش  ّقح  تفرعم  رد  ياطخ  زا  يریگولج  لّوا  اهروتسد  هکنیا  اب  دوشن و  هدیرب  يزور  دسرن  گرم  ات  تسا و  یگدنز 

كرت دنزرف  نتـشک  نایبلا : حور  تسا . ّقح  لاعفاب  نامیا  رد  ياطخ  زا  یهن  رخآ  رد  تسا و  ّقح  تافـص  یئاسانـش  رد  ياطخ  زا  عنم  مّود 
ظفاح اُهقزِر » ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  ِضرَألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  ام  َو  : » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا ، دنوادخ  بیذکت  مزلتسم  هک  يزور  راک  رد  تسا  لّکوت 

رقف و يوربآ  ام  تسا  رد  هکنیا  رد  شیاشگ  ارس و  هکنیا  رد  تلود   || مشک  ارچ  رـس  ناغم  ریپ  ناتـسآ  زا   180-116- نآرق : - تسا هتفگ 
: تسا هتفگ  يّدس  يربط :  152 َنََطب » ام  َو  اهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَفلا  اُوبَرقَت  َو ال   » تسا رّدـقم  يزور  هک  يوگب  هشداپ  اب   || میربیمن  تعاـنق 

مدرم تسا : هتفگ  كاّحـض  دـنک ، یم - يراک  نینچ  ناهن  رد  هک  نآ  َنََطب » اـم   » و ینلع ، يراـکهزب  هاـگنب  ینعی  َرَهَظ » اـم   » 60-1- نآرق -
. - تسا اوران  ود  ره  هک  تسا  هدیقع  نآ  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دنتـسناد ، یمن - مارح  ار  یناهن  ّرـسب و  يراکهزب  مالـسا  زا  شیپ 
لمع َنََطب » اـم   » و تسا ، وا  گرم  زا  سپ  ردـپ  نز  رهاوـخ و  ود  اـب  جاودزا  َرَهَظ » اـم  : » تـسا هـتفگ  دـهاجم   57-45- نآرق -12-1- نآرق

-30-19- نآرق . - تسا يراکهزب  َنََطب » ام   » و تسا ، ندیـشون  بارـش  َرَهَظ » ام  : » تسا هدـش  لقن  كاّحـض  زا  و  تسا ، هناـگیب  اـب  یـسنج 
تسا و يراکهزب  لّوا  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ناـیبلا : عمجم   215-203- نآرق -179-168- نآرق -104-92- نآرق

تـسا نآ  مّود  و  دوشیم ، ماجنا  ندب  يرهاظ  ياضعا  اب  هک  تسا  يدـب  لمع  لّوا  دـناهتفگ : یـضعب  و  هناگیب ، نز  اب  تقافر  یتسود و  مّود 
مارح يادخ  هکنآ  عمجم :  152 ِّقَحلِاب » ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  . » دشاب نآ  ریغ  دسح و  هنیک و  هک  یبلق  لئاذر  دننام  دنـشیدنایم  لدـب  هک 

رد ّقحب ، هحفـص 75 ]  ] 55-1- نآرق  - نتـشک و  دراد ، ناـمیپ  هدـهاعم و  مالـسا  تلود  اـب  هک  يرفاـک  تسا و  نمؤم  نتـشک  تسا  هدرک 
رگم تسین  زیاج  ناملـسم  نتـشک  تسا : هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  يدـنواهن : نمحّرلا  ۀـحفن  ریـسفت  تسا . ّدـترم  راکهزب و  لتاق و  تازاجم 

شورب رگم  عمجم :  153 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  . » ّقحانب یسک  نتـشک  - 3 ناـمیا ، زا  سپ  رفک  - 2 هنصحم ، يانز  - 1 تهج : هـس  زا  یکیب 
يارب میتـی  لاـم  رد  فّرـصت  تسا  زیاـج  ینعی  دـناهتفگ : كاّحـض  دـهاجم و  لّوا - تسا : لوق  دـنچ  نآ  ینعم  رد  شوخ و  قـلخ  وـکین و 

يهزادـناب ندروخ  يارب  ّطقف  وا  مّیق  رب  میتی  لام  رد  فّرـصت  تسا  زیاج  ینعی  دـناهتفگ : یئاّبج  دـیز و  نبإ  مّود - نآ ، شیازفا  تراـجت و 
34-1- نآرق . - وا دـشر  ماـگنه  اـت  تسا  میتی  لاـم  ظـفح  يارب  فّرـصت  زاوج  ینعی  مّوس - تسین ، اور  نآ  ریغ  ساـبل و  يارب  یلو  موسرم 
هک دـشاب  لـقع  لاـمک  غولب و  ملح و  تقو  ّدـشا » :!!! » دـنتفگ رمعی  نب  ییحی  یبعـش و  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   153 ُهَّدُـشَأ » َُغلبَی  یّتَح  »

هتفگ هفینح  وبا  عمجم :  29-1- نآرق . - لاس یس  تفگ : يّدس  لاس ، یس  ات  لاس  هدجه  زا  تفگ : یبلک  دنسیون ، وا  رب  تائّیـس  تانـسح و 
فّرـصت رد  دیابن  دوشن  هدید  دـشر  راثآ  وا  زا  رگا  رمع  هکنیا  زا  شیپ  دـنهدب و  شدوخب  ار  لام  دـش  هلاس  جـنپ  تسیب و  میتی  نوچ  تسا :

دـش هدهاشم  وا  رد  دشر  يهنومن  لماک و  شلقع  دش و  غلاب  تقو  ره  درادن و  نّیعم  يهزادـنا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنراذگب ، شدازآ  لام 
ار مدرم  دوخ و  نایم  ار  تلادع  زیچ  ره  رد  دیشاب و  بظاوم  ینعی  یناشاک : تالیوأت   153 َلیَکلا » اُوفوَأ  َو  . » دنهدب شدوخب  ار  شلام  دیاب 
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رتدایز دوخ  تالماعم  رد  تسین  یـضار  یـسک  هک  تسا  مولعم  نوچ  يربط :  153 اهَعـسُو » ّالِإ  ًاسفَن  ُفِّلَُکن  ال   » 22-1- نآرق . - دینک ظفح 
شدوخ يهزادناب  ار  صاخشا  ّقح  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  تهج  هکنیا  زا  تسا ، راوشد  مدرم  رب  لمع  هکنیا  دریگب و  رتمک  ای  دهدب و 
فّلکم شیئاـناوت  زا  شیب  یـسک   37-1- نآرق : - تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  رتـمک ، هن  دـنریگب  ار  دوـخ  ّقـح  مه  داـیز و  هن  دـنهدب 

يراک تسا و  جرح  بجوم  و  دنجنـسب ، دـنناوتیمن  ار  هزادـنا  رادـقم و  رتمک  الاک  گنـس  هناـمیپ و  رد  نوچ  عمجم : هحفـص 76 ] تسین [ .
دعب هک  دناهدروآ  عیبانی  رد  تسا : هتشون  ینیسح  ریسفت  تسا . یفاک  یشورف  مک  زا  تبظاوم  ّطقف  هک  تسا  هدش  مالعا  هلمج  نیاب  راوشد ،

کیب هک  دشاب  ربارب  نانچ  هّلپ  ود - اب  يوزارت  يهنابز  نزو  رد  هک  نآ  رد  میتسین  رداق  ام  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : هباحص  تیآ  هکنیا  لوزن  زا 
رب هچ  رگا  دـینک  تلادـع  ینعی  عمجم :  153 یبُرق » اذ  َناـک  َول  َو  اُولِدـعاَف  ُمتُلق  اذِإ  َو  . » داتـسرف تیآ  هکنیا  هناحبـس  ّقح  دـنکن ، لـیم  يوم 
مه دوخ  راک  رد  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  تداع  هکنیا  دـشاب  تلادـعب  دوخ  راتفگ  رد  هک  درک  تداـع  ناـسنا  رگا  نوچ  دـشاب . دـنواشیوخ 
رد تلادعب  رما  و  ُمتُلق » اذِإ   » تسا هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا ، نخـس  رد  تلادع  لمع  رد  تلادع  يهلیـسو  نیرتگرزب  و  دشاب ، لداع 

دوخ تداهـش  مکح و  رد  دیداد ، تداهـش  ای  دیدرک  مکح  رگا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  لعف . رد  هن  تسا  هدـش  لوق 
يوتف و تداهـش و  ّتیـصو و  تسا و  اهرارقا  مومع  لماش  راصتخا  اـب  هک  تسا  غیلب  رایـسب  ياهروتـسد  زا  هلمج  هکنیا  و  دیـشاب ، تلادـعب 

تسار دیتفگ  ینخس  نوچ  ینعی  سابقملا : ریونت  ریسفت   367-353- نآرق -52-1- نآرق . - رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  بهذم و  مکح و 
رـصتخم و دـیاب  دوشیم  هتفگ  نیدـب  توعد  يارب  هچنآ  سپ  تسا  اهینتفگ  يهمه  لـماش  روتـسد  هکنیا  تسا : هتفگ  یـضاق  رخف : دـیئوگب .

هدرک نّیعم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  روتسد  زین  و  مومع ، مهفب  کیدزن  سونأم و  تاملک  اب  دشاب  دیاوز  وشحیب و  ّلدتـسم  دیفم و 
مک مزال  يهزادـنا  زا  و  دـنکن ، اهلد  رد  تشحو  داـجیا  و  دـشابن ، نآ  رد  مدرم  رازآ  نتفگ و  رپ  هک  دـشاب  هنـالداع  ینخـس  دـیاب  هک  تسا 

بلطم لصا  زا  دایز  مک و  دیاب  هلمج  هکنیا  بجومب  دننکیم  لقن  مدرم  هک  تشذگرـس  تیاکح و  زین  دوشن و  هدـیمهف  دوصقم  هک  دـشابن 
راتفر ادخ  ّتیـصوب  ینعی  يربط :  153 اُوفوَأ » ِهّللا  ِدهَِعب  َو  . » دوش غالبا  دـیاب  دایز  مکیب و  دـنربیم  یـسک  زا  هک  یماغیپ  نینچ  مه  و  دوشن ،

-1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  دهع  يهملک  عمجم : دینک . لمع  ربمغیپ  ياههتفگ  نآرق و  ياهروتـسد  هحفص 77 ]  ] 29-1- نآرق - - هب دینک و 
رد تسا  مدرم  دـهع  رذـن و  دوصقم  - 2 تسا ، هدرک  یئامنهار  و  تسا ، هداد  ناـمرف  نوچ  تسا ، دـنوادخ  دـهع  نید  ياهروتـسد  يهیلک 
را دشاب  وکن  دهع  يافو  دتسرپن . ار  يرگید  ددنبن و  لد  وا  ریغب  دنیبن و  ادخ  زج  هک  تسا  نآ  دهع  تقیقح  نایبلا : حور  عورـشم . ياهراک 

دوب قاثیم  کی  دـهع و  کی  رب  رهم  یتسود و   || دـبا  ماش  رخآ  ات  لزا  حبـص  مد  زا  دـناد  يرگمتـس  ینیب  وت  هک  ره  هن  رگ  || و  يزوماـیب 
قباس و دهع  بجومب  تسا  رّرقم  دـنوادخ  امـش و  يهنایم  هچنآ  ره  يربنامرف و  یتسرپ و  اتکی  روتـسدب  دـینک  افو  ینعی  یناشاک : تالیوأت 
لقع و هداـم و  ملاـع  رد  دـّلوت  يهطـساوب  یمیدـق  دـهع  نآ  سپ  زا  هک  يداد  رارق  ناـمیپ و  يهلیـسوب  هک  یمیدـق  يرادهدـهع  یتسود و 

روتـسد ینعی  نایبلا : حور  ناربمغیپ . يهمه  نابزب  ینامـسآ  ياهباتک  يهمه  رد  تالیوأت :  153 مُکاّصَو » مُِکلذ  . » تسا هدـش  رّرقم  فیلکت 
لاذ فیفخت  اب  َنوُرَّکَذَت »  » هفوک ياهیراق  نایبلا : عمجم   153 یِطارِص » اذه  َّنَأ  َو  « » َنوُرَّکَذَت مُکَّلََعل   » 20-1- نآرق . - تسا ریزگان  دّکؤم و 

يهمه و  دناهدناوخ ، هزمه  حـتف  اب  نارگید  هزمه و  رـسک  اب  نا »  » هفوک ياهیراق  رگید  مصاع  ریغ  زین  و  دـیدشت ، اب  نارگید  و  دـناهدناوخ ،
هدرک تئارق  ای  حـتف  اب  یطارـص »  » رماع نبإ  دـناهدناوخ و  نون  فیفخت  اب  هک  بوقعی  رماع و  نبإ  زجب  دـناهداد  دـیدشت  ار  نون  اـه  يراـق -

ياز داص و  يهنایم  هک  تسا  هدرکیم  ظّفلت  يروط  هزمح  و  دـناهدرک ، تئارق  مه  نیـس  اب  ار  هملک  هکنیا  ریثک  نبإ  رماع و  نبإ  زین  و  تسا ،
: دـناهتفگ یـضعب  و  تسا ، نم  يهتـساریپ  هتـسارآ و  نید  هکنیا  اـهنید  رتـهب  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  و  تسا ، هدوب 
- نآرق -53-29- نآرق -28-1- نآرق . - تسا تشهب  ياهیـشوخ  باوثب و  میقتـسم  هار  تسا  هدش  هداد  روتـسد  تایآ  هکنیا  رد  هچنآ  ینعی 

هّللا دبع  فحـصم  هحفـص 78 ]  ] 50-36- نآرق  - رد و  نا »  » نودـب یِطارِـص » اذـه   » تسا هدـناوخ  شمعا  يرـشخمز : فاّـشک   103-88
هتفگ دهاجم  عمجم : هیآ 154  رخآ  ات  َُلبُّسلا » اوُِعبَّتَت  َو ال  . » تسا هدوب  ّکبر » طارص   » بعک نب  یبا  فحصم  رد  و  مّکبر » طارص   » دوعـسم
نبإ مه  و  یتسرپتب ، یـسوجم و  یحیـسم و  يدوهی و  نید  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تاهبـش ، تعدـب و  رفک و  ياـههار  ینعی  تسا :
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رـشب دارفا  يهمه  تسا و  هدوب  ینامـسآ  ياـهباتک  يهمه  رد  هک  موـلعم  تسا و  تاـمکحم  تاـیآ  زا  هیآ  دـنچ  هکنیا  تسا : هتفگ  ساـّبع 
دیـشک و یّطخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربـمغیپ ص  زا  دوعـسم  نبإ  تـالیوأت :  31-1- نآرق . - دـناهدوب ماکحا  نیاب  موکحم 

فرطب ناطیـش  مادک  ره  رب  هک  تسا  یئاههار  اهنیا  دومرف : دیـشک و  تسار  پچ و  زا  ّطخ  دنچ  و  تسا ، حالـص  دشر و  هار  هکنیا  دومرف :
زگره هک   || دیزگ  هر  یـسک  ربمیپ  فالخ  تسا : دنوادخ  هار  نامه  ربمغیپ  هار  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  نایبلا : حور  دـنکیم . توعد  دوخ 
طارـص هک  دننآ  رب  ناقّقحم  ینیـسح : ریـسفت  یفطـصم  یپ  رد  زج  تفر  ناوت   || افـص  هار  هک  يدعـس  تسا  لاحم  دیـسر  دـهاوخن  لزنمب 

ردـص خیـش  ترـضح  و  تسا ، یکب  همه  تیاهن  تسا و  یک  زا  همه  تیادـب  هک  دـناد  فراع  یتیاهن و  یتیادـب و  ناـیم  ـالا  ددرگن  نّیعتم 
نآ و  ٌطیُِحم .» ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ـالَأ   » تسا و تباـث  ءایـشا  يهمهب  ّقح  هطاـحا  هک  دـناهدومرف  ناـیبلا  زاـجعا  رد  هّرـس  سّدـق  يونیوق  نیّدـلا 

هدومرف هچنانچ  دوب ، دـهاوخ  کلاس  ره  تیاغ  یطارـص و  ره  ياهتنم  لاوقا  لاـعفا و  فـالتخاب  یملع  اـی  تسا  يدوجو  اـی  ّقح  يهطاـحا 
یمدـق اج  ره   575-465- نآرق -316-277- نآرق «: - ُرُومُألا ُریِـصَت  ِهّللا  َیلِإ  الَأ  ِضرَألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهّللا  ِطارِـص  »

وت يوس  همه  میدـید  هک  هار  ره   || تسه  یهار  رگد  يوس  رگم  میتـفگ  دوب  وت  يوهاـیه  میتـفر  هک  هشوگ  ره   || دوب  وت  يوک  رد  میدز 
ياههتساوخ زا  يرود  يراد و  دوخ  يهلیسوب  قّرفتم  ياههار  زا  دیزیهرپب  هک  تسا  دیما  ینعی  یناشاک : تالیوأت   154 َنوُقَّتَت » مُکَّلََعل   » دوب

يریگلاـبند و لـئاذر و  زا  زارتـحا  رد  دـیهد  رارق  دوخ  ناـبهگن  ار  ادـخ  یتـسرپ و  اوه  هحفـص 79 ]  ] 26-1- نآرق  - تایـضتقم یناسفن و 
مان دناهدروآ  رـشب  همه  يارب  ناربمغیپ  همه  ار  ّقح  میقتـسم  هار  هکنیا  نوچ  لالظ : یف   155 َباتِکلا » یَـسُوم  انیَتآ  َُّمث  . » لئاضف رب  تبظاوم 

يارب ّمث ]  ] يهملک دوش و  لیمکت  رـشب  شاعم  حـلاصم  ات  تسا  هدـش  نآب  تسویپ  مه  نآرق  هکنیا  هک  تسا  هدـمآ  نایمب  تاروت  یـسوم و 
زین یسوم  باتک  رد  هک  دینیبب  نانخس  هکنیا  ندینش  زا  سپ  ینعی  یبلطمب  تسا  یبلطم  ندرک  یگتـسباو  يارب  هکلب  تسین  نامز  رد  ریخأت 

نارود زورما  دنیوگ : یم - دنراد  راک  رس و  باتک  هسردم و  اب  هک  اهناوج  یضعب  میونشیم : ام : نخـس   34-1- نآرق . - تسا بلاطم  نیمه 
دـنامب و ات  میراذـگب  اههزوم  رد  یتسیاب  ار  نآ  زا  بعـشنم  بتک  بلاـطم  نآرق و  تسا ، یگدـنز  تالکـشم  رب  ّطلـست  شـشوک و  ملع و 
بلطم و ندش  نشور  باوج و  يارب  کنیا  میاهتخومآیم . ار  بلاطم  نینچ  میاهتشاد و  راک  رکف و  روطنیا  يراگزور  کی  رد  ام  هک  دننادب 
، راک تسا و  ششوک  نادیم  یگدنز  هشیمه  هکلب  زورما  هن  تسا و  تسرد  رایسب  لّوا  بلطم  هّتبلا  میئوگیم : اههابتشا  روجنیا  زا  يریگولج 

ثحاـبم نآ  تسین و  وگتفگ  ثحب و  لـباق  هک  تسا  حیحـص  یتمـسق  کـی  رد  مه  مّود  بلطم  نتفاـب ، هدوهیب  نانخـس  نتـسشن و  يارب  هن 
ناسنا شیادیپ  رد  رظن  راهظا  دنوادخ و  يارب  فیلکت  نییعت  مالک و  ثیدح و  ریسفت و  رد  تسا  هتشذگ  نامدرم  ياهیئارـس  هوای  يدایز و 

تادوجوم اهنامسآ و  ددع  رطق و  نییعت  رد  بیرغ  بیجع و  ثیداحا  لقن  يردق و  یلزتعم و  يرعشا و  ثحابم  وا و  يهدنیآ  تشونرـس  و 
رگید لقعی  چوپ و ال  بلاطم  نارازه  هاقناخ و  بابرا  تامارک  خیاشم و  تازجعم  زین  ناگراتـس و  راثآ  اهنآ و  یبیکرت  داوم  نیمز و  نآ و 
زونه هک  نارگید  رخف و  ماما  یلازغ و  لثم  دناهدوب  انیب  اناد و  ینامدرم  کشیب  اهنآ  ناگدنسیون  هکنیا  اب  تسا  هدوزفا  اهباتک  مجح  رب  هک 

، دنرگنیم مارتحا  مشچب  ام  نیمزرسب  اهنآ  يهطساوب  مه  نارگید  تسه و  ام  یملع  هیامرس  ناشراثآ  رتشیب  میراد و  راختفا  نانآ  دوجوب  مه 
اهنآ هحفـص 80 ] لقن [  زا  دوخ  ریـسفت  هکنیا  رد  مه  ام  هکناـنچ  دوش ، هدرپس  ياهشوگ  رد  دـیاب  یّلک  روطب  بلاـطم  هتـسد  هکنیا  هّتبلا  هک 

ایآ میمهفب  دیاب  هک  ربمغیپ  يهتفگ  تسا و  نآرق  ام  يوگتفگ  دروم  مّهم و  تمسق  نکیل  هنومن ، يارب  دروم  دنچ  رگم  میاهدرک  يراددوخ 
لمع ملع و  ثحب و  ظفح و  تسا  مزال  ای  درادن  شزرا  یگدـنز  يارب  تسا و  هنهک  نوچ  میراپـسب  ياهشوگب  مه  ار  ود  هکنیا  تسا  مزال 

ار دوخ  شزرا  دوشیم و  هنهک  اهزیچ  هچ  هک  میـشیدنیب  دیاب  لّوا - دوش : هتفگ  بلطم  دنچ  دـیاب  شـسرپ  نیاب  تسرد  باوج  يارب  زا  نآب !
شزرا هزادنا  هچ  ات  ربمغیپ  يهتفگ  نید و  هک  مینادب  مینک و  رکف  دیاب  مّود - شزرا ، اب  تسا و  مزال  هشیمه  اه  زیچ  هچ  دهدیم و  تسد  زا 
تقیقح دمهفیم ، ماهلا  یحو و  ینعی  صوصخم  يهلیسوب  هک  میسانشب  یصخش  ار  ربمغیپ  تسا  مزال  مّوس - دوشیم ! هنهک  تقو  هچ  دراد و 

هچ دـیاب  و  دراد ، یتاـجایتحا  هچ  هشیمه  يارب  دـبا و  اـت  شیادـیپ  زاـغآ  زا  تسا و  یقولخم  روج  هچ  تسا و  زیچ  هچ  یمدآ  ناور  حور و 
شیاسآ يوسب  مه  نارود  هکنیا  سپ  زا  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  مه  دشاب و  هدوسآ  شوخ و  یگدنز  رمع و  تّدم  رد  ات  دنکن  هچ  دنکب و 
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ناراذـگنوناق و نیطالـس و  یـسایس و  ناربـهر  ياـههتفگ  ریغ  دـیوگیم  ربـمغیپ  هچنآ  تهج  هکنیا  زا  دوش ، راپـسهر  یگـشیمه  یـشوخ  و 
ار رشب  اهنویلم  زارد  نایلاس  هک  دنشاب  بلط  هاج  روزم و  وگغورد و  یمدرم  دیاب  دناهدرک  يربمغیپ  ياعّدا  هک  اهنآ  هن  رگ  و  تسا ، هفسالف 

نایعّدم زا  دندرک  بارخ  ار  اه  رهـش  دندرکیم و  ماع  لتق  ماقمب  لوصو  يارب  ار  مدرم  هک  ار  اهنآ  دـناهدرک و  لافغا  دوخ  ماقم  ظفح  يارب 
- مراهچ دندومنیم ، دوبان  ار  فلاخم  دـندرکیم و  تموکح  کلم و  ياعّدا  دناهتـشادن و  ریوزت  دوخ  راک  رد  نوچ  دـناهدوب ، رتهب  يربمغیپ 
اب تسین و  یگنهک  لباق  هک  تسا  رـشب  یلـصا  تاجایتحا  زا  وا  ياهروتـسد  اههتفگ و  هک  مینادـب  دـیاب  میتخانـش  ار  ربمغیپ  هک  نآ  زا  سپ 

نکمم اریز  دهد  رییغت  ار  يرشب  نیناوق  دناوتیم  ناسنا  [: » مّود ص 642 پاچ  نیناوقلا  حور   ] ویکستنم لوقب  دوشیمن ، ضوع  نامز  تشذگ 
دنریگیم و رظن  رد  ار  نیناوق  نیرتهب  هراومه  یبهذم  تاسّـسؤم  یلو  دـشابن  بوخ  رگید  عقوم  رد  بوخ و  عقوم  کی  رد  نوناق  کی  تسا 
زا رتهب  هکنیا  تهج  میئوگب  یتسیاب  یلو  دنمشناد  درم  نآ  نخـس  تسا  هکنیا  تسا » رییغت  لباق  ریغ  اذل  درک  ادیپ  نآ  زا  رتهب  ناوتیمن  نوچ 

رگید دـننام  سپ  تسا ، هدـش  ادـیپ  ناـسنا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  اـجنآ  زا  هحفـص 81 ] نیناوـق [  نآ  هک  تسا  نآ  تـسین ، یبهذـم  نیناوـق 
يارب وا  باصعا  زغم و  هک  روط  نامه  تسا و  هدش  نّیعم  ربمغیپ  يهلیسوب  مه  بهذم  نیناوق  تسا  هدش  مهارف  شیارب  هک  رـشب  تاجایتحا 
ناسنا یگـشیمه  تقوم و  تایح  اقب و  يارب  مه  وا  نیناوق  ربمغیپ و  تسا  هدش  هداد  واب  هکتـسیا  هلیـسو  نیرتهب  تسا و  مزال  شتایح  اقب و 
هّجوت تسا  ربمغیپ ص  راتفگ  نآرق و  رد  هک  اهزیچ  نآب  تسا  مزال  مجنپ - تسا ، هدـش  تیانع  واـب  هک  تسا  هلیـسو  نیرتهب  تسا و  مزـال 

دد و دـننام  یتسیاب  هن  رگ  و  دـنک ، یگدـنز  نارگید  اب  دـنامب و  هدـنز  دـناوتیم  تاّررقم  هکنیا  اب  ّطقف  ناسنا  هک  دوش  قیدـصت  اـت  هک  دوش 
یگدیـسر تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  هس  هکنیا  رد  هچنآ  کیاکی  بلطم  هکنیا  ینـشور  يارب  مشـش - دـنک ، یگدـنز  لگنج  راـغ و  رد  شحو 

امش دوبعم  تادوجوم  هک  دوخ  ینادجو  بلطم  کی  رد  ناسنا  ياطخ  تلفغ و  کی  زا  تسا  يریگولج  اوُکِرـُشت » ّالَأ   » يهلمج مینکیم 1 -
و دیهدن ، رارق  وا  ربارب  رد  ای  قلاخ و  دوخ و  نایم  يهطساو  ار  يدوجوم  چیه  و  دیشابن ، تسرپتب  كرشم و  سپ  دنتسین ، امش  يهدننیرفآ  و 

مدرم نآ  رکف  هدیقع و  رب  دنکیم و  قیدصت  ارنآ  یلقاع  ره  تسا  هتـشذگ  نآ  رب  نرق  هدزیـس  زا  زواجتم  هک  روتـسد  هکنیا  داد  فاصنا  دیاب 
رد ياهزادـنا  ات  هک  ردام  ردـپ و  اب  یکین  رـشب و  یمومع  يهفطاع  تیاعر  ءاقباب و  ارناسنا  دـنکیم  راداو  ِنیَدـِلاولِاب » َو   » هلمج - 2 ددنخیم ،
هک دسریم  رظن  هب - هچ  رگا  مُکَدالوَأ » اُوُلتقَت  ال   » يهلمج - 3 درادن ، روظنم  ارنآ  دیابن  دناوتیمن و  زگره  ناسنا  دوشیم و  تفای  مه  تاناویح 

يارب تسا  يروتـسد  هکنیا  میئوگب : دوـشیمن  اـیآ  یلو  دـشکیمن ، رقف  سرت  زا  ار  دوـخ  دـنزرف  یـسک  نوـچ  تسا ، هجیتـنیب  زورما  يارب 
يدوبانب هکلب  ناج  حور و  يدوبان  هن  نامز  ياضتقمب  زورما  نتشک  دنزرف  رقف و  سرت  زا  دنـشکن  ار  دوخ  دنزرف  هک  رـشب  يهمهب  هشیمه و 

تیبرت رد  هکلب  دـینکن ، اهر  لمهم  راکیب و  هک  دـشاب  هکنیا  دـیاش  دیـشکن - ار  دوخ  دـنزرف  زا : دوصقم  و  تسا ، ناور  حور و  یگراکیب  و 
وا مینک و  نیمأت  ار  وا  یگدنز  میرادن  لوپ  دـینک  رکف  هک  وا  لیـصحت  تیبرت و  جرخ  زا  دوشن  امـش  ریگولج  يرادان  سرت  دیـشوکب و  نآ 

راّـجن و زاـسیبلح و  ياهداتـساب  و  دـینک ، راداو  راوشد  ياـه  راـک - بسکب و  یکدوک  زا  ار  دوخ  ياـههچب  تهج  نیاـب  و  دورب ، ملع  یپ 
يهچب زا  اهنآ  دوخ  هک  دیراپـسب  نآ  هحفص 82 ]  ] 1049-1023- نآرق -828-809- نآرق -401-384- نآرق  - ریغ فابیلاق و  زودشفک و 

رد ات  دیراپسیم  یجیردت  گرمب  هلیسو  نیاب  ار  دوخ  يهچب  و  دوخ ، یلصا  ینعمب  رنه  رد  هن  لقع و  رد  هن  دنتسه و  ولج  تیبرت  رد  هن  امش 
زا دینک و  دوبان  ار  وا  یتمالـس  تسین  راک  نآ  يهدامآ  شتالـضع  زونه  ناوتان  كدوک  هک  يراک  تّقـشم  نادان و  داتـسا  راتفر  ءوس  رازآ 

يدـنچ زا  سپ  دریگب و  يوخ  اهداتـسا  نآ  راتفگ  راتفر و  شور و  دنـسپان و  قالخا  اـب  و  دـیئامن ، بلـس  وا  زا  ار  شّومن  ّتیلباـق  یکدوک 
کی مه  هکنیا  عامتجا ، يارب  هن  دشاب  هتـشاد  بوخ  یگدنز  شزرا و  دناوتیم  دوخ  يارب  هن  هک  نادان  يوخدب و  فیعـض و  دوش  يدوجوم 

-4 دـننک . لـمع  نادـب  دـنریگب و  رظن  رد  ارنیا  دـنوشیم ، رادهچب  هک  زور  نآ  زا  یتسیاـب  اـههداوناخ  هک  رـشب  يهشیمه  يارب  نآرق  روتـسد 
تّفع یفانم  نوناق  مانب  زورما  هک  ناسنا  يونعم  يدام و  یعامتجا و  يدرف و  شیاـسآ  يارب  تسا  يروتـسد  َشِحاوَفلا » اُوبَرقَت  ـال   » يهلمج
نیاب تسا  فّظوم  تسا  هدنز  نوگانوگ  لایما  فلتخم و  ياههزیرغ  اب  ناسنا  هک  یتقو  ات  تسا و  هدـش  نّیعم  نیناوق  اهتلود و  تارّرقم  رد 

ال  » ياههلمج - 5 دوش ، لیدبت  کلم  ّنج و  تروصب  ای  فلتخم  ياهزاگب  لیدبت  ناسنا  لسن  هک  دوشیم  هنهک  هاگنآ  و  دنک ، لمع  روتـسد 
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یـشورفمک و  میتی ، فعـض  زا  هدافتـسا  ءوس  مرج و  یـشکمدآ ، تیانج و  مانب  هک  تسا  للم  يهمه  نیناوق  يهشیر  لصا و  رخآ  ات  اُوُلتقَت »
دهاوخن جایتحا  نیناوق  نیاب  تشادن  هتساوخ  مشخ و  ناسنا  تقو  ره  و  دنوشیم ، تازاجم - لامعا  هکنیا  نیبکترم  دناهدرک و  نیودت  نوناق 

هک میتشون  ربمغیپ ص  یفّرعم  رد  هک  بلطم  نآب  تسا  هراشا  ًاسفَن » ُفِّلَُکن  ال   » يهلمج - 6 دش ، دهاوخ  هنهک  نآرق  روتسد  هکنیا  تشاد و 
رد دـننک  یم - فّلکم  ار  امـش  هچ  رهب  تسین و  یئاناوت  زا  شیب  سپ  دـیاهدش  هدـیرفآ  امـش  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  اجنآ  زا  اهفیلکت  هکنیا 

هداوناخ و رد  یتسیاـب  ناـهج  درف  ّتلم و  رتنّدـمتم  هک  تسا  یقـالخا  روتـسد  ُمتُلق » اذِإ  َو   » يهلمج - 7 تسا ، امش  تحلـصمب  امـش و  روخ 
-8 دـناهتفرگ ، هجیتن  دـناهدرک و  اـم  زا  رتهب  رتـشیب و  نارگید  هکناـنچ  دـنک ، تیبرت  هلمج  هکنیا  دوصقم  داـفمب و  ار  دوخ  دـنزرف  هسردـم 

قبط رب  لمع  دـهع  نیاب  يافو  و  تسا ، هدـش  تیانع  واب  هک  تسا  یلقع  ناسنا  اـب  ادـخ  دـهع  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  ِهّللا » ِدـهَِعب  َو   » يهلمج
زا يریگولج  هحفص 83 ]  ] 1299-1279- نآرق -1058-1041- نآرق -782-760- نآرق -437-423- نآرق -39-13- نآرق  - تسا و لقع 

يور رد  ناسنا  هک  یتقو  ات  و  دوشیم ، شرافـس  واب  یگچب  زا  هک  تسا  دـهعب  يافو  ناسنا  يهتـسیاش  ياـهراک  ماـمت  هنادرخیب و  ياـهراک 
ادخ هار  دنامهفیم  َُلبُّسلا » اوُِعبَّتَت  َو ال  « » یِطارِص اذه   » ياههلمج - 9 دیامن ، راتفر  هنادنمدرخ  دنک و  دهعب  يافو  دیاب  دنکیم  یگدنز  نیمز 

هار زا  نتفرگ  شیپ  فلتخم  ياههار  هقرفت و  تسا و  یمدآ  حالص  هک  تسا  اهروتـسد  نیاب  لمع  بلاطم و  نیمه  نآرق  ربمغیپ و  راتفگ  و 
ماـنب اـهنآ  زا  فّلخت  هک  دـنراد  نیعم  تارّرقم  یـسایس  مرج  ماـنب  یتـکلمم ، نیناوق  رد  هکناـنچ  یتخبدـب ، بجوـم  تسا و  ندـش  فرحنم 

بیقعت و بجوـم  تسا و  مرج  رگید  تکلمم  يارب  یـسوساج  نارگید و  زا  ّتیعبت  یبـنجا و  یهاوـخ  اوـه  تـلود و  تـکلممب و  تناـیخ 
رس یلقع ، ماکحا  هکنیا  تسه  تسا : هتفگ  ار  اهرعش  هکنیا  تایآ  هکنیا  رد  یفص  ریـسفت   278-248- نآرق -247-233- نآرق . - تازاجم

تسا ّتیناسنا  لیمکت  نآ  لصا  ماقم  تاقوا و  ردنا  ّتیمدآ  || ز  مامت  تاعارم  زج  دشابن  هکنیا  رذگ  ار ، یلقع  تسین  شلوبق  زو   || رـسب 
خـسن ددرگن  مه  تسا  مزـال  نید  همه  ردـنا  نآ  یهن   || تسا  مکاـح  يو  رب  لـقع  هک  يدـب  ره  تسا  تّینا  نآ  دوخ  ار  تقلخ  نسح  ||  

ملظ تسا  بش  بش  زور و  زور  درخب  دزن   || تسا  بسنا  یکین  لقع  رب  نینچمه  دـب  هدوب  دـب  ناهجنیا  تسا  هدوب  هک  ات   || دـبا  ات  زگره 
 ] لیمج لاعفا  تسا  یلقع  نینچمه   || لیلد  دشاب  ّقح  دیحوت  رب  لقع  کیرش  ّقح  اب  ار  قلخ  ندومن  ای   || کین  هدرمـشن  یـسک  زگره  ار 

هحفص 84]

ات 157] تایآ 154  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

ٌباتِک اذه  َو  [ 154  ] َنُونِمُؤی مِهِّبَر  ِءاِقِلب  مُهَّلََعل  ًۀَـمحَر  َو  ًيدُـه  َو  ٍءیَـش  ِّلُِکل  ًالیِـصفَت  َو  َنَسحَأ  يِذَّلا  یَلَع  ًامامَت  َباتِکلا  یَـسُوم  اـنیَتآ  َُّمث 
َنِیِلفاَغل مِِهتَـسارِد  نَع  اّنُک  نِإ  َو  اِنلبَق  نِم  ِنیَتَِفئاط  یلَع  ُباتِکلا  َلِزنُأ  اـمَّنِإ  اُولوُقَت  نَأ  [ 155  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  اوُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَرابُم  ُهاـنلَزنَأ 

ِهّللا ِتایِآب  َبَّذَک  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  ٌۀَمحَر  َو  ًيدُه  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَنَِّیب  مُکَءاج  دَقَف  مُهنِم  يدهَأ  اّنَُکل  ُباتِکلا  اَنیَلَع  َلِزنُأ  ّانَأ  َول  اُولوُقَت  َوأ  [ 156]
رـسکب ۀسارد - تاغل : ینعم   677-1- نآرق [ - 157  ] َنُوفِدصَی اُوناک  اِمب  ِباذَعلا  َءوُس  اِنتایآ  نَع  َنُوفِدـصَی  َنیِذَّلا  يِزجَنَـس  اهنَع  َفَدَـص  َو 

دیراد دایب  اهروتـسد  هکنیا  زا   ] سپ همجرت : دش . فرـصنم  دنادرگ و  ور  ینعمب  فدـص - نآ ، ظفح  باتک و  هتـشونب و  هّجوت  ینعمب  لاد 
[ دنـشاب نادب  دنمزاین  هک   ] زیچ ره  نداد  ناشن  کیاکی  درک و  يراکوکن  هکنآ  يرادروخرب  رتهب  يارب  میداد  تاروت  یـسومب  ام   155 هک ]

یباتک نآرق  هکنیا  156 و  دننک ] رواب  و   ] دنورگب ندید ] مشچ  ولجب  قیاقح  و   ] دوخ راگدرورپ  رادیدب  دـیاش  ات  ینابرهم  يربهر و  يارب  و 
رب  157 دیئوگن ، دریگ و  ارف  ار  امش  قح  رهم  دیوش  راودیما  ات  دیشاب  راگزیهرپ  دینک و  نآ  يوریپ  سپ  میداتـسرف  ورف  ام  هک  هدنخرف  تسا 

158 دندادن ] امب  يروتـسد  و   ] میدوبن هاگآ  ناشیا  ندناوخ  يریگارف و  زا  ام  دمآ و  دورف  باتک  ام  زا  شیپ  یحیـسم ] يدوهی و   ] هورگ ود 
يرادومن زیواتسد  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  نونکا  میدوب . رتهتفای  هار  اهنآ  زا  ام  هّتبلا  دنداتـسرفیم  ياهمان  امب  رگا  دیئوگن : زین  و 

نآ ام  دـنادرگب و  يور  نآ  زا  درامـش و  غورد  ار  ادـخ  ياـههناشن  هکنآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یک  سپ  یناـبرهم  تسا و  يربهر  هک  دـمآ 
155 یَسُوم » انیَتآ  َُّمث  : » نیرّسفم نخس  دنتـشاد . ّقح  يوسب  تشپ  هک  نوچ  میهد  ازـس  دب  يرازآب  دننادرگب  يور  ام  تایآ  زا  هک  ار  ناسک 
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هـس عمجم  رد  یـسوم .» انیتآ  لق  ّمث  اولاـعت  لـق   » تسا نینچ  ینعم  و  اَولاـعَت » لـُق   » تفگ هک  تسا  ولج  تیآ  يهلاـبند  هلمج  هکنیا  يربط :
ینعم دـنچ  هلمج  هکنیا  رد  عمجم :  155 َنَسحَأ » يِذَّلا  یَلَع  ًاـمامَت   » 115-100- نآرق -38-15- نآرق . - تسا هدرک  لـقن  مـه  رگید  ینعم 

ار هـکنیا  هحفـص 85 ] تـسا [ ، باوـث  ّقحتـسم  شکین  ياـهراک  يارب  یــسوم  نوـچ  دـناهتفگ : ءاّرف  عـیبر و  - 1 35-1- نآرق : - دناهتفگ
ارنآ ناراـکوکین  رب  تـمعن  ناـسحا و  لـیمکت  يارب  ینعی  تـسا : هـتفگ  دــهاجم  - 2 دوش . رتلماـک  رتماـمت و  وا  يراـکوکین  اـت  میداتـسرف 

ناسحا لیمکت  يارب  ینعی  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  - 3 اونسحا » نیّذلا  یلع  امامت   » تسا هدوب  نینچ  دوعـسم : هّللا  دبع  تئارق  رد  و  میداتـسرف ،
راکوکین ایند  رد  هک  اهنآ  رب  رگید  ملاـع  رد  دـنوادخ  تمارک  لـیمکت  يارب  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  - 4 ناربمغیپ ، رب  ادـخ 

ات ینعی  عـمجم :  155 مِهِّبَر » ِءاـِقِلب  مُهَّلََعل  . » درک شربمغیپ  هک  یـسوم  رب  ادـخ  ناـسحا  لـیمکت  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  - 5 دندوب ،
. تسین يرایتخا  اجنآ  ار  يرگید  هک  دنوادخ  تنطلس  کلمب و  هکنیا  ات  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  و  ناشدوخ ، يادخ  يازـس  شاداپب و  هکنیا 

تیاعر فورح و  جرخم  حالـصا  هن  تسا ، قلخ  حور و  حالـصا  نآرقب و  لمع  یلـصا  دوصقم  نایبلا : حور   156 ُهوُِعبَّتاَف »  » 33-1- نآرق -
جرخم تیاـعر  رد  دـش  جرخ   || جوـعم  ترکف  شرمع ز  دــقن   17-1- نآرق : - رعاـش تسا  هتفگ  شوـخ  هچ  تاـملک و  ظاـفلا و  بیترت 

رب نآرق ز   || ظفاح  ناسب  دوخ  رگ  دایرفب  دسر  تقشع  تسا : هتفگ  ظفاح  هرشع  هعبـس و  تاءارق  رد   || هرـس  تایح  همه  شدرک  فرص 
دوصقم سپ  تسا ، ینیقی  تمحر  يوقت  اب  هک  تسا  دـیما  يارب  لـعل »  » يهملک عمجم :  156 َنوُمَحُرت » مُکَّلََعل   » تیاور هدراـچ  رد  یناوخب 

لومـش دـیما  راظتناب و  دـینک  هشیپ  يوقت  سپ  دـش  دـیهاوخ  ورب  ور  زیچ  هچ  اب  رگید  ملاع  رد  دـینادیمن  نوچ  هک  تسا  نآ  هملک  هکنیا  زا 
هحفص  ] 26-1- نآرق . - دیـشاب یقّتم  هشیپ و  يوقت  دنوادخ  تمحر  باوث و  شهاوخ  روظنمب  دـشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  تمحر و 
برع مایا  خیرات  دنتسنادیمن ، نتشون  ندناوخ و  هکنیا  اب  دندوب و  رتشوه  زیت  بارعا  نوچ  يروباشین : ریـسفت   158 مُهنِم » يدهَأ  اّنَُکل  [ » 86

. - دـنوشیم تیادـه  رتهب  رتدوز و  هّتبلا  دوش  لزان  يزیچ  اهنآ  يارب  رگا  سپ  دنتـشاد ، ظفح  دایز  لثم  رعـش و  هباطخ و  اهنآ و  ياهگنج  و 
يهمه رد  مّلـسم  لصا  نیاب  دـشاب  هراشا  دـیاش  َول » اُولوُقَت  َوأ   » نآ دـعب  تیآ  يهلمج  و  اـمَّنِإ » اُولوُقَت  نَأ   » يهلمج اـم : نخـس   25-1- نآرق

هدش مالعا  تهج  هکنیا  زا  تسا . حـیبق  نایب  الب  باقع  مالک : ملع  ياملع  يهتفگب  و  تسا ، تشز  عالّطا  و  غالبایب ، ّتیلوئـسم  هک  نیناوق 
-42-18- نآرق . - میداتـسرف نآرق  میدرک و  مهارف  ار  امـش  يرادربخ  مهف و  يهلیـسو  امـش  ياـههتفگ  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا 

88-69- نآرق

ات 160] تایآ 158  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

نُکَت َمل  اُهنامیِإ  ًاسفَن  ُعَفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَعب  ِیتأَی  َموَی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَعب  َِیتأَی  َوأ  َکُّبَر  َِیتأَی  َوأ  ُۀَِـکئالَملا  ُمُهَِیتَأت  نَأ  ّالِإ  َنوُرُظنَی  لَـه 
امَّنِإ ٍءیَـش  ِیف  مُهنِم  َتَسل  ًاعَیِـش  اُوناک  َو  مُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 158  ] َنوُرِظَتنُم ّانِإ  اوُرِظَتنا  ُِلق  ًاریَخ  اِهنامیِإ  ِیف  تَبَـسَک  َوأ  ُلـبَق  نِم  تَنَمآ 

مُه ال َو  اهَلثِم  ّالِإ  يزُجی  ـالَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  نَم  َو  اـِهلاثمَأ  ُرـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَحلِاب  َءاـج  نَم  [ 159  ] َنُولَعفَی اُوناـک  اـِمب  مُُهئِّبَُـنی  َُّمث  ِهّللا  َیلِإ  مُهُرمَأ 
ینعی هرظتنا  يا  ءیّـشلا  رظن  زا  نورظنی  هتـسد . هقرف و  وریپ ، روای ، ینعمب  هعیـش  عمج  عیـش - تاـغل : ینعم   585-1- نآرق [ - 160  ] َنوُمَلُظی

دنیآ ناشدزنب  ناگتشرف  دنهارب  مشچ  رگم   159 دنریذپیمن ] هک  تنخـس  نارفاک  هکنیا  دّمحم  يا  : ] همجرت دوب . يزیچ  رظتنم  هارب و  مشچ 
زیچ دوخ  نامیاب  ای  هتشادن و  نامیا  شیپ  ناز  هک  ار  یسک  دیآ  نآ  هک  زورنآ  یلو  تراگدرورپ  ياههناشن  زا  ياهراپ  ای  وت و  راگدرورپ  اب 

، مینآ يهتخود  مشچ  زین  ام  هک  دیـشاب  زور  نینچ  هارب  مشچ  وگب : اهنآب  وت  دـهدن . دوس  شزور  نآب  ناـمیا  هتخودـنین  هحفص 87 ] یبوخ [ 
تسا ادخ  اب  ناشراک  رس و  هک  تسین  يراک  اهنآب  ار  وت  دناهدوب  اهنیئآ  اههتسدب و  دنراد و  روجب  روج  دوخ  نیئآ  هک  ناسک  نآ  هّتبلا   160

ازس نآ  دننامب  زج  هدرک  يدب  هکنآ  درب و  دوس  نآ  ربارب  هد  هدرک  یکین  راک  سک  ره  161 و  دنک ، ناشهاگآ  دندوب  هدرک  هچنآب  سپس  و 
دـناهدرک و تئارق  ءاـی  اـب  فلخ  یئاـسک و  هزمح و  عـمجم :  159 ُۀَِـکئالَملا » ُمُهَِیتَأت  نَأ  ّالِإ  : » نیرّـسفم نخـس  دورن . متـس  ناشیارب  دـنیبن و 
هک دنیایب  باذع  يارب  دناهتفگ : يّدس  هداتق و  ناشناج ، نتفرگ  يارب  دنیایب  هکئالم  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دـناهدناوخ . ءات  اب  نارگید 
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« َکُّبَر َِیتأَی  َوأ   » 53-15- نآرق . - دننک ناشرازآ  دنیایب و  هکئالم  ربق  رد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دننک ، دراو  اهنآ  رب  یتخـس  يراتفرگ و 
اهنآ رـس  رب  دنوادخ  يراتفرگ  نامرف و  هک  دشاب  هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  و  دـیایب ، ادـخ  هک  دـنراد  لاحم  راظتنا  ای  ینعی  حوتفلا : وبا   156

نیرّسفم مومع   159 َکِّبَر » ِتایآ  ُضَعب  َِیتأَی  َوأ   » 24-1- نآرق . - اهنآ يارب  یتخـس  یباذع و  دنوادخ  دروایب  هک : ینعم  هکنیا  ای  و  دیایب ،
نمحّرلا ۀحفن  ریـسفت  رد  برغم  فرط  زا  حبـص  رد  تسا  دیـشروخ  يرادومن  ینیقی  يهناشن  کی  هک  تمایق  ياه  هناشن - ینعی  دناهتـشون :
شیاسآب وا  تلادع  اب  تموکح  رد  ناهج  يهمه  هک  تسا  مئاق  روهظ  تیآ  زا  دوصقم  هک  تسا : هدرک  تیاور  قداص ع  ماما  زا  يدـنواهن 

مه نینمؤملا  ریما  ترـضح  فلا و  اب  اوقراف »  » دـناهدناوخ یئاسک  هزمح و  حوتفلا : وبا   160 مُهَنیِد » اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 38-1- نآرق . - دنشاب
« اُوقَّرَف  » اهیراق رگید  و  دنتـشادرب . تسد  دـندرک و  تقرافم  دوخ  نید  زا  هکیناسک  تسا : هکنیا  ینعم  و  تسا ، هدومرفیم  تئارق  روط  نیمه 
-258- نآرق -40-1- نآرق . - دندمآ رد  ینیدب  يزور  ره  دندرک و  قّرفتم  دوخ  نید  هک  ناسک  نآ  ینعی  دـناهدرک ، تئارق  ءار  دـیدشت  اب 

نیملـسم توادع  يارب  نیکرـشم  اب  فالتخا  اب  هک  تسا  یحیـسم  يدوهی و  دوصقم  تفگ : دهاجم  حوتفلا : وبا   160 ًاعَیِـش » اُوناک  َو   » 269
فلتخم ياههتـسدب  هک  تسا  دوـصقم  یحیـسم  دوـهی و  نآ  تسا : هتفگ  هداـتق  هحفـص 88 ]  ] 20-1- نآرق ، - دـندرکیم اهنآ  اب  تقفاوم 

لقن مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنراد ، فلتخم  دیاقع  هک  كرـشم  مدرم  ینعی  تفگ : يرـصب  نسح  دندرکیم ، ریفکت  ار  رگیدـکی  دـندش و 
مدرم نآ  دوصقم  رخف : دننکیم . داجیا  نید  رد  ههبش  ّکش و  دنوریم و  یهارمگ  تعدب و  یپ  هک  تسا  ناناملـسم  نآ  دوصقم  تسا : هدش 

ار نآرق  زا  یتمـسق  ایآ  ینعی  رخآ  اـت  ِباـتِکلا » ِضعَِبب  َنُونِمُؤتَف  َأ   » لـثم دـنرادن ، لوبق  ار  یتمـسق  دـنریذپیم و  ار  نید  زا  یتمـسق  هک  تسا 
هکنیا دنـشابن و  يزیچ  رد  ربمغیپ  اب  هک  دـنزیهرپب  مدرم  تفگ : هملـس  ّمأ  يربط :  160 ٍءیَـش » ِیف  مُهنِم  َتَسل   » 134-97- نآرق ! - دیریذپیم
ناشیا ینعی  هن ، يزیچ  رد  ناشیا  زا  وت  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   161-142- نآرق -29-1- نآرق . - رخآ ات  َنیِذَّلا » َّنِإ  : » درک تئارق  ار  هیآ 
تباجا ناشتیاده و  نامیا و  زا  ناشیا و  زا  تفگ  لوسر  عمط  عطق  لیبس  رب  هکنیا  و  دـنوشن ، تسار  وت  توعد  رب  دـنیاین و  زاب  وت  راک  رد 

لطاب بهذـم  هدـیقع و  رد  دوخ  اهنآ  هکنیا  اب  تسا و  رود  اهنآ  زا  یّلکب  هک  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  عمجم : ار . لوسر  توعد  ناـشیا 
: تسا هتفگ  هداتق  تسرازیب ، اهنآ  دیاقع  ارآ و  يهمه  زا  درادن و  اهنآب  یکیدزن  هار  چیه  ترضح  نآ  دنتـسه ، عمتجم  کیدزن و  رگیدکیب 
اب دـیابن  تسین و  يزیچ  وت  رب  اهنآ  اب  گنج  راک  زا  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  یـشاب ، رود  اهنآ  زا  دـیاب  ینک و  شزیمآ  اـهنآ  اـب  دـیابن  ینعی 

اهنآ و يهبوت  هن  ینعی  سابقملا : ریونت  تسا . هدرک  خـسن  ار  هکنیا  اهنآ  تسا و  راّفک  اب  گنج  تایآ  زا  شیپ  هیآ  هکنیا  و  یگنجب ، ناـشیا 
ریبج نب  دیعس  يرـصب و  نسح  بوقعی و  عمجم :  161 اِهلاثمَأ » ُرـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَحلِاب  َءاج  نَم  . » تسا وت  رایتخا  رد  ناشباذع  يراتفرگ و  هن 

نـسح نیرّـسفم و  رتشیب  و  دناهدناوخ . رورجم  لاثما »  » عوفرم و رـشع »  » نارگید عفر و  اب  اهلاثما »  » عفر و نیونت  اب  رـشع » : » دـناهدرک تئارق 
ولج تیآ  رد  هک  تسا  یمدرم  نآ  دوـصقم  يربـط :  49-1- نآرق . - تسا كرش  هئّیـس »  » دیحوت و هنـسح »  » زا دوصقم  دنا : هتفگ - يرـصب 

، دندش نمؤم  دندمآ و  زاب  یهارمگ  زا  دندرک و  هبوت  ناشیا  رگا  بهذـم ، رد  باعـشنا  نید و  رد  هحفص 89 ] يهقرفتب [  دناهدش  فیصوت 
: دناهتفگ یضعب  - 1 تسا : فالتخا  هنـسح  دزم  ندـش  ربارب  هد  زا  دوصقم  رد  عمجم : دـنراد . شاداپ  ربارب  هد  دـندرک  کین  لمع  هنـسح و 
و تسا ، دنوادخ  لضف  دزم  زا  رتشیب  هک  ِِهلضَف » نِم  مُهُدیِزَی  َو   » هیآ هکنیا  لثم  یشوخ ، يرترب و  تسا و  تلیضف  رگید  يات  هن  یکی و  دزم 
-2 189-159- نآرق . - تسا ربارب  هد  نآ  رادـقم  هن  تسا ، ربارب  هد  بوـخ  راـک  دزم  تذـل  یـشوخ و  هک  تسا  هکنیا  هـلمج  هـکنیا  ینعم 

دزم ّطـقف  رگید  ربارب  هن  دراد و  مه  تلزنم  فرـش و  مارتحا و  تسا  کـین  راـک  یلـصا  شزرا  هچنآ  یلو  دـشاب  ربارب  هد  دزم  تسا  نکمم 
هکنیا رد  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 4 تسا ، يواسم  تسا و  کین  لمع  دزم  اهنآ  يهمه  دناهتفگ  یضعب  - 3 درادن . ایازم  هنوگنیا  تسا و  هداس 

يدحاو هچ  ره  و  تسین ، امش  فیصوت  لباق  ادخ  بناج  زا  دزم  هک  تسا  نآ  دوصقم  ًةَرِیثَک » ًافاعـضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف   » لثم تایآ  رگید  هیآ و 
تسا و قاقحتسا  ربارب  هد  کین  راک  دزم  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  - 5 تسا ، ربارب  نیدنچ  يدنوادخ  ملاع  رد  تسا  رّوصتم  امش  رظن  رد 
هچ ره  دیوگب : يرگراکب  یـسک  هکنیا  لثم  تسین ، نّیعم  ددع  رادقم  دوصقم  و  درادن ، عالّطا  قاقحتـسا  يهزادـنا  زا  یـسک  دـنوادخ  زج 
هد بوخ  راک  دزم  دومرف : ربمغیپ ص  هک  تسا  هدـش  لقن  يراّفغ  رذ  وبأ  زا  و  دـشاب ، وت  راـک  شزرا  هچنآ  ینعی  يریگیم ، دزم  ینکب  راـک 
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173-133- نآرق . - دشاب هدایز  شهد  زا  وا  کی  هک  نآ  رب  ياو  سپ  شـشخب ، تشذگ و  ای  تسا و  کی  يدب  يازـس  رتشیب و  ای  تسا و 
تبرق ماقم  رد  دوهش  طاسب  رب  نافراع  دناتمدخ و  ماقم  رد  نادباع  رگید ، نافراع  تانسح  تسا و  رگید  نادباع  تانسح  هتـشون : فشک 

زا همه  يدارم  نادیرم  تانـسح  ایند ، زا  همه  تسا  یتّمه  نادهاز  تانـسح  وا ، شور  يهزادنا  رب  سک  ره  تانـسح  دناتادهاشم ، سنا  و 
هاگیاج هک  تسا  بلق  لمع  کین  راک  نوچ  یناشاک : تالیوأت  يهتشون  هصالخ و  یلوم . رادید  و  تسا ، یقایتشا  ناقیدص  تانسح  یبقع 

، سفن زا  تسا  رتالاب  لد  شزرا  و  هحفص 90 ] هبترم [  ماقم و  نوچ  و  تسا ، ناطیـش  يهناخ  هک  تسا  سفن  لمع  دب  راک  تسا و  دنوادخ 
سفن لمع  دولوم  دوش  ماجنا  دـب  راک  رگا  و  کی ، رب  هد  يرترب  لثم  سفن  رب  تسا  بلق  يرترب  يهناشن  دـش ، ماـجنا  کـین  راـک  رگا  سپ 
دنکیم دایز  ار  صخش  ّتینارون  دادعتسا و  هک  ّقح  زا  تسا  یضیف  باوث  سپ  دشاب . کی  هک  تسا  رادقم  رتمک  تسپ و  يهبترم  هک  تسا 

- لومـشم هک  اجنآ  ات  دوشیم  هدوزفا  رون  دادعتـسا و  باوث  نآ  اب  یباوث و  ریخ  لـمع  ره  اـب  تیاـهنیب  دوشیم و  ریخ  لـمع  يهداـمآ  رتشیب  و 
نآ دزم  سپ  تسا ، تاواسم  يربارب و  ینعمب  هک  تسا  تلادع  ياضتقمب  دب  راک  يازس  یلو  ُءاشَی » نَِمل  ُفِعاُضی  ُهّللا  َو   » دوشیم هیآ  هکنیا 

، نآ دننام  هراب  هد  تسار  ارم و  سپ  یئوکینب  دیایب  هک  ره  تسا : هتشون  ینیسح  ریـسفت   509-473- نآرق . - تسا نآ  دوخ  يواسم  لثم و 
رحب رد  و  فیعـضت ، هب  تسا  لیـصفت  راهظا  هکلب  تسین ، ددـع  نییعت  دارم  دـناهتفگ : هیلع  هّللا  ۀـمحر  يدـیرت  اـم  ماـما  . ] یئوکین هد  ینعی 

زا داجیا  يهنسح  - 1 دیـسر : دناوتیم  هنـسح  نآب  ات  نآ ، زا  لبق  هنـسح  هد  تسار  ارم و  سپ  ياهنـسحب ، دیایب  هک  ره  هک - هدروآ : قیاقحلا 
و تائّیس 8 - تانسح و  نییبت  و  - 7 بتک ، لازنا  و  - 6 لسر ، ثعب  و  - 5 قزر ، و  - 4 تیبرت ، و  - 3 میوقت ، نسحا  رد  شنیرفآ  و  - 2 مدع ،

هتفگ يدعس  نایبلا : حور  درآ .] اجب  ياهنسح  هک  دناوتن  هدنب  دریگن  دوجو  هنسح  هد  هکنیا  ات  و  هنسح ، لوبق  و  - 10 صالخا ، و  - 9 قیفوت ،
رذگ ردنا  شبیع  هد  ینیبب ز   || رنه  کی  ار  هک  ره  رـسپ  يا  زین  وت  يادخ  دسیونیم  هدـب  ار  یکی   || يار  کین  مدرم  زا  يراک  وکن  تسا :
ثیبخ سفن  نوچ  تسا ، نآ  دوخ  دننامه  شدزم  دب  لمع  هکنیا  ّرـس  و  راصحنا ، هن  تسا  يدایز  زا  هیانک  ربارب  هدـب  يهدـع  و  دـناهتفگ : و 

زا و  دوشیم ، هتـشاک  سفن  نیمز  رد  دـب  لمع  سپ  دـنکیم ، راداو  دـب  راکب  سفن  ینعی  ِءوُّسلاـِب » ٌةَراـّمََأل  َسفَّنلا   » تسا نآرق  رد  اریز  تسا ،
یتخـس و شاهجیتن  تسا  دـیلپ  هک  نآ  ینعی  ًادِـکَن » اـّلِإ  ُجُرخَی  ـال  َُثبَخ  يِذَّلا  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  دوشیم ، هتفرگ  هجیتـن  مک  دـب  نیمز 
-201-167- نآرق  - ِرکِذـِب  » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا ، هزیکاـپ  لد  و  دوـشیم ، هتـشاک  لد  رد  کـین  لـمع  نوـچ  و  تسا ، یمک  یگنت و 

ادـخ ار  لد  راـک  يهجیتـن  سپ  تسا ، مارآ  لد  ادـخ  ماـنب  ینعی  ُبوـُلُقلا » ُِّنئَمطَت  ِهـّللا  هحفـص 91 ]  ] 548-538- نآرق -388-341- نآرق
-33-1- نآرق . - تسا دـنوادخ  نذاـب  بوخ  نیمزرـس  هجیتـن  ینعی  ِهِّبَر » ِنذِإـِب  ُُهتاـبَن  ُجُرخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَبلا  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  دـنادیم ،

درک دح  رصح و  دشابن  ار  بجاو  داد   || ددع  نییعت  دصق  هد  زا  تسین  تسا : هتفگ  نینچ  ینعم  هکنیا  رد  یفـص  ریـسفت   195-133- نآرق
داـی چـیه  شلعف  شاداـپ  دوب  یک   || داد  وزا  ار  وا  تعاـط  دـشاب  هکنآ  سمتلم و  يریخ  شاداـپ  رب  تسوک   || ّسح  لـها  رب  ددـع  نییعت 

رد زج  هن  دهاوخ  ضوع  هن   || تسود  شیپ  دریم  هک  دـهاوخ  یمه  وا  زاب  چـیه  درادـنیم  هد  زا  کی  هک   || زابکاپ  عمج  قشع  نآ  ابحرم 
 || لد نوخ  زا  تشوـن  دـیاب  هکنیا  حرـش  تستحار  کـی  هکنیا  تسجنر و  هکنیا  هک  اـی   || تسا  تمدـخ  ازج و  وا  داـیب  یک  تسوا  دـنب 

دوش اشفا  نایم  نیاک  دهاوخ  قشع  مدوب  یلاح  هچ  رد  یناد  هچ  ات   || ماهدومیپ  ار  هار  هکنیا  یسب  نم  لجـس  رد  باتک و  رد  شیاج  تسین 
هاچ رد  ورف  رـس  وک  وا  نوچمه  وگ  شیوخ  اب  نک  هاچ  رد  ورف  رـس   || وجتـسج  رد  عمتـسم  یباین  رگ  دوش  اورپیب  دـنت و  قشاع  هک  ات  ||  
مزار ياشفا  رب  قشع  دوخ  تاذ  رب  نانچ  یقـشع  متـشاد   || دوخ  تاذ  رد  ناهن  مدوب  نم  تفگ  درک  هاگآ  شیوخ  ّرـس  زا  ارکاـخ   || درک 

یئاوسر درک و  یتسم  قشع  مدش  يرازاب  دنر  مدوب  هاش   || مدـش  يراس  مدـمآ  ّتیوه  زا  درک  هراپ  ار  نیـشن  تولخ  يهدرپ   || درک  هراچ 
زا دـنکفا  نوچ  مشچ  دـش  قلد  ابید  دوب  هش  يهماج   || دـش  قلخ  ملاع  قشع و  دـش  رگ  هولج  تفرگ  یئاـتکی  عمج  زا  قرف  هار   || تفرگ 
رد یقاب  دید  شتولج  رد  دب  هچنآ  ریغ  ناشن  دش   || شتریغ  نامک  زا  يریت  تسج  روهظ  رد  اجکی  تسا  قوشعم  دـید   || رود  کیدزن و 
 ] دوهـش بیغ و  اـب  تسین  یقرف  عمج و   || دوـب  هک  توـلخ  ناـمه  رد  اـهنت  تسه  تسین  راـّید  وا  ریغ  زا  رگهوـلج   || تسین  راـی  زج  ارس 
هک میوگ  هکنیا  هچ  اب   || تسا  یـشوهیب  ام  شوه  ناد  زار  وا  تاـیآ  وا ز  يوس  یپ  يرب  رگ   || وا  تاذ  اـّلا  دوبن  مه  شتولخ  هحفص 92 ]
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تسم لّوا  رود   || دنک  نوزفا  نوچ  هداب  یتسم  روز  نم  زار  دشوپ  هک  ات  دوبچ  هاچ   || نم  زاسمد  نم  ریغ  دشابن  نوچ  تسا  یـشوماخ  هر 
رخآ لوا و   || اـم  راـموط  زا  یتسم  مه  هکنیا  تسه  یم  هن  دـنیب  حدـق  هن  رگید  تسم   || یپ  هب  یپ  رخآ  رود  رب  دـسر  اـت  دـنک  نونجم  ار 

شوگ و نآب  ات   || دوش  مرحم  ددرگ و  لد  رگم  هچ  منک  هرمگ  اههناسفا  ار ز  لقع   || منک  هچ  اـب  هگ  راد و  اـب  نخـس  هگ  اـم  رود  درادـن 
، هزمح تیاکح  مّوس  رتفد  رد  يونثم  رعش  هس  هکنیا  دوبن و  لحاس  رگا  دوب  ایرد  هلمج   || ددبن  لد  را  دوبن  لزنم  ار  قشع  دوش  مدمه  نابز 

نیو ضرع  نآک   || راکب  دنامیمن  نارودزم  دزم  اطع  دننام  تسین  تمدـخ  چـیه   || ازج  گنرمه  لعف  دوبن  کیل  تسا : هیآ  دافم  بسانم 
ُعَفنَی ال   » يهلمج لّوا  تیآ  رد  - 1 ام : نخس  قبط  رب  ّرز  تسا و  میس  همه  نیو   || قرع  تسا و  روز  یتخس  همه  نآ  رادیاپ  تسا و  رهوج 

لّوا و تروصب  هرابود  دـش  تسرد  لماک و  هچنآ  ینعی  ددرگیمنرب ، هّوقب  ّتیلعف  هک  مّلـسم  لصا  نیاب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  رخآ  اـت  ًاـسفَن »
رگید دنارذگ  ار  دوخ  رمع  يراکدـب  كرـش و  یـشیدنا و  جـک - اب  رمع  نارود  رد  هکنآ  سپ  ددرگیمنرب ، هرابود  یتسرد  يارب  یگدامآ 

هبوت و اب  ار  بلطم  هکنیا  هّتبلا  و  درادن ، دوس  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  رگید  تروصب  هرابود  دریگب  رـس  زا  ار  دوخ  يهتـشذگ  دـهاوخب  هچنآ 
-2 نتفرگرس . زا  هدش  ماجنا  راک  هدش و  مهارف  تروص  ندنادرگ  زاب  لّواب  هن  تسا  یبارخ  حالصا  هبوت  نوچ  دیجنـس ، ناوتیمن  نآ  لوبق 
ار امـش  نارگید  یـشیدنا  دب  يراکدب و  هک  دـشاب  رـشب  يربهر  ربمغیپ و  يرادـلد  يارب  دـیاش  رخآ  ات  مُهنِم » َتَسل   » يهلمج مّود  تیآ  رد 
-3 دیتسه ، غراف  درف  يهشیدنا  زا  دیوریم و  تسار  هارب  هک  دیشاب  رازگ  رکـش  رطاخ و  داش  امـش  تسا و  ادخ  اب  اهنآ  راک  هک  دنکن  نارگن 
- نآرق -646-630- نآرق -60-40- نآرق  - بسانت دیناوتیمن  امـش  هک  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  اِهلاثمَأ » ُرـشَع  ُهَلَف   » يهلمج رخآ  تیآ  رد 
، تسا امـش  يریگ  هزادنا  زا  جراخ  ربارب و  هد  مه  زاب  دینک  ضرف  هچ  ره  نوچ  نآ  دزم  کین و  راک  نایم  دیریگب  هحفص 93 ]  ] 937-912

صخـش رد  هک  دینیبیم  ار  شراثآ  دوخ  ار  دب  لمع  هک  دشاب  هکنیا  يارب  دیاش  تسا  هدش  هتفگ  شدوخ  ربارب  يدب  يازـس  هکنیا  تهج  و 
شراظتناب مه  ار  تازاجم  هزادنا  نیمه  دنکیم ، یتحاران  یتشز و  دیلوت  ردق  هچ  عامتجا  رد  مدرم و  راکفا  رد  ناتنادـجو و  رد  ناتدوخ و 

بجوم ربـخ  اـب  دوخ  زا  مدرم  يارب  دـیدهت  دـیون و  هکنیا  دوخ  و  تسا ، نوریب  اـهباسح  هکنیا  زا  یکین  دزم  یلو  رگید ، ملاـع  يارب  دیـشاب 
مرطاخب یتیاکح  اجنیا  دوشیم . يراکدب  هئّیس و  زا  عنام  هنـسحب  تداع  هاوخان  هاوخ و  دننکیم و  هنـسح  ریخب و  مادقا  دوشیم و  يراودیما 

دوخ و يارب  لام  نآ  زا  نداد  هقدص  يدزد و  يهلیسوب  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  دید و  ار  هیآ  هکنیا  يدرم  مدینـش : مردپ  موحرم  زا  هک  دیـسر 
هداد ریقفب  هچنآ  هک  درک  باسح  و  ار ، يریقف  مّوس  اب  درک و  ریـس  ار  دوخ  نان  ود  اب  دیدزد و  نان  هس  دـهد  ماجنا  يراک  ریقف  شاهدـنیآ و 

. دوب دهاوخ  وا  دوس  ریقف  شدوخ و  يریـس  رگید و  نان  تفه  دهدیم  نان  بحاصب  ار  هس  زا  نان  هس  داد : دنهاوخ  واب  نان  هد  ربارب  رد  تسا 
تـسا نآرق  رد  نوچ  تسا  هدرک  يدزد  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  تواضق  دب  دومرف : دش ، ضرع  قداص ع  ماما  روضحب  تشذگرـس  هکنیا 

لّوا زا  تسین  نآ  رد  يوقت  تسا و  يدزد  لـمع  نوـچ  دریذـپیم و  ار  ناـشراک  ناراـکزیهرپ  زا  ادـخ  ینعی  َنیِقَّتُملا » َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  »
637-587- نآرق . - تسا یتشزب  مادقا 

ات 163] تایآ 161  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]

َو َيایحَم  َو  یِکُُسن  َو  ِیتالَص  َّنِإ  ُلق  [ 161  ] َنیِکِرشُملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتسُم  ٍطارِـص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُلق 
- امیق تاغل : ینعم  هحفص 94 ]  ] 306-1- نآرق [ - 163  ] َنیِِملسُملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  ُتِرمُأ  َِکلِذب  َو  َُهل  َکیِرَش  ال  [ 162  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ِیتامَم 

کّـسمتم تسار ، فینح - دزومآـیم ، مدرمب  ربمغیپ  هچنآ  نید و  تارّرقم  هار و  هقیرط ، هار و  ۀـّلم - تماقتـسا ، یتـسار و  تیاـهن  رد  ینعی 
ینعمب نیـس  نوکـس  ّمض و  نون و  رـسک  حـتف و  ّمض و  اب  کسن - تسا ، تسرپاـتکی  هکنآ  تسا ، میهاربا  نید  وریپ  هک  ره  مالـسا ، نیدـب 

شمش راتـشک ، دوشیم ، هداد  یگدنب  دصقب  ادخ و  يارب  هچنآ  ینعمب  نیـس  ّمض  نوکـس و  نون و  ّمض  اب  زین  و  يدنوادخ ، ّقح  تدابع و 
نایزات هکنیا  اب  دّمحم  يا  همجرت : درک . نوخ  يدنفـسوگ  دنیوگیم  یـسراف  حالطـصاب  دـندیرب و  رـس  ار  یناویح  هک  ندرک  نوخ  و  هرقن ،

یتسرپتب يدیلپ  زا  رود  میهاربا و  شورب  راوتـسا  تسا  ینیئآ  هک  درک 163  يربهر  تسار  یهارب  مراگدرورپ  ارم  انامه   162 وگب : نینچ 
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تسا و نایناهج  راگدرورپ  يارب  مدرم  یگدنز و  یگدنب و  زامن و  هّتبلا  وگب : 164 و  تسویپ ، هن  نیکرشم  اب  دوبن و  نارادنپ  زابنا  زا  وا  هچ 
نیلّوا میادـخ و  ناـمرف  هب - ناـگدرپس  رـس  نیتسخن  نم  مشاـب و  نینچ  هک  هدیـسر  ناـمرف  نمب  درادـن و  يزاـبنا  هک  تـسا 165  وا  يهژیو 

ّتنس و تیادب  تسا ، یتیاهن  یتیادب و  ار  میقتسم  طارص  هتشون : فشک   162 ٍمیِقَتسُم » ٍطارِص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  : » نیرّسفم نخس  ناناملسم .
یکی تبرـش  هس  زا  اریو  دیآ  رد  میلـست  قیدصت و  رد  زا  هک  ره  تفگ : تقیرط  ریپ  تدهاشم . ماود  تفآب و  سنا  تیاهن  تسا و  تعامج 
دنهد یبارـش  ای  ددرگ  هتـشک  وا  رهق  ریز  رد  هراّما  سفن  هک  دنهد  يرهز  ای  ددرگ ، هدنز  ّقحب  يو  لد  ات  تفرعم  زا  دنهد  یتبرـش  ای  دنهد :

: عمجم  162 ًامَِیق » ًانیِد   » 58-15- نآرق . - دـنک زاغآ  تبحـص  سنا  تقیقح و  تفاب  اجنیا  زا  دوش ، هتـشگرس  تسم و  وا  دوجو  زا  ناج  هک 
هملک هکنیا  ینعم  و  دناهدرک . تئارق  ای  رـسک  دیدشت و  فاق و  حتف  اب  نارگید  دناهدناوخ و  ای  حتف  فاق و  رـسک  اب  هفوک  مدرم  رماع و  نبإ 

ِیتالَص َّنِإ   » 17-1- نآرق . - خسن لباق  ریغ  یگشیمه  تباث  نید  تسا : نینچ  هملک  ود  ره  ینعم  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . تماقتـسا  لامک 
دارم دنتفگ  كاّحـض  يّدس و  دهاجم و  و  هحفص 95 ]  ] 34-1- نآرق  - ریبج دیعـس  دـنتفگ : لوق  هس  وا  رد  حوتفلا : وبا   164 یِکُُسن »...  َو 

نآ يارب  تسا و  تدابع  دوصقم  دنتفگ : یئاّبج  جاّجز و  تسا . نید  دارم  تفگ : يرصب  نسح  یتشک ، هرمع  ّجح و  يارب  هک  تسا  هحیبذ 
: عمجم  164 ِهِّلل » ِیتاـمَم  َو  َياـیحَم  َو  . » حـیبست هیزنت و  دوجـس و  عوکر و  زا  عوضخ  تسا و  بّرقت  عاوـنا  وا  رد  هک  درک  زاـمن  صیـصخت 
. دناهدناوخ ای  نوکـس  اب  یتامم »  » ءای و حتف  اب  يایحم »  » اب سکع  رب  نارگید  دناهدناوخ و  حوتفم  ار  مّود  نکاس و  ار  لّوا  يای  هنیدم  مدرم 

گرم زا  دـعب  يارب  تاربم  تاریخب و  ّتیـصو  یگدـنز و  رد  تاداـبع  بوخ و  ياـهراک  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و 
توهـش لیم و  يارب  ار  یگدـنز  يهرود  ياـهراک  دـیابن  یمدآ  هک  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  ینعم ، هکنیا  اـب  و  تسا ، ادـخ  يارب  یگلمج 

رانید نب  کـلام  زا  ناـیبلا : حور   34-1- نآرق . - دـشاب شثراو  يارب  شگرم  زا  دـعب  دوس  وا و  یگدـنز  يهجیتن  مه  دـیابن  دـهد و  ماـجنا 
مدش کیدزن  واب  نوچ  دومیپیم ، نابایب  رفـس ، يهلیـسویب  هدایپ و  مدید  یناوج  نابایب  رد  متـشاد ، ّجح  گنهآ  یلاس  تسا : هدـش  تیاور 

وا رب  موریم و  وا  يوسب  میآیم و  وا  بناج  زا  تفگ  تسا ! اجک  ترفـس  يهلیـسو  يوریم و  اجکب  یئآیم و  اجک  زا  متفگ : مدرک و  شمالس 
. متـشادرب دوخ  اب  فرح  جـنپ  مدـش  هناور  نوچ  تفگ : دوب . ناوتیمن  ناـن  بآیب و  ناـبایب  رد  متفگ : دـنک . کـموک  مرفـس  رد  هک  تسا 
ملاع و يدیالا و  وذ  يداه و  یفاک و  وا  ینعی  تفگ  تسیچ ! نآ  زا  دوصقم  متفگ  صعیهک »  » نآرق تیآ  تفگ  تسا ! فرح  مادک  متفگ 
، دندرکیم ینابرق  مدرم  میدیسر و  ینمب  نوچ  تسا . هدامآ  وا  شیاسآ  بابـسا  همه  دراد  راک  رـس و  سک  نینچ  اب  هکنآ  و  تسا ، قداص 
دیـشک و لد  زا  يدایرف  هاگنآ  منکیم ، نابرق  ار  دوخ  مرادن  هک  نم  دـننکیم ، ینابرق  دنفـسوگ  واگ و  مدرم  ادـخ  يا  تفگیم : هک  مدـینش 
 || تسود ریشمش  يهتـشک  دشن  هک  ره  دوب  نانآ  زا  رتهب  نت  يهفیج   || دوب  ناناج  ینابرق  هن  هک  ناج   501-493- نآرق . - رعش داد : ناج 

دننادـب مدرم  هک  تسا  هدـش  مالعا  ربمغیپ ص  یتسرد  یتسار و  ّتیـصخش و  لّوا  تیآ  اـب  - 1 ام : نخـس  تسوا  ناج  زا  هب  رادرم  يهشـال 
رد هکنانچ  - 2 دنادیم ، میقتسم  هارب  ار  دوخ  هک  دراد  هحفص 96 ] دوخ [  راتفگب  نانیمطا  لامک  دوخ  نابزب و  هن  تسا  لد  زا  دیوگیم  هچنآ 
مه نم  نید  تسا و  هدوب  تسرپاتکی  امـش  ردـپ  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدـش  کیرحت  برع  تاساسحا  مّود  تیآ  اـب  تسا  هتـشون  عمجم 

ار نم  نید  دیتسه  میهارباب  رختفم  هک  امـش  سپ  دوشیمن ، كرت  خسن و  زگره  هک  تسا  میهاربا  یتسرپاتکی  دـیحوت و  ساسا  نامه  يور 
دوخ ربمغیپ  و  ناسنا . داعم  أدبم و  تقیقحب  تسا  هراشا  میئوگیم  رّرکم  مه  سرد  رد  هکنانچ  رخآ  تیآ  ود  - 3 تسا . وا  نید  هک  دیریذپب 

هـشیمه و  گرم ، زا  سپ  اـت  دوـخ  شیادـیپ  زاـغآ  زا  یمدآ  هک  دـنوش  نآـب  هّجوـتم  مه  نارگید  اـت  تسا  هداد  رارق  بلطم  هکنیا  فرط  ار 
دنکیم دشیدنیم و  دوخ  رایتخاب  هچنآ  هک  دشاب  هّجوتم  دیاب  سپ  درادـن ، يدوبان  زگره  هک  تسا  وا  تردـق  رد  تسا و  هدـننیرفآب  هتـسباو 

نآ زا  دوخ  يهدارا  لمع و  رد  موکحم ، تسا و  رایتخایب  یلـصا  داهن  تعیبط و  رد  هچنآ  زا  ات  دنکب  دوخ  تداعـس  یتسرد و  ادخ و  يارب 
. تسا وا  تداعس  ادخ و  نامرف  هک  دنکب  دهاوخب و  ار  نامه  و  دوشن ، فرحنم  ادج و 

ات 165] تایآ 164  [: 6  ] ماعنألا هروس  ]
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مُُکئِّبَُنیَف مُکُعِجرَم  مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اهیَلَع  ّالِإ  ٍسفَن  ُّلُک  ُبِسکَت  َو ال  ٍءیَـش  ِّلُـک  ُّبَر  َوُه  َو  ابَر  یِغبَأ  ِهّللا  َریَغ  َأ  لـُق 
َکَّبَر َّنِإ  مُکاتآ  ام  ِیف  مُکَُولبَِیل  ٍتاـجَرَد  ٍضَعب  َقوَف  مُکَـضَعب  َعَفَر  َو  ِضرَـألا  َِفئـالَخ  مُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 164  ] َنوُِفلَتَخت ِهِیف  ُمتنُک  اـِمب 

بلط نتـساوخ و  ینعمب  ءاب  رـسک  ّمض و  اب  ۀـیغب  ردـصم  زا  یغبا - تاغل : ینعم   428-1- نآرق [ - 165  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباـقِعلا  ُعـیِرَس 
راـب ینعمب  واو  رـسک  حـتفب و  زرو  ردـصم  زا  زرت - رگید  یناـعم  و  هدـننک ، تـیبرت  ّیبرم و  ینعمب  ّبر - دراد ، مـه  رگید  یناـعم  ندرک و 

: همجرت هحفص 97 ] نیشناج [ . ینعمب  هفیلخ  عمج  فئالخ  تسا ، تسرد  ینعم  هس  ره  اجنیا  رد  ندرک و  هانگ  و  ندرب ، راب  ندرب ، نیگنس 
دوخ يهشیدـناب  امـش   ] و تسا ! زیچ  همه  راگدرورپ  وا  هکنیا  اب  میوجب  رگد  راگدرورپ  ادـخ  زج  هک  دوش  رگم   166 وگب : بارعاب ] زاب  [و 
سپ هکنیا  زا  و  دربیمن . دوخ  تشیب - يرگید  راب  ینیگنس  یسک  هچ  دوشیم  وا  دوخ  شود  راب  هک  رگم  دنکیمن  يراک  یسک  هک ] دیشاب 

ار امـش  هک  تسا  وا  مه  دیتفریم 167 و  یهارب  مادک  ره  دـیتفریذپیمن و  هچنآب  دـنک  ناتهاگآ  دوب و  ناتراگدرورپ  يوسب  امـش  تشگزاب 
یگدنز ياههرهب  ساپ  هک   ] هدیشخب هچنآب  دیامزایب  ار  امش  ات  درب  رتالاب  ياهتسد  هیاپ ز  ار  ياهتسد  درک و  نیمز  يور  ناگتشذگ  نیشناج 

: عمجم  166 یِغبَأ » ِهّللا  َریَغ  َأ  ُلق  : » نیرّـسفم نخـس  نابرهم . هدـنزرمآ و  مه  تسا و  هجنکـش  دوز  وت  راـگدرورپ  هّتبلا  و  دـیرادیم ] هنوگچ 
لقن و  درادـیم . باذـع  رد  شردـپ  مرجب  ار  رفاک  دـنزرف  دـنوادخ  دـنیوگیم : هک  اهبهذـم  يربج  يهدـیقع  نالطب  رب  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا 

هیآ هکنیا  دشاب ، ام  ریگندرگ  ام و  يهدهع  رب  وت  هانگ  دوب  طلغ  ام  هار  هکنیا  رگا  شاب و  ام  وریپ  وت  دنتفگ : ربمغیپب ص  بارعا  هک  دناهدرک 
رد امش  ناهانگ  دینک و  نم  تعباتم  برع  دیدانص  يا  تفگیم : هریغم  نب  دیلو  ینیسح : ریـسفت   46-15- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوج  رد 

فدـه و ادـخ  لّوا : تسا : بلطم  دـنچ  هیآ  هکنیا  رد  ناـیبلا : حور  دـشک . دوخ  هاـنگ  باذـع  یـسک  ره  دومرف : هناحبـس  ّقـح  نم ، ندرگ 
ات تسین  رادرب  تسد  دوخ  بوبحم  زا  لقاع  صخش  و  تسا ، هدیسر  زیچ  همهب  دیسر  واب  سک  ره  هک  تسا  یمدآ  لامک  يهجرد  نیرخآ 
هک روطنامه  مّود - مرتشوخ  درد  اب  رطاخ و  هتـسخ  تسودیب   || نم  هک  اود ، دـنادن  بیبط  ارم  درد  ظفاح : يهتفگب  دـناسرب ، واـب  ار  دوخ 

مدرم نایم  دـید  دـنهاوخ  ار  دوخ  فالتخا  يهجیتن  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هدـش - هداد  هدـعو  هیآ  هکنیا  رد  دنتـسه و  فلاخم  رفاـک  نمؤم و 
تسردان تسرد و  هک  تسه  زیمت  يهلیسو  نید  ماکحا  هچ  رگا  تسه  فالتخا  هکنیا  زین  صالخا  اب  رادرک و  تسرد  صاخشا  اب  راکایر 

حـضاو و قیاـقح  يهمه  هک  یمومع  هاگهدـعو  ناـمه  رگم  تسین  یهار  نطاـب  تقیقح و  زا  عـالّطا  يارب  نکیل  دیجنـس و  دـیاب  نآ  اـب  ار 
ره ناکدرب  نید  لها  دـیآ ز  رب  الیواو  دـنچ   || نیتسوپ  هنوگژاب  ناج ، دـنک  نوچ  هحفـص 98 ] تسا [ : هتفگ  يونثم  دش . دـهاوخ  نشور 

نابز اب  بهذ  درادیم  زور  راظتنا   || بشب  رزاب  دنزیم  ولهپ  بلق ، تسا  هدـش  ناهنپ  ناحتما  گنـس  هک  ناز   || تسا  هدـش  نادـنخ  امنرز 
يور هلمج  هکنیا  رد  دناهتفگ : یضعب  يروباشین : ریسفت   165 َِفئالَخ » مُکَلَعَج   » شاف زور  دیآ  رب  ات  رّوزم  يا   || شاب  هک  دـیوگ  رز  لاح 

ناوریپ دوصقم  دناهتفگ : رگید  یـضعب  دـنوشیم ، اهنآ  نیـشناج - رگید  يهتـسد  دـنوریم و  هتـسد  کی  هک  تسا  ایند  مدرم  يهمه  اب  نخس 
يور رب  ادـخ  ناگدـنیامن  هّللا و  ءافلخ  هک  تسا  نّیعم  دارفا  دوصقم ، تسا : هتفگ  يرگید  دـناهدش . اهتّلم  رگید  ریگیاج  هک  دنتـسه  ربمغیپ 

َنَیب مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكانلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دننکیم ، راتفر  یتسرد  ّقحب و  دنتـسه و  نیمز 
-440- نآرق -23-1- نآرق . - ینک تموکح  مدرم  نایم  هک  تسا  وت  يهفیظو  سپ  میدرک  هفیلخ  نیمز  رب  ار  وت  اـم  دواد  يا  ینعی  ِساـّنلا »

تقیقح هکنیا  راهظا  و  يزور ، هاج و  لام و  لـقع و  فرـش و  رد  يرگید  رب  ار  یـضعب  داد  يرترب  ینعی  رخف :  167 مُکَضَعب » َعَفَر  َو   » 517
دوصقم هک  تسا  نیمه  مُکَُولبَِیل »  » يهلمج زا  دوصقم  تسا و  مدرم  یقالخا  ياهـشیامزآ  یگدنز و  ياهیراتفرگ  تابجوم  ندـنایامن  يارب 

تسا و ناحتما  يارب  روتسد  هکنیا  دنیوگیم  تسه و  ناحتما  دننامه  دوش  رداص  اهروتسد  هکنیا  ناسنا  زا  رگا  هک  تسا  یگدنز  ياهفیلکت 
هک تسا  هدش  نّیعم  شیامزآب  هیبش  فیلکت  هکنیا ، يهلابند  رد  و  تسا . لاحم  ادخ  رب  لوهجم  فشک  يارب  ناحتما  هک  تسا  مولعم  هن  رگ 

درادنرذگب و هک  تسا  نآ  يارب  تعرـس  مان  و  تسا ، باقعلا  عیرـس  دندوب  راکدب  رگا  و  تسا ، میحر  روفغ و  ادـخ  دـندوب  راکوکین  رگا 
دنوادخ ینعی  عمجم :  167 مُکاتآ » اـم  ِیف  مُکَُولبَِیل   » 250-235- نآرق -23-1- نآرق . - دیـسر دهاوخ  دنوش  تازاجم  دـیاب - هک  عقوم  نآ 

تسین و شنیرفآ  رد  یمتس  هک  دوش  رادومن  ات  دنکیم  راتفر  امش  اب  یـشیامزآ  لمع  دننام  تسا  هدرک  تیانع  امـشب  هک  اهیـشوخ  هکنیا  رد 
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اراد ربارب  رد  رادان  و  درادن ، يرگید  هحفص 99 ]  ] 32-1- نآرق  - هک دنیبب  نوچ  دنک  رکـش  اراد  هک  تسا  نآ  هجیتن  و  ّقح . تسا و  لدع 
لمع دوخ  ملعب  دوش و  دایز  شتفرعم  ات  دنک  هشیدنا  تافالتخا  هکنیا  ربارب  رد  دنمدرخ  صخـش  و  دوشن ، فرحنم  رارقیب و  دـشاب و  ابیکش 

دنوریم و یئاهتلم  دـیمهفب  دیجنـسب و  هک  شنیرفآ  یّلک  نوناقب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ  ات  َِفئالَخ » مُکَلَعَج   » يهلمج - 1 ام : نخس  دنک .
دوشیم و اهنآ  ریگیاج  فیعض  دنوریم و  يوق  ياهتسد  دناهدشن ، هدیرفآ  تخاونکی  ناسکی و  همه  مدرم  و  دنریگیم ، ار  اهنآ  ياج  نارگید 
وا رایتخا  رد  اهنیا  يهمه  هک  تردـق  نآ  نامرفب  دـیوش  میلـست  سپ  دوشیم ، وا  نیـشناج  يوق  دوشیم و  دوباـن  فیعـض  يهتـسد  سکعب  اـی 

ینعی تسا ، یکیکـشت  تقیقح  دوجو  دنیوگیم : هک  امکح  يهدـیقع  يهصالخ  دوشیم  هدافتـسا  لّوحت  توافت و  نوناق  هکنیا  زا  - 2 تسا ،
کی همه  یهام  ات  هام  زا  هشپ ، ات  لیپ  زا  هاک  ات  هوک  زا  تادوجوم  عاونا  ماـمت  هکلب  دنتـسین  رگیدـکی  اـب  روجاـن  نیاـبتم و  دارفا  تادوجوم 

فعض و رد  اهنآ  توافت  هک  دنتسه  دوجوم  هدش و  تسه  همه  دنکیرش و  یتسه  ینعم  رد  رگیدکیب  تبـسن  نآ  دارفا  هک  دنتـسه  یتقیقح 
، ندز شین  زاورپ ، یکپاچ  هک  دراد ، یتسه  زا  یئاههرهب  شنیرفآ  رد  هشپ  هن  رگ  تسا و  یتسه  رد  یتسس  یتخـس و  تسا و  دوجو  تّوق ،
یئاهزیچ و دوخ  دوجو  یتسه و  رد  لـیف  زاـب  و  دنتـسه ، مورحم  اـههرهب  هکنیا  زا  رگید  تادوجوم  نارازه  لـیف و  هک  تسا  ندـیکم  نوخ 

رگید دارفا  ماـمت  اـب  دیجنـسب  هـک  ار  درف  ره  نـینچمه  و  دنتــسه ، نآ  دـقاف  هرهبیب و  نآ  زا  تادوـجوم  رگید  هـشپ و  هـک  دراد  یتازاـیتما 
یبیکرت رثا و  تیصاخ و  مادک  ره  هک  تسا  یتسه  ياههزادنا  دودح و  يدایز و  یمک و  رد  اهنآ  توافت  هک  تسا  روط  نیمه  تادوجوم 

یمیـش ملع  رد  هک  تسا  نـیمه  و  يدوـجو ، رگید  ياهتّیـصوصخ  نارازه  اـب  دراد  ار  اـهنیا  زا  یتمـسق  يرگید  زاـب  يرگید و  زا  ریغ  دراد 
کی همه  شنیرفآ  لصا  رد  یلو  دنتـسه  فلتخم  جـیاتن  راثآ و  اهتّیـصاخ و  رد  ملاـع  داوم  نوچ  دـناهدرک ، ادـیپ  هتـسد  دون  اـت  ار  رـصانع 

تاّیصوصخ رد  ناسنا  دارفا  امـش  فالتخا  هک  دنامهفیم  َِفئالَخ » مُکَلَعَج   » و ٍضَعب » َقوَف  مُکَـضَعب  َعَفَر   » يهلمج ود  سپ  دنتـسه ، دوجوم 
 ] 1718-1696- نآرق -1693-1660- نآرق -45-23- نآرق  - تسد زا  ار  دوخ  ياـیازم  اـی  دوریم و  ياهتـسد  اـی  درف  کـی  تسا  يدوـجو 
زا ار  امـش  دارفا  هتـسویپ  يراوـخ  و  یتّـمه ، نود  یتـسپ و  تـلزنم و  تـعفر و  زین  و  دوـشیم ، وا  نیــشناج  يرگید  دـهدیم و  هحفص 100 ]

نکمم درف  رب  هک  تسا  اهناحتما  اهـشیامزآ و  یگدنز  يهنحـص  تسین و  دودحم  یگدـنز  هار  هک  دـینادب  دوخ  ات  دـنکیم  ادـج  رگیدـکی 
دیاش دسریم و  اهنآب  دنک  شـشوک  رگا  هک  دشاب  نکمم  وا  يارب  رگید  بیـصن  هرهب و  نارازه  یلو  دـشاب  مورحم  یبیـصن  هرهب و  زا  تسا ،
هکنیا زا  دـنکب و  هچ  ره  هک  ره  هک  تسا  راـک  ياـههار  اـهتوافت  هکنیا  هک  دـشاب  بلطم  نیمهب  هراـشا  رخآ  اـت  اـم » ِیف  مُکَوـُلبَِیل   » يهـلمج

يهدهع زا  یبوخب  ای  هدرک  دوخ  بیـصن  يراتفرگ  هتفر و  دـب  هارب  ای  هدـش  هدومزآ  رخآ  رد  دـنک  هدافتـسا  ّتیدوجوم  بتارم  تافالتخا و 
مه هدنیآ  يارب  هدـش و  ّقفوم  یگدـنز  رد  هداد  ماجنا  تسا  هدوب  هتـسیاش  هتـسیاب و  هچنآ  هدـمآ و  رب  یگدـنز  تاجرد  توافت  فالتخا و 

-393- نآرق . - دـهدیم ناشن  دوخ  يارب  نونکا  مه  زا  ار  تمحر  ترفغم و  راثآ  تسا و  هدرک  رادومن  ار  دوخ  يدـنمهرهب  قیفوت و  راـثآ 
هحفص 101]  ] 416

فارعا هروس 

هراشا

اِمب  » ات ِۀَیرَقلا » ِنَع  مُهلَئس  َو   » زا هک  تسا  هدرک  لقن  كاّحض  هداتق و  زا  عمجم  رد  تسا . هدش  لزان  ص ]  ] ربمغیپ رب  هّکم  رد  هروس  هکنیا   7
هیآ جـنپ  تسیود و  ماش  هرـصب و  ياهیراق  دـناهتفگ و  شـش  تسیود و  ار  تاـیآ  ددـع  و  تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـم » رد  َنوُقُـسفَی » اُوناـک 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   182-157- نآرق -151-122- نآرق . - دناهتسناد

ات 3] تایآ 1  [: 7  ] فارعألا هروس  ]
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[2  ] َنِینِمؤُمِلل يرکِذ  َو  ِِهب  َرِذـُنِتل  ُهنِم  ٌجَرَح  َكِردَـص  ِیف  نُکَی  الَف  َکَیلِإ  َلِزنُأ  ٌباـتِک  [ 1  ] صملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
، انگنت ياج  هانگ ، جرح - تاـغل : ینعم   241-1- نآرق [ - 3  ] َنوُرَّکَذـَت ام  ًالِیلَق  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُِعبَّتَت  ـال  َو  مُکِّبَر  نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  اـم  اوُِعبَّتا 

دّمحم يا  ، ] ناربنامرفب نابرهم  ناگدیرفآب  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : نتفگ . لد  رد  نابزب و  نتـشاد  هاگن  رطاخب  ندروآ و  دایب  يرکذ -
نآب ار  مدرم  یناوتیم ]  ] هک دوشن  گنت  نآ  زا  تلد  سپ  وت  يوسب  هدمآ  دورف  تسا  ياهمان   2 صملا ،  1 فورحب :] هدش  زاغآ  شخب  هکنیا 

زج  ] یپ دینک و  لابند  هدمآ  دورف  امـش  يوسب  ناتراگدرورپ  ار ز  هچنآ  ناناملـسم  يا  دشاب 3  نانمؤم  يارب  يروآدای  یهد و  دـیون  میب و 
نیسح هتشون : فشک  ِهّللا » ِمِسب  : » نیرّسفم نخس  امش .] يریذپ  دنپ  زونه  تسا  مک  هچ  ای  دیوش [ ، ریذپ  دنپ  كدنا  هک  دیورن  یناتسود  وا ]

ددـنویپ نونب  فاک  هکنآ  زا  شیپ  نک »  » هلالج ّلج  دـیوگ  ّقح  نوچ  ّقح  زا  نون  فاک و  هک  تسا  نانچ  هدـنب  زا  هّللا  مسب  تفگ : روصنم 
تـسار دناوخ  هچ  ره  رب  ِهّللا » ِمِسب   » دیوگ هحفص 102 ]  ] 31-15- نآرق  - قدصب نوچ  هدنب  نینچمه  دـیآ . دوجو  رد  یملاع  هّللا  نامرفب 

تسا ادخ  ّرب » « » اب  » هک دناهدرک  ریسفت  هّللا  مسب  فورح  یموق   95-79- نآرق -22-6- نآرق «. - ِهّللا ِمِسب   » راتفگب دبای  دهاوخ  هچنآ  دیآ و 
رظن ماودـب  نادـیرم  رب  تسا  ادـخ  ّتنم  میم » ، » تبرق سنا و  ماهلاب  نافراع  اب  تسا  ادـخ  ّرـس  نیـس »  » تلاـسر تّوبن و  ماـهلاب  ناربمغیپ  اـب 

لـصو نم  لصو  هفطل  هّللا و  ءالآب   » دـیوگیم وا ، داشرا  هیبنت و  اه » ، » وا ءاقل  مّود  مـال » ، » وا فطل  لّوا  مـال »  » تسا وا  ءـالآ  فلا » ، » تمحر
یلاعت يادخ  هک  تسا  يدنگوس  هکنیا  ساّبع : هّللا  دـبع  زا  تفگ  هحلط  یبا  نب  ّیلع  هتـشون : حوتفلا  وبا   1 صملا » «. » اوهبتناف هّللا  ءاقل  یلا 

مان دـناهتفگ : و  تسا ، نآرق  ياهمان  يهلمج  زا  دـناهتفگ : و  ادـخ ، ياهمان  زا  تسا  یمان  ساـّبع : هّللا  دـبع  زا  تفگ  حـلاص  وبا  هدرک . داـی 
نم قداّصلا » هّللا  انا   » تسا نآ  ینعم  تفگ : یبعـش  ممکاح . يادخ  نم  لّصفا » هّللا  انا   » ساّبع هّللا  دـبع  زا  تفگ  یحّـضلا  وبا  تسا . هروس 

وا مان  لّوا  میم  و  فیطل »  » تسا وا  مان  لّوا  مال  و  رخآ . لّوا و  تسا : وا  مان  ءادتبا  فلا  تفگ : یظرق  بعک  نب  دّـمحم  میوگتـسار . يادـخ 
« صملا  » ینعم هک  هدمآ  اهریسفت  یضعب  رد  و  تاعونصم » عناص  دعولا و  قداص  دمـص و   » تسا وا  مان  لّوا  داص  و  کلم .» دیجم و   » تسا

دحا تاذب  تسا  هراشا  فلا  یناشاک : تالیوأت   754-722- نآرق ! - میدرک نشور  وت  لد  ام  هن  َكَردَص » ََکل  حَرـشَن  َمل  َأ   » هک تسا  نآ 
تروصب هراشا  داص  و  تسا ، يدّمحم  تقیقح  هک  یناسنا  تالامک  يهعماج  ّتیصخشب  تسا  هراشا  میم  دنوادخ  یلزا  ملعب  مال  و  دحا ، و 

ات زاـغآ  زا  شنیرفآ  تقیقح  هک  دوشیم  نینچ  َکـَیلِإ » َلِزنُأ  ٌباـتِک   » يهلمج اـب  هملک  هکنیا  داـفم  يهصـالخ  تسا و  ترـضحنآ  يرهاـظ 
لزا فلا  دیوگ : یملس  قیاقح  رد  ینیسح : ریـسفت   269-242- نآرق . - تسا هدـش  لزان  وت  رب  نآ  ملع  هک  تسا ، باتک  کـی  نآ  ماـجناب 

لاجم ار  لاّصتا  هن  هقیقحلا  یف - یلصفنم و  ره  لاصفنا  یلـصّتم و  ره  لاّصتاب  تسا  تراشا  داص  دبا و  لزا و  نیب  ام  میم  دبا و  مال  تسا و 
 ] لصا هن  دـجنگیم  عرف  ین  وا  ردـناک   || لصو  لـصف و  زا  نورب  هکنیا  تسه  ار  هچ  هکنیا  مظن : شیاـمن . ّلـحم  ار  لاـصفنا  شیاـجنگ و 

تشگ مگ  مرج  || ال  مهو  لقع و  تاکردم  زا  تسا  رترب  نایب  ین  قیاقح  ین  تراشا  ین   || نایع  ین  ترابع  ین  یناعم  ین  هحفص 103 ]
یئادخ وا  ینعی  يروباشین : ریـسفت  تسین  يور  یـشومخ  زج  ار  سک  چـیه   || تسین  يوگ  تفگ و  يور  یّلکب  نوچ  مهف  رکف و  يو  رد 
ّتبحم تفرعم و  لامک  يهجردب  دنناوتب  ات  درک  تیانع  قدـص  ربص و  اهنآب  دومن و  تفرعم  ّتبحم و  يهدامآ  ارناگدـنب  شفطلب  هک  تسا 

هک یئاهنآب  یلو  دنامن  نآ  رد  کش  یگنت و  ياج  درک و  نشور  هداشگ و  ار  نآ  دـش و  لزان  وت  لد  رب  هک  باتک  هکنیا  يهلیـسوب  دنـسرب 
ترـضح لاح  لقن  رد  تسا  نآرق  تیآ  هکنانچ  دـندزیم و  نیمز  رب  حاولا  هک  دنتـشادیم  لد  رد  یتحاران  یگنت و  دـش  لزان  حول  تروصب 

یگنت ینعمب  جرح  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  نایبلا : عمجم   2 ٌجَرَح » َكِردَص  ِیف  نُکَی  الَف   » 472-449- نآرق «. - َحاولَألا یَقلَأ  َو   » یسوم
ساّبع و نبإ  یهد  ماجنا  یناوتیمن  ار  دوخ  يهفیظو  هک  یسرتب  و  دوش ، شوشغم  هدنکارپ و  ترکف  هک  دوشن  گنت  وت  يهنیس  ینعی  تسا 

دـش لزان  وت  يارب  نآرق  نوچ  رادم  دوخ  يهفیظو  رد  ّکش  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  ّکش و  ینعی  جرح  دناهتفگ : يّدس  هداتق و  دهاجم و 
هدش لقن  و  دـننک . هضراعم  وت  اب  دنرامـشب و  غورد  ار  تنخـس  هک  شابم  گنت  لد - مدرم  زا  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  ینک . ربخ  ار  مدرم  ات 

شکرابم رطاخ  هیآ  هکنیا  اب  دـننک  مرازآ  و  دـنرادنپب ، وگغورد  ار  نم  مدرم  مسرتیم  دومرف : دـش  لزان  ربمغیپ ص  رب  نآرق  نوچ  هک  تسا 
ود هکنیا  ینعم  رد   43-1- نآرق : - دناهتفگ ءاملع  رتشیب  جاّجز و  ءاّرف و  عمجم :  2 َنِینِمؤُمِلل » يرکِذ  َو  ِِهب  َرِذُنِتل   » 36-1- نآرق . - دش مارآ 
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طوبرم اههلمج  هکنیا  دـناهتفگ : نارگید  و  دـشابن . گنت  وت  لد  سپ  رّکذـت  يارب  دـش  لزان  باتک  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  مّدـقم  هلمج 
: يروباشین ریـسفت  شاب . رطاخ  هدوسآ  دوخ  راک  رد  رّکذـت و  راذـنا و  زا  دـشابن  گـنت  وت  يهنیـس  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  ولج  يهلمجب 
، یندب ياههتساوخ  يراتفرگ  یکیرات و  رد  دنتـسه و  بیغ  ملاع  زا  رود  یـضعب  دنتـسه : فلتخم  رـشب  سوفن  هک  تسا  نآ  بلطم  قیقحت 

هنوگنیا ندـناسرت  يارب  ِِهب » َرِذـُنِتل   » تسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا  مزـال  يوـق  كّرحم  هتـسد  هکنیا  يربـهر  هحفـص 104 ] يارب [ 
هک دنوش  تلفغ  راتفرگ  تسا  نکمم  ّطقف  دنتسه و  یهلا  فراعم  نتفرگارف  يهدامآ  ربخ و  اب  دوخ  زا  ینارون و  سوفن  زا  یـضعب  و  مدرم ،

يرکِذ َو   » تسا هدش  هتفگ  اهنآ  يربهر  يارب  دناهدش و  نینمؤمب  فیصوت  مدرم  هتـسد  هکنیا  دنتفا ، هارب  دنیآ و  دوخب  يروآدای  رـصتخم  اب 
باـطخ دـناهتفگ  یـضعب  و  دـینک ، يوریپ  وگب : مدرمب  ربمغیپ  يا  ینعی  يربط :  3 اوُِعبَّتا -»  » 419-393- نآرق -99-82- نآرق «. - َنِینِمؤُمِلل
نکمم تسا و  مدرمب  باطخ  عمجم :  13-1- نآرق . - نارگید مه  نک و  تعباتم  وت  ربمغیپ  يا  ینعی  ربمغیپب  باطخ  نمض  رد  تسا  مدرمب 

ّنج و لیبق  زا  دیوشن  ادخ  ریغ  وریپ  ینعی  يواضیب : ریسفت   3 ِِهنوُد » نِم  اوُِعبَّتَت  َو ال  . » دینک يوریپ  مدرمب  وگب  دـشاب  ام  ربمغیپب  باطخ  تسا 
يوریپ رگید  ناتـسود  نید  زا  هک  هدش  لزان  هچنآ  ریغ  دینکن  يوریپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـننکیم و  هارمگ  ار  امـش  هک  اهناسنا  یـضعب 

وریپ يربط :  290-274- نآرق -34-1- نآرق «. - ۀیغب ردصم  زا  همجعم  نیغاب  ینعی   » دـناهدناوخ اوُِعبَّتَت » ال   » ار هلمج  هکنیا  یـضعب  و  دـینک ،
: عمجم  3 َنوُرَّکَذَت » ام  اًلِیلَق  . » ادخ ینامرفان  یتسرپتب و  هب  ار  امش  دننک  نامرف  هک  دیهدن  رارق  دوخ  تسود  ار  نآ  ریغ  دیوشن و  نآرق  ریغ 

لاذ فاک و  دـیدشت  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  لاذ  کی  ءات و  اب  نورکذـت »  » هفوک مدرم  ءات و  ءای و  اب  نورکذـتی »  » تسا هدـناوخ  رماع  نبإ 
امش رکذت  تسا : نینچ  ینعم  يهجیتن  سپ  تسا  لاح  الیلق »  » تسا و هّیردصم  ام » : » حوتفلا وبا   28-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  نورکذت » »

نامه نوچ  میمهفب  يزیچ  تاملک  اههلمج و  رگید  لثم  میناوتیمن  ام  صملا » : » يهملک زا  ام : نخس  تسا . كدنا  مک و  یتلاح  یتروصب و 
، تسه مه  ام  اب  نخـس  يور  اریز  میمهفیم  يزیچ  تایآ  هکنیا  زا  زورما  مه  ام  دـندیمهفیم  يزیچ  تاملک  رگید  زا  زور  نآ  مدرم  هک  روط 

ربمغیپ اب  لباقم  هجاوم و  مدرم  نامه  اب  اهنیا  رد  نخس  يور  ّطقف  نوچ  مینک  هدافتـسا  دیابن  ام  هحفص 105 ] عّطقم [  فورح  هکنیا  زا  یلو 
رد نارگید  هچنآ  مدرم و  نآ  اـب  يوگتفگ  تسا و  تقو  نآ  رد  دوصقم  فشک  ندرب و  یپ  يارب  میئوگب  فورح  هکنیا  رد  هچنآ  دوـب  ص 

، درک یم - باطخ  مدرمب  ربمغیپ ص  هک  عقوم  نآ  نوچ  تسین  حیحـص  ام  رظنب  دناهتـشون  هراشا  مانب  دـناهدرک و  رظن  راهظا  فورح  هکنیا 
ار تاراشا  نآ  مهف  تقایل  هک  مدرمنآ  يارب  نخس  هنوگ  هکنیا - دیاب  درادن  رگید  ینعم  نوچ  دوبن و  یسک  يارب  تاراشا  هکنیا  مهف  تقایل 

نوچ اههلمج  تاملک و  رگید  یلو  تسا  هدش  هتفگ  زور  نآ  بسانم  ّصاخ و  يدوصقمب  فورح  هکنیا  سپ  دشاب  هدوهیب  وغل و  دنتـشادن 
یهز میمهفب  يرگید  بلطم  تایآ  هکنیا  زا  زورما  ام  رگا  و  دناهدرک ، ار  دوخ  يهدافتسا  تسا  هتـشاد  نّیعم  نشور و  ینعم  مدرم  نآ  يارب 

هچ نآ  زا  مدرم  تسا و  هدش  هتفگ  هچ  يارب  زور  نآ  هک  دشاب  هکنیا  دـیاب  اههروس  لّوا  عّطقم  فورح  نیاب  تبـسن  ام  رکف  سپ  نامتداعس 
سوماق رد  میئوگیم : مه  ام  کنیا  مدرک  لقن  لّوا  دـّلجم  يهمّدـقم  رد  هک  دـناهدرک  ثحب  بلطم  هکنیا  رد  نارگید  نوچ  و  دـناهدیمهفیم !
نوگشن ینعمب  و  هدیشوج ، يهتـساشن  دننام  دروخب  هریـش  اب  یتسیاب  هک  دروخ  ار  هزمیب  يزیچ  هچب ، كدوک و  ینعی  صمل  تسا : هتـشون 

ار يزیچ  تشگنا  اب  صمل  تسا : هتـشون  دـجنملا  رد  رگهلیح . وگغورد و  ینعمب  صاـمل  درـشف و  ار  یـسک  ندـب  تشگنا  ود  اـب  تفرگ و 
هکنیا درک ، راردا  هچب  و  درک ، جک  نهد  داد و  یجک  نهد  و  درک ، بیع  تیاکح و  تفرگ  نوگشن  هریغ ، لسع و  دننام  دیسیل  تشادرب و 

دناهتفگ فورح  هکنیا  يارب  هک  یناعم  نآ  ياجب  میئوگیم : نونکا  دوش ، ّظفلت  بیکرت و  یبرع  رد  فورح  هکنیا  زا  هک  ياهملک  ینعم  دوب 
هـضراعم ربمغیپ  اب  اـجنآ  مدرم  هک  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  نوچ  میئوگب  تسا  نکمم  درادـن  زور  نآ  مدرم  مهف  اـب  یبساـنت  و 

« ٌجَرَح َكِردَص  ِیف  نُکَی  الَف   » تیآ يهلیـسوب  ات  تسا  هدوب  تحاران  گنتلد و  وا  دنداد و  یمن - ترـضح  نآ  نانخـسب  شوگ  دندرکیم و 
اهنآ يارب  نآرق  و  تسا ، هتفگیمن  نخـس  اـهنآ  اـب  ربـمغیپ  تسا و  هدوب  عطقنم  یحو  مه  یتّدـم  دـیاش  و  تسا . هدـش  تیوـقت  يرادـلد و 

اب دش  رومأم  اهنآ  رکف  راک و  ندرمش  کبس  ریقحت و  يارب  دناوخب  نآرق  دوش و  ورب  ور  اهنآ  اب  یتسیاب  هک  تبون  هکنیا  تسا . هدناوخیمن 
هحفص 106]  ] 1907-1872- نآرق  - هکنیا زا  رگا  ات  داص ، میم ، مال ، فلا ، دـناوخب  دـنک و  زاغآ  ار  راک  لکـش  هکنیا  اـب  فورح و  هکنیا 
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دسرب ناشـشوگب  نینچ  تروص  ره  رد  دنوشن ، هّجوتم  رگید  زیچب  و  دنونـشب ، ار  فورح  نیمه  ّطقف  ای  دنمهفب و  صملا »  » يهملک فورح 
نآ زور  نآ  تسین  مولعم  هچ  رگا  دـمآ و  وت  يارب  ربمغیپ  يا  نآرق  هکنیا  َکَیلِإ » َلِزنُأ  ٌباتِک   » اهبرع امـش  يزیچان  تراقح و  لامک  اب  هک 

میهنن یعقو  ار  وا  نانخـس  میهد و  باوج  تناهاب  یـسک  اب  میهاوخب  یتقو  میراد  مسر  اـم  زورما  یلو  هن ! اـی  دناهتـشاد  یمـسر  نینچ  مدرم 
هدوب رومأم  ربمغیپ ص  میئوگب  تسا  نکمم  سپ  میرامشیم ، شکبـس  میئوگیم و  وا  ياهفرح  خساپ  رد  فلتخم  مهبم و  فورح  تاملک و 

گنتلد و  دنک ، لابند  ار  دوخ  بلطم  سپس  دنک و  نخس  زاغآ  فورح  هنوگنیا  اب  ناشیراوخ  یکبس و  يارب  اهنآ  اب  فداصت  لّوا  رد  تسا 
204-177- نآرق . - دشابن اهنآ  يوگتفگ  زا  تحاران  و 

ات 9] تایآ 4  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َّنَلَئسَنَلَف [ 5  ] َنیِِملاظ اّنُک  ّانِإ  اُولاق  نَأ  ّالِإ  انُـسَأب  مُهَءاج  ذِإ  مُهاوعَد  َناک  اـمَف  [ 4  ] َنُوِلئاق مُه  َوأ  ًاتاَیب  انُـسَأب  اهَءاجَف  اهانکَلهَأ  ٍۀَـیرَق  نِم  مَک  َو 
ُمُه َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  تَلُقَث  نَمَف  ُّقَحلا  ٍِذئَموَی  ُنزَولا  َو  [ 7  ] َنِیِبئاغ اّنُک  ام  َو  ٍملِِعب  مِهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف  [ 6  ] َنِیلَسرُملا َّنَلَئسََنل  َو  مِهَیلِإ  َلِسرُأ  َنیِذَّلا 

ینعم  110-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِملظَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  تَّفَخ  نَم  َو   406-1- نآرق [ - 8  ] َنوُِحلفُملا
، يدنمورین يریلد و  ینعمب  اب  حتفب  سأب - مدرم ، یمهارف  تعامج و  گرزب ، رهـش  هعرزم ، هد و  ینعمب  فاق  رـسک  حـتف و  اب  هیرق - تاغل :
رد هک  سک  نآ  ینعمب  فاق  حتفب  ۀلولیق »  » و لیق »  » ردصم زا  لئاق  عمج  نولئاق - بش . رد  نمـشد  رب  موجه  تایب - باذـع ، رازآ و  سرت ،

رایسب هچ  4 و  همجرت : هزادنا . رادقم و  لدع ، وزارت و  ینعمب  نازیم  عمج  نیزاوم ، تسا . هلولیق  باوخب  شیاسآ و  تحارتساب و  زور  طسو 
ناشریگارف نآ  وچ  5 و  ناشزورمین ، باوخب  ای  دمآ و  ناشرـس  هحفـص 107 ] رب [  ام  یکانمهـس  بش  همینب  هک  میدرک  دوبان  ار  اهنیمزرس 

ربـمغیپ هک  ناـسک  نآ  زا  هـّتبلا  سپ   6 دنتـشادن ،] یتاجن  زاین و  لاـجم  هچ   ] میدوب راکمتـس  اـم  دـنتفگ : هک  زج  دوبن  ناـشیتساوخرد  دـش 
ام ز هک  میئوگزاب  ناشيارب  ناـشراک  تشذگرـس  یتسرد  شناد و  اـب  7 و  مینک ، تساوخ  زاب  ناشناربمغیپ  زا  دـش و  هداتـسرف  ناـشيارب 

اهنآ 9 و  دنوش ، راگتسر  دوب  نیگنس  وزارت  هک  ار  نانآ  دشاب و  تسرد  اهوزارت  تساوخزاب ]  ] زور نآب   8 میدوبن ، ناهنپ  ناشراک  هشیدنا و 
نخـس دـنتفریذپن .] ار  اهنآ  و   ] دـندرک ام  ياههناشنب  هک  یمتـس  يازـسب  هدـناسر  ناـیز  دوخب  دنتـسه  یمدرم  دـشاب  کبـس  ناـشوزارت  هک 

لامعتـسا ینعم  دـب و  برع  ار  يوعد  يهملک  اریز  تسا  ءاـعد  هلمج  هکنیا  رد  يوعد  زا  دوـصقم  يربـط :  5 مُهاوعَد » َناک  امَف  : » نیرّـسفم
فارتعا هک  رگم  دنتـشادن  یـشهاوخ  باذـع  عقوم  نآ  رد  اهنآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  ّقح ، ياعّدا  - 2 شهاوخ ، ءاعد و  - 1 دنکیم :
نوچمه تسا : هتشون  هیآ  هکنیا  ریـسفت  رد  ار  يونثم  راعـشا  هکنیا  نایبلا : حور   37-15- نآرق . - دوخ ینامرفان  هانگ و  متـس و  هب  دندرکیم 

زا بسا  میاهدـنار  تواـکذ  زک   || فارتـعا  مدـنآ  درکیم  ضرغیب  گرب  لاـبیب و  سب  دـیدیم  ار  لـقع   || گرم  زور  فـسلفم  درم  نآ 
یتشک زج  هراچ  اجنآ  تسین   || حور  رحب  ردنا  تسا  چـیه  انـشآ  لایخ  رحب  رد  میدرک  انـشآ   || لاجر  زا  میدیـشکرس  يرورغ  زا  فازگ 

ياج رب  یتسار  هفیلخ  دش   || نم  ياهتریصب  رد  وک  یسک  اب  ّلک  يایرد  نآ  رد  یتشک  منم  هک   || لسر  هاش  نآ  هدومرف  نینچ  هکنیا  حون 
دهاوخ مدرم  زا  هک  ادخ  زا  تسا  يدنگوس  عمجم :  6 َنیِذَّلا » َّنَلَئسَنَلَف   » یتف يا  یتشک  ینادرگن ز  ور   || ات  هک  ایرد  رد  میحون  یتشک  نم 
تیبرت ار  مدرم  دـندرک و  تیرومأم  غالبا  هنوگچ  دـسرپیم  ناربمغیپ  زا  دـناهدرک و  لمع  اـهنآ  روتـسد  ناربمغیپ و  ناـمرفب  هنوگچ  دیـسرپ 

و دنیوگب ، باوج  یتسردب  دنناوتب  ات  دنـشاب  عقوم  نینچ  يهدامآ  دنیآ و  دوخب  هک  تسا  مدرم  دیدهت  دنگوس  هکنیا  زا  دوصقم  و  دـندومن !
يرـصب نسح  دندرک ! راتفر  امـش  روتـسدب  هنوگچ  مدرم  هک  میـسرپیم  ناربمغیپ  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  هحفـص 108 ]  ] 29-1- نآرق -

و مدرم . راک  زرط  رب  دنهدب  تداهـش  هک  میـسرپیم  ناربمغیپ  زا  و  دیدرک ! هچ  هک  میـسرپیم  شنزرـس  خیبوت و  اب  مدرم  زا  ینعی  تسا : هتفگ 
زا ینعی  َنُومِرجُملا » ُمِِهبُونُذ  نَع  ُلَئـُسی  ال   » لثم درادـن  شزاس  رگید  تایآ  دافم  اب  اـههلمج  هکنیا  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 

. دوشیمن لاؤس  ّنج  یمدآ و  درف  چیه  زا  زور  نآ  رد  ینعی  ٌّناَج » َو ال  ٌسنِإ  ِِهبنَذ  نَع  ُلَئُسی  ٍِذئَموَیَف ال   » لثم دوشیمن و  شـسرپ  ناراکهانگ 
شنزرس و يارب  شـسرپ  هیآ  هکنیا  رد  لاؤس  زا  دوصقم  - 1 داد : باوج  دوشیم  تهج  دـنچ  زا  یلو   489-429- نآرق -385-340- نآرق -
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جایتحا تسا و  مولعم  همه  لاح  ینعی  تسین  یشسرپ  تسا  هدش  هتفگ  هک  تایآ  نآ  رد  لوهجم و  ندش  مولعم  يارب  شسرپ  هن  تسا  رازآ 
شتآ رد  هک  اجنآ  باذع و  عقوم  ندیـسر  لاؤس و  زا  سپ  دوصقم  تسین  شـسرپ  تسا  هدـش  هتفگ  هک  اجنآ  - 2 تسین ، باوج  لاؤسب و 

ياههمان رد  مدرم  لامعا  نوچ  دـشابن  لمع  راک و  هیآ  هکنیا  رد  لاؤس  زا  دوصقم  تسا  نکمم  رخف : تسین . باوج  لاؤس و  ياج  دـنوریم 
هاـنگ بکترم  دـندرک و  هفیظو  كرت  كّرحم  یعاد و  هچب  هک  دـشاب  یناـسفن  كّرحم  بجوـم و  زا  شـسرپ  دوـصقم  تسا و  تبث  لـمع 

33-1- نآرق . - داد لدـع و  ینعی  قح  تسا و  مکح  اـضق و  نزو  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  دـهاجم  يربـط :  8 ُّقَحلا » ٍِذئَموَی  ُنزَولا  َو  . » دـندش
دب کـین و  لاـمعا  نیهاـش و  دراد و  هّفک  ود  هک  دوـشیم  نّیعم  یئوزارت  تماـیق  زور  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  ساـّبع و  نبإ  عـمجم :

: عمجم  8 ُُهنیِزاوَم » تَلُقَث  نَمَف  . » دوشیم رادومن  رفاـک  يراوخ  نمؤم و  تمظع  ّتیـصخش و  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دوـشیم . هدـیجنس 
روط و کی  ینازیم  ره  ای  دشاب و  هتـشاد  نازیم  کی  اهتعاط  زا  عون  ره  تسا  نکمم  نوچ  تسا  هدـش  هتفگ  عمج  تروصب  نیزاوم  يهملک 
ره هک  تسا  یئوزارت  زامن  ینعی  یفوتسا » یفو  نمف  نازیم  ةولّصلا  : » دناهدرک لقن  هک  تسا  یثیدح  لامتحا  هکنیا  لیلد  دشاب و  یلمع  زرط 

يارب نازیم  کـی  تسا  نـکمم  رخف : هحفـص 109 ]  ] 31-1- نآرق . - دریگیم دزم  ماـمت  يوزارت  اـب  داد  ماـجنا  ار  نآ  تسرد  يوزارتـب  هک 
مـسر رب  نیزاوـم  يهـملک  تـسا  نـکمم  تـسا  هـتفگ  جاّـجز  و  اـههتفگ ، يارب  يرگید  نـت و  ياـههراپ  يارب  یکی  دـشاب و  لد  ياـهراک 

تسشن و اهرطاق  رب  ینالف  ینعی  لاغبلا » یلع  ۀّکم  یلا  نالف  جرخ  : » لثم دنکیم  لامعتـسا  درفم  ینعم  رد  ار  عمج  هک  دشاب  برع  يوگتفگ 
نزو هدیجنـس و  لامعا  سک  ره  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  نازیم و  عمج  هن  دشاب  نوزوم  عمج  هملک  هکنیا  تسا  نکمم  دش و  هّکم  يهناور 
يهّلپ کی  و  تسا ، وزارت  يهّفک  هّلپ و  کی  ّسح  ملاع  تسا و  تلادـع  ّقح  يوزارت  نیهاـش  یناـشاک : تـالیوأت  دوب . نیگنـس  وا  يهدـش 

هلـضاف و قالخا  ریخ و  لامعا  رب  دوب و  رادـیاپ  تباث و  قیاقح  تالوقعم و  يور  شراـک  بسک و  هکنآ  سپ  تسا  لـقع  ملاـع  نآ ، رگید 
شزرا ردـق و  رتالاب  نوچ  تشاد  دـهاوخ  شزرا  نزو و  ینعی  دـش  دـهاوخ  نیگنـس  دومن  لمع  درک و  رکف  تسرد  تسار و  ياههشیدـنا 

ياههتـساوخ تاوهـش و  اب  دوب و  تابثیب  یندـش  دوبان  تاسوسحم  رب  شراک  بسک و  هکنآ  و  تسا . تقیقح  ملاعب  طابترا  مئاد و  ياـقب 
انف و شزرا  ردـق و  رتمک  تسا و  هدرکن  هریخذ  یـشزرا  ردـق و  دوخ  يارب  نوچ  دوشیم  کبـس  تشاد  راک  رـس و  تشز  ياهیوخ  يّدام و 
رب گرزب  نایز  هداد و  تسد  زا  ار  یمدآ  لامکب  ندیـسر  تقایل  یندب  تاسوسحم  اهتـساوخ و  زا  يریگلابند  يهطـساوب  هک  تسا  يدوبان 

یناویح یناسفن  يهیناف  تافـص  رد  ار  اهنآ  هدرمـش و  زیچان  ار  يدنوادخ  هیقاب  تافـص  هک  تسا  هدـش  رگمتـس  تسا و  هدرک  راومه  دوخ 
رازه هاجنپ  نازیم  دومع  يزارد  هک  دنکیم  لقن  هنع  هّللا  یضر  ساّبع  نبإ  زا  نایبت  رد  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  تسا . هتـشاد  هدیـشوپ 

: یفاص ریسفت  تملظ . يهفک  رد  ار  تائیس  دنهن و  رون  يهلپ  رد  ار  تانـسح  تملظ  زا  یکی  تسا و  رون  زا  یکی  وا  نیّفک  تسا و  هار  لاس 
تسین و مسج  لامعا  دومرف : دوشیم ! هدیجنـس  وزارتب  مدرم  لاـمعا  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا : هدـش  لـقن  جاـجتحا  رد 
، تسا ّطلـسم  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  دـشابن و  علّطم  هک  تسا  سکنآ  يارب  نزوب  زاـین  زین  و  تسا ، مدرم  راـک  یگنوگچ  تفـص و  دوصقم 

ینعی دوـمرف : رخآ  اـت  تَلُقَث » نَمَف  ! » تسیچ هیآ  ینعم  دـنتفگ : هحفـص 110 ] تلادـع [ ، دومرف  تسیچ ! نازیم  ینعم  سپ  دندیـسرپ  هاگنآ 
ُعَضَن َو   » ار هیآ  هکنیا  ینعم  دندیـسرپ  قداص ع  ماما  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  رابخألا  یناـعم  یفاـک و  رد  و  دـشاب ، رتهب  رترب و  شلمع  هکنآ 

. - میتـسه اـم  طـسقلا » نیزاوم  : » دومرف هک  تسا  رگید  تیاور  رد  تسا و  اـهنآ  نانیـشناج  ناربـمغیپ و  دوصقم  دومرف : َطـسِقلا » َنیِزاوَملا 
اههلزلز هک  یناهج  یناهگان  ثداوحب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  ٍۀَیرَق » نِم  مَک  َو   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخس   238-205- نآرق -44-27- نآرق
یگدنز هب  دندادیمن و  هار  لدب  لامتحا  نینچ  زگره  دوخ  هکنیا  اب  تسا  هدـش  اهینادابآ  مدرم و  یگراچیب  یناریو و  بجوم  اهیناشفـشتآ  و 

هک تسا . امرف  مکح  زیچ  همه  قوفام  یتردق  هک  دننادب  دنریگب و  تربع  دیاب  ناینیـشیپ  تشذگرـس  خـیرات و  زا  سپ  دـندوب ، رورغم  دوخ 
هراشا دیاش  یکبس  ینیگنس و  نازیم و  تَّفَخ » نَم  َو  «. » تَلُقَث نَمَف  «. » ٍِذئَموَی ُنزَولا  َو   » ياههلمج رد  - 2 دیشاب ، نآ  عیطم  نامرفب و  رس  دیاب 

-3 دش ، دهاوخن  راذـگورف  یمدـق  یـسفن و  دـیآیم و  باسحب  وا  یگدـنز  راک  نیرتکچوک  دوشیمن  دوبان  ناسنا  هکنآ  رب  هوالع  هک  دـشاب 
دوصقم میتسه  ام  دومرف : ای  دنناشنانیـشناج و  ناربمغیپ و  طسقلا » نیزاوم  : » دومرف هک  میدرک  لقن  یفاص  زا  هک  ع ]  ] قداص ماـما  ثیدـح 
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ماهلا يدـنوادخ  بیغ  ملاع  زا  هطـساو  اب  ای  هطـساویب  هک  دوش  هدیجنـس  دـیاب  اهنآ  يهلیـسوب  تسردان  تسرد و  ياهراک  هک  تسا  هکنیا 
تسا هدش  هتخاس  یمدآ  هک  دنریگیم  دای  اجنآ  زا  نوچ  تسا  دب  هن  رگ  تسا و  بوخ  دنتسناد  یمدآ  يارب  هتسیاش  اهنآ  هچنآ  دنریگیم و 

- نآرق -484-467- نآرق -465-442- نآرق -48-26- نآرق . - تسا رادومن  اـجنآ  رد  وا  یگدـنز  هار  تسا  هدـش  هتخاـس  هک  روـج  رهب  و 
هحفص 111]  ] 503-486

ات 18] تایآ 10  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َمَدِآل اوُدُجسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  َُّمث  مُکانرَّوَص  َُّمث  مُکانقَلَخ  دََقل  َو  [ 10  ] َنوُرُکشَت ام  ًالِیلَق  َشِیاعَم  اهِیف  مَُکل  انلَعَج  َو  ِضرَألا  ِیف  مُکاّنَّکَم  دََقل  َو 
ٍنیِط نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ  ُهنِم  ٌریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکترَمَأ  ذِإ  َدُجـسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  اـم  َلاـق  [ 11  ] َنیِدِجاّسلا َنِم  نُکَی  َمل  َسِیلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف 

527-1- نآرق [ - 14  ] َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ِینرِظنَأ  َلاق  [ 13  ] َنیِرِغاّصلا َنِم  َکَّنِإ  جُرخاَف  اهِیف  َرَّبَکَتَت  نَأ  ََکل  ُنوُکَی  امَف  اهنِم  طـِبهاَف  َلاـق  [ 12]
نَع َو  مِهِفلَخ  نِم  َو  مِهیِدـیَأ  ِنَیب  نِم  مُهَّنَِیتآـَل  َّمـُث  [ 16  ] َمیِقَتـسُملا َکَطارِـص  مَُهل  َّنَدُعقََأل  ِینَتیَوغَأ  اِمبَف  َلاق  [ 15  ] َنیِرَظنُملا َنِم  َکَّنِإ  َلاـق 

َنیِعَمجَأ مُکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل  مُهنِم  َکَِعبَت  نََمل  ًاروُحدَـم  ًامُؤذَـم  اهنِم  جُرخا  َلاق  [ 17  ] َنیِرِکاش مُهَرَثکَأ  ُدَِـجت  َو ال  مِِهِلئامَـش  نَع  َو  مِِهنامیَأ 
هـشیعم شاعم و  عمج  شیاعم - ندرک . ّطلـسم  يزیچ  ای  یـسک  رب  ار  یـسک  نیکمت  ردـصم  زا  اـّنکم - تاـغل : ینعم   373-1- نآرق [ - 18]

عارتخا و داجیا و  ینعمب  ءاخ  حتفب  قلخ  ردصم  زا  انقلخ - تایح ، يهلیـسو  كاشوپ و  كاروخ و  زا  تسا  یگدنز  يهلیـسو  هچنآ  ینعمب 
دننکیم طولخم  بآ  اب  هک  کهآ  گـیر و  كاـخ و  نیط - ندرک . میـالم  راومه و  فاـص و  ندـیرب و  يارب  مرچ  يریگهزادـنا  غورد و 

راوخ رغاص - ندش ، لقتنم  یئاجب  یئاج  زا  هوک و  زا  ندمآ  دورف  يراوخ و  و  اهب ، ندش  مک  ینعمب  طوبه  ردـصم  زا  طبهاف - یئاّنب ، يارب 
وت يدرک  هارمگ  ینعی  ینتیوغا - داد ، تلهم  درک و  راذـگرب  رگید  تقوب  ار  وا  ضرق  ینعی  نیّدـلا » هرظنا   » زا ینرظنا - يراوخب ، یـضار  و 
ّمض اب  روحد  لاد و  حتفب  رحد  ردصم  زا  اروحدم - ندرک ، رود  يراوخ ، بیع و  و  ریقحت ، ینعمب  لاذ  حتفب  مأذ  ردـصم  زا  اموؤذـم - ارم ،

میداد و ياج  نیمز  يورب  ار  امـش  ام  انامه  هک   10 دـنرادن ] رواب  ام  ياههناشن  هنوگچ  : ] همجرت ندـنار . شیپ  زا  ندرک و  رود  ینعمب  لاد 
میتسه ام   11 دیرادب . نآ  زا  یکدنا  ساپ  امـش  میدرک و  تسرد  نآ  رد  ناتيارب  يدنمهرهب  اب  یناگدـنز  ياههار  شـشوک و  راک و  ناوت 
دندرک ینوگن  یگمه  دیوش  نتورف  مدآب  میتفگ : ناگتـشرفب  سپ  نآ  ناتمیدرک و ز  تسرد  مادـنا  نیدـب  سپـس  میدـیرفآ و  ار  امـش  هک 

هک دش  تریگولج  هچ  تفگ : واب  ادـخ   12 دوب ، راـنک  رب  هحفـص 112 ] نانتورف [  زا  هک  نیگهودـنا  يهتـسکش  مه  رد  وید  سیلبا و  رگم 
هیاـپ و هکنیا  زا  سپ  تـفگ : لـگ 13  زا  ار  وا  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  هک  مشاـب  هب  وا  زا  نم  تفگ : يدرکن  ینوـگن  نـم  ناـمرف  ماـگنهب 

ارم تفگ : وـید  یناگدـش 14  راوخ  زا  وت  هک  وش  نورب  سپ  ینک  يزارفندرگ  یـشاب و  هاـگیاپ  نآـب  دـسرن  ار  وـت  هک  شاـب  دورف  هاـگیاج 
هکنآ ياـجب  سپ  تـفگ : وا   16 یناگدـنام . سپ  او  وـت ز  تفگ : ادـخ  دـنوش 15  هتخیگنارب  روگ  نایمدآ ز  هک  زور  نآـب  اـت  هد  راـگزور 

ساپـسان ناشرتشیب  ات  موش  کیدزن  ناشیاب  پچ  تسار و  زو  سپ  شیپ و  هاگنآ 17 ز  مریگب و  ناـیمدآ  رب  وت  تسار  هار  يدرک  مهارمگ 
نخس منک . راشرس  امـش  یگمه  ار ز  خزود  دش  وت  وریپ  هک  ره  انامه  هک  وش  نورب  نآ  زا  هدنار  شیپ  زو  راوخ  تفگ : دنوادخ   18 یبایب .

. - تسا هدـناوخ  هزمه  اب  دودـمم و  شئاعم »  » هک عفان  زجب  دـناهدناوخ ، ءای  اب  شیاعم »  » اهیراق يهمه  عمجم :  10 َشِیاعَم » اهِیف  : » نیرّسفم
زا ات  وگم   || زورفا  ششوک  اب  یگدنز  غارچ  تسا : هتشون  یلالج  مانب  ار  رعش  هکنیا  هیآ  هکنیا  یقرواپ  رد  ینیسح : ریـسفت   32-15- نآرق

کی ادخ   || نیبدب  کین و  ره  نتـشیوخ  تسدب  دیاین  زگره  ادخ  شیپ  زا  دب   || تسین  ینمـشد  وت  نم و  اب  ار  ادخ  دـیآ  هچ  نم  رب  ادـخ 
يوس شنادـب   || یناگدـنز  رد  درخ ، دـنوادخ  دـیابر  يزور  نم  گنچ  زا  اجک   || دـناسر  يزور  هدوهیب  یک  وتب  دـیاپن  ار  قیـالخ  کـی 

ار بساک  هک   || شاـب  ربجنر  ردارب  يا  یتیگب  دـیازن  زگره  یلبنت  زا  یـشوخ   || هاـتوک  رمع  هکنیا  رد  هک  دـناد  یمه  دـیارگیم  شـشوک 
میدیرفآ و ار  مدآ  ینعی   43-1- نآرق : - دناهتفگ يّدـس  هداتق ، ساّبع ، نبإ  يربط :  11 مُکانرَّوَص » َُّمث  مُکانقَلَخ  دََقل  َو   » دیاتـسیم شیادخ 

ناردام مکـش  رد  میدیرفآ و  مدآ  تشپ  رد  ار  امـش  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  میدرک . رّوصم  ناسنا  تروصب  ناردام  مکـش  رد  ار  وا  لسن 
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مکـش رد  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  میدرک ، تروـص  وا  تشپ  رد  میدـیرفآ و  ار  مدآ  ینعی  تسا : هـتفگ  دـهاجم  مـیدروآرد  تروـصب 
میدرک ناتداجیا  ناسنا  مدآ و  شنیرفآ  رد  ار  امش  تسا : هکنیا  یناعم  نیرتهب  و  میدرک ، تسرد  ار  امش  تروص  اجنآ  رد  میدیرفآ و  ردام 
ربمغیپ نامز  رد  هک  رگید  تایآ  رد  تسا  اههلمج  هکنیا  ریظن  هلمج  هکنیا  و  میدرک ، يزاـستروص  ار  امـش  هحفص 113 ] وا [  ریوصت  رد  و 

میتفرگ و نامیپ  امـش  زا  هک  نامز  نآ  ینعی  َروُّطلا » ُمُکَقوَف  انعَفَر  َو  مُکَقاثیِم  انذَـخَأ  ذِإ  َو   » تسا هدـش  باطخ  ناناملـسم  ناـیم  دوهی  اـب  ص 
مـسرب هکنیا  و  تسا ، هدوب  ولج  نرق  نیدـنچ  نامدرم  روط  عافترا  نامیپ و  نیاـب  دوصقم  هکنیا  اـب  میتشادـب ، امـش  رـس  يـالاب  رب  روط  هوک 

: رخف  218-159- نآرق . - تسا وا  يهتـشذگ  رد  نیبوسنم  شدوصقم  دهدیم و  تبـسن  رـضاح  صخـشب  ار  راک  هک  تسا  برع  يوگتفگ 
ینعم سپ  تسا ، يزیچ  ره  صوصخم  هک  يرادقم  هزادناب و  وا  ملع  ینعی  ادخ  ریدقت  و  تسا ، يریگهزادنا  ریدقت و  ینعمب  تغل  رد  قلخ 

ِۀَِکئالَمِلل انُلق  . » ظوفحم حول  رد  تسا  تمایق  زور  ات  تادوجوم  تروص  تابثا  ینعمب  وا  ریوصت  و  تسا ، يدـنوادخ  ّتیـشم  مکح و  قلخ 
يهروس - 3 هروـس ، هکنیا  رد  - 2 هرقب ، يهروس  - 1 تسا : هدـش  هتفگ  سیلبا  و  مدآ ، يهّصق  نآرق  يهروـس  تـفه  رد  رخف :  11 اوُدُجسا »

مدآ مارتحا  دوصقم  - 1 دناهدرک : ینعم  هس  ار  سیلبا  يهدجـس  و  يهروس ص ، - 7 هط ، يهروس  - 6 فهک ، - 5 لیئارسا ، ینب  رجحلا 4 -
ینعم نیمهب  هدجـس  تسا و  هدوب - مدآ  يارب  - 3 اهنآ ، يهلبق  مدآ  تسا و  هدوب  دـنوادخ  يارب  هدجـس  - 2 هدجـس ، تقیقح  هن  تسا  هدوب 
هدوب اـهنآ  ردـپ  ّنج و  زا  قوـلخم  لّوا  وا  تسا ، هتفگ  يرـصب  نسح  و  تسا ، هدوـب  هکئـالم  زا  سیلبا  هک  تسا  نآ  هیآ  رهاـظ  و  روهـشم ،

اَنَأ َلاق   » 31-1- نآرق . - تسا هدوب  هدجـس  رومأم  هکئالم  اب  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدرک  ادج  هکئالم  زا  ار  وا  هیآ  رد  هکنیا  تهج  و  تسا ،
اب دوخ  يارب  ار  نید  راک  هک  سک  نآ  و  تفر . اطخب  دوب و  سیلبا  درک  ساـیق  هک  سک  لّوا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  12 ُهنِم » ٌریَخ 

درک سایق  هک  یسک  لّوا  تسا : هتفگ  نیریس  نبإ  و  دنک ، شـسیلباب  نورقم  ندرگمه و  ادخ  دجنـسب ، -1-27 و  نآرق . - دنک سایق  يزیچ 
 ] رابتعاب ار  تلیضف  هک  دروخ  هطلغم  تروص  هکنیا  رد  سیلبا  هتشون : ینیسح  ریسفت  دش . ادیپ  سایق  زا  هراتس  هام و  شتسرپ  و  دوب ، سیلبا 
ِهِیف ُتخَفَن  َو   » هک تقیقح  تبـسن  هب  و  نآ ، زا  تسا  ترابع  َّيَدَِیب » ُتقَلَخ  اِمل   » هک لعاف  رابتعاب  رگا  و  درک ، هظحالم  رـصنع  هحفص 114 ]

-122- نآرق -72-46- نآرق : - مظن ار ، وا  هن  تسار ، مدآ  تلیـضف  ّتیریخ و  هک  یتسناد  یتـسیرگن  رد  نادـب ، تسا  تراـشا  یِحوُر » نِم 
ار نود  یتروص   || منک  نیط  هکنیا  تمدخ  نم  ارچ  هک  سخ  دودرم  نآ  دش  ینعم  زا  لفاغ   || سب  دـید و  تروص  سیلبا  یمدآ  155 ز 

كاـخ زا  راـن  ّتیلـضفا  رد  زین  شـسایق  لـالج و  رون  يهعـشعش  ینیبـب  اـت   || لاـمب  وکین  ار ، مشچ  تروـص ، تسین  منک  نید  نوـچ  بقل 
زا نیما  و  درادهاگن ، دنراپـس  ودب  هچ  ره  تسا  نیما  كاخ  و  دنادرگ ، تسین  دنهد  ودب  هچ  ره  تسا ، نئاخ  شتآ  هک  اریز  دوب  میقتـسمان 

شقن مالّسلا  هیلع  مدآ  هکنانچ  دریذپ  شقن  كاخ  دوب . رتوکین  ّربکت  زا  عضاوت  و  عضاوتم ، كاخ  تسا و  ّربکتم  شتآ  و  دشاب ، رتهب  نئاخ 
هوجو و  ِهِّبَر » ِرمَأ  نَع  َقَسَفَف   » تخوسب سیلبا  تفرعم  شقن  هچنانچ  دنازوس ، ار  شقن  شتآ  و  َنامیِإلا » ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک   » تفریذـپ تفرعم 

را كاـخ  تروص  هعطق :  463-432- نآرق -372-334- نآرق . - تسا روکذم  لیـصفت  قیرطب  ریـسفّتلا  رهاوج  رد  شتآ  رب  كاخ  لیـصفت 
یلد بحاص  وا  فصو  ردناک  تسا  كاخ  نامه  هکنیا  تسا  افـص  ردـنا  افـص  ینعم  هر  زک  رگنب  کین   || دوخ  تاذ  رد  یگریت  دراد  هچ 

هک روآ  هایـس  كاخ  رب  يور   || تسا  ندرک  عیاض  رمع  رمحا  درگوگ  نتـسج  تسا  الج  ار  ناج  يهدـید  يو  زک  تسا  هتفگ  ياهتکن  ||  
يرتهب يهدام  زا  هک  تشادـنپ  تسناد و  رـصنع  هدام و  رد  ار  دوخ  تلیـضف  هک  تفر  اطخب  نوعلم  ناطیـش  نایبلا : حور  تسا  ایمیک  رـسکی 

سپ تسا  ردکا  كاخ  وا ز  ران و  نم ز   || تسا  رتهب  ّکشیب  كاخ  زا  ران  تفگ  تسا : يونثم  رد  و  دشاب ، رترب  دیاب  تسا و  هدش  مهارف 
ار لضف  يوقت  دـهز و   || دـش  باسنا  هکلب ال  ّقح  ین  تفگ  هحفص 115 ] منـشور [  رون  نم ز  تملظ  وا ز   || منک  شلـصا  رب  عرف  سایق 

هکنیا ثراو   || تسا  اـیبنا  ياـهثاریم  هکنیا  هکلب  تسا  یناـج  یپاـیپ  شباـسنا  رب  هک   || تسا  یناـف  ناـهج  ثاریم  هن  هـکنیا  دـش  بارحم 
شتآ يهداز   || هام  وچ  دـش  رّونم  یکاخ  يهداز  ناهرمگ  زا  یبن  حون  نآ  روپ   || نایع  نمؤم  دـش  لهج  وب  نآ  روپ  تسا  اـیقتا  ياـهناج 
هکنیا  || ور  شیپ  هبعک  دیـشروخ و  اـب  کـیل  ربـج  تسا  هدرک  ار  هلبق  رم  بـشب  اـی   || ربا  زور  يّرحت  تاـسایق و  هـکنیا  هایـس  دود  یئوـت 

رب مدآ  فرـش  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  باوّصلاب و  ملعا  هّللا  ساـیق  زا   || باـتم  وز  ور  نکم  هدـیدان  هبعک  وجم  ار  يّرحت  تاـسایق و 
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نآرق رد  هکنانچ  دومن ، شمدآ  درک و  شریمخ  هنأش  ّلج  ّقح  هطـساویب ، لگ  زا  هک  دوب  نآ  يارب  هن  دـش  وا  يهدجـسب  رومأم  هک  کـلم 
نایم رد  هطساو  دش و  فرشم  سدق  ترـضح  زا  حور  خفن  فرـشب  هک  تسا  نآ  يارب  یلو  َّيَدَِیب » ُتقَلَخ  اِمل  َدُجـسَت  نَأ  َکَعَنَم  ام   » تسا

دوجسب رومأم  ار  هکئالم  مدآ  لگ  نتخاس  زا  سپ  دنوادخ  هکنآ  ّرس  دوب  نیمه  و  یِحوُر » نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ، » تسا نآرق  رد  هکنانچ  دوبن ،
َو ُُهتیَّوَس  اذِإَف  ٍنیِط  نِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ   » تسا نآرق  رد  هکنانچ  دننک ، هدجـس  دنتفا و  كاخب  حور  ندـیمد  زا  سپ  هک  داد  روتـسد  درکن و 

حور هک  راونا  یّلجت  يارب  دش  هدامآ  دعتـسم و  مدآ  یلگ ، دـبلاک  رد  حور  ندـیمد  زا  سپ  اریز  َنیِدِـجاس » َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن 
هک رون  ضیف و  نآ  يرادـهاگن  شریذـپ و  يهتـسیاش  ناـبهگن و  تسا و  هریت  كاـخ  رون و  يهوـلج  يهتـسیاش  یناروـن و  تسا و  فـیطل 

-249-197- نآرق . - دشاب یقیقح  هبعک  دنک و  هدجس  ار  وا  کلم  هک  دش  ّقحتـسم  تهج  هکنیا  زا  دسریم ، واب  ّقح  هولج  زا  حور  هلیـسوب 
قداص ع ماما  روضح  هفینح  وبا  هک  تسا  هتـشون  للع  جاجتحا و  یفاک و  ياهباتک  رد  یفاص : ریـسفت   696-582- نآرق -404-371- نآرق

سیلبا سک  لّوا  هک  نکم  سایق  دومرف : منکیم ، راتفر  شجنس  سایقب و  نم  یلب  تفگ : یهدیم ! يأر  سایقب  وت  ماهدینش  دومرف  ماما  دیسر 
هحفص  ] 50-1- نآرق  - ینشور رون و  رگا  و  دیجنـس ، لگ  شتآ و  نایم  سپ  ٍنیِط » نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ  : » تفگ درک و  سایق  دوب 

یفص ریسفت  هکنیا . رب  ار  نآ  توارط  افص و  يرگید و  رب  ار  نآ  يرترب  تسنادیم  دیجنسیم  درکیم و  سایق  شتآ  ینـشور  اب  ار  مدآ  [ 116
زاـین و نآ  || و  یگداـس  قشع و  كاـخ  زا  دـیدن  وا  شیوخ  ّنظ  زا  تفگ  تشه و  ار  قـح  ملع   || شیپ  هب  وا  دروآـک  دوـب  ساـیق  هکنیا 

نکلاک  || یفتخم  دـب  وا  ردـناک  اهرهگ  ناو  هاگب  ار  تناما  دراد  نوچ  هکناو   || هاوگ  دـشاب  دوخ  زجع  رب  نوچ  هکناو  یگداتفا  یتسین و 
یناتـسرهش ص 4 لحن  للم و  مساب  دـمآ  تافـص  ّلک  عماج   || مسلط  دـش  ار  ّقح  تاذ  جـنگ  هکناو  یفـص  نآ  فصو  حرـش و  زا  تسا 

يارب دوب  دادبتسا  نآ  رودص  أشنم  و  دوب ، سیلبا  زا  تشگ  ادیوه  شنیرفآ  رد  هک  ياههبـش  لّوا  هک  نک  شقن  نانچ  لّقعت  حول  رد  هتـشون :
دوب شتآ  هک  ار  شیوخ  یئادیپ  يهدام  هکنآ  و  تشاد ، حجار  ادـخ  ياضر  فرط  رب  ار  يوه  بناج  هکنآ  و  یهلا ، ّصن  يهلباقم  رد  دوخ 

تیارس شنیرفآ  رگید  رد  و  تشگ ، بعـشنم  ههبـش  تفه  تلالـض  لصا  هکنیا  زا  و  تشاگنا ، رتگرزب  دوب  لگ  هک  مدآ  یئادیپ  يهدام  رب 
قولخم نوچ  - 2 دوب ! هچ  نم  شنیرفآ  رد  تمکح  - 1 تفریذپ : ثادحتسا  لالـض  تعدب و  بهاذم  و  دز ، رب  رـس  ناهذا  ریاس  زا  درک و 
يدوجو اب  دوب ، ارچ  مدآ  دوجـس  تعاط و  فیلکت  دوب 3 - دناوت  تمکح  هچ  فیلکت  رد  دومرف و  ارچ  تعاط  تخانـش و  فیلکت  مدـش ،

نم و تنعل  کل » ّالا  دجـسا  ـال   » متفگ هکنآ  اـّلا  تفاـین ، رودـص  نم  زا  یحیبق  نوچ  - 4 هدـشن ! نم  تعاط  تفرعم و  یتداـیز  بجوم  هک 
مدش و فّلکم  و  مدیرفآ ، نوچ  - 6 مدرک ! هسوسو  ار  مدآ  ات  مدآب  میداد  هار  ارچ  مدـش ، التبم  تنعلب  نوچ  - 5 دوب ! هچ  تشهب  زا  جارخا 

نم تردق  عالّطا و  مدآ و  دالوا  رب  طیلست  مدوب ، مدآ  اب  عازن  تموصخ و  رد  نوچ  مدمآ ، رد  تشهب  هب - زاب  مدش و  راتفرگ  درط  تنعلب و 
رد تمکح  هچ  متفای  تصرف  ور  هچ  زا  متـسج  لاهمتـسا  نوچ  - 7 دوب ! دـناوت  تمکح  هچ  نم  زا  ارناشیا  یگدـنامرد  زجع و  ناـشیا و  رب 

میلست لّوا  رد  هحفـص 117 ] هک [  تفای  هضافا  یناحبـس  ءایربک  زا  یحو  تفاـی ، تیبرت  قسن  نیاـب  سیلبا  تاهبـش  نوچ  دوب ! تلهم  هکنیا 
قیال راگدنوادخ  رب  هچ  وت  زا  ندرک  مکح  يدوب  قداص  لوق  هکنیا  رد  رگا  منایملاع ، وت و  يهدننیرفآ  هک  يدومن  میلست  لّوا  هچ  یبذاک ،

: يروباشین ریسفت  تسا . روطسم  روکذم و  تاروت  باطخ  يواحف  لیجنا و  باتک  يواطم  رد  باوج  سیلبا و  تاهبش  طمن  نیدب  يدومنن .
تسا سب  تسا ، ینتورف  و  راقو ، يرابدرب و  بجوم  هک  نیمز  ینیگنـس  تسا و  یهاوخدوخ  ّربکت و  يدرخیب و  بجوم  هک  شتآ  یکبس 

يرگید نامـسآ  زا  يآ  دورف  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :  16 اهنِم » ِطبهاَف  . » وا ّتیموکحم  ناطیـش و  سایق  ندوب  لـطاب  يارب 
تسپ و ياجب  تسا  ناربنامرف  يارب  هک  یعیفر  تلزنم  فیرـش و  ماقم  زا  يآ  دورف  ینعی  تسا : هتفگ  رگید  و  تشهب ، زا  ینعی  تسا : هتفگ 
رد اـی  تشهب  رد  ینعی  عـمجم :  13 اـهِیف » َرَّبَکَتَت  نَأ   » 16-1- نآرق . - دنرامـشیمن يزیچب  ار  ّقح  ماکحا  دنتـسه و  ناـمرفان  هک  اـهنآ  زیچاـن 

حور َنیِرِغاّصلا » َنِم  َکَّنِإ  جُرخاَـف   » 25-1- نآرق . - دـنهدیم ياج  مّنهج  رد  ار  زارفندرگ  ّربکتم و  هک  تسین ، يزارفندرگ  ياـج  نامـسآ 
هّللا و هعفر  هّلل  عضاوت  نم  : » تسا ثیدح  رد  و  ینامرفان ، يارب  هن  دوب  شربکت  يارب  ناطیـش  جارخا  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  نایبلا :
زا لد و  زا  لـالد  يذ  يا  وت  ناـج  ردـنا  تسین   || لاـمک  رادـنپ  رتدـب ز  یتـّلع   40-1- نآرق : - تسا يوـنثم  رد  و  هّللا » هعـضو  ّربـکت  نم 
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رگ تسه  قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو   || تسدـب  ریخ  اـنا  سیلبا  ّتلع  دور  نوریب  یبجعم  هکنیا  وت  اـت ز   || دور  نوخ  سب  تاهدـید 
رد ددرگ  گنر  نیگرـس  بآ   || ناحتما  رد  ار  وت  دناروشب  نوچ  وج  ریز  نیگرـس  ناد و  یفاص  بآ   || وا  دنیب  هتـسکش  سب  ار  دوخ  هچ 
وت هچنآ  تفگ : دـمآ و  دـیزیاب  دزن  یئـضاق  دـناهتفگ : ار و  وت  رم  دـیامن  یفاص  وج  هچ  رگ   || یتف  يا  نیگرـس  تسه  وج  کت  رد  ناـمز 

هحفـص رازاب [  هچوک و  رد  و  زیوایب ، دوخ  ندرگ  رب  درگ و  تسوپ  يرادقم  تفگ : وا  مینیبیمن ، ام  ار  نآ  رثا  یلو  مینادـیم  زین  ام  ینادـیم 
دینش ارنیا  هک  یضاق  یبایب ، دوخ  ملع  رثا  ینک  نینچ  نوچ  دوش ، مامت  ات  مهد  ودب  ودرگ  کی  دنز  یلیـس  ارم  هک  سکنآ  نک : دایرف  [ 118

ربک و يدایز  يهطساوب  وت  يوش و  دازآ  يدنـسپدوخ  ربک و  زا  ات  منکیم  یئامنهار  ار  وت  هک  يدش  راکهانگ  تفگ : دیزیاب  درک ، رافغتـسا 
، ملاع يارب  عمط  - 1 تسا : دنسپان  رفن  شش  رد  زیچ  شش  تسا : هتفگ  يدادغب  رفعج  وبا  و  ینکیم ، رافغتـسا  نم  یئامنهار  زا  دوخ  بجع 
خـیاشم و رد  يدرخیب  تهافـس و  - 5 راداـن ، ریقف و  يارب  ربـک  - 4 اهرادـلام ، ءاینغا و  رد  لـخب  ناهدـنامرف 3 - ءارما و  رد  یگدزباتـش  - 2
ار نم  ینعی  عـمجم :  14 َنوـُثَعُبی » ِموَـی  یلِإ  ِینرِظنَأ  . » بسن بسح و  ناـبحاص  فیرـش و  مدرم  رد  یعبط  نود  تماـئل و  - 6 موق ، ناگرزب 

ینعی  38-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  و  دنوشیم ، هدنز  دوخ  یگدنز  نارود  راک  يازـس  يارب  مدرم  هک  زور  نآ  ات  رادب  هدنز  هدب و  تلهم 
هچ رگ  تسنادـیم  هک  دوب  هکنیا  يارب  وا  تلهم  ياضاقت  و  دوش ، تازاجم  يدوزب  هک  دیـسرت  نوچ  نک ، ریخأت  تقونآ  ات  ار  نم  تازاـجم 

هکنیا یلاـعت  يادـخ  و  حوتفلا : وبا  دـشن . شعمط  ریگولج  شهاـنگ  هک  دوب  هکنیا  تسا ، رایـسب  دـنوادخ  وـفع  تمحر و  تسا  راـکهانگ 
سیآ ناگدـنب  ات  یلاعت  يادـخ  تباجا  زا  دوبن  سیآ  هئیطخ  تیـصعم و  باکترا  مظعاب  سیلبا  هک  دـننادب  ات  سیلبا  زا  درک  زاـب  تیاـکح 

: تسا هتفگ  يرگید  ارم ، يدرک  هارمگ  نوـچ  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربـط :  16 ِینَتیَوغَأ » اِمبَف  . » وا تمحر  زا  دـنربن  عمط  دـنوشن و 
بوخ دـهد و  هولج  یـسک  رظن  رد  اریزیچ  یـسک  هک  تسا  اـجنآ  برع  نخـس  رد  اوـغا  لـصا  و  ارم ، يدرک  دوباـن  كـاله و  نوـچ  ینعی 

و ادخب ، دنگوس  دنیوگیم  هکنانچ  وت ، ياوغاب  دنگوس  ینعی  تسا ، هدش  هتفرگ  مسق  ینعمب  دناهتفگ : یـضعب  دنزب و  لوگ  ار  وا  ات  دنایامنب 
ادخ هک  تسا  یکی  تیاده  یهارمگ و  ببـس  دنیوگیم  اهنآ  اریز  تسا ، لطاب  اهبهذم  يربج  يهدیقع  دوشیم  مولعم  سیلبا  راتفگ  هکنیا  اب 

یتسیاـب تشادـیم  هلیــسو  کـی  یهارمگ  تیادـه و  رگا  و  يدرک ، تیادـه  ارم  تـفگن  يدرک و  هارمگ  ارم  تـفگ : ناطیــش  و  دــهدیم ،
«. - ِینَتیَوغَأ اِمبَف  : » تفگ وا  تسا  ادـج  هحفص 119 ]  ] 22-1- نآرق  - تیاده زا  یهارمگ  بجوم  نوچ  سپ  ینتحلـصا » امبف  !!! » تفگیم
مدآ يهدجـسب  وت  - 2 يدرک ، مدـیما  اـن  دوـخ  تشهب  تمحر و  زا  نوـچ  - 1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عـمجم :  44-23- نآرق

وت ياهدرک 4 - نم  یهارمگب  مکح  وت  - 3 يدرک . هارمگ  ارم  وت  هک  تسا  نانچ  سپ  مدـش ، هارمگ  مدرکن و  هدجـس  نم  و  ارم ، يدومزآ 
ینعمب ام »  » يهملک دناهتفگ : یـضعب  رخف : يدرک . مهارمگ  هک  يدش  ّرـش  بجوم  وت  - 5 يدومن ، مدورطم  نوعلم و  نوچ  يدرک  مکـاله 
ثیدـح باحـصا  نید و  ياملع  زا  یکی  هتـشون : فشک  يدرک . هارمگ  ار  نم  هچ  يارب  دوشیم : ینعم  نینچ  و  تسا ، شـسرپ  و  هچ ، يارب 
دجـسم زا  ار  وا  تسیرگن و  يو  رد  راکنا  مشچب  سواـط  دـش . يو  شیپ  رد  يردـق  یهیقف  سواـط . يو  ماـن  دوب  هتـسشن  مارح  دجـسم  رد 

ّقح زا  لالضا  اوغا و  سیلبا  تفگ : سواط  ینک ! فافختـسا  هچ  زا  يو  رب  تسا ، هیقف  يدرم  هکنیا  هک  ار ، سواط  تفگ  یکی  درک  نوریب 
، تسا سیلبا  نم  الاح  ءوسا  ینک ، هشیدنا  نوچ  هّربجم  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  دوب . رتهیقف  وا  زا  سیلبا  سپ  دنیبیم  دوخ  زا  يردق  دید و 

کی هکنآ  سپ  َنیِعَمجَأ » مُهَّنَیِوغَُأل   » هک درک  هلاوح  دوخب  نایواغ  يهمه  تیاوغ  و  درک ، هلاوح  ادـخب  اهنت  دوخ  تیاوغ  سیلبا  هکنآ  يارب 
نِم َو  مِهیِدیَأ  ِنَیب  نِم  مُهَّنَِیتَآل  َُّمث   » 213-183- نآرق . - دنک هلاوح  يادخب  اهرفک  همه  هک  سکنآ  هک  دشاب  نانچ  هن  دنک  هلاوح  ادخب  رفک 
ِنَیب نِم   » ینعی تسا  هدـش  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  يربط : ، 17 مِِهِلئامَـش » نَع  َو  مِِهنامیَأ  نَع  َو  مِهِفلَخ 

زا يوریپـب  منکیم  ناـشراداو  و  ناـشترخآ ، رد  مـنکیم  لد  ود  ّكاـش و  ار  اـهنآ  تـسا ، نـینچ  بیترتـب  رخآ  اـت  مِـهِفلَخ » نـِم  َو  مِهیِدـیَأ 
هولج ناشرظن  رد  ار  تشز  ياهراک  یـصاعم و  و  منکیم ، ناشناریح  نادرگرـس و  نآ  فیاـظو  نید و  راـک  رد  اهینارـسوه و  اههتـساوخ و 

ناـشلد ود  ترخآ  یتسردـب  و  منکیم ، توعد  ینارـسوه  اههتـساوخ و  هب  تسا : نینچ  ینعم  تاـملک  بیترتب  تسا : هتفگ  يّدـس  مهدـیم ،
- نآرق -106-1- نآرق : - تسا هتفگ  دـهاجم  و  منکیم . ناـشراداو  هدوهیب  لـطابب و  و  ار ، اـهنآ  منکیم  ّكاـش  یتـسرد  ّقح و  رد  و  منکیم ،
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لقن رقاب ع  ماما  زا  عمجم : دننیبیم . هن  دـننیبیم و  دوخ  هک  هار  نآ  زا  مریگیم  ار  اهنآ  ولج  هک  تسا  نآ  دوصقم  هحفص 120 ]  ] 244-202
ات ریقفب  ناسحا  زا  يراددوخ  لخب و  لام و  يهتخودـناب  منکیم  راداو  و  منکیم ، کبـس  ناشرظن  رد  ار  ترخآ  راک  يهشیدـنا  تسا : هدـش 
رد ار  اهسوه  تاّذل و  یتسود  و  نادرگ ، ور - نید  زا  دنوش و  هارمگ  ات  مروآیم  دنـسپ  ناشرظن  رد  دیدرت  ههبـش و  دنامب ، ناشناثراو  يارب 

بقع وـلج و  زا  هک  تسا  نآ  يارب  نع »  » مّود ياـتود  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  نم »  » لّوا يهملک  ود  رد  هکنیا  تـهج  و  مزادـنیم ، اـهنآ  لد 
ینعم اب  سپ  دوشیم ، هدیمهف  ندش  جـک  فارحنا و  ینعم  پچ  تسارب و  هّجوت  زا  و  دوشیم ، هدـیمهف  ندیـسر  رخآب  لوصو و  ینعم  ندـمآ 

: تسا ناسنا  تداعـس  زا  ریگولج  هک  تسا  هّوق  راهچ  ندب  رد  دناهتفگ : مالـسا  يامکح  رخف : تسا . رتبـسانم  تسا  زواجت  دـیفم  هک  نع » »
كرد ار  تاسوسحم  یمدآ  اجنآ  زا  هک  تسا  رس  زغم  ولج  تمسق  رد  نآ  ياج  دوشیم و  سکعنم  نآ  رد  تاسوسحم  هک  لایخ  ّيهوق  - 1

دـنکیم و ساـسحاب  موکحم  تسین  كاردا  سح و  لـباق  هچنآ  هک  تسا  همهاو  ّيهوـق  - 2 تسا ، نآب  هراـشا  مِهیِدـیَأ » ِنَیب  نِم   » دـنکیم و
نِم  » تسا هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا ، زغم  بقع  تمـسق  كاردا  هکنیا  ياج  و  دنکیم ، ضرف  اهنآ  رد  ار  تاسوسحم  بسانم  ماکحا 
نآب هراشا  مِِهنامیَأ » نَع   » هک تسا  تسار  فرط  رد  دـبک و  نآ  هاگیاج  هک  تسا  یگدـنز  ياهتـساوخب  لـیم  هّیوهـش و  ّيهوق  - 3 مِهِفلَخ »

کیرحت ياـجب  هراـشا  مِِهِلئامَـش » نَع   » سپ تسا ، لد  پچ  نطب  نآ  شیادـیپ  ياـج  هک  تسا  مشخ  تلاـح  بضغ و  ساـسحا  تسا 4 -
ار یمدآ  دنناوتیمن  دنوشن  اهتلاح  اّههوق و  هکنیا  کیرحتب  لّسوتم  ات  نیطایـش  دنتـسه و  يونعم  تداعـس  عناوم  تالاح  هکنیا  تسا ، بضغ 

ولج زا  دنکیم ، هلمح  نمب  فرط  راهچ  زا  دـیآیم و  ناطیـش  حبـص  همه  تفگ : وا  هک  تسا  هدـش  لقن  قیقـش  زا  و  دـننک ، هارمگ  هسوسو و 
باوج رد  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و  ادـخ  هک  سرتم   759-740- نآرق -637-619- نآرق -515-499- نآرق -262-238- نآرق : - دیوگیم

نم دش ، دنهاوخ  ریقف  تنادـنزرف  دـیوگیم : رـس  تشپ  زا  زاب  ًاِحلاص » َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  نَِمل  ٌراّفََغل  یِّنِإ  َو  : » مناوخیم نآرق  تیآ  هکنیا  وا 
: دیوگ هحفص 121 ]  ] 282-218- نآرق -152-88- نآرق - - یم تسار  بناج  زا  اُهقزِر » ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  ِضرَـألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  اـم  َو   » مناوخیم

نم دیاتـسیم ، نم  يارب  ار  یناـسفن  تاوهـش  اهـسوه و  پچ  يوس  زا  َنیِقَّتُمِلل » ُۀَِـبقاعلا  َو   » مناوخیم ار  هلمج  هکنیا  یتـسه ، يدرم  بوخ  وت 
نیئاپ و فرط  نوچ  یناـشاک : تـالیوأت   228-182- نآرق -86-56- نآرق «. - َنوُهَتـشَی اـم  َنَیب  َو  مُهَنَیب  َلـیِح  َو   » موشیم لّـسوتم  هیآ  نیاـب 

اهنیا يهمه  هک  دوشیم  هدیمهف  هلیسو  نآب  یضایر  یعیبط و  مولع  تسا و  یگدنز  یئزج  ياهریبدت  یّسح و  ماکحا  هاگیاج  یلفـس ، تهج 
ّقح تاماهلا  هار  الاب  تهج  نوچ  و  دوب ، دهاوخن  وس  نآ  زا  یهارمگ  يهلیـسو  ناطیـش و  هار  سپ  تسا ، ناسنا  تایح  يارب  حلاص  دیفم و 

ترفغمب رگید : فرط  راهچ  زا  هک  تسا  هکنیا  تسین ، هار  یمدآ  يوسب  وس  نآ  زا  ار  ناطیش  سپ  تسا ، یتوکلم  طباور  حور و  ضویف  و 
حور دنکفیم . وا  لد  رد  سوه  توهـش و  لیم  و  دیامنیم ، شلدشوخ  تعاط  تدابعب و  دناسرتیم و  دنزرف  رقف  زا  و  دنکیم ، شرورغم  ادـخ 
نامز خیاشم  املع و  ناگرزب  رب  دنرب  دسح  ات  اهنآ  يارب  میارآیم  مزادـنیم و  اهنآ  لد  رد  ّکش  ترخآ  يوس  زا  ینعی  مِِهنامیَأ » نَع  : » نایبلا

هباحـص و هک  منک  ناـشکیرحتب  بّصعتب  میاراـیب و  هک  یگدـنز  ياههتـساوخ  يوس  زا  مه  و  دـننک ، ضارتعا  اـهنآ  رادرک  راـتفگ و  رب  و 
هب ار  اهنآ  کین  ياهراک  يهطساوب  ینعی  مِِهنامیَأ » نَع  َو  ، » تسا مِهِفلَخ » نِم   » دافم هکنیا  دننادب و  نمشد  ودب  ار  هتشذگ  خیاشم  نیعبات و 

تبقاع ات  خیاشم  مارتحا  زا  يراددوخ  دشرمب و  یبدایب  رب  دنوش  روسج  دنتـسه  دیرم  هک  اهنآ  دـنوش و  داش  ات  مشکیم  يدنـسپدوخ  ایر و 
يهتسد رد  دنربن و  خیاشم  نامرف  ات  مهدیم  هولج  مدآ  ینب  رظن  رد  ار  تشز  لامعا  ینعی  مِِهِلئامَـش » نَع  َو  ، » دننک طوقـس  لوبق  يهجرد  زا 

-610- نآرق -397-376- نآرق -368-352- نآرق -32-14- نآرق . - دنک دوبان  ار  اهنآ  تیالو  لالج  توطس و  تریغ  و  دنوش ، نیدودرم 
رگید تیآ  رد  هکنانچ  دـندرک  اـعّدا  نینچ  دوخ  ناـمگ  زا  ینعی  تفگ : يرـصب  نسح  حوتفلا : وبا   17 َنیِرِکاش » مُهَرَثکَأ  ُدَِـجت  َو ال   » 632

، یکدنا رگم  دـندش  وا  وریپ  همه  هک  دـش  تسار  مدآ  ینب  رب  سیلبا  نامگ  ینعی  ًاقیِرَف » ّالِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیلبِإ  مِهیَلَع  َقَّدَـص  دََـقل  َو   » تسا
- نآرق -38-1- نآرق . - دنوشیم میلـست  دوز  دنرتفیعـض و  وا  زا  شدالوا  هک  دـش  هدوسآ  دریذـپیم  هسوسو  مدآ  تسناد  نوچ  هکنیا  يارب 

مه توهـش و  بضغب و  لیم  مه  ینطاب و  يهناگجنپ  ّساوح  مه  و  یمدآ ، رهاظ  يهناـگجنپ  ّساوح  نوچ  رخف : هحفص 122 ]  ] 222-144
يوهب و ناـسنا  ندـناشک  توعد و  يارب  تسا  هلیـسو  هدزون  ماـمت  اـهنیا  ریغ  نوخ و  شدرگ  عفد و  مضه و  هک  ینورد  يهناـگتفه  ياوـق 
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ّقح یپ  مدرم  رتشیب  سپ  تسا ، ناوتان  هراچیب و  هدزون  ربارب  رد  کی  هک  مولعم  تسا و  وا  ریگولج  زیمت  لقع و  ّيهوق  کی  ّطـقف  و  سوه ،
هتفگ دیز  نبإ  و  تسا ، هدناوخ  امءذم »  » هزمه فیفخت  اب  يرهز  عمجم : ًامُؤذَم » اهنِم  جُرخا  َلاق  . » تسا هتـسنادیم  ارنیا  ناطیـش  و  دنوریمن ،

. - نوعلم راوخ و  ینعی : دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  و  بویعم ، ینعی  تسا  هتفگ  دّربم  دنـسپان ، تشز و  تروصب  دوش  نوریب  ینعی  تسا :
اهیدب زا  ناغف  دب  راک  زجب  دـیاین  نانیزک   || دز  هنعط  ام  ّقح  رد  سیلبا  هن  تسا : هتـشون  ار  يدعـس  راعـشا  هکنیا  نایبلا : حور   30-1- نآرق

رب رـس  اجک  ام  رهب  زا  تخادنا  رب  شیادـخ   || ام  رهق  شدـمآ  دنـسپ  نوعلم  وچ  تسار  سیلبا  ّنظ  دوش  مسرت  هک   || تسام  سفن  رد  هک 
ار رکش  َنوُرُکشَت » ام  اًلِیلَق   » ات مُکاّنَّکَم » دََقل  َو   » لّوا تیآ  رد  رگا  - 1 ام : نخس  گنجب  ّقح  اب  میحلصب و  وا  اب  هک   || گنن  راع و  زا  میرآ 
نتـشاد و تمعن  ساپ  تسا ، دـنوادخ  تمعن  ربارب  رد  رکـش  دوصقم  هک  هیآ  هکنیا  رد  دـناهدرک ، ینعم  تمعن  بحاص  شیاتـس  ینعمب  هک 
رد دـنوادخ  هچنآ  زا  مدرم  تلفغب  دـشاب  هراـشا  هیآ  هکنیا  دـیاش  میئوـگب : تسا  نکمم  مـینک ، ینعم  نداد  شزرا  نآـب  ندوـب و  ناد  ردـق 

ياهراچیب ياورپ  هن  دنروخب و  دننیب  دننامه  هک  دنراد  ار  مکح  نآ  يهنکمم  عفانم  نیمز و  زا  يهدافتـسا  رد  هک  تسا  هتـشاذگ  ناشرایتخا 
ياهتمعن هکنیا  زا  دوخ  مه  دنتـسه و  شـشوک  راک و  درم  هک  كدنا  ياهّدع  رگم  رتشیب ، رتهب و  يهرهب  تفرـشیپ و  يهشیدـنا  هن  دـنراد و 

رد هک  تسا  ناطیـش  مدآ و  هّیـضق  تاـیآ  يهّیقب  - 2 دـننک ، یم - هدافتـسا  اهنآ  راـک  زا  نارگید  مه  دـنربیم و  هرهب  رتهب  رتشیب و  دـنوادخ 
رطاخب هچنآ  تایآ  هکنیا  رد  تشون ، میهاوخ  دنوادخ  تساوخب  زاب  رگید  ياههروس  رد  دوب  رمع  رگا  میا و  هتـشون - یبلاطم  هرقب  يهروس 

هاتوک نآ  زا  هحفص 123 ]  ] 92-67- نآرق -61-38- نآرق  - ام لـقع  رکف و  هک  رگید  بلاـطم  نارازه  نمـض  رد  تسا  نکمم  دـسریم و 
یناور فطاوع  لایما و  یناسفن و  ّتیـصاخ  دنچب  ار  مدرم  دنکیم  هّجوتم  ناطیـش  مدآ و  تشذگرـس  هک  دشاب  هراشا  مه  ینعم  نیاب  تسا ،

رد هک  دوشیم  تیوقت  ناسنا  ّتیـصخش  یـشنم و  گرزب  تعانم و  ّسح  اوُدَجَـسَف » َمَدآـِل  اوُدُجـسا  ِۀَِـکئالَمِلل  اـنُلق   » يهلمجب لّوا - ناـسنا :
رتیلاع تسا و  يدوجوم  ره  زا  شیب  یکاخ  ناهج  شنیرفآ  رد  یمدآ  تروص  هکنیا  ردق  سپ  دش ، کلم  دوجـسم  دوخ  شیادـیپ  نیتسخن 

دیاب و  دـنربیم ، ار  وا  نامرف  دنتـسه و  نتورف  واب  تبـسن  مه  تادوجوم  رگید  هّتبلا  سپ  دـش ، نتورف  واب  تبـسن  تسا  کلم  هک  تادوجوم 
تسا يدنسپ  دوخ  هک  تسا  هدش  یفّرعم  رگید  ّتیصاخ  َسِیلبِإ » ّالِإ   » يهلمجب مّود - دنک ، هدافتسا  دوخ  ّتیـصخش  هکنیا  زا  شیب  زا  شیب 

اههلمجب مّوس - دنتـسه ، يدوباـن  یتسین و  یفنم و  تاـبجوم  نوچ  دوش ، زارتحا  اـهنآ  زا  شـشوک  لاـمک  اـب  دـیاب  ینیبدـب و  یناـمرفان و  و 
مدرم ضارتعا  اهینارگن و  عامتجا : ياملع  لوقب  هک  طرش ، دیقیب و  تواضق  شجنـس و  سایق و  یتشز  دوشیم  یفّرعم  ُهَتقَلَخ »  » و ِینَتقَلَخ » »

يهلابند تسا  هدش  هدادناشن  رخآ ، ات  ِطبهاَف » َلاق   » مهدزیـس تیآب  مراهچ - نارگیدب ، تبـسن  تسا  اهنآ  تسردان  عّقوت  تواضق و  يهجیتن 
زا مجنپ - تسا ، يراکمه  یتسود و  زا  نامرح  تاـعامتجا و  زا  جورخ  تازاـیتما و  زا  طوقـس  نآ ، رخآ  هک  تشز  شور  قـالخا و  هکنیا 

تسه هدوب و  نابیرگب  تسد  ینورد  نمشد  اب  شیادیپ  زاغآ  زا  هک  یمدآ  يارب  تسا  یگشیمه  شاب  رادیب  کی  تایآ ، رخآ  ات  ینرظناف » »
كدـنا اب  دـننیمک و  رد  ار  وا  یناهن  ياـهرطخ  هتـسویپ - هک  دـننزن  لوگ  ار  وا  دراد ، تسد  رد  هک  یلئاـسو  تردـق و  سپ  دوب ، دـهاوخ  و 

دیسر مرطاخب  مدوب  رظان  دهاش و  ار  نآ  زا  یتمـسق  دوخ  هک  یتشذگرـس  اجنیا  دش ، دهاوخ  دوبان  وا  یمدآ  يهیامرـس  همه  تلفغ  رورغ و 
هک يراد  هـنماد  يهداوناـخ  لزاـن  دارفا  زا  یناوـج  ناطیــش : تسدــب  ار  وا  يراـتفرگ  یمدآ و  رورغ  يهجیتـن  دــهدیم  ناـشن  یبوـخب  هـک 

، داد ماجنا  یئاهتّیرومأم  روشک  فلتخم  ياهرهش  رد  هک  یتّدم  زا  سپ  دندوب ، هداوناخ  نآ  زا  رهـش  کی  يهجرد  هتـسجرب و  ياهتّیـصخش 
يزیچب ار  هلیبـق  ناـگرزب  هّتبلا  و  دـش ، دراو  ردـب  هزادـنا  زا  یتوخن  رورغ و  اـب  و  تفاـی ، ءاـقترا  دوـخ  رهـش  ّمهم  تارادا  زا  یکی  تساـیرب 

 ] 1082-1067- نآرق -871-859- نآرق -856-843- نآرق -652-635- نآرق -230-180- نآرق  - ینابایخ رد  يزور  هراـچیب  درمـشیمن ،
نارگید و يارب  یبوـخ  يهناـهب  راـتفر  هکنیا  دزب ، ار  وا  تفرگ و  مشخ  هیاـم  كدـنا  يدرم  رب  درک  شراداو  تـلفغ  رورغ و  هحفص 124 ]

تـسب بوچ  يالاب  زا  ار  وا  یـشورف  دوخ  یبلط و  هاج  یکدنا  زا  سپ  تفر  درک و  اهر  ار  دوخ  لغـش  رهـش و  راچانب  ات  دش  هلیبق  نیذـفنتم 
هّللا دبع  یهلا  يراصنا : يهجاوخ  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  درک ، شدوبان  طقاس و  دوب  هدرک  هدامآ  تقو  ناطلس  لابقتـسا  يارب - هک  یعفترم 

. ینادان رورغ و  زا  و  یناسفن ، سجاوه  زا  و  یناطیش ، سواسو  زا  رادهاگن ، تفآ  هس  زا  ار 
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ات 25] تایآ 19  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ُناطیَّشلا اَمَُهل  َسَوسَوَف  [ 19  ] َنیِِملاّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَرقَت  َو ال  اُمتئِـش  ُثیَح  نِم  ـالُکَف  َۀَّنَجلا  َکُـجوَز  َو  َتنَأ  نُکـسا  ُمَدآ  اـی  َو 
َو [ 20  ] َنیِدـِلاخلا َنِم  انوُکَت  َوأ  ِنیَکَلَم  انوُکَت  نَأ  ّالِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  نَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  َو  امِِهتآوَس  نِم  امُهنَع  َِيرُوو  ام  اـمَُهل  َيِدـُبِیل 
َو ِۀَّنَجلا  ِقَرَو  نِم  امِهیَلَع  ِنافِـصخَی  اقِفَط  َو  امُُهتآوَس  امَُهل  تََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهّالَدَـف  [ 21  ] َنیِحِصاّنلا َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَساق 
َو اَنل  رِفغَت  َمل  نِإ  َو  انَـسُفنَأ  انمَلَظ  انَّبَر  ـالاق  [ 22  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  امَُکل  َناطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ُلقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  اَمُکِلت  نَع  اـمُکَهنَأ  َمل  َأ  اـمُهُّبَر  اـمُهادان 

َلاق [ 24  ] ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتسُم  ِضرَألا  ِیف  مَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضعَِبل  مُکُضَعب  اوُِطبها  َلاق   769-1- نآرق [ - 23  ] َنیِرِساخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انمَحَرت 
، ندرک ناهنپ  ندناشوپ و  ینعمب  ةاراوم  ردصم  زا  يروو - تاغل : ینعم   174-1- نآرق [ - 25  ] َنوُجَرُخت اهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اهِیف  َو  َنوَیَحت  اهِیف 
نداهن و يزیچ  رب  ار  يزیچ  ینعمب  ءاخ ، حتفب  فصخ  ردصم  زا  نافصخی - مرش ، تلآ  تروع و  تشز ، لمع  ینعمب  ةءوس  عمج  تاؤس -
، نتفگ نخس  یسک  اب  هجیتنیب  دب و  نتفگ ، نخس  هدیـشوپ  یـسک  اب  ساوسو ، ۀسوسو و  ردصم  هحفـص 125 ] زا [  سوسو - ندرک ، ربارب 
زا دـینک و  هناـخ  تشهب  رد  ترـسمه  وت و  اـمدآ   19 میتـفگ :] مدآـب  و  : ] همجرت ندرک . هاـچ  رد  ولد  ینعمب  هیلدـت  ردـصم  زا  اـمه - ّیلد -

سپ  20 دیوشیم ، ناراکمتـس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیاب  دیروخب و  یگدوسآ  یناوارفب و  دیهاوخب  هک  یئاج  رهب  نآ  یندروخ ] ]
ار امش  هک :] دومناو  نینچ  و   ] تفگ اهنآب  دنک و  رادومن  ناشيارب  دوب  هدیشوپ  ناشدوخ  زک  ناشیا  یتشز  نآ  هک  ات  دیلخ  ناشلدب  ناطیش 

ناشربارب 21 و  دیـشاب ، نادواج  ياههدـیدپ  اـی ز  دـیوش و  هتـشرف  امـش  هکنیا  يارب  رگم  درکن  تخرد  هکنیا  زا  يریگولج  ناـتراگدرورپ 
تخرد نآ  نوچ ز  و  دـنروخب ] تخرد  نآ  زا  هک   ] دـش اـمنهار  بیرفب  ار  اـهنآ  22 و  میامـش ، یتخبـشوخ  ناهاوخ  نم  درک : دای  دنگوس 

ناشزاوآ ناشراگدرورپ  دنداهنیم و  دوخ  رب  تشهب  گرب  زا  هک  دندش  راک  ردـنا  تسد - سپ  دـمآ  ناشمشچ  ولجب  اهنآ  یتشز  دندیـشچ 
متـس دوخ  رب  ام  اراگدرورپ  دـنتفگ :  23 تسا ! امـش  راکـشآ  نمـشد  وید  متفگن : امـشب  مدـشن و  تخرد  هکنیا  زا  امـش  ریگولج  ایآ  درک :

نمشد امـش  زا  ياهتـسد  هک  دیوش  دورف  تفگ : دنوادخ   24 میـشاب ، ناراکنایز  زا  هّتبلا  ینکن  ینابرهم  يزرماـین و  ار  اـم  وت  رگا  میدرک و 
نآ رد  دـینکیم و  یگدـنز  نیمز  يور  رب  يدنمهرهب 25 و  تسا و  شمارآ  هدش  تشونرـس  هاگب  ات  نیمز  رب  امـش  يارب  دـیرگید و  هتـسد 

تسا مدآ  رـسمه  هب  جوز  يهملک  زا  دوصقم  هکنیا  اب  عمجم :  19 َکُجوَز » َو  َتنَأ  : » نیرّسفم نخـس  دنروآیم . ناتنوریب  نآ  زا  دیریمیم و 
تمالع و  دشاب ، نز  هک  تسا  دوصقم  درم  رـسمه  تسا  مولعم  هکنآ  يارب  تسا  هدـشن  هتفگ  ثینأت  يات  اب  هجوز » ، » ّثنؤم تسا و  نز  هک 

دناهتشونن يزیچ  نیرّـسفم  هیآ  يهّیقب  ینعم  رد  و  ّثنؤم ، ای  تسا  رّکذم  هک  دشابن  مولعم  دوصقم  دشابن و  هنیرق  هک  تسا  مزال  اجنآ  ثینأت 
تـشهب زا  هک  سیلبا  هنوـگچ  - 1 دوشیم : لاؤس  دـنچ  اـجنیا  رخف :  20 اَـمَُهل » َسَوسَوَف   » 35-15- نآرق . - دـناهدرک هرقب  يهروسب  لّوـحم  و 

ادـخ هک  صوصخم  یئاناوت  يهطـساوب   21-1- نآرق : - تسا هتفگ  يرـصب  نـسح  دـنک ! هسوـسو  ار  مدآ  تسناوـت  دـندوب  هدرک  شنوریب 
رد ود  ره  سیلبا  مدآ و  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ملـسم  وبا  و  درک ، هسوسو  ار  هحفص 126 ] وا [  دایز  يهلصاف  نیمز و  زا  دوب  هداد  ناطیـشب 

یضعب و  تفر ، تشهبب  رام  تفر و  رام  مکشب  ناطیش  هک  تسه  مدرم  یضعب  نایم  رد  یتشز  يهدیقع  و  دندوب . نیمز  ياهتشهب  زا  یتشهب 
اب تفریذپ  ار  سیلبا  يهسوسو  مدآ  هنوگچ  - 2 درکیم ، هسوسو  ار  اهنآ  نوریب  زا  وا  دندشیم و  کیدزن  تشهب  ردـب  اوح  مدآ و  دـناهتفگ :

َيِدُبِیل . » درک رثا  وا  رد  شنخـس  تبقاع  هزادـنایب  رارـصا  دایز و  دـمآ  تفر و  يهطـساوب  تسا : نکمم  تسا ! نمـشد  وا  تسنادـیم  هکنآ 
تیـصعمب ار  اهنآ  تساوخیم  ّطقف  ناطیـش  هچ  رگا  ینعی  تسا ، هجیتن  ینعمب  مـال  - 1 تسا : لاـمتحا  دـنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  20 امَُهل »

نیمه و  ماقم ، هاج و  نتفر  تسد  زا  تمرح و  طوقـس  زا  تسا  هیاـنک  تاؤس ، يرادومن  - 2 دوب ، يرادومن  هسوسو  هجیتن  یلو  دـنک  راداو 
دندرک و ناشیا  هانگ  هک  تمارک  لیالد  تسا و  تیانع  تاراما  زا  مه  هکنیا  هتـشون : فشک   20-1- نآرق . - تسا هدوب  سیلبا  دوصقم  مه 
مدآ و هک  دناهتفگ  نارگید ، رب  هن  درک  ادیپ  ناشیارب  مه  ناشیا  تروع  تفگ : دوزفیب ، تیانع  رد  هگنآ  درک ، ناطیش  يهسوسو  رب  تلاوح 

سیلبا نم ! هار  رد  وـت  یتـخیگنا  درگ  هچ  نم و  اـب  وـت  يدرک  هچ  هک  یناد  یقـش  يا  تفگ : مدآ  دندیـسر ، مهب  ود  ره  نآ  زا  سپ  سیلبا 
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قرف نکل  دنتـشاذگب  نامرف  ود  ره  ناشیا  هک  دناهتفگ  و  درب ! هک  هار  زا  ارم  هک  يوگب  نم  اب  مدرب  هار  زا  نم  ار  وت  هک  مریگ  مدآ  ای  تفگ :
زا هک  یهاـنگ  ندـنار ، توهـش  زا  رتبعـص  ندروآ  ربک  و  ربـک ، هار  زا  سیلبا  ّتلذ  دوب و  توهـش  يور  زا  مدآ  ّتلذ  ناـشیا ، ناـیم  تسا 
هّللا دبع  تئارق  رد  يرشخمز : فاشک   20 َِيرُوو » ام  . » دوش نآ  رـس  رد  نامیا  دزیخ  ربک  زا  هک  یهانگ  دـجنگ ، نآ  رد  وفع  دزیخ  توهش 
وبا يرهز و  نسح و  عمجم : - 20 امِِهتآوَس »  » 14-1- نآرق . - تسا هدرکیم  لیدبت  هزمهب  ار  لّوا  واو  هک  يروا  تسا  هدوب - نینچ  دوعـسم 
نَع  » 93-81- نآرق -13-1- نآرق . - تسا هدش  دّدشم  واو  هدـش و  لیدـبت  واوب  هزمه  هک  امِِهتآوَس »  » دـناهدرک تئارق  نینچ  هبیـش  رفعج و 
نَأ ّالِإ  . » تسا هدـناوخ  ءای  اب  ءاـه  هحفص 127 ]  ] 26-1- نآرق  - ياـجب هک  يذـه »  » تسا هدـناوخ  نصیحم  نبإ  عمجم :  20 ِةَرَجَّشلا » ِهِذه 

هارمگ هکنیا  يارب  ینعی  اوُّلِـضَت » نَأ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی   » لـثم دیـشابن ، هکئـالم  زا  هکنیا  يارب  رگم  ینعی  يربط : هیآ 20  رخآ  ات  ِنیَکَلَم » اـنوُکَت 
هدوب برع  نابز  نیصّصختم  زا  هک  هرصب  مدرم  یضعب  و  دوشیم ، هدیمهف  هن  یتسین و  یفن و  ینعمب  ال »  » ینعم اههلمج  هکنیا  زا  هک  دیوشن ،

ریثک یبا - نب  ییحی  ساّبع و  نبإ  زا  و  دیشاب ، کلم  امـش  هک  دوبن  بوخ  نوچ  ینعی  نیکلم » انوکت  نا  ۀهارک  ّالا   » هدرک ینعم  نینچ  تسا 
لَه ُمَدآ  ای  َلاق   » رگید تیآ  يهنیرقب  دشاب  هاشداپ  ینعمب  هک  دناهدرک  تئارق  مال  ریز  يادص  رـسک و  اب  نیکلم »  » اهنآ هک  تسا  هدـش  لقن 

تنطلـس ینادواـج و  تخردـب  منک  یئاـمنهار  ار  وت  یهاوـخیم  تفگ : مدآـب  ناطیـش  ینعی  یلبَی » ـال  ٍکـُلم  َو  ِدـلُخلا  ِةَرَجَـش - یلَع  َکُّلُدَأ 
هکنیا زا  رگا  هک  داد  هولج  نینچ  اهنآ  رظن  رد  ینعی  عمجم :  677-598- نآرق -151-109- نآرق -32-1- نآرق ! - دوشن هنهک  هک  یگشیمه 

شرسمه مدآ و  هک  هاگنآ  دنبایب  دیواج  یناگدنز  هک  تسا  نینچ  دنوادخ  تشونرس  نامرف و  و  دنیآ ، رد  کلم  تروصب  دنروخب  تخرد 
ندروخ زا  ریگولج  سکنآ  هک  درک  دومناو  نینچ  شرـسمه  مدآ و  رظن  رد  ناطیـش  دـشاب : نینچ  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـنروخب ، نآ  زا 
دندرکن عنم  نآ  زا  ار  وت  میئوگب : یـسکب  هکنیا  دننام  دراد ، دیواج  یگدنز  هک  یـصوصخم  قولخم  ای  دشاب  کلم  هک  تسا  هدش  تخرد 

مدآ و يهیحور  رد  نخـس  روـط  هکنیا  هّتبلا  تـسا و  هـتفگ  هّرـس  سّدـق  یـضترم  دیـس  ار  ینعم  هـکنیا  و  یـشاب ، سک  نـالف  هـک  نآ  رگم 
هکنیا اب  - 1 تسا . لاؤس  ضارتـعا و  دـنچ  هّیـضق  هکنیا  رد  رخف : تسا . هدـشیم  اـهنآ  هابتـشا  بجوم  رتدوز  تسا و  هدوـب  ّرثؤـم  شرـسمه 

لیلد ضارتعا  نیمه  هک  تسا  نآ  باوج  دوش ! کلم  دـنک و  لزنت  دوخ  ماقم  زا  هک  دـش  میلـست  وا  هنوگچ  دـندرک ، مدآ  هدجـس  هکئـالم 
، دشیمن رگراک  سیلبا  يهسوسو  هکنیا  هن  رگ  دندوبن و  یسرک  شرع و  يهنکس  نیبّرقم و  زا  دندرک  مدآ  يهدجـس  هکئالم  هکنیا  رب  تسا 
هدـنز و تسا  نکمم  هک  درک  سیلبا  قیدـصت  مدآ  رگا  هکنیا  رگید  ضارتعا  دـندرک  مدآ  يهدجـس  هک  دـندوب  نیمز  يهکئالم  اـهنآ  سپ 

یگدنز تّدـم  لوط  ناطیـش  دوصقم  تسا  نکمم  تسا  نآ  باوج  هحفـص 128 ] تسا [ ، هدوب  تمایق  گرم و  رکنم  سپ  دـشاب ، دـیواج 
ار ناطیش  يهسوسو  اهنآ  ایآ  میئوگ  یم - مّود  ضارتعا  يهلابند  رد  - 3 تسا ، هدوبن  رادربخ  تمایق  گرم و  زا  مدآ  زونه  ای  و  تسا ، هدوب 

ّطقف و  دنتـشادن ، رواب  ار  وا  نخـس  دندرکن و  ناطیـش  قیدـصت  اهنآ  هک  نیقیب  تسا : نآ  باوج  نامگب ! ای  دـنتفریذپ  نآ  یتسردـب  نیقی  اب 
ام رظن  رد  ار  يزیچ  صاخـشا  نوچ  هک  وا  نادـنزرف  ام  دـننام  تخرد ، زا  ندروخرب  درک  ناـشراداو  توهـش  يهبلغ  یناـسفن و  يهتـساوخ 
ار اهنآ  ناطیـش  ینعی  یناشاک : تالیوأت  میرادـن . قیدـصت  ار  اـهنآ  نخـس  هکنآ  اـب  مینک  مادـقا  نآـب  هک  دـنکیم  راداو  توهـش  دـنیارایب ،

ینادواج یلاعفا  كاردا و  یکلم و  ياههرهب  هّتبلا  ینامسج ، تعیبط  شنیرفآ و  یلـصا  يهدامب  دننک  هتـسباو  ار  دوخ  هک  درک  كانـشیدنا 
تـسدب دـیاب  ندـب  ياضعا  يدام و  لئاسو  اب  هک  ار  يدام  رویز  رز و  اه و  يزیمآ  گـنر  شزرایب و  یئزج  حـلاصم  و  دوشیم ، ناشبیـصن 

ملع لها  زا  یـضعب  و  دز ، ناش  لوگ - ات  درک  دای  دـنگوس  ادـخب  اـهنآ  يارب  ینعی  يربط :  21 امُهَمَـساق » َو  . » داد هولج  اـهنآ  رظن  رد  دروآ 
هتشون حوتفلا  وبا   22 ٍروُرُِغب » امُهّالَدَف   » 16-1- نآرق . - میرادن غیرد  نآ  نتفریذپ  زا  مه  ام  دـنزب ، لوگ  ادـخ  مانب  ار  ام  هکنآ  تسا : هتفگیم 

نیمز رب  دـنلب  تلزنم  زا  ارناشیا  نتفیرف  رورغب و  تفگ : دـیآ ، دورف  هیاپ  نآ  زا  دـشاب ، یعافترا  رب  هک  یـسک - رب  ارناـشیا  درک  هیبشت  تسا :
هلمج هکنیا  يروباشین : ریـسفت  دومرف . هغلابم  يارب  هّالد  -1-24 و  نآرق . - رئبلا یف  اهتلـسرا  اذا  ولّدـلا  تیل  دا  مهلوق : نم  دروآ ، دورف  تسپ 

ار نآ  دریگرب و  بآ  ات  دـنک  زارد  هاچب  دوخ  ياپ  یـسک  هک  تسا  نانچ  بلطم  هکنیا  لصا  و  تسا ، هدـش  هدرب  راکب  هدـیافیب  عمط  ياجب 
دناوخیم زامن  بوخ  شمالغ  دیدیم  نوچ  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  هّللا  دبع  زا  و  دز ، لوگ  ار  اهنآ  دنگوسب  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دـباین ،
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هحفـص 129] واب [  مدرم  دـندشیم ، زامن  تدابع و  بظاوم  يدازآ  يارب  هتـسناد و  تمینغ  ار  وا  يوخ  هکنیا  وا  ناـمالغ  درکیم ، دازآ  ار  وا 
. میهدیم رد  نت  مه  ام  دنز  لوگ  ادـخ  يارب  ار  ام  هکنآ  ینعی  هل » انعدـخنا  هّللاب  انعدـخ  نم   » تفگ وا  دـننزیم ، لوگ  ار  وت  اهمالغ  دـنتفگ :

دنامهفیم هلمج  هکنیا  و  دندیـشچ ، ارنآ  يهزم  هک  هزادنا  نآب  دندروخ  تخرد  يهویم  زا  یکدـنا  دایز  سرت  اب  ینعی  عمجم :  22 اَقاذ » اّمَلَف  »
22 امُُهتآوَس » امَُهل  تََدب   » 16-1- نآرق . - ندرب هرهب  ندروخب و  دسر  هچ  ات  تمذم  تسا و  تمالم  بجوم  تسا  مارح  هچنآ  ندیـشچ  هک 
: نایبلا حور   27-1- نآرق . - دـندش هدنمرـش  دـندیدب و  رگیدـکی  تروع  داتفا و  ناشنت  زا  سابل  دـندروخ  نوچ  تسا : هتفگ  یبلک  عمجم :

نآ تخرد  زا  ندروخ  زا  سپ  و  دشیم ، ندب  ندید  زا  ریگولج  هک  مرن  دیفس و  فیطل و  رایـسب  دوب  نخان  زا  اهنآ  سابل  هک  تسا  هدش  لقن 
هک دوب ، رون  زا  دناهتفگ  یضعب  و  دشاب ، ینامیشپ  دیدجت  هتشذگ و  زا  دای  بجوم  ات  دنام  رادومن  اپ  ناتشگنا  رس  رد  دمآرد و  نت  زا  سابل 

و یمدآ ، یندـب  ياهیـشوخ  نوچ  یناشاک : تـالیوأت  دوب . یتشهب  يهچراـپ  زا  هک  تسا  نآ  نارگید  هتفگ  و  دوب ، ندـب  يرادومن  ریگولج 
درمناوج تّورم و  اب  صخش  و  تسا ، تروع  وا  يارب  یگمه  يراوخفلع  یگدنرد و  تافـص  شیناویح و  ياه  راک - وا و  تشز  ياهیوخ 

يهمه یعیبط ، ّصاوخ  هکنیا  زا  سفن  دّرجت  ماقم  رد  و  درادیم ، تشز  ار  اهنآ  ندومن  راکـشآ  و  دنک ، رادومن  دوخ  زا  ار  اهنیا  هک  دراد  دب 
اقِفَط َو  . » دـنوش نآب  هتخابلد  دوش و  رادومن  اهنآ  يارب  تایّدام  هکنیا  مامت  هک  تساوخ  ناطیـش  و  دوب ، هدرپ  رد  شرـسمه  و  مدآ ، زا  اـهنیا 

و تشاد ، ناوارف  يوم  دوب و  دنلب  رایسب  يامرخ  تخرد  دننام  مدآ  هک  مدینش  ربمغیپ  زا  تفگ : بعک  نب  ّیبا  يربط : رخآ 22  ات  ِنافِصخَی »
دـش دنب  نآ  رد  شیاهیوم  هک  دروخرب  یتخردب  تخیرگ  دش و  هراچیب  دیدیمن ، ارنآ  تقونآ  ات  هک  دش  نایامن  شتروع  دـش  راتفرگ  نوچ 

باوج يزیرگیم  نم  زا  مدآ  يا  هک  دینش  ادخ  يادن  منکن ،  23-1- نآرق : - تفگ تخرد  نک  اهر  ارم  تفگ  درک ، سبح  ار  وا  تخرد  و 
! یتفر هحفـص 130 ] عونمم [  یپ  هک  دوبن  سب  مداد  وتب  هچنآ  رگم  دیـسرپ : مدآ  زا  ادخ  تفگ : ساّبع  نبإ  منکیم ، ایح  منکیمن و  رارف  داد 
ار دوخ  ریجنا  تخرد  گرب  زا  و  دنک ، دای  غورد  دنگوس  وت  مانب  یـسک  مدربیمن  نامگ  هک  وت  یگرزب  هوکـشب و  دـنگوس  یلو  ارچ  تفگ :
دندیناشوپ و نادب  ار  دوخ  تروع  دش و  يرازا  تأیه  نوچ  ات  دنتسبب  مه  رب  ریجنا  گرب  هک  تسا  نآ  رهشا  و  ینیـسح : ریـسفت  دندناشوپ .

يدناشوپ ار  مدآ  نوچ  تفگ : واب  دنوادخ  دناشوپن ، ار  اهنآ  رگید  تخرد  ریجنا  زج  نایبلا : حور  دنتخیرگیم . فرط  نادـب  فرط  هکنیا  زا 
هفوکـشیب ریجنا  ورنیا  زا  دوشیم ، ناشبیـصن  ینعم  يرادومن  اعّدا  زا  سپ  ناتخرد  رگید  منکیم و  رادومن  وت  ياـعدا  زا  شیب  ار  وت  تقیقح 

باب شیادـیپ  رفـس  تاروت  زا  دوشیم . رادومن  ناشهویم  یئامندوخ  هفوکـش و  لگ و  زا  سپ  نارگید  و  دوشیم ، رادومن  شاهویم  لّوا  نامه 
ندـع غاب  رد  تفرگ و  ار  مدآ  ادـخ  دـنوادخ  دوشیم : لقن  هلمج  دـنچ  يهصالخ  مّوس  باب  هدراهچ  يهرامـش  ات  هدزناـپ  يهرامـش  زا  مّود 
راهنز دـب  کین و  تفرعم  تخرد  زا  اـما  روخب ، تعناـممیب  غاـب  ناـتخرد  يهمه  زا  تفگ  هدومرف  رما  ار  مدآ  ادـخ  دـنوادخ  و  تشاذـگ ،

زا یکی  تفخب و  ات  دینادرگ  یلوتسم  مدآ  رب  نارگ  یباوخ  ادخ  دنوادخ  و  درم . یهاوخ  هنیآ  ره  يدروخ ، نآ  زا  هک  يزور  اریز  يروخن ،
مدآ دزنب  اریو  درک و  اـنب  ینز  دوـب  هتفرگ  مدآ  زا  هک  ار  هدـند  نآ  ادـخ  دـنوادخ  و  درک ، رپ  شیاـج  رد  تشوـگ  تفرگ و  ار  شیاههدـند 

تلجخ دـندوب و  هنهرب  ود  ره  شنز  مدآ و  و  تسویپ . دـهاوخ  شیوخ  نز  اب  هدرک  كرت  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  درم  ببـس  هکنیا  زا  دروآ ،
زا هک  تسا  هتفگ  اتقیقح  ادخ  ایآ  تفگ : نزب  دوب و  رترایـشوه  دوب  هتخاس  ادـخ  دـنوادخ  هک  ارحـص  تاناویح  يهمه  ار ز  ام  و  دنتـشادن ،

دنادیم ادخ  تفگ : رام  دیریمب ، ادابم  دیروخم  نآ  زا  تفگ  ادـخ  تسا  غاب  طسو  رد  هک  یتخرد  تفگ : نز  دـیروخن ! غاب  ناتخرد  يهمه 
يارب تخرد  نآ  هک  دـید  نز  نوچ  و  دوب ، دـیهاوخ  دـب  کین و  فراع  ادـخ  دـننام  دوش و  زاـب  امـش  نامـشچ  دـیروخب  نآ  زا  هک  يزور 

هک دـندیمهف  دـش و  زاب  ناشیا  يود  ره  نامـشچ  هاـگنآ  دروخ ، وا  داد و  زین  دوخ  رهوشب  دروخب و  هتفرگ  شاهویم  زا  تسا  وکین  كاروخ 
ماگنه رد  هک  دندینـش  ار  ادخ  دـنوادخ  زاوآ  و  دـنتخاس ، نتـشیوخ  هحفـص 131 ] يارب [  اهرتس  هتخود  مهب  ریجنا  ياـهگرب  سپ  دـننایرع 
دنوادخ و  دندرک . ناهنپ  غاب  ناتخرد  نایم  رد  ادخ  دنوادخ  روضح  زا  ار  نتشیوخ  شنز  مدآ و  و  دندیمارخیم ، غاب  رد  راهب  میـسن  ندیزو 

نآ زا  ایآ  ینایرع  هک  دیناهاگآ  ار  وت  هک  تفگ : مدرک ، ناهنپ  ار  دوخ  سپ  منایرع  تفگ : یتسه ! اجک  تفگ : داد و  رد  ادـن  ار  مدآ  ادـخ 
هنوـمن و دوـب  هکنیا  رخآ  اـت  دوـمن . اوـغا  ارم  راـم  تفگ : تسا  راـک  هچ  هکنیا  تفگ : نزب  داد ، نمب  نز  هکنیا  تـفگ : يدروـخ ! تـخرد 
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لقن هک  تسا  نآ  زا  شیب  یلیخ  بلاـطم  هکنیا  ریظن  ریـسفت  ياـهباتک  رد  و  تسا ، هدرک  لـقن  ار  هّیـضق  هکنیا  تاروـت  هـچنآ  زا  يرـصتخم 
ات تخومآ  واب  ار  يزرواشک  لامعا  کیاکی  لیئربج  دـش و  هنـسرگ  هثداح  هکنیا  زا  سپ  مدآ  هک  تسا  هتـشون  لّصفم  حوتفلا  وبا  میدرک ،

: تفگ هداتق  يربط : رخآ 23  ات  انَـسُفنَأ » انمَلَظ  انَّبَر  . » تسا ناگدـنناوخ  اب  تواضق  اهباتکب و  هعجارم  رتشیب و  عالّطا  دروآرد . نان  تروصب 
-1- نآرق . - دش تباجا  شلوئسم  تساوخ  تلهم  درکن و  هبوت  ناطیش  دوریم ، تشهبب  هک  دینش  باوج  منکیم ، رافغتسا  هبوت و  تفگ  مدآ 

هکنیا دـندش و  نامیـشپ  شزغل  رـصتخم  زا  دـندوب  تباث  دوخ  نید  رد  نوچ  و  دـندوبن ، باقع  ّقحتـسم  راکهانگ و  اوح  مدآ و  عمجم :  28
، شیاسآ اب  یگدنز  يرود  نیمزب و  ندمآ  دورف  زا  هک  تسا  هکنیا  اههلمج  هکنیا  زا  اهنآ  دوصقم  دنا : هتفگ - یـضعب  و  دنتفگ ، ار  اههلمج 
اب اهیراق  رگید  و  دناهدناوخ ، ءار  ّمض  ءات و  حـتفب  رماع  نبإ  یئاسک و  هزمح و  يزار : رخف  ماما  َنوُجَرُخت » اهنِم  َو  . » میاهدومن متـس  دوخ  رب 

تیآ زا  يروباشین : ریسفت   23-1- نآرق . - لوهجم لعف  تروصب  دـناهدناوخ  ءار  حـتف  ءات و  ّمض  اب  تسا  هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  و  ءاـت ، ّمض 
سپـس و  میدروآرد ، نت  تروصب  سپـس  میدیرفآ  ار  امـش  حور  هیآ : هدزناپ  لیوأت  هصالخ  تایآ  هکنیا  رخآ  ات  مُکانقَلَخ » دََقل  َو   » مهدزای

نآ زا  ناطیـش  یـشتآ  يران و  يوخ  بجومب  یلو  دـش  مدآب  اهنآ  يهدجـس  بجوم  يرادربناـمرف  ینتورف و  يارب  هکئـالم  يرطف  دادعتـسا 
زا دیاب  شرسمه  مدآ و  و  دید ، رتالاب  ماقم  دوخ  يارب  پچ  مشچ  هحفص 132 ]  ] 57-35- نآرق  - اب دوب و  مشچ  کی  هک  درک  يراددوخ 

بوبحم ربارب  رد  یهاوخ  دوخ - ّتیصخش و  نتخوس  بجوم  ّتبحم  رون  و  تسا ، تنحم  يهلیـسو  ّتبحم  هک  دننک  يرود  ّتبحم  تخرد 
ار ادخ  اهنآ  ار و  اهنآ  ادخ  ینعی  ُهَنوُّبُِحی » َو  مُهُّبُِحی   » بجومب دنام و  دـهاوخن  یقاب  بوبحم  ربارب  رد  یتیدوجوم  تیوه و  تقونآ  هک  تسا 

شرورپ ادیپ و  ّقح  تسدب  هک  تسا  مدآ  تشرـس  لگ و  دننام  تبحم  تخرد  سپ  دش ، دنهاوخ  نشور  يدنوادخ  رونب  دنرادیم ، تسود 
تـسا رت  صیرح  ناـسنا  ینعی  عنم » اـم  یلع  صیرح  ناـسنالا   » هک تسا  هدوب  بیغرت  صیرحت و  يارب  نآـب  یکیدزن  زا  عنم  و  تسا ، هدـش 
راـتفرگ ار  اـهنآ  بوبحم  ماـن  داـی  مسقب و  ناطیـش  سپ  ناز - دوبن  وا  دـالوا  مدآ و  ریغ  كاروخ  تخرد  نآ  هن  رگ  تسا و  عوـنمم  هچنآـب 

شون و شیع و  گرب  اب  قشع  شتآ  نتـشاد  ناهنپ  يارب  اهنآ  و  دش ، رادومن  دشاب  رای  قارف  هک  یتسود  شتآ  یتشز  درک و  ّتبحم  تنحم 
دیئآ دورف  يدنچ  ات  لوصو  برق و  ماقم  زا  دینامب و  تسود  زا  يرود  رجه و  رب  هک  دیـسر  ادـن  سپ  دـندناشوپ  ارنآ  يور  تشهب  یـشوخ 

یگدنز ّتبحم  رد  شـشوک  قدـص و  اب  هّللا و  يوس  ام  نمـشد  لد  تسا و  لد  حور و  نمـشد  سفن  دـیتسه : یـضعب  نمـشد  یـضعب  هک 
َو  » يهلمج زا  نایبلا : حور   306-276- نآرق . - دننکیم ناتراپـسهر  تقیقح  ملاع  يوسب  ّتبحم  ملاع  زا  درم و  دیهاوخ  ّتبحم  اب  دینکیم و 

هکنیا زا  الاب  بلطم  لابند  رد  و  دنوادخ . لضف  هدعوب و  دش  راودـیما  تفر و  دـهاوخ  تشهبب  زاب  هک  دـش  لد  هدوسآ  مدآ  َنوُجَرُخت » اهنِم 
تـشز هک  تسا  بوخ  هک  هدرپ  سپ  هک  یناد  هچ  وت   || لزا  فطل  يهقباس  زا  نکم  مدـیما  ان   49-27- نآرق : - تسا هتشون  ظفاح  راعشا 

اـضق مکحب  یلب   || جنریب  دوشیمن  رّـسیم  قشع  ماقم  تشهب  تسد  زا  دبا  تشهب  زین  مردپ   || سب  مداتفا و  ردـب  يوقت  يهناخ  زا  نم  هن 
باوخ رکش  حوبص و  یم  يرصبیب  هاگ  دوس  دهدن  مج  ماج  هک   || يرپ  یمدآ و  دنقشع  یتسه  لیفط  هحفص 133 ] تسلا [  زور  دناهتسب 
مرجب سک  درخن  ار  هدـنب  هک   || شاـبم  بیـصنیب  بیغ  زا  هجاوخ و  شوکب  يرحـس  هلاـن  شوک و  یبشمین  رذـعب  ! || دـنچ  اـت  مدـحبص 

، دناهتـشون دناهتفگ و  هچنآ  رب  هوالع  اههلمج  هکنیا  هک  دیآیم  ناسنا  رطاخب  رخآ  ات  نُکـسا » ُمَدآ  ای   » لّوا تیآ  زا  - 1 ام : نخس  يدرخیب 
مامت زا  مّود - رگدکی  يهلیـسوب  هدام  رن و  شمارآ  لّوا - دنک : راتفر  نآب  دیاب  تسا و  ریزگان  یگدنز  رد  ناسنا  هچنآب  دـشاب  هراشا  دـیاش 

هن رگ  تسا و  سفن  فک  تبظاوم و  يراددوخ و  زا  ریزگاـن  تاـیح  یگدـنز و  رد  ناـسنا  مّوس - دوـش ، دـنمهرهب  دـیاب  یگدـنز  ظوـظح 
ینورد تاکیرحت  راتفرگ  یناـسنا  هک  تسا  هراـشا  اَـمَُهل » َسَوسَوَف   » يهلمج مّود  تیآ  - 2 50-32- نآرق . - يدوبان تسا و  نایز  راـتفرگ 

ّرثؤم ذوفن و  اـب  دوخ و  زا  رتفیعـض  يدوجوم  نز و  رگا  هک  هوـالعب  و  دـننک ، شعنم  نآ  زا  هک  صوصخب  دوشیم  دوخ  ياههتـساوخ  يوسب 
رد ذوفن  نز  دنوش و  ناطیـش  فرط  درم  نز و  رفن  ود  نوچ  یلو  دـشاب  ناطیـش  زا  هسوسو  هچرگا  هک  دوش ، وا  كّرحم  سنوم و  مدـمه و 

يهلمج - 3 44-24- نآرق . - درم دوخ  یـصخش  يهدارا  اـت  دـنکیم  يربـهر  رتـشیب  رتدوز و  سوه  يوـه و  يوـسب  ار  وا  هّتبلا  دراد ، درم 
نتخیر و  یئاوسر ، تسا و  اههدیـشوپ  يرادومن  شیادـیپ و  اههتـساوخ  لایما و  يوسب  لد  شـشک  يهجیتن  دـنامهفیم : اـمب  اـمَُهل » َيِدـُبِیل  »
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، یکابیب یتسرپيوه و  عمط و  صرح و  ربارب  رد  ناسنا  هچنآب  دـشاب  هراشا  دـیاش  ٍروُرُِغب » امُهّالَدَـف   » ات انوُکَت » نَأ  ّالِإ   » ياـههلمج - 4 وربآ ،
ضقن ّقلمت ، هوشر ، هک  یتکلمم  رد  لاثم : روطب  درامشیم ، دوخ  راک  رد  زاجم  روذعم و  ار  دوخ  دباییم و  هناهب  و  دشارتیم ، رذع  دوخ  يارب 

يراکمتـسب یکمک  ای  میریگب  ياهوشر  مه  اـم  رگا  تسا  جاور  اـیند  نید و  راـک - رد  یکاـبیب  نّیعم ، ياهتـسد  دوسب  نوناـق  عضو  نوناـق ،
میاهدناسر ررـض  دوخب  میریگن  رگا  هکنیا  زج  دراد  هحفص 134 ]  ] 217-194- نآرق -188-168- نآرق -32-13- نآرق  - ررض هچ  مینکب 

ربارب رد  میروخب ، ار  مدرم  لام  ای  میهدب  ارمدرم  بلط  رید  رگا  دننکیم : رکف  ای  و  دوشیمن ، حالـصا  یبارخ  و  دوشیمن ، هتفرگ  هنخر  چـیه  و 
ام لمع  سپ  دوشیم ، هارب  ور  ناشراک  زاب  دنرادیمرب و  هالک  اهنویلیم  مدرم  و  دوشیمن ، هدرمـش  چیهب  مدرم  رازآ  ناج و  لام و  فلت  نارازه 

نوچ یّبط ، نامتخاس  تمـسق  کی  يارب  دوب  هدـش  روظنم  رابتعا  ناموت  رازه  تسیود  هنومن : يارب  هناسفا  کی  درادـن ، يررـض  یئاجب  مه 
هکنیا ات  هدـب  امب  ارنآ  ناموت  رازه  لهچ  دـندوب : هتفگ  دوب  هدرک  هعجارم  رابتعا  تفایرد  يارب  طوبرم  يرادـباسحب  روکذـم  تمـسق  نواعم 
تنایخ وت  تفگ : درک  تاـقالم  ار  اـقآ  نآ  اـهراک  هکنیا  لـک  سیئر  هک  رگید  لاـس  و  درکن ، لوبق  وا  میراذـگب ، امـش  راـیتخا  رد  ار  غلبم 

وت نوچ  دـشیم ، ماجنا  يراک  یتفرگیم و  ار  نامه  هن  رگ  يدرک و  فلت  ناموت  رازه  لهچ  يارب  ار  ناـموت  رازه  تصـش  دـص و  هک  يدرک 
يهنومن کی  مه  هکنیا  دیـسرن ، دوخ  فرـصمب  يرانید  دش و  رما  نایّدصتم  عماطم  فرـص  دنام و  لاس  رخآب  غلبم  نآ  مامت  يدشن  میلـست 

هراشا دیاش  تیآ 23  رخآ  ات  اَقاذ » اّـمَلَف   » يهلمج زا  - 5 تسا ، ناطیـش  ياههسوسو  زا  هیآ و  يهراشا  دروم  هک  هانگ  ياـههناهب  زا  رادومن 
بوخ ِۀَّنَجلا » ِقَرَو  نِم  اـمِهیَلَع  ِنافِـصخَی  اـقِفَط   » يهلمج و  دوشیم ، اوسر  راـتفرگ و  اههتـساوخب  میلـست  یکاـبیب و  زا  سپ  یمدآ  هک  دـشاب 

هتـسویپ و  دوش ، هدوسآ  يراتفرگ  مرـش و  زا  دشوپب و  ار  دوخ  دیاش  ات  دربیم  تسد  هلیـسو  رهب  عقوم  نینچ  رد  هنوگچ  ناسنا  هک  دـنامهفیم 
و اهتلـصخ ، يوخ و  هکنیا  يهجیتـن  هک  میمهفیم  رخآ  تیآ  ود  زا  - 6 دهاوخیم . يرذع  دراد  يراظتنا  هک  ره  زا  دـنکیم و  ینامیـشپ  راهظا 

ءاقب عزانت  مزلتـسم  نیمز  رب  یگدنز  هک  هوالعب  یتایح ، تخـس  تازرابم  دروخ و  دز و  تسا و  ینمـشد  لامعا  راکفا و  اهـسوه و  يوه و 
هحفص 135]  ] 1295-1243- نآرق -1126-1111- نآرق . - دناهتفگ یضعب  هچنآ  ربانب  اهرادناج  هدنز و  تادوجوم  رد  تسا 

ات 30] تایآ 26  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ِیَنب ای  [ 26  ] َنوُرَّکَّذَـی مُهَّلََعل  ِهّللا  ِتایآ  نِم  َِکلذ  ٌریَخ  َِکلذ  يوقَّتلا  ُساِبل  َو  ًاشیِر  َو  مُِکتآوَس  يِراُوی  ًاـساِبل  مُکیَلَع  اـنلَزنَأ  دَـق  َمَدآ  ِیَنب  اـی 
ّانِإ مُهَنوََرت  ُثیَح ال  نِم  ُُهلِیبَق  َو  َوُه  مُکارَی  ُهَّنِإ  امِِهتآوَس  امُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  امُهنَع  ُعِزنَی  ِۀَّنَجلا  َنِم  مُکیََوبَأ  َجَرخَأ  امَک  ُناطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتفَی  َمَدآ ال 

َأ ِءاشحَفلِاب  ُُرمأَی  َهّللا ال  َّنِإ  ُلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهّللا  َو  انَءابآ  اـهیَلَع  اندَـجَو  اُولاـق  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو  [ 27  ] َنُونِمُؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلوَأ  َنیِطایَّشلا  اَـنلَعَج 
مُکَأَدـَب امَک  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  ُهوُعدا  َو  ٍدِجـسَم  ِّلُک  َدـنِع  مُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو  ِطسِقلِاب  یِّبَر  َرَمَأ  ُلق  [ 28  ] َنوُمَلعَت ـال  اـم  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَت 

- نآرق [ - 30  ] َنوُدَتهُم مُهَّنَأ  َنُوبَـسحَی  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  َءاِیلوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُۀلالَّضلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَـه  ًاقیِرَف  [ 29  ] َنوُدوُعَت
رفکب و ندرک  راتفرگ  ندرب  لد  ندـمآ  شوخ  ود  ره  ّمضب  نوتف  ءات و  نوکـس  ءاف و  حـتفب  نتف  ردـصم  زا  مکّننتفی - تاـغل : ینعم   939-1

امش يارب  مدآ  نادنزرف  يا   26 همجرت : رـسمه . لیفک و  نماض  رتشیب ، يرفن و  هس  يهتـسد  لیبق  یگناوید ، جـنر و  یئاوسر و  یهارمگ و 
ناوت هک   ] تسا رتهب  هکنیا  يراـگزیهرپ و  كاـشوپ  مه  دـشاب و  امـش  شیارآ  دـناشوپب و  امـش  مرـش  یتشز و  هک  میداتـسرف  ورف  كاـشوپ 

يا  27 دنـشاب ، وا  دایب  وا  ناگدنب  دـیاش  ات  يدـنوادخ  تردـق  زا  تسا  ياهناشن  زین  هکنیا  و  ناور ] شیارآ  تسا و  يراکدـب  زا  يراددوخ 
ادج ار  اهنآ  كاشوپ  ناشنت ] هکنیا ز  ات   ] درک نوریب  تشهب  زا  دز و ] لوگ   ] ار امـش  ردام  ردپ و  هکنانچ  دنزن  ناتلوگ  وید  مدآ  نادنزرف 

هک انامه  و  دشابن . نانآ  دید  ناوت  ار  امش  هک  دننیبیم  یئاج  زا  ار  امش  شهورگ  وا و  هّتبلا  هچ  دهد  ناشن  ناشدوخب  ناشیتشز  ات  درکیم 
رب هک  میدید  دوخ  ناردـپ  دـنیوگ : دـننک  تشز  يراک  نوچ  و  ، 28 دـنوشیمن . ّقحب  نمؤم  هک  میدرک  تسود  ناسک  نآ  اـب  ار  ناوید  اـم 

ادخب ارچ  سپ  دهدیمن  يراکدـبب  نامرف  ادـخ  هک  هّتبلا  وگب : دّـمحم  يا  درک . نآب  نامرف  هحفـص 136 ] ار [  ام  ادخ  دندوب و  شور  هکنیا 
تسار هاگهدجـس  رهب  دوخ  يور  تسا و  هدرک  تسرد ] راک  و   ] يورهنایمب نامرف  نم  راگدرورپ  وگب :  29 دینادیمن ! هک  دیدنبیم  يزیچ 
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وا رب  یهارمگ  ياهراپ  هتفر و  تسار  هارب  ياهراپ  دنادرگ 30  ناتزاب  درک  ناترادیدپ  وا  هکنانچمه  هچ  دیناوخب  كاپ  نیدب  ار  وا  دیرادب و 
، رخاف سابل  شیر - تاغل : ینعم  دـناهتفای . تسار  هار  دنتـشادنپیم  دـنتفرگ و  دوخ  تسود  ادـخ  ياـجب  ار  ناوید  ناـنآ  هک  هدـش  راوتـسا 
26 مُکیَلَع » انلَزنَأ  : » نیرّسفم نخس  ناگدنرپ . رپ  یندیشوپ ، یندروخ و  نوچ  تسا  مزال  یگدنزب  هچنآ  هیامرس ، یناوارف ، هناخ ، يامرفراک 

سابل هبنپ و  تشک  يهلیـسو  هک  میداتـسرف  ورف  ناراـب  ینعی  تسا : هتفگ  نسح  میدروآ ، دورف  ساـبل  امـش  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج 
تسا و الاب  ماقم  زا  نداتسرف  ورف  دوش  تیانع  قولخمب  هچنآ  نوچ  میداد  امشب  يدنوادخ  عیفر  ماقم  زا  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  تسا ،

نیرّـسفم عمجم :  26 ًاـشیِر » َو   » 35-15- نآرق . - میدـیرفآ امـش  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ّیلع  وـبا  تـسین  یّـسح  یتـسپ  يدـنلب و  دوـصقم 
رد شیر  يهملک  اب  یناعم  هکنیا  يهمه  و  تسا ، بوخ  هچ  ره  و  یـشوخ ، یناوارف ، لامج ، لام ، یگدنز ، يارب  مزال  ثاثا  ینعی  دناهتفگ :

ُساِبل . » دناهدناوخ زین  عمج  تروصب  اشایر » : » حوتفلا وبا   12-1- نآرق . - تسا هتفگ  ار  ینعم  کی  یسک  ره  هکنیا  زج  تسا  بسانم  تغل 
و دندناوخ ، عفرب  سابل » و   » ءاّرق یقاب  و  بوصنم ، ُساِبل »  » دندناوخ یئاسک  رماع و  نبإ  هنیدـم و  لها  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   26 يوقَّتلا »
، نهآ زا  دنـشوپ  نآب  قاس  دعاس و  هچنآ  رفغم و  دـشاب و  عرد  يوقت  سابل  تفگ : ّیلع  نب  دـیز  دـندرک : فالخ  نارّـسفم  يوقت  سابل  رد 
-1- نآرق : - ساّبع هّللا  دبع  زا  تفگ  هّیطع  تسا ، ءایح  تفگ : ینهجلا  دبعم  تسا ، نامیا  يوقت  سابل  جیرج  نبإ  و  دنتفگ ، يّدـس  هداتق و 
ار ناّـفع  ناـمثع  تفگ : يرـصب  نسح  یتقیرط ، وکین  يور و  رب  تسا  حالـص  ءامیـس  یتیاورب  و  تسا ، حـلاص  لـمع   101-92- نآرق -20
دیـشکب و ار  ناگـس  تفگیم : ارمدرم  هدوشگ  نابیرگ  يوگ  هحفـص 137 ] هدیـشوپ و [  یئوگ  ینهاریپ  درکیم ، ظعو  لوسر  ربنم  رب  مدـید 
رد دنک  یلمع  وا  هک  دوبن  ياهدنب  چیه  تفگ : وا  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  ّرس  رد  دیـسرتب  يادخ  زا  تفگ : هگنآ  دینکم ، يزاب  رتوبک 

تفگ و  يوقَّتلا » ُساِبل  َو  ًاشیِر  َو   » دـناوخرب هیآ  هکنیا  هگنآ  ّرـش ، رگا  و  دـشاب ، ریخ  رگا  دـناشوپ  یئادر  وا  رب  لمع  نآ  زا  يادـخ  ّالا  ّرس و 
فوص و زا  تسا  ناـیاسراپ  يهماـج  دارم  تفگ : یئاـّبج  دـشاب ، يادـخ  سرت  تفگ : ریبّزلا  نب  هورع  دـشاب ، یتـقیرط  وکین  يوقّتلا  ساـبل 
و ٌریَخ » َِکلذ   » شلیلد تفگ  تسا ، تشهب  لها  سابل  دارم  تفگ : یبرغملا  ّیلع  نب  نیـسح  دـشاب ، ار  داّبع  داّهز و  هچنآ  نشخ و  يهماـج 

درگ يدـندرک  فاوط  هنهرب  برع  هک  ام ، رب  شوپ  تروع  يهماجب  داهن  ّتنم  نآ  يارب  تفگ : دـهاجم  رود ، دـشاب  یتیاغب  تراشا  کـلذ 
هماـج سک  قلخ  فانـصا  زا  هکنآ  يارب   635-621- نآرق -352-320- نآرق : - دـنتفگ رگد  یـضعب  و  شیرق ، زج  ةروعلا  فوشکم  هناـخ 

، دش ادج  ناشنت  زا  هک  دوب  نخان  سنج  زا  اهنآ  سابل  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  27 امُهَساِبل » امُهنَع  ُعِزنَی  . » مدآ ینب  رگم  دشابن  شوپ 
27 ُُهلِیبَق » َو  َوُه  مُکارَی   » 30-1- نآرق . - تسا يراگزیهرپ  يوقت و  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا ، هدوب  رون  تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو 
- ناوریپ نوشق و  اب  ناطیش  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  وا ، دالوا  ناطیش و  ار  امش  دنیبیم  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  يرصب و  نسح  عمجم :

وت دنیب و  ار  وت  وا  هک  ینمشد  تفگ : رانید  کلام  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   27 مُهَنوََرت » ُثیَح ال  نِم   » 30-1- نآرق . - دنیبیم ار  امش  دوخ 
تسا میدق  ناطیش  تفگ : ذاعم  نب  ییحی  دراد ، هاگن  يادخ  هک  ار  نآ  ّالا  هّللا ، همـصع  نم  ّالا  ۀنحملا  دیدش  دوب و  ۀنؤملا  میظع  ینیبن  ار  وا 

ار وا  وت  دـنکن و  شومارف  ار  وت  ناطیـش  و  ینیبـن ، ار  وا  وت  دـنیب و  ار  وت  ناطیـش  بناـج ، میلـس  وت  تسا و  لاـتحم  ناطیـش  ثیدـح و  وـت  و 
لد نت  رب  نوخ  هک  دور  نانچ  مدآ  ینب  زا  ناطیش  تفگ : لوسر  و  تسین ، دای  وا  رب  ار  وت  تسا و  دای  وت  رب  وت  زا  ار  وا  و  ياهدرک ، شومارف 

دنیب ار  وت  وا  رگا  تفگ : يرصم  نونلا  وذ   29-1- نآرق . - هّللا نوعب  ّالا  درک  ناوتن  تمواقم  وا  اب  سپ  وا  رذگهر  وت  قورع  وا و  نکـسم  وت 
ماسجا ینعی  نایبلا : حور  نک . هثاغتـسا  يادـخب  وا  زا  دـنیبن ، ار  يادـخ  وا  و  هحفـص 138 ] دـنیب [  ار  وا  يادـخ  ینیبن ، ار  وا  وت  هک  اجنآ  زا 
نمـشد نینچ  زا  رذح  دـننیبیم ، تفاثک  تلفغ و  يهطـساوب  ار  امـش  ماسجا  ناشیا  و  دـیآیمن ، امـش  رظن  رد  تفاطل  تقر و  تیاغ  زا  ناشیا 

هاگآ نآ  زا  سنا  هک  یهر  زا  وب  هیفخ  یـسنا  لاـح  زا  دـنربیم   || وا  موق  وید و  هک  ناوخ  رب  یبن  زا  تسا : هتفگ  يونثم  رد  و  تسا ، مزـال 
طبـض و مدبمد  نوگنرـس  ناشیا  ياهیدزد  ام ز   || نورد  هدـید  زا  دـنراد  یکلـسم  تسین  هابـشا  هکنیا  سوسحم و  نیز  هک  ناز   || تسین 
هک تسا  اـهبرع  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  28 ًۀَـشِحاف » اُولَعَف  اذِإ  َو   » دـننزور فاکـش و  بقن و  بحاص   || دـننکیم  ینایز 
خن زا  يراون  هکت  کی  اب  فاوط  ماگنه  رد  نز  و  مینکیم ، فاوط  تسا  هدیئاز  ار  ام  ردام  هک  روطنامه  دنتفگیم : و  دندرکیم ، فاوط  تخل 
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مه روط  هکنیا  هّلحا و  الف  هنم  ادب  امف   || هّلک  وا  هضعب  ودبی  مویلا   28-1- نآرق : - دناوخیم ار  رعش  هکنیا  دیشوپیم و  ار  دوخ  ولج  مرچ  ای 
. درگنب نادـب  یـسک  مرادـن  اور  یلو  دوشیم  رادومن  نآ  زا  ياهراپ  اـی  شاهمه  نونکا  ینعی : هّلحا » ـالف  ائیـش  يأر  نمف   » تسا هدـش  تیاور 
دندرکیم و نینچ  ام  ناردپ  دـنتفگیم : دـشیم ، ضارتعا  اهنآب  رگا  و  دـندرکیم ، هبعک  فاوط  هنهرب  نمی  زا  یبرع  يهلیبق  تسا : هتفگ  يّدـس 
هک هلمج  هکنیا  زا  اـهنآ  دوـصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نـسح  عـمجم :  27 اـِهب » اـنَرَمَأ  ُهّللا  َو  . » تسا هدرک  ناـمرف  روط  هکنیا  اـمب  دـنوادخ 

دوخ راک  رد  ار  ام  نوچ  و  دوشیم ، نآ  زا  عنام  دـشاب  ادـخ  دنـسپان  يزیچ  رگا  هک  تسا  هدوب  هکنیا  تسا  هدرک  رما  ار  ام  ادـخ  دـناهتفگیم :
هدرک هدافتسا  هیآ  هکنیا  زا  بلطم  هس  حوتفلا : وبا   27-1- نآرق . - تسا هدرک  رما  نآب  ار  ام  تسا و  ادخ  بولطم  سپ  تسا  هدراذـگ  دازآ 

 ] 122-90- نآرق  - اهنآ راتفگ  لقن  هک  دـناهدرکیم ، نینچ  ام  ناردـپ  ینعی  اـنَءابآ » اـهیَلَع  اندَـجَو  اُولاـق   » يهلمجب دـیلقت  یتشز  - 1 تسا :
، دـنکیمن تشز  راکب  نامرف  ادـخ  ینعی  ِءاشحَفلِاب » ُُرمأَی  َهّللا ال  َّنِإ   » يهلمجب - 2 تسا ، دیلقت  زا  تمّذم  رب  لیلد  خـیبوت  روطب  هحفص 139 ]

سایق يدب 3 - ای  دنک  یکین  هک  دراد  رایتخا  تسا و  دازآ  ناسنا  دنکیمن و  يدبب  راداو  دنوادخ  و  تسا ، لطاب  ربج  يهدیقع  هک  دنامهفیم 
هکنیا رد  نوچ  تسین ، حیحـص  دوش  ماجنا  دوخ  لقعب  شجنـس  هسیاقم و  اب  ّطقف  دـشابن و  لیلد  ملعب و  طوبرم  هک  یمکح  و  تسا ، لـطاب 
هنوگچ دیرادن  ملع  دـیتسین و  رادربخ - دوخ  هچنآ  زا  ینعی : َنوُمَلعَت » ام ال  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ   » تسا هدـش  هتفگ  خـیبوت  شنزرـس و  اب  هیآ 

29 ِطسِقلِاب » یِّبَر  َرَمَأ   » 509-460- نآرق -102-63- نآرق . - ادخ بناج  زا  نّیعم  تسا  ياهفیظو  هک  دینکیم  مکح  دیهدیم و  تبـسن  ادخب 
كاّحض یگدنز ، رد  يور  هنایم  تماقتـسا و  تسا و  لدعب  ادخ  نامرف  ینعی : تسا  هدش  لقن  نیرّـسفم  رتشیب  يدس و  دهاجم و  زا  عمجم :

ّالا هلا  نتفگب ال  دـهدیم  نامرف  ینعی   27-1- نآرق : - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  یتسرپ ، اتکی  دـیحوتب و  دـهدیم  نامرف  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ 
وبا  29 ٍدِجـسَم » ِّلُک  َدـنِع  مُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  . » دـشاب ّقحب  برق  بجوم  هک  تسا  یتعاـط  تداـبع و  ره  دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  هّللا ،
دیز نبإ  يّدس و  دـهاجم و  يزامن ، ره  تقو  رد  ینعی  يدجـسم  ره  کیدزنب  دـیرآ  هلبقب  يور  هک  ار  امـش  تفگ  و  تسا : هتـشون  حوتفلا 

« ُهَرطَـش مُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُمتنُک  ام  ُثیَح  َو   » هکنانچ يرآ ، هبعکب  يور  زامنب  يدجـسم  ره  رد  یـشاب و  اـجک  ره  هک  تسا  نآ  ینعم  دـنتفگ :
دجـسم رد  زج  زامن  ام  هک  یئوگم  ینک و  زامن  اجنآ  دـیآ  رد  زامن  تقو  یـشاب و  يدجـسم  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ : كاّـحض 

صلاخ دوجس  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ : عیبر  دهاوخ  هک  دجسم  رهب  ندرک  زامن  رد  تسا  ریخم  وا  دشابن  دجسم  رد  نوچ  و  مینکن ، دوخ 
يوس نآـب  دوخ  يور  زاـمن  رد  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  340-287- نآرق -45-1- نآرق . - ار مانـصا  دادن و  ازج  ینک  ار  يادـخ 
هتفگ ءاّرف  دشاب ، زامن  يهناگ  جنپ - تاقوا  هک  تسا  دوجـس  ماگنه  دجـسم  زا  دوصقم  و  تسا ، هبعک  نآ  و  تسا ، هدومرف  ادخ - هک  دیرآ 
تسا يروتـسد  هکنیا  و  دیرآ ، دجـسمب  يور  زامن  تقو  رد  هک  تسا  نآ  هلمج  رگید  ینعم  تسا ، هدجـس  ياج  دجـسم  زا  دوصقم  تسا :

دیاب هک  اج  رهب  تقو و  ره  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  تسا . بحتـسم  رثکا  يهدـیقعب  تسا و  بجاو  یـضعب  هحفـص 140 ] يهدیقعب [  هک 
هریت دوخ و  لمع  هب - ندادگنر  زا  دیورن و  طیرفت  طارفاب و  ات  دیرادب  تماقتسا  لامک  رد  ار  دوخ  صخش  هک  دیـشاب  بظاوم  دینک  هدجس 
قافن ایریب و  صالخا و  قدـص و  اب  هک  تعاطا  میلـست و  يهدجـس  - 1 تسا : روج  راهچ  هدجـس  دینک و  زارتحا  ءوس  دـصاقمب  نآ  ندرک 
ینعی لاعفا ، رد  يانف  يهدجـس  - 2 تلادع ، تقیقح  تسا  نیمه  دـنک و  راتفر  تسا  هدیـسر  روتـسد  واب  هچنآ  قباطم  دـشاب و  ّقحب  هّجوتم 

دوخ هن  دنادب و  ادخ  زا  ار  راک  هک  دشاب  یناف  وحم و  لمع  رد  يروطب  دشاب و  طیارـش  مامت  اب  دهدیم  ماجنا  ادخب  يور  ادخ و  يارب  هچنآ 
ّقحب هّجوت  رد  هک  ّقح  تافص  رد  يانف  يهدجس  - 3 دنادب ، وا  زا  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  دنادن و  رثوم  لمع  رد  ار  يرگید  هن  و 

ماقتنا و زا  عمط  سرت و  و  درواین ، رظن  رد  ّقح  يارب  یتّیـصوصخ  یتفـص و  چـیه  هک  دـهد  ماجنا  لماک  طیارـش و  اب  ار  دوخ  لـمع  يروط 
لمع رد  تلادع  يورهنایم و  اب  درامش ، دوخ  دنسپان  دنسپ و  هک  درگنن  دوخ  مشچ  زا  شنیرفآ  رد  يزیچب  و  دنکن ، ّسح  دوخ  رد  ترفغم 

زا یئاـنیب  یئاـناد و  تلاـح  هکنیا  رد  مه  و  دوشن ، راددوخ  نآ  یهن  رما و  زا  دـنیبب و  ار  فورعم  رکنم و  دورن و  طارفاـب  دوخ  ياـنف  رد  هک 
زج هک  دراد  ّقحب  لد  يور  روطنآ  ینعی  ّقح  تاذ  رد  - 4 دنکن . زواجت  دوخ  يهزادنا  زا  دریگن و  مشخ  فلاخم  رکنم و  رب  دهدن و  تسد 

ندز منم  یئوگ و  منم  يهدرپ  درامـشن و  يزیچب  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تلاح  هکنیا  تلادع  و  دیاین ، شرظن  رد  یئادج  یئود و  دـنیبن و  وا 
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- نآرق : - تسا هتفگ  ظفاح   29 َنیِّدلا » َُهل  َنیِِـصلُخم  . » درادب هفیظو  ره  زا  تسد  و  دناد ، حابم  زیچ  همه  دوش و  قیدـنز  ات  دـنکن  شرورغم 
هتوک و نیتسآ  هچنآ  || ز  میور  ادخ  هانپب  ام  هک  ایب  لد  يا  درک  زاب  هّقح  کلف  اب  رکم  داینب   || درک  زاب  هّقح  رس  ماد و  داهن  یفوص   30-1

کبک يا  هحفـص 141 ] درک [  زارف  تنحم  رد  لد  يورب  شقـشع   || تخاـب  تسار  هن  ّتبحم  هک  ره  هک  نکم  تعنـص  درک  زارد  تسد 
هک يورهر  هدنمرـش   || دیدپ  دوش  تقیقح  هاگـشیپ  هک  ادرف  درک  زامن  دباع  يهبرگ  هک  وشم  هّرغ   || زانب  يوریم  شوخ  هک  مارخـشوخ 
رد عمجم :  29 َنوُدوُعَت » مُکَأَدـَب  امَک   » درک زاینیب  ایر  دـهز و  ادـخ ز  ار  ام   || لزا  رد  هک  نادـنر  تمالم  نکم  ظفاح  درک  زاجم  رب  لـمع 
هچ رگا  دیرایب و  لمع  رد  صالخا  سپ  دینکیم  تشگزاب  ناتزاغآ  دننام  نوچ  - 1 دناهتفگ : هجو  دنچ  ولجب  هلمج  هکنیا  طابترا  بسانت و 

هتفگ هک  تسا  ولج  تاـیآب  طوبرم  - 2 ار ، دوخ  ماجنا  دیجنـسب  ناتزاغآ  زا  یلو  دـیوش  هدـنز  هراـبود  هک  تسا  لوبق  زا  رود  امـش  رظن  رد 
شیادیپ زاغآ  دننام  دینادب  دیرادن  رواب  رگا  ار  هرابود  ندـمآ  ردـب  كاخ  زا  یگدـنز و  ینعی  َنوُجَرُخت » اهنِم  َو  « » َنوَیَحت اهِیف   » تسا هدـش 
تازاجم هدـنز و  ار  امـش  مه  زاب  هک  تسا  نآ  ینعم  ولجب و  طوبرم  ریغ  ادـج و  تسا  یبلطم  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  - 3 تسا ، امش 

و دوب ، دهاوخ  نانچ  مه  امش  تشگزاب  دیدش - قلخ  ریقف  یلاخ و  تسد  لوا  زور  هک  روط  نامه  دناهدرک : ینعم  نینچ  یـضعب  و  مینکیم ،
- یم زاب  رفک  رب  دیشاب  رفاک  رگا  و  نامیا ، اب  دیشاب  نمؤم  رگا  دش ، دیهاوخ  هدنز  دیریمب  هک  روطنامه  ینعی  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا 

ینعی تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   29 َُۀلالَّضلا » ُمِهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَـه  ًاقیِرَف   » 377-355- نآرق -354-337- نآرق -30-1- نآرق . - دیدرگ
-1- نآرق . - دنشاب نآ  ّقحتـسم  هک  دنک  هارمگ  تشهب  هار  زا  ار  یهورگ  و  دنـشاب ، نآ  ّقحتـسم  هک  باوث  تشهبب و  دیامن  هار  ار  یهورگ 

نوچ ای  نآب و  موکحم  دندش و  یهارمگ  ّقحتـسم  دنتفریذپن  هک  اهنآ  و  دندش ، تیادـهب  موکحم  دـنتفر  تسار  هارب  نوچ  ینعی  عمجم :  59
يراوخب و موکحم  ّقحتسم و  دنتفریذپن  هک  اهنآ  و  دندش ، تسار  هارب  وا و  فطل  موکحم  دنتـشاد  نآ  رب  ار  دوخ  دنتفریذپ و  ار  تسار  هار 

یتسود هب - ار  هّلیختم  همهاو و  یسفن  ياوق  نیطایش  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  دندش . كاله  باذع و  ّقحتـسم  فطل و  زا  ّتیمورحم 
رد نوچ  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور   29 َنوُدَتهُم » مُهَّنَأ  َنُوبَسحَی  َو  . » دنتسه ّقحتسم  موکحم و  یهارمگ  مکح  هلالـض و  يهملکب  دنتفریذپ ،
ّقح رب  ار  دوخ  نامگب  هک  اـهنآ  دـنامهفیم : تسا  هدـش  هتفگ  ناطیـش  یتسود  یهارمگ و  قاقحتـسا  هحفـص 142 ]  ] 39-1- نآرق  - هلابند
هتفگ بئاص  دور و  نید  رد  نیقی  لیـصحت  یپ  هک  تسا  لقاع  رب  دوشیمن و  تسرد  نید  نامگ  ّنظب و  سپ  دنتـسه ، رفاـک  دـننام  دـننادیم 

مه  || لاـمک  رب  دـش  اـمنهر  ار  ياهقرف  هاـشیلع : یفـص  دنـسریمن  یهارب  هک  ناورهر  اـن   || هار  دـناهدرک  مگ  هک  دـنوشیمن  فقاو  تسا :
 || تشهب رب  هراب  دـندرب  ياهقرف  دـندش  عناق  یتکلم  زا  لافـس  رب   || دـندش  عبات  يوه  سفن و  رب  هک  ناز  لالـض  دـب  ناـشیا  ّقح  یهورگ 
رد - 1 ام : نخـس  تسوپ  محل و  نوچ  ناهرمگ  هورگ  هکنیا   || تسودـب  يدـنتفرگ  ار  ناطیـش  هک  ناز  تشز  قـالخا  رد  دـندنام  ياهقرف 

یگدنز 2- گرزب  ّظح  زا  يدنمهرهب  سابلب و  شیارآ  یئابیز و  زا  يهدافتـساب  ناسنا  مادـقاب  تسا  هراشا  مّود  لّوا و  يهلمج  اب  لّوا  تیآ 
سپ دیـشوپب ، ار  دوخ  هک  میداد  سابل  امـشب  تسا و  یناسنا  تعیبط  ءزج  ندـب  ياـهیتشز  ندیـشوپ  دـنامهفیم : مُِکتآوَس » يِراُوی   » يهلمج

هیآ رخآ  ات  يوقَّتلا » ُساِبل  َو   » تاملک زا  - 3 دشاب . تروع  رتس  بوجو  هک  دوشب  یهقف  مکح  طابنتسا  هلمج  هکنیا  نمـض  زا  تسا  نکمم 
، دوش لفاغ  دیابن  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  هک  سابل  نیرتهب  زا  دشاب  دنمهرهب  تعیبط  تاناکما  مامت  زا  دیاب  هکنیا  اب  یمدآ  هک  دـنامهفیم 

روتـسم زا  تسا  ياهیاـنک  ریبعت  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  یلو  میتـشون  لّـصفم  دـناهتفگ  هملک  ود  هکنیا  ینعم  رد  نیرّـسفم  هچنآ  اـم  و 
ًاقیِرَف َو  يدَـه  ًاقیِرَف   » تاملک - 4 يراگزیهرپ ، رب  تضایر  نیرمت و  يهلیـسو  هب - ار  دوخ  شکرـس  لایما  یناسفن و  بیاعم  ناـسنا  نتـشاد 
رورغ و  دناهدرک . ادیپ  ار  هار  دوخ  سدح  نامگب و  هک  اهنآ  و  دنراگتـسر ، دناهتفر  تسار  هارب  هک  اهنآ  دـنامهفیم  هیآ  رخآ  ات  ُمِهیَلَع » َّقَح 

تلالـض دـناهدش و  یهارمگ  ّقحتـسم  هک  دنتـسه  اـهنآ  دـننکیمن ، اـطخ  باوص و  هار  رد  قیقحت  ثحب و  هدرک  دوخ  ياوـشیپ  ار  رادـنپ  و 
دادعتـسا يدام و  ياههرهب  یملع و  تاعالّطا  يرایـشوه و  همه  اب  هک  دنتـسه  ناسک  نآ  اههلمج  هکنیا  قادصم  تسا ، هدش  اهنآ  ریگنماد 

رظن يدنلب  رکف و  تعسو  هحفص 143 ]  ] 900-854- نآرق -432-410- نآرق -197-176- نآرق  - ملق و یئاویش  اب  یگدنـسیون  رد  يرطف 
ینیب و دـب  اب  هتفرگ  مشچ  ولج  رد  رادـنپ  يهدرپ  یتایح  ياهیـشوخ  هکنیا  زا  هدافتـسا  ياجب  هدرمـشن و  يزیچب  ار  اهتمعن  هکنیا  يهمه  زاـب 
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یگـشیمه یگدوسآ  ندرم  تسا و  جنر  یگدـنز  هکنیا  نامگب  تبقاع  هتـشادنپ و  روگب  هدـنز  ار  دوخ  رمع  زا  یتّدـم  یگدـنز  زا  یگنتلد 
. دناهدرک هفخ  ار  دوخ  قاطا  رد  نتسب  زاگ و  ریش  ندرک  زابب  تسا 

ات 34] تایآ 31  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َجَرخَأ ِیتَّلا  ِهّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  نَم  ُلق  [ 31  ] َنِیفِرـسُملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرـُست  َو ال  اُوبَرـشا  َو  اُولُک  َو  ٍدِجـسَم  ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
امَّنِإ ُلق  [ 32  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ًۀَِـصلاخ  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُلق  ِقزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل 

ام ال ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  نَأ  َو  ًاناطلُـس  ِِهب  لِّزَُنی  َمل  ام  ِهّللِاب  اوُکِرـُشت  نَأ  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  َیغَبلا  َو  َمثِإلا  َو  َنََطب  ام  َو  اهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَفلا  َیِّبَر  َمَّرَح 
لوّزنلا بابـسا  لوزن : تهج   701-1- نآرق [ - 34  ] َنُومِدقَتـسَی َو ال  ًۀَـعاس  َنوُرِخأَتـسَی  مُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو  [ 33  ] َنوُمَلعَت

: تفگیم درکیم و  فاوط  تفرگیم و  دوخ  ولج  رد  ياهنهک  دـشیم و  هنهرب  برع  نز  ّتیلهاج  نارود  رد  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  یطویس :
- نآرق -38-1- نآرق «. - َمَّرَح نَم  ُلق   » و مُکَتَنیِز » اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  : » دش لزان  اهنآ  لمع  نآ  يارب  اههیآ  هکنیا  رخآ  ات  هضعب » ودبی  مویلا  »

هزادنا دیـشونب و  دیروخب و  و  دیـشابن ] هنهرب  و   ] دـیرادب دوخ  اب  شیوخ  شیارآ  شتـسرپ  ره  ولجب  مدآ  نادـنزرف  يا   30 همجرت :  61-41
ادـخ يرادروخرب  شیارآ و  تسا  هدرک  اوران  مارح و  یک   31 وگب : مدرمب  دّمحم  يا  درادن . تسود  ار  ناراکنوزفا  ادـخ  هک  دـیرادهاگن 

يهژیو زیخاتسرب  اههدیـشخب  نآ  وگب :] خساپب  دوخ  وت  ! ] ار هزیکاپ  بوخ و  ياهیزور  مه  هدروآ و  رد  نیمز  زا  شناگدنب  يارب  هک  ار  هداد 
يارب ار  یتسرد ] تقیقح و  ي   ] اههناشن کیاکی  هنوگ  هکنیا  هب  ام  و  دندنمهرهب .] یگمه  ناهج  نیاب  هچ  رگ  [ ] هحفص 144 تسا [  نانمؤم 

ار و هانگ  تسا و  هدرک  اوران  راکـشآ  هچ  ناهن  هچ  ار  اهیتشز  مراگدرورپ   32 وگب : و  مینکیم ، رادومن  دنجنـسیم  دندرخ و  اب  هک  یمدرم 
و . ] دـینادیمن هچنآ  دـیدنبب  ادـخ  رب  دـیرادنپ و  ادـخ  زابنا  زیواتـسد  لیلدیب و  ار  يرگید  هکنیا  مه  تسیاشانب و  یناـمرفان  یـشکرس و  زین 

هداتق يربط :  30 مُکَتَنیِز » اوُذُخ  : » نیرّـسفم نخـس  درادن . شیپ  سپ و  یمد  دیآ  رـسب  نوچ  هک  تسا  يراگزور  ار  یمدرم  ره   33 دینادب ]
هیراـع يرازا  نمب  یـسک  تسا ، هدولآ  هک  یـسابل  رد  منک  فاوط  تسین  اور  تفگیم : فاوـط  ماـگنه  رد  نمی  مدرم  زا  یکی  تسا : هتفگ 

: تسا هتفگ  كاّحـض  درک ، راـک  هکنیا  زا  عـنم  هیآ  هکنیا  درک ، یم - فاوـط  هنهرب  دادـیمن  شباوـج  یـسک  رگا  منک ! فاوـط  اـت  دـهدیم 
-15- نآرق . - دنـشاب سابل  اب  و  دننکن ، فاوط  هنهرب  هک  دش  رما  هیآ  نیاب  دندرکیم ، فاوط  هنهرب  بشب و  نمی  مدرم  بارعا و  زا  ياهتـسد 

یضعب و  دینک ، نتب  دیع  هعمج و  ياهزامن  رد  دیراد ، تنیز  يارب  هک  سابل  نآ  ینعی  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  عمجم :  35
ار دوخ  سابل  نیرتهب  زامن  يارب  هک : تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دیـشوپب . ار  دوخ  سابل  نآ  زامن  ره  تقوب  ینعی  دـناهتفگ :

نآرق رد  هک  میارآیم  ادخ  يارب  ار  دوخ  نم  دراد و  تسود  ار  یئابیز  تسا و  ابیز  ادخ  دومرفیم  دندیـسرپیم  تهج  وا  زا  نوچ  دیـشوپیم ،
اهنز دندشیم و  هنهرب  فاوط  رد  برع  نوچ  دینک  نتب  دناشوپب  ار  امش  مرش  یتشز و  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  مُکَتَنیِز » اوُذُخ   » تسا
هدـش لقن  قداص ع  ماما  زا - و  دنـشاب ، سابل  اب  فاوط  زاـمن و  رد  هک  دیـسر  روتـسد  هیآ  هکنیا  اـب  دـندرکیم ، فاوط  زورب  اـهدرم  بشب و 

یخّونت یـضاق  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   210-190- نآرق . - دـیوشن لـفاغ  ندرک  هناـش  زا  دـیئارایب و  ار  دوـخ  زاـمن  تقو  رد  ینعی  تسا :
 ] ةولّـصلا ۀـنیز  ّنا  ۀـنیز و  ءیـش  ّلـکل  ّنا  : » تفگ هک  لوسر ص  زا  يربـخب  درک  کّـسمت  و  زاـمن ، رد  دوب  نتـشادرب  تسد  تنیز  تفگ :
ار يزیچ  ره  ینعی  عوکّرلا » نم  کـسار  تعفر  اذا  تعکر و  اذا  ةولّـصلل و  تمّرحت  اذا  نطاوـم  ۀـثالث  یف  اـهیف  يدـیالا  عـفر  هحفص 145 ]

تالیوأت دـننک . دـنلب  ار  اهتـسد  ندـش  دـنلب  عوکر  زا  ندـش و  عوکرب  مارحا و  ریبکت  ماگنه  رد  تسا ، نآب  زاـمن  شیارآ  تسا و  یـشیارآ 
هّجوت اب  زاـمن  لاـح  رد  تسا  لّـکوت  لاـمک  تنیز  مّود  يهجرد  دوش ، ماـجنا  صـالخا  اـب  هک  تسا  هدجـس  زاـمن  رد  تنیز  لّوا  یناـشاک :

شیارآ يهبترم  نیمراهچ  ّقح  نامرف  ربارب  رد  یماـمت  یتسردـب و  میلـست  لد و  زا  ياـضرب  تسا  زاـمن  شیارآ  مّوس  يهبترم  نآ ، طئارـشب 
یتسردب هک  یمدآ  تقیقحب  یناویح  تلـصخ  يوخ و  زا  ندش  نوگرگد  يارب  یگدامآ - اب  تسا  تماقتـسا  قوقح  طئارـش و  ماجنا  زامن 

هن تسا  ریارس  تنیز  دارم  دیوگیم : هّرـس  سّدق  يریـشق  ماما  ینیـسح : ریـسفت  دشاب . دنمهرهب  لماک  ناسنا  يایازم  يهمه  زا  و  دوش ، ناسنا 
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هدروآ رارسألا  فشک  رد  و  دیاب . دجاسم  نکاما و  يهمه  رد  هکلب  تسین  لحم  کیب  صوصخم  صالخا  و  عوشخ ، ینعی  رهاوظ ، شیارآ 
روضحیب تعاط  قوذ  تیب : زاین . زار و  ضرع  يارب  تسا  لد  روضح  فشک  ناسلب  زاـمن و  يارب  تسا  تروع  رتس  ملع  ناـبزب  تنیز  هک 

: تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :  30 اُوفِرـُست » َو ال  اُوبَرـشا  َو  اُولُک   » سب هاگرد و  هکنیا  رب  رـضاح  لد  ار  ّقح  بلاـط   || سکچیه  دـباین  لد 
هتفگ يدس  دوشن : رورغ  ربک و  بجوم  سابل  رد  دسرن و  فارسا  يهزادناب  هک  اجنآ  ات  ار  ندیشون  ندروخ و  تسا  هدرک  لالح  ادخ  ینعی 

میرحت رد  فارـسا  هک  دـنکیم  عنم  ار  اهنآ  هیآ  هکنیا  دنتـشادیم ، مارح  دوخ  رب  مه  ار  یبرچ  هیپ و  دـندرکیم  فاوط  هنهرب  هک  اهنآ  تسا :
فارـسا و  دـیزیهرپب ، مارح  زا  دـیروخب و  لـالح  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دـیرادن . مورحم  يزیچ  زا  ار  دوخ  هزادـنا  زا  هداـیز  دـینکن و 

دهاجم دـینک . زارد  تسد  مارحب  دـینک و  اهر  لالح  هک  دیـشابن  نینچ  ینعی  عمجم :  37-1- نآرق . - مارح ندروخ  تسا و  دـح  زا  زواـجت 
ینامرفان رد  یکدنا  یمهرد و  رگا  و  يدرکن ، هحفص 146 ] فارسا [  ینک  جرخ  دنوادخ  تعاط  رد  دحا  هوک  يهزادناب  رگا  تسا : هتفگ 

و دـینکن . فرـصم  هزادـنا  زا  شیب  رادـقمب  دـیورن و  نوریب  طّسوتم  ّدـح  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  يدایز ، تسا و  فارـسا  ینک  جرخ 
: تفگ دقاو  نب  نیسح  نب  ّیلعب  يزور  دوخ ، راک  رد  رهام  یحیسم و  تشاد  یبیبط  یساّبع  يهفیلخ  دیـشّرلا  نوراه  هک  دناهدرک  تیاکح 
زا یمان  امـش  یبهذم  باتک  رد  و  نادـبا ، ملع  نایدا و  ملع  تسا : ات  ود  ملع  حالطـصاب  ّبط . ملع  تسا و  نید  ملع  رـشب  لاحب  دـیفم  ملع 

َو ال اُوبَرـشا  َو  اُولُک   » تسا هدـش  هتفگ  هک  اـجنآ  تسا ، هدـش  مهارف  بط  يهمه  نآرق  تیآ  فصن  رد  تفگ : باوج  رد  ّیلع  تسین ، بط 
زا يراددوخ  تسا و  يرامیب  ره  يهناخ  یمدآ  مکـش  ینعی  ءاود » ّلک  سأر  ۀیمحلا  ءاد و  ّلک  تیب  ةدعملا   » تسا هدومرف  ربمغیپ  اُوفِرـُست »

بط يارب  امـش  ربـمغیپ  باـتک و  تفگ : وا  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  راـتفگ  هکنیا  رد  ار  بط  ماـمت  و  تسا . اـهنآ  يهمه  يوراد  يروـخرپ 
فرـصم هدوهیب  لطاب و  هار  زا  دیروخن و  مارح  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هتـشاذگن  یلاخ  یقاب و  یئاج  سونیلاج 

صخـش نایز  بجوم  دـننادب و  تشز  درخ  لها  هچنآ  مه  و  فارـسا ، تسا و  زواـجت  دـشاب  هچ  ره  تسیاـشان  مارح و  ندروخ  هک  دـینکن 
نز و دیامن و  يوبـشوخ  ار  دوخ  درخب و  رطع  دراد  هچنآ  ای  دیزیرب و  بالگ  بآ ، ياجب  اذغ  گید  رد  هکنیا  لثم  مارح  فارـسا و  دـشاب 

لمع فارسا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  مصا  رکب  وبا  رخف :  607-571- نآرق . - مارح تسا و  فارسا  اهنیا  يهمه  دنک  اهر  هنسرگ  ار  شاهچب 
نآ زا  هدافتـسا  دندومنیم و  اهر  ارنآ  هدرک  جراخ  دوخ  کلم  زا  دـندرکیم و  مارح  دوخ  رب  هبئاس  هریحب و  ياهرتش  هک  تسا  بارعا  رکف  و 
رد ینیسح : ریسفت  تسا . هدش  عونمم  هدیمان و  فارـسا  اهنیا  دندرکیم ، مارح  دوخ  رب  لالح  ياهزیچ  اسب  ّجح  ماگنه  رد  مه  و  دندرکیمن ،
ارنآ هچ  ره  هک  تسا  نآ  فارسا  هک  دننکیم  لقن  فلس  یضعب  زا  و  تسا ، فارسا  زور  رد  ندروخ  رابود  هک  هدومرف  بولقلا  توق  باتک 

قیاقح تایبا  رد  بارـش و  ماعط و  رکفب  دـشاب  فورـصم  مامت  وا  تمه  تسا  نآ  نامدرم  نیرتمیمذ  لـیلذ و  و  دروخب ، دـنک  وزرآ  یمدآ 
یلدشوخ و زا  مکش  ماعط  بارش و  يهشیدنا  دراد   || ماش  ات  رحس  زا  هک  نیب  ار  هجاوخ  هحفص 147 ] مظن [ : تسا . روکذم  بهّذلا  ةامس 

هّللا دبع  هجاوخ  مالـسالا  خیـش  خبطم  ای  تسا  هلبزم  وا  ياج   || خزود  زا  نمیا  دلخ و  زا  غراف  یلاخ  یهگ  دـنکیم  رپ  هاگ   || یلاحـشوخ 
ياضریب هک  دوب  نآ  فارسا  و  دشابن ، فارسا  یهن  یشیورد  ناهد  رد  يزاس و  همقل  ار  ایند  يهمه  رگا   ] هک هدومرف  هّرـس  سّدق  يراصنا 

 || فارـسا رد  تسین  ریخ  رـسپ  ياک  رید  رد  یبهار  شدادیم  دـنپ   || تشاد  میاد  ریخ  هک  یناوج  کی  هعطق : ینک ] فرـص  هناحبـس  قح 
هک تسا  نآ  طارفا  طیرفت ، طارفا و  تسا  روج  ود  فارـسا  تسا : هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  ریخ  ردـنا  تسین  فارـسا  تفگ :
هک تسا  نآ  طیرفت  بدا . كرت  تلفغ و  زا  ای  یناسفن ، شهاوخ  لیمب و  ای  عرـش ، فالخ  رب  ای  و  درب ، راکب  ترورـض  تجاـح و  زا  شیب 

هغلابم نآ  ماجنا  رد  ای  و  دیامن ، لمع  دوخ  فئاظوب  دناوتن  هک  دنک  ریـصقت  تقاط  توق و  يرادهاگن  رد  درب و  راکب  مک  مزال  ياهزادنا  زا 
ّقح یناـسفن  ظوظح  یپ  نتفر  يهطـساوب  و  دوش . يدـنوادخ  قوقح  عییـضت  بجوم  دـیامن و  كـاله  ار  دوـخ  هک  دـنک  ردـب  هزادـنا  زا  و 

تسا هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  دوش  مورحم  اهنآ  زا  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  رس  حور و  بلق و  ّقح  هرهب و  ّظح و  ای  دنک ، دوبان  ار  دنوادخ 
زا یـشاّیع  یفاص : ریـسفت  ناتدوسیب . ّتقوم  ياههرهب  دوخ و  ظوظحب  نتـسبلد  يهطـساوب  ار  دوخ  ام و  قوقح  دینکن  دوبان  فارـسا و  هک 

يور و هنایم  اب  اهنآ  ندیـشون  ندروخ و  هک  تسا  هدراذگ  مدرم  رایتخا  رد  دنوادخ  ار  اههیامرـس  هکنیا  تسا : هدرک  تیاور  قداص ع  ماما 
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دـشاب نوزف  هچنآ  دننکن و  زواجت  دوخ  يهزادنا  زا  هک  دـننک  داصتقا  تیاعر  يراوس  يهلیـسو  شزیمآ و  سابل و  رد  مه  و  دـشاب ، لادـتعا 
دنک شزیمآ  دوش و  راوس  دشوپب و  دشونب و  دروخب و  هچنآ  دنک ، یگدـنز  روطنیا  سک  ره  دـننک ، مهارف  ار  اهنآ  شیاسآ  دـنهدب و  ارقفب 
مارح وا  رب  دـنک  فرـصم  هچنآ  يهمه  دـنکن  تیاعر  ار  دودـح  هکنیا  دـنک و  زواـجت  هزادـنا  هکنیا  زا  هک  نآ  و  تسا ، لـالح  اور و  وا  رب 
هکنآ دننکب و  دنهاوخب  هچنآ  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  هدراذـگ  ناسنا  هحفص 148 ] رایتخا [  رد  هک  اههیامرـس  هکنیا  دنوادخ  رگم  تسا ،

: دومرف ترضحنآ  زین  و  اُوفِرُست ،» َو ال  اُوبَرـشا  َو  اُولُک   » ینعم تسا  هکنیا  درخب ! بسا  مهرد  رازه  هدب  تسا  يرانید  تسیب  بسا  شاهزادنا 
-156- نآرق . - تسا هیآ  هکنیا  لومشم  تسا و  نیفرسم  زا  دهاوخب  يزیچ  یسک  زا  رگا  دراد  هزور  کی  یگدنز  يهلیسو  توق و  هک  نآ 

نآ عفانم  دنفسوگ و  زا  هرمع  ّجح و  ماگنه  رد  هک  تسا  یمدرم  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  يربط :  31 ِهّللا » َۀَنیِز  َمَّرَح  نَم  ُلق   » 192
- نآرق . - تسنادیم مارح  دوخ  رب  برع  هک  تسا  اهزیچ  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنتـسنادیم . مارح  دوخ  رب  دـندرکیم و  زارتحا 

َیِه . » لالح بوخ و  زیچ  ره  ای  ذیذل و  ياهکاروخ  و  تسا ، شیارآ  يهلیسو  هک  تسا  ابیز  سابل  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  37-1
ولج يادص  عفر و  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  ءات  يالاب  يادص  بصن و  اب  ۀصلاخ »  » عفان عمجم :  31 ًۀَِصلاخ » اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 

نمؤمب رصحنم  رگید  ملاع  رد  و  دنتسه ، کیرش  ایند  رد  رفاک  نمؤم و  یگدنز  ياهیشوخ  زا  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دناهدرک . تئارق 
زا تسا  صلاخ  تسا و  اّیهم  اهتّذل  اهیـشوخ و  نیمه  نمؤم  يارب  تمایق  رد  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  درادـن ، اهنآ  زا  ياهرهب  رفاک  تسا و 

گرزب ناهانگ  ینعی  شحاوف  رخف :  32 َمثِإلا » َو  َنََطب  ام  َو  اهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَفلا  َیِّبَر  َمَّرَح   » 60-1- نآرق . - صقن يراتفرگ و  هودنا و  ره 
نّیعم نآ  رب  تازاجم  ّدح و  هک  تسا  نآ  شحاوف  دناهتفگ : یضعب  هریغـص و  هانگ  ای  هانگ  ره  ینعمب  مثا  و  دنمانیم ، هریبک  هانگ  هک  ّمهم  و 

نآ رهاظ  رخف : ماـما  عمجم و   32 ِّقَـحلا » ِریَِغب  َیغَبلا  َو   » 74-1- نآرق . - دوش تازاـجم  دـیاب  نآ  بکترم  هک  تسا  نآ  مثا  و  تسا ، هدـشن 
مکح بجومب  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  ِّقَحلا » ِریَِغب   » زا دوصقم  و  ندش ، یغای  دشاب و  ریغب  تبـسن  داسف  ملظ و  یغب »  » زا دوصقم  هک  تسا 

اوُکِرُشت نَأ  َو   » 168-150- نآرق -31-1- نآرق . - دوب دهاوخ  زیاج  واب  زواجت  و  تسا ، ینثتـسم  مکح  هکنیا  زا  دوب  تازاجم  ّقحتـسم  عرش 
، دیرادنپیم ادخ  کیرش  هک  اهتب  ینعی  تسا ، هحفص 149 ]  ] 30-1- نآرق  - ناهرب لیلد و  ناطلس  زا  دوصقم  يربط : هیآ 32  رخآ  ات  ِهّللِاب »

نخـس تسا و  لیلدیب  ياعّدا  یگمه  دیدرک ، مارح  دوخ  رب  هک  ماح » هبئاس ، هلیـصو ، هریحب ،  » تاناویح نآ  و  دینکیم ، فاوط  هک  هنهرب  و 
تنیزب هتساریپ و  ناسنا  هشیمه  تسا  مزال  دنامهفیم  ٍدِجسَم » ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُخ   » هلمج لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس  تسا . ینادانب  تمهت  و 

نایم موسر  بادآب و  دنتـسه و  رگید  ملاعب  هّجوتم  همه  هک  زامن  ياج  دجـسم و  رد  هک  یتقو  نوچ  دـشاب ، هتـسارآ  دوخ  بسانم  هزادـنا و 
دیاب رتشیب  دنتـسه  رگیدـکی  عضو  رهاظب  هّجوتم  مدرم  هک  اـهتقو  رگید  رد  سپ  تشاد ، شیارآ  تنیز و  دـیاب  دوشیمن  هّجوت  نادـنچ  مدرم 

اب یلو  دـنکب  هدافتـسا  رثکا  ّدـح  ملاع  ّداوم  زا  تسا  مزال  ناسنا  رب  دـنامهفیم : رخآ  ات  اُوبَرـشا » َو  اُولُک   » ياههلمج - 2 دنشاب . دوخ  بظاوم 
يرـصتخم يهیامرـس  هک  دنک  زادنا  سپ  ردـق  نآ  دـیاب  لقاع  صخـش  تسا : هتفگ  رواهنپوش  يورهدایز . زا  زارتحا  هزادـنا و  نتـشادهاگن 

دشاب و هتـشاد  یّـصاخ  هّجوت  يونعم  تاّذلب  هک  تسا  یـسک  تخبکین  دنک ، یناگدنز  رطاخ  تغارفب  دناوتب  نآ  وترپ  رد  هدروآ و  تسدب 
یقالخا فیلکت  باـتک  رد  یـسایس  رتکد  هحفـص 78 .] قفـشم  يهمجرت  رواهنپوش  راکفا  . ] دـنک هدافتـسا  یـصاخ  دـمآ  رد  کی  زا  انمض 

ات شاب  ور  هنایم  : ] دیوگیم یتسرپ  عفن  یئوج و  تحلصم  شاب » ور  هنایم   » دیوگیم نادجو   447-427- نآرق -73-32- نآرق : - تسا هتشون 
تیآ - 3 دشاب . ور  هنایم  هک  دنادیم  زاجم  ار  دوخ  دـشوپب ، تمالـس  زا  مشچ  یـسک  هکنانچ  ریخا  دروم  رد  هک  تسا  یهیدـب  ینامب ] ملاس 

نآ زا  ّتیمورحم  تضاـیر و  تسا ، یناـسنا  يارب  یگدـنز  تذـل  هک  تسا  ولج  بلطم  تیبـثت  دـیکأت و  رخآ  اـت  ِهّللا » َۀَـنیِز  َمَّرَح  نَم   » مّوس
امـش شـشوک  راک و  رگا  هک  تسا  نیمورحم  يرادلد  يهلیـسو  تقیقح  کی  نایب  رب  هوالع  رخآ  ات  ًۀَِصلاخ »  » یه يهلمج  و  تسا ، تشز 
رگید ملاع  رد  یگدـنز  راک  بسک و  شوج و  بنج و  هکنیا  يهجیتن  هک  دیـشاب  نئمطم  درکن  رادروخرب  یگدـنز  ياهتّذـل  اهتنیز و  زا  ار 

هحفص 150]  ] 409-399- نآرق -264-233- نآرق . - دوب دهاوخ  امش  رایتخا  رد  هک  تسا  جنریب  صلاخ و  تّذل  تنیز و 

ات 39] تایآ 35  [: 7  ] فارعألا هروس  ]
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اُوبَّذَک َنیِذَّلا  َو  [ 35  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَف  َحَلـصَأ  َو  یقَّتا  ِنَمَف  ِیتایآ  مُکیَلَع  َنوُّصُقَی  مُکنِم  ٌلُـسُر  مُکَّنَِیتأَـی  اـّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اـی 
مُُهلانَی َِکئلوُأ  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َوأ  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  [ 36  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأ  اهنَع  اوُرَبکَتسا  َو  اِنتایِآب 

مُهَّنَأ مِهِسُفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  ُمتنُک  ام  َنیَأ  اُولاق  مُهَنوَّفَوَتَی  اُنلُـسُر  مُهتَءاج  اذِإ  یّتَح  ِباتِکلا  َنِم  مُُهبیِـصَن 
اوُکَراّدا اَذِإ  یّتَح  اهَتخُأ  تَنََعل  ٌۀَّمُأ  تَلَخَد  امَّلُک  ِراـّنلا  ِیف  ِسنِـإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  مُِکلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخدا  َلاـق  [ 37  ] َنیِِرفاک اُوناک 

مُهالوُأ َتلاق  َو  [ 38  ] َنوُمَلعَت نِکل ال  َو  ٌفعِض  ٍّلُِکل  َلاق  ِراّنلا  َنِم  ًافعِض  ًاباذَع  مِِهتآَف  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  مُهالوُِأل  مُهارخُأ  َتلاق  ًاعیِمَج  اهِیف 
رب ولخ  ردـصم  زا  تلخ - تاغل : ینعم   1027-1- نآرق [ - 39  ] َنُوبِـسکَت ُمتنُک  اِمب  َباذَـعلا  اُوقوُذَـف  ٍلضَف  نِم  انیَلَع  مَُکل  َناک  امَف  مُهارخُِأل 

ردصم زا  اوکرادت  ینعمب - اوکراّدا - نآ ، نینکاس  زا  اج  ّلحم و  ندش  یلاخ  مه  و  فرظ ، ندـش  یلاخ  ینعمب  نیع  ءاف و  مضب  لوعف  نزو 
ود ای  ربارب ، ود  فعض - تسرد ، باوص و  روطب  أطخ  طلغ و  یفالت  هدش ، توف  تیبثت  حالصا و  مدرم ، نتـسویپ  رگیدکیب  ینعمب  كرادت 
نم یئاناوت ] یئاتکی و   ] ياه هناشن  زو  دمآ  امش  دزن  ناتدوخ  يربمایپ ز  وچ  مدآ  نادنزرف  يا   34 همجرت : نّیعمان . يهزادنا  ات  رتالاب  ربارب و 

35 و دش . دنهاوخن  كانهودنا  دشابن و  ناشیارب  یمیب  دـندش  راک  هحفـص 151 ] هتـسیاش [  راگزیهرپ و  هک  ناسک  نآ  سپ  درک  ناتهاگآ 
تـسا یک  سپ   36 دـننامنب ، نآ  رد  نادواج  هک  دنـشتآ  نارای  دـندرک  يزارفندرگ  نآ  شریذـپ  زا  دندرمـش و  غورد  اـم  تاـیآ  هک  اـهنآ 

هداد هدـعو  اهنآب  هک  ینامـسآ   ] باتک زا  مدرم  هنوگ  هکنیا  هب  هّتبلا  درمـش ! غورد  ار  وا  ياههناشن  ای  ددـنب  غورد  ادـخب  هکنآ  زا  رتراکمتس 
اهنآ دنتسه  اجک  دنیوگ : و  دوشن ] راذگ  ورف  یـسک  هک  هنوگنآب   ] دنیآ ناشرـس  رب  ام  ناگداتـسرف  هک  هاگنآب  ات  دسریم  ياهرهب  تسا ] هدش 

[ هک دسر  يزاوآ  ادخ  يوس  زا   ] دناهدوب نیدیب  هک  دندش  دوخ  هاوگ  دوخ  دنتفر و  ام  تسد  زا  دنیوگ  خساپب  دندیتسرپیم ! ادخ  ياجب  هک 
ناردارب دـش  نورد  ياهتـسد  ره  هک  نانچنآ  دـیوش  نورد  دـناهتفر  شتآب  امـش  زا  شیپ  هک  يرپ  مدآ و  ناگتـشذگ  يهتـسد  اب   37 دیوگ :

دندرک هارمگ  ار  ام  اهنیا  اراگدرورپ  دنیوگ : نیتسخن  يارب  نیـسپاو  يهتـسد  دـنوش  مهارف  شتآب  یگمه  ات  دـنک  نیرفن  ار  دوخ  گنهامه 
ناترس رب  هچ  دسریم و  هچ  سک  رهب  هک   ] دینادیمن امـش  تسا و  ربارب  ود  همه  يارب  دیوگ ، نک ، ربارب  ود  ار  ناششتآ  رازآ  يازـسب  سپ 

هچنآ يازسب  دینیب  رازآ  زین  امـش  سپ  میدوب ] هارمگ  ود  ره  هچ   ] دشابن يرترب  ام  رب  ار  امـش  دنیوگ : نیـسپاوب  نیتسخن  يهتـسد  38 و  دیآ ]
هک دسریم  اهنآب  ياهرهب  دناهتفگ : يرـصب  نسح  يّدـس و  يربط :  36 ِباتِکلا » َنِم  مُُهبیِصَن  مُُهلانَی  : » نیرّـسفم نخـس  دیدوب . نآ  شالت  رد 
هک تسا  هدـش  نّیعم  قباس  رد  هچنآ  دـسریم  اـهنآب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم   55-15- نآرق . - تسا اهنآ  يارب  هدـش  نّیعم  باذـع  نامه 

لمع يهمان  رد  هک  دب  ای  بوخ  يهرهب  نآ  دسر  یم - اهنآب  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  كاّحـض و  ساّبع و  نبإ  دنـشاب . تخبدـب  ای  تخبـشوخ 
دهاوخ اهنآب  هدش  هداد  هدعو  اهنآب  نآرق  رد  هچنآ  ینعی  تسا : هدش  لقن  كاّحض  دهاجم و  سابع و  نبإ  زا  مه  و  تسا . هدش  هتـشون  اهنآ 

: رخف ماما  دیسر . دهاوخ  اهنآب  تسا  هدش  هتشون  اهنآ  يارب  هک  يزور  راک و  یگدنز و  نآ  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  سنا و  نب  عیبر  دیسر .
اب راتفر  رد  دنراد  اهنیا  هک  یفئاظو  نیملسم و  اب  ترشاعم  زا  هدش  نّیعم  اهنآ  يهرهب  هک  دنتسه  یحیـسم  دوهی و  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 

دوخ نیرومأم  اب  توملا  کلم  گرم  ماـگنه  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  رخف :  36 مُهَنوَّفَوَتَی » اُنلُسُر  مُهتَءاج  اذِإ  [ » هحفص 152 ناشیا [ .
ملاع رد  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  جاّجز و  دنتـسه ! اجک  امـش  ياهدوبعم  دـنیوگیم  اهنآب  شنزرـس  رد  زا  دـنوریم و  راّـفک  تقو  رس 

. - دوشیم نیّقحتـسم  مامت  يافیتسا  دـنامیمن و  یقاب  یـسک  هک  يروطب  دـنربیم  مّنهج  يوسب  ار  نیّقحتـسم  يهمه  باذـع  يهکئالم  رگید ،
نآ دوـصقم  تسا و  وا  ینید  رهاوـخ  تسا و  هتفر  وـلج  هک  ار  هتـسد  نآ  دـنکیم  نیرفن  نعل و  ینعی  رخف :  37 اـهَتخُأ » تَنََعل   » 43-1- نآرق

ار دوخ  شیکمه  ینید و  رهاوخ  هتـسد  ره  نینچ  مه  ار و  یحیـسم  یحیـسم  ار و  يدوهی  يدوـهی  و  نیرفن ، ار  كرـشم  كرـشم  هک  تسا 
هتفر وـلج  هکنآـب  تسا  هتفر  دـعب  هک  ياهتـسد  ینعی  تـسا : هـتفگ  لـتاقم  رخف :  37 مُهـالوُِأل » مُهارخُأ  تـَل   19-1- نآرق . - دـنکیم نیرفن 
عابتا اهوریپ و  يهلیـسوب  دنوشیم  نیرفن  دندوب  ولج  هک  اهاوشیپ  اسؤر و  نآ  ینعی  تسا  هدرک  لقن  ملـسم  یبا  زا  نایبلا  عمجم  رد  دـیوگیم ،

ار یتسرپتب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  37 انوُّلَضَأ » ِءالُؤه   » 289-287- یقرواپ -31-1- نآرق «. - 3» دندوب رخآ  يهبترم  رد  هک 
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مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و  دندش ، ریگ  ولج - تسار  هار  زا  دندرک و  توعد  دـبب  ار  ام  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـندرک : عورـش  ام  يارب 
يهدـعب رخآ  ياهنآ  نوچ  تسا  نکمم  رخف : ماما   21-1- نآرق . - تسا ملاظ  ياهتموکح  ّقحان و  ياـهاوشیپ  دوصقم  تسا : هدـش  تیاور 

هارمگ ار  ام  اهنآ  دنیوگیم  تهج  هکنیا  زا  دـناهدرکیم ، ناشدـیلقت  دناهتـسنادیم و  ّقح  هارب  مدقـشیپ و  ار  اهنآ  و  دناهتـشاذگیم ، مارتحا  لّوا 
نِکل ال َو  ٌفعِـض  ٍّلُِکل  . » میدش هارمگ  میدرک و  دیلقت  اهنآب  نامیا  ّنظ و  نسح - زا  مه  ام  و  دنتفر ، ّقحانب  دـندوب و  ولج  ام  زا  هک  دـندرک 

هحفص  ] 80-64- نآرق -42-1- نآرق . - دـناهدناوخ ءات  اب  اهیراق  رگید  تسا و  هدـناوخ  ءای  اب  َنوُمَلعَت » ـال   » ریثک نبإ  عمجم :  37 َنوُمَلعَت »
دهد و باوج  یلاعت  ّقح  دننامدژک ، نارام و  هیآ  رد  فعـضب  دارم  هک  دـندرک  تیاور  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  [ 153

سک نکیل  ندیـسر و  دهاوخ  قاقحتـسا  ردقب  ازـسب  تسا  وا  ءازج  هچنآ  ار  سک  ره  ینعی  ندوب ، دهاوخ  فعاضم  باقع  ار  همه  دـیوگ :
هورگنادب هک  دننادن  هورگ  هکنیا  نکیل  و  تسا : نآ  ینعم  دنا  هتفگ - و  تسا ، هنوگچ  نآ  قاقحتسا  ردق  تسا و  دنچ  نآ  ریداقم  هک  دنادن 

تواـفت فارحنا  رفک و  رد  اـم  اـب  امـش  ینعی  عمجم :  38 ٍلضَف » نِم  اـنیَلَع  مَُکل  َناـک  اـمَف  . » دـناد دوخ  باذـع  سک  ره  تسا ، باذـع  هچ 
وریپ ارچ  سپ  دیتسنادیم  ار  راک  يدب  دیتشاد و  لقع  ام  لثم  مه  امش  ینعی  دشاب ، درخ  لقع و  رد  توافت  دوصقم  تسا  نکمم  و  دیتشادن ،
تایآ هکنیا  لیذ  رد  ینیسح : ریـسفت  رد   40-1- نآرق . - دیرادن يرترب  چیه  امـش  هکنیا  اب  دشاب  رتمک  ام  زا  امـش  باذـع  ارچ  دـیدش و  ام 
هدازآ نم  درک  اشفا  ارم  ّرـس  اپ  رـسیب و  ره  شیپ   || درک  اوسر  ناهج  ود  رد  ارم  وت  يور  قشع  تسا : هتـشون  یلالج  مانب  ار  اهرعـش  هکنیا 

دـص ود  ریپ  وت  لصو   || راچد  تشگ  یمد  وت  رجهب  هک  ره  دـش  ریپ  درک  ادیـش  ارم  هرابکی  وت  ياـبیز  خر   || مدوب  مرخ  شوخ و  یجنکب 
هحفص 154] میتشون [ : نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام  يهدافتسا  درک  انرب  رگد  هلاس 

ات 51] تایآ 40  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

يِزَجن َِکلذَک  َو  ِطایِخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَجلا  َِجلَی  یّتَح  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَی  َو ال  ِءامَّسلا  ُباوبَأ  مَُهل  ُحَّتَُفت  اهنَع ال  اوُرَبکَتسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُفِّلَُکن ـال  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 41  ] َنیِِملاّـظلا يِزَجن  َِکلذَـک  َو  ٍشاوَغ  مِِهقوَف  نِم  َو  ٌداـهِم  َمَّنَهَج  نِم  مَُهل  [ 40  ] َنیِمِرجُملا
ُدمَحلا اُولاق  َو  ُراهنَألا  ُمِِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍّلِغ  نِم  مِهِروُدُـص  ِیف  ام  اـنعََزن  َو  [ 42  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِۀَّنَجلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأ  اهَعـسُو  ّالِإ  ًاسفَن 
َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  اهوُُمتثِروُأ  ُۀَّنَجلا  ُمُکِلت  نَأ  اوُدُون  َو  ِّقَحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  تَءاج  دََقل  ُهّللا  اَنادَه  نَأ  َول ال  َيِدَتهَِنل  اّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهِّلل 

مُهَنَیب ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  مَعَن  اُولاق  اقَح  مُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُمتدَجَو  لَهَف  اقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  اندَـجَو  دَـق  نَأ  ِراّنلا  َباحـصَأ  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ  يدان  َو  [ 43]
امُهَنَیب َو  [ 45  ] َنوُِرفاک ِةَرِخـآلِاب  مُه  َو  ًاـجَوِع  اـهَنوُغبَی  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا   967-1- نآرق [ - 44  ] َنیِِملاّـظلا یَلَع  ِهّللا  ُۀَـنَعل  نَأ 

اذِإ َو  [ 46  ] َنوُعَمطَی مُه  َو  اهُولُخدَـی  َمل  مُکیَلَع  ٌمالَـس  نَأ  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  اوَدان  َو  مُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِرعَی  ٌلاـجِر  ِفارعَـألا  یَلَع  َو  ٌباـجِح 
مُهامیِِسب مُهَنُوفِرعَی  ًالاجِر  ِفارعَألا  ُباحـصَأ  يدان  َو  [ 47  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َعَم  انلَعَجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراّنلا  ِباحـصَأ  َءاـقِلت  مُهُراـصبَأ  تَفِرُص 

َو ال مُکیَلَع  ٌفوَخ  َۀَّنَجلا ال  اُولُخدا  ٍۀَـمحَِرب  ُهّللا  ُمُُهلانَی  ُمتمَـسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ  [ 48  ] َنوُِربکَتـسَت ُمتنُک  ام  َو  مُکُعمَج  مُکنَع  ینغَأ  ام  اُولاق 
َهّللا َّنِإ  اُولاـق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  َوأ  ِءاـملا  َنِم  اـنیَلَع  اوُضِیفَأ  نَأ  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  ِراـّنلا  ُباحـصَأ  يداـن  َو   660-1- نآرق [ - 49  ] َنوـُنَزَحت ُمتنَأ 
اُوناک ام  َو  اذـه  مِهِموَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  مُهاسنَن  َموَیلاَف  اینُّدـلا  ُةایَحلا  ُمُهتَّرَغ  َو  ًابَِعل  َو  ًاوَهل  مُهَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  [ 50  ] َنیِِرفاکلا یَلَع  امُهَمَّرَح 

يهناگ هس  تاکرحب  ّمس - رن  رتش  لمج - ندش ، لخاد  ینعمب  جولو  ردـصم  زا  جـلی - تاغل : ینعم   346-1- نآرق [ - 51  ] َنوُدَحجَی اِنتایِآب 
 ] هاگیاج ینعمب  میم  رـسک  اب  داهم - نزوس ، ءاخ  رـسک  اـب  طاـیخ - رهز ، یّمـس و  يهّداـم  ره  و  نزوس ، خاروس  دـننام  خاروس  ینعمب  نیس 

الب و لد ، يهدرپ  دناشوپب و  اریزیچ  هک  یندـناشوپ  رتاس و  ره  هیـشاغ ، یـشاغ و  عمج  شاوغ - تسپ . دوگ و  نیمز  باوخ و  هحفص 155 ]
راوید فارعا - یئورـشرت . لد ، یگریت  هنایخ ، هنیک ، نیغ  ریز  يادـص  رـسک و  اب  ّلغ - صخـش . تسود  راذـگتمدخ و  تمایق ، يراوگاـن ،

هدرپ و يالاب  ياهتمسق  مه  و  ود ، نآ  عفترم  ياهتمسق  ربا و  داب و  لوا  دنیوگیم ، فارعا  ار  امرخ  تخرد  روج  کی  خزود ، تشهب و  نایم 
39 همجرت : تاقالم . ياج  رادید ، ءات  ریز  يادص  رسک و  اب  ءاقلت  زیچ . ره  يرهاظ  عضو  هئیه و  هناشن  تمالع و  یمیـس - ناتـسگیر ، نیمز 
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تمحر و   ] دوشیمن زاـب  ناـشيارب  نامـسآ  ياـهرد  دـندز  زابرـس  نآ  شریذـپ  زا  دندرمـش و  غورد  اـم  ياـههناشن  هک  ناـسک  نآ  هّتبلا  و 
نینچ ناراکدبب  ام  هک  دوش  نورد  نزوس  خاروس  رتش ز  هک  رگم  دنوشیمن  نورد  تشهبب  زگره  و  دـیآیمن ]. دورف  ناش  يارب  يدـنوادخ 

هتسیاش ياهراک  دندیورگ و  قحب  هک  ناسک  نآ  الابب 41 و  یشوپ  يور  تسا و  ریزب  باوخ  هاگیاج  خزود  ناشيارب ز  هک   40 میهد ، ازس 
هـنیک و ناـنآ  لد  رد   42 هکناـنچ ] . ] دنـشاب نادواـجب  تشهب  رد  ناـسک  نینچ  میئاـمرفن  راـک  وا  ناوت  زا  شیب  سکب  اـم  هکنیا  اـب  دـندرک 

يدوس نینچب  ار  ام  هک  ادخ  يارب  شیاتس  دنیوگ  و  دشابن ] نآ  زا  رتهب  يوزرآ  هک   ] دوب ناور  اهدور  ناش  ناتـشهب - میراذگن ز  یهاوخدب 
یبوخب ار  ام  و   ] دـندروایب يراوتـسا  یتسرد و  ام  راگدرورپ  ناگداتـسرف  هچ  میدوب  هتفاـین  دوخ  هار  اـم  دوبن  وا  يربهر  رگا  درک و  يربهر 
نایتشهب 43 و  دنداد ، امشب  کیر  هدرمب  دیدرکیم  هچنآ  ربارب  رد  هک  یتشهب  نآ  تسا  هکنیا  هک  دسر  يزاوآ  ار  ناشیا  و  دندرک ] يربهر 

! دـیدید راوتـسا  دوب  هتفگ  ناتراگدرورپ  هچنآ  مه  امـش  ایآ  میتفایرد  یتسردـب  دوب  ام  راگدرورپ  دـیون  هچنآ  ام  دـننک : زاوآ  ار  ناـیخزود 
جک ار  نآ  هک  دنهاوخ  دـنریگیم و  ادـخ  هار  ولج  هک 44  ناراکمتـس  رب  يادـخ  نیرفن  هک  دـیآرب  یگناب  نایم ، نآ  زا  سپ  یلب . دـنیوگ :

ینادرم نآ  رب  و  يدـنب ] نایم  و   ] تسا ياهدرپ  یخزود ] یتشهب و  هورگ   ] ود نآ  نایم   45 دنرادن . رواب  زیخاتسر  هک  دنتسه  اهنآ  و  دنیامن .
يراگزور شوخ  هچ  هک   ] داـب امـش  رب  یگدوسآ  یتسردـنت و  هک  دـنهد  زاوآ  ار  ناـیتشهب  دنـسانشیم و  ناـشهرهچ  ار ز  همه  هک  دنتـسه 

: دنیوگ دـتف  نایخزودـب  اهنآ  نامـشچ  نوچ  دنـشاب 46 و  نآ  يوزرآـب  دـناهدشن و  نورد  تشهبب  هحفـص 156 ] دوخ [  اهنآ  یلو  دـیراد ]
زاوآ دنسانش  ناشدومن  زا  هک  ار  ینادرم  ناگتـسشن ] دنب  نایم  رب  و   ] نایفارعا نامه  47 و  نکم . یکی  ناراکمتس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ 
نامه دنتـشهب ] هار  رد  هک   ] اهنیمه اـیآ  48 و  دیـشخبن ، ناتدوس  يریذپ  قح  امـش ز  يزارفندرگ  امـش و  یمهارف  هورگ و  دنیوگ : دـننک و 
نورد نارفاک ] مشچ  يروکب  ناتخب  کین  يا  سپ  ! ] دناسریمن ناشیاب  دوخ  رهم  ادـخ  دـیدرکیم  دای  دـنگوس  ناشيارب  امـش  هک  دـنناسک 
يزور ادخ  هچنآ  ای  بآ و  زا  هک  دـننک  زاوآ  ار  نایتشهب  نایخزود  49 و  دیوش ، نیگهودنا  هن  دشاب و  امش  رب  یـسرت  هن  هک  دیوش  تشهب 
يدنب رس  هچیزاب و  دوخ  نید  هک  ناسک  نامه   50 تسا ، هدرک  مارح  نانیدیب  رب  ار  اهنآ  ادخ  دنیوگ : خساپب  دیناسرب . امب  تسا  هدرک  امش 

دندوب و هدرب  دایز  ار  زور  نینچ  اب  دروخرب  اهنآ  هکنانچمه  مینکیم  ناششومارف  ام  زورما  دز  ناشلوگ  يدنمهرهب  اب  یگدنز  دنتشادنپ و 
فیفخت ءای و  اب  فلخ  یئاسک و  هزمح و  عمجم :  39 ِءامَّسلا » ُباوبَأ  مَُهل  ُحَّتَُفت  ال  : » نیّرسفم نخس  دنتشادنپ . یندرکن  رواب  ار  ام  ياههناشن 

ینعم و  دناهدناوخ ، حّتفت »  » مّود يات  دـیدشت  ءات و  اب  نارگید  و  تسا ، هدرک  تئارق  مّود  يات  فیفخت  ءات و  اب  ورمع  وبا  و  دـناهدناوخ ، ءات 
تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ترـضح  زا  هک  یتیاور  مه  تسا و  هدـش  لـقن  يرـصب  نسح  دـهاجم و  ساـّبع و  نبإ  زا  هک  يروطب  هلمج 

-15- نآرق . - تسین نآ  يارب  یهار  دوشیمن و  هدوشگ  نامسآ  رد  اهنآ  حور  نتفر  الاب  اهنآ و  لمع  ندرب  الاب  يارب  هک  تسا  نآ  دناهدرک 
39 ِطایِخلا » ِّمَس  ِیف  ُلَمَجلا  َجـِلَی  . » دـیآ دورف  اهنآ  رب  تکرب  ریخ و  ات  دوشیمن  زاب  نامـسآ  رد  دـشاب : هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  56

يارب لیلد  ار  هلمج  هکنیا  خسانتب  نیدـقتعم  رخف : ماما   41-1- نآرق . - دناهتـشون عمجم  يربط و  هک  تسا  هدش  تئارق  دـنچ  لمج  يهملک 
راتفرگ دنوشیم و  لق  هحفص 157 ] رگید [  ندبب  یندب  زا  هتسویپ  ناراکهانگ  حاورا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  دناهتفگ  دناهتسناد و  دوخ 

«. 4» دش دهاوخ  هدوسآ  دوشیم و  هدیزرمآ  هاگنآ  دوش  در  نزوس  خاروس  زا  دشاب  نکمم  هک  یکیراب  مرک  نتب  دسرب  رتش  ندب  زا  ات  دنتسه 
ياشامت تسین  شروخ  رد   || چیه  هک  دـیناشنب  نخلگ  کت  ار  ینخلگ  تسا : هتـشون  ار  رعـش  هکنیا  ینیـسح  ریـسفت   157-155- یقرواپ -

زا میتفاـی  یئوب  میدرک ، ادـف  ار  لد  یتـسود  غاـب - زا  دـیمد  یمیـسن  یهلا  هتـشون : فشک   41 اهَعـسُو » ّالِإ  ًاسفَن  ُفِّلَُکن  ـال   » ندرک ناتـسلگ 
تسا وتیب  هک  يداش  ره  یهلا  میتشاگنا ، مک  لگ  بآ  تقیقح  قرشم  زا  تفات  یقرب  میدرک ، ادن  ملاع  رـس  رب  یهاشداپب  یتسود  يهنیزخ 
یتـیگ دـب و  وت  اـب  سفن  کـی  تسا ، ناریو  تسا  وت  بلط  رد  هک  لد  ره  تسا ، نادـنز  تسا  وـت  هار  رد  هن  هک  لزنم  ره  تسا ، نآ  هودـنا 

دای نوچ  رخف :  37-1- نآرق . - تلاصو يوب  دـنک  هچنآ  دـنکن  ناج  دـص  تسا ، ناگیار  ناج  رازه  دـصب  وت  زا  رادـید  کـی  تسا ، نازرا 
ناشیئاناوت يهزادناب  نینمؤم  راک  رکف و  دشاب ، مولعم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  نآ  يهلابند  رد  تسا  هدـش  حـلاص  لمع  نامیا و 

مدرم هکنیا  ار  یـشوخ  هکنیا  ناسآ و  تسا و  رایتخاب  تداعـس  يراکوکین و  هک  نارفاکب  تسا  هیانک  مه  و  تقاـط ، زا  شیب  هن  تسا  هدوب 
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عابّطلا ۀیفصت  دارم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   42 ٍّلِغ » نِم  مِهِروُدُص  ِیف  ام  انعََزن  َو  . » دناهدربن نآ  يارب  یجنر  دـناهدروآ و  تسدـب  یناسآب 
رد ناشیا  نوچ  درک : تشهب  لها  فصو  یلاعت  ّقح  دنکن ، يریغ  لاح  ياّنمت  ات  دشاب ، وا  يوزرآ  هچ  ره  ندادب  سواس و  طاقساب و  دشاب 
هک دیآیم  ربخ  رد  مرآ ، نورب  منک و  رب  ناشیا  ياهلد  زا  رگیدـکی  ظیغ  دـسح و  دـقح و  ّلغ و  زا  ناشیا  لد  رد  هچنآ  مرآ ، رـضاح  تشهب 

سک تسار  وا  هچنآ  هک  دـنرب  نامگ  نانچ  و  دوب ، شیب  ایند  کلم  همه  زا  شکلم  تشهب  رد  دـشابن  کلم  کـلم و  رتمک  وا  زا  هک  ار  نآ 
تقیقح رد  دنتـشگ و  يو  اب  یگمهب  ات  دیـشک  نوریب  ناشاهلد  زا  قیالخ  یتسود  هتـشون : فشک  هحفص 158 ]  ] 45-1- نآرق . - تسین ار 

، رهم اب  ناج  رکف و  اب  لد  رکذ و  اب  نابز  دندیسر ، یکیب  دندینـش و  یکی  دندید و  یکی  دندمآ ، ببـسم  ار  بابـسا  زا  دندش و  ناور  دارفا 
وت يور  هک  یـسک  نآ  زیزع  يا  دش  وت  لالجلا  وذ  نسح  يهدنب   || دـش  وت  لامج  رب  هنتف  ملد  ات  زان : رد  ناج  زار و  رد  لد  دای و  رد  نابز 

ددـنویپن وتب  ّقح  ات  دریذـپن و  راک  هکنیا  وت  لد  دریگن  وت  نماد  یلزا  دـهع  ات  نادـیم : اّما  دـش  وت  لاوج  رد  هک  نآ  فرگـش ، ياو   || دـید 
يروطب دـنامیمن  اهلد  رد  ینمـشد  هنیک و  اجنآ  رد  ینعی  نایبلا : عمجم  دـهاوخن . ار  وا  وت  لد  درگنن  وتب  ّقح  ات  و  دزاسبن ، وت  اب  قیرط  هکنیا 

ایند رد  هک  ینمشد  هنیک و  نآ  ینعی  رخف : درآ . لدب  هنیک  وا  زا  هن  درب و  دسح  وا  رب  هن  تسا  رتهب  رترب و  وا  زا  يرگید  دنیب  یـسک  رگا  هک 
هحلط ّیلع و  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : ساّبع  نبإ  نایبلا : حور  مینکیم . ردب  اهلد  زا  اجنآ  رد  دنتـشاد ، رگیدکی  زا 
نایم ربمغیپ  زا  دعب  هک  یگنج  ایند و  ینمشد  هنیک و  نآ  رگید  ملاع  رد  هک  دش  لزان  ّرذ  یبا  ناملس و  رسای و  راّمع  دوعسم و  نبإ  ریبز و  و 
یفاص كاپ و   352-323- نآرق «. - َنِیِلباقَتُم ٍرُرُـس  یلَع   » دوب دنهاوخ  هناگی  ردارب و  یگمه  دوریم و  ردب  ناشهمه  ياهلد  زا  دش  ادیپ  اهنآ 

هدناوخ واو  هلمج  هکنیا  لّوا  رد  رماع  نبإ  عمجم :  42 َيِدَتهَِنل » اّنُک  ام  َو   » هدولآ برت  بآ  دهدن  یئافـص  هک  يآ  ردب  تعیبط  هاچ  زا  وش و 
239-226- نآرق -102-76- نآرق . - دـناهدرک تئارق  واو  اـب  اـّنُک » اـم  َو   » نارگید و  تسا ، هدوـبن  واو  زین  ماـش  مدرم  ياـهنآرق  رد  تسا و 
، هدناوخ دّدشم  يات  کی  اب  هدرک و  ءاتب  لدب  ار  ءاث  هک  دنا  هدرک - تئارق  اهوُُمتثِروُأ »  » یئاسک هزمح و  رمع و  وبا  عمجم :  42 اهوُُمتثِروُأ » »
تشهب و نایم  ینعی  يربط :  45 ٌلاجِر » ِفارعَألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَنَیب  َو   » 67-52- نآرق -16-1- نآرق . - دناهدناوخ ءات  ءاث و  اب  نارگید  و 

ِِهلَِبق نِم  ُهُرِهاـظ  َو  ُۀَـمحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاـب  ٌباـب  َُهل  ٍروُِـسب  مُهَنَیب  َبِرُـضَف  : » تسا رگید  تـیآ  رد  هکناـنچ  تـسا ، يروـس  تـسا و  ياهدرپ  شتآ 
يراـتفرگ شنوریب  تسا و  تمحر  شنورد  هک  تسا  هحفص 159 ]  ] 256-149- نآرق -52-1- نآرق  - يراوید اهنآ  نایم  ینعی  ُباذَعلا .»

تشهب و نایم  تسا  ياهپت  فارعا  تسا : هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  و  تسا ، روس  باـجح و  نیمه  فارعا  يهملک  زا  دوصقم  و  باذـع . و 
فالتخا دنتـسه  فارعا  رب  هک  لاجر  زا  دوصقم  رد  و  دنتـسه ، ینادـنز  شتآ  تشهب و  ناـیم  رد  نآ  يور  رب  راـکهانگ  یمدرم  هک  خزود 

مک اهنآ  تقایل  زا  اهنآ  دـب  ياهراک  و  تسا ، شتآ  زا  ریگولج  ناشکین  لامعا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـناهدرک : لـقن  هفیذـح  زا  تسا :
و دوش . مولعم  ناشفیلکت  ات  دنتـسه  باجح  روس و  نآ  يور  تهج  هکنیا  زا  دـنمورحم ، نآ  زا  دـنورب و  تشهبب  دـنناوتیمن  هک  تسا  هدرک 

یلو دـنا  هدـش - هتـشک  نید  هار  داهج  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  فارعا  رب  دومرف : هک  دـناهدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  نآ  ریغ  لاله و  ینب  زا  يدرم 
دهاجم و  تسا . هدـش  تشهب  زا  ناشریگولج  ردـپ  ینامرفان  و  تسا ، هدرک  رود  مّنهج  زا  ار  اـهنآ  داـهج  هک  دـناهدوب ، دوخ  ردـپب  ناـمرفان 
يهملک هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ّزلجم  وبا  و  دنتـسه . فارعا  رب  هک  دنتـسه  بوخ  حـلاص و  یمدرم  اـهقف و  اـملع و  اـهنآ  تسا : هتفگ 

هک طارـص  يالاب  رب  عفترم  تسا  یئاج  فارعا  هک  ساـّبع  نبإ  زا  تسا  هدرک  لـقن  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  عمجم : تسا . هکئـالم  لاـجر » »
زا و  دـنهدیم ، صیخـشت  ناشيور  یهایـس  يدیفـس و  زا  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  دناهتـسشن و  رفعج  ّیلع و  ساـّبع و  هزمح و  نآ  يور 
رد دناهدش و  دیهش  هک  دنتسه  یمدرم  اهنآ  تسا : هتفگ  یئاّبج  و  دنتسه ، لضاف  نمؤم  مدرم  اهنآ  تسا : هدش  لقن  يرـصب  نسح  دهاجم و 
ره هک  دنتسه  ربمغیپ ص  دالوا  فارعا  رب  لاجر  زا  دوصقم  تسا : هدومرف  رقاب ع  ماما  ترضح  و  دنتـسه ، راکتـسرد  لداع و  دارفا  زا  اجنآ 

ياهپت فارعا  دومرف : قداص ع  ماما  و  تسا . شتآ  ّقحتـسم  هن  رگ  و  تسا ، تشهب  ّقحتـسم  دنتخانـش  ار  وا  اهنآ  تخانـش و  ار  اـهنآ  سک 
نوشق بصنم  بحاص  دننام  دنتـسه  فّقوتم  نآ  رب  شدوخ  ّتلم  زا  ناراکهانگ  اب  وا  نیـشناج  ربمغیپ و  ره  هک  ّمنهج  تشهب و  نایم  تسا 

،45 َنوُعَمطَی » مُه  َو  اهُولُخدَی  َمل  مُکیَلَع  ٌمالَـس  نَأ  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  اوَدان  . » دوشیم مدقمه  دنتـسه  ناوتان  فیعـض و  هک  دوخ  يهّدع  اب  هک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


عمطب هدشن و  تشهب  دراو  دوخ  هحفص 160 ]  ] 87-1- نآرق  - دندرک یتشهب  مدرمب  مالس  هک  فارعا  مدرم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط :
عمط و رد  یلو  دناهدشن ، تشهب  دراو  اهنآ  دننکیم  مالـس  اهیتشهبب  فارعا  مدرم  هک  یتقو  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنورب ، هک  دنتـسه  نآ 
: رخف دنورب . هک  دنتـسه  عمط  راظتناب و  و  دناهتفرن ، تشهبب  هک  دنتـسه  فارعا  مدرم  زا  ناراکهانگ  دوصقم  حوتفلا : وبا  دنتـسه . نآ  راظتنا 
ار و یمّنهج  یتشهب و  مدرم  دننکیم  یـسراو  اهنآ  تسا : نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  دـشاب ، گرزب  فیرـش و  نامدرم  فارعا  زا  دوصقم  رگا 
زا عمط »  » يهملک هکنانچ  دنتـسه  تقو  ندیـسر  راظتنا  ینیقی و  عمطب  دـناهتفرن  هک  هاگنآ  ات  دـنوریم و  دوخ  یلاع  ماقمب  همه  زا  سپ  دوخ 
هک تسا  هتـشاد  نیقی  میهاربا  نوچ  ارم ، دزرمآـیم  هک  مراد  نیقی  ینعی  ِیل » َرِفغَی  نَأ  ُعَـمطَأ   » تسا هدـش  لامعتـسا  نیقی  يارب  میهاربا  لوـق 

مدرم تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـنباییم ، تاجن  تبقاع  دنتـسه و  لزاـن  يهبترم  رد  هک  تسا  اـهنآ  دوصقم  میئوگب  رگا  و  دوشیم . هدـیزرمآ 
47 ًالاجِر » ِفارعَألا  ُباحـصَأ  يداـن  َو   » 363-335- نآرق . - دنتـسه نآ  راظتنا  عمطب  دـناهدشن و  تشهب  دراو  یلو  دـننکیم  مالـس  فارعا 

دبع نب  دوسا  یحمج و  فلخ  نب  ّیبا  فلخ و  نب  ۀّیما  لهج و  وبا  ةریغم و  نب  دـیلو  دوصقم  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  ینیـسح و  ریـسفت 
ُهّللا ُمُُهلانَی  ُمتمَسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ   » 39-1- نآرق . - ربمغیپب ص نامیا  مالسا و  زا  دنتشاد  گنن  هک  تسا  شیرق  ياسؤر  رگید  بلّطملا و 

ناملس لالب و  رسای و  راّمع  دننام  دنتسه  یتشهب  هک  اهنآب  دننک  هراشا  فارعا  باحصا  ینعی  ینیسح : ریـسفت  سابقملا و  ریونت   48 ٍۀَمحَِرب »
دنوادخ هک  دیدرکیم  دای  دنگوس  دیدرمشیم و  ریقح  ایند  رد  امش  ار  اهنیا  هک  نارفاک  نآ  اب  دنیوگب  و  نیملـسم ، يارقف  رگید  بیهـص و  و 

ماما ترـضح  زا  عمجم :  48 َۀَّنَجلا » اوـُلُخدا   » 68-1- نآرق . - دنتـسه یتشهب  امـش  مشچ  يروکب  نونکا  دـنکیمن  تمحر  لومـشم  ار  اـهنآ 
تمحر زا  دنتسنادیم  ناشمورحم  نارفاک  هک  مدرم  نآب  دنیوگیم  فارعا  باحصا  ینعی   21-1- نآرق : - تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 

هک تسا ، هکئالم  نخـس  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، ادخ  مالک  زا  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  دیوش ، تشهب  دراو  ادخ  هحفص 161 ] ] 
حور يروباشین و  ریـسفت  دـیوش . تشهب  لخاد  دـنیوگیم : فارعا  باحـصاب  هکئالم  ای  ادـخ ، ینعی  رخف : تشهبب . دـیورب  دـنیوگیم  اهنآب 

اب وت  تفگ : وا  میدـیدن ، ار  وت  میدوب و  تسود  رد  رب  نارای  اب  شود  تفگ : واب  تفر و  نایرع  رهاط  اباب  کیدزنب  يرهبا  رفعج  اباب  ناـیبلا :
ود ره  رد  ام » : » عمجم  50 اُوناک » ام  ات  اوُسَن  امَک  ! » ینیب ار  ام  هک  یتسناوت  یک  وت  میدوب ، روضح  رد  ناصلخم  اب  نم  و  يدوب ، رد  رب  ناراـی 

تـسا شاب  رادیب  هیآ  دنچ  هکنیا  - 1 ام : نخس   29-19- نآرق -13-1- نآرق . - ندومن راـکنا  ندرک و  شومارف  ینعی  تسا  ردـصم  ینعمب 
هک هجرد  يدـنلب  ماقم و  ّولع  زا  تسا  هیاـنک  ُباوبَأ » مَُهل  ُحَّتَُفت  ـال   » يهلمج - 2 دراد . شیپ  رد  لحارم  نینچ  ناـسنا  هک  لـفاغ  مدرم  يارب 

يوخ یتشزب  دشاب  هراشا  دیاش  هیآ  رخآ  ات - انعََزن -» َو   » يهلمج - 3 دنمورحم . نآ  زا  فرحنم  مدرم  تسا و  گرم  زا  سپ  شیاسآ  لامک 
نکهشیر اهنآ  ياهلد  زا  دب  يوخ  هکنیا  هک  تسا  نآ  يارب  دـش ، دـهاوخ  مدرم  بیـصن  هک  یـشوخ  هرهب و  هکنیا  هک  يزوت  هنیک  دـسح و 

مدرم ناربهر و  اب  دـنوشیم و  تیادـه  يهدامآ  هجیتن  رد  تسا و  هدـش  یگناـگی  تدـحو و  افـص و  ياـهدور  یناور  بجوم  تسا و  هدـش 
يافـص يهجیتن  اهنیا  يهمه  دننکیم و  هدافتـسا  اهنآ  یئامنهار  زا  دنریذپیم و  ار  اهنآ  نخـس  دنرادن و  دـسح  هنیک و  هاوخ  ریخ  هدـیمهف و 

مدرم ٌلاـجِر » ِفارعَـألا  یَلَع   » زا دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  شـش  لـهچ و  تیآ  ياـههلمج  رهاـظ  زا  - 4 ّتیناـسنا . صوـلخ  تسا و  لد 
، دننکیم مالـس  یتشهب  مدرم  اب  و  دنـسانشیم ، هرهچ  زا  ار  مدرم  يهمه  اهنآ  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  اب  نوچ  دشاب ، لد  رادیب  رطاخ و  هدوسآ 

رطاخ هدوسآ  اهنآ  هک  تسا  نآ  يهناشن  اههلمج  هکنیا  يهمه  سپ  دنـشابن ، اهنآ  اب  هک  دـنهاوخیم  ادـخ  زا  دـننیب  یم - هک  ار  مّنهج  لها  و 
 - اهنآ یشوخ  یبوخ و  يهناشن  یگلمج  اهنآ  راتفر  يهیقب  نینچمه  دنشاب و  سانـش  هفایق - دنناوتیم  هک  صوصخم  تقایل  ياراد  دنتـسه و 

ینعم يروــط  ار  تـیآ 48  لّوا  رد  ِءــالُؤه »  » يهـملک - 5 تـسا . هحفــص 162 ]  ] 884-857- نآرق -297-285- نآرق -154-123- نآرق
- نآرق «. - اُولُخدا  » دنیوگ اهنآب  دنتشهب و  هار  رد  زونه  هک  یتشهب  مدرمب  دشاب  هراشا  دشاب و  راگزاس  َۀَّنَجلا » اُولُخدا   » يهلمج اب  هک  میدرک 

200-190- نآرق -104-84- نآرق -22-13

ات 56] تایآ 52  [: 7  ] فارعألا هروس  ]
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نِم ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوَأت  ِیتأَی  َموَی  ُهَلیِوَأت  ّـالِإ  َنوُرُظنَی  لَـه  [ 52  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ًۀَمحَر  َو  ًيدُـه  ٍملِع  یلَع  ُهانلَّصَف  ٍباتِِکب  مُهانئِج  دََـقل  َو 
اُوناک ام  مُهنَع  َّلَض  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  دَق  ُلَمعَن  اّنُک  يِذَّلا  َریَغ  َلَمعَنَف  ُّدَُرن  َوأ  اَنل  اوُعَفشَیَف  َءاعَفُش  نِم  اَنل  لَهَف  ِّقَحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  تَءاج  دَق  ُلبَق 

َسمَّشلا َو  ًاثِیثَح  ُُهُبلطَی  َراهَّنلا  َلیَّللا  یِشُغی  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتسا  َُّمث  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  [ 53  ] َنوُرَتفَی
َنیِدَتعُملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًۀَیفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  مُکَّبَر  اوُعدا  [ 54  ] َنیَِملاعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَرابَت  ُرمَألا  َو  ُقلَخلا  َُهل  الَأ  ِهِرمَأـِب  ٍتارَّخَـسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَقلا  َو 

ینعم  924-1- نآرق [ - 56  ] َنِینِـسحُملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا  َتَمحَر  َّنِإ  ًاعَمَط  َو  ًاـفوَخ  ُهوُعدا  َو  اهِحالـصِإ  َدـَعب  ِضرَـألا  ِیف  اوُدِـسُفت  ـال  َو  [ 55]
رـس لمجم و  لباقم  رد  ندرک  نشور  حیـضوت و  ینعمب  لیـصفت  ردصم  زا  انلّـصف - بوتکم . يهقرو  هدـش و  هتـشون  ینعمب  باتک - تاغل :

، ندرک نّیعم  ار  نخس  زا  دوصقم  ینعم و  و  ندنادرگرب ، يزیچ  يوسب  ینعمب  لیوأت - ندرک . ادج  ار  يزیچ  نّیعم  ياهتمسقب  نتفگ ، هتـسب 
. دـش ریگیاج  ّرقتـسم  دـش و  راوس  ناویح  تشپ  رب  دیـسر ، یناوج  لامکب  دـش ، ماجنا  لیمب  تسرد و  راک  دوب ، تسرد  تسار و  يوتـسا -
- اثیثح دنکیم ، کیرات  بش  دناشوپیم ، یـشغی - هتـسد . کی  سیئر  هناخ ، فقـس  يزیچ ، ندـنام  اپب  يهلیـسو  هیاپ و  هاشداپ  تخت  شرع -
، دوب هّزنم  كاپ و  ادخ  كرابت - ناگدومرفراک : دزمیب  ناگدش ، راوخ  ناگراچیب و  تارّخسم - هحفص 163 ] عیرس [  دنت و  ینعمب  ثوثح 

ّقح زا  هک  اهنآ  نیدتعملا - تسا . یتخبکین  ینوزف و  ومن و  ینعمب  هک  تسا  تکرب  هملک  هکنیا  لصا  و  دوب ، یبوخب  راودیما  تفرگ و  لاف 
دـندرک و شومارف  زیخاتـسر  هک   ] اهنآ يارب  اـم  اـنامه  51 و  همجرت : دـننکیم . هشیپ  ناودـع  دـننکیم و  یـشوپ  مشچ  و  زواجت ، تلادـع  و 

يارب دـشاب  ینابرهم  يربهر و  ات  میدرک  رادومن  شخب  شخب  هدیجنـس  هتـسناد و  هک  میداد  ياهمان  دنتـشادنپ ] یندرکن  رواب  ام  ياـههناشن 
هک يزور  هّتبلا  دـننیب !] مشچب  نآرق  دـیون  میب و  هک   ] دنتـسه نآ  ياههتفگ  ندیـسر  هارب  مشچ  اهنآ  رگم   52 دـنورگیم ، قحب  هک  یمدرم 

یتسرد تقیقح و  ام  يارب  ام  راگدرورپ  ناگداتسرف  هّتبلا  دنیوگ : دناهدرک  شومارف  ار  نآ  زور  نآ  ات  هک  یمدرم  دوش  رادومن  نآ  یتسرد 
شیپ میدرکیم  هچنآ  زج  يراک  ات  نیـشیپ ] یگدـنز  راگزورب   ] دـننادرگ زاب  ار  ام  اـی  دوش و  یجناـیم  اـم  يارب  یـسک  دوش  اـیآ  دـندروآ و 

هک تسا  ومه  امش  راگدرورپ   53 دینادب ] سپ  . ] دنداد تسد  دنتخاسیم ز  غوردب  هچنآ  دـناهدناسر و  نایز  دوخب  ناشدوخ  یلو  میریگب !
دنکیم لابند  باتشب  ار  نآ  وا  دناشوپیم و  زورب  ار  بش  هک  دش  هریچ  شنیرفآ  نیرتالاب  رب  سپس  دیرفآ و  زور  ششب  نیمز  اه و  نامسآ 

راگدرورپ تسا  رترب  هدنخرف و  هچ  هک  سب  تسوا و  زا  یئاورنامرف  يرادیدپ و  دینادب  سپ  دنوب  شنامرفب  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  و 
تسود ادخ  دننک ] اعد  یهاوخنوزف  زاوآب و  و   ] دنرادن هزادنا  هک  ار  اهنآ  دیناوخب و  یناهن  يرازب و  ار  دوخ  راگدرورپ  امش  54 و  نایناهج ،

دیشابن و دیماان  هک   ] دیناوخب زآ  سرت و  اب  ار  ادخ  دینکن و  يراکهابت  ياهنیمزرسب  یگدنز  یگدامآ  یگتـسیاش و  زا  سپ  درادیمن 55 و 
رظان هیآ  هکنیا  يربط :  50 ُهانلَّصَف » ٍباتِِکب  مُهانئِج  دََقل  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . کیدزن  ناراکوکنب  وا  رهم  هک  دیوشن ] زین  یگدـنبب  رورغم 

زا هک  میداتـسرف  وت  يارب  ار  نآرق  ینعی  ٌجَرَح » َكِردَـص  ِیف  نُکَی  ـالَف  َکـَیلِإ  َلِزنُأ  ٌباـتِک   » تسا هدـش  هتفگ  شیپ  رد  هک  تسا  هیآ  نآـب 
: نیرّـسفم مومع  يربط و   50 ٍملِع » یلَع  . » یـشابن هحفـص 164 ]  ] 195-134- نآرق -54-15- نآرق  - گنتلد رطاـخ و  هتفـشآ  سپ  هکنیا 

راونا ریسفت   15-1- نآرق . - تسا هدش  رادومن  ادـج و  رگیدـکی  زا  لیـصفتب  لطاب  ّقح و  کیاکی  ام  عالّطا  ملع و  اب  باتک  هکنیا  رد  ینعی 
هدـش نایب  لّصفم  تفرعم  ملع و  رب  لمتـشم  دـیاقع  ظعاوم و  ماکحا و  باـتک ، نآ  رد  دوش : ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  يواـضیب : لـیزنتلا 

. تسا ناوارف  مولع  رب  لمتشم  تسا  هدش  نایب  لّصفم  نآ  یناعم  هک  نآرق  هکنیا  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  دوعسلا : وبا  ریـسفت  تسا .
َموَی . » تمحر تیاده و  نداد  دای  میلعت و  رب  میدرک  نایب  میداد و  حیـضوت  ار  نآرق  ینعی  دنیوگب : تسا  نکمم  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت 

هاگنآ ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  دوشیم ، مولعم  باتک  رد  هدـش  هدـعو  يازج  هک  يزور  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  52 ُُهلیِوَأت » ِیتأَی 
یپ رد  یپ  هک  اههدعو  رگید  نینچمه  تمایق و  رد  نآ  زا  سپ  ردب و  گنج  رد  اهنآ  يراتفرگ  لثم  دسریم ، مه  رـس  تشپ  راک  بقاوع  هک 

ینعی عمجم :  53 ٍماّیَأ » ِۀَّتِس  ِیف   » 29-1- نآرق . - دوشیم رادومن  اههتفگ  هدـعو و  تقیقح  هک  زور  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دـسریم .
شمارآ اب  اهراک  رد  هک  تسا  هداد  دای  مدرمب  هلمج  نیاب  دنوادخ  تسا : هدش  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  ایند ، ياهزور  زا  زور  شش  يهزادناب 

-1 تسا : راـهچ  هکنیا  رب  نآ  رادـم  تسا و  هداد  رارق  ثحب  دروـم  رتـشیب  ار  بلطم  راـهچ  نآرق  رخف :  24-1- نآرق . - دنورب ولج  ارادـم  و 
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دیحوت يهناشن  هک  تردق  لامک  زا  هیآ  هکنیا  رد  دش ، ثحب  ولج  تایآ  رد  داعم  زا  نوچ  ردـق و  اضق و  - 4 داعم - - 3 تّوبن ، - 2 دیحوت ،
هدیرفآ زور  شـش  رد  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  هدش  هتفگ  تاروت  لوا  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس   » زا دوصقم  و  هدش ، ثحب  تسا 

هکلب دنتـسین  اهتب  دوبعم  هدننیرفآ و  هک  دنامهفیم  برعب  اههلمج  هکنیا  اب  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، هدوب  دینـش  دوهی  زا  ارنیا  برع  و  تسا ، هدش 
هک تسا  تردق  لامک  اب  يهدننیرفآ  هحفص 165 ]  ] 296-278- نآرق : - دیاهدینش دندوب  مدرم  يالقع  هک  مه  نارگید  زا  هک  تسا  نامه 
لاس رازه  يزور  ره  هک  ایند  لّوا  ياهزور  زا  زور  شـش  رد  ینعی  سابقملا : ریونت  تسا . هدـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  تادوجوم  هکنیا  ماـمت 

. تسا هدش  هدیمان  زور  کی  اهنآ  کی  ره  شنیرفآ  هک  تسا ، تاقولخم  يهناگـشش  بتارم  زور  شـش  زا  دوصقم  نایبلا : حور  تسا . هدوب 
سوفن ملاع  مّوس - دنتـسه . ّنج  نیطایـش و  هکئالم و  هک  توکلم  ملاع  مّود - دشاب . لوقع  شنیرفآ و  يدابم  هک  هدّرجم  حاورا  لّوا - عون 

ناویح و ناسنا و  رد  رییغت  مهف و  شبنج و  ّتیصاخ  حور و  ینامسآ و  ياههرک  سوفن  لثم  دراد  لّوحت  تکرح و  شبنج و  ّتیـصاخ  هک 
ماسجا مجنپ  مّنهج . تشهب و  نامـسآ و  یـسرک و  شرع و  لثم  دنتـسه  يدام  ریغ  فیطل و  یلو  نّیعم  يدوجوم  هک  اهنآ  مراـهچ - هاـیگ .

ملاع هکنیا  تادوجوم  بکرم و  ماسجا  مشـش - دـشاب . كاخ  اوه و  شتآ و  بآ و  هک  تسا  ملاع  داوم  يهناگراهچ  رـصانع  نآ  هدرفم و 
ینأت اب  باستحا  ربص و  تسا  نامحر  يوخ   || باتـش  لیجعت و  تسا  ناطیـش  رکم  تسا : هتفگ  يونثم  تسا . هدش  بیکرت  رـصانع  زا  هک 
هکنیا نورب  يدروآ  خرچ  نیمز و  دص   || نوکیف  نک  زک  دوب  رداق  هن  رو  اهخرچ  نیمز و  هکنیا  زور  شش  هب  ات   || ادخ  زا  دوجوم  تشگ 

هک تسا  يدـنوادخ  ماّیا  دوصقم  زور  شـش  هب  دـیدحت  هدـبع : ریـسفت  تسرد  يآ و  رید  راک  رد  نک  ربص   || تسا  وت  میلعت  یپ  زا  ینأـت 
رون يهطساوب  هک  تسا  ینامز  نآ  زور  اریز  تسا ، نآ  زا  یتمـسق  مه  ام  بش  زور و  و  دوشیم ، نّیعم  دودحم و  یئادخ  ياه  راک  زا  یکیب 

زا يراک  يارب  تسا  فرظ  هک  تسا  يدنوادخ  ياهراک  زا  یئزج  مهنیا  سپ  دوش ، یم  ادج  دوخ  هباشم  نامز  رگید  زا  یکیرات  زا  يزجم 
تمعن راگزور  ینعی  ِهّللا » ِماّیَِأب  مُهرِّکَذ  َو   » یـسومب باطخ  لثم : تسا  هدش  دای  نآرق  رد  هک  يدـنوادخ  ماّیا  اّما  و  یناسنا ، لاعفا  لامعا و 

-115- نآرق -47-13- نآرق  - هاگـشیپ رد  ینعی  َنوُّدُعَت » اّمِم  ٍۀَنَـس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدنِع  ًاموَی  َّنِإ   » لثم و  نک . يروآدای  لیئارـسا  ینبب  ار  ادخ 
تمایق فیـصوت  هکنیا  لثم  و  دیرادیم . هاگن  زور  بش و  باسحب  امـش  هک  تسا  لاس  رازه  دـننام  زور  کی  دـنوادخ  هحفص 166 ]  ] 179

دای نآرق  رد  هک  اهباسح  هکنیا  یگمه  تسا ، لاس  رازه  هاـجنپ  يهزادـناب  هک  يزور  رد  ینعی  ٍۀَنَـس » َفلَأ  َنیِـسمَخ  ُهُرادـقِم  َناـک  ٍموَی  ِیف  »
زا سپ  ام  ياهزور  هکنیا  اریز  مینکیم ، باسح  زور  هنابش  کی  ار  دوخ  دزن  نّیعم  تعاس  راهچ  تسیب و  ام  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تسا  هدش 
اب دشاب ، اهنآ  شیادیپ  تدـم  فرظ و  اهزور  هکنیا  هک  درادـن  تبـسانم  سپ  تسا ، اهنآ  تکرح  رادـقم  تسا و  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ 
ِیف َضرَألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفکََتل  مُکَّنِإ  َأ  ُلق   » تسا هدش  دـیدحت  فیـصوت و  نینچ  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  هدجـس  مح  هروس  رد  هکنیا 
ًءاوَس ٍماّیَأ  ِۀََـعبرَأ  ِیف  اهَتاوقَأ  اهِیف  َرَّدَـق  َو  اهِیف  َكَراـب  َو  اـِهقوَف  نِم  َیِـساوَر  اـهِیف  َلَـعَج  َو  َنیَِملاـعلا . ُّبَر  َکـِلذ  ًادادـنَأ  َُهل  َنُولَعَجت  َو  ِنیَموَی 

َو ِنیَموَی  ِیف  ٍتاوامَس  َعبَس  َّنُهاضَقَف  َنیِِعئاط  انیَتَأ  اَتلاق  ًاهرَک  َوأ  ًاعوَط  اِیتئا  ِضرَِألل  َو  اَهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتسا  َُّمث  َنِیِلئاّسِلل .
تروص نامـسآ و  نیمز و  یلـصا  يهّدام  و  ِمِیلَعلا » ِزیِزَعلا  ُریِدقَت  َِکلذ  ًاظفِح  َو  َحِیباصَِمب  اینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحوَأ 

َنِم انلَعَج  َو  امُهانقَتَفَف  ًاقتَر  اتَناک  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َمل  َو  َأ   » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ایبنا  يهروس  رد  ارنآ  نیتسخن 
- نآرق -1197-632- نآرق -164-110- نآرق [. - دـشابن ناراـب  قتف  زا  یکـشخ و  قتر  زا  دارم  رگا  « ] َنُونِمُؤی ـالَف  َأ  ٍّیَح  ٍءیَـش  َّلُـک  ِءاـملا 
نیمز و هک  یلـصا  يهّدام  دـنامهفیم : ٌناخُد » َیِه - َو  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث   » ياـههلمج - 1 تاـیآ : هکنیا  يهجیتن  کـنیا   1457-1295
هدـیبسچ و مهب  هّدام  هکنیا  امُهانقَتَفَف » ًاقتَر  اتَناک   » ياههلمج بجومب  - 2 دود ، دننام  تسا  هدوب  يزیچ  تسا ، هدش  تسرد  نآ  زا  نامـسآ 

يهلمج بجومب  نیمز  شنیرفآ  - 3 تسا ، هدمآ  رد  نامـسآ  نیمز و  تروصب  هدش و  ادج  رگیدـکی  زا  سپـس  تسا . هدوب  تروص  کیب 
َرَّدَق  » يهلمج اب  داد ، رارق  نیمز  رد  ار  اههوک  ینعی  َیِـساوَر » اهِیف  َلَعَج   » ياضتقمب و  - 4 تسا ، هدوب  زور  ود  رد  ِنیَموَی » ِیف  َضرَألا  َقَلَخ  »

اههلمج هکنیا  عومجم  زور  راهچ  رد  ینعی  ٍماّیَأ » ِۀََـعبرَأ  ِیف   » تاملک اب  و  دـش ، نّیعم  نیمز  يور  رب  يهدـیرفآ  ياهیزور  ینعی  اهَتاوقَأ » اهِیف 
-411- نآرق -253-224- نآرق -98-45- نآرق  - تسا هدوب  زور  ود  رد  اههوک  شیادیپ  هک  دنامهفیم  تسا  هدش  هتفگ  رگیدکی  لابند  هک 
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تسا اذغ  تّوق و  يهلیـسو  هدام و  هک  هایگ  ناویح و  عاونا  و  هحفص 167 ]  ] 682-657- نآرق -589-564- نآرق -511-486- نآرق -444
: دـنامهفیم میاهدرک ، هدـنز  بآ  زا  ار  هدـنز  زیچ  ره  ینعی  ٍّیَح » ٍءیَـش  َّلُـک  ِءاـملا  َنِم  اـنلَعَج   » يهلمج تسا 5 - هدـش  هدـیرفآ  زور  ود  رد 

زور شـش  زا  لوا  زور  هک  دوشیم  جارختـسا  نینچ  هجیتن ، جنپ  هکنیا  زا  سپ  تسا  هدش  تسرد  بآ  زا  هایگ ، هچ  ناویح ، هچ  هدنز  دوجوم 
لیدـبت نارود  مّود  زور  -110-153 و  نآرق . - تسا هدش  ادج  رگیدـکی  زا  هتـسویپ  مهب  يدود  داوم  هک  تسا  نارود  نآ  شنیرفآ ، تّدـم 
راـگزور ینعی  مراـهچ  زور  رگیدـکیب ، اـههوک  لاـّصتا  يرادومن و  یکـشخ و  شیادـیپ  نارود  ینعی  مّوس  زور  بآـب ، تسا  يدود  ّداوـم 

هک الاب  ملاع  و  دش ، رادومن  تقلخ  فلتخم  راوطا  هک  تسا  زور  راهچ  هکنیا  رد  سپ  ناویح ، هایگ و  لثم  بآ  زا  يهدـّلوتم  ّداوم  شیادـیپ 
جارختـسا تایآ  زا  اـم  هک  فلتخم  راودا  هکنیا  و  دـش . رادومن  زور  ود  تّدـمب  دود  يهّداـم  ناـمه  زا  دوشیم ، هدـیمان  اـم  نیمز  نامـسآ و 

تـسا هدوب  میدـس »  » مانب يرـصنع  زا  ام  ملاع  هکنیا  یلـصا  هدام  دـنیوگیم : اهنآ  نوچ  تسا ، قفاوم  مه  یعیبط  ياملع  يهدـیقع  اب  میدرک 
هدش رادومن  گرزب  ياهرک  دناهدش و  هتـسویپ  رگیدکیب  هبذاج  نوناق  بجومب  هک  كّرحتم  کچوک  رایـسب  يازجا  تروصب  دودب و  هیبش 

و دشاب ، ام  دیشروخ  يهرک  هک  تسا  هدش  نازورف  و  لعتشم ، تکرح  تدش  يهطساوب  و  تسا ، هداتفا  شدرگب  دوخ  روحم  رب  یتخـسب  هک 
ادج دیشروخ  يدود  ّداوم  نامه  زا  نیمز  يهرک  راّیـس و  ياههراتـس  هکنیا  سپـس  و  تسا ، هدش  ادیپ  ام  ملاع  رد  هک  تسا  ياهرک  لّوا  نآ 
بآ ّداوم  تروصب  نازورف  لعتشم و  ياهراخب  تروص  زا  نیمز  يهرک  دایز  تّدم  زا  سپ  و  داتفا ، شدرگب  دوخ  روحم  رب  کی  ره  هدش و 

دایز و يردقب  تشگیمرب  نیمزب  هدش  لیدـبت  بآ  تروصب  دـشیم  ادـج  نیمز  زا  ّداوم  هکنیا  هک  اهتّدـم  زا  سپ  زاب  و  دـش ، لیدـبت  راخب  و 
دمآ و رد  یکشخ  تروصب  جیردتب  اهبآ  هکنیا  نایم  البال و  رد  نیمز  یلصا  يدود  ّداوم  نآ  و  دش ، دیلوت  نیمز  يور  رب  اهایرد  هک  رّرکم 
، رگدکی اب  اهنآ  بسانت  تمـسق و  ره  فلتخم  يازجا  لاّصتا  شبنج و  بجومب  و  دش ، لیکـشت  نیمز  فلتخم  تاقبط  و  دش ، هتـسویپ  مهب 
هحفص 168] کلف و [  تکرح  يهلیسوب  زور  بش و  شیادیپ  هک  دوش  ضارتعا  رگا  یفاص : ریـسفت  دش . ادیپ  ناویح  هایگ و  ندعم و  عاونا 

کلف زور  بش و  بجوم  هک  تسا  هکنیا  باوج  تسا  هدش  دیدحت  زور  ششب  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  تدم  هنوگچ  سپ  تسا ، نامـسآ 
تادوجوم هناگتفه و  كالفا  نیمز و  شیادیپ  تسا  هدـش  دـیدحت  زور  شـشب  هیآ  رد  هچنآ  زا  دوصقم  و  هناگتفه ، كالفا ، هن  تسا  العا 

ماما زا  دـیاب  هک  مهف  لباق  ریغ  تسا و  هباشتم  تایآ  زا  تسا  هدـش  لـقن  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  هک  يراـبخا  هیآ و  هکنیا  و  تسا ، اـهنیا  ناـیم 
: تسا هتـشون  نینچ  نیمز  شیادـیپ  ناونع  تحت  تسا  هتـشون  لاس 1314  رد  يداـه  ریم  نیما  هک  یـسانش  نیمز  باـتک  رد  دوش . هدافتـسا 
و دنمهفب ، ار  تاراّیس  لیکـشت  نیمز و  یـسمش و  يهموظنم  شیادیپ  هک  دنداتفا  رکف  نیاب  مهدجیه  نرق  زا  یـسانش  نیمز  تئیه و  ياملع 
وا نوچ  هک  تسا  يوسنارف  مّجنم  فورعم و  ملاع  سالپ  ضرف ال  ناـمه  لوبق  لـباق  ضرف  اـهنت  یلو  دـندرک ، راـهظا  ياهدـیقع  مادـک  ره 

یـسمش يهموظنم  نیمز و  شیادـیپ  هک  درک  رّوصت  دوخ  شیپ  دـید  هباشتم  یـسمش  يهموظنم  رد  ار  تاراّیـس  یلاقتنا  یعـضو و  تاکرح 
باتفآ و ادتبا  هک  درک  ضرف  تهج  هکنیا  زا  تسا ، هدـش  اهنآ  شیادـیپ  ثعاب  هیلوا  مهم  ّتلع  کی  هکلب  تسین ، یقافتا  رما  کی  يهجیتن 

طاسبنا دادتما و  ناشنزو  ینیگنـس  یکبـس و  تبـسنب  نوتپن  رادم  يالاب  ات  باتفآ  زکرم  زا  هک  دندوب  یمیظع  راخب  يهدوت  لکـشب  تاراّیس 
رثا رد  مکمک  دوب ، دایز  يامرگ  ياراد  هک  دننام  ربا  يهدوت  هکنیا  دـشیمن ، هدـید  اهنآ  ءاروام  هک  دـندوب  قیقر  طسبنم و  يردـقب  هتـشاد و 
دوب هدومن  هطاـحا  ار  يزکرم  يهتـسه  هکنوچ  اجیردـت  هدـش و  هتـساک  نآ  طاـسبنا  زا  هّیلّوا  ياـمرگ  نداد  تسد  زا  دوخ و  رودـب  شدرگ 

نآ تاّرذ  یللعب  اههقلح  هکنیا  زا  هطقن  دنچ  ای  کی  نوچ  یتّدم  زا  دعب  دمآ . رد  يزکرم  يهتـسه  رودب  یئاههقلح  لکـشب  هدش و  مکارتم 
دیدج تارک  هکنیا  هدمآ و  رد  هرک  نیدنچ  تروصب  اههقلح  تاعطق  هدش و  میـسقت  تمـسق  دـنچب  جـیردتب  دوب ، رگید  طاقن  زا  رتمکارتم 

لـصاح بیترت  نیاـب  هک  یتارک  سپـس  دـندمآ ، رد  تکرحب  يزکرم  يهرک  تکرح  تهج  ناـمه  رد  زین  تـسا  مّود  يهتـسد  تارک  هـک 
ادـج دـشاب  مّوس  يهتـسد  تارک  هک  رگید  ياـههرک  زین  دوخ  زا  دـندوب  هدـیدرگ  ادـج  هّیلّوا  يهدوت  زا  ناـشدوخ  هک  مسق  ناـمهب  دـندش ،
رودب دندوب  یلاقتنا  تکرح  ياراد  مه  یعـضو و  تکرح  ياراد  مه  قباس  تارک  دـننام  زین  ریخا  هحفـص 169 ] تارک [  هکنیا  و  دندومن ،
يهرک ورنیا  زا  سپ  دندوب . کیرـش  دنتـشاد  يزکرم  يهتـسه  رودب  هّیلوا  تارک  هک  یتکرح  رد  مه  و  دندوب ، هدش  ادج  نآ  زا  هک  ياهرک 
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يهتـسد تارک  و  دش ، هدـیمان  تسا  هموظنم  زکرم  رد  هک  باتفآ  مانب  يرهاظ و  تکرح  کی  ياراد  دوب  هدـش  لیکـشت  زکرم  رد  هک  هّیلوا 
تکرح هس  ياراد  دنتـسه  تاراّیـس  رامقا  هک  مّوس  يهتـسد  تارک  و  هدش ، یلاقتنا  یعـضو و  تکرح  ود  ياراد  دنتـسه  تارایـس  هک  مّود 

هدوب هتشون  لاپیناب  روسآ  رصق  ياههبارخب  اهیلباب  زا  هدش  تفای  راثآ  رد  يواطنط : دندوب . یمومع  تکرح  رد  تکرـش  یلاقتنا و  یعـضو و 
ارنآ تسا و  لاس  تسیود  رازه و  ود  لهچ و  تّدـمب  زور  کی  رد  لادـتعا  يهطقن  ود  یئارقهق  تکرح  دـناهدوب -: دـقتعم  اـهنآ  هک  تسا 
اهنآ باسحب  سپ  دنا ، هتـسناد - لاس  نآ  زا  هیناث  کی  اب  قباطم  ار  زور  جنپ  تصـش و  دصیـس و  یـسمش  لاس  کی  دنمانیم و  یناهج  زور 
نسح عمجم :  53 ِشرَعلا » یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  . » دوب دـهاوخ  ام  یـسمش  ياه  لاس - زا  لاس  رازه  نیدـنچ  زا  شیپ  یناـهج  ماـیا  زا  زور  کـی 

- نآرق . - دش مّظنم  ّرقتسم و  هکئالم  رظن  رد  شتنطلس  کلم و  دیرفآ  ار  نیمز  نامسآ و  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب 
نیمز نامسآ و  شنیرفآ  زا  سپ  ینعی  دنا : هتفگ - نارگید  ءاّرف و  درب . الاب  ار  دوخ  تنطلس  تخت  شرع و  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج   33-1
ثحب شسرپ و  تسا و  لوهجم  نآ  یگنوگچ  تسا و  مولعم  ءاوتـسا  ینعم  تسا : هدش  لقن  سنا  نب  کلام  زا  و  درک . شرع  قلخ  گنهآ 
تافـص عیمجب  دـنوادخ  ینعی  تـالیوأت : دـیرذگ . رد - شریـسفت  زا  دـیناوخب و  ارنآ  تسا  هتفگ  هفینح  وـبا  و  تسا ، نید  فـالخ  نآ  رد 

زا جاجتحا  رد  یفاص : ریـسفت  تسا . دنوادخ  هاگیاج  شرع و  وا  لد  نوچ  دـش ، رادومن  درک و  یّلجت  دّـمحم  بلق  رب  دوخ  لالج  لامج و 
 ] ماما زا  و  دیـسر . هبترم  نیرتدنلب  ات  شراک  دمآرد و  تسرد  شریبدت  ینعی  هرما  الع  هریبدت و  يوتـسا  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 

53 َراهَّنلا » َلیَّللا  یِـشُغی  . » گرزب درخ و  رب  دش  هریچ  ینعی  ّلج » ّقد و  ام  یلع  یلوتـسا   » تسا هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  هحفص 170 ]
موجن و رمق و  سمـش و   » تاملک و  دیدشتیب ، نارگید  و  دناهدناوخ ، نیـش  دـیدشت  اب  بوقعی  صفح و  زجب  هفوک  ياهیراق  مومع  عمجم :

دوصقم عمجم :  53 ُرمَألا » َو  ُقلَخلا  َُهل  الَأ   » 30-1- نآرق . - بصن اب  نارگید  و  تسا ، هدرک  تئارق  ولج  يادص  عفر و  اب  رماع  ار  تارّخـسم »
راتفر اهنآ  اب  دشاب  وا  ّتیـشم  هچنآ  مدرمب و  دنکیم  نامرف  دهاوخب  رگا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  رما »  » يهملکب تسا و  ندـیرفآ  قلخ »  » زا

اب هچنآ  و  تسا ، رما  ادخ  نامرف  اب  ّطقف  هطـساویب و  دوش  هدیرفآ  هچنآ  تسا : هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور   33-1- نآرق . - دنکیم
و تسا ، ینامـسج  يّدام و  تاقولخم  یلّوا  رما ، ملاع  قلخ و  ملاع  تسا : هتـسد  ود  رب  ملاـع  تسا : هتفگ  ماـما  و  تسا ، قلخ  دـشاب  هطـساو 

ینامـسج يّدام و  تادوجوم  و  دوش ، تسرد  هزادـنا  رادـقم و  اب  هک  تسا  نآ  قلخ  نوچ  و  تسا ، حاورا  تادّرجم و  هکئالم و  ملاع  مّود 
زا حور و  ارنآ  دشاب  هتـشادن  رادقم  مجح و  دشابن و  داوم  زا  بیکرت  ینعی  دشاب  دّرجم  هچنآ  هدـیمان و  قلخ  ار  اهنآ  دـنراد  نیعم  يهزادـنا 

« ُهّللا َكَرابَت  . » دـناهدیمان رما  ملاع  ار  اهنآ  دـنوشیم  دوجوم  تسا  نامرف  رما و  يهملک  هک  نک  ظفلب  نامرف  اب  ّطقف  دـننادیم و  نیوکت  ملاـع 
دـنادب و ار  عاتم » كراـبت و  میقر و   » ینعم هک  درکیم  شدرگ  برع  ناـبایب  هیداـب و  رد  داـّبع  بحاـص  هک  دـناهدرک  لـقن  ناـیبلا : حور   53

ءاج  » دـیوگیم باوج  رد  وا  تسا  اـجک  يوش  فرظ  ینعی  عاـتملا !» هکنیا  : » دـسرپیم کـچوک  يهچب  زا  ینز   20-1- نآرق : - دینش يزور 
زا تفرگ و  ناهدب  دوش  كاپ  هک  دنـشکیم  فرظ  رب  دننکیم و  كانمن - هک  نآ  دمآ و  گس  ینعی  لابجلا » كرابت  عاتملا و  ذخا  میقرلا و 

يرـصب نسح  و  ّمض . اب  نارگید  و  تسا ، هدـناوخ  ءاخ  رـسک  اـب  هفیفخ  رکب  وبأ  عمجم :  54 ًۀَـیفُخ » َو  ًاعُّرَـضَت  مُکَّبَر  اوُعدا  . » تفر الاب  هوک 
و دشیمن ، هدینش  ناشادص  يراز  اعد و  رد  ششوک  لامک  اب  ناناملسم  و  دیناوخب ، ار  ادخ  یمرنلد  عوشخ و  اب  ناهن  رد  ینعی : تسا ، هتفگ 
رد ربمغیپ ص  هک  تسا  تیاور  و  دنتـسه ، زار  رد  ادـخ  اب  هک  دـندرکیم  دوخ  نخـس  ّسح  ناـشدوخ  هحفـص 171 ]  ] 41-1- نآرق  - ّطقف

، دیرادن راک  رـس و  دوخ  زا  رود  رک و  اب  هک  دیهدن  جـنر  دوخب  دومرف  دـندرک ، دـنلب  لیلهت  ریبکت و  زاوآ  مدرم  تفر ، الاب  ياهردـب  یگنج 
و دیناوخب ، ار  ادخ  تسپ  يادصب  دنلب و  يادصب  ینعی  تسا : هدش  لقن  ملسم  وبا  زا  و  دونشیم ، ار  ناتنخـس  تسا و  امـشب  کیدزن  دنوادخ 

جاتحم و  صالخا ، لیلد  نتشاد  ناهن  و  تسا ، ناسنا  جایتحا  يهناشن  عّرضت  ینیسح : ریـسفت  تسا . میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت  رد  ینعم  نیمه 
يدیفـس ور  دیآ  دیما  زا  هک   || يدیماان  نادزی  فطل  زا  وجم  تسا  رفک  يدیماان  هک  مین  دیمون  عارـصم : تسین ، يدـیماان  يور  ار  صلخم 
يهصالخ هک  تسا  هدرک  لقن  لیلد  هد  دنتـسه و  اـعد  رکنم  یـضعب  رخف : ناوخ  اوسئیت  ـال  يهیآ  نادزی  || ز  نآرقب  ور  يرادـن  رواـب  رگا 

، دش دهاوخ  ماجنا  دوخ  هک  دوش  ماجنا  یتسیاب  یم - دوشیم  هتساوخ  اعدب  هچنآ  رگا  دهدیمن ، رییغت  ار  تشونرـس  اعد  هک  تسا  هکنیا  اهنآ 
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تحلـصم رگا  هک  تسا ، یفاک  صخـش  تجاحب  ّقح  ملع  و  تسا ، هدوهیب  درادـن و  رثا  ّقح  یلزا  يهدارا  رد  اعد  دوش ، ماجنا  دـیابن  رگ  و 
، هاوخب ار  دوخ  تاجن  ادخ  زا  تفگ : واب  لیئربج  دنتخادنایم  شتآب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دـناهتفگ : هکنانچ  دوش ، ماجنا  دـشاب 
: تسا هتفگ  باوج  نینچ  ماما  دوخ  لـیلد ، هد  لـقن  زا  سپ  تسا ، رتهب  یئاـعد  ره  زا  تسا و  یفاـک  نم  عضو  رب  وا  عـالّطا  تفگ : باوجب 

زامن هزورب و  جایتحا  تسا  دنمتداعس  یمدآ  رگا  هک  درک  ناوتیم  مه  اهتدابع  رگید  ماجنا  رد  ار  اهضارتعا  هکنیا  و  تسا ، یتدابع  دوخ  اعد 
رگید رد  زین  و  درک ، دهاوخن  ضوع  ارنآ  هزور  زامن و  مه  زاب  تسا  وا  يراتفرگ  و  یتخبدب ، دنوادخ  ملع  وا و  تشونرس  رد  رگا  و  درادن ،

درادن و بسک  نان و  ندروخب  جایتحا  يریـس ، تسا و  شیاسآ  ناسنا  تشونرـس  رد  رگا  درک  ناوتیم  ار  ضارتعا  نیمه  یگدـنز  ياهراک 
يدنوادخ تردق  یگدنب و  لامک  رب  تفرعم  اعد  زا  دوصقم  سپ  دنیبیمن . یشوخ  يور  دنکب  هچ  ره  دشاب ، راتفرگ  هنسرگ و  یتسیاب  رگ 

تردـق تمحر و  تحلـصم و  ریخ و  هک  وا  زا  دـنوادخ ، اب  شراک  شیاـشگ  ت و  هحفـص 172 ] دـنمزاین [  تسناد  ناسنا  نوچ  هک  تسا 
ات مُکَّبَر » اوُعدا   » يهلمج و  «، 5» دوب دهاوخ  تدابع  عون  رتگرزب  دوش  ماجنا  اعد  طیارـش  هکنیا  اب  نوچ  و  دهاوخیم ، ار  دوخ  تجاح  تسا ،

دوخ دشاب ، دـقتعم  هک  دـنکیم  اعد  ناسنا  یتقو  سپ  لماک ، روضحب  صقان  دوجوم  زا  يراز  ینعی  اعد  هک  تسا  ام  راتفگ  نیاب  هراشا  رخآ 
ینعی اعد  هک  تسا  ام  راتفگ  نیاب  هراشا  رخآ  ات  مُکَّبَر » اوُعدا   » يهلمج و  تسا . وا  نابهگن  ماجنا  زاغآیب و  تردـق  تسا و  هراچیب  تخس 
ماجنا زاغآیب و  تردق  تسا و  هراچیب  تخـس  دوخ  دشاب ، دقتعم  هک  دنکیم  اعد  ناسنا  یتقو  سپ  لماک ، روضحب  صقان  دوجوم  زا  يراز 

هک یموق  شیورد  يا  تسا : هتفگ  هّیلعلا  ۀلاسر  رد  یفشاک  نیـسح  نایبلا : حور   216-198- نآرق -186-184- یقرواپ . - تسا وا  نابهگن 
ّقح لوق  و  دـندش ، لوغـشم  رکذـب  یفخم  و  دـماجنا ، ایر  هب  هک  دـندیدن ، بسانم  نتفگ  رهجب  رکذ  دنتـسناد ، دـندید و  ار  سفن  هاـگنیمک 

ار رکذ  دـنتفای  كاپ  ایر  زا  ار  دوخ  نطاب  دندیـسر و  صالخا  يهبترمب  هک  یعمج  و  دنتـسب ، راک  َکِسفَن » ِیف  َکَّبَر  رُکذا  َو   » هک ار  یلاعت 
هّیدّمحم رارـسا  رد  -226-259 و  نآرق : - تسا يونثم  رد  و  تسا ، لـئالد  دوـخ  لـمع  رب  هفیاـط  ود  هکنیا  زا  ار  کـی  ره  و  دـنتفگ ، رهجب 

ماگنه نآ  رد  هکنیا  زار  و  دـشاب ، بلق  روضح  اب  دـیاب  نیمه  يارب  تسا و  ادـخب  يور  نطاب  رهاظب و  اـعد ، ماـگنه  رد  یمدآ  تسا : هتفگ 
ياضعا يهلیسوب  ّقحب  یمدآ  هّجوت  زا  تسا  هیانک  تسد  کی  هک : تسا  نآ  دنشکیم  تروصب  ار  اهتـسد  اعد  زا  سپ  دننکیم و  دنلب  تسد 

هلمج هّجوـت  زا  تسا  هیاـنک  تسا  اعدـب  لوغـشم  هـک  ناـبز  و  دراد ، ادـخ  اـب  لد  يور  نطاـبب و  هـکنیا  زا  هیاـنک  رگید  تـسد  و  يرهاـظ ،
تقیقح يهدنیامن  و  هحفـص 173 ] هنیئآ [  زیچ  ره  تروص  نوچ  هک  تسا  نآ  يارب  تروصب  ندیلام  تسد  و  دـنوادخب ، دوخ  ّتیدوجوم 

يهتساوخ و  ندب ، تسا و  حور  نایم  عماج  هک  تسا  تقیقح  نآ  يوسب  ملد  يور  اعد  زا  سپ  هک  دنامهفیم  لمع  هکنیا  اب  سپ  تسا ، نآ 
نوچ مدرک ، دنلب  اعدب  تسد  کی - امرـس ، زا  یبش  تسا : هتفگ  یماطـسب  دیزیاب  و  مرادن ، قافن  لد  رد  تسا و  یکی  نم  ینوریب  ینورد و 
ناهن هک  ارنآ  و  میداد ، یتساوخ  هک  نآ  اب  مدینش : باوج  ارچ ! هکنیا  ایادخ ، متفگ : یلاخ ، يرگید  مدید و  رون  زا  رپ  ار  تسد  نآ  متفخب ،

زا دوخ  راـک  همه  رد  زور  بش و  تسا : هدرک  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  ۀعیرـشلا  حابـصم  باـتک  رد  یفاـص : ریـسفت  میدرک . یهت  يدرک 
هکنیا لیوأت  يروباشین : ریـسفت   41-1- نآرق «. - ًۀَـیفُخ َو  ًاعُّرَـضَت  مُکَّبَر  اوُعدا  : » تسا هتفگ  هک  دـیئوجب ، يرای  عّرـضت  يراز و  اب  دـنوادخ 

ءافخ یناـهن و  تروصب  لد  يهلیـسوب  و  دـیناوخب ، يراز  عّرـضت و  تروصب  ندـب  يرهاـظ  ياـضعا  يهلیـسوب  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  هلمج 
راتفر يدنوادخ و  ّقح  ماجنا  شهاوخ  يارب  دیناوخب و  يراز  عّرضت و  اب  یگدنب  راهظا  يارب  هک  دشاب  روط  هکنیا  تسا  نکمم  و  دیناوخب ،
هلمج هکنیا  دناهتفگ : جـیرج  نبإ  یبلک و  رخف :  54 َنیِدَـتعُملا » ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  . » دـیهاوخب وا  زا  ار  اهنآ  لدـب  ناهن و  رد  یبوبر ، ماقم  بسانم 
یبلک عمجم :  55 اهِحالصِإ » َدَعب  ِضرَألا  ِیف  اوُدِسُفت  َو ال   » 37-1- نآرق . - تسین دنوادخ  بوبحم  ندرک  دنلب  اعد  هب  زاوآ  هک  دـنامهفیم 

ندروآ ناربـمغیپ و  ندـمآ  زا  سپ  و  دـینکن ، یهارمگب  راداو  دیـشکن و  ار  نینمؤـم  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  يّدـس و  كاّحـض و  و 
هداد رارق  یتسرد  حالـص و  يهلیـسو  ار  تلادع  دنوادخ  هکنیا  اب  ینعی  دنا : هتفگ - یـضعب  و  دـینکن ، زارد  هانگب  تسد  ینامـسآ  ياهباتک 

هیآ هکنیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب ع  ماما  زا  رّسیم  دینکن  زارد  تسد  تسا  يدوبان  داسف و  يهلیسو  هک  يراکمتس  يوسب  امش  تسا 
وذ حوتفلا : وبا   55 ًاعَمَط » َو  ًافوَخ  ُهوُعدا  َو   » 48-1- نآرق . - درک حالصا  ارنآ  ربمغیپ ص  هلیـسوب  دنوادخ  دوب ، دساف  دوبان و  نیمز  دومرف :
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تسا مالسإلا  خیش  تاجانم  رد  ینیسح : ریـسفت  رادید . دیماب  یئادج و  هحفص 174 ]  ] 32-1- نآرق  - سرت زا  ینعی  تفگ : يرـصم  نّونلا 
زا زجب   || مراودیما  سب  وتب  مراک  تسافج  رگا  نم  تیب : دنرادن » یهانپ  وت  ریغب  زین  ناراکافج  دنراد  دـیما  وتب  نارادافو  رگا  ایادـخ ،  » هک

لضف و تمحر و  رد  عمط  و  دوخ ، قاقحتـسا  دوبن  راک و  دوبمک  زا  سرت  اـب  ینعی  دوعـسلا : وبا  ریـسفت  یئاـفو  عبنم  وت  هک  مرادـن  سک  وت 
ادـیپ یتـسم  قشع و  يوه و  زا  هک  تسین  نارعاـش  رعـش  نآرق ، هکنیا  هک  دـنامهفیم  ٍملِع » یلَع  ُهاـنلَّصَف   » يهلمج - 1 ام : نخـس  وا . ناسحا 

تردق لامکب  تسا  هراشا  رخآ ، ات  ُهّللا » ُمُکَّبَر  َّنِإ   » هس هاجنپ و  تیآ  - 2 یئامنهار ، يارب  یئاناد  ملع و  رب  راوتسا  تسا  یباتک  هکلب  دوش ،
هراشا و دـیاش  ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس   » تاملک و  الاب ، ملاع  تادوجوم  رگید  نامـسآ و  نیمز و  شیادـیپب  تسا  راکفا  هّجوت  يارب  و  اتکی ، يهدـننیرفآ 

شش يهزادناب  هک  ضرف  رب  تسا ، هدش  هدیرفآ  زیچان  تّدمب  يروانهپ  تمظع و  هکنیا  اب  تادوجوم  هکنیا  هک  دشاب  تردق  لامکب  هیانک 
دیهاوخب دوخ  رکف  اب  امـش  رگا  تسین و  مزال  تّدم  درادـن و  رثا  تّدـم  دایز  مک و  تسا و  وا  تردـق  رد  راک  نوچ  دـشاب ، امـش  راک  زور 

« ُهّللا َكَرابَت   » يهلمج دیریگب و  رظن  رد  ار  یگدنز  ياهراک  يهزور  شش  يهرود  کی  دیشیدنیب  ياهلـصاف  دینادب و  شنیرفآ  يارب  ینامز 
زا تسا  رتالاب  ناهج  يهدننیرفآ  یلو  دیریگب  رظن  رد  زور  شـش  تّدم  هلـصاف و  امـش  هچ  رگا  هک  دشاب  بلطم  نیمهب  هراشا  دیاش  رخآ  ات 

تقیقح ود  زا  یکیب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ  ات  مُکَّبَر » اوُعدا   » راهچ هاجنپ و  تیآ  - 3 امـش ، دودحم  ناکم  نامز و  ضرف  رکف و  هنوگ  ره 
و دـننکیم ، یگدـنز  تسا  هباـشتم  همه  رد  هک  یلک  نوناـق  کـی  بجومب  تادوجوم  رگید  نوچ  لّوا - دوخ : يهدـننیرفآب  ناـسنا  طاـبترا 
رد هک  روطناـمه  سپ  دـنکیم ، یگدـنز  روـج  هب  روـج  صوـصخم و  ياهـشهاوخ  ریبدـت و  هدارا و  اـب  هک  تسا  اـهنآ  يهمه  زا  ریغ  یمدآ 

- هتشاد لد  رد  شهاوخ  اعد و  هدارا و  دیاب  مه  دوخ  يهدننیرفآب  طابترا  یگتسباو و  رد  راچان  دراد ، صوصخم  شهاوخ  هدارا و  یگدنز 
هکنیا تقیقح  رد  و  دـشاب ، هحفـص 175 ]  ] 1083-1065- نآرق -849-830- نآرق -413-395- نآرق -251-224- نآرق -49-23- نآرق -
يدارا دوجوم  هاوخاـن  هاوخ و  هک  دوخ  يادـخب  تسا  یمدآ  يونعم  طاـبترا  هزیرغ و  کـی  يروآداـی  رکذـت و  هکلب  تسین  روتـسد  هلمج 

هتشاد دایب  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  یگراچیب  يراز و  دیشاب و  هتشاد  رطاخب  ار  یگتـسبلد  هکنیا  سپ  تسا  واب  هتـسب  امـش  لد  هدارا و  دیتسه و 
« َنیِدَـتعُملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال   » يهلمج و  دوب ، دـیهاوخ  مورحم  بوبحم و  ریغ  راچان  هک  دـینکن  زواـجت  دوخ  یعیبط  يهزادـنا  هکنیا  زا  دیـشاب و 

طابترا هکنیا  زا  یـسک  رگا  سپ  دوخ ، لیم  شهاوخ و  يهطـساوب  تسا  دـنوادخ  اب  طابترا  اعد  نوچ  هک  دـشاب  ینعم  نیمهب  هراشا  دـیاش 
عطق يهطـساوب  هک  یتخرد  دننام  و  تشاد ، دـهاوخن  دوخ  يهدـننیرفآب  هطبار  تسین و  ادـخ  تسود  درک ، عطق  ار  هطبار  نآ  درک و  زواجت 

تازاـیتما زا  درک  دوـخ  يدارا  يهطبار  عـطق  رگا  مه  یمدآ  دوـشیم ، دوباـن  کـشخ و  یتاـیح  هیذـغت و  لـئاسو  هشیر و  لـصا و  اـب  هطبار 
دامج و دـننام  يدارا  ریغ  یعیبط و  ّطقف  دوب  دـهاوخ  يدوجوم  و  دوبان ، تسا و  مورحم  تسا  دـنوادخ  اب  صوصخم  طاـبترا  هک  ّتیناـسنا 

یـسک ره  و  دوشیم ، رازگرب  توافت  فـالتخا و  نارازه  اـب  یگدـنز  نارود  هاوخاـن ، هاوخ و  نوچ  مّود : تهج   453-417- نآرق . - ناویح
هک دهاوخب  ارنآ  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  و  دشاب ، تقیقح  ّقح و  هارب  هک  رتهب  هچ  سپ  دنکیم ، هدافتـسا  یهار  زا  دـنارذگیم و  ارنآ  يروج 

يراز عّرـضت و  اب  لد  رد  ار  دوخ  یتامم  یتایح و  راک  تسا : هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا ، هدرک  نّیعم  ادخ  تسا و  وا  تعیبط  بسانم 
ِیف اوُدِسُفت  ال   » تسا هدش  هتفگ  هک  دعب  تیآ  دیاش  و  دینکن ، زواجت  تسا  هدش  نّیعم  ناربهر  يهلیـسوب  هک  يّدح  زا  و  دـیهاوخب ، ادـخ  زا 

لومـشم دیـشاب و  راکوکین  ات  دـیئوجم  یکابیب  داسف و  دـیهاوخب و  حالـص  هار  هک  دـشاب  تبـسانم  نیمهب  رخآ  ات  اهِحالـصِإ » َدـَعب  ِضرَألا 
دوخ مه  ندرک  اعد  هک  تسا  دقتعم  ار  نیمه  يونثم  رد  یمور  ياّلم  و  ردقلا » نم  ءاعّدلا  : » دنیوگیم هک  تسا  روهشم  نکیل  و  وا ، تمحر 

ندـنام ژک  تیاکح  لیذ  يونثم  لّوا  رتفد  رد  و  دوشیم ، اعدـب  هّجوتم  دوش  دـنمهرهب  يزیچ  زا  یتسیاب  نوچ  و  تسا ، ناسنا  تشونرـس  ءزج 
ار ام  لیم   || دنک  يرای  نام  هک  دهاوخ  ادـخ  نوچ   567-523- نآرق  - تسا هتفگ  نینچ  درک  دای  يدـبب  ربمغیپ ص  مان  هک  سکنآ  ناهد 

رخآ هیرگ  ره  یپ  زا  تسا  وا  نایرب  وا  هک  لد  نویامه  يا   || تسا  وا  نایرگ  وا  هک  یمـشچ  کـنخ  يا  هحفص 176 ] دنک [  يراز  بناج 
نوچ شاـب  دوش  تمحر  ناور  کـشا  اـجک  ره   || دوب  هزبس  ناور  بآ  اـجک  ره  تسا  ياهدـنب  كراـبم  نیب  رخآ  درم   || تسا  ياهدـنخ 

رضخ دیور  رب  تناج  نحص  ات ز   || رتمشچ  نالان  بالود 
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ات 58] تایآ 57  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ِتارَمَّثلا ِّلُک  نِم  ِِهب  انجَرخَأَف  َءاملا  ِِهب  انلَزنَأَف  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل  ُهانقُـس  ًالاِقث  ًاباحَـس  تَّلَقَأ  اذِإ  یّتَح  ِِهتَمحَر  يَدَـی  َنَیب  ًارـُشب  َحایِّرلا  ُلِسُری  يِذَّلا  َوُه  َو 
ِتایآلا ُفِّرَُصن  َِکلذَک  ًادِکَن  ّالِإ  ُجُرخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَبلا  َو  [ 57  ] َنوُرَّکَذَت مُکَّلََعل  یتوَملا  ُجِرُخن  َِکلذَک 
كدنا يزیچ  دش ، هیامرـس  مک  ریقف و  و  درک ، نّیعم  مک  كدنا و  درب ، الاب  ینعی  ّتلقا - تاغل : ینعم   419-1- نآرق [ - 58  ] َنوُرُکشَی ٍموَِقل 

نون و يالاب  يادص  حتف و  اب  دکن  ردـصم  زا  دـکن - تسا ، هدرک  ینعم  مه  ندرب  ار  يزیچ  مامت  ینعمب  لالقا  زا  نایبلا  عمجم  رد  و  دروآ ،
دوخ رهم  دیون  يارب  ار  اهداب  هک  تسا  امش  راگدیرفآ  نامه  56 و  همجرت : هاچ . بآ  ندشمک  یگدنز و  يهقیضم  یتخس و  ینعمب  فاک 
نآب هویم  رب و  ره  زا  میزیریم و  بآ  اهنآ  زا  کشخ و  نیمزرس  يالاب  ات  میناریم  ار  اهنآ  ام  درب  الاب  ار  نیگنس  ياهربا  هک  ات  دتسرفیم  ولجب 
دوخ  ] دیـشاب و دوخ  راگدرورپ  داـیب  دـیاش  هک  دیـشیدنیب ] هنومن  نیاـب  سپ   ] میروآ رد  روگ  ناـگدرم ز  هنوگ  نیمهب  میروآـیم و  نیمز  زا 

دنسپان دیلپ و  زج  راز  روش  تسا و  دیلپ  هک  نآ  دهد و  یم - نورب  شراگدرورپ  نامرفب  دوخ  هایگ  روآرب  هزیکاپ و  نیمزرـس   57 دیرگنب ]:
نیمز نوچ  ریذـپ  دـنپ  مدرم  هک  دـنبایرد  ات  . ] مینکیم رادومن  يرازگرکـش  مدرم  يارب  دوخ  ياه  هناـشن - کـیاکی  هنوگ  هکنیا  هب  درواـین ،
هدرک تئارق  درفم  تروصب  حـیرلا »  » ریثک نبإ  عمجم :  56 ًارُشب » َحایِّرلا  ُلِسُری  : » نیرّسفم نخـس  رازهروش .] نوچ  نالد  تخـس  دنروآرب و 

و فرط ، ره  زا  هدنکارپ  روطب  دوشیم : هحفص 177 ]  ] 43-15- نآرق  - ینعم نینچ  تسا و  هدناوخ  مومضم  نیش  نون و  اب  ارـشن »  » و تسا ،
تسا هداد  هنومن  دنوادخ  هیآ  هکنیا  اب  يربط : تسا . هدرک  تئارق  نیش  ءاب و  اب  مصاع  تسا و  هدناوخ  نیش  نوکس  نون و  ّمض  اب  رماع  نبإ 

هدنز هزات و  ناراب  زا  هدرم  کشخ و  هایگ  هک  روط  نامه  دننادب  دنـشیدنیب و  ات  ار ، تمایق  رـشح و  رکنم  ناتـسرپتب  تسا  هدش  روآ  دای  و 
يالاب يادص  حتف و  اب  ادکن »  » هنیدـم ياهیراق  یـضعب  يربط :  57 ًادِکَن » ّالِإ  ُجُرخَی  ال  . » دش دهاوخ  هدـنز  ادـخ  تردـقب  مه  یمدآ  دوشیم ،

هیآ هکنیا  و  دـناهدناوخ ، ریز  يادـص  رـسک و  اب  اهیراق  يهیقب  و  دـناهدرک ، تئارق  فاک  نوکـسب  هفوک  مدرم  یـضعب  و  دـناهدناوخ ، فاک 
: ینیسح ریسفت   28-1- نآرق . - رازهروش دـننام  رفاک  و  تسا ، زیخلـصاح  نیمز  دـننام  نمؤم  هک  رفاک  نینمؤم و  يهسیاقم  يارب  تسا  یلثم 

ؤلؤل یلگ  گنس و  ره  هنرو   || ضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ  نادرگم  عیاض  لمع  مخت  وا  رد   || دراین  رب  لبنس  هروش  نیمز  تیب :
دّیـس ترـضحب  صاع  رمع و  یفاص : ریـسفت  دوشن  ناشخرد  دیـشروخ  يهمـشچ  بلاط   || ظفاح  یلاع  تّمه  دوبن  ات  ار  هّرذ  دوشن  ناجرم 

هیآ هکنیا  ترـضح  نآ  کنت ! مک و  ام  شیر  تسا  هوبنا  رپ و  امـش  شیر  تروص و  يوم  ارچ  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ءادهـشلا 
يربط زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  ود  هکنیا  رد  ام : نخـس   45-1- نآرق . - رخآ ات  ُُهتابَن » ُجُرخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَبلا  َو  : » دومرف تئارق 

: میتشون

ات 64] تایآ 58  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

یلِإ ًاحُون  انلَسرَأ  دََقل  [ 58  ] َنوُرُکـشَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک  ًادِکَن  ّالِإ  ُجُرخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَبلا  َو 
ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َكارََنل  ّانِإ  ِهِموَق  نِم  ُأَلَملا  َلاق  [ 59  ] ٍمیِظَع ٍموَی  َباذَع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاقَف  ِهِموَق 

َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلعَأ  َو  مَُکل  ُحَـصنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  مُکُغَِّلبُأ  [ 61  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌَۀلالَـض  ِیب  َسَیل  ِموَق  ای  َلاق  [ 60]
َو ُهانیَجنَأَف  ُهُوبَّذَکَف  [ 63  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  َو  اوُقَّتَِتل  َو  مُکَرِذُنِیل  مُکنِم  ٍلُجَر  یلَع  مُکِّبَر  نِم  ٌرکِذ  مُکَءاج  نَأ  ُمتبِجَع  َو  َأ   579-1- نآرق [ - 62]

هورگ ألملا - تاغل : ینعم  هحفص 178 ]  ] 279-1- نآرق [ - 64  ] َنیِمَع ًاموَق  اُوناک  مُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَنقَرغَأ  َو  ِکلُفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا 
ءاف ّمضب  کلف - تادّرجم . حاورا و  ملاع  ینعی  العا  ألم  ترـشاعم ، قالخا و  نسح  ندرک  عمط  ندرک ، تروشم  ندرب ، نامگ  ناـگرزب ، و 

حون ام   58 هک ] دوب  نیشیپ  راگزورب  مدرم  هتسد  ود  هکنیا  يهنومن  : ] همجرت تسا . ظفل  کیب  عمج  درفم و  رد  هک  اهیتشک  یتشک و  ینعمب 
هک مکانـسرت  نم  دـیرادن و  یئادـخ  وا  زج  هک  دـیتسرپ  ار  ادـخ  نم  نارای  يا  تفگ : اهنآب  وا  میداتـسرف و  يربمایپب  شدوخ  هورگ  يارب  ار 
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نم هن  مدرم  يا  تـفگ : وا   60 يدش ، هارمگ  تخـس  وت  هک  تسا  رادومن  ام  يارب  دـنتفگ : اهنآ  ناگرزب   59 دیوش . رازآ  راتفرگ  زیخاتسرب 
مهدـیم ناتناشن  تسرد  تسار  هار  مناسریم و  امـشب  دوخ  راگدرورپ  ياـهماغیپ  61 و  منایناهج ، راـگدرورپ  يوس  زا  هداتـسرف  هک  مهارمگ 

ناتراگدرورپ يوس  يروآدایب ز  ینخـس  هک  دیراد  تفگـش  رگم   62 دشابن ، نآ  یهاگآ ز  ار  امـش  هک  منادـب  يزیچ  ادـخ  يوس  زا  نوچ 
نخس اهنآ   63 دننک ! ینابرهم  امشب  هک  دیشاب  راودیما  دیوش و  راگزیهرپ  دهد و  ناتدیون  میب و  ات  دیآ  امش  يارب  ناتدوخ  زا  یمدرم  نابزب 
میدرب ورف  بآب  دندرمـش  غورد  ام  یگناگی  ياههناشن  هک  ناسک  نآ  میدـناشن و  یتشکب  ار  وا  ناـگنهامه  وا و  اـم  دندرمـش و  غورد  ار  وا 

یمه دـیما  درک و  یمه  توعد  نانچمه  حون  هتـشون : فشک   58 ًاحُون » انلَسرَأ  دََقل  : » نیرّـسفم نخـس  دندوب . لد  روک  یهورگ  ناشیا  هچ 
نماد اب  نآ  تلود  يهتشر  دنداتسرف ، هک  یشرق  لوسر  یبرع  یفطـصم  زاب  َنَمآ » دَق  نَم  ّالِإ  َکِموَق  نِم  َنِمُؤی  َنل   » هک دمآ  تیآ  ات  تشاد 
ٌباذَع مُهَِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  َکَموَق  رِذـنَأ   » دـنتفگ دنداتـسرف ، دوخ  موقب  ار  حون  ًاجاوفَأ » ِهّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخدَـی  َساّنلا  َتیَأَر  َو   » هتـسویپ دـبا 

-15- نآرق  - یفطصم دنداتسرف و  تبوقعب  ار  حون  ًارِیبَک » اًلـضَف  ِهّللا  َنِم  مَُهل  َّنَِأب  َنِینِمؤُملا  ِرَِّشب   » دنتفگ دنداتـسرف  قلخب  ار  یفطـصم  ٌمِیلَأ »
ارف میب  حون  ّقـح  رد  هک  ینیبـن  تمحرب ، ار  هحفص 179 ]  ] 527-458- نآرق -424-361- نآرق -322-259- نآرق -171-120- نآرق -38

یفطـصم ّقـح  رد  و  مُِکبوـُنُذ » نِم  مَُکل  َرِفغَِیل   » تفگ رخآـب  سپ  ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  مُهَِیتأَـی  نَأ   » تفگ تشاد ، سپ  زاـب  ترفغم  تشاد و  شیپ 
یَلَع رَذـَت  ـال  ِّبَر   » هک درک  اـعد  حوـن  ًاریِذـَن » َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِـهاش  َكانلَـسرَأ  اـّنِإ   » تشاد سپ  او  میب  تشاد و  شیپ  ارف  تـمحر  تراـشب و 

َو  » هک دنتخومآ  رد  بدا  هکنیا  راک ، هکنیا  تیادب  رد  ار  ام  تفگ : یئوگیم ! هچ  وت  دّـمحم  ای  دـنتفگ  ار  دّیـس  ًاراّیَد » َنیِِرفاکلا  َنِم  ِضرَألا 
رهب زا  هلالج  ّلج  ّقح  هک  یـسک  و  َنیَِملاعلا » ِّبَر  نِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل   » دـیوگ هک  یـسک  نایم  تسا  قرف  و  َکَـعَبَّتا » ِنَِمل  َکَـحانَج  ضِفخا 
«. - دـیعب نوـب  اـمهنیب  و   » دارم تمعن  هکنیا  تسا و  دـیرم  تفـص  نآ  عـمج ، هکنیا  تسا و  تقرفت  نآ  َنِیلَـسرُملا » َنَِمل  َکَّنِإ   » دـیوگ يو 
مَُکل اـم   » 701-669- نآرق -621-577- نآرق -542-501- نآرق -383-322- نآرق -303-250- نآرق -179-144- نآرق -127-92- نآرق

. دناهدرک تئارق  ءار  ولج  يادص  عفر و  اب  ریغ  نارگید  دناهدناوخ و  ءار  ریز  يادص  رسک و  اب  یئاسک  رفعج و  وبا  عمجم :  58 ُهُریَغ » ٍهلِإ  نِم 
فارشا و ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  دنتفگ ، ياهتـسد  یهورگ و  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  59 ِهِموَق » نِم  ُأَلَملا  َلاق   » 33-1- نآرق -

هدناوخ مال  فیفخت  اب  مُکُغَِّلبُأ »  » ورمع وبا  عمجم :  61 یِّبَر » ِتالاسِر  مُکُغَِّلبُأ   » دنتفگ دنتشاد  یتمظع  یتبیه و  نارگید  لد  رد  هک  ناگرزب 
مکنم لجر  مُکَءاـج » نَأ  ُمتبِجَع  َو  َأ   » 261-246- نآرق -226-193- نآرق -31-1- نآرق . - دناهدناوخ مال  دـیدشت  اب  اهیراق  رگید  و  تسا ،

يهضافا طابترا و  رشب  درف  درف  اب  هک  تسا  هکنیا  زا  رتالاب  ّقح  تمظع  هک  تسا  هدنامهف  دوخ  مدرمب  حون  هلمج ، هکنیا  اب  نایبلا : حور   62
ماهلا دـنک و  هضافتـسا  بیغ  ملاع  زا  هلیـسو  نیاب  دـشاب و  حور  يافـص  ياراد  هک  دوش  باـختنا  يدرف  تسا  مزـال  سپ  دوش  رارقرب  ماـهلا 
ضیف و  دـنامهفب ، تسا  هتفرگ  ماـهلا  هک  ار  اـهنآ  فئاـظو  دـنک و  شزیمآ  يداـم  يهـطبار  یعوـن و  كارتـشا  يهطـساوب  مدرمب  و  دریگب ،
هکنیا تسا و  روک  داعم  تّوبن و  دـیحوتب و  تفرعم  زا  ناشاهلد  ینعی  ناـیبلا : حور  رد   62 َنیِمَع » ًاموَق  اُوناک  مُهَّنِإ   » 32-1- نآرق . - دناسرب
هحفص  ] 35-1- نآرق : - تسا هتشون  هلمج  هکنیا  لیذ  رد  ار  بئاص  رعـش  هکنیا  و  تسا ، يدنوادخ  تانّیب  تایآ و  يهدهاشم  عنام  يروک 
هکنیا بسانم  مه  ظـفاح  لزغ  هکنیا  تسین و  نزور  زا  ینـشور  ار  هنیآ  يهناـخ   || تسا  اـنیبان  رگا  هدـید  مغ  هچ  تسا  اـنیب  وچ  لد  [ 180

هک  || دـیاشگب  باـقن  هگنآ  وت  دارم  لـگ  درک  یناوت  رظن  لـها  یـشخب  ضیفب   || روما  مظن  روـضح و  قوذ  يهراـچ  هک  اـیب  تسا : هلمج 
باقن درادن  رای  لامج  درک  یناوت  رذگ  تقیقح  يوکب  اجک   || نوریب  يوریمن  تعیبط  يارس  زک  وت  درک  یناوت  رحس  میـسن  وچ  شتمدخ 

ثرا وت  و  طیحم ، رثا  رد  یمدآ  هک  دـنامهفیم  امب  دومث  داع و  حون و  يهّصق  يواطنط : درک  یناوت  رظن  اـت  ناـشنب  هر  راـبغ   || یلو  هدرپ  و 
دقتعم دـنریذپیم و  ار  دوخ  ناردـپ  نید  نامه  نایدا  رگید  يدوهی و  یئادوب و  ای  یحیـسم  دـنزرف  تسا و  دـنباپ  نارگید  راکفا  دـیاقعب و 
هکنیا نکیل  تسه و  دوخ  دادـجا  ءاـبآ و  طـیحم و  صوصخم  ناـیدا  قـالخا و  تافـص و  راـتفرگ  رـشب  تعیبط  مکح  بجومب  و  دنتـسه ،

دننک و اهر  ار  تاداع  نآ  هک  دندرک  راداو  ار  مدرم  دندرک و  دازآ  ریجنز  دنب و  هکنیا  زا  ار  رـشب  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن  ناربمغیپ  ياههّصق 
لقاع درف  ره  سپ  دش ، دهاوخ  كاله  باذع و  راتفرگ  دنامب  شور  نآ  رب  هک  سک  نآ  و  دنرادرب ، تسد  دوخ  ناردـپ  راتفر  قالخا و  زا 
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برق تداعـسب  اـت  دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هـک  یعاـمتجا  ياهیدـیلپ  زا  دوـخ  راـک  رکف و  ندرک  كاـپ  رد  دـنک  شـشوک  تـسا  فّـظوم 
یمومع يربهر  تایآ  زا  اه  هّصق - هنوگنیا  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، هدـش  رّرکم  نآرق  رد  حون  يهّصق  ام : نخـس  دـسرب . دوخ  راـگدرورپ 

زا نیبطاخم  نیرـضاح و  تربع  يارب  تسا  يروآدای  ّطقف  تسین ، یناـگمه  یعاـمتجا  يدرف و  فئاـظو  فیلکت و  نییعت  يارب  اـی  و  رـشب ،
كرد تایآ  هکنیا  زا  یبلاطم  تسا  هدوب  اهنآ  اب  نانخس  اههّصق و  هکنیا  يور  هک  زور  نآ  مدرم  سپ  ناگتـشذگ  تشونرـس  راک و  رکف و 
خیرات رد  ایآ  یلو  ّقح ، نخـس  نتفریذپ  يارب  دندشیم  هدامآ  هجیتن  رد  تسا و  هدشیم - اهنآ  تاساسحا  کیرحت  يهلیـسو  هک  دـناهدرکیم 
یبـلطم تسا ، هدوب  روج  هچب  نیفلاـخم  قرغ  بجوم  ناـفوط  اـهنآ و  يراوس  یتـشک  دـناهدوب و  ینیمزرـس  هچ  رد  وا  ّتلم  حون و  هتـشذگ 

هک تسا  یفاک  ّطقف  و  دشاب ، هتـشاد  ام  يارب  صوصخم  يهدـئاف  ای  مینک و  هحفـص 181 ] فشک [  خیرات  رظن  زا  میناوتب  ارنآ  ام  هک  تسین 
ربمغیپ ادخ و  نامرفب  رس  دوخ  لهاج  برع  میلـست  نآ  تسا و  هداد  یّمهم  جیاتن  هک  تسا  هدوب  یقیاقح  نایب  نانخـس  هکنیا  مینک  قیدصت 

. تسا ص 

ات 72] تایآ 65  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ٍۀَهافَس ِیف  َكارََنل  ّانِإ  ِهِموَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَملا  َلاق  [ 65  ] َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُُدبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًادوُه  مُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو 
ٌحِصان مَُکل  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  مُکُغَِّلبُأ  [ 67  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌۀَهافَس  ِیب  َسَیل  ِموَق  ای  َلاق  [ 66  ] َنِیبِذاکلا َنِم  َکُّنُظََنل  ّانِإ  َو 

ِیف مُکَداز  َو  ٍحُون  ِموَق  ِدـَعب  نِم  َءافَلُخ  مُکَلَعَج  ذِإ  اوُرُکذا  َو  مُکَرِذـُنِیل  مُکنِم  ٍلُـجَر  یلَع  مُکِّبَر  نِم  ٌرکِذ  مُکَءاـج  نَأ  ُمتبِجَع  َو  َأ  [ 68  ] ٌنیِمَأ
اِمب اِنتأَف  انُؤابآ  ُدـُبعَی  َناک  ام  َرَذـَن  َو  ُهَدـحَو  َهّللا  َدـُبعَِنل  انَتئِج  َأ  اُولاق   637-1- نآرق [ - 69  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  ِهّللا  َءالآ  اوُرُکذاَـف  ًۀَطـَصب  ِقلَخلا 
َلََّزن ام  مُکُؤابآ  َو  ُمتنَأ  اهوُُمتیَّمَس  ٍءامسَأ  ِیف  ِینَنُولِداُجت  َأ  ٌبَضَغ  َو  ٌسجِر  مُکِّبَر  نِم  مُکیَلَع  َعَقَو  دَق  َلاق  [ 70  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  انُدِعَت 
اُوناک ام  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َِرباد  انعَطَق  َو  اّنِم  ٍۀَـمحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهانیَجنَأَف  [ 71  ] َنیِرِظَتنُملا َنِم  مُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَف  ٍناطلُـس  نِم  اِهب  ُهّللا 
ینعی دـنمانیم  هدـئاب  برع  ار  اهنآ  نیخّروم  هک  تسا  هدوب  یمیدـق  برع  زا  يهتـسد  مان  داع - تاـغل : ینعم   493-1- نآرق [ - 72  ] َنِینِمُؤم

اب یلأ  و  مال ، هزمه و  رسک  اب  یلا  و  مال ، رسک  هزمه و  حتف  اب  یلا ، نآ  درفم  ءالآ - یگدنز  يهعسوت  لامک ، شیاشگ ، هطـسب - هدش ، دوبان 
لصا و هلابند ، رخآ و  هتشذگ ، هحفص 182 ] رباد [ - دنسپان ، تشز و  دیلپ و  زیچ  راک و  سجر - یشوخ ، تمعن و  ینعمب  مال  هزمه و  حتف 
وا زج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نارای  يا  تفگ : اهنآب  وا  میداتـسرف و  يربماـیپب  ار  دوه  ناشدـنواشیوخ  داـع  هورگ  يارب  64 و  همجرت : هشیر .

میرادنپ نینچ  یتسه و  درخیب  وت  یتسردب  دنتفگ : دـندوب  نیدـیب  هک  ناشناگرزب   65 دیرادن ! زیهرپ  وا  مشخ  زا  ارچ  سپ  دیرادن  یئادـخ 
یهاوخ ریخ  امش  يارب  مناسریم و  امشب  وا  ياهماغیپ  67 و  منایناهج . راگدرورپ  يهداتسرف  هک  مین  درخیب  نم  تفگ : وا  یئوگغورد 66  هک 

دیرآ دایب  دوخ  و  دهد ! ناتدیون  میب و  ات  دـیآ  ناتيارب  دوخ  نایم  زا  يدرم  اب  يربهر  يروآدای و  هک  دـیرآ  تفگـش  ارچ   68 مراکتسرد .
ياهـششخب سپ  دـیدش  رترب  نت  ناوتب و  هک  دوزف  یگداشگ  امـش  شنیرفآ  رد  درک و  ناـنآ  نیـشناج  ار  امـش  ادـخ  حون  مدرم  زا  سپ  هک 

ار هچنآ  میتسرپب و  ار  ادـخ  سب  اـم ، هک  ياهدـمآ  وت  رگم  دـنتفگ : اـهنآ   69 دیـشاب ، دوخ  يراگتـسرب  راودیما  ات  دیراد  دایب  ار  يدـنوادخ 
زا يدیلپ  مشخ و  انامه   70 تفگ : دوه  يدناسرتب ، نآ  ار ز  ام  هچنآ  رآ  شیپ  هب  یئوگتـسار  رگا  سپ  مینک ! اهر  دـندیتسرپیم  ام  ناردـپ 

يارب دـیاهتخاس و  ناتناردـپ  امـش و  دوخ  هک  یئاهمان  ینابیتشپ  هب  دـینکیم  وگتفگ  نم  اب  هک  دـشاب  راوتـسا  امـش  رب  ناتراگدرورپ  يوس 
سپ مهارب 71  مشچ  امـش  اب  مه  نم  هک  دیـشاب  هارب  مشچ  سپ  دیرادن  نآ  يراوتـسا  رب  یناوت  و  تسا ، هداتـسرفن  يزیچ  ادـخ  نآ  یتسرد 

میدیرب و ناشهلابند  دـندوبن  نمؤم  دنتـشادن و  رواب  ام  ياههناشن  هک  ار  اهنآ  و  میدـناهر ، يراتفرگ ] ز   ] دـندوب وا  اب  هکیناسک  ار و  وا  دوخ 
یسک لّوا  دوه  هک  دناهدرک  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  هدبع : ریسفت   64 ًادوُه » مُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو  : » نیرّسفم نخس  میدرک . ناشدوبان  یگرابکی 

وا لسن  زا  رـصم ، لیابق  هک  غلاف  - 2 تسا ، اهینمی  ردـپ  هک  ناطحق  - 1 تسا ، هتـشاد  دنزرف  راهچ  وا  و  تفگ ، نخـس  یبرع  نابزب  هک  تسا 
ياهمانب ار  دوخ  ياهتب  هک  تسرپتب  دندوب  یمدرم  داع  دناهتفگ : نارگید  یبلک و  زین  و  تسا ، هدـنامن  یـسک  شرگید  رـسپ  ود  زا  و  تسا ،
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رـس یتسرپتب و  زا  دوب  اهنآ  عنم  يربمغیپب و  رومأم  دولخ  ماـنب  ياهلیبق  زا  دوب  يدرم  هک  دوه  و  دـندوب ، هدـیمان  رـسن » ثوغی ، عاوس ، ّدو ، »
يراخب و يربط و  و  فاقحا ، مانب  هحفص 183 ]  ] 46-15- نآرق  - دوب نمیب  لصّتم  توم  رضح  نامع و  نایم  ناتسگیر  یضارا  اهنآ  لزنم 
زا دومث  داع و  يواطنط : توم . رضح  نیمزب  زمرق  گنرب  تسا  یکاخ  يهپت  رد  دوه  ربق  هک  دناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  رکاسع  نبإ 

رضح مهرج و  دابو و  میما و  و  سیدج ، مسط و  هقلامع و  لثم  دنتسه ، تسا » یقاب  نآ  زا  یمـسا  ّطقف  هک  هدش  دوبان   » هدئاب برع  يهقبط 
زا هدـئاب  بارعا  يهمه  دـندوب و  هدرک  ترجه  ناتـسبرعب  اجنآ  زا  لباب و  رد  دـناهدوب  یمدرم  برع  زا  يهتـسد  هکنیا  دـنیوگیم : هک  توم 

- یم هجیتن  نینچ  تسا  نآ  قفاوم  لامجا  روطب  زین  خیرات  دیدج  تاّیفـشک  هک  نودـلخ ، نبإ  هماّلع  راتفگ  زا  و  دنتـسه ، حون  نب  ماس  لسن 
تموکح رـصم  قارع و  رب  بارعا  هکنیا  دـنیوگیم  و  دـنماس ، نب  مرا  لسن  زا  ناشنارگید  دنتـسه و  ماس  نب  ذوال  لسن  زا  هقلاـمع  هک  دوش 

دصیس رازه و  ود  دودح  رد  دنتسه  دقتعم  نیخّروم  هک  دنتسه  اهیبا  رومح  اهنآ  دمآ  رس  تسا و  هدوب  اهنآ  زا  یلباب  تلود  لّوا  دناهتشاد و 
، دناهتسناد تموکح  هکنیا  نارود  رد  ار  لیلخ  میهاربا  روهظ  و  دناهدرکیم ، تموکح  نرق  هس  تّدم  اهنآ  رفن  هدزناپ  و  دالیم ، زا  شیپ  لاس 
تسیود و یخیم  ّطخ  اب  هک  دـمآ  تسدـب  ماگ  تفه  لوطب  یگنـس  یحول  شوش  ياهیراّفح  زا  يدالیم  کی  دـصهن و  رازه و  لاـس  رد  و 

حون نخس  لقن  هک  ولج  تایآ  رد  رخف : ماما   64 َنوُقَّتَت » الَف  َأ  ُهُریَغ ، ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  . » دوب شقن  نآ  رب  یبارومح  نوناق  يهدام  ود  داتشه و 
رخآ ءزج  نیمه  رد  دوه  نخـس  اب  حون  نخـس  لقن  فالتخا  و  ٍمیِظَع » ٍموَی  َباذَع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم   » تسا هدـش  هتفگ  هدـش 
حون ّتلم  نوچ  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا ، هدـش  هتفگ  َباذَـع » مُکیَلَع  ُفاـخَأ   » اـجنآ تسا و  هدـش  هتفگ  َنوُقَّتَت » ـالَف  َأ   » اـجنیا هک  تسا 
هکنیا زا  تسا  هتـشاد  يراتفرگ  باذع و  حون  ّتلم  هک  دنتـشاد  هقباس  دوه  ّتلم  نوچ  یلو  دـناسرت ، باذـع  زا  ار  اهنآ  وا  دنتـشادن ، هقباس 

- نآرق -200-128- نآرق -54-1- نآرق ! - هدـمآ حون  ّتلم  رـسب  هچنآ  زا  دیـسرتیمن  ارچ  ینعی  َنوُقَّتَت » الَف  َأ   » تسا هتفگ  اـهنآب  دوه  تهج 
: يربط  68 ًۀَطـَصب » ِقـلَخلا  ِیف  مُکَداز  َو  ٍحوـُن  ِموَـق  ِدـَعب  نِم  َءاـفَلُخ  مُکَلَعَج  ذِإ  اوُرُکذا  َو   » 605-584- نآرق -350-323- نآرق -297-276
اب دیوش  راتفرگ  تشونرـس  نامهب  هک  دیـسرتب  سپ  دندش ، دوبان  ناشيراتفردب  يازـسب  اهنآ  نوچ  دـیدش ، حون  مدرم  نیـشناج  امـش  ینعی 

اهنآ زا  یگدنز  مظن  تاجایتحا و  رد  دیتسه و  رتدنلب  تماق  رد  هک  تسا  هدش  هداد  هحفص 184 ]  ] 97-1- نآرق  - امشب رتشیب  تمعن  هکنیا 
هک دشاب  یسک  هفیلخ  حون و  موق  سپ  زا  درک  هفیلخ  ار  امش  یلاعت  يادخ  نوچ  دینک  دای  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  دیتسه . رتهب  رتهدوسآ و 

یـضعب و  تساوخ ، تّوق  دـنتفگ : یـضعب  یگدرتسگ ، هطـسب و  شنیرفآ  قلخ و  رد  ار  امـش  دوزفیم  و  وا ، سپ  زا  دـشاب  يرگید  ماقم  مئاق 
و دوب ، زگ  دص  ناشیا  نیرت  زارد - دوب و  زگ  تصـش  دوب  ناشیا  نیرتهاتوک  هک  نآ  دـنتفگ : جاّجز  ینامر و  تساوخ ، تماق  لوط  دـنتفگ 
رد تسد  يدـمایب و  ناشیا  زا  يدرم  هک  دـندوب  نانچ  تّوقب  زارد و  دوب  یئامرخ  یلخن  يالابب  ناشیا  زا  کی  ره  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاـب 

، دندوب زگ  داتشه  یکی  ره  تفگ  ساّبع  هّللا  دبع  يدنکب ، هوک  زا  گنس  يدنابنجب و  تّوقب  يدز و  هوک  هوک » یگدمآ  ولج  رمک و   » نعر
هناخ و مشچ  رد  هک  دوب  ياهّبق  لاثم  رب  ناشیا  زا  کی  ره  رس  تفگ : بهو  زگ ، هدزاود  تفگ : لتاقم  زگ  داتفه  تفگ : یلامث  يهزمح  وبا 

نیـشناج امـش  هک  ار  ادخ  ياهتمعن  دیروایب  رطاخب  ینعی  هدبع : يدنداز . هچب  يدنتخاس و  هناخ  عابـس  ناشیا  ياهرـس  ناوختـسا  رد  ینیب و 
اهنآ تماق  لوط  رد  نیرّسفم  هچنآ  و  دنلب . ياهتماق  دیتسه و  يوق  ياهندب  ياراد  ای  و  عیسو ، تموکح  نّدمت و  ياراد  دیتسه و  حون  ّتلم 
هدـش هتفگ  اهنآ  تّوق  تلّـصف  ارعـش و  دوه و  ياههروس  رد  یلو  تسین ، نآب  یجایتحا  نآ و  یتسردـب  نانیمطا  هک  تسا  هغلاـبم  دـناهتفگ 

اهنآ تهج  هکنیا  زا  دنامهفیم ، ار  دـیدهت  ینعم  تسا  هدـش  هتفگ  ولج  رد  هک  َنوُقَّتَت » الَف  َأ   » يهلمج نوچ  رخف :  69 انُدِعَت » اِمب  اِنتأَف  . » تسا
نِم مُکیَلَع  َعَقَو  دَـق  َلاق   » 181-158- نآرق -67-46- نآرق -24-1- نآرق . - نک لمع  دوخ  دـیدهتب  ینعی  رخآ  ات  انُدـِعَت » اِمب  اِنتأَف   » دـنتفگ

. دیتسه يراتفرگ  رد  امـش  تسا و  هدش  عقاو  نآلا  ایوگ  سپ  دوب ، دهاوخ  ریزگان  امـش  يراتفرگ  ینعی  عمجم :  70 ٌبَضَغ » َو  ٌسجِر  مُکِّبَر 
امـش باذع  يراتفرگ و  رب  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  یلزا  يهدارا  ینعی  تسا ، لصح » دـجو و   » ینعمب عقو »  » يهملک رخف : ماما   63-1- نآرق -

َو « » َسجِّرلا ُمُکنَع  َبِهُذِیل   » تسا هدش  هتفگ  هک  تیب  لها  تفـص  رد  نوچ  هحفـص 185 ] تسا [ ، هلطاب  دیاقع  سجر  زا  دوصقم  و  تسا ،
دیلقت رفک و  رب  رارـصا  اـهنآ  نوـچ  هک  تـسا  هـکنیا  بـلطم  يهجیتـن  و  تـسا ، هلطاـب  دـیاقع  يدـیلپ  زا  یکاـپ  دوـصقم  ًاریِهطَت » مُـکَرِّهَُطی 
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نآ ّتیـصاخ  نوچ  دـش  هدوزفا  نآ  رب  مه  دـنوادخ  بضغ  دـش و  تخـس  دایز و  اهنآ  رفک  دـندرکیمن ، لوبق  لـیلد  دنتـشاد و  ناگتـشذگ 
هاشیلع یفـص   71 اـِنتایِآب » اُوبَّذـَـک  َنـیِذَّلا  َِرباد  اــنعَطَق  َو   » 109-81- نآرق -80-49- نآرق . - تـسا بـصغ  هـکنیا  رفک  تّدــش  و  یتـخس ،

میدیّربب و مه   51-1- نآرق : - تسا هتفگ  نایب  نیاب  هلمج  هکنیا  ریـسفت  رد  ار  یمدآ  ناـهگان  روجب و  روج  ياـه  يراـتفرگ - تشونرس و 
 || مامت ات  نامرف  میداد  ار  داب  ام  ياهتیآ  بیذکت  یپ  زا   || ام  يأر  زا  رود  دندوبیم  هک  ناز  زارف  زا  موق  نآ  داینب  هیاپ و   || زاب  میدـنکرب 
هک ناز   || تخرد  زا  دـنکفا  یگرب  دـناوت  ای  دزگ  ار  یهاک  گرب  دـناوتیم   || دزو  رگ  يداب  هک  يرادـنپن  ات  ماقم  داینب و  درب  ار  ناـیداع 

 || سپ شیپ و  یـسانش  رگ  ار  اهداب  دالب  هکنیا  خیب  زا  داب  يا  نکب  هک   || دابعلا  قاّلخ  دیآ ز  رما  هک  زج  تخـس  هتـسب  يدنمک  رب  شّقح 
فص هتسب  شهاپس  وس  ره  ینک  ور  مرو  يرآ ، دنک  رب  ار  تتلبس   || مکـش  رد  دچیپ  هک  نوچ  يداب  مین  سفن  ره  يدنمک  دص  ردنا  ینیب 
تقو تسا  یفاک  تکی  ناو  تسا  اجباج  شریسا  ملاع  مدآک و   || تسا  اوه  یناد  را  کی  وا  دونج  زا  فرط  ره  رب  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ||  

شتخب هک  ناو  شرکـشل  زا  هاش  يوس  دزیرگیم   || شرواـی  یتخب  لـقع و  دـشاب  هک  نآ  لاـجم  یباـی  را  يزیرگب  رگم  ناز   || لامـشوگ 
ات دشکیم  شمس  ات  یمادب  لکاک  زا  ددنب   || شمد  يزروالق  کی  دریگب  سپ  هاپـس  رد  نادزد  وچمه  دزیرگیم   || هاش  ز  دشاب ، نوگژاو 

ناج تسوا  هاگرد  يهدنب  شکرس ، وت  اب   || تسوا  هاپسا  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره  ناشن  شنایصعب  اج  ره  دهدیم   || ناشک  وم  شراد  ياپ 
دنکشن را  ناوختسا   || تگر  دچیپ  افق  رب  یئامن  ور  هحفـص 186 ] تسوا [  ناسحا  زا  وت ، اب  را  دنهرمه   || تسوا  نامرف  يهدنب  مه  نت  و 

شیر و دریگب  ات   || شافق  زا  دتسرف  ار  یئوخ  داب  داع  موق  يهّمتت  زا  تسا  سیـسخ  نیاک   || داب  ناگنهرـسب  دیآ  رما  هک  ای  تگـس  دریگ 
هصالخ و تسین و  نآ  يهمجرت  لقنب و  جایتحا  هک  دناهتـشون  دوه  يارب  لّصفم  ياهناسفا  نارگید  يربط و  لـثم  نیرّـسفم  شاـجب  دـناشنب 

. میتشون حون  يهّصق  يارب  ولج  تایآ  رد  هک  تسا  نامه  مه  ام  نخس  دش ، لقن  هک  تسا  هاشیلع  یفص  راعشا  نیمه  نارگید  زا  رتهب 

ات 79] تایآ 73  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ِیف لُکَأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  مَُکل  ِهّللا  ُۀَقان  ِهِذه  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَنَِّیب  مُکتَءاج  دَق  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُُدبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  مُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
نِم َنوُذِـخَّتَت  ِضرَـألا  ِیف  مُکَأََّوب  َو  ٍداـع  ِدـَعب  نِم  َءاـفَلُخ  مُکَلَعَج  ذِإ  اوُرُکذا  َو  [ 73  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مُکَذُـخأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  ـال  َو  ِهّللا  ِضرَأ 

َنیِذَِّلل ِهِموَق  نِم  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَملا  َلاق  [ 74  ] َنیِدِـسفُم ِضرَألا  ِیف  اوَثعَت  َو ال  ِهّللا  َءالآ  اوُرُکذاَف  ًاتُوُیب  َلاـبِجلا  َنُوتِحنَت  َو  ًاروُُصق  اـِهلوُهُس 
ِِهب ُمتنَمآ  يِذَّلِاب  ّانِإ  اوُرَبکَتسا  َنیِذَّلا  َلاق  [ 75  ] َنُونِمُؤم ِِهب  َلِسرُأ  اِمب  ّانِإ  اُولاق  ِهِّبَر  نِم  ٌلَسُرم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَلعَت  َأ  مُهنِم  َنَمآ  نَِمل  اوُفِعـُضتسا 

ُمُهتَذَخَأَف  902-1- نآرق [ - 77  ] َنِیلَـسرُملا َنِم  َتنُک  نِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنتئا  ُحـِلاص  ای  اُولاـق  َو  مِهِّبَر  ِرمَأ  نَع  اوَتَع  َو  َۀَـقاّنلا  اوُرَقَعَف  [ 76  ] َنوُِرفاک
َنیِحِـصاّنلا َنوُّبُِحت  نِکل ال  َو  مَُکل  ُتحَـصَن  َو  یِّبَر  ََۀلاسِر  مُُکتغَلبَأ  دََقل  ِموَق  ای  َلاق  َو  مُهنَع  ّیلَوَتَف  [ 78  ] َنیِِمثاج مِهِراد  ِیف  اوُحَبصَأَف  ُۀَفجَّرلا 

یلزنمب و  درک ، اّیهم  هحفـص 187 ] یئاج [  ینعی  أّوب - ناهرب ، لیلد و  نشور ، حـضاو و  زیچ  ره  ۀـنّیب - تاغل : ینعم   203-1- نآرق [ - 79]
، بوچ گنس و  ینعمب  اح  نوکس  نون و  حتفب  تحن  ردصم  زا  نوتحنت - راومه . میقتسم و  تسار و  نیمز  لهـس  عمج  لوهـس - دش ، دراو 

رقع ردـصم  زا  اورقع - داسف . يراکهابت و  رفک و  يزارفندرگ و  رد  هغلابم  ینعمب  نیع  ءاـف و  ّمضب  لوعف  نزو  رب  ّوثع  ردـصم  زا  اوثعت - ـال 
لّوا ّمض  اب  لوعف  نزو  رب  وتع  ردصم  زا  اوتع - رتش . ندیرب  اپ  تسد و  راهچ  ندیرب و  رس  ندرک ، حورجم  ینعمب  فاق  نوکس  نیع و  حتفب 

اب ناگدیبسچ و  نیمزب  نیمثاج - هلزلز . دیدش و  تخـس و  شزرل  شبنج و  هفجر - هزادنا . زا  شیب  يراتفردب  يزارفندرگ و  ینعمب  مّود  و 
اهنآب هک  میداتـسرف  يربمایپ  هب  حلاص  ناشتسود  نایدومث  يوسب  72 و  همجرت : ناگدش . نیمز  شرف  حالطـصاب  ناگدش و  ناسکی  نیمز 

هدام هکنیا  هک  دمآ  ناتراگدرورپ  يوس  ناتيارب ز  رادومن  يزیواتـسد  انامه  دـیرادن و  ادـخ  وا  زج  هچ  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نارای  يا  تفگ :
ار نآ  درچب و  تسا  يدـنوادخ  يهیامرـس  هک  نیمز  رب  اـت  دـیراذگاو  دوخب  ار  نآ  سپ  دوب  هناـشن  امـش  يارب  و  تسا ، ادـخ  يوس  زا  رتش 

ناشنیمزرـسب درک و  نایداع  سپ  زا  نیـشناج  ار  امـش  ادـخ  هک  دـیراد  دایب  73 و  دیآ ، رـس  رب  ار  امـش  كاندرد  يرازآ  هک  دـیئاین  يدـبب 
هب ناهج  رد  دیراد و  دایب  يدـنوادخ  ياهشـشخب  سپ  یگنـس . يهناخ  نآ  ناتـسهوکب  دـیزاسب و  اهخاک  نآ  راومه  رد  هک  داد  ناتياج 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


حلاص هک  دیرادن  رواب  امش  رگم  دنتفگ : هدش  نانآ  تسد  ناوتان  نمؤم و ]  ] هک اهنآ  اب  دومث  مدرم  زارفندرگ  هورگ   74 دیباتشن ، يراکهابت 
واب امـش  هکنآ  دـنتفگ : دـندوب  هاوخ  دوخ  هک  اهنآ   75 میاهدـیورگ . هدروآ  وا  هچنآب  ام  دـنتفگ : دـشاب ! دوخ  راـگدرورپ  يوس  هداتـسرف ز 
رگا حلاص  يا  دنتفگ : دندیچیپ و  هب  رس  تخـس  دوخ  راگدرورپ  نامرف  دندیرب و ز  رـس  ار  رتش  هدام  سپ   76 میرادن ، رواب  ام  دیاهدیورگب 

هدـیبسچ نیمز  رب  دوخ  يهناخ  رد  هک  تفرگ  ار  اـهنآ  تخـس  ناـنچ  ياهزرل  سپ   77 يدـناسرتب ، نآ  زا  ار  اـم  هچنآ  رواـیب  یناربمیپ  زا  وت 
مدرک ناتیهاوخ  ریخ - مدناسر و  امشب  دوخ  راگدرورپ  ماغیپ  نم  نادنواشیوخ  يا  تفگ : دنادرگب و  يور  نانآ  حلاص ز  سپ   78 دندش ،

- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا  وبا   72 ًاِحلاص » مُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو  : » نیرسفم نخس  هحفص 188 ] دیشابن [ . ناسک  نینچ  رادتسود  امش  یلو 
نم دوب ، مک  بآ  ار  ناـشیا  هک  ار  ناـشیا  دـندناوخ  نآ  يارب  دومث  تفگ : ءـالعلا  نب  ورمع  وبا  تسا ، هلیبـق  هیآ  رد  دوـمثب  دارم  14-49 و 
اّما و  يرقلا ، يداوب  ات  ماش  زاجح و  نایم  دوب  سوماق » میج - نوکـس  ءاح و  رـسک  اب   » رجح رد  ناشیا  نکـسم  و  لیلقلا ، ءاـملا  وه  دـمّثلا و 

یماش ياهیجاح  هارب  هک  يرقلا  يداو  رد  يواطنط : دومث . نب  رداج  نب  دـیبع  نب  حـشام  نم  فصآ  نب  دـیبع  نب  حـلاص  وه  حـلاص ، بسن 
برع و قارع  نایم  نکاس  دـناهدوب  یتّلم  هک  تسا  هدوب  اـهیطبن  فّرـصتب  دـالیم  زا  لـبق  تسا و  فورعم  حـلاص  نیادـم  هّکم  فرطب  تسا 

هدیشارت یعیبط و  يدایز  ياهراغ  نونکا  و  تسا ، هدش  جارختسا  اجنآ  زا  یطبن  ّطخب  دایز  ياهتـشبن  گنـس  نیقرـشتسم  يهلیـسوب  مجع و 
: يربط  72 ًۀَیآ » مَُکل  ِهّللا  ُۀَقان  ِهِذه  . » دننک یم - یگدنز  اهنآ  رد  ریقف  مدرم  ناراب  يهطـساوب  نونکا  تسا و  هدوب  نوکـسم  هک  تسه  اجنآ 

يرمک هوک و  فرطب  تفگ  وا  رواـیب ، دوخ  یتسار  رب  ياهناـشن  یتـسه  ربـمغیپ  وت  رگا  دـنتفگ : حـلاصب  دومث  مدرم  تسا ، هتفگ  لـیفط  وبا 
يرتش تفاکشب و  گنس  سپس  دبنجیم ، ردام  مکش  رد  هک  هچب  دننام  دنکیم  تکرح  گنـس  رد  يزیچ  دندید  هاگان  دنتفر و  اهنآ  دیورب ،

ار وا  یلاعت  يادخ  هک  نآ  يارب  زا  تسا  صیـصخت  يهفاضا  یلاعت  يادـخ  اب  وا  يهفاضا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   37-1- نآرق . - دمآ رد 
درک حلاص  زجعمب  ار  وا  نوچ  هک  تسا  نآ  رگید  یهجو  و  درک ، تفاضا  دوخب  ار  وا  راک  هکنیا  زا  ار ، نارتش  رگید  هک  دـیرفآ  نآ  فالخ 

هک تسا  نآ  رگید  یهجو  و  دناوخ ، دوخ  يهقان  ار  وا  دشاب  ادخ  نید  تّحـص  وا  لوق  قدـص  رد  دوش و  ادـیپ  زجعم  نآب  وا  لوق  قدـص  ات 
گنـس نآ  هک  یتشادنپ  هک  نآ  زا  سپ  دمآ  نوریب  ءاسلم  گنـس  زا  وا  هک  دوب  نآ  وا  رد  هیآ  و  یلاعت ، يادخ  زج  ار  نآ  دوبن  رگد  یکلام 

دوب هدروخ  بآ  هک  نادنچ  مه  زور  رگد  رب  يزور و  بآ  زا  دوب  یبرـش  ار  وا  زین  و  دـیاز ، هچب  ردام  هک  نانچ  دازب  واب  تسا ، نتـسبآ  رتش 
سوفن بکرم  نوچ  هحفـص 189 ] دّمحم ص [  قارب  یـسیع و  رخ  تسا و  یـسوم  ياصع  لثم  حلاص  رتش  یناشاک : تالیوأت  يدادب . ریش 

رترادومن اهنآ  رد  هک  تفـص  ره  و  دـنکیم ، رادومن  ار  اهنآ  تقیقح  هک  تسا  ناشیا  یناویح  سفن  ناـمه  مدرم  رگید  ناربمغیپ و  ّتیناـسنا 
میالم رابدرب و  حور  هک  نآ  سپ  تسا ، رادومن  نآ  رد  تفـص  نآ  هک  دوشیم  هدـناوخ  ناویح  نآ  مانب  ناـشیناویح  سفن  بکرم و  دـشاب 
ینعی هدبع : ریسفت   73 َءافَلُخ » مُکَلَعَج  ذِإ  اوُرُکذا  َو  . » دوشیم هدیمان  رتش  وا  یناویح  سفن  بکرم و  دربیم ، رـسب  شمارآ  تردق و  اب  دراد و 

38-1- نآرق . - دیتسه دنم  هرهب - نآ  مزاول  نتخاس  يرامعم و  یئانب و  رنه  زا  و  دیدرب ، ثراب  ار  داع  مدرم  یئاناوت  نّدمت و  هک  دـیرآ  دایب 
74 اوُفِعُضتسا » َنیِذَِّلل   » 17-1- نآرق . - دـناهدناوخ واو  نودـب  نارگید  تسا و  هدرک  تئارق  واو  اب  لاق » و   » رماع نبإ  عمجم :  74 ُأَلَملا » َلاق  »

یلاـم یماـقم و  نوچ  دـنریذپیم ، ار  ناربـهر  ناربـمغیپ و  توـعد  رتدوز  ناـگراچیب  ارقف و  هک  تسا  نینچ  شنیرفآ  شور  هدـبع : ریـسفت 
رطخ رد  نایاوشیپ  ياهروتـسد  ربارب  رد  ار  دوخ  تیّـصخش  ماقم  هاج و  نایّعدم  نارادلام و  یلو  دـننکیمن ، ضرف  دوخ  رب  ینایز  دـنرادن و 

هک تسا  هدوب  يربا  يهطساوب  هثداح  هکنیا  تسا  نکمم  هدبع : ریـسفت   77 ُۀَفجَّرلا » ُمُهتَذَخَأ   26-1- نآرق . - دنوشیم میلست  رید  دننادیم و 
«. 6» تسا هدرک  هلزلز  قرب و  دعر و  دیلوت  تسا و  هدش  فداصم  نیمز  يهتسیرتکلا  اب  مکارتم و  تخـس و  تسا  هدوب  ياهتـسیرتکلا  لماح 

، دمآ ردب  ناشیا  نایم  زا  دوب  باذع  لوزن  تقو  نوچ  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   78 مُهنَع » ّیلَوَتَف   » 239-237- یقرواپ -28-1- نآرق -
: هدبع رخف و  ماما   78 یِّبَر » ََۀلاسِر  مُُکتغَلبَأ  دََـقل  ِموَق  ای  َلاق  َو   » 21-1- نآرق . - ناشیا نامیا  زا  عمط  عطق  سأی و  زا  دوب  تیانک  اـت  دـیاش  و 

تبقاعب دریذپیمن و  میهدیم و  دنپ  هک  ارنآ  هکنانچ  تسا ، هدوب  دوخ  لد  ياّلست  سوسفا و  راهظا  تهج  زا  ناگدرم  اب  حلاص  نخـس  هکنیا 
تحیـصن متفگ و  ردق  هچ  هراچیب  يا   » تسا وا  اب  ام  هحفص 190 ]  ] 57-1- نآرق  - نخـس يور  میئوگیم و  دوخ  اب  دوشیم ، راتفرگ  نآ  دب 
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اب ربمغیپ  يهدومرف  تسا ، حـلاص  نخـس  ریظن  و  متفگ »...  نینچ  وتب  يدرک  نانچ  هک  تقو  نالف  هک  يراد  دایب  یتفریذـپن ، ارچ  رخآ  مدرک 
نامرف رگا  دشیم  هچ  دومرف : داد و  زاوآ  مانب  ار  اهنآ  دندوب ، هتخادنا  یهاچ  رد  هدـش و  هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  هکم  بارعا  زا  رفن  دـنچ 

ترـضحنآ زا  دـشن ! تسرد  تسار و  امـش  يارب  اـیآ  دوـب ، تـسرد  اـم  يارب  دـنوادخ  ياههدـعو  نوـنکا  دـیتفریذپ ! یم - ربـمغیپ  ادـخ و 
حون يهّیضق  رد  هچنآ  ام : نخس  دیونشیمن . رتشیب  رتهب و  اهنآ  زا  امش  دومرف : حوریب  ناگدرم  هکنیا  اب  نتفگ  نخـس  رد  دوس  هچ  دندیـسرپ :
. تسا نّیعم  رتنشور و  ام  يارب  خیرات  رظن  زا  دومث  نیمزرس  هکنیا  زج  میئوگب  میناوتیمن  يزیچ - نآ  زا  شیب  زین  اجنیا  رد  میتفگ  دوه  و 

ات 84] تایآ 80  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ٌموَق ُمتنَأ  َلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  نِم  ًةَوهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتأََتل  مُکَّنِإ  [ 80  ] َنیَِملاعلا َنِم  ٍدَحَأ  نِم  اِهب  مُکَقَبَـس  ام  َۀَـشِحافلا  َنُوتَأت  َأ  ِهِموَِقل  َلاق  ذِإ  ًاطُول  َو 
َنِم َتناک  ُهَتَأَرما  َّالِإ  ُهَلهَأ  َو  ُهاـنیَجنَأَف  [ 82  ] َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  مُهَّنِإ  مُِکتَیرَق  نِم  مُهوُجِرخَأ  اُولاق  نَأ  ّالِإ  ِهِموَق  َباوَج  َناـک  اـم  َو  [ 81  ] َنُوفِرسُم

، قوف لباقم  نیئاپ  تسپ و  نود - تاغل : ینعم   480-1- نآرق [ - 84  ] َنیِمِرجُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  ًارَطَم  مِهیَلَع  انرَطمَأ  َو  [ 83  ] َنیِِرباغلا
شیوخ هورگ  اب  يراگزور  هک  رایب  دایب  ار  طول  دّمحم 79  يا  همجرت : فلاخم . ینعم  ودب  ناگدنام ، یقاب  ناگتشذگ  نیرباغ - ریغ ، ولج ،

! دـیوشیم کیدزن  نادرم  اب  سوهب  نانز  ياجب  تسا 80 و  هدرکن  ناهج  رد  یـسک  امـش  زا  شیپ  هک  دـینکیم  تشز  راک  نآ  ارچ  تفگ :
یمدرم هک  دـینارب  دوخ  هد  زا  ار  ناشیا  دـنتفگ : هک  زج  دوبن  ناـنآ  یخـساپ ز   81 دیتسه ، یمدرم  ردـبهزادنا  هکلب ز  دـشاب  سوه  هن  هکنیا 

دوخ وت  سپ  متخیرب ، رازآ  مدرم  نآ  رـس  رب  میدناهرب 83 و  رازآ  دـنام ز  ياجب  هک  شرـسمه  زج  ار  وا  نارای  طول و  ام   82 دنیامن ، كاپ 
یفّرعم رتهب  هدبع :  79 َلاق » ذِإ  ًاطُول  َو  : » نیرّسفم نخـس  دشکیم . اجکب  هحفـص 191 ] ای [  دوب و  هنوگچ  ناراکدب  ماجنا  رـس  هک  شیدنیب 
یقرـش بونج  رد  وا  دـلوم  تسا و  میهاربا  يهداز  ردارب  وا  دـناهتفگ : تاروت  نیوکت  رفـس  برع و  باسنا  بتک  رد  هک  تسا  ناـمه  طول 

وا میهاربا  و  تسا ، هدرک  ترفاسم  نیرهّنلا  نیب  فرطب  میهاربا  اب  وا  دشاب و  اهینادلک  نکسم  وروا  هک  تسا  هدوب  هرـصب  دودح  رد  قارع و 
َنُوتَأت َأ   » 36-15- نآرق . - دـیزگ نکـسم  درک و  باـختنا  ار  اـجنآ  وا  درب و  ّتیملا  رحب  کـیدزنب  ندرا  قرـش  رد  ناـعنک  نیمزرـس  رد  ار 

نابز هک  تسا  نآ  ّماع  يهشحاف  ّصاخلا - ّصاخ  دـنّاصاخ و  دـنا و  ّماع - دـناهن : شیب  هورگ  هس  ملاع  قلخ  هتـشون : فشک   79 َۀَشِحافلا »
تسا نآ  ّصاخلا  ّصاخ  يهشحاف  و  ایند ، تاوهش  ّذالمب و  نتسرگن  رـس  مشچب  فشک  نابزب  ّصاخ  يهشحاف  و  درک ، نایب  ار  نآ  تعیرش 

دوخ نم  يهدنب  دیوگیم : مُهرَذ » َُّمث  ُهّللا  ُِلق   » هک دـیآیم  باطخ  هکنیا  هلالج  ّلج  ّقح  زا  درگن و  يریغ  اب  ّقح  زا  نوریب  لد  يهشیدـناب  هک 
ریغ اب  ار  وا  رهم  راتفرگ  نیب ، ام  رهم  یگرابکی  زیرگب ، دوخ  ناشن  زا  نیب  اـم  قیفوت  هنم ، اـم  رب  تنم  دوخ  درکب  نیب ، اـم  لـعف  همه  رگنم  ار 
همه نم و  راذگب   || وت  نم و  ثیدح  ناهج  همه  بوشآ   421-391- نآرق -26-1- نآرق : - راذگب وا  ریغ  راد و  وا  يوس  او  لد  راک ! هچ 

تروصب هزمه  ود  اب  اهیراق  رگید  و  دـنا ، هدـناوخ - مّکنا »  » صفح هنیدـم و  ياـهیراق  عمجم :  80 َلاجِّرلا » َنُوتأََـتل  مُکَّنِإ   » وت نشلگ  ناـهج 
هویم و لها  ناـمدرم  هک  دوب  نآ  ببـس  تفگ : قاحـسا  نب  دّـمحم  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   35-1- نآرق . - دناهدناوخ مّکنا » ء   » ماهفتـسا

رگا تفگ : ار  ناشیا  يریپ و  تروص  رب  دمایب  سیلبا  يدنتشاد ، هجنر  ار  ناشیا  يدندمآ و  یحاون  زا  ابرغ  و  دندوب ، رایـسب  نازرو  ناتخرد 
: دـنتفگ ناشیا  دـندربب  ّدـح  زا  مدرم  نوچ  مینکن ، دـنتفگ  ناشیا ، اب  درک  دـیاب  هلماعم  هکنیا  ار  امـش  دـیهرب  ناـمدرم  هکنیا  زا  هک  دـیهاوخ 

یگزیکاپ یکاپ و  یپ  رد  شمدرم  طول و  هک  دنتفگ  دنخشیرب - نخس  هکنیا  اهنآ  يرشخمز : فاّشک   81 َنوُرَّهَطَتَی » ٌسانُأ  مُهَّنِإ  . » میئامزایب
-1- نآرق . - ینیبن ار  ام  هک  ورب  اجنیا  زا  یتسه  هزیکاپ  سدّقم و  درم  وت  دیوگ : يوش  ریگولج  تشز  راک  زا  ار  یسک  رگا  هکنانچ  دنتـسه ،

تمحر رد  رطم »  » هک دشاب  نآ  رطما »  » و رطم »  » نایم قرف  دنتفگ : یضعب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   83 مِهیَلَع » انرَطمَأ  َو  [ » هحفص 192  ] 36
یطول ّدح  هک  دیـسرپ  وا  زا  فیلخ و  وبا  صمح  یـضاقب  تشون  همان  ناورم  کلملا  دبع  دنتفگ : یلاعت ، يادخ  باذع  رد  رطما »  » و دـشاب ،

ملع لها  ًارَطَم » مِهیَلَع  اـنرَطمَأ  َو   » هلوق یف  طول  موق  اـب  هدرک  هکنیا  مه  يادـخ  هک  ار  وا  ندرک  دـیاب  مجر  هک  تشون  باوج  وا  دـشاب ! هچ 
. میتشون قباس  ياههّصق  رد  هک  تسا  نامه  ام  يهدافتسا  نخس و   411-380- نآرق -24-1- نآرق . - دندرک ناسحتسا  ار  هکنیا 
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ات 88] تایآ 84  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

دَق ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًابیَعُـش  مُهاـخَأ  َنَیدَـم  یلِإ  َو  [ 84  ] َنیِمِرجُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  ًارَطَم  مِهیَلَع  اـنرَطمَأ  َو 
نِإ مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  اهِحالـصِإ  َدـَعب  ِضرَألا  ِیف  اوُدِـسُفت  َو ال  مُهَءایـشَأ  َساّنلا  اوُسَخبَت  َو ال  َنازیِملا  َو  َلیَکلا  اُوفوَأَف  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَـنَِّیب  مُکتَءاج 

ًالِیلَق ُمتنُک  ذِإ  اوُرُکذا  َو  ًاـجَوِع  اـهَنوُغبَت  َو  ِِهب  َنَمآ  نَم  ِهّللا  ِلـِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَت  َو  َنوُدِـعُوت  ٍطارِـص  ِّلُِـکب  اوُدـُعقَت  ـال  َو  [ 85  ] َنِینِمؤـُم ُمتنُک 
یّتَح اوُِربصاَـف  اُونِمُؤی  َمل  ٌۀَِـفئاط  َو  ِِهب  ُتلِـسرُأ  يِذَّلاـِب  اُونَمآ  مُکنِم  ٌۀَِـفئاط  َناـک  نِإ  َو  [ 86  ] َنیِدِـسفُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنا  َو  مُکَرَّثَکَف 

َوأ اِنتَیرَق  نِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُبیَعُـش  اـی  َکَّنَجِرُخَنل  ِهِموَق  نِم  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَّلا  ُأَـلَملا  َلاـق  [ 87  ] َنیِمِکاـحلا ُریَخ  َوُه  َو  اـنَنَیب  ُهّللا  َمُکحَی 
هدوب برع  نیدم  مدرم  تسا : هتشون  هدبع  ریـسفت  رد  نیدم - تاغل : ینعم   969-1- نآرق [ - 88  ] َنیِهِراک اّنُک  َول  َو  َأ  َلاق  اـِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل 

زا رگید  یـضعب  يهتفگب  و  تسا ، هحفص 193 ] هتـشاد [  دادتما  انیـس  روط  ات  هبقع  جیلخ  زا  نیخّروم  یـضعب  يهتفگب  اهنآ  نیمزرـس  دنا و 
مدرم يوسب  84 و  همجرت : ندرک . متـس  ندرک و  مک  ینعمب  اـت  حـتفب  سخب  ردـصم  زا  اوسخبت - تارف . اـت  تسا  هدوب  انیـس  يهریزج  هبش 

هک رادومن  یهار  دـیرادن و  ادـخ  وا  زج  هک  دـیتسرپ  ار  ادـخ  نارای  يا  تفگ : نانآب  وا  میداتـسرف . بیعـش  مانب  ناـشدوخ  زا  يدرم  نیدـم 
یتسرد سپ  زا  دینکن و  مک  مدرم  يهیامرس  دیرادب و  تسرد  هنامیپ  وزارت و  سپ  دمآ  ناتيارب  تسا  امـش  راگدرورپ  يوس  نم ز  يربهر 

85 و تسا . رتهب  ناتيارب  راتفر  هکنیا  دیشاب  نمؤم  رگا  هک  دینکن  هشیپ  يدوبان  يراکهابت و  مدرم  یناگدنز  نیمز و  يور  رد  یگتسیاش  و 
دایب و  دـینزن ] ناشیا  رب  ناسک  نید  لام و  هار  و   ] دـیوش يورجک  ناـهاوخ  دـیریگب و  ادـخ  هار  ولج  دـیناسرتب و  هک  دینیـشن  هن  مدرم  هار  رب 
نآـب امـش  زا  یهورگ  رگا  دوب 86 و  هنوگچ  ناراکهابت  ماـجنا  رـس  دـیرگنب  داد و  ینوزف  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب و  زیچاـن  یمدرم  هک  دـیرآ 

دینک و یئابیکـش  هکلب ] تسین  نم  نخـس  یتسردان  يهناشن  مرم  یگتـسد  ود   ] دندیورگن یهورگ  دندیورگ و  دـناهداد  نمب  هک  اهروتـسد 
اهنآ اب  ار  وت  ام  بیعـش  يا  دنتفگ : ناشزارفندرگ  يهتـسد  نآ   87 دشاب . نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  ام  نایم  ادـخ  ات  دـیرب  راگزور 

[، میدرگب دوخ  نید  دوشن ز   ] دیرادب روزب  ار  ام  هچرگ  تفگ : وا  دیدرگ . زاب  ام  نیدب  هک  رگم  میناریم  دوخ  يدابآ  دناهدیورگ ز  وت  اب  هک 
میدرگرب نآب  هک  دشابن  ام  راوازـس  دـیناهر و  نآ  زا  ار  ام  هک  سپ  ناز  میاهدز  تمهت  غوردـب  ادـخ  رب  میدرگ  زاب  امـش  نیدـب  رگا  هک   88

نایم اراگدرورپ  دشاب . واب  نامهیکت  دشاب و  زیچ  همه  ریگارف  يهداشگ  وا  شناد  هک  دشاب  یتشونرس  دهاوخب و  نامراگدرورپ  يادخ  رگم 
: نیرّسفم نخس  یناروآ . شیاشگ  نیرتهب  وت  هک  ياشگرب ] يراگزاسان  هرگ  هکنیا  و   ] هدب شیاشگ  یتسرد  تقیقحب و  نامناشیوخ ، ام و 

اهنآ يارب  رّرکم  نوچ  دناهتفگیم  ناربمغیپ  بیطخ  ار  وا  و  تسا ، هدوب  میهاربا  دالوا  زا  بیعش  هک  دناهدرک  لقن  عمجم :  84 ًابیَعُش » مُهاخَأ  »
 ] 37-1- نآرق  - هک دناهدوب  روطنیا  میدـق  ياهتّلم  هدـبع : ریـسفت   84 مُکِّبَر » نِم  ٌۀَـنَِّیب  مُکتَءاـج   » 34-15- نآرق . - تـسا هدرکیم  ینارنخس 
ات َلیَکلا » اُوفوَأَف   » يهلمج دوبن  اهنآ  يارب  دـنب  نابز  نشور  لیلد  رگا  و  دـنروایب ، نامیا  ات  دـننیبب  تداع  قراـخ  زیچ  یتسیاـب  هحفص 194 ]

هتفگ ساـّبع  نبإ  يربط :  85 ٍطارِـص » ِّلُِکب  اوُدُعقَت  َو ال   » 130-110- نآرق . - تشادـن هدـیاف  دوبن و  حیحـص  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  رخآ 
. - دنکن ردب  هار  زا  ار  امش  دیشاب  بظاوم  تسا  وگغورد  وا  دنتفگیم : تفریم  بیعش  دزن  هک  نآب  دنتسشنیم و  هار  رس - رب  نیفلاخم  تسا :

دصق هک  ره  دنتسشنیم و  هار  رس  دناهتفگ : يرصب  نسح  هداتق و  دهاجم و  - 1 تسا : لوق  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  34-1- نآرق
نید ياههار  رد  - 3 درک . عنم  بیعـش  دندرکیم . ینزهار  اهنآ  دناهتفگ : هریره  وبا  دـیز و  نبإ  - 2 دندرکیم . نتـشکب  دیدهت  تشاد  بیعش 

ربخ رد  و  يدنتسشنب ، اههار  رب  یناتسا  ژاب  يراّشع و  قیرطب  تفگ : يّدس  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  دینکن . هبتشم  مدرم  رب  دیوشن و  ریگولج 
دـیردیم و نآ  زا  وا  يهماـج  اـّلا  تشذـگیمن و  اـجنآ  زا  سکچیه  هدز ، ورف  یهار  رب  مدـید  یبوـچ  جارعم  بش  تفگ : لوـسر  هک  تسا 

تفگ دردیم ! دـسریم  ودـب  سک  ره  يهماج  هک  تسا  هچ  بوچ  هکنیا  لیئربج  يا  متفگ  نم  داتفایم ، وا  رد  بوچ  نآ  ياهخاش  زا  یخاش 
َو ال  » دـناوخرب هگنآ  دناتـسب ، وا  زا  يزیچ  ار و  وا  دـناجنرب  ّالا  درذـگن و  وا  رب  سکچیه  هک  تسا  نزهار  ناتـساژاب و  راّـشع و  لـثم  هکنیا 

امـش يهّدع  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  85 مُکَرَّثَکَف » اًـلِیلَق  ُمتنُک  ذِإ  اوُرُکذا  َو   » 547-514- نآرق . - رخآ ات  ٍطارِـص » ِّلُِکب  اوُدُعقَت 
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، دش دایز  ناتلام  دیدوب  ریقف  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  دیئاز . دایز  دنزرف  وا  دش و  رسمه  طول  رتخد  اب  میهاربا  رـسپ  نیدم  نوچ  دش ، دایز 
ات داد  تکرب  امش  لسنب  دنوادخ  ینعی  هدبع : ریسفت   49-1- نآرق . - دش دایز  ناتتردق  دیدوب  فیعض  هک  دشاب  هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  و 
ام دنـسپان  هچ  رگا  دیوشیم  ام  ریگولج  ّقح  هار  زا  دینکیم و  دوخ  هد  زا  نوریب  ار  ام  ایآ  ینعی  يربط :  87 َنیِهِراک » اّنُک  َول  َو  َأ  . » دیدش دایز 

: دناهتفگ یضعب  و  هحفـص 195 ] میدرگیمنرب [  دوخ  نید  زا  لطاب  تسه و  ام  دنـسپان  امـش  نید  نوچ  ینعی  عمجم :  29-1- نآرق ! - دشاب
رگا میاهتفگ  لطاب  نخـس  میاهدز و  تمهت  ادخب  ینعی  يربط :  88 ًابِذَک » ِهّللا  یَلَع  انیَرَتفا  ِدَق  . » دینادرگرب ار  ام  دـیناوتیمن  مه  رابجا  اب  ینعی 

-1 تسا : لوق  دنچ  اه  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  88 ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  اهِیف  َدوُعَن  نَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام   » 40-1- نآرق . - میدرگرب امش  يایندب 
، دنک رومأم  امـش  بهذمب  دنک و  خسن  ار  بهذم  دنوادخ  هک  رگم  میریگ  شیپ  تدابع  رد  ار  امـش  يهقیرط  بهذم و  هک  تسین  هتـسیاش 

زگره نوچ  و  دهاوخب ، ادـخ  رگم  میدرگیمنرب  ام  ینعی  تسا ، یندـشان  طرـشب  ندرک  هتـسباو  دوصقم  تسا : هتفگ  برح  نب - رفعج  - 2
هک دـشاب  دــنوادخ  تساوـخ  اـم و  تشونرــس  رد  رگم  ینعی  - 3 میدرگ . یمنرب - زین  اـم  مـیدرگرب  امـش  نیدـب  هـک  دـهاوخیمن  دـنوادخ 

ینعم و  دناهدرک ، نآ  زا  جارخاب  دیدهت  هک  دشاب  هد  نآب  نتـشگرب  دوصقم  - 4 میدرگرب . رابجاب  ام  نید و  زا  نتـشگرب  هب  دینک  نامروبجم 
- یمنرب امـش  نیدب  ام  ینعی  - 5 میدرگرب . هد  نیاب  دـنک و  هریچ  امـش  رب  ار  ام  دـهاوخب و  دـنوادخ  اـت  میوریم  هد  هکنیا  زا  اـم  تسا : نینچ 

برطق تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   64-1- نآرق . - میـشاب شور  کی  رب  یگمه  دـیورگب و  ّقح  نیدـب  امـش  هک  دـهاوخب  ادـخ  رگم  میدرگ 
ءاشی نا  ّالا  اِنتَیرَق » نِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُبیَعُـش  ای  َکَّنَجِرُخَنل   » هک تسا  نآ  ریدقت  و  تسه ، ریخأت  میدقت و  مالک  رد  تفگ : رینتـسملا 

بیعـش مالک  هگنآ  بیعـشب ، هن  دوب  راّـفکب  بوسنم  ربج  بیعـش و  مـالک  رد  هن  دـشاب  راّـفک  مـالک  رد  انثتـسا  سپ  اـنتّلم » یف  دوعت  نا  هّللا 
راهظا هب  دنک  دّبعتم  ار  ام  هک  دهاوخ  یلاعت  يادـخ  هک  ّالا  هک  تسا  نآ  هکنیا  زا  متفه  باوج  اهِیف » َدوُعَن  نَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو  : » درک تیاکح 

: تفگ یئاـّبج  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   88 انَنَیب » حَـتفا  اَنَّبَر   » 389-349- نآرق -178-104- نآرق . - ناـمیا يهملک  ءاـفخا  رفک و  يهملک 
نـسح هداتق و  يّدس و  ساّبع و  نبإ  رخف :  26-1- نآرق . - نادرگ كاله  ار  نارفاک  هکنیا  ناهرب و  ار  ام  ایادـخ  راـب  هک  تسا  نآ  وا  ینعم 

ار تلادع  ّقح و  ياج  نوچ  دنمانیم ، حاّتف  حتاف و  ار  یـضاق  نامع  مدرم  تسا : هتفگ  ءاّرف  و  نک ، تواضق  مکح و  ینعی  دناهتفگ : يرـصب 
دوخ رهوش  اـب  نزی  يذ  رتخد  مدینـش  هک  هحفـص 196 ] زور [  نآ  ات  متـسنادیمن  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـنکیم ، زاـب 

ات نک  رادوـمن  ار  اـم  راـک  دـشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  تسا  هتفگ  جاّـجز  منک . همکاـحم  وـت  اـب  اـیب  ینعی  کـحتافا » لاـعت   » تـفگیم
هدافتسا و دوش . ادج  ّقحان  زا  ّقح  ات  دتسرفب  یباذع  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  بیعش  دوصقم  و  دوش ، هتشادرب  هدرپ  دشاب و  یشیاشگ 
ام دـناهتفگ و  هزجعم  ینعمب  نیرّـسفم  مُکِّبَر » نِم  ٌۀَـنَِّیب   » يهملک ود  لّوا  تیآ  رد  یلو  نارگید ، زا  لـقن  تـسا و  هـمجرت  ناـمه  اـم  نـخس 

دوخ هملک  ود  هکنیا  زا  دوصقم  دیاش  تسا و  رادومن  هار  زیواتـسد و  لیلد و  هنّیب  نوچ  دـشابن  هزجعم  صوصخب  هک  میدرک  همجرت  يروج 
تخبـشوخ دننک و  وا  يوریپ  هک  تسا  هدوب  یبوخ  زیواتـسد  تسا و  هدوب  ّقح  يوسب  رادومن  هار  اهنآ  يارب  هک  دـشاب  وا  نانخـس  بیعش و 

118-92- نآرق . - دنوش

ات 93] تایآ 90  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َنیِذَّلا [ 91  ] َنیِِمثاج مِهِراد  ِیف  اوُحَبـصَأَف  ُۀَفجَّرلا  ُمُهتَذَخَأَف  [ 90  ] َنوُرِـساَخل ًاذِإ  مُکَّنِإ  ًابیَعُـش  ُمتعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِموَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَملا  َلاق  َو 
َو یِّبَر  ِتـالاسِر  مُُکتغَلبَأ  دََـقل  ِموَق  اـی  َلاـق  َو  مُهنَع  ّیلَوَتَف  [ 92  ] َنیِرِـساخلا ُمُه  اُوناک  ًابیَعُـش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَهِیف  اوَنغَی  َمل  نَأَک  ًابیَعُـش  اُوبَّذَـک 

مثاج نآ  درفم  نیمثاـج - هزرل . نیمز  هلزلز و  ۀـفّجرلا - تاـغل : ینعم   437-1- نآرق [ - 93  ] َنیِِرفاک ٍموَق  یلَع  یـسآ  َفیَکَف  مَُکل  ُتحَـصَن 
. ندـیزگ لزنم  ندـنام و  یئاـج  رد  ندرک ، جاودزا  ینعمب  ینغم  ینغ و  ردـصم  زا  اوـنغی - هدـش . شخپ  نیمز  رب  هدـیبسچ و  نیمزب  ینعمب 

نایز دیوش  بیعش  وریپ  رگا  دنتفگ : دنتـشاد  يرترب  هک  بیعـش  مدرم  نانیدیب  نآ   89 همجرت : هودنا  نزح و  ینعمب  یـسا  ردصم  زا  یـسا -
وگغورد ار  بیعـش  هک  ناسک  نآ  هچ   91 دـندش ، هدـیبسچ  نیمز  رب  دوخ  ياههناخب  هک  تفرگ  هزرل  نانچ  ار  ناـنآ  سپ   90 دیوش ، هدرب 
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يور ز  92 دید ] اهنآ  يراتفرگ  هک   ] بیعـش سپ  دندوب ، هدرکن  یگدنز  نیمز  يور  رد  ایوگ  هک  دـندوب  هدـید  نایز  تخـس  هچ  دـندرمش 
 ] مدرم رب  هنوگچ  سپ  مدومن  ناتيارب  دوب  هتسیاش  هچنآ  مدناسر و  امـشب  دوخ  راگدرورپ  ياهماغیپ  نم  نارای  يا  تفگ : دنادرگب و  نانآ 

لامک ندومن  يارب  تسا  هدـش  رّرکم  هلمج  هکنیا  عمجم :  91 ًابیَعُش » اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخـس  موش ! نیگهودنا  نیدیب  هحفص 197 ]
لّوا اهنآ  يارب  بیعـش  يرـشخمز : فاّشک   92 َنیِِرفاـک » ٍموَق  یلَع  یـسآ  َفیَکَف   » 46-15- نآرق . - نآ ّتیمها  بلطم و  دـیدشت  دـیکأت و 
تفگ داد  تحیصن  دنپ و  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  تسا  نکمم  و  مروخب ! هّصغ  قیالان  مدرم  رب  ارچ  تفگ  دمآ و  دوخب  سپ  دش ، كانهودنا 

ياج دیتسه  يراتفرگ  ّقحتسم  امـش  نوچ  هک  مشاب ! كانهودنا  روطچ  سپ  دیتفریذپن  امـش  مدناسرت و  ثداوح  هنوگنیا  زا  مداد و  دنپ  نم 
: تسا هتفگ  یخلب  هّللا  دـبع  وبا  حوـتفلا : وـبا   40-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  هزمه  رـسک  اـب  یـسیا »  » باـّثو نب  ییحی  و  تـسین ، هودـنا 
و تسا . هدوب  نملک  مانب  بیعش  اب  رصاعم  ناطلس  هک  تسا  نیدم  ناهاشداپ  ياهمان  تشرق ، صفعـس ، نملک  یّطح ، زّوه ، دجبا ، تابیکرت 

دنچ اهنآ  يراتفرگ  تامّدـقم  شیادـیپ  ماگنه  رد  هک  اهلک ، نب  ورمع  مانب  تسا  هدرک  یفّرعم  نیدـم  مدرم  زا  يرعاـش  قاحـسا  نب  دّـمحم 
ریمس و زا  دیرادب  تسد  مدرم  يا  تسا : هکنیا  اهنآ  يهمجرت  تسا  یبرعب  اهرعـش  نوچ  تسا . هدرک  تحیـصن  ار  مدرم  تسا و  هتفگ  رعش 

زورمین ات  دوریمن  نامگ  هک  یئادص  اب  منیبیم  يربا  نوچ  تسا ، ربمغیپ  هک  دیورگب  بیعـشب  و  دنتـسه ، وگبیغ  رفن  ود  هک  دادش  نب  ورمع 
هکنیا اب  نوچ  هّتبلا  و  میتفگ ، حون  يهّیـضق  رد  هک  تسا  نامه  تایآ  هکنیا  رد  ام : نخـس  میقر . مانب  گس  نآ  رگم  دنامب  هدنز  یـسک  ادرف 

يهشیدنا تربع و  رب  کیرحت  مدرم  وا  تشذگرـس  لقن  اب  دـناهدوب ، سونأم  ربمغیپ ص  نیبطاخم  زاجح و  مدرم  نیدـم ، بیعـش و  ياهمان 
هحفـص دـناهدش [ . یئامنهار  ربمغیپ  راتفگ  یمدآ و  فئاظو  یتسرد  تقیقح و  رب  خـیرات  بیاجع  اـب  و  دـناهدش ، هتـسیاش  لـمع  تسرد و 

[198

ات 99] تایآ 93  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ّالِإ ٍِّیبَن  نِم  ٍۀَیرَق  ِیف  انلَسرَأ  ام  َو  [ 93  ] َنیِِرفاک ٍموَق  یلَع  یسآ  َفیَکَف  مَُکل  ُتحَـصَن  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  مُُکتغَلبَأ  دََقل  ِموَق  ای  َلاق  َو  مُهنَع  ّیلَوَتَف 
ُءاّرَّسلا َو  ُءاّرَّضلا  اَنَءابآ  َّسَم  دَـق  اُولاـق  َو  اوَفَع  یّتَح  َۀَنَـسَحلا  ِۀَـئِّیَّسلا  َناـکَم  انلَّدـَب  َُّمث  [ 94  ] َنوُعَّرَّضَی مُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاـسأَبلِاب  اـهَلهَأ  انذَـخَأ 
اُوبَّذَـک نِکل  َو  ِضرَـألا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  مِهیَلَع  اـنحَتََفل  اوَقَّتا  َو  اوـُنَمآ  يرُقلا  َلـهَأ  َّنَأ  وـَل  َو  [ 95  ] َنوُرُعـشَی مُه ال  َو  ًۀَـتَغب  مُهانذَـخَأَف 

نَأ يرُقلا  ُلـهَأ  َنِمَأ  َو  َأ   679-1- نآرق [ - 97  ] َنوُِمئان مُه  َو  ًاتاَیب  انُـسَأب  مُهَِیتأَی  نَأ  يرُقلا  ُلهَأ  َنِمَأَـف  َأ  [ 96  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  مُهانذَخَأَف 
- اوفع تاغل : ینعم   175-1- نآرق [ - 99  ] َنوُرِـساخلا ُموَقلا  َّالِإ  ِهّللا  َرکَم  ُنَمأَی  الَف  ِهّللا  َرکَم  اُونِمَأَف  َأ  [ 98  ] َنُوبَعلَی مُه  َو  یًحُض  انُسَأب  مُهَِیتأَی 
، ندرک ّقح  طاقـسا  ندرک ، يراددوخ  يزیچ  زا  ندرک ، كاپ  ار  يزیچ  رثا  ّدر و  نتـشذگ ، رد  ندرک ، اهر  كرت و  ینعمب  وفع  ردـصم  زا 

عمج اجنآ  دایز  يهّدـع  هک  گرزب  رهـش  صخـش . راک  هشیپ و  هعرزم ، نیمز و  بآ و  هد و  ینعمب  هیرق  عمج  يرق - ندرک . دایز  ار  يزیچ 
رد  ] ار نآ  مدرم  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  ینیمزرس  چیهب  دینادب  سپ   93 همجرت : باتفآ . يدنلب  باتفآ و  ینشور  لامک  یحض - دنوشیم ،

هتـشذگ يدب  و   ] دندش هدوسآ  ات  میداد  یـشوخ  يدـب  ياجب  سپ  دـنوش 94  مرنلد  دـیاش  ات  میدرک  راتفرگ  هیامرـس  نتب و  ینامرفان ] ربارب 
نآ زا  دوخ  میدرک و  ناشراتفرگ  ناهگان  سپ  میاهدوسآ ] نآ  ام ز  و   ] دوسپ ناج  لام و  يراـتفرگ  ار  اـم  ناردـپ  دـنتفگ : و  دـش ] شومارف 
یلو میئاشگب  ناشيارب  ینیمز  ینامـسآ و  یگدنخرف  رد  انامه  دـنوش ، راگزیهرپ  نمؤم و  شمدرم  ینیمزرـس  رهب  رگا  95 و  دندوب ، ربخیب 

رب ام  رازآ  هنابـش  هک  دـنلد  هدوسآ - اههناخ  هکنیا  مدرم  رگم   96 میدرک . ناشراتفرگ  ناشراک  يازـسب  ام  دندرمـش و  تسردان  قح  نخس 
ارچ ز سپ   98 دنوب ، یگدوهیب  مرگرس  دوخ  دننیب و  زورمینب  ام  رازآ  هک  دنا  هدوسآ - مدرم  نآ  ای  دنشاب 97 و  باوخب  اهنآ  دیآ و  ناشرس 

ِیف انلَـسرَأ  ام  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب . مدرم  هدیدنایز  رگم  دشابن  هدوسآ  نآ  زا  سک  هک  دناهدوسآ ! يدنوادخ  يراتفرگ  يرگهراچ و 
 - رـسدوخ هزادـنا  نآ  هک  نیـشیپ  نامدرم  يوخ  قلخ و  تسا  هدـش  یفّرعم  ربمغیپ ص  يارب  هیآ  هکنیا  اب  يربط : رخآ 92  ات  ٍِّیبَن » نِم  ٍۀَـیرَق 

يروآدای مه  و  دنریذپب ، تیبرت  دـنپ و  ات  دنـشاب  يراتفرگ  باذـع و  راشف  رد  یتسیاب  هک  دـندوب  میخدـب  و  هحفـص 199 ]  ] 58-15- نآرق
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کی هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  رخف : ماما  تسا . يدوبان  يراـتفرگ و  ربمغیپ  یناـمرفان  و  يرـسدوخ ، تشونرـس  هک  رفاـک  بارعا  يارب  تسا 
ِءاسأَبلِاب اهَلهَأ  انذَخَأ  ّالِإ  . » دندرک شبیذکت  مدرم  هک  يربمغیپ  ره  دنامهفیم : نینچ  دشاب و  اهلها » هبّذک   » هک تسا  ریدقت  رد  رگید  يهلمج 

يرامیب و ءاّرض » : » تسا هتفگ  يرـصب  نسح  تسا ، هیامرـس  رد  يراتفرگ  ءاّرـض »  » و تسا ، ناج  رد  یتخـس  ءاسأب » : » عمجم  91 ِءاّرَّضلا » َو 
انلََّدب  » 50-1- نآرق . - تسا يرادان  رقف و  ءاّرـض »  » تسا و یگنـسرگ  ءاسأب » : » تسا هتفگ  يّدس  تسا . یگنـسرگ  ءاسأب »  » و تسا ، یتخس 

هک اریز  میداد ، اهنآب  شیاشگ  یناوارف و  و  میدرک . ناشهدوسآ  دنتـشاد  هک  يراـتفرگ  نآ  زا  ینعی  ناـیبلا : حور   94 َۀَنَسَحلا » ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم 
يّدـس دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  94 اوَفَع » یّتَح   » 43-1- نآرق . - تسا يرازگ  رکـش  يربنامرف و  بجوم  يراتفرگ  زا  دـعب  یـشوخ 

رکش و زا  نادرگ  ور   16-1- نآرق : - تسا هتفگ  ملسم  وبأ  دندش ، قاچ  ینعی  تسا : هتفگ  نسح  دش ، دایز  ناشهّدع  هکنیا  ات  ینعی  دنتفگ :
ناگدنب رگا  هک  هدومرف  یملـس  قیاقح  رد  ینیـسح : ریـسفت   95 ِضرَألا » َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب   » اـت يرُقلا » َلـهَأ  َّنَأ  َول  َو  . » دـندش ساـپس 

یمداد ینـشور  دوخ  يهدهاشم  رونب  ار  ناشیا  ياهلد  نم ، دیدهت  زا  يدندیـسرتب  ای  تفلاخم ، زا  يدندرک  رذح  نم  دیعاومب  يدـندیورگ 
: - هعطق تسا ، نآ  زا  ترابع  ضرا  تکرب  هک  یمتـسارایب  دوخ  تمدـخب  ناشیا  ياضعا  حراوج و  تسا و  نادـب  هراـشا  ءامـس  تکرب  هک 

يامـس رب   || نک  زاب  تعاطا  ّرپ  نیمز  زا  دوجـس  لها  یپ  زا  دـنیاشگیم   || دوج  ياهرد  نامـسآ  نیمز و  رد   76-37- نآرق -31-1- نآرق
نامیا نوچ  دـنک  يدـنوادخ  رهم  یگدـنخرف و  يهتـسیاش  ار  یمدآ  ياج  رب  اپ  يراگزیهرپ  تسرد و  نامیا  لـالظ : یف  نک  زاورپ  تفرعم 

دیاب هک  تسا  هّللا  ۀفیلخ  وا  نوچ  دـنکیم و  دوبان  ار  يریگولج  ره  هحفـص 200 ] دربیم و [  شیپ  هب  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  يورین  نیرترب 
يوقت اب  نامیا  وا  زیواتسد  هناگی  دیامن  هزرابم  يدوجو  راثآ  يهعسوت  لیطعت  داسف و  اب  دنک و  رادومن  نیمز  ینادابآ  رد  ار  یهلا  تشونرس 

نامـسآب و هیکت  اب  دـشاب  یگنهامه  یگدـنز  راد  ریگرد و  رگا  سپ  یلبنت ، يریگ و  هرانک  یکابیب و  رورغ و  زا  تسا  وا  نابهگن  هک  تسا 
ددرگ و هدوشگ  ینامـسآ  تکرب  رد  هاوخ  ان  هاوخ و  دوش و  هشیپ  دـنمدوس  يهتـسیاش  شور  ادـخ  قولخم  اب  ادـخ  نیمز  رد  قح ، زا  ماـهلا 

رگیدکی سرت ز  اهیزوت و  هنیک  اهیراتفرگ و  اب  دوب  رایسب  لّمجت  هیامرـس و  هک  تسا  یـشوخ  نآ  هن  هکنیا  هّتبلا  و  یناگمه . یـشوخ  ریخ و 
نآ هکلب  اههتخود  مه  بصنم  رب  مشچ   || اـههتخوس  ردـپ  دندیـشک  فص  رعاـش : يهتفگب  دـنک . هلیح  هچ  فیرح  راـک  رد  نادادـماب  هک 

اب قارع  ياهیراق  عمجم :  95 يرُقلا » ُلـهَأ  َنِمَأ  َو  َأ  . » دوش مهارف  یمارآ  لد  ینیب و  شوخ  شیاـسآ و  حالـصاب و  هک  يدـنمهرهب  تکرب و 
اج نآ  مدرم  دناهدوسآ  ایآ  دّمحم  يا  تسا : هکنیا  ینعم  و  دناهدرک . تئارق  واو  نوکـس  اب  نارگید  و  دناهدناوخ ، واو  يالاب  يادص  حتف و 
ره سابقملا  ریونت  رد  و  دنتـسه ! هدوسآ  هّکم  مدرم  ایآ  ینعی  نایبلا : حور  ینیـسح و  ریـسفت   31-1- نآرق ! - دنرامـشیم وگغورد  ار  وت  هک 

مرگرـس و هک  ینعی  ساـّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت   97 َنوـُبَعلَی » مُه  َو  . » تسا هدرک  قیبـطت  هّکم  مدرمب  ار  يدـیدهت  ياـههلمج  هـکنیا  يود 
هن هک  دـننکیم  هدوهیب  ياـهراک  فرـص  ار  دوـخ  تقو  تلفغ  يربـخیب و  زا  ینعی  ناـیبلا : حور   22-1- نآرق . - دنتـسه هدوهیب  راک  راتفرگ 
وبا عمجم و  رد  یسربط  لثم  نیرّـسفم   98 ِهّللا » َرکَم  اُونِمَأَف  َأ  . » دنتـسه لوغـشم  يزابب  هک  تسا  نآ  دننام  ایند و  هب  هن  دراد و  هدـیاف  نیدـب 

راتفرگ رورغم و  كدنا  كدـنا  جـیردتب و  ینعی  تسا  جاردتـسا  ادـخ  رکم  زا  دوصقم  دـناهتفگ : نارگید  نایبلا و  حور  رد  یّقح  حوتفلا و 
مرگرـس لفاغ و  مدرم  هک  َنوُمَلعَی » هحفص 201 ]  ] 266-232- نآرق -30-1- نآرق  - ُثیَح ال نِم  مُهُجِردَتـسَنَس   » هیآ هکنیا  دافمب  ندـش ،

الاب ینابدرنب  هک  یسک  دننام  دننیبیم  ار  دوخ  دب  راک  يهجیتن  تبقاع  دوشیم و  مهارف  ناشيراتفرگ  يهلیـسو  جیردتب  دوخ  سوه  يوهب و 
يهلیـسو یناهن  هدیـشوپ و  هک  تسا  هکنیا  هدـش  هدـیمان  رکم  يراتفرگ  هنوگ  هکنیا  هکنیا  تهج  و  دـنیبیم . ماب  رب  ار  دوخ  رخآ  رد  دور و 

نخس  14-1- نآرق . - دشاب راک  رد  ياهناشن  هکنآیب  دـنیبیم  راتفرگ  ار  دوخ  تسا و  لفاغ  مرگرـس و  صخـش  دوشیم و  مهارف  يراتفرگ 
مزال رارطـضا  راشف و  ناشيربهر  يارب  هک  ار  میدق  مدرم  رکف  لقع و  زرط  دنکیم  یفّرعم  رخآ  ات  ٍۀَیرَق » ِیف  انلَـسرَأ  ام  َو   » لّوا تیآ  - 1 ام :

وا روتسد  دنوشب و  ربمغیپ  ّتیصخشب  میلست  دنتسناوتیمن  دوخ  لقع  رکفب و  هن  رگ  دنریذپب و  ار  امنهار  ربمغیپ و  روتسد  دنپ و  ات  تسا  هدوب 
دـندشیم و فرحنم  زاـب  دـندشیم  هدوـسآ  یتّدـم  رگا  ینعی  ُءاّرَّسلا » َو  ُءاّرَّضلا  اـَنَءابآ  َّسَم  دَـق  اُولاـق  َو  اوَـفَع  یّتَـح   » يهلمج و  دـنریذپب ، ار 

هنایزات اب  دوب و  شبظاوم  دـیاب  هک  دـناهدوب  یناویح  دـننام  مدرم  نآ  هک  تسا  لیلد  دوخ  تسا . هدوب  ام  ناردـپ  يارب  يراـتفرگ  دـنتفگیم :

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نارود رد  درادـن و  یـشزرا  ثداوح  ربارب  رد  يّداـم  ياههیامرـس  هک  دـنامهفیم  رخآ  اـت  يرُقلا » َلـهَأ  َّنَأ  وـَل  َو   » تیآ - 2 درک . شیربـهر 
دهدـیم ناشن  امب  اههبرجت  تادـهاشم و  و  يوقت ، نامیا و  رگم  تسین  یناسنا  شیاـسآ  رطاـخ و  شمارآ  بجوم  ياهلیـسو  چـیه  یگدـنز 

گنج زج  یگدنز  زا  دنتسه و  راتفرگ  هتسویپ  ماقم  هاج و  هیامرس و  رکف و  لقع و  نارازه  اب  نامیایب  كابیب و  مدرم  هک  ار  تقیقح  هکنیا 
اب ار  مدرم  ياوعد  ینمـشد و  ار  مدرم  ياوعد  ینمـشد و  تهج  رگا  و  دـنرادن ، یـشیاسآ  ياهرهب و  تازواجت  عماـطم و  ربارب  رد  لادـج  و 

ینمشدب و ات  دناهدرکن  ار  رگیدکی  يوربآ  ای  قوقح و  تیاعر  هک  يوقت  تسا و  نامیا  زا  فّلخت  دولوم  مینیبیم  مینک ، وجتسج  رگیدکی 
یگدنز یشوخ  یگدنخرفاب و  یمدآ  هک  تسا  نیمه  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  رد  هک  نامسآ  نیمز و  تکرب  تقیقح  و  تسا ، هدیـسر  گنج 

دوخ يهیامرس  ّتیصخش و  رکف و  تقو و  هکنیا  هن  دنکب ، يونعم  يّدام و  يهدافتـسا  رثکا  ّدح  تسا  هدرک  تیانع  واب  ادخ  هچنآ  زا  دنک و 
دوخ دـننامه  يرگید  درف  رب  ات  دنتـسه  تردـق  بسک  ماقم و  یپ  رد  مدرم  رتشیب  مینیبیم  هکنانچ  هدرب  راـکب  نارگید  اـب  ینمـشد  يارب  ار 

هاگنآ یمدآ  ّتیصخش  تردق و  یلو  هحفص 202 ]  ] 641-611- نآرق -387-317- نآرق -55-26- نآرق  - دنریگب ماقتنا  ای  دنوش  ّطلـسم 
هک درادرب  هرهب  نارگید  دوخ و  دوسب  نیمز  رد  يهتفهن  ياههیامرس  زا  دربب و  راکب  تعیبط  رد  ارنآ  هک  دوشیم  رادومن  دوخ  یقیقح  ینعمب 

دوشیم هدافتسا  تایآ  رخآ  ات  اُوبَّذَک » نِکل  َو   » يهلمج زا  - 3 تسا ، يوقت  نامیا و  زا  يهدش  ادیپ  هک  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  تسا  نیمه 
ياهروتـسد ناربمغیپ و  ياههتفگ  تسنادن و  يزیچ  دنبياپ  ار  دوخ  یـسک  رگا  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش  و  هتـشذگ ، بلاطم  دـیکأت 

زا يراددوخ  ای  لایما و  رد  طارفا  یکابیب و  يهطـساوب  هچ  رگا  تسه  وا  يارب  يراتفرگ  هاوخاـن  هاوخ  تفرگ ، هچیزاـبب  ار  یمدآ  یگدـنز 
و میهدب ، صیخشت  مینک و  فشک  میناوتن  ارنآ  بجوم  هچ  رگا  یناهگان  ياهالب  رگید  ای  و  دوش ، هتکس  راتفرگ  ناهگان  یتشادهب  فیاظو 
-759- نآرق -294-274- نآرق . - دوشیم راتفرگ  ناهگان  مرگرس ، تسا و  لفاغ  یمدآ  هک  ادخ  يهلیح  ینعی  ِهّللا » َرکَم   » ینعم تسا  نیمه 

774

ات 102] تایآ 100  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

يرُقلا َکِلت  [ 100  ] َنوُعَمـسَی مُهَف ال  مِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن  َو  مِِهبُونُذـِب  مُهانبَـصَأ  ُءاشَن  َول  نَأ  اِهلهَأ  ِدـَعب  نِم  َضرَألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدـهَی  َمل  َو  َأ 
[101  ] َنیِِرفاکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی  َِکلذَک  ُلبَق  نِم  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُسُر  مُهتَءاج  دََقل  َو  اِهئابنَأ  نِم  َکیَلَع  ُّصُقَن 

ینعمب ۀیاده  يده و  ردصم  زا  دـهی - تاغل : ینعم   457-1- نآرق [ - 102  ] َنیِقِـساَفل مُهَرَثکَأ  اندَجَو  نِإ  َو  ٍدهَع  نِم  مِهِرَثکَِأل  اندَـجَو  ام  َو 
، نتساوخ ینعمب  نیش  رسک  میم و  حتف  اب  ۀئیشم  ردصم  زا  ءاشن - ندرک . راکشآ  نداد و  حیـضوت  ندرک و  نایب  ار  يزیچ  ندرک ، یئامنهار 
- يهناشن هک  نداهن  يزیچ  رب  رهم  ندرک ، ریوصت  یلکـشب  اریزیچ  ینعمب  اب  نوکـس  ات و  حتفب  عبط  ردصم  زا  عبطن - دنوادخ ، ندرک  ریدقت 

يدوبان سپ  زا  ار  ینیمزرـس  هک  اـهنآ  يارب  رگم   99 همجرت : نتخاس . ریـشمش  ندز ، هکـس  لوپ  تسا ، نآ  ندوب  دودـحم  ای  ندوب و  ماـمت 
رهم ناشاهلد  هحفـص 203 ] رب [  مینکیم و  ناشدوبان  ناشناهانگ  يازـسب  میهاوخب  ام  رگا  هک  تسا  هدـشن  رادومن  دـندرب  ثراـب  شمدرم 

راکـشآ يزیواتـسد  دنتـشاد  یناربمایپ  میتفگ  وت  يارب  ناـش  تشذگرـس - هک  اـهیدابآ  هکنیا  دّـمحم  يا   100 دـنباین . رد  يزیچ  هک  مـیهن 
دهن يرهم  نانیدـیب  ياه  لد - رب  ادـخ  هچ  تسا  نینچ  دـنتفریذپن و  دـندوب  هدرمـش  غورد  شیپ  زا  ار  هچنآ  اـهنآ  یلو  دـندروآ  ناـشيارب 

َنُوثِرَی َنیِذَِّلل  ِدهَی  َمل  َو  َأ  : » نیرّسفم نخس  میدید . راکدب  راتفرجک و  ار  ناشیا  رتشیب  یلو  میدیدن  نامیپ  تسرد  ار  ناشرتشیب   101 نوچ ] ]
هکنیا يارب  دـناهدش ، راتفرگ  ینامرفان  يازـسب  اهنآ  هک  دنتـسناد  دـندش و  نامرفان  مدرم  نیـشناج  ناسک  نآ  ایآ  ینعی  يربط :  99 َضرَألا »

دنپ و هک  مینکیم  رهم  ار  ناشاهلد  درک و  میهاوخ  راتفرگ  ناشهانگ  يازس  هب - مه  ار  اهنیا  میهاوخب  رگا  هک  میدرکن  نشور  صاخشا  هتسد 
نارگید نون و  اب  دهن » مل  ا و   » دـناهدناوخ هداتق  یملـس و  نمحّرلا  دـبع  وبا  بوقعی و  عمجم :  65-15- نآرق . - دنریذپن دنونشن و  تحیصن 

. صاخشا هکنیا  يارب  میدرکن  حضاو  نایب و  ایآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  يّدس  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  يهتفگب  و  دناهدناوخ ، ءای  اب  دهی » »
ینعم نینچ  رگید  یـضعب  و  دـشن ، ینـشور  بجوم  صاخـشا  هکنیا  يارب  میتفگ  هتـشذگ  تایاکح  زا  هچنآ  ایآ  ینعی : دـناهتفگ  یـضعب  و 
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99 َنوُعَمسَی » مُهَف ال  مِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن  َو  . » مینکیم ناشراتفرگ  هانگ  يازسب  میهاوخب  رگا  هک  تسین  نشور  مدرم  هکنیا  يارب  ایآ  دناهدرک :
عامس زا  َنوُعَمسَی »  » دنریذپن و نامیا  زگره  ات  میاهداهن  اهنآ  لد  رب  يرهم  ام  يرادنپ  هک  تسا  نآ  دننام  مدرم  هکنیا  لاح  ینعی  حوتفلا : وبا 

عبط تسا : هتفگ  یخلب  مساـقلا  وبا  مدرم . هتـسد  هکنیا  ناـمیا  زا  تسا  ربمغیپ  ندرک  دـیماان  اـههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  لوبق  ینعمب 
زا ینعم  هکنیا  و  میاهدناشوپ ، راگنز  هب  ار  ناشلد  ام  هک  یئوگ  اهنآ  رفک  اهلد و  یگریت  يهطساوب  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  راگنز  ینعمب 

ینعی فیّـسلا » عبط   » دـنیوگیم دوشیمن و  لامعتـسا  یلع »  » اـب يّدـعتم و  هن  تسا  مزـال  راـگنز  ینعمب  عبط  نوچ  تسین  تسرد  تغل  تهج 
ریسفت هحفـص 204 ]  ] 204-191- نآرق -54-1- نآرق . - تسا هدـش  لامعتـسا  یلع »  » اـب يّدـعتم و  هیآ  رد  یلو  تـفرگ ، راـگنز  ریـشمش 

لگ شوگ   || دونش  دیاب  لد  شوگ  زا  نخـس  هکنیا  يونثم : لگ ، بآ و  شوگ  هن  دراد  هدیاف  ّقح  نخـس  عامتـسا  زا  لد  شوگ  ینیـسح :
هدنیوگ بناج  نوچ  ّرـس  شوگ  تسا  مدآ  لسن  صوصخم  ّرـس  شوگ   || تسا  مدمه  ناویح  هلمج  اب  رـس  شوگ  دوس  چیه  درادـن  اجنیا 

ناگتـشذگ خیرات  امـش  مدرم  يا  تسا : نینچ  اههلمج  هکنیا  دافم  هصالخ و  يواطنط : تسا  هدنکآ  رگا  تسا  لهـس  رـس  شوگ   || تسا 
هک نآ  يارب  دندش  ناریو  راوخ و  تلزنم ، ماقم و  يدابآ و  نارمع و  زا  سپ  هک  دینادیم : دیوشیم و  رادربخ  اهنآ  تشذـگ  زا  و  دـیناوخیم ،

دننام تسا  نکمم  هک  امـش  يارب  دشاب  یتربع  یتسیاب  سپ  دندرک ، هشیپ  لقاع  ملاع و  مدرم  ینامرفان  دندز و  مه  رب  ار  دوخ  یگدـنز  مظن 
رـسارس ناتیگدنز  مامت  دریگارف و  ار  امـش  یهارمگ  تعدب و  دینک و  كرد  ار  قیاقح  دـیناوتن  دوش و  رهم  ناتاهلد  دـیوش و  راتفرگ  اهنآ 

يّدـس ساّبع و  نبإ  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  رخف   100 ُلبَق » نِم  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُؤِیل  اُوناک  امَف  . » دـشاب دـیلقت  لهج و 
دنتفگیم و غورد  یلو  دـندرک  دـیحوتب  رارقا  نابزب  مدرم  هتـسد  هکنیا  دـش  هتفرگ  نامیپ  مدآ  ینب  زا  هک  تسلا »  » زور نوچ  ینعی  دـناهتفگ :
تانّیب و زا  شیپ  نوچ  ینعی  تفگ : جاّـجز  - 2 تسا ، هقباس  نآ  يارب  دـنرادن  نامیا  هک  نونکا  سپ  دوب ، ناشراوگان  دـندوب و  رکنم  لدـب 

ناشهدـنز تکاله  زا  سپ  رگا  دـنرادن ، نامیا  نونکا  نوچ  - 3 دـنوشیمن ، نمؤم  تانّیب  زا  سپ  مه  نونکا  دـندوبن  نمؤم  تازجعم  ندـید 
مه نونکا  دنتـشادن ، نامیا  ناربمغیپ  روهظ  زا  شیپ  نوچ  - 4 دـنوشیمن ، نمؤم  مه  زاب  دناهتـشادن  نامیا  شیپ  زا  هکنیا  يارب  مه  زاب  مینک 

هارمگ و مدرم  هـک  ناـنچ  ینعی  هدـبع : ریـسفت   100 ُهّللا » ُعَـبطَی  َِکلذَـک   » 53-1- نآرق . - دـنتفریذپیمن دـننیبیم  ار  تاـنّیب  ناربـمغیپ و  هک 
هک ناسک  نآ  لاح  تسا ، روطنیمه  درادن  رثا  اهنآ  رکف  لقع و  رد  هزجعم  لالدتسا و  چیه  دنراد و  فارحنا  یجک و  رب  رارـصا  تخـسرس 
 - و دنوشیمن ، میلـست  تحیـصن  دنپ و  چـیهب  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناشلد  یناسفن  ياه  هتـساوخ - تسا و  ریگیاج  اهنآ  داهن  رد  رفک  يوخ 

ترارح بوذ و  لاح  رد  نوچ  هک  يّزلف  لوپ  يهّکـس  دننام  تسا  هدش  اهنآ  ینادـجو  بّصعت  دـیلقت و  ّسح  هحفص 205 ]  ] 28-1- نآرق
هدوسآ ار  ص ]  ] ربـمغیپ هیآ  هکنیا  و  تسین ، رییغت  لـباق  ندـش  درـس  زا  سپ  تسا و  هدـش  تیبـثت  عبط و  نآ  رب  هّکـس  شقن  تسا  هدوب  مرن 

هّکم راّفک  نوچ  و  رادم ، واب  یئامنهار  دنپ و  راظتنا  تفر ، ورف  دیلقت  ّسح  رکف و  دومج  رد  هزادنا  هکنیا  ات  یـسک  نوچ  هک  دـنکیم  رطاخ 
اههلمج نیاب  دوش ، ماجنا  اهنآ  ياضاقت  تساوخیم  اهنآ  تداعـسب  قایتشا  تدش  يهطـساوب  دنتـساوخیم و  يزیچ  ترـضح  نآ  زا  یمد  ره 

« ٍدهَع نِم  مِهِرَثکَِأل  اندَجَو  ام  َو  . » درادن يرثا  داهن  يوخ و  نآ  رد  مه  لئاسو  هکنیا  هک  تسا  هدـش  رادومن  اهنآ  راکفا  قالخا و  تقیقح و 
یتشز زا  يرود  تمعن و  رب  ساپس  رکـش و  موزل  رب  دشاب  ناسنا  ینادجو  كاردا  نامه  دهع  يهملک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  عمجم :  101
تـسا ینامیپ  ياجب  فئاظو  ماجنا  دیحوتب و  رارقاب  ناربمغیپ  ياهروتـسد  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  یکینب ، مادقا  و 

زونه مدآ  ینب  هک  دشابیم  تسلا »  » زور نامیپ  دـهع  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  رخف :  41-1- نآرق . - ندربنامرف رب  ادخ  اب  مدرم  زا 
! ماهدـیرفاین ار  امـش  نم  ایآ  مُکِّبَِرب » ُتَسل  َأ   » دـش هتفگ  دـش و  هتفرگ  نامیپ  عقومنامه  رد  اـهنآ  زا  دـندوب و  مدآ  تشپ  رد  هدـشن و  رادومن 

نآ نتـسکش  ياجب  مدرم  ینید  یب - تفلاخم و  تسا و  نامیپ  دهع و  ياجب  باوج  نامه  یلب ، دنتفگ  دـندرک و  قیدـصت  همه  یَلب » اُولاق  »
رگید تیآ  رد  هکنانچ  تسا  نامیا  دهع  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ  دناهتـشادن . ینامیپ  لّوا  زا  هک  تسا  نآ  دـننام  تسا و  نامیپ 

: دشاب نینچ  هک  مّوس  ینعم  تسا  لامتحا  و  دیوگیم ، هّللا  ّالا  هلا - دراد و ال  نامیا  هکنآ  زج  ینعی  ًادهَع » ِنمحَّرلا  َدـنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّالِإ   » تسا
-244- نآرق -209-186- نآرق . - دـننکیمن لیلد  نامیپ و  نیاب  يافو  اـهنآ  تّوبن و  دـیحوت و  رب  تسا  ّهلدا  دوجو  شیادـیپ و  ینعمب  دـهع 
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اهنآ هّتبلا  ینعی : عمجم : فرحنم . قساف و  رگم  ار  اـهنآ  میتفاـین  ینعی  يربط :  101 َنیِقِـساَفل » مُهَرَثکَأ  اندَجَو  نِإ  َو   » 573-527- نآرق -258
نآ باوج  دنـشاب ! قساـف  ناـشرتشیب  هک  دراد  ینعم  هچ  سپ  دـندوب ، رفاـک  همه  هک  دوش  ضارتـعا  رگا  و  مینیبیم . فارحنا  قـسف و  رد  ار 

نارفاک هکنیا  رتشیب  یلو  دنتـسین . قساف  اهنآ  سپ  دنرادرک ، تسرد  دوخ  نید  رد  یـضعب  نارفاک  هک  هحفص 206 ]  ] 43-1- نآرق  - تسا
اهوگتفگ يهمه  یلو  تسین ، نیقـساف  یئافویب  ناربمغیپ و  يافو  رد  نخـس  ناـیبلا : حور  قساـف . دنتـسه و  فرحنم  دـب و  مه  دوخ  نید  رد 

نخـس رو  سک  يوجم ز  افو  تسا : هتفگ  ظفاح  دـندرکن ، راتفر  دوخ  ناـمیپ  هب  زگره  دنتـسه و  ناـمیا  یعّدـم  هک  تسا  ناـسک  نآ  يارب 
میدوب ربمغیپ ص  روضح  رفن  دنچ  ام  هک  تسا  هدش  تیاور  فوع  نب  نمحّرلا  دبع  زا  شابیم و  ایمیک  غرمیس و  بلاط  هزرهب   || يونشیمن 

هچ هرابود  میتسه ، نامیپ  هزات  ام  میدرک : ضرع  میدوب  هدرک  تعیب  یگزاتب  ام  نوچ  دـیئامن ، راوتـسا  نامیپ  دـینک و  تعیب  ربمغیپ  اب  دومرف 
زا و  دومرف : زار  و  ّرـسب ، هاگنآ  رادربنامرف ، ناوخ و  زامن  دیـشاب و  تسرپادخ  هک  دیئامن  راوتـسا  نامیپ  دینک و  دّـهعت  دومرف : مینکب ! یتعیب 

شتسد زا  هنایزات  دوب و  راوس  هک  مدیدیم  ار  دارفا  هکنیا  زا  یضعب  دندرک  راوتسا  نامیپ  هّدع  هکنیا  هک  نآ  زا  سپ  دیهاوخن ، يزیچ  یـسک 
دشاب و ینکش  نامیپ  ادابم  هک  هکنیا  سرت  زا  دهدب  ار  شاهنایزات  هک  تساوخیمن  یسک  زا  تشادیمرب و  دش و  یم - هدایپ  شدوخ  داتفایم ،
هک يدهع  نآ  ینعی  تسا : هدش  ریبعت  نینچ  رخآ  تیآ  یفص : ریـسفت  رد  دیهاوخن . يزیچ  یـسک  زا  هک  هدش  تعیب  ربمغیپ  اب  هچنآ  فالخ 

َو َأ   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخـس  نکـش  نامیپ  ار  هقرف  ناز  يرثکا   || نلع  رد  افخ و  ردنا  میتفای  ادخ  اب  تفاخم  زا  دندومنیم   || الب  تقو  رد 
و تسا ، نارگید  راـک  رکف و  زا  دـنپ  تربـع و  هک  یگدـنز  رد  ّمهم  لـصا  کـیب  دـشاب  مدرم  هّجوـت  کـیرحت و  دـیاش  رخآ  اـت  ِدـهَی » مـَل 

دننام تسا  نکمم  هک  دنریگیمن  دنپ  ناگتـشذگ  تشونرـس  زا  ارچ  ینعی  تسا  هدش  زاغآ  خیبوت  روطب  شـسرپ  اب  هک  لّوا  هلمج  صوصخب 
خیراـت رد  ریـس  تسا  بجاو  هلمج  هکنیا  بجوـمب  عرـش  مکحب  لـقع و  ناـمرفب  هک  دـنامهفیم  دـنوش ! راـتفرگ  دوـخ  لـمع  يازـسب  اـهنآ 
روجنیا يارب  تسا : هدش  هتفگ  نوچ  دوشیم ، حیـضوت  دعب  ياههلمجب  مِِهبُوُلق » یلَع  ُعَبطَن  َو   » يهلمج - 2 نآ ، زا  ندومزآ  دنپ  ناگتشذگ و 

يرسدوخ و ّسح  يهطس  هحفص 207 ]  ] 504-473- نآرق -45-27- نآرق  - اهنآ و  تسا ، هدوب  شراتفگ  یتسرد  رب  لیلد  اـب  ربمغیپ  مدرم 
يهلابند رد  و  دنریذپن ، دنرمـش و  غورد  ّقح  نخـس  دـندوب  هتفرگ  يوخ  نامز  رید  زا  هک  يور  نآ  زا  دـنتفریذپن  ار  اهنیا  نخـس  يراتفردـب 
یمهفان شور  دوخ  یتیبرت  مدق  لّوا  زا  یمدآ  هک  روج  نیاب  ینعی  َنیِِرفاکلا » ِبُوُلق  یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی  َِکلذَک   » تسا هدش  هتفگ  حیضوت  هکنیا 

لالدتـسا و يهلزنمب  هلمج  هکنیا  سپ  دوـشیم ، هدراذـگ  رهم  شلد  رب  هک  دوـشیم  هکنیا  شاهجیتـن  دـنک  هشیپ  يریذـپاندنپ  يرـسدوخ و  و 
لدـع و فـالخ  هکنیا  اـب  دـنوشیم ، مورحم  قح  يوریپ  زا  دوشیم و  رهم  اـهلد  رب  ارچ  هک  تسا  مِِهبوـُُلق » یلَع  ُعَـبطَن   » يهلمج ندرک  نشور 
اب تسا  وا  يهطبار  بجوم  و  تسا ، وا  لقع  درخ و  هک  یمدآ  نامیپ  دهع و  دنامهفیم : رخآ  ات  اندَجَو » ام   » رخآ تیآ  - 3 «، 7» تسا ناسحا 

میقتـسم ّطخ  زا  دـننکیمن و  تیاـعر  دـنرادیمن و  هاـگن  ارنآ  هدـیمهف  هتـسناد و  هک  مینیبیم  ار  دارفا  رتشیب  راگدـیرفآ ، شنیرفآ و  يهیلک 
رکف لقع و  فالخ  رب  لیم  ساسحا و  راتفرگ  دـننکیمن و  راتفر  دوخ  لقع  بجومب  ینعی  دنتـسه  قساف  نکـشنامیپ و  دـنوشیم و  فرحنم 

فّلخت رتمک  نوچ  مینیبیم ، هدوسآ  يراتفرگ  لاح و  هکنیا  زا  ار  یـسک  رتمک  مدرم  یمومع  یگدنز  شور  رد  هعلاطم  كدناب  و  دنتـسه ،
وا يهطبار  بجوم  و  تسا ، وا  لقع  درخ و  هک  یمدآ  نامیپ  دـهع و  دـنامهفیم : رخآ  ات  اندَـجَو » اـم   » رخآ تیآ  قسف 3 - لـقع و  مکح  زا 
ّطخ زا  دـننکیمن و  تیاـعر  دـنرادیمن و  هاـگن  ارنآ  هدـیمهف  هتـسناد و  هک  مینیبیم  ار  دارفا  رتشیب  راگدـیرفآ ، شنیرفآ و  يهیلک  اـب  تسا 

لقع و فالخ  رب  لیم  ساسحا و  راتفرگ  دننکیمن و  راتفر  دوخ  لقع  بجومب  ینعی  دنتسه  قساف  نکشنامیپ و  دنوشیم و  فرحنم  میقتسم 
رتمک نوچ  مینیبیم ، هدوسآ  يراتفرگ  لاـح و  هکنیا  زا  ار  یـسک  رتمک  مدرم  یمومع  یگدـنز  شور  رد  هعلاـطم  كدـناب  و  دنتـسه ، رکف 
هحفص  ] 166-138- نآرق  - 642-630- نآرق -614-612- یقرواپ -505-477- نآرق -253-198- نآرق  - قسف لـقع و  مکح  زا  فـّلخت 
یـسک اب  نّیعم  يهدـعوب  عقوم  زا  رترید  ای  دـننک و  ازهتـسا  هرخـسم و  ای  دوش و  یئوگدـب  یـسک  زا  هک  تسا  نیاب  نتـسکش  نامیپ  و  [ 208
هدـید یـسک  ره  زا  تسا  تیّمهایب  هداس و  رایـسب  هک  اـهراتفر  روجنیا  هبترم  نیدـنچ  زور  هنابـش  ره  رد  و  دـنهد ، ماـجنا  يراـک  دـنورب و 
تـسا هدرک  رادربخ  تسا و  هدش  روآدای  ار  مدرم  یمئاد  ینکـش  نامیپ  قسف و  فارحنا و  راصتخا  لامکاب  هیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دوشیم ،
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. دنوشیم راتفرگ  تلفغ  نیرتمک  اب  نوچ  دنشاب  دوخ  بظاوم  هک 

ات 126] تایآ 103  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َلاق َو  [ 103  ] َنیِدِـسفُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  اِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئـالَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ  اـِنتایِآب  یـسُوم  مِهِدـَعب  نِم  اـنثََعب  َُّمث   166-138- نآرق -
َیِعَم لِسرَأَف  مُکِّبَر  نِم  ٍۀَـنِّیَِبب  مُُکتئِج  دَـق  َّقَحلا  َّالِإ  ِهّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ـال  نَأ  یلَع  ٌقیِقَح  [ 104  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ٌلوُسَر  یِّنِإ  ُنوَعِرف  اـی  یـسُوم 

-1- نآرق [ - 107  ] ٌنِیبُم ٌنابُعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یقلَأَـف  [ 106  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  اِهب  ِتأَف  ٍۀَـیِآب  َتئِج  َتنُک  نِإ  َلاق  [ 105  ] َلِیئارسِإ ِیَنب 
امَف مُکِضرَأ  نِم  مُکَجِرُخی  نَأ  ُدیُِری  [ 109  ] ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذـه  َّنِإ  َنوَعِرف  ِموَق  نِم  ُأَلَملا  َلاق  [ 108  ] َنیِرِظاّنِلل ُءاضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو   502

ُةَرَحَّسلا َءاج  َو   310-1- نآرق [ - 112  ] ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  َكُوتأَی  [ 111  ] َنیِرِشاح ِِنئادَملا  ِیف  لِسرَأ  َو  ُهاخَأ  َو  هِجرَأ  اُولاق  [ 110  ] َنوُُرمَأت اذ 
َنوُکَن نَأ  اّمِإ  َو  َیِقُلت  نَأ  اّمِإ  یـسُوم  ای  اُولاـق  [ 114  ] َنِیبَّرَقُملا َنَِمل  مُکَّنِإ  َو  مَعَن  َلاـق  [ 113  ] َنِیِبلاغلا ُنَحن  اّنُک  نِإ  ًارجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاـق  َنوَعِرف 

ِقـلَأ نَأ  یـسُوم  یلِإ  اـنیَحوَأ  َو  [ 116  ] ٍمیِظَع ٍرحِِـسب  ُؤاـج  َو  مُهُوبَهرَتـسا  َو  ِساـّنلا  َُنیعَأ  اوُرَحَـس  اوَقلَأ  اّـمَلَف  اوُقلَأ  َلاـق  [ 115  ] َنیِقلُملا ُنـَحن 
َنیِرِغاص اُوبَلَقنا  َو  َکـِلانُه  اُوِبلُغَف  [ 118  ] َنُولَمعَی اُوناک  اـم  َلََـطب  َو  ُّقَحلا  َعَقَوَف   429-1- نآرق [ - 117  ] َنوُِکفأَی ام  ُفَقَلت  َیِه  اذِإَف  َكاـصَع 

ِِهب ُمتنَمآ  ُنوَعِرف  َلاق   224-1- نآرق [ - 122  ] َنوُراه َو  یسُوم  ِّبَر  [ 121  ] َنیَِملاعلا ِّبَِرب  اّنَمآ  اُولاق  [ 120  ] َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِقلُأ  َو  [ 119]
ٍفالِخ نِم  مُکَلُجرَأ  َو  مُکَیِدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  [ 123  ] َنوُمَلعَت َفوَسَف  اهَلهَأ  اهنِم  اوُجِرُخِتل  ِۀَنیِدَملا  ِیف  ُهوُُمترَکَم  ٌرکََمل  اذـه  َّنِإ  مَُکل  َنَذآ  نَأ  َلبَق 

انَّفََوت َو  ًاربَص  انیَلَع  غِرفَأ  انَّبَر  انتَءاج  اَّمل  انِّبَر  ِتایِآب  اّنَمآ  نَأ  ّالِإ  اّنِم  ُمِقنَت  ام  َو  [ 125  ] َنُوِبلَقنُم انِّبَر  یلِإ  ّانِإ  اُولاق  [ 124  ] َنیِعَمجَأ مُکَّنَبِّلَصَُأل  َُّمث 
ار مدرم  مشچ  دوخ  تمظعب  هک  فارـشا  مدرم ، هورگ  مّود  لّوا و  حـتفب  ألم - تاغل : ینعم  هحفص 209 ]  ] 438-1- نآرق [ - 126  ] َنیِِملسُم

ضیبا ّثنؤم  ءاضیب - رام . نابعث - راوازـس . هتـسیاش ، ینعمب  مّود  رـسک  لّوا و  حتفب  قیقح - اههدـنگ . هّلک  ام  زورما  حالطـصاب  دـننکیم ، رپ 
درک و لّوحم  رگید  تقوب  ار  راک  ینعی  هرّخا  يأرمالا  أجرا  زا  رما  لعف  هجرا - ناسحا . تمعن و  زا  تسا  هیاـنک  ءاـضیب  دـی  دیفـس و  ینعمب 
لّوا و رـسک  هب  رحـس  ردصم  زا  اورحـس - مدرم . ندرک  عمج  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  رـشح  ردـصم  زا  نیرـشاح - دومن . راذـگرب 

فقل ردـصم  زا  فقلت - ار . اـهنآ  دـندناسرت  ینعی  مهوبهرتسا - ندز . لوگ  ندرک ، یئوجلد  ندوبر ، ار  یـسک  لـقع  ینعم  هب  مّود  نوکس 
رسک حتف و  نوکس و  لّوا و  حتف  اب  کفا - ردصم  زا  نوکفأی - نآ . ندوبر  نتـشادرب و  تعرـسب  ار  يزیچ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب 

ریغ رب  کی  ره  قافو و  ّدـض  قفاومان و  فالخ - دـهدیم . يراوخب  نت  هکنآ  راوخ و  ینعمب  رغاص  نآ  درفم  نیرغاـص - غورد . ینعمب  مّود 
ناربمغیپ نآ  زا  سپ   102 همجرت : ندرک . بیع  دنـسپان و  ههارک و  رازآ و  ینعمب  مّود  لّوا و  حـتفب  مقن  ردـصم  زا  مـقنت - يرگید . شور 

ماجنا رـس - هک  دّـمحم  يا  رگنب  سپ  دـنتفریذپن  ار  اهنآ  ناشیا  میداتـسرف و  شنایرابرد  نوعرف و  يوسب  نامدوخ  ياـههناشن  اـب  ار  یـسوم 
نخس یتسرد  یتسارب و  زج  نم  هک  تسین  هتسیاش  منایناهج 104 و  راگدرورپ  يهداتسرف  نم  تفگ : یسوم   103 دیشک ، اجکب  ناهاوخدب 

: تفگ هحفص 210 ] وا [  دنشاب . نم  اب  هک  راذگب  ار  لیئارسا  ینب  سپ  مدروآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  رادومن ز  يامنهار  و  میوگب ،
دوب 106 و یئاهدژا  راکشآب ، نآ  ناهگان  هک  تخادنیب  دوخ  یتسدبوچ  یسوم   105 امنب ، امب  ار  نآ  ياهدروآ  ياهناشن  یئوگتسار و  رگا 
هک هّتبلا  دـنتفگ : دـندیدب ] هکنیا  وچ   ] ناینوعرف یهورگ ز   107 دوب ، هدـننیب  ره  يهدـیدب  یغارچ  نشور  وچ  نآ  دروآرب و  شیوـخ  تسد 

[ رگد هورگ  نآ   ] 109 دیـشیدنایم ! هچ  وا  راکب  سپ  دـنک  هراوآ  ناـتنیمز  رـس - ار ز  امـش  دـهاوخیم  هک 108  دوب ، اـناد  يوداـج  هکنیا 
. دننک مهارف  اج  هکنیا  هب  ار  اناد  ياه  وداج - يهمه  هک  تسرف 110  ماغیپ  اهرهشب  راذگ و  دوخب  يراگزور  ار  شردارب  یـسوم و  دنتفگ :
زا هکنیا  اـب  یلب ، تفگ : 112 و  میـشاب ! نآ  رب  يدزم  راوازـس  هک  هّتبلا  میوش  هریچ  یـسومب  ام  رگا  دـنتفگ : دـندمآ و  نوعرف  دزن  ناوداج 
وا  114 مینک ! زاغآ  ام  هک  ای  رایب  يراد  هچنآ  وت  ای  یـسوم  يا  دنتفگ : ناوداج   113 دشاب ] دنلب  نم  دزن  ناتهیاپ  و   ] دیـشاب زین  نم  ناکیدزن 

یئوداج گرزب  نوچ  ناشندناسرتب  دندرک و  وداج  نامدرم  نامـشچ  دـنتخادنیب  دوخ  رازبا  ناشیا  نوچ  دـیزادنیب  دوخ  رازبا  امـش  تفگ :
ناشیا يهتخاس  غورد  يهمه  ناهگان  تخادنا ] اصع  وا  نوچ  و   ] زادـنیب دوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  یـسومب  ام  115 و  دندرک ، رادومن 
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راوخ دـندش و  هتـسکش  ناشیا  هک  دوب  اجنآ  تشگ 117 و  دوبان  دـندرکیم  نارگوداـج  هچنآ  تشگ و  رادومن  تقیقح  دیچرب 116 و  ار 
هک میدـیورگ 120  ناهج  راگدرورپب  دـنتفگ 119  دـنداتفا و  هدجـسب  دـندش و ] میلـست  دـندید و  مشچب  ار  قح   ] ناوداج دنتشگ 118 و 

شیپ امش  هک  دوب  ياهلیح  هکنیا  هّتبلا  دیدیورگ ! یـسومب  نم  روتـسدیب  ارچ  تفگ : نانآب  نوعرف   121 تسا . نوراه  یـسوم و  راگدرورپ 
تسار پچ و  ار  امش  ياپ  تسد و  هک  دینیب 122  هب  دوخ  راک  هکنیا  يازس  يدوزب  دیرب و  نوریب  ار  رهـش  هکنیا  مدرم  ات  دیدوب  هدرک  ینیب 

ام رازآ  وـت  میدرگیم 124 و  زاب  دوخ  راگدرورپ  يوسب  اـم  هک  میرادـن ] نآ  زا  كاـب   ] 123 دـنتفگ : ناشیا  مزیوآ ، رادـب  ناتیگمه  مربب و 
[ میشابن ادج  نآ  زا  یمد  هک   ] زیر ورف  ام  رب  یئابیکش  اراگدرورپ  میدیورگ . نآب  دیسر  ام  يارب  ام  راگدرورپ  تایآ  نوچ  هک  زج  ینکیمن 
 ] 32-15- نآرق  - ام ياههناشنب  دـندش  رفاک  ینعی  يربط :  102 اِهب » اوُمَلَظَف  : » نیرّـسفم نخـس  ربب . ناهج  هکنیا  زا  ار  ام  قحب  هدرپس  رـس  و 

ياههناشن تاـیآب و  رفک  سپ  دوخ ، دروم  ریغ  رد  تسا  يزیچ  ندرب  راـکب  ینعمب  ملظ  نوچ  و  درب ، نوعرف  يارب  یـسوم  هک  هحفص 211 ]
تئارق عفان  عمجم :  104 َّقَحلا » اَّلِإ  ِهّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ـال  نَأ  یلَع  ٌقیِقَح  . » تسا ملظ  اـهنآ  راـکنا  تسا و  دوـصقم  ریغ  رب  ندرب  راـکب  دـنوادخ 

-102- نآرق -65-1- نآرق . - دـناهدناوخ یلع »  » فلا تروص  اب  اهیراق  رگید  مال و  حـتف  ّیلع و  ياـی  دـیدشت  اـب  یلَع » ٌقیِقَح   » تسا هدرک 
نیرّـسفم مومع   104 َلِیئارـسِإ » ِیَنب  َیِعَم  لِـسرَأَف  «. » یلع  » يهملک نودـب  ـالا » قـیقح   » تسا هدـناوخ  دوعـسم  هـّللا  دـبع  حوـتفلا : وـبا   118

دوخ لیمب  دنناوتب  دنشابن و  هقاش  لامعا  ماجناب  موکحم  و  دنشابن ، اهیرصم  یگدنب  دیق  رد  هک  ار  لیئارسا  ینب  راذگب  دازآ  ینعی  دناهتـشون :
تسا و هدوب  دوهی  حالصا  رومأم  یسوم  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  اههلمج  هکنیا  زا  لالظ : یف  ری   39-1- نآرق . - دنورب سّدقم  نیمزب 
- یقرواپ «. - 8» امش يارب  مروآ  ماغیپ  هک  دیریذپب  نم  نانخس  رصم  مدرم  وت و  تفگیم : تسرفب و  نم  اب  ار  اهنآ  تفگیمن : هن  رگ  سب و 

هقلامع بارعا  نوچ  یلو  دوش ، دراو  اهنآ  نیمز  رـسب - يرگید  ّتلم  دندادیمن  هزاجا  اهینیچ  دننام  میدـق  رـصم  مدرم  يواطنط :  235-233
هک اهیناربع  لثم  دـننامب ، دـنورب و  اج  نآب  هک  دـندراذگ  دازآ  ار  اهتّلم  دـندوب  اـجنآ  رد  لاـس  دـصناپ  تّدـم  دـندش و  دراو  رـصم  كاـخب 

یتدم زا  سپ  و  درک ، توعد  اج  نآب  ار  دوخ  ياهردارب  ردام و  ردپ و  هک  فسوی  تردق  تموکح و  يهطـساوب  دـندرک  رـصمب  ترجاهم 
لِسرَأَف : » تفگ اهيرـصم  هاشداپ  نوعرفب  دمآ و  یـسوم  ات  دندرکیم  راداو  هقاش  لامعاب  ار  اهنآ  نیدراو  يابرغ  زا  سرت  يارب  رـصم  مدرم 

دنتفر نوریب  داد و  تاجن  ار  اهنآ  هک  یـسوم  نامز  ات  دـندش  دراو  هک  فسوی  نامز  زا  رـصم  رد  اـهنآ  فّقوت  تّدـم  و  َلِیئارـسِإ » ِیَنب  َیِعَم 
 - 17-1- نآرق  - دـناهدناوخ ءاه  رـسک  اب  هجرا »  » یئاسک هنیدـم و  ياهیراق   109 هِجرَأ -» اُولاـق   » 544-506- نآرق . - دوب لاس  دـص  راهچ 

تئارق ءاه  ّمض  میج و  زا  دـعب  يهزمه  اب  هئجرا  اهیراق  رگید  دـناهدناوخ و  ءاه  نوکـس  اب  هزمح  مصاع و  و  هحفص 212 ]  ] 94-55- نآرق
اَنل َّنِإ   » 28-1- نآرق . - تسا هدناوخ  ءاح  زا  دـعب  فلا  اب  راّحـس »  » مصاع ریغ  هفوک  ياهیراق  عمجم :  110 ٍرِحاس » ِّلُِکب  َكُوتأَی  . » دناهدرک

تئارق زین  دودمم  يهزمه  اب  و  تسا . هدش  تئارق  زین  نئ » أ   » هزمه ود  اب  هدش و  تئارق  هزمه  کی  اب  ّنا »  » يهملک نایبلا : عمجم   111 ًارجََأل »
113 َنیِقلُملا » ُنَحن  َنوُکَن  نَأ  اّمِإ  َو  َیِقُلت  نَأ  اّمِإ   » 23-1- نآرق . - دوشیم ظّفلت  دیدشت  اب  نون  فلا و  يادص  اب  هزمه  هک  نآ » ، » تسا هدـش 
رب تدارا  لامج  نوچ  سپ  دنسانشیم . تمرح  هک  دیآیم  یئانشآ  يوب  ناشیا  زا  تفگ : دینش ، هکنیا  ناشیا  زا  نوچ  یـسوم  هتـشون : فشک 

ار تمعن  هکنیا  رکش  دمآرب ، ناشتیانع  قفا  زا  نید  تلود  دیشروخ  داشگ ، ورف  زّزعت  عقرب  نید  تّزع  لالج  داشگ و  نیمک  ناشیا  ياهلد 
ُفَقَلت َیِه  اذِإَف  َكاصَع  ِقلَأ  نَأ  یسُوم  یلِإ  انیَحوَأ  َو   » 402-372- نآرق -64-1- نآرق «. - َنیَِملاعلا ِّبَِرب  اّنَمآ  : » دنتفگ دنداتفا و  رد  دوجسب 

فاق دیدشت  مال و  حتف  اب  فّقلت »  » نارگید و  تسا ، هدناوخ  فاق  حتف  مال و  نوکسب  فقلت  صفح   84-1- نآرق : - عمجم  115 َنوُِکفأَی » ام 
تـسا يردصم  ای  دندوب و  هدرک  سیلدت  هتفگ و  غورد  اهوداج  هچنآ  ینعمب  تسا  لوصوم  ای  ام »  » يهملک هدبع : ریـسفت  دناهدرک . تئارق 

ساّبع و نبإ  لثم  لّوا  نیرّـسفم  يهتفگ  اب  زین  تسا و  ظفل  رهاظ  اب  قباـطم  دـشاب  لّوا  ینعمب  رگا  اـهوداج ، سیلدـت  غورد و  لـمع  ینعمب 
تـسین مولعم  لوقنم  بلاطم  هکنیا  تّحـص  یلو  دندوب ، هدرب  راکب  اهوداج  هچنآ  دیعلب  یـسوم  ياصع  هک  يرـصب  نسح  يّدـس و  هداتق و 

و تسا ، یلیئارسا  تافارخ  دناهدینش و  دوهی  زا  اهنآ  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، هدش  هتشون  لّصفم  تاروت  جورخ  رفـس  رد  هّیـضق  هکنیا  اریز 
غورد و درک  دوبان  تعرسب  یـسوم  ياصع  دوشیم : نینچ  ینعم  دشاب  يردصم  ام »  » رگا نوچ  تسین ، بسانم  يردصم  ام »  » اب ینعم  هکنیا 
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 ] اههلمج هکنیا  ینعم  تسا : هتفگ  یبرع  نیّدلایحم  خیش  و  دندوب ، هدرب  راکب  مدرم  لافغا  يارب  هک  یشور  درک  رادومن  ار و  اهنآ  سیلدت 
دوبان هار  و  درک ، دوبان  ار  اهوداج  راک  یسوم  ياصع  هک  تسا  هکنیا  َنُولَمعَی » اُوناک  ام  َلََطب  َو  ُّقَحلا  َعَقَوَف  َنوُِکفأَی  ام  ُفَقَلت  [ » هحفص 213

تقیقح بوچ و  تسا و  نامـسیر  اهوداج  رازبا  هک  دـندید  مدرم  تخادـنا  ار  اصع  نوچ  هک  تسا  نیاـب  راـک  تقیقح  ندـنایامن  ندرک و 
رام نآ  يهمه  یسوم  ياصع  دناهدرک : لقن  هک  روط  نآ  رگا  و  دناهدز ، لوگ  ار  مدرم  روطچ  دناهدرک و  راکچ  اهنآ  هک  دش  رادومن  هّیضق 
لمع ینعی  نارگید  يوداج  زا  رترب  دوبیم  یئوداج  ّطقف  دـشیمن و  ناـیامن  اـهوداج  راـک  تقیقح  دربیم  ورف  دـیعلبیم و  ار  اـهوداج  رگید  و 

مه زا  ار  تسردان  تسرد و  هچنآ  یلو  تسا  هدوب  رتهب  رتلماک و  یـسوم  راک  هک  توافت  هکنیا  اب  دوب  روج  کـی  اـهوداج  راـک  اـب  یـسوم 
مهارف هلیـسو  نیاب  تسا  لافغا  يدـنب و  مشچ  اهوداج  رازبا  دـیفم و  تسا و  هدـنز  هشیمه  يارب  یـسوم  ياصع  هک  دـنامهفب  دـنک و  ادـج 

ای هویج و  يهلیسوب  نامـسیر  بوچ و  دنچ  هک  دننیبب  و  دوش ، زاب  شوگ  مشچ و  ار  مدرم  و  دوش ، هدز  الاب  اهوداج  لمع  يهدرپ  هک  دوشیم 
و تسا ، هدـش  رادومن  بیهم  بیجع و  دوجوم  ای  رام و  تروصب  اهنآ  مشچ  رد  هک  تسا  یکباچ  تراـهم و  باـتفآ و  شباـت  رگید و  زیچ 

رـشب يرایتخا  لئاسو  تعیبط و  قوفام  تردـق  یهلا و  تیآ  تسا و  زیچ  هچ  تعنـص  هلیح و  تراهم و  هک  دوش  ّللدـم  تباث و  مدرم  يارب 
درک و دوبان  ار  ماهوا  تردق و  تعنـص و  تراهم و  ریوزت و  دیاقع و  راکفا و  مامت  مدـکیب  یـسوم  ياصع  تروص  ره  رد  و  تسا ، مادـک 
یهلا و تیآ  نآ  اریز  دـش ، ماـجنا  یلمع  نینچ  اـصع  نآ  زا  یبـجوم  هلیـسو و  هچ  اـب  هک  میمهفب  میناوـتیمن  یلو  فـقل  ینعم  تسا  نـیمه 

اُوناک ام  َلََطب  َو  ُّقَحلا  َعَقَوَف   » 78-1- نآرق . - میبایب میئوجب و  ارنآ  راکهار  میناوتب  هک  یمدآ  رنه  تعنـص و  هن  دوب  يدنوادخ  یئامن  تردـق 
: - دناهتفگ یضعب  و  دش ، رادومن  وا  يهزجعم  یـسوم و  يربمغیپ  یتسرد  ینعی  دنا : هتفگ - يرـصب  نسح  دهاجم و  عمجم :  116 َنُولَمعَی »

ام ُفَقَلت   » ینعم هک  دـنکیم  رادومن  رتهب  هلمج  هکنیا  هدـبع : ریـسفت  یتسرد . تقیقحب و  تسار  ام  اصع  هک  دـش  رادومن  ینعی   54-1- نآرق
ندرب ورف  ندـیعلب و  ینعمب  هن  تسا  اهنآ  يوداج  تقیقح  ندرک  راکـشآ  ینعمب  تسا و  هّیردـصم  اـم »  » میتفگ هک  تسا  ناـمه  َنوُِکفأَـی »

و دش ، دوبان  مدرم  يدـنبمشچ  ریوزت و  هلیح و  هحفص 214 ]  ] 81-56- نآرق  - هجیتن و  دـش ، نایامن  تباث و  راک  تقیقح  و  اهوداج ، رازبا 
ورب راـیتخایب  دـندید  ار  یـسوم  راـک  نوچ  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  عـمجم :  118 َنیِدِـجاس » ُةَرَحَّسلا  َیِقلُأ  َو  . » دــنام رثایب  اـهراک  نآ 
کی اب  صفح  عمجم :  121 ُمتنَمآ » ُنوَعِرف  َلاق   » 37-1- نآرق . - تسا رـشب  تردق  زا  رتالاب  ادخ و  يوس  زا  هک  دندیمهف  نوچ  دـنداتفارد 
نوچ رخف :  121 اـهنِم » اوُجِرُخِتل  ِۀَـنیِدَملا  ِیف  ُهوُُمترَکَم  ٌرکََمل  اذـه  َّنِإ   » 27-1- نآرق «. - متنمآ أ   » هزمه اـب  نارگید  تـسا و  هدـناوخ  هزمه 
مدرم مومع  رظن  رد  ار  دـمآشیپ  هکنیا  هار  ود  زا  ات  تفگ  ار  اـههلمج  هکنیا  دـندش ، یـسومب  میلـست  اـهوداج  رترب  رترهاـم و  دـید  نوعرف 

يروظنمب هلیح  هکنیا  تفگ : مّود  دـیدوب ، هدرک  هدامآ  یـسوم  اـب  اـهوداج  امـش  هک  تسا  یگنرین  هلیح و  تفگ : لّوا  دـنک ، یفّرعم  تشز 
راک شزرا  هطساوب  اهوداج  میلست  هک  دنک  لافغا  ار  مدرم  دوب : هکنیا  وا  ضرغ  و  تسا ، اهنآ  یگراوآ  مدرم و  جارخا  هک  تسا  هدوب  ءوس 
نابز زا  مراهچ  رتفد  رد  يونثم   70-1- نآرق . - دوب مدرم  یگراچیب  يارب  یلبق  يهشقن  هکلب  دوبن  حلاص  ضرغ  ادخ و  يارب  دوبن و  یـسوم 
تفگ  135-105- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  ٌمِیلَع » ٌرِحاَسل  اذـه  َّنِإ   » دـنتفگ دـندرک و  یفّرعم  اناوت  يوداج  ار  وا  هک  اـهنآ  باوجب  یـسوم 

نم يوسوم  ناج  تسا  نید  يهلعـش   || یئوداج  يهیاـم  تسا  رفک  تلفغ و  ادـخ ! ماـن  اـب  دـید  هک  یئوداـج   || ادـخ  ماـغیپ  قرغ  متـسه 
ثیدح نم  رب  دوش  لزان  ادخ  زک   || ثیبخ  يا  منام  هچ  نایوداجب  نم  حیـسم  ددرگیم  کشر  رپ  ممد  زک   || حیقو  يا  منام  هچ  نایوداجب 

وت نوچ  دوب  دـب  نامگ  شنامیرک  رب   || دوب  دد  ماد و  لاعفا  ار  هک  ره  يربیم  دـب  نامگ  نم  رب  مرج  || ال  يرپیمرب  يوه  رپ  اـب  وت  نوچ 
وت رو  هحفص 215 ]  ] 33-31- تمرف « - 9» همحلم زا  لدـگنت  یـشاب  وت  رگ  نیقی  ینیب  دوخ  وچمه  ارنآ  ّلک   || نیهم  يا  سپ  یملاع  وزج 

قافن رفک و  زج  چیه  هدیدن  وا   || قارع  ماش و  ات  هتفر  سک  اسب  يا  ناتـسوب  نوچ  تدـیامنب  ناهج  هکنیا   || ناتـسود  ماکب  یـشاب  شوخ 
نیک رکم و  ّالا  چیه  هدیدن  وا   || نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب  يا  يرـش  عیب و  رگم  زج  هدیدن  وا   || يره  دنه و  ات  هتفر  سک  اسب  يو 
واگ وجب  وگ  ار  اهمیلقا  يهلمج   || وت  گنر  زج  یکردم  درادن  نوچ  دیدن  دـیوجیم  هک  يزیچ  نامه  زج   || دیـشر  رای  يا  زیچ  ره  بلاط 
خیم رب  کشخ  هزبرخ  رـشق  ریغ  دنیبن  وا   || هزم  اهیـشوخ و  شیع و  همه  زا  نارـس  نآ  ات  نارـس  هکنیا  زا  درذگب   || ناهگان  دیآ  دادغب  رد 
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نامز ره  لجا  ردص  يا  هّللا  ضرا  تسه   || للع  بابـسا و  قرخ و  ياضق  نآ  دیزی و  شناج ال  بابـسا و  يهتـسب   || دیدق  نوچ  تعیبط 
مرج رخ ال  وت  یتستـشگ  بابـسا  يهدنب   || ربخیب  وت  ببـس  زا  تلفغ  يا ز  نایع  رد  یناهج  دـنیب  ونهبون   || ناج  شقن  نوچ  دوش  لدـبم 

: ام نخس  رظن  بابـسا  غراف ز  يوش  ات   || رگن  ار  ببـسم  اشگب و  مشچ  ياهتـشگ  رّطـضم  لاوحا و  برطـضم   || ياهتـشگرس  لد و  یمعا 
ياهیحیـسم دوهی و  تسین و  دیدرت  لباق  ناملـسم  یحیـسم و  يدوهی و  مدرم  دزن  رد  وا  اب  نوعرف  يهضراعم  یـسوم و  يربهر  تشذگرس 

ات تسا  هدش  هتفگ  لیصفت  هکنیا  اب  نآرق  رد  تهج  هکنیا  زا  دندرکیم ، لقن  مدرم  يارب  دندوب و  دقتعم  شیب  مک و  ار  هیضق  هکنیا  زور  نآ 
زا هک  یـصخش  یئامنهار  یناسنا و  يهفیظو  اب  نوچ  ردتقم  یمیدق و  تلود  ّتلم و  کی  هک  رادمتـسایس  ملاع و  يارب  دشاب  تربع  دـنپ و 
لد رادیب  ملاع و  يهتسد  هک  دش  نآ  هجیتن  درب ، راکب  وا  تسکش  يارب  تشاد  رنه  ملع و  هچنآ  درک و  هضراعم  تفرگیم  ماهلا  رگید  ملاع 
دوخ راـک  زور  ره  و  دـش ، راـتفرگ  دوخ  يوخ  يدـبب  دوب  هاوخ  دوخ  درخیب و  هک  نآ  و  دـش ، میلـست  دـش و  هجّوتم  دوـخ  ياـطخب  يدوزب 

يهفیظو تیبرت و  لوصا  دیاب  هک  تسا  يدـنپ  اهتّلم  يارب  مه  زاب  تسا  هتـشذگ  نارود  نآ  زا  اهنرق  هک  مه  زورما  و  درکیم . دایز  یلکـشم 
رادقم ره  نامز و  ره  ات  رگا  هک  دنرادن ، رود  رظن  زا  تسا  هدش  نّیعم  هحفص 216 ] رشب [  يهّیلوا  ناربهر  يهلیسوب  هک  ار  ّتیناسنا  یمومع 

گـنج و يارب  زورما  هک  ناـنچ  تسا . یگتـسکش  ّتیموـکحم و  تبقاـع  دور  راـکب  فئاـظو  دودـح و  نآ  زا  زواـجت  يارب  یملع  لـئاسو 
هّیهت بیرغ  بیجع و  لـئاسو  رتشیب  هچنآ  ناـیدا ، ماـمت  اـب  فلاـخم  نیرتـگرزب  تسا و  یمدآ  يهفیظو  زا  نیزواـجتم  راـک  هک  یـشکمدآ 

. دنوشیمن ّقفوم  دننک و  مارح  ار  هحلسا  لامعتسا  هک  یتارّرقمب  دنوشیم  لّسوتم  راچان  دوشیم و  رتشیب  تالکشم  یگراچیب و  زجع و  دوشیم 

ات 141] تایآ 127  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ّانِإ َو  مُهَءاِسن  ِییحَتـسَن  َو  مُهَءانبَأ  ُلِّتَُقنَـس  َلاق  َکَتَِهلآ  َو  َكَرَذَـی  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُدِـسُفِیل  ُهَموَق  َو  یـسُوم  ُرَذـَت  َأ  َنوَعِرف  ِموَق  نِم  ُأَلَملا  َلاق  َو 
اُولاق [ 128  ] َنیِقَّتُمِلل ُۀَِـبقاعلا  َو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  اُهثِرُوی  ِهِّلل  َضرَألا  َّنِإ  اوُِربصا  َو  ِهّللِاب  اُونیِعَتـسا  ِهِموَِقل  یـسُوم  َلاـق  [ 127  ] َنوُرِهاق مُهَقوَف 

َو [ 129  ] َنُولَمعَت َفیَک  َرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  مُکَِفلخَتـسَی  َو  مُکَّوُدَـع  َِکلُهی  نَأ  مُکُّبَر  یـسَع  َلاق  انَتئِج  ام  ِدـَعب  نِم  َو  انَِیتَأت  نَأ  ِلبَق  نِم  اـنیِذوُأ 
اوُرَّیَّطَی ٌۀَئِّیَس  مُهبُِـصت  نِإ  َو  ِهِذه  اَنل  اُولاق  ُۀَنَـسَحلا  ُمُهتَءاج  اذِإَف  [ 130  ] َنوُرَّکَّذَی مُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصقَن  َو  َنِینِّسلِاب  َنوَعِرف  َلآ  انذَـخَأ  دََـقل 

اِهب انَرَحـسَِتل  ٍۀَیآ  نِم  ِِهب  اِنتَأت  امهَم  اُولاق  َو   854-1- نآرق [ - 131  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ِهّللا  َدـنِع  مُهُِرئاط  امَّنِإ  ـالَأ  ُهَعَم  نَم  َو  یـسوُِمب 
ًاموَق اُوناک  َو  اوُرَبکَتـساَف  ٍتـالَّصَفُم  ٍتاـیآ  َمَّدـلا  َو  َعِداـفَّضلا  َو  َلَّمُقلا  َو  َدارَجلا  َو  َناـفوُّطلا  ُمِهیَلَع  انلَـسرَأَف  [ 132  ] َنِینِمؤُِمب َکـَل  ُنَحن  اـمَف 

َکَعَم َّنَلِسُرَنل  َو  ََکل  َّنَنِمُؤَنل  َزجِّرلا  اَّنَع  َتفَشَک  ِنَئل  َكَدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعدا  یَـسُوم  ای  اُولاق  ُزجِّرلا  ُمِهیَلَع  َعَقَو  اَّمل  َو  [ 133  ] َنیِمِرُجم
اُوبَّذَـک مُهَّنَِأب  ِّمَیلا  ِیف  مُهانقَرغَأَف  مُهنِم  اـنمَقَتناَف  [ 135  ] َنُوثُکنَی مُه  اذِإ  ُهوُِغلاـب  مُه  ٍلَـجَأ  یلِإ  َزجِّرلا  ُمُهنَع  انفَـشَک  اّـمَلَف  [ 134  ] َلِیئارسِإ ِیَنب 

َو اهِیف  انکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  َو  ِضرَألا  َقِراشَم  َنوُفَعـضَتُسی  اُوناـک  َنیِذَّلا  َموَقلا  اَـنثَروَأ  َو   656-1- نآرق [ - 136  ] َنِیِلفاغ اهنَع  اُوناک  َو  اـِنتایِآب 
ِینَِبب انزَواج  َو  [ 137  ] َنوُشِرعَی اُوناک  ام  َو  ُهُموَق  َو  ُنوَعِرف  ُعَنصَی  َناک  ام  انرَّمَد  َو  اوُرَبَص  اِمب  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  یلَع  ینـسُحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  تَّمَت 

َّنِإ [ 138  ] َنُولَهَجت ٌموَق  مُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِـهلآ  مَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  لَـعجا  یَـسُوم  اـی  اُولاـق  مَُهل  ٍمانـصَأ  یلَع  َنوُفُکعَی  ٍموَق  یلَع  اَوتَأَـف  َرحَبلا  َلِیئارـسِإ 
ِلآ نِم  مُکانیَجنَأ  ذِإ  َو  [ 140  ] َنیَِملاعلا یَلَع  مُکَلَّضَف  َوُه  َو  ًاهلِإ  مُکیِغبَأ  ِهّللا  َریَغ  َأ  َلاق  [ 139  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  ِهِیف  مُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه 

هحفص  ] 809-1- نآرق [ - 141  ] ٌمیِظَع مُکِّبَر  نِم  ٌءالَب  مُِکلذ  ِیف  َو  مُکَءاِسن  َنُویحَتـسَی  َو  مُکَءاـنبَأ  َنُولِّتَُقی  ِباذَـعلا  َءوُس  مُکَنُوموُسَی  َنوَعِرف 
- رئاط دـنزیم . دـب  لاف  اوّریّطی - میراذـگیم . هدـنز  یقاب و  ییحتـسن - ندرک . اهر  كرت و  ینعمب  رزو ، ردـصم  زا  رذـت - تاغل : ینعم  [ 217

ینعمب لاد  داض و  رـسک  اب  عدفـض  عمج  عدافـض - خلم . دارج - تسا . بوخ  لاف  ای  دب و  لاف  يهلیـسو  هچنآ  راّدـلاب ، ناویح  ره  هدـنرپ و 
ءار ّمض  رـسک و  اـب  زجر - هزیر . يهچروم  رتش ، يهنکب  هحفـص 218 ] هیبش [  ياهرـشح  میم  دیدشت  حـتف و  لّوا و  ّمض  اب  لّمقلا - هغابروق .

، دننکیم تسرد  یبوچ  یئانب  و  دنزاسیم ، هناخ  نوشرعی - میدرک . كاله  دوبان و  انرّمد - يراتفرگ  باذع و  یتسرپتب ، يدـیلپ ، ینعمب 
، ندرک راداو  يراوشدب  نداد ، شیامن  شورف  يارب  ینعمب  ّمض  اب  ماوس  نیس و  حتفب  مّوس  ردصم  زا  نوموسی - هدش ، دوبان  كاله و  ّربتم -
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نیمزرس هکنیا  رد  ات  ینک  اهر  هک  یهاوخ  ار  شناوریپ  یـسوم و  ایآ  دنتفگ : واب  ناینوعرف  یهورگ ز   125 همجرت : ندومرف . راک  يراوخب 
میرادـیم دوخ  نامرفب  ار  ناشنانز  میـشکیم و  ناشنادـنزرف  میاهریچ و  نانآ  رب  ام  تفگ : دنـشیدنین ! وت  نایادـخ  وت و  زا  دـننک و  بوشآ 

دـهاوخ و سک  رهب  هک  تسا  وا  کلم  روانهپ  نیمز  هکنیا  هچ  دیـشاب  ابیکـش  دـیهاوخب و  يرای  ادـخ  زا  تفگ : دوخ  مدرم  هب  یـسوم   126
نآ یپ  زا  مه  یئایب و  ام  دزن  وت  هک  شیپ  نآ  ز  دنتفگ : اهنآ  دوب 127  ناراگزیهرپ  يارب  شوخ  ماجنا  رس  دنک و  وا  ثاریم  دشاب  تشونرس 

نامرف میرگنب : هاگنآ  دراذگ و  ناشیاجب  ار  امش  دنک و  دوبان  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ  هک  تسا  دیما  تفگ : یـسوم  دندرزآیم . ار  ام 
یلو دنیآ 129  ّقح  دایب  دـیاش  ات  میدرک  ناشراک  تشک و  زا  هرهب  یمک  یلاسگنت و  راتفرگ  ار  نوعرف  هورگ  ام  128 و  دیرب ! هنوگچ  ادخ 

تسا وا  مدرم  یسوم و  هکنیا ز  هک  دندزیم  دب  لاف  دندیدیم  يدب  رگا  تسا و  ام  راک  دوس  هکنیا  دنتفگیم  دیـسریم  یـشوخ  ناشیاب  نوچ 
یسومب ینوعرف  هورگ  دنرادن 130  ربخ  نآ  زا  نامدرم  رتشیب  هک  تسا  دنوادخ  هاگشیپ  يرادیدپ ز  ناشدب  کین و  لاف  دیـشاب : هاگآ  یلو 

سپ مینکن 131  رواب  وت  يهتفگ  میورگن و  وتب  ام  ینک  وداج  يرب و  دوخ  نامرف  ریز  ار  ام  هک  يروایب  دوخ  یتسرد  رب  ياهناشن  ره  دنتفگ :
يهمه اب   ] و یسوم ] يربمغیپ  ام و  تردق  رب   ] دوب رادومن  ادج و  ياههناشن  هک  میتخیر  ناشرس  رب  نوخ  غزو و  شپش و  خلم و  نافوط و  ام 

هک ینامیپب  یسوم  يا  دنتفگ : دمآ  ناشرس  رب  اهیتخـس  هکنیا  نوچ  هک  دندوب 132  یمدرم  راکدب  دندرک و  يزارفندرگ  دـندید ] هک  هکنیا 
وت هارمه  ار  لیئارـسا  ینب  میورگب و  وتب  ام  دـنک و  هدوسآ  يراتفرگ  نیزا  ار  ام  ات  هاوخب  يراد  تشهاوخ ] شریذـپ  رب   ] دوخ راگدرورپ  اـب 

هحفص زاب [  میدرک  ناشهدوسآ  تسا ] هدش  ناشریگارف  ادخ  رهم  دنبایرد : دنتـسناوت  و   ] دوب نانآ  روخ  رد  هک  يراگزور  ات  نوچ  و  مینک ،
زا يربخیب  ندرمـش و  غورد  يازـس  هک  میدرک  ناشورف  ایردـب  میدرک و  یهاوخ  نیک  ناشیا  زا  اـم  دنتـسکشیم 133 و  دوخ  نامیپ  [ 219

برغ قرش و  رسارس  ناشیئابیکـش  شاداپب  هک  دیـسر  ماجناب  لیئارـسا  ینب  رب  وت  راگدرورپ  بوخ  تشونرـس  دوب 134 و  نیمه  ام  تاـیآ 
ینب میدرک 135 و  دوبان  ناشراک  يازـسب  ناشاهخاک  اـب  ار  وا  ناراـی  نوعرف و  میداد و  ناـشیا  ثاریمب  ار ] ناـینوعرف  ز   ] هدـنخرف نیمزرس 

یئادخ مدرم  هکنیا  دننامب  ام  يارب  یسوم  يا  دنتفگ : دندوب  هتخابلد  دوخ  ياهتب  رب  هک  یمدرمب  دندیـسر  ات  میدنارذگ  ایرد  ار ز  لیئارـسا 
نایز نانآ  زا  و   ] دوش هدوهیب  دننک  هچنآ  تسا و  يدوبانب  نانیا  راک  ماجنا  رس  هک 136  امش  دیدوب  یمدرم  نادان  هچ  تفگ : وا  نک  تسرد 

دیدوب ناربمایپ  دنزرف  زا  هک   ] داد يرترب  نایناهج  رب  ار  امـش  وا  هکنیا  اب  میوجب  يراگدیرفآ  امـش  يارب  ادخ  زج  هک  دوش  رگم  ، 137 دننیب ]
نارـسپ دنتـشاد  ناتراتفرگ  رازآ  نیرتدبب  ناینوعرف  هک  راگزور  نآ  دـیرآ  دایب   138 لیئارـسا ] دالوا  يا  سپ   ] دیدش خـیرات  یمان  ّتلم ] و 

ار امش  هک  دوب  ناتراگدرورپ  يوس  امش ز  یگدیزرو  شیامزآ و  هکنیا  دنتـشادیم و  هدنز  دوخ  تمدخ  يارب  ار  اهنز  دنتـشکیم و  ار  امش 
هدش لقن  ياهّدع  ساّبع و  نبإ  دوعس و  نبإ  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  عمجم :  125 َکَتَِهلآ » َو  َكَرَذَی  َو  : » نیرسفم نخس  میدومن . اهر  نآ  زا 

هرسیم و نب  میعن  و  ار . وت  دنکن  شتسرپ  دراذگب و  تدوخ  یئادخ  اب  ار  وت  یسوم  دوشیم : نینچ  ینعم  تئارق  هکنیا  اب  و  کتهالا » و   » تسا
تمدخ یسوم  ینعی  يربط :  299-285- نآرق -42-14- نآرق . - تسا هدناوخ  ءار  نوکس  اب  بهشا  ءار و  ّمض  اب  َكَرَذَی » َو   » يرصب نسح 

ار فاق  زاـجح  مدرم  عمجم :  125 مُهَءاِسن » ِییحَتـسَن  َو  مُهَءانبَأ  ُلِّتَُقنَـس  . » درادرب تسد  تدوخ  وت و  نایادخ  شتـسرپ  زا  دنک و  اهر  ار  وت 
اهنز میـشکیم و  دنراد  ام  اب  تمواقم  یئاناوت  هک  ار  اهدرم  هک : تسا  هکنیا  ینعم  و  دیدشت ، اب  اهیراق  رگید  دناهدرک و  ظّفلت  دیدشت  نودـب 
َفیَک َرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  مُکَِفلخَتسَی  َو   » 52-1- نآرق . - دننکب ام  تمدخ  ّتلذ  يراوخب و  هک  میرادیم  هاگن  دنتسه  ناوتان  فیعض و  هک  ار 

زا رصم  نیمز  رد  درک  هفیلخ  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  تفگ : ّیلع  وبا  هحفص 220 ]  ] 63-1- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا : وبا   127 َنُولَمعَت »
و ناشیا ، يارب  داشگب  اهرهـش  رگد  دواد  راگزور  رد  هگنآ  نون ، نب  عشوی  تسد  رب  ناشیا  يارب  داشگب  سدقملا  تیب  هگنآ  یـسوم ، سپ 
« رهظیف  » ار َرُظنَیَف »  » يهلمج نایبلا  عمجم  رد  و  ِضرَألا » ِیف  مُکَِفلخَتـسَی  َو   » ینعم تسا  هکنیا  و  داد ، ناشیاب  نیمز  کـلم  نامیلـس  دـهع  رد 
ای ربص  يراتفرگ  رد  دینکیم و  رکش  یشوخ  رد  هک  دوش  ادیوه  امش  يّرس  داهنب  ادخ  ملع  ات  تسا : هتفرگ  هجیتن  نینچ  تسا و  هدرک  ینعم 

تـسا ادخ  اب  ناش  نایز - دوس و  دب و  کین و  ینعی  حوتفلا : وبا   129 ِهّللا » َدنِع  مُهُِرئاط  امَّنِإ  الَأ   » 349-338- نآرق -308-275- نآرق . - هن
، تسا بیصن  هرهب و  ینعمب  رئاط  دنتفگ : یضعب  دنک ، رـش  عفد  دناسرب و  عفن  هک  دنهاوخب  وا  زا  دیاب  دنراد  يدرخ  رگا  سپ  وا ، يوس  زا  و 
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يراتفرگ باذـع و  رئاـط  زا  دوصقم  دـنتفگ  جاـجز  يره و  زا  تسا ، ادـخ  يوس  زا  ناـشتیمورحم  بوخ و  يهرهب  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و 
تـسا هدرک  تئارق  فلایب  مهریط »  » يرـصب نسح  و  تسا ، ادخ  دزن  رد  دنناد  یم - كرابمان  موش و  ناشیا  هک  يراتفرگ  نآ  ینعی  تسا ،

« لمق  » میم نوکـس  فاق و  حـتف  اـب  وا  هک  تسا  لـقن  يرـصب  نسح  زا  عمجم :  131 َلَّمُقلا » َو   » 40-1- نآرق . - تـسین تواـفت  ینعم  رد  و 
نونکا تفریذـپیم  ار  وت  ياعد  دـنوادخ  نونکات  هچ  نامهب  ینعی  عمجم : َكَدـنِع » َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعدا   » 16-1- نآرق . - تسا هدناوخ 

، دنک هدوسآ  ار  ام  هک  هاوخب  ادخ  زا  میـشاب ، هدوسآ  میوش  نمؤم  رگا  هک  داد  رارق  نآ  ربارب  رد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  نک ، اعد  ام  يارب 
اذِإ ُهوُِغلاب  مُه  ٍلَجَأ  یلِإ  َزجِّرلا  ُمُهنَع  انفَشَک  اّمَلَف   » 43-1- نآرق . - نک اعد  ام  يارب  تدوخ  يربمغیپ  نامیپ  اب  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا -

دندوب نکش  نامیپ  زاب  دنتشادن  يراتفرگ  نّیعم  تّدم  ات  نوچ  میتشاذگن و  ناشهدوسآ  یّلکب  ینعی  رخف :  88-1- نآرق . - 132 َنُوثُکنَی » مُه 
و دندوب ، ربخیب  دوخ  دندش  قرغ  دیـسر و  اهنآب  هک  يرازآ  زا  ینعی  يربط :  133 َنِیِلفاغ » اهنَع  ات - ِّمَیلا - ِیف  مُهانقَرغَأَف  . » یـسوم فلاخم  و 

نوچ دـشاب : نینچ  تایآ  ینعم  دـننک و  ینعم  هحفـص 221 ]  ] 59-42- نآرق -30-1- نآرق  - ضرعم نادرگ و  ور  ار  لـفاغ  تسا  نـکمم 
- َموَقلا اَنثَروَأ  َو  . » میدرک ناشقرغ  ایردب  دنتـسه  لفاغ  ربخیب و  یئوگ  هک  دـندش  اهنآ  زا  نادرگ  ور - يروطب  دنتـسناد و  غورد  ار  ام  تایآ 

ماش نیمزرس  براغم » قراشم و   » زا دوصقم  دناهتفگ : نیرّسفم  یضعب  هدبع : نخس  يهجیتن  هصالخ و   134 اََهبِراغَم » َو  ِضرَألا  َقِراشَم  ات -
هک وثینام ]  ] خـیرات رد  تسا و  هدوب  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  رد  هک  تدره ]  ] خـیرات زا  نکیل  دـناهدرک ، ینعم  ماـش  رـصم و  یـضعب  تسا ،

تّدم یسوم  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا ، هتشون  حیحـص  قیقد و  رایـسب  ارنآ  دالیم و  زا  شیپ  مّوس  نرق  رد  تسا  هدوب  يروهـشم  دبعم  نهاک 
تـسا هراـشا  هیآ  يهلمج  هکنیا  سپ  دـندش ، ّطلـسم  مـه  ندرا  ماـش و  رب  لیئارـسا  ینب  نوـچ  تـسا و  هدوـب  ّطلـسم  رـصم  رب  لاـس  هدزیس 

عالّطایب نآ  زا  دناهتشاد  راک  رس و  قیتع  دهع  باتک  اب  هک  اهنآ  یحیسم و  نیخّروم  و  رصم ، ات  ماش  زا  نیمزرس  رب  لیئارسا  ینب  تموکحب 
گنس رصم و  يهزات  تاّیفشک  زا  و  تسا ، هدوبن  رادربخ  بلطم  هکنیا  زا  يرگید  نامزنآ  خیرات  زا  علّطم  عّبتتم و  صاخـشا  زجب  و  دناهدوب ،
هکنیا زا  دوصقم  عمجم :  134 ینـسُحلا » َکِّبَر  ُتَِملَک  تَّمَت  َو   » 69-35- نآرق -23-1- نآرق . - دوشیم هدافتسا  نیمه  زین  میدق  ياههتـشون 

اهنآب ار  وا  کلم  دنک و  دوبان  ار  اهنآ  نمشد  هک  لیئارـسا  ینبب  دنوادخ  يهدع  تسا و  هدش  لقن  رگید  تایآ  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  هلمج 
نآب هک  تسا  نآ  ینـسح »  » و تسا ، دـنوادخ  يهدـعو  نامه  ّبر » ۀـملک   » و تسا ، ماجنا  ءافو و  ياجب  تَّمَت »  » هلمج هکنیا  رد  دراذـگاو ،

ءار ّمض  اـب  رکب  وبا  رماـع و  ریثک و  نبإ  عمجم :  134 َنوُشِرعَی »  » 256-247- نآرق -41-1- نآرق . - دوب وکین  اهنآ  يارب  دندوب و  دـنمهقالع 
فاـک ریز  يادـص  رـسک و  اـب  هفوک  ياـهیراق  عـمجم :  135 ٍمانـصَأ » یلَع  َنوـُفُکعَی   » 14-1- نآرق . - نآ رــسک  اـب  نارگید  دـناهدناوخ و 
تئارق بیاغ  درفم  تروصب  اـجنآ »  » رماـع نبإ  عمجم   138 مُکاـنیَجنَأ » ذِإ  َو   » 29-1- نآرق . - ولج يادـص  ّمض و  اب  نارگید  دـناهدناوخ و 
يهلمج و  میداد ، هحفص 222 ]  ] 22-1- نآرق  - تاجن ام  ینعی  دـناهدناوخ ، مّلکتم  تروصب  نارگید  و  داد ، تاـجن  وا  ینعی  تسا ، هدرک 

فاق و نوکس  ءای و  حتفب  و  دننشکیم ، دایز  ینعی   34-19- نآرق . - تسا اهیراق  مومع  تئارق  فاق  حتف  ءات و  دـیدشت  ءای و  ّمضب  َنُولِّتَُقی » »
يارب دیاش  تسا ، هدش  دای  رّرکم  نآرق  رد  لیئارسا  ینب  نوعرف و  یسوم و  تشذگرـس  ام : نخـس  دنـشکیم . ینعمب  دناهدناوخ  زین  ءات  ّمض 

زا ار  دوخ  نآ  تارّرقم  تاروت و  نید و  دانتساب  هک  دوب  دوهی  نید  ملع و  ياعّدا  ترهش و  اب  مالسا  زرابم  نمشد  هناگی  هک  تسا  هدوب  نآ 
و دنتشادن ، نآرق  مالسا و  اب  يهضراعم  يهلیسو  یلو  دننک ، گنج  ربمغیپ  اب  دنتـسناوتیم  طقف  هّکم  بارعا  هّتبلا  و  تسناد ، یم - رتالاب  همه 

تیصخش نید و  اعدا و  زا  یتمسق  هک  هوالعب  دوب ، مک  نیملـسم  مالـسا و  اب  اهنآ  يهطبار  دندوب و  مالـسا  ذوفن  يهقطنم  زا  رود  اهیحیـسم 
عقاوم رد  و  دوب ، دوهی  يوس  زا  ضارتعا  ثحب و  رتـشیب  تهج  هکنیا  زا  تسا ، اـهنآ  لـیجنا  يهیاـپ  مّدـقم و  هک  تشاد  تاروتب  هیکت  اـهنآ 

لّوا يهبترم  رد  ات  تسا ، هدش  نایب  هتـشذگ  خیرات  لقن و  تروصب  اهنآ  يهتـشذگ  یعامتجا  يرکف و  عاضوا  فلتخم  ياهریبعتب  یـضتقم 
دنپ دنونـشب و  دـنناوخب و  هک  نارگید  يارب  دـشاب  تربـع  دـنپ و  مّود  يهبترم  رد  و  دـننکن ، هدوـهیب  يواـعد  دـنوش و  یفّرعم  مدرمب  دوـهی 

هک تسا  هدـش  يروآدای  َنوُشِرعَی » اُوناک  اـم  َو   » تیآ 134 رخآ  ات  َنوَعِرف » َلآ  انذَـخَأ  دََـقل   » تیآ 128 رد  لّوا : هک  تسا  هـکنیا  دـنریگ ،
درـشفب و ار  وا  يروط  راـگزور  هرظتنم  ریغ  ثداوح  تسا  نکمم  ربـخیب ، هناـگیب و  زیچ  همه  زا  دـش و  رورغم  دوـخ  روز  رزب و  رگا  ناـسنا 
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یکابیب و يهطـساوب  میاهدینـش  میاهدـید و  ار  صاخـشا  یـسب  هک  نانچ  دوشب ، اهتّلم  یخیراـت  تربع  دـنپ و  يهیاـم  اـهنرق  هک  دـنک  دوباـن 
نآب رخآ ، ات  َلِیئارـسِإ » ِینَِبب  انزَواج  َو   » تیآ 135 زا  مود : دنتـسه  دـناهدوب و  مدرم  ترفن  ریگاو و  يرامیب  رقف و  راتفرگ  اـهلاس  یتسرپاوه 

نمـشد يدوباـن  بیجع و  ثداوح  نآ  زا  سپ  هک ، اـهنآ  قـالخا  قباوس  تسا  هدـش  یفّرعم  نارگید  ربمغیپ و  اـب  ضراـعم  تخـسرس  تلم 
هک تسا  هدش  لقن  یـسوم  باوج  نآ  زا  سپ  دـندرک و  وزرآ  ار  نآ  دـندید  تسرپتب  تب و  ات  زاب  یـسوم  يربهر  تیبرت و  نآ  نیرید و 

لقنب و یجایتحا  ار  ام  هک  تسا  هدش  هتـشون  ریـسفت  بتک  رد  هّیـضق  هکنیا  لّصفم  يهّصق  و  تسا ، فارحنا  زا  عنام  دیحوت و  يامنهار  رتهب 
هحفص 223]  ] 1489-1456- نآرق -1067-1041- نآرق -1022-992- نآرق . - تسین نآب  هّجوت 

ات 149] تایآ 142  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ِعبَّتَت َو ال  ِحلصَأ  َو  یِموَق  ِیف  ِینُفلخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاق  َو  ًۀَلَیل  َنیَِعبرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرـشَِعب  اهانمَمتَأ  َو  ًۀَلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  اندَعاو  َو 
َّرَقَتسا ِنِإَف  ِلَبَجلا  َیلِإ  رُظنا  ِنِکل  َو  ِیناَرت  َنل  َلاق  َکَیلِإ  رُظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یـسُوم  َءاج  اَّمل  َو  [ 142  ] َنیِدِسفُملا َلِیبَس 

[143  ] َنِینِمؤُملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  َکَیلِإ  ُتُبت  َکَناحبُـس  َلاق  َقافَأ  اّمَلَف  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَبَجِلل  ُهُّبَر  یّلََجت  اّمَلَف  ِیناَرت  َفوَسَف  ُهَناکَم 
ِّلُک نِم  ِحاولَألا  ِیف  َُهل  انبَتَک  َو  [ 144  ] َنیِرِکاّشلا َنِم  نُک  َو  َُکتیَتآ  ام  ذُخَف  یِمالَِکب  َو  ِیتالاسِِرب  ِساّنلا  یَلَع  َُکتیَفَطصا  یِّنِإ  یـسُوم  ای  َلاق 

َنیِذَّلا َِیتایآ  نَع  ُفِرصَأَس  [ 145  ] َنیِقِسافلا َراد  مُکیِرُأَس  اِهنَـسحَِأب  اوُذُخأَی  َکَموَق  ُرمأ  َو  ٍةَّوُِقب  اهذُخَف  ٍءیَـش  ِّلُِکل  ًالیِـصفَت  َو  ًۀَظِعوَم  ٍءیَش 
ُهوُذِـخَّتَی ِّیَغلا  َلِیبَس  اوَرَی  نِإ  َو  ًالِیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ِدـشُّرلا ال  َلِیبَس  اوَرَی  نِإ  َو  اِهب  اُونِمُؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اوَرَی  نِإ  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَـألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی 

لَه مُُهلامعَأ  تَِطبَح  ِةَرِخآلا  ِءاِقل  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو   1211-1- نآرق [ - 146  ] َنِیِلفاغ اهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ًـالِیبَس 
مِهیِدهَی َو ال  مُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اوَرَی  َمل  َأ  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  ًالجِع  مِهِِّیلُح  نِم  ِهِدـَعب  نِم  یـسُوم  ُموَق  َذَـخَّتا  َو  [ 147  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ّـالِإ  َنوَزُجی 

َنِم َّنَنوُکََنل  اَنل  رِفغَی  َو  اـنُّبَر  اـنمَحرَی  َمل  ِنَئل  اُولاـق  اوُّلَـض  دَـق  مُهَّنَأ  اَوأَر  َو  مِهیِدـیَأ  ِیف  َطِقُـس  اَّـمل  َو  [ 148  ] َنیِِملاظ اُوناک  َو  ُهوُذَـخَّتا  ًـالِیبَس 
و ماگنه ، تاقیم - ندرک ، نّیعم  تاقالم  ياج  تقو و  ینعمب  هدـعاوم  ردـصم  زا  اندـعاو - تاغل : ینعم   469-1- نآرق [ - 149  ] َنیِرِساخلا
رادومن و ینعمب  مال  رـسک  اب  یّلجت  ردـصم  زا  یّلجت - دـنوش ، هحفـص 224 ] یم [ - مهارف  نّیعم  ماگنه  رد  هک  یئاج  هدـش ، نّیعم  ماـگنه 
، دوش ناسکی  نیمز  اب  هک  راوید  ندرک  راومه  اکد - ندوب ، فرـشم  ندرک و  هاگن  يزیچ  رب  ّطلـست  اب  و  نتفر ، الاب  یئاجب  ندش ، فوشکم 

ءاف ّمضب  لوعف  نیع و  نوکـس  ءاف و  حتفب  لعف  نزو  رب  رورخ  ّرخ و  ردصم  زا  ّرخ - ندرک ، رپ  ار  هاچ  ندرک ، ربارب  ار  نیمز  يدـنلب  تسپ و 
مّود لّوا و  حتف  اب  قعـص  و  مّود ، نوکـس  لّوا و  حتفب  قعـص  ردصم  زا  اقعـص - نداتفا ، نیمز  رب  ورب  ندش ، طقاس  ریزب  الاب  زا  ینعمب  نیع  و 

دـشاب هدـش  تسرد  رگید  زیچ  ای  بوچ و  زا  هک  نهپ  يهحفـص  ینعمب  حول  عمج  حاولا - ندرم . ندـش ، شوهیب  تخـس  يادـص  زا  ینعمب 
: همجرت هاچ . بآ  ندش  کشخ  لوتقم و  نوخ  ندش  رده  راک و  ندش  هدوهیب  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  طبح و  ردصم  زا  تطبح -
اب یسوم  داعیم  سپ  میدرک  لیمکت  ار ] رادید  راگزور  میدوزف  نآ  رب  هک   ] بش هد  اب  میداد و  رادید  يهدعو  بش  یس  یسوم  اب  ام  139 و 

شاب و منیشناج  نم  ناوریپ  نایم  رد  وت  تفگ : نوراه  شرداربب  هاگهدعوب ] نتفر  ماگنهب   ] یـسوم سپ  دوب . مامت  بش  لهچ  شراگدرورپ 
ار دوخ  اراگدرورپ  تفگ  یسوم  تفگ  نخس  وا  اب  شیادخ  دمآ و  ام  هاگهدعوب  یـسوم  نوچ  ورم 140  هاوخدب  هارب  نک و  زاس  ناشراک 
وچ سپ  ینیبهب . ارم  هک  دوش  دـنامب  دوخ  ياجب  وا  رگا  رگن  هوک  نیاب  یلو  ینیبهن  ارم  زگره  یـسوم  يا  تفگ : وا  مرگنب ، وتب  ات  اـمنب  نمب 

ياهزیکاپ هچ  تفگ : دمآ  دوخب  نوچ  هدش 141 و  شوهیب  داتفا و  نیمز  رب  يورب  یـسوم  درک و  نیمز  راومه  ار  نآ  دـنکف  هوک  رب  يوترپ 
دوخ يربمایپب  ار  وت  نم  یـسوم  يا  تفگ : وا  منم 142  ناگدنورگ  نیتسخن  مهاوخ و  شزرمآ  ماهدـنهانپ و  وتب  و  رادـنپ ] ره  رترب ز  و   ] وت

يدـنپ يرد  رهز  حاولا  رد  وا  يارب  رادـب 143 و  نآ  ساپ  ریگب و  مداد  وتب  هک  يرترب  هکنیا  سپ  مدـیزگرب  شیوخ  نخـسب  مدرم و  يوسب 
نیرتهب هب  ات  امرفب  دوخ  ناوریپب  رادـهگن و  شـشوک  ناوت و  اـب  ار  حاولا  هکنیا  میتفگ ] واـب  و  ، ] يراـتفگ هناگادـج  زیچ  ره  يارب  میتشون و 

هک  ] مهد ناشن  امـشب  نانیدیب  هاگیاج  يدوز  نیمهب  هک  دننک ] راتفر  نآ  ياهروتـسدب  دـنناد  رتهب  هک  هنوگ  رهب  و   ] دـندنب راک  ار  نآ  يور 
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دننیب یتیآ  ره  دـننکیم و  يزارف  هحفـص 225 ] ندرگ [ - اورانب  هک  ناسکنآ  144 و  دوب ] هچ  ناشماجنا  رس  حاولا  روتـسدب  نامرفان  مدرم 
هچ  145 میراد ] رودب  ّقح  شریذپ  زا  و   ] مینادرگب دوخ  تایآ  نانآ ز  لد  ام  دننادن  دوخ  هار  ار  نآ  دننیب  يراگتسر  هار  رگا  دنورگیمن و 

ناسکنآ هّتبلا  دندنام 146 و  ربخیب  نآ  زا  دندرمـش و  غورد  ام  تایآ  هک  يور  نآ  زا  دنور  نآ  لابند  دنبای  ینیدـیب  هار  ههاریب و  رگ  ناشیا 
َو : » نیرّـسفم نخـس  دـننیب ! ازـس  دـندرک  هچنآ  زجب  دوشیم  رگم  هچ  دوـش  هدوـهیب  دـننک  هچنآ  دندرمـش  غورد  زیخاتـسر  اـم و  تاـیآ  هک 
تدابعب و یسوم  لّوا  بش  یـسرد  - 1 تسا : هدـشن  هتفگ  ًۀَـلَیل » َنیَِعبرَأ   » لّوا زا  هکنیا  رد  تسا  لاـمتحا  دـنچ  رخف :  139 ٍرشَِعب » اهانمَمتَأ 

تاجانم رد  یئاهنتب  یسوم  دوخ  لّوا  تسا : هتفگ  یناهفصا  ملـسم  وبا  - 2 دنداد ، تاروت  واب  دـش و  لماک  رخآ  بش  هد  رد  دوب و  تضایر 
یلَع ِءالوُأ  مُه  َلاق  یـسُوم  ای  َکِموَق  نَع  َکَلَجعَأ  ام  َو   » تسا هدش  هتفگ  هط »  » يهروس رد  هک  نانچ  تفر  تاقیمب  نارگید  زا  شیپ  دوب و 
بـش هد  يارب  مّود  يهبترم  زاب  و  اهنآ ، يوسب  تشگرب  دـش  رادربخ  اهنآ  یتسرپهلاسوگ  يرحاس و  راـک  زا  هک  بش  یـس  زا  سپ  و  يَِرثَأ »

. - دـش یـسوم  لماکت  يهلیـسو  هک  دوب ، لیئارـسا  ینب  نیبختنم  اب  رگید  بش  هد  دوب و  اـهنت  یـسوم  لّوا  بش  یـس  رد  - 3 تفر ، تاقیمب 
رس هتشگ  دوخیب  دوخ  زا  دمآ  یسوم  هتـشون : فشک   140 اِنتاقیِِمل » یـسُوم  َءاج  اَّمل  َو   » 468-392- نآرق -110-89- نآرق -38-15- نآرق

تشگیم و لیئارسا  ینب  ياهلحم  رب  هتساخرب ، ِینِرَأ »  » جوم قشع  راحب  زا  هدرک و  شون  ّتبحم  بارش  سدق  ماج  زا  هدرک  مگ  دوخ  رس  رد 
. نتفگ نخـس  نارگید  اب  مراد  مارح  ددرگ : زارد  شنخـس  دوش  ترـضحب  نوچ  ات  ناشیا  دصاقم  تلاسر و  ماغیپ و  زا  درکیم  عمج  اهتملک 

قوش بارـش  تسم  دیـسر  تاـجانم  ترـضحب  نوـچ  سپ   184-174- نآرق -35-1- نآرق «. - منک زارد  نخـس  میوگ  وـت  ثیدـح  اـجک  »
َو  » 163-137- نآرق «. - َکَیلِإ رُظنَأ  ِینِرَأ   » هک دمآ  رب  هکنیا  شتقو  دـقن  درک ، شومارف  همه  نآ  دـش ، ّقح  مالک  عامـس  يهتخوس  تشگ ،
هک نانچ  تفگ  نخس  وا  اب  هطساویب  میقتسم و  ینعی  عمجم : تفگ ، نخـس  زار  يوجنب و  وا  اب  یـسوم  يادخ  ینعی  يربط :  140 ُهُّبَر » ُهَمَّلَک 
 ] 25-1- نآرق  - و تفگ : نخـس  وا  اـب  تخرد  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  رگید  تاـیآ  رد  تفگیم : نخـس  کـلم  هلیـسوب  ناربمغیپ  رگید  اـب 

«10» يدیرت ام  روصنم  وبا  دنتفگ : . نخـس  یـسوم  اب  اهربا  نایم  زا  دـناهتفگ : یـضعب  نکیل  تسا ، هدـشن  نّیعم  هیآ  هکنیا  رد  هحفص 226 ]
شـشوگب تخرد  زا  یفورح  یئاهادـص و  یـسوم  تسا : هتفگ  . دیـسریم شـشوگب  تـخرد  زا  یفورح  یئاهادـص و  یـسوم  تـسا : هـتفگ 

هلصاف اب  سفنت  يهطساوب  ات  دوبن  مدرم  نخس  دننام  هک  دینـشیم  یئادص  فارطا  يهمه  زا  یـسوم  نایبلا : حور   28-26- یقرواپ . - دیسریم
تفگ و رد  رایتخایب  مئاد و  هک  دوب  داتـسا  تسد  رد  یتلآ  دننام  دوخ  دیـسریم و  ادـص  بناج  همه  زا  هتـسویپ و  هکلب  دوش ، هدینـش  هلمج 

تّذل دوخ  ندـب  مامت  زا  و  تسا ، شوگ  وا  نت  يهمه  هک  دوب  نانچ  دینـشیم ، زاوآ  وس  ره  زا  یـسوم  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوب ، دونش 
. تعیبط ياهادص  رگید  هن  تسا و  ّقح  نخس  هک  تسناد  تهج  نیمهب  و  تشاد ، نخـس  زا  تّذل  دوخ  شوگ  اب  هک  نانچ ، تشاد  یئاونش 

توص داجیا  ياهّدام  رد  تسا  نکمم  دنک ، داجیا  یئاه  هلمج - اهطخ و  یحول  رب  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  روط  نامه  يرشخمز : فاّشک 
وا زا  اهنآ  هک  دوب ، دوخ  ناوریپ  يارب  هکلب  دوخ  يارب  هن  یسوم  ترضح  شهاوخ  هکنیا  عمجم :  140 َکَیلِإ » رُظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  . » دیامنب

مـساقلا وبا  و  امنب ، امب  اراکـشآ  ار  ادخ  دنتفگ : ینعی  ًةَرهَج » َهّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دننیبهب ، ار  ادخ  دـندوب  هتـساوخ 
ات تفرعم  تسا و  لدب  تیؤر  ِینِرَأ »  » 250-216- نآرق -40-1- نآرق : - زا دوصقم  هک  تسا  هتفگ  یسوم  نخـس  يارب  رگید  تهج  یخلب 

ِینِرَأ ِّبَر   » تسا هدش  لقن  میهاربا  زا  رگید  تیآ  رد  هک  نانچ  دوش ، هتسب  لالدتسا  دیدرت و  کش و  هار  دنیبب و  ار  قیاقح  ملاوع و  یبوخب 
140 ِیناَرت » َنل  َلاق   » 215-175- نآرق -11-1- نآرق . - ینکیم هدـنز  ار  ناگدرم  روطچ  هدـب  ناشن  نمب  ایادـخ  ینعی  یتوَملا » ِیُحت  َفیَک 

یـسوم لّوا - دننیبب  ار  دنوادخ  تسا  نکمم  هک  دناهدرک  لالدتـسا  هلمج  نیاب  تهج  راهچ  زا  دنتـسه  قفاوم  رکفمه و  ام  اب  هک  اهنآ  رخف :
رد رخف  ماما  و  هحفص 227 ]  ] 22-1- نآرق  - تسا هدوب  نکمم  هک  هتـساوخ  يزیچ  هکلب  تسا  هدرکن  نکمم  ریغ  عّقوت  دوب  ربـمغیپ  نوـچ 

ياهعرج ینّابر  مالمیب  مالک  ماج  زا  و  دینـش ، ّقح  نخـس  یـسوم  نوچ  ینیـسح : ریـسفت  تسا . هدرک  ثحب  لّصفم  بلطم  هکنیا  يهلاـبند 
اقل يهدـهاشم  ياـج  ّتنج  نوـچ  و  تسا ، یلعا  سودرف  رد  وا  هک  تسب  لاـیخ  تسا ، اـیند  رد  وا  هک  درک  شوـمارف  دیـشچ ، ّتبحم  قوذ 

هک دـیوگ : رارـسألا  فشک  بحاص  دوخ . تیؤر  زا  زاس  نّکمتم  ارم  ینعی  دوخ  سفن  ارم  يامنب  نم  راـگدرورپ  يا  یـسوم  تفگ : تسا ،
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دوب ّقح  دارم  نیع  رد  تعاس  هکنیا  هک  اریز  ِینِرَأ » : » تفگ هک  نآ  زا  دوب  رتیلاع  دینش  ِیناَرت » َنل   » باطخ هک  تعاس  نآ  رد  یسوم  ماقم 
457-447- نآرق -405-390- نآرق : - تیب ندومن ، دوخ  دارمب  مایق  زا  تسا  رتلماـک  ندوب  ّقح  دارمب  مئاـق  دوخ و  دارم  دـیق  رد  تقونآ  و 

اجک زا  ار  رعش  هکنیا  هک  تسین  مدای  مدوخ  باتم  ندرگ  هنب  رـس  دیآ  تسود  نآ  زا  هچ  ره   || باوج  ار  یـسوم  روط  زا  دسریم  ینارت  نل 
ۀلاحتـسا یلا  ةراشا  : » یناشاک تالیوأت  ینارت  نل  باوجب  اّنمت  هکنیا  دزرین  هک   || رذـگب  وگم و  ینرا  انیـس  روطب  یـسر  وچ  ماهدرک : رب  زا 

، تسین دّدعت  یئود و  داجیا  لصا  شنیرفآ و  رد  هک  نیاب  تسا  هراشا  ِیناَرت » َنل   » يهلمج ینعی  ةدهاشملا » ماقم - یف  ۀّینالا  ءاقب  ۀّینینثالا و 
وا مشاب  ناـهنپ  نم  نوچ  ینعی   120-105- نآرق : - رعـش هکنیا  دـننام  درادـن  هار  نم  دوخ و  تسه ، تسود  لامج  يهدـهاشم  هک  اجنآ  و 

مـشچ اـب  ار  وا  ینعی  ّیبر » نیعب  ّیبر  تیأر   » هک تسا  هلمج  هکنیا  دـننام  و  دـنکیم ، ناـهنپ  ارم  دوخ  وا  دوـب ، رادوـمن  رگا  تسا و  رادوـمن 
-83- نآرق -77-37- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  ِیناَرت » َنل   » ات َنیَِعبرَأ » ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف   » يهلمج زا  هاشیلع  یفـص  ریـسفت  رد  مدید . شدوخ 

یلجنم ّقح  شدزاس  تدحو  ّرـس   || یلو  ای  ربمیپ  دشاب  رگ  هصاخ  نیددرم  رب  نایع  ددرگ  اهزار   || نیعبرا  ردـنا  هک  دوبن  بجع  نیو   98
وا و ریـس  دشاب  هچ  ات   || شاهزات  یتادراو  دـیآ  مد  ره  هحفص 228 ] تافـص [  ءامـسا و  فشک  ماقم  رد   || تادراو  ار  وا  دشاب  مّلکت  نآ 

ءامـسالا مّلع  زا  شدـشاب   || ناج  لقع و  دراد  هک  مدآ  ینب  ره  مامت  ینعم  هکنیا  قیقحت  ماهدرک   || مانب  ءامـسالا  مّلع  ناـیب  رد  شاهزادـنا 
درد راسکنا و  رـس  ات  ياپ   || دوب  درف  تبوت  قشع و  ردـنا  مدآ  وا  رارـسا  وا  رب  قح  دزاس  فشک   || وا  راتفر  نوچ  تخومآ  ردـپ  زا  ناـشن 

زارفرس ار  ناشن  مدآ  مدآ و ،  || زار  ياناد  نآ  درک  عّرضت  ناز  تسکـش  ردنا  دوب  هدید  یتسرد  نوچ   || تسر  تفگ و  انملظ  ّانا  اّنبر  دوب 
تفرگب ار  روط   || مـالک  رد  دـیآ  تساوخ  وا  اـب  هک  نوچ  رویغ  شدـید  دوخ  بح  رد  سب  هک  ناز   || روـطب  یـسوم  اـب  درک  مّلکت  قـح 
یگتـسر  || تسا  انف  رب  تراشا  یناد  را  تملظ  دـش  کیدزن  قحب  ناج  ترثک  تفر   || دـش  کیرات  وا  رود  خـسرف  تفه  ماـمّتلاب  تملظ 

 || تسر لاـعفا  زا  هر  درم  اـنف  رد  نیع  يوس  قلطم  لاـعفا  زا  دـش  نوچ   || نیبتاـک  ددرگ  تفگ  يو ، زا  رود  تسا  يوس  اـم  دـیق  ناـج ز 
دـش ّقح  فصو  ردنا  شفـصو  دـش  بادآ  يهتـشر  رـس  شفک  زا   || دـش  باتیب  وا  ناج  یّلجت  ناز  تسد  لاوحا  نآ  رد  ار  بتاک  تسین 

دوب و تراسج  زن  تسا  یقاب  ياقل  رب  قشاع  صرح   || تسا  یقاتشم  زا  نتفگ  ینرا  ّبر  سمتلم  یتاذ  فشک  رب  سپ  تشگ   || سمطنم 
بجاو هکلب  زیاج  دوب  دوبن  زیاف  وا  تاذ  فشکب  نوچ   || دوبن  زیاج  بلط  نیز  یئوگن  ات  بلط  قشع و  ینوزفا  زا  دـب  لب   || بدا  كرت  زن 

وا دومن  نوچ  تساوخ  قاقحتـساب  واک  دوبن  بیع   || تساوخ  قایرت  ّقح  یمومـسم ز  هک  رگ  ّبر  دـیآ ز  لوصو  رب  اّیهم  اـت   || بلط  نآ 
هتفای یهلا ، هتـشون : فشک   1140 اکَد » ُهَلَعَج  ِلَـبَجِلل  ُهُّبَر  یّلََجت  اَّـمل  باوـج  رد  شّقح  تفگ  ینارت  نل   || باـت  قـشع و  زا  لاؤـس  هـکنیا 

! میوـگ هچ  منیبیم ! هـک  میوـج ! هـچ  مراد ! هـک  میوـگیم  هحفــص 229 ]  ] 111-109- یقرواپ -56-1- نآرق « - 1«11» روهدـید اب  میوجیم 
تفاـضا هار  وت  تینادـحو  مدـق  تشاذـگن ، تراـشا  ياـج  وت  تّزع  ياـهب  یهلا  میوـگتفگ ، هکنیا  راـتفرگ  میوـجوتسج ، هکنیا  يهتفیش 

رخآ ات  تساکیم ، یهر  ناز  و  دوزفیم ، وت  ناز  یهلا  تشادنپیم  هچ  ره  دـش  زیچان  تشاد و  تسد  رد  هچ  ره  یهر  درک  مگ  ات  تشادرب 
حوتفلا وبا  تساک . مک و  دیاش  تیهر  یـسب  تسه  وت   || تسار  دـمآ و  بوخ  شاب  تساک  مک و  متفگ  تسار : دوب  لّوا  هک  دـنام  نامه 

: تفگ ساّبع  هّللا  دبع  دندرک : فالخ  یّلجت  ینعم  رد  و  ءالعف ، نزو  یلع  ّدمب  َءاّکَد » ُهَلَعَج   » مصاع رگم  دندناوخ  هفوک  لها  تسا : هتشون 
دبع دیآ ، نوریب  يواگ  ینیب  زا  هک  تفاتب  رون  نادنچ  اهباجح  نآ  زا  ات  دومرفب  یلاعت  ّقح  تفگ : كاّحـض  دـش ، ادـیپ  روط  هوک  رب  وا  رون 

هک دـندرک  تیاور  يرـصب  نسح  دورب ، ینزوس  خاروسب  هک  درک  ادـیپ  شرع  رون  نادـنچ  هک  دـندرک  تیاور  راـبحألا  بعک  مالـس و  هّللا 
رگد یـضعب  و  دنامن ، چیه  ات  دیرگنب  وا  رد  یـسوم  دشورف و  نیمزب  هوک  يرادـن ، نم  تیؤر  تقاط  وت  هک  هوکب  درک  یحو  یلاعت  يادـخ 

رب رصب  تیؤر  هک  تسنادب  هیآ  نآب  یسوم  هک  درک  ادیپ  یتیآ  هوک  رد  ینعی  یسومل » لبجلاب  ّهبر  یّلجت  اّملف   » تسا نآ  هیآ  لیوأت  دنتفگ :
دوش هراچیب  زجاع و  یلگ  تشم  بجع  هچ   || دوش  هراپ  دصب  هوک  وت  يهعمل  کیب  يا  ینیسح : ریسفت   74-55- نآرق . - دشابن اور  يادخ 

یّلجت هک  تسا  نآ  هکنیا  رد  يهتکن  تسه ، رظن  نآ  تقاط  ار  ناسنا  لد  تشادن و  رادید  لّمحت  تمظع  نیاب  هوک  هک  تسا  يرـس  بجع 
تفریذپ لد  دزاسیم . رومعم  ار  لد  رظن  هکنیا  تخاس و  ناریو  ار  هوک  رظن  نآ  تسا ، تمحر  رظنب  لد  رب  یّلجت  و  دوب ، تبیه  رظنب  هوک  رب 
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زا ریگولج  تسا و  هدرپ  هک  ناسنا  ندـبب  تسا  هراشا  هوک  نایبلا : حور  تفاـین  ردـنا  شرع  هچنآ  تسنادـب  لد   || تفاـتن  رب  نودرگ  هچنآ 
و دسریمن ، دوخ  ماقمب  حور  دوشن  مرن  كدـنم و  ات  هک  ملاع ، یقیقح  فراعم  راونا و  كردـب  ناسنا  ناور  حور و  هحفص 230 ] ندیسر [ 

هاگهولج هک  درادن ، ار  یلجت  تقایل  دراد  ینیزگیاج  یمـسج و  تلاح  تسا و  ندب  هک  هوک  لد و  بلق و  ماقم  رد  تسا  حور  يارب  یّلجت 
دوب مه  يوج  اجرب  نآ  دنام  رگ  نیب ، تفگ :  || يوسوم  دوجو  هوک  نآ  دوب  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  دجنگن . ناکم  ّدـح و  مسج و  رد  ّقح 

دناـمن یـسوم  یتـسه  دوخ  زا  تفر   || دـنامن  الـصا  دوخ  ياـج  ردـنا  هوک  لاـحم  يرما  رب  قیلعت  دوب  نیو   || لاـمج  نآ  ینیب  هک  نکمم 
انف دوبن  یپ  شک ز  یئاقب  نآ   || ایربک  ياقب  رب  یقاب  تشگ  دوهـش  ردـنا  شوهب  دـمآ  زاب  وچ  سپ   || دوجو  ثیح  زا  یناـف  اـجکی  تشگ 

ثیدح دوخ  وت  منک ، شفیـصوت  هک  تسین  ناوت  نآ  ارم  هک  تشگ  رادیدپ  يّرـس  و  دـش ، نشور  راگدرورپ  رونب  نیمز  يروباشین : ریـسفت 
صقر رد  هوک   || دـش  كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج  دـیوگ : دوخ  باتک  لّوا  رد  يونثم  یـسوم  رخ  و  لـمجم . هکنیا  زا  ناوخب  لـصفم 

وبا ریسفت   141 َنِینِمؤُملا » ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  َکـَیلِإ  ُتُبت   » اقعـص یـسوم  ّرخ  تسم و  روط   || اقـشاع  دـمآ  روط  ناـج  قشع  دـش  كـالاچ  دـمآ و 
نیاب ار  وت  هک  مدقتعم  نیلّوا  متـسه و  وت  هوکـش  تمظعب و  نمؤم  لّوا  مدرک و  هبوت  هزاجایب  شهاوخب  مادقا  تأرج  زا  نم  ینعی  دوعـسلا :
مدرم عمجم :  142 ِیتالاسِِرب » ِساـّنلا  یَلَع  َُکتیَفَطـصا   » 50-1- نآرق . - تسین زیاـج  لاؤس  هزاـجایب  هک  متـسه  نمؤم  دـید و  ناوتن  ملاـع 
ریسفت  143 اِهنَـسحَِأب » اوُذُـخأَی   » 44-1- نآرق . - عـمج تروـصب  فـلا  اـب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، درفم  تروـصب  فـلایب  هلاـسر »  » زاـجح

« نسحا  » يهملک زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تازاجم ، ماقتنا و  ربارب  رد  تشذـگ  ربص و  لثم  دـننک  لمع  تسا  رتهب  هچنآـب  ینعی  يواـضیب :
تسین هکنیا  دوصقم  ناتـسمز و  زا  تسا  رتمرگ  ناتـسبات  دنیوگیم  هکنیا  لثم  دشاب ، دب  لباقم  رد  رتهب  دوصقم  هکنیا  هن  دشاب  لماک  یبوخ 

دنبای ار  یتملک  نوچ  ینعی  تفگ : لضفلا  نب  نیـسح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 231 ]  ] 24-1- نآرق . - تسا مرگ  مه  ناتـسمز  هک 
ذخا ّتنـس ، مه  تسا و  هضیرف  مه  تاروت  رد  هک  تسا  نآ  دارم  دنتفگ : یـضعب  هوجولا ، نسحا  یلع  دننک  لمح  هوجو ، یناعم و  لمتحم 
حور ریسفت   143 َنیِقِـسافلا » َراد  مُکیِرُأَس  . » ّتنـس مه  درآ و  راکب  هضیرف  مه  و  ّتنـس ، هضیرف و  نایم  دـنک  عمج  هک  دـشاب  نآ  نسحالاب 

: - تسا هتفگ  یبـلک  تسا ، وا  ناوریپ  نوعرف و  ياـههناخ  َنیِقِـسافلا » َراد   » زا دوـصقم   32-1- نآرق : - تسا هتفگ  هداتق  یـسولآ : یناعملا 
تسا ماش  رگمتس  نیطالس  هقلامع و  دوصقم  تسا  هدش  لقن  مه  و  دنشاب ، دومث  داع و  هک  تسا  میدق  يهدش  دوبان  ياهتّلم   30-11- نآرق

دیدشت هلمج  هکنیا  عومجم  زا  دوصقم  و  تسا ، مّنهج  دوصقم  دناهتفگ : اطع  يرصب و  نسح  دندش  دراو  اهنیمزرس  نآب  لیئارـسا  ینب  هک 
هنوگچ اهنآ  یگدـنز  دـید  دـیهاوخ  يدوزب  هک  تسا  نآ  نامرفان  مدرم  يازـس  هک  دـیدهت  روطب  تسا  ولج  يهلمج  دافمب  لـمع  دـیکأت  و 

راک رکف و  روج  نآ  تازاجم  دینادب  ات  دمآ  دـهاوخ  امـش  فّرـصتب  درک و  میهاوخ  دراو  اجنآ  رد  يدوزب  ار  امـش  ای  و  تسا ، هدـش  ناریو 
مه اـم  دـننکیم  رارـصا  یناـمرفان  رورغ و  ربـک و  رد  نوچ  ینعی  یـسولآ :  144 َِیتاـیآ » نَع  ُفِرـصَأَس  . » تسا یگراـچیب  يراوـخ و  هکنیا 

رگید يهروس  رد  هک  تسا  هلمج  نآ  ریظن  هلمج  هکنیا  دافم  و  تسا ، حاولا  رد  هک  ماکحا  ظعاومب و  هّجوت  مهف و  زا  میوشیم  ناشریگولج 
ندوب اـب  دورن  ناـمگ  هک  تسا  ولج  هلمج  يهدـعوب  ناـنیمطا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  مَُهبُوُلق » ُهّللا  َغازَأ  اوُغاز  اّـمَلَف   » تسا هدـش  هتفگ 

و مینادرگیمرب ، تایآ  يهضراعم  تردق  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  دش ، دنهاوخ  دراو  اج  نآب  لیئارـسا  ینب  هنوگچ  نیقـساف 
هّرس سّدق  يرـصم  نّونلا  وذ  زا  ینیـسح : ریـسفت   308-264- نآرق -27-1- نآرق . - دـیوش دراو  اج  نآب  دـیناوتب  امـش  ات  مینکیم  ناـشدوبان 

ناشیا ياهلد  زا  مرج  ینآرق ال  ياهتمکح  نونکمب  ار  لطاب  نایعّدـم  ياهلد  دزاـس  یمارگ  هک  دـهاوخیمن  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  لوقنم 
-1 ام : نخس  هحفص 232 ] هناوید [  نیقی  مهف  دنکن  تمکح   || هناریو  نآ  رد  جنگ  نینچ  تسا  فیح  تیب : هدرک ، بلس  نآ  لوبق  ّتیلباق 
مدرم و ياهراک  زا  غارف  يارب  هک  دش  ماهلا  واب  دوب و  فّظوم  یسوم  هک  دوش  هدیمهف  روط  هکنیا  دیاش  رخآ  ات  یـسُوم » اندَعاو   » لّوا تیآ 
، تسا یمزعلاولوا  ماقم  هک  دوخ  ّتلم  تیبرت  روتـسد  حاولا و  نتفرگارف  تقاـیل  و  يونعم ، يرکف و  لاـمکب  لوصو  عاـمتجا و  رد  یگدـنز 

تّدـمب تسا ، هدـشن  حاولا  نتفرگارف  يارب  زّهجم  هک  تفای  صقان  ار  دوخ  نوچ  و  دـشاب ، تولخ  هبقارم و  هدـهاجم و  رد  زور  یـس  تّدـم 
يزجع صقن و  ساسحا  رـشعب  مامتا  تسا و  وا  یلّوا  ماهلا  لّوا  يهدـعاوم  سپ  دـش ، لصا  یمیلک و  ماـقمب  اـت  دوزفا  زور  هد  دوخ  تولخ 
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واب حاولا  و  َُکتیَتآ » ام  ذُخَف   » باطخ يارب  لباق  دش و  لماک  ات  دنام  رگید  زور  هد  تهج  هکنیا  زا  تفایرد ، دوخب  تبسن  یـسوم  هک  تسا 
- نآرق -697-677- نآرق -43-27- نآرق . - دشاب یسوم  تاساسحا  حیـضوت  دیاش  رخآ  ات  یـسُوم » َءاج  اَّمل  َو   » مّود تیآ  - 2 دش ، تیانع 

توهبم مالک  قوذ  زا  دوب و  هدیسرن  دوخ  لامک  يهبترم  یلاعب  دوب و  هتـشذگن  وا  تضایر  زور  لهچ  نیعبرا و  تدم  نوچ  هک   760-738
هوک رب  تیاهنیب  تردـق  زا  ياهنومن  وا  لیمکت  بیدأت و  باوج و  يارب  دومن ، تسود  رادـید  تیؤر و  عّقوت  دـش  تابذـج  تاماهلا و  ملاع 

. داتفا نیمز  رب  شوهیب  یسوم  دش و  یشالتم  هوک  ناهگان  هک  دش ، رادومن 

ات 154] تایآ 147  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

مِهِِّیلُح نِم  ِهِدَعب  نِم  یـسُوم  ُموَق  َذَـخَّتا  َو  [ 147  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ّالِإ  َنوَزُجی  لَه  مُُهلاـمعَأ  تَِطبَح  ِةَرِخـآلا  ِءاـِقل  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو 
دَق مُهَّنَأ  اَوأَر  َو  مِهیِدیَأ  ِیف  َطِقُس  اَّمل  َو  [ 148  ] َنیِِملاظ اُوناک  َو  ُهوُذَخَّتا  ًالِیبَس  مِهیِدهَی  َو ال  مُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اوَرَی  َمل  َأ  ٌراوُخ  َُهل  ًادَـسَج  ًالجِع 
نِم ِینوُُمتفَلَخ  امَسِئب  َلاق  ًافِسَأ  َنابضَغ  ِهِموَق  یلِإ  یسُوم  َعَجَر  اَّمل  َو  [ 149  ] َنیِرِساخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنل  رِفغَی  َو  انُّبَر  انمَحرَی  َمل  ِنَئل  اُولاق  اوُّلَض 
َِیب تِمُشت  الَف  ِینَنُوُلتقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعضَتسا  َموَقلا  َّنِإ  َّمُأ  َنبا  َلاق  ِهَیلِإ  ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ  ِسأَِرب  َذَخَأ  َو  َحاولَألا  یَقلَأ  َو  مُکِّبَر  َرمَأ  ُمتلِجَع  َأ  يِدَعب 

- نآرق [ - 151  ] َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َتنَأ  َو  َِکتَمحَر  ِیف  انلِخدَأ  َو  یِخَأـِل  َو  ِیل  رِفغا  ِّبَر  َلاـق  [ 150  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َعَم  ِینلَعَجت  َو ال  َءادـعَألا 
اوـُلِمَع َنیِذَّلا  َو  [ 152  ] َنیِرَتـفُملا يِزَجن  َِکلذَـک  َو  اینُّدـلا  ِةاـیَحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  مِهِّبَر  نِم  ٌبَضَغ  مُُهلانَیَـس  َلـجِعلا  اوُذَـخَّتا  َنـیِذَّلا  َّنِإ   925-1

اِهتَخُسن ِیف  َو  َحاولَألا  َذَخَأ  ُبَضَغلا  یَسُوم  نَع  َتَکَـس  اَّمل  َو  [ 153  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  َو  اهِدـَعب  نِم  اُوبات  َُّمث  ِتائِّیَّسلا 
، مال نوکس  ءاح و  حتف  اب  یلح ، عمج  یلح - تاغل : ینعم  هحفص 233 ]  ] 417-1- نآرق [ - 154  ] َنُوبَهرَی مِهِّبَِرل  مُه  َنیِذَِّلل  ٌۀَمحَر  َو  ًيدُه 

زین وهآ  دنفسوگ و  يادص  يارب  و  واگ ، زاوآ  راوخ ، واگ ، يهچب  هلاسوگ و  الجع - دوشیم ، هتخاس  رهاوج  ای  الط  زا  هک  شیارآ  يهلیـسو 
نداد دادتما  ینعمب  میج  حتفب  رج  ردصم  زا  ّرجی - دش . نادرگرس  درک ، اطخ  دش ، نامیشپ  دیزغل ، ینعی  هدی - یف  طقـس  دوشیم . لامعتـسا 

غوردب ینعمب  ءارتفا ، ردـصم  زا  نیرتفم - سک . هودـنا  رد  يداش  ینعمب  نیـش  حـتفب  هتامـش  ردـصم  زا  تمـشت - ندیـشک . دوخ  فرطب  و 
هک دـنتخاس  هلاسوگ  يهسیدـنت  ناـشرویز  ياـهالط  زا  وا  ناوریپ  داـعیمب  یـسوم  نتفر  زا  سپ   147 همجرت : نتـسب . تمهت  نداد ، یتبـسن 
نآ هب  دنک 148  ناشيربهر  یهارب  هن  دراد و  اهنآ  اب  نتفگ  نخـس  یئاناوت  هن  ناویح  نآ  هک  دندرکن  كرد  ارچ  درکیم . هلاسوگ  يادـص 

ار ام  دشابن و  ام  راگدرورپ  رهم  رگا  دنتفگ : دناهدش  هارمگ  هک  دنتـسناد  دـندمآ و  دوخب  نوچ  149 و  دندرک ، متـس  دوخ  رب  دنتخاب و  لد 
نم زا  سپ  رگم  دـیدنام  نم  ياجب  دـب  هچ  تفگ : سوسفا  مشخ و  اب  دـمآ  زاب  ناشيوسب  یـسوم  نوچ  میـشاب 150  هدربنایز  هتبلا  دزرماین 
رـس تخادنا و  نیمز  رب  ار  اهحول  و  دـینک !] کیدزن  قح  هب  ار  دوخ  یتسرپ  هلاسوگ  هار  زو   ] دـینک باتـش  ناتراگدرورپ  نامرفب  دـیتساوخ 

يزیچ دـندید و  مناوتان  هورگ  هکنیا  نم  ردام  دـنزرف  يا  تفگ : وا  درازایب ] يراوخب  ار  وا  هحفص 234 ] ات [   ] دیـشک دوخب  تفرگ و  ردارب 
نم و اراگدرورپ  تفگ : یـسوم  رادـنپم 151  راکمتـس  مدرم  رامـشب  ارم  نکم و  داـش  نم  يراوخب  منانمـشد  وت  سپ  دنـشکب  ارم  هک  دوبن 

مـشخ راـتفرگ  دـندش  هتـسبلد  هلاـسوگب  هک  اـهنآ  هـّتبلا  ینیمحاّرلا 152  مـحرا  وــت  هـک  نـک  نورد  دوــخ  تــمحرب  زرماــیب و  ار  مردارب 
نآ زا  دـندوب و  راـک  تشز  هک  ناـسک  نآ  یلو  ار 153  نانز  غورد  میهد  نینچ  ازـس  ام  هک  یگدـنز  رد  يراوخ  دـنوش و  ناـشراگدرورپ 
نآ دش  مارآ  مشخ  ار  یـسوم  نوچ  نابرهم 154 و  تسا و  هدنزرمآ  نامیا  هبوت و  سپ  زا  تراگدرورپ  هتبلا  دـندیورگ  قحب  دنتـشگزاب و 

: نیرـسفم نخـس  دنراد . هشیدنا  دوخ  راگدرورپ  لدـب ز  هک  ناسک  نآ  يارب  دوب  ینابرهم  يربهر و  نآ  ياههتـشبن  رد  هچ  تشادرب  اهحول 
ءاح و ّمض  اب  نارگید  و  تسا ، هدناوخ  مال  نوکس  ءاح و  حتف  اب  بوقعی  دندناوخ و  ءاح  رسک  اب  یئاسک  هزمح و  عمجم   147 مِهِِّیلُح » نِم  »

يهطـساوب هک  اهبابـسا  یـضعب  دننام  دناهتفگ : یخلب  یئاّبج و  جاّجز و  عمجم :  147 ٌراوُخ » َُهل   » 32-14- نآرق . - دناهدرک تئارق  مال  رـسک 
15-1- نآرق . - دشیم هدینش  واگ  يادص  نآ  زا  داب  ندیزوب  هک  دوب  هدش  تسرد  يروط  هلاسوگ  نآ  دوشیم ، دنلب  نآ  زا  ادص  نتخاس  زرط 
رد یسک  دوب و  یلاخ  همّـسجم  ریز  دناهتفگ : یـضعب  و  دوب ، هدراذگ  صوصخم  زرطب  نآ  نورد  رد  فلتخم  ياهین  دناهتفگ : یـضعب  رخف :
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ینعمب رأج »  » زا قتشم  هک  تسا  هدناوخیم  هزمه  اب  راؤج »  » مالّسلا هیلع  ّیلع  و  دندشیم ، لافغا  مدرم  دشیم و  واگ  يادص  يهلیـسو  ریز  نآ 
رد هدجسب  هدیسر  لیئارسا  ینب  زا  یعمج  شوگب  هلاسوگ  زاوآ  نوچ  هک  دیامرفیم  ساّبع  نبإ  ینیسح : ریـسفت  دشابیم . درک  دایرف  هحیص و 

عناص تدابع  هک  یتّما  نایم  دنتـسرپ و  ار  دوخ  عونـصم  هک  یتّما  نایم  تسا  رود  هچ  هک  تسا : روکذـم  يریـشق  ماما  فیاـطل  رد  دـنداتفا ،
149 رِفغَی » َو  انُّبَر  انمَحرَی  [ » هحفـص 235 ترای [  ملاع  ود  رد  تسا  وت  يهدنزاس   || تراک  دزاسن  یتخاس  وت  هک  ار  نآ  تیب : دـننک ، دوخ 

. - دـناهدناوخ اّنبر »  » عفر بیاغ و  يهغیـص  ءات و  اب  اهیراق  رگید  و  دـناهدناوخ ، اّنبر »  » بصن بطاخم و  يهغیـص  ءاتب و  هفوک  مدرم  عمجم :
ربص دیدرک و  باتش  ادخ  بناج  زا  نّیعم  ماگنه  ندیسر  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  150 مُکِّبَر » َرمَأ  ُمتلِجَع  َأ   » 29-1- نآرق

يهجیتن دـیتساوخ  هک  ترخآ  باوث  ادـخ و  يهدـعو  رد  دـیدرک  باتـش  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  ّیلع  وبا  و  دـسرب ، تقونآ  اـت  دـیدرکن 
زا ینامرف  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  تسا : هدش  لقن  وا  زا  و  دیتفر ، یتسرپ  هلاسوگ  یپ  دیسرن  نوچ  و  دسرب ، امـشب  عقوم  زا  رتدوز  یتسرپادخ 

ناـمرف يدرب  قبـس  ینعی  يدرک  لـیجعت  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   31-1- نآرق . - دیدیتسرپ هلاسوگ  دـیدرک و  باتـش  دـسرب  ادـخ  بناج 
-1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هلمج  ود  هکنیا  عمجم :  150 ِهَیلِإ » ُهُّرُجَی  ِهیِخَأ  ِسأَِرب  َذَـخَأ  َو  . » يدرک ینامرفان  يدـشب و  وا  شیپ  زا  اریادـخ و 

یمدآ هچنانچ  دیشک ، دوخ  فرطب  تفرگ و  ار  دوخ  ردارب  رس  اهنآ  یتسرپهلاسوگ  راک  رد  يهشیدنا  مشخ و  تّدش  زا  تسا : هتفگ  یئاّبج 
، دش كانمشخ  تحاران و  تخس  یـسوم  نوچ  تسا : هتفگ  دیفم  خیـش  - 2 دزگیم ، نادـندب  بل  دریگیم و  دوخ  شیر  لاوحا  روـجنیا  رد 

نینچ هدـنیآ  رد  دـنربب و  یپ  یـسوم  مشخ  دوخ و  راک  یتشز  ّتیمهأب و  ات  درک  يراک  نینچ  اهنآ  هیبنت  بیدأت و  مدرمب و  ندـنایامن  يارب 
ار هیـضق  شیارب  وا  نوچ  و  دوش ، رادربـخ  مدرم  وا و  تشذگرـس  زا  ناـهن  رد  اـت  دیـشک  ولج  ار  نوراـه  - 3 50-1- نآرق . - دننکن يراک 
رد هک  روطنامه  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  - 4 تسا ، هدرکن  ریصقت  دوخ  راک  رد  هک  دوش  مولعم  ات  درک  اعد  وا  يارب  مه  یـسوم  درک ، نشور 

رماـع و نبإ  عمجم :  150 َّمُأ » َنبا  َلاق  . » تسا هدـنامهف  ار  وا  راـک  یتشز  نوراـه  اـب  راـتفر  هکنیا  اـب  یـسوم  تسا ، هدـش  هتفگ  هط  يهروس 
اهنآ باوج  هیآ  هکنیا  هدبع : ریسفت   21-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  بصن  اب  اهیراق  رگید  دناهدناوخ و  میم  رسک  اب  ّما » نبإ   » هفوک ياهیراق 

 ] رفس مّود  یس و  لصف  رد  نوچ  تسا ، تاروت  فالخ  رب  یّلکب  هک  اریز  تسا ، هدرک  سابتقا  تاروت  زا  ار  نآرق  ربمغیپ  دناهتفگ  هک  تسا 
هلاسوگ لکش  يرگنهآ  ملق  اب  وا  دندرک  مهارف  نوچ  هک  دهدیم  تبسن  نوراهب  ار  نانز  ياهتنیز  يروآعمج  روتسد  جورخ  هحفص 236 ]

حالطـصاب ار  تایآ  هکنیا  ناـیبلا  حور  يروباـشین و  ریـسفت  رد   151 ِیل » رِفغا  ِّبَر  . » تخاـس ـالط  زا  ارنآ  يهمّـسجم  دـعب  درک و  تـسرد 
دنتـسه ردارب  ود  ره  هک  بلق  زا  نوراه  حور و  زا  تسا  هیانک  یـسوم  نوچ  دوشیم : حیـضوت  همجرت و  نینچ  هک  دـناهدرک  قیبطت  ناـیفوص 
اهروـیز ّیلح و  تـسا و  يرـشب  تافــص  زا  هیاـنک  یــسوم  موـق  تـسا و  يدـنوادخ  قـلخ  ملاـع  زا  بـلق  تـسا و  رما  ملاـع  زا  حور  اریز 
یناسفن لیاذر  اههتساوخ و  يرشب  -1-20 ت  نآرق : - تارابع هکنیا  زا  تسا  هیانک  تاملک  هکنیا  عومجم  سپ  تسا ، یناسفن  ياههتساوخ 

رما ملاعب  هّجوت  زا  تسا  ّتیرـشب  حور  هک  یـسوم  نوچ  و  دـندرکیم ، توعد  دوخ  يوسب  ار  اهنآ  لـیاذر  هکنیا  هتـسویپ  هک  درک  مّسجم  ار 
مدرم تفگ : وا  دش ، بلق  ملاعب  ینعی  نوراهب  هّجوتم  تخادنیب و  دوخ  زا  دوب  ینّابر  ياهدومن  حیاول و  هک  ار  حاولا  دـمآ ، دورف  قلخ  ملاعب 

رب تسا  یناسفن  کیرحت  ناطیش و  هک  نانمشد  وشم  بجوم  وت  سپ  موش ، دوبان  دوب  کیدزن  هک  دش  هریچ  نم  رب  تسا  يرشب  تافص  هک 
سفن تافص  تسا و  رییغت  لباق  بلق  تالاح  هک  دوشیم  هدافتسا  تاملاکم  هکنیا  زا  و  موشب ، اهنآ  راتفرگ  ریـسا و  ینعی  دننک  تتامـش  نم 

يرییغت رگا  دوشیمن و  فرـصنم  ّقح  يوسب  هّجوت  یلـصا و  يوخ  زا  شدوخ  لد  هچرگا  دوشیم ، نیگنر  اهنآ  گنرب  دریگیم و  دوخ  رب  ار 
زا هیانک  یسوم  موق  هک  يرشب  تافص  سفن و  یلو  ددرگیمرب ، دوخ  یلصا  يوخب  يدوزب  یحور  تاماهلا  ندیـسر  اب  دوش  ادیپ  شلاح  رد 
زا هتخاس  يهلاسوگ  ندیتسرپ  هک  دوریم  نآ  ذئاذل  ایند و  یپ  يدوزب  دـشاب  حور  ياسوم  ترفاسم  هک  دوخ  زا  يربخیب  كدـنا  اب  تسا  نآ 

154 ُبَضَغلا » یَـسُوم  نَع  َتَکَـس  اَّـمل  َو   » 1087-1085- یقرواپ «. - 12» تسا یتـسرپ  يوه  یناـسفن و  ضراوـع  هکنیا  زا  هیاـنک  اـهرویز 
دش تکاس  رخآ  رد  و  ردارب ، اب  یتشرد  حاولا و  نتخادناب  درکیم  راداو  ار  وا  هک  یمدآب  تسا  هدش  هیبشت  یسوم  مشخ  دناهتشون : نیرـسفم 
 ] 43-1- نآرق  - هدـنامهف هلمج  هـکنیا  رد  ناـیبلا : حور   154 َنوـُبَهرَی » مِهِّبَِرل  مُه  َنـیِذَِّلل   » 42-1- نآرق . - تشادرب تـسد  کـیرحت  زا  و 
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نوچ دنـشابیم ، فوخ  سرت و  رد  دنتـسه و  تبهر  تیـشخ و  ياراد  هک  تسا  اهنآ  يارب  تمحر  تیادـه و  هک  تسا  هدـش  هحفص 237 ]
سفن اب  گنج  تسا و  یتسرپيوه  كرت  نآ  يهناشن  تسا و  تفرعم  دولوم  تبهر  تیـشخ و  هکنیا  يارب  زا  دننک ، هدافتـسا  دنناوتیم  اهنآ 
هیلخت نوچ  و  دنـشاب . وت  زوسلد  دننک و  محر  وتب  ات  تسا  رتهب  دنـسرتب  وت  زا  رگا  ینعی  توبهر » نم  ریخ  تومحر  : » دناهتفگ و  ناطیـش ، و 
نـسح افو . تسا و  عوشخ  تسا و  سفن  يافـص  قالخا و  يهجرد  لّوا  هک  تسا  هیلحت  مزلتـسم  تبهر  تیـشخ و  هیلحت  دـعب  مزـال و  لّوا 

عوشخ و تمالع  هکنیا  و  دریگن ، لد  رد  هنیک  دـیآ و  زاب  یهد  واب  ناـن  ياهراـپ  نوچ  ینارب ، شیپ  زا  ینزب و  رگا  ار  گـس  تفگ : يرـصب 
هدـید هک  منم   || ندـیزرو  قشعب  مرهـش  يهرهـش  هک  منم  تسا : هتفگ  ظـفاح  دـشاب ، رتـمک  گـس  زا  دـیابن  یمدآ  سپ  تسا ، وا  عـضاوت 

دوخ شقن  نآ  زا  یتسرپیمب  ندیجنر  تسا  يرفاک  ام  تقیرط  رد  هک   || میشاب  شوخ  میـشک و  تمالم  مینک و  افو  ندید  دب  هب  ماهدولاین 
زار تفگ  یم و  ماـج  دادـب   || تاـجن  هار  تسا  یچ  هک  مـتفگ  هدـکیم  ریپ  هـب  ندـیتسرپ  دوـخ  شقن  مـنک  بارخ  اـت  هـک   || مدز  بآ  رب 

 || ظفاح یم  ماج  قوشعم و  بل  زج  سوبم  ندیـشوک  دوس  هچ  وسنآ  زا  دوبن  وچ  شـشک   || هنرو  مقثاو  وت  فلز  رـس  تمحرب  ندیـشوپ 
یفرعم یتسرپتب و  راکفا  یتشز  يارب  ایاضق  هکنیا  دیاش  میاهتفگ ، رّرکم  هک  يروطب  ام : نخس  ندیسوب  تساطخ  ناشورف  دهز  تسد  هک 

رد زاب  دندینش ، باوج  دندرک و  يزاستب  داهنـشیپ  یـسومب  ایرد  زا  روبع  زا  سپ  هکنیا  اب  نوچ  دشاب ، نارگید  تربع  دنپ و  لهاج و  مدرم 
نآب ار  یـسوم  هک  دوب  هزادـنا  نآـب  راـک  نآ  یتشز  و  دـندش ، نامیـشپ  دـندرب و  تسد  تشز  هحفـص 238 ] لـمع [  نینچب  دوخ  وا  باـیغ 

. درک كانمشخ  تروص 

ات 158] تایآ 155  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

اّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُهت  َأ  َياّیِإ  َو  ُلبَق  نِم  مُهَتکَلهَأ  َتئِش  َول  ِّبَر  َلاق  ُۀَفجَّرلا  ُمُهتَذَخَأ  اّمَلَف  اِنتاقیِِمل  ًالُجَر  َنیِعبَـس  ُهَموَق  یـسُوم  َراتخا  َو 
ِهِذـه ِیف  اَنل  ُبتکا  َو  [ 155  ] َنیِِرفاغلا ُریَخ  َتنَأ  َو  انمَحرا  َو  اَنل  رِفغاَف  انُِّیلَو  َتنَأ  ُءاشَت  نَم  يِدـهَت  َو  ُءاشَت  نَم  اـِهب  ُّلُِـضت  َکـُتَنِتف  ّـالِإ  َیِه  نِإ 

َنُوتُؤی َو  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  اُهُبتکَأَسَف  ٍءیَـش  َّلُک  تَعِـسَو  ِیتَمحَر  َو  ُءاشَأ  نَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباذَـع  َلاق  َکَیلِإ  اندُـه  ّانِإ  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اینُّدـلا 
مُهُُرمأَی ِلیِجنِإلا  َو  ِةاروَّتلا  ِیف  مُهَدـنِع  ًابُوتکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُـألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  [ 156  ] َنُونِمُؤی اِنتایِآب  مُه  َنیِذَّلا  َو  َةاـکَّزلا 
َنیِذَّلاَف مِهیَلَع  َتناک  ِیتَّلا  َلالغَألا  َو  مُهَرـصِإ  مُهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئابَخلا  ُمِهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  مُهاهنَی  َو  ِفوُرعَملاـِب 

ًاعیِمَج مُکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی  لـُق  [ 157  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوـُعَبَّتا  َو  ُهوُرَـصَن  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اوـُنَمآ 
ُهوُِعبَّتا َو  ِِهتاِملَک  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُألا  ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اُونِمآَـف  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  َُهل  يِذَّلا 

رـسک حتف و  ّمض و  اب  رـصأ - تخـس . شزرل  کی  هلزلز و  ۀفجّرلا - تاغل : ینعم  هحفص 239 ]  ] 1390-1- نآرق [ - 158  ] َنوُدَتهَت مُکَّلََعل 
کمک دندرک ، مارتحا  دندز ، تخـس  دندرک ، بدا  ار  وا  دندرک  تمالم  ینعی  هورّزع - ینیگنـس . لقث و  دهع ، نامیپ و  هانگ . ینعمب  هزمه 

دوخ ناوریپ  زا  درم  داـتفه  اـم  هاـگولجب  روضح  ماـگنه  اـم و  تاـقیم  يارب  یـسوم  يربـهر :] ياهـششوک  زا  رگید   ] 155 همجرت : دـندرک .
دوبان شیپ  نیز  ارم  نانیا و  دوب  وت  تساوخ  تشونرـس و  رگا  اراگدرورپ  تفگ : یـسوم  دندش  هزرل  نیمز  راتفرگ  اج  نآب  نوچ  دیزگرب و 

ار نآ  هک  دوبن  وت  يوس  یگدـیزرو ز  شیاـمزآ و  زج  نآ  هّتبلا  و  ینک ! دوباـن  ناـمنادرخیب  دنـسپان  راـکب  ار  اـم  یهاوـخ  رگم  يدرکیم .
امب یئام و  رادرایتخا  تسود و  وت  هک  زرمایب  ار  ام  سپ  يرب  تسار  هارب  هدرک  تشونرس  هک  ار  نآ  ینک و  هارمگ  یـشاب  هدرک  تشونرـسب 

شیادـخ میراد ، وتب  لد  اـم  هک  يارـس  نآ  رد  مه  سیون و  یئوـکن  ناـهج  هکنیا  رد  اـم  يارب  یناراـگزرمآ 156 و  نیرتهب  هک  نک  یمرن 
- زیهرپ هک  اهنآ  يارب  يدوزب  هک  تسا  يزیچ  ره  ریگارف  نم  رهم  یلو  مناسر  شیوخ  رازآ  هدرک  تشونرس  مهاوخ و  هکنآب  تفگ : خساپب 
ام تایآب  هک  ناسک  نآ  يارب  مه  و  دشاب ] تمحرب  ناشماجنا  رس  دوش و  ناشریگارف  هک   ] مسیونب ار  نآ  دنهدیم  دوخ  لام  تاکز  دنراگ و 
وا دـنراد و  دوـخ  دزن  هتـشبن  لـیجنا  تاروـتب و  شماـن  هـک  يریبداـن  ربماـیپ  زا  دـننکیم  يوریپ  هـک  ناـسک  ناـمه   157 دـنوشیم ، نمؤم 

نید زک  نیگنـس  راب  نآ  مارح و  ناشیارب  اهیدیلپ  لالح و  ناشيارب  اهیبوخ  درادیم و  ناشزاب  يراکدـب  زو  دـنکیم  ناشنامرف  يراکوکنب 
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یمارگ ار  وا  هک  یناسک  سپ  درآیم ، ریزب  دوب  ناشندرگ  يور  هک  نیرید  نیئآ  هک ز  یئاهریجنز  مه  دراذگ و  یم  ورف  دنتـشاد  شود  رب 
یمدرم نینچ  دندرک  يوریپ  هدش ] ماهلا  واب  يربمغیپ  اب  هک  نآرق  و   ] تسا هدش  لزان  وا  اب  هک  یئانـشور  نآ  دـندومن و  شیر  ای  دنتـشاد و 

تسا و وا  زا  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هک   159 میادخ ، نآ  ربمایپ  امـش  يهمه  يوسب  نم  مدرم  يا  وگب : دّمحم  يا   158 دنوب . راگتسر 
تسا و نمؤم  ادخب  دوخ  هک  يداوسیب  ربمغیپ  وا  يهداتـسرف  دیورگب و  ادخب  سپ  دناریم  یم - دـنکیم و  هدـنز  وا  تسین . یئادـخ  وا  زج 
رد عمجم :  155 ُهَموَق » یسُوم  َراتخا  َو  : » نیرّـسفم نخـس  هحفـص 240 ] دـیور [ . تسار  هارب  تسا  دـیما  هک  دـینک  وا  يوریپ  وا و  نانخـسب 

یـسوم هک  عقوم  ناـمه  تسا و  هدوب  یتسرپ  هلاـسوگ  زا  شیپ  یـسوم  باـختنا  هکنیا  دـناهتفگ : رثکا  تسا  فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم 
یتسرپ هلاسوگ  يهّیـضق  لقن  زا  سپ  هیآ  هکنیا  رد  و  دـندش ، هلزلز  راتفرگ  اجنآ  رد  رفن  داتفه  هکنیا  دـش  قح  یّلجت  تاـقیم و  يارب  تفر 
موصعم زا  لوقنم  ثیداحا  میهاربا و  نب - ّیلع  ریسفت  زا  و  تسا ، هدرک  لیمکت  لیصفت  نیاب  ارنآ  تسا و  هدش  هتفرگ  قباس  بلطم  يهلابند 

يارب هلاـسوگ  ندـیتسرپ  زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  مّود  تاـقیم  هیآ  هکنیا  دـنا : هتفگ  یـضعب  تسا ، هدرک  لـقن  ار  لاـمتحا  نیمه  ع 
زا درادن و  ربمغیپ  زا  حیحـص  ثیدح  دـننکیم  لقن  مدرم  هک  ایاضق  هکنیا  هدـبع : ریـسفت   42-15- نآرق . - دناهتفر هانگ  ششخب  رافغتـسا و 

داتسا تسین و  تسرد  اهلوقنم  هکنیا  اب  نآ  قیبطت  تسا و  برطضم  مه  تاروت  ياههتشون  تسین و  نآب  نانیمطا  هک  تسا  یلیئارـسا  رابخا 
« َُکتَنِتف ّالِإ  َیِه  نِإ  . » تسا هدش  ماجنا  تبون  ود  نتفر  تاقیمب  تسین و  قباسب  طوبرم  لقن  هکنیا  هک  تسا  هدوب  دقتعم  هدـبع  دّـمحم  خـیش 
، دندروآ يوب  يور  ات  یتخاس  دیدپ  يزاوآ  هلاسوگ  زا  و  دندرک ، تیؤر  عمط  ات  يدیناونش  دوخ  مالک  ار  نانیا  ینعی  ینیسح : ریـسفت   155

سنا لاح  لامکب  ات  تشادـب  طسب  ماقم  رد  ار  یـسوم  هناحبـس  ّقح  هک  تسا  روکذـم  اـسراپ  دّـمحم  هجاوخ  باـطخلا  لـصف  باـتک  رد  و 
لـالدا یه  و   » هدومرف بولقلا  توق  رد  هکناـنچ  تسا ، ّتیبوـبحم  يهبترم  رد  لـالد  و  دوـمرف ، مادـقا  تأرج  نیدـب  لـالد  يور  زا  هدیـسر 

30-1- نآرق . - تسا بدا  نیع  تسین و  بدا  كرت  قشاـع  یخاتـسگ  هک  دومرف  هّرـس  سّدـق  يولوم  ترـضح  نیـسنأتسملا » نم  نیّبحملا 
، وا رب  دنام  بدا  ین   || شون  هعرج  کی  ّقح  ماج  زا  درک  هک  ره  بدا  كرت  ین  تسا  قشع  ششوج   || ّبر  راک  رد  ناقـشاع  يوگتفگ 
و دوش ، هارمگ  هک  یهاوخیم  ار  هک  ره  التبا ، هنتف و  نادـب  ینادرگیم  هارمگ  هک : نخـس  هکنیا  تسا  طسب  ماـقم  زا  مه  شوه و  لـقع و  ین 

وت ام و  رب  ياشخبب  ار و  ام  زرمایب  سپ  ام ، راک  ّیلوتم  ام و  رای  یئوت  و  هحفص 241 ] دبای [ ، هار  یهاوخیم  ار  هک  ره  نادب ، مه  یئامنیم  هار 
رب فیلکت  رد  وت  يوس  زا  تسا  یـشیامزآ  تنحم  يراتفرگ و  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  نایبلا : عمجم  یناگدنزرمآ . نیرتهب 

ربارب رد  وت  بناج  زا  تسا  یباذـع  هلزلز  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ساـبع  نبإ  و  رظتنم . ریغ  ثداوح  هلزلز و  هکنیا  ربارب  رد  یگدـنب  ربص و 
هک تسه  وت  بناج  زا  یتسرپ  يوه  سفن و  تافـصب  يراتفرگ  هکنیا  ینعی  یناشاک : تالیوأت  تیؤر . ياـضاقت  یتسرپ و  هلاـسوگ  رفک و 

دوب وت  شیامزآ  التبا و  درک ، راتفرگ  ار  اـهنآ  دـش و  هلزلز  بجوم  هک  یلمع  هکنیا  ینعی  هدـبع : ریـسفت  تسین . یتردـق  نآ  رد  ار  يرگید 
ام يهفـسلف  داتـسا  تسا . ناـیرج  رد  هشیمه  شنیرفآ  تمکح  و  نسحا ، ماـظن  رد  هـک  اـهنآ  تـنیط  تاـنونکم  دادعتـسا و  يرادوـمن  يارب 

« ُءاشَأ نَم  ِِهب  ُبیِـصُأ   » 116-87- نآرق «. - َُکتَنِتف اـّلِإ  َیِه  نِإ   » تفگیم هک  تشاد  ّقح  ریقف  ياـسوم  دومرفیم : يدیهـش  گرزب  اـقآ  موحرم 
. دنکیمن رییغت  هجیتن  رد  و  درک ، دب  ینعی : تسا  یضام  بیاغ  لعف  تروصب  نیس و  اب  ءاسا »  » يراوسالا رمع و  نسح و  تئارق  عمجم :  156

مهّللا : » تفگ دوب و  زاـمن  رد  یبرع  داتـسیا و  زاـمنب  ربـمغیپ  هک  تسا  یثیدـح  عمجم :  156 ٍءیَـش » َّلُک  تَعِـسَو  ِیتَمحَر  َو   » 29-1- نآرق -
ار زامن  ربمغیپ  نوچ  نکم ، کیرـش  ام  اب  ار  يرگید  نک و  محر  دّـمحم  نمب و  ادـخ  يا  ینعی  ادـحا » انعم  محرت  ـال  ادّـمحم و  ینمحرا و 
38-1- نآرق . - دوب دـنوادخ  تمحر  ترـضحنآ  دوصقم  و  يدرک ، رادراوید  ار  دودـحمان  زیچ  ینعی  اعـساو » ترّجحت  : » دومرف درک  ماـمت 

ارف ار  زیچ  همه  تسا ، یتمحر  نآ  و  دنیوگیم ، هّینانتما  هقلطم و  ارنآ  هک  هّیتاذ  تمحر  یکی  تساود : تمحر  ناقّقحم  دزن  ینیسح : ریـسفت 
توبث ای  جاتحم ، تجاح  يهلیـسو  و  لئاس ، لاؤس  يهقباسیب  تسا  نداد  اـطع  نآ  يهجیتن  و  تَعِـسَو » ِیتَمحَر  َو  : » دومرف هکناـنچ  هدیـسر ،

 ] شوه لقع و  هدرک  شخپ  توشر  ین ز   || شوگ  مشچ و  دص  ناگیار  هدادـب  يا   184-161- نآرق : - تیب هوجو ، زا  یهجوب  قاقحتسا 
ام هتفگان  وت  فطل   || دوبن  ناماضاقت  میدوبن و  ام  میدز  شناد  نیدب  ناج و  نیرب  هک  ! || میدـب  یک  ناّقحتـسم  ام  مدـع  رد  هحفص 242 ]
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ار الاب  يهلمج  ناطیـش  نوچ  دـناهتفگ  عمجم : هیآ 156  رخآ  ات  َنیِذَِّلل -» اـُهُبتکَأَسَف  . » دـنناوخ زین  دـّیقم  هک  هّیبوجو  تمحر  مّود  دونـشیم 
ناطیش هک  اریز  دندرک  سویأم  ار  وا  اههلمج  هکنیا  اب  دش  مهاوخ  دنمهرهب  ادخ  تمحر  زا  لماش و  مه  ار  نم  ءیش »  » يهملک تفگ : دینش 

هدـیزرمآ اههلمج  هکنیا  بجومب  دـنتفگ : دندینـش  ار  اههلمج  هکنیا  اهیحیـسم  دوهی و  نوچ  درادـن ، تایآب  نامیا  نداد و  تاـکز  يوقت و 
. - دـندش جراخ  هیآ  مومع  دافم  زا  اهنآ  َّیِّمُألا » َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا   » هیآ هکنیا  يهلابند  تیآ  اب  میتسین ، دّـمحمب  جاـتحم  میتسه و 

باتک رد  يدنه  هّللا  تمحر  خیـش  هدـبع : ریـسفت   157 ِلـیِجنِإلا » َو  ِةاروَّتلا  ِیف  مُهَدـنِع  ًاـبُوتکَم  ُهَنوُدِـجَی   » 502-440- نآرق -28-1- نآرق
هکنیا لیلد  تشه  نآ  زا  یکی  تسا ، هدرک  لقن  ناـمّزلا  رخآ  ربمغیپ  شیادـیپب  ناربمغیپ  ناگتـشذگ و  راـبخا  رب  لـیلد  تشه  ّقحلا  راـهظا 

رـصم و يهثداح  و  ردنکـسا ، شروک و  رـصّنلا و  تخب  روهظ  لثم  دـناهداد ، ربخ  دوخ  يهدـنیآ  ثداوح  يرایـسب  زا  اـهنآ  نوچ  هک  تسا 
! - تسا هدوب  یناـهج  يهثداـح  رتمهم  هکنیا  اـب  دـنهدن  ربـخ  صخـش  نینچ  شیادـیپ  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  اـیاضق ، رگید  يونین و 

تمهت غورد و  ناونعب  دـشیم و  نیفلاخم  يهبرح  نیرتهب  هلمج  هکنیا  دوبن ، لـیجنا  تاروت و  رد  يزیچ  نینچ  رگا  رخف : ماـما   66-1- نآرق
، دندرکیم شنزرـس  ار  نیملـسم  موکحم و  ار  ترـضحنآ  تسا  دّـمحم  تّوبن  مان و  لیجنا  تاروت و  رد  تسا  هدرک  اعّدا  تهجیب  نآرق  هک 

رماـع نبإ  عمجم :  157 َلـالغَألا » َو  مُهَرـصِإ  مُهنَع  ُعَضَی  َو  . » تسا هدـش  هتـسب  نیفلاـخم  ناـبز  تسا  هدوـب  تسار  بلطم  هکنیا  نوـچ  یلو 
ماکحا لـالغا » رـصا و   » زا دوصقم  و  دـناهدناوخ ، درفم  تروصب  رـصا »  » رگید ياـهیراق  همه  تسا و  هدـناوخ  عمج  يهغیـصب  مهراـصآ » »

ینعی دناهتشون : نیرّسفم  مومع   157 ُهَـعَم » َلِزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا   » -1-45 و نآرق . - تسا هدوب  لیئارـسا  ینب  يارب  تاروت  رد  هک  تسا  راوـشد 
شباحـصاب ربمغیپ ص  هک  تسا  هدش  تیاور  نایبلا : عمجم  هحفص 243 ]  ] 38-2- نآرق . - تسا هدـش  لزان  ربمغیپ ص  نآ  رب  هک  ینآرق 

: یفاص ریـسفت  دنریذپ . یم - دنوشیم و  نمؤم  دننیبیم و  اهذغاک  رد  ار  یئاههتـشون  امـش  زا  دعب  هک  دنتـسه  اهنآ  نینمؤم  رتبیجع  دومرف :
اجنیا رد  رون  يهملک  تسا : هدرک  لقن  قداص ع  ماما  زا  یفاک  رد  و  تسا ، ّیلع »  » رون زا  دوصقم  تسا : هدرک  لقن  رقاـب ع  ماـما  زا  یـشاّیع 

ناز نآرق  يهیمـست  دیدپ  مه  وا  اب  تسا  یقاب  دبا  ات   || دیجم  نآرق  تسا  رون  ناز  دـصق  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  تسا  اهماما  ّیلع و  ینعمب 
درک یّلجت  نوچ  رود  هن  نشور  دوب  ّقح  لها  دزن   || رون  ریبعت  ینک  رگ  تیالو  رب  روهظ  رد  فشاـک  تسا  ار  قیاـقح  نآـک   || رونب  دـمآ 
مان یّلجت  نآ  تّوبن ، زا  يدمحا  باتفآ  دمآ  رهاظ   || يدمرس  روهظ  زا  یّلجت  ناز  تاذ  بیغ  زا  تافص  ءامسا و  ردنا   || تافص  وذ  تاذ 

تیالو ار  یلاع  هجو  قلخ  يوس  رگید  ّقح و  رب  یکی  نآ   || قلد  كاـپ  يا  هجو  ود  دـشاب  ارو  رم  تفاـی  ماـمتا  يربمغیپ  يهبتر   || تفاـی 
، یناد هجو  دح  فصو و  مسر و  مسا و  زا  تسا  قلطم   || دحألا  هجو  ار  هبتر  هکنیا  دناهدناوخ  قلخ  ام  دیق  قلطم ز  دوب  ناک   || ّقحب  ناد 
رد میدـمآ  قیالخ  رد  تروص  ود  رب   || میدـحاو  رون  تفگ  ناز  یلع  اب  تسا  ینامـسج  يهبنج  تلاـسر  رد   || تسا  ینازرا  قلخب  ناـک 
زک نینچمه  تسا  نت  اب  یقاب  حور  ار  ّیبن  رم   || تسا  نم  اب  وا  مه  مسج  ماقم  رد  ّداضت  ای  اجنآ  ّتینینثا  تسین   || داّحتا  میراد  رون  ماـقم 

دومحم هکنیا  زا  ریغ  یناد  وت  رگ   || تسین  دوجوم  وا  زج  ترثـک  هکنیا  رد  مه  دومن  ار ، ترثـک  داد  یّلجت  رد   || دوـجو  تاذ  شتدـحو 
علّطم هدینش و  ایاضق  روجنیا  زا  شیب  مک و  هدناوخ و  تاروت  هک  دوهی  يارب  تسا  یسوم ع  تشذگرس  زاب  لّوا  تیآ  - 2 ام : نخس  تسین 

هک ّتیلاعف  ّتیصخش و  نآ  یسوم و  هک  دناهتشاد ، ادخ  ندید  مّسجت و  راظتنا  هک  تسرپ  هحفص 244 ] تب [ - ياهبرع  يارب  مه  و  دندوب ،
يراز اب  یسوم ، تبقاع  دمآرد و  تروص  نآب  دنتفر و  وزرآ  نیاب  هتسجرب  بختنم و  هورگ  اب  دندوب  هتخانش  هدینش و  نامز  نآ  مدرم  رتشیب 

تسا و ریخ  شنیرفآ  هک  دـشاب  راکفا  یئانـشآ  يارب  دـیاش  رخآ  اـت  ُبیِـصُأ » ِیباذَـع  َلاـق   » يهلمج تـیآ 156  رد  - 2 تشگرب . عّرـضت  و 
یتیفرظ ياهزادنا و  يدـح و  يدوجوم  ره  هک  تسا  هدـش  هداهن  شنیرفآ  هکنیا  رد  هک  یتاجرد  توافت و  نکیل  ریگارف ، ار  همه  تمحر و 

فالتخا رگیدکی  اب  يدوجو  يهزادنا  ّدح و  رد  یلو  دـشاب  يواسم  نآ  اب  تهج  همه  زا  هچرگا  رگید  دوجوم  هک  دوخب ، صوصخم  دراد 
تیفرظ و تشونرـس و  رد  هک  نآ  ینعی  ُءاشَأ » نَم  ِِهب  ُبیِـصُأ  ِیباذَع   » 52-27- نآرق : - تسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دـنراد ، توافت  و 

ریگارف تمحر  هچرگا  دوشیم  باذع  دربیم و  ار  دوخ  راک  رکف و  هجیتن  هّتبلا  تسه ، باذع  قاقحتـسا  رادرک  راتفر و  وا  يدوجو  يهزادـنا 
زا راـچانب  تسا ، باذـع  شاهجیتن  هک  تسا  يراـکفا  لاـمعاب و  درف  هکنیا  تقاـیل  تیفرظ و  نوچ  یلو  دراد ، زیچ  همه  شیاـجنگ  تسا و 
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روج هکنیا  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ینعم  نیمه  رخآ ، ات  َنوُقَّتَی » َنیِذَِّلل  اُهُبتکَأَسَف   » دعب يهلمج  زا  و  راتفرگ . باذـعب  تسا و  رود  تمحر 
« اُهُبتکَأَسَف  » يهلمج و  تسا ، نّیعم  اهنآ  تشونرـس  رد  تمحر  تسه  نامیا  و  ارقف ، يریگتـسد  يوقت و  اهنآ  تشرـس  داهن و  رد  هک  اهتقایل 
هک دـشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش  تسا ، يدوزب  ینعمب  نیـس ، فرح  و  یعطق ، تسا و  مازلا  ینعمب  نتـشون  نوچ  مسیوـنیم  ارنآ  يدوزب  ینعی 

ینعمب هلمج  هکنیا  هک  تسا  ملـسم  نوچ  و  دیـسر . دـنهاوخ  همه  ریگارف  تمحر  نآـب  عطق  روطب  رگید  ملاـع  رد  يدوزب  مدرم  روج  هکنیا 
: تسا هدش  هتفگ  هک  هلمج  هکنیا  رد  سپ  تسین ، رید  دوز و  هتشذگ و  هدنیآ و  دنوادخ  ياهتشونرس  اههدیدپ و  اریز  تسین ، دوخ  يرهاظ 

تمحر نامیا ، يوقت و  دزم  هک  دنوش  نئمطم  ات  تسا ، هدیـسریم  ناشـشوگب  نآرق  هک  هدوب  زور  نآ  مدرم  مهف  يارب  مسیون ، یم - يدوزب 
دزم هچ  درک و  دـهاوخ  هچ  یـسک  ره  هک  تسا  هدوب  نیّعم  تباـث و  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  هشیمه  يارب  هن  رگ  دوب و  دـهاوخ  ّقح  تیاـنع  و 

هحفص 245]  ] 641-626- نآرق -439-400- نآرق -38-1- نآرق . - درب دهاوخ 

ات 162] تایآ 159  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ِنَأ ُهُموَق  ُهاقسَتسا  ِذِإ  یـسُوم  یلِإ  انیَحوَأ  َو  ًامَمُأ  ًاطابـسَأ  َةَرـشَع  یَتَنثا  ُمُهانعَّطَق  َو  [ 159  ] َنُولِدعَی ِِهب  َو  ِّقَحلِاب  َنوُدـهَی  ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِموَق  نِم  َو 
اُولُک يولَّسلا  َو  َّنَملا  ُمِهیَلَع  انلَزنَأ  َو  َمامَغلا  ُمِهیَلَع  انلَّلَظ  َو  مَُهبَرشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  دَق  ًانیَع  َةَرشَع  اتَنثا  ُهنِم  تَسَجَبناَف  َرَجَحلا  َكاصَِعب  بِرضا 
اُولُوق َو  ُمتئِش  ُثیَح  اهنِم  اُولُک  َو  َۀَیرَقلا  ِهِذه  اُونُکسا  ُمَُهل  َلِیق  ذِإ  َو  [ 160  ] َنوُِملظَی مُهَسُفنَأ  اُوناک  نِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  مُکانقَزَر  ام  ِتابِّیَط  نِم 
مِهیَلَع انلَسرَأَف  مَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َریَغ  ًالوَق  مُهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  [ 161  ] َنِینِسحُملا ُدیِزَنَس  مُِکتائیِطَخ  مَُکل  رِفغَن  ًادَّجُس  َبابلا  اُولُخدا  َو  ٌۀَّطِح 
رتشیب دشاب و  دنزرف  دنزرف  هک  هداون  ینعمب  طبـس  عمج  اطابـسا - تاغل : ینعم   803-1- نآرق [ - 162  ] َنوُِملظَی اُوناک  اِمب  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًازجِر 
تمعن بجوم  هچ  ره  ّنملا - دش . ناور  يراج و  ینعی  تسحبنا - تسا . رـسپ  دنزرف  هک  دیفح »  » ربارب رد  دوشیم  لامعتـسا  رتخد  دنزرف  رد 

لد شمارآ  تیلست و  بجوم  هچنآ  لسع ، يولّسلا - دوشیم ، کشخ  هایگ  رب  هک  غمص  جنز و  دننام  نیریش  تسا  ياهّدام  دشاب ، یـشوخ  و 
دنیوگیم و نیچردلب »  » یکرتب ءار و  فاک و  حتف  اب  كرک »  » یـسرافب تسا  هدرک  ینعم  ینیـسح  ریـسفت  رد  تسا ، یغرم  مان  تسا ، یمدآ 
، یتسرپتب يراتفرگ ، يدیلپ ، ینعمب  ءار ، رسک  ّمض و  اب  زجر - خرن ، ندش  نازرا  ندمآ ، دورف  هّطح - تسا . نیس  ّمض  اب  ینامـس »  » یبرعب

ّتلم اـم  تسا 161 و  یتسردـب  راتفر  يرواد و  ناـش  هتـساوخ - دنتـسه و  یتسردـب  ربهر  یمدرم  یـسوم  ناوریپ  زا  160 و  همجرت : هاـنگ .
هحفـص دوخ [  یتسدبوچ  میدرک  یحو  واب  دنتـساوخ  بآ  یـسوم  نوچ ز  میدرک و  شخب  مه  زا  ادج  ياههتـسد  هریت  هدزاودب  ار  یـسوم 

رب ربا  تسنادب و  ادج  دوخ  روخبآ  ناش  هریت - ره  هک  دش  ناور  گنس  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  دز ] نآ  رب  ار  نآ  وا  وچ   ] نز گنـس  رب  [ 246
هزیکاپ بوخ و  ياهزیچ  هکنیا  زا  ناشمیتفگ ] و   ] میداتـسرف ناشكاروخب ]  ] نیچردـلب غرم  و  نیبجنرت ، میدرک و  نابهیاس  ناشرـس  يـالاب 
روتـسد اهنآب  هک  دش  يراگزور  دـندرک 162 و  متـس  دوخ  رب  هک  امب  هن  اهیـشوخ ] هکنیا  ياجب   ] اهنآ یلو  دـیروخب ، میدرک  ناتيزور  هک 

و دیوش ] نیـشن  رهـش  یئارحـص  كاروخ  يدرگنابایب و  ياجب  و   ] دیروخب نآ  زا  دیهاوخ  هچ  ره  دیوش و  نیزگیاج  يدابآ  نیاب  دش : هداد 
ناتناهانگ ات  دیـشاب  راو  هدجـس  نوگنب و  دـیوشیم  ورد  هک  رد  نآ  زا  رآ و  دورف  ار ] ام  دـب  يوخ  زیرب و ز  ام  ناـهانگ  ایادـخ  : ] دـیئوگب

رگید يراتفگ  دوب  ناشروتـسد  هچنآ  ياجب  دـندرک  متـس  هک  ناـسک  نآ  یلو   163 میئازفیب ، ناشدزم  دـنوب  راکوکن  هک  اـهنآ  میزرماـیب و 
160 ٌۀَّمُأ » یسُوم  ِموَق  نِم  َو  : » نیرّسفم نخس  دوب . ناشهتشذگ  ياهمتس  يازـس  هک  میداتـسرف  ورف  يرازآ  نامـسآ  ناشیارب ز  ام  دندروآ و 
ار اـهنآ  زواـجت  یناـمرفان و  نارگید و  راـتفر  لیئارــسا  ینب  هناـگهدزاود  ياـههریت  زا  یکی  دـناهتفگ : جــیرج  نـبإ  ساـّبع و  نـبإ  يربـط :

دندرک ردب  رس  نیچ  تکلمم  ياروام  زا  ات  دندومیپ  هار  مین  لاس و  کی  تّدم  دوشگ  اهنآ  يارب  يادخ  هک  نیمز  ریز  هار  زا  و  دندیدنسپن ،
هتفگ یئاـّبج  ّیلع  وبا  عمجم :  46-15- نآرق . - دنتـسه اهنآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  دـندناوخیم ، زاـمن  ناناملـسم  يهلبقب  ور  اـجنآ  رد  و 

[، تسا هدش  فذح  هلمج  زا  تسا و  ریدقت  رد  ناک »  » هک  ] یـسوم موق  لیئارـسا و  ینب  زا  دندوب  یمدرم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  تسا :
دوصقم تسا  نکمم  و  دندرکیمن ، تکرش  اهنآ  اب  ناربمغیپ  نتشک  تازواجت و  رد  دندوب و  نارگید  فلاخم  هک  دنتسه  یئاهنآ  دوصقم  و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


قداص ع ماما  زا  نانـس  نب  هّللا  دبع  زا  یـشاّیع  ناهرب : ریـسفت  ایروص . نبإ  مالـس و  نب  هّللا  دبع  لثم  دندش  ناملـسم  هک  دشاب  هنیدـم  دوهی 
 - یهلا رارسا  زا  تسا  يّرس  غاد  هکنیا  هتشون : فشک  ِّقَحلِاب » َنوُدهَی - . » تسا مالسا  ّتلم  یسوم » موق   » زا دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور 

. درکن لزنم  ناشیورد  تنیط  راوطا  يهدرپ  رد  زج  دـش و  ناور  بیغ  ملاع  زا  هک  یناـبر  فیاـطل  زا  ياهفیطل  هحفص 247 ]  ] 26-1- نآرق
دباین ات  هک  اتفگ  ! || ینک  ارچ  ناج  رد  تهاگرارق  متفگ  ناتسود  ناج  تسا  نم  هاگرارق  اتفگ  ! || ناتس  لد  هام  يا  میوج  تیاجک  متفگ 

هک یتـقو  ره  ربماـغیپ  دواد  ناگتـشکب  رگنب  وت  تسار  پچ و  اـتفگ ز   || شیوخ  شیپ  شاـب  یهر  نومنهر  هک  متفگ  ناـشن  نم  یـسک ز 
بوقعی یتفرگ ، مارآ  یتسشنب و  يو  اب  تسا . لزا  رارسا  دهع  ّلحم  هک  یتسناد  یقشع  هدیتراغ  ینمرخ ، هتخوس  هکنیا  زا  يدید  یشیورد 

نآ قیاقح  يور  زا  و  دوب . فسوی  تروص  دنب  رد  یئوگ  وت  تسیرگب ، نادنچ  فسوی  قارف  دردـب  تسـشن و  نازحألا  تیب  رد  هک  ربماغیپ 
ةآرم فراعلا   » دیوگ یمه  يدادغب  میور  تشاد ، یمه  ربز  ریز و  ار  بوقعی  دوب و  هیبعت  فسوی  يهیـصان  رد  هک  دوب  ّتلخ  يهواقن  ّتیقب 

- نآرق «. - ُّقَحلا ُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِـسُفنَأ  ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَـس  ّلج : ّزع و  هلوقب  ةراشالا  هیلا  و  هالوم ، هل  یّلجت  اـهیف  رظن  نم 
زا هک  تیآ  هکنیا  قیاـقح  رد  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع - دّـمحم  نب  رفعج  هتـشون : فشک   161 ًاطابـسَأ » َةَرـشَع  یَتَنثا  ُمُهانعَّطَق  َو   » 612-513

نامه هدرک  دیدپ  یلهنم  نآ  زا  ار  یکی  ره  نید  تلود  ءاقتسا  هتخاس و  یتقرف  برش  یکی  ره  هدرک  ناور  يوج  هدزاود  تفرعم  يهمـشچ 
ایقـس مهل  انلعج  يا  ًاقَدَـغ » ًءام  مُهانیَقـسََأل  ِۀَـقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتـسا  َِول  نَأ  َو   » تفگ تراشا  زمرب و  لامجا  هجو  رب  رگید  ياج  رد  هک  تسا 

هـس لامعا  رد  صالخا  رگید  داـقتعا ، قدـص  یکی  نآ  هکنیا و  ناـیم  هد  و  یتسود ، رخآ  یئانـشآ و  نآ  لوا  دـنرهن  هدزاود  ماوّدـلا ، یلع 
مهن دهاوش ، كالهتسا  متشه  دوهـش ، تریح  متفه  فشک ، قرب  مشـش  دجو  رورـس و  مجنپ  نیقیلا ، نیع  مراهچ  مکحب ، نداد  اضر  رگید 
هحفص  ] 415-342- نآرق -45-1- نآرق  - توالح دـسر و  يو  ناجب  اهتبرـش  هکنیا  قوذ  نوچ  هدـنب  دارفا . تقیقح  مهد  عمج ، يهعلاطم 

مَُکل رِفغَن  . » دوش دبا  لبقم  دروخ  یتبرـش  يو  تسد  زا  هک  ره  و  ددرگ ، ةویحلا  نیع  دوخ  ددـنویپ  نآ  رد  یهلا  يهبذـج  دـیایب و  نآ  [ 248
ءاـف رـسک  نون و  اـب  نارگید  و  تسا ، هنیدـم  مدرم  تئارق  لوـهجم  يهغیـصب  ءاـف ، حـتف  مومـضم و  ءاـت  اـب  رفغت » : » عـمجم  162 مُکایاطَخ »

وبا ءات و  رـسک  اب  تروص  نیمهب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، عوفرم  ءات و  فلا و  اـب  عمج  تروصب  تاـئیطخ »  » هنیدـم مدرم  زین  و  دـناهدناوخ ،
27-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  ءات  عفر  درفم و  تروصب  مکتئیطخ »  » رماـع نبإ  و  تسا ، هدـناوخ  اـیاطخ »  » رّـسکم عمج  تروصب  ورمع 

تاـیآ رد  هچنآ  تسا 2 - هتـشون  هرقب  يهروـس  رد  تاـیآ  اـب  ار  تاـیآ  هکنیا  فورح  تاـملک و  فـالتخا  تروـص  تشه  رخف : - 13 ام :
تایآ و هکنیا  هک  تسا  مولعم  - 3 تسا ، دیاز  اجنیا  رد  نآ  رارکت  میتشون ، دیسر  رظنب  دیفم  هک  اجنآ  ات  دناهتـشون  نیرّـسفم  هرقب  يهروس 

راتفگ تاروت و  ياههتـشون  زا  نوچ  و  تربع ، دـنپ و  يهلیـسوب  تسا  یئامنهار  يارب  ّطقف  و  تسین ، خـیرات  تاّیئزج  لـقن  يارب  نآ  ریاـظن 
دیاش هک  میئوگب  میناوتیم  ارنیا  یلو  تسین ، حیحص  اهنآ  فارطا  رد  ینخس  چیه  میوش ، علّطم  یتسردب  هّیـضق  تایئزجب  میناوتیمن  نیرّـسفم 

ار دوخ  شروخ  تسا  هدوب  ناوارف  نابایب  نآ  رد  هک  ياهدـنرپ  راکـش  زا  هک  تسا  هدـش  يروآدای  دوهی  يدرگنابایب  نارود  تایآ  هکنیا  اـب 
لیذ هدبع  ریـسفت  رد  و  تسا . هدوب  نیبجنرت  دـننام  يزیچ  نآ  لوصحم  يرتش و  راخب  هیبش  دـیاش  هک  یهایگ  زا  و  دـندروآ ، یم - تسدـب 
يوخ زا  یـسوم  تیبرتب  هک  نامز  تدـم  زا  سپ  و  دـندرکیم ، مهارف  يزیچ  نان  ياـجب  یتاـبن و  ّداوم  تسا ، هدرک  ثحب  لـقن و  هیآ  نیمه 
نکاس يدابآ  رد  هک  دندش  رومأم  هیآ  رخآ  ات  َۀَیرَقلا » ِهِذه  اُونُکسا   » دافمب دندش  نّدمت  ینیشنرهش و  قیال  دش و  هتـساک  اهنآ  « 13» شّحوت

هک دـنوش ، دراو  شـشخب  ياضاقت  هدجـس و  ینتورف و  لامک  اب  هزات ، یگدـنز  زاغآ  و  لخدـم ، ولج  و  دورو ، لّوا  رد  دـیاب  نکیل  دـنوش ،
دننک رود  دوخ  زا  ار  يدنسپدوخ  رورغ و  يزارفندرگ و  يوخ  دیاب  ینیـشن  رهـش  رد  هک  دننادب : ات  اهنآ ، يارب  نیرمت  دشاب و  سفنب  نیقلت 

رهـشب و نابایب  راغ و  زا  ناسنا  دنـشاب ، هّجوتم  دنـشاب و  حالـص  ترفغم و  یپ  رکف  راک و  رد  ریـصقت  لامتحا  اب  دنـشاب و  عضاوتم  هشیمه  و 
، دنوش نکاس  يدابآ  رد  هک  دندش  رومأم  هیآ  رخآ  ات  َۀَیرَقلا » ِهِذه  اُونُکسا   » دافمب دندش  نّدمت  ینیشنرهش و  قیال  دش و  هتساک  اهنآ  يدابآ 

سفنب نیقلت  هک  دنوش ، دراو  ششخب  ياضاقت  هدجس و  ینتورف و  لامک  اب  هزات ، یگدنز  زاغآ  و  لخدم ، ولج  و  دورو ، لّوا  رد  دیاب  نکیل 
هـشیمه دننک و  رود  دوخ  زا  ار  يدنـسپدوخ  رورغ و  يزارفندرگ و  يوخ  دیاب  ینیـشن  رهـش  رد  هک  دـننادب : ات  اهنآ ، يارب  نیرمت  دـشاب و 
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 - يدابآ رهـشب و  نابایب  راغ و  زا  ناسنا  دنـشاب ، هّجوتم  دنـشاب و  حالـص  ترفغم و  یپ  رکف  راک و  رد  ریـصقت  لامتحا  اب  دنـشاب و  عضاوتم 
تیآ رد  و  دـش . ادـیپ  وا  قالخا  رکف و  رد  لّوحت  هنوگنیا  هک  هاگنآ  دـش  لـقتنم  هحفص 249 ]  ] 1072-1045- نآرق -989-987- یقرواپ

ّتیمورحم شاهجیتن  ندومن ، راتفر  دوخ  لیم  يأرب و  امنهار و  یبرم و  روتسد  رییغت  هک  تسا  هدش  مالعا  رخآ  ات  اوُمَلَظ » َنیِذَّلا  َلَّدَبَف   » رخآ
دندوب راتفرگ  مه  زاب  دـندش  نّدـمتم  نیـشنرهش و  يرگیـشحو  يدرگنابایب و  زا  هکنیا  اب  لیئارـسا  ینب  هکنانچ  تسا ، یناـسنا  تاـناکما  زا 

هتفگ هرقب  يهروس  رد  هک  هملک  فرح و  دنچ  فالتخا  اب  بلاطم  هکنیا  رارکت  تهج  - 4 دندرک ، دنوادخ  نوناق  روتسد و  زا  فّلخت  نوچ 
ناردپ قباوس  لقن  و  دندوب ، يذوم  ضراعم و  هتـسویپ  ملع  تاروت و  رورغب  دوهی  نوچ  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  دیاش  تسا ، هدش  لقن  و 

یحو ناونعب  هرابود  هکنیا  يارب  دوب ، هدـش  مالعا  اهنآ  راتفر  تیبرت و  يدـنمهرهب و  يهزادـنا  و  اهنآ ، تاروت  ملع و  شیادـیپ  لصا  اهنآ و 
قوف ام  يهرابود  روتـسد  مالعا  هک  تسا  مولعم  و  دـش ، لزان  تایآ  هکنیا  دـشاب ، ّرثؤم  ناج  لد و  رد  رتشیب  یقباس ، یحو  لـقن  هن  يوناـث ،

دوخ نکاسم  رد  دوهی  نوچ  هک  هدوب  تهج  نیاـب  تسا  نکمم  مه  و  تسا . هدـش  هتفگ  رّرکم  هک  یلبق  روتـسد  لـقن  زا  تسا  رتشیب  شرثا 
اههلمج و هکنیا  اب  اهنآ ، تاکـسا  یفّرعم و  يارب  دنتفرگیم ، هدرخ  ربمغیپ ص  مالـسا و  رب  دندرکیم و  عمج  ار  مدرم  هشیمه  هنیدم  فارطاب 
هچ دـناهدوب و  هک  دـنمهفب : ات  تسرفب  ار  تایآ  هکنیا  اـهنآ  يارب  نک و  هضراـعم  اـهنآ  اـب  روطنیا  هک  دـش  رما  ربمغیپب  صوصخم  تاـملک 

118-86- نآرق . - دشاب لامتحا  ود  هکنیا  زین  نآرق  رّرکم  تایآ  رگید  رد  دیاش  و  دناهدرک ،

ات 172] تایآ 163  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

مِهِیتَأت َنُوِتبـسَی ال  َموَی ال  َو  ًاعَّرُـش  مِِهتبَـس  َموَی  مُُهناـتیِح  مِهِیتأـَت  ذِإ  ِتبَّسلا  ِیف  َنوُدـعَی  ذِإ  ِرحَبلا  َةَرِـضاح  َتناـک  ِیتَّلا  ِۀَـیرَقلا  ِنَع  مُهلَئـس  َو 
یلِإ ًةَرِذـعَم  اُولاق  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  مُُهبِّذَـعُم  َوأ  مُهُِکلهُم  ُهّللا  ًاموَق  َنوُظِعَت  َِمل  مُهنِم  ٌۀَّمُأ  َتلاـق  ذِإ  َو  [ 163  ] َنوُقُـسفَی اُوناک  اِمب  مُهُولبَن  َِکلذَک 

َنوُقُـسفَی اُوناک  اِمب  ٍسِیَئب  ٍباذَِعب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنذَخَأ  َو  ِءوُّسلا  ِنَع  َنوَهنَی  َنیِذَّلا  اَنیَجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  [ 164  ] َنوُقَّتَی مُهَّلََعل  َو  مُکِّبَر 
َءوُس مُهُموُسَی  نَم  ِۀَـمایِقلا  ِموَـی  یلِإ  مِهیَلَع  َّنَثَعبََیل  َکُّبَر  َنَّذَأـَت  ذِإ  َو  [ 166  ] َنِیئِـساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  مَُهل  انُلق  ُهنَع  اوُُهن  اـم  نَع  اوَتَع  اّـمَلَف  [ 165]
َنُود مُهنِم  َو  َنوُِحلاّصلا  ُمُهنِم  ًاـمَمُأ  ِضرَـألا  ِیف  مُهاـنعَّطَق  َو   833-1- نآرق [ - 167  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباـقِعلا  ُعیِرََـسل  َکَّبَر  َّنِإ  ِباذَـعلا 

َو یندَـألا  اَذـه  َضَرَع  َنوُذُـخأَی  َباـتِکلا  اُوثِرَو  ٌفلَخ  مِهِدـَعب  نِم  َفَلَخَف  [ 168  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِتاـئِّیَّسلا  َو  ِتانَـسَحلِاب  مُهاـنوََلب  َو  َکـِلذ 
ُراّدلا َو  ِهِیف  ام  اوُسَرَد  َو  َّقَحلا  َّالِإ  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَی  نَأ ال  ِباتِکلا  ُقاثیِم  مِهیَلَع  ذَخُؤی  َمل  َأ  ُهوُذُخأَی  ُُهلثِم  ٌضَرَع  مِِهتأَی  نِإ  َو  اَنل  ُرَفُغیَـس  َنُولوُقَی 

اَنقَتَن ذِإ  َو  [ 170  ] َنیِِحلـصُملا َرجَأ  ُعیُِـضن  ّانِإ ال  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِباتِکلِاب  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو  [ 169  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌریَخ  ُةَرِخـآلا 
نِم َمَدآ  ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ذِإ  َو  [ 171  ] َنوُقَّتَت مُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکذا  َو  ٍةَّوُِقب  مُکانیَتآ  ام  اوُذُـخ  مِِهب  ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَک  مُهَقوَف  َلَبَجلا 

-1- نآرق [ - 172  ] َنِیِلفاغ اذه  نَع  اّنُک  ّانِإ  ِۀَمایِقلا  َموَی  اُولوُقَت  نَأ  اندِهَش  یَلب  اُولاق  مُکِّبَِرب  ُتَسل  َأ  مِهِسُفنَأ  یلَع  مُهَدَهشَأ  َو  مُهَتَّیِّرُذ  مِهِروُهُظ 
بآب هک  نآ  عراـش  عمج  اعّرـش - ندوب  هبنـش  زورب  نداد ، ماـجنا  هبنـش  زور  راـک  هبنـش ، زور  تبـس - تاـغل : ینعم  هحفـص 250 ]  ] 1015

ءات نیع و  ّمض  اب  وتع  ردـصم  زا  اوتع - روالد ، تخـس و  ینعمب  سیئب - دروخیم . بآ  ناهد  ای  تسد و  ود  اب  ای  دوشیم ، لـخاد  کـیدزن و 
، مدرمب ندـش  کـیدزن  زا  عوـنمم  ناگدـش و  رود - نیئـساخ - ندـش . ردـب  هزادـنا  زا  ندرک ، هشیپ  يرگمتـس  نتخورف ، یگرزب  ینعم  هب -

ینعمب یندا - ندرک . راوخ  ندرک ، يراکب  روبجم  نتفر ، ارچب  ناویح  نداد ، شیامن  شورف  يارب  ینعمب  نیس  حتفب  موس  ردصم  زا  موسی -
هداشگ طسبنم و  ندرب ، الاب  ندرک ، لّزنتم  ندنک ، تسوپ  نداد ، ناکت  ینعمب  نون  حتفب  قتف  ردصم  زا  انقتف - هدش ، طاقسا  رتشیب  رتفیعض و 

يا  164 همجرت : هحفـص 251 ] نآ [ . ریغ  تخرد و  دزادـنایم  هیاس  هچنآ  و  درادـب ، هاگن  اـمرگ  امرـس و  زا  هچنآ  ناـبیاس و  ۀـّلظ - ندرک ،
دمآیمن اهزور  رگدـب  دـمآیم و  رایـسب  یهام  نوچ  دـندرکیم  هانگ  هبنـش  زورب  هک  ایرد  رانک  يداـبآ  نآ  مدرم  راـک  سرپب  دوهی  زا  دّـمحم 

ولج ایرد  رانک  ریگبآ  رد  رایـسب  یهام  دوب و  مارح  راکـش  هبنـش  زورب  دندرکیم و  هلیح  دوخ  نید  روتـسد  رد  هک  دـندوب  ناسک  هچ  نانآ  ]
و  ] دندوب راکدب  هک  میدومزآ  ار  اهنآ  هنوگ  نیدب  دندروآیمرب !] بآ  یهام ز  یناسآب  دوب  اور  راکـش  هک  رگید  زورب  دـنتفرگیم و  ار  نانآ 
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اهنآ ز  یهورگ  و   165 دـنداد ] یم - ناشدـنپ  یهورگ  دـندرک و  هـلیح  هبنـش  زور  مارح  راکــش  رد  دـندرک و  رادوـمن  دوـخ  عـمط  زآ و 
هب یـشزوپ  ات  دـنتفگ : ناهاوخ  ریخ  نآ  دـنک ! ناشراتفرگ  یتخـسب  ای  دـنک و  ناشدوبان  ادـخ  هک  دـینک  هظعوم  ار  یمدرم  ارچ  دـنتفگیم :

ناـشدایب ار  هچنآ  نوچ  سپ  دنوش 166  راگزیهرپ  ناشیا  هک  دـیاش  و  میدرکن ] یهاوخریخ  غیرد ز  ام  هک   ] دـشاب امـش  راگدرورپ  هاگـشیپ 
ینامرفان يازسب  يرازآ  دب  تخسب  ناراکمتـس  نآ  میدناهر و  دندرکیم  يدب  زا  ریگولج  هک  ناسک  نآ  دنتـشادنپ  هدش  شومارف  دندروآ 

يا دنـشاب 168  نامدرم  رودب ز  هدنار و  ناگنیزوب  میدرک  ناشنامرف  دـندرک  دوخ  يراکبان  رب  يراشفاپ  وچ  هک  میدرک 167  راتفرگ  ناش 
یتخسب هجنکـش  وا  هچ  درازایب  دبب  ار  نانآ  هک  دریگن  ار  یـسک  زیخاتـسر  ات  هک  تسا  هدرک  مالعا  وت  راگدرورپ  هک  رادب  دوخ  دایب  دّمحم 

هن ناشيرگید  دندوب و  راکتسرد  نیمز  يور  رب  ناش  ياهراپ  هک  میدرک  هتـسد  دنچب  ار  اهنآ  ام  دشاب 169 و  نابرهم  هدنزرمآ و  وا  دنک و 
هک دـندوب  ناشیاجب  ینانیـشناج  ناـشیا  زا  سپ  دـندرگزاب 170  تسار  هارب  دـیاش  ات  میدومزایب  یـشوخان  یـشوخب و  ار  ناـنآ  هک  ناـنچنآ 

راـب رگد  رگا  دـنزرمایم و  ار  اـم  هـک  دوـب  هـکنیا  ناـشهناهب  دـندرک و  یم  زارد  یگدـنز  ياههتـساوخب  تـسد  یلو  دـندرب  ثراـب  تاروـت 
دندوب و هدناوخ  ار  نآ  دنیوگن و  ّقح  زج  دندنب و  غورد  ادخ  رب  هک  دوب  نینچ  اهنآ  اب  تاروت  نامیپ  هکنیا  اب  دندوبریم  دیـسریم  ناشتسد 

دنراگزیهرپ هک  اهنآ  يارب  رگید  يارـس  دینادب : یلو  دزرمآیم ] ادـخ  دـنتفگیم  غوردـب  دـندرکیمن و  زیهرپ  مارح  زا  همهنیا  اب   ] دنتـشاد دای 
نآ 171 و  دیراد ] شزرمآ  يوزرآ  نید  فالخ  رب  و  ! ] دینکیمن يرود  مارح  زا  هک  دیرادن  درخ  رگم  دیـشیدنایمن و  ارچ  سپ  دوب ، رتهب 

مینکیمن 172 و دوبان  ناـشدزم  اـم  هک  دنناراکتـسرد  دـنرادیم  هحفـص 252 ] اپب [  زامن  دـنریگیم و  راوتـسا  ینامـسآ  باـتک  هک  ناـسک 
: میتفگ اهنآب  ام   ] دـتفایم ناشیارب  هک  دنتـشادنپ  دوب و  ینابیاس  یئوگ  هک  میدرک  دـنلب  دوهی  رـس  الاب  رب  ار  روط  هوک  ام  هک  دوب  يراگزور 
. دیوش راگزیهرپ  دیاش  ات  دیریگب  راوتسا  میداد  امشب  ار  هچنآ  و  دینکن ] یچیپرس  تاروت  روتـسد  سپ ز  تسا  امـش  ینامرفان  يازـسب  هکنیا 
30-15- نآرق . - دناهدناوخ لاد  دیدشت  نیع و  حتف  اب  نوّدـعی »  » کیهن یبا  بشوح و  نب  رهـش  عمجم :  164 َنوُدعَی » ذِإ  : » نیرّسفم نخس 
: تسا هتفگ  كاّحـض  دـندوب ، رادومن  بآ  يور  رب  ناـیهام  ناشهبنـش  زورب  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  164 ًاعَّرُش » مِِهتبَـس  َموَی  »

هدـناوخ نوتبـسی »  » لوهجم يهغیـصب  ءای  ّمضب  نسح  عمجم :  164 َنُوِتبـسَی » ـال  َموَی  َو   » 28-1- نآرق . - دـندمآیم ناـیهام  یپ  رد  یپ  ینعی 
نآ مّود  تفرگ ، یهام  هک  راکهانگ  یکی  دـندش  هتـسد  هس  اهنآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  165 ٌۀَّمُأ » َتلاق  ذِإ   » 27-1- نآرق . - تسا

اُولاق  » 21-1- نآرق ! - دـینکیم تحیـصن  ار  مدرم  هکنیا  ارچ  دـنتفگیم : هک  دـندوب  اهنآ  مّوس  ینامرفان ، زا  يریگولج  درکیم و  تحیـصن  هک 
اب سیب »  » هنیدم مدرم  عمجم :  166 ٍسِیَئب » ٍباذَِعب   » 19-1- نآرق . - دناهدناوخ عفر  اب  ةرذعم »  » یقاب بصن و  اب  صفح  عمجم :  165 ًةَرِذعَم »

لیعف نزو  رب  سیئب »  » و تسا ، هدناوخ  ءای  نودب  هزمه  نوکس  اب و  رسکب  سئب »  » رماع نبإ  و  دناهدناوخ . هزمه  یب - ءای  نوکس  ءاب و  رـسک 
دهاجم زا  نایبلا : حور   167 ًةَدَِرق » اُونوُک   » 21-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  لعاف  نزو  رب  سئاب »  » و دناهدناوخ ، زین  هزمه  رب  ءای  میدقتب 
نیرّسفم مومع  هدبع : ریـسفت   19-1- نآرق . - دـش هنیزوب  ناهد  دـننام  ناشناهد  مه  و  دـش ، هنیزوب  لد  دـننام  ناـشاهلد  تسا : هدـش  لـقن 

اهنآ رد  ّقح  نخس  هک  دش  هنیزوب  دننام  داسف  ّرش و  رد  اهنآ  قالخا  تسا : هتفگ  دهاجم  دش ، نومیم  ندبب  لیدبت  اهنآ  ندب  ینعی  دناهتفگ :
رب هحفـص 253 ] ّطلـسم [  دـندرک و  اهر  تسا  هدارا  هک  ار  یمدآ  يرترب  نیتسخن  نوچ  لالظ : یف  دنتـشادن . نآ  مهف  قیفوت  تشادـن و  رثا 

یمدآ ینورد  تاکاردا  نوچ  دیـشاب و  دیهاوخ  هچنامه  دنتفگ : اهنآب  دندومن ، لّزنت  یناویح  ملاعب  دنتفر و  سفن  ياوه  یپ  دـندوبن و  دوخ 
تروصب رهاظ  رد  دنتـساوخ  لدـب  هچنآ  يهجیتن  سپ  دـهدیم  ناشن  اههشیدـنا  تروصب  ار  هرهچ  دراذـگیم و  هناشن  وا  يرهاظ  يامن  رد 

تفگ تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  وت ، يادـخ  دروخ  دـنگوس  تفگ : جاّجز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   168 َکُّبَر » َنَّذََأت  ذِإ  َو  . » دـمآ رد  هنیزوب 
ریسفت  168 ِباذَـعلا » َءوُس  مُهُموُسَی  نَم   » 29-1- نآرق . - وت يادخ  داد  هدـعو  تفگ  برطق  وت ، يادـخ  دومرف  تفگ : دـهاجم  وت ، يادـخ 

دوخ زا  لالقتـسا  تموکح و  زگره  دناهدوب و  روهقم  لیلذ و  اهنیا  دناهدوب و  ّطلـسم  دوهی  رب  هشیمه  هک  نیملـسم  اهیحیـسم و  ینعی  هدبع :
نادوهج سپ  زا  هک  دـننایاسرت  دارم  تفگ : دـهاجم  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   170 ٌفلَخ » مِهِدـَعب  نِم  َفَـلَخَف   » 35-1- نآرق . - دنتشادن
َنوُذُخأَی  » 34-1- نآرق . - لئاوا هورگ  سپ  زا  دندمآ  هک  تقیرط  دب  تریـس  دب  دوهج  زا  دنایتعامج  دارم  دـنتفگ : نارّـسفم  رگد  دـندوب ،
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هاوخ دنتـشادن ، كاب  دنتفرگیم و  دمآیم  اهنآ  گنچب  هک  يّدام  تسپ  ياه  هیامرـس - زا  هچنآ  ینعی  هدبع : ریـسفت   170 یندَألا » اَذه  َضَرَع 
171 اوُـسَرَد » َو   » 36-1- نآرق . - ماـکحا ناـیب  يوتف و  مکح و  زا  يهدافتـسا  نید و  هار  زا  تراـجت  اـی  مارح و  لاوما  رگید  اـی  دوـب  هوـشر 

نیـس فیفخت  میم و  نوکـس  اـب  يراـق  رکب  وبا  عمجم :  171 َنوُـکِّسَُمی » َنیِذَّلا  َو   » 14-1- نآرق . - تسا هدـناوخ  اوسراّدا »  » یملـس عمجم :
وبا  172 ٌۀَّلُظ » ُهَّنَأَک  مُهَقوَف  َلَـبَجلا  اَـنقَتَن  ذِإ  َو   » 30-1- نآرق . - دناهدناوخ نیـس  دیدشت  میم و  حـتف  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  نوکّـسمی » »

یبارعالا نبإ  تسا ، یناب  هیاس - يرادنپ  ۀّلظ ، ّهنأک  ناشیا ، رـس  يالاب  زا  ار  هوک  میتشادرب  ام  نوچ  دّمحم  يا  نک  دای  تسا : هتـشون  حوتفلا 
لوبق تاروت  ماکحا  لیئارسا  ینب  نوچ  دنتفگ : نارّسفم  تسا ، لمتحم  ار  ینعم  هس  ره  و  ندرتسگ ، نتفاکش و  دشاب و  نتشادرب  قتن  تفگ :
ناشیا هاگ  رکشل  رادقمب  تشادب  ناشیا  رـس  يالاب  رب  دنکرب و  ياج  زا  یهوک  یلاعت  يادخ  دندرک ، هحفص 254 ]  ] 57-1- نآرق - - یمن

اهنآ قوفام  رب  هکنیا  اب  ارنآ  میدـنازرل  ای  و  میدرب ، الاب  ار  روط  هوک  ینعی  هدـبع : ریـسفت  يدرم . تماق  رادـقمب  گنـسرف  کـی  رد  گنـسرف 
تـسا تسار  تسرد و  هلمج  هکنیا  دناهدرکیم ، هدافتـسا  نآ  يهیاس  زا  دـناهدوب و  هوک  يهنماد  رد  اهنآ  رگا  و  هدـنکفا ، هیاس  دوب و  عفترم 

رخآ ات  ٌۀَّمُأ » َتلاق  ذِإ  َو   » تیآ 165 - 1 ام : نخس  دوب . هدش  دنلب  اهنآ  رـس  يالاب  رب  نابیاس  دننام  هوک  ینعی  ۀّلظلاک » مهقوف  لبجلا  عفر   » هک
لامتحا يارب  یلو  دنهدن ، تحیـصن  دنپ و  هب  شوگ  شیدناجک  و  رـستخس ، صاخـشا  هچرگا  هک  مدرم  یئامنهار  رب  دـشاب  هراشا  دـیاش 

تحیـصن كرت  دوب و  سویأم  دیابن  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  يهفیظوب  تسا  هاوخ  ریخ  هکنآ  دورب و  تسار  هارب  یکی  رفن  نیدـنچ  زا  هکنیا 
مومذـم و یئامنهار  تیبرت و  زا  يراددوخ  هک  تهج  نیمهب  دـیاش  و  دـننکب ، رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  یـضتقم  عقوم  رد  دـیاب  درک و 
دندش و راتفرگ  دندرک  شومارف  ار  هدـش  يروآدای  ماکحا  هک  اهنآ  تسا : هدـش  هتفگ  تسا  هکنیا  يهلابند  هک  تیآ 146  رد  تسا  دنسپان 

مدرم هک  دوش  مولعم  ات  تسا  هدش  هدرب  مان  دینکیم  هظعوم  ارچ  دنتفگیم : هک  مّوس  يهتـسد  زا  و  دـنتفای ، تاجن  دـندرک  یئامنهار  هک  اهنآ 
47-24- نآرق . - تسین اهنآ  يارب  مه  تداعس  تاجن و  یلو  دنرادن  يراتفرگ  ناراکدب  دننام  هچرگا  تحیـصن  دنپ و  تیبرت و  زا  ریگولج 

هدـش هتفگ  هیآ  هکنیا  دنـشاب  دورطم  ناگنیزوب  تسا  هدـش  نامرف  هک  ولج  تیآ  لابند  رد  نوچ  رخآ  ات  َکُّبَر » َنَّذَأـَت  ذِإ  َو   » تیآ 168 - 2
ّتیصخش نوچ  دوب  دنهاوخ  نارگید  راشف  رایتخا و  رد  تمایق  ات  دورطم ، يهنیزوب  مدرم  روخبآ  هک  دشاب  یمومع  مالعا  يارب  دیاش  تسا ،

هدش هتفگ  هک  تیآ 167  رد  - 3 دنـشاب ، نارگید  روهقم  هشیمه  يارب  دـیاب  سپ  دـناهداد ، تسد  زا  دناهتـشاد  دوخ  هک  یناسنا  ّتیونعم  و 
نیمه هرقب  يهروس  رد  هک  يروطب  میدرب ، الاب  ناـبیاس  دـننام  ار  هوک  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تیآ 172  رد  و  دیـشاب ، دورطم  هنیزوب  تسا :

يرگید حیـضوت  دوش و  هدافتـسا  يرگید  زیچ  هک  درادـن  یتوافت  اجنآ  اـب  بلطم  ناـیب  هلمج و  تهج  زا  مه  اـجنیا  میتشون ، دوب و  بلاـطم 
ره يارب  یناتـساد  هصق  ناونعب  نارگید  حوتفلا و  وبا  نایبلا و  عمجم  رد  یـسربط  لـثم  نیر  [ ّ هحفص 255  ] 42-14- نآرق  - میهدب میناوتب 

ناونعب لوقنم  ثداوح  هنوگ  هکنیا  هب  درادن  جایتحا  ناربمغیپ  يربهر  شنیرفآ و  تردق  یلو  دناهدرک ، لقن  اههیآ  رد  هدش  دای  هکنیا  يود 
ارنآ ریظن  تسا  نکمم  مه  اجنیا  میتشون ، ار  دوخ  مهف  لباق  لامتحا  هّیضق  هکنیا  يود  رهب  تبسن  هرقب  يهروس  رد  هکنانچ  ءایبنا و  يهزجعم 

ياههتفگ و  نتـشادهاگن ، مدرم  رـس  يـالاب  هوک و  ندـنک  ياـج  زا  هن  و  هنیزوبب ، یمدآ  تروص  لیدـبت  رد  تسین  حیرـص  هیآ  هک  میئوگب 
دوب دهاوخن  نآرق  ناربمغیپ و  ياه  هتفگ - نیدب و  صقن  ررض و  سپ  اهنآ ، زا  ذّختم  تالوعجم  تسا و  دوهی  ياهناتساد  هب  هیبش  نیرّـسفم 

هیآ زا  دوصقم  رب  دـشاب  ناـنیمطا  بجوم  هک  موصعم  زا  لوقنم  ثیدـح  تسین و  نیقی  بجوم - حیرـص و  هیآ  نوچ  هک  میئوگب  نینچ  رگا 
ریخ و بجومب  تسا  هدـش  مالعا  اوُُهن » اـم  نَع  اوَتَع  اّـمَلَف   » تیآ 1467 رد  هک  میمهفیم  نینچ  اـههلمج  هکنیا  زا  اـم  «، 14» تسین تسد  رد 
ات دیـشاب ، مورحم  دورطم و  تشز و  ناگنیزوب  دننام  میتفگ  دـندرک ، ینامرفان  زواجت و  نید  ماکحا  روتـسد و  زا  نوچ  شنیرفآ  رد  حالص 
هک دننادب  تسا ، هدش  نّیعم  اهنآ  يارب  یفئاظو  نیئآ و  نید و  دـننکیم و  یگدـنز  رگیدـکی  اب  هک  نیـشن  رهـش  نّدـمتم و  ياهناسنا  يهمه 

تـسا هدـش  مالعا  اوُُهن » ام  نَع  اوَتَع  اّـمَلَف   » تیآ 167 رد  هک  میمهفیم  نینچ  اـههلمج  هکنیا  زا  اـم  فـّلخت  يرـس و  دوـخ  يازـس  هجیتـن و 
دورطم و تشز و  ناگنیزوب  دـننام  میتفگ  دـندرک ، ینامرفان  زواجت و  نید  ماـکحا  روتـسد و  زا  نوچ  شنیرفآ  رد  حالـص  ریخ و  بجومب 

هدش نّیعم  اهنآ  يارب  یفئاظو  نیئآ و  نید و  دننکیم و  یگدـنز  رگیدـکی  اب  هک  نیـشن  رهـش  نّدـمتم و  ياهناسنا  يهمه  ات  دیـشاب ، مورحم 
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زا هحفـص 256 ]  ] 245-213- نآرق  - 915-884- نآرق -823-821- یقرواـپ  - فّلخت يرـس و  دوـخ  يازـس  هجیتـن و  هک  دـننادب  تسا ،
هدهاشم مه  زورما  هک  نانچ  دنوشیم ، زین  قلخ  روفنم  دنتـسه و  قلاخ  هاگرد  يهدنار  ندـش و  تفـص  هنیزوب  تسا و  ّتیمورحم  فیاظو ،

راتفر دوخ  يهفیظو  هب  تسا و  هدش  ُهنَع » اوُُهن  ام  نَع  اوَتَع   » يهلمج هکنیا  لومشم  هک  نآ  راکتـسرد ، مدرم  نّدمتم و  ياهتلود  رد  دوشیم 
، راذـگنوناق نّدـمتم و  ياهتلود  هکنیا  هک  یعامتجا ، يّدام و  ياههرهب  زا  مورحم  هّقاـش و  لاـمعا  تسا و  سبح  هب  موکحم  تسا ، هدرکن 
« َلَبَجلا اَـنقَتَن  ذِإ  َو   » تیآ 172 رد  و  تسا . هدوب  رـشب  ناربهر  نید و  ناـیاوشیپ  یئاـمنهار  ناربمغیپ و  تیبرت  ناـمه  دولوم  ناـشراک  رکف و 

هلزلز لثم  دشاب  يروآسرت  يهثداح  زا  رابخا  يارب  هیآ  تسا  نکمم  میرادن  نآ  زا  دوصقم  رب  تیاور  هیآ و  زا  یعطق  لیلد  نوچ  میئوگیم 
فلاـخم ياـهیدوهی  اـت  تسا ، هدـش  هتفگ  مدرم  دـنپ  دوهی و  قباوس  یفّرعم  يارب  و  تسا ، هدوب  دوهی  میلـست  سرت و  بجوم  هک  نآ  ریغ  و 

یعّدم ملاع و  دوهی  اب  نوچ  دـنوش ، هّجوتم  مه  نیرکنم  بارعا و  يهّیقب  و  دـنیآ ، دورف  دوخ  رورغ  ربک و  زا  دـنوش و  هدنمرـش  ربمغیپ ص 
میلست دیحوت  نیئآ  هب  دنرادرب و  تسد  يرسدوخ  جاجل و  زا  هنوگچ  دننکب و  دیاب  هچ  اهنآ  تسا  مولعم  تسا ، هدش  يراتفر  نینچ  تفرعم 

565-538- نآرق -244-214- نآرق . - دنوش

ات 179] تایآ 172  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

اُولوُقَت نَأ  اندِهَش  یَلب  اُولاق  مُکِّبَِرب  ُتَسل  َأ  مِهِسُفنَأ  یلَع  مُهَدَهـشَأ  َو  مُهَتَّیِّرُذ  مِهِروُهُظ  نِم  َمَدآ  ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ذِإ  َو   245-213- نآرق -
[173  ] َنُولِطبُملا َلَعَف  اِمب  انُِکلُهتَف  َأ  مِهِدَعب  نِم  ًۀَّیِّرُذ  اّنُک  َو  ُلبَق  نِم  انُؤابآ  َكَرـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َوأ  [ 172  ] َنِیِلفاغ اذه  نَع  اّنُک  ّانِإ  ِۀَمایِقلا  َموَی 
[175  ] َنیِواغلا َنِم  َناکَف  ُناطیَّشلا  ُهَعَبتَأَف  اهنِم  َخَلَسناَف  اِنتایآ  ُهانیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلتا  َو  [ 174  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  َو  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو 

ِموَقلا ُلَثَم  َِکلذ  ثَهلَی  ُهکُرتَت  َوأ  ثَهلَی  ِهیَلَع  لِمَحت  نِإ  ِبلَکلا  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  ِضرَـألا  َیلِإ  َدَـلخَأ  ُهَّنِکل  َو  اـِهب  ُهاـنعَفََرل  انئِـش  َول  َو 
اُوناک مُهَـسُفنَأ  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ُموَقلا  ًـالَثَم  َءاـس   827-1- نآرق [ - 176  ] َنوُرَّکَفَتَی مُهَّلََعل  َصَـصَقلا  ِصُـصقاَف  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا 
مَُهل ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنأَرَذ  دََـقل  َو  [ 178  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِللـُضی  نَم  َو  يِدَتهُملا  َوُهَف  ُهّللا  ِدهَی  نَم  [ 177  ] َنوُِملظَی

[ - 179  ] َنُوِلفاغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  مُه  َلب  ِماعنَألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمسَی  ٌناذآ ال  مَُهل  َو  اِهب  َنوُرِـصُبی  ٌُنیعَأ ال  مَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقفَی  ٌبُوُلق ال 
، دش مزالم  دنام و  یئاج  رد  دلخا - دـش . ادـج  سابل  تسوپ و  زا  خلـسنا - دالوا ، لسن ، هّیرذ - تاغل : ینعم  هحفص 257 ]  ] 438-1- نآرق

ثاهل مال و  حتف  هب  ثهل  ردـصم  زا  ثهلی - تسا . یتسرپ  هدام  ینعم  هب  ضرالا ] یلا  دـلخا   ] بیکرت هکنیا  و  درک ، يزیچ  هب  نوکر  لیم و 
دایز ندیرفآ  ینعم  هب  مّود  نوکس  لّوا و  حتف  هب  أرذ  ردصم  زا  انأرذ - گس . ندروآ  رد  نابز  یگنشت  زا  گس و  یگنـشت  ینعم  هب  ّمض  اب 

دیـسرپ و نانآ  وت ز  راگدرورپ  دندوب ، ناردپ  تشپ  رد  مدآ  لسن  هک  يراگزور  رادب  دای  هب  دّمحم  يا   173 همجرت : ندیشاپ . رذب  ندرک ،
ام و  يدیرفآ ] ار  ام  وت  هک   ] ارچ دنتفگ : یگلمج  متـسین ! امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  هک  درک ، ناشدوخ  هاوگ  ار  ناشیا  تفرگ و  نامیپ  نآ  رب 
ام ناردپ  دـیئوگب : ای  میدوب 174 و  ربخ  یب - هکنیا  زا  ام  دـیئوگن : زیخاتـسرب  هک  دوب ] هکنیا  يارب  نامیپ  شـسرپ و  هکنیا  . ] میهاوگ نآ  رب 

تاـیآ و هنوـگ  هکنیا  هب   175 ینک ! راـتفرگ  ناراکدـب  يازـسب  ار  اـم  ارچ  سپ  میدوب  ناـنآ  زا  سپ  لـسن  اـم  دـندش و  كرـشم  شیپ  نیز 
تیآ لوزن  تهج  دندرگ . زاب  جک  هار  زا  هک  دنشاب  راودیما  و  دننادب ] ربمغیپ  نخس  یتسرد  ات   ] مینکیم رادومن  کیاکی  ار  قح  ياههناشن 
مانب لیئارـسا  ینب  زا  تسا  يدرم  فصو  رد  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  دوعـسم  هّللا  دبع - حوتفلا : وبا  َأَبَن :» مِهیَلَع  ُلتا  َو   » شـش داتفه و  دـص و 

نب ۀّیما  هحفص 258 ]  ] 60-33- نآرق  - فصو رد  هیآ  دنتفگ : قور  وبا  ملـسا و  نب  دیز  ّبیـسم و  نب  دیعـس  رمع و  هّللا  دـبع  روعاب ، معلب 
یـصخش هک  دوب  هتـسناد  نوچ  و  ربخ ، اب  زور  نآ  تمکح  ملع و  زا  هدناوخ و  باتک  دوب  يدرم  وا  هک  تسا  هدش  لزان  یفقث  تلّـصلا  یبا 

ردب زا  هک  دـمآ  زاجحب  هاگنآ  دوب  ناهاشداپ  زا  یکیدزن  رد  ربمغیپ ص  روهظ  ماگنه  رد  دـشاب ، دوخ  وا  هک  درک  عمط  دـسریم  يربمغیپب 
سپ تشکیمن و  ار  دوخ  ناشیوخ  دوب  ربمغیپ  درم  هکنیا  رگا  تفگ : دش ، رادربخ  هّیضق  زا  نوچ  دید  هداتفا  نیمزب  ار  ناگتشک  تشذگ و 

دـمحلا و کل  دـناوخ : ار  اهرعـش  هکنیا  وا  ناوخب ، تردارب  رعـش  زا  يزیچ  دومرف  دیـسر ، ربمغیپ ص  روضح  هعافر  شرهاوخ  وا  گرم  زا 
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هکنیا زاب  دجست و  هوجولا و  ونعت  هتّزعل   || نمیهم  ءامّسلا  شرع  یلع  کیلم  دجما  اّدج و  کنم  یلعا  ءیـش  || و ال  انبر  لضفلا  ءامعّنلا و 
اّیفخلا رارّـسلا  رهجلا و  ملعی   || هیلع  نوضرعی  شرعلا  يذ  دنع  دیعـس  بّذعم و  یقـشف   || اعیمج  باسحلل  ساّنلا  فقوی  دناوخ : ار  اهرعش 

ةافاعملاف فعت  نا  ّبر  اّیرف  باذـعلا  نم  یقلا  فوس   || ادرف  لاق  ام  لثم  هیتأی  موی  اّیتأم  هدـعو  ناک  ّهنا   || میحر  وه  نامحّرلا و  یتأـن  موی 
فصو رد  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  ّبیسم  نب  دیعـس  رفاک . شلد  دوب و  نمؤم  وا  رعـش  دومرف : ربمغیپ ص  ائیرب  بقاعت  ملف  بقاعت  وا   || یّنظ 
مادکب دیسرپ  دیـسر و  ربمغیپ  روضح  هنیدمب  هدوب  شوپ  سالپ  دهاز و  یحیـسم و  يدرم  هک  تسا  هدش  لزان  یفیّـصلا  نامعن  نب  رماع  وبا 

شیپ زا  نید  نآـب  دومرف : متـسه  میهاربا  نید  رب  مه  نم  تفگ  وا  یناملـسم ، نیئآ  اـب  میهاربا و  نیدـب  دومرف : ياهدروآ ! هچ  یتسه و  نید 
زا دنک و  شدوبان  يردب  رد  ینادرگرـس و  رد  ادخ  میـشاب  وگغورد  مادـک  ره  وت  نم و  نایم  زا  هک  درک  نیرفن  وا  دـیاهدوزفا ، اهزیچ  دوخ 
ات دنشاب  هدامآ  دنزاسب و  يدجـسم  وا  يارب  هک  درک  ماغیپ  نیقفانمب  تساوخ و  ددم  ربمغیپ  يدوبان  يارب  تقو  تلود  زا  تفر و  ماشب  اجنآ 

لثم هیآ  هکنیا  تفگ : هداتق  درمب ، ات  دنامب  نادرگرـس  هراچیب و  ماش  رد  دشن  کمک  واب  نوچ  دـنورب و  ربمغیپ  گنجب  رگیدـکی  کمک  اب 
لقن مدرم  يارب  دّمحم  يا   176 همجرت : هحفـص 259 ] دـنادرگب [ . يور  نآ  زا  وا  دوش و  هضرع  واب  تیادـه  هار  هک  سک  نآ  يارب  تسا 

زو درب  دوخ  لابندـب  ار  وا  وید  درک و  راـنکرب  نآ  زا  ار  دوخ  وا  میدـنایامن و  واـب  دوـخ  ربـمغیپ ] نید و  و   ] اـههناشن زا  هک  نآ  ناتـساد  نک 
ار دوـخ  وا  نکل  میدوـمنیمبترم و  دـنلب  تفرعم  ملع و  نآـب  ار  وا  میدرکیم  تشونرـسب  میتـسنادیم و  هتـسیاش  رگ  دش 177 و  ناهارمگ 

رگا درآرب و  یگنـشت  نابز ز  ینارب  دوخ  رگا ز  هک  تسا  گس  ناتـساد  وا  ناتـساد  سپ  تفر . دوخ  ياههتـساوخ  لابندـب  درک و  هیاـمورف 
يا وت  سپ  دندرمـش . غورد  ار  ام  ياههناشن  هک  یهورگ  ناتـساد  تسا  نینچ  هکنیا  دـنز . لهله  درآرد و  نابز  ناـنچمه  شیراذـگ  دوخب 

غورد ام  تایآ  هک  مدرم  نآ  دـنراد  هنومن  دـب  هچ   178 دنور ] حالـصب  ور  و   ] دنـشیدنیب دیاش  ات  رادب  مدرم  دایب  ار  اهناتـساد  هکنیا  دّـمحم 
هار وا ز  دندشن ] قح  شریذپ  يهدامآ   ] هک ار  نانآ  دوب و  تسار  هارب  دنک  يربهر  ادـخ  هک  ار  نآ  هّتبلا  دندومن 179  متس  دوخب  دندرمش و 

، دشاب خزود  يوسب  ناشراک ] هشیدـنا و  ماجنا  رـس   ] هک میدـیرفآ  يرپ  یمدآ و  رایـسب ز  یهورگ  ام  هچ  دندوب 180  هدیدنایز  دـنادرگب و 
دنرتورف هکلب  دندوب و  نایاپراهچ  دننامب  مدرم  هنوگنیا  سپ  دونـشن . دنیب و  هن  ناششوگ  مشچ و  درادـن و  ندـیمهف  ناوت  ناشاهلد  نوچ ] ]

رد تفگ  عیرـس  نب  دوسا  ماـنب  دعـس  ینب - زا  يدرم  يربط :  173 َمَدآ » ِیَنب  نِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ذِإ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دـنربخیب . یمدرم  هک 
ضارتعا دش و  رادربخ  ربمغیپ  دندادیم ، مانـشد  ار  نایوجگنج  نیکرـشم و  لسن  هیرذ و  مدرم  مدوب ، رـضاح  ار  گنج  راهچ  ربمغیپ  روضح 

كرشم ناشناردپ  دنتسه  امش  نایم  رد  هک  بوخ  نامدرم  دومرف : دندوب ! كرشم  اهنآ  ياهردپ  رگم  هن  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  دومرف ،
فلتخم نایداب  ار  وا  شردام  ردپ  دوش و  هداشگ  شنابز  ات  تسا  یتسرّپقح  مالسا و  تعیبط  یلـصا  داهن  رب  يرادناج  دولوم  ره  دناهدوب و 

628-604- نآرق -58-15- نآرق «. - َکُّبَر َذَـخَأ  ذِإ  َو   » هیآ نیاـب  تسا  نآرق  رد  ربـمغیپ  نخـس  هکنیا  تـفگ : يرـصب  نـسح  دـننادرگرب ،
ار مدآ  لسن  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ  هتـسد  کی  دناهدرک : فالتخا  نآ  یگنوگچ  هیآ و  هکنیا  ینعم  رد  هعیـش  ریغ  هعیـش و  ياملع  عمجم :
مهد و ناشیزور  هک  مریگیم  نامیپ  اهنیا  زا  تفگ : داـهن و  شولج  رد  درک و  ردـب  وا  تشپ  زا  هحفص 260 ] دندوب [  ناگچروم  دننام  هک 

نسح تسا : هتفگ  لیّذهلا  وبا  میراد ، یهاوگ  ام  دنتفگ : اهنآ  دیشاب ، هاوگ  زین  امش  تفگ : هکئالمب  و  دنیارگن ، تبب  دنتـسرپب و  ار  نم  اهنآ 
نآ رد  هک  ینامیا  باوث  يهطـساوب  دنتـسه  مّعنتم  دـنمهرهب و  رگید  ملاع  رد  اهدازون  لاـفطا و  هک  دـناهدوب  دـقتعم  وا  نارکفمه  يرـصب و 

تشپ زا  ار  مدآ  ینب  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : نینچ  هیآ  ینعم  رد  ملسم  وبا  دیـشخا و  نبإ  ینامر و  اندهـش .» یلب   » دنتفگ دنتفریذپ و  ماگنه 
ياراد نآ  زا  سپ  دـش و  لیمکت  یمدآ  تروصب  ات  درب  ـالاب  فلتخم  ياـهتروصب  داد و  ياـج  نارداـم » نادهچب  رد  و   » درک نوریب  ناردـپ 

دوخ لقع  اب  هک  درک  رادومن  وا  يارب  هزادنا  نآ  ّقح  تفرعم  لیالد  تعنص و  راثآ  زا  دش و  یفئاظوب  فّظوم  فلکم و  دش و  زیمت  دشر و 
ّرقم فرتعم و  دوخ  هک  دوب  نانچ  لاوحا  هکنیا  ّیط  رد  سپ  تسا ، اهنآ  ماـمت  دـهاش  دوخ  هکنیا  دـننام  دـمهفب ، دـنادب و  ار  اـهنآ  تسناوت 
دوبن ینداد  تداهش  نتساوخ و  دهاش  رهاظ  تروصب  هچرگا  و  دنامن ، ناشیارب  هناهب  يراد و  دوخ - رذع و  ياج  دندوب و  دوخ  راگدیرفآب 
ًاعوَط اِیتئا  ِضرَِألل  َو  اَهل  َلاقَف  : » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  نانچ  دوب  فارتعا  رارقا و  تابجوم  تاجرد  هکنیا  ندرک  راذـگرب  یلو 
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لامک اب  دـنتفگ : مه  اهنآ  دـیئایب ، هاوخن  هاوخ و  دوخ  لیم  ای  رابجاب و  هک  میدرک  نامرف  نیمز  نامـسآب و  ینعی  َنیِِعئاط » انیَتَأ  اَتلاق  ًاهرَک  َوأ 
: - رعـش هکنیا  دـننام  و  تسا ، هدـش  هتفگ  لثم  ناونعب  تسا و  هتـشادن  یجراـخ  تقیقح  وگتفگ  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  میدـمآ . تعاـطا 

میدینـش و دـنتفگ : واـب  شمــشچ  ود  ره  ینعی  بـقثی  اّـمل  رّدـلاک  اترّدـح  || و  ۀـعاط  اعمــس و  ناـنیعلا  هـل  تلاـق  -1187-1265 و  نآرق
دوخ يهبطخ  رد  تسا  هدش  لقن  یبیطخ  زا  هک  اههلمج  هکنیا  لثم  و  دنتخیر . ورف  دوخ  نورد  زا  هتفـسن  ّرد  دننام  سپ  ناز  میرادربنامرف و 

سرپب نیمز  زا  ینعی  ارابتعا » کتباجا  اراهج  کبجت  مل  ناف  كرامث  عنیا  كراجشا و  سرغ  كراهنا و  ّقش  نم  ضرالا  لس   » تفگ نینچ 
دـنپ و نابزب  یلو  دادـن  یباوج  وتب  اراکـشآ  وا  رگا  دومن ! نیریـش  هدیـسر و  ار  اههویم  درک و  داجیا  وت  حطـس  رد  تخرد  هناـخدور و  یک 
، تسا ناوارف  برع  رثن  مظن و  رد  تسین  نخس  باطخ و  لباق  هکنآ  اب  هحفص 261 ] وگتفگ [ ، هنوگ  هکنیا  ریظن  و  دهدیم ، تباوج  تربع 
ار مدرم  هدع  کی  مدآ  لسن  زا  دـنوادخ  هک  تسا : ینعم  هکنیا  دـناهتفگ ، یئاّبج  یـضاق و  هک  مّوس  لوق  تسا ، اهنآ  دـننام  هیآ  هکنیا  سپ 

رگید و  داد ، دنهاوخن  رارق  هناهب  ار  دوخ  ناردپ  كرش  دناهدرک و  دیحوتب  رارقا  ناربمغیپ  هلیسوب  دنتـسه و  لماک  لقاع و  هک  تسا  هدیرفآ 
داریا و هدزناـش  دودـح  رد  نآ  رب  ضارتعا  هیآ و  هکنیا  ینعم  يارب  رخف : ماـما  دـننکیم . اـهنآ  يوریپ  دـنراد  یتفرعم  لـقع و  هک  مه  مدرم 

ناسنا حاورا  نوچ  دـناهتفگ : هیآ  هکنیا  ینعم  رد  ءاملع  زا  یـضعب  يروباشین : ریـسفت  تسین . نآ  لقن  رد  ياهدـیاف  هک  تسا  هتـشون  باوج 
رارقا عالطا و  ملع و  هکنیا  تسا و  حاورا  ّتیدوجوم  ءزج  تقیقح و  تاذ و  مزاول  زا  دـیحوتب  رارقا  وا  تسا  هدـش  هدـیرفآ  نادـبا  زا  شیپ 
ناـمه باوـج  لاؤـس و  هکنیا  زا  دوـصقم  سپ  دـشاب  شـشوک  لیـصحتب و  جاـتحم  اـت  دـشاب  حاورا  تیوـه  رب  يهوـالع  هک  تسین  يزیچ 

ار وا  يّداـم  ضراوـع  هّداـم  ندـبب و  یگتـسباو  زا  سپ  هتبلا  یلو  تسا ، دـیحوتب  رارقا  تقیقح  دوـخ  هک  تسا  مدآ  ینب  حاورا  ّتیدوـجوم 
هدوب علّطم  هنوگچ  ماقم  نآ  رد  هک  دروآ  رطاخب  رّکذـت  يهلیـسوب  تسا  نکمم  سپ  دـشاب ، هتـشاد  داـیب  ار  دوخ  يهتـشذگ  هک  دراذـگیمن 

ینیسح ریـسفت  رد  دنوشن . رکذتم  مه  يروآدای  اب  هداد و  تسد  زا  ار  تقایل  هکنیا  تسا  نکمم  حاورا  یـضعب  و  تسا ، هدرک  رارقا  تسا و 
لاؤس و نآ  زا  لد  رادـیب  نادنمـشوه  اـّلا  و  دزاـسبنتم ، ار  تلفغ  يهچوک  رـس  ناربـخیب  اـت  تسلا  دـهع  تیآ  هکنیا  شیورد ، يا  هتـشون :

نوچ تفگ : يراد ! دای  ار  یلب  زور  دنتفگ : هّرـس  سّدق  ار  یناهفـصا  لهـس  ّیلع  هک  تسا  روکذـم  تاحفن  رد  تیب : دنتـسین ، لفاغ  باوج 
يد و ار  یفوص  تسا . یصقن  نخس  نیرد  هک  دومرف  هحور  هّللا  ّحور  يراصنا  هّللا  دبع  هجاوخ  مالـسالا  خیـش  دوب . يد  هک  یئوگ  مرادن ،

یک  || ناـشویفوص  يا  تسا  زورما  زور  هحفـص 262 ] تسا [ . زور  ناـمه  رد  یفوص  هدـماین و  رد  بش  زونه  ار  زور  نآ  دوـب ! هچ  ادرف 
هّرـس سّدق  روصنم  نیـسح  زا  سب  تسا و  لاح  شلبقتـسم  یـضام و   || سفن  کی  لفاغ  تسین  ّقح  زا  هک  نآ  ناشن  ادرف  زا  يد و  زا  دوب 

مه : » عارصم تشگ . زان  تیاغب  بیجم  بطاخم و  رس  سپ  دهد ! باوج  هنوگچ  تسلا  لاؤس  قیاقح  زا  بئاغ  دناهدومرف : هک  تسا  لوقنم 
تـسلا دوخ  مه   || تسا  وا  تسه  هچ  ره  ياهن  چیه  هنایم  رد  وت  دیوگ : نینچ  خسن  یـضعب  رد  و  دنک » یلب  دوخ  مه  دیوگ و  تسلا  دوخ 

دنوش دوجوم  هک  نآ  زا  شیپ  تادوجوم  زا  کی  چیه  اب  دنوادخ  تسا : هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  دنک  یلب  دوخ  مه  دـیوگ و 
تادوجوم شورب  هدوبن  اب  سپ  تفگ ، خساپ  هدوبن  دوجوم  مه  وا  تفگ و  نخـس  وا  اب  هدشن  دوجوم  زونه  هک  یمدآ  اب  رگم  تفگن  نخس 

ینعی تسا  هدـش  زاغآ  نآ  زا  هک  دـسریم  اجنآب  شراک  تبقاع  تسا و  وا  ماجنا  دـننام  وا  زاغآ  سپ  داد  اهنآب  یندوب  تلاح  درک و  راـتفر 
و قطنی » یب  رصبی و  یب  عمسی و  یبف  اناسل  ارصب و  اعمس و  هل  تنک  : » تسا هدومرف  دوخ  هک  نانچ  تسا  وا  نابز  شوگ و  مشچ و  دنوادخ 
. تسا هدـش  رادـیدپ  نآ  زا  هک  تسا  اجنآب  راک  تبقاع  تسا و  زاـغآب  تشگرب  ماـجنا  تسا : هتفگ  هک  تسا  هدوب  نیمه  شدوصقم  دـینج 

یپ زا  هک  هاگنآ  مدآ  ینب  مومع  زا  تفرگ  نامیپ  لقع  ترطف و  بجومب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ربمغیپ  يا  شاب  هّجوتم  ینعی  هدـبع : ریـسفت 
« مهتّیّرذ  » ریثک نبإ  هفوک و  ياهیراق  عمجم :  173 مُهَتَّیِّرُذ » مِهِروُهُظ  نِم  . » ناشدیرفآ مالـسا  يوخ  ترطف و  رب  دروآ و  ناشنوریب  رگدکی 
مدآ و ینب  زا  تسا  لدـب  مِهِروُهُظ » نِم   » تاملک و  دـناهدرک ، تئارق  عمج  تروصب  مهتاـّیّرذ »  » اـهیراق رگید  دـناهدناوخ و  درفم  تروصب 
173 یَلب » اُولاق  مُکِّبَِرب  ُتَسل  َأ   » 192-174- نآرق -34-1- نآرق . - ار وا  لسن  هّیّرذ و  مدآ  ینب  تشپ  زا  ادخ  درک  جراخ  تسا : نینچ  ینعم 

یکی بیجم  یعاد و  نوچ  یلب »  » تفگ رب  مُکِّبَِرب » ُتَسل  َأ   » تفگ مرک  هحور : هّللا  سّدق  تفگ  يراصنا  مالسالا  خیش  تسا  هتشون  فشک 
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وایب دیـشوین - دوخ  هب  ار  وا  دناوخ - دوخ  اب  ار  یهر  کلم  ینعم ، هچ  ضّرعت  ود  تسا ، هحفص 263 ]  ] 142-119- نآرق -37-1- نآرق -
يوـعد تیآ  هکنیا  رد  َتیَمَر » ذِإ  َتیَمَر - اـم  َو   » تفگ ار  یفطـصم  هک  تـسا  ناـنچمه  هـکنیا  دیـشخب  هدـنبب  باوـج  داد و  باوـج  دوـخ 

ار وا  سپ  دوبرب  وا  زا  ار  وا  تشامگ  ّتیرـشب  درگ  رب  ّتیبوبر  لیـس  تخانـشن ، ار  وا  دـیآ ، زاب  دوخ  هب  هک  ره  ات  تخاونب  ینعم  تخوسب و 
نَأ اندِهَش   » 215-183- نآرق . - یتخانـشب رگ  تسا  هکنیا  یب » شطبت  ادی  و   » یتخادنایم هک  هگنآ  یتخادنا  وت  هن  دیوگیم : تشاد  تباین 

ینعی تسا  هدناوخ  بیاغ  يهغیص  هب  ءای  اب  اولوقی » « » َكَرـشَأ امَّنِإ  اُولوُقَت  َوأ   » دعب يهلمج  هلمج و  هکنیا  رد  ورمع  وبا  عمجم :  173 اُولوُقَت »
ام دـنیوگن  يراتفرگ  عقوم  رد  هکنیا  يارب  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  دـیئوگب . امـش  ینعی  دـناهدناوخ  ءات  اب  اهیراق  رگید  و  دـنیوگب ، اـهنآ 

تروـص هب  ینآرق  تسا  يریبـعت  هیآ  هکنیا  لـالظ : یف   113-81- نآرق -25-1- نآرق . - دندوب كرـشم  ام  ناردـپ  دـنیوگن  میدوب و  لفاغ 
هب فارتعا  دوخ  راگدرورپ  شـسرپ  ضرعم  رد  هتـشابنا  ناردـپ  تشپ  رد  رود  رایـسب  بیغ  ملاـع  هب  هک  مدآ  لـسن  رامـشیب  هوبنا  ینمجنا ز 

يارب هدامآ  دنمرف  کی  دننامب  لسن  هیرذ و  تروص  هب  هک  تسا  يرشب  يهشیدنا  نیرتالاب  هکنیا  دننکیم و  وا  یگناگیب  یهاوگ  ّتیبوبر و 
وبا  176 اهنِم » َخَلَـسناَف  اِنتایآ  ُهانیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  مِهیَلَع  ُلتا  َو  . » دنکیم رادومن  ار  وا  يرطف  دادعتـسا  يرـشب و  یئاهن  فاصوا  باوج ، لاؤس و 
نوچ دـمآ  نوریب  نآ  زا  وا  میداد  وا  هب  دوخ  تایآ  ام  هک  سک  نآ  ربخ  تّما  رب  ناوخرب  ار  لوسر  تفگ  یلاـعت  قح  تسا : هتـشون  حوتفلا 
ساّبع هّللا  دبع  دوب ، روعاب  معلب  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع   73-1- نآرق ! - دوب هک  هک  نآ  رد  دـندرک  فالخ  دـیآ ، نوریب  تسوپ  زا  هک  رام 

: تفگ تماصلا  نب  ةدابع  دمآ . یفقّثلا  تلّصلا  یبا  نب  ۀّیما  رد  هیآ  دنتفگ : ّبیـسملا  نب  دیعـس  رمع و  هّللا  دبع  دوب . لیئارـسا  ینب  زا  تفگ 
: دنتفگ ناسیک  نبإ  يرـصب و  نسح  دندرکن ، لوبق  دندش و  خلـسنم  نآ  زا  داد  ناشیا  هب  نآرق  باتک  یلاعت  يادخ  هک  دمآ  شیرق  رد  هیآ 
: تفگ هداتق  نارفاک ، يهمه  ّقح  رد  تسا  ماع  هیآ  تفگ : همرکع  دندرواین . نامیا  دنتخانـشیم و  ار  لوسر  هک  دمآ  باتک  لها  ناقفانم  رد 

هحفـص دننکن [ . لوبق  نآ و  زا  دننک  ضارعا  ناشیا  دننک  هضرع  ناشیا  رب  يدـه  هک  نانآ  ّقح  رد  دزب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یلثم  هکنیا 
دنکیم نوریب  دوخ  نابز  یگنـشت  یگتـسخ و  زا  گس  نوچ  رخف : ماما   177 ثَهلَی » ُهکُرتَت  َوأ  ثَهلَی  ِهیَلَع  لِمَحت  نِإ  ِبلَکلا  ِلَـثَمَک  [ » 264

تـسا تباث  دوخ  یهارمگ  هب  دـننکن  ای  دـننک  شاهظعوم  هچ  هارمگ  صیرح  صخـش  سپ  دـنراذگب ، دوخ  لاـح  هب  هچ  دـننارب و  ار  وا  هچ 
تسا نآ  هبش  ياج  لثمت و  هجو  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   73-1- نآرق . - ندز لهله  ثهل و  تلاح  هب  تسا و  راوخ  هک  گـس  نآ  دـننام 

رگا دنک و  نوریب  نابز  شینارب  رگا  گس  نوچ  دـشاب  هباثم  کیب  ود  ره  نامه  ینکن  رگا  درادـن و  دوس  ار  رفاک  هکنیا  ینک  ظعو  رگا  هک 
رب راب  رگا  دشاب : لمح  زا  هک  نآ  رگید  هجو  و  درط ، هلمح و  رب  دشاب  لومحم  ِهیَلَع » لِمَحت   » لوق هکنیا  رب  و  دنک ، نوریب  نابز  ینک  شاهر 
. - دـنک نامه  ینک  شاهر  رگا  دـنک و  ثهل  ندرک  دیـص  نتخات و  نتفر و  نوچ  دـشاب  وا  راک  هک  يراد  يراک  رب  ار  وا  رگا  ینعی  یهن  وا 

ظفلت ار  ءای  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  دـناهدرک و  ّظـفلت  ءاـی  اـب  ار  هملک  هکنیا  اـهیراق  يهمه  عمجم :  179 يِدَـتهُملا » َوُهَف   » 270-252- نآرق
نمؤم اـهنآ  هک  تسا  ملاـع  دـنوادخ  نوـچ  ینعی  نیرّـسفم : موـمع  يربـط و   180 ًارِیثَـک » َمَّنَهَِجل  اـنأَرَذ  دََـقل  َو   » 21-1- نآرق . - دناهدرکن

وبا  41-1- نآرق . - مّنهج تسا و  شتآ  ناشیا  يارب  نآ  يهجیتن  دیرفآ و  ار  اهنآ  سپ  دنوریم ، شتآ  هب  ناشرفک  بجوم  هب  دـنوشیمن و 
لک يدانی  کلم  هل  لثم : تسا  رایـسب  برع  رعـش  نآرق و  رد  هکنیا  ریظن  نایاپ و  هجیتن و  ینعم  هب  تسا  تبقاـع  مـال  منهجل »  » مـال حوتفلا :

نخـس دوش . بارخ  ات  دیزاسب  و  دریمب ، ات  دیئازب  دنکیم : دایرف  زور  همه  هک  دراد  یکلم  ادـخ  ینعی  بارخلل  اونبا  توملل و  اودـل   || موی 
اب دوخ  تیمدآ  داهن  بجوم  هب  هک  رـشب  يارب  تسا  يروآدای  َنوُعِجرَی » مُهَّلََعل   » تیآ 175 رخآ  ات  َکُّبَر » َذَخَأ  ذِإ  َو   » تیآ 173 زا  - 1 ام :

یفّرعم و رخآ  اـت  تاـیآ  يهـّیقب  - 2 تسا ، تـّیمورحم  بجوـم  ّتیناـسنا  نـیئآ  زا  فارحنا  فـالخ و  هنوـگ  ره  دـیراد و  ناـمیپ  دـنوادخ 
لقع زا  تیبرت  میلعت و  هحفص 265 ]  ] 97-72- نآرق -53-29- نآرق  - لئاسو يهمه  اب  هک  تخسرس  جوجل و  مدرم  يارب  تسا  يروآدای 

«، ُهّللا ِدهَی  نَم   » ياههلمج - 3 دنرادن ، هدافتسا  هنوگ  چیه  لئاسو  هکنیا  زا  هک  دنتـسه  ناویح  دننام  مه  زاب  ّیبرم  امنهر و  باتک و  ملع و  و 
شباـت یکاـخ و  ملاـع  هکنیا  ياـضتقم  بجوـم و  هب  هک  تسا  یمدآ  ترطف  تقیقح  ندـش  نـشور  يارب  اـنأَرَذ » دََـقل  َو  «، » ِللـُضی نَـم  َو  »

نوـخ و باـصعا و  زغم و  تاـبیکرت  بجوـم  هب  یـسک  ره  تسین و  روـج  کـی  تخاوـنکی و  داز  یمدآ  سنج  نیمز  شرورپ  دیـشروخ و 
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يرـسدوخ و يوخ  هک  تسا  يروط  يرگید  دـسریم و  تداعـس  هب  دوریم و  تسار  هار  هب  دوز  یکی  هک  تسا  هداـمآ  يروـط  تالـضع 
هداـمآ هشیمه  يراـتفرگ  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  رد  هک  دنـسپ  باذـع  یتخـس و  تسا و  تشرـس  یمّنهج  اـی  تسا و  وا  داـهن  رد  یهارمگ 
دنوادخ اریز  تسین ، شنیرفآ  رب  ضارتعا  ياج  میاهتـشون  ررکم  هک  يروط  هب  يراتفرگ و  تسا و  ّتیمورحم  مه  وا  راک  تبقاع  دنکیم و 
تردـق نآ  هاگـشیپ  رد  و  دوشیم ، رادومن  دوجوم  دوجو  لصا  تردـق و  نآ  زا  تیاهنیب  تسا و  شوارت  ضیف و  لصا  لازیـال  تردـق  و 

ره هک  تسا  اهدازیمدآ  ام  يارب  تاقبط  بتارم و  اهتوافت و  هکنیا  يهمه  درادـن و  رّوصت  دـب  بوخ و  دایز و  مک و  تواقـش و  تداـعس و 
ینادان و لهج و  ملظ و  ماجنا  زاغآیب و  تردـق  نآ  هاگـشیپ  رد  رگید و  تقو  يرگید و  نآ  زا  ریغ  میتسه  يروط  یتقو  ره  رد  اـم  مادـک 
تسا و داجیا  هکلب  يراکمتـس  ای  دشاب  ینادان  ات  یمک  تسا و  صقن  اجک  سپ  تسا  تیاهنیب  یئاناوت  تردـق و  نوچ  درادـن  رّوصت  متس 

دودـحم يدوجوم  یلو  میهاوخیم  اـهزیچ  یلیخ  اـهدازیمدآ  اـم  نوچ  هّتبلا  تسا ، بوخ  دوـش  هداـهن  وا  رب  دوـجوم  مسا  هچ  ره  ینعی  ریخ 
ام دوخ  تاساسحا  يهجیتن  رد  مینکیم  هک  تواضق  میوشیم و  يدب  تیمورحم و  صقن و  راتفرگ  میتسین  ّطلـسم  اهزیچ  يهمهب  میتسه و 

- نآرق -175-155- نآرق . - تسین هاتوک  سک  يالاب  رب  دوجو  فیرـشت  هن  رگ  و  تسا ، ام  مادـنایب  زاـسان  تماـق  زا  اـهنیا  يهمه  تسا و 
214-196- نآرق -194-177

ات 186] تایآ 180  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

انقَلَخ نَّمِم  َو  [ 180  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َنوَزُجیَس  ِِهئامـسَأ  ِیف  َنوُدِحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذ  َو  اِهب  ُهوُعداَف  ینـسُحلا  ُءامـسَألا  ِهِّلل  َو   245-213- نآرق -
[183  ] ٌنِیتَم يِدیَک  َّنِإ  مَُهل  ِیلمُأ  َو  [ 182  ] َنوُمَلعَی ُثیَح ال  نِم  مُهُجِردَتسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  [ 181  ] َنُولِدعَی ِِهب  َو  ِّقَحلِاب  َنوُدهَی  ٌۀَّمُأ 
ام َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُظنَی  َمل  َو  َأ   434-1- نآرق [ - 184  ] ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ّالِإ  َوُه  نِإ  ٍۀَّنِج  نِم  مِِهبِحاـِصب  اـم  اوُرَّکَفَتَی  َمل  َو  َأ 
ِیف مُهُرَذَـی  َو  َُهل  َيِداه  الَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  [ 185  ] َنُونِمُؤی ُهَدَعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف  مُُهلَجَأ  َبَرَتقا  ِدَـق  َنوُکَی  نَأ  یـسَع  نَأ  َو  ٍءیَـش  نِم  ُهّللا  َقَلَخ 

زا درک  کیدزن  يزیچ  هب  ار  وا  ینعی  هجردتسا ، زا  مُهُجِردَتـسَنَس -» : » تاغل ینعم  هحفص 266 ]  ] 286-1- نآرق [ - 186  ] َنوُهَمعَی مِِهنایغُط 
یگدنز ینعم  هب  ءالما  ردصم  زا  یلما - دور . هار  نیمز  رب  ات  دراذگ  شدازآ  دز ، لوگ  ار  وا  درب ، الاب  رگید  يهلپ  هیاپ و  هب  ياهیاپ  ياهلپ و 

رد یسک  دسیونب ، ار  نآ  وا  ات  يرگید  يارب  ار  هتشون  کی  نتفگ  ندرک و  هتکید  نداد  تلهم  راکمتـس  هب  ندرب  هرهب  نآ  زا  ندرک و  زارد 
لد ود  ددرم و  یهارمگ  رد  دنشابیم و  نادرگرـس  دوخ  هار  راک و  رد  نوهمعی - ندرک . اهر  لاح  نآ  اب  یتّدم  ندراذگ و  دوخ  یهارمگ 
وا ناناملـسم  امـش  سپ  تسا ] وا  زا  یناشن  کین  مان  ره  هک   ] تسا دنوادخ  يهژیو  وکن  ياهمان  همه   181 همجرت :  31-13- نآرق . - دنتسه

او ناشدوخ  هب  دـننادرگیم  دـب  هب  دـننکیم و  هنخر  وا  ياهمان  رد  هک  ناسک  نآ  و  دـیوش .] سانـّشقح  لدـب  اـت   ] دـیناوخب اـهمان  نآ  هب  ار 
یتـسار و يوس  هب  لد  دنتـسه و  قح  هب  ياـمنهار  یهورگ  اـم  ناگدـیرفآ  زا  هّتبلا  182 و  دننیب ، دننک  هچنآ  يازـس  يدوز  هب  هک  دـیراذگ 

مرگرـس دوخ  هک   ] مینک ناشراتفرگ  نانچ  كدـنا  كدـنا  دنرامـشیم  غورد  ّقح  ياههناشن  اـم و  تاـیآ  هک  اـهنآ  183 و  دنراد ، یتسرد 
يزور دـنچ  هچ   184 دندیـسر ، زور  نینچ  هب  اـجک  زا  دـننادن  دوـخ  و  دـنوش ] یگـشیمه  رازآ  راـتفرگ  ناـهگان  هب  یگدـنز  ياههتـساوخ 
هدـید يرهـشمه  هکنیا  هک  دنـشیدنایمن  نانیدیب  هکنیا  ارچ   185 دوب ، راوتـسا  تخـس و  ام  رازآ  يرگهراـچ و  یلو  میرادـب  ناـشهدوسآ 

رد ارچ   186 درادن ،] رگد  يوعد   ] دنک راکشآ  ناشماجنا ] رس  و   ] تسا يروآدیون  میب و  هگرخ  وا  و  تسین ! یگناوید  راتفرگ  ناشهتخانش 
و  ] دشاب هحفص 267 ] کیدزن [  ناشگرم  دیاش  هک  دنریگیمن ] دنپ  و   ] دنرگنیمن نآ  رد  هتفهن  ياهورین  هب  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ 

ناز دندرم  دنتفریذپن و  دنتفایرد و  گرم  میب  دندینـش و  نآرق  هک  ! ] تفریذپ دنهاوخ  ینخـس  هچ  سپ  ناز  و  دوش ] ناشریگنابیرگ  ناهگان 
یئامنهار دراذگ  هارمگ  ادـخ  هک  ار  نآ  187 و  درک ] اهر  ناشههاریب  هب  ادخ  دنتفرگ و  شیپ  یهارمگ  دوخ  هک  دـننک ! دنونـش و  هچ  سپ 

ُءامسَألا ِهِّلل  َو  : » نیرّسفم نخس  دنربن .] یئاج  هب  هار  و   ] دننامب نادرگرس  ناشیتخـسرس  یهاوخدوخ و  هک  دراذگاو  ناشدوخ  هب  وا  دباین و 
دناهتفگ یـضعب  میرک ، قاّزر ، میحر ، داوـج ، دـننام ، تسا : دـنوادخ  هب  ّصتخم  دراد  وـکین  ینعم  هـک  اهمـسا  نآ  عـمجم :  181 ینسُحلا »
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دهدیم ناشن  ار  ّقح  تافص  هک  تاملک  نآ  دننام  دراد  وکین  یناعم  تسا و  وکین  همه  نوچ  تسا  ینسح  ءامسا  دنوادخ  ياهمسا  يهمه 
تـسا سیدـقت  هیزنت و  هب  طوبرم  هچنآ  قزار و  قلاخ و  لثم : دـهدیم ، ناشن  ار  ّقح  لاعفا  یگنوگچ  هک  اهنآ  ای  و  رداق ، ّیح ، ملاع ، لثم 
تاملک نآ  لثم  دنراد  هّجوت  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  تاملک  نآ  ینـسح  ءامـسا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دحأ ، سوّدـق و  ینغ و  لثم 
هدرمـش ینـسح  يامـسا  زا  تسین  مدرم  دنـسپ  دروـم  نوـچ  دـهدیم  ناـشن  ار  ماـقتنا  مشخ و  هک  اـهنآ  و  دـنامهفب ، ار  تمحر  وـفع و  هک 
فصو تسا  نآ  داد  ناشن  دوخ  زا  هّللا  هچنآ  هحور : هّرس و  سّدق  يراصنا  مالسإلا  خیـش  تسا : هتـشون  فشک   46-15- نآرق . - دوشیمن

ام َو   » دیوگیم ار  یفطصم  و  ًارِیبَخ » ِِهب  لَئسَف   » دیوگیم ار  دوخ  تسا ، نایع  رب  وا  زا  یفطـصم  تسا و  نایب  رب  دوخ  زا  هّللا  تسا ، نانچ  يو 
هّللا تسین ، هک  يوگم  وت  تسین  هک  تفگن  هچنآ  تسه  هک  يوگیم  نآ  وـت  تسه  ماـن  تسه و  تفـص  هک  تفگ  هّللا  يوَـهلا » ِنَع  ُقِـطنَی 

هک ره  يوگم ، ینوچ  يوگیم  تسه  وت  تفگنب ، ینوچ  متـسه ، هک  تفگ  هّللا  یمیتفگب ، اـم  منوچ  هک  یتـفگب  رگا  منوچ ، نم  هک  تفگن 
هن مسا  تاـبثا  ُریِـصَبلا » ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَـش  ِِهلثِمَک  َسَیل  « » ُُقلخَی ـال  نَمَک  ُُقلخَی  نَمَف  َأ   » تسرب هیبـشت  زا  تشگ  مولعم  نآرق  زا  تیآ  ود  ار 

دنکیم ّدر  تفـص  هک  وا  و  تسا ، نوریب  مالـسا  يهریظح  زا  دـنک  هیبـشت  یم  هک  وا  تسا  سیلبا  بهذـم  یفن  رد  سیدـقت  تسا و  هیبـشت 
رد هـلمج  هــکنیا  رخف : ماــما  هحفـــص 268 ]  ] 701-645- نآرق -644-605- نآرق -296-266- نآرق -243-219- نآرق . - تـسا قیدـنز 
اب نامدرم  تسا و  ادـخ  داـی  رکذ و  يهطـساو  هب  تاـجن  تسا و  يراـتفرگ  بجوم  تلفغ  تسا  هتفگ  هک  تسا  ناـنچ  ولج  تیآ  يهلاـبند 

نامرح ریرهمز  صرح و  راتفرگ  سوه  اوه و  هب  دـش و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  لد  نوچ  هک  دـننیبیم  دوخ  نادـجو  رد  هدـهاشم  لها  تفرعم و 
دای رد  نوچ  یلو  تفای ، دهاوخن  تاجن  یکیرات  زا  زگره  دـهاوخیم و  رگید  زیچ  نآ  لابند  زاب  دـهاوخیم و  ار  يزیچ  هتـسویپ  دوشیم ،

تـسا تیاهنیب  ادخ  تردق  نوچ  و  دباییم ، تاجن  لد  نایز  سوسفا  زا  دوشیم و  هدوسآ  یحور  ياهالب  شتآ  زا  دش  زاب  شلد  رب  ادخ 
هک يدنوادخ  ياهمان  سپ  تسا  اهنآ  هب  صوصخم  مان  مسا و  بجوم  دـنوادخ  تقیقح  اب  اه  نآ  کی  ره  طابترا  یهانتمان و  اههدـیرفآ  و 
مان سپ  دنتـسه  وا  لالج  لامج و  رهظم  ناگدـیرفآ  یگلمج  هک  اریز  تسا  وکین  همه  تسا و  نایاپیب  تسا  وا  تاقولخم  رادومن  هناشن و 

رد ّقح  تمکح  رارـسا  هب  وا  یئاسانـش  تفرعم و  سک  ره  و  دوب ، دـهاوخن  وکین  زج  تسا و  ّقح  رهاـظم  نآ  یئاسانـش  يهلیـسو  مه  اـهنآ 
نکممان نآ  هب  عالّطا  تسا و  تیاهنیب  شنیرفآ  زار  نوچ  دوب و  دهاوخ  رتشیب  هّللا  ءامـساب  وا  عالّطا  ملع و  دشاب ، رتشیب  تادوجوم  داجیا 

رد - 4 رخآ ، رد  رشح  - 3 لّوا ، رد  هط  - 2 رخآ ، رد  لیئارـسا  ینب  - 1 هروس ، راهچ  رد  و  تسا ، نکممان  زین  ینـسحلا  ءامـسا  تفرعم  سپ 
یناعم اهنآ  هکنیا  يارب  تسا  اهمـسا  نیرتهب  هک  اـهمان  نآ  ینعی  يرـشخمز : فاـشک  تسا . هدـش  رارکت  هلمج  هکنیا  لاـفنا  يهروس  هکنیا 

ار یناـعم  نیرتهب  هک  اهمـسا  يهمه  ینعی  تسا ، نسحا  عمج  ینـسح  هدـبع : ری  تسا . ّقح  سیدـقت  دـیجمت و  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  وکین 
وبا ترضح  زا  تسا : هتفگ  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  سب ، تسا و  دنوادخ  هب  ّصتخم  دهدیم  ناشن  ار  تافـص  نیرتلماک  دنامهفیم و 

! تسا مادک  ینسحلا  ءامسا - هک  مدیسرپ  . تسا نآرق  رد  نآ  دومرف : تسا ! مادک  ینسحلا  ءامسا - هک  مدیـسرپ  « 15» قداّصلا دّمحم  رفعج 
دوب نآ  تیآ  هکنیا  لوزن  ببس  هک  هدروآ  ریسملا  داز  رد  ینیسح : ریسفت  هحفص 269 ]  ] 240-238- یقرواپ . - تسا نآرق  رد  نآ  دومرف :

ام هک  دنیوگیم  وا  باحـصا  دّمحم و  هک  تفگ  لهج  وبا  دناوخب  زین  نامحّرلا  مسا  هب  درک و  دای  هّللا  مسا  هب  زامن  رد  ار  يادخ  يدرم  هک 
نادب ار  وا  تسا  وکین  همه  تسا ، رایـسب  یهلا  ءامـسا  هک  دمآ  تیآ  دناوخیم ! ار  ادخ  ود  ارچ  درم  هکنیا  سپ  میتسرپیم ، ار  يادـخ  کی 

زا دنتـسه ، وا  دنمزاین  تادوجوم  همه  تسین و  جاتحم  ملاع  دنوادخ  تسا : ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يهجیتن  يواطنط : ریـسفت  دیناوخب . اهمان 
وکین رثا  هجیتن و  يهطـساو  هب  هتـسد  کی  و  دـحاو ، ملاع ، رداق ، یقاب ، میدـق ، لثم  تسا  وکین  یناعم  ياراد  دوخ  هتـسد  کی  تهج  هکنیا 
ینعم فاّشک  رد  دینک  اعد  دیناوخب و  ار  ادـخ  اهمان  نآب  ینعی  هریغ : عمجم و   181 اِهب » ُهوُعداَف  . » میلح روکـش ، نمحر ، راّفغ ، لثم : تسا :

قالخا هب  دیوش  ّقلختم  دناهتفگ : و  دیسانش ، فاصوا  نادب  ار  وا  سپ  تسا  هتشون  ینیسح  ریـسفت  رد  دیمانب . ار  ادخ  اهمان  نآب  تسا : هدرک 
ینعم زا  ار  ادخ  ياهمان  نیکرشم  ینعی  يربط :  181 َنوُدِحُلی » َنیِذَّلا  اُورَذ  َو   » 18-1- نآرق . - یناّقح فاصوا  هب  دیدرگ  فصّتم  و  ینّابر ،
تروص هب  هدرک و  نوگرگد  ار  نآ  هک  هّللا »  » ظفل لـثم  دـندرکیم  يراذـگمان  ار  دوخ  ياـهتب  نآ  رییغت  اـب  و  دـندنادرگیم ، دوخ  یلـصا 
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عمجم  35-1- نآرق . - دندیمانیم نآ  هب  ار  تب  دندرکیم و  ظّفلت  يّزعلا »  » تسا ادخ  مان  هک  زیزعلا »  » يهملک دندرکیم و  تب  مان  تالا » »
ریـسفت تسا . ینعم  کی  هب  ود  ره  دناهدناوخ و  ءاح  رـسک  ءای و  ّمض  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  ءاح  ءای و  حتف  اب  نودـحلی »  » هزمح نایبلا :

هب ار  هناحبس  ّقح  دننکیم  هیمـست  ینعی  وا ، ياهمان  رد  یجک  هب  دننک  لیم  لهج  يور  زا  هک  اهنآ  تعباتم  دیراذگب  ینعی  هتـشون : ینیـسح 
« حیـسملا ابا  ای  يراصن «  و  دنتفگ ، یم - هجولا » ضیبا  ای  و «  مراکملا » ابا  ای  ار «  ّقح  بارعا  هچنانچ  هدشن  قحال  نادب  عرـش  نذا  هک  یمان 
َو [ » هحفـص 270 ناّنم [ . زا  تانم  نوچ  یهلا  يامـسا  زا  دوب  ناتب  يامـسا  قاقتـشا  داحلا » : » دناهتفگ و  دندناوخیم . یلوا » ّتلع   » امکح و 
هک دومرف  دای  دنگوس  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ّیلع  زا  یـشاّیع  نایبلا : عمجم   182 ِّقَحلِاب » َنوُدهَی  ٌۀَّمُأ  انقَلَخ  نَّمِم 

دنتسه و هارمگ  همه  نارگید  هتفای و  تاجن  تسا و  تسار  هار  هب  هتـسد  کی  ّطقف  دش و  دنهاوخ  میـسقت  هتـسد  هس  داتفه و  هب  تما  هکنیا 
-1- نآرق . - میتسه ام  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  و  دومرف : توالت  ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  شتآ ، هب 
هک موشیم  هدـنهانپ  وت  هب  ادـخ  يا  تفگ : دـندرب ، رمع  دزن  ار  ناریا  یهاـشنهاش  ياـههنیجنگ  نوـچ  رخف : ماـما   183 مُهُجِردَتـسَنَس »  » 50

نوچ موش  وت  باذـع  راتفرگ  ربخیب و  دوخ  زا  ناهگان  مشاب و  لـفاغ  موش و  هیامرـس  لاـم و  هکنیا  مرگرـس  جـیردت  هب  مشاـب و  جردتـسم 
هّرس سّدق  يریشق  ماما  هتشون : ینیسح  ریسفت   336-291- نآرق -19-1- نآرق «. - َنوُمَلعَی ُثیَح ال  نِم  مُهُجِردَتسَنَس  : » یتفگیم هک  مدینش 

ات دنادرگیم  شومارف  ناشیا  لد  رب  نآ  يرادساپـس  دهدیم و  ناشیدب  تمعن  ینعی  رکـش  ياسنا  تسا و  ّرب  ياطعا  جاردتـسا  هک  هدومرف :
هکنیا ایآ  ینعی  دوشیم  مامت  هلمج  اورّکفتی »  » رد عمجم :  185 ٍۀَّنِج » نِم  مِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َمل  َو  َأ  . » دنوشیم تبوقع  ّقحتسم  هک  یتقو 

رد ّتقد  رکف و  زا  سپ  تسا : نینچ  ینعم  و  دوشیم ، لّوا  يهلمج  هجیتن  دـعب  يهلمج  و  دـننکیمن ، رکف  ربمغیپ  راتفر  راتفگ و  رد  نارفاک 
تفر و ـالاب  افـص  هوک  رب  یبـش  ربـمغیپ  نوچ   56-1- نآرق . - تسین هناوید  صخـش  هکنیا  هک  دـننک  قیدـصت  تسناوت  دـنهاوخ  وا  لاوـحا 
: دـنتفگیم اهنآ  دـش ، زور  نوچ  دـناسرتیم ، ادـخ  باذـع  زا  دومرفیم و  توعد  یتسرپادـخ  هب  ار  کی  ره  هریت  هب  هریت  ار  شیرق  بارعا 
« مُهُرَذَن َو  . » دش لزان  راتفگ  هکنیا  زا  يریگولج  باوج و  يارب  هیآ  هکنیا  درکیم ، دایرف  حبص  ات  هک  دوب  هدش  هناوید  هتشذگ  بش  دّمحم 
رد هک  تسا  نامه  ام  نخس   16-1- نآرق . - دناهدناوخ ءار  عفر  نون و  اب  نارگید  دـناهدرک و  تئارق  ءار  مزج  ءای و  اب  اهیقارع  عمجم :  187

هحفص 271] میاهتشون [ . نارگید  زا  لقن  همجرت و 

ات 193] تایآ 187  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

ًۀَتَغب ّالِإ  مُکِیتَأت  ِضرَألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  تَلُقَث  َوُه  ّالِإ  اِهتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َدـنِع  اـهُملِع  اـمَّنِإ  لـُق  اـهاسُرم  َناـّیَأ  ِۀَـعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی 
َءاش ام  ّالِإ  ارَض  َو ال  ًاعفَن  یِـسفَِنل  ُِکلمَأ  ُلق ال  [ 187  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِهّللا  َدـنِع  اهُملِع  امَّنِإ  ُلق  اهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئـسَی 

ٍسفَن نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  [ 188  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٌریَِشب  َو  ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  نِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِریَخلا  َنِم  ُترَثکَتـسال  َبیَغلا  ُمَلعَأ  ُتنُک  َول  َو  ُهّللا 
َّنَنوُکََنل ًاِحلاص  انَتیَتآ  ِنَئل  امُهَّبَر  َهّللا  اَوَعَد  تَلَقثَأ  اّمَلَف  ِِهب  تَّرَمَف  ًافیِفَخ  ًالمَح  تَلَمَح  اهاّشَغَت  اّمَلَف  اهَیلِإ  َنُکـسَِیل  اهَجوَز  اهنِم  َلَعَج  َو  ٍةَدِحاو 

مُه َو  ًائیَش  ُُقلخَی  ام ال  َنوُکِرـُشی  َأ  [ 190  ] َنوُکِرـُشی اّمَع  ُهّللا  َیلاعَتَف  امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اّمَلَف  [ 189  ] َنیِرِکاّشلا َنِم 
ٌءاوَس مُکوُِعبَّتَی  ـال  يدُـهلا  َیلِإ  مُهوُعدـَت  نِإ  َو  [ 192  ] َنوُرُـصنَی مُهَـسُفنَأ  َو ال  ًارـصَن  مَُهل  َنوُعیِطَتـسَی  َو ال   947-1- نآرق [ - 191  ] َنوُقَلُخی
تباث ینعم  هب  ءاسرا  ردصم  زا  اهیـسرم - تقو . هچ  ینعی  ناّیا - تاغل : ینعم   187-1- نآرق [ - 193  ] َنُوتِماص ُمتنَأ  مَأ  مُهوُُمتوَعَد  َأ  مُکیَلَع 
رورـس راـهظا  شـشخب و  داـیز  هک  نآ  تسه  علّطم  يزیچ  زا  یبوخ  هب  هک  نآ  ّیفح - ندرک . فـّقوتم  رگنل  اـب  ار  یتـشک  ندوـب ، رارقرب  و 
ماجنا دوصقم  اجنیا  وا و  اب  دـش  ورب  ور  درک و  تاقالم  ینعی  اهیّـشغت - دـنکیم . يراشفاپ  رارـصا و  يزیچ  زا  شـسرپ  رد  هک  نآ  دـنکیم 

نبإ زا  يربط  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  تفر . یئاج  هب  یئاج  زا  درک و  شدرگ  درک و  راذگرب  هب - تّرم  تسا . یـسنج  لمع 
رگا هچ  ینعی  هحفص 272 ] تمایق [  مینادیم  ام  دندرک : ضرع  ربمغیپ  هب  دیز  نب  لأومس  ریشق و  یبا  نب  لمح  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع 

هک تسا  هتفگ  هداتق  دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  رخآ  ات  َکَنُولَئسَی »  » هیآ هکنیا  دش ! دهاوخ  رادومن  تقو  هچ  مینادب  وگب  یتسه  ربمغیپ  وت 
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هارمگ و هزادـنا  نآ  هب  مدرم  هکنیا  ربـمغیپ  يا  : ] همجرت  101-86- نآرق . - تسا هدوب  ربـمغیپ  اـب  هکم  بارعا  شیرق و  ناـیم  وگتفگ  هکنیا 
تماـیق یک  دزادـنا و  یم - رگنل  یتـشک  هکنیا  تقو  هـچ  دنـسرپیم   188 یـشاب ] رادربخ  تماـیق  زا  وت  دـنهاوخیم  هک  دنتـسه  نادرگرس 

نیگنـس و رایـسب  تسا  ياهثداح  هتبلا  درک ، دـهاوخ  شرادومن  تقو  هچ  هک  سب  دـنادیم و  نم  يادـخ  وگب : اـهنیا  باوج  هب  وت  دوشیم !
زج یسک  وگب : ناش  باوج  هب  یهاگآ  نآ  وت ز  ایوگ  هک  دنسرپیم  وت  هنوگنآ ز  هب  دیآ  ناترس  رب  ناهگان  هک  نیمز  اهنامسآ و  رد  راوشد 

لقن نایبلا : عمجم  لوزن : تهج  تسین .] رـشب  كاردا  لباق  تسا و  یچ  تمایق  هک   ] دننادن مدرم  رتشیب  یلو  تسین ، هاگآ  زار  هکنیا  هب  ادخ 
ینازرا هب  وت  ات  دش  دهاوخ  نارگ  سنج  مادـک  دـنکیمن  ترادربخ  وت  يادـخ  ارچ  دـندرک : ضرع  ربمغیپ ص  هب  هّکم  مدرم  هک  دـناهدرک 

اجنآ هب  يوش  لقتنم  ینک ، چوک  اجنآ  زا  ات  دوب ، دهاوخ  لصاحیب  کشخ و  نیمزرس  مادک  دنک : ترادربخ  ای  یشورفب و  نارگ  يرخب و 
يا همجرت :  283-257- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  باوج  هب  رخآ  ات  ُِکلمَأ -» لـُق ال   » هک هکدون  دـص و  تیآ  دوشیم . ناوارف  یگدـنراب  هک 

زا رگا  و  تسا ، هدرک  نم  تشونرس  هب  ادخ  هچنآ  مرادن ، يرایتخا  دوخ  نایز  دوس و  رد  نم   190 وگب : مدرم  هکنیا  اب  يوگتفگ  رد  ربمغیپ 
هک متـسه  يرومأـم  طـقف  نم  نکل  دوبن ، نم  يارب  دـب  دـمآ  شیپ  زگره  مدرکیم و  بوخ  ياـهراک  رایـسب  هتبلا  متـشاد  یم - ربـخ  تبیغ 

کی زا  ار  اهدازیمدآ  امش  يهمه  هک  تسا  ادخ  نآ   191 زیچ ] همه  رب  ّطلسم  علطم و  و  ، ] منکیم هاگآ  ناشرش  ریخ و  زا  ار  نمؤم  نامدرم 
ینیگنـس نز  كدـنا  كدـنا  هدـش و  رادراب  تخیمآ  رد  وا  اب  نوچ  و  دریگ ، مارآ  واب  شلد  اـت  دـیرفآ  وا  زا  زین  ار  شرـسمه  دـیرفآ و  درف 

نینچ رازگـساپس  رکاش و  دنـشاب  هتـشاد  حلاص  هتـسیاش و  يدنزرف  رگا  هک  دنتـساوخ  ادخ  زا  زور  ره  درک  سح  دوخ  مکـش  رد  ار  دـنزرف 
هکنیا اب  دننادیم  ادخ  زابنا  هحفص 273 ] دوخ [  دنزرف  شیادیپ  رد  ار  يرگید  داد  نانآ  هب  هتـسیاش  يدنزرف  نوچ  یلو  دنوش 192  یتمعن 

ياهدیرفآ دوخ  هک  دـننک  ادـخ  زابنا  ار  نآ  ناگدازیمدآ  هکنیا  ایآ  دـشاب . یتکرـش  یهار و  وا  شنیرفآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دـنوادخ 
دیناوخب ّقح  هار  هب  ار  نانآ  رگا  و  درک ! دنناوت  کمک  دوخ  هب  هن  نایمدآ و  نآ  هب  کمک  ناوت  هن  دنرادن و  يزیچ  شنیرفآ  ناوت  و  دنشاب ،

« اِهتقَِول اهیِّلَُجی  ال  : » نیرّسفم نخس  دیئوگن . ناشیا  هب  ینخس  ای  دینک  يربهر  ار  ناشیا  راک  هک  دوب  ناسکی  ار  امش  دننکیمن و  امـش  يوریپ 
- نآرق . - سب دنک و  یم - رادیدپ  ار  نآ  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنادیم . ادخ  ار  نآ  شیادیپ  تقو  زا  عالّطا  ینعی  عمجم :  188
نامسآ و لها  رب  وا  ملع  هک  نآ  یکی   29-1- نآرق : - يدنتفگ لوق  ود  وا  رد  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   188 ِتاوامَّسلا » ِیف  تَلُقَث   » 40-15
: تسا هتفگ  دـهاجم  عمجم :  189 اـهنَع » ٌّیِفَح  َکَّنَأَـک  . » تسا نارگ  نیمز  نامـسآ و  لـها  رب  وا  عوـقو  هک  نآ  رگید  تسا و  نارگ  نـیمز 

نآ ياهـشسرپ  تـالاؤس و  هنوگنیا  زا  یتسه  لاحـشوخ  وت  اـیوگ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  یتسه ، نآ  زا  عّلطم  ياهدیـسرپ و  داـیز  وت  ینعی 
تهج حوتفلا : وبا   189 یِّبَر » َدنِع  اهُملِع  امَّنِإ  ُلق   » 28-1- نآرق ! - ینادب ار  نآ  یـسرپب و  هک  يراد  لیم  ایوگ  دناهتفگ : رگید  ینعم  مدرم ،

یگنوگچ مّود  رد  دنادیم و  نم  يادـخ  ّطقف  ار  نآ  تقو  تفگ : لّوا  رد  هک  تسا  نآ  يارب  مه  هب  لصّتم  تیآ  ود  رد  هلمج  هکنیا  رارکت 
زا نوچ  هک  تسا  نآ  ولج  تیآ  هب  هیآ  هکنیا  طاـبترا  تهج  حوتفلا : وـبا   190 ُِکلمَأ » لـُق ال   » هک هک   37-1- نآرق . - دنادیم ادخ  ار  نآ 
. - تمایق هب  دسر  هچ  ات  مرادن  ربخ  دوخ  يهدـنیآ  زا  نم  وگب : هک  دیـسر  روتـسد  اهنآ  باوج  يهلابند  رد  دندیـسرپ  تمایق  شیادـیپ  تقو 

نیکلاّسلا لحارم  رد ص 27   191 اهَیلِإ » َنُکسَِیل  ، » دیرفآ ار  اوح  شرـسمه  مدآ  زا  ینعی  عمجم :  191 اهَجوَز » اهنِم  َلَـعَج  َو   » 27-1- نآرق
- نآرق -27-1- نآرق  - مدآ تسا  هدوب  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  هب  نادمه و  رد  تسا  یناتـسهد  هک  یگنهآ  ردوبک - رفعج  دّمحم  فیلأت 

ترـضح هب  وا  قایتشا  يهریان  يردـق  هک  دـشاب  ات  دـندرکیم  لوغـشم  ناـشیا  يدوجـسم  هکئـالم و  یملعم  هب  ار  هحفـص 274 ]  ] 99-79
دیرفایب ار  اوح  وا  سفن  زا  مه  تفرگیمن  سنا  یـسک  اب  دشیمن و  مک  چیه  مدآ  تشحو  نوچ  دریگ  سنا  رگید  زیچ  اب  دریذپ و  نیکـست 

ّلک  » هک دش  رهاظ  اوح  يهدهاشم  زا  دید و  ّقح  لامج  وترپ  تسیرگن  اوح  لامج  رد  نوچ  دریگ  سنا  دوخ  سنج  اب  ات  داهن  وا  رانک  رد  و 
دمآ تکرح  رد  توهش  نابعث  تفای  زاب  لامج  نآ  قوذ  نوچ  تسا ] یقیقح  یئابیز  نآ  زا  يوترپ  یئابیز  ره  ینعی  « ] هّللا لامج  نم  لامج 

ترضح سنا  حور و  نایم  دش  لیاح  دیـسر ، مه  هب  وا  ياه  باجح - نیرتگرزب  تسا و  یناویح  تافـص  نیرتلماک  هک  تفـص  نآ  يهبلغ 
مدآ سپ  تفریذپ . ناصقن  ترضح  سنا  دش و  دایز  اهباجح  دیسر و  مه  هب  نتفخ  شوخ  ندروخ و  شوخ  زا  یناویح  تافـص  رگید  سپ 
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رد راولفط  مدآ  تفگ : سیلبا  دمآرب  َةَرَجَّشلا » ِهِذه  ابَرقَت  َو ال   » يادن نوچ  هک  دمآ  دیدپ  وا  تاوهـش  تاّذل و  تشهب و  اب  سنا  نادـنچ  ار 
- نآرق -904-870- نآرق «. - ِدلُخلا ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  لَه   » هک تفیرف  دمآ  شوخ  نیدـب  دـیاب  مه  ار  وا  تخیوآ  تشهب  راهنا  راجـشا و 

رمعی نب  ییحی  درک ، رازگرب  لاح  نآ  هب  رمتسم  يدنچ  دش و  رادراب  هفطن  زا  ینعی  حوتفلا : وبا   191 ِِهب » تَّرَمَف  ًافیِفَخ  اًلمَح   » 1057-1017
مدآ ینعی  عمجم :  191 ًاِحلاص » انَتیَتآ  ِنَئل   » 34-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  ءار  دیدشت  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  ءار  فیفخت  اب  ترمف » »

يرادراب ینیگنس  نوچ  ساّبع : نبإ  سابقملا : ریونت   26-1- نآرق . - دشاب رسپ  ای  حلاص ، ای  ملاس ، اهنآ  دنزرف  رگا  هک  دندرک  اضاقت  اوح  و 
. دشاب مادـنا  تسرد  یمدآ  ناشدـنزرف  هک  دـندرک  اعد  تهج  هکنیا  زا  تسا  اوح  مکـش  رد  یناویح  هک  درک  هسوسو  سیلبا  هدـش  رادومن 

یناـسنا لـسن  زا  تسردـنت  ملاـس و  يهداـم  رن و  درف  ود  مومع  تسین و  اوح  مدآ و  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  عمجم :  192 َءاکَرُش » َُهل  الَعَج  »
هدنز امش  دنزرف  هحفـص 275 ] دـیهاوخیم [  رگا  هک  درک  هسوسو  ار  اـهنآ  ناطیـش  نوچ  تسا : هتفگ  هداـتق  يربط :  24-1- نآرق . - تسا
ادـخ يارب  يراذـگمان  رد  اّوح  مدآ و  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـندرک و  لوبق  اّوـح  مدآ و  دـیمانب  ثراـحلا  دـبع  ار  وا  دـنامب 

يراذـگمان رد  کیرـش  سپ  دـندیمان  ناطیـش  مالغ  ار  دوخ  دـنزرف  اهنآ  دوب و  ثراح  اـی  ثرح  ناطیـش  ماـن  نوچ  دـندرک  نّیعم  کـیرش 
سفن دـشاب و  بارعا  فـصو  هیآ  هکنیا  لّوا  زا  تسا  نکمم  رخف : م  دنـشاب . كرـشم  تسرپتب و  هک  دـنوادخ  شتـسرپ  رد  هـن  دـناهدرک 

اهنآ دندوب  مادنا  تسرد  یمدآ و  ناشنادنزرف  نوچ  و  تسا ، هدوب  شدوخ  يهلیبق  زا  یشرق  یبرع  شنز  شیرق و  ّدج  یـصق  ینعی  هدحاو 
يهدرورپ مالغ و  ار  دوخ  نادنزرف  هک  دنداد  رارق  ادخ  يارب  کیرـش  دندیمان و  یـصقلا  دبع  تاّللا و  دبع - فانم و  دبع  يزعلا و  دـبع  ار 

هب هک  دـنا  هدـناوخ - فاک  بصن  نیونت  نیـش و  رـسک  اب  هنیدـم  مدرم  ار  اکرـش »  » يهملک عمجم :  373-371- یقرواپ «. - 16» دندیمان اهتب 
هیآ هکنیا  نایبلا : عمجم   194 مُهوُعدَت » نِإ  . » دشاب کیرش  عمج  ات  دناهدناوخ  دودمم  فلا  نیش و  ّمض  اب  نارگید  و  دشاب ، ردصم  تروص 
مّود تسا . هجیتنیب  اهنآب  تبـسن  يربهر  توعد و  هک  دنتـسه  ادـخ  ياکرـش  اهتب و  دوصقم  هکنآ  لّوا  دـناهدرک  ینعم  روج  ود  رخآ  ات  ار 

تسا هدناوخ  ءات  فیفخت  اب  عفان  عمجم :  194 مُکوُِعبَّتَی » ال   » 18-1- نآرق . - درادن اهنآ  هب  يدوس  قح  نخس  هک  دنتسه  نیکرـشم  دوصقم 
یتّیصخش زا  هک  دندوب  لهاج  هزادنا  نآ  هب  هک  تسا  مدرم  یفرعم  لّوا  تیآ  - 1 ام : نخس   20-1- نآرق . - دناهدناوخ دیدشت  اب  نارگید  و 

اههیآ هکنیا  هک  اهنآ  سپ  تشاد ، دهاوخن  هدیاف  يرـشب  يارب  هک  دنـسرپیم  يزیچ  ملع  تیبرت و  قالخا و  يهدافتـسا  ياج  هب  ربمغیپ  لثم 
و دنیوگب ، يزیچ  دننک و  زارتحا  هدوهیب  نانخـس  زا  یبرم  ملاع و  اب  يوگتفگ  رد  دننادب : هحفص 276 ]  ] 273-235- نآرق  - دنناوخیم ار 
هب نوـچ  هک  مدرم  نآ  رکف  زرط  دـهدیم  ناـشن  بوـخ  هـچ  هـیآ  هـکنیا  و  دـننکب ، بساـنم  يهدافتـسا  وا  زا  دـنناوتب  ربارب  رد  هـک  دنـسرپب 

دوخ و هک  دـنیوگیم  هدوهیب  هزادـنا  نآ  دـنوریم  بسانم  دوصقم  يارب  صّـصختم  کی  ناکد  ولج  اـی  سدـنهم و  دزن  اـی  رتکد  يهمکحم 
« ُهّللا َءاش  ام  ّالِإ  ارَـض  ـال  َو  ًاـعفَن  یِـسفَِنل  ُکـِلمَأ  ـال   » هک هک  يهلمج  تیآ 190  - 2 دـننکیم ، هتـسخ  ار  رـضاح  ناگدنونـش  دوخ و  فرط 

تـسا نینچ  هجیتن  دراد و  ار  نآ  رایتخا  دهاوخب  ادخ  ار  هچنآ  ینعی  دهاوخ  دنوادخ  هک  رگم  مرادـن  دوخ  نایز  دوس و  رایتخا  دـنامهفیم :
مدرم نآ  مومع  يوخ  تسا : هکنیا  رهاظ  تیآ 191  رد  َءاکَرُش » َُهل  الَعَج   » يهلمج - 3 دراد . رایتخا  دوخ  یمدآ ز  یئزج  یئاـهراک  رد  هک 

دننکیم اعد  هکنیا  اب  دننکیم و  ضرف  نوگانوگ  تابجوم  دنباییم  هچ  ره  يارب  تسین و  نانآ  رد  یتسرپاتکی  حور  هک  دـهدیم  ناشن  ار 
اعد ناوداج و  اهتب و  عاونا و  بابرا  دنربیم  نامگ  دنبای  یم - دوخ  رانک  رد  بوخ  تسردنت و  يدازون  نوچ  دنهاوخیم  دنزرف  ادخ  زا  و 

- نآرق . - میدرک لقن  نارگید  زا  هک  نانچ  تسین  نیعم  صاخـشا  هب  هراشا  و  دناهدوب . راک  ردـنا  تسد  ناش  دـنزرف - شیادـیپ  رد  ناناوخ 
732-709- نآرق -504-431

ات 206] تایآ 194  [: 7  ] فارعألا هروس  ]

َنوُشمَی ٌلُجرَأ  مَُهل  َأ  [ 194  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مَُکل  اُوبیِجَتـسَیلَف  مُهوُعداَف  مُُکلاثمَأ  ٌدابِع  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ   273-235- نآرق -
َّنِإ [ 195  ] ِنوُرِظُنت الَف  ِنوُدیِک  َُّمث  مُکَءاکَرُـش  اوُعدا  ُِلق  اِهب  َنوُعَمـسَی  ٌناذآ  مَُهل  مَأ  اِهب  َنوُرِـصُبی  ٌُنیعَأ  مَُهل  مَأ  اِهب  َنوُشِطبَی  ٍدـیَأ  مَُهل  مَأ  اِهب 
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َو [ 197  ] َنوُرُصنَی مُهَسُفنَأ  َو ال  مُکَرصَن  َنوُعیِطَتسَی  ِِهنوُد ال  نِم  َنوُعدَت  َنیِذَّلا  َو  [ 196  ] َنیِِحلاّصلا یَّلَوَتَی  َوُه  َو  َباتِکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهّللا  َیِِّیلَو 
ضِرعَأ َو  ِفرُعلِاب  ُرمأ  َو  َوفَعلا  ِذُـخ   645-1- نآرق [ - 198  ] َنوُرِـصُبی مُه ال  َو  َکَیلِإ  َنوُرُظنَی  مُهاَرت  َو  اوُعَمـسَی  يدُهلا ال  َیلِإ  مُهوُعدَت  نِإ 

ِناـطیَّشلا َنِم  ٌِفئاـط  مُهَّسَم  اذِإ  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 200  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  ٌغَزن  ِناطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنَی  اـّمِإ  َو  [ 199  ] َنِیلِهاجلا ِنَع 
ُِعبَّتَأ امَّنِإ  ُلق  اهَتیَبَتجا  َول ال  اُولاق  ٍۀَیِآب  مِِهتَأت  َمل  اذِإ  َو  [ 202  ] َنوُرِصُقی َُّمث ال  ِّیَغلا  ِیف  مُهَنوُّدُمَی  مُُهناوخِإ  َو  [ 201  ] َنوُرِصبُم مُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت 

َو ُهـَل  اوُعِمَتـساَف  ُنآرُقلا  َئُِرق  اذِإ  َو   539-1- نآرق [ - 203  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٌۀَـمحَر  َو  ًيدُـه  َو  مُکِّبَر  نِم  ُِرئاـَصب  اذـه  یِّبَر  نِم  ََّیلِإ  یحوـُی  اـم 
َنِیِلفاغلا َنِم  نُکَت  َو ال  ِلاصآلا  َو  ِّوُدُغلِاب  ِلوَقلا  َنِم  ِرهَجلا  َنُود  َو  ًۀَفیِخ  َو  ًاعُّرَـضَت  َکِسفَن  ِیف  َکَّبَر  رُکذا  َو  [ 204  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  اُوتِصنَأ 

: تاغل ینعم  هحفـص 277 ]  ] 350-1- نآرق [ - 206  ] َنوُدُجـسَی َُهل  َو  ُهَنوُحِّبَُـسی  َو  ِِهتَداـبِع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  ـال  َکِّبَر  َدـنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 205]
رکم و ینعم  هب  دیک  زا  ینودیک - ندرک . عافد  ندز و  نتفرگ و  یتخس  تئرج و  اب  ینعم  هب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتف  اب  شطب  زا  نوشطبی -
هک ینخس  غزن - تسا . ناسآ  نآ  زا  نتـشذگ  هک  جراخم  زا  يدایز  لام  موسرم ، بوخ و  زیچ  هانگ ، زا  نتـشذگ  ندیـشخب و  وفع - هلیح .

نونج مشخ ، دوشیم ، هدید  باوخ  رد  هچنآ  فئاط - دوشیم . تفای  لد  رد  هک  هانگ  رب  ناسنا  کیرحت  هسوسو و  دنک ، کیرحت  ار  مدرم 
. دشاب دیشروخ  یناهن  هب  ات  زور  رخآ  ياهتعاس  هک  برغم  رصع و  نایم  تقو  ینعم  هب  لیـصا  عمج  لاصآ - ناسرت . صخـش  تلاح  ۀفیخ -
ات دیرب  زاین  نانآ  هب  دیرادن ] رواب   ] دنناتدوخ دننامه  یناگدیرفآ  دیتسرپیم  ادخ  ياج  هب  امش  هک  نانآ  هّتبلا  ناتـسرپتب ، يا   195 همجرت :

ندینش و شوگ  و  هحفص 278 ] مشچ [  ای  ندز و  تسد  ای  تسا  نتفر  ياپ  ار  نانآ  رگم   196 دنهد ، ماجنا  ناتهتساوخ  دنیوگ  تسار  رگا 
دیشیدنا و هراچ  نم  راک  رد  هاگنآ  دیناوخب و  دیتشادنپ  ادخ  زابنا  هک  اهنآ  وگب : نانآ  هب  دّمحم  يا  دیآرب !] نانآ  يراک ز  كدنا  ات   ] ندید

روای وا  داتـسرف و  ورف  نم  هب  نآرق  هکنیا  هک  تسا  ادـخ  نم  ناـبیتشپ  تسود و  هّتبلا   197 دـیهدن ] متلهم  و   ] دـیربن راگزور  نم  اب  مد  کی 
رگا دننک 199 و  يرای  دنناوت  ار  دوخ  هن  دنراد و  امش  يرای  ناوت  هن  دیناوخیم  ادخ  ياج  هب  يامش  هک  اهنآ  تسا 198 و  راکتسرد  مدرم 
رذگ رد  ناشیا  زا  وت   200 دننیبیمن ، دوخ  دنرگنیم و  وت  هب  ایوگ  هک  ینیب  ار  اهنآ  نانچ  دنونشن و  امش  نخـس  دیناوخب  ّقح  هار  هب  ار  اهنآ 

وت نارفاک ] راتفر   ] زا رگا  201 و  رادم ] ناشیا  يدب  ياورپ  و   ] نادرگب يور  نانادان  نک و ز  يراکوکین  نامرف  و  ریذپب ] ناشیا  كدنا ز  [و 
دنتفا ادخ  دای  هب  دنباین  ناوید  یکاخ ز  راخ  رگا  دندوب  راگزیهرپ  هک  نانآ  هچ  اناد 202  تسا و  اونش  وا  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  دنابنجب  وید  ار 
کمک ناـنیدیب ] و   ] دوـخ ناردارب  یهارمگ  هـب  ناوـید  یلو  دـنوش 203  دوخ  يراکتـسرد ]  ] ياـنیب و  دـنور ] ناطیـش  زا  يرود  هار  هب  [و 

ام يارب  و   ] ینیزگن یتـیآ  ارچ  دـنیوگ : يراـین  ناـشيارب  نآرق ] هزاـت ز   ] یتـیآ نوچ  204 و  دـنرادن ، نآ  رد  یهاتوک  كدـنا  دـننکیم و 
تسا و امـش  راـگدرورپ  يوس  یئاـنیب ز  هار  نآرق  هکنیا  و  مرادـن ] يزیچ  دوخ  زو   ] متـسه دوخ  راـگدرورپ  یحو  وریپ  نم  وگب : یناوـخن ]

دیاش ات  دیهد  ارف  نآ  هب  شوگ  دـینزن و  مد  دـنناوخب  نآرق  نوچ  سپ  دـندوب 205  ریذـپ  ّقح  هک  یهورگ  يارب  تسا  ینابرهم  یئامنهار و 
زاوآ هک  هتـسهآ  ندـیراز  هب  رایب  دایب  دوخ  لد  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  ماش  حبـص و  هب  دّـمحم  يا  وت  206 و  دسر ، امـش  هب  يدنوادخ  رهم 

وا حیبست  و  دنشابن ، وا  یگدنب  زارفندرگ ز  دناوت  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  اهنآ  ناگتـشرف و ] هچ  ، ] شابم 207 ناربخیب  ادـخ  زا  ینکن و 
- نآرق . - نآ رـسک  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  ّمض  اـب  رفعج  وبا  عمجم :  196 َنوُشِطبَی » : » نیرّسفم نخـس  دننک . وا  يارب  هدجـس  دنیوگ و 
هحفص 279]  ] 36-1- نآرق . - دناهدناوخ ملکتم  ءای  اب  ینورظنت » ینودیک و   » اهیراق یضعب  عمجم :  196 ِنوُرِظُنت » الَف  ِنوُدیِک  َُّمث   » 28-15
دـنرگنیم و هک  دنـشاب  اـهتب  اـههلمج  هکنیا  هب  دوـصقم  هک  تسا  هکنیا  اـههلمج  رگید  اـب  بساـنم  يربـط : رخآ 199  اـت  َنوُرُظنَی » مُـهاَرت  »
200 َوـفَعلا » ِذُـخ  . » دـننیبیمن دـنرگنیم و  وـت  هب  هک  ینیبیم  ار  نیکرـشم  هکنیا  ینعی   23-1- نآرق : - تسا هتفگ  دـهاجم  یلو  دـننیبیمن 

نارگید و  ریذـپب ، دـننکیم  راتفر  موسرم  روط  هب  هچنآ  نکم و  قیقحت  يریگ و  لابند - مدرم  راک  يوخ و  زا  ینعی  تفگ : دـهاجم  يربط :
تاـکز تیآ  يهلیـسو  هب  هیآ  هکنیا  ریذـپب و  تسین  اـهنآ  رب  راوـشد  نآ  زا  تشذـگ  دـنراد و  هک  يداـیز  لاـم  مدرم  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ 

نینچ هّکم  رد  لاس  هد  تّدم  و  دریگن ، تخس  اهنآ  رب  درذگرد و  نیکرشم  زا  هک  تسا  ربمغیپ  روتسد  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تسا ، خوسنم 
اب قافرا  يراگنا و  لهـس  هب  تسا  نامرف  هلمج  هکنیا  عمجم :  15-1- نآرق . - دنک يریگتخـس  اهنآ  هب  هک  دش  رما  نآ  زا  دـعب  درکیم  راتفر 
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یـسک زا  ای  دـشورفب ، ای  درخب  يزیچ  هچ  دراد  تسود  ار  تشذـگ  اب  صخـش  دـنوادخ  تسا : هدـش  لقن  هک  تسا  ربخ  نآ  قباطم  مدرم و 
تفگ وا  دومرف : لاؤس  لـیئربج  زا  ار  هلمج  ینعم  ربمغیپ  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  تیاور  و  دـنکب ، یمکح  اـی  دـهاوخب  يزیچ 

وا هب  وت  دنک ، هقیاضم  وت  اب  یلام  هک  نآ  دنک و  متـس  وت  هب  هک  نآ  زا  يرذـگرد  دـهدیم : روتـسد  ادـخ  تفگ : دـمآ و  سپـس  منادیمن ،
هکنیا قالخا  تیبرت و  يارب  دومرف : قداص ع  رفعج  رخف : ماما  یـشوکب . نآ  يرارقرب  رد  وت  دنک  هطبار  عطق  هک  يدنواشیوخ  اب  یـشخبب و 

دهد ترهز  هک  ره  دیامرف : یئانس  میکح  تسا ، نیمه  قالخا  لوصا  رمالا » سفن  یف  و  : » هتشون ینیـسح  ریـسفت  درادن . ریظن  نآرق  رد  هیآ 
يهلص ادخ  يارب  ياوقت  ینعی  فرع : تسا : هتفگ  ریسیت  رد  نایبلا : حور   200 ِفرُعلِاب » ُرمأ  َو   » دنویپ ورد  درب  وت  زا  هکناو   || دنق  هد  ودـب ،

ضِرعَأ َو  [ » هحفص 280  ] 21-1- نآرق . - اوران زا  ندب  ياضعا  يرادـهاگن  و  تسیاشان ، زا  مشچ  ندیـشوپ  غورد و  زا  يراددوخ  ماحرا ،
، نکم انتعا  شنارای  لهج و  وبا  راتفر  هب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک  ینعم  فلتخم  هریغ  عمجم و   200 َنِیلِهاجلا » ِنَع 

دوخ ردق  وشم و  ورب  ور  ناهیفس  اب  ینعی  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدش  هداد  نارفاک  اب  گنج  روتـسد  هک  اجنآ  هب  دش  خسن  هلمج  هکنیا  یلو 
وا تسا و  نالهاج  رتلهاج  سفن  هک  دومرف  هّرـس  سّدق  يدادـغب  يهزمح  وبا  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت   32-1- نآرق . - نکم عیاـض  ار 

دنزیم و مه  رب  ود  حالطـصا  هب  ینعی  يربط : هیآ : رخآ  ات   201 ِناـطیَّشلا » َنِم  َکَّنَغَزنَی  اـّمِإ  َو  . » ینک ضارعا  وا  زا  هکنآ  هب  تسا  رتراوازس 
هک ام » - » 2 رگا ، ینعم  هب  نا » - » فرح 1 ود  زا  تسا  هدش  بیکرت  اّما »  » يهملک نایبلا : حور  دنکیم . دیلوت  فالتخا  عازن و  ناتسود  نایم 

نوچ تفگ : دیز  نبإ  عمجم :  43-1- نآرق . - تسا هدیاز  يهلص  حالطـصا : هب  لعف و  اب  تسا  فرح  طابترا  يهلیـسو  ّطقف  درادن و  ینعم 
يارب هیآ  هکنیا  موش  كانمـشخ  رگا  منکچ  ایادخ  درک : ضرع  دنک ، ضارعا  نیلهاج  زا  هک  دش  فّظوم  دـش و  لزان  ربمغیپ  رب  ولج  تیآ 

نوچ لهاج  و  تسا ، هیفس  هک  نآ  دوب  نکمم  دیسر و  ضارعا  وفع و  روتـسد  ربمغیپ  هب  نوچ  رخف : ماما  دش . لزان  ترـضح  نآ  یئامنهار 
راداو دنک و  کیرحت  رتشیب  هک  دنک  ادیپ  نادیم  ناطیش  دوش و  كانمشخ  ناسنا  دنک و  تهافـس  یتشرد و  رتشیب  دنیب  یمرن  دوخ  ربارب  رد 

چیه تفگ : یناراد  نامیلـس  وبا  نایبلا : حور  دـش . ماهلا  ترـضح  نآ  هب  هثداح  روج  هکنیا  جالع  يارب  هلمج  هکنیا  دـنکب . دـیابن ، هچنآ  رب 
: دنتفگ يدرم  اب  متفگیمن . هّللاب » ذوعا   » زگره مرب  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  زا  هک  دوبن  روتسد  رگا  و  تسین . ناطیـش  زا  رتراوخ  نم  دزن  هدیرفآ 
وا میاهداد و  وا  هب  لد  میاهتسب و  ادخ  هب  تمه  هک  میتسه  یمدرم  هتسد  ام  تسا ! هراکچ  ناطیش  تفگ : ینکیم ! هزرابم  ناطیش  اب  هنوگچ 

. تسا هدش  زمرق  وا  تروص  هک  دوخ  قیفر  رب  تسا  كانمـشخ  يروطب  يدرم  دید  ربمغیپ  تسا : هدش  تیاور  تسا . سب  ار  ام  زیچ  همه  زا 
 ] هک تسا  ثیدـح  رد  و  دوشیم ، مارآ  شتلاح  هکنیا  دـیوگب  هّللاب  ذوعا  درم  هکنیا  رگا  دومرف : ربمغیپ  تسا ، هدـش  رپ  شندرگ  ياهگر  و 

وـضو یتسیاب  بضغ  ماگنه  رد  مدرم  سپ  دوشیم ، شوماخ  بآب  شتآ  تسا و  شتآ  زا  ناطیـش  و  تسا ، ناطیـش  زا  مشخ  هحفص 281 ]
هچنآ  || دوب  زوس  مدآ  وچ  اجنیا  تشتآ  يدمآ  مّنهج  ران  يهیام   || يدز  اهلد  رد  وت  شتآ  مشخ ، نوچ ز  تسا : هتفگ  يونثم  و  دـنریگب ،
مدژک رام و   || تمدژک  رام و  وچ  ياهنخـس  نآ  دنز  مدرم  رب  داز  يو  زک  ران   || دـنکیم  مدرم  دـصق  وت  شتآ  دوب  زورفا  درم  داز  يو  زا 
مُهَّسَم اذِإ  اوَـقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تسا خـف  نیک  ار  تخزود  هکنیا  شکب  نیه   || تسا  خزود  ریعـس و  مخت  وـت  مـشخ  تـمد  دریگیم  تـشگ و 

52-1- نآرق . - دــناهدناوخ فـلا  اـب  نارگید  دــناهدناوخ و  فـلایب  فـیط »  » یئاـسک ریثـک و  نـبإ  هرــصب و  مدرم  عـمجم :  202 ٌِفئاـط »
اب نوّدامی »  » و دناهدناوخ ، میم  ّمض  ای و  حتف  اب  نارگید  دناهدناوخ و  میم  رسک  ءای و  ّمض  اب  نوّدمی »  » هنیدم مدرم  عمجم :  203 مُهَنوُّدُمَی » »
. - دناهدرک تئارق  داص  ّمض  ءای و  حتف  اب  مه  و  تسا ، هدـش  تئارق  داص  رـسک  ءای و  ّمض  اب  َنوُرِـصُقی » ال   » يهلمج و  دـناهدناوخ ، زین  فلا 

یتخاـسن و یتاـیآ  ارچ  ینعی  دـناهتفگ  هداـتق  دـیز و  نبإ  ساـّبع و  نبإ  يربط :  204 اهَتیَبَتجا » ـال  َول  اُولاـق   » 204-188- نآرق -17-1- نآرق
ُنآرُقلا َئُِرق  اذِإ  َو   » 28-1- نآرق ! - يدرواین یتفرگن و  یتیآ  ادخ  زا  ارچ  ینعی  دناهدرک : لقن  كاّحض  ساّبع و  نبإ  زا  ياهدع  و  يدرواین !

نآرق ربـمغیپ  نوچ  هک  راـصنا  زا  دوب  یباوـج  و  دـندرکیم ، مالـس  رگیدـکی  هب  زاـمن  رد  مدرم  هک  دـناهدرک  لـقن  يربـط :  205 اوُعِمَتساَف »
مسا نوچ  ربمغیپ  رس  تشپ  زامن  رد  وا  دنتفگیم  نخـس  رگیدکی  جئاوح  زا  زامن  رد  و  درکیم ، ترـضح  نآ  تئارق  لقن  مه  وا  دناوخیم 
زاـمن تعکر  دـنچ  دندیـسرپیم : دـندوب  زاـمن  هب  هک  اـهنآ  زا  دـندشیم  دراو  نوچ  دـندرکیم و  دـنلب  ادـص  دندینـشیم  مّنهج  اـی  تشهب 
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هتخیمآ ربمغیپ  يادص  هب  اهادص  دندشیم و  تئارق  لوغشم  مه  صاخـشا  دشیم  لوغـشم  تئارق  هب  زامن  رد  ربمغیپ  نوچ  و  دیا ! هدناوخ -
- نآرق  - لمع و هنوگ  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  تسا  هدش  لزان  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدوب  عقاوم  هکنیا  رد  دشیمن . مولعم  يزیچ  دشیم و 
ای دناوخیم و  هبطخ  هعمج  دیع و  رد  ماما  هک  هاگنآ  تسا  نتفگ  نخـس  زا  يریگولج  يارب  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  هحفص 282 ]  ] 41-1

ماگنه رد  یلع  فلاخم  دوب و  جراوخ  زا  یکی  هکاّوک  نبإ  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ناـیبلا : عمجم  تسا . زاـمن  رد 
َو َُکلَمَع  َّنَطَبحََیل  َتکَرـشَأ  ِنَئل  : » دوب ترـضح  نآ  داـشرا  خـیبوت و  شدوصقم  دـناوخ و  ار  هیآ  هکنیا  تعاـمج  هب  ترـضح  نآ  اـب  زاـمن 
ناـیز و یگدـنز  زا  دـش و  دـهاوخ  هدوهیب  وـت  ياـهتمحز  يهمه  یتـشگرب  نید  زا  يدـش و  كرـشم  رگا  ینعی  « ] َنیِرِـساخلا َنِم  َّنَنوُـکََتل 
: تسا هتفگ  جاّـجز  داد . ارف  شوگ  وا  تئارق  هب  وا  دـش  مارآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش ، دـنلب  نآرق  تئارق  هب  وا  زاوآ  نوچ  يربیم .] تراـسخ 

هتفگ یئابج  دینکن ، زواجت  اهروتـسد  نآ  زا  دـینک و  لمع  نآ  هب  دـنناوخیم  نآرق  امـش  يارب  نوچ  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم 
ّتلم تسا : هتفگ  لبنح  دـمحا  دـنمهفب ، دـننادب و  ات  دـنهدب  شوگ  هک  تسا  هدوب  مزال  تسا و  هدـش  لزاـن  غیلبت  لّوا  رد  هیآ  هکنیا  تسا :
عامس هتشون : فشک   311-233- نآرق . - دنهد ارف  شوگ  نآ  تئارق  هب  دیاب  هک  تسا  زامن  يارب  هیآ  هکنیا  هک  دنتسه  قفّتم  یگمه  مالسا 

تسا و توص  عامـس  زا  ماوع  ّظح  دـهد  بلاق  حور  هک  دـهد  یگدـنز  نآ  زا  شیب  ار  درم  راگزور  عامـس  تسا و  نآرق  عامتـسا  تقیقح 
. دـنهرب مغ  زا  ات  رـس  شوگ  هب  دـننک  عامـس  ماوع  نآ ، تراشا  ینعم و  توص و  نایم  تسا  ياهفیطل  عامـس  زا  ّصاوخ  ّظح  و  نآ ، تمغن 

يداـش یلزا و  راـگدای  یـسنا و  میـسن  ار  ناـشیا  دروآ  راـب  مرج  ـال  هتخوس ، یـسفن  هنـشت و  یلد  هدرم و  یـسفن  هب  دـننک  عامـس  ّصاوـخ 
ُتَسل َأ   » هک تشگ  ناور  ّتیدحا  بانج  توربج و  هاگراب  زا  قاثیم  زور  هک  تسا  میدق  ءادن  راگدای  عامس  تقیقح  دناهتفگ : و  ینادواج ،

. - تسا ناج  رد  نآ  رقتـسم  تسا و  ناهج  رد  نآ  عدوتـسم  هک  ینادن  دیـسر . ناشیا  ناج  هب  نآ  قوذ  تسویپ و  ناگدنب  عمـس  هب  مُکِّبَِرب »
تفه تسا . نایع  دوجو  رد  تسا  نامگ  ربخ  رد  هچنآ  تسا . ناونع  تسا  ترابع  هچنآ  تسا و  ناشن  تسا  دهاش  هچنآ   568-545- نآرق

« َکِـسفَن ِیف  َکَّبَر  رُکذا  َو  [ » هحفـص 283 تسا [ . نادواج  هک  تسا  ینونکا  هن  تسود  ءادـن  تسا ، ناـشوین  تسود  ءادـن  هب  یهر  مادـنا 
ار وا  و  لد ، رد  دـننک  دای  ار  وا  نافّلکم  ات  دومرف  یلاـعت  يادـخ  دـنتفگ : جـیرج  نبإ  دـهاجم و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هیآ  رخآ  اـت   206
رب هک  دنیوگیم  یـسک  اب  هچ  دنرادن  رب  زاوآ  دنهاوخ  هک  تجاح  اعد و  هب  عوضخ و  تناکتـسا و  اعد  رد  دننک  عّرـضت  و  دننکن ، شومارف 

عمجم  34-1- نآرق . - دوش ربتعم  شتایآ  هب  دوش  ظعتم  نآرق  هب  هک  تسا  نآ  ینعم  دـنتفگ : یناعم  لـها  ناـشیا . لاوحا  تسین  هدیـشوپ  وا 
دوخ اب  و  دننکن ، دـنلب  ادـص  دـیاب  دـنناوخب  زامن  تعامج  هب  یـسک  اب  رگا  ینعی  تسا : هدرک  تیاور  قداص ع  ای  رقاب  ماما  زا  هرارز  نایبلا :

لیلهت حیبست و  اعد و  تقو  نآرق و  تئارق  ماگنه  رد  روایب  لدب  ار  دنوادخ  لالج  تمظع و  ینعی  يواطنط : دنشاب . حیبست  رکذ و  لوغـشم 
« ِلاصآلا َو  ِّوُدـُغلِاب  . » رتراگزاس ناسنا  لّقعت  رکف و  اب  تسا و  رتکیدزن  صالخاب  هتـسهآ  ياعد  هک  دـنلب  زاوآ  هب  هن  یفخم  عوضخ ، لاح  اب 

لّوا رگا  اریز  دنـشاب  ّقح  هب  هّجوتم  رتشیب  دیاب  دوشیم  رگهولج  رتشیب  دنوادخ  ادخ  تمظع  تردـق و  تقو  ود  هکنیا  نوچ  يواطنط :  206
شـشخرد یکیرات و  بش  رد  دهد و  یم - ناشن  نیمز  تادوجوم  زا  فلتخم  ناولا  دـنکیم و  نهپ  قافآ  هب  ار  دوخ  رون  دیـشروخ  حـبص 

« َکِّبَر َدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 26-1- نآرق . - دـنوادخ تمظع  تفرعم  تسا و  هظعوم  بجوم  دـشاب  تریـصب  رکف و  درم  هک  ره  يارب  ناگراتس 
ار ناشیا  تمارک  تیدـنع  هقرفت . تمعن  زا  تسا  ربخ  ِِهتَدابِع » نَع  َنوُِربکَتـسَی  ال   » عمج يهطقن  هب  تسا  تراشا  تسا : هتـشون  فشک   207

تقیقح عمج   126-90- نآرق -35-1- نآرق . - تقرفت عمج و  نایم  دشاب  ناور  هدنب  ات  هتشاد  هگن  ناشیارب  تیدوبع  ماکحا  هدرک و  تابثا 
ُهـَل َو   » 110-64- نآرق . - تسا نآ  هب  تراـشا  ًاـجاهنِم » َو  ًۀَعرِـش  مُـکنِم  اـنلَعَج  ٍّلُِـکل   » تـسا و ناـیب  ار  تعیرـش  تـقرفت  تـسا و  ناـشن  ار 
یلو تسا ، نآرق  رد  يهدجـس  لّوا  تسا و  روـظنم  هدجـس  هلمج  هکنیا  زا  هـک  هـکنیا  رد  تـسین  یفلاـخم  ناـیبلا : عـمجم   208 َنوُدُجسَی »

 ] 23-1- نآرق  - تسا هتـسناد  بجاو  هفینح  وبا  بحتـسم ، ای  تسا  بجاو  نآرق  تایآ  هکنیا  توالت  ماـگنه  يهدجـس  هک  تسا  فـالتخا 
زور نآ  يارب  رخآ  ات  َنوُعدَت » َنیِذَّلا  َّنِإ   » تیآ 195 - 1 ام : نخس  دننادیم . ّبحتسم  مه  هعیش  ياهقف  ّبحتـسم و  یعفاش  و  هحفص 284 ]
همه راد  رایتخا  تب  دننام  ار  دوخ  زا  رترب  تردق  بابرا  دنتسه و  یقالخا  تسرپتب  هک  یئاهنآ  زورما  دناهدش و  یفّرعم  ناتسرپتب  هب  اهتب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هاج و دینکب و  یـشهاوخ  اهنآ  زا  دیرادن  رواب  رگا  و  دنتـسه ، امـش  دـننام  قولخم  هدـنب و  مه  اهنآ  هک  هیبنت  تسا و  رّکذـت  دـننادیم ، زیچ 
ناتخرچ يـال  بوچ  مدرم  لوق  هب  هزادـنا  هچ  دـننکیم و  امـش  يارب  اهینکـشراک  هچ  دـنهدیم و  باوج  هچ  دـینیبهب  اـت  دـیهاوخب  یماـقم 

اپ تسد و  هنوگچیه  دبا  لزا و  تردق  ربارب  رد  اهنآ  هک  دینادب  دیئآ و  دوخ  هب  امش  هّجوت  و  یـسررب ، رّکذت و  هکنیا  زا  سپ  و  دنراذگیم !
و دـننک ، کمک  امـش  هب  دـنهاوخب  هک  دـسر  هچ  اـت  دـننک  عاـفد  دـنناوتیمن  دوخ  زا  ثداوح  اـهیراتفرگ و  رد  دـنرادن و  شوگ  مشچ و  و 
ات دوب  دـنهاوخ  زجاع  اهنآ  دـش  تخـس  يدـمآ  شیپ  رگا  هک  دـشاب  بلطم  نیمه  هب  هراشا  دـیاش  رخآ  اـت  َکـَیلِإ » َنوُرُظنَی  مُهاَرت   » يهلمج

: سیئّرلا خیـش  يازریم  نسحلا  وبا  يهتفگ  هب  دنهد ، صیخـشت  ار  يزیچ  دنناوتیمن  دننک  هاگن  هچنآ  دناهدش و  جیو  جیگ  هک  هزادنا  هکنیا 
تیآ دنک و  مخ  مخفا  رادرـس  دـنک  مر  مرکا  رادرـس   || دـنک  مب  ریز و  ياوآ  ودـع  روپیـش  هک  يزور   810-779- نآرق -53-24- نآرق -

وا هک  دنـشاب  هتـشاد  ادخ  هب  هیکت  دیاب  تردق  نابحاص  اهتب و  زا  دـیما  ياج  هب  هک  تسا  بلطم  نیمه  يهلابند  رخآ  ات  ُهّللا » َیِِّیلَو  َّنِإ   » 197
دناسر و دهاوخ  هجیتن  هب  دنتفا  یم - راک  هب  بسانم  فده  يارب  بسانم و  هار  زا  هک  ار  اهنآ  ششوک  یعس و  ینعی  تسا  ناحلاص  تسود 

یتسیاب مدرم  اب  یمدآ  هک  یعامتجا  یقالخا و  تسا  يروتسد  َوفَعلا » ِذُخ   » تیآ 200 - 2 39-12- نآرق . - تفرگ دنهاوخ  ار  ناشراک  دزم 
راتفگ راتفر و  رد  تقد  كدنا  اب  و  یگدـنز ، شزیمآ و  طباور  رد  مه  یلام و  ياهراک  رد  مه  دـشاب  قافرا  تشذـگ و  اب  العا  يهجرد  هب 

نارگید درک ، راک و  يهصغ  جـنر و  راـتفرگ  هشیمه  ار  دوخ  ناـبز ، دـب  ریگتخـس و  مدرم  هک  تسا  رادومن  یبوخ  هب  تقیقح  هکنیا  مدرم ،
تشذـگاب و عبط و  هحفـص 285 ]  ] 28-14- نآرق  - هدازآ هک  نآ  دـننارگید و  تمذـم  تمالم و  ریت  فدـه  هتـسویپ  دوخ  هکنیا  اب  دـنراد 
رد يوجنگ  یماـظن  دـننک . زارحا  ار  نآ  دـنناوتب  ماـقم  لاـم و  همه  دـجاو  صاخـشا  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مدرم  مشچ  رد  تسا  تّمهدـنلب 
داب  || دیپس  یغارف  هک  اجنآ  زا  يزور  تسا : هتخاس  بوخ  ار  يرظندنلب  تشذگ و  يوخ  ناقهد ، نامیلس و  يهّصق  مان  هب  رارـسالا  نزخم 

 || تشگ هراـپ  شلد  هک  یعوـن  هب  دـید  داـهن  اـنیم  يهتخت  هکنیا  رب  تخت   || داـهن  ارحـص  هب  تخر  شتکلمم  دیـسر  یغارچ  هب  ناـمیلس 
ره هتـسر ز   || ياهشوگ  رهب  هتـشگ  ناشف  هناد  هتخادـنا  مرک  نادهّلغ  رد   || هتخادرپ  هّلغ ، یتشم  هناـخ ز  تشد  هداـس  نآ  رد  ریپ  يرگزرب 

دوب تردقنیاک   || درم  ریپ  يا  وش  درمناوج  تفگ  داشگ  نامیلس  ناغرم ز  قطنم   || داشگ  ناقهد  هک  هناد  نآ  يهدرپ  ياهشوخ  وا  يهناد 
هچ بآیب  هنـشت و   || زوس  هناد  يهعرزم  هکنیا  رد  وت  اـت  میتشادرب ! هچ  میتشکب  هچناز   || میتشاـک  نیمز  باریـسب  هک  اـم  دروخ  تسیاـبب 
زا شرورپ  نم  هناد ز   || راک  تسین  ارم  کشخ  اب  رت و  اب  بآ  كاخ و  شرورپ  زا  مغراف   || باوج  زا  جـنرم  تفگ : ودـب  ریپ  زورب ! يرآ 

مدـصتفه یکی ، هناد   || دـهدیم  مدوـخ  هب  تراـشب  هک  نآ  ارم  تیاـفک  هناد  هکنیا  منم  اـت   || ارم  تیـالو  کـلم و  مغ  تـسین  راـگدرک 
يرظن ره  تسرد  دیاشگ  هشوخ  هرگ  ات   || تسخن  دیابب  هتسیاش  يهناد  رابب  درآ  دصتفه  یکی  ات ز   || راکم  ناطیش  يزابناب  هناد  دهدیم 

یلیپ ندرگ  یندگرک  يرـس  ره  دوبن  تلود  مرحم   || يرخ  ره  دشکن  احیـسم  تخر  دنتخود  نت  يهزادنا  هب  هماج   || دنتخورفا  رب  هک  ار 
 || دروج يهریاد ال  هکنیا  رد  تسه  ریفن  درآ  رب  لیـس  کیب  يوج   || ریگ  مارآ  دش  دور  دص  هب  رحب  درذگن  یخلم  ياپ  روم ز   || دروخ 
هحفـص 286]  ] 62-20- نآرق  - رد ناـسنا  هک  دـنامهفیم  ِناـطیَّشلا » َنـِم  َکَّنَغَزنَی  اـّمِإ  َو   » تـیآ 201 زا  درم 3 - رادـقم  هب  درم  يهـبترم 

وت هک  دلخیم  يراخ  وا  لد  هب  ناطیـش  هتـسویپ  دراذگیمن ، هدوسآ  ار  وا  لطاب  ياههشیدنا  دوشیم و  ینارگن  هغدـغد و  راتفرگ  یگدـنز 
هب میلـست  ياج  هب  هک  نتخیرگ ، نامحر  هانپ  هب  ناطیـش  رـس  زا  تسا و  هذاعتـسا  درد  هکنیا  يهراچ  درکن ! ناـنچ  نـالف  ارچ  اـی  نکب  نینچ 

دراد رایتخا  رد  هک  يرابتعا  یلام و  يهیامرس  اب  رنه  ای  ملع  زا  تسا : هدرک  تیانع  وا  هب  ادخ  هک  دنک  هّجوتم  وس  نآ  هب  لد  ناشیرپ ، راکفا 
تیاکش ینادنز و  سلفم  يهّصق  لّوا ، رتفد  رد  يونثم  ددنبب . ار  یناطیش  یفنم و  رکف  ياههار  ولج  تبثم  لمع  ات  دهاوخب  ددم  ادخ  يرایب 

هک ره  دوـشیم  نآ  وا  تفر  يو  رد  هک  ره   || دوریم  نارازه  رد  تسا و  گـس  کـی  تسا : هـتخادرپ  نـینچ  ار  بـلطم  هـکنیا  یـضاق  دزن 
رد تلایخ  نآ  دناشک ، ات   || لایخ  رد  دـیآ  تروص  دـباین  نوچ  تسوپ  ریز  ردـنا  هتـشگ  ناهنپ  وید   || تسوا  رد  وک  نادـیم  درک  تدرس 

لایخ هگ  يرواد  يرجات و  لایخ  هگ   || يرگادوس  بسکم و  لایخ  هگ  اجباج  دمآ  دساف  تلایخ  نوچ   || الب  دیآیم  وت  تالایخ  زا  لابو 
لایخ هگ  نام  ناخ و  یهاگ  ملع و  لایخ  هگ   || ناکد  یهاگ  هجرف و  لایخ  هگ  نزحلا  وب  لوضفلا و  وب  لایخ  هگ   || نز  دـنزرف و  هرقن و 
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اهلوح وگب ال  نیه  اهلیدـبت  نینچ  لد  زا  بورب  نیه   || اهلیبخت  هکنیا  رـس  زا  نک  نورب  نیه  اهگنن  اهمان و  لایخ  هگ   || اـهگنج  یتشآ و 
میناوتیم نآ  زا  دافتسم  مومع  يهطساو  هب  رخآ  ات  ُنآرُقلا -» َئُِرق  اذِإ  َو   » تیآ 205 زا  ناج 4 - نیع  زا  لب  هن ، اهنت  نابز  زا   || نامز  ردـنا 

نیناوق دیفم و  ياهغیلبت  ظعو و  دننام  یئامنهار  تیبرت و  میلعت و  لیبق  زا  ینآرق  راثآ  هب  يهتسباو  دشاب و  نآرق  هب  دنتسم  هچنآ  هک  میمهفب 
هب و  درک . لـمع  نآ  هـب  تـفرگ و  ارف  داد و  شوـگ  دـیاب  ار  یگلمج  تـسا . عاـمتجا  درف و  حالـص  هـب  هـک  هدیدنـسپ  عورــشم و  بادآ  و 

تسا ت  هحفص 287 ]  ] 425-400- نآرق -47-20- نآرق  - بجوم نآرق  هب  لمع  هک  دنکیم  دـیکأت  َنوُمَحُرت » مُکَّلََعل   » يهلمج صوصخ 
یناـبرهم مدرم  تهج  زا  تسا و  شزرمآ  دـنوادخ  يوس  زا  هجیتـن  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  شزرمآ ، تسا و  یناـبرهم  تسا و  یمرنلد  هک 

دوخ نداد  شوگ  توکـس و  هک  دراد  هراشا  یناور  تیّـصاخ  کی  هب  هلمج  هکنیا  هوالع  هب  یناسنا و  طباور  ماکحتـسا  تقفـش و  و  تسا ،
هدـش تمحر  لومـش  هب  يراودـیما  راـهظا  توکـس  نداد و  شوگ  هب  رما  زا  سپ  اریز  ندرک ، لـمع  تسا و  يریگارف  شریذـپ و  بجوـم 

يهلیـسو عامتـسا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  تمحر  هب  دـیما  سپ  تشاد ، دـهاوخن  هجیتن  ندرکن  لمع  نداد و  شوگ  هک  تسا  مولعم  و  تسا ،
تادوجوم يهمه  میئوگب : تسا  نکمم  یلو  تسا ، هکئالم  دوصقم  دناهتشون  نیرّـسفم  َکِّبَر » َدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ   » رخآ تیآ  - 5 تسا ، لمع 

تیّصاخ نامه  ناشدوجس  حیبست و  دنتسه و  ّقح  تردق  هب  میلـست  یلـصا  داهن  بجوم  هب  دشاب  لقاع  ریغ  لقاع و  دوجوم  ره  ناسنا و  هک 
اب دیاب  دوخ  يداهن  یعیبط و  میلـست  عوضخ و  دوجـس و  رب  هوالع  دازیمدآ  سنج  سپ  دوخ . لماکت  فرط  هب  تسا  اهنآ  شبنج  شریذپ و 

-31-15- نآرق  - 1036-1034- یقرواپ -607-573- نآرق « - 1«17 .» دـشابن لـفاغ  دوخ  يوـس  هب  تکرح  هکنیا  زا  مه  یگتـسبلد  هدارا و 
هحفص 288]  ] 713-660- نآرق

لافنا هروس 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  [ 8  ] 713-660- نآرق -31-15- نآرق -

ات 5] تایآ 1  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

َو َهّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  َو  ِهِّلل  ُلافنَألا  ُِلق  ِلاـفنَألا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   713-660- نآرق -31-15- نآرق -
ُُهتایآ مِهیَلَع  تَِیُلت  اذِإ  َو  مُُهبُوُلق  تَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ  [ 1  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  َو  مُِکنَیب  َتاذ  اوُِحلصَأ 

َدنِع ٌتاجَرَد  مَُهل  اقَح  َنُونِمؤُملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  [ 3  ] َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  [ 2  ] َنُولَّکَوَتَی مِهِّبَر  یلَع  َو  ًاـنامیِإ  مُهتَداز 
- نآرق [ - 5  ] َنوُهِراَکل َنِینِمؤُملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَحلِاب  َِکتَیب  نِم  َکُّبَر  َکَـجَرخَأ  اـمَک   527-1- نآرق [ - 4  ] ٌمیِرَک ٌقزِر  َو  ٌةَرِفغَم  َو  مِـهِّبَر 
عّقوت و يهزادـنا  زا  يدایز  شـشخب  دـنکیم ، هدافتـسا  ناسنا  هچنآ  تمینغ و  ینعم  هب  ءاف  حـتف  اب  لفن  عمج  لاـفنا - تاـغل : ینعم   105-1
یئاسن و دواد و  وبا  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  فوخ . ساسحا  سرت و  ینعم  هب  میج  حتف  هب  لج  ردـصم و  زا  تلجو - راظتنا ،

دزم نتفرگ  ریسا  يارب  زین  و  دومرف ، نّیعم  یّقح  گنج  رد  نمـشد  زا  رفن  کی  نتـشک  ربارب  رد  ربمغیپ  هک  دناهدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  هریغ 
تـسد هب  تمینغ  نوچ  دـندرکیم  تبظاوم  ار  مچرپ  نوشق و  زکرم  اهریپ  دـندرک و  یم - ّتیلاعف  اهناوج  گنج  رد  درک ، نّیعم  ياهرهب  و 

ربمغیپ ص روضح  تموصخ  لصف  يارب  میراد  ّقح  مئانغ  زا  میدوب و  امش  نابیتشپ  ام  هک  دندرکیم  ّقح  ياعّدا  ياهتسد  دیسریم  ناناوج 
فّرصت ار  دوخ  يهتشک  ریشمش  یسک  ردب  گنج  رد  هک  دنکیم  لقن  هّیضق  دنچ  یطویـس  زاب  و  دش . لزان  ِلافنَألا » ِنَع  َکَنُولَئـسَی   » دنتفر

هحفص  ] 510-478- نآرق  - و دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  دـشیم ، نارگن  دوب و  وا  راـظتنا  فـالخ  رب  هکنیا  دومرفیم و  عنم  ربمغیپ  و  درکیم ،
1 همجرت : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دراد ! فرـصم  هچ  گنج  مئانغ  سمخ  هک  دندیـسرپیم  ربمغیپ ص  زا  مدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  زین  [ 289
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اههیامرـس هنوگ  هکنیا  وگب : تسا ! یک  يارب  هدـمآ  گنچ  هب  گنج  زا  ياـهتمینغ  هتفاـی و  زاـب  ياـهلام  دنـسرپیم : وت  زا  مدرم  دّـمحم  يا 
مهارف يراگزاس  دوخ  نایم  دـینک و  زیهرپ  ادـخ  مشخ  سپ ز  دوش ] فرـصم  ربمغیپ  روتـسد  هب  دـیاب  هک  ، ] وا ربمغیپ  و  تسا ، ادـخ  يهژیو 

دیآ نایم  هب  ادـخ  مان  وچ  هک  دـندوب  ناسک  نآ  نمؤم  انامه  هچ  دینامرفب 2  رس  نمؤم و  امـش  رگا  دیـشاب  شربمغیپ  ادخ و  ربنامرف  دینک و 
هک اهنامه  دـشاب 3  ناشراگدرورپ  هب  ناشهیکت  دـیازفیب و  ناشنامیا  دوش  هدـناوخ  ناشيارب  ّقح  تایآ  نوچ  دوش و  كانـسرت  ناـشاهلد 

هاگـشیپ هب  هک  دـنمدرم  هنوـگ  نیمه  یتـسرد  هـب  نمؤـم  دنـشخبیم 4  نارگید  هب  مـیاهدرک  ناـشيزور  هـچنآ  دـنرادیم و ز  اـپ  هـب  زاـمن 
5 تسرد ] تسا و  هتـسیاش  يدـنبیم  راک  دـسریم و  روتـسد  وت  هب  هچنآ  هّتبلا  ، ] دـنمجرا يزور  شزرمآ و  دـنراد و  اههیاپ  ناشراگدرورپ 

نبإ عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دوب . ناشدنـسپان  نینمؤم  ياهتـسد ز  درب و  رد  هب  تاهناخ  تراگدرورپ ز  وت ] رارف  نهیم و  كرت   ] هک ناـنچ 
َنیِذَّلا َِکب  ُرُکمَی  ذِإ   » زا تسا  هدـش  لزان  هّکم  رد  هک  هیآ  تفه  زج  هب  تسا  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هروس  هکنیا  دـناهتفگ : هداـتق  ساـّبع و 

ياهیراق باسح  هب  هروس  هکنیا  تایآ  و  تسا . هدـش  لزان  ردـب  گنج  يارب  هروس  هکنیا  ماـمت  دـناهتفگ : همرکع  يرـصب و  نسح  اوُرَفَک .»
ِنَع َکَنُولَئسَی   » 195-156- نآرق . - دناهتـسناد هیآ  جـنپ  داتفه و  اهیفوک  شـش و  داتفه و  اهیزاجح  باسح  هب  تسا و  تفه  داتفه و  ماـش 
ِنَع َکَنُولَئـسَی   » نسح نب  ّیلع  ّیلع و  نب  دـیز  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  و  ع ]  ] قداـص رقاـب و  ماـما  دوعـسم و  هّللا  دـبع  عـمجم :  1 ِلافنَألا »

ساـّبع و هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا   178-146- نآرق -33-1- نآرق . - تسا هدوـبن  اـهنآ  تئارق  رد  نع »  » يهملک هک  دـناهدرک  تئارق  ِلاـفنَألا »
نآ زا  مدرم  دومرف و  فّرـصت  تمینغ  ناونع  هب  ردـب  گـنج  رد  ربـمغیپ  هک  تسا  لاوـما  نآ  لاـفنا  زا  دوـصقم  دـنتفگ : دـهاجم  همرکع و 

رومأم ار  هحفـص 290 ] ياهتـسد [  ربمغیپ  تسا : هتفگ  حـلاص  نب  ّیلع  و  دـش ، لزان  هیآ  هکنیا  و  تسا ! یک  لام  اـهنیا  دندیـسرپ  ترـضح 
دندیـسرپیم ار  اهلام  نآ  فرـصم  ناناملـسم  دـندروآیم  گنج  زا  یلاوما  رگا  دنتـشگیمرب  اهنآ  نوچ  درکیم و  مالـسا  هب  مدرم  توعد 

گنجیب هک  تسا  لام  نآ  لافنا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  اطع  تسا . لاوما  هنوگ  نآ  لافنا »  » زا دوصقم  تسا و  اـهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا 
زا هک  تسا  لاوما  نآ  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  هّللا  دبع  زا  زین  و  نآ . دننام  بسا و  لثم  دیـسریم  ناناملـسم  تسد  هب  نارفاک  زا 

هکنیا دوش و  هتـشک  هک  سک  نآ  بسا  هحلـسا و  سابل و  هک  تسه  رگید  تیاور  هریغ . هزین و  هرز و  دننام  دنام  زاب  دـتفیب و  یگنج  مئانغ 
یـسمخ لاوما  لافنا » : » تسا هتفگ  دـهاجم  دادیم ، تساوخیم  سک  ره  هب  هک  ربمغیپ  لام  تسا و  لافنا  دـنک  فّرـصت  وا  لـتاق  ار  لاوما 

بارخ نـیمز  - 1 تسا : زیچ  دـنچ  لاـفنا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  زا  و  تـفرگیم ، ربـمغیپ  هـک  تـسا 
ریاب نابایب  ياهنیمز  اهلگنج و  اه و  هناخدور - فک  اـههوک و  رـس  - 3 دننک ، میلـست  هدرکن  گنج  دوخ  نارفاک  هک  ینیمز  بحاصیب 2 -

هتفرگن مدرم  زا  روز  هب  هکنیا  طرـش  هب  دـننکیم  راذـگاو  صاخـشا  هب  لویت  حالطـصا  هب  عاطقا  ناونع  هب  ناهاشداپ  هچنآ  - 4 بحاصیب ،
یتسافن یـصاصتخا و  نایرکـشل  رب  میـسقت  زا  شیپ  هک  یگنج  مئانغ  زا  هچنآ  - 6 دـشاب ، هتـشادن  ثراو  دریمب و  هک  نآ  لاوما  - 5 دنشاب .

-7 شزرارپ ، تسا و  رـصحنم  لاوما  نآ  نایم  رد  هچ  ره  یلاع و  رهاوج  هیامنارگ و  ياهـسابل  یتمیق و  بسا  دـننام  تسا  لافنا  زا  زین  دراد 
ربمغیپ هب  ّصتخم  لاوما  هتـسد  تفه  هکنیا  مامت  هک  وا  يهدـنیامن  ای  ربمغیپ و  يهزاجا  نودـب  گنج  زا  دـیآ  تسد  هب  هک  یمئاـنغ  يهیلک 

رد فّرصت  تسا  زیاج  اهنآ  يارب  دنتشادن  وا  هب  سرتسد  مدرم  هک  دوب  بیاغ  وا  نیشناج  رگا  وا و  نیشناج  اب  ترـضح  نآ  زا  سپ  تسا و 
نِم ُمتِمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلعا  َو   » تیآ يهلیـسو  هب  تسا  خوسنم  تسه  هیآ  هکنیا  رد  هک  يروتـسد  لافنا و  مکح  دناهتفگ : ياهّدـع  يربط : لافنا .

حالـص هک  نآ  هب  لاـفنا  زا  تقو  تحلـصم  بجوم  هب  ربـمغیپ  نوـچ  میرادـن و  نآ  خـسن  رب  لـیلد  هک  تسا  نآ  ّقـح  یلو  رخآ . اـت  ٍءیَش »
کی گنج  زا  هحفص 291 ]  ] 152-109- نآرق  - تعجارم زا  سپ  یهاگ  دادیم  لتاق  هب  ار  لوتقم  ساسا  یهاگ  دادیم ، يزیچ  تسنادیم 
هکنیا و  دومرفیم ، تیانع  اهگنج  یـضعب  رد  نّیعم  دارفا  هب  رتش  کی  رتش  کی  یهاگ  دومرفیم  میـسقت  یگمه  نایم  زاب  ار  هدنامیقاب  مّوس 
ربمغیپ زا  سپ  هک  اـهنآ  رب  سپ  تسا ، هدومرفیم  فّرـصت  نیملـسم  حالـص  هب  تسا و  هدوب  ربمغیپ  راـیتخا  رد  لاـفنا  هک  تسا  لـیلد  دوخ 

هکنیا زا  دوصقم  رد  يربط :  1 مُِکنَیب » َتاذ  اوُِحلصَأ  َو  . » دننک راتفر  ربمغیپ  شور  هب  لاوما  هکنیا  رد  هک  تسا  مزال  دنتسه  نیملسم  ياوشیپ 
عازن رگیدـکی  اب  ردـب  گـنج  تمینغ  رد  هک  تسا  مدرم  نآ  دوصقم  دـناهتفگ : جـیرج  نبإ  هداـتق و   31-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هلمج 
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: دـناهتفگ دـهاجم  ساّبع و  نبإ  دـیوش . رگدـکی  اب  راگزاس  دـینک و  راتفر  ربمغیپ  روتـسد  هب  هک  تسا  اهنآ  هب  باطخ  هلمج  هکنیا  دنتـشاد 
یناگدـنز یتشآ  حلـص و  هب  مدرم  اب  تسا : هتـشون  فشک  دنـشاب . رگیدـکی  اب  يراگزاس  يوقت و  اـب  هک  نینمؤم  رب  تسا  یفیلکت  دوصقم 

فاصنا يراب  هن  رگا  دینک و  راثیا  دیناوت  رگا  دیرادهاگن  نارگید  ظح  دیراذگب و  دوخ  ظح  رگم  دـیناوتن  هکنیا  و  دـییز ، رازآیب  دـینک و 
نادنواشیوخ ات  اخ و  حتف  اب   ] دوخ نتخاب  نم  تفگ : ّجاح  تسرپرس  يهفینح  وبا  هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  دّمحم  ناهرب  ریـسفت  دیهد .

درک هاگن  داتـسیا و  یتّدم  دیـسر و  ام  هب  لّضفم  میتشاد  وگتفگ  ثرا  زا  یلام  رد  مهریغ ] نز و  ناردارب  ردپ و  لثم  رـسمه  فرط  زا  یببس 
زا سپ  و  شدوخ ، زا  مهرد  دـص  راهچ  غلبم  هب  داد  حالـصا  ار  رفن  ود  ام  نایم  میتفر  شاهناخ  هب  نوچ  هناخ ، هب  دـیئایب  نم  اب  تفگ : هاگنآ 
هک دومرف  رما  ع ]  ] قداـص ماـما  تسین  نم  زا  لوپ  هکنیا  هک  دـینادب  تفگ  میدرک  یتشآ  اـم  هک  دـش  نئمطم  داد و  لـیوحت  ار  لوپ  هک  نآ 
مه و  تسا ، قداص ع  ماما  زا  لوپ  هکنیا  و  دننک ، حلص  مه  اب  ات  دیهدب  اهنآ  هب  دینک و  عفترم  نم  لام  زا  ار  نم  ناتسود  نارای و  نایم  عازن 
نم لام  زا  دنراد  عازن  فالتخا و  مه  اب  هک  يدید  ار  ام  يهعیش  رفن  ود  رگا  دومرف : قداص ع  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  لّضفم  زا  نانس  نبإ 

هحفص 292]  ] 54-1- نآرق  - رد و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   2 مُُهبُوُلق » تَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  . » هدـب ناشیتشآ  نک و  میلـست  اهنآ  هب 
زا ای  تسا ، باقع  زا  اـی  سرت  دـناهتفگ : ّقح  نادرم  رخف : ماـما  دـشاب . یکی  ینعم  و  مهبولق » تقرف   » هک تسه  دوعـسم  هّللا  دـبع  فحـصم 
ّقح ربارب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یقولخم  ره  لد  رد  تمظع  لالج و  زا  سرت  و  تسا ، نامرفان  مدرم  تلاح  باذع  زا  سرت  لالج  تمظع و 
زا دـنکیم و  كزان  ار  لد  هک  تسا  نینچ  نامیا  ّتیـصاخ  نایبلا : حور  لسرم . یبن  ای  دـشاب  بّرقم  کلم  هاوخ  دـنیبیم  هراچیب  جاـتحم و 
ّقح يوس  هب  قوش  دوخ  رد  لد  نینچ  بحاص  دوشیم و  میالم  یتخـس  تواسق و  زا  دـیامنیم و  شاهزیکاپ  سوه  يوه و  ياـه  یگریت -

لد و مارآ  هتـسویپ  هدیـشک  تضایر  هدیزرو و  مدرم  تایاهن و  لها  یلو  راکهزات  مدرم  تسا و  تیادـب  لها  تالاح  هکنیا  هّتبلا  دـباییم و 
دوـلوم دـنوادخ  تمکح  و  تردـق ، هب  تفرعم  نوـچ  رخف :  2 ًاـنامیِإ » مُهتَداز  ُُهتاـیآ  مِهیَلَع  تَِیُلت  اذِإ  َو  . » دنتـسه رّکذـتم  ّقـح و  هب  هّجوـتم 
تدحو ياههناشن  تایآ و  تردـق و  راثآ  زا  یمدآ  هچ  ره  هنارکیب و  تسا  یئایرد  دوخ  هک  وا  ياههدـیرفآ  رد  تسا  نآ  راثآ  يهدـهاشم 

یّلجت و بتارم  تسا و  تیاهنیب  تردـق  راـثآ و  تفرعم  فشک و  تاـجرد  تهج  هکنیا  زا  دوشیم  رتشیب  وا  لـقع  تفرعم و  دـبایب  رتشیب 
رهاظ ناشیا  نطاب  رد  نیقی  رون  توالت ، تکرب  هب  هک  تسا  روکذم  یملس  قیاقح  رد  ینیسح : ریـسفت   57-1- نآرق . - تیاهنیب زین  دوهش 

يهنزور تعسو  ردق  هب  هک  تسا  يرون  یقیقح  نامیا  هک  هدومرف  قیاقحلا  رحب  رد  و  دوش ، ادیوه  ناشیا  رهاوظ  رب  تعاط  یتدایز  ددرگ و 
رتشیب نامیا  رون  ددرگ و  رتهداشگ  تئارق  نآ  تکرب  هب  ناشیا  لد  يهنزور  دـنناوخ ، بولق  بابرا  رب  نآرق  نوچ  سپ  دـباتیم  يو  رد  لد 

تاوطـس تحت  رد  سک  ره  هچ  ایند  لها  ایند و  هب  هن  دننک ، لّکوت  دوخ  راگدرورپ  هب  دندرگ و  قرغتـسم  لامج  رون  رد  سپ  دتفا . يو  رد 
رد وا  هک  ره  دیآیمن . رد  وا  دوهـش  يهدید  هب  ّقح  ریغ  هکلب  دنامیمن  يوس  ام  ياورپ  ار  وا  دـش  روهقم  لحمـضم و  ّقح  يهّینارون  يهیلع 

َو  » دیدپان يو  رب  تسه  ایرد  ریغ   || دیدن  ایرد  زج  هب  ایرد  يهقرغ  هحفص 293 ] دوش [  قروز  زا  یتشک و  زا  غراف   || دوش  قرغتـسم  رحب 
وت ز  21-1- نآرق . - درادن زاب  قزار  دوهش  زا  ار  قوزرم  هک  تسا  نآ  میرک  قزر  هک  هدومرف  يریشق  ماما  ینیسح : ریـسفت   4 ٌمیِرَک » ٌقزِر 

لصا ردپ  يا  طئاسو  بابسا  تسین ز   || ّرـش  ریخ و  ره  دسریم  ّببـسم  زا  نایع  نیب  ببـسم  رذگب  ببـس  زا   || نامن  او  يزورب  هد ، يزور 
هیبشت ینعم و  رد  حوتفلا : وبا   5 ِّقَحلِاب » َِکتَیب  نِم  َکُّبَر  َکَجَرخَأ  امَک   » دوب لوحا  نوچ  هدید ، دنیب  عرف   || دوب  لمکا  نوچ  هدـید ، دـنیب 

هدوب و ّقح  هب  وت  جارخا  هک  ناـنچ  تسا  رتهب  حالـصا  يوقت و  ینعی  تسا  ولج  تیآ  هب  طوبرم  تفگ : همرکع  تسا : فـالخ  هلمج  هکنیا 
یـضار مدرم  درک و  نوریب  تاهناخ  زا  ار  وت  ادخ  هک  روط  نامه  ینعی  تفگ : دهاجم  دـیدوب  یـضاران  اهنیا  يود  ره  زا  امـش  هچرگا  رتهب ،

وت دنسرپیم و  لافنا  زا  هک  روط  نامه  ینعی  تفگ : جاّجز  دنتسین . یضار  نینمؤم  زا  هتسد  کی  دهدیم و  گنج  روتـسد  امـش  هب  دندوبن ،
ياهّدع درک و  جارخا  تاهناخ  زا  ار  وت  نینچمه  دنتـسه  یـضاران  مدرم  زا  یـضعب  ینکیم و  جرخ  ربمغیپ  ادخ و  هار  هب  ار  اهنآ  باوج  رد 

هک دندرکیم  ثحب  لدج و  وت  اب  مدرم  تاهناخ  زا  ار  وت  ادخ  جارخا  ماگنه  هک  روط  نامه  ینعی  دـنتفگ : رگید  يهّدـع  دنتـسه . یـضاران 
لدج وت  اب  لوسر  ادخ و  هار  رد  لافنا  فرـص  يارب  نونکا  روط  نیمه  میدوبن  زهجم  هدامآ و  ام  يدش و  نوریب  هناخ  زا  یتفگن و  ام  اب  ارچ 
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. - دوب هتـسیاش  ّقح و  هب  تاهناخ  زا  وت  جارخا  دنتـسه  ّقح  هب  نینمؤم  اـهنیا  هک  روط  ناـمه  ینعی  دـنتفگ : رگد  یـضعب  دـننکیم ، ثحب  و 
زا درک  نامرف  ار  وت  دنوادخ  هک  ساسا  نامه  رب - هدب  همادا  دوخ  راک  هب  رذگب و  دّمحم  يا  ینعی  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت   52-1- نآرق

هحفص 294] میتشون [ . نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام  نخس  گنج . يارب  ای  نآرق  اب  يور  نوریب  هنیدم 

ات 14] تایآ 6  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

ُهـّللا ُمُکُدـِعَی  ذِإ  َو  [ 6  ] َنوُرُظنَی مُه  َو  ِتوَملا  َیلِإ  َنُوقاـُسی  اـمَّنَأَک  َنَّیَبـَت  اـم  َدـَعب  ِّقَـحلا  ِیف  َکـَنُولِداُجی   713-660- نآرق -31-15- نآرق -
َّقُِحِیل [ 7  ] َنیِِرفاکلا َِرباد  َعَطقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  َّقُِحی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِری  َو  مَُکل  ُنوُکَت  ِۀَکوَّشلا  ِتاذ  َریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  مَُکل  اهَّنَأ  ِنیَتَِفئاّطلا  يَدـحِإ 

ُهَلَعَج ام  َو  [ 9  ] َنِیفِدُرم ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٍفلَِأب  مُکُّدِمُم  یِّنَأ  مَُکل  َباجَتساَف  مُکَّبَر  َنُوثیِغَتـسَت  ذِإ  [ 8  ] َنُومِرجُملا َهِرَک  َول  َو  َلِطابلا  َلِـطُبی  َو  َّقَحلا 
َو ُهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ذِإ   665-1- نآرق [ - 10  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  ّالِإ  ُرـصَّنلا  اَم  َو  مُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمطَِتل  َو  يرـُشب  ّالِإ  ُهّللا 

َیلِإ َکُّبَر  یِحُوی  ذِإ  [ 11  ] َمادقَألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  مُِکبُوُلق  یلَع  َِطبرَِیل  َو  ِناطیَّشلا  َزجِر  مُکنَع  َبِهذـُی  َو  ِِهب  مُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  مُکیَلَع  ُلِّزَُنی 
َِکلذ [ 12  ] ٍناَنب َّلُک  مُهنِم  اُوبِرـضا  َو  ِقانعَألا  َقوَف  اُوبِرـضاَف  َبعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِقلُأَس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف  مُکَعَم  یِّنَأ  ِۀَِکئالَملا 

- نآرق [ - 14  ] ِراّنلا َباذَع  َنیِِرفاکِلل  َّنَأ  َو  ُهُوقوُذَف  مُِکلذ  [ 13  ] ِباقِعلا ُدـیِدَش  َهّللا  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِِققاُشی  نَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُّقاَش  مُهَّنَِأب 
دـشاب و برقع  شین  هک  كوش »  » زا درف  کی  ینعم  هب  ۀـکوّشلا - ندرک ، راداو  ندـنار و  ینعم  هب  قوس  زا  نوقاسی - تاـغل : ینعم   623-1

دراو نمـشد  رب  راشف  یتخـس و  يریلد ، اب  تمواقم  یتخـس و  يدـنمورین و  نآ ، يزیت  گنج و  يهحلـسا  ندـب ، تسوپ  زمرق  گـنر  راـخ ،
یتسرد تناما و  یعمج و  رطاخ  نانیمطا و  ۀـنمأ - ترچ ، حالطـصا  هب  باوخ  ماگنه  ّساوح  یتسـس  ساعن - هلاـبند ، رخآ و  رباد - ندرک ،

نایفس وبا  نایبلا : عمجم  لوزن : تهج  ینمـشد . تفلاخم و  ینعم  هب  هقاشم  قاقـش و  ردصم  زا  اّوقاش - دوشیم ، نئمطم  سک  ره  هب  هک  نآ 
هحفـص دنک [  ام  بیـصن  يدوس  دنوادخ  دـیاش  هلفاق  هکنیا  يوس  هب  میورب  دومرف : ربمغیپ  تشگیم  زاب - ماش  زا  شیرق  یتراجت  يهلفاق  اب 

هناور زیهجت  مزاول و  اب  یـضعب  دـنوش  ورب  ور  گنج  هب  نمـشد  اب  هک  دـندرکیمن  نامگ  دندینـش و  هرهب  تمینغ و  مسا  مدرم  نوچ  [ 295
هب وا  ات  داتسرف  هّکم  هب  ار  يرافغ  ورمع  نب  مضمض  دش  رادربخ  نیملسم  دصق  زا  نوچ  نایفس  وبا  لئاسو ، نودب  رابکبس و  یضعب  دندش و 

بارعا هک  دش  رادربخ  ربمغیپ  نوچ  نیملـسم  يریگولج  ناوراک و  فرط  هب  هناور  دندش و  زّهجم  اهنآ  درک و  رادربخ  ار  مدرم  دنلب  يادص 
يارب میتسین و  گنج  يهدامآ  ام  دنتفگ : نیرجاهم  زا  یضعب  دومرف ، تروشم  نیملسم  اب  دوخ  لاوما  زا  عافد  گنج و  يارب  دناهدش  زّهجم 

یئاـمرفب هچ  ره  میتـسه و  وـت  هـب  نمؤـم  اـم  تـفگ : يرگید  میرادـن ، شیرق  بارعا  اـب  يهضراـعم  يورین  میدـمآ و  ناوراـک  يریگوـلج 
رس رب  ینمشد  اهنآ  رهش  رد  رگا  هک  دوب  هدراذگ  رارق  هنیدم  نیملـسم  راصنا و  اب  هّکم  زا  دوخ  ترجاهم  لّوا  رد  ربمغیپ  نوچ  و  میربنامرف .

راصنا زا  ربمغیپ  ناهارمه  رتشیب  هوالع  هب  و  دنتشادن ، يدّهعت  هنیدم  زا  جراخ  ثداوح  هب  تبسن  و  دننک ، عافد  ترضح  نآ  زا  دزاتب  ربمغیپ 
ایوگ درک : ضرع  دش و  دنلب  ذاعم  نب  دعـس  دیئوگب ، ار  دوخ  رظن  مدرم  يا  دومرف : دیامرف  بلج  ار  اهنآ  رظن  تساوخ  ترـضح  نآ  دـندوب 

ادخ هب  میاوت  رایتخا  رد  ناج  لام و  زا  یئامرفب  هچنآ  وت  نامرف  تحت  میناملسم و  ام  درک : ضرع  یلب ، دومرف  میتسه  راصنا  ام  امش  دوصقم 
امـش مشچ  لد و  هک  مینک  يراک  دهد  قیفوت  امب  دنوادخ  میراودیما  ددرگیمنرب ، یـسک  میور  ورف  ایرد  هب  یگمه  یئامرفب  رگا  دـنگوس 

تکرب اب  دومرف  دـش و  داش  ربمغیپ ص  دـیامنب ، هدـنخرف  كرابم و  ار  اـم  رفـس  هکنیا  دـنوادخ  هک  ربب  نمـشد  فرط  هب  ار  اـم  دوش  نشور 
رد هک  دندش  رادربخ  شیرق  هدع  زا  نیملـسم  نوچ  دـسرب ، ام  هب  يرورـس  یـشوخ و  تسا  هدومرف  هدـعو  نم  هب  هک  دـیور  شیپ  دـنوادخ 

لزان ناناملسم  سرت  ردب و  يهیضق  يهلابند  رد  تایآ  هکنیا  دنتفگ ، ینانخس  دندیـسرت و  رفن  دصیـس  ناشدوخ  دنتـسه و  رفن  رازه  دودح 
دنرگنیم نانچ  دننکیم و  لدج  نآ  رد  وت  اب  دـش  رادومن  ناشيارب  ّقح  تقیقح و  هک  سپ  نآ  زو   6 همجرت : دش . ربمغیپ  يرادلد  دش و 

هب شیرق  ناوراک  يهیامرـس  ای  هک  : ] دهدیم امـش  هب  يدـنمهرهب  ود  زا  یکی  دـیون  ادـخ  هکنیا  اب  دـنناریم 7  ناشگرم  يوس  هب  اـیوگ  هک 
ناوراک يهیامرس  [ ] هحفـص 296 هچنآ [  دیتشاد  تسود  امـش  یلو  دنوش ] امـش  تسد  يهتـشک  ریـسا و  ناشناگرزب  ای  دـیآ و  ناتگنچ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دربب 8 نارفاک  راک  يهلابند  دنک و  راوتسا  تقیقح  دوخ  تشونرس  تاملک و  اب  دهاوخ  ادخ  دوش و  ناتبیصن  دشابن  كانمهـس  هک  تسا ]
يراز امـش  هک  يراگزور  ناـمه  دـشاب 9  ناراکهانگ  دنـسپان  هک  دـنچ  ره  دراذـگ  هاـبت  ار  تشز  درادـب و  رادومن  ار  ّقح  هتـسویپ  هک  اـت 

منکیم 10 کمک  امش  هب  یپ  رد  یپ  يهتشرف  رازه  هب  هک  تفریذپ  ار  امش  هتـساوخ  وا  دیتساوخ و  کمک  دوخ  راگدرورپ  دیدرکیم و ز 
دای هب  راکتـسرد 11 و  تسا و  رترب  وا  هچ  دشابن  کمک  ادخ  يوس  زا  زج  هک  امـش  ياهلد  شمارآ  يارب  درکن  يدیون  زج  ادخ  ار  هکنیا  و 
نت يدیلپ  ار ز  امش  ات  دروآ  دورف  ناراب  نامسآ  زو  دیشاب  نمـشد ] يهشیدنا  ز   ] هدوسآ نآ  هب  ات  تفرگ  ارف  باوخیمن  ار  امـش  هک  دیراد 

هک دوـب  هاـگنامه  12 و  دورن ] ورف  نش  رب  هک   ] درادـب راوتـسا  ار  اـهياپ  دوـش و ] تخـس  مرن  نـش  نـیمز   ] ناراـب و ز  دـنک . كاـپ  ناـج  و 
سرت نارفاک  لد  رد  يدوز  هب  نم  هک  دیرادب  مدق  تباث  ار  نانمؤم  امـش  میامـش و  اب  نم  درک : ماهلا  ناگتـشرف  هب  دّمحم  يا  تراگدرورپ 
لوسر ادخ و  اب  هکنآ  دندش و  ربمغیپ  ادخ و  راگزاسان  نمشد  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  نامرف  هکنیا  دینز 13  نانآ  تسد  رس و  رب  سپ  منکفا .

ار نارفاک  انامه  هک  دیشچب  ار  نآ  سپ  نانمشد  امش  يازس  تسا  هکنیا  دوب 14  تخس  يدنوادخ  رازآ  هتبلا  دریگ  شیپ  يراگزاسان  رد  وا 
هتفگ ساّبع  نبإ  تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  6 ِّقَحلا » ِیف  َکَنُولِداُجی  : » نیرّسفم نخس  دشابن . يزیرگ  شتآ  رازآ  ز 
گنج هب  لیام  یضعب  تفگ و  يزیچ  یسک  ره  درک  تروشم  شیرق  بارعا  اب  هلباقم  يارب  اهنآ  اب  ص ]  ] ربمغیپ هک  اهناملـسم  ینعی  تسا :
ثحب وت  اب  ّقح  نید  رد  ینک  مالـسا  هب  توعد  نوچ  هک  تسا  نارفاک  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دندرکیم . یئاضران  راهظا  و  دندوبن ،

امـش هب  وا  هک  دینک  ادـخ  رکـش  دـیرایب و  رطاخ  هب  ینعی  عمجم :  7 ِنیَتَِفئاّطلا » يَدـحِإ  ُهّللا  ُمُکُدـِعَی  ذِإ   » 45-15- نآرق . - دننکیم لدـج  و 
دناهدـمآ نآ  زا  عافد  يارب  هک  شیرق  ناگرزب  ای  هراّجتلا و  لام  ناوراک و  ای  دـمآ : دـهاوخ  امـش  گـنچ  هب  هتـسد  ود  زا  یکی  درک  هدـعو 

نوچ تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :  7 مَُکل » ُنوُکَت  ِۀَکوَّشلا  ِتاذ  َریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  [ » هحفص 297  ] 50-1- نآرق . - دنوشیم امش  ریسا  هتشک و 
اب ربمغیپ  هاگنآ  دش ، رود  نیملسم  سرتسد  زا  هلفاق  ات  دندرک  باتـش  تسا  هدرک  اهنآ  ناوراک  گنهآ  ربمغیپ  هک  دندش  رادربخ  هّکم  مدرم 

دوصقم دنسرب و  ناوراک  هب  دنتساوخیم  دنورب و  اهنآ  فرط  هب  هک  دنتشادن  تسود  ناناملـسم  یلو  درک  تکرح  اهنآ  يوس  هب  ناناملـسم 
ناناملسم دوبن ، یتکوش  ناوراک  رد  یلو  دنتشاد ، تردق  تکوش و  شیرق  بارعا  نوچ  هک  تسا  نیملـسم  لاح  هکنیا  حرـش  هیآ  هکنیا  زا 

هک متـسناد  هچ  نم  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون  فـشک   63-1- نآرق . - دـنوش ورب  ور  درادـن  تکوش  هک  ناوراک  اب  دنتـشاد  تسود 
! تسا يدارمیب  رد  همه  دارم  یگدرم و  رد  یگدـنز  هک  متـسناد  هچ  نم  تسا ! جـنگ  رازه  یماـکان  کـی  ریز  تسا و  جـنر  يداـش  رداـم 

زاب دنکن   || لوبق  هدـنز  سفن  قشع  دـنکن  يدرگن : هدـنز  ّقح  هب  يریمنب  دوخ  رد  ات  سفن  یگدرم  یگدرم  تسا و  لد  یگدـنز  یگدـنز 
يهدع دش و  ورب  ور  شیرق  اب  ردب  رد  ربمغیپ  نوچ  هک  مدینـش  رمع  زا  تفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  9 مُکَّبَر » َنُوثیِغَتسَت  ذِإ   » راکش هدرم  شوم 
کمک وت  هب  کلم  يهلیـسو  هب  ام  ینکیم و  اعد  وت  هک  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  تخادرپ  اـعد  هب  درک و  هلبق  هب  ور  دیجنـس ، ار  دوخ  اـهنآ و 

هب قلخ  زا  يدیمون ، تباجا  زا  تسا و  یگناگیب  ناشن  قلخ  هب  ّقح  زا  تثاغتسا  تسا : هتشون  رارـسالا  فشک   31-1- نآرق . - درک میهاوخ 
یهلا تفگیم : تثاغتسا  يور  زا  یلبش  يروتسد . تباجا  تسا و  یتسود  تلیسو  ّقح  هب  ّقح  زا  یگدنب . طرش  تسا و  یناملـسم  هار  ّقح 

حتف اب  بوقعی  هنیدم و  مدرم  عمجم :  9 َنِیفِدُرم » ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٍفلَِأب  ! » یناریح نیدب  منکچ  نم  سپ  یناوخب ، مورب  رو  ینارب ، مناوخب  ترا 
نیغ نوکس  ءای و  ّمض  اب  مکیّـشغی »  » هنیدم مدرم  عمجم :  11 َساعُّنلا » ُمُکیِّشَُغی  ذِإ   » 42-1- نآرق . - لاد رـسک  اب  نارگید  دناهدناوخ و  لاد 
رگید دـناهدرک و  تئارق  ساعن  عفر  فلا و  يدایز  نیغ و  نوکـس  ای و  حـتف  اب  مکاشغی »  » ورمع وبا  ریثک و  نبإ  ساعن ، بصن  دـناهدناوخ و 

لقن ع ]  ] ّیلع زا  یقهیب  هدبع : ریسفت  دناهدناوخ . ساعن  بصن  نیش و  دیدشت  هحفص 298 ]  ] 31-1- نآرق  - نیغ و حتف  ءای و  ّمض  اب  اهیراق 
ات ِءامَّسلا » َنِم  مُکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  . » دـناوخیم زامن  حبـص  ات  تخرد  ریز  رد  هک  ربمغیپ  رگم  دوبن  رادـیب  سکچیه  مدرک  هاگن  نم  تسا : هدرک 

تهج داد ، تسد  میظع  ياهغدغد  دوب  تساوخ  نیقیرف  ياقتلا  شزور  هک  بش  نآ  رد  ار  هباحـص  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  رخآ 11 
تشامگ ناشیرب  باوخ  هناحبس  ّقح  دنتشادن و  زین  بآ  تفریم و  ورف  كاخ  رب  مدق  ار  هدنور  هک  دوب  یناتسگیر  رد  ناشیا  لزنم  هک  نآ 

نیمز رب  نارفاـک  دوریم و  ورف  كاـخ  هب  وـناز  هب  اـت  ياـپ  دـیرادن و  بآ  امـش  هک  درک  هسوـسو  زاـغآ  ناطیـش  حابّـصلا  یلع  ینمیا  يارب 
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دـهاجم و ساّبع و  نبإ  عمجم :  11 َمادقَألا » ِِهب  َتِّبَُثی  َو   » 42-1- نآرق . - داتـسرف ناراب  ّلحم  نآ  رد  هناحبـس  ّقح  رداق ، بآ  رب  دناتخس و 
وبا دزغلن . دورن و  ورف  هک  دـنکیم  مکحم  ار  امـش  ياپ  نیمز  یتخـس  ناراب و  يهطـساو  هب  دـنوادخ  ینعی   33-1- نآرق : - دناهتفگ ياهّدع 

َقوَف اُوبِرـضاَف  . » دیـشاب لد  مارآ  عمج و  رطاخ  مدق و  تباث  هک  مینکیم  تیبثت  تیوقت و  ار  امـش  لئاسو  هکنیا  اب  ینعی  تسا : هتفگ  هدـیبع 
نارفاک ندرگرب  نیملسم  هک  دشاب . نیملسم  اب  نخـس  يور  تسا  نکمم  دشاب و  هکئالم  هب  باطخ  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  : 12 ِقانعَألا »

هب ندیـسر  کـمک  ینعم  رد  و  میتـشون . همجرت  رد  هک  تسا  ناـمه  اـم : نخـس   31-1- نآرق . - دنـشاب راک  هکنیا  رومأم  هکئالم  اـی  دـننزب 
ار نآ  ام  هک  تسا  هدش  هتفگ  دحا  يهّیضق  رد  دعب  هب  تسیب  دص و  تایآ  نارمع  لآ  يهروس  رد  شریظن  کلم  رازه  يهلیسو  هب  نیملـسم 

کمک کلم  رازه  هک  روط  هکنیا  هب  تسا  هدش  باجتـسم  اعد  هکلب  تسا  هدشن  کلم  ندـمآ  هب  حیرـصت  هیآ  هکنیا  رد  میاهتـشون . لّصفم 
: تسا هدش  هتفگ  هدعو  يهلابند  رد  زین  دناهدیگنج و  بارعا  اب  یمدآ  ریغ  یتادوجوم  هک  میرادن  حیرـص  حیحـص و  تیاور  نوچ  دـننک و 
لد و شمارآ  يارب  هدعو  هکنیا  هک  تسا  لماک  يهراشا  دـشابن  حیرـص  رگا  اههلمج  هکنیا  هک  ِهّللا » ِدـنِع  نِم  ات  يرـُشب  ّالِإ  ُهّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  »
يرادـلد و تسا و  دـیون  هحفـص 299 ]  ] 563-544- نآرق -538-501- نآرق  - اـههلمج هکنیا  يهجیتن  سپ  تسا  هدـش  ررقم  مدـق  تاـبث 

لقن هتـشذگ  زا  تیاکح  روط  هب  هک  صوصخب  دوب  مالـسا  تفرـشیپ  رد  مدـق  رتگرزب  هک  هجیتن  نآ  نتفرگ  نادرم و  ياـهاپ  ندرک  راوتـسا 
هب نآ  زا  سپ  دننک  يرادهاگن  ار  امـش  هک  درک  ماهلا  هکئالم  هب  و  درک . هدعو  مه  ادخ  دیدرک  اعد  دـیدش و  هراچیب  امـش  هک  تسا  هدـش 

کیرحت و َقوَف » اُوبِرضاَف   » يهلمج مه  اهنآ و  بلق  تیوقت  يارب  نیملسم  هب  تسا  يدیون  هک  تسا  هدش  هتفگ  ِبُوُلق » ِیف  یِقلُأَس   » يهلمج
ياههلمج همه  تسا و  هتفرن  ینخس  نارفاک  نتشک  کمک و  کلم و  ندمآ  زا  يزیچ  رگید  نارفاک و  اب  تمواقم  هب  تسا  نیملسم  عیجشت 
يهلیـسو هب  کمک  دیون  اعد ، تباجا  اههلمج  هکنیا  يهمه  زا  بولطم  يهجیتن  تسا و  يونعم  يورین  دیلوت  هک  تسا  یعیجـشت  یتیوقت و 

سرت و نارفاک  لد  رد  دیرادب ، مدق  تباث  ار  نیملسم  هک  هکئالم  هب  یحو  ندرک ، كاپ  ناراب ، ندیراب  باوخ ، ندرک  ّطلـسم  کلم ، رازه 
- نآرق . - دش ناناملسم  یگریچ  يهلیسو  هک  دوب  يونعم  يورین  تیوقت  نامه  دیربب  ار  اهنآ  رـس  تسد و  امـش  دش ، دهاوخ  دیلوت  يدیماان 

450-431- نآرق -340-315

ات 19] تایآ 15  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

ّالِإ ُهَُربُد  ٍِذئَموَی  مِهِّلَُوی  نَم  َو  [ 15  ] َرابدَألا ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   713-660- نآرق -31-15- نآرق -
ذِإ َتیَمَر  اـم  َو  مُهَلَتَق  َهّللا  َّنِکل  َو  مُهُوُلتقَت  مَلَف  [ 16  ] ُریِـصَملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوأَم  َو  ِهّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  دَقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم 

اوُِحتفَتسَت نِإ  [ 18  ] َنیِِرفاکلا ِدیَک  ُنِهُوم  َهّللا  َّنَأ  َو  مُِکلذ  [ 17  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهّللا  َّنِإ  ًانَـسَح  ًءالَب  ُهنِم  َنِینِمؤُملا  َِیلُبِیل  َو  یمَر  َهّللا  َّنِکل  َو  َتیَمَر 
[ - 19  ] َنِینِمؤُملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  َو  تَُرثَک  َول  َو  ًائیَـش  مُُکتَِئف  مُکنَع  َِینُغت  َنل  َو  دـُعَن  اوُدوُعَت  نِإ  َو  مَُکل  ٌریَخ  َوُهَف  اوُهَتنَت  نِإ  َو  ُحـتَفلا  ُمُکَءاـج  دَـقَف 

فرط هب  تمحز  اب  نتفر ، يزیچ  فرط  هب  نتفر ، وناز  اب  ای  نتفر و  ندـیزخ و  ینعم  هب  فحز - تاغل : ینعم  هحفص 300 ]  ] 746-1- نآرق
نّیعم ياج  ینعی  ّزیحت  زا  ّزیحتم - قاطا . يهیواز  زاـمن ، رخآ  زیچ ، ره  رخآ  تمـسق  بقع و  ربد - نتفر . اـهنآ  يداـیز  يهطـساو  هب  نمـشد 

رادومن دوخ  رذع  ینعی  یلبیل - دش . هتشک  یسک  نوخ  يازس  هب  درک ، رارقا  تشگرب ، ینعی  ءاب - درکن . هّجوت  رگد  ياج  هب  درک و  باختنا 
هکنیا یطویـس  يربط و  لوزن : تهج  دـنایامنب . ار  دوخ  شیامزآ  ات  دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  تمواـقم  یتخـس و  دوش ، هتفریذـپ  اـت  دـنکیم 

اب وچ  دـیاهدیورگ  ربمغیپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  يا   15 همجرت : دـش . لزان  نارود  نآ  رد  هک  دناهتـسناد  ردـب  گنج  هب  طوبرم  ار  تاـیآ 
[ دینامن نمشد  هب  يهلمح  زا  و  . ] دینکن ناشیدب  تشپ  دیوش ] کیدزن  نانآ  اب  دیناوتن  یتخـس  هب  زج  هک   ] دیوش ورب  ور  نارفاک  هوبنا  رکـشل 
هک رگم  نآ . تسا  یماجنا  رـس  دـب  هک  دوب  خزود  وا  هاـگیاج  دوش و  ادـخ  مشخ  راـتفرگ  دـنک  ناـنآ  هب  تشپ  زور  نینچ  رد  هک  ره  16 و 

سپ  17 دیتشک ] نارفاک  دوخ  ناوتب  امـش  هک  تسا  نینچ  هن  . ] دور دوخ  نارای  يهتـسد  يوس  هب  ای  دـبایب و  گنج  يارب  رتهب  ياج  دـهاوخ 
هک ات  درک  باترپ  يادخ  هک  يدرکن  دوخ  وت  يدنارپ  تسد  هک ز  هاگنآ  دّمحم  يا  وت  مه  و  تشکب . ار  نانآ  هک  دوب  ادخ  دیتشکن و  امش 
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هک تسا  نینچ  هکنیا  اناد 18  تسا و  اونش  ادخ  هتبلا  هک  دوش ] وکین  ناشماجنا  رس  و   ] دنک هدومزآ  راتفرگ و  ار  نانمؤم  یشوخ  یکین و  هب 
رگا دیـسر و  ناتیارب  هک  دوب  نامه  دـیهاوخ  یـشیاشگ  رگا  سپ   19 ددنبهب ] نانآ  رب  يرگهراچ  هار  و   ] دـنک تسـس  نارفاک  يهلیح  ادـخ 
زگره میدرگ و  زاب  دوخ ] راک  هب  دیدید  هک  هنوگ  نامه  هب   ] ام دیدرگ  زاب  دوخ  يهتـساوخ  هب  رگا  و  دوب ، رتهب  امـش  يارب  دینک  يراددوخ 

« ٍۀَِئف یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  ّالِإ  : » نیرّسفم نخس  دوب . نانمؤم  اب  ادخ  هّتبلا  هچ  دنشاب . ناوارف  دنچ  ره  دنکن  زاینیب  ار  امش  امـش ، هورگ 
اجنآ هب  ار  دوخ  ات  دوش  جراـخ  گـنج  يهنحـص  زا  دـناوتیم  دـبایب  نمـشد  هب  سرتسد  ياـج  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  يربط :  15

و دوش . کـیدزن  ترـضح  نآ  هحفـص 301 ]  ] 75-15- نآرق  - باحـصاب اـی  ربـمغیپ  دوخ  هب  دـشکب  راـنک  ار  دوخ  هک  نآ  زین  و  دـناسرب ،
ردب گنج  زور  يارب  مکح  هکنیا  تسا : هتفگ  يردـخ  دیعـس  وبا  هن ! ای  تسا ، ردـب  گنج  هب  ّصتخم  هیآ  هک  دـناهدرک  فالتخا  نیرّـسفم 

یکیدزن و لباق  يهتـسد  ناناملـسم  دـعب  هب  نآ  زا  یلو  ربمغیپ  دزن  رگم  تسا  هدوبن  ینیزگیاج  یکیدزن و  لباق  ناملـسم  يهتـسد  هک  تسا 
يهدـعو هیآ  هکنیا  رد  نوچ  گـنج ، زا  رارف  تسا و  ادـخ  هب  كرـش  هاـنگ  رتگرزب  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـنرگیدکی . يارب  ینیزگیاـج 

گنج هب  ياهتـسد  اب  ار  ام  ربمغیپ  هک  رمع  هّللا  دبع  زا  تسا  یتیاور  عمجم : دـنک . رارف  گنج  زا  سک  ره  هب  تسا  هدـش  هداد  مّنهج  شتآ 
ام ایآ  میدیسرپ  ربمغیپ  زا  هکنآ  زا  سپ  میدش و  ناهنپ  میدش و  دراو  هنیدم  هب  دندش و  قرفتم  مدرم  میدش  ورب  ور  نمـشد  اب  نوچ  داتـسرف 

تسا ساّبع  نبإ  زا  یتیاور  مشاب . نم  هک  دیاهدش  هّجوتم  دوخ  هاگهانپ  فرط  هب  دیاهدرکن  رارف - امش  دومرف  هن ! ای  میتسه  گنج  زا  يرارف 
هک اجنآ  رگم  دـنک  رارف  گنج  زا  هک  تسا  یـسک  ره - لماش  شتآ  يهدـعو  هیآ و  هکنیا  هک  دـناهدش  دـقتعم  زین  ملـسم  وبا  یئاّبج و  هک 
نم دنتفگیم : ردب  زور  رد  ربمغیپ  باحصا  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  17 مُهُوُلتقَت » مَلَف  . » دشاب رتشیب  نیملسم  يهّدع  ربارب  ود  زا  نمـشد 
وبا دوب . ادخ  راک  هکلب  دوبن  امـش  راک  هکنیا  هک  تسا  اهنآ  هب  باطخ  هلمج  هکنیا  متـشک . ار  نالف  نم  تفگیم : يرگید  متـشک ، ار  نالف 

نون و دـیدشت  اـب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، هّللا »  » عفر نون و  فـیفخت  اـب  فـلخ  یئاـسک و  هزمح و  مُهَلَتَق » َهّللا  َّنِکل  َو   » يهلمج رد  حوـتفلا :
نبإ سنا و  هداـتق و  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   17 َتیَمَر » ذِإ  َتیَمَر  اـم  َو   » 297-266- نآرق -22-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  هّللا »  » بصن

يهرـسیم و رد  یکی  تخادنا و  شیرق  يهنمیم  رد  یکی  تفرگ  رب  گیر  هس  ردب  زور  لوسر  هک  دندرک  تیاور  نینچ  ار  ام  دـنتفگ : دـیز 
- فـلخلا نب  یبا  رد  هیآ  هکنیا  تفگ : ّبیـسملا  نب  دیعـس  دـنتفر . تمیزه  هب  ناکرـشم  اـهیور و  هکنیا  داـب  تشز  تفگ : بلق و  رد  یکی 

یئوگیم وت  تفگ : ار و  نآ  درک  دروخ  تسد  هب  دروآ و  لوسر  ترضح  شیپ  هدیـسوپ  ناوختـسا  يزور  هک  دوب  نآ  وا  دمآ و  یحمجلا 
زاب نتشیوخ  درک و  هیدف  دنتفرگب و  يریـسا  هب  ار  وا  دوب  ردب  هحفص 302 ]  ] 30-1- نآرق  - زور نوچ  درک ، دهاوخ  هدنز  ار  هکنیا  يادخ 

، نتـشک مهاوخ  بسا  نآ  رب  ار  وت  ار ، وا  مهدیم  سرواـگ  یقرم  زور  ره  هک  مراد  یبسا  دّـمحم  اـی  تفگ : نتفر  تساوخب  نوچ  دـیرخ و 
دیـسر لوسر  کیدزن  هب  ات  تخاتیم  بسا و  نآ  رب  دـمآ  رب  فلخ  ّیبا  دوب ، دـحا  زور  نوچ  هّللا . ءاشنا  مشکب  ار  وت  نم  لب  تفگ : لوسر 

شیولهپ ناوختـسا  دـنچ  دز ، شیولهپ  رب  تخادـنیب  تشاد  تسد  رد  ياهبرح  لوسر  دنـشکب  ار  وا  ات  دـنتفر  وا  شیپ  ناناملـسم  یتعاـمج 
ياهنعط هک  ادخ  هب  یئوگیم ! نم  اب  تفگ : تسا ، هدماین  رگراک  مخز  هکنیا  تسین  یکاب  دنتفگیم : دـنتفرگرب و  اجنآ  زا  ار  وا  تسکـشب .

وا و  مشکب ! ار  وت  تفگ  ردب  زور  هک  يدینشن  مربن  ناج  هکنیا  زا  نم  دنک و  كاله  ار  همه  نیمز  لها  رب  دشخبب  رگا  هک  دّمحم  نم  رب  دز 
: تفگ رمع  نب  ناوفـص  دمآ . هیآ  هکنیا  هار . رب  دندرک  نفد  اجنآ  مه  درمب  نادرم  تسد  رب  دندربیم  دنتفرگ و  تسد  رب  ار  وا  دیوگن  غورد 
رب تخادنیب  داهن و  نامک  رد  ریت  لوسر  دندروایب  رگید  ینامک  دیدنسپن  دندرب  وا  شیپ  رد  ینامک  تساوخب ، ینامک  ربیخ  زور  لوسر  هک 

. داتـسرف هیآ  هکنیا  یلاـعت  يادـخ  تشکب ، ار  وا  دوب و  هتفخ  رتسب  رب  وا  دـمآ و  قیقحلا  یبا  نب  ۀـنانک  رب  اـت  دـمایب  ریت  ربـیخ  نصح  بناـج 
مّود تمسق  رد  تشک : ادخ  یلو  دیتشکن  امـش  ینعی  مُهَلَتَق » َهّللا  َّنِکل  َو  مُهُوُلتقَت  مَلَف   » تسا هدش  هتفگ  لّوا  تمـسق  رد  یناشاک : تالیوأت 

يراک لّوا  رد  هک  دوب  ادخ  يدوبن و  وت  تقیقح  رد  يدز  ریت  وت  هک  هاگنآ  ینعی  یمَر » َهّللا  َّنِکل  َو  َتیَمَر  ذِإ  َتیَمَر  ام  َو  : » تسا هدش  هتفگ 
هکنیا فالتخا  تهج  تسا ، هداد  تبـسن  ربمغیپ  هب  لّوا  ار  ندز  ریت  راک  َتیَمَر » ذِإ   » يهلمج مود  رد  یلو  تسا  هدشن  هداد  تبـسن  مدرم  هب 
هتـسباو ار  همه  تسنادن و  دوخ  زا  ار  يزیچ  دیاب  هک  دننادب  دنوش و  لاعفا  رد  يانف  ات  تسا  هدش  هتفگ  مدرم  تیبرت  يارب  لّوا  رد  هک  تسا 
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هک تسا  هدش  هدنامهف  هلمج  روج  هکنیا  اب  تسا  ّقح  هب  ءاقب  ماقم  رد  تسا و  عمج  اب  لیصفت  راک  رد  ربمغیپ  نوچ  مّود  رد  و  دننادب ، وا  هب 
تسا ادج  رهاظ  هب  هچرگا  هک  ادخ  زا  تسا  يراک  تسا و  ّقح  زا  تسا و  ّقح  هب  هتسباو  هک  تسا  هجوتم  دنکیم  يراک  رگا  ترضح  نآ 

 ] 394-380- نآرق -232-178- نآرق -104-53- نآرق . - ترـضح نآ  يهلیـسو  تسد و  اب  تسا  وا  يهدش  مهارف  عمتجم و  عقاو  رد  یلو 
تاـبثا یفن و   || تسا  تبـسن  زا  تیمر  ذا  تیمر  اـم  تسا : هتفگ  تاـبثا  یفن و  ناـیم  قیرفت  عمج و  رد  مّوس  رتفد  رد  يونثم  هحفص 303 ]

تشم  || دوب  يّدح  ار  هدازمدآ  روز  دومن  تّوق  ّقح  هک  يدنکفین ، وت   || دوب  وت  تسد  رب  هک  يدنکفا  وت  نآ ، تسا  تبثم  ود  ره  تسا و 
َنِینِمؤُملا َِیلُبِیل  َو   » تسا اور  شتابثا  یفن و  تبـسن  ود  نیز   || تسام  ندـنکفا ز  تسا  وت  تشم  تشم ، دوب ! یک  رکـشل  تسکـشا  كاـخ 

هکنیا ای  هدرک و  مدرم  هب  ناـسحا  يراـی ، هکنیا  يوس  زا  دـنوادخ  دـشاب : هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  عمجم :  17 ًانَسَح » ًءالَب  ُهنِم 
تمعن دنوادخ  ینعی  تسا  ماعنا  ءالب »  » يهملک زا  دوصقم  رخف : ماما   52-1- نآرق . - درک ماعنا  ناسحا و  مدرم  هب  دوخ  بناج  زا  هک  دشاب 
دـشاب گنج  هب  فیلکت  جـنر  یلبیل »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  یـضاق  تشاد . ینازرا  اهنآ  هب  ترفغم  تمینغ و  رفظ و  گرزب 
ریـسفت دوب . نآ  زا  دـعب  ياهگنج  اهتّقـشم و  شیادـیپ  بجوم  ردـب  رد  دـنوادخ  راـک  هک  دوش  روط  هکنیا  ینعم  ردـب و  گـنج  زا  دـعب  رد 

زا دعب  و  دنادرگ ، یناف  نتشیوخ  سوفن  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  نسح  ءالب  تسا : هدش  لقن  قداص ع  ماما  زا  یملـس  قیاقح  رد  ینیـسح :
وچ ءالب . نآ  نیع  رد  ار  یلبم  دـنک  هدـهاشم  یلتبم  هک  تسا  نآ  نسح  ءـالب  دـیوگ : يریـشق  ماـما  دزاـس ، یقاـب  ناـشدوخ  تیوه  هب  ءاـنف 

محرم رتهب ز  دنز  تمخز  وا  رو   || رکش  رتهب ز  دهد  ترهز  وا  رگ  مّرخ  شابیم  نتشیوخ  جنر  || ز  تسیک  زا  وت  درد  هکنیا  هک  یتسناد 
دیک لاد  ّرج  نیونتیب و  نون  عفر  ءاـه و  دـیدشت  واو و  حـتف  اـب  دـیک » نّهوم   » ورمع وـبا  زاـجح و  مدرم  عـمجم :  18 ِدـیَک » ُنِهُوم  َهّللا  َّنَأ  »

فیفخت هب  صفح  و  دـناهدرک ، تئارق  دـیک » نهوم   » دـیک لاد  بصن  نون و  نیونت  ءاه و  فیفخت  واو و  نوکـس  اب  نارگید  و  دـناهدناوخ .
هزمه رـسک  اـب  ّنا »  » نارگید و  هّللا » ّنا   » هزمه حـتف  اـب  هنیدـم  مدرم  دـناهدناوخ و  دـیک » نهوم   » لاد ّرج  نیوـنت و  نودـب  نوـن  عـفر  ءاـه و 

هحفـص 304]  ] 36-1- نآرق : - دناهتفگ يّدس  كاّحـض و  دـهاجم و  عمجم :  19 ُمُکَءاج » دَـقَف  اوُِحتفَتـسَت  نِإ   » 32-1- نآرق . - دناهدناوخ
يهتـسد بولغم  فرحنم  تسا و  دنـسپان  هک  ار  هتـسد  نآ  ادخ  ات  درک  اعد  ردب  زور  لهج  وبا  هک  دراد  بارعا  اب  نخـس  يور  هلمج  هکنیا 

: دنا هتفگ - یئاّبج  ّیلع  وبا  اطع و  دش . روط  نامه  دشاب  حتاف  یتسرد  ّقح و  دینکیم  اعد  هک  امش  تسا  هدش  هتفگ  هلمج  نیاب  دنک ، رگید 
دوجو يهلیسو  هب  دش  ناتبیـصن  نونکا  دیوش  هریچ  نمـشد  رب  ات  دیتساوخیم  ادخ  زا  امـش  هک  دیوگیم  نخـس  نمؤم  مدرم  اب  هلمج  هکنیا 

ردـب يهثداـح  دـماشیپ و  نیمه  دـیدوب  ّقـح  تموـکح  تواـضق و  بلاـط  امـش  رگا  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ  جاّـجز  ربـمغیپ .
ینعم دشاب  هتشاد  بارعا  اب  نخـس  يور  هیآ  هکنیا  رگا  رخف : ماما  رخآ 19  ات  ٌریَخ » َوُهَف  اوُهَتنَت  نِإ  َو  . » دوب يدـنوادخ  تموکح  تواضق و 

هک یتروص  رد  و  منکیم . اهنآ  راـتفرگ  ار  امـش  زاـب  هن  رگ  تسا و  امـش  دوس  هب  دـیرادرب  تسد  ربمغیپ  اـب  گـنج  زا  رگا  هک  تسا  هکنیا 
لابند رگا  تسا و  امش  دوس  هب  ناریسا  يادف  لافنا و  رد  ثحب  وگتفگ و  دینک  اهر  رگا  هک  تسا  نینچ  ینعم  دشاب  ناناملـسم  اب  يوگتفگ 

تسا و نارفاک  يرگهراچ  ادخ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تیآ 18  يهنیرق  هب  ام : نخـس   33-1- نآرق . - میدرگیمرب امـش  يرای  زا  ام  دیریگب 
تسا و هتسب  نارفاک  امـش  يهراچ  هار  دوش : نینچ  هجیتن  دشاب و  نارفاک  اب  نخـس  يور  خلا  اوُِحتفَتـسَت » نِإ   » رخآ تیآ  دیاش  دنکیم  دوبان 

دیوش اهنآ  وریپ  دیرادب و  ینمشد  زا  تسد  رگا  تسا و  هدش  امش  ّتلم  زا  یهورگ  بیـصن  هک  تسا  نیمه  دیتسه  شیاشگ  راتـساوخ  رگا 
دوخ هورگ  يرایـسب  زا  دمآ و  ناترـس  رب  هک  تسا  راگزور  نیمه  دیدرگزاب  هتـشذگ  شور  هب  رگا  و  دـیدرگ . زوریپ  تسا و  امـش  دوس  هب 

134-115- نآرق . - دیربیمن دوس 

ات 29] تایآ 20  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

اُولاق َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  [ 20  ] َنوُعَمسَت ُمتنَأ  َو  ُهنَع  اوَّلََوت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   713-660- نآرق -31-15- نآرق -
مُهَعَمسَأ َول  َو  مُهَعَمسََأل  ًاریَخ  مِهِیف  ُهّللا  َِملَع  َول  َو  [ 22  ] َنُولِقعَی َنیِذَّلا ال  ُمُکبلا  ُّمُّصلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  [ 21  ] َنوُعَمسَی مُه ال  َو  انعِمَس 
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َو ِِهبلَق  َو  ِءرَملا  َنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  مُکِییُحی  اِمل  مُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهِّلل  اُوبیِجَتـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 23  ] َنوُضِرعُم مُه  َو  اوَّلَوََتل 
ذِإ اوُرُکذا  َو  [ 25  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ًۀَّصاَخ  مُکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَنِتف ال  اوُقَّتا  َو   581-1- نآرق [ - 24  ] َنوُرَشُحت ِهَیلِإ  ُهَّنَأ 
ای [ 26  ] َنوُرُکـشَت مُکَّلََعل  ِتابِّیَّطلا  َنِم  مُکَقَزَر  َو  ِهِرـصَِنب  مُکَدَّیَأ  َو  مُکاوآَف  ُساّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  نَأ  َنُوفاَخت  ِضرَألا  ِیف  َنوُفَعـضَتسُم  ٌلِیلَق  ُمتنَأ 

ُهَدنِع َهّللا  َّنَأ  َو  ٌۀَـنِتف  مُکُدالوَأ  َو  مُُکلاومَأ  امَّنَأ  اوُمَلعا  َو  [ 27  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  مُِکتانامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهّللا  اُونوَُخت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 
[ - 29  ] ِمیِظَعلا ِلضَفلا  ُوذ  ُهّللا  َو  مَُکل  رِفغَی  َو  مُِکتائِّیَـس  مُکنَع  رِّفَُکی  َو  ًاناقُرف  مَُکل  لَعجَی  َهّللا  اوُقَّتَت  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 28  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ 

ناگدرمـش و هراـچیب  ینعی  نوفعـضتسم - بسا . صوصخب  هدـنبنج و  ره  هباد  عـمج  باود - تاـغل : ینعم  هحفـص 305 ]  ] 716-1- نآرق
- مکاوآ دوبر . ار  نآ  دنک و  ار  يزیچ  درک ، ادج  دیشک  ینعم  هب  فطخت  زا  مکفّطختی - دننادیم . ناشناوتان  فیعـض و  مدرم  هک  یئاهنآ 
، رحـس ای  حبـص  يرای ، لیلد  لطاب ، ّقح و  نایم  یئادج  يهلیـسو  ندرک ، ادـج  ینعم  هب  ناقرف - دروآ . دورف  ار  امـش  یلزنم  هناخ و  هب  ینعی 
رد تسا  فالتخا  يربط : لوزن : تهج  مدرم . نایم  فالتخا  بوشآ و  يرامیب ، یگناوید ، باذـع ، یئاوسر ، رفک ، یهارمگ ، عالطا ، هنتف -

دش و هناور  هّکم  زا  نایفس  وبا  تفگ : هّللا  دبع  نب  رباج  تسا  هتفگ  اطع  َلوُسَّرلا » َو  َهّللا  اُونوَُخت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » تیآ 27 زا  دوصقم 
يارب هیآ  هکنیا  درک ، رادربخ  ار  وا  نیقفانم  زا  یکی  دـیوش ، هناور  وا  يوس  هب  دـینک و  ناهنپ  تسا  اـج  نـالف  رد  نایفـس  وبا  دومرف : ربمغیپ 
هبابل وبا  زا  اهنآ  اب  گنج  رد  هظیرق  ینب  هک  تسا  هدرک  لقن  هداـتق  یبا  نب  هّللا  دـبع  زا  یطویـس  لوّزنلا  بابـسا  رد  دـش . لزاـن  وا  شنزرس 

وا و  دشکیم ، ار  امـش  ینعی  درک ، دوخ  قلح  هب  هحفص 306 ]  ] 125-57- نآرق  - هراشا وا  درک ! دـهاوخ  راتفر  هچ  ام  اب  ربمغیپ  دندیـسرپ :
سپ نایبلا  عمجم - رد  دش . لزان  وا  يارب  هیآ  هکنیا  ماهدرک  تنایخ  ربمغیپ  ادخ و  هب  متـسناد  هک  مدوب  هدـیبنجن  دوخ  ياج  زا  زونه  تفگ :
هبابل وبا  تشذگرـس  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  مه  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  زا  هک  تسا  هتـشون  لیـصفت  اب  هّیـضق  هکنیا  لـقن  زا 

هب دیوشن 21 و  نآ  زا  نادرگ  يور  دیونـشیم  هک  وا  نخـس  دیرب و  وا  ربمغیپ  ادخ و  نامرف  دیدش  نمؤم  هک  یمدرم  يا   20 همجرت : تسا .
رک ادخ  هاگشیپ  هب  ناگدنبنج  نیرتدب  هتبلا  دنونشیمن 22  هک ] یئوگ  دنریذپیمن و   ] هکنیا اب  میدینش  دنتفگ  هک  دیـشابن  ناسک  نآ  دننام 

يهدامآ هک   ] دنادب ادـخ  يریخ  نانآ  رد  رگا  23 و  دننکیمن ] ادج  تسردان  تسرد ز  نخـس  و   ] دنرادن درخ  هک  دنتـسه  یمدرم  گنگ  و 
نانمؤم يا  دننادرگب 24  يور  دننکیم و  تشپ  دنک  ورف  نانآ  شوگ  رد  ّقح  نخس  رگا  یلو  دناسر  ناششوگ  هب  ّقح  نخس  دنشاب ] نامیا 

سپ دـناسر ، یئاـناد  یگدـنزب  یناداـن  گرم  زا  و   ] دـیامن ناتهدـنز  هک  دـنناوخب  يزیچ  هب  ار  امـش  نوچ  دـیریذپب  ار  ربمغیپ  ادـخ و  نخس 
نآ زا  دـننک 25 و  مهارف  وا  يوس  هب  ار  امـش  دروآ و  یئادـج  وا  لد  یمدآ و  ناـیم  ادـخ  هک  دـینادب  و  دـیهدن ] هار  لد  هب  هدوهیب  هشیدـنا 

یتخس هب  رازآ  ادخ  هک  دینادب  و  دزوسب ] مه  اب  کشخ  رت و  دریگارف و  ار  ناگمه  هک   ] سب دسر و  ناراکمتس  هب  هن  هک  دیـسرتب  يراتفرگ 
ار امـش  يراکـش ] ناغرم  نوچ   ] نانمـشد هک  كانـشیدنا  دـیدوب و  دوخ  نیمزرـس  رد  ناوتان  یمدرم  كدـنا  هک  دـیرآ  داـی  هب  دنک 26 و 

يزور هزیکاپ  بوخ و  ره  درک و ز  ینابیتشپ  دوخ  يرای  هب  داد و  ياج  ار  امـش  تسا ] هدوسآ  یهاگیاج  هک  هنیدم  هب  ادـخ   ] سپ دـنیابرب .
زین دوخ  ياههدرپس  هب  هدیمهف  هتـسناد و  هک  دینکن  یتسردان  ص ]  ] ربمغیپ ادـخ و  اب  نانمؤم  يا  سپ  دـیرادب 27  نآ  ساپ  هک  ات  درک  امش 
يا سب 29  تسا و  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  گرزب  هرهب  دزم و  تـسا و  يراـتفرگ  يهیاـم  ناتدـنزرف  هیامرـس و  دـینادب  دینک 28 و  یتسردان 

ار امـش  ياهیراک  دب  دنک و  نایامن  ناتيارب  تسردان  تسرد ز  یئادج  هار  دـینک  زیهرپ  ادـخ  ینامرفان  رگا ز  مالـسا  نید  هب  ناگدـیورگ 
اُولاق َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : » نیرّـسفم نخـس  هحفـص 307 ] دشاب [ . گرزب  یـسب  یـشخب  نوزف  ار  دنوادخ  هک  دزرمایب  ناتهانگ  دـناشوپب و 
ینب هظیرق و  ینب  دوهی  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنتـسه . نارفاک  دوصقم  دناهتفگ : یئاّبج  جـیرج و  نبإ  لتاقم و  عمجم :  21 انعِمَس »

هکنانچ میئوگب ، میناوتیم  نآ  دننام  میدینش و  ار  نآرق  ام  دنتفگیم : هک  تسا  برع  نیکرشم  دوصقم  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  دنتسه ، ریـضن 
22 ِّباَوَّدلا » َّرَش  َّنِإ   » 425-375- نآرق -60-15- نآرق «. - اذه َلثِم  انلَُقل  ُءاشَن  َول  انعِمَس  دَق  اُولاق   » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدش  اهنآ  نخـس  لقن 

هزادنا ای  دنتسه و  ناویح  هدنبنج و  دننام  دنریذپیمن  ّقح  نخـس  مدرم  نآ  نوچ  هک  دشاب  نآ  يارب  تسا  نکمم  باود  يهملک  رخف : ماما 
هکنیا دومرف : ع ]  ] رقاب ماما  ناـیبلا : عمجم   28-1- نآرق . - دـنرادن توافت  هدـنبنج  یمومع  سنج  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  اهنآ  تقایل 
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دوصقم دنا : هتفگ  یضعب  و  دش . ناملسم  هلیبق  نآ  زا  رگید  رفن  کی  ریمع و  نب  بعصم  ّطقف  هک  تسا  راّدلا  دبع  ینب  يهلیبق  فیصوت  هیآ 
تهج یناعملا : حور  ریسفت  رد  یسولآ   22 ُمُکبلا » ُّمُّصلا  . » تسا هدوب  یـصق  راّدلا  دبع  ینب  يهلیبق  زا  هک  تسا  هدـلک  نب  ثراح  نب  رـضن 

. - دوشیمن زاب  ّقح  نخس  هب  ناش  نابز - دندینـشن  ار  ّقح  نوچ  سپ  تسا  ندینـش  يهجیتن  نتفگ  نخـس  هک  تسا  نآ  ّمص  يهملک  مدقت 
دسرب ناششوگ  هب  نآرق  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  يربط :  23 اوَّلَوََتل » مُهَعَمسَأ  َول  َو  مُهَعَمسََأل  ًاریَخ  مِهِیف  ُهّللا  َِملَع  َول   » 21-1- نآرق
تـسا هدش  لقن  نآرق  رد  اهنآ  نانخـس  هکنیا  هک  نانچ  یئوگیمن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  ارچ  دنیوگیم  ای  روایب و  رگید  ینآرق  دـنیوگیم :

-1- نآرق . - دننادرگیم ور  میروایب  رگید  ینآرق  دوش و  هتفریذپ  اهنآ  يهتـساوخ  رگا  و  اهَتیَبَتجا » َول ال  اُولاق   » و اذه .» ِریَغ  ٍنآرُِقب  ِتئا   » اولاق
هدـنار و یکی  هتـساک ، هن  هدوزف  هن  یتمـسق  هـتفر  لزا  رد  یتمـسق  زا  هآ  هتـشون : رارـسالا  فـشک   362-335- نآرق -331-304- نآرق -82

رگا ینعی  عمجم : هتـساوخ . نینچ  لزا  رد  یـضاق  ناوـت  هچ  هتـسیابان  نآ  هتـسیاب و  هکنیا  هتـسیاش  وا  رادرک  هتـسش و  یکی  هتـسسگ  شلبح 
: تسا هتفگ  جاّجز  دناسریم ، ناشـشوگ  هب  ادخ  دنتـسه  شریذپ  هحفـص 308 ] زا [  نادرگ  ور  هک  ار  هچنآ  هدوب  اـهنآ  رد  تیادـه  تیلباـق 

هدـنز ار  بالک  نب  یـصق  دـنتفگ : ربمغیپ  هب  تسا : هتفگ  یئاّبج  دـشیم ، هداد  باوج  اهنآ  ياهلاؤس  يهمه  هب  دنتـشادیم  تقایل  رگا  ینعی 
شوگ هب  بالک  نب  یـصق  نخـس  دوب  اهنآ  رد  ّتیلباق  ریخ و  رگا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هلمج  هکنیا  دـهد  وت  يربمغیپ  هب  تداهـش  ات  نک 

راک هب  تسار  هار  زا  يوریپ  ّقح و  مهف  يارب  ار  دوخ  يورین  یتعاس  هک  دوب  اـهنآ  رد  يریخ  كدـنا  رگا  ینعی  ناـیبلا : حور  دیـسریم . اـهنآ 
امش ربمغیپ  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  یبیتق  عمجم :  24 مُکِییُحی » اِمل  مُکاعَد  اذِإ  . » دندشیم وا  وریپ  دنتخانشیم و  ار  ربمغیپ  ّتیـصخش  دنرب 
هتفگ یئاّبج  و  تسا ، يدنوادخ  تایح  گنج  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  اریز  دناوخب . تسا  يدبا  تایح  يهلیـسو  هک  داهج  يوس  هب  ار 

یگدنز هک  دناوخب  نامیا  هب  ار  امـش  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  دشاب ، داهج  هک  تسا  امـش  تّزع  راک و  یگدنز  هچنآ  يوس  هب  ینعی  تسا :
دـنک و توعد  نآرق  هب  ار  امـش  نوچ  ینعی  هتفگ : هداـتق   32-1- نآرق . - ّقح يوس  هب  دـنک  توـعد  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا ، لد 
تسا و تاـجن  هک  ملع  نآرق و  زا  تسا  يدـنمهرهب  وا  توعد  سپ  تسا ، یقیقح  گرم  دوخ  نآ  تسا و  لـهج  زا  تاـجن  هک  نید  مولع 

نآ رد  هک  دـنک  یئاـمنهار  توعد و  تشهب  يوس  هب  ار  امـش  ربـمغیپ  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  یگـشیمه . یگدـنز  ّتینوـصم و 
وا درک و  زاوآ  ار  وا  ربـمغیپ  دوب و  زاـمن  رد  بعک  نب  یبا  هک  تسا  هدـش  لـقن  هریره  وبا  زا  يربـط : تسا . یگـشیمه  یگدـنز  یـشوخ و 
درک ضرع  یهدـب ! باوج  هک  یتشاد  عنام  هچ  دومرف : هدرک و  مالـس  دـش ، ربمغیپ  هب  هّجوتم  درک و  مامت  يدوز  هب  ار  زامن  دادـن و  باوج 

هرابود ارچ ، درک  ضرع  مُکِییُحی !» اِمل  مُکاـعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهِّلل  اُوبیِجَتـسا   » ياهدـیدن ار  نآرق  تیآ  هکنیا  رگم  دومرف  مدـناوخیم ، زاـمن 
53-1- نآرق : - دناهتفگ ریبج  دیعس  كاّحض و  يربط :  24 ِِهبلَق » َو  ِءرَملا  َنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَأ   » 374-307- نآرق . - درک مهاوخن  تلفغ  نینچ 
صخـش و نایم  ینعی  تسا : هحفـص 309 ] هتفگ [  دهاجم  دوش . رفاک  هک  نمؤم  دوش و  نمؤم  هک  رفاک  نایم  دراذگیم  هلـصاف  ادـخ  ینعی 

رفاک ای  نمؤم  دـناوتن  هک  شلد  درم و  نایم  دوشیم  هلـصاف  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  دـنک ، هچ  دـنادیمن  هک  دوشیم  لیاح  ادـخ  وا  لقع 
وبا دنادیم . ار  نآ  راکـشآ  هدیـشوپ و  ره  هک  تسا  کیدزن  یمدآ  لد  هب  دنوادخ  هزادنا  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  وا . نذا  هب  رگم  دوش 
دوخ لد  زا  دناوتن  هک  یگناوید  ای  گرم  يهلیـسو  هب  وا  لد  یمدآ و  نایم  دنکیم  ادج  ادـخ  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  ینعم  کی  حوتفلا :

نینمؤم نوچ  هک  تسا  هکنیا  رگید  ینعم  دیآ ، شیپ  یتلاح  نینچ  هک  نآ  زا  شیپ  دننک  ریخ  راک  هبوت و  هب  باتش  دیاب  سپ  دنک ، هدافتـسا 
نمؤم مدرم  لد  نایم  ادخ  هک  تسا  هدش  مالعا  هلمج  هکنیا  اب  دش ، دنهاوخ  بولغم  ناشیا  دنتسه و  دایز  نارفاک  هک  دندشیم  كانـشیدنا 

دراذگیم هلـصاف  ادخ  ناشیگدوسآ  لد و  نایم  دنتـسه  هبلغ  هب  نئمطم  هدوسآ و  هک  نارفاک  زین  دنوش و  مارآ  ات  درک  دهاوخ  ادج  سرت  و 
دوخ هار  زا  زگره  لد  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداـص ع  ماـما  زا  راّـمع  نب  سنوی  عـمجم : دنـسرتب . نینمؤـم  زا  اـت 

نب دّـمحم  تسا . ّقح  لطاب  نالف  هک  دوشیمن  دـیلوت  هدـیقع  هکنیا  نآ  رد  نینچمه  تسا و  لطاب  ّقح  هک  دـنکیمن  نامگ  ددرگیمنرب و 
يهزادـنا نایب  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  نایبلا : حور  درادـب . ناـهنپ  ادـخ  زا  ار  يزیچ  دـناوتیمن  لد  ینعی  تسا : هتفگ  قاحـسا 

دنریگب میمصت  دنناوتیمن  دنکیم و  دوبان  اهنآ  لیم  فالخ  رب  هدارایب و  ار  مدرم  يهدارا  تمیزع و  هک  مدرم  ياهلد  رب  دشاب  ادخ  ّطلـست 
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دننک مگ  ار  لد  افرع  و  تسا ، نادب  تراشا  ٌبلَق » َُهل  َناک  نَِمل   » دنبای و ار  لد  املع  هک  دومرف  رارسالا  فشک  رد  دنورب . دوخ  دصقم  یپ  و 
- نآرق -315-288- نآرق . - تسا رادـید  باجح  تیاهن  رد  و  تسا ، راچان  لد  زا  تیادـب  رد  تسا ، نآ  زا  تراـبع  ِءرَملا » َنَیب  ُلوُحَی   » هک

نایم تافـص  يرگهولج  هب  دـنوادخ  سپ  شیپ  تشادرب ز  دوب  باجح  زین  لد   || شیوخ  لد  ردـنا  شمدـید  یمه  شیپ  نیز   391-366
هحفص نایم [  دوشیم  هلصاف  ّقح  رون  تردق و  یگریچ  توطـس و  درک  نمؤم  لد  رب  هولج  ادخ  نوچ  ینعی  دوشیم ، هلـصاف  وا  لد  درم و 

يدوبان يهلیسو  هب  وا  لد  یمدآ و  نایم  دنکیم  ادج  دنوادخ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  وا . فاصوا  ياهیگریت  صخـش و  لد  يهنیئآ  [ 310
حور رد  یـسولآ  یقالخا . ياهیدیلپ  هکنیا و  باکترا  يهطـساو  هب  ّکش  يهدرپ  نتخادنا  فراعم و  بسک  يارب  نآ  یگدامآ  دادعتـسا و 

هب ناشدوخ  زا  تسا  رتکیدزن  اهنآ  يود  ره  هب  تسا  زیچ  ود  نایم  لصاف  دح  هچنآ  نوچ  برق ، لامک  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  یناعملا :
ریمض تانونکم  رب  دنوادخ  هکنیا  هب - تسا  هراشا  سپ  دنتسه ، ادج  رگیدکی  زا  اهنآ  تسا و  هدیبسچ  اهنآ  هب  فرط  ود  زا  نوچ  رگیدکی 
هدـش تیاور  هملـس  ّما  زا  و  تسا . ّطلـسم  نآ  هب  قح  یلو  دنـشاب  لفاغ  يزیچ  زا  ناـشدوخ  تسا  نکمم  هک  تسا  رادربخ  يروط  هب  مدرم 

تردـق رد  شلد  یـسک  ره  دومرف  مدیـسرپ  ار  نآ  ببـس  نم  کـنید » یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  اـی  دومرفیم «  رایـسب  ربمغیپ  هک  تسا 
هتفگ ساّبع  نبإ  عمجم :  25 ًۀَّصاَخ » مُکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِـصت  ًۀَنِتف ال  اوُقَّتا  َو  . » دنک شفرحنم  ای  درادب  میقتـسم  ار  نآ  هک  تسا  دنوادخ 

: تسا هتفگ  يرـصب  نسح  دش . دـهاوخ  راتفرگ  هانگیب  راکهانگ و  دـمآ  شیپ  يراتفرگ  رگا  هک  دـیرادم  جاور  ار  رکنم  لمع  ینعی  تسا :
هدش لزان  ریبز  هحلط و  راّمع و  یلع و  يارب  هیآ  هکنیا  دنکیم و  اراکشآ  دراد  لد  رد  ار  هچنآ  ناسنا و  ناهن  هک  يراتفرگ  الب و  نآ  ینعی 

ام هک  تسا  مولعم  نونکا  میـشاب و  اـم  دوصقم  هک  میدربیمن  ناـمگ  میدـناوخیم و  ار  هیآ  هکنیا  اـهلاس  اـم  تفگیم  دوـخ  ریبز  و  تسا ،
اب نخـس  يور  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  يّدس  میدـش . راتفرگ  یگمه  میدومن و  تفلاخم  میدرکن و  شوگ  هک  میتسه  هلمج  هکنیا  زا  روظنم 
ار رگدکی  هک  دندش  راتفرگ  هنتف  نآ  هب  لمج  گنج  رد  و  دندش ، روهشم  ردب  باحـصا  هب  دندوب و  ربمغیپ  اب  ردب  گنج  رد  هک  دراد  اهنآ 
. دنوشیم راگزاسان  رگیدکی  اب  دنراد و  ياهتساوخ  ياهدیقع و  ياهتسد  ره  هک  یئاوه  ود  یهارمگ و  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دنتـشک .

شنایز دوشیم و  زاب  مدرم  يارب  يرگمتس  هار  هک  تسا  یمظنیب  بوشآ و  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  -1-74 و  نآرق -
« ّنبیـصتل  » هیلاعلا وبا  سنا و  نب  عیبر  تباث و  نب  دـیز  و  هحفص 311 ] مالـسلا [  امهیلع  رقاب  ماما  ّیلع و  ترـضح  و  دسریم . سک  همه  هب 

مُکنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ال   » يهلمج هکنیا  زا  و  تسا . یفن  ینعم  هب  يال  فرح  اب  ّنبیصت » ال   » روهـشم تئارق  و  دناهدرک ، تئارق  فلایب 
نوچ دوب  دهاوخن  راکمتس  هب  ّصتخم  يراتفرگ  هک  هلمج  رهاظ  ینعم  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  - 1 دناهدرک : هدافتسا  روج  ود  ًۀَّصاَخ »

دوصقم - 2 231-178- نآرق . - دـنوشیم هیفـصت  هدومزآ و  یتخـس  يراتفرگ و  هکنیا  يهطـساو  هب  نارگید  دـنیبیم و  ار  دوخ  يازـس  وا 
تسا و ناراکمتـس  ریگنماد  شتازاـجم  هک  هنتف  نآ  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  رگمتـس ، ملظ و  زا  تـسا  مدرم  يریگوـلج 
تسا و يدایز  ال »  » فرح دناهتفگ : یضعب  زین  و  تسا ، فلا  نودب  مال  اب  ّنبیـصتل »  » تئارق اب  بسانم  ینعم  هکنیا  و  تسا ، اهنآ  هب  ّصتخم 

صاـصتخا مود و  ینعم  نیمه  اـهلامتحا  هکنیا  زا  هک  دـشاب  مـال  يهحتف  ظّـفلت  لـیمکت  عابـشا و  يارب  فـلا  تسا  نـکمم  و  درادـن ، ینعم 
رازآ باذـع و  راچد  هک  دـینکن  متـس  تسا : هدروآ  رد  تروص  هکنیا  هب  ار  هلمج  ینعم  ملـسم : وبا  و  دوشیم . هجیتن  راکمتـس  هب  تازاجم 

رگیدکی هب  هتـسویپ  نیملـسم  یگمه  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  هکنیا  زا  يواطنط : دشابن . وا  رب  رگمتـس  مسا  هک  سک  نآ  رگم  دـیوشیم ،
راک هب  درف  ره  دـیاب  سپ  هفیظو ، ماجنا  رد  مومع  ياـج  هب  تسا و  همه  دـننام  رفن  کـی  ره  و  رگیدـکی ، ناـیز  دوس و  رادهدـهع  دنتـسه و 

هب دنوادخ  دومرفیم  ربمغیپ  مدینش  تفگ : هریمع  نب  يدع  هک  تسا  ثیدح  رد  هدبع : ریـسفت  دنـشاب . هتـشاد  تمه  مومع  عفانم  یگمه و 
نآ دننامب  تکاس  يریگولج  رب  تردق  اب  دـننیبهب و  ار  اهیتشز  اهنآ  هک  رگم  دـنکیمن . راتفرگ  ار  مدرم  مومع  رفن  دـنچ  دـب  راک  يهطـساو 

ال  » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  هلمج  نآ  دافم  اب  هیآ  هکنیا  یناعملا : حور  رد  یسولآ  دش . دنهاوخ  راتفرگ  یگمه  هک  تسا  تقو 
دوخ راکهانگ  رب  هک  نانچ  نوچ  درادن . ضراعت  يراگزاس و  ان - تشون ، دنهاوخن  يرگد  رب  ار  یـسک  هانگ  ینعی  يرخُأ » َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت 
رگا هک  ربمغیپ  زا  تسا  تیاور  دنتسه ، کیرـش  وا  اب  تازاجم  رد  دننکن  رگا  هک  تسا  مزال  وا  يریگولج  مه  نارگید  رب  تسا  مزال  يراد 
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يونثم دنوش . راتفرگ  هحفص 312 ]  ] 133-100- نآرق  - یگمه يدوز  هب  تسا  نکمم  دنتفرگن  ار  راکمتـس  تسد  دندید و  یمتـس  مدرم 
 || میلس زا  دناتس  یناج  دب  رام  تسا : هدروآرد  تروص  هکنیا  هب  ار  دب  اب  تقفاوم  ءوس  يهجیتن  هابور  رخ و  تیاکح  نمض  مجنپ  رتفد  رد 

يهّصق زا  رتولج  لّوا  رتفد  رد  زاب  وا  يوخ  زا  ناهن  لد  ددزدـب  دوخ   || وا  يوگ  تفگ و  لوقیب و  نیرق  زا  میحج  راـن  يوس  درآ  دـب  راـی 
کنخ يا  تسجب  يو  زا  یگدـنز  تشگ و  هدرم   || تسـشن  هدرم  اـب  هک  هدـنز  نآ  ياو  تسا : هتفگ  ار  بلطم  نیمه  یطوـط  ناـگرزاب و 

زا شیپ  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  يربط :  26 ُساّنلا » ُمُکَفَّطَخَتَی  نَأ  َنُوفاَخت   » دش هتسویپ  ياهدنز  دوجو  رد   || دش  هتـسر  دوخ  زک  هدرمنآ 
شیرق زا  ردـب  گـنج  زور  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  دـننک . ناـتدوبان  هـک  دیدیـسرتیم  شیرق  بارعا  زا  هّـکم  رد  ربـمغیپ  اـب  امـش  ترجه 

ال . » دـشاب مور  ناریا و  هک  تسا  برع  رواـجم  مدرم  ساـّنلا »  » يهملک زا  دوصقم   44-1- نآرق : - تسا هتفگ  هّبنم  نب  بهو  دیدیـسرتیم .
راـکتنایخ هک  دـینکن  كرت  ار  ربمغیپ  شور  اهروتـسد و  ادـخ و  ماـکحا  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  27 َلوُسَّرلا » َو  َهّللا  اوـُنوَُخت 

: تسا هتشون  حوتفلا  وبا   38-1- نآرق . - تسا راکتنایخ  دنک  كرت  ار  نید  فیاظو  زا  یتمـسق  هک  ره  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  دیوشیم .
. ار وا  ینک  تفلاخم  رس  رد  هگنآ  درب ، کین  نامگ  امش  هب  ات  ار  لوسر  ینکم  ّقح  راهظا  هک  تسا  نآ  هیآ  ینعم  تفگ : قاحسا  نب  دّمحم 
فئاـظو و مکتاـناما »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربـط :  27 مُِکتاـنامَأ » اُونوَُخت  َو  . » دـشاب ناـقفانم  اـب  باـطخ  لوق  هکنیا  رب  سپ 

يّدس عمجم :  28-1- نآرق . - دیـشابن قفانم  دینکن و  نید  رد  تنایخ  ینعی  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تسا . مدرم  تادابع 
مه ار  دوخ  تناما  دـیدرک  تنایخ  اهنآ  اب  رگا  هک  دـینکن  ربمغیپ  ادـخ و  اب  تنایخ  تسا : هتفگ  نینچ  ولج  يهلمج  اب  هلمج  هکنیا  ینعم  رد 

هد نآ  هب  تناما  دومرف : ربمغیپ  هب  تمینغ  رد  تنایخ  زا  تسا  یهن  تفگ : یئاّبج  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  هحفص 313 ] دیاهدرک [ . تنایخ 
لقع یلـصا  داهن  بجوم  هب  دنوادخ  هک  نامیپ  نآ  زا  یناشاک : تالیوأت  دنک . تنایخ  وت  هب  هک  نآ  اب  نکم  تنایخ  و  دراد ، نیما  ار  وت  هک 

هب هک  قیاقح  فراعم و  نآ  زین  و  دیراد . ربمغیپ  هب  هک  تفرعم  نآ  زا  مه  دیشابن و  راکتنایخ  رادربتسد و  تسا  هدرک  راوتسا  امـش  اب  درخ  و 
رایتخا رد  ياهیامرس  نینچ  هک  دیتسه  رادربخ  دوخ  تسا و  هدش  هداد  تناما  امش  هب  یحور  یناسفن و  تافـص  ءزج  یلزا  دادعتـسا  بجوم 

يراتفرگ و يهلیسو  دنزرف  لام و  ینعی  نایبلا : حور   28 ٌۀَنِتف » مُکُدالوَأ  َو  مُُکلاومَأ  . » دیئامنن تنایخ  نآ  هب  دینکن و  دوبان  مه  ار  اهنآ  دیراد 
لام دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  دیوشیم . راتفرگ  دینکیم و  ینامرفان  تیـصعم و  اهنآ  يرادهگن  عمج و  يارب  هک  تسا  الب  تفآ و 

راـتفرگ و اـی  درذـگب و  سوه  يوه و  زا  دوش و  هدومزآ  هنوگچ  ود  هکنیا  یتـسود  رد  هک  تسا  یمدآ  شیاـمزآ  جـنر و  بجوم  دـالوا  و 
هب هنتف  زا  ات  تفگ  هنتف  ار  نادنزرف  لام و  هناحبس  ّقح  هک  دومرف  هّرس  هّللا  سّدق  یکاطنا  دمحا  ینیسح : ریسفت   37-1- نآرق . - دوش هراچیب 

نـالفط هک  دـنلقاع  هن   || دـندنزرف  لاـم و  دـنب  رد  هک  ریپ  ناوـج و  تـیب : میهاوـخیم  تداـیز  ار  هـنتف  نآ  هتـسویپ  اـم  مـیور و  وـس  کـی 
زا ّقح  زیمت  بجوم  هک  لد  رد  یئانـشور  تیاده و  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  عمجم :  29 ًاناقُرف » مَُکل  لَعجَی  َهّللا  اوُقَّتَت  نِإ  . » دـندنمدرخان

تـسا هتفگ  ءاّرف  و  دیباییم ، تاجن  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  دوشیم . ادیپ  شیاسآ  هار  ترخآ  ایند و  رد  تسا  هتفگ  دـهاجم  دـشاب . لطاب 
يارب يراتفرگ  يراوخ و  امـش و  يارب  ترخآ  ایند و  باوث  تّزع و  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  دوشیم . مهارف  امـش  يارب  رفظ  حـتف و  ینعی 

ار یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  هک  تسا  نآ  یقّتم  ناـیبلا : حور   49-1- نآرق . - تسا اهنآ  امش و  نایم  توافت  يهلیـسو  هک  تسا  امـش  نانمـشد 
ّقح تافـص  رد  وا  تافـص  دشاب و  هدش  یناف  ّقح  لاعفا  رد  وا  لعف  لاعفا و  تافـص و  تاذ و  رد  دـش  هحفـص 314 ] هتفرگ [  دوخ  يهیاقو 

تیآ 24 - 1 ام : نخس  بالگ  يازجا  رد  لگ  يوب  وچ  ای   || باتفآ  ردنا  هیاس  نوچ  هدش  مگ   128-126- یقرواپ «. - 18» هتشگ کلهتسم 
هک هار  نآ  هب  درک  يربـهر  ار  امـش  یـسک  رگا  هک  يربـهر  تیبرت و  زا  ینادردـق  هب  تـسا  یئاـمنهار  رخآ  اـت  ِهـِّلل » اُوبیِجَتـسا   » يهـلمج زا 

همه ناسنا  رگا  هک  ینادـجو  تقیقح  کی  هب  هّجوت  تسا و  يروآدای  زین  و  دـیریذپب ، لد  ناـج و  زا  تسا  يونعم  تاـیح  ریخ و  يهلیـسو 
لئاسو يهمه  هب  رگا  تسین و  شرایتخا  رد  شرکف  هدارا و  میمـصت و  هک  دوش  رکنم  دناوتیمن  ار  دوخ  لد  يرایتخایب  دوش  رکنم  ار  زیچ 

لد هک  دش  رتالاب  یماقم  نامرف  هب  میلـست  دیاب  سپ  تسا ، زجاع  تلفغ  یـشومارف و  دـننام  دوخ  لد  ضراوع  ربارب  رد  دـنک  زّهجم  ار  دوخ 
اُوبیِجَتـسا  » يهلمج ود  طابترا  دـیاش  و  تسین ، رایتخا  رد  لد  هک  درکن  هجوت  فلتخم  ياههشیدـنا  هغدـغد و  هب  تسا و  وا  نامرف  هب  یمدآ 
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لوسر ادـخ و  نامرف  هب  دیـشاب و  هتـشادن  هّجوت  دوخ  راکفاب  امـش  تسا  ادـخ  تردـق  رد  لد  نوچ  هک  دـشاب  نیمه  ُلوُحَی » َهّللا  َّنَأ   » و ِهِّلل »
ار اهنآ  دوشیم و  هلـصاف  وا  لویم  فطاوع و  لد و  ياهتّیـصاخ  یمدآ و  ناـیم  ادـخ  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  تسا  نکمم  زاـب  و  دیـشاب .

رگید صرح و  لخب و  سرت و  رگا  ای  و  دـینادن ، دوسح  يوخدـب و  ار  وا  هشیمه  دوسح  اـی  دوب  يوخدـب  یـسک  رگا  سپ  دـنکیم . ضوع 
مولع رد  هک  ناـنچ  تسا . حالـصا  لـباق  هتـسویپ  تسا و  دـنوادخ  تردـق  رد  وا  لد  هک  دیـشابن  سویأـم  دـیتشاد  غارـس  یـسک  رد  لـئاذر 
دیاـش رخآ  اـت  ًۀَـنِتف » اوُقَّتا  َو   » تـیآ 25 تسا 2 - هدـش  ثحب  لـصفم  اـهنآ  لیدـعت  لاـیما و  فطاوع و  هب  هّجوـت  یـشرورپ  یـسانشناور و 

مک ار  سک  هچ  بآ  نان و  دراد و  ررض  ایند  ياجک  هب  نم  فارحنا  دننکیم : ضرف  نینچ  دوخ  اب  هک  راگنا  لهس  مدرم  هب  دشاب  يروآدای 
یـسک هب  متـسه  مدوخ  يارب  متـسه  دـب  رگا   1421-1400- نآرق -769-744- نآرق -741-720- نآرق -58-37- نآرق ! - دـنکیم دایز  و 

کچوک یلمع  دوشیم  هاگ  تسین و  صخشم  دودحم  اهفارحنا  يهمه  هک  تسا  هدش  هتفگ  طلغ  تواضق  روج  هکنیا  ربارب  رد  مرادن . راک 
کی دـینک  ضرف  دـنکیم . راتفرگ  ار  یعامتجا  ای  لسن و  ای  هداوناخ و  کی  هک  دـنکیم  ادـیپ  يزارد  يهنماد  هحفـص 315 ] رفن [  کی  زا 

ای هداوناخ و  ياضعا  هب  يرامیب  نآ  دـش و  ریگاو  يراـمیب  بجوم  رگا  درادـن  ناـیز  یـسک  هب  تسا و  يدرف  تشز  لـمع  هک  یتسرپيوه 
هداس مدرم  ای  لفط  روضح  رد  دنسپان  کچوک  تکرح  کی  زین  و  دوشیم ، رامشیب  ای  دایز و  يهّدع  ریگنماد  درک  تیارس  نیرشاعم  رگید 

نکمم رفن  کی  مشخ  بضغ و  کیرحت  ای  رفن و  ود  نایم  رـصتخم  ینیچ  نخـس  مه  و  دوشیم . اـهنآ  تأرج  کـیرحت و  بجوم  ربخیب  و 
دولوم دش  عقاو  يدالیم و 1939  رد 1914  هک  ار  یناهج  گرزب  گنج  ود  هک  ناـنچ  دوشب ، اـهتلود  اـهتّلم و  ناـیم  بوشآ  بجوم  تسا 
مالعا ای  شاب  رادیب  حالطصا  هب  ٌۀَنِتف » مُکُدالوَأ  َو  مُُکلاومَأ  امَّنَأ  اوُمَلعا  َو   » تیآ 28 - 3 دننادیم . رفن  کی  بضغ  مشخ و  کیرحت  رصتخم 

اجنآ هب  دوشیم و  ناشفده  ضرغ و  فالخ  رب  هک  دنناسریم  طارفا  يهزادنا  نآ  هب  ار  دنزرف  لام و  هب  یگتسبلد  هک  اهنآ  هب  تسا  رطخ 
یگراچیب فارحنا و  وا و  تیبرت  ءوس  بجوم  دنزرف  یتسود  رد  طارفا  دینک : ضرف  دنوشیم ، دوبان  ود  ره  بوبحم  بیبح و  هک  دـسریم 

يهجیتن مه  اهینادابآ و  یـضارا و  یبارخ  تسا و  هیامرـس  دوکر  بجوم  لام  یتسود  رد  طارفا  زین  و  دوشیم ، شردام  ردپ و  یگدـنز  رد 
رد و  دوخ ، يهلماعم  فرط  کلم و  کیرـش  اب  عازن  اهنآ و  يراـتفرگ  تسا و  مدرم  هتـسد  هکنیا  دوخ  يارب  یلاـم  تراـسخ  قـالخا  هکنیا 
[. ریجخن ریش و  يوگتفگ  يهیّضق  نمض  لّوا  رتفد   ] يونثم  645-589- نآرق . - دنتسه هنتف  رد  راتفرگ و  هشیمه  صاخشا  هنوگ  هکنیا  هجیتن 

ناـهر او  ار  دوخ  نادـنز و  نک  هرفح   || ناینادـنز  اـم  نادـنز و  ناـهج  هکنیا  تسا : هدروآ  رد  تروص  هکنیا  هب  ار  دـنزرف  لاـم و  یتسود 
لوسر نآ  تفگ  حلاص  لام  معن   || لومح  یـشاب  نید  رهب  رگ  ار  لام  نز  دنزرف و  هرقن و  شامق و  ین   || ندش  لفاغ  ادخ  زا  ایند  تسیچ 
شیوخ نامیلـس  نآ  || ز  دنارب  لد  زا  ار  کلم  لام و  هک  نوچ  تسا  یتشپ  یتشک  نوریب  رد  بآ   || تسا  یتشک  كاله  یتشک  رد  بآ 

هحفص 316] دناوخن [  نیکسم  زج 

ات 40] تایآ 30  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

مِهیَلَع یلُتت  اذِإ  َو  [ 30  ] َنیِرِکاـملا ُریَخ  ُهّللا  َو  ُهّللا  ُرُکمَی  َو  َنوُرُکمَی  َو  َكوُجِرُخی  َوأ  َكوـُُلتقَی  َوأ  َكوـُِتبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِب  ُرُکمَی  ذِإ  َو 
انیَلَع رِطمَأَف  َكِدنِع  نِم  َّقَحلا  َوُه  اذه  َناک  نِإ  َّمُهّللا  اُولاق  ذِإ  َو  [ 31  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذه  نِإ  اذه  َلثِم  انلَُقل  ُءاشَن  َول  انعِمَس  دَق  اُولاق  اُنتایآ 

ّالَأ مَُهل  ام  َو  [ 33  ] َنوُرِفغَتسَی مُه  َو  مَُهبِّذَعُم  ُهّللا  َناک  ام  َو  مِهِیف  َتنَأ  َو  مَُهبِّذَُعِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  [ 32  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  اِنتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراجِح 
739-1- نآرق [ - 34  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  َنوُقَّتُملا  َّالِإ  ُهُؤاِیلوَأ  نِإ  ُهَءاِیلوَأ  اُوناک  ام  َو  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  ِنَع  َنوُّدُصَی  مُه  َو  ُهّللا  ُمَُهبِّذَُعی 

نَع اوُّدُـصَِیل  مَُهلاومَأ  َنوُقِفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 35  ] َنوُرُفکَت ُمتنُک  اِمب  َباذَعلا  اُوقوُذَف  ًۀَـیِدصَت  َو  ًءاکُم  ّالِإ  ِتیَبلا  َدـنِع  مُُهتالَـص  َناک  ام  َو 
َلَـعجَی َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَخلا  ُهّللا  َزیِمَِیل  [ 36  ] َنوُرَشُحی َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَلُغی  َُّمث  ًةَرـسَح  مِهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِفُنیَـسَف  ِهّللا  ِلِیبَس 

َفَلَـس دَق  ام  مَُهل  رَفُغی  اوُهَتنَی  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُلق  [ 37  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکرَیَف  ٍضَعب  یلَع  ُهَضَعب  َثِیبَخلا 
ٌریَِـصب َنُولَمعَی  اِمب  َهّللا  َّنِإَف  اوَهَتنا  ِنِإَف  ِهِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَـنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  مُهُوِلتاـق  َو  [ 38  ] َنِیلَّوَألا ُتَّنُـس  تَضَم  دَقَف  اوُدوُعَی  نِإ  َو 
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اههتشون و ریطاسا - تاغل : ینعم   95-1- نآرق [ - 40  ] ُریِـصَّنلا َمِعن  َو  یلوَملا  َمِعن  مُکالوَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعاَف  اوَّلََوت  نِإ  َو   776-1- نآرق [ - 39]
نهد اب  ینعم  هب  ءاکم - دـننکیم ، يریگولج  نوّدـصی - ار ، وت  دـنیامن  اج  رب  اپ  سبح و  هکنیا  يارب  كوتّبثیل - ناینیـشیپ ، بیجع  ثیداحا 
ندز توس  ندزتسد و  ۀـیدصت - ءاکم و  هحفـص 317 ] يهملک [  ود  ره  و  ندز ، تسد  ینعم  هب  هیدـصت - ندز ، توس  یجراخ  تلآیب 

رد بارعا  يربط : لوزن : تهج  ندرک . هدوت  مه  رب  نتـشابنا و  ینعم  هب  فاک  نوکـس  ءار و  حتف  هب  مکر  ردـصم  زا  مکری - دوشیم ، ینعم 
یـسک ره  دـنوش ، هدوسآ  وا  زا  هک  دـننک  راتفر  هچ  ربمغیپ ص  اب  هک  دـندرک  روش  رگدـکی  اب  دوب  اهنآ  ترواـشم  هاـگیاج  هک  هودـّنلا  راد 

دب اـهراتفر  هکنیا  تبقاـع  تفگ  یموـس  دـیئامن  جارخا  دوـخ  نیمزرـس  زا  تفگ : يرگید  دـینک  شـسبح  تفگ : یکی  درک : راـهظا  يرظن 
ار ترضح  نآ  لیئربج  دیزادرپب . همه  ار  شیاهبنوخ  شدیـشکب و  دیزیرب و  شرـس  رب  بش  رد  لئابق  يهمه  زا  عمج  هتـسد  هب  دش  دهاوخ 

هکنیا يارب  ُرُکمَی » ذِإ  َو   » تیآ دش ، هناور  هنیدم  فرط  هب  دوخ  دباوخب و  وا  ياج  رب  هک  دومرف  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  درک و  علّطم 
تدـنب رد  ات  دـندرکیم  وت  راک  رد  هلیح  نارفاـک  هک  راـگزور  نآ  رآ  داـی  هب  دّـمحم  يا   30 همجرت :  569-553- نآرق . - دش لزان  هیـضق 

تـسا نارگهراچ  نیرتهب  وا  دنکیم و  يرگهراچ  زین  ادخ  دننکیم و  وت  راک  رد  هراچ  اهنآ  دنـشکب . ار  وت  ای  دننک و  تجارخا  ای  دـنراذگ 
اهنیا هک  مینک ، تسرد  تاملک  نینچ  دـننامب  میناوتیم  میهاوخب  رگا  میدینـش و  ام  دـنیوگ  دـنناوخب  نآرق  تایآ  نارفاک  يارب  نوچ  31 و 

زا سپ  دشاب  وت  بناج  زا  تسا و  تسرد  نانخـس  هکنیا  رگا  ایادـخ  دـنتفگ : هک  رایب  دای  هب  زین  32 و  تسین . شیب  ياهنهک  ياههناسفا  زج 
اب  ] دـنک راتفرگ  ار  مدرم  هک  تسا  نینچ  هن  دـنوادخ  تشونرـس  نکل  نک 33  نامراتفرگ  تخـس  یباذع  هب  ای  زیرب و  گنـس  ام  رب  نامـسآ 

دایز یگرابکی  و   ] دننکیم رافغتسا  هکنیا  اب  دنک  ناشراتفرگ  ادخ  هن  یشاب . ناشیا  نایم  رد - وت  و  دنراد ] رایتخا  رد  تداعـس  لئاسو  هکنیا 
دنوشیم و ریگولج  ار  مدرم  مارحلا  دجسم  رد  تدابع  زا  هک  دنکن  ناشباذع  ادخ  هک  دنراد  یگتسیاش  هچ   34 یلو ] دنتسین  ربخیب  ادخ 

هبعک يهناخ  ولج  هب  نارفاـک  نآ  دندوب 35  نادان  نانآ  رتشیب  یلو  دنـشابن  ناراگزیهرپ  زج  وا  ناتـسود  هک  دنـشاب  ادـخ  تسود  دوشن  اهنآ 
نارفاک هکنیا  دـیدوب 36  رفاک  هک  دیـشچب  يدـنوادخ  رازآ  دوخ  يراکدـب  يازـس  هب  سپ  ندز  تسد  ندز و  توس  رگم  دنتـشادن  يزامن 

هتـسکش ز سپ  ناز  دـنروخیم و  ار  نآ  سوسفا  يدوز  هب  دـننکیم و  جرخ  ادـخ  هار  زا  هحفـص 318 ] يریگولج [  يارب  ار  دوخ  هیامرس 
دنک و ادج  مه  ار ز  هزیکاپ  دیلپ و  ادـخ  هچ   38 دنوشیم ، مهارف  خزود  هب  یگمه  دـندش  رفاک  هک  ناسک  نآ  دوب 37 و  دنهاوخ  ناملسم 
تیآ 36 و 37 نایبلا : عمجم  لوزن : تهج  دنناگدید . نایز  زا  مدرم  هنوگ  هکنیا  هک  دهد  ياج  خزود  هب  دیامن و  هتـشابنا  مه  رب  ار  نادـیلپ 

نوشق ياذـغ  رادهدـهع  رفن  هدزاود  هک  دـش  لزان  ردـب  گنج  جراخم  يارب  دـناهتفگ  یـضعب  َنوُرِـساخلا » ُمُه   » ات اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنِإ   » و 38
نب دیعـس  دهاجم و  دنکیم ، یفّرعم  ار  لمع  نآ  هیآ  هکنیا  دـندیربیم  رـس  اهنآ  يهّدـع  كاروخ  يارب  رتش  هد  يزور  مادـک  ره  دـندوب و 

- تحت مالغ و  مدرم  زا  رفن  رازه  ود  دحا ، گنج  يارب  هک  تسا  نایفـس  یبا  فیـصوت  رد   99-79- نآرق -73-45- نآرق : - دناهتفگ ریبج 
عمج دحا  گنج  يارب  دش  نکمم  بارعا  زا  هچنآ  هوالع  هب  تفرگ ، يرودزم  هب  دندوبن  ناشن  مان و  بحاص  نّیعم و  يهلیبق  زا  هک  هیامحلا 
تقو زونه  : ] وگب نارفاک  هکنیا  هب  دّمحم  يا   39 رگید : تیآ  ود  يهمجرت  تسا . اهنآ  فیـصوت  رد  دش  همجرت  هچنانچ  هیآ  هکنیا  دندش ،

تـشونرس هب  دیریگب  رـس  ار ز  دوخ  يهویـش  رگا  یلو  تسا  هدیزرمآ  ناشهتـشذگ  دنرادب  تسد  رگا  یهاوخدب ] رفک و  زا  هک  تسا  یقاب 
هار ّقح و  نید  هب  یگمه  ات  دـیگنجب  نارفاک  اب  ناناملـسم  امـش  40 و  دنورب ] تراساب  ای  دنوش و  هتـشک  هک   ] دنوشیم راتفرگ  ناگتـشذگ 

هچنآ هب  تسا  انیب  ادخ  دنرادب  تسد  دوخ  شور  زا  ناشیدنا  جک  هکنیا  رگا  هاگنآ  دنامن  مدرم  رد  یگتسد  ود  فالتخا و  دنـشاب و  تسار 
. تسا روای  نیرتاناوت  رای و  نیرتهب  امـش و  رای  دنوادخ  هک  دینادب  سپ  دـندرک  تشپ  دـندز و  زابرـس  رافک ]  ] رگا دینک 41 و  نایمدآ  امش 
هک فلخ  نب  ۀـّیما  يرتخبلا و  وبا  ثراح و  نب  رـضن  لهج و  وبا  هبیـش و  هبتع و  ینعی  عمجم :  30 َنیِذَّلا » َِکب  ُرُکمَی  ذِإ  َو  : » نیرّـسفم نخس 

دنبب ار  وت  ینعی  دـناهتفگ : نارگید  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  30 َكُوِتبُثِیل »  » 48-15- نآرق . - دـندرکیم روش  تیدوبان  وت و  راک  رد 
نبإ يربط :  30 َنیِرِکاـملا » ُریَخ  ُهّللا  َو  ُهـّللا  ُرُکمَی  َو  [ » هحفـص 319  ] 16-1- نآرق . - دـننک تسبح  رد  ای  تدـنراذگب و  هناخ  رد  ات  دـننک 
. - میدرک دوبان  ار  اهنآ  میداد و  تاجن  ار  وت  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دش و  لزان  هّکم  رد  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لقن  دهاجم  زا  جـیرج 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رکم و یلو  تسا  وا  قاقحتـسا  يارب  دسرب  یـسک  هب  رازآ  رگا  تحلـصم و  تسا و  ریخ  ادخ  يوس  زا  زیچ  همه  نوچ  عمجم :  51-1- نآرق
هتفگ َنیِرِکاملا » ُریَخ   » تهج هکنیا  زا  دوب  دهاوخن  تحلصم  لدع و  رد  دنوادخ  رکم  يهجرد  هب  هن  رگ  تسا و  متس  ای  مدرم  رازآ  هلیح و 

- نآرق . - دنکیم تازاجم  دهدیم و  ازـس  سک  ره  زا  رتهب  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  دـناهتفگ  یـضعب  یلو  تسا . هدـش 
نایب اهنآ  رکف  راک و  تسا و  هدش  هتفگ  نورکمی »  » ولج رد  نوچ  دـهدیم و  ار  اهنآ  يهلیح  يازـس  دـنوادخ  ینعی  حوتفلا : وبا   262-242

وا يهلیح  هن  تسا  يدـنوادخ  تازاجم  دوصقم  تسا و  هدـش  هتفگ  رکمی »  » يهملک دوش  تیاعر  تاـملک  يهنیرق  هکنیا  يارب  تسا  هدـش 
يهملک نارگید و  دـب  ربارب  رد  دـب  راک  هن  تسا  يدـب  تازاـجم  دوصقم  هک  ٌۀَئِّیَـس » ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکناـنچ 

رد هک  دش  راتفر  اهنآ  اب  نارگهلیح  دننام  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدش  هدروآ  تاملک  ندـش  دـننامه  هنیرق و  تیاعر  يارب  هئّیـس » »
ُریَخ  » دش رادیدپ  يدنوادخ  تشونرس  دیـسرن و  هجیتن  هب  اهنآ  يهلیح  نوچ  و  دوب . تّورم  لدع و  تقیقح  رد  نکل  دوب  رادومن  هلیح  رهاظ 
اهلد رد  كاـنلوه  رود و  رایــسب  يریوـصت  هـلمج  هـکنیا  لـالظ : یف   701-681- نآرق -332-304- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  َنیِرِکاـملا »

تـسد دنریگیم و  میمـصت  دنهدیم و  يار  دننکیم و  شاکنک  دننیـشنیم و  مه  درگ  ذّـفنتم  صخـشتم و  یهورگ  هک  دـنکیم  سکعنم 
لابند هب  هک  دنرادن  ربخ  دوخ  اهنآ  دنکیم و  هنوراو  ار  اهریبدت  نآ  يهمه  هک  تسا  یتردق  بیغ  يهدرپ  سپ  رد  یلو  دنوشیم  راک  ردنا 

: يربط ، 31 اذه » َلثِم  انلَُقل  ُءاشَن  َول  انعِمَس  دَق  اُولاق  اُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  . » ناشیا يدوبان  تسا و  ربمغیپ  ترجه  ششوک  هشیدنا و  هکنیا 
تدابع هک  دـیدیم  ار  هحفـص 320 ]  ] 84-1- نآرق  - اـسراپ مدرم  تفریم و  ناریا  هب  تراـجت  يارب  ثراـح  نب  رـضن  تفگ : جـیرج  نبإ 

هکنیا دننامه  تفگ  دراد  زامن  نآرق و  ربمغیپ  هک  دید  تشگرب و  هّکم  هب  نوچ  دنراد ، يدوجـس  عوکر و  دـنناوخیم و  لیجنا  دـننکیم و 
هب هیلع  هّللا  هنعل  ثراح  نب  رضن  هک  دناهدروآ  تسا : هتشون  ینیسح  ریسفت  منک . تسرد  مناوتیم  ار  نآ  دننامه  مهاوخب  رگا  ماهدینش و  ار 

رتنیریش مدروآ  ياهناسفا  کنیا  تفگ : درب و  هّکم  هب  هتخاس  بّرعم  دیرخب و  رایدنفـسا  متـسر و  يهّصق  دوب  هدمآ  سراف  دالب  هب  تراجت 
: تفگ يّدس  يربط :  31 َنِیلَّوَألا » ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذه  نِإ  . » دـهدیم ربخ  رـضن  دانع  زا  هناحبـس  ّقح  دـناوخیم . ام  رب  هک  دّـمحم  ياههناسفا  زا 
ار هلمج  هکنیا  دینـش  ار  نآرق  تایآ  ربمغیپ ص  زا  نوچ  دینـشیم  ار  اـهنآ  عّجـسم  نانخـس  تشاد و  دـمآ  تفر و  هریحب  ثراـح  نب  رـضن 
داد روتسد  ربمغیپ  ار  رفن  هس  دندش ، ریسا  ردب  گنج  رد  هک  اهنآ  زا  تفگ : ریبج  نب  دیعس  تسا . هریح  مدرم  نخس  عجـس  نآرق  هک  تفگ 

تبسن نانخس  نینچ  هک  دوب  ثراح  نبإ  رضن  نیمه  اهنآ  زا  یکی  دشن  اهنآ  یصالخ  يارب  رگراک  شروضح  رد  ياهلیـسو  چیه  دنتـشک و 
ناشدوصقم دـنتفگ و  ار  هلمج  هکنیا  لهج  وبا  اـی  ثراـح و  نب  رـضن  عمجم :  32 ًةَراجِح » انیَلَع  رِطمَأَـف   » 41-1- نآرق . - تفگیم نآرق  هـب 

ُهّللا َناک  ام  َو   » 28-1- نآرق . - دزیرب گنس  نامسآ  زا  ام  رب  دشاب ، تسار  شنخـس  رگا  سپ  دیوگیم  غورد  دّمحم  نیقی  هب  هک  دوب  هکنیا 
. مینک راـتفرگ  ار  نارفاـک  تسین  یـضتقم  یـشاب  هکم  رد  وت  هاـگنآ  اـت  هک  ربمغیپ  هب  تسا  باـطخ  هیآ  لّوا  يربـط : رخآ 33  ات  مَُهبِّذَُـعِیل »

يهلیـسو ندرک  مهارف  راظتناب  دندنام و  هّکم  رد  ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  هک  تسا  نیملـسم  هّدـع  نآ  يارب  َنوُرِفغَتـسَی » مُه  َو   » دـعب يهلمج 
ندرک هراچیب  هّکم و  حتف  یـضتقم  دنامن و  اجنآ  رد  نیملـسم  زا  یـسک  دندرک و  ترجه  هّکم  زا  اهنآ  هکنآ  زا  دعب  دـندوب و  دوخ  ترجه 

هدـش هتفگ  هیآ  رد  هک  باذـع  زا  دوصقم  و  ُهّللا » ُمَُهبِّذَُـعی  ّالَأ  مَُهل  ام  َو   » هک دـش  مالعا  بلطم  هکنیا  دـعب  تیآ  يهلمج  اب  دـش  مهارف  اـهنآ 
تـسا میهاربا  نـب  ّیلع  ریـسفت  رد  عـمجم :  572-529- نآرق -208-184- نآرق -38-1- نآرق . - تسا بارعا  يراوـخ  هّـکم و  حـتف  تـسا 

وبا دنوشیم  امش  عیطم  مه  نارگید  دیوشیم و  ّطلسم  برع  يهمه  رب  دینک  تقفاوم  هحفص 321 ] نم [  اب  رگا  دومرف  بارعاب  ربمغیپ ص 
تالمج هکنیا  نتفگ  زا  دـعب  و  تسا . هدـش  هتفگ  ولج  تایآ  رد  هک  رخآ  ات  اذـه » َناک  نِإ  َّمُهّللا   » تفگ هک  تشاد  نآ  رب  دـسح  ار  لـهج 
تـسار نانخـس  هکنیا  رگا  درابب  گنـس  نم  رب  نامـسآ  زا  ایادـخ   ] هک دوب  دوخ  يهتفگ  زا  رافغتـسا  شدوصقم  و  مهّللا » کـنارفغ   » تفگ

« ّمهّللا کنارفغ   » 412-391- نآرق -152-125- نآرق : - هک وا  مّود  نخـس  تسا و  لـهج  وـبا  هب  هراـشا  َنوُرِفغَتـسَی » مُه   » يهلمج و  تسا ]
هک نآ  زا  سپ  و  دنتـسه . فاعم  باذـع  زا  دـنروایب  نابز  رب  رافغتـسا  ادـخ و  مان  نارفاک  هکنیا  تقو  ره  اـت  هک  تسا  هکنیا  هجیتن  دـشاب و 

لهج و وبا  تشونرس  رخآ ، ات  ُهّللا » ُمَُهبِّذَُعی  ّالَأ  مَُهل  ام  َو   » ياههلمج اب  درک  رارف  هکم  زا  ترـضح  نآ  دنـشکب و  ار  ربمغیپ  دنتفرگ  میمـصت 
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« َنوُرِفغَتسَی مُه  َو  مَُهبِّذَعُم  ُهّللا  َناک  ام   » يهلمج ینعم  هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  زا  و  دندش . هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  دش  نّیعم  شنارای 
اَّلِإ ُهُؤاــِیلوَأ  نِإ   » 478-423- نآرق -294-251- نآرق . - دـنوشیمن باذـع  دنـشاب  یتسرپادـخ  رافغتـسا و  درم  اـهنآ  رگا  هک  تـسا  هـکنیا 

هکنیا هن  دنتـسه  مارحلا  دجـسم  هب  يهتـسبلد  ناراگزیهرپ و  نوقتم و  طـقف  ینعی  تسا : هدـش  تیاور  رقاـب ع  ماـما  زا  عمجم :  34 َنوُقَّتُملا »
ام َو   » 41-1- نآرق . - نارفاک هن  دنتسه  ناراگزیهرپ  ادخ  تسود  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دننکیم . یـسراو  ترامع و  ار  اجنآ  هک  نارفاک 

يهلیـسو هب  هک  تسا  ندز  توـس  ءاـکم  تفگ : ورمع  نب  هـحلط  يربـط : هیآ 35  رخآ  ات  ًۀَـیِدصَت » َو  ًءاکُم  اـّلِإ  ِتیَبلا  َدـنِع  مُُهتالَـص  َناـک 
ماجنا اـجنآ  رد  ار  لـمع  هکنیا  نارفاـک  هک  داد  ناـشن  اـم  هب  سیبق  وبا  هوک  زا  یبناـج  ریبج  نب  دیعـس  دـندادیم . ماـجنا  ناـهد  ناتـشگنا و 

قیرط رب  ناشیا  يدرک ، فاوط  لوسر  نوچ  راّدلا ، دبع  ینب  زا  یتعامج  تفگ : دهاجم  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   66-1- نآرق . - دناهدادیم
يدرک زامن  مارحلا  دجسم  رد  لوسر  نوچ  تفگ : لتاقم  يدندزیم . تسد  يدندزیم و  ریفـص  نهد  هب  يدنتفریم و  وا  سپ  زا  ءازهتـسا 
يادخ دـننکفا . طلغ  هب  ار  وا  ات  يدـندزیم  تسد  يدـندزیم و  ریفـص  شپچ و  رب  ود  يدنداتـسیاب و  وا  تسار  رب  يدـندمایب  كومک  ود 

اکم ار  نآ  دشاب  زاجح  هب  هک  دیفس  یغرم  نحل  رب  دشاب  يریفـص  هحفـص 322 ] ءاکم [  تفگ : يّدس  درک . راتفرگ  ردب  هب  ار  ناشیا  یلاعت 
دیز و نبإ  ریبج و  دیعس  دشاب  ندز  تسد  رب  تسد  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  ۀیدصت »  » و دنیوگیم . بیرف  نابش  ار  نآ  یـسراف  هب  و  دنیوگ ،

ياج هب  ار  ناشیا  هیدصت » ءاکم و  : » تفگ ّیلع  وبا  ادخ . يهناخ  زا  ار  نانمؤم  ناشعنم  دوب و  ناشیا  ّدـص » « » هیدـصت : » دـنتفگ قاحـسا  نبإ 
. يدوب زامن  ناشیا  دزن  هب  هک  دـناوخ  زامن  ار  ناشیا  لعف  نآ  يارب  يدـندرک و  نآ  زامن  ياـج  هب  ناـشیا  ینعی  يدوب  رگیدـکی  هیبنت  اـعد و 
ةالـص و  » عفر اب  اهیراق  رگید  و  تسا ، هدرک  تئارق  عفر  اب  ۀـیدصت » ءاکم و   » بصن و اب  مهتالـص »  » هک تسا  هدـش  لـقن  مصاـع  زا  عمجم :

َنیِذَّلا  » 219-166- نآرق : - تاملک هب  هیآ  هکنیا  رارکت  عمجم :  37 َنوُرَشُحی » َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو   » دندناوخ ۀیدصت » ءاکم و  بصن 
نوچ و  ادـخ ، هار  زا  يریگولج  يارب  دوخ  لاوما  ندرک  جرخ  هب  دـناهدش  فیـصوت  نارفاک  لوا  تیآ  رد  هک  تسا  تهج  هکنیا  هب  اوُرَفَک »
لام نآ  زا  سپ  هک  اهنآ  يارب  دـنوریم ، مّنهج  هب  نارفاک  تسا  هدـش  هتفگ  هرابود  هیآ  هکنیا  رد  دـندش ، ناملـسم  نارفاـک  نآ  زا  ياهّدـع 

میناوتیم تروص  دـنچ  هب  ار  هلمج  هکنیا  رخف : ماـما   39 َنِیلَّوَألا » ُتَّنُـس  تَضَم  دَقَف   » 22-1- نآرق . - دندرم دـندنام و  رفاک  ندرک  فرص 
رد هک  نانچ  دنوشیم  رفاک  هرابود  رفک  زا  يهبوت  زا  سپ  هک  دوشیم  یمدرم  نآ  ریگنماد  ناگتـشذگ  راتفر  تشونرـس و  - 1 مینک : ینعم 

نامه مه  نارفاک  روج  هکنیا  اب  دـش  راتفر  هتـشذگ  نارود  رد  رفاک  ياهتّلم  اب  هک  روط  نامه  - 2 دندش ، ریسا  هتـشک و  نارفاک  ردب  گنج 
َو اَنَأ  َّنَِبلغََأل  ُهّللا  َبَتَک   » تاـیآ هکنیا  دـننام  میاهدرک  نیعم  هتـشذگ  رد  ار  نارگید  تشونرـس  هک  تسا  نآ  دوصقم  - 3 دش ، دهاوخ  راتفر 
-537-488- نآرق -38-1- نآرق . - تسا نامه  مه  اهنیا  تشونرس  سپ  رخآ . ات  ِرُوبَّزلا » ِیف  انبَتَک  دََقل   » و اُنتَِملَک » تَقَبَس  دََقل  َو   » و ِیلُـسُر »

اذا یتـفلا  وـفعلا  بجوتـسی  تسا : هدرک  لـقن  ار  رعـش  هکنیا  اـههلمج  هکنیا  يهلاـبند  رد  ناـیبلا : حور   604-573- نآرق -570-540- نآرق
نبإ عمجم :  40 ٌۀَـنِتف » َنوُکَت  یّتَح ال   » فلـس دـق  ام  مهل  رفغی  اوهتنی  نا   || اورفک  نیذـّلل  لق  هلوقل  فرتقا  هاتا و  اّـمع  یهتنا  ّمث   || فرتعا 

ار امش  دنناوتن  نیکرشم  ینعی  هدبع : ریـسفت  نیملـسم . اب  دادرارقیب  هحفص 323 ]  ] 29-1- نآرق  - دـشابن يرفاک  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع 
هک تسا  هدش  تیاور  قداص ع  ماما  زا  دنـشاب و  ّقح  نید  رب  مدرم  يهمه  ینعی  عمجم :  40 ِهِّلل » ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  . » دننک جارخا  رازآ و 
. - دنیبیم ار  نآ  يهجیتن  دشاب  نامز  نآ  رد  سک  ره  دنک  روهظ  دّمحم  لآ  مئاق  نوچ  تسا و  هدشن  رادومن  هیآ  هکنیا  ینعم  زونه  دومرف :
رهاظ درادن . ینید  لوبق  رب  یـسک  رازآ  رابجا و  ّقح  یـسک  هک  تسا  نایدا  يدازآ  زورما  رد  هلمج  هکنیا  دافم  هدبع : ریـسفت   41-1- نآرق

دناهدرک لقن  رمع  هّللا  دبع  زا  ثیدح  دـنچ  هک  نانچ  دـنامن  یقاب  نیملـسم  يارب  يذوم  كرـشم و  تقو  نآ  رد  هک  تسا  هکنیا  هیآ  ینعم 
هکنیا هک  درکیم  لالدتـسا  هلمج  هکنیا  هب  نارفاک و  ّرـش  زا  نیملـسم  شیاسآ  يارب  میدرکیم  گـنج  ربمغیپ  نارود  رد  اـم  تفگ : وا  هک 
لصا  || رازه  دص  را  رازه  دشاب  رگا  نید  هاشیلع : یفص  ریـسفت  دندوب . نارفاک  راتفرگ  هک  تسا  زور  نآ  نیملـسم  شیاسآ  يارب  اههلمج 

 || ّقح نید  ینعم  لها  دنیوگ  کیل  تسادخ  رما  زا  نید و  زا  ادج  نآ  || و  تسا  اوه  سفن و  هر  زا  تافالتخا  راگدرک  زا  دوب  دـحاو  نآ 
َمِعن مُکالوَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعاَف   ] » يوس ام  زا  چـیه  وت  رد  دـنامن  هک   || ادـخ  زا  ددرگ  هاگ  نآ  نید  ّلـک  قلخ  اـم  زا  تسا  کـلاس  ياـنف  رد 
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رای و ادخ  اریز  دیشاب  هتـشادن  اورپ  نانآ  ینمـشد  زا  سپ  تسا ، امـش  رـصان  دنوادخ  ینعی  مکیلوم  يواضیب : ریـسفت  رخآ 41  اـت  یلوَملا -»
. ] میاهتشون نیرّسفم  نخس  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس   56-3- نآرق [. - دراذگناو ار  دوخ  يهدنب  هک  اناوت  رایـسب  تسا  يروای 

هحفص 324]

ات 44] تایآ 41  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

انلَزنَأ ام  َو  ِهّللِاب  ُمتنَمآ  ُمتنُک  نِإ  ِلِیبَّسلا  ِنبا  َو  ِنیِکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  یبرُقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءیَش  نِم  ُمتِمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلعا  َو 
َلَفسَأ ُبکَّرلا  َو  يوصُقلا  ِةَودُعلِاب  مُه  َو  اینُّدلا  ِةَودُعلِاب  ُمتنَأ  ذِإ  [ 41  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ِناعمَجلا  یَقَتلا  َموَی  ِناقرُفلا  َموَی  انِدبَع  یلَع 

َّنِإ َو  ٍۀَنَِّیب  نَع  َّیَح  نَم  ییحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  نَع  َکَلَه  نَم  َِکلهَِیل  ًالوُعفَم  َناک  ًارمَأ  ُهّللا  َیِـضقَِیل  نِکل  َو  ِداعیِملا  ِیف  ُمتفَلَتخال  ُمتدَـعاَوت  َول  َو  مُکنِم 
ِتاذـِب ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َمَّلَـس  َهّللا  َّنِکل  َو  ِرمَألا  ِیف  ُمتعَزانََتل  َو  ُمتلِـشََفل  ًارِیثَک  مُهَکارَأ  َول  َو  ًالِیلَق  َکـِمانَم  ِیف  ُهّللا  ُمُهَکیُِری  ذِإ  [ 42  ] ٌمِیلَع ٌعیِمََسل  َهّللا 
ُرُومُـألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  ًـالوُعفَم  َناـک  ًارمَأ  ُهّللا  َیِـضقَِیل  مِِهُنیعَأ  ِیف  مُُکلِّلَُقی  َو  ًـالِیلَق  مُِکُنیعَأ  ِیف  ُمتیَقَتلا  ِذِإ  مُهوُـمُکیُِری  ذِإ  َو  [ 43  ] ِروُدُّصلا

. یلام يهرهب  هدافتـسا و  ره  یّلک  روط  هب  گنج و  زا  یلام  هدافتـسا  ینعم  هب  تمینغ  ردصم  زا  متمنغ - تاغل : ینعم   983-1- نآرق [ - 44]
رترود يوصق - رود ، ياج  دنلب و  ياج  هّرد و  هرانک  ینعم  هب  نیع  رـسک  ّمض و  حتف و  ظّفلت  فالتخا  اب  ةودع - هلـصاف ، یئادـج و  ناقرف -

ناردپیب و ناشیوخ و  ربمغیپ و  ادخ و  يهژیو  نآ  مجنپ  کی  دیدروآ  گنچ  هب  هتفای  زاب  لام  هچنآ  دـینادب : 41 و  همجرت : رتکیدزن . ایند -
یئادج و  ناملـسم ] رفاک و   ] هورگ ود  يربارب  زور  ردـب ] گنج  زور   ] هچنآ هب  دـیتسه  نمؤم  امـش  رگا  تسا  ناگدـنام  هار  هب  ناگراچیب و 

دیرآ دای  هب   42 دنک ] زوریپ  نانمشد  رب  ار  امش  هک   ] دوب زیچ  همه  رب  ياناوت  ادخ  هچ  میداتـسرف ، دّمحم  دوخ  يهدنب  رب  تسردان  تسرد ز 
نآ هب  سرتسد  هک   ] دوب رتنوزف  امـش  زا  شیرق  ناوراک  تخـس و  نیمز  الاب و  رب  نانآ  دیدوب و  مرن  گیر  رب  هّرد  نیئاپ  هب  امـش  زور  نآ  هک 

راتفرگ يراوشدب  هک   ] دیدرکیمن افو  نآ  هب  دـیدشیم و  مه  هب  راگزاسان  هّتبلا  دـیتشادیم  یهاگهدـعو  نینچ  شیپ  ناز  رگا  و  دـیتشادن ]
يرادومن زا  سپ  هحفص 325 ] شیدوبان [  دوش  دوبان  دیاب  هک  ره  ات  دهد 43  ماجنا  ادخ  یتسیاب  ار  هدش  تشونرـس  هب - راک  نکیل  دیدوب ]

ي  ] اناد اونـش و  ادخ  هک  هّتبلا  هچ  دنامب  تسرپادخ ] و   ] هدنز نشور  هار  هنیب و  سپ  زا  دنامب  هدنز  دیاب  هکنآ  دـشاب و  تسردان ] تسرد ز  ]
هب رایـسب  رگا  هک  دومن  زیچان  باوخ  رد  وت  مشچ  هب  ار  نانمـشد  ادخ  هک  دّمحم  يا  يراد  دای  هب  زین  تسا 44 و  نامدرم ] دب  کین و  يارب 

ملاس هدوسآ و  ار  امش  هک  دوب  ادخ  یلو  مه  هب  راگزاسان  دیدشیم و  تسس  گنج  راک  ادخ و  نامرف  رد  ناناملسم  امش  دومنیم  تمشچ 
زا هک   ] دومن مک  امـش  مشچ  هب  ار  نانآ  دـیدش  ورب  ور  بارعا  اب  نوچ  هک  دوب  هاـگ  نآ  هب  تسا 45 و  اهلد  یناهن  هب  ياناد  وا  هچ  تشادـب 

تسا هدرک  تشونرس  هب  ادخ  هچنآ  هکنیا  يارب  دنوشن ] زّهجم  امـش  اب  گنج  رد  هک  ات   ] دومن مک  ناشیا  مشچ  هب  ار  امـش  و  دیـسرتن ] نانآ 
نینچ ار  هلمج  هکنیا  هعیش  ریغ  نیرّسفم  مومع   41 ُمتِمنَغ » امَّنَأ  : » نیرّسفم نخـس  دشاب . وا  يوس  هب  اهراک  يهمه  تشگزاب  هک  دهد  ماجنا 

قباطم يرشع  ینثا  ياهقف  رظن  و  تسا . تغل  ینعم  اب  قباطم  ام  يهمجرت  یلو  دوش ، امش  بیصن  نارفاک  اب  گنج  رد  هچنآ  دناهدرک : ینعم 
ای مک  هچ  ره  ناسنا  يهدافتسا  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  مظاک  قداص و  ماما  زا  ناهرب  یفاص و  ریسفت  رد  ام و  يهمجرت  اب  تسا 

يهملک دناهتشون  نیرّسفم  مومع   42 ُهَسُمُخ » ِهِّلل  َّنَأَف   » 34-15- نآرق . - دوش جرخ  نّیعم  فراصم  هب  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دـشاب  داـیز 
: تسا هدرک  لقن  هعیـش  ریغ  نیرّـسفم  زا  نایبلا : عمجم   29-1- نآرق . - تسین صوصخب  مهـس  ادـخ  يارب  تسا و  نخـس  زاغآ  يارب  هّللا » »

تاداس هک  یبرقلا  يوذ - ربمغیپ و  نادـنواشیوخ  مهـس  و  تسا ، هدوب  تقو  مکاح  رایتخا  رد  ربمغیپ ص  توف  زا  سپ  لوسر  ادـخ و  مهس 
نیز ترـضح  زا  يربط  یلو  دندرکن ، ضارتعا  اهنآ  رب  ربمغیپ  باحـصا  دنتخادرپن و  ار  نآ  رمع  رکب و  وبا  نوچ  تسا ، هدـش  طقاس  دنـشاب 

رایتخا رد  هک  وا  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  دوشیم : میسقت  تمسق  شـش  رب  سمخ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب ع  ماما  نیدباعلا ع و 
هتفگ یعفاش  و  دنـشاب . ربمغیپ  ناشیوخ  زا  هک  تسا  هدـنام  هار  هب  ریقف و  میتی و  لام  رگید  مهـس  هس  تسا و  ربمغیپ  ياج  هب  ماـما  مکاـح و 
هداد بلطم  ینب  مشاه و  ینب  هب  دـیاب  یبرقلا  يذ  مهـس  و  دوشب . هیریخ  روما  گنج و  مزاول  جرخ  دـیاب  ربمغیپ  هحفص 326 ] مهس [  تسا :
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وبا تسا . یکی  لوسر  ادخ و  مهس  نوچ  دوش  میسقت  جنپ  رب  دیاب  سمخ  هکنیا  دناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  ینغ . هچ  دنـشاب  ریقف  هچ  دوش 
تسا طقاس  ترضح  نآ  تافو  هب  تسا و  یکی  ربمغیپ  ادخ و  مهس  نوچ  دوش ، میـسقت  دیاب  تمـسق  هس  رب  دناهتفگ  قارع  ياهقف  هفینح و 
یـسک دـندادن و  رمع  رکب و  وبا  نوچ  تسا  طـقاس  مه  ناـشیوخ  مهـس  میراذـگ و  یمن - ثرا  هب  يزیچ  ناربمغیپ  اـم  تسا : هدومرف  نوچ 
هکنیا دـجاو  مدرم  يهمه  قح  مهـس  هس  هکنیا  اـهقف  مومع  بهذـم  هب  عمجم :  41 ِلـِیبَّسلا » ِنبا  َو  ِنیِکاـسَملا  َو  یماـتَیلا  َو  . » درکن ضارتعا 
سمخ ماکحا  زا  عالطا  يارب  دنشاب . هتسد  هس  هکنیا  زا  هک  تسا  مشاه  ینب  تاداس  صوصخم  هعیـش  ياهقف  بهذم  هب  یلو  تسا  تافص 

رب هچنآ  هب  ادـخ و  هب  دـیراد  ناـمیا  رگا  ینعی  رخف : ماـما  رخآ 41  اـت  ُمتنَمآ -» مـُتنُک  نِإ   » 52-1- نآرق . - دوـش هعجارم  هقف  بتک  هب  دـیاب 
کی زا  دـیاب  نامیا  نینچ  اب  سپ  نمـشد  رب  يهبلغ  حـتف و  گنج و  يارب  يرای  يهکئالم  تسا و  نآرق  تاـیآ  هک  میداتـسرف  دوخ  يهدـنب 

: تسا هتفگ  يدقاو  یلو  دش ، لزان  ردـب  هب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یبلک  دـینک . تعانق  نآ  تمـسق  راهچ  هب  دیـشوپب و  مشچ  مئانغ  سمخ 
. - دش نیعم  سمخ  مکح  دوب  عاقنیق  ینب  گنج  هک  لاوش  يهمین  رد  ردب  يهّیضق  زا  سپ  زور  هس  هام و  کی  ترجه و  زا  سپ  هام  تسیب 

رـضاح ربمغیپ  هک  دوب  یگنج  لّوا  دش و  ادج  لطاب  زا  ّقح  هک  ردب  زور  ینعی  تفگ : ریبز  نب  هورع  يربط :  42 ِناقرُفلا » َموَی   » 24-1- نآرق
رتشیب رفن  هد  دصیـس و  زا  ربمغیپ  باحـصا  دـندش و  ورب  ور  رگدـکی  اب  ناـضمر  مهدزون  زور  هب  دوب و  هعیبر  نب  هبتع  نارفاـک  ربهر  دـش و 

-1- نآرق . - دندش ریسا  مه  هزادنا  نامه  دندش و  هتشک  رفن  داتفه  زا  شیب  دندروخ و  تسکـش  دندوب و  رازه  دصهن و  نایم  اهنآ  دندوب و 
نیع رـسک  اـب  ورمع  وـبا  ریثـک و  نبإ   86-1- نآرق : - عـمجم  42 َلَفـسَأ » ُبکَّرلا  َو  يوـصُقلا  ِةَودـُعلِاب  مُـه  َو  اینُّدـلا  ِةَودـُعلِاب  مـُتنَأ  ذِإ   » 20

هکنیا نارفاک  نیملـسم و  يهتـسد  ود  فّقوت  هاگیاج  نییعت  يهدیاف  هحفـص 327 ] يرـشخمز [ : فاّشک  نیع . ّمض  اب  نارگید  دناهدناوخ و 
« يوصُقلا ِةَودـُعلِاب   » نارفاک و ياج  نوچ  نیملـسم  فعـض  یتحاران و  تسا و  هدـش  نّیعم  نارفاک  یگدامآ  یگدوسآ و  تلاـح  هک  تسا :

وبا يهلفاق  دوبن و  اـجنآ  رد  مه  بآ  تفریم و  ورف  نآ  رد  ياـپ  هک  دوب  مرن  نیمز  رگید  فرط  نآ  دوب و  بآ  هب  کـیدزن  تخـس و  نیمز 
دنوادخ طیارش  هکنیا  يهمه  اب  درک  دنهاوخ  کمک  اهنآ  هب  جایتحا  تروص  رد  هک  دوب  ناشیراودیما  بجوم  اهنآ و  رـس  تشپ  رد  نایفس 

ایند و  » يهملک ود  ره  یلصا  فرح  و  رخآ . ات  ٍۀَنَِّیب -» نَع  َکَلَه  نَم  َِکلهَِیل   » ینعم تسا  نیمه  درک و  بلاغ  ار  نیملـسم  بولغم و  ار  اهنآ 
فـالتخا هکنیا  دـناهدادن و  رییغت  مّود  رد  تسا و  هدـش  ءاـی  هب  لیدـبت  لّوا  يهملک  وا  و  یلعف »  » نزو رب  ظّـفلت  رد  یلو  تسا  وا  و  يوـصق »

-546- نآرق -200-178- نآرق . - تسا هدش  لامعتسا  تلاغا » تلیغا و  بوصتسا و  باصتسا و  و  ایصق ،  » هچنانچ دراد  دایز  ریظن  لامعتسا 
ُمتدَـعاَوت َول  َو   » 24-1- نآرق . - دـندوب اـیرد  يهراـنک  یلیم  هس  رد  نایفـس  وبا  يهلفاـق  ینعی  ساـبقملا : ریونت   42 َلَفـسَأ » ُبـکَّرلا  َو   » 586

نآ هک  يدوب  نکمم  يدوب  يداعیم  امـش  ناـیم  رگا  هک  تسا  نآ  ینعم  تفگ  قاحـسا  نب  دّـمحم  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   42 ُمتفَلَتخَال »
35-1- نآرق . - امـش يزاسیب  ناشیا و  تهبا  زاس و  امـش و  ّتلق  ناـشیا و  ترثک  ربخ  يدینـشب  نوچ  امـش  تهج  زا  يدـش  فلتخم  داـعیم 

نیتسآ رد  دنراپسیم  ناتسود  يهنیس  يهّقح  رد  هک  نانچمه  ار  لقع  زورف  بش : رهوگ  ینیـسح : ریـسفت   43 ٍۀَـنَِّیب » نَع  َکَلَه  نَم  َِکلهَِیل  »
نادب ناتـسود  دوش  عمال  قیفوت  تیانع و  بناج  زا  رگا  لقع  رون  يهقراب  ینعی  ٍۀَـنَِّیب » نَع  َکَلَه  نَم  َِکلهَِیل   » دـنهنیم زین  نمادرت  نانمـشد 

« ًارِیثَک ِِهب  يِدهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی   » نانمـشد رئاصب  راصبا  فاطتخا  ببـس  دریذپ  تئاضتـسا  نالذخ  رهق و  فرط  زا  رگا  دـندرگ و  يدـتهم 
تـسا وا  رکاچ  عوطب  ملاـع  ود  ره   || تسا  وا  ربهر  لـقع  هک  سک  نآ  کـنخ   442-391- نآرق -216-176- نآرق -41-1- نآرق : - تیب

اب هنیرق  يارب  ّیح »  » يهملک عمجم :  43 َّیَح » نَم  ییحَی  َو   » تسا وت  يهلیقع  ناک  تسا  لقع  هن  نآ   || تسا  وت  يهلیح  يامنهر  ناک  لقع 
ِیف ُهّللا  ُمُهَکیُِری  ذِإ  . » تسا اهیراق  مومع  تئارق  ءاـی  دـیدشت  اـب  تسا و  هدـش  تئارق  هحفص 328 ]  ] 24-1- نآرق  - ءای ود  اـب  ولج  يهملک 

وت مشچ  رد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـشاب و  مشچ  هک  تسا  باوخ  هاگیاج  مانم »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  یخلب  عمجم :  44 اًلِیلَق » َکِمانَم 
رادومن كدـنا  رفن  دـنچ  ربمغیپ  باوخ  رد  شیرق  بارعا  هک  تسا  هدـش  لـقن  دـهاجم  زا  ناـیبلا : حور   51-1- نآرق . - دـندش رادومن  مک 

. دوب اهنآ  لد  تیوقت  بجوم  هکنیا  دنتـسه و  كدنا  مدرم  هکنیا  تسا و  ّقح  ربمغیپ  باوخ  دنتفگ : اهنآ  تفگ  باحـصا  اب  نوچ  دندش و 
زا نم  هک  دندش  رادومن  مک  ام  مشچ  رد  نارفاک  هزادنا  نآ  هب  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  يربط :  45 مُِکُنیعَأ » ِیف  ُمتیَقَتلا  ِذِإ  مُهوُـمُکیُِری  ذِإ  »
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ریـسا ار  اهنآ  زا  یکی  نوچ  دوشیم ، رفن  دـص  نم  مشچ  هب  تفگ : وا  دنتـسه ! رفن  داتفه  وت  مشچ  رد  اـهنیا  اـیآ  مدیـسرپ : دوخ  يولهپ  درم 
رد ار  امش  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   45 مِِهُنیعَأ » ِیف  مُُکلِّلَُقی  َو   » 55-1- نآرق . - رفن رازه  تفگ : دیتسه ! رفن  دنچ  امش  میدیـسرپ : میدرک 

نارفاک مشچ  رد  ناناملسم  دندمآ  كدنا  نانچ  تفگ : يّدس  دننکن . هغلابم  دهج و  دج و  دننکن و  زاس  تلآ و  ات  درک  كدنا  ناشیا  مشچ 
: تفگ هگنآ  مینکن . لصأتسم  ار  نانیا  ات  میورن  تفگ : لهج  وبا  تفرب . تمالس  هب  ناوراک  هک  میدرگرب  ات  يایب  تفگ : ناشیا  زا  یکی  هک 

. - دنکن ارک  نتفرگ  رب  حالس  ناشیا  يارب  هک  میربب ، دوخ  اب  ات  يدنبب  اهتـسد  يریگب و  ریگتـسد  هب  ار  ناشیا  يریگمرب ، حالـس  سک  چیه 
هچرگا دـناهدش  رادومن  مک  نمـشد  مشچ  رد  اهنآ  دارفا ، يهمه  ندـید  زا  عنام  لئاسو  یـضعب  هب  تسا  نکمم  نایبلا : عمجم   36-1- نآرق

مشچ رد  یبیع  يهلیسو  هب  تسا  نکمم  فاشک : ریسفت  دوشن . هدید  هّدع  يهمه  دشاب و  رابغ  هکنیا  دننام  دنشاب  رگدکی  مشچ  ولج  ربارب و 
: دنتفگ دوب ، شولج  رد  یسورخ  هک  نیبود  لوحا و  يدرم  هب  هک  نانچ  نیبود و  مدرم  دننام  دنهد  صیخـشت  یتسرد  هب  ار  اهنآ  دنتـسناوتن 
هحفـص 329] تـسین [ . سورخ  راـهچ  نـم  مـشچ  رد  سورخ  ود  هـکنیا  ارچ  سپ  تـفگ : وا  دـننیبیم ، ود  ار  يزیچ  ره  لوـحا  صاخــشا 

هقباسیب تسا  هدع  ود  ندـش  مهارف  دوصقم  لوا  رد  هک  تسنیا  مک  يهلـصاف  رد  هلمج  هکنیا  رارکت  تهج  عمجم :  45 ًارمَأ » ُهّللا  َیِضقَِیل  »
رارکت دعب  تیآ  رد  و  دیدش ، ربارب  وا  اب  نمـشد  عضو  زا  عالطا  نودب  یهلا  ياضق  ماجنا  يارب  سپ  دیدشیمن ، مهارف  دیتسنادیم  رگا  هک 

مکح تشونرـس و  ماجنا  يارب  دوخ ، نمـشد  مشچ  رد  کی  ره  ندش  رادومن  مک  یـشوپهدرپ و  هکنیا  دنامهفب  هک  هکنیا  يارب  تسا  هدـش 
. تسا نیرسفم  يهتفگ  همجرت و  نامه  ام : نخس   28-1- نآرق . - دنوشب ناملسم  مک  يهدع  بولغم  رفاک  دایز  يهدع  هک  دوب  ادخ 

ات 49] تایآ 45  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

َبَهذـَت َو  اُولَـشفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  َو  [ 45  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهّللا  اوُرُکذا  َو  اُوُتبثاَـف  ًۀَِـئف  ُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ُهّللا َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِساّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  مِهِرایِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  [ 46  ] َنیِِرباّـصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  اوُِربصا  َو  مُکُحیِر 

َصَکَن ِناتَئِفلا  ِتَءاَرت  اّمَلَف  مَُکل  ٌراج  یِّنِإ  َو  ِساّنلا  َنِم  َموَیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  َلاق ال  َو  مَُهلاـمعَأ  ُناـطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ذِإ  َو  [ 47  ] ٌطیُِحم َنُولَمعَی  اِمب 
مِِهبُوُلق ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُملا  ُلوُقَی  ذِإ  [ 48  ] ِباقِعلا ُدـیِدَش  ُهّللا  َو  َهّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َنوََرت  ام ال  يرَأ  یِّنِإ  مُکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َو  ِهیَبِقَع  یلَع 

تسا و داب  ینعم  هب  حـیر  حـیر - تاغل : ینعم   882-1- نآرق [ - 49  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإَـف  ِهّللا  یَلَع  لَّکَوَـتَی  نَم  َو  مُُهنیِد  ِءـالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم 
. تقیقح نودب  بوخ  راک  هب  رهاظت  ءائر - مّعنت ، یشوخ و  هطساو  هب  ربکت  زواجت و  تریح و  ارطب - سوماق ] زا  لقن   ] تلود توق و  هبلغ و 

دوخ يراگتـسر  هب  ات  دینک  ادخ  دای  رایـسب  دـینامب و  ياج  رب  اپ - دـیدش  يور  اب  يور  نارفاک ] زا   ] یهورگ اب  وچ  نانمؤم  يا   46 همجرت :
، دیهدیم تسد  دوخ ز  يورین  دیوشیم و  تسـس  هک  دـینکن  عازن  دـیرب و  نامرف  ار  شربمایپ  هحفـص 330 ] ادخ و [  دیشاب 47 و  راودیما 
يزارفندرگ و اب  دندش  نوریب  دوخ  رهـش  هک ز  دیـشاب  ناسک  نآ  نارفاک و ]  ] دننامب هن  تسا 48 و  نارباص  اب  ادخ  هک  دینک  یئابیکـش  سپ 

دوب هاگ  نامه   49 دهد ] ناشيازـس  و   ] دشاب هریچ  دننک  هچنآ  هب  ادـخ  یلو  دـنتفرگیم ، ولج  ادـخ  هار  مدرم و ز  مشچ  ولج  هب  یئامندوخ 
میامـش هاگهانپ  نم  هک  دوشن  هریچ  امـش  رب  ناملـسم  مدرم  هکنیا  زا  یـسک  زورما  تفگ : نانآ  هب  تسارآ و  ناشمشچ  هب  ناشراک  وید  هک 

امـش هک  منیب  يزیچ  هچ  میادـج  امـش  زا  نم  تفگ : تشگزاب و  دوخ  ياـج  وا ز  دـندیدب  ار  رگدـکی  نمؤم  رفاـک و  هورگ  ود  نوچ  نکیل 
: دـنتفگیم رگیدـکی  اب  لد  رامیب  مدرم  نیقفانم و  زور  نآ  هک  دـیراد  دایب  دوب 50 و  رازآ  تخـس  ادخ  هک  مسرتیم  ادخ  زا  نم  دـینیبهن و 

ادخ هتّبلا  دنک  ادخ  رب  لکوت  هکنآ  یلو  دناهدمآ ] ام  گنج  هب  ناشيزیچان  همه  اب  هک   ] تسا هدز  ناش  لوگ - ناشنید  ار  ناناملسم  هکنیا 
ولج هک  عقاوم  نیرتتخـس  رد  دـنوادخ  تفگ : هداـتق  يربط :  46 ًارِیثَـک » َهّللا  اوُرُکذا  َو  : » نیرّـسفم نخـس  تسا . راکتـسرد  یمارگ و  رترب 

تردق و ياضاقت  رد  دیـشاب  ادـخ  دای  هب  ینعی  عمجم :  45-15- نآرق . - دنشاب وا  دای  هب  تسا  هدرک  بجاو  مدرم  رب  تسا  نمـشد  ریـشمش 
. رگید ملاع  تداعس  ایند و  رد  تسا  نمشد  رب  یگریچ  هک  ادخ  يهدعو  نآ  دیروایب  رطاخ  هب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  نمـشد و  رب  ترـصن 
حـیر و زا  ربمغیپ  باحـصا  دـحا  زور  رد  هک  نانچ  دوش  یم - دوبان  امـش  يرای  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  47 مُکُحیِر » َبَهذـَت  َو  »
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« نالف حیر  ت  : ّ دـیوگیم برع  هک  نانچ  دارم  قبط  رب  راک  نایرج  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  عمجم :  24-1- نآرق . - دندش مورحم  يرای 
«. - 19» دـنکیم تیانع  بلاغ  يهتـسد  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  رفظ  میـسن  نآ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـش ، شدارم  هب  شراک  ینعی 

دـندش و نوریب  هّکم  زا  دوخ  يهراّجتلا  لام  هلفاق و  ظفح  يارب  شیرق  عمجم :  48 ِساّنلا » َءائِر  َو  ًارََطب  [ » هحفص 331  ] 143-141- یقرواپ
راهظا مدرم  هب  نوچ  دندزیم و  زاس  اهنآ  يارب  هدنزاون  نانز  دندروخ و  یم - بارـش  هار  رد  دـندش و  هناور  شیع  یگدـنزاون و  لئاسو  اب 

ناناملـسم زا  اهنآ  ینعی  دنا : هتفگ - یـضعب  تسا . هدش  هدراذگ  نآ  رب  ایر  مان  میوریم  رفـس  هکنیا  هب  نید  تیامح و  يارب  هک  دندرکیم 
ماما  49 مَُهلامعَأ » ُناـطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ذِإ  َو   » 29-1- نآرق . - دـندش هناور  ردـب  فرط  هب  مدرم  ولج  رد  ایر  رهاظت و  يارب  یلو  دندیـسرتیم 
نایم نوچ  دنتفگ : یضعب  دومن ، هتسارآ  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  ياهراک  دوخ  يهسوسو  اب  ناطیـش  ینعی  دناهتفگ  مصا  يرـصب و  نسح  رخف :
رکب يهلیبق  دـنوش  ورب  ور  نیملـسم  اب  رگا  هک  دندیـسرتیم  شیرق  دوب  توادـع  گنج و  يهقباـس  هناـنک  نب  رکب  يهلیبق  شیرق و  يهلیبق 

يهلیبق فارشا  زا  هک  کلام  نب  هقارس  تروص  هب  ناطیش  هک  دندوب  دیدرت  رکف  رد  دنگنجب  نمشد  ود  اب  هک  دنوش  راچان  دنزاتب و  ناشیارب 
مِِهبُوُلق ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُملا  ُلوـُقَی  ذِإ   » 50-1- نآرق . - متـسه امـش  ناـبیتشپ  نم  تفگ : دـش و  رادومن  اـهنآ  رظن  رد  دوب  هناـنک  نب  رکب 

ردـب هناور  شیرق  نوچ  دـنتفرن و  نیملـسم  فرط  هب  دـندوب و  مالـسا  رد  لد  ود  هک  دـندوب  یمدرم  تسا  هتفگ  دـهاجم  يربط :  50 ٌضَرَم »
-1- نآرق «. - مُُهنیِد ِءالُؤه  َّرَغ   » دنتفگ ار  هلمج  هکنیا  شیرق  يدایز  نیملسم و  مک  يهّدع  ندید  زا  سپ  دندرک و  تقفاوم  مه  اهنآ  دندش 

لئاسو نتشاد  زا  دوخ  راک  چیه  رد  هک  دنوشیم  یئامنهار  ناناملـسم  َنیِذَّلاَک » اُونوُکَت  َو ال   » تیآ 48 رد  ام : نخس   326-301- نآرق -69
دندروخ لوگ  هک  تسا  هدرک  رورغم  يهتسد  نآ  يهتـشذگب  هّجوتم  ار  اهنآ  تربع  هدید  نآ  يهلابند  رد  و  دنوشن : راتفرگ  ربک  رورغ و  هب 

شیرق و تلاح  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  تبـسانم  هکنیا  هب  دیاش  َنَّیَز » ذِإ  َو   » تیآ 49 - 2 دندش ، هراچیب  دنتفر و  ناطیـش  يهسوسو  یپ  و 
یتربع يدنپ و  یتسیاب  هنیدـم  تفرعم  اب  مدرم  رظن  رد  شنخـس  ّتیلوبقم  ترـضح و  نآ  ترجاهم  ربمغیپ ص و  غیلبت  لاس  هدزیـس  زا  سپ 

صوصخب و  هحفص 332 ]  ] 342-325- نآرق -53-23- نآرق  - دندشیمن هناور  ترـضح  نآ  تمواقم  هب  رورغ  نآ  اب  دشیم و  اهنآ  يارب 
ثداوح هکنیا  يهمه  دندش  ریسا  هدروخ و  تسکش  رفن  يدنا  دصیس و  زا  يرفن  رازه  يهدع  دش و  اهنآ  بیـصن  هک  سوکعم  يهجیتن  نآ 

، دـنریگب دـنپ  ثداوح  هکنیا  زا  دـننک و  ضوع  ار  دوخ  شور  هک  درکیم  مکح  یمدآ  درخ  لقع و  هن  رگ  دوب و  ناطیـش  يهسوسو  دولوم 
هک اهنیا  يهمه  باذع ، زا  سرت  راهظا  وا و  رارف  رخآ  رد  و  دیتسه ، نم  هانپ  راوج و  رد  امش  منابیتشپ و  نم  هک  وا  نخـس  ناطیـش و  مان  - 3

هکنیا اب  دناهتشاد  راک  رس و  ناطیش  ّنج و  تاملک  اب  زور  نآ  مدرم  نوچ  هک  تسا  هدوب  تهج  نآ  زا  دیاش  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد 
لقع و قیرط  زا  فارحنا  دولوم  رشب  تداعـس  ادخ و  هار  ربارب  رد  تازرابم  لامعا و  هنوگ  هکنیا  هک  تسا  هدش  هدنامهف  اهنآ  هب  هلمج  روط 

شمشچ ولج  رد  ناسنا  ّقحان  لطاب و  ياههتـساوخ  يراکایر  يدنـسپدوخ و  رورغ و  بجوم  هب  هک  یناطیـش  کیرحت  تسا و  یمدآ  رکف 
مه رارطضا  لامک  عقوم  رد  تروص  نامه  و  دنکیم ، شکیرحت  دهدیم و  کمک  دیون  وا  هب  زوسلد  یصخش  لکش  هب  دوشیم و  مّسجم 

. دزاسیم سویأم  ار  صخش  دوشیم و  رادومن 

ات 54] تایآ 50  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

َهّللا َّنَأ  َو  مُکیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  [ 50  ] ِقیِرَحلا َباذَع  اُوقوُذ  َو  مُهَرابدَأ  َو  مُهَهوُجُو  َنُوبِرضَی  ُۀَِکئالَملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ذِإ  يَرت  َول  َو 
[52  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  َهّللا  َّنِإ  مِِهبُونُذـِب  ُهّللا  ُمُهَذَـخَأَف  ِهّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َو  َنوَعِرف  ِلآ  ِبأَدَـک  [ 51  ] ِدِیبَعِلل ٍمّالَِظب  َسَیل 

نِم َنیِذَّلا  َو  َنوَعِرف  ِلآ  ِبأَدَـک  [ 53  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنَأ  َو  مِهِـسُفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اهَمَعنَأ  ًۀَـمِعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َمل  َهّللا  َّنَأـِب  َکـِلذ 
هقیرط و بأد - تاغل : ینعم   707-1- نآرق [ - 54  ] َنیِِملاظ اُوناک  ٌّلُک  َو  َنوَعِرف  َلآ  انقَرغَأ  َو  مِِهبُونُِذب  مُهانکَلهَأَف  مِهِّبَر  ِتایِآب  اُوبَّذَک  مِِهلبَق 

ماگنهب ناگتـشرف  هک  يدیدیم  رگا  دّمحم ] يا  دوب  بوخ  هچ   ] 51 همجرت : هحفص 333 ] ندوب [ . نیعم  يراک  ردنا  تسد  هتـسویپ  شور ،
هک دوب  نآ  يازـسب  رازآ  هکنیا  دیـشچب 52  نازوس  شتآ  رازآ  ناشدـنتفگیم ]  ] دـندزیم و ناشهرهچ  تشپ و  رب  دندیـسر و  نارفاکب  دوخ 
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زا شیپ  مدرم  ناینوعرف و  شور  دننامب  ناشیگدنز ] نارود  راک  هک   ] دشاب 53 ناگدنب  راکمتس  ادخ  هک  هن  دیدوب  هدرک  شیپ  نآ  دوخ ز 
تسا رازآ  تخـس  ياناوت  وا  هّتبلا  هک  درک  ناشراتفرگ  ناشناهانگ  يازـسب  ادخ  دندش و  رفاک  ّقح  ياههناشن  ادخ و  تایآب  هک  دوب  ناشیا 
دندرک نوگرگد  دوب  نانآ  رد  هچنآ  دوخ  هک  دنکیم  نوگرگد  دناسر و  یمدرمب  ياهرهب  ادـخ  هک  تسا  نآ  زا  هن  يراتفرگ  ازـس و  هکنیا 
ناشیا زا  شیپ  هک  نانآ  نوعرف و  مدرم  هکنانچ  ناراکدـب ] يازـسب   ] اناد تسا و  اونـش  ادـخ  و  دـندرک ] اـهر  دنتـشاد و  اـمنهر  درخ و  هچ  ]

ورف بآب  ار  نوعرف  مدرم  میدرک و  ناشدوبان  ناـشناهانگ  يازـسب  یگراـبکی  اـم  دندرمـش و  غورد  ار  دوخ  راـگدرورپ  ياـههناشن  دـندوب 
يای اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  یّفوتت » . » ءات ود  اب  رماع  نبإ  عمجم :  51 یَّفَوَتَی » ذِإ  : » نیرّسفم نخس  دندوب . راکمتس  ناشیگمه  هک  میدرب 

گرم و  تنعل ، تناـها و  گرم  : ] تسا مسق  راـهچ  رب  گرم  تـسا : هتـشون  رارـسألا  فـشک   32-15- نآرق . - دـناهدناوخ مّود  ءاـت  لّوا و 
گرم ترـسح  گرم  و  تسا ، نارفاـک  گرم  تنعل  گرم  تدـهاشم ] تعلخ و  گرم  و  تمارک ، هـفحت و  گرم  و  تبیـصم ، ترـسح و 
یَّفَوَتَی ذِإ  يَرت  َول  َو   » تفگ ار  تنعل  گرم  تسا  ناربـمغیپ  گرم  تدـهاشم  گرم  تسا ، ناـنمؤم  گرم  تمارک  گرم  تسا و  نایـصاع 

ردب زور  دوصقم  دناهتفگ : لّوا  نارّـسفم  رگید  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  يربط :  51 مُهَهوُجُو » َنُوبِرضَی   » 349-299- نآرق «. - اوُرَفَک َنیِذَّلا 
شفک دـنب  دـننام  هک  تسا  هدوب  لهج  وبا  تشپ  رد  یتمالع  هچ  هک  دیـسرپ  ربمغیپ  زا  يدرم  و  دـندزیم ، نارفاک  بقع  رب  هکئالم  هک  تسا 
نکمم هلمج : هکنیا  رارکت  تهج  عـمجم :  53 َنوَعِرف » ِلآ  ِبأَدَک   » 26-1- نآرق . - تسا هکئالم  تبرـض  رثا  نآ  دومرف : دـمآ ! نم  مشچب 

لّوا هحفص 334 ]  ] 26-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  ایند ، يراتفرگ  يروآدای  يارب  مود  دشاب و  ترخآ  باذـع  قاقحتـسا  يارب  لوا  تسا 
يراـتفرگ و رد  رگیدـکی  هب  اـهنآ  هیبشت  يارب  مّود  ّقح و  نخـس  ندرمـش  غورد  یناـمرفان و  رد  تسا  نوعرف  هب  برع  نارفاـک  هیبشت  يارب 
« ًارِّیَغُم ُکَی  َمل  َهّللا  َّنَِأب  . » تسا هدـش  حیـضوت  نوعرف  لآ  يراتفرگ  زرط  مود  رد  اهنآ و  يراتفرگ  نایب  لوا  دـناهتفگ : یـضعب  و  یگراچیب ،

نوگرگد ار  دوخ  تمعن  دنتـسنادن و  وا  ردـق  نوچ  بارعا و  يارب  دوب  یتمعن  هک  تسا  ربمغیپ  دوصقم  تسا : هتفگ  يدـس  يربط : خلا 54 
-1- نآرق . - دش اهنآ  بیصن  تفارـش  هکنیا  تشاد و  ینازرا  هنیدم  مدرم  هب  ار  نآ  دنوادخ  ترـضح ، نآ  رارف  رازآ و  يهلیـسو  هب  دندرک 

رییغت نآ  ندربن  راک  هب  لقع و  مکح  ینامرفان  تسا و  تمعن  نیرتـالاب  هک  یناـسنا  یلـصا  يهیامرـس  تسا و  لـقع  دوصقم  رخف : ماـما   41
اـهتمعن و رایـسب  هک  دوش  ضارتـعا  تسا  نکمم  « 20 «» ًارِّیَغُم ُکَـی  َمل  َهّللا  َّنَأـِب   » يهلمج رد  اـم : تسا . تراـسخ  بجوـم  هک  تسا  تـمعن 

بیـسآ ندـش و  فلت  نتخوس و  دـننام  دـننکیمن  تمعن  نارفک  ریـصقت و  چـیه  ناـشدوخ  هک  هکنیا  اـب  دوـشیم  هتفرگ  مدرم  زا  اهیـشوخ 
ثداوح ّتلع  نایب  يارب  هیآ  هک  تسا  هکنیا  باوج  اهنآ . دایدزا  ظفح و  رد  اهنآ  نابحاص  ششوک  همه  اب  اهدوس  و  اههیامرس ، هب  ندیسر 

هب یگمه  هک  وا  ناینیـشیپ  ناینوعرف و  دـننام  هتـشذگ  للم  اب  اهنآ  يهسیاقم  بارعا و  يراتفرگ  لقن  يهلابند  رد  تسین و  ناسنا  رب  راوگاـن 
هکنیا هن  راظتنا  فالخ  رب  ياهدمآ  شیپ - روج  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  دـندشیم ، راتفرگ  قرغ  تازاجم و  باذـع و  هنوگنیا 

زا دناهتـشادن و  ار  نآ  زا  يهدافتـسا  تقایل  دوخ  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  هکلب  تسا  هقیاضم  صقن و  دـنوادخ  ریخ  لـضف و  رد  هک  تسا 
یمومع یساسا  گرزب و  ياهتمعن  اههیامرس و  نآ  زا  تسا  مدرم  دوخ  ضارعا  دوصقم  میدرک : لقن  نیرّـسفم  زا  هک  نانچ  دناهداد . تسد 
ناشدوخ هک  هکنیا  اب  دوشیم  هتفرگ  مدرم  زا  اهیشوخ  اهتمعن و  رایسب  هک  دوش  ضارتعا  تسا  نکمملقع  ای  ناسنا و  دوخ  لقع  دننام  رـشب 

اهنآ نابحاص  ششوک  همه  اب  اهدوس  و  اههیامرس ، هب  ندیسر  بیسآ  ندش و  فلت  نتخوس و  دننام  دننکیمن  تمعن  نارفک  ریصقت و  چیه 
بارعا و يراتفرگ  لقن  يهلابند  رد  تسین و  ناسنا  رب  راوگان  ثداوح  ّتلع  نایب  يارب  هیآ  هک  تسا  هکنیا  باوج  اهنآ . دایدزا  ظفح و  رد 

حیـضوت دندشیم ، راتفرگ  قرغ  تازاجم و  باذع و  هنوگنیا  هب  یگمه  هک  وا  ناینیـشیپ  ناینوعرف و  دـننام  هتـشذگ  للم  اب  اهنآ  يهسیاقم 
هکلب تسا  هقیاضم  صقن و  دنوادخ  ریخ  لضف و  رد  هک  تسا  هکنیا  هن  راظتنا  فالخ  رب  ياهدـمآ  شیپ - روج  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هداد 

دوـصقم میدرک : لـقن  نیرّـسفم  زا  هک  ناـنچ  دـناهداد . تسد  زا  دناهتـشادن و  ار  نآ  زا  يهدافتـسا  تقاـیل  دوـخ  هک  تسا  تهج  هـکنیا  زا 
-63-23- نآرق  - لقع ای  ناسنا و  دوخ  لقع  دـننام  رـشب  یمومع  یـساسا  گرزب و  ياهتمعن  اههیامرـس و  نآ  زا  تسا  مدرم  دوخ  ضارعا 
هک تسا  هناـشن  دوخ  مِِهلبَق » نِم  َنیِذَّلا  َنوَعِرف ، ِلآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   » تاـملک و  دـشاب . ربـمغیپ  هک  عاـمتجا  هحفـص 335 ]  ] 66-64- یقرواپ

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. - شیدنا دب  فرحنم و  ّتلم  کی  هتسد و  کی  دارفا  مومع  هب  تبسن  تسا  یّلک  ياههیامرـس  نامه  نداد  تسد  زا  تمعن  رییغت  زا  روظنم 
99-74- نآرق -72-58- نآرق -57-39- نآرق

ات 63] تایآ 55  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

اّمِإَف [ 56  ] َنوُقَّتَی مُه ال  َو  ٍةَّرَم  ِّلُک  ِیف  مُهَدهَع  َنوُضُقنَی  َُّمث  مُهنِم  َتدَهاع  َنیِذَّلا  [ 55  ] َنُونِمُؤی مُهَف ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهّللا  َدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 
ُّبُِحی ـال  َهّللا  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  مِهَیلِإ  ذـِبناَف  ًۀـَنایِخ  ٍموَـق  نِم  َّنَفاـَخت  اـّمِإ  َو  [ 57  ] َنوُرَّکَّذَـی مُهَّلََعل  مُهَفلَخ  نَم  مِِـهب  دِّرَـشَف  ِبرَحلا  ِیف  مُـهَّنَفَقثَت 
ِلیَخلا ِطابِر  نِم  َو  ٍةَُّوق  نِم  ُمتعَطَتسا  اَم  مَُهل  اوُّدِعَأ  َو   485-1- نآرق [ - 59  ] َنوُزِجُعی مُهَّنِإ ال  اوُقَبَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسحَی  َو ال  [ 58  ] َنِیِنئاخلا

ُمتنَأ ال َو  مُکَیلِإ  َّفَُوی  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍءیَـش  نِم  اوُقِفُنت  اـم  َو  مُهُمَلعَی  ُهّللا  ُمُهَنوُمَلعَت  ـال  مِِهنوُد  نِم  َنیِرَخآ  َو  مُکَّوُدَـع  َو  ِهّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُرت 
َوُه ُهّللا  َکَبسَح  َّنِإَف  َكوُعَدخَی  نَأ  اوُدیُِری  نِإ  َو  [ 61  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللا  یَلَع  لَّکََوت  َو  اَهل  حَنجاَف  ِملَّسِلل  اوُحَنَج  نِإ  َو  [ 60  ] َنوُمَلُظت
ُهَّنِإ مُهَنَیب  َفَّلَأ  َهّللا  َّنِکل  َو  مِِهبُوُلق  َنَیب  َتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  اـم  َتقَفنَأ  َول  مِِهبُوُلق  َنَیب  َفَّلَأ  َو  [ 62  ] َنِینِمؤُملِاب َو  ِهِرصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا 

گنچ هب  یگریچ و  رفظ و  ینعم  هب  فاق  نوکـس  ءاـث و  حـتف  هب  فقث  ردـصم  زا  ّنفقثت - تاـغل : ینعم   693-1- نآرق [ - 63  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع 
زا ذـبنا - ندـناسر ، مدرم  شوگ  هب  ار  وا  بیاـعم  ندرک و  روـفنم  ندرک و  رود  ندـنار و  ار  یـسک  ینعم  هب  دّرـش  لـعف  زا  دّرـش - ندروآ ،

- طابر ندرکن ، لابند  ندرمـش و  لهـس  ار  يراک  نتـسکش ، نامیپ  نتخادنا ، رود  ار  يزیچ  ینعم  هب  ءاب  نوکـس  نون و  حتف  هب  ذـبن  ردـصم 
ولج یسک  يزیچ و  زا  ینعم  هب  ءاب ، نوکس  نیس و  حتف  هب  قبـس  ردصم  هحفص 336 ] زا [  اوقبس - طابترا ، يهلیسو  لد ، هتـسب ، هیخاب  بسا 

بابـسا لوزن : تهج  نتـساوخ . ندرک و  لیم  ینعم  هب  میج  ّمض  اب  حونج ، ردصم  زا  اوحنج - نتـسب ، و  ندراذـگ ، ياج  هب  ار  نآ  نداتفا و 
. - دوب توبات  نبإ  مان  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دش  لزان  دوهی  زا  يهتسد  شش  يارب  َّرَش » َّنِإ   » لّوا تیآ  تفگ : ریبج  نب  دیعس  یطویـس : لوّزنلا 
رـس رب  دـش  هداد  هزاجا  ربمغیپ  هب  هک  دـش  لزان  هظیرق  ینب  يارب  خـلا  َّنَفاَخت » اّمِإ   » موس تیآ  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  زین  -69-83 و  نآرق

نمؤم دـندش و  رفاک  هک  دنتـسه  ناسک  نآ  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ناراد  ناـج  نیرتدـب  اـنامه   56 همجرت :  58-40- نآرق . - دشکب رکـشل  اهنآ 
دنوشیمن 58 راگزیهرپ  دنتـسکش و  ینامیپ  يراب  ره  هب  سپ  نآ  زو  دندرک  راوتـسا  نامیپ  دّـمحم  يا  وت  اب  هک  مدرم  نامه  دنوشیمن 57 
رگا ز 59 و  دـننک ] اهر  دوخ  هار  و   ] دـنیآ ّقح  دای  هب  دـیاش  اـت  نک  ناـشاوسر  نارگید  مشچ  هب  يدـش  هریچ  گـنج  هب  ناـنآ  رب  رگا  سپ 
هک دیـشابن ] نکـشنامیپ  دنامن و  ینامیپ  هک   ] دیوش ربارب  نانآ  هب  ات  زادنا  ناشیوس  هب  ناشنامیپ  يهمان  دننک  تنایخ  هک  یـسرتب  ياهتـسد 

دنیامن هراچیب  دنناوتن  ار  امـش  نوچ  دناهتفر  ولج  هک  دـنرادنپن  دـندش  رفاک  هک  ناسک  نآ  درادن 60 و  تسود  ار  تسردان  مدرم  ادـخ  هّتبلا 
هک ناشیا  زج  نارگید  دـیناسرتب و  ار  ادـخ  دوخ و  نمـشد  ات  دـینک  مهارف  ناشربارب  رد  رازراـک  هب  هداـمآ  بسا  ورین و  دـیناوت  هچنآ  61 و 
رب ددرگ و  زاب  ناتيوس  هب  یتسرد  هب  دینک  ادـخ  هار  هنیزه  هچنآ  هک  دـینادب  و  دـنراد ] لد  رد  هچ   ] دـنادیم ار  اهنآ  ادـخ  ناشدیـسانشن و 

تسا و اونـش  وا  هک  امنب  دوخ  نابیتشپ  ار  ادخ  رادب و  شزاس  هب  لد  زین  وت  دندروآ  شزاس  يوس  هب  لد  رگا  دورن 62 و  متس  امش  زا  یسک 
دومن و کمک  نینمؤم  يراکمه  دوخ و  يرایب  ار  وت  دوب  وا  هک  دشاب ، سب  وت  يارب  ادخ  هّتبلا  دننزب  تلوگ  دنهاوخب  نارفاک  رگا  انیب 63 و 

ناـشنایم ادـخ  نکیل  ینک و  مهارف  ناـشاهلد  ناـیم  یناوتن  يرب  راـک  هب  تسا  نیمز  رد  هچنآ  وت  رگا  درک و  کـیدزن  مه  هب  ناـنآ  ياـهلد 
- نآرق  - دوصقم تسا : هتفگ  دهاجم  عمجم :  57 َتدَهاع » َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخـس  راک . راوتـسا  تسا و  یمارگ  رترب  وا  هک  دروآ  یتسود 
هک دنتسکش  دوخ  نامیپ  قدنخ  گنج  رد  دنتـشاد و  نامیپ  ربمغیپ  اب  هک  دنتـسه  هظیرق  ینب  دوهی  اههلمج  هکنیا  زا  هحفص 337 ]  ] 36-15

لقن یسوط  خیش  نایبت  زا  ینیسح  ریسفت  و  ساّبع ، نبإ  زا  يروباشین  ریـسفت   57 ٍةَّرَم » ِّلُک  ِیف  مُهَدهَع  َنوُضُقنَی  . » دـندرک کمک  بارعا  هب 
امـش اب  هک  میدرک  شومارف  هک  دندروآ  رذع  دنداد و  شیرق  هب  هحلـسا  ردـب  گنج  رد  دنتـشاد و  نامیپ  ربمغیپ  اب  هظیرق  ینب  هک  دـناهدرک 

ره رد  نتـسکش  نامیپ  زا  دوصقم  تسا  هکنیا - دـندش ، تسد  مه  بازحا  اب  قدـنخ  گـنج  رد  دـندرک و  رارقرب  ناـمیپ  زاـب  میراد  ناـمیپ 
هک نک  راـتفر  يروط  يدـش  ّطلـسم  نکـش  ناـمیپ  مدرم  هکنیا  هب  نوـچ  ینعی  يربـط :  58 مُهَفلَخ » نَم  مِِـهب  دِّرَـشَف   » 44-1- نآرق . - تبون
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یضعب -1-33 ع : نآرق . - دنامن اهنآ  يارب  ینکش  نامیپ  تأرج  ات  دنوش  قّرفتم  ردب و  رد  دنتسه  اهنآ  ياج  هب  هک  مدرم  نآ  اههدنامیقاب و 
- یقرواپ «. - 21» دنریگب تربع  دسرب و  نارگید  شوگ  هب  هک  نک  راتفر  اهنآ  اب  يروط  تسا  هکنیا  دوصقم  و  عّمـس » ینعی  دّرـش  : » دناهتفگ
. دننک رارف  دنوش و  قّرفتم  وت  اب  يهضراعم  گنج و  زا  اهنآ  زا  دعب  ناگدـنامیقاب  هک  نک  راتفر  يروط  ینعی  يروباشین : ریـسفت   138-136
دیـشاب و يواسم  رگیدـکی  لاـح  زا  عـالّطا  رد  ود  ره  اـت  نک  در  ناـشدوخ  يوس  هب  ار  داد  رارق  ینعی  يربط :  59 ٍءاوَس » یلَع  مِهَیلِإ  ذـِبناَف  »
اب يهبراحم  رب  کی  ره  ملع  دوش  لدـتعم  ات  ینعی  تسا  لدـع  ءاوس » یلع   » ینعم دـناهتفگ : یـضعب  دـیتسه و  گنج  رد  مه  اـب  هک  دـینادب 
ود يربارب  دـشاب و  رتشیب  هن  رتـمک و  هن  هک  تلادـع  ّقح و  يهناـیم  رد  ینعی  تسا ، طـسو  ینعمب  ءاوس » : » دـناهتفگ مه  یـضعب  و  نارگید ،

60 مُهَّنِإ » اوُقَبَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسحَی  َو ال   » 33-1- نآرق . - ّطسوتم ّدح  رد  هنالداع و  تسا  يراک  رگیدمه  زا  زارتحا  ینمشد و  رد  هتـسد 
 - 59-1- نآرق  - يهزمه باطخ و  يهغیـص  ءات و  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  بیاغ  يهغیـص  هب  ءاـی  اـب  ّنبـسحی »  » اـهیراق زا  ياهدـع  عمجم :

دوعسم نبإ  زا  رخف  ماما  يروباشین و  ریسفت  رد  رسک و  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  حتف  اب  رماع  نبإ  ار  مّهنا » [ » هحفص 338  ] 65-33- نآرق
ردب رد  هک  مدرم  نآ  تسا : هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : يروباشین  ریسفت  رد  مه  و  اوقبس » مّهنا   » تسا هدناوخ  وا  هک  دناهدرک  لقن 

َو ٍةَُّوق  ن  دوب . دهاوخن  يراتفرگ  اهنآ  يارب  هدنیآ  ملاع و  هکنیا  رد  و  دناهداتفا ، ولج  دناهدش و  هدوسآ  دننکن  نامگ  دندرب  تمالـس  هب  ناج 
دناهدرک لقن  همرکع  زا  و  تسا ، يزادـناریت  لـئاسو  ورین و  هّوق »  » زا دوصقم  هک  دـناهدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  يربط :  622 ِلیَخلا » ِطابِر  نِم 

گنج يهدامآ  هک  دـید  هکم  رد  ار  دـهاجم  يدرم  دـناهدرک : لـقن  زین  و  «. 22» تسا هداـم  بسا  ِلـیَخلا » ِطاـبِر   » تسا و رن  بسا  هّوق »  » هک
لقن زین  و  ةّوـق .» نم  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  هیآ  داـفم  زا  نم  راـک  هکنیا  تفگ : درم  نآ  هـب  دراد و  دوـخ  اـب  لاوـج  دـنچ  دوـشیم و 
دافم زا  نم  راک  هکنیا  تفگ : درم  نآ  هب  دراد و  دوخ  اب  لاوج  دنچ  دوشیم و  گنج  يهدامآ  هک  دید  هکم  رد  ار  دهاجم  يدرم  دناهدرک :

دیدشت ءار و  حتف  اب  عمجم :  61 َنُوبِهُرت »  » 228-226- یقرواپ -208-191- نآرق -39-1- نآرق «. - ةّوق نم  : » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  هیآ 
ریغ ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  عمجم :  61 مِِهنوُد » نِم  َنیِرَخآ  َو   » 88-86- یقرواپ -14-1- نآرق « - 2 .» تسا هدش  تئارق  زین  نوبّهرت »  » ءاه

نیقفاـنم نیکرـشم  ریغ  دـناهتفگ : دـیز  نبإ  يرـصب و  نسح  سراـف ، مدرم  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  دـشاب ، هظیرق  ینب  هک  برع  نیکرـشم 
نیرّـسفم مومع  نیـس و  حـتف  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  نیـس  رـسک  اـب  رکب  وبا  عمجم :  62 ِمـلَّسِلل » اوُـحَنَج  نِإ  َو   » 30-1- نآرق . - دنتسه

رظن هکنیا  یلو  تسا  تئارب  يهروس  رد  هک  َنیِکِرشُملا » اُوُلتقاَف   » هیآ هکنیا  هب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  دناهتفگ  میدق  نیرّسفم  هک  دناهتـشون 
كرـشم و برع  يارب  تسه  تئارب  يهروس  رد  هک  نآ  و  تسا ، يراـصن  دوهی و  رگید  هظیرق و  ینب  يارب  هیآ  هکنیا  نوـچ  تسین  تسرد 
و َنیِکِرـشُملا » اُوُلتقاَـف   » تیآ لوزن  زا  دـعب  اریز  تسین  تسرد  خـسن  يهدـیقع  عمجم :  230-204- نآرق -30-1- نآرق . - تسا ناتـسرپتب 
هحفــص 339]  ] 130-94- نآرق -86-60- نآرق  - اـب ربـمغیپ ص  تسا  هدوـب  يرجه  مهن  لاـس  رد  هـک  َنوـُنِمُؤی » ـال  َنـیِذَّلا  اُوِلتاـق   » تـیآ
ود دوصقم  عـمجم :  63 َفَّلَأ » َهّللا  َّنِکل  . » دومرف میظنت  حلـص  داد  رارق  دندش ، حلـص  هب  رـضاح  دـندمآ و  هنیدـم  هب  هک  نارجن  ياهیحیـسم 

ربمغیپ دوجو  هب  تشادـن و  هقباس  برع  مدرم  رگید  نایم  هدوب  هلیبق  ود  هکنیا  ناـیم  هک  ینمـشد  هزادـنا  نآ  تسا و  جرزخ  سوا و  يهلیبق 
رد هک  داتـسرفیم  ياهلیبق  رـس  رب  رومأم  ربمغیپ  هک  دوب  هکنیا  بلطم  رتمهم  تسا : هتفگ  جاّجز  دـش ، یگناگی  تدـحو و  داجیا  اهنآ  ناـیم 

یلیس کی  زا  تیامح  هب  و  دنتـشکیم ، ار  وا  دزیم  اهنآ  زا  يدرف  هب  یجراخ  یـصخش  هک  یلیـس  ربارب  رد  هک  دندوب  هزادنا  نآ  هب  بّصعت 
دوـخ دـنزرف  ردارب و  ردـپ و  اـب  مالـسا  يارب  صاخـشا  هـک  درک  دـّحتم  ار  اـهنآ  يروـط  مالـسا  یلو  دنتــساخیمرب  راتــشک  گـنج و  هـب 

فرحنم و دوخ  هک  ریذپان  تیبرت - مدرم  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  ِّباَوَّدـلا » َّرَـش  َّنِإ   » تیآ دـیاش  ام : نخـس   27-1- نآرق . - دندیگنجیم
دوخ يهدارا  رکف و  يورین  زا  هک  دنتـسه  دوجوم  رتتـسپ  ناهج  هکنیا  شنیرفآ  رد  دـنریذپیمن ، ار  ناّیبرم  ناربهر و  نخـس  دنتـسه و  رفاک 

دـنرادن و تقفاوـم  نیئآ  نید و  هک  یعاـمتجا  يهطبار  طرـش  رد  یلو  دـنراد  تموـکح  يرترب و  تادوـجوم  رگد  رب  دـننکیم و  هدافتـسا 
هک دنتـسه  اههدنبنج  نیرتدـب  تادوجوم  روج  هکنیا  هّتبلا  دـنناخرچب ، دوخ  لیم  هب  ار  زیچ  همه  دـننک و  راتفر  دوخ  هاوخلد  هب  دـنهاوخیم 

47-20- نآرق . - تسا رتشیب  همه  زا  عامتجاب  ناشنایز 
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ات 66] تایآ 64  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

َنوُِرباص َنوُرـشِع  مُکنِم  نُکَی  نِإ  ِلاـتِقلا  یَلَع  َنِینِمؤُملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 64  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهّللا  َُکبـسَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ًافعَـض مُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  مُکنَع  ُهّللا  َفَّفَخ  َنآلا  [ 65  ] َنوُهَقفَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًافلَأ  اُوِبلغَی  ٌۀـَئاِم  مُکنِم  نُکَی  نِإ  َو  ِنیَتَئاـِم  اُوِبلغَی 
هحفص  ] 555-1- نآرق [ - 66  ] َنیِِرباّصلا َعَم  ُهّللا  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ِنیَفلَأ  اُوِبلغَی  ٌفلَأ  مُکنِم  نُکَی  نِإ  َو  ِنیَتَئاِم  اُوِبلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀـَئاِم  مُکنِم  نُکَی  نِإَـف 

ار یسک  ندومن  صیرحت  نتخیگنارب و  ندرک ، راداو  ضیرحت ، ردصم  زا  ضّرح - ار . وت  دنک  تیافک  ینعی  کبسح - تاغل : ینعم  [ ] 340
نوچ تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  ریبج  دیعس  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج  هماج ]. هیـشاح  ندش  هنهک  ندرک ، گنر  يزیچ ، يراک و  هب 

« َُکبسَح ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » دش لزان  هیآ  هکنیا  تفریذپ  مالسا  مه  رمع  دش و  ناملسم  نز  رفن  کی  دیسر و  درم  هن  یس و  هب  ناناملسم  يهّدع 
ریسفت رد  -195-229 و  نآرق . - دش لزان  ردب  رد  گنج  هب  مادقا  زا  شیپ  نابایب  رد  هیآ  هکنیا  تسا : هدرک - لقن  یبلک  زا  نایبلا  عمجم  رد 
ربمغیپ يا   64 همجرت :  73-49- نآرق . - ردـب گـنج  زور  رد  تسا : هدرک  ینعم  ار  َنِینِمؤُملا » ِضِّرَح   » يهلمج ساـّبع  نبإ  ساـبقملا  ریونت 

امـش نت ز  تسیب  رگا  هک  نک  نارفاک  اب  گنج  هب  راداو  ار  نانمؤم  ربمغیپ  يا  دشاب 65  سب  ار  وت  دندش  توریپ  هک  نانمؤم  نامه  ادـخ و 
یهورگ اهنآ  هچ  دش  دنهاوخ  هریچ  رفاک  رازه  رب  دنـشاب  امـش  زا  سک  دـص  رگا  دـنوش و  هریچ  نت  دـص  ود  رب  دنـشاب  گنج  رد  يابیکش 

امـش رد  هک  تسناد  درک و  کبـس  امـش  راب  ادـخ  نونکا  مه  ربمغیپ  يا   66 دنبای ] یمن - رد  ار  يراکادـف  دوس  و   ] دنجنـسیمن هک  دنتـسه 
نامرف هب  نت  رازه  ود  رب  دشاب  رازه  امـش  زا  رگا  دنوش و  هریچ  رفن  دص  ود  رب  دوب  امـش  زا  ابیکـش  رفن  دص  رگا  سپ  دشاب  یناوتان  یتسس و 

ربـص و يهجیتـن  رجا و  نوچ  ینعی  يربـط :  65 َنوُهَقفَی » ٌموَق ال  : » نیرّـسفم نخـس  دشاب . نارباص  اب  ادـخ  هّتبلا  و  دـش ، دـنهاوخ  هریچ  ادـخ 
: يربط  66 ُهّللا » َفَّفَخ  َنآلا   » 38-15- نآرق . - دسریم اهنآ  هب  اههرهب  هچ  ملاع  نآ  ملاع و  هکنیا  هب  هدـنیآ  رد  هک  دـننادیمن  ار  يرادـیاپ 

همه دندش و  دایز  نیملسم  نوچ  دوش و  ربارب  نمشد  درف  هد  اب  رفن  ره  هک  دندش  فّظوم  دندوب  تابث  اب  دودحم و  ياهّدع  نیملسم  هک  لّوا 
هکنیا نایب  يارب  هلمج  هکنیا  و  دوش . ربارب  رفاک  ود  اب  يدرف  ره  هک  دش  هداد  روتسد  دش و  خسن  مکح  هکنیا  دش  تفای  اهنآ  رد  مدرم  هنوگ 
یضعب دناهدناوخ و  یناقوف  ءات  اب  نکت »  » ار ود  ره  اهیراق  یـضعب  عمجم :  66 مُکنِم » نُکَی  نِإ  [ » هحفص 341  ] 26-1- نآرق . - تسا بلطم 

اب  66 ًافعَض » مُکِیف   » 22-1- نآرق . - دـناهدناوخ یناتحت  ءای  اب  ار  ود  ره  اهیراق  مومع  یلو  دـناهدناوخ ، یناقوف  ءات  اب  ار  مّود  ءای و  اب  ار  لّوا 
« ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  اـی   » هک ب مّود  لّوا و  تیآ  ود  اـم : نخـس   17-1- نآرق . - دـناهدناوخ ّمض  اب  اهیراق  مومع  تسا و  هدـش  تئارق  مه  داض  حـتف 
هک نامیا  نآ  اب  درکیم و  تیوقت  ار  مدرم  بولق  دوخ  يهملک  ذوفن  اب  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ تفرشیپ  رس  يهنومن  رتهب  تسا . هدش  عورش 

نیلّوا ردب  يهثداح  لثم  رد  هک  دشیم  بجوم  تایآ  هنوگ  هکنیا  صوصخب  ترضح و  نآ  ياههدومرف  اب  دنتـشاد  لد  رد  ناناملـسم  دوخ 
هحفص 342]  ] 64-39- نآرق . - دنراذگب ولج  ار  نیفلاخم  باعرا  دوخ و  تفرشیپ  مدق 

ات 75] تایآ 67  [: 8  ] لافنألا هروس  ]

َنِم ٌباتِک  َول ال  [ 67  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  َةَرِخآلا  ُدیُِری  ُهّللا  َو  اینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضرَألا  ِیف  َنِخُثی  یّتَح  يرـسَأ  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 
نَِمل ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 69  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُمتِمنَغ  اّـمِم  اُولُکَف  [ 68  ] ٌمیِظَع ٌباذَع  ُمتذَخَأ  امِیف  مُکَّسََمل  َقَبَـس  ِهّللا 

اوُدیُِری نِإ  َو  [ 70  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  مَُکل  رِفغَی  َو  مُکنِم  َذِـخُأ  اّـمِم  ًاریَخ  مُِکتؤـُی  ًاریَخ  مُِکبوـُُلق  ِیف  ُهّللا  ِمَلعَی  نِإ  يرـسَألا  َنِم  مُکیِدـیَأ  ِیف 
َو مِِهلاومَِأب  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   670-1- نآرق [ - 71  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مُهنِم  َنَکمَأَف  ُلبَق  نِم  َهّللا  اُوناـخ  دَـقَف  َکَـتَنایِخ 

ٍءیَـش نِم  مِِهتَیالَو  نِم  مَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ٍضَعب  ُءاـِیلوَأ  مُهُـضَعب  َکـِئلوُأ  اوُرَـصَن  َو  اَووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  مِهِـسُفنَأ 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  [ 72  ] ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ٌقاثیِم  مُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  ٍموَق  یلَع  ّالِإ  ُرـصَّنلا  ُمُکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  مُکوُرَـصنَتسا  ِنِإ  َو  اوُرِجاُهی  یّتَح 

َو اَووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 73  ] ٌرِیبَک ٌداسَف  َو  ِضرَألا  ِیف  ٌۀَنِتف  نُکَت  ُهُولَعفَت  ّالِإ  ٍضَعب  ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب 
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اُولوُأ َو  مُکنِم  َِکئلوُأَف  مُکَعَم  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  ُدَعب  نِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 74  ] ٌمیِرَک ٌقزِر  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  اقَح  َنُونِمؤُملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن 
رد ینعم  هب  ریسا  نآ  درفم  يرسا - تاغل : ینعم   919-1- نآرق [ - 75  ] ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضعَِبب  یلوَأ  مُهُضَعب  ِماحرَألا 

یناسنا ضراوع  یگدنز  يهیامرـس  الاک و  ضرع - دـنکیم ، دایز  راتـشک  نیمزرـس  نآ  رد  ینعی  ضرالا - یف  نخثی  هدـمآ ، رایتخا  دـنب و 
هک دسرن  ار  ربمغیپ  همجرت : درک . دراو  لزنم  هب  داد و  ياج  ینعم  هب  يوأ  و  ياوآ ، لعف  زا  اووآ - شـشخب ، تمینغ و  هریغ ، ضرم و  دننام 

یگدنز دوس  ناناملـسم  امـش  هتبلا  دنک ] نارگید  تربع  و   ] دشکب ار  نامدآ  رایـسب  نیمزرـس  هکنیا  رد  هک  ات  دـشاب  هتـشاد  یگنج  ناریـسا 
نوچ و وا  راک  رد  هک   ] تسا زیزع  و  امش ] راکب   ] تسا میکح  وا  هّتبلا  دهاوخ و  امش ] يارب  مالسا  تفرشیپ  و   ] رگید يارـس  ادخ  دیهاوخ و 

سپ  69 دوسپیم ، ار  امش  كاندرد  يرازآ  دیتفرگ  نارفاک  زک  هیامرس  يارب  هّتبلا  دوب  ادخ  يهتـشذگ  تشونرـس  هن  رگا  68 و  دشابن ] ارچ 
هب ربمغیپ  يا  نابرهم 70  تسا و  هدنزرمآ  وا  هک  دینک  زیهرپ  ادخ  ینامرفان  زو  اور  تسا و  هزیکاپ  هک  دیروخب  دـیتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  زا 
وا هک  دیزرمآیم  ناتهانگ  دادیم و  امـش  هب  دناهتفرگ  امـش  زا  هچنآ  زا  رتهب  تشاد  غارـس  يریخ  امـش  لد  رد  ادخ  رگا  وگب : دوخ  ناریـسا 
هچ درک  ناشنارگید  راوخ  وا  هک  دندرک  یتسردان  ادخ  اب  شیپ  نیز  دننک  یتسردان  وت  اب  دـنهاوخ  نارفاک  رگا  میحر 71 و  تسا و  روفغ 
ادخ هحفـص 343 ] هار [  هب  نت  لاـم و  هب  دـندرک و  اـهر  دوـخ  نهیم  دـندش و  نمؤـم  هک  ناـنآ  هـّتبلا  تسا 72  راکتـسرد  تـسا و  اـناد  وا 

ناسک نآ  نکیل  دنرگدکی  تسود  یگمه  نانیا  دندرک  ناشیرای  دـنداد و  ياج  دوخ  ياههناخ  هب  ار  ناناملـسم  هک  نانآ  مه  دندیـشوک و 
رد رگا  و  دنیآ ] هنیدم  هب  امـش  دزن  و   ] دننک اهر  دوخ  نطو  رگم  دشابن  يراک  نانآ  یتسود  اب  ار  امـش  دندرکن  ترجه  دـندش و  نمؤم  هک 

و دشاب . نامیپ  نانآ  امـش و  نایم  هک  دنـشاب  گنج  رد  یهورگ  اب  رگم  دینک  ناشيرای  هک  تسا  امـش  رب  دنتـساوخ  يرای  امـش  نید ز  راک 
روای تسود و  هک   ] دـینکن راـک  نآ  ناناملـسم  امـش  رگا  دـنرگدکی و  تسود  دـنرفاک  هک  ناـسک  نآ  دوب 73 و  انیب  دـینک  هچنآ  هب  ادـخ 

هک ناـسک  نآ  74 و  دندرگ ] زاب  هتـشذگ  شور  هب  مدرم  دـیآ و  رـس  هب  یناملـسم  هک   ] دوشیم گرزب  یهابت  بوشآ و  دیـشابن ] رگدـکی 
دندرک يراـی  دـندرب و  دوـخ  يهناـخ  هب  ار  نیرجاـهم  هک  اـهنآ  مـه  دـندرک و  ادـخ  هار  رد  داـهج  دـندرک و  نـطو  كرت  دـندش و  نمؤـم 

دـندش و نمؤم  نآ  زا  دـعب  هک  ناسک  نآ  دـنراد 75 و  دـنمجرا  يزور  تسا و  شزرمآ  ناشيارب  دنتـسه و  نمؤم  یتسرد  هب  ناشیگمه 
تـشونرس و   ] ادخ باتک  رد  نادنواشیوخ  دینادب : و  دنتـسه ، امـش  يهتـسد  زا  اهنآ  دندیگنج  نارفاک  اب  امـش  کمک  هب  دـندرک و  ترجه 

زیچ همه  هب  ادخ  هّتبلا  هک  دنشابن ] ناسکی  رگدکی  يدنمهرهب ز  يرای و  رد  و   ] دنشاب ولج  رگد  يهتسد  زا  نانآ  ياهتسد ز  امش ] یتخبشوخ 
نوچ  79-15- نآرق : - يربط  67 َنِخُثی » یّتَح  يرسَأ  َُهل  َنوُکَی  نَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  : » نیرّسفم نخس  دنکیم .] نامرف  تحلصم  هب  و   ] تسا اناد 

ناشدازآ دنتسه ، وت  ناشیوخ  اهنیا  تفگ : رکب  وبا  درک : تروشم  باحصا  اب  اهنآ  راک  رد  دندروآ  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هب  ار  ردب  ناریـسا 
کی رد  تفگ : هحاور  نبإ  هّللا  دبع  شکب  ار  همه  دندرک  ردـب  رد  ار  وت  دـندرک و  دـب  اهنیا  تفگ : رمع  ناشدزرمایب . دـنوادخ  دـیاش  نک 
یکی رادـفرط  تفگ و  يزیچ  یـسک  ره  دـش و  همیخ  لخاد  دومرفن و  يزیچ  ترـضح  نآ  نزب ، شتآ  نک و  عمج  ار  اهنآ  مزیه  رپ  يهرد 

ریقف یمدرم  امش  زورما  دومرف : نآ  زا  سپ  رتتخس ، گنس  زا  یـضعب  و  تسا ، رتمرن  ریـش  زا  اهلد  یـضعب  دومرف : دمآ و  نوریب  هاگنآ  دش 
هک اضیب  نب  لیهس  رگم  مدرک : ضرع  نم  عقوم  هکنیا  رد  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  دنوش  هتـشک  ای  دنهدب و  ادف  دیاب  ناریـسا  هکنیا  دیتسه ،

متشاد راظتنا  هک  هحفص 344 ] مدیسرت [  يردق  هب  دوخ  نخس  هکنیا  زا  نم  دومرفن و  يزیچ  ربمغیپ ص  تشاد  مالسا  يهمزمز  مدینـش  نم 
. تسا ادج  مکح  هکنیا  زا  لیهس  دومرف : تفریذپ و  ربمغیپ  هکنآ  ات  دنک  مهیبنت  یلوضف  هکنیا  يارب  دیآ و  دورف  مرس  رب  نامـسآ  زا  یگنس 

هکنآ ات  دیریگن  ادف  دیدرک  ریسا  ار  نیکرـشم  رگا  تسا : نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  هاگنآ 
اهنآ زا  دایز  يهّدع  هکنیا  ات  دریگب  ادف  ای  دنک  دازآ  ار  نیکرشم  زا  يریـسا  درادن  ّقح  ربمغیپ  ینعی  عمجم : دیـشکب . ار  اهنآ  زا  يدایز  هّدع 

باطخ يهغیص  هب  ءات  اب  يرسَأ » َُهل  َنوُکَی   » يهلمج و  نیملسم . اب  گنج  زا  اهنآ  يراددوخ  نارگید و  تربع  يارب  دنک  روهقم  دشکب و  ار 
هتشون هک  تسا  نامه  روهـشم  تئارق  دناهدناوخ و  فلا  اب  يراسا »  » بیاغ و يهغیـص  هب  ءای  اب  زین  و  تسا ، هدش  تئارق  فلا  اب  يراسا »  » و

ناشدازآ هن  رگ  دیـشکب و  ار  ناریـسا  هکنیا  دـیهاوخیم  رگا  دومرف : باحـصا  هب  زور  نآ  رد  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا ، هدـش 
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: دنتفگ اهنآ  دش . دنهاوخ  هتـشک  امـش  زا  هدنیآ  رد  هتفرگ  ادف  يهّدع  نیمه  يهزادنا  هب  مّود  لمع  هکنیا  ربارب  رد  یلو  نتفرگ  ادف  اب  دـینک 
گنج رد  دندش و  دازآ  دنداد و  ادف  هک  دـندوب  رفن  داتفه  ناریـسا  نآ  میوشب . هتـشک  مه  دـعب  میوشیم و  تیوقت  میریگیم و  لام  نونکا 

ار هلمج  هکنیا  عمجم :  68 مُکَّسََمل » َقَبَس  ِهّللا  َنِم  ٌباتِک  َول ال   » 238-215- نآرق . - دندش هتشک  نیملسم  زا  رفن  داتفه  هّدع  هکنیا  ربارب  دحا 
امـش دوش ، باذع  یـسک  دیابن  روتـسد  رودص - زا  شیپ  هک  دوبن  ادـخ  مکح  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ 
نبإ دیتسین 2 - لوئـسم  لمع  هکنیا  رب  دیریگن  ادف  هک  دوب  هدشن  غالبا  امـش  هب  نوچ  نکل  دیدوب ، تازاجم  ّقحتـسم  نتفرگ  ادف  يارب  مدرم 

باذع ار  امـش  لمع  هکنیا  رب  هیدـف  یگنج و  تمینغ  زاوج  هب  تسا  هدرک  مکح  دـنوادخ  ظوفحم  حول  رد  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع 
دنوادخ زا  یباتک  نوچ  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 3 دیدرک . فرصت  ار  یگنج  مئانغ  دیتفرگ و  هیدف  امش  روتسد  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دنکیمن 
ّقحتـسم تسا و  نتفرگ  لام  هک  امـش  زواجت  هکنیا  زا  ادـخ  دـشاب  نآرق  هک  دـیاهدش  نآ  هب  نمؤم  تسا و  هدیـسر  امـش  هب  هکنیا  رب  قباـس 

 ] ندوب اب  هک  تسا  هتشذگ  ياهیآ  نینچ  تسا  نآرق  هک  ادخ  باتک  رد  نوچ  ینعی  - 4 51-1- نآرق . - دیشخب تشذگرد و  دیدوب  باذع 
ار امـش  تخـس  هن  رگ  دیدشن و  راتفرگ  باذع  هب  نتفرگ  لام  زواجت و  هکنیا  يارب  هّتبلا  درک ، دهاوخن  باذع  ار  امـش  ربمغیپ  هحفص 345 ]

نب ساّبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   70 ًاریَخ » مُِکتُؤی  ًاریَخ  مُِکبُوُلق  ِیف  ُهّللا  ِمَلعَی  نِإ  يرـسَألا  َنِم  مُکیِدیَأ  ِیف  نَِمل  ُلق  . » دـندرکیم باذـع 
زا دـندوب  هدرک  ردـب  لها  ماعط ، نامـض  هک  دوب  درم  هد  نآ  يهلمج  زا  ساّبع  نم و  باحـصا  رد  دـمآ و  نم  رد  هیآ  تفگ : بلّطملا  دـبع 
وا تسویپ و  رد  راز  راک  زور ، نآ  نوچ  دنک  فرص  ات  تشاد  رز  ۀّیقوا  تسیب  زور  نآ  يارب  ساّبع  و  دوب ، ساّبع  تبون  زور  نآ  نارفاک و 
هب ار  وا  هک  یتقو  رازراک  رد  دندتـسب  ساّبع  زا  رز  هیقوا  تسیب  نآ  مزهنم و  ریـسا و  دندش و  هتـشک  موق  دنک و  جرخ  رز  هک  دیـسرن  نآ  هب 

دناهدتسب رز  ۀّیقوا  تسیب  نم  زا   108-1- نآرق : - تفگ وا  ادف ، لتق و  مالـسا و  زا  درک : هضرع  وا  رب  راک  هس  لوسر  دندروآ ، لوسر  شیپ 
رازراک رد  هک  يدوب  هدروآ  وت  هک  تسا  نآ  دناهدناتـس  وت  زا  هک  يرز  تفگ : لوسر  دنریگرب  نم  زا  هیدف  هب  ات  يامرفب  رازراک  هکنیا  رد 

، ثراحلا نب  لفون  لیقع و  هدب  تناگدازردارب  نآ  دوخ و  يادف  وگم  لاحم  دشاب ! هنوگچ  ادـف  باسح  نآ  زا  دندناتـسب ، وت  زا  ینک  جرخ 
دبع منادنزرف  يارب  تسا و  وت  يارب  نآ  یتفگ  يدمآیم و  نوریب  هکنآ  تقو  يداد  لضفلا  ّما  هب  هک  رز  نآ  زا  تفگ  مرآ ! اجک  زا  تفگ :

ار وت  داد  ربخ  هک  نکیل  و  يراد ! اور  وت  نامدرم  زا  ندرک  دیاب  لاؤس  ارم  لایع  ارم و  مهدـب  نآ  رگا  تفگ  مثق . لضف و  هّللا و  دـیبع  هّللا و 
هکنیا تفگ : و  درک ، هشیدـنا  ساّبع  تفگب ، نآ  ّتیّمک  ّتیفیک و  دوب و  نیدـنچ  نزو  هب  نآ  يادـخ و  تفگ : مداد  لضفلا  ّما  هب  هچنآ  زا 
ضوع هب  دندربب  رز  ۀّیقوا  تسیب  نم  زا  تفگ . هچنآ  رد  یلاعت  يادخ  تفگ  تسار  تفگ : ساّبع  و  دروآ . مالـسا  تسا و  تسار  ثیدـح 

رازه تسیب  یمالغ  هنیمک  نم  يارب  دنتفر  تراجت  هب  ات  مداد  لام  رایـسب  ار  یکی  ره  مدـیرخب و  مالغ  تسیب  هک  دادـب  لام  ارم  نادـنچ  نآ 
یتسود و نآ  دهدیم  رّکذت  لافنا  يهروس  رخآ  تایآ  هکنیا  تفگ : دـهاجم  يربط :  72 اوُرَجاه » َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  . » تشاد هیامرـس  مرد 

 - ترجاهم لّوا  هک  ِماحرَألا » اُولوُأ   » تیآـب درک  خـسن  ار  نآ  سپـس  دومرف و  رّرقم  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  ص ]  ] ربمغیپ هک  ثراوت  ّقح 
رّرقم يدـنواشیوخ  رب  ثرا  نآ  زا  سپ  و  تشادـن ، رثا  يدـنواشیوخ  دوب و  ثراوت  طرـش  هحفـص 346 ]  ] 240-220- نآرق -40-1- نآرق

117-90- نآرق . - دوخ رفاک  ناشیوخ  زا  دنتـسه  رگیدکی  يرای  رد  مّدقم  نامیا  يهطـساو  هب  ینعی  عمجم :  75 ٍضعَِبب » یلوَأ  مُهُضَعب   » دش
هتفگ ّمصا  رجاهم ، ریغ  ناملـسم و  ریغ  نادنواشیوخ  زا  دنتـسه  مّدقم  ثرالا  ّقح  رد  مدرم  هکنیا  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  دـهاجم و 

رب نیمأت  هکنیا  تاعارم  داد  ناـما  ار  يرگید  یناملـسم  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دنتـسه . مّدـقم  یتسود  يراـکمه و  رد  ینعی  تسا :
شمعا هزمح و  عـمجم :  72 ٍءیَـش » نِم  مِِهتَیالَو  نِم  . » ناملـسم ریغ  زا  دنتـسه  مّدـقم  ّقح  هکنیا  تیاعر  رد  تسا و  مزـال  ناناملـسم  رگید 
یتسود یگتسباو و  نآ  رگا  ینعی  نایبلا : حور   73 ٌۀَنِتف » نُکَت  ُهُولَعفَت  ّالِإ   » 32-1- نآرق . - واو حتف  اب  نارگید  هدناوخ و  واو  رسک  هب  ۀیالو » »
فیعـض نامیا  دـیرادن ، رادـیاپ  دـیهدن و  ماجنا  دـیتسه  نآ  هب  رومأم  هک  ار  نارفاک  اب  يهطبار  عطق  رگدـکی و  زا  ندرب  ثرا  دوخ و  ناـیم 
یـسایس مدرم  نیملـسم و  نارادـمامز  هک  تسا  رادومن  یبوخ  هب  هیآ  هکنیا  داـفم  زورما  يواـطنط :  35-1- نآرق . - رادومن رفک  دوـشیم و 

نایم میـسقت  مالـسا  ياهنیمزرـس  هجیتن  رد  دـنگنجیم و  رگدـکی  اب  اهنآ  دوس  هب  دـننکیم و  کیدزن  اهیئایور  اـب  ار  دوخ  مالـسا  کـلامم 
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رارکت هیآ  هکنیا  رخف :  74 اوُرَجاه » َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  . » تسا هدـش  اهنآ  زا  یکی  كاخ  ءزج  هرمعتـسم و  یتمـسق  ره  تسا و  هدـش  نارفاـک 
ثراوت دنراد و  تیالو  رگدکی  هب  تبسن  هک  راصنا  رجاهم و  نینمؤم  مکح  تسا  هدش  نایب  لّوا  رد   36-1- نآرق : - اریز تسین ، ولج  تیآ 

اهنیا ّقح  هب  نمؤم  هک  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  اهنآ  يهبترم  يدـنلب  ماقم و  هیآ  هکنیا  رد  و  دـشاب ، ّرقتـسم  ناـشنایم  دـیاب  طـباور  رگید  و 
، تسا هدش  نّیعم  راصنا  رجاهم و  طباور  ماکحا  ولج  تیآ  رد  يواطنط : تسا . اهنآ  يارب  شزرمآ  ترفغم و  هنوگ  ره  يرگید و  هن  دنتسه 

يدحاو رخف :  75 اوُرَجاه » َو  ُدَعب  نِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ » هحفـص 347 تسا [ . هدش  نّیعم  ناشيورخا  دوس  نامیا و  تقیقح  هیآ  هکنیا  رد  و 
: دناهتفگ یضعب  درک ، ترجه  دش و  نمؤم  تسا  مّود  ترجه  هک  ۀیبیدح »  » حلـص زا  سپ  یـسک  رگا  ینعی  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا 

نطو كرت  دندروآ و  نامیا  ردب  گنج  زا  دعب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـش ، نمؤم  درک و  ترجه  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  هک  نآ  ینعی 
درادن ینعم  ترجه  هّکم  حتف  زا  دـعب  هک  تسا  هکنیا  تسرد  بهذـم  و  دـشاب ، لّوا  ترجه  زا  دـعب  دوصقم  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـندرک ،

اجنآ رد  نیملـسم  هک  اهرهـش  نآ  لـثم  دراد  ناـکما  ترجه  هشیمه  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـش ، مالـسا  رهـش  هـکم  نآ  زا  سپ  نوـچ 
نامه دوصقم  حتفلا » دعب  ةرجه  ال   » ربمغیپ يهدومرف  دشاب و  نارفاک  فعـض  بجوم  دـنوش و  يوق  ترجه  يهطـساو  هب  دنـشاب و  فیعض 

نادنواشیوخ ینعی  يربط :  75 ٍضعَِبب » یلوَأ  مُهُضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو   » 47-1- نآرق . - تسا نآ  ماکحا  ربمغیپ و  ناـمز  صوصخم  ترجه 
هنیدم هب  ترجه  یـسک  رگا  هک  تسا  هدش  لقن  هداتق  زا  و  رادرایتخا . یلو و  و  دنگوسمه ، زا  دنتـسه  مدقم  ثاریم  رد  رگدکی  اب  بسانتم 
يزینک ثرح  نب  حیرـش  مان  هب  يدرم  هک  دناهدرک  لقن  دش و  لزان  هیآ  هکنیا  هکنآ  ات  دربیمن  ثرا  دوخ  رجاهم  دـنواشیوخ  زا  دوب  هدرکن 

ثرا ياعّدا  رسپ  نآ  درم  زینک  نآ  نوچ  دیئاز ، يرسپ  داد  شرهوش  هب  دش و  گرزب  وا  نوچ  دیئاز ، يرتخد  دش و  نتسبآ  وا  زا  هک  تشاد 
. - درک رداص  رسپ  نآ  يارب  ثرا  ّقح  هب  مکح  هیآ  هکنیا  دانتسا  هب  وا  دنتفر ، یهاوخداد  هب  یضاق  حیرـش  دزن  درک و  ار  دوخ  گرزب  ردام 
رداص یمکح  نینچ  وت  دیوگیم : هرـسیم  تشون : حیرـش  هب  وا  درک ، لقن  ار  هّیـضق  تفر و  ریبز  هّللا  دبع  دزن  دیزی  نب  هرـسیم   50-1- نآرق

نآ هیآ  هکنیا  دـنربب و  ثرا  رگدـکی  زا  هک  درکیم  رارقرب  نامیپ  يرگید  اب  يدرم  هک  دـش  لزان  عقوم  نآ  رد  هیآ  هکنیا  هکنیا  اب  ياهدرک 
تسا و هدوبن  زینک  هدـش و  دازآ  تسا  هدـیئاز  هک  يرتخد  يهطـساو  هب  زینک  نآ  تفگ  دیـسر  حیرـش  هب  هماـن  نوچ  تفرگ ، ولج  ار  لـمع 
هب ع ]  ] بلاـط یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  رخف : تشگنرب . دوـخ  مـکح  زا  دـسریم و  شدـنزرف  هـب  شلاوـما 

همه رد  مّدـقت  دوصقم  سپ  ت  هحفـص 348 ] هدشن [  نّیعم  مدـقت  ّتیولوا و  عوضوم  هیآ  هکنیا  رد  نوچ  تشون : یـساّبع  يهفیلخ  روصنم 
روصنم تماما  يارب  تسا  مّدـقم  وا  هیآ  هکنیا  بجوم  هب  دوب و  ص ]  ] ربمغیپ کیدزن  دـنواشیوخ  ع ]  ] ّیلع دـشاب و  تماما  هک  تسا  تهج 

ثرا رب  دناهدرک  لالدتسا  هیآ  نیاب  هفینح  وبا  باحـصا  و  « 24» ّیلع رب  تسا  مّدقم  ساّبع  دـشاب . تسرد  هیآ  تلالد  رگا  تشون  باوج  هب 
دّیقم تسا و  نادنواشیوخ  زا  هتـسد  مادک  دوصقم  هک  تسین  نّیعم  تسا و  لمجم  هیآ  نوچ  هک  تسا  هداد  باوج  یعفاش  نادنواشیوخ و 

باحصا .و  رتشیب هن  دوب  دهاوخ  هیآ  هکنیا  لومشم  ّطقف  تسا  هدش  دای  رگید  يهروس  رد  هچنآ  سپ  ِهّللا » ِباتِک  ِیف   » تاملک هب  تسا  هدش 
هک تسین  نّیعم  تسا و  لـمجم  هیآ  نوچ  هک  تسا  هداد  باوج  یعفاـش  نادـنواشیوخ و  ثرا  رب  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاـب  هفینح  وـبا 

ّطقف تسا  هدش  دای  رگید  يهروس  رد  هچنآ  سپ  ِهّللا » ِباتِک  ِیف   » تاملک هب  تسا  هدش  دّیقم  تسا و  نادنواشیوخ  زا  هتـسد  مادک  دوصقم 
تسا و یندش  دوبان  هدرم و  دوخ  ّتیم ، ثاریم  يواطنط :  503-481- نآرق -260-258- یقرواپ . - رتشیب هن  دوب  دهاوخ  هیآ  هکنیا  لومشم 

تومی یح ال  هک  تسا  دنوادخ  ثاریم  دنتـسه  اهنآ  جارختـسا  لئاسو  هک  مولع  نیمز و  ياههنیزخ  تباث ، تسا و  یگـشیمه  هدنز  ثاریم 
طقف تسا  هقف  ملع  رد  هک  تیم  ثاریم  و  تسا ، رـشب  يهمه  شیاسآ  بجوم  و  ِضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهِّلل   » تسا هتفگ  دوخ  تسا و 

هک تسا  هزادنا  نآ  هب  هدنز  ثاریم  یلو  یگدنز ، رد  تمه  یهاتوک  تکرح و  رد  يدنک  بجوم  تسا و  هداوناخ  کی  شیاسآ  يهلیـسو 
ندناوخب و دننک  راداو  ار  مدرم  هک  تسا  مزال  مالسا  ياملع  رب  زورما  دوش و  هدافتسا  ادخ  رئاخذ  زا  ندب  حور و  يورین  اب  دوش و  ششوک 
اذ ام  اوُرُظنا  ُِلق   » تسا هدومرف  هک  نانچ  دیامن . یم - ار  تالوهجم  نآ  فشک  هار  هدنز و  ثاریم  هک  تایآ  نآ  زا  يدـنمهرهب  نتفرگ و  دای 

هحفص 349] میتشون [ . همجرت  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس   797-745- نآرق -261-218- نآرق «. - ِضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف 
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هبوت هروس 

هراشا

میجّرلا ناطیّشلا  نم  هّللاب  ذوعا  مهن 

ات 5] تایآ 1  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َهّللا َّنَأ  َو  ِهّللا  يِزِجعُم  ُریَغ  مُکَّنَأ  اوُمَلعا  َو  ٍرُهـشَأ  َۀََعبرَأ  ِضرَألا  ِیف  اوُحیِـسَف  [ 1  ] َنیِکِرـشُملا َنِم  ُمتدَهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ٌةَءاَرب 
َو مَُکل  ٌریَخ  َوُهَف  ُمتُبت  نِإَف  ُُهلوُسَر  َو  َنیِکِرشُملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهّللا  َّنَأ  ِرَبکَألا  ِّجَحلا  َموَی  ِساّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  [ 2  ] َنیِِرفاکلا يِزُخم 
َو ًائیَش  مُکوُصُقنَی  َمل  َُّمث  َنیِکِرـشُملا  َنِم  ُمتدَهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  [ 3  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  ِهّللا  يِزِجعُم  ُریَغ  مُکَّنَأ  اوُمَلعاَـف  ُمتیَّلََوت  نِإ 

ُثیَح َنیِکِرشُملا  اُوُلتقاَف  ُمُرُحلا  ُرُهـشَألا  َخَلَـسنا  اَذِإَف  [ 4  ] َنیِقَّتُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  مِِهتَّدـُم  یلِإ  مُهَدـهَع  مِهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَـحَأ  مُکیَلَع  اوُرِهاـُظی  َمل 
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  مُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  نِإَف  ٍدَصرَم  َّلُک  مَُهل  اوُدُعقا  َو  مُهوُرُـصحا  َو  مُهوُذُـخ  َو  مُهوُُمتدَـجَو 

رد ینعم  هب  هحایـس  ردصم  زا  اوحیـسف - ضرق ، زا  بیع و  زا  ندش  صالخ  ندـش و  اهر  ینعم  هب  ۀـئارب - تاغل : ینعم   983-1- نآرق [ - 5]
مالعا ناذا  باقع ، رازآ و  يرود ، يراوخ ، ینعم  هب  يزخ  ردصم  زا  يزخم - دوشیم . هتفگ  یسراف  رد  هک  تحایس  نامه  نتشگ و  ناهج 

، ندراذـگ راـشف  رد  رـصح  ردـصم  زا  اورـصحا - دـش . ماـمت  تشذـگ و  هاـم  دـش و  هنهرب  دوخ  ساـبل  زا  ینعی  خلـسنا - ندرک . رادربخ  و 
و  ] دنرود هب  دنراد  هحفص 350 ] نامیپ [  امش  اب  هک  نیکرـشم  نآ  زا  شربماغیپ  ادخ و  نونکا  مه  زا   1 همجرت : ندرک . هطاحا  نتفرگارف و 

ادخ دیناوتن  هک  دینادب : دینک و  شدرگ  هنادازآ  دوخ  نیمزرس  هب  هام  راهچ  ات  نانیدیب  امـش  2 و  هداتف ] رود  هب  تسا و  هتـسکش  ناشنامیپ 
ادخ و هک  تسا  یهگآ  مدرم  هب  شربمغیپ  ادخ و  يوس  زا  تسا  ربکا  ّجـح  زور  هک  زورما  زا   3 دنک ، راوخ  ار  نارفاک  وا  دینک و  هراچیب  ار 

يور رگا  دیدرک و  دوخ  دوس  هب  دیتشگزاب  دوخ  راک  هشیدـنا و  ناتـسرپ ز  تب - امـش  رگا  سپ  دـنرادن ، راک  رـس و  نیکرـشم  اب  وا  ربمغیپ 
رد كاندرد  يرازآ  هک  هدب  دیون  دندش  رفاک  هک  ار  ناسک  نآ  وت  دّـمحم  يا  دـینکن و  هراچیب  ار  ادـخ  امـش  دـینادب  دـیدوب  ّقح  نادرگ ز 
زا يزیچ  دنراد و  نامیپ  امش  اب  هک  نانیدیب  نآ  رگم  هتسکشب ] تسا و  هدیدان  نیکرـشم  اب  شربماغیپ  ادخ و  نامیپ  هّتبلا  و   ] 4 دنراد ، شیپ 

و  ] ناراگزیهرپ رادتـسود  ادخ  هک  دـیناسر  ماجنا  هب  شنایاپ  ات  ار  نانآ  نامیپ  دـندرکن  کمک  ناتنانمـشد  یـسک ز  هب  دـندرکن و  مک  نآ 
رد هتسویپ  دیـشکب و  دیراذگ و  انگنت  رد  دیریگب و  دینیب  یکرـشم  اجک  ره  دش  مامت  مارح  ياههام  نوچ  5 و  تسا ، نامیپ ] تسرد  مدرم 

نخـس میحر . تسا و  روفغ  ادخ  هک  دـیراذگ  ناشدوخ  رـس  دـنداد  تاکز  دـندناوخ و  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  نکیل  دیـشاب ، ناشنیمک 
دنتسه نیکرشم  زا  هتسد  ود  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا : فالتخا  نیکرشم  زا  دوصقم  رد  يربط :  1 َنیِکِرشُملا » َنِم  ُمتدَهاع  : » نیرّسفم
شتّدم هک  يداد  رارق  هک  اهنآ  مّود  يهتـسد  دراذـگ  دازآ  هام  راهچ  ات  ار  اهنآ  دنتـشاد  هام  راهچ  زا  رتمک  داد  رارق  ربمغیپ  اب  هک  اهنآ  یکی 

هک رگید  یضعب  و  دنوش ، هتـشک  دنوش  تفای  اجک  ره  هن  رگ  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  هک  درک  هام  راهچ  هب  دودحم  ار  نآ  دنتـشاد  دوبن  نّیعم 
ات تشادـن  نامیپ  هک  نآ  هب  و  دـش ، هداد  تلهم  هام  راهچ  ات  دنتـشاد  نامیپ  ناربمغیپ  اب  هک  اهنآ  هب  دـناهتفگ : دـناهدرک  لـقن  ساـبع  نبإ  زا 

لوا رد  تئارب  يهروس  نوچ  و  ُمُرُحلا ،» ُرُهـشَألا  َخَلَـسنا  اَذِإَف   » تسا هدش  هتفگ  مجنپ  تیآ  رد  هک  دـش  هداد  تلهم  مارح  ياههام  يرازگرب 
نامیپ هک  اـهنآ  يارب  تلهم  تّدـم  رخآ  تسا ، هدـش  غـالبا  تاـیآ  هکنیا  ناـبرق  اـی  هفرع  زور  رد  مدرم  مومع  هب  تسا و  هدـش  لزاـن  لاوش 

-46-15- نآرق ، - هام راهچ  دنتـشاد  ناـمیپ  هک  اـهنآ  يارب  دـشاب و  مّرحم  زور  یـس  جـحیذ و  زا  زور  تسیب  هک  دوب  زور  هاـجنپ  دنتـشادن 
نب دّمحم  يّدس و  دیـسر ، رخآ  هب  هتـسد  ود  ره  تلهم  تّدم  دشاب  مّرحم  رخآ  هک  مارح  ياههام  رخآ  و  هحفص 351 ]  ] 706-667- نآرق
هتفگ كاّحـض  دیـسر ، رخآ  هب  هام  راهچ  تلهم  تّدـم  رخآلا  عیبر - مهد  ات  دـش و  هدـناوخ  تایآ  هکنیا  هفرع  زور  دـناهتفگ : یظرق  بعک 

خیرات نآ  زا  دـش  مالعا  ناـبرق  زور  رد  دـش و  لزاـن  تئارب  يهروس  نوچ  و  درک ، رارقرب  ناـمیپ  نآ  ریغ  هّکم و  نیکرـشم  اـب  ربمغیپ  تسا :
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دوب مارح  ياههام  رخآ  ات  تلهم  دنتـشادن ، نامیپ  هک  اهنآ  يارب  و  دوب . رخآلا  عیبر  مهد  نآ  رخآ  هک  تلهم  هام  راهچ  اب  دـش  ضقن  اهنامیپ 
هک اهنآ  هب  دـش و  هداد  تلهم  هام  راهچ  تّدـم  ات  دوب  هام  راـهچ  زا  رتمک  ناـشنامیپ  هک  اـهنآ  هب  تسا : هتفگ  یبلک  دـشاب . مّرحم  رخآ  هک 

ناشضّرعتم نامیپ  تّدم  رخآ  ات  هک  دش  هداد  تلهم  مِِهتَّدُم » یلِإ  مُهَدهَع  مِهَیلِإ  اوُِّمتَأَف   » يهلمج اب  دوب  ناشنامیپ  تّدم  هام  راهچ  زا  شیب 
خلا ٌلوُسَر » مُکَءاج  دََقل   » رخآ تیآ  ود  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  مامت  هروس  هکنیا  عمجم :  235-184- نآرق . - دنوشن
لاس رد  تسا  روهـشم  عادولا  ۀّـجح  هب  هک  ربمغیپ  ّجـح  دوب و  متـشه  لاس  رد  هکم  حـتف  دـش و  لزان  ترجه  مهن  لاس  هروس  هکنیا  رخآ  ات 

دص و هن و  تسیب و  دص و  ار  هروس  هکنیا  تایآ  ددع  دش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  هروس  رخآ  هکنیا  دـناهتفگ : دـهاجم  هداتق و  دوب ، مهد 
نیلقان نیرّسفم و  همه  و  تسا . باذع  يهروس  مسا  نیرخآ  هحـضاف و  هئارب ، هبوت ، دنا : هدرمـش - هروس  هکنیا  يارب  مان  هد  و  دناهتفگ : یس 

هیلع یلع  هب  ار  تیرومأم  هکنیا  نآ  زا  سپ  نیکرـشم و  يارب  درک  تایآ  هکنیا  تئارق  رومأم  ار  رکب  وبا  ربمغیپ  هک  دـناهدرک : قاّفتا  راـبخا 
يهناخ لخاد  دیابن  رفاک  هک  میوگیم  امش  هب  مربمغیپ و  يهداتسرف  نم  هک  درک  غالبا  نینچ  مدرم  هب  ترضح  نآ  دومرف و  لوحم  مالّـسلا 

نآ تسا و  هام  راهچ  ات  نآ  رابتعا  دراد  نامیپ  ربمغیپ  اب  هک  نآ  دنکن و  فاوط  هنهرب  یـسک  درادن و  جح  ماجنا  ّقح  كرـشم  دوشب و  ادخ 
لّوا زا  هیآ  هدزیـس  دـناهتفگ : یـضعب  و  دومرف ، تئارق  اهنآ  يارب  ار  تایآ  هکنیا  تسا و  ناما  رد  مارح  ياـههام  رخآ  اـت  درادـن  ناـمیپ  هک 

هب هک  تسا  هدوب  نآ  بارعا  يارب  هئارب  تایآ  ندـناوخب  ع ]  ] ّیلع صاـصتخا  تهج  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  112-87- نآرق . - دش تئارق 
هب مادـقا  وا  ناشیوخ  نیرتکیدزن  ای  رارق  فرط  صخـش  یتسیاب  اهنامیپ  هحفـص 352 ] ضقن [  يرارقرب و  رد  نوچ  دوش ، راـتفر  برع  مسر 
ود ره  لاح  تیاعر  ات  دومرف  راک  هکنیا  رومأم  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دوب  جاح  یتسرپرس  رومأم  رکب  وبا  نوچ  دناهتفگ ، یضعب  و  دنیامن ، نآ 

هدش لقن  ساّبع  نبإ  زا  دناهتفگ : تهج  دنچ  نآ  يارب  میئوگیم : باوج  رد  درادـن  هّللا  مسب  هروس  هکنیا  ارچ  دـسرپب  یـسک  رگا  و  دوشب ،
رد ار  هکنیا  دومرفیم : دـشیم  لزان  ربمغیپ  رب  هک  هروس  ره  تفگ : دـیتشونن ! هّللا  مسب  هئارب  لافنا و  نایم  ارچ  مدیـسرپ  نامثع  زا  هک  تسا 
ود نآ  يهّصق  نوچ  و  درک ، تاـفو  هدومرفن  نّیعم  ار  نآ  ياـج  دـش و  لزاـن  هک  دوـب  ياهروـس  رخآ  هروـس  هکنیا  دیـسیونب و  ّلـحم  نـالف 

نوچ دشاب  هدومرفن  نّیعم  ار  هروس  هکنیا  عضوم  ربمغیپ ص  هک  تسا  دیعب  تسا : هتفگ  یـضاق  و  دنتـشون ، رگیدـکی  هب  لصو  دوب  دـننامه 
روتـسد یحو و  بجوم  هب  هک  تسا  هکنیا  ّقح  سپ  تسا ، هدش  ّبترم  تسه  ام  تسد  رد  هک  مظن  نیمه  هب  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  نآرق 

هدش تیاور  بعک  نب  یبا  زا  - 2 692-690- یقرواپ « - 1«25 .» تسا هدشن  هتشون  هّللا  مسب  تسا و  هدش  لافنا  هب  لصو  هروس  هکنیا  ربمغیپ 
- مسب نودب  مه و  هب  لصّتم  ار  ود  ره  باحـصا  طباور ، عطق  رد  هروس  هکنیا  تسا و  مدرم  اب  طباور  نایب  رد  لافنا  يهروس  نوچ  هک  تسا 

ادـج مه  زا  تبظاوم ، لاـمک  يارب  هروس  داـی و  تسا  هروس  کـی  ود  هکنیا  هک  دنتـشاد  فـالتخا  ربـمغیپ  باحـصا  نوچ  - 3 دنتـشون . هّللا 
نایم ارچ  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 4 دوشن . هروس  ود  ات  دنتـشونن  هّللا  مسب  و  دـشابن ، هروس  کی  اـت  دـندرک 

باذـع و يارب  هءارب  يهروس  هحفـص 353 ] و [  تسا ، شیاـسآ  ناـما و  يارب  هّللا  مسب  نوچ  دومرف : دناهتـشونن ! هّللا  مسب  هروـس  ود  هکنیا 
نوچ دناهتفگ : ام  اب  رکف  مه  مدرم  ام و  باحـصا  - 5 دشن . زاغآ  هّللا  مسب  اب  تسین ، نآ  دافم  رد  شیاسآ  چـیه  تسا و  اهنامیپ  يرابتعایب 

ات دنـسیونن  هک  دش  هداد  روتـسد  تهج  هکنیا  زا  تسین  هیآ  لّوا  هّللا  مسب  هروس  هکنیا  رد  تسا و  اهنآ  تیآ  لّوا  هروس و  ره  ءزج  هّللا  مسب 
ياهّدع يربط :  3 ِرَبکَألا » ِّجَـحلا  َموَی  ِساـّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  . » تسا هروس  لّوا  تسا و  ءزج  اـههروس  رگید  رد  هک  دوش  نّیعم 

زا عمجم :  83-1- نآرق . - دوشیم ماجنا  نآ  رد  ّجح  هک  تسا  نابرق  زور  دوصقم  دـناهتفگ  ياهّدـع  و  تسا ، هفرع  زور  دوصقم  دـناهتفگ :
وبا تسا . هفرع  زور  دوصقم  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  و  تسا ، نابرق  زور  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  قداص ع  ترـضح 
موی لمجلا و  موی  هک  ناـنچ  صوصخم ، زور  کـی  هن  تسا  ّجـح  يرازگرب  ماـیا  همه  ّجـحلا  موی  زا  دوصقم  تفگ : يروث  نایفـس  حوتفلا :

یضعب تسا : فالتخا  ربکا  ّجح  هب  صاصتخا  تهج  رد  يربط : صوصخم . زور  کی  هن  تسا  گنج  نآ  ماجنا  ماّیا  مامت  دوصقم  نیفّصلا 
ماجنا یّجح  نینچ  سپ  ناز  دش و  قباطم  یحیسم  دوهی و  دیع  زور  اب  دندرک و  ّجح  همه  ناکرشم  ناناملسم و  لاس  نآ  رد  نوچ  دناهتفگ :

دوشیم و ماجنا  یگمه  تافرع  فوقو  ّجح و  هرمع و  اب  هکنآ  ینعی  ربکا  ّجح  دناهتفگ : يا  هّدع - تسا  هدش  ربکا  ّجـح  هب  فیـصوت  دـشن 
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ّجح هک  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  اب  ینابرق  هک  تسا  نآ  دوصقم  ربکا  ّجح  دـناهتفگ : زین  و  دـشاب ، هرمع  ّطقف  هک  تسا  رغـصا  ّجـح  نآ  ربارب  رد 
َنِم ٌءيَِرب  َهّللا  َّنَأ  . » دنمانیم دارفا »  » ّجح ار  نآ  دنربیمن و  دوخ  اب  ینابرق  يارب  ناویح  هک  تسا  رغصا  ّجح  نآ  ربارب  رد  و  دنمانیم ، نارق » »

تئارق الاب  يادص  بصن و  اب  یـضعب  دـناهدناوخ و  ولج  يادـص  عفر و  اب  ار  لوسر »  » يهملک اهیراق  مومع  عمجم :  3 ُُهلوُسَر » َو  َنیِکِرشُملا 
نیکرشم هب  مالعا  يارب  لّوا  - 1 تسا : رّوصتم  تهج  دنچ  زا  هروس  لّوا  يهلمج  هلمج و  هکنیا  نایم  توافت  رخف :  60-1- نآرق . - دناهدرک

هب نیکرشم  اب  مالـسا  يهطبار  هک  تسا  مدرم  مومع  هب  مالعا  يارب  هحفـص 354 ] مّود [ - رد  دننادب و  هدنیآ  رد  ار  دوخ  فیلکت  هک  تسا 
هب مالعا  يارب  لّوا  - 3 تسا . طباور  يهّیّلک  عطق  هب  مالعا  يارب  مّود  تسا و  اهنامیپ  وغل  مالعا  يارب  لّوا  تسا 2 - هدمآ  رد  تروص  هکنیا 
مل  » اـهیراق یـضعب  عمجم :  4 مُکوُـصُقنَی » َمل  َّمـُث  . » تـسا نیکرـشم  موـمع  هـب  مـالعا  يارب  مّود  دـناهدوب و  دادرارق  فرط  هـک  تـسا  اـهنآ 
هّرس سّدق  يدابآ  رصن  مساقلا  وبا  خیش  ینیـسح : ریـسفت   4 َنیِقَّتُملا » ُّبُِحی  َهـّللا  َّنِإ   » 27-1- نآرق . - دـناهدناوخ مجعم  داض  اب  مکوضقنی »
هجو نیرب  و  دوجوملاب » ۀـعانقلا  - » 4 دوهعلاب » ءافولا  - » 3 دوهجلا » لذب  - » 2 دودحلا » ظفح  - » 1 تسا : ناـشن  راـهچ  ار  یقّتم  هک  هدومرف 

ناریقف و رب   || دـشاب  سرتسد  هچنآ  ایناث  نآ  لّوا  عرـش  ماکحا  ظفح   || ناشن  راهچ  دوب  ار  یقّتم  مظن :  40-1- نآرق : - تسا هتفای  همجرت 
رد تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   5 ُمُرُحلا » ُرُهـشَألا  َخَلَـسنا  اَذِإَف   » دنـسرخ دوش  نادب  دبای  هچ  ره   || دنویپ  دـنک  افو  اب  ار  دـهع  دـشاب  ناسکیب 

لاّوش لّوا  زا  تسا  هام  راهچ  هکنآ  رگید  لوق  و  تسا . بجر  مّرحم و  ۀّجحلا و  وذ  ةدعقلا و  وذ  هکنآ  یکی  دنتفگ : لوق  ود  مارح  ياههام 
رد هک  تسا  ناـمه  هب  طوبرم  مرحلا  رهـشالا  ینعم  عـمجم :  40-1- نآرق . - هدـش رخآلا  عیبر  زا  زور  هد  اـت  رحن  دـیع  زا  اـی  مّرحم  رخآ  اـت 

يارب دشاب  مّرحم  رخآ  هک  هام  راهچ  ات  تسا  تئارب  يهروس  لوزن  ماگنه  هک  تسا  لاّوش  لّوا  زا  ای  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ُمتدَـهاع » َنیِذَّلا  »
هک مّرحم  رخآ  ات  دـشاب  ّجـحیذ  مهد  مهن و  ماّیا  هک  تسا  تایآ  غالبا  ماگنه  زا  دنتـشادن  نامیپ  هک  اـهنآ  يارب  دنتـشاد و  ناـمیپ  هک  اـهنآ 

عیبر مهد  هک  هام  راهچ  ات  تسا  هدش  مارح  اهنآ  اب  گنج  هک  نیکرـشم  هب  تلهم  تسا و  تایآ  غالبا  ماگنه  زا  ای  و  تسا ، مارح  هام  ماجنا 
هکن هحفـص 355 ]  ] 49-1- نآرق : - تسا هتفگ  كاّحـض  يربـط :  5 مُهوُُمتدَـجَو » ُثیَح  َنیِکِرـشُملا  اُوُلتقاَف   » 82-60- نآرق . - دشاب رخآلا 

یعطق مکح  يهلیـسو  هب  تسا  تباث  مکح  عفر  خسن  ینعم  یلو  «، 26» تسا هدش  خسن  ًءاِدف » اّمِإ  َو  ُدَعب  انَم  اّمِإَف   » يهلمج يهلیـسو  هب  هلمج 
نتـشک نتفرگ و  ادف  ندرک و  دازآ  ندرک و  ریـسا  گنج و  ربمغیپ  يهفیظو  لّوا  زا  تسا و  هدشن  خـسن  عوضوم  هکنیا  رد  نآ و  اب  فلاخم 

تباث مکح  عفر  خـسن  ینعم  یلو  تسا . هدومرفیم  راتفر  نیفلاخم  اـب  اـهراک  هکنیا  زا  یکی  هب  تقو  تحلـصم  ياـضتقم  هب  هک  تسا  هدوب 
دازآ ندرک و  ریـسا  گنج و  ربمغیپ  يهفیظو  لّوا  زا  تسا و  هدشن  خسن  عوضوم  هکنیا  رد  نآ و  اب  فلاخم  یعطق  مکح  يهلیـسو  هب  تسا 

. - تسا هدومرفیم  راتفر  نیفلاخم  اـب  اـهراک  هکنیا  زا  یکی  هب  تقو  تحلـصم  ياـضتقم  هب  هک  تسا  هدوب  نتـشک  نتفرگ و  ادـف  ندرک و 
وبا تسا . هدـش  لزاـن  نیکرـشم  زا  ضارعا  حلـص و  رد  هک  تسا  یتاـیآ  يهمه  خـسان  هیآ  هکنیا  عـمجم :  95-93- یقرواپ -75-37- نآرق
دازآ تفرگیم و  ادـف  درکیم و  ریـسا  هک  درکیم  لمع  اهنآ  دافم  هب  ربمغیپ  دنتـسین و  خوسنم  خـسان و  مادـک  چـیه  تاـیآ  هکنیا  حوتفلا :

گرزب و هک  ۀـماما  وبا  ماـن  هب  يدرم  تسا : هدرک  لـقن  اـطع  هک  تسا  یثیدـح  هکنیا  رب  لـیلد  تشکیم و  یـضتقم  عـقاوم  رد  و  درکیم ،
ای يرخیم  ار  دوخ  ای  ینکیم  لوبق  مالـسا  دومرف : دندروآ ، ربمغیپ  روضح  ار  وا  نوچ  دش ، نیملـسم  ریـسا  دوب  همامی  نیمزرـس  رد  سیئر 

رگا مه  تشک و  یهاوخ  ار  یگرزب  صخش  یشکب  ارم  رگا  داد : هحفص 356 ]  ] 784-754- نآرق  - باوج وا  دننک ! تدازآ  ای  تدنشکب 
نخـس نوچ  مدرک ، تدازآ  هک  ورب  دومرف  منکیمن . لوبق  مالـسا  یلو  ياهدرک ، يراتفر  نینچ  مرتحم  يدرم  اـب  ینک  دازآ  اـی  يریگب  ادـف 

زا هک  ار  هّکم  مدرم  رابراوخ  دیسر ، دوخ  نیمزرس  هب  نوچ  و  تسا ، وت  يربمغیپ  لیلد  وت  يراوگرزب  تفگ : دش و  ناملسم  دینش  ار  ربمغیپ 
نآ دـندرک ، تیاکـش  ربمغیپ  هب  اهنآ  مهدیمن ، راب  راوخ و  امـش  هب  دـیوشن  ناملـسم  ات  درک  مالعا  اـهنآ  هب  تفرگ و  ولج  دـندربیم  اـجنآ 

: تفگ يرصب  نسح  رخف :  5 َةالَّصلا » اُوماقَأ  َو  اُوبات  نِإَف  . » درک تعاطا  مه  وا  دریگن  ولج  ار  هّکم  مدرم  ياذغ  هک  داد  روتسد  وا  هب  ترضح 
« دّمحم یلا  بوتا  هّللا و ال  یلا  بوتا  : » درک دایرف  هبترم  هس  دیـسریم  ربمغیپ  شوگ  هب  شزاوآ  هک  یئاج  رد  دـش  ناناملـسم  ریـسا  يرفاک 

دوخ يهزادنا  هب  هک  دینک  دازآ  ار  وا  دومرف : ربمغیپ  مرادن ] راک  دّمحم  اب  مربیم و  ادـخ  هب  ار  مدوخ  يهبوت  هتـشذگ و  زا  ینامیـشپ  ینعی  ]

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نید کی  ربهر و  کی  دوش : هتفگ  يریگ  هدرخ  ینیبدب و  رظن  زا  تسا  نکمم  ام : نخس   38-1- نآرق . - تسا هدش  ّقح  هب  فراع  میلست و 
دشاب و غیلبت  اب  دیاب  هدیقع  رکف و  رشن  هچ ! يارب  نتشک  و  دیدهت ، دنک و  باطخ  مدرم  هب  نشخ  ياههلمج  هنوگ  هکنیا  اب  ارچ  گرزب  روآ 
هک میدرک  قیدـصت  رگا  لّوا - يهبترم  رد  میئوگیم : راکفا  هنوگ  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  مدرم ، ندرک  هراـچیب  تنوشخ و  هن  یئاـمنهار 

تـسا هدـش  هتفگ  هچنآ  تسین و  یقاب  ارچ  نوچ و  ياج  رگید  عاّبتالا  مزـال  تسا و  یحو  تسا و  بیغ  زا  ماـهلا  هب  ربمغیپ  راـتفگ  نآرق و 
ّقح حلصم  رادمامز  دش ، دوبان  طقاس و  یتّلم  نوچ  هک  دنتسه  دقتعم  تسایس  رد  نیصّصختم  مّود - يهبترم  رد  تسا . هدوب  تحلـصم  نیع 

: دننکیم لقن  یسیلگنا  نرق 17  يهدنسیون  سکافیلاه  زا  یسایس ج 2 ص 681  يهفـسلف  خیرات  باتک  رد  هک  نانچ  دراد . تردق  لامعا 
زاب و  تسا ] هدیمان  تحلـصم  لصا  ار  مکح  هکنیا  و  دشاب . دودحم  ریغ  تموکح  تردق  دیاب  ّتلم  کی  طوقـس  لالحمـضا و  ماگنه  رد  ]

ار یتّلم  عامتجا و  قالخا  دـهاوخیم  هک  يرادـمامز  : ] دـنکیم لـقن  ایناپـسا  نرق 16  رادمتـسایس  لواـیکام  زا  باـتک  نیمه  ص 462  رد 
دهد و رییغت  ار  تموکح  هحفص 357 ] لکـش [  دنک و  داجیا  دیدج  ياهتلود  هتـسکش و  مه  رد  ار  میدق  ياهتلود  دراد  ّقح  دنک  حالـصا 

هکنیا دـنک .] دراو  دوخ  ياـیاعر  دـیاقع  يهزوح  رد  هزاـت  ياـهاوقت  نیون و  یقـالخا  دـیاقع  دـهد و  چوک  یّلحم  هب  یّلحم  زا  ار  اـهتیعمج 
هدش رازگرب  یظفل  دیدهت  اب  ّطقف  نآرق  رد  هک  یتروص  رد  ناهج  نارادمتسایس  یـسایس  یفـسلف  دیاقع  زا  تسا  یکچوک  رایـسب  يهنومن 

و تسا ، هدوب  یئامنهار  غیلبت و  لاس  تسیب  زا  سپ  دـیدهت  تشرد و  نانخـس  نینچ  هکنیا  اـب  دـشن ، نآ  هب  مادـقا  هک  ندـناسرت  يارب  تسا 
نانخـس و هکنیا  اب  راچان  هب  دنتفریذپن  ار  ّقح  نخـس  یئامنهار  نخـس و  چیه و  اب  نوچ  هک  تسا  هدوب  عامتجا  ناکدوک  جالع  هار  نیرخآ 

. دش رادومن  تروص  رتهب  اب  نآ  يهجیتن  هک  نانچ  دش  اهنآ  حالصا  هب  مادقا  اهیتشرد 

ات 16] تایآ 6  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َفیَک [ 6  ] َنوُمَلعَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمأَم  ُهِغلبَأ  َُّمث  ِهّللا  َمالَک  َعَمسَی  یّتَح  ُهرِجَأَف  َكَراجَتسا  َنیِکِرشُملا  َنِم  ٌدَحَأ  نِإ  َو   784-754- نآرق -
ُّبُِحی َهّللا  َّنِإ  مَُهل  اوُمیِقَتـساَف  مَُکل  اُوماقَتـسا  اَمَف  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َدنِع  ُمتدَـهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِِهلوُسَر  َدـنِع  َو  ِهّللا  َدـنِع  ٌدـهَع  َنیِکِرـشُمِلل  ُنوُکَی 
اوَرَتشا [ 8  ] َنوُقِـساف مُهُرَثـکَأ  َو  مُُهبُوُلق  یبأـَت  َو  مِهِهاوفَأـِب  مُکَنوُضُری  ًۀَّمِذ  ـال  َو  ـالِإ  مُکِیف  اُوُبقرَی  ـال  مُکیَلَع  اوُرَهظَی  نِإ  َو  َفیَک  [ 7  ] َنیِقَّتُملا

[ - 10  ] َنوُدَـتعُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ٍنِمُؤم  ِیف  َنُوُبقرَی  ـال  [ 9  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َءاس  مُهَّنِإ  ِِهلِیبَس  نَع  اوُّدَـصَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهّللا  ِتاـیِآب 
نِم مُهَنامیَأ  اُوثَکَن  نِإ  َو  [ 11  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  مُُکناوخِإَف  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  اُوبات  نِإَـف   728-1- نآرق

ِجارخِِإب اوُّمَه  َو  مُهَنامیَأ  اُوثَکَن  ًاموَق  َنُوِلتاُقت  َأ ال  [ 12  ] َنوُهَتنَی مُهَّلََعل  مَُهل  َنامیَأ  مُهَّنِإ ال  ِرفُکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  مُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  َو  مِهِدهَع  ِدَعب 
َو مِهِزُخی  َو  مُکیِدـیَِأب  ُهّللا  ُمُهبِّذَُـعی  مُهُوِلتاـق  [ 13  ] َنِینِمؤـُم ُمتنُک  نِإ  ُهوَـشَخت  نَأ  ُّقَـحَأ  ُهّللاَـف  مُهَنوَـشَخت  َأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکُؤَدـَب  مُه  َو  ِلوُـسَّرلا 
-1- نآرق [ - 15  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  یلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  َو  مِِهبُوُلق  َظـیَغ  بِهذـُی  َو  [ 14  ] َنِینِمُؤم ٍموَق  َروُدُص  ِفشَی  َو  مِهیَلَع  مُکرُـصنَی 

اِمب ٌرِیبَخ  ُهّللا  َو  ًۀَجِیلَو  َنِینِمؤُملا  َو ال  ِِهلوُسَر  َو ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذِخَّتَی  َمل  َو  مُکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَلعَی  اَّمل  َو  اوُکَرُتت  نَأ  ُمتبِسَح  مَأ   721
ینعم هب  ۀماقتسا »  » ردصم زا  اوماقتسا - دش ، هدنهانپ  تساوخ و  يرای  راجتسا - تاغل : ینعم  هحفص 358 ]  ] 213-1- نآرق [ - 16  ] َنُولَمعَت

زا اوبقری - دننکیم ، کمک  دنوشیم و  هریچ  امش  رب  دنوشیم و  امـش  قوف  ام  مُکیَلَع - اوُرَهظَی  ندوب ، فرحنم  ریغ  لابتـسار و  لادتعا و  اب 
لـصا هشیر و  هیاسمه و  نامیپ و  دـهع و  ّلا - ندرک ، زیهرپ  ندوب و  رظتنم  ندرک و  تسارح  ینابـساپ و  ینعم  هب  ار  حـتف  هب  هباـقر  ردـصم 

- ۀـجیلو نتفرگ ، ندرگ  هب  ندرک و  تنامـض  نامیپ و  دـهع و  نانیمطا و  یتسرد و  ناـما و  همذ - يدـنواشیوخ ، ینمـشد  هنیک و  و  بوخ ،
دّمحم يا  وت  ناتسرپتب ز  زا  یـسک  رگا  6 و  همجرت :  159-140- نآرق . - بلاق رد  ناج  حالطـصا  هب  نانیمطا  دروم  صوصخم و  تسود 

7 دندوب ، نادان  یمدرم  اهنآ  هک  ناسرب  شدوخ  یگدوسآ  نیمزرس  هب  ار  وا  سپ  نآ  زو  دونشب  ّقح  نخـس  هک  ات  هدب  شهانپ  تساوخ  هانپ 
امش اب  هک  هاگنآ  ات  دنتسب  نامیپ  امش  اب  مارحلا  دجـسم  هب  هک  یناسک  رگم  دشاب  نامیپ  شربمغیپ  ادخ و  اب  ار  ناتـسرپتب  هک  دوش  هنوگچ 

رب رگا  هک  دیشاب ] هدوسآ  نانآ  زا   ] دوش هنوگچ   7 تسا ، ناراگزیهرپ  تسود  ادخ  هک  دیشاب  نانچ  نانآ  اب  امش  دنشاب  یتسرد  یتسار و  هب 
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یمدرم ناشرتشیب  دنشیدنین و  لد  هب  دننک و  دونشوخ  نابز  هب  ار  امش  اهنآ  دریگن ، ناشمشچ  ولج  یتسود  و  دنگوس ، چیه  دنوش  هریچ  امش 
یتسود یشیوخ و  هک  دندرکیم 10  دب  هچ  دنتفرگ و  ولج  ّقح  هار  زو  دنتخورف  مک  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  دندوب  اهنیا  دندوب 9  راکدب 

تاکز دندناوخ و  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  سپ  دندوب 11  راکمتس  هک  دنناسک  نینچ  دندرمـشیمن و  هحفـص 359 ] يزیچ [  هب  ار  نانمؤم 
و  ] دـننادیم هک  تسا  یهورگ  يارب  میروآیم  رادومن  هتـسد و  هتـسد  نآرق  تاـیآ  هک  اـم  و  دـنوش . امـش  ینید  ناردارب  دـنداد  دوخ  لاـم 

شنزرس ناتنید  رد  دنتسکش و  دوخ  نامیپ  دادرارق  زا  سپ  امـش  نانمـشد  رگا  12 و  دننک ] راتفر  نآ  هب  دـنبایب و  ار  نآ  شزرا  دـنناوتیم 
دنگوس نامیپ و  ار  اهنآ  هچ  دـنرادب  تسد  ینمـشد  ینیدیب و  دـیاش ز  ات  دـندوب ]  ] ینیدیب نایاوشیپ  هک ] اـهنآ   ] اـب دـیگنجب  سپ  دـندرک 

دوخ نامیپ  هک  یهورگ  اـب  دـیگنجن  ارچ   13 دیرادب ] راوتـسا  ناشیا  نامیپ  دیناوتن  امـش  دنـشابن و  ناشنامیپ  هب  دـنب  ياپ  دوخ  هک   ] دـشابن
تسا ز رتراوازس  ادخ  هک  دیسرتب  ناشیا  ارچ ز  سپ  دوب  اهنآ  زا  ینمشد  زاغآ  دننک و  ردب  نامناخ  زا  ار  ربمغیپ  هک  دندیـشوک  دنتـسکش و 
رب دیامن و  راوخ  دهد و  رازآ  امش  تسد  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  دیگنجب  نارفاک  هکنیا  اب  دیاهدش 14  نمؤم  یتسرد  هب  رگا  دیسرتب  شینامرفان 

دوخ رهم  و   ] دیاشخبب هدرک  تشونرس  هک  ره  هب  ادخ  هک  دربب  ناشیا  مشخ  دراد 15 و  هدوسآ  جنر  نانمؤم ز  ياهلد  دهد و  ناتيرای  نانآ 
نآ تسا  هدرکن  رادومن  ادـخ  زونه  هکنیا  اب  دـنراذگ ! دوخ  هب  ار  امـش  دـیرادنپیم  رگم  تسا 16  راکتـسرد  تسا و  اناد  وا  هک  دـهد ] زاب 

. دوب هاگآ  دینک  هچنآ  هب  ادـخ  هک  هّتبلا  و  دـنرادن ، یتسود  نانمؤم  شربمغیپ و  ادـخ و  زج  دـنوریم و  نارفاک  گنج  هب  هک  امـش  ناسک ز 
نبإ تئارق  زا  و  دـنامب ! اـج  هب  تسرد و  ناـمیپ  هنوگچ  اـهنآ  تناـیخ  اـب  ینعی  عمجم :  7 ٌدهَع » َنیِکِرـشُمِلل  ُنوُکَی  َفیَک  : » نیرّـسفم نخس 

زا يربط :  7 ِمارَحلا » ِدِجـسَملا  َدنِع  ُمتدَهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » 53-15- نآرق «. - ۀّمذ هّللا و ال  دنع  ضرع  نوکی  فیک  ، » تسا هدـش  لقن  دوعـسم 
تسب نامیپ  شیرق  اب  ربمغیپ  هیبیدح  رد  هک  عقوم  نآ  دنتسه و  رکب  ینب  ياههلیبق  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  لقن  قاحـسا  نبإ 
تـسا هکنیا  رتهب  و  دنتـسه . شیرق  هّکم و  مدرم  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ   56-1- نآرق . - دندوب کیرـش  شیرق  نامیپ  رد  مه  اهنآ 

دنتسکش و دوخ  نامیپ  شیرق  هک  هحفص 360 ] هاگنآ [  دندوب و  شیرق  کیرش  هیبیدح  نامیپ  رد  هک  دنتـسه  رکب  ینب  يهلیبق  دوصقم  هک 
رکب يهلیبق  دنتشک . اهنآ  زا  دندرک و  هلمح  دنتشاد  نامیپ  ربمغیپ  اب  هک  هعازخ  ینب  رب  دندرک و  کمک  لئّدلا  ینب  يهلیبق  دوخ  نامیپ  مه  اب 
حتف هّکم  دوب  ترجه  مهن  لاس  هک  هیآ  هکنیا  تئارق  عقوم  رد  دنام و  راوتـسا  ربمغیپ  اب  دوخ  نامیپب  درکن و  تکرـش  شیرق  لمع  هکنیا  رد 
رخآ ات  اُوماقَتـسا » اَمَف   » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  هک  تسا  رکب  يهلیبق  دوصقم  سپ  دوبن . اجنآ  رد  ربمغیپ  اـب  ناـمیپ  مه  كرـشم  دوب و  هدـش 

َو الِإ   » 470-452- نآرق . - هّکم مدرم  هن  دوب  رکب  يهلیبق  دوب  هدرکن  ضقن  ار  نآ  هک  نامیپمه  كرشم  تایآ  هکنیا  تئارق  ماگنه  رد  نوچ 
ود ره  تسا  هتفگ  دهاجم  نامیپ . دـنگوس و  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  نامیپ  يدـنواشیوخ و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  8 ًۀَّمِذ » ال 
ِهّللا ِتایِآب  اوَرَتشا  . » تسا هدـناوخ  هزمه  زا  دـعب  يای  اب  الیا »  » وا هک  تسا  هدـش  لقن  همرکع  زا  عمجم :  23-1- نآرق . - تسا دهع  ینعم  هب 

اب ناسحا  هکنیا  رطاخ  هب  اهنآ  داد و  اذـغ  اهنآ  هب  هک  تسا  نایفـس  وبا  ناـمیپمه  نیکرـشم  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  رخف :  9 اًلِیلَق » ًانَمَث 
نیکرشم هب  هک  دشاب  دوهی  زا  هّدع  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  دنتشاد و  نامیپ  مه ، ترضح  نآ  اب  هکنیا  اب  دندرک  نامیپ  ضقن  ص ]  ] ربمغیپ

دنتفرگیم هوشر  هک  تسا  یئاهیدوهی  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  45-1- نآرق [. - ص  ] ربمغیپ اب  ینکـشنامیپ  رد  دندرک  کمک 
نامیپ مدرم  فیـصوت  لّوا  هک  تسا  هکنیا  رارکت  هکنیا  يهدیاف  عمجم :  10 ًۀَّمِذ » َو ال  الِإ  ٍنِمُؤم  ِیف  َنُوُبقرَی  ال  . » دوخ يهلطاب  ماـکحا  يارب 

. تسا دیکأت  يارب  رارکت  دناهتفگ : یضعب  و  دناهتخورف . مک  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  اهنآ  حاضتفا  يارب  هلمج  هکنیا  تسا و  نکش 
هزمه زا  دعب  هک  دناهدناوخ  هّمئا »  » نارگید دـناهدناوخ و  هزمه  ود  اب  ماش  هفوک و  ياهیراق  عمجم :  12 ِرفُکلا » َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف   » 52-1- نآرق -

دنتـسه و یهارمگ  ياوشیپ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  رفکلا » ۀـمئاب   » لاـتق صیـصخت  ته  هحفص 361 ]  ] 31-1- نآرق . - دـناهدرک ظّفلت  ءای 
زین تسا و  فرحنم  دوخ  رفاک  درف  ره  نوچ  تسا  نارفاک  مومع  دوصقم  تسا  هتفگ  يرصب  نسح  دننکیم . رفاک  هارمگ و  مه  ار  نارگید 
وبا لهج و  یبا  نب  همرکع  و  ماشه ، نب  ثراح  لـثم  تسا  شیرق  ياـهاوشیپ  دوصقم  دـناهتفگ : ساـّبع  نبإ  هداـتق و  رفک . هب  نارگید  ربهر 

رد هک  دنتـسه  اهنآ  دوصقم  دـناهدماین و  ناهج  هب  زونه  تسا  هدـش  دای  هلمج  هکنیا  رد  هک  نانآ  تسا : هتفگ  هفیذـح  اـهنآ ، ریغ  ناـیفس و 
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ریما ترـضح  و  دناهدش . اهنآ  اب  گنج  هب  رومأم  هک  تسا  مور  ناریا و  مدرم  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـنرفک . ياوشیپ  رفاک و  هدـنیآ 
اب نامیا »  » رماـع نبإ  عمجم :  12 مَُهل » َنامیَأ  ـال  مُهَّنِإ   » 703-701- یقرواپ «. - 27» دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  هرـصب  زور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 

َو  » 31-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  هزمه  حـتف  اب  نارگید  تسا و  هدـش  تیاور  تئارق  هکنیا  قداص ع  ماما  زا  تسا و  هدـناوخ  هزمه  رـسک 
گنج رد  دـندرک  تقفاوم  بارعا  نایفـس و  وبأ  اـب  هک  تسا  هنیدـم  دوهی  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عـمجم :  13 ِلوُسَّرلا » ِجارخِإـِب  اوُّمَه 

. - دندرک رارف  هب  روبجم  ار  ربمغیپ  هک  تسا  شیرق  هّکم و  مدرم  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دـننک . نوریب  هنیدـم  زا  ار  ربمغیپ  هک  قدـنخ 
شیپ ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  دنتسکش . نامیپ  لّوا  هک  شیرق  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  13 ٍةَّرَم » َلَّوَأ  مُکُؤََدب  مُه  َو   » 36-1- نآرق

امش اب  گنج  هب  مادقا  لّوا  اهنآ  ردب  گنج  رد  ینعی  دنتفگ : یضعب  و  دندوب . ربمغیپ  نامیپمه  هک  هعازخ  يهلیبق  اب  دندرک  گنج  هب  یتسد 
ناشاهلد رکب  ینب  نوخیبش  جنر  زا  هک  هعازخ  ینب  ینعی  دنتفگ  يّدس  دـهاجم و  عمجم :  14 ٍموَق » َروُدُص  ِفشَی  َو   » 38-1- نآرق . - دندرک

هحفص 362]  ] 58-1- نآرق  - تسا نکمم  دوعسلا : وبأ  ریـسفت  ، 16 ُهّللا » ِمَلعَی  اَّـمل  َو  اوُکَرُتت  نَأ  ُمتبِـسَح  مَأ   » 27-1- نآرق . - دباییم افش 
« ملعی ال   » ینعم دنتفریم و  گنج  هب  رابجاب  دنتشادن و  داهج  هب  لیم  هک  دشاب  ناناملسم  نآ  اب  تسا  نکمم  دشاب و  نیقفانم  اب  نخـس  يور 
. تسا دنوادخ  مولعم  دیـسر  دوجو  يهبترم  هب  يزیچ  رگا  اریز  تسا ، هدشن  دوجوم  نوچ  تسا  هدشن  دنوادخ  مولعم  زونه  هک  تسا  هکنیا 

هنوگچ اهنآ  ینونک  يوخ  رکف و  نیکرشم و  راتفر  قباوس  اب  هک  تسا  نیملـسم  تاساسحا  کیرحت  يارب  تایآ  هکنیا  مومع  - 1 ام : نخس 
يربهر رخآ  تیآ  - 2 دیوشب ، اهنآ  یمحریب  راتفرگ  زاب  ات  دینک  یهاتوک  اهنآ  نتـشک  گنج و  رد  ای  دینکب و  نامیپ  تیاعر  دـیهاوخیم 
هدـیزرو ات  دـنک  نیرمت  دوخ  یـصخش  راک  رکف و  یعامتجا و  شور  قالخا و  رد  یتسیاب  ناـسنا  هک  یمومع  یتیبرت  لـصا  هکنیا  هب  تسا 

دوشن هبتـشم  ناسنا  رب  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  اوُکَرُتت » نَأ  ُمتبِـسَح  مَأ   » يهلمج دیآرب و  دوخ  فئاظو  هدـهع  زا  یبوخ  هب  دـناوتب  دوش و 
طرش اوُدَهاج » َنیِذَّلا   » يهلمج و  تسا . هدش  حلاص  نّدمتم  نمؤم  صخش  تسا و  هدرک  یط  ار  یمدآ  تالامک  يهمه  هزور  زامن و  اب  هک 
ربارب رد  تسا  تضایر  نیرمت و  یلخاد و  تسا و  یجراخ  نمـشد  اب  گنج  هک  تسا  هتخاس  مولعم  ار  تیناـسنا  قـالخا و  لـماکت  یلـصا 

یمدرم منیبیم  نوچ  دـنکیم ، نشور  بوخ  ار  بلطم  هکنیا  ینونک  یمومع  قالخا  يهعلاطم  هبرجت و  یناطیـش . یناـسفن و  ياههتـساوخ 
ربخ داد  شرورپ  ار  مدرم  ص ]  ] ربمغیپ مالـسا و  هک  ّتیمدآ  يوخ  حور و  نآ  زا  یلو  دنتـسه ، ینید  موسر  بادآ و  ماجنا  بظاوم  دباع و 

ياهیتخـس هک  دـنراد  يراـبدرب  ربص و  يوخ  هن  دـننک و  يراـکمه  مدرم  اـب  یگدـنز  ياـهراک  رد  هک  دـنراد  یعاـمتجا  ّسح  هن  دـنرادن ،
یتسود ّقح  دوخ  یضرف  دوس  عماطم و  ربارب  رد  هک  دنتسه  دنلب  رظن  تعانم و  اب  هن  دننک ، لّمحت  ار  نارگید  یقالخا  ياهفارحنا  یگدنز و 
دنناوتب ات  دـننکیم  تواضق  حیحـص  دنجنـسیم و  یتسرد  هب  ار  دوخ  راـک  رکف و  هن  و  دـنروایب ، رظن  رد  مه  ار  فاـصنا  يدـنواشیوخ و  و 

درف درف  قالخا  هب  یـسراو  كدنا  اب  دـننکن ، مدرم  يوربآ  لام و  هب  یقالخا  یلام و  زواجت  رد  طارفا  دـنرادهاگن و  یـضار  مه  ار  نارگید 
- نآرق  - ریـصقت تسا و  یتیبرت  صقاون  نیمه  يهجیتن  طباور  عطق  يواعد و  اهینارگن و  اهـشجنر و  هک  دوشیم : نشور  بوخ  مدرم  هکنیا 

رفاک نمـشد  اب  داهج  گـنج و  نارود ، هکنیا  رد  هچرگا  یناـسفن  تضاـیر  تدـهاجم و  رد  هحفـص 363 ]  ] 696-675- نآرق -504-473
تالیامت و اب  گنج  زا  ات  درب  ولج  تازرابم  تدـهاجم و  هار  هب  ار  ناـناوج  ناـکدوک و  تیبرت ، لوا  ياـهلاس  زا  دـیاب  یلو  تسین ، رّوصتم 

همجرت اـم  هک  هنوگ  نآ  هب  ُهّللا » ِمَلعَی  اَّـمل   » يهلمج - 3 دـیآ . تسد  هب  یناسنا  لامک  یلاعت و  نّدـمت و  يهجیتن  نامه  یناسفن  تاـساسحا 
345-321- نآرق . - تسا تالامتحا  يهمه  ریگارف  میدرک 

ات 22] تایآ 17  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُرُمعَی امَّنِإ  [ 17  ] َنوُِدلاخ مُه  ِراّنلا  ِیف  َو  مُُهلامعَأ  تَِطبَح  َِکئلوُأ  ِرفُکلِاب  مِهِـسُفنَأ  یلَع  َنیِدِهاش  ِهّللا  َدِجاسَم  اوُرُمعَی  نَأ  َنیِکِرـشُمِلل  َناک  ام 
َأ [ 18  ] َنیِدَـتهُملا َنِم  اُونوُکَی  نَأ  َِکئلوُأ  یـسَعَف  َهّللا  َّالِإ  َشخَی  َمل  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  نَم  ِهّللا  َدِـجاسَم 

يِدـهَی ُهّللا ال  َو  ِهّللا  َدـنِع  َنوُوَتـسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَـهاج  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  نَمَک  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َةَرامِع  َو  ِّجاحلا  َۀَیاقِـس  ُمتلَعَج 
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[20  ] َنوُِزئافلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهّللا  َدنِع  ًۀَجَرَد  ُمَظعَأ  مِهِسُفنَأ  َو  مِِهلاومَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  [ 19  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا 
[ - 22  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ  ُهَدنِع  َهّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ   847-1- نآرق [ - 21  ] ٌمیِقُم ٌمیِعَن  اهِیف  مَُهل  ٍتاّنَج  َو  ٍناوضِر  َو  ُهنِم  ٍۀَـمحَِرب  مُهُّبَر  مُهُرِّشَُبی 

يارب هک  اجنآ  نیـس  ّمض  اب  و  يروخ ، بآ  فرظ  نداد و  بآ  هاگیاج  ینعم  هب  نیـس  رـسک  حـتف و  اـب  هیاقـس - تاـغل : ینعم   68-1- نآرق
اهناملسم امش  تفگ : دش  ریسا  ساّبع  هک  زور  نآ  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  یطویس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  دوشیم . هتخاس  بآ  عمج 

يهناخ میهدیم و  بآ  ار  ّجاح  هک  تسا  اهلاس  نوچ  میراد  امـش  زا  رتشیپ  رتشیب و  ریخ  لامعا  زین  ام  دـینکیم  داـهج  يراـکمه و  ياـعّدا 
هعمج يزور  تفگ : ریشب  نامعن  دش . لزان  وا  باوج  رد  َۀَیاقِس » ُمتلَعَج  َأ   » متسیب تیآ  مینکیم ، حالصا  ترامع و  هحفص 364 ] ار [  ادخ 
تـسا ّجاـح  هب  نداد  بآ  تداـبع  رتهب  مالـسا  زا  سپ  تفگیم  یکی  دـندرکیم : ثحب  رگیدـکی  اـب  مدرم  مدوب  ربمغیپ ص  ربـنم  دزن  دوب 
نونکا تفگ : دوب  اجنآ  رمع  تسا . ادخ  هار  رد  داهج  رتهب  همه  زا  تفگ : یمّوس  تسا ، تدابع  رتهب  مارحلا  دجسم  نتخاس  تفگ  يرگید 

رد هیآ  هکنیا  مسرپیم ، ار  بلطم  ربمغیپ  زا  هعمج  زاـمن  زا  دـعب  نم  دـیوش  تکاـس  تسین  نخـس  هنوگ  هکنیا  یـضتقم  تسا و  زاـمن  عقوم 
هک درک  ترخافم  هبیـش  نب  هحلط  تسا  هتفگ  یظرق  بعک  نب  دّمحم  و  َنیِِملاّظلا » َموَقلا  يِدهَی  ال   » يهلمج ات  دش  لزان  وگتفگ  نآ  باوج 

رتدوز همه  زا  مدرک و  داهج  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مهدیم . بآ  ار  ّجاح  نم  تفگ : ساّبع  متـسه . هبعک  راددیلک  رادرایتخا و  نم 
هک دسرن  ار  نانیدیب   17 همجرت :  606-571- نآرق -62-39- نآرق . - دش لزان  یئاتـسدوخ  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  مدـناوخ . زامن  هلبق  هب  ور 

دنشاب 18 شتآ  رد  نادواج  هب  دوب و  هدوهیب  راک  هشیدنا و ]  ] ار نانیا  دنهد . دوخ  رفک  هب  یهاوگ  دوخ  هچ  دنزاسب  یئادخ  ياههاگشتسرپ 
، دنـسرتیمن ادخ  زا  زج  دنهدیم و  تاکز  دنرادیم و  اپ  هب  زامن  دنراد و  رواب  زیختـسر  زور  ادـخ و  هک  دـنراد  نادابآ  دجـسم  ناسک  نآ 

هیاپ هب  ناوتیم  ار  نتشاد  نادابآ  مارحلا  دجسم  نداد و  بآ  نایجاح  هب  رگم  دندوب 19  تسار  هار  هب  هک  دنشاب  راودیما  مدرم  هنوگ  هکنیا 
ادخ هاگـشیپ  هب  ربارب  هتـسد  ود  هکنیا  هک  هّتبلا  دندیـشوک ! ّقح  هار  هب  دـندرک و  رواب  زیخاتـسر  دـندیورگ و  ادـخ  هب  هک  دـناسر  ناسک  نآ 
ادخ هاگشیپ  هب  دندیـشوک  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  هب  دندرک و  اهر  دوخ  نهیم  هک  ناسک  نآ  دنکن 20  يربهر  ار  ناراکمتس  ادخ  دنشابن و 

هک اهتـشهب  يدنـسرخ و  دـهدیم و  دـیون  دوخ  رهم  هب  ناشراگدرورپ  ار  ناشیا  سب 21  دنمدرم و  هنوگ  هکنیا  دـنمهرهب  و  دـنرتهیاپ . دـنلب 
[. دنادن نآ  يهزادنا  سک  هک   ] دشاب گرزب  دزم  ادخ  هاگشیپ  رد  هّتبلا  دننامب و  نآ  رد  هتـسویپ  دشاب 22 و  یگشیمه  يدنمهرهب  ناشيارب 

مومع یـضعب  و  تسا . مارحلا  دجـسم  دوـصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عـمجم :  17 َدِـجاسَم » اوُرُمعَی  نَأ  َنیِکِرـشُمِلل  َناـک  اـم  : » نیرّـسفم نخس 
زا دوصقم  تسا : هتفگ  یئاـّبج  دـناهدناوخ ، درفم  تروص  هب  دجـسم »  » هرـصب هحفـص 365 ]  ] 64-15- نآرق  - مدرم دناهتسناد ، اهدجـسم 

لامعتـسا مه  دـمآ  تفر و  ینادابآ و  ینعم  هب  ةراـمع  نوچ  دـنرادن  دجـسم  رد  ندـنام  دورو و  ّقح  نیکرـشم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا 
نیکرشم ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دناوخیم . زامن  هک  دنکیم  حالصا  یـسک  نوچ  دنرادن  نآ  یبارخ  حالـصا  ّقح  مه  و  دوشیم .

هک زیچ  هس  زا  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون  رارـسألا  دنوش . جارخا  دـیاب  دنـشاب و  اجنآ  مدرم  مارحلا و  دجـسم  لها  دـنرادن  ّقح 
«28» رگید هس  تسار ، هک  متفگ  یتفگ  هچ  ره  هک  یقیدـصت  رگید  تساـخن ، لد  زا  ار  وت  زج  هک  يدوجـس  لّوا  نک ، هاـگن  یکی  رد  مراد 
204-202- یقرواـپ . - تساوخن ار  وـت  زج  ناـج  لد و  تساـخ  مرکذ  اـب  نوـچ  . تساوـخن ار  وـت  زج  ناـج  لد و  تساـخ  مرکذ  اـب  نوـچ 
هک دننکیم  يراک  ینعی : تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  تسا : لوق  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا : وبا   17 ِرفُکلِاب » مِهِسُفنَأ  یلَع  َنیِدِهاش  »

ار دوخ  بهذم  يدوهی  و  یحیـسم ، هک  نانچ  میتسه  رفاک  ام  دنیوگیم : راکـشآ  هب  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  تسا 2 - اهنآ  رفک  يهناـشن 
نبإ و  دـننکیم ، هدجـس  ار  اهتب  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  - 3 41-1- نآرق . - میتسه يدوهی  یحیـسم و  دنیوگیم  دـننکیم و  راکـشآ 

هب درک  راختفا  باوج  رد  ار و  ربمغیپ  يدنواشیوخ  عطق  رفک و  هب  دندرک  شتمالم  نیملـسم  دـش و  ریـسا  ردـب  رد  نوچ  تسا : هتفگ  ساّبع 
زا یسع »  » يهملک دناهتشون : نیرّسفم   19 َِکئلوُأ » یـسَعَف  . » دش لزان  وا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  مارحلا ، دجـسم  ترامع  هبعک و  يراد  هدرپ 

عطق و روط  هب  هملک ، هکنیا  زا  دـعب  يهلمج  داـفم  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  و  تسا . بوـجو  يریزگاـن و  ینعم  هب  نآرق  رد  ادـخ و  بناـج 
هدرک تئارق  هّمـض  اب  ار  ّجاح »  » يهملک كاّحـض  عمجم :  290 ِدِجسَملا » َةَرامِع  َو  ِّجاحلا  َۀَیاقِـس   » 20-1- نآرق . - دش دـهاوخ  ماجنا  نیقی 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


 ] 199-197- یقرواپ -42-1- نآرق «. - 29» تسا ّجاـح  هب  نداد  بارـش  تیاقـس  زا  دوـصقم  و  تسا . هدـناوخ  ةرمع »  » ار ةراـمع »  » تسا و
21 َنوُِزئافلا » ُمُه  . » دندناشونیم ّجاح  هب  بیبّزلا » ذیبن   » هدرک سیخ  بآ  رد  زیوم  ّجـح  ماگنه  رد  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  هحفص 366 ]

هکنیا رب  لیلد  و  دنتسه ، نوزئاف  وا  تعیش  ّیلع و  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  يراصنا و  هّللا  دبع  نب  رباج  حوتفلا : وبا 
هک هبعک  يادـخ  هب  دـنگوس  ینعی  ۀـبعکلا » ّبر  تزف و  : » دومرف شرـس  رب  ریـشمش  ندیـسر  ماگنه  رد  تسا  ترـضح  نآ  نخـس  ثیدـح 

و تسا ، نایصاع  يارب  تمحر  هک  هدومرف  رارـسالا  فشک  رد  ینیـسح : ریـسفت   21 ٍناوضِر » َو  ُهنِم  ٍۀَـمحَِرب   » 21-1- نآرق . - مدش راگتسر 
هانگ هچره  هک  دنـشکن  دوخ  رب  يدـیماان  مقر  نایـصع  لها  ات  درک  میدـقت  ار  تمحر  نانمؤم ، يهفاک  يارب  تنج  ناعیطم و  يارب  ناوضر 

ربا ياهرطق ز  همه  هاـنگ  زا  رتنوزف  توفع   || رامـش  دوب ز  نوزف  اـم  هاـنگ   31-1- نآرق : - هعطق تسا . رتمیظع  نآ  زا  تمحر  دوـب  مـیظع 
ناهن هب  نیکرشم  دنتسین ، يواسم  نیملسم  اب  راکشآ  نارفاک  هک  روط  نامه  نایبلا : حور  همه  هایس  يهمان  نتـسش   || تسا  سب  وت  تمحر 

درادـن و شزرا  يدام  ضارغاب  ایرب و  فّوصت  تدابع و  دـهز و  و  دنتـسین ، ربارب  یناسنا  تالامک  تاماقم و  لاوحا و  رد  نیـصلخم  اـب  زین 
رد يواطنط : درک  دیاب  ردـپ  هناخ  هب  زان  هکنیا   || یبلطیم  ترخآ  يراد و  ایند  دـیئور . دـهاوخن  هایگ  نآ  زا  هک  تسا  يدـساف  مخت  دـننام 

هتـسشن هبعک  کیدزن  ساّبع  نبإ  اب  تفگ : ینزم  هّللا  دـبع  نب  رکب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  زا  تایآ  هکنیا  يهلاـبند  مراـهچ  يهفیطل 
نبإ لیخب ! ای  دیتسه  ریقف  رگم  دیهدیم  ذیبن  امش  دنهدیم و  لسع  ریش و  مدرم  هب  امش  ياههدازومع  ارچ  تفگ : دمآ و  وا  دزن  یبرع  مدوب 
دوب هتسشن  دوخ  يراوس  رتش  رب  دش  دراو  اجنیا  هب  ربمغیپ  هک  هاگنآ  یلو  لیخب ، هن  میتسه و  ریقف  هن  هک  هّلل  دمحلا  تفگ : باوج  رد  ساّبع 

ام هب  دومرف و  تیانع  هماساب  ار  نآ  يدایز  دیشون و  میدرک ، شمیدقت  ذیبن  یفرظ  ام  دومرف ، هبلاطم  بآ  دوب  وا  رـس  تشپ  دیز  نب  هماسا  و 
هدومرف ترـضح  نآ  هچنآ  میهاوخیمن  اـم  تهج  هکنیا  زا  دـیهد ، همادا  دوـخ  هحفـص 367 ] شور [  هکنیا  هب  دـیدرک ، بوخ  هچ  دوـمرف :

. دنـشونیم حبـص  دننکیم و  بآ  رد  بش  ای  دنـشونیم  بش  دننکیم و  من  حبـص  هب  هک  تسا  کشخ  يامرخ  ذـیبن  و  مینک . ضوع  تسا 
هک تسا  هدش  زاغآ  بلطم  يروط  رخآ  ات  َنیِکِرـشُمِلل » َناک  ام   » لّوا تیآ  ام : تسا . مارح  نآ  ندیـشون  دش  شرت  دـمآ و  شوج  رگا  یلو 
هک يروط  هب  ار  هیضق  حرش  نکل  تسا و  هتشون  لّوا  ار  هلمج  هکنیا  یطویس  لوزن  نأش  رد  یلو  تسا ، هدوب  رگید  یبلطم  هب  قوبـسم  ایوگ 
رد هاش  یلع  یفـص  حوتفلا و  وبا  ّطقف  و  ِّجاـحلا » َۀَیاقِـس  ُمتلَعَج  َأ   » متـسیب تیآ  يهلمج  هب  تسا  هدرک  طوبرم  میتشون  دوخ  ياـج  رد  وا  زا 

يزیچ نارگید  و  تسا ، هتشون  وا  باوج  ساّبع و  هب  نیملسم  شنزرس  ار  هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  میتشون  هک  روط  نامه  دوخ  موظنم  ریسفت 
دناهتشاد و دجسم  نتخاس  ياضاقت  نیکرشم  دیاش  و  درادن ، قفاوت  هیآ  زاغآ  رهاظ  اب  حوتفلا  وبا  ترابع  هک  تسا  مولعم  دوخ  دناهتـشونن و 

لقن یئاّبج  زا  هک  ینعم  نآ  رگم  دـناهدشن ، علّطم  نآ  زا  نیرّـسفم  یلو  تسا  هدوب  بلاطم  هنوگ  هکنیا  ریظن  هک  دـناهدرک  راـهظا  يزیچ  اـی 
دورو نوچ  «، 30» درادـن شزاـس  مُُهلاـمعَأ » تَِطبَح   » يهلمج اـب  ینعم  هکنیا  یلو  دـنرادن . دجـسم  هب  دورو  ّقح  هک  دـشاب  دوصقم  میدرک 

لکشم کبس  هکنیا  هب  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  صیخشت  تروص  ره  رد  نآ . يدوبان  هب  دوش  مکح  هکنیا  ات  تسین  تدابع  دجسم  هب  كرشم 
هب هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  صیخـشت  تروص  ره  رد  نآ . يدوبان  هب  دوش  مکح  هکنیا  ات  تسین  تدابع  دجـسم  هب  كرـشم  دورو  نوچ  تسا .

هحفص 368]  ] 941-939- یقرواپ -926-904- نآرق -346-314- نآرق -46-21- نآرق . - تسا لکشم  کبس  هکنیا 

ات 24] تایآ 23  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

[23  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  مُکنِم  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  ِنامیِإلا  یَلَع  َرفُکلا  اوُّبَحَتـسا  ِنِإ  َءاِیلوَأ  مُکَناوخِإ  َو  مُکَءابآ  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اهَنوَضَرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنوَشَخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمتفَرَتقا  ٌلاومَأ  َو  مُُکتَریِـشَع  َو  مُکُجاوزَأ  َو  مُُکناوخِإ  َو  مُکُؤاـنبَأ  َو  مُکُؤاـبآ  َناـک  نِإ  لـُق 

ینعم  532-1- نآرق [ - 24  ] َنیِقِـسافلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  ِهِرمَِأب  ُهّللا  َِیتأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  مُکَیلِإ  َّبَحَأ 
هعتلب یبا  نبإ  بطاح - نوچ  تسا : هدش  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  عمجم : کیدزن . نادنواشیوخ  هلیبق و  ةریـشع - تاغل :

شنزرس يارب  مّود  تیآ  و  دش . لزان  وا  هیبنت  يارب  لّوا  تیآ  دراد  نآ  رب  ّطلـست  هکم و  گنهآ  ربمغیپ  هک  تشون  شدوخ  نادنواشیوخ  هب 
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راتفرگ میراد و  شیوخ  موق و  هناخ و  ام  دنتفگیم : باوج  هب  هکم و  زا  ترجه  هب  دندرکیم  ناشراداو  هنیدم  نیملـسم  هک  دش  لزان  اهنآ 
يرادنید زا  رترب  ار  ینیدیب  ناتناردارب  ناردـپ و  رگا  دـیاهدیورگ  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یمدرم  يا   23 همجرت : میتسه . مدرم  اب  تراـجت 

ناردپ رگا  وگب : دّمحم  يا  دوب 24  ناراکمتس  رامـش  هب  دنادب  دوخ  تسود  ار  نانآ  امـش  یـسک ز  رگا  هک  دیریگن  دوخ  تسود  دندرمش 
دوش و داسک  دیـسرتب  هک  یناـگرزاب  هدـمآ و  گـنچ  هب  ياههیامرـس  ناتنادـنویپ و  شیوخ و  نارـسمه و  ناردارب و  ناتنارـسپ و  اـمش و 

ادـخ ات  دیـشاب  هار  هب  مشچ  سپ  دـیراد  رتتسود  وا  هار  رد  داهج  شربمغیپ و  ادـخ و  زا  ار  همه  هکنیا  دیاهدیدنـسپ  دوخ  يارب  هک  اههناخ 
رخآ 23 ات  مُکَءابآ » اوُذِخَّتَت  ال  : » نیرّـسفم نخـس  دشابن . امنهر  تسار  هار  هب  ار  راکدب  مدرم  ادـخ  دـینادب ] یلو  ، ] دـناسرب دوخ  تشونرس 

يدام یگدـنز  ایند و  راک  رد  یلو  نید  ياهراک  يارب  تسا  رفاک  ردام  ردـپ و  نادـنواشیوخ و  اب  یتسود  كرت  روتـسد  هیآ  هکنیا  عمجم :
-41-15- نآرق [. - امن ترـشاعم  یکین  هب  اهنآ  اب  ینعی  « ] ًافوُرعَم اینُّدـلا  ِیف  امُهبِحاص  َو   » هیآ هکنیا  لیلد  هب  تسین  عونمم  اـهنآ  اـب  شزیمآ 

هکنیا دننک ، ترجه  هّکم  زا  دندش  رومأم  نیملـسم  هّکم  حتف  زا  شیپ  نوچ  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يدحاو  رخف :  283-245- نآرق
حیحص ساّبع  نبإ  زا  لقن  هکنیا  یلو  تسا  رفاک  ناشیوخ  زا  يرود  مالسا  تقیقح  لامک و  هک  تسا  بلطم  هکنیا  ندرک  نشور  يارب  هیآ 

يارب هیآ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  حـتف  زا  سپ  هئارب  يهروس  تاـیآ  رگید  هیآ و  هکنیا  نوچ  دـسریمن  رظن  هب 
: رخف  23 مُهَّلَوَتَی » نَم  َو  . » دـشاب ناسنا  تسود  دـیابن  دوب  رفاک  رگا  هحفـص 369 ] مه [  دـنواشیوخ  هک  تسا  رفاک  زا  يرود  موزل  حیـضوت 
هک تسا  هدـش  هدـنامهف  هلمج  هکنیا  اـب  دـشابن  بجاو  رفاـک  يرود  تسا  نکمم  دورن  ناـمگ  هک  تسا  بـلطم  دـیکأت  يارب  هـلمج  هـکنیا 

عمج تروص  هب  مکتاریشع »  » اهیراق یضعب  عمجم :  24 مُُکتَریِشَع » َو   » 24-1- نآرق . - ناشرفک اهنآ و  متس  لثم  تسا  متس  اهنآ  اب  یتسود 
باذع اهراک  هکنیا  تازاجم  هب  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  يرـصب و  نسح  عمجم :  24 ِهِرمَِأب » ُهّللا  َِیتأَی  یّتَح   » 19-1- نآرق . - دناهدرک تئارق 

یـضعب یلو  دـنک ، حـتف  ار  هّکم  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  ینعی   37-1- نآرق : - تسا هتفگ  دهاجم  رید . ای  دـشاب  دوز  دـسریم  امـش  هب  ادـخ 
. تسا هدوب  هّکم  حتف  زا  دعب  هیآ  هکنیا  نوچ  تسین  تسرد  ینعم  هکنیا  دناهتفگ 

ات 27] تایآ 25  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُمتیَّلَو َُّمث  تَبُحَر  اِمب  ُضرَألا  ُمُکیَلَع  تَقاـض  َو  ًائیَـش  مُکنَع  ِنُغت  مَلَف  مُُکتَرثَک  مُکتَبَجعَأ  ذِإ  ٍنیَنُح  َموَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهّللا  ُمُکَرَـصَن  دََـقل 
َنیِِرفاـکلا ُءازَج  َکـِلذ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَـع  َو  اـهوََرت  َمل  ًادُونُج  َلَزنَأ  َو  َنِینِمؤُملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهّللا  َلَزنَأ  َُّمث  [ 25  ] َنیِِربدُم

نایم تسا  ینیمزرـس  مان  نینح - تاغل : ینعم   478-1- نآرق [ - 27  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  نَم  یلَع  َکـِلذ  ِدـَعب  نِم  ُهّللا  ُبُوتَی  َُّمث  [ 26]
مدرم عامتجا  ياج  ینعم  هب  نطوم  عمج  نطاوم - شمارآ ، تباـهم ، راـقو ، ۀنیکـس - دـش . هداـشگ  عیـسو و  ینعی  تبحر - فئاـط ، هّکم و 
گنج زور  دیرآ ] دای  هب   ] درک يرای  دربن  ياههماگنه  زا  يرایـسب  رد  ادـخ  انامه   25 همجرت : گنج . يههبج  حالطـصا  هب  گنج و  يارب 

دیدرک و گنج  هب  تشپ  هک  دش  گنت  امـش  رب  نیمز  يانخارف  تشادن و  امـش  هب  يدوس  دروآ و  تفگـش  ناتهاپـس  یهوبنا  ار  امـش  نینح 
ره هحفص 370 ] دیدیدیمن و [  هک  داتسرف  يرکـشل  دروآ و  دورف  نانمؤم  شربمایپ و  رب  دوخ  شمارآ  ادخ  سپ  نآ  زو   26 دیدومن ، رارف 

[ دشاب هدرک  وا  تشونرـس  هب  و   ] دهاوخ هک  ره  هب  دیاشخبب  ادـخ  سپ  نیز  نارفاک 27 و  يازـس  تسا  نیمه  دومن و  شرازآ  دوب  رفاک  هک 
هناخ و زا  ربمغیپ  ادخ و  ياضر  هار  رد  نوچ  ینعی  عمجم :  25 ٍةَرِیثَک » َنِطاوَم  ِیف  : » نیرسفم نخـس  تسا . میحر  تسا و  روفغ  دنوادخ  هک 

امهیلع قداص  رقاـب و  ماـما  زا  -14-40 و  نآرق . - درک ناتيرای  ادـخ  امـش  قیوشت  يارب  اهگنج  زا  يرایـسب  رد  دیدیـشوپ  مشچ  ناـشیوخ 
هدش تیاور  و  دناهدش . حـتاف  دـناهتفر و  ولج  ناناملـسم  یبیغ  کمک  يهلیـسو  هب  تسا  هدوب  عقوم  داتـشه  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا 

هچ دایز  لام  دیسرپ : املع  زا  تفای  افـش  نوچ  دهدب  ارقف  هب  دایز  لام  دبای  افـش  رگا  درک : رذن  دش و  رامیب  یـساّبع  يهفیلخ  لّکوتم  تسا :
ماما ترضح - هب  دندرک  شیئامنهار  تبقاع  تفگ ، يزیچ  کی  ره  دننک و  نّیعم  دنتسناوتن  اهنآ  مهدب ! رذن  هب  يافو  يارب  هک  تسا  هزادنا 

ترضح نآ  زا  دهدب . مهرد  داتشه  دوب  هتشون  باوج  رد  تشون  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دوب . سوبحم  هناخ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع 
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هکنیا حر  تسا . هدوب  عقوم  داتشه  هدش و  اصحا  نطاوم  هکنیا  دومرف : درک و  تئارق  ار  هیآ  هکنیا  دش ، مولعم  اجک  زا  داتشه  ددع  دندیسرپ 
حتف زا  ربمغیپ  نوچ   60-58- یقرواپ : - تسا هدوب  نینچ  دناهتشون  : تسا هدوب  نینچ  دناهتشون  « 31» نیرّسفم نیخّروم و  هک  يروط  هب  هّیضق 

فیقث و لیابق  اب  گـنج  يارب  دـش  نینح  نیمزرـس  يهناور  ترجه  متـشه  لاـس  لاّوش  هاـم  رد  اـی  ناـضمر  هاـم  رخآ  رد  دـش  هدوسآ  هّکم 
هیامرـس و هچب و  نز و  ماـمت  دـش و  لّوحم  وا  هب  ناـشاهراک  لـصف  ّلـح و  و  دـش ، مهارف  فوع  نب  کـلام  دزن  نزاوه  ءاـسؤر  و  نزاوـه ،

دندـمآ دورف  دوب  نزاوه  نیمزرـس  رد  هک  ساطوا  يهرد  هب  نوچ  و  دـندش . نینح  يهناور  دنتـشادرب و  دوخ  اب  ار  لاوما  رتش و  دنفـسوگ و 
، ساطوا يهرد  هب  دـنتفگ  میتسه ! اجکب  دیـسرپ  ناوارف  راک  سک و  نادـنواشیوخ و  بحاـص  روک و  دوب  يدرمریپ  هک  تمّـصلا  نب  دـیرد 

کلام دنتفگ : وا  باوج  هب  مونشیم ! اهچب  يهیرگ  نایاپ و  راهچ  زاوآ  ارچ  دیسرپ  هاگنآ  گنج ، نابسا  شبنج  بسانم  تسا  یئاج  تفگ :
نآ زا  عافد  يارب  گنج  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  دوخ  يهداوناخ  هیامرـس و  یـسک  ره  تسا  هحفص 371 ] هداد [ - روتـسد  فوع  نب 
يا تفگ : دـیرد  دـمآ ، وا  نوچ  منک ، تبحـص  وا  اب  ات  دـیایب  دـیئوگب  ار  کلام  تسا ، ینارچ  دنفـسوگ  راک  هکنیا  تفگ  دـنک . شـشوک 

عفترم ياهتمـسق  هب  نادرگرب  ار  هیامرـس  هداوناـخ و  هـکنیا  تـسه ، یئادرف  زورما  سپ  زا  ياهدـش و  مدرم  هـکنیا  سیئر  زورما  وـت  کـلام 
هب اهنآ  يدش  حتاف  وت  رگا  سب و  دیآ و  راک  هب  اجنیا  رد  ریشمش  درم و  بسا و  ّطقف  هک  نامب  اهبـسا  نادرم و  اب  دوخ  ناشدوخ و  نیمزرس 

فرخ ریپ و  وت  تفگ : باوج  رد  کلام  دش ، یهاوخن  وربآیب  دنزرف  نز و  يوس  زا  ّلقا  يدـید ال  تسکـش  رگا  یلو  دیـسر ، دـنهاوخ  وت 
وا تساوخ ، هیراـع  گـنج  يارب  هرز  دـصکی  هّیما  نب  ناوفـص  زا  هّکم  رد  فّقوت  زور  هدزناـپ  زا  سپ  ربمغیپ ص  فرط  نآ  زا  يا ، هدـش -

ار نآ  تنامـض  مریگیم و  هیراـع  هب  دومرف : ربمغیپ  یهدـن ! سپ  يریگب و  یهاوخیم  اـی  داد  یهاوخ  سپ  یهاوخیم و  هیراـع  هب  تفگ :
هدـش ناملـسم  مدرم  زا  رفن  رازه  ود  اب  دوب  هدـش  هّکم  دراو  دـندوب  رفن  رازه  هد  هک  دوخ  نوشق  يهمه  اب  ربمغیپ  داتـسرف و  ار  هرز  وا  مراد ،
دورو رد  هک  یئاسؤر  داد و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  ار  دوخ  گرزب  مچرپ  دش و  هناور  دـندوب  رفن  رازه  هدزاود  عومجم  هک  هّکم  حـتف  زا  سپ 

هداوناخ و مادک  ره  هک  درک  شرافـس  ار  دوخ  مدرم  فوع  نب  کلام  دندش ، هناور  دوخ  مچرپ  اب  شور  نامه  هب  دندوب  رادـمچرپ  هّکم  هب 
رد دـیوش و  ناهنپ  هّرد  هکنیا  ياهباعـشنا  اهتخرد و  تشپ  رد  دینکـشب و  ار  ناتریـشمش  فالغ  دـیرادب و  رـس  تشپ  رد  ار  دوخ  يهیاـمرس 

ربمغیپ فرط  نآ  زا  و  دناهدشن . ورب  ور  یگنج  نادرم  اب  نونک  ات  نوچ  ناشدینکشب  دینک و  هلمح  اهنآ  هب  یگرابکی  حبص  ینشور  کیرات 
نزاوه ياه  هتسد - يهلمح  فرط  بناج  ره  زا  هک  دوب  میلس  ونب  يهلیبق  رکشل  ولج  رد  دش و  نینح  يهّرد  ریزارس  دناوخ  حبص  زامن  نوچ 

دندرکیمن و هّجوت  دنتشذگیم و  ربمغیپ  زا  هتسد  هتسد  دندرک و  رارف  مه  رس  تشپ  ياههتسد  دندرک و  رارف  دندروخ و  تسکش  دندش و 
نب نایفـس  وبا  تسار و  فرط  زا  ربمغیپ  يومع  ساّبع  دـندیگنجیم و  ربمغیپ  فارطا  هب  رفن  دـنچ  دوخ و  مچرپ  اب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ّطـقف 

هک نمیا  ّما  نب  نمیا  رفن  کی  مشاه و  ینب  زا  رفن  هن  دندوب و  هتفرگ  ار  ربمغیپ  رطاق  يهنهد  پچ  فرط  زا  ترضح  نآ  يومع  رـسپ  ثرح 
وت يادص  دومرف  ساّبع  هب  دـننکیم  رارف  مدرم  دـید  ربمغیپ ص  نوچ  و  دـندوب . هتفرگ  ار  رطاق  فارطا  هحفـص 372 ] دوب [  مشاه  ینب  ریغ 

تعیب رد  لکشتم  نادرم  يا  هرقب و  يهروس  مدرم  يا  راصنا و  رجاهم و  هورگ  يا  نک : دایرف  تسیاب و  گنس  هکنیا  يور  تسا  دنلب  اسر و 
دندش و گنج  لوغـشم  دندوب و  ولج  زا  همه  راصنا  و  دنتـشگرب ، دندینـش  ار  وا  يادص  نوچ  دیوریم ! اجک  امـش  تسا  اجنیا  وا  ربمغیپ  اب 
ار اهنآ  نیملـسم  دـندش و  هدـنکارپ  دـندرک و  رارف  نیکرـشم  غورد و  نودـب  مربمغیپ  نم  دـش  مرگ  گـنج  يهکرعم  نونکا  دومرف : ربمغیپ 

اهنآ لاوما  نانز و  دش و  هدنهانپ  فئاط  راصح  رد  فوع  نب  کلام  دندش و  هتـشک  نزاوه  يهلیبق  زا  رفن  دص  دودح  رد  هک  دـندرک  لابند 
فئاط و نایم  تسا  ياهیحان  هک  میج ] رسکب   ] هناّرعج رد  ار  گنج  ناریـسا  مئانغ و  يهمه  داد  روتـسد  ربمغیپ  دمآ و  نیملـسم  فّرـصت  هب 
و دومرف ، بیقعت  ار  نیکرـشم  دـش و  هناور  فئاـط  فرط  هب  دوخ  تشاـمگ و  اـهنآ  رب  ار  یعازخ  ءاـقرو  نب  لیدـب  دـننک  يرادـهاگن  هّکم 
هب دیاش   ] تشادرب هرصاحم  زا  تسد  دش ، هدعقلا  وذ  هام  نوچ  داد و  همادا  ار  هرصاحم  هام  نآ  رخآ  ات  تفرگ و  راصح  رد  ار  فوع  کلام 

و ریسا ، يهچب  نز و  رازهشش  هک  درک  میـسقت  ار  مئانغ  اجنآ  رد  دومرف و  تکرح  هناّرعج  فرط  هب  و  تسا ] هدوب  مارح  هام  تیاعر  هطـساو 
يردـخ دیعـس  وبا  هرقن .] دایز  رادـقم  دناهتـشون و  دنفـسوگ  رتش و  رازه  تصـش  زا  زواجتم  نارگید  یلو   ] دوب رامـشیب  لاوما  تاـناویح و 
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يهدابع نب  دعس  دادن . يزیچ  راصنا  هب  اهنآ و  رطاخ  بلج  يارب  ناملـسم  هزات  بارعا  هب  درک  میـسقت  ار  میانغ  ربمغیپ  تسا : هدرک  تیاور 
کی زین  نم  درک : ضرع  يراد ! هدیقع  هچ  دوخ  وت  دومرف : ترضح  نآ  دناسر  شضرع  هب  ار  اهنآ  ینارگن  تفر و  ربمغیپ  روضح  يراصنا 

داتـسیا اجنآ  ربمغیپ  دندش  مهارف  همه  نوچ  نک  عمج  دنفـسوگ ] لغآ  يراوید  راهچ   ] هریظح هکنیا  رد  ار  اهنآ  دومرف : متـسه ، اهنآ  زا  رفن 
هار دنوادخ  رگیدکی و  نمشد  ریقف و  دیدوب و  هارمگ  یگمه  مدمآ  امـش  رهـش  هب  نم  هک  هاگنآ  هن  راصنا  مدرم  يا  دومرف : ینارنخـس و  هب 

: دومرف هاگنآ  تسا . هدوب  نینچ  دنتفگ : باوج  هب  اهنآ  دیدرک ! مهارف  هیامرس  لام و  دیدش و  مه  اب  دحتم  تسود و  ات  دومن  امش  هب  تسار 
دیناوتیم دـیهاوخب  رگا  دومرف : میئوگب ! باوج  هچ  ام  یئامرفیم و  هچ  ام  هب  دـن : هحفـص 373 ] ضرع [  داد ! دیهاوخن  ار  نم  باوج  امش 

زا كانـشیدنا  نطو و  يهراوآ  ریقف و  يدوب  يدرم  يدـمآ  اـم  رهـش  هب  وـت  هک  زور  نآ  دـیئوگب : دـننک ، قیدـصت  همه  هک  دـیئوگب  ینخس 
يارب دـندرک : ضرع  میدرک ، تاهدوسآ  نمـشد  ّرـش  زا  میدرکن و  هقیاضم  وت  زا  میتشاد  هچنآ  میداد و  لزنم  وت  هب  هک  میدوب  ام  نمـشد و 

اوملسیل اموق  اهب  تّفلأت  اینّدلا  نم  ۀعاعل  نم  راصنالا  رشعم  ای  متدجوأ  : » دومرف زاب  میئوگب ! ام  هک  تسا  ینخس  هنوگچ  هکنیا  ربمغیپ  ادخ و 
ات مداد  راـکعمط  یمدرم  هب  هک  اـیند  لاـم  زا  یکدـنا  هعرج  يارب  دـیوشیم  نارگن  ربـمغیپ  زا  دوخ  لد  رد  « 32 «» مکمالـسا یلا  مکتلکو  و 
اب نارگید  هک  دیدنسپیمن  رگم  راصنا  مدرم  يا  مداد  هلاوح  درک  ناتبیصن  ادخ  هک  مالسا  گرزب ، دوس  نآ  هب  ار  امـش  دنوش و  ناملـسم 
هب نم  دنوش  هتسد  ود  مدرم  رگا  تسا  وا  رایتخا  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  ادخ ! ربمغیپ  اب  امش  دندرگرب و  دوخ  هاگیاج  هب  رتش  دنفسوگ و 

ار راصنا  ادـخ  يا  مدوب  راصنا  زا  یکی  مه  نم  دوبن ، راک  رد  یترجه  مدوب و  هتفرن  هنیدـم  هب  هّکم  زا  رگا  تسویپ و  مهاوخ  راصنا  يهتـسد 
زا ناشمـشچ  بآ  هک  دـندرک  هیرگ  ردـق  نآ  نخـس  هکنیا  زا  مدرم  زرمایب . مه  ار  ناشرـسپ  رـسپ  زرماـیب و  مه  ار  اـهنآ  نادـنزرف  زرماـیب و 

یچراـج تفگ  کـلام  سنا  و  دـندش . قّرفتم  دـشاب و  ربمغیپ  ادـخ و  هک  مینکیم  لوبق  ار  رتهب  تمـسق  نآ  دـنتفگ : تشذـگ و  ناشـشیر 
تداع يهرود  کی  تسین  نتـسبآ  هک  نآ  دراذـگب و  راب  تسا  نتـسبآ  هک  نآ  ات  دـننکن  شزیمآ  ریـسا  نانز  اب  درک : غالبا  مدرم  هب  ربمغیپ 

دش و دنلب  اهنآ  نارنخـس  بیطخ و  دندمآ و  ربمغیپ  روضح  هنارعج  رد  و  دندش ، ناملـسم  نزاوه  ناگدـنیامن  هاگنآ  دـنک . رازگرب  ار  هنانز 
هریح ماش و  ناهاشداپ  اب  رگا  دناهدوب و  وت  راتسرپ  ای  دنوشیم و  هدرمش  وت  يهلاخ  هک  دنتسه  یناسک  ریسا  ياهنز  هکنیا  نایم  درک : ضرع 
يراک نینچ  هک  یتسه  یـسک  رتهب  وت  هّتبلا  دـندرکیم و  يراوگرزب  میدرکیم  تشذـگ  ياـضاقت  اـهنآ  زا  میتشادیم و  یتشونرـس  نینچ 

هب تسا  مشاه  ینب  تسد  رد  هچنآ  دومرف : میرادـن . راک  رتش  دنفـسوگ و  هب  دـندرک : ضرع  ریـسا ! ای  دـیهاوخیم  لام  دومرف : ربمغیپ  ینک 
هب هک  ایند  لام  زا  یکدـنا  هعرج  يارب  دـیوشیم  نارگن  ربمغیپ  زا  دوخ  لد  رد  شرافـس  امـش  يارب  ناناملـسم  رگید  اب  منکیم و  در  اـمش 

رگم راصنا  مدرم  يا  مداد  هلاوح  درک  ناتبیـصن  ادـخ  هک  مالـسا  گرزب ، دوس  نآ  هب  ار  امـش  دـنوش و  ناملـسم  ات  مداد  راکعمط  یمدرم 
رگا تسا  وا  رایتخا  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  ادخ ! ربمغیپ  اب  امش  دندرگرب و  دوخ  هاگیاج  هب  رتش  دنفسوگ و  اب  نارگید  هک  دیدنـسپیمن 

زا یکی  مه  نم  دوبن ، راک  رد  یترجه  مدوب و  هتفرن  هنیدـم  هب  هّکم  زا  رگا  تسویپ و  مهاوخ  راـصنا  يهتـسد  هب  نم  دـنوش  هتـسد  ود  مدرم 
هیرگ ردـق  نآ  نخـس  هکنیا  زا  مدرم  زرمایب . مه  ار  ناشرـسپ  رـسپ  زرمایب و  مه  ار  اهنآ  نادـنزرف  زرماـیب و  ار  راـصنا  ادـخ  يا  مدوب  راـصنا 
سنا و  دندش . قّرفتم  دشاب و  ربمغیپ  ادخ و  هک  مینکیم  لوبق  ار  رتهب  تمسق  نآ  دنتفگ : تشذگ و  ناششیر  زا  ناشمشچ  بآ  هک  دندرک 
تسین نتسبآ  هک  نآ  دراذگب و  راب  تسا  نتـسبآ  هک  نآ  ات  دننکن  شزیمآ  ریـسا  نانز  اب  درک : غالبا  مدرم  هب  ربمغیپ  یچراج  تفگ  کلام 

بیطخ و دـندمآ و  ربمغیپ  روضح  هنارعج  رد  و  دـندش ، ناملـسم  نزاوه  ناگدـنیامن  هاـگنآ  دـنک . رازگرب  ار  هناـنز  تداـع  يهرود  کـی 
رگا دناهدوب و  وت  راتسرپ  ای  دنوشیم و  هدرمش  وت  يهلاخ  هک  دنتسه  یناسک  ریسا  ياهنز  هکنیا  نایم  درک : ضرع  دش و  دنلب  اهنآ  نارنخس 

یـسک رتهب  وت  هّتبلا  دـندرکیم و  يراوگرزب  میدرکیم  تشذـگ  ياضاقت  اهنآ  زا  میتشادیم و  یتشونرـس  نینچ  هریح  ماش و  ناهاشداپ  اـب 
رد هچنآ  دومرف : میرادـن . راک  رتش  دنفـسوگ و  هب  دـندرک : ضرع  ریـسا ! اـی  دـیهاوخیم  لاـم  دومرف : ربمغیپ  ینک  يراـک  نینچ  هک  یتسه 
مه امش  منکیم و  هحفص 374 ]  ] 534-532- یقرواپ  - شرافس امش  يارب  ناناملسم  رگید  اب  منکیم و  در  امش  هب  تسا  مشاه  ینب  تسد 

نزاوه يهلیبق  ياههدـنیامن  داد  ماجنا  رهظ  زامن  ربمغیپ ص  نوچ  و  دـیتسه ، ناملـسم  هک  دـینک  یفرعم  ار  دوخ  دـیئوگب و  نخـس  اـهنآ  اـب 
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رطاـخ بیط  هب  مدرم  امـش  زا  سک  ره  مدـینادرگرب و  ار  مشاـه  ینب  دوخ و  ياهریـسا  نم  دوـمرف : ربـمغیپ  دـندرک : راـهظا  ار  دوـخ  بلطم 
دنچ زج  هب  دندرک  اهر  ار  دوخ  ناریـسا  مدرم  مومع  مزادرپب . ار  نآ  نم  ات  دنک  اهر  ادف  ربارب  رد  هن  رگ  دنک و  دازآ  ار  دوخ  ریـسا  دناوتیم 
دازآ ار  وت  ریـسا  يهداوناخ  یئایب  اـم  دزن  يوش و  ناملـسم  رگا  داد  ماـغیپ  فوع  نب  کـلام  هب  ربمغیپ  و  دـندرک . اـهر  ادـف  ربارب  رد  هک  رفن 

ربمغیپ فرط  زا  تفرگ و  لیوحت  ار  اـهرتش  راـک و  سک و  دیـسر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  فئاـط  زا  وا  مهدیم ، وت  هب  رتش  دـص  منکیم و 
هّکم هب  ات  نیملـسم  يرارف  نوشق  ولج  هک  تسا  هدـش  تیاور  نایبلا : حور   25 َنیِِربدُم » ُمتیَّلَو  . » دش دوخ  يهلیبق  نیملسم  یتسرپرـس  رومأم 
رخآ هب  ار  يرگوداج  نارود  دنوادخ  تفگ : شردام  هب  هّیما  نب  ناوفـص  ردارب  دندرک و  تتامـش  دندش و  لاحـشوخ  اجنآ  مدرم  دیـسر و 

رب یشرق  درف  کی  تموکح  هک  ادخ  هب  دنگوس  دنکـشب  ار  وت  ناهد  ادخ  شاب  شوماخ  تفگ : دوب  كرـشم  هک  ناوفـص  شردارب  دناسر ،
تسا ورین  نآ  دوصقم  عمجم :  26 َنِینِمؤُملا » یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهّللا  َلَزنَأَف   » 25-1- نآرق . - نزاوه مدرم  تموکح  زا  تسا  رتهب  ام 
ربمغیپ اب  هک  تسا  نینمؤم  نآ  شمارآ  دوصقم  تسا : هتفگ  محازم  نب  كاّحـض  دنتـسکش . ار  نارفاک  دنتـشگرب و  اهیرارف  دش  بجوم  هک 
تمحر يادخ  داتسرف  ورف  سپ  ینیسح : ریسفت   75-1- نآرق . - مشاه ینب  زا  رفن  دنچ  ساّبع و  ّیلع و  لثم  دندرکن  رارف  دندنام و  ياج  هب 

رب هدومرفن و  هشیدـنا  ءادـعا  ترثک  زا  دومن و  برح  يهیعاد  اهنت  ات  دوخ  يهداتـسرف  رب  تسا  بولق  شمارآ  نوکـس و  ببـس  هک  ار  دوخ 
عیجـشت و ددم  هب  ناگتـشرف  نینح  زور  تفگ  یئاّبج  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   26 ًادُونُج » َلَزنَأ  َو  . » دنتـشگ زاب  ساّبع  يادـن  هب  ات  نانمؤم 

كرش زا  هک  نآ  يهبوت  دریذپیم  ادخ  ینعی  عمجم :  27 ُهّللا » ُبُوتَی  َُّمث   » 23-1- نآرق . - ردب زور  ّالا  دندرکن  رازراک  دندمآ و  لد  تیوقت 
، دندرک هبوت  دندرک و  رارف  هک  دشاب  مدرم  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  و  دروآ ، مالسا  هب  يور  دوش و  هحفص 375 ]  ] 26-1- نآرق  - نامیشپ
اب ینعی  رخف : تفریذپ . ادخ  دندرک  هبوت  دندروخ و  تسکـش  دندش و  دوخ  يهّدع  هب  رورغم  نوچ  هک  دشاب  بجع  زا  يهبوت  تسا  نکمم 

لّصفم هرقب  يهروس  رد  هنیکـس  ینعم  - 1 ام : نخـس  داد . زاب  اهنآ  هب  ار  دوخ  ناسحا  لضف و  ادـخ  دـندش  راتفرگ  هک  ّتلذ  يراوخ و  همه 
، تسا هدوب  شمارآ  هنیکس و  اب  هشیمه  ترضح  نآ  نوچ  تسا ، لکشم  ربمغیپ  رب  هنیکس  لوزن  ینعم  مهف  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، هدش  ثحب 

يهنیکس مّود - دوب ، يرارف  ناناملسم  لاح  هب  فّسأت  هک  ّتقوم  بارطـضا  يهلابند  رد  شمارآ  لّوا - تسا : رّوصتم  نآ  رد  ینعم  ود  نکیل 
یسک هک  يروط  هب  تسا  هدوب  نمشد  ربارب  رد  ینیگمهس  تباهم و  هک  تسا  هدوب  ترـضح  نآ  هب  صوصخم  تلاح  عقوم ، نآ  رد  ربمغیپ 

گرزب رطخ  نمشد و  يهلمح  عقوم  رد  ّطقف  تسا و  هدوبن  نایامن  هشیمه  ّتیـصاخ  هکنیا  هّتبلا  و  تسا ، هتـشادن  شربارب  رد  فّقوت  يورین 
ربـمغیپ يهنیکـس  هکنیا  دـهاش  تسا و  هدوـب  ناشتـشگزاب  رارف و  زا  ینامیـشپ  لد و  تیوـقت  نینمؤـم  يهنیکـس  و  تسا ، هدـشیم  رادوـمن 

: تفگ وا  هک  نامثع  نب  هبیـش  زا  دناهدرک  لقن  تسا : هتفگ  يرهز  هک  تسا  هدرک  لقن  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  حوتفلا  وبا  هک  تسا  یتیاکح 
ار ترـضح  نآ  دندش  هتـشک  دحا  رد  هک  مردپ  ردارب و  نوخ  ماقتنا  هب  متـساوخ  نم  دنام  اهنت  ص ]  ] ربمغیپ دندرک و  رارف  ناناملـسم  نوچ 
نآ هب  مزع  هچنآ  زا  مراذـگیم  ادـخ  هانپ  رد  ار  وت  دومرف : تشاذـگ و  نم  يهنیـس  رب  تسد  درک و  هاـگن  نم  هب  تشگرب و  ربمغیپ  مشکب ،

ناملسم دوب و  رت  بوبحم  مدرم  يهمه  زا  مدرک  هاگن  ترضح  نآ  تروص  هب  نوچ  داتفا و  مادنا  هب  هزرل  ارم  ربمغیپ  نخس  هکنیا  زا  يراد ،
زا يداب  تسه  هنیکـس  هک   || تشرـس  لـماک  هش  ناز  يورم  تسه  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  هنیکـس  یفـص  موظنم  ریـسفت  رد  و  مدـش ،

ناـشن نآ  || و  تسا  ّیلو  ره  ّیبـن و  ره  اـب  اـمئاد  تسا  تروـص  ار  وا  مدآ  يور  وـچمه   || تسا  ّتنج  يوـب  رتـشوخ ز  وا  يوـب  تـشهب 
جاوفا دـشاب  وا  اب  هک  ناز  هحفـص 376 ] مازهنا [  دـبای  سفن  دوـنج  وز   || ماـقم  دریگ  لد  لـها  بلق  هب  نوـچ  تسا  یلعلا  ّبر  زا  تمحر 

زا هک  سرت  یکانمهـس و  ّتیـصاخ  هب  دشاب  هراشا  دیاش  اهوََرت » َمل  ًادُونُج  َلَزنَأ   » يهلمج شوقن 2 - دنطوطخ و  ششیپ  اهـشیج   || شورس 
ساّبع دایرف  يهلیسو  هب  زاب  دندرک و  رارف  تعرس  نآ  هب  نیملـسم  هکنآ  زا  سپ  نوچ  دش . دیلوت  نارفاک  لد  رد  يرارف  نیملـسم  نتـشگرب 

اریز تفرگارف  ار  اهنآ  سرت  دـنداد و  صیخـشت  یگنج  يهلیح  ار  لـمع  هکنیا  نارفاـک  دـیاش  دـندرک  هلمح  تخـس  دنتـشگرب و  يدوز  هب 
نوشق دولوم  هرظتنم  ریغ  يهثداح  هکنیا  سپ  نیرفاک . يدوبان  رارف و  نیملسم و  زا  ياهلمح  نانچ  تفریمن  لامتحا  چیه  رارف  نآ  يهلابند 
هکنیا ياضتقم  هب  و  دومن ، نارفاک  لد  رد  بعر  سرت و  ناناملـسم و  زا  تباهم  دیلوت  ّقح  تردق  هب  هک  دوب  يدـنوادخ  یئرم  ریغ  دونج  و 
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راظتنا فالخ  رب  هک  یناسفن  ّصاوخ  هنوگ  هکنیا  ادـخ ، رگم  تسین  رادربخ  ادـخ  نوشق  زا  یـسک  ینعی  َوُه » اـّلِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَلعَی  اـم   » هیآ
یعـالّطا نآ  یگنوگچ  هب  ار  يرگید  وا  زا  ریغ  هب  دـیآیم و  دورف  ّقح  بناـج  زا  هک  تسا  مولعماـن  یئرم و  ریغ  نوشق  زا  دوشیم  رادوـمن 

707-666- نآرق -46-14- نآرق . - تسین

ات 33] تایآ 28  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

نِإ ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُکِینُغی  َفوَسَف  ًۀَلیَع  ُمتفِخ  نِإ  َو  اذه  مِهِماع  َدـَعب  َمارَحلا  َدِجـسَملا  اُوبَرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرـشُملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َنِم ِّقَحلا  َنیِد  َنُونیِدَی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخآلا  ِموَیلِاب  َو ال  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  [ 28  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  َءاش 

َِکلذ ِهّللا  ُنبا  ُحیِسَملا  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ِهّللا  ُنبا  ٌریَزُع  ُدوُهَیلا  َِتلاق  َو  [ 29  ] َنوُرِغاص مُه  َو  ٍدَی  نَع  َۀَیزِجلا  اوُطُعی  یّتَح  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
َو ِهّللا  ِنُود  نِم  ًابابرَأ  مُهَناـبهُر  َو  مُهَراـبحَأ  اوُذَـخَّتا  [ 30  ] َنوُکَفُؤی ّینَأ  ُهّللا  ُمُهََلتاـق  ُلـبَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلوَق  َنُؤِهاـُضی  مِهِهاوفَأـِب  مُُهلوَق 

َیبأَی َو  مِهِهاوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُطی  نَأ  َنوُدـیُِری  [ 31  ] َنوُکِرُشی اّمَع  ُهَناحبُـس  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ  اوُُدبعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  َمَیرَم  َنبا  َحیِـسَملا 
َول َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنیِد  َو  يدُـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسرَأ  يِذَّلا  َوُه   1032-1- نآرق [ - 32  ] َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  نَأ  ّـالِإ  ُهّللا 

، يراداـن رقف و  ۀــلیع - كاـپان ، دــیلپ و  سجن و  ینعم  هـب  سجن - تاـغل : ینعم  هحفــص 377 ]  ] 135-1- نآرق [ - 33  ] َنوُکِرـشُملا َهِرَک 
مه نتـشاد و  تهابـش  ینعم  هب  ةاهاضم  ردـصم  زا  نوئهاضی - يراخ ، تلذ و  هب  یـضار  هدـش و  تناـها  ینعم  هب  رغاـص  عمج  نورغاـص -

[ دیـسر ناگمه  شوگ  هب  نانخـس  هکنیا  هک   ] لاس هکنیا  زا  سپ  دندوب ، دیلپ  ادخ  يارب  نارادـنپ  زابنا  نانمؤم  يا   28 همجرت : ندوب . لکش 
هب دیوش ، هراچیب  رادان و  دسرن و ] امـش  هب  هقوذآ  هّکم  هب  ناکرـشم  ندماین  زا   ] دیـسرتیم امـش  رگا  دنوش و  نورد  مارحلا  دجـسم  هب  دیابن 
هک اهنآ  تسا 29  راکتسرد  اناد و  وا  هک  دنکیم  زاینیب  ار  امش  دوخ  یشخب  نوزف  هب  دشاب  هدرک  تشونرـس  هب  دهاوخب و  ادخ  رگا  يدوز 

هدیـشخب زیخاتـسر  هب  ناراکدـب  رازآ  دـنرادنپ و  دـنزرف  ادـخ  يارب  هک   ] دنـشابن زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نمؤم  دـنراد و  ینامـسآ  باتک 
هب هک  ات  دیگنجب  نانآ  اب  امـش  دنورگیمن  ّقح  نید  هب  و  دنروخیم ] بارـش  كوخ و  و   ] دننادیم اور  تسا  هدرک  مارح  هچنآ  و  دـنرادنپ ]
ادخ رسپ  حیسم  دنتفگ : نایحیسم  تسا و  ادخ  رـسپ  ریزع  دنتفگ : دوهی   30 هک ] ناشیا  ینیدیب  يهناشن  . ] دـنهد هیزج  يراوخب  دوخ  تسد 

اجک ز ات  هک  ار  اهنآ  ادخ  تسا . نیشیپ  نارفاک  نخـس  دننامه  دنرادن و ] ربخ  نآ  زا  دوخ  و   ] دنیوگ نابز  هب  هک  تسا  ینخـس  هکنیا  تسا ،
يروتسد یلو  میرم ، حیسم  اب  دنتـشادنپ  ادخ  راگدرورپ  ياج  هب  ار  ناشنایاسراپ  نایاوشیپ و  اهنیا   31 دندنبیم ] غورد  و   ] دنزاسیم دوخ 

هب یئادخ  وترپ  دنهاوخ  نارفاک  دنرادنپ 32  شزابنا  هچنآ  زا  تسا  رود  هب  وا  دشابن و  وا  ریغ  یئادخ  هک  دنتشادن  اتکی  يادخ  شتـسرپ  زج 
ادخ هّتبلا  دندنـسپیمن 33  نارفاک  هک  دنچ  ره  هحفـص 378 ] دناسر [  ماجنا  هب  دوخ  یئانـشور  رگم  دهاوخن  ادـخ  دـننک و  شوماخ  ناهد 

. دشابن نیکرشم  دنسپ  هچرگ  دنایامنب  ناهج  ناشیک  يهمه  زا  رترب  ماجنا  رـس  ات  داتـسرف  تسرد  نید  تسار و  هار  هب  دوخ  ربمایپ  هک  تسا 
تهج دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدرک  تئارق  عـمج  تروـص  هب  ساـجنأ  عفیمـس  نـبإ  عـمجم :  28 ٌسََجن » َنوُکِرـشُملا  : » نیرّـسفم نخس 

و دنتـسه . بنج  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  38-15- نآرق . - تسا اهنآ  لعف  لوق و  هدیقع و  ثبخ  سجن  هب  نیکرـشم  فیـصوت 
ضرع وا  تفرگ ، ار  وا  تسد  ترـضح  نآ  درک و  تاـقالم  ربمغیپ  اـب  هفیذـح  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  اـم  هب  و  تسا . بنج  ینعم  هب  سجن 

يدننامه دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  دوشیمن ، دـیلپ  نمؤم  ینعی  سجنی » نمؤملا ال  ّنا  : » دومرف متـسه ، بنج  نم  درک :
مکح رد  ینعی  دناهتـسناد  مکحلا  سجن  ار  رفاـک  اـهقف  رگید  یعفاـش و  حوتفلا : وبا  كوخ . گـس و  ندوب  سجن  يدـیلپ و  هب  تسا  رفاـک 

بهذم هب  دوشیم و  كاپ  مالسا  يهلیسو  هب  مه  رفاک  دنوشیم  كاپ  لسغ  يهلیسو  هب  هک  تداع  نارود  رد  نز  بنج و  لثم  تسا  سجن 
نیعلا سجن  مه  مالـسا و  اب  رفاک  دـنوشیم و  كاپ  لسغ  اب  اهنآ  هک  ضئاح  بنج و  دـننام  تسا  مکحلا  سجن  رفاـک  اههعیـش  اـم  ياـهقف 
كاپ بآ  اـب  زین  رفاـک  دوشیم ، سجن  دـنک  ّساـمت  تبوطر  هب  اـهنآ  هب  هچ  ره  دوشیمن و  كاـپ  بآ  هب  هک  تاـساجن  رگید  دـننام  تسا 

هک ساّبع  نبإ  تیاور  مه  و  ام ، بهذـم  اب  تسا  قفاوم  هیآ  رهاـظ  دوش و  یم  سجن  دـسرب  رفاـک  ندـب  هب  هک  كاـنمن  زیچ  ره  دوشیمن و 
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تـسا عونمم  مرح  هب  اـهنآ  دورو  ینعی  يربط :  28 َمارَحلا » َدِجـسَملا  اُوبَرقَی  الَف  . » دنتـسه دیلپ  كوخ  گس و  دـننام  نیکرـشم  تسا  هتفگ 
اب نیکرشم  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  37-1- نآرق . - دناهدش مارحلا  دجسم  هب  کیدزن  دندش  مرح  دراو  رگا  نوچ 

عونمم نیکرـشم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ  یئاّبج  دـنوشن ، مارحلا  دجـسم  دراو  مدرم  يهرمع  ّجـح و  راک  رد  يراد  راـیتخا 
نیمزرس يهمه  دوصقم  رخف : ماما  مارحلا . دجسم  رد  لوخد  هحفص 379 ] زا [  ّجح و  مسارم  رد  روضح  زا  دجسم و  ره  هب  دورو  زا  دنتسه 

هب تسا  رفاک  یکیدزن  دوصقم  هک  تسا  هنیرق  دیـسرتب  رقف  زا  رگا  ینعی  ًۀَـلیَع » ُمتفِخ  نِإ   » يهلمج اریز  مارحلا ، دجـسم  ّطـقف  هن  تسا  مرح 
راوخ هّکم  هب  تشاد و  دنهاوخ  تراجت  نارفاک  نوچ  دوشیمن ، هطبار  عطق  رقف و  زا  سرت  بجوم  دجسم  هب  دورو  زا  هن  رگ  نیمزرس و  نآ 

. درک تئارق  مدرم  رب  تئارب  يهروس  ّیلع  هک  يرجه  مهن  لاس  ینعی  نارگید : و  يربط :  28 مِهِماع » َدَعب   » 101-79- نآرق . - دسریم راب  و 
هّکم هب  نارتش  رب  رابراوخ  دندش و  ناملسم  نمی  فارطا  رگید  اعنص و  زا  يدرم  تفگ  لتاقم  عمجم :  28 ًۀَلیَع » ُمتفِخ  نِإ  َو   » 17-1- نآرق -

لئاو و نب  رکب  راجت  زا  ياهّدـع  دـنوش ، کـیدزن  مارحلا  دجـسم  هب  هک  دـندش  عونمم  نیکرـشم  نوچ  ناـیبلا : حور   26-1- نآرق . - دندرب
تاجن هار  دنگوس  ادخ  هب  دیشکب  اهیتخس  هچ  هک  دید  دیهاوخ  دیوشیم  ام  عنام  هک  امش  دنتفگ : ناناملـسم  هب  دندوب  كرـشم  هک  نارگید 
راـجت هکنیا  زا  اـم  دـنتفگ : دـندش و  كانهودـنا  دـمآ و  نارگ  هکم  مدرم  رب  نخـس  هکنیا  میهدیمن . امـش  هب  يزیچ  رتـمک  میدـنبیم و  ار 

ُمُکِینُغی َفوَسَف  . » دش لزان  مدرم  نآ  لد  شمارآ  يارب  هلمج  هکنیا  دش . دهاوخ  هتسب  ام  رب  اههار  يهمه  دعب  هکنیا  زا  میدرکیم و  هدافتسا 
راوخ امش  يارب  اهنیمزرس  رگید  زا  یمدرم  هکنیا  لثم  دنکیم  مهارف  ار  امش  يزاینیب  يهلیسو  رگید  هار  زا  دنوادخ  ینعی  عمجم :  28 ُهّللا »

: دناهتفگ ياهّدع  دیوشیم . زاینیب  تفرگ  دیهاوخ  نارفاک  زا  هک  هیزج  يهلیـسو  هب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب   31-1- نآرق . - دنروایب راب  و 
28 َءاش » نِإ  . » دنوشیم زاینیب  دش  دهاوخ  ناشبیصن  هک  یگنج  مئانغ  يهطساو  هب  دناهتفگ  ناهایگ و  یناوارف  ناراب و  يهلیسو  هب  دوصقم 
مالـسا و حوـتف  زا  شیپ  هک  اـهنآ  نوـچ  دـش  دـهاوخن  زاـینیب  هدـنیآ  رد  سک  همه  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  عـمجم :

تـسا هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  تساوخن  اهنآ  يارب  يزاینیب  دنوادخ  دندشن و  ُهّللا » ُمُکِینُغی   » يهلمج دافم  لومـشم  دـندرم  اهراک  شیاشگ 
يهدافتسا رمع و  لوط  يهطساو  هب  هحفص 380 ]  ] 214-193- نآرق -12-1- نآرق  - درک دهاوخ  زاینیب  دهاوخب  ادخ  هک  ار  سک  ره  هک 

هجیتنب ار  وا  هک  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  دـیاب  راک  ره  رد  ناسنا  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  هدـنیآ ، ثداوح  زا 
بابـسألا ّببـسم  دراذگن  معیاض  هک   || يراذگب  وت  معیاض  رگا  رادم  نامگ  تسا : هتفگ  یفـشاک  نایبلا : حور  دنک . شزاینیب  دـناسرب و 

لـصاحیب سفق  جنک  رد  هناد  بآ و  رکف  تسا : هتفگ  بئاص  باوبألا  حّتفم  دیاشگب  رگد  يرد   || يدنب  رد  وت  رگا  ناسحا  رد  نم  يورب 
راک هکنیا  تسین  رّـسیم  رز  روزب   || یبآ  دنـشخبیمن  ار  ردنکـس  تسا : هتفگ  ظـفاح  ارم ! دـشاب  ارچ  يزور  يهشیدـنا  خرچ  ریز   || تسا 
دعب لوسر  دور ، مور  ءازغب  هک  دندومرف  ار  لوسر  هک  دمآ  هگنآ  هیآ  تفگ : دهاجم  تسا : هتشون  حوتفلا : وبا   29 َنُونِمُؤی » َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق  »

تحلاصم ناـشیا  تفر ، ناـشیا  لاـتق  هب  لوسر  دـمآ و  ریـضنلا  ینب  هظیرق و  ینب  رد  تفگ : یبلک  دـش . كوبت  يازغ  هب  هیآ  هکنیا  لوزن  زا 
نادوهج و درک  فـصو  تیآ  هکنیا  هب  یلاـعت  ّقـح  دیـسر . باـتک  لـها  هب  هک  دوـب  ّیلذ  لّوا  مالـسا و  رد  دوـب  یتـیزج  لّوا  نآ  دـندرک و 

. - دنرادیم اور  دنزرف  ار  يادخ  هکنیا  يارب  دناهن  ناناد  يادخ  دننایوگ  ادـخ  هچرگا  دـنرادن و  نامیا  ادـخ  هب  ناشیا  هکنآ  هب  ار  نایاسرت 
مکح هب  بهذم  تشدرز  سوجم و  دناهتفگ  هعیـش  ياملع  یحیـسم و  يدوهی و  ینعی  عمجم :  29 َباتِکلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم   » 37-1- نآرق

- لّوا  30-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روج  دـنچ  هلمج  هکنیا  فاـشک :  29 ٍدَی » نَع  َۀَـیزِجلا  اوُطُعی   » 37-1- نآرق . - تسا یحیـسم  يدوهی و 
لامک زا  تسا  هیانک  هک  دـهدیم  دوخ  تسد  هب  میئوگ  یم - یـسراف  رد  اـم  هک  ناـنچ  تعاـطا  يربناـمرف و  تسد  اـب  دـنهدب  هیزج  ینعی 

هحفـص 381] یـسک [  هب  نتخادرپ و  دقن  زا  تسا  هیانک  هک  رگید  صخـش  تسد  زا  هن  دنهدب  دوخ  تسد  زا  ار  هیزج  ینعی  مّود - میلـست .
تردـق دـی »  » زا دوصقم  ینعم  هکنیا  هب  هک  دـنوشب  هیزج  تخادرپب  میلـست  نیملـسم  ّطلـست  تردـق و  تسد  زا  ینعی  مّوس - ندرکن . هلاوح 

وبا تسا . تمعن  ینعم  هب  دـی »  » ینعم هکنیا  هب  دـنوشن و  هتـشک  دـنهد و  هیزج  نیملـسم  تشذـگ  ناسحا و  زا  ینعی  مراهچ - دوب . دـهاوخ 
یـضارا و زا  اـی  دارفا و  تارفن و  زا  اـی  دـنکیم  نّیعم  دـنادب  هچنآ  ماـما  درادـن و  نـّیعم  يهزادـنا  هـیزج  اههعیـش  اـم  بهذـم  رد  حوـتفلا :
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دومرف و نّیعم  تسا ] هدوب  نارود  نآ  يالط  لوپ  هک   ] رانید کی  غلاب  رفن  ره  رب  ص ]  ] ربمغیپ تفگ : کـلام  سنا  رخف : ماـما  ناـشكالما .
ینغ رادـلام و  هک  اهنآ  رب  مهرد و  راهچ  تسیب و  طّسوتم  مدرم  رب  درک و  نّیعم  نامز ] نآ  يهرقن  لوپ   ] مهرد هدزاود  ریقف  درف  ره  رب  رمع 

دش یضار  یـسک  رگا  تسا و  رانید  کی  هیزج  يهزادنا  هک  دناهدش  دقتعم  ام  ياهقف  درک و  نّیعم  مهرد  تشه  لهچ و  دندشیم  هدرمش 
نیونتیب نیونت و  اب  ریزع »  » يهملک عمجم :  30 ِهّللا » ُنبا  ٌریَزُع  . » دننک نّیعم  رانید  راهچ  دنمتورث  رب  رانید و  ود  طّسوتم  رب  دیاب  دهدب  رتشیب 

. تسا ادخ  رسپ  ریزع  هک  تسا  هتـشاد  هدیقع  ءاروزاع  نب  صاحنف  مان  هب  يدوهی  يدرم  تسا  هتفگ  ریمع  نب  دیبع  رخف : تسا . هدش  تئارق 
يهلبق هکنیا  اب  مینادب  وگتـسار  ار  وت  هنوگچ  هک  دندومن  ضارتعا  دندرک و  نمجنا  ربمغیپ  روضح  دوهی  زا  ياهّدـع  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 

زا هدـیقع  هکنیا  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  دـش و  لزان  اهنآ  باوج  هب  هیآ  هکنیا  دـشاب ! ادـخ  رـسپ  ریزع  هک  یتسه  رکنم  يدرک و  اهر  ار  ام 
. دنتشون دناوخ و  ناشیا  يارب  ار  نآ  ریزع  دش و  دوبان  تاروت  دوهی  تراسا  رصّنلا و  تخب  راتشک  زا  دعب  نوچ  تسا  هدوب  دوهی  نایم  میدق 

ضارتعا هیآ  هکنیا  لوزن  ماگنه  رد  دنتشادیمن  ياهدیقع  نینچ  رگا  و  یتسه ، ادخ  رسپ  سپ  یتسه  عالّطا  اب  هزادنا  هکنیا  هک  وت  دنتفگ : و 
راتفر ترـضح  نآ  يهتفگ  هب  حیـسم  ناوریپ  لاس  داتـشه  ات  راصتخا : اب  يواـطنط  رخف و   30 ِهّللا » ُنبا  ُحیِـسَملا   » 24-1- نآرق . - دندرکیم

درف هناگی  ار  وا  هک  درک  یفّرعم  يروط  حیـسم  ناوریپ  رظن  رد  ار  دوخ  صوصخم  ياـهگنرین  اـب  ماـن  سیلوب  يدوهی  يدرم  اـت  دـندرکیم ،
درک اجرباپ  ار  دوخ  شزرا  نوچ  دـشیم . ماـهلا  واـب  ـالاب  ملاـع  زا  هک  دنتخانـش  سّدـقم  كاـپ و  هحفـص 382 ]  ] 27-1- نآرق  - یحیسم

. درک فرط  کی  هب  غیلبت  رومأم  ار  وا  دنتسه و  شنیرفآ  يادخ  هس  حیسم  میرم و  ادخ و  هک  درک  میلعت  ار  روطسن  مان  هب  رفن  کی  هنامرحم 
غیلبت رومأم  ار  وا  تسا و  ادخ  دنزرف  تسین و  مدآ  سنج  زا  یـسیع  هک  درک  میلعت  وا  هب  و  تساوخ ، تولخ  هب  بوقعی  مان  هب  ار  يرگید  و 
غیلبت رومأم  ار  وا  تسا و  لازی  يادـخ ال  نامه  یـسیع  هک  درک  میلعت  تولخ  رد  ناکلم  مان  هب  ار  رگید  یـصخش  درک و  رگید  يهیحاـن  هب 

تسرد و خـیرات  رظن  زا  تالوقنم  هچرگا  و  دـنامب . تباث  فالتخا  هکنیا  ات  تشک  دـنوادخ  هب  بّرقت  مان  هب  ار  دوخ  درک و  رگید  يهیحاـن 
هکنیا لصا  تسا  هدـش  ادـیپ  اهبهذـم  یحیـسم  فلتخم  ياههتـسد  رد  هک  یتاـفالتخا  دـناهدرک و  قیقحت  نیخّروم  هچنآ  یلو  تسین  مولعم 

ردـپ دوجویب  ار  دـنزرف  دوجو  هک  ناشیا  زا  تسا  یعمج  نخـس  زین  هکنیا  ینیـسح : ریـسفت  دـنکیم . دـییأت  لـمجم  هتـسب و  رـس  ار  هّیـضق 
هداد خر  لاس  هکنیا  رد  هک  يروآتفگش  يهعقاو  تسا : هتشون  نینچ  لیحتسم  يهملک  يارب  ریـسفت  هکنیا  یقرواپ  رد  دندرمـش . لیحتـسم 
امیل رهش  رد  يدالیم  لاس 1939  نیمه  هم  هام  مهدراهچ  رد  بیجع  ردام  هکنیا  دـشابیم ، یگدـنز  مجنپ  لاس  رد  هک  تسا  يرتخد  لمع 

تـسوپ خرـس  ياهیدـنه  زا  رتخد  هکنیا  لطر ، شـش  دودـح  رد  هدـیئاز  ياهچب  تسا ] ورپ  نآ  تختیاپ  هک  یبونج  ياکیرما  ياهرهـش  زا  ]
هچب رداـم و  نونکا  دـناهدروآ و  نوریب  ار  دولوم  هتفاکـش  ار  نآ  يولهپ  هدـیناباوخ و  هناخـضیرم  رد  ار  رتخد  لـمح  ماـگنه  رد  دـشابیم ،

! رهوش نودب  يردام  زا  تسا  نکمم  دیامرفیم : افـش  باتک  رد  انیـس  ّیلع  وبا  سیئّرلا  خیـش  قرـش  گرزب  فوسلیف  دنیامنیم . یناگدـنز 
نارگید تسا و  هزمه  اـب  مصاـع  تئارق  رد  نوئهاـضی »  » يهملک عـمجم :  30 ُلـبَق » نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلوَق  َنُؤِهاـُضی  . » دـیایب دوـجو  هب  هچب 

هب دقتعم  هک  اهنآ  ریغ  قارع و  رصم و  رد  دناهدوب  خیرات  زا  لبق  یئاهتّلم  ینعی   53-1- نآرق : - يواطنط دناهدناوخ . هزمه  نودب  نوهاضی » »
بیاجع رب  علطم  دینک  هعل  هحفص 383 ] هک [  ار  بلطم  هکنیا  تایآ  هدئام  رخآ  هرقب و  يهروس  لوا  رد  و  دناهدوب . ثیلثت  تافارخ  هنوگنیا 

يهمه هب  هدش و  ادیپ  دنه  رد  نامز  میدق  زا  ادخ  يراد  دنزرف  يهیضرف  ثیلثت و  نید  هک  دوشیم  نشور  امش  يارب  دیوشیم و  رشب  دیاقع 
ریخا رصع  هکنیا  ات  هکنیا  اب  تسا  هدرک  رادربخ  میدق  رایسب  دیاقع  راکفا و  زا  هک  تسا  نآرق  يهزجعم  هکنیا  و  تسا ، هدرک  تیارـس  رـشب 

- یقرواپ «. - 33» دشاب وا  راک  رد  کیرش  هک  ادخ  يارب  يدولوم  هب  دقتعم  دناهدوب  یمدرم  حیـسم  ناوریپ  زا  لبق  هک  تشادن  عالّطا  یـسک 
: تسا هتفگ  يرابنا  نبإ  عمجم :  22-1- نآرق . - دـنک تنعل  ار  اهنآ  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  30 ُهّللا » ُمُهََلتاق   » 450-448

لوتقم دننام  دنک  تنعل  ادخ  هک  ار  نآ  اریز  تسا ، تنعل  دوصقم  دنهدب  تبسن  ادخ  هب  نوچ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  لتق »  » زا لتاق »  » يهملک
مدیـسر و ربمغیپ  روضح   49-1- نآرق : - تفگ متاـح  نب  يدـع  يربط :  31 ًابابرَأ » مُهَنابهُر  َو  مُهَراـبحَأ  اوُذَـخَّتا  . » تسا هدـش  كـاله  و 

دومرفیم تئارق  ار  هیآ  هکنیا  هک  شروضح  مدـمآ  متخادـنا و  ار  نآ  نم  زادـنیب ، ندرگ  زا  ار  هکنیا  دوـمرف  متـشاد  ندرگ  هب  ـالط  بیلص 
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ادخ لالح  دندرکیم و  لالح  ار  ادـخ  مارح  اهنآ  هکنیا  هن  دومرف : میتسرپیمن ، ار  اهنآ  ام  مدرک : ضرع  نم  رخآ . ات  مُهَرابحَأ -» اوُذَـخَّتا  »
: يربط  33 ِهِّلُک » ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » 190-166- نآرق . - اـهنآ تداـبع  ینعم  تسا  هکنیا  دومرف : تسا . نینچ  یلب  مدرک : ضرع  مارح ! ار 

ترـضح نآ  رب  هتکن  رتمک  هک  دـنک  طلـسم  تسا  نید  هب  طوبرم  هچنآ  مامت  هب  ار  ربمغیپ  دـنوادخ  هکنآ  اـت  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ 
هلمج ینعم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  تسا ] ع ]  ] رقاب ماما  رفعج  وبا  زا  دوصقم  ایوگ   ] دوب هدینش  رفعج  وبا  زا  هک  یسک  دنامن و  هدیـشوپ 
رترب مالسا  ات  ینعی  عمجم : هحفص 384 ]  ] 41-1- نآرق . - دنوشیم وا  وریپ  نایدا  يهمه  لها  دوش  رهاظ  حیسم  ياسیع  نوچ  تسا : هکنیا 
هلمج هکنیا  ینعم  دوعوم  يدهم  روهظ  ماگنه  تسا : هدومرف  رقاب ع  ماما  و  جاجتحا . لالدتسا و  هب  ای  هبلغ و  ّطلـستب و  ای  دوش  نایدا  يهمه 

، دش دهاوخ  رهاظ  هلمج  هکنیا  ینعم  هدشن  تمایق  ات  تسا : هتفگ  یبلک  دش ، دهاوخ  رترب  طلسم و  اهنید  يهمه  رب  مالسا  دوشیم و  رادومن 
یـضعب تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  دسریم . مالـسا  مان  مدآ  ینب  هاگـشیاسآ  هناخ و  ره  هب  مدینـش : ربمغیپ  زا  تسا : هتفگ  دوسا  نب  دادـقم  و 

روهقم خوسنم و  ناشیا  ياهنید  یئاسرت و  يدوهج و  كرش و  زا  دوب  لوسر  نوماریپ  هک  ینایدا  رب  دهد  هبلغ  ار  نید  هکنیا  ات  دنتفگ : رگد 
هن یلو  تسا  هدرک  هبلغ  دوخ  فلاخم  نایدا  يهمه  رب  مالـسا  نید  یلو  تسا  هدـشن  رادومن  ناهج  يهمه  رد  هیآ  دافم  هچرگا  رخف : دـنک .

درک و دوبان  بولغم و  نیمز  برغم  مر و  دودح  ات  ار  نآ  رواجم  ماش و  ياهیحیسم  درک و  جارخا  ناتسبرع  زا  ار  دوهی  هکنانچ  اج  همه  رد 
تسا هدش  رهاظ  هیآ  دافم  سپ  درک . نیدتم  مالسا  نید  هب  ار  دنه  كرت و  ناتسرپتب  زین  درک و  بولغم  ناشدوخ  نیمزرـس  رد  ار  سوجم 
يارب تسا  هدش  هدروآ  نورفاک »  » زا سپ  نوکرشم »  » يهملک نایبلا : حور   33 َنوُکِرشُملا » َهِرَک  َول  َو  . » تسا هدش  ّطلسم  نایدا  يهمه  رب  و 

« ٌسََجن َنوُکِرـشُملا  اَمَّنِإ   » يهلمج اـم :  31-1- نآرق . - دنتـسه ادـخ  هب  رفاـک  كرـشم و  ربـمغیپ  راـکنا  رب  هوـالع  مدرم  نآ  دـنامهفب  هکنیا 
تایاور هیآ و  هکنیا  بجوم  هب  دنتـسه  سجن  راّفک  يهمه  دیوگیم : رفاک  تساجن  زا  ثحب  رد  رهاوج  تراهط  باتک  رد  رهاوج  بحاص 

زا بلطم  هکنیا  تسین و  انتعا  لـباق  تسا  هدـش  لـقن  تاـیاور  هکنیا  فـالخ  رب  هچنآ  و  تسا ، هدـش  تیاور  هعیـش  ياـهماما  زا  هک  دّدـعتم 
هحفص 385]  ] 352-350- یقرواپ -50-18- نآرق «. - 34» تسا هعیش  یعطق  ماکحا 

ات 37] تایآ 34  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َو َبَهَّذـلا  َنوُِزنکَی  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِلِطابلِاب  ِساّنلا  َلاومَأ  َنُولُکأََیل  ِناـبهُّرلا  َو  ِراـبحَألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
مُهُروُهُظ َو  مُُهبُونُج  َو  مُهُهابِج  اِهب  يوُکتَف  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف  اـهیَلَع  یمُحی  َموَی  [ 34  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  مُهرِّشَبَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِفُنی  ـال  َو  َۀَّضِفلا 

َو ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َموَی  ِهّللا  ِباـتِک  ِیف  ًارهَـش  َرَـشَع  اـنثا  ِهّللا  َدـنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِـع  َّنِإ  [ 35  ] َنوُِزنکَت ُمتنُک  ام  اُوقوُذَـف  مُکِـسُفنَِأل  ُمتزَنَک  ام  اذـه 
َعَم َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ًۀَّفاَک  مُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرـشُملا  اُوِلتاق  َو  مُکَـسُفنَأ  َّنِهِیف  اوُِملظَت  الَف  ُمِّیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََـعبرَأ  اهنِم  َضرَألا 
ُهّللا َمَّرَح  ام  اوُّلُِحیَف  ُهّللا  َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  ًاماع  ُهَنُومِّرَُحی  َو  ًاماع  ُهَنوُّلُِحی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی  ِرفُکلا  ِیف  ٌةَدایِز  ُءیِسَّنلا  اَمَّنِإ  [ 36  ] َنیِقَّتُملا

ینعم هب  ءامحا  ردصم  زا  یمحی - تاغل : ي  هحفص 386 ]  ] 1057-1- نآرق [ - 37  ] َنیِِرفاکلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  مِِهلامعَأ  ُءوُس  مَُهل  َنِّیُز 
هکنآ مّیقلا - نداـهن . غاد  نتخوس و  ار  ندـب  شتآ  اـب  ینعم  هب  ّیک »  » ردـصم زا  يوـکتف - زلف . ندرک  خرـس  شتآ  رد  ندرک و  غاد  تخس 

تسار و راـک  میقتـسم و  نید  نز ، هب  تبـسن  رهوش  و  تسا ، يزیچ  راـک  ردـنا  تسد  تسرپرـس و  اـی  تسا و  فقو  ّیلوتم  دراد و  راـیتخا 
ریخأت هب  یلهاج  برع  هک  هاـم  نآ  ماـن  و  هیـسن ، يهلماـعم  نتخادـنا و  ریخأـت  هب  ءیـسّنلا - ناـگمه . تعاـمج و  هتـسد و  هفاـک - میقتـسم .

. نداد رارق  هعرق  رد  کیرـش  ندرک و  تقفاوم  ینعم  هب  هأـطاوم  ردـصم  زا  اوئطاوی - «. 35» تشاذگیم دعب  لاس  باسح  هب  تخادـنایم و 
هب هـک  یمدرم  يا   34 همجرت :  505-503- یقرواـپ . - نداد رارق  هعرق  رد  کیرـش  ندرک و  تقفاوم  ینعم  هب  هأـطاوم  ردـصم  زا  اوـئطاوی -

ار مدرم  لاوما  یحیسم  نایاسراپ  دوهی و  ياملع  زا  يرایسب  انامه  هک ] دیروخن  ار  نایدوهی  و  نایحیسم ، نایاوشیپ  لوگ   ] دیاهدیورگ مالسا 
دّمحم يا  و  دننکیم ] یمکح  غورد  هب  دنریگیم و  مدرم  ّقحانب ز  نوچ   ] دنوشیم قح  هار  ریگولج ز  دـنروخیم و  هدوهیب  یتسردان و  هب 

هب هتخودنا  نآ  هک  دـسر  ارف  يزور  هد 35  ناشدیون  كاندرد  يرازآ  هب  دنـشخبیمن  ّقح  هار  هب  دـننکیم و  هتخودـنا  هرقن  الط و  هک  اهنآ 
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سپ دیدرک  هتخودنا  دوخ  يارب  هک  تسا  نامه  هکنیا  ناش ] دـنیوگ  و   ] دـننک غاد  ناشولهپ  تشپ و  یناشیپ و  نآ  هب  دـنرب و  خزود  شتآ 
دیرفآ نیمز  اهنامـسآ و  هک  هاگنآ  زا  دنوادخ  تشونرـس  شنیرفآ و  هب  اههام  يهرامـش   36 دینادب ] کنیا  . ] دیـشچب دوخ  نتخودنا  يازس 

[ دـشاب مارح  هام  نیعم  هام  راهچ  هک   ] تسا نیمه  تسرد  نیئآ  تسار و  نید  و  تسا ، مارح  ياههام  نآ  هاـم  راـهچ  هک  تسا  هاـم  هدزاود 
اهنآ هک  دـینک  گنج  ناشیگمه  ناکرـشم  اب  و  دـیراد ] هاگن  راهچ  نآ  تمرح  ساپ  ور  امـش  و   ] دـینکن متـس  دوخ  رب  اـهنآ  يوس  زا  سپ 

ناراگزیهرپ اب  ادخ  هّتبلا  هک  دـینادب  و  دوب ] دوخ  رب  متـس  نآ  زا  يراددوخ  هک  دـشاب  مارح  هام  رد  هچرگ   ] دـننکیم گنج  امـش  اب  یگمه 
لاس کی  هب  دنوش و  هارمگ  نادب  رفاک  مدرم  هک  تسا  ینیدیب  ینوزف  دوخ ] ياج  زا   ] مارح ياههام  نتخادـنا  ریخأت  هب  انامه  37 و  تسا ،
ادخ مارح  و  هحفص 387 ] دننک [  لامیاپ  هدرک  مارح  ادخ  هچنآ  رامـش  ات  دنرامـش  مارح  ار  نآ  رگید  لاس  هب  دنرادنپ و  لالح  ار  هام  دنچ 

. دربیمن تسار  هار  هب  دنـشاب ] رفاک  هک  هاگنآ  ات   ] نارفاک هورگ  ادخ  تسا و  هدش  ناشمشچ  رد  هتـسارآ  ناشاهيراکدـب  هچ  دـننک  لالح 
: رخف اهیحیسم . زا  نابهر  دنتـسه و  دوهی  زا  رابحا   47-15- نآرق : - تسا هتفگ  يّدـس  يربط :  34 ِنابهُّرلا » َو  ِرابحَألا  َنِم  : » نیرّـسفم نخس 

نابهر درفم  هک  بهار  و  دـنکیم ، ناـیب  ار  نآ  یبوخ  هب  هک  دوخ  ملع  رد  ملاـع  ینعم  هب  تسا  راـبحا  درفم  هک  ربح  دـناهتفگ : ینعم  لـها 
هب صتخم  رابحا  مدرم  نابز  رد  و  تسا ، رادومن  وا  سابل  تروص و  رد  عوشخ  فوخ و  راثآ  دراد و  عوشخ  لد  رد  هک  تسا  یـسک  تسا 

َو ِلِطابلِاب  ِساّنلا  َلاومَأ  َنُولُکأََیل  . » دنتسه نیـشن  هعموص  هک  تسا  یحیـسم  ياملع  نابهر  و  دنـشاب . نوراه  دالوا  زا  هک  تسا  دوهی  ياملع 
: رخف ماما   61-1- نآرق . - دـننکیم عنم  مالـسا  لوبق  زا  ار  مدرم  دـنریگیم و  هوشر  دـننکیم  هک  یمکح  يارب  ینعی  يربط :  34 َنوُّدُصَی »

دندادیم بیرف  ار  ماوع  - 2 دـنتفرگیم ، مدرم  زا  هوشر  نآ  رد  يهحماـسم  مکح و  فیفخت  يارب  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا 
لیم هب  ار  اهنآ  دوب  هدش  مالـسا  ربمغیپ  فیـصوت  تاروت  رد  نوچ  - 3 ندیـشخب ، اهنآ  هب  تفم  لوپ  تسا و  اهنآ  تمدخ  رد  تداعـس  هک :

يهداس مدرم  هب  نابهر  راـبحا و  نآ  - 4 دنتفرگیم ، ضوع  تمدـخ  هکنیا  يارب  دنتـشادیم و  شوخلد  ار  ماوع  دـندرکیم و  ضوع  مدرم 
ّقح و ناینب  میـشابن  ام  رگا  میئوگ و  یم - ام  هک  تسا  ینخـس  هدیقع و  رکف و  نیمه  تقیقح  ّقح و  هک  دـندرکیم  نیقلت  نینچ  دوخ  وریپ 
هک دـشیم  بجوم  نانخـس  هکنیا  تقیقح ، نید و  تیوقت  يهلیـسو  ام  تیوقت  تسا و  نید  دوجو  بجوم  ام  دوجو  دوشیم و  ناریو  نید 

رادومن مه  نامز  هکنیا  رد  هک  هیآ  ینعم  تسا  نیمه  و  دـنراذگب ، اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  لاـم  ناـج و  دنرامـشب و  مرتحم  ار  اـهنآ  مدرم 
مدرم يهتـساوخ  نیرخآ  نوچ  و  دـننکیم . یئاقآ  اهنآ  رب  دـنریگیم و  ار  اهنآ  لام  دـنبیرفیم و  ار  ماوع  ریوزت  اـب  رگهلیح و  مدرم  تسا و 

«- َنُولُکأََیل  » يهلمج هب  تسا  هدش  لام  ّبح  زا  تمّذم  لّوا - ود . نآ  يدنـسپان  تمذـم و  تسا  هدـش  مولعم  هیآ  هکنیا  هب  تسا ، لام  هاج و 
تـسا هدش  هاج  ّبح  رب  هحفـص 388 ]  ] 1166-1153- نآرق -1149-1134- نآرق  - خـیبوت نوّدـصی »  » يهلمجب نآ  يهلابند  و  ِلِطابلِاب » »

اهنآ ماقم  هاج و  ات  دشاب  هتـشادن  مدرم  مشچ  رد  یماقم  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  ربمغیپ  يوریپ  ادخ و  هار  زا  يریگولج  نوچ 
یقاب اهنآ  يارب  یماقم  دندشیم و  نارگید  دننام  دارفا  زا  یکی  نابهر  رابحا و  نآ  دندشیم  ترـضح  نآ  وریپ  مدرم  رگا  دنامب و  ظوفحم 
خیرات زا  یکی  هک  نانچ  اپورا  رد  تسا  اهیحیسم  نایاوشیپ  شور  هیآ  هکنیا  رد  نابهر  رابحا و  فیصوت  هکنیا  يهنومن  يواطنط : دنامیمن .
دیاقع تاسّدقم و  مامت  دشاب . يزیرنوخ  یشک و  مدآ  هچرگا  دوشیم  لالح  لوپ  يهطساو  هب  گرزب  هانگ  ره  تسا : هتشون  نینچ  اهـسیون 

هیآ زا  دوصقم  تسا  هدـش  تیاور  ربمغیپ ص  زا  عمجم :  34 َنوُِزنکَی » َنیِذَّلا  َو  . » تسا تراجت  هلماعم و  لباق  یحیـسم  لاجر  رظن  رد  ینید 
تـسین زنک  دـناهداد  ار  شتاکز  هچنآ  و  تسا ، زنک  هدـشن  هداد  شتاکز  هچنآ  دومرف  دوشن و  هداد  نآ  تاکز  دوش و  عمج  هک  تسا  یلام 

دشاب رگا  رانید ] ای  مهرد   ] رازه راهچ  زا  شیب  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  -1-28 و  نآرق . - دنشاب هدرک  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  هچرگا 
زنک و هن  تسا  هقفن  يرورـض و  جراـخم  تشاد  هریخذ  غلبم  هکنیا  زا  رتمک  رگا  یلو  دـشاب  هداد  ار  نآ  تاـکز  هچرگا  زنک  تسا و  هریخذ 

وبا ریشمش  يهتـسد  تفگ  بیجم  ابا  و  دشاب . شیب  صخـش  تجاح  يهزادنا  زا  هک  تسا  لام  نآ  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  يربط : هریخذ .
بشوح نب  رهـش  دننکیم ، شغاد  نآ  اب  دنک ، هریخذ  هرقن  الط و  هک  ره  دومرف : ربمغیپ ص  هک  درک  ضارتعا  وا  رب  رذ  وبأ  دوب  هرقن  هریره 

، درم دندربیم ] رس  هب  ترضح  نآ  دجـسم  يهفـص  رد  هک  ربمغیپ  نامز  يارقف   ] هّفـص باحـصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  همامأ  وبا  زا 
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لها زا  يرگید  زاب  و  غاد ، کی  هکنیا  دومرف : ربمغیپ ص  دـش ، هدـید  يرانید  تسا  هدوب  دـننام  راولـش - ای  گـنل و  هک  وا  رتاـس  رازأ و  رد 
یباحـص يرافغ  ّرذ  وبأ  موب  داز و  هذبرب  مراذگ  تفگ : بهو  نب  دیز  غاد ، ود  هکنیا  دومرف : دندرک  ادـیپ  رانید  ود  وا  رازا  رد  درم و  هفص 

وا دـش  فالتخا  هیآ  هکنیا  رد  هیواعم  نم و  نایم  مدوب ، ماش  هب  تفگ : ینکیم ! هچ  اـجنیا  مدیـسرپ  مدـید  ار  وا  داـتفا  ربمغیپ  ردـقلا  لـیلج 
: يروباشین ریسفت   16-14- یقرواپ «. - 36» تسا اه  هحفص 389 ] ام و [  يارب  متفگ : نم  تسا ، یحیـسم  يدوهی و  مدرم  هب  ّصتخم  تفگ :

هکنیا رد  مدرم  لاوما  نتفرگ  صرح و  هب  دـندش  یفّرعم  ناـبهر  راـبحا و  لّوا  رد  نوچ  دـناهتفگ : شیپ  يهلمج  هب  هلمج  هکنیا  طاـبترا  رد 
مّود يهلمج  زا  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـنهدیمن . ماجنا  ار  دوخ  یلاـم  فئاـظو  اـهنآ  هک  تسا  مدرم  ناـمه  فیـصوت  دوصقم  هلمج 

هب دادـن  دوخ  لام  تاـکز  سک  ره  هک  تسا  اـهنآ  بقاوع  هسیاـقم  هلمج  ود  هکنیا  طاـبترا  و  تسا . تاـکز  تخادرپ  زا  راددوخ  ناملـسم 
«- مُهُهابِج اِهب  يوُکتَف  . » دروخب لطاب  هب  دنک و  عمط  مدرم  لاوما  هب  هک  یـسک  لاح  دوب  دهاوخ  هچ  سپ  دوشیم  راتفرگ  تشونرـس  هکنیا 

نارادـلام هک  تسا  نآ  يارب  باذـع  هکنیا  هب  ولهپ  تشپ و  یناشیپ و  صاصتخا  تسا : هدـش  لقن  قاّرو  رکب  وبا  زا  عمجم : هیآ 35  رخآ  ات 
حوتفلا وبا   27-1- نآرق . - دـنیامنیم وا  هب  تشپ  دـننکیم و  رود  وا  زا  دوخ  يولهپ  دـنزادنایم و  یناـشیپ  هب  هرگ  دـننیبیم  يریقف  نوـچ 

دنهنن رگیدکی  ياج  رب  چیه  دننک  غاد  هک  اهرانید  اهمرد و  نآ  هک  هّللا  و - تفگ : دندیسرپ  تیآ  هکنیا  زا  ار  دوعسم  هّللا  دبع  تسا : هتشون 
تئارق رد  رخف : هدح . یلع  دشاب  یهاگغاد  ار  مرد  کی  ره  ار و  رانید  کی  ره  ات  دننک  خارف  ناشیا  ياهتـسوپ  تفگ : یلاعت  يادخ  نکل  و 
يهغیـص ياـت  اـب  یمحت » موی   » رماـع نبإ  تئارق  رد  و  تسا ، هدوب  مهنوـطب »  » و مُهُروُـهُظ » َو  مُُهبوـُنُج  َو   » يهملک ود  زا  دـعب  بعک  نب  یبا 

ات یمدآ  نوچ  نایبلا : حور   85-54- نآرق . - تسا هدرک  لقن  تهج  شـش  اضعا  هکنیا  هب  غاد  صاصتخا  يارب  تسا و  هدوب  ّثنؤم  بیاـغ 
گرم و زا  سپ  هک  ترخآ  يارب  سپ  دـنک  سح  ار  يزیچ  دـناوتیمن  تـسا  باوـخ  رد  هـک  نآ  تـسا و  تـلفغ  باوـخ  رد  تـسا  هدـنز 

نامدرم هحفـص 390 ]  ] 273-249- نآرق : - دنـشچب ار  رازآ  یبوخ  هب  دـنناوتب  اـت  تسا  هدـش  نّیعم  باذـع  هکنیا  تسا  تلفغ  زا  يرادـیب 
رد تسا : نایبلا  حور  رد  مه  دنناد و  یهگنآ  دنریمب  نوچ   || دنزرویم  هک  یتلفغ  ررـض  دـننام  ناگتفخب  یئوگ  همه   || یبقع  زا  دـنلفاغ 

هیناف ضارعا  زونک  نارگید  رگا  نک و  لامعا  يهنیزخ  وت  دـننک  لام  يهنیزخ  نارگید  رگا  هک  تسا  روکذـم  یجاول  نیّدـلا و  ریهظ  یلاما 
ناک  || رادرب  یعّتمت  يراد  هچناز  تسا  رخّدـم  ياهجنگ  زا  رتهب   || یـشیوردب  یهد  ناک  مرد  کی  يوج : هیقاـب  رارـسا  زومر  وت  دـنیوج 

تسا هدرک  لزان  ناربمغیپ  رب  ادخ  هک  ینامسآ  ياهباتک  رد  ینعی  عمجم :  36 ِهّللا » ِباتِک  ِیف  ًارهَش  َرَشَع  انثا   » تسا رگد  یسک  يزور  رگد 
ردـق و اـضق و  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  تسا . هداد  رارق  نینچ  ظوفحم  حول  رد  مه  تسا و  هدرک  نّیعم  هدزاود  رب  ار  لاـس  يهرود 
هدرک و لـصو  نآ  هب  ار  ینثا »  » نون هدرک و  ظّـفلت  نکاـس  ار  رـشع »  » نیع يراـق  رفعج  وبا  تسا ، هدـش  نّیعم  نینچ  يدـنوادخ  تشوـنرس 
: رخف  42-1- نآرق . - تسا هدرک  ظّفلت  نکاس  ار  رـشع  نیع  رـشع » عست   » و رـشع » دحا   » تاملک رد  نینچمه  تسا و  هدرک  ظّفلت  رـشعنثا » »

یمکح ار  مسر  هکنیا  و  یـسمش . هاـم  هب  هن  دـشاب  هتـشاد  باـسح  يرمق  هاـم  هب  ار  لاـس  هـک  تـسا  هدوـب  شبهذـم  ناـمز  میدـق  زا  برع 
نیخروم يواـطنط : دنتـشادن . مسر  نینچ  یحیـسم  يدوـهی و  یلو  تسا  هدـنام  ثرا  هب  اـهنآ  يارب  لیعامـسا  میهاربا و  زا  هک  دنتـسنادیم 

روهـشم نونکا  هک  اهمان  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ! هدوب  هچ  تسا و  هدوب  یک  زا  اههام  مان  ّتیلهاج  ناـمز  رد  هک  دـناهدرک  فـالتخا 
زا شیپ  نرق  ود  دودـح  رد  هک  تسا  ربـمغیپ  دادـجا  زا  یکی  وا  تسا و  هدـش  نّیعم  هّرم  نب  بـالک  ناـمز  رد  تسه  نیملـسم  مومع  ناـیم 

یتهج هام  هدزاود  زا  کی  ره  مان  يارب  نیرّـسفم  رگید  لثم  یخیرات  يهقباس  فالتخا و  هکنیا  لقن  زا  سپ  يواـطنط  و  تسا . هدوب  مالـسا 
ُءیِـسَّنلا اَمَّنِإ  . » تسا هدرک  نّیعم  هاـم  شدرگ  يهرود  کـی  يارب  هریغ  عیبر و  رفـص و  مّرحم و  ماـن  تبـسانم  نآ  هب  برع  هک  تسا  هتـشون 

نآ دننکیم و  لّوحم  رگید  تقو  هب  ار  مارح  هحفص 391 ]  ] 45-1- نآرق  - هام هک  نیکرشم  راک  هکنیا  ینعی  يربط :  37 ِرفُکلا » ِیف  ٌةَدایِز 
رب يهوالع  رگید  يرفک  تشز و  تسا  یلمع  دـننک  راتفر  نآ  فئاظو  هب  ات  دـنهدیم  رارق  مارح  ار  لالح  هام  زاب  دنرامـشیم و  لـالح  ار 

هکنیا برع  لیعامـسا  میهاربا و  نامز  زا  هک  نوچ  تسا  هدرک  نّیعم  يادـخ  هک  بیترت  نآ  زا  مارح  ياههام  ریخأت  ینعی  عمجم : ناشرفک .
رگا هک  تشاد  زارتحا  نآ  زا  هزادـنا  نآ  هب  درکیمن و  گنج  هب  مادـقا  تسنادیم و  مارح  ار  جـحیذ  دـعقیذ و  بجر و  مّرحم و  هام  راهچ 
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یهاوخنوخ بضغ و  يهزیگنا  زا  دوب  وا  ریگولج  مارح  هام  مارتحا  درکیم و  ضرف  هدـیدن  ار  وا  دـیدیم  تاقوا  نآ  رد  ار  دوخ  ردـپ  لتاق 
هب ندیـسر  يارب  دننک ، هرانک  دوخ  راک  زا  یلاوتم  هام  هس  هک  دـشیم  راوشد  اهنآ  رب  یهاگ  دوب  تراغ  گنج و  بارعا  راک  نوچ  و  ردـپ .

گنج كرت  رفـص  هام  ضوع ، رد  دندرمـشیم و  زیاـج  ار  مرحم  رد  گـنج  لـمع  دـندرکیم و  لّوحم  رفـص  هب  ار  مّرحم  هاـم  دوخ  روظنم 
هتفگ ءاّرف  مارح . ار  لالح  دندرمـشیم و  لالح  ار  مارح  مکح  هک  ِرفُکلا » ِیف  ٌةَدایِز   » ینعم تسا  نیمه  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دندرکیم .

نب میعن  مان  هب  يدرم  زا  لّوا  رد  دـندرکیم  نّیعم  رگید  هاـم  هب  ار  مارح  هاـم  روتـسد  مکح و  هک  ءیـسن »  » لـمع  768-745- نآرق : - تسا
تسا و ناور  همه  رب  نم  مکح  هک  تسا  هدرک  اعّدا  تسا و  هدوب  ّجـح  لاـمعا  مسوم و  سیئر  تسا و  هدوب  هناـنک  يهلیبق  زا  هک  دوب  هبلعث 

نک نّیعم  رفص  هب  ار  مرحم  رد  گنج  تمرح  روتسد  دناهتفگ : دناهدرک و  قیدصت  ار  شنخس  مدرم  درادن  ار  نآ  زا  يریگولج  ّقح  یـسک 
ماـجنا لاـمعا  ّجـحیذ  رد  یلاوـتم  لاـس  ود  هک  دنتـشاد  مسر  نیکرـشم  تسا : هتفگ  دـهاجم  درکیم ، نینچ  وا  میـشاب و  دازآ  مرحم  رد  اـت 

رگید لاس  ود  زاب  دندرکیم و  ّجح  هام  کی  رد  لاس  ود  ره  شور  نیمه  هب  رفـص و  رد  دعب  لاس  ود  مّرحم و  رد  دـعب  لاس  ود  دـندادیم و 
نآ دش  عادولا  ۀّجح  هب  روهشم  تفر و  ّجح  هب  ربمغیپ  نآ  دعب  لاس  دش و  ماجنا  هدعقیذ  هام  رد  اهنآ  ّجح  هک  لاس  نآ  ات  نآ  زا  دعب  هام  رد 
هّللا قلخ  موی  هتئیهک  رادتـسا  دـق  ناـمّزلا  ّنا  ـالا و   » دوخ يهبطخ  رد  شاهدومرف  ینعم  و  داد ، ماـجنا  ار  دوخ  يهفیظو  جـحیذ  رد  ترـضح 

 ] يهفیظو دش و  ّرقتـسم  ّقح  بناج  زا  هدش  نّیعم  لوا  مظن  هب  دز و  رود  مارح  ياههام  باسح  هک  تسا  نیمه  دوصقم  رخآ » ات  تاومّـسلا 
هزمه نودب  ءای  دـیدشت  اب  ءیـسن »  » رفعج وبا  تئارق  رد  و  « 37» لطاب تسا و  رفک  ءیـسن »  » لمع دش و  ماجنا  جـحیذ  هام  هب  هحفص 392 ّ ]

نیس يهرسک  ّدم و  اب  ءیسن »  » نارگید و  دناهدناوخ ، هزمه  دیدشتیب و  ءيده »  » لثم ءیسن »  » يرهز مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  تسا و  هدوب 
لثم ءیـسن »  » يرهز مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  تسا و  هدوب  هزمه  نودـب  ءاـی  دـیدشت  اـب  ءیـسن »  » رفعج وبا  تئارق  رد  .و  دـناهدناوخ هزمه  و 

رد ینیسح : ریسفت   67-65- یقرواپ . - دناهدناوخ هزمه  نیس و  يهرسک  ّدم و  اب  ءیسن »  » نارگید و  دناهدناوخ ، هزمه  دیدشتیب و  ءيده » »
بدؤم نانمؤم  دـنتخاسیم ، نمیا  دوخ  نابز  تسد و  زا  ار  قلخ  دنتـشادیم و  مارح  ار  هام  راهچ  یلاس  رد  برع  نالهاج  هک  هدروآ  عیبانی 

تافاکم هک  دنراذگ  ورف  تسد  نابز و  هب  قلخ  رازآ  ءاذیا و  دنراد و  ملاس  دوخ  ررض  زا  ار  ناناملسم  اههام  يهمه  رد  هک  دنراوازس  نادب 
نتشیوخ لامج  لام و  رب  یبش  مین  یلد  هآ  دشکن  رب  ات   || یببسیب  وجم  قلخ  لد  رازآ  یعابر : رارضا . رارـضا  تازاجم  تسا و  رازآ  رازآ 

تسد رگا ز  ینیسح : زا  لوقنم  نیمه  یقرواپ  رد  یلالج  هحفص 393 ]  ] 1229-1169- نآرق  - یبتب ارنیا  دنرب و  یبشب  ارناک   || وشم  هرغ 
ءای ولج  يادص  ّمض و  اب  هفوک  ياهیراق  عمجم :  37 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی   » یناملسم يوعد  ینک  هک  دوب  اور   || دندوسآ  قلخ  وت  نابز  و 
داض رسک  ءای و  حتف  اب  نارگید  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  داض  ریز  يادص  رـسک و  ءای و  ّمض  اب  و  دناهدناوخ . ّلضی »  » داض يالاب  يادص  و 
مارح هاـم  ندرک  لـالح  لـالح و  هاـم  ندرک  مارح  هک  نوچ  ءیـسن »  » يهلیـسو هب  تسا  نارفاـک  یهارمگ  هلمج  ینعم  و  دـناهدرک ، تئارق 

تابجوم بابسا و  هب  مدرم  نوچ  ینعی  - 1 تسا : هدرک  ریبعت  روج  هس  ار  هلمج  هکنیا  ناـیبلا : حور   37-1- نآرق . - تسا یهارمگ  بجوم 
هارمگ ءیـسن »  » لمع هب  مادـقا  ءاسؤر و  يوریپ  يهلیـسو  هب  مدرم  - 2 دنکیم ، یهارمگ  داجیا  اهنآ  رد  دـنوادخ  دـننکیم  هّجوت  یهارمگ 

تقیقح کی  لالض  سفن و  ناطیـش و  یلو  دنکیم ، هارمگ  ار  اهنآ  ءیـسن »  » يهلیـسو هب  تسا  ّلضم  مان  رهظم  هک  ناطیـش  - 3 دنوشیم ،
رد هک  تسا  لالض  تقیقح  نابزب  میمانیم و  سفن  كولس  ریس و  تقیرط و  حالطصا  رد  میئوگ و  یم - ناطیش  عرـش  نابز  هب  هک  دنتـسه 

: ام نخس  دوش . هتفگ  دیاب  شدوخ  بسانم  ظافلا  زاب  ماقم  نآ  رد  تسین و  رگید  ماقم  اب  بسانم  هک  تفگ  دیاب  ینخـس  یظفل و  یماقم  ره 
يرترب و ملع و  تسا  هدـش  هتفگ  ظاـفلا  هـکنیا  هـب  هـک  نیمزرـس  نآ  رد  تـقو و  نآ  رخآ  اـت  ِراـبحَألا » َنـِم  ًارِیثَـک  َّنِإ   » لّوا ياـههلمج  - 1

دوـخ رّخـسم  ار  مدرم  دناهتـشاد و  تسد  رد  لـیجنا  تاروـت و  ماـن  هب  ياهتـشون  هک  رفن  دـنچ  ناـمه  هب  تـسا  هدوـب  دودـحم  یـشورفهدافا 
يارب تهج  هکنیا  زا  دـنک . یئاـمندوخ  دـنادب و  یـسک  هـک  تـسا  هدوـبن  مدرم  هـقطنم و  نآ  رد  رگید  یملع  يهتـشر  ّنـف و  دـندرکیم و 

دـنروخن و لوگ  يربخیب  يرگیـشان و  يهطـساو  هب  مدرم  هک  تسا  هدـش  هدروآ  نابهر » رابحا و   » ماـن داوسیب  هعماـج  هّجوت  يرادربخ و 
هب رـصحنم  اهداوس  اب  هک  دوخ  طیحم  نامز و  اب  بسانم  یلو  میریگب  دـنپ  دـیاب  اههلمج  هکنیا  زا  مه  ام  و  دـنرادن . رواب  ار  سک  ره  نخس 
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هسردم هحفص 394 ]  ] 64-31- نآرق  - هدناوخ و باتک  رفن  دنچ  دندش ، داوسیب  مدرم  ّتیرثکا  نوچ  هک  مینادب  و  دنتسین ، نابهر  رابحا و 
زا نآ  هب  جایتحا  ملع و  تفارش  اریز  نامز  نآ  نابهر  رابحا و  مکح  هب  فرحنم و  تسا و  رورغم  عامتجا  نینچ  رد  ّنف  ره  ملع و  ره  يهتفر 

ریقحت مشچ  اب  اهنآ  دـنرگنب و  اهنآ  هب  ّریحت  بّجعت و  اب  اهنیا  هک  دوشیم  بجوم  فرط  کی  زا  یمومع  يرگیـشان  ینادان و  فرط و  کی 
نَع  » ات ِرابحَألا » َنِم  ًارِیثَک   » ياههلمج هکنیا  دافم  یبوخ  هب  نامدوخ  یعامتجا  عاضوا  رد  يهعلاطم  اب  و  دـننک . هاگن  اهنیا  هب  يدایز  عّقوت  و 

هب هجیتن  رتدب  رتمک و  یـشورف  دوخ  رازه  تمیق و  رتنارگ  هب  دشاب  سدنهم  هدناوخ و  سرد  کی  اب  راک  رگا  دوشیم . هدـهاشم  ِهّللا » ِلِیبَس 
هب تسا  هتفگ  نآرق  هک  نابهر  رابحا و  راک  دنتسه  اهنآ  هب  جاتحم  مدرم  هک  هتشر  ره  رد  نیصّصختم  رگید  زا  روط  نیمه  دیآیم و  تسد 
رد هچ  ره  دنراد  راک  رـس و  نید  ملع  و  ثیدح ، نآرق و  اب  ینعی  دنتـسه  نابهر  رابحا و  زارط  رد  هک  هتـسد  نآ  مه  و  تسا ، نایامن  یبوخ 

دننکیم و یگدنز  مدرم  بیج  زا  دـنوشیم  شناد  ملع و  زا  عنام  دـننکیم و  هناهب  ماما  هدومرف  ثیدـح و  مان  هب  دـناهدید  باتک  هنهک  ره 
-2 471-448- نآرق -442-416- نآرق . - تسا هدوب  نآ  یعامتجا  تیبرت  يهجیتن  مالـسا و  فدـه  هک  دـنوشیم  لمع  رکف و  نآ  زا  عنام 
رد توافت  اهتـسودلام  نآ  اهدـباع و  اهملاع و  نآ  هک  دـشاب  هکنیا  دـیاش  ولج  ياـههلمج  اـب  رخآ  اـت  َنوُِزنکَی » َنیِذَّلا   » ياـههلمج طاـبترا 

دننام دـنکیمن و  ار  اهنآ  تشز  راک  یفالت  تداـبع  ملع و  دـش و  دـنهاوخ  راـتفرگ  میلا  باذـع  هب  هتـسد  ود  ره  دـنرادن و  دوخ  تشونرس 
هک تسا  مدرم  نآ  راک  تقیقح  نداد  ناشن  يارب  دـیاش  رخآ  اـت  یمُحی » َموَی   » مّود تیآ  - 3 دوب ، دنهاوخ  بّذـعم  تسرپلوپ  مدرم  رگید 

تشپ و یناـشیپ و  هتـسویپ  هک  دراذـگیم  اـهنآ  لد  رد  يزوس  یغاد و  نتفر  ندرک و  اـهر  رخآ  رد  نآ و  يهریخذ  هرقن و  ـالط و  یتسود 
« َةَّدِع َّنِإ   » مّوس تیآ  زا  - 3 دنتـسه ، دوخ  قوشعم  یگرابکی  كرت  يروآعمج و  جنر  زادگ  زوس و  رد  هشیمه  و  دـنازوسیم ، ار  ناشولهپ 
يرادـهاگن و تسا و  هدـش  میـسقت  هاـم  هدزاود  هب  ناـمز  دیـشروخ ، هاـم و  تعیبـط  شنیرفآ و  رد  هک  دوش  هدافتـسا  تسا  نکمم  رخآ  اـت 

ماـگنه دـناوتن  یمدآ  هک  فارحنا  تسا و  یهارمگ  باـسح  هکنیا  ندز  مه  رب  و  ءیـسن »  » و تسا ، یگدـنز  یلـصا  طرـش  نآ  زا  تبظاوم 
692-676- نآرق -354-339- نآرق -46-22- نآرق ، - دنادن ار  دوخ  دیسر  رس  دادرارق و  تقو  ای  دهد و  صیخشت  ار  دوخ  يهفیظو  ماجنا 
« ًارهَش َرَـشَع  انثا   » زا دوصقم  هک  دنامهفیمن  ولج  ياههلمج  ٌمُرُح » ٌۀََعبرَأ  اهنِم   » يهلمج زا  رظن  فرـص  اب  تفگ : ناوتب  دیاش  هحفص 395 ] ] 

شنیرفآ زور  زا  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  رد  نوچ  تسا ، رتبـسانم  یـسمش  هام  َضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » يهلمج اـب  هکلب  تسا  يرمق  هاـم 
تسا رتبسانم  نیمز  دیشروخ و  يهطبار  اب  نامسآ  نیمز و  هب  هدزاود  يهرامش  طابترا  و  تسا ، هدزاود  اههام  يهرامش  نامـسآ ، نیمز و 

، میمانیم نآ  هب  ار  يرمق  ياههام  زورما  اـم  هک  یبرع  يهناـگ  هدزاود  ياهمـسا  هکنیا  زا  یـضعب  هک  هوـالعب  «، 38» نیمز هام و  يهطبار  اـت 
لقن نیرّسفم  تاملک  هکنیا  هب  يراذگمان  تهج  رد  هک  نانچ  دنامهفیم ، ار  هایگ  شیادیپ  امرـس و  امرگ و  ماگنه  ینعم  هک  تسا  یتاملک 

ندـنام زاب  تقو  دوب و  اهبآ  نتـسب  خـی  ماگنه  مان  يدامج  و  دـیمدیم ، هزبس  هک  دـنتفگیم  یعقوم  یناّثلا  عیبر  لّوالا و  عیبر  هک  دـناهدرک 
ام هک  یبرع  يهناگ  هدزاود  ياهمـسا  هکنیا  زا  یـضعب  هک  هوالعب  دـنتفگیم . ناضمر  ار  امرگ  تّدـش  ماـگنه  و  شیازفا . دومن  زا  اـههایگ 

تهج رد  هک  نانچ  دنامهفیم ، ار  هایگ  شیادـیپ  امرـس و  امرگ و  ماگنه  ینعم  هک  تسا  یتاملک  میمانیم ، نآ  هب  ار  يرمق  ياههام  زورما 
ماگنه مان  يدامج  و  دیمدیم ، هزبس  هک  دنتفگیم  یعقوم  یناّثلا  عیبر  لّوالا و  عیبر  هک  دناهدرک  لقن  نیرّسفم  تاملک  هکنیا  هب  يراذگمان 

-119- نآرق -77-52- نآرق . - دنتفگیم ناضمر  ار  امرگ  تّدش  ماگنه  و  شیازفا . دومن  زا  اههایگ  ندنام  زاب  تقو  دوب و  اهبآ  نتـسب  خی 
ار ماـن  هدزاود  هکنیا  تهج  برع  غیلب  يوگنخـس و  يدرم  زا  هک  تسا  هدرک  لـقن  حوتفلا  وبا   454-452- یقرواپ -210-176- نآرق -139

قیبطت اوه  رییغت  ماگنه  لصف و  رب  اهنآ  رتشیب  هتـشون و  ار  وا  ظافلا  يهمه  نآ  تغالب  يهطـساو  هب  هک  تسا  هتفگ  یئاههلمج  وا  دندیـسرپ 
نّیعم يدامج  ود  عیبر  ود  زا  دـعب  نوچ  دـنکیمن  قیبطت  يراذـگمان  تهج  اب  تسا  موسرم  نونکا  هک  اههام  ماـن  مظن  هکنیا  یلو  دـنکیم .
هکنیا بآ  یناوارف  تبـسانم  هب  دناهتفگ  هک  تسا  بجر  اهنآ  زا  سپ  تسا و  يدرـس  ماگنه  ینعم  هب  مود  راهب و  ینعم  هب  لّوا  هک  دـندرک 

دناهدرک و لامعتـسا  ار  هملک  هکنیا  امرگ  تّدـش  يهطـساو  هب  دـنیوگیم  هک  دـنراد  ناضمر  هام  کی  نآ  زا  سپ  تسا و  هدـش  ادـیپ  مسا 
رد اهمـسا  هکنیا  دیاش  و  دنکیمن ، تّدـش  امرگ  نتـسب  خـی  زا  هام  کی  يهلـصاف  هب  مه  دوشیمن و  نادـنبخی  راهب  زا  سپ  هک  تسا  مولعم 
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رگید یتقو  زاب  و  دناهتفگ ، يدامج  ار  نادنبخی  رگید  یلاس  دـناهدیمان و  عیبر  ار  راهب  هام  ود  لاس  کی  تسا و  هدوبن  یلاوتم  يهرود  کی 
رارق لاس  يهرود  يهناگ  هدزاود  ياهمـسا  ار  تاـملک  نیمه  مدرم  اهدـعب  و  دـناهدیمان . هریغ  ناـضمر و  بجر و  اوه  لـصف و  تبـسانم  هب 

ناضمر و رد  ّجح  هزور و  لثم  تسا  هدش  نّیعم  يرمق  ياههام  هب  نید  فیاظو  تسا  مّلـسم  هچنآ  تروص  هحفص 396 ] ره [  رد  دناهداد ،
. تسین يرمق  هام  باسح  يارب  يرگید  ّتیصوصخ  مالسا  نید  رد  جحیذ و 

ات 48] تایآ 38  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

اینُّدـلا ِةایَحلا  ُعاتَم  امَف  ِةَرِخآلا  َنِم  اینُّدـلا  ِةایَحلِاب  ُمتیِـضَر  َأ  ِضرَألا  َیلِإ  ُمتلَقّاثا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  مَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ّالِإ [ 39  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ًائیَـش  ُهوُّرُـضَت  َو ال  مُکَریَغ  ًاموَق  لِدبَتـسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  مُکبِّذَُـعی  اوُرِفنَت  ّالِإ  [ 38  ] ٌلِیلَق ّالِإ  ِةَرِخـآلا  ِیف 
ِهیَلَع ُهَتَنیِکَس  ُهّللا  َلَزنَأَف  انَعَم  َهّللا  َّنِإ  نَزَحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ذِإ  ِراغلا  ِیف  امُه  ذِإ  ِنیَنثا  َِیناث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرخَأ  ذِإ  ُهّللا  ُهَرَصَن  دَقَف  ُهوُرُـصنَت 

اوُدِهاج َو  ًالاِقث  َو  ًافافِخ  اوُرِفنا  [ 40  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  ایلُعلا  َیِه  ِهّللا  ُۀَِـملَک  َو  یلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِـملَک  َلَعَج  َو  اهوََرت  َمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو 
تَدـَُعب نِکل  َو  َكوُعَبَّتال  ًادِـصاق  ًارَفَـس  َو  ًابیِرَق  ًاضَرَع  َناک  َول  [ 41  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  مُکِـسُفنَأ  َو  مُِکلاومَأـِب 

َکنَع ُهّللا  اَفَع   1123-1- نآرق [ - 42  ] َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  مُهَسُفنَأ  َنوُِکلُهی  مُکَعَم  انجَرََخل  انعَطَتسا  َِول  ِهّللِاب  َنوُِفلحَیَس  َو  ُۀَّقُّشلا  ُمِهیَلَع 
َو مِِهلاومَِأب  اوُدِهاُجی  نَأ  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذأَتسَی  ال  [ 43  ] َنِیبِذاکلا َمَلعَت  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ََکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مَُهل  َتنِذَأ  َِمل 
َو [ 45  ] َنوُدَّدَرَتَی مِِهبیَر  ِیف  مُهَف  مُُهبُوُلق  َتباترا  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َُکنِذأَتـسَی  اـمَّنِإ  [ 44  ] َنیِقَّتُملِاب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مِهِـسُفنَأ 

ًالابَخ ّالِإ  مُکوُداز  ام  مُکِیف  اوُجَرَخ  َول  [ 46  ] َنیِدِعاقلا َعَم  اوُدُعقا  َلِیق  َو  مُهَطَّبَثَف  مُهَثاِعبنا  ُهّللا  َهِرَک  نِکل  َو  ًةَّدُـع  َُهل  اوُّدَـعََأل  َجوُرُخلا  اُودارَأ  َول 
اُوبَّلَق َو  ُلبَق  نِم  َۀَـنتِفلا  اُوَغَتبا  ِدََـقل   736-1- نآرق [ - 47  ] َنیِِملاّظلِاب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مَُهل  َنوُعاّمَـس  مُکِیف  َو  َۀَـنتِفلا  ُمُکَنوُغبَی  مَُکلـالِخ  اوُعَـضوََأل  َو 
حتف هب  رفن  ردصم  زا  اورفنا - تاغل : ینعم  هحفص 397 ]  ] 136-1- نآرق [ - 48  ] َنوُهِراک مُه  َو  ِهّللا  ُرمَأ  َرَهَظ  َو  ُّقَحلا  َءاج  یّتَح  َرُومُألا  ََکل 

زا تسا  يرگید  ظّفلت  مت - لقّاثا  ندش . هدنکارپ  ندنادرگ ، ور  ندمآ ، دب  يزیچ  زا  و  ندرک ، باتـش  يراک  هب  ینعم  هب  ءاف  نوکـس  نون و 
هب لـیم  مـهم و  راـک  يوـس  شبنج  زا  هدـع  دـندرک  يراددوـخ  و  درک ، رادوـمن  نیگنــس  ار  دوـخ  درک ، یلبنت  يدــنک و  ینعم  هـب  لـقاثت 

نیـش رـسک  ّمض و  اب  ۀّقـش - دوشیم . ضراع  ناسنا  رب  هک  هریغ  ضرم و  يدام ، ياههتـساوخ  ـالاک و  اـضرع - یتاـیح . مهم  ياههتـساوخ 
زا ندرک ، فّقوتم  نتفرگ ، ولج  ینعم  هب  مّود  نوکس  لّوا و  حتف  هب  طبث  زا  مه - ّطبث  دنکیم . نآ  گنهآ  رفاسم  هک  رود  يهیحان  دصقم و 

درفم زا  اوعـضوا - بعت . جـنر و  هدنـشک ، رهز  داسف ، كـاله ، ناـصقن ، ینعم  هب  ءاـخ  حـتف  هب  لاـبخ - ندرک . لوغـشم  يرگید  هب  يراـک 
، دومرف تعجارم  فئاط  زا  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  عمجم : لوزن : تهج  درک . نایز  تراـجت  رد  درب ، دـنت  ار  رتش  تفر ، دـنت  رتش  ینعی  عضوا » »

شبنج رد  و  دننک ، كرت  ار  دوخ  یگدنز  دنتساوخیمن  مدرم  دوب و  هدیسر  اههویم  دوب و  ناتسبات  تقو  نآ  و  مور ، اب  گنج  هب  دش  رومأم 
- هّدع ربمغیپ  یطویس : لوّزنلا  بابسا  ٌریِدَق .» ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  - » ات َنیِذَّلا -» اَهُّیَأ  ای   » دش لزان  هیآ  ود  هکنیا  دندرکیم  یلبنت  دصقم  فرط  هب 

. - رخآ ات  مُکبِّذَُعی » اوُرِفنَت  ّالِإ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دندرک  یهاتوک  نامرف  ماجنا  رد  اهنآ  درک ، مور  گنج  هب  توعد  ار  برع  لئابق  زا  يا 
 ] رد گنجب  دیباتـشب  دنیوگ  نوچ  هک  دوشیم  هچ  ار  امـش  نانمؤم  يا   38 همجرت :  513-483- نآرق -326-297- نآرق -285-261- نآرق

هکنیا یگدـنز  هب  ینادواج  يارـس  رگم ز  دـیوشیمن !] ادـج  هناـخ  نیمز  زا  ینیگنـس  اـیوگ ز  هک   ] دـینکیم یلبنت  ادـخ  هار  هحفص 398 ]
هب ار  امـش  ادخ  دـینکن  گنج  هب  باتـش  رگا  دـشابن 39  یکدـنا  زج  ارـس  نآ  رد  ناهج  هکنیا  يهرهب  دـینادب : سپ  دـیاهدرک ! سب  یناهج 
امش رگا  دوب 40  اناوت  زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  دـیناسر  ینایز  وا  هب  دـیناوتن  درآ و  امـش  ياـج  هب  رگید  یهورگ  درازاـیب و  كاـندرد  يرازآ 

زا نیمّود  وا  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دندرک  شنورب  نارفاک  هک  هاگنآ  درک ] يرای  ار  وا  هکنانچ   ] دنک يرای  ار  وا  ادخ  هّتبلا  دـینکن  ربمغیپ  يرای 
ام اب  ادخ  هک  رادم  هودنا  تفگ : دوخ  تسود  نآ  اب  دـندش و  ناهنپ ]  ] راغ رد  رد  ره  و  دوب ] وا  اب  یکی  شنارای  نوچ ز   ] دوب يرارف  رفن  ود 
ّقح راتفگ  درک و  تسپ  نارفاک  نخـس  درک و  شیرای  دـیدیدیمن  امـش  هک  يرکـشل  هب  و  دروآ . دورف  وا  رب  دوخ  شمارآ  ادـخ  سپ  دوب .
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دیئامن گنج  ادخ  هار  هب  لام  ناج و  هب  دینک و  باتش  راب  نیگنس  ای  رابکبس و  ناناملـسم  امـش  میکح 41  تسا و  زیزع  ادـخ  دومن و  رترب 
يرفـس یلو  دـندرکیم  وت  يوریپ  دوب  کیدزن  يرفـس  يدوس و  مدرم  هکنیا  يارب  رگا  دّـمحم 42  يا  دـینادب . رگا  تسا  رتهب  ناتيارب  هک 

هنوگ نیدـب  اهنآ   ] میدـشیم نورب  امـش  اب  دوخ  نیمزرـس  میتسناوتیم ز  رگا  هک  دـینک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دوب  ناـش  شیپ - رد  رود 
ناـشگنج روتـسد  دوب  بوخ  هچ  دـیاشخبب ، وـت  رب  يادـخ  دـنیوگ 43  غورد  ناـنآ  هک  دـنادیم  ادـخ  دـننکیم و  دوباـن  ار  دوـخ  نخس ]

دنهاوخن روتـسد  وت  زا  دنراد  رواب  ازج  زور  ادخ و  هک  اهنآ  یسانشب 44  ار  نایوگ  غورد  دنوش و  رادومن  تیارب  نایوگتـسار  ات  يدادیمن 
هک دنهاوخ  گنج  روتسد  وت  زا  ناسک  نآ  انامه  دندوب 45  راگزیهرپ  هک  ار  اهنآ  دنادب  ادخ  دـننک و  گنج  ّقح  هار  هب  ناج  لام و  هب  هک 

يارب ندـش  نورب  گنهآ  ناشیا  رگا  دنا 46  هدنام  نادرگرـس  یلد  ود  زا  تسا و  كانـشیدنا  ناشاهلد  دنرادن و  زیخاتـسر  ادخ و  هب  نامیا 
هناخ اب  دنتفگ : ناشیا  هب  ات  تشادب  ناشياج  رب  تشاد و  دنـسپان  ناشیا  شبنج  ادخ  یلو  دـندرکیم  هدامآ  دوخ  راک  رازبا  دنتـشاد  گنج 

دندوزفیمن و امـش  يارب  يزیچ  نایز  یهابت و  زج  دندشیم  نورب  گنج  يارب  امـش  اب  رگا  47 و  دیرادن ] یشزرا  هک   ] دینیـشنهب ناگدنام 
، دنونشب نانآ  غورد  هک  هحفص 399 ] دنتـسه [  یمدرم  امـش  زا  و  دننک ، هریت  رگدکی  هب  ار  امـش  ات  دندرکیم  بوشآ  يدوز  هب  ار  ناتنایم 

رادومن ّقح  هک  ات  دندرکیم  هنوراو  دّمحم  يا  وت  رب  ار  راک  دنتسجیم و  امش  يراتفرگ  هک  دوب  يرید  هّتبلا  دنادب 48  ار  راکمتس  ادخ  یلو 
ِیف اوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  مَُکل  ام  : » نیرّـسفم نخـس  دوب . ناشدنـسپان  نارفاک  هک  دنچ  ره  تشگ  رادـیدپ  ّقح  دیـسر و  ادـخ  نامرف  تشگ و 

دـندش و كوبت  گنج  هب  رومأم  ناناملـسم  فئاط  نینح و  گنج  هّکم و  حـتف  زا  سپ  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط : - 38 ُمتلَقّاثا » ِهّللا  ِلِیبَس 
راوشد اهنآ  رب  گنج  رفس و  دنوش و  دنمهرهب  دوخ  ياههویم  زا  دننیبن و  امرگ  جنر  دنتساوخیم  مدرم  هویم و  ندیسر  دوب و  ناتسبات  ماگنه 
تسا هدش  هطقن  هس  ياث  هب  لیدبت  ءات  هک  متلقاثت »  » زا تسا  یظّفلت  ُمتلَقّاثا »  » يهلمج عمجم :  89-15- نآرق . - دندش هیبنت  هیآ  هکنیا  اب  دوب ،

، دینامب دوخ  نیمزرـس  رد  هک  دیدش  لیام  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدش - هدوزفا  لّوا  هب  هزمه  ظّفلت ، ناکما  يارب  تسا و  هدـش  ماغدا  و 
39 مُکَریَغ » ًاموَق  لِدبَتسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَع  مُکبِّذَُعی   » 28-15- نآرق . - یگمه هن  دنتسه  مدرم  زا  ياهّدع  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  یئاّبج  و 

هکنیا دـندش و  یلتبم  یلاس  کشخ  هب  دـندربن  نامرف  اهنآ  درک  گنج  هب  توعد  ار  برع  زا  یلیابق  ربمغیپ  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :
هب یمدرم  هک  تسا  هکنیا  مّود  هلمج  ینعم  و  درک ، دنهاوخ  باذع  ار  امـش  ترخآ  رد  ینعی  عمجم :  63-1- نآرق «. - مکبّذعی  » ینعم تسا 

دوصقم تسا : هتفگ  قور  وبا  تسا ، ناریا  مدرم  دوصقم  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  گنج و  رد  یعاس  اشوک و  دوب  دـنهاوخ  امـش  ياـج 
وتیب تسا : هیآ  هکنیا  بسانتم  ظفاح  رعش  هکنیا  دندش  ناملسم  هیآ  هکنیا  زا  سپ  هک  یمدرم  يهّیلک  تسا  هتفگ  یئاّبج  تسا ، نمی  مدرم 

يهویـش دـسرن  ارناکزان   || تسین  هتخوس  رپ  يهناورپ  تقاط  ار  ماخ  یناریح  زا  دوب  نتـسشن  خاتـسگ  وت  اب   || یماـکان  زا  دوب  نتفرگ  مارآ 
ینعی دناهتفگ : نارگید  و  درادن . ررض  ادخ  هب  گنج  زا  امـش  فلخت  ینعی  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  رخف :  40 ُهوُّرُضَت » َو ال   » یناشفا ناج 
ینعم تسا و  لاـح  نوچ  تسا ، بوصنم  یناـث  يهملک  رخف : ماـما   40 ِنیَنثا » َِیناث  [ » هحفص 400  ] 20-1- نآرق . - درادن ررـض  ربمغیپ  هب 

- نآرق . - تسا يرگید  نآ  یمّود  ناشرفن  کی  دنتـسه ، مه  اب  هک  رفن  ود  ره  و  رفن ، ود  یمّود  تروص  هب  دندرک  نوریب  ار  وا  تسا : هکنیا 
ربمغیپ نوچ  تسا : هتفگ  يرهز  و  تسا ، هدوب  هّکم  ياههوک  زا  روث  هوک  رد  هک  تسا  يراغ  دوصقم  عمجم :  40 ِراغلا » ِیف  امُه  ذِإ   » 19-1

هک کلام  نب  هقارـس  نوچ  دندینت ، رات  دندراذگ و  مخت  راغ  رد  رب  هک  یتوبکنع  داتـسرف و  رتوبک  ود  ادخ  دـندش ، راغ  نورد  هب  رکب  وبا  و 
ياج هب  توبکنع  رات  رتوبک و  مخت  هکنیا  دـشاب  هتفر  راـغ  نورد  هب  یـسک  رگا  تفگ : دـید  ار  نآ  دیـسر و  اـجنآ  هب  تشگیم  ربمغیپ  یپ 

ار اـم  درک : ضرع  ربـمغیپ  هب  رکب  وـبا  درک  لوـب  تسـشن و  راـغ  رد  رب  شیرق  زا  يدرم  تسا : هتفگ  میهاربا  نب  ّیلع  تشگرب . دـنامیمن و 
: يربط  40 ُهَتَنیِکَـس » ُهّللا  َلَزنَأَف   » 23-1- نآرق . - درکیمن لوب  دیـشکیم و  تلاـجخ  اـم  ولج  رد  درم  هکنیا  دـندیدیم  رگا  دومرف : دـندید 

ینعی نایبلا : حور   34-1- نآرق . - دروآ دورف  رکب  وبا  هب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دروآ . دورف  ربمغیپ  رب  ار  دوخ  شمارآ  یگدوسآ و  ینعی 
رکب وبا  رب  هنیکـس  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  و  دـنامیمن ، یقاب  سرت  ياج  دوشیم و  هدوسآ  مارآ و  لد  وا  ولج  رد  هک  یهلا  یگدوسآ  هنمأ و 

هک ار  دوخ  تمحر  يادخ  داتسرف  سپ  ینیـسح : ریـسفت  عمج . رطاخ  دوخ  راک  زا  تسا و  هدوب  مارآ  ربمغیپ  تسا و  هدوب  رارقیب  هک  دشاب 
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ذا نینثا  یناث   || تسا  وا  رای  لّوا  هک  لّوا  يهجاوخ  هدومرف : قیدص  رب  هنیکس  لوزن  باب  رد  راّطع  نیّدلا  دیرف  خیش  تسا و  شمارآ  ببس 
هک یئاهریمض  نوچ  حوتفلا : وبا  نایبلا و  وا ع  رب  ّلح  ملاع  ياهلکشم  تشگ   || وا  رب  لزنم  ّقح  دش ز  هنیکـس  نوچ  تسا  وا  راغلا  یف  امه 

، تسا هدش  لزان  ترضح  نآ  رب  هنیکـس  هک  تسا  ربمغیپ  دوصقم  زین  هیلع »  » ریمـض سپ  تسا  ربمغیپ ص  هب  طوبرم  تساههلمج  هکنیا  رد 
«. - 39 «» َنِینِمؤُملا یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهّللا  َلَزنَأ  َُّمث   » لثم دش  لزان  ربمغیپ  رب  هنیکـس  هک  تسا  هدش  حیرـصت  رگید  تایآ  رد  مه  و 

هب درک  ینابیتشپ  ار  ربمغیپ  ادخ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  40 ٍدُونُِجب » ُهَدَّیَأ  َو  [ » هحفص 401  ] 352-350- یقرواپ -349-270- نآرق
اعد وا  يارب  هکئـالم  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ - دـننیبهن . ار  ترـضح  نآ  اـت  دـنتفرگ  ار  نارفاـک  مـشچ  وـلج  هـک  هکئـالم  هدـع  کـی 
. - دومن شکمک  هکئالم  هب  ردب  رد  درک و  شظفح  نانمشد  ّرـش  زا  راغ  رد  ینعی  دناهتفگ : یبلک  دهاجم و  دنامب . ظوفحم  هک  دندرکیم 

هب رکب  وبا  عقوم  هکنیا  رد  تسا ، هدوب  نیملسم  يهمه  تعفنم  هب  دناهدرک  کمک  هکئالم  رگید  تایآ  رد  نوچ  هدبع : ریـسفت   26-1- نآرق
هکنیا سپ  وا ، زا  ریغ  دـشاب  ناملـسم  دـشاب و  راـغ  رد  هک  تسا  هتـشادن  یـسک  ربـمغیپ  اریز  تسا  هدوـب  نیملـسم  يهمه  نیـشناج  یئاـهنت 

هملک نیرّسفم   40 َۀَِـملَک » َلَعَج  َو  . » رگید دراوم  لثم  ربمغیپ  دـییات  يهلاـبند  عبت و  هب  هّتبلا  دـشاب ، رکب  وبا  يارب  تسا  نکمم  مه  یناـبیتشپ 
بوقعی عمجم :  22-1- نآرق . - لطاب كرش و  هدیقع  مه  دناهدرک و  ینعم  ربمغیپ  دیدهت  ار  نیرفاک  يهملک  هدرک و  ینعم  دیحوت  ار  هّللا » »
يرصب نسح  همرکع و  دهاجم و  يربط :  41 ًالاِقث » َو  ًافافِخ  اوُرِفنا  . » دناهدرک تئارق  ءات  ولج  يادـص  عفر و  اب  یقاب  بصن و  اب  هّللا » ۀـملک  »
هتشادن ای  دیـشاب  هتـشاد  راک  هاوخ  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دیورب . گنج  هب  دینک و  باتـش  ناوج  ریپ و  ینعی   30-1- نآرق : - دناهتفگ

دیـشاب و طاشن  اب  هچ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـینکن . يراددوخ  گـنج  زا  ینغ  اـی  دیـشاب  ریقف  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دیـشاب .
بآ و ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دیـشاب . هدایپ  هاوخ  هراوس و  هاوخ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دیـشاب . لسک  طاشنیب و  ای  راک ، رد  کبس 

يهمه هک  تسا  هکنیا  رتهب  و  هن . ای  دیشاب  هتشاد  رـسمه  نز و  هاوخ  ینعی  تسا : هتفگ  نامی  عمجم : دیـشاب . هتـشادن  ای  دیـشاب  هتـشاد  نیمز 
یکی رد  راچان  ناسنا  نوچ  ناسآ ، فیفخ و  ای  دشاب  راوشد  قاش و  هچ  داهج  هب  دـیورب  هک  تسا  هکنیا  ینعم  میئوگب  میریذـپب و  ار  یناعم 
هتفرب مشچ  کی  ار  وا  تفر و  ازغ  هب  ّبیسملا  نب  دیعـس  تفگ : يرهز  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  هحفص 402 ] دنکیم [ . راذگرب  لاوحا  زا 

َو ًاـفافِخ  اوُرِفنا   » هک تیآ ! هکنیا  هب  دـناهدومرف  ارم  هن  تفگ  تسین  ندرک  داـهج  وت  رب  يریپ و  وت  هک  تسین  وت  رب  هکنیا  دـنتفگ : ار  وا  دوب 
خوـسنم ار  هیآ  هـکنیا  یـضعب  رخف :  265-236- نآرق . - مراد هاـگن  ناـشعاتم  منک و  رایـسب  ناناملـسم  داوس  مناوتن  رازراـک  هچرگا  اـًلاِقث »

يارب هیآ  هکنیا  هک  دـنیوگب  باوج  تسا  نکمم  و  رخآ . ات  اوُرِفنَِیل » َنُونِمؤُملا  َناـک  اـم   » و ٌجَرَح » یمعَـألا  یَلَع  َسَیل   » تاـیآ هب  دناهتـسناد 
هدوبن بجاو  همه  رب  هک  تسا  مولعم  سپ  دننامب . ياج  هب  دومرف  ار  اهدرم  زا  ياهّدع  ربمغیپ  نیخّروم  قاّفتا  هب  هک  دش  لزان  كوبت  گنج 

لیخ و زا  هن  وج ، نم  زا  يرای  ینیسح : ریـسفت   130-94- نآرق -91-59- نآرق . - تسا هدومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدوب  مزال  یـسک  رب  هکلب 
کبـس دـیوگ : یملـس   » دوش رتـبا  منکفا  رود  ار  هک  نآ  || و  دوش  رترب  منک  يراـی  ار  هک  ره  هاـش  ریم و  اـب  هن  يوـگ ، نم  اـب  زار   || هاـپس 

« يوس ام   » روهـشم دـنب  زا  هک  دـننانآ  فافخ »  » هک دـیامرفیم  يریـشق  ماما  تفلاخم » ترـشابم  زا  نانارگ  تاـعاط و  باـکترا  هب  ناـحور 
رد كولـس  هار  رب  تیانع  شـشک  زا  هک  دننابوذجم  فافخ  هک : هدروآ  قیاقحلا  رحب  رد  دندیقم . تاقّلعت  دیق  هب  هک  دننانآ  لاقث  دندازآ و 

، درپیم شـشک  لاب  هب  یکی  اما  دنهار  رد  هفیاط  ود  ره  هدش ، یناّقح  يهبذج  هّجوتم  تیاده  شرورپ  هب  هک  دنناکلاس  لاقث »  » و دـناهدمآ .
طاسب یمد  هب  درپیم و  لابقا  لاب  هب  هکنآ  دـنک و  یپ  ریز  یملاع  یمدـق  رد  دوریم  ياپ  هب  هکنآ  دربیم . هار  شـشوک  ياـپ  هب  يرگید  و 

 || هار زور  کی  یمد  ره  دهاز  ریـس  درذگبیم  کلف  هن  زا  یمد  رد   || درپیم  رپ  نادـب  نوچ  فراع  درم  دـنک . یط  ار  يوس  ام  هدـهاشم 
ُمِهیَلَع تَدَُعب   » 21-1- نآرق . - ناـسآ کـیدزن  فرط  هب  ترفاـسم  ینعی  يربط :  42 ًادِـصاق » ًارَفَـس  َو   » هاش تخت  ات  ناـمز  ره  فراـع  ریس 

هحفص 403]  ] 33-1- نآرق . - دنگنجب كوبت  رد  دنورب و  یتسیاب  ماش  يوس  هب  هک  دنتشاد  شیپ  رد  رود  یتفاسم  ینعی  عمجم :  42 ُۀَّقُّشلا »
دای دنگوس  اهنآ  دش و  روطنامه  دننکیم و  دای  دـنگوس  اهنآ  هدـنیآ  رد  داد : ربخ  هک  تسا  ربمغیپ  يهزجعم  هکنیا  عمجم :  42 نوفلحیس » »

ضارتعا دعب  تسا  هدش  هتفگ  وفع  لّوا  هک  تفارظ  لامک  اب  تسا  یشنزرس  هلمج  هکنیا  عمجم :  43 مَُهل » َتنِذَأ  َِمل  َکنَع  ُهّللا  اَفَع  . » دندرک
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رد هن  رگ  تسا و  هدـش  ضارتعا  يریگهدرخ و  نآ  باکترا  رب  هک  تسا  هدوب  ياهریغـص  هانگ  تسا : هتفگ  یئاّبج  تسا . هدـش  هزاـجا »  » رب
ضارتعا نآ ، زا  رتهب  رب  شزرا  مک  راک  حیجرت  رد  تسا  نکمم  نوچ  تسین  تسرد  یئاّبج  نخـس  هکنیا  و  دوبن ، زیاج  ضارتعا  زاجم  راک 

دـشاب هانگ  هزاجا »  » رگا دوش و  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  رگید  ياج  رد  و  دـناهدرکن . باختنا  ار  رتهب  ارچ  هک  دوش 
گنج هب  هک  يداد  نذا  ارچ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  مُهنِم » َتئِـش  نَِمل  نَذأَف   » هک دـشیمن  رداص  يروتـسد  نینچ 

رد تسا : هتفگ  نومیم  نب  ورمع  و  تسا . ملـسم  وبا - زا  لامتحا  هکنیا  و  دنوش ، داسف  بجوم  دنـشاب و  سوساج  تسا  نکمم  نوچ  دنورب !
گنج رد  داد  هزاجا  نیقفاـنم  هب  هک  اـجنیا  یکی  ردـب و  ناریـسا  زا  ادـف  نتفرگ  یکی  تسا : هدـش  عقاو  ضارتعا  دروم  ص ]  ] ربمغیپ اـج  ود 

هدـش فاعم  تسا و  هدرک  هانگ  ربمغیپ  هک  تسین  لـیلد  ُهّللا » اَـفَع   » يهلمج رخف :  639-608- نآرق -45-1- نآرق . - دننکن تکرش  كوبت 
، دشاب دونشخ  وت  زا  ادخ  ای  يدرک ! مادقا  هچ  نم  يارب  دشخبب  ار  وت  ادخ  دنیوگیم : دوخ  فرط  مارتحا  يارب  صاخشا  یهاگ  نوچ  تسا ،
رب راکنا  َتنِذَأ » َِمل   » يهلمج و  دـشاب . ربمغیپ  مارتحا  لامک  يارب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  سپ   28-13- نآرق ! - تسیچ نم  نخس  باوج 

هدیـشخب تسا و  هدش  رودب  ناراکهانگ  يهرامـش  زا  ُهّللا » اَفَع   » يهلمج اب  تسا  هدوب  راکهانگ  رگا  نوچ  تسین  هانگ  رب  ضارتعا  ربمغیپ و 
ترـضح نآ  مارتحا  يارب  ُهّللا » اَفَع   » يهلمج و  تسا ، هدوبن  راکهانگ  لوا  زا  رگا  و  تسین . روصتم  ضارتعا  ندیـشخب  زا  دعب  تسا و  هدش 
ضارتعا اـب  تسا  بساـنم  هلمج  هکنیا  تروص  ره  رد  تسین و  هاـنگ  رب  ضارتعا  يارب  َتنِذَأ » َِمل   » يهلمج هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  هدوب 

-183- نآرق -93-77- نآرق  - هدوب هنازور  یگدـنز  ياهراک  رد  هّیـضق  هکنیا  هک  صوصخب  هانگ . رب  شنزرـس  هن  لـمکا  یلوا و  كرت  رب 
اطخ رب  ربمغیپ  هک  تسا  هدوبن  یگرزب  زومرم  راـک  گـنج و  تحلـصم  تسا و  هحفص 404 ]  ] 456-440- نآرق -370-355- نآرق -198

تداع وت و  زا  يادـخ  دانک  وفع  دـیوگیم : ار  دوخ  ربمغیپ  هناحبـس  ّقح  تسا ، هل  ءاعد  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  دـنک . هاـنگ  دورب و 
وا دـهدیم و  بآ  ار  هنـشت  یکی  الثم  هک  نانچ  يو  زا  ياطخ  عوقویب  دـننک  داـی  ترفغم  تمحر و  وفع و  هب  ار  یـسک  هک  دـشاب  یمدرم 

46 َنیِدِعاقلا » َعَم  اوُدُعقا  َلِیق  َو  «. » هّللا کمحری   » دـیوگیم دـماح  دـنزیم ، هسطع  هکنآ  سطاع »  » باوج رد  ای  کل » هّللا  رفغ   » دـیوگیم
تحیـصن ار  اهنآ  هک  دنـشاب  ناشدوخ  نارای  نیقفانم  هب  نخـس  هکنیا  يهدنیوگ  تسا  نکمم  دینامب . ياج  رد  اههچب  اهنز و  اب  ینعی  عمجم 

نز دننام  نونکا  هک  دیدهت  ضّرعت و  تروص  هب  ای  دشاب  ربمغیپ  نخس  تسا  نکمم  و  دینکن ، کمک  نیملسم  هب  دینامب و  دنتفگ  دندرک و 
هدـش ضرعت  دروم  هزاجا  روط  هکنیا  هک  تسا  هدوب  اهنآ  هب  قافرا  رظن  زا  ای  دوش و  مولعم  امـش  فیلکت  هدـنیآ  اـت  دـینامب  هناـخ  رد  هچب  و 

ینیچ و نخس  رد  دندرکیم  باتش  ینعی  عمجم :  47 مَُکلالِخ » اوُعَضوََأل  َو   » 510-494- نآرق -40-1- نآرق «. - َتنِذَأ َِمل   » يهلمج هب  تسا 
دـنوش و دراو  رفن  ود  ره  طسو  رد  دـنناوتب  ات  دـندربیم  امـش  ناـیم  رد  تعرـس  هب  ار  دوخ  رتش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  امـش ، ناـیم  داـسفا 
. داسف هب  یعس  همیمن و  زا  دشاب  تیانک  هکنیا  دننک و  عارـسا  امـش  نایم  رد  و  هتـشون : حوتفلا  وبا   28-1- نآرق . - دنیوگب اوران  تسیاشان و 
« اوضفوا  » یـضعب و  دـشاب . رتش  تکرح  تعرـس  ینعم  هب  صقر  زا  هک  تسا  هدـناوخ  فاق  ءار و  اب  اوصقرا »  » ریبز نبإ  يرـشخمز : فاـشک 

رگید اهنآرق و  رد  هچنآ  رب  تسا  هوالع  فلا  کی  هک  اوعـضوا » و ال   » تسا هدش  هتـشون  نینچ  هلمج  هکنیا  فاّشک  رد  نوچ  و  دناهدناوخ ،
هک تسا  هکنیا  باوج  تسا ! هدش  هتشون  دایز  فلا  کی  نآرق  رد  ارچ  هک  دوش  ضارتعا  رگا  تسا : هتـشون  يرـشخمز  تسا  ریـسفت  بتک 

نآرق لوزن  هب  کیدزن  یبرع  ّطخ  عارتخا  نوچ  و  دناهتـشونیم ، فلا  تروص  هب  یبرع  ّطخ  زا  شیپ  میدـق  ّطـخ  رد  ار  ـالاب  يادـص  ربز و 
لصا يارب  فلا  کی  دنتـشون و  هحتف  يارب  فلا  کی  نآرق  نت  هحفـص 405 ] تقو [  دوب ، هتفرن  اههرطاخ  زا  ّطخ  نآ  تروص  زونه  دوب و 

هتفگ دهاجم  يربط :  47 مَُهل » َنوُعاّمَـس  مُکِیف  َو   » 137-135- یقرواپ «. - 40» دناهتـشون فلا  ود  اب  ار  هّنحبذا » ال   » يهلمج هک  ناـنچ  هملک 
هداتق دننک . ناشرادربخ  دننک و  یسوساج  اهنآ  دوس  هب  ات  امش  نانخس  هب  دنهدیم  ارف  شوگ  هک  دنتسه  امـش  نایم  رد  ياهّدع  ینعی  تسا :

« َۀَنتِفلا اُوَغَتبا   » 32-1- نآرق . - دنتسه اهنآ  رادربنامرف  عیطم و  دنونشیم و  ار  اهنآ  نخس  هک  دنتسه  امـش  نایم  رد  ياهّدع  ینعی  تسا : هتفگ 
نـسح دـندوب . امـش  یگتـسد  ود  فالتخا و  راتـساوخ  نیقفانم  هکنیا  مه  ربیخ  دـحا و  ياهگنج  رد  گنج  هکنیا  زا  شیپ  ینعی  عمجم :  48

ریبج و نب  دیعـس  دننک . لد  ود  ّكاش و  ار  فیعـض  نامدرم  دننادرگرب و  نید  زا  ار  ناناملـسم  هک  دنتـساوخیم  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب 
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هوک هار  چیپ  مخ و  رد  نیقفانم  زا  رفن  هدزاود  نوچ  دنشکب  ار  ربمغیپ  دنتساوخیم  كوبت  یگنج  رفـس  هکنیا  رد  ینعی  دناهتفگ : جیرج  نبإ 
ینعی عمجم :  48 َرُومُألا » ََکل  اُوبَّلَق  َو   » 22-1- نآرق . - دوش دوبان  هک  ترضح  نآ  هب  ندرک  هلمح  ای  ربمغیپ و  رتش  ندنامر  يارب  دنداتـسیا 

دوصقم هب  دندرب و  جـنر  ص ]  ] ربمغیپ نتـشک  رد  مه  مدرم و  نایم  فالتخا  يهلیـسو  دـنوش و  مالـسا  تفرـشیپ  عنام  هک  دـندرک  شـشوک 
رکف رگید  یهار  دـنتفرگیمن  هجیتـن  نوـچ  و  مالـسا ، ربـمغیپ و  يدوباـن  يارب  دندیـشیدنیم  یهار  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  دندیـسرن .
یّلک نوناق  لّوا : دوشیم ، هدافتـسا  بلطم  هس  ٌمیِکَح » ٌزیِزَع   » ات اوُرِفنَت -» اـّلِإ   » مّوس مّود و  تیآ  زا  - 1 ام : نخس   31-1- نآرق . - دندرکیم

ربمغیپ ص نانیمطا  تردق و  لامک  مّود : نانمشد ، نارگید و  ّطلست  تسا و  يدوبان  بجوم  راک  رد  یتسـس  فعـض و  هک  يرـشب  یگدنز 
دینک یتسـس  ادـخ  نامرف  گنج و  راک  رد  امـش  رگا  هک  هدـنیآ  زا  رابخا  هب  نیقفانم  نیفلاخم و  ندرک  هراچیب  دـیدهت و  دوخ و  راـتفگ  رد 

هتشذگ زا  ياهنومن  نداد  ناشن  مّوس : دنریگ . هحفص 406 ]  ] 83-65- نآرق -56-39- نآرق - - یم ار  امش  ياج  نارگید  دیوشیم و  دوبان 
، رـشب رکف  ریـسم  رییغت  یناهج و  يهزات  ندـمت  داجیا  رد  هتـشذگ  کچوک  يهثداح  نآ  ّتیمها  لامک  یفرعم  دوخ و  ياـعّدا  تاـبثا  يارب 

هلیـسو چـیه  هک  اهتفلاخم  يهمه  اب  زور  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  ندیـسر  هنیدـم  هب  تمالـس  هب  راـغ و  رد  ندـش  ناـهنپ  ربمغیپ و  رارف  نوچ 
هک اجنیا  ات  داد و  تاـجن  نمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  هک  دوب  يدـنوادخ  شمارآ  هنیکـس و  ّطـقف  دـش  نمـشد  روصحم  راـغ  ناـیم  رد  تشادـن و 

گنج زا  يریگ  هراـنک  قاـفن و  تسین ، رّوصتم  عناـم  ریگولج و  چـیه  وا  تفرـشیپ  يارب  هک  تسا  هنومن  دوـخ  هکنیا  و  درب . وـلج  دـینیبیم 
ریغ ینوشق  هّتبلا  دوب و  يداع  لئاسو  ریغ  هب  امـش و  راظتنا  فالخ  رب  وا  ياهتفرـشیپ  هک  دیدید  دوخ  نوچ  درادـن  مالـسا  هب  نایز  رتکچوک 
ریغ نوشق  ینعی  اـهوََرت » َمل  ٍدُونُِجب   » يهلمج زا  دوصقم  دـیاش  و  تفر . دـهاوخ  وـلج  زین  دیـسر و  اـجنیا  هب  هک  درکیم  کـمک  وا  هب  یئرم 

رصحنم هک  تفرـشیپ  هدنیآ و  هب  نیقی  يرادیاپ و  تابث و  هملک و  ذوفن  بلق و  توق  هک  دشاب  ص ]  ] ربمغیپ یـصخش  تازایتما  نامه  یئرم 
هب رـصحنم  ار  کمک  برع  هک  تسا  هدوب  تهج  هکنیا  هب  دیاش  تسا  هدـش  هتفگ  یئرمان  نوشق  هک  هیآ  رد  و  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  هب 

دندرک جارخا  ار  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا  هدش  هتفگ  وا  مهف  يارب  تشادن  ربخ  ربمغیپ  یصخش  يایازم  زا  تسا و  هتسنادیم  هزین  ریشمش و 
تسا ماقم  رهاظ  اب  رتبسانم  ام  لامتحا  هکنیا  دش و  ینابیتشپ  امش  كرد  لباق  ریغ - نوشق  هب  دش و  لزان  وا  رب  هنیکـس  دش ، ناهنپ  راغ  رد  و 
گنج عقوم  هک  تسا  راغ  رد  یناهنپ  رارف و  تشذگرـس  لقن  يارب  هیآ  اریز  تسا ، هکئالم  اهوََرت » َمل  ٍدُونُِجب   » زا دوصقم  میئوگب : هکنیا  اـت 
ینعم فلتخم  مه  نیرّـسفم  میرادـن و  اجنآ  رد  هکئالم  روضح  رب  ّنئمطم  حیحـص  ثیدـح  هک  صوصخب  تسا ، هدوبن  تارفن  هب  کمک  و 

هیآ هکنیا  هب  لمع  زین  هدـنیآ  زورما و  تسا و  هدوب  هچ  دوصقم  تسا  مولعم  زور  نآ  يارب  رخآ  ات  ًاـفافِخ -» اوُرِفنا   » مّوس تیآ  دناهدرک 2 -
رد هچ  دوش  هدرمـش  هّللا  لیبس  دشاب و  رـشب  تداعـس  لامک و  هار  رد  شـشوک  يارب  تضهن  هک  هزادـنا  ره  ات  تسا  ناسنا  یمازلا  يهفیظو 
زا دوصقم  تفگ : ناوتب  دیاش  و  یگدنز . يهنازور  ياهراک  نمض  عامتجا  مدرم و  نایم  رد  ای  نمـشد و  ولج  رد  هحلـسا  اب  گنج و  نادیم 

ناسآ ياههار  هحفص 407 ]  ] 2183-2163- نآرق -1771-1753- نآرق -1505-1481- نآرق -857-833- نآرق  - مومع ًالاِقث » َو  ًاـفافِخ  »
. دشاب هزرابم  يارب  زّهجم  هداس و  راوشد و  و 

ات 57] تایآ 49  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َکبُِصت نِإ  َو  مُهؤُسَت  ٌۀَنَسَح  َکبُِـصت  نِإ  [ 49  ] َنیِِرفاکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَـس  ِۀَـنتِفلا  ِیف  الَأ  یِِّنتفَت  َو ال  ِیل  نَذـئا  ُلوُقَی  نَم  مُهنِم  َو 
ِلَّکَوَتَیلَف ِهّللا  یَلَع  َو  اـنالوَم  َوُه  اـَنل  ُهّللا  َبَتَک  اـم  ّـالِإ  انَبیُِـصی  َنل  لـُق  [ 50  ] َنوُحِرَف مُه  َو  اوَّلَوَتَی  َو  ُلـبَق  نِم  اـنَرمَأ  انذَـخَأ  دَـق  اُولوُقَی  ٌۀَبیِـصُم 

ّانِإ اوُصَّبَرَتَف  انیِدـیَِأب  َوأ  ِهِدـنِع  نِم  ٍباذَِـعب  ُهّللا  ُمُکَبیُِـصی  نَأ  مُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَحن  َو  ِنیَیَنـسُحلا  يَدـحِإ  ّالِإ  اِنب  َنوُصَّبََرت  لَه  لـُق  [ 51  ] َنُونِمؤُملا
مُهنِم َلَبُقت  نَأ  مُهَعَنَم  ام  َو   694-1- نآرق [ - 53  ] َنیِقِـساف ًاموَق  ُمتنُک  مُکَّنِإ  مُکنِم  َلَّبَقَُتی  َنل  ًاهرَک  َوأ  ًاعوَط  اوُقِفنَأ  ُلق  [ 52  ] َنوُصِّبَرَتُم مُکَعَم 

َو ال مُُهلاومَأ  َکبِجُعت  الَف  [ 54  ] َنوُهِراک مُه  َو  ّالِإ  َنوُقِفُنی  َو ال  یلاسُک  مُه  َو  ّالِإ  َةالَّصلا  َنُوتأَی  َو ال  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهّللِاب  اوُرَفَک  مُهَّنَأ  ّالِإ  مُُهتاقَفَن 
َو مُکنِم  مُه  اـم  َو  مُکنَِمل  مُهَّنِإ  ِهّللاـِب  َنوُِفلحَی  َو  [ 55  ] َنوُِرفاک مُه  َو  مُهُـسُفنَأ  َقَهَزت  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  اِهب  مَُهبِّذَُـعِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  مُهُدالوَأ 
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- نیینسحلا تاغل : ینعم   557-1- نآرق [ - 57  ] َنوُحَمجَی مُه  َو  ِهَیلِإ  اوَّلََول  ًالَخَّدُم  َوأ  ٍتاراغَم  َوأ  ًأَجلَم  َنوُدِـجَی  َول  [ 56  ] َنُوقَرفَی ٌموَق  مُهَّنِکل 
ءار ءاف و  حتف  هب  قرف  ردـصم  زا  نوقرفی - ندرک ، گنرد  فّقوت و  راظتنا و  ینعی  ّصبرت  زا  ّصبرتن - بوخ ، دـمآ  شیپ  تبقاع و  ود  ینعی 

یـشکرس یـشومچ و  ینعم  هب  میم  میج و  ّمض  میم و  نوکـس  میج و  حـتف  هب  حومج  عمج و  ردـصم  زا  نوـحمجی - عزف ، سرت و  ینعم  هب 
هحفـص گنهآ [  ربمغیپ  نوچ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  یناعملا : حور  رد  یـسولآ  لوزن : تهج  يرایتخایب . اـب  ناـسنا  یتسرپيوه  بسا و 

هب امـش  اب  رگا  مسرتیم  مراد و  رـسمه  نز و  دنچ  نم  درک : ضرع  درک ! یهاوخ  هچ  وت  دومرف : سیق  نب  ّدـج  هب  درک  كوبت  گنج  [ 408
هّللا دـبع  نب  رباج  یطویـس : لوزنلا  بابـسا  دـش . لزان  وا  يارب  لّوا  تیآ  موش . هتخابلد  منیبب  ار  اـهیمور  رغـصألا  ینب  ياـهنز  مورب و  اـجنآ 

راتفرگ نانچ  نینچ و  شباحصا  ربمغیپ و  هک  دندادیم  رشن  اهغورد  دندنام  هنیدم  رد  دندرک و  هرانک  گنج  زا  هک  قفانم  مدرم  نآ  تفگ :
ساّبع نبإ  دش . لزان  اهنآ  یفّرعم  يارب  ٌۀَنَسَح » َکبُِصت  نِإ   » تیآ دندش . تحاران  دیسر  اهنآ  هب  ترـضح  نآ  یتمالـس  ربخ  نوچ  و  دندش .
باوج يارب  َوأ » ًاعوَط  اوُقِفنَأ   » تیآ منکیم . یلاـم  کـمک  یلو  موشیمن  هارمه  امـش  اـب  نم  تفگ : ربمغیپ  هب  سیق  نبإ  ّدـج - تسا : هتفگ 
مینامب هک   ] هد يروتسد  دنیوگ : وت  هب  نالد  دب  زا  ياهتسد  دّمحم  يا   49 همجرت :  208-186- نآرق -29-5- نآرق . - دش لزان  نخس  هکنیا 

[ دنرفاک لد  هب  هچ   ] دنیراتفرگ رد  هداتفا  نونکا  مه  هک  دنشاب . رادربخ  نکم . گنج ] رفس  ياهیراوشد   ] راتفرگ ار  ام  و  میورن ] گنج  هب  و 
دوخ راک  ینیب  شیپ - دش  بوخ  هچ  دنیوگ : دسر  یبیسآ  رگا  دیآ و  دب  ار  نانآ  دسر  وت  هب  یشوخ  رگا  تسا 50  نارفاک  ریگارف  خزود  و 

ام راک  تسا و  هدرک  ام  تشونرس  هب  ادخ  رگم  دسرن  ام  هب  یبیـسآ  زگره   51 وگب : اهنآ  هب  دنورب . نامداش  دننک و  امـش  هب  تشپ  میدرک و 
ود زا  یکی  زج  هب  دیـشاب  هار  هب  مشچ  ام  يارب  دیناوتیم  امـش  رگم  وگب :  52 سب . دشاب و  وا  هب  یگتـسب  لد - ار  نانمؤم  دـیاب  تسا و  وا  اب 
ام و  مینک ] تیوقت  مالسا  میدرگ و  هریچ  ای  میسرب و  دوخ  یگشیمه  یتخبـشوخ  هب  میوش و  هتـشک  نمـشد  تسد  هب  هک   ] بوخ دمآ  شیپ 

هتشک ام  تسد  هب  ای  و  دیور ] خزود  هب  دینامب و  رفاک  هک   ] دنک راتفرگ  دوخ  يوس  يرازآ ز  هب  ار  امـش  ادخ  هک  میهار  هب  مشچ  امـش  يارب 
دوخ تسا  وحن  هچ  وـگب :  53 مینک ] یم - کمک  یلو  میوریمن  گنج  هب  دـنیوگ  . ] میرامـش زور  امـش  اب  زین  اـم  هک  دـینامب  سپ  دـیوش .

- اههنیزه شریذپ  يریگولج ز  دیشاب 54 و  راکدب  یمدرم  هک  دشابن  امش  زا  هتفریذپ  يور  چیه  هب  دیهدب  دیدنـسپ و  هن  ای  دیهدب و  يزیچ 
دنشخب هچنآ  و  دنرب ] رازآ  نآ  زو  دنور  تعامج  هب  هک   ] تسا یلبنت  دنناوخب  زامن  رگا  دنرادن و  رواب  وا  ربماغیپ  ادخ و  هک  زج  دشابن  ناش 

هب دنک و  ناشرازآ  نآ  هب  یگدنز  رد  دهاوخ  ادخ  هک  دران  تفگـش  ار  وت  ناشدنزرف  و  هحفص 409 ] هیامرس [  سپ  دنهد 55  يدنسپان  هب 
هن یلو  دنتسه  امش  يهتـسد  زا  هک  دننک  دای  ادخ  هب  دنگوس   56 دنورب ] دنهنب و  هودنا  هب  دنـشک و  ندرک  مهارف  جنر  هچ   ] دنریمب يراوگان 

دـندرگب و امـش  زا  دـنبایب  نیمز  رد  یخاروس  ای  یهوک و  راـغ  اـی  یهاـگهانپ  رگا  دنرادن 57 و  مارآ  دنـسرتیم و  هک  دنـشاب  امـش  اب  اهنآ 
نم هب  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  یناـعملا : حور  رد  یـسولآ   49 یِِّنتفَت » َو ال  : » نیرّـسفم نخـس  دـنور . نآ  يوس  هب  راـیتخایب 

هب مرادن  یـسک  هک  نکم  ررـض  نایز و  راتفرگ  ار  نم  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  موش ، یـصاع  نامرفان و  مریذپن و  دـیاش  هک  نکم  فیلکت 
اهیراق یـضعب  و  نکم ، امرگ  رازآ  راتفرگ  ار  نم  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دنک . تبظاوم  ار  ماهچب  نز و  لاوما و  دسرب و  میگدـنز  راک 

قـشع رازآ  جـنر و  هب  ارم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  33-15- نآرق . - درادـن توافت  ینعم  رد  دـناهدناوخ و  لّوا  يات  ّمض  اب  یّنتفت » »
تشاد اجنآ  رد  رتخد  دنچ  دش و  ّطلسم  مور  زا  ياهیحان  هب  یـشبح  يدرم  تسا : هتفگ  ءاّرف  و  نکم . راتفرگ  مور » ياهنز  « » رفـصالا تانب  »

ینعی دندیمان ، رفصالا » تانب   » ار اهنآ  تهج  هکنیا  زا  دنتشاد  یهایس  هب  لیام  درز  گنر  هدش  بیکرت  هشبح  یهایس  مور و  يدیفـس  زا  هک 
یلاعت ّقح  تسا ، رفک  مود  يهنتف  رفک و  رد  ینعی  دناهداتفا  هنتف  رد  ناشیا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   49 اوُطَقَس » ِۀَنتِفلا  ِیف  الَأ  . » درز نارتخد 

نآ تسا  هدش  هقرغ  رفک  يایرد  رد  دوخ  وا  دتفا و  نایمور  رظن  جرح  رد  هک  دـسرتیم  هک  رگن  ار  درم  کین  هکنیا  بّجعت : لیبس  رب  تفگ 
- نآرق : - تسا هتفگ  دهاجم  ساّبع و  نبإ  يربط : رخآ 50  ات  ٌۀَنَسَح -» َکبُِصت  نِإ   » 31-1- نآرق . - دنادیمن هنتف  ار  رفک  دنادیم و  هنتف  ار 

رگا دـنوشیم و  كانهودـنا  وا  ناتـسود  سیق و  نب  ّدـج  دـشاب ، رفظ  حـتف و  یـشوخ و  وت  يارب  كوـبت  گـنج  رفـس  رد  رگا  ینعی   25-1
« ُهّللا َبَتَک  ام  ّالِإ  انَبیُِصی  َنل  ُلق  [ » هحفص 410 اهنآ [ . یهارمه  زا  يرود  میدرک و  طایتحا  دنیوگیم  دنوشیم و  لاحـشوخ  دشاب  یتسکش 
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لزا رد  هک  تسا  نآ  مقر  دـندنار  لزا  رد  هک  تسا  نآ  مـکح  دـندرک  لزا  رد  هـک  تـسا  نآ  تمـسق  تـسا : هتـشون  رارـسألا  فـشک   51
. - هن دوس  چـیه  ار  وا  تعاطا  زا  هدرک و  تواقـش  هب  مکح  ار  یکی  هن ، ناـیز  ار  وا  تیـصعم  زا  هدیـشک و  تداعـس  مقر  ار  یکی  دندیـشک 

. تسا یظفل  ثنؤم  هک  نوچ  ءاـت  اـب  نارگید  هدـناوخ و  ءاـی  اـب  هفوـک  مدرم  عـمجم :  53 َلَّبَقَُتی » َنل  ًاـهرَک  َوأ  ًاـعوَط  اوـُقِفنَأ   » 47-1- نآرق
: نایبلا حور   48-1- نآرق . - درادن ترخآ  رد  رجا  امش  ششخب  دریذپیمن و  امش  زا  ادخ  ای  مهاوخیمن و  ار  امـش  لام  نم  ینعی  یـسولآ :

هکنیا تسا ! یک  زان ، ار  ایبنا  ینادـب  اـت   || تسیچ  رهب  زا  دومث  داـع و  يهّصق  تسا : هدروآ  نیقفاـنم  فیـصوت  يارب  ار  يونثم  رعـش  هکنیا 
شه شه  رهب  زا  شکب  ار  ناسنا  هلمج   || شکب  ناسنا  یپ  ار  ناویح  هلمج  هقطان  سفن  ّزع  نایب  دـش   || هقعاص  فذـق و  فسخ و  ناشن 

ِةایَحلا ِیف  اِهب  مَُهبِّذَُعِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  مُهُدالوَأ  َو ال  مُُهلاومَأ  َکبِجُعت  الَف   » دنژن اما  دوب  شه  یئزج  شوه   || دنمـشوه  ّلک  لقع  دـشاب  هچ 
یلیمیب هارکا و  اب  هک  دـنک  ناشراتفرگ  ایند  رد  اـه  هیامرـس  هکنیا  اـب  دـهاوخیم  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :  53 اینُّدلا »

هکنیا ینعی  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  رجا . دزم و  دیما  هن  دنراد و  اهراک  هکنیا  هب  لیم  هن  نوچ  دنورب  گنج  هب  دنهدب و  تاکز  دـننک و  کمک 
رازآ بجوم  تسا : هتفگ  یئاّبج   115-1- نآرق . - دننکیم نآ  يهریخذ  عمج و  رد  شـشوک  هک  تسا  باذع  جنر و  بجوم  دالوا  لام و 
اهنیا ینعی  تسه  نا » یلا   » ینعم هب  ای  مَُهبِّذَُعِیل »  » مال و  دوریم . نیملسم  فّرصت  هب  ناشلاوما  دوشیم و  نیملسم  ریـسا  اهنآ  دالوا  هک  تسا 

تبقاع هک  لام  عمج  هب  دهدیم  تلهم  ار  اهنآ  ادخ  ینعی  تسا  تبقاع  ینعم  هب  ای  دنوش و  راتفرگ  يدنوادخ  باذـع  هب  هکنیا  ات  دـنراد  ار 
: روط هکنیا  هب  دوش  ینعم  رخؤم  مّدـقم و  یتسیاب  هیآ  تسا : هتفگ  هداـتق  یناـعملا : حور   140-123- نآرق . - تسا يراتفرگ  باذـع و  نآ 

حتف اب  اًلَخَّدُم » : » عمجم  57 اًلَخَّدُم » َوأ  ٍتاراغَم  َوأ  ًأَجلَم  َنوُدِجَی  َول  . » دـش دـنهاوخ  باذـع  ترخآ  رد  هک  نکم  اهنآ  يایند  لام  زا  بّجعت 
، تسا هدش  تئارق  لاد  نوکـس  میم و  ّمض  هب  زین  و  تسا ، بوقعی  تئارق  لاد  هحفص 411 ]  ] 77-65- نآرق -54-1- نآرق  - نوکس میم و 

دننام رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  تسا . هدرک  ینعم  هاگهانپ  كاّحـض  ار  هملک  هکنیا  و  تسا ، هدـناوخ  ءاخ  لاد و  دـیدشت  اب  جرعا  و 
ياهبقن اهخاروس و  هب  ینعی  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبإ  رقاب ع و  ماما  ترـضح  زا  دنور . یم - دننک  ادیپ  يّرفم  امرخ  شوم  وسار و  خاروس 

« َنوُحَمجَی مُه  َو  . » دنوریم فرط  نآ  هب  دنبایب  ربمغیپ  فالخ  رب  یبناج  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دنوریم . دنبایب  هک  نیمز  ریز 
هک تسا  نامه  ام : نخس   22-1- نآرق . - درادـن تواـفت  ینعم  رد  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  تئارق  يازا  هب  نوزمجی » شمعا  عـمجم :  57

. میتشون همجرت  رد 

ات 60] تایآ 58  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َو ُهّللا  ُمُهاـتآ  اـم  اوُضَر  مُهَّنَأ  َول  َو  [ 58  ] َنوُطَخـسَی مُه  اذِإ  اـهنِم  اوَطُعی  َمل  نِإ  َو  اوُضَر  اـهنِم  اوُطعُأ  نِإَـف  ِتاـقَدَّصلا  ِیف  َكُزِملَی  نَم  مُهنِم  َو 
َو اهیَلَع  َنِیِلماعلا  َو  ِنیِکاسَملا  َو  ِءارَقُفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَـمَّنِإ  [ 59  ] َنُوبِغار ِهّللا  َیلِإ  ّانِإ  ُُهلوُسَر  َو  ِِهلضَف  نِم  ُهّللا  اَنِیتُؤیَـس  ُهّللا  اَُنبـسَح  اُولاق  َو  ُُهلوُسَر 

ینعم  538-1- نآرق [ - 60  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِهّللا  َنِم  ًۀَـضیِرَف  ِلـِیبَّسلا  ِنبا  َو  ِهـّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َو  َنیِمِراـغلا  َو  ِباـقِّرلا  ِیف  َو  مُُهبوـُُلق  ِۀَـفَّلَؤُملا 
ندرک و رود  نتفگ و  ار  یـصخش  بیع  هتـسهآ  مشچ و  يهراشا  اب  یئوج  بیع  ینعم  هب  میم  نوکـس  مال و  حـتف  هب  زمل »  » زا زملی - تاغل :

ینعم هب  ءاخ  نیـس و  حتف  هب  طخـس  زا  نوطخـسی - يونعم . رجا  باوث و  ربارب  رد  شـشخب  ینعم  هب  تسا  هقدص  نآ  درفم  تاقدص - ندز .
نآ دندروآ و  ربمغیپ  روضح  هقدص  ناونع  هب  یلاوما  هک  تسا  هدرک  لقن  جیرج  نبإ  يربط : لوزن : تهج  نتـشاد . دنـسپان  نتفرگ و  مشخ 
رد دش . لزان  وا  باوج  يارب  تایآ  هکنیا  دوب . تلادع  فالخ  رب  لمع  هکنیا  تفگ : راصنا  زا  يدرم  درک  میـسقت  نآ  هکنیا و  هب  ترـضح 

. مدرم نآ  تاصّخـشم  مان و  لیـصفت و  اب  هتـشون  نینچ  مئاـنغ  میـسقت  رد  وگتفگ  يارب  ار  تاـیآ  هکنیا  لوزن  هحفـص 412 ] نایبلا [  عمجم 
هن رگ  دونـشوخ و  دـنهد  يزیچ  اـهنآب  رگا  یلو  دـنریگیم  هدرخ  وـت  رب  یندیــشخب  ياههیامرــس  شخب  رد  مدرم  ياهتــسد ز   58 همجرت :
هب دشاب و  سب  ار  ام  ادـخ  دـنیوگ : دـنهد و  ناشیا  هب  شربمغیپ  ادـخ و  هک  دندنـسپ  ار  نآ  رگا   59 تسا ] بوخ  هچ   ] دنوشیم نیگمـشخ 

ياههیامرـس دینادب  میئادـخ 60  هب  يهتـسبلد  اـم  هـک  هـتبلا  و  مئاـنغ ] رگد  زا   ] شربـمغیپ دـناسریم و  اـم  هـب  دوـخ  یـشخب  نوزف  يدوز ز 
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هک اهنآ  مه  دنتـسه و  لاوما  هکنیا  شخب  يرادهگن و  یمهارف و  راک  ردنا  تسد  هک  اهنآ  ناگراچیب و  تسا و  نارادان  يهژیو  یندیـشخب 
دندوب انگنت  رد  هک  تسا  ینادیرخ  رز  يارب  زین  دوشیم و  هدناشک  ناناملسم  نید و  هب  ناشاهلد  تاقدص ] هکنیا  هب  دناهیامرس و  يهتسبلد  ]

اهنآ و  دشاب ] ناگمه  دنمدوس  هتـسیاش و  ياهراک  هک   ] ادخ هار  رد  ندرب  راک  هب  يارب  مه  دنناوتن و  دوخ  ماو  تخادرپ  هک  نارادماو  نآ  و 
. دوب راکتـسرد  ياناد  وا  تسا و  ادخ  يوس  زا  ریزگان  يروتـسد  یگلمج  هکنیا  دنرادن و  دوخ  يهیامرـس  هب  سرتسد  دناهدنام و  هار  هب  هک 
قداص ع ترـضح  و  میم . رـسک  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  میم  ّمض  اب  زملی »  » بوقعی عمجم :  58 َكُزِملَی » نَم  مُهنِم  َو  : » نیرّـسفم نخس 

ببس تمسق  هب  اضر  ینیـسح : ریـسفت   59 اوُضَر » مُهَّنَأ  وـَل  َو   » 43-15- نآرق . - دنتـسه هیآ  هکنیا  لومـشم  مدرم  ثلث  ود  زا  شیب  دوـمرف :
دش دنسرخ  ریداقم  هب  هک  ره  هک  دنکیم  لقن  امهّرس  سّدق  مهدا  میهاربا  زا  هّللا  همحر  یملس  تنحم . بجوم  نآ  رد  عزج  تسا و  تجهب 

نیمه رد  تسا و  هداشگن  رایتخا  رد  وت  نم و  رب  هک   || ياشگب  هرگ  نیبج  زو  هدـب  هدادـب  اضر   26-1- نآرق . - تسر زاب  لالم  رذـع و  زا 
ِءارَقُفِلل ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ   » ینک هداـهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ   || ینک  هدازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن  هکنیا  ونـشب  تسا : هدومرف  ینعم 
دوریم هک  تسا  یسک  نیکسم  درادن و  لاؤس  يور  هک  تسا  يرادان  ریقف  دناهتفگ : ياهدع  دیز و  نبإ  دهاجم و  يربط :  60 ِنیِکاسَملا » َو 
يرادان نیکـسم  ضیرم و  تسا  يرادان  ریقف  تسا : هتفگ  هداتق  دبلطیم . يزیچ  دنکیم و  لاؤس  مدرم  هحفص 413 ]  ] 52-1- نآرق  - زا و 

راک رد  هک  اـهنآ  ینعی  يربط :  60 اـهیَلَع » َنِیِلماـعلا  َو  . » سب تسا و  مدرم  هکنیا  يارب  نید  رد  نّیعم  تاـکز  ینعی  عمجم : تسردـنت . تسا 
كاّحض تسا . فالتخا  هتسد  هکنیا  ّقح  رادقم  رد  و  دنهدیم . شّقحتسم  هب  دنریگیم و  تاکز  لومشم  زا  دننک و  یم - ششوک  تاکز 

. دنهدیم ّقح  وا  هب  شراک  يهزادناب  دناهتفگ : صاع  نب  ورمع  نب  هّللا  دبع  دیز و  نبإ  تسا . اهنآ  ّقح  هقدـص  زا  متـشه  کی  تسا : هتفگ 
دهدب دناد  حالص  هچنآ  هب  ماما  هب  دشاب  ضّوفم  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  لوق  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   26-1- نآرق -

یمـشاه و هلیبق » ای  صخـش  زا  يهدـش  دازآ   » يالوم هک  تسا  هکنیا  حیحـص  رظن  رخف : ماما  قارع . ياهقف  تسا و  کلام  بهذـم  هکنیا  و 
: دومرف درکن و  راک  هکنیا  رـشابم  ار  عفار  وبا  ربمغیپ  نوچ  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا  دـشاب و  تاقدـص  رـشابم  لماع و  هک  تسین  زیاـج  یبلطم 

لثم درکیم  بلج  مالـسا  فرط  هب  ار  اهنآ  لد  ربمغیپ  هک  اـهنآ  ینعی  يربط :  60 مُُهبُوُلق » ِۀَـفَّلَؤُملا  َو  . » تسا اهنآ  زا  مه  یمدرم  ره  يالوم 
نم لد  رد  هک  داد  نم  هب  لاـم  نادـنچ  ربـمغیپ  تـفگ : ۀـّیما  نـب  ناوفـص  تـسا  هـتفگ  يرهز  و  لـیابق . ياـسؤر  زا  ياهّدـع  نایفـس و  وـبأ 

ۀّفلؤم يارب  ّقـح  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  عـمجم :  31-1- نآرق . - دوـب مدرم  نیرتنمـشد  نم  مشچ  رد  هکنآ  هب  دـش  مدرم  نـیرتتسود 
لداع ماما  يهلیسو  هب  یلو  تسا  هدش  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا و  یقاب  هشیمه  تسا  هتفگ  یعفاش  هن . ای  تسا  یقاب  مهبولق 

دـش طقاس  دـعب  دوب و  ربمغیپ  نامز  رد  ّقح  هکنیا  دـناهتفگ : شباحـصا  هفینح و  وبا - و  دـنک . لیام  مالـسا  هب  ار  نارفاک  لد  لام  نآ  هب  هک 
زور ربمغیپ  هک  دـندوب  لیابق  فارـشا  زا  رفن  هدزناپ  اهنآ  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  رخف : ماـما  لـیلذ . روهقم و  رفک  دـش و  زیزع  مالـسا  نوچ 

َو . » داد رتش  داـتفه  مازح  نب  میکح  هب  داد و  رتش  هحفـص 414 ] هاجنپ [  عوبری  نب  نامحّرلا  دبع  هب  ّطقف  و  دیـشخب . رتش  دص  اهنآ  هب  نینح 
اهنآ ياهب  ات  دنزادرپب  يرّرقم  دنـشاب و  دازآ  دوخ  راک  رد  دـنراد  رارق  دوخ  ياقآ  اب  هک  تسا  ناگدـنب  نآ  دوصقم  عمجم   60 ِباقِّرلا » ِیف 

ياهب يهدنامیقاب  هلمج  هکنیا  بجوم  هب  دنمانیم ، بتاکم »  » ار اهنآ  هقف  حالطصا  رد  هک  دنوش ، دازآ  یمالغ  دنب  زا  دوش و  تخادرپ  مامت 
دازآ دنرخب و  راک  راشف  یتخس و  راتفرگ  نمؤم  مالغ  مهـس  هکنیا  زا  هک  دناهتـسناد  زیاج  هعیـش  ياملع  و  دنزادرپب . مهـس  هکنیا  زا  ار  اهنآ 
لّوا يهتسد  راهچ  هب  تبسن  هیآ  رد  نوچ  رخف :  21-1- نآرق . - دناهدش دقتعم  ار  هکنیا  مه  ساّبع  نبإ  يرصب و  نسح  کلام و  ماما  دننک .
راهچ رد  و  دوش . هدافتسا  کیلمت  ینعم  ات  تسا  هدش  هتفگ  مال »  » اب هک  ِۀَفَّلَؤُملا » َو  اهیَلَع  َنِیِلماعلا  َو  ِنیِکاسَملا  َو  ِءارَقُفِلل  : » تسا هدش  هتفگ 
سپ تسا  هتسد  راهچ  هکنیا  تحلصم  رد  فرص  دوصقم  هک  دوش  هدافتسا  ات  رخآ  ات  ِباقِّرلا » ِیف   » تسا و هدش  هتفگ  یف »  » اب مّود  يهتسد 
روط هکنیا  هب  دننک . فرص  دیاب  تهج  هکنیا  زا  تسا  اهنآ  تاجایتحا  هب  طوبرم  هچنآ  رد  هکلب  دنهدب  هتسد  راهچ  هکنیا  هب  ار  هقدص  دیابن 

-140-70- نآرق . - لیبّسلا نبإ  رد  نینچمه  هّللا و  لـیبس  رد  تسا  ادـخ  هار  يارب  هچنآ  ضورقم و  ضرق  تخادرپ  مـالغ و  يدازآ  رد  هک 
زا يربـط  و  دـشابن . تیـصعم  رد  جرخ  زا  ناشـضرق  هک  یناراد  ضرق  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم  مومع   60 َنیِمِراـغلا » َو   » 283-266- نآرق
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: عمجم  60 ِهّللا » ِلـِیبَس  ِیف  َو   » 18-1- نآرق . - تسا هدرب  ار  شلام  لیـس  ای  تسا و  هتخوس  شاهناـخ  هکنآ  ینعی  تسا : هدرک  لـقن  دـهاجم 
رایتخا ار  هدـیقع  هکنیا  یخلب  اـطع و  ورمع  نبإ  نیملـسم ، حـلاصم  عیمج  ینعی  دـناهتفگ  اـم  ياهبهذـم  مه  باحـصا و  داـهج . يارب  ینعی 

جرخ مهس  هکنیا  زا  ناوتیم  ریخ  فراصم  مامت  رد  دناهتسناد  زیاج  هک  تسا  هدرک  لقن  اهقف  یـضعب  زا  لاّفق  رخف :  27-1- نآرق . - دناهدرک
هتفگ هداتق   23-1- نآرق . - درادـن یئاج  هب  سرتسد  هک  يرفاـسم  ینعی  عمجم :  61 ِلِیبَّسلا » ِنبا  َو  . » دجـسم نتخاس  ّتیم و  نفد  لـثم  درک 
دوش رفس  هناور  یتجاح  ماجنا  يارب  دوخ  نطو  زا  هک  یـسک  دناهتفگ : ام  باحـصا  رخف : هحفـص 415 ] تسا [ . لیبّسلا  نبإ  نامهیم  تسا :

نِم ذُخ   » تسا رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا  تاکز  دوصقم  تاقدص  يهملک  هک  تسا  ملـسم  و  دـنهدب ، وا  هب  لیبس  نبإ  مهـس  زا  تسا  زیاج 
248-217- نآرق . - ار ّبحتـسم  يهقدص  هن  دنریگب  دیاب  ار  تاکز  هک  تسا  مولعم  ریگب و  هقدـص  ناش  هیامرـس  زا  ینعی  ًۀَـقَدَص » مِِهلاومَأ 

توعد ار  اهنآ  لّوا  يوریم . بهذم  یحیـسم  یمدرم  نایم  وت  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دومرف  نمی  رومأم  ار  ذاعم  ربمغیپ  نوچ  هدـبع : ریـسفت 
رد هک  نک  علّطم  ار  اهنآ  دندرک  لوبق  ار  بلطم  هکنیا  رگا  دنریذپب . ار  نم  يربمغیپ  توبن  مه  ادخ و  یگناگی  هب  داقتعا  دـیحوت و  هک  نک 

اهرادانب دوش و  هتفرگ  نارادلام  زا  هقدص  هک  تسا  هدرک  بجاو  دنوادخ  وگب : دنتفریذپ  ار  نآ  رگا  تسا . مزال  زامن  تبون  جنپ  زور  هنابش 
مدرم لاوما  زاـتمم  بوخ و  ياهتمـسق  سئاـفن و  ضّرعتم  هقدـص  نتفرگ  يارب  شاـب  بظاوم  دـندرک  لوبق  مه  ار  هکنیا  رگا  دوـش . میـسقت 
هفیظو دنتسه  نیملـسم  روما  ياشگراک  دنراد و  يرایتخا  هک  یمدرم  يواطنط : تسین . ریگولج  ار  هدیدمتـس  نیرفن  یعنام  چیه  هک  يوشن 
تسا هکنیا  فرصم  رتمهم  دننک و  میسقت  هتسیاش  روط  هب  ار  تاقدص  دننک و  یگدیسر  مدرم  لاح  هب  دننک و  مهارف  یئاهنمجنا  هک  دنراد 

هراکیب و مدرم  هب  تاکز  زا  زگره  و  دنوش . دنمهرهب  نارگید  ناشدوخ و  اهنآ  تمحز  رنه و  زا  ات  دنهدب  هیامرس  ریقف  رگتعنص  مدرم  هب  هک 
: تایآ هکنیا  رد  ام  نخـس  دوشب . اهنآ  راک  بسک و  رازبا  ای  هلیـسو  هک  دنهدب  هزادنا  نآ  هب  دننک و  راک  هب  راداو  ار  اهنآ  رگم  دـنهدن  لبنت 

صقان نامدرم  هب  رصحنم  دوش و  مک  رایسب  ای  دنامن  ریقف  هک  درک  فرصم  يروط  يواطنط  يهتفگ  هب  ار  نیکسم  ریقف و  مهـس  ناوتیم  - 1
مهـس و  تناما . راک و  طرـش  هب  هّتبلا  دوش  تخادرپ  دـیاب  راکنیا  يارب  نیمدختـسم  قوقح  طقف  نیلماع  مهـس  زا  دـشاب و  هزجع  ءاضعالا و 
يارب هّللا  لیبس  مهـس  و  تسا . لمع  لباق  دـشابن  تنایخ  فارـسا و  هک  اجنآ  اـت  نیملـسم  يوربآ  راـبتعا و  تافیرـشت و  يارب  مهبولق  هفلؤم 
هکنیا دـمآرد و  ّلحم  هکنیا  هصالخ  هحفـص 416 ] روطب [  و  تناما . هفرـص و  طرـش  اب  تسا  يرادرهـش  گنهرف و  هار و  يهرادا  جراـخم 

. دنشاب هدوسآ  یضار و  مدرم  يهمه  تسا  نکمم  دوش  تیاعر  فاصنا  تلادع و  دتفیب و  راک  هب  یتسرد  هب  رگا  فراصم 

ات 66] تایآ 61  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َنوُذُؤی َنیِذَّلا  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَـمحَر  َو  َنِینِمؤُمِلل  ُنِمُؤی  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  مَُکل  ٍریَخ  ُنُذُأ  ُلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  ُمُهنِم  َو 
نَم ُهَّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َأ  [ 62  ] َنِینِمُؤم اُوناک  نِإ  ُهوُضُری  نَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  َو  مُکوُضُرِیل  مَُکل  ِهّللاـِب  َنوُِفلحَی  [ 61  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  ِهّللا  َلوُسَر 

مِِهبُوُلق ِیف  اِمب  مُُهئِّبَُنت  ٌةَروُس  مِهیَلَع  َلَّزَُنت  نَأ  َنوُِقفانُملا  ُرَذـحَی  [ 63  ] ُمیِظَعلا ُيزِخلا  َِکلذ  اهِیف  ًادـِلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِدِداـُحی 
َنُؤِزهَتـسَت ُمتنُک  ِِهلوُسَر  َو  ِِهتایآ  َو  ِهّللِاب  َأ  ُلق  ُبَعَلن  َو  ُضوَُخن  اّنُک  اـمَّنِإ  َُّنلوُقََیل  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو  [ 64  ] َنوُرَذَحت ام  ٌجِرُخم  َهّللا  َّنِإ  اُؤِزهَتـسا  ُِلق 

-1- نآرق [ - 66  ] َنیِمِرُجم اُوناک  مُهَّنَِأب  ًۀَِفئاط  بِّذَُعن  مُکنِم  ٍۀَِفئاط  نَع  ُفعَن  نِإ  مُِکنامیِإ  َدـَعب  ُمترَفَک  دَـق  اوُرِذَـتعَت  -1-809 ال  نآرق [ - 65]
: دناهدرک لقن  عمجم : لوزن : تهج  تناها . يراوخ و  يزخ  دروآ . مشخ  هب  درک و  ینمشد  ینعی  ّداح  یضام  زا  دداحی - تاغل : ینعم   135
هک دـیرذگرد  نخـس  هکنیا  زا  تفگ : ناـیم  نآ  زا  یکی  دـندرک  زارد  ربـمغیپب  نتفگ  دـب  هب  ناـبز  دـندوب و  مه  رود  نیقفاـنم  زا  رفن  دـنچ 

راکنا میوریم و  وا  دزن  و  میئوگیم ، دـهاوخب  ناملد  هچ  ره  تفگ : باوج  هب  دـیوس  نب  ساـّلج  دـنک . اوسر  ار  اـم  دونـشب و  دّـمحم  مسرتیم 
رد تسا : هدرک  لقن  لوّزنلا  بابـسا  رد  یطویـس  و  دش . لزان  اهنآ  یفّرعم  يارب  لّوا  تیآ  اونـش  تسا  یـشوگ  وا  نوچ  دریذپیم  مینکیم و 

نوچ مهدـیم  ربخ  ربمغیپ  هب  یقفانم و  وت  هک  تفگ  دـب  ار  وا  يدرم  تفرگ . صقن  درک و  ضارتعا  نآرق  رب  يدرم  كوبت  گنجب  ترفاسم 
رمع رسپ  هّللا  دبع  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  رمع  نبإ  رخآ  ات  مُهَتلَأَس » ِنَئل   » دش هحفص 417 ] لزان [  هیآ  دیسر  ربمغیپ  هب  وگتفگ  هکنیا 
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ياپ هب  مدرم  دوب و  هتفرگ  ار  ربمغیپ  رتش  نالاپ  بقع  گنت  هک  مدید  ار  درم  نآ  نم  تفگ : تسا  روهـشم  ثیدـح  لقن  ملع و  هب  هک  دـشاب 
نب دّمحم  عمجم :  340-304- نآرق -24-4- نآرق «. - ُبَعَلن َو  ُضوَُخن  اّنُک  امَّنِإ   » ربمغیپ يا  تفگیم  وا  دوب و  هدش  مخز  دندزیم و  گنس  وا 
دای دنگوس  دنتـساوخ و  رذع  ربمغیپ  تعجارم  زا  سپ  دندرکن ، تقفاوم  كوبت  گنج  رد  هک  قفانم  رفن  دنچ  دـناهتفگ : نارگید  قاحـسا و 

ناتـسود اب  دیوس  نب  ساّلج  هک  هداتق  يّدـس و  زا  دـناهدرک  لقن  زین  و  مَُکل » ِهّللِاب  َنوُِفلحَی   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  میدوب . راتفرگ  هک  دـندرک 
دوب رـضاح  سیق  نب  رماع  مانب  راصنا  زا  یناوج  هزات  میرتدـب  رخ  زا  ام  تسا  ّقح  دّـمحم  نانخـس  رگا  دـنتفگ : دـندوب  قفاـنم  همه  هک  دوخ 

نآ دـناسر . ضرع  هب  ار  وـگتفگ  هکنیا  ربـمغیپ و  روـضح  تفر  دـیرتدب و  رخ  زا  امـش  دـیوگیم و  تسار  دّـمحم  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ :
. - رخآ ات  ِهّللِاب » َنوُِفلحَی   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دیوگیم . غورد  وا  هک  دندرک  دای  دنگوس  اهنآ  درک  حاضیتسا  دومرف و  ناشراضحا  ترـضح 

هک  ] تسا اونـش  شوگ  وا  دنیوگیم : دنرازآیم و  ار  ربمغیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نالد  دب  زا   61 همجرت :  701-678- نآرق -225-195- نآرق
هک  ] نینمؤم هب  مه  میادخ و  هب  هدیورگ  نوچ  تسا  رتهب  امـش  يارب  نم  یئاونـش  شوگ و  وگب : نانآ  هب  دّمحم  يا  دریذـپ ] دـنیوگ  هچ  ره 

دندـش نمؤم  هک  امـش  زا  ناسک  نآ  يارب  يربمغیپ  62 و  تسرد ] تسا و  تسار  دـنیوگ  نینمؤم  هچنآ  تسا و  یحو  دـسر  ّقـح  زا  هچنآ 
دنگوس امش  يارب  نیقفانم  نآ  دنراد 63  تشونرـس  هب  كاندرد  يرازآ  دنرازآیم  ار  ربمغیپ  هک  اهنآ  یلو  یتخبکین ] ربهر  و   ] تسا نابرهم 

رتراوازس دنشاب  نمؤم  رگا  یلو  دنرادب  ناتلدشوخ  ات  دناهدوب ] روذعم  گنج  هب  امـش  یهارمه  زا  يراددوخ  رد  هک   ] دننک یم - دای  ادخب 
شتآ دنک  نیگمـشخ  ار  شربمغیپ  ادخ و  هکنآ  دـننادن  وگب   64 دنور ] نارفاک  گنج  هب  و   ] دـنرادب یـضار  ار  شربمغیپ  ادـخ و  هک  تسا 
نآرق ياهروـس ز  هک  دـنزیهرپب  نالددـب  هکنیا  سب 65  گرزب و  يراوـخ  تـسا  نآ  و  دــنامب . نادواــج  نآ  رد  هـک  دوـب  شاهرهب  خزود 

 ] دنریگ هرخـسم  سوسف و  هب  دوخ ] يهشیدـنا  نخـس و  نیاب  امـش  : ] وگب دّـمحم  يا  دـنایامنب . دـنراد  لد  رد  هچنآ  دـیآ و  دورف  ناشيارب 
دیراد و لد  رد  هچ   ] یـسرپب ناشیا  زا  رگا  دیتشاد 66 و  زیهرپ  دیدوب و  كانـشیدنا  نآ  ار ز  هچنآ  دنک  رادومن  ادخ  هّتبلا  هک  هحفص 418 ]

تایآ ادخ و  هب  دوش  رگم  وگب : نانآ  هب  میتفگیم ، ینخس  يزاب  هب  میدوب و  مرگرس  دنیوگ : تخـساپ  هب  دینکیم ]! هرخـسم  ار  ربمغیپ  ارچ 
هک  ] امـش ار ز  ياهتـسد  رگا  دـیدش و  نیدـیب  یناملـسم  زا  سپ  هک  دـیهاوخن  دوخ  يهدرک  زا  شزوپ  امـش  دومن . سوـسف  شربـمغیپ  وا و 

61 ُنُذُأ » ُلق  : » نیرّسفم نخس  دنتشگن .] زاب  دندنامب و  قافن  رب  هک   ] میرازایب ناش  يراکهانگ  يازـس  هب  ار  رگد  هورگ  میـشخبب  دننامیـشپ ]
دونـش و یم - ار  زیچ  دوز  ینعی  نیع  نوکـس  اـف و  ّمضب  هلعف  نزو  رب  ۀـنذا » لـجر  وـه   » برع راـتفگ  زا  تسا  ّقتـشم  نذا  يهـملک  يربـط :

يهفاضاب نارگید  تسا و  هدرک  تئارق  ریخ  نذا و  نیونت  ّمض و  اب  ٍریَخ » ُنُذُأ   » مصاـع عمجم :  61 ٍریَخ » ُنُذُأ  ُلق   » 29-15- نآرق . - دریذپیم
هچنآب دهدیم  شوگ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تسا . هدرک  تئارق  لاذ  نوکس  اب  نذا »  » نآرق يهمه  رد  عفان  و  دناهدرک . تئارق  ریخب  نذا 
هدناوخ نیونت  اب  ار  ود  ره  هکنآ  و  دنکیم . لمع  نآب  دونشیم و  ار  یبوخ  ریخ و  وا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دشاب . یحو  هک  تسا  امش  ریخ 

رب دشابن ، نینچ  رگا  و  دریذپیم ، ار  ناترذع  دونشیم و  ار  ناتنخس  نوچ  امش  يارب  تسا  رتهب  دشاب  شوگ  وا  رگا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا 
ناسنا تالامک  یناشاک : تالیوأت   53-38- نآرق -21-1- نآرق ! - دیرامشیم وا  بیع  تسا  امـش  ریخ  ار  هچنآ  ارچ  سپ  تسا ، امـش  ررض 

وا لماکت  دادعتـسا  دـشاب  رتهدامآ  شریذـپ  يارب  رتدـیدش و  وا  ّتیـصاخ  هکنیا  هک  ره  هچ و  ره  و  لوبق ، لاعفنا و  تسا و  شریذـپ  دولوم 
ره دـشاب و  میلـست  يزیچ  رهب  هک  تهالب  تسا و  نهذ  يدـنک  فعـض و  زا  ریغ  تعیبط  یمرن  یگداـمآ و  هکنیا  و  رتیلاـع ، تسا و  رتشیب 

میالم تداعـس  ریخ و  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هدوتـس  تلاح  هکنیا  هب  ربمغیپ  و  دـنادب . تسرد  دـنک و  رواب  ار  لطاب  يهشیدـنا  ره  نخس و 
ماقم هکنیا  هب  دوبن و  تالامک  هکنیا  لباق  دوب ، فاطعنا  لباق  ریغ  تواسق  اب  کشخ و  تخس و  دوب و  هکنیا  فالخ  رب  رگا  اریذپ و  تسا و 
نوچ دریذپیمن  دونشیمن و  ار  يدب  رـش و  یلو  تسا ، ریخ  شریذپ  بجوم  وا  ریخ  دادعتـسا  هحفص 419 ] حور و [  يافص  سپ  دیـسریمن .

نینمؤم نخس  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يربط :  61 َنِینِمؤُمِلل » ُنِمُؤی  َو  . » دوشیمن يدب  یئاریذپ  میلست و  یبوخ ، يارب  يهدامآ 
. - دـننک دای  يرادافو  دـنگوس  هچرگا  دنـساره  رد  وا  زا  نیقفاـنم  یلو  دراد  ناـما  رد  ار  نینمؤم  - 2 ار ، نیرفاک  نیقفاـنم و  هن  دریذـپیم  ار 

یضعب و  ادخ ! اب  ینمشد  هک  دنتسادن  ارچ  دنتشاد  ندیمهف  هلیـسو  هکنیا  اب  ینعی  عمجم :  64 َهّللا » ِدِداـُحی  نَم  ُهَّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َأ   » 29-1- نآرق
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! - تسا هدرکن  نشور  امـش  يارب  ار  تقیقح  هکنیا  ربـمغیپ  رگم  ینعی  تسا : هـتفگ  یئاـّبج  دـننادب . ار  زیچ  نـینچ  یتسیاـب  ینعی  دـناهتفگ :
یـضعب و  دنکیم . رادربخ  نیقفانم  لد  زار  زا  ار  نینمؤم  دـنوادخ  ینعی  يربط :  65 ٌةَروُس » مِهیَلَع  َلَّزَُنت  نَأ  َنوُِقفانُملا  ُرَذـحَی   » 51-1- نآرق

ام نانخـس  هکنیا  دـیاش  دـنتفگیم : رگیدـکی  اب  دـندرکیم ، نیملـسم  یئوجبیع  دـنتفرگیم و  دنخـشیر  هب  ار  ربمغیپ  نیقفانم  نوچ  دـناهتفگ :
ملسم وبا  عمجم :  59-1- نآرق . - دش دهاوخ  شاف  امش  ّرـس  وگب  اهنآ  هب  دومرف : ربمغیپ  هب  ادخ  دنکن . شاف  ار  ام  ّرـس  ادخ  دوشن و  راکـشآ 

هیآ امـش  يارب  نیملـسم  ربمغیپ و  رب  يریگ  هدرخ  هکنیا  دیـشاب  بظاوم  دنتفگیم : رگیدـکی  هب  ازهتـسا  هرخـسم و  اب  اهنآ  ینعی  تسا  هتفگ 
رد ربمغیپ  ادابم  هک  دندیسرتیم  دوخ  دندرکیم  ربمغیپ  تّمذم  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  دنکن ، راکشآ  ار  امـش  نورد  و  دنکن ، تسرد 

شاف ناشزار  دندوب  راودیما  دنتفگیم و  دـب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـنک . اوسر  ار  اهنآ  هک  دروایب  یتیآ  دـشاب و  وگتـسار  دوخ  نخس 
نکمم هک  دنـسرتب  نیقفاـنم  دـیاب  دوشیم . نینچ  ینعم  دـشاب و  ناـمرف  رما و  يارب  هلمج  هکنیا  هک  دـسریم  رظنب  يرتـهب  رگید  ینعم  . ] دوشن

ُفعَن نِإ  [. » تسا بسانم  ینعم  هکنیا  تسا  دیدهت  رب  نخـس  عوضوم  بلطم و  نوچ  و  دـنک . اوسر  ار  اهنآ  دـیایب و  نامـسآ  زا  یتیآ  تسا 
ریمحلا نب  یشحم  مان  هب  تسا  درم  کی  لّوا  ياهفیاطب  دارم  دنتفگ : نارّـسفم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   67 ًۀَِفئاط » بِّذَُعن  مُکنِم  ٍۀَِـفئاط  نَع 

يرای تنواعم و  يدرک و  راکنا  ناشیا  رب  يدـنتفگ  يزیچ  ینعم  هکنیا  رد  ناشیا  هک  هحفص 420 ]  ] 55-1- نآرق  - تقو ره  هک  یعجشألا 
هگره هک  دناد  يادـخ  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  لوسر  شیپ  دـمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  ناشیا  زا  يدرک  تقرافم  نآ و  هب  ار  ناشیا  يدرکن 
ایادـخ راب  يدـش ، ياج  زا  نم  لد  يدـیزرلب و  نم  نت  رب  نم  تسوپ  ماهلمج  نآ  زا  نم  هک  یمتـسناد  نم  ناـقفانم  نأـش  رد  يدـمآ  یتیآ 

مدرک و نفک  شنم  متسش و  شنم  دیوگن : سک  هکنانچ  تداهش  رب  وت  لیبس  رد  نک  لتق  نم  تافو  ایادخ  راب  تسرد  نامیا  مدروآ  نامیا 
ار اهنآ  دشخبب  دنوادخ  رگا  دهدیم : ربخ  هلمج  هکنیا  هب  عمجم : دنتفاین . ار  وا  دنتـسج  هکنادنچ  دنتـشکب ، شاهمامی  زور  مدرک . نفد  شنم 
مه ریظن  تسا و  رفن  کـی  هیآ  هکنیا  رد  هفئاـط  يهملک  زا  دوصقم  و  دـناهدرکن . هبوت  هک  ار  اـهنآ  دـنکیم  راـتفرگ  هّتبلا  دـناهدرک  هبوت  هک 
ود نآ  تازاجم  يارب  نمؤم  هتـسد  کی  دیاب  ینعی  َنِینِمؤُملا » َنِم  ٌۀَِـفئاط  امَُهباذَـع  دَهـشَیل  َو   » لثم تسا  هدـش  لامعتـسا  نآرق  رد  هک  دراد 

هدـناوخ نون  اب  بّذـعن » فعن و   » مصاع و  تسا ، یفاک  رفن  کی  روضح  هک  تسا  تیاور  ام  ياهماما  زا  و  دـنوش . رـضاح  راکهزب  مرجم و 
دنا هدناوخ  عفر  اب  ۀفئاط »  » لوهجم و يهغیـص  هب  ءاف  حتف  ءات و  ءای و  ّمض  اب  بّذعت »  » و فعت »  » اهیراق رگید  بصن و  اب  ار  ۀـفئاط »  » تسا و
حور  67 َنیِمِرُجم » اُوناک   » 316-264- نآرق . - دش دهاوخ  راتفرگ  رگید  يهتسد  دش  هدیـشخب  هتـسد  کی  رگا  ینعی  دوش  ینعم  لوهجم  ات 

: - تسا يونثم  رد  و  تسا . مرجم  مرج  يهطـساوب  هّتبلا  یئادـج  رهق و  راـهظا  یلو  دـشاب  نکمم  ببـسیب  تمحر  فـطل و  راـهظا  ناـیبلا :
دب ناز  تدیآ   || ات  هک  دناشوپب  وا  یهاگ  دنچ  شادخ  دنایورب  تسا و  مخت  هک  ناز   || شابم  نمیا  دب  يدرک ز  دب  هکنوچ   21-1- نآرق

ددرگ رّـشبم  نآ   || دوش  رهاظ  تفـص  ود  ره  هکنیا  هک  ات  لدـع  راهظا  یپ  زا  دریگ  زاب   || لضف  راـهظا  یپ  دیـشوپ  اـهراب  اـیح  نامیـشپ و 
دوخ يهفئاط  هتسد و  رد  هکنآ  و  تسا ، هدش  لیلذ  تسا و  هدوب  زیزع  مدرم  نایم  هکنآ  هب  دینک  محر  تسا : ثیدح  رد  دوش و  رذنم  هکنیا 

هکنیا اب  هک  ربمغیپ  تفگ  دنسانشیمن . ار  وا  ّقح  ناهلبا و  راتفرگ  تسا و  ملاع  هحفص 421 ] هکنآ [  و  تسا . هدش  ریقف  تسا و  هدوب  ینغ 
نآ موس  نآ  دـش و  راـنیدیب  هک  مه  رگناوت  نآ  || و  دـش  راوخ  يزیزع  زا  دـعب  وا  هکنآ  هوک  را ز  دیگنـس  را ز  دـیرآ  محر   || هورگ  هس 
زک هدرم  ددرگ  وضع  ندب  زا  دشاب  وضع  عطق  وچمه   || ندمآ  يراوخب  تّزع  زا  هک  ناز  ناهلبا  نایم  ددرگ  التبم   || ناهج  ردناک  یملاع 

نیقفانم هکنانچ  تسا  ربمغیپب  تبسن  ای  رخسمت  ءازهتسا و  َنُؤِزهَتـسَت » ُمتنُک   » رد نخـس  يواطنط : دیدم  ین  اما  دبنج  هدیرب  ون   || دیرباو  نت 
هک تسا  مدرمب  تبـسن  ای  و  دـیاشگب ، ار  ماش  روصق  دـهاوخیم  هک  درم  هکنیا  هب  دـیرگنب  دـنتفگیم : كوبت  گـنج  رد  دـندرکیم و  راـتفر 

ثیدح و شیادیپ  ملع و  رشن  زا  سپ  نوچ  تسا . هدوب  نیملسم  نایم  رد  نامز  رید  زا  مدرم  هب  ازهتسا  و  دندرک . یم - هرخسم  ار  ناناملسم 
فرصنم نآرق  زا  ار  مدرم  مولع  هکنیا  هکنیا  لایخ  هب  ياهدع  تسا  هتفگ  ناقتا  رد  یطویس  هک  روط  نامه  هفینح ، وبا  یعفاش و  مولع  هقف و 

هکنیا زا  سپ  دـناهدرک . نیدـب  یتمدـخ  لمع  هکنیا  هب  دوخ  نامگ  هب  نآرق و  ندـناوخ  باوث  رد  دـندرک  لعج  دایز  ثیداـحا  تسا  هدرک 
لام بسک  دیماب  ای  تدابع و  دصق  هب  دندرکیم  ظفح  نآرق  تالوعجم  هکنیا  ءاّکتاب  طقف  هتـسد  کی  دندش : هتـسد  ود  مدرم  ثیدح  لعج 
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مه یمالـسا  مولع  زا  هوـالعب  دـندرک  یم - ظـفح  ار  نآرق  رگید  يهتـسد  دنتـشادن ، يربـخ  مولع  رگید  زا  یماـظن و  نوشق و  زا  رارف  اـی  و 
جاور نیملسم  نایم  رد  هرخسم  ازهتسا و  روج  ود  هتـسد  ود  هکنیا  زا  دندشیم . یقطنم  یلوصا و  مّلکتم و  ثّدحم و  هیقف و  دندوب و  رادربخ 
مولع زا  و  نیدب ، طوبرم  ياههتفگ  نآرق و  ظفح  نیمه  هب  تسا  رصحنم  ناشرکف  لقع و  هک  دندرکیم  هرخـسم  ار  اهنیا  مدرم  مومع  تفای :

زا دنتفرگ و  دای  تعفنمیب  لالض و  مولع  هک  دندرکیم  هرخسم  ار  نارگید  املع  هکنیا  و  دنربخیب . یـضایر  هفـسلف و  یعامتجا و  یگدنز و 
بجوم سب و  دنتـسنادیم و  دوخ  مولعم  بلاطم  نیمه  رد  ار  تداعـس  نید و  نوچ  دنتـسنادیم  رترب  همه  زا  ار  دوخ  دـنربخیب و  ادـخ  مکح 

 ] 43-20- نآرق  - اـب دـندرپسیم و  مّلعمب  ار  اـههچب  نودـلخ : نبإ  يهتفگب  هک  دوـب  تهج  نآ  زا  هتـسد  هکنیا  هب  مدرم  يازهتـسا  هرخـسم و 
یگدـنز لّوا  نارود  زا  هچب  يهدارا  مزع و  فرـش و  یگرزب و  ّسح  هک  دوب  بجوم  هکنیا  دـنتخومآیم و  زیچ  تناها  ندز و  هحفص 422 ]

اههدرک لیصحت  هکنیا  مدرم  مومع  تهج  هکنیا  زا  دوش . بلـس  وا  زا  عافد  يورین  دوش و  گرزب  یلد  دب  سرت و  فعـض و  اب  دوش و  دوبان 
، دنوش گرزب  هناروکروک  تعاطا  یگتـسکشلد و  يراوخب و  هک  دناهتفرگ  يوخ  یکچوک  زا  نوچ  دـندیدیم  هراچیب  فیعـض و  يدرف  ار 

شزومآ راک  رد  صقن  يهطساوب  اهملع  رگید  رب  ینید  مولع  ياملع  يازهتسا  ّتلع  و  شباتک . يهّمدقم  رد  نودلخ  نبإ  يهتفگ  دوب  هکنیا 
رگید دـیحوت  نید و  لوصا  رد  هتـشون  ياهباتک  زجب  ـالثم و  یفنح  یعفاـش و  هقف  زا  ریغ  تسا  هدـش  نیقلت  اـهنآب  یگچب  زا  هک  تسا  اـهنآ 
تسیب - 1 مهدـیم : ناشن  امـشب  نیملـسم  ياملع  يهتـسد  هکنیا  رکف  زرط  زا  هنومن  هس  نم  هدـیافیب و  تسا و  طلغ  مولع  هتـشون و  اهباتک و 

هتفر لوبناتـساب  اجنیا  هب  ندمآ  زا  شیپ  هک  مجرتم  رفن  دنچ  اب  دمآ  رـصمب  نیّدلا  لامج  مانب  دـنه  سرادـم  رهـش  يارما  زا  یکی  شیپ  لاس 
تاقالم نم  اب  نوچ  و  دوب . هتفرگ  ار  وا  ياوتف  دوب و  هدرک  هدافتسا  مه  اجنیا  مالسالا  خیش  زا  دوب و  هتفرگ  یمکح  مالسالا  خیـش  زا  دوب و 

، دندرک مارح  اجنآ  رد  ار  ایفارغج  خیرات و  سیردت  اجنآ  ياملع  مدرک  زاب  سرادم  رد  مدوخ  صخـش  جرخ  هب  ياهسردم  نم  تفگ : درک 
همه دننکن  لمع  فئاظو  هکنیا  هب  رگا  ناناملسم  تسا و  یئافک  بجاو  اهتعنص  مولع و  يهمه  متشون : باوج  رد  تساوخ ، يوتف  نم  زا  و 

نم يزور  تسا . زیمامجلا ] بردب   ] هک هیریضحن ]  ] يهسردم هب  درپس  ار  دوخ  رـسپ  دمآ و  رـصمب  دنه  فارـشا  زا  يدرم  - 2 دنراکهانگ ،
دنه رهـش  ره  رد  هک  میتسه  یگرزب  رایـسب  يهداوناخ  ناتـسودنه  رد  ام  درک : لقن  نم  يارب  و  دـندرک . یفّرعم  ار  وا  داتفا  اـجنآ  هب  مرذـگ 

مانشد و سرت  زا  نم  یفرشیب و  تسا و  راع  هسردم  هب  دنزرف  ندرپس  هک  دنتسه  دقتعم  گرزب  يهلیبق  هکنیا  يهمه  تسه و  ام  زا  ياهلیبق 
اجنیا نیک ] نیو  ناو   ] ماـن هب  نیچ  زا  یملاـع  شیپ  لاـس  هـس  رد  - 3 دناوخب . سرد  دورب و  هسردـمب  مدـنزرف  هک  اجنیا  ماهدـمآ  اهنآ  رازآ 

یسراو نوچ  دننک ، هعلاطم  اجنآ  مدرم  گنهرف  رکف و  رد  هک  مداتسرف  ار  نیچ  نیملسم  نامدقشیپ  زا  رفن  راهچ  تفگ : نم  هب  يزور  دمآ .
لئاسم هب  تسا  رـصحنم  ناشتامولعم  هحفـص 423 ] هک [  دنتـسه  اجنآ  ناناملـسم  اهینیچ  تاقبط  رتلهاج  یّلک  روط  هب  دش  مولعم  دندرک 

هواج دـنه و  کلاممب  نم  و  دـنراد . لماک  يهرهب  مولع  يهمه  زا  اهتـسرپتب  یلو  بلاطم . هکنیا  ریاـظن  ساـفن و  ضیح و  عیب و  قـالط و 
نامه ام : نخس  دننادیم . مارح  ناناملسم  رب  ار  ملع  دنتسه و  مورحم  اهزیچ  رگید  زا  تسا و  هقفب  رـصحنم  ملع  مه  اجنآ  ماهدرک و  شدرگ 

. نیرّسفم نخس  تسا و  همجرت  رد  هک  تسا 

ات 72] تایآ 67  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُمُه َنیِِقفانُملا  َّنِإ  مُهَیِـسَنَف  َهّللا  اوُسَن  مُهَیِدـیَأ  َنوُِضبقَی  َو  ِفوُرعَملا  ِنَع  َنوَهنَی  َو  ِرَکنُملِاب  َنوُُرمأَی  ٍضَعب  نِم  مُهُـضَعب  ُتاِقفانُملا  َو  َنوُِقفاـنُملا 
[68  ] ٌمیِقُم ٌباذَـع  مَُهل  َو  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َو  مُُهبـسَح  َیِه  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َراـن  َراّـفُکلا  َو  ِتاـِقفانُملا  َو  َنیِِقفاـنُملا  ُهـّللا  َدَـعَو  [ 67  ] َنوُقِسافلا

مُِکلبَق نِم  َنیِذَّلا  َعَتمَتـسا  اَمَک  مُِکقالَِخب  ُمتعَتمَتـساَف  مِِهقالَِخب  اوُعَتمَتـساَف  ًادالوَأ  َو  ًالاومَأ  َرَثکَأ  َو  ًةَُّوق  مُکنِم  َّدَـشَأ  اُوناـک  مُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلاَـک 
نِم َنیِذَّلا  ُأَبَن  مِِهتأَـی  َمل  َأ  [ 69  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  مُُهلامعَأ  تَِطبَح  َِکئلوُأ  اوُضاخ  يِذَّلاَک  ُمتـضُخ  َو  مِِهقـالَِخب 

اُوناک نِکل  َو  مُهَِملظَِیل  ُهّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُـسُر  مُهتَتَأ  ِتاکِفَتؤُملا  َو  َنَیدَـم  ِباحـصَأ  َو  َمیِهاربِإ  ِموَق  َو  َدوُمَث  َو  ٍداـع  َو  ٍحُون  ِموَق  مِِهلبَق 
َنُوتُؤی َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوَهنَی  َو  ِفوُرعَملِاب  َنوُُرمأَی  ٍضَعب  ُءاـِیلوَأ  مُهُـضَعب  ُتاـنِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا  َو  [ 70  ] َنوُِملظَی مُهَسُفنَأ 
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ٍتاّنَج ِتانِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  ُهّللا  َدَـعَو   1228-1- نآرق [ - 71  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  ُمُهُمَحرَیَـس  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُعیُِطی  َو  َةاـکَّزلا 
-1- نآرق [ - 72  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبکَأ  ِهّللا  َنِم  ٌناوضِر  َو  ٍندَـع  ِتاّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاسَم  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت 
هک یئاهداب  تاکفتؤملا - و  لماک ، بیـصن  هرهب و  ینعم  هب  ءاخ  حتف  اب  قالخ - سب ، تیافک و  بسح - تاغل : ینعم  هحفص 424 ]  ] 216

نطو ندیزگ و  تماقا  يرهش  ینیمزرس و  رد  ندع - هدیبوک ، شمدرم  رس  رب  هدرک و  بارخ  ادخ  هک  یئاهرهـش  دزویم ، یفرط  زا  یمد  ره 
دونـشوخ ندیدنـسپ ، نتـشاد ، تیاضر  ناوضر - نادواـج ، تشهب  ینعی  ندـع ، تاـّنج  و  نداد . توک  ندرک و  حالـصا  ار  ینیمز  ندرک ،

مه رب  تشم  دـنریگیم و  ولج  یکین  زو  دـنهدیم  دنـسپان  دـبب و  نامرف  هک  دنتـسین  رگیدـکی  زا  ادـج  قفاـنم  نز  درم و   68 همجرت : ندوب .
هچ دومن  شزرمآ  رهم و  هدش ز  شومارف  ار  نانیا  مه  وا  دندرب و  دای  ار ز  ادـخ  و  دـننکیمن ] زارد  سک  يوسب  یکین  تسد  هک   ] دـنهنیم

دننامب و نآ  رد  نادواج  هک  هدرک  تشونرـسب ] و   ] هدـعو خزود  شتآ  نارفاک  قفانم و  نز  درمب و  ادـخ  دنناراکدب 69  نالد  دـب  انامه  هک 
تسا امش  زا  شیپ  مدرم  دننامب   70 نانیدیب ] امـش  تشونرـس   ] دنراد رادیاپ  يرازآ  تسا و  هدرک  ناشتنعل  ادخ  هک  دشاب  ناشسب  نامه 
دیدش رادروخرب  دوخ  یگدنز  ياههرهب  مه ز  امش  دندوب و  راشرس  دوخ  ياههرهب  زا  و  دوب ، نوزف  امش  ناشدنزرف ز  هیامرـس و  ورین و  هک 

ناهج و هکنیا  هب  ناسک  هنوگنیا  دندوب ، مرگرس  هک  نانآ  دننامب  دیدش  مرگرس  دندش و  دنمهرهب  دوخ  بیصن  امش ز  زا  شیپ  اهنآ  هکنانچ 
دوخ زا  شیپ  مدرم  تشذگرـس  زو  نانیدـیب  هکنیا  رگم  سب 71  دنوب و  ناسک  نینچ  هدـیدنایز  دـش و  دوبان  ناشراک  هشیدـنا و  ناهج  نآ 

دنتـشاد و راـک  رـس و  بیعـش  طول و  اـب  هک  اـهنآ  نیدـم و  مدرم  میهاربا و  ناـشیوخ  دومث و  داـع و  دوب و  حوـن  مدرم  هک  دنتـشگن  هاـگآ 
متـس دوخ  رب  اـهنآ  دـندروایب و  ّقح  یئاـناوت  یئاـتکی و  رادوـمن  ياـههناشن  ناـشناربمایپ  یگمه  يارب  دـندیبوک  ناشرـس  رب  ناـشیاههناخ 

هب نامرف  دنرگدکی و  تسود  هک  دنتسه  نمؤم  نادرم  نانز و   72 نالد ] دب  هکنیا  ربارب  رد  ، ] تشاد اور  یمتس  نانآ  هب  ادخ  هک  یندندرک 
هب هک  دنناشیا  دنربیم  شربماغیپ  ادخ و  نامرف  دنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپ  هب  زامن  دـنریگیم و  ولج  دنـسپان  دـنهدیم و ز  دنـسپ  راک 

اهتشهب تسا  هداد  دیون  ّقح  هب  هدیورگ  درم  نز و  هب  ادخ  میکح 73  تسا و  زیزع  هحفص 425 ] وا [  هک  دنک  نانآ  هب  ینابرهم  ادخ  يدوز 
هک ادـخ  يوس  يدونـشوخ ز  ینادواـج و  ياهتـشهب  رد  شوخ  یئاـهلزنم  مه  دـننامب و  نآ  رد  هتـسویپ  دوـب و  ناور  ناـنآ  اـه ز  دور - هک 

و دنتسه ، هتـسد  کی  همه  ینعی  يربط :  68 ٍضَعب » نِم  مُهُـضَعب  : » نیرّـسفم نخـس  دننآ .] يوزرآب  ناگمه  و   ] تسا نامه  دوس  نیرتگرزب 
رد دنتـسه  یکی  همه  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  38-15- نآرق . - قفانم لدـب  دنتـسه و  نمؤم  نابزب  هک  دـنراد  راک  رکف و  کی 
اهر ار  اهنآ  ادـخ  دـندرب و  رطاخ  زا  ار  دـنوادخ  تعاط  نیقفانم  ینعی  يربط :  68 مُهَیِـسَنَف » َهّللا  اوُسَن  . » دنوادخ بضغ  لومـشم  يراتفرگ و 

- راک شاداپ  تازاجم و  هدننیرفآ و  رکفب  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  30-1- نآرق . - دنوشن دنمهرهب  تیاده  قیفوت و  زا  هک  درک 
ینعم هب  يّذلا  : » تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   70 اوُضاخ » يِذَّلاَک  ُمتـضُخ  َو  . » دنمورحم ترخآ  دزم  هرهب و  زا  هجیتن  رد  دنتـسین  یگدـنز  ياه 

رگد یـضعب  و  ًاران » َدَقوَتـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  مُُهلَثَم   » یلاـعت هلوق  هلثم  و  دـیاشب ، ار  عمج  دـحاو و  هک  تسا  نم  يارجم  يراـج  تسا ، نیذـّلا »
-31-1- نآرق . - ناشیا ضوخ  هکنانچ  يدرک  ضوخ  و  مهضوخک » متضخ   » يا تسا  ۀّیردصم  ءام  يارجم  يراج  تیآ  رد  يّذلا  دنتفگ :
وا تافـص  تشهب  یـسک  ره  يارب  ناوضر  نوچ  حیرـشت : همجرت و  اب  یناشاک : تـالیوأت   73 ُرَبـکَأ » ِهّللا  َنِم  ٌناوـضِر  َو   » 219-172- نآرق

ّقح و هاگـشیپ  رد  تسا  کلاس  شزرا  تمارک و  بجوم  ناوضر  سپ  شیاسآ  تسا و  تشهب  رد  دوخ  يوخ  قلخ و  زا  هتـسویپ  هک  تسا 
هّللا ترضح  ياضر  زج  هاگیب  هاگ و  رد  ار  هاگآ  نافراع  هار و  ناقّقحم  نایبلا : حور   36-1- نآرق . - دنوادخ هب  تسا  وا  برق  لامک  هلیسو 

 || تسج نآ  هکنیا و  میهاوخن  اـم  نکیل  رود و  دوش  خزود  زا  هک  دـهاوخ  یکی   || روح  تنج و  وت  زا  دـهاوخیم  یکی  تسین . یبولطم 
هتفگ ظـفاح  ملعا  هّللا  سب و  دوصقم  نیمه   || ملاـع  ود  رد  یتـشگ  دونـشوخ  وت  وـچ  هحفـص 426 ] تسا [  وت  يدونـشوخ  نیمه  ام  دارم 

هب يهتسویپ  هک  تسناد  یمدآ  سفن  نوچ  يواطنط : مزادرپ  يرگد  اب  رگا  وت  لایخ  اب   || روصق  نیع  دوب  هک  مهاوخن  روح  تبحص  تسا :
تیاـهن هب  تسا و  هدیـسر  دوـخ  يوزرآ  نیرخآ  هـب  تـسا ، یـضار  وا  زا  هـک  تـسا  هزادـنا  نآ  هـب  قلاـخ  اـب  وا  طاـبترا  تـسا و  دـنوادخ 

تسا یبلق  لاّصتا  بجوم  یهلا  تیانع  يریگارف  قح و  هاگشیپ  رد  ندش  لوبقم  اضر و  هب  نیقی  تسا و  هدش  ّقفوم  تداعـس  یتخبـشوخ و 
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وا هک  ناطلس  نیشنمه  لاثم  هسیاقم و  اب  رگم  مینکیمن  ّسح  ایند  رد  ار  نآ  ام  هک  دش  دهاوخ  ساسحا  یتّذل  نآ  لابند  رد  هک  هلا  ملاع  هب 
هکنیا هب  وا  ماعنا  ناطلـس و  يهرفـس  تّذل  زگره  هک  تشاد  دهاوخ  دوخ  دوخ  ماقم  عقوم و  زا  ار  تّذل  نیرتالاب  دـننیبب ، یـضار  دوخ  زا  ار 

هحفص 427] دیسر [ . دهاوخن  هجرد 

ات 80] تایآ 73  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َو ِرفُکلا  َۀَِملَک  اُولاق  دََقل  َو  اُولاق  ام  ِهّللِاب  َنوُِفلحَی  [ 73  ] ُریِصَملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَم  َو  مِهیَلَع  ُظلغا  َو  َنیِِقفانُملا  َو  َراّفُکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ُمُهبِّذَُعی اوَّلَوَتَی  نِإ  َو  مَُهل  ًاریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  نِإَف  ِِهلـضَف  نِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُهانغَأ  نَأ  ّالِإ  اوُمَقَن  ام  َو  اُولانَی  َمل  اِمب  اوُّمَه  َو  مِهِمالـسِإ  َدَعب  اوُرَفَک 

َو َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلـضَف  نِم  اناتآ  ِنَئل  َهّللا  َدَـهاع  نَم  مُهنِم  َو  [ 74  ] ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِضرَألا  ِیف  مَُهل  ام  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  ًاـمِیلَأ  ًاباذَـع  ُهّللا 
اِمب ُهَنوَقلَی  ِموَی  یلِإ  مِِهبُوُلق  ِیف  ًاـقاِفن  مُهَبَقعَأَـف  [ 76  ] َنوُضِرعُم مُه  َو  اوَّلََوت  َو  ِِهب  اوـُلَِخب  ِِهلـضَف  نِم  مُهاـتآ  اّـمَلَف  [ 75  ] َنیِِحلاّـصلا َنِم  َّنَنوُکََنل 

[78  ] ِبُویُغلا ُمّـالَع  َهّللا  َّنَأ  َو  مُهاوَجن  َو  مُهَّرِـس  ُمَلعَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َأ   840-1- نآرق [ - 77  ] َنُوبِذکَی اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَـعَو  ام  َهّللا  اوُفَلخَأ 
ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َو  مُهنِم  ُهّللا  َرِخَـس  مُهنِم  َنوُرَخـسَیَف  مُهَدهُج  ّالِإ  َنوُدِـجَی  َنیِذَّلا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َنِینِمؤُملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُملا  َنوُزِملَی  َنیِذَّلا 

َموَقلا يِدهَی  ُهّللا ال  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اوُرَفَک  مُهَّنَِأب  َِکلذ  مَُهل  ُهّللا  َرِفغَی  نَلَف  ًةَّرَم  َنیِعبَس  مَُهل  رِفغَتـسَت  نِإ  مَُهل  رِفغَتـسَت  َوأ ال  مَُهل  رِفغَتـسا  [ 79]
حتفب مقن  ردـصم  زا  اومقن - راک ، ياهتنم  تبقاع و  نتـشگرب  ریـصم - تسا ، دـب  ینعی  سئب - تاغل : ینعم   517-1- نآرق [ - 80  ] َنیِقِسافلا
هکنیا ّنقّدّصنل - نتـشاد ، تهارک  دـب و  ندرک ، تازاجم  هذـخآوم و  دازآ و  ینعمب  فاق  دـیدشت  نون و  ءات و  رـسکب  ماقنت  و  فاق ، نون و 

. تسا هدـش  هتفرگ  نداد  هقدـص  قّدـصت و  زا  تسا و  هدـش  ماغدا  داـصب و  لیدـبت  جرخم  برق  يهطـساوب  اـت  هک  تسا  ّنقّدـصتنل »  » هلمج
بیع ینعمب  میم  نوکس  مال و  حتفب  زمل  ردصم  زا  نوزملی - داد ، دب  يازس  ینعی  بقاع - و  داد . بوخ  شاداپ  درک  نیـشناج  ینعی  بقعا -
ماغدا ءاطب و  لدب  ءات  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  نیعّوطتم »  » زا نیعّوّطملا - ندز . ندرک و  عفد  هاتوک و  نخـس  اب  ندرک  هراشا  مشچب  نتفرگ و 

تقاط و ینعمب  میج  حـتف  ّمض و  اب  دـهج - دـنربیم . نامرف  دنـشکیم و  جـنر  دـننکیم و  تعاطا  تمحز  اـب  هک  اـهنآ  ینعمب  تسا  هدـش 
نیس حتفب  رخس »  » زا و  ندومرف ، راگیب  نتشاداو و  راکب  دزمیب  ینعمب  ءار  رسک  ءاخ و  نوکس  نیس و  ّمضب  يرخـس  زا  نورخـسی - یئاناوت ،

ینعمب ۀلعف  نزو  رب  ءاخ  نوکس  نیس و  ّمض  اب  ةرخس »  » ءاخ و نوکس  نیس و  ّمض  اب  ءاخ و  نیس و  ّمض  اب  ءاخ و  نوکـسب  رخـس »  » ءاخ و و 
فلتخم یطویـس  يربط و  رخآ  ات  ِهّللاـِب » َنوُِفلحَی   » مّود تیآ  لوزن : تهج  ندرک . هرخـسم  حالطـصاب  نتفرگ و  یخوش  لزه و  هچیزاـبب و 

نینچ هک  دندرک  دای  دنگوس  دیـسرپ  اهنآ  زا  ار  نآ  ّتلع  ربمغیپ  نوچ  دندرکیم و  یئوگدب  نیقفانم  هک  تسا  نآ  هصالخ  دـناهدرک و  لقن 
-23- نآرق : - دـناهدرک لقن  َدَـهاع » نَم  مُهنِم  َو   » مّوس تیآ  لوزن  تهج  رد  زین  هدـش و  لزان  اهنآ  غورد  لـقن  يارب  هیآ  هکنیا  تسا . هدوبن 

نوچ و  دهدب ، ادخ  هار  رد  دمآ  شتسدب  لام  رگا  هک  تشاذگ  رارق  دوخ  اب  و  دش ، مگ  ای  دوب و  مک  شلاوما  يدرم   339-315- نآرق -46
: تسا هتـشون  َنیِعِّوَّطُملا » َنوُزِملَی  َنیِذَّلا   » متفه تـیآ  لوزن  هحفـص 428 ] تهج [  رد  مه  و  دـش ، لزاـن  وا  فیـصوتب  هیآ  هکنیا  درکن  اـفو 
، درک یئامندوخ  ءایر و  صخـش  هکنیا  دنتفگ  نیقفانم  داد  هقدص  دایز  رادقم  يدرم  دش  خیبوت  هقدـص  زا  يهقیاضم  عنم و  تایآ  رد  نوچ 
- نآرق . - دش لزان  نانخس  هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب  تیآ 80  درادن . جایتحا  اهلام  رادقم  هکنیا  هب  ادخ  دنتفگ : داد ، مک  رادـقم  يرگید 

نآ تسا  یماجنا  رـس  دـب  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  هک  نک  یتشرد  اهنآ  رب  گنجب و  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ  يا   74 همجرت :  59-18
يراک گنهآ  و  دندش ، رفاک  یناملسم  زا  سپ  دندروآ و  نابز  هب  ینیدیب  راتفگ  هکنیا  اب  دناهتفگن ، ینخـس  هک  دننک  دای  دنگوس  ادخب   75
لضف شربمغیپ ز  ادخ و  هک  زج  دندیدن  ناشراک ] هشیدنا و  يازسب   ] يرازآ دنتفاین و  نآب  سرتسد  و  دننک ] یناملـسم  رد  هنخر  ات   ] دندرک

ود رهب  يادخ  دندوب  نادرگ  ور  رگا  دشاب و  ناشدوسب  دننکن ] ینمـشد  و   ] دـندرگ زاب  رگا  سپ  دـندرک ، ناشزاینیب  دوخ  یـشخب  نوزف  و 
رگا هک  ددـنبیم  نامیپ  ادـخ  اب  یکی  نیقفانم  نیز  دـنباین 76  يروای  تسود و  نیمز  يور  رب  دـنک و  ناشراتفرگ  كاندرد  يرازآـب  يارس 

ار نآ  دیسر  مدرم  هنوگ  هکنیا  هب  يدنوادخ  ششخب  نوچ  سپ  مشابیم 77  ناراکتسرد  زا  مهدیم و  ناریقفب  هّتبلا  دنک  نمب  یـششخب  ادخ 
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زیخاتسر ات  هک  دروآ  ناشلد  رد  یقافن  ناشیا  يازـسب  ادخ  سپ  دندش 78  نادرگ  يور  دندرک و  یناملسم  نیدب و  تشپ  دنتـشاد و  غیرد 
همه ياناد  وا  دـنادب و  ناشناهن  زار و  ادـخ  هک  دـننادن  رگم  دنتفگیم 79  غورد  دندرک و  ینکـش  نامیپ  ادـخ  اب  هکنوچ  دـنکن  ناشیاهر 
دوخ جنرتسد  زج  هک  دـننک  ناسک  نآب  سوسف  مه  دنـشخبیم و  ناگیارب  هک  دـننک  نانمؤمب  يریگهدرخ  هک  ناسک  نآ  دوب 80  اههدیشوپ 

شزرمآ وت  هچ  ربمغیپ  يا  دنک 81  هدامآ  ناشيارب  كاندرد  يرازآ  و  دریگ ، هچیزاب  هب  ار  نانآ  ادخ  دـننکیم  شـشخب  دـنرادن و  يزیچ 
ار شربمایپ  ادخ و  هک  يور  نآ  زا  ناشدزرماین  ادخ  زگره  یهاوخب  شزرمآ  ناشيارب  راب  داتفه  هچرگ  یهاوخن  ای  یهاوخب  ادخ  زا  ناشیا 

هّللا دـبع - يربط :  74 َنیِِقفانُملا » َو  َراّفُکلا  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » نیرّـسفم نخـس  دوشیمن . اـمنهر  ار  راکدـب  مدرم  ادـخ  دنتـشادن و  رواـب 
اهنآ اـب  لد  رد  رخآ  هحفص 429 ]  ] 75-15- نآرق  - رد نابزب و  دـش  هن  رگ  دـیگنجب و  تسدـب  لّوا  نیقفانم  اـب  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم 

ارادم اهنآ  اب  دینک و  یتشرد  دیگنجب و  نابزب  نیقفانم  اب  دیگنجب و  ریـشمشب  نیرفاک  اب  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  راگزاسان ، دیـشاب و  گنجب 
اهنآ هیبنت  ّدح و  يهلیـسوب  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . فیوخت  زردـنا و  دـنپ و  نابزب و  نیقفانم  اب  داهج  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم : دـینکن .

ربمغیپ تسا و  هدوب  نیقفانملاب » راّفکلا  دهاج   » تیب ع لها  تئارق  رد  و  دشاب ، دیاب  نیملـسم  زا  شیب  قفانم  یندب  تازاجم  ّدح و  هک  تسا 
لقن زا  سپ  يربط :  75 ِرفُکلا » َۀَِملَک  اُولاق  دََقل  َو  . » نارفاک اب  گنج  يارب  تسا  هدرکیم  یئوجلد  اهنآ  زا  و  تسا ، هتـشادن  گنج  نیقفانم  اب 

هک میرادـن  حیحـص  ثیدـح  هک  تسا  هتفگ  هداـتق  هک  تسا  ناـمه  ّقح  تسا : هتفگ  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  دـیوس و و  نب  ساـّلج  نخس 
َمل اـِمب  اوُّمَه  َو   » 35-1- نآرق . - نیقفاـنم نخـس  زا  دـهدیم  ربخ  هیآ  مینادـیم  طـقف  تسا و  هدوب  هچ  تسا و  هدوب  هک  وا  نخـس  هدـنیوگ و 

هکنیا هک  نمؤم  درم  نآ  میرتدب و  رخ  زا  ام  دـیوگب  تسار  دّـمحم  رگا  تفگ : قفانم  درم  نآ  نوچ  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  75 اُولانَی »
تشامگ تّمه  قفانم  نآ  درک  مهاوخ  لقن  ربمغیپ  يارب  ار  وت  نخـس  هکنیا  نم  يرتدب و  رخ  زا  وت  هک  هّتبلا   32-1- نآرق : - تفگ دینش  ار 

هک دنتشامگ  تّمه  نیقفانم  ینعی  دناهتفگ : دهاجم  یبلک و  عمجم : تسا . هّیضق  نیاب  هراشا  هیآ  هکنیا  تسناوتن ، دشکب و  ار  نمؤم  نآ  هک 
هک دنتـشاد  نآ  تّمه  ینعی  دناهتفگ : يّدـس  هداتق و  دنـشکب . ار  ترـضح  نآ  دـنهدب و  مر  ار  ربمغیپ ص  رتش  كوبت  هار  ياههّپت  رد  بش 
ام َو  . » دشن دننک و  قافن  فالخ و  داجیا  نیملسم  نایم  دندوب  مّمصم  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  دنتسناوتن . دننک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  ربمغیپ 
وا زا  یئالوم  هک  تسا  دیوس  نب  ساّلج  هلمج  نیاب  دوصقم  تفگ : هورع  نب  ماشه  يربط :  75 ِِهلضَف » نِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُهانغَأ  نَأ  ّالِإ  اوُمَقَن 

- نآرق . - تشاد يزارد  نابز  ربمغیپب  مه  زاب  و  دـش ، زاینیب  وا  داد و  ساّلجب  و  اهبنوخ ] يدـقن و  تازاجم   ] تفرگ هید  ربمغیپ  دنتـشک و  ار 
هبوت نم  تسا و  هداد  هبوت  يهزاجا  نمب  هلمج  نیاب  ادخ  تفگ : دیوس  نب  ساّلج  يربط :  75 ًاریَخ » ُکَی  اُوبُوتَی  نِإَف  [ » هحفص 430  ] 75-1

نب ۀـبلعث  تسا : هتفگ  یلهاـب  يهماـما  یبا  يربط :  76 َهّللا » َدَـهاع  نَم  مُـهنِم  َو   » 32-1- نآرق . - تفریذـپ ار  وا  يهبوـت  مه  ربـمغیپ  منکیم .
یـشاب و هتـشاد  مک  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  دوش ، ناوارف  نم  لاـم  نک  اـعد  درک : ضرع  ربمغیپب ص  دوب  راـصنا  يهتـسد  زا  هک  بطاـح 
ارقفب و مشاب  هتـشاد  دایز  لاـم  رگا  درک  ضرع  درک و  رارکت  ار  دوخ  ياـضاقت  دـمآ و  هبترم  هس  اـت  تسا . رتهب  يرازگب  نآ  رکـش  یناوتب 

نوریب هنیدم  زا  هک  دش  دایز  يردـقب  وا  دنفـسوگ  يدـنچ  زا  سپ  هدـب . هیامرـس  هبلعثب  ادـخ  يا  دومرف : ربمغیپ ص  مهدـیم . دوخ  ناشیوخ 
دیسرپیم ربمغیپ  رابخا  زا  تسناوتیم  هک  ار  سک  ره  طقف  دش و  مورحم  تعامج  زامن و  زا  دبایب و  دوخ  دنفسوگ  يارب  عیـسو  ياج  ات  تفر 

رومأم ربمغیپ  دیـسر و  تاکز  لوصو  روتـسد  هاـگنآ  هبلعث . رب  ياو  دومرف : هبترم  هس  دـندرک  لـقن  نوچ  دیـسرپ ، وا  لاوحا  ترـضح  نآ  و 
اج هکنیا  هب  راـک  هک  دـنداد  ربخ  واـب  دـش ، لزاـن  هیآ  هکنیا  و  تسا . هیزج  دـننام  هکنیا  هک  درک  يراددوخ  تاـکز  میلـست  زا  وا  داتـسرف و 

دوخ رس  رب  كاخ  وا  متسه ، وت  تاکز  شریذپ  زا  عونمم  نم  دومرف : ربمغیپ  درک ، تاکز  لیوحت  ياضاقت  دمآ و  ربمغیپ  روضح  وا  دیشک ،
تفر و دوخ  هاگیاجب  دـش  سویأم  نوچ  وا  یتفریذـپن ، متفگ  هک  هاگنآ  تسه  تدوخ  راک  يهجیتن  هکنیا  دومرفیم : ربمغیپ ص  تخیریم و 
ربمغیپ ص يزور  و  درم . نامثع  تفالخ  نارود  رد  وا  دـنتفریذپن و  ربمغیپ  لمع  دانتـساب  اهنآ  دروآ و  تاکز  نامثع  رکب و  وبا  تفالخ  رد 
هک ياهدعو  - 2 دـیئوگن ، غورد  دـینک  لقن  يزیچ  رگا  - 1 منکیم : امـش  يارب  تشهب  دّهعت  نم  دـینک  دّـهعت  ار  لمع  شـش  امـش  دومرف :

تقرـس مارحب و  دوخ  تسد  - 5 دـیراد ، هاگن  تنایخ  زا  مشچ  - 4 دینکن ، تنایخ  دنراپسیم  امـشب  هک  یتناما  - 3 دینکن ، فّلخت  دـیهدیم 
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لـقن و ثیدـح و  رد  هکنآ  تسا : هدوـمرف  ترـضح  نآ  تفگ : يرـصب  نسح  زین  و  دـینک ، ظـفح  ءاـشحف  زا  دوـخ  مرـش  - 6 دـینکن ، زارد 
هک درادنپب  دشاب و  هتشاد  هزور  زامن و  هچرگا  تسا  قفانم  درک  فّلخت  دوخ  يهدعو  رد  درک و  تنایخ  تناما  رد  تفگ و  غورد  تیاکح 
 ] 66-1- نآرق  - ینعی تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عـمجم :  78 ُهَنوَقلَی » ِموَی  یلِإ  مِِهبوـُُلق  ِیف  ًاـقاِفن  مُهَبَقعَأَـف   » 33-1- نآرق . - تسا ناملـسم 

تسا و هدش  هبوت  زا  نامرح  بجوم  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا . هدش  اهنآ  لد  رد  قافن  بجوم  هفیظو  زا  فّلخت  لخب و  هحفص 431 ]
تنایخ دنامهفیم  هیآ  هکنیا  و  دنتسه ، مورحم  هبوت  زا  ناشراک  رکف و  هکنیا  يهطساوب  مه  اهنیا  دش  بلس  هبوت  تردق  سیلبا  زا  هک  نانچ 

، دیوگیم غورد  دنک  ثیدح  لقن  رگا  قفانم  تسا : ربمغیپ ص  زا  حیحـص  ثیدح  هکنانچ  تسا  قفانم  مدرم  يوخ  غورد  هدـعو و  فلخ  و 
داتشه فوع  نامحّرلا  دبع  يربط :  80 َنیِعِّوَّطُملا » َنوُزِملَی  َنیِذَّلا  . » دنکیم تنایخ  دریگب  تناما  رگا  و  دنکیم ، فالخ  دهد  هدعو  رگا  و 

هک الط  زا  دوب  ياهسیک  ای  درب و  ربمغیپ ص  روضح  هقدـص  يارب  ار  نآ  فصن  تشادـهاگن و  دوخ  جرخ  يارب  ار  نآ  فصن  تشاد  رانید 
ماهناخ يارب  یکی  متفرگ  دزم  عاص  ود  مدرک و  يرایبآ  یـسک  يارب  هک  دروآ  کشخ  ياـمرخ  عاـص  کـی  يرگید  و  درکیم ، رپ  ار  تسد 

دنکیم و رهاظت  ءایر و  نامحّرلا  دبع  دنتفگ  لتبن  نب  هّللا  دبع  ریـشق و  نب  ّبتعم  لثم  نیقفانم  مدروآ ، هقدـصب  ار  کی  هکنیا  ماهتـشاذگ و 
وا هک  دوش  هدرمش  اهرادلام  مان  اب  وا  مان  ات  دنکیم  ءایر  هقدص  هکنیا  اب  ریقف  هکنیا  دنتفگ : ای  و  درادن ، صخش  هکنیا  يامرخب  جایتحا  ادخ 

و صوـصخم ، ددـع  هن  تسا  هغلاـبم  يارب  ًةَّرَم » َنیِعبَـس   » يهملک عـمجم :  81 َنیِعبَـس » مَُهل  رِفغَتـسَت  نِإ   » 42-1- نآرق . - تسا هداد  هقدـص 
نیاب درک ، اهنآ  يارب  رافغتـسا  گنهآ  تشاد و  اهنآ  حالـص  دیما  فطل  رظن  زا  ربمغیپ  هک  دشاب  هکنیا  تسا  نکمم  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 

درک رافغتساب  مادقا  تسین  لوبق  ناش  هبوت - هک  واب  مالعا  زا  شیپ  تسا  نکمم  و  تسا . یندشن  ماجنا  اهنآ  حالص  هک  دش  مالعا  واب  هلمج 
. دنتسین هبوت  قیال  اهنآ  هک  تسا  هدش  مالعا  دننک ، هبوت  هک  تسا  هدوب  طورشم  ترضح  نآ  رافغتسا  تسا  نکمم  و  دینش . باوج  نینچ  و 

هحفص 432] تسا [ . لقن  همجرت و  نامه  ام  نخس   72-53- نآرق -34-1- نآرق -

ات 89] تایآ 81  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُران ُلق  ِّرَحلا  ِیف  اوُرِفنَت  اُولاـق ال  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  مِهِـسُفنَأ  َو  مِِهلاومَأـِب  اوُدِـهاُجی  نَأ  اوُهِرَک  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  َفـالِخ  مِهِدَـعقَِمب  َنوُفَّلَخُملا  َحِرَف 
مُهنِم ٍۀَِـفئاط  یلِإ  ُهّللا  َکَعَجَر  نِإَف  [ 82  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًارِیثَک  اوُکبَیل  َو  ًالِیلَق  اوُکَحـضَیلَف  [ 81  ] َنوُهَقفَی اُوناک  َول  ارَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج 

َو ال [ 83  ] َنیِِفلاخلا َعَم  اوُدـُعقاَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِدوُعُقلِاب  ُمتیِـضَر  مُکَّنِإ  اوُدَـع  َیِعَم  اُوِلتاُقت  َنل  َو  ًادـَبَأ  َیِعَم  اوُجُرَخت  َنل  لُقَف  ِجوُرُخِلل  َكُونَذأَتـساَف 
َو مُُهلاومَأ  َکـبِجُعت  ـال  َو  [ 84  ] َنوُقِـساف مُه  َو  اُوتاـم  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اوُرَفَک  مُهَّنِإ  ِهِربَـق  یلَع  مُقَت  ـال  َو  ًادـَبَأ  َتاـم  مُهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  ِّلَُـصت 
َو ِهّللِاب  اُونِمآ  نَأ  ٌةَروُس  َتلِزنُأ  اذِإ  َو   862-1- نآرق [ - 85  ] َنوُِرفاک مُه  َو  مُهُـسُفنَأ  َقَهَزت  َو  اینُّدلا  ِیف  اِهب  مَُهبِّذَُعی  نَأ  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  مُهُدالوَأ 

مِِهبُوُلق یلَع  َِعبُط  َو  ِِفلاوَخلا  َعَم  اُونوُکَی  نَأـِب  اوُضَر  [ 86  ] َنیِدِعاقلا َعَم  نُکَن  انرَذ  اُولاق  َو  مُهنِم  ِلوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذأَتـسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِـهاج 
[88  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ُتاریَخلا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  َو  مِهِـسُفنَأ  َو  مِِهلاومَِأب  اوُدَـهاج  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  ِنِکل  [ 87  ] َنوُهَقفَی مُهَف ال 
هک اهنآ  نوفّلخملا - تاـغل : ینعم   530-1- نآرق [ - 89  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  مَُهل  ُهّللا  َّدَـعَأ 

، ندرکن یهارمه  تقفاوم و  فالخ - نتـسشن ، هاـگیاج  نتـسشن و  ینعمب  دـعقم - ناگدراذـگ ، ياـجب  دـناهدنام ، ياـجب  ناـگتفر  زا  سپ 
هکنیا همجرت : ینغ . تردـق ، شـشخب ، واو  نوکـس  ءاط و  حـتفب  لوّطلا - ندـش ، دوبان  ینعمب  ءاه  ياز و  ّمض  اـب  قوهز  ردـصم  زا  قهزت -

ناج لامب و  هک  دنتـساوخن  و  دنداشلد ، دوخ  لمع  زا  دنتفرن ، گنجب  دندنام و  هناخب  دندرک و  يراددوخ  ربمغیپ  اب  تقفاوم  زا  هک  نیقفانم 
دیرادن تمحزب  ار  دوخ  امش  تسین ، نکمم  گنج  تسا و  مرگ  اوه  نونکا  دنتفگیم ، مه  نارگیدب  و  دنگنجب ، هحفص 433 ] ادخ [  هار  رد 

، تسا هدش  نّیعم  ناشيازسب  ار  هچنآ  دنهد  صیخشت  دنناوتب  رگا  رتتخـس  تسا و  رتمرگ  مّنهج  شتآ  وگب : ربمغیپ  يا  وت  دیورن . گنجب  و 
دنادرگ و زاب  نانیا  یهورگ ز  يوسب  ار  وت  ادـخ  رگا  سپ  دندیشوک 84  هچنآ  يازسب  دنیرگب ، رایـسب  دندنخب و  كدنا  دیاب  نانیا  سپ   83
، تسخن هک ز  دیگنجهن  نم  يزابناب  ینمـشد  اب  دیوشن و  نورب  هناخ  نم ز  اب  زگره  وگب : گنجب  ندش  نورب  يارب  دنتـساوخ  روتـسد  وت  زا 
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شروـگ رب  و  « 41» ناوخم زاـمن  شاهدرم  رب  وـت  دریمب  ناـنیا  زا  یکی  رگا  دینیـشن و  ياـجب  ناریگ  هراـنک  اـب  سپ  دیدیدنـسپ  يریگهراـنک 
رواب شربمایپ  ادـخ و  نانآ  هک  تسیاهن  شروگ  رب  ودـندوب  راکدـب  دـندرم  هک  هاگنآ  دنتـشادن و  رواب  شربماـیپ  ادـخ و  ناـنآ  هک  تسیاهن 
ندرک مهارفب  دهاوخ  ادخ  هک  دران ، تفگش  ناشدنزرف  لام و  ار  وت  سپ   86 65-63- یقرواپ  - دندوب راکدب  دندرم  هک  هاگنآ  دنتشادن و 
نآرق ياهروس ز  رد  نوچ  دیآرد 87 و  ناشناج  هک  دنوب  رفاک  گرم  ماگنهب  دـنک و  ناشرازآ  ناهج  هکنیا  رد  دـنزرف  شرورپ  هیامرس و 

راذگ دوخب  ار  ام  دنیوگ : دنهاوخ و  روتسد  وت  ناشنارادهیامرـس ز  دیور ، نارفاک  گنجب  شربمغیپ  اب  دیورگب و  ادخب  هک  دسر  يروتـسد 
، دننکیمن ّقح  تفایرد  تسا و  رهمب  رس  ناشاهلد  نوچ  دنشاب  ناریگهرانک  اب  هک  دندونشوخ  اهنآ  مینامب 88  دناهدنام  ياجب  هک  اهنآ  اب  ات 
سب 90 دـننانیا و  راگتـسر  دوب و  اهیبوخ  همه  ناشيارب  دـننکیم و  گنج  لام  ناجب و  وا  ماگمه  دـندیورگ  ّقحب  هک  اهنآ  ربمایپ و  نکیل 
تسا و نیمه  گرزب  يراگتـسر  دنـشاب و  نادواجب  نآ  رد  تسا و  ناور  نآ  ياهرهن  هک  تسا  هدرک  هداـمآ  اهتـشهب  اـهنآ  يارب  ادـخ  هچ 
هک دنتسه  داش  ینعی  دناهتفگ : یـضعب   79-15- نآرق : - عمجم  82 ِهّللا » ِلوُسَر  َفالِخ  مِهِدَـعقَِمب  َنوُفَّلَخُملا  َحِرَف  : » نیرّـسفم نخـس  سب .

اُولاق ال َو  . » دـناهتفرن وا  اب  تفلاخم  يارب  هک  دنتـسه  ربمغیپ ص  تفلاـخم  زا  داـش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهتفرن ، ربمغیپ  اـب  دـناهدنام و 
تقاط ام  تسا و  مرگ  اوه  نونکا  دـنتفگ : ربمغیپب  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 دناهتـشون : فلتخم  حوتفلا  وبا  عمجم و  يربط و   82 اوُرِفنَت »

. دنوش اهنآ  تکرح  زا  عنام  ات  دنتفگ  ار  نخس  هکنیا  نیملـسمب  - 2 نکم ، تکرح  امرگ  هحفص 434 ]  ] 25-1- نآرق  - هکنیا رد  میرادن و 
مک یگدـنز  تّدـم  هک  دـندنخب  يداش  زا  نیقفانم  هکنیا  ینعی  يربط :  83 ًارِیثَک » اوُکبَیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحـضَیلَف  . » دـنتفگ نینچ  رگدـکی  اب  - 3
ربخ دارم  تسا و  رما  ظـفل  تسا : هتـشون  حوتفلا   45-1- نآرق . - دـنیرگیم دوخ  يازـسب  رگید  ملاع  رد  هشیمه  هدـنخ  هکنیا  ياجب  تسا و 

هک دنکیم  نآ  لیلد  ءازج »  » هلوق رایـسب و  ییرگب  ببـس  نآ  زا  ینیب و  يادخ  باقع  نوچ  نتـسیرگ  یهاوخ  رایـسب  ینعی  هدنیآ ، زا  تسا 
هک یناهانگ  رب  باذـع و  يهنیاعم  دـنع  دـنیرگب  ینعی  دـهدن  ینعم  اجنآ  رد  ازج  دـشاب  نینچ  هن  رگا  هچ  ربخ  ینعمب  تسا  يرما  اوکبیلف » »

هیانک یمک  هودنا و  زا  هیانک  هیرگ  دشاب و  يداش  زا  هیانک  هدـنخ  تسا  نکمم  نایبلا : حور   349-347- یقرواپ «. - 42» دنشاب هدرک  بسک 
هیرگ و دوصقم  سپ  رورـسیب ، یهودـنا  و  حرفیب ، دـشاب  یمغ  ار  ناشیا  ادرف  ینعی  دـشاب ، ماود  یگـشیمه و  زا  هیاـنک  يداـیز  دوبن و  زا 

یگدنز رطخ  نوچ  دایز  ناشهیرگ  دشاب و  مک  ناهج  هکنیا  رد  ناشهدنخ  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا . ترخآ  رد  هدـنخ 
: ظفاح حبص  يامن  نادند  يهدنخ  وشم ز  لفاغ   || دنزیم  هدنخ  نالد  هایـس  تلفغ  رب  تسا : هتفگ  بئاص  تسا ، کیدزن  اهنآ  يراتفرگ  و 
-32-1- نآرق -617-566- نآرق -403-331- نآرق  - دوـب لجعتـسم  تلود  یلو  دیـشخرد  شوـخ   || یقاحـسا  وـب  هزوریف  متاـخ  یتـسار 
تسا و ناملـسم  شدـنزرف  یلو  « 43» مدـناوخن زاـمن  وا  رب  هـک  ینیبیم  هحفـص 436 ]  ] 355-336- نآرق -44-40- یقرواپ -38-1- نآرق
: عمجم  86 مُُهلاومَأ » َکبِجُعت  َو ال   » 43-41- یقرواپ . - تسا مزال  وا  ّقح  تیاعر  تسا و  ناملسم  شدنزرف  یلو  . تسا مزال  وا  ّقح  تیاعر 

نارادهیامرـس لاوما  زا  دنراد  هودنا  مدرم  نوچ  هک  دـشاب  نآ  تیبثت  دـیکأت و  يارب  تسا  نکمم  مک  يهلـصاف  اب  بلطم  هکنیا  رارکت  ّتلع 
تـسا نکمم  و  دـننکن ، نآ  يوزرآ  رگید  دوش و  مارآ  ارقف  ياـهلد  اـت  تسا  هدـش  رّرکم  ندرب  هودـنا  نتـشاد و  مشچ  زا  يریگوـلج  يارب 

هدرـسفا ار  وت  یقت  لاح  عضو و  مه  دـنکن و  تحاران  ار  وت  نسح  لاـح  میئوگب  هکنیا  لـثم  دـشاب  نیقفاـنم  زا  هتـسد  ود  يارب  بلطم  هکنیا 
28-1- نآرق . - دشاب نآرق  يهروس  کی  زا  یتمسق  دوصقم  تسا  نکمم  دوعسلا : وبا  ریسفت   87 ٌةَروُس » َتلِزنُأ  اذِإ  َو   » 30-1- نآرق . - دنکن

يهملک دنامهفب  ار  مامت  تسا  نکمم  مه  دنامهفب و  ار  باتک  نآرق و  زا  یتمسق  تسا  نکمم  نآرق  باتک و  يهملک  هک  روط  نامه  رخف :
تئارب يهروس  مامت  دوصقم  دـناهتفگ : دـهدیم و  روتـسد  نارفاک  ناـقفانم و  هب  هک  دـشاب  هروس  زا  یتمـسق  دوصقم  تسا  نکمم  مه  هروس 

رکف دـناهداهن  لد  رب  يرهم  هکنیا  دـننام  ینعی  حوتفلا : وـبا  خـلا 88  یلَع -» َِعبُط  َو  . » تسا داـهج  ناـمیا و  هب  رما  هروس  نآ  رد  نوـچ  تسا 
فارحنا رفک و  رب  تسا  يوق  بجوـم  كّرحم و  ینعم  هب  متخ  عـبط و  رخف :  19-1- نآرق . - دنهدیمن هار  دوخ  لد  رد  ریخ  لمع  هدـیقع و 

يارب تباث  بجوم  يوق و  یعاد  هک  هاگنآ  سپ  دوشیمن  ماجنا  يراک  بجوم  كّرحم و  نودـب  نوچ  و  دـشاب . میلـست  نامیا و  زا  عناـم  هک 
هب رفک  هب  لیم  ینعی  لد  رب  عبط  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . هدش  هدیرفآ  رفک  رب  لد  هک  تسا  هکنیا  لثم  دـش  مهارف  فارحنا  رفک و 
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نآ لد  رب  عـبط  هحفـص 437 ] دـناهتفگ [  هلزتعم  و  دـنکن ، رثا  وا  رد  يزیچ  هک  دـشاب  هدرم  دـننام  نامیا  ربارب  رد  لد  هک  دـسرب  هزادـنا  نآ 
هب دریذـپیمن و  هزات  ظعو  ملع و  هک  لد  زا  یتلاح  ینعی  نآ  رب  متخ  لد و  رب  عبط  هدـبع : ریـسفت  دوشیم . لصاح  لد  رد  هک  تسا  یتمالع 

. تسا هدش  نآ  نادجو  تباث و  تلاح  دننام  دوشیمن و  اریذپ  میلست و  تسا  هدش  ریگارف  میدق  زا  رکف  لد و  رب  هچنآ  زج 

ات 96] تایآ 90  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

یَلَع َسَیل  [ 90  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مُهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  َدَـعَق  َو  مَُهل  َنَذؤـُِیل  ِبارعَـألا  َنِم  َنوُرِّذَـعُملا  َءاـج  َو 
ٌروُفَغ ُهّللا  َو  ٍلِیبَس  نِم  َنِینِسحُملا  یَلَع  ام  ِِهلوُسَر  َو  ِهِّلل  اوُحَـصَن  اذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َو ال  یـضرَملا  یَلَع  َو ال  ِءافَعُّضلا 

ام اوُدِـجَی  ّالَأ  ًانَزَح  ِعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  مُُهُنیعَأ  َو  اوَّلََوت  ِهیَلَع  مُُکلِمحَأ  ام  ُدِـجَأ  ـال  َتُلق  مُهَلِمحَِتل  َكَوتَأ  اـم  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  ـال  َو  [ 91  ] ٌمیِحَر
[93  ] َنوُمَلعَی مُهَف ال  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهّللا  َعَبَط  َو  ِِفلاوَخلا  َعَم  اُونوُکَی  نَِأب  اوُضَر  ُءاِینغَأ  مُه  َو  َکَنُونِذأَتسَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  [ 92  ] َنوُقِفُنی

یلِإ َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَر  َو  مُکَلَمَع  ُهّللا  يَرَیَـس  َو  مُکِرابخَأ  نِم  ُهّللا  اَنَأَّبَن  دَـق  مَُکل  َنِمُؤن  َنل  اوُرِذَـتعَت  لـُق ال  مِهَیلِإ  ُمتعَجَر  اذِإ  مُکَیلِإ  َنوُرِذَـتعَی 
اوُضِرعَأَـف مُهنَع  اوُضِرُعِتل  مِهَیلِإ  ُمتبَلَقنا  اَذِإ  مَُکل  ِهّللاـِب  َنوُِفلحَیَـس   1034-1- نآرق [ - 94  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِةَداـهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ِِملاـع 

ِنَع یـضرَی  َهّللا ال  َّنِإَـف  مُهنَع  اوَضَرت  نِإَـف  مُهنَع  اوَضرَِتل  مَُکل  َنوُِفلحَی  [ 95  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اـِمب  ًءازَج  ُمَّنَهَج  مُهاوأَـم  َو  ٌسجِر  مُهَّنِإ  مُهنَع 
ادـخ و هک  اهنآ  و  دـنورن ] گنجب  و   ] دـنریگب يروتـسد  هک  دـنیآیم  ریگهناـهب  ناـیزات   91 هـمجرت :  295-1- نآرق [ - 96  ] َنیِقِـسافلا ِموَقلا 

كاندرد يرازآ  دـننامب  رفاک  مدرم  هکنیا  زا  هک  اهنآ  يدوز  هب  دـنتفرن ] گنج  هب  و   ] دنتـسشن دوخ  ياج  هب  دنتـسناد و  غورد  ار  شربمغیپ 
شوـگ تشپ  ملق  متـشونیم و  تئارب  يهروـس  يزور  مدوـب  ربـمغیپ  هدنـسیون  تفگ : تباـث  نب  دـیز  لوزن : تـهج  هحفـص 438 ] دنبایب [ .

! منکچ نم  هک  دـمآ  روک  يدرم  ناـیم  هکنیا  رد  دوب . تاـیآ  یحو و  راـک  رد  دوخ  دوب و  هداد  داـهج  روتـسد  ربمغیپ ص  مدوب و  هدراذـگ 
هک دندمآ  باحـصا  زا  ياهدع  دنور  داهجب  وا  اب  مدرم  هک  دومرف : ربمغیپ  تفگ : ساّبع  نبإ  خلا  ِءافَعُّضلا » یَلَع  َسَیل  : » دش لزان  هیآ  هکنیا 

مـشچ اب  كانهودنا و  اهنآ  منک  کمک  امـشب  هک  مرادن  دومرف   28-1- نآرق . - هدب هلیـسو  امب  تفگ  دوب ، ینزم  لقعم  نب  هّللا  دـبع  یکی 
يهنیزه هک  اهنآ  نارامیب و  ناـناوتان و  رب  هّتبلا   92 همجرت :  123-99- نآرق «. - خلا َنیِذَّلا  یَلَع  َو ال   » دـش لزان  هلمج  هکنیا  دـنتفر . نایرگ 
ناشیارب ینامرف  و   ] تسب ناوتن  هار  ناراـکوکن  رب  هک  دـنهاوخ  ربمغیپ  ادـخ و  راـک  یتسرد  رگا  تسین  یهاـنگ  دـنرادن  گـنجب  یماـگمه 

يزیچ یئوگ : ینک و  ناشراوس  رفس  رد  ات  دنیآ  دّمحم  يا  وت  دزن  هک  اهنآ  دندرکن  یهانگ  زین  میحر 93 و  تسا و  روفغ  ادخ  هچ  دشابن .]
هتـسب ناسک  نآ  رب  هار  هّتبلا  دـنرادن 94  یماگمه  هنیزه  هک  هودـنا  نآ  زا  دـندرگیم  زاب  کشا  رپ  مشچ  اب  اهنآ  منک . ناتراوس  هک  مرادـن 

. دنشاب نادان  تسا و  هدرک  رهم  ناشاهلد  ادخ  نوچ  دنشاب  ناریگ  هرانک  اب  هک  دندنسرخ  و  دنهاوخ ، ندنامزاب  روتسد  دنزاینیب و  هک  تسا 
اهنآ اـب  ناناملـسم  دوـمرف : تشگرب  كوـبت  زا  ربـمغیپ  نوـچ  هک  دـندوب  قفاـنم  درم  داتـشه  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عـمجم : لوزن : تـهج 

روضح هک  دش  لزان  یبا  نب  هّللا  دبع  يارب  تسا : هتفگ  لتاقم  دش . لزان  اهنآ  يارب  خلا  مُکَیلِإ -» َنوُرِذَتعَی   » تایآ هکنیا  دـننکن . ینیـشنمه 
187-162- نآرق . - دـشاب یـضار  وا  زا  ربمغیپ  درک  شهاوخ  درک و  دـهاوخ  تکرـش  اهگنج  يهمهب  هدـنیآ  رد  درک : دای  دـنگوس  ربمغیپ 

امـش اب  ام  لد  هک  دـیراین  هناهب  دّـمحم ، يا  وگب  دـنهاوخ  شزوپ  امـش  ز  دـیوش ] ورب  ور  نیقفانم  اب  و   ] دـیدرگ زاب  گـنج  نوچ ز  همجرت :
سک نآ  يوـسب  ار  امـش  سپ  نازو  شربـمغیپ  مه  دـنیبهب و  ادـخ  دـینک  هچنآ  يدوزب  تسا و  هدرک  ناـمهاگآ  ناـتراک  ادـخ ز  تـسین و 
دنیآ زاب  نیقفانم  يوسب  گـنج  زا  هحفص 439 ] نوچ [  دننک 96  ناتهاگآ  دیدرکیم  هچنآ  زا  دنادب و  یندیدان  یندـید و  هک  دـننادرگرب 

یـششوک راک و  يازـسب  تسا  خزود  ناشهاگیاج  دندیلپ و  هک  دینادرگب  يور  اهنآ  زا  امـش  دیرذگرد . ناشیا  زا  ات  دنروخ  دنگوس  ادـخب 
ار راکدب  مدرم  ادخ  انامه  دیدش  لدشوخ  نانیا  امش ز  رگا  دیشاب و  ناشیا  دونشوخ ز  امش  ات  دننکیم  دای  دنگوس  اهنآ  دندومنیم 97  هک 
رب زاب  - 1 دناهدناوخ : هنوگودب  ار  َنوُرِّذَـعُملا »  » هملک اهیراق  نارگید : عمجم و  يربط و   91 َنوُرِّذَعُملا » َءاج  : » نیرّسفم نخس  ددنسپیمن .
هک دـشاب  راذـتعا  زا  تسا  نکمم  لّوا  تئارق  هب   96-79- نآرق -37-15- نآرق . - لاذ فیفخت  نیع و  نوکـس  اـب  - 2 لاذ ، دـیدشت  نیع و 
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لوبقم ریغ  رذع  راهظا  ینعم  هب  رّذع »  » زا تسا  نکمم  تسا و  هدش  ماغدا  لاذـب و  لیدـبت  جرخم  برق  هطـساوب  ات  تسا و  هدوب  نورذـتعم 
رد هک  اهنآ  مّود  دنهاوخیم ، نذا  دنیآیم و  دنتـسه  روذعم  هک  اهنآ  لّوا  دنـشاب ، هتـسد  ود  بلطم  عوضوم  تسا  نکمم  تئارق  نیاب  دـشاب و 

نودـب وج و  هناهب  ياهنآ  هک  دـشاب  هکنیا  ینعم  دـشاب و  هتـسد  کی  بلطم  عوضوم  تسا  نکمم  و  دـنتفگ ، غورد  لوسر  ادـخ و  یتسود 
تسا و ّقتـشم  راذعا »  » زا مود  تئارقب  و  دننادیم ، ربمغیپ  ادخ و  زا  ار  دوخ  غورد  هب  دننیـشنیم و  ياجب  دـنهاوخیم و  نذا  دـنیآیم و  رذـع 

روذـعم دـندمآ و  هک  دـندوب  رافغ  ینب  زا  یمدرم  اهنآ  نوچ  تسا  هدیدنـسپ  ار  ینعم  نیمه  ساـّبع  نبإ  و  تسا ، روذـعم  ناـمدرم  دوصقم 
هتفگ فطع  واو  اب  اهنیا  زا  سپ  دـناهدوب  وگغورد  ربمغیپ  ادـخ و  یتسود  رد  دناهتـسشن و  ياجب  هک  رگید  يهتـسد  تهج  نیمهب  دـندوب و 

ضوع رد  دـنوریمن  گنجب  رگا  ینعی  رخف : ماما   92 ِِهلوُسَر » َو  ِهِّلل  اوُحَـصَن  اذِإ  . » تسا هتـسد  ود  لقن  عوضوم  تسا  مولعم  هک  تسا  هدش 
يارب دنشاب  دیفم  يدوجو  هک  دننکیم  ششوک  يرگبوشآ و  نیملـسم و  ررـض  رب  غورد  رابخا  رـشن  زا  دنراد  زارتحا  هک  دنتـسه  هاوخریخ 

ناش هداوناخ - یتمالس  یشوخ و  ربخ  ندناسرب  ای  اهنآ و  يهداوناخ  یتسرپرـس  اهراکب و  یگدیـسر  يهطـساوب  ای  دناهتفر  گنجب  هک  اهنآ 
92 ٍلِیبَس » نِم  َنِینِـسحُملا  یَلَع  هحفص 440 ]  ] 38-1- نآرق . - راّفک اب  گنج  رد  تسا  نیملـسمب  کمک  اـهتقفاوم  هنوگ  هکنیا  يهمه  هک 

دوـس یکین  ناـسحا و  و  « 44» تسین لوئـسم  شلمع  ربارب  رد  راـکوکین  هک  دـنامهفیم  تسا و  ماـع  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :
نکمم و  دشابن . رّوصتم  لمع  نآ  رد  دنـسپان  تشز و  تهج  چـیه  هک  يروطب  سک  نآ  يهدافتـسا  هرهب و  يارب  تسا  يرگیدـب  ندـناسر 
ّقحتسم هّتبلا  دنیامن و  دیجمت  ار  وا  دندنسپب و  مدرم  هک  دنکب  بوخ  راک  دوخ  يارب  رگا  دشاب  راکوکین  نسحم و  دوخب  تبسن  ناسنا  تسا 

تشز و تهج  چـیه  هک  يروطب  سک  نآ  يهدافتـسا  هرهب و  يارب  تسا  يرگیدـب  ندـناسر  دوـس  یکین  ناـسحا و  .و  دوـب دـهاوخ  باوـث 
مدرم هک  دنکب  بوخ  راک  دوخ  يارب  رگا  دشاب  راکوکین  نسحم و  دوخب  تبسن  ناسنا  تسا  نکمم  و  دشابن . رّوصتم  لمع  نآ  رد  دنـسپان 
َتُلق مُهَلِمحَِتل  َكَوتَأ  ام  اذِإ  َنیِذَّلا   » 149-147- یقرواپ -40-1- نآرق . - دوب دهاوخ  باوث  ّقحتسم  هّتبلا  دنیامن و  دیجمت  ار  وا  دندنـسپب و 

رد ناشیا  تبغر  نامدرم  دنتـسیرگب  نوچ  دـندوب  يراصنا  درم  تفه  تفگ : يدـقاو   61-1- نآرق : - تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   93 ُدِجَأ » ال 
اب درم  رازه  یـس  تفگ : يدقاو  ار ، سک  هس  رّـضنلا  نب  بعک  نب  نیمای  ار و  درم  ود  ساّبع  دـناشنرب و  ار  درم  ود  نامثع  دنتـسنادب ، داهج 

دندرک اضاقت  ربمغیپ  زا  نرقم  دالوا  نامعن  دیوس و  لقعم و  مانب  دندوب  ردارب  هس  تسا : هتفگ  دـهاجم  رخف : دـندمآ . رـضاح  كوبتب  لوسر 
رود و هار  يارب  تمواقم  هک  الود  تخت  نیلعن  اـی  دـهدب و  هدـش  یغاـبد  تسوپ  زا  شفک  همکچ و  اـهنآب  كوبت  یگنج  رفـسب  نتفر  يارب 

هّیلقن يهلیـسو  اپراهچ و  ياضاقت  اهنآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنتـشگرب ، نایرگ  مشچ  اـب  اـهنآ  مرادـن . دومرف : ربمغیپ  دـشاب ، هتـشاد  زارد 
نآ رب  رفـس  يهشوت  بآ و  هکنآ  يارب  يرگید  يراوس و  يارب  یکی  ات  تسا  مزال  رتش  ود  ار  یمدآ  تسا و  رود  هار  دومرف : ربمغیپ  دندرک 

كوبت گـنج  زا  ربمغیپ  نوچ  تسا : هتفگ  لـتاقم  رخف :  96 اوُضِرعَأَف » مُهنَع  اوُضِرُعِتل  . » مهدب امـشب  هک  مرادن  هلیـسو  نینچ  نم  دـنک و  راب 
تـسا هدوب  هانگ  ندیـشخب  تشذگ و  حفـص و  ضارعا و  نیقفانم  دوصقم  و  دیئوگن ، نخـس  دینکن و  تسلاجم  نیقفانم  اب  دومرف : تشگرب 

دنتـساوخ و نتـشذگرد  حفـص و  ضارعا  اهنآ  تسا : هتفگ  ینعم  لها  زا  یکی   34-1- نآرق . - دیـسر هطبار  كرت  ضارعا و  روتـسد  یلو 
هکنیا زا  دوصقم  عـمجم :  97 یـضرَی » َهّللا ال  َّنِإَـف  مُهنَع  اوَضَرت  نِإَـف  [ » هحفـص 441 دـش [ . نّیعم  باوجب  اـهنآ  اـب  بضغ  تقم و  ضارعا 
ياضر هکنآ  دنامهفیم : دوخ  روتسد  هکنیا  و  دیشاب . یـضار  اهنآ  زا  دیابن  مه  امـش  دشن  یـضار  اهنآ  زا  ادخ  رگا  هک  تسا  هکنیا  اههلمج 

: ربمغیپ زا  تسا  ثیدح  هکنانچ  دنرگنب  واب  بضغ  مشخ و  اب  ات  دنادرگب  وا  زا  ار  مدرم  لد  دنوادخ  درگنن  قلاخ  ياضرب  دیوجب و  قولخم 
ادخ مشخ  اب  هکنآ  دنکیم و  یـضار  وا  زا  مه  ار  مدرم  دوب و  دهاوخ  یـضار  وا  زا  ادخ  دهاوخب  قلخ  مشخ  اب  ار  ّقح  ياضر  هک  سک  ره 

ریـش و يهّصق  لّوا  رتفد  رد  يونثم :  52-1- نآرق . - درادـیم دونـشخ  وا  زا  ار  قلخ  هن  دوشیم و  یـضار  وا  زا  دوخ  هن  دـهاوخب  مدرم  ياضر 
زا رتدب  قمحا  رذع  دینـش  دیابیمن  ار  قمحا  رذع   || دیرب  دـیاب  ترـس  یتقویب  غرم  تسا : هتفگ  نینچ  نآ  شریذـپ  رذـع و  رد  شوگرخ 
يا تفگ : یهن  مشوگ  رد  هک  مشوگرخ  هن  نم   || یهت  شناد  زا  شوگرخ  يا  ترذـع  دوـب  شناد  ره  رهز  ناداـن  رذـع   || دوـب  شمرج 

، رحب دوخ  هار  زا  نارم  وت  ار  یهرمگ   || دوخ  هاج  تاکز  رهب  زا  هصاخ  راد  شوگ  ار  ياهدید  متـسا  رذع   || رامـش  سک  ار  یـسکان  هش ،
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تفگ مک  شیب و  ددرگن  ایرد  مرک  زا   || مرک  نیز  ایرد  تشگ  دهاوخن  مک  دهنیم  ور  رس و  رب  ار  یـسخ  ره   || دهدیم  وج  رهب  یبآ  وک 
لاح دوسح  رای  دـش  هکنآ  يازـس  نیب   || دونـش  ار  نمـشد  لوق  وک  نآ  لاح  وا  يالاب  مرب  سک  ره  يهماـج   || وا  ياـج  رب  مرک  نم  مراد 

رگ تدیوگ  هناد  هچرگ ز  ناد  ماد   || تدیوگ  هناتسود  هچ  را  نمشد  دوتس  ار  ناطیـش  هک  يدورمن  لاح   || دوتـس  ار  ناماه  هک  ینوعرف 
يریگهناهب ینعم  هب  ِبارعَألا » َنِم  َنوُرِّذَعُملا  َءاج   » يهلمج - 1 ام : نخس  ناد  رهق  نآ  دنک  یفطل  وتب  رگ   || ناد  رهز  نآ  دهد  يدنق  ار  وت 

ینعم نیاـب  نآرق  رد  هک  ناـمیایب  مدرم  يارب  تسا  رهاـظ  بارعا  يهملک  نوـچ  میتـشون  ساـّبع  نبإ  زا  هک  یهاـنگیب  زا  تـسا  رتـکیدزن 
یلو دنتـسه  نیدـیب  ود  ره  هک  تسا  هنیرق  مُهنِم » اوُرَفَک  َنیِذَّلا   » هـیآ هحفص 442 ]  ] 63-24- نآرق  - رخآ يهلمج  تسا و  هدش  لامعتـسا 
سک ره  دوش : هدافتـسا  رخآ  ات  َنِینِـسحُملا  یَلَع  ام   » يهلمج زا  تسا  نکمم  - 2 دندرک . هرانک  هناهب  نودـب  مّود  دـنروآ و  یم - هناهب  لّوا 

بجومب تسا و  هدرک  یکین  وا  نوچ  تسین  لوئـسم  مولم و  سکنآ  دـشن  بوـخ  نآ  يهجیتـن  هچرگا  دوـب  بوـخ  رهاـظب  هک  درک  یلمع 
دب ضرغ  دوشیم و  دـب  تسا  هتـسنادیم  هک  دوش  مولعم  رگم  درادـن  ریـصقت  راک  يهجیتن  ندـش  دـب  رد  دوشیم و  هدرمـش  نسحم  هیآ  مومع 

196-172- نآرق -36-7- نآرق . - تسا هتشاد 

ات 102] تایآ 97  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُقِفُنی ام  ُذِـخَّتَی  نَم  ِبارعَألا  َنِم  َو  [ 97  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  َدوُدُـح  اوُمَلعَی  ّالَأ  ُرَدـجَأ  َو  ًاقاِفن  َو  ًارفُک  ُّدَـشَأ  ُبارعَألا 
ُقِفُنی ام  ُذِـخَّتَی  َو  ِرِخـآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللاـِب  ُنِمُؤی  نَم  ِبارعَـألا  َنِم  َو  [ 98  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  ِءوَّسلا  ُةَِرئاد  مِهیَلَع  َِرئاوَّدـلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَـی  َو  ًاـمَرغَم 

َنِم َنُولَّوَـألا  َنوُِقباّـسلا  َو  [ 99  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِِهتَمحَر  ِیف  ُهّللا  ُمُُهلِخُدیَـس  مَُـهل  ٌۀـَبُرق  اـهَّنِإ  ـالَأ  ِلوُـسَّرلا  ِتاوَلَـص  َو  ِهـّللا  َدـنِع  ٍتاـبُُرق 
ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَهَتَحت  يِرَجت  ٍتاّنَج  مَُهل  َّدَـعَأ  َو  ُهنَع  اوُضَر  َو  مُهنَع  ُهّللا  َیِـضَر  ٍناسحِِإب  مُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراصنَألا  َو  َنیِرِجاـهُملا 

مُُهبِّذَُعنَـس مُهُمَلعَن  ُنَحن  مُهُمَلعَت  ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَـنیِدَملا  ِلهَأ  نِم  َو  َنوُِقفانُم  ِبارعَألا  َنِم  مَُکلوَح  نَّمِم  َو  [ 100  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ 
نَأ ُهّللا  یَـسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  ًـالَمَع  اوُطَلَخ  مِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتعا  َنوُرَخآ  َو   1009-1- نآرق [ - 101  ] ٍمیِظَع ٍباذَـع  یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث  ِنـیَتَّرَم 

تـسا ای  دـیدشت  اب  یبارعا  نآ  درفم  یناـبایب و  ياـهبرع  بارعا - تاـغل : ینعم   157-1- نآرق [ - 102  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  َهّللا  َّنِإ  مِهیَلَع  َبوـُتَی 
يزیچ رابجاب  تراـجت و  ررـض  ضرق و  هحفـص 443 ] تخادرپ [  مرغم - بسانم ، هتـسیاش و  ینعمب  میج  حتفب  هرادـج  ردـصم  زا  ردـجا -

اعد ینعمب  ةالص  عمج  تاولص - ادخب ، یکیدزن  بجوم  کین  لمع  فاق  ّمضب  هبرق  عمج  تابرق - راگزور . راوگان  ثداوح  ةرئاد - نداد ،
یـشکرس و ینعمب  میم  حتفب  ةدارم  ءار و  میم و  ّمضب  ةدورم ، دورم و  ردصم  زا  اودرم - انث ، تسا و  تمحر  دـنوادخ  بناج  زا  حـیبست و  و 
هک یگدنز ] راک و  ي   ] اههزادنا و  اهروتسد ]  ] دنرتراوازس دنلددب و  نیدیب و  تخس  ینابایب  ياهبرع   98 همجرت : ّدح . زا  زواجت  ینامرفان و 

بارعا هکنیا  زا  یمدرم  99 و  دناسانشب ] دسانشب و  ار  اهنآ  هک   ] تسا راکتسرد  ياناد  ادخ  هّتبلا  دننادن و  هداتـسرف  ورف  دوخ  ربمغیپ  رب  ادخ 
هک دخرچب  نانآ  نایز  رب  راگزور  یلو  دنشاب  امـش  يدوبان  رب  راگزور  شدرگ  هارب  مشچ  دنرادنپیم و  دوخ  نایز  دنهدیم  ادخ  هارب  هچنآ 

دنهدیم ادخ  هارب  هچنآ  دناهدیورگ و  زیخاتـسر  ادخب و  هک  دنتـسه  اهبرع  هکنیا  زا  مه  100 و  تسا ] ناگمه  راک  ي   ] اناد اونـش و  دنوادخ 
وا يدوز  هب  تسا و  ادخب  ناشیا  یکیدزن  هار  نآ  هک  دندوب  هاگآ  دننادیم  دوخ ] يارب   ] ربمغیپ يدونشوخ  اعد و  ّقحب و  یکیدزن  زیواتـسد 

يراکوکن رد  هک  یناـسک  نیتسخن و  راـصنا  رجاـهم و  ناـگداتفولج  ناـبرهم 101 و  تسا و  هدـنزرمآ  وا  هک  دـنک  ناـشنورد  دوخ  رهم  هب 
تسا و ناور  نآ  زا  اهدور  هک  تسا  هدرک  هدامآ  اهتـشهب  ناشيارب  وا  ادخ و  ناشیا ز  دش و  دونـشوخ  ناشیا  ادـخ ز  دـنتفر  ناشیا  لابندـب 
و  ] هنیدم مدرم  زا  مه  دنوب و  لد  دب  دنیامش  نوماریپ  هک  نایزات  نآ  زا  هکنیا 102 و  تسا  گرزب  يهرهب  دننامب و  نادواج  نآ  رد  هتسویپ 
[ ناهج هکنیا  رد   ] يدوزب تبون  ود  هب  مینادـب ، ار  اهنآ  ام  یـسانشن و  ار  نانآ  دّـمحم  يا  وت  هک  دـندش  نوزف  هزادـنا  یلددـب ز  هب  ناترهش ]

دنتخیمآ مهب  بوخ  دـب و  راک  دـنتفگب و  دوخ  ناهانگ  هک  رگید  یهورگ  و  دـننادرگ . زاب  ناشگرزب  يرازآب  سپ  نآ  زو  مینک  ناشرازآ 
: يربط هیآ 98  رخآ  ات  ُّدَشَأ -» ُبارعَألا  : » نیرّـسفم نخـس  نابرهم . تسا و  هدنزرمآ  ادخ  انامه  هک  دـیاشخبب  نانآ  رب  ادـخ  هک  تسا  دـیما 
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ینادانب یگتسیاش  قافن و  تدشب  تسا  هدش  فیـصوت  هیآ  رد  تهج  هکنیا  زا  نّدمت  زا  رود  تسا و  لهاج  لدتخـس و  ینابایب  برع  نوچ 
يارب يزور  دوب ، هدش  دوبان  دـنواهن  گنج  رد  شتـسد  هحفص 444 ]  ] 35-15- نآرق  - هک نب !!! دـیز  دـناهدرک : لقن  نم  يارب  و  ماکحا ،
تـسد تسا و  ابرلد  وت  نخـس  تفگ : داد  شوگ  يردـق  نوچ  تسـشن و  اـجنآ  یناـبایب  یبرع  و  هدرک ، یم - ثیدـح  لـقن  دوخ  ناتـسود 

ادخب تفگ : وا  دوشیم . هدیرب  تسار  تسد  تقرـس  يارب  تسا و  پچ  تسد  هکنیا  تفگ : دـیز  دـنکیم . وت  يدزد  زا  تیاکح  تاهدـیرب 
ُرَدجَأ َو  ًاقاِفن  َو  ًارفُک  ُّدَشَأ  ُبارعَألا   » تسا هتفگ  تسار  ادخ  تفگ : دیز  دیربیم . يدزد  يارب  ار  تسد  مادـک  امـش  منادیمن  نم  هک  مسق 

هک دندوب  رظتنم  نیقفانم  ینعی  دناهتفگ : ءاّرف  جاّجز و  عمجم :  99 َِرئاوَّدلا » ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی   » 506-413- نآرق «. - ُهّللا َلَزنَأ  ام  َدوُدُح  اوُمَلعَی  ّالَأ 
اب ءوّسلا »  » رمع وبا  ریثـک و  نبإ  عمجم :  99 ِءوَّسلا » ُةَِرئاد  مِهَیل   35-1- نآرق . - دندرگرب دوخ  نیدب  اهنآ  دریمب و  ای  دوش  هتـشک  ربمغیپ ص 

ینعی تسا  هتفگ  هداتق  عمجم : ِلوُسَّرلا » ِتاوَلَـص  َو   » 124-122- یقرواپ -30-1- نآرق «. - 45» نیس حتف  اب  نارگید  دناهدناوخ و  نیـس  ّمض 
: عمجم  100 مَُهل » ٌَۀبُرق   » 27-1- نآرق . - تسا ربمغیپ  رافغتـسا  دوصقم  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  ساّبع و  نبإ  تکرب ، ریخب و  ربمغیپ  ياعد 

قفنم ّلک  طـعا  ّمهّللا   » ثیدـح ینعم  رد  لّوا  رتفد  يونثم   17-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  ءار  نوکـس  اب  رثکا  ءار و  ّمض  اب  اهیراق  یـضعب 
ره  || راد  ریـس  ار  ناقفنم  ایادـخ  ياک  دـننکیم  يدانم  شوخ  هتـشرف  ود   || دـنپ  رهب  میاد  هک  ربمغیپ  تفگ  افلت .» کـسمم  ّلـک  اـفلخ و 
يا  || فلخ  هد  ار  ناقفنم  ایادـخ  يا  نایز  ردـنا  نایز  ّالا  هدـم  وت   || ناـهج  رد  ار  ناکـسمم  ایادـخ  يا  رازه  دـص  هد  ضوع  ار  ناـشمرد 
ّقح لام   || هب  قافنا  زک  كاسما  اسب  يا  دوشیم  ّرثؤم  دشاب  ّلحم  نوچ   || دوب  هب  نیب  لحم  کسمم  قفنم و  فلت  هد  ار  ناکـسمم  ایادخ 
هریچ  || ات  دندرک  یمه  نابرق  نارتشاک  نارفاک  دادـع  زا  یـشابن  ات   || نارکیب  لام  وت  یبای  ضوع  ات  هحفـص 445 ] هدم [  ّقح  رماب  زج  ار 

« ِراصنَألا َو  َنیِرِجاهُملا  َنِم  َنُولَّوَألا  َنوُِقباّسلا  َو   » یلد ره  دباین  رد  ار  ّقح  رما   || یلـصاو  را  ناد  زاب  ار  ّقح  رما  یفطـصم  رب  ناشغیت  ددرگ 
-1-67 و نآرق . - تسا هدوب  هداـتق  يرـصب و  نسح  رمع و  تئارق  هکنیا  تسا و  هدـناوخ  عفر  اـب  ار  راـصنا »  » يهملک بوقعی  عـمجم :  101

نیرجاهم طـقف  لّوا  يهتـسد  نیقباـس و  تسا  نینچ  هلمج  ینعم  مّود  تئارق  هب  و  ءار »  » ریز يادـص  تسا و  رج  اـب  راـصنا »  » روهـشم تئارق 
نیقباس و هکنیا  رد  تسا  فالتخا  و  دنتـسه ، یناـسک  راـصنا  دنتـسه و  نیرجاـهم  نیقباـس  هک  تسا  هکنیا  ینعم  مّود  تئارق  هب  و  دنتـسه ،

لقن هداتق  نیریس و  نبإ  يرصب و  نسح  ّبیسم و  نب  دیعـس  زا  تسا  هدش  لزان  هک  يارب  هیآ  هکنیا  دناهدوب و  یناسک  هچ  لّوا  ياهمدقـشیپ 
دناوخیم زامن  سدقملا  تیب - هب  ور  ربمغیپ ص  هک  تقو  نآ  ینعی  دـندناوخ ، زامن  هلبق  ودـب  هک  دنتـسه  نیملـسم  يهّدـع  نآ  تسا ، هدـش 
هیبیدحب هک  تسا  نیملسم  زا  يهّدع  نآ  دوصقم  تسا : هتفگ  یبعش  دندناوخ ، زامن  هبعکب  ور  دندوب و  هدنز  هلبق  رییغت  ات  دندش و  ناملـسم 

هزرابم اهنآ  اب  نیملـسم  و  هرمع ، ماجنا  هّکمب و  نتفر  زا  دندش  ربمغیپ  عنام  نیکرـشم  هکنآ  زا  سپ  نوچ  دـندوب ، رـضاح  ناوضر  تعیب  رد 
وا اـب  دومرف  توعد  ار  مدرم  دوب و  تخرد  ریز  رد  ص ]  ] ربـمغیپ دـندرک و  دروـخ  دز و  دـنتخادنا  رگدـکی  فرطب  ریت  گنـس و  دـندرک و 

تسا روهشم  تعیب  هکنیا  دندرک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  نیملسم  دننکن و  رارف  بارعا  ولج  زا  ندنام و  ياج  رد  مدق و  تابث  رب  دننک  تعیب 
هتفگ حابر  یبا  نب  ءاطع  دشیمن . هدرمش  نیلّوا  نیرجاهم  زا  دش  ناملسم  درک و  ترجاهم  هک  سک  ره  زور  نآ  زا  سپ  و  ناوضر . تعیبب 

هب ربمغیپ ص  ترجه  زا  شیپ  سک  ره  تسا : هتفگ  یئاّبج  دنتسه . هیآ  هکنیا  لومـشم  دندوب  رـضاح  ردب  گنج  رد  هک  یناناملـسم  تسا :
ساّبع و نبإ  تسا ! هدوب  هک  ناملـسم  لّوا  هک  تسا  فالتخا  زین  و  تسا . نیرجاهملا » نم  نولّوالا  نوقباس   » زا تسا ، هدش  ناملـسم  هنیدم 

میهاربا مالّـسلا . هیلع  ّیلع  دعب  دش و  ناملـسم  هجیدخ  لّوا  دناهتفگ : قاحـسا  نبإ  هداتق و  دهاجم و  مقرا و  نب  دـیز  کلام و  سنا  رباج و 
نب دیز  دناهتفگ : ریبّزلا  یبا  نب  هورع  راسی و  نب  نامیلس  يرهز و  دش . ناملـسم  رکب  وبا  هجیدخ  زا  دعب  تسا : هتفگ  هحفص 446 ] یعخن [ 
اهنآ لوا  دندوب و  شیرق  زا  رفن  هد  نولّوالا » نوقباّسلا   » هک دناهدرک  لقن  فوع  نب  نامحّرلا  دبع  زا  و  دش . ناملـسم  هجیدخ  زا  دعب  هثراح 

اههچب زا  هجیدخ و  اهنز  زا  رکب و  وبا  اهدرم  زا  ناملسم  لّوا  هک  دناهدش  قفّتم  ثیدح  لها  رخف : دش . مالسا  رد  مدقـشیپ  هک  دوب  ع ]  ] ّیلع
و اوعّبتا » نیّذلا  راصنالا  و   » دناوخیم نینچ  ار  هیآ  هکنیا  باطخ  رمع  هک  تسا  هدش  تیاور  و  تباث ، نب  دـیز  یلاوم  زا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع 

اهمدقشیپ نیقباس و  دشیم : نینچ  ینعم  درکیمن و  طفلت  وا  تسه  رگید  ياهتئارق  رد  هک  راصنا  زا  دعب  واو  درکیم و  ظّفلت  عوفرم  ار  راصنا 
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. دنتـسه یـضار  ادخ  زا  اهنآ  و  تسا ، یـضار  اهنآ  زا  ادخ  دنتـسه  نیرجاهم  ياهيراکوکین  وریپ  هک  راصنا  نآ  و  دنتـسه ، نیرجاهم  طقف 
اب نیذـّلا » راصنا و   » درک میلعت  روط  هکنیا  امب  ربمغیپ  ادـخب  دـنگوس  تفگ : دینـش و  بعک  نب  یبا  دـناوخیم ، زرط  نیمه  هب  رمع  زور  کی 

اجنآ وت  یئوگیم  تسار  تفگ : رمع  یتخورفیم . یغّابد  يارب  مّلـس  تخرد  گرب  هنیدـم  عیقب  رد  وت  تقو  نآ  واو و  يهوالعب  راصنا »  » عفر
هک میدوب  مدقـشیپ  اـم  هک  یئوگب  یهاوخب  رگا  و  دوخ . راـک  بسک و  يارب  میدوب  هدـش  بیاـغ  اـم  يدوب و  ربمغیپ  روضحب  رطاـخهدوسآ 

هتبلا دشاب  نآ  يروآ  دای  يارب  دشاب و  امش  راتفر  اب  بسانم  وت  تئارق  ات  میدرک  ناشيرای  میداد و  ياج  دوخ  يهناخ  رهشب و  ار  نیرجاهم 
دهاـش ار  بعک  نب  یبا  دـیز ، دوـب و  تباـث  نب  دـیز  رمع و  ناـیم  هیآ  تئارق  رد  ثحب  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . تـسرد  تـسار و 

وا تسد  دناوخیم . روهشم  تئارقب  ار  هیآ  هکنیا  يدرم  دینش : رمع  تفگ : یظرق  بعک  نب  دّمحم  يربط : درک . یفّرعم  دوخ  تئارق  یتسرد 
دزن ار  وت  ات  شاب  نم  اب  تفگ : تسا . هتخومآ  نمب  بعک  نب  یبا  داد : باوج  وا  تسا ! هتخومآ  وتب  ار  تئارق  هکنیا  هک  دیسرپ : تفرگ و  ار 

ربمغیپ ص زا  دیـسرپ : یلب . داد  باوج  وا  ياهتخومآ ! درم  نیاـب  یتـئارق  نینچ  وت  دیـسرپ : یبا  زا  رمع  دـندش  ورب  ور  یبا  اـب  نوچ  مربـب  وا 
نیرجاهم امب  طقف  ار  یمدقـشیپ  تلزنم  هکنیا  ادـخ  هک  متـشادنپیم  نم  تفگ : هحفـص 447 ] رمع [  یلب . داد  باوج  يدینـش ! روط  هکنیا 

مُهنِم َنیِرَخآ  َو  : » تسا هعمج  يهروس  لّوا  رد  هیآ  هکنیا  قیدصت  تفگ  بعک  نب  ّیبا  دش . دـهاوخن  شبیـصن  ام  ریغ  تسا و  هدرک  تیانع 
انوُقَبَـس َنیِذَّلا  اَِنناوخِِإل  َو  اـَنل  رِفغا  اَـنَّبَر  َنُولوُقَی  مِهِدـَعب  نِم  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َو  : » تسا رـشح  هروس  رد  و  ُمیِکَحلا » ُزیِزَعلا  َوُه  َو  مِِهب  اوُقَحلَی  اَّـمل 

و يربط : زا  لوقنم  دوب  هکنیا  مُکنِم .» َِکئلوُأَف  مُکَعَم  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  ُدـَعب  نِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » تسا لاـفنا  يهروس  رد  و  ِناـمیِإلِاب »
. - دـناهدش یفّرعم  مالـسا  هب  مدقـشیپ  هجرد و  کی  رد  راصنا  رجاهم و  نآرق ، رگید  ياج  هس  رد  تسا : هکنیا  تاـیآ  لـقن  زا  یبا  دوصقم 

- نآرق . - تسا هدـناوخ  اهتحت » نم   » ریثک نبإ  عمجم :  101 ُراهنَألا » اَـهَتَحت  يِرَجت   » 540-453- نآرق -423-306- نآرق -282-208- نآرق
و عمجم :  101 ِنیَتَّرَم » مُُهبِّذَُعنَـس  . » دـناهدرک تئارق  نم »  » نودـب نارگید  و  تسا . هدوب  نم »  » يهملک زین  هّکم  مدرم  ياـهنآرق  رد  1-29 و 

يهتفگب یگدنز  ياهیراتفرگ  نآ  زا  یکی  ندرم  زا  سپ  ربق  رد  يراتفرگ  دناهدرک و  لقن  یگدنز  رد  رازآ  بجوم  نیدنچ  نیرّسفم  رگید 
دجـسم زا  یتسه  قفانم  وت  هک  درک  دای  مانب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دوب  هبطخب  ربنم  رب  ربمغیپ ص  هعمج  زور  کی  رد  هک  دوب  یئاوسر  ساّبع  نبإ 

ندش هتشک  تراسا و  رازآ  کی  دهاجم  يهتفگب  و  دندش . باذع  ربق  رد  مه  گرم  زا  سپ  دوب و  اهنآ  يارب  رازآ  کی  هکنیا  ورب و  نوریب 
ماما يهتفگب  و  دنراد . تردق  تّوق و  اهنآ  دندیدیم  هک  دوب  نیملسم  اب  ترـشاعم  رازآ  کی  قاحـسا  نبإ  يهتفگب  و  دوب . نیملـسم  تسدب 

- مّوس تماـیق . زا  شیپ  نارود  روگ و  تاـیح  مّود - اـیند . يّداـم  تاـیح  لّوا - دراد ، هبترم  هس  تاـیح  میئوـگب : هک  تسا  هکنیا  رتـهب  رخف 
- مّود تبون  تسا و  اـیند  باذـع  رازآ و  ماـسقا  يهمه  شلّوا - تبوـن ، ود  ینعمب  هیآ  رد  نیتّرم  يهملک  و  ناـسنا ، داـعم  تماـیق و  تاـیح 
َو  » 943-917- نآرق -30-1- نآرق . - دـشاب تماـیق  هک  تسا  مّوس  تاـیح  رد  رازآ  دوصقم  یلِإ » َنوُّدَُری  َُّمث   » يهلمج و  تسا ، ربـق  باذـع 
: دنتفگ یـضعب  دندرک . هبوت  هک  تسا  هحفص 448 ]  ] 26-1- نآرق  - قفانم رفن  دنچ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  رخف :  102 اُوفَرَتعا » َنوُرَخآ 

هبلعث نب  سوا  هبابل و  وبا  دندوب : رفن  هس  اهنآ  و  دندرک . هبوت  دندش و  نامیشپ  دنتفرن و  كوبت  گنجب  هک  دنتسه  لبنت  نیملسم  نآ  دوصقم 
درک دیدهت  نعل و  ار  مدرم  روجنیا  نآرق  تایآ  نوچ  رفن  هس  نیمه  اب  اهنآ  رفن  تفه  و  دندوب ، رفن  هد  دناهتفگ : یـضعب  مازح ، نب  هعیدو  و 

ات دـننامب  اجنآ  رد  هک  دـناهدرک  دای  دـنگوس  اهنیا  دـندرک : ضرع  مدرم  تشگرب : ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دنتـسب . دجـسم  نوتـسب  ار  دوخ  اهنآ 
درک مورحم  ضیف  هکنیا  زا  ار  ام  لام  یتسود  نوچ  دـنتفگ  اـهنآ  دوشگ و  ار  اـهنآ  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  و  دـیاشگب ، ار  اـهنآ  ربمغیپ 
اًلَمَع اوَُطل   358-336- نآرق «. - مِِهلاومَأ نِم  ذُخ   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دومرفن  لوبق  ینک ، كاپ  ار  ام  یهدـب و  ارقفب  هک  ام  لاوما  کنیا 

طبحب يهدـیقع  هک  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  و  دـننکیم . مهارف  مه  اب  ار  دـب  بوخ و  راـک  یّلک  روطب  ینعی  رخف :  4602 ًائِّیَس » َرَخآ  َو  ًاِحلاص 
ره تسین و  تسرد  دننکیم  دوبان  ار  بوخ  رثا  دب  راک  هک  هدـیقع  هکنیا  ینعی   184-182- یقرواپ -45-1- نآرق «. - 46» تسا لطاب  لمع 

یکی یکی  هک  نآ  هن  دنراد  ار  دوخ  رثا  دنوشیم و  هتخیمآ  مه  اب  هک  تسا  حیرـص  هیآ  هکنیا  دـشخبیم و  ار  دوخ  رثا  دـب  بوخ و  زا  يراک 
هلزتعم تسا . وا  داجیاب  ادـخ و  بناـج  زا  هبوت  هک  تسا  حیرـص  هیآ  هکنیا  رخف :  102 مِهیَلَع » َبُوتَی  نَأ  ُهّللا  یَـسَع  . » دـنک دوبان  ار  يرگید 
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يهلمج - 1 ام : نخس   175-155- نآرق -41-1- نآرق . - دریذپیم ار  اهنآ  يهبوت  ادـخ  هک  تسا  هکنیا  مِهیَلَع » َبُوتَی   » زا دوصقم  دـناهتفگ :
رتهدامآ تیبرت  میلعت و  يهلیـسو  ندـمت و  زا  رود  طیحم  هک  تبثمب  یئامنهار  يارب  تسا  یفنم  یفّرعم  دـیاش  هیآ  رخآ  ات  ُّدَـشَأ » ُبارعَألا  »

. - تسا رتشیب  شدوخ  نیـشنرهش  ياهرکفمه  زا  شینادان  قاـفن و  رفک و  یناـبایب  برع  هک  تسا  هکنیا  يرگیـشحو . لـهج و  يارب  تسا 
رونیب ار  لقع   || دنک  قمحا  ار  درم  هد  ورم  هد  تسا : هتفگ  اتـسورب  هجاوخ  ندش  نامهیم  تیاکح  زا  مّوس  رتفد  رد  يونثم   43-23- نآرق

ات  || اتـسور  ردـنا  دـشاب  يزور  هک  ره  هحفـص 449 ] اتـسور [  رد  نطو  دـمآ  لـقع  روک   || یبتجم  يا  ونـش  ربمغیپ  لوق  دـنک  قنوریب  و 
، يراگزور  || اتـسور  ردنا  دشاب  یهام ، هکناو   52-50- تمرف « - 47» شیـشح زا   || دوب  وا  اب  یقمحا  یهامب  ات  اجب  دـیان  وا  لقع  یهامب ،
نید و بدا و  تیبرت و  هک  تسا  یگدـنز  مهم  طرـش  نـیمهب  هراـشا  دـیاش  مظعـالا » داوّسلاـب  مـکیلع   » ثیدـح یمع و  لـهج و  شدـشاب 

َنِم  » تسا و هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  تبـسانم  نیمهب  دـیاش  و  دوش ، یمن - مهارف  لئاسو  زا  رود  دودـحم  کـچوک  طـیحم  رد  ّتیناـسنا 
رخآ تیآ  - 2 مک ، رداـن و  يدرف  رگم  تسا  ناـمیا  مهف و  ملع و  زا  مورحم  یّلک  روـطب  نیـشناتسور  یناـبایب و  هـک  ُنِمؤـُی » نَـم  ِبارعَـألا 
یلو دـشخبیم ، ار  دوخ  رثا  ود  ره  هک  تسا  دـب  بوخ و  رثا  ياقب  اوطلخ »  » ینعم دـناهدرک : طابنتـسا  نارگید  هچرگا  ًاِحلاص » اًلَمَع  اوُطَلَخ  »

يهجیتن هک  دـناهدرکن  ضرف  طولخم  يهدام  ود  دـننام  و  دراذـگب ، رثا  یفنم  تبثم و  ود  ره  هک  تسا  راوشد  بلطم  هکنیا  قیدـصت  مهف و 
ینیریـش هکرـس و  زا  یطولخم  تسا و  هدوب  لثم  دروم  هک  نیبجنکـس  لثم  دـشاب  لّوا  يهدام  ود  زا  ریغ  يرگید  يهدام  مّوس و  تلاـح  نآ 

رگا تسا ، رترب  مادـک  هک  دوشیم  مولعم  باسح  نازیم و  زا  سپ  شاهجیتن  دـب  اب  بوخ  راک  نتخیمآ  هک  مینک  رکف  نینچ  دـیاب  سپ  تسا .
دننامیم و رثایب  اهدب  دش و  دهاوخ  بوسحم  بوخ  هّتبلا  دش  مهب  هتخیمآ  ررـض  مک  کچوک و  دب  دـنچ  اب  گرزب  شزرا و  اب  بوخ  کی 
فصو و ماـن و  دـیآیم  رد  هک  تروـص  رهب  دـنکیم و  هک  رییغت  ره  دوـخ  تـالّوحت  رد  دوـجوم  کـی  هک  روـط  ناـمه  سکعب و  نینچمه 

نینچ زین  وا  يونعم  تارییغت  تـالّوحت و  زین  تسا و  روـط  نیمه  دوـخ  يداـم  تـالّوحت  رد  مه  ناـسنا  دریگیم  دوـخب  ار  نآ  تاّیـصوصخ 
هجرد ره  رد  و  تسا ، مدنگ  نآ  رخآ  يهبترم  تسا و  هشوخ  دعب  تسا  هایگ  ندش  زبس  زا  سپ  مدنگ  هناد  کی  دـینک : ضرف  دوب . دـهاوخ 

، دوشیم دازون  دـعب  تسا  نینج  ردام و  مکـش  رد  يهچب  مه  ناسنا  دراد  دوخب  صوصخم  شزرا  صوصخم و  مان  صوصخم و  ّتیـصاخ 
وا یمدآ  ّصاوخ  رگید  اهیئاناوت و  تاکاردا و  تاجایتحا و  هک  دوشیم ، درمریپ  دوشیم ، درم  لماک  دوشیم ، ناوج  دوشیم ، کچوک  يهچب 

هحفـص 450]  ] 402-376- نآرق -262-230- نآرق  - تـسا روـط  نـیمه  و  تـسا . رگید  يهـلحرم  زا  ریغ  لـحارم  هـکنیا  زا  کـی  ره  رد 
راکوکین ربنامرف و  رگید  تبون  تسا و  راکهانگ  دـب و  تقو  کـی  تسا  یتّیـصوصخ  ياراد  یعقوم  ره  رد  هک  وا  يراکدـب  يراـکوکین و 

ناوج دـنیوگیم  دوشیم و  هداد  تبـسن  واب  صقاون  ایازم و  صئاـصخ و  نآ  دریمب  هک  نآ  صئاـصخ  هلحرم و  ره  رد  هک  روطناـمه  و  تسا ،
کـشخ هشوخ  دش ، کشخ  فلع  دنیوگیم  دوش ، دوبان  هلحرم  ره  رد  مدـنگ  يهناد  زین  و  درم ، دـنمرنه  ای  درم ، ریپ  ای  درم ، لهاج  ای  درم ،

تسا هدرم  راکهانگ  هّتبلا  تسا  رتشیب  هانگ  ای  وا  يهبترم  رخآ  هک  ناسنا  يربنامرف  يراکهانگ و  تسا  روط  نیمه  دش ، کشخ  مدنگ  دش ،
هک دشاب  هکنیا  دیاش  ًائِّیَـس » َرَخآ  َو  ًاِحلاص  اًلَمَع  اوُطَلَخ   » زا دوصقم  سپ  تسا  هدرم  ربنامرف  نمؤم و  دشاب  رتشیب  وا  تدابع  تعاطا و  رگا  و 

دایز ناشبوخ  راک  رگا  تسا  نکمم  دنتـسین و  راتفرگ  اهنآ  دننام  دننکیم  نمؤم  قفانم و  راک  هک  هتـسد  هکنیا  دنوشیم و  باذـع  نیقفانم 
« َبُوتَی نَأ  ُهّللا  یَسَع   » يهلمج دیاش  دوب و  دنهاوخ  راتفرگ  هن  رگ  دنوش و  شزرمآ  هبوت و  لومشم  دندوب  راکوکین  حلاص و  رخآ  مد  دوب و 
- نآرق . - دنـشابن هبوت  لباق  دشاب و  رتمک  دـیاش  و  دریذـپب ، ار  ناشهبوت  ادـخ  دـشاب و  رتشیب  ناشیبوخ  دـیاش  هک  دـشاب  راظتنا  نیمه  يارب 

969-939- نآرق -669-625

ات 110] تایآ 103  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

ُلَبقَی َوُه  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َأ  [ 103  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهّللا  َو  مَُهل  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  مِهیَلَع  ِّلَص  َو  اِهب  مِهیِّکَُزت  َو  مُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  مِِهلاومَأ  نِم  ذُخ 
َنوُّدَُرتَس َو  َنُونِمؤُملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  مُکَلَمَع  ُهّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمعا  ُِلق  َو  [ 104  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ  َو  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخأَی  َو  ِهِدابِع  نَع  َۀـَبوَّتلا 
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ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مِهیَلَع  ُبُوتَی  اّمِإ  َو  مُُهبِّذَُـعی  اّمِإ  ِهّللا  ِرمَِأل  َنوَجُرم  َنوُرَخآ  َو  [ 105  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ِِملاع  یلِإ 
َّالِإ اندَرَأ  نِإ  َّنُِفلحََیل  َو  ُلبَق  نِم  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َبَراح  نَِمل  ًاداصرِإ  َو  َنِینِمؤُملا  َنَیب  ًاقیِرفَت  َو  ًارفُک  َو  ًارارِـض  ًادِجـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو  [ 106]
ِهِیف ِهِیف  َموُقَت  نَأ  ُّقَحَأ  ٍموَی  ِلَّوَأ  نِم  يوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجسََمل  ًاَدبَأ  ِهِیف  مُقَت  -1-845 ال  نآرق [ - 107  ] َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  ُدَهشَی  ُهّللا  َو  ینسُحلا 
یلَع ُهَناـیُنب  َسَّسَأ  نَم  مَأ  ٌریَخ  ٍناوضِر  َو  ِهّللا  َنِم  يوـقَت  یلَع  ُهَناـیُنب  َسَّسَأ  نَمَف  َأ  [ 108  ] َنیِرِّهَّطُملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی  نَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر 

َعَّطَقَت نَأ  ّـالِإ  مِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَـبیِر  اوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناـیُنب  ُلازَی  ـال  [ 109  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدـهَی  ُهّللا ال  َو  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف  ِِهب  َراـهناَف  ٍراـه  ٍفُرُج  اـفَش 
تخادنا و ریخأتب  ار  راک  ینعی  رمالا  یجرا  لعف  زا  نوجرم - تاغل : ینعم  هحفص 451 ]  ] 550-1- نآرق [ - 110  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مُُهبُوُلق 

ّدح هرانک و  بورغ ، زا  شیپ  هام  يهّیقب  افش - نایز ، تفلاخم ، رارض - دنک . راکش  تسناوتن  دربن و  هرهب  راکش  زا  درک . نّیعم  رگید  تقوب 
یبارخ و ینعمب  راـیهنا »  » ردـصم زا  راـهنا - تـسا . هدـنک  ارنآ  كاـخ  هدرک و  بارخ  ارنآ  ریز  بآ  هـک  دور  ياـههرانک  فرج - زیچ ، ره 

ینک ناشهزیکاپ  ینک و  ناشكاپ  هانگ  ات ز  ریگب  نارادان  يارب  ناناملسم  ياههیامرـس  زا  ربمغیپ  يا   103 همجرت : ءانب  نامتخاس و  نتخیر 
دیئوگ و هچنآب   ] اناد تسا و  اونـش  ادـخ  دوب و  ناشیا  شمارآ  وت  ياعد  هک  نک  اعد  ناشيارب  و  دوش ] يراکوکن  ریگيوخ  ناشناور  هک  ]

اههبوت همه  وا  هّتبلا  دریگیم و  وا  ار  ناریقف  لام  تاقدص و  دریذپیم و  دوخ  ناگدنب  زا  ار  هانگ  ینامیـشپ ز  ادخ  دننادن : رگم   104 دینک ]
مه دنیب و  ار  نآ  ادـخ  يدوزب  دوشیم و ] رادومن  دـینک  هچنآ  هک   ] دیـشاب دوخ  راکب   105 وگب : مدرمب  دّمحم  يا  دنک . ینابرهم  دریذـپ و 

دنک 106 و ناترادربخ  دینکیم  هچنآ  زو  دوب  یندـیدان  یندـید و  هاگآ ز  هک  دـنرب  نآ  يوسب  ار  امـش  هک  دوشن  يرید  نانمؤم و  ربمغیپ و 
ياناد ادخ  هچ  دـیاشخبب  نانآ  رب  ای  ناشدرازایب و  ای  هک  دـنیادخ  نامرف  هارب  مشچ  تسین ] رادومن  ناشيدـب  یبوخ و  هک   ] دنتـسه یهورگ 
شیپ نیز  هکنآ  يارب  یهاگهانپ  مه  ناناملـسم و  یئادج  ینیدیب و  نایز و  يارب  دنتخاس  یهاگزامن  هک  ناسک  نآ  دوب 107 و  راکراوتسا 

ناشیگمه هک  تسا  هاوگ  ادـخ  میتساوخن ، يراک  وکن - زج  نتخاس  دجـسم  نیز  دـنروخیم : دـنگوس  دوب و  زیتس  رد  شربمغیپ  ادـخ و  اب 
يراگزیهرپ رب  هیاپ  یناملسم  زور  نیتسخن  دجسم  نآ  هّتبلا  هک  تسیام  زامنب  نآ  رد  زگره  هحفص 452 ] وت [  ربمغیپ  يا  دنیوگغورد 108 

ناکاپ ادخ  دنراد و  كاپ  يدیلپ  ار ز  دوخ  دنراد  تسود  هک  دندوب  ینادرم  نآ  رد  هچ  یناوخب  زامن  نآ  رد  وت  هک  تسا  رتهتـسیاش  هداهن ،
مه زا  هتـسکش و  يهرانک  رب  هتخاس  نآ  ای  تسا  رتهب  تسا  هدش  يدنوادخ  يراگزیهرپ  رب  شیراذگ  هیاپ  هچنآ  ایآ  درادب 109  تسود  ار 

ندش هتخاس  نآ  هشیمه  دنکن 110  يربهر  ار  ناراکمتس  هورگ  ادخ  و  تسا ] متس  راک  نینچ  هک  هّتبلا  ! ] خزود شتآ  رب  ریزارـس  هدش  ادج 
نخـس دشاب . راکتـسرد  دوب و  اناد  ادخ  هچ  دـنریمب ] دوخ  راک  هودـنا  زو   ] دفاکـشب اهلد  نآ  هک  ات  تسا  هدـش  ناشاهلد  ینارگن  هشیدـنا و 

دندش و نامیـشپ  دنتفرن و  گنجب  هک  مدرم  نآ  لاوما  زا  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :  103 ًۀَقَدَص » مِِهلاومَأ  نِم  ذُخ  : » نیرّسفم
ِّلَص َو   » 46-15- نآرق . - تسا بجاو  تاکز  دوصقم  دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب  یئاّبج و  ناشهانگ . يهرافک  يارب  ریگب  هقدص  دندرک  هبوت 
دبع زا  يراخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  باتک  رد  تسا  هدش  تیاور  و  دوش ، هتفریذپ  ناشهقدـص  هک  نک  اعد  ینعی  عمجم :  103 مِهیَلَع »

تعیب هرجـش و  باحـصا  زا  هک  مردپ  و  مهیلع » ّلص  مهّللا  : » دومرفیم ربمغیپ  دندروآیم  ار  دوخ  تاکز  ياهدـع  نوچ  هک  یفوأ  یبا  نب  هّللا 
103 َکَتالَـص » َّنِإ   » 22-1- نآرق «. - یفوا یبا  لآ  یلع  ّلـص  مهّللا   » دومرف ترـضح  نآ  درب ، هقدـص  ص ]  ] ربـمغیپ تمدـخ  دوب  ناوـضر 
« ِهّللا ِرمَأـِل  َنوَجُرم  َنوُرَخآ  َو   » 19-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  عمج  تروصب  کتاولـص »  » نارگید دـناهدناوخ و  درفم  هفوک  مدرم  عمجم :
هّیما و نب  لاله  مانب  دـندوب  رفن  هس  اهنآ  دنتـساوخن و  رذـع  نارگید  ۀـبابل و  وبأ  لثم  دـنتفرن و  گنجب  هک  تسا  اـهنآ  دوصقم  يربط :  106
-41-1- نآرق «. - ُهّللا َبات  دََقل   » دعب تایآب  دش  هتفریذـپ  ناشهبوت  هک  هدـنیآب  دـش  لّوحم  اهنآ  راک  کلام و  نب  بعک  و  عیبر ، نبإ  ةرارم -
َو . » دناهدرک تئارق  هزمه  هحفـص 453 ] اب [  نوئجرم »  » نارگید دناهدرک و  تئارق  نوجرم »  » هفوک هنیدم و  مدرم  عمجم :  313-292- نآرق

تئارق واو  اـب  َنـیِذَّلا » َو   » اـهیراق رگید  و  دـناهدناوخ ، واویب  نیذـّلا »  » هنیدــم مدرم  عـمجم :  107 ًارفُک » َو  ًارارِـض  ًادِجـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا 
دنتفرگ دوخ  هاگزامنب  ابق  دجسم  فوع  نب  ورمع  ینب  دنتفگ : نارّسفم  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   137-122- نآرق -54-1- نآرق . - دناهدرک
يولهپ رد  مینک  يدجـسم  زین  ام  دنتفگ : ناشیارب  دمآ  دسح  ار  ناشیا  مامعا  ینب  درکب ، تعامج  زامن  زور  کی  ات  دندرب  اجنآ  ار  لوسر  و 
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زا رماع  وبا - هکنیا  و  مینک ، دجسم  ماماب  ار  وا  دیآ  ماش  زا  بهاّرلا  رماع  وبا  نوچ  دنک . زامن  اجنآ  ات  میهاوخ  رد  لوسر  زا  ناشیا و  دجـسم 
. دنتفگب ار  لوسر  دنتفای ، هتـسشب  ار  وا  هکرعم  رد  دنتـشکب  ار  وا  دحا  زور  يدنتفگ  هکئالملا  لیـسغ  ار  وا  هک  دوب  هلظنح  ردپ  دوب و  ناشیا 
رد دوب  بهار  دوب و  اسرت  رماع  وبا  هکنیا  و  دـندشیم . نامـسآب  نیرز  قیربا  اـب  دـندوب  هتخادرپ  وا  لـسغ  هک  ار  ناگتـشرف  مدـید  نم  تفگ :

نید تفگ : لوسر  ياهدروآ ! وت  هک  تسیچ  نید  هکنیا  تفگ : ار  وا  دمآ و  لوسر  کیدزنب  دـش  ثوعبم  يربمغیپب  لوسر  نوچ  ّتیلهاج ،
وت نکل  تسا و  میهاربا  نید  هکنیا  تفگ : وا  ياهن . نید  نآ  رب  وـت  تفگ : ار  وا  لوـسر  منید . نآ  رب  نم  تفگ : میهاربا . نید  تسا  یفینح 

رماع وبا  ماهدروآ . هک  نشور  هزیکاپ و  تسا  ینید  نکل  یتفگ و  وت  هک  تسا  نینچ  هن  تفگ : لوسر  تسین . نآ  زا  هک  ياهدروآرد  يزیچ 
قـسافلا رماـع  وـبا  ار  وا  نیمآ و  تفگ : ص ]  ] ربـمغیپ بـیرغ . هدـنار - اـهنت - دـناریمب  ادـخ  ار  وا  دـیوگیم  غورد  اـم  زا  هـک  ار  نآ  تـفگ :

نزاوه نینح  زور  نوـچ  نینح  زور  اـت  يدرک  رازراـک  لوـسر  رکـشل  لوـسر و  اـب  نارفاـک  ناـیم  رد  تازغ  دـنچ  دـحا و  رد  يدـندناوخ .
انب دجـسم  نم  يارب  یهنب و  تسدب  حالـس  زاس و  یناوت  هک  نادنچ  هک  ناقفانمب  داتـسرف و  سک  دش و  ماشب  تخیرگب و  زین  وا  دنتخیرگب 

هکنیا منک . نوریب  هنیدـم  زا  ار  ناـشیا  منک و  رازراـک  دّـمحم  اـب  میاـیب و  مناتـسب و  يرکـشل  وا  زا  اـت  موریم  رـصیق  کـیدزنب  نم  هک  ینک 
يولهپ رد  دـندرک  انب  يدجـسم  مهریغ  تباـث و  نب  هعیدو  ریـشق و  نب  بتعم  بطاـح و  نب  بلعث  دـندوب  درم  هدزاود  دـندمایب و  تعاـمج 

اجنآ نک  زامن  يآ و  اجنآ  زور  کی  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : ار  لوسر  دـندمایب و  دـش  غراف  نوچ  دوب . ماما  هیراـج  نب  عّمجم  اـبق و  دجـسم 
میآ زاب  نوچ  ملوغـشم  نم  تفگ  لوسر  دوش ، كوبت  تازغب  ات  درکیم  نآ  زاس  لوسر  هحفـص 454 ] هک [  دوب  تقو  نآ  هکنیا  و  ام . يارب 
اعد ینک و  زامن  اجنآ  یئآ و  ام  دجـسمب  ات  میهاوخیم  ام  دنتفگ : دندمایب و  ناشیا  تشگزاب  لوسر  نوچ  درک ، دـیاب  هچ  هک  میوگب  هاگنآ 

هکنیا دـمآ و  لیئربج  دور . اجنآ  دـشوپ و  رد  اـت  تساوخب  نهاریپ  دوب  هتفرن  رهـش  رد  زونه  دوب  هنیدـم  رد  رب  لوسر  و  تکربب . ار  اـم  ینک 
يوش ناملاظ  هکنیا  دجـسمب  يورب و  تفگ  وا » ریغ  و   » ار مشخّدلا  نب  کلام  دمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  ًادِجـسَم » اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو   » دروآ تایآ 

انب اهدجـسم  اجنآ  ات  دومرفیم : وا  ار  ناناملـسم  دـشیم  هداشگ  هک  اهرهـش  رمع  دـهع  رد  هک  دـنک  تیاور  اـطع  و  يزوسب . ینک و  ناریو  و 
رارض دسح و  لیبس  رب  يدجسم  يولهپ  رد  ای  دننک  انب  يدجسم  ربارب  رد  يدجسم  هک  دننک  اهر  هک  نآ  زا  ار  ناشیا  درک  یهن  دندرکیم و 

رد ربمغیپ  اب  شیپ  زا  هک  دـنتخاس  بهار  رماـع  وبا  يارب  ینعی  عمجم :  107 ُلبَق » نِم  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َبَراـح   » 413-378- نآرق . - تعزانم و 
108 يوقَّتلا » یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجـسََمل   » 44-1- نآرق . - دننک جارخا  هنیدم  زا  ار  نیملـسم  دیایب و  هک  دـندوب  وا  ندـمآ  راظتنا  رد  دوب و  گنج 
38-1- نآرق . - تسا ابق  دجـسم  دوصقم  دـناهتفگ : مه  یـضعب  تسا ، هنیدـم  دجـسم  دوصقم  هک  دـناهدرک  لـقن  ربمغیپ  زا  ياهّدـع  يربط :
-1- نآرق . - دناهتفگ زین  سجن  زا  ریهطت  يدیلپ و  زا  یکاپ  ینعمب  و  دنراد ، كاپ  ار  دوخ  ناهانگ  زا  ینعی  رخف :  108 اوُرَّهَطَتَی » نَأ  َنوُّبُِحی  »

نون عفر  نیس و  رـسک  هزمه و  ّمض  اب   22-1- نآرق : - تسا هدش  تئارق  دـنچ  دروم  ود  ره  رد  هلمج  هکنیا  عمجم :  109 ُهَنایُنب » َسَّسَأ   » 33
اب نارگید  و  فرج »  » ءار فیفخت  اب  اـهیراق  ياهّدـع  عمجم :  109 ٍفُرُج » افَـش  یلَع  . » ناینب ّسا  ناینب و  ساسا  نیـس و  فیفخت  اـب  ناـینب و 
اب تسین  دـننامه  تسا  يوقت  ناینب  يهتخاس  سیـسأت و  هچنآ  هک  تسا  دـب  بوخ و  راک  يهسیاقم  هلمج  ینعم  و  دـناهدناوخ . ءار  دـیدشت 
نَأ ّالِإ   » 21-1- نآرق . - دزیریم يدوزب  هک  تسا  دور  يهتسکش  هرانک و  رد  يهتخاس  دننام  ناینب  روجنیا  نوچ  تسا  قافن  رب  سیسأت  هچنآ 
ءاط دیدشت  ءات و  حتف  اب  ار  عّطقت »  » ياهدع دناهدناوخ و  نا » یلا   » یـضعب دناهدناوخ و  مال  دـیدشت  اب  ّالا »  » اهیراق رتشیب  عمجم :  110 َعَّطَقَت »
ءاـط دـیدشت  ءاـت و  ّمض  اـب  عّطقت »  » اـهیراق رتـشیب  و  دـناهدرک . تئارق  ءاـت  اـب  فیفخت  هحفـص 455 ]  ] 24-1- نآرق  - ءاـت و ّمـض  اـب  زین  و 

ای سوسفا و  ترـسح و  ای  یتحاران  هغدغد و  بجوم  دجـسم  نامتخاس  ینعی  دناهتفگ : ولج  يهلمج  اب  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  دناهدناوخ .
ام نخـس  دوش . هراپ  هتـشذگ  رب  سوسفا  ینامیـشپ و  زا  ناشاهلد  هک  يروطب  دـننک  هبوت  ای  دـنریمب . هک  هاگنآ  ات  اـهنآ  لد  رد  تسا  کـش 

دنتخابیم ّیبن  اب   || قاط  تفج و  رد  ییزاب  ژک  نینچ  هکنیا  تسا : هتفگ  لّصفم  مّود  رتفد  رد  هک  يونثم  رعـش  هکنیا  تسا و  همجرت  نامه 
وا دجـسم  زج  يدجـسم   || دنتخابیم  ییزاب  ژک  نینچ  هکنیا  يدـترم  وا  دوب  میزاس و  يدجـسم   || يدـمحا  نید  زع  يارب  زک  قافن  لها 

دندز وناز  وا  شیپ  رتشا  وچمه   || دندمآ  هبال  هب  ربمغیپ  دزن  دنتساوخ  تعامج  قیرفت  کیل   || دنتسارآ  شاهلبق  فقـس و  شرف و  دنتخاس 
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ربص تقو  ترورض  زور  دجسم   || ربا  زور  تسا و  لگ  زور  دجسم  ینک  هجنر  مدق  دجسم  نآ  يوس   || ینـسحم  يارب  ّقح  لوسر  ياک 
ظفل يدش  لصاح  رفن  نآ  دارم  ات   || يدب  لد  زا  نخس  ناک  اغیرد  يا  هد  فیرعت  ام  نک ز  ام  يهیکزت   || هد  فیرشت  هگیاج  نآ  یتعاس 
يوس رـسپ  يا  دیاشن  اروب  ندروخ و   || رذگ  ردنا  رگنب و  شرود  مه ز  ناتـسود  يا  دوب  نوت  هزبس  وچمه   || نابز  زا  ناج  لدیب و  دـیاک 

اجک ره  دنکـشب  ار  مدـق  نآ  لپ و  دنکـشب   || دـنز  يو  رب  یلهاج  ار  مدـق  رگ  ونـش  وکین  دوب ، ناریو  لپ  ناک   || ورم  نیه  نایافویب  فطل 
نآ دومنیم  شیپ  دروان  یلب  زج  مسبت  زج   || شیک  محر  نابرهم  لوسر  نآ  دوبیم  ّثنخم  تسـس  هس  ود  زا   || دوشیم  هتـسکش  رکـشل 
رب نوچ  همه  نآ  مدنآ ز  دیناباوخ  مشچ   || همدمد  يوم و  رکم و  نارازه  دص  وم  ریش  ردنا  هک  ناسناز  کیب  کی   || وا  شیپ  ناشیا  رکم 

هچنآ تسا  بولغم  هلمج   || دـناهدرک  تلیح  رکم و  ناثیبخ  نیاک  لوغ  ونـشم ز  دز  گـناب  قح  تریغ   || لوسر  ددرگ  ناور  اـت  دـش  نآ 
ظعوب هک   || دنشک  اجنیا  ماش  ار ز  يدوهج  ات  دنتخابیم  لغد  درن  ادخ  اب   || دنتخاس  خزود  رسج  رب  يدجـسم  هحفص 456 ] دناهدروآ [ 

هحفص 457] دنشوخ [  رس  نادوهج  نآ ،

ات 119] تایآ 111  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َو ِةاروَّتلا  ِیف  اقَح  ِهیَلَع  ًادـعَو  َنوـُلَتُقی  َو  َنوـُُلتقَیَف  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  مَُهلاوـمَأ  َو  مُهَـسُفنَأ  َنِینِمؤُـملا  َنِم  يرَتـشا  َهّللا  َّنِإ 
َنوُدـِباعلا َنُوِبئاّتلا  [ 111  ] ُمیِظَعلا ُزوَـفلا  َوُـه  َکـِلذ  َو  ِِهب  ُمتعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِعیَبـِب  اوُرِـشبَتساَف  ِهـّللا  َنـِم  ِهِدـهَِعب  یفوَأ  نَـم  َو  ِنآرُقلا  َو  ِلـیِجنِإلا 

ام [ 112  ] َنِینِمؤُملا ِرَِّشب  َو  ِهّللا  ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاحلا  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َنوُهاّنلا  َو  ِفوُرعَملِاب  َنوُِرمآلا  َنوُدِـجاّسلا  َنوُعِکاّرلا  َنوُِحئاّـسلا  َنوُدـِماحلا 
َناک ام  َو  [ 113  ] ِمیِحَجلا ُباحـصَأ  مُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَعب  نِم  یبُرق  ِیلوُأ  اُوناـک  َول  َو  َنیِکِرـشُمِلل  اوُرِفغَتـسَی  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِّیبَّنِلل  َناـک 
ًاموَق َّلُِضِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  [ 114  ] ٌمِیلَح ٌهاّوََأل  َمیِهاربِإ  َّنِإ  ُهنِم  َأَّرَبَت  ِهِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اّمَلَف  ُهاّیِإ  اهَدَعَو  ٍةَدِعوَم  نَع  ّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاربِإ  ُرافِغتـسا 

َو ِییُحی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُلم  َُهل  َهّللا  َّنِإ   1076-1- نآرق [ - 115  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  َنوُقَّتَی  ام  مَُهل  َنِّیَُبی  یّتَح  مُهادَه  ذِإ  َدـَعب 
ِةَرـسُعلا ِۀَعاس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراصنَألا  َو  َنیِرِجاهُملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهّللا  َبات  دََـقل  [ 116  ] ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  اـم  َو  ُتیُِمی 

ُمِهیَلَع تَقاـض  اذِإ  یّتَح  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّثلا  یَلَع  َو  [ 117  ] ٌمیِحَر ٌفَُؤر  مِِهب  ُهَّنِإ  مِهیَلَع  َباـت  َُّمث  مُهنِم  ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغـیِزَی  َداـک  اـم  ِدـَعب  نِم 
ای [ 118  ] ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  اُوبُوتَِیل  مِهیَلَع  َبات  َُّمث  ِهَیلِإ  ّالِإ  ِهّللا  َنِم  َأَجلَم  نَأ ال  اوُّنَظ  َو  مُهُـسُفنَأ  مِهیَلَع  تَقاض  َو  تَبُحَر  اِمب  ُضرَـألا 

- هاوأ دجـسم ، نیمزالم  نارادهزور و  نوحئاّسلا - تاـغل : ینعم   725-1- نآرق [ - 119  ] َنِیقِداّـصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 
مـشچ ندش ، جـک  ندرک ، يزیچب  لیم  هجوت و  ینعمب  ياز  حـتفب  غیز »  » ردـصم زا  غیزی - دـنکیم ، یتحاران  راهظا  تیاکـش و  دایز  هکنآ 

دنـشکب و دـنگنجب و  دـنهدب و ]  ] ّقح هار  رد  هک  تسا  رادـیرخ  ار  ناشلام  ناج و  نینمؤم  زا  دـنوادخ  اـنامه   111 همجرت : ندرک . يدـنک 
دناوتب هک  تسا  یسک  هچ  و  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  رد  تسا  ادخ  رب  راوتـسا  دیون  هکنیا  هّتبلا  دشاب ، تشهب  ناشربارب  رد  دنوش و  هتـشک 
گرزب تسا  نیمه  و  دوب ] ادخ  اب  نآ  و   ] دیدرک هلماعم  ضوع  رد  هک  دوخ  شورف  هب  دیـشاب  لدشوخ  سپ  دنک ! افو  هدعو  هب  ادخ  زا  رتهب 

هب نانوگن  ناـنتورف و  دـنراد و  هزور  دنـشاب و  ّقح  شیاتـس  یگدـنب و  رد  دـنیادخ و  هب  هتـشگزاب  هک  نینمؤم  نآ  يارب  سب  يدـنمهرهب و 
نینمؤم يهمهب  دیون  دّمحم  يا  سپ  دنیدنوادخ ، ياه  روتـسد - نانابهاگن  دنـسپان و  ریگولج ز  یکینب و  اههدنامرف  يدـنوادخ و  هاگـشیپ 

نارای دش  رادومن  هک  نانیدیب  نآ  يارب  دنهاوخب  شزرمآ  هک  دسرن  ار  نانمؤم  ربمغیپ و  هک  دننادب  ناناملسم   113 دنوب ] راگتسر  هک   ] هدب
هکنیا لوزن  تهج  نارگید  لوّزنلا و  بابسا  عمجم و  ِِّیبَّنِلل » َناک  ام   » تیآ 113 لوزن  تهج  دنوب . ناشناشیوخ  هک  دنچ  ره  دنتسه  شتآ 

هک اهنآ  يارب  ای  هنمآ  دوخ  ردام  يارب  ای  بلاط  وبا  يارب  دنک  اعد  تساوخ  نارگید  شهاوخب  ای  دوخ  ربمغیپ  هک  دناهتـشون  فلتخم  ار  هیآ 
لابندب زج  تساوخن  شزرمآ  دوخ  ردـپ  يارب  میهاربا  114 و  همجرت :  43-20- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  دناهتفر  ایند  زا  هدشانناملـسم 

وا زا  تسا  ّقح  نمـشد  وا  هک  دش  رادومن  شیارب  نوچ  یلو  دزرمایب ] ارت  ادخ  منک  اعد  يوش  رادنید  رگا  هک   ] دوب هداد  وا  هب  هک  يا  هدعو 
رد هحفـص 458 ] دندوب [  تسار  هارب  هک  مدرم  نآ  دننادب ] ناناملـسم  زین  و   ] رابدرب 115 دوب و  ّقح  كانـشیدنا ز  میهاربا  هچ  دومن  يرود 
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تیآ 115 لوزن  تهج  دوب . زیچ  همه  ياناد  ادخ  هچ  دوش  رادومن  ناشیارب  يراگزیهرپ  هار  هکنآ  ات  دـندوبن  یهارمگ  هب  دـنوادخ  هاگـشیپ 
، دندیـسرپ ربمغیپ  زا  مدرم  دـنتفر ، ایند  زا  تابجاو  مزال و  ياهروتـسد  زا  شیپ  نیملـسم  زا  ياهّدـع  دـناهدرک  لقن  عمجم : ُهّللا » َناک  اـم  َو  »
41-20- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  باوجب  هیآ  هکنیا  دـناهدادن  ماجنا  ار  فئاظو  هکنیا  هکنیا  اب  دنتـسه  لاح  هچ  رد  ام  يهتـشذگرد  ناردارب 
زا دشابن . يروای  تسود و  وا  زج  ار  امـش  دنکیم و  هدنز  دناسریم و  گرم  وا  تسوا و  ناوتب  نیمز  نامـسآ و  رد  یهدـنامرف   116 همجرت :

دندرک وا  يوریپ  يراوشد  یگنت و  ماگنهب  هک  ار  راصنا  رجاهم و  ناناملسم  ار و  ربمغیپ  دیزرمآ  دنوادخ  انامه  هک 117 ، دینادب  نونکا  مه 
نانآ هب  وا  هتبلا  هک  دوشخبب  ار  ناشیا  سرت ] یلد و  ود   ] ادـخ سپـس  دزغلب ، دوش و  هریت  نانآ  یهورگ ز  ياهلد  دـش  کـیدزن  هک  سپ  ناز 
نیمز اهنآ  زا  مدرم  يریگ  هرانک  و  « 48» دندرک يراددوخ  گنج  رد  تقفاوم  زا  هک  رفن  هس  نآ  رب  دوشخبب  ادـخ  مه  تسا و  نابرهم  مرن و 
تـسا وا  نوچ  دیزرمآ ، ار  اهنآ  ادخ  هک  دوب  تقونآ  دنرادن ، یهانپ  یهار و  ادـخ  يوسب  زج  هک  دنتـسناد  ات  دومن  گنت  ناشیارب  ار  روانهپ 
يوسب زج  هک  دنتـسناد  ات  دومن  گنت  ناشیارب  ار  روانهپ  نیمز  اهنآ  زا  مدرم  يریگ  هرانک  ودنکیم  ینابرهم  دریذپیم و  ار  هبوت  رذـع و  هک 

- یقرواپ  - دنکیم ینابرهم  دریذپیم و  ار  هبوت  رذع و  هک  تسا  وا  نوچ  دیزرمآ ، ار  اهنآ  ادخ  هک  دوب  تقونآ  دنرادن ، یهانپ  یهار و  ادخ 
دََقل  » 117 تیآ 118 - ود  لوزن  تهج  ناراکتـسرد . نایوگتـسار و  يهتـسد  رد  دیـشاب و  راگزیهرپ  هشیمه  نینمؤم  يا  سپ   119 87-85

گنهآ ياهدع  هک  هزادنا  نآب  دـندش  یگنـشت  یتخـس و  راتفرگ  مدرم  هک  دـش  لزان  كوبت  گنج  رد  لّوا  تیآ  عمجم : رخآ  ات  ُهّللا » َبات 
دـنتفریم و دـندشیم و  راوس  هبونب  رتـش  کـی  اـب  نیملـسم  زا  رفن  هد  تفگ : يرـصب  نسح  دـش . اـهنآ  لـماش  قح  فطل  دـندرک و  تعجارم 

قیفر هب  زاب  دـیکمیم و  تشاذـگیم و  ناهدـب  رفن  کی  ار  نآ  هناد  کی  هک  هحفص 459 ]  ] 51-30- نآرق  - دوب امرخ  دـنچ  اهنآ  كاروخ 
عیبر و نب  ةرارم  بعک و  يارب  مّود  تیآ  و  دندیـشونیم . یبآ  نآ  يور  دـشیم و  ماـمت  اـت  دـندیکمیم  ار  نآ  رفن  دـنچ  هبونب  دادـیم و  دوخ 

اهنآ اب  ربمغیپ  دـندرک  ینامیـشپ  راهظا  تشگرب  ربمغیپ  نوچ  دـندش و  نامیـشپ  و  دـنتفرن ، گنج  هب  دـندرک و  یلبنت  هک  دوب  هّیما  نب  لاله 
كوبت هار  رد  تفگ  ساّبع  نبإ  يربط : اوُفِّلُخ » َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّثلا  یَلَع  َو   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  ات  دـندرک  يرود  اـهنآ  زا  مدرم  تفگن و  نخس 

: نیرّسفم نخس   469-425- نآرق . - دندروخیم ار  وا  مکش  رد  بآ  دنتـشکیم و  ار  دوخ  رتش  هک  تفای  تدش  هزادنا  نآب  یگنـشت  امرگ و 
اب هبقعلا  هلیل  نایراصنا  نوچ  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  تفگ : یظرقلا  بعک  نب  دّـمحم  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   111 يرَتشا » َهّللا  َّنِإ  »
ار وت  تسه و  ام  اب  ار  يادـخ  هک  یطرـش  هّللا ، لوسر  ای  تفگ : هحاور  هّللا  دـبع  دـندوب  درم  داـتفه  ناـشیا  هکم و  هب  دـندرک  تعیب  لوسر 
هک تسا  نآ  نم  طرـش  و  يریگن ، زابنا  يراین و  کیرـش  وا  اب  یتسرپ و  ار  وا  هک  تسا  نآ  نم  يادـخ  طرـش  اما  تفگ : وگب  اـم  اـب  تسه 

لوسر تسا ! یچ  ار  ام  انل » امف  . » هّللا لوسر - ای  میدرک  دـنتفگ : ینک . تیامح  نآ  زا  ارم  ینک  تیاـمح  نآ  زا  ار  دوخ  لاـم  ناـج و  هچنآ 
تراشا لها  داتسرف  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  میهاوخن ، هلیق  مینکن و  هلیق  ام  لیقتسن » لیقن و ال  عیبلا ال  حبر  : » دنتفگ تشهب . ۀنجلا » : » تفگ

عاتم مرج  ال  دوب ، لیزج  اهب  دوب و  یبن  لالد  دوب و  لیلخ  يرتشم  نوچ  اهب ، لالد و  يرتشمب و  دوش : ادـیپ  زیچ  هس  هب  عاـتم  تمیق  دـنتفگ :
ریغص هکنآ  زا  سپ  دش  ریبک  دوب ، ریـسی  هکنآ  زا  سپ  دش  ریثک  دوب ، لیلذ  هکنآ  زا  سپ  دش  لیلخ  دوب ، سیـسخ  هکنآ  زا  سپ  دش ، سیفن 

زا سپ  دش  لماک  دوب  فیعـض  هکنآ  زا  سپ  دـش  فیرـش  دوب ، کلاه  هکنآ  زا  سپ  دـش  کلام  دوب ، عیـضو  هکنآ  زا  سپ  دـش  عیفر  دوب ،
فاـصوا هکنیا  دوب . نیهم  هکنآ  زا  سپ  دـش  نیمث  دوب ، یند  هکنآ  زا  سپ  دـش  یلع  دوب ، میمد  هکنآ  زا  سپ  دـش  میظع  دوب  لـماخ  هکنآ 

تفریمن و هار  هدنامرد و  رتش  نآب  درم  فیعض  تشاد  يرتش  يدرم  مدوب ، لوسر  اب  رفـس  یـضعب  رد  هک  درک  تیاور  رباج  تسا ، نانمؤم 
 ] 39-15- نآرق  - نوچ دـیرخب  ار  وا  لوـسر  درک ، تیاکـش  دـمآ و  لوـسر  رب  درکیمن ، يراـک  دـیرخیمن و  سک  هدـش و  درم  فـیلکت 
نم رب  رتش  هکنیا  تفگ : يراصنا  رباج  تفر ، نارتش  همه  شیپ  رکـشل  رد  دـش و  طاشنب  تفرگ و  توق  دـمآ  لوسر  کلم  اب  هحفص 460 ]

ات ار  وا  متشاد  نم  دیشخب ، نمب  ار  وا  لوسر  دمآ  رضاح  هیبیدحب  دمآ و  رـضاح  دحاب  دمآ  رـضاح  ردبب  درپس  نم  هب  ار  نآ  لوسر  و  راپس ،
! دیآیمن يراکب  زورما  هدوب و  رـضاح  ام  اب  هیبیدـح  دـحا و  ردـبب و  هک  ار  یخیـش  یئوگچ  متفگ : مدـش  رمع  شیپ  رمع ، دـهع  ات  دـش ، ریپ 

دیرچیم ات  درک  هقدص  نارتش  نایم  رد  درک و  دازآ  دیرخب و  نارگ  ياهبب  نم  زا  ار  نآ  تسا ، لوسر  رتش  نآ  متفگ : تسا ! یک  نآ  تفگ :
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هک تسا  دـیما  یئادـخ  يهدـیرخ  وـت  يدوـبن  هر  وا  رب  ار  سک  رمع  يهدرک  دازآ  لوـسر و  يهدـیرخ  رگا  دوـبن و  یلیبـس  وا  رب  ار  سک  و 
ناتسیم رهگ  زادنیب و  گنس  تیب : ینیسح : ریسفت  ار . نارین  تمایق  رد  دوبن و  هار  وت  رب  ار  ناطیـش  ایند  رد  هک  انامه  یـشاب . وا  يهدرکدازآ 

 || میاهدرک وت  اب  لزا  زور  هک  عیب  نآ  ریگب  یقاب  يهزیکاـپ  تمعن   || ریقح  راوخ و  یناـف  ضوع  رد  ناتـسیم  رز  هدـیم و  نیمز  كاـخ  ||  
ّقـح ندرک ، ناوـتن  در  ار  وا  دـشاب  اـناد  وا  بیع  هب  درخب و  ياهدـنب  هک  ره  هک  تسا  هدوـمرف  يزیزع  دوریمن  هلاـقا  ثیدـح  نآ  رد  الـصا 

، نوچ  || نم  مدرگن  دودرم  تلضف  زا  هک  دیما  مظن : دنکن ، در  مرک  هاگرد  زا  هک  تسا  نآ  دیما  هدوب  اناد  ام  بیعب  هدیرخ و  ار  ام  هناحبس 
هگنآ يدید   || يدـید  ارم  لزا  ملع  هب  وت  هک : دـنکیم  لقن  یناجزوب  رذ  وبأ  زا  سنالا  تاحفن  رد  مرادـیرخ و  وت  فطل  یبیع  همه  هب  دـش 

ار دوخ  هکنآ  نایب  يرش و  عیب و  هکنیا  تقیقح  رد  يدیدنسپ و  دوخ  هچنآ  نکم ز  ور   || نامه  بیعب  نم  نآ و  ملع  هب  وت  يدیرخب  بیعب 
تارابع ار  ناّققحم  نارکذـم و  دـندرکن  لخاد  هعیابم  هکنیا  رد  ار  لد  داد و  صاصتخا  رکذـب  ار  لام  سفن و  عیاب و  ار  ام  تفگ و  يرتشم 

درب نیزک  دـهاوخ  هک  ره  هحفـص 461 ] تیب [ : هتفای . ریرحت  تمـس  ریـسفتلا  رهاوج  رد  نآ  زا  یـضعب  تسه و  بیرغ  تاراـشا  بیجع و 
همکاحم دـنوادخ  اب  هیآ  هکنیا  بجومب  ناطیـش  هک  تسا  هدـش  لقن  ریبک  ریـسفت  رد  ناـیبلا : حور  نک  ناتـسلگ  نآ  ياـشامت  وگ   || یئوب 

صقان و بویعم و  همه  ياهدیرخ  ار  ناگدـنب  هک  وت  دـنهدیم و  سپ  ار  نآ  تسا و  دودرم  هلماعم  رد  بویعم  سنج  ره  نوچ  هک  دـنکیم 
ساسا رب  صقن  بیع و  يهمه  اب  هلماعم  دـنیوگیم : وا  باوج  رد  دـنوش . نم  وریپ  نم و  اب  اـت  نارب  دوخ  زا  ار  اـهنآ  سپ  دنتـسه ، ناـمرفان 

زا  || درگنن  شقلخ  چـیه  هک ، ياهلاک  تسا : يونثم  رد  و  تسین ، اور  خـسف  بهذـم  چـیهب  هلماعم  نینچ  رد  و  تسا ، هدوب  ناسحا  لضف و 
هکنیا رد  دوعسلا : وبا  ریـسفت  تسین  دوس  ندیرخ  زا  شدصق  هکنآ  || ز  تسین  دودرم  ّقح  شیپ  یبلق  چیه  درخ  ار  نآ  میرک  نآ  تقالخ ،
هجوت يارب  تسا  هتخورف  تشهب  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  هدشن  هتفگ  تسا و  هدـیرخ  لام  ناج و  نینمؤم  زا  ادـخ  هک  تسا  هدـش  دـیق  هلمج 

تسا و هناهب  لاـم  ناـج و  دـسرب و  اـهنآ  هب  تشهب  دـیاب  تسا و  ّقح  تیاـنع  لاـمک  دروم  وا  لاوما  نمؤم و  ناـسنا  هک  تسا  بلطم  نیاـب 
مه رغـصا و  داهجب  دهدب  لام  ناج و  دـناوتب  وا  هک  تسا  هدـش  نّیعم  یلزا  ریدـقت  یمدآ و  تشونرـس  رد  ینعی  يروباشین : ریـسفت  هلیـسو .

هدیرخ حور  لد و  نیقیّدـص  ءایلوا و  زا  هدـیرخ  تشهب  ربارب  رد  لام  نینمؤم و  زا  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دوش و  تخبکین  ات  ربکا  داهجب 
زا تفم  هک  دیـشاب  بظاوم  سپ  دوشیم  تمیق  تشهب  اب  طـقف  امـش  ندـب  نت و  دـنگوس  ادـخب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  و  تسا ،

ترضح يرصب  دابع  تسا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعامس  ناهرب : ریـسفت  دیـشورفن . تشهب  ربارب  رد  زج  دیهدن و  تسد 
هکنیا اب  یهدـیم  ماجنا  تسا  ناسآ  ّجـح  ینکیمن و  نآب  مادـقا  دراد  تمحز  داهج  نوچ  درک : ضرع  دـید  هّکم  هار  رد  ار  نیدـباعلا  نیز 

رد هک  فاصوا  نینچ  اب  مدرم و  نینچ  رگا  دومرف : باوجب  ترضح  نآ  رخآ ! ات  مُهَـسُفنَأ » َنِینِمؤُملا  َنِم  يرَتشا  َهّللا  َّنِإ   » تسا هدومرف  ادخ 
نانمؤم زا  دیرخ  قح  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  هحفص 462 ]  ] 304-248- نآرق  - ّجـح زا  تسا  رترب  اهنآ  یهارمهب  داهج  دنـشاب  هدـمآ  لیذ 

دبع داد  هدـنب  رب  وا  مه  ناـج  لاـم و  هن  رو   || داـهج  رهب  زا  تسا  صیرحتب  هکنیا  تشهب  رب  ار  ناـشلاوما  مـه  ناـج و   || تشرـس  شوـخ 
داد دوج  ضحم  هک  دوخ  دوسب  ین   || داد  دوب  ار  وا  رم  قلطم  کـلام  دوب  مورحم  دوخ  دوب  دوجو و  زا   || دوب  مودـعم  دوخ  هک  یکوـلمم 

رگد ال وا  دوجوم  تسین   || دوش  يو  زا  ضیف  عطق  ینآ  هک  رگ  قحتـسم  یـضیفب  دـشاب  یمد  ره   || قحب  دـشورفب  هک  اـت  ار  وا  تسا  یچ 
بابـسا مه  لام   || روش  رـش و  دص  يهیام  دشاب  سفن  لام  ناج و  مناگدنب  زا  مرخیم   || لالجلا  وذ  زا  تفگ  دوب  رگید  فطل  دوش  ءیش 

ارم تسا و  يادخ  نم  يرتشم  مود : رتفد  رد  يونثم  ازج  ردنا  تشهب  ناتسب  مهد  رد   || ادف  ار  دساف  ود  هکنیا  نکیم  تفگ  رورغ  نایغط و 
ار رعـش  هکنیا  یعمـصا  نایبلا : حور  لالح  قزر  مروخ  دوخ  ياهبنوخ   || لالجلا  وذ  لامج  نم  ياهبنوخ  يرتشا  هّللا  هک  الاب  دشکیم  ||  

يرتشن اهب  نمث  مهّلک  قلخلا  یف  اهل  سیل  || و  اـّهبر  ۀـسیفنلا  سفنلاـب  نماـثا  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ترـضح  زا 
َو َنُوُلتقَیَف   » نمّثلا بهذ  دـق  ایند و  تبهذ  دـقف   || هبیـصا  ءیـشب  یـسفن  تبهذ  اذا  نبغ  ومکلذ  ّنا  اهاوس  ءیـشب   || اـهثعب  اـنأ  نا  تاـّنجلا 

تئارق مولعم  يهغیـصب  مّود  رد  ءاـی  حـتفب  لوـهجم و  يهغیـصب  لّوا  رد  ءاـی  ّمضب  َنوـُلَتُقی » َو  َنوـُُلتقَیَف   » هفوـک مدرم  عـمجم :  111 َنُولَتُقی »
فالتخا رخف : ماما   85-55- نآرق -31-1- نآرق . - دـناهدناوخ هفوک  ياهیراق  سکعب  لوهجم  ار  مّود  مولعم و  ار  لّوا  نارگید  دـناهدرک و 
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ندش هتشک  نتشک و  نوچ  دناهتفگ : ياهدع  هن ! ای  اهنآ  يارب  لالدتـسا  نیفلاخم و  اب  نابزب ، گنج  موزل  دنامهفیم  اههلمج  هکنیا  هک  تسا 
ادخ هار  رد  ششوک  داهج و  هنوگره  هحفص 463 ] دناهتفگ [ : یضعب  و  راتـشک ، گنجب و  تسا  ّصتخم  هلماعم  هکنیا  سپ  تسا  هدش  دای 

يهلیـسو هچنآ  تفریذپ  ربمغیپ ص  زا  هحاور  نب  هّللا  دـبع  هک  دـش  لقن  هیآ  لوزن  تهج  رد  نوچ  هیآ  لومـشم  تسا و  هلماعم  هکنیا  ءزج 
داـهج زین  و  دوـشیم . مهارف  مه  رگید  لـئاسوب  تسین و  گـنج  هب  رـصحنم  هکنیا  دـنرب و  راـکب  ربـمغیپ  يارب  تسه  ناـشدوخ  يرادـهاگن 

ره زا  تسا  رتهب  دوش  تیاده  وت  تسدب  یسک  رگا  دومرف : ّیلعب  ربمغیپ  گنج و  نادیم  رد  داهج  زا  تسا  رتشیب  شاهجیتن  رثا و  لالدتـساب 
، دریذـپن دوشب و  یئامنهار  نمـشد  لالدتـسا ، اب  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  بوخ  یتقو  نادـیم  رد  داهج  زین  و  تسا . نشور  دیـشروخ  رونب  هچ 

تـسین زیاج  نآ  يدوبان  هک  فیرـش  تسا  يرهوج  سفن  هک  هوالعب  نادـیم ، رد  گنجب  تسین  جاتحم  یئامنهار  لالدتـسا و  اب  داهج  یلو 
هکنانچ رتهب  تسا و  رترب  هتّبلا  دـب  تافـص  زا  یکاپ  يهلیـسوب  مینک  ظفح  ار  سیفن  رهوج  هکنیا  دوشب  رگا  سپ  نآ  تافـص  یتشز  اب  رگم 
لیجنا تاروتب و  هچنآ  رد  تسا  فالتخا  يروباشین : ریسفت   111 ِلیِجنِإلا » َو  ِةاروَّتلا  ِیف  . » دینک حالصا  یغابد  اب  ار  رادرم  تسوپ  دناهتفگ :

هدعو هکنیا  دناهتفگ : یضعب  تسه ، باتک  هس  هکنیا  رد  تسا  هدش  هداد  دهاجم  مدرمب  هک  يدیون  ره  یّلک  روطب  دناهتفگ : یضعب  تسه :
هک تسا  داهج  لاتق و  يهفیظو  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  تسا . هدش  دای  زین  اهباتک  نآ  رد  تسا  هدش  مالـسا  ربمغیپ  ناوریپ  اب  هک  هلماعم  و 

هیآ 112 رخآ  ات  َنوُِحئاّسلا » َنوُدِماحلا  َنوُدـِباعلا  َنُوِبئاّتلا   » 33-1- نآرق . - تسا هدوب  اهنآ  ناوریپ  يارب  يروتـسد  نینچ  مه  اهباتک  نآ  رد 
- نآرق . - دنتسه نارادهزور  نوحئاس »  » مالساب و قیفوت  يارب  دننکیم  دمح  هک  دنتـسه  اهنآ  نودماح » : » تسا هتفگ  يرـصب  نسح  يربط :

نون واو و  ياجب  هیآ  رخآ  ات  تاملک  رگید  رد  مه  هدرک و  تئارق  ءای  اب  نیبئات »  » شمعا دوعـسم و  هّللا  دـبع  بعک و  نب  یبا  عمجم :  56-1
زا هک  اهنآ  تسا : هکنیا  اههلمج  ینعم  و  تسا ، هدش  لقن  تئارق  هکنیا  زین  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  و  دـناهدناوخ ، نون  ءای و  اب 
رد هک  دنتسه  اهنآ  نوحئاس » : » دناهتفگ یـضعب  هحفص 464 ] و [  دناهتسویپ . ّقحب  هدیرب و  زیچ  همه  زا  دنتـسه و  نامیـشپ  دوخ  تشز  راک 

ینعی تسا  هدش  لقن  همرکع  زا  دنریگیم . تربع  دنپ و  ادخ  شنیرفآ  بیاجع  زا  دنوشیم و  يدرگ  ناهج - تحایس و  لوغشم  نیمز  يور 
ندرب تـسد  زا  لد  شزوــس  - 1 دوـشیم : مهارف  هلیـسو  راـهچ  اـب  هبوـت  رخف : ملع . بلط  يارب  دـنوریم  تحایـس  يدرگناـهجب و  هـک  اـهنآ 

هن رگ  دوش و  هبوت  هب  مادـقا  قح  ناوضر  ترفغم و  روـظنمب  - 4 هدـنیآ ، رد  هانگ  كرت  رب  گنهآ  - 3 هتشذگ ، رب  ینامیشپ  - 2 تیصعمب ،
يهتساوخ لیم و  زا  يراددوخ  يهطساوب  دنرادیم و  هزور  هک  دنتـسه  اهنآ  نوحئاس »  » و دوب . دهاوخن  هبوت  ضارغا  رگید  مدرم و  رظن  يارب 

دوخ هکنیا  دوشیم و  رادومن  اـهنآ  يارب  ّقح  لـالج  لاـمج و  ملاـع  راوـنا  دوـشیم و  هدوـشگ  اـهنآ  رب  تفرعم  تمحر و  ياـهرد  یناـسفن 
ریـسفت دـناهدش . یفّرعم  نوحئاس »  » مانب ناراد  هزور  تهج  هکنیا  زا  رگید و  یماقمب  یماـقم  زا  رگید و  ملاـع  هب  یملاـع  زا  تسا  یتحاـیس 

ّقح تمعن  قیفوت و  هک  دننکیم  شیاتـس  ار  وا  و  دناهتفر ، وا  يوسب  یگدـنب  مدـقب  دـناهدنادرگ و  ور  ّقح  ریغ  زا  هک  اهنآ  ینعی  يروباشین :
َو . » دننکیم تحایس  ریس و  تقیقح  هار  قح و  يوسب  يّربت  ّیلوت و  رکش و  ربص و  مدق  اب  تسا و  هدرک  تیانع  اهنآب  نتساوخ  ّقح  نتسج و 

يهلمج رد  دـنامهفب : هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  ادـخ  اب  هلماعم  فرط  مدرم  فاصوا  داـی  زا  سپ  رخف :  113 َنِینِمؤُملا » ِرَِّشب 
ماما زا  یفاـک  رد  یفاـص : ریـسفت   171-156- نآرق -27-1- نآرق . - تسا فاـصوا  هکنیا  دـجاو  نینمؤم  نآ  اـب  نخـس  يور  اوُرِـشبَتساَف » »

نارفاک اب  یـسک  رگا  درک : ضرع  ربمغیپب  يدرم  دـش  لزاـن  رخآ  اـت  يرَتشا » َهّللا  َّنِإ   » تیآ نوچ  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
ات َنوُِدباعلا » َنُوِبئاّتلا   » مّود تیآ   111-87- نآرق ! - تسا وا  بیصن  تشهب  ایآ  دشابن  راددوخ  تشز  ياهراک  زا  یلو  دوش  هتشک  دگنجب و 

هکنیا مامتب  راتفر  اب  هک  هدـب  نینمؤم  نآـب  ار  شوخ  ربخ  هکنیا  ربمغیپ  يا  دـش : هتفگ  رخآ  رد  و  دـش ، لزاـن  صخـش  نآ  باوج  يارب  رخآ 
68-1- نآرق  - تسا فالتخا  عمجم   114 ٍةَدِعوَم » نَع  ّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاربِإ  ُرافِغتسا  َناک  ام  َو   » 39-11- نآرق . - دنوش هتشک  گنج  رد  طورش 

يارب میهاربا  رگا  دوش  نمؤم  هک  درک  هدعو  میهاربا  ردپ  دناهتفگ : دهاجم  ساّبع و  نبإ  تسا : هدوب  هک  زا  هدـعو  هکنیا  هک  هحفص 465 ] ] 
واب میهاربا  دناهتفگ : یـضعب  درک ، وا  اب  هطبار  عطق  نالعا  میهاربا  دشن  نمؤم  وا  داد و  ماجنا  ار  دوخ  دّهعت  میهاربا  نوچ  دنک و  رافغتـسا  وا 

وا زا  دوـشیمن  نمؤـم  وا  هک  درک  ساـسحا  دـش و  سویأـم  وا  زا  نوـچ  يوـش و  نمؤـم  وـت  هک  منکیم  رافغتـسا  طرـش  نیاـب  درک  هدـعو 
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ياـعد ینعی  هاـبا » اهدـعو  ةدـعوم  نع  اـّلا   » تسا هدـناوخ  نینچ  هک  تسا  يرـصب  نسح  تئارق  ینعم  هکنیا  بساـنم  و  درک ، يریگهراـنک 
قداص ماما  زا  و  درکیم ، هیرگ  اـعد و  داـیز  ینعی 1 - عمجم :  114 ٌمِیلَح » ٌهاّوََأل  . » دوب هداد  دوخ  ردـپب  هک  دوب  ياهدـعو  يهطـساوب  میهاربا 

، دیشکیم هآ  دروآیم  نابزب  شتآ  مان  نوچ  - 3 22-1- نآرق . - دوب ادخ  ناگدنبب  نابرهم  - 2 تسا ، هدش  لقن  ینعم  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع 
هچنآ زا  دوب  رادرب  تسد  دوب 7 - نمادکاپ  فیفع و  - 6 دوب ، يراوتسا  نیقی و  اب  ینعی  تسا 5 - هشبح  تغلب  هکنیا  و  دوب ، نمؤم  ینعی  - 4

یمارآیب و اب  دوب  نابرهم  - 10 ادخ ، رکذ  لاح  رد  رایـسب  دوب و  يوگحیبست  - 9 هدننک ، يراز  دوب و  لدمرن  - 8 تسا ، يدنوادخ  دنسپان 
زا هک  تسا  رازآ  زا  يراددوخ  ینعمب  میلح  تسین و  رادربتـسد  یگدـنب  زا  دوـشیم و  هتفریذـپ  وا  يراز  اـعد و  هک  تشاد  نیقی  هک  يراز 

موکحم ار  امـش  ادخ  دـیدرک  شزرمآ  بلط  ناگدرم  يارب  امـش  رگا  ینعی  يربط :  115 َنوُقَّتَی » ام  مَُهل  َنِّیَُبی  یّتَح  . » درذـگیمرد راکهانگ 
- نآرق . - دیزیهرپب دیاب  اهزیچ  هچ  زا  هک  دهد  حیضوت  دنک و  نایب  هکنیا  ات  دیتسه  تسار  هارب  نمؤم و  نوچ  دنکیمن  لوئـسم  یهارمگب و 

نیرجاهم مان  نآ  لابند  تسا و  هدـش  ص ]  ] ربمغیپ مساـب  زاـغآ  هیآ  هکنیا  رد  عمجم :  117 َنیِرِجاهُملا » َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهّللا  َبات  دََـقل   » 42-1
يهلیـسو ربـمغیپ  سّدـقم  دوجو  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  دوـش  هدـیزرمآ  هک  تسا  هتـشادن  یهاـنگ  ربـمغیپ  هکنیا  اـب  تسا  هدـش  هدروآ 

تیاور مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  متشه  ماما  زا  تسا و  هدوب  نخـس  زاغآ  ربمغیپ ص و  لمع  نیـسحت  يارب  زین  تسا و  شزرمآ 
هحفص 466]  ] 59-1- نآرق . - دیزرمآ ار  اهنآ  ص ]  ] ربمغیپ يهلیـسوب  ینعی  دومرفیم  تئارق  یبّنلاب » هّللا  بات   » ترـضح نآ  هک  تسا  هدش 

نآ زا  یلوا  كرت  حالطـصاب  تسا و  هدرکن  تسا و  هدوب  مه  رتهب  نآ  زا  هک  دشاب  هدرک  يراک  هب  مادقا  ربمغیپ ص  هک  تسا  نکمم  رخف :
اهنآ لد  رد  یتحاران  كوبت  یگنج  رفـس  جـنر  تسا  نکمم  مه  و  تسا . هدـش  شکراـبم  ماـنب  زاـغآ  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدوب  ترـضح 

تـسا نکمم  زین  و  دش . هدیزرمآ  امـش  يهمه  رطاخ  يهغدـغد  هک  تسا  هدـش  دای  نارگید  ربمغیپ و  مان  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدرک  داجیا 
مالعا تسا ، هدش  رّرکم  نوچ  و  دندرکیم ، رافغتسا  نآ  زا  يدوزب  دشیم و  ادیپ  اهلد  رد  ياهسوسو  رفس  جنر  هطـساوب  تّدم  هکنیا  لوط  رد 

شزرمآ بجوم  رفس  هکنیا  تّقشم  هک  دشاب  مالعا  دیاش  و  دش . هتفریذپ  نآ  زا  ینامیشپ  دش و  هدیـشخب  اهینارگن  لد  هکنیا  هک  تسا  هدش 
عقوم رد  هچرگا  تسا  امـش  اب  اجهمه  ربمغیپ  هک  دـشاب  ناشماقم  ّتیمها  يارب  اـهنآ  ولج  رد  ربمغیپ  ماـن  دـش و  نیملـسم  هتـشذگ  ناـهانگ 

 || تسا تما  يهبوت  باب  وا  يهبوت  هانگ  زیاج  ّیبن  رب  دشابن  هک   || هار  لها  دزنب  تباث  دوب  هکنیا  یفـص : ریـسفت  دـشاب . ناتهانگ  شزرمآ 
هراچ  || رـشب  صقن  زا  هبوت  دشاب  هک  ای  التعا  تعفر و  لامکتـسا  رهب   || ادخ  رب  وا  يهبوت  دـشاب  هک  ای  تستمحر  بذـج  رهب  تما  رب  مه 

117 ٍقیِرَف » ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداک   » تسا وبـس  ماج و  زج  رحب ، ّدـم  رزج و   || تسوا  ردـق  سک  ره  تشگرب  ّقح  يوس  ریـس  رد  تبانا  نیز  دوبن 
فیـصوت يارب  هلمج  هکنیا  دندش ، دوخ  يهشیدنا  زا  فرـصنم  دعب  دنورن و  گنجب  دندرگرب و  هک  دش  ادـیپ  هسوسو  لد  رد  نوچ  عمجم :

: تسا هتفگ  دهاجم  عمجم :  118 اوُفِّلُخ » َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّثلا  یَلَع  َو   » 34-1- نآرق . - تسین نامیا  زا  اهنآ  فارحنا  لـیم و  دوصقم  تسا و  اـهنآ 
َنوُرَخآ َو   » دـش هتفگ  ناـشيارب  دـشن و  هتفریذـپ  ناـشهبوت  هک  تسا  اـهنآ  دوصقم  تفریذـپ و  مه  ار  رگید  رفن  هس  نآ  يهبوت  ادـخ  ینعی 

تیب لها  تئارق  رد  و  دـندنام . ياجب  دـندرک و  يراددوخ  گنجب  نتفر  زا  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  ِهّللا ،» ِرمَأـِل  َنوَجُرم 
َو [ » هحفص 467  ] 243-203- نآرق -45-1- نآرق . - دنتفرن گنجب  دـندرک و  تفلاخم  نیملـسم  اب  هک  رفن  هس  نآ  ینعی  مهوفلاخ »  » تسا
زا و  تسا ، هدرک  تئارق  نینچ  زین  ساّبع  نبإ  تسا و  هدوب  نیقداّصلا  نم  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  عمجم :  119 َنِیقِداّصلا » َعَم  اُونوُک 

یلع اب  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  هک  تسا  هدرک  تیاور  حلاص  یبا  زا  یبلک  و  تسا ، هدش  تیاور  تئارق  هکنیا  مه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
33-1- نآرق . - دیشاب مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  اب  ینعی  تسا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  و  دیشاب . وا  نارای  مالّـسلا و  هیلع 

روتـسد لـئاذر  زا  ياوـقتب  رما  يهلاـبند  رد  یگنادرم ، تّورم و  اـب  راـگزاسان  تسا و  اـههلیذر  نیرتتـشز  غورد  نوـچ  یناـشاک : تـالیوأت 
یناطیـش ّتیـصاخ  نوچ  تسا  درمان  وگغورد  ینعی  بوذـکل » ةءورم  ال  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  و  تسا . هدـش  هداد  نیقداص  اب  تقفاوم 

هوالعب لطاب و  هدوهیب و  يراک  هّتبلا  تقیقح  فالخ  نئمطمان و  دوب و  غورد  نخـس  رگا  سپ  ناویح ، رب  ناسنا  زایتما  زا  يریگولج  تسا و 
يهلیذر ربارب  رد  و  یناطیـش ، لـمع  تسا  نیمه  تقیقح و  ّقـح و  زا  فارحنا  وا و  یهارمگ  عـقاو و  ریغب  دوـشیم  هدنونـش  داـقتعا  بجوـم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 955 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رد قدـص  اهیتسار  لصا  تداعـس و  يهلیـسو  شوخ و  ياهیوخ  مامت  یکین و  ره  يهشیر  تسا و  لـئاضف  نیرتهب  هک  تسا  قدـص  بذـک 
تین و رکف و  تولج و  تولخ و  رد  دوش  راتفر  نامیپ  نیاب  نوچ  تسا و  یمدآ  تقلخ  ترطف و  ناـمیپب  ياـفو  هک  تسا  يدـنوادخ  دـهع 
تسرد و وا  یبلق  تادراو  دوب و  دـهاوخ  تسرد  تسار و  وا  ياـهباوخ  دوشیم و  یتـسار  قدـص و  یمدآ  دوجو  يهمه  رادرک  راـتفگ و 
. یتسار تسا و  قدـص  یمدآ  لاوحا  يهویم  مخت  لاـمک و  لـصا  هک  قدـص ، تسا و  ّقح  وا  تادـهاشم  لاوحا و  زین  دـشابیم و  تقیقح 

نایز تسار  نخس  رب   || درکن  سک  ناهن  شیوخ  یتسار  یتسار  رگا  یتسر  مغ  همه  زو   || یتساک  مکب و  یتفا  یجک  زا  ینیسح : ریـسفت 
هحفص 468] درکن [  سک 

ات 129] تایآ 120  [: 9  ] ۀبوتلا هروس  ]

َو ٌأَمَظ  مُُهبیُِـصی  مُهَّنَِأب ال  َِکلذ  ِهِسفَن  نَع  مِهِـسُفنَِأب  اُوبَغرَی  َو ال  ِهّللا  ِلوُسَر  نَع  اوُفَّلَخَتَی  نَأ  ِبارعَألا  َنِم  مَُهلوَح  نَم  َو  ِۀَنیِدَملا  ِلهَِأل  َناک  ام 
ُعیُِضی َهّللا ال  َّنِإ  ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  مَُهل  َِبتُک  ّالِإ  ًالیَن  ٍّوُدَع  نِم  َنُولانَی  َو ال  َراّفُکلا  ُظیِغَی  ًائِطوَم  َنُؤَطَی  َو ال  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌۀَصَمخَم  َو ال  ٌبَصَن  ال 

[121  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َنَسحَأ  ُهّللا  ُمُهَیِزجَِیل  مَُهل  َِبتُک  ّالِإ  ًایِداو  َنوُعَطقَی  َو ال  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَـص  ًۀَـقَفَن  َنوُقِفُنی  َو ال  [ 120  ] َنِینِسحُملا َرجَأ 
َنوُرَذحَی مُهَّلََعل  مِهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  مُهَموَق  اوُرِذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  مُهنِم  ٍۀَـقِرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  وَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِفنَِیل  َنُونِمؤُملا  َناک  ام  َو 

ٌةَروُس َتلِزنُأ  ام  اذِإ  َو  [ 123  ] َنیِقَّتُملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  ًۀَظلِغ  مُکِیف  اوُدِـجَیل  َو  ِراّفُکلا  َنِم  مُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 122]
مِِهبُوُلق ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو   1115-1- نآرق [ - 124  ] َنوُرِشبَتسَی مُه  َو  ًانامیِإ  مُهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانامیِإ  ِهِذه  ُهتَداز  مُکُّیَأ  ُلوُقَی  نَم  مُهنِمَف 

مُه َو ال  َنُوبُوتَی  َُّمث ال  ِنیَتَّرَم  َوأ  ًةَّرَم  ٍماع  ِّلُک  ِیف  َنُونَتُفی  مُهَّنَأ  َنوَرَی  َو ال  َأ  [ 125  ] َنوُِرفاک مُه  َو  اُوتام  َو  مِهِسجِر  َیلِإ  ًاسجِر  مُهتَدازَف  ٌضَرَم 
َنوُهَقفَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  مَُهبُوُلق  ُهّللا  َفَرَـص  اُوفَرَـصنا  َُّمث  ٍدَـحَأ  نِم  مُکارَی  لَه  ٍضَعب  یلِإ  مُهُـضَعب  َرَظَن  ٌةَروُس  َتلِزنُأ  اـم  اذِإ  َو  [ 126  ] َنوُرَّکَّذَی

َهلِإ ُهّللا ال  َِیبسَح  لُقَف  اوَّلََوت  نِإَف  [ 128  ] ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمؤُملِاب  مُکیَلَع  ٌصیِرَح  مُِّتنَع  ام  ِهیَلَع  ٌزیِزَع  مُکِـسُفنَأ  نِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  دََقل  [ 127]
یگتسخ جنر و  بصن - یگنشت ، أمظ - تاغل : ینعم  هحفص 469 ]  ] 676-1- نآرق [ - 129  ] ِمیِظَعلا ِشرَعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُتلَّکََوت  ِهیَلَع  َوُه  ّـالِإ 

ار ینخـس  يزیچ و  اوهّقفت - ندیـسر ، بوـلطمب  لـین - ماـگ ، مدـق و  ياـج  ءیطوـم - یگنـسرگ ، یلاـخ ز  مکـش  ۀـصمخم - شـشوک ، و 
ینعمب ءات  نوکـس  ءاف و  رـسکب  ۀنتف  ردـصم  زا  نونتفی - یکیدزن ، يوریپ ، ینعی  مال  نوکـس  واو و  حـتفب  یلو  ردـصم  زا  نولی - دـندیمهف ،

، راوگرزب يوق ، فیرـش ، زیزع - هریغ ، تربـع و  جـنر ، یئاوـسر ، رفک ، یهارمگ ، شیاـمزآ ، يهلیـسوب  يزیچ  تقیقح  هب  عـالطا  هبرجت و 
: همجرت داسف . هانگ ، یتخس ، ینعمب  مّود  لّوا و  حتف  هب  تنع  ردصم  زا  مّتنع - تسین ، سرتسد  وا  هب  ار  سک  هک  هبترم  دنلب  عینم و  بایمک ،

ولج وا  نامرف  زا  دوخ  دوس  هب  دننک و  هرانک  ربمغیپ  زا  هک  ناشنوماریپ  ياهبرع  هنیدم و  مدرم  رب  تسین  اور  هک  دینادب  نینمؤم  امش  120 و 
هک دنهن  ماگ  نارفاک  نیمزرسب  ای  دننیب و  ادخ  هار  رد  یگنسرگ  جنر و  یگنشت و  و  دندش ] ربمغیپ  ماگمه  نوچ   ] هک يور  هکنیا  زا  دنرادب 
ادخ هچ  دنسیون  ناشيارب  يراکوکن  ناشلمع  يهمانب  اهدروخرب  هکنیا  زا  کی  ره  رد  دننیب ، یبیسآ  ینمـشد  ای ز  دننک و  ناشنیگمـشخ 
دوش هتشون  ناشیگدنز  يهمانراک  رد  دنیامیپ  هب - ياهرد  دننک و  رایـسب  ای  كدنا  يهنیزه  رگا  مه  دنکیمن 121 و  دوبان  ناراکوکن  دزم 
دنچ  57-21- نآرق : - تفگ دـهاجم  يربط : اوُرِفنَِیل » َنُونِمؤُملا  َناک  ام   » تیآ 122 لوزن : تهج  دـهد . شاداپ  ادـخ  ار  ناشراک  نیرتهب  ات 
امش دنتفگ : اهنآب  مدرم  دندرک ، هدافتسا  بوخ  دنتخومآ و  بادآ  نید و  اهنآب  دنتفر و  اهنیـشن  رداچ  نایم  نابایب  هب  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن 
نوچ دنتـشگرب ، یگمه  درک و  رثا  اهنآ  رد  نخـس  هکنیا  دـیدش . نیـشن  رداچ  ینابایب و  دـیدمآ  دـیدرک و  اهر  ار  دوخ  ناتـسود  نینمؤم و 

اب یهارمه  زا  خـیبوت  يارب  تایآ  لوزن  زا  سپ  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  یبلک  عمجم : دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا  دندیـسر  ربمغیپ  روضح 
رومأم ياهدع  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دنوش و  هناور  دـننامن و  ياج  هب  یگنج  چـیه  رد  هک  دـندش  مزاع  نینمؤم  كوبت  گنج  رد  ص ]  ] ربمغیپ

122 همجرت : دـش . لزاـن  لـمع  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دنتـشاذگیم ، اـهنت  ار  ربـمغیپ  دـندشیم و  هناور  یگمه  درکیم  گـنج 
ات دنزیخیمن  اج  ياهتسد ز  یهورگ  ره  زا  ارچ  یلو  دننک  هحفص 470 ] چوک [  نارگید  يربهر  يارب  ناگمه  هک  دشابن  نانمؤم  ریگندرگ 
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[ دب ز   ] نانآ دیاش  هک  ات  دنهد  ناشدیون  میب و  دندرگ  زاب  نوچ  دوخ  مدرم  يوسب  دنریگ و  ارف  نآ  ياهروتسد  نید و  دنور و ] اج ، رگیدب  ]
دننیب یتشرد  امش  زا  هک  یتسیاب  دنیامـش و  کیدزن  هک  نارفاک  نآ  اب  دیگنجب  دیاهدیورگ  ربمغیپ  ادخب و  هک  یمدرم  يا  دننک 123  يرود 

ياهروس ز هک  نارفاـک  هکنیا  زا  ياهتـسد  نوچ  تسا 124  ناراگزیهرپ  اب  ادـخ  تسا و ] يراـگزیهرپ  يهناـشن  شور  هکنیا  هک   ] دـینادب و 
ناش نامیا  دوش ] لزان  هک  هروس  ره   ] دناهدش نمؤم  هک  یناسک  هّتبلا  دوزف ! نامیا  هکنیا  امـش  مادکب  دنیوگ : رگدـکی ] اب   ] دـیآ دورف  نآرق 
رگم دنریمب 126  ات  دـننامب  رفاک  دـیازفیب و  ناشيدـیلپ  رب  دـنلد  هریت  هک  ناسک  نآ  دنوش 125 و  داشلد  نادـب  ددرگ و  رتراوتـسا  نوزف و 

دنروآیم دایب  ّقح  هن  دـنوشیم و  نامیـشپ  هن  سپ  نآ  زو  دـنوشیم  راتفرگ  یئاوسر ] ای  گنجب   ] راـبود یکی  یلاـس  ره  رد  هک  دـننیبیمن 
! دید ار  امش  یسک  ایآ  ناناملسم ] ز  دنیوگ : رگیدکی  اب  دنریگیم و  سوسفب  نآرق  و   ] دنرگنیم رگدکیب  دوش  لزان  ياهروس  نوچ  127 و 
، دنوب نادان  یمدرم  هک  تسا  هدنادرگب  ناشاهلد  ادـخ  و  ددرگن ] هاگآ  ناشراک  زا  ناشدـنیبهن و  سک  ات   ] دـنوشیم ادـج  مه  سپ ز  نآ  ز 

دنمزآ تـسا و  امـشب  هتـسبلد  تـسا و  نارگ  وا  رب  امـش  جـنر  هـک  دـمآ  ناـتيارب  ناـتدوخ  زا  يربماـیپ   128 دـننیبب ] مشچ  ولجب  هکنوـچ  ]
یئادخ وا  زج  هک  دوب  سب  ارم  ادخ  وگب : دـنوش  نازیرگ  وت  نانیدـیب ز  رگا  ربمغیپ  يا  دشاب 129  نانمؤم  يهمهب  مرن  لد  ناتيراگتـسرب و 

َنُونِمؤُملا َناک  ام  : » نیرّـسفم نخـس  سب . دـشاب و  وا  ناگدـیرفآ ، نیرترب  میظع و  شرع  راگدرورپ  هک  مدرک  دوخ  ناـبیتشپ  ار  وا  تسین و 
گنجب دنورب  نینمؤم  يهمه  تسین  زیاج  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 دناهدرک : ینعم  هس  ار  هیآ  هکنیا  عمجم : رخآ 120  ات  اوُرِفنَِیل -»

دنزومایب و بادآ  ماکحا و  نآرق و  ات  دننامب  ربمغیپ  روضح  مه  رفن  دنچ  دـنورب و  ياهّدـع  هلیبق  ره  زا  یتسیاب  دـنراذگب و  اهنت  ار  ربمغیپ  و 
زین رقاب  ماما  زا  و  دنزومایب ، اهنآب  دناهتفرگ  ارف  تسا و  هدش  دراو  تّدم  هکنیا  رد  فئاظو  نآرق و  زا  هچنآ  دنتشگرب  دناهتفر  هک  اهنآ  نوچ 

هتـسد کی  دشاب  تبونب  گنج  دیاب  دـندش و  دایز  هحفص 471 ]  ] 51-15- نآرق  - مدرم هک  دیـسر  یعقوم  روتـسد  هکنیا  تسا  هدش  لقن 
کمک و  گنج ، يارب  دنورب  همه  دیابن  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  دنورب 2 - گنج  هب  هتسد  کی  دنریگب و  دای  ماکحا  فئاظو  دننامب و 

دوخ نید  دنوشیم و  قفوم  دننکیم و  گنج  نمشد  اب  روطهچ  دنتـسه و  یمدرم  هنوگچ  اهنآ  دننیبهب  دنورب و  هدع  کی  طقف  و  نیملـسمب ،
دنتشگرب دوخ  نطوب  دش و  مامت  گنج  نوچ  دنیازفیب و  دوخ  تریصب  رب  دنریگ و  دنپ  تادهاشم  ترفاسم و  هکنیا  زا  ات  دننکیم  تیوقت  ار 

ولج دـندوب و  تمواقم  اب  يوق و  روط  نیاب  نیملـسم  دوب و  نینچ  ربمغیپ  هک  دـننک  ناشرادربخ  دنتـسه  ناشیا  ناـشیوخ  هک  ار  نارفاـک  نآ 
: ینعی تسا : هتفگ  یئاـّبج  - 3 دـنگنجب ، نیملـسم  اب  دـننکن  تأرج  هک  دوشب  اهرفاک  نآ  رذـح  سرت و  بجوم  تاعالّطا  هکنیا  ات  دـنتفریم 
ربمغیپ و دزن  دنورب  ياهدع  ياهیحان  ره  زا  دـیاب  ربمغیپ ص و  روضح  دـنورب  دـننک و  یلاخ  ار  دوخ  لزنم  نطو و  یگمه  ناناملـسم  دـیابن 
رب هدامآ و  هک  دننک  راد  ربخ - ار  اهنآ  دنزومایب و  نارگیدب  دـندرگرب و  دـنریگب و  ارف  وا  زا  ار  دوخ  نید  دنونـشب و  ار  ترـضح  نآ  نخس 

مینک لمع  نآب  مینادـب و  تسرد  دـیاب  ار  نآ  میدینـش ، يزیچ  رفن  کی  زا  رگا  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاـب  حوتفلا : وبا  دنـشاب . رذـح 
ینعمب دوشیم ، لامعتسا  زین  تسا و  هدش  لامعتـسا  مه  رفن  کی  يارب  ۀفئاط »  » يهملک نوچ  دحاو » ربخ  ّتیجح  رب  تسا  لیلد   » حالطـصاب

هتفگ هک  هیآ  رد  سپ  تسا . رفن  کی  نخس  دننام  اهنآ  نخس  شزرا  دوشیمن و  ناشراتفگ  رشن  ترهـش و  يهلیـسو  اهنآ  ددع  هک  رفن  دنچ 
ای رفن  کی  نخـس  هک  تسا  لیلد  دنـشاب  رذح  رب  اهنآ  ات  دننک  رادربخ  ار  دوخ  مدرم  دندرگرب و  دنزومایب و  دنورب و  ياهفیاط  تسا : هدـش 

لمع نآب  تسا  مزـال  درک  لـقن  ياهفیظو  یمکح و  رگا  دوش و  هتفریذـپ  دـیاب  دوشیمن  نیقی  بجوم  تسا و  رفن  کـی  مکح  رد  هک  رتشیب 
نداد دای  نتفرگ و  دایب  فّظوم  تسا و  هدـش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  ۀـفیاط »  » يهملک مولعم  اـجک  زا  هکنیا  لّوا  تسا : هکنیا  باوج  دوش .
لقن يزیچ  یگمه  نوچ  هک  دـشاب  هّدـع  نآ  دوصقم  عقوم  نینچ  رد  تسا  نکمم  و  دـشاب ! رفن  کـی  اـی  مک  يهدـع  دوـصقم  تسا ، هدـش 
نیاب نارگیدب  هحفـص 472 ] نتـشگرب [  نتخومآ و  نتفر و  موزل  دوصقم  تسا  نکمم  مّود - دنوشب ، نآ  یتسردب  دقتعم  نارگید  دـندرک 

راک هچ  دیاب  دنراد و  ياهفیظو  هچ  هک  دننک  نیقی  ات  دننک  قیقحت  هک  دنـشاب  هراچ  رکفب  دـنوش و  رذـح  رب  دنونـشب و  اهنآ  هک  دـشاب  روط 
هک هقفت  مهف و  يارب  هدامآ  صخـش  دعتـسم و  ره  رب  ّقح  قیرط  كولـس  لد و  يهلیـسوب  بلط  تسا  مزال  ینعی  یناشاک : تـالیوأت  دـننک .

ناشاهلد رب  ینعی  ُهوُهَقفَی » نَأ  ًۀَّنِکَأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  شـشوک ، بسک و  ملع  هن  تسا  لد  ملع 
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كرد زا  تسا  سفن  باجح  هک  تسا  نامه  دنوادخ  ءاشغ  هدرپ و  هک  تسا  مولعم  و  میدـش ، اهنآ  مهف  هّقفت و  ریگولج  میدراذـگ و  هدرپ 
نکمم هک  يروطب  دوش  ناور  نابزب  دوش و  رادومن  لد  زا  ملع  هکنآ  اـت  سفن  يهیفـصت  هیکزت و  هار  كولـس  یپ  دورب  دـیاب  سپ  قیاـقح ،

نتخومآ رد  ناشتمه  دنزومایب و  دنورب و  ینعی  هدـبع : ریـسفت   263-209- نآرق . - دوش رادومن  صخـش  زا  يزیچ  ملع  فـالخ  رب  دوشن 
يرادـیب نید و  رـشن  رب  ياناوت  دـنوش و  ملاـع  ناـشنید  فیاـظوب  نینمؤم  يهمه  جـیردتب  هک  يروطب  دـشاب  نارگید  یئاـمنهار  داـشرا و 

. دـنهاوخب دوخ  صخـش  دوس  ماـقم و  تساـیر و  دـننک و  يرترب  رخف و  مدرم  رب  دـندرگرب و  دـنزومایب و  دـنورب و  رفـسب  هکنیا  هن  نارگید 
دنتفر نوچ  دـنورب و  هدـع  کی  تسا  مزال  ینعی  تسا  هدرک  یفّرعم  یئاـفک  بجاو  ار  ملع  لیـصحت  هیآ  هکنیا  هک  تسا  مولعم  يواـطنط :
میمعت زا  لمع  ماگنه  رد  یلو  دناهتسناد  یئافک  بجاو  ار  ملع  لیصحت  ام  ياملع  و  دنتسین ، نآب  فّظوم  هّیقب  و  تسا ، یفاک  نارگید  يارب 

دنب زا  يرادـقم  دـیاب  دـنیوگیم  وضو  رد  لاثم : روطب  دـننکیم ، تاعارم  ار  طایتحا  لامک  رگید  لئاسم  رد  هکنیا  اـب  دـننکیم  يراددوخ  نآ 
سک ره  تسا و  یصخش  بجاو  ءوضو  هکنیا  اب  و  دوش ، ماجنا  نیقی  عطق و  روطب  تسد  نتسش  رد  بجاو  رادقم  نآ  ات  دوش  هتسش  ناوزاب 

یگدنز مولع  لیصحتب  هکنیا  دوجو  اب  دنتـسه  لوئـسم  همه  دش  فّلخت  رگا  یئافک  بجاو  یلو  تسا  لوئـسم  رفن  کی  نامه  درک  فلخت 
: يربط  123 مُکَنُولَی » َنیِذَّلا  اُوِلتاق  . » دننکیمن راداو  نآب  ار  نارگید  دنوریمن و  نآ  یپ  دـننکیمن و  هّجوت  دـنجاتحم  نآب  مدرم  يهمه  هک 
- نآرق  - قارع زا  ماش  نآرق  لوزن  عقوم  رد  و  تسا ، نآ  زا  دعب  هکنآب  سپ  دینک  گنج  هلمح و  دیاب  دنتـسه  امـشب  رتکیدزن  هک  اهنآب  ینعی 
اب تمـسق  ره  مدرم  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـش  عیـسو  مالـسا  يهقطنم  هکنآ  زا  سپ  یلو  ناناملـسمب  دوب  رتکیدزن  هحفـص 473 ]  ] 34-1
هک تسا  ثیدح  نوچ  دـنگنجب  رود  نارفاک  اب  هک  دـنوش  راچان  دوخ  زا  رود  نیملـسمب  کمک  يارب  رگم  دـنگنجب  دوخب  کیدزن  نارفاک 

نیـسحلا نب  ّیلع  نبإ  دّمحم  نب  رفعج  زا  و  مهاوس » نم  یلع  دی  نوملـسملا   » دنـشاب رگدکی  کمک  ناملـسم  ریغ  ربارب  رد  دیاب  ناناملـسم 
َنیِذَّلا اُوِلتاق   » دنتـسه هیآ  هکنیا  لومـشم  هک  دـیگنجب  اهنآ  اب  دومرف : دـیراد ! رظن  هچ  ملید  نارفاـک  اـب  گـنج  رد  دندیـسرپ  مالّـسلا  مهیلع 

مُهتَدازَف . » دنتسه امش  نمشد  رتدب  رتکیدزن و  دنتسه و  امـش  یناسفن  ياوق  هک  ینارفاک  ینعی  یناشاک : تالیوأت   91-58- نآرق «. - مُکَنُولَی
ینامیا دنوشیم  نآب  میلـست  دسریم و  یتیآ  نوچ  تسا و  ربمغیپ  ادـخ و  يوس  زا  هچنآب  دنتـسه  نمؤم  یلک  روطب  ینعی  يربط :  124 ًانامیِإ »

126 مُهَّنَأ » َنوَرَی  ـال  َو  َأ   » 23-1- نآرق . - نامیا شیازفا  ینعم  تسا  هکنیا  و  دوشیم ، دـیلوت  ناشلد  رد  اهنآ  زا  کـی  رهب  تبـسن  صوصخم 
: عمجم  128 مُکِسُفنَأ » نِم  ٌلوُسَر   » 30-1- نآرق . - دـناهدناوخ ءای  اب  نوری »  » نارگید هدرک و  تئارق  ءات  اب  نورت »  » بوقعی هزمح و  عمجم :

ربمغیپ امش  نایم  درف  رتهب  زا  ینعی  تسا  هدناوخ  ءاف  حتف  اب  سفنا »  » ساّبع نبإ  و  امش ، دوخ  ینعمب  ءاف  ّمض  اب  تسا  سفنا »  » روهشم تئارق 
ریسفت  128 مُِّتنَع » اـم  ِهـیَلَع  ٌزیِزَع   » 28-1- نآرق . - تسا هدـش  لـقن  تئارق  هکنیا  زین  ع ]  ] ارهز يهمطاـف  ترـضح  زا  و  دـمآ ، دـش و  نـّیعم 

ینعم دنناد و  لوسر  تفـص  ار  نآ  هدرک و  فقو  زیزع »  » ظفل رب  یـضعب  و  نادب . دیتفا  جـنر  رد  هچنآ  وا  رب  دوب  تخـس  راوشد و  ینیـسح :
نآ كرادت  تعافـشب  هک  تمایق  زور  تسا  يو  رب  نآ  راذتعا  ینعی  هانگ  زا  دینکب  هچنآ  تسا  يو  رب  هک  دـنرآ  دورف  نیرب  مُِّتنَع » ام  ِهیَلَع  »
رگا ورشیپ  يدّیس  نینچ  دراد  هک   || ورگ  رد  یسک  نایصعب  دنامن   205-182- نآرق -32-1- نآرق  - دناهتفگ ینعم  نیرد  دومن و  دهاوخ 

يهجرد تدش و  تفأر  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  128 ٌمیِحَر » ٌفَُؤر   » تسین كاب  دوب  تهاوخ  رذـع  وا  وچ   || تسین  كاپ  هنگ  زا  ترتفد 
میحر ناراـکهانگ  يارب  تسا و  فوءر  عیطم  نینمؤم  يارب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هحفص 474 ]  ] 19-1- نآرق  - تمحر یلاع 

ار وا  هک  سک  رهب  تسا و  فوءر  تسا  هدـید  ار  وا  هکنآـب  میحر و  ناتـسودب  تسا و  فوءر  دوـخ  ناـشیوخب  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا .
ار ام  لوسر  الا  دناوخن  دوخ  مان  ودب  يادخ  ار  ربمغیپ  چـیه  تفگ : لضفلا  نب  نیـسح  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  تسا . میحر  تسا  هدـیدن 
هک یـسک  ره  رمع  تفگ : هدـعج  نب  ییحی  ٌمیِحَر » ٌفُؤََرل  ِساـّنلِاب  َهّللا  َّنِإ   » تفگ ار  دوـخ  هیآ و  هکنیا  رد  ٌمیِحَر » ٌفَُؤر  : » تفگ ار  وا  هـک 

تـشونب دروایب  نوچ  دروایب ، يدرم  هیآ  ود  هکنیا  هک  هیآ  ود  هکنیا  رگم  يدادـن  یهاوگ  هاوگ  ود  ات  يدرکن  تبث  نآرق ، زا  يدروآ  یتیآ 
تروس هکنیا  دمآ و  دورف  نآرق  زا  هک  تسا  یتیآ  رخآ  هکنیا  هک  دنتفگ : و  دوب . نینچ  يادـخ  لوسر  هک  يادـخب  مهاوخن  هاوگ  تفگ : و 

-139- نآرق . - تسا تئارب  رخآ  تیآ  ود  نامـسآ  اـب  نآرق  يهطبار  رخآ  تفگ : هداـتق  نآرق . زا  دـمآ  دورف  ماـمت  هک  تسا  یتروـس  رخآ 
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رفن دـنچ  درکیم و  ءـالما  بعک  نـب  یبا  دـندرکیم  نیودـت  عـمج و  ار  نآرق  هـک  رکب  وـبا  ناـمز  رد  هدـبع : ریـسفت   242-196- نآرق -157
هکنیا هک  دنتشادنپ  ناگدنسیون  َنوُهَقفَی » ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  مَُهبُوُلق  ُهّللا  َفَرَص  اُوفَرَصنا  َُّمث   » تئارب يهروس  تیآ  هکنیا  هب  دندیـسر  ات  دنتـشونیم 

رد و  رخآ ، اـت  ٌلوُـسَر » مُکَءاـج  دََـقل   » دـناوخ نم  يارب  اـهنیا  زا  دـعب  هیآ  ود  ربـمغیپ  تفگ : بعک  نب  یبا  تسا . نآرق  يهروـس  رخآ  هـیآ 
رب قّرفتم  ياههتـشون  رد  ار  هئارب  رخآ  تیآ  ود  متـشونیم . مدرکیم و  عمج  ار  نآرق  هک  هاـگنآ  تفگ : وا  هک  تسا  تباـث  نب  دـیز  ثیدـح 

لزان يهروس  رخآ  هک  تسا  هکنیا  حیحـص  تیاور  و  متفای . يراـصنا  تباـث  نب  همیزخ  دزن  طـقف  متفاـین و  اـهنآ  ریغ  ناوختـسا و  گـنس و 
َو  » تسا هرقب  هروـس  هـیآ 281 - رخآ  -716-741 و  نآرق -405-380- نآرق -242-161- نآرق . - تسا ِهّللا » ُرـصَن  َءاج  اذِإ   » نآرق يهدـش 

هدبع بلطم  اب  هکنیا  لیصفت  میتشون  نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس   83-37- نآرق «. - َیلِإ ِهِیف  َنوُعَجُرت  ًاموَی  اوُقَّتا 
یسمش يرجه  هن  یـس و  دصیـس و  رازه و  هامنابآ  مهن  تسیب و  هبنـشکی  بش  رد  دنوادخ  قیفوت  هب  تسا . هدش  هتـشون  لّوا  دّلجم  لّوا  رد 
ریسفت هکنیا  يهلابند  ادخ  دیماب  میداد و  همتاخ  هروس  نیاب  ار  دّلجم  هکنیا  يرمق  داتشه  دصیس و  رازه و  لاس  یلوالا  يدامج  رخآ  قباطم 

هحفص 475] مینکیم [ . زاغآ  رگید  دلجم  رد  سنوی  يهروس  زا  ار 

یقرواپ

ناهرب ریسفت  رد  [ 3  ] تسا و هدرب  ثراب  شردپ  زا  ار  تسپ  يوخ  هکنیا  دنیوگ  یـسراف  هب  هک  تسا  یلثم  [ 2 . ] یگدنشخرد ؤلألت و  اب  [ 1]
هک تسا  یلثم  طایخلا » ّمس  یف  لمجلا  جـلی  یّتح   » ینعی هلمج  هکنیا  بدا  لـها  نادنمـشناد و  رظن  رد  [ 4 . ] دـنکیم رکذ  ار  رخآ  رظن  هکنیا 

ار تشوگ  تشپ  رگم   » دـنیوگ یـسراف  رد  هکنانچ  دربیم  راکب  تسا  یلقع  لاحم  شعوق  یطرـش و  ای  یلمع  ای  يراک  هکیماگنه  رد  برع 
[ ححـصم . ] دنور تشهبب  نانیا  تسا  لاحم  هکتـسنیا  هیآ  ینعم  تقیقح  رد  یبای . تسد  يزیچ  نینچب  تسناوت  یهاوخن  زگره  ینعی  ینیبب »
زا یقرت  سفن و  لاـمک  یمدآ  دوجو  رد  شاهجیتـن  راـگدرورپ و  هب  برق  بجوم  هک  تسا  تاداـبع  زا  یکی  اـعد  ینامـسآ  ناـیدا  رد  [ 5]

هداد و رارق  ببـس  ارنآ  دـنوادخ  تسا و  دارمب  ندیـسر  يارب  يونعم  بابـسا  زا  یکی  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  و  رتیلاـع ، هبترمب  رتتسپ  هبترم 
لـصف رد  ناراب  ندـماین  ماـگنه  هک  هدـش  هبرجت  رایـسب  نونک  اـت  و  دریذـپیمن . ماـجنا  دـنادن  تحلـصم  هچناـنچ  هدومرف و  تباـجا  هدـعو 

ءاقـستسا زامن  یتقو  ات  دناهدرک و  هدهاشم  مدرم  همه  هتفرگ و  ندیراب  ناراب  هلـصاف  الب  دـناهدناوخ و  ءاقـستسا  زامن  ناناملـسم  صوصخم 
زین هتفرگ و  ارف  دوخ  داتسا  سرد  زا  ار  ریسفت  هکنیا  تسا و  هدبع  درگاش  هک  اضر  دیشر  دّیـس  [ 6 [ ] ححصم . ] هدماین ناراب  دندوب  هدناوخن 

لقع و اـب  دـنوادخ  ار  یمدآ  [ 7 . ] دـننک هیجوت  ار  تداع  قراخ  تسا  نکمم  ات  هک  دـنراد  ناوارف  شـشوک  يدـنه  ناـخ  دـمحا  دّیـس  رس 
كالم دوخ  »و  ِنیَدـجَّنلا ُهانیَدَـه  َو   » دـنهدیم زیمت  هتاذـب  اـطخ  زا  ار  باوص  لـطاب و  زا  ار  قح  تسا و  رون  دوخ  لـقع  و  هدـیرفآ ، هشیدـنا 
توافت اب  یبسن و  روطب  لطاب  قح و  تخانـش  نازیم  تسا و  رون  زاب  دـشاب  مک  شاهجرد  دـنچ  ره  و  تسا ، ناـهرب  ره  یتسرداـن  یتسرد و 

هکیمـسقب هزجعم  تانیب و  تایآ  اب  هداتـسرف  رـشب  يوسب  هدرک و  یحو  اهنآب  هتخیگنارب و  ینایامنهار  دـنوادخ  رگید  يوس  زا  و  تاـجرد .
تداعس تاموقم  تایح و  تایرورـض  زا  درادن  هار  نادب  یمدآ  لقع  هک  اهزیچ  نآ  ات  دریذپب  ارناشتوبن  دوش و  عضاخ  اهنآ  لباقم  رد  لقع 

دوخ يرطف  هار  زا  تخاس ، لوزعم  ار  لقع  دیـشیدنین و  ءایبنا  توعد  رد  تسبن و  راکب  ار  دوخ  لقع  یـسک  رگا  لاح  دـنزومایب . واب  يدـبا 
تیلاعف زا  مکمک  لقع  هک  دش  دهاوخ  هکنیا  هجیتن  و  تسا . هتفریذپن  ار  لقع  تیمکاح  هتشگ و  اهيوه  تاساسحا و  وریپ  هدش و  فرحنم 

هدرک و هبلغ  هشیدنا  رکف و  نوناک  رب  دنکیم و  دشر  یناویح  یمیهب و  تاساسحا  اهيوه و  نوناک  عبطلاب  دوریم ، فعـض  هب  ور  دـتفایم و 
تـسا لقع  بلق »  » زا دارم  و  هدـش ، رکذ  نآرق  رد  دروم  نیدـنچ  هک  تسا  عبط »  » ینعم هکنیا  و  دـهدیمن ، نآ  هب  تیلاعف  لاـجم  یلک  روطب 

لانم و لام و  ياوه  هچ  تسایر و  ياوه  هچ  دـنکیمن  قرف  دـنکیم و  هزرابم  لقع  اب  تفای  تدـش  یناسفن  ياوه  رگا  و  رکفت . نوناک  ینعی 
دهد يأر  هچ  رهب  ناسنا  یتلاح  نینچ  رد  دنلقع و  تیلاعف  عدار  عنام و  اهنیا  همه  هاج ، بح  و  تیعجرم ، يربهر و  ياوه  هچ  تردق و  هچ 
نایم هلصاف  زا  رتمک  لقعت  مه و  وت  نایم  هلصاف  هتبلا  تسا و  هتفگ  هشیدنا  يور  زا  هک  دنک  نامگ  دنچ  ره  لقعت ، هن  تسا ، مه  وت  شأشنم 
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ءیش تابثا  رخآ و  ات  یغَط » ُهَّنِإ  َنوَعِرف  یلِإ  ابَهذا   » هدوب ثوعبم  مه  ناینوعرف  نوعرف و  توعدب  یـسوم  [ 8 [ ] ححصم . ] تسین لطاب  قح و 
. دشاب لیناپسا  زکرم  دیردام »  » هک تسا  هدوب  سلدنا  تختیاپ  مان  هملک  هکنیا  ایوگ  [ 10  . ] لادج گنج و  ینعمب  [ 9 . ] دنکیمن ادعام  یفن 

دنانیخـسار هک  موصعم  ریغ  يارب  قح  بهذـم  رد  نآرق  تایآ  لیوأت  هک  تسناد  دـیاب  [ 12 . ] دراد یئانیب  تریـصب و  لاـمک  هک  نآ  [ 11]
تـسرد یتسرپتوغاـط  یـشکمتس و  یگدـنب و  يوخ  هکلب  تسین  باوص  شّحوت  يوخ  [ 13 . ] تسا دودـسم  لیوأت  باب  تسین و  زیاـج 

و نداد ، ناکت  و  ياج ، زا  ندـنک  ینعمب  تشذـگ  تاغل  ینعم  رد  هکنانچ  هتفرگ و  عفر »  » ینعمب ار  قتن » - » هّللا همحر  ّفلؤم - [ 14 . ] تسا
« عفر  » نوچ تسا و  رتبـسانم  عفر  ینعمب  « َروُّطلا ُمُهَقوَف  انعَفَر  َو   » هنیرقب و  تسا ، هدـمآ  زین  ندومن  هداشگ  نهپ و  ندرک ، لزلزتم  ندرب و  الاب 

يانعمب ار  انقتن »  » هک تسه  هّصاخ  قیرط  زا  ربخ  ود  یکی  ثیداحا  اما  تسا ، هتفگ  نینچ  فلؤم  اذـل  تسین  ندرب  الاب  ندـنک و  رد  حـیرص 
زا يربخ  دـنچ  هّماع  قیرط  زا  زین  تسین و  شتّحـصب  نانیمطا  هک  تسا  داحآ  رابخا  لیبق  زا  نکل  هدرک  رکذ  ندرک  دـنلب  ندـنک و  ياج  زا 

هکنیا ای  دیروایب  نامیا  ای  تفگ  تشادهاگن و  اهنآ  رس  يالاب  رب  دنک و  ياج  زا  ار  هوک  دنوادخ   » تسا هتفگ  يو  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبإ 
مازلاب و هک  دراد  هکنیا  رب  حیرـص  تلالد  دوخ  هدشن  لقن  موصعم  زا  هکنیا  رب  هوالع  رابخا  هکنیا  دنکفا » مهاوخ  امـش  رـس  رب  ار  هوک  هکنیا 

تاهج نیدب  هدوب ، یثبع  راک  تروصنیا  رد  تشاد و  دهاوخن  ياهدئاف  یمازلا  نامیا  ّقح  بهذم  رد  و  هدـش . هتـساوخ  نامیا  اهنآ  زا  ءاجلا 
مه اودجـسف و  هب  مکّنیمرأل  وا  يرما  ّنذـخأتل   » هکتـسنیا هیآ  ینعم  دـناهتفگ  هک   ] نیرّـسفم بلاغ  لوق  نتفریذـپب  رـضاح  هّللا  همحر  ّفلؤم 
همه هوک  ندروآ  دورف  سرت  زا  نانآ  منکفأیم و  امش  رس  رب  ار  هوک  هکنیا  ای  دیریذپب  ار  منامرف  دیاب  ای  مهیلع » طقسی  نأ  ۀفاخم  هیلا  نورظنی 

لمحم هکیماداـم  اـت  تسه و  وا  لوق  يارب  حیحـص  لـمحم  اریز  تسا  هزجعم  رکنم  وا  درک  مهوـت  دـیابن  و  تسا . هدـشن  دـنداتفا ] هدجـسب 
نب یلع  نب  دّمحم  هب  دارم  اریز  تسین  حیحص  هدبع  ریسفت  ترابع  [ 15 [ ] حّحصم . ] تسا اطخ  باوصان  ینعم  رب  لمح  دراد  دوجو  حیحص 

درادن و ینعم  اجنیا  رد  قداص ع  ترضح  زا  رقاب  ترضح  لاؤس  زین  تسا و  ترضح  نآ  هینک  رفعج  وبا  تسا و  ع ]  ] رقاب ترضح  نیسحلا 
[16 [ ] ححصم . ] مدیسرپ ع ]  ] رقاب رفعج  وبا  ترضح  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  زا  هک  تسا  نینچ  حیحص  هدش و  فیحـصت  ترابع  ارهاظ 
زا بکرم  هک  مدآ  لسن  هب  هک  تسا  نآ  تسرد  دـشابن و  باوص  ندـنادرگرب  اّوح  مدآ و  هب  ار  امهاتآ »  » و ـالعج »  » رد هینثت  ریمـض  ارهاـظ 

تسا نآ  هنیرق  دوخ  تسا  « َنوُکِرـُشی اّمَع  ُهّللا  َیلاعَتَف   » هک هیآ  لیذ  و  ددرگرب ، دیآیم  تسد  هب  هیآ  یّلک  موهفم  زا  دشابیم و  یثنا  رکذ و 
هدـش رکذ  نومأم  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ثیدـح  رد  ینعم  هکنیا  و  هینثت . هن  تسا  عمج  نوکرـشی »  » نوچ تسا  مدآ  لـسن  دارم  هک 
ءایبنا اـی  شرع  هلمح  ناگتـشرف  لـثم  دنتـسه  یهلا  هاـگرد  ناـبّرقم  دارم  هک  دوشیم  هدافتـسا  « َکِّبَر َدـنِع   » هلمج زا  [ 17 [ ] ححـصم . ] تسا

دنیامنن یگرزب  رابکتـسا و  نانیا  تسا ، یهلا  لضف  تمحر و  هب  برق  هکلب  تسین  تفاسم  برق  دنع »  » هب دارم  دـیوگ : حوتفلا  وبا  و  ماظع ،
يادخ و تعاطا  رب  تسناگدنب  نتخیگنارب  هیآ  ینعم  و  ار ، وا  دنیامنیم  هدجـس  دننکیم و  هیزنت  حیبست و  ار  وا  وا و  شتـسرپ  تدابع و  زا 

دنراین دننکن و  ماظعتسا  رابکتسا و  وا  تمحر  هب  ناشماقم  برق  تعفر و  تلزنم و  اب  ناگتشرف  هچ  نآ ، دننام  رماوا و  رد  دننک  لاثتما  هکنآ 
َراهَّنلا ال َو  َلیَّللا  َنوُحِّبَُـسی   » تفگ هک  نانچ  دـنیامنیم  عوشخ  هدجـس و  ار  وا  دـننکیم و  وا  لیلهت  حـیبست و  زور  بش و  هب  راوهدـنب  هکلب 
، وا ناوریپ  نیدلا و  یحم  زا  هدافتسا  ناونع  هب  ینیسح  ریسفت  رد  تسا  هدش  لقن  نایبلا  حور  زا  هک  رطـس  ود  هکنیا  [ 18 [ ] حّحصم «] َنوُُرتفَی

یگتـسبمه تردق و  هبلغ و  دارم  تسا و  هراعتـسا  اجنیا  رد  حـیر  [ 19 . ] هدـش هدـید  عبتت  هعلاطم و  زا  سپ  هک  تسا  هتـشون  داـیز  مکیب و 
دنکیم رارمتسا  رب  تلالد  هدمآ  لعاف  مسا  هغیص  هب  هک  اّریغم »  » ظفل [ 20 [ ] ححصم . ] تسا دارم  هب  نتفای  تسد  يزوریپ و  ببس  هک  تسا 

روط هب  يدادادـخ  ياـهتمعن  زا  هک  یماـگنه  اـت  یمدرم  موق و  ره  هک  تسا  یهلا  ياهّتنـس  زا  هکنیا  هک  دوـشیم  هدـیمهف  هکنیا  هیآ  زا  و 
بغار [ 21 [ ] ححصم . ] دناتـسن زاب  ناشیا  زا  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  دنهدن  کین  شور  رد  رییغت  دنزرون و  نارفک  دننک و  هدافتـسا  حیحص 
ياّیهم هتسب و  نابسا  ینعم  هب  لیخلا  طابر  [ 22 . ] مهدعب کل  ضرعی  نمل  الاکن  مهلعجا  يا  « مُهَفلَخ نَم  مِِهب  دِّرَشَف  : » تسا هتفگ  یناهفـصا 

امـش زا  هراومه  نمـشد  هک  دیـشاب  هدامآ  اّیهم و  ناـنچ  ینعی  نوبهرت » [ » 23 . ] تسا هدـش  هتفرگ  یناـبزرم  ینعی  هطبارم  زا  تسا و  رازراـک 
هکنیا و  تسا . يردپ  يومع  رب  مدـقم  ثرا  رد  يردام ] ردـپ   ] ینیوبا يومع  رـسپ  هّیرـشع  ینثا  هعیـش  هقف  رد  [ 24 . ] دربب باسح  دـسرتب و 
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نارود هکنیا  رد  هک  اههروس  بیترت  هکنیا  فالخ  رب  میاهتشون  لّوا  دّلجم  همّدقم  رد  هک  نانچ  [ 25 [ ] ححصم . ] تسا هعیش  یعامجا  هلئسم 
هچنآ میدرک و  لقن  ار  نآ  يهنومن  دـنچ  مه  ام  تسا و  هدرک  دای  تسرهف  رد  میدـن  نبإ  تسا و  هدـش  هدـید  لوا  نرق  زا  یئاـهنآرق  تسه 
نّیعم صاخـشا  يهقیلـس  هب  اههروس  مظن  و  تسا ، هدوب  ربمغیپ  دوخ  روتـسد  هب  هک  تسا  اههروس  رد  تایآ  بیترت  دـنراد  قاـّفتا  نیرـسفم 
ۀمحر فلؤم  . ] هروس هن  تسا  هدوب  هیآ  يهملک  دـهاش  نامثع  زا  ساـّبع  نبإ  لـقن  هکنیا  میئوگب  تسا  نکمم  تهج  هکنیا  زا  تسا ، هدـش 

رد تسا  مالسا  مکح  لصا  هدمآ  باتک  رد  هچنآ  دومرف  هماقم  هّللا  یلعا  ینارعش  نسحلا  وبا  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  ام  داتـسا  [ 26 [ ] هّللا
زاغآ راّفک  هاگ  ره  هکلب  تسین  زیاج  ناناملسم  بناج  زا  لاتق  يادتبا  هک  ام  بهذم  رد  ع ]  ] ماما تبیغ  نامز  رد  قح . رب  ماما  لوسر و  دهع 

ناملـسم ناطلـس  ّتیعر  رگا  دنـشاب ، دـهاعم  مکح  رد  دـناهدرکن  گنج  زاغآ  هک  اهنآ  ات  سپ  تسا  بجاو  عافد  ناناملـسم  رب  دـننک  لاتق 
نایم كرتشم  نامیپ  هک  ام  دهع  رد  اصوصخ  دندهاعم  مکح  رد  دنشاب  ناملسم  ریغ  ناطلس  ّتیعر  رگا  و  نآ ، ریظن  ای  دنتـسه  یّمذ  دنـشاب 

زا یلو  دشاب  نیکرـشم  باعرا  يارب  مکح  لصا  هک  دسریم  رظن  هب  دیوگ : ریقح  و  یهتنا . تسا . هدش  هتـسب  نایدا  فالتخا  اب  اهتلود  هّیلک 
نیکرـشم همه  ماع  لتق  درک و  راتفر  مکح  رهاظ  هب  ایآ  درک ، لمع  نادب  هنوگچ  ص ]  ] ادخ لوسر  هک  دید  دیاب  هیآ  هب  ندرک  لمع  تهج 

زا دـعب  ص ]  ] ربمغیپ راتفر  زا  هچنآ  و  ریخ ! ای  درمـش  بجاو  ار  اهنآ  اـب  گـنج  لـتق و  زین  تسناد و  حاـبم  ار  همه  نوخ  دومرف و  رداـص  ار 
بوجو هب  مکح  زگره  ربـمغیپ ص  نوـچ  هدوـب ، باـعرا  يارب  مکح  رودـص  هک  دـهدیم  ناـشن  دوـشیم  هدـهاشم  خـیراوت  رد  هیآ  لوزن 

نآ لمع  و  هکم . حتف  رد  دـنچ  ینت  و  دنتـساخیمرب ، نیملـسم  اب  راکیپ  هب  هک  یماقم  رد  رگم  دومرفن  نآ  ندوب  حابم  راّفک و  نوخ  نتخیر 
کّسمت « ِرفُکلا َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف   » هیآ هب  لمج  گنج  زور  رد  نانمؤم  ریما  و  میمهفیم ، نآ  رهاظ  زا  ام  هچنآ  هن  تسا  هیآ  رّـسفم  دوخ  ترـضح 

رد ص هک  تسا  یبلطم  دّیؤم  هیآ  زا  هلمج  هکنیا  [ 27 [ ] حّحصم . ] تسا هتـسنادیم  براحم  عافد  ماقم  رد  ار  مکح  هک  تسا  ادیپ  دومرف و 
دنشونیم تسا و  برش  لباق  هک  اریزیچ  ره  برع  [ 29 . ] مّوس ینعی  رگید » هس   » لصا یسراف  رد  [ 28 [ ] حّحصم . ] میتفگ یقرواپ  رد   354

هعیـش بهذـم  رد  هک  هدومرف  حوتفلا ] وبا   ] ياهیقرواپ رد  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  [ 30 [ ] حّحـصم . ] تسین رمخ  دارم  دـیوگیم و  بارش 
. دوشیمن لطاب  ناهانگ  قوحلب  کین  لمع  باوث  دش و  دهاوخ  هداد  امتح  نآ  شاداپ  هدش  عقاو  حیحص  هک  یلمع  ینعی  تسا  لطاب  طبح 

هجیتنیب ار  تانـسح  همه  دـیآ و  ربارب  ای  حـجار  تائّیـس  نازیم  هّفک  تسا  نکمم  نکل  دـیآیم  باسح  هب  کین  لامعا  يازج  ینعی  یهتنا .
زا كدنا  رادقم  نآ  ینعم  هب  ۀعاعل  [ 32 . ] دوش هعجارم  راحب  مشش  و  نزاوه . هوزغ  ریثک ج 3 ص 611  نبإ  هریس  هب  [ 31 [ ] ححصم . ] دزاس
مان هب  هتـشون  یباتک  تسا  ریّنت  رهاط  دّـمحم  شمان  ارهاظ  هک  توریب  ءاـملع  زا  نت  کـی  [ 33 . ] دسیلب یگـس  هک  یفرظ  رد  هدـنامیقاب  ماعط 

هعلاطم همامت  هب  ار  نآ  ریقح  و  تسا . اهنآ  ریغ  دـنه و  ناتـسرپتب  قباـطم  ناـنآ  دـئاقع  لاوقا و  هک  هدرک  تباـث  تیحیـسم و  یتسرپتب و 
راّفک تساجن  مدع  رد  حیرص  هک  فیعض  ول  هدشن و  هدید  یتیاور  [ 34 [ ] ححصم . ] تسا هیآ  هکنیا  ریـسفت  باتک  نآ  تقیقح  رد  ماهدرک 

نادنچ يواتف  هکنیا  نکل  دنکاپ ، باتک  لها  راّفک  هک  دناهداد  اوتف  هدرک و  هدافتـسا  تایاور  ياهراپ  موهفم  زا  ءاهقف  زا  ضعب  هکلب  دـشاب ،
الثم دوشیمن ، سّجنتم  تبوطر ] اب   ] اهنآ اب  تاقالم  هب  رهاط  ءیـش  هک  درادن  تلالد  هکنیا  زا  شیب  تایاور  زا  هتـسد  نآ  اریز  تسین  قیقد 

دریگیمن وضو  دینادیم ، امش  تسا و  ینارصن  امش  همداخ  هدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  يوار  هک  بیذهت  رد  خیـش  تیاور 
نداد لسغ  هب  عجار  رامع  نب  ۀـیواعم  تیاور  ای  دـیوشیم ، ار  دوخ  ياهتـسد  تسین  یکاب  هدومرف  ترـضح  و  دـنکیمن ! تباـنج  لـسغ  و 
هکنیا لیبق  زا  و  رفاک ، ردام  ردپ و  اب  فرظ  کی  رد  ناملسم  یئاذغمه  هلکاؤم و  زاوج  زین  و  رارطضا ، لاح  رد  ار  هملـسم  یّفوتم  نز  هرفاک 

اب رفاک  تاقالم  دّرجم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  هکنیا  زا  تفگ  ناوتیم  اریز  درادن . باتک  لها  تراهط  رب  تلالد  مادک  چیه  تایاور 
سّجنم تبوطر  اب  تاقالم  ایآ  هکنیا  و  درادـن ، یتلالد  هکنیا  زا  شیب  تسین و  رهاـط  ءیـش  نآ  ندـش  سّجنتم  بجوم  تبوطر ، اـب  يزیچ 
تبوطر اب  ار  تاقالم  فرـص  هک  میباییم  مینک  ّتقد  رگا  ناشیواتف  رد  امدـق  بلاغ  و  تسا ، وگتفگ  ّلحم  دوخ  تیارـس ! عوقو و  ای  تسا 

اب رگا  تسا  هتـسش  زیمت و  شتـسد  هک  يرفاـک  تروص  هکنیا  رد  و  دـننادیم . سّجنم  ار  ریثأـت  تیارـس و  عوقو و  هکلب  دـننادیمن  سّجنم 
اجک ره  هدیبسچن و  نادب  ای  هتفرن  نآ  رد  رفاک  ندـب  زا  يزیچ  نوچ  دـشاب  سّجنتم  تسین  مولعم  ءیـش  نآ  درک  تاقالم  يزیچ  اب  تبوطر 
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نیب عمج  قیرط  هکنیا  اب  تسا و  سجن  املـسم  درک  تاقالم  رهاط  ءیـش  اب  شندـب  قرع  ای  ینیب  اـی  ناـهد  بآ  رگا  ـالثم  درک  تیارـس  هک 
لوق [ 36 [ ] ححـصم  ] میزاسیم ناشنرطاخ  یقرواپ  رد  هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  یبلطم  اجنیا  رد  [ 35 . ] دشابن ناسآ  دیاش  فلتخم  تایاور 

هک تسا  یلاوما  دارم  دنیوگب  هک  تشاد  نآ  ياج  دوب  واو »  » نودب هچنانچ  و  هدـش ، رکذ  فانیتسا  واو »  » اب هیآ  اریز  تسا . حیحـص  رذ  وبأ 
تـسا دوهی  ءاملع  لاح  نایب  « َنوُِزنکَی َنیِذَّلا   » ینعی نیملـسم ، هن  تسا  نانآ  هب  طوبرم  مکح  هدشیم و  عمج  دوهی  ءاملع  دزن  لاملا  تیب  زا 

ریغ نایوار  : » هدومرف حوتفلا  وبا  ریسفت  یقرواپ  رد  هماقم  هّللا  یلعا  ینارعش  نسحلا  وبا  ازریم  موحرم  ام  داتسا  [ 37 [ ] ححصم . ] ماع مکح  هن 
نارّـسفم زا  یـضعب  ینوریب و  ناحیر  وبا  و  دنیآیمن ، نوریب  نایب  هدهع  زا  وکین  دنتـسین  انـشآ  نف  نادب  هک  دننک  يزیچ  لقن  نوچ  ّنف  لها 

هام هدزیـس  ار  لاس  نآ  دـندوزفایم و  لاس  ياههام  ددـع  رب  هام  کی  رابکی  لاـس  هس  ره  هک  دوب  نآ  ءیـسن »  » دـنیوگ دـندوب  ّنف  لـها  هک 
دوهی مسر  نونکا  هک  نانچ  ابیرقت ، دـشاب  راهب  لّوا  اب  قبطنم  تسا  لاس  زاغآ  هک  مرحم  و  دـنکن ، رییغت  دوخ  لصف  زا  اههام  اـت  دـنتفرگیم 

، دنکیمن رییغت  یـسمش  لوصف  رد  دوخ  لحم  زا  تسا  يرمق  هک  اهنآ  ياههام  و  دنریگیم ، هام  هدزیـس  ار  لاس  کی  لاس  هس  ره  رد  تسا 
، دنهد رییغت  یهام  هب  یهام  زا  ار  جح  ادمع  هکنآ  هن  درکیم  رییغت  دوخ  ياج  زا  اههام  ارهق  لمع  نیدب  و  دـندرکیم ، دوهی  دـیلقت  برع  و 
وذ عقاو  رد  دندیمانیم و  ۀّـجحلا  وذ  دـندرکیم  ّجـح  نآ  رد  هک  ار  یهام  همه  اهنآ  دوخ  هن  رگ  و  تسا ، هام  کی  ندوزفا  هجیتن  هکنیا  هکلب 

، تسین مهم  نادنچ  هکنیا  و  نآ ، ریغ  ای  مرحم  ای  رفص  دندیمانیم ، هچ  ار  دئاز  هام  نآ  ایآ  هک  تسا  نآ  رد  نایوار  فالتخا  و  دوبن ، ۀّجحلا 
هک تسا  اـهنآ  لـباقم  رد  مکح  هک  ددرگیم  موـلعم  زین  « ًارهَـش َرَـشَع  اـنثا  ِهّللا  َدـنِع  ِروُـهُّشلا  َةَّدِـع  َّنِإ   » همیرک هـیآ  ینعم  لیـصفت  نیدـب  و 

یعامتجا ماکحا  تیّلح و  تمرح و  نانآ  شور  رد  نوچ  دومرف  رفک  رد  تدایز  ار  ءیسن »  » و دوب . دناوت  مه  هام  هدزیـس  لاس  دنتـشادنپیم 
رییغت ندـنکفا و  سپ  نتخادـنا و  شیپ  لباق  تسا و  یقیقح  یهلا و  رما  ماکحا  هکنیا  ناناملـسم  داقتعا  هب  و  یقیقح . هن  تسا  يراـبتعا  رما 
مکح هک  تشذگ  یقرواپ  رد  اقباس  هک  ینایب  اب  [ 38 [ ] ححصم . ] دشیم هدوزفا  نانآ  رفک  نادب  داقتعا  ءیسن و  لمع  هب  سپ  تسین ، نداد 

« هیلع : » دیوگ یناعملا  حور  ریسفت  رد  زین  یـسولآ  [ 39 [ ] ححصم . ] تسا مولعم  شلاح  مالک  هکنیا  تسا  ءیـسن »  » لباقم رد  روهـشلا  ةّدع 
دعاوـق فـالخ  رب  ياهملک  میدـق  طـخلا  مسر  رد  رگا  دنتـشاد ، ماـمتها  نآرق  طبـض  رد  ناناملـسم  [ 40 [ ] ححـصم [. ] ص  ] یبـنلا یلع  يا 

اعد ینعی  [ 41 [ ] ححصم . ] دندرمشن زیاج  ار  نآ  رییغت  دندرک و  ظفح  رخأتم  ياهنآرق  رد  تروص  نامه  هب  ار  نآ  دوب  هتشون  طخ  یلومعم 
نیاب هک  ماهدینـش ، عالّطا  مک  صلخم و  نایربنم  زا  رّرکم  [ 42 [ ] ححـصم . ] وگن مراهچ  ریبکت  زا  دـعب  ار  هل » رفغا  ّمهّللا   » وا و ّقح  رد  نکم 

لوصا زا  یلـصا  ناونعب  ارنآ  كاپ  یبلق  اب  نالد  هداس  و  دشاب ، نایرگ  هشیمه  دیاب  نمؤم  هیآ  هکنیا  مکحب  دـنیوگیم  دـننکیم و  دانتـسا  هیآ 
ٍةَدِـحاِوب مُکُظِعَأ  امَّنِإ   » هیآ نینچمه  و  نینمؤم ، هب  باطخ  هن  نیفّلختم ، نیقفانم و  هب  تسا  باتع  هیآ  تسا  حـضاو  هکیلاح  رد  دـناهتفریذپ .

رد هک  دـندوبن  رـضاح  رورغ  یهاوخدوخ و  تّدـش  زا  هکیراّـفک  ص ]  ] ربمغیپ تّوبن  نیرکنمب  تسا  باـطخ  « يداُرف َو  ینثَم  ِهِّلل  اُوموُقَت  نَأ 
يهقهق نآ  يدید  نمازا  عم  [ ححـصم «. ] ٍۀَّنِج نِم  مُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث   » دـیامرفیم هک  هیآ  لیذ  هنیرقب  دنـشیدنیب ، ربمغیپ  راتفر  راتفگ و 

اب ینعی  دناهتفگ : كاحض  يرصب و  نسح  عمجم :  84 َنیِِفلاخلا » َعَم  اوُدُعقاَف  » دوب لفاغ  اضق  نیهاش  يهجنپرـس  هک ز  ظفاح  نامارخ  کبک 
ربمغیپ فلاخم  هک  اهنآ  اب  ینعی  تسا : هتفرگ  ءاّرف  دنرادن  يرذع  هک  اهنآ  اب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دینامب ، هنیدم  هب  ناگچب  نانز و 

ینعی تسا : هتفگ  یئاّبج  . نیدسفم اب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنتسه . تسپ  تّمه و  نود  مدرم  هک  اهنآ  اب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دنتـسه ،
هچ زا  هک  تسا  نیفلاـخ  يهملک  قاقتـشا  رد  تـالامتحا  تهج  زا  یناـعم  هکنیا  يهمه  دنتـسه و  صقاـن  ریگنیمز و  ضیرم و  هک  اـهنآ  اـب 

ّتیـصو ّیبا  نب  هّللا  دبع  نیقفانم  سیئر  تفگ : هّللا  دبع  نب  رباج  يربط : « 185 « » مُهنِم ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال  .» دشاب قاقتـشا  ّلحم  ردصم و 
رب درک و  نفک  ار  وا  دوخ  نهاریپ  رد  درک و  زامن  وا  رب  ربمغیپ  دننک ، شنفک  ترـضح  نآ  نهاریپ  رد  دـناوخب و  زامن  وا  رب  ربمغیپ  هک  درک 

تفرگ و ار  ترـضح  نآ  سابل  لیئربج  دناوخب  زامن  تساوخ  ربمغیپ  تسا : هتفگ  سنا  و  دش ، لزان  هیآ  هکنیا  هاگنآ  داتـسیاب ، شروگ  رس 
نآ دوـمرف : يداد ! قفاـنم  نفکب  دوـخ  نهاریپ  هک  دـش  هچ  دندیـسرپ : ربـمغیپ  زا  تسا : هتفگ  جاّـجز  عـمجم : . دـناوخ وا  يارب  ار  هیآ  هکنیا 

نوچ هک  تسا  هدـش  لقن  دـنوش . ناملـسم  يدایز  مدرم  تهج  نیاـب  هک  مراد  دـیما  دـنوادخ  زا  نم  یلو  تشادـن  يدوس  وا  لاـحب  نهاریپ 
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رتشیب و  دـندش . ناملـسم  اـهنآ  زا  رفن  رازه  تساوخ ، دوخ  يارب  تاـجن  هار  ربمغیپ  نهاریپب  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  دـندید  جرزخ  يهلیبـق 
زا يدرم  دومرف : رقاب ع  ماما  تسا : هدرک  تیاور  شردپ  زا  ریدس  نب  ناّنح  ناهرب : ریسفت  . دناوخن زامن  وا  رب  ربمغیپ  هک  تسا  هکنیا  تایاور 

ار هدرم  رـسپ  تسد  دـنداد  ربخ  ربمغیپ  هب  نوچ  دـینک . رادربخ  ارم  دـیدرب  نوریب  ار  هدرم  هک  هاگنآ  داد  ماغیپ  وا  رـسپب  ربمغیپ  درم  نیقفاـنم 
ترـضح نآ  رخآ ! ات  یلَع -» ِّلَُصت  ال   » دـناهدرکن عنم  ار  امـش  هیآ  هکنیا  رد  رگم  درک : ضرع  رمع  دـش ، هناور  هزاـنج  عییـشت  رد  تفرگ و 

ّلصی مل  [ » 1 :-----------------------------------] دومرف ربمغیپ  درک ، رارکت  ار  بلطم  رمع  زاب  دش ، هناور  دادـن و  باوج 
ام  » تسا نینچ  ناهرب  ریسفت  یبرع  ترابع  [ 43 [ ] ححصم  ] تسین یحالطصا  ةالـص  ینعمب  تسا و  هل  وعدی  مل  ینعم  هب  تایاور  رد  هیلع »
هک رگید  تیاور  رد  و  مینک . گنرد  يربق  نیلاب  رب  مینک و  اعد  وا  يارب  ام  يدیدن  هکتسنیا  نآ  ینعم  و  ربق » یلع  انمق  هل و ال  انیّلـص  انتیأر 

ّمهّللا  » ياجب ص ]  ] ادـخ لوسر  ینعی  راّنلا » هلـصأ  اران و  هربق  شحا  ّمهّللا  تلق  اّمنا  تلق  ام  يردـت  له   » تسا نینچ  هدرک  لقن  مه  یفاـص 
تایاور حیـضوتب  هلمج  هکنیا  زا  ياـهقف  [ 44 [ ] ححـصم . ] نازوـسب شتآـب  ار  وا  نادرگ و  شتآ  زا  رپ  شربـق  ایادـخ  تسا : هتفگ  هل » رفغا 

[ ححـصم . ] تسین نماض  دش  دوبان  ای  دید  تراسخ  یتناما  لام  رگا  مدع !!! تروص  رد  تسا  نسحم  نوچ  رادـتناما  هک  دـناهدرک  هدافتـسا 
رد نخس  [ 46 [ ] ححـصم . ] حتف اب  دشاب  هیلا  فاضم  هک  اجک  ره  دـنناوخ و  نیـس  ّمض  اب  دـشاب  فاضم  ءوس »  » هک اجک  ره  بدا  لها  [ 45]
ود ره  مال  فیفخت  اب  مولعم  مال و  دیدشت  اب  لوهجم  هغیـصب  اوفّلخ » [ » 48 . ] فلع هایگ و  [ 47 . ] تشذگ رد ص 367  طبح  حیحـص  ینعم 

لوذخم ار  اهنآ  دنوادخ  ای  دندرک ، اهر  ارناشیا  دنتفرگ و  هرانک  اهنآ  زا  ص ]  ] لوسر هباحـص  هکتـسنآ  ینعم  لوهجم  هغیـصب  هدش ، تئارق 
[ حّحصم . ] دندومن يراددوخ  گنج  رد  ناناملسم  تقفاوم  زا  هکنانآ  هکتسنآ  ینعم  مولعم  هغیصب  و  دومن ، ناشیا  زا  فطل  عنم  درک و 

دلج 5

بلاطم تسرهف 

هاشیلع یفص  رعش   2 5 ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس  ِیف   » زا دوصقم   1 5 ٍقدِص » َمَدَق   » ینعم  1 4 ِمیِکَحلا » ِباتِکلا  ُتایآ   » رد نخـس   1 10 سنوی - يهروس 
ماما نخس  زور 7 3  شش  تّدمب  شنیرفآ  رد  يواطنط  نخس  يونثم و  رعـش  زور 6 2  شش  رد  نامسآ  قلخ  ینعم  هّللا و  مسب  حیـضوت  رد 
اهِیف مُهاوعَد   » رد ماما  نخـس  تایآ 10 10  هکنیا  رد  ام  نخـس   9 َنوُقَّتَی » ٍموَِقل  ٍتایَآل   » رد لاّفق  نخـس   6 8 ِشرَعلا » یَلَع  يوَتـسا   » رد رخف 

نورقلا انکلها  دقل  13 و  - 20 13 ُّرُّضلا » َناسنِإلا  َّسَم  اذِإ   » رد يواطنط  نخس   12 13 َّرَّشلا » ِساّنِلل  ُهّللا  ُلِّجَُعی  َول   » ینعم  11 12 َکَناحبُس »
ِءالُؤه  » رد هدبع  نخس   13 - 20 18 ًارُمُع » مُکِیف  ُتِثَبل  دَقَف   » ینعم  13 - 20 16 اَنکَلهَأ » دََقل  َو   » زا دوصقم   13 اوملظ 14 20 - اّمل  مکلبق  نم 

ساّبع 23 هاش  یئاهب و  خیش  يهناسفا   13 ام 21 20 - يهدافتسا  نخس و   13 - 20 20 ًۀَّمُأ » ّالِإ  ُساّنلا  َناک  ام   » ینعم  13 - 20 19 انُؤاعَفُش »
-88-72- نآرق -61-32- نآرق  - َنیِِصلُخم 28 َهّللا  اُوَعَد   » رد نخـس   21 مهتّـسم 24 30 - ءاّرـض  دعب  نم  ۀمحر  ساّنلا  انقذا  اذا  21 و  - 30

-661-641- نآرق -561-528- نآرق -503-460- نآرق -447-419- نآرق -366-335- نآرق -313-288- نآرق -127-104- نآرق
ُتاـبَن ِهـِب  َطَـلَتخاَف   » رد نخـس   21 - 30 28 هحفـــص 528 ]  ] 1008-980- نآرق -813-780- نآرق -761-741- نآرق -712-680- نآرق

رظن رد  يواطنط  نخس   21 - 30 33 ٌةَدایِز » َو  ینسُحلا   » ینعم  21 - 30 31 ِمالَّسلا » ِراد  یلِإ  اوُعدَی  ُهّللا  َو   » رد نخـس   21 - 30 30 ِضرَألا »
َنِم َّیَحلا  ُجِرُخی   » ینعم  31 راصبالا 37 44 - عمّـسلا و  کلمی  نما  ضرالا  ءامّـسلا و  نم  مکقزری  نم  لـق   31 میرکلا 34 44 - هّللا  هجوـل 

« ُُهلیِوَأت مِِهتأَی  اَّمل   » رد نخس   31 - 44 42 ٍةَروُِسب » اُوتأَف   » رد نخس   31 - 44 41 ِّقَحلا » َنِم  ِینُغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ   » رد نخس   31 - 44 39 ِتِّیَملا »
َنِم ًۀَعاس  ّالِإ  اُوثَبلَی  َمل  نَأَک  مُهُرُـشحَی  َموَی  َو   45 نامگ 45 55 - ّنظ و  شزرا  یسانشادخ و  رد  ام  يهدافتسا  نخـس و   31 رخآ 43 44 - ات 

ِروُدُّصلا 50 66- ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَظِعوَم  مُکتَءاج  دَق  ُساّنلا  اَهُّیَأ   56 مُهَنَیب 49 66 - َنُوفَراعَتَی  ینعم   45 َنُوفَراعَتَی 47 55 - ِراهَّنلا 
جاّجح اب  رمع  هّللا  دبع  نخـس  و  ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلیِدبَت  ال   » زا دوصقم   56 هفیلخ 55 66 - بیبط  اب  یلبش  ناتـساد  هّللا و  ءایلوا  زا  دوصقم   56
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زا دوصقم   67 ِتاوامَّسلا 57 73 - ِیف  ام  َُهل  ُِّینَغلا  َوُه  ُهَناحبُـس  ًادـَلَو  ُهّللا  َذَـخَّتا  اُولاـق   67 تایآ 56 73 - هکنیا  رد  اـم  نخـس   56 - 66 55
اوُرَبکَتساَف اِنتایِآب  ِِهئاَلَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ  َنوُراه  َو  یسُوم  مِهِدَعب  نِم  انثََعب  َُّمث   74 يونثم 60 88 - رعش  و  َنیِدَتعُملا » ِبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن  َِکلذَک  »

 - ام 66 نخس  هدافتسا و   74 - 88 65 ًۀَلِبق » مُکَتُوُیب  اُولَعجا  َو   » ینعم  74 لّکوت 65 88 - رد  انیس  ّیلع  وب  اب  ّيدابآرصن  نخـس   74 - 88 61
- نآرق -514-485- نآرق -462-443- نآرق -420-376- نآرق -353-317- نآرق -163-141- نآرق -122-80- نآرق -57-22- نآرق
-1339-1237- نآرق -1211-1163- نآرق -1139-1054- نآرق -965-931- نآرق -836-749- نآرق -736-712- نآرق -693-606
َتنُک نِإَف   » ینعم  89 ُهُدُونُج 68 102 - َو  ُنوَعِرف  مُهَعَبتَأَف  َرحَبلا  َلِیئارـسِإ  ِینَِبب  انزَواج  َو   89 - 102 66 هحفص 529 ]  ] 1450-1417- نآرق
َنِمُؤت نَأ  ٍسفَِنل  َناک  ام  َو   » رد نخس   89 - 102 73 تَنَمآ » ٌۀَیرَق  َتناک  وَلَف ال   » زا دوصقم   89 - 102 72 ِلَئسَف » َکَیلِإ  انلَزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  ِیف 

نِم ٍّکَش  ِیف  ُمتنُک  نِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُلق   103 - 108 75 رخآ » ات  ٍّکَش  ِیف  َتنُک  نِإَف  اوُفَلَتخا  اَمَف   » رد ام  نخس   89 - 102 74 ِهّللا » ِنذِِإب  ّالِإ 
یّتَح ِربصا  َو   » رد نخس   103 - 108 78 ِنیِّدِلل » َکَهجَو  ِمقَأ   » رد هّللا  دبع  هجاوخ  نخـس   103 َنوُُدبعَت 77 108 - َنیِذَّلا  ُدـُبعَأ  الَف - ِینیِد 

َُّمث  » ینعم  1 ٍمیِکَح 81 11 - نُدـَل  نِم  تَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  تَمِکحُأ  ٌباـتِک  رلا  - 11 11 دوه - هروس  ءزج 12  يونثم 79  رعـش  و  ُهّللا » َمُکحَی 
ُهُشرَع َناک   » ینعم  1 - 11 87 ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » ینعم  1 - 11 85 مُهَروُدُص » َنُونثَی   » رد نخـس   1 - 11 84 تَلُِّصف »

رد نخس   21 َكُردَص 89 24 - ِِهب  ٌِقئاض  َو  َکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف   21 تایآ 24 - هکنیا  رد  ام  نخس   1 - 11 87 ِءاملا » یَلَع 
25 ٌنِیبُم 96 49 - ٌریِذَن  مَُکل  یِّنِإ  ِهِموَق  یلِإ  ًاحُون  انلَـسرَأ  دََـقل  َو   25 - 49 94 ُهنِم » ٌدِـهاش  ُهُولتَی   » زا دوصقم   21 - 24 93 ٍرَوُس » ِرشَِعب  اُوتأَف  »
-90-13- نآرق  - حون 106 يهّیضق  رد  هدبع  نخس   25 - 49 102 َکلُفلا » ُعَنصَی  َو   » رد نخس   25 - 49 102 یِحُصن » مُکُعَفنَی  َو ال   » ینعم

-582-554- نآرق -509-407- نآرق -382-357- نآرق -356-341- نآرق -311-252- نآرق -228-195- نآرق -170-110- نآرق
-1079-1007- نآرق -958-928- نآرق -910-854- نآرق -836-813- نآرق -791-773- نآرق -755-687- نآرق -641-607- نآرق

25 - 49 106 هحفص 530 ]  ] 1351-1329- نآرق -1305-1278- نآرق -1259-1188- نآرق -1175-1150- نآرق -1126-1102- نآرق
ٍهلِإ نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُُدبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًادوُه  مُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  50 و  ام 109 60 - يهدافتسا  نخس و   25 نافوط 107 49 - رد  يواطنط  نخس 

ای َلاق  ًاِحلاص  مُهاـخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو   61 ام 114 68 - يهدافتسا   50 هدبع 113 60 - راتفگ  و  ٍداِعل » ًادُعب  الَأ   » رد نخـس   50 ُهُریَغ 110 60 -
ًامالَس اُولاق  يرُشبلِاب  َمیِهاربِإ  اُنلُسُر  تَءاج  دََقل  َو   69 يونثم 117 83 - رعش  ام و  نخس   61 ُهُریَغ 114 68 - ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق 

َنِم َیِه  ام   » رد نخـس   69 - 83 122 ِیتاَنب » ِءـالُؤه   » زا دوصقم   69 - 83 121 تَکِحَـضَف » ٌۀَِـمئاق  ُُهتَأَرما  َو   » ینعم  69 ٌمالَس 118 83 - َلاق 
نخـس و نیرّسفم 127  نخـس  َهّللا 124  اوُدـُبعا  ِموَق  اـی  َلاـق  ًابیَعُـش  مُهاـخَأ  َنَیدَـم  یلِإ  َو   84 ام 124 95 - يهدافتـسا  و  ٍدـیِعَِبب » َنیِِملاّـظلا 
و ُدُوفرَملا » ُدفِّرلا  َسِئب   » ینعم  96 ِِهئاَلَم 129 109 - َو  َنوَعِرف  یلِإ  ٍنِیبُم  ٍناطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  انلَـسرَأ  دََقل  َو   96 ام 128 109 - يهدافتسا 
96 دوه 133 109 - ینتبّیش  ثیدح  نخس و  و  ٌدیِعَس » َو  ٌّیِقَـش  مُهنِمَف   » ینعم رد   96 يونثم 132 109 - رعش  نادب و  اب  ینیـشنمه  رد  نخس 

 - مُهَنَیب 138 َیِـضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََـقل  َو   110 تایآ 137 123 - هکنیا  رد  اـم  نخس 
- نآرق -663-623- نآرق -599-581- نآرق -556-520- نآرق -500-424- نآرق -375-278- نآرق -222-202- نآرق -178-88- نآرق
رد نخـس   110 - 123 138 هحفــص 531 ]  ] 1257-1143- نآرق -1057-1026- نآرق -955-927- نآرق -906-821- نآرق -762-694

َنیِذَّلا َیلِإ  اُونَکَرت  َو ال   » ینعم  110 هاشیلع 143 123 - یفص  رعش  و  دوه » ینتبّیش   » ربمغیپ يهدومرف   110 - 123 141 َتِرمُأ » امَک  مِقَتساَف  »
110 - 123 146 ِتائِّیَّسلا » َنبِهذـُی  ِتانَـسَحلا  َّنِإ   » ینعم  110 - 123 146 ِراهَّنلا » ِیَفَرَط  َةـالَّصلا  ِِمقَأ   » رد نخـس   110 - 123 144 اوُمَلَظ »
ام نخس   110 - 123 151 َمَّنَهَج » َّنَأَلمََأل  َکِّبَر  ُۀَِملَک  تَّمَت   » زا دوصقم   110 - 123 148 ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  َساّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َول   » رد نخس 

نخس  1 ِنِیبُملا 156 21 - ِباتِکلا  ُتایآ  َکِلت  رلا   1 - 21 12 فسوی - يهروس   152 َنیِذَّلا » َیلِإ  اُونَکَرت  َو ال   » رد نخس  تایآ و  هکنیا  رد 
-340- نآرق -314-270- نآرق -248-209- نآرق -183-139- نآرق -51-25- نآرق  - یناشاک نخس  و  ًابَکوَک » َرَشَع  َدَحَأ  ُتیَأَر  یِّنِإ   » رد

باوخ تقیقح  ایؤر و  رد  نایبلا  حور  نخس   1 - 21 160 700-659- نآرق -636-598- نآرق -565-530- نآرق -474-422- نآرق -395
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« سخب نمثب  هروش   » زا دوصقم   1 - 21 167 ٍلالَـض » یَِفل  انابَأ  َّنِإ   » ینعم  1 - 21 165 ِثیِداحَألا » ِلیِوَأت  نِم  َکُـمِّلَُعی   » ینعم  1 - 21 164
22 - 53 178 اِهب » َّمَه  َو  ِِهب  تَّمَه   » رد نخس   22 َنِینِـسحُملا 17 53 - يِزَجن  َِکلذَک  َو  ًاملِع  َو  ًامکُح  ُهانیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو   22 - 53 169

َنعَّطَق  » ینعم  22 - 53 182 ابُح » اهَفَغَش  دَق  ات  ٌدِهاش  َدِهَـش   » رد نخـس   22 يونثم 179 53 - رعش  ةداعـسلا و  نایب  رارـسالا و  فشک  نخس 
- نآرق -115-73- نآرق  - ِِهلیِوأَِتب 186 انئِّبَن  زا  دوصقم   22 - 53 184 ُّبَحَأ » ُنجِّسلا  ِّبَر   » رد نخـس   22 یماج 182 53 - رعش  و  َّنُهَیِدیَأ »
-618- نآرق -593-566- نآرق -530-505- نآرق -484-465- نآرق -459-447- نآرق -361-331- نآرق -308-220- نآرق -164-134
رد نخس   22 - 53 190 َنوُرِصعَی » ِهِیف   » زا دوصقم   22 یماج 189 53 - رعـش  و  ُناطیَّشلا » ُهاسنَأَف   » ینعم  22 - 53 186 هحفص 532 ]  ] 640

بتارم و  ٌةَراّمََأل » َسفَّنلا  َّنِإ   » رد رارـسالا  فشک  نخـس   22 مهدزیس 53 - ءزج  یسودرفب 192  بوسنم  رعـش  و  ُهلَئـسَف » َکِّبَر  یلِإ  عِجرا  »
205 ِضرَألا » ِِنئازَخ  یلَع  ِینلَعجا  َلاـق   » رد نخـس   54 ُهَمَّلَک 196 101 - اّمَلَف  یِـسفَِنل  ُهِصلخَتـسَأ  ِِهب  ِینُوتئا  ُِکلَملا  َلاق  َو  هب  ـال  سفن 194
َِّیَنب ال ای   » زا دوصقم   54 - 101 206 مُهَتَعاِضب » اُولَعجا  ِِهنایتِِفل  َلاق   » رد نخس   54 - 101 205 مَُکل » ٍخَِأب  ِینُوتئا  َلاـق   » زا دوصقم   54 - 101

َبوُقعَی ِسفَن  ِیف  ًۀَـجاح   » زا دوصقم   54 دـحاو 208 101 - باب  زا  دوصقم  رد  تالیوأت  نخـس   54 - 101 208 ٍدِحاو » ٍباب  نِم  اُولُخدـَت 
ال  » رد نخس   54 - 101 214 ِهِسفَن » ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَسَأَف   » نخـس  54 - 101 211 َقَرَس » دَقَف  قِرـسَی  نِإ   » زا دوصقم   54 - 101 210 اهاضَق »

هروس هکنیا  رد  ام  نخس  و  ًاِملـسُم » ِینَّفََوت   » ینعم  54 - 101 216 َفُسُوی » َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ   » رد نخـس   54 ِهّللا 214 101 - ِحَور  نِم  ُسَأـیَی 
« مُه َو  ّالِإ  ِهّللِاب  مُهُرَثکَأ  ُنِمُؤی  اـم  َو   » رد نخـس   102 مِهیَدـَل 224 111 - َتنُک  ام  َو  َکَیلِإ  ِهیِحُون  ِبیَغلا  ِءاـبنَأ  نِم  َکـِلذ   102 - 111 219
« ِتاوامَّسلا َعَفَر   » رد نخس   2 13 دعر - هروس  ام 229  يهدافتسا  نخـس و   228 ٌةَربِع » مِهِصَصَق  ِیف  َناک  دََقل   » رد نخـس   102 - 111 227
-486-454- نآرق -428-386- نآرق -361-277- نآرق -258-228- نآرق -157-124- نآرق -100-80- نآرق -43-19- نآرق  - 237

-966-932- نآرق -907-875- نآرق -850-814- نآرق -794-766- نآرق -740-703- نآرق -623-579- نآرق -553-511- نآرق
ینعم  14 237 هحفـص 533 ]  ] 1346-1324- نآرق -1266-1229- نآرق -1203-1151- نآرق -1125-1055- نآرق -1009-987- نآرق
َلَزنَأ  » ینعم  17 242 ًاهرَک » َو  ًاعوَط  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  ُدُجسَی  ِهِّلل   » رد نخس   15 240 ِهیَّفَک » ِطِسابَک  ّالِإ  ٍءیَِشب  مَُهل  َنُوبیِجَتسَی  «ال 

ِهِّبَر نِم  ٌۀَیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  رخآ 244 27  ات  ُهّللا » َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیِذَّلا   » ینعم  21 242 ٌۀَیِدوَأ » َتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم 
ُِّنئَمطَت ِهّللا  ِرکِِذب  الَأ   » ینعم یـسخرس 250 28  نامقل  يهّصق  و  ِهّللا » ِرکِِذب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمطَت   » رد نخـس  ُءاشَی 245 27  نَم  ُّلُِضی  َهّللا  َّنِإ  لـُق 
اوُحمَی ٌباتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِکل   » ینعم سأیی 252 38  ملفا  رد  نارگید  يربط و  راـتفگ  نایبلا 251 30  حور  تالیوأت و  نخـس   28 251 ُبُولُقلا »

ربمغیپ 256 يهزجعم  نخس و  تایآ و  هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا  نخـس و   41 256 اهُـصُقنَن » َضرَألا  ِیتَأن   » زا دوصقم   41 254 ُءاشَی » ام  ُهّللا 
265 يِدهَی » َو  ُءاشَی  نَم  ُهّللا  ُّلُِضیَف   » رد نخس   1 ِتاُملُّظلا 260 18 - َنِم  َساّنلا  َجِرُخِتل  َکَیلِإ  ُهانلَزنَأ  ٌباتِک  رلا   1 - 18 14 میهاربا - هروس 

ثحب تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس   1 - 18 267 مِهِهاوفَأ » ِیف  مُهَیِدیَأ  اوُّدَرَف   » ینعم  1 - 18 265 مُکَّنَدیِزََأل » ُمترَکَش  ِنَئل   » زا دوصقم   1 - 18
رخآ ات  هبّیط  هملک  زا  دوصقم   19 مُکبِهذـُی 271 34 - أَشَی  نِإ  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ   19 ینادردق 269 34 - رد 

-73-13- نآرق  - ِینُبنجا 276 َو  ًانِمآ  َدَـلَبلا  اَذَـه  لَعجا  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو   35 - 52 275 اوـُنَمآ » َنیِذَّلا  ُهّللا  ُتِّبَُثی   » ینعم  19 - 34 274
- نآرق -703-651- نآرق -555-510- نآرق -472-431- نآرق -413-296- نآرق -279-238- نآرق -224-174- نآرق -160-91- نآرق
-1384-1345- نآرق -1279-1186- نآرق -1111-1071- نآرق -1052-1017- نآرق -993-950- نآرق -927-856- نآرق -750-722

« ًارِیثَک َنلَلضَأ  َّنُهَّنِإ   » ینعم  35 - 52 280 َمانصَألا » َُدبعَن  نَأ  َِّیَنب  َو  ِینُبنجا  َو   » رد نخـس   35 - 52 276 هحفص 534 ]  ] 1471-1398- نآرق
وزج ام 286  يهدافتـسا  نخـس و  يونثم 283  رعـش  و  ٌءاوَـه » مُُهتَدـِئفَأ  َو   » رد نخـس   35 - 52 282 ِمَّرَحُملا » َکـِتَیب  َدـنِع   » رد نخـس   281

رد نخس   1 - 27 290 ُرکِّذلا » ِهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » رد نخـس   1 ِباتِکلا 287 27 - ُتایآ  َکـِلت  رلا   1 - 27 15 رجح - هروس  مهدراهچ 
28 ٍلاصلَـص 295 50 - نِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِـکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  َو   28 تالیوأت 290 50 - راتفگ  و  ًاجوُُرب » ِءاـمَّسلا  ِیف  اـنلَعَج  دََـقل  َو  »

ِتقَولا ِموَـی  یلِإ   » زا دوـصقم   28 - 50 297 َنیِدِـجاس » ُهـَل  اوـُعَقَف   » رد نارگید  يواـطنط و  راـتفگ   28 - 50 296 ُُهتیَّوَـس » اذِإَـف   » رد نخس 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


اذه  » ینعم  28 اهنآ 302 50 - رازآ  ناطیش و  ّنج و  رد  يواطنط  راتفگ   28 - 50 301 َنیِصَلخُملا » ُمُهنِم   » رد نخس   28 - 50 300 ِمُولعَملا »
يهدومرف و  مِهِروُدُـص » ِیف  ام  انعََزن   » رد نخـس   28 - 50 303 ٌناطلُـس » مِهیَلَع  ََکل  َسَیل   » زا دوصقم   28 - 50 303 ٌمیِقَتـسُم » َّیَلَع  ٌطارِص 

ذِإ َمیِهاربِإ  ِفیَـض  نَع  مُهئِّبَن  َو   51 یفـص 305 99 - رعـش  و  ِیباذَـع » َّنَأ  َو  ُمیِحَّرلا  ُروُفَغلا  اَنَأ   » رد نخـس   28 مالّـسلا 304 50 - هیلع  ّیلع 
نِإ َو   » ینعم  51 - 99 310 َنیِمِّسَوَتُمِلل » ٍتایَآل   » رد نخس   51 - 99 310 ِیتاَنب » ِءـالُؤه   » زا دوصقم   51 ًامالَس 305 99 - اُولاقَف  ِهیَلَع  اُولَخَد 

-397-348- نآرق -325-298- نآرق -218-193- نآرق -169-140- نآرق -125-93- نآرق -73-23- نآرق  - 311 ِۀَکیَألا » ُباحصَأ  َناک 
-901-868- نآرق -788-764- نآرق -740-705- نآرق -680-653- نآرق -610-590- نآرق -566-493- نآرق -462-420- نآرق

- نآرق -1315-1286- نآرق -1262-1244- نآرق -1219-1143- نآرق -1118-1070- نآرق -1012-983- نآرق -959-926- نآرق
51 - 99 313 َکیَنیَع » َّنَّدُـمَت  ال   » ینعم  51 - 99 312 ِیناثَملا » َنِم  ًاعبَـس  َكانیَتآ   » رد راتفگ   51 - 99 311 هحفص 535 ]  ] 1369-1335

ُهُولِجعَتسَت الَف  ِهّللا  ُرمَأ  یتَأ  هب  1 - 34 16 لحن - هروس  تایآ 315  هکنیا  رد  ام  نخس   51 - 99 314 َنیِمِسَتقُملا » یَلَع  انلَزنَأ  امَک   » زا دوصقم 
مَُکل  » رد نخس   1 تسا 324 34 - هتشون  هّللا  مسب  يهلابند  رد  رارسالا  فشک   1 - 34 324 ِحوُّرلِاب » َۀَِکئالَملا  ُلِّزَُنی   » رد نخس   1 - 34 318

328 مُکادََـهل » َءاش  َول  َو   » رد نایبلا  حور  رخف و  راتفگ   1 - 34 327 َنوُمَلعَت » ام ال  ُُقلخَی   » رد یفص  رعـش   1 رخآ 326 34 - ات  ٌءفِد » اهِیف 
اندَبَع ام  ُهّللا  َءاش  َول  اوُکَرشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو   35 - 76 331 َنیِذَِّلل » َلِیق  َو   » رد ماما  راتفگ   1 رخآ 329 34 - ات  َرحَبلا » َرَّخَس   » رد نخس   1 - 34

- ُُهلالِظ اُؤَّیَفَتَی   » زا دوصقم   35 - 76 340 یلَع » مُهَذُخأَی  َوأ  ات - اوُکَرشَأ - َنیِذَّلا  َلاق  َو   » رد نیرّسفم  نخس   35 ٍءیَش 333 76 - نِم  ِِهنوُد  نِم 
و ِِهنوُُطب » ِیف  اّمِم  مُکیِقُسن   » 35 - 76 345 ُمُهُِّیلَو » َوُهَف  ات - ِةَرِخآلِاب - َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَِّلل   » رد نخـس   35 - 76 343 َنوُمُکحَی » ام  َءاس  الَأ  اـت -
رد نخس   35 - 76 348 مُکِجاوزَأ » نِم  مَُـکل  َلَـعَج  َو   » ینعم  35 - 76 347 ِساـّنِلل » ٌءافِـش  ِهِیف   » زا دوصقم   35 نیرسفم 346 76 - نخس 

- نآرق -341-304- نآرق -281-238- نآرق -168-130- نآرق -105-79- نآرق -59-24- نآرق  - نخس  35 - 76 349 اًلَثَم » ُهّللا  َبَرَـض  »
-855- نآرق -843-815- نآرق -780-697- نآرق -683-660- نآرق -621-604- نآرق -581-557- نآرق -514-486- نآرق -450-429

- نآرق -1170-1145- نآرق -1105-1071- نآرق -1056-1037- نآرق -1025-988- نآرق -961-937- نآرق -925-904- نآرق -876
77 ِۀَـعاّسلا 352 100 - ُرمَأ  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُبیَغ  ِهِّلل  َو   77 تایآ 350 100 - هکنیا  رد  اـم   1275-1250- نآرق -1226-1190
« رخآ ات  ِناسحِإلا - َو  ِلدَـعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ   » دوصقم  77 - 100 357 هحفص 536 ]  ] 101-37- نآرق  - تایآ 357 هکنیا  رد  نیرّـسفم  نخس 
زا دوصقم   77 - 100 364 اَهلزَغ » تَضَقَن  ِیتَّلاَک   » ینعم  77 - 100 364 ِهّللا » ِدهَِعب  اُوفوَأ   » رد يونثم  رعش  نیرّسفم و  نخـس   77 - 100 360

77 ینیـسح 367 100 - راتفگ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نخـس  ُدَفنَی و  مُکَدـنِع  ام   7 - 100 366 ٌمَدَـق » َّلِزَتَف  مُکَنَیب  اًلَخَد  مُکَنامیَأ  اوُذِـخَّتَت  «ال 
رخآ ات  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهّللِاب  ذِعَتساَف  رد  نخـس   77 رخف 367 100 - نخـس  و  ُهَّنَِییُحنَلَف » ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم   » ینعم

تایآ 372 هکنیا  رد  ام  نخـس   77 - 100 371 ٌناطلُـس » َُهل  َسَیل   » ینعم رد  تالیوأت  نخـس   77 رارـسالا 369 100 - فشک  راتفگ  هیآ و 
-128 380 َنوُدِحُلی » يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ   » رد نخـس   101 ُلِّزَُنی 374 128 - اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  ٍۀَیآ  َناکَم  ًۀَیآ  انلَّدـَب  اذِإ  َو   101 - 128
« اهِیتأَی ًۀَِّنئَمطُم  ًۀَنِمآ  َتناک  ًۀَیرَق  اًلَثَم  ُهّللا  َبَرَـض   » رد نخـس   101 لداجت 382 128 - سفن  ّلک  یتأـی  موی  رد  رارـسالا  فشک  راـتفگ   101

یلِإ ُعدا   » زا دوـصقم   101 - 128 386 ُتبَّسلا » َلِعُج  اـمَّنِإ   » ینعم  101 - 128 384 ِعوُجلا » َساِبل  ُهّللا  اَـهَقاذَأَف   » رد نخـس   101 - 128 383
ینعم  101 نایبلا 389 128 - حور  ینیسح و  نخس   101 - 128 388 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلِاب  مُهلِداج   » زا دوصقم   101 - 128 387 َکِّبَر » ِلِیبَس 
َناحبُس  1 - 25 17 لیئارسا - ینب  يهروس  تایآ 392  هکنیا  رد  ام  نخـس   101 تایآ 390 128 - رخآ  اـت  َّلَـض » نَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  »

-473-393- نآرق -328-308- نآرق -294-229- نآرق -203-174- نآرق -153-128- نآرق -68-22- نآرق  - ِهِدـبَِعب 395 يرـسَأ  يِذَّلا 
-1107- نآرق -1085-1047- نآرق -1021-951- نآرق -859-801- نآرق -775-703- نآرق -645-622- نآرق -546-509- نآرق
نیرّسفم نخس   1 - 25 395 هحفص 537 ]  ] 1499-1464- نآرق -1365-1320- نآرق -1256-1219- نآرق -1192-1161- نآرق -1134

شردپ 404 25- زا  لقن  رد  رخف  نخس   1 جارعم 403 25 - رد  رارسالا  فشک   1 جارعم 400 25 - ثیدح  رد  عمجم  نخـس   1 - 25 399
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ثیدح لقن  ناهرب و  راتفگ   1 یناشاک 409 25 - تالیوأت  نخس   1 نایبلا 408 25 - حور  راتفگ   1 جارعم 406 25 - رد  ینیسح  نخـس   1
« َلِیئارسِإ ِیَنب  یلِإ  انیَضَق   » زا دوصقم   1 - 25 413 اوُذِخَّتَت » ّالَأ  َُهلوَح و  انکَراب   » ینعم  1 جارعم 411 25 - رد  هاشیلع  یفص  رعش   1 - 25 410
1 - 25 416 ُهَِرئاط » ُهانمَزلَأ   » رد نیرّسفم  نخس   1 - 25 416 ِّرَّشلِاب » ُناسنِإلا  ُعدَی   » ینعم  1 - 25 414 مُکیَلَع » انثََعب   » زا دوصقم   1 - 25 414

َّنَُغلبَی اّمِإ   » ینعم  1 - 25 418 ُهاّیِإ » ّالِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق  َو   » رد نخس   1 - 25 417 اهِیفَرتُم » انرَمَأ  ًۀَیرَق  َِکلُهن  نَأ  اندَرَأ  اذِإ   » زا دوصقم 
1 مالّـسلا 420 25 - هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  و  ٍّفُأ » امَُهل  لـُقَت  ـالَف   » ینعم  1 ردنکـسا 419 25 - نخـس  العوب و  نخـس  و  َرَبِکلا » َكَدنِع 
ِلـِیبَّسلا 424 َنبا  َو  َنیِکـسِملا  َو  ُهَّقَح  یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو   26 تایآ 422 60 - هکنیا  رد  ام  نخـس   1 - 25 421 ًاروُفَغ » َنِیباّوَـِألل   » زا دوصقم 
- نآرق -532-502- نآرق -483-464- نآرق -440-406- نآرق -382-364- نآرق -361-344- نآرق  - یبرقلا 430 اذ  زا  دوصقم   26 - 60

هحفـــص  ] 1070-1005- نآرق -951-926- نآرق -868-841- نآرق -795-758- نآرق -739-689- نآرق -666-611- نآرق -587-564
زا دوصقم   26 - 60 433 ٌملِع » ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفقَت  ال   » رد نخـس   26 - 60 432 انلَعَج » دَـقَف  ًامُولظَم  َِلُتق  نَم   » ینعم  26 - 60 430 [ 538

نخس  26 - 60 437 مُهَحِیبـسَت » َنوُهَقفَت  ـال   » ینعم  26 هناّنح 437 60 - يهناوتـسا  رد  يونثم  رعـش   26 - 60 436 ُتاوامَّسلا » َُهل  ُحِّبَُـست  »
َو  26 تایآ 446 60 - هکنیا  رد  ام  نخـس   26 َۀـَنوُعلَملا 445 60 - َةَرَجَّشلا  زا  دوصقم   26 - 60 440 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی   » رد نیرّـسفم 

ِیَنب انمَّرَک   » ینعم  61 تمّرک 454 85 - يّذلا  اذـه  کتیأر  رد أ  نخـس   61 َسِیلبِإ 450 85 - ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجـسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  ذِإ 
َةالَّصلا ِِمقَأ   » رد نخس   61 - 85 457 َکَنُوِنتفََیل » اوُداک  نِإ  َو   » ینعم  61 - 85 456 ٍسانُأ » َّلُک  اوُعدـَن  َموَی   » زا دوصقم   61 - 85 455 َمَدآ »

رد نخس   61 دومحم 460 85 - ماـقم  ینعم   61 لـیئربج 459 85 - زاـمن  و  ِرجَفلا » َنآُرق  َّنِإ   » رد نخـس   61 - 85 458 ِسمَّشلا » ِكُولُِدل 
ِنَئل َو   86 تیآ 465 111 - هکنیا  رد  ام  راـتفگ   61 - 85 464 ِحوُّرلا » ِنَع  َکَنُولَئسَی   » رد نخـس   61 - 85 463 ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُـک  »

86 َءامَّسلا 475 111 - َطِقُست  ینعم   86 ًاروُفُک 474 111 - ّالِإ  ات - انئِش - ِنَئل  رد  نخـس   86 َکَیلِإ 469 111 - انیَحوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهذََـنل  انئِش 
- نآرق -274-245- نآرق -177-146- نآرق -121-81- نآرق -57-19- نآرق  - 476 ِِهلبَق » نِم  َملِعلا  اُوتوُأ  اـت - ِهّللاـِب - َِیتأـَت  َوأ   » رد راـتفگ 
-809- نآرق -785-745- نآرق -721-689- نآرق -669-638- نآرق -613-589- نآرق -517-446- نآرق -391-367- نآرق -342-307
- نآرق -1208-1191- نآرق -1170-1156- نآرق -1144-1132- نآرق -1107-1049- نآرق -993-962- نآرق -938-903- نآرق -833
ام نخس   86 - 111 480 تایآ » رخآ  ات  ِناقذَِألل - َنوُّرِخَی   » رد نخـس   86 - 111 476 هحفص 539 ]  ] 1299-1269- نآرق -1257-1236

نیرّسفم نخس   1 ًاجَوِع 485 26 - َُهل  لَعجَی  َمل  َو  َباتِکلا  ِهِدبَع  یلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا   1 - 26 18 فهک - هروس  تایآ 482  هکنیا  رد 
ِنَیبزِحلا ُّيَأ  َمَلعَِنل  مُهانثََعب  َُّمث   1 ِفهَکلا 491 26 - َباحصَأ  َّنَأ  َتبِـسَح  مَأ   1 ًاجَوِع 490 26 - َُهل  لَـعجَی  َمل   1 تایآ 490 26 - هکنیا  رد 

ٌطِساب مُُهبلَک  َو   1 ٌدُوقُر 497 26 - مُه  َو  ًاظاقیَأ  مُُهبَـسَحت  1 و  اُوماق 494 26 - ذِإ  مِِهبُوُلق  یلَع  اـنَطبَر  َو   1 ٌۀَیِتف 493 26 - مُهَّنِإ   1 - 26 492
ََّنلوُقَت َو ال   1 مُهُِعبار 401 26 - ٌۀَثالَث  َنُولوُقَیَس   1 مُهَرمَأ 500 26 - مُهَنَیب  َنوُعَزانَتَی  ذِإ   1 ًاماعَط 499 26 - یکزَأ  اـهُّیَأ  رُظنَیلَف   1 - 26 498

1 ال ِفهَکلا 505 26 - َباحصَأ  َّنَأ  َتبِسَح  مَأ   1 مُهَُولبَِنل 505 26 - ٌعِخاب و  َکَّلَعَلَف   1 ام 505 26 - نخس   1 ٌلِعاف 502 26 - یِّنِإ  ٍءیَِشل 
نَم عُِطت  َکَیلِإ 515 28 ال  َیِحوُأ  ام  ُلـتا  َو   1 َکِّبَر 510 26 - ِباتِک  نِم  َکـَیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ُلـتا  َو   1 ٌلِعاف 508 26 - یِّنِإ  ٍءیَِـشل  ََّنلوُقَت 

- نآرق -452-435- نآرق -422-374- نآرق -361-323- نآرق -310-284- نآرق -226-138- نآرق -48-26- نآرق  - ُهَـبلَق 516 اــنلَفغَأ 
-818- نآرق -784-742- نآرق -729-696- نآرق -683-645- نآرق -632-600- نآرق -587-568- نآرق -555-519- نآرق -504-465

هحفـــــص  ] 1103-1071- نآرق -1063-1034- نآرق -1021-970- نآرق -957-918- نآرق -905-867- نآرق -854-841- نآرق -838
َو َکَسفَن 523 32  ِربصا  َو  تایآ 522 28  هکنیا  رد  ام  نخـس  ِّنِجلا 519  َنِم  َناک  َسِیلبِإ  اـّلِإ  َلابِجلا 518 50  ُرِّیَُـسن  َموَی  َو   48 516 [ 540
-80-44- نآرق -36-7- نآرق  - ُروـُفَغلا َکُّبَر  َو  َرِّکُذ 524 58  نَّمِم  ُمَـلظَأ  نَـم  رِداُغن 524 57  مَلَف  مُهانرَـشَح  اًلَثَم 523 47  مَُهل  بِرـضا 

269-248- نآرق -240-211- نآرق -203-177- نآرق -169-145- نآرق -137-120- نآرق

[10  ] سنوی هروس 
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هراشا

40-4- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  471

ات 8] تایآ 1  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َساّنلا ِرِذنَأ  نَأ  مُهنِم  ٍلُجَر  یلِإ  انیَحوَأ  نَأ  ًابَجَع  ِساّنِلل  َناک  َأ  [ 1  ] ِمیِکَحلا ِباتِکلا  ُتایآ  َکِلت  رلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ِیف َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  [ 2  ] ٌنِیبُم ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنوُِرفاکلا  َلاق  مِهِّبَر  َدنِع  ٍقدِص  َمَدَق  مَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 

ًاعیِمَج مُکُعِجرَم  ِهَیلِإ  [ 3  ] َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُهوُُدبعاَف  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِِهنذِإ  ِدَعب  نِم  ّالِإ  ٍعیِفَش  نِم  ام  َرمَألا  ُرِّبَُدی  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتسا  َُّمث  ٍماّیَأ  ِۀَّتِس 
ٌباذَع َو  ٍمیِمَح  نِم  ٌبارَـش  مَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِطسِقلِاب  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزجَِیل  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  اُؤَدـبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهّللا  َدـعَو 

ام َباسِحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَـق  َو  ًارُون  َرَمَقلا  َو  ًءایِـض  َسمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه   763-1- نآرق [ - 4  ] َنوُرُفکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ 
ٍتایَآل ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِراـهَّنلا  َو  ِلـیَّللا  ِفـالِتخا  ِیف  َّنِإ  [ 5  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفی  ِّقَحلِاب  ّـالِإ  َکـِلذ  ُهّللا  َقَلَخ 

اِمب ُراّنلا  ُمُهاوأَم  َِکئلوُأ  [ 7  ] َنُوِلفاغ اِنتایآ  نَع  مُه  َنیِذَّلا  َو  اِهب  اوُّنَأَمطا  َو  اینُّدلا  ِةایَحلِاب  اوُضَر  َو  انَءاِقل  َنوُجرَی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  [ 6  ] َنوُقَّتَی ٍموَِقل 
: لوزن تهج  دنمشناد . ملاع و  راوتـسا ، مکحم و  میکح - مرگ ، بآ  میمح - تاغل : ینعم  هحفص 3 ]  ] 538-1- نآرق [ - 8  ] َنُوبِسکَی اُوناک 
َأ  » تیآ دشاب ، ناسنا  وا  يهداتـسرف  هک  تسا  رتالاب  ادخ  دنتفگ : دـندوب  یـضاران  ص ]  ] ربمغیپ ماقم  زا  هک  یبارعا  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا 
هک  ] هکنیا نانمؤمب 1  نابرهم  ناگدیرفآب و  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  173-153- نآرق . - دش لزان  نخس  هکنیا  باوج  رد  ِساّنِلل » َناک 

تفگش ار  مدرم  يور  هچ  2 ز  راکتسرد ] میکح و  يادخ  يوس  زا  و   ] راوتسا تسا  ياهمان  ياههناشن  تایآ و  دناوخیم ] امـش  يارب  ربمغیپ 
و  ] راوتـسا یماگ  هک  هد  دـیون  دـندیورگ  ّقحب  هک  ناسک  نآ  ناسرتب و  ار  نایمدآ  هک  میدرک  ماهلا  ناشدوخ  هورگ  زا  يدرمب  اـم  هک  دـیآ 

وداج وا  دننادب : یلو  ، ] تسا رگوداج  درم  هکنیا  هک  تسا  راکـشآ  دنتفگ : نارفاک  و  دـنراد . دوخ  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  راشرـس ] ياهرهب 
ناگدیرفآ شرع و  رترب ز  سپ  نازو  دیرفآ  زور  شش  رد  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یئادخ  امش  راگدرورپ   3 هک ] دیوگ  تسار  تسین و 

هک ادـخ  تسا  هکنیا  دـنک ، ناـمرف  دوخ  هک  سپ  نآ  رگم ز  دـشابن  نآ  رد  یجناـیم  چـیه  دـنکیم و  دوـخ  راـک  ره  يزاـس  هنیمز  هک  دـش 
دیون هکنیا ] و   ] تسا وا  يوسب  همه  تشگزاـب  هک   4 دیراپس ! دایب  نانخـس ] هکنیا   ] دوشیم ایآ  و  دیتسرپ ، ار  وا  سپ  تسا  امـش  راگدرورپ 

ار راکوکن  ناـنمؤم  اـت  دـنادرگیمزاب  ناگدـیرفآ  سپ  نازو  دـنکیم  زاـغآ  شنیرفآ  وا  هچ  راوتـسا ، تسا و  تسرد  هک  تسا  يدـنوادخ 
تسا ومه   5 دندوب ، ریذپان  ّقح  هکنآ  يازسب  كاندرد  يرازآ  دنراد و  خزود  غاد  بآ  دندش  رفاک  هک  یناسک  دهد و  دزم  داد  یتسردب و 

هام و يهرامـش  دـینادب و  رامـش  امـش  هک  ات  هک  درک  تسرد  هزادـناب  ار  نآ  شدرگ ]  ] نشور و ار  هام  هدرک و  نکفا  وترپ  ار  دیـشروخ  هک 
رادومن اـناد  مدرم  يارب  دوخ  ياـههناشن  کـیاکی  يزاـب و  هدوهیب و  هن  یتسار  یتسردـب و  زج  دـیرفاین  ار  همه  هکنیا  و  دـیراد ، هگن  لاـس ،

اه هناشن - تسا  هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  هچنآ  زور و  بش و  دمآ  تفر و  رد  هّتبلا  هچ   6 دنوش ] تسرپاتکی  دنجنسب و  ات   ] دنکیم
هک ناسک  نآ  اـنامه  7 و  دنتـسه ،] دوخ  ماجنا  زاغآ و  يهشیدناب  و   ] دنیراک دـب  راگزیهرپ ز  هک  یمدرم  يارب  دـنوادخ ] تردـق  رب   ] تسا

تایآ زا  دناهدوسآ و  لد  نآب  دناهتخاس و  رذگزور  یگدنز  ياههرهبب  و  دنرادن ] رواب  زیخاتـسر  هحفص 4 ] و [   ] دنتسین ام  رادیدب  راودیما 
نامحّرلا هّللا  مسب  نیرّـسفم : نخـس  دنراد . شتآ  رد  ياج  دوخ  يهشیدنا  راک و  يازـسب  یمدرم  نینچ  دنربخیب  ام ] تردق  ياهدومن  و   ] ام

تـسا میحر  ناـگراچیب ، هودـنا  يهدـنرب  زاـب  تسا  ناـمحر  ناتـسود ، لد  يهدـنزورفا  تسا  هّللا  تـسا : هتـشون  رارـسالا  فـشک  مـیحّرلا ،
. تسا يدنوادخ  تایآ  لیجنا  تاروت و  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  1 ِمیِکَحلا » ِباتِکلا  ُتایآ  َکِلت  . » نایصاع هانگ  يهدنزرمآ 

هکنیا ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . داسفلا  عونمم  مکحم  نآرق  تایآ  تسا ، هدش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  اهنآ  ای  هتشذگ  تایآ  ینعی  عمجم :
اهتمکح مولع و  عماج  - 2 تسا ، تمکحب  قطان  - 1 دناهدرک : لقن  تهج  دنچ  میکحب  فیـصوت  يارب  و  تسا . ظوفحم  حول  تایآ  هروس 
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هیآ هد  دص و  هک  یماش  رگم  قاّفتاب ، تسا  هیآ  هن  دص و  هروس  هکنیا  تایآ  ددع  و  لطاب . زا  ّقح  زیمت  تسا و  تفرعم  يهلیسو  - 3 تسا -
زا تسا ، هدـش  لزاـن  هنیدـمب  هک  هیآ  هس  زجب  تسا  یّکم  هروس  هکنیا  هک  تسا  روهـشم  یناـعملا : حور  ریـسفت  رد  یـسولآ  تسا . هتـسناد 

رگید تسا و  یّکم  مامت  یکی  تسا : تیاور  ود  ساّبع  نبإ  زا  و  تسا ، یندـم  هّیقب  یّکم و  لّوا  زا  هیآ  لهچ  ات  تسا : هدـش  لقن  يواـخس 
اب مّود  و  هدـش ، متخ  ربمغیپ  زا  دایب  لّوا  هک  تسا  هکنیا  تسا  هتـشون  تئارب  زا  سپ  هکنیا  بسانم  و  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـمب  هروس  ماـمت 

تسا هراشا  فلا - رلا ، فورح  رد  و  راّفک ، زا  لقن  هکنیا  رد  تسا و  نیقفانم  نخس  نایب  لّوا  رد  زین  تسا و  هدش  زاغآ  ترضح  نآب  هّجوت 
هلماک تمحرب  تسا  هراشا  ءارو  تسا ، ینّابر  ضیف  دوجو و  يهطـساو  هک  لیئربجب  تسا  هراشا  مال  و  لازی ، ـال  تردـق  نآ  دوجو و  لّواـب 

: تفگ لتاقم  ماـکحا ، دودـح و  مارح و  لـالحب و  دـشاب  مکحم  میکح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   37-1- نآرق . - تسا يدّـمحم  تاذ  هک 
ناشیوخ و هب  نداد  اطع  ناسحا و  لدع و  هب  هدـننک  مکح  میکح ] : ] تفگ يرـصب  نسح  تسین ، غورد  چـیه  وا  رد  لطاب ، زا  تسا  مکحم 

دنم هرهب - حـلاص  لامعا  يهطـساوب  ینعی  عمجم :  2 مِهِّبَر » َدـنِع  ٍقدِـص  َمَدَـق  مَُهل  . » ندرک مـلظ  رکنم و  تـشز و  ياـهراک  زا  ندرک  یهن 
وـکین و دزم  ینعی  هحفص 5 ]  ] 40-1- نآرق  - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  نادواج ، تشهب  رد  تمارک  لـالج و  فرـش و  تاـبجوم  زا  دنتـسه 

هتفگ یبارعا  نبإ  حوتفلا : وبا  تسا . مدرم  نینچ  يارب  ص ]  ] دّمحم تعافش  ینعی  تسا : هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  عیفر ، ماقم 
هچ بوخ و  راکب  هچ  ار  یگداتفا  ولج  یمدقـشیپ و  ره  دناهتفگ : یئاسک  هدیبع و  وبا  فرـش  رد  ورـشیپ  مّدقتم و  صخـش  ینعی  مدق  تسا :

تیانع بجومب  نوچ  یناشاک : ءوس .» مدق  قدص و  مدق  يدنع  هل  مالـسالا و  یف  مدق  نالفل   » دیوگیم دـمانیم و  مدـق  ارنآ  برع  دـب ، راکب 
يهملک یـسولآ : سب . تسا و  مدرم  هنوگ  نیاب  ّصتخم  هک  دنمجرا  تسا  یماقم  میظع و  يا  هقباس  تیانع  نامه  دناهتفریذپ ، نامیا  یلزا 

زاجم تفرشیپ  قبس و  زا  نتفرشیپ و  يارب  تسا  تلآ  ببس و  نوچ  تسا  هدش  لامعتسا  نتفر  ولج  قبـس و  ینعمب  لسرم  زاجم  روطب  مدق » »
دوشیم لامعتـسا  زین  لاعفا  لامعا و  رد  تسا و  راتفگ  یتسرد  قدص  و  دشاب . يونعم  مّدقت  فرـش و  لضف و  هک  تسا  هدـش  هدارا  يرگید 

هچ بوخ  راک  ره  رد  سپ  لاتقلا » یف  بذـک   » دـنیوگیم نآ  ّدـض  رد  نینچمه  و  داد ، ماجنا  یتسردـب  ارنآ  ینعی  لاـتقلا » یف  قدـص   » لـثم
نآرق يهلمج  هکنیا  رد  و  قدص » جرخم   » و قدص » لخدم   » و قدص » دـعقم   » لثم دوشیم  لامعتـسا  قدـص »  » يهملک يرهاظ  هچ  ینطاب و 

« رحاس  » هفوک مدرم  ریثک و  نبإ  عمجم :  2 ٌرِحاَسل » اذه  َّنِإ  . » دوشیم اهنآ  بیـصن  نابز  لد و  یتسار  هطـساوب  هیلاع  تاجرد  هک  تسا  هراشا 
وبا  3 ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ   » 22-1- نآرق . - دناهدناوخ فلا  نودب  نیـس  رـسک  اب  رحـس »  » نارگید و  دـناهدرک ، تئارق 

ات دازیمدآ ، رییغت  قلخ و  دـننام  تسا  داجیا  رد  جـیردت  ریبدـتب و  هّجوت  يارب  اـی  و  تسا ، رـشب  هکئـالم و  دـنپ  يارب  اـی  تّدـم  رکذ  حوتفلا :
: یسولآ  57-1- نآرق . - دـش رادـیدپ  ناهگان  هک  دـش  قافتا  ای  و  دـش ، رادومن  یگراب  کی  درک و  باجیا  تعیبط  دـننکن  ناـمگ  نیرکنم 
ره هک  تسا  رگید  ملاـع  ماـّیا  دوصقم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا  هدـش  هدروآ  ماـگنه  تقو و  ياـجب  تسا و  زور  يوغل  ینعم  دوصقم 
زور ره  دـنوادخ  ملاع  رد  ینعی  َنوُّدـُعَت » اّمِم  ٍۀَنَـس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدـنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو   » هیآ هکنیا  هحفـص 6 ] بجومب [  تسا  لاـس  رازه  يزور 

هکنیا دـنامهفیم  نوچ  تسا ، رتبـسانم  ینعم  هکنیا  و  تسا ، ایند  ياهزور  نیمه  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . امـش  لاس  رازه  اب  ربارب 
داجیا تردق  اب  تّدم  رکذ  تهج  و  تسا ، تردق  لامک  يهناشن  تسا  هدش  تسرد  هاتوک  تّدم  نینچ  رد  تمظع  هکنیا  اب  ماسجا  رادـقم 
موظنم ریسفت  زاغآ  رد  هاشیلع  یفـص   82-15- نآرق . - تلهم تصرف و  اب  اهراک  ماـجنا  رد  تسا  دـنپ  یئاـمنهار و  يارب  هظحل  زا  رتمک  رد 
دحألا تاذ  دوب  قلطم  یتسه  دوب  ّقتـشم  وا  تاذ  زا  فصو  مسا   || دوب  قلطم  یتسه  يراـب  تاذ  تسا : هتفگ  هّللا  مسب  حیـضوت  يارب  دوخ 

چیه ار  وا  تسین  نورب  یطرـشیب  طرـش  نوئـش  زو   || نوچ  دنچ و  زا  كاپ  تسطرـش و  زا  قلطم  دح  فصو و  دـجنگن  یتسه  ناردـنا  ||  
وا جوم  تسا  وا  تاـیآ  نیلّوا  یّلجت  رد   || تسا  وا  تاذ  ّلـظ  هک  رگید  یتسه  دوب  هک  دـشاب  ناـنچمه  یتسهب  کـن   || دوجو  رد  یطرش 

مسا مسر و  ره  رب  دوجوم  دش  هلمج   || مسج  حور و  رصانع  كالفا و  سفن و  تافص  ءامـساب و  وا  یّمـسم  دش   || تاذ  يایرد  زا  دشاب ،
اون ینعم  زا  يراد  رگ  دوب  هکنیا   || يوتـسا  شرعلا  یلع  نامحر  ینعم  ّلقتـسم  يّدحب  دش  يدوجو  ره   || ّلظ  دـنکفا  شتینامحر  سمش 

بـش زور و   || ّکـش  ساوسو و  زا  سک  دـیوگ  ار  وت  رگ  درک  زوریف  تهج  شـش  زا  قلخ  زور   || درک  زور  شـش  رد  هلمج  ایـشا  قـلخ 
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 || تسیچ زور  شـش  تقلخ  زا  دارم  سپ  زومتیب  فیرخیب و  راهب  دب   || زور  هن  دوب و  بش  هن  ترـضح  نآ  ردنا  کلف  رادقم  دـشاب ز 
ءامـسا و دش  لّوا  يهبتر  مامت  تقلخ  دش  هبتر  شـش  ناردناک   || ماقم  شـش  دشاب  هّتـس  زا  دارم  وگ  تسین  زور  دشابن  بش  اجنآ  ردـناک 

دمآ لاثم  مجنپ  يهبتر  حور  وت  يراد  نتب  را  توکلم  تسه   || حوتف  رد  عبار  توربج و  نیمّیـس  تانکمم  ماـمت  ناـیعا  یناـث   || تاـفص 
شش زا  ار  ناتناج  سفن و  نیمز  ار و  امش  ناور  حور و  نامـسآ  دیرفآ  ینعی  يروباشین : مسج  هک  ینعا  دوهـش  کلم  مشـش  رد   || مساب 

عفد تیاکح  رد  مّوس  رتفد  يونثم : هحفص 7 ] دشاب [  یندعم  تروص  یتابن و  یناویح و  سفن  لقع و  بلق و  حور و  هک  تادوجوم  هتـسد 
تلیجعت ز تسه   || نیقی  نادزی  زا  تسه  ینأـت  هک   41-39- تمرف « - 1» رارغ زا  یـسرت  هک  یعیب  رد  تفگ : يرـش : عیب و  هب  ندش  نوبغم 

لقعب شمیئوبب  مه   || درخ  اب  ام ، دـنک ، وب  ینیبب  وا  ینتقم  يا  دروخ  هگناو  دـنک  وب   || ینکفا  نان  ياهمقل  نوچ  گس  شیپ  نیعل  ناطیش 
خرچ نیمز و  دـص   || نوکیف  نک  زک  دوب  رداـق  هنرو  اـهخرچ  نیو  نیمز  هکنیا  زور  شـشب  اـت   || ادـخ  زا  دوجوم  تشگ  ّینأـت  اـب  دـقتنم 

دنک ناّرپ  مدع  زا   || سفن  کی  ردناک  دوب  رداق  هچرگ  مامت  درم  دـنک  شلاس  لهچ  ات   || مامه  نآ  كدـنا  كدـنا  اریمدآ  نورب  يدروآ 
وتب وت  درآ  مدرم  فّقوت  یب   || وا  هک  دیناوتنب  یسیع  قلاخ  ار  هدرم  يدناهج  رب  فّقوت  یب   || اعد  کی  زک  یمد  ار  یسیع  دوب  سک  هاجنپ 

و باتفآ ، بورغ  ات  عولط  زا  ینعی  زور  ناـیبلا : حور   73-71- تمرف »- تسکشیب دیاب  هتـسهآ  بلط  هک   || تست  میلعت  یپ  زا  ّینأت  هکنیا 
شمارآب تسا  هراشا  دوصقم  سپ  دنیرفآیم  نآ  کیب  تقلخ  تردق  هکنیا  ای  دراد ، رّوصت  هنوگچ  ماّیا  ۀّتس  دشابن ، يدیشروخ  زور و  نوچ 

و رتخد ، نداد  رهوشب  نامهیم و  یئاریذـپ  و  ضرق ، نتخادرپ  و  هانگ ، زا  يهبوت  رد  رگم  تسین  اور  باتـش  هّتبلا  و  اـهراک ، رد  یگتـسهآ  و 
يهرک رودـب  ای  دوخ و  رودـب  تسا  هرک  شدرگ  يهجیتن  هک  تسا  تقو  ینعمب  ماّیا »  » يهملک نوچ  يواطنط : تباـنج . لـسغ  ّتیم و  نفد 
نارود رد  اـم  تارک  هکنیا  شنیرفآ  هک  دـیامن  فـشک  دـنک و  ثحب  اـت  تسا  رـشب  يربـهر  رکف و  تیوـقت  يارب  هلمج  هـکنیا  سپ  رگید ،

داوم هک  تسا  تمکح  ياضتقا  بجومب  تّدم  هکنیا  رد  شنیرفآ  لالظ : یف  رگدکی . رودب  دوخ و  رودب  تسا  هدوب  رگید  تارک  شدرگ 
ددـع سپ  دـسرب . تسا  هتـسیاش  هک  نیرخآ  يهلحرم  نآب  ات  ددرگ  هدامآ  دوش و  هداهن  دوخ  ياجب  يزیچ  ره  دـنوش و  مهارف  هحفص 8 ] ] 
هکنیا هک  اجنآ  ات  ناهج  شنیرفآ  رد  تسا  يدنوادخ  ریدقت  ریبدت و  یتسرد  نداد  ناشن  يارب  هکلب  تسا  يرادیدپ  يهزادنا  يارب  هن  شش 
دنوادخ هک  دشاب  ینارود  فده و  شـش  ماّیا  ۀّتـس و  تاملک  زا  دوصقم  تسا  نکمم  سپ  دنـسرب ، دوخ  تقلخ  يهیاپ  نیرخآب  اههدـیرفآ 

رّوطت و ندش و  ربز  ریز و  هنوگ  شش  دوصقم  ای  دنشاب و  هدیسر  نآب  هدومن و  راذگرب  هداد  رارق  نیمز  نامـسآ و  يارب  هک  يرّوطت  نوناقب 
رد میاهداد و  رارق  دوخ  يارب  نامز  سایقم  مینادیم و  دوخ  یـسمش  يهموظنم  زا  ام  هچنآ  زا  ریغ  دشاب  یکلف  رود  شـش  ای  دـشاب و  لّوحت 

ملسم وبا  رخف :  3 ِشرَعلا » یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  . » تسین سرتـسد  نآـب  ار  سک  هک  تسا  یبـیغ  بلاـطم  زا  زور  شـش  رد  شنیرفآ  تروص  ره 
هکنیا نارگید  نخس  يهصالخ  و  تسا ، نامسآ  نیمز و  يهمه  قوف  ام  و  شنیرفآ . رب  تسا ، ّتیراّهق  العتسا و  لامک  اب  ینعی  تسا : هتفگ 

َُّمث  » ینعم سپ  دش  ادیپ  نیمز  نامسآ و  داجیا  زا  سپ  اههدیرفآ  رگید  نوچ  و  يدنوادخ ، تاقولخم  نیرترب  کلم و  ینعی  شرع  هک  تسا 
سپ تسا ، اهنآ  داـجیا  زا  سپ  تاـقولخم  رب  ءاوتـسا  نوچ  تسا ، ریخأـت  ینعمب  هکنیا  اـب  تسا  تسرد  دـش ، ّطلـسم  سپـس  ینعی  يوَتـسا »

زج شنیرفآ  رد  ياهدیدپ  ثداح و  چـیه  ینعی  رخف :  3 َرمَألا » ُرِّبَُدی   » 339-323- نآرق -33-1- نآرق . - نامزب هن  تسا  هبترب  ریخأت  دوصقم 
ار و اهنیا  دیرفآ  دوخ  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  رخف :  3 ٍعیِفَش » نِم  ام   » 20-1- نآرق . - دشابیمن دنوادخ  تمکح  اضق و  ریبدت و  ریدقتب و 

هلخادم يرگید  تسا و  یئاهنتب  دوخ  تواضق  رد  ینعی  تسا : هدرک  لقن  دـهاجم  زا  يربط  و  دوبن ، وا  راک  ردـنا  تسد  کیرـش و  يرگید 
: عمجم  19-1- نآرق . - وا يهزاجا  اـب  رگم  درک  دـهاوخن  تعافـش  یـسک  يارب  یـسک  تماـیق  رد  ینعی  تسا : هتفگ  يربط  دوخ  و  درادـن ،

تعافش تحلصم  هزاجایب و  ناربمغیپ  هکئالم و  هک  تسا : هدش  يروآدای  هلمج  نیاب  دنتـسنادیم ، عیفـش  ار  دوخ  دوبعم  ناتـسرپتب  نوچ 
قلطم عمج  نیعب ، يرغـص  تمایق  رد  تشگزاب  ینعی  تـالیوأت :  4 ًاـعیِمَج » مُکُعِجرَم  ِهَیلِإ  [ » هحفـص 9 امـش [ . ياهتبب  دسر  هچ  ات  دننکیمن ،
تمایق تابثا  يارب  تسا  هدرک  ثحب  لّصفم  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  32-1- نآرق . - نآ رد  ءانف  تاذ و  عمج  نیعب  يربک  تماـیق  رد  تسا و 
يوسب نیفئاخ  تشگزاب  و  وا ، لالجب  نافراع  تسا و  وا  لامجب  ناقـشاع  عجرم  تشگزاـب و  دـناهتفگ : اـفرع  زا  یـضعب  یـسولآ : داـعم . و 
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لها عجرم  و  وا ، برق  ار  نیّبـحم  تسا و  وا  لاـصو  يوسب  عـجرم  ار  ناقاتـشم  و  تسا ، وا  ياـیربک  يوـسب  نیدّـحوم  تسا و  ّقـح  تمظع 
اب لّصفن »  » اهیراق رگید  هدناوخ و  ءای  اب  یلجع  صفح و  ریثک و  نبإ  هرـصب و  مدرم  عمجم :  5 ِتایآلا » ُلِّصَُفی  . » تسا دنوادخ  تاذ  تیانع 

، تسا یهلا  ملاوـع  رد  هشیدـنا  رکف و  بجوـم  تبقاـع  زا  سرت  يوـقت و  ینعی  رخف :  6 َنوُقَّتَی » ٍموَِـقل   » 22-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  نون 
ارنآ ناوتیمن  سپ  تسا ، يراوشد  یتخـسب و  هتـسباو  یگدنز  هک  دنادیم  اههدیرفآ ، شنیرفآ و  نیاب  دـنک  هشیدـنا  هکنآ  تسا : هتفگ  لاّفق 

بجوم دوخ  هکنیا  میشاب و  شـشوک  راک و  رد  هک  تسا  هدیرفآ  يروط  ار  ام  دنوادخ  هک  دوشیم  مولعم  و  درک ، راذگ  رب  هراکیب  هدوهیب و 
َنیِذَّلا ال  » 23-1- نآرق . - داعم تسا و  ءدـبم  قیدـصت  تواـضق  رکف و  هکنیا  هجیتن  و  تسا ، تازاـجم  شاداـپ و  هفیظو و  روتـسد و  نییعت 
-1- نآرق . - ایندب لوغشم  دنتسه و  باقع  باوث و  رکنم  تهج  هکنیا  زا  تمایق ، رد  ام  روضح  زا  دنـسرتیمن  ینعی  يربط :  7 انَءاِقل » َنوُجرَی 

نیرتفیرـش دوخ  هک  یمدآ  حور  رد  یئایربک  وترپ  يرادومن  ّقح و  لالج  یّلجت  ینعی  ادـخ  ءاـقل  نوچ  دـنرادن ، باوث  عمط  ینعی  رخف :  35
تمحرب و لوصو  رادید و  ادـخ  ءاقل  ینعم  تسا  نکمم  و  تسا ، نآ  يوزرآب  لقاع  صخـش  ره  تسا و  یناسنا  هجرد  نیرتالاب  تداعس و 
نامیا و هکنآ  و  هدـنیآ ، راظتنا  ّقحب و  نامیا  زا  تسا  هیانک  ّقح ، ءاقل  ءاـجر  سپ  تسا ، یناـسنا  يوزرآ  تیاـهن  زین  هکنیا  و  دـشاب ، باوث 

بلاط دش ، هحفـص 10 ] يزیچب [  ملاع  هک  نآ  نوچ  تسا ، لهج  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  ةداعـسلا : نایب  درادـن . يدـیما  نینچ  درادـن  راـظتنا 
رد هک  دـشاب  تسرد  بلطم  هکنیا  رگا  - 1 ام : نخـس  دنتـسه . تقیقحب  لهاج  دنتـسین ، ّقح  رادید  يوزرآب  هک  اهنآ  سپ  تسا ، وا  رادـید 

يهمدـقم رد  هکنانچ  دـندوب  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  یملع  دـندرکیم و  جارختـسا  ینعم  عطقم  فورح  زا  اهیحیـسم  دوهی و  ربمغیپ  ناـمز 
نینچ لطاب  يهشیدنا  لایخ و  هنوگنیا  زا  يریگولج  يارب  میئوگب : میناوتب  دیاش  ُتایآ » َکِلت  رلا   » لوا تیآ  رد  میاهتشون ، لّصفم  لوا  دلج 

نامرف عیطم  دـینکن و  بّجعت  سپ  سب ، تسا و  نآرق  تایآ  اههلمج و  تروصب  طقف  رلا  دـننام  فورح  هکنیا  زا  يهدافتـسا  هک  دـش  غالبا 
رب هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  تسین ، مدرم  لامعتسا  دروم  رهاظ  ینعمب  نذا  عیفش و  ّربدی و  يوتـسا و  تاملک : نوچ  - 2 دیشاب ، ربمغیپ 

، تسا ریبدت  تردق و  نآ  دوجوم  نوذأم و  مه  امـش  مشچ  ولج  رد  تعیبط  ّصاوخ  لئاسو و  هک  تسا  ّطلـسم  يریبدـت  تردـق و  شنیرفآ 
يهملک تسا و  يریگ  هزادنا  ریدقت و  ینعمب  قلخ »  » تغل حیرص  بجومب  نوچ  ٍماّیَأ ،» ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » يهلمج رد  - 3

هدش ینعم  زین  تسپ  زیچ  ره  ضرأ »  » فقس و ءامـس »  » و برعلا » ماّیا   » و هّللا » ماّیا   » لثم تسا ، هدش  لامعتـسا  هثداح  تمعن و  ینعمب  ماّیا » »
رد میئوـگب : نینچ  هنوـمن  يارب  یلفـس و  يوـلع و  تارک  شنیرفآ  تدـم  زا  ریغ  دوـش  هدافتـسا  هلمج  هکنیا  زا  يرگید  ینعم  دـیاش  تسا ،

هکنیا رد  ار  تاملک  هکنیا  برع  نوچ  و  تسا ، هدش  روظنم  ّتیصاخ  تمعن و  شش  امـش  یناتحت  تمـسق  وج و  يالاب  تاقبط  يهعومجم 
رد دناهدیمهف و  یناعم  هنوگ  نیمه  دناهدوب  رضاح  تسا و  هدوب  ناشیا  اب  نخـس  يور  هک  اهنآ  دیاش  تسا  هدربیم  راکب  میتفگ  هک  یناعم 

هتـشاد ماهبا  ناش  يارب  یئاج  رگا  دناهتـشادن و  دیآیم  ام  رطاخ  رد  هک  اهلامتحا  هکنیا  تسا و  هدوب  نشور  دوصقم  اهنآ  يارب  تروص  ره 
ره میراـچان  مه  اـم  تشگ  داـیز  تاـفالتخا  دـش و  ادـیپ  لاـمتحا  دـیدرت و  هک  هرود  نآ  زا  سپ  یلو  دناهدیـسرپیم  ربمغیپ  دوخ  زا  تسا 

-758- نآرق -249-230- نآرق . - دریذپب داد  صیخشت  هچ  ره  هک  ره  ات  میئوگب  دشابن  حیحـص  لقن  تغل و  حیرـص  فالخ  رب  هک  لامتحا 
هحفص 11]  ] 814

ات 12] تایآ 9  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َو َّمُهّللا  َکَناحبُس  اهِیف  مُهاوعَد  [ 9  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ِیف  ُراهنَألا  ُمِِهتَحت  نِم  يِرَجت  مِِهنامیِِإب  مُهُّبَر  مِهیِدهَی  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
مُُهلَجَأ مِهَیلِإ  َیِـضَُقل  ِریَخلِاب  مَُهلاجِعتـسا  َّرَّشلا  ِساّنِلل  ُهّللا  ُلِّجَُعی  َول  َو  [ 10  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ِنَأ  مُهاوعَد  ُرِخآ  َو  ٌمالَـس  اهِیف  مُُهتَّیَِحت 

َّرَم ُهَّرُـض  ُهنَع  انفَـشَک  اّمَلَف  ًاِمئاق  َوأ  ًادِـعاق  َوأ  ِِهبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناسنِإلا  َّسَم  اذِإ  َو  [ 11  ] َنوُهَمعَی مِِهنایغُط  ِیف  انَءاِقل  َنوُجرَی  َنیِذَّلا ال  ُرَذَـنَف 
رد شیاسآ  یـشوخ و  میعن - تاـغل : ینعم   676-1- نآرق [ - 12  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َنِیفِرـسُمِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  ُهَّسَم  ٍّرُـض  یلِإ  انُعدَـی  َمل  نَأَک 

زاوآ یتسرد ، ان  ای  یتسردب  هچ  نتـشاد  یـسک  رب  ّقح  نامگ  يوعد - دهدب ، ترمع  ادخ  نتفگ  مالـس ، اعد ، مهتّیحت - هیامرـس ، یگدـنز ،
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، هدرکن ار  راک  نآ  يرگید  زونه  هک  يراکب  ندرک  یتسدشیپ  نداتفا ، ولج  ندرک ، باتشب  راداو  ینعی  مه - لاجعتسا ، ندرک ، لیم  ندرک ،
ياهراک دـندیورگ و  ربمغیپ  ادـخب و  هک  یناسک  انامه   9 همجرت : ینادرگ . رـس  ّریحت و  ینعمب  میم  نیع و  حـتفب  همع  ردـصم  زا  نوـهمعی 

ناور نآ  زا  اهدور  هک  یگدوسآ  یـشوخ و  رـسارس  تشهب  يوسب  دنک  يربهر  ار  اهنآ  ناشنامیا  يازـسب  ناشراگدرورپ  دـندرک  هتـسیاش 
نتـساوخ یتسردنت  و   ] تسا مالـس  ناشدـمآ  شوخ  رگدـکی و  اب  دروخرب  تسا و  راگدرورپ  شیاتـس  نآ  رد  ناشیا  يهتـساوخ  دوب 10 و 

ناشراک دـنوش  رگیدـکی  يورب  يور  نوچ  تسا و  دـنوادخ  حـیبست  ناشهتـساوخ  سپ  تسین  سک  يارب  يراتفرگ  دـنمزاین و  اجنآ  نوچ 
نایمدآ زین  ناهج  هکنیا  رد   ] و َنیَِملاعلا ] ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا   ] تسا نخس  هکنیا  ناشهتساوخ  اعد و  نیرخآ  و  دشاب ] نتفگ  دمآ  شوخ  مالس و 

يدب دناسریم  مدرمب  یبوخ  هحفص 12 ] ادخ [  هک  يدوز  نامهب  رگا   11 357-320- نآرق [ - هک میدومن  شوخ  هدوسآ و  یگدـنز  رد  ار 
ناشاهر دـننکیمن  رواب  زیخاتـسر  دـنرادن و  ام  رادـیدب  دـیما  هک  ناسک  نآ  تساور ] هکنیا  زا   ] سپ دـسریم ، ارف  ناشهمه  گرم  دـناسریم 

ار وا  نوچ   12 هک ] تسا  نینچ  یمدآ  يوخ  نکیل   ] دنـشاب و نادرگرـس  و  ربخیب ] رگید  ناهج  زو   ] دـننامب دوخ  یـشکرس  رد  اـت  مینکیم 
دریگ دوخ  رس  میدرک  هدوسآ  شیراتفرگ  ار ز  وا  نوچ  دناوخیم و  ار  ام  لاح  همه  رد  هتسشن  ای  هداتسیا و  ای  هدیباوخ و  ولهپب  دسر  یبیـسآ 

دنرادن و دوخ  راک  يهزادنا  هک   ] فرـسم مدرم  يارب  هک  دشاب  نینچ  هکنیا  و  ار ، ام  هدناوخن  زگره  يدرد  يارب  ایوگ  هک  دشابن  ّقح  دایب  و 
ینعی تسا  هتفگ  دهاجم  يربط : مهنامیاب » مّهبر  مهیدهی  : » نیرّـسفم نخـس  میدومن . هتـسارآ  ناشمشچب  ناشراک  دـنریذپیمن ] ّقح  نامرف 

شاداپب ینعی  عمجم : تسا . هدرک  ناشتیاده  ناش  قیدصت  هطساوب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنوریم ، هار  هلیـسو  نآب  هک  دنراد  يرون  اهنآ 
، دیوگیم دراد ، رگید  يزمر  تیآ  هکنیا  تفرعم  لها  قوذ  رب  تراشا  يور  زا  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  دـنوشیم . تیادـه  ناش  نامیا 

ناشدوخ تفرعمب  درورپ  تیانع  نسحب  درادب و  تریغ  بابق  رد  مرک  تمعنب  ارناشیا  ّتیدحا  هک  دـنناشیا  تقیقحب  نادرم  کین  نانمؤم و 
هک تسا  نآ  همه  هن  دیحوت  تفگ : تقیرط  ریپ  دنوش ، هناگیب  وا  ریغ  زا  دنوش و  هناگی  ار  وا  ات  دنادرگ  کیدزن  دوخ  تبحـصب  دـهد و  هار 

تسا نکمم  رخف :  10 َکَناحبُس » اهِیف  مُهاوعَد   » یـشاب هناگیب  وا  ریغ  زو  یـشاب  هناگی  ار  وا  هک  تسا  نآ  یقیقح  دیحوت  یناد ، هناگی  ار  وا 
و تسا ، کناحبـس »  » ناشزاوآ رارقا و  راتفگ و  دشاب : هکنیا  تسا  نکمم  دوب و  دهاوخ  کناحبـس »  » اهنآ تدابع  اعد و  دشاب : نینچ  ینعم 

هتفگ جیرج  نبإ  تسا ، هملک  هکنیا  ّقح  سیدقت  دـیجمت و  رد  اهنآ  شور  مسر و  ینعی  تسا : هتفگ  یـضاق  تسا  ملـسم  وبا  يهتفگ  هکنیا 
اب و  دروآیم ، اهنآ  يارب  ارنآ  کلم  دـنیوگیم و  ار  هملک  هکنیا  دـنهاوخب ، دـیآ و  ناـشمشچب  یغرم  دـننک و  يزیچب  لـیم  نوچ  ینعی  تسا :
هک رتهب  رتیلاع و  درک  ياهدافتـسا  هحفص 13 ]  ] 513-485- نآرق  - ناوتیم ینعم  هکنیا  اـب  تسا و  لد  يوزرآ  يوـعد  ینعم  لـقن  هکنیا 

نصیحم و نبإ  عمجم :  10 ِهِّلل » ُدمَحلا  ِنَأ  مُهاوعَد  ُرِخآ  َو  . » تسا سیدـقت  حـیبست و  تشهب  رد  ناشهتـساوخ  اهنآ و  يوزرآ  دـشاب : هکنیا 
نخس رخآ  تفرعمب  لوزن  دوعص و  بتارم  رد  ینعی  رخف :  43-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  لاد  حتف  نون و  دیدشت  اب  دـمحلا » ّنا -  » بوقعی
يارب ار  مدرم  ياعد  هک  روط  نامه  رگا  ینعی  عمجم   11 مِهَیلِإ » َیِضَُقل  ِریَخلِاب  مَُهلاجِعتسا  َّرَّشلا  ِساّنِلل  ُهّللا  ُلِّجَُعی  َول  َو   » تسا دنوادخ  دمح 

هک تعرـس  نامهب  رگا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوشیم ، دوبان  همه  مینک  باجتـسم  مه  ار  ناشدوخ  رب  نیرفن  مینک ، باجتـسم  ناشدوخ 
فاق حتف  اب  مهلجا » یـضق   » بوقعی رماع و  نبإ  و  دنوشیم ، دوبان  يدوزب  دسرب  ینامرفان  ربارب  رد  باذع  يراتفرگ و  دـسریم ، مدرمب  تمعن 

ای سفن  اـی  ادـخ  يوـس  زا  ینعی  رخف :  12 َنِیفِرـسُمِلل » َنِّیُز   » 161-71- نآرق . - نآ لوعفم  لجا  دـشاب و  مولعم  لعف  ات  دـنا  هدـناوخ  مـال  و 
ار دوخ  رمع  لام و  ناج و  هک  تسا  هکنیا  نیفرـسمب  نیرفاک  فیـصوت  ّتلع  و  تسا . شزرا  اب  هتـسارآ و  شرظن  رد  فرـسم  لمع  ناطیش 
هچ هکنیا  زا  تسا : هتشون  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  ار  بئاص  رعـش  هکنیا  نایبلا : حور   26-1- نآرق . - دنربیم راکب  حالص  هتسیاش و  ریغ  رد 
زا یسانش  ادخ  دیحوتب و  تسا  هراشا  رخآ  تیآ  يواطنط : درذگیم  باوخب  سگرن  وچ  رمع  هک  ارم   || مراد  نطو  ناتـسلگ  رد  هک  دوس 
اهر ارنآ  دنوشیم  هدوسآ  نوچ  دناشکیم و  دوخ  لصا  يوسب  ار  اهنآ  تعیبط  رارطضا  عقاوم  رد  هک  تادوجوم  یمومع  ّتیـصاخب  هّجوت  هار 

كرت ار  نآ  دنوشیم  دنمورین  نوچ  تاناویح و  ياههچب  نینچمه  و  دبسچیم ، ردام  ناتسپب  تسا  هنـسرگ  هراچیب و  ات  لفط  هکنانچ  دننکیم ،
رون و زا  دروآیم و  رد  كاخ  زا  رس  دوش  يوق  نوچ  تسا و  هدیبسچ  نیمزب  كاخ  ریز  رد  هایگ  يهناد  زین  و  دنوریم ، اذغ  لابند  دننکیم و 
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ماگنه رد  و  تسه ، دوخ  يهدـننیرفآ  تقیقحب و  هتـسباو  یلـصا  داهن  بجومب  ناسنا  سپ  دـنکیم ، كرت  ار  كاخ  ریز  دریگیم و  اذـغ  اوه 
هک دـنادیم  جاـتحم  هراـچیب و  ار  دوخ  نوچ  دـنکیم ، يراز  زجع و  راـهظا  هک  دوشیم  رادومن  یناـهن  طاـبترا  هحفص 14 ] هکنیا [  رارطـضا 
ات اهِیف » مُهاوعَد   » مهد تیآ  تاملک  زا  ام : نخـس  لهاج . دوشیم و  لفاغ  یگدوسآ  زا  سپ  یلو  تسا ، ّطلـسم  زیچ  همه  رب  دراد و  تردـق 

هتـساوخ و لـیم و  اـجنآ  رد  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  اـههلمج  هکنیا  و  گرم ، زا  سپ  یمدآ  تلاـحب  میوـشب  هّجوـتم  تـسا  نـکمم  رخآ 
هّجوت زج  و  شیاتـس ، مالـسب و  مه  و  دوشیم ، لیدبت  سیدقت  حیبست و  ّقحب و  هّجوت  تروصب  و  تسین ، رّوصتم  طباور  صخـش و  ندـناوخ 

49-32- نآرق . - تسین رّوصتم  رگید  زیچ  تقیقح  اب  طابترا  ّقحب و 

ات 20] تایآ 13  [: 10  ] سنوی هروس  ]

مُکانلَعَج َُّمث  [ 13  ] َنیِمِرجُملا َموَقلا  يِزَجن  َِکلذَک  اُونِمُؤِیل  اُوناک  ام  َو  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُسُر  مُهتَءاج  َو  اوُمَلَظ  اَّمل  مُِکلبَق  نِم  َنوُرُقلا  اَنکَلهَأ  دََقل  َو 
اذـه ِریَغ  ٍنآرُِقب  ِتئا  اَنَءاِقل  َنوُجرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  [ 14  ] َنُولَمعَت َفیَک  َرُظنَِنل  مِهِدـَعب  نِم  ِضرَألا  ِیف  َِفئالَخ 

َول ُلق  [ 15  ] ٍمیِظَع ٍموَی  َباذَـع  یِّبَر  ُتیَـصَع  نِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ  یِـسفَن  ِءاقِلت  نِم  َُهلِّدـَبُأ  نَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُلق  ُهلِّدـَب  َوأ 
َبَّذَک َوأ  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  [ 16  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  ِِهلبَق  نِم  ًارُمُع  مُکِیف  ُتِثَبل  دَـقَف  ِِهب  مُکاردَأ  َو ال  مُکیَلَع  ُُهتوََلت  ام  ُهّللا  َءاش 

ِهّللا َدنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  مُهُعَفنَی  َو ال  مُهُّرُـضَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَی  َو   811-1- نآرق [ - 17  ] َنُومِرجُملا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب 
َو اوُفَلَتخاَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ّالِإ  ُساّنلا  َناک  ام  َو  [ 18  ] َنوُکِرُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُس  ِضرَألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَلعَی  اِمب ال  َهّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُلق 

یِّنِإ اوُرِظَتناَف  ِهِّلل  ُبیَغلا  اَمَّنِإ  لُقَف  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَـیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  َنُولوُقَی  َو  [ 19  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  امِیف  مُهَنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال 
ناـمز کـی  مدرم  ناـمز و  زا  يرادـقم  ینعمب  نرق ، عمج  نورق - تاـغل : ینعم  هحفـص 15 ]  ] 549-1- نآرق [ - 20  ] َنیِرِظَتنُملا َنِم  مُـکَعَم 

ای دشاب و  یگدنز  هک  میم  نوکس  اب  رمع  ینعمب  ارمع - يزیچب ، ار  یـسک  درک  ملاع  مک - يردا - نیـشناج ، ینعمب  هفیلخ  عمج  فئالخ -
تیآ 15 و 16 و 17 لوزن : تهج  نتفگ . يزیچ  یسک  روتسدیب  دوخ و  شیپ  زا  نتـسشن ، یـسک  ربارب  ندرک ، رادید  اقلت - زارد ، یگدنز 
ام نایادـخ  شتـسرپ  عنام  هک  روایب  اـم  يارب  ینآرق  دـنتفگ : برع  نارفاـک  زا  رفن  جـنپ  دـناهدرک  لـقن  عمجم : رخآ : اـت  مِهیَلَع » یلُتت  اذِإ  َو  »
ار ربمغیپ  هک  دـش  لزاـن  رفن  جـنپ  نآ  يارب  هک  تسا  هدرک  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  رخف  ماـما  و  دـش ، لزاـن  اـهنآ  باوج  رد  هیآ  هکنیا  دـشابن ،

رفن جنپ  نآ  زا  ار  یموزخم  يهریغم  نب  دیلو  ود ، ره  یلو  دناهدرک ، لقن  فلتخم  رخف  عمجم و  ار  اهنآ  مان  دـندرکیم و  هرخـسم  ءازهتـسا و 
ناـشناربمایپ نوـچ  دـندرک  متــس  هـک  مـیدرک  دوباـن  ار  یناـمدرم  امــش  زا  شیپ  هـک  دــینادب  13 و  هــمجرت :  56-30- نآرق . - دناهتـشون

14 ز دنوب ، راکهانگ  هک  نامدرم  نآ  میهد  ازس  هنوگنیدب  ام  دنتفریذپن و  ناشیا  دندروآ و  اهنآ  يارب  دوخ  یتسرد  رب  رادومن  ياهزیواتسد 
دیماب هک 15 ] دنتسه  یناسک  امش  نایم   ] دینکیم و راتفر  هنوگچ  دوش  رادومن  ات  میدرک  نیمزرس  هکنیا  رد  اهنآ  نیـشناج  ار  امـش  سپ  نآ 

ار نآ  ای  روایب و  ینآرق  هکنیا  زج  دنیوگ : دـنناوخب  ناش  يارب  نآرق  ام و  رادومن  تایآ  نوچ  دـنرادن و  رواب  زیخاتـسر  دنتـسین و  ام  رادـید 
نمب هچنآ  رگم  منکیمن  لاـبند  نم  هچ  منک  نوگرگد  ار  نآ  دوخ  شیپ  دوشن ز  مهارف  نم  يارب  وگب : دّـمحم  يا  ناوـخب ، هنوـگ  رگدـب -

تساوـخ و رگا  وـگب : اـهنآب  زین  موـش 16 و  گرزب  زور  نآ  رازآ  راـتفرگ  منک  دوـخ  راـگدرورپ  یناـمرفان  رگا  مسرتیم  هـک  دوـش  ماـهلا 
و ! ] مدوب امش  نایم  رد  نآرق  ندناوخ  زا  شیپ  لاس  دنچ  هن  متخومآیم ، امشب  ار  نآ  هن  مدناوخیم و  امـش  يارب  نآرق  نم  هن  دوبن  تشونرس 

تـسا یک  سپ   17 دیجنـسب !] تسرد  نخـس  هک   ] دـیرادن درخ  رگم  هحفـص 16 ] متفگیمن [ ] ینخـس  دـشیمن  یحو  نمب  يزیچ  نوـچ 
هکنیا هچ   ] دنـشابن 18 راگتـسر  دـنراکدب  هکنانآ  هّتبلا  و  درامـش ! غورد  ار  نآرق  وا و  تاـیآ  اـی  ددـنب و  غورد  ادـخ  رب  هکنآ  زا  رترگمتس 

زا دّمحم  يا  دنوب ، ادخ  هاگشیپ  هب  ام  یجنایم  نانیا  دنیوگ : یلو  دناسر  اهنآب  دناوتن  نایز  دوس و  هک  دنتسرپیم  يزیچ  ادخ  ياجب  بارعا ]
زا دنوادخ  دوب  رترب  هزیکاپ و  سپ  دنادن ! ار  نآ  هدیرفاین و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دیهدیم  ربخ  ار  ادـخ  يزیچ  امـش ز  ایآ  سرپب : ناشیا 

رگد یتسرپتب و  هک   ] دـندش راگزاسان  سپ  نآ  زو  دـندوب  لدـکی  گنهامه و  مدرم  نیـشیپ  راـگزور  هب  هّتبلا  دـننکیم 19  وا  زابنا  هچنآ 
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يرواد دندوب  راگزاسان  هچنآ  رد  هّتبلا  دشاب ] يراک  هشیدنا و  ار  یمدآ  ره  هک   ] دوبن وت  راگدرورپ  تشونرس  رگا  و  دش ] رادومن  اههشیدنا 
دورف ياهناشن  وا  يارب  نامـسآ  زا  دّمحم  راگدرورپ  ارچ ز  دنیوگیم :  20 هک ] دنتـشاذگ  ناشدازآ  یلو   ] دندرکیم ناشادج  مه  زو  دشیم 
مـشچ امـش  سپ  دروآ ] دهاوخ  وا  و   ] تسا دنوادخ  يهژیو  دسرب ] دیاب  و   ] بیغ تسا و  ناهن  رد  هچنآ  وگب : خـساپب  دّـمحم  يا  دـیآیمن !
هتشذگ مدرم  تکاله  زا  رابخا  هدبع :  13 اوُمَلَظ » اَّمل  مُِکلبَق  نِم  َنوُرُقلا  اَنکَلهَأ  دََقل  َو  : » نیرّسفم نخس  مهارب . امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  هارب 

رد ٌۀَِـملاظ » َیِه  َو  يرُقلا  َذَـخَأ  اذِإ   » و فهک ، يهروس  رد  اوُمَلَظ » اَّمل  مُهانکَلهَأ  يرُقلا  َکِلت   » لثم تسا . هدـش  يروآدای  دّدـعتم  تاـیآ  رد 
طیارش زا  تازواجت  یگدنز و  رد  ياه  يورهدایز  لثم  تسا ، دوخ  رب  متس  يهجیتن  رد  ای  مدرمب  متـس  يهطـساوب  يدوبان  و  دوه ، يهروس 

اهتموکح و اهتلود و  يرگمتـس  لثم  عامتجا  رد  تسا  یئاهمتـس  يهلابند  ای  دـنکیم ، هاـبت  ار  نادـبا  قـالخا و  هک  تاـیح  ماود  تّحص و 
تربع ندمآ و  دوخب  زا  سپ  هک  نآ  طاطحنا  ای  دوشیم و  ّتلم  کی  يانف  رخآ  رد  يدیماان و  فعـض و  بجوم  هک  نارگید  رب  نادـنمورین 
عاضوا لاوحا و  فالتخاب  هک  اهتّلم  رد  رمتـسم  تسا  یـشور  هکنیا  هّتبلا  و  دننکیم ، یفالت  ار  نیقباس  ياطخ  اهنآ  ناگدـنامزاب  هتـشذگ ، زا 

حلاص لمع  نامیاب و  ناربمغیپ  روتـسد  ینامرفان  ربارب  رد  تسا  لاصیتسا  یگراچیب و  باذـع  مه  رگید  یباذـع  و  دوشیم ، رادومن  نامز  ره 
نآ تبقاع  ءوس  زا  هیآ  رد  تسا و  تلادع  هحفص 17 ]  ] 268-229- نآرق -207-163- نآرق -76-15- نآرق  - اهروتسد نآ  نیرتمهم  هک 

ار امش  اههدش  كاله - نآ  ياجب  ینعی  عمجم :  14 َرُظنَِنل » مِهِدَعب  نِم  ِضرَألا  ِیف  َِفئالَخ  مُکانلَعَج  َُّمث  . » تسا هدـناسرت  ار  مدرم  ینامرفان 
اهراک دنامهفب  هکنیا  يارب  تسا  هتفر  راکب  ملعن »  » ياجب رظنن »  » يهملک و  دینیب ، هب  ار  دوخ  راک  رکف و  يهجیتن  هدش  شیامزآ  ات  میدـناشن 

هک  || یئوگ  تسا  لعف  يهنیئآ  ازج  ینیسح : ریسفت   70-1- نآرق . - دوشیم راتفر  هدننک  شیامزآ  صخش  دننام  تسا و  تحلصم  لامک  اب 
ناگتـشذگ يهفیلخ  امـش  ینعی  هدبع : دیآ  تشیپ  وا  يدب  يدرک  رگ  || و  ینیب  کین  یئوکن  يدرک  رگا  دـیامنیم  يدرک  هچ  ره  يو  رد 

تسا طوبرم  تفالخ  ياقب  سپ  کلم ، زا  يهدافتـسا  يارب  ّطقف  هن  دیهد ، جاور  ار  تلادع  ّقح و  دینک و  دوبان  ار  قسف  كرـش و  ات  دیدش 
ینعی يربط   15 ُهلَِّدب » َوأ  اذه  ِریَغ  ٍنآرُِقب  ِتئا  اَنَءاِقل  َنوُجرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  . » داسف ّرش و  ره  اب  کلم  ماودب  دیـشابن  رورغم  هتـسیاش و  لامعاب 

مه ینک و  دیدهت  ار  دیون  زین  و  یناوخب ، شیاجب  دیون  تیآ  يرادرب و  ار  دیدهت  دیفم  تایآ  هک  دنهاوخیم  دنتسین  تمایقب  دقتعم  هک  اهنآ 
. دـنک مارح  ارنآ  هک  یناوخب  یتیآ  ضوع  رد  هدرک  لالح  یتیآ  ار  هچنآ  دوش و  لالح  هک  یئوگب  يزیچ  شیاـجب  تسا  هدرک  مارح  هچنآ 

مه هضراعم  زا  و  دنتسنادیمن ، دوخ  نایوگ  نخـس - نارعاش و  اب  هجرد  مه  تحاصف  رد  ار  ص ]  ] ربمغیپ بارعا  نوچ  هدبع :  82-1- نآرق -
دنتساوخ دنوشب  عیطم  دیاب  زین  اهنآ  هک  تسا  يرگید  ملاع  زا  تاملک  هکنیا  هک  دندینـشیم  دنیوگب و  دنتـسناوتن  نآ  دننامه  دندش و  زجاع 

وا هک  دوش  مولعم  ات  دهد  رییغت  ار  شتاروتـسد  ماکحا و  ای  دـنک  ضوع  ار  مالک  بولـسا  کبـس و  هک  نیاب  دـننک  ناحتما  ار  ترـضح  نآ 
سپ تسا  زجاع  نخـس  رد  رگید  کبـس  زرط و  زا  یناسفن و  یئاناوت  ای  وداج ، يهلیـسوب  تسا  اناوت  نخـس  صوصخم  زرط  کی  رد  ّطـقف 

هحفـص 18] دـناهدرک [ . ار  بارعا  نآ  لطاب  لایخ  نیمه  اهیگنرف  زا  ياهّدـع  نامز  هکنیا  رد  هک  نانچ  تسین ، ادـخ  بناج  زا  وا  ياههتفگ 
لهچ هک  ار  یـصخش  ماقم  شزرا و  دیهد  صیخـشت  هک  دیرادن  لقع  رگم  ینعی  هدـبع :  16 َنُولِقعَت » ـالَف  َأ  ِِهلبَق  نِم  ًارُمُع  مُکِیف  ُتِثَبل  دَـقَف  »

، هتفریذپ ینید  هن  هدناوخ ، يزیچ  هن  هتشاد ، رعاش  وگنخس و  ملاع و  اب  ترشاعم  هن  باتک و  هن  ملع و  هن  تسا و  هدرک  یگدنز  امش  اب  لاس 
دوخ زا  راهظا  یئاناوت  مدآ  روط  هکنیا  ایآ  تسا . هدرک  هراچیب  ار  ءاملع  امکح و  نایوگنخس و  يهمه  هک  هدروآ  یملع  ینخس و  نونکا  و 

وا هک  تسا  نیمه  نارگید  رب  ص ]  ] مالسا ربمغیپ  تازایتما  زا  و  دیوگب ! ات  دوش  ماهلا  واب  رگید  ملاع  زا  دیاب  ّطقف  ای  دراد  ار  يزیچ  رییغت  و 
يوَتسا َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو   » تسا هدش  هتفگ  یسوم  يارب  یلو  تسا  هدشن  نآب  يراعشا  نآرق  رد  تسا و  هتشادن  شناد  ملع و  يهقباس  چیه 

« ًاملِع َو  ًامکُح  ُهانیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو   » تسا فسوی  يارب  و  میداد ، ملع  مکح و  واب  دیـسر  یگلاس  یـسب  نوچ  ینعی  ًاملِع » َو  ًامکُح  ُهانیَتآ 
تاعّبتت تاقیقحت و  زا  زورما  ياملع  و  میداد ، تواـضق  تموکح و  يورین  واـب  یگچب  رد  ینعی  اِیبَص » َمکُحلا  ُهاـنیَتآ   » تسا ییحی  يارب  و 

زا یّلم  تضهن  يوسب  شبنج  لقع و  لیمکت  ملع و  تفرـشیپ  يارب  ناسنا  دادعتـسا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیاب  رـشب  یناـسفن  یملع و  راـثآ 
رد یغوبن  لاس  جنپ  یـس و  ّنس  ات  یـسک  رگا  و  دسریم ، لامک  ّدـحب  هلاس  یـس  ات  یگلاس  تسیب  رد  دوشیم و  رادومن  وا  ّومن  وشن و  نارود 
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و دوش ، رادومن  وا  زا  ّمهم  یلمع  یملع و  يهقباسیب  يهزات  راک  غوبن و  تسین  نکمم  درکن ، یّمهم  لمعب  مادـقا  دادـن و  ناشن  دوخ  زا  یّنف 
نابیتشپ عامتجالا  ملع  سفّنلا و  ملع  ياملع  تاقیقحت  سپ  دوب ، لاس  لهچ  زا  سپ  ص ]  ] ربمغیپ يربهر  یتیبرت و  ّتیـصخش  رهاـظم  ماـمت 

- نآرق -775-708- نآرق -67-1- نآرق . - تعیبط يارو  ام  بیغ و  ملاع  زا  وا  غوبن  ربمغیپ و  ّتیـصخش  شیادیپ  تابثا  يارب  تسا  یگرزب 
تغل هکنیا  مکملعا و  ینعمب ال  تسا  هدناوخ  هزمه  اب  مکئردا »  » يرصب نسح  حوتفلا : وبا   16 مُکاردَأ » َو ال   » 957-928- نآرق -906-850

« ةأصان ةأراج و  و  تّأبل ، و  تأطعا ، : » دنیوگیم دننکیم  ظّفلت  روط  هکنیا  ّیط  يهلیبق  زین  و  دننکیم ، هزمهب  لیدـبت  ار  ءای  هک  تسا  لیقع  ینب 
هکنیا ینعم  تسا و  هدـناوخ  هزمهیب  يرد »  » هک تسا  مکیردال » و   » ریثک نبإ  تئارق  و  ۀیـضان ،» ۀـیراج ، تیّبل ، تیطعا ،  » تاـملک هکنیا  رد 

ندناسرت ینعمب  راذنا »  » زا تسا  هدـناوخ  مکترذـنأ » ال   » ساّبع نبإ  و  هحفص 19 ]  ] 18-1- نآرق  - تسا هدادن  میلعت  امـشب  ادخ  هک  تسا 
نون فاـک و  قرو  رب  ملق  دـنار   || نوزف  ملعب  هک  اـناد  یّما  ینیـسح : مدرکیمن . راذـنا  فیوخت و  ار  امـش  نم  تساوـخیمن  ادـخ  رگا  ینعی 
ِءالُؤه َنُولوُقَی   » ّلح تشگ  شملق  حول و  لکشم   || لزا  ملع  ساطرق ز  طخیب و  هلا  یحو  دروآ ز  هزجعم   || هایس  بآ  ذغاک و  ملقیب و 

فّرصت رب  تسا  ّطلسم  یبیغ  تردق  شنیرفآ  رد  هک  دنکیم  مکح  وا  ینطاب  روعـش  هک  رـشب  رد  تسا  ياهزیرغ  تدابع  هدبع :  18 انُؤاعَفُش »
هک دمهفیم  دشاب  علّطم  رـشب  راوطا  راودا و  خیراتب  یـسک  رگا  و  دنک ، مهارف  ار  وا  شیاسآ  يراتفرگ و  نایز و  دوس و  دناوتیم  هک  رـشب  رد 

نیقلتب ای  تسا  هدـش  تسرد  مدرم  يهقیلـس  داهتجاب و  ای  ناـیدا  عاونا  تاـفالتخا و  یلو  سب ، تسا و  نیمه  رـشب  يهزیرغ  رد  نید  ساـسا 
تواضق يهطـساوب  دناهداد  رارق  دوخ  دوبعم  مدرم  هچنآ  و  تسا ، هداد  ناشن  ار  دیحوت  نید  نایاوشیپ  ناربمغیپ و  یئامنهار  ای  رگیدـکیب و 

نایز دوس و  رب  یعیبط  لئاسو  قوف  ام  یـضرف ، دوبعم  نآ  يارب  یتردـق  ضرف  لثم  تسا  هدـش  ناـشفارحنا  بجوم  هک  تسا  هدوب  یطلغ 
دیاب راچان  دنرادن ، ار  تقایل  نآ  دـننک و  ادـیپ  ّقحب  برق  دـنناوتیمن  دنتـسه  یـصاعم  راتفرگ  دوخ  نوچ  هک  دـناهدرکیم  نامگ  ای  و  ناسنا ،

تروصب جـیردتب  هک  تسا  هدوب  قباس  حـلاص  نامدرم  زا  یناد  ردـق  دوب و  دای  يارب  اـهتب  هکنیا  رتشیب  و  دنـشاب ، هتـشاد  یعیفـش  یجناـیم و 
دوبعم تروصب  هک  تسا  هدوب  راکذـت  يارب  حون  موق  ياهتب  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يراخب  هک  نانچ  تسا  هدـش  لیدـبت  دوبعم 
قیوس يارب  درآ  وا  يور  هک  فئاط  رد  تسا  هدوب  یگنـس  هک  تال »  » لثم تسا  هتـشاد  يرگید  قباوس  ای  و  تسا ، هدـش  ناتـسبرعب  لـقتنم 
دوبعم تروصب  كاروخ  يارب  امرف  راک  رازبا  هکنیا  جـیردتب  و  دـندرکیم ، طولخم  نغور  ای  بآ  اب  جاما ] درآ  ای  یلوش و  درآ  اـی  تسپ و  ]
ندرک دوبان  رومأم  هک  دیلو  دلاخ  دناهدرک  لقن  هکنانچ  تسا ، ناهنپ  نآ  رد  نایّنج  زا  یحور  هک  دـناهدوب  دـقتعم  ای  و  تسا ، هدـش  لیدـبت 

زا ارنآ  هک  دش  رادومن  اجنآ  زا  هنهرب  هایـس و  ینز  دنک  عطق  ار  نآ  تساوخ  نوچ  دوب ، برع  ّمهم  تب  هحفص 20 ]  ] 33-1- نآرق « - يّزع »
نآ مه  و  دـیرب ، دوب  یتـخرد  هک  ار  تب  تشک و  ار  نز  نآ  دـلاخ  دـناهرب ، ار  اـهتب  دـناسرتب و  ار  دـلاخ  تساوخ  وا  دنتـسنادیم ، ناـیّنج 
راب هک  دندشیم  لّسوتم  واب  اهنز  رـصم  رد  هک  یتخرد  و  دیرب ، ارنآ  هّیباّهو  يهقیرط  ياوشیپ  باّهولا  دبع  خیـش  دوب و  دـجن  رد  هک  تخرد 

يدام و شیاسآ  يارب  ّقح  يوسب  هّجوتب  تسا  هدرک  فلکم  ار  ناسنا  و  تسا ، هدرک  وغل  ار  اهلّسوت  هکنیا  مامت  مالسا  نید  یلو  دنوش ، راد 
هچنآب دینکیم  علّطم  ار  ادخ  امش  ایآ  دیوگب : اهنآب  هک  ص ]  ] ربمغیپب تسا  رما  عمجم :  18 ُمَلعَی » اِمب ال  َهّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُلق  . » وا يونعم  تداعس 

دشاب تب  تدابع  یتسرد  هک  تسا  مولعم  ندوبن  ادخ  ندوبن  ملاع  يهجیتن  سپ   49-1- نآرق ! - تسا بوخ  اهتب  تدابع  هک  درادن  ربخ  وا 
هکنیا هلمج  ینعم  دناهتفگ : یضعب  و  تسین ، مه  عیفـش  یجنایم و  تسین و  يدوبعم  ادخ  ریغ  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  دوشیم  هکنیا  ینعم  و 

18 َنوُکِرُشی » اّمَع  یلاعَت  . » درادن ربخ  نیمز  نامسآ و  زا  تسا و  لهاج  هک  عیفش  کیرش و  دوجوب  دینکیم  رادربخ  ار  ادخ  امـش  ایآ  تسا :
اهنآ ینعی  دناهدناوخ  ءای  اب  نوکرـشی »  » نارگید دینکیم و  ضرف  کیرـش  امـش  ینعی  دناهدرک  تئارق  ءات  اب  نوکرـشت »  » هفوک مدرم  عمجم :
کی رب  همه  تسا 1 - لوق  دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  19 ًةَدِـحاو » ًۀَّمُأ  ّالِإ  ُساّنلا  َناک  ام   » 28-1- نآرق . - دننکیم ضرف  کیرش 

رب همه  میهاربا  نامز  زا  ینعی  تسا : هتفگ  اطع  و  حون ، نامز  ات  ای  مدآ ، گرم  زا  دعب  ات  ای  تشک ، ار  دوخ  ردارب  مدآ  دنزرف  ات  دـندوب  نید 
تـسا دوعـسم  هّللا  دبع  تئارق  اهرظن  هکنیا  تّحـص  لیلد  درک و  مسر  برع  رد  ار  یتسرپتب  یحل  نب  ورمع  هکنآ  ات  دـندوب ، مالـسا  ّتلم 
گرم زا  ای  میهاربا  نامز  ات  دندوب  رفاک  همه  ینعی  دناهتفگ : یبلک  يرـصب و  نسح  ساّبع و  نبإ  - 2 هنع ،» اوفلتخاف  يده  یلع  ةدحاو  ۀّما  »
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نایدا دوخ  سپـس  دوب ، هدش  هدـیرفآ  مالـسا  ترطف  رب  رـشب  ینعی  - 3 مالـسا ، شیادـیپ  ات  دـندوب  رفاک  همه  برع  اـی  حون ، نارود  اـت  مدآ 
رد هک  دـنوادخ  راتفگ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  حوتفلا : وبا   19 تَقَبَس » ٌۀَِملَک  َول ال  [ » هحفص 21  ] 43-1- نآرق . - دروآ دیدپ  فلتخم 

ملاع يارب  هک  تسا  یتّدم  ماجنا  دوصقم   27-1- نآرق : - تسا هتفگ  قور  وبا  دنکن . تازاجم  راتفرگ و  ار  یسک  ملاع  نیاب  تیصعم  ربارب 
باذع دنکن  رادربخ  ناربمغیپ  يهلیسوب  ات  ار  یسک  هک  تسا  دنوادخ  يهدعو  تقبس »  » هملک زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدش  نّیعم 
ناشیا هک  درک  تیاکح  نارفاک  ّتنعت  مّکحت و  يور  زا  یلاعت  ّقح  هگنآ  حوتفلا : وبا  ِهِّبَر » نِم  ٌۀَـیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  ـال  َول  َنُولوُقَی  درک . دـهاوخن 

شریذـپ هب  راچان  نآ  دزن  رد  ناشیا  هک  دوب  یتمالع  ناشیا  دارم  و  یتلالد ، یتمالع و  یتیآ و  دّـمحم  رب  يادـخ  دـنکیمن  لازنا  ارچ  دـنتفگ 
يربـمغیپ نآرق و  یحو و  نوچ  رخف :  20 ِهِّلل » ُبیَغلا  اَمَّنِإ   » 330-328- یقرواپ -61-1- نآرق «[.. - 3» دوبن هزجعم  دارم  و  تفرعمب . دـندرگ 

ربمغیپ يارب  ادـخ  يوس  زا  يا  هناشن  ارچ  دـنتفگ  هک  بارعا  باوج  رد  دـش ، رادومن  بیغ  يهدرپ  زا  يرهاظ  لئاسویب  لاس  لـهچ  زا  سپ 
تسا و بیغ  ملاـع  زا  تسا و  امـش  مشچ  وـلج  رد  هک  تسا  نیمه  لـثم  تّوـبن  هناـشن  تمـالع و  شیادـیپ  هک  تسا : هدـش  هتفگ  دـسریمن 
هچ بیغ  يهدرپ  زا  ات  دوب  راظتنا  رد  دـیاب  مه  زاب  یلو  دوشن ، اـی  دوش  رادومن  يرگید  يهناـشن  هک  درادـن  یتواـفت  تسا و  یهلا  تشونرس 

طاطحنا زا  نتفرگ  دنپ  تربع و  يارب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ ، ات  اَنکَلهَأ » دََقل  َو   » مهدزیـس تیآ  - 1 ام : نخس   28-1- نآرق ! - دوش رادومن 
فارحنا و دـندرکن و  هّجوت  اهنآب  نایاوشیپ ، ياهیئامنهارب  یـسرتسد  يربهار و  لئاسو  یمهارف  اب  هک  اههداوناخ  اهتلود و  اـهتّلم و  لّوحت  و 

هکنیا ناملسم  ریغ  ناملسم و  برغ و  قرش و  ياهتّلم  رضاح  هتـشذگ و  خیرات  هکنانچ  دش ، ناشریگنماد  نآ  ءوس  راثآ  دندرک و  هشیپ  متس 
مُکانلَعَج  » مهدراـهچ تیآ  - 2 دوـب ، دـهاوخ  تسا و  هدوـب  لّوـحت  ثداوـح و  هنوـگنیا  ناـمز  ره  رد  و  دـنکیم ، نشور  یبوـخب  ار  بلطم 

مه امش  هحفص 22 ]  ] 530-507- نآرق -48-28- نآرق  - اههتـشذگ نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  بیقعت  هتـشذگ  بلطم  يهلابند  َِفئالَخ »
نآرق ربمغیپ و  لثم  ياهیئامنهار  لئاسو  اـب  هک  دوش  مولعم  رادومن و  اـت  ینعی  تسا  هجیتن  ینعمب  رظننل »  » مـال و  دـیتسه ، ناـیرج  ناـمه  رد 

اب هک  دـنکیم  یفّرعم  ار  نآرق  ّتیعقوم  یبوخب  رخآ  ات  مِهیَلَع » یلُتت  اذِإ  َو   » مهدزناش مهدزناـپ و  تاـیآ  - 3 تسا ، هزادنا  هچ  ات  امـش  تمه 
دـشاب هراشا  دیاش  رخآ  ات  ًةَدِـحاو » ًۀَّمُأ   » مهدزون تیآ  - 4 تسین ، تاـملک  رگید  دـننام  هک  تسا  دوخ  زاـجعا  فّرعم  دوخ  قباوس ، هکنیا 

هک هجرد  رهب  تسا و  هدوب  هداس  تهج  ره  زیچ و  همه  رد  یمدآ  یگدـنز  لّوا  نارود  رد  هّتبلا  هک  دـیاقع  ءارآ و  فالتخا  شیادـیپ  زاغآب 
هک تسا  یگدنز  بعـش  رگید  لثم  مه  هدیقع  رکف و  نید و  تسا  هدش  ادـیپ  عونت  یگدـنز  نوئـش  يهمه  رد  تسا  هتفر  ولج  یگدـنز  رد 

وگتفگ يهلیسو  سوسحم و  تروصب  مدرم  مهف  يارب  هک  دشاب  یهلا  تشونرـسب  هراشا  دیاش  تقبـس  هملک  تسا و  هدش  بعـشنم  جیردتب 
تموکح کی  شور و  کـی  اـب  رـشب  هک  دـسرب  یئاـجب  ناـسنا  یلمع  يرکف و  یلاـعت  یّقرت و  تسا  نکمم  نوچ  و  تسا ، هدـش  هدـنایامن 

تافالتخا و تقفاوم  شزاس و  هکنیا  نمـض  رد  تسا  نکمم  روط  نیمه  دنامن ، یقاب  اهتلم  يداصتقا  یـسایس و  تافالتخا  دنک و  یگدـنز 
ربمغیپ زا  تسا  هزجعم  يهبلاطم  لقن  رخآ  ات  َلِزنُأ » َول ال  َنُولوُقَی   » متـسیب تیآ  - 5 دوش ، لیدبت  دحاو  تروصب  مه  یبهذم  ینید و  دـیاقع 

نوچ هناـگچب  راـتفگ  باوـج  رد  تسا  ینخـس  اـب  بساـنم  ُبیَغلا » اَـمَّنِإ  لـُقَف   » نآ باوـج  تسا و  هدـش  لـقن  داـیز  نآرق  رد  نآ  ریظن  هک 
یئاههتـساوخ صقان  اسران و  لایما  تاساسحا و  کیرحتب  زاب  زیچ ، همه  ندوب  مهارف  اب  هک  تسا  اههچب  يریگ  هناهب  هیبش  اـهبرع  يهبلاـطم 

تـسرد اهبرع  تیبرت . ءوس  ای  تسا  جازم  ءوس  نآ  ّتلع  هک  دننکیم ، مهارف  ار  دوخ  تسرپرـس  یبرم و  دوخ و  یتحاران  يهلیـسو  دـنراد و 
يهطبارب یگدیسر  كدنا  دندرکیم ، تخبدب  ار  دوخ  تحاران و  ار  ترضح  نآ  تیبرت  دوبن  اسران و  لقع  اب  هک  ریگهناهب  دندوب  يا  هچب -

تب و زا  زارتحا  تفارـش و  یتسرد و  یگداس و  لامک  اـب  هّکم ، مدرم  رگید  دـننام  يدرم  دوشیم ، نشور  رظن  هکنیا  یبوخب  ربمغیپ  اـب  اـهنآ 
يرعاش و ای  یملاع  اب  هن  هدناوخ ، باتک  هن  هدرک  یگدنز  لاس  لهچ  تّدم  اجنآ  موسرم  ياهفارحنا  رگید  تراغ و  لتق و  رامق و  بارش و 

هنوگچیه هحفص 23 ]  ] 1341-1315- نآرق -1204-1175- نآرق -420-402- نآرق -246-220- نآرق ، - تسا هتشاد  راک  رس و  ینید  ای 
رد ینانخس  اب  مدرمنآب  ناهگان  هدرک ، یتراجت  هتفر و  يرفسب  ای  هدنارچ و  دوخ  رتش  دنفسوگ و  نابایب  رد  ای  هتشادن ، یشورف  دوخ  هیاریپ و 

َأ  » دـینکن رادومن  دوخ  يهتخاس  تب و  تروصب  ار  ینطاب  ساسحا  ینورد و  يهزیگنا  نآ  دـیوگب : ّطقف  یئاناوت  قوف  اـم  یئاـبرلد و  لاـمک 
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هک تشز  ياهراتفر  نآ  زا  و  ِضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیف  َأ   » دـیتسرپب هتفایرد  ناتنادـجو  هک  ارناـمه  و  َنُوتِحنَت » اـم  َنوُدـُبعَت 
تواضق دید و  هدرک و  زاب  ار  خیرات  تاحفـص  دیاب  ربارب  رد  برع ، اب  ربمغیپ  عضو  دوب  هکنیا  دیرادرب ، تسد  دـیتسه  رازآ  رد  نآ  زا  دوخ 

رتسکاخ و تشط  تناها ، رازآ ، بیذـکت ، ربارب  رد  یتّیـصخش ، نینچ  زا  یهاوخ  ریخ  یـشیدنا و  حالـص  هکنیا  نخـس و  هنوگنیا  هک  دومن 
ياهراک يهبلاطم  مه  زاب  ندومن و  هراوآ  ردب و  رد  ندرک و  هراچیب  سبح و  بلاط  یبا  بعـش  رد  نتخیر ، رـس  رب  رتش  ناد  هچب  تفاثک و 

ندرک مارآ  هک  درک  ثحب  یئاهب  خیش  اب  ساّبع  هاش  دننکیم : لقن  تیبرت  دب  جازم و  دب  يهچب  يریگ  هناهب  يهنومن  يارب  رـشب ، رودقم  ریغ 
تباث ار  دوخ  ياوعد  ات  ّیبرم  هاش  دشاب و  هچب  وا  دش  رارق  و  تسا ، ّیبرم  جنر  هدشان  تیبرت  يهچب  هک  دـش  رکنم  خیـش  تسین  راوشد  هچب 

ار اهنیا  تفگ : دوخ  تسرپرـسب  دـندروآ ، داد  روتـسد  وا  تساوخ ، هریـش  زاب  دـندروآ ، داد  روتـسد  هاش  درک ، تسام  يهبلاطم  هچب  دـنک ،
: تفگ خیـش  تسا ! یئاـضاقت  هچ  هکنیا  هک  دـش  ّریغتم  هاـش  نک ، ادـج  مه  زا  مهاوخیمن  روط  هکنیا  تفگ : درک ، طولخم  وا  نک ، طولخم 

دایرف دنزیم  دنکـشیم  دزیریم  هدامآ  لئاسو  يهمه  اب  دوشیمن و  مارآ  دوخ  دنکیم و  تحاران  ار  امـش  رخآ  هک  تسا  نیمه  ریگ  هناهب  يهچب 
راتفرب و ار  ناشتحلـصم  ریخ و  مئالع  يهمه  ربمغیپ  نوچ  سب  دوب و  هچب  ياهيریگ  هناهب  دـننام  ربمغیپ  اب  اهبرع  راـتفر  تسرد  دـنکیم ،

شود رب  يراب  تشادـن و  یئاعّدا  و  تساوخیمن ، يزیچ  ترـضح  نآ  دوب ، هدومرف  تباث  اهنآ  يارب  نآرق  لثم  يراتفگ  اـب  دوخ  ّتیـصخش 
 - نیمز قامعا  اهنامسآ و  قوف  ام  زا  ربمغیپ  ناشدوخ  رکف  لقع و  زا  يدنمهرهب  میقتـسم و  هار  نتفریذپ  ربارب  رد  دیاب  هک  تشاذگیمن  اهنآ 
ریگ هناهب  مهفان  تیبرتیب  مدرم  نینچ  ربارب  رد  هّتبلا  دروایب ، اهنآ  يارب  دوخ  راـتفگ  یتسرد  رب  یناـشن   424-368- نآرق -325-294- نآرق
یلو تسین ، يرایتخا  نآ  رد  ار  یـسک  ت و  هحفص 24 ] يدنوادخ [  بیغ  ملاعب  طوبرم  امش  يهتـساوخ  دوش : هتفگ  دیاب  طلغ  يهبلاطم  و 
ٌرکَم مَُهل  اذِإ  مُهتَّسَم  َءاّرَض  ِدَعب  نِم  ًۀَمحَر  َساّنلا  اَنقَذَأ  اذِإ  َو  «4 «» مُکَعَم یِّنِإ  اوُرِظَتناَف   » تسا هدش  هتفگ  نآ  لابند  رد  هک  دیدهت  نحل  اب  هّتبلا 
َنیَرَج َو  ِکـلُفلا  ِیف  ُمتنُک  اذِإ  یّتَح  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  مُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  [ 24  ] َنوُرُکمَت ام  َنُوُبتکَی  انَلُـسُر  َّنِإ  ًارکَم  ُعَرـسَأ  ُهّللا  ُِلق  اِنتایآ  ِیف 

ِنَئل َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اُوَعَد  مِِهب  َطیِحُأ  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  نِم  ُجوَملا  ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحیِر  اهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَبِّیَط  ٍحیِِرب  مِِهب 
َعاتَم مُکِسُفنَأ  یلَع  مُُکیَغب  امَّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  مُه  اذِإ  مُهاجنَأ  اّمَلَف  [ 22  ] َنیِرِکاّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  نِم  انَتیَجنَأ 

اّمِم ِضرَألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهانلَزنَأ  ٍءامَک  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  [ 23  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُننَف  مُکُعِجرَم  انَیلِإ  َُّمث  اینُّدـلا  ِةایَحلا 
ًادیِصَح اهانلَعَجَف  ًاراهَن  َوأ  ًالَیل  انُرمَأ  اهاتَأ  اهیَلَع  َنوُرِداق  مُهَّنَأ  اُهلهَأ  َّنَظ  َو  تَنَّیَّزا  َو  اهَفُرخُز  ُضرَألا  ِتَذَخَأ  اذِإ  یّتَح  ُماعنَألا  َو  ُساّنلا  ُلُکأَی 

ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  نَم  يِدـهَی  َو  ِمالَّسلا  ِراد  یلِإ  اوُعدَـی  ُهّللا  َو  [ 24  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسمَـألِاب  َنغَت  َمل  نَأَـک 
اُوبَـسَک َنیِذَّلا  َو  [ 26  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  ٌۀَّلِذ  ـال  َو  ٌرَتَق  مُهَهوُجُو  ُقَهرَی  ـال  َو  ٌةَداـیِز  َو  ینـسُحلا  اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل  [25]

ِراّنلا ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  ًاِملظُم  ِلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  مُهُهوُجُو  تَیِـشغُأ  امَّنَأَک  ٍمِصاع  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُهل  ام  ٌۀَّلِذ  مُهُقَهَرت  َو  اِهلثِِمب  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  ِتائِّیَّسلا 
ُمتنُک ام  مُهُؤاکَرُـش  َلاق  َو  مُهَنَیب  انلَّیَزَف  مُکُؤاکَرُـش  َو  ُمتنَأ  مُکَناکَم  اوُکَرـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  مُهُرُـشَحن  َموَی  َو  [ 27  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه 
ِهّللا َیلِإ  اوُّدُر  َو  تَفَلـسَأ  ام  ٍسفَن  ُّلُک  اُولبَت  َِکلانُه  [ 29  ] َنِیِلفاَغل مُِکتَدابِع  نَع  اّنُک  نِإ  مُکَنَیب  َو  انَنَیب  ًادیِهَـش  ِهّللِاب  یفَکَف  [ 28  ] َنوُُدبعَت اناّیِإ 
ًارکَم ُعَرسَأ  ُهّللا  ُِلق  اِنتایآ  ِیف  ٌرکَم  مَُهل  اذِإ  مُهتَّسَم  َءاّرَـض  ِدَعب  نِم  ًۀَمحَر  َساّنلا  اَنقَذَأ  اذِإ  [َ 30  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَض  َو  ِّقَحلا  ُمُهـالوَم 

اِهب اوُحِرَف  َو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  مِِهب  َنیَرَج  َو  ِکـلُفلا  ِیف  ُمتنُک  اذِإ  یّتَـح  ِرحَبلا  َو  ِّرَبـلا  ِیف  مُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  [ 21  ] َنوُرُکمَت ام  َنُوُبتکَی  انَلُـسُر  َّنِإ 
َنِم َّنَنوُکََنل  ِهِذه  نِم  انَتیَجنَأ  ِنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُخم  َهّللا  اُوَعَد  مِِهب  َطیِحُأ  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  نِم  ُجوَملا  ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحیِر  اهتَءاج 
انَیلِإ َُّمث  اینُّدـلا  ِةایَحلا  َعاتَم  مُکِـسُفنَأ  یلَع  مُُکیَغب  اـمَّنِإ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَـألا  ِیف  َنوُغبَی  مُه  اذِإ  مُهاـجنَأ  اّـمَلَف  [ 22  ] َنیِرِکاّشلا

ُماعنَألا َو  ُساّنلا  ُلُکأَی  اّمِم  ِضرَألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهانلَزنَأ  ٍءامَک  اینُّدلا  ِةایَحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  [ 23  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُننَف  مُکُعِجرَم 
ِسمَألِاب َنغَت  َمل  نَأَک  ًادیِـصَح  اهانلَعَجَف  ًاراهَن  َوأ  ًالَیل  انُرمَأ  اهاتَأ  اهیَلَع  َنوُرِداق  مُهَّنَأ  اُهلهَأ  َّنَظ  َو  تَنَّیَّزا  َو  اهَفُرخُز  ُضرَألا  ِتَذَخَأ  اذِإ  یّتَح 

اُونَسحَأ َنیِذَِّلل  [25  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاـشَی  نَم  يِدـهَی  َو  ِمـالَّسلا  ِراد  یلِإ  اوُعدَـی  ُهـّللا  َو  [ 24  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ِتاـیآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک 
ٍۀَئِّیَـس ُءازَج  ِتائِّیَّسلا  اُوبَـسَک  َنیِذَّلا  َو  [ 26  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  ٌۀَّلِذ  ـال  َو  ٌرَتَق  مُهَهوُجُو  ُقَهرَی  ـال  َو  ٌةَداـیِز  َو  ینـسُحلا 
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َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  ًاِملظُم  ِلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  مُهُهوُجُو  تَیِـشغُأ  اـمَّنَأَک  ٍمِصاـع  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُهل  اـم  ٌۀَّلِذ  مُهُقَهَرت  َو  اـِهلثِِمب 
[28  ] َنوُُدبعَت اناّیِإ  ُمتنُک  ام  مُهُؤاکَرُش  َلاق  َو  مُهَنَیب  انلَّیَزَف  مُکُؤاکَرُـش  َو  ُمتنَأ  مُکَناکَم  اوُکَرـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  مُهُرُـشَحن  َموَی  َو  [ 27]

َّلَض َو  ِّقَحلا  ُمُهالوَم  ِهّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو  تَفَلسَأ  ام  ٍسفَن  ُّلُک  اُولبَت  َِکلانُه  [ 29  ] َنِیِلفاَغل مُِکتَدابِع  نَع  اّنُک  نِإ  مُکَنَیب  َو  انَنَیب  ًادیِهَش  ِهّللِاب  یفَکَف 
: تاغل ینعم  هحفص 25 ]  ] 2185-1383- نآرق -1382-149- نآرق -148-146- یقرواپ -145-114- نآرق [ - 30  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  مُهنَع 
، تخـس دـنت و  داب  فصاع - تسا . ندرک  گنر  يهلیـسو  هک  زمرق  كاـخ  هلیح ، يازـس  نطاـب ، فـالخ  راـهظا  ریوزت و  گـنرین و  رکم -

ینغ ردصم  زا  نغت - هدش ، ورد  تعارز  دیصح - نیمز ، هایگ  ناولا  عاونا و  نخـس ، راتفگ و  یگدوهیب  زیچ ، ره  یئابیز  الط  اه - فرخز -
، رفس یکیدزن  باتـش ، غورد ، تشز ، راک  یکبـس ، ینعمب  ءاه  ءار و  حتفب  قهر  ردصم  زا  قهری - نتـشاد ، تماقا  یئاج  رد  ینعمب  ینغم  و 
ولب و ردصم  زا  ولبت - میدرک ، هقرفت  میدرک و  ادج  ینعی  انّلیز - یئاناوت ، تشونرس ، یگریت ، ءات  فاق و  حتف  اب  رتق - راکشب ، گس  ندیـسر 

يرهم هدرک  راـتفرگ  هک  يرازآ  سپ  زا  نوچ  هک  تسا  نینچ  يوخ  ار  یمدآ  21 و  همجرت : ناحتما . رابتخا و  هبرجت و  ینعمب  اب  حتفب  ءالب 
ام يارب  اهتب  یلاس  کشخ  زا  سپ  دـیوگ : و   ] دـنک اـم  تردـق  ياـههناشن  تاـیآ و  رد  يرگهراـچ  رکم و  هک  تسا  هشیدـناب  میناـسر  واـب 
 ] هچ دنـسیونیم 22  ام  ناگتـشرف  دیـشیدنایم  هچنآ  هک  دـنک  راک  همه  يهراچ  رتدوز  ادـخ  وگب : دّـمحم  يا  دـندروآ ] ناراب  شیاشگ و 

فده يوسب  ار  امـش  بسانم  دارم و  داب  دینیـشن و  یتشکب  نوچ  دهدیم و  شدرگ  ایرد  نابایب و  رد  ار  امـش  هک  تسا  دنوادخ  هحفص 26 ]
دیناوخب لد  زا  ار  ادخ  تسا  هدش  ناتریگارف  گرم  دـیرادنپ : دـیآ و  جوم  وس  ره  دزو و ز  كانمهـس  يداب  ناهگان  دـیوش  داش  نآب  درب و 

ياج ره  رد  اور  انب  دنک  ناشهدوسآ  یتخـس  نآ  زا  ادخ  نوچ  یلو  میوش 23  نارازگـساپس  زا  مه  ام  هّتبلا  یناهر  الب  هکنیا  زا  ار  ام  رگ  هک 
تشگ زاب - سپ  نآ  زو  تسا  یگدنز  رذگ  دوز  يهرهب  رگیدکیب  امش  متس  یهاوخنوزف و  دینادب : مدرم  يا  دنشاب ، هاوخنوزف  دننک و  متس 

یبآ دننامب  ناهج  هکنیا  رد  امـش  یگدنز  ناتـساد  دیـشاب  هاگآ  مینک 24 و  هاگآ  دـیاهدرک  هچنآ  زا  ار  امـش  ات  دوب  دـهاوخ  ام  يوسب  امش 
نآـب نیمز  هک  اـت  دوش ] باداـش  نآ  و   ] ددرگ هتخیمآ  دروـخ  یمدآ  اـپراهچ و  هک  نیمز  ینتـسر  اـب  سپ  میتـسرف  ورف  نامـسآ  هک ز  تسا 

ام نامرف  زور  ای  بشب  و  تسا ] رابناب  شاهّلغ  تشم و  رد  نآ  يهویم  و   ] تسا هدمآ  رد  ناشرایتخاب  دنرب  نامگ  شنابحاص  ددرگ و  هتسارآ 
نیمز نآ  رد  يزیچ  هتشذگ  راگزور  زا  یئوگ  هک  ددرگ  مرن  هدش و  ورد  نانچ  و  دسر ] نآ  رب  گرگت  قرب و  نوچ  یبیـسآ  و   ] دیآ نآ  رب 

دنوادخ سپ  مینکیم 25  رادومن  درخ  اب  مدرم  يارب  ار  يدنوادخ  تردـق  ياههناشن  کیاکی  اهتـشذگرس ] اهلثم و   ] هنوگ هکنیا  هب  هدوبن ،
تشونرسب دهاوخ و  هک  ار  نآ  و  دناوخیم ، ینادواج ] يهناخ  و   ] مالّسلا راد  يوسب  ار  امش  نآرق ] ربمغیپ و  يهتفگ  امش و  لقع  يهلیـسوب  ]

شـشخب لضف و  هک  هدرک  هچنآ  زا   ] رتنوزف تسا و  کین  شاداپ  دـننک  یکین  هک  اـهنآ  يارب  دوشیم 26 و  وا  ياـمنهار  تسار  هارب  هدرک 
ناسک نآ  27 و  دـننامب ، نادواج  نآ  رد  هک  دنتـشهب  ياراد  مدرم  هنوگنیا  دریگیمن و  يراوخ  هودـنا و  ار  ناشهرهچ  و  تسا ] يدـنوادخ 
یئوگ هک  دـشابن  ناشيارب  یناـبهگن  ّقح  يوس  زا  دریگب و  يراوخ  ار  ناـشیا  ناـنچ  دـننیب و  نآ  دـننامب  ار  دـب  ره  يازـس  دـندرک  دـب  هک 
مهارف ناگدیرفآ  همه  هک  زور  نآب  دننامب 28 و  نآ  رد  نادواج  دنشتآب و  هدیبسچ  ناشیا  هدناشوپ و  رات  بش  دننامه  یهایس  ار  ناشهرهچ 

ات  ] دینامب دوخ  ياجب  دیتشادنپ  ادخ  اب  کیرـش  هک  اهنآ  اب  دوخ  میئوگ : دندرک  ادـخ  زابنا  يرگید  دـندش و  كرـشم  هک  ناسک  نآب  میرآ 
ار ام  امش  دنیوگ  ناشیاب  اههتـشادنپ  کیرـش  نآ  هک  هحفـص 27 ] میروآ [  یئادـج  ناشنایم  سپ  نازو  دوش ] یگدیـسر  ناتراک  باسحب 
ره تسا  اجنآ   30 دشاب ، سب  امش  ام و  نایم  یهاوگ  يارب  دنوادخ  و  میدش ] رادربخ  امش  راک  زا  هن  میتفگ و  امـشب  ام  هن  نوچ   ] دیدیتسرپن

ناـشزاب تسا  وا  ناـشتسرد  ّقحب و  رادراـیتخا  هک  دـنوادخ  يوـسب  و  دـنیبیم ] دوـخ  مشچ  وـلج  و   ] دـیامزایم هداتـسرف  شیپ  هچ  ره  هک 
تسا هدش  تیاور  رخف :  21 ًۀَمحَر » َساّنلا  اَنقَذَأ  اذِإ  : » نیرّـسفم نخـس  دناهداد . تسد  دندوب ز  هتخاس  دوخ  زا  غوردب  هچنآ  دـننادرگیم و 
هکنیا هک  دنتـشادنپ  نینچ  اهبرع  تشگ ، مهارف  شیاسآ  و  دـمآ ، ناوارف  ناراب  نآ  زا  سپ  دـش ، یکـشخ  یطحق و  هّکم  رد  لاس  تفه  هک 
هکنیا تسا : هدش  هتفگ  دناهدرک  ینامسآ  تیآ  هزجعم و  يهبلاطم  هک  ولج  تیآ  يهلابند  تبـسانم  نیاب  تسا  ناگراتـس  اهتب و  زا  شیاسآ 

هک نانچ  دننکیم  يرگید  يهبلاطم  زاب  دوش  هّجوت  اهنآ  نانخـسب  هچنآ  تسا و  هضراعم  يارب  هزجعم  يهبلاطم  دـنرگهلیح و  جوجل و  مدرم 
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دـشابن حیحـص  لقن  هکنیا  رگا  و  دـننادیم ، یـضرف  نایادـخ  زا  ار  ثداوح  هکنیا  دنتـسه و  جاجل  رـس  رب  زاب  شیاسآ  يراتفرگ و  هکنیا  رد 
چیه دنتـسه و  راّکم  جوجل و  دنـشاب  شیاسآ  یـشوخ و  عضو  ره  رد  مدرم  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  هتـشذگ  يهلاـبند  رد  هیآ  هکنیا  بساـنت 

لّـسوتم هلیح  رهب  ّقح  تاـیآ  زا  يریگولج  يارب  ینعی  عـمجم :  21 ٌرکَم » مَُـهل  اذِإ   » 47-15- نآرق . - دـنکیمن عناق  ار  اـهنآ  هزجعم  تیآ و 
بیذکت هرخـسم و  اهنآ  رکم  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  و  طلغ . ياهلدـج  تارظانم و  ای  مدرم  ناهذا  رد  دـیدرت  داجیا  هاوخ  دـنوشیم 

تئارق تسا و  ریـس  زا  مکّریـسی »  » تسا و هدـش  تئارق  مه  بیاغ  ظفلب  ءاـی  اـب  نورکمی » : » عمجم  21 َنوُرُکمَت » اـم   » 20-1- نآرق . - تسا
ِةایَحلا َعاتَم   » و تسا ، ندرک  قّرفتم  ینعمب  رـشن  زا  هک  دـناهدرک  تئارق  نیـش  نون و  اب  مکرـشنی »  » رماـع نبإ  رفعج و  وبا  یلو  تسا ، مومع 

هدـیمهف هلمج  زا  هک  دـشاب  یلعفب  بوصنم  ردـصم  اـت  تسا  هدرک  تئارق  نیع  بصن  اـب  صفح  تسا و  نیع  عفر  اـب  موـمع  تئارق  اینُّدـلا »
22 ِرحَبلا » َو  ِّرَبلا  ِیف  مُکُرِّیَُسی  يِذَّلا  َوُه  [ » هحفص 28  ] 273-246- نآرق -17-1- نآرق « - ةایحلا عاتم  نوعّتمت  : » تسا نینچ  ینعم  دوشیم و 

طسب رد  یهاگ  و  دنتـسه ، يرازب  تریح  تشهد و  نایم  ضبق  رد  یهاگ  هک  تسا  نافراع  طسب  ضبقب و  هراشا  رحب  رب و  رارـسالا : فشک 
رب هک  تسا  اجک  نیمز  نامـسآ و  تفگ : يداش  تقو  طـسب و  ماـقم  رد  هداد : ربخ  بناـج  ود  ره  زا  یلبـش  دـنزانیم . دوجو  دوهـش و  ناـیم 
هک تسا  ربمغیپ  راتفگ  بتارم  هکنیا  دـهاش  و  مرتراوخ . يدوهی  زا  هک  ماهراچیب  هچ  تفگ : ضبق  ماقم  رد  و  مراذـگ ! دوخ  مشچ  زا  یکلپ 

-1- نآرق . - دیرامشم رترب  ربمغیپ  سنوی  زا  ار  نم  دومرفیم : یهاگ  تسین و  يرخف  نم  يارب  متسه و  مدآ  دالوا  دیس  نم  دومرفیم : یهاگ 
يهدـننک دوبان  کلهم و  ینعی  ٌطیُِحم » مِِهئارَو  نِم  ُهّللا  َو   » هب نإ  لثم  كـاله  زا  تسا  هیاـنک  حوتفلا : وبا   22 مِِهب » َطـیِحُأ  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو   » 54

كالهب و هک  لاح  نآ  رد  ناکرشم  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   22 َنیِِـصلُخم » َهّللا  اُوَعَد   » 128-84- نآرق -38-1- نآرق . - تسا ناشیا 
هک تسا  نانچمه  هکنیا  دننیبن . سر  دایرف  ناشیا  ریغ  ناتب و  زا  دـنوش و  دـیمون  سک  ره  زا  نامـسآ  يادـخ  زا  زج  دـنوش و  کیدزن  قرغ 

. نیمزب ات  شش  تسا و  نامسآب  یکی  هک  ادخ  تفه  تفگ : یتسرپیم ! ادخ  دنچ  يو : كرش  لاح  رد  دیسرپ  ار  یعازخ  نیـصح  یفطـصم ،
هیلع قداـص  ماـما  زا  یـسک  هک  تسا  لـقن  رخف : تسا . نامـسآ  رد  هکنآ  تفگ : ياهدرک ! هریخذ  ار  مادـک  دوخ  تاـجایتحا  يارب  دوـمرف :

هک وگب  نم  يارب  اجنآ  رد  ار  دوخ  تلاح  دومرف ، ایرد ، تراجت  درک  ضرع  يراد ! هشیپ  هچ  دومرف : درک  دیحوت  رب  لیلد  يهبلاطم  مالّـسلا 
اعد و عقوم  نآ  رد  دومرف  دـیزویم ، دـنت  ياـهداب  مدـنام و  ياهتخت  رب  نم  تسکـش و  یتشک  يرفـس ، رد  تفگ  یتسه ! هنوگچ  یتشک  رد 

تیاکح هکنیا  هدبع :  30-1- نآرق . - تسا وت  يادخ  یتسه  هّجوتم  واب  عقوم  نینچ  رد  هکنامه  دومرف  یلب ، درک  ضرع  هن ! ای  یتشاد  يراز 
ایرد دنتـسشن و  یتشکب  ياهّدـع  هک  هکنیا ، شاهصالخ  تسا و  روهـشم  هیروس  رـصم و  رد  تاـفارخب  تسا  نیملـسم  يراـتفرگ  دولوم  هک 

زا یعافر و  ای  ینالیج  ای  رداقلا  دـبع  دایب  دوخ  خـیاشم  زا  دنتـساوخیم  کمک  دـش و  دـنلب  اهنآ  دایرف  دـش و  ساسحا  رطخ  دـش و  مطالتم 
دّـحوم و يدرم  ناـیم  نآ  رد  تسنادـیم ، شگرزب  خیــش و  ه  هحفـص 29 ] زا [  درکیم  دادمتـسا  سک  ره  هک  دوب  داـیز  هثاغتـسا  هنوـگنیا ،
و دنتسه ، كرشم  دنتسین و  سانـش  ادخ  هک  نک  قرغ  ار  مدرم  هکنیا  ایادخ ، تفگ : دش و  تحاران  هثاغتـسا  اعد و  هکنیا  زا  دوب و  دنمدرخ 

رامـشیب يهّدع  یلو  دنوشیمن  لّسوتم  يزیچب  ادخ  زج  دنوشیم و  دّحوم  اهیتخـس  دئادش و  رد  نیکرـشم  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هیآ  هکنیا 
تفر و دنه  ناتـسلگنا و  نایم  هک  یـسیلگنا  نابیتشک  يدرم  یلو  «، 5» دنوشیم هّجوتم  دوخ  يهدرم  ياهدوبعمب  یتخـس  لامک  رد  نیملـسم 

فیصوت تایآ  رگید  هیآ و  هکنیا  داتفا و  شتـسدب  یـسیلگناب  نآرق  زا  يا  همجرت  دوب  هدید  دایز  ار  دنه  سونایقا  ياهنافوط  درکیم و  دمآ 
هک یسیلگنا  نابیتشک  يدرم  یلو  دوب ! هتفر  ایرد  رفسب  امش  ربمغیپ  هک  دوب  هدیـسرپ  ناناملـسم  زا  درک و  هعلاطم  ار  یتشک  نافوط و  ایرد و 

هکنیا داتفا و  شتسدب  یسیلگناب  نآرق  زا  يا  همجرت  دوب  هدید  دایز  ار  دنه  سونایقا  ياهنافوط  درکیم و  دمآ  تفر و  دنه  ناتسلگنا و  نایم 
! - دوب هتفر  ایرد  رفـسب  امـش  ربمغیپ  هک  دوب  هدیـسرپ  ناناملـسم  زا  درک و  هعلاطم  ار  یتشک  نافوط و  اـیرد و  فیـصوت  تاـیآ  رگید  هیآ و 

نانخس هکنیا  هک  دش  دقتعم  وا  تسا . هدرکن  لقن  يرفـس  نینچ  یـسک  ترـضح  نآ  یگدنز  خیرات  رد  دنداد : باوج   400-398- یقرواپ
هزادنا زا  شیب  تسا و  دـح  زا  زواجت  ینعمب  یغب  هدـبع :  23 ِّقَحلا » ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  . » دـش ناملـسم  تسا و  بیغ  زا  عالطا  یحو و 

و تخیر ، ناراب  دوب  مزال  اههمـشچ  کمک  تعارز و  يارب  هچنآ  زا  شیب  تشذـگ و  هزادـنا  زا  ناراب  شزیر  رد  ینعی  ءامّـسلا » تغب   » لثم
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راتشک يورهدایز و  بجوم  هک  تخـس  ياهگنج  اهبلط و  بوشآ  تازاجم  لثم  تسا  ّقحب  هحفص 30 ]  ] 43-1- نآرق  - یهاگ یغب  هکنیا 
ِریَِغب ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  َو  َساّنلا  َنوُِملظَی  َنیِذَّلا   » و َنوُرِصَتنَی » مُه  ُیغَبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هکنانچ  دوشیم ، یبارخ  و 

ره هک  تسا  زیچ  هس  دناهتفگ : تسا : هتشون  رارـسالا  فشک   23 مُکِسُفنَأ » یلَع  مُُکیَغب  امَّنِإ   » 271-194- نآرق -191-131- نآرق «. - ِّقَحلا
نَمَف  » هیآ هکنیا  يارب  تسا  ثکن  رگید  ِِهلهَِأب » ّالِإ  ُئِّیَّسلا  ُرکَملا  ُقیِحَی  َو ال   » هیآ هکنیا  يارب  تسا  رکم  یکی  دـسر : يوب  نآ  لابو  دـنک  هک 

يربط و ِةایَحلا » َعاتَم   » 310-260- نآرق -222-169- نآرق -38-1- نآرق . - هیآ هکنیا  يارب  تسا  یغب  مّوس  ِهِسفَن » یلَع  ُثُکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن 
19-1- نآرق . - تسا یگدـنز  ياهدوس  زا  يهدافتـسا  تروصب  امـش  داسفا  يراکهابت و  هک  ینعم  نیاب  تسا  لاـح  عاـتم »  » يهملک هدـبع :

یبیکرت يازجا  لخاد  ناراب  نوچ  عمجم : دش  زبس  دیئور و  نیمز  زا  هایگ  عاونا  ناراب  يهطساوب  ینعی  يربط :  24 ِضرَألا » ُتابَن  ِِهب  َطَلَتخاَف  »
رگیدـکیب هایگ  عاونا  ناراب  يهطـساوب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوشیم ، نآ  يهتخیمآ  طولخم و  سپ  دوشیم ، هایگ 

تسا و روج  دنچ  مه  نآ  هّتبلا  هک  تسا  ناسنا  كاروخ  یـضعب  هک  تسا  هدش  هتفگ  نآ  لیـصفت  دـعب  يهلمج  رد  هکنانچ  دوشیم  طولخم 
زبس دشاب  هتشاد  بآ  ات  تسین و  ادج  هایگ  زا  بآ  نوچ  حوتفلا : وبا   36-1- نآرق . - دراد یعاونا  زین  نآ  هک  تسا  ناویح  كاروخ  یضعب 

« تلّعفت  » نزو رب  تسا  تنّیزت »  » رییغت هک  تسا  نیمه  روهشم  تئارق  عمجم :  24 تَنَّیَّزا » َو  . » تسا هدش  هتفگ  طلتخا  يهملک »  » تسا ابیز  و 
وبا و  دناهدرک ، ظّفلت  لّواب  هزمه  شیازفا  اب  دّدشم  نکاس و  ارنآ  ياز و  تروصب  ار  ءات  دنتـسه  جرخملا  بیرق  ياز  ءات و  هک  روط  هکنیا  هب 

رب هک  تسا  هدرک  تئارق  تنایزا »  » نامثع یبا  و  دـناهدرک ، ظّفلت  لّوا  رد  دـیاز  يهزمه  اب  تلعفا »  » نزو رب  تنیزا »  » هریغ یبعـش و  هیلاعلا و 
تکرح اب  ار  فلا  ظّفلت ، رد  دنـسپ  ریغ  دنتـسه و  نکاس  ود  مال  فلا و  نوچ  یلو  دشاب  دـیاب  مال  دـیدشت  فلا و  نوکـس  اب  ّتلاعفا »  » نزو

نارود هیبشت  - 1 تسا : هحفص 31 ]  ] 17-1- نآرق  - فالتخا هیآ  هکنیا  هیبشت  ّتیفیک  رد  و  دناهدرک ، ظّفلت  حوتفم  يهزمه  تروصب  هحتف 
ملسم وبا  یئاّبج و  - 2 دنکیم ، نامرح  سأی و  دیلوت  دوشیم و  کشخ  نآ  زا  سپ  دوشیم و  هدافتـسا  نآ  زا  يدـنچ  هک  بآب  تسا  یگدـنز 

لاح دـننام  تایح  نارود  - 3 دوشیم ، دوبان  یگرابکی  تسا و  یگتـسبلد  یمرگرـس و  بجوم  یتّدم  هک  تسا  هدـش  هایگب  هیبشت  دـناهتفگ 
دوبان درادـن  ربخ  یـسک  هک  اجنآ  زا  ناهگان  هک  رطاخ  هدوسآ  دنتـسه و  مرگلد  شعفانم  ناراـب و  اـبیز و  ياـههایگ  عاوناـب  هک  تسا  اـهنآ 

وچ نیحاـیر  گربـب  نازخ  تقو  تسا  نّیزم  یناـم  يهماـخ  شقن  دـننام   || راـهب  ون  لـصف  نیمز  يور  هک  نآـب  رگنب  ناـیبلا : حور  دوشیم .
دنچ ناهج  لها  وا  زا  دنباییم  ضیف   || ناور  دـشاب  ات  تسا و  بآ  نوچ  لام  يونثم : تسا  نداد  داب  رب  قیال  هک  يوش  فصنم   || يرگنب 

افو زغم   || نادکاخ  نیرد  تسین  ناما  جنک  دناهتفگ : یـضعب  گنر و  هریت  تسا و  لصاحیب  هدنگ و   || گنرد  اج  کی  دنک  نوچ  يزور 
: دومرف دندیـسرپ ، ار  اـیند  ینعم  ص ]  ] ربـمغیپ زا  وـنب  وـن  ورگ  ردـنا  هنهک و   || ورگ  اـج  دـصب  تسا  یئارـس  هنهک  ناوختـسا  نیرد  تسین 

ربنم رب  ناورم  دندینش  يربط : دراد . زاب  تماجنا  زاغآ و  هدننیرفآب و  هّجوت  زا  ار  وت  هک  تسا  نآ  ایند  ینعی  ّکبر » نع  کلغشی  ام  كایند  »
ار نآرق  نم  تسا : هتفگ  هّیـضق  يوار  اهلها » بونذـب  ّالا  اهکلهیل  هّللا  ناک  ام  اهیلع و  نورداـق  مّهنا  اـهلها  ّنظ  و   » دـناوخ روط  هکنیا  ار  هیآ 

ساّبع نباب  نوچ  تسا ، هدرکیم  تئارق  روط  هکنیا  ساّبع  نبإ  تفگ : ساـّبع  نب  هّللا  دـبع  نب  ساـّبع  دوبن  روط  هکنیا  هیآ  هکنیا  مدـناوخ و 
هکنیا بعک  نب  ّیبا  تئارق  رد  تسا : هتفگ  نامحّرلا  دبع  نب  هملس  وبا  و  دناوخ . نم  رب  روط  هکنیا  بعک  نبإ  ّیبا - تفگ : دندرک ، هعجارم 
حوتفلا وبا   25 ِمالَّسلا » ِراد  یلِإ  اوُعدَـی  ُهّللا  َو  «. » تایآلا لّصفن  کلذـک  اهلها  بونذـب  ّالا  اهانکلها  ام  سمـالاب و  نغت  مل  ناـک   » تسا روط 

يارس اب  تفگ : هداتق  دندرک . فالخ  نآ  ینعم  رد  نارّسفم  مالس ، راد  اب  دناوخیم  هحفص 32 ]  ] 43-1- نآرق  - يادخ تفگ : تسا : هتشون 
ياطع فیرشت  رد  وا ، ياقب  يارس  رد  وا ، ءانف  رد  هدنب  وا ، يارس  يارس  نمؤملا » مالّـسلا   » تسا وا  ياهمان  هلمج  زا  مالـس  دناوخیم و  دوخ 

اب وا  رد  هک  دناوخ  تمالـس  يارـس  شنآ  يارب  ةذاذل » ۀعاضر و   » لثم تسا  تمالـس  مالـسب  دارم  تفگ : جاّجز  وا ، ياقل  يهدـعو  رد  وا ،
: تالیوأت توف . تریح  توم و  ترکس  زا  ضارعا ، رودص و  ضارما و  ضارعا و  زا  تاّیلب ، تابکن و  تاهاع و  تافآ و  زا  دنشاب  تمالس 

همه اجنآ  رد  يدوبان ، هن  يرادان ، هن  مک . يزیچ  هن  تسا و  بیـسآ  هن  نآ  رد  هک  یناحور  ملاع  يارـس  نآب  دنکیم  توعد  ار  یگمه  ینعی 
هکلب تستافآ ، ّلحم  هک  ایندب  دـناوخیمن  ار  دوخ  ناگدـنب  هناحبـس  ّقح  هک  هدومرف  ریـسیت  رد  ینیـسح : بیع . سرت و  ره  زا  تسا  یتمالس 
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تمالس يارس  يوسب  ار  دوخ  ناگدنب  دناوخیم  يادخ  و  هدومرف : هچنانچ  تسا  تافاخم  زا  یتمالس  لزنم  هک  دنکیم  توعد  یبقع  يارـسب 
یئارسب انف  شرخآ  انع و  شطسوا  تسا و  ءاکب  شلّوا  هک  یئارس  زا  دناوخیم  ار  هدنب  هناحبـس  ّقح  هک  هدومرف  لوصف  رد  تسا ، تشهب  هک 
نادـنزب یئوگ  هدـش  نیگمغ  ناینادـنز   || ناینادـنز  يدازآ  هدـمآ  وعدـی  هّللا  و  تسا . ءاقب  شیاهتنم  اضر و  شاهنایم  اـطع و  شأدـبم  هک 

هار و  دناوخیم ، تشهبب  ار  همه  یشکیم  ناتسلگ  يوس  ناشنادنز  زا  هچ  زا  وت   || دنشکیم  نادنز  دنب و  رد  همه  ار  ناهیفس  ناهاش  یشکیم 
ةالّـصلا و هیلع  مانا  دیـس  ّتنـس  قیرط  اب  تسا  مالـسا  نآ  دـشاب و  مالّـسلا  رادـب  یهتنم  هک  تسار  هار  يوسب  دـهاوخیم  ار  هک  ره  دـیامنیم 

هّرس سّدق  مالسالا  خیش  یهلا ، قیفوتب  هتسباو  تسا و  ّصاخ  تیاده  یهانپ و  تلاسر  ترضح  تلالدب  تسا  ماع  توعد  زیزع  يا  مالّسلا :
هک نادب  يروباشین : هحفـص 33 ] دشاب [ . هکب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات  دناشن ، لوبق  دنـسم  رب  ارک  ات  اّما  دناوخیم ، ار  همه  هک : هدومرف 

« ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  نَم  يِدهَی   » تسا هدش  هتفگ  تبـسانم  نیمهب  تسا و  هتـسد  کی  صوصخم  تیاده  یلو  تسا  یناگمه  توعد 
هلزتعم یلو  تسا ، ّقح  يهدارا  تردقب و  یگمه  ّرـش  ریخ و  تلالـض و  تیاده و  هک  دناهدرک  هدافتـسا  ّتنـس  لها  هلمج  هکنیا  دافم  زا  و 
ربنامرف دریذپب و  ار  مالّـسلا  رادب  توعد  دهاوخب  هکنآ  ینعی  ةوعّدلا » کلت  ۀباجا  ءاشی  نم  يدهی  و  : » دـناهدرک ینعم  نینچ  ار  هلمج  هکنیا 

نآب تسا  هراـشا  مالّـسلا  راد  ناـیبلا : حور   159-113- نآرق . - دوشیم فاـطلا  لومـشم  دـنکیم و  شتوعد  تسار  هارب  ادـخ  دـشاب  یقّتم  و 
شتآ و  دوش ، شیاسآ  رد  يدنـسپان  یگریت و  همه  زا  دوش  رد  نآب  هک  ره  و  ّقح . زج  يرگیدب  یگتـسباو  زا  تسا  هدوسآ  هک  لد  يهناخ 

هک دوش  دنمهرهب  نآ  زا  دـناوتیم  یمدآ  يدوزب  هک  تشهب  نآ  تسا 1 - یمدآ  يارب  تشهب  هس  دناهتفگ : و  دشاب . ینـشور  وا  يارب  خزود 
مالّسلا راد  هک  تسا  دازآ  تشهب  نآ  دنمانیم 3 - شرارقلا  راد  هک  تسا  دوعوم  يهدنیآ  تشهب  - 2 تفرعم ، تسا و  ملع  یشوخ  تشهب و 

دتـسرفیم مالـس  اجنآ  مدرمب  دـنوادخ  نوچ  تسا  تشهب  مالّـسلا  راد  دـناهتفگ : ناـمحّرلا : تاـحفن  تسا . ادـخ  ناگدـنب  هاـگیاج  تسا و 
هکلب ایندب  ین   || مانالا  قاّلخ  هدناوخ  ار  ناگدنب  هاشیلع : یفص  ریسفت   149-112- نآرق «. - ٍمیِحَر ٍّبَر  نِم  ًالوَق  ٌمالَس   » هیآ هکنیا  بجومب 

ارک ره   || تسا  اـمنهر  وا  مالّـسلا  راد  بناـج  تسا  تفآیب  يهضور  ملاـس  راد   || تـستنحم  جـنر و  ياـج  اـیند  هـک  ناز  مالّـسلا  راد  رب 
راهظا يارب  درک  ماع  یتوعد  دـنتفگ : تراشا  لـها  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   25 ٍطارِـص » یلِإ  ُءاشَی  نَم  يِدـهَی   » تسار هار  رب  درب  دـهاوخ 

هب تسا  قیرط  هک  درک  ّصاـخ  تیادـه  تمعنب و  تسا  قیرط  هک  درک  ماـع  توعد  شقلخ  زا  وا  يانغتـسا  يارب  ّصاـخ  تیادـه  تّجح و 
شاداپ رب  هک  تسا  قاقحتسا  يهزادنا  ینـسح  دناهتفگ : دهاجم  نسح و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  26 ٌةَدایِز » َو  ینسُحلا   » 35-1- نآرق . - معنم

رقاب ماما  زا  و  رـشع » هلف   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  تسا  هحفص 34 ]  ] 23-1- نآرق  - لضفت هدایز  تسا و  هدـش  نیعم  سک  ره  لمع 
. دوشیمن هبلاطم  تسا  هدـش  هداد  اهنآب  ایند  رد  هک  اـهتمعن  باـسح  مدرم  هنوگنیا  زا  رگید  ملاـع  رد  ینعی  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

ملاع نآ  يهرهب  هیآ  هکنیا  رد  هک  هرظان  اهبر  یلا  هرضان  ذئموی  هوجو  تسا  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  تسا  ّقح  رادید  هدایز  زا  دوصقم  رخف :
- نآرق «. - ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ، » تسا هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  رد  دوعوم  يدایز  سپ  قح ، ياقل  تسا و  تروص  توارط 

اطع هک  تسا  تبحم  هدایز  هک  هدروآ  كرادـم  رد  تسا ، قح  ترـضح  يدونـشوخ  هدایز  تسا و  ترفغم  ینـسح » : » ینیـسح  289-265
ریسفت تسارـس . مشچ  اب  رادید  هکنیا  دننک  شومارف  ار  تشهب  دننیب  هب  ار  قح  نوچ  تشهب  مدرم  هک  تسا  ربخ  حور : دابع . بولق  رد  دنک 

زا تسا  نوزف  نآک   || لدـب  دـشاب  وا  ّبح  هدایز  ای  دایز  هر  دـص  لمع  زا  تسه  ازج  لـب   || داد  شاداـپ  وکن  ار  یئوکن  ّقح  هاـشیلعیفص :
عیادـب بیاـجع و  اـهتمکح و  تاـیآب و  ملع  ینوزف  دوصقم  هک  تسا  میرکلا  هّللا  هجوـل  رظن  ةداـیز »  » ینعم يواـطنط : لـگ  بآ و  ياـضف 

ِّبَر ِهِّلل  ُدـمَحلا  ِنَأ  مُهاوـعَد  ُرِخآ  َو   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تـیآ  رد  هـک  اـیبنا  اـمکح و  یلدـشوخ  تـسا  نـیمه  تـسا و  ّقـح  شنیرفآ 
تسا و رورغ  نارود  لّوا  هک  تسا  هدش  نّیعم  یمدآ  لامک  بتارم  هیآ  هس  هکنیا  اب  سپ  تسا ، رورس  تجهب و  نیمه  دوصقم  و  َنیَِملاعلا »

دوخ سک  ره  سپ  دـناهدیمان ، ّقـحلا  یلا  هحفـص 35 ]  ] 266-204- نآرق  - رظن ارنآ  هک  تسا  ّقحب  ملع  دـعب  مالّـسلا  راد  دـعب  يراتفرگ ،
ملع و يهتخابلد  یلو  دوب  رادرک  تسرد  حـلاص و  رگا  نوچ  ّقح ، يوسب  رظن  يهتـسیاش  ای  تسا  مالّـسلا  راد  لـها  زا  هک  دـمهفب  دـناوتیم 
هب ار  وا  مولع  ياهیئابیز  تذـل  درک و  شنادـب  قشع  ساسحا  دوخ  رد  رگا  یلو  تشهب ، تسا و  ۀمالّـسلا  راد  درم  دوبن ، ملاع  نیاـب  تفرعم 
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ندـید دـننام  مدرم  نامگب  ّقح  يوسب  رظن  و  دوب . دـهاوخ  ّقح  يوسب  رظان  ّکـشیب  ماـت  دادعتـسا  زا  سپ  هک  دـنادب  دومن ، لوغـشم  دوخ 
شنیرفآ و قلخب  ّقح  هچنانچ  و  دوشیم ، ّقح  مولع  تاعونـصمب و  هّجوتم  لّوا  تفرعم  ّتقد و  ملع و  درم  یلو  تسا ، هاشداپ  کـی  تروص 

کیدزن هراتـس  هام و  ناسنا و  تاـبن و  داـمج و  تفرعم  تاجردـب  سپـس  دـهدیم ، داـی  ار  ّقحب  ملع  مدرمب  تفرعم ، درم  تسا  هداد  يزور 
یلو تسا  هتـشاد  راک  رـس و  مه  وا  اب  یگدنز  نارودب  هک  دباییم  بوبحم  روضح  رد  ار  دوخ  دورب  ملاع  هکنیا  زا  نوچ  هک  يروطب  دوشیم 

يدیراورمب تسا  هدومرف  ریسفت  ار  ةدایز »  » يهملک مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  ثیدح  هکنیا  و  تسا ، هدوب  رادید  ریگولج  رهاظ  ّساوح  يهدرپ 
رظن لّوا  و  دشخردیم ، دیراورم  دننام  هک  تسا  ابیز  ردق  نآ  ملاع  مشچ  رد  ناهج  هک  تسا  نیمه  ترضح  نآ  دوصقم  دراد  رد  راهچ  هک 

دـش و ملاـع  نوچ  دوشیمن و  كرد  نآ  یئاـبیز  دوشن  مهارف  اـبیز  تادوجوم  نیاـب  ملع  اـت  تسا و  یئاـبیز  نیمه  ندـید  ّقح  يوسب  ملاـع 
هکنیا اب  ترـضح  نآ  تسا  لکـشم  قیاقح  نیاـب  مدرم  مومع  هّجوت  نوچ  و  دـنکیم ، كرد  ار  یقیقح  لـیمج  نآ  درک ، كرد  ار  اـهیئابیز 

ملع نوچ  ّقح ! يوسب  رظن  ملع و  نایم  تسا  بساـنت  هچ  تفگ : دـید و  ار  نم  بلطم  هکنیا  اـملع  زا  یکی  تسا . هدـنامهف  ار  بلطم  لاـثم 
تروص بسانت  هچ  تفگ  دید و  ار  نم  بلطم  هکنیا  املع  زا  یکی  تسا  هدـنامهفا  بلطم ر  لاثم  تساندـید  زا  يهدافتـسا  تسا و  يزیچ 

رورـسم و ار  ناسنا  نآ  بلاج  تالاح  گنر و  هزادـنا و  ابیز و  تروص  کی  ندـید  متفگ : باوجب  نم  تسا ، رگید  زیچ  نآ  تّذـل  ابیز و 
نآ عوبطم  ياهیمرن  اهیئابیز  هکنیا  ندید  اب  رگا  سپ  يزیچب ، تسا  ملع  یمهارف  يهلیسو  جنپ  زا  یکی  هرصاب » ّسح   » یلو دنکیم  ظوظحم 

تسا تقو  نآ  دش ، هدیـشچ  نآ  بوخ  معط  درک و  هدافتـسا  ارنآ  شوخ  يوب  هماش  مه  دش و  هدینـش  مه  نآ  شوخ  زاوآ  دش و  سمل  مه 
هکنیا اب  رگا  و  هحفـص 36 ] دش [  دهاوخ  ربارب  دنچ  نآب  یتسود  تّذـل و  دوشیم و  مهارف  هدـید  هچنآ  شزرا  ّتیوه و  رب  عالّطا  لامک  هک 

ملع و هّتبلا  مرک ، بدا و  ترـشاعم و  نسح  تفع و  تعاجـش و  تفرعم و  ملح و  ملع و  لـثم  دوب  مه  يونعم  ياـیازم  يرهاـظ  ياـهیئابیز 
ّطقف نآب  مدرم  ّتیمها  همه  اب  رظن  هک  دـش  مولعم  سپ  درک ، دـهاوخ  ربارب  دـنچ  ار  رادـید  تّذـل  تفرعم و  یتسود و  ّصاوخ  نیاب  عـالطا 

تازایتما يرهاظ  ّساوح  اب  زیچان  دوجوم  ساسحا  يهطساوب  تسا و  زیچان  رایسب  ملع  ربارب  رد  درادن و  رگید  شزرا  تسا و  ملع  يهلیـسو 
تادوجوم يهمه  قوفام  هک  تقیقح  نآ  سپ  دنکیم ، نوتفم  هتفیـش و  ار  ام  نآ  يونعم  ياهیبوخ  ملع  يهلیـسوب  تسا و  ابرلد  نآ  يرهاظ 

میوریم ملع  یپ  ام  سپ  دش ، دهاوخ  بیصن  اهتّذل  نیرتالاب  دوش  كرد  نوچ  تسا  زجاع  شکاردا  زا  ام  ینطاب  يرهاظ و  ساسحا  تسا و 
هک دوش ، هدرب  هرهب  نآ  زا  ملاـع  نآ  رد  اـت  دوـش  مهارف  اـیند  رد  دـیاب  ملع  و  تسا ، نآ  لـئاسو  زا  یکی  ندـید  و  تسا ، كاردا  لـصا  هک 
اب اعطق »  » بوقعی یئاـسک و  ریثک و  نبإ  عمجم :  27 ِلیَّللا » َنِم  ًاعَِطق   » 876-840- نآرق . - تسا نیمه  دوصقم  مِهیِدیَأ » َنَیب  مُهُرُون  یعـسَی  »

يهدام زا  هک  دـناهدناوخ  اولتت »  » هفوک مدرم  عمجم :  30 اُولبَت » َِکلانُه   » 26-1- نآرق . - نآ حـتف  اب  نارگید  دـناهدرک و  تئارق  ءاط  نوکس 
ّقتـشم هک  دـنوشیم ، ناحتما  رابتخا و  ینعی  دـناهدناوخ ، اولبت »  » نارگید و  دـناوخیم . ار  شلمع  يهمان  سک  ره  اجنآ  ینعی  دـشاب ، هوـالت » »

وت رب  دندیـسرپ : دندید و  باوخب  ار  دـینج  نایبلا : حور   30 َنوُرَتفَی » اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَـض  َو   » 20-1- نآرق . - ناحتما ینعمب  ءالب »  » زا دـشاب 
تاعیکر ّالا  انعفن  ام  و  مولعلا ، کلت  تباغ  و  موسّرلا ، کلت  تدیبا  تارابعلا و  کلت  تینف  و  تاراشالا ، کلت  تحاط  تفگ  تشذـگ ! هچ 

نآ ینعی : دوب  يرحـس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا   || ظفاحب  داد  ادخ  هک  تداعـس  جـنگ  ره   42-1- نآرق : - ینعی رحّـسلا » یف  اهعکرن  اّنک 
مولع نآ  يهمه  تشادـن و  يدوـس  شور  مسر و  نآ  هحفـص 37 ] دوب و [  هدوهیب  همه  نانخـس  نآ  دـیزرین و  يزیـشپ  هب  زومر  تاراشا و 

نیرّـسفم زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخـس  رحـس . زامن  تعکر  دـنچ  رگم  میدـیدن  يزیچ  زا  يدوس  دـنام و  هدـیدان  ناهنپ و 
هحفص 38] میتشون [ .

ات 44] تایآ 31  [: 10  ] سنوی هروس  ]

ُرِّبَدـُی نَم  َو  ِّیَحلا  َنِم  َتِّیَملا  ُجِرُخی  َو  ِتِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  نَم  َو  َراصبَألا  َو  َعمَّسلا  ُکـِلمَی  نَّمَأ  ِضرَـألا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  نَم  لـُق 
ُۀَِملَک تَّقَح  َِکلذَک  [ 32  ] َنُوفَرـُصت ّینَأَف  ُلالَّضلا  َّالِإ  ِّقَحلا  َدَعب  اذ  امَف  ُّقَحلا  ُمُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذَف  [ 31  ] َنوُقَّتَت الَف  َأ  لُقَف  ُهّللا  َنُولوُقَیَسَف  َرمَألا 
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ّینَأَف ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  اُؤَدـبَی  ُهّللا  ُِلق  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  اُؤَدـبَی  نَم  مُِکئاکَرُـش  نِم  لَـه  لـُق  [ 33  ] َنوـُنِمُؤی ـال  مُهَّنَأ  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر 
نَأ ّالِإ  يِّدِهَی  نَّمَأ ال  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدهَی  نَمَف  َأ  ِّقَحِلل  يِدهَی  ُهّللا  ُِلق  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدهَی  نَم  مُِکئاکَرُـش  نِم  لَه  ُلق  [ 34  ] َنوُکَفُؤت

َنُولَعفَی اِمب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ًائیَـش  ِّقَحلا  َنِم  ِینُغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  ّالِإ  مُهُرَثکَأ  ُِعبَّتَی  ام  َو   818-1- نآرق [ - 35  ] َنوُمُکَحت َفیَک  مَُکل  امَف  يدُهی 
[37  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ِهِیف  َبیَر  ِباتِکلا ال  َلیِـصفَت  َو  ِهیَدَی  َنَیب  يِذَّلا  َقیِدـصَت  نِکل  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  يرَتُفی  نَأ  ُنآرُقلا  اَذـه  َناک  ام  َو  [ 36]

اَّمل َو  ِهِملِِعب  اوُطیُِحی  َمل  اِمب  اُوبَّذَـک  لـَب  [ 38  ] َنِیقِداـص ُمتنُک  نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُمتعَطَتـسا  ِنَم  اوُعدا  َو  ِِهلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتأَـف  لـُق  ُهارَتـفا  َنُولوُقَی  مَأ 
َکُّبَر َو  ِِهب  ُنِمُؤی  ـال  نَم  مُهنِم  َو  ِِهب  ُنِمُؤی  نَم  مُهنِم  َو  [ 39  ] َنیِِملاّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ُُهلیِوَأت  مِِهتأَی 

[41  ] َنُولَمعَت اّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  ُلَمعَأ  اّمِم  َنُوئیَِرب  ُمتنَأ  مُُکلَمَع  مَُکل  َو  ِیلَمَع  ِیل  لُقَف  َكُوبَّذَک  نِإ  َو   725-1- نآرق [ - 40  ] َنیِدِسفُملِاب ُمَلعَأ 
اُوناک ال َول  َو  َیمُعلا  يِدـهَت  َتنَأَف  َأ  َکـَیلِإ  ُرُظنَی  نَم  مُهنِم  َو  [ 42  ] َنُولِقعَی اُوناک ال  َول  َو  َّمُّصلا  ُعِمـُست  َتنَأَف  َأ  َکـَیلِإ  َنوُعِمَتـسَی  نَم  مُهنِم  َو 
! تقو هـچ  اـجک ! ّینأ - تاـغل : ینعم   429-1- نآرق [ - 44  ] َنوُِـملظَی مُهَـسُفنَأ  َساـّنلا  َّنِکل  َو  ًائیَـش  َساـّنلا  ُِملظَی  ـال  َهّللا  َّنِإ  [ 43  ] َنوُرِصُبی
زا ار  یـسک  نتفگ و  غورد  ینعمب  لّوا  حتفب  کفا  ردصم  زا  نوکفؤت - درک . يریگولج  دنادرگرب و  ینعی  فرـصا  زا  نوفرـصت - هنوگچ ،

دوخ هار  ندش و  تیاده  ینعمب  تسا و  هدش  ماغدا  تسا و  هدش  لادب  لیدبت  ءات  هک  تسا  ءادتها  ردصم  زا  يّدـهی - ندـنادرگرب ، شیأر 
زک تسا  یک  وگب : نارفاکب  دّـمحم  يا   31 همجرت : ناداـن . روک و  ینعمب  یمعا  عمج  یمع - رک ، ینعمب  ّمصا  عـمج  ّمصلا - تسا . نتفاـی 

دروآـیم و نوریب  هدـنز  زا  هدرم  هدرم و  زا  هدـنز  سک  هچ  تسا و  مشچ  شوگ و  راد  راـیتخا  یک  دـهدیم و  يزور  امـشب  نیمز  نامـسآ و 
زیهرپ وا  ینامرفان  ارچ ز  سپ  وگب : وت  هاگنآ  دوب . ادخ  دنک  نینچ  هکنآ  تفگ : دنهاوخ  اهنآ  دـنکیم ! شنیرفآ  راک  ریبدـت  يزاس و  هنیمز 

دیروآیم و يور  اجکب  سپ  دشابن ، یهارمگ  زج  یتسرد  تقیقح و  زا  سپ  تسا و  امـش  راگدرورپ  یقیقح  يادخ  نیمه  هک   32 دینکیمن !
اهنیا زا  یـسک  وگب : اهنآب  زاب  دنوشیمن 34  نمؤم  هک  ناراکدـب  رب  وت  راگدرورپ  تشونرـس  تسا  نینچ  هکنیا   33 دیدنبیم ! لد  زیچ  هچب 

دنکیم و رادومن  ار  هدیرفآ  هک  تسا  ادخ  وگب : دوخ  وت  دنادرگیم ! زاب  ار  وا  سپـس  درک و  ياهدیرفآ  زاغآ  دیناد  یم - ّقح  کیرـش  هک 
کیرـش هک  اهنآ  زا  ایآ  سرپب  نانیدـیب  هکنیا  زا  زین  35 و  دـیتسرپیم !] تب  و   ] دـیزاسیم غورد  هنوگچ  سپ  دروآیم ! زاـب  ار  نآ  سپ  ناز 

يربهر هکنآ  ایآ  و  تسا ، ّقحب  يامنهر  هحفص 39 ] ادخ [  وگب : خساپب  دوخ  دشاب ! تقیقح  ّقحب و  ربهر  هک  تسه  یسک  دیاهتـسناد  ادخ 
هچ ار  امش  سپ  دننک ! يربهر  ار  وا  دوش و  يربهر  يهدامآ  هک  رگم  دنک  يربهر  دناوتن  هکنآ  ای  یئاور  نامرفب  تسا  رتهتـسیاش  دنک  ّقحب 

ياج رادنپ  نامگ و  هّتبلا  دنتـسه و  دوخ  نامگ  وریپ  مدرم  هنوگنیا   36 دیتسرپیم !] تب  هک   ] دینکیم يرواد  هنوگچ  تسا و  هدمآ  رـس  رب 
غورد و  رادنپ ] يهدـیدپ   ] نآرق هکنیا  یلو  دوب 37  اناد  دنوریم ] دوخ  رادنپ  لابندب  و   ] دـننکیم هچنآب  ادـخ  دریگیمن و  ار  تقیقح  ّقح و 
نشور رادومن و  کیاکی  ار  نآ  درامشیم و  تسار  هدوب  شیپ  ینامـسآ ز  باتک  هچنآ  هکلب  تسا  ادخ  ریغ  زا  هن  تسین و  یـسک  يهتخاس 

وت هتخاـس  دوخ  یغورد ز  دّـمحم  دـنیوگ : نارفاـک  یلو  تسا 38  ناـیناهج  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هک ز  دـشابن  یلد  ود  ّکـش و  دـنکیم و 
دیناوت ار  هک  ره  وا  زا  ریغب  دیرادن ] رواب  هک   ] ار ادخ  دیروایب و  هکنیا  دننامب  هروس  کی  دیئوگتسار  دوخ  نخـس  نیاب  رگا  وگب : ناشخساپب 
یئاهن فده  نآرق و  تایآ  لیوأت  زونه  هکنیا  اب  دنرامشیم  غورد  دناهتسنادن  هتفرگن و  ارف  تسرد  ار  هچنآ  یلب   39 دیناوخب ] دوخ  يرایب  ]

حون و وچ  نیـشیپ  مدرم  تشذگرـس   ] دوخ وت  دندرمـش و  غورد  ناربمایپ  نخـس  ناشیا  زا  شیپ  یناسک  هکنانچ  دناهدیدن  ار  نآ  دیعاوم  و 
دنرگمتـــس و]  ] یهورگ دــنریذپ و  نآرق  مدرم  یهورگ 40 ز  زین ] راـگزور  نیاـب  ! ] دوـب هنوـگچ  ناراکمتـس  ماـجنا  رـس  هک  رگنب  طوـل ]

دوخ يارب  امـش  راک  نم و  يارب  نم  راک  وگب : دنتـسناد  وگغورد  ار  وت  رگا  دسانـشب 41 و  رتهب  ار  ناهاوخ  دب  وت  راگدرورپ  دنریذپیمن و 
سپ دنرازایب ] ار  وت  هک   ] دـنهدیم ارف  وت  يهتفگب  شوگ  مدرم  هکنیا  زا  رگید  یهورگ  مرازیب 42 و  امش  راک  نم ز  دیرازیب و  منک  هچنآ  زا 
یلو دنرگنیم  وتب  ینمـشد ] مشچب   ] یهورگ 43 و  درادن ! زین  درخ  هکنیا  اب  یناسر  وا  شوگب  يزیچ  درادـن ، یئاونـش  هکنآب  یناوت  هنوگچ 
متـس دوخب  مدرم  هک  دـنکن  متـس  سکب  ادـخ  هّتبلا  سپ  دـنرادن 44  اـنیب  لد  مشچ  يروک  اـب  هک  يوش  مدرم  نآ  ياـمنهار  یناوت  هنوـگچ 

- نآرق : - دناهتفگ یضعب  عمجم :  31 ِتِّیَملا » َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  نَم  : » نیرّسفم نخس  دنوشیمن .] ّقح  ندید  ندینـش و  يهدامآ  هچ   ] دننکیم
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دریمب هک  ناوـیح  زا  یـسک  هچ  هحفـص 40 ] ینعی [  دـناهتفگ : یـضعب  دـنکیم ! رادوـمن  یمدآ  زا  هفطن  هفطن و  زا  ناـسنا  یک  ینعی   56-15
زا رفاک  رفاک و  زا  نمؤم  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  و  هدـنز ، مکـش  زا  صقان  ياسران  يهچب  دروآیم و  نوریب  هدـنز  ار  شمکـش  يهچب 

دناهدوب كرش  ادخ و  دّدعتب  دقتعم  یضعب  یلو  تسه ، ياهدننیرفآ  هک  دناهتـشاد  رارقا  اهنآ  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  دنکیم و  ّدلوتم  نمؤم 
دنوادخ دوخ و  نایم  يهطساو  دندرکیم و  ضرف  کیرش  ار  یئاهزیچ  ّقح  برقب  لوصو  تدابع و  رد  هک  دناهدوب  هطساوب  دقتعم  یضعب  و 
يهدـنز تادوجوم  هک  درک  قباطم  تسه  تفرـشیپ  رد  هتـسویپ  هک  تافاشتکا  مولع و  اب  ار  اههلمج  هکنیا  تسا  نکمم  هدـبع : دنتـسنادیم .

ّداوم تروصب  تسا ، هدوب  ياهراپ  دیـشروخ ، زا  نآ  ندـش  ادـج  ضرفب  نوچ  دـشاب ، نیمز  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  ياهدرم  هداـم  زا  نیمز 
رماع نبإ  هنیدم و  مدرم  عمجم : َکِّبَر » ُۀَِملَک  . » دوشیم تسرد  رادناج  دوجوم  هفطن و  ناجیب  دماج  یئاذـغ  ّداوم  زا  زاب  و  نازوس ، باذـم و 

رد رماع  نبإ  تئارق  نیمه  يهطساوب  هدبع :  20-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  درفم  تروصب  نارگید  دـناهدناوخ و  عمج  تروصب  تاملک » »
نآ هملک  ینعم  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  تسا . هدش  هتـشون  تملک »  » هدیـشک يات  تروصب  دشاب  نامثع  شدوصقم  دـیاش  ماما  فحـصم 
زا دوصقم  رخف : دـنراین . ناـمیا  ناـشیا  هک  تسا  هدوب  هتفر  وا  ملع  قباـس  رد  هچنآ  زا  تشوـنب  حوـل  رد  هچنآ  داد و  يادـخ  هک  تسا  ربـخ 

دنهاوخن نمؤم  هک  اهنآ  لاح  زا  تسا  ّقح  عالّطا  ملع و  ای  و  دنوشیمن ، نمؤم  اهنآ  هک  تسا  دنوادخ  نداد  عالّطا  رابخا و  ای  ادخ ، يهملک 
نامه تسین ، يزیچ  یهارمگ  زج  ّقح  زا  دـعب  هک  تسا  تباث  هک  روط  نامه  تسا  نینچ  ولج  يهلمجب  طابترا  اب  هلمج  هکنیا  ینعم  دـش و 

ادخ يهملک  نینچمه  ملـسم  تسا و  تباث  اهنآ  يراکهانگ  هک  روط  نامه  ای  و  دنوش . یمن - نمؤم  هک  تسا  تباث  ادـخ  يهملک  مه  روط 
هلمج هکنیا  دوعسلا : وبا   33 َنُونِمُؤی » مُهَّنَأ ال  . » یهلا باذع  دش  بجاو  ینعی  نایبلا : حور  تسرد . تسا و  ّقح  اهنآ  يراتفرگ  باذـع و  رب 

. تسا باذعب  دـیدهت  دوصقم  و  ۀـملک » تّقح   » يارب تسا  ّتلع  يهلزنمب  ای  و  هحفص 41 ]  ] 27-1- نآرق « - ّکبر ۀملک   » زا تسا  لدـب  ای 
هکنیا مه  ولج و  تیآ  رخآ  نوفرصت »  » يهلمج رد  و  دننکیم ، لطابب  فرصنم  ّقح  زا  ار  امش  هنوگچ  ینعی  دوعسلا : وبا   34 َنوُکَفُؤت » ّینَأَف  »

یهارمگ ههاریبب و  تسار  هار  زا  لطابب و  ّقح  زا  دوخ  لقاع  صخش  هک  هکنیا  هب  راعشا  يارب  تسا  هدش  هتفگ  لوهجم  لعف  يهغیصب  هلمج 
: دناهتفگ ياهّدع  نایبت :  35 يدُهی » نَأ  ّالِإ  يِّدِـهَی  نَّمَأ ال   » 23-1- نآرق . - دـنکیم شور  نینچب  روبجم  ار  وا  يرگید  هکلب  دوشیمن  هّجوـتم 

لقن تئارق  شـش  يّدـهی »  » يهملک رد  عمجم :  41-1- نآرق . - دـننابنجب ار  وا  دـنهد و  شتکرح  هک  رگم  دـنکیمن  تکرح  هـکنآ  اـی  ینعی 
تـسا نج  هکئالم و  هلمج  نیاب  دوصقم  دناهتفگ : ءاه  ءای و  فلتخم  تاکرح  مه  تسا و  لاد  فیفخت  دیدشت و  زا  دولوم  هک  تسا  هدرک 

و دنتسه . یهارمگ  لالضب و  ربهر  هک  دنتـسه  نایاوشیپ  اسؤر و  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوریم . تسار  هارب  دنوش ، یئامنهار  رگا  هک 
ِینُغی َّنَّظلا ال  َّنِإ  . » دنوشیم تیاده  دنورب  تسار  هارب  رگا  هاگنآ  دهدب  مهف  لقع و  يهلیـسو  اهنآب  دنوادخ  هکنیا  رگم  ینعی  دـناهتفگ : مه 

هار تسین و  ّقح  دراد  هار  نآ  رد  اـطخ  لاـمتحا  نوچ  دوب  نونظم  رگا  یلو  دـشاب  مولعم  هک  دوشیم  كرد  یتقو  ّقح  ناـیبت :  36 ِّقَحلا » َنِم 
لیلد رگا  و  دشاب ، نآ  رب  عرش  لقع و  زا  یلیلد  رگا  دوشیم ، لمع  يهلیـسو  مکح و  بجوم  نامگ  ّنظ و  یهاگ  هّتبلا  دوب . دهاوخن  باوص 

نآ لثم  راک  هکنیا  اریز  تسین ، زیاج  نونظم  نآب  لمع  میـشاب  هتـشاد  نآ  یتسردان  یتسرد و  صیخـشت  رب  لیلد  دوبن و  نونظم  نتفریذپ  رب 
لقع  || طلغ  رد  اطخ و  رد  دتفا  مهو  تسا : يونثم  رد  نایبلا : حور   45-1- نآرق . - میورب نونظم  یپ  میرادرب و  تسد  مولعم  زا  هک  تسا 

زا نک  هزویرد  يرگنل   || ناما  ار  لقاع  تسا  لقع  رگنل  رذح  وا  دباین  ژک  داب  هک ز   || ّرش  درم  دمآ  رگنلیب  یتشک  ّطقف  اهتباصا  رد  دشاب 
ّقح و اب  شلد  یهاگ  هک  درادیم  تسود  ار  ترخآ  مه  ایند و  مه  یمدآ  دوب  لد  رهاظ  رد  نامیا  رگا  دـناهتفگ : نیفراع  زا  یـضعب  نالقاع 

هکنیا دوشیم و  نادرگ  ور  اههتساوخ  زا  درادیم و  نمشد  ار  ایند  تفرگ  ارف  نامیا  ار  لد  نطاب  هحفص 42 ] رگا [  یلو  تسا ، دوخ  اب  یهاگ 
مدرک نادنزب  صرح  درخ  ياوتف  هب  ات   || مدرک  نادنر  بهذم  يوریپ  اهلاس  تسا : هتفگ  ظفاح  دوشیمن ، مهارف  یهلا  يهبذـجب  زجب  هجرد 
دیاقع رد  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  ءاملع  هدـبع : مدرک  نامیلـس  غرم  اب  هلحرم  هکنیا  عطق   || هار  مدرب  دوخب  هن  اقنع  لزنم  رـسب  نم 

و دـشاب . نیقی  عطق و  دولوم  دـیاب  مه  یعطق  تامّرحم  تابجاوب و  ناـمیا  هّتبلا  و  تسین ، تسرد  دـیلقت  زا  ناـمیا  تسا و  مزـال  نیقی  ملع و 
نامیا يهلیـسو  یّنظ  لـیلد  نوچ  تسین  تسرد  دوشیم ، تباـث  یّنظ  لیلدـب  یلمع ، یفیلکت  ماـکحا  هک  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  بلطم  هکنیا 
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تریح و زا  یگدوسآ  يارب  دوشیم  تسرد  یّنظ  لیلدـب  هک  يداهتجا  بلاطم  و  دوشیمن ، هدرمـش  ناـمیا  نونظم  بلطم  قیدـصت  دوشیمن و 
. تسا ناتسرپتب  نارفاک و  دیدهت  هلمج  هکنیا  نایبت :  36 ٌمِیلَع » َهّللا  َّنِإ  . » تسا سفن  ياوه  لیمب و  يأر  زا  يریگولج  تسا و  ینادرگرس 

هکنیا اب  تسا  هدش  هداتسرف  ادخ  بناج  زا  نآرق  هکنیا  ینعی  يربط :  37 ِباتِکلا » َلیِصفَت  َو  ِهیَدَی  َنَیب  يِذَّلا  َقیِدصَت  نِکل  َو   » 26-1- نآرق -
يهدـش نیعم  فئاظو  هدـش و  هتـشون  باتک  دـنکیم  نشور  مه  درامـشیم و  تسار  تسرد و  دراد و  لوبق  مه  ار  قباس  ینامـسآ  ياـهباتک 
شاداپ یباسح و  تمایق و  هک  هدنیآب  دراد  ولج  رد  هچنآ  درامشیم  تسار  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  69-1- نآرق . - دّمحم تما  يارب 

لالدتسا حیـضوت و  يهلیـسو  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  مارح و  لالح و  ماکحاب  طوبرم  نآرق  رد  یناعم  حیـضوت  يارب  تسا  هلیـسو  و  دشاب .
دشاب و نآرق  دننام  مولع  یئامنهار و  رثا و  مظن و  بولـسا و  رد  هک  دنیوگب  ياهروس  ینعی  هدبع :  37 ِِهلثِم » ٍةَروُِسب  اُوتأَف  . » تسا ینید  روما 

ندروآب درک  توعد  ار  برع  نوچ  هک  دناهدرک  لالدتسا  نآ  رئاظن  هیآ و  نیاب  ترضح  نآ  يربمغیپ  یتسرد و  رب  مالک  ملع  ياملع  رتشیب 
دنتسناوتیم رگا  ربمغیپ و  ياوعد  هحفص 43 ]  ] 29-1- نآرق  - یتسرد نآرق و  زاجعا  رب  تسا  لیلد  دوخ  دندش ، زجاع  اهنآ  نآرق و  دننامه 

هلیـسو هکنیا  اب  یتسیاب  نادرم  ناناوج و  نداد  تسد  زا  هیامرـس و  جرخ  هزراـبم و  رد  شـشوک  نآ  اـب  اریز  دـندرکیم  تسرد  نآ  دـننامه 
يهطـساوب تسا  هدرک  زجاـع  ار  برع  هک  دـناهدرک  نآرق  زاـجعا  رد  ثحب  هک  اـهنآ  رتشیب  و  دـننک . مک  برع  رظن  رد  ار  وا  نخـس  شزرا 

ار نآرق  نوچ  بارعا  هک  میتفگ  هروس  هکنیا  مهدزناش  مهدزناپ و  تایآ  ریـسفت  رد  یلو  دناهتـسناد ، تغالب  تحاصف و  يوغل و  تازاـیتما 
تـسرد وداج  رنه  تعنـصب و  نآرق  هک  دنداد  صیخـشت  برع  ریغ  للم  برع و  مومع  و  دندرمـش ، وداج  ارنآ  دندید  دوخ  تردـق  قوفام 

جراـخ مه  ربمغیپ  دوخ  تردـق  زا  هک  بیغب  راـبخا  نیناوق و  تیادـه و  ینعم و  مظن و  بولـسا و  تهج  زا  تسا  هزجعم  هکلب  تسا  هدـشن 
ندرب الاب  يهلیسو  یعامتجا و  ینید و  ماکحا  بادآ و  دیاقع و  رد  هیلاع  مولع  يهعومجم  نیاب  تسا  هدوب  غیلبت  يهطـساو  وا  تسا و  هدوب 
يهدش تسرد  نآرق  دنتـسه  یعدـم  هک  اهنآ  ینعی  نایبت :  39 ِهِملِِعب » اوُطیُِحی  َمل  اِمب  اُوبَّذَک  َلب  . » رـشب حالـصا  سوفن و  يهیفـصت  راکفا و 

تقد اب  یتسیاب  تسین و  سک  همه  مهف  لباق  نآرق  بلاطم  زا  یتمسق  نوچ  و  دندرمش . غورد  دنتسین  نآب  علطم  نوچ  غورد  تسا و  دّمحم 
اَّمل َو   » 48-1- نآرق . - دندرمش شغورد  دنمهفب  ار  اهنآ  دنتسناوتن  نوچ  رافک  و  هباشتم ، تایآ  لثم  دوش  هدیمهف  ربمغیپب ، هعجارم  رکف و  و 

نارّـسفم یـضعب  رمالا » ۀـبقاع  هیلا  لؤی   » هک دـشاب  نآ  لیوأت  دـماین و  ناـشیاب  زونه  نآ  لـیوأت  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   39 ُُهلیِوَأت » مِِهتأَی 
رد هچنآ  ینعی  عـمجم :  33-1- نآرق . - باقع باوث و  زا  دوش  نآ  اب  تبقاـع  هچنآ  تفگ : كاّحـض  و  تسا . ریـسفت  لـیوأتب  دارم  دـنتفگ :

نآرق رد  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدـشن  رادومن  زونه  تسا  هدـش  نّیعم  نارفاک  راک  تبقاع  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو  نآرق 
يهصالخ و  دناهدیمهفن . ارنآ  ینعم  سپ  دنرادن ، لوبق  ار  ترـضح  نآ  هک  دنـسرپیمن  ص ]  ] ربمغیپ زا  و  دنمهفیمن ، دوخ  هک  تسا  یبلاطم 

دندیمهفیم دندیـسرپیم  ربمغیپ  زا  دندرکیم و  قیقحت  رگا  دندشن و  علّطم  نآ  زا  دنتـسناد و  غورد  دندیمهفن  ار  هچنآ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم 
هدرک تیبرت  نآرق  تیآ  ود  اب  ار  مدرم  هکنیا  دـنوادخ  تسا : هحفـص 44 ] هدش [  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دندشیم ، علّطم  نآب  و 

ار هچنآ  - 2 َّقَحلا » اَّلِإ  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَی  نَأ ال  ِباـتِکلا  ُقاـثیِم  مِهیَلَع  ذَـخُؤی  َمل  َأ   » هیآ هکنیا  بجومب  دـنیوگن . دـننادن  اریزیچ  اـت  - 1 تسا :
يهلمج مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  دناهتفگ  و  رخآ . ات  ِهِملِِعب » اوُطیُِحی  َمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َلب   » هیآ هکنیا  بجومب  دنرمـشن ، لوبقمان  دودرم و  دـننادیمن 

نَع ضِرعَأَف   » هیآ هکنیا  زا  ار  هنسحی » ام  أرما  ّلک  ۀمیق   » هلمج و  تسا ، هدومرف  جارختسا  هدافتسا و  هیآ  هکنیا  زا  ار  اولهج » ام  ءادعا  ساّنلا  »
ِنَحل ِیف  مُهَّنَفِرعََتل  َو   » هیآ هکنیا  زا  ار  اوفرعت » اومّلکت   » يهلمج و  ِملِعلا » َنِم  مُهُغَلبَم  َکـِلذ  اینُّدـلا  َةاـیَحلا  اَّلِإ  دُِری  َمل  َو  اـنِرکِذ  نَع  ّیلَوـَت  نَم 

40 ِِهب » ُنِمؤـُی  ـال  نَم  مُهنِم  َو  ِهـِب  ُنِمؤـُی  نَـم  مُـهنِم  َو   » 747-705- نآرق -653-537- نآرق -339-292- نآرق -220-126- نآرق «. - ِلوَقلا
دـنوش و نمؤم  دـنوشب و  علّطم  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  دـندوب ، درخیب  لهاج و  نوچ  دـنتفریذپن  دندرمـش و  غورد  هک  اـهنآ  ینعی  عمجم :

نِإ َو   » 67-1- نآرق . - دـنوشن نمؤم  یتخـسرس  يدنـسپدوخ و  ای  يدرخیب  هطـساوب  تسا  نکمم  تقیقح  ياهیرادومن  همه  اب  مه  ياهّدـع 
نایم دـناهتفگ : عمجم :  43-1- نآرق . - داـهج تیآـب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربـط :  41 ِیلَمَع » ِیل  لُقَف  َكُوبَّذَـک 

اب یفاـنم  ینعم  هکنیا  يریگهراـنک و  تسا و  دـیدهت  هکنیا  يهجیتن  نوچ  دـشاب ، خوسنم  هک  تسین  يراـگزاسان  داـهج  تیآ  اـب  هیآ  هکنیا 
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هوالع هک  تسا  ینیبدب  بجوم  هزادنا  نآب  ینمشد  تّدش  یتخس و  يروباشین :  42 َکَیلِإ » َنوُعِمَتسَی  نَم  مُهنِم  َو  . » تسین گنج  ینمشد و 
ورنیا زا  رگا  تسا و  روک  وا  اهیبوخ  ربارب  رد  یتشز و  تسا و  يدب  دنیبیم  دوخ  نمشد  زا  هچنآ  تسا و  اهیدب  یپ  هتـسویپ  یبوخ  ندیدن  زا 

یـصخش تازایتما  يربمغیپ و  ياهلیلد  اب  ار  وت  دـنهدیم و  نآ  ماکحا  نآرقب و  شوگ  بارعا  هکنیا  هک  تسا  هدـش  مـالعا  ص ]  ] ربمغیپ هب 
وت جالع و  لـباق  ریغ  دنتـسه ، يراـمیب  اـهنیا  تسا ، ّقح  نتفریذـپ  ندـید و  ندـیمهف و  ندینـش و  زا  ریگولج  اـهنآ  ینمـشد  یلو  دـننیبیم 

نوچ و  دنتسه ، تریـصبیب  هحفص 45 ]  ] 41-1- نآرق  - روک درخیب و  رک  هک  صوصخب  ینک  جـالع  ار  يروـک  يرک و  هکنیا  یناوـتیمن 
يارب تسا و  هدش  هتفگ  عمج  تروصب  نوعمتسی »  » لّوا يهتسد  يارب  دننیب ، یم - ربمغیپ  هک  دنتـسه  اهنآ  زا  شیب  دنونـشیم  نآرق  هک  اهنآ 

يهلمج - 1 ام : نخـس  تسا . هدش  قباطم  تسا  درفم  ظفل  رد  هک  نم »  » يهملک اب  تسا و  هدـش  هدروآ  درفم  تروصب  رظنی »  » مّود يهتـسد 
يروطب بلطم  هکنیا  حیـضوت  و  دیحوتب ، یبایهار  يهقیرط  رتهب  یـسانشادخ و  ساساب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ  ات  ِتِّیَملا » َنِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  »
شیادـیپ يهلیـسو  رتهداـس  رتولج و  ناـمدوخ  هاگتـسیز  نیمز و  يهرک  هکنیا  رد  مینیبیم  اـم  هک  تسا  هکنیا  میاهتفگ  سرد  رد  رّرکم  هک 

زج و  تسا . تادوجوم  شیادیپ  يهلیسو  زین  نآ  هک  دوشیم  ناراب  دیلوت  ایردب  باتفآ  شبات  زا  هک  باتفآ  ایرد و  تسا و  نیمز  تادوجوم 
قامعا رد  هک  تسا  هلیـسو  رگیدـکی  رد  هس  هکنیا  ریثأت  بیکرت و  ّطـقف  و  دوشیمن ، هدـید  ملاـع  رد  رگید  بجوم  یلـصا  لـماع  هس  هکنیا 

ّتیـصاخ هّوق و  نارازه  اب  تسا  هدـش  ادـیپ  ناویح  هایگ و  نداـعم و  رـصانع و  عاونا  اـههوک  نورد  اـهلگنج و  ناـیم  نیمز و  لد  اـهایرد و 
ّتیصاخ و هّوق و  تادوجوم  شیادیپ  يهلیـسو  هک  دش  هکنیا  هجیتن  سپ  تسا ، رگید  تادوجوم  شیادیپ  بجوم  زاب  کی  ره  هک  فلتخم 

لباق ریغ  تقیقح  کیب  جاتنتسا  هکنیا  يهلابند  رد  تسا . اهنآ  زا  بعشنم  ای  تسا و  هتفهن  یلصا  لماع  هس  هکنیا  دوخ  رد  هک  تسا  تعیبط 
رد تعیبط  ّصاوخ  ریثأت  تحت  تخاون  کی  نّیعم  شور  کیب  یتابن  یکاخ و  یبآ و  تادوجوم  رـصانع و  عاونا  هک  میوشیم  هّجوتم  راـکنا 

تاـکرح و رادـناج  تادوجوم  رد  یلو  دوـشیمن ، هدـهاشم  اـهنآ  رد  يراـیتخا  يدارا و  لـمع  عّوـنت و  هنوـگچیه  دنتـسه و  شبنج  رییغت و 
دوخ ياجب  اهلاس  لگنج  رد  تخرد  لاـثم  روطب  دوشیم ، هدـید  تادوجوم  رگید  تخاونکی  یعیبط و  ياهـشبنج  رب  هوـالع  عّونتم ، یلاـمعا 

کـشخ دوشیم و  دوبان  شتّیـصاخ  هن  رگ  دـنامیم و  دـهدیم و  همادا  دوخ  شبنج  یتایح و  لمعب  دـسر  واـب  باـتفآ  بآ و  رگا  تسا  یقاـب 
اب دنک و  ادیپ  ار  دوخ  يهناد  بآ و  ددرگب و  فارطاب  و  دوشب ، دـنلب  هنال  زا  دـناوتیم  تسا  هنـشت  هنـسرگ و  هک  حبـص  غالک  یلو  ددرگیم ،

-23- نآرق  - دنکیم ظفح  يدوبان  طوقـس و  زا  ار  دوخ  يهجوج  مخت و  دزاسیم و  هنال  عفترم  ياهتخرد  لدـب  هک  تسا  هزرابم  رد  تعیبط 
هک ورین  هّوق و  رب  هوالع  اه  رادناج - هتـسد  رد  سپ  دسرب ، دوخ  يهمعطب  ات  دنک  خاروس  ار  نیمز  قامعا  دناوتیم  شوم  و  هحفص 46 ]  ] 59

هکنیا و  دوشیم ، تفای  اهنآ  رد  مه  تردـق  یئاناوت و  ّتیـصاخ  تسا  اـهنآ  ياـقب  شیادـیپ و  يهلیـسو  تسا و  هتفهن  تادوجوم  يهمه  رد 
هکنیا زا  وا  تسا و  ناسنا  هک  رادناج  عون  نیرتالاب  رد  تردـق  ندـیدب  دـنکیم  يربهر  رادـناج  تادوجوم  رد  یئاناوت  تردـق و  صیخـشت 
هدروآ رد  دوخ  رایتخاب  تسا  اهنآ  زا  بّکرم  دولوم و  دوخ  هک  ار  تعیبط  رد  يهتفهن  ياوق  اهتّیصاخ و  هک  تسا  دنمهرهب  ياهزادناب  تمعن 
هکنیا زاب  و  دسریم ، اجکب  وا  تردق  يهنماد  درک و  دهاوخ  هدافتسا  نآ  زا  هزادنا  هچ  ات  تسین  مولعم  و  دنکیم ، یئاورنامرف  اهنآ  رب  تسا و 

شیادیپ لئاسو  هک  تسا  یئایمیـش  یکیزیف و  ّصاوخ  تعیبط و  زا  ریغ  تردق  هک  نیاب  تسا  يربهر  يهلیـسو  ناسنا  رد  تردق  يرادومن 
جراخ زا  تعیبط  قوفام  تردق  هکنیا  نوچ  و  رادرایتخا ، هدنامرف و  زیچ و  همه  قوفام  رتالاب و  تسا  یتقیقح  تردق  و  دنتـسه ، تادوجوم 

نآ زا  ياهنومن  هک  دودحمان  يدمرس و  تسا  یتقیقح  سپ  دیآ  دورف  اجنآ  زا  هک  تسین  يّدح  رس  موب و  زرم و  نوچ  تسا ، هدماین  ناهج 
رد و  تسا ، تردق  يهدـیدپ  تعیبط  تسا و  تعیبط  زا  ریغ  تردـق  هک  دـهدیم  ناشن  يرادـناج  تایح و  و  تسا ، هدـش  رادومن  ناسنا  رد 

دیحوتب ربهر  هک  تسا  تایح  زمرب  هراـشا  دروآـیمرد  هدرم  هدـنز  زا  دـنکیم و  تسرد  هدـنز  هدرم  زا  یـسک  هچ  تسا : هدـش  لاؤس  هک  هیآ 
هاگـشیپب دتـسرپیم و  ارنآ  دوخ  ترطف  هزیرغ و  بجومب  ناسنا  هک  یهانتیال  شنیرفآ  رب  تسا  ماجنا  زاغآیب و  تردـق  هدـنهدناشن  تسا و 

تقیقح ناـمگ  نظ و  اـب  زگره  هک  بلطم  نیاـب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  ِّقَحلا » َنِم  ِینُغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ   » يهلمج - 2 دنکیم ، هدجـس  تردق  نآ 
ثحب و و  يواکجنک ، لالدتـسا و  درم  دوخ  دشاب و  نیقی  ملع و  یپ  دیاب  ناسنا  دوش و  نانیمطا  نامگب  یگدنز  رد  دیابن  دوشیمن و  كرد 
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نامگ دیوگیم  هکلب  درک ، انتعا  دیابن  نامگ  نظب و  هک  دنامهفیمن  هلمج  هکنیا  هّتبلا  دـنک ، تعانق  نارگید  دـیلقت  نامگب و  هن  دـشاب  صحف 
شملع هچنآ  رد  یلو  دسرب ، ملعب  ات  دوش  بیقعت  نونظم  يهلابند  دیاب  هک  تسا  یئوج  ّقح  هلیسو  نامگ  دوخ  ینعی  دنکیمن ، زاینیب  قح  زا 

يریگلابند زا  راچان  هحفص 47 ]  ] 1603-1559- نآرق  - یـسک هک  اجنآ  رد  تسا  نادـجو  شمارآ  هار  هناـگی  ناـمگ  هتبلا  تسین  نکمم 
مدرم دب  بوخ و  صاخـشا و  اب  طباور  رد  صوصخب  دـساف  ياهنامگب  هن  رگ  یبرجت و  لامعا  ای  ینید و  فئاظو  لثم  دـشاب  يراک  ماجناب 

زا نیقی  مه   || دوب  انیبان  سفن  زا  نامگ  نوچ  تسا : هتفگ  یفـص  ریـسفت  رد  مدرمب . ّنظ  ءوس  ینامگدب و  لثم  دوش  انتعا  دیابن  مه  نامگب 
هحفص 48] گنت [  هنیس  هکنیا  لاجم  عساو  دوب  وا   || گنج  هشیدنا  دروآ  ناهرب  لقع  دوب  ازفا  راک  لقع 

ات 56] تایآ 45  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َکَّنَیُِرن اّمِإ  َو  [ 45  ] َنیِدَتهُم اُوناک  ام  َو  ِهّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  دَق  مُهَنَیب  َنُوفَراعَتَی  ِراهَّنلا  َنِم  ًۀَعاس  ّالِإ  اُوثَبلَی  َمل  نَأَک  مُهُرُـشحَی  َموَی  َو 
مُهَنَیب َیُِـضق  مُُهلوُسَر  َءاـج  اذِإَـف  ٌلوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو  [ 46  ] َنُولَعفَی اـم  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهّللا  َُّمث  مُهُعِجرَم  اـنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَـتَن  َوأ  مُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَعب 
ِّلُِکل ُهّللا  َءاش  ام  ّالِإ  ًاعفَن  َو ال  ارَض  یِـسفَِنل  ُِکلمَأ  ُلق ال  [ 48  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  [ 47  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  ِطسِقلِاب 

اذ ام  ًاراهَن  َوأ  ًاـتاَیب  ُُهباذَـع  مُکاـتَأ  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  لـُق   658-1- نآرق [ - 49  ] َنُومِدقَتـسَی َو ال  ًۀَـعاس  َنوُرِخأَتـسَی  الَف  مُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ٌلَـجَأ  ٍۀَّمُأ 
لَه ِدلُخلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث  [ 51  ] َنُولِجعَتـسَت ِِهب  ُمتنُک  دَق  َو  َنآلآ  ِِهب  ُمتنَمآ  َعَقَو  ام  اذِإ  َُّمث  َأ  [ 50  ] َنُومِرجُملا ُهنِم  ُلِجعَتسَی 

ام تَمَلَظ  ٍسفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َول  َو  [ 53  ] َنیِزِجعُِمب ُمتنَأ  ام  َو  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  یِّبَر  َو  ِيإ  ُلق  َوُه  ٌّقَح  َأ  َکَنُوِئبنَتسَی  َو  [ 52  ] َنُوبِسکَت ُمتنُک  اِمب  ّالِإ  َنوَزُجت 
ِیف ام  ِهِّلل  َّنِإ  ـالَأ   591-1- نآرق [ - 54  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  ِطسِقلِاب  مُهَنَیب  َیُِـضق  َو  َباذَعلا  اَُوأَر  اَّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  ِِهب  تَدَـتفال  ِضرَألا  ِیف 

ینعم  182-1- نآرق [ - 56  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  [ 55  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدـعَو  َّنِإ  الَأ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
بش و زا  یئزج  رـضاح ، تقو  ۀـعاس - گرم ، ماگنه  تقو و  رخآ  لجا - یمدآ ، يالاب  دـق و  ماگنه ، شور ، فنـص  هتـسد ، ۀـّما - تاـغل :

دنرادنپ مینک  مهارف  زیخاتـسرب  ار  نانیدیب  هکنیا  هک  زور  نآب  45 و  همجرت : راک . رد  باتشب  دهدیم  نامرف  دنکیم و  راداو  لجعتـسی - زور ،
هار دـناهدربنایز و  زور  نآب  دنتـشادن  رواب  ّقح  رادـید  هک  اهنآ  هّتبلا  دنـسانشیم و  دوخ  نایم  رد  ار  رگدـکی  دـناهدوبن و  ایندـب  تعاس  کی 

میناسر ار  وت  گرم  نآ  ندروآ  زا  شیپ  ای  میئاـمنب و  وتب  میروآ و  ناشرـس  رب  میاهدرک  هدـعو  هچنآ  زا  يزیچ  هاوخ  سپ  دنربن 46  یئوسب 
يربمایپ یتّلم  ره  يارب  نوچ  دناهدرک 47  هچنآ  هاوگ  میئام  هاگنآ  دشاب و  ام  يوسب  ناشتشگزاب  ماجنا  رس  ینیبن ] نارفاک  هکنیا  رازآ  هک  ]

هک ره  هچ   ] دوشن متـس  سک  رب  دشاب و  دادـب  ناشنایم  يرواد  انامه  ناشیاب ] دـب  بوخ و  هار  ندومن  و   ] ناشربمایپ ندـمآ  اب  تسا و  هدوب 
تسا تسار  دیئوگ  ناناملسم  امش  هک  هکنیا  رگا  دنیوگ : وتب  نارفاک  هکنیا  تسا ] هدرک  دب  تسا و  هتسناد  هک  تسا  وا  يازس  دوش  راتفرگ 

نوچ دوب و  یماجنا  رـس  ار  یمدرم  ره  دـهاوخب و  ادـخ  هچنآ  رگم  مرادـن  دوخ  نایز  دوس و  ناوت  نم   48 وگب : وت  دمآ ! دـهاوخ  یک  سپ 
نآ دـیآ  ناترـس  رب  زورب  ای  بشب  يدـنوادخ  رازآ  رگا  دـیربیم ! نامگ  هچ  وگب : اهنآب  دوشیمن 49  شیپ  سپ و  یمد  دـسر  نآ  راـگزور 

يراتفرگ هکنآ  زا  سپ  ایآ   50 دیایب ] یک  دوب  تسار  هکنیا  رگا  دنیوگ : و   ] دـسرب دوز  هک  دـنهاوخیم  ار  نآ  ناراک  هنگ - هک  دوب  هنوگچ 
هک سپ  نآ  زو  دـسریمن 51  دوز  ارچ  هک  دـندرکیم  باتـش  سوسف  غال و  هب  هکنیا  اب  دـنوش ! نمؤم  مدـنامه  دـیآ  ناشرـس  رب  يدـنوادخ 

یتسرد نارفاک  هکنیا   52 دینیبهن . ازس  دیدیـشوک  هچنآب  زج  هک  دیـشچب  ینادواج  رازآ  دنیوگ : ناراکمتـسب  دیـسر  ّقح  يوس  يراتفرگ ز 
امـش تسا و  تسود  نآ  هک  نم  راـگدرورپب  دـنگوس  وـگب : وـت  درک ]! رواـب  ار  نآ  دوـشیم  هک   ] دنـسرپیم وـت  زا  زیخاتـسر  نآرق و  ربـخ 

يدنوادخ رازآ  وچ  هحفص 49 ] دشاب [  وا  لام  تسا  نیمز  رد  هچنآ  هتفرن ] ّقح  هارب  و   ] هدرک متس  هکنآ  رگا  دش 53 و  دیناوتن  نآ  ریگولج 
سک رب  دوش و  دادب  اهنآ  نایم  يرواد  یلو  دناشوپب  دنک و ] رود  دوخ  يراتفرگ  و   ] ینامیـشپ ات  دهد  دوخ  دیرخ  ناجب  ار  نآ  يهمه  دـنیب 

نوـگرگد و   ] تسا تسرد  وا  يهدـعو  تسا و  دـنوادخ  لاـم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنـشاب : رادربـخ  هـمه  سپ  دورن 54  مـتس 
َموَی َو  : » نیرّـسفم نخـس  دننادرگزاب . وا  يوسب  ار  امـش  دروآیم و  گرم  دـنکیم و  هدـنز  وا  هک 55  دـننادن  مدرم  رتـشیب  نکیل  و  دوشیمن ]
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تسا هتفگ  كاّحض  و  دناهدرک ، تئارق  ءای  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  نون  اب  رشحن »  » صفح عمجم :  45 ًۀَعاس » ّالِإ  اُوثَبلَی  َمل  نَأَک  مُهُرُشحَی 
نوـچ ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  تـسا ، تعاـس  کـی  دـننام  ناـشرظن  رد  اـیند  یگدـنز  يزارد  زور  نآ  هـک  تـسا  هـکنیا  هـلمج  ینعم 

فقوت تدم  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  و  دوب . دهاوخ  تعاس  کی  دننام  اهنآ  رظن  رد  تدم  نآ  تسا ، هدوب  مک  یگدـنز  زا  يهدافتـسا 
یفّرعم ار  رگدکی  یگدنز  نارود  نایز  زور  نآ  ینعی  نایبت :  45 مُهَنَیب » َنُوفَراعَتَی   » 73-15- نآرق . - دنرادنپیم تعاس  کی  دننام  ار  ربق  رد 

یـسنجمه یتسرپيوه و  يهطبار  قباس و  یتسود  تبـسانمب  یناشاک : تالیوأت   27-1- نآرق . - دننکیم هرکاذم  دنروآیم و  دایب  دـننکیم و 
تالامک زا  يهلصاح  عضو  تأیه و  توافت  اه و  هتساوخ  فالتخا  يهطـساوب  رگا  هکنآ  ات  تسه  اهنآ  نایم  یئاسانـش  تاوهـش  يوریپ  رد 

مک يهزادناب  اهنآ  فّقوت  تّدم  ینعی  هدبع : دوش . یسانشانب  لیدبت  یئاسانش  تفرعم و  دوش  مهارف  يراگزاسان  اهنآ  يهنایم  يوناث  يهئشن 
دنناوتب ناگیاسمه  نادنواشیوخ و  هکنآ  دننام  تسین  شیب  هفراعم  یئاسانش و  تّدم  تعاس  کی  يهزادنا  هب  هک  تسا  رادومن  ناشرظن  رد 

هارمگ ار  نم  وت  هک  دنکیم  شنزرـس  ار  يرگید  کی  ره  هک  تسا  شنزرـس  اب  یئاسانـش  هلمج  هکنیا  زا  دارم  رخف : دنـسانشب . ار  رگیدـکی 
ردـب و گنجب  تسا  نارفاک  يراتفرگ  دوصقم  نارگید : عمجم و   46 مُهُدـِعَن » يِذَّلا  َضَعب  َکَّنَیُِرن  اّمِإ  َو  . » يدومن راـتفرگ  نینچ  يدرک و 
ربهر و زا  ار  یتّلم  چیه  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  رخف :  47 ٌلوُسَر » ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  [ » هحفص 50  ] 51-1- نآرق . - نآ ریغ  هّکم و  حـتف 

اهنآ ناربمغیپ ، غیلبت  زا  سپ  هک  دشاب  ملاع  هکنیا  يارب  مُهَنَیب » َیُِضق  مُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَف   » يهلمج تسا  نکمم  و  تسا ، هدرکن  مورحم  ّیبرم 
و تسین . یملظ  تسا و  تلادع  نیع  تسا و  اهنآ  دوخ  لمع  يهجیتن  رگید  ملاع  رد  ناشيراتفرگ  دنرادن و  يرذـع  دـندرک  ینامرفان  هک 

دنتفریذپن مدرم  هکنیا  میدرک و  یئامنهار  ام  هک  دنهدب  تداهش  اهنآ  هک  رشحم  هبـساحم  يارب  تسا  ناربمغیپ  ندمآ  دوصقم  تسا  نکمم 
دعب تیآ  رخآ  ات   49 مُکاتَأ » نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق   » 194-151- نآرق -31-1- نآرق . - متـس ملظب و  هن  دوب  دنهاوخ  تلادعب  موکحم  هجیتن  رد  و 

ریذـپان فّلخت  ثداوح  شنیرفآ و  نیئآ  دـش  موـلعم  هکنآ  زا  سپ  ینعی   88-58- نآرق -34-1- نآرق : - دوعّسلا وبا  َنُولِجعَتـسَت » ِِهب  ُمتنُک  »
باتشب دیاهدرک و  ثحب  ياهثداح  هچ  رد  دمآ  امش  رب  رگا  تسا  هدش  نّیعم  هچنآ  دینادیم  امش  دسریم ، دوخ  تقو  رد  نّیعم  گرم  تسا و 

. تسا نارگید  يهتفگ  همجرت و  نامه  ام : نخس  دیاهتساوخ ! ارنآ 

ات 67] تایآ 57  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َِکلذـِبَف ِِهتَمحَِرب  َو  ِهّللا  ِلضَِفب  ُلق  [ 57  ] َنِینِمؤُمِلل ٌۀَمحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِـش  َو  مُکِّبَر  نِم  ٌۀَـظِعوَم  مُکتَءاج  دَـق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ِهّللا یَلَع  مَأ  مَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ  لـُق  ًـالالَح  َو  ًاـمارَح  ُهنِم  ُمتلَعَجَف  ٍقزِر  نِم  مَُکل  ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  مـُتیَأَر  َأ  لـُق  [ 58  ] َنوُعَمجَی اّـمِم  ٌریَخ  َوُه  اوُحَرفَیلَف 

ام َو  [ 60  ] َنوُرُکـشَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلضَف  وُذـَل  َهّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  َو  [ 59  ] َنوُرَتفَت
ٍةَّرَذ ِلاقثِم  نِم  َکِّبَر  نَع  ُبُزعَی  ام  َو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ذِإ  ًادوُهُـش  مُکیَلَع  اّنُک  ّالِإ  ٍلَمَع  نِم  َنُولَمعَت  َو ال  ٍنآُرق  نِم  ُهنِم  اُولتَت  ام  َو  ٍنأَـش  ِیف  ُنوُکَت 

َو مِهیَلَع  ٌفوَخ  ِهّللا ال  َءاِیلوَأ  َّنِإ  الَأ   858-1- نآرق [ - 61  ] ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  َرَبکَأ  َو ال  َِکلذ  نِم  َرَغـصَأ  َو ال  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضرَـألا  ِیف 
ُزوَفلا َوُه  َِکلذ  ِهّللا  ِتاِملَِکل  َلیِدـبَت  ِةَرِخآلا ال  ِیف  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  يرـُشبلا  ُمَُهل  [ 63  ] َنوُقَّتَی اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  [ 62  ] َنُونَزحَی مُه  ال 

ُِعبَّتَی اـم  َو  ِضرَـألا  ِیف  نَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ِهِّلل  َّنِإ  ـالَأ  [ 65  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ًاـعیِمَج  ِهِّلل  َةَّزِعلا  َّنِإ  مُُهلوَق  َکـنُزحَی  ـال  َو  [ 64  ] ُمیِظَعلا
اُونُکـسَِتل َلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه   547-1- نآرق [ - 66  ] َنوُصُرخَی ّالِإ  مُه  نِإ  َو  َّنَّظلا  ـَّالِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  َءاکَرُـش  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا 

روطب تلاح ، ّمهم ، راک  ره  نأش - تاغل : ینعم  هحفص 51 ]  ] 134-1- نآرق [ - 67  ] َنوُعَمسَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِـصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف 
فرظ ندرک  زیر  رـس  فرظ ، ندرک  یلاـخ  بآ ، کـشا و  نتخیر  ینعمب  هضاـفا  ردـصم  زا  نوضیفت - صخـش . عـبط  راـک و  لاـح و  یّلک 
موجه یـسک  رب  ندروآ ، موجه  باتـشب  ندرک و  هّجوت  یمـالک  نخـسب و  ندـش ، هدـنکارپ  قّرفتم و  یئاـج  زا  مدرم  ندرک ، رپ  يهطـساوب 

56 همجرت : نوکسم . ریغ  نیمز  و  یگدیشوپ ، یناهنپ و  يرود و  ینعمب  ياز  نیع و  ّمض  اب  بوزع  ردصم  زا  بزعی - ندش ، هریچ  ندرک و 
57 ینابرهم ، تسا و  يربهر  ار  نانمؤم  تساهلد و  يرامیب  دوبهب  هک  ناتيارب  تسا  هدـمآ  يدـنپ  امـش  راگدرورپ  يوس  زا  اهدازیمدآ  يا 
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هچ ره  تسا ز  رتهب  نآ  هچ  دنـشاب  داش  نآب  دیاب  هک  تسا  يدنوادخ  رهم  شـشخب و  تسا ] نآرق  هک  دوبهب  دـنپ و  هکنیا   ] وگب دّـمحم  يا 
ار نآ  زا  ياهتـسد  هک  هداتـسرف  ورف  امـش  يزورب  ادـخ  هچنآ  رد  دیـشیدنایم  هچ  سرپـب :] نیدـیب  مدرم  زا   ] دـننکیم 58 مهارف  دوخ  يارب 

دندنبیم غورد  ادـخ  رب  هک  اهنآ   59 دیدنبیم ! غورد  ادخب  ای  تسا  هدرک  ینامرف  امـشب  وا  ایآ  دینکیم ! مارح  ياهتـسد  دـینکیم و  لالح 
ياهتمعن هک   ] دنتسین رازگساپس  ناشرتشیب  یلو  دراد  نامدرمب  یگدنشخب  دنوادخ  هّتبلا  دیآ ! هچ  ناشرس  رب  هک  دنراد  زیخاتسرب  نامگ  هچ 

ینآرق دوخ  راگدرورپ  دنپ  دیتسین و ز  مرگرس  يراکب  دینادب 60  و  هحفـص 52 ] دنزاسیم [ ] غورد  دوخ  زو  دننکیم  مارح  لالح و  ار  وا 
ملع نیمز ز  نامـسآ و  رد  ياهرذ  هچ  میـشاب  ناتراک  هاوگ  ام  دـینک  نآـب  يور  هک  هاـگنآ  زا  رگم  دـیهدیمن  ماـجنا  يزیچ  دـیناوخیمن و 

رب هک  دـیدوب  هاگآ  سپ  دوب 61  راکـشآ  ياهتـشبن  رد  هک  زج  دـشاب  يرتـگرزب  هن  رتدرخ و  زیر  يروم  هن ز  دـشابن و  ناـهن  تراـگدرورپ 
یمدرم اهنآ  هک   62 رادومن ] تسا و  رادیاپ  تسود  هاگشیپب  دناهدرک  وکن  هچنآ  دنناد  هچ   ] دنوش كانهودنا  هن  دورن و  یمیب  ادخ  ناتسود 

تسا و يدنوادخ  تشونرـسب  یگدوسآ  هکنیا  هّتبلا   ] دنتـسه و هدوسآ  ترخآ  ایندب و  هک  دـناهداد  ناشدـیون  63 و  دنراگزیهرپ ، نمؤم و 
ار وت  نانمشد ، نخس  دّمحم  يا  سپ   64 سب ، تسا و  نیمه  يراگتـسر  نیرترب  درادن و  هار  نآب  ینوگرگد  هنوگ  چیه  هک ] تسوا  نخس 

هکنآ تسا و  يرورس  ینابرهم و  يهتسیاش  هکنآب   ] تسا اناد  اونـش و  وا  تسا و  دنوادخ  يهژیو  یگرزب  يرترب و  ره  هک  دنکن  كانهودنا 
ادـخ ياـجب  نانیدـیب  هچنآ  مه  تسا و  ادـخ  لاـم  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هـچ  ره  دنـشاب : رادربـخ  65 و  تسا ] يراوـخ  مـشخ و  راوازس 

ینخـس رادـنپ  سدـح و  اب  زج  دـنوریمن و  يزیچ  لابندـب  نامگب  زج  ناشیا  و  دـنیوا ] نامرفب  وا و  يهدـیرفآ   ] دـننادیم وا  يارب  ناـکیرش 
رد انامه  هک  یگدـنز  راک و  یئانیب  يارب  زور  دـیمارایب و  نآ  رد  ات  درک  ناتيارب  بش  هک  تسا  راگدـیرفآ  نامه  هکنیا  اب  دنیوگیمن 66 
ُلق : » نیرّـسفم نخـس  دنهد . ارف  شوگ  ّقح  نخـسب  هک  یمدرم  يارب  تسا  يدنوادخ  تردق  تایآ  اههناشن و  زور  بش و  شیادـیپ  هکنیا 

تسا و ینعم  کی  دیفم  اوُحَرفَیلَف » َِکلِذبَف   » دـعب يهلمج  اب  هک  دـناهدرک  ینعم  يروط  ار  هلمج  هکنیا  نیرّـسفم   57 ِِهتَمحَِرب » َو  ِهّللا  ِلضَِفب 
ام يهمجرت  رد  یلو  ادـخ . تمحر  لـضفب و  دیـشاب  داـش  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  لّوا  زا  لدـب  مّود  تـسا : هـتفگ  جاّـجز  عـمجم  لـقنب 

-54-15- نآرق . - تسا یلوا  داـفم  يهجیتـن  هلاـبند و  دوخ  مّود  يهلمج  و  تسا ، کـلذ »  » هک تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربـخ  لّوا  يهلمج 
هدرک لقن  نارگید  يردـخ و  دیعـس  وبا - زا  ص ]  ] دّـمحم تسا و  نآرق  تسا : هتفگ  عمجم  تمحر  لضف و  ینعم  رد  -131-156 و  نآرق

هیلع ّیلع  تمحر  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ لضف  تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و  مالـسا ، تمحر  تسا و  نآرق  لـضف  هک  تسا 
زین .و  تسا هدش  تئارق  ءای  ءات و  اب  نوعمجی » اّمم   » يهلمج زین  و  « 6» دناهدرک تئارق  ءات  ءای و  اب  عمجم   57 اوُحَرفَیل » هحفص 53 ] مالّسلا [ .

: يربط هیآ 58  رخآ  ات  ُهّللا » َلَزنَأ  اـم  ُمتیَأَر  َأ  لـُق   » 58-56- یقرواپ -15-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ءای  ءات و  اب  نوعمجی » اّـمم   » يهلمج
. - دـندرکیم مارح  دوخ  رب  هک  اهتب  ّصتخم  ياهتعارز  هبئاس و  هریحب و  لثم  تسا  هدـش  داـی  رگید  تاـیآ  رد  هک  تسا  برع  نیئآ  دوصقم 

ردـق ره  زیچ  چـیه  وت  راگدرورپ  زا  دـشابن  بئاغ  رود و  ینعی  ، ] تسا هدـش  تئارق  ياز  ّمض  رـسک و  اب  عمجم : ُبُزعَی » اـم  َو   » 40-1- نآرق
: عمجم  60 ٍنِیبُم » ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  َرَبکَأ  َو ال  َکـِلذ  نِم  َرَغـصَأ  ـال  َو   » 17-1- نآرق [. - نامـسآ ای  نیمز  رد  ياهّرذ  رادقمب  ول  دـشاب و  كدـنا 

هدش تبث  نآ  رد  زیچ  همه  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهتشون  ٍنِیبُم » ٍباتِک   » تسا و هدش  تئارق  ءار  حتف  ّمض و  اب  ربکا  رغـصا و  تاملک 
تّوق لامک  رد  هک  دنتـسه  اـهنآ  دوصقم  رخف :  61 ِهّللا » َءاِیلوَأ  َّنِإ  ـالَأ   » 160-142- نآرق -70-1- نآرق . - تسا ظوفحم  حوـل  نآ  تسا و 

-1- نآرق . - تسا یلمع  لامک  يوقت  يرظن و  لامک  نامیا  هک  اوقتا » اونمآ و   » ياههلمجب دناهدش  فیصوت  نوچ  دنتـسه ، یلمع  يرظن و 
يادخ ناشدننیبب  مدرم  نوچ  هک  یئاهنآ  دومرف : دنتـسه ! یناسک  هچ  هّللا  ءایلوا  دندیـسرپ : ربمغیپ  زا  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  حوتفلا : وبا   32

، یلام تالماعم  یئانـشآ و  یـشیوخ و  يهطـساوب  هن  دنلدکی  تسود و  رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ  دومرف : زاب  دـسر و  ناشرطاخب 
هحفـص 54] ینعم [  دـیفم  ءاـی  و  مـال ، و  واو ، بیکرت  هک  تسا  نّیعم  قاقتـشا  ملع  رد  رخف : سب . ّتیناـسنا و  يهـطبار  ادـخ و  يارب  هـکلب 
هک تسا  وا  هب  کیدزن  لد  رد  سپ  درادن ، ادخ  هب  یناکم  یکیدزن  ادخ  ّیلو  نوچ  تسا و  واب  کیدزن  سک  ره  یلو  سپ  تسا ، یکیدزن 

يانث دیوگب  ینخـس  رگا  و  دسریم ، شـشوگب  ّقح  تیآ  دونـشیم  هچنآ  دنیبیم و  وا  تردق  يهناشن  دنیبیم  هچنآ  تسا و  تفرعم  رد  قرغ 
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رخآ رد  لاـح  نینچ  اـب  تسا ، يدـنوادخ  تعاـط  رد  دـشوکب  هچنآ  وا و  يارب  تسا و  ّقح  يوـسب  دـنک  یـشبنج  رگا  تفگ و  دـهاوخ  وا 
مُهُجِرُخی اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا   » هیآ هکنیا  بجومب  وا  یلوا  ادخ  تسا و  ادـخ  یلو  صخـش  نینچ  و  دوب ، دـهاوخ  تقیقحب  برق  يهجرد 

قباطم شلمع  و  دـشاب ، هتـشاد  حیحـص  لیلد  اب  تسرد  هدـیقع  هک  تسا  یـسک  ادـخ  یلو  دـناهتفگ : نیمّلکتم  و  ِروُّنلا » َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم 
هدوسآ تبقاع  دنشاب و  راتفرگ  راکدب  مدرم  یـضعب  تسا  نکمم  نوچ  نایبت :  61 مِهیَلَع » ٌفوَخ  ال   » 598-514- نآرق . - دشاب نید  روتسد 

: رخف  22-1- نآرق . - تسین رّوصتم  ناشيارب  دب  بقاوع  زا  سرت  دنرادن و  يراتفرگ  هنوگچیه  هک  یئاهنآب  دشاب  هراشا  هلمج  هکنیا  دنوش ،
شرطاـخب يزیچ  ّقـح  ریغ  هک  وا  تـفرعم  رد  قرغتـسم  تـسا و  ادـخب  یکیدزن  يهـجرد  رخآ  رد  ادـخ  ّیلو  دـناهتفگ : نیفراـع  زا  یـضعب 

نینچ دـناوتیمن  دـشچن  ارنآ  صخـش  ات  هک  تسا  ياهجرد  رتالاب  تلاح  هکنیا  و  دـنامیمن ، یقاب  فوخ  يارب  ياج  وا  لد  رد  سپ  دـسریمن ،
رب ینعی  رخف : يربط و   25-1- نآرق . - تسا فوخ  تّدش  نزح  زا  دوصقم  نایبت :  61 َنُونَزحَی » مُه  َو ال  . » دنک قیدصت  دسانـشب و  ار  لاح 
هک دنناشیا  ادخ  يایلوا  تسا : هتـشون  رارـسألا  فشک  دناهدرکن . دوبان  فلت و  اریزیچ  نوچ  دنتـسین  كانهودنا  یگدـنز  نارود  هتـشذگ و 

، دهد يوب  قشع  ربنع  دب  ات  هک  رابدا  ناتسروش  رهب  ناشیا  سافنا  تاکرب  هتخورفا ، رقف  رهوگب  ناشنطاب  هتـسارآ ، عرـش  ماکحاب  ناشرهاظ 
راگزور و زیزع  نآ  زا  هک  نانچ  دوش  تّزع  هاگرد  ظوفحم  لوبقم و  دننک  زاب  هدید  يراد  رانزب  رگا  ددرگ ، عیطم  دـننک  رظن  یـصاعب  رگا 

تـسا رامیب  یلبـش  هک  دیـسر  يوب  یتشاد ، تسود  ار  وا  راگزور  يهفیلخ  تشگ و  رامیب  یتقو  هک  دنیوگ  زاب  یلبـش  شیوخ ، رـصع  دیس 
تسوپ زا  ار  وت  رگا  خیش  يا  تفگ : ار  یلبش  دمآ و  بیبط  دنک ، اوادم  ات  داتسرف  هحفص 55 ] یلبشب [  ار  وا  قذاح  تخس  دوب  اسرت  یبیبط 

تفگ تسا  یچ  وت  يوراد  تفگ : تسا  هکنیا  زا  مک  نم  يوراد  تفگ : یلبـش  منک ، جالع  مرادن و  غیرد  درک  دیاب  وراد  دوخ  تشوگ  و 
يوعد هک  دـشابن  يدرمناوج  طرـش  تفگ : بیبط  دوب  مهاوخ  هتفاـی  افـش  يراـمیب  زا  نم  هک  ربب  دوخ  راـّنز  تیفوع » دـق  كراـّنز و  عطقا  »
هفیلخب ربخ  تساوخیمرب  يرامیب  زا  یلبش  دیربیم و  رّانز  بیبط  تسا ، يراک  ناسآ  تسا  ام  رّانز  عطق  رد  وت  يافـش  رگا  مربن  رـسب  مدرک و 

بیبط يارب  ار  يرامیب  دوخ  هک  متسنادن  متسرفیم  رامیب  رب  یبیبط  هک  متشادنپ  نم  تفگ : دمآ  شوخ  ار  هفیلخ  تفر  لاح  نینچ  هک  دیـسر 
زا دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ص ]  ] ربمغیپ باحـصا  ياهّدع  زا  يربط :  63 ِةَرِخآلا » ِیف  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  يرُشبلا  ُمَُهل  . » متسرفیم

هدـش تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  مه  و  دـنیبیم ، بوخ  باوخ  وا  يارب  يرگید  ای  دـنیبیم ، دوخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  یـشوخ  باوخ  يرـشب 
ناوـضر تمحر و  يوـسب  ورب  دـنیوگ ، یم - یقّتم  نمؤـم و  مدرم  حورب  هک  گرم  ماـگنه  رد  تسا  هکئـالم  تراـشب  دوـصقم  هـک  تـسا 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو   » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ربمغیپب  نآرق  رد  هک  دشاب  تراشب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنوادخ ،
، اــیند رد  تراــشب  زا  دوــصقم  تـسا  نــکمم  رخف :  602-585- نآرق -579-524- نآرق -60-1- نآرق «. - يرــُشبلا ُمَُـهل  نا  ِتاـِحلاّصلا 

ینعم نیمه  ربمغیپ  زا  رذ  وبأ  هک  نانچ  وا ، يانث  دیجمت و  واب و  تبسن  مدرم  ّتبحم  یتسود و  اب  دشاب  ناسنا  يرادرک  وکین  يراتفرشوخ و 
63 ِهّللا » ِتاِملَِکل  َلیِدبَت  ال  . » نمؤم ناسنا  يارب  تسا  لجاع  تراشب  مدرم ، کین  دای  دیجمت و  یتسود و  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ار 

دوب ربنم  رب  جاّجح  يزور  درک : تیاور  عفان  تسا ، ریذپان  رییغت  ادخ  ياههدـعو  ینعی  يربط : درادـن ، فّلخت  ادـخ  ياههدـعو  ینعی  نایبت :
لّدب ریبّزلا  نبإ  ّنا   » دیسر هلمج  نیاب  جاّجح  تشاذگ ، وناز  رب  رـس  دش و  لولم  دوب و  عمج  نایم  رد  رمع  هّللا  دبع  دیـشک و  ازاردب  شنخس 

35-1- نآرق  - نینچ ریبز  نبإ  هن  وت و  هن  تفگ : تسـشن و  تسار  رمع  هّللا  دبع  درک ، ضوع  ار  ادخ  باتک  ریبز  هّللا  دبع  ینعی  هّللا » باتک 
ود ره  تسا  نکمم  یناشاک : تالیوأت   80-46- نآرق «. - ِهّللا ِتاِملَِکل  َلیِدبَت  ال   » تسا هدومرف  ادخ  هک  دینکب ، دیناوتیم  راک  هحفص 56 ] ] 

لامک ریگولج  هک  یناطیـش  ياههسوسو  یمهو و  تاکیکـشت  زا  دنتـسه و  نمؤم  نانیمطا  نیقی و  اب  هک  یناـسک  مینک : ینعم  نینچ  ار  هیآ 
ملاع رد  شیاسآ  زا  دهدیم  ربخ  هک  يویند  تسا  یتراشب  اهنآ  يارب  نادجو ، شمارآ  هنیکس و  نیقی و  نامه  دننکیم ، زیهرپ  تسا  یناسفن 

هدیرفآ نآ  رب  ناشـسوفن  هک  داهن  ترطف و  نآ  ای  تسا و  ریذپان  رییغت  تسا  مدرم  نآ  ینیقی  تمکح  ملع و  هک  ادـخ  تاملک  هّتبلا  رگید و 
ینعی تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  ناـیبلا : حور  يدـنوادخ . تاـملک  زا  تسا  ياهملک  یـسفن  ره  اریز  دوشیمن ، نوـگرگد  تسا  هدـش 

تمکح هچ  ره  و  دیشاب ، نمشد  دش : باطخ  نانمـشدب  دیـشاب و  تسود  امـش  تفگ : ناتـسودب  هک  اجنآ  تسا ، ریذپان  رییغت  یلزا  ماکحا 
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و ءافش .  » تاملک لّوا  تیآ  رد  - 1 ام : نخـس  دوشیمن . نوگرگد  دش و  ماجنا  دعو و  یلو  تاملک  سپ  دش ، نامه  درک  اضتقا  ّقح  يهغلاب 
روط نیمه  تسا  یندب  ياهدرد  ياودب  دنمزاین  هکنانچ  و  دراد ، تاجایتحا  تیاهنیب  یگدنز  رد  ناسنا  هکتـسنآ  هب  هراشا  ۀـمحر » يدـه و 

لد يرامیب  يوراد  نآرق  هکنیا  تسا  ناسنا  یندـب  يوراد  اههایگ  نداعم و  عاونا  رد  هکنانچ  تسا و  لد  يراـمیب  دوبهب  يورادـب  دـنمزاین 
وا تیاده  يهلیـسو  و  دوشیم . حالـصا  یبلق  ضارما  رگید  ینیبدب و  دسح و  صرح و  ياهیرامیب  نآ  رد  تقد  هعلاطم و  اب  هک  تسا  یمدآ 
درف هکنیا  هک  تسا  يدـنوادخ  تمحر  ضیف و  لامک  هکنیا  و  دـشاب ، نوصم  یقالخا  ياـهفارحنا  زا  اـت  دـنکیم  ادـیپ  ار  دوخ  هار  هک  تسا 

. تسا هدـش  هتـشاذگ  شرایتخا  رد  شجایتحا  نیرتمک  و  تسا ، هدـش  مهارف  شلماکت  طیارـش  تهج  ره  زا  نیمز  يهرک  تادوجوم  لماک 
ّلک ریدم  دش  مامت  هک  ریـسفت  هکنیا  لّوا  دّلجم  تسا : رودّـصلا » یف  امل  ءافـش   » يهلمج اب  بسانم  نآ  لقن  هک  دیـسر  مرظنب  ینخـس  اجنیا 

زا سپ  دـنک ، هعلاطم  ارنآ  هک  تساوخ  نم  زا  دـش و  رادربخ  نآ  زا  تسا  یتیبرت  مولع  یـسانشناور و  رد  صّـصختم  هک  ناسارخ  گـنهرف 
نوچ منادـیمن  يزیچ  نآ  بلاطم  یتسردان  هحفـص 57 ] یتسرد و [  زا  نم  تفگ : نینچ  داد  سپ  ار  باـتک  مدرک و  شتاـقالم  هک  یتّدـم 

-2 ناسنا ، نادجو  شمارآ  حور و  يهیفـصت  يارب  تسا  هلیـسو  نیرتهب  هک  منادیم  یلو  تسین  ناملـسم  درف  کی  زا  شیب  اهنیا  زا  معالّطا 
شـشخب لضف و  هک  تسا  هراشا  تسا  هدش  هتفگ  ولج  تیآ  تیاده  و  افـش ، يهلابند  رد  هک  رخآ » ات  ِهّللا  ِلضَِفب   » ياههلمج مّود  تیآ  رد 

تیآ 64 رد  - 3 تسا ، یبلق  يرامیب  دوبهب  لد و  حالصا  تسا و  تیاده  تاناویح  رگید  هن  تسا  هدش  نآ  لومـشم  ّطقف  یمدآ  هک  ینوزف 
دیابن نیفلاخم  راتفگ  راتفر و  ءوس  زا  هک  ناسنا  يارب  تسا  مدق  تابث  يرادـلد و  تبـسن و  هار  نیرتهب  رخآ  ات  مُُهلوَق » َکنُزحَی  ال   » يهلمج

سک زا  ردارب  يا  رادم  شاب و  كاپ  وت  : » يدعـس لوقب  هک  تسا  ّقح  هار  تسا و  ّقح  بناج  زا  یقیقح  شزرا  تّزع و  هک  دش  كانهودنا 
امـش شمارآ  يارب  بش  هک  تسا  نینچ  هن  نآ  ینعم  ّتلع و  هن  تـسا  هجیتـن  يارب  هـیف » اونکـستل  يهـلمج   » مـال رخآ  تـیآ  رد  - 4 كاب »
499-475- نآرق -226-211- نآرق . - دیتسه شمارآ  رد  مه  امش  بش  یکیرات  يهجیتن  رد  تسا : هکنیا  ینعم  یلو  تسا  هدش  هدیرفآ 

ات 74] تایآ 68  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  اذِهب  ٍناطلُـس  نِم  مُکَدنِع  نِإ  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُِّینَغلا  َوُه  ُهَناحبُـس  ًادـَلَو  ُهّللا  َذَـخَّتا  اُولاق 
اُوناک اِمب  َدـیِدَّشلا  َباذَـعلا  ُمُهُقیِذـُن  َُّمث  مُهُعِجرَم  انَیلِإ  َُّمث  اینُّدـلا  ِیف  ٌعاـتَم  [ 69  ] َنوُِحلُفی ـال  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  َنوُرَتـفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  لـُق  [ 68]

اوُعِمجَأَف ُتلَّکََوت  ِهّللا  یَلَعَف  ِهّللا  ِتایِآب  يِریِکذـَت  َو  یِماقَم  مُکیَلَع  َُربَک  َناـک  نِإ  ِموَق  اـی  ِهِموَِقل  َلاـق  ذِإ  ٍحُون  َأَـبَن  مِهیَلَع  ُلـتا  َو  [ 70  ] َنوُرُفکَی
یَلَع ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ  نِم  مُُکتلَأَس  امَف  ُمتیَّلََوت  نِإَـف  [ 71  ] ِنوُرِظُنت َو ال  ََّیلِإ  اوُضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  مُکیَلَع  مُکُرمَأ  نُکَی  ـال  َُّمث  مُکَءاکَرُـش  َو  مُکَرمَأ 

َنیِذَّلا اَنقَرغَأ  َو  َِفئالَخ  مُهاـنلَعَج  َو  ِکـلُفلا  ِیف  ُهَعَم  نَم  َو  ُهاـنیَّجَنَف  ُهُوبَّذَـکَف   816-1- نآرق [ - 72  ] َنیِِملـسُملا َنِم  َنوُـکَأ  نَأ  ُتِرمُأ  َو  ِهّللا 
ِِهب اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَبلِاب  مُهُؤاجَف  مِهِموَق  یلِإ  ًالُـسُر  ِهِدـَعب  نِم  انثََعب  َُّمث  [ 73  ] َنیِرَذنُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک 

، تردق ّطلست و  عطاق ، لیلد  ۀّجح و  ناطلس - تاغل : ینعم  هحفص 58 ]  ] 363-1- نآرق [ - 74  ] َنیِدَتعُملا ِبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن  َِکلذَک  ُلبَق  نِم 
- فئالخ یگدنز . ياهیئانگنت  جنر  هودـنا و  هّمغ - دوشیم ، نآ  زا  كدـنا  يهدافتـسا  هچنآ  هدافتـسا ، لباق  يّدام  يهیامرـس  عاتم - هاشداپ .
وا نوچ  اهرادـنپ  هکنیا  زا  وا  تسا  رودـب  هچ  دـیزگرب ، دـنزرف  دوخ  يارب  ادـخ  دـنتفگ : بارعا   67 همجرت : نیـشناج . ینعمب  هفیلخ  عـمج 

68 دیدنب ! ادخ  رب  دینادن  هچنآ  ارچ  سپ  دشابن ، راتفگ  هکنیا  رب  یلیلد  ار  امش  تسا و  وا  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  هک  تسا  زاینیب 
سپ نآ  زو  دــنراد  یگدــنزب  ياهرهب  كدــنا  هـک  دـنوشیمن 69  راگتــسر  زگره  دـندنبیم  غورد  ادـخ  رب  هـک  اـهنآ  وـگب : دـّـمحم  يا 
دوخ مدرمب  وا  يزور  وگب : حون  تشذگرس  مدرم  هکنیا  دنپ  يارب  میناشچب 70 و  اهنآب  تخس  يرازآ  هاگنآ  دوب و  ام  يوسب  ناشتشگزاب 

رد هک  اهنآ  اب  امـش  تسا و  ادـخ  رب  نم  لّکوت  تسا  راوشد  امـش  رب  ندرک  دای  ادـخ  تایآ  مندـنام و  اجنیدـب  رگا  نم  ناشیوخ  يا  تفگ :
دیهدن 71 و تلهم  دینک و  باتـش  نم  يدوبان  رد  هاگنآ  دیروخن و  دوخ  راک  سوسفا  سپ  نیز  هک  دیوش  لدـکی  دـیزابنا  هشیدـنا  نید و 

نامرفب ناگدرپسرـس  زا  هک  مراد  روتـسد  نم  دهد و  دناوتن  نم  دزم  ادخ  زج  هک  مهاوخن  امـش  زا  يدزم  نم  دـینک  نم  نانخـسب  تشپ  رگا 
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هک اهنآ  میدرک و  نارگید  نیـشناج  میدـناهر و  يراتفرگ  یتشکب ز  شناهارمه  اـب  ار  وا  اـم  دنتـسناد و  نزغورد  ار  وا  اـهنآ  مشاب 72  ّقح 
دنتشاد و ربمغیپ  هک   ] ناگداد هحفـص 59 ] میب [  ماجنا  رـس  دوب  هنوگچ  هک  رگنب  دّمحم  يا  سپ  میدرب  ورف  بآب  دندرمـش  غورد  ام  تایآ 
هچ نامهب  یلو  دـنروآ  ناشيارب  رادومن  ياههناشن  هک  میداتـسرف  ناشدوخ  مدرم  يوسب  یناربمایپ  حون  زا  سپ  73 و  دنتخانش ] هاچ  زا  هار 
لد رب  يرهم  ار  لد  تخـس  مدرم  هک  تسا  نینچ  دنتفریذپن و  زین  ناربمغیپ  زا  دندوب  نیدـیب  هک  هنوگ  نامهب  دـندوب و  هدـیورگن  شیپ  ناز 

دنزرف مه  ادخ  هک  دندش  دـقتعم  مدرم  هتـسد  ود  نایبت :  67 ًاَدلَو » ُهّللا  َذَخَّتا  اُولاق  : » نیرّـسفم نخـس  دنباییمن .] حالـص  هار  زگره  هک   ] میهن
ادخ رـسپ  ار  یـسیع  هک  دندوب  اهیحیـسم  رگید  يهتـسد  تسا ، کلم  اهنآ  مان  دراد و  ینارتخد  ادخ  دـنتفگیم  هک  برع  نارفاک  یکی  دراد 

هک تسا  سوریزوا »  » نامه ریزع  نیخّروم  یضعب  يهدیقعب  و  تسا ، ادخ  رـسپ  ریزع  دنتفگیم : مه  دوهی  هدبع :  48-15- نآرق . - دنتسنادیم
میم حتف  لصو و  يهزمه  اب  اوُعِمجَأَف »  » يرهز و  جرعا » : » عمجم  70 مُکَءاکَرُش » َو  مُکَرمَأ  اوُعِمجَأَف  . » تسا اهیرصم  يامدق  نایادخ  زا  یکی 

بصن اب  اهیراق  مومع  يرصب و  نسح  مه  تسا و  هدناوخ  عفر  اب  مکئاکرش »  » بوقعی و  میم ، رـسک  عطق و  يهزمه  اب  نارگید  دناهدناوخ و 
ءاکرـش زا  دوصقم  و  نم ، دیعبت  ای  نتـشک و  رد  دـیوش  لدـکی  ناتناکیرـش  اب  دـینک و  مزج  دوخ  گنهآ  تسا : نینچ  ینعم  دـناهدناوخ و 

نُکَی ال   » 80-67- نآرق -40-1- نآرق . - دناهدیمهف شتسرپ  رد  کیرـش  تب و  یـضعب  و  دناهتـسناد ، شیکمه  نید و  رد  کیرـش  یـضعب 
هودنا بجوم  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دینکیم ، هچ  دینادن  هک  دشابن  هبتـشم  لکـشم و  امـش  رب  راک  ینعی  يربط :  70 ًۀَّمُغ » مُکیَلَع  مُکُرمَأ 

و دینک ، راتفر  نم  اب  دـیهاوخیم  هچنآ  ینعی  نایبت :  70 ََّیلِإ » اوُضقا  َُّمث   » 40-1- نآرق . - دینک هدوسآ  نآ  زا  ار  دوخ  دـیناوتن  هک  دـشابن  امش 
دوخ راک  ینعی  تسا  هتفگ  يرابنا  نبإ  دـیروایب و  يور  ینعی  اوضقا »  » نوچ درادـن  یتوافت  ینعم  رد  دـناهدناوخ و  ءاـف  اـب  اوضفا »  » یـضعب
حون زا  دـعب  ناربمغیپ  هک  تسا  بیعـش  حـلاص و  دوه و  طول و  میهاربا و  دوصقم  ناـیبت :  73 اًلُـسُر » ِهِدَعب  نِم   » 25-1- نآرق . - دیهد ماجنا 
غورد ار  ّقح  نخـس  حون  مدرم  هتـشذگ  رد  هک  روطناـمه  ینعی  عمجم :  73 ُلبَق » نِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اِمب  [ » هحفص 60  ] 24-1- نآرق . - دناهدوب

زا شیپ  هک  ناـنچ  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  تسا : هتفگ  یخلب   35-1- نآرق . - دندرمش غورد  ار  ناربمغیپ  نخـس  مه  مدرم  هکنیا  دندرمش 
َِکلذَک . » دندشیمن نمؤم  مه  زاب  تایآ  نآ  يهدـهاشم  زا  سپ  دـنتفریذپیمن ، ناربمغیپ  نخـس  يدـنوادخ  تایآ  ّقح و  ياههناشن  ندـید 

داهن كاخ  ملاعب  مدـق  سک  ره  و  درک ، دـیحوتب  توعد  ار  رـشب  يهمه  ادـخ  تسلا  زور  رد  ناـیبلا : حور   73 َنیِدَـتعُملا » ِبُوُلق  یلَع  ُعَبطَن 
قاـثیم زور  رد  هک  رـشب  دارفا  زا  ياهّدـع  نکل  تسا ، هتفریذـپ  دناهتـساوخ  وا  زا  هچ  نآ  تسا  ّقحب  لـیامتم  شحور  توـعد  نآ  بجوـمب 

تواقـش و اهنآ  حور  رد  و  دنتفگ : یلب »  » نارگید اب  قفاوت  دیلقت و  هب  دـندیمهفن و  دندینـش و  زاوآ  دـندوب و  باجح  هدرپ و  تشپب  تسلا ،
هتفگ يونثم  دنتفریذپن ، ار  ناربمغیپ  توعد  مه  ملاع  هکنیا  رد  سپ  دنتفریذپن ، لد  ناج و  زا  ّقح  توعد  مه  زور  نآ  دوب  هتشرس  ینامرفان 
روآ داـی   || يربـخم  اـجنآ  رب  رگ  وک  يربـنم  رقتـسم  اـت  نیبـب  دـمحا  يهکـس   || رگد  ددرگ  یمه  ناـهاش  يهّکـس   49-1- نآرق : - تسا

يرکنم مان  هّکس  رب  امنا  || و  يرز  يور  ای  هرقن و  خر  رب  ناشن  ّقح  زا  دهدیم  تمایق  ات   || ناشمان  زا  مرد  رانید و  يور  يرکنم  راگزور 
یتـقیقح و دـناوتیمن  تسا ، هتفر  ورف  نادـب  تسا و  هتفرگ  ارف  هچنآ  زا  ریغ  مدرم  نآ  لد  هک  تـسا  هـکنیا  هـلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم  هدـبع :
هک دنتـسه  اهنآ  نیدتعم  زا  دوصقم  و  دریذپب ، دوخ  يدیلقت  يهدیقع  فالخ  رب  یملع  لیلد  دناوتیمن  دـّلقم  لهاج  هکنانچ  دریذـپب ، ینخس 

تـسا نیمه  و  دناهدش ، كابیب  زواجتم و  دناهدرک و  اهر  ار  تلادـع  ّقح و  دودـح و  سفن  ياههتـساوخ  زا  يوریپ  یتسرپ و  يوه  يارب  زا 
زا شیب  نآ  ریاـظن  هیآ و  هکنیا  زا  اـهبرع  رگید  شیرق و  مدرم  دـنکیم و  رارف  ّقح  شریذـپ  زا  دوـشیم و  لد  رب  رهم  بجوـم  هک  زواـجت  رثا 

ناسنا لاعفا  لامعا و  طابترا  حیضوت  نداد و  ناشن  يارب  اهنیا  دنتسناد  نوچ  دناهدرک ، هدافتسا  دنتسه  بهذم  يربج  هک  مالک  ملع  ياملع 
تـسا یقاب  دوخ  ياجب  يرگید  دوشن  اهر  لّوا  يهتـسد  ات  يرگید و  يارب  تلع  تسا و  ببـس  یـضعب  هک  رگیدکی  اب  هحفص 61 ] تسا [ 

هک نانچ  دوش ، ادیپ  تفرعم  ملع و  ات  درک  اهر  ار  یتخسرس  دیلقت و  تشادرب و  تسد  نآ  زا  يدوزب  ناوتیم  تسین و  رابجا  لصا  رد  یلو 
تّدم كدناب  دندیزگرب  ار  ینادان  يروک و  هک  دنچ  يرفن  دنتفر و  تسار  هارب  جیردتب  دـندرک و  كرد  ار  تقیقح  هکنیا  مدرم  نآ  رتشیب 

يا دـیرگنب  مدرم : اب  حون  يوگتفگ  يارب  لّوا  رتفد  رد  تسا  يونثم  راعـشا  هکنیا  ام : نخـس  دـندش . دوبان  ثداوح  رگید  ردـب و  گنج  رد 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 992 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا مدرمب  نوچ  ماهدنیاپ  دبا  ات  مگرم  تسین   || ماهدـنز  ناناجب  مدرم  ناج  نوچ ز  میزیم  ناناجب  مدرم  ناج  نم ز   || مین  نم  نم  ناشکرس 
وا رفاک  دز  مد  هک  ره  مد  هکنیا  شیپ   || تساوه  مدنیا ز  متـسین  نم  نم  هکنوچ  رـصب  كاردا و  عمـس و  دش  ارم  ّقح   || رـشبلا  وب  ّساوح 
وا زا  ناریـش  شرغ   || يورگنیم  شتروص  يور  رگ ز  ریلد  دـش  دـیاشن  هبور  هکنیا  يوـس   || ریـش  هاـبور  هکنیا  شقن  ردـنا  تسه  تسا 

نورب وا  ینزرا  دید  یمه  ار  ملاع  ود  ره   || ینت  ردنا  دوب  ریش  نارازه  دص   37-35- تمرف « - 7» يدی ّقح  زا  ار  حون  يدوبن  رگ  يونشنیم 
هحفص 62] ینمرخ [  ملاع  دوب و  شتآ  وچ  وا   || ینم  ام و  زا  دب  هتفر 

ات 89] تایآ 75  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َّنِإ اُولاق  انِدنِع  نِم  ُّقَحلا  ُمُهَءاج  اّمَلَف  [ 75  ] َنیِمِرُجم ًاموَق  اُوناک  َو  اوُرَبکَتساَف  اِنتایِآب  ِِهئالَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ  َنوُراه  َو  یسُوم  مِهِدَعب  نِم  انثََعب  َُّمث 
ِهیَلَع اندَـجَو  اّمَع  انَتِفلَِتل  انَتئِج  َأ  اُولاق  [ 77  ] َنوُرِحاّسلا ُِحلُفی  َو ال  اذه  ٌرحِـس  َأ  مُکَءاج  اَّمل  ِّقَحِلل  َنُولوُقَت  َأ  یـسُوم  َلاق  [ 76  ] ٌنِیبُم ٌرحَِسل  اذه 
اّمَلَف  520-1- نآرق [ - 79  ] ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  ِینُوتئا  ُنوَعِرف  َلاق  َو  [ 78  ] َنِینِمؤُِمب امَُکل  ُنَحن  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  ُءایِربِکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  اـنَءابآ 
َلَمَع ُِحلـُصی  َهّللا ال  َّنِإ  ُُهلِطُبیَـس  َهّللا  َّنِإ  ُرحِّسلا  ِِهب  ُمتئِج  ام  یـسُوم  َلاـق  اوَقلَأ  اّـمَلَف  [ 80  ] َنوُقُلم ُمتنَأ  ام  اوُقلَأ  یـسُوم  مَُهل  َلاـق  ُةَرَحَّسلا  َءاـج 

مِِهئالَم َو  َنوَعِرف  نِم  ٍفوَخ  یلَع  ِهِموَق  نِم  ٌۀَّیِّرُذ  ّالِإ  یسوُِمل  َنَمآ  امَف  [ 82  ] َنُومِرجُملا َهِرَک  َول  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  ُهّللا  ُّقُِحی  َو  [ 81  ] َنیِدِسفُملا
ُمتنُک نِإ  اُولَّکََوت  ِهیَلَعَف  ِهّللاـِب  ُمتنَمآ  ُمتنُک  نِإ  ِموَـق  اـی  یـسُوم  َلاـق  َو  [ 83  ] َنِیفِرـسُملا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِضرَـألا  ِیف  ٍلاـَعل  َنوَـعِرف  َّنِإ  َو  مُـهَِنتفَی  نَأ 

َو [ 86  ] َنیِِرفاکلا ِموَقلا  َنِم  َِکتَمحَِرب  انَِّجن  َو  [ 85  ] َنیِِملاّظلا ِموَقِلل  ًۀَنِتف  انلَعَجت  انَّبَر ال  انلَّکََوت  ِهّللا  یَلَع  اُولاقَف   595-1- نآرق [ - 84  ] َنیِِملسُم
انَّبَر یسُوم  َلاق  َو  [ 87  ] َنِینِمؤُملا ِرَِّشب  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ًۀَـلِبق  مُکَتُوُیب  اُولَعجا  َو  ًاتُوُیب  َرـصِِمب  امُکِموَِقل  اءَّوَبَت  نَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  اـنیَحوَأ 

اُونِمُؤی الَف  مِِهبُوُلق  یلَع  دُدشا  َو  مِِهلاومَأ  یلَع  سِمطا  اَنَّبَر  َِکلِیبَس  نَع  اوُّلُِضِیل  انَّبَر  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ًالاومَأ  َو  ًۀَنیِز  ُهَأَلَم  َو  َنوَعِرف  َتیَتآ  َکَّنِإ 
: تاغل ینعم   . 678-1- نآرق [ - 89  ] َنوُمَلعَی َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال  امیِقَتـساَف  امُُکتَوعَد  تَبیِجُأ  دَق  َلاق  [ 88  ] َمِیلَألا َباذَعلا  اُوَرَی  یّتَح 
، مارجا ردصم  زا  نیمرجم - دنکیم ، رپ  ار  نارگید  لد  مشچ و  اهنآ  شزرا  صخش و  هک  مدرم  کی  زا  فارشا  یمدرم ، کی  زا  هورگ  ألم -

شرکف يأر و  زا  ار  یـسک  ندرک ، هّجوتم  پچ  تسار و  فرطب  ندـیچیپ ، ینعمب  مال  حـتفب  تفل  ردـصم  زا  اـنتفلتل - ندرک ، هاـنگ  ینعمب 
، تربـع یگناوـید ، جـنر ، یئاوـسر ، رفک ، یهارمگ ، يزیچب ، یئاسانـش  هربـخ و  هـنتف - يزارفندرگ . یگرزب و  ءاـیربک - ندرک . فرـصنم 

سمط ردـصم  زا  سمطا - درک ، ذاّختا  یناکم  دـش و  نیزگیاج  درک و  تماقا  یئاجب  أّوبت - راتـشک ، گـنج و  بجوم  فـالتخا  بوشآ و 
یسوم و وا  هورگ  حون و  زا  سپ   74 همجرت : هحفص 63 ] ندش [ . وحم  هنهک و  ندناشوپ ، تکاله ، يدوبان ، ینعمب  میم  نوکس  اط و  حتفب 

راکهانگ یمدرم  نوچ  دـندرک  يزارفندرگ  اهنآ  یلو  میداتـسرف  شنایرابرد  نوعرف و  يوسب  ناـمدوخ  يوس  زا  یئاـههناشن  اـب  ار  نوراـه 
دیرامـشیم غورد  ار  ّقح  ارچ  تفگ : یـسوم  دوب 76  یئوداج  راکـشآ  هکنیا  دـنتفگ : دـندید و  تقیقح  ّقح و  اـم  يوس  زا  هک  دندوب 75 

هک ياهدمآ  ارچ  دنتفگ : اهنآ  - 77 دشابن ] هدنیاپ  ناشراک  و   ] دنوشن راگتسر  نارگوداج  هکنیا  اب  تسا ! وداج  ماهدروآ  نم  هک  هکنیا  رگم 
تسویپ 78 میهاوخن  امـشب  زگره  دـشاب و  امـش  يهژیو  نیمزرـس  هکنیا  یئاقآ  و  ینک ! نادرگ  يور  دـندوب  نآ  رب  ام  ناردـپ  هچنآ  زا  ار  ام 

نوچ دیروایب 80  دیراد  امش  هچنآ  تفگ : یسوم  دندمآ  اهنآ  نوچ  دیروایب 79  اجنیا  ار  دـنمرنه  اناد و  ياهوداج  همه  داد : نامرف  نوعرف 
81 و درواین ، زاسب  ناهاوخدب  راک  وا  هک  دنک  دوبان  يدوزب  ادخ  دیدنایامن  امش  هک  وداج  هکنیا  تفگ : یـسوم  دنتخادنایب  ناشرازبا  ناشیا 
هک ز وا  ناوریپ  یناگدنامزاب ز  رگم  دیورگن  یـسومب  یـسک  سپ  دوب 82  ناراکهانگ  دنـسپان  هچرگ  دنک  نایامن  ار  ّقح  دوخ  تشونرـسب 
دوب 83 و نوزف  هزادنا  يزارفندرگ ز  نیمزرس  نآ  رد  وا  هک  دنادرگب  نید  زا  زاب  ار  اهنآ  ادابم  ات  دندوب  كانشیدنا  شناهاوخاوه  نوعرف و 

نابیتشپ ار  وا  ام  دـنتفگ : دییوا 84  هدرپسرـس  یتسردب  رگا  دینک  واب  لّکوت  سپ  دیاهدیورگ  ادـخب  هک  امـش  نم  ناوریپ  يا  تفگ : یـسوم 
یحو شردارب  یسومب و  ام  ناهرب 86 و  نانیدیب  گنچ  زا  دوخ  رهمب  نکم 85 و  ناراکمتس  زیواتسد  ار  ام  اراگدرورپ  میاهتفرگ 85  دوخ 

ناشماجنا رـس  هک   ] دیهد دیون  ار  نانمؤم  دیراد و  ياپب  زامن  دینک و  هلبق  ار  ناتاههناخ  دینک و  هدامآ  هناخ  رـصمب  ناتناوریپ  يارب  میدرک :
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وت هار  نامدرم ز  هک  اجنآ  ات  يداد  یگدـنز  ياهیئابیز  اههیامرـس و  وا  ناـکیدزن  نوعرفب و  وت  اراـگدرورپ  تفگ : یـسوم   87 دشاب .] وکن 
- رازآ هک  رگم  دـنرواین  نامیا  ات  دـنبرب  تسرد ] يهشیدـنا  رهز   ] ناـشاهلد نک و  دوباـن  ناشاههیامرـس  اراـگدرورپ  دـنربیم ، يوس  کـیب 

یلِإ : » نیرّسفم نخس  دیورن . نانادان  هارب  دیشاب و  تسار  هارب  دوخ  سپ  دش  هتفریذپ  امش  ياعد  هّتبلا  تفگ : خساپب  ادخ  دننیب 88  كاندرد 
تسا باتک  تایآ  زا  دوصقم  و  وا ، کلم  ياسؤر  نوعرف و  هحفص 64 ]  ] 56-15- نآرق  - ینعی سابقملا : ریونت   74 اِنتایِآب » ِِهئاَلَم  َو  َنوَعِرف 

هن اهنآ  دـندوب و  يراتفرگ  یتخـسب و  مه  درک و  هراچیب  ار  اـهنآ  هک  تسا  یـسوم  تازجعم  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دـشاب و  تاروت  هک 
اهنیا هک  تشک  راک و  دوس  دوب  مک  طحق ، ياهلاس  نافوط ، بآ  ندش  نوخ  خلم ، غزو ، شپـش ، اضیب ، دـی  اصع ، ندـش  اهدژا  دوب ، هثداح 
ینعی نایبت :  75 ٌرحَِـسل » اذـه  َّنِإ  اُولاق  رخآ  ات  َدارَجلا  َو  َنافوُّطلا  ُمِهیَلَع  انلَـسرَأَف   » تسا هدـش  دای  نآرق  رد  و  تسا ، یـسوم  يهناگ  هن  تایآ 

یگمه دـنا  هدروآ - دـناهتفگ و  نارگید  تسا و  دـقتعم  یـسوم  هچنآ  دـشاب ، نینچ  دوصقم  هک  هکنیا  رتـهب  و  تسا ، هدروآ  یـسوم  هچنآ 
تئارق مه  رّکذـم  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  نوکی » : » عمجم  77 ُءایِربِکلا » اَـمَُکل  َنوُکَت  َو   » 369-343- نآرق -333-287- نآرق . - تسا وداج 

ام  » 18-1- نآرق . - لعاف نزو  رب  رحاس »  » نارگید دـناهدرک و  تئارق  راّحـس »  » هفوک مدرم  عمجم : ٍرِحاس » ِّلُِکب   » 34-1- نآرق . - تسا هدش 
هکنیا دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهدرک و  تئارق  ماهفتـسا  تروصب  رحـس » أ   » رفعج وبا  ورمع و  وبا  عمجم   80 ُُهلِطُبیَـس » َهّللا  َّنِإ  ُرحِّسلا  ِِهب  ُمتئِج 

ریسفّتلا ص بهاذم   80 َنیِدِسفُملا » َلَمَع  ُِحلُصی  ال  . » دنکیم لطاب  ارنآ  دنوادخ  هّتبلا  تسا ! وداج  ایآ   56-1- نآرق ! - تسا یچ  امش  لمع 
یگتـسیاشب ار  نآ  ادـخ  تسا و  تسردان  ناراکهابت  راک  ینعی  حلـصا  ءاقب  يهدـیقع  اب  تسا  هتـسناد  قباطم  ار  هلمج  هکنیا  رانملا  رد   383

ّالِإ یسوُِمل  َنَمآ  امَف   » 36-1- نآرق . - دوشیم دوبان  تسا  بسانمان  هچنآ  و  دـنامیم ، تسا  ءاقب  تایح و  اب  بساـنم  هچنآ  نوچ  دـناسریمن 
هک مدرم  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا . كدنا  يهّدـع  هّیّرذ  زا  دوصقم  دـناهتفگ  كاّحـض  ساّبع و  نبإ  يربط :  83 ِهِموَق » نِم  ٌۀَّیِّرُذ 

. دنتفریذپ یسوم  نخس  دندیمهف ، دندش و  گرزب  اهنآ  دالوا  هک  نامز  تّدم  زا  سپ  دندش  كاله  دنتفریذپن و  درک و  ناشيربهر  یسوم 
تسا یسوم  ّتلم  دالوا  دوصقم  هحفص 65 ] دناهتفگ [ : یضعب  و  تسا . نوعرف  ّتلم  دالوا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  54-1- نآرق -
يدابآ رصن  مساقلا  وبا - خیـش  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک   83 َنیِِملـسُم » ُمتنُک  نِإ  اُولَّکََوت  ِهیَلَعَف  . » دـناهدوب رـصم  میقم  لیئارـسا  ینب  هک 
راکیب يدرم  ّیلع  وب  هک  داتسرف  باوج  ّیلع  وب  خیش  ياهتفر ! اجک  ات  لّکوت  رد  هک  يوگزاب  هک  داتسرف  انیس  ّیلع  وب  خیش  شیپ  ار  يدیرم 

هک ار  تقیرط  يهمئا  يهمه  تسا  قاـّفتا  درادـیمن . قـلخ  ياورپ  هـک  تـسا  لوغـشم  ناـنچ  يراـکیب  نـیرد  اـّما  دسانـشن ، لّـکوت  تـسا و 
يراکیب و ره  راک  هن  ندید  ریـصقت  نیع  رد  ّتیدوبع  قیقحت  لامک  تسا  هتفگن  نخـس  هکنیا  زا  رتمامت  رتوکین و  هار  ناکلاس  زا  سکچیه 

تراشا اُولَّکََوت » ِهیَلَعَف  ِهّللِاب  ُمتنَمآ  ُمتنُک  نِإ  ِموَق  ای  یـسُوم  َلاق  . » يوش ناملـسم  ّقحب  هک  یهاوخ  رگا  ندـش  دـیاب  رفاـک  دوخب  دوب  ینمادرت 
تسا نابز  تفص  لاوقا  هتسب  لامعا  رد  لاوحا  هتسویپ و  لاوقا  رد  لامعا  تسا ، راچان  نآ  رد  لمع  هک  تسا  راتفگ  هن  اهنت  نامیا  هک  تسا 

- نآرق -50-1- نآرق . - تسا نآ  يهلمج  زا  ترابع  لّکوت  تسا و  ناج  نایم  زا  كاـپ  يهدـیقع  لاوحا  تسا و  ناـکرا  تکرح  لاـمعا  و 
و تسا ، دجـسم  تویب  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  86 ًاـتُوُیب » َرـصِِمب  اـمُکِموَِقل  اءَّوَبَت  نَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  اـنیَحوَأ  َو   » 682-603
ار دوخ  ياههناخ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  رخف :  86 ًۀَـلِبق » مُکَتُوُیب  اُولَعجا  َو   » 83-1- نآرق . - تسا نکسم  هناخ و  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 

ینعی دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیهد . رارق  هلبق  يوـس  هب  ار  ناـتاههناخ  ینعی  تسا : هـتفگ  ءاّرف  دـیروآ . يور  نآـب  زاـمن  يارب  دـینک و  دجـسم 
- نآرق : - دناهتفگ یضعب  و  دنوش . رگیدکی  کمک  دنـشاب و  مه  رود  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دیزاسب و  رگیدکی  لباقم  ار  دوخ  ياههناخ 

لیئارسا ینب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  نآ  ببس  دنتفگ : نارّـسفم  رتشیب  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دیناوخب . زامن  دوخ  ياههناخ  رد  ینعی   34-1
یلاعت ّقح  دندرک ، بارخ  ناشیا  ياههاگتدابع  اهدجسم و  ات  دومرفب  دش  ّطلسم  نوعرف  نوچ  دننکن ، زامن  اهدجـسم  رد  زج  هک  دومرف : ار 
ناشیا تفگ : دهاجم  و  هاگزامن . یّلـصم و  ینعی  دیزاس  هلبق  ار  اههناخ  دینک و  زامن  اههناخ  رد  هک  ار  امـش  تسا  تصخر - نونکا  تفگ :

. دننک هبعکب  يور  دننک و  زامن  اههناخ  رد  ات  دومرف  یلاعت  هحفص 66 ] يادخ [ - دندش  فئاخ  نوعرف  زا  نوچ  يدندرک  زامن  سیانک  رد 
مال عمجم :  87 َِکلِیبَس » نَع  اوُّلُِـضِیل  . » دیهد رارق  هلبق  يوس  هب - ار  اهدجـسم  دیزاسب و  دجـسم  ناتاههناخ  لخاد  رد  ینعی  سابقملا : ریونت 
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دندرگب ّقح  هار  زا  هک  تسا  هدش  هکنیا  اههیامرس  زا  يهدافتـسا  اهنآب و  وت  تیانع  يهجیتن  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  تبقاع  مال  اّولـضیل » »
، دننکن هارمگ  ات  يداد  تنیز  لاوما و  اهنآب  وت  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  اّولـضی » اّلئل   » ینعی دناهتفگ  یـضعب  و  دننک ، هارمگ  مه  ار  مدرم  و 

هدش طقاس  هلمج  زا  ال »  » يهملک تسه  دوصقم  رب  یلقع  يهنیرق  نوچ  و  اولوقت » اّلئل  اندهش   » تسا نینچ  ینعم  هک  اُولوُقَت » نَأ  اندِهَش   » لثم
تلئـسم دوب  دنهاوخن  تسار  هارب  اهنآ  هک  تسا  هتـسنادیم  یـسوم  نوچ  هک  تسا  نیرفن  دب و  ياعد  يارب  مال » : » دناهتفگ یـضعب  و  تسا .

هدرک نیرفن  ار  اهنآ  مه  دـعب  يهلمج  رد  هکنانچ  ناطیـش  تنعل  لثم  درادـب  رادـیاپ  ّتیمورحم  فارحنا و  رب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تسا  هدرک 
ءاـی ّمـض  اـب  اوُّلُِـضِیل »  » یئاـسک مصاـع و  هزمح و  رخف :  797-780- نآرق -370-346- نآرق -30-1- نآرق . - رخآ اـت  سِمطا » اَـنَّبَر   » تـسا
هلمج ینعم  تسا  نکمم  و  دـنور . تلالـضب  ههاریب و  ات  ینعی  دـناهدناوخ . ءای  حـتف  اب  اـهیراق  رگید  و  دـننکب . هارمگ  اـت  ینعی  دـناهدناوخ ،
مدرم هکنیا  ایآ  ادخ  يا  تفگ : درک و  بّجعت  دنتـسه  هارمگ  اهنآ  تنیز  لام و  يهمه  اب  هک  دید  نوچ  یـسوم  ینعی  دشاب  راکنا  بّجعت و 
يازج هجیتن و  اُونِمُؤی » الَف   » 41-28- نآرق . - دننکیم جرخ  هار  نآب  ار  لاوما  هک  دنـشاب  هارمگ  ات  ياهدرک  ناسحا  اهنآ  اب  وت  هک  دنرادنپیم 
نامیا ات  نک  نخـس  ناشلد  ناتـسب و  ناشیا  زا  کنیا  دنوش  هارمگ  ات  داد  ناشیاب  ار  تورث  دـنوادخ  ینعی  رما ، ای  ربخ  هن  تسا ، قباس  هلمج 

: ام نخس   22-1- نآرق . - نون دـیدشت  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  نون  فیفخت  اب  رماع  نبإ  عمجم : ِّناِعبَّتَت » ـال  َو   » 17-1- نآرق . - دنرواین
رتشیب راگزاسان و  فرحنم و  مدرم  مومع  هک  یناسنا  لئاذر  راثآب  دـشاب  هراشا  دـیاش  َنِینِمؤُِمب » اـمَُکل  - » اـت اـنثََعب -» َُّمث   » زا لّوا  تیآ  راـهچ 

هن رگ  و  تسا ، ماقم  لاـم و  یتسود  دـیلقت و  بّصعت و  يهجیتن  رد  اهینمـشد  هحفص 67 ]  ] 81-59- نآرق -47-31- نآرق  - و راتفر ، ءوس 
دندرکن یسوم  غورد  رب  لالدتسا  اهنآ  دنتفریذپن ، تشادن  ياهتساوخ  اعدا و  ّقحب  توعد  زج  هک  ار  یـسوم  نخـس  نوعرف  ياهیرابرد  ارچ 

یـسوم و رب  رخآ ، ات  ُءایِربِکلا » اَـمَُکل  َنوُکَت  َو  اـنَءابآ  ِهیَلَع  اندَـجَو  اّـمَع  اـنَتِفلَِتل   » اـه هلمج - نیاـب  طـقف  دـننک و  موکحم  ار  وا  دنتـسناوتن  و 
ار نوراـه  یـسوم و  يهتفگ  هک  دوب  اـهنآ  عناـم  ماـقم  یتـسود  ناگتـشذگ و  دـیلقت  بصعت و  تسا  موـلعم  هک  دـندرک  ضارتـعا  شردارب 

وداـج ماـنب  تسرد  تسا و  تسار  دـینیبیم  دوـخ  هک  ار  نم  تازجعم  هکنیا  ارچ  تفگ  یـسوم  هک  نآ  زا  دـعب  تـهج  هـکنیا  زا  دـنریذپب ،
دیوگیم تسرد  یسوم  دنتسناد  دندش و  زجاع  باوج  زا  اهنآ  دوشیم ! دوبان  دسریمن و  تبثم  يهجیتنب  وداج  رحـس و  هک  دینادیم  دیمانیم و 

يهمه میشاب و  هراکچیه  ام  ات  يرادزاب  ناگتشذگ  شور  زا  ار  ام  یهاوخیم  وت  هک  دندرک  راهظا  دوخ  یئاهن  فده  راکنا و  یلصا  بجوم 
زا دوصقم  دـیاش  میدرک و  لقن  ار  نیرّـسفم  فلتخم  ياههتفگ  ِهِموَق » نِم  ٌۀَّیِّرُذ  اـّلِإ   » تاـملک رد  - 2 دـشاب . تردارب  وت و  يارب  ام  ياـیازم 

دـندرک و تسرد  تواـضق  دـندوبن و  راـتفرگ  ناـگدروخلاس  نادرمریپ و  بصعت  دـیلقت و  سحب  هـک  دـشاب  مدرم  نآ  ناوـج  دـالوا  ۀـّیّرذ 
زا دـیاش  رخآ  ات  اءَّوَبَت » نَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  انیَحوَأ  َو   » تیآ 86 - 3 دنتفریذپ ، دنداد و  صیخشت  ار  یـسوم  نخـس  یتسرد  دندیجنس و 

ياهنال هناخ و  دناهدوب و  رصم  یموب  ریغ  رجاهم و  مدرم  دناهدوب و  دوهی  لیئارسا و  ینب  زا  یسوم  ناوریپ  نوچ  هک  تسا  هدوب  تهج  هکنیا 
اُولَعجا َو   » يهلمج - 4 دنیامن ، ینیـشن  رهـش  نتخاس و  هناخب  مادقا  دننک و  يدرگنابایب  كرت  تسا : هدیـسر  روتـسد  دنا  هتـشادن - اجنآ  رد 

نینچ ناوتب  دیاش  تسا  لبقتـسی » ام  ّلک   » سوماق بحاص  يهتفگب  دوشب و  هّجوت  نآب  هک  تسا  یبناج  هلبق  ینعم  کی  نوچ  ًۀَـلِبق » مُکَتُوُیب 
دـنهد و رارق  یگتـسبلد  هّجوت و  دروم  هلبق و  ار  اههناخ  تسا  هدـش  دـیکأت  رـصم  رد  نتخاس  هناـخب  روتـسد  يهلاـبند  رد  هک  درک  هدافتـسا 
اب هک  تسا  هدش  يروآدای  َةالَّصلا » اوُمِیقَأ   » دعب يهلمجب  دننک و  یگدنز  رهـش  رد  هشیمه  دنناوتب  دشاب و  یگدنز  لباق  هک  دـنزاسب  يروط 

« اوُّلُِضِیل  » يهلمج تیآ 87  رد  - 5 دنوش ، لفاغ  دیابن  یناسنا  يونعم  لامک  زامن و  زا  ینیشن  رهـش  ّتیلاّعف و  یگدنز و  ياهـششوک  يهمه 
-2155- نآرق -1998-1977- نآرق -1624-1591- نآرق -1303-1250- نآرق -995-963- نآرق -344-268- نآرق  - نینچ ناوتب  دـیاش 

هارمگ مه  ار  مدرم  دـندش و  رورغم  هک  دندیـسر  اـج  هکنیا  هب  اـت  يداد  هیامرـس  مدرم  نیاـب  وـت  ادـخ  يا  درک : ینعم  هحفـص 68 ]  ] 2168
هحفص 69] ینک [ . ناشنانچ  نینچ و  هک  مهاوخیم  وت  زا  نونکا  سپ  دندرک .

ات 103] تایآ 90  [: 10  ] سنوی هروس  ]
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اُوَنب ِِهب  تَنَمآ  يِذَّلا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُتنَمآ  َلاـق  ُقَرَغلا  ُهَکَردَأ  اذِإ  یّتَح  ًاودَـع  َو  ًاـیَغب  ُهُدُونُج  َو  ُنوَعِرف  مُهَعَبتَأَـف  َرحَبلا  َلِیئارـسِإ  ِینَِبب  اـنزَواج  َو 
َو ًۀَیآ  َکَفلَخ  نَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِـبب  َکیِّجَُنن  َموَیلاَف  [ 91  ] َنیِدِسفُملا َنِم  َتنُک  َو  ُلبَق  َتیَـصَع  دَق  َو  َنآلآ  [ 90  ] َنیِِملسُملا َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارسِإ 

ُملِعلا ُمُهَءاج  یّتَح  اوُفَلَتخا  اَمَف  ِتابِّیَّطلا  َنِم  مُهانقَزَر  َو  ٍقدِـص  َأَّوَبُم  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  انأََّوب  دََـقل  َو  [ 92  ] َنُوِلفاَغل اِنتایآ  نَع  ِساـّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ 
نِم َباتِکلا  َنُؤَرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئـسَف  َکَیلِإ  انلَزنَأ  اّمِم  ٍّکَـش  ِیف  َتنُک  نِإَـف  [ 93  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  اـمِیف  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَنَیب  یِـضقَی  َکَّبَر  َّنِإ 
َنِم َنوُکَتَف  ِهّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـال  َو   848-1- نآرق [ - 94  ] َنیِرَتمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  َكَءاج  دََـقل  َکـِلبَق 

َتناک وَلَف ال  [ 97  ] َمِیلَألا َباذَعلا  اُوَرَی  یّتَح  ٍۀَـیآ  ُّلُک  مُهتَءاج  َول  َو  [ 96  ] َنُونِمُؤی ـال  َکِّبَر  ُتَِملَک  مِهیَلَع  تَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 95  ] َنیِرِساخلا
َکُّبَر َءاش  َول  َو  [ 98  ] ٍنیِح یلِإ  مُهانعَّتَم  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ِيزِخلا  َباذَع  مُهنَع  انفَـشَک  اُونَمآ  اَّمل  َُسنُوی  َموَق  ّالِإ  اُهنامیِإ  اهَعَفَنَف  تَنَمآ  ٌۀَیرَق 

ِهّللا ِنذِِإب  ّالِإ  َنِمُؤت  نَأ  ٍسفَِنل  َناک  ام  َو   553-1- نآرق [ - 99  ] َنِینِمُؤم اُونوُکَی  یّتَح  َساّنلا  ُهِرُکت  َتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  مُهُّلُک  ِضرَألا  ِیف  نَم  َنَمآـَل 
َنُونِمُؤی ٍموَق ال  نَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایآلا  ِینُغت  اـم  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اذ  اـم  اوُرُظنا  ِلـُق  [ 100  ] َنُولِقعَی ـال  َنیِذَّلا  یَلَع  َسجِّرلا  ُلَـعجَی  َو 

اوـُنَمآ َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  یِّجَُنن  َُّمث  [ 102  ] َنیِرِظَتنُملا َنِم  مُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَتناَـف  لـُق  مِِهلبَق  نِم  اوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماـّیَأ  َلـثِم  ّـالِإ  َنوُرِظَتنَی  لَـهَف  [ 101]
ینعمب ریذن  عمج  رذنلا - نونکا ، ایآ  ینعی  تسا  نآلاء  فّفخم  نآلا - تاغل : ینعم   476-1- نآرق [ - 103  ] َنِینِمؤُملا ِجُنن  انیَلَع  اقَح  َِکلذَک 

. دـنکیم مالعا  ار  گرم  ربخ  هک  يریپ  هداتـسرف ، لوسر و  تبقاع ، يدـب  زا  هدـنناسرت  صخـش  ینعمب  تبقاع و  يدـب  زا  ندـناسرت  راذـنا و 
ینامرفان يرگمتس و  يوخب  شنایرکشل  نوعرف و  میدنارذگ ، ایرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب   89 ناینوعرف ] رازآ  زا  شیاسآ  يارب   ] اـم و  همجرت :

تسین و یئادخ  دناهدیورگ  واب  لیئارـسا  ینب  ادخ  نآ  زج  هک  متفریذپ  تفگ : تفرگ  ارف  ایرد  بآ  ار  نوعرف  هک  ات  دـندرک  لابند  ار  نانآ 
سپ  91 يدوب ! هاوخدـب  نامرفان و  شیپ  نیز  هکنیا  اب  يدروآ ] ناـمرفب  رـس   ] نونک اـیآ  میتفگ ] وا  شنزرـسب   ] 90 مدش ، ناناملـسم  زا  نم 

و یتشگ ] راوخ  هنوگچ  یهاوخدوخ  ورین و  نینچ  اـب  هک   ] دـشاب دـنپ  هناـشن و  وت  ناگدـنیآ  يارب  اـت  مینک  نورب  بآ  تاهدرم ز  نت  نونکا 
ياـج یگدوسآ ] و   ] یتسار هاـگیاجب  ار  لیئارـسا  ینب  هّتبلا  دـنربخیب 92 و  ام  یهاوخ  نیک  تردـق و  ياـههناشن  زا  مدرم  يرایـسب  هچرگ 

شناد و هکنآ  ات  دـندوب ] وس  کی  لد و  کیب  یگمه  و   ] دنتـشادن فالتخا  سپ  میدرک  ناشیا  يزور  دوب  دنـسپ  بوخ و  هچنآ  زو  میداد 
ناشفالتخا يراگزاسان و  رد  وت  راگدرورپ  زیخاتسرب  هّتبلا  و  دوب ] ناشدنـسپان  ياهتـسد  دنتفریذپ و  یهورگ  هک   ] دمآ ناشيارب  يربمغیپ 

ینامـسآ باـتک  وت  زا  شیپ  هک  سرپب  ناـنآ  زا  یتـسه  لد  ود  میداتـسرف  ورف  تیوسب  هک  نآرق  هکنیا  رد  وت  رگا  سپ  دنکیم 93  يرواد 
نانآ زا  هن  هدم 94 و  هار  دوخب  یلد  دب  نارگید  وچ  سپ  دـمآ  وت  يارب  تراگدرورپ  يوس  تسرد ز  قح و  هّتبلا  هک ] ینادـب  ات   ] دـندناوخ

ناشینیدـیب رب  تراگدرورپ  تشونرـس  هک  اـهنآ  هّتبلا  يوش 95 و  ناگدـیدنایز  زا  زین  وت  هک  دندرمـش  غورد  يدـنوادخ  تاـیآ  هک  شاـب 
نامیا راهظا   ] دننیب كاندرد  رازآ  هک  هاگنآ  ات  دسر  ناشيارب  يدنوادخ  يهناشن  تیآ و  هنوگ  ره  هچرگ  دنوشیمن 96  نمؤم  تسا  راوتسا 

ناشتشونرـس وچ  دـندشن و  نمؤم  دوب  ناـمیا  تصرف  دـندوب و  هدوسآ  هک  هاـگنآ  هحفـص 70 ] اـت [  هچ  دـنربیمن  نآ  زا  يدوس  دـننک و 
نمؤم نآ ] مدرم  دـشاب  تصرف  ات   ] هک دوبن  يدابآ  کـی  ارچ  سپ   97 تسا ] هدنامن  یقاب  نید  زا  يدنمهرهب  یگدـنز و  تقو  دـش  رادومن 
میدرک ناشهدوسآ  یناهج  هکنیا  يراوخ  رازآ و  دندروآ ز  نامیا  دنتـشاد و ] لاجم   ] نوچ هک  سنوی  هورگ  زجب  دنرب  هرهب  نآ  زا  دـنوش و 

دنوشیم و ریذپ  ّقح  نیمز  يور  مدرم  يهمه  دشاب  هدرک  تشونرـسب  وت  يادخ  رگا  میتشاد 98 و  ناشدنمهرهب  یگدنز  يراگزور ز  ات  و 
[ وا هکناـنچ   ] ادـخ ناـمرفب  رگم  دورگب  ّقحب  دوـشن  مهارف  ار  یـسک  99 و  دـنوش ! ناملـسم  ینک  راداو  ار  مدرم  یناوتیم  تدوـخ  وـت  یک 
ات  ] تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  یناگدـیرفآ  هچ  دـیرگنب  وـگب : مدرمب  دّـمحم  يا  تـسا 100  هدرک  درخیب  مدرم  تشونرـسب  رفک  يدـیلپ و 

دننامب دنتسه  یئاهزور  هارب  مشچ  رگم  101 و  درادن : يدوس  دیون  میب و  هناشن و  نامیایب  مدرم  يارب  هکنیا  اب  دننیبب ] ار  هدـننیرفآ  تردـق 
[ دوخ تشونرس   ] هارب مشچ  امش  وگب ] دنراد  يراظتنا  نینچ  رگا  دّمحم  يا  ! ] دمآ ناشیا  زا  شیپ  يهتشذگ  رد  مدرم  رـس  رب  هک  اهزور  نآ 

ریذپ ّقح  هک  ناسک  نآ  ناربمایپ و  سپ  نآ  زا  ام  هّتبلا  102 و  دشاب ]! اجکب  امش  اب  ام  راک  ماجنا  رس  هک   ] میهارب مشچ  امش  اب  ام  هک  دیشاب 
نخـس میناـهرب . دـبز  ار  ناـنمؤم  ناـهاوخ و  ّقح  هک  دوب  راوتـسا  هتـسیاش و  اـم  رب  هک  تسا  نینچ  هکنیا  و  مینک ، اـهر  يراـتفرگ  دـندش ز 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 996 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مالب ارنآ  تکرح  دناهدرک و  طقاس  ار  مّود  يهزمه  هک  تسا  هدش  لقن - رفعج  وبا  عفان و  زا  عمجم :  90 ُلبَق » َتیَصَع  دَق  َو  َنآلآ  : » نیرسفم
فالتخا و  نآ ، رسک  اب  نارگید  دنا و  هدناوخ - هزمه  حتف  اب  نا »  » هفوک مدرم  ُهَّنَأ » ُتنَمآ   » يهلمج رد  و  دناهدرک ، تئارق  نالآ »  » دناهداد و

وا هک  تسا  دنوادخ  نخس  دناهتفگ  یضعب  و  تفگ . ینخس  نینچ  شباوجب  لیئربج  دناهتفگ  یـضعب  تسا ، یک  زا  نخـس  هکنیا  هک  تسا 
هک نونکا  يدرک و  ینامرفان  هتشذگب  دنتفگ : واب  تیـصع .» دق  تنمآ و  نآلا  هل ء  لیق   » تسا هکنیا  هلمج  ینعم  تسا و  هدرک  شنزرـس  ار 

نآ و دیدشت  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  میج  فیفخت  اب  یـضعب  عمجم : َکیِّجَُنن »  » 224-206- نآرق -45-14- نآرق ! - يدش نمؤم  يزجاع 
هحفص 71]  ] 108-95- نآرق -14-1- نآرق . - میراذـگیم يرانک  رب  ار  وت  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هلمهم  ءاح  اب  َکیِّجَُنن »  » تئارق کـی 
رد دندرک  ّکش  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  نآ  دارم  اهنم ، عفترملا  وه  دـشاب و  ضرإلا  ةوجن  زا  هملک  هکنیا  قاقتـشا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا 

یـضعب نوعرف ، كاله  رد  تساخرب  ّکش  ار  نایلیئارـسا  ینب  ات  حوریب  ینت  نیمز  زا  تخادنا  هوجنرب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  نوعرف  كاله 
انأََّوب . » دیاین بآ  رـس  رب  نهآ  هک  دشاب  رگد  يزجعم  ات  تنهآ ] هرز  اب  ینعی  ، ] تسا عم »  » ینعمب ءاب »  » تسا و عرد  ندبب  دارم  دنتفگ ، رگد 

يهتفگب اـی  دـشاب و  سدـقملا  تیب  ماـش و  هک  تسرد  تسار و  لزنم  رـس  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ینعی  يربـط :  92 ٍقدِص » َأَّوَبُم  َلِیئارـسِإ  ِیَنب 
59-41- نآرق : - دوش ینعم  نینچ  ٍقدِص » َأَّوَبُم   » تسا نکمم  هدیدنـسپ و  ناکم  ینعی  رخف :  47-1- نآرق . - میداد ياج  تسا  رصم  یضعب 

هکنیا تهج  و  هدیدنـسپ ، هتـسیاش و  هاگیاجب  دوش : ینعم  نینچ  ای  دوب و  تسرد  تسار و  ناشینیزگیاج  هک  يروطب  میداد  ياج  ار  اـهنآ 
هتـسباو و دننک  شیاتـس  دایز  دنهاوخب  ار  يزیچ  رگا  هک  تسا  مسر  برع  رد  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدش  قدـصب  فیـصوت  أّوبم »  » يهملک
تسا و نآرق  تیآ  هک  ٍقدِص » َجَرُخم  ِینجِرخَأ  َو  ٍقدِـص  َلَخدـُم  ِینلِخدَأ   » و قدـص » لجر   » و قدـص » مدـق   » لثم دـننکیم  قدـصب  هفاضا 
، دنتـسه نآب  نیبشوخ  و  دـنراد ، نآب  بوخ  نامگ  هک  مدرم  دوب  دوصقم  يارب  حـلاص  لـماک و  يزیچ  ره  هک  تسا  هکنیا  ریبعت  هکنیا  تلع 

یهّدـع و  دنتـسه ، یـسوم  ناـمز  دوهی  دـناهتفگ : ياهّدـع  لیئارـسا  ینب  زا  دوصقم  و  تسا ، تسرد  اـجب و  مدرم  ینیبشوخ  تسا و  تسار 
ات هنیدم  یگدنز  ياهیـشوخ  زا  نوچ  دنـشاب  نارگید  ریـضن و  ینب  هظیرق و  ینب  هک  دنتـسه  ربمغیپ  نامز  دوهی  دناهتفگ  نیرّـسفم  زا  يدایز 
هیآ هکنیا  رد  هک  نآ  زا  دوصقم  دنتسه  اهنآ  سپ  دنتـشادن ، فالتخا  دوب  هدیـسرن  اهنآب  نآرق  ملع و  هک  هاگنآ  ات  دندرکیم و  هدافتـسا  ماش 

ار ربمغیپ  دوهی  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  92 ُملِعلا » ُمُهَءاج  یّتَح  اوُفَلَتخا  اَـمَف   » 388-330- نآرق . - تسا هدش  فیـصوت  دای و 
علّطم هک  تسا  ربـمغیپ  مـلع »  » زا هحفـص 72 ]  ] 45-1- نآرق  - دوـصقم تفگ : ءاّرف  اـهنآ ، يارب  دیـسر  ارف  نآرق  هک  نآ  اـت  دنتـشاد  لوـبق 

زین و  دندش ، رفاک  ناشرتشیب  دـندرک و  فالتخا  ترـضح  نآ  نخـس  شریذـپ  رد  دـمآ  اهنآ  نیمزرـسب  ربمغیپ  نوچ  و  دـناهدوب ، وا  لاوحاب 
نخس ياهّدع  دندمآ  اهنآ  يارب  نوراه  یـسوم و  ینعی  ملع  نوچ  و  دندوب ، رفاک  یگمه  دنتـشادن و  فالتخا  لیئارـسا  ینب  ینعی  دناهتفگ :

: يربط  93 ِلَئـسَف » َکَیلِإ  انلَزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  ِیف  َتنُک  نِإَف  . » ملع زا  دعب  فالتخا  ینعم  تسا  هکنیا  دندرک ، لوبق  یـضعب  دنتفریذپن و  ار  اهنآ 
ریبج نب  دیعـس  هداتق و  يرـصب و  نسح  عمجم :  61-1- نآرق . - مدیـسرپ هن  مدرک و  ّکـش  نم  هن  تسا : هدومرف  ص ]  ] ربمغیپ تفگ  هداـتق 

هچرگا هلمج  هکنیا  و  تسا . هدش  تیاور  زین  بلطم  هکنیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیـسرپن و  يزیچ  درکن و  ّکش  ص ]  ] ربمغیپ دنتفگ :
یـضعب و  َءاسِّنلا » ُُمتقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » هیآ هکنیا  لثم  تسا  مدرم  هب  يروآدای  هّجوت و  دوصقم  یلو  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  رهاظب 
ناربمغیپ هک  سرپب  باتک  لها  زا  ناراـتفر ، دـب  راـتفر  زا  یتسه  یتخـس  رازآ و  رد  رگا  هک  تسا  هکنیا  ینعم   175-123- نآرق : - دناهتفگ

نآ یلات  مّدـقم و  هک  دـشاب  هّیـضرف  يهّیطرـش  روطب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  يروباشین : دـندرک . ربص  دـندوب و  رازآ  رد  هنوگچ  هتـشذگ 
ددع ود  نآ  تمـسق  جراخ  تسه و  ود  رب  میـسقت  لباق  دشاب  تفج  جنپ  ددع  رگا  دـنیوگب : هکنیا  لثم  تسا  حیحـص  نآ  عومجم  لاحم و 

رب قیاقح  هکنیا  هک  تسا  یحیسم  دوهی و  ياملع  یفّرعم  تسا و  قیقحت  شسرپب و  یئامنهار  داشرا و  هلمج  هکنیا  يهدئاف  تسا و  حیحص 
تسا نکمم  نیرّسفم : مومع   93 َنُؤَرقَی » َنیِذَّلا  ِلَئسَف  . » دنیوگب باوج  یتسردب  دنناوتیم  دوش  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  تسین و  هدیشوپ  مه  اهنآ 

تاّیصوصخ زا  سرپب  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دناهدناوخ ، ار  ینامـسآ  باتک  هک  نمؤم  مدرم  زا  سرپب  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم 
33-1- نآرق . - تسا تسرد  اههتفگ  نآ  مادک  هک  جنـسب  تدوخ  هاگنآ  تسا  هدش  دای  وا  شیادـیپ  ربخ  ینامـسآ  باتک  رد  هک  يربمغیپ 
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ناسنا هک  وا  داجیا  تسا و  هحفص 73 ]  ] 54-1- نآرق  - دنوادخ مکح  هملک  زا  دوصقم  رخف :  95 َنُونِمُؤی » َکِّبَر ال  ُتَِملَک  مِهیَلَع  تَّقَح  »
ینعی دناهتفگ : یضعب  عمجم : دنتسه . نامیا  رفک و  رش و  ریخ و  راثآ  تابجوم  هک  تسا  هداد  رارق  اهیئاناوت  اههتـساوخ و  زا  ياهعومجم  ار 

و تسا ، مّلـسم  اهنآ  رب  يدنوادخ  دیدهت  ّکبر » دیعو  مهیلع  تّقح   » ینعی دـنتفگ : یـضعب  و  تباث ، تسا و  قّقحم  اهنآ  رب  دـنوادخ  مشخ 
. - دـننکیمن هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  تسا و  هدـش  هداد  نامیا  یئاناوت  اهنآب  سپ  تردـق ، یفن  هن  تسا  نامیا  یفنب  رابخا  َنُونِمُؤی » ال   » يهلمج

یگدامآ و هک  اهنآ  دنوشیم و  داجیا  نّیعم  شورب  هک  تسا  هدش  قّقحم  اهنآ  رب  ّقح  يوس  زا  باذع  يهملک  ینعی  هدبع :  192-176- نآرق
ار اهنآ  ادخ  هکنیا  هن  دنوشیمن ، نمؤم  نامیا  تایآ  زا  ضارعا  نایغط و  رفک و  رد  ناشخوسر  توبث و  يهطساوب  دنرادن ، تیاده  دادعتـسا 
زا سپ  هک  اهیدابآ  مدرم  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  97 هیآ » رخآ  ات  َتناک  وَلَف ال  . » دنرادن يرایتخا  دوخ  زا  هک  تسا  هدرک  عنم 

دوس دوخ  نامیا  زا  يدابآ  چیه  مدرم  تسا : هتفگ  دهاجم  سنوی و  مدرم  زجب  هتـشادن  اهنآ  يارب  يدوس  ناشنامیا  دناهدش  نمؤم  يراتفرگ 
تـسین يدوس  هک  داد : عالّطا  دنوادخ  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  17-3- نآرق . - دندرب دوس  ناشنامیا  زا  سنوی  مدرم  هکنانچنآ  دـندربن 

لقن يرـصب  نسح  زا  میدرک . هدوسآ  يراتفرگ  زا  نامیا  زا  سپ  ار  سنوی  مدرم  ّطقف  يراتفرگ و  ندیـسر  ارف  ماـگنهب  میلـست  ناـمیا و  رد 
نمؤم انثتـسا  نودـب  یگمه  هک  دنتـسین  سنوی  ّتلم  لثم  دـنوشیمن و  نمؤم  اـهیدابآ  مدرم  يهمه  ارچ  درک : ینعم  نینچ  وا  هک  تسا  هدـش 

دوخ نامیا  زا  اـت  دـنوشیمن  نمؤم  باذـع  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  يداـبآ  مدرم  ارچ  دناهتـسناد : نینچ  ار  هیآ  ینعم  ياهّدـع  ینیـسح : دـندش .
دنوادخ هک  دوب  نانچ  سنوی  يهّصق  و  دندش . نمؤم  ریخأت  نودب  دندرک  هدهاشم  باذـع  يهناشن  نوچ  سنوی  مدرم  یلو  دـننک ، هدافتـسا 

یلاعت ّقح  درک ، تیاکـش  دمآ و  گنتب  وا  دندناجنر  ار  وا  مدرم  درک  رومأم  دوب  لصوم  کیدزن  هلجد  رانک  يدابآ  هک  يونین  مدرمب  ار  وا 
يدابآ نآ  زا  درک  رادربخ  ار  اهنآ  سنوی  نوچ  دـش ، دـنهاوخ  راتفرگ  اهنآ  زور  لهچ  ات  هس  زا  سپ  هحفـص 74 ] هک [  هد  ربخ  اهنآب  دومرف 

همه زا  میبرطیب  میروآ  ور  هک  هب  ینارب  وت  رگ   || میرواییب  هک  زاس  اـم  هراـچ  دـندرک . هبوت  دـندید  ار  يراـتفرگ  تاـمالع  دـش و  نوریب 
ِیف نَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاـش  َول  َو   » میدـمآ ادـخ  وت  دـیماب  مه   || میدـمآ  اـپ  رـس و  یب  رگ  وت  شیپ  ياهدـنزاون  میرادـن  وت  زج   || ياهدـنزاس 
. - مدرم مالساب  شلیم  لامک  ترضح و  نآ  سوسفا  يارب  تسا  ربمغیپ  يرادلد  هیآ  هکنیا  عمجم :  98 ُهِرُکت » َتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  مُهُّلُک  ِضرَألا 

وا تشونرـس  رد  یلو  دوش  ناملـسم  بلاط  وبا - تشاد  رارـصا  ص ]  ] ربمغیپ هک  دـش  لزاـن  عقوم  نآ  هیآ  هکنیا  ساـبقملا : ری   91-1- نآرق
مالساب روبجم  مدرم  هک  دشاب  هدرک  رودقم  دهاوخب و  ادخ  رگا  ینعی  دناهتفگ : یضاق  یئاّبج و  رخف :  141-139- یقرواپ «. - 8» دوبن مالسا 
تیاور مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  نیرحبلا : عمجم  تسین . اهنآ  لاحب  دـیفم  مالـسا  نینچ  نوچ  تسا  هدرکن  یلو  دوشیم ، دـناوتیم و  هّتبلا  دـنوشب 
يراکب دومرف  دوش ، رتشیب  نمشد  رب  ام  تردق  ات  دنوش  ناملسم  هک  ینک  روبجم  ار  مدرم  تسا  بوخ  دنتفگ : ربمغیپب  نیملـسم  تسا : هدش 

99 ِهّللا » ِنذِِإب  ّالِإ  َنِمُؤت  نَأ  ٍسفَِنل  َناک  ام  َو  . » دش لزان  هیآ  هکنیا  عقوم  هکنیا  رد  موشیمن ، یسک  محازم  منکیمن و  مادقا  مرادن  روتسد  هک 
: دناهتفگ یئاّبج  يرصب و  نسح  دراذگب . دازآ  شراک  رد  دنک و  توعد  ار  وا  ادخ  هک  هکنیا  هب  تسا  طوبرم  سک  ره  نامیا  ینعی  عمجم :

نوچ رخف :  60-1- نآرق . - دوشیمن نمؤم  یـسک  ادـخ  ملع  اب  زج  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوشیمن . نمؤم  یـسک  ادـخ  ناـمرفب  زج  ینعی 
ادـخ ینید و  دـیاقع  حالـصا  يارب  دـنک  شـشوک  ناسنا  هک  دـنکیمن  مازلا  لقع  سپ  تسا ، ادـخ  نذاب  ناـمیا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم 

زا رترب  وا  هک  دـنوادخ  يارب  هن  تسین  نآ  رد  يدوس  لـقع  رظن  زا  نوـچ  یعرـش . ماـکحا  فیاـظو و  ما  هحفـص 75 ] يارب [  مه  یتـسرپ و 
ماجنا هدوهیب  يراک  تسین و  يدوس  مه  ناسنا  يارب  سپ  تسین  ادـخ  يارب  نآ  زا  يدوس  نوچ  هک  یمدآ  يارب  هن  و  تسا ، ماـهوا  هنوگنیا 
تسا هکنیا  هّیرظن  هکنیا  باوج  یلو  «. 9» مالک ياملع  ماما و  لالدتسا  نخـس و  دوب  هکنیا  تسا . هدرک  فلت  یتقو  تمحز و  تسا و  هداد 
هزیگنا نیمه  دوریم و  اجکب  هدمآ و  اجک  زا  دـمهفب  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  تسا  وا  لقع  زا  رتولج  هک  یمدآ  يهزیرغ  داهن و  ترطف و  هک 

هکنیا هّیرظن  هکنیا  باوج  یلو  تسا . هدـش  مالک  ملع  ثحاـبم  ماـکحا و  ناربمغیپ و  ناـیدا و  شیادـیپ  بجوم  یناـسنا  ینورد  كّرحم  و 
نیمه دوریم و  اجکب  هدـمآ و  اجک  زا  دـمهفب  هک  دـنکیم  راداو  ار  وا  تسا  وا  لقع  زا  رتولج  هک  یمدآ  يهزیرغ  داهن و  ترطف و  هک  تسا 

َو  » 354-352- یقرواپ . - تسا هدـش  مالک  ملع  ثحابم  ماـکحا و  ناربمغیپ و  ناـیدا و  شیادـیپ  بجوم  یناـسنا  ینورد  كّرحم  هزیگنا و 
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َو انَلُسُر  یِّجَُنن  َُّمث   » 24-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  ءای  اب  نارگید  دـناهدناوخ و  نون  اب  لعجن »  » ییحی داّمح و  عمجم :  99 َسجِّرلا » ُلَعجَی 
نینچ ینعم  و  تسا ، هدش  تئارق  نآ  دـیدشت  میج و  فیفخت  اب  یجنن »  » هلمج ود  ره  رد  عمجم :  102 ِجُنن » انیَلَع  اقَح  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ترضح و  مینکیم . ظفح  نانمشد  رـش  زا  ار  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  میرادیم ، هاگن  هدوسآ  ار  ناربمغیپ  باذع  شیادیپ  ماگنه  تسا 
نوچ تسا  هدـیزرمآ  وا  هک  دـیهدب  تداهـش  تفر  ایند  زا  امـش  يهدـیقع  رکف و  هکنیا  اب  هک  سک  ره  يارب  دراد  ررـض  هچ  دومرف : قداص 

هکنیا ُملِعلا » ُمُهَءاج  یّتَح  اوُفَلَتخا  اَمَف  - » 1 ام : نخس   526-480- نآرق -81-1- نآرق «. - َنِینِمؤُملا ِجُنن  انیَلَع  اقَح  َِکلذَک   » تسا هتفگ  ادخ 
َکَّبَر َّنِإ   » دعب يهلمج  بجومب  تسین  یندش  مامت  رشب  تافالتخا  زگره  تسا و  ملع  دولوم  فالتخا   59-15- نآرق : - دنامهفیم هلمج  ود 
ندرک ادیپ  تسا و  شـشوک  يهلیـسو  لاکـشا  فالتخا و  شیادـیپ  دوش و  ادـیپ  تالکـشم  ات  تسا  مزال  فالتخا  هّتبلا  رخآ و  ات  یِـضقَی »

تادوجوم زا  سنج  هکنیا  هک  یتقو  ات  وا  یلاعت  یّقرت و  هار  تسا و  یمدآ  تازایتما  اهنآ  عومجم  تاـفالتخا و  تالکـشم و  عفر  يهلیـسو 
تسا هدش  هتفگ  دعب  هلمج  هحفص 76 ]  ] 110-85- نآرق  - رد هک  نانچ  تسا : رارقرب  طباور  نیمه  دنکیم  یگدـنز  ملاع  يهرک  هکنیا  رد 

دنوادخ تواضق  دوشیم و  رادومن  قیاقح  هک  دوشیم  مامت  تمایق  رد  ّطقف  تسه و  فالتخا  ملع و  نیمه  ینعی  ِۀَمایِقلا » َموَی  مُهَنَیب  یِـضقَی  »
هکنیا ریاظنب  تسا  هدرک  داهـشتسا  تسا و  هداد  لامتحا  رخف  ماما  هک  يروطب  ٍّکَـش » ِیف  َتنُک  نِإَـف   » تیآ 92 - 2 دـنکیم ، نشور  ار  اهنآ 

رد حیرص  روطب  یبلطم  هک  هاگنآ  ات  عقاوم  یضعب  رد  تسا  نکمم  َكُردَص » ِِهب  ٌِقئاض  َو  َکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف   » لثم هلمج 
رطاخ نیکـست  هلمج  نیاب  شمزع  دـیدشت  ماکحتـسا و  رطاخ و  شیاسآ  يارب  تسا  هدوب  دّدرم  نآ  راهظا  رد  هدـشن و  ریگیاج  ربمغیپ  بلق 

بلطم نیمه  دـیکأت  يارب  دـیاش  رخآ  ات  َنیِذَّلا » ِلَئـسَف   » يهلمج و  دوشب ، اهنآ  دافمب  مادـقا  رب  کیرحت  بجوم  ات  تسا  هدـشیم  شکراـبم 
یهاوخ نئمطم  یسرپب  دنتسه  انـشآ  بلاطم  هنوگ  هکنیا  هب  هک  اهنآ  زا  رگا  هّتبلا  و  دوش ، عفترم  دیاب  وت  راظتنا  بارطـضا و  هکنیا  هک  دشاب 

اب ام  نایب  هکنیا  یلو  دـندوب  نینچ  ناگتـشذگ  هک  روط  نامه  دوشیم  لیدـبت  میمـصت  شمارآب و  دوخب  دوخ  سرت  دـیدرت و  هکنیا  هک  دـش 
راتفرگ رکف  بارطـضا  رطاخ و  شیوشتب  تسا  نکمم  يرـشب  ترطف  بجومب  ربمغیپ  تسا : هتـشون  وا  نوچ  دراد  تواـفت  رخف  ماـما  نخس 
هکنیا هک  تسا  هکنیا  اـم  رظن  يهجیتـن  یلو  شبارطـضا ، شیوـشت و  عـفر  هار  هلیـسوب و  تسا  هدرک  یئاـمنهار  ار  وا  تـهج  نیاـب  و  دوـش ،
ُتَِملَک مِهیَلَع  تَّقَح   » يهلمج تیآ 95  رد  ترـضح . نآ  ّکش  دـیدرت و  عفر  هن  تسا  تاماهلا  دـیدشت  ّتیرومأم و  تیبثت  يارب  تاـماهلا 

یسک ره  هک  تسین  راکنا  لباق  بلطم  هکنیا  هّتبلا  و  دشاب ، اهنآ  لد  رد  فارحنا  يرارقرب  تیبثت و  دوصقم  دیاش  دعب  تایآ  يهنیرقب  َکِّبَر »
« َنِمُؤت نَأ  ٍسفَِنل  َناک  ام  َنَمَآل - َکُّبَر  َءاش  َول  َو   » دعب تایآ  ياههلمج  مه  هلمج و  هکنیا  و  دراد ، صوصخم  یئاناوت  رکف و  زرط  ّتیفرظ و 

تـسا غیلبت  وت  يهفیظو  هک  ص ]  ] ربمغیپ يروآدای  و  تسا ، یناسنا  يرطف  ياهتّیـصاخ  نیمهب  هراشا  تسا  دایز  نآرق  رد  هک  اهنیا  رئاـظن  و 
دنتـسه اهنآ  زا  مورحم  یـضعب  دـننکیمن و  هدافتـسا  هزادـنا  کیب  یگدـنز  ياهتمعن  زا  همه  هک  نانچ  دنتـسین و  ناس  کـی  همه  مدرم  یلو 

-703-682- نآرق -402-328- نآرق -237-210- نآرق -66-29- نآرق . - دنـشاب مورحم  ياهّدـع  مه  وـت  دوـجو  تمعن  زا  تـسا  نـکمم 
هحفص 77]  ] 1728-1697- نآرق -1693-1665- نآرق -1435-1397- نآرق

ات 109] تایآ 104  [: 10  ] سنوی هروس  ]

َنِم َنوُکَأ  نَأ  ُتِرمُأ  َو  مُکاّفَوَتَی  يِذَّلا  َهّللا  ُُدبعَأ  نِکل  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت  َنیِذَّلا  ُُدبعَأ  الَف  ِینیِد  نِم  ٍّکَش  ِیف  ُمتنُک  نِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُلق 
نِإَف َكُّرُـضَی  َو ال  َکُعَفنَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُعدَت  َو ال  [ 105  ] َنیِکِرـشُملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهجَو  ِمقَأ  نَأ  َو  [ 104  ] َنِینِمؤُملا
ُءاشَی نَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلضَِفل  َّداَر  الَف  ٍریَِخب  َكدُِری  نِإ  َو  َوُه  ّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهّللا  َکسَـسمَی  نِإ  َو  [ 106  ] َنیِِملاّظلا َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف  َتلَعَف 
ُّلِضَی امَّنِإَف  َّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنل  يِدَتهَی  امَّنِإَف  يدَتها  ِنَمَف  مُکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُمُکَءاج  دَـق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُلق  [ 107  ] ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  نِم 

- نآرق [ - 109  ] َنیِمِکاحلا ُریَخ  َوُه  َو  ُهّللا  َمُکحَی  یّتَح  ِربصا  َو  َکَیلِإ  یحُوی  اـم  ِعبَّتا  َو   815-1- نآرق [ - 108  ] ٍلیِکَِوب مُکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  اهیَلَع 
تئرج اب  صخش  دوشیم ، لّوحم  واب  ناوتان  صخـش  راک  ای  تسه و  نانیمطا  دامتعا و  واب  راک  ماجنا  رد  هکنآ  لیک - و  تاغل : ینعم   96-1
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نم نید  رد  امش  رگا  مدرمب : وگب  دّمحم  يا   103 همجرت : زیچ  ره  زا  تسا  وا  تیافک  نداد و  يزور  ینعمب  ادخ  تلاکو  راک ، رد  مادقا  و 
دناسریم و ار  امش  گرم  هک  متسرپ  یم - ار  یئادخ  متسرپیمن و  دیتسرپیم  ادخ  ياجب  امـش  هک  اهنآ  ملدمارآ و ] نآب   ] نم دیتسه  لد  ود 

گنهامه رادـب و  راوتـسا  یتسرپ  اتکیب  دوخ  لد  يور   104 تسا :] هدیـسر  نامرف  نینچ  نمب  زین  و   ] مشاب نانمؤم  زک  دـناهداد  ناـمرف  نمب 
رگا هچ  یـشاب 106  ناراکمتـس  رامـش  رد  ینک  نینچ  رگ  هک  ناوخم  ادخ  ياجب  درادن  وتب  نایز  دوس و  هک  ار  نآ  شابم 105 و  نیکرشم 

زا سک  ره  يارب  هک  دش  دناتن  وا  شـشخب  ولج  سک  دهاوخب  وت  یـشوخ  رگا  درک و  دـناتن  تاهدوسآ  یـسک  وا  زج  دـنک  تراتفرگ  ادـخ 
ناتراگدرورپ يوس  زا  مدرم  يا  وگب : هحفص 78 ] بارعاب [ ] زین  و   ] 107 میحر . تسا و  روفغ  هچ  دناسریم  ار  نآ  دهاوخب ، دوخ  ناگدـنب 

هدرک مگ  ار  دوخ  هار  دـهد  تسد  ار ز  نآ  هک  ره  هتفر و  تسار  هارب  دوـخ  دوـسب  دـبای  هار  نآـب  سک  ره  دـمآ و  راوتـسا  تسار و  ینخس 
هک دسرب  ادخ  نامرف  ات  شاب  ابیکش  يراوگان  رب  دوشیم و  یحو  وتب  هک  نک  نآ  يوریپ  دوخ  وت  مرادن 108 و  امش  راک  رایتخا  نم  تسا و 

: دـینادب دـیراد  ّکش  نم  نید  یتسرد  رد  رگا  ینعی  لیزنتلا : راونا   103 ٍّکَش » ِیف  ُمتنُک  نِإ  : » نیرّـسفم نخـس  تسا . ناهدنامرف  نیرتهب  وا 
رادومن امـش  رب  نآ  یتسرد  ات  دـیرگنب  فاصنا  مشچ  اب  دیجنـسب و  دوخ  درخ  اب  امـش  تسا و  نیمه  نید  رد  نم  لمع  داقتعا و  يهصـالخ 

نید هک  دـندوب  دـقتعم  نیفلاخم  هکنیا  اب  عمجم :  287-272- نآرق -41-15- نآرق . - تسا اهنآ  دـیدهت  يارب  مُکاـّفَوَتَی »  » يهلمج و  دوش ،
دناهدوب لد  ود  هک  هّدـع  کی  تسا  نکمم  هکنیا  يارب  دـناهدش ، یفّرعم  ّكاش  ٍّکَش » ِیف  ُمتنُک  نِإ   » يهلمج نیاب  اهنآ  تسا  لـطاب  ربمغیپ 

لمع نخس و  زا  تسا  نکمم  و  تسا ، نینچ  شباوج  دراد  ّکش  یسک  رگا  هک  دشاب  ضرف  روطب  تسا  نکمم  دشاب و  اهنآ  اب  نخس  يور 
ینعی ةداعسلا : نایب   116-90- نآرق . - دیراد ّکش  رگا  تسا : هدش  هتفگ  تهج  نآب  هک  تسا  هدشیم  دـیلوت  اهنآ  لد  رد  یبارطـضا  ربمغیپ 
فشک  104 ِنیِّدِلل » َکَهجَو  ِمقَأ  نَأ  َو  . » نک راکشآ  ار  دوخ  نید  تقیقح  سرتم و  مدرم  زا  نونکا  يدوب  ناهنپ  ناسرت و  نونک  ات  هچرگا 

نوکا و نا  ترما   » هانعم لیق  و  کهجو » مقا  انمؤم  نک  نینمؤملا  نم  نوکا  نا  ترما  و   » هریدقت ینعملا  یلع  فطع  تسا : هتـشون  رارـسالا 
ار هتخادـنا  متخادـنارب و  ار  هتخودـنا  متخوـسب ، هلمج  ار  هتخوـمآ  متخوـمآ و  ار  ینتخوـمآ  اـت  یهلا  تفگ  تقیرط  ریپ  مقا » نا  ّیلا  یحوا 

هنامیپ میوگ  هک  دشاب  یک  متخادـگب  يداش  يوزرآ  رد  متخانـشب  یگناگی  ات  یهلا  متخورفیب ، ار  تسه  ات  متخورفب  ار  تسین  متخودـنیب ،
شیپ رد  لـیزنتلا : راونا  رخآ 106  ات  َکسَـسمَی -» نِإ  َو   » 37-1- نآرق . - متخاـبرد هلمج  شیوخ  دوب  متخادرپ و  او  قئـالع  زا  متخادـنیب و 

دنمهفب مدرم  ات  تسا  هدش  هتفگ  ِِهلـضَِفل » َّداَر  َكدُِری و   » يهلمج بوخ  ثداوح  رد  تسا و  هدش  هتفگ  کسـسمی »  » يهلمج دـب  ياهدـمآ 
ریغب هـک  هحفــص 79 ]  ] 165-148- نآرق -145-138- نآرق -20-1- نآرق  - دــنوادخ لـضف  و  تـسا ، ریخ  لـصا  رد  یناـسنا  يهرهب  هـک 
یّتَح ِربصا  َو  . » كدنا تسا  یّـسامت  تسین و  شنیرفآ  لصا  یـضتقمب  راوگان  ثداوح  و  دوش ، ریگولج  دناوتن  سک  دسریم و  مه  ّقحتـسم 

و دش . زوریپ  تبقاع  درک و  ربص  دوب و  میلـست  يدنوادخ  تشونرـسب  هک  تسا  ربمغیپ  لاح  ام  يارب  هظعوم  رتهب  نایبلا : حور   108 َمُکحَی »
نیب طسب  يو  رد  وت  دیآ  ضبق  هکنوچ  دیدن  مدآ  ربص  وچمه  یئایمیک   || دـیرفآ  ّقح  ایمیک  نارازه  دـص   27-1- نآرق : - تسا يونثم  رد 
برچ رخآ  رد  وا  تسا  رخآ  باـسح  رد  لـقاع  مشچ   || تسا  رخآ  رد  رخ  وچمه  كدوـک  مشچ  نیبـج  رب  نکفیم  نیچ  شاـب و  هزاـت  ||  

دـنیبیم ز ربص  داهن  یئوزارت  ام  محل  رهب   || داد  باّـصق  نیاـک  تسا  خـلت  فلع  نآ  فلت  دـنیب  شرخآ  باّـصق  نیو ز   || فلع  دـنیبیم 
اب تسا : هدرک  لـقن  نینچ  دـیدیم  هّکم  برع  زا  هک  ار  ربـمغیپ  رازآ  دوعـسم  هّللا  دـبع  دارم  نیفلز  راـنلگ و  نوـچ  يوـب   || داـهتجا  يهدرپ 

رـضاح یک  تفگ : اجنآ  نیرـضاحب  لهج  وبا  شنورد ، تافاثک  اب  دوب  يرتش  يهبمکـش  اجنآ  میدـناوخیم . زامن  مارحلا  دجـسم  رد  ربمغیپ 
، تخادنا ترضح  نآ  رب  دوب  هدجـسب  ربمغیپ  هک  هاگنآ  تساخرب و  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  دزادنیب ! دّمحم  رب  درادرب و  ار  تافاثک  هکنیا  تسا 

ربمغیپ تشپ  زا  ارنآ  میتشادن  تأرج  ام  و  دندرکیم ، هیکت  رگیدکی  رب  دـننامب و  دنتـسناوتیمن  دوخ  ياپ  يور  هک  دـندیدنخ  يردـقب  اهنآ  و 
درک و شباحـصاب  ور  دـندرک ، شتیذا  دایز  هک  زور  کی  و  داد ، مانـشد  اهنآب  تشادرب و  ارنآ  دیـسر و  اـجنآ  همطاـف  شرتخد  اـت  میرادرب 

هدومرف هکنیا  ردب  زور  رد  و  دنوشیم . هدیرب  رـس  امـش  تسد  رد  يدوزب  امـش  مشچ  ولج  رد  مدرم  نیمه  هک  مهدیم  تراشب  ار  امـش  دومرف 
نایب رد  مراهچ  رتفد  رد  يونثم  دوب . ترـضح  نآ  ماقم  يدـنلب  يراوگرزب و  ياـههناشن  دوخ  نآ  لّـمحت  اـهرازآ و  هکنیا  و  دـش ، راکـشآ 
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تیاکـش ینیب  ار  هک  ره  بدایب  ره  زا  لمح  اـّلا  تسین   || بلط  ردـنا  بدا  دوخ  ناملـسم  يا  ندرپس : قفر  قیرط  بدایب و  ره  زا  لّـمحت 
يوگدب يوخدب  نآ  زا  هک   || تسا  دب  شیوخ  نیقی  رگتیاکـش  هکنیا  هحفـص 80 ] دب [  يوخ  عبط و  تسار  سک  نالف  ناک   || دـنکیم 

 || تسا ادخ  رما  هلگ ز  هکنیا  خیش  رد  کیل  لومح  ناعبط  دب  يوگدب و  زا  دشاب   || لومخ  رد  وک  دوب  نآ  وخـشوخ  هک  ناز  تسا  هدمآ 
دب لمح  ردنا  دنتشک  ار  عبط  ناربمغیپ  ندرک  تیاکش  نوچ   || ناج  حالصا  تسه  تسین  تیاکش  نآ  تساوه  تارامم و  مشخ و  یپ  ین 

ار زاب   || نکم  رپ  اروگ  رایسب  لبلب  زاسب  ناغرم  همه  اب  وش  ّقح  ملح   || زاب  غاز و  نایم  رد  نامیلـس  يا  دوب  ّقح  زا  دنک  رگ  یلومح  ان  ||  
تایآ رد  هچنامه  ّطقف  تایآ : هکنیا  رد  اـم : نوملعی  ـال  مّهنا  یموق  دـهاک   || نوبز  ار  تملح  سیقلب  دـص  ود  يا  نزم  مه  رب  ار  کـبک  و 
ینورد بارطـضا  شمارآ  يارب  اهنیا  هک  میئوگیم  « 10 «» َکَیلِإ یحُوی  ام  ِعبَّتا  َو   » اههلمج هکنیا  رد  میتفگ ، ٍّکَش » ِیف  َتنُک  نِإَـف   » هتـشذگ

مه و  شاب ، هتـشادن  كاب  سک  زا  شاب و  دوخ  تاماهلا  وریپ  ّطقف  اهنآ  ياهیتخـسرس  اب  يهزرابم  مدرمب و  غالبا  رد  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ
نخس زا  دیدرت  بارطـضا و  ینارگن و  تسا  هدش  تباث  عرـش  لقع و  مکحب  هک  تحلـصم  صیخـشت  زا  سپ  هک  تسا  رـشب  تیبرت  هلیـسو 

رادومن تسا  راک  رکف و  يهجیتن  هک  دـنوادخ  مکح  ات  درک  بیقعت  دوخ  راک  زا  تباث  مدـق  يوق و  لد  اـب  یتسیاـب  تسین و  زیاـج  نارگید 
وریپ ّطقف  اهنآ  ياهیتخـسرس  اب  يهزرابم  مدرمب و  غالبا  رد  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ ینورد  بارطـضا  شمارآ  يارب  اـهنیا  هک  میئوگیم  . دوش
عرش لقع و  مکحب  هک  تحلـصم  صیخـشت  زا  سپ  هک  تسا  رـشب  تیبرت  هلیـسو  مه  و  شاب ، هتـشادن  كاب  سک  زا  شاب و  دوخ  تاماهلا 

ات درک  بیقعت  دوخ  راک  زا  تباث  مدق  يوق و  لد  اب  یتسیاب  تسین و  زیاج  نارگید  نخس  زا  دیدرت  بارطـضا و  ینارگن و  تسا  هدش  تباث 
 ] 91-59- نآرق  - 154-152- یقرواپ -151-119- نآرق -89-62- نآرق . - دوـش رادوـمن  تسا  راـک  رکف و  يهجیتـن  هک  دـنوادخ  مـکح 

هحفص 81]

دوه هروس 

هراشا

مه کـی  تسیب و  ود و  تسیب و  تسا و  هیآ  هـس  تـسیب و  دـصکی و  عـمجم  لوـق  رباـنب  هروـس  هـکنیا  تاـیآ  ددـع  [ 11  ] 91-59- نآرق -
-163- نآرق . - تسا هدـش  لزان  هنیدـمب  هتفگ  هداتق  هک  ِراهَّنلا » ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو   » هیآ زج  تسا  هدـش  لزان  هّکمب  شماـمت  و  دـناهتفگ ،

29-1- نآرق  - میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   205

ات 11] تایآ 1  [: 11  ] دوه هروس  ]

َهّللا َّالِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  [ 1  ] ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  نُدـَل  نِم  تَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  تَمِکحُأ  ٌباتِک  رلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   91-59- نآرق -
نِإ َو  ُهَلضَف  ٍلضَف  ِيذ  َّلُک  ِتُؤی  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَسَح  ًاعاتَم  مُکعِّتَُمی  ِهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  مُکَّبَر  اوُرِفغَتسا  ِنَأ  َو  [ 2  ] ٌریَِشب َو  ٌریِذَن  ُهنِم  مَُکل  ِینَّنِإ 

مُهَروُدُص َنُونثَی  مُهَّنِإ  الَأ   444-1- نآرق [ - 4  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  مُکُعِجرَم  ِهّللا  َیلِإ  [ 3  ] ٍرِیبَک ٍموَی  َباذَع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإَف  اوَّلََوت 
ِهّللا یَلَع  ّالِإ  ِضرَـألا  ِیف  ٍۀَّباَد  نِم  اـم  َو  [ 5  ] ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُوِنلُعی  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَلعَی  مَُهباِیث  َنوُشغَتـسَی  َنیِح  الَأ  ُهنِم  اوُفخَتـسَِیل 

ِءاملا یَلَع  ُهُشرَع  َناک  َو  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 6  ] ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدوَتسُم  َو  اهَّرَقَتـسُم  ُمَلعَی  َو  اُهقزِر 
ُمُهنَع انرَّخَأ  ِنَئل  َو  [ 7  ] ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّالِإ  اذه  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتوَملا  ِدـَعب  نِم  َنُوثوُعبَم  مُکَّنِإ  َتُلق  ِنَئل  َو  ًالَمَع  ُنَسحَأ  مُکُّیَأ  مُکَُولبَِیل 

َناسنِإلا اَنقَذَأ  ِنَئل  َو  [ 8  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  مُهنَع  ًافوُرـصَم  َسَیل  مِهِیتأَی  َموَی  الَأ  ُهُِسبحَی  ام  َُّنلوُقََیل  ٍةَدوُدعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَـعلا 
ٌحِرََفل ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُهتَّسَم  َءاّرَـض  َدـَعب  َءامعَن  ُهانقَذَأ  ِنَئل  َو   873-1- نآرق [ - 9  ] ٌروُفَک ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُهنِم  اهانعََزن  َُّمث  ًۀَـمحَر  اّنِم 

: تاـغل ینعم  هحفـص 82 ]  ] 229-1- نآرق [ - 11  ] ٌرِیبَـک ٌرجَأ  َو  ٌةَرِفغَم  مَُـهل  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوُرَبَـص  َنـیِذَّلا  ـَّالِإ  [ 10  ] ٌروُخَف
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درخیب هیفس و  صخش  و  درک ، میکح  اناد و  اههبرجت  ار  صخش  و  داد ، رارق  راوتسا  تخس و  اریزیچ  ینعی  ءیّشلا  مکحا  لعف  زا  تمکحا -
ندنادرگرب ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  ینث ، ردصم  زا  نونثی - درک ، زیچ  داسف  یهابت و  زا  يریگولج  و  درک ، يربهر  يریگتـسد و  ار 

ياج عدوتـسم  دـننیبن ، ار  وا  دنونـشن و  شنخـس  ات  دـیچیپ  هماجب  ار  دوخ  ینعی  هبوث  یـشغتسا  لعف  زا  نوشغتـسی - ندرک ، اـت  ندـیچیپ و  و 
زا قاح - یمدآ ، يالاب  تماق و  ماگنه ، تقو و  هقیرط ، شور و  مدرم ، زا  ياهتسد  تعامج  ۀّما - ردام ، مکش  رد  لفط  هاگیاج  يرادهگن ،

هدنـشخب يادـخ  مانب  همجرت : ندرک . فاـص  ندـیلام و  ندرک ، وراـج  يریگارف ، هطاـحا و  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  قوح  ردـصم 
اناد راکتـسرد  يادخ  هاگـشیپ  زا  نآ  ياههتفگ  کیاکی  تسا و  هدش  راوتـسا  نآ  تایآ  تسا  ياهمان  نآرق  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناگمهب 

شزرمآ دوخ  راگدرورپ  زا  مروآ 3 و  دیون  میب و  امـش  يارب  وا  يوس  زا  نم  هک  دیتسرپن  ار  اتکی  يادـخ  زج  امـش  ات  تسا 2  هدش  رادومن 
وا راک  دوس  دراد ، رتهب  يراک  هک  ره  درادب و  دنمهرهب  یبوخب  گرم  ماگنهب  ات  یگدنز  رد  ار  امـش  وا  هک  دـیدرگرب  وا  يوسب  دـیهاوخب و 
وا تسا و  ادخ  يوسب  امـش  تشگزاب  هچ  دیوش 4  زیخاتـسر  گرزب و  زور  رازآ  راتفرگ  مسرتیم  دیدش  نمز  نادرگ  ور  رگا  و  دـناسر ، واب 

ناهنپ وا  زا  هحفـص 83 ] ات [  دننکیم  الود  ار  دوخ   5 دـنوشیم ] ربمغیپ  کیدزن  وچ  شیدـنا  دـب  بارعا  نکیل  . ] تسا زیچ  همه  رب  ياناوت 
دشاب 6 هتفهن  اههنیس  رد  هچنآ  دنادیم  وا  تسا و  رادربخ  ناشراکشآ  ناهن و  ادخ ز  دنشوپب  دوخ  يهماجب  رس  وچ  دنشاب : هاگآ  یلو  دنوش 
زا سپ  شیادـیپ و  زا  شیپ  هک  اجنآ  دریگیم و  مارآ  نآ  هک  اجنآ  دـنادیم  وا  دوب و  ادـخ  اب  شیزور  هک  رگم  تسین  يا  هدـنبنج - چـیه  و 

اهنامسآ و هک  تسا  وا  7 و  تسا ] راگدرورپ  هاگشیپب   ] رادومن ياهتشبن  رد  یگمه  نوچ  دوشیم ، ناهنپ  تسا و  هدوب  هدش  هدرپس  شگرم 
بآ يور  رب  ار  نیمز  اهنامسآ و  و  ، ] دوب بآ  رب  وا  شنیرفآ  ای  وا و  يهدیرفآ  رترب  هکنیا  اب  باتش ] اب  مدکیب و  هن   ] دیرفآ زور  ششب  نیمز 
نیمز نامـسآ و  هکنیا  شنیرفآ  رد  هدـیدپ  رتهدـنزرا  رترب و  هچ   ] دـیرتراک وـکن - ناتنیمادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  اـت  دـیرفآ ] بآ  زا  و 

هک اهنآب  رگا  و  دوب ،] رتدنمهرهب  دنک  رتهب  هک  ره  دـیرب و  هرهب  اهتمعن  زا  دـیوش و  هدـیزرو  یگدـنز  راک  رد  ات  تسا  اهمدآ  امـش  شیادـیپ 
ار اهنآ  رگا  تسا 8 و  نارگوداج  زا  هک  تسا  راکـشآ  نخـس  هکنیا  دنیوگ : دنروآیمرد  روگ  گرم ز  زا  سپ  ار  امـش  یئوگ  دـندش  رفاک 
ارچ دـناوت  یـسک  رگا  و   ] دـشاب ام  يراـتفرگ  ریگولج  زیچ  هچ  دـنیوگ : مینکن  ناـشراتفرگ  مولعم  هدرمـش و  يراـگزور  اـت  میهد و  تلهم 
رب دـنتفرگیم  هرخـسم  سوسفب و  ار  هچنآ  دـنادرگن و  زاب  ار  نآ  سک  دـیآ  ام  باذـع  هک  زور  نآ  دـننادب  یلو  دراین ]! ام  يارب  يراـتفرگ 

یـساپسان دوش و  دـیماان  میریگ  زاب  وا  زا  ار  نآ  سپ  ناز  میناسر و  واـب  يرهم  رگا  هک ] تسا  یمدآ  يوخ  هّتبلا   ] 9 و دمآ ، دهاوخ  ناشرس 
هّتبلا هک  دش  رود  نمز  يدب  رگد  دیوگ : دوش و ] ياتسدوخ  لدشوخ و   ] میناسر واب  یتمعن  هدیـسر  واب  هک  يرازآ  سپ  زا  رگا  10 و  دنک ،

دزم تسا و  شزرمآ  ناشيارب  هّتبلا  دننک  هتسیاش  ياهراک  دنوب و  ابیکـش  هک  ناسک  نآ  رگم  يزارفندرگ 11  تسا و  يداش  یمدآ  يوخ 
هکنیا ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط   1 ُُهتایآ » تَمِکحُأ  ٌباتِک  رلا  : » نیرّسفم نخـس  دش .] دهاوخ  ناشبیـصن  دزم  رتگرزب  شزرمآ و   ] گرزب
تـسا نّیعم  مکحم و  نآ  تاـیآ  هک  تسا  یباـتک  تسا  هدـش  مهارف  اـهنآ  زا  نآرق  هک  تسا  یفورح  رگید  زا  ياهنوـمن  هک  رلا »  » فورح

هحفص 84]  ] 47-15- نآرق . - یهابت داسف و  هنخر و  زا  نوصم  تسا و  مکحم  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  ینید  ياهروتسد  یهاون و  رماواب و 
ياهباتک رگید  لـثم  تسا و  هدـش  راوتـسا  نآ  تاـیآ  هک  تسا  یباـتک  نآرق  ینعی  تسا : هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  عمجم :  1 تَلُِّصف » َُّمث  »

رد نآ  تایآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  تسا ، هدرک  نایب  لّصفم  ار  ماکحا  رگید  لالح و  مارح و  سپـس  دوشیمن ، خوسنم  ینامـسآ 
: تسا هتفگ  دهاجم  تسا ، هدـش  هتفگ  نآ  رد  لیـصفتب  دـیدهت  دـیون و  باقع و  باوث و  تسا و  مکحم  راوتـسا و  یهن  رما و  اهروتـسد و 
دننک و ّتقد  نآب  رتشیب  مدرم  ات  دش  لزان  رگیدـکی  زا  قّرفتم  جـیردتب و  لوزن  عقوم  رد  هک  هتـسویپ  مهب  تسا و  راوتـسا  نآرق  تایآ  ینعی 

. - حورشم تسا و  لّصفم  ماکحا  نایب  رد  مکحم و  تسا و  راوتـسا  زاجعا  بجوم  تغالب  مظن و  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دنمهفب ،
نآـب داـسف  هنخر و  تسا و  نآ  مکحم  تاـیآ  هک  تسا  یباـتک  هروـس  هکنیا  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  هروـس  مسا  رلا » : » رخف  19-1- نآرق

تسا و هدش  میـسقت  هیآ  هروس و  تامیـسقتب  لّصفم و  سپـس  و  دش ، دهاوخن  موکحم  يدوبان  خسنب و  مکحم و  نامتخاس  دـننام  دـسریمن 
ینعی يربط :  3 اُوبُوت » َُّمث  مُکَّبَر  اوُرِفغَتسا  ِنَأ  َو   » 10-5- نآرق . - تسا هدش  لزان  قّرفتم  تسا و  هدش  هتفگ  نآ  رد  لّصفم  رـشب  تاجایتحا 
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هدـیزرمآ و امـش  یتسرپتب  كرـش و  هانگ  هک  دـینکب  يراک  ینعی  دـینک  رافغتـسا  هک  بلطم  نیاب  تسا  هدـش  ناـیب  لّـصفم  نآرق  تاـیآ 
: تسا هدش  هتفگ  هکنیا  تهج  و  دیراذگن ، رثا  كرش  زا  لد  رد  هک  تدابع  رد  صالخاب  دیدرگرب  رافغتـسا  لمع  زا  سپ  و  دوش ، هدیـشوپ 

ادـخ ناـمرفب  دوخ  راـک  رد  هک  دـندوب  دـقتعم  یتسرپتب  كرـش و  يهدـیقع  اـب  كرـشم  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  اوبوت » ّمث  اورفغتـسا  »
يارب دـیحوت  تقیقح  ات  دـینکب  ّقح  يارب  ار  دوخ  ياهراک  هاگنآ  دـیرادرب  یتسرپتب  زا  تسد  هک  تسا  هدـش  رما  يور  هکنیا  زا  دنتـسه ،

هتفگ یئاّبج  دینک ، مهارف  ار  رافغتـسا  شریذپ  شزرمآ و  يهلیـسو  هبوت  اب  دـینک و  رافغتـسا  ینعی  عمجم :  48-1- نآرق . - دوش مهارف  امش 
دیکأت مود  يهلمج  تسا و  واو  ینعمب  َُّمث » : » تسا هتفگ  ءاّرف  و  دینک ، هبوت  دیدرک  یتیصعم  رگا  سپس  دینک و  رافغتسا  نونکا  ینعی  تسا :

تـسیاشان ياهراک  يدوبان  هک  تسا  دـنوادخ  زا  شزرمآ  نتـساوخ  رافغتـسا  رخف : هحفـص 85 ]  ] 207-199- نآرق : - تسا لّوا  يهـلمج 
. صخـش لمع  سپـس  تسا  ّقح  کمک  لّوا  سپ  دوخ ، ياه  يدب  ندرک  دوبان  هلازا و  رد  تسا  یمدآ  دوخ  شـشوک  هبوت  و  دشاب ، ناسنا 

تـسا ربمغیپ  ثیدح  هکنیا  اب  دـنکیم  یگدـنز  هدوسآ  ایند  رد  دـباع  نمؤم  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  رهاظ  رخف :  3 ًانَـسَح » ًاعاتَم  مُکعِّتَُمی  »
رد دشاب  نمؤم  شیاسآ  دوصقم  تسا  نکمم  هک  تسا  هکنیا  باوج  تسه ، بلاطم  هنوگنیا  مه  نآرق  تایآ  رد  و  نمؤملا » نجـس  اینّدـلا  »

يزور زا  تسه  روط  رهب  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هراشا  اهنآب  سنوی  يهروس  رد  هک  نیقباس  ياهیراتفرگ  ربارب 
ّقحب هجوت  نامیا و  لامک  يهطساو  هب - هک  دشاب  مدق  تباث  نمؤم  لاح  نایب  تسا  نکمم  و  َُکقُزَرن » ُنَحن   » يهنیرقب دش  دنهاوخن  مورحم 

َّلُک ِتُؤی  َو   » 467-448- نآرق -31-1- نآرق . - تسین نارگن  تحاران و  یگدـنز  ياهتّیمورحم  زا  زگره  هک  دـنمهرهب  تسا و  داش  هشیمه 
دوخ ناسحا  يهجیتن  دنکب ، یـششخب  ره  سک  ره  دشاب  هکنیا  ینعم  ات  دشاب  ناسحا  ینعمب  لضف  تسا  نکمم  عمجم :  3 ُهَلضَف » ٍلضَف  ِيذ 

دنوادـخ دوصقم  هلـضف »  » ریمـض و  دزم ، باوث و  ینعمب  مّود  لضف  دـشاب و  کین  راـک  ینعمب  لّوا  لـضف  تسا  نکمم  و  دـید ، دـهاوخ  ار 
مُهَروُدُص َنُونثَی   » 40-1- نآرق . - دوشیم دنمهرهب  دوخ  قاقحتـسا  زا  شیب  ادخ  لضف  زا  رگید  ملاع  رد  درک  بوخ  راک  هک  ره  ینعی  دشاب ،

ریزب رـس  دـندشیم  فداصم  ترـضح  نآ  اب  رگا  ربمغیپ  نیفلاخم   44-1- نآرق : - تسا هتفگ  داّدـش  نب  هّللا  دـبع  يربـط :  5 ُهنِم » اوُفخَتسَِیل 
دهاجم تسا ، اهنآ  لمعب  هراشا  اههلمج  هکنیا  دننک  ناهنپ  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ات  دندرکیم  مخ  هنیس  دندیشکیم و  رـس  رب  هماج  دنتخادنایم و 

ات دندرکیم  نینچ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  عمجم : دننک . ناهنپ  ادـخ  زا  ار  دوخ  تاّیونم  دـنناوتیم  هک  دنتـشادنپیم  ینعی  دـناهتفگ  ياهدـع  و 
دندنابسچیم رگیدکیب  دوخ  ياههنیس  دندرکیم و  نینچ  ربمغیپ  فالخرب  ياهنمجنا  رد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دنونشن و  ّقح  نخس  نآرق و 

اهنآ هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  قداص  رقاـب و  هحفـص 86 ] داّجـس و [  ماما  زا  و  دننک . ناهنپ  ادـخ  زا  ات  دـنتفگیم  نخـس  زارب  و 
ظّفلت ءای  واو  ياجب  تسا و  هدـناوخ  نینثیل »  » هک تسا  هدـش  لقن  دـهاجم  زا  و  دـناهدرک . تئارق  لـعوعفی »  » نزو رب  رخآ  ياـی  اـب  ینونثی » »

. ارنآ دننادرگیم  ات  ود  ای  نم ، بیبح  توادع  رب  ار  دوخ  ياههنیس  دنریگیم  مهارف  نارفاک  ینعی  تسا : هتشون  ینیسح  ریـسفت  تسا . هدرکیم 
ینک ناهن  لد  رد  هک  يا  دـنریگیم . لد  نورد  رد  ربمغیپ  ینمـشد  ینعی  لد ] رد  زار  نتـشاد  هدیـشوپ  زا  تسا  تراـبع  هنیـس  ندرک  اـت  ود  ]

رازگنخس و يدرم  هک  هدش  لزان  قیرش  نب  سنخا  نأش  رد  تایآ  هکنیا  هک  هدروآ  لوزنلا  بابـسا  رد  دنادیم  هدیرفآ  لد  هکنآ   || يرس 
اما يدز  یتهج  کی  يراداوه و  فال  يدرکیم و  ادا  يدـنیآشوخ  نانخـس  يدـمآ و  هانپ  تلاـسر  ترـضح  تمزـالمب  دوب  ناـبز  نیریش 

یسک ات  درک  اراکشآ  تیآ  نیدب  ار  وا  تدیقع  ثبخ  هناحبـس  ّقح  دومنیم ، نشور  شنوریب  هریت و  شنورد  دوب و  نطاب  فالخرب  شرهاظ 
هک دنامهفیم  تسا  بوجو  مازلا و  ینعمب  هک  یلع »  » يهملک ینیسح :  6 اُهقزِر » ِهّللا  یَلَع  . » ددرگن لفاغ  شنطاب  تملظ  زا  شرهاظ  يافصب 

ینعمب و  تسادخ ، زا  همه  يزور  ینعی  تسا ، نم »  » ینعمب دناهتفگ  و  ریذـپان ، فّلخت  تسا  یلـصا  دـسریم و  تادوجومب  يزور  ّکشیب 
ُمَـلعَی َو   » 25-1- نآرق . - دـسرن دـشابن  رگا  دـناسرب و  دـشاب  تحلـصم  رگا  هک  تسا  ّقـحب  راذـگاو  همه  يزور  ینعی  دـناهتفگ  مـه  یلا » »

، شیادیپ زا  شیپ  هک  اجنآ  ینعی  عدوتـسم  و  دننکیم ، یگدـنز  نیمز  يور  رب  ناویح  هک  اجنآ  ینعی  ّرقتـسم  رخف :  6 اهَعَدوَتسُم » َو  اهَّرَقَتسُم 
مارآ دوشیم و  هدنهانپ  زور  ای  بشب  هک  اجنآ  ینعی  ّرقتـسم » : » تسا هتفگ  ءاّرف  و  هدام . مخت  ای  نادهچب  رن و  تشپ  لثم  دوب  اج  نآب  يهدرپس 

زا زور  بشب و  دـنیوا  هاگرارق  تلزنم و  يوأـم و  ّرقتـسم »  » حوتفلا وبا   43-1- نآرق . - دـنامیم دریمیم و  هک  تسا  اجنآ  عدوتـسم  دریگیم و 
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زور ششب  دارم  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  ٍماّیَأ » ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  [ » هحفص 87 روگ [  ینعی  اهعدوتـسم » و   » هناخ ارس و 
: رخف  57-1- نآرق . - دوبن باتفآ  هگنآ  اهبورغ و  یلا  سمّـشلا  عولط  نم  دشاب  ترابع  زور  هکنآ  يارب  زا  زور  شـش  ریدـقتب  هک  تسا  نآ 

ترخآ ياهزور  زا  زور »  » شدوصقم هک  تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  هکناـنچ  اـی  تسا  اـیند  ياـهزور  نیمه  ماـّیا  هکنیا  زا  دوصقم  اـیآ 
رازه لثم  ادخ  هاگـشیپب  زور  ینعی  َنوُّدـُعَت » اّمِم  ٍۀَنَـس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدـنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو   » هیآ هکنیا  لیلدـب  تسا  لاس  رازه  يزور  ره  هک  تسا 
یلو دنمهفب  دنتـسناوتیم  مدرم  هک  تسا  اهزور  نیمه  دوصقم  تسا  هتفگ  یـضاق  دیرادیم . روظنم  دوخ  ياهباسح  رد  امـش  هک  تسا  یلاس 

دناهدوب علّطم  ینعم  هکنیا  زا  یحیـسم  يدوهی و  اـب  ترـشاعم  يهطـساوب  مدرم  تسا و  هدـش  هتفگ  ترخآ  ماـّیا  لـیجنا  تاروت و  رد  نوچ 
تسا و نیوکت  داـجیا و  تّدـم  هک  يدـنوادخ  ياـهوزرآ  ینعی  هدـبع :  274-207- نآرق . - دـشاب ترخآ  ماـّیا  دوـصقم  هک  تسا  نکمم 

دّیؤم و  تسا ، هدـش  ادـیپ  تادوجوم  هکنیا  شنیرفآ  ءزج  هک  دـشاب  ام  ياهزور  دوصقم  هن  تسا ، تادوجوم  لّوحت  لیوحت و  ياه  هرود -
َنیِسمَخ ُهُرادقِم  َناک  ٍموَی  ِیف  ِهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَملا  ُجُرعَت   » و َنوُّدُعَت » اّمِم  ٍۀَنَـس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو   » تسا نآرق  تایآ  رظن  هکنیا 

فالتخا بجومب  ام  نیمز  يهرک  زور  هنابش  اب  دراد  توافت  زور  هنابش  رگید  ياههرک  رد  هک  تسا  هدش  تباث  تئیه  ملع  رد  و  ٍۀَنَس » َفلَأ 
ناخد زا  نآرق  حالطصاب  دنتسه و  اهنآ  رودب  هک  نشور  ياههراتس  اب  ینارون  ياهدیشروخ  هکنیا  و  اهنآ ، تکرح  تعرـس  دعب و  مجح و 

لاس اـهنویلم  اـب  تسا  ربارب  لـیمکت  داـجیا و  هکنیا  تّدـم  زا  يزور  ره  هّتبلا  تسا ، هدـش  لـیمکت  نیوکت و  میدـس  زا  زورما  ملع  ناـبزب  و 
هلمج هکنیا  نایبت :  7 ِءاملا » یَلَع  ُهُشرَع  َناک  َو   » 399-301- نآرق -298-231- نآرق . - رون تکرح  تعرس  لاس  اهنویلم  اب  هکلب  ام  یسمش 

ناسنا و ینیب  کیراب  يارب  تسا  هلیـسو  رترب  نیرتهب و  دوخ  هکنیا  و  درادن ، هیکت  يزیچب  بآ  تسا و  بآ  رب  دنوادخ  شرع  هک  دنامهفیم 
هحفص يهلمج [  هکنیا  لیلدب  تسا  نتخاس  ینعمب  شرع  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  34-1- نآرق . - ّقحب نامیا  شنیرفآ و  رد  وا  رکف 

هنوگ هکنیا  و  دوب . بآ  يور  رب  يدـنوادخ  نامتخاس  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  دـنزاسیم ] هچنآ  زا  ینعی  « ] َنوُشِرعَی اّمِم  َو   » نآرق [ 88
هکنیا لثم  تسا  بآ  قوف  اـم  شرع  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ  ّمصا  رخف :  29-7- نآرق . - تسا رتبیجع  رتمهم و  هّتبلا  راک 

هچنآ هک  میمهفیم  شریاظن  هلمج و  هکنیا  زا  هدـبع : تسا . نآب  هدـیبسچ  هکنیا  هن  تسا  نآ  يـالاب  رب  ینعی  تسا  نیمز  رب  نامـسآ  میئوگب 
بآ شمان  هک  تسا  رادـناج  تادوجوم  مومع  یگدـنز  يهداـم  هکنیا  دوشیم  دراو  نآ  رب  قلخ  داـجیا  ریبدـت  ناـمرف و  تسه و  شرع  ریز 
هداد اهنآ  زا  يهدافتـسا  دادعتـسا  امـشب  تسا و  هدراذگ  امـش  رایتخاب  ار  زیچ  همه  دـنوادخ  هدـبع :  7 اًـلَمَع » ُنَسحَأ  مُکُّیَأ  مُکَوـُلبَِیل  . » تسا
لامک مامت و  هّتبلا  و  دـنیب ، هب  ار  شراک  يازج  یـسک  ره  هجیتن  رد  ات  تسا  هداهن  امـش  رد  تادوجومب  ررـض  نایز و  یئاـناوت  زین  و  تسا ،

دهاجم ساّبع و  نبإ  عمجم :  8 ٍةَدوُدعَم » ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَعلا  ُمُهنَع  انرَّخَأ  ِنَئل  َو   » 43-1- نآرق . - دوب دهاوخ  رگد  ملاع  رد  نایز  دوس و  هکنیا 
رگا ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  مینکن . ناشهراچیب  میهد و  تلهم  نّیعم  تقو  اـت  ار  نارفاـک  رگا  ینعی  تسا ، ماـگنه  ینعمب  ۀـّما » : » دـناهتفگ
دوخ يازـس  درک و  دنهاوخ  ینامرفان  دوب و  دـنهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  مینک  لّوحم  رگید  یتّلم  يوسب  میزادـنیب و  ریخأتب  ار  یگراچیب  رازآ و 

میدرک لقن  نارگید  زا  هک  روط  نامه  ُُهتاـیآ » تَمِکحُأ   » يهلمج - 1 ام : نخس   65-1- نآرق . - دشابیم تمایق  ماگنه  نآ  و  دید ، دـنهاوخ 
قیدصت لاس  دص  دنچ  رازه و  زا  سپ  دنتسین  ناملسم  هک  اهنآ  هکنانچ  دیسر  دهاوخن  نآب  ياهنخر  هک  نآرق  يراوتـساب  دشاب  هراشا  دیاش 

يهمّدـقم رد  نارگید  نآرق و  ناونع  تحت  ار  بلطم  هکنیا  ام  سب و  تسا و  نآرق  ّطقف  للخ  فیرحت و  زا  نوصم  ینید  باتک  هک  دـنراد 
یگدنز زا  يدنمهرهب  عّتمت و  هار  شنیرفآ  هکنیا  رد  هک  دشاب  بلطم  نیاب  هراشا  دیاش  ًانَـسَح » ًاعاتَم  مُکعِّتَُمی   » يهلمج - 2 میاهتشون ، ریسفت 

يراکمتـس و یلبنت و  ینیبدـب و  رفک و  ندرک  اهر  یعاـمتجا و  یناـسفن و  ياـهفارحنا  زا  يهبوت  يهلیـسوب  سپ  تسا ، هدـش  مهارف  یبوخب 
افص قدص و  نامیا و  يهلیسوب  هتشذگ  زا  ترفغم  هحفص 89 ]  ] 421-391- نآرق -43-23- نآرق  - شهاوخ رافغتسا و  يدزد و  غورد و 

تعنص ملع و  رنه و  راک و  رگا  دنوشیم و  هدوسآ  ینماان  ّتلذ و  رقف و  يرامیب و  زا  دنوشیم و  یگدنز  زا  دنمهرهب  هّتبلا  شـشوک ، راک و  و 
ياهزادنا ات  هک  دش  هدید  یحیـضوت  هدـبع  ریـسفت  رد  دـنربیم و  رتشیب  يهدافتـسا  هجیتن و  دوخ  راک  يرترب  لضف و  زا  دـندرک  مهارف  رتشیب 

هک هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  میتـشون  همجرت  رد  هکناـنچ  خـلا » مُکُّیَأ  مُکَُولبَِیل   » يهلمج تـیآ 7  تـسا 3 - هدرک  ینعم  اـم  نخـس  ریظن 
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دینک ششوک  راک و  دیتسه و  درخ  هشیدنا و  ياراد  هک  دیوش  تسرد  اهمدآ  امش  هک  دسریم  اج  هکنیا  هب  لیـصفت  بیترت و  نیاب  شنیرفآ 
وت ات   || دنراک  رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و   401-379- نآرق : - يدعس يهتفگب  دنوش . دنمهرهب  هدومزآ و  امش  نیرتراکوکن  ات 

رکف و یفرعم  نآ  زا  سپ  ّقح و  تردق  شنیرفآ و  لصاب  تسا  مدرم  هّجوت  رخآ  ات  تایآ  يهیقب  يروخن 4 - تلفغ  هب  يرآ و  فکب  ینان 
دیازفایم و یشیدنادب  فارحنا و  رب  مه  زاب  اهیئامنهار  اه و  يروآدای  هنوگنیا  يهمه  اب  هتـشذگب  یگتـسبلد  دومج و  هک  تسا  مدرم  لقع 

تسا هدشن  دای  مالسا  نامیا و  زا  نوچ  رخآ  تیآ  - 4 دنوشیم ، رارقیب  لزلزتم و  هثداح  كدناب  و  دوشیمن ، هداد  مدرم  روجنیا  لاحب  يرییغت 
اّیهم حلاص و  نمؤم و  ار  وا  دـنوش و  ناسنا  تیبرت  تیادـه و  يهلیـسو  دـنناوت  یم - يراکوکین  ربص و  هک  بلطم  نیاب  دـشاب  هراشا  دـیاش 

. درک دنهاوخ  رگید  ملاع  رد  گرزب  رجا  ترفغم و  يارب 

ات 24] تایآ 12  [: 11  ] دوه هروس  ]

َتنَأ امَّنِإ  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاج  َوأ  ٌزنَک  ِهیَلَع  َلِزنُأ  ـال  َول  اُولوُقَی  نَأ  َكُردَـص  ِِهب  ٌِقئاـض  َو  َکـَیلِإ  یحُوی  اـم  َضَعب  ٌكِراـت  َکَّلَعَلَف   91-59- نآرق -
ُمتنُک نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُمتعَطَتـسا  ِنَم  اوُعدا  َو  ٍتایَرَتفُم  ِِهلثِم  ٍرَوُس  ِرـشَِعب  اُوتأَـف  لـُق  ُهارَتفا  َنُولوُقَی  مَأ  [ 12  ] ٌلیِکَو ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ٌریِذـَن 

َو اینُّدلا  َةایَحلا  ُدـیُِری  َناک  نَم  [ 14  ] َنوُِملـسُم ُمتنَأ  لَهَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  نَأ ال  َو  ِهّللا  ِملِِعب  َلِزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلعاَـف  مَُکل  اُوبیِجَتـسَی  مَّلِإَـف  [ 13  ] َنِیقِداص
ام ٌلِطاب  َو  اهِیف  اوُعَنَـص  ام  َِطبَح  َو  ُراّنلا  َّالِإ  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َسَیل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 15  ] َنوُسَخُبی اهِیف ال  مُه  َو  اهِیف  مَُهلامعَأ  مِهَیلِإ  ِّفَُون  اهَتَنیِز 

َنُونِمُؤی َِکئلوُأ  ًۀَمحَر  َو  ًامامِإ  یسُوم  ُباتِک  ِِهلبَق  نِم  َو  ُهنِم  ٌدِهاش  ُهُولتَی  َو  ِهِّبَر  نِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  نَمَف  َأ   753-1- نآرق [ - 16  ] َنُولَمعَی اُوناک 
ُمَلظَأ نَم  َو  [ 17  ] َنُونِمُؤی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  َکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُهَّنِإ  ُهنِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  ُکـَت  ـالَف  ُهُدِـعوَم  ُراـّنلاَف  ِبازحَـألا  َنِم  ِِهب  رُفکَی  نَم  َو  ِِهب 

[18  ] َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُۀَـنَعل  الَأ  مِهِّبَر  یلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  ُداهـشَألا  ُلوُقَی  َو  مِهِّبَر  یلَع  َنوُضَرُعی  َِکئلوُأ  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم 
نِم مَُهل  َناک  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  َنیِزِجعُم  اُونوُکَی  َمل  َکـِئلوُأ  [ 19  ] َنوُِرفاک مُه  ِةَرِخآلِاب  مُه  َو  ًاجَوِع  اهَنوُغبَی  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُـصَی  َنیِذَّلا 

مُهنَع َّلَض  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 20  ] َنوُرِصُبی اُوناک  ام  َو  َعمَّسلا  َنوُعیِطَتسَی  اُوناک  ام  ُباذَعلا  ُمَُهل  ُفَعاُضی  َءاِیلوَأ  نِم  ِهّللا  ِنُود 
یلِإ اُوتَبخَأ  َو  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 22  ] َنوُرَـسخَألا ُمُه  ِةَرِخآلا  ِیف  مُهَّنَأ  َمَرَج  ـال   922-1- نآرق [ - 21  ] َنوُرَتفَی اُوناک  اـم 

َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ًالَثَم  ِنایِوَتسَی  لَه  ِعیِمَّسلا  َو  ِریِصَبلا  َو  ِّمَصَألا  َو  یمعَألاَک  ِنیَقیِرَفلا  ُلَثَم  [ 23  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِۀَّنَجلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأ  مِهِّبَر 
زا هیرتفا - هدـش ، هریخذ  هتخودـنا و  لام  زنک - هدـنام ، راشف  رد  گنت و  ینعمب  قئاـض - تاـغل : ینعم  هحفـص 91 ]  ] 324-1- نآرق [ - 24]
زا نداد ، شیامن  ندرک و  راهظا  ضرع ، ردـصم  زا  نوضرعی - ندرک ، مک  ینعمب  سخب  زا  نوسخبی - غورد ، ندز و  تمهت  ءارتفا  ردـصم 

، سک مان  دای و  ندنام  هدیـشوپ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  تبخ  دّرجم  ردصم  زا  اوتبخا - ندرک ، دروخرب  تباصا و  ندنارذگ ، ولج 
ضرع ربمغیپب  هکم  ءاسؤر  شیرق و  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : لوزن : تهج  عیسو . راومه و  نیمز  ادخ  هاگـشیپ  رد  عوشخ  شمارآ و 

تراتفگ یتسرد  دـهاش  هک  روایب  دـنچ  يا  هکئالم - اـی  نک  ـالطب  لیدـبت  ار  هّکم  ياـههوک  هکنیا  تسه ، تسار  وت  ياـعّدا  رگا  دـندرک ،
گنت لد  وت  دـیاش  12 و  همجرت :  279-250- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  باوجب  َضَعب » ٌكِرات  َکَّلَعَلَف   » تیآ میریذـپب ، ار  تنخـس  ات  دنـشاب 
ربمغیپ دّـمحم  رگا   ] دـنیوگ هک  نارفاـک  سرت  زا  یناوخن  مدرم  يارب  ار  یتسرپ  تب و  شنزرـس  تاـیآ  ینک و  اـهر  نآرق  يزیچ ز  يوش و 

و یمدرم ، دیون  میب و  يارب  وت  هک  شاب ] لد  هدوسآ  وت  هّتبلا  ! ] دشابن هتـشرف  وا  اب  ارچ  ای  دـیآیمن و  ورف  نامـسآ  یجنگ ز  وا  رب  ارچ  تسا ]
: وگب وت  هتخاس  دوخ  غوردب ز  ار  نآرق  هکنیا  دّمحم  دنیوگ : رگ  13 و  دسریم ] نامدرم  بوخب  و   ] تسا نابهگن  زیچ  همه  رب  هک  تسا  ادخ 
[ ناتراک تفرـشیپ  يارب   ] ادخ زج  یناروای  دـیناوت  رگا  دـیزاسب و  غوردـب  نانخـس  هنوگ  هکنیا  زا  هروس  هد  دـیئوگ  تسار  نخـس  نیاب  رگا 

ایآ سپ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  تسا  يدنوادخ  ملعب  هدمآ  دورف  نآرق  هک  دینادب  دندادن  خساپ  امش  يهتـساوخ  نیاب  رگا  دیناوخب 14 و 
یتسردب ناشراک  دوس  ام  دنهاوخب  یگدـنز  هکنیا  رذـگ  دوز  رویز  هک  اهنآ  دـینادب : 15 و  هن ! ای  دیـشاب  ناملـسم  دیاب  اهوگتفگ ] هکنیا  اب  ]

ناـشهتخاس دـنرادن و  ياهرهب  شتآ  زج  رگید  یگدـنز  رد  ناـسک  هنوـگ  هـکنیا  یلو  دـننیب 16  هن  نآ  زا  ینایز  چـیه  هک  میناـسر  ناـشیاب 
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دراد و دوخ  راـگدرورپ  يوـس  زا  رادوـمن  یلیلد  ربـمغیپ و ]  ] دوـخ نید  رد  هکنآ  رگم  دوب 17  دوباـن  ناـشراک  هشیدـنا و  ددرگ و  دوسیب 
دورگیم نآب  تسا و  هدوب  یئادخ  رهم  و  هحفص 92 ] ربهر [  یـسوم  تاروت  زین  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نآرق  يدنوادخ و  هاوگ  نآ  لابندب 

نآرق هک  شاـبم  لد  ود  ّقح  هارب  یمدآ  يا  وت  سپ  تسا ، شتآ  وا  داـعیم  تسا و  رفاـک  اـهنیا  يهمهب  هکنآ  اـب  دـشاب  ناـسکی  هک  دوشیم 
غورد ادخ  رب  هک  نانآ  زا  تسا  رتراکمتـس  سک  هچ  سپ  دنورگیمن  نآب  نامدرم  رتشیب  هچرگ  تسا  وت  راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  تسار 
نامه اهنیا  دنیوگ : هک  دنـشاب  یناهاوگ  دنوش و  رادومن  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ناسک  هنوگ  هکنیا - دنتـسناد ! غورد  ار  نآرق  دنتـسب و 

هک مدرم  نآ  19 و  دسر ، ادخ  تنعل  ناراکمتس  رب  هک  دیشاب  هاگآ  و  دنوب ] ناراکمتس  رامشب  و   ] دنتـسب غورد  دوخ  راگدیرفآب  هک  دنمدرم 
يدنوادخ تردق  نیمز  زا  یئاج  رد  دنناوتیمن 20  دنرادن  رواب  هرابود  یگدنز  دـنریگیم و  شیپ  يورجک  دـنوشیم و  ّقح  هار  ریگولج 

دننیب و هب  يزیچ  دنناوتن  دوش و  ربارب  ود  ناشيراتفرگ  دنرادن و  یتسود  وا  رازآ  ربارب  رد  و  دننامب ] هدوسآ  ّقح  رازآ  زا  و   ] دننک هراچیب  ار 
ناهجب مدرم  نیرتهدربنایز  راچانب  سپ  دندادب 22  تسد  زا  دنتسب  تمهت  غوردب  هچنآ  دندید و  نایز  هک  دنناسک  نامه  اهنیا  دنونشب 21 و 

نآ رد  هک  دنتـشهب  ياراد  دندرپس  دوخ  يادخب  لد  دندرک و  هتـسیاش  ياهراک  دـندش و  نمؤم  هک  ناسک  نآ  یلو  دنشاب 23  ناشیا  رگید 
نارفاک امش  ارچ  سپ  دنوش ! ربارب  ود  ره  هک  دوش  رگم  اونش  انیب و  اب  تسا  رک  روک و  ناتـساد  هورگ  ود  هکنیا  ناتـساد  دننامب 24  نادواج 
نکمم هک  تسا  ور  هکنیا  زا  هن  ربـمغیپ  اـب  نخـس  هـکنیا  رخف :  12 یحُوی » ام  َضَعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف  : » نیرّـسفم نخـس  دیـشابیمن ! ّقح  دایب 

دنهدیمن و شوگ  وت  نخـسب  نارفاک  هکنیا  هک  تسا  يرادلد  کیرحت و  يارب  هکلب  دـنک ، یهاتوک  دوخ  تیرومأم  رد  ترـضح  نآ  تسا 
ماجنا وت  دـننکیم و  رازآ  ار  وت  اـهنآ  ینک  مادـقا  رگا  و  ياهدرک ، ریـصقت  دوخ  ّتیرومأـم  ماـجنا  رد  ار  تدوخ  راـکب  مادـقا  ینک  اـهر  رگا 

هک تسا  مدرم  هّجوت  يارب  هلمج  هکنیا  عـمجم :  54-15- نآرق . - تسا مّدـقم  هفیظو  ماجنا  رازآ و  لّـمحت  تسا  مولعم  و  ياهدرک . هفیظو 
كامس رب  ار  هم  باتهم  بش  رد  ینیسح : ریسفت  هحفص 93 ] دنام [ . دهاوخن  زاب  دوخ  راک  زا  تسین و  ّرثؤم  ربمغیپ  راک  رد  امش  راتفر  ءوس 

، ةرق  34-1- نآرق : - نآرق ياههروس  هکنیا  دـننام  ینعی  سابقملا : ریونت   13 ِِهلثِم » ٍرَوُس  ِرشَِعب  اُوتأَف   » كاب هچ  ناشیا  عو  عو  ناگـس و  زا  ||  
هکم مدرم  ینعی  هدـبع : ریـسفت   94-92- یقرواپ «. - 11» دوه و  سنوی ، و  ۀـبّوتلا ، لافنالا ، فارعألا ، ماـعنالا ، ةدـئاملا ، ءاـسّنلا ، نارمع ، لآ 

و دیتسه ، هباطخ  رعش و  نایب و  درم  امش  نوچ  وگب : باوجب  وت  تسا . دنوادخ  يوس  زا  دیوگیم  تمهتب  ار  نانخـس  هکنیا  دّمحم  دنیوگیم :
زا رابخا  یگدـنز و  بادآ  دـنپ و  یعامتجا و  یندـم و  یـسایس و  بلاـطم  ینید و  ماـکحا  رد  تسا  نم  نخـس  هکنیا  انـشآ ، نخـس  نونفب 
هک دیراد  نامگ  رگا  و  دنکیم ، دوخ  يادیش  هلاو و  اریمدآ  حور  هک  ابرلد  نیریش و  مظن  شور و  هکنیا  اب  هدنیآ  ثداوحب  مالعا  هتـشذگ و 

کی رد  رگا  و  دـینک . توعد  دوخ  اب  يراکمه  يارب  ار  نارگید  اـی  دوخ و  دوبعم  نادـنوادخ  زین  امـش  تسا . نم  کـمک  اـهنیا  رد  یـسک 
هن یلو  دوشیم  ررکم  بلطم  هک  شور  نیمه  اب  ار  نم  بلاطم  نیمه  دـیروایب  دـیناوت  یمن - دـیتسناوتن و  متـساوخ و  امـش  زا  هکنانچ  هروس 

قاقحتسا هک  تسا  یهجو  رب  هن  ینعی  دوب  لطاب  دناهدرک  هچنآ  اوُعَنَـص » ام  َِطبَح  َو  . ] » دیروایب هروس  هد  رد  امـش  یگنهک ، هن  دراد و  لالم 
دبع بعک و  نب  یبا  زا  عـمجم :  16 َنُولَمعَی » اُوناک  ام  ٌلِـطاب  َو  [ » هحفص 94  ] 118-116- یقرواپ -26-3- نآرق «.[ - 12» دشاب هتشاد  باوث 
ٍۀَنَِّیب یلَع  َناک  نَمَف  َأ   » 35-1- نآرق . - تسین یتوافت  ینعم  يهجیتن  رد  دـناهدناوخ و  مال  بصن  اب  الطاب »  » هک تسا  هدـش  لقن  دوعـسم  هّللا 

، دنکیم رکف  تسا  نآرق  هک  دنوادخ  بناج  زا  لیلد  اب  ربمغیپ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  دافم  تسا و  نآرق  هنّیب  زا  دوصقم  عمجم :  17 ِهِّبَر » نِم 
: تسا هتفگ  یئاّبج  ّیلع  وبا  تسا . هلمج  هکنیا  لومـشم  دریذـپب  ار  ّقح  نید  لـیلد  اـب  هک  سک  ره  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـیوگیم ، نخـس  و 
هک تسا  هکنیا  دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عـمجم :  17 ُهنِم » ٌدِـهاش  ُهُولتَی  َو   » 48-1- نآرق . - دنتسه ربمغیپ  باحـصا  نینمؤم و  دوصقم 

. تسا نآرق  هک  دنراد  ّقح  يوس  زا  يدهاش  دوخ  لقع  لابند  رد  تسا و  یهلا  تبهوم  لقع و  هک  دنراد  دـنوادخ  بناج  زا  یلیلد  نینمؤم 
دـناوخیم و تسا  نآرق  هک  ار  هنّیب  نآ  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  يدـهاش  هک  لـیئربج  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  رخف :
زا ءزج  يهلزنمب  هک  تسا  يدهاش  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  - 3 شدوخ ، زا  تسا  يدهاش  هک  ار  نآرق  دـناوخیم  ربمغیپ  نابز  - 2 دنکیم ، توالت 

مّوس دیدشت  مّود و  لّوا و  ّمض  اب  تسا  ّولت »  » ردصم زا  تسین و  توالت  ردصم  زا  هولتی »  » يهلمج - 4 دنکیم ، توالت  نآرق  تسا و  ربمغیپ 
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رهاظ يامن  تروص و  هک  ربمغیپ  زا  تسا  يدـهاش  نآرق  يهلابند  رد  تسا  نینچ  ینعم  و  ندرک . يوریپ  ندوب و  بقع  لاـبند و  رد  ینعمب 
باحصا - 5 تسرد ، تسا و  تسار  شنخس  رکف و  دمهف  یم - درگنب  ترضحنآب  تریـصب  يهدید  لقع و  اب  سک  ره  هک  تسا  يروط  وا 

تحاصف و کبس و  ای  دشاب ، ربمغیپ  صخش  هک  تسا  يدهاش  هنیب  هکنیا  يهلابند  رد  تسا و  نآرق  هک  دنتسه  هنیب  لیلد و  اب  ربمغیپ  نمؤم 
ربـنم رب  نینمؤملا  ریما - زور  کـی  هک  دراـیب  بیطخلا  حیـصف  باـتک  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   29-1- نآرق . - دـشاب نآرق  دوخ  زاجعا 
نآرق زا  هد  ربخ  دوخ  زا  ارم  تفگ : تساخ  ياپ  رب  اّوکلا  نبإ  دیباین . ارم  هکنآ  زا  شیپ  ارم  دیسرپب  ینودقفت » نا  لبق  ینولـس   » تفگ هفوک 
هحفص  ] 102-28- نآرق  - نآ نم  ُهنِم » ٌدِـهاش  ُهُولتَی  َو  ِهِّبَر  نِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناـک  نَمَف  َأ   » یناوخیم دوه  يهروس  تفگ : دـمآ ! هچ  وت  ّقح  رد 
يهملک رد  ینیـسح : ریـسفت  رد  وـت . یپ  زا  رگم  مورن  سک  سپ  زا  هک  وـت  ّقـحب  تفگ : ءاوـکلا  نبإ  میوا . وریپ  میوا و  زا  هک  مهاوـگ  [ 95
ینـسح هچ  نسح  هکنیا   || ادـیوه  وت  نیبج  تداعـس ز  حبـص  يا  تسا : هتـشون  ار  رعـش  هکنیا  تسا ، ربمغیپ  تروص  دوصقم  هک  دـهاش » »

َنِم ِِهب  رُفکَی  نَم  َو   » تسا ناریح  تام و  تسم و  دوخ  يداتـسوا  || ز  دیـشک  هشقن  درک و  حرط  ار  وت  هک  يرّوصم  یلاـعت  كراـبت و  تسا 
رد هک  اهنآ  هّللا و  دیبع  نب  ۀحلط  لآ  دنتسه و  یموزخم  هّللا  دبع  نب  ةریغم  ینب  هّیما و  ینب  دوصقم  تسا : هتفگ  لتاقم  هدبع :  17 ِبازحَألا »

20 َنوُرِصُبی » اُوناک  ام  َو  َعمَّسلا  َنوُعیِطَتسَی  اُوناک  ام   » 40-1- نآرق . - مالسا ربمغیپ و  زا  يریگولج  يارب  دنوشیم  بزح  هتسد و  مهاب  هدنیآ 
ندید زا  مه  دنهد و  ارف  ّقح  نخس  نآرقب و  شوگ  دنتسناوتیمن  يّدام  ياههتـساوخ  زا  يوریپ  لطاب و  رفکب و  لیم  لامک  يهطـساوب  هدبع :

چیه وا   || ياج  همه  رد  دوب  زاب  ّقحب  هک  یشوگ  ینیـسح  ریـسفت   62-1- نآرق . - دـندوب هدرک  مورحم  ار  دوخ  ّقح  یـسفنا  قافآ و  تایآ 
« ٌكِرات َکَّلَعَلَف   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخس  يامن  تسود  ياهنیآ  دوب  هّرذ  ره   || ار  وا  دریذپ  رون  وز  هک  هدید  ناو  يادخ  ّالا ز  دونـشن  نخس 

نانخس زا  یتحاران  اب  هک  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  لاح  نایب  يارب  َكُردَص » ِِهب  ٌِقئاض  َو  « » واو  » هک دشاب  هکنیا  شحیـضوت  دیاش  رخآ ، ات 
مدرم هکنیا  لاحب  يدوس  وت  نخـس  هک  ینک  رّوصت  ای  ینکیم ، دوخ  راـک  رد  یهاـتوک  دـیاش  هک  ینک  رکف  نینچ  وت  تسا  نکمم  نارفاـک 

اب شاهجیتن  هلابند و  یهدـیم و  ماجنا  يراد و  ياهفیظو  ّطقف  هک  شابن  تحاران  وت  یلو  تسا ، رتهب  اـهنآب  بلاـطم  يهراـپ  نتفگن  درادـن و 
هحفص 96]  ] 126-99- نآرق -49-27- نآرق . - تسا وا  تردقب  اهنآ  وت و  دوجو  هک  تسا  ادخ 

ات 49] تایآ 25  [: 11  ] دوه هروس  ]

َنیِذَّلا ُأَلَملا  َلاقَف  [ 26  ] ٍمِیلَأ ٍموَی  َباذَـع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهّللا  َّالِإ  اوُدـُبعَت  ـال  نَأ  [ 25  ] ٌنِیبُم ٌریِذَن  مَُکل  یِّنِإ  ِهِموَق  یلِإ  ًاحُون  انلَـسرَأ  دََـقل  َو 
مُکُّنُظَن َلب  ٍلضَف  نِم  انیَلَع  مَُکل  يَرن  ام  َو  ِيأَّرلا  َيِداب  اُنلِذارَأ  مُه  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  َکَـعَبَّتا  َكاَرن  اـم  َو  اـنَلثِم  ًارََـشب  ّـالِإ  َكاَرن  اـم  ِهِموَق  نِم  اوُرَفَک 
َنوُهِراک اَهل  ُمتنَأ  َو  اهوُمُکُمِزُلن  َأ  مُکیَلَع  تَیِّمُعَف  ِهِدـنِع  نِم  ًۀَـمحَر  ِیناـتآ  َو  یِّبَر  نِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ُتنُک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ِموَق  اـی  َلاـق  [ 27  ] َنِیبِذاک

[29  ] َنُولَهَجت ًاموَق  مُکارَأ  یِّنِکل  َو  مِهِّبَر  اُوقالُم  مُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ًالام  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ِموَق ال  ای  َو  [ 28]
َو ال َبیَغلا  ُمَلعَأ  ـال  َو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِدـنِع  مَُکل  ُلُوقَأ  ـال  َو  [ 30  ] َنوُرَّکَذـَت الَف  َأ  مُُهتدَرَط  نِإ  ِهّللا  َنِم  ِینُرُـصنَی  نَم  ِموَق  اـی  َو   765-1- نآرق -

ُحُون ای  اُولاق  [ 31  ] َنیِِملاّظلا َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ  مِهِـسُفنَأ  ِیف  اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  ًاریَخ  ُهّللا  ُمُهَِیتُؤی  َنل  مُُکُنیعَأ  يِرَدَزت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ  ـال  َو  ٌکَـلَم  یِّنِإ  ُلُوقَأ 
َو ال [ 33  ] َنیِزِجعُِمب ُمتنَأ  ام  َو  َءاـش  نِإ  ُهّللا  ِِهب  مُکِیتأَـی  اـمَّنِإ  َلاـق  [ 32  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنتأَف  اَنلادِـج  َترَثکَأَف  اـنَتلَداج  دَـق 

ُهارَتفا َنُولوُقَی  مَأ   694-1- نآرق [ - 34  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  مُکُّبَر  َوُه  مُکَیِوُغی  نَأ  ُدیُِری  ُهّللا  َناک  نِإ  مَُکل  َحَصنَأ  نَأ  ُتدَرَأ  نِإ  یِحـُصن  مُکُعَفنَی 
اِمب سِئَتبَت  ـالَف  َنَمآ  دَـق  نَم  ّـالِإ  َکـِموَق  نِم  َنِمُؤی  َنل  ُهَّنَأ  ٍحُون  یلِإ  َیِحوُأ  َو  [ 35  ] َنُومِرُجت اّـمِم  ٌءيَِرب  اـَنَأ  َو  یِمارجِإ  َّیَلَعَف  ُُهتیَرَتفا  ِنِإ  لـُق 

ٌأَلَم ِهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َکلُفلا  ُعَنصَی  َو  [ 37  ] َنُوقَرغُم مُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِینبِطاُخت  َو ال  اِنیحَو  َو  اِنُنیعَِأب  َکلُفلا  ِعَنـصا  َو  [ 36  ] َنُولَعفَی اُوناک 
ٌباذَع ِهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَی  نَم  َنوُمَلعَت  َفوَسَف  [ 38  ] َنوُرَخسَت امَک  مُکنِم  ُرَخسَن  ّانِإَف  اّنِم  اوُرَخسَت  نِإ  َلاق  ُهنِم  اوُرِخَـس  ِهِموَق  نِم 

نَم َو  ُلوَقلا  ِهیَلَع  َقَبَـس  نَم  ّالِإ  َکَلهَأ  َو  ِنیَنثا  ِنیَجوَز  ٍّلُک  نِم  اهِیف  لِمحا  اَنُلق  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  اـنُرمَأ  َءاـج  اذِإ  یّتَح   607-1- نآرق [ - 39  ] ٌمیِقُم
ٍجوَـم ِیف  مِِهب  يِرَجت  َیِه  َو  [ 41  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اهاسُرم  َو  اـهارجَم  ِهّللا  ِمِسب  اـهِیف  اُوبَکرا  َلاـق  َو  [ 40  ] ٌلِیلَق ّـالِإ  ُهَعَم  َنَمآ  اـم  َو  َنَمآ 
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َلاق ال ِءاملا  َنِم  ِینُمِصعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  َلاق  [ 42  ] َنیِِرفاکلا َعَم  نُکَت  َو ال  انَعَم  بَکرا  َّیَُنب  ای  ٍلِزعَم  ِیف  َناک  َو  ُهَنبا  ٌحُون  يدان  َو  ِلابِجلاَک 
َو یِِعلقَأ  ُءامَـس  ای  َو  ِكَءام  یِعَلبا  ُضرَأ  اـی  َلـِیق  َو  [ 43  ] َنِیقَرغُملا َنِم  َناـکَف  ُجوَملا  اَـمُهَنَیب  َلاـح  َو  َمِحَر  نَم  ّـالِإ  ِهّللا  ِرمَأ  نِم  َموَیلا  َمِصاـع 

ِینبا َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يداـن  َو   807-1- نآرق [ - 44  ] َنیِِملاّظلا ِموَقِلل  ًادـُعب  َلِیق  َو  ِّيِدوُجلا  یَلَع  تَوَتـسا  َو  ُرمَألا  َیُِـضق  َو  ُءاملا  َضیِغ 
ََکل َسَیل  ام  ِنلَئـسَت  الَف  ٍِحلاص  ُریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلهَأ  نِم  َسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  [ 45  ] َنیِمِکاحلا ُمَکحَأ  َتنَأ  َو  ُّقَحلا  َكَدعَو  َّنِإ  َو  ِیلهَأ  نِم 
نُکَأ ِینمَحَرت  َو  ِیل  رِفغَت  ّالِإ  َو  ٌملِع  ِِهب  ِیل  َسَیل  ام  َکَلَئـسَأ  نَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  [ 46  ] َنِیلِهاجلا َنِم  َنوُکَت  نَأ  َکُـظِعَأ  یِّنِإ  ٌملِع  ِِهب 

[48  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  اّنِم  مُهُّسَمَی  َُّمث  مُهُعِّتَُمنَس  ٌمَمُأ  َو  َکَعَم  نَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َو  َکیَلَع  ٍتاکََرب  َو  اّنِم  ٍمالَِسب  ِطبها  ُحُون  ای  َلِیق  [ 47  ] َنیِرِساخلا َنِم 
 ] 772-1- نآرق [ - 49  ] َنیِقَّتُمِلل َۀَِـبقاعلا  َّنِإ  ِربصاَف  اذـه  ِلبَق  نِم  َکُموَق  َو ال  َتنَأ  اـهُمَلعَت  َتنُک  اـم  َکـَیلِإ  اـهیِحُون  ِبیَغلا  ِءاـبنَأ  نِم  َکـِلت 
زا تیمع - نتشاد ، ولج  ندرک و  زاغآ  ینعمب  ءدب ، ردصم  زا  يداب - ریقح  هابت ، دساف  ینعمب  لذرا ، عمج  لذارا - تاغل : ینعم  هحفص 98 ]

، دوخ زا  ندنار  ندرک و  رود  ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  درط ، ردصم  زا  دراط - نتـشاد . هگن  یفخم  هدیـشوپ و  ینعمب  هیمعت ، ردصم 
هکنیا و  تشاد ، دنـسپان  دش و  كانهودنا  ینعی  سأتبا ، زا  سئتبت - یئوجبیع ، شنزرـس و  ریقحت و  ینعمب  ئرذ ، دّرجم  ردصم  زا  يردزت -

اب ناروف  روف و  ردـصم  زا  راـف - تسا ، مرج  ینعمب  مارجا - تسا ، هدرک  ینعم  شاـبم ] كانهودـنا  نکم و  تیاکـش   ] دـجنملا رد  ار  هلمج 
، نان خبط  ياج  رّونت - گید ، ندز  الاب  ندیـشوج و  نیمز و  زا  بآ  ندش  ناور  ندیـشوج و  ینعمب  مّود  رد  نآ  حتف  لّوا و  رد  واو  نوکس 
لّوا و ّمضب  ّيوأ  ردصم  زا  يوآ - هاگرگنل ، یتشک و  نداتسیا  ياج  یـسرم - هّرد ، نایم  رد  بآ  عامتجا  ياج  بآ  يهمـشچ  نیمز ، حطس 

حتفب ضیغ ، ردـصم  زا  ضیغ - درک ، اهر  درک و  يراددوخ  ینعی  علقا  زا  یعلقا - ندـیزگ ، لزنم  ندـمآ و  دورف  یئاـجب  ینعمب  مّود  رـسک 
ناـنهیم مه  يوسب  ار  حون  اـم   25 هک ] دـیریگیمن  دـنپ  نارگید  تشذگرـس  زا  ارچ  و  : ] همجرت بآ . نـتفر  ورف  ندـش و  مـک  ینعمب  نـیغ 

امش رب  كاندرد  زور  رازآ  نم ز  هچ  دیتسرپن 26  ادخ  زج  هک  مروآ  دیون  میب و  راکشآب  ار  امش  نم  تفگ ] اهنآب  وا  و   ] میداتـسرف شدوخ 
ناگیامورف زج  مینادن و  دوخ  دننامب  یمدآ  کی  زا  شیب  ار  وت  ام  حون  يا  دـنتفگ : ناشیا  نارفاک  سپ   27 دیوش . نآ  راتفرگ  هک  مکانسرت 

نیتسخنب دـنیب  ار  ناـنآ  سک  ره  هک  دـندش  وت  وریپ  یمدرم  تسا : نینچ  ینعم  و   ] دـشن وت  وریپ  یـسک  دـنتفریذپ  وت  نانخـس  هدیجنـسن  هک 
هچ مدرم  يا  تفگ : حوـن  میرامـش 28  ناتوگغورد  میرادـن و  غارـس  يرترب  تناوریپ  وت و  يارب  ام  و  دسانـش ] ناـشهیامیب  تسپ و  رادـید 
نآ تفایرد  امش ز  ياهمشچ  دسرب و  نمب  وا  هاگـشیپ  شـشخب ز  یکین و  مشاب و  دوخ  راگدرورپ  يوس  زا  رادومن  یهارب  رگا  دیرادنپیم 
امش زا  ياهیامرس  يربهر  هکنیا  رب  نم  هک  دینادب  29 و  منک ! نآب  راداو  ار  امـش  نم  هک  دوش  ایآ  دیریذپب  ار  نآ  هک  دیهاوخن  دشاب و  روک 

 ] اب هک  مرادن  دوخ  ناشرود ز  نم  دیرادنپ ] ناشزیچان  امـش  و   ] دـندش نمؤم  هک  ناسک  نآ  دـهدب و  دـناوتن  ادـخ  زج  نم  دزم  هک  مهاوخن 
نکل و  مرادب ] ناشرود  دوخ  مناوت ز  نم  هن  دـناهیامورف و  هن  سپ   ] دنـسریم وا  هاگـشیپب  دـنراد و  راک  رـس و  دوخ ، راگدرورپ  هحفص 99 ]

نم ادـخ ز  رازآ  ریگولج  یک  منارب  دوخ  نانمؤم ز  نم  رگا  هک  دـیباییمن  رد  ارچ  مدرم  يا  دـیربخیب 30  قیاقح  هکنیا  زا  هک  منیب  ار  امش 
مشچب هک  اهنآ  هن  منادیم و  هتشرف  ار  دوخ  هن  منادیم 31 و  بیغ  ماهتفگ  هن  تسا و  نم  دزن  ادخ  ياههتخودنا  مرادـن  اعّدا  هک  نم  دوشیم !
رامشب دشاب  مراک  هشیدنا و  هنوگ  نیاب  نم  رگا  سپ  دنراد  نورد  رد  هچ  اهنآ  دناد : رتهب  ادخ  هک  منادیم  هرهبیب  ادخ  رهم  زا  دنزیچان  امش 

ام هچنآ  یئوگیم  تسار  رگا  سپ  یتشادن  هگن  هزادنا  نآ  رد  یتفگ و  نخس  ینمـشدب  ام  اب  حون  يا  دنتفگ : نارفاک  مشاب 32  ناراکمتس 
دنمدوس نم  دنپ  دینک 34 و  هراچیب  ار  وا  دیناوتن  امش  و  دروایب ، ار  نآ  دهاوخب ، ادخ  رگا  تفگ : وا  رایب 33  نامرس  رب  یناسرتیم  نآ  زا  ار 

امش راگدرورپ  وا  هک  دنادرگیم  هار  ز  ناتیـشیدنادب ] يازـسب   ] ار امـش  دهاوخب  ادخ  رگا  هچ  مشاب  امـش  هاوخریخ  نم  هچرگ  دشابن  امش 
، تسا هتخاس  دوخ  غوردب ز  حون  ناتـساد  هکنیا  نآرق و  دّمحم  دنیوگب : نارفاک  یهورگ ز  دـیاش  دنرب 35 و  زاب  وا  يوسب  ار  امـش  تسا و 

حون ناتساد  و   ] مرازیب 36 مرودـب و  دـینک  امـش  هک  ناهانگ  نآ  زا  نم  یلو  تسا  نم  ریگندرگ  نآ  هانگ  مزاسب  غورد  رگا  وگب  خـساپب  وت 
نکم 37 و شاهشیدنا  دننک  هچنآ  سپ  دورگیمن  وتب  یـسک  دناهدش  نمؤم  هک  اهنامه  زج  وت  ناشیوخ  زا  هک  دش  ماهلا  حون  هب  دوب ] نینچ 

هورگ ره  تخاسیم و  یتشک  وا  دناهدش 38  ورف  بآب  اهنآ  هک  وگم  نخس  نم  اب  ناراکمتـس  راک  رد  زاسب و  یتشک  ام  يرادهگن  ماهلاب و 
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هنوگ نیمه  ام  هک  دشاب  دینک  سوسف  ار  ام  زورما  رگا  تفگ : وا  دنتفرگیم ، هرخسم  سوسفب و  ار  وا  دنتـشذگ  یم - وا  رب  هک  مدرم  نآ  زا 
رادیاپ هک  رازآ  نآ  دیآ  رـس  رب  ار  هک  دنک و  شراوخ  نامدرم  مشچب  هک  يرازآ  دـسریم  یکب  تسناد  دـیهاوخ  مینک 39 و  هرخس  ار  امش 

لها رب و  یتشکب  هدام  رن و  يات  ود  هریت  ره  ز  میتفگ : واب  دیشوجب و  بآ  رونت  زا  دش و  رادومن  ام  تشونرـس  ات   40 دندوب ] نینچ  و  ! ] دشاب
نانمؤمب هاگنآ  دـشن 41  نمؤم  یکدـنا  زج  وا  اـب  یـسک  هدروآ و  ناـمیا  هکنآ  زین  و  تسا ، وا  تشونرـس  تکـاله  هکنآ  زج  ار  دوخ  تیب 

نابرهم هدنزرمآ و  هک  تسا  نم  راگدرورپ  نامه  درادیم و  هاگن  هاگرگنلب  دربیم و  بآ  رب - ار  یتشک  هک  ادخ  مان  اب  دـیوش  راوس  تفگ :
ام اب  رسپ  يا  داد : زاوآ  ار  وا  شردپ  هک  دوب  يرانک  رد  حون  رـسپ  دربیم و  دننام  هوک  یجوم  رب  ار  ناشیا  یتشک   42 هحفص 100 ] تسا [ 

يریگولج ز زورما  تفگ : حون  درادب . مهاگن  بآ  زک  موش  هدنهانپ  یهوکب  کنیا  تفگ  وا  شابم 43  نارفاک  ماگمه  وش و  یتشک  راوس 
يا دیسر : نامرف  44 و  دش ، ورف  بآب  نارگد  اب  وا  دنکفا و  یئادج  ناشنایم  جوم  سپ  دـسر  ادـخ  رهم  هک  ار  نآ  رگم  تسین  ادـخ  نامرف 

: دیـسر ّقح  نامرف  تفرگ و  مارآ  يدوج  هوکب  یتشک  دش و  ماجنا  ادخ  نامرف  دیـشک و  ورف  بآ  زیرم و  نامـسآ  رب و  ورف  دوخ  بآ  نیمز 
يهدعو وت  و   ] تسا نم  يهداوناخ  مرـسپ ز  ادـخ  يا  هک  دـناوخب  دوخ  راگدرورپ  حون  دنـشاب 45 و  رودب  يدنوادخ  تمحر  ناراکمتس ز 

هک تسین  وـت  هداوناـخ  زا  وا  حوـن  يا   46 تفگ : وا  خـساپب  ادـخ  ینارگداد . نیرتهب  وت  تسا و  راوتـسا  وت  يهدـعو  و  يداد ] اـهنآ  تاـجن 
: تـفگ وا  شاـبم 47  نادرخیب  زا  ونـشب و  نـم  دـنپ  سرپـم و  نـم  زا  دـشابن  ربـخ  نآ  ار ز  وـت  هـچنآ  سپ  تـسا  هدـش  هتـسیاشان  يهدرورپ 
موش 48 ناراکمتـس  رامـشب  یـشابن  مناـبرهم  يزرماـین و  ارم  وت  رگا  منادـن و  ار  نآ  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زک  مربـیم  هاـنپ  وـتب  اراـگدرورپ 

یهورگ و  دنتـسه ، وت  اب  هک  نانآ  رب  داب و  وت  رب  اهیگدـنخرف  هک  يآ  دورف  یتشک  زا  ام  يوس  یتسردـنت ز  اـب  دیـسر : ناـمرف  واـب  هاـگنآ ] ]
هدیشوپ ز ياهتشذگرس  هکنیا  دسر 49  ناشیاب  ام  كاندرد  رازآ  و  دنوش ] نامرفان   ] سپ نآ  زو  مینک  ناشدـنمهرهب  هک  دنـشاب  يراگزورب 
رب ریگ و  دـنپ  اهتـشذگرس  هنوگ  هکنیا  سپ ز   ] دـیدوبن هاگآ  نآ  زا  شیپ  نیز  تناشیوخ  دوخ و  هک  مینکیم  ماـهلا  وتب  اـم  هک  تسا  مدرم 

رسک و اب  ّینا »  » يهزمه عمجم :  25 مَُکل » یِّنِإ  : » نیرّسفم نخس  دشاب . وکن  ناراگزیهرپ  ماجنا  رس  هک  شاب  ابیکش  نارفاک ] ینامرفان  رازآ و 
تسا هتفگن  تسا و  هدشن  زاغآ  لاق »  » يهملکب تسا  حون  لوق  لقن  هک  هلمج  هکنیا  رد  لالظ : یف   31-15- نآرق . - تسا هدش  تئارق  حتف 
وگتفگ نآ  مینیبیم و  ار  مدرم  نامه  یئوگ  هک  دنکیم  رادومن  مّسجم و  ار  هتشذگ  نانچ  نآرق  تاریبعت  هکنیا  يارب  خلا » مکل - ّینا  لاق  »
فده نایب  هحفـص 101 ] و [  راـصتخا ، هکنیا  اـب  زین  و  خـلا » مکل - ّینا   » دـیوگیم تسا و  هدـمآ  حوـن  هک  تـسا  ناـنچ  و  میونـشیم ، ار 

« انَلثِم ًارََـشب  ّالِإ  َكاَرن  ام  . » میداتـسرف ینخـس  نینچ  يارب  نارگید  دـننامب  ار  حون  اـم  هک  ینعی  تسا  هدـش  هصـالخ  ناـشیا  راـک  يربمغیپ و 
ءایلوا  || دنتشادرب  ایبنا  اب  يرسمه   35-1- نآرق : - يونثم دندنام . لفاغ  یناسنا  قیاقح  كرد  زا  دندید و  ّتیرـشب  لکایه  ناشیا  ینیـسح :

نایم رد   || یمع  زا  ناشیا  دنتسنادن  هکنیا  روخ  میباوخ و  يهتسب  ناشیا  ام و   || رـشب  ناشیا  رـشب  ام  نانیا  نتفگ  دنتـشادنپ  دوخ  وچمه  ار 
 || بآ دندروخ و  ایگ  وهآ  ناگود  ره  لسع  رگید  نآ  رهز و  دش  یکی  نیز   || ّلحم  کی  زا  دروخ  روبنز  ناگود  ره  اهتنمیب  دوب  یقرف 

نینچمه نارازه  دـص  رکـش  رپ  رگید  یلاخ و  یکی  نآ   || روخبآ  کی  زا  دـندروخ  ین  ودـنآ  بان  کشم  رگید  دـش ز  نوخ  یکی  نآ  ز 
هزمه اب  ئداب »  » یئاـسک عمجم :  27 ِيأَّرلا » َيِداب  اـُنلِذارَأ  مُه  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َکَـعَبَّتا  َكاَرن  اـم  َو   » نیب هار  هلاـس  داـتفه  ناـشقرف   || نیب  هابـشا 

تـسپ مدرم  ّطـقف  میدـقتعم  اـم  هک  تسا  هکنیا  هـلمج  ینعم  و  دـنا ، هدرک - تـئارق  هزمه  نودـب  ءاـی  اـب  يداـب »  » نارگید تـسا و  هدـناوخ 
وت وریپ  رهاظ  رد  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  و  دنوش ، فرـصنم  دـننک  رکف  رگا  هک  هدیجنـسن  مهنآ  دـناهدش  وت  وریپ  ماقم  هیامرـسیب و 

هیامیب تسپ و  مدرم  هک  دهدیم  صیخـشت  لّوا  رظن  رد  دـنیبب  ار  وت  ناوریپ  سک  ره  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  وت . فلاخم  نطابب  دنتـسه و 
نارگید و  دناهدناوخ ، میم  دـیدشت  نیع و  ّمض  اب  تیّمعف »  » رکب وبا  زجب  هفوک  ياهیراق  عمجم :  28 مُکیَلَع » تَیِّمُعَف   » 80-1- نآرق . - دنتسه

نآ رد  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هدیـشوپ  امـش  رب  سپ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  دـنا . هدرک  تئارق  میم  فـیفخت  نیع و  حـتف  اـب  تـیمعف » »
راـگدرورپ رادـیدب  نوچ  منارب  دوخ  زا  ار  اـهنآ  رگا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  عمجم :  29 مِهِّبَر » اُوقـالُم  مُهَّنِإ   » 24-1- نآرق . - دیشیدنایمن

زیچان و هنوگچ  سپ  دنـسریم  دوخ  راـگدرورپ  باوثب  اـهنآ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  اـی  دـنهاوخب و  ادـخ  زا  ار  نم  متـس  يازـس  دنـسرب  دوخ 
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: عمجم  34 مُکَیِوُغی » نَأ  ُدیُِری  ُهّللا  َناک  نِإ  مَُکل  َحَـصنَأ  نَأ  ُتدَرَأ  نِإ  یِحـُصن  مُکُعَفنَی  َو ال  [ » هحفص 102  ] 31-1- نآرق . - دنشاب هیامورف 
يدوزب ینعی  ایَغ  َنوَقلَی  َفوَـسَف   » لـثم هاـنگ  تازاـجم  ّتیمورحم و  ینعمب  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  دـنچ  مُکَیِوـُغی » نَأ   » ار رخآ  يهلمج 

، دنوشیمن نمؤم  اهنآ  تسا : هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  نوچ  هک  دوب : دهاوخ  نینچ  اههلمج  هکنیا  يهجیتن  و  ار ، دوخ  هانگ  يازـس  دننیبیم 
نَأ  » ینعم - 2 تشاد ، دـهاوخن  دوس  منک  تحیـصن  ار  امـش  مهاوخب  نم  ضرف  رب  دیـسرب  دوخ  رفک  يازـسب  یتسیاـب  دـیوگیم : اـهنآب  حون 
هک تسا  هکنیا  هجیتن  تسا و  مککلهی » نا   » هلمج ینعم  - 3 تسا ، نارگید  ندرک  هارمگ  رب  تازاجم  دوصقم  تسا و  مکئاوغا » « » مُکَیِوُغی

هدرک ناشراداو  ادخ  هک  تسا  اهنآ  يهدـیقع  لقن  دوصقم  - 4 درادن ، دوس  نم  تحیصن  يدوبان  دشاب و  تکاله  امـش  تشونرـس  رد  رگا 
هارمگ هک  تسا  هدرک  ناتروبجم  دـنوادخ  امـش  طلغ  يهدـیقعب  رگا  هک  تسا : هتفگ  اـهنآ  دوخ  يهّیـضرف  بّجعت و  تروصب  حون  تسا و 
فشک  37 اِنُنیعَِأب » َکـلُفلا  ِعَنـصا  َو   » 550-532- نآرق -247-221- نآرق -153-135- نآرق -107-1- نآرق . - درادن دوس  نم  دـنپ  دیـشاب 
تقیقح يور  زا  یهرب و  نافوط  زا  ات  نیشن  ورد  زاس و  یتشک  جاس  بوچ  زا  هک  مکح  رهاظب  تعیرش  يور  زا  دمآ  نامرف  ار  حون  هتـشون :

رطخ و رپ  تسا  اهبادرگ  نآ  رد  کلهم  قرغم  يایرد  يراد  شیپ  رد  سفن  يایرد  هک  دمآ  ادن  يو  رـسب  بیرقت  تعن  صیـصخت و  مکحب 
یکی  34-1- نآرق : - هقبط هسب  زاس  یتشک  صالخا  زا  یـسر ، نما  لحاسب  ات  درک  دـیابیم  ةربع  نآ  رب  راچان  دـصر و  رب  يابرناج  ناگنهن 

َو اِنُنیعَِأب   » تفگ هک  تسا  هکنیا  رادـب ، ام  عـالطا  يابـص  بّهم  رب  دـنب و  نآ  رب  قدـص  ناـبداب  هگناو  اـضر ، مّوس  اـجر و  يرگید  فوخ و 
ِهِموَق نِم  ٌأَلَم  ِهیَلَع  َّرَم  امَّلُک  َو  َکلُفلا  ُعَنصَی  َو   » 155-131- نآرق . - مینار دوخ  دنار  دیاب  هک  اجنآ  دنار و  دـیاب  هک  نانچ  دوخ  ام  هک  اِنیحَو »
يارب دزاسیم  هناخ  حون  دنتفگیم : دنتـشذگیم و  وا  رب  ناشیا  درکیم  یتشک  وا  تسا  لاح  تیاکح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   38 ُهنِم » اوُرِخَس 
هناوید درم  هکنیا  هک  دینادب  ات  دنتفگیم  و  دزاسیم ، هناخ  رابنا  تفگیم  یکی  و  دزاسیم ، هناخناهن  تفگیم  یکی  دشابن و  شدرـس  ات  ناتـسمز 

: یناشاک تالیوأت  هحفص 103 ]  ] 86-1- نآرق !. - تفر دـهاوخ  هنوگچ  یتشک  تسین  یئایرد  اجنیا  هداس ، نیمز  رب  دزاـسیم  یتشک  تسا 
هک دشاب  حون  نید  زا  هیانک  یتشک  هک  دشاب  نینچ  تسا  لمتحم  نآ  لیوأت  بجاو و  نآب  نامیا  تسا و  ّقح  َکلُفلا » ُعَنصَی   » يهلمج رهاظ 

اهنع فّلخت  نم  اجن و  اهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفس  لثمک  یتیب  لها  لثم  : » تسا هدومرف  ربمغیپ  هکنانچ  دوب ، شناوریپ  حون و  تاجن  يهلیسو 
بجوم نآ  زا  يریگ  هرانک  تسا و  تاجن  بجوم  نآب  یگتسباو  يراوس و  هک  تسا  حون  یتشک  ناتساد  نم  هداوناخ  ناتـساد  ینعی  قرغ »

یلاـخ دّرجم و  نآ  زا  ار  دوخ  سفن  يهیکزت  ربـمغیپ و  زا  يوریپ  هب  یـسک  نوچ  هک  یلویه  ّطلـست  زا  تسا  هیاـنک  بآ  اـیرد و  يدوباـن و 
هک تسا  بآ  يایرد  ایند  تسا : هدش  لقن  سیردا  نخس  زا  هکنانچ  دوشیم ، دوبان  كاله و  ینالویه  صقاون  يالیتسا  راشف  ریز  رد  درکن ،
هن رگ  دش و  دهاوخ  مهارف  یناسنا  تقیقح  ملاع  يوسب  تاجن  دش  هّیهت  یتشک  ندـب  یبارخ  گرم و  ماگنه  يارب  یگدـنز  نارود  رد  رگا 

: دنتفگ یضعب  دمآرب ، وا  زا  بآ  ینعی  رونت ، دیشوج  رب  و  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   40 ُروُّنَّتلا » َراف  َو   » 51-32- نآرق . - يدوبان تسا و  قرغ 
تیاور هنییع ، نبإ  يرهز و  همرکع و  تسا و  ساّبع  هّللا  دبع  لوق  هکنیا  دنناوخ  رّونت  ار  نیمز  يور  برع  و  دمآ ، دیدپ  بآ  نیمز  يور  زا 
ترابع تفگ  رّونت  دمآرب و  حبـص  ینعی  رجفلا » علط  يا  رّونّتلا  راف  : » تفگ وا  هک  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب - ّیلع  زا  دـناهدرک 

« ِنیَنثا ِنیَجوَز  ٍّلُک  نِم  اهِیف  لِمحا   » 22-1- نآرق . - دنزپب نان  هک  تسا  يرونت  دارم  دنتفگ : نارّسفم  رگد  يرـصب و  نسح  حبـص ، زا  تسا 
تـسا هدناوخ  نیونت  نودب  نیجوز » ّلک   » نارگید و  تسا ، هدوب  نیونت  اب  ّلک »  » وا تئارق  هک  تسا  هدرک  لقن  مصاع  زا  صفح  عمجم :  40

ود نیجوز  ینعم  تسه و  لـمحا »  » لوـعفم نینثا »  » يهملک تئارق  هکنیا  اـب  تسا : هتفگ  ّیلع  وـبا  و  دوـش ، نیجوزب  طوـبرم  فاـضم و  هک 
اب تئارقب  و  رادرب ، ار  تفج  ود  ره  تسه  تفج  هچ  ره  زا  تسا : هکنیا  هلمج  داـفم  دـنراد و  طاـبترا  لاـمک  رگیدـکی  اـب  هک  تـسا  يدرف 

ِمِسب  » 46-1- نآرق . - ارنآ يات  ود  ار و  شتفج  ود  ره  يزیچ  ره  زا  رادرب  دوشیم : ینعم  نینچ  تسا و  نیجوز  دیکأت  نینثا »  » يهملک نیونت 
فلا يادــصب  ءار  مـیم و  هحفــص 104 ]  ] 36-1- نآرق  - حــتفب يرجم »  » رکب وـبا  ریغ  هفوـک  مدرم  عــمجم :  41 اـهاسُرم » َو  اـهارجَم  ِهـّللا 

نصیحم نبإ  و  دناهدرک ، تئارق  فلا  يادص  اب  نیـس  میم و  ّمض  اب  یـسرم »  » اهیراق مومع  و  ءار . رـسک  میم و  ّمض  اب  نارگید  دناهدناوخ و 
ینعی ءار  رـسک  میم و  ّمض  اب  تسا  هدرک  تئارق  یـسرم » يرجم و   » يدراطع ءاجر  وبا  حوتفلا : وبا  تسا . هدرک  تئارق  میم  حتف  اب  ار  ود  ره 
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ياج نتفر و  ياج  اـی  نداتـسیا  نتفر و  هک  تسا  هکنیا  ینعم  نصیحم  نبإ  تئارقب  و  تسا ، یتشک  يهدـنرادهگن  هدـننار و  هک  ادـخ  ماـنب 
نکمم تسا  هتفگ  یسراف  ّیلع  وبا  و  نتشادهاگن ، ندنار و  تسا  ادخ  مانب  تسا  هکنیا  ینعم  یمومع  تئارقب  و  تسا . ادخ  مانب  شنداتسیا 
فّقوتم ندرک و  هناور  رد  ادخ  مانب  نتـسج  كّربت  تلاح  تروصب و  دیوش  راوس  دوش : هکنیا  هلمج  دافم  دـشاب و  لاح  ینعمب  هلمج  تسا 

تـسا نبإ »  » رغـصم هملک  هکنیا  دناهدناوخ و  رـسک  اب  نارگید  تسا و  هدناوخ  ءای  حتف  اب  ّینب »  » مصاع عمجم :  42 بَکرا » َّیَُنب  اـی  . » ندرک
هفاضا مّلکتم  ءای  هب  هتـشگرب و  یلـصا  تروصب  ریغـصت  يارب  تسا و  رخآ  فرح  ياجب  لّوا  يهزمه  هک  هدوب  ینب » ای  ونب ،  » هملک لصا  هک 

دناهدرک ظّفلت  رخآ  ءای  رـسک  اـب  هک  اـهنآ  دـناهدرک و  طـقاس  ار  رخآ  ءاـی  یلو  ییینب »  » تروصب دوش  ظّـفلت  دـیاب  ءاـی  هس  اـب  تسا و  هدـش 
ماما ترضح  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ماما  زا  عمجم :  42 ُهَنبا » ٌحُون  يد   21-1- نآرق . - دناهتسناد رخآ  يای  طوقس  يهناشن  ار  هرـسک  تکرح 

تسا و هدرک  تئارق  ّثنؤم  ریمـض  اب  اهنبا »  » همرکع و  دناهدناوخ ، هنبا »  » هک تسا  هدش  لقن  ریبّزلا  نب  هورع  مالّـسلا و  امهیلع  قداص  رقاب و 
هدوب حوـن  نز  دـنزرف  رـسپ  نآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  نوـچ  و  دـناهدناوخ ، رخآ  ياـهرب  فـقو  تروـصب  هنبا »  » ساـّبع نبإ  و  هاـنبا »  » يّدـس

یلو تسا  هملک  لـصا  رب  همرکع  تئارق  حوـن ، دوـخ  زا  هن  نارگید  یلو  تسا  هملک  لـصا  رب  همرکع  تئارق  حوـن ، دوـخ  زا  هـن  «، 13» تسا
44 یِعَلبا » ُضرَأ  ای  َلِیق  َو  . » دناهدرک طقاس  ار  رخآ  فلا  هملک ، فیفخت  يارب  هحفص 105 ]  ] 368-366- یقرواپ -23-1- نآرق  - نارگید

يارب دـنزاسب ، نا  دـننامه  دـنناوتب  دـیاش  ات  نآرق  اب  يهضراعب  دنتـشامگ  تّمه  شیرق  نارفاک  هک  تسا  هدـش  تیاور  عمجم : هیآ : رخآ  ات 
دنت فاص و  اهنآ  نهذ  عبط و  هک  دنداد  رارق  بارـش  نیرتهب  دنفـسوگ و  تشوگ  مدنگ و  زغم  ار  دوخ  ياذغ  زور  لهچ  دوصقمب  ندیـسر 

. دندش فرصنم  دوخ  دصقم  زا  تسین و  رشب  مالک  هکنیا  دنتفگ : رگیدکی  اب  دندینـش ، ار  هیآ  هکنیا  دندش  دوخ  راکب  لوغـشم  نوچ  دوش ،
ُهَّنِإ  » یعمصا نوچ  ظحاج و  نوچ  دوب  هدنیوگ  هچرگ   || نخس  ناس  کی  دوب  یک  تحاصف  رد  نایب و  رد  ینیـسح : ریـسفت   31-1- نآرق -

تروصب ءار ، مال و  بصنب  میم و  رسک  اب  ُریَغ » ٌلَمَع   » 33-1- نآرق : - دناهدرک تئارق  نینچ  بوقعی  یئاسک و  عمجم :  46 ٍِحلاص » ُریَغ  ٌلَمَع 
حون نخس  هب  طوبرم  ّهنا »  » ریمـض تسا  نکمم  - 1 تسا : لامتحا  دـنچ  هلمج  ینعم  رد  ءار و  مال و  عفر  اب  اـهیراق  رگید  و  لوعفم ، لـعف و 

: دوش ینعم  نینچ  دشاب و  حون  رسپ  يریگ  هرانک  راتفرب و  طوبرم  تسا  نکمم  - 2 حلاص ، ریغ  تسا  یلمع  ملع ، ریغب  وت  لاؤس  ینعی  دشاب ،
و تسا . یحلاص  ریغ  يهجیتن  وا  ینعی  دشاب  حون  رسپب  طوبرم  تسا  نکمم  - 3 تسیاشان ، تسا  يراک  وت  رسپ  ياهراتفر  نآ  هک  یتسردب 

ياراد ترسپ  ینعی  تسا : هتفگ  یضترم  دّیس  و  تسا ، هدرک  حلاص  ریغ  دب و  لمع  وت  رسپ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  بوقعی  یئاسک و  تئارقب 
رنه  12-10- تمرف « - 14» ناعنک وچ  هحفص 106 ] تسا [ : هدرک  داهشتسا  يدعس  زا  ینیسح : ریسفت   16-1- نآرق . - تسا تسیاشان  لمع 

تسا هتفگ  یئاّبج  عمجم :  46 َنِیلِهاجلا » َنِم  َنوُکَت  نَأ  َکُـظِعَأ  یِّنِإ   » رزآ میهاربا ز  تسا و  راـخ  زا  لـگ   || رهوگ  هن  يراد ، رگا  ياـمنب 
يزاس و یتشک  تسا و  حون  زا  وگتفگ  مهد  ات  مشـش  باـب  زا  شیادـیپ  رفـس  تاروت :  53-1- نآرق . - ینامن نادان  ات  مهدیم  تدـنپ  ینعی 
ار يدوج  هوک  متشه  باب  رد  تسا و  نآرق  بلاطم  تایآب و  کیدزن  رایسب  هک  یتشک  رد  تادوجوم  جاوزا  دوخ و  يهداوناخ  نداد  ياج 
رد هدـبع : دـنا . هتـشون  زین  نآ  ریغ  ماـش و  رد  تسا و  هدوب  لـصوم  رد  يدوج  هوک  دناهتـشون : نیرّـسفم ، یلو  تسا ، هتـشون  تارارآ  هوک 

یـضعب رد  تسا و  دایز  نیوکت  رفـس  رد  تالوقنم  اب  فالتخا  اهنآ  یـضعب  رد  هک  تسا  هدـش  دای  حون  نافوط  میدـق  ياهتّلم  رتشیب  خـیرات 
اهیـسیلگنا و  تسا ، تاروتب  رتکیدزن  تسا  هدوب  نافوط  عوقو  ّلحم  هک  اهینادـلک  خـیرات  راتفگ  تایاور  يهمه  زا  و  تسا ، رتمک  فـالتخا 

دالیم زا  لبق  تسیب  دصـشش و  لاسب  طوبرم  نآ  خیرات  تسا و  هدوب  هتـشون  نآ  رب  هّیـضق  هکنیا  یخیم  ّطخ  اب  هک  دندوب  هدرک  ادیپ  يرجآ 
نآ رتولج  ای  دالیم  زا  شیپ  مهدفه  نرق  زا  هک  تسا  هدوب  یمیدـق  يهتـشون  زا  لوقنم  مهنآ  و  تسا ، هدوب  لاپیناب  روشآ  تنطلـس  نارودـب 

تاروت شیادیپ  زا  شیپ  نارودب  طوبرم  يرجآ  يهبیتک  رب  لوقنم  خیرات  هکنیا  دوشیم  مولعم  هجیتن  رد  هک  تسا ، هدوب  هدـش  هتـشون  رـصع 
حطـس هک  دـمآ  دورف  ینافوط  نامـسآ  زا  دـنتفگ : ینانوی  میکح  نولوسب  اهنآ  هک  تسا  هدرک  لقن  رـصم  ناـنهاک  زا  نوطـالفا  مه  تسا و 

يامدـق زا  زین  و  دـنامن ، چـیه  اهنآ  مولع  راثآ و  زا  لسن  هکنیا  يارب  دـش و  كاله  نیمز  يور  رـشب  تبون  دـنچ  درک و  نوگرگد  ار  نیمز 
يامدـق زا  و  دـنامن . يرگید  دـنتفای  تاجن  هک  شرـسمه  و  نویلاکود ]  ] زج تفرگ و  ارف  ار  نیمز  مامت  نافوط  هک  تسا  هدـش  لـقن  ناـنوی 
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یلو درک . قرغ  نافوطب  ار  نیمز  دنوادخ  دش ، دایز  نیمز  رب  رورش  يادخ  نمیرها  يهلیسوب  داسف  ّرش و  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  سرف 
زین دنه  يامدق  و  تسا . ه  هحفص 107 ] ناتسدرک [  دودح  ات  قارع  رد  ّطقف  نافوط  هک  دناهدوب  دقتعم  دناهتـشادن و  لوبق  ار  هکنیا  سوجم 

ونـشف مانب  دوخ  يادخ  رماب  هک  یتشک  رد  شرـسمه  اب  دـنه  هاشداپ  تبقاع  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم  یتافارخ  یلیـصفت  اب  یتبون  تفه  ینافوط 
نافوط هک  دندقتعم  دنرکنم و  ار  هکنیا  سوجم  لثم  اهنمهرب  نکل  تسـشن . یکـشخب  ایلامیه  هوک  رب  تفای و  تاجن  نافوط  زا  دوب  هتخاس 

رد تسا و  هدش  لقن  دّدـعتم  نافوط  لیزرب  کیزکم و  نیچ و  نپاژ و  مدرم  زا  مه  تسا و  هتفرگن  بآ  ار  دـنه  مامت  تسا و  هدوبن  یمومع 
زورما ياملع  يواـطنط :  537-535- یقرواپ «. - 15» تسا هدوب  رـشب  داسف  هانگ و  ناـفوط  ّتلع  هک  تسا  هدـش  لـقن  تاـیاور  هکنیا  يهمه 

تفر و شیپ  تّدشب  نیمز  حطـس  رب  یگرابکیب  بآ  هجیتن  رد  هک  دـش  ادـیپ  نیمز  بطق  ود  روحم و  رب  يرییغت  ناهگان  هک  دنتـسه  دـقتعم 
راثآ و و  دـندش . فلت  رگیدـکی  تمحازمب  ای  یگنـسرگب و  ای  بآب  دـنتفر  اههوک  يهّلق  اـهراغ و  هاـنپ  رد  هچنآ  دـندش و  دوباـن  تاـناویح 

تاقبط ياملع  و  تسا . هثداح  هکنیا  زا  شیپ  نارود  يهناشن  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  اهراغ  لد  رد  یمیدـق  ناگدـنرد  يهدـنامیقاب  ناوختـسا 
روطنیا دوخ  ياـعّدا  رب  تسا و  هدوـب  اـم  ینوـنک  يهقبط  هکنیا  زا  رتوـلج  هک  دـناهدرک  فـشک  نیمز  يارب  هّیناـفوط  يهقبط  کـی  ضرـإلا 

 ] هدـش ادـیپ  اجنآ  رد  یناویح  نینچ  ندـب  مامت  یهاگ  و  تومام ]  ] مانب لیف  راثآ  یلامـش  سونایقا  ياهخی  طسو  رد  هک  دـناهدرک  لالدتـسا 
رارف لاـجم  تادوجوم  هنوـگنیا  تسا و  هدـش  دراو  هقطنم  هکنیا  رب  یتخـس  يهثداـح  ناـهگان  هک  تسا  هناـشن  هکنیا  تسا و  هحفص 108 ]
لاس درایلم  نیدنچ  دیاش  هک  نامز  تشذگ  زا  سپ  و  دناهدنام . هدرم و  خـی  رد  دـنناسرب و  دوخ  جازم  بسانم  قطانمب  ار  دوخ  ات  دـناهتفاین 

تادوجوم تاـناویح و  بساـنم  قطاـنم  اوه و  بآ و  عضو  نارود و  هکنیا  دـش ، يرپـس  یناـفوط  تاـبالقنا  تاـناویح و  نآ  يهرود  دـشاب 
رد هک  نافوط  هکنیا  ءاـملع  رظن  رد  و  تسا ، هدوب  ناـسنا  ناـفوط  زا  شیپ  نارود  رد  هک  دـناهدرک  هدـهاشم  يراـثآ  و  دـش ، رادومن  ینونک 
ات هایـس  يایرد  زا  تسا  هدوب  ّدتمم  یئایرد  نامز  میدق  رد  هک  دـناهدرک  فشک  نینچ  اهنآ  تسین و  لوبقم  تسا  هدـش  دای  ینامـسآ  بتک 

هّیـسور و كاـخ  رد  هک  يداـیز  ياـههچایرد  فوزآ و  ياـیرد  تسا و  ناردـنزام  ياـیرد  نآ  يهدـنامزاب  راـثآ و  هک  یلامـش  سوناـیقوا 
دنه سونایقوا  یلامش و  سونایقا  فرطب  دش  ریزارس  ایرد  هکنیا  زاقفق  ياههوک  شیادیپ  یگدروخ  نیچ  رد  و  تسه ، هدنکارپ  ناتـسراتات 

هّیضق هکنیا  رد  اهیدنه  سّدقم  باتک  ادو »  » رافـسا رد  تفرگ و  ارف  بآ  ار  یناربع  يهریت  نکاسم  نیرهّنلا و  نیب  قطانم  دوخ  ریـسم  رد  هک 
درادرب و نآ  رد  اهمخت  عاونا  دزاسب و  یتشک  داد  روتـسد  نامز  نآ  راکوکین  هاشداپب  دش و  لیدبت  یهام  تروصب  نمهرب  هک  تسا  هتـشون 

ینامـسیر اب  دـش و  راوس  تخاس و  یتشک  مه  وا  دوشیم ، رادومن  وا  يارب  تشاد  دـهاوخ  رـس  رب  هک  یخاـش  يهلیـسوب  هک  دـشاب  وا  رظتنم 
. تفرگ رارق  ایلامیه  هوک  رب  ات  دوب  تکرح  رد  هدنـشک  تخـس و  ياهداب  نایم  یکیرات  رد  لاس  دـنچ  تسب و  یهام  نآ  خاشب  ارنآ  مکحم 

وت تسد  رد  راخ  اجنیا  هک  لگ  نآ  ره  هک  لگ  نآ  ره  هک  رادم  هودنا  لانم و  چیه  نک  ربص  هتشون : فشک   49 َنیِقَّتُمِلل » َۀَِبقاعلا  َّنِإ  ِربصاَف  »
وت اب  نوچ  هک  تسا  نآ  يوقت  تفگ : تسیچ ! يوقت  هک  دندیـسرپ  ار  يریپ  دـناسر ، رتشوخ  وت  غامدـب  شوخ  يوب  تمایق  رد  دـناشن  شیب 
درگ یطاشن  دنیوگ  تشهب  ثیدح  نوچ  دیامنب و  وت  رهاظ  رب  فوخ  دور  هک  نانچ  يزورفارب  دوخ  داهن  رد  یـشتآ  دنیوگ  خزود  ثیدح 

نابزب يآرد و  نتب  نادب و  لدب  یـشاب  لامک  رب  یقّتم  هک  یهاوخ  نوچ  ددرگ  دروم  وت  ّدخ  ود  ره  ءاجر  يداش  زا  هکنانچ  دـیآرب  وت  ناج 
ددرگیم يرمع  دوب  ایسآ  گنس  لکش  رب  دوب  هحفص 109 ]  ] 43-1- نآرق  - نآ هن  هچره  هک  يوگ  درخ  هیامرـس  زا  یئوگ  هچنآ  يوگب و 

ياهنارود ات  نونک  زا  ار  اـپ  ود  سنج  هکنیا  رکف  زرط  رخآ  اـت  َنیِذَّلا » ُأَـلَملا  َلاـقَف   » تیآ 27 - 1 ام : نخـس  دوشن . رتارف  نزوس  رـس  کی  و 
لغاوش زا  هدوسآ  هدازآ و  تسا  هدوب  یمدرم  يهلیسوب  لّوا  مدق  رد  ناشیدنا  حالص  زا  يوریپ  حالـص و  هار  هک  دهدیم  ناشن  میدق  رایـسب 

« َنیِِملاّظلا َنَِمل   » رخآ 31 ات  ِموَق » ای  َلاـق   » تیآ 28 زا  - 2 دـناهدشیم ، قفاوم  كدـنا  رید و  دـناهدوب  لوغـشم  لام  هاجب و  هک  اهنآ  يّدام و 
هتـسویپ و  دناهتـشاد ، عیمطت  رابجا و  هن  دناهدیـسرتیم و  هن  دناهدوب ، یکّتم  ناشّتیـصخش  هب - دوخ  راک  رد  نایاوشیپ  هشیمه  هک  دـنامهفیم 

، میتسه نمؤم  نآب  نآرق  حیرـصت  زا  هوالعب  تسا و  ینیقی  ام  يارب  حون  یتشک  لـقن  ناـفوط و  يهثداـح  - 3 دناهدوب ، فیعـض  مدرم  یماح 
میلعت ای  ناتـساب و  خـیرات  حیرـشت  يارب  نآرق  نوچ  و  یملع ، تالوقنم  ياهراپ  مامـضناب  نایدا  ترهـش  ای  دـشاب  نیقلت  ناـمیا  تهج  هاوخ 
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میناوخیم و نآرق  رد  هک  میراد  لوبق  ار  تشذگرـس  هکنیا  هزادـنا  نامهب  مه  اـم  تربع  تسا و  رّکذـت  يارب  تسا ، هدوبن  ضرـالا  تاـقبط 
اب لوهجم  هکنیا  هک  میتسه  مولعمان  ياهدنیآ  راظتنا  رد  قیقحت  ملع و  نادرم  مه  ام و  نآ  یگنوگچ  تاّیئزج و  زا  عالّطا  رتشیب و  مهف  يارب 

نافوط و ياـضقنا  زا  سپ  هک  دوش  دـیدرت  بجوم  دـیاش  ُهَّبَر » ٌحُون  يداـن  َو   » تیآ 45 - 4 دوش ، فوشکم  وا  يارب  رـشب  تـالوهجم  رگید 
-377-360- نآرق -52-23- نآرق ! - دراد رثا  هچ  عقوم  نآ  رد  تاـجانم  هکنیا  و  تسا ، هدوب  دوباـن  حون  حـلاصان  دـنزرف  یتشک ، رارقتـسا 

ماجنا زا  سپ  تایآ  مظن  رد  هکنیا  اب  و  تسا ، هداد  لامتحا  ار  ام  يهمجرت  ناـمه  يواـضیب  یـضاق   1212-1186- نآرق -413-390- نآرق
دشاب شدنزرف  يدوبان  ّتلع  فشک  يارب  لاؤس  هکنیا  تسا  نکمم  و  دشاب ، حون  یقباس  نخـس  زا  تیاکح  دیاش  تسا ، هدش  هتفگ  نافوط 

تسا و هدش  نایب  حون  دنزرف  يدوبان  ّتلع  هیآ  يهلابند  رد  تهج  هکنیا  زا  دوب ، هدش  هداد  واب  شاهداوناخ  تاجن  يهدعو  لّوا  رد  هکنیا  اب 
هک اهنآ  لّوا  دناهدش  هتـسد  ود  مدرم  هک  دـنامهفیم  رخآ  ات  مُهُّسَمَی » َُّمث  مُهُعِّتَُمنَـس  ٌمَمُأ  َو   » هلمج تیآ 48  - 5 تسا ، هدش  وا  توکـسب  رما 

نیئآ نید و  حوـن و  هحفص 110 ]  ] 494-447- نآرق  - وریپ هک  دنمهرهب  دنتـسه  یتّلم  هک  اهنآ  مّود  تاکرب ، لومـشم  دنتـسه و  حون  وریپ 
حون يربهر  يوریپ و  زا  جراخ  هناگادج و  ياهتـسد  نوچ  دنـسریم  دوخ  فارحنا  يازـسب  یلو  دنراد  یگدنز  زا  ياهرهب  هچرگا  دنتـسین و 
هلمج نیاب  دش و  دنهاوخ  راتفرگ  رگید  ملاعب  ایند  زا  دـنمهرهب  مدرم  هکنیا  ّتلع  تسا : هدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  عمجم : رد  تسا ، هدـش 
لهج تلفغ و  بجوم  یگدنز  ياهیـشوخ  يّدام و  ياهراکب  لاغتـشا  ایند و  رکف  نوچ  ٌباذَع » اّنِم  مُهُّسَمَی  َُّمث  مُهُعِّتَُمنَـس   » تسا هدش  هتفگ 

362-312- نآرق . - دنشابیمن تواقش  تداعس و  داسف و  حالص و  رکفب  هک  تسا 

ات 60] تایآ 50  [: 11  ] دوه هروس  ]

ّالِإ َيِرجَأ  نِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ِموَق ال  ای  [ 50  ] َنوُرَتفُم ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًادوُه  مُهاـخَأ  ٍداـع  یلِإ  َو 
َو ال مُِکتَُّوق  یلِإ  ًةَُّوق  مُکدِزَی  َو  ًاراردـِم  مُکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  ِهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  مُکَّبَر  اوُرِفغَتـسا  ِموَق  اـی  َو  [ 51  ] َنُولِقعَت ـالَف  َأ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع 

َكارَتعا َّالِإ  ُلوُقَن  نِإ  [ 53  ] َنِینِمؤُِمب ََکل  ُنَحن  ام  َو  َِکلوَق  نَع  اِنتَِهلآ  یِکِراِتب  ُنَحن  ام  َو  ٍۀَـنِّیَِبب  انَتئِج  ام  ُدوُه  اـی  اُولاـق  [ 52  ] َنیِمِرُجم اوَّلَوَتَت 
ِنوُرِظُنت َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ِِهنوُد  نِم   676-1- نآرق [ - 54  ] َنوُکِرُشت اّمِم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهـشا  َو  َهّللا  ُدِهـشُأ  یِّنِإ  َلاق  ٍءوُِسب  اِنتَِهلآ  ُضَعب 

ام مُُکتغَلبَأ  دَـقَف  اوَّلََوت  نِإَف  [ 56  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ّالِإ  ٍۀَّباَد  نِم  ام  مُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهّللا  یَلَع  ُتلَّکََوت  یِّنِإ  [ 55]
َنیِذَّلا َو  ًادوُه  انیََّجن  انُرمَأ  َءاج  اَّمل  َو  [ 57  ] ٌظیِفَح ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  ًائیَش  ُهَنوُّرُضَت  َو ال  مُکَریَغ  ًاموَق  یِّبَر  ُِفلخَتسَی  َو  مُکَیلِإ  ِِهب  ُتلِسرُأ 

[ - 59  ] ٍدِینَع ٍراّبَج  ِّلُک  َرمَأ  اوُعَبَّتا  َو  ُهَلُسُر  اوَصَع  َو  مِهِّبَر  ِتایِآب  اوُدَحَج  ٌداع  َکِلت  َو  [ 58  ] ٍظِیلَغ ٍباذَع  نِم  مُهانیََّجن  َو  اّنِم  ٍۀَمحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ 
هحفص  ] 136-1- نآرق [ - 60  ] ٍدوُه ِموَق  ٍداِعل  ًادُعب  الَأ  مُهَّبَر  اوُرَفَک  ًاداع  َّنِإ  الَأ  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو  ًۀَـنَعل  اینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اوُِعبتُأ  َو   627-1- نآرق

گنرین و ینعمب  دیک  زا  نودـیک - يریگارف ، دروخرب و  ینعمب  ءارتعا  زا  يرتعا - ناوارف ، ندـیراب  شزیر و  اب  اراردـم - تاغل : ینعم  [ 111
50 و همجرت :  215-195- نآرق . - تسا ّطلست  لامک  زا  هیانک  اِهتَیِصاِنب » ٌذِخآ   » هلمج هکنیا  رس و  ولج  يوم  رـس و  ولج  ۀیـصان - نآ ، میلعت 

يراگدـیرفآ وا  ازج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نم  هورگ  يا  تفگ : وا  میداتـسرف ، يربمغیپب  دوه  مانب  ناـشدوخ  زا  يدرم  داـع  مدرم  يوسب  زین 
هکنیا رب  مدرم  يا   51 دشابن ] دنـسپان  يرادنپ  و   ] دنیوگب یغورد  هک  زج  دیرادنپیم ] ار  ناتب  دوخ  راگدیرفآ  هک  امـش  نانخـس  و   ] دیرادن

يا  52 دیبایب !] تسردان  تسرد ز  هک   ] دیرادن درخ  امش  رگم  دیرفآ ، ارم  هک  تساومه  اب  نم  دزم  هک  مهاوخن  يدزم  امش  زا  دوخ  يربهر 
امـش رب  نامـسآ  زو  دیبای ] تاجن  یلاس  کشخ  ز   ] ات دیئآزاب  یتسرپ  ادـخ  يوسب  یتسرپتب ] ز   ] سپـس دـیهاوخب و  شزرمآ  ادـخ  مدرم ز 

خساپب مدرم  نآ   ] دیشابن 53 ّقح  نادرگ ز  ور  راکهانگ  سپ  دوش ] رایـسب  ناتلام  درم و  و   ] دیازفیب امـش  يورین  رب  دزیرب و  ناراب  یناوارفب 
میشابن دوخ  نایادخ  زا  رادربتـسد  میورگیمن و  وت  يهتفگب  ام  يدرواین و  ام  يارب  دوخ  یتسرد  رب  رادومن  يهناشن  وت  دوه  يا  دنتفگ : وا ]

: تفگ دوه  تسا ] هدومن  تراتفرگ  تنخس  يازسب  و   ] تسا هدرک  دروخرب  وت  اب  ام  نایادخ  زا  یـسک  هک  زج  میئوگن  يزیچ  وت  يارب  54 و 
هراچ نم  راکب  ناتیگمه  سپ  مرازیب 55  دیریگیم  وا  ياجب  ادخ و  زابنا  هچنآ  زا  هک  دیـشاب  هاوگ  زین  امـش  مریگیم و  هاوگ  ار  ادـخ  نم 
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تسا وا  نامرفب  هک  زج  دشابن  ياهدنبنج  مراد و  هیکت  امش  دوخ و  راگدرورپ  يادخب و  هک 56  دیهدن ] متلهم  و   ] دیربن راگزور  دیشیدنا و 
دوخ وا  مدناسر و  امـشب  دوخ  يربماغیپ  نم  دینادرگب  ور  نم  امـش ز  رگا  سب 57 و  دـشاب و  تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  نامرف ]  ] هّتبلا هک 

رب ام  تشونرس ] و   ] نامرف نوچ  58 و  دوب ، زیچ  همه  نابهاگن  نم  راگدرورپ  هک  دیروآ  نایز  واب  دیناوتن  دروآ و  امش  ياجب  رگد  یهورگ 
59 میتشاد ] ناشهدوسآ  رگید  يارس   ] تفز رازآ  زین ز  میدناهرب و  هحفص 112 ] ار [  شناوریپ  دوه و  دوخ  تمحر  رهمب و  دیسر  نانآ  رس 
ره نامرف  یپ  دـندش و  نامرفان  ار  وا  ناربماـیپ  دنتـشادن و  رواـب  دوخ  راـگدرورپ  یئاـتکی ] ناوت و   ] ياـههناشن هک  دـندوب  داـع  هورگ  هکنیا 

دندوب و رفاک  نایداع  دینادب : سپ  زیخاتسرب ، مه  دوب و  ناشلابندب  ّقح  تمحر  يرود ز  نعل و  ناهج  نیاب  دنتفرب 60 و  راتفر  دب  راکمتس 
هیآ 52 رخآ  ات  ًاراردـِم » مُکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  : » نیرّـسفم نخـس  دوخ .] راگدرورپ  رهم  ز   ] دـنوب رود  دوه  ناشیوخ  داـع  مدرم  دـینادب : زین 

نامیا شاداپ  تهج  نیدـب  دـندش ، ازان  اهنز  دـیرابن و  دوه  ّتلم  يارب  ناراـب  لاـس  هس  هک  تسا  هدـش  تیاور   54-15- نآرق : - يروباشین
دناهدرک تیاور  دش . دـهاوخ  مهارف  مهنآ  نامیا  شاداپب  هک  اهنآب  تسا  دـنزرف  تیانع  ًةَُّوق » مُکدِزَی   » يهلمج زا  دوصقم  دـش و  نّیعم  ناراب 

مراد و هیامرـس  نم  درک : ضرع  هیواعم  ياهنابرد  زا  یکی  تفر  نوریب  اجنآ  زا  نوچ  دوب ، هیواـعم  دزن  يزور  یبتجم  نسح - ترـضح  هک 
. دش ادیپ  وا  زا  رـسپ  هد  و  هبترم ، دصتفه  يزورب  ات  دش  لوغـشم  رکذ  نیاب  وا  نک . رافغتـسا  دایز  دومرف : تسیچ ! مراک  جالع  مرادن  دنزرف 

نوچ يدرک ! اجک  زا  یئامنهار  هکنیا  هک  يدیسرپن  ترضح  نآ  زا  ارچ  تفگ  دش ، رادربخ  نآ  يهجیتن  یئامنهار و  هکنیا  زا  هیواعم  نوچ 
« مُِکتَُّوق یلِإ  ًةَُّوق  مُکدِزَی  َو   » ياهدناوخن ار  دوه  نخس  هکنیا  رگم  دومرف  دیـسرپ ، ار  هکنیا  دش و  هیواعم  رب  دراو  ترـضح  نآ  رگید  یعقوم 
-164-145- نآرق «! - َنِیَنب َو  ٍلاومَِأب  مُکدِدـُمی  َو  هب  نب   ... َءامَّسلا ِلِسُری  ًاراّـفَغ  َناـک  ُهَّنِإ  مُکَّبَر  اوُرِفغَتـسا  ُتلُقَف   » ار حون  نخـس  هکنیا  زین  و 

هداتق دیز و  نبإ  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  زا  يربط :  54 ٍءوُِسب » اِنتَِهلآ  ُضَعب  َكارَتعا   » 968-924- نآرق -919-847- نآرق -815-775- نآرق
زا سپ  رخف :  59 اوُدَحَج » ٌداع  َکِلت   » 37-1- نآرق . - دندرک یگناوید  راتفرگ  ار  وت  مه  اهنآ  ار  اهتب  يداد  مانـشد  وت  ینعی  دـناهدرک : لقن 

ّتلم نآ  راثآ  روبق و  هکنیا  ینعی  داع  هکنیا  هک  تسا  هدش  ص ]  ] ربمغیپ ّتلم  موقب و  نخس  يور  هلمج  هکنیا  اب  داع  ّتلم  تشذگرس  لقن 
ربمغیپ کی  مدرم  نآ  هکنیا  اب  لـالظ : یف   59 ُهَلُسُر » اوَصَع  َو   » 23-1- نآرق . - دیریگب تربع  و  دیرگنب ، نآب  دینک و  شدرگ  امـش  تسا و 

هحفص 113]  ] 22-1- نآرق  - یگمه راکنا  يهلزنمب  رفن  کی  راکنا  دننکیم و  توعد  فدـه  کیب  همه  ناربمغیپ  نوچ  دـندش ، رکنم  ار 
ایندـب و تنعل  داع و  و  الا »  » يهملک رارکت  ناـیبلا : حور   60 ٍداِعل » ًادـُعب  الَأ  . » تسا هدـش  هتفگ  هلـسر »  » عمج تروصب  يور  هکنیا  زا  تسا 

ساپس سپ   21-1- نآرق : - تسا هتفگ  يونثم  و  مدرم . نآ  راک  رکف و  یتشز  لاـمک  ّتیمها و  تربع و  تسا و  دـنپ  يارب  اـهنآ  رب  ترخآ 
نآ مشپ  ناوختسا و  قبـس  ردنا  هیـضام  نورق  رب   || ّقح  ياهتـسایس  نآ  میدینـش  ات  ناینیـشیپ  سپ  زا  ادیپ  درک   || ناهج  رد  ار  ام  هک  ار  وا 

، دـهنب هنرو  داع  نانوعرف و  ماجنا  دینـش  نوچ   || داب  یتسم و  هکنیا  دـهنب  رـس  زا  لقاع  راهم  يا  دـیریگ  دـنپ  دـیرگنب و   || نایع  ناـگرگ 
یبرع نابزب  هک  تسا  یـسک  لّوا  دوه  ص ]  ] ربمغیپ زا  لوقنم  ياهثیدح  بجومب  هدبع : وا  لالـضا  زا  دنریگ  یتربع   || وا  لاح  زا  نارگید 

. تسا هدوب  برع  حون  لـسن  زا  ربـمغیپ  لّوا  هک  دوشیم  مولعم  حوـن و  نب  ماـس  دـالوا  زا  يهریت  لّوا  يارب  هدوـب  ربـمغیپ  لّوا  تفگ و  نخس 
يهدیرفآ نوچ  دـیئآ  دوخب  هک  تسا  فلاخم  فرحنم و  مدرم  کیرحت  مُکِّبَر » َو  یِّبَر  ِهّللا  یَلَع  ُتلَّکََوت   » هلمج تیآ 56  رد  - 1 ام : نخس 

نآب ام  لاّصتا  و  تسا ، امـش  ام و  شنیرفآ  لصا  كرتشم و  دـح  هک  داجیا  رد  تدـحو  اب  و  تسا . واب  ملّکوت  نم  و  تسا ، یکی  امـش  ام و 
اوُعَبَّتا َو   » ياـههلمج رخآ  تیآ  ود  - 2 میـشاب ، راگزاس  رای و  دـیاب  میراودـیما و  كرتشم  عجرم  کیب  نایز  دوس و  رد  سپ  تسا  تقیقح 

ندـنامهف يارب  تسا . هدـش  هتفگ  لوهجم  يّدـعتم و  مّود  مزال و  لعف  تروصب  لّوا  رد  هک  ًۀَـنَعل » اینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اوُِعبتُأ  َو  « » ٍراّبَج ِّلُک  َرمَأ 
نآ زا  يزیرگ  دراد و  لابندـب  دـب  يهجیتن  هاوخان  هاوخ و  باوص  تحلـصم و  ریغ  رب  يرایتخا  لمع  کی  هک  تسا  مزالت  طابترا و  لاـمک 

- نآرق -445-410- نآرق -83-34- نآرق . - تسه نآ  لابندـب  يراوخ  ّتیمورحم و  تنعل و  راکمتـس  زا  يرادربنامرف  تعاـطا و  و  تسین ،
فارحنا و نارازه  اب  دـندش و  ناراّبج  وریپ  هاوخاوه و  رفن  هاجنپ  دـص و  زا  زواجتم  يهتـسد  کـی  میدـید  دوخ  مشچب  هکناـنچ   490-447

هتـسشنان دوصقم  یـسرک  رب  زونه  دنریگب  یماقم  دنبایب و  یهاج  هک  دندرک  میدـقت  تردـق  نابحاص  نآ  هب  دـندرک و  مهارف  هیامرـس  متس 
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ار دوخ  يهدنامیقاب  لاوما  راکمتـس  يهنعارف  نآ  زا  يربنامرف  اب  دندرک و  شـشوک  هرابود  زاب  دـندرک  دوبان  ار  اهنآ  هحفص 114 ] ساسا [ 
تبون يارب  هدرکن  مرگ  دوخ  یـسرک  رب  ياج  زونه  تبون  هکنیا  دنریگ  زاب  ار  تلزنم  ماقم و  نآ  هرابود  ات  دـندرک  میلـست  ناشیاب  سامتلاب 

ياج زا  ار  يرترب  ّتیصخش و  نآ  ساسا  درک  هدعو  تلزنم  هاج و  ّقلمت ، لام و  ربارب  رد  درک و  هلماعم  هک  متـس  تردق و  ماقم  نامه  مّود 
یهاوخاوه تعباـتم و  يارب  تنعل  ّتیعبت  ینعم  تسا  هکنیا  دوـمن . قـلخ  ادـخ و  تنعل  ّتیمورحم و  راـتفرگ  ار  هراـچیب  ناوریپ  نآ  دـنک و 

. ناراکمتس

ات 68] تایآ 61  [: 11  ] دوه هروس  ]

ِهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفغَتـساَف  اهِیف  مُکَرَمعَتـسا  َو  ِضرَألا  َنِم  مُکَأَشنَأ  َوُه  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  مُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
ِهَیلِإ انوُعدَت  اّمِم  ٍّکَش  یَِفل  انَّنِإ  َو  انُؤابآ  ُُدبعَی  ام  َدـُبعَن  نَأ  اناهنَت  َأ  اذـه  َلبَق  اوُجرَم  انِیف  َتنُک  دَـق  ُحـِلاص  ای  اُولاق  [ 61  ] ٌبیُِجم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ 

ٍریِسَخت َریَغ  ِینَنوُدیَِزت  امَف  ُُهتیَـصَع  نِإ  ِهّللا  َنِم  ِینُرُـصنَی  نَمَف  ًۀَمحَر  ُهنِم  ِیناتآ  َو  یِّبَر  نِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُتنُک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ِموَق  ای  َلاق  [ 62  ] ٍبیُِرم
اوُعَّتَمَت َلاقَف  اهوُرَقَعَف  [ 64  ] ٌبیِرَق ٌباذَع  مُکَذُخأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  ِهّللا  ِضرَأ  ِیف  لُکَأت  اهوُرَذَف  ًۀَـیآ  مَُکل  ِهّللا  ُۀَـقان  ِهِذـه  ِموَق  ای  َو  [ 63]

نِم َو  اّنِم  ٍۀَـمحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاِحلاص  انیََّجن  اـنُرمَأ  َءاـج  اّـمَلَف   822-1- نآرق [ - 65  ] ٍبوُذکَم ُریَغ  ٌدـعَو  َِکلذ  ٍماّیَأ  َۀـَثالَث  مُکِراد  ِیف 
َّنِإ الَأ  اهِیف  اوَنغَی  َمل  نَأَـک  [ 67  ] َنیِِمثاج مِهِرایِد  ِیف  اوُحَبـصَأَف  ُۀَحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَـخَأ  َو  [ 66  ] ُزیِزَعلا ُّيِوَقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍذـِئِموَی  ِيزِخ 

هحفـص ردصم [  زا  اهورقع - نارمع ، يدابآب و  درک  راداو  رمعتـسا - تاغل : ینعم   332-1- نآرق [ - 68  ] َدوُمَِثل ًادـُعب  الَأ  مُهَّبَر  اوُرَفَک  َدوُمَث 
، نتشادزاب نتفر  زا  ندرک ، عطق  ار  رتش  ياپ  تسد و  راهچ  ندیرب ، ندرگ  نیئاپ  زا  رس  ندرک ، تحارج  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  رقع  [ 115

ندش هلولگ  و  ندـش ، مهرد  هدـنرپ و  ندـیبسچ  نیمز  رب  ینعمب  ود  ره  ّمض  مّود و  نوکـس  لّوا و  حـتفب  موثج  مثج و  ردـصم  زا  نیمثاج -
حلاص ناشدوخ  يهدناوخ  ردارب  نایدومث  هورگ  يوسب  61 و  همجرت : نتفرگیاج . تماقا و  ینعمب  لّوا  رسک  اب  ینغ  ردصم  زا  اونغی - مشپ ،

دروآرد و نیمز  لد  ار ز  امـش  وا  دـیرادن و  یئادـخ  وا  زج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نآ  نم  ناـشیوخ  يا  تفگ : وا  میداتـسرف و  يربماـیپب  ار 
نم راگدرورپ  هک  دیرادن ] يرگیدـب  لد  و   ] دـیدرگ زاب  وا  يوسب  سپ  ناز  دـیهاوخب و  وا  زا  شزرمآ  سپ  تشاذـگاو ، امـشب  نآ  ینادابآ 

ام ناردـپ  هچنآ  ار ز  اـم  وت  هنوگچ  يدوـب ، اـم  غارچ  مشچ و  نوـنک  اـت  وـت  حـلاص  يا  واـب : دـنتفگ  اـهنآ  يوـگباوج 62  تسا و  کـیدزن 
يزیواتسد رگا  دیرادنپیم  هچ  نم  هورگ  يا  تفگ : وا  مینیب 63  دب  میتسه و  لد  ود  یناوخیم  ار  ام  وت  هچنآب  ام  و  يرادیم ! زاب  دندیتسرپیم 

امش سپ  منک ! وا  ینامرفان  رگ  ادخ  تشونرـس  دنک ز  نم  يرای  یک  سپ  دسر  نمب  وا  زا  يرهم  مشاب و  هتـشاد  دوخ  راگدرورپ  زا  رادومن 
سپ امش  يارب  تسا  وا  یگریچ ] یئاتکی و   ] يهناشن هک  ادخ  يوس  زا  تسا  يرتش  کنیا  مدرم  يا  دیئازفین 64  نم  نایز  زج  ناتنانخسب ] ]

ار رتش  اـهنآ  دوش 65  امـش  ریگارف  تخـس  يا  هجنکـش  يدوزب  هک  دـیناسرن  نآـب  يرازآ  درچب و  ادـخ  نیمز  رب  هک  دـیراذگ  دوـخب  ار  نآ 
دیـسر ناشرازآب ]  ] ام نامرف  نوچ  دوب 66 و  ریزگان  ياهدـعو  هکنیا  دیـشاب و  هدوسآ  دوخ  ياههناخب  زور  هس  ات  تفگ : نانآب  وا  دنتـشک و 

دشاب و یمارگ  ياناوت  رترب  وت  راگدرورپ  دّمحم  يا  هچ  میدناهرب  زور  نآ  يراوخ  دوخ ز  رهمب  دـندوب  هدـیورگ  واب  هک  اهنآ  اب  ار  حـلاص 
نایدومث هاگیاج  یئوگ  هکنانچ  دندوب 68  هتفوک  نیمز  رب  دوخ  ياههناخب  نادادماب  یگمه  هک  تفرگ  ارف  يدایرف  ار  نارگمتس  سب 67 و 

نخـس دنـشاب . رودـب  ّقح  رهم  ناـیدومث ز  هک  دیـشاب  ربخاـب  و  دنتـشادن ، رواـب  دوخ  راـگدرورپ  دومث  مدرم  هک  دیـشاب  هاـگآ  همه  هدوـبن ،
هچنآ زا  سپـس  و  دشوپب ، ار  امـش  ناهانگ  ادخ  هک  دینکب  يراک  ینعی  تسا  هتفگ  دـهاجم  يربط :  61 ِهَیلِإ » اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفغَتساَف  : » نیرّـسفم
شیپ ینعی  يربط :  62 اوُجرَم » انِیف  َتنُک  . » دینک مادقا  دنسپ  هتسیاش و  راکب  دیرادرب و  هحفص 116 ]  ] 56-15- نآرق  - تسد تسا  دنسپان 
ینعی تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يروباشین :  25-1- نآرق . - دوش وت  بیصن  یتدایس  یئاقآ و  ام  نایم  رد  میتشاد  راظتنا  اعّدا  نخـس و  هکنیا  زا 

لقاع و دیـشر و  حـلاص و  يدرم  ار  وت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  میتشادـیم ، تولج  یگمه  ناـمدوخ  رب  يدوب و  يراـکوکین  لـضاف و  وت 
ام يدرکیم و  تدایع  نارامیب  زا  نیعم و  راـی و  ناـگراچیب  يارب  يدوب و  ناـبرهم  ارقف  رب  وت  دـناهتفگ : یـضعب  و  میتسنادـیم ، رظن  بحاـص 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1015 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ینعی يربط :  63 ًۀَـمحَر » ُهنِم  ِیناـتآ  َو  ! » يدـش نمـشد  هک  دـش  هچ  سپ  اـم  نید  اـب  قفاوم  یتسه و  اـم  تسود  راـی و  هک  میدربیم  ناـمگ 
نمب ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط  ٍریِـسَخت » َریَغ  ِینَنوُدـیَِزت  امَف   » 28-1- نآرق . - تسا هداد  نمب  مالـسا  تمکح و  يربمغیپ و  دـنوادخ 

نم راک  يدوبان  و  نم ، تراـسخ  بجوم  امـش  نخـس  توعد و  هکنیا  ینعی  رخف :  37-1- نآرق . - ناتدوخ نایز  رگم  دـیئازفا  یمن - يزیچ 
«. - یتیب رّهط  لاقف : امیظعت  افیرـشت و  هیلا  هّللا  اهفاضا  یّتلا  ۀبعکلاک  ار  میظعت  دـنناوخ  هّللا  ۀـقان  : » هتـشون فشک   63 ِهّللا » ُۀَقان  ِهِذـه  . » تسا

 ] 72-70- یقرواپ -19-1- نآرق  - رد زین  رد و  زین  و  «، 16» دناهدناوخ ذـئموی »  » میم حـتف  رـسک و  اب  عمجم :  66 ٍذـِئِموَی » ِيز   24-1- نآرق
لاد َدوُمَِثل » ًادُعب  الَأ   » رد یئاسک  و  تسا ، هدش  تئارق  زین  بصن  نیونت  اب  ادومث »  » زین دـناهدناوخ و  لاد  حـتف  اب  َدوُمَث » َّنِإ  الَأ  [ » هحفص 117

: حوتفلا وبا   141-118- نآرق -22-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  حوتفم  لاد  اـب  نارگید  و  دوـمثل »  » تسا هدـناوخ  ّرج  نیوـنت  اـب  ار  دوـمث » »
رد يروشآ  هاشداپ  مّود  نگراس  ياههبیتک  رد  تسا  هتشون  دومث  يهملک  مهیلع . ءاعّدلا  هجو  یلع  ار  دومث  داب  كاله  دعب و  تسا : هتشون 

دوشیم مولعم  هک  یلهاج  برع  رعـش  رد  مه  مور و  ناـنوی و  یفارغج  ياـهباتک  رد  مه  و  تسا ، هدـش  هدـید  دومث  ماـن  دـالیم  زا  لـبق   715
برع  » ار دومث  يهملک  يرهوج : حاحـص  تسا . هدوب  هدـنامن  نآ  زا  يرثا  مالـسا  زا  شیپ  اـت  هک  میدـق  رایـسب  برع  زا  تسا  هدوب  ياهلیبق 
تـسا هدوب  برع  نآ  زا  یلقن  يدای و  شیب  مک و  هتبلا  هدش و  دوبان  ینعی  دنمانیم  هدئاب  برع  میدـق  خـیرات  رد  و  تسا ، هدرک  ینعم  یلوا »

دوخ میدـق  ياهناتـساد  بجومب  نآ  زا  یخلت  يهرطاخ  و  تسا ، هدـش  لزاـن  اـج  نآـب  تاـیآ  هکنیا  هک  هکم  فرحنم  بارعا  يهرطاـخ  رد 
رثا جـیردتب  مه  هّکم  نارفاـک  لد  رد  هک  دوب  كاـندرد  يهثداـح  نآ  یگنوگچ  ندرک  نشور  اـهیروآدای و  هکنیا  رارکت  هّتبلا  دناهتـشاد و 

، تروص زا  رذگب   || ناور  حـلاص  يهّصق  نونکا  ونـشب  تسا : هتخاس  نینچ  ار  هّیـضق  هکنیا  لّوا  رتفد  رد  يونثم  دـندشیم ، نتورف  درکیم و 
لهج شدندیرب ز  یپ   || رتش  دب  تروصب  حـلاص  يهقان  تیفاعیب  ایب  ینیب ، تبقاع   || تبقاع  دـنیبن  نیب ، تروص  هک  ناز  نآ  ینعم  بلط 

 || ناحلاص مسج  وچ  حلاص  يهقان  دـندب  ناشیا  روبث  نان  روک و  بآ   || دـندش  شمـصخ  وج  بآ  يارب  زا   68-66- تمرف »- ّرم موق  نآ 
تسا يرتشا  لاثم  رب  حلاص  حور  تسرد  يرهـش  يرتشا ، ياهبنوخ   || تسجب  ناشیا  زا  ادخ  رهق  يهنحـش  ناحلاط  كاله  رد  ینیمک  دش 
تـسا هقاف  رد  نت  لصو و  ردنا  حور   || تسا  هقان  نت  حـلاص و  نوچمه  حور  هحفـص 118 ] تسا [  يرب  یپ  نوچ  ار  درم  هرمگ  سفن  ||  

ناز تسین  تاذ  رب  دوب  هقان  رب  مخز   || تسین  تافآ  لباق  حلاص  حور  ناحتما  دننیب  دنرازآ و  شات   || ناهن  یمـسج  اب  تسویپ  نآ  زا  قح 
شات هجاوخ  حلاص  حور  اب  يوش  ات   || شاب  هدنب  ار  یلو  مسج  يهقان  هانپ  ار  ملاع  هلمج  ددرگ  هک  ات   || هلا  شمسج  اب  درک  ّقلعت 

ات 83] تایآ 69  [: 11  ] دوه هروس  ]

َو مُهَرِکَن  ِهَیلِإ  ُلِصَت  مُهَیِدـیَأ ال  يأَر  اّمَلَف  [ 69  ] ٍذِینَح ٍلجِِعب  َءاج  نَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  ًامالَـس  اُولاق  يرـُشبلِاب  َمیِهاربِإ  اُنلُـسُر  تَءاج  دََقل  َو 
َبوُقعَی َقاحسِإ  ِءارَو  نِم  َو  َقاحـسِِإب  اهانرَّشَبَف  تَکِحَـضَف  ٌۀَِمئاق  ُُهتَأَرما  َو  [ 70  ] ٍطُول ِموَق  یلِإ  انلِـسرُأ  ّانِإ  فََخت  اُولاق ال  ًۀَـفیِخ  مُهنِم  َسَجوَأ 
ُُهتاـکََرب َو  ِهّللا  ُتَمحَر  ِهّللا  ِرمَأ  نِم  َنِیبَجعَت  َأ  اُولاـق  [ 72  ] ٌبیِجَع ٌءیََـشل  اذه  َّنِإ  ًاخیَـش  ِیلَعب  اذـه  َو  ٌزوُجَع  اَنَأ  َو  ُدـِلَأ  َأ  یتَلیَو  ای  َتلاق  [ 71]

َّنِإ [ 74  ] ٍطُول ِموَق  ِیف  اُنلِداُجی  يرـُشبلا  ُهتَءاـج  َو  ُعوَّرلا  َمیِهاربِإ  نَع  َبَهَذ  اّـمَلَف   591-1- نآرق [ - 73  ] ٌدیِجَم ٌدـیِمَح  ُهَّنِإ  ِتیَبلا  َلهَأ  مُکیَلَع 
اُنلُسُر تَءاج  اَّمل  َو  [ 76  ] ٍدوُدرَم ُریَغ  ٌباذَع  مِهِیتآ  مُهَّنِإ  َو  َکِّبَر  ُرمَأ  َءاج  دَق  ُهَّنِإ  اذه  نَع  ضِرعَأ  ُمیِهاربِإ  ای  [ 75  ] ٌبِینُم ٌهاَّوأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاربِإ 

ِموَق ای  َلاق  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمعَی  اُوناـک  ُلـبَق  نِم  َو  ِهَیلِإ  َنوُعَرُهی  ُهُموَق  ُهَءاـج  َو  [ 77  ] ٌبیِـصَع ٌموَی  اذـه  َلاق  َو  ًاعرَذ  مِِهب  َقاض  َو  مِِهب  َءیِـس  ًاطُول 
ِیف اَنل  ام  َتِملَع  دََقل  اُولاق   599-1- نآرق [ - 78  ] ٌدیِـشَر ٌلُجَر  مُکنِم  َسَیل  َأ  یِفیَـض  ِیف  ِنوُزُخت  َو ال  َهّللا  اوُقَّتاَف  مَُکل  ُرَهطَأ  َّنُه  ِیتاَنب  ِءالُؤه 

اُولِصَی َنل  َکِّبَر  ُلُسُر  ّانِإ  ُطُول  ای  اُولاق  [ 80  ] ٍدـیِدَش ٍنکُر  یلِإ  ِيوآ  َوأ  ًةَُّوق  مُِکب  ِیل  َّنَأ  َول  َلاق  [ 79  ] ُدیُِرن ام  ُمَلعََتل  َکَّنِإ  َو  ٍّقَح  نِم  َِکتاَنب 
ٍبیِرَِقب ُحبُّصلا  َسَیل  َأ  ُحبُّصلا  ُمُهَدِعوَم  َّنِإ  مَُهباصَأ  ام  اُهبیِـصُم  ُهَّنِإ  َکَتَأَرما  َّالِإ  ٌدَحَأ  مُکنِم  تِفَتلَی  َو ال  ِلیَّللا  َنِم  ٍعطِِقب  َِکلهَِأب  ِرـسَأَف  َکَیلِإ 

ٍدیِعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو  َکِّبَر  َدـنِع  ًۀَـمَّوَسُم  [ 82  ] ٍدوُضنَم ٍلیِّجِـس  نِم  ًةَراجِح  اهیَلَع  انرَطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع  انلَعَج  انُرمَأ  َءاـج  اّـمَلَف  [ 81]
لّوا و حتفب  ذنح  ردصم  زا  ذینح - هلاسوگ ، ینعمب  میج  نوکس  نیع و  رـسک  اب  لجع - تاغل : ینعم  هحفص 119 ]  ] 602-1- نآرق [ - 83]
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لوا و حـتفب  هوا  ردـصم  زا  هاّوا - رهوش ، لعب - تفایرد ، درک و  ّسح  لد  رد  سجوا - تشوگ ، ندرک  باـبک  نتخپ و  ینعمب  مّود  نوکس 
زور ینعمب  بیـصع - موی  شیاشگ ، دـی و  طسب  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتف  اـب  عرذ - یگنتلد ، راـهظا  تیاکـش و  ینعمب  مّود  نوکس 

رب تماقتسا  یهارمگ و  ّدض  داشر  دشر و  ردصم  زا  دیـشر - بارطـضا ، اب  باتـش  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  عره  ردصم  زا  نوعرهی - مرگ ،
راتخم دازآ و  يراک  رد  ندرک ، فّلکم  ینعمب  میوست  ردصم  زا  ۀمّوسم - هدـش ، کشخ  يال  لگ و  زا  دـننام  گنـس  لیّجـس - ّقح ، قیرط 

رگیدکیب ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  دـضن  ردـصم  زا  دوضنم - ندرک ، راد  تمالع  هناشن و  ندرک ، هناور  ارچب  ندرک و  اهر  ندرک ،
دندروآ دیون  میهاربا  يارب  دندوب ] هتشرف  هک   ] ام ناگداتسرف  يراگزورب ]  ] و همجرت : هتـشابنا . تروصب  ای  بیترت و  مظن و  روطب  ندنابـسچ 

ناشتسد دید  نوچ  داهن 70 و  نانآ  ولج  رد  نایرب  ياهلاسوگ  هدرکن  گنرد  تفگ و  مالس  اهنآب  وا  دنتفگ و  مالس  دندیسر ] واب  نوچ  [و 
اهنآ دننیشنیمن ،] نم  يهرفس  رب  هک  دنراد  دب  يهشیدنا  دیاش  هک   ] دیسرتب نانآ  لدب ز  دندمآ و  شدنـسپان  دوشیمن  زارد  هلاسوگ  يوسب 
دوب هداتسیا  اجنآ  هک  میهاربا  رـسمه   71 مینک ] ناشدوبان  و   ] میور طول  مدرم  يوسب  ات  دناهداتـسرف  ار  اـم  هک  دـشابن  یـسرت  ار  وت  دـنتفگ :
يا تفگ : وا  بوقعی 72  مانب  يرگید  وا  زا  سپ  میداد و  مان  قاحـسا  يرـسپ  شیادیپ  دیون  ار  وا  ناگتـشرف ] نآ  يهلیـسوب  ام   ] دـیدنخب و

: دنتفگ ناگتشرف ]  ] دوب 73 يزیچ  تفگـش  هکنیا  هّتبلا  هک  مریپ ! رهوش  هکنیا  اـب  میازب  هحفـص 120 ] دنزرف [  نزریپ  نم  هک  دوش  رگم  ياو 
تسا 74 و راوگرزب  ياهدوتـس  وا  تسا و  ریگارف  ناربمایپ  نادناخ  امـش  رب  وا  یگدنخرف  رهم و  هکنیا  اب  يروآ  تفگـش  ادـخ  راک  زا  رگم 

يور لدمرن و  رابدرب و  میهاربا  هچ  تفگ 75  نخس  طول  مدرم  يارب  ام ، ناگداتـسرف  اب  دینـش  دنزرف  دیون  دش و  مارآ  میهاربا  سرت  نوچ 
هک دیآ  ناشرـس  رب  يرازآ  تسا و  هدیـسر  تراگدرورپ  نامرف  هک  رذگرد  نخـس  هنوگنیا  زا  میهاربا  يا  دنتفگ ]: واب   ] دوب 76 ادخ  اب  لد 

نانامهم هک   ] زورما دوب  یتخـس  زور  هچ  تفگ : دمآ و  دب  نانآ  ندـمآ ] ز   ] ار وا  دـندش  طول  دزنب  ام  ناگداتـسرف  نوچ  درادن 77 و  رذگب 
نانآب طول  دندب ، يراکدـب  يهتفرگ  يوخ  شیپ  ناز  نوچ  دـندمآ  شیوسب  كانباتـش  مدرم  نآ  78 و  دنوش ] ناراکدـب  ینارسوه  راتفرگ 

امش نایم  رگم  دینکن ، اوسر  نم  نانامهم  اب  راتفر  رد  ارم  دینک و  زیهرپ  ادخ  مشخ  زا  سپ  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نم  نارتخد  کنیا  تفگ :
یناد وت  و  میرادن ] نانآب  لد  هک   ] دنـشابن هتـسیاش  ار  ام  وت  نارتخد  هک  یناد  دنتفگ : شخـساپب  اهنآ   79 دشابن ! ورتسار  راکتـسرد و  يدرم 

يهداتسرف ام  طول ، يا  دنتفگ : ناگتشرف ]  ] راوتسا 81 یهاگهانپ  ای  يدب و  ورین  امـش  رب  ارم  شاک  يا  تفگ : وا  میدنسپیم 80  هچ  ام  هک 
يور يزیچب  امـش  زا  یـسک  وش و  هناور  دوخ  يهداوناخ  اـب  بش  یـساپب ز  دـشابن و  وتب  سرتسد  زگره  ار ] ناراکدـب  و   ] میاوت راـگدرورپ 

ماـگنه هّتبلا  و  دـشاب ] نارفاـک  يهتـسبلد  نوچ   ] دوش راـتفرگ  نارگید  نوـچ  وا  هک  ترـسمه  زجب  دـشابن ] سک  لاـمب و  ناـتلد  و   ] دـنکن
مه رب  لگ  گنس و  نآ  زا  میدرک و  ربز  ریز و  ناشهاگیاج  دیـسر  ام  نامرف  وچ   82 دوب ! کیدزن  نآ  هک  رگم  هن  تسا و  دادـماب  ناشرازآ 

ماجنا و رـس  نآ  و  دنک ] هناشن  ار  هک  دشاب و  هک  تشونرـسب  ات   ] دوب راد  هناشن  تراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  میتخیر 83  ورف  ناشرسب  هدیچ 
دََقل : » نیرسفم نخس  دننیبب .] دوخ  مشچب  نیمزرس  نآ  دنورب و  ای  دیآ و  رس  رب  مه  ار  نانیا  دیاش  هچ  ، ] دشاب رود  ناراکمتس  زا  هن  نیمزرس 

و قاحـسا ، مانب  يدنزرف  شیادیپ  هب  دنداد  دیون  ار  میهاربا  هکئالم  ینعی  يربط :  69 ٌمالَس » َلاق  ًامالَس  اُولاق  يرُشبلِاب  َمیِهاربِإ  اُنلُـسُر  تَءاج 
زارد رود و  ینخس  هیآ  هکنیا  رد  تالیوأت : هحفص 121 ]  ] 89-14- نآرق . - تسا هدوب  طول  موق  كالهب  دیون  دناهتفگ : نیثّدحم  یـضعب 

نیس و رسک  اب  مّلـس »  » یئاسک هزمح و  عمجم :  69 ٌمالَس » َلاق  . » میاهدومن حیرـشت  همجرت و  فسوی ص 161  يهروس  لّوا  رد  اـم  هک  دراد 
هدرک لقن  دهاجم  زا  جیرج  نبإ - هتخپ ، بابک  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  69 ٍذِینَح » ٍلجِِعب   » 16-1- نآرق . - دناهدناوخ مال  نوکس 

. دکچیم نآ  زا  تشوگ  بآ  هک  یبابک  ینعی  تسا : هتفگ  هّیطع  نب  رمش  و  هتخپ ، ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  هتخپ ، گنـس  رب  مرگ  ینعی  تسا 
« ًۀَـفیِخ مُهنِم  َسَجوَأ  . » تسا هیداب  بارعا  مسر  هک  نیمز  لادوگ  رد  شتآ  ریزب  هتخپ  ینعی  تسا : هدـش  لقن  ءاّرف  زا  عمجم :  19-1- نآرق -

هتـشاد ءوس  دصق  ای  دنـشاب  دزد  دیـسرت  میهاربا  دندرک ، يراددوخ  اذغ  ندروخ  زا  دـندوب و  يوق  سانـشان و  هکئالم  نآ  نوچ  عمجم :  70
. - دناهدمآ وا  مدرم  رازآ  يارب  ای  دنا  هدمآ - یّمهم  راک  يارب  هک  دیـسرت  دنتـسه و  کلم  هک  تخانـش  میهاربا  دناهتفگ : یـضعب  دنـشاب و 

میهاربا ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دوب و  هداتـسیا  هدرپ  تشپ  رد  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  يربط :  71 تَکِحَـضَف » ٌۀَِـمئاق  ُُهتَأَرما  َو   » 27-1- نآرق
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دیدنخ درک و  بّجعت  وا  دندرک  يراددوخ  ندروخ  زا  اهنآ  نوچ  يرازگتمدخ و  يارب  دوب  هداتسیا  شرـسمه  یئاریذپ و  يارب  دوب  هتـسشن 
اهنآ هک  دینـش  نوچ  تسا : هتفگ  هداتق  دنروخیمن ، اذغ  اهنیا  هک  تسا  بجع  نم  يرازگتمدخ  میهاربا و  یئاریذـپ  اب  هک  نانامهیم  راک  زا 
ینعی تسا : هتفگ  یبلک  ربخیب ، دوخ  زا  دنتـسه و  يراـتفرگ  ضرعم  رد  هک  دـیدنخ  مدرم  نآ  تلفغ  زا  دنتـسه  طول  مدرم  يدوباـن  رومأـم 

تراشب زا  درک  بّجعت  ینعی  تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو  تفرگ ، شاهدنخ  وا  ندیسرت  زا  شرسمه  دیسرت  میهاربا  اهنآ  دورو  لّوا  رد  نوچ 
تـسا تضاح »  » ینعمب هلمج  هکنیا  رد  تکحـض » : » تسا هتفگ  دهاجم  و  شرهوش ، دوخ و  يریپ  ّنس  رد  دـش  دـهاوخ  رادراب  وا  هک  اهنآ 

 ] 37-1- نآرق . - تسا هدـش  لقن  ضیح »  » ینعمب کحـض »  » يهملک لامعتـسا  برع  زا  دـش و  راـتفرگ  هناـنز  تداـعب  يریپ  ّنس  رد  ینعی 
ِءارَو نِم  َو  . » دوب يریپ  رد  ندـش  رادراب  يارب  میهاربا  رـسمه  يهدـنخ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  عمجم : هحفص 122 ]

عفان و ریثک و  نبإ  رخف :  72 ُِدلَأ » َأ   » 36-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ود  ره  بصن  عفر و  اب  بوقعی  يهملک  عمجم :  71 َبوُقعَی » َقاحسِإ 
ریونت  76 ٌبِینُم » ٌهاَّوأ  ٌمـِیلََحل   » 12-1- نآرق . - دودـمم ریغ  هزمه و  ود  اب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، دودـمم  يهزمه  کـی  اـب  دـلآ »  » ورمع وبا 

تشادن و یئوجهنیک  رد  باتـش  ینعی  یفاص : تشاد ، ادـخب  لد  يور  دوب و  لدـمرن  دوب و  رابدرب  ینادان  ياهراک  ربارب  رد  ینعی  سابقملا :
هتشون هلمج  هکنیا  ینعم  هحفص 465 ج 4  تیآ 114  تئارب  هروس  رد  و  تساوخیم ، ادخ  دوب ز  دنسپ  هتساوخ و  هچنآ  درکیم و  اعد  رایـسب 

وا ام  دنداد : باوج  اهنآ  طول و  شیاسآ  يارب  دوب  هکئالم  اب  میهاربا  يهلداجم  رخف :  74 ٍطُول » ِموَق  ِیف  اُنلِداُجی   » 31-1- نآرق . - تسا هدش 
مدرم شیاسآ  يارب  وا  يهلداجم  تسا  نکمم  و  ُهَّنَیِّجَُنَنل » اهِیف  نَِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن   » هدش هتفگ  توبکنع  يهروس  رد  هکنانچ  میهدـیم  تاجن  ار 
دـشاب انلئاسی »  » ینعمب اُنلِداُجی »  » تسا نکمم  حوتفلا : وبا   235-187- نآرق -31-1- نآرق . - دـناهداد ار  شباوج  هکئالم  تسا و  هدوب  طول 

َّنُه ِیتاَنب  ِءـالُؤه   » 37-25- نآرق . - تخادرپ وگتفگ  ثحبب و  اـم  اـب  تشاد  طول  تاـجن  رب  رارـصا  میهاربا  نوـچ  هک  تسا  نآ  دوـصقم  و 
يهملک زا  دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق  تسا ، هدش  تئارق  زین  ءار  حـتف  اب  رهطا »  » تسا و ءار  ّمض  اب  رهطا »  » روهـشم تئارق  عمجم :  78 ُرَهطَأ »

يهلزنمب اهنآ  نارتخد  تسا  هدوب  اهنآ  تسرپرـس  ربمغیپ و  طول  نوچ  دـناهتفگ : ریبج  نب  دیعـس  دـهاجم و  تسا ، وا  دوخ  نارتخد  تاـنب » »
بسانم و دنتـسه  نم  رتخد  ياجب  هک  اهنز  نیاب  لـیم  هّجوت و  هک  تسا  نیفرحنم  يربهر  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهدوب و  وا  دوخ  دـنزرف 

رفن ود  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، هدوب  عورشم  قیرط  اب  اهنزب  هّجوت  راتفگ  هکنیا  زا  وا  دوصقم  هّتبلا  و  تسا ، يوقت  تراهط و  اب  قفاوم 
هحفص  ] 34-1- نآرق  - راـیتخا ینزب  هک  تسا  هدوب  رفن  ود  نآ  يارب  دوخ  نارتـخد  يهضرع  هلمج و  هکنیا  دوب ، اـهنآ  رد  ذّـفنتم  سیئر و 

و رتگرزب ، هن  یگرزب  ینعمب  هک  ربکا » هّللا   » لـثم تسا  ندوب  كاـپ  ینعمب  رهطا »  » يهملک رخف : دـننادرگرب . ار  نارگید  رـش  دـننک و  [ 123
« ٍّقَح نِم  َِکتاَنب  ِیف  اَنل  ام   » 153-101- نآرق . - رتهب ینعمب  هن  تسا  بوخ  ینعمب  ریخ  يهملک  هک  ِموُّقَّزلا » ُةَرَجَش  مَأ  ًالُُزن  ٌریَخ  َِکلذ  َأ   » لثم
: دناهتفگ یضعب  تسین ، یّقح  اهنآب  ار  ام  دنتسین  ام  رـسمه  وت  نارتخد  نوچ  ینعی   37-1- نآرق : - دناهتفگ یئاّبج  قاحسا و  نبإ  نایبت :  79

نبإ عمجم :  81 ِلیَّللا » َنِم  ٍعطِِقب  . » درادـن ار  نآ  قاقحتـسا  هک  تسا  هکنیا  لثم  تساوخن  ناسنا  ار  هچنآ  نوچ  تسین  اهنآب  یلیم  ار  ام  ینعی 
. - بش فصن  رد  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  بش ، زا  یتمـسق  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  بش  یکیراـت  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع 

: تسا هتفگ  یئاـّبج  دـنکن ، هاـگن  دوخ  تشپ  سپ  هب  یـسک  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  عمجم :  81 ٌدَـحَأ » مُکنِم  تِفَتلَی  ـال  َو   » 27-1- نآرق
ینعم و  دنامن ، ياجب  دوشن و  ادج  امش  زا  یسک  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنکن ، هّجوت  تسا  هدراذگ  هک  هیامرـس  لامب و  یـسک  ینعی 

هرصب و هفوک و  ياهیراق  مومع  يربط :  81 َکَتَأَرما » اَّلِإ   » 33-1- نآرق . - دنکن انتعا  دینش  يراز  هلان و  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  مراهچ 
تئارق عفر  اب  کتأرما »  » هرـصب مدرم  یـضعب  و  ار ، ترـسمه  زجب  رب  نوریب  ار  دوخ  ناشیوخ  ینعی  دـناهدناوخ  بصن  اب  کـتأرما »  » زاـجح

رساف  » تسا نینچ  دوعسم  نبإ  تئارق  رد  و  دش ، دهاوخ  دوبان  درک و  دهاوخ  هّجوت  وا  هک  ترسمه  رگم  دنکن  هّجوت  یـسک  ینعی  دناهدرک ،
لگ گنس و  یسرافب  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس  يربط :  82 ٍلیِّجِس » نِم   » 21-1- نآرق «. - کتأرما ّالا  لیّللا  نم  عطقب  کلهاب 

قوط زا  ياهناـشن  ینعی  دـناهتفگ : همرکع  هداـتق و  حوتفلا : وبا   83 ًۀَمَّوَسُم »  » 17-1- نآرق . - تسا هدـش  بّرعم  تروص  نیاـب  تسا و  هدوب 
َنیِِملاّظلا َنِم  َیِه  اـم  َو  [ » هحفص 124  ] 14-1- نآرق . - دوب اهگنـس  رگد  ریغ  اهنآ  دومن  هناشن و  ینعی  دـنتفگ : جـیرج  نبإ  هزمح و  تشاد 
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هکنیا زا  سپ  تسا  هتفگ  هداتق  و  تسا ، کیدزن  زین  نارگمتس  امشب  اههزیرگنـس  نآ  هک  تسا  برع  دیدهت  هلمج  هکنیا  عمجم :  83 ٍدیِعَِبب »
طول مدرم  دوـصقم   44-1- نآرق : - دـناهتفگ یـضعب  و  يراتفرگ ، تازاـجم و  نآ  يرگمتـس و  زا  دیـسرتب  تسین و  ناـما  رد  یـسک  هلمج 

رد تسین و  رود  هّکم  مدرم  زا  طوـل  نیمزرـس  نآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  يروباـشین : دـنامن . نوـصم  یـسک  هزیرگنـس  نآ  زا  هک  دنتـسه 
دورف یتسیاب  هک  هاگنآ  یلو  تسا  نامـسآب  گنـس  نآ  هچرگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنرذگیم ، اجنآ  زا  ماش  فرطب  دوخ  ياهترفاسم 
لمع لقن  اب  تسا ، هدمآ  مه  تاروت  رد  طول  تشذگرس  میئوگیم : ّطقف  تسا و  لقن  همجرت و  نامه  ام : نخس  دسریم . هناشنب  يدوزب  دیآ 

رد تسا  هدرک  دوبان  ار  یمدرم  نامگیب  ياهثداح  تخس و  ياهلزلز  يراگزورب  هک  تیاکح  هکنیا  یلو  شنارتخد ، طول و  زا  عورـشم  ریغ 
تسرد دسرپب و  تسا  هتسناوتیم  ای  هدینش و  ار  هّیضق  هکنیا  تسا و  هتشاد  راک  ورس  یحیسم  يدوهی و  اب  شیب  امک  هک  یبرع  يارب  زور  نآ 
ربمغیپ رازآ  ینامرفان و  تبقاع  زا  دریگب و  دنپ  هتـشذگ  زا  هک  تسا  هدوب  فوخ  تربع و  يهلیـسو  رتهب  هّتبلا  دـنک  نّیعم  ار  نآ  تسردان  و 

. دورب تسار  هارب  دسرتب و 

ات 95] تایآ 84  [: 11  ] دوه هروس  ]

ُفاخَأ یِّنِإ  َو  ٍریَِخب  مُکارَأ  یِّنِإ  َنازیِملا  َو  َلاـیکِملا  اوُصُقنَت  ـال  َو  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  اـم  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  اـی  َلاـق  ًابیَعُـش  مُهاـخَأ  َنَیدَـم  یلِإ  َو 
َنیِدِـسفُم ِضرَألا  ِیف  اوَثعَت  َو ال  مُهَءایـشَأ  َساّنلا  اوُسَخبَت  َو ال  ِطـسِقلِاب  َنازیِملا  َو  َلاـیکِملا  اُوفوَأ  ِموَق  اـی  َو  [ 84  ] ٍطیُِحم ٍموَی  َباذَـع  مُکیَلَع 

نَأ َوأ  انُؤابآ  ُُدبعَی  ام  َكُرتَن  نَأ  َكُُرمَأت  َُکتالَص  َأ  ُبیَعُـش  ای  اُولاق  [ 86  ] ٍظیِفَِحب مُکیَلَع  اَنَأ  اـم  َو  َنِینِمُؤم  ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  ِهّللا  ُتَّیَِقب  [ 85]
ُدیِرُأ ام  َو  ًانَسَح  ًاقزِر  ُهنِم  ِینَقَزَر  َو  یِّبَر  نِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُتنُک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ِموَق  ای  َلاق  [ 87  ] ُدیِشَّرلا ُمِیلَحلا  َتنََأل  َکَّنِإ  اُؤشَن  ام  اِنلاومَأ  ِیف  َلَعفَن 

َو  908-1- نآرق [ - 88  ] ُبِینُأ ِهَیلِإ  َو  ُتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفَوت  ام  َو  ُتعَطَتسا  اَم  َحالصِإلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  نِإ  ُهنَع  مُکاهنَأ  ام  یلِإ  مُکَِفلاخُأ  نَأ 
اوُرِفغَتسا َو  [ 89  ] ٍدـیِعَِبب مُکنِم  ٍطُول  ُموَق  ام  َو  ٍحـِلاص  َموَق  َوأ  ٍدوُه  َموَق  َوأ  ٍحُون  َموَق  َباصَأ  ام  ُلثِم  مُکَبیُِـصی  نَأ  ِیقاقِـش  مُکَّنَمِرجَی  ِموَق ال  اـی 

َو َكانمَجََرل  َکُطهَر  َول ال  َو  ًافیِعَض  انِیف  َكارََنل  ّانِإ  َو  ُلوُقَت  اّمِم  ًارِیثَک  ُهَقفَن  ام  ُبیَعُش  ای  اُولاق  [ 90  ] ٌدُودَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  ِهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  مُکَّبَر 
ِموَق ای  َو  [ 92  ] ٌطیُِحم َنُولَمعَت  اـِمب  یِّبَر  َّنِإ  ایِرهِظ  مُکَءارَو  ُهوُُمتذَـخَّتا  َو  ِهّللا  َنِم  مُکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطهَر  َأ  ِموَق  اـی  َلاـق  [ 91  ] ٍزیِزَِعب انیَلَع  َتنَأ  اـم 

728-1- نآرق [ - 93  ] ٌبِیقَر مُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَترا  َو  ٌبِذاک  َوُه  نَم  َو  ِهیِزُخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَی  نَم  َنوُمَلعَت  َفوَس  ٌلِماع  یِّنِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا 
َمل نَأَک  [ 94  ] َنیِِمثاج مِهِرایِد  ِیف  اوُحَبـصَأَف  ُۀَـحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَـخَأ  َو  اّنِم  ٍۀَـمحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًابیَعُـش  انیََّجن  انُرمَأ  َءاج  اَّـمل  َو 

مّود و لّوا و  ّمض  اب  وثع »  » ردصم زا  اوثعت - تاغل : ینعم  هحفص 125 ]  ] 249-1- نآرق [ - 95  ] ُدوُمَث تَدَِعب  امَک  َنَیدَِمل  ًادُعب  الَأ  اهِیف  اوَنغَی 
ناسنا هچنآ  اهیدـنمزاین ، يارب  هدامآ  رتش  ّيرهظ - ینمـشد ، تفلاـخم و  قاقـش - داـسف ، رفک و  رد  طارفا  يورداـیز و  ینعمب  مّوس  نوکس 

درط ندرک ، هناشن  گنسب  ار  یسک  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  مجر  ردصم  زا  انمجر - دنکیم . شومارف  ارنآ  دراذگیم و  تشپ  سپب 
دوب ناشیاز  ياهنوگ  ردارب  هک  ار  بیعـش  نیدـم  مدرم  يوسب  84 و  همجرت : ندرک . يریگهراـنک  ندرک ، نعل  نداد ، مانـشد  ندرک ، رود  و 

وزارت و دتـس ، دادـب و  تسین و  هحفـص 126 ] هدننیرفآ [  وا  زج  ار  امـش  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  نم  نادـناخ  يا  تفگ : نانآب  وا  میداتـسرف و 
دوب دادب ، وزارت  هنامیپ و  نم ، ناشیوخ  يا  دسر 85  امشب  یناگمه  زور  رازآ  مسرت  یلو  هدوسآ  دیلدشوخ و  منیبیم  هک  دینکن  مک  هنامیپ 
رتهب ناتيارب  تسا  يدنوادخ  يهدـنامزاب  هچنآ  هچ  دیوش 86  راکهابت  نوزف  نیمزرـس  نیاب  هک  دـینکن  مک  يزیچ  مدرم  يالاک  زو  دـینک 
رگم دنتفگ : واب  مدرم  نآ  مشابن 87  ناتنایز  دوسب و  نابهگن  نم  هک ] هّتبلا  و  ، ] دیشاب ّقحب  هدیورگ  رگا  یشورف ] مک  یتسردان و  ز   ] تسا

اب میرادب  تسد  میدرکیم  نامهیامرـسب  دوخ  هاوخلدب  هچنآ  زو  مینک  اهر  دندیتسرپیم  ام  ناردـپ  هچنآ  هک  دـنک  تنامرف  وت  نیئآ ] و   ] زامن
وا مشاب و  مراگدرورپ  يوس  رادومن ز  یهارب  نم  رگا  دیـشیدنا  هچ  تفگ  وا   88 یئوگن ] هدوهیب  و   ] یشاب راوتـسا  رابدرب و  يدرم  وت  هکنیا 

و مهاوخن ، امش  يراگزاسان  یئامنهار  يریگولج و  نیاب  سپ  دشاب ! هدناسر  نمب  شناد ] درخ و  هیامرـس و  ز   ] بوخ يهرهب  دوخ  يوس  ز 
يا مرازیم 89  وا  يوسب  مراد و  هیکت  وا  رب  دـشابن و  ادـخ  زا  زجب  نم  راک  یمهارف  هک  مهاوخن  امـش  ندـش  هتـسیاش  زج  مناوت  هک  اجنآ  اـت 
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دیـسر و حلاص  ای  دوه و  ای  حون  مدرمب  هک  دوش  نآ  ناتيازـس  هک  دنکن  ناتراکهانگ  نم  اب  امـش  يراگزاسان  دیـشاب ] شهب   ] نم نادـناخ 
شزرمآ دوخ  راـگدرورپ  زا  90 و  تسا ] امش  نامشچ  ولجب  ناشنیمزرـس  دایب و  ناشماجنا  رـس  زونه  و  . ] دنـشابن رودب  امـش  زا  طول  مدرم 

هچنآ يرایسب ز  بیعش  يا  دنتفگ : اهنآ   91 ناگدیرفآ ]  ] رادتسود تسا و  نابرهم  نم  راگدرورپ  هک  دیدرگزاب  ودب  سپ  نآ  زو  دیهاوخب 
يا تفگ : وا  يرادن 92  یشزرا  ام  دزن  هک  میدرکیم  تناراب  گنـس - دوبن  وت  هورگ  رگا  یناوتان و  ام  نایم  رد  وت  میباین و  رد  ام  یئوگ  وت 
دوب ریگارف  دینک  هچ  رهب  نم  راگدرورپ  هک  انامه  و  دیراذگ ! تشپ  سپ  ار  وا  هک  تسا  رتیمارگ  ادخ  امش ز  مشچب  نم  ناسک  رگم  مدرم 

هک وگغورد  دنک و  شراوخ  هک  دیآ  رـس  رب  يرازآ  ار  هک  تسناد  دیهاوخ  منک و  دیاب ، هچنآ  نم  دینک و  دـیناوت  هچنآ  امـش  مدرم  يا   93
دوخ رهم  هب  دندوب ، هدیورگ  ّقحب  وا  اب  هک  اهنآ  بیعش و  دیسر ، ام  نامرف  نوچ  مهارب 94 و  مشچ  امش  اب  نم  هک  دیشاب  هارب  مشچ  و  دشاب !

اج نآب  ایوگ  هک  دـندش  کشخ  نیمز  رب  نانچ  دوخ  ياه  هناخب - هک  دـش  ناشریگارف  يدایرف  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  میدـناهر و  رازآ ] [ز 
: نیرّـسفم نخـس  دندش . رودب  نایدومث  هک  هنوگنادب  دـنرودب  ادـخ ] رهم  ز   ] نیدـم مدرم  هحفـص 127 ] دـیدوب [ : هاگآ  همه  دناهدوبن 95 
: دناهتفگ دیز  نبإ  هداتق و  دیتسه ، یناوارف  ینازرا و  نارودـب  امـش  ینعی  دـنا : هتفگ - يرـصب  نسح  ساّبع و  نبإ  يربط :  84 ٍریَِخب » مُکارَأ  »

ندش لدب  ینارگ و  ءالغ و  تمعن و  لاوز  زا  ار  ناشیا  دنکیم  ریذحت  حوتفلا : وبا   ] 33-15- نآرق . - دیتسه هیامرس  لام و  ياراد  امش  ینعی 
86 ٍظیِفَِحب » مُکیَلَع  اَنَأ  ام  [. » تسین تجاح  نآ  هب  ار  امـش  هک  دـینکیم  هکنیا  امـش  ینعی  یگنت ، طحقب و  یخارف  و  قازرا ] یناوارف   ] بصخ

دنوادخ یلو  مرادن  راک  امـش  دب  بوخ و  راکب  نم  ینعی  دناهتفگ : یـضعب   31-1- نآرق . - متسین امـش  ياهتمعن  نابهگن  نم  ینعی  عمجم :
ّطقف دیـشورفب  دایز  ای  مک  هک  متـسین  امـش  يوزارت  بظاوم  نم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . وا  اب  شنایز  دوس و  تسا و  لامعا  ظفاح 

« کتالص  » هفوک مدرم  دناهدناوخ و  عمج  تروصب  واو  اب  کتاولص »  » اهیراق مومع  عمجم :  86 َُکتالَص » َأ  . » یئامنهار منکیم و  يروآدای 
تسا يزور  لام و  نسح  قزر  تسا و  یناحور  تداعس  هنّیب  رخف :  88 ٍۀَنَِّیب » یلَع  ُتنُک  نِإ   » 15-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  درفم  يهغیصب 

. - منکن غالبا  تسا  هداد  روتـسد  هچنآ  منک و  تنایخ  تسا  زیاج  هنوگچ  تسا  هداد  نمب  اـهتمعن  نینچ  ادـخ  نوچ  تسا : هکنیا  دوصقم  و 
دـنک و بیذـهت  ار  قالخا  دـنک و  رپ  تمرح  زا  رطاـخ  اـت  دـبات  لد  رد  هک  تسا  يرون  هک  تنّیب  هکنیا  تسا : هتـشون  فشک   30-1- نآرق

نافراع نیقی  ناینّابر و  ملع  دنک  زاغآ  اجنیا  زا  راوید ، دیما  شیپ  هن  دنب  تسارف  شیپ  هن  دراذـگ  باجح  اعد  شیپ  هن  دـنک  بدا  ار  فارطا 
زا يریگولج  نم و  نانخس  هکنیا  - 1 34-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  نایبت :  88 مُکَِفلاخُأ » نَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  . » ناتسود زان  و 
زا زگره  نم  - 2 دسرب ، مدوخب  نآ  دوس  ات  منک  یشورفمک  منک و  راتفر  مدوخ  روتـسد  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  يارب  هن  امـش  یـشورفمک 

ُموَق ام  . » موش نآ  بکترم  دوخ  مرادیم  زاب  ار  امـش  هچنآ  زا  مشاب و  فاب  یفنم  هک  مرادن  امـش  تفلاخم  دوخ  هحفص 128 ] نخس [  هکنیا 
هک دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  حـلاص ، دومث و  حون و  زا  تسا  رتکیدزن  امـشب  طول  موق  نارود  ینعی  يربط :  89 ٍدیِعَِبب » مُکنِم  ٍطُول 

17-1- نآرق : - حوتفلا وبا  یتـسه ، روک  اـنیبان و  ینعی  ساـبقملا : ریونت   91 ًافیِعَـض » انِیف   » 36-1- نآرق . - تسین رود  امـش  زا  اـهنآ  نیمزرس 
مدیـسرپ مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ : لیـضف  نب  دّمحم  ناهرب : ریـسفت   93 ٌبِیقَر » مُکَعَم  یِّنِإ  اوـُبِقَترا  َو  . » راـییب فـیعض و 

ادـخ یـشمارآ و  تسا و  یـشیاشگ  دوخ  مه  راـظتنا  هکنیا  هک  ینادیمن  رگم  دومرف : دراد ! رثا  هچ  راـک  شیاـشگ  جرف و  راـظتناب  نتـسشن 
هک تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  عمجم :  315-274- نآرق -42-1- نآرق «. - ٌبِیقَر مُکَعَم  یِّنِإ  اوـُبِقَترا  َو   » تـسا هدوـمرف 

تَدَِعب  » 180-139- نآرق «. - ٌبِیقَر مُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَترا  َو   » تفگ حـلاص  درم  نآ  هک  دـینیب  هب  جرف  راـظتنا  ربـص و  تسا  بوـخ  هچ  دوـمرف :
يهلمج - 1 ام : نخس   19-1- نآرق . - تسا هدـش  تیاور  زین  نیع  ّمض  اب  تدـعب »  » تسا و نیع  رـسک  اب  روهـشم  تئارق  عمجم :  95 ُدوُمَث »

نینچ سپ  دینکن . یـشورفمک  دینکیم  یگدنز  بوخ  عضو  اب  نوچ  هک  دـنامهفیمن  یـشورف  مک  زا  يریگولج  يهلابند  رد  ریخب » مکارا  »
امـش یگدنز  منیبیم  دشاب : بلطم  نیاب  هراشا  هلمج  هکنیا  دـیاش  و  دـینکب ، یـشورفمک  دوبن  بوخ  امـش  یگدـنز  رگا  هک  درادـن  موهفم 

هکنیا زا  تسا  دوز  ات  دیرامشب و  تمینغ  ار  عقوم  سپ  رگیدکیب  تبسن  تنایخ  کیرحت  و  تسا ، ینیبدب  یشورفمک  تبقاع  تسا و  بوخ 
تالماعم رازاب و  دیوشیم و  نئاخ  نیب و  دب - رگیدکیب  همه  دش  یمومع  یـشورفمک  تنایخ  دب و  يوخ  هکنیا  رگا  هک  دیرادرب  تسد  راک 
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لقن دوب  هکنیا  دیسر . دهاوخ  لاوزب  منیبیم  امش  رد  هک  یشوخ  ریخ و  هکنیا  دیوش و  یم - تسکشرو  یگراچیب و  راتفرگ  دوشیم و  دکار 
درذگیم و نآ  زا  مولعمان  هحفـص 129 ] ياهلاس [  هک  زورما  و  دودحم ، دنچ و  یمدرم  يارب  کیرات  یخیرات  نارود  زا  یعامتجا  دنپ  کی 

هکنیا یتسردـب  ام  عامتجا  نیمه  راـگزور و  نیمه  رد  مینیبیم  مه  نونکا  تسا  هدرک  لـقن  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  نرق  هدزیـس  زا  زواـجتم 
زین و  تسا ، یـشوخ  ریخ و  زا  ّتیمورحم  یگراـچیب و  یگتـسکشرو و  بجوـم  رگیدـکی  ندز  لوـگ  اـهتنایخ و  هک  تسا  رادوـمن  بـلطم 

دیناوتیمن امش  تسا ، يرادان  رقف و  يهناهب  يهطساوب  یـشورفمک  رگا  هک  دشاب  یئوج  هناهب  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم 
تعاط ادخ و  قزر  عمجم  يربط و  ار  ٌریَخ » ِهّللا  ُتَّیَِقب   » يهلمج تیآ 86  - 2 دیتسه ، شیاسآ  یشوخ و  ریخ و  اب  نوچ  دیروایب  رذع  نینچ 

هک تسا  یگشیمه  یندنام و  ادخ  شنیرفآ  لصا  رد  هچنآ  ینعی  ِهّللا » ُتَّیَِقب  : » میئوگب تسا  نکمم  نکل  دناهدرک  ینعم  ادخ  لالح  ادخ و 
دوخ اهنیا  هک  رگیدکی  اب  مدرم  يافـص  قدص و  ینیبشوخ و  و  تسا ، تلادـع  یتسرد و  یتسار و  اهنآ  دـشاب و  یمدآ  یلـصا  ياهتّیـصاخ 

يهلمج لابندب  هیآ  رخآ  رد  - 3 دیهدن ، شبحاصب  دـیراذگ و  یقاب  دوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  رتهب  تسا و  یقاب  یهلا  يدـبا  ياقبب 
مرادن راک  امـش  راکب  نم  هک  دشاب  دیدهت  يارب  دیاش  ٍظیِفَِحب » مُکیَلَع  اَنَأ  ام   » تسا هدش  هتفگ  تسا  يدنوادخ  یقاب  تمعنب  دـیون  هک  ولج 
مجنپ رتـفد  رد  يوـنثم   1093-1063- نآرق -660-640- نآرق -540-514- نآرق . - دـیآ امـش  رـس  رب  هچ  اـت  دیـشاب  دوخ  راـک  رکفب  دوخ 

ازج يوزارت  یئوج  نوچ  تسار   || اـغد  دوب و  جـک  وت  يوزارت  نوچ   73-38- نآرق : - تسا هتفگ  َثیَغلا » ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه   » تیآ يهلاـبند 
جک وت  يهیاس   || مخ  وت  ّدق  يا  تسا  هیاس  ازج  نوچ  تسار  تسد  رد  ارت  دیآ  نوچ  همان   || تساک  ردغ و  رد  يدـب  پچ  ياپ  هک  نوچ 

مه شیپ  رد  دتف 

ات 109] تایآ 96  [: 11  ] دوه هروس  ]

ِۀَمایِقلا َموَی  ُهَموَق  ُمُدقَی  [ 97  ] ٍدیِشَِرب َنوَعِرف  ُرمَأ  ام  َو  َنوَعِرف  َرمَأ  اوُعَبَّتاَف  ِِهئالَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ  [ 96  ] ٍنِیبُم ٍناطلُس  َو  اِنتایِآب  یسُوم  انلَسرَأ  دََقل  َو 
ُهُّصُقَن يرُقلا  ِءابنَأ  نِم  َکـِلذ  [ 99  ] ُدُوفرَملا ُدـفِّرلا  َسِئب  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َو  ًۀَـنَعل  ِهِذـه  ِیف  اوُِعبتُأ  َو  [ 98  ] ُدوُروَملا ُدرِولا  َسِئب  َو  َراـّنلا  ُمُهَدَروَأَـف 

ِهّللا ِنُود  نِم  َنوُعدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  مُهنَع  تَنغَأ  امَف  مُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  نِکل  َو  مُهانمَلَظ  ام  َو   413-1- نآرق [ - 100  ] ٌدیِصَح َو  ٌِمئاق  اهنِم  َکیَلَع 
ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذخَأ  َّنِإ  ٌۀَِـملاظ  َیِه  َو  يرُقلا  َذَـخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذـخَأ  َِکلذَـک  َو  [ 101  ] ٍبِیبتَت َریَغ  مُهوُداز  ام  َو  َکِّبَر  ُرمَأ  َءاـج  اَّـمل  ٍءیَـش  نِم 
ٍدوُدعَم ٍلَجَِأل  ّالِإ  ُهُرِّخَُؤن  ام  َو  [ 103  ] ٌدوُهـشَم ٌموَی  َِکلذ  َو  ُساّنلا  َُهل  ٌعوُمجَم  ٌموَی  َِکلذ  ِةَرِخآلا  َباذَع  َفاخ  نَِمل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  [ 102]

ٌقیِهَـش َو  ٌرِیفَز  اهِیف  مَُهل  ِراّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف   567-1- نآرق [ - 105  ] ٌدیِعَـس َو  ٌّیِقَـش  مُهنِمَف  ِِهنذِِإب  ّالِإ  ٌسفَن  ُمَّلَکَت  ِتأَـی ال  َموَی  [ 104]
َنیِِدلاخ ِۀَّنَجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  [ 107  ] ُدیُِری اِمل  ٌلاّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاش  ام  ّالِإ  ُضرَألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  [ 106]

ُُدبعَی امَک  ّالِإ  َنوُُدبعَی  ام  ِءالُؤه  ُُدبعَی  اّمِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  ُکَت  الَف  [ 108  ] ٍذوُذـجَم َریَغ  ًءاطَع  َکُّبَر  َءاش  ام  ّالِإ  ُضرَألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف 
لّوا حتفب  مدق  ردصم  زا  مدقی - تاغل : ینعم  هحفص 130 ]  ] 511-1- نآرق [ - 109  ] ٍصوُقنَم َریَغ  مُهَبیِـصَن  مُهوُّفَوَُمل  ّانِإ  َو  ُلبَق  نِم  مُهُؤابآ 
يارب بآ  کـیدزنب  نتفر  لـمع  ماـن  درو - یئاـجب ، ندـش  دراو  یتعاـمج ، زا  نداـتفا  ولج  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمضب  مودـق  مّود و  نوکـس  و 

- ریفز ندرک ، نیرفن  ندرک و  دوبان  بیبتت - تناعا ، ششخب و  هریغ ، هناوتسا و  دننام  ءاقبا  يرادهگن و  يهلیسو  دفر - روخشبآ ، ندیـشون ،
حتفب ّذج  ردصم  زا  ذوذجم - غالا ، رعرع  رخآ  قیهش - رعرعب و  زاغآ  لّوا  رد  غالا  يادص  راوگان ، يهثداح  شتآ ، لاعتـشا  يادص  ندینش 

97 هحفص 131 ] راکشآ 97 [  يرترب  یگریچ و  دوخ و  يوس  اههناشن ز  اب  ار  یسوم  زین  96 و  همجرت : نتسکش . ندرک و  عطق  ینعمب  لّوا 
ولج دوخ  مدرم  وا ز  زیخاتسرب  دوب 98 و  راوتسا  هن  هتسیاش و  هن  هک  دندش  نوعرف  نامرف  وریپ  اهنآ  میداتسرف و  شنایرابرد  نوعرف و  يوسب 
دب هچ  یسک  دب  هچب  رگید و  ناهجب  مه  دش و  تنعل  يارـس  نیدب  نانآ  لابندب  دنیآ 99 و  دورف  هاگیاج  دبب  دشاب و  مدقـشیپ  دب  هچ  دوب و 

دوبان هدنام و  ياجب  نامدرم  يدابآ  ياهربخ  زا  تشذگرس  هکنیا   100 دوب ] يارس  ود  رهب  هدنار  هدیرفن و  نوعرف  هک   ] تسا هدش  یکموک 
ناهج راگدیرفآ  ياجب  هک  ناش  نایادخ  دندومن و  دوخب  متـس  دوخ  هک  میدرک  متـس  نانآب 101  هن  میروآیم و  تیارب  ام  هک  تسا  هدـش 
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دندوزفن نانآب  ناشنایادخ  یگدیرفن ، يدوبان و  زج  دمآ  ناشرـس  رب  نآ  نوچ  هک  دندشن  تراگدرورپ  نامرف  يزیچ ز  ریگولج  دندیتسرپ 
دوب كاندرد  تخـس  وا  يراتفرگ  هّتبلا  دنک و  رازآ  دندرک  متـس  هک  ینیمزرـس  مدرم  نوچ  وت ، يادخ  يراتفرگ  تسا  هنوگ  هکنیا  هب   102

تسا مدرم  همه  یمهارف  زور  هک  دشیدنیب . رگید  يارس  رازآ  هکنآ ز  مشچب  ادخ ] مشخ  ز   ] تسا يرادومن  اهتشذگرس  نیاب  انامه  103 و 
نآ نوچ  دسر 105 و  نآ  ماگنه  هک  هاگنآ  ات  رگم  میزادـنین  سپاو  ار  زور  نآ  دـنرگدکی 104 و  مشچ  ولج  رد  هک  تسا  يزور  نامه  و 

ناتخبدب هک  تخبدب 106  يرگید  دنوب و  تخبشوخ  یهورگ  هاگنآ  و  دسر ، ادخ  زا  ینامرف  هک  رگم  دناتن  نتفگ  نخس  یـسک  دسرب  زور 
یتشونرس وت  راگدرورپ  هک  رگم  دنیایب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ات  دننامب  نآ  رد  هتـسویپ  دوب 107 و  ینیب  یئاوآ ز  لد و  يدایرف ز  شتآـب  ار 

ریز نیمز  اهنامـسآ و  هک  ات  دنوب  نادواجب  تشهب  رد  دـندش ، تخب  کین  هک  ناسک  نآ  دنک 108 و  دهاوخ  هچنآ  وا  هّتبلا  هک  دـشاب  هدرک 
یتـسرپتب زا  دّـمحم  يا  وت  سپ  دـشابن 109  یگتخیـسگ  وا  شـشخب  يور ] رهب  هک   ] دوب رگد  تراـگدرورپ  تشونرـس  رگم  تسا  ياـپ 

هک میناسر  ياجب  یتسردب  ار  ناشیا  يهرهب  ام  و  دنتـسرپن ، يزیچ  دندیتسرپیم  ناشناردـپ  شیپ  نیز  هچنآ  زج  هک  شابم  لد  ود  نانیدـیب 
دنناـم هک  دوب  يوق  ناـنچ  یـسوم  ناـهرب  لـیلد و  ینعی  عمجم :  96 ٍنِیبُم » ٍناطلُـس  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دوشن . مک  ناشيازـس ] ز   ] یکدـنا
هحفص  ] 37-15- نآرق . - تشادن هار  نآ  رد  یلد  ود  دـیدرت و  يور  چـیه  هب - درکیم و  هراچیب  ار  فلاخم  یعّدـم و  ره  دوب و  یهاشداپ 

. - دـب تسا و  شتآ  یگنـشت  جالع  دوخ و  یگدوسآ  يارب  دـنوریم  اهنآ  هک  هاگبآ  نآـب  ینعی  عمجم :  98 ُدوُروَملا » ُدرِوـلا  َسِئب  َو  [ » 132
نآ مان  زین  و  دـنوش ، خزودـب  هک  دنـشاب  یناسک  دـب  ینعی  تسا ، دراو  ینعمب  درو » : » تفگ ّیلع  وبا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   31-1- نآرق

فـصو درو »  » هک تسا  نآ  قیـال  هیآ  ریـسفتب  و  اـعد ، درو  نآرق و  درو  نوچ  ینک  تداـعب  هک  يزیچ  زین  درو  و  دـنوش ، بآـب  هک  نارتـش 
نوعرف ینعی  سابقملا : ریونت  دب . تسا و  شتآ  دناهدش  دراو  اهنآ  هک  یهاگیاج  ینعی  راّنلا » دوروملا  عضوملا  سئب  لاق  ّهنأک   » تسا خزود 

تسا دب  شمدرم  اب  دوریم  شتآب  هک  نوعرف  ینعی  دناهتفگ : و  دنتسه ، دب  دنکیم  شتآب  ناشدراو  هک  وا  مدرم  دوشیم و  شتآ  دراو  هک 
تسا یتنعل  هک  تسا  هدش  هتفرگ  کموکب  يزیچ  دب  ینعی  يربط :  99 ُدُوفرَملا » ُدفِّرلا  َسِئب  . » دب تسا و  شتآ  دنوشیم  دراو  نآب  هچنآ  و 

، ترخآب يرگید  ایندـب و  یکی  تسا : هدـش  فیدر  تنعل  ود  اـهنآ  رب  قح  بناـج  زا  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  و  لّوا : تنعل  رب  هدـش  هدوزفا 
هکنیا نایبلا : حور   29-1- نآرق . - تسا هدوب  يرگید  کموک  یکی  هک  تسا  هدیـسر  اـهنآب  تنعل  ود  اـیند  رد  ینعی  تسا  هتفگ  كاـحض 

تسا و رثؤم  ینیـشن  مه  تسا و  ریذـپ  يوخ  یمدآ  نوچ  درک  زارتحا  تسرپ  يوه - قساف و  مدرم  يوریپ  زا  یتسیاب  هک  دـنامهفیم  تایآ 
اب هک  تسا  ثیدـح  رد  ناهم و  يا  دـیئوج  کین  نیـشن  مه   || ناغف  يا  سنجان  رای  زا  ناغف  يا  رعـش : دـنک ، تیارـس  دوز  لد  ياـهیرامیب 

یسوم وریپ  رگا  دنتفر و  شتآب  دندش و  وا  وریپ  نوعرف  ّتلم  دنکیم ، رثا  امشب  اهنآ  تشز  يوخ  هک  دیوشن  نیشن  مه  هناخمه و  نیکرـشم 
نوچ لیـس  دش  هتـسویپ  ياهدنز  دوجو  رد   || دـش  هتـسر  دوخ  زا  هک  درم  نآ  کنخ  يا  تسا : يونثم  رد  دربیم ، تشهبب  ار  اهنآ  دـندشیم 

يوم و ربخاب  تشگ و  هدـنز  هدرم  نان   || رـشبلا  وب  اب  نان  تفای  ّقلعت  نوچ  تشگ  رزب  عرزمب  دـمآ  نوچ  هناد   || تشگ  رحب  ایردـب  دـمآ 
اجنآ دش  یئانیب  تشگ   || ناگدید  رد  دش  هکنوچ  همرـس  گنـس  هحفـص 133 ] دش [  راونا  وا  یناملظ  تاذ   || دش  ران  يادـف  نوچ  مزیه 

نآ ینعی  نیرّسفم : مومع   103 ٌدوُهشَم » ٌموَی  َِکلذ  َو   » تسجب يو  زا  یگدنز  تشگ و  هدرم   || تسشن  هدرم  اب  هک  هدنز  نآ  ياو  نابهدید 
: رخف  28-1- نآرق . - دـنوش مهارف  اههدـیرفآ  يهمه  هک  تسین  یتّیـصوصخ  نینچ  زور  نآ  ریغ  رد  هک  تسا  ناـگمه  روضح  ماـگنه  زور 
ره دـنوش  مهارف  همه  نوچ  زور  نآ  دـنک : رکف  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  و  تسا ، هدـش  رـضاح  دوهـشم »  » ینعم

دنوشیم عمج  باـسح  شـسرپ و  يارب  ناـگمه  نوچ  هک  تسا : هدـش  هدـنامهف  هلمج  نیاـب  دـناد ، یم - ار  دوـخ  تشذگرـس  ّطـقف  یـسک 
هک تسا  هکنیا  ٌعوُمجَم » ٌموَی  َِکلذ   » ولج يهلمج  اب  هلمج  هکنیا  قرف  يروباشین : دـش . دـهاوخ  ناگمه  مولعم  راکـشآ و  همه  تشذـگرس 

ّطقف لّوا  يهلمج  یلو  دنتـسه  علّطم  نارگید  لاوحا  زا  ياهّدـع  باـسح  شـسرپ و  يهطـساوب  دنتـسه و  رـضاح  مدرم  زور  نآ  دـنامهفیم :
بوقعی عمجم :  104 ُهُرِّخَؤـُن » اـم  َو   » 72-47- نآرق . - درادـن هراشا  رگیدـکی  لاح  زا  عالّطا  ّتیـصاخ  نیاـب  و  دـنوشیم ، مهارف  دـنامهفیم 

ءاـی طوقـس  اـب  تأـی »  » هفوک مدرم  رماـع و  نبإ  عمجم :  105 ِتأَـی » َموَی   » 21-1- نآرق . - نون اـب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  ءاـی  اـب  رّخؤـی » »
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لزاـن هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هتفگ  رمع  يربط :  105 ٌدیِعَس » َو  ٌّیِقَـش  مُهنِمَف   » 16-1- نآرق . - ءای توبث  اب  یتأی »  » نارگید و  دـنا ، هدـناوخ -
، تسا هدش  نّیعم  هّتبلا  دومرف : دوشیم ! نّیعم  ماجنا  زا  سپ  ای  تسا  مولعم  نّیعم و  مادقا  زا  شیپ  ام  ياهراک  مدیـسرپ : ص ]  ] ربمغیپ زا  دـش ،

ّیقشب دارم  تسا : هتشون  حوتفلا : وبا   32-1- نآرق . - تسا وا  رایتخا  رد  نآ  قیفوت  هلیسو و  تسا  هدش  هدیرفآ  هچ  ره  يارب  یـسک  ره  یلو 
وبا تسا : هتشون  فشک  کین . رایتخاب  دشاب  هتفای  تداعس  هک  عیطم  نمؤم و  دیعسب  دشاب و  هدش  ّیقش  دوخ  لعفب  هک  تسا  یصاع  رفاک و 

یکی هدرک : نایب  میظع  راک  ود  تروس  هکنیا  رد  تفگ : دوه !» ةروس  ینتبّیش   » تفگ یفطصم  هچنآ  دراد  ینعم  هچ  دنتفگ : ار  زاّرخ  دیعس 
نآ هتفر ، قلخ  تواقش  تداعس و  رد  هک  لزا  مکح  نایب  رگید  و  هدروآرب ، همه  زا  رامد  هدنار و  یموق  رب  هک  يراهق  شطب  هحفص 134 ] ] 

مکح هتساوخ و  نینچ  هّللا »  » درک ناوت  هچ  هتسباو  ّدر  خیمب  هتسخ و  ّتیعطق  ریتب  ّیقش  هکنیا  هدمآرب و  شراک  هتسر و  لمع  زا  شیپ  دیعس 
، هتـساک هن  هدوزف و  هن  هتفر  هدوب و  لزا  رد  تسا  يراک  هتفای ، ینیریـش  دوخب  لسع  هن  هدیرخ  يوب  دوخ  کشم  هن  هدنار  هکنیا  مکح  لدع 

يهناخ رد  هتـشک  تسا  یغارچ  دود  تخبدب  سفن  تفگ : ناشیا  نایم  قرف  ناتخبدـب و  ناتخب و  کین - سافنا  زا  دندیـسرپ  ار  تقیرط  ریپ 
زا هتـسد  کی  تسا : هدـش  مالعا  هلمج  هکنیا  رد  رخف : رباب . هتـسارآ  یناتـسوب  رد  ناور  نشور و  ياهمـشچ  تخبکین  سفن  و  ردیب ، گنت 

تخبدب هک  تسا  هداد  ربخ  تسا و  هدرک  تواقـشب  موکحم  دـنوادخ  هک  ار  نآ  سپ  تخبـشوخ . رگید  يهتـسد  دنتـسه و  تخبدـب  مدرم 
تخبدب دوب  دهاوخ  تخبشوخ  تسا  هداد  ربخ  هک  ار  نآ  مه  دوشیمن و  غورد  ادخ  ربخ  نوچ  دوش  تخبشوخ  تسین  نکمم  دوب  دهاوخ 

راچان یمدآ  دوش  دودـحم  هدرـشف و  لد  رد  یمدآ  حور  نوچ  ناـبیبط  يهتفگ  بجومب  رخف :  106 ٌقیِهَـش » َو  ٌرِیفَز  اهِیف  مَُهل  . » دش دـهاوخن 
دنک ششوک  تعیبط  نوچ  دنیوگ و  ریفز  ار  نآ  و  دوش ، هدوسآ  یمک  لد ، یگدرشف  ترارح و  نآ  زا  ات  دشکیم  دوخ  نوردب  دایز  یئاوه 

هجیتن و  تسا . ناوارف  مغ  هودـنا و  يهناـشن  تلاـح  هکنیا  يود  ره  دـنمانیم و  قیهـش  ار  نآ  دـنک  نوریب  ار  نورد  رد  مکارتم  ياوه  نآ  هک 
تشگربـب و دـنراد  داـیز  شهاوخ  لـیم و  دـشاب : نینچ  هلمج  ینعم  تسا  نکمم  سپ  فعـض  تسا و  توق  هملک  ود  هکنیا  يوغل  ياـنعم 

دوصقم نایبلا : حور   35-1- نآرق . - یهلا راونا  زا  هدافتـسا  یناحور و  ملاع  يارب  اهنآ  یگدامآ  تسا  مک  رایـسب  ایند و  تاذـل  زا  هدافتـسا 
رب نوچ  هک  میاهدینش  ار  نیمرجم  نیرکنم  زاوآ  ملاع  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا  رکنم  رایـسب  هک  رخ  زاوآب  مّنهج  رد  تسا  نارفاک  زاوآ  هیبشت 

ٌّیِقَش مُهنِمَف   » يهلمج لابند  رد  ینیسح : ریـسفت  دننکیم . ادص  واگ  دننام  دوش  عطق  ناشاپ  تسد و  ای  دنربب و  ناشندرگ  ای  دنرب و  ناشراد 
زیچ جنپ  تداعس  تمالع  دنکیم : لقن  هرس  سدق  یخلب  قیقش  زا  یملس  قیاقح  هحفص 135 ]  ] 65-34- نآرق  - رد تسا : هتشون  ٌدیِعَس » َو 

یکشخ لد و  یتخس  تسا : زیچ  جنپ  مه  تواقش  يهناشن  یگدنمرش و  لما و  یهاتوک  ایند و  زا  ترفن  هیرگ و  يرایسب  لد و  یمرن  تسا :
راک ود  هروس  هکنیا  رد  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  هک  هدومرف  هّرـس  سّدـق  زاّرخ  دیعـس  وبا  خیـش  یئایحیب . لـما و  لوط  ایندـب و  تبغر  هدـید و 

تداعـسب و هک  یلزا  مکح  رگید  و  دروآرب ، راّـفک  راـگزور  زا  راـمد  هک  يراّـهق  توطـس  يراـّبج و  تسایـس  یکی  هدوـمرف : ناـیب  مـیظع 
یکی نآ  دوه :» ةروس  ینتبّیش   » هک هدومرف  مکح ، هکنیا  توطس  ربخ و  نآ  تبیه  زا  هانپ  تلاسر  ترضح  هتفای و  ذافن  فرش  قلخ  تواقش 

وا لـضف   || لامـش  باحـصا  يوس  ار  وا  دـناریم  وا  لدـع  نیبـج  رب  تواقـش  غاد  دـبا  اـت  ار  یکی  نیو   || راـنکرب  تداعـس  حول  لزا  زا  ار 
لزا رد  تخبدب  تسا : هیمجن  تالیوأت  رد  ٌدیِعَـس » َو  ٌّیِقَـش  مُهنِمَف   » هلمج يهلابند  رد  نایبلا : حور  نیمی  باحـصا  يوس  ار  هکنیا  دـناوخیم 

زا نتفر و  تیصعم  یپ  رارصاب  تسا و  ّقح  زا  ضارعا  تواقـش  يهناشن  تداعـسب و  یلزا  موکحم  تخبکین  مه  تسا و  تواقـشب  موکحم 
يور تداعـس : يهناشن  تعدب و  دـیلقت و  و  سوه ، يوه و  زا  يربنامرف  و  مارح ، هاوخ  لالح و  هاوخ  ایند  رب  صرح  و  ندوبن ، نامیـشپ  نآ 

دشاب و مک  هچرگا  دـسریم  هچنآب  تعانق  و  ندرک ، ّقح  يوسب  يهبوت  و  تیـصعم ، زا  رافغتـسا  و  نتـساوخ ، وا  ياضر  و  ندرک ، ادـخب  لد 
يهتـسد ودـب  ار  مدرم  هلمج  هکنیا  نوچ  و  سوه ، يوه و  ینامرفان  و  تعدـب ، زا  بانتجا  و  ندرک ، لـمع  ربمغیپ  ّتنـسب  ندروخ و  لـالح 

ربمغیپ هک  هریره  وبا  ثیدح  زا  یلو  تسا ، هدشن  هدرب  مان  كرـشم  مدرم  يهچب  هناوید و  مدرم  لاح  زا  تسا  هدرک  میـسقت  یقـش  دـیعس و 
رد و  دوشیم . رادومن  هتـسد  ود  هکنیا  لاح  درک  دنهاوخ  هچ  دنمهفب  دننامب و  رگا  اهنآ  هک  دنادیم  رتهب  ادـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
 - دـنوشیم و شیامزآ  دوب و  دـهاوخ  يرگید  هاگتـسد  هتـسد  ود  هکنیا  يارب  ترخآ  ملاع  رد  هک  تسا  هدرک  راهظا  بلطم  هکنیا  يهلابند 
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هدروآ دیعس  ولج  رد  تسا و  هدشن  رّرکم  مهنم »  » يهملک و  ةداعسلا : نایب  دنـسریم . دوخ  شیامزآ  يهجیتنب  هحفص 136 ]  ] 67-36- نآرق
تمایق رد  هک  تسا  اهنآ  زا  ياهتسد  ياجب  مه »  » يهملک اریز  یلیـصفت  هن  تسا  یلامجا  میـسقت  هکنیا  هک  هکنیا  هب  هراشا  يارب  تسا  هدشن 
طاقسا مدرم  رتشیب  نوچ  تسا  نکمم  و  دنوشب ، دیعس  یقش و  يهتـسد  ودب  میـسقت  یگمه  هک  تسین  هکنیا  دوصقم  و  دناهدش ، هتخیگنارب 

دنتسه و اهنآ  رثکا  هک  دشاب  یمّوس  يهتسد  تسا  نکمم  و  تسا . یلامجا  میسقت  تسین و  یمومع  تمـسق  تهجنیا  زا  لباق  ریغ  دنتـسه و 
هتسد ود  هکنیا  تشونرس  ّطقف  ات  تسا  هدشن  یّلک  میسقت  تهج  هکنیا  زا  دوب  دهاوخ  اهنآ  تبون  دیعـس  یقـش و  باسح  يهیفـصت  زا  سپ 

 || ّقح ملع  ردنا  تباث  ینعی  تسه  ّرقم  دوخ  ّما  نطب  رد  ناشتسه   || ربخ  ردنا  تخبکین  یقـش و  رم  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  دوش . هدنامهف 
شیب  || هلا  اهتقیقح  رب  اناد  دوب  دوجو  ردنا  لاحم  دشابیم  هرفط   || دوب  هک  یلصا  نآ  دمآ  رهاظب  سپ  قسن  کی  رب  رش  ریخ و  زا  ناشلاح 
يزیچ وا  دناد  شوگ  مشچ و  اشگب  تسا  زجع  زا  ربج   || شوه  وت  يراد  يوج  را  تسا  ربج  هن  هکنیا  هایس  نآ  تسا  دیفـس  نیاک  ایـشا  زا 

هدش تئارق  زین  نیـس  حتف  اب  اوُدِعُـس »  » يهلمج يربط :  108 اوُدِعُـس » َنیِذَّلا  اَّمَأ   » روما ردـنا  ملع  يروبجم ز  هک  ین   || روـهظ  رد  دـیآ  هک 
ود رد  هک  اههلمج  هکنیا  عمجم :  108 َکُّبَر » َءاش  ام  ّالِإ  ُضرَألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ   » 59-49- نآرق -29-1- نآرق . - تسا

يانثتسا مّود : نیمز ، نامسآ و  ماودب  دیق  لّوا  تهج : ود  زا  ءاملع  فالتخا  ياج  تسا و  نآرق  لکشم  ياهتمـسق  زا  تسا  هدش  رارکت  هیآ 
ینعم هد  تسا و  هدرک  لقن  لّوا  لاکـشا  عفر  يارب  ینعم  راهچ  بلطم  هکنیا  راـهظا  زا  دـعب  باـتک  نآ  رد  و  دـنوادخ . تساوخ  يهلیـسوب 

 - برع نانخس  زا  نیرّسفم  رگید  وا و  هک  روطنامه  یگـشیمه  ماود و  زا  تسا  هیانک  لوا  يهلمج  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رتهب  و  مّود ، يارب 
دـشاب نامه  َءاش » ام  ّالِإ   » زا دوصقم  رهاّظلا  یلع  و  دناهدرک . لقن  یگتـسویپ  ماود و  روظنم  لامعتـسا  هنوگنیا  هحفص 137 ]  ] 78-1- نآرق
هدوسآ یکی  هک  دشاب  رگید  زیچ  تشونرـس  رگم  دـناهدوسآ  اهنیا  راتفرگ و  اهنآ  هشیمه  يارب  دـشاب : نینچ  هجیتن  میتشون و  همجرت  رد  هک 

هک هدروآ  تاحوتف  رد  ناـیبلا : حور   99-84- نآرق . - تسا هکنیا  مه  نیرـسفم  یناعم  زا  یکی  و  دـسرب ، رتـالاب  یماـقمب  رگید  نآ  دوش و 
حاورا و تاوامـس  زا  دوصقم  دـناهتفگ : لیوأت  لها  و  ناـشیا . تروص  ثیح  زا  هن  تسا  دارم  ناـشیا  رهوج  ثیح  زا  نیمز  نامـسآ و  ماود 

هتفگ ظفاح  تساجرباپ . يرشب  سوفن  نیمز  تسا و  یقاب  حور  لد و  نامسآ  هک  هاگنآ  ات  ینعی  تسا ، هّیرشب  سوفن  نیضرا  تسا و  بولق 
فالخ رب  ٍنِیبُم » ٍناطلُس   » يهلمج - 1 ام : نخـس  وا  تیاهنیب  فطل  ار  همه  دـسریم  هک   || تسود  تیانعیب  فطل  زا  عمط  ربم  ـالد  تسا :

رب ّطلـست  يونعم و  تردق  ياراد  يربمغیپ  ره  دـیاب  ناهرب و  لیلد و  زا  تسا  رتبسانم  یگریچ  يونعم و  يورین  میدرک  لقن  هک  نیرّـسفم 
میلست دنامهفیم  تیآ 97 و 98  ود  - 2 تسا ، هدش  لقن  نانمـشد  ربارب  رد  ّتیـصاخ  هکنیا  ام  ص ]  ] ربمغیپ زا  هکنانچ  دـشاب  دوخ  فلاخم 

رگا و  دراد ، دـب  تبقاع  و  تسین ، حالـص  دـشر و  هار و  هک  تسا  نوعرف  يوریپ  روز  رز و  ناـبحاص  یمـالغ  يرکون و  تردـق و  باـبراب 
ام  » ياههلمج - 3 یگراچیب ، تسا و  يراوخ  شتبقاـع  هشیمه  ناتفـص  نوعرفب  ناـنیمطا  هک  دـیآیم  مشچب  بوخ  دـشاب  تریـصب  يهدـید 

تسین لکشم  هدیچیپ و  نآ  ینعم  یگـشیمه و  ماود و  زا  تسا  تیانک  میتفگ  نیرّـسفم  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  يروطب  ُتاوامَّسلا » ِتَماد 
يهروس رد  هک  يروطب  تسین و  لیدبت  رییغت و  ملاع  نآ  رد  هک  تهج  هکنیا  زا  دوشیم  لکشم  ینعم  َکُّبَر » َءاش  ام  ّالِإ   » ياههلمج رد  یلو 
حراوج ءاضعا و  هکنیا  اب  یگدنز و  ياهراک  يهلیسوب  ملاع  نیمه  رد  تسا  هدش  نّیعم  هک  هبترم  هجرد و  ره  سک  ره  يارب  میاهتفگ  هرقب 

تلاح ندـب و  ياههراپ  اضعا و  هکنیا  تفر و  ملاع  هکنیا  زا  نوچ  دـنکیم و  مهارف  دوخ  يارب  ار  تسپ  اـی  ـالاب  يهبترم  هجرد و  نآ  یندـب 
-606-581- نآرق -43-24- نآرق  - و شیازفا ، سپ  ناز  هک  تسا  هدـش  ادـج  هتوب  زا  هدیـسر و  يهناد  هویم و  لـثم  درک  اـهر  ار  یگدـنز 
ای یهلا  ّتیـشم  سپ  تـسا  هدوـب  رخآ  مد  هـک  تـسا  ناـمه  دوـشب  دـیاب  هـچ  ره  تـشاد و  دـهاوخن  نا  هحفــص 138 ]  ] 772-748- نآرق
ود مدرم  دشاب : هکنیا  دوصقم  دیاش  میئوگیم : ینعم  مهف  لاکشا و  عفر  يارب  دراد ! ینعم  هچ  تداعس  تواقـش و  زا  دعب  دنوادخ  تشونرس 

یقش هک  ار  نآ  دشاب و  امش  مهف  فالخرب  ّقح  تشونرس  رگم  هدوسآ  هشیمه  دیعس و  ای  راتفرگ و  هشیمه  دنتسه و  یقش  ای  دنتسه : هتـسد 
وا دـیرادن و  ربخ  امـش  هک  یتافارحنا  اب  دـینادیم  دیعـس  هک  ار  نآ  نینچ  مه  دـینادن و  امـش  دوش و  دیعـس  ریخ  راـک  رتکچوک  اـب  دـینیبیم 

هکنیا تسین و  عطقنم  یهلا  ضیف  دوشیمن و  مک  ّقح  ياـطع  هّتبلا  یلو  دوب ، دـهاوخ  یقـش  تسا  هدوب  بکترم  ّقح  ّتیـشم  ملع و  بجومب 
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 - 761-759- یقرواپ «. - 18» دسریم هبترم  نآب  دوخ  يدوجو  تیفرظ  يهزادـناب  دوجوم  ره  هک  تسا  ّقح  ضیف  نامه  اهتواقـش  تداعس و 
هحفص 139]  ] 55-31- نآرق

ات 123] تایآ 110  [: 11  ] دوه هروس  ]

[110  ] ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مُهَّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََقل  َو   55-31- نآرق -
ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهَّنِإ  اوَغطَت  َو ال  َکَعَم  َبات  نَم  َو  َتِرمُأ  امَک  مِقَتـساَف  [ 111  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَی  اِمب  ُهَّنِإ  مَُهلامعَأ  َکُّبَر  مُهَّنَیِّفَُوَیل  اَّمل  ـالُک  َّنِإ  َو 

َو ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  [ 113  ] َنوُرَـصُنت َُّمث ال  َءاِیلوَأ  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  ام  َو  ُراـّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَرت  ـال  َو  [ 112]
َنِینِـسحُملا َرجَأ  ُعیُِـضی  َهّللا ال  َّنِإَـف  ِربصا  َو   655-1- نآرق [ - 114  ] َنیِرِکاّذـِلل يرکِذ  َِکلذ  ِتائِّیَّسلا  َنبِهذـُی  ِتانَـسَحلا  َّنِإ  ِلیَّللا  َنِم  ًاـَفلُز 

اُوفِرتُأ ام  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو  مُهنِم  انیَجنَأ  نَّمِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ِضرَألا  ِیف  ِداسَفلا  ِنَع  َنوَهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  مُِکلبَق  نِم  ِنوُرُقلا  َنِم  َناـک  ـال  وَلَف  [ 115]
َو ال ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َول  َو  [ 117  ] َنوُِحلـصُم اُهلهَأ  َو  ٍملُِظب  يرُقلا  َِکلُهِیل  َکُّبَر  َناک  اـم  َو  [ 116  ] َنیِمِرُجم اُوناک  َو  ِهِیف 
- نآرق [ - 119  ] َنیِعَمجَأ ِساّنلا  َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل  َکِّبَر  ُۀَِملَک  تَّمَت  َو  مُهَقَلَخ  َِکلِذل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  نَم  ّالِإ  [ 118  ] َنیِِفلَتُخم َنُولازَی 

َنیِذَِّلل ُلق  َو  [ 120  ] َنِینِمؤُمِلل يرکِذ  َو  ٌۀَظِعوَم  َو  ُّقَحلا  ِهِذـه  ِیف  َكَءاج  َو  َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءابنَأ  نِم  َکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو   611-1
ُهُّلُک ُرمَألا  ُعَجُری  ِهَیلِإ  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُبیَغ  ِهِّلل  َو  [ 122  ] َنوُرِظَتنُم ّانِإ  اوُرِظَتنا  َو  [ 121  ] َنُوِلماع ّانِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا  َنُونِمُؤی  ـال 

نداد لد  يزیچب  ینعمب  نوکر  ردصم  زا  اونکرت - تاغل : ینعم   446-1- نآرق [ - 123  ] َنُولَمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  ِهیَلَع  لَّکََوت  َو  ُهُدبعاَف 
- اوفرتا دناهتفگ ، زین  ار  زور  بش و  یقالت  تعاس  بش و  زا  یتمـسق  هجرد ، تلزنم ، برق ، ینعمب  ۀفلز  عمج  فلز - ندش ، مارآ  يزیچب  و 

مدرم میداد و  باتک  یسومب  ام  110 و  همجرت : دندش . راتفرگ  زواجت  نایغطب و  دندش و  ربخیب  دوخ  زا  شوهدم و  تمعن  زا  دندش و  دساف 
دشیم رادومن  سک  ره  راک  يازـس  یتسرد و  و   ] دشیم يرواد  ناشنایم  هّتبلا  دوب  وت  راگدرورپ  تشونرـس  رگا  دندرکن و  شزاس  نآ  رد 
هچنآب وا  هک  دناسر  ياجب  یتسردب  ار  هتـسد  ره  راک  يازـس  تراگدرورپ  هک  انامه  دنـشاب 111 و  ّقحب  لد  ود  نیبدب و  نانیدیب  هچرگ ] و 

دنراد ادخب  لد  وت  اب  هک  نانآ  مه - شاب و  دوخ  راکب  راوتسا  تسار و  يراد  روتـسد  هک  هنوگنآب  دّمحم  يا  وت  سپ   112 دوب ، هاگآ  دینک 
دیاسپب و ار  امش  شتآ  هک  دیدنبهن  ناراکمتـس  هب  لد  113 و  هحفـص 140 ] دوب [ ، انیب  دینک  هچنآب  وا  هک  دیرادهگن  دوخ  راک  يهزادـنا  و 

اهیکین هک  بش  یـشخب ز  مه  راد و  ياـپب  زاـمن  زور  راـنک  ود  رد  دنکیمن 114 و  امـش  يرای  سک  سپ  نآ  زو  دـیرادن  یتسود  ادـخ  زج 
ادخ هک  شاب  ابیکش  دّمحم  يا  وت  دتفایم 115 و  ّقح  دایب  هک  اهنآ  يارب  تسا  يروآدای  نآرق  تایآ  هکنیا  دینادب ]: و   ] دنک دوبان  ار  اهیدب 

ریگولج ز هک  دوبن  یسک  میدناهر  ناشرازآ  هک ز  امـش  ناینیـشیپ  زا  هدنامزاب  یکدنا ز  زج  ارچ  سپ   116 دنکیمن ، دوبان  ناراکوکن  دزم 
، دندوب هانگب  هدادلد  دندوب و  هدرک  ناشمرگرـس  هک  دنتفر  اههتـساوخ  نآ  لابندب  ناشناراکمتـس  هکنیا ] اب  ! ] دوش نیمزرـس  نیاب  يراکدب 

وت راگدرورپ  رگا  دنشاب 118 و  راکتسرد  اهنآ  هکنآ  اب  دنک  دوبان  متسب  ار  ینیمزرس  مدرم  هک  دشابن  نینچ  وت  راگدرورپ  ربمغیپ ] يا   ] 117
هکنیا هب  و  دنک ، يرهم  وت  يادـخ  هک  رگم  دنوب 119  هنوگ  دنچب  نایمدآ  هشیمه  یلو  دروآرد  هورگ  کیب  ار  مدرم  همه  دـنک  تشونرـسب 

هک  ] ناـیمدآ ناـیرپ و  همه  ار ز  خزود  هک  هدرک  تشونرـسب  وت  راـگدرورپ  هّتبلا  و  یمدآ ] يزاـسان  دـشاب و  وا  رهم  هک   ] ناشدـیرفآ هنوـگ 
تماگ و   » مینک مارآ  ار  وت  لد  هک  تسا  ناـمه  میروآـیم  تیارب  ناربماـیپ  تشذگرـس  زا  هچنآ  ره  دنک 120 و  هدنکآ  دنوب ] نآ  يهتـسباپ 
نانآب وگب  نانمؤمب 121 و  يروآدای  دنپ و  تسا و  تسرد  تسا  هدمآ  تیارب  هک  اههروس  تایآ و  تشذگرس و  هکنیا  یگمه  هچ  راوتسا »
ناـهن هچنآ  هچ  میهارب 123  مشچ  اـم  هـک  دیـشاب  هارب  مـشچ  میـشاب 122 و  دوخ  راکب  زین  اـم  دـینک و  دـیناوت  هچنآ  دـنوشیمن ، نمؤم  هک 

زا تسا  ربخیب  وا  هن  هک  ریگب  ار  وا  دوخ  نابهگن  تسرپب و  ار  وا  سپ  دوش  واب  تشگزاب  راک  همه  تسا و  ادخ  لام  تسا  نیمز  اهنامسآب و 
یـضعب و  دنراد ، ّکش  دنوادخ  دـیدهت  دـیون و  رد  نیرفاک  ینعی  عمجم :  110 ُهنِم » ٍّکَش  یَِفل  مُهَّنِإ  َو  : » نیرّسفم نخـس  دینک . امـش  هچنآ 

ّتلم دوصقم  دـنامهفیم  هلمج  رهاظ  هدـبع :  50-15- نآرق . - دنتـسه ّكاـش  دـنرادن و  لوبق  ار  وا  يربـمغیپ  یـسوم ، ّتلم  ینعی  دـناهتفگ :
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اُوثِروُأ َنیِذَّلا  َّنِإ   » اههلمج هکنیا  لثم  يروش  و  هدجس ، مح  ياههروس  رد  رگید  تایآ  لیلدب  دنراد  ّکش  وا  يربمغیپ  رد  هک  تسا  یـسوم 
میم و  ّنا »  » نون رد  عـمجم :  111 مُهَّنَیِّفَُوَیل » اَّـمل  الُک  َّنِإ  َو  [ » هحفص 141  ] 243-159- نآرق «. - ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مِهِدـَعب  نِم  َباـتِکلا 
زین نیونت  اب  اّمل »  » و تسا ، هدش  تئارق  سکعب  و  دّدشم ، ریغ  مّود  دّدشم ، یلوا  دیدشتیب و  دیدشت و  اب  ود  ره  هک  تسا  تئارق  راهچ  اّمل » »

هدناوخ ّالا » « » اّمل  » ياجب تسا و  هدش  ظّفلت  عوفرم  ّلک »  » هک مهّنیّفویل » ّالا  ّلک  نا  : » تسا نینچ  دوعـسم  نبإ  تئارق  رد  تسا و  هدش  تئارق 
تسا نینچ  تئارق  هکنیا  رد  هفوک  ياهیوحن  یـضعب  رظن  دوش  تئارق  دّدشم  مه  اّمل »  » دّدشم و ّنا »  » رگا يربط :  44-1- نآرق . - تسا هدش 

ناشلامعا يازس  ّقح و  وت  يادخ  هک  دنتسه  مدرم  نآ  زا  یگمه  هّتبلا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هدش  امّمل »  » زا فّفخم  اّمل »  » يهملک هک 
هک دـشاب  نیونت  اب  اّمل »  » یتسیاب اّمل »  » يهملک تئارق  روج  هکنیا  رد  دـناهتفگ : رگید  ياهّدـع  و  داد ، دـهاوخ  ماجنا  درک و  دـهاوخ  اـفو  ار 

يدایز تّدـشب و  ینعی  اَمل » اًلکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَأت  َو   » لثم تّدـش  ینعمب  تسا  مل »  » زا قتـشم  دـناهدرک و  ظّـفلت  فلا  تروصب  ار  نآ  نیونت 
يهّیقب يهجیتن  و  دوشیم ، افو  ناشلامعا  اّقح  ادیدش و  یگمه  هک  یتسردب   535-494- نآرق : - دوب دهاوخ  نینچ  هلمج  ینعم  دیروخیم و 

غیلبت هفیظو  ماـجنا  رد  وـت  ینعی  عـمجم :  112 َکَـعَم » َباـت  نَم  َو  َتِرمُأ  اـمَک  مِقَتـساَف  . » تسا تاریبـعت  یناـنعم و  نیمه  ریظن  مه  اـهتئارق 
تماقتسا نآ  شریذپ  رد  مه  مدرم  شاب و  میقتسم  غیلبت  رب  وت  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  كرش ، زا  يهبوت  رد  مدرم  شاب و  هتشاد  تماقتـسا 

تسا و لکشم  رایسب  لماک ، تماقتـسا  هک  تسین  ّکش  و  دوشیم ، لماش  ار  لامعا  دیاقع و  يهمه  هلمج  هکنیا  رخف :  49-1- نآرق . - دننک
ناوتیمن هک  تسا  میقتـسم  ّطخ  کی  رون  هیاس و  نایم  لـصاف  ّدـح  دـینک  ضرف  درک : نشور  ناوتیم  ار  بلطم  هکنیا  هداـس  لاـثم  کـی  اـب 

، دب تسا و  هلیذر  دش  دایز  رگا  توهـش  بضغ و  سپ  تسا ، هبتـشم  رگید  فرط  نآب  دوش  هّجوت  فرط  رهب  درک و  ضرف  نآ  يارب  ضرع 
دشاب و طارفا  هن  هک  طّسوتم  ّدح  صیخشت  دب و  تسا و  هلیذر  زین  نآ  دوبن  وا  رد  يوهش  یبضغ و  تاکیرحت  صخش  هک  دوب  صقان  رگا  و 
یتوبث و تافـصب  هدیقع  رد  رگا  هک  هحفص 142 ] ّقح [  تافص  رد  تسا  نینچ  مه  رتلکـشم و  نآب  لمع  تسا و  لکـشم  رایـسب  طیرفت  هن 
هیبشت و بجوم  هک  نّیعم  ّدـح  صیخـشت  تسا و  لطاب  ود  ره  دوش  لیطعتب  دـقتعم  هک  دـشاب  دـقتعم  يروط  اـی  دـسرب و  هیبشت  ّدـحب  یبلس 
رتتخـس و هیآ  چـیه  ص ]  ] ربـمغیپب تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا ، راوشد  رایـسب  تماقتـسا  ماـقم  نوچ  و  تسا . راوشد  رایـسب  دوشن  لـیطعت 
هک تسا  هدـش  لـقن  یـضعب  زا  و  تخاـس ] ریپ  ارم  دوه  « ] دوه ینتبیـش   » تسا هدومرف  تهج  هکنیا  زا  و  تسا ، هدوبن  هیآ  هکنیا  زا  رتراوشد 

! تسا هتـشاد  رثا  نینچ  هیآ  مادک  درک : ضرع  یلب ، دومرف : تسا  هدش  لقن  یثیدـح  نینچ  امـش  زا  دیـسرپ : دـید و  باوخب  ار  ص ]  ] ربمغیپ
فیاظو رگید  تاکز و  وضو و  ياهروتسد  نوچ  مالسا ، نید  رد  ّمهم  تسا  یلصا  هیآ  هکنیا  و  َتِرمُأ ،» امَک  مِقَتـساَف   » هلمج هکنیا  دومرف :

بیترت نآ  نید  فیاظو  رماوا و  مامت  رد  تسا  مزال  َتِرمُأ » امَک  مِقَتـساَف  ، » تسا هدـش  هتفگ  نوچ  تسا و  هدـش  مالعا  مّظنم  ياههلمج  اـب 
هکنیا بجومب  بلطم  کی  رب  ّصن  تلالد  زا  سپ  نوچ  میهد  صیـصخت  سایقب  ار  ّصن  تسین  زیاج  و  دوش ، تیاعر  تسا  هدـش  هتفگ  هک 

- نآرق . - نآرق روتسد  كرت  تسا و  فارحنا  مینک  سایقب  ّثبشت  دوشن و  لمع  نآب  رگا  دوش و  راتفر  ّصن  نآ  ياضتقمب  تسا  مزال  هلمج 
ات ددرگن  زاب  ّقح  هار  زا  هک  تسا  یسک  نآ  میقتسم  هک  هدومرف  هّللا  همحر  يریشق  ماما  تسا : هتشون  ینیسح   819-793- نآرق -631-605
نب دّمحم  شاب ، تماقتسا  بلاط  شابن ، تمارک  بلاط  هک : دنکیم  لقن  هّرس  سّدق  یناجرج  زا  یملس  قیاقح  رد  دسرب . لاصو  لزنم  رـسب 

خیـش تسا . تماقتـسا  دوش  تشز  اهیتشز  همه  يو  دوبن  هب  دوش و  وکین  اـهیکین  يهمه  يو  دوبب  هک  زیچ  نآ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  لـضف 
لمع مادک  دندیـسرپ : ار  یگرزب  َتِرمُأ .» امَک  مِقَتـساَف   » شلیلد تسا ، هتفگ  وکین  رایـسب  يو  هک  تفگ  دینـشب و  ار  نخـس  هکنیا  مالـسالا 

: متفگ مدـید ، هعقاو  رد  ار  تلاـسر  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  يوسن  ّیلع  وـبا  تماقتـسا . تفگ :  496-470- نآرق ! - تسا رتلضاف 
شجنر دشابن  خّـسرتم  مدـق  ار  هک  ره  زیزع  يا  َتِرمُأ » امَک  مِقَتـساَف   » یلاعت هلوق  هک  دومرف  تسا ! زیچ  هچ  دوه  يهروس  زا  وت  بیـش  ببس 

تمـصع هجاوخ  و  يراد . ظوفحم  هّللا  يوس  ام  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تماقتـسا  هک  هتفگ  هّرـس  سّدق  قاّقد  ّیلع  وبا  خیـش  تسا ، عیاض 
تمالم يوک  رس  رب  دشاب  هک   || تماقتسا  لها  مناد  ار  یسک  هحفص 143 ]  ] 200-174- نآرق : - هدومرف تماقتسا  لها  تفص  رد  يراخب 

: نایبلا حور  هدـنام  دیـشروخ  هیاس و  هتفرب   || هدـناشف  نماد  نت  درگ  زا  مامت  هدرپس  ناج  ّتیوه  قالطاب   || هدرم  كاپ  تعیبط  فاصوا  ز 
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رّوصت راـیتخا  راـک و  يورین  چـیه  دوخ  يارب  هکنیا  اـب  نادـب  ادـخب  ریقف  جاـتحم و  ار  دوخ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا : هتفگ  اـطع  نبإ 
سپ دناهتـساوخ ، وت  زا  ار  تماقتـسا  و  تسا ، تمارک  یپ  رد  وت  سفن  نوچ  تمارک ، هن  هاوخب  تماقتـسا  تفگ : یناـجرج  ّیلع  وبا  ینکن .

، دوریم هار  بآ  رب  سک  نالف  دـنتفگ : دیعـس  وبا  خیـشب  قراوخ  تاـمارک و  راـهظاب  هن  تسا  قلاـخ  تمدـخ  رد  تماقتـسا  تمارک  رتگرزب 
قرـشم زا  نآ  کیب  سک  نآ  دنتفگ : تسا ، اهغرم  راک  تفگ : درپیم . اوه  رب  نالف  دنتفگ : دننکیم ، ار  راک  هکنیا  مه  غزو  یهام و  تفگ :

اب نطابب  قلخ و  اب  رهاظ  رد  تفگ : تسا ! يراک  هچ  رد  یمدآ  لامک  امـش  رظنب  سپ  دنتفگ : دنک . نینچ  زین  سیلبا  تفگ : دوریم ، برغمب 
: تسا هتفگ  یماج  یهلا ، يهبذـج  دوش و  یـسک  لماش  يدـنوادخ  تیانع  رگم  تسا  فارحنا  رب  یمدآ  داـهن  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  و  ّقح .

وـش نادـب  دـمحا  يا  وت  سپ  هاشیلع : یفـص  دـننک  يوپ  کت و  هار  هکنیا  رد  هچرگ  اـهلاس   || دـسرن  یئاـجب  تسود  شـشکیب  ناـکلاس 
هک روآ  رظن  رد  لـمع  رد  روآ  ّقح  اـب  تّوبن  رد   || لزا  رد  يدرک  هک  يدـهع  نآ  ینعی  میاهدومرف  نادـب  ترماـک  ناـنچ  نآ   || میقتـسم 

دهع ناس  هچ  درادـهگن  ار  نت  نیب ، حور   || ناج  ناج  یـشاب  هک  وت  يدرک  دـهع  دوب ! هچ  تناج  رب  لمح  تناـما  زا   || دوب  هچ  تناـمیپ 
ار هلمج  دنزگ  جـنر و  هنعط و  افج و  زا   || دـناهدرک  اهنآ  هک  يراب  ره  لمح  لک  رازآ  ینک  دـیاب  سپ  لمح   || لسر  رب  يدومن  ّتیمتخ 

هماع مهف  وچمه  ناصاخ  مهف   || تسا  ياهبتر  یناعم  رد  ار  یـسک  ره  شوه  وت  دـندوب و  زغم  اـهنآ  هک  ناز   || شودـب  اـهنت  یـشک  دـیاب 
رـس  || ماقم  ریـس  رد  هک  دـشاب  نآ  تفگ  قیفر  کـی  ناـسرپ  تشگ  تماقتـسا  || ز  قیرط  ردـنا  ار  قاـّقد  ّیلع  وب  هحفـص 144 ] تسین [ 
عرش دودح  اهراک و  يهزادنا  ّدح و  زا  زواجت  دینکم و  نایغط  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   113 اوَغطَت » َو ال   » مامت یشوپ  يوس  ام  زا  شیوخ 

وا هک  هگنآ  ار  باحصا  تفگ  نآ  رب  رتتخس و  تیآ  هکنیا  زا  دماین  لوسر  رب  تیآ  چیه  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع   16-1- نآرق . - دیراد هاگن 
ار نارفاک  هکنیا  نخـس  ینعی  يربط :  113 اوُمَلَظ » َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَرت  ـال  َو  . » درک ریپ  ارم  دوه  يهروس  تفگ : تفاتـش . وتب  يریپ  دـنتفگ : ار 

هداتق دیدنـسپن ، ار  ناراکمتـس  راک  تسا : هتفگ  هیلاعلا  وبا  دـینکن ، كرـشب  نوکر  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دیدنـسپن ، اهنآ  راـک  دـیریذپن و 
اب ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  يّدـس و  عمجم :  45-1- نآرق . - دیوشن نآ  هّجوتم  هرابود  دیاهتشادرب  تسد  كرـش  زا  امـش  ینعی  تسا : هتفگ 

راهظا تسا و  اهنآ  راکب  ندوب  یـضار  و  ناراکمتـس ، اب  يراکمه  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دینکن . تقفاوم  راهظا  هنهادـم و  ناراکمتس 
تسا و یتـسود  ملاـظب  نوـکر  تسا : هدـش  تـیاور  اـم  ياـه  ماـما  زا  و  تـسین . زیاـج  ناشرـش  عـفد  يارب  شزیمآ  یلو  اـهنآ ، اـب  یتـسود 

دنااجک دـنک : ادـن  هّزعلا  ّبر  لبق  زا  يداـنم  دـشاب  تماـیق  زور  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  يربناـمرف . یهاوخریخ و 
ار همه  هگنآ  دشاب ، هدیـشارت  یملق  ای  دشاب  هدرک  یهایـس  یتاود  ناشیا  يارب  هک  سکنآ  ات  ار  ناشیا  دینک  عمج  ناملاظ ! ناوعا  ناملاظ و 

ياههتساوخ مدرم  یضعب  لد  رد  یناشاک : تالیوأت  دنزادنا . خزود  رعق  رد  نهآ و  زا  یتوبات  رد  رگد  یتیاورب  شتآ و  زا  دننک  یتوبات  رد 
یـشکرس و بجوم  تسا و  تریـصب  رد  فارحنا  هک  نایغط  نراقم  غیز  تسا  نیمه  تسا و  ّقح  ریغب  هّجوت  لیم و  دولوم  هک  تسا  یناـهن 

امـش و  یغَط » ام  َو  ُرَـصَبلا  َغاز  ام   » مّجنلا يهروس و  يهلمج  نیاب  دش  فیـصوت  هک  دوب  نآ  زا  نوصم  ص ]  ] ربمغیپ سّدـقم  تاذ  و  زواجت ،
: تسا هتشون  ینیـسح :  319-288- نآرق . - تخوـس دـیهاوخ  قارف  يهدرپ  ریز  ناـمرح و  شتآـب  دـیدرک  هّجوـت  مدرم  هنوـگ  هکنیا  هب  رگا 

يذـغاک ای  دزیر  ناشیا  تاود  رد  یهایـس  ای  دـشارتب  هملظ  هحفـص 145 ] يارب [  یملق  هک  ره  هک  هدوـمرف  هیلع  هّللا  ۀـمحر  يروـث  ناـیفس 
كاله رب  دشاب و  هنـشت  نابایب  رد  یملاظ  رگا  هک  دندیـسرپ  ناشیا  زا  مه  دـشاب و  کیرـش  ناشیا  ملظ  رد  دـسیونب  ات  دـهد  ناشیا  تسدـب 

هدرم یناگدنز  دب  نانچنآ  : » عرصم تومی » هعد   » هک دومرف  دریمب . دنهدن  شبآ  رگا  دنتفگ : ین . دومرف : داد ! ناوت  بآ  ار  وا  دوش  فرشم 
دوریم و یتردـق  بحاـص  دزن  هک  تسا  سک  نآ  دوصقم  دوـمرف : دندیـسرپ  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  ع ]  ] قداـص ماـما  زا  یفاـص : ریـسفت  هب .»

مدرم نایم  رد  دنربمغیپ  يانما  املع  تسا : ثیدح  رد  نایبلا : حور  دهدب . لوپ  سک  نآب  درب و  بیجب  ار  شتسد  ات  دنامب  هدنز  وا  دهاوخیم 
: دومرف ربمغیپ  و  دیزیهرپب ، اهنآ  زا  دناهدرک ، تنایخ  ص ]  ] ربمغیپ هب  دندش  ناطلـس  طلاخم  نوچ  دننکن و  شزیمآ  یناطلـس  اب  هک  هاگنآ  ات 

ملاع هک  تسا  ءاملع  اهیراق  زا  دوصقم  و  دناهدشن : ارما  روای  کموک و  اهیراق  هک  هگنآ  ات  تسا  ادخ  ینابهگن  تسد و  ریز  رد  تما  هکنیا 
یگنج و ياهراک  رد  ینعی  هدبع : تسا . هدش  ادیپ  نآ  زا  دعب  مولع  رگید  و  دندوب . هتفرگ  ارف  ربمغیپ  تنس  زا  ار  نآ  یناعم  دندوب و  نآرقب 
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قاّفتا نیرّسفم  مومع  يربط :  114 ِلیَّللا » َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  . » دیـشابن اهنآ  تسود  دـینکن و  دامتعا  نیکرـشمب  دوخ  ینید 
رهظ و دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دناهدرک . فالتخا  يرگید  رد  یلو  تسا  حبـص  زامن  یکی  ِراهَّنلا » ِیَفَرَط   » يهملک زا  دوصقم  هک  دناهدرک 
و تسا . برغم  زامن  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا ، رصع  زامن  ّطقف  دوصقم   156-135- نآرق -67-1- نآرق : - دنتفگ یضعب  تسا ، رصع 

تـسا برغم  زامن  رگید  فرط  نآ  سپ  دـشاب ، حبـص  زامن  هک  تسا ، باتفآ  عولط  زا  شیپ  فرط  ود  زا  یکی  هک  دنتـسه  قفّتم  همه  نوچ 
. - دناهتسناد ءاشع  برغم و  زامن  یضعب  تسا و  ءاشع  زامن  دناهتفگ  یضعب  ِلیَّللا » َنِم - ًاَفلُز   » زا دوصقم  و  تسا . باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک 

ِكُولُِدل َةالَّصلا  ِِمقَأ   » تسا هتفگ  هک  اجنآ  تسا . هدرک  نّیعم  نآرق  رد  ار  زامن  تقو  دـنوادخ  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح   282-254- نآرق
ارنآ دشاب  نیمز  رب  هیاس  دوش و  در  نامـسآ  طسو  هحفص 146 ]  ] 163-99- نآرق  - زا دیـشروخ  هک  یتقو  نوچ  ِلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسمَّشلا 

هک ِلیَّللا » َنِم  ًاَفلُز   » تسا هتفگ  زین  رصع و  تسا و  حبـص  دوصقم  هک  ِراهَّنلا » ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  : » تسا هتفگ  زاب  و  دنیوگ : سمـش  كولد 
تئارق حـتف  اـب  تسا و  رفعج  وبا  تئارق  مـال  ّمض  اـب  ًاـَفلُز »  » يهملک عـمجم :  112-87- نآرق -40-1- نآرق . - ءاـشع تسا و  برغم  تـقو 

هیلع قداص  ماما  زا  و  ءاشع ، و  تسا ، برغم  حبص و  دوصقم  تسا : تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یفاص :  24-15- نآرق . - نارگید
هدش دای  بجاو  ياهزامن  نآرق  رد  هک  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تفگ  هرارز  ناهرب : تسا . هدـش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  مالّـسلا 

تسا و دیـشروخ  لاوز  سمـشلا » كولد   » و ِلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ   » تسا هدـش  هتفگ  هک  اجنآ  یلب ، دومرف : تسا !
زاب نوچ  تسا  هدـش  نّیعم  شتقو  تسا و  هدـش  هدربمان  هک  تسا  زامن  راهچ  بش  همین  لاوز و  ناـیم  و  تسا . ندیـسر  همینب  ِلـیَّللا » ِقَسَغ  »

تـسا رگید  تیآ  رد  و  تسا . ءاـشع  زاـمن  ِلـیَّللا » َنِم  ًاـَفلُز   » زا دوـصقم  و  ِلـیَّللا » َنِم  ًاـَفلُز  َو  ِراـهَّنلا  ِیَفَرَط  َةـالَّصلا  ِِمقَأ   » تسا هدـش  هتفگ 
زور زامن  ود  نایم  دناوخ و  ص ]  ] ربمغیپ دوب  يزامن  لّوا  هک  تسا  رهظ  زامن  یطـسو  ةالـص  و  یطـسُولا » ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح  »

نیمجنپ رجفلا  نارق  هک  ًادوُهـشَم » َناک  ِرجَفلا  َنآُرق  َّنِإ  ِرجَفلا  َنآُرق  َو   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  و  دـشاب . رـصع  حبـص و  هک  تسا 
َّنِإ  » 829-770- نآرق -614-562- نآرق -521-496- نآرق -482-416- نآرق -272-253- نآرق -214-150- نآرق . - حبـص زامن  تسا و 
زا و  تسا ، هانگ  شزرمآ  بجوم  هناگجنپ  زامن  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  مومع  يربط :  114 ِتائِّیَّسلا » َنبِهُذی  ِتانَسَحلا 

و ربکا » هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ـال  هّلل و  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس   » تسا اـههلمج  هکنیا  تانـسح  زا  دوصقم   45-1- نآرق : - تسا هدش  لقن  دـهاجم 
ار وا  هیآ  نیاـب  ترـضحنآ  درک  هاـنگ  نیاـب  رارقا  ربـمغیپ  روضح  دوـب و  هدیـسوب  ار  ینز  يدرم  هک  تسا  ص ]  ] ربـمغیپ زا  تیاور  نیدـنچ 
ار هناخیم  هک  حابّـصلا  یلع   || درک  تراهط  یفراع  یم  نشور  بآب  ظفاح : تسا . وت  هانگ  شزرمآ  بجوم  هناگجنپ  زامن  هک  درک  هدوسآ 
هک یسک  زاین  زامن و  اشوخ  درک  تراشا  یم  هب  یقاس  يوربا  لاله   || دیدرگ  ناهن  روخ  نیّرز  رغاس  هکنیمه  هحفص 147 ] درک [  ترایز 

تراجت نیاک  درب  یـسک  دوس  هک  ایب   || لقع  رهوج  تسیچ  لعل  نوچ  يهداب  ياهب  درک  تراهط  رگج  نوخ  هدید و  بآب   || درد  رـس  زا 
راونا هک  هدومرف  هّرـس  سّدق  یطـساو  ینیـسح : درک  تراغ  وت  تنحم  لد  يهماخ  هچرگا   || يوج  قشاع  ناج  تبحم ز  رهم و  ناشن  درک 

یتاقوا تاملظ  ِلیَّللا » َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط   » رد تبقارم  رکذ و  راونا  هک  هدروآ  قیاقحلا  رحب  رد  دزاسیم . وحم  ار  یصاعم  تملظ  تعاط 
ِیف ِداسَفلا  ِنَع  َنوَهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  مُِکلبَق  نِم  ِنوُرُقلا  َنِم  َناـک  ـال  وَلَف   » 186-138- نآرق . - دننکیم عفد  هدش  فرـص  یناسفن  جـئاوحب  هک  ار 

داسف و زا  ریگولج  هک  دندوبن  هدیمهف  و  لقاع ، نامدرم  امـش  نامز  هکنیا  زا  شیپ  نارود  زا  ینعی  يربط :  116 انیَجنَأ » نَّمِم  اًلِیلَق  ّالِإ  ِضرَألا 
رفک يهطـساوب  درک  باذع  ار  نارگید  هک  هاگنآ  داد  تاجن  ار  اهنآ  ادخ  و  دندرکیم ، داسف  زا  یهن  هک  كدنا  ياهّدع  رگم  دنوش  فارحنا 

و رکنم . زا  یهن  دـنک و  فورعمب  رما  هک  دـنامن  یقاب  یـسک  مدرم  نآ  زا  هنوگچ  هک  تسا  بجع  ینعی  عمجم :  138-1- نآرق . - ینیدیب و 
: دـناهتفگ رگید  یـضعب  تکرب ، ریخ و  اب  نامدرم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  راکوکین ، رادـنید و  مدرم  ینعی  ٍۀَّیَِقب » اُولوُأ  : » دـناهتفگ یـضعب 
و یمدآ ، لد  ریغـص و  ملاع  يارب  دنتـسه  ادـخ  ربماغیپ  نآ  دونج  لقع و  ةداعّـسلا : نایب   146-127- نآرق . - تعاط زیمت و  ناـبحاص  ینعی 
تسا و هّللا  ۀـیقب  ياراد  صخـش  نینچ  دـنام ، یقاب  لد  ملاع  رد  يزیچ  مه  زاب  نآ  طـباور  لـقع و  زا  رگا  وا  لد  رب  ناطیـش  ّطلـست  زا  سپ 
« ٍملُِظب  » ینعم رد  نایبت :  117 َنوُِحلصُم » اُهلهَأ  َو  ٍملُِظب  يرُقلا  َِکلُهِیل  َکُّبَر  َناک  ام   » 264-245- نآرق . - دنتسه ٍۀَّیَِقب » اُولوُأ   » صاخشا نینچ 
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دنـشاب حلاص  مدرم  رثکا  هک  مک  هّدـع  ملظ  اب  دـنوشیمن 2 - كاله  دـنراد  راکوکین  مدرم  هک  کـچوک  مک و  ملظ  اـب  - 1 تسا : هجو  هـس 
: هدبع هحفـص 148 ]  ] 105-95- نآرق -71-1- نآرق . - دنک كاله  ار  راکتـسرد  مدرم  هک  دـنکیمن  ملظ  ادـخ  - 3 دوب ، دـهاوخن  كاله 
رد هکنیا  اب  دنک  كاله  ار  كرـشم  مدرم  هک  تسین  نینچ  ّقح  شنیرفآ  شور  دوب : دهاوخ  نینچ  هیآ  ینعم  دشاب  كرـش  ینعمب  ملظ  رگا 

عییـضت ار  قوقح  مدرم  دوخ  يهدافتـسا  اب  هک  بیعـش  ّتلم  لثم  هن  دنـشاب  قیال  راکتـسرد و  بدا  نّدمت و  ینارمع و  یعامتجا و  ياهراک 
و دوه ، مدرم  يرگمتـس  يراـتفر و  دـب  و  دنتـشاد ، طول  ّتلم  هک  ینلع  یـسنج  فارحنا  یـسنج و  ّتیـصاخ  زا  هدافتـسا  ءوـس  دـندرکیم و 

ریرج زا  دندش و  كاله  دندوب و  حلاص  ریغ  قیالان و  تسردان و  كرـشم و  اهتّلم  هکنیا  هک  نوعرف  موق  لثم  راکمتـس  زا  يوریپ  ینتورف و 
فاصناب رگیدکی  اب  مدرم  هک  هاگنآ  ات  ینعی  دومرف : تساوخ  ار  هیآ  هکنیا  ریـسفت  هک  نآ  باوج  رد  ربمغیپ  دناهدرک : تیاور  هّللا  دـبع  نب 

ّقح رد  هک  تسا  دنوادخ  تمحر  لامک  هکنیا  و  دنشاب . فصنم  مه  اب  ینعی  تسا : هدش  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  یفاص : ریـسفت  دننکیم . راتفر 
رفاک ملّظلا » عم  یقبی  ـال  رفکلا و  عم  یقبی  کـلملا  : » دـناهتفگ تهجنیا  زا  درادـن و  هحماـسم  ناگدـنب  قوقح  رد  دـنکیم و  هحماـسم  دوخ 
: - تسا هتفگ  هداتق  عمجم :  118 ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  َساّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َول  َو  . » درادن ماود  شتموکح  رگمتـس  یلو  دنک ، تموکح  دـناوتیم 

روـبجم دـنوشیم و  نآ  نتفرگ  ارف  زا  عوـنمم  دـنورب  مالـسا  ریغ  نید  یپ  رگا  هک  دـنامهفیم  مدرمب  تساوـخیم  ادـخ  رگا  ین   59-1- نآرق
لّضفت مدرم  يهمهب  تساوخیم  ادخ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  و  « 19 ،» دندشیم دحاو  نید  ّتلمب و  یگمه  دندشیم و  مالـسا  لوبقب 

هتفگ ملـسم  وبا  .و  تشادـیمرب ناشنایم  زا  ار  فالتخا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  دادـیم ، رارق  تشهب  رد  ّتلم  کـی  تروصب  درک و  یم -
ینعی تسا : هتفگ  يرگید  دادـیم ، رارق  تشهب  رد  ّتلم  کی  تروصب  درک و  یم - لّـضفت  مدرم  يهمهب  تساوخیم  ادـخ  رگا  ینعی  تسا :

نید کی  رب  همه  هک  دادیم  رارق  يروط  ار  مدرم  يهزیرغ  ترطف و  ینعی  هدـبع :  185-183- یقرواپ . - تشادیمرب ناشنایم  زا  ار  فالتخا 
هکنیا یگدنز و  هکنیا  زا  ریغ  مه  هحفص 149 ] یگدنز [  راک  عضو  نینچ  رد  هّتبلا  و  دنشاب ، هتشادن  نید  رد  رایتخا  رکف و  دوخ  زا  دنشاب و 

دوبن رشب  هکنیا  و  یحور ، لامعا  راکفا و  رد  دندشیم  هکئالم  لثم  دندوبیم و  تخاونکی  یگدنز  راک  رد  هچروم  روبنز و  لثم  و  دوب ، مدرم 
رد هشیمه  مدرم   33-1- نآرق : - دناهتفگ يرصب  نسح  دهاجم و  اطع و  يربط :  118 َنیِِفلَتُخم » َنُولازَی  َو ال  . » دوب رگید  رگید  يدوجوم  و 
رد ینعی  تسا : هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  و  دنتسه ، فلتخم  ناشلایما  اههتساوخ و  رد  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  دناهتـشاد : فالتخا  نید 

. دنتسین روجکی  ّقح  تمحر  شزرمآ و  رد  دناهتفگ  یضعب  و  دنتسه ، یضعب  رامثتسا  رد  رخسم و  یضعب  دنتـسه و  فلتخم  يزور  قزر و 
[ دش نیشناج  ینعمب  « ] فلخ  » اب فلتخا » . » دوب وا  نیـشناج  ینعمب  تسا  هتـسناد  هفلخا »  » زا ّقتـشم  ار  نیفلتخم »  » يهملک ملـسم  وبا  عمجم :

رکف دنوشیم و  رفاک  ناگتشذگ  دیلقتب  دنیآیم و  رگید  يهتـسد  یپ  زا  هتـسد  کی  هشیمه  مدرم  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  ینعم  کیب 
نید رد  قفّتم  و  دادعتـسا ، رد  درکیم  يواسم  ار  مدرم  تساوخیم  ادـخ  رگا  ولج : يهلمج  هلمج و  هکنیا  رد  یناشاک : تـالیوأت  دـننکیمن .

یـسک تسا  نکمم  يواطنط : دنتـسه . فلتخم  دادعتـسا  رد  مه  دصقم و  تهجو و  رد  هتـسویپ  یلو  دادیم  رارق  ترطف  ياضتقم  دـیحوت و 
باوج تسیچ ! يارب  فالتخا  هکنیا  دـیرفآ و  فلتخم  ارچ  دـهد ، رارق  ّتلم  کی  ار  مدرم  يهمه  دراد  تردـق  دـنوادخ  هکنیا  اب  دـیوگب :

سپ دوشیمن ، دوجو  رد  يواسم  درف  ود  هک  دناهتـسناد  مّلـسم  ار  لصا  هکنیا  اـمکح  اریز  دـشیمن ، دوجوم  دوبیمن  فلتخم  رگا  تسا : هکنیا 
تـسین قرف  نآ و  ریغ  تلاح و  نید و  رکف و  گنر و  لقع و  مسج و  زا  دوب ، دـهاوخ  زیچ  همه  رد  هّتبلا  و  تسا ، فالتخا  تقلخ  يهمزال 
یناسنا راوطا  رد  ملاع  ماظن  سپ  بش  زور و  فالتخا  لثم  دـشاب  دایز  ای  زور  تاعاس  ترارح  رون و  فالتخا  لثم  دـشاب  مک  فالتخا  هک 

هحفص 150] تامولعم [  دولوم  شملع  تسا و  وا  ملع  عبات  دنوادخ  ّتیـشم  هّتبلا  و  تسا . نینچ  ّقح  ّتیـشم  تسا و  یکی  ینوک  لاوحا  و 
تـسا لیلد  هلمج  هکنیا  يربط :  119 َمِحَر » نَم  ّالِإ   » 9-7- یقرواپ . - تسا رّرقم  لمکا  ماظن  رب  هک  . تسا رّرقم  لـمکا  ماـظن  رب  هک  ت«20 »

ثحب و لطاب  نایدا  رد  دـنراد و  ّقح  رب  قاّفتا  دنتـسه  تمحر  لومـشم  هک  اـهنآ  تسا و  لـطاب  راـکفا  دـیاقع و  رد  فـالتخا  دوصقم  هک 
- نآرق . - دنتـسه ّقح  رد  قفّتم  هک  تمحر  نیلومـشم  رگم  دنراد  هدوهیب  لطابب و  فالتخا  مدرم  تسا : نینچ  هجیتن  و  دننکیمن ، فالتخا 

شزرمآ يارب  دیرفآ  ار  اهنآ  ینعی   25-1- نآرق : - دناهتفگ هداتق  كاحـض و  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  نایبت :  119 مُهَقَلَخ » َِکلِذل  َو   » 21-1
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تبقاـع مـال  ار  مـال  هکنیا  یگتـسد و  ود  تسا و  فـالتخا  قلخ  تبقاـع  هجیتـن و  ینعی  دـناهتفگ : اـطع  يرـصب و  نسح  و  «، 21» تمحر و 
تـسا نکمم  و  دش . اهنآ  نمـشد  وا  هک  دوب  هکنیا  یـسوم  نتفرگ  بآ  زا  هجیتن  ینعی  اوُدَع » مَُهل  َنوُکَِیل  َنوَعِرف  ُلآ  ُهَطَقَتلاَف   » لثم دنمانیم ،

دورب يرگید  دـیایب و  کی  ره  هکنیا  يارب  دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  دـیرفآ ، فـالتخا  رب  ینعی  دـشاب  یلع »  » ینعمب کلذـل »  » مـال
« ٍملُِظب يرُقلا  َِکلُهِیل  َکُّبَر  َناک  ام  َو   » دشاب ولج  تیآ  يهلمجب  هّجوتم  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . هدیرفآ 

دنـشاب حلاص  ات  هک  تسا  هدیرفآ  تلادع  نیمه  يارب  دـنکیمن و  ناشملظ  مدرم  حالطـصاب  و  تسا ، لداع  دـنوادخ  دـشاب : هکنیا  ینعم  و 
فالتخا يارب  دـشاب : نینچ  هلمج  ینعم  هک  تسا  هکنیا  ّقح  رخف :  613-563- نآرق -237-180- نآرق -49-47- یقرواپ . - دنوشن كاله 

هک تسا  بلطم  هکنیا  لیلد  َمَّنَهَج » َّنَأَلمََأل   » دعب تیآ  و  دیرفآ ، تمحر  يارب  ار  تمحر  نیّقحتـسم  و  دیرفآ ، ار  راگزاسان  فلتخم و  مدرم 
هحفص  ] 215-161- نآرق  - 188-162- نآرق . - دوب دنهاوخ  مّنهج  يارب  یمدرم  هک  تسا  هدش  حیرصت  فالتخا  تمحر و  راهظا  زا  سپ 
یعطق دـنوادخ  مکح  هـکنیا  ینعی   84-1- نآرق : - یناشاک تـالیوأت   119 ِساـّنلا » َو  ِۀَّنِجلا  َنـِم  َمَّنَهَج  َّنَأَـلمََأل  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  تَّمَت  َو  [ » 151
دوجو لـباق  يزیچ  تسا  لاـحم  تسین و  زیاـج  دوجو  رد  لـیطعت  نوچ  تسا و  دوجو  بتارم  زا  یکی  مّنهج  اریز  دوـش  رپ  مّنهج  هک  تسا 

هک تسا  یلزا  مکح  نایبلا : حور  تسا . ریزگان  يرورـض و  مّنهج  ندـش  رپ  سپ  دوشن  دوجوم  دـسرب و  یتسه  زا  يهزادـنا  کیب  دـشاب و 
دنتسه و ءوسلاب  ةراما  سوفن  هک  یمدرم  زا  مه  و  وا ، ناوریپ  ناطیش و  لثم  دنوریم  دوخ  تکاله  یپ  هک  شکرـس  حاورا  زا  دوش  رپ  مّنهج 

نمل یبوـط   || هدـیب  ءیـش  ّلـک  توـکلم  نم  اـی  تسا : هتفگ  یماـج  نادرگ . ور  ادـخ  زا  دننادرگرـس و  تشز  ياهـسوه  لابندـب  هتـسویپ 
نطاـب رد  تسین  تسا : هتفگ  یبرغم  هدـم  هاوخ  ملد  ماـک  هدـب  هاوخ  وت   || یماـک  درادـن  وت  زج  ملد  هک  سب  هکنیا  هدـغل  ارخذ  كاـضترا 

تمواقم نوچ  ینعی  یناشاک : تـالیوأت   120 َكَداُؤف » ِِهب  ُتِّبَُثن  اـم   » تسا هکنیا  تقیقحب  تقیقح  لـها  ّتنج   || ّقـح  زج  تقیقح  باـبرا 
دوشیم يوق  وت  تعاجش  اضر و  لّکوت و  دوشیم و  مکحم  وت  لد  میدرک  لقن  وت  يارب  مدرم  شور  ربارب  رد  ناشاهیتخـس  لّمحت  ناربمغیپ و 

هچنآ هروس  هکنیا  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  120 ُّقَحلا » ِهِذه  ِیف  َكَءاج  َو   » 32-1- نآرق . - دوشیم لماک  وت  مرک  قلخ و  و 
رد هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  تسرد ، تسا و  ّقح  تسا  هدیـسر  وت  يارب  اـیند  رد  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  تسا . ّقح  میاهتفگ 

يارب نینمؤم  داقتعا  تیبثت  قّقحت و  يهلیسو  هروس  هکنیا  رد  هچنآ  ینعی  تالیوأت :  34-1- نآرق . - تسا ّقح  تسا  هدیسر  وتب  رابخا  هکنیا 
دوشیم و ینعم  لوهجم  هملک  دـنا و  هدـناوخ - ءاـی  ّمض  اـب  عجری »  » صفح عفاـن و  عـمجم :  123 ُهُّلُک » ُرمَـألا  ُعَجُری  ِهَیلِإ  َو  . » تسا هدـمآ  وـت 

رخآ هک  نوملعت »  » يهلمج زین  تسین و  تواـفت  هجیتـن  رد  هحفص 152 ]  ] 40-1- نآرق  - دناهدناوخ و مولعم  تروصب  ءای  حـتف  اب  نارگید 
تاروت زا  نآرق  زاـیتما  لّوا  يهلمج  رد  - 1 ام : نخـس  بیاغ . تروصب  ءای  اب  مه  تسا و  هدـش  هدـناوخ  باطخ  تروصب  ءات  اب  تسا  تایآ 

باتک  » نآرق يارب  یلو  دـندرک ، فالتخا  نآ  رد  دـندرکن و  لوبق  همه  میداد  یـسومب  هک  ار  تاروت  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ  تسا  رادومن 
راکشآ هچنآ  سپ  تسا ، هدش  فیـصوت  ًارِیثَک » ًافالِتخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِریَغ  ِدنِع  نِم  َناک  َول  َو   » اههلمج نیاب  مه  تسا و  هدش  هتفگ  نیبم »

تسا نکمم  َتِرمُأ » امَک  مِقَتساَف   » يهلمج - 2 318-242- نآرق . - تسین نآ  رد  فالتخا  ياج  دوشیمن  تفای  نآ  رد  فـالتخا  و  تسا ،
هک دیـشاب  رادیاپ  نآ  رب  دـیاهدش  هدـیرفآ  میقتـسم  تناوریپ  وت و  ّتیناسنا  ترطف  بجومب  هک  روط  نامه  ینعی  دـشاب  ینیوکت  رما  دوصقم 

فالخ رب  فارحنا  نایغط و  و  يونعم ، يدام و  یعامتجا و  يدرف و  یلمع و  يرکف و  ياهراک  رد  تسا  امـش  تاـیح  ياـضتقم  تماقتـسا 
نیب ّقح  يهدید  دیاب  ار و  نآ  زا  فارحنا  نایغط و  ترطف و  ياقب  تماقتـسا و  دهدیم  ناشن  ّقح  تریـصب  تسا و  هدیرفآ  ادـخ  ترطف  نآ 
دارفا رایـسب  هک  دـننکیم  لقن  یثیدـح  رخآ : ات  اُونَکَرت » َو ال   » تیآ 113 - 3 39-13- نآرق . - دهد زیمت  ار  فارحنا  تماقتـسا و  ات  دـشاب 
تـسا رادومن  بوخ  ثیدح  هکنیا  دافم  یناریا  ناناملـسم  ام  نیمزرـس  هکنیا  رد  دنکیم . ناشتنعل  نآ  دنناوخیم و  نآرق  هک  دنتـسه  مدرم 

، دیدنبم لد  ملاظب  دـیوگیم  نآرق  هک  دنونـشیم  دـنناوخیم و  رمع  تّدـم  رد  اهشوگ  مشچ و  يهمه  هکنیا  اب  هچ  ناوا  هکنیا  رد  صوصخب 
وـیدار و رد  دـننکیم ، اـپرب  یناوـخ  نآرق  ازع و  سلجم  صاخــشا  توـف  يارب  دـنناوخیم و  نآرق  دوـخ  دنتــسه  یعدــم  هـک  ناـسک  نآ 
ار دوخ  یلام  تارابتعا  دندراذگ  اهنآ  رایتخاب  ار  دوخ  سومان  فرـش و  دندرک و  ملاظب  نوکر  زاب  دننکیم  دـنلب  زاوآ  نآرقب  ناشتاغیلبت 
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ار ناگراچیب  هکنیا  ناهگان  درک . دنهاوخ  هدافتسا  تردق  نآ  زا  اهنیا  دنتسه  تردق  بحاص  ملاظ و  نوچ  هکنآ  دیماب  دندرک  میلـست  اهنآب 
مدرم توادـع  يرادان و  یمورحم و  شتآ  رد  نونکا  و  دـندادن ، شوگ  مه  اهنآ  شهاوخ  نیرتمکب  دـندرک و  اـهر  یتخبدـب  ناـمرح و  اـب 

ملاع نیمه  رد  هحفص 153 ]  ] 919-895- نآرق -31-14- نآرق  - متـس شتآب  هراشا  تسا  نکمم  ُراـّنلا » ُمُکَّسَمَتَف   » يهلمج - 4 دنزوسیم .
شتآ شیازفاب  کموک  نآب  نتسبلد  نوکر و  تسا و  شتآ  ملظ  مه  یگدنز  نارود  رد  مّنهج ، شتآ  تخس و  يهدنیآ  رب  هوالع  هک  دشاب 

هدافتـسا هیآ  هکنیا  زا  نیرّـسفم  میتشون  هک  يروطب  و  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  سامت  واـب  دوشیم  شتآـب  کـیدزن  هکنآ  هاوخاـن  هاوخ  هک  تسا 
شتآ نآ  يهجیتـن  تسا و  ملظ  هچنآ  رد  ملاـظب  نوـکر  تسا  هلمج  رهاـظ  هک  هزادـنا  نآ  یلو  تسین  زیاـج  ملاـظب  کـموک  هک  دـناهدرک 

هک صوصخب  دوشیمن  هیآ  لومـشم  دشابن ، متـس  هب  کموک  يرگمتـس و  راک  رد  ملاظ  اب  طابترا  دشابن و  ملظ  هچنآ  رد  یلو  تسا  عونمم 
ملظ راک  اب  هک  دراد  ملاظب  نوکر  اب  سامت  شتآ  یتروص  رد  تسا  مولعم  تسا و  عنم  رب  لـیلد  هجیتن و  يهلزنمب  ُراـّنلا » ُمُکَّسَمَتَف   » يهلمج
دوبن طوبرم  وا  ملظب  دامتعا  هکنیا  یلو  تسه  ملاظ  هک  دوب  یـصخشب  يدامتعا  یطابترا و  رگا  نکل  دـشاب  هتـشاد  طاـبترا  یقیقح  شتآ  و 
هنوگ ره  هک  دـشاب  يروط  واب  دامتعا  نوکر و  هار  ای  وا و  یگدـنز  ملاظ و  صخـش  رگم  دـشاب  عونمم  ات  تسین  شتآـب  ساـمت  یکیدزن و 

يهلمج رد  - 5 589-565- نآرق . - دوب دهاوخ  هیآ  لومشم  تروص  هکنیا  رد  هک  دشابن  جراخ  ملظ  متس و  دودح  زا  واب  یکیدزن  هطبار و 
يهلیسوب کچوک  ناهانگ  یضعب  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  ص ]  ] ربمغیپ زا  لوقنم  ثیداحا  بجومب  میتشون  ِتائِّیَّسلا » َنبِهُذی  ِتانَـسَحلا  َّنِإ  »

عفر و بجوم  یبوـخ  سفن  هک  دـنامهفیم  ار  تعیبـط  رد  یّلک  لـصا  کـی  هلمج  هکنیا  میئوـگب : تسا  نکمم  یلو  تسا ، هدـیزرمآ  زاـمن 
ّتیـصاخ ای  دنکیم  دوبان  ار  يرگید  نآ  دش  دایز  مادک  ره  تادوجوم  ّداضتم  ضراوع - لاوحا و  يهیلک  نوچ  تسا . يدب  سفن  طاقـسا 

زیهرپ و نوچ  زاب  دوشیم . راـمیب  اـت  دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  دـنک  يزیهرپاـن  هچ  ره  ملاـس  صخـش  هکناـنچ  دـنکیم  مک  ار  نآ 
راتفر نوچ  و  دوشیم ، دیلوت  فرط  نآ  رد  توادع  شجنر و  درک  يراتفر  دـب  یـسک  اب  نوچ  زین  و  دوشیم ، تمالـس  يوق و  دـنک  تبظاوم 

هک تسا  ياهزادنا  نآب  هتـسباو  تارییغت  هکنیا  هّتبلا  دوشیم و  هاوخریخ  تسود و  مه  وا  درک  يراتفرـشوخ  ناسحا و  درک و  ضوع  ار  دوخ 
ناربج و يهزادـناب  هک  یتروص  رد  دـنکیم  دوبان  ار  يرگید  کی  ره  مه  تائّیـس  تانـسح و  سپ  دـشاب . رگید  تمـسق  نآ  یفـالت  لـباق 
هحفص 154]  ] 62-18- نآرق  - رگم تسین  مولعم  يرگید  زا  کی  ره  یفالت  تمواقم و  يهزادـنا  سایقم و  یلو  دـشاب ، کـی  نآ  یفـالت 

فـصو اب  نیرّـسفم  زا  يوریپب  همجرت  رد  ام  رخآ ، ات  ِنوُرُقلا » َنِم  َناک  ـال  وَلَف   » تیآ 116 - 6 دـیمهف . ناوتب  دامتعا  لباق  تایاور  زا  هچنآ 
نامه لاح  اب  بساـنم  شنزرـس  تسا و  خـیبوت  شداـفم  هک  ـال » ول   » يهملک میئوگب : تسا  نکمم  یلو  میدرک ، قیبطت  ناگتـشذگ  لاـحلا 
یسیع یسوم و  ياهتیبرت  هک  امش  زا  شیپ  نورق  لسن  دالوا و  زا  ارچ  دوش : ینعم  روط  هکنیا  تسا و  هیآ  لوزن  نامز  یحیسم  دوهی و  مدرم 

دنرادهاگن و ثراب  دوخ  ناردپ  زا  ار  تیبرت  میلعت و  نآ  دناهتساوخن  تسا و  هدنامن  یقاب  یسک  دندوب  هدید  ار  نّویراوح  رگید و  يایبنا  و 
یحیسم يدوهی و  گنج  هک  دنوشب  نارود  هکنیا  ياهداسف  زا  ریگولج  دنوش و  تیبرت  قیال  یمدرم  دنامب و  ات  دنهدب  ثرا  دوخ  نادنزرفب 

هکنیا زا  هک  دـندنام  مک  يهّدـع  ّطقف  و  دوش . عفترم  مدرم  نینچ  يهلیـسوب  مالـسا  اـب  تفلاـخم  داـسف  مه  لـیابق و  تابّـصعت  فارحنا و  و 
رکف ملع و  نینچ  یمک  يهدـع  یتقو  ره  رد  هک  یئاهنآ  مه  زور و  نآ  رد  وا  ياقفر  ماّلـس و  نب  هّللا  دـبع  لـثم  میداد  ناـشتاجن  فارحنا 

ات َلَعََجل » َکُّبَر  َءاش  َول  َو   » 119 تیآ 118 - ود  - 7 47-14- نآرق . - دندشیم روآدای  ار  ناشراک  رکف و  داسف  یتشز و  مدرمب  دناهتشاد و 
میـسقت تادوجوم  تاجردب  هک  تسا  تقیقح  کی  دوجو  دنیوگیم : میدـق  يهفـسالف  هک  ار  بلطم  هکنیا  درک  هدافتـسا  ناوتب  دـیاش  رخآ 

هک یمدآ . سفنت  کی  اب  دیشروخ  يهرک  اب  هاک  رپ  کی  اب  هشپ  کی  اب  گرزب  سونایقا  کی  اب  هوک  يهتـشر  کی  درادن  توافت  دوشیم و 
لباق کی  چیه  دوخ  یتسه  روط  تیدوجوم و  يرادومن  رد  دّحتم و  دنتـسه و  یکی  یتسه  دوجو و  تقیقح  رد  هتـسد  شـش  هکنیا  یمامت 

ناوتیمن نآ  يارب  يدنب  هتـسد  هزادنا و  ّدح و  تسا و  تیاهنیب  دـنوادخ  شنیرفآ  هک  دـش  رکنم  ناوتیمن  زین  و  تسین ، يرگید  اب  هسیاقم 
يهرک هکنیا  یلو  هکئالم  لثم  دنشاب  مه  تخاونکی  روجکی و  تادوجوم  يدنوادخ  تیاهنیب  شنیرفآ  رد  تسا  نکمم  هّتبلا  و  درک ، نّیعم 
نیابم یتسه  رهاظم  رد  دـندّحتم  یتسه  رد  هکنیا  اـب  تسین و  روج  کـی - شتادوجوم  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  اـهدازیمدآ  اـم  هک  یکاـخ 
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هحفص 155]  ] 56-24- نآرق  - یلو دشاب  کلم  دننام  یقولخم  دشابن و  دازیمدآ  دوب  نکمم  هک  دشاب  روط  هکنیا  هیآ  ینعم  دیاش  دنتسه و 
دوشب و تمحر  لومـشم  تسا  نکمم  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  تسه  هک  تسا  نیمه  تادوـجوم  يهتـسد  هکنیا  ینعی  « 22 «» َنیِِفلَتُخم َنُولازَی 

ّتیـصاخ هزادنا و  یلو  دنوش  کیدزن  مهب  دـنناوتب  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  یفدـه  نینچ  يارب  و  مُهَقَلَخ » َِکلذـِل   » دـشاب و رکف  رد  دـّحتم 
دش دهاوخ  رپ  مّنهج  تسا و  اّیهم  مه  یمّنهج  ّتیصاخ  دوشیمن و  عفترم  یّلکب  فالتخا  دشخبیم و  ار  دوخ  رثا  یمدآ  ّتیفرظ  يدوجو و 

تادوجوم يهتـسد  هکنیا  ینعی  . ناـتدوخ دـننامه  دازیمدآ  هکنیا  زا  مه  دـینک و  كرد  ارنآ  دـیناوتیمن  امـش  هک  یندـیدان  تادوـجوم  زا 
نینچ يارب  و  مُهَقَلَخ » َِکلذـِل   » دـشاب و رکف  رد  دـّحتم  دوشب و  تمحر  لومـشم  تسا  نکمم  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  تسه  هک  تسا  نیمه 

فالتخا دشخبیم و  ار  دوخ  رثا  یمدآ  ّتیفرظ  يدوجو و  ّتیـصاخ  هزادنا و  یلو  دنوش  کیدزن  مهب  دنناوتب  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  یفدـه 
كرد ارنآ  دیناوتیمن  امـش  هک  یندـیدان  تادوجوم  زا  دـش  دـهاوخ  رپ  مّنهج  تسا و  اّیهم  مه  یمّنهج  ّتیـصاخ  دوشیمن و  عفترم  یّلکب 

-220-157- نآرق -82-24- نآرق  - 190-169- نآرق -33-31- یقرواپ -30-1- نآرق . - ناتدوخ دـننامه  دازیمدآ  هکنیا  زا  مه  دـینک و 
- نآرق -1606-1501- نآرق -1494-1443- نآرق -1345-1256- نآرق -1084-1032- نآرق -1006-848- نآرق -299-241- نآرق

هحفص 156]  ] 479-383- نآرق -275-238- نآرق -180-148

[12  ] فسوی يهروس 

هراشا

29-1- نآرق  - میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   479-383- نآرق -275-238- نآرق -180-148- نآرق -

ات 21] تایآ 1  [: 12  ] فسوی هروس  ]

ّانِإ [ 1  ] ِنِیبُملا ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  رلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   479-383- نآرق -275-238- نآرق -180-148- نآرق -
َنِیِلفاغلا َنَِمل  ِِهلبَق  نِم  َتنُک  نِإ  َو  َنآرُقلا  اَذـه  َکَیلِإ  انیَحوَأ  اِمب  ِصَـصَقلا  َنَسحَأ  َکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَحن  [ 2  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُهانلَزنَأ 

َّیَُنب ال ای  َلاق   381-1- نآرق [ - 4  ] َنیِدِـجاس ِیل  مُُهتیَأَر  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َو  ًابَکوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  ُتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  ُفُسُوی  َلاـق  ذِإ  [ 3]
ِلیِوَأت نِم  َکُمِّلَُعی  َو  َکُّبَر  َکِیبَتجَی  َِکلذَـک  َو  [ 5  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناسنِِإلل  َناطیَّشلا  َّنِإ  ًادـیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف  َِکتَوخِإ  یلَع  َكایؤُر  صُـصقَت 

َناک دََقل  [ 6  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  ُلبَق  نِم  َکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقعَی  ِلآ  یلَع  َو  َکیَلَع  ُهَتَمِعن  ُِّمُتی  َو  ِثیِداـحَألا 
اُوُلتقا [ 8  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  ٌۀَبـصُع  ُنَحن  َو  اـّنِم  اـنِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  َو  ُفُسُوَیل  اُولاـق  ذِإ  [ 7  ] َنِیِلئاّسِلل ٌتاـیآ  ِِهتَوخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف 

َو َفُسُوی  اُوُلتقَت  مُهنِم ال  ٌِلئاق  َلاـق   680-1- نآرق [ - 9  ] َنیِِحلاص ًاموَق  ِهِدـَعب  نِم  اُونوُکَت  َو  مُکِیبَأ  ُهجَو  مَُکل  ُلخَی  ًاـضرَأ  ُهوُحَرطا  َِوأ  َفُسُوی 
ُهلِسرَأ [ 11  ] َنوُحِصاَنل َُهل  ّانِإ  َو  َفُسُوی  یلَع  اّنَمَأت  ََکل ال  ام  انابَأ  ای  اُولاق  [ 10  ] َنِیلِعاف ُمتنُک  نِإ  ِةَراّیَّسلا  ُضَعب  ُهطِقَتلَی  ِّبُجلا  َِتبایَغ  ِیف  ُهوُقلَأ 

ِنَئل اُولاق  [ 13  ] َنُوِلفاغ ُهنَع  ُمتنَأ  َو  ُبئِّذلا  ُهَلُکأَی  نَأ  ُفاخَأ  َو  ِِهب  اُوبَهذَت  نَأ  ِیُننُزحََیل  یِّنِإ  َلاق  [ 12  ] َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  بَعلَی  َو  عَترَی  ًادَغ  انَعَم 
ِهَیلِإ اـنیَحوَأ  َو  ِّبُجلا  َِتباـیَغ  ِیف  ُهُولَعجَی  نَأ  اوُعَمجَأ  َو  ِِهب  اوـُبَهَذ  اّـمَلَف   504-1- نآرق [ - 14  ] َنوُرِـساَخل ًاذِإ  ّانِإ  ٌۀَبـصُع  ُنَحن  َو  ُبئِّذـلا  ُهَلَکَأ 

ُهَلَکَأَف انِعاتَم  َدنِع  َفُسُوی  انکََرت  َو  ُِقبَتسَن  انبَهَذ  ّانِإ  انابَأ  ای  اُولاق  [ 16  ] َنوُکبَی ًءاشِع  مُهابَأ  ُؤاج  َو  [ 15  ] َنوُرُعشَی مُه ال  َو  اذه  مِهِرمَِأب  مُهَّنَئِّبَُنَتل 
ُهّللا َو  ٌلیِمَج  ٌربَصَف  ًارمَأ  مُکُـسُفنَأ  مَُکل  َتلَّوَس  َلب  َلاق  ٍبِذَـک  ٍمَدـِب  ِهِصیِمَق  یلَع  ُؤاج  َو  [ 17  ] َنِیقِداص اّنُک  َول  َو  اَنل  ٍنِمؤُِمب  َتنَأ  اـم  َو  ُبئِّذـلا 
اِمب ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ًۀَـعاِضب  ُهوُّرَـسَأ  َو  ٌمالُغ  اذـه  يرـُشب  ای  َلاق  ُهَولَد  یلدَأَف  مُهَدِراو  اُولَـسرَأَف  ٌةَراّیَـس  تَءاـج  َو  [ 18  ] َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتـسُملا 

ِِهتَأَرمال َرـصِم  نِم  ُهارَتشا  يِذَّلا  َلاق  َو  [ 20  ] َنیِدِـهاّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  َو  ٍةَدوُدـعَم  َمِهارَد  ٍسَخب  ٍنَمَِثب  ُهوَرَـش  َو   665-1- نآرق [ - 19  ] َنُولَمعَی
َو ِهِرمَأ  یلَع  ٌِبلاغ  ُهّللا  َو  ِثیِداحَألا  ِلیِوَأت  نِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  ِضرَألا  ِیف  َفُسُوِیل  اّنَّکَم  َِکلذَک  َو  ًادـَلَو  ُهَذِـخَّتَن  َوأ  انَعَفنَی  نَأ  یـسَع  ُهاوثَم  یِمِرکَأ 
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، دـنیبیم باوخب  یمدآ  هچنآ  ایؤر - قباس ، نامز  رد  ذا - تاـغل : ینعم  هحفص 157 ]  ] 382-1- نآرق [ - 21  ] َنوُمَلعَی ِساـّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل 
- هراّیس هاچ ، ّبج - دشاب ، لهچ  ات  هد  زا  هک  درم  اب  هدنرپ  ای  بسا  زا  ياهتـسد  هبـصع - يرگهراچ ، هلیح و  ینعمب  دیک  ردصم  زا  اودیکی -
جنریب و نیمز  زا  ندیچرب و  ینعم  هب - طاقتلا  ردصم  زا  طقتلی - تسا ، امیپهار  رفاسم و  يهّدع  دوصقم  ندومیپ ، هار  ینعمب  ریـس  ردصم  زا 
- تلّوس دشاب ، مهارف  زیچ  همه  هک  ندنارذگ  یشوخ  شیاسآ و  رد  ینعمب  ءات  نوکس  ءار و  حتفب  عتر  ردصم  زا  عتری - نتـشادرب ، تمحز 

ادیپ يارب  هار  رد  ناوراک  مدقشیپ  هحفـص 158 ] دراو [ - دهد ، ماجنا  ارنآ  ات  داد  هولج  درک و  هتـسارآ  یـسک  رظن  رد  اریراک  درک و  ءاوغا 
يادخ مانب  همجرت : تماقا . هاگیاج  يوثم - ار ، شلود  درک  هاچ  نیئاپ  ندرک و  هاچب  نازیوآ  هولد - یلدا  رادولج ، حالطـصاب  بآ و  ندرک 

[ مدرم امـش  دوخ   ] یبرع نابزب  ار  نآ  هک  تسا 2  راکـشآ  باتک  تایآ  نیمه  ءار  مال  فلا  فورح  زا  نانمؤمب ، نابرهم  ناگمهب ، هدنـشخب 
رد هک  نآرق  اب  ار  اهناتساد  نیرتهب  ام  دّمحم  يا   3 دیریگب ،] دنپ  و   ] دیشیدنیب نآ ] رد  دوخ  درخ  اب   ] دیاش ات  میداتـسرف  ورف  نآرق  تروصب 
اباب تفگ : ردـپ  اب  فسوی  يراگزور  رایب ] دایب  نونکا   ] 4 يدوب ، ربخیب  نآ  زا  شیپ ، نیز  وت  هک  هّتبلا  میئارـسیم و  وت  يارب  میروآـیم  تلد 

وت راک  رد  هک  وگم  ناردارب  اب  دوخ  باوخ  مرـسپ  تفگ : بوقعی   5 دننکیم ، هدجس  ارم  دیشروخ  هام و  هراتـس و  هدزای  مدید : باوخب  نم 
همه یتـسرد  دـنیزگیمرب و  ار  وت  تراـگدرورپ  يدـید ] باوخب  هک   ] نینچ 6 و  تسا ، یمدآ  رادومن  نمـشد  وید  هک  دـنزیخ  يرگهراـچب 

قاحسا میهاربا و  وت  ناردپ  يارب  هکنانچ  ار  بوقعی  نادنزرف  مه  دنک و  تراشرس  يرادروخرب  ره  دزومآیم و ز  وتب  اهباوخ  اهتـشذگرس و 
يربهر و ياههناشن  شناردارب  فسوی و  تشذگرس  رد  انامه  7 و  دوب ، راک  تسرد  ياناد  تراگدرورپ  هّتبلا  هچ  دناسر  ماجناب  شیپ  نیز 

کی زا   ] ردارب فسوی و  دـنتفگ : رگدـکی ] اب  وا  ناردارب   ] هچ  8 دنوب ] زردنا  دنپ و  يوجتـسج  هب - و   ] دنـسرپیم هک  اهنآ  يارب  تسا  دـنپ 
و  ] تسا هدرک  مگ  دوخ  هار  ام  ردپ  هک  تسا  راکشآ  هتبلا  میاهتسویپ و  مهب  یهورگ  ام  هکنیا  اب  تسا  رتهدنزرا  امز  ام  ردپ  مشچب  وا  ردام ]
میوشیم 10 راکتـسرد  یمدرم  سپ  ناز  و  ردـپ ، مینامب و  ام  هک  میرب  رود  یئاـجب  اـی  میـشکیم و  ار  فسوی  اـم   9 دشیدنایم ] تسردان 
اب سپ ] نآ  زو  ، ] دروآرب ار  وا  يرذگهر  هک  دیزادنا  یهاچب  ار  وا  دـینک  يراک  دـیهاوخ  رگا  دیـشکن و  ار  فسوی  تفگ : نایم  ناز  یکی 

دشاب و مرگرـس  هک  نک  هناور  ام  اب  ار  وا  نادادـماب   12 میهاوخب ! ار  وا  یبوخ  ام  هکنآ  اـب  يراپـسیمن  اـمب  ار  فسوی  ارچ  دنتفگ 11  ردپ 
شگرگ دـیوش و  ربخیب  وا  زا  دـیاش  دـیربب  ار  وا  امـش  هک  دـنک  كانهودـنا  ارم  تفگ : بوقعی  میتسه 13  وا  نابهگن  اـم  دـنک و  شدرگ 

 ] ناـمردارب گرگ  ناـمولجب  هک   ] گرزب ناـیز  هچ  میرگیدـکی و  اـب  ياهتـسد  اـم  هک  دروخ  گرگ  ار  وا  هنوگچ  دـنتفگ 14  اهنآ  دروخب 
نیاب ار  نانآ  وت  دشاب ] دوز   ] هک میدروآ  وا  لد  رد  دندنکفا  شهاچب  دـندرک و  یکی  نخـس  دـندرب و  ار  وا  وچ  15 و  دروخ ] هحفص 159 ]

- ریت ي   ] هقباسمب ام  اباب 17  يا  هک  دندمآ  ردپ  شیپ  نایرگ  هنابش   16 يراد ،] ربخ  اجک  زو  یـشاب  هک   ] دننادن دوخ  ینک و  هاگآ  ناشراک 
18 و میئوگ ، تسار  هک  دنچ  ره  يریذپن  ام  نخـس  وت  دروخب و  ار  وا  گرگ  میدراذگ و  دوخ  يالاک  اب  ار  فسوی  میتفر و  ود ] يزادـنا و 

تسا هدرک  يراکب  راداو  ار  امـش  ناتیهاوخدب  هک  هن ، تفگ : بوقعی  دندروآ ، دوخ ] راتفگ  هاوگ   ] فسوی نیغورد  نوخب  هدولآ  نهاریپ 
رادولج دـمآ و  یناوراک  هک ] دوب  هاچب  فسوی   ] دیئامنیم 19 امـش  هچنآب  دنک  يروای  ادخ  دشاب و  یئابیکـش  ارم ]  ] هک تسا  بوخ  هچ  و 

يربخ شوخ  هچ  تفگ : درم ] نآ  دـمآرب و  هاچ  تخیوآ و ز  نآب  فسوی  ، ] درک هاـچ  نورد  دوخ  ولد  وا  داتـسرف و  بآ  يوجتـسجب  دوخ 
شورفب یگدرب  يارب  و   ] دوـب اـم  یناـگرزاب  يـالاک  هکنیا  هک  دنتـشاد  ناـهن  مدرم  زا  ار  وا  و  اـهبنارگ ] یمـالغ  و   ] تسا يرـسپ  هکنیا  هـک 
ناگدرب يهرهچ  هک   ] دنتـشادن ودب  لد  هچ  دـنتخورفب ، یمرد  دـنچ  كدـنا  ياهبب  ار  وا  20 و  دوب ، اهنآ  راک  ياناد  يادـخ  و  دـندروآرد ]

دیاش هک  رادوکن  ار  دیرخ  رز  هکنیا  تفگ : دوخ  رسمه  اب  درب و ] هناخب  ، ] دیرخ ار  وا  رـصمب  هکنآ  21 و  دوب ] ناوتان  كدوک  ای  تشادن و 
میداد و شیئاناوت  نیمزرـس  نآ  رد  میدروآرب ] هاچ  زا  ار  وا  هک   ] هنوگ هکنیا  هب  و  دوش ، اـم  دـنزرف  ياـجب  اـی  دـسر و  اـمب  هکنیا  زا  يدوس 

دوخ راک  رب  ادخ  هّتبلا  و  دشاب ] هچ  نآ  ماجنا  رـس  هک  تسنادـب  یتسردـب  ار  هدـید  باوخب  یتشذگرـس  ره  هک   ] میتخومآ اب  ثیدـح  ینعم 
هکنیا هداتق  دهاجم و  يهتفگب  نایبت : نیرّـسفم : نخـس  دننادن . هکنیا  مدرم  رتشیب  یلو  دنکن ] نوگرگد  وا  تشونرـس  یـسک  و   ] تسا هریچ 

هدـش لزان  هنیدـمب  هروس  هکنیا  لّوا  تیآ  هس  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : تسا . هدزای  دـص و  شتایآ  ددـع  قافتاب  تسا و  یّکم  هروس 
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ریسفت رد  یلاّزغ   1 رلا »  » 156-108- نآرق . - تسا هدـش  لزان  هّکمب  هّیقب  و  ٌتاـیآ » ِِهتَوخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناـک  دََـقل   » هیآ هکنیا  مه  تسا و 
نآ عومجم  هک  یتّیبوبر »  » ءار و  یل »  » مـال و  اـنا »  » هب هراـشا  فلا   6-1- نآرق : - تسا هدـش  هتفگ  فورح  هکنیا  اب  اـیوگ  فسوی : يهروس 
هک تسا  هکنیا  رتهب  نایبت : ّتیبوبر . تافـص و  تینادـحوب و  تسا  هدـش  دای  دـنگوس  نایب : نیاب  هحفـص 160 ] تسا [  يدنگوس  يهلزنمب 

هکنیا هلمج  ینعم  تسا  هروس  مان  لّوا  فورح  رخف  ماما  ناـیبت و  يهتفگب   1 ِنِیبُملا » ِباتِکلا  ُتایآ  َکِلت  . » دـشاب هروس  مسا  فورح  هکنیا 
تسا هراشا  - 1 دـناهتفگ : هجو  دـنچ  َکِلت »  » زا دوصقم  رد  عمجم :  37-1- نآرق . - تسا نیبم  باـتک  تاـیآ  هکنیا  فسوی  يهروس  تسا :

هتفگ جاّجز  - 3 تسا ، باـتک  تاـیآ  هروس  هکنیا  ینعی  تسا  فسوی  يهروسب  هراـشا  - 2 دـسرب ، مالک  هلابندـب  دوریم  راظتنا  هک  یبلاطمب 
َنَسحَأ َکـیَلَع  ُّصُقَن   » 31-23- نآرق . - تسا تاـیآ  نیمه  میاهدرک  هدـعو  امـشب  تاروت  رد  هچنآ  هک  تاروـت  رد  يهدـعوب  هراـشا  تسا 
یـضعب لوقب  تسا  هدش  صـصقلا  نسحاب  فیـصوت  نآرق  هکنیا  تهج  و  مینکیم ، نشور  وت  يارب  ار  نایب  رتهب  ینعی  عمجم :  3 ِصَصَقلا »

تایآ و رخاوا  هباشت  یلکـشمه و  بسچلد و  دنـسپ و  یناعم  اراوگ و  بذـع و  ظاـفلا  اـب  تسا  تحاـصف  تیاـهن  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب 
تبوذـع بیترت و  مظن و  نسح  اب  تسا  مدرم  تاجایتحا  رگید  هدـنیآ و  هتـشذگ و  رابخا  لماش  هکنیا  يارب  دـناهتفگ : یـضعب  و  اـههلمج ،

شیب هصق  يهلابند  مه  دراد و  رتشیب  ياههتکن  دیاوف و  هکنیا  يارب  تسا  فسوی  يهروس  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  -1-39 و  نآرق . - ظافلا
رتـهب ینعمب  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  سپ  تسا ، رگدـکی  لاـبند  یلاوتم و  نتفگ  ینعمب  صـصق  نوـچ  رخف : تسا . نآرق  صـصق  رکذ  زا 

َِتبَأ ای  . » تمکح تربع و  تسا و  خیرات  نآ  رد  هک  دشاب  بلاطم  تالوقنم و  نیرتهب  ینعمب  تسا  نکمم  و  دـشاب ، بوخ  نخـس  راتفگ و 
تئارق نکاس  ياه  اب  هبا »  » ریثک نبإ  ءات و  رـسک  اب  نارگید  هدـناوخ و  حـتفب  َِتبَأ »  » رماـع نبإ  رفعج و  وبا  عمجم :  4 َرَشَع » َدَحَأ  ُتیَأَر  یِّنِإ 

نب بهو  تسا ، نیع  حتف  اب  یمومع  تئارق  و  تسا ، هدش  لقن  رـشع »  » نیع نوکـس  نامیلـس  نب  هحلط  عفان و  رفعج و  وبا  زا  و  تسا ، هدرک 
ياصع کی  هاگان  تسا و  هدش  راوتـسا  نیمزب  هرئاد  لکـش  رب  یتسدـبوچ  هدزای  دـید  باوخب  هک  دوب  هلاس  تفه  فسوی  تسا : هتفگ  هّبنم 

هحفص 161]  ] 85-76- نآرق -44-1- نآرق ، - درک لقن  ردپب  ار  هکنیا  وا  دش ، هریچ  اهنآ  رب  دـنک و  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  يهمه  کچوک 
دیـشروخ هام و  هراتـس و  هدزای  باوخ  دـش  هلاس  هدزاود  نوچ  و  دـنوشن ، رادربخ  باوخ  هکنیا  زا  تناردارب  شاـب  بظاوم  تفگ : شردـپ 

لاس لهچ  دـنتفر  فسوی  دزن  رـصمب  شنادـنزرف  بوقعی و  هک  زور  نآ  اـت  باوخ  هکنیا  زا  نیرّـسفم  رتشیب  ساـّبع و  نبإ  يهتفگب  و  دـید ،
و دوشیم ، نایامن  رید  شریبعت  رثا و  ءاملع  يهتفگب  بوخ  ياهباوخ  رخف : دش . هلصاف  لاس  داتشه  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  دش . هلـصاف 
ات دننک  مالعا  ار  نآ  دش ، کیدزن  يدب  دمآ  شیپ  يّرش و  نوچ  هک  تسا  یضتقم  ّقح  تمحر  هک  تسا  هکنیا  شتهج  دوز ، دب  ياهباوخ 

رتشیب و رورس  راظتنا  دوش  مالعا  يرادومن  ماگنه  زا  دایز  يهلصافب  رگا  بوخ  دمآ  شیپ  رد  یلو  دنـشابن  نآ  يهشیدنا  هودنا و  رد  یتّدم 
همجرت و هنوگنیا  ام  هک  دراد  ینخـس  خلا » يرـُشبلِاب - َمیِهاربِإ  اُنلُـسُر  تَءاج  دََـقل   » دوه تیآ 69  رد  یناشاک : تـالیوأت  دوب . دـهاوخ  رتهب 
، توهال ملاع  - 1 دوش : نشور  بلطم  ات  مینادب  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنراد  يراذگمان  دنچ  راد  نید - نافوسلیف  تسناد : دیاب  مینکیم : حیضوت 
رد نامز  هن  هدام و  هن  هک  هدـیرفآ  نیتسخن  ینعی  توربج  ملاـع  - 2 تسین ، هار  نآ  رد  ار  هشیدنا  يور  چـیهب  هک  راگدـیرفآ  یئاتکی  ینعی 

لقع دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  لّوا  دومرف : ع ]  ] ماما ای  ص ]  ] ربمغیپب دـنیوگیم  دـنمانیم و  زین  لوقع  ملاع  ار  نآ  تسا و  هدوب  نآ  يرادـیدپ 
کی يرادیدپ  يهطـساو  مادک  ره  دناهتـشادنپ و  اهنآ  يارب  هجرد  دـنچ  هک  دـنیوگ  دـنیوگ : مج  يهغیـصب  لوقع  ملاع  يور  نآ  زا  دوب و 

سوفن ار  اهنآ  دنا و  هدـش  رادـیدپ  لوقع  يهلیـسوب  یلو  هدوبن  نآ  يرادـیدپ  رد  نامز  هک  توکلم ، ملاع  - 3 دنتسه ، تادوجوم  زا  هتـسد 
زا رتنیئاپ  تادوجوم  يرادیدپ  رب  دنتسه  تردق  ناور و  ياراد  اهنآ  دنیوگیم  نوچ  دنمانیم  یکلف  يهسّدقم  حاورا  يوامـس و  يهّربدم 

اهنآ زا  سپ  یتوکلم و  تادوجوم  يهلیـسوب  هک  دـناهدش  ادـیپ  ینامز  کی  رد  هدام و  زا  هک  رادـیاپان  ناهج  ینعی  توسان  ملاع  - 4 دوخ ،
هک تسا  توربج  ملاع  هب - هتـسباو  يوس  کی  زا  هقطان  سفن  اب  یمدآ  ناور  میئوگیم : همّدقم  هکنیا  زا  سپ   80-37- نآرق . - تسا هدوب 

اجنآ زا  وا  شبنج  یندـب و  يورین  هک  تسا  توـکلم  هحفـص 162 ] ملاع [  يهتـسباو  يوس  رگد  زا  دریگیم و  ارف  نآ  زا  شناد  ینـشور و 
هیآ 8 هکنیا  هکنانچ  دشاب  ملاوع  نآ  زا  تلیضف  تفایرد  يهتـسیاش  هجرد  هچ  ات  هک  تسا  صاخـشا  ّتیفرظ  يهزادناب  هطبار  هکنیا  تسا و 
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ملاع يوسب  ور  هک  تسا  یلصا  هاگیاج  کی  یمدآ  ناور  يارب  زین  تسا و  هطبار  ود  نیاب  هراشا  ٌدیِهَـش » َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسفَن  ُّلُک  تَءاج  َو  »
دیامن مهارف  دوخ  يارب  تاـیدام  زا  يزاـینیب  ینـالقع و  تیـصاخ  دـنکن و  يداـم  ياهیدـیلپ  يهدولآ  ار  دوخ  هکنآ  طرـشب  دوش  توهـال 

ناگتسراو حاورا  یگتسباو  دوصقم  دنشرع و  ریزب  هتخیوآ  رون  زا  هتخاس  ياه  لیدنق  رد  ءادهـش  حاورا  تسا  ص ]  ] ربمغیپ زا  لقن  هکنانچ 
یگدـنز ياهیزیمآ  گنر  هکنیا  زا  ار  دوخ  ددـنب و  ـالاب  ملاـعب  لد  تسرد  تسار و  يهشیدـنا  اـب  یمدآ  رگا  سپ  توهـال . ملاـعب  دـشابیم 

هک دـهد  ماجنا  دـناوت  یئاهراک  دوشیمن و  مهارف  ار  نایمدآ  رگد  هک  دـنکیم  كرد  یئاهزیچ  دوشیم و  کموک  واب  يوس  نآ  زا  دـناهرب 
ات نوچ  دنک  دادمتـسا  توکلم  توربج و  زا  دشاب و  الاب  ملاع  يوسب  يور  هشیمه  دناوتیمن  سوفن  هنوگ  هکنیا  یلو  دـنناوتیمن . نارگید 

یلـصا ملاعب  درک و  فرـصنم  يدام  ياهیراتفرگ  ّصاوخ و  زا  ار  دوخ  هک  هاگره  تسا و  نآ  ياهیدـنمزاین  راتفرگ  تسا  یگدـنز  دـنب  رد 
یبیغ ثداوح  زا  ياهثداح  ملاع و  قیاـقح  زا  یتقیقح  - 1 254-203- نآرق : - تسا رّوصتم  وا  يارب  ّتیزم  تلاـح و  هس  دـش  هّجوتم  دوخ 
توص ساسحاب  ای  و  دناهدیمان ، ماهلا  یحو و  هک  ناور  سفن و  رد  نآ  تروص  ندش  رادومن  يهلیـسوب  ای  دوشیم  فوشکم  وا  يارب  ناهج 
لئاسو هکنیا  و  دوشیم ، رادومن  مشچ  ولج  رد  ياهتـشون  ای  تسا و  روهـشم  ءاـهنا  فاـته و  ماـنب  هک  یبیغ  تقیقح  نآ  اـب  بساـنم  زاوآ  و 

ای شوگ و  اـی  لد  هار  زا  دـناوتب  هک  تسا  ریمـض  حول  يافـص  یگنوگچ  تسا و  یناـسفن  لاوحا  ضراوع و  فـالتخا  يهطـساوب  فلتخم 
هار زا  لّوا - قیرط : ود  زا  یکیب  دوشیم  مّسجم  مشچ  ولج  رد  قیاقح  زا  یتروص  - 2 دبایرد . دوش و  طوبرم  هّجوتم و  تقیقح  ملاعب  مشچ 

یبیغ قیاقح  نآ  زا  وا  يهّلیختم  يورین  دـش ، تقیقح  ملاوع  رد  ّرقتـسم  تاـبث  تردـق و  لاـمک  يهطـساوب  یـسفن  نوچ  هک  هّلیختم  داـجیا 
هحفـص 163] همّدقم [  هکنیا  اب  لایخ  ساکعنا  هار  زا  مّود - دـنیبیم . مشچ  ولج  رد  ارنآ  دوخ  هک  دـنکیم  داجیا  تسرد  تسار و  یتروص 

دنناـم یّلک  یئاـهتروص  یتسیاـب  تسین  رّوصتم  نآ  رد  ناـمز  هداـم و  هک  یهلا  ملاـع  قیاـقح  زا  تادوجوم  عاونا  شیادـیپ  يارب  نوـچ  هک 
هکنیا زا  دوش . دوجوم  يدام  درف  لکـشب  جـیردتب  ات  دوش  رادومن  سکعنم و  تسا  ّلکلا  ۀـّلیختم  هک  یئاج  رد  یناسنا  يهّلیختم  ياهتروص 
يدرف ياهتروصب  اجنآ  زا  تسا و  زکرمتم  نآ  رد  اه  هدـیرفآ  تروص  هک  تسا  ناهج  يهّلیختم  ام  رـس  يـالاب  نامـسآ  دـنیوگیم : تهج 
نکمم تقیقح  ملاعب  طابترا  افـص و  لاـمک  يهطـساوب  يرـشب  سوفن  زا  یـضعب  میئوگیم : همّدـقم  هکنیا  زا  سپ  دوشیم . دوجوم  يّداـم 

نیع هک  دوـش  سکعنم  وا  يهّلیختم  لاـیخ و  يورین  رد  تاـّیعقاو  نآ  زا  یتروـص  دریگ و  رارق  ناـهج  يهّلیختم  وـلج  رد  هنیئآ  دـننام  تسا 
نیاب ناشتوافت  هک  ماهلا  یحو و  هیبش  تسا  یتمـسق  دـنمانیم و  هقداص  يایؤر  ار  اهنآ  هک  تسرد  تسار و  ياهباوخ  لـثم  تسا  تقیقح 

دوخ توهال  ملاعب  یگدوسآب  دـنکیم و  رانکرب  یتایح  ّصاوخب  لاغتـشا  هّجوت و  زا  ار  دوخ  هدارا  اب  يرادـیب  رد  قیال  درف  کـی  هک  تسا 
ینعی رکّذـلا  قباـس  يهطبار  راـیتخا  یب - تعیبـط و  بجومب  باوخ  رد  یلو  دزادرپیم ، قیاـقح  فشک  هدـهاشمب و  دوـش و  یم - طوـبرم 

رد هک  ربمغیپ  باوخ  لثم  تسین  ریبعتب  جاتحم  هک  دـنیبیم  ار  قیاقح  باوخ  رد  دوشیم و  رارقرب  یناـهج  يهّلیختم  اـب  لاـیخ  هنیئآ  يربارب 
تّوبن ماقمب  لوصو  زا  شیپ  هامشش  تّدم  رخآ و  ات  َمارَحلا » َدِجـسَملا  َُّنلُخدََتل  ِّقَحلِاب  ایؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهّللا  َقَدَص  دََقل   » تسا هدش  هتفگ  نآرق 

هچ باوخب و  هچ  ملاـع  قیاـقح  تروص  يرادومن  هکنیا  یهاـگ  و  تسا . هدوـب  تسرد  تسار و  ياـهباوخ  ترـضح  نآـب  یحو  يهمّدـقم 
نآ همزال  تقیقح و  لصا  اب  بسانم  هک  تسا  هدرک  كرد  اریزیچ  هّلیختم  تسین و  قیاقح  روص  لصا  اب  قباطم  هک  تسا  يروج  يرادـیبب 

-3 1080-992- نآرق . - دوش مولعم  تقیقح  لصا  ات  دوش  لـیوأت  ریبعت و  دـیاب  یلو  تسرد  تسا و  تسار  هچرگا  تهج  هکنیا  زا  تسا ،
رب يزیچ  یهاگ  هیلاع ، يدابم  توکلم و  ملاوعب  طابترا  صوصخم و  يهکلم  لوصح  یگدیزرو و  لامک  هطساوب ، سوفن  هکنیا  زا  یـضعب 

و هحفـص 164 ] لهج [  ياهیگریت  زا  رود  نشور و  ياهلد  يارب  دریذپیمن و  ارنآ  صقان  هریت و  لوقع  هک  دوشیم  رادومن  ناشتـسد  ای  نابز 
زا یکیب  دنمانیم  تامارک  تازجعم و  تاداع و  قراوخ  هک  رـشب  یناور  یناسفن و  تردق  ياهیرادومن  هتـسد  هکنیا  تسا و  بلاج  تلالض 

و تسا ، هدـش  يروای  دوخ  توکلم  يوس  زا  يرـشب  سوفن  زا  یـسفن  هک  هکنیا  هب  لّوا - دوشیم . مهارف  صاخـشا  هنوگنیا  يارب  قیرط  ود 
دوخ يرـشب  يورینب  ار  ربـیخ  يهعلق  رد  نم  تسا  هدومرف  ع ]  ] یلع دـنیوگ  هکناـنچ  دنتـسه ، وا  ناـبیتشپ  شنیرفآ  يهیلاـع  يداـبم  هتـسویپ 

توکلم هک  روط  نیاب  مّود - مدنکفا . رودب  مدنکرب و  ار  نآ  ّقح  رون  زا  نشور  ناور  لد و  یتوکلم و  يورینب  یلو  منکب  ياج  زا  متسناوتن 
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اُنلُـسُر تَءاج  دََقل   » تایآ و  دننکیم ، باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوشیم و  یتوکلم  سوفن  یـضعب  عیطم  ّقح  يهزاجاب  شنیرفآ  يدابم  یلعا و 
هک مّود  تلاـح  اُنلُـسُر » تَءاـج   » يهلمجب لّوا - تسا : هدـش  مهارف  میهاربا  يارب  ّتیزم  تلاـح و  هس  ره  هک  دـنامهفیم  رخآ  اـت  َمـیِهاربِإ »
ّانِإ ًامالَـس و  اُولاق   » ياـههلمجب مّود - دـناهدمآ . هک  تسا  هدـید  ار  هکئـالم  نوچ  تسا  هدوب  وا  يارب  تسا  هّلیختم  رد  قیاـقح  روص  مسجت 
واب هک  تسا  هدینش  ار  هکئالم  نخـس  اریز  ادص ، ندینـش  يهلیـسوب  تسا ، تقیقح  فشک  هک  تسا  هدش  ادیپ  وا  يارب  لّوا  تلاح  انلِـسرُأ »

یناـبیتشپ هب  تسا  هزجعم  يرادوـمن  مّوـس -  475-461- نآرق -458-445- نآرق -299-282- نآرق -179-144- نآرق . - دـناهداد تراشب 
هکنیا رخآ  اـت  ِهّللا » ِرمَأ  نِم  َنِیبَـجعَت  َأ   » هلمج هکنیا  يهلیـسوب  طول  موق  يدوباـن  دـشاب و  ریپ  نز  درم و  زا  دـنزرف  ندـش  مهارف  هک  هکئـالم 

« ُتیَأَر یِّنِإ  َِتبَأ  ای   » ام يهلمج  هکنیا  لیوأت  رد  و  اُنلُـسُر » تَءاج  دََقل   » ءوه يهروس  تیآ  رد  تالیوأت  بلطم  دش  مامت  اج  هکنیا  هب  تایآ :
سفن رب  بیغ  ملاـع  زا  اریز  تسا  ریبـعتب  جاـتحم  میتـفگ  دوه  يهروس  رد  هک  تسا  اـهباوخ  نآ  زا  فسوی  باوخ  هکنیا  تسا : هتفگ  نینچ 

شاهّلیختم نکل  دندوب ، وا  ناردارب  ردام و  ردپ و  اهنآ  و  ینتورف ، درک و  هدجـس  وا  يارب  فیرـش  سفن  دنچ  هک  تسا  هدش  هضرع  فسوی 
رد نایبلا : حور   355-326- نآرق -291-268- نآرق -180-146- نآرق . - تسا هداد  شیامن  ناگراتس  دیـشروخ و  هام و  تروصب  ار  اهنآ 

يهدرپ دوب  فاـص  یندـب  ياههتـساوخ  يّداـم و  ياـهیگریت  زا  شلد  رگا  تسا  هداـتفا  راـک  زا  یمدآ  يرهاـظ  ّساوـح  هک  باوـخ  ماـگنه 
رد هچنآ  زا  لد  نینچ  اب  بسانم  یتروص  لد  تاّیصوصخ  تافص و  بجومب  دوشیم و  هتشادرب  یبلق  هحفص 165 ] تاکاردا [  زا  ریگولج 

حول زا  هک  ار  تروص  نآ  تسین  راـکیب  مه  باوـخ  ماـگنه  رد  لاـیخ  يورین  نوـچ  یلو  دوـشیم  شقن  نآ  رد  تسا  تبث  ظوـفحم  حوـل 
هچنآ طقف  دوشیم  رادیب  ناسنا  نوچ  دراپسیم و  هرطاخب  دهدیم و  رییغت  شدوخ  اب  بسانم  تروصب  دریگیم و  دوشیم  شقن  لد  رد  ظوفحم 
هچنآ دنک  قیبطت  دهد و  زیمت  دناوتب  هک  دـشاب  كریز  یـصخش  يهلیـسوب  یتسیاب  باوخ  ریبعت  تهجنیا  زا  دراد ، دایب  تسا  هدوب  لایخ  رد 

، هاوخریخ ملاع  يارب  باوخ  لقن  تسا  تنـس  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  هدوب  شقن  لدب  هک  یقیقح  ینعم  اب  تسا  هدـنام  رطاخ  رد  هک 
نآـب ار  دوخ  باوخ  رد  تسا  هدوـب  نآـب  لوغـشم  يرادـیب  رد  ار  هچنآ  یناـسنا  ناور  ینعی  سفن  ثیدـح  لّوا - تسا : هتـسد  هس  باوـخ  و 

ناطیـش لمع  مّود - دوشیم . ادـیپ  راک  رـس و  اهنامه  اب  باوخ  رد  هک  قوشعم  قشاع و  طباور  یگدـنز و  راک  رکف و  لثم  دـنیبیم  لوغـشم 
و تسا ، مّود  يهتـسد  هکنیا  زا  مالتحا  تلاح  دسرتیم و  هک  دـهدیم  ناشن  واب  يزیچ  دـهدیم و  رارق  دوخ  يهچیزاب  ار  وا  هک  ناسنا  اب  تسا 
ّما زا  کلم  هک  تسا  ظوفحم  حول  زا  ساکعنا  ناـمه  مّوس - يهتـسد  درادـن . ریبعت  تسین و  تقیقح  زا  یتروص  ساـکعنا  هتـسد  ود  هکنیا 

یئاهن يهجیتن  تغل  لصا  رد  لیوأت  عمجم :  6 ِثیِداحَألا » ِلیِوَأت  نِم  َکُمِّلَُعی  َو  . » تسا يدنوادخ  ياهتراشب  دروآیم و  ناسنا  يارب  باتکلا 
يهدیاف دشاب و  نآ  یئاهن  يهجیتن  مکح و  هک  تسا  ثیدح  هقف  مهف و  ثیدـحلا  لیوأت  ینعم  تسا و  فلتخم  یناعم  عجرم  هچنآ  تسا و 

نخـس دوخ  باوـخ  زا  مدرم  نوـچ  و  دزومآـیم ، وـتب  ار  باوـخ  ریبـعت  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  نآ . ناـنیمطا  لـباق 
لیوأت ریبعت  تهجنیا  زا  دـنهدیم  عالطا  باوخ  يهجیتن  زا  باوخ  ریبعت  رد  نوچ  تسا و  هدـش  هدـیمان  ثیداحا  اـیؤر  تهجنیا  زا  دـنیوگیم 
هکنیا رب  لیلد  دشاب و  وت  يهزجعم  ات  دزومآیم  وتب  ار  روما  بقاوع  تّوبن  یحو و  يهلیـسوب  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  تسا : هدش  هدـیمان 
هحفص  ] 46-1- نآرق  - يرصب نسح  تسا . ماهلا  یحو و  يهلیـسوب  دهدیم  دای  وا  هچنآ  هک  دنوادخب  تسا  شزومآ  میلعت و  تبـسن  ینعم 
ینعی دـشاب : . نید  ماکحا  دـیحوت و  لئالد  یهلا و  بتک  هک  ار  اهتّلم  ناربمغیپ و  رابخا  لیوأت  دزومآیم  وتب  ینعی  دـناهتفگ : یئاـبج  و  [ 166

ینامـسآ و بتکب  ملع  دوصقم  تسا  نکمم  و  دـنوادخ . لالج  تمکح و  تردـقب و  تاقولخم  فانـصا  زا  لالدتـسا  ّتیفیک  دزومآیم  وتب 
242-240- یقرواپ «. - 23» ربمغیپ ثیدح  مهف  نآرق و  ریسفتب  دوشیم  لوغـشم  ناملـسم  ملاع  رفن  کی  هکنانچ  دشاب ، قباس  يایبنا  ثیداحا 

ربمغیپ ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  سپ  تسا ، يربمغیپ  ماقم  ملاع  هکنیا  رد  یشوخ  رتالاب  نوچ  عمجم :  6 َکیَلَع » ُهَتَمِعن  ُِّمُتی  َو  »
سپ ماودـب ، موکحم  دـشاب و  نوصم  ثداوـح  اـهیگریت و  زا  هک  تسا  نآ  تمعن  ندرک  لـماک  ماـمت و  دـناهتفگ : یـضعب  و  درک . دـهاوخ 

تساوخ دیاب  وا  زا  تسا و  دنوادخ  تردق  رد  طقف  زیچ  نینچ  هّتبلا  و  دوشن ، بویعم  صقان و  هک  تسا  یگشیمه  یـشوخ  نآ  هّمات ، تمعن 
وت دـننک و  زارد  وت  يوسب  تسد  دوخ  قباس  يراتفردـب  اب  هک  درک  دـهاوخ  جاتحم  وتب  ار  ناردارب  ینعی   34-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  و 
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نوچ تسین  تّوبن  ماـقم  دوصقم  هلمج  هکنیا  تسا  يربـمغیپ  ماـقم  َکـِیبَتجَی »  » يهلمج زا  دوصقم  میئوگب : رگا  رخف : ینک . ناـسحا  اـهنآب 
یگتسویپ ترخآ  يارب  ناوارف و  ّتیبوبحم  هاج و  دالوا و  لامب و  ایند  رد  تسا  تداعـس  تمعن  یمامت  زا  دوصقم  سپ  دوب ، دهاوخ  رارکت 

تّوبن دوصقم  هلمج  هکنیا  دشاب  هیلاع  تاجرد  ینعمب  هلمج  نآ  رگا  و  دشاب . هتـشادن  یئادج  اهنآ  زا  هک  هلـضاف  قالخا  فراعم و  مولعب و 
نآ دندیـسرپ و  فسوی  يهصق  ربمغیپ  زا  دوهی  نوچ  حوتفلا : وبا   7 َنِیِلئاّسِلل » ٌتایآ  ِِهتَوخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناک  دََـقل   » 52-39- نآرق . - تسا

نیلئاس يهملک  تهج  هکنیا  زا  دنوادخ ، یحو  زا  دومرف : یتفگ ! اجک  زا  هک  دندرک  بّجعت  اهنآ  داد و  باوج  تاروت  لقن  قباطم  ترضح 
تمـسق دنـسرپن و  هک  اهنآ  دنـسرپب و  هک  اهنآ  يارب  تسا  تایآ  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا . هدش  هتفگ  هحفص 167 ]  ] 64-1- نآرق -

. دوشیم طقاس  هنیرقب  تسا » دـب  ای  مّود «  تمـسق  و  تسا ! بوخ  نتفر  راکنیا  یپ  اـیآ  دـنیوگیم : هکنیا  لـثم  تسا  هدـش  طـقاس  هنیرقب  مّود 
عفر نیونت  اب  نیبم »  » یئاسک هنیدم و  مدرم  عمجم :  8 ٍنِیبُم » ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  . » تسا هدرک  تئارق  درفم  تروصب  ۀیآ »  » ریثک نبإ  عمجم :

دناهدوب و ربمغیپ  دناهدرک  اهراک  نینچ  هک  ناردارب  نآ  هک  میرادن  لیلد  تسا : هتفگ  یـضترم  دیـس  و  ّرج . نیونت  اب  نارگید  دـناهدناوخ و 
اب راتفر  نینچ  طابـسا  بوقعی و  دالوا  يهمه  هک  دـنامهفیمن  تایآ  رهاظ  دنـشاب و  اهنیا  ریغ  دـندوب  ناربمغیپ  هک  طابـسا  نآ  تسا  نکمم 

هکنیا لیلدـب  دـناهدرک  راتفر  نینچ  هک  دـناهدوبن  فّلکم  دـناهدوب و  غولب  ریغ  ّنس  رد  اهنآ  تسا  نکمم  تسا  هتفگ  یئاـّبج  دـندرک . ردارب 
ربمغیپ بوقعی  دالوا  اـیآ  دندیـسرپ : ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  و  دـناهدوب . حـیرفت  يزاـب و  ّنس  رد  دوشیم  مولعم  هک  بَعلَی » َو  عَترَی   » اـههلمج هکنیا 

- نآرق -40-1- نآرق . - دـندش دوخ  راکب  هّجوتم  دـندرک و  هبوت  رمع  رخآ  ات  هک  ناربمغیپ  دالوا  دـندوب و  طابـسا  یلو  هن ، دومرف : دـندوب !
فلا نودـب  ۀـبیغ »  » مه دـناهدناوخ و  ءاـی  دـیدشت  اـب  مه  فیفخت و  اـب  عـمج  تروـصب  تاـبایغ » : » عـمجم  240 ِّبُـجلا » َِتباـی   552-532
هکنیا و  دوب . دهاوخ  امـشب  ردـپ  هجوت  مامت  ینعی  هدـبع :  9 مُکِیبَأ » ُهجَو  مَُـکل  ُلـخَی   » 137-135- یقرواپ -21-1- نآرق «. - 24» دناهدناوخ

نیرتزیزع رادـید  زا  ندرک  مورحم  تیانج  اب  تسین و  يرایتخا - دـنزرف  یتسود  تسا  هداد  شیاـمن  هک  تسا  اـهبنارگ  رهوگ  هناـگی  هلمج 
راکتـسرد دـینکیم و  هبوت  مدرم  امـش  ینعی  سابقملا : ریونت   9 َنیِِحلاص » ًاـموَق   » 33-1- نآرق . - تشاد دهاوخ  تسود  ار  امـش  زاب  دـنزرف 

ریسفت [ » هحفـص 168  ] 20-1- نآرق . - دوـشیم هارب  ور  بوـخ و  ناتردـپ  اـب  امـش  راـک  سپ  نآ  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیوشیم ،
و دـشاب ، یکی  شنطاـب  رهاـظ و  هکنآ  دـناهتفگ : و  دـنکن ، هاـنگ  هب  هّجوت  رگید  دـنک و  هبوت  هکنآ  ینعی : حـلاص  دـناهتفگ  یـضعب  یلاّزغ :»

تئارق روج  دنچ  هلمج  ود  هکنیا  رخآ  تاکرح  لّوا و  نون  ءای و  يهطـساوب  عمجم :  12 بَعلَی » َو  عَترَی  . » دشاب ربمغیپ  شورب  هکنآ  دناهتفگ 
هس دروخب  گرگ  ار  فسوی  مسرتیم  هک  بوقعی  نخس  هکنیا  يارب  عمجم :  13 ُبئِّذلا » ُهَلُکأَی  نَأ  ُفاخَأ   » 21-1- نآرق . - تسا هدرک  لقن 

دندرک و هلمح  فسویب  گرگ  هد  هک  دوب  هدـید  باوخب  - 2 دندوب ، دایز  هدـنرد  ياهگرگ  تقونآ  اجنآ و  رد  - 1 تسا : هدش  لقن  تهج 
نخـس هکنیا  تهجنیا  زا  دـمآرد ، اجنآ  زا  زور  هس  زا  دـعب  تفر و  فاکـش  نآ  رد  وا  دـش و  هتفاکـش  نیمز  ات  درکیم  عافد  وا  زا  رفن  کـی 

-3 دـنریگیم ، داـی  ار  غورد  هار  هک  دـینکن  نیقلت  غورد  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  تیاور  و  دـندیمهفن ، اـهنآ  هک  دوب  ینیقلت  بوقعی 
. - تسا هدیمان  گرگ  ار  اهنآ  هلمج  هکنیا  اب  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  و  تفگ : ياهیانک  نینچ  دننک  يراتفردـب  وا  اب  اهنآ  هک  دیـسرت  نوچ 
نهک  || زیگنا  تنحم  تشد  هنیرید  هکنیا  رد  دـینیبهن  شلاح  تروص  تلفغ  || ز  دینیـشن  لـفاغ  وزک  مسرت  نآ  زا  ینیـسح :  36-1- نآرق

اور تسا و  تداـیز  واو »  » هکنیا هتـشون  فشک   15 ِهَیلِإ » انیَحوَأ  َو  ِّبُجلا  َِتباـیَغ  ِیف  ُهُولَعجَی  نَأ  اوُعَمجَأ  َو   » زیت دـنک  نادـند  نادـب  یگرگ 
تـسا نانچ  هکنیا  الو ، تمعنب  داشگرب  افـص  هار  دص  دوب ! هچ  الب ، مکحب  دمآ  دنبرب  هار  کی  رگا  دوب . تدایز  اوعمجا »  » رد واو  هک  دشاب 
نیگمغ ردـپ  قارفب  رگا  فسوی  متـسرفب ،  مرخ  لدـب  نیرز  يوـگ  دـص   || متـسسگب  تلئاـمح  یتـسم  رد  رگ   77-1- نآرق  - دـنیوگ هک 

ریپ ناـعنک . رد  بوقعی  لاـصو  زا  رتـشوخ  ناـبایب  هاـچ  نآ  رد  ار  وا  ّقـح  یحو  تشگ  نیگنر  ّقـح  یحو  لاـصوب  نوـچ  دـلان ! ارچ  تشگ 
ناوات هلگ  تسین  تمهت  تمـسق  رد  تسود  رب  رو  تسا ، ناـسحا  دـسر  تسود  زا  هچ  ره  تسا ، تسار  یئانـشآ  ناـشن  را  تفگ : تقیرط 

شیهاوخ  || مقر  هدرک  وت  قشعب  مراد  یناـج  تسا . ناـسکی  هحفـص 169 ] نآ [  رد  مغ  يداـش و  تسا  ینعم  ار  يوـعد  هکنیا  رو  تسا ،
ماش زامن  نآ  يارب   26-1- نآرق : - دـنتفگ تراشا  لها  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   16 ًءاشِع » مُهابَأ  ُؤاـج  َو   » مغب شیهاوخ  شک و  يداـشب 
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یتجاح یـسک  زا  نوچ  دناهتفگ  اجنآ  زا  و  دننامن . ورف  نخـس  رد  دیاین  مرـش  نتفگ  غورد  نآ  زا  ار  ناشیا  دـشاب ، کیرات  تقو  ات  دـندمآ 
اجنآ زا  دننامن و  ورف  نخـس  رد  دیاین و  مرـش  نتـساوخ  نآ  زا  ار  ناشیا  دـشاب  کیرات  نوچ  تسا و  مشچ  رد  ایح  هک  هاوخب  بشب  یهاوخ 

ربص دوب  ادخ  یگدنب  يارب  ربص  رگا  رخف :  18 ٌلیِمَج » ٌربَصَف  . » نتساوخ رذع  رد  ینام  ورف  هک  هاوخم  زورب  یهاوخ  رذع  نوچ  هک  دناهتفگ :
يار دّدـشم و  يای  اب  ّيرـشب »  » مّلکتم و ياـی  اـب  يرـشب » : » عمجم  19 يرـُشب » ای   » 19-1- نآرق . - تسا لـیمج  ریغ  هن  رگ  تـسا و  لـیمج 

ناهنپ دوخ  ياقفر  زا  ار  فسوی  يهیضق  ناراذگهار  ینعی  حوتفلا : وبا   19 ًۀَعاِضب » ُهوُّرَسَأ  َو   » 12-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  روسکم 
یـضعب میـشورفب و  ناشيارب  ات  دناهداد  امب  اجنیا  مدرم  هک  تسا  یتراجت  يالاک  هکنیا  دنتفگ : میکیرـش و  ام  دنیوگن  هکنیا  يارب  دـندرک 

هکنیا هیآ  رهاظ  هدـبع :  26-1- نآرق . - تسا ام  یتراجت  يالاک  مالغ و  دـنتفگ  دـندرک و  ناهنپ  ار  وا  تشذگرـس  ناردارب  ینعی  دـناهتفگ :
: هدبع  20 ٍةَدوُدـعَم » َمِهارَد  ٍسَخب  ٍنَمَِثب  ُهوَرَـش  َو  . » دوخ ياقفر  زا  هن  دـندرک  ناهنپ  اجنآ  مدرم  زا  ار  فسوی  رذـگهر  يهلفاق  نآ  هک  تسا 

هاچ زا  ار  وا  نیدم  مدرم  زا  ياهّدع  هک  تسا  تاروت  نیوکت  رفـس  رد  دنتخورف و  ار  فسوی  رذگهر  يهلفاق  هک  تسا  هکنیا  هیآ  مظن  رهاظ 
زا كدـنا ، ياهبب  هک  دـشاب  نینچ  ینعم  تسا  نکمم  و  دـندرک . بیوصت  ار  هلماـعم  هکنیا  شناردارب  دـنتخورف و  اهیلیعامـساب  دـندروآرد 

« لـقاش  » و تسا ، هدوب  هرقن  لـقاش  تسیب  تاروـت  نیوـکت  رفـس  يهتفگب  سخب  نمث  و  مک ، ياـهبب  دـنتخورف  رـصم  هب  دـندیرخ و  ناردارب 
لوپب دوشیم و  هرقن  مرگ  دصیـس  اـم  ساـیقم  اـب  فسوی  ياـهب  هک  زورما  مرگ  هدزناـپ  نزو  اـب  دوشیم  ربارب  خـیرات  ياـملع  قیقحت  بجومب 
مهرد تسیبـب  ار  وا  هک  تسا  هدـش  لـقن  دوعـسم  نبإ  زا  و  دوشیم ، مهرد  هحفـص 170 ]  ] 52-1- نآرق  - راـهچ دون و  بیرق  رـصم  موسرم 
هدوب وا  نامز  رد  برع  مهرد  قباطم  اهنآ  زور  نآ  مهرد  هک  تسا  هدرک  هابتشا  تسا و  هدینـش  ار  غلبم  هکنیا  دوهی  زا  وا  دیاش  و  دنتخورف ،

و دـناهتخورف ، ار  وا  تسا و  هدوب  دازآ  نوچ  ملظ  مارحب و  تسا  هدـش  ریـسفت  تسا و  بویعم  صقاـن و  تغل  بجومب  سخب  نمث  و  تسا ،
اب ربارب  هک  هّیقو  کی  لداعم  ار  هچنآ  برع  دـننکیم و  نزو  ار  دایز  دنرامـشیم  ار  مک  نوچ  تسا ، مک  رادـقم  ةدودـعم  يهملک  زا  دوصقم 
َنِم ِهِیف  اُوناک  َو  . » تسا هدش  هتفگ  ةدودعم  يهملکب  تهج  هکنیا  زا  و  درمـشیم ، ار  رتمک  درکیم و  نزو  دوب و  رتشیب  ای  تسا و  مهرد  لهچ 

شیرادـهگنب یتـبغر  وا  ياـهرادرایتخا  هک  تسا  نآ  هصـالخ  دـناهدرک و  ریبـعت  دـنچ  ار  هـلمج  هـکنیا  نارگید : و  عـمجم :  20 َنیِدِهاّزلا »
ینعی عمجم :  21 َرصِم » نِم  ُهارَتشا   » 39-1- نآرق . - دناهدرک هدرب  ار  يدازآ  هک  دنشابن  لوئسم  ات  دنوش  صالخ  دوز  دنتساوخیم  دنتشادن و 

رد هک  تسا  نامه  ام : يهدافتـسا  نخـس و  دـیرخ . رـصم  رهـش  رد  ار  وا  ینعی  ساـبقملا : ریونت   23-1- نآرق . - دـیرخ رـصم  مدرم  زا  ار  وا 
هحفص 173] میشاب [ . هتشاد  يرظن  تسا  نکمم  فسوی  تشذگرس  رخآ  رد  میتشون و  نیرّسفم  زا  لقن  همجرت و 

ات 53] تایآ 22  [: 12  ] فسوی هروس  ]

َتیَه َتلاق  َو  َباوبَألا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسفَن  نَع  اِهتَیب  ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُهتَدَوار  َو  [ 22  ] َنِینِسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  َو  ًاملِع  َو  ًامکُح  ُهانیَتآ  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو 
َفِرـصَِنل َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُرب  يأَر  نَأ  َول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  تَّمَه  دََقل  َو  [ 23  ] َنوُِملاّظلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  َياوثَم  َنَسحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهّللا  َذاعَم  َلاق  ََکل 

نَم ُءازَج  ام  َتلاق  ِبابلا  يََدل  اهَدِّیَـس  ایَفلَأ  َو  ٍُربُد  نِم  ُهَصیِمَق  تَّدَق  َو  َبابلا  اَقَبَتـسا  َو  [ 24  ] َنیِـصَلخُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  َءاشحَفلا  َو  َءوُّسلا  ُهنَع 
ٍُلُبق نِم  َّدـُق  ُهُصیِمَق  َناک  نِإ  اِهلهَأ  نِم  ٌدِـهاش  َدِهَـش  َو  یِـسفَن  نَع  ِینتَدَوار  َیِه  َلاق  [ 25  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  َوأ  َنَجـُسی  نَأ  ّالِإ  ًاءوُس  َِکلهَِأب  َدارَأ 

َُّدق ُهَصیِمَق  يأَر  اّمَلَف  [ 27  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َوُه  َو  َتبَذَـکَف  ٍُربُد  نِم  َّدـُق  ُهُصیِمَق  َناک  نِإ  َو   793-1- نآرق [ - 26  ] َنِیبِذاکلا َنِم  َوُه  َو  تَقَدَـصَف 
َلاق َو  [ 29  ] َنِیئِطاخلا َنِم  ِتنُک  ِکَّنِإ  ِِکبنَِذل  يِرِفغَتـسا  َو  اذـه  نَع  ضِرعَأ  ُفُسُوی  [ 28  ] ٌمیِظَع َّنُکَدـیَک  َّنِإ  َّنُکِدـیَک  نِم  ُهَّنِإ  َلاق  ٍُربُد  نِم 

َو َّنِهَیلِإ  تَلَسرَأ  َّنِهِرکَِمب  تَعِمَس  اّمَلَف  [ 30  ] ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  اهارََنل  ّانِإ  ابُح  اهَفَغَش  دَق  ِهِسفَن  نَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَعلا  ُتَأَرما  ِۀَنیِدَملا  ِیف  ٌةَوِسن 
ًارََـشب اذه  ام  ِهِّلل  َشاح  َنُلق  َو  َّنُهَیِدیَأ  َنعَّطَق  َو  ُهَنرَبکَأ  ُهَنیَأَر  اّمَلَف  َّنِهیَلَع  جُرخا  َِتلاق  َو  ًانیِّکِـس  َّنُهنِم  ٍةَدِحاو  َّلُک  َتتآ  َو  ًأَکَّتُم  َّنَُهل  تَدَـتعَأ 

ُهُُرمآ ام  لَعفَی  َمل  ِنَئل  َو  َمَصعَتـساَف  ِهِسفَن  نَع  ُُهتدَوار  دََـقل  َو  ِهِیف  ِینَُّنتُمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَـف  َتلاق   726-1- نآرق [ - 31  ] ٌمیِرَک ٌکَلَم  ّالِإ  اذـه  نِإ 
َنِم نُکَأ  َو  َّنِهَیلِإ  ُبصَأ  َّنُهَدیَک  یِّنَع  فِرـصَت  ّالِإ  َو  ِهَیلِإ  ِینَنوُعدَـی  اّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنجِّسلا  ِّبَر  َلاق  [ 32  ] َنیِرِغاّصلا َنِم  ًانوُکََیل  َو  َّنَنَجُسَیل 
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ٍنیِح یّتَح  ُهَُّننُجـسََیل  ِتایآلا  اَُوأَر  ام  ِدَعب  نِم  مَُهل  ادـَب  َُّمث  [ 34  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَدیَک  ُهنَع  َفَرَـصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتـساَف  [ 33  ] َنِیلِهاجلا
انئِّبَن ُهنِم  ُریَّطلا  ُلُکَأت  ًازبُخ  یِـسأَر  َقوَف  ُلِمحَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  ُرَخآلا  َلاق  َو  ًارمَخ  ُرِـصعَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  امُهُدَحَأ  َلاق  ِنایَتَف  َنجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو  [ 35]

ِینَمَّلَع اّمِم  امُِکلذ  امُکَِیتأَی  نَأ  َلبَق  ِِهلیِوأَِتب  امُُکتأَّبَن  ّالِإ  ِِهناقَزُرت  ٌماعَط  امُکِیتأَی  ـال  َلاـق   764-1- نآرق [ - 36  ] َنِینِـسحُملا َنِم  َكاَرن  ّانِإ  ِِهلیِوأَِتب 
نَأ اَنل  َناک  ام  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  ِیئاـبآ  َۀَِّلم  ُتعَبَّتا  َو  [ 37  ] َنوُِرفاک مُه  ِةَرِخآلِاب  مُه  َو  ِهّللاـِب  َنُونِمُؤی  ـال  ٍموَق  َۀَِّلم  ُتکََرت  یِّنِإ  یِّبَر 

َنُوقِّرَفَتُم ٌبابرَأ  َأ  ِنجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  [ 38  ] َنوُرُکشَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  َو  انیَلَع  ِهّللا  ِلضَف  نِم  َِکلذ  ٍءیَـش  نِم  ِهّللِاب  َكِرـُشن 
َرَمَأ ِهِّلل  ّالِإ  ُمکُحلا  ِنِإ  ٍناطلُس  نِم  اِهب  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  مُکُؤابآ  َو  ُمتنَأ  اهوُُمتیَّمَس  ًءامسَأ  ّالِإ  ِِهنوُد  نِم  َنوُُدبعَت  ام  [ 39  ] ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌریَخ 

ُرَخآلا اَّمَأ  َو  ًارمَخ  ُهَّبَر  یِقـسَیَف  امُکُدَـحَأ  اّمَأ  ِنجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  [ 40  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ُهاّیِإ  ّالِإ  اوُدـُبعَت  ّـالَأ 
َکِّبَر َدـنِع  ِینرُکذا  اَمُهنِم  ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاـق  َو   983-1- نآرق [ - 41  ] ِناِیتفَتسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُرمَألا  َیُِـضق  ِهِسأَر  نِم  ُریَّطلا  ُلُکأَتَف  ُبَلـُصیَف 

ٍتالُبنُس َعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌعبَس  َّنُُهلُکأَی  ٍنامِس  ٍتارََقب  َعبَس  يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَملا  َلاق  َو  [ 42  ] َنِینِس َعِضب  ِنجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرکِذ  ُناطیَّشلا  ُهاسنَأَف 
َنیِِملاِعب ِمالحَألا  ِلیِوأَِتب  ُنَحن  ام  َو  ٍمالحَأ  ُثاغـضَأ  اُولاق  [ 43  ] َنوُُربعَت ایءُّرِلل  ُمتنُک  نِإ  َيایءُر  ِیف  ِینُوتفَأ  ُأَلَملا  اَهُّیَأ  ای  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرـضُخ 
َّنُُهلُکأَی ٍنامِـس  ٍتارََقب  ِعبَـس  ِیف  اِنتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  [ 45  ] ِنُولِـسرَأَف ِِهلیِوأَِتب  مُُکئِّبَنُأ  اَنَأ  ٍۀَّمُأ  َدـَعب  َرَکَّدا  َو  امُهنِم  اَجن  يِذَّلا  َلاـق  َو  [ 44]

ًابَأَد َنِینِس  َعبَس  َنوُعَرَزت  َلاق   776-1- نآرق [ - 46  ] َنوُمَلعَی مُهَّلََعل  ِساّنلا  َیلِإ  ُعِجرَأ  یِّلََعل  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرضُخ  ٍتالُبنُس  ِعبَس  َو  ٌفاجِع  ٌعبَس 
َنُونِـصُحت اّمِم  ًالِیلَق  ّالِإ  َّنَُهل  ُمتمَّدَق  ام  َنلُکأَی  ٌدادِش  ٌعبَـس  َِکلذ  ِدَعب  نِم  ِیتأَی  َُّمث  [ 47  ] َنُولُکَأت اّمِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ِِهُلبنُـس  ِیف  ُهوُرَذَف  ُمتدَصَح  امَف 

َکِّبَر یلِإ  عِجرا  َلاق  ُلوُسَّرلا  ُهَءاج  اّمَلَف  ِِهب  ِینُوتئا  ُکـِلَملا  َلاـق  َو  [ 49  ] َنوُرِـصعَی ِهِیف  َو  ُساّنلا  ُثاُغی  ِهِیف  ٌماع  َِکلذ  ِدـَعب  نِم  ِیتأَی  َُّمث  [ 48]
ام ِهِّلل  َشاـح  َنُلق  ِهِسفَن  نَع  َفُـسُوی  َُّنتدَوار  ذِإ  َّنُُکبطَخ  اـم  َلاـق  [ 50  ] ٌمِیلَع َّنِهِدـیَِکب  یِّبَر  َّنِإ  َّنُهَیِدـیَأ  َنعَّطَق  ِیتّاللا  ِةَوسِّنلا  ُلاب  ام  ُهلَئـسَف 

َمَلعَِیل َِکلذ   761-1- نآرق [ - 51  ] َنِیقِداّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِهِسفَن  نَع  ُُهتدَوار  اَنَأ  ُّقَحلا  َصَحـصَح  َنآلا  ِزیِزَعلا  ُةَأَرما  َِتلاـق  ٍءوُس  نِم  ِهیَلَع  اـنِملَع 
ٌروُفَغ یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  ام  ّالِإ  ِءوُّسلاـِب  ٌةَراـّمََأل  َسفَّنلا  َّنِإ  یِـسفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو  [ 52  ] َنِیِنئاخلا َدـیَک  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنَأ  َو  ِبیَغلاـِب  ُهنُخَأ  َمل  یِّنَأ 
رکنم تـشز و  راـک  يهبلاـطم  ندزلوـگ  نتــساوخ ، يزیچ  ینعمب  ةدوارم  ردـصم  زا  هـتدوار - تاـغل : ینعم   230-1- نآرق [ - 53  ] ٌمیِحَر
هـشیر زا  ندیرب و  لوط  ازارد و  ینعمب  لّوا  حتفب  ّدـق  ردـصم  زا  تّدـق - باتـشب ، نآ  يوسب  ایب ، ولج  ینعمب  لعف  مسا  کل - تیه  ندومن ،

رسک حتفب و  هوبص  ردصم  زا  بصا - دیـسر ، شلد  يهدرپ  ای  لد و  نوردب  ینعی  اهفغـش - نتفای ، ینعمب  ءافلا  ردصم  زا  ایفلا - ندرک . عطق 
تلاح ینعمب  لوعف  لعف و  نزو  رب  و  ندش ، قاتشم  يزیچب  ینعمب  لوعف  نزو  رب  وا  دیدشت و  ءاب و  داص و  ّمضب  ّوبـص  ءاب و  نوکـس  داص و 

تبـسانمب هک  صوصخم  تسا  یحالطـصا  يهلمج  و  ندرـشف ، ینعمب  رـصع  ردـصم  زا  رـصعا - ندرک ، رادومن  دوـخ  زا  یکچب  تداـع  و 
ات هس  ددع  زا  بش و  زا  یتمسق  ینعمب  ءاب  رسک  حتف و  اب  عضب - دوش ، بارـش  ات  مراشفیم  روگنا  ینعی  مراشفیم  بارـش  دوشیم  هتفگ  هجیتن 
نآ یتسردان  یتسرد و  هک  مهبم  هتخیمآ و  ربخ  راک و  کـشخ ، رت و  فلع  تشم  کـی  ینعمب  داـض  رـسک  اـب  ثغـض  عمج  ثاغـضا - هن ،

- فاجع درک . لقن  موهفمان  هتخیمآ و  مهب  ار ، دوخ  يهدید  باوخ  ینعی  ایؤّرلا » ملاحلا  ثغضا   » دنیوگیم هحفص 174 ] و [  تسین ، مولعم 
- صحصح ندرک ، راک  هتسویپ  بعت و  ّدج و  اب  بأد - هدیرابن ، ناراب  نیمزرـس  ینعمب  ءافجع  و  مّود ، رـسک  لّوا و  حتفب  فجع  نآ  درفم 

يرواد يورین  شناد و  واب  ام  دیـسر  شیئاناوت  يدـنمدرخ و  راـگزورب  فسوی  نوچ  22 و  همجرت : دوب . هدیـشوپ  هکنآ  زا  دعب  دـش  رادومن 
: تفگ تسب و  ار  اهرد  دـناوخ و  دوخب  ار  وا  دوب  وا  يهناـخ  رد  فسوی  هک  وناـب  نآ  میهد 23  نینچ  شاداپ  ار  ناراـکوکن  همه  هک  میداد 

راگتـسر ار  ناراکمتـس  وا  و  دیاین ] متـس  نم  و ز   ] تسا هدرب  الاب  نم  هاگیاپ  مراگدرورپ  هک  ادخب  هانپ  تفگ : فسوی  ماوت  يارب  هدامآ  نم 
[ ام ینابهگن   ] دوب هنوگ  هکنیا  هب  یلو  « 25» تخیوآیم واب  دیدیمن  شراگدرورپ  یئامنهر  فسوی  رگا  تخیوآرد و  فسویب  وا  دـنکیمن ،

مینادرگب وا  يراکدب ز  يدب و  ات  ام ] ینابهگن   ] دوب هنوگ  هکنیا  هب  یلو  ، دوب ام  راکوکن  ناگدـنب  زا  هک  مینادرگب  وا  يراکدـب ز  يدـب و  ات 
تـشپ ار ز  فسوی  نهاریپ  هک ] دوب  شزیوـالگ  وا   ] دـندیود و رد  يوـسب  ود  ره  -79-81 25 و  یقرواپ ، - دوب ام  راکوکن  ناگدـنب  زا  هک 

26 دـشابن ، كاندرد  يرازآ  اـی  نادـنز و  زج  دـهاوخب  دـب  وت  يهداوناـخ  زا  هکنآ  يازـس  تفگ : نز  دـندید و  رد  ولج  ار  شدرم  دـیرد و 
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فسوی نهاریپ  رگا  دومن : يرواد  نینچ  نز  نادناخ  یـسک ز  راکهانگ ] يرادومن  يارب  ، ] تساوخ دوخ  اب  یتشزب  ار  نم  وا  تفگ : فسوی 
هک دـید  وچ  غورد 28 و  وا  دـیوگ و  تسار  فـسوی  هدـیرد  تشپ  رگ ز  27 و  دوب ، نایوگغورد  زا  درم  دـیوگ  تسار  نز  هدـیرد  ولج  ز 

هکنیا فـسوی  يا   29 دـنوب ، اـناوت  تخـس  دوـخ  راـک  يهراـچ  رب  هک  تسا  ناـنز  امـش  يهلیح  هکنیا ز  تفگ : هدـیرد  تشپ  وا ز  نـهاریپ 
هاگآ  ] رهش نانز  ناتـساد ] هکنیا  ز   ] یتفر 30 و دـب  هارب  هک  هاوخب  دوخ  هانگ  شزرمآ  تفگ ] نز  اـب  سپ  ناز  و   ] ریگ هدـیدان  تشذـگرس 

اهنآ دینش  وگتفگ  هکنیا  هک  وا  دشاب 31  ینز  هارمگ  هچ  دناوخ و  دوخب  ار  وا  دش و  دوخ  مالغ  يهتخابلد  رـصم  زیزع  نز  دنتفگ : دندش و ]
نمجناب ياپ  تفگ : ار  فسوی  دادـب و  یندروخ ] يارب   ] يدراـک هحفـص 175 ] ار [  کی  ره  داهن و  ناشيارب  اهـشلاب  دـناوخ و  نامهمب  ار 

تـسد دنتخانـشن و ] مه  یندروخ ز  تسد و  هک  دندش  هریخ  ودـب  نانچ   ] دندرمـش و شنایابیز  نیرترب  شدـندیدب  ار  وا  نوچ  دـهن ، نانآ 
هکنآ تسا  نیمه  تفگ : نانآب  هناخ  يوناـب   32 دشابن ، راوگرزب  ياهتـشرف  زجب  تسین و  یمدآ  هکنیا  هک  ادخب  هن  دـنتفگ : دـندیرب و  دوخ 
راوخ دور و  نادنزب  دنکن  منک - شنامرف  هچنآ  رگ  درک و  هرانک  وا  مدناوخ و  دوخب  ار  وا  نم  هک  انامه  دیدرک و  شنزرس  وا  یتسودب  ارم 

نم ناـشیا ز  یهاوخ  دـب  وت  رگ  دـننک و  راداو  نادـب  ارم  ناـنز  هچنآ  مهاوخ ز  رتـهب  ار  نادـنز  نم  اراـگدرورپ  تفگ : فسوی   33 ددرگ ،
وا هک  دومن  رود  وا  زا  نانز  یهاوخدب  و  تفریذپ ، وا  زا  يراز  هکنیا  وا  يادخ   34 میآرد ، نادرخیب  رامشب  دور و  ناشيوسب  ملد  ینادرگن 

36 دندرب ] نادنزب  ار  وا   ] دنرادب شنادنزب  يدنچ  ات  هک  دندید  نآ  رتهب  دندیدب  فسوی  یتسرد  يهناشن  هک  سپ  نآ  دوب 35 ز  اناد  اونش و 
مربیم دوخ  رس  رب  نان  هک  مدید  تفگ : يرگید  مزاس و  یم - بارـش  هک  مدید  باوخب  تفگ : ناشیکی  دندش ، ینادنز  وا  اب  ناوج  ود  و 

ار ناـتیکاروخ  زونه  تفگ : فسوی  مینیب 37  تراـکوکن  يدرم  هک  نک  رادومن  اـم  يارب  ار  باوخ  هکنیا  وت  دـنروخیم ، نآ  زا  ناـغرم  و 
نوچ تسا  هتخومآ  نمب  مراگدرورپ  هک  تسا  نآ  زا  نم  شناد  هکنیا  هچ  دـشاب ، هچ  باوخ  هکنیا  منک  هاگآ  ار  امـش  هک  دنـشاب  هدرواـین 
نوچ دنتفر  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  نم  ناردپ  هک  متفرب  نآ  لابندب  مدومن 38 و  اهر  دنرادن  رواب  زیخاتـسر  هک  ار  نیدیب  مدرم  شور 
رهم هکنیا   ] نایمدآ رتشیب  هک  رادنید ]  ] مدرمب امب و  تسا  ادخ  یشخب  نوزف  دوخ ز  هکنیا  مینادب و  ادخ  زابنا  يزیچ  هک  دشابن  ام  يهتسیاش 
رترب روجاوروج  راگدیرفآ  دنچ  ایآ  دینک ] يرواد  دـیهد و  داد   ] دوخ نم  ینادـنز  ناتـسود  يا  دنرادن 39  نآ  ساپ  دننادن و ] يدـنوادخ 

اب دیتسرپیمن  يزیچ  ناتناردپ  دوخ و  يهتخاس  مان  دنچ  زج  امش  هک  دیرادب  رواب   40 شنیرفآ ! رب  هریچ  ياتکی  يادخ  ای  رتاناوت ] و   ] تسا
هک تسار  نید  تسا  نیمه  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تسا  وا  زا  نامرف  تسا و  هداتـسرفن  يزیواتـسد  نانآ  یتسرد  رب  نامـسآ  ادخ ز  هکنیا 

دوش و هحفص 176 ] یم [ - هاش  رادبارش  دوشیم و ] دازآ  نادنز  ز   ] امـش زا  یکی  نم : ینادنز  نارای  يا  دنشابن 41  نآب  هاگآ  مدرم  رتشیب 
هکنیا هّتبلا  دیسرپ و  نم  ز  دیـشاب و ] نآ  يهشیدناب   ] امـش هچنآ  تسا  نیمه  و  دنروخ ، وا  رـس  تشوگ  اوه ز  ناغرم  دوش و  راد  رب  يرگید 

ارم شرافـس  تفگ : دربیم  يرادبارـش  يدازآ و  نامگ  هک  کـی  نآـب  فسوی   42 دـشابن ] نآ  زا  يزیرگ  و   ] تسا هدـش  ماـجنا  تشونرس 
ات دـنام 43  نادـنزب  لاس  دـنچ  وا  درب و  فسوی  یمان ز  هک  درب  وا  داـی  وید ز  تفرب و  وا  موش ] دازآ  نادـنز  دـیاش ز  اـت   ] اـمنب دوخ  ياـقآب 

يهشوخ تفه  زبس و  يهشوخ  تفه  زین  و  دروخیم . ار  نانآ  رغال  واـگ  تفه  هک  مدـید  باوخب  هبرف  واـگ  تفه  تفگ : هاـش  يراـگزور 
هتخیـسگ و مه  تسا ز  یباوخ  دنتفگ : شخـساپب   44 دیـشاب ، هاگآ  نآ  رگا ز  دـیئوگب  نم  باوخ  زار  ناگرزب  ناـیرابرد و  يا  هدیکـشخ :
دروآ و دایب  ار  فسوی  يراگزور  زا  سپ  هدش  دازآ  ینادنز  نآ  هک  دوب ] ماگنه  نیاب   ] دشابن 45 ربخ  باوخ  نینچ  ار ز  ام  هک  هدش  مهرد 

تفر وا  دزن  نوچ  دوش ] راکـشآ  باوخ  هکنیا  زار  اـت   ] دـیتسرف فـسوی  دزن  ارم  نوـنکا  میاـمن ، هاـگآ  باوـخ  هکنیا  ار ز  امـش  نم  تفگ :
دنروخ و یم - قاچ  واگ  تفه  هک  دـنیب  رغال  واگ  تفه  باوخب  یـسک  رگا  ینیب  هچ  دـشاب : تسار  وت  نخـس  همه  فسوی  يا   46 تفگ :

هاـگآ زار  هکنیا  زا  اـهنآ  مرب و  مدرمب  وت  خـساپ  مراودـیما  هک  نک  هاـگآ  نآ  ارم ز  هدیکـشخ ! رگید  تفه  دـنیب و  زبس  يهشوخ  تفه  زین 
نآ رگم  دیراد  هاگن  هشوخ  رد  دـینک  ورد  هچنآ  دـیراکب و  مدـنگ  دیـشوکب و  هتـشذگ  شور  دـننامب  لاس  تفه  تفگ : فسوی  دنوش 47 
هک یکدنا  زجب  دیروخب  اهلاس  نیاب  دیاهتخودنا  هچنآ  هک  دشاب  تخـس  لاس  تفه  سپ  نآ  زو  دیهاوخ 48  دوخ  ندروخ  يارب  هک  هزادنا 
بآ دریگ و  ندـیراب  نامدرم  ياهنیمز ]  ] رب ناراب  هک  دوب  یناوارف  راـگزور  لاـس  تفه  هکنیا  زا  سپ   49 دینک ] تشک  ات   ] دـیراذگ ياجب 
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هچ ار  نانز  نآ  سرپب : هاش  زا  تفگ : وا  تفر  وا  رب  هداتسرف  نوچ  دیرآ . نم  دزن  ار  فسوی  تفگ : دینش ] هکنیا  هک   ] هاشداپ دوش 50  رایسب 
ماک دوب و  هچ  امش  تشذگرس  دیسرپ  نانز  زا  هاشداپ  دشاب 51  نانآ  يهشیدنا  هاگآ ز  نم  راگدرورپ  هّتبلا  و  دندیرب ! دوخ  ناتـسد  هک  دش 

میرادن غارـس  فسویب  يدب  ام  هک  هّتبلا  میئوگب ] غورد  ام  دـنیب و  هک  رودـب  تسا و  رترب  وا   ] ادـخب هانپ  دـنتفگب : نانآ  نتـساوخ ! فسوی  ز 
ار فسوی  نم  هک  دش  هحفص 177 ] رادومن [  تسردان  تسرد ز  تفر و ] الاب  هدرپ   ] نونکا تفگ : رصم  يوناب  دیسر ] اجنیدب  نخس  نوچ  ]
مدوبن و واب  تسردان  ناهنب  نم  دـنادب  ات  دوب  نآ  زا  هاشداپ ] زا  نم  تساوخرد   ] هکنیا تفگ : يو ]  ] دوب 52 وگ  تسار  وا  مدناوخ و  دوخب 

رهم رگم  تسا  یهاوخدـبب  یمدآ  يوـخ  هـک  مناـتن  راـنک  رب  يدـب  نتـشیوخ ز  نـم  دربن 53 و  ماـجناب  ناتـسردان  يرگ  هراـچ - ادـخ  هّتبلا 
نبإ دیسر  یناوج  يهیاپ  رتالابب  ینعی  عمجم :  22 ُهَّدُشَأ » َغََلب  : » نیرّسفم نخس  نابرهم . تسا و  هانگ  هدنشخب  وا  هک  دشاب  نایمب  مراگدرورپ 

یگلاس تصـش  یـضعب  تسا ، لهچ  ّدشا »  » تیاهن دناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، یگلاس  یـس  ات  هدجه  نیب  ياهلاس  ّدشا » : » تسا هتفگ  ساّبع 
ُهانیَتآ  » 35-15- نآرق . - تسا یگلاس - تسیب  زا  تسا : هتفگ  كاّحض  تسا ، هتسناد  یگلاس  هس  یس و  زا  ار  نآ  زاغآ  دهاجم  دناهتـسناد ،

ماقم مکح  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنکیم ، رادومن  لطاب  زا  ار  ّقح  نشور  تواضقب  هک  لعفب  لوق  ینعی  مکح  عمجم :  22 ًاملِع » َو  ًامکُح 
29-1- نآرق . - مدرک تیانع  واب  مدرم  حـلاصم  ملع  تموکح و  ماـقم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . نآ  ماـکحا  ملع  و  تسا ، يربمغیپ 

یضعب میهدیم . شاداپ  ار  ناراکوکن  همه  میداد ، شاداپ  وا  یئابیکشب  ار  فسوی  هک  هنوگنآب  ینعی  عمجم :  22 َنِینِسحُملا » يِزَجن  َِکلذَک  »
ربمغیپ فسوی  شاداپ  دننامب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ ای  نینمؤم و  ای  دنتسه و  نیرباص  نینـسحم : زا  دوصقم  دناهتفگ :

نبإ دناهدناوخ  ءات  حتف  ءاه و  رـسکب  هنیدـم  ماش و  ياهیراق  عمجم :  23 ََکل » َتیَه   » 33-1- نآرق . - میناسریم یئابیکـش  جنر و  دزم  مه  ار 
بّاثو و نب  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  دـناهدناوخ و  ود  ره  حـتف  اب  نارگید  و  تسا ، هدرک  تئارق  ءات  ّمض  ءاه و  حـتف  اـب  ریثک 

یِّبَر ُهَّنِإ   » 15-1- نآرق . - تسا هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  ءات  رـسک  ءاه و  حتف  اب  تیه »  » ءات و ّمض  هزمه و  اب  تئه »  » تسا هدش  لقن  ياهّدـع 
: دناهتفگ یضعب  عمجم :  37-1- نآرق . - تسا هدرمـش  منیما  هداد و  متلزنم  ماـقم و  نم  ياـقآ  وت و  رهوش  ینعی  يربـط :  23 َياوثَم » َنَسحَأ 

يأَر نَأ  َول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  تَّمَه  دََـقل  َو  . » منکیمن وا  تیـصعم  سپ  هحفـص 178 ] تّوبن [  ماقم  ات  تسا  هدرک  ناسحا  نمب  دـنوادخ  ینعی 
نز نآ  - 2 درکیم ، هّجوـت  نز  نآـب  مه  وا  دـیدیمن  ار  ناـهرب  فـسوی  رگا  فـسویب و  تـخیوآرد  نز  نآ  ینعی  عـمجم :  24 ِهِّبَر » َناـهُرب 

مادقا دوبیمن  ادخ  يرادهاگن  يهلیسو  ناهرب و  رگا  وا  ندرک  رود  ندز و  هعفادمب و  تخیوآرد  فسوی  عورشمان و  ياضاقتب  تخیوآرد 
هدرک راک  نینچب  مادقا  تسا  هدشن  واب  میلست  نز  نوچ  هک  دشیم  هدرمش  رّصقم  دشیم و  موکحم  مرج  راثآ  يهطساوب  راک و  نآب  درکیم 

درک لـیم  مه  فسوی  فـسویب و  تخیوآرد  نز  نآ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  نتخیوآرد و  هن  تسا  شهاوـخ  لـیم و  ینعمب  ّمه » - » 3 تسا ،
وا هک  درک  وزرآ  فسوی  درک و  فسوی  گـنهآ  نز  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  درکیم . مادـقا  دوبن - ناـهرب  رگا  نز و  نآ  لوئـسم  تباـجاب 

تروص ماگنه  نآ  رد  فسوی  هک  دوب  نآ  ناهرب  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  دـهاجم و  ساـّبع و  نبإ  ناـیبت :  76-1- نآرق . - دشاب شرسمه 
رد تمان  فسوی  يا  هک  دینـش  يزاوآ  تسا : هتفگ  هداتق  تسا . راک  هچ  هکنیا  رـسپ  يا  ینعی  دزگیم ، نادـندب  تشگنا  هک  دـید  ار  بوقعی 

یکاپ تمصع و  بجوم  هک  دشاب  ادخ  فطل  نآ  ناهرب  هک  تسا  لمتحم  و  یتسه ! نادرخیب  راک  رد  وت  تسا و  هتـشون  ناربمغیپ  يههایس 
: فسوی يهروس  ریـسفت  یلا : راک . نآ  یتشز  رب  فسوی  یئامنهار  ینعی  ناهرب  دـناهتفگ : یظرق  بعک  نب  دّـمحم  یئاـّبج و  تسا ، هدوب  وا 

رگید هجو  هدراهچ  و  ًۀَشِحاف » َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَرقَت  ال   » دوب هتـشون  نآ  رب  هیآ  هکنیا  هک  دش  رادومن  راوید  زا  یتسد  دید  فسوی  دـناهتفگ :
زارد نخس  ناشیا  نایم  تفگ : ساّبع  نبإ  تسا : هتشون  فشک   220-218- یقرواپ -166-119- نآرق «. - 26» تسا هدرک  لقن  ناهرب  يارب 

هک تشادنپ  دیـشک  مهارف  ار  ود  ره  اخیلز  رب  تسد  رگید  درب و  فسویب  یتسد  هداتـسیا  راک  رد  ناشیا  مّوس  هحفص 179 ] ناطیش [  دش و 
رد دوب  هداـشگ  سیلبا  هاـبت : تشگ و  تسین  همه  سیلبا  سیبـلت  هاـگان و  دـمآ  دـیدپ  ناـهرب  دیـسر . دوصقمب  درک و  عـمج  مهب  ار  ناـشیا 

تّفع هک  ناز   || وشم  نابهر  یصخ  ار  دوخ  نکم  نیه  تسا : يونثم  رد  نایبلا : حور  تسجب  سیلبا  دمآرد  ینرا  لضف   || تسد  هسوسو 
تماـیق رد  هتـسد  راـهچ  تسا : هتفگ  یعفاـش  دومن  ناوتن  ناـگدرم  رب  یئزاـغ   || دوـبن  نکمم  اوـه  زا  یهن  اوـهیب  ورگ  ار  توهـش  تسه 
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و ناکدوک ، تداـبع  - 4 نانز ، تناـما  - 3 یماـظن ، ینوشق و  مدرم  ياوـقت  - 2 یّـصخم ، هتخا و  درم  دـهز  - 1 دوشیمن : هّجوت  ناـشلمعب 
نآ زا  دیسر و  نیقیلا  نیع  ماقمب  هک  دش  رادومن  فسوی  يارب  نآ  راثآ  یتشز و  يراکهزب و  تقیقح  تسا : هکنیا  ناهرب  ندید  زا  دوصقم 
رد تسا  اهنآ  يرای  يهلیسو  دوشیم و  دراو  نینمؤم  ناربمغیپ و  رب  هک  تسا  ياهنیکس  ناهرب  ةداعسلا : نایب  دمآ . شدب  دش و  رجضنم  لمع 

َناهُرب  » سپ دوب ، بوقعی  شردپ  فسوی  خیش  و  کلاس ، يهنیس  رب  تسا  خیـش  توکلم  یّلجت  هنیکـس  هکنیا  و  ریغـص . ریبک و  ملاع  ود  ره 
هک یتروص  ناهرب  تسیچ  هاشیلعیفـص : ریـسفت   260-241- نآرق . - دـمآ دورف  فسوی  يهنیـسب  هک  تسا  بوقعی  یتوـکلم  تروـص  ِهِّبَر »

نآک یتروص  تسا  مدآ  لکشب  فراع  لد  رد   || تسا  ملاع  شخب  حور  ناک  یتروص  نیشنلد  رگ  تدش  اب  متفگ  وت  اب   || هکنیا  زا  شیپ 
لوبق يراد  رگ  یبـلک  يهیحد  وچمه   || لوسر  رب  دـش  رگهولج  نآـک  یتروص  دـید  وچ  هّللا  حورب  نتـسبآ  تشگ   || دـیمد  مدآ  رب  هخفن 

زا توهـش  نآ  تسجب  هک   || وا  تشپ  رب  کلم  انام ، دـگل  دز  رـشب  رد  تعیبط  نآ  دـبنج  هکنوچ   || رگهولج  ناـهرب  تشگ  فسویب  سپ 
هراشا اخیلز  شهاوخ  نتسب و  رد  تالیوأت : هحفـص 180 ] وا [  شیپ  رد  یبن  بوقعی  هک  ای   || واب  رهاظ  نیمألا  حور  دش  هک  ای  وا  تشگنا 

شیامن نآ و  رب  یگریچ  نآ و  ندزلوگ  بلق و  زا  تسا  سفن  توعد  ابیز و  نز  تریـس  تروصب و  تسا  هماّول  سفن  يرادومن  روهظب و 
رد ّقح  رون  هار  نتـسب  رکف و  زا  يریگولج  يهلیـسوب  حور  هب  تسا  بلق  لوـصو  هار  نتـسب  بلق و  رب  یناـسفن  ياهیـشوخ  اـهیبوخ و  نداد 

نّولت و نوچ  سفنب  بلق ، هّجوـت  لـیمب و  تسا  هراـشا  اـِهب » َّمَه   » يهلمج و  دنتـسه ، یمدآ  تریـصب  يهدرپ  هک  یناـسفن  تافـص  يهجیتـن 
رون يهلیـسوب  بلق  كارداـب  تسا  هراـشا  ناـهرب  ندـید  و  دوش . هّجوتم  سفنب  بلق  یهاـگ  هک  تسا  هکنیا  بجوم  یمدآ  ندوبن  میقتـسم 

-393-380- نآرق . - تسا هّمـض  هس  اب  ربد » لـبق و  رداـن »  » تئارق عمجم :  26 ٍُلُبق » نِم  َّدـُق   » ار نآ  یلـصا  یتشز  لقع و  مشچ  تریـصب و 
رـسپ هک  تسا  هکنیا  نیرّـسفم  زا  دایز  يهّدـع  يهدـیقع  - 1 تسا : لوـق  هس  هـلمج  هـکنیا  رد  رخف :  26 ٌدِهاش » َدِهَـش  َو   » 642-622- نآرق

ار اهنآ  نوچ  دینش و  نهاریپ  ندیرد  يادص  دنتـشاد ، هناخ  نآ  گنهآ  زیزع  اب  رابرد  ولج  رد  دوب و  دنمدرخ  میکح و  يدرم  اخیلز  يومع 
ار نانخـس  هکنیا  دوب و  هراوـهگ  رد  ياهچب  دـنا : هتفگ - ياهّدـع  - 2 داد . ار  روتـسد  نآ  زین  فـسوی  اـخیلزب و  تفگ و  ار  نخـس  نآ  دـید 
28 َّنُکِدـیَک » نِم  ُهَّنِإ  َلاق   » 19-1- نآرق . - تسا هدوب  اهنآ  لمع  دـهاش  نآ  یگدـیرد  زرط  هک  تسا  هدوب  نهاریپ  نامه  دـهاش  - 3 تفگ .

دهاش مه  ار  نخـس  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، اهنز  امـش  يهلیح  هکنیا  تفگ : دید  هدیرد  تشپ  زا  ار  نهاریپ  شرهوش  نوچ  يربط :
یلو ٌمیِظَع » َّنُکَدیَک  َّنِإ  : » تسا هتفگ  نآرق  اهنآ  يارب  نوچ - مسرتیم  ناطیش  زا  شیب  نز  زا  تسا : هتفگ  ءاملع  زا  یکی  يروباشین : تفگ :

لد نز  دــیک  -361-402 ز  نآرق -329-300- نآرق -34-1- نآرق : - یماـج ًافیِعَـض ،» َناـک  ِناـطیَّشلا  َدـیَک  َّنِإ   » تسا هتفگ  ناطیـش  يارب 
یـسک نز  رکم  راتفرگ ز  اناد  دوب  نز  دیکب   || راوخ  نانز  دیک  دنک  ار  نازیزع  تسا  میظع  سب  ياهدـیک  ار  نانز   || تسا  مین  ود  نادرم 

19-1- نآرق  - هکنیا دناهتفگ : یضعب  تفگ : فسویب  دهاش  ینعی  عمجم :  29 ضِرعَأ » ُفُسُوی   » ادابم زگره  دوخ  هراکم  نز   || ادابم  زجاع 
ینعی تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دوشن ، شاـف  رهـش  رد  اـت  نکم  هّیـضق  هکنیا  زا  بیقعت  هک  فسویب : دوب  نز  نآ  رهوـش  نخـس  هحفص 181 ] ] 

هک درب  ار  فـسوی  درک و  كرت  ار  اـخیلز  زیزع  وـگتفگ  هکنیا  سپ  زا  ناـیبلا : حور  دـننادیم . هـمه  یهاـنگیب و  وـت  هـک  نـکم  يریگلاـبند 
زک دهـش  نآ  غیرد   || تفر  نورب  مماد  زک  دیـص  نآ  غیرد  تفگ : نینچ  دیدیمن و  ار  فسوی  اخیلز  دـشاب و  شدوخ  تمدـخ  صوصخم 

ناهاش تسد  دیق  || ز  هتـسشن  يزابهـش  دید  یئاجب  یتوق  لیـصحت  دنک  دوخ  رهب  هک   || یتوبکنع  يزور  درک  تمیزع  تفر  نورب  مماک 
درک وا  راک  رد  همه  دوخ  باعل   || درک  وا  راکیپ  رد  راک  ینامز  زاورپ  ار ز  شرپ  لاب و  ددـنب  هک   || زاغآ  درک  ندـینت  وا  درگب  هتـسر  زاب 
مناج گر  رود  نتشیوخ  دارم  زا  هداتف   || روجنر  راز و  توبکنع  نآ  منم  هراپ  دنچ  يرات  ریغ  دنامن   || هرانک  يو  زا  درک  زابهـش  نآ  وچ 
اهَفَغَش دَق   » يرات هتسسگب  زج  تسین  متـسدب   || يراب  راک و  ره  زا  مرات  هتـسسگ  شراکـش  يدیما  غرم  هتـشگن   || شرات  وچمه  هتـسسگ 

. - تسا هدرب  وس  رهب  ار  وا  لد  فسوی  یتسود  ینعی  تسا . هدش  تئارق  لقن  هطقنیب  نیع  اب  ياهّدع  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  30 ابُح »
تسا و لد  طسو  دوصقم  دناهتفگ  ياهّدع  دنا ، هتسناد - رس  زغم  غامد و  یـضعب  دناهدرک : فالتخا  فاغـش  ینعم  رد  یلاّزغ :  22-1- نآرق
: تسا هدرپ  جنپ  ار  لد  لد و  ياههدرپ  زا  تسا  ینورد  يهدرپ  فاغـش  تسا : هتـشون  فشک  دناهتفگ . زین  ندب  يهمه  وا  یمدآ  حور  ياج 
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جنگ عدوتـسم  تسا  ّرـس  مراهچ  ّقح ، رظن  عضوم  تسا  داؤف  مّوس  نامیا  رون  ّلـحم  تسا  بلق  مّود  مالـسا ، دـهع  ّرقتـسم  تسا  ردـص  لّوا 
هک دنیوگ  هگنآ  فاغش  تفگ : ّبحم  نونمس  دوب  هدیسر  فاغشب  فسوی  قشع  ار  اخیلز  قشع ، لحر  ّطحم  تسا  فاغـش  مجنپ  صالخا ،

ار نوـنجم  کـنانچ  دونـش  قـشع  رد  دونـش  هچنآ  دـیوگ و  هچ  ره  اـت  دـنامن  ياـج  نآ  رد  ار  يزیچ  زین  دوـش و  رپ  قـشع  زا  لد  ياـههدرپ 
ءات و دیدشت  اب  أکّتم »  » روهشم تئارق  عمجم :  31 ًأَکَّتُم » َّنَُهل  تَدَتعَأ  . » رتوکین یلیل  تفگ : هحفص 182 ] رمع [ ! ای  رتلضاف  رکب  وبا  دندیسرپ 

ءات اب  أکّتم »  » تسا هدش  لقن  دهاجم  زا  رخآ و  يهزمه  نودب  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   31-1- نآرق . - تسا رخآ  يهزمه 
دناهتفگ هداتق  ریبج و  نب  دیعـس  دشاب . شلاب  یتشپ و  هک  تسا  هیکت  ياج  أکّتم  حوتفلا : وبا  جنرت . ینعمب  هکّتم »  » عمج دیدشتیب  نکاس و 

هدوب يزیچ  هک  تسا  هکنیا  لاوقا  نیرتـهب  و  تسا ، هدوب  هچ  هک  دـناهدرک  فـالتخا  یندروـخ  هکنیا  رد  و  تسا . یندروـخ  ماـعط و  ینعمب 
یهاگ هیکت  ناشیا  يارب  درک  هدامآ  تسا : هتشون  ینیسح  تسا . هدروآ  يدراک  کی  ره  يارب  هک  دعب  يهلمج  لیلدب  ندیربب  جاتحم  تسا 

اّمَلَف . » دـندروخیم ماعط  هدز  هیکت  ناشیا  تسا : ربخ  رد  هچ  ماعط  سلجم  تخاسب  ای  هزیکاپ  ياهماعط  دـینادرگ  اّیهم  اـی  فیطل  ياهـشلاب  زا 
: دناهتفگ رگید  یـضعب  و  مهم ، رایـسب  دـمآ و  گرزب  ناشرظن  رد  دـندید  ار  فسوی  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  31 ُهَنرَبکَأ » ُهَنیَأَر 

بجوم فسوی  یئابیز  دناهتفگ  نیرّسفم  رتشیب  و  تسا . تکس  ياه  تسین و  ریمض  رخآ  ياه  دندش و  راتفرگ  هنانز  تداعب  ینعی  نربکا » »
نآب وا  یتافتلایب  دش  رادومن  وا  يربمغیپ  هوکش  یگتشرف و  يهرهچ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  درک ، هولج  ّمهم  رایـسب  اهنآ  رظن  رد  هک  دش 

هکنیا رد  ياهتکن  یلاّزغ :  31 َّنُهَیِدیَأ » َنعَّطَق  َو   » 33-1- نآرق . - درک ّریحتم  توهبم و  ار  اهنآ  هرهچ  یئابیز  اب  اهنز  اـهیندروخ و  سلجم و 
درد هنوـگچ  دـنک  كرد  ّقـح  مـالک  هکنآ  سپ  درکن ، ساـسحا  ندـیرب  تسد  درد  دـش و  ربـخیب  فـسوی  رادـید  زا  ینز  هک  تسا  هلمج 
نوچ دـناهداد  باوج  دـیربن ! دوخ  تسد  اـخیلز  دـندیرب و  دوـخ  تسد  اـهنز  رگید  ارچ  دـنیوگب  رگا  و  داد ، دـهاوخ  رازآ  ار  وا  ندادـناج 

. تفرگیمن تسدب  دراک  تهج  هکنیا  زا  دریگب ، تسد  دراک  یئادج و  يهلیـسو  تسین  زیاج  قشاع  يارب  تفگ  تشاد  تسود  ار  فسوی 
اخیلز رد  تـشاد  اـهنز  رگید  رد  هحفـص 183 ]  ] 29-1- نآرق  - هک رثا  نآ  دوـب  هدـید  داـیز  ار  فـسوی  وا  نوـچ  هک  تسا  نآ  رگید  ّتلع 

ياهدژا تباهم  زا  یسوم  هکنیا  اب  یسوم  ياصع  زا  نوعرف  يرارقیب  يهتکن  تسا  نیمه  و  دشن ، دوخیب  هزادنا  نآب  تهج  هکنیا  زا  تشادن 
دسرتن و هک  دندرک  مارآ  ار  وا  دیسرت و  یسوم  دش و  اهدژا  نآ  تخادنا و  ار  اصع  دنتفگ  واب  روط  رد  تاجانم  ماگنه  نوچ  دیسرتن ، دوخ 
. یسرتن وت  دسرتیم  هک  نمشد  ربارب  رد  يوش و  انشآ  ینیبب  نوچ  دینش : باوج  دوب ! هچ  يارب  اهراک  هکنیا  دیسرپ  یـسوم  درادرب ، ار  اصع 

تـسد || ز  زاب  دوخ  تسد  زا  جنرت  هتـسنادن  ندیرب  دوخ  جنرت  دـش  انمت   || ندـید  رادـید  نآ  رد  ار  کی  ره  وچ  یماج : ياخیلز  فسوی 
 || میـس ياهحفـص  فک  زا  تخاـسرب  یکی  درک  مقر  وا  ياـفو  فرح  لدـب   || درک  ملق  ناتـشگنا  غـیت  زا  یکی  زاـغآ  درک  ندـیرب  دوـخ 
|| ز هدیرب  فک  نانز  ناز  یهورگ  نوریب  ياپ  هداهن  دوخ  ّدح  || ز  نوخ  زا  یلیس  هناور  لودج  رهب  میوقت  وچ  یخرـس  لودج  شدیـشک 
 || دنتشگ هناگیب  درخ  زا  یهورگ  دندرپس  ناج  هتفرن  سلجم  نآ  زا   || دندربن  ناج  فسوی  قشع  غیت  هدیمر ز  لد  شوه و  ربص و  لقع و 
 || یم زا  یّمخ  دـمآ  فسوی  لامج  زاسمد  قشع  زوس  درد و  اب  یلو  ، || زاب  دوخب  رخآ  دـندمآ  یهورگ  دنتـشگ  هناوید  يرپ  نآ  قشع  ز 

دوخ ّتبحم  نایعّدم  تیآ  نیدب  هناحبس  ّقح  هک  تسا  روکذم  یملس  قیاقح  رد  تسا : هتشون  ینیـسح  يو  زا  سک  ره  بیـصن  دوخ  ردقب 
لامج وترپ  دوهـش  رد  امـش  دنکیمن ، دی » عطق  ملا  ساسحا   » هک دـسریم  هبترم  نادـب  یقولخم  تیؤر  رد  قولخم  هک  دـنکیم  شنزرـس  ار 
لهـس وت  دادیب   || درک  ناوت  شوغآ  رد  تسد  یمد  وت  اب  رگ  تیب : دـیوشن . ّملأتم  تنحم ] جـنر و  ینعی   ] انع الب و  چـیه  زا  هک  دـیاب  قلاخ 

. تفای عطق  هحفـص 184 ] اهرانز [  ص ]  ] يدّمحم لامک  روهظ  رد  دش و  هدـیرب  اهتـسد  یفـسوی  لامج  دوهـش  رد  درکناوت  شومارف  تسا 
عطقلاب نرثأل   || هنیبج  نیأر  ول  اخیلز  یماّول  دشاب  هدـیرب  اهرـس  ام  ربلد  ياپ  رد   || تسا  لهـس  هدـیرب  تسد  فسوی  يور  نسح  زا  تیب :

دندرکیم هراپ  هراپ  لد  هک  تسا  رّرقم  دندیربب  شیوخ  تسد  را  يدوخیب  يور  || ز  فسوی  يهولج  ماگنهب  رصم  نانز  دیلا  یلع  بولقلا 
يرود و يهطـساوب  تسا  لد  جنر  هودـنا  هچنآ  تسا : هتفگ  هیئاطع  مکح  حرـش  رد  نایبلا : حور  دـندیدیم  هدـید  رون  يا  وت  لامج  رگا  ||  

درد فسوی  لامج  ندـیدب  اهنز  نآ  هکنانچ  دوش  بولطم  ابیز و  يرود  درد  دوش  نایع  تسود  لامج  رگا  نوچ  تسا  دوصقم  ّتیمورحم 
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هّلل 2- شاح  - 1 26-1- نآرق : - تسا هدش  تئارق  روج  دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  31 ِهِّلل » َشاح  َنُلق  َو  . » دـش اهنآ  بولطم  ابیز و  ندـیرب 
اب تسا  هدش  لقن  هّلل » شاح   » داش تئارق  رد  - 5 هلالا ، شاح  - 4 هلالج ، يهملک  لّوا  رد  مالیب  هّللا » شاح  - » فلا 3 یتدایز  اب  هّلل  یشاح 

هچنآ زا  تسا  رود  تسا و  ياهیحان  اشح و  رد  ادخ  ياضر  يارب  فسوی  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  رد  نیرّسفم  رتشیب  لوق  و  نیـش ، نوکس 
ِّبَر . » تسا ابیز  رایـسب  نوچ  تسا  هکئالم  زا  رـشب و  يدـننامه  زا  تسا  رود  ینعی  دـناهتفگ : ياهّدـع  و  تسا ، هدـش  مهّتم  دناهتـسب و  واـب 

- نآرق . - دـناهدرک توعد  دوخب  ار  فسوی  مه  اهنز  نآ  هک  تسا  لیلد  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   33 ِهَیلِإ » ِینَنوُعدَی  اّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنجِّسلا 
نوچ هک  ع ]  ] داّجـس ماما  زا  تسا  یلامث  هزمح  وبا  ثیدـح  رد  تسا . هدرک  تئارق  نیـس  ربز  اب  نجـس  يهملک  بوقعی  ّطقف  عمجم :  65-1

هک دندرک  تحیصن  ار  وا  اهنز  دناهتفگ : یضعب  و  دندرک ، رادید  شهاوخ  وا  زا  هحفص 185 ] ناهن [  رد  کی  ره  دنتفر  سلجم  نآ  زا  اهنز 
« ُّبَحَأ ُنجِّسلا   » ياـجب فـسوی  رگا  تسا : هتفگ  یمیکح  ناـیبلا : حور  ملاـظ . وـت  تسا و  موـلظم  وا  هک  ریذـپب  ار  دوـخ  رادراـیتخا  ناـمرف 

دوخ نیدـب  وا  یلو  درکیم ، رود  وا  زا  ار  يراتفرگ  يدـب و  ره  ادـخ  تسا ، رتهب  نم  يارب  ـالب  يرود  تیفاـع و   72-52- نآرق : - تفگیم
: تسا هتفگ  ذاعم  و  تسا ] وا  راتفگ  زا  یمدآ  يراتفرگ  ینعی  « ] قطنملاب لّکوم  ءالبلا  و  . » درمـش کبـس  ار  یگدنز  يراتفرگ  درک و  هّجوت 

يدعس یهاوخب : تیفاع  ادخ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  یهاوخیم  يراتفرگ  اعد  نیاب  وت  دومرف  هدب ، مربص  ایادخ  هتفگیم : يدرم  دینش : ربمغیپ 
و دوب ، يروجنر  نآ  رد  اهتّدم  دشیمن و  هب  وراد  چیهب  و  تشاد ، گنلپ  مخز  ایرد  رانک  رب  هک  مدید  ار  یئاسراپ  تسا : هتفگ  ناتـسلگ  رد 

ادـخ نادرم  یلب  یتیـصعم ، هب  هن  مراتفرگ  یتبیـصمب  هکنآ  رکـش  تفگ : ینک ! رکـش  هچ  هک  شدندیـسرپ  دـیراذگیم ، ادـخ  رکـش  اهتّدـم 
ارم رگ   784-757- نآرق «. - ُّبَحَأ ُنجِّسلا  ِّبَر  : » تفگ هچ  تلاح  نآ  رد  قیدص  فسوی  هک  ینیبهن  دننک ، رایتخا  تیـصعم  رب  ار  تبیـصم 

هدرزآ لد  وک   || دش  رداص  هنگ  هچ  نیکـسم  يهدنب  زا  میوگ  دشاب  مناج  مغ  مد  نآ  رد  هک  یئوگن  ات   || زیزع  رای  نآ  دهد  نتـشکب  راز 
يهطـساو تسا و  بناج  ود  ياراد  یمدآ  بلق  نوچ  تـالیوأت :  33 َّنِهَیلِإ » ُبصَأ  َّنُهَدیَک  یِّنَع  فِرـصَت  ّالِإ  َو   » دـشاب منآ  مغ  نم ! زا  دـش 

، حورب نشور  بلق  رون  زا  سفن  هک  تسا  رایـسب  هچرگا  دـنکیم و  کموک  شیاهراک  رد  ار  سفن  هتـسویپ  تسا و  وا  سفن  حور و  ناـیم 
، دنکیم شمورحم  حور  ینـشور  زا  دـشکیم و  دوخ  يوسب  ار  لد  دوز  درادـن و  ماود  تسا و  یـضراع  ّتینارون  هکنیا  یلو  دوشیم  ینارون 

بناجب لد  لیم  لهج و  يهطـساوب  دوشن  ددم  العا  ألم  راوناب  دنکن و  تیوقت  ار  لد  یحور  بناج  دـشابن و  يدـنوادخ  تمـصع  رگا  سپ 
اعد نینچب  زاین  هچ  تّوبن  ماقم  اب  امـش  دـندرک : ضرع  کنید » یلع  یبلق  ّتبث  ّمهّللا   » دومرف ربمغیپ  هک  روط  نامه  دوشیم  وا  بولغم  سفن 

. دخرچیم فرط  رهب  هتـسویپ  هک  نابایب  داب  رد  تسا  يرپ  دننام  لد  هحفص 186 ]  ] 58-1- نآرق  - هک مشاب  هدوسآ  هنوگچ  دومرف : دیراد !
مدآ هنرو   || دوش  رای  ادخ  فطل  رگم  تسا  تخس  ماد  ظفاح : تسا : لد  یمئاد  رقف  جایتحا و  تروص  تلاح و  نامه  فسوی  ياعد  سپ 

. لاس جـنپ  تفگ : یبلک  دـننک . شنادـنزب  لاـس  تفه  ینعی  تفگ : همرکع  عمجم :  35 ٍنیِح » یّتَح  ُهَُّننُجـسََیل   » میجر ناطیـش  هفرـص ز  دربن 
« َنِینِسحُملا َنِم  َكاَرن  ّانِإ  ِِهلیِوأَِتب  انئِّبَن   » 32-1- نآرق . - دوش شومارف  هّیـضق  هکنیا  دـتفیب و  اهنابز  زا  شمان  هک  هاگنآ  ات  تسا : هتفگ  یئاّبج 

اطخ یئوگب  هچنآ  هک  ینادـیم  بوخ  باوخ  لـیوأت  هک  میـسانشیم  ناـنچ  ار  وت  اـم  ینعی   59-1- نآرق : - تسا هتفگ  ءاّرف  حوـتفلا : وـبا   36
دیسریم و ناینادنز  لاحب  فسوی  نوچ  تسا : هتفگ  كاّحض  یتسه . راکوکین  ینک  ریبعت  بوخ  رگا  تسا : هتفگ  قاحسا  نب  دّمحم  درادن .

دزن ناوج  ود  نآ  نوچ  تسا : هتفگ  دـهاجم  دندرمـشیم . راکوکین  ار  وا  تخودـیم  تسـشیم و  ناش  هماـج - دادـیم و  يرادـلد  ار  اـهنآ 
دیرادن تسود  ار  نم  تفگ : وا  ابیز ، يدنمدرخ و  نوچ  میراد  یم - تسود  ار  وت  ام  دنتفگ : دنک ، ریبعت  ار  ناشباوخ  هک  دندمآ  فسوی 
يریبدـت درادـب  دوـخ  دزن  هتـسویپ  ار  نم  تساوـخ  تشاد و  متـسود  ماهّمع  - 1 مدـید : ـالب  یتـسود  زا  نوچ  مدرب  ناـیز  اـهیتسود  زا  هک 

میهاربا زا  يدـنبرمک  موشب . وا  یمالغب  موکحم  يدزد  تازاجمب  لاس  کـی  ناـمز  نآ  نوناـق  بجومب  اـت  درک  میدزدـب  مهّتم  دیـشیدنا و 
دوخ دزن  ار  نم  لاـس  کـی  ماهدـیدزد و  هک  درک  يوعد  مدـش  رادـیب  نوچ  تسب و  مرمک  رب  ار  نآ  وا  مدوب و  باوـخب  نم  تشاد  ثاریمب 

رد نینچ  درک و  نم  یتسود  يوعد  اخیلز  - 3 دنتخورف ، یمالغب  دندنکفا و  هاچب  دندرب و  دسح  ناردارب  تشاد  متسود  مردپ  - 2 تشادب ،
سفن ناور و  دـنوادخ  تسا  هدـش  تباـث  هک  تسا  هکنیا  باوخ  ریبعت  یتـسرد  رب  لـیلد  رخف : دـیرادن . تسود  ارم  راـهنز  هدـنکفا  منادـنز 
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هعلاطم اهنآ  رد  دوش و  رادربخ  یمئاد  تباث  قیاقح  يّدام و  ملاع  هکنیا  قوفام  ملاوع  زا  دناوتیم  هک  تسا  هدیرفآ  يروج  ار  ناسنا  يهقطان 
باوخ ز ماگنه  هحفـص 187 ] رد [  یلو  تسا ، مورحم  دوخ  یئاناوت  نآ  زا  تسا  لوغـشم  نآ  ریبدت  يرادهگن و  ندب و  راکب  نوچ  دنک و 
تسا و تاحالطـصا  فالتخاب  هک   ] هقطان سفن  ناور و  حور و  نوچ  و  دوشیم ، تیوقت  یئاناوت  نآ  دوشیم و  مک  یندـب  يّدام و  يراتفرگ 
راـثآ و وا  ریمــض  حوـل  یمدآ و  لاـیخ  يورین  رد  دـنک  كاردا  هدـهاشم و  ار  يزیچ  باوـخ  رد  تـسا ] هدـنز  ناـسنا  ّتیــصاخ  دوـصقم 

لایخ ریمـض و  رد  هک  اهتروص  هکنیا  زا  دنکیم  ریبعت  ار  باوخ  هکنآ  دراذـگیم و  یقاب  دوخ  تاکاردا  تادـهاشم و  بسانم  یئاهتروص 
: یماج تسا . هدوب  هچ  تسا  هدرک - هدهاشم  حور  هک  قیاقح  نآ  دنکیم  فشک  دربیم و  یپ  تسا  هدـش  لقن  وا  يارب  تسا و  هدـنام  یقاب 

يداتـسرف يزینک  مرحم  فک  رب  يداهن   || يزیچ  هظحل  ره  شوخ  ياهتمعن  ز  تسا : هتفگ  نینچ  ار  اـخیلز  لاـح  فسوی و  نادـنز  نارود 
شجاـیتحا ز داـتفا  رتـشن  مخزب   || شجازم  يزور  دوخ  لاـح  زا  تشگب  فسوی  يور  شیاـجب  يدـید  اـت  هک   || فـسوی  يوـس  نادـنزب 

هکنیا شقن  كاـخ  حولب   || تسد  کبـس  داتـسا  رتـشن ، کـلکب  سب  فسوی و  فسوی  ریغ  دـماین   || سک  يهدـید  رد  نیمز  رب  شنوـخ 
زا دـبای  یئاـهر  وک  سکنآ  شوـخ  تسود  زج  تسوـپ  زا  شدـمان  نوریب  هک   || تسوـپ  گر و  شدوـب  رپ  تسود  زا  ناـنچ  تسب  ارفرح 

ار نتـشیوخ  دراین  یگنج  هن  سک  اب  شدشاب  یحلـص  هن   || یگنر  هن  دوخ  زا  شدشاب  یئوب  هن  شیوخ  زا  دبای  یئانـشآ  میـسن   || شیوخ 
دید  || روبع  هار  رب  مشچ  يزور  تشاد  ینادـنز : فسوی  زا  یتشذگرـس  هاشیلع : یفـص  يراک  قشع  زا  ریغ  شیپ ، دریگن   || يرامـش  رد 
نوچ  || ياجب  نزور  نآ  نوریب  رد  تفخ  مامت  یباتش  اب  دش  نادنز  يوس   || مامز  شتسد  زا  دیشکب  رتش  نآ  رود  ار ز  يراوس  رتشا  دوخ 
برع نآ  يوس  گناب  فسوی  درک  ياصع  برض  اب  تخس  ار  رتش  نآ   || ياج  دنازیخ ز  هک  یبارعا  تساوخ  يانشآ  يوسب  دیاک  یـسک 

نیز وگرب  تفگ : هحفص 188 ] زاب [  يوس  نآ  موریم  يراک  رهب   || زاین  دش  مرصم  مناعنک  لهاک  بدا  زا  تفگ  یخا ! يا  یئاجک  زک  ||  
ناکم ار  وا  تسا  هدوب  هدـیرچ و  سب   || نایبوقعی  نآ  ياـعرم  رد  تفگ : تسا  اـفو  راـثآ  رهاـظ  شلاـح  هک ز  ! || تسا  اـجک  زا  وک  رتش 

رب رب ، ناعنک  يوس   || مامت  رهوگ  هکنیا  ریگ  نم  زا  تفگ : نایب  رد  دیان  هک  رذگب  نیز  تفگ : ! || نایع  زا  بوقعی  لاح  دـب  نوچ  تفگ :
مماـن زا  تفگ :  || شمیوگ  اـت  وگب  ار  تماـن  تفگ : رگد  مه  شومارف  ار  اـم  نکم  وت   || رظن  زا  شومارف  تمیدرکن  اـم  ماـیپ  موزحم  نآ 

دش هتسش   || قایس  زا  دسرپ  هنوگ  لاخ  رو ز  يوگب  وا  اب  ناشن  اب  ینیب  هچ  ره   || يور  لکـش و  زو  هگن  نک  نم  رد  کیل  شمغ  رب  دیازف 
تسا هدش  یفّرعم  هیآ  هکنیا  رد  هک  ةردقلا  بارش  لّوا  تسا : هتسد  دنچ  بارش  یلاّزغ :  41 ًارمَخ » ُهَّبَر  یِقسَیَف   » قارف ردنا  مشچ  بآ  وگ ز 

هیآ هکنیا  رد  تسا و  ریش  هک  تربع  بارش  مّود  ِلُکُألا » ِیف  ٍضَعب  یلَع  اهَضَعب  ُلِّضَُفن  َو  ٍدِحاو  ٍءاِمب  یقـُسی  ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق  ِضرَألا  ِیف  َو  »
َحایِّرلا ُلِسُری   » هیآ هکنیا  بجومب  تسا  ناراب  هک  تمارک  تمحر و  بارـش  مّوس  مُکیِقـُسن » ًةَربَِعل  ِماـعنَألا  ِیف  مَُکل  َّنِإ  َو   » تسا هدـش  هتفگ 
تـسا هیآ  هکنیا  رد  هک  دزم  باوث و  بارـش  مجنپ  ًاـمیِمَح » ًءاـم  اوُقُـس  َو   » تسا هتفگ  هک  تبوقع  بارـش  مراـهچ  ِِهتَمحَر » يَدَـی  َنَیب  ًارـُشب 

«. - ًاروُهَط ًابارَـش  مُهُّبَر  مُهاقَـس  َو   » تسا هتفگ  هک  اجنآ  تبرق  بارـش  مشـش  ٌکسِم » ُهُماتِخ   » و اًلِیبَجنَز » اهُجاِزم  َناـک  ًاـسأَک  اـهِیف  َنوَقـُسی  »
- نآرق -655-604- نآرق -549-524- نآرق -486-433- نآرق -366-311- نآرق -237-167- نآرق -166-129- نآرق -28-1- نآرق

دب اهنآ  زا  یکی  باوخ  ریبعت  نوچ  دـناهتفگ : قاحـسا  نبإ  يّدـس و  عمجم :  37 رخآ » ات  ٌماعَط - امُکِیتأَی  ـال   » 756-716- نآرق -676-658
تباث ار  دوخ  تّوبن  ماقم  تساوخ  نانخـس  هکنیا  اب  دناهتفگ : یئاّبج  يرـصب و  نسح  درک . زاغآ  رگید  یبلطم  دادـن و  ار  اهنآ  باوج  دوب ،

دندیدن و باوخب  يزیچ  فسوی  ياهینادـنزمه  يربط :  41 ِناِیتفَتسَت » ِهِیف  يِذَّلا  ُرمَألا  َیُِـضق   » 23-3- نآرق . - دنک بلج  دوخب  اهنآ  دـنک و 
هلمج هکنیا  وا  میدومزآ ، ار  وت  میدیدن و  یباوخ  ام  دـنتفگ : درک ، ریبعت  ار  اهنآ  باوخ  وا  نوچ  دـننک و  شیامزآ  ار  فسوی  دنتـساوخیم 

هحفص 189]  ] 48-1- نآرق - - هتفگ تسار  امش  هاوخ  یندش ، ماجنا  ریزگان  تسا و  نیعم  تروص  نیاب  امش  شسرپ  هکنیا  ینعی  تفگ  ار 
ُهاسنَأ ّربعم . مدرم  رگید  لثم  ریبعت  هن  تسا  هدوب  بیغ  زا  مالعا  یحو و  فسوی  باوج  دنامهفیم : هلمج  هکنیا  عمجم : غورد . هاوخ  دیـشاب 

ود دـش  لّسوتم  قولخمب  دوخ  تاجن  يارب  فسوی  نوچ  - 27 دـنا : هدرک - ینعم  روـج  ود  ار  هلمج  ود  هکنیا  رخف :  42 ِهِّبَر » َرکِذ  ُناطیَّشلا 
زا ناطیش  - 2 نادنز ، رد  ندنام  لوط  مّود - «. 27» دوب یشومارف  داجیا  ناطیش و  ّطلست  يهلیسوب  هک  ادخ  دای  یشومارف  لّوا - دش : تازاجم 
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-2 نادنز ، رد  ندنام  لوط  مّود - دنام . نادنز  رد  تهج  هکنیا  زا  دنک  یفّرعم  ار  فسوی  دوخ  بابرا  اقآ و  دزن  هک  درب  وا  ینادنز  قیفر  دای 
-40-1- نآرق . - دـنام نادـنز  رد  تهج  هکنیا  زا  دـنک  یفّرعم  ار  فسوی  دوخ  باـبرا  اـقآ و  دزن  هک  درب  وا  ینادـنز  قـیفر  داـی  زا  ناـطیش 

شلایخ زا  ّتیصو  نآ  تفر  نانچ  یماج : تسا . هدش  تیاور  لّوا  ینعم  مالّسلا  امهیلع  قداص  داّجس و  ماما  زا  عمجم :  248-246- یقرواپ
ّزع ردصب   || دنیزگرب  دزیا  هک  ار  نآ  یلب  دروآ  یسوبحم  الب  نادنزب   || دروآ  یسویأم  شاهدعو  لاهن  شلاس  دنچ  دشابن  رطاخ  رب  هک  ||  

شـشیوخ ماد  ریـسا   || سک  نماد  رد  وا  تسد  دهاوخن  ددنـسپ  مک  شنآ  هکنیا و  نیهر   || ددـنبب  شیور  رب  بابـسا  هر  دنیـشن  یقوشعم 
 || يرورپ سپ  هـبرف  واــگ  تـفه   12-10- تمرف « - 28» زیزع نآ   27-1- نآرق : - مـجنپ رتـفد   43 ٍنامِـس » ٍتارََقب  َعبـَـس   » سب دـهاوخ و 

راک درم  تروصب  دمآ  رـشب  سپ  ناروخ  يدندوبن  ار  ناواگ  هنرو   || نارغال  نآ  دندب  ناریـش  نورد  رد  يرغال  واگ  تفه  نآ  ناشدروخ 
ادـخ ریـش  ینابرق  نت  واگ  هحفـص 190 ]  ] 255-228- نآرق -218-179- نآرق -89-40- نآرق  - راوـخ درم  يو  رد  ریـش  ناـهنپ  کـیل  ||  

-1-26 و نآرق . - تسا هدناوخ  هزمه  حـتف  اب  ابأد »  » صفح عمجم :  47 ًابَأَد » َنِینِس  َعبَـس   » تسا افـص  قدص و  رـس  وا  اب  ار  وت  رگ   || تسا 
اب مه  تسا و  نارگید  تئارق  بیاغ  تروصب  ءای  هب  و  تسا ، اهیفوک  تئارق  باطخ  تروصب  ءات  اب  َنوُرِصعَی » ِهِیف  َو   » نآ نوکـس  اب  نارگید 

و تسا ، ّیلع  نب  دیز  هداتق و  زا  لوقنم  تئارق  ءاهب  رخآ  يات  لیدبت  اب  ٍۀَّمُأ » َدَعب  . » تسا هدش  هدناوخ  لوهجم  تروصب  داص  حتف  ءای و  ّمض 
هدـش تئارق  زین  نون  ّمض  اب  ةوسّنلا » لاب  ام  . » تسا مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  تئارق  لبانـس » عبـس  ، » تسا هدـش  تئارق  زین  رـسک  اب 

مه رب  هک  تسا  ثغـض  عمج  ثاغـضا »  » يهملک يواـضیب  لـیزنتلا  راوـنا   44 ٍمالحَأ » ُثاغـضَأ   » 220-205- نآرق -49-26- نآرق . - تسا
. - تسا هدش  لامعتسا  تقیقح  عقاو و  زا  رود  باوخ  يارب  هلمج  هکنیا  و  تسا ، لطاب  ياهباوخ  مالحا  و  دشاب ، هایگ  ندرک  هتسد  نتـسب و 

هتـسدب هیبش  دوب  مهارف  بسانتیب  ياهزیچ  زا  رگا  باوخ  و  دـشاب . قاس  کـی  رب  هک  تسا  هاـیگ  زا  هتـسدکی  ثغـض » : » رخف  20-1- نآرق
و تسا . زارد  یتّدم  دوصقم  و  هدـش ، مهارف  نامز  ياهتـسد  زا  سپ  درک  دای  ار  فسوی  ینعی  يواضیب :  45 « 29 «» ٍۀَّمُأ َدَعب  َرَکَّدا  تسا . هایگ 
. تسا زارد  یتّدم  دوصقم  و  هدش ، مهارف  نامز  ياهتـسد  زا  سپ  درک  دای  ار  فسوی  ینعی  يواضیب :  45 هک تسا  هدش  تئارق  هزمه  رسک  اب 
- نآرق -793-754- نآرق -753-727- نآرق -726-699- نآرق  - 31-29- یقرواپ -28-1- نآرق  - هک تسا  هدـش  تئارق  هزمه  رـسک  اـب  و 

یـشومارف ینعمب  هما »  » و دهد ، تاجن  ار  وا  هک  درک  ماعنا  فسویب  ادخ  هکنآ  زا  دعب  ینعی  تسا ، تمعن  ینعمب  هحفص 191 ]  ] 817-794
مخت و يارب  هچنآ  ینعی  يواضیب :  48 َنُونِصُحت » اّمِم  . » دروآ دایب  ار  وا  یـشومارف  سپ  زا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  تسا ، هدش  تئارق  زین 

سپ زا  شیاـسآ  ینعمب  دـشاب  ثوغ  زا  تسا  نکمم  ثاـغی »  » يهملک حوتفلا : وبا   49 ُساّنلا » ُثاُغی   » 20-1- نآرق . - دیرادیم هاگن  تشک 
هلمج و هکنیا  عـمجم :  29 َنوُرِـصعَی » ِهِیف  َو   » 19-1- نآرق . - دـشاب ناراب  ینعمب  ثیغ »  » زا ای  و  هثاغا ، لثم  یـسردایرف  ینعمب  اـی  و  یتخس ،
و تسا ، هداد  عالّطا  نآ  زا  يربمغیپ  ملعب  تسا و  هدوبن  هاشداپ  باوخ  هک  تسا . فسوی  راتفگ  زا  تسا  هیآ  کی  مامت  ءزج  ولج  رد  هچنآ 

ینعی دـناهدرک : لـقن  مه  و  دـنریگیم ، ار  اـهنآ  بآ  یناوارف  لاـس  رد  هک  اـههویم  رگید  نوـتیز و  روـگنا و  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ 
ینعمب ةرصع »  » زا هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  حوتفلا : وبا   24-1- نآرق . - تاناویح ریش  يدایز  فلع و  یناوارف  زا  تسا  هیانک  هک  دنشودیم 

رد عمجم : تسا . هدرک  هدوسآ  ار  دوخ  تسا و  هدـش  هدـنهانپ  هکنآ  دـننام  تسا  یگدوسآ  تاجن و  دوصقم  دـشاب و  یگدـنهانپ  ءاجتلا و 
اب نورـصعی »  » دـناوخ ار  هلمج  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  روضح  يدرم  تسا : هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  ّیلع  باتک 

: دومرف مناوخب ! روج  هچ  درک : ضرع  دـنزاسب ! بارـش  دـنهاوخیم  رگم  دـنراشفیم  ار  زیچ  هچ  دومرف : ترـضح  نآ  داص  رـسک  ءاـی و  حـتف 
فسوی و ياههتفگ  هکنیا  تسا : هتفگ  یخلب  و  درابیم ، اهنآ  رب  ناوارف  ناراب  یلاس ، کشخ  زا  سپ  ینعی  داص  حتف  ءای و  ّمض  اب  نورصعی » »

اریز تسا  نامه  نآ  یتسرد  هجیتن و  دـندرک  ریبعت  لّوا  روط  ره  ار  باوخ  هک  تسا  طلغ  هدـیقع  هکنیا  دـنامهفیم  هاـشداپ  باوخ  حیرـشت 
رادومن هجیتن  درکیمن و  ریبعت  نینچ  فسوی  دوب  تسرد  نخـس  نآ  رگا  دنتـسناد و  لطاب  لایخ  غورد و  ار  نآ  رابرد  ياهوگبیغ  ءاـملع و 

: تسا هتـشون  نینچ  رخآ  ات  اـههلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا : وبا   50 ِةَوسِّنلا » ُلاب  ام  ُهلَئـسَف  َکِّبَر  یلِإ  عِجرا  َلاـق  [ » هحفص 192 دشیمن [ .
زج ار و  کلم  ات  درک  نآ  يارب  هکنیا  و  دندیرب ! اهتـسد  ارچ  ات  دسرپب  دنک و  رـضاح  ار  نانز  نآ  ات  وگب  ار  کلم  وش و  سپ  زاب  ورب  تفگ 
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فاشکتـسا يدمآ و  نوریب  دـناوخب  ار  وا  کلم  نوچ  فسوی  رگا  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  دناهتـشاد . زاب  هانگیب  ار  وا  هک  دوش  نشور  ار  وا 
یّلـص لوسر  و  درک ، تنایخ  زیزع  نز  اـب  هک  تسا  درم  نآ  هکنیا   60-1- نآرق : - یتفگ نتـشیوخ  اب  يدـید  ار  وا  هک  ره  کلم و  يدرکن 

هک دیـسرپ  ار  وا  دـمآ و  لوسر  هکنآب  ار  وا  دزرمایب  يادـخ  وا و  ربص  وا و  مرک  فسوی و  زا  مرادـیم  بجع  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زا رگد  بجع  و  میوگن ، دیراین  نوریب  نادنز  زا  ات  یمتفگ : مدوب  نم  وا  ياجب  رگا  درکن و  عانتما  تفگب و  تسا ! یچ  کلم  باوخ  لیوأت 
نم لاوحا  ات  وگب  ار  کلم  ورب و  تفگ : دوب ، هدنامب  نادنز  رد  زارد  تّدم  هکنآ  اب  يآ ، نوریب  تفگ : دـمآ و  زاب  لوسر  نوچ  هک  وا  ربص 

هدوب نکاس  میلح و  تخـس  وا  یمدمآ ، نوریب  ات  یمدرک  باتـش  یمدوب  نم  وا  ياجب  رگا  و  دـندیربب ! اهتـسد  ارچ  ناشیا  ات  دـسرپ  نانز  زا 
زا هک  تسا  هداد  هاشب  فسوی  هک  ماغیپ  هکنیا  رد  و  تسا ، هزمه  طاقساب  هلـسف »  » ریثک نبإ  یئاسک و  تئارقب  هلئـساف »  » يهلمج رخف : تسا .

ار وا  بدا  هکنیا  ساپ  مه  وا  تهج  نیمهب  و  تسا ، هدوب  وا  تمرح  قوقح و  تیاعر  يارب  تسا  هدربن  ار  نز  نآ  ماـن  دـسرپب و  اـهنز  لاـح 
، دریگب ار  شرهم  هک  درب  یضاقب  ار  دوخ  رهوش  ینز  مدناوخ : یباتکب  و  ُّقَحلا » َصَحصَح  َنآلا   » هک درک  دوخ  هانگب  رارقا  يدوزب  تشاد و 

باجح نتشادربب  یتجاح  تفگ : درم  دنیبب ، دوهش  ات  دننک  زاب  ار  وا  يور  درک  نامرف  وا  رهم  يارب  تداهش  دوهش و  یئاسانش  يارب  یـضاق 
ار دوخ  رهم  تشذگ و  دوخ  ياوعد  زا  دـید  دوخ  رهوش  زا  ار  مارتحا  هکنیا  نز  نوچ  مهدـیم ، منادـیم و  تسرد  ار  وا  ّقح  نم  تسین ، نز 
زا تسا  نکمم  ّرقتسا و  تبث و  ینعمب  دشاب  ریعبلا » صحصح   » زا تسا  نکمم  يواضیب :  51 ُّقَحلا » َصَحصَح   » 357-331- نآرق . - دیشخب

مرجب تسا : هـتفگ  یماـج  هحفـص 193 ]  ] 20-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  لوـهجم  تروـصب  روـهظ و  ینعمب  دـشاب  رعّـشلا » ّصح  »
یهار هدرک  مگ  وا  قـشع  رد  منم   || یهاـنگ  ار  فـسوی  تسین  اـتفگب  ّقـحلا  صحـصح  يادـص  وز  دـمآرب   || قـلطم  رارقا  درک  شیوـخ 

دهاجم و يرـصب و  نسح  عمجم :  52 ُهنُخَأ » َمل  یِّنَأ  َمَلعَِیل  َك   ِ مدـنار شیپ  زا  دادـن  نم  ماک  وچ   || مدـناوخ  شیوخ  لـصوب  ار  وا  تسخن 
هک تسا  هکنیا  يارب  اهنز  زا  شـسرپ  هاشداپب و  ماغیپ  هکنیا  هک  تسا  فسوی  نخـس  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : ملـسم  وبا  هداـتق و  كاّـحض و 
نآ نخس  لصو  وا  نخس  تسا ، فسوی  هدنیوگ  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  رادومن  تسه و  هنیرق  نوچ  ماهدرکن و  تنایخ  نم  دوش  مولعم 

دنادب فسوی  هک  تسا  نآ  يارب  دوخ  هانگب  نم  رارقا  ینعی  تسا  نز  نآ  نخس  زا  مه  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  یئاّبج  تسا . هدش  لقن  نز 
613-611- یقرواپ -42-1- نآرق «. - 30» مدرکن رارکت  ار  تمهت  هکنیا  مدرکن و  واـب  تناـیخ  دوب  رود  نم  زا  بیاـغ و  وا  هک  دـعبب  نآ  زا 
هک دومرف  فسوی  منک . تبوقع  ار  ناشیا  وت  روضحب  اـت  اـیب  دـندومن  فارتعا  شیوخ  هاـنگب  ناـنز  هک  داد  ماـغیپ  فسویب  کـلم  ینیـسح :

بوسنم ياخیلز  فسوی  زا   172-153- نآرق . - خلا زیزع - دـنادب  ات  مدرک  نآ  رب  تساوخرد  هکنیا  َمَلعَِیل » َِکلذ   » دوبن تبوقع  نم  ضرغ 
رـصم رد  هک  سکنآ  ره  يارـس  رد  نمجنا  نآ  دـیدرگ  هک   || يأر  كاپ  هش  نامرف  داد  کبـس  ینیـسح : ریـسفت  يهیـشاح  رد  یـسودرفب 
ناشیا زا  دیـسرپب  تسد  ياهفک  حورجم  دوب  ناـش  هک   || تسرپ  تب  نز  نادـنچ  اـخیلز و  نمجنا  دـندش  رد  کـلم  خاـکب   || نز  دـندوب 
رابکیب نب  هداتفا  هک  ناس  ناز  دیئوگب   || نخـس  فسوی  اخیلز و  نایم  هحفـص 194 ] هابت [  ناشن  نادنچ  تسا  یچ  زا  هک   || هاش  هاگنامه 

ام كاخ  تسا و  داب  بآ و  شتآ و  نیز  هن   || كاپ  بیع  ره  ز  فسوی ، تسا  هتـشرف  اطخ  زگره  میدیدن  فسوی  || ز  ام  دنتفگب : دـشاب 
تفگ نوچ  زاب  دید ، ّقح  تمصع  قیفوت و  بیغلاب  ُهنُخَأ » َمل  یِّنَأ  َمَلعَِیل  َِکلذ  : » تفگ هگنآ  فسوی  تسا : هتـشون  فشک   53 یِسفَن » ُئَِّربُأ 
دیاب هدنب  و  «، 31» تسا ریصقت  رذع  نایب  یکی  هکنیا  تسا و  قیفوت  رکـش  نایب  یکی  نآ  دید . دوخ  تمدخ  رد  ریـصقت  یِـسفَن » ُئَِّربُأ  ام  َو  »
دنیب هانگ  درگن  دوخ  اب  نوچ  دـیازفیب ، رکـش  رد  دزانب و  دـنیب  تمعن  درگن  ّقح  اـب  هک  هگره  دوب ، نادرگ  رذـع  رکـش و  ناـیم  هتـسویپ  هک 

دوخب یهاگ  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  دوش . ترفغم  بجوتـسم  رذـع  نیاب  ددرگ ، تدایز  ّقحتـسم  رکـش  نآـب  دـیآ ، شیپ  رذـعب  دزوسب و 
نادرگ رذع  رکـش و  نایم  هتـسویپ  هک  دـیاب  هدـنب  و  تسا ! یک  رتراوگرزب  نم  زا  میوگ  مرگن  وتب  یهاگ  تسیک ! رتراز  نم  زا  میوگ  مرگن 

رکـش نآب  دـیآ ، شیپ  رذـعب  دزوسب و  دـنیب  هانگ  درگن  دوخ  اب  نوچ  دـیازفیب ، رکـش  رد  دزاـنب و  دـنیب  تمعن  درگن  ّقح  اـب  هک  هگره  دوب ،
یهاگ تسیک ! رتراز  نم  زا  میوگ  مرگن  دوخب  یهاگ  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  دوش . ترفغم  بجوتسم  رذع  نیاب  ددرگ ، تدایز  ّقحتـسم 

تنیطب هک  یهاـگ   286-284- یقرواپ -185-159- نآرق -110-69- نآرق -27-1- نآرق ! - تسا یک  رتراوـگرزب  نم  زا  میوـگ  مرگن  وـتب 
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َّنِإ  » مرگن رد  نتـشیوخب  یمه  شرع  زا   || مرذـگ  ردـنا  نتـشیوخ  تفـص  زا  نوچ  مرتب  ملاعب  هچ  ره  زا  نم  هک  میوگ   || مرظن  دـتفا  دوخ 
- مراهچ هراّحس ، مّیس - هراّکم ، سفن  سپ  هراّما ، سفن  لّوا - تسا : تبتر  راهچ  ار  سفن  هک  نادب  تسا : هتشون  فشک   53 ٌةَراّمََأل » َسفَّنلا 

تموصخب ادـخ  قلخ  اـب  هداـتفین و  زاـب  تغاـب  دـب  يو  زا  یتـسه  تسوپ  هتـشذگن  تضاـیر  يهتوـب  رد  هک  تسا  نآ  هراـّما  سفن  هّنئمطم ،
ملاع رد  دهن ، دوخ  دارم  رب  مدق  هشیمه  دنک  دوخ  رب  هبطخ  همه  داتفا ، قلخ  نیتسوپ  رد  هتسویپ  هدنامب  ّتیعبـس  تفـص  رب  زونه  هتـساخرب و 

َو اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکأَی  مُهرَذ  : » دـیوگیم ار  سفن  هکنیا  نادـنوادخ  دـنادن ، رگید  يزیچ  ندـنار  ماک  نتفخ و  ندروخ و  زج  درچیم ، ّتیناسنا 
سفن تافـص  هک  تسا  نآ  تدـهاجم  قح  دـندومرف : سفن  هکنیا  داهج  رهقب و  ار  ناشیا  دـندمآ  هک  لسر  ایبنا و  يهلمج  و  ُلَمَألا » ُمِهِهُلی 
هحفص  ] 608-548- نآرق -31-1- نآرق  - یهدن و شرورپ  ار  نآ  ضغب  توادع و  ربک و  دقح و  هرـش و  توهـش و  صرح و  نوچ  هراما 

رب تسفن  رام  تفگ : درمناوج  نآ  هک  نانچ  يرادیم  زاب  دوخ  زا  دـهج  گنـسب  ار  نآ  دـنزرب  رـس  هک  هگ  ره  يراد ، دوخ  تسد  ریز  [ 195
 || خرچ لزه  بیهن  زا  تسا  ناج  رامیب  یـسک  رو  نز  رام  نآ  كرات  رب  لد  دـهع  زا  دـهج  گنـس   || تسا  هدـش  نکاـس  تلد  جـنگ  رس 
رد هتـسویپ  اّما  دنک  درم  تمواقم  هک  درادن  نآ  تّوق  هراّما ، سفن  زا  تسا  رتورف  هراّکم  سفن  اّما  نز  رامیب  نآ  ناج  رب  ّدج  ماج  زا  یتبرش 

ياهرفـس زا  يرفـس  دنیب  ّتیعمج  ماقم  رد  تضایر  تدهاجم و  هار  رد  دـیرم  نوچ  هک  تسا  نآ  شلاثم  و  دـبای . تسد  یک  ات  دوب  نیمک 
یئوگتـسار تفگ ، چنآ  رد  يو  و  رتیلاع ، مدق  هکنیا  تعاط  لزانم  رد  رتهب و  هکنیا  دیوگ  دهن ، شیپ  رد  ترایز  ازغ و  ّجح و  نوچ  تعاط 

نادرگرـس رطاخ و  هدنکارپ  رفـس  نیرد  ار  وا  دنکفیب و  ّتیعمج  ماقم  زا  ار  دیرم  ات  دهاوخیم  هک  سیبلت  دنکیم و  هک  تسا  رکم  اّما  تسا 
زا ریپ  تدارا ، هار  رد  ار  نادیرم  و  منآ ، رـس  رب  نم  دندش و  ورف  همه  دنداهن  هار  هکنیا  رد  مدق  ام  اب  دیرم  رازه  تفگ : اجنیا  زا  دینج  دـنک .

عّبتت ار  نادـیرم  لاوحا  ات  دـنامن ، هدیـشوپ  ناشیا  رب  هراّـکم  سفن  هاـگنیمک  دنـشاب و  هتخانـش  هار  هکنیا  لزاـنم  ناریپ  هک  دـیابیم  هکنیا  رهب 
نمیا هراّکم  سفن  زا  دوشن  نیکمت  بحاص  ات  درم  دنتفگ : نید  ناگرزب  دننکیم . تلالد  نآ  رب  دوب  ناشیا  مدـق  راگزاس  چـنآ  دـننکیم و 

رب دیوگ  دنیب  مکحم  تاضایر  عاونا  تاعاط و  رب  ار  وا  نوچ  ددرگ ، تقیقح  لها  درگ  تسا ، هراّحس  سفن  هراّکم  سفن  زا  دعب  و  ددرگن ،
هک اـج  ره  و  دـهن ، يو  شیپ  تصخر  درآ ، تعیرـش  ماـقم  اـب  تقیقح  ماـقم  زا  ار  وا  دـشاب  قّـقحم  هن  درم  نوـچ  نک  تمحر  دوـخ  سفن 

سفن کنادب  هلمج  رد  دیآ ، دید  زاب  هراّما  سفن  درب ، زاب  لّوا  مدقب  ار  وا  دریگ و  تّوق  سفن  اجنآ  زا  دیآ ، دیدپ  سفن  مارآ  دمآ  تصخر 
وت رخآ  دیوگ  و  درآرب ، یگنر  يو  تعاط  نیع  زا  دهن  تعاط  يوک  رد  مدق  درم  نوچ  دیامرف . تعاطب  دیامرفن ، تیـصعمب  ار  درم  هراّحس 
يو زا  كاله  ات  تراقح  مشچب  نارگید  درگن و  دنسپ  مشچب  ار  دوخ  دنک ، داقتعا  هکنیا  دوخ  رد  درم  قساف  راوخبارـش  درم  نآ  زا  يرتهب 

هک اهنآ  دراد ، تمـصع  دـنب  تباـعر  يهدرپ  رد  تسا ، ءاـیلوا  و  هحفـص 196 ] ءایبنا [  سفن  هک  دـنک  زاغآ  هّنئمطم  سفن  اـجنآ  زا  دـیآرب .
، يدنتشادرب ناشیا  زا  تمصع  دنب  هظحل  کی  رگا  دناتیاعر . ظفح و  يهدرپ  رد  دناءایلوا  هک  اهنآ  دناتمصع و  يهدرپ  ارـس  رد  دناءایبنا 
رد رانز  ایلوا  همه  یتشگ  عطقنم  ءایلوا  زا  تیاعر  تطاـیح و  ظـفح و  سفن  کـی  رگا  و  ناـماه ، نوعرف و  زا  هک  يدـمآ  ناـمه  ناـشیا  زا 

هحفص 199]  ] 409-392- نآرق !. - يدیسر اجک  يدوبن  ّیلَدَتَف » انَد   » رگا یتفریم  یبرع  دمحا  لاس  رازه  رگا  يدنتسب 

ات 101] تایآ 54  [: 12  ] فسوی هروس  ]

ٌظیِفَح یِّنِإ  ِضرَألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِینلَعجا  َلاـق  [ 54  ] ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  انیََدل  َموَیلا  َکَّنِإ  َلاق  ُهَمَّلَک  اّمَلَف  یِـسفَِنل  ُهِصلخَتـسَأ  ِِهب  ِینُوتئا  ُِکلَملا  َلاق  َو 
ُرجََأل َو  [ 56  ] َنِینِـسحُملا َرجَأ  ُعیُِـضن  َو ال  ُءاشَن  نَم  اِنتَمحَِرب  ُبیُِـصن  ُءاشَی  ُثیَح  اهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضرَألا  ِیف  َفُسُوِیل  اـّنَّکَم  َِکلذَـک  َو  [ 55  ] ٌمِیلَع

اَّمل َو   516-1- نآرق [ - 58  ] َنوُرِکنُم َُهل  مُه  َو  مُهَفَرَعَف  ِهیَلَع  اُولَخَدَـف  َفُـسُوی  ُةَوـخِإ  َءاـج  َو  [ 57  ] َنوُقَّتَی اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌریَخ  ِةَرِخـآلا 
مَُکل َلیَک  الَف  ِِهب  ِینُوتَأت  َمل  نِإَـف  [ 59  ] َنِیلِزنُملا ُریَخ  اَنَأ  َو  َلیَکلا  ِیفوُأ  یِّنَأ  َنوََرت  ـال  َأ  مُکِیبَأ  نِم  مَُکل  ٍخَأـِب  ِینُوتئا  َلاـق  مِهِزاـهَِجب  مُهَزَّهَج 

اُوبَلَقنا اَذِإ  اهَنُوفِرعَی  مُهَّلََعل  مِِهلاحِر  ِیف  مُهَتَعاِضب  اُولَعجا  ِِهناـیتِِفل  َلاـق  َو  [ 61  ] َنُولِعاَفل ّانِإ  َو  ُهابَأ  ُهنَع  ُدِواُرنَـس  اُولاق  [ 60  ] ِنُوبَرقَت َو ال  يِدـنِع 
- نآرق [ - 63  ] َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  لَتکَن  اناخَأ  انَعَم  لِسرَأَف  ُلیَکلا  اَّنِم  َِعنُم  انابَأ  ای  اُولاق  مِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اّمَلَف  [ 62  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  مِِهلهَأ  یلِإ 
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اوُدَجَو مُهَعاتَم  اوُحَتَف  اَّمل  َو  [ 64  ] َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌریَخ  ُهّللاَف  ُلبَق  نِم  ِهیِخَأ  یلَع  مُُکتنِمَأ  امَک  ّالِإ  ِهیَلَع  مُُکنَمآ  لَـه  َلاـق   578-1
[65  ] ٌریِـسَی ٌلیَک  َِکلذ  ٍریَِعب  َلیَک  ُدادَزن  َو  اناخَأ  ُظَفَحن  َو  انَلهَأ  ُریِمَن  َو  انَیلِإ  تَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذـه  یِغبَن  ام  انابَأ  اـی  اُولاـق  مِهَیلِإ  تَّدُر  مُهَتَعاـِضب 
ای َلاق  َو  [ 66  ] ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهّللا  َلاق  مُهَِقثوَم  ُهَوتآ  اّمَلَف  مُِکب  َطاُحی  نَأ  ّالِإ  ِِهب  ِینَُّنتأََتل  ِهّللا  َنِم  ًاِقثوَم  ِنُوتُؤت  یّتَح  مُکَعَم  ُهَلِسرُأ  َنل  َلاق 

ِهیَلَع َو  ُتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهِّلل  ّـالِإ  ُمکُحلا  ِنِإ  ٍءیَـش  نِم  ِهّللا  َنِم  مُکنَع  ِینغُأ  اـم  َو  ٍۀَـقِّرَفَتُم  ٍباوـبَأ  نِم  اوـُلُخدا  َو  ٍدِـحاو  ٍباـب  نِم  اُولُخدـَت  ـال  َِّیَنب 
َو اهاضَق  َبوُقعَی  ِسفَن  ِیف  ًۀَجاح  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  ِهّللا  َنِم  مُهنَع  ِینُغی  َناک  ام  مُهُوبَأ  مُهَرَمَأ  ُثیَح  نِم  اُولَخَد  اَّمل  َو  [ 67  ] َنُولِّکَوَتُملا ِلَّکَوَتَیلَف 

اَنَأ یِّنِإ  َلاـق  ُهاـخَأ  ِهَیلِإ  يوآ  َفُـسُوی  یلَع  اوـُلَخَد  اَّـمل  َو   1026-1- نآرق [ - 68  ] َنوُمَلعَی ـال  ِساـّنلا  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُهاـنمَّلَع  اـِمل  ٍملِع  وُذـَل  ُهَّنِإ 
َنُوقِراَسل مُکَّنِإ  ُریِعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  ِهیِخَأ  ِلحَر  ِیف  َۀَـیاقِّسلا  َلَعَج  مِهِزاهَِجب  مُهَزَّهَج  اّـمَلَف  [ 69  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  سِئَتبَت  ـالَف  َكوُخَأ 

ُمتِملَع دََقل  ِهّللاَت  اُولاق  [ 72  ] ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  َو  ٍریَِعب  ُلمِح  ِِهب  َءاج  نَِمل  َو  ِِکلَملا  َعاوُص  ُدـِقفَن  اُولاق  [ 71  ] َنوُدِقفَت اذ  ام  مِهیَلَع  اُولَبقَأ  َو  اُولاق  [ 70]
ِِهلحَر ِیف  َدِجُو  نَم  ُهُؤازَج  اُولاق  [ 74  ] َنِیبِذاک ُمتنُک  نِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاـق   520-1- نآرق [ - 73  ] َنِیقِراس اّنُک  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  َدِـسُفِنل  انئِج  ام 
َذُخأَِیل َناک  ام  َفُسُوِیل  اندِک  َِکلذَک  ِهیِخَأ  ِءاعِو  نِم  اهَجَرخَتسا  َُّمث  ِهیِخَأ  ِءاعِو  َلبَق  مِِهتَیِعوَِأب  َأَدَبَف  [ 75  ] َنیِِملاّظلا يِزَجن  َِکلذَک  ُهُؤازَج  َوُهَف 

ُلبَق نِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَـس  دَقَف  قِرـسَی  نِإ  اُولاق  [ 76  ] ٌمِیلَع ٍملِع  ِيذ  ِّلُک  َقوَف  َو  ُءاشَن  نَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَرن  ُهّللا  َءاـشَی  نَأ  ّـالِإ  ِکـِلَملا  ِنیِد  ِیف  ُهاـخَأ 
ذُخَف ًارِیبَک  ًاخیَـش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  [ 77  ] َنوُفِـصَت اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  ُمتنَأ  َلاق  مَُهل  اهِدُبی  َمل  َو  ِهِسفَن  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَـسَأَف 
اَّمَلَف [ 79  ] َنوُِملاَظل ًاذِإ  ّانِإ  ُهَدنِع  انَعاتَم  اندَـجَو  نَم  ّالِإ  َذُـخَأن  نَأ  ِهّللا  َذاعَم  َلاق   722-1- نآرق [ - 78  ] َنِینِـسحُملا َنِم  َكاَرن  ّانِإ  ُهَناکَم  انَدَحَأ 
َحَربَأ نَلَف  َفُسُوی  ِیف  ُمتطَّرَف  اـم  ُلـبَق  نِم  َو  ِهّللا  َنِم  ًاـِقثوَم  مُکیَلَع  َذَـخَأ  دَـق  مُکاـبَأ  َّنَأ  اوُمَلعَت  َمل  َأ  مُهُرِیبَک  َلاـق  ایَِجن  اوُصَلَخ  ُهنِم  اوُسَأـیَتسا 

ّالِإ اندِهَش  ام  َو  َقَرَـس  َکَنبا  َّنِإ  انابَأ  ای  اُولوُقَف  مُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجرا  [ 80  ] َنیِمِکاحلا ُریَخ  َوُه  َو  ِیل  ُهّللا  َمُکحَی  َوأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذأَی  یّتَح  َضرَـألا 
مَُکل َتلَّوَس  َلب  َلاـق  [ 82  ] َنُوقِداَصل ّانِإ  َو  اـهِیف  اـنلَبقَأ  ِیتَّلا  َریِعلا  َو  اـهِیف  اـّنُک  ِیتَّلا  َۀَـیرَقلا  ِلَئـس  َو  [ 81  ] َنیِِظفاح ِبیَغِلل  اّنُک  اـم  َو  اـنِملَع  اـِمب 

یلَع یفَسَأ  ای  َلاق  َو  مُهنَع  ّیلََوت  َو   791-1- نآرق [ - 83  ] ُمیِکَحلا ُمِیلَعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  مِِهب  ِینَِیتأَی  نَأ  ُهّللا  یَسَع  ٌلیِمَج  ٌربَصَف  ًارمَأ  مُکُـسُفنَأ 
امَّنِإ َلاق  [ 85  ] َنیِِکلاهلا َنِم  َنوُکَت  َوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یّتَح  َفُسُوی  ُرُکذَت  اُؤَتفَت  ِهّللاَت  اُولاق  [ 84  ] ٌمیِظَک َوُهَف  ِنزُحلا  َنِم  ُهانیَع  تَّضَیبا  َو  َفُسُوی 

ُهَّنِإ ال ِهّللا  ِحَور  نِم  اوُسَأیَت  َو ال  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوی  نِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهذا  َِّیَنب  ای  [ 86  ] َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلعَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  ِینزُح  َو  یَِّثب  اوُکشَأ 
َلیَکلا اََنل  ِفوَأَف  ٍةاجُزم  ٍۀَـعاِضِبب  انئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  ِهیَلَع  اُولَخَد  اّمَلَف  [ 87  ] َنوُِرفاکلا ُموَقلا  َّالِإ  ِهّللا  ِحَور  نِم  ُسَأیَی 

َأ اُولاق  [ 89  ] َنُولِهاـج ُمتنَأ  ذِإ  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُمتلَعَف  اـم  ُمتِملَع  لَـه  َلاـق   696-1- نآرق [ - 88  ] َنِیقِّدَـصَتُملا يِزجَی  َهّللا  َّنِإ  انیَلَع  قَّدَـصَت  َو 
دََقل ِهّللاَت  اُولاق  [ 90  ] َنِینِـسحُملا َرجَأ  ُعیُِـضی  َهّللا ال  َّنِإَف  ِربصَی  َو  ِقَّتَی  نَم  ُهَّنِإ  انیَلَع  ُهّللا  َّنَم  دَق  یِخَأ  اذه  َو  ُفُسُوی  اَنَأ  َلاق  ُفُسُوی  َتنََأل  َکَّنِإ 

ُهوُقلَأَف اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهذا  [ 92  ] َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َوُه  َو  مَُکل  ُهّللا  ُرِفغَی  َموَیلا  ُمُکیَلَع  َبیِرثَت  َلاق ال  [ 91  ] َنِیئِطاَخل اّنُک  نِإ  َو  انیَلَع  ُهّللا  َكََرثآ 
نَأ َول ال  َفُسُوی  َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  مُهُوبَأ  َلاق  ُریِعلا  ِتَلَـصَف  اَّمل  َو   562-1- نآرق [ - 93  ] َنیِعَمجَأ مُِکلهَِأب  ِینُوتأ  َو  ًاریَِـصب  ِتأَی  ِیبَأ  ِهجَو  یلَع 

ُمَلعَأ یِّنِإ  مَُکل  ُلقَأ  َمل  َأ  َلاق  ًاریَِـصب  َّدَتراَف  ِهِهجَو  یلَع  ُهاقلَأ  ُریِـشَبلا  َءاج  نَأ  اّمَلَف  [ 95  ] ِمیِدَقلا َِکلالَـض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهّللاَت  اُولاق  [ 94  ] ِنوُدِّنَُفت
[ - 98  ] ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  مَُکل  ُرِفغَتـسَأ  َفوَس  َلاق  [ 97  ] َنِیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  رِفغَتـسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  [ 96  ] َنوُمَلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم 

َُهل اوُّرَخ  َو  ِشرَعلا  یَلَع  ِهیََوبَأ  َعَـفَر  َو  [ 99  ] َنِینِمآ ُهّللا  َءاش  نِإ  َرـصِم  اُولُخدا  َلاـق  َو  ِهیََوبَأ  ِهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اّـمَلَف   468-1- نآرق
ِدَعب نِم  ِودَبلا  َنِم  مُِکب  َءاج  َو  ِنجِّسلا  َنِم  ِینَجَرخَأ  ذِإ  ِیب  َنَسحَأ  دَق  َو  اقَح  یِّبَر  اهَلَعَج  دَق  ُلبَق  نِم  َيایءُر  ُلیِوَأت  اذـه  َِتبَأ  ای  َلاق  َو  ًادَّجُس 

ِلیِوَأت نِم  ِینَتمَّلَع  َو  ِکلُملا  َنِم  ِینَتیَتآ  دَق  ِّبَر  [ 100  ] ُمیِکَحلا ُمِیلَعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاشَی  اِمل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  ِیتَوخِإ  َنَیب  َو  ِینَیب  ُناطیَّشلا  َغََزن  نَأ 
ینعم  698-1- نآرق [ - 101  ] َنیِِحلاّصلِاب ِینقِحلَأ  َو  ًاِملـسُم  ِینَّفََوت  ِةَرِخـآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  یِِّیلَو  َتنَأ  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرِطاـف  ِثیِداـحَألا 
مزاول درک  هدامآ  زّهج - رفـس  یـسورع ، هناخ ، يارب  هحفـص 200 ] اهیدنمزاین [  زاهج - دوشیم . نیزگیاج  دـنکیم و  نکـسم  أّوبتی - تاغل :

يهیثاثا يوأم ، لزنم و  رتش ، نالاپ  ینعمب  لحر  عمج  ءار  رـسکب  لاحر - بسک ، تراجت و  يهیامرـس  هعاضب - ار ، هناخ  یـسورع و  رفس و 
عانقا منکیم و  زاینیب  مکنع - ینغا  نداد ، ار  یسک  جراخم  نداد و  یگدنز  يرورـض  ياهیندروخ  ماعط و  ینعمب  ریم  ردصم  زا  ریمن - رفس ،
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- ؤتفت دنیوگیم ، نخس  زارب  وا  اب  هکنآ  ّرس و  زار و  ّیجن - يروخبآ ، فرظ  عاوص - ۀیاقـس و  امـش ، يارب  مناسریم  تیافک  ّدحب  و  منکیم ،
نید و ندب و  داسف  ینعمب  ضرح - يزیچ ، زا  نتشادرب  تسد  ندرک ، يراددوخ  ندرک ، مارآ  ینعمب  لّوا  حتف  مّود و  نوکسب  أتف  ردصم  زا 

تشز تمالم ، بیرثت - ندش ، علّطم  ندینش و  ندید و  رد  دینک  ششوک  اوسّـسحت - دیدش ، هودنا  ندرک ، قّرفتم  یگدنکارپ ، ثب - لقع ،
مّود لّوا و  ّمضب  رورخ  ردصم  زا  اوّرخ - دـینکیم ، متمالم  ارم و  يأر  دیرامـشیم  غورد  فیعـض و  ینعی  نودـّنفت - ار ، یـسک  راک  ندرمش 

ندرک و مدرم  ناـیم  داـسف  ینعمب  مّود  نوکــس  لّوا و  حـتفب  غزن  ردــصم  زا  غزن - ندرک ، هدجــس  نداـتفا ، رد  ورب  نداـتفا ، ـالاب  زا  ینعمب 
نوـچ منک ، دوـخ  راـک  يهژیو  هک  دـیرآ  نم  دزن  ار  فـسوی  تفگ : هاـشداپ   54 هـمجرت : رگیدـکی . رب  ار  مدرم  ناطیـش  ندرک - کـیرحت 

راکتـسرد ياور  نامرف  نم  هاگـشیپ  هب  وت  نونک  هتبلا  شتفگ  تسنادـب ] وا  یتسرد  درخ و   ] تفگ نخـس  وا  اب  دیـسر و ] هاش  ربارب  فسوی  ]
لاس تفهب  ات  تسار  نایمدآ  كاروخ  دوشیم و  مهارف  راـک  تشکب و  هک   ] نک نیمز  ياههتخودـنا  ناـبهگن  ارم  تفگ : فسوی  یتسه 55 

شورب  ] اناد متـسه و  مدرم ] قوقح   ] ناـبهگن نم  هّتبلا  هک  مینک ] شخب  یتسردـب  سک  همهب  میرادرب و  هرهب  میراـکب و  یتسردـب  یکـشخ 
هاـش شیپب  وا  درخ  یتسرد و  نادـنز ، هاـچ و  زا  سپ  هک  فسوی  تشونرـس  دوب   ] هنوگ هکنیا  هب   56 سک ] ره  ّقح  میـسقت  يرادرب و  هرهب 

میهاوخب ز ار  سک  ره  ام  هک  هّتبلا  و  دوش ، نیزگ  ياج  دهاوخ  ياجک  رهب  ات  میدرک  هداشگ  تسد  رـصم  نیمزرـس  رب  ار  وا  دش و ] رادومن 
رگید يارـس  دزم  دـندوب  راگزیهرپ  دـندیورگ و  ّقحب  هک  ناـسک  اـنامه  مینادرگن 57 و  دوباـن  ناراـکوکن  دزم  مینک و  دـنمهرهب  دوـخ  رهم 

هن 59 ناشیا  تخانش و  ار  نانآ  وا  دندمآ و  وا  دزن  فسوی  هحفص 201 ] ناردارب [  هک ] دوب  نینچ  ام  تشونرس   ] دشاب 58 و رتهب  ناشيارب 
نم دزن  تسا  امش  ردپ  يوس  زا  هک  ناتردارب  نآ  تفگ  نانآب  دنهد ، ناشیربرابب  یندروخ  يالاک  دومرف  داد و ] ماجنا  ناشهتـساوخ  نوچ  و 

مدنگ نم  دزن  دـیرواین ، ار  وا  رگا  60 و  منک ! وکنب  ینابزیم  مهد و  تسرد  هنامیپ  نم  دینیب : هن  رگم  مهد ] شاهزادـناب  الاک  ار  وا  ات   ] دـیرآ
دوخ نامالغب  دیشیدنا ]: ياهراچ   ] فسوی مینک 62 و  نینچ  هک  هّتبلا  میهاوخب و  ردپ  ار ز  وا  ام  دـنتفگ : دیشابن 61  کیدزن  نمب  دیرادن و 
يارب  ] دیاش دنـسانش و  ارنآ  دنـسر  دوخ  يهناخبوچ  ات  دیهن  ناشاهلاوج  رد  دندروآ ] دیرخ  يارب  دقن  لوپ  ياجب  هک   ] ناشیا يالاک  تفگ :

ولج ام  ار ز  یکاروخ  اباب  دنتفگ : دـنتفر  زاب  ردـپ  دزن  نوچ   63 دـنرایب ] دوخ  اب  ردارب  نآ  و   ] دـنیآ زاب  اج  هکنیا  هب  مدـنگ ] ياهب  تخادرپ 
رگم تفگ  بوقعی   64 مینکیم ، ینابهگن  وا  زا  هّتبلا  میریگب و  راب  راوخ و  ات  تسرفب  ام  اب  اـم  ردارب  وت  میربن ] دوخ  ردارب  هک  اـت   ] دـنتفرگ

ار وا  منادـب و  دوخ  نابیتشپ  ار  ادـخ  نم  یلو  ! ] مدرمـش ناتراکتـسرد  هتـشذگ  رد  شردارب  اب  هکنانچ  مرامـش  واب  راکتـسرد  ار  امـش  مناوت 
زاب دوخ  يالاک  ياـهلاوج  نوچ  سپ ] نآ  ز   ] تسا 65 و نانابرهم  همه  رتنابرهم ز  وا  تسا و  نابهگن  رتهب  ادـخ  سپ  منک ] مرـسپ  ناـبهگن 
زاب امب  تسا و  ام  ياـهلاوج  رد  هک  تسا  اـم  هیامرـس  هکنیا  میهاوخ  ینوزف  هچ  اـم  اـباب  يا  دـنتفگ  دـندید  نآ  رد  دوخ  يهیامرـس  دـندرک 

ینابهگن دوخ  ردارب  میروآ و  راب  راوخ و  دوخ  مدرم  يارب  مینادرگزاب و  دیاب  هتشگزاب  امب  ام  يهیامرس  هکنیا  مینکن  متس  ام  اب  دناهدنادرگ 
ناسآ 66 ای  تسا  مک  میریگب ] میورب  ای  میاهدروآ و  هک   ] هزادـنا هکنیا  میرواـیب و  نوزف  وا ] ماـنب   ] مدـنگ يراورتش  و  میربب ] ار  وا  و   ] مینک
ار وا  هک  دیراپس  نمب  يدنوادخ  راوتسا  ینامیپ  هک  رگم  متسرفن  امش  اب  ار  وا  زگره  تفگ : دش ] نیمای  نب  نداتسرف  زا  ریزگان  هک  بوقعی  ]

راوتـسا شیوخ  نامیپ  وچ  سپ  دینامورف ] ردارب  ندروآ  زاب  و ز   ] دیوش ریگارف  امـش  هک  ناهگان ] دـمآ  شیپ  رد   ] زجب دـینادرگ  زاب  نم  دزن 
يا  67 هک ] داد  يدنپ  بوقعی  هاگنآ  دیناسر  ماجناب  دوخ  نامیپ  دیناوت  هک   ] دـشاب نابهگن  نامراتفگ  هکنیا  رب  ادـخ  تفگ : بوقعی  دـندرک 

هحفـص 202] ار [  يزیچ  مناتن  ادـخ  تشونرـس  هچرگ ز  دـیوش  رهـش ]  ] نورد اـهرد  ادـج ز  ادـج  دـیوشن و  نورد  رد  کـی  نم ز  نارـسپ 
دنادب 68 و دوخ  نابهگن  ار  وا  دیاب  دهاوخب  یگدوسآ  هک  ره  منک و  واب  ینابیتشپ  نم  دشابن و  اور  نامرف  ازج و  هک  موش  ریگولج  ناتيارب 

يهشیدنا بوقعی  هکنیا  زج  تشادن  هدوسآ  ار  نانآ  يدنوادخ  تشونرس  يزیچ ز  دندش  رهش  نوردب  ردپ  روتـسدب  بوقعی  نادنزرف  نوچ 
ام هک  تسنادب  نآ  بوقعی  انامه  و  دندرک ] هدرب  دندناوخ و  دزد  ار  ناشردارب  هک  دـش  نانچ  ماجنا  رـس  هچ  ، ] درک رادومن  ار  دوخ  ینورد 

ز تفگ : داد و  ياج  شیوخ  دزن  ار  دوخ  ینت  ردارب  وا  دنتفر  فسوی  دزن  نوچ  دنرادن 69 و  ربخ  نآ  نامدرم ز  رتشیب  میدوب و  هتخومآ  واب 
ار يروخبآ  فرظ  درک  ناشتشگزاب  يهدامآ  دروآرب و  نانآ  يدنمزاین  هک  هاگنآ  متسه 70 و  وت  ردارب  نم  هک  رادم  دب  لد  دندرک  هچنآ 
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! دیاهدرک مگ  هچ  دنتفگ : دـندنادرگب و  يور  نانآ  دیدزد 71  امش  نایناوراک  يا  درک : دایرف  یچراج  سپـس  داهن و  دوخ  ردارب  لاوج  رد 
دوـب 73 ریگندرگ  ار  اـم  نآ  تـخادرپ  دریگ و  شاداـپ  يراورتـش  دروآ  نآ  سک  نآ  میئوـجیم و  ار  هاـش  يروـخبآ  يهناـمیپ  دـنتفگ   72

دزد يازس  هچ  دندیسرپ : نایرصم  میدوبن 74  دزد  میدماین و  نیمزرـس  نیدب  يراکدب  يارب  ام  هک  دینادب  دوخ  امـش  دنگوس  ادخب  دنتفگ :
ام هک  دنریگ  شیگدنبب  هک  دشاب  ازـس  وا  دوخ  دوش  ادیپ  شلاوج  رد  هدش  مگ  هکنآ  دنداد : خساپ  نایناوراک   75 دیئوگب ! غورد  رگا  دشاب 

ياهلاوج ار ز  هدش  مگ  هک  ات  ردارب  لاوج  زا  شیپ  دش  نانآ  ياهلاوج  نتـشگ  راک  ردـنا  تسد  فسوی  میهد 76  ازس  نینچ  ار  ناراکمتس 
اور هاشداپ  نیئآب  هچ  درادـب ] دوخ  دزن  يدزد  يهناهبب  ردارب  هک   ] میدرک فسوی  يارب  يرگهراـچ  نینچ  اـم  و  دروآرد ، شردارب  راـبراوخ 

میهاوخب ار  هک  ره  ام  و  درادـب ] دوخ  دزن  ار  وا  ناـیبوقعی  نیئآـب  درآ و  تسدـب  هناـهب  اـت   ] دـهاوخب يادـخ  رگم  دریگب  یمـالغب  ردارب  دوبن 
رگا دنتفگ : دـندیدب ] هکنیا  هک   ] ناردارب دوب 77  یئاناد  يدنمـشناد  ره  زا  رترب  هک  میئامنب ] واب  شراک  يهراـچ  هار  و   ] میرب ـالاب  شاهیاـپ 
دزد ار  فسوی  یکدوکب  هک  دوب  نآب  هراـشا  ناشنخـس  هکنیا  و  ، ] درک يدزد  شیپ  نیز  هک  تسا  وا  ردارب  يوخ  ناـمه  درک  يدزد  هکنیا 

هچ دیئوگ  هکنیا  تسا  اناد  ادخ  دب و  دشاب  یشور  ار  امش  تفگ : درکن و  شاف  اهنآ  رب  زار  تشاد و  ناهن  لد  رد  نخس  هکنیا  وا  دندناوخ ]
وا ات   ] ریگب وا  ياجب  ار  ام  یکی ز  وت  دشاب  ریپ  يردپ  ار  ام  ردارب  هکنیا  هحفص 203 ] رصم [  زیزع  يا  دنتفگ : ناردارب   78 تسا ! هدوب  هدرک 

میریگب یگدربب  میتفای  وا  دزن  دوخ  يالاک  هکنآ  زج  هک  ادـخب  هاـنپ  تفگ : وا  میناد 79  راکوکن  ار  وت  هتبلا  هک  میرب ] ردـپ  لد  شمارآـب  ار 
رگم تفگ : ناشرتگرزب  دـندش و  نتفگ  زارب  دـنتفر و  يرانکب  رگیدـکی  اب  دـندش  دـیماان  وا  زا  ناشیا  نوچ   80 دوب . میهاوخ  راکمتـس  هک 

نم سپ  دیدرک ! دب  هزادنایب  هچ  فسوی  اب  شیپ  نیز  و  دیرب ] زاب  ردارب  ات   ] تسا هتفرگ  امش  زا  يدنوادخ  نامیپ  ردپ  هک  دیدرک  شومارف 
دیدرگزاب و ردپ  يوسب  امـش  تسا 81  ناهدنامرف  نیرتهب  هک  دشاب  یئادخ  نامرف  ای  دسر و  مردـپ  يروتـسد ز  ات  مورن  نیمزرـس  هکنیا  زا 

رواب ام  نخـس  رگ  و   ] مینادـن 82 يزیچ  راک  هکنیا  ناهن  زا  هچ  میئوگن  میدـید  دوخ  هچنآ  زج  اـم  درک و  يدزد  ترـسپ  اـباب  يا  دـیئوگب :
دب يوخ  دـیاش  تفگ : بوقعی  میئوگن 83  نخـس  یتسارب  زج  هچ  میدـمآ  نآ  اب  هک  یناوراک  زو  سرپب  میدوب  هک  يداـبآ  نآ  زا  يرادـن ]
هچ دنک  مهارف  نم  دزن  ار  یگمه  ادخ  دیاش  منامب و ] رـسپ  ود  يرودب  هک   ] تسا یئابیکـش  نیرتهب  راچانب  سپ  درک  ناتراداو  يراکب  امش 

یباتیب راددوخ ز  وا  دش و  روک  هودنا  شنامشچ ز  فسوی و  رب  سوسفا  يا  تفگ : درک و  نادنزرفب  تشپ  84 و  تسا ، راکتسرد  ياناد  وا 
هچ مربیم  ادخب  دوخ  جنر  هودنا  تفگ : يدرگ 86  دوبان  ای  يوش  هدوسرف  ات  یتسین  دنزرف  دایز  رادربتسد  هک  ادخب  دنتفگ  نارـسپ  دوب 85 
زج هچ  دیشابن  دیماان  يدنوادخ  وترپ  شردارب و ز  و  دیدرگب ، فسوی  یپ  دیورب و  نم  نارسپ  يا  دینادیمن 87  امش  هک  منادب  يزیچ  وا  زا 
ام نادناخ  ام و  رصم  زیزع  يا  دنتفگ : دندیـسر  فسوی  دزن  نوچ  سپ   88 دنتفر ] رصمب  ردارب  يوزرآب  اهنآ  . ] دنـشابن دیماان  نآ  نانیدیب ز 

دهدیم 89 شاداپ  ار  ناگدنشخب  ادخ  هک  هدب  امب  رپ  يهنامیپ  ياشخبب و  ام  رب  وت  میدروایب . دوخ  زیچان  يالاک  دوسپب و  یگنت  یتخس و  ار 
مفسوی و نم  تفگ : یفـسوی ! وت  رگم  دنتفگ :  90 دیدوب ، درخیب  نادان و  هک  هاگنآ  دـیدرک ! هچ  شردارب  فسوی و  اب  دـینادیم  تفگ : وا 

دزم ادخ  تسا و ] راکوکن   ] دومن یئابیکـش  دوب و  راگزیهرپ  هکنآ  هّتبلا  دومن و  شـشخب  ام  رب  ادخ  انامه  هک  تسا  نم  ردارب  نیماینب  هکنیا 
رب زورما  تفگ : میتفر 92  دب  هحفص 204 ] هارب [  ام  دیزگب و  ام  رب  ار  وت  وا  هک  ادخب  دنگوس  دنتفگ  ناردارب   91 دنکیمن ، دوبان  ناراکوکین 

دیهن مردپ  تروص  رب  دـیرب و  نم  نهاریپ  هکنیا  نونکا   93 تسا ، نانابرهم  نیرتنابرهم  وا  هچ  دزرمآیم  ار  امـش  ادـخ  تسین و  یهانگ  امش 
مباییم فسوی  يوب  نم  تفگ : ناشردـپ  دـش  رود  رـصم  نانآ ز  ناوراک  نوچ  دـیرآ 94 و  نم  دزن  ار  ناتنادـناخ  يهمه  دوشیم و  انیب  هک 
دیـسر ناوراک  رادولج  نوچ  یـشاب 96 و  دوخ  نیرید  یـشیدنا  دب  رد  وت  هک  دنگوس  ادـخب  دـنتفگ : وا  خـساپب  دـیناوخن 95  مدرخیب  رگا 

: دنتفگ نارسپ   97 دینادن ، امـش  هک  منادب  يزیچ  ادخ  يوس  زا  نم  متفگن  امـشب  رگم  تفگ : تشگ و  انیب  وا  تخادنا و  وا  يور  هب  نهاریپ 
راگزرمآ وا  هک  مهاوخب  دوخ  راگدرورپ  امـش ز  شزرمآ  يدوز  نیمهب  تفگ  وا   98 میدوب ، راکدـب  ام  هک  هاوخب  ام  هانگ  شزرمآ  اباب  يا 

رـصمب تفگ : ناردارب ] اب   ] داد و ياج  شیوخ  دزن  دوخ  رداـم  ردـپ و  وا  دندیـسر  فسوی  دزن  بوقعی  نادـناخ  نوچ  99 و  تسا ، نابرهم 
رب فسوی  تشاد  گرزب - هب  یگمه  درب و  الاب  یسرک  رب  ردام  ردپ و  هاگیاج  دینامب 100 و  هدوسآ  نآ  رد  ادخ  تساوخب  هک  دیوش  ناور 
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دروآ ردب  نادنز  ارم ز  درک و  تسار  تسرد و  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  نم  يهتشذگ  باوخ  زار  هکنیا  اباب  تفگ : وا  دنداتفا و  هدجسب  نیمز 
میکح تسا و  میلع  وا  هک  دـنک  ماـجنا  یبوخب  دـهاوخ  هچنآ  نم  راـگدرورپ  هّتبلا  هچ  درک  بوشآ  مناردارب  نم و  ناـیم  وـید  هک  سپ  ناز 

اهنامـسآ و يهدـنروآ  دـیدپ  وت  یتخومآ ، نم  هب  اههدـیدباوخ  زار  اهتـشذگرس و  شناد  يدیـشخب و  یهاـشداپ  نمب  وت  اراـگدرورپ   101
َلاق  » هک :ال  نیرّـسفم ینک . مناراکتـسرد  هب  تسویپ  یناریمب و  دوخ  نامرفب  رـس  ارم  هک  مهاوخ  وت  ز  ینم ، يارـس  ود  تسرپرـس  وت  ینیمز 
روگ اجنیا  تشون : نادـنز  رد  رب  دورب ، هاـش  روضحب  هک  دـمآرد  نادـنز  زا  فسوی  نوچ  دـناهدرک : تیاور  عمجم :  54 ِِهب » ِینُوتئا  ُکـِلَملا 

زا نم  يادخ  يا  دناوخ : اعد  هکنیا  دیسر  رابردب  نوچ  و  نانمشد . شنزرـس  ياج  ناتـسود و  هاگـشیامزآ  هودنا و  يهناخ  تسا و  اههدنز 
هاـگن منارگید  وا و  ّرـش  زا  تدوـخ  هاـنپب  نک و  مدـنمهرهب  هاـشداپ  هکنیا  یبوـخ  زا  يا  هدـیرفآ  هک  تاریخ  اهیـشوخ و  نآـب  مهاوـخیم  وـت 

هاـش روضحب  هک  فسوی  عـمجم :  55 ِضرَـألا » ِنـِئازَخ  یلَع  ِینلَعجا  َلاـق  [ » هحفـص 205  ] 446-444- یقرواپ -56-15- نآرق «. - 32» راد
جالع دیسرپ  هاش  درک ، يوگزاب  دوب  هدید  هاش  هک  يروط  نآ  وا  مونـشب ، وت  زا  ماهدید  هک  یباوخ  لیـصفت  مراد  تسود  تفگ : واب  دیـسر 

سب هک  دـینک  فرـصم  مجنپ  کی  دـینک و  هریخذ  هقاس  هشوخ و  اب  دـینک و  دایز  تعارز  یناوارف  ياهلاس  رد  داد : باوج  وا  تسیچ ! راک 
دـنربیم و هّلغ  دـنیآیم و  رود  یحاوـن و  زا  مدرم  و  تسا ، تیاـفک  نآ  فارطا  رـصم و  مدرم  يارب  تسا  هدـش  هریخذ  هچنآ  و  دـش ، دـهاوخ 

فسوی  43-1- نآرق ! - تشاذـگاو راکنیا  ناوتیم  هک  هب  دیـسرپ  هاش  دـش . دـهاوخ  مهارف  وت  يارب  هدوبن  نارگید  يارب  هک  دایز  ياهیامرس 
ریثک نبإ  عمجم :  56 ُءاشَی » ُثیَح  اهنِم  ُأَّوَبَتَی  . » هد نمب  ار  دوخ  کلم  نیمزرـس و  هکنیا  ياههنازخ  رایتخا  راذـگاو و  نمب  راک  هکنیا  تفگ :

زا ار  اهرعش  هکنیا  نایبلا : حور   34-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  بیاغ  يهغیصب  ءایب  نارگید  تسا و  هدناوخ  مّلکتم  يهغیصب  نون  اب  ءاشن » »
وچ فسوی  بش  ار  نادـنز  ینک  دوردـب  هک  تسا  نآ  هاگ   || دـش  وت  نآ  رـصم  دنـسم  نم  یناعنک  هام  تسا : هدرک  لـقن  یماـج  ظـفاح و 

يزیچ ره  هوک ز  سپ  زا  شباتفآ  دمآرب   || هودـنا  شناج  رب  نارگ  هوک  دـش  وچ  يزاس  راک  شدرک  حبـص  عولط   || يزارد  زا  تشذـگب 
رادـیدپ نم  نوچ  يرگید  دـیان  هک   || راک  هکنیا  ریبدـت  نک  ضیوعت  نمب  تفای  ناوت  مک  یلیفک  اناد  نم  وچ   || تفای  ناوت  ملاـع  رد  هک 

رـصم رد  هک  يزور  ات  دنتخادنا  هاچب  ار  فسوی  ناردارب  هک  زور  نآ  زا  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   58 َنوُرِکنُم » َُهل  مُه  َو  مُهَفَرَعَف  »
مشچ دوب و  کیرات  اهنآ  یئانیب  يهدید  دندوب  هدرک  تیـصعم  نوچ  دناهتفگ : ءامکح  یـضعب  و  دوب . هلـصاف  لاس  لهچ  دندمآ  وا  روضحب 

وبا  59 مَُکل » ٍخَِأب  ِینُوتئا  َلاق   » 41-1- نآرق . - دنتخانشن ار  وا  اهنآ  تخانـش و  فسوی  تسا : هدش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دنتـشادن ، تخانش 
- نآرق  - راددنفسوگ ام  دنداد  باوج  اهنآ  دیتسه ! هراک  هچ  امش  دیـسرپ : اهنآ  زا  دسانـشیمن ، ار  ناردارب  هک  دومن  نانچ  فسوی  حوتفلا :
ام دنتفگ : دیـشاب ، سوساج  هک  دنکن  تفگ : وا  میاهدمآ ، یکاروخ  دیرخ  يارب  میاهدـش و  یطحق  راتفرگ  میتسه و  هحفص 206 ]  ] 33-1

، دش دوبان  یکچوک  رد  یکی  میاهدوب و  رفن  هدزاود  دنتفگ : دیتسه ! ردارب  دنچ  دیـسرپ : تسا . ربمغیپ  هک  میراد  يریپ  ردـپ  میردارب و  همه 
هدشمگ دایب  ار  وا  ام  ردپ  تسا  ردام  کی  زا  وا  اب  کی  هکنیا  دوب و  ردـپ  بوبحم  هدـش  مگ  نوچ  دـنتفگ : تسا ! اجک  يرگید  نآ  دیـسرپ 

ام دنداد : باوج  دوش ! مولعم  ناتراتفگ  یتسرد  ات  دسانشیم  ار  امـش  یک  دیـسرپ  فسوی  تسا  هتـشادهاگن  دوخ  دزن  دوخ  لد  یّلـست  يارب 
ماـعط و امـشب  هن  رگ  دـیروایب و  دوـخ  اـب  تسا  ردـپ  دزن  هک  ردارب  نآ  دوـخ  نخـس  قدـص  يارب  سپ  تفگ : وا  میرادـن ، انـشآ  میبـیرغ و 

ٍخَِأب : » تسا هتفگ  مکیخاب »  » ياجب ناـیبلا : حور   211-194- نآرق «. - ِینُوتئا َلاـق   » هلمج هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  داد . مهاوخن  یکاروـخ 
. دیراد امش  هک  يردارب  ینعی  مّود  يهلمج  مسانشیم و  هک  ناتردارب  نآ  دنامهفیم  لّوا  يهلمج  نوچ  یـسانشان ، لامک  راهظا  يارب  مَُکل »

رفن ره  يارب  نوچ  دنتـساوخ ، دوخ  رگید  ردارب  يارب  راـب  رتش  کـی  ياـضاقت  اـهنآ  هک  تسا  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  ار  هلمج  هکنیا  دـیاش  و 
رتش کی  ار  کی  ره  ینیسح : دیروایب  ار  شدوخ  هک  هکنیا  هب  طورشم  مهدیم  وا ، يارب  ار  راب  هکنیا  تفگ : دادیمن ، رتش  راب  کی  زا  شیب 

رامشب هن  مهدیم  مدرم  رامـشب  نم  تفگ : فسوی  دیهدب ، تسا  ردپ  تمدخ  رد  هک  ام  ردارب  تهجب  رگید  راورتش  کی  دنتفگ : دنداد ، راب 
دیما نیاب  ناـیبت :  63 مِِهلاحِر » ِیف  مُهَتَعاـِضب  اُولَعجا  ِِهناـیتِِفل  َلاـق  َو   » 59-43- نآرق «. - مکل خاب  ینوتئا  لاق  . » دـندومن هغلاـبم  ناـشیا  رتش ،

زا تسا  هدش  هداد  زاب  اهنآب  ناشهیامرـس  دـننیبهب  دـنیاشگب و  دوخ  راب  هک  هاگنآ  ات  دـنراذگب  ناشلاوج  رد  ار  اهنآ  يهیامرـس  داد  روتـسد 
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يارب اهنآ  هک  تسا  هدوب  هکنیا  شروظنم  تسا  نکمم  دنورب و  هرابود  هک  دننکیم  عمط  یمومع  یطحق  یتخس و  اب  مرک  تشذگ و  نینچ 
يروتـسد نینچ  هکنیا  يارب  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هتـشگرب  اهلاوجب  ناشهیامرـس  تسا  هدش  هچ  هک  دندرگرب  لمع  هکنیا  ّتلع  فشک 

: عمجم هحفـص 207 ]  ] 62-1- نآرق . - دـیروایب ار  ناـتردارب  تسا  هتفگ  دوـخ  عاـتم  شورف  عـمطب  فـسوی  هـک  دـنرادنپن  ناردارب  اـت  داد 
هدوب نآ  يارب  تسا  نکمم  فسوی  روتسد  هکنیا  ّتلع  و  دناهدناوخ . هتیتف »  » نارگید دناهدرک و  تئارق  هنایتف »  » رکب وبا  زجب  هفوک  ياهیراق 

يوـقت و هـک  هتــسنادیم  نوـچ  تـسا  نـکمم  و  دـننک ، هلماـعم  دـندرگرب و  هـک  دــنرادن  هیامرــس  رگید  اـهنآ  تـسا  هتــشادنپ  هـک  تـسا 
دنرادنپ دننیب و  هب  ات  تشاذگ  لاوج  رد  ار  هیامرـس  دنزادرپب ، دـناهدرب  هک  یکاروخ  ياهب  دـندرگرب و  هک  دـنکیم  راداو  ناشيراگزیهرپ 

هداتق و  مرچ ، دوب و  شفک  ساّبع  نبإ  يهتفگب  اهنآ  يهیامرـس  تعاضب و  حوتفلا : وبا  دننک . ّدر  ار  نآ  هک  دـندرگرب  و  تسا ، هدـش  هابتـشا 
ریخ  » دناهدناوخ و نون  اب  نارگید  ءای و  اب  لتکی »  » هفوک مدرم  عمجم :  63 لَتکَن » اناخَأ  انَعَم  لِسرَأَف  . » تسا هدوب  لوپ  مهرد و  تسا : هتفگ 

. تسا ردان  ّذاش و  تئارق  رـسک  اب  مومع و  تئارق  ءار  ّمض  اب  ّتدر »  » و دنا ، هدـناوخ  فلایب  اظفح »  » نارگید تسا و  یفوک  تئارق  اظفاح »
رد كدـنا  تسا و  ناسآ  میریگب  ردارب  يارب  هک  رتش  کی  راب  رادـقم  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  رخف :  65 ٌریِسَی » ٌلیَک  َِکلذ   » 34-1- نآرق -

میورب و ردارب  اب  هرابود  دیاب  تسا و  مک  میاهدروآ  هک  رادقم  هکنیا  دـشاب : هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  و  يرـصم . يهریخذ  شـشخب و  ربارب 
. - درادـن یتّقـشم  یکاروخ  رادـقم  هکنیا  ندروآ  تسا  ناسآ  لمع  هکنیا  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  میرواـیب . هکنیا  زا  شیب 

دهاجم دـینادرگرب ، نم  دزن  ار  وا  دـیناوتن  هک  دـیوش  رایتخالا  بولـسم  یگمه  يروط  ینعی  يربط :  66 مُِکب » َطاُحی  نَأ  اـّلِإ   » 24-1- نآرق
يّدس كاّحض و  ساّبع و  نبإ  يربط :  67 ٍدِحاو » ٍباب  نِم  اُولُخدَت  َِّیَنب ال  ای   » 27-1- نآرق . - دیوش كاله  یگمه  رگم  ینعی  تسا : هتفگ 

هک دننیبب  ار  نادرم  هدع  هکنیا  رـصم  مدرم  رگا  هک  دیـسرت  وا  دندوب  روانت  تروص و  ابیز  ینادرم  بوقعی  نادنزرف  نوچ  دـناهتفگ : هداتق  و 
هدید هتسد  کی  تروصب  ات  دنوش  رهش  دراو  قّرفتم  درک  شرافس  اهنآب  تهج  هکنیا  زا  دننزب  اهنآب  یمخز  مشچ  دنتسه  رفن  کی  نادنزرف 

هک تسا  هدوب  نیمه  بوقعی  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  مومع  رخف :  45-1- نآرق . - دننکن مشچب  ار  اهنآ  دـنیاین و  مدرم  مشچب  دـنوشن و 
رب اـمکح  يهدـیقع  تسا و  لـقن  مخز  مشچ  یتسرد  رب  ص ]  ] ربـمغیپ زا  تیاور  تفه  و  دـسرن ، مخز  مشچ  ار  هحفص 208 ] شنادنزرف [ 

دـشاب نیمز  رب  ياهتخت  رگا  مینیبیم  هکنانچ  تسا  ّرثؤم  ناـسنا  یندـب  لاـمعا  رد  لاـیخ  يورین  نوچ  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  نآ  یتسرد 
سرت زا  دورب  یـسک  رگا  تسا  نکمم  دـنوریمن و  دنـسرتیم و  دـنهد  رارق  لـپ  دـننام  عفترم  راوید  ود  رب  ارنآ  رگا  دـنوریم و  هار  نآ  يور 

رد تسا  نکمم  دنک  طقاس  ار  وا  دشاب و  ّرثؤم  یمدآ  دوخ  رد  طوقـس  ندش  مّسجم  لایخ و  يورین  تسا  نکمم  هک  روطنامه  سپ  دـتفیب ،
ار نآ  مه  ناربمغیپ  ار و  مشچ  رثا  تسا  هداد  ناشن  ماـّیالا  میدـق  زا  هبرجت  و  دـنک . رثا  یناویح  رد  تسا  نکمم  مه  دـنک و  رثا  مه  يرگید 

نادـنزرف نوچ  هک  تسا  یئاـّبج  ّیلع  وبا  يهتفگ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  رگید  رظن  تشاد ، ّکـش  نآ  یتسرد  رد  دـیابن  سپ  دـناهتفگ 
يرفن هدزای  يهتسد  تروصب  هزاورد  کی  زا  درک  شرافس  اهنآب  بوقعی  دنتفگیم  نخس  اهنآ  زا  دنتشاد و  ترهش  رصم  مدرم  رد  بوقعی 

اهنآ دوش و  كانشیدنا  عضو  نآ  زا  هاشداپ  ای  دوش و  مدرم  يدنـسپان  دسح و  بجوم  دیاش  هک  دنوشن  رهـش  دراو  دوخ  صوصخم  عضو  و 
مه اب  یگمه  درک  شرافـس  دنوریم  فسوی  دزن  اهنآ  هک  تشاد  ربخ  بوقعی  نوچ  تسا : هتفگ  یعخن  میهاربا  و  دننک . سبح  دـنریگب و  ار 
لثم تسا . تلیـضف  ياههار  زا  یکی  دـحاو » باب   » زا دوصقم  تالیوأت : دورب . فسوی  دزن  اهنت  نیماـینب  وا  ینت  ردارب  اـت  دـنوشن  وا  رب  دراو 
نینچ هلمج  يهجیتن  سپ  تسا ، لئاضف  عیمج  بجوم  همـشچ و  رـس  هک  تسا  ّقح  تافـص  ياهـشور  زا  یکی  اـی  تعاجـش و  تواـخس و 

ینامدرم ات  دیورب  تلیضف  يوسب  دّدعتم  قّرفتم و  ياههار  زا  دینکن و  تلیـضف  بسک  اهنت  تواخـس  ای  تعاجـش  هار  زا  نادنزرف  يا  تسا :
هن دینک  ذاّختا  شور  دوخ  يارب  ّقح  تافص  مامت  رب  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  ای  و  دیوش ، ّرقتسم  تلادع  تفـص  رب  دیـشاب و  لماک  لداع و 

دیاـقع تروصب  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  تسا : ثیدـح  رد  هکناـنچ  دوش  مهارف  دوهـش  فـشک و  تلاـح  امـش  يارب  اـت  اـهنآ  زا  یکی  رب 
هحفص  ] 35-1- نآرق  - هک هدروآ  فئاطل  رد  تسا : هتـشون  ناـیبلا : حور   67 ِهّللا » َنِم  مُکنَع  ِینغُأ  ام  . » تسا یّلجتم  اـهنآ  يارب  صاخـشا 

نِم ِهّللا  َنِم  مُهنَع  ِینُغی  َناک  ام  : » تفگ ار  هلمج  هکنیا  هک  درک  راکـشآ  یگدـنب  زجع  رخآ  درک و  ادـیپ  يردـپ  رهم  لّوا  رد  بوقعی  [ 209
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زا دورو  ینعی  تسا  يدایز  مّود  رد  تسا و  حیـضوت  نایب و  لّوا ، رد  نم »  » يهملک حوتفلا : وبا  اهاضَق ،» َبوُقعَی  ِسفَن  ِیف  ًۀَـجاح  اـّلِإ  ٍءیَش 
دورو ینعی  عمجم :  95-1- نآرق . - مدرم مشچ  زا  سرت  دوب و  يردـپ  تقفـش  هک  دوب  بوقعی  ینورد  تجاح  ماجنا  ّطقف  دّدـعتم  ياـهرد 

تقیقح نیاب  هّجوتم  بوقعی  دوخ  دشاب و  مدرم  مخز  مشچ  ای  دسح  هک  دنوادخ  تشونرس  زا  دوبن  ریگولج  فلتخم  ياهرد  زا  رصمب  اهنآ 
لطاب لقع  تسا : هتفگ  يدنجخ  لامک  نایبلا : حور  درک . مارآ  نخـس  نیاب  ار  دوخ  لد  بارطـضا  نکل  درادن ، دوس  ردق  زا  رذـح  هک  دوب 

یفیـصوت اب  مه  روک  صاخـشا  تسا  نکمم  دناهتفگ  یـضعب  تسا  قح  نیعلا  يهتکن  زا  ربخیب  ارهاظ   || دنک  هک  نوخ  ره  وت  مشچ  درمش 
لقن دـنهد . رییغت  دوـخ  لـیمب  ار  نآ  يزیچب  تّمه  هّجوـت  اـب  سوـفن  یـضعب  و  دـنناسر . مخز  مشچ  ار  نآ  دوـش  ّرثؤـم  اـهنآ  رد  هک  يزیچ 

درکیم اج  نآـب  هلمح  تقو  ره  نوچ  دـیاشگب  تسناوتن  ار  اهرهـش  زا  یکی  درکیم  دـنه  حـتف  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  هاـگنآ  دـناهدرک 
عقوم داد  روتسد  وا  دننکیم ، وت  هّجوتم  ار  دوخ  تّمه  هک  دنتسه  رهـش  نآ  رد  دونه  زا  ياهّدع  دنتفگ : دیـسرپ ، ار  نآ  ّتلع  دشیم . ضیرم 

تـسه رثا  هکنیا  زین  ناویح  رد  و  دـش ، ّقفوم  دـشن و  ضیرم  هاش  دـندرک  نینچ  نوچ  دوشن ، زکرمتم  اهنآ  رکف  اـت  دـننز  لـبط  قوب و  هلمح 
نآ رثا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  تسا و  ّرثؤم  سک  نآ  رد  وا  سّفنت  اریز  دوشیم ، مک  درد  دوش  هتـشک  رگا  دـیزگ  ار  یـسک  هک  هدـنزگ  نوچ 

تسا نآ  فالخ  رب  نآرق  شور  هکنیا  اب  تسا  هدمآ  رد  تروص  دنچب  هلمج  هکنیا  رد  ریسفت  تیاور و  لالظ : یف  مک . درد  دوشیم و  دوبان 
هکنیا اب  دـناسریم  هک  خـلا » ًۀَـجاح  ّالِإ   » تسا هدـش  هتفگ  ّطقف  یلو  تفریم  نخـس  رگد  يور  زا  دوب  بلطم  ندرک  رادومن  ياج  رگا  نوچ 

درک نادنزرفب  هحفص 210 ]  ] 227-216- نآرق  - هب شرافس  ار  نآ  هک  دیلخیم  يزیچ  شلد  رد  دوب  ّقح  تشونرس  يهدرپس  رـس  بوقعی 
فرظ عمجم :  70 َۀَیاقِّسلا » َلَعَج   » 105-71- نآرق . - خـلا ِهّللا » َنِم  مُکنَع  ِینغُأ  ام  : » تفگ هک  درک  رادومن  ار  دوخ  يهدـیقع  هراـبود  یلو 
هدوب نامه  و  دناهتفگ . زین  رهاوجب  عّصرم  يهرقن  و  هرقن ، الط و  تسا و  هدوب  الط   22-1- نآرق : - دناهتفگ هک  تسا  هدوب  هاشداپ  يروخبآ 

و عفری ، و  ءاـعو ، و  عاوص ،  » تاـملک و  ِکـِلَملا » َعاوُص   » زا دوـصقم  تسا  نیمه  و  دـنداد ، رارق  هّلغ  يهناـمیپ  طـحق  ياـهلاس  رد  هک  تسا 
نمی مدرم  تغلب  میعز  تسا : هـتفگ  یبـلک  رخف :  72 ٌمیِعَز » ِِهب  اـَنَأ  َو   » 183-164- نآرق . - تسا هدـش  دّدـعتم  تئارق  ملع » يذ  و  تاجرد ،

انئِج ام  ُمتِملَع  دََقل   » 26-1- نآرق . - تسا هدش  مگ  هنامیپ  درک  مالعا  هک  تسا  نّذؤم  نامه  میعز  تسا  هتفگ  دهاجم  تسا و  لیفک  ینعمب 
- اهلاوج رد  هچنآ  نوچ  ای  و  میتسه ، یتسرد  نامدرم  تسا  هدش  مولعم  امش  يارب  ام  کین  رادرک  کین و  راتفر  زا  ینعی  عمجم :  73 َدِسُفِنل »

دوخ تاناویح  نهد  دندش  اهنآ  نیمزرس  دراو  نوچ  ای  و  دوب ، اهنآ  یتسرد  يهناشن  دوخ  دندرک  میلـست  دندروآ و  دوب  هدش  هتـشاذگ  ناش 
رد داسف  يربط :  37-1- نآرق . - دناهدماین يدزد  يارب  هک  تسا  لیلد  رتالاب  هکنیا  دسرن ، بیـسآ  ار  هار  رانک  فلع  تعارز و  ات  دنتـسب  ار 
هچ فسوی :] ناگتـشامگ  ینعی  : ] دـنتفگ حوتفلا : وبا  َنِیبِذاک » ُمتنُک  نِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاـق  . ] » تسا یناـمرفان  تیـصعم و  ینعمب  هلمج  هکنیا 

50-3- نآرق [[: - فسوی ناردارب  ینعی   ] دـنتفگ دـیئوگب ! غورد  رگا  تفریم  نآ  رکذ  هک  راکنآ  ای  ار  يدزد  ینعی  ار  نآ  دوب  شاداپ  ازج و 
ربارب رد  هک  تسه  شدوـخ  تسا  هدـش  ادـیپ  وا  لاوـج  رد  لاـم  هکنآ  يدزد  يهجیتـن  ینعی  يربـط :  75 ُهُؤازَج » َوُـهَف  ِِهلحَر  ِیف  َدِـجُو  نَم  »
میدرک دیک  نینچمه  ام  حوتفلا : وبا  اندِک » َِکلذَـک  . ] » دریگب یمالغب  دـنک و  دوخ  دـیرخ  رز  ار  وا  ات  دوش ، لام  بحاصب  میلـست  شیدزد 
َذُخأَِیل َناک  ام   » 248-232- نآرق -45-1- نآرق [. - دوب یلاعت  يادخ  رماب  نآ  هک  دنکیم  نآ  لیلد  هلمج  فسوی . يارب  میتخاس  ریبدت  ینعی 

يزّوجم نینچ  رـصم  هاشداپ  تلادـع  نوناق و  رد  هحفص 211 ]  ] 77-1- نآرق  - ینعی عمجم :  76 ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  ِکـِلَملا  ِنیِد  ِیف  ُهاـخَأ 
ٌَخأ َقَرَس  دَقَف  قِرسَی  نِإ  . » دنکب راک  هکنیا  ات  دوش  مهارف  يرذع  فسوی  يارب  دهاوخب  دنوادخ  رگم  دنک . هدنب  شیدزدب  ار  ردارب  هک  دوبن 

شناردارب تخادنا ، رود  تسکش و  دیدزد و  وا  زا  فسوی  هک  تشاد  یتب  فسوی  ردام  ردپ  تفگ : ریبج  نب  دیعس  يربط :  77 ُلبَق » نِم  َُهل 
دزن دالوا  ربکا  ّقح  ناونعب  قاحسا  دنبرمک  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا . هّیضق  نآب  هراشا  هلمج  هکنیا  دندرکیم و  شنزرس  يدزد  نیاب  ار  وا 
نینچ شا  هّمع - دنوش  ادج  وا  زا  دنتـسناوتیمن  دنتـشاد و  تسود  ار  فسوی  ود  ره  نوچ  دوب و  بوقعی  زا  رتگرزب  هک  دوب  فسوی  يهّمع 

شرمک رب  اهسابل  ریز  ار  دنبرمک  درادـب ، دوخ  دزن  یمالغ  ناونعب  ار  دزد  زور  نآ  مدرم  مسرب  دـنک و  يدزدـب  مهّتم  ار  وا  هک  درک  ریبدـت 
درب دوخ  دزن  ار  وا  نز  نآ  دنتفای  فسوی  رمکب  دنتشگ و  ار  همه  نوچ  تسا ! هدیدزد  هک  ار  دنبرمک  دوش  مولعم  ات  دیدرگب  تفگ  تسب و 
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ناردارب درکیم  ناهنپ  اذغ  هرفس  رس  رد  ارقف  يارب  فسوی  نایبت :  53-1- نآرق . - هلمج هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  تشاد و  هاگن  دوب  هدنز  ات 
رد یغرم  مخت  ای  غرم  تسا : هتفگ  هنییع  نایفـس  تسا و  هدش  تیاور  ام  ياهماما  زا  دنبرمک  يهّیـضق  نیمه  عمجم : دندرک . یم - شمهّتم 

اهَّرَـسَأَف . » دـندرک يدزدـب  شنزرـس  ار  وا  ناردارب  دیـشخب ، تساوخیم  يزیچ  هک  یئادـگب  دـیدزد و  ار  نآ  فسوی  دوـب  بوـقعی  يهناـخ 
دوخ اب  درک و  ناـهنپ  لد  رد  ار  تاـملک  هکنیا  فسوی  ینعی  يربط :  77 ُمَلعَأ » ُهّللا  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  ُمتنَأ  َلاق  مَُهل  اهِدـُبی  َمل  َو  ِهِسفَن  ِیف  ُفُسُوی 

تـسا هدرک  يدزد  هکنیا  رگا  دنتفگ : هک  ار  اهنآ  نخـس  ینعی  عمجم :  215-192- نآرق -108-1- نآرق . - رخآ ات  ًاناکَم » ٌّرَـش  ُمتنَأ  : » تفگ
دب امـش  تفگ  دوـخ  اـب  درکن و  راکـشآ  ار  اـهنآ  باوـج  درک و  ناـهنپ  لد  رد  تسا  هدرک  يدزد  ناـشردارب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ناـمه 

ماهدرکن و يدزد  مفسوی و  نم  تفگن  تشاد و  ناهن  لد  رد  ار  هّیـضق  هکنیا  ینعی  حوتفلا : وبا  دیدیدزد . ردپ  زا  ار  دوخ  ردارب  هک  دیاهدوب 
اهنآ و فیصوت  زا  ادخ  تسا : هدش  راهظا  لقن  هلابند  رد  هک  تسا  نآرق  ياشنا  تسین  فسوی  نخـس  لقن  َنوُفِـصَت » اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا   » يهلمج
« هیآلا هناکم - اندحأ  ذخ  ًارِیبَک -» ًاخیَـش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَعلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  . ] » تسا رادربخ  ایاضق  هحفص 212 ]  ] 143-109- نآرق  - یگنوگچ
ار ام  زا  یکی  دشاب  نکمم  رگا  تسا  راوگرزب  يدرم  دراد و  هدروخلاس  ریپ و  يردپ  وا  رـصم  زیزع  يا  دـنتفگ  بوقعی  نارـسپ  حوتفلا : وبا 

تفگ ِهّللا » َذاعَم  َلاق   » 68-3- نآرق . - نارگید ام و  اب  تسا  ّماع  وت  ناسحا  مینیبیم و  ناراک  وکین  هلمج  زا  ار  وت  اـم  هک  ریگزاـب  وا  ياـجب 
زا مینک  نینچ  رگا  َنوُِملاَظل » ًاذِإ  ّانِإ   » هدوبن وا  دزن  عاتم  هک  میریگب  ارنآ  مینک و  اهر  هدش  ادیپ  وا  دزن  ام  عاتم  هک  ار  نآ  هک  ادـخب  مربیم  هانپ 

هفاضا لعف  لوعفم  رب  ردـصم  تسا و  هدـش  فذـح  اجنیا  رد  شلعف  و  اذاعم » هّللاب  ذوعن   » يا تسا  ردـصم  رب  ذاعم »  » بصن میـشاب ، ناملاظ 
هکنآ زا  دنتشگ  دیمون  نوچ  حوتفلا : وبا  ُهنِم » اوُسَأیَتسا  اَّمَلَف   » 365-347- نآرق -176-150- نآرق -23-1- نآرق «. - ِهّللا َناحبُس   » لثم هتشگ 

رگیدـکی اب  دوبن و  اهنآ  اب  يریغ  دـندش و  ادـج  نارگید  زا  اهردارب  ینعی  نایبت : ایَِجن » اوُصَلَخ   » 30-1- نآرق . - دـنک ناشیا  تباجا  فسوی 
يا اّیجن » : » حوتفلا وبا   20-1- نآرق . - تسا تداع  فالخ  رب  هک  تسا  نآرق  بیجع  حیصف و  تارابع  نآ  زا  هلمج  هکنیا  و  دندرک . يوجن 

زا هکنیا  و  تسا . ناسکی  وا  رد  ثینأت  ریکذـت و  عمج و  دـحاو و  تسا  ردـصم  یجن  و  اوصلخ . لعاف  زا  تسا  لاح  رب  وا  بصن  و  نیجانم ،
هتفگ دهاجم  يربط :  80 مُهُرِیبَک » َلاق  .[ » تسا هدروآ  كدـنا  ظفل  رد  رایـسب  یناعم  هکنآ  يارب  تحاصف  رد  تسا  اهیلا  راشم  تایآ  هلمج 

دوب و رتشیب  نارگید  زا  شرمع  هک  تفگ  لیبور  تسا : هتفگ  هداتق  نوعمـش ، ماـنب  دوب  ولج  نارگید  زا  دوخ  لـقع  ملعب و  هکنآ  ینعی  تسا 
دنوادـخ ای  دـهد  يروتـسد  مردـپ  هکنیا  اـت  مرادـنرب  مدـق  نیمز  هکنیا  زا  نم   833 َضرَـألا » َحَربَأ  نَـلَف   20-1- نآرق . - دوب ینـس  رتگرزب 

 ] 207-205- یقرواپ -29-3- نآرق «[.. - 33 :» دیئوگب دیدرگزاب و  ردپ  دزنب  امـش  دسر ] ارف  مگرم  ات  ینعی   ] دیامرف یمکح  دنک و  ياهراچ 
دزد ار  وا  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  لوهجم  تروصب  ءار  دـیدشت  نیـس و  ّمضب  قّرـس »  » يهملک عمجم :  81 َقَرَس » َکَنبا  َّنِإ  [ » هحفص 213

هدوبن اهنآ  نوناق  رد  دیاش  دیاهدرک . هچ  امش  منادیمن  نم  ینعی  نایبلا : حور   83 ًارمَأ » مُکُسُفنَأ  مَُکل  َتلَّوَس  َلب   » 25-1- نآرق . - دناهدناوخ
غورد يدعس : لوقب  دندرکیمن . مکح  نینچ  اهنآ  دیدرکیمن  راهظا  ار  نآ  امش  رگا  و  دننک ، دوخ  مالغ  يدزد  مرجب  ار  مدنزرف  هک  تسا 
نتفگ تسار  رب  دندش  موسوم  یغوردـب  فسوی  ناردارب  نوچ  دـنامب  ناشن  دوش  تسرد  تحارج  زین  رگا  هک  دـنام  بزال  تبرـضب  نتفگ 

اطخ  || یتسار  دوب  تداع  هک  ار  یـسک   469-446- نآرق -43-1- نآرق . - هیآلا مَُکل » َتلَّوَس  َلب   » یلاعت هّللا  لاق  دـنامن  دامتعا  زین  ناـشیا 
هدوبن هکنیا  بوقعی  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  رخف : وا  زا  دنرادن  رواب  تسار  رگ  || و  یتسارانب  دش  رومان  رگ  وا و  زا  دنراذگرد  دـنک  رگ 

دوس ات  دـنربب  ار  مدـنزرف  هک  درک  ناتراداو  امـش  يهتـساوخ  هک  تسا  هدوب  هکنیا  رظن  هکلب  دـناهدرب  راکب  ياهلیح  غورد و  اـهنآ  هک  تسا 
يدزد وا  هک  دـیاهدرک  لایخ  امـش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـش . هجوتم  امـش  نمب و  نایز  ّرـش و  راک  هکنیا  زا  نکل  دوش  ناتبیـصن  رتشیب 

 ] 19-1- نآرق  - دـنزرف ندرک  مگ  يراـتفرگ  ربارب  رد  نم  یئابیکـش  يربـط :  84 ٌلـیِمَج » ٌربَـصَف  . » تـسا هدرکن  يدزد  یلو  تـسا  هدرک -
85 ِنزُحلا » َنِم  ُهانیَع  تَّضَیبا  َو  . » دنیبیمن نم  زا  سک  هوکش  يرارقیب و  چیه  هک  تسا  یئوخـشوخ  لامک  لیمج و  یئابیکـش  هحفص 214 ]

هکنیا زا  دوصقم  و  دوب ، دیفـس  شنامـشچ  مشچ  بآ  يدیفـس  يهطـساوب  هتـسویپ  دوب و  عـمج  بوـقعی  مشچ  رد  بآ  هّصغ  زا  ینعی  رخف :
بجوم یگـشیمه  يهیرگ  هودـنا و  دـنا : هتفگ - یـضعب  و  تسین . مشچ  يروـک  بجوـم  نزح  هودـنا و  نوـچ  تسین  مشچ  يروـک  هلمج 
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يهملک و  دش ، فیعض  رایـسب  شمـشچ  دید  دشن و  روک  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . بوقعی  يروک  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  يروک 
نانچ راظتنا ، تّدم  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یضعب  حوتفلا : وبا   39-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  ياز  ءاح و  حتف  اب  نزح » »

نتسیرگ تسا : مسق  ود  دشاب  ّقح  رهب  زا  هک  نتسیرگ  تسا : هتـشون  فشک  دش . دیفـس  راظتنا  زا  هارب  ام  مشچ  میئوگیم : یـسراف  رد  ام  هک 
نتسیرگ لدب  نتسیرگ  و  دنیرگ ، شیوخ  تیصعم  رادید  رب  هّللا  میب  زا  هک  تسا  نابئات  نتسیرگ  مشچب  نتـسیرگ  لدب ، نتـسیرگ  مشچب و 

ال . » تسا زان  زار و  زا  نافراع  نتـسیرگ  تسزاین ، ترـسح و  زا  نابئات  نتـسیرگ  دنیرگ . تمظع  رادـید  رب  ّقح  لالجا  زا  هک  تسا  نافراع 
ناج و ینعمب  دناهدناوخ  ءار  ّمض  اب  حور »  » زیزعلا دبع  نب  رمع  هداتق و  يرصب و  نسح  عمجم :  87 َنوُِرفاکلا » ُموَقلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِحَور  نِم  ُسَأیَی 

رفک تقیقح  بلط  كرت  يدـیماان و  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  نایبلا : حور   63-1- نآرق . - تسا ادخ  يوس  زا  تقیقح  نآ  دوصقم 
ّدجب نتسج  هکنیا  رد  ار  دوخ  یسک  ره  شیب  ّدج  زا  دینک  فسوی  نتـسج   || شیوخ  دالوا  اب  بوقعی  نآ  تفگ  تسا : يونثم  رد  و  تسا ،

 || دیرب وب  دیآ  شوخ  يوب  اجک  ره  دـیهن  وا  هار  راچ  رب  ار  شوگ   || دـیوش  ناسرپ  ناهد  ّسح  هر  زا  دعتـسم  لکـش  دـینار  فرط  ره  ||  
یئایرد اهوج ز  همهنیا  یـسع  یبای  هر  فطل  لصا  يوس   || یـسک  زا  ینیبب  یفطل  اـجک  ره  هحفص 215 ] دیرس [  نآ  يانـشآ  هکنآ  يوس 
كدنا ینعی  دناهتفگ : كاّحـض  همرکع و  دهاجم و  يربط :  88 ٍةاجُزم » ٍۀَـعاِضِبب  انئِج   » فرط راد  لک  رب  راذـگب و  ار  ءزج   || فرژ  تسا 

. نغور تسا و  مشپ  هک  برع  يالاک  كدنا  ینعی  تسا : هتفگ  ثرح  نب  هّللا  دبع  جاوران و  تسپ و  صقان و  يهیامرس  و  میدروآ . هیامرس 
ةاجزم و تسا و  دـب  اـم  سنج  هک  شخبب  اـم  رب  لّوا - تسا : هدـش  ینعم  ود  هلمج  ود  هکنیا  حوتفلا : وبا   88 انیَلَع » قَّدَصَت   » 27-1- نآرق -

شخبب ام  رب  ینعی  مّود - یهدب ، مامت  يهنامیپ  میاهدروآ  ام  هچنآ  اب  هک  هدب  لّزنت  ار  دوخ  يالاک  خرن  هدن و  مک  امب  وت  ام  عاتم  يدـب  يارب 
نامز نآ   76-1- نآرق : - ینعی عمجم :  89 َنُولِهاج » ُمتنَأ  ذِإ  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُمتلَعَف  ام  ُمتِملَع  لَه   » 20-1- نآرق . - نک دازآ  ار  نامردارب  و 

دوب و هراچیب  امـش  نایم  رد  هشیمه  دـنام و  اهنت  هک  دـیدرک  ادـج  وا  زا  ار  شردارب  دـیتخادنا و  شهاچب  دـیدرک و  فسوی  اب  راتفر  نآ  هک 
ینادان هک  تسا  هدش  هتفگ  يروط  هلمج  هکنیا  رد  و  دیدرک ، اهراک  نینچ  هک  درخ  مک  ناپوچ و  ای  نادان و  دیدوب و  هچب  امـش  كانهودنا 

هبوت دندوب و  نامیـشپ  اهنآ  تفگیم  ار  نخـس  هکنیا  اهنآ  فسوی  هک  هاگنآ  نوچ  وگتفگ  عقوم  هن  تسا  هدوب  لمع  ماجنا  نارودب  طوبرم 
رد دنروایب ، رذع  درک : نیقلت  اهنآب  زین  درواین و  رامـشب  ناشّرـصقم  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  فسوی  يراوگرزب  لامک  هکنیا  دندوب و  هدرک 

تاملک هزمه  ظّفلت  فالتخا  يهطساوب  عمجم :  90 ُفُسُوی » َتنََأل  َکَّنِإ  َأ  . » هبرجت مک - دندوب و  ناوج  دندرک  اهراک  نینچ  هک  ماگنه  نآ 
اذه یِصیِمَِقب  اُوبَهذا   » 32-1- نآرق . - تسا هدـش  ظّفلت  زین  رخآ  يای  اب  یقّتی »  » يهملک زین  و  تسا . هدـش  تئارق  تروص  جـنپ  هب  کـّنا » «أ 

شمـشچ داـیز  هودـنا  زا  تسین و  روک  شردـپ  هک  دوب  هّجوتم  فسوی  میئوگب : تسا  نکمم  رخف :  93 ًاریَِـصب » ِتأَی  ِیبَأ  ِهجَو  یلَع  ُهوُقلَأَـف 
شیئانیب هحفـص 216 ]  ] 75-1- نآرق  - دوشیم و تیوقت  دوشیم و  لاحـشوخ  فـسوی  نهاریپ  ندیـسر  يهطـساوب  تسا و  هدـش  فـیعض 

، دـشن روک  بوقعی  دـنتفگ : هک  اهنآ  يهدـیقعب  حوتفلا : وبا  تسا . لوبق  لباق  دراد و  ناـکما  هزادـنا  هکنیا  اـت  ّبط  نیناوقب  دوشیم و  لـماک 
نشور امش  مشچ  میئوگ : یم - یـسراف  رد  ام  هکنانچ  دوشب ، وا  ینـشور  مشچ  يهلیـسو  ات  دیزادنیب  وا  رب  ار  نهاریپ  هک ، تسا  هکنیا  ینعم 

یهلا يهخفن  نامه  ناـفراع  قوذرب  نبإ  تسا : هتـشون  فشک   94 َفُسُوی » َحیِر  ُدِجََأل  یِّنِإ  . » هکنیا رئاظن  دـنزرف و  دـلوت  ای  رفاسم  ندـمآ  زا 
و دنک . لزنم  اجنآ  یلاخ و  يرـس  دنیب و  یفاص  يهنیـس  اجک  ات  نادّحوم  نانمؤم و  ياههنیـس  ردب  ددرگیم  ملاع  درگ  راويراوتم  هک  تسا 

تحت رد  دـندومن و  فسوی  قشع  يهطـساوب  تمارک  هکنیا  ار  بوقعی  اّما  تاخفن » مکرهد  ماّیا  یف  مّکبرل  ّنا   » ثیدـح تسا  نیاـب  هراـشا 
هک هگ  ره  هلالج ، ّلج  دوب  ّقح  يهدـهاشم  يهطـساوب  ار  بوقعی  فسوی  يهدـهاشم  هک  تسا  نآ  یمّود  ناـیب  تسا و  میظع  يّرـس  هکنیا 
دـش باـجح  رد  يو  زا  فسوی  يهدـهاشم  نوچ  سپ  یتـسرگن ، ّقـح  يهدـهاشم  ّرـس  مشچب  يدـیدب  رـس  مشچ  هب - ار  فـسوی  بوـقعی 

توف رب  هن  دوب  ّقح  يهدهاشم  توف  رب  يو  ندیـشک  هودنا  بوقعی و  ندومن  عزج  همه  نآ  دش ، باجح  رد  يو  لد  زا  زین  ّقح  يهدـهاشم 
ال تسیرگیم ، ار  هنیئآ  تاذ  هن  دوب  هدرک  مگ  دوخ  يهنیئآ  هک  دوب  نآ  زا  فسوی  قارف  رب  يو  فـهلت  رّـسحت و  نآ  و  فـسوی ، تبحاـصم 

رتفیثک یناسنا  تنیط  هچ  ره  نایبلا : حور   35-1- نآرق . - دید ّقح  يهدهاشم  شلد  هک  داتفا  رد  دوجـسب  دـید  زاب  اریو  هک  زور  نآ  مرج 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1056 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يرایسب تسا و  رتناوترپ  وا  ّساوح  يوق و  هزادنا  نامهب  دوب  فیطل  رگا  دوشیم و  زجاع  دنامیم و  راک  زا  رتشیب  وا  تاکاردا  ّساوح و  دشاب 
كرد يزیچ  زا  شوخ  يوب  فیطل  رایـسب  تاساسحا  اب  صاخـشا  دـیاش  دـننکیم و  ّسح  دایز  تفاـسم  زا  شوخ  يوب  هک  دنتـسه  مدرم  زا 

ّسح روج  هکنیا  مباـییم و  نم  نهریپ  يوـب  تفگ : بوـقعی  هکناـنچ  دوـشن ، كرد  لـصا  زا  یئوـب  نینچ  مدرم  رگید  ّسح  رد  هک  دـننک 
يهدـید یئوب  دـش ز   || زاس  رون  دـشاب  مشچ  ياود  وب ، تسا : يونثم  رد  دنتـسه و  دوهـش  فشک و  ماقم  ياراد  هک  تسا  اهنآ  صوصخم 

 || دوبن لگ  اجنآ  هک  يدـید  لـگ  يوب  هحفـص 217 ] دنک [  يرای  ار  هدـید  فسوی  يوب   || دـنک  يرات  ار  هدـید  رم  دـب  يوب  زاب  بوقعی 
بجعلا وب  يوب  تفگ : لگ  رازلگ  زا  تسا و  بیغ  زا  ّکشیب   || لگ  تسین  رهاظب  يوب و  یـشکیم  دوبن  لم  اجنآ  هک  يدـید  لم  شوج 

يوب نرق  زا  سیوا و  زا  ادـخ  يوـب  مدـیآیم  نمی  زا   || ابـص  تسد  ب !!! تفگ : دّـمحم  هک  نمی  زا  ار  یبـن  رم  هکناـنچمه   || نمب  دـیآ 
تـسا نکمم  لالظ : یف  دـسریم  يرایرهـش  هد  نیردـنا   || دـسریم  يراـی  يوب  وس  نیز  تفگ : برط  رپ  ددرگ  تسم  ار  یبن  رم   || بجع 

ار کیدزن  يهدـنیآ  رد  لاصو  یکیدزن  دـنزرف  رادـید  قوش ، تّدـش  زا  ناردام  ردـپ  اسب  نوچ  دـشابن  يربمغیپ  هار  زا  فسوی  يوب  نتفاـی 
یـضعب و  درک ، اـنیب  ار  وا  ادـخ  نهاریپ  ندیـسر  عقوم  رد  دوب و  روـک  بوـقعی  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  96 ًاریَِـصب » َّدَتراَف  . » دـننکیم سح 

زا دش و  داش  رایسب  دش  رادربخ  دنزرف  یگدنز  زا  دیسر و  واب  فسوی  نهاریپ  نوچ  دوب ، هدش  فیعـض  وا  مشچ  هودنا  هیرگ و  زا  دناهتفگ :
دافحا و اـب  بوقعی  ار  نخـس  هکنیا  ینیـسح :  96 ُمَلعَأ » یِّنِإ  مَُکل  لـُقَأ  مـَل  َأ  َلاـق   » 21-1- نآرق . - دـش لیاز  شمـشچ  فعـض  لد  يداش 

يور تهجنیا  زا  یتسیاب  سپ  دـندوب ، هتـشگنرب  زونه  نادـنزرف  رگید  دوب و  ادوهی  دروآ  ار  نهاریپ  هک  ریـشب  نوچ  تفگ : دوخ  ياههجیتن 
بـش هک  رگید  تقو  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  حوتفلا : وبا   98 مَُکل » ُرِفغَتسَأ  َفوَس   » 47-1- نآرق . - دـشاب شدافحا  اب  بوقعی  نخس 

یناسارخ ءاطع  درک . مهاوخ  اعد  رحـس  ماـگنهب  ینعی   27-1- نآرق : - تسا هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  منکیم . اعد  امـش  يارب  دـشاب . هعمج 
ام دـنتفگ : فـسویب  ناردارب  نوـچ  اریز  نتـساوخ  تجاـح  ناریپ  زا  هـک  تـسا  رتـهب  ندرک  زارد  ناوـج  يوـسب  زاـین  تـسد  تـسا : هـتفگ 

« رِفغَتسا اَنابَأ  ای   » 176-162- نآرق : - دـنتفگ بوقعیب  نادـنزرف  نوچ  یلو  تسین  یتمالم  امـش  رب  زورما  َبیِرثَت » ال  : » تفگ وا  میراـکهانگ 
بوقعی هکنیا  تهج  تسا : هتفگ  یبعش  درک . مهاوخ  ترفغم  بلط  امش  يارب  هدنیآ  رد  ُرِفغَتسَأ » َفوَس   » تفگ وا  هاوخب  ار  ام  شزرمآ  اباب 
فـسوی دنادب  هک  دوب  هکنیا  يارب  درک  هلاحا  رگید  تقوب  درکن و  لوبق  ار  نارـسپ  هحفص 218 ]  ] 81-62- نآرق -22-1- نآرق  - شهاوخ

نز شردام  ياجب  شاهلاخ  دوب و  هدرم  فسوی  رداـم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم :  99 ِهیََوبَأ » ِهَیلِإ  يوآ  . » هن ای  تسه  یـضار  اـهنآ  زا 
نآ تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو  عمجم :  99 َرصِم » اُولُخدا   » 27-1- نآرق . - تسا فسوی  يهلاخ  بوقعی و  دوصقم  دوب و  اهنآ  راتسرپ  ردپ و 

رازه و دصـشش  دنتفر  نوریب  رـصم  زا  یـسوم  اب  هک  هاگنآ  دندوب و  نت  هس  داتفه و  یگمه  تفگ  ار  هلمج  هکنیا  نارداربب  فسوی  هک  زور 
ادخ و يارب  ینعی  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبإ  زا  عمجم :  100 ًادَّجُس » َُهل  اوُّرَخ   » 17-1- نآرق . - هچب نز و  زا  ریغ  دندوب  درم  دنچ  دـصناپ و 

مارتحا يارب  عوکر  لکـشب  ینعی  تسا  هتفگ  یبلک  تسا  هدش  تیاور  ینعم  هکنیا  زین  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دندرک . هدجـس  تمعن  رب  رکش 
« ِیتَوخِإ َنَیب  َو  ِینَیب  ُناطیَّشلا  َغََزن  نَأ  ِدَعب  نِم   » 25-1- نآرق . - دنراد مسر  زورما  هک  نابز  یبرع  ریغ  رگید  مدرم  دننام  دـندش  مخ  فسوی 
. اهنآ یهانگیب  تسا و  هدرک  یفرعم  ناطیـش  کیرحت  ردپ  ولج  رد  ار  اهنآ  راک  هک  نارداربب  تسا  فسوی  ناسحا  لامک  نایبلا : حور   100

فـسوی داد : سک  ودـب  رـصم  کلم  نیملاعلا  ّبر - هک  دـناهتفگ  تسا : هتـشون  فشک   100 ِکـلُملا » َنِم  ِینَتیَتآ  دَـق  ِّبَر   » 66-1- نآرق -
رصم کلم  یل  سیلا   » تفگ درک  دوخ  اب  تفاضا  دید  دوخ  تّوق  زا  دش  تسار  يو  رب  رصم  کلم  نوچ  نوعرف  نمـشد ، نوعرف  ربماغیپ و 

و هّللا » قیفوت  نم  اّنم ال  ۀـعاّطلا   » دـنتفگ هک  تشگ  لازتعا  ردـق و  لها  ماـما  تشگ و  راوخ  لـیلذ و  مرج  ـال  يریغ » هلا  نم  مکل  تملع  اـم 
تّوبن تمارک  تیاهنیب و  ّزعب  مرج  ال  کلملا » نم  ینتیتآ  دـق  ّبر  : » تفگ دـیدن  نایم  رد  شیوخ  تّوق  لوح و  دـید  ّقح  زا  کلم  فسوی 

اضر و کلم  درک  نادب  تراشا  فسوی  هک  کلم  نآ  دناهتفگ : و  هّللا » دنع  نم  ّلک   » دنتفگ هک  تشگ  تعامج  ّتنس و  لها  ماما  دیسر و 
101 ًاِملـسُم » ِینَّفََوت  [ » هحفـص 219  ] 39-1- نآرق . - دوـمن اـفو  تفریذـپ  یلب »  » زور هچ  رهب  داد و  اـضر  دـمآ  شیپ  هچ  رهب  هک  تسا  اـفو 

رادـید دـش  رادروخرب  ایند  تمعن  زا  نوچ  هک  فسوی  زج  درکن  دوخ  گرم  لیجعت  ياضاقت  ربمغیپ  چـیه  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :
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تیآ 4 رد  - 1 هروس : هکنیا  رد  ام  نخس   23-1- نآرق . - راد مرادیاپ  نامیا  رب  گرم  ماگنه  ات  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تساوخ . تسود 
نرق هدزیـس  زا  دعب  مه  زونه  مینیبیم  هکلب  تسا  اههّصق  رتهب  فسوی  يهّصق  دـیوگیم  زور  نآ  برع  يارب  هن  ِصَـصَقلا » َنَسحَأ   » تاملک

تاروت رد  میدق  رایسب  نورق  زا  نآرق  زا  لبق  و  دنزیم ، رود  مدرم  نابز  ملق و  رب  فسوی  بوقعی و  اخیلز و  فسوی و  مان  ناتساد  رعـش و  رد 
73-53- نآرق . - تسا هدش  لقن  ناتـساد  هکنیا  زین  دوهی  باتک  نیرتمیدق  دوملت  رد  ایوگ  تسا و  لقن  فالتخا  رـصتخم  اب  ناتـساد  هکنیا 
تسا و هتـشون  یکرتـب  اـخیلز  فسوی  عوـضوم  نیمه  يور  لوبناتـسا  رد  ار  دوـخ  يارتـکد  يهلاـسر  روپماـّیخ  یلع  ياـقآ  ماـنب  یـصخش 

لـضاف تسود  يهلیـسوب  ارنآ  زا  هخـسن  کی  تسا و  هدرک  همجرت  یـسرافب  زیربت  تاّیبدا  يهدکـشناد  يهّیرـشن  يارب  ار  نآ  زا  يهصالخ 
تسا هدش  اصحا  یکرت  یسراف و  موظنم  ياخیلز  فسوی  تفه  هاجنپ و  هلاسر  هکنیا  رد  تشاذگ ، مرایتخا  رد  یئاجر  رتکد  ياقآ  دنمجرا 
تسا بایان  نآ  يهخسن  یضعب  تسا و  اههناخباتک  رد  اهنآ  یّطخ  يهخسن  یضعب  تسا و  هدش  پاچ  یـضعب  هک  اهنآ  رعـش  زا  ياهنومن  اب 
هدمآ نینچ  زین  یلباب  دوملت  رد   ] تسا هتشون  دنکیم  تولخ  فسوی  اب  اخیلز  هک  اجنآ  هلاسر  نیمه  رد  تسین ، مولعم  شاهدنیوگ  یضعب  و 

ار فسوی  هک  اجنآ  رد  زاب  رخآ . ات  فسوی ] عانقا  يارب  هک  دید  نز  دـندوب ، هتفر  هاگتدابعب  همه  دوب و  نایرـصم  ینید  دـیع  زور  نآ  تسا :
شردـپ حبـش  ماگنه  نآ  رد  تسا : يزاوتم  دوملت  يهرقف  هکنیا  اـب   ] تسا هتـشون  تشاد  هاـگن  اـخیلز  يهتـساوخ  شریذـپ  زا  ّقح  يهبذـج 

یبدا یتیبرت و  ینید و  ياههتشون  رد  نامز  رید  زا  ناتساد  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  تفگ ]....  هدمآرد  هرجنپ  زا  هک  دیدرگ  نایامن 
ترجاهم يهلـصاف  مه  و  تسین ، مولعم  یتسردب  شیادیپ  نارود  نوچ  دشاب ، ولج  مه  لاس  رازه  راهچ  زا  دیاش  هک  دراد  يزارد  يهنیـشیپ 

ناتساد هحفـص 220 ] هکنیا [  زاـغآ  دـیاش  درک و  نییعت  ناوتیمن  تقّدـب  ار  تاروت  یـسوم و  روهظ  اـت  ناتـساد  هکنیا  شیادـیپ  بوقعی و 
ناتـساد هکنیا  ّتیمها  تسه  ام  رظن  دروم  هچنآ  و  دنرامـش . یم  لاس  دصتفه  رازه و  جنپ  زا  زواجتم  هک  دشاب  دوهی  خیرات  شیادـیپ  نامه 

نیمزرـسب دوهی  یمان  يهریت  کی  ترجاهم  دیاش : تسا ! هدوب  هچ  نآ  ّتلع  ایآ  تسا  هدرک  بلج  دوخب  ار  رـشب  تّدـم  هکنیا  رد  هک  تسا 
تسا و تاروت  یـسوم و  شیادـیپ  نآ  يهلاـبند  هک  تسا  هدوب  بوقعی  فسوی و  تنحم  رپ  تشذگرـس  نیمه  يهطـساوب  رـصم  تمعن  رپ 

هدرک يروآداـی  صـصقلا  نسحا  تروصب  ار  نآ  تهج  نیمهب  مه  نآرق  هک  تسا  هدـش  تاروت  رد  نآ  تیبـثت  بجوم  دوهی و  تاراـختفا 
ساسحا زاربا  يواکجنک و  لاجم  مولعمان  يهدـنیآ  نونکا و  ات  تسا و  هدـش  تیبرت  تربع و  دـنپ و  یقـشع و  ياهناتـساد  هاـگیاپ  تسا و 

ّتیـصاخب هّجوت  نارگید و  راک  زا  نتفرگ  دنپب  تسا  یئامنهار  رخآ  ات  َكایؤُر » صُـصقَت  ال   » تیآ 6 - 2 تسا . ناگدنیوگ  ناگدنسیون و 
شناردارب فـسوی و  يهّیـضق  تـسا  هدـش  هـتفگ  تـیآ 8  رد  هکناـنچ  دـشاب ، هداز  ربـمغیپ  هـچرگا  یمدآ  یهاوـخدوخ  دــسح و  یناـسفن 

لّوا درک  لقن  هچب  کی  هک  یباوخ  يهطساوب  ّطقف  ّتیصخش  اب  روهشم و  هدازربمغیپ و  ناوج  رفن  هد  هک  نوچ  مدرم  يارب  تسا  یئاههناشن 
ردام زا  تسا  وا  يرترب  يهناشن  تسا و  تسرد  باوخ  هکنیا  هک  دـندش  دوخ  يهمهاو  روهقم  دـعب  دـندرک ، قیدـصت  باوخ  لقن  رد  ار  وا 
هکنیا کی  ره   33-12- نآرق . - اهراک نآب  دندرک  مادقا  سپـس  رداربب و  تبـسن  مهنآ  ماقتنا  رب  دنتفرگ  میمـصت  مّوس  يهبترم  رد  ردپ . دزن 
هـشیمه دـیاب  تسا و  نوبز  هزادـنا  هکنیا  ات  دوخ  يهتـساوخ  ساسحا و  ربارب  رد  سک  ره  هک  تسا  ناسنا  یگراچیب  يهناشن  دوخ  ثداوح 

ره هک  ار  یمدآ  تواضق  زرط  دهدیم  ناشن  ٍلالَض » یَِفل  انابَأ  َّنِإ   » يهلمج تیآ 9  رد  - 3 دشاب . دوخ  بظاوم  رادرک  راتفگ و  رتکچوک  رد 
دعب نارود  رد  تسا و  قـیقر  فـیطل و  یکدوـک  نارود  رد  يردـپ  تفوـطع  هکنیا  اـب  یهارمگ  تسا و  تشز  تـسین  شدوـخ  دوـسب  هـچ 

هکنیا رد  ناویح  اب  لّوا  نارود  رد  هک  تسا  يرـشب  تالامک  زا  دوخ  هکنیا  تسا و  ردپ  رظن  رد  دنزرف  شزرا  ّتیـصخش و  ّدج و  تروصب 
يراکمه عامتجا و  لیمکت  هحفص 221 ]  ] 55-25- نآرق  - يهلیسو دعب  نارود  رد  تسا و  لسن  ياقب  بجوم  هک  تسا  کیرش  ّتیـصاخ 

، دنتخادرپ یئوج  هراچب  دندیمان و  یهارمگ  ار  یناسنا  يایازم  هکنیا  مامت  دـندرک  یلایخ  دوخ  لیم  فالخ  رب  هک  اهنآ  یلو  تسا ، هداوناخ 
«34» هیلع هّللا  ناوضر  ام  يهفـسلف  داتـسا  َنیِِحلاص » ًاموَق  ِهِدـَعب  نِم  اُونوُکَت  َو   » يهلمج تیآ 340  ناـسنا . یتسرپ  دوخ  تلفغ و  کـی  مهنیا 

هکنیا دشارتیم » رذـع  دـنکیم و  ریبعت  دوخ  لیمب  ینعی  . » دـهدیم شک  ار  نید  ماکحا  نوناق و  دوخ  تایهتـشم  ربارب  رد  ناسنا  دومرفیم :
دنتسه و نآ  یتشز  رب  دقتعم  دوخ  هک  دننکیم  یلمع  رب  مادقا  هّدع  هکنیا  هک  دنکیم  یفرعم  ار  یمدآ  يهتـساوخ  رکف و  زرط  نیمه  هلمج 
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راک سپ  نیز  میوشیم و  حلاص  مینکیم و  هبوت  لمع  هکنیا  سپ  زا  هک  دننکیم  شاکنک  نینچ  دوخ  اب  دـننادیم و  تشز  ار  ردارب  يدوبان 
قارفب و ار  ردارب  ردـپ و  مهنآ  دـنزرف  درمریپ و  کی  زارد  نایلاس  ناسنا  هک  تسا  تسرد  لمع  تواضق و  هکنیا  ایآ  درک ، میهاوخن  تشز 

هکنیا هّتبلا  دشاب ! رگید  ناهانگ  زا  يراددوخ  هانگ  هکنیا  رذـع  و  دوشیم ! ردـپ  بوبحم  هک  نامگ  نیاب  ّطقف  دـنک  راتفرگ  تراسا  هیرگ و 
رد ناسنا  دومرفیم : . دوشن اهیورجک  هنوگنیا  راتفرگ  ات  دـشاب  هاـگآ  دوخ  راـک  زا  هشیمه  دـیاب  هک  تسا  یمدآ  ياهیراکتـشز  زا  یکی  مه 

رکف زرط  نیمه  هلمج  هکنیا  دشارتیم » رذع  دنکیم و  ریبعت  دوخ  لیمب  ینعی  . » دـهدیم شک  ار  نید  ماکحا  نوناق و  دوخ  تایهتـشم  ربارب 
ار ردارب  يدوباـن  دنتـسه و  نآ  یتشز  رب  دـقتعم  دوخ  هک  دـننکیم  یلمع  رب  مادـقا  هّدـع  هکنیا  هک  دـنکیم  یفرعم  ار  یمدآ  يهتـساوخ  و 

میهاوخن تشز  راک  سپ  نیز  میوشیم و  حلاص  مینکیم و  هبوت  لمع  هکنیا  سپ  زا  هک  دـننکیم  شاکنک  نینچ  دوخ  اب  دـننادیم و  تشز 
تراسا هیرگ و  قارفب و  ار  ردارب  ردـپ و  مهنآ  دـنزرف  درمریپ و  کی  زارد  نایلاس  ناسنا  هک  تسا  تسرد  لمع  تواضق و  هکنیا  ایآ  درک ،

زا یکی  مه  هکنیا  هّتبلا  دـشاب ! رگید  ناهانگ  زا  يراددوخ  هانگ  هکنیا  رذـع  و  دوشیم ! ردـپ  بوبحم  هک  ناـمگ  نیاـب  ّطـقف  دـنک  راـتفرگ 
-108- یقرواپ -67-21- نآرق . - دوشن اهیورجک  هنوگنیا  راتفرگ  ات  دـشاب  هاگآ  دوخ  راـک  زا  هشیمه  دـیاب  هک  تسا  یمدآ  ياهیراکتـشز 

اهنآ اـب  شدرگب  فسوی  ندرک  هناورب  نادـنزرف  ياـضاقت  باوـج  رد  بوـقعی  هک  ُبئِّذـلا » ُهَلُکأَـی  نَأ  ُفاـخَأ   » يهلمج تـیآ 14  - 5 110
ردپ يارب  بش  دندرک و  هناهب  ار  نیمه  اهنآ  هک  تسا  یباوج  هچ  هکنیا  ایآ  دروخب » شگرگ  دیوش و  لفاغ  وا  زا  امـش  مسرتیم  : » دیوگیم
هدوب نادد  نیمزرـس  نیرّـسفم  لوقب  ای  و  دروآ ! هناهب  نینچ  ءوس  دـصق  اب  تسا  نکمم  هک  دـهدب  دای  اهنآب  تساوخیم  رگم  دـندروآ  رذـع 

: دـنتفگ هک  بش  ارچ  دـعب  و  داد ؟! هزاـجا  لاـمتحا  نینچ  اـج و  نینچ  رد  ارچ  سپ  تسا ! هدوب  سرت  نینچ  ياـج  ناوارف و  گرگ  تسا و 
امـش سفن  دیئوگیمن و  تسار  امـش  ًارمَأ » مُکُـسُفنَأ  مَُکل  َتلَّوَس  َلب   » 56-21- نآرق : - تفگ دروخ ، شگرگ  دـش و  تسرد  وت  لاـمتحا 

اب هحفـص 222 ]  ] 43-1- نآرق  - ار وا  يردـپ  هفطاع  نادـنزرف و  رارـصا  مینک  هدافتـسا  نینچ  میناوتب  دـیاش  تسا ! هدرک  ناـتراداو  يزیچب 
رد گرگ  يهلمح  لاـمتحا  هن  دـید ، ار  یغورد  نوخب  هدولآ  نهاریپ  هک  بش  یلو  دـنک  هناور  ار  فـسوی  هک  درک  میلـست  گرگ  زا  سرت 

تـشاد لد  رد  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدوب  يدـصق  ءوس  دـمآ  شیپ  هکنیا  رد  هک  تسناد  و  يردـپ ، تفوطع  هن  دـنام و  یقاـب  وا  رکف 
رب یـسنج  تاکیرحت  یهاـگ  هک  دـنامهفیم  ِیتَّلا » ُهتَدَوار   » يهلمج تیآ 24  - 6 315-299- نآرق «. - َتلَّوَس لـَب  : » تفگ دروآ و  ناـبزب 
رد ایح  بجح و  هوالعب  تاناویح  همه  هدام  سنج  رد  شریذپ  یلاعفنا و  ّتیـصاخ  يهطـساوب  نوچ  دـنکیم . رادومن  يراثآ  رثکا ، فالخ 
زا هک  دوشیم  دـیدش  يروطب  نز  رد  هزیرغ  هکنیا  یهاگ  یلو  تسا  هدرک  راذـگاو  رنب  ار  یـسنج  هتـساوخ  زا  بیقعت  شبنج و  تعیبط  نز ،

« هب تّمه   » يهلمج داـفم  هک  دوشیم  رادومن  درمب  هلمح  تروصب  هدومن  زواـجت  دوشیم  هدـیمهف  هتدوار »  » يهلمج زا  هک  میلـست  شهاوخ و 
تعیبط تایـضتقم  يهمه  فالخرب  یهاگ  هک  ینّابر  صوصخم  تیانعب  تسا  هراشا  ِهِّبَر » َناهُرب  يأَر  نَأ  َول ال  اِهب  َّمَه  َو   » يهلمج و  تسا .

َوُه َو  ات - ٌدِهاش  َدِهَش   » تیآ 27 و 28 ود  درادیم 7 - هاگن  دنکیم و  رود  داسف  هاگترپ  بل  زا  ار  وا  هک  دوشیم  مهارف  یمدآ  يارب  يریگولج 
هکنانچ تسا  تسرد  زین  دنگوس  یهاوگ و  زا  ریغ  رگید  هار  زا  دنامهفیم  هیآ  ود  هکنیا  یهاگشناد  ناتسود  زا  یکی  هتفگب  َنِیقِداّصلا » َنِم 

زا نهاریپ  ندـش  هراـپ  يوعد  هکنیا  رد  دـننکیم و  نشور  ار  يوعد  تقیقح  اـههناشن  اـههنیرق و  زا  زورما  اـهيرتسگداد  و  اـههاگداد ، رد 
ولج زا  رگا  یلو  تسا  هدش  هراپ  شنهاریپ  ات  دناهدیشک  تشپ  زا  ار  وا  تسا و  هتفریم  نهاریپ  بحاص  هک  دنکیم  رادومن  بوخ  رـس  تشپ 

رد هک  يرواد  يارب  تسا  يرادومن  يهناشن  دوخ  هکنیا  تسا و  هدـش  هراپ  شنهاریپ  ات  هدـش  زیوالگ  یـسک  اب  هکتـسنآ  هناـشن  هدـش  هراـپ 
شور یلو  تسین  يرواد  هنوگنیا  یتسرد  روتـسد و  يارب  هیآ  هچرگا  تسین و  يرگید  دـنگوس  ای  یـسک و  یهاوگب  يزاـین  يوعد  تاـبثا 

. - تسا هدرک  رادومن  ار  راکهانگ  تسا و  هدرک  نشور  ار  هّیضق  هک  تسا  هدوب  هتسیاش  هار  نینچ  زا  يرواد  هکنیا  هک  دهدیم  ناشن  نخس 
همه رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  ّصاـخ  دروم  هیآ  تفگ  ناوتیمن  -772-799 و  نآرق -763-751- نآرق -552-500- نآرق -42-21- نآرق

یعیبط و هحفـص 223 ] ینخـس [  هدـنیوگ  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  هیـضق  لقن  نوچ  درک ، يرواد  اههناشن  هنوگ  هکنیا  هب  ناوتیمن  ياج 
-8 درک . رادومن  ار  ياهدیـشوپ  نآ  زا  ناوتیم  دشاب  يا  هناشن - نینچ  هک  اج  ره  رد  سپ  تفرگ  هجیتن  بوخ  تفگ و  هنادـنمدرخ  هداس و 
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ریبعت هلیح  رکم و  ینعمب  دـیک »  » يهملکب تسا و  هدـش  هتفگ  فسوی  اب  راـتفر  نآ  يهلاـبند  رد  هک  ٌمیِظَع » َّنُکَدـیَک  َّنِإ   » يهلمج تیآ 29 
تسا رگراک  تسا  اهدرم  اب  يهزرابم  يرگهلیح و  يارب  هک  اجنآ  رد  ّطقف  یعّدم  رپ  فیرظ و  دوجوم  هکنیا  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هدش 

، دنرادن يریـصقت  اهنز  تفگ : يرگید  دنمیهف ، ّربدم و  اهنز  يهمه  اهدرم  نداد  بیرف  عوضوم  رد  تفگ : یکی   ] یتشد یلع  لوقب  سب ، و 
رد هک  َّنُهَدیَک » یِّنَع  فِرصَت  ّالِإ   » يهلمج و  دنوش .] یلوتـسم  درم  رب  یـسنج  لیامت  هار  زا  دیاب  دناهتـشاذگن ، رتشیب  هلیـسو  کی  اهنآ  يارب 

-537- نآرق -50-21- نآرق . - تسا یناسفن  ياهـشهاوخ  رد  اهنآ  رکم  هک  دنکیم  تیبثت  ار  بلطم  نیمه  تسا  هدش  هتفگ  دعب  هیآ  دـنچ 
نتـشیوخ تسد  دوشیم و  دوخیب  دوخ  زا  هک  تسا  ّرثؤم  هزادـنا  نآب  نز  رظن  رد  درم  یئابیز  دـنامهفیم  َّنُهَیِدـیَأ » َنعَّطَق   » يهلمج - 9 572

رد هچنآ  ناسنا  شیپ  لاس  رازه  دـنچ  زا  هک  دـنامهفیم  ِِهلیِوأَِتب » اـنئِّبَن   » يهلمج تـیآ 37  رد   - 38-13- نآرق . - دوشیمن رادربخ  دربـیم و 
تسا هراشا  یِّبَر » ِینَمَّلَع  اّمِم  امُِکلذ   » دعب تیآ  رد  فسوی  نخـس  و  تسا ، هدوب  نآ  ریبعت  یپ  تسا و  هتـسنادیم  ّرثؤم  تسا  هدیدیم  باوخ 

ار باوخ  دریگب و  رگید  ملاع  زا  ماهلا  فسوی  لثم  یصخش  هک  صوصخم  عقوم  رد  رگم  درادن  شزرا  تسین و  تسرد  راکفا  هنوگنیا  هک 
تـسا یتسرپتب  راکنا  دیحوتب و  رارقا  هک  دعب  تایآ  و  «، 35» دنک رادومن  ّدـتمم  ثداوح  نایرج  کی  تروصب  قّرفتم  تالایخ  تروص  زا 

رارقا هک  دـعب  تایآ  و  دوشیم . عورـش  باوخ  ریبعت  قیاقح  هکنیا  يروآدای  يرارقرب و  زا  سپ  تهج  نیمهب  و  تسا ، بلطم  هکنیا  ناـبیتشپ 
باوـخ ریبـعت  قیاـقح  هکنیا  يروآداـی  يرارقرب و  زا  سپ  تهج  نیمهب  و  تسا ، بلطم  هکنیا  ناـبیتشپ  تسا  یتـسرپتب  راـکنا  دـیحوتب و 

رخآ ات  ُناـطیَّشلا » ُهاـسنَأَف   » يهلمج تیآ 43  - 11 هحفـص 224 ]  ] 462-460- یقرواپ -245-210- نآرق -51-27- نآرق . - دوـشیم عورش 
ّتیـصاخ نآ  و  درک ، ادیپ  ناوتیمن  نآ  يارب  مه  یعیبط  لئاسو  تابجوم و  تسا و  زجاع  نآ  ربارب  رد  ناسنا  هک  یتقیقح  کیب  تسا  هراشا 
ُثاغضَأ اُولاق   » تیآ 45 - 12 46-22- نآرق . - تسا هراچیب  یـشومارف  ربارب  رد  دوخ  شـشوک  همه  اب  یمدآ  هک  تلفغ  تسا و  یـشومارف 

. - دنتـسنادیمن رگید  زیچ  هدنکارپ  تالایخ  تروص  زج  ار  باوخ  هک  دندوب  یمدرم  میدق  نارود  نامه  رد  هک  دـنامهفیم  بوخ  ٍمالحَأ »
یگدنراب ياهلاس  رد  هک  تسا  زور  نآ  رشب  یئامنهار  َنُونِـصُحت » اّمِم  ات - َنِینِـس - َعبَـس  َنوُعَرَزت   » تیآ 48 و 49 ود  - 13 40-14- نآرق

مدنگ هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  زین  يدایز  نآ  نتخودنا  هار  درک و  هریخذ  ادابم  زور  يارب  رتشیب  تعارز  دوب و  هدنیآ  يهشیدناب  دیاب  دایز 
هراشا دـشاب  اـخیلز  نخـس  رگا  ُهنُخَأ » َمل  یِّنَأ  َمَلعَِیل   » يهلمج - 14 79-62- نآرق -50-24- نآرق . - دوشن دوبان  ات  دـننک  راـبنا  هشوخ  اـب  ار 
یـضار دـنکیم و  ار  دوخ  راـک  قشع  زاـب  قشاـع ، ینمـشد  مشخ و  يدـیماان و  یگدروخ و  رـس  يهمه  اـب  هک  قشع  زومرم  راـثآ  هب  تسا 
يهجرد نیرخآب  دشاب  هراشا  دیاش  ِنزُحلا » َنِم  ُهانیَع  تَّضَیبا   » يهلمج تیآ 84  - 15 48-14- نآرق . - دوشیمن قوشعمب  تنایخ  تمهتب و 

- نآرق . - دنامب نآ  يدیفس  ّطقف  دورب و  ردپ  مشچ  زا  یهایـس  تسا  نکمم  تقرافم  هودنا  تّدش  زا  هک  دنزرفب  ردپ  یگتـسبلد  تفوطع و 
هلیح و ریبدـت و  رازه  اب  دوخ  هک  ناسنا  ینامیـشپ  تلاح  هب - تسا  هراشا  رخآ  ات  اَنل » رِفغَتـسا  اـَنابَأ  اـی   » يهلمج تیآ 97  رد  - 16 57-22
تلاجخ و اب  درک  هدهاشم  ار  نآ  دـب  راثآ  دـش و  ماجنا  شاهتـساوخ  دـش و  مارآ  لیم  يدـنت  تّدـش و  نوچ  دـهدیم و  ماجنا  يراک  ریوزت 
دجنـس و هب  ار  دوخ  راک  اعد  سامتلا و  ینامیـشپ و  زا  شیپ  هک  تسا  يدنپ  دوخ  هکنیا  اطخب و  رارقا  دوشیم و  اعد  نامادـب  تسد  فّسأت 

هحفص 225]  ] 53-27- نآرق . - دشکن يراز  شهاوخب و  دوشن و  تسب  نب  شراک  يهلابند  هک  دنک  راتفر  يروط 

ات 111] تایآ 102  [: 12  ] فسوی هروس  ]

َنِینِمؤُِمب َتصَرَح  َول  َو  ِساّنلا  ُرَثکَأ  اـم  َو  [ 102  ] َنوُرُکمَی مُه  َو  مُهَرمَأ  اوُعَمجَأ  ذِإ  مِهیَدـَل  َتنُک  ام  َو  َکَیلِإ  ِهیِحُون  ِبیَغلا  ِءاـبنَأ  نِم  َکـِلذ 
اهنَع مُه  َو  اـهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍۀَـیآ  نِم  نِّیَأَـک  َو  [ 104  ] َنیَِملاـعِلل ٌرکِذ  ّـالِإ  َوُـه  نِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُهلَئـسَت  اـم  َو  [ 103]

ُمُهَِیتَأت َوأ  ِهّللا  ِباذَـع  نِم  ٌۀَیِـشاغ  مُهَِیتَأت  نَأ  اُونِمَأَف  َأ   434-1- نآرق [ - 106  ] َنوُکِرـشُم مُه  َو  ّالِإ  ِهّللِاب  مُهُرَثکَأ  ُنِمُؤی  اـم  َو  [ 105  ] َنوُضِرعُم
َنیِکِرـشُملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ِهّللا  َناحبُـس  َو  ِینَعَبَّتا  ِنَم  َو  اـَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهّللا  َیلِإ  اوُعدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذـه  لـُق  [ 107  ] َنوُرُعـشَی مُه ال  َو  ًۀَتَغب  ُۀَـعاّسلا 

َو مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِسَی  مَلَف  َأ  يرُقلا  ِلهَأ  نِم  مِهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  ام  َو  [ 108]
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ُّدَُری َو ال  ُءاشَن  نَم  َیُِّجنَف  انُرـصَن  مُهَءاج  اُوبِذُک  دَـق  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَأیَتسا  اَذِإ  یّتَح  [ 109  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  اوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ٌریَخ  ِةَرِخآلا  ُرادـَل 
َو ِهیَدَـی  َنَیب  يِذَّلا  َقیِدـصَت  نِکل  َو  يرَتُفی  ًاثیِدَـح  َناک  ام  ِباـبلَألا  ِیلوُأـِل  ٌةَربِع  مِهِـصَصَق  ِیف  َناـک  دََـقل  [ 110  ] َنیِمِرجُملا ِموَقلا  ِنَع  انُـسَأب 
ریگارف و ۀیـشاغ - رایـسب ، هچ  اسب و  هچ  نّیأـک - تاـغل : ینعم   888-1- نآرق [ - 111  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ًۀَـمحَر  َو  ًيدُـه  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  َلیِـصفَت 
تسا ز یتشذگرـس  يدینـش  هـک  ناتـساد  هـکنیا  دّـمحم  يا   102 همجرت : ناـهگان . ۀـتغب - تسا ، باذـع  زا  ياهـجرد  دوـصقم  هدـنناشوپ 
زا سپ   ] دنتـشاد 103 ردارب  راک  رد  یئوجهراچ  یلدـکی و  هچ  بوقعی  نادـنزرف  ینیب  ات  يدوبن  وت  میروآیم و  تلد  رد  ام  هک  اههدیـشوپ 

هحفـص رب [  وت  هکنیا  اب  دنـشابن 104  ریذـپ  ّقح  ناشرتشیب  وت  شـشوک  همه  اب  هک ] ار  مدرم  رگد  شور  جنـسب  بوقعی  نادـناخ  راک  هکنیا 
رب  ] نیمز اهنامـسآ و  رد  تسا  اههناشن  هچ  دـشابن 105 و  نایناهج  همه  دـنپ  زج  تنآرق ] و   ] یهاوخیمن ورین  اهنآ  دوخ ز  يربماغیپ  [ 226

ّقحب یناوخب ] ناـشيارب  نآرق  هک   ] اـهبرع هکنیا  رتشیب  106 و  دـنریگ ، هدـیدن  ار  اهنآ  ناشیا  و  درذـگب ، نانآ  رب  زور  بش و  هک  اـم ] ناوت 
ینامـسآ و راوگان  ثداوح  دنناد و  شنیرفآ  راک  ردنا  تسد  ار  ناگدـیرفآ  رگید  ناتب و  و   ] دـنرادنپ يزابنا  وا  يارب  هک  رگم  دـنورگیمن 
دیآ و ناهگانب  زیخاتسر  ای  دسرب و  ّقح  يوس  زا  ریگارف  يرازآ  هک  دناهدوسآ  ناتسرپتب  هکنیا  رگم  ، 107 دنراگنا ] نانآ  هدیدپ  ار  ینیمز 
. مناوخیم نآب  ار  امـش  مناوریپ  دوخ و  یئانیب  اب  هک  تسا  نم  شور  یتسرپ  ّقح  نید  هکنیا  وگب  اهنآب  وت  دنوب 108  ربخیب  اج  همه  ناشیا ز 

رگم میداتسرفن  یـسک  وت  زا  شیپ  ام  دّمحم ، يا  مرادنپ 109  وا  يارب  يزابنا  هک  مشابن  نانآ  نم ز  دشاب و  يدـب  ره  هزیکاپ ز  ادـخ  هّتبلا  و 
هک ز مدرم  نآ  ماجنا  رـس  دننیب  هب  ات  دننکیمن  شدرگ  دنوریمن و  ارچ  سپ  میدروآ  یم - ناشلد  رد  يربمایپ  هک  نیمزرـس  ره  ینادرم ز 

هکنانآ يارب  دوب  رتهب  رگید  يارـس  هک  هّتبلا  و  دـندشیم !] راتفرگ  دـندرزآیم و  دوخ  ناربمایپ  هنوگچ  و   ] هدیـسر اجکب  دـناهدوب  ولج  ناـشیا 
دـندش و دـیماان  مدرم  ناـمیا  ناربماـیپ ز  نآ  نوچ  هک   110 دـنیایب ] ات   ] دنـشیدنایمن ارچ  سپ  ناربمغیپ ] نامرفب  رـس  و   ] دـندوب راگزیهرپ 
میتساوخ و هک  ار  اهنآ  دیـسر و  ناشینابیتشپ  هب  ام  يرای  دـیورگ ] نانآب  دـنهاوخن  زگره  و   ] دـنرادنپیم ناـشوگغورد  هک  دنتـشاد  راوتـسا 

تسا يدنپ  مدرم  هنوگنیا  ناتـساد  رد  هک  هّتبلا  تشادن 111 و  تشگرب  ناراکمتس  ام ز  بیـسآ  میتشادب و  هدوسآ  میدرک  ناشتشونرـسب 
هدوب نآ  زا  ولج  هک  تسا  ینامسآ  باتک  نآ  ندرمـش  تسار  يارب  هکلب  دشابن  هتخاس  غورد  يراتفگ  نآرق  هک  دننادب  ات  نادنمدرخ  يارب 

ام َو  : » نیرّـسفم نخـس  نانمؤم . هورگ  يارب  یناـبرهم  يربهر و  و  تسا ] ناـیمدآ  يراگتـسر  هک   ] تسا يزیچ  ره  ندومن  کـیاکی  تسا و 
يریگتخـس رازآ و  رظنب  بارعا  هک  دناهتفگ  نینچ  شیپ  تایآب  ار  هیآ  هکنیا  طابترا  تهج  رخف :  103 َنِینِمؤُِمب » َتصَرَح  َول  َو  ِساّنلا  ُرَثکَأ 

ناشيارب هحفص 227 ]  ] 69-15- نآرق  - تایآ هک  ترـضح  نآ  دوش ، راتفرگ  راوشد  يراکب  دوش  ات  دنتـساوخ  ربمغیپ  زا  ار  فسوی  هّصق 
دنتشاد دوخ  رفک  فارحنا و  رب  رارـصا  زاب  نوچ  دنوش و  نمؤم  دنتـشادنپیم  راوشد  هک  راک  نینچ  سپ  زا  هک  تشاد  راظتنا  دومرف  تئارق 
نوشمی ضرالا  و   » دوعسم هّللا  دبع  فحـصم  رد  رخف :  105 اهیَلَع » َنوُّرُمَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍۀَـیآ  نِم  نِّیَأَک  َو  . » دـش لزان  هیآ  هکنیا 

و  » دوـش ینعم  روـط  هکنیا  اـت  تسا  هدرک  تئارق  بصن  اـب  يّدـس  و  تسا . هدرک  تئارق  عوـفرم  ار  ِضرَـألا »  » يهملک تسا و  هدوـب  اـهیلع »
: تسا هتفگ  يرـصب  نسح  نایبت :  106 َنوُکِرـشُم » مُه  َو  ّالِإ  ِهّللِاب  مُهُرَثکَأ  ُنِمُؤی  اـم  َو   » 172-162- نآرق -76-1- نآرق «. - ضرالا نوفوطی 
اب ینعی  دناهتفگ : هداتق  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  وا . راک  رد  کیرش  اب  دنتـسرپیم  ار  ادخ  هک  دنکیم  یفّرعم  ار  یحیـسم  يدوهی و  هیآ  هکنیا 
زا یکی  هک  هیبـلت  رد  هیآ  هکنیا   : 65-1- نآرق . - دننکیم وا  اب  کیرـش  ار  اهتب  ناشتدابع  رد  تسا  هدـننیرفآ  دـنوادخ  هک  هکنیا  هب  رارقا 
ام هکلمت و  کل  وه  کیرـش  ّالا  کل  کیرـش  کیّبل ال   » دـنتفگیم تراـبع  نیاـب  برع  نیکرـشم  هک  تسا  هدـش  لزاـن  تسا  ّجـح  بادآ 

. تسا وت  رایتخا  کلم و  رد  تسا  کلام  هچ  ره  اب  هک  یکیرـش  رگم  يرادن  کیرـش  چیه  هک  یـسک  ماوت  روضح  رد  رـضاح  ینعی  کلم »
يرگمتس ای  ذّفنتم  مکاح و  تردق  و  « 36» دننادیم ثداوح  رد  کیرـش  ار  تعیبط  لماوع  یتسرپادخ ، هدیقع  اب  هک  ناسک  اسب  لالظ : یف 

رد ّرثؤم  ار  يرگمتـس  اـی  ذّـفنتم  مکاـح و  تردـق  ورد  ار  ادـخ  زا  ریغ  ریخ  راـک  تداـبع و  رد  اـی  دـنرادنپیم  دوخ  تشونرـس  رد  ّرثؤم  ار 
هک تسا  هکنیا  دـنراد  رظن  هحفص 228 ]  ] 408-406- یقرواپ  - رد ار  ادـخ  زا  ریغ  ریخ  راک  تداـبع و  رد  اـی  دـنرادنپیم  دوخ  تشونرس 

: دومرف ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  هّللا  دبع  زا  يذمرت  دشاب . رتناهنپ  هچروم  نتفر  هار  زا  امش  كرش  هک  دوشیم  دومرف : ربمغیپ 
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مئازع و دومرف : ربمغیپ  دناهدرک : لقن  دوعـسم  هّللا  دبع  زا  نارگید  دواد و  وبا  دمحا و  و  تسا . كرـشم  دنک  دای  دنگوس  ادـخ  ریغب  هک  ره 
بیاغ هغیـصب  ءاح  حـتف  ءاـی و  اـب  یحوی » : » رخف  109 َنوـُلِقعَت » ـالَف  َأ  مِهَیلِإ  یِحوـُن  . » تسا كرـش  مخز  مشچ  زا  ریگوـلج  ياهدـنبندرگ 

َسَأیَتسا اَذِإ  یّتَح   » 39-20- نآرق -19-3- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  نولقعی »  » و تسا ، هدـش  تئارق  زین  لوهجم 
ار اهنیا  هچنآ  اهنآ  هک  دندرک  نامگ  مه  مدرم  دندش و  سویأم  مدرم  تیاده  زا  ناربمغیپ  ینعی  يربط :  110 اُوبِذُک » دَق  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا 

دیدشتیب اوبذک »  » هفوک ياهیراق  فشک :  71-1- نآرق . - تسا غورد  یگلمج  دنیوگیم  ادخ  بناج  زا  دننکیم و  راودیما  دنناسرتیم و 
« اّونظ  » يهلمج تئارق  نیاب  تسا و  لاذ  دیدشت  اب  رگید  تئارق  دـنیوگیم و  غورد  ناربمغیپ  هک  دـندرک  نامگ  مدرم  ینعی  دـناهدناوخ . لاذ 

غورد ناشیا  اب  مدرم  هکنیا  هک  دندرک  نیقی  دـندش و  سویأم  ناربمغیپ  هک  هاگنآ  ات  تسا : نینچ  ینعم  دوب و  دـهاوخ  دـندرک  نیقی  ینعمب 
ّمض اب  بوقعی  مصاع و  ماـش و  ياـهیراق  فشک :  110 ُءاشَن » نَم  َیُِّجنَف  . » دنوشیمن نمؤم  دـننکیمن و  ناشقیدـصت  زگره  دـنیوگ و  یم -

يهغیصب تسا  ءای  نوکس  نون و  ود  اب  یجنن »  » روهشم تئارق  و  دش ، هداد  تاجن  ینعی  یضام  لوهجم  يهغیـصب  دناهدناوخ  ءای  حتف  نون و 
ٌةَربِع مِهِـصَصَق  ِیف  َناک  دََـقل   » 25-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  نون  دـیدشت  اـب  یّّجنف »  » یئاـسک میهدـیم و  تاـجن  ینعی  عراـضم  مّلکتم 

دسانشب دجنـس و  دوخ  يهتـسناد  هدید و  اب  تسا  هدیدن  تسین و  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  تربع  زا  دوصقم  فشک :  111 ِبابلَألا » ِیلوُِأل 
تـسا نکمم  دوب  فسوی  يارب  هک  ماقم  شیاسآ و  نآ  زا  سپ  جـنر و  يراتفرگ و  لثم  هک  دـنریگب  دـنپ  مدرم  فسوی  راک  نایرج  زا  سپ 

نتم و هحفص 229 ]  ] 59-1- نآرق . - تسا راک  رد  مه  دّـمحم  يارب  دوب  راک  رد  فسوی  يارب  هک  تردـق  نامه  دـشاب و  مه  ربمغیپ  يارب 
. دشاب شناردارب  فسوی و  تشذگرس  ای  دشاب و  نیشیپ  ناربمغیپ  تشذگرس  مهصصق »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  ینیسح : ریسفت  يهیـشاح 

فاص لد  رد  ّقح  مالک  قیاقح  هک  دنتسه  ّرـس  نابحاص  بابلالا » یلوا   » زا دوصقم  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یملس 
هدافتـسا ماوع  شتارابع  زا  هک  قیاقح ، فیاطل و  تاراـشا و  تسا و  تاراـبع  نآرق  تسا  هدومرف  ترـضح  نآ  زین  دوش و  سکعنم  ناـشیا 

رارـسا دـبایرد  یلد  رعـش : تسا : ناربمغیپ  صوصخم  نآ  قیاقح  تسا و  ءایلوا  يارب  شفئاطل  تسا و  ّصاوخ  يارب  تاراشا  دـننک و  یم -
نآرق وت  ربهر  نید  هر  ردنا  ینعی  ! || نیـس  دـمآ و  اب  هچ  نآرق ز  رخآ  لّوا و  تسا : هتفگ  یئانـس  ینادواج  رونب  دـش  نشور  هک   || یناعم 

هک تسین  يزیچ  بلاطم  هکنیا  هکنیا  هب - دـشاب  هراـشا  دـیاش  رخآ  اـت  ِهیِحُون » ِبیَغلا  ِءاـبنَأ   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخـس   86-84- تمرف »- سب
رادربخ دوخ  هک  يدوبن  وت  فسوی  يدوبان  نتـشک و  هار  ندرک  ادیپ  روش و  رد  نوچ  دـشاب  هتخومآ  اهنآ  زا  ربمغیپ  دنـشاب و  علطم  نارگید 

نادـنزرف هک  تسا  هکنیا  يارب  دـیاش  رخآ  ات  ِساّنلا » ُرَثکَأ  ام  َو   » مود تیآ  - 2 55-27- نآرق . - میدرک نشور  وت  يارب  ار  نآ  اـم  يوش و 
نینچ ناـشرتشیب  هک  درادـن  هجیتن  مدرم  يربهرب  وت  صرح  سپ  دنتـشاد  يراـتفر  نینچ  هک  تیبرت  یگداوناـخ و  قباوس  يهمه  اـب  بوقعی 

هحفص 230]  ] 39-15- نآرق . - دنتسه

[13  ] دعر هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

ات 26] تایآ 1  [: 13  ] دعرلا هروس  ]

[1  ] َنُونِمُؤی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُّقَحلا  َکِّبَر  نِم  َکَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلا  َو  ِباتِکلا  ُتاـیآ  َکـِلت  رملا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ُلِّصَُفی َرمَألا  ُرِّبَدـُی  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرجَی  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  اهَنوََرت  ٍدَـمَع  ِریَِغب  ِتاواـمَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهّللا 

ِنیَنثا ِنیَجوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  نِم  َو  ًاراهنَأ  َو  َیِـساوَر  اهِیف  َلَـعَج  َو  َضرَـألا  َّدَـم  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 2  ] َنُوِنقُوت مُکِّبَر  ِءاِقِلب  مُکَّلََعل  ِتاـیآلا 
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ُریَغ َو  ٌناونِص  ٌلیَِخن  َو  ٌعرَز  َو  ٍبانعَأ  نِم  ٌتاّنَج  َو  ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق  ِضرَألا  ِیف  َو  [ 3  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َلیَّللا  یِشُغی 
بَجعَت نِإ  َو   830-1- نآرق [ - 4  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِلُـکُألا  ِیف  ٍضَعب  یلَع  اهَـضَعب  ُلِّضَُفن  َو  ٍدِـحاو  ٍءاـِمب  یقـُسی  ٍناونِص 

مُه ِراّنلا  ُباحصَأ  َِکئلوُأ  َو  مِِهقانعَأ  ِیف  ُلالغَألا  َِکئلوُأ  َو  مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ٍدیِدَج  ٍقلَخ  یَِفل  ّانِإ  َأ  ًاباُرت  اّنُک  اذِإ  َأ  مُُهلوَق  ٌبَجَعَف 
َکَّبَر َّنِإ  َو  مِهِملُظ  یلَع  ِساّنِلل  ٍةَرِفغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ُتالُثَملا  ُمِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  َو  ِۀَنَسَحلا  َلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِجعَتسَی  َو  [ 5  ] َنوُِدلاخ اهِیف 

ام َو  یثنُأ  ُّلُک  ُلِمَحت  ام  ُمَلعَی  ُهّللا  [ 7  ] ٍداه ٍموَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذنُم  َتنَأ  امَّنِإ  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  [ 6  ] ِباقِعلا ُدیِدََشل 
َّرَسَأ نَم  مُکنِم  ٌءاوَس   735-1- نآرق [ - 9  ] ِلاعَتُملا ُرِیبَکلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ُِملاـع  [ 8  ] ٍرادقِِمب ُهَدـنِع  ٍءیَـش  ُّلُک  َو  ُدادَزت  ام  َو  ُماحرَألا  ُضیِغَت 

َهّللا ال َّنِإ  ِهّللا  ِرمَأ  نِم  ُهَنوُظَفحَی  ِهِفلَخ  نِم  َو  ِهیَدَـی  ِنَیب  نِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل  [ 10  ] ِراهَّنلِاب ٌبِراس  َو  ِلیَّللِاب  ٍفخَتـسُم  َوُه  نَم  َو  ِِهب  َرَهَج  نَم  َو  َلوَقلا 
َو ًافوَخ  َقرَبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  [ 11  ] ٍلاو نِم  ِِهنوُد  نِم  مَُهل  ام  َو  َُهل  َّدَرَم  الَف  ًاءوُس  ٍموَِقب  ُهّللا  َدارَأ  اذِإ  َو  مِهِـسُفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُرِّیَُغی 

َنُولِداُجی مُه  َو  ُءاشَی  نَم  اِهب  ُبیُِـصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُری  َو  ِِهتَفیِخ  نِم  ُۀَِکئالَملا  َو  ِهِدمَِحب  ُدعَّرلا  ُحِّبَُـسی  َو  [ 12  ] َلاقِّثلا َباحَّسلا  ُئِـشُنی  َو  ًاعَمَط 
َو ُهاف  َُغلبَِیل  ِءاملا  َیلِإ  ِهیَّفَک  ِطِسابَک  ّالِإ  ٍءیَِشب  مَُهل  َنُوبیِجَتـسَی  ِِهنوُد ال  نِم  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَحلا  ُةَوعَد  َُهل  [ 13  ] ِلاحِملا ُدیِدَش  َوُه  َو  ِهّللا  ِیف 

مُُهلالِظ َو  ًاهرَک  َو  ًاعوَط  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ُدُجـسَی  ِهِّلل  َو   886-1- نآرق [ - 14  ] ٍلالَـض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو  ِهِِغلاِبب  َوُه  اـم 
لَه ُلق  ارَض  َو ال  ًاعفَن  مِهِـسُفنَِأل  َنوُِکلمَی  َءاِیلوَأ ال  ِِهنوُد  نِم  ُمتذَخَّتاَف  َأ  ُلق  ُهّللا  ُِلق  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  نَم  ُلق  [ 15  ] ِلاصآلا َو  ِّوُدُغلِاب 
ٍءیَش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللا  ُِلق  مِهیَلَع  ُقلَخلا  ََهباشَتَف  ِهِقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهِّلل  اُولَعَج  مَأ  ُروُّنلا  َو  ُتاُملُّظلا  يِوَتسَت  لَه  مَأ  ُریِـصَبلا  َو  یمعَألا  يِوَتـسَی 

َوأ ٍۀَیلِح  َءاِغتبا  ِراّنلا  ِیف  ِهیَلَع  َنوُِدقُوی  اّمِم  َو  ًاِیبار  ًاَدبَز  ُلیَّسلا  َلَمَتحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدوَأ  َتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  [ 16  ] ُراّهَقلا ُدِحاولا  َوُه  َو 
ُهّللا ُبِرـضَی  َِکلذَک  ِضرَألا  ِیف  ُثُکمَیَف  َساّنلا  ُعَفنَی  ام  اّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطابلا  َو  َّقَحلا  ُهّللا  ُبِرـضَی  َِکلذَـک  ُُهلثِم  ٌدـَبَز  ٍعاتَم 
مَُهل َِکئلوُأ  ِِهب  اوَدَـتفال  ُهَعَم  ُهَلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  ام  مَُهل  َّنَأ  َول  َُهل  اُوبیِجَتـسَی  َمل  َنیِذَّلا  َو  ینـسُحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتـسا  َنیِذَِّلل  [ 17  ] َلاثمَألا

ِبابلَألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  یمعَأ  َوُه  نَمَک  ُّقَحلا  َکِّبَر  نِم  َکَیلِإ  َلِزنُأ  امَّنَأ  ُمَلعَی  نَمَف  َأ  [ 18  ] ُداهِملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَم  َو  ِباسِحلا  ُءوُس 
َو مُهَّبَر  َنوَشخَی  َو  َلَـصُوی  نَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو  [ 20  ] َقاثیِملا َنوُضُقنَی  ـال  َو  ِهّللا  ِدـهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا   1244-1- نآرق [ - 19]

َۀَئِّیَّسلا ِۀَنَسَحلِاب  َنُؤَردَی  َو  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  مُهانقَزَر  اّمِم  اوُقَفنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  مِهِّبَر  ِهجَو  َءاِغتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َو  [ 21  ] ِباسِحلا َءوُس  َنُوفاخَی 
ِّلُک نِم  مِهیَلَع  َنُولُخدَی  ُۀَِکئالَملا  َو  مِِهتاّیِّرُذ  َو  مِهِجاوزَأ  َو  مِِهئابآ  نِم  َحَلَـص  نَم  َو  اهَنُولُخدَـی  ٍندَـع  ُتاّنَج  [ 22  ] ِراّدلا یَبقُع  مَُهل  َِکئلوُأ 
ُهّللا َرَمَأ  ام  َنوُعَطقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَعب  نِم  ِهّللا  َدهَع  َنوُضُقنَی  َنیِذَّلا  َو   609-1- نآرق [ - 24  ] ِراّدلا یَبقُع  َمِعنَف  ُمترَبَص  اِمب  مُکیَلَع  ٌمالَس  [ 23  ] ٍباب

َو اینُّدلا  ِةایَحلِاب  اوُحِرَف  َو  ُرِدقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  ُهّللا  [ 25  ] ِراّدلا ُءوُس  مَُهل  َو  ُۀَنعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضرَألا  ِیف  َنوُدِسُفی  َو  َلَصُوی  نَأ  ِِهب 
يهیاپ هناوتـسا و  ینعمب  دومع  دامع و  عمج  دمع - تاغل : ینعم  هحفص 232 ]  ] 343-1- نآرق [ - 26  ] ٌعاتَم ّالِإ  ِةَرِخآلا  ِیف  اینُّدـلا  ُةایَحلا  اَم 

هشیر کی  زا  هک  تسا  هخاش  دنچ  دوصقم  دننامه و  لثم و  ینعمب  ونص  عمج  ناونص - تباث . راوتسا و  ینعمب  ۀیسار  عمج  یـساور - هناخ .
هحفـص 233] دوشیم [ . ناتـساد  لثملا و  برـض  هک  تخـس  دازآ  ینعمب  ۀـلثم  عمج  تالثم - هرهب . یندروخ  يزور ، هویم ، لـکا - دـشاب .
، ماقتنا بضغ ، تّوق ، لاحم - هدمآ . نوریب  رادومن  رهاظ و  براس - مزال ، يّدـعتم و  ینعم  ودـب  دراد ، صقن  دـنکیم و  مک  ینعی  ضیغت -

لاناک هّرد و  فک  ینعمب  يداو ، عمج  ۀیدوا - تسا ، برغم  رصع و  يهلصاف  هک  لیصا  نآ  درفم  لاصآلا - حبص . ینعمب  ةادغ  عمج  ّودغ -
الاب و دنلب و  ینعمب  ایبار - دوشیم ، رادومن  بابح  لکـشب  تاعیام  يور  هچنآ  فک و  دـبز - دوشیم ، ناور  نآ  رد  لیـس  هک  هوک  ود  نایم  و 
ناگمهب و هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : دننک . یم - يریگولج  عفد و  نوؤردـی - یندـش ، دوبان  هدوهیب ، ءافج - هدـش ، رادومن  يزیچ  يور 

وت رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ره  و  نآرق ، تایآ  هکنیا  تسا  مدرم ] نانخـس  فورح  رگید  و   ] ار میم ، مـال  فلا ،  1 ناربنامرفب . نابرهم 
هک ینوتسیب  ار  ینامسآ  هک  تسا  نآرق ] يهدنتسرف   ] يادخ دنورگ 2  یمن - نآب  نایمدآ  رتشیب  یلو  تسرد  تسا و  ّقح  تسا  هدش  لزان 
ات کـی  ره  هک  تـشاد  ناـمرف  ریزب  دیـشروخ  هاـم و  دوـب و  شنیرفآ  نیرتـالاب  يهریچ  سپ  نآ  زو  تـسا  هدرب  ـالاب  ناترـس  رب  دـینیبب  اـمش 

راگدرورپ هاگـشیپ  هب  ندیـسر  دیاش  ات  دنکیم  رادومن  کیاکی  دوخ ] یئاتکی   ] ياه هناشن - وا  دنوب و  شبنج  رد  هدـش  ینیب  شیپ  یماگنهب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1063 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يهمه زا  و  درک ] ناور  نآ  رب   ] اهدور داهن و  یتشک  ياهرگنل  ناسب ] اههوک   ] نآ رد  درتسگب و  ار  نیمز  هک  تسوا  دیرادب 3 و  رواب  دوخ 
هک  ] دنکیم زور  ریگارف  ار  بش  و  دـیرفآ ،] هنوگ  دـنچب  روجب و  روج  هکلب  هناگی  اتکی و  قاط و  هن   ] یئات ود  درک ، تفج  نیمز  رب  اههویم 

يرواد و   ] دنـشیدنایم هک  یمدرم  يارب  يدـنوادخ ] ناوـت  رب   ] تـسا اـههناشن  اـهینوگرگد  هـکنیا  رد  هـّتبلا  و  دـشوپیم ] یکیراـتب  ناـهج 
رازتـشک و اـمرخ و  روـگنا و  ياـهغاب  و  اـهکاخ ] رگد  رازهروـش و  هوـک و  نوگاـنوگ ز   ] تسا مه  يوـلهپ  ياـههراپ  نیمز  4 و  دننکیم ]

هکنیا رد  سپ  میهدـیم  يرترب  رگیدـکی  رب  ار  نانآ  یکاروخ  هویم و  تسا و  یکی  يرایبآ  ار  همه  هک  هقاس  کی  هقاـس و  دـنچب  ياـهتخرد 
، يراد تفگـش  مدرم  ینیدیب  رگا ز  دّـمحم  يا  دـننکیم 5  ادـج  مه  تسردان ز  تسرد و  هک  درخ  اـب  مدرم  يارب  تسا  اـههناشن  شنیرفآ 
هک دنیاهنیا  میـشاب ! هرابود  ياهدـیرفآ  هحفـص 234 ] سپ [  نآ  زو  میوـش  كاـخ  هک  دوـش  هنوـگ  هچ  دـنیوگ : هک  تسا  نیرتروآتفگش 

رازآب هتـسب  رگید  ناهجب  يدرخیب و  يهتـسب  ناهج  نیاب   ] دـنراد اهریجنز  ندرگب  هک  دنتـسه  اـهنیمه  دنتـشادن و  رواـب  ار  دوخ  راـگدرورپ 
اب و  دنوش ] ریذپ  ّقح  هک   ] شیب ناز  دننیب  دوخ  ینیدیب  يدـب و  يازـس  دوز  دـنهاوخیم  وت  دنشاب 6 ز  شتآ  یگـشیمه  نارای  و  يدنوادخ ]

همه اب  وت  راگدرورپ  انامه  تسا و  هدش  مدرم  دزنابز  ناشيراتفرگ  دـناهتفر و  شیپ  نیز  ناشدـننامب  یهورگ  هکنیا  اب  دـنرب  رـسب  یـشوخ 
هدـماین دورف  وا  رب  ياهناشن  دّـمحم  راگدرورپ  ارچ ز  دـنیوگ : نارفاک  دوب 7  رازآ  تخـس  مه  تسا و  اهنآ  يهدـنزرمآ  نایمدآ  يراـکمتس 
يهناشن دوخ  اب  وت  دیامنب و  ناش  یتخب - کین  یـشوخ و  هار  هک   ] تسا یئامنهر  یهورگ  ره  يارب  يروآدـیون و  میب و  وت  هک  هّتبلا  تسا !

ره هچنآ  دنادب  وا   8 هچ ] تسین  یناوتان  یمک و  ّقح  هاگـشیپ  هب  دوب و  دناوت  تسار  هارب  دهاوخ  هک  ره  دـشاب و  نآرق  هک  يراد  ینامـسآ 
ناهن ياناد  تسا  وا  تسا 9  هدش  يریگ  هزادنا  وا  هاگشیپ  هب  يزیچ  ره  هک  دوشیم  دایز  مک و  اهناد  هچب  رد  هچنآ  مه  دراد  مکش  رد  هدام 

بش هکنآ  مه  دیوگ و  دنلب  ای  هتسهآ  نخـس  نایمدآ  امـش  زا  هکنآ  تسا  ناس  کی  وا  ناوت  رد  10 و  ناگدیرفآ ، رترب  گرزب  راکشآ و  و 
دنرادیم هگن  ّقح  نامرفب  ار  وا  لابند  ولج و  زا  هک  تسا  ینانابهگن  یمدآ  يارب  ّقح ] يوس  زا  هک   ] ددرگ 11 رادومن  زور  دوشیم و  ناهنپ 
دنمهرهب دوخ  نت  ناور و  ناوت  زا  و   ] دـننک نوگرگد  دـنراد  دوخ  رد  هچنآ  هک  رگم  دـنکن  نوـگرگد  ادـخ  دـشاب ، ار  یـسک  هچنآ  هّتبلا  و 

قرب و هک  تـسا  وا  دنرادن 12  تسرپرـس  تسود و  وا  زج  دشابن و  شنامرف  يریگولج ز  دنک  سک  تشونرـسب  دـب  ادـخ  نوچ  و  دـنوشن ]
. دنکیم رادیدپ  ناراب ] ز   ] نیگنـس ياهربا  دهدیم و  ناشن  امـشب  نتخیر ] ناراب  نتخوس و  ز   ] دیما میب و  يارب  ینامـسآ  شتآ  ندیـشخرد 
وا ناوت ] ربارب  رد  یگراچیب   ] سرت ناگتشرف ز  مه  تسا و  رگشیاتس  وا  ساپب  هداشگ ] نابز  دیونـش  شزاوآ  نامـسآ  هک ز   ] ردنت نآ  13 و 
رد نارفاک  دنچ  ره  و  دنازوسیم ] و   ] دناسریم هدرک  وا  تشونرس  هک  سک  رهب  دتسرف و  ورف  ینامسآ ] ياهشتآ  و   ] اههقعاص هک  تسا  واو 
 ] نآ دنناوخیم و  ار  وا  یتسرد  یتسارب و  هک  تسا  ادخ   14 دوب ، زوت  هنیک  مشخ و  تخس  وا  دننک  يرس  دوخ  يربارب و  يدنوادخ  نامرف 

بآ ات  دنک  زارد  بآ  يوسب  دوخ  تسد  ود  هکنآ  دننامب  رگم  دسریمن  ناشيارب  یخساپ  دنناوخیم  ار  ادخ  زج  هک  ناسک  هحفص 235 ]
رد هچنآ  دشابن 15 و  یهارمگ  رد  زجب  نانیدیب  شهاوخ  هک  تسا  نینچ  وا و  ناهد  هب - بآ  هن  دسر و  بآب  شتـسد  هن  دـناسر و  ناهدـب 

ناشاههیاس زین  ناج و  لد و  زا  يراـچان و  ز  نارادـنید ] نانیدـیب و   ] دنتـسه نتورف  دـننکیم و  هدجـس  ادـخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
نانیدیب دوخ ز  وت  دّمحم  يا   16 ّقح ] نامرف  ربارب  رد  تسا  نانآ  ینتورف  هدجـس و  يرادومن ز  دوشیم و  مک  نوزف و   ] هاگماش دادـمابب و 

هاگنآ ناگمه  راگدیرفآ  تسا  هناگی  يادـخ  نک ] نیزگیاج  اههشیدـنا  رد  و  : ] وگب خـساپب  دوخ  و  اهنامـسآ ! راگدرورپ  تسا  یک  سرپب :
ایآ سرپب : زین  و  دنرادن ! دوخ  نایز  دوس و  ناوت  هک  اههدیرفآ ] رگید  هتشرف و  تب و  نوچ   ] دیاهتفرگ یناتـسود  ازج و  ارچ  سپ  وگب : اهنآب 
وا دننامب  هک  دیتشادنپ  اهزابنا  ادخ  يارب  دیـشیدنادب و  ای  دینادیمن  ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  امـش  هک  دـنربارب  ینـشور  یکیرات و  انیب و  روک و 

ياتکی تسا  وا  زیچ و  همه  يهدننیرفآ  تسا  ادخ  وگب ! خساپب  دوخ  دینک ! ادج  هدیرفآ  تب  ادخ ز  يهدیرفآ  دیتسناوتن  دـننیرفآیم و  يزیچ 
هک دـشاب  یفک  نآ  رب  دوش و  ناور  بآ  هوـک  ياـههّرد  جـنکب  درآ و  دورف  بآ  نامـسآ  ز  هک ] تسا  وا  و   ] نایناهج 17 ناـهج و  رب  هریچ 
هک  ] دنامب یفک  بالیـس  دـننامب  دـننک  نآ  زا  شیارآ  رازبا  ای  امرفراک و  يالاک  ات  دـنراذگیم  هوک  رد  هچنآ  زا  زین  و  ددرگ ، دوبان  دـیاپن و 

يهدـنام هت  ای  و   ] تسا بآ - يور  فک  هچنآ  هک  دـنکیم  رادومن  دجنـسیم و  تسرداـن  تسرد و  ادـخ  هنوگ  هکنیا  هب  دوشیم .] دوباـن 
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[ دوب رادنید  دنمدرخ  راک  نآ  دننامب  و   ] تسا رادیاپ  دشاب  نایمدآ  دوسب  هچنآ  و  دوب ] نانیدیب  راک  هکنانچ   ] دوشیم دوبان  زادگ ] يهروک 
راگدرورپ نامرف  هک  اهنآ  دننیب و  يراگتـسر  یکین و  ریذـپ  ّقح  مدرم  هک  دروآ 18  دب  بوخ و  شجنـس  يارب  ادخ  اهناتـساد  نینچ  هکنیا 

ناشراک رامـش  و  دنرخب ] رازآ  نتـشیوخ ز  ات   ] دنهد دوخ  ياهبناجب  دشاب  اهنآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  يهمه  نادنچ  ود  رگا  دندربن  دوخ 
لدروک نآ  دننامب  دنادب  تسرد  هدـمآ  دورف  وت  رب  هچ  ره  هک  یـسک  ایآ  دوب 19  یهاگـشیاسآ  راوگان  هک  خزود  ناشهاگیاج  دشاب و  دب 

نآ مه  دننکشیمن 21 و  دوخ  نامیپ  دنراد و  راوتسا  ّقح  نامیپ  هک  ناسک  نامه  دنوب 20  ریذپ  دنپ  نادنمدرخ  هحفص 236 ] هّتبلا [  تسا !
ابیکش هک  یناسک  ناسرت 22 و  دب  امـش  زا  دناكانـشیدنا و  لدب  دوخ  راگدرورپ  زا  دنرادیم و  هتـسویپ  ار  ادخ  يهدومرف  دنویپ  هک  ناسک 
دنتفرگ ولج  یکینب  ار  يدـب  دندیـشخب و  میدرک  ناشيزور  هچنآ  راکـشآ ز  ناهن و  رد  دنتـشاد و  اپب  زاـمن  دـنبایب و  ّقح  يوس  اـت  دـندش 

ناگتشرف ز ناشنادنزرف و  نارسمه و  دوخ و  راکتـسرد  ناردپ  اب  دنوش  نورد  نیرب  تشهب  رد  هک  دوب 23  ماجرف  کین  ياهناخ  ناشيارب 
یگدنز ماجنا  رس  تسا  ياهناخ  شوخ  هچ  هک  امش  یئابیکش  شاداپب  امش  رب  یتسردنت  یشوخ و   24 دنیوگ ] و   ] دنیآرد ناشیارب  يرد  ره 

دندوب هک  اـج  رهب  دنتـسسگ و  داد  یگتـسویپ  ناـمرف  ادـخ  هک  ار  نآ  دنتـسکش و  يراوتـسا  سپ  زا  ّقـح  ناـمیپ  هک  ناـسک  نآ  امش 25 و 
دـهاوخ و سک  ره  يارب  هک  تسا  ادـخ  هچ  دوش 26  ناشهرهب  دب  ياهناخ  تسا و  ادـخ  هاگـشیپ  یگدـنار ز  نانآ  يارب  دـننک  يراکهابت 

اهب مک  یئالاک  زج  رگید  يارـسب  نآ ، هکنیا  اب  دندش  لدـشوخ  یگدـنز  ياهیئابیزب  نارفاک  یلو  درادـیم  هداشگ  يزور  هدرک  تشونرـسب 
تسا هدش - لزان  هنیدمب  هروس  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  نایبت : نیرّسفم : نخـس  یگید . ياهچمچ و  ای  ياهساک  هرهب ز  رابکی  دننامب  دشابن 
لزان هّکمب  مامت  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا ، هدـش  لزان  هّکمب  هک  رخآ  ات   31 اوُعَنَص » اِمب  مُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال   » هیآ هکنیا  رگم 

فالتخا يهطـساوب  تسا  جنپ  لهچ و  ات  هس  لهچ و  هکنیا  تایآ  يهرامـش  تسین و  خوسنم  خسان و  تایآ  هروس  هکنیا  رد  و  تسا . هدـش 
هک هیآ  کی  رگم  تسا  هدوب  هنیدـمب  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  يروباـشین :  165-104- نآرق . - اهیراق رظن 

َنیِذَّلا ُلوُقَی  َو   » هیآ هکنیا  رگم  تسا  هدوب  هّکمب  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا . هدش  لزان  هنیدمب  تسا : هتفگ  هداتق  و  تسا ، هدـش  لزان  هفحجب 
هروس و زاـغآ  تسا  هتفگ  دـهاجم  منیبیم ، میادـخ  نم  تسا : هکنیا  فورح  هکنیا  ینعم  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربـط :  1 رملا » « » اوُرَفَک
هک هروـس  هکنیا  تاـیآ  ینعی  رخف :  1 ِباتِکلا » ُتایآ  َکـِلت  [ » هحفـص 237  ] 275-269- نآرق -268-235- نآرق . - تسا دـنوادخ  مالک 
ام ياـههتفگ  هکنیا  ینعی  يربـط :  78-72- نآرق -26-1- نآرق . - تسا هدـش  لزاـن  ربـمغیپ  رب  هک  تسا  یباـتک  تاـیآ  تسا  رملا »  » شماـن

. تسا لیجنا  تاروت و  باتکلا  تایآ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  میاهداتسرف ، هتشذگ  ناربمغیپ  رب  هکنیا  زا  شیپ  هک  تسا  یباتک  تایآ 
هکنیا تسا : هکنیا  ینعم  اـی  و  یمدآ ، يهتفگ  هن  تسا  دـنوادخ  یحوـب  ياـمنهار  هـک  تـسا  نآرق  تاـیآ  فورح  هـکنیا  ینعی  لـالظ : یف 

: - تسا هتفگ  یماج  نایبلا : حور   1 َنُونِمُؤی » ِساّنلا ال  َرَثکَأ  . » تسا ادـخ  يوس  زا  یحوب  یئامنهار  هک  باتک  نآ  رب  تسا  اههناشن  فورح 
راخ  || زگره  ناراب  من  زا  دوشن  مرخ  زبس و  شرادـقم  ناـهج  قلخ  زا  یهن  رترب  هچرگ   || لـباقان  تیبرت  دـنکن  يدوس  چـیه   34-1- نآرق

زا یتمسق  مه  رشب  لوقع  هک  تسا  یـضتقم  كالفا  ماظن  هکنیا  يواطنط : هیآ  رخآ  ات   2 ِتاوامَّسلا » َعَفَر   » شراوید رسب  یناشن  هک  یکشخ 
تسا یئابیز  لامج و  یپ  دوخ  دنک  كرد  ار  یئابیز  هکنیا  هک  رشب  نوچ  تسین  يزابب  هدوهیب و  شنیرفآ  هکنیا  هّتبلا  هک  دنک  كرد  ار  نآ 

لامکب و لصاو  دندش و  لامج  بلاط  دندرک و  لابند  نآ  زا  دـش و  ماهلا  ناربمغیپب  دـنتفایرد و  ار  هکنیا  نامیکح  املع و  هک  روط  نامه -
- نآرق -459-420- نآرق -23-1- نآرق . - تسا َنُوِنقُوت » مُکِّبَر  ِءاِقِلب  مُکَّلََعل   » نآ يهجیتن  و  ِتایآلا » ُلِّصَُفی  َرمَألا  ُرِّبَدـُی   » ینعم تسا  نیمه 
رگ دیلقت و  یتشز  تفرعم و  يارب  تقد  رکف و  بوجو  رب  تسا  لیلد  رخآ  ات  ِتایآلا » ُلِّصَُفی  َرمَألا  ُرِّبَدـُی   » اههلمج هکنیا  عمجم :  520-476

يهملک و  گـنر ، ود  روـج و  ود  ینعی  ناـیبت :  3 ِنیَنثا » ِنـیَجوَز   » 62-23- نآرق . - دوب دـهاوخن  ياهجیتن  فدـه و  اـههلمج  هکنیا  يارب  هن 
21-1- نآرق . - تسا گنر  ود  روج و  ود  دوصقم  هکلب  تسین  هدام  رن و  تفج  دوصقم  هکنیا  حیضوت  يارب  ای  تسا  دیکأت  يارب  ای  نینثا » »

فلتخم ياهتمـسق  ینعی  عمجم :  4 ٌتارِواـجَتُم » ٌعَِطق  [ » هحفـص 238 مرگ [ . درـس و  اراوگ ، خـلت و  نیریـش ، شرت و  ینعی  رارـسألا : فشک 
ٌلیَِخن َو  ٌعرَز  َو   » 24-1- نآرق . - دنتسه عرز  تشک و  لباق  یضعب  راز و  هروش  یضعب  هوک  یـضعب  دنتـسه : رگیدکی  يولهپ  هکنیا  اب  نیمز 
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اب ناونـص »  » داـص رورجم و  نارگید  دـناهدناوخ و  عوفرم  ار  هملک  هس  هکنیا  صفح ، بوقعی و  ورمع و  وبا  ریثـک و  نبإ  عمجم :  4 ٌناونِص »
: عمجم  4 ٍضَعب » یلَع  اهَـضَعب  ُلِّضَُفن   » 33-1- نآرق . - دناهدناوخ مه  لوهجم  ثنؤم  يهغیـصب  ءات  اب  یقـست »  » تسا و هدـش  تئارق  زین  ّمض 

هّللا دـبع  نب  رباـج  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   34-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ود  ره  مّلکتم  بیاـغ و  يهغیـصب  نون  ءاـی و  اـب  لّـصفی » »
زا مدرم  تفگ : مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ار  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  زا  تفگ : يراصنا 

- نآرق «. - ٍدِـحاو ٍءاِمب  یقـُسی   » ات ٌتارِواجَتُم » ٌعَِطق  ِضرَألا  ِیف  َو   » دـناوخب هاگنآ  تخرد  کی  زا  وت  نم و  و  دنتـسه ، نوگانوگ  ياـهتخرد 
ود نایم  یفلا  زین  تسا و  هدـش  تئارق  زین  هزمه  کی  اب  اـّنإ » و  اذا ،  » تاـملک عمجم :  5 ّانِإ » َأ  ًاباُرت  اـّنُک  اذِإ  َأ   » 335-313- نآرق -307-267
نبإ عمجم :  6 ِۀَنَسَحلا » َلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِجعَتـسَی  َو   » 33-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  اّنئآ »  » و اذئآ »  » و دـناهدوزفا ، اّنئ » أ   » و اذـئ » أ   » يهزمه
دوز دنیوگیم  وتب  مدرم  هکنیا  باقع ، رفک  بیذکت و  تازاجم و  تسا و  هدـش  نّیعم  باوث  نامیا  شاداپ  نوچ  دـناهتفگ : دـهاجم  ساّبع و 

زا ینعی  ًةَراجِح » انیَلَع  رِطمَأَف   » دـنیوگیم اریز  دنـشاب ، راتفرگ  بیذـکت  رفک و  باذـعب  دـنهاوخیم  نامیا  باوث  زا  شیپ  دـسرب و  باذـع  امب 
، ناسحا تسا و  هنـسح  شدوخ  رفک  تازاجم  زا  یگدوسآ  ملاع و  هکنیا  رد  تلهم  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  زیرب ، گنـس  اـم  رب  نامـسآ 
دـنهدب و تسد  زا  ار  یگدوسآ  تلهم و  هکنیا  دـنهاوخیم  نارفاک  یلو  واب ، یکین  تسا و  ناـسحا  ضورقم  صخـشب  تلهم  هک  ناـنچمه 
-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  عمجم :  6 ُتـالُثَملا » ُمِِهلبَق  نِم  تَلَخ   » 327-300- نآرق -55-1- نآرق . - دنوش راتفرگ  دوز 

نیمزب گرم  نافوطب و  قرغ  لـثم  هحفـص 239 ] تسا [ ، هدوب  نارگید  تربع  بجوم  هک  دیـسر  مدرمب  یئاهباذع  مه  هتـشذگ  رد  - 1 37
: - تسا هتفگ  یضترم  دّیس  عمجم :  6 مِهِملُظ » یلَع  ِساّنِلل  ٍةَرِفغَم  وَُذل  َکَّبَر  . » مدرم نایم  تسا  هدش  ناتـساد  لثم و  اهنآ  باذـع  - 2 هزرل ،

اب ینعی  مِهِملُظ » یلَع   » نوچ دنشاب ، راکهانگ  هچرگا  دناهدیزرمآ  دنتـسه  نیملـسم  يهلبق  رب  هک  اهنآ  دنامهفیم : هلمج  هکنیا   53-1- نآرق
یتّلم ره  ربهر  يداـه و  ربمغیپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :  7 ٍداه » ٍموَق  ِّلُِـکل   » 120-103- نآرق . - تسا هدنزرمآ  ادـخ  ناشيرگمتس 
یتـّلم ره  يارب  ینعی  تسا : هـتفگ  دـهاجم   23-1- نآرق . - تسا مدرم  ياـمنهار  يداـه و  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  تـسا ،

هیآ هکنیا  نوچ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دوصقم  تسا و  یماـما  یتّلم  ره  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسه . يربهر  يربـمغیپ و 
امنهار يداه و  وت  ّیلع  يا  دومرف : درک و  یلعب  هراشا  متسه و  نم  ٌرِذنُم »  » دومرف تشاذگ و  دوخ  يهنیـس  رب  تسد  ص ]  ] ربمغیپ دش  لزان 
تئارق مه  روط  هکنیا  عمجم :  11 ٌتابِّقَعُم » َُهل   » 260-251- نآرق . - دباییم وت  يهلیـسوب  دهاوخب  تیاده  تسار و  هار  سک  ره  هک  یتسه 

َُهل  » ياـههلمج هکنیا  زا  دوصقم  يربط :  11 ِهّللا » ِرمَأ  نِم  ُهَنوُـظَفحَی   » 21-1- نآرق «. - هفلخ نم  ءابقر  هیدـی و  نیب  نم  بیقاـعم   » تسا هدـش 
یـضعب دـسرب ، واب  يدـب  دوش و  ضوع  تشونرـس  هک  هاگنآ  ات  درادـیم  هاگن  ار  ناسنا  ادـخ  رماب  هکئالم  هک  تسا  هکنیا  رخآ  ات  ٌتابِّقَعُم »

َوُه نَم   » تسا ولج  ياههلمج  رد  نوچ  تسا  رتهب  ینعم  هکنیا  دـننکیم و  ظفح  ار  اـهنآ  هک  تسا  ناهدـنامرف  ناـنابهگن  دوصقم  دـناهتفگ 
ياهرادـساپ ینعی  دراد  تاـبّقعم »  » صخـش روـجنیا  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  يهلاـبند  رد  تسا  ناـهنپ  بشب  هک  نآ  ینعی  ِلـیَّللِاب » ٍفخَتـسُم 

اب ینعی  َّدَرَم » الَف  ًاءوُس  ٍموَِقب  ُهّللا  َدارَأ  اذِإ   » تسا هدش  هتفگ  نآ  يهلابند  رد  و  دنتسه ، شنابهاگن  رگیدکی  یپ  زا  تبونب  هک  دراد  یکیـشک 
-75- نآرق -35-1- نآرق . - دوب دهاوخن  يریگولج  چیه  دسرب  يدب  هک  دوب  ادـخ  تشونرـس  رگا  يزور  هنابـش  ياهرادـساپ  هکنیا  يهمه 
هحفـص 240] يارب [  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  دـناهتفگ : یـضعب  رارـسألا : فـشک   654-604- نآرق -386-353- نآرق -95
و رما » نع   » ینعی رما » نم   » دـناهتفگ یـضعب  عمجم : دـننکیم . يرادـهگن  ار  وا  ناشیهاوخدـب  نانمـشد و  ّرـش  زا  هک  تسا  نابهاگن  ربمغیپ 
یـشوخ و ینعی  يربـط :  11 اوُرِّیَُغی » یّتَـح  ٍموَِـقب  اـم  ُرِّیَُغی  ـال  َهّللا  َّنِإ  . » دـنرادیم شهاـگن  ادـخ  تاـقولخم  ّرـش  زا  هک  تسا  هـکنیا  دوـصقم 

لاح نایضعب  وت  ات  ینعی  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   61-1- نآرق . - دننک هشیپ  ناودع  متس و  دوخ  هک  رگم  دوشیمن  هتفرگ  مدرم  یگدوسآ 
يادخ دـنتفگ : هک  هّربجم  لوق  داسف و  رب  تسا  لیلد  تیآ  هکنیا  و  ّتیلب ، هب  تیفاع  دـنکن و  لدـب  تمقن  هب  تمعن  یلاعت : ّقح  یناد  رگنب ،

دراد یناگدنب  دنوادخ  دومرف : ربمغیپ  تفگ : رمع  هّللا  دبع  رارسألا : فشک  دشاب  لّلعمان  باقع  باوث و  دنک و  تبوقع  ار  ّقحتسمان  یلاعت 
نارگیدب هک  دهدیم  یـسکب  دریگیم و  اهنآ  زا  دندرک  لخب  نوچ  دوب و  دـهاوخ  رادـیاپ  دنـشخب  هب  نآ  زا  ات  تسا و  هداد  تمعن  اهنآب  هک 
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اب راتفردـب  هک  دـندش  راگزور  روج  راتفرگ  ام  ناگیاسمه  ینعی  ناریجلا  ۀـّیعر  اوءاسأ  اّمل   || مهیلع  نامّزلا  داج  انناریج  دـناسرب . هرهب  مه 
تدارا تسا و  ناور  هدنب  نابز  رب  راکذا  و  داروا ، ات  هتسویپ ، مهب  هتسب و  مه  رد  لد  دراو  نابز و  درو  تسا : هتشون  وا  مه  دندش و  هیاسمه 

13 اِهب » ُبیُِـصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُری  . » دوبیم تلفغ  رد  يو  لد  دوریم ، هدهیب  هدنب  نابز  رب  ات  هکنیا  سکعرب  و  تسا ، نابات  يو  لد  رد  راونا 
ینامسآ یشتآ  تشاد ، ترضح  نآب  ءوس  دصق  ای  دوب و  ربمغیپ  رکنم  یتخـس  اب  هک  تسا  سک  نآ - يارب  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : نیرّـسفم 

. - تسا جرعأ  تئارق  لاحم »  » میم حـتف  اـب  عمجم :  13 ِلاحِملا » ُدیِدَش   » 40-1- نآرق . - دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  تخوس و  ار  وا  دـمآ و  دورف 
نآ زا  هک  نیکرـشم  هـکنیا  ینعی   92-1- نآرق : - يربط  14 ُهاف » َُغلبَِیل  ِءاملا  َیلِإ  ِهیَّفَک  ِطِسابَک  اـّلِإ  ٍءیَِـشب  مَُهل  َنُوبیِجَتـسَی  ـال   » 20-1- نآرق

تـشم ندناوخ و  هراشاب و  دهاوخب  هلیـسو و  فرظیب و  هدرک  زارد  بآ  يوسب  تسد  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  دـنهاوخیم  يزیچ  اهادـخ 
دنزیم و لثم  دسریمن  نآب  و  هحفص 241 ] دوریم [  يزیچ  یپ  هک  یسک  هب  تسا  مسر  برع  رد  و  دناسرب ، شناهدب  ار  نآ  ندراذگ  مهرب 
67-65- تمرف »- هلمانا هعسی  مل  ءام  ضباقک   || مکیلا  اقوش  مکاّیا و  ّیناف و  رعش : هکنیا  لثم  دریگیم ، تشمب  هک  بآ  نآب  دنکیم  هیبشت 

لقن مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  -73-75 و  تمرف »- دـیلاب ءاملا  ضباقلا  لثم  ّدولا  نم   || اهنیب  ینیب و  ناک  اّمم  تحبـصاف  رعـش : هکنیا  و 
شناهدب دیایب و  الاب  بآ  ات  دـنک  زارد  هاچ  يوسب  دوخ  تسد  هک  هنـشت  يدرم  دـننام  تسا : هدومرف  اههلمج  هکنیا  ینعم  رد  هک  دـناهدرک 

یلو دنکیم  زاوآ  ار  نآ  نابز  اب  دنکیم و  هراشا  بآب  تسد  اب  هکنآ  دننام  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دسریمن . دوخ  دوصقمب  دـسرب و 
رد دوخ  يهرهچ  هتسشن و  بآ  رانک  رب  یـصخش  هک  تسا  ناتـسرپتب  لثم  هکنیا  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  حوتفلا : وبا  دیآیمن . بآ 
رد شتـسد  هک  ياهنـشت  دننام  تسا  مورحم  دوخ  دوبعم  زا  تسرپتب  هک  دناهدرک  رگید  ینعم  دناوتیمن و  دریگب و  دهاوخیم  دنیبیم و  نآ 

اهنآ ناتـساد  ینعی  تسا  هدرک  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  كاّحـض  دـسریمن . شناهدـب  بآ  تسا و  گرمب  کـیدزن  یگنـشت  زا  تـسا و  بآ 
دناسرب ناهدب  بآ  هداشگ  تسد  اب  دناوتیمن  تسا  هداشگ  وا  ياهفک  ات  تسا و  بآ  رد  وا  ياهتسد  تسا و  هنشت  هک  تسا  یـسک  ناتـساد 

راـک يارب  برع  رد  تسا  لـثم  هکنیا  تسا و  نتفرگ  تشم  هب  بآ  لـثم  اـهتب  زا  دادمتـسا  هک  تسنیا  هـلمج  ینعم  دـناهتفگ : ینعم  لـها  و 
لثم نکی  اینّدـلا  بحـصی  نم  و  تسا . هداد  ناشن  تیب  نیاب  ار  يّدام  ياههرهب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  و  ءاملا » یلع  ضباقلاک   » لاحم

يزیچ اـهتب  زا  نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا   14 ٍلالَـض » ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو   » 77-75- تمرف »- عباصالا جورف  هتناخ  ءاملا  یلع   || ضباـق 
. تسا باجتسم  ریغ  ناشاعد  دنهارمگ و  دناهتساوخن  ادخ  زا  نوچ  ینعی  دناهتفگ : دناهتفر و  ههاریب  دنتسه و  قح  زا ، بوجحم  دنهاوخیم ،

ینعم رد   87-1- نآرق : - عمجم  15 مُُهلالِظ » َو  ًاهرَک  َو  ًاـعوَط  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ُدُجـسَی  ِهِّلل  َو  [ » هحفـص 242  ] 47-1- نآرق -
-2 ریـشمش ، روزب  رفاک  دوخ و  لیمب  نمؤم  یلو  زیمم  لـقاع و  صخـش  ره  رب  هدجـس  تسا  مزـال  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  اـههلمج  هکنیا 

دوخ مهلالظ »  » زا دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  و  درد . يرامیب و  يراچان  زا  رفاک  و  دوخ ، دنـسپ  لیم و  زا  نمؤم  دـننتورف ، ادـخ  يارب  یگمه 
دـنکیمن و هدجـس  شدوخ  رفاک  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسین ، ادـج  هدجـس  رد  تسوا و  اب  سک  ره  يهیاس  نوچ  دنتـسه  صاخـشا 

هدجـس شاهیاس  رهاظ و  سرت ، زا  طقف  درادن و  راک  هدجـس  اب  وا  تقیقح  لد و  رفاک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  هدجـس  رد  شاهیاس 
دنلب هاتوک و  و  دایز ، مک و  عقاوم  فالتخاب  تسا و  نامرف  رد  دـنکیم  هدجـس  هک  یمدآ  لثم  ناـشهیاس  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوریم ،
لخد  » ینعمب لعفا  نزو  رب  لصآ  لعف  زا  دشاب  ردصم  هک  تسا  هدـش  تئارق  زین  ءای  اب  لاصیالا » و  : » عمجم  15 ِلاصآلا » َو  ِّوُدُغلِاب  . » دوشیم
يهیاس هاشیلع : یفص  ریسفت   26-1- نآرق . - دوب نانچ  نینچ و  درک  يراک  نینچ  هاگماش  رگید و  زاـمن  ناـیم  ینعی  هکردا » لیـصالا و  یف 

تسا هیاس  ار  وا  دشاب  ثداح  هچ  ره   || تسا  هیاریپ  رب  هن  هکنیا  داجیا  ّرس  نیقی  زا  دنرآ  هدجس  شماش  حبص و   || نیمز  تاوامـس و  لها 
تقیقح و ملع  رادم  تیآ  هکنیا  تفگ : یطساو  رکب  وبا  هتـشون  فشک   17 ِضرَألا » ِیف  ُثُکمَیَف  ات - ٌۀَـیِدوَأ - َتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  »

مه دندینش و  عمـسب  مه  كاپ  یحو  تسار و  ربماغیپ  رب  نامـسآ  زا  داتـسرف  ورف  تفأر  تمحر و  تمعن  هب - ّتیدحا  لالج  تسا ، تفرعم 
، رترب یکی  تاقبط : تاجرد و  رب  شیوخ  ردـقب  سک  ره  دـنکفا  ناشیا  لد  رد  تمکح  رون  داد و  ماهلا  ار  ایلوا  نینچمه  دـنتفایرد و  لدـب 

اهلد نآ  دوب ، اـج  هک  داـهن  نآ  یلد  ره  رد  دوـب و  ازـس  هک  داد  نآ  ار  یـسک  ره  ادـیپ  همه  رب  تواـفت  لـضافت و  رتورف ، یکی  هناـیم ، یکی 
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ات دبای  یهار  ناشیا  لد  رد  اجک  ات  هتسشن  دّصرتم  هتـسویپ  ناطیـش  هک  سجاوه  سواسو و  زا  دشابن  یلاخ  هتخورفا  تسا و  نشور  هچرگا 
 ] 86-62- نآرق -50-3- نآرق  - رد یکی  تفرعم  بحاص  ماهلا و  بحاـص  نآ  دـیابرب ، یظفح  دزاـسرب ، یغورد  دـنکفا ، يوهـس  یّکش و 

فـشک قیاقح  ماهلا ، تمعنب  ّربدـت  يور  زا  یکی  درآیم ، نوریب  رابخا  تایآ و  زا  یناـعم  رهاوج  طابنتـسا  تسدـب  رّکفت  رحب  هحفص 243 ]
رب و  ددرگ . خسار  لد  رد  نآ  دوب  تقیقح  تعیرـش و  يهزادناب  دوب و  نآ  رد  نید  لد و  حالـص  هک  دـیآ  راکب  ار  مدرم  هچنآ  و  دـیوجیم ،

یـصاعم نآ  تسا و  فلتخم  اهرون  نآ  دربب و  كاپ  تیـصعم  تملظ  راثآ  دبات  لد  رد  نوچ  تفرعم  رون  هک  تسا  نآ  تیآ  تراشا  هلمج 
ّتیرشب تملظ  راثآ  تدهاشم ، رون  دنک  وحم  توکن  راثآ  تفرعم  رون  دربب ، لهج  تمهت  ملع  رون  دربب ، کش  یکیرات  نیقی  رون  توافتم :

یگناگود بش  اب  دنزرب  رس  بیغ  قفا  زا  یگناگی  دیـشروخ  نوچ  تسا ، دیحوت  رون  همه  رـس  رب  زاب  درادرب . تقّرفت  راثآ  عمج  رون  دربب و 
ینعم نینچ  ار  هیآ  هکنیا  افّـصلا  ناوخا  ریـسفّتلا : بهاذـم  مدآ  یمدآ و  تافـص  یک ز  ات   || مدـب  رابکیب  حبـص  يا  وت  تفر ، بش  دـیوگ :

درک ظفح  ار  نآ  دوخ  جنگ  يدایز  یمک و  هزادناب  اهلد  ینعی  اهِرَدَِقب » ٌۀَـیِدوَأ  َتلاسَف   » داتـسرف ار  نآرق  ینعی  ِءامَّسلا » َنِم  َلَزنَأ   » دـناهدرک
ظفح ار  اهنآ  لد  دـب  رکاش و  نیقفانم  ياهلد  دراد  هباشتم  ياهینعم  تسا و  نآ  ظاـفلا  رهاـظ  رد  هچنآ  ینعی  ًاـِیبار » ًادـَبَز  ُلـیَّسلا  َلَـمَتحاَف  »
ُعَفنَی ام  اّمَأ  َو   » دربیمن دوس  نآ  زا  یـسک  دوشیم و  دوبان  نآرق  يهراب  رد  اهیئوگ  هدوهیب  اهیلد و  ود  ینعی  ًءافُج » ُبَهذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف   » دنکیم
رابب تفرعم  تمکح و  دـنامیم و  ياج  رب  رادـنپ  تسرد  شیدـنا  تسار  نینمؤم  لد  رد  نآرق  تاـملک  ینعی  ِضرَـألا » ِیف  ُثُکمَیَف  َساـّنلا 
«. - ِضرَألا ِیف  ُثُکمَیَف  َساّنلا  ُعَفنَی  ام  اـّمَأ  َو   » ار هلمج  هکنیا  راـنملا  تسا : هدرک  لـقن  ریـسفّتلا  بهاذـم  يهحفـص 382  رد  مه  و  دروآیم .

اـقب و عزاـنت  هلئـسم  نّمـضتم   814-758- نآرق -564-508- نآرق -414-376- نآرق -259-220- نآرق -155-124- نآرق -98-72- نآرق
ار قشاع  هکنآ  || ز  شتـسوپ  دـش  مک  دوزفا  ملع  زغم ، تسا : اجنیا  بسانم  مّوس  رتفد  رد  يونثم  رعـش  هکنیا  تسا . هتـسناد  بسنا  باختنا 

نوچ زغم   || مه  ماداب  قتـسف و  زوج و  رـشق  دیفکاو  قیقر و  سب  دش  اهتـسوپ   || دیـسر  دنکآرد و  نوچ  شزغم  هک  ناز  شتـسود  دزوسب 
درک یّلجت  نوچ  هحفـص 244 ] تسا [  یبن  نازوس  رون ، قرب  یحو و   || تسا  یبلاط  دض  وچ  یبولطم  فصو  مک  تسوپ  دش  ناشدـنکآ 
هدش تئارق  زین  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  نودقوی » : » عمجم  17 ِهیَلَع » َنوُدـِقُوی  اّمِم  َو   » میلک ار  ثداح  فصو  دزوسب  سپ   || میدـق  فاصوا 

تنیز و تالآ  يارب  دـننکیم  بوذ  هروک  رد  ار  هریغ  سم و  هرقن و  الط و  تاّزلف  هک  لطاب  ّقح و  يارب  تسا  يرگید  لـثم  هکنیا  و  تسا .
نِم َکَیلِإ  َلِزنُأ  امَّنَأ  ُمَلعَی  نَمَف  َأ   » 32-1- نآرق . - دشاب نآ  مرج  ثبخ و  هک  دراد  فک  بالیـس  لثم  مه  اهنآ  دـش  بوذ  نوچ  امرفراک و 

هکنیا دنتـسین و  لد  روک  لهج  وبا  دـننام  تسا  ّقح  نآرق  دـننادیم  هک  هزمح  راّـمع و  ینعی  ناـیبلا  حور   19 یمعَأ » َوُه  نَمَک  ُّقَـحلا  َکِّبَر 
ور  || يرداچ  هدیـشک  رد  ور  رـس و  رد   89-1- نآرق : - تسا هتفگ  يونثم  نیرکنم . تسا و  ّقح  وریپ  اـنیب و  مدرم  يهمه  لـماش  اـههلمج 
دنک هک   || زاجم  ّقح و  زا  دـشاب  هگنآ  قرف  وتع  زا  نآرق  هک  دـشاب  نانچمه   || وت  شیپ  هلیلک  ای  هماـنهاش  يربلد  تمـشح  هدرک ز  ناـهن 

21 ُهّللا » َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا   » یمـش دوبن  نوچ  تسا  ناسکی  ود  ره   || یمـشخا  شیپ  کـشم  کـشپ و  هنرو  زاـب  مشچ  تیاـنع  لـحک 
محر و هلص  ربمغیپ 3 - اب  تقفاومب  گنج  کموک و  نامیا و  - 2 ناربمغیپ ، يهمهب  نامیا  تسا 1 - هدش  ینعم  راهچ  هلمج  هکنیا  عمجم :
و تسا . اهنیا  ءزج  مه  محر  يهلـص  هّتبلا  و  یتسود ، رازآ و  يریگولج  کموک و  زا  ناناملـسم  اب  طـباور  يهّیلک  نادنواشیوخ 4 - تیاعر 

نیـسح نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  نسح  ترـضح  نآ  يهدازومعب  هک  دومرف  ّتیـصو  تافو  ماگنه  هک  دـناهدرک  تیاور  ع ]  ] قداـص ماـما  زا 
ارچ تسا  هدرک  هلمح  وتب  دراک  اـب  هک  درم  هکنیا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  دـلو  ّما  نازینک  زا  یکی  دـنهدب ، راـنید  داـتفه  سطفاـب  بّقلم 
َءوُس َنُوفاـخَی   » 54-31- نآرق . - رخآ اـت  َنُولـِـصَی » َنـیِذَّلا   » ياهدـناوخن ار  هـیآ  هـکنیا   42-1- نآرق : - دوـمرف ینکیم ! ّتیـصو  شدوـسب 

فئاـظو ماـجنا  رد  دوشن  هدـیزرمآ  ناـشهانگ  هنوـگچیه  هک  باـسح  رد  یـسراو  و  ّتقد ، زا  دنـسرتیم  نوـچ  ینعی  يربـط :  21 ِباسِحلا »
کین هحفـص 245 ]  ] 42-1- نآرق  - راکب - 1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  عمجم :  22 َۀَئِّیَّسلا » ِۀَنَـسَحلِاب  َنُؤَردَـی  َو   » 29-1- نآرق . - دنشوکیم

حور  25 ُۀَنعَّللا » ُمَُهل  َِکئلوُأ  . » دننک ناربج  ار  هانگ  مرج  هبوتب  - 3 دننک . يربارب  ناسحا  وفعب و  ار  مدرم  ياهیدب  - 2 دننک . یفالت  ار  اهیدب 
سپ تسا ، صقان  نینمؤم  تبقاع  هک  ّقح  برق  تحاس  زا  يرود  - 2 تسا ، رفک  يهجیتن  هک  تشهب  زا  ندنار  - 1 میراد : تنعل  ود  نایبلا :
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ناـنج رد  هچرگا  تسا  نارجه  تیعطق و  راـتفرگ  درک  هاـبت  دـساف و  ار  دوخ  دادعتـسا  يهنیمز  ینعی  درک  ضرا  رد  داـسف  هک  ناملـسم  نآ 
لها تروـص  تعفنم  مغ ز  هچ   31-1- نآرق : - تسا هتفگ  یماج  صقان . ینعمب  دـشاب و  لـماک  یـسک  تروصب  تسا  نکمم  سپ  تسا ،

يهشوت راوس و  صخش  يروف  ياذغ  لثم  كدنا  زیچ  ینعی  حور :  26 ٌعاتَم » ّالِإ   » شابیم شبح  زا  نت  وگ  دوب  مور  ناـج ز  وچ   || ار  ینعم 
باوج شکچوک  يهچب  رـسپ  عاتملا » هکنیا   » 16-1- نآرق : - تفگیم ینز  مدینـش  متـشذگیم ، ياهلیبق  رد  تفگ : داّبع  بحاص  نانابش .

. تفرگرب ار  نآ  دمآ و  گس  تفگ : وا  تسا ! اجک  يوشفرظ  يهنهک  ینعی  عاتملا » ذخا  میقّرلا و  ءاج   » داد

ات 43] تایآ 27  [: 13  ] دعرلا هروس  ]

مُُهبُوُلق ُِّنئَمطَت  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  [ 27  ] َبانَأ نَم  ِهَیلِإ  يِدـهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُّلُِضی  َهّللا  َّنِإ  لـُق  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَـیآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  ـال  َول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
ٍۀَّمُأ ِیف  َكانلَسرَأ  َِکلذَک  [ 29  ] ٍبآَـم ُنسُح  َو  مَُهل  یبوُط  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  [ 28  ] ُبُولُقلا ُِّنئَمطَت  ِهّللا  ِرکِِذب  الَأ  ِهّللا  ِرکِذـِب 

[30  ] ِباتَم ِهَیلِإ  َو  ُتلَّکََوت  ِهیَلَع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  یِّبَر ال  َوُه  ُلق  ِنمحَّرلِاب  َنوُرُفکَی  مُه  َو  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  ُمِهیَلَع  اَُولتَِتل  ٌمَمُأ  اـِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق 
يَدََهل ُهّللا  ُءاشَی  َول  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَأیَی  مَلَف  َأ  ًاعیِمَج  ُرمَألا  ِهِّلل  َلب  یتوَملا  ِِهب  َمِّلُک  َوأ  ُضرَألا  ِِهب  تَعُِّطق  َوأ  ُلابِجلا  ِِهب  تَرِّیُـس  ًانآُرق  َّنَأ  َول  َو 
َداعیِملا ُِفلُخی  َهّللا ال  َّنِإ  ِهّللا  ُدـعَو  َِیتأَی  یّتَح  مِهِراد  نِم  ًابیِرَق  ُّلَُحت  َوأ  ٌۀَـعِراق  اوُعَنَـص  اِمب  مُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  ـال  َو  ًاـعیِمَج  َساـّنلا 

ِّلُک یلَع  ٌِمئاق  َوُه  نَمَف  َأ  [ 32  ] ِباقِع َناک  َفیَکَف  مُُهتذَخَأ  َُّمث  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُتیَلمَأَف  َِکلبَق  نِم  ٍلُسُِرب  َئِزُهتسا  ِدََقل  َو   980-1- نآرق [ - 31]
َو مُهُرکَم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  َلب  ِلوَقلا  َنِم  ٍرِهاِظب  مَأ  ِضرَألا  ِیف  ُمَلعَی  اِمب ال  ُهَنُوئِّبَُنت  مَأ  مُهوُّمَـس  ُلق  َءاکَرُـش  ِهِّلل  اُولَعَج  َو  تَبَـسَک  اـِمب  ٍسفَن 
[34  ] ٍقاو نِم  ِهّللا  َنِم  مَُهل  ام  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََعل  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ٌباذَع  مَُهل  [ 33  ] ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  اوُّدُص 

َنیِذَّلا َو  [ 35  ] ُراّنلا َنیِِرفاکلا  یَبقُع  َو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  یَبقُع  َکِلت  اهُّلِظ  َو  ٌِمئاد  اُهلُکُأ  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  َنوُقَّتُملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلا  ُلَـثَم 
ِهَیلِإ َو  اوُعدَأ  ِهَیلِإ  ِِهب  َكِرـشُأ  َو ال  َهّللا  َدـُبعَأ  نَأ  ُتِرمُأ  امَّنِإ  ُلق  ُهَضَعب  ُرِکُنی  نَم  ِبازحَألا  َنِم  َو  َکـَیلِإ  َلِزنُأ  اـِمب  َنوُحَرفَی  َباـتِکلا  ُمُهاـنیَتآ 

َو ال ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  َنِم  ََکل  ام  ِملِعلا  َنِم  َكَءاج  ام  َدـَعب  مُهَءاوهَأ  َتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  اِیبَرَع  ًاـمکُح  ُهاـنلَزنَأ  َِکلذَـک  َو   943-1- نآرق [ - 36  ] ِبآَم
[38  ] ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍۀَیِآب  َِیتأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  ًۀَّیِّرُذ  َو  ًاجاوزَأ  مَُهل  انلَعَج  َو  َِکلبَق  نِم  ًالُـسُر  انلَـسرَأ  دََـقل  َو  [ 37  ] ٍقاو

ُباسِحلا اَنیَلَع  َو  ُغالَبلا  َکیَلَع  امَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َوأ  مُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَعب  َکَّنَیُِرن  ام  نِإ  َو  [ 39  ] ِباتِکلا ُّمُأ  ُهَدـنِع  َو  ُِتبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهّللا  اوُحمَی 
َرَکَم دَق  َو   684-1- نآرق [ - 41  ] ِباسِحلا ُعیِرَس  َوُه  َو  ِهِمکُِحل  َبِّقَعُم  ُمُکحَی ال  ُهّللا  َو  اِهفارطَأ  نِم  اهُصُقنَن  َضرَألا  ِیتَأن  ّانَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 40]

ُلق ًالَسُرم  َتَسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  [ 42  ] ِراّدلا یَبقُع  نَِمل  ُراّفُکلا  ُمَلعَیَس  َو  ٍسفَن  ُّلُک  ُبِسکَت  ام  ُمَلعَی  ًاعیِمَج  ُرکَملا  ِهِّللَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا 
، يداش یـشوخ ، یبوط - تاـغل : ینعم  هحفـص 247 ]  ] 291-1- نآرق [ - 43  ] ِباـتِکلا ُملِع  ُهَدـنِع  نَم  َو  مُـکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَـش  ِهّللاـِب  یفَک 

دراذگ دازآ  ار  رتش  درک ، شدنمهرهب  درک و  زارد  ار  شرمع  ینعی  ءالما  یلما  زا  تیلما - تمایق ، ّمهم ، تبیـصم  تبکن  ۀـعراق - یتخبکین ،
يزیچب ور  نتـشگرب ، رفـس  زا  بآم  بوأ و  ردـصم  زا  بآـم - دنتـشون ، اـت  تفگ  درک و  هتکید  داد ، راـک  كاروخ و  رد  يهعـسوت  واـب  و 

دنتـساوخ نوچ  دش ، هتـشون  ص ]  ] ربمغیپ بارعا و  نایم  همان  نامیپ  هک  هیبیدح  حلـص  رد  لوزن : تهج  ندش . مزالم  ندیبسچ و  ندروآ و 
دنتساوخ نیملسم  نوچ  ّمهّللا » کمسب   » دیسیونب ام  دوخ  مسرب  میسانشیمن ، ار  نامحر  ام  دنتفگ : اهنآ  ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   » دنـسیونب

رگا هک  دندرک  ضارتعا  اهبرع  تسا ، ادخ  لوسر - حلص  فرط  کی  دنتشون  زاب  دیسیونب ، اهنآ  لیمب  دومرف : ربمغیپ  دننک ، هضراعم  اهنآ  اب 
: - دومرف ربمغیپ  دـندرک ، اهنآ  اب  هضراعم  گنهآ  نیملـسم  هّللا ، دـبع  نب  دّـمحم  دیـسیونب  میدرکیمن  گنج  وت  اب  میتسنادـیم  ربمغیپب  ار  وت 

نامحر يهملک  راکنا  ياه  وگتفگ - هکنیا  يارب  رخآ  ات  َكانلَـسرَأ » َِکلذَک   » تیآ 29 دیسیونب  دنیوگیم  هک  روط  نآ   146-107- نآرق
فارطا زا  ار  اـههوک  هکنیا  میـسانشب  يربمغیپب  ار  وت  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ : ربمغیپ  هب  بارعا  نوچ  و  دـش . لزاـن  ترـضح  نآ  يربمغیپ  و 

هک ناسرب  ماش  نیمزرـسب  ار  ام  درکیم  ّیط  حبـص  کی  رد  ار  ههامکی  تفاسم  هک  نامیلـس  لثم  دوش و  عیـسو  اـم  ناـبایب  هک  نک  رود  هّکم 
رد رخآ  ات  تَرِّیُـس » ًانآُرق  َّنَأ  َول  َو   » تیآ 3 میئوگب ، نخـس  اهنآ  اب  ات  نک  هدـنز  ار  ام  يهدرم  ناردـپ  و  میهد ، ماجنا  دوز  ار  دوخ  تراـجت 
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شیادخ يوس  دّمحم ز  هب  ارچ  دـنیوگ : دـنرفاک  هک  اهنآ   27 همجرت :  543-510- نآرق -61-39- نآرق . - دش لزان  نانخـس  هکنیا  باوج 
دنربیمن و] يدوس  يدنوادخ  يهناشن  زا  دنرادن  یئانیب  مشچ  هک  اهنآ  : ] وگب وت  دـسریمن ! شنخـس ] یتسرد  رب  [ ] هحفص 248 ياهناشن [ 
هک ناسک  نامه  دوش 28  امنهر  دوخ  يوسب  تسوا  اـب  شلد  يور  هکنآ  درادـیم و  نآـب  ادـخ  تسا  یهارمگب  تشونرـس  هک  ار  سک  نآ 

يداش تسا و  یگدوسآ  راکوکن  نمؤم و  مدرم  ماجنا  رس  تسا و  اهلد  شیاسآ  ّقح  دای  دینادب : سپ  لد : مارآ  ادخ  دای  اب  دنتسه و  نمؤم 
میدرک ماهلا  وتب  هک  نآرق  هکنیا  ات  هدـمآ  شیاـجب  هتفر و  هدوب و  ناـمز  رید  زا  میداتـسرف  یمدرم  ناـیم  ار ، وت  هک  اـم  راـک  تسا  نینچ   29

نابیتشپ ار  وا  تسین و  یئادـخ  وا  زج  تسا و  نم  راگدرورپ  وا  وگب : وت  دـنرادن  رواب  نامحر  يادـخ  نانآ  هک  دـنچ  ره  یناوخب  ناـشيارب 
ای دـنرآرد و  شدرگب  ار  اـههوک  نآ  تاـیآ  اـب  هـک  دـشاب  ینآرق  رگا  دـننادب ] مدرم   ] دوـب 30 وا  يوـسب  يراز  ماـجنا و  رـس  مراد و  دوـخ 

تـسا ادخ  تردقب  اهراک  يهمه  هکلب  دوب ] دهاوخ  نآرق  نیمه   ] دیوگ نخـس  یـسک  ناگدرم  اب  نآب  ای  دـنیامیپب و  نآب  رایـسب  ياهتفاسم 
درب 31 و تسار  هارب  ار  مدرم  يهمه  دـشاب  ّقـح  تشونرـس  رگا  هک  دنتـسین  لد  هدوـسآ  ناـنمؤم  ارچ  سپ  دتـسرف ] رگد  ینآرق  دـیاب  هک  ]
وا يهدعو  هک  دسرب  ّقح  نامرف  ات  دنامب  ناشنیمزرس  یکیدزن  رد  ای  دبوکب و  ار  نانآ  هک  دنشابن  يرازآ  رودب ز  ناشراک  يازـسب  نارفاک 
هک شیدنیب  سپ  میدرک  ناشراتفرگ  سپس  میداد و  يدازآ  نارفاک  هب  ام  دنتفرگ و  سوسفب  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  انامه  درادن 32  رذگب 
هک  ] دیرایب ناشمان  وگب : دّمحم  يا  دنزاسیم ! يزابنا  نآ  يارب  دوب  هدنبنج  ره  یگدنز  راک  ردنا  تسد  هکنآ  ایآ  دوب 33  هنوگچ  ّقح  رازآ 

و  ] یئوج هراچ  یلب  دیئوگ ! نابزب  ینخـس  ای  درادن ! ربخ  نآ  زا  وا  هک  دینکیم  رادربخ  يزیچ  زا  ار  ادخ  رگم  ای  تسا ] امـش  دوخ  يهتخاس 
دنک هارمگ  وا ] يور  جک  لابندب   ] ادخ نامرف  هک  ار  نآ  دناهدنامب و  تسار  هار  زا  تسا و  هدـش  ناشيارب  هتـسارآ  نارفاک  یئارـس ] هدوهیب 

يریگولج ادخ  يرواد  زک  دوب  رتتخـس  رگید  يارـس  يراتفرگ  انامه  ایندـب و  تسا  يرازآ  ناسک  هنوگ  هکنیا  يارب  درادن 34 و  يربهر 
هحفـص نآ و [  یندروخ  ياههویم  تسا و  ناور  نآ  اـهدور ز  هک  تسا  تشهب  ناراـگزیهرپ  داـعیم  يهنومن  يوس ] نآ  زا  یلو   ] دشابن 35
نونکا  ] دوب 36 و نادواج  شتآ  نارفاک  یگدنز  نایاپ  دـندش و  راکزیهرپ  هک  اهنآ  ماجنا  رـس  تسا  نینچ  تسا  یگـشیمه  شاهیاس  [ 249

هک دنتـسه  یناسک  شیدـنا ] جـک   ] هورگ زا  ياهتـسد  میداتـسرف و  ورف  وتب  هچنآ  زا  دـنداش  میداد  ناش  ینامـسآ - باـتک  هک  اـهنآ  نادـب ]
وا يوسب  ار  مدرم  مرادـنپ و  هن  وا  يارب  يزاـبنا  متـسرپ و  ار  ادـخ  مرومأـم  نم  وگب : دّـمحم ] يا  وـت  یلو   ] دـنریذپیمن ار  نآرق  یتمـسق ز 

یبرع نابزب  مدرم  یگدنز  روتـسد  يارب  ار  نآرق  ام  ینیب ] هک   ] هنوگ هکنیا  هب  دوب 37 و  دـهاوخ  وا  يوسب  ناگمه  تشگزاب  هچ  مناوخیم 
تسود و ادخ  يوس  زا  وت  يارب  يوش  نانیدیب  ياههتـساوخ  وریپ  دیـسر  وتب  هک  یـشناد  هکنیا  زا  سپ  رگا  وت  هّتبلا  میداتـسرف و  ناشدوخ ] ]

لاـجم وا  راـک  تسا  ربـمغیپ  دّـمحم  رگا  دـندرک : شنزرـس  ار  ربـمغیپ  بارعا  تفگ : ساـّبع  نـبإ  عـمجم : لوزن : تـهج  دـشابن . یناـبهگن 
نابز یـسک  رگ  و  : ] همجرت  104-77- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوج  رد  اًلُـسُر » انلَـسرَأ  دََقل  َو   » تیآ 38 دهدیمن  واب  نز  دنچ  يرادـهگن 

ار يربمیپ  چیه  میدادب و  نادـنزرف  نارـسمه و  ناشيارب  هک  میداتـسرف  یناربمغیپ  وت  زا  شیپ  انامه  دـنادب ] دـنک  یهاوخنوزف  ای  يزارد و 
دهاوخ ادخ  ار  هچنآ  دوب 39 و  تشونرسب  یماگنه  ار  يراک  ره  دوب  يدنوادخ  روتـسد  هک  رگم  درآ  دوخ  يربمغیپ  هب  ياهناشن  هک  دسرن 

هک يرازآ  يزیچ ز  رگا  سپ  تسا 40  وا  هاگـشیپ  هب  باتکلا  ّما  تشونرـس و  نیرترب  هک  درادب  راوتـسا  دناد  هتـسیاش  هچنآ  دـنک و  دوبان 
راک يور ] رهب   ] میهد نایاپ  وت  یگدنزب  دننامب و ] هدوسآ   ] ای میهد و  ناشن  وتب  و  میرآ ] ناشرـس  رب  وت  یگدنز  رد   ] میاهداد هدعو  نارفاکب 

يراگزورب و   ] مینک مک  نآ  نوماریپ  هک ز  میاهدرک  نانچ  ار  اهنیمزرس  ام  دننیبیمن : رگم  ام 41  اب  ناشراک  امش  تسا و  ام  نامرف  غالبا  وت 
زا شیپ  هک  اهنآ  انامه  دراد 42  زیت  رامـش  وا  هک  دنز  سپاو  وا  نامرف  هک  دسرن  ار  سک  دنک و  نامرف  ادـخ  هک  هّتبلا  و  میروآرد ] يروجب 

: دنبایب يدوزب  نانیدیب  هکنیا  دنادب و  وا  دنک  هچ  ره  هک  ره  هک  تسا  دنوادخ  تردقب  اهیئوج  هراچ  همه  یلو  دندرک  اههراچ  دـندوب  نانیا 
سب ادخ  امـش  نم و  نایم  هاوگ  وگب : خساپب  وت  یتسین ، ربمایپ  دـنیوگ : وتب  اهنآ   43 دشاب ! هحفص 250 ] هک [  دوسب  يارـس  هکنیا  ماجنا  رس 

: دناهتفگ لوق  ود  اجنیا  هتـشون : فشک   28 ِهّللا » ِرکِذـِب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمطَت  : » نیرّـسفم نخـس  دراد . باـتک  شناد و  زا  ياهرهب  هکنآ  مه  دوب و 
ياضر رادید و  تشهب و  میعن  زا  بیغ  رد  ار  نانمؤم  داد  یلاعت  هّللا  هک  یئاههدـعو  دـیوگیم : تسا  دـعو  ینعمب  رکذ  هک  تسا  نآ  یکی 
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دهاوخ نابز  رکذ  نیاب ، هک  تسا  نآ  رگید  لوق  دوشیم ، داش  نآب  دـمارآیم و  درادـیم و  راوتـسا  دریذـپیم و  نامگیب  ناشیا  ياهلد  یقاب ،
هکنیا تراشا  لها  ناسل  رب  دنونـش . يرگید  زا  ای  دـننار  نابز  رب  یلاعت  يادـخ  يانث  رکذ و  نوچ  دزاـنب  دریگ و  مارآ  ناـشیا  ياـهلد  ینعی 

هگ حیبست و  هگ  زامن و  یهگ  نابز  رکذ  هب - دراد  قرغتـسم  شیوخ  تاقوا  یکی  دارم  رگید  دـیرم و  یکی  دـهدیم : ربخ  سک  ود  زا  تیآ 
هار رد  یکی  نآ  نابز . رکذ  اب  تسین  تخادرپ  ار  وا  نایع  رحب  رد  تسه  هک  یقرغ  زا  ناج  نایم  رد  ّقح  رکذب  دزانیم  یکی  نآرق . ندناوخ 

نامقل هتـشگ . صوصخم  یهلا  يهبذجب  هدوبر و  قلخ  بابـسا و  زا  تبرق  طاسب  رب  یکی  هکنیا  و  هدنامب ، شیوخ  رکذ  دنب  رد  هدـنور  نید 
تسد زا  لضفلا  وب  دندوب ، عامس  رد  ود  ره  تقو  يهناگی  راگزور و  دیرف  شیوخ  رصع  رد  دندوب  ریپ  ود  یسخرس  لضفلا  وب  یـسخرس و 
ياوه هکنیا  رد  ات  یئاـین  هک  درک  ناـمقل  اـب  يور  دـش  رب  راوید  يورب  هگنآ  نادرگ  یخرچ  نوچمه  دـیدرگب  دـنچ  يراـب  دـش  اـهر  دوخ 
تـسا میظع  یتراشا  دیاشن ، ار  ام  زاورپ  تسا  گنت  ینادـیم  شنیرفآ  نکم  يدرمان  تفگ : دز  يو  رب  گناب  نامقل  مینک ! يزادرپ  ّتیلعج 

هک  || دزادنارب  هگنآ  باقن  نآرق  ترـضح  لامج   56-15- نآرق : - یئانشور ناج  رد  تسا و  یئانشآ  لد  رد  هک  ار  یـسک  عمج  يهطقنب 
ربمغیپ هّللا »  » رکذ زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  یـشاّیع  یفاص : ریـسفت  اـغوغ  زا  دـنیب  دّرجم  ار  ناـمیا  کـلملا  راد 

هتفگ هیآ  نیاـب  عمجم :  147-127- نآرق . - تسا مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هللا » رکذ   » دنتـسه و نایعیـش  اوـُنَمآ » َنیِذَّلا  : » تسا هتفگ  یّمق  و  تسا .
داـی هک  مُُهبُوُلق » تَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  هحفـص 251 ] رد [  تسا و  لد  شمارآ  يهلیـسو  ادخ  دای  تسا : هدش 

باقع و دای  دـنکیم و  مارآ  ار  لد  رگید  ملاع  ياهباوث  اهتمعن و  دای  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  تسا  هدـش  یفّرعم  اهلد  سرت  بجوم  ادـخ 
دارم تفگ : ساـّبع  هّللا - دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   28 ُبُولُقلا » ُِّنئَمطَت  ِهّللا  ِرکِذـِب  ـالَأ   » 71-29- نآرق . - دـنازرلیم ار  لد  ّقح  ماـقتنا 

دریگن و مارآ  چیهب  شلد  درادن  هاوگ  وا  رب  درم  هکنیا  دوش و  رکنم  وا  دشاب  یـسک  رب  رتشیب  ای  رانید  رازه  هک  ار  سکنآ  هک  تسا  دنگوس 
و يادـخ ، رب  نآ  ضوعب  دـشاب  قثاو  هکنآ  زا  دوش  شوخ  شلد  دناتـسب و  وا  زا  دـنگوس  کـی  نآ  نداد  دـیابن  هک  هّللا  و  دـیوگ : وا  نوـچ 

نکاس ناشلد  دنراد و  رواب  ار  وا  تسا  نینچ  هک  هّللا » و   » دیوگ نوچ  دنشاب  کش  رد  نآ  زا  مدرم  دیوگیم و  ینخس  یسک  نوچ  دنتفگ :
یمدآ هک  دنکیم  راداو  هلمج  هکنیا  عمجم :  46-1- نآرق . - دوش یّلستم  اهجنر  همه  زا  وا  ناتسود  لد  هک  تسا  نآ  رگید  یلوق  و  ددرگ ،
دیون نآ  یگدوسآ  لد  زیواتسد  رتهب  تسرد و  تسا و  تسار  اهنآ  يهمه  نوچ  دنک  مارآ  رگید  ملاع  ياهیـشوخ  ياههدعوب  ار  دوخ  لد 
هدـنک ياج  زا  لد  دوشیم و  رارقیب  راکفا  ثداوح و  يهطـساوب  یمدآ  ناور  یناشاک : تـالیوأت  یندـش . ماـجنا  تسا و  تسار  هک  تسا 

لد رب  ار  دوخ  موطرخ  ناطیـش  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هکنانچ  دریگ  یم  مارآ  شاهغدـغد  دـیآیم و  ياج  زاب  دـنک  ادـخ  دای  نوچ  دوشیم و 
توکلم ملاع  هّجوتم  ناسنا  لد  هک  هاگنآ  تسا  روط  نیمه  دنکیم و  عمج  ار  دوخ  دوریم و  سپ  وا  داتفا  ادخ  دایب  نوچ  دراذگیم  یمدآ 
ینـسحلا ءامـسا  قیاقح و  يوس  هجوتب  ّصاوخ  لد  دوشیم و  مارآ  ّقح  يانث  حیبستب و  ماوع  لد  حور : دنک . توربج  راونا  يهعلاطم  دوش و 

لد هک  تسا  یتخـس  تواسق و  راـتفرگ  هک  نآ  - 1 تسا : هتـسد  راهچب  مدرم  ياـهلد  تسا . مارآ  ّقح  يهدـهاشمب  ّصخا  مدرم  ياـهلد  و 
ناملسم لد  - 2 اِهب » اوُّنَأَمطا  َو  اینُّدلا  ِةایَحلِاب  اوُضَر   » تسا هدش  فیـصوت  نینچ  هک  دوشیم  مارآ  یگدـنز  ياههرهبب  تسا و  قفانم  رفاک و 

- نآرق  - مارآ ّقح  دایب  هک  تسا  قاتشم  نانمؤم  لد  - 3 يدَه ،» َو  ِهیَلَع  َباتَف   » اههلمج هکنیا  بجومب  تسا  هبوتب  نآ  شمارآ  هک  راکهانگ 
ءایبنا لد  هک  راگزور  هناگی  دوخب و  درفنم  ینادحو  بلق   4 ُِّنئَمطَت .» ِهّللا  ِرکِِذب  الَأ   » هک تسا  هحفص 252 ]  ] 468-441- نآرق -362-314

«، ِیبلَق َِّنئَمطَِیل  نِکل  َو  یَلب  َلاق  نِمُؤت  َمل  َو  َأ   » تسا هدـش  هتفگ  لیلخ  میهاربا  يارب  هکنانچ  تسا  مارآ  ّقح  تافـص  ّقحب و  تسا و  ءایلوا  و 
ّقح يهبذـج  تیانع  ّقحتـسم  دوب و  دـهاوخ  هنئمطم  سفن  ياراد  دوشیم و  سفنب  سکعنم  لد  نانیمطا  هنوگ  هکنیا  رون  هک  تسا  اـجنیا  و 

- نآرق -265-202- نآرق -46-12- نآرق : - تسا هتفگ  یماج  ًۀَّیِـضرَم » ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجرا  ُۀَِّنئَمطُملا  ُسفَّنلا  اَُهتَّیَأ   » باـطخ تسا و 
نـشور دوش  تاهنیئآ  دـشاب   || نزیم  یلقیـص  راو  یلقیـص  تسا ! ارچ  هریت  وـت  يهنیئآ  يور   || تسا  اـمن  يادـخ  يهنیئآ  تلد   495-414

تشهب و ینعمب  يدنه  نابزب  هملک  هکنیا  دناهتفگ : زین  و  ینـشور ، مشچ - يداش ، یـشوخ ، دـناهدرک : ینعم  دـنچ  يربط :  27 مَُهل » یبوُط  »
هک تسا  هکنیا  ینعم  تسین و  هلمج  رد  طرـش  هکنیا  باوج  عـمجم :  30 یتوَملا » ات - ًاـنآُرق - َّنَأ  َول  َو   » 16-1- نآرق . - تسا نآ  نیمزرس 
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دوـش هدـهاشم  مه  راـثآ  هکنیا  يهمه  رگا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا : هتفگ  جاّـجز  دوـب ، دـهاوخ  نآرق  نیمه  زا  راـثآ  هکنیا  يهمه  هّتبلا 
هکنانچ دنتشاد . ربمغیپ  زا  اضاقت  نینچ  دندوب و  رگید  رفن  دنچ  یموزخم و  ۀّیما  نب  هّللا  دبع  لهج و  وبا  هک  دنوشیمن  نمؤم  نارفاک  هکنیا 

هراپ اههوک و  ندرک  دـنلب  زا  دـنتفریذپ  نارود  نآب  ار  نآ  هک  نامدرم  نآ  رد  نآرق  رثا  لالظ : یف  میتشون ، همجرت  لوزن و  تهج  رد  مه  ام 
ار یتایح  راثآ  هک  درک  يراـک  اـهنآ  يهلیـسوب  نارگید  اـهنآ و  يهیحور  رد  نآرق  نوچ  دوب  شیب  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  نیمز و  ندرک -
هک ناسک  نآ  رد  دوب  نآرق  يهداعلا  قراخ  ذوفن  زا  هکنیا  دروآرد و  رگد  یتروصب  نّدمت  يدابآ و  ار ز  نیمز  لکش  هکلب  درک  نوگرگد 

-3- نآرق . - دندادن ناشن  دوخ  نیمز ز  يور  رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  هک  دـندوب  اهتّلم  اسب  هچ  دنتـشاد  نخـس  هنوگنیا  كرد  یئانیب  قوذ و 
دناهدرک فالتخا  سأیی »  » يهملک ینعم  رد  دنتـسه  انـشآ  برع  نابزب  هک  اـهنآ  يربط :  30 اُونَمآ » َنیِذَّلا  ِسَأـیَی  مَلَف  َأ   » 43-35- نآرق -23

نیاب دـناهتفگ  دـناهدش و  رکنم  ار  هکنیا  نیّیفوک  مدرم  یـضعب  تسا  هحفـص 253 ]  ] 40-1- نآرق  - نایب ملع و  دناهتفگ : نیّیرـصب  یـضعب 
ار مدرم  يهمه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دـشن  موـلعم  رهاـظ و  نینمؤـم  يارب  اـیآ  هک : تسا  هکنیا  دوـصقم  هیآ  هـکنیا  رد  یلو  تـسین  ینعم 

همرکع دـندرکن ، ادـیپ  یئاسانـش  تفرعم و  نینمؤم  ایآ  ینعی  تسا  هدومرف  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـنکیم و  تیادـه 
رد هک  تسا  هدنـسیون  ریـصقت  رگید  تئارق  نآ  تسا : هتفگ  و  اونمآ » نیذـّلا  نّیبتی  ملف  أ   » تسا هدرکیم  تئارق  نینچ  ساّبع  ن  تسا : هتفگ 

ندـنک هک  دـشن  نشور  نینمؤـم  يارب  اـیآ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  سپ  «. 41» تسا هتـشون  ملعی » « » نّیبتی  » ياـجب تسا و  هدوب  ترچ  لاـح 
دنکیم نامیاب  تیاده  ار  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  یلو  تسه  دنوادخ  تردـق  رد  ناگدرم  ندروآ  نخـسب  اهنیمز و  ندرک  مهارف  اههوک و 
ناملـسم اهنآ  دیاش  هک  دوش  لوبق  نارفاک  ياهاضاقت  هکنیا  دنهاوخیم  نینمؤم  ارچ  سپ  دنکن  داجیا  ار  ثداوح  هکنیا  زا  کیچیه  هکنیا  اب 

ار یسک  هزجعم  تیآیب و  دنک و  هارمگ  ار  یسک  تسا  نکمم  هزجعم  تیآ و  اب  هک  تسا  ادخ  تردقب  یهارمگ  تیاده و  هکنیا  اب  دنوش 
ناگدرم ندروآ  نخسب  اهنیمز و  ندرک  مهارف  اههوک و  ندنک  هک  دشن  نشور  نینمؤم  يارب  ایآ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  سپ  دنک . تیاده 

سپ دنکن  داجیا  ار  ثداوح  هکنیا  زا  کیچیه  هکنیا  اب  دنکیم  نامیاب  تیاده  ار  همه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  یلو  تسه  دـنوادخ  تردـق  رد 
تـسا ادخ  تردقب  یهارمگ  تیاده و  هکنیا  اب  دنوش  ناملـسم  اهنآ  دیاش  هک  دوش  لوبق  نارفاک  ياهاضاقت  هکنیا  دـنهاوخیم  نینمؤم  ارچ 

اب سأیت  عمجم :  197-195- یقرواپ . - دنک تیاده  ار  یـسک  هزجعم  تیآیب و  دنک و  هارمگ  ار  یـسک  تسا  نکمم  هزجعم  تیآ و  اب  هک 
رکف و فالخرب  ثداوح  هدـنیآ و  تسا  نکمم  هک  دناهتـسنادن  ردـق  نآ  نینمؤم  رگم  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  و  تسا : هدـش  تئارق  زین  ءاـت 

هکنیا نامیا  زا  نینمؤم  ارچ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  نآ ، رظتنم  دـندوب و  دـقتعم  نونک  اـت  هچنآ  زا  دنـشاب  سویأـم  دـشاب و  ناـش  راـظتنا -
یلو دنکیم ، يربهر  تشهبب  ار  همه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ینعی  ًاعیِمَج » َساّنلا  يَدََـهل  ُهّللا  ُءاشَی  َول  نَأ   » يهلمج و  دـناهدشن . سویأم  نارفاک 

رابجا دهاوخب  ادخ  رگا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنریگب . دوخ  دزم  تعاطا  قاقحتـسا و  بجومب  ات  تسا  هدرک  فظوم  یفئاظوب  ار  مدرم 
ای دشاب  تیادـه  تعاطا و  ات  تسا  فیلکت  رب  شور  نکل  دنـشاب ، تسار  هارب  هحفص 254 ]  ] 385-333- نآرق  - هک دنکیم  ناشراداو  و 
زا دیماان  هک  تسا  نمؤم  يهتسیاش  درواین  هارب  دنکن و  ياج  زا  ناشاهلد  نآرق  ار  یمدرم  رگا  ینعی  نآرقلا : لالظ  یف  تلالـض . فلاخم و 

ار ادـخ  اـیآ  ینعی  عمجم :  33 ِضرَـألا » ِیف  ُمَلعَی  ـال  اـِمب  ُهَنُوئِّبَُنت  مَأ  . » دـنک هتـشرف  ار  همه  دـشاب و  نوگرگد  ّقح  تشونرـس  رگم  دوش  نآ 
زین داص  ّمض  اـب  عمجم :  33 ِلِیبَّسلا » ِنَع  اوُّدُـص  َو   » 54-1- نآرق . - درادـن ربخ  دوخ  دراد و  یکیرـش  نیمز  رد  وا  هک  دـینکیم  رادربـخ -

مورحم و دوخ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تئارق  نیاب  دنتـسه و  قح  هار  زا  ریگولج  ار  مدرم  اهنآ  ینعی  روهـشم  تئارقب  سپ  تسا ، هدش  تئارق 
ادخب ار  ام  دّمحم  نونک  ات  دـنیوگیم : شیرق  ینعی  حوتفلا : وبا   36 ُهَضَعب » ُرِکُنی  نَم  ِبازحَألا  َنِم  َو   » 31-1- نآرق . - دنتسه نآ  زا  عونمم 
َتعَبَّتا ِنـَِئل  َو   » 44-1- نآرق . - مـیرکنم ار  وا  میـسانشیمن و  ار  ناـمحر  اـم  تـسا و  هدروآ  مـه  ناـمحر  نوـنکا  درکیم  توـعد  یتـسرپ 
نارفاـک ياههتـساوخ  وریپ  مدرم  رگا  ینعی  تسا ، نارگید  دوصقم  یلو  تسا  ربـمغیپ  اـب  نخـس  هکنیا  يور  هچرگا  عـمجم :  37 مُهَءاوهَأ »

و ۀلبقلا » نأش  یف   » دنتفگ یـضعب  دوب  ینعم  هچ  وا  رد  هک  دـندرک  فالخ  ءاوها  تعباتم  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   36-1- نآرق . - دنوش
لیم ربمغیپ  زگره  هک  تسا  نارفاک  ندرک  سویأم  يارب  یلو  تسا  ربمغیپ  دـیدهت  هچرگا  اههلمج  هکنیا  فشک : ۀـّلملا .» باب  یف   » یـضعب
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لجا تقو و  ینعی ، يربط :  38 - 39 ُِتبُثی » َو  ُءاشَی  ام  ُهّللا  اوُحمَی  ٌباتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  . » دوشیم راتفرگ  هن  رگ  دـنکیمن و  اـهنآ  راـک  رکفب و 
َناک ام   » دمآ اههلمج  هکنیا  نوچ  تسا : هتفگ  دهاجم  و  مولعم . یتقو  دراد و  یلجا  یباتک  هتشون و  ره  نّیعم و  تسا و  هتشون  ياهثداح  ره 

. تسا نّیعم  شتقو  يزیچ  ره  تسا و  مامت  راک  همه  اریز  یتسه  هراکچیه  وت  دّمحم  يا  دنتفگ : شیرق  ِهّللا » ِنذِِإب  ّالِإ  ٍۀَـیِآب  َِیتأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل 
يراوگان یشوخ و  زا  میهاوخب  هچنآ  هحفص 255 ]  ] 301-235- نآرق -65-1- نآرق  - هک دمآ  اههلمج  هکنیا  اهنآ  دـیدهت  باوج و  يارب 

حابم هچنآ  - 2 تسا ، خوسنم  خسان و  ماکحا  دوصقم : دـناهتفگ  ياهّدـع  - 1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  مّود  يهلمج  عمجم : مینکیم . داجیا 
وحم دوخ  لضفب  ار  ناهانگ  یضعب  - 3 دوشیم ، تبث  دراد  باقع  باوث و  هک  تیـصعم  تعاطا و  نآ  و  دوشیم ، وحم  درادن  یئازج  تسا و 

هچ تداعس  هچ  رمع  هچ  يزور  هچ  تسا  اهتـشونرس  يهمه  لماش  دناهتفگ : ياهّدع  - 4 دنکیم ، تابثا  دوخ  تلادعب  ار  یضعب  دنکیم و 
تنک نا  : » لثم هدـش  لقن  ینعم  هکنیا  ناشاعد  رد  زین  اـم  ناـیاوشیپ  زا  و  دـنکیم ، تاـبثا  اـی  دـنکیم  وحم  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  تواـقش 
هبوت يهلیـسوب  - 6 دوـشیم ، وـحم  هقدـص  اعدـب و  تسا و  هدـش  نّیعم  هک  تسا  هـنازور  ياـهیراتفرگ  - 5 ینحماـف ،» ءایقـشالا  یف  ینتبتک 

فـشک دوشیم . رّرقم  رگید  ینارود  دوشیم و  وـحم  ینارود  نورق و  - 7 دوشیم ، رارقرب  یئاهیکین  نآ  ياـجب  و  دوشیم ، وحم  ناـهانگ 
درتسیم ّتیناسنا  موسر  ّبحم  لد  زا  دـهنیم ، میلـست  درتسیم  راـیتخا  یجار  لد  زا  دـهنیم ، نیقی  درتسیم و  اـیر  فئاـخ  لد  زا  هتـشون :

زا تقیرط  ریپ  دشاب ، دوخ  مه  رخآب  دوب  دوخ  لّواب  هکنانچ  ات  دیازفیم  دوخ  دهاش  زا  دـهاکیم و  هدـنب  دـهاش  زا  دـهنیم  تقیقح  دـهاوش 
تـسد رد  یهر  هچ  ره  تشگ  مگ  ات  تشادرب  تفاضا  هار  وت  تاـبثا  وحم و  تشاذـگن  تراـشا  ياـج  وت  تّزع  لـالج  یهلا  تفگ : اـجنیا 

هتفگ هکنیا  لقن  يهلابند  رد  ینیسح  ریـسفت  رد  تسار . دوب  لوا  هک  دنام  نامه  رخآ  ات  تساکیم  یهر  ناز  دوزفیم و  وت  ناز  یهلا  تشاد 
تسام لصاح  نآ  دوب  هچ  لگ  لد و  زا  شیپ   || تسام  لگ  بآ و  داهن  رد  همه  تنحم  تسا : هتـشون  ار  یعابر  هکنیا  رارـسألا  فشک  زا 

مّود رعـش  تسا  هدـش  پاچ  هزات  هک  رارـسألا  فشک  رد  یلو  تسام  لزنم  رـس  هک  هناخ  نادـب  میتفر   || میاهتـشاد  ياهناخ  بیغ  ملاـع  رد 
نبإ عمجم :  31-1- نآرق . - تسا نآ  لـصا  زیچ  ره  رد  ّما »  » و ظوـفحم . حوـل  ینعی  حوـتفلا : وـبا   39 ِباتِکلا » ُّمُأ  ُهَدـنِع  َو  . » تسین هتـشون 

، تسنادیم ار  ناگدیرفآ  راک  دوخ و  ياههدیرفآ  ادخ  هحفص 256 ] تفگ [ : باوجب  وا  دیسرپ  ار  باتکلا  ّما  ینعم  رابحألا  بعک  زا  ساّبع 
نِم اهُـصُقنَن  َضرَألا  ِیتَأن  . » ظوفحم حول  تسا  نیمه  دـش و  یباتک  مه  نآ  شاـب  یباـتک  تروصب  درک : باـطخ  دوخ  عـالّطا  ملع و  نیاـب 

داـیز نیملـسم  يارب  مینکیم و  مـک  نارفاـک  يداـبآ  زا  مـینکیم و  حـتف  نیملـسم  يارب  ار  اهنیمزرـس  جـیردتب  ینعی  فـشک :  41 اِهفارطَأ »
مینکیم هّجوت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  ٍناف .» اهیَلَع  نَم  ُّلُک   » لثم مدرم  يدوبان  ایند و  یبارخ  رب  تسا  دـیدهت  دـناهتفگ : یـضعب  مینکیم 

ار هلمج  هکنیا  ینعم  ع ]  ] قداص ماـما  زا  ناـهرب :  271-244- نآرق -44-1- نآرق . - مینکیم مک  نآ  زا  دنمـشناد  ملاـع و  گرمب  نیمزب و 
هکنیا رمع  هّللا  دـبع - مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لتق  زور  تسا  هتفگ  حـلاص  یبا  و  تسا . ملاع  يدوبان  نداد و  تسد  زا  دوصقم  دومرف : دندیـسرپ 
دنوادخ دوصقم  - 1 نیرّسفم : مومع   43 ِباتِکلا » ُملِع  ُهَدـنِع  نَم  َو  . » دوبان نامیا  يهیاپ  دـش و  صقان  مالـسا  ملع  تفگ : دـناوخ و  ار  هیآ 

ناملسم و هک  اهنآ  تسا و  یسراف  ناملس  مالـس و  نب  هّللا  دبع  - 3 تسا . سدقلا  حور  هکئالم و  - 2 تسا . وا  زا  زیچ  همه  ملع  هک  تـسا 
هنیدـم رد  صاخـشا  هکنیا  تسا و  هدـش  لزان  هّکمب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدـش  ضارتعا  ینعم  هکنیا  رب  و  دـناهدوب . ینامـسآ  باـتکب  ملاـع 

تایآ ياههلمج  زا  - 1 ام : نخس   36-1- نآرق . - دنتـسه وا  دالوا  ياهماما  یلع و  دوصقم  تیب  لها  تایاور  بجومب  دناهدش 3 - ناملسم 
تسا ّقح  ّتیـشمب  هتـسباو  یهارمگ  دیمهف  ناوتیم  ُءاشَی » نَم  ُّلُِضی   » ياههلمج زا  نوچ  درادن  مزال  هزجعم  ربمغیپ  دیمهف  ناوتیم   28 - 27

تیاده و هک  دارفا  صیخـشت  رکف و  زرطب  دشاب  هراشا  دیاش  َبانَأ » نَم  ِهَیلِإ  يِدهَی   » ياههلمج و  تسا . صاخـشا  تقلخ  زرط  ترطف و  هک 
درم دـشاب و  ّقحب  هّجوتم  شلد  دـشاب و  هتـشاد  هطبار  ادـخ  اـب  هک  تسا  سکنآ  يهرهب  هکلب  تسین  هزجعمب  طوبرم  نتفرگـشیپ  تسار  هار 

يارب تسا  تفـص  يهلزنمب  هک  ِهّللا » ِرکِذـِب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » تسا هدـش  هتفگ  اههلمج  هکنیا  يهلاـبند  رد  دوش . هباـنا  هبوت و 
-227- نآرق -127-105- نآرق  - و جوجل ، هک  تسا  ادـخب  ور  صاخـشا  يارب  ّقح  هار  ندرک  ادـیپ  تیادـه و  دـنامهف  یم - و  َبانَأ » نَم  »

هّجوت ادخ و  رکذ  يهطساوب  دنتسه و  میلـست  نامیا و  درم  دنتـسین و  تخـسرس  هحفـص 257 ]  ] 634-620- نآرق -586-523- نآرق -258

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1073 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ات تسا  مزال  بلق  نانیمطا  یگدامآ و  ّقح  نخسب  نامیا  تسردان و  تسرد و  فرح  صیخشت  يارب  سپ  دنتـسه . لدمارآ  هدوسآ و  ّقحب 
. تسا هدـش  هتفگ  لّوا  - 2 تمارک ، هزجعم و  هن  دوـشب  وا  رماوا  واـب و  نمؤـم  دـنک و  كرد  ار  وا  نخـس  شزرا  فرط و  ّتیـصخش  دـناوتب 

نآ و  تسا . فارحنا  رفک و  دوـلوم  هزجعم  يهبلاـطم  رکف و  هک  تسا  حیرـص  دوـخ  هکنیا  و  ٌۀَـیآ » ِهـیَلَع  َلِزنُأ  ـال  وـَل  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُلوـُقَی  »
جالعب اهنآ  اب  تقفاوم  باوج و  ياجب  درادن و  خـساپ  يداحلا  یفارحنا و  راکفا  هک  تسا  هناشن  تسا ، هدـمآ  اهنیا  يهلابند  رد  هک  اههلمج 

هکنآ هن  رگ  و  تسا ! مزال  لد  شمارآ  یگدامآ و  تیادـه  تیبرت و  يارب  هک  تسا  هدـش  یئاـمنهار  تسا و  هدـش  هداد  هّجوت  راـک  یلـصا 
هدجـس یـسوم  ياـصع  ربارب  رد  هک  نوعرف  ریپ و  يوداـج  ياهیرـصم  دوشیمن و  نمؤم  یلو  دـنکیم  هراـچیب  ار  وا  هزجعم  درادـن  تقاـیل 

دندشن و وا  اب  يهقباسم  بلطواد  یـسوم و  ضراعم  رایتخاب  دوخ  نوچ  دـندوب  ّقحب  هّجوتم  دوخ  ترطف  داهن و  رد  دـندش  نمؤم  دـندرک و 
ینعی َیِقُلت  نَأ  اــّمِإ   » 62-1- نآرق : - دـنتفگ یـسومب  دوب  مارآ  ناشلد  دنتـشادن و  یتخـسرس  نوچ  دـندرک و  نآـب  مادـقا  نوعرف  ناـمرفب 
دنشاب هدشن  ّقح  اب  ضراعم  اهنآ  دوش و  رادومن  دشاب  یتقیقح  رگا  دوش و  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  ات  وشب  راکب  تسد  وت  لّوا  یهاوخیم 

ياـهنامزاس رد  زورما  - 3 21-1- نآرق . - دـندوب جوجل  تخـسرس و  دنتـشادن و  لد  شمارآ  نوچ  دـندشن  میلـست  شناراـی  نوعرف و  یلو 
هکنآ يهریمخ  داـهن و  رد  دوش  مولعم  اـت  دوریم  راـکب  يرکف  شیاـمزآ  لـئاسو  دارفا  دادعتـسا  یگداـمآ و  صیخـشت  يارب  تیبرت  میلعت و 

توعد رد  مه  ربـمغیپ  شور  و  دوش ! یم - میلـست  نمؤم و  هار  هچب  تسا و  هدـش  هتـشرس  دادعتـسا  هچ  دـننک  تیبرت  تیادـه و  دـنهاوخیم 
نخـسب مهریغ  ّرذ و  وبأ  بیهـص و  راّمع و  لالب و  لثم  دـندوب  ِهّللا » ِرکِذـِب  مُُهبُوُلق  ُِّنئَمطَت  : » قادـصم هک  اـهنآ  دوب : فلتخم  دارفاـب  تبـسن 

یتسار دیماب  هک  دندوب  یمدرم  زاب  دنتفریذپ و  نامرف  هدنیآ  شیاسآ  تشهب و  دیونب  ياهدع  دنتفرگ و  شیپ  دوخ  هار  نآرق  و  ص ]  ] ربمغیپ
 ] 42-1- نآرق  - تردق زا  سرت  يارب  ياهّدع  زین  دندش و  ناملسم  اهنآ  رب  ّطلست  مجع و  مور و  ياهتمعن  زا  هدافتسا  ترـضح و  نآ  راتفگ 

يرثا هزجعم  یلو  دندش . ربنامرف  عیطم و  هیامرس  لام و  عمطب  هک  دندوب  مهبولق » ۀفلؤم   » مه دندش و  میلست  نیملسم  ربمغیپ و  هحفص 258 ]
زین دعب  تایآ  زا  دندش 4 - هتـشک  هریغ  ردب و  گنج  رد  دنتفریذپن و  دـندید و  هزجعم  هک  دـندوب  یناسک  تایاور  بجومب  نوچ  تشادـن 

يروآدای تسین و  هزجعم  يهبلاطمب  یخـساپ  مه  زاب  هیآ  رخآ  ات  َكانلَـسرَأ » َِکلذَک   » ياههلمج رد  نوچ  دوشیم : هدافتـسا  بلطم  نیمه 
نآرق يهلیسوب  راک  هکنیا  دیاب  هک  دنامهفیم  رخآ  ات  ُمِهیَلَع » اَُولتَِتل   » ياههلمج دنک و  يربهر  دیاب  ناینیـشیپ  لثم  مه  ربمغیپ  هک  تسا  هدش 

تـساوخرد باوج  رخآ  ات  تَرِّیُـس » ًانآُرق  َّنَأ  َول  َو   » ياههلمجب دعب  تیآ  رد  و  دـننامیم ، رفک  رب  دنتـسین  لدـمارآ  هک  اهنآ  زاب  یلو  دـشاب 
دـننک و هدافتـسا  نآرق  نیمه  زا  دـنرادن  تمواقم  ءوس و  رظن  نآ  رد  رگا  دـنهاوخیم  اـهرفاک  هچنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  روط  نیاـب  هزجعم 

شریذـپ هداـمآ  هک  دوب  هّجوتم  دـیاب  دـنهاوخیم  هک  تازجعم  نآ  يهمه  ماـجنا  اـب  هن  رگ  دـنوش و  میلـست  دنـسانشب و  ار  ربمغیپ  ّتیـصخش 
« ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم  َو   » تسا هدش  هتفگ  ّقح  هار  زا  يریگولج  رکم و  هلیحب و  مادقا  يهلابند  رد  نوچ  تیآ 23 - رد  - 5 دنتسین ،

تـسا یهارمگ  راک  رکف و  هکنیا  نوچ   1127-1080- نآرق -671-638- نآرق -489-466- نآرق -327-305- نآرق : - تفگ ناوتب  دیاش 
دیاش ُبُولُقلا » ُِّنئَمطَت  ِهّللا  ِرکِذـِب  ـالَأ   » يهلمج تیآ 28  رد  - 6 دـسریمن . واب  يدوس  یئامنهار  چـیه  زا  دوب  یهارمگ  لابندـب  هکنآ  سپ 

تسه و یچ  هک  دنادیمن  يزومرم و  تقیقح  کیب  تسا  هتسباو  دوخ  هک  دنکیم  كرد  رشب  هک  یمدآ  يرطف  ّتیصاخ  نیاب  دشاب  هراشا 
تـسا نیمه  دوشیم و  رتشیب  وا  هّجوت  یگتـسبلد و  دوشیم  هتفرگ  وا  زا  لـئاسو  تاراـیتخا و  هک  اهیتخـس  رد  هچ و  يارب  تسه و  هنوگچ 

ثداوحب هراشا  دیاش  ُِتبُثی » اوُحمَی و   » ياههلمج تسا 7 - لد  شمارآ  يهلیـسو  دنادیمن  هچنآب  هّجوت  ادخ و  دای  هک  هلمج  هکنیا  يهجیتن 
یندـش ماجنا  تسا و  هدوب  نآ  رب  تعیبط  نایرج  میراد و  راـظتنا  هچنآ  دوشیم و  رادومن  يزیچ  راـظتنا  هبرجت و  فـالخرب  هک  دـشاب  زور 
تابثا وحم و  هکنیا  ّتلع  ِباتِکلا » ُّمُأ  ُهَدـنِع   » يهلمج دوشیم و  رادومن  تباث و  يزیچ  نآ  فالخرب  دوشیم و  دوبان  وحم و  مینکیم  ضرف 

-562- نآرق -180-135- نآرق  - تباث و لصا  و  ّقح . تردق  تسا و  تشونرـس  نامه  یلـصا  يهتـشون  باتک و  ردام  هک  دهدیم  ناشن  ار 
زا و  تسا . امش  ملع  هبرجت و  فالخرب  هچرگا  تسا  ادخ  دزن  هثداح  ره  ياجرب  هحفص 259 ]  ] 848-821- نآرق -579-571- نآرق -568

رخآ يهلمج  - 7 يِذَّلا ،» َضَعب  َکَّنَیُِرن  اّمِإ  َو   » دـعب تیآ  لثم  تسا . بلطم  نیمهب  هراشا  هیآ  هکنیا  هک  دـیمهف  ناوتیم  لابند  ولج و  تایآ 
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هدـنامن و یمهفان  جاـجل و  يوخ  رب  هک  دـشاب  ینید  راـکفا  ینامـسآ و  باـتکب  علّطم  صخـش  ره  دوصقم  دـیاش  ِباـتِکلا » ُملِع  ُهَدـنِع  نَم  »
تداهش يهدامآ  تسا و  هدش  لیدعت  شاهقیلس  رکف و  اهنیاب  طوبرم  دیاقع  راکفا و  رب  عالّطا  نآرق و  لیجنا و  تاروت و  ندینش  يهطـساوب 

هحفص 260]  ] 795-740- نآرق -130-98- نآرق  - 528-526- یقرواپ -274-242- نآرق -223-184- نآرق «. - 42» يربمغیپب

[14  ] میهاربا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   795-740- نآرق -130-98- نآرق -

ات 18] تایآ 1  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]

ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُخِتل  َکَیلِإ  ُهانلَزنَأ  ٌباتِک  رلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   795-740- نآرق -130-98- نآرق -
َنیِذَّلا [ 2  ] ٍدـیِدَش ٍباذَـع  نِم  َنیِِرفاکِلل  ٌلیَو  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهّللا  [ 1  ] ِدیِمَحلا ِزیِزَعلا  ِطارِـص  یلِإ  مِهِّبَر  ِنذِِإب 
ِناِسِلب ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  انلَسرَأ  ام  َو  [ 3  ] ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ًاجَوِع  اهَنوُغبَی  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َو  ِةَرِخآلا  یَلَع  اینُّدلا  َةایَحلا  َنوُّبِحَتـسَی 
جِرخَأ نَأ  اِنتایِآب  یـسُوم  انلَـسرَأ  دََقل  َو   572-1- نآرق [ - 4  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  نَم  يِدـهَی  َو  ُءاـشَی  نَم  ُهّللا  ُّلُِـضیَف  مَُهل  َنِّیَبـُِیل  ِهِموَق 

ِهّللا َۀَمِعن  اوُرُکذا  ِهِموَِقل  یـسُوم  َلاق  ذِإ  َو  [ 5  ] ٍروُکَـش ٍراّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهّللا  ِماّیَِأب  مُهرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  َکَـموَق 
[6  ] ٌمیِظَع مُکِّبَر  نِم  ٌءالَب  مُِکلذ  ِیف  َو  مُکَءاِسن  َنُویحَتـسَی  َو  مُکَءانبَأ  َنوُحِّبَُذی  َو  ِباذَعلا  َءوُس  مُکَنُوموُسَی  َنوَعِرف  ِلآ  نِم  مُکاجنَأ  ذِإ  مُکیَلَع 

َّنِإَف ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  نَم  َو  ُمتنَأ  اوُرُفکَت  نِإ  یـسُوم  َلاـق  َو  [ 7  ] ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُمترَفَک  ِنَئل  َو  مُکَّنَدـیِزََأل  ُمترَکَـش  ِنَئل  مُکُّبَر  َنَّذََأت  ذِإ  َو 
مُُهلُـسُر مُهتَءاـج  ُهّللا  ـَّالِإ  مُهُمَلعَی  ـال  مِهِدـَعب  نِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداـع  َو  ٍحُون  ِموَق  مُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اُؤَـبَن  مُِکتأَـی  َمل  َأ  [ 8  ] ٌدـیِمَح ٌِّینََغل  َهّللا 

َتلاق  968-1- نآرق [ - 9  ] ٍبیُِرم ِهَیلِإ  انَنوُعدـَت  اّمِم  ٍّکَش  یَِفل  ّانِإ  َو  ِِهب  ُمتلِـسرُأ  اِمب  انرَفَک  اـّنِإ  اُولاـق  َو  مِهِهاوفَأ  ِیف  مُهَیِدـیَأ  اوُّدَرَف  ِتاـنِّیَبلِاب 
اُنلثِم ٌرََشب  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  اُولاق  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  مُکَرِّخَُؤی  َو  مُِکبُونُذ  نِم  مَُکل  َرِفغَِیل  مُکوُعدَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیف  َأ  مُُهلُسُر 

نَم یلَع  ُّنُمَی  َهّللا  َّنِکل  َو  مُُکلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  ُنَحن  نِإ  مُُهلُـسُر  مَُهل  َتلاق  [ 10  ] ٍنِیبُم ٍناطلُِـسب  انُوتأَف  انُؤابآ  ُُدبعَی  َناک  اّمَع  انوُّدُصَت  نَأ  َنوُدـیُِرت 
انادَه دَـق  َو  ِهّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  ّالَأ  اَنل  ام  َو  [ 11  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍناطلُِـسب  مُکَِیتَأن  نَأ  اَنل  َناک  ام  َو  ِهِدابِع  نِم  ُءاـشَی 

ِیف َّنُدوُعََتل  َوأ  انِضرَأ  نِم  مُکَّنَجِرُخَنل  مِِهلُـسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 12  ] َنُولِّکَوَتُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  انوُُمتیَذآ  ام  یلَع  َّنَِربصََنل  َو  اـنَُلبُس 
-1- نآرق [ - 14  ] ِدیِعَو َفاخ  َو  یِماقَم  َفاخ  نَِمل  َِکلذ  مِهِدَعب  نِم  َضرَألا  ُمُکَّنَنِکُسَنل  َو  [ 13  ] َنیِِملاّظلا َّنَِکلُهَنل  مُهُّبَر  مِهَیلِإ  یحوَأَف  اِنتَِّلم 

نِم ُتوَملا  ِهِیتأَی  َو  ُهُغیُِسی  ُداکَی  َو ال  ُهُعَّرَجَتَی  [ 16  ] ٍدیِدَص ٍءام  نِم  یقـُسی  َو  ُمَّنَهَج  ِِهئارَو  نِم  [ 15  ] ٍدِینَع ٍراّبَج  ُّلُک  َباخ  َو  اوُحَتفَتـسا  َو   957
ٍفِصاع ال ٍموَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  تَّدَتـشا  ٍدامَرَک  مُُهلامعَأ  مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  [ 17  ] ٌظِیلَغ ٌباذَـع  ِِهئارَو  نِم  َو  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو  ٍناـکَم  ِّلُـک 

موس ردـصم  زا  مکنوموسی - تاغل : ینعم  هحفص 262 ]  ] 440-1- نآرق [ - 18  ] ُدیِعَبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ٍءیَـش  یلَع  اُوبَـسَک  اّمِم  َنوُرِدقَی 
حتفب غوس  ردصم  زا - هغیـسی - دناسرت . رطخ  زا  درک ، مالعا  درک ، دای  مسق  ینعمب  نّذأت - ندرک ، فلکم  ندرک و  راوخ  ینعمب  لّوا  حـتفب 

وتب هک  یباتک  تسا  مهارف  ءار  مـال  فلا  نیمه  زا  دّـمحم  يا  میحر 1  نامحر و  يادـخ  مانب  همجرت : نتفر . ورف  ولگ  زا  یئاراوگ  اـب  ینعمب 
رترب يادـخ  هار  نامه  ینک  يربهر  نید ] شناد و   ] ینـشورب ینادان ] رفک و   ] یکیرات زا  نامدرم  ادـخ  کموک  نامرفب و  ات  میداتـسرف  ورف 
نامه ، 3 ناـشماجنا ] رـس   ] تخـس يراـتفرگ  زا  نارفاـک  رب  ياو  تسا و  وا  لاـم  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  هک  یئادـخ  نآ  هدوتس 2 

هار دوخ ز  یهارمگب  هک  دننانیا  دـنرب ، جـکب  ار  نآ  ات  دنـشاب  ّقح  هار  ریگولج  دـننادب و  ترخآ  زا  رترب  ار  ملاع  هکنیا  ياههرهب  هک  ناسک 
هک ره  سپ  دنک  رادومن  ناشيارب  ّقح  ات  دوخ  مدرم  نابزب  زج  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام  دننادب ] ناهاوخ  جـک  هکنیا   ] دنرودب 4 ّقح 
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زیزع وا  هک  دنک  اهر  یهارمگب  هدرک  تشونرـسب  هک  ار  نآ  و  دهد ] ناشربمغیپ  امـش  دـننامب  و   ] دـنک یئامنهار  هدرک  تشونرـسب  ادـخ  ار 
يونعم ینشورب  يّدام  یگریت  ار ز  دوخ  مدرم  میداد : شروتسد  میداتسرف و  دوخ  يوس  اههناشن ز  اب  ام  ار  یسوم  انامه  میکح 5 و  تسا و 

اهربز ریز و  هکنیا  هّتبلا  هک  میدرک ] راتفرگ  هدوسآ و  ار  نامدرم  اهنیمزرـس و  هنوگچ  هک   ] رآ ناـشدایب  ار  يدـنوادخ  ناراـگزور  روآرد و 
شـشخب تفگ : دوـخ  مدرمب  یـسوم  هک  رادـب  داـیب  سپ  درادـب 6  تمعن  ساـپ  دـشاب و  ابیکـش  هک  ره  يارب  تسا  ادـخ  ناوـت  ياـههناشن 

نانز نتفرگ  تمدخب  نادنزرف و  ندیرب  رس  رب  نآ  درک و  هدوسآ  ناینوعرف  رـش  زا  ار  امـش  هک  هاگنآ  دینکن  شومارف  دوخ  رب  ار  يدنوادخ 
هکنیا رکش  رگا  هک  دش  مالعا  امـشب  اهنیا  يهمه  ربارب  رد  یلو  اهنآ 7  گنچ  زا  امـش  یئاهر  دوب  مهم  یتمعن  هچ  دوب و  یگرزب  يـالب  هچ 
دینادب تفگ : یسوم  نانخـس  هکنیا  لابندب  و  ، ] یتخـس 8 تسا و  يدنوادخ  باذع  دینک  یـساپسان  رگ  و  دوشیم ، نوزفا  هّتبلا  دینک  اهتمعن 
دیتسین رادربخ  رگم   9 تسا . جایتحا  صقن و  ره  زا  يهدوتس  هک  تسین  يزاین  امـشب  ار  ادخ  دیوش  رفاک  ناهج  مدرم  همه  امـش و  رگا  هک ]

اهنآ رامـش  هک  نآ  زا  دعب  ياهتّلم  دومث و  و  هحفـص 263 ] داع [  حون و  مدرم  ناتـساد  تسا  مدرم  اب  ناربمغیپ  ياهوگتفگ  يربهر و  زا  هک 
رکنم دنتفگ : دنتفریذپن و  ارناشیا  نخـس  اهنآ  یلو  نشور  ياهلیلد  تانیب و  اب  دندوب  ناشتیاده  يارب  یناربمغیپ  هک  سب  دنادیم و  ادـخ  ار 

توعد ای  تسه و  يدیدرت  نیمز  نامـسآ و  يهدننیرفآ  رد  رگم  دـنتفگیم : ناربمغیپب  ّكاش 10  میلد و  ود  امـش  يهتفگ  رد  میتسه و  امش 
: دنتفگ باوجب  اهنآ  دراد ، ناتهدنز  هدوسآ و  هک  تقونآ  ات  امـش  شزرمآ  يارب  تسا  یئامنهار  دوخ  هکنیا  هکنیا  اب  تسا  لوبقم  ریغ  ّقحب 
هک هّتبلا  دنتفگ : نالوسر  دیروایب 11  یلیلد  دیئوگیم  تسار  رگا  دیراد ، زاب  ناردپ  شور  زا  ار  ام  دیهاوخیم  دیتسه و  رـشب  ام  لثم  مه  امش 

نمؤم نوچ  ّقح  رماب  رگم  میروایب  یلیلد  امش  يارب  میناوتیمن  ام  دنکیم و  دوخ  ماعنا  لومشم  دهاوخیم  هک  ارنآ  دنوادخ  یلو  میرـشب  مه  ام 
رازآ ربارب  رد  لّکوت  نامه  اب  تسا و  هدـش  نومنهر  ار  ام  هک  مینکن  لکوت  واـب  ارچ   12 دهاوخب ، وا  زا  زیچ  همه  دشاب و  واب  شلّکوت  دـیاب 

. دـیدرگرب ام  نیئآب  دـیرادرب و  تسد  دوخ  توعد  زا  رگم  مینکیم  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  امـش  ام  دـنتفگ : نارفاـک  میئابیکش 13  امش 
اهنآ يارب  تمارک  هکنیا  یلو  مینکیم ، نیزگیاـج  اـهنآ  ياـجب  ار  امـش  مینکیم 14 و  دوبان  ار  ناراکمتـس  درک : ماهلا  اهنآب  دـنوادخ  هاـگنآ 
نآب ناشناربهر  اب  مدرم  شکمشک  وگتفگ و  یهاگ  دنسرتب 15 و  تبقاع  ءوس  دیدهت  ترخآ و  فقوم  زا  دنشاب و  دوخ  بظاوم  هک  تسا 

ّقح 16 اب  زرابم  دوب و  زارفندرگ  هک  دوب  نآ  رب  تسکش  نایز و  هّتبلا  و  دندرکیم ، تساوخرد  ار  دوخ  يزوریپ  دنوادخ  زا  هک  دیـسریم  اج 
شناهدب نوچ  تسا 17 و  وا ] نت   ] نوخ كرچ و  شوارت  وا  يهباشون  هک  مّنهج  تسا و  رگید  ملاع  تسکـش ، ناـیز و  هکنیا  لاـبند  رد  و 

ناتساد رتتخـس 18  تسا  یباذع  نآ  یپ  رد  و  دریمیمن ، تسا و  روهلمح  واب  گرم  دنیبیم و  دوخ  گرم  وس  ره  زا  دوریمن و  ورف  دربیم 
تـسا نینچ  دـنامن ، نآ  زا  یناشن  ات  دزوب  نآب  يداب  دـنت  هک  تسا  يرتسکاخ  نآ  ناتـساد  ّقح  نیزرابم  نارفاـک و  هکنیا  شـشوک  راـک و 
هکنیا رارـسالا : فشک  نیرّـسفم : نخـس  تسا . یهارمگ  نیرتدب  نیمه  دـنرادن و  تسد  رد  نآ  زا  يزیچ  هک  دـنرادنپیم  کین  راک  هچنآ 

-105- نآرق  - يارب هنیدـمب  هک  رخآ  ات  اُولَّدـَب » َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » تیآ ود  رگم  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  تسا و  تیآ  ود  هاـجنپ و  هروس 
نامحّرلا دبع  ّطقف  تسین و  خوسنم  خسان و  هروس  نیاب  هک  دنتـسه  قفّتم  نیرّـسفم  و  تسا . هدش  لزان  ردب  ناگتـشک  هحفص 264 ]  ] 147

نِإ َو   » تسا لـحن  يهروس  رد  هک  تیآ  نیاـب  تسا  هدـش  خـسن  ٌراّـفَک » ٌمُولََظل  َناـسنِإلا  َّنِإ   » هملک هس  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسا  نب  دـیز  نب 
منیبیم و منادیم و  هک  میادـخ  نم  ینعی   1 رلا »  » 345-264- نآرق -206-168- نآرق «. - ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهّللا  َّنِإ  اهوُصُحت  ِهّللا ال  َۀَمِعن  اوُّدـُعَت 
- نآرق -6-1- نآرق . - ارنآ میداتسرف  هک  تسا  یباتک  دیونشیم  هک  هکنیا  تسا : هکنیا  ینعم  ای  تسا و  یباتک  رلا »  » ینعی ُهانلَزنَأ -» ٌباتِک  »
زا تسا  يدـنگوس  هکنیا  دـنا : هتفگ - و  دـینادیم . دـیئوگیم و  هچنآ  منیبیم  هک  میادـخ  نم  ینعی  ساـبقملا : ریونت   91-86- نآرق -75-54

تسدرد هک  نآرق  غارچ  هکنیا  دّمحم  يا  هتشون : فشک  میداتـسرف . هک  تسا  یباتک  هکنیا  دوشیم : ینعم  نینچ  دعب  يهلمج  و  ادخ . يوس 
يوسب ار  نآ  ام  هک  تسا  ياهمان  فورح  هکنیا  ینعی  لالظ : یف  میهاوخ . ام  هک  دوب  سک  نآ  يو  هب  ربهار  میئام  نآ  يهدـنزورفا  تسا  وت 

ینادرگرس دیلقت و  هفارخ و  مهو و  لقع و  سفن و  ياهیگریت  زا  ات  میداتـسرف  یفده  يارب  یـشاب و  هتخاس  ار  نآ  دوخ  وت  هن  میداتـسرف  وت 
ار ِهّللا »  » يهملک ماـش  هنیدـم و  ياـهیراق  عمجم :  2 يِذَّلا » ِهـّللا  . » لد ریمـض و  ملاـع  رّکفت و  هشیدـنا و  ینـشور  يوـسب  يرب  نورب  ار  مدرم 
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هک دنهاوخیم  ینعی  عمجم : ًاجَوِع -» اهَنوُغبَی  َو   » رخآ ات  هل - يّذلا  شربخ  تسا و  ادتبم  عفر  تروص  رد  رورجم . هّیقب  دنا و  هدناوخ - عوفرم 
تمعن يزور و  دادمتسا  نوچ ، میقتسم  ریغب  دنوریم و  جک  یگدنز  هار  رد  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  و  دشاب ، تماقتـسا  زا  فرحنم  جک و  هار 

تکـاله و رظتنم  دّـمحم  يارب  ینعی  فـشک :  196-173- نآرق -69-60- نآرق -19-1- نآرق . - تیـصعمب هن  دـشاب  ّقح  تعاطاب  یتسیاـب 
َو ُءاشَی  نَم  ُهّللا  ُّلُِضیَف  [ » هحفص 265 دسریمن [ . لزنمب  تسا و  جک  هار  هکنیا  دنیوگیم : دورب  ّقح  یپ  دهاوخیم  هکنآب  ینعی  حور : دنیدوبان .

فطل لومـشم  هک  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دربیم ، ناشههاریبب  تشهب  هار  زا  دنتـسه  باقع  ّقحتـسم  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  4 يِدهَی »
لّمأت رکف و  هکنآ  سپ  هار ، نآب  دنکیم  ناشیئامنهار  دنتسه  فطل  لومشم  هک  اهنآ  دنکیم و  ناشمورحم  فطلب  لوصو  هار  زا  دنتـسین  ادخ 

44-1- نآرق . - دـنکیم شاهراـچیب  راوخ و  دـنادرگ  ور  درکن و  هّجوـت  هکنآ  درادـیم و  نید  رد  تباـث  ار  وا  ادـخ  دوـشیم و  تیادـه  دـنک 
فئاـظو حیـضوت  ناـیب و  يارب  ناربمغیپ  نداتـسرف  هک  تسا  هکنیا  هجیتن  سپ  مَُهل » َنِّیَُبِیل   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  يهلمج  رد  نوچ  فشک :

ینعی يربط :  5 ِهّللا » ِماـّیَِأب  مُهرِّکَذ  َو   » 67-46- نآرق . - تسا ادـخ  اـب  تیادـه  لالـضا و  نوچ  ندوـمن ، هار  ندرک و  هارمگ  يارب  هن  تسا 
: دناهتفگ یضعب  و  دندرک . فّرصت  ار  وا  نیمزرس  دنتفای و  تاجن  نمشد  زا  هک  ار  ادخ  تمعن  یشوخ و  ياهزور  نک  يروآدای  اهنآ  يارب 

يروآدای ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  35-1- نآرق . - دومث داع و  يایاضق  لثم  ار  نارگید  يراـتفرگ  نارود  نک  يروآداـی  ینعی 
هک راگزور  نآ  هد  ناشدای  اب  دّمحم  يا  هتـشون : فشک  يراتفرگ . ای  تسا و  هدوب  یـشوخ  هک  ناگدنب  يارب  ار  يدنوادخ  تشونرـس  نک 

یلَع مُکُّبَر  َبَتَک   » متشبن دوخ  رب  امش  رهب  زا  تمحر  متسبب و  یتسود  دقع  متخاسب و  امش  راک  نم  امشیب  مدوب  ار  امـش  نم  دیدوبن و  امش 
نآب اـت  مدوبن ، نم  يدوب و  ارم  وت  هک  مباـیزاب  اـجک  زور  نآ  یهلا  تفگ : تاـجانم  رد  تقیرط  ریپ  هک  تسا  زمر  نآ  هکنیا  َۀَـمحَّرلا » ِهِسفَن 

هک نونکا  رادرب ، هک  تفگن  سک  یتفرگرب و  دوخ  یهلا  مدوسرب ، مباـیزاب  يار  زور  نآ  یتیگ  ودـب  رگا  مدود و  شتآ و  ناـیم  مسرن  زور 
رخآ ات  مُکَّنَدیِزََأل  ُمترَکَـش  ِنَئل   » 232-187- نآرق . - راپـسم دوخ  تمحر  لضفب و  زج  رادـیم و  دوخ  فطل  هیاـس  رد  راذـگمب و  یتفرگرب 

ار نآ  رخآ  دـسر  امـشب  تمعن  لـیاوا  نوچ  دومرف : هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نینمؤملا  ریما - ترـضح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   7 هیآ »
: عمجم وا . میظعت  هحفص 266 ]  ] 35-3- نآرق  - یبرض اب  معنم  تمعنب  دوب  فارتعا  رکش  هک  میدرک  نایب  و  ندرک ، رکش  یکدناب  دینامرم 
: تسا هتشون  ینیسح  دشاب . نید  ماکحا  رد  ّکش  دیدرت و  ای  ربمغیپ و  راکنا  ای  دشاب  قلخب  ّقح  هیبشت  كرشب و  تمعن  نارفک  تسا  نکمم 

ارنآ منک  دایز  مالـسا  تمعن  رب  دینکیم  رکـش  رگا  هک  دنکیم  لقن  امهحور  هّللا  سّدق  ّیناجرج  ّیلع  وبا  زا  یملـس  نامحّرلا  دـبع  وبا  خـیش 
دیشاب رکاش  نآ  رب  رگا  و  تفرعمب ، مزاس  هدایز  دیئوگ  رکش  نآ  رب  رگا  ناسحاب و  منادرگ  نوزفا  نامیا  رب  دینک  يرادساپـس  رگا  نامیاب و 

: يونثم تدهاشم . سنا و  هاگتولخب  مرآرد  تمعن  نآ  رکـشب  تبرق و  يهجردـب  مرب  الاب  دـیئوگ  رکـش  ارنآ  رگا  و  تلـصو ، ماقمب  مناسرب 
لد يادوس  زا  رکاش  درآ  دوس   || لد  ياهتّلع  عفد  دشاب  رکـش  دنک ! نوچ  ندرک  رکـش  رب  نایز  سک   || دـنک  نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

تیانع نمب  رکـش  قیفوت  هک  وت  زا  تسا  یتمعن  دوخ  هکنیا  هک  منک  وت  رکـش  هنوگچ  ادخ  يا  تفگ : دواد  هک  تسا  هدـش  تیاور  فشک :
ار یتمعن  ره  ناسنا  هک  تسا  هکنیا  رکش  تقیقح  يروباشین : یتسه . رازگساپس  رکاش و  درم  وت  نونکا  دواد  يا  دینـش : باوج  تسا . هدش 

رگا و  دـنک . فرـص  تمعن  نآ  دوخ  فرـصمب  ار  یتمعن  ره  تسا و  هدـش  هداد  نآ  يارب  هک  درب  راکب  هار  نامهب  تسا  هداد  واـب  ادـخ  هک 
مه ار  ندـب  ياـضعا  دوب و  دـهاوخ  ّقح  عنـص  فطل  ّقـح و  تمعن  ماـسقا  هعلاـطم  رکف و  رد  یمدآ  هشیمه  دوـش  هتفرگ  شیپ  شور  هکنیا 

هکنیا ات  دوشیم  تمعن  هدنشخب  معنمب و  ّتبحم  ینوزف  بجوم  راک  هکنیا  رارکت  درب و  دهاوخ  راکب  تسا  ریخ  لامعا  هک  بسانم  فرصمب 
دهاوخ وا  يهرابود  تعیبط  تداع و  کین  راک  ره  دوشیم و  شومارف  رظن و  فرـص  تمعن  زا  معنمب  هّجوت  یتسود و  يهطـساوب  هک  هزادنا 

یتـسرد ّقح و  هار  زا  قلخ  رد  فرـصت  هار  هک  دوش  رگهولج  وا  رد  يروط  بجاو  دوجو  ّقح و  روـن  تسا  نکمم  تلاـح  هکنیا  اـب  و  دـش ،
درک تمعن  نارفک  دربن و  راـکب  دوخ  هار  رد  ار  تمعن  هک  دوب  هقیرط  هکنیا  فـالخرب  یناـسنا  شور  رگا  و  دوش ، مهارف  نکمم و  وا  يارب 

هحفص 267]  ] 992-973- نآرق  - ُمترَفَک ِنَئل   » ینعم تسا  نیمه  دوشیم و  رادومن  صخـش  نینچ  رد  رکـش  لاح  ّدض  راکفا  لاوحا و  هّتبلا 
ات تسا  ولج  تیآب  طوبرم  هلمج  هکنیا  هک  تسا  فالتخا  عمجم :  9 مُِکلبَق » نِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  مُِکتأَی  َمل  َأ   » 28-1- نآرق «. - ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ 
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هلمج و زاغآ  تسا  نکمم  و  دـیریگب . تربع  ات  ار  دومث  داـع و  تشذگرـس  دیاهدینـشن  رگم  تفگ : مدرمب  وا  هک  دـشاب  یـسوم  لوق  لـقن 
: يربط  9 ُهّللا » اَّلِإ  مُهُمَلعَی  ال   » 54-1- نآرق . - دیوش راتفرگ  مه  امش  دیاش  دیرادن و  عالّطا  رگم  ثداوح  هکنیا  زا  هک  دشاب  بارعاب  باطخ 

دومرف هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  دناوخیم و  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  تفگ : دوعـسم  نبإ  و  درادـن ، ربخ  سک  ادـخ  زج  ار  ناربمغیپ  يهرامـش  ینعی 
. درادن ربخ  هتـشذگ  ناربمغیپ  يهرامـش  زا  یـسک  ادخ  زج  هک  تسا  هدش  حیرـصت  هیآ  رد  نوچ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  نوباّسّنلا » بذک  »
11 مِهِهاوفَأ » ِیف  مُهَیِدیَأ  اوُّدَرَف   » 32-1- نآرق . - دـنیوگیم غورد  دـناهدش  هتخانـش  مدرم  رابت  هریت و  بسن و  هب  ملاع  هباّسن و  هک  اهنآ  سپ 

دندرکیم ّقـحب  توـعد  ار  اـهنآ  نوـچ  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم  هـّللا  دـبع   41-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هـلمج  هـکنیا  ینعم  رد  يربـط 
تقیقح رد  هک  ناربمغیپ  ياههتفگ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دندیزگیم . نادندب  دوخ  ناتـشگنا  هک  يروطب  دندش  یم - كانمـشخ 

ناهد رد  هک  اهنابز  ار  هاوفا »  » اهتمعن و ار  يدـیا »  » يهملک دـنتفریذپیمن و  دـندرک و  یم - در  ناـبزب  دوب  مدرم  نآ  يارب  یـشوخ  تمعن و 
دـنوش و مارآ  هک  دـندراذگیم  ناربـمغیپ  ناهدـب  ار  ناشاهتـسد  نارفاـک  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عـمجم : تسا . هدرک  ینعم  تسا 
ام هکنانچ  غیلبت  نخس و  زا  ناربمغیپ  توکسب  يهراشا  يارب  دنتشاذگیم  دوخ  ناهدب  تسد  نارفاک  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  دننکن . توعد 

: تسا هتفگ  يرگید  نزن . مد  شاب ، مارآ  هب  ناـمرف  زا  هیاـنک  يارب  میراذـگیم  ینیب  رب  اـی  بل  رب  تشگنا  یـسک  نخـس  زا  يریگولج  يارب 
ینعی تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دـننکن . توعد  دـنیوگن و  نخـس  اـت  دنتـشاذگیم  اـهنآ  ناهدـب  دـنتفرگیم و  ار  ناربـمغیپ  تسد  نارفاـک  ینعی 

ینعمب ار  هاوفا »  » دناهتـسناد و ناهرب  لیلد و  ینعمب  ار  يدیا »  » دنتفریذپیمن و اهنآ و  دوخب  دـندنادرگیمرب  ار  ناربمغیپ  توعد  لالدتـسا و 
دندرک و در  دوخ  ناهد  هلیسوب  ار  ناربمغیپ  تیاده  يربهر و  تمعن  تسا : هتفگ  دهاجم  لالدتـسا . تّجح و  هحفص 268 ] دمآرد [  ّلحم 

تسا هدش  هیبشت  نارفاک  راتفگ  هک  ناربمغیپ  بیذکت  يهعاشا  رـشن و  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  لالظ : یف  میرادن . لوبق  ار  امـش  دنتفگ :
بتارم رخف : ماما   13 مُُکلثِم » ٌرََشب  ّالِإ  ُنَحن  نِإ  مُُهلُسُر  مَُهل  َتلاق  . » دورب رترود  رتشیب و  شزاوآ  ات  درب  ناهد  ولجب  تسد  هک  سک  نآ  راکب 

يهّوق رد  ناسنا  دارفا  تسا : هکنیا  ماما  نخـس  يهصالخ  تسا و  ربمغیپ  راک  ناـسنا  شرورپ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار  ناـسنا  لـماکت 
هکنیا تسا و  ربمغیپ  دنک  نآب  يربهر  ار  نارگید  دناوتب  دـشاب و  لامک  يهبترمب  ود  ره  رد  هکنآ  دنتـسه و  توافتم  رایـسب  یلمع  يرظن و 

، دهدیمن هضراعم  ثحب و  لاجم  قحب  یگنشت  حیحص و  نادجو  میلس و  ترطف  دشاب . مزال  ياهزجعم  هک  دناسریمن  تیـصخش  دادعتـسا و 
ناتسب تسا  بآ  حدق  رد   || باتش  وت  یئوگب  نوچ  ار  ياهنشت   62-1- نآرق : - تسا هدرک  هیبشت  نینچ  ار  یبلط  قح  تلاـح  هکنیا  يونثم 
تّوبن قیدصت  لئاسو  زا  هعیرّذلا : رد  یناهفـصا  بغار  وش  روجهم  یعّدم  يا  مرب  زا   || ور  تسا  يوعد  نیاک  هنـشت  دیوگ  چیه  بآ  دوز 

هدنونـش و لد  شمارآ  بجوم  وا  ناـیب  ریرقت و  دـنک ، رخـسم  ار  اـهلد  هک  تافـص  قـالخا و  هرهچ و  روـن  تسا و  یلاـع  بسن  هب  صخش 
نآ باوج  هزجعم و  يهبلاطم  توبکنع  لیئارـسا ، ینب  فارعا ، ماعنا ، ءایبنا ، دـعر ، سنوی ، ياـههروس  رد  دـشاب ، هدـنیوگ  نخـس  شریذـپ 

يراـی شیاـشگ و  دـنوادخ  زا  نانمـشد  نیرکنم و  ربارب  رد  ناربمغیپ  ینعی  يربط :  15 ٍراّبَج » ُّلُک  َباـخ  َو  اوُحَتفَتـسا  َو  . » تسا هدـش  هتفگ 
ینعی دناهتفگ : لتاقم  ساّبع و  نبإ  حوتفلا : وبا   41-1- نآرق . - دش دوبان  دوب  دیحوتب  رارقا  زا  نادرگ  ور  فرحنم و  سک  ره  و  دنتـساوخ ،

ار ام  وت  دـنیوگ  یم - تسار  اهنیا  رگا  ایادـخ  دـنتفگ : دـندش و  لّسوتم  دـنوادخ  تموکح  يرایب و  ناربمغیپ  اـب  يهضراـعم  يارب  نارفاـک 
: دوشیم ینعم  تئارق  نیاب  و  تسا ، هدـش  تئارق  زین  رما  تروصب  ءات  رـسک  اـب  اوُحَتفَتـسا » َو  : » عمجم هحفـص 269 ] نک [ . باذع  راتفرگ و 
. تسا هدش  هدناوخ  هفاضا  تروصب  ٍفِصاع » ٍموَی  ِیف   » تاملک و  دنهاوخب . ادخ  زا  ار  دوخ  راک  شیاشگ  هک  داد  روتسد  ناربمغیپب  دنوادخ 
هک تسا  هدش  هتفگ  تهج  نیاب  دیاش  ِهّللا » ِماّیَِأب  مُهرِّکَذ   » يهلمج تیآ 5  رد  - 1 ام : يهدافتسا  نخس و   206-185- نآرق -24-8- نآرق -

درادن شماجنا  زاغآ و  دوخ و  شیادیپ  أدـبمب  یهجوت  تسا  دوخ  يهنازور  ياهراک  مرگرـس  یمدآ  تخاونکی  یگدـنز  نارود  رد  نوچ 
هک دوشیم  ادـیپ  ّصاـخ  عضو  تسا و  جراـخ  فراـعتم  تروص  زا  هک  عـقاوم  نآ  رد  یلو  تسا ، یکی  تسا و  دـننامه  شزور  همه  نوـچ 

تسا و اجک  زا  تسا و  یچ  اهنیا  هک  دنکیم  رکف  دوشیم و  هّجوتم  دنکیم  هدهاشم  راظتنا  فالخرب  شیاسآ  یشوخ و  ای  یتخـس و  تّدش و 
زا دشابیم و  ادخ  دایب  ناسنا  عقاوم  روج  هکنیا  رد  هک  تسا  هدش  هدـیمان  ادـخ  زور  اهزور  هکنیا  هک  تسا  نیمه  و  هدـش ! ارچ  هدروآ و  هک 
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زا ار  ثداوح  هکنیا  دنکیم و  كرد  يرگید  تلع  دوریم و  رتالاب  شرکف  تسا  هدید  و  تسا ، هدوب  هشیمه  هک  زور  بش و  یمسر  شدرگ 
دایب ار  تداع  فالخ  يداع و  ریغ  عقاوم  هنوگنیا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  تسا و  هدـش  هدـیمان  هّللا  ماّیا  تهج  هکنیا  زا  دـناد  یم - وا 

لاوقا لقن  رد  هک  ملسم  وبا  يهتفگ  اب  دوب ، دهاوخ  قفاوم  هّللا » ماّیا   » ینعم تبسانم  نیمهب  دوش و  يروآدای  هّبنت و  يهلیسو  ات  دنروایب  مدرم 
ینعم تغل  ياهباتک  ياههتشون  نیصصختم و  يهتفگب  نوچ  رخآ  ات  مترکش » نا   » ياههلمج تیآ 7  - 2 79-48- نآرق . - میتشون نیرّسفم 

اب مدرم  طابترا  رد  هّتبلا  و  دـشاب ، ناسحا  لقن  شیاتـس و  هک  نابز  يهلیـسوب  طقف  ای  ندـب  ياضعا  يهمهب  تسا  ناـسحا  زا  ینادردـق  رکش 
ّتیصاخ درک و  دهاوخن  یـسکب  هّجوت  یـسک  تشاد و  دهاوخن  نّدمت  دشاب  هتـشادن  ینادردق  سح  رـشب  رگا  تسا و  مزال  رکـش  رگدکی 

هچ قح ، شنیرفآ  داجیا و  ربارب  رد  ینادردق  هکنیا  هک  دیمهف  دـیاب  یلو  درادـن . قادـصم  تسا  یمدآ  زایتما  هک  يریگتـسد  یتسود و  عون 
نکمم مینادب  مالّسلا  هیلع  یسوم  نخس  يهلابند  ار  اههلمج  هکنیا  رگا  صوصخب  لّوا  يهجرد  رد  تسا ! یچ  هیآ  زا  دوصقم  دراد و  هجیتن 

صیخـشت هدوب و  اسران  ناشرکف  هک  ار  زورنآ  مدرم  هیآ  هکنیا  تسا  يرـشب  مّلـسم  لـصا  یناد  هحفـص 270 ] ردق [ - نوچ  میئوگب : تسا 
نارفک و ربارب  رد  مدرم  رگد  هچناـنچ  هـک  یهلا  ياـهتمعن  ربارب  رد  نآ  تیاــعر  موزلب  تـسا  هدرک  هّجوـتم  تـسا و  هدــناسرت  دناهتــشادن 

لصا نیمه  زین  ّقح  تردق  رد  سپ  دنهدیم  همادا  ای  دنیازفیم و  تمعن  رب  رکش  ربارب  رد  دنـشک و  یم - ماقتنا  دننکیم و  تازاجم  یـساپسان 
رد هک  تسا  نامیا  رفک و  رد  وگتفگ  نوچ  و  دـینیبیم ، رازآ  دوشیم و  دوبان  ناتتمعن  دـیدوبن  رکاش  نادردـق و  رگا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار 

گنچ رد  يراـتفرگ  نارود  دـیروآ  رطاـخب  هک  دـشاب  نیمهب  رظن  دـیاش  ِضرَـألا » ِیف  نَم  َو  ُمتنَأ  اوُرُفکَت  نِإ   » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تـیآ 
دنوش رفاک  رشب  يهمه  رگا  یلو  دیوش ، نمؤم  دیشاب و  میلـست  سپ  دیوش  راتفرگ  هرابود  هک  دیـسرتب  ار و  نآ  دعب  يدازآ  تمعن  نوعرف و 
ینعم حوتفلا  وبا  هک  روط  نامه  دشابن  یسوم  نخس  هیآ  هکنیا  هک  مّود  يهبترم  رد  تسین ، یکاب  تسا و  زاینیب  دنوادخ  دنشابن  نادردق  و 

ندرک و دوباـن  تسا و  يروآعمج  هّجوت و  ینادردـق و  رفک ، رکـش و  زا  دوـصقم  یعیبـط و  لـصا  کـیب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  تسا ، هدرک 
دـیدوب و نادردـق  دـیدرک و  رکـش  رگا  تسا : هدرک  مالعا  دـنوادخ  دیـشاب  هّجوتم  هک  تسا  هّکم  مدرم  اب  نخـس  يور  و  تسا ، یئانتعایب 

ناسناب هچ  ره  دشاب و  هچ  زا  ینادردق  هچ و  رب  رکش  هک  تسا  هدشن  یطرش  دیق و  میازفیم و  امش  يارب  دیدرک  يروآعمج  دیدرک و  هّجوت 
حالـصب نّدـمتم و  همه  دـش  تعاطا  ینادردـق و  رگا  ربمغیپ  تمعن  زا  لاثم  روطب  دوشیم ، داـیز  هّتبلا  دوب  نادردـق  رگا  تسا  هدـش  تیاـنع 

ار هیامرس  لاوما و  تمعن  ردق  رگا  دنوشیم ، راتفرگ  تراغ  گنج و  يرگیـشحو و  فالتخاب و  دشن  ینادردق  رگا  هدوسآ و  دوب و  دنهاوخ 
تسا و نارفک  دننکن  یـسراو  دننادن و  ردق  رگا  دوشیم و  بوخ  دایز و  هّتبلا  دـنزادنیب  راکب  دـننک و  یـسراو  يروآعمج و  ارنآ  دـننادب و 
دوش و هدراذـگ  نآ  رکـش  رگا  هک  تسا  یتمعن  کـی  ره  نارگید  اـب  وا  یتـسود  یمدآ و  یتمالـس  نینچمه  دـش و  دـهاوخ  دوباـن  يدوزب 
رد ناسنا  هچنآ  هک  تسا  راطخا  هیآ  يهجیتن  سپ  سوسفا . تسا و  يدوباـن  هن  رگ  دـش و  دـهاوخ  نوزفا  رادـیاپ و  يرادـهگن ، تبظاوم و 

رگا هک  دراد  دوخب  صوصخم  یسراو  رکش و  دوخ و  دودح  رد  يزیچ  ره  دنک و  یسراو  تبظاوم و  ینادردق و  رکـش و  دیاب  دراد  رایتخا 
دوـب هکنیا  تمعن ، زا  تـّیمورحم  رازآ  و  هحفص 271 ]  ] 588-542- نآرق ، - تسا يدوبان  هّتبلا  دوبن  یـسراو  ینادردق و  دـش و  يرکـشان 

رد دمآ  بجاو  معنم  رکش  تسا : هدرک  ینعم  روط  هکنیا  ار  رکش  ابس  مدرم  يهیـضقب  موس  رتفد  رد  يونثم  یلو  هیآ  هکنیا  زا  ام  يهدافتـسا 
دنک نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش  ياهدعق  دهاوخ  رکش  دشخبب  ای   || ياهدجس  دهاوخ  رکش  دشخبب  رس  دبا  مشخ  رد  دیاشگب  هنرو   || درخ 

تمعن تمعن و  ناج  رکـش  دور  تمقن  يوس  یک  هراب  رکـش   || دوب  تمعن  زا  رتشوخ  تمعن  رکـش  دنز  رـس  يراخ  لگ ز  نارازه  دص  ||  
تمعن هاـش  رکـش  مادـب  نک  تمعن  دیـص   || هاـبتنا  رکـش  تلفغ و  درآ  تمعن  تسود  يوک  اـت  ار  وـت  درآ  رکـش  هک  ناز   || تسوـپ  وـچ 

رکـش دینکـشن  ار  دوخ  سوحنم  رحـس  ات   || دینک  يرکـش  ار  باّهو  تمعن  ریقف  راثیا  تمعن  دص  ینک  ات   || ریـس  مشچ و  رب  دنک  ترکش 
دنک رفاک  ار  درم  تمعن  رفک   || دنک  رفاو  تمعن  بذج 

ات 34] تایآ 19  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]
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ام َو  [ 19  ] ٍدـیِدَج ٍقلَِخب  ِتأَـی  َو  مُکبِهذـُی  أَـشَی  نِإ  ِّقَحلاـِب  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ   795-740- نآرق -130-98- نآرق -
ٍءیَش نِم  ِهّللا  ِباذَع  نِم  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنَأ  لَهَف  ًاعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانِإ  اوُرَبکَتسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  َلاقَف  ًاعیِمَج  ِهِّلل  اوُزََرب  َو  [ 20  ] ٍزیِزَِعب ِهّللا  یَلَع  َِکلذ 
َدعَو مُکَدَـعَو  َهّللا  َّنِإ  ُرمَألا  َیُِـضق  اَّمل  ُناطیَّشلا  َلاق  َو  [ 21  ] ٍصیِحَم نِم  اَنل  ام  انرَبَص  مَأ  انعِزَج  َأ  اـنیَلَع  ٌءاوَس  مُکانیَدََـهل  ُهّللا  اَنادَـه  َول  اُولاـق 

اَنَأ اـم  مُکَـسُفنَأ  اوـُمُول  َو  ِینوـُمُوَلت  ـالَف  ِیل  ُمتبَجَتـساَف  مُُکتوَـعَد  نَأ  ّـالِإ  ٍناطلُـس  نـِم  مُـکیَلَع  ِیل  َناـک  اـم  َو  مُُکتفَلخَأَـف  مُُکتدَـعَو  َو  ِّقَـحلا 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِـخدُأ  َو  [ 22  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  ُلبَق  نِم  ِنوُُمتکَرـشَأ  اِمب  ُترَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرـصُِمب  ُمتنَأ  ام  َو  مُکِخِرـصُِمب 

ًالَثَم ُهّللا  َبَرَض  َفیَک  ََرت  َمل  َأ   993-1- نآرق [ - 23  ] ٌمالَس اهِیف  مُُهتَّیَِحت  مِهِّبَر  ِنذِِإب  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ِتاِحلاّصلا 
مُهَّلََعل ِساّنِلل  َلاثمَألا  ُهّللا  ُبِرـضَی  َو  اـهِّبَر  ِنذِإـِب  ٍنیِح  َّلُـک  اـهَلُکُأ  ِیتُؤت  [ 24  ] ِءامَّسلا ِیف  اهُعرَف  َو  ٌِتباث  اُهلـصَأ  ٍۀَـبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـملَک 

ِیف ِِتباّثلا  ِلوَقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُتِّبَُثی  [ 26  ] ٍرارَق نِم  اَهل  ام  ِضرَألا  ِقوَف  نِم  تَُّثتجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَـثِیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَم  َو  [ 25  ] َنوُرَّکَذَتَی
َراد مُهَموَـق  اوُّلَحَأ  َو  ًارفُک  ِهّللا  َتَمِعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  [ 27  ] ُءاشَی ام  ُهّللا  ُلَعفَی  َو  َنیِِملاّظلا  ُهّللا  ُّلُِضی  َو  ِةَرِخـآلا  ِیف  َو  اینُّدـلا  ِةاـیَحلا 

ِراّنلا َیلِإ  مُکَریِـصَم  َّنِإَف  اوُعَّتَمَت  ُلق  ِِهلِیبَس  نَع  اوُّلُِـضِیل  ًادادـنَأ  ِهِّلل  اُولَعَج  َو  [ 29  ] ُرارَقلا َسِئب  َو  اهَنوَلـصَی  َمَّنَهَج   636-1- نآرق [ - 28  ] ِراوَبلا
يِذَّلا ُهّللا  [ 31  ] ٌلالِخ َو ال  ِهِیف  ٌعَیب  ٌموَی ال  َِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  مُهانقَزَر  اّمِم  اوُقِفُنی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُلق  [ 30]
َرَّخَـس َو  ِهِرمَِأب  ِرحَبلا  ِیف  َيِرجَِتل  َکلُفلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  مَُکل  ًاقزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َو  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ 

نِإ َو  ُهوُُمتلَأَس  ام  ِّلُک  نِم  مُکاتآ  َو   666-1- نآرق [ - 33  ] َراهَّنلا َو  َلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  ِنیَِبئاد  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  [ 32  ] َراهنَألا ُمَُکل 
صیح و ردـصم  زا  صیحم - تاـغل : ینعم  هحفـص 272 ]  ] 128-1- نآرق [ - 34  ] ٌراّفَک ٌمُولََظل  َناسنِإلا  َّنِإ  اـهوُصُحت  ـال  ِهّللا  َتَمِعن  اوُّدـُعَت 
. هدـش هدـنک  هشیر  لصا و  زا  ثتجا - سردایرف ، ینعمب  لّوا  ّمضب  خارـص  ردـصم  زا  خرـصم - هاـگرارف ، برهم و  ینعم  لّوا  حـتفب  هصیح 
ینادـیم و ینیبیم و  هک  وت  ربـمغیپ  يا   19 همجرت : هحفـص 273 ] راک [ . رد  جـنر  شـشوک و  رارمتـسا و  ینعمب  بأد  ردـصم  زا  نیبئاد -
وا رب  دشاب  یـضتقم  رگا  تسا 20 و  دنوادخ  تردـق  يهدـیرفآ  یمامت  یتسردـب و  اهنامـسآ  نیمز و  هکنیا  هک  دنـشاب  هّجوتم  مه  نارگید 

اهنآ دنوشیم و  رادومن  ّقح  نامرفب  ناگمه  هک  دـسریم  ارف  يزور  هّتبلا  دنیرفایب 21 و  ون  زا  يرگید  دنک و  دوبان  ار  امـش  هک  تسین  راوشد 
هکنیا زا  يزیچ  ضوع  رد  زورما  دیناوتیم  ایا  میدوب ، امـش  ربنامرف  ام  دنیوگیم : دوخ  ّربکتم  ناهدـنامرف  نآب  دـنا  هدوب - ربنامرف  هراچیب و  هک 

میرادن یهانپ  نونکا  میدربیم ، ار  امـش  میدوبیم  تسار  هارب  ام  رگا  دنیوگ : باوجب  میـشاب ! هدوسآ  یمک  ام  ات  دینک  راومه  دوخ  رب  اهرازآ 
[ دید دوخ  يازج  سک  ره  دیسر و  رخآب  راک  دش و  مامت  هنحـص  نوچ  و   ] درادن 22 يدوس  تسا و  ناسکی  ود  ره  يرارقیب  یئابیکـش و  و 

هکنیا رب  ار  نم  غورد و  دوب و  فالخ  نم  عیمطت  لافغا و  یلو  تسرد  دوب و  تسار  دنوادخ  يهدـعو  دـیوگب : نینچ  دوخ  ناوریپب  ناطیش 
نم و هن  مرادن و  یئاناوت  نآ  زا  شیب  رگید  دیدش و  میلست  دیدید و  هک  دوب  نامه  نم  ّطلست  نوچ  دیتفریذپ ، دوخ  امـش  هک  تسین  تمالم 

قلاخ کیرش  ار  نم  امش  مدوب و  یهار  دب  نامرف و  هکنیا  رکنم  یهارمگ  لوگ و  زا  شیپ  دوخ  نم  میسرب و  رگدکی  دایرفب  میناوتن  امش  هن 
ناطیـش وریپ  دناهدوب و  راکوکین  نمؤم و  هک  اهنآ  كاندرد 23 و  تسا و  تخس  رایـسب  رفاک  باذع  هّتبلا  دیدش ، نم  عیطم  دیدرک و  دوخ 

دنتسه یتمالس  دمآ و  شوخ  یـشوخ و  اب  هتـسویپ  اجنآ  رد  تسا و  يراج  نآ  ياهدور  هک  دنهدیم  ناشیاج  یتشهب  رد  ّقح  رماب  دناهدشن 
كاـپ و نخـس  دـنکیم . ادـج  یتسرداـن  زا  ار  تقیقح  یتـسرد و  ناتـساد  کـیب  دـنوادخ  هنوگچ  هک  نک  هّجوت  ربـمغیپ  يا  وت  نوـنکا   24

دهدیم هرهب  دسریم و  تقوب  شاهویم  نامسآب 25 و  شاهخاش  تسا و  نیمز  قامعا  رد  شاهشیر  هک  روانت  تسا  یتخرد  دننامه  هدیدنـسپ 
ياج زا  مدکیب  تسا و  نیمز  يور  شاهشیر  هک  تسا  زیچان  تخرد  نآ  تشز  راتفگ  ناتـساد  مدرم و  رکذـت  يارب  ّقح  ناتـساد  هکنیا   26

دنکیم هارمگ  رادـیاپ و  ترخآ  رد  مه  درادـیم و  راوتـسا  ایند  رد  تباـث  ّقح و  نخـسب  ار  نینمؤم  دـنوادخ  هّتبلا  تسا 27 و  دوبان  هدـنک و 
هتسد نآب  ياهدش  هّجوتم  دوخ  وت  دّمحم  يا  دنکیم 28  تسا  تحلصم  هچ  ره  و  تسا ] تیاهنیب  دنوادخ  تردق  و   ] ار ناراکمتس  دنوادخ 

دندرب 29 مّنهجب  ار  دوخ  مدرم  فالتخا و  رفک و  فارحنا و  اب  دندرک  ضوع  ار  يراکمه  نامیا و  لقع و  تمعن  هک  مدرم  هحفص 274 ] ] 
ّقح زا  فرحنم  ار  نارگید  ات  دنداد  رارق  کیرـش  ربارب و  ار  یتادوجوم  دنوادخ  اب  تسا 30 و  اج  نیرتدب  ارناشیا و  دنازوسیم  هک  یمّنهج 
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نینمؤمب مه  31 و  تسا ] مّنهج  يوسب  ناتهار  هک  دیشاب  شوخ  دوخ  یگدنز  راتفر و  نیاب  وگب : نامدقشیپ  اههتـسد و  رـس  نآب  وت  دندرک ،
تـسا هدرک  تیانع  امـشب  ّقح  هک  هیامرـس  لام و  زا  دـیناوخب و  زامن  درادـن  هجیتن  هلماعم  یتسود و  هک  زور  نآ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  وگب :

دورف ناراب  نآ  زا  هک  نامسآ  تسا و  نیمز  يهدننیرفآ  هکنامه  دنوادخ ، يوس  زا  تسا  ياهفیظو  هکنیا  دینک 32 و  قافنا  ناهن  راکشآب و 
مه دفاکـشب و  ار  ایرد  هک  هدراذـگ  امـش  رایتخا  رد  ار  یتشک  تسا و  هدرک  مهارف  ار  امـش  تایح  یکاروخ و  ياههویم  ناراب  زا  دروآیم و 
امـش رایتخا  رد  هشیمه  يارب  ار  زور  بش و  دیـشروخ و  هام و  دـینک  هدافتـسا  دـیناوتب  هک  اجنآ  ات  زین  درک 33 و  ناتنامرفب  ار  اـههناخدور 

دیناوتن دیرامـشب  ار  اهتمعن  هکنیا  رگا  هک  تسا  هدراذگ  امـش  رایتخاب  تعیبط  رد  تسا  هدوب  تحلـصم  دیاهتـساوخ و  هچ  ره  دراذگ 34 و 
هدـش تئارق  زین  قلاخ  عمجم :  19 َقَلَخ » َهّللا  َّنَأ  : » نیرّـسفم نخـس  يرگمتـس . تسا و  رفک  يوخ  ار  یمدآ  اهنیا  يهمه  اب  و  دـیناسر ، رخآب 

یئامنهار امـشب  مه  اـم  دادـیم  ناـشن  یـصالخ  هار  اـمب  ادـخ  رگا  ینعی  حوتفلا : وبا   21 مُکانیَدََـهل » ُهّللا  اَنادَـه  وـَل   » 39-15- نآرق . - تسا
هیقب ءای و  رسکب  یخرـصم  هزمح  عمجم :  22 َّیِخِرصُِمب » ُمتنَأ  ام   » 36-1- نآرق . - میئامنب امـشب  ات  میرادن  ناشن  یهار  دوخ  یلو  میدرکیم 

-1- نآرق . - تسا يرـصب  نسح  تئارق  مّلکتم  يهغیـصب  مال  مضب  لخدا ؟» : » عمجم  23 َنیِذَّلا » َلِخدُأ  َو   » 27-1- نآرق . - دناهدناوخ حتفب 
افج يذا و  زا  تمالسب ، ینخس  تسا ، مالس  رگیدکی  زا  هّللا و  زا  تشهب  نآ  رد  ناشیا  تخاون  هتشون : فشک   23 ٌمالَس » اهِیف  مُُهتَّیَِحت   » 25

هحفص  ] 94-68- نآرق -42-1- نآرق  - تسا و ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » هبّیط يهملک  عـمجم :  24 ٍۀَبِّیَط » ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک   » 30-1- نآرق . - دازآ
نآ دالوا  و  ص ]  ] ربمغیپ تشهب و  رد  یتخرد  امرخ و  تخرد  تایاور  بجومب  و  يرادـیاپ ، يدـنلب و  يارب  تسا  لاـثم  هبیط  هرجـش  [ 275

هدش و رب  اوهب  یخاش  هداتسیا  ياج  رب  یلصا  هدرب ، ورف  نیمز  رب  یخیب  تسا  زیچ  هسب  تخرد  ماوق  هتشون : فشک  دناهتفگ . مه  ار  ترضح 
« ٍۀَثِیبَخ ٍةَرَجَشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  «. » ناسّللاب لوق  و  ناکرألاب ، لمع  و  نانجلاب ، قیدصت  : » تسا لامک  رب  زیچ  هس  هکنیا  ار  تفرعم  تخرد 
زا دوصقم  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دوراـجلا  وبا  تسا و  رفک  كرـش و  نخـس  هثیبخ  يهملک  زا  دوصقم  عمجم :  26
بآ هراّما ، سفن  نآ  نیمز  تسا  تاوهش  يهرجش  دنیوگیم  هثیبخ  هرجش  هکنیا  هتـشون : فشک   53-1- نآرق . - تسا هیما  ینب  هثیبخ  هرجش 

نمؤم دنوادخ  ینعی  عمجم :  27 ِِتباّثلا » ِلوَقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُتِّبَُثی  . » خزود نآ  تیاغ  تیـصعم ، نآ  يهویم  لسک ، نآ  قاروا  لما ، نآ 
رخآ رد  رفظ و  حتف و  ایند  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  درادـیم . رادـیاپ  باوث  تمارک و  رب  تسا  نامیا  هک  شتباث  راتفگ  يهطـساوب  ار 
هدش تیاور  اهماما  زا  ینعم  نیمه  تسا و  یمدآ  ربق  هدنیآ و  تلاح  يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ  نیرـسفم  رتشیب  و  تسا . اهنآ  بیـصن  تشهب 

كاپ يو  نماد  هک  یناگدـنز  دـهد ، تماقتـساب  یناگدـنز  ایند  رد  اریو  هک  تسا  نآ  فراـع  تیبثت  هتـشون : فشک   62-1- نآرق . - تسا
زا دـسر ، هبّیط  تاـیحب  دـنک  زاـغآ  تقیقح  یناگدـنز  هگنآ  گرم ، ردـب  اـت  زیت  يو  بکرم  و  تسار ، يو  هار  رادـیب و  يو  مـشچ  دراد و 

لقن مه  هدیدب و  ناگتشرف  رب  دوخ  تلوص  فرـش و  هدیـسر و  دوخ  هاگرارق  ّزع و  ّرقمب  هتفای و  صالخ  يدونک  تفـص  ّتیناسنا و  يهیاس 
يهدنب دیسرپب : میادخ  زا  تفگ : مهاوخ  تسا ! یک  وت  يادخ  دنسرپ  نم  زا  ربق  رد  رگا  هک  تسا  لقن  دیزی  وبا  زا  تسا : رارسالا  فشک  زا 

دـنوریم و رفاـک  ربـقب  ریکن  رکنم و  دومرف : تفگ ! یهاوخ  هچ  ریکن  رکنم و  باوجب  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  زا  تسا ! یک  وت 
هحفص 276]  ] 47-1- نآرق  - ربمغیپ دوجو  تمعن  شیرق  ینعی  يربط :  28 ًارفُک » ِهّللا  َتَمِعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا  . » دنوریم ریشب  رّشبم و  نمؤم  ربقب 

ردب رد  یلّوا  هک  تسا  هّیما  ینب  هریغم و  ینب  دوصقم  دومرف : دندیسرپ  ار  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  ع : دندوبن . نادردق  ار 
دش و ّدترم  هک  تسا  « 43» مهیالا نب  ۀلبج  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  دسرب . دوخ  يازسب  نّیعم  عقوم  ات  تفای  تلهم  یمّود  و  دش ، تازاجم 
-249- یقرواپ . - دـنادرگرب نید  زا  مه  ار  دوخ  مدرم  درک و  رارف  دـش و  ّدـترم  هک  تسا  . دـنادرگرب نید  زا  مه  ار  دوخ  مدرم  درک و  رارف 

ِّلُک نِم   » 30-1- نآرق . - دنوش هارمگ  دوخ  ات  ینعی  دناهدناوخ  ءای  حـتفب  اّولـضیل »  » هفوک ياهیراق  حوتفلا : وبا   30 ِِهلِیبَس » نَع  اوُّلُِضِیل   » 251
. دناهدناوخ نیونتیب  هّیقب  هدرک و  تئارق  نیونت  اب  ّلک » نم   » اهیراق زا  ياهّدـع  مالّـسلا و  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  عمجم :  34 ُهوُُمتلَأَس » ام 

هحفص 277] تسا [ . نیرّسفم  يهتفگ  همجرت و  نامه  ام  نخس   31-1- نآرق -

ات 52] تایآ 35  [: 14  ] میهاربإ هروس  ]
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یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  نَمَف  ِساّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َنلَلضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  [ 35  ] َمانـصَألا َُدبعَن  نَأ  َِّیَنب  َو  ِینُبنجا  َو  ًانِمآ  َدَلَبلا  اَذَه  لَعجا  ِّبَر  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو 
لَعجاَف َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  اـنَّبَر  ِمَّرَحُملا  َکـِتَیب  َدـنِع  ٍعرَز  ِيذ  ِریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  نِم  ُتنَکـسَأ  یِّنِإ  اـنَّبَر  [ 36  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّنِإَـف  ِیناـصَع  نَم  َو 

نِم ِهّللا  یَلَع  یفخَی  ام  َو  ُِنلُعن  اـم  َو  یِفُخن  اـم  ُمَلعَت  َکَّنِإ  اـنَّبَر  [ 37  ] َنوُرُکـشَی مُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  مُهقُزرا  َو  مِهَیلِإ  يِوهَت  ِساّنلا  َنِم  ًةَدـِئفَأ 
-1- نآرق [ - 39  ] ِءاعُّدلا ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  َقاحسِإ  َو  َلیِعامـسِإ  ِرَبِکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  [ 38  ] ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضرَألا  ِیف  ٍءیَش 
َو ال [ 41  ] ُباـسِحلا ُموُقَی  َموَی  َنِینِمؤُمِلل  َو  َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  رِفغا  اَـنَّبَر  [ 40  ] ِءاـعُد لَّبَقَت  َو  اـنَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  نِم  َو  ِةـالَّصلا  َمـیِقُم  ِینلَعجا  ِّبَر   745
َو مُُهفرَط  مِهَیلِإ  ُّدـَترَی  ـال  مِهِـسُؤُر  یِِعنقُم  َنیِعِطهُم  [ 42  ] ُراصبَألا ِهِیف  ُصَخـشَت  ٍموَِیل  مُهُرِّخَُؤی  امَّنِإ  َنوُِملاّظلا  ُلَـمعَی  اّـمَع  ًـالِفاغ  َهّللا  َّنَبَـسَحت 

َمل َو  َأ  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَن  َو  َکَتَوعَد  بُِجن  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انرِّخَأ  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف  ُباذَـعلا  ُمِهِیتأَی  َموَی  َساّنلا  ِرِذـنَأ  َو  [ 43  ] ٌءاوَه مُُهتَِدئفَأ 
َو مِِهب  انلَعَف  َفیَک  مَُکل  َنَّیَبَت  َو  مُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُمتنَکَس  َو   628-1- نآرق [ - 44  ] ٍلاَوز نِم  مَُکل  ام  ُلبَق  نِم  ُمتمَسقَأ  اُونوُکَت 

ِهِدعَو َِفلُخم  َهّللا  َّنَبَسَحت  الَف  [ 46  ] ُلابِجلا ُهنِم  َلوُزَِتل  مُهُرکَم  َناک  نِإ  َو  مُهُرکَم  ِهّللا  َدنِع  َو  مُهَرکَم  اوُرَکَم  دَـق  َو  [ 45  ] َلاثمَألا ُمَُکل  انبَرَض 
ٍِذئَموَـی َنیِمِرجُملا  يََرت  َو  [ 48  ] ِراّهَقلا ِدِـحاولا  ِهِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضرَألا  َریَغ  ُضرَـألا  ُلَّدَُـبت  َموَی  [ 47  ] ٍماِقتنا ُوذ  ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ُهَلُـسُر 

ُعیِرَس َهّللا  َّنِإ  تَبَسَک  ام  ٍسفَن  َّلُک  ُهّللا  َيِزجَِیل  [ 50  ] ُراّنلا ُمُهَهوُجُو  یشغَت  َو  ٍنارِطَق  نِم  مُُهلِیبارَس   512-1- نآرق [ - 49  ] ِدافصَألا ِیف  َنِینَّرَقُم 
ینعم هحفص 278 ]  ] 273-1- نآرق [ - 52  ] ِبابلَألا اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَلعَِیل  َو  ِِهب  اوُرَذُنِیل  َو  ِساّنِلل  ٌغالَب  اذه  [ 51  ] ِباسِحلا

مّود لّوا و  ّمضب  صوخش  ردصم  زا  صخـشت - ندرک . رود  ندرک و  عفد  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  بنج  ردصم  زا  ینبنجا - تاغل :
حتفب عطه  ردـصم  زا  نیعطهم - نتخود  یئاجب  مشچ  نتفر ، يزیچ  يوسب  نتفر ، یمدرم  نایم  زا  ندرک و  چوک  یئاج  زا  نتفر ، الاب  ینعمب 

زا یعنقم - نتشادنرب ، مشچ  ندرک و  هاگن  يزیچب  نتفر و  يزیچ  يوسب  باتـش  سرت و  اب  ینعمب  ود  ره  ّمضب  عوطه  مّود و  نوکـس  لّوا و 
سّفنت ياوه  ّوج و  ءاوه - دوشیم . لامعتسا  زین  لقع  ینعمب  لد و  ینعمب  داؤف  نآ  درفم  هدئفا - درک ، الاب  رـس  درک ، دنلب  توص  ینعمب  عنقا 

دفـص عمج  دافـصا - دنک . یمن  كرد  دریگیمن و  يزیچ  هک  تسا  یلاخ  اوه  دننام  ناشلقع  ناشاهلد و  ینعی  ءاوه » مهتدئفا  ، » یگدـنز و 
لّوا رسک  حتف و  اب  نارطق - یندیشوپ . ای  نهاریپ  ینعمب  لّوا  رسکب  لابرس  عمج  لیبارـس - ریجنز ، دنب و  شـشخب و  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب 

تسا و يوب  دب  هایس و  دوشیم و  هتفرگ  نآ  ریغ  ای  ربونص  تخرد  زا  هک  ینغور  تسا  ياهّدام  مّود  رسک  لّوا و  حتف  اب  مه  مّود و  نوکـس  و 
يا تفگ : نینچ  دوخ  يادـخ  اب  میهاربا  هک  یخیرات  يهقباـس  نیاـب  شاـب  هّجوتم  دّـمحم ، يا   35 همجرت : دنیوگیم . ادنکهایس »  » یـسرافب

نیاب مدرم  زا  ار  يرایـسب  هک  رادـب 36  رود  یتسرپتب  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و  نک ، شیاسآ  نما و  ياـج  ار  هّکم  رهـش  هکنیا  نم  يادـخ 
، ادخ يا  میحر 37  يروفغ و  هک  وت  اب  شراـک  ورـس  دـش  فلاـخم  هکنآ  میوا و  راد  فرط  دـش  نم  وریپ  هکنآ  سپ  دـناهتخادنا  یهارمگ 

نید مسارم  زامن و  اـت  تسا  وت  يهناـخ  مرتحم  مارحلا و  تیب  دزن  هک  مداد  ياـج  فلع  بآیب و  ینیمزرـسب  ار  دوخ  نادـنزرف  زا  ياهتـسد 
ایادخ دنراذگ 38  وت  رکش  دیاش  هحفـص 279 ] هک [  هد  ناشيزور  رمث  رب و  ره  زا  نک و  اهنآ  يوسب  ار  مدرم  ياهلد  وت  سپ  دنراد ، ياپب 
دنزرف ود  يریپ  رـس  رد  هک  رکـش  ادـخ  يا  تسین 39  هدیـشوپ  وت  رب  نامـسآ  نیمز و  زا  يزیچ  هک  يراد  ربـخ  اـم  راکـشآ  ناـهن و  زا  وـت 

نک و راذـگ  زامن  ار  مدالوا  نم  يادـخ  يا   40 دونـشیم . ار  يزاین  یـشهاوخ و  ره  نم  يادخ  هّتبلا  و  يدرک . تیانع  مقاحـسا  لیعامـسا و 
رکذ رکف و  دوب  هکنیا   ] دنـشاب هدوسآ  باـسح  تماـیق و  زور  رد  اـت  زرماـیب  ار  نینمؤم  يهمه  رداـم و  ردـپ و  نم و  باجتسم 41 و  میاعد 

یگدیسر هّتبلا  43 و  تسا ، ربخیب  اهنآ  راک  رکف و  زا  ادخ  هک  رادـنپم  وت  42 و  دنراکمتس ] ياهتسد  وا  ربارب  رد  و  دوخ ، يادخ  اب  میهاربا 
رد هن  دننادرگب و  مشچ  دنناوتن  یئوگ  هک  هتخود  يوسکیب  اهمشچ  هدش و  هدیشک  اه  ندرگ  رایتخایب  هک  زور  نآب  تسا  لّوحم  ناشراکب 

: دنیوگ دناهدرک  متـس  دوخب  هک  نارفاک  نآ  دـسر  باذـع  نوچ  هک  زور  نینچ  زا  راد  رذـح  رب  ار  مدرم  وت  دـنراد 44  يریخ  يرکف و  لد 
ار امـش  هک  دیدرکیم  دای  دنگوس  هن  اهنآ :] باوج  تسا  هکنیا   ] میوش ناربمغیپ  وریپ  میریذپب و  یتفگ  هچنآ  ات  هدب  تلهم  زور  دنچ  ایادـخ 
رب زور  نینچ  زا  و   ] میتفگ امشيارب  لاثم  نیدنچ  هن  هدمآ ، ناشرس  رب  هچ  دیدید  دیتفرگ و  ار  هتشذگ  نارگمتس  ياج  هن  تسین 45  یلاوز 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1082 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تردـق رد  راک  رکف و  نینچ  يازـس  هّتبلا  ناربمغیپ و  بیذـکت  دوب و  اهنآ  يهلیح  اـم  زردـنا  دـنپ و  يهجیتن  مه  زاـب   46 میتشاد !] ناترذح 
يهدعوب دنوادخ  نکم  نامگ  وت  دّـمحم  يا  سپ  دنکب 47  ياج  زا  اههوک  هک  دـشاب  هزادـنا  نآ  ات  اهنآ  رکم  هک  ضرف  رب  تسا  دـنوادخ 

هک زور  نآ  رد  دنکیم 48  تازاجم  دیشکیم و  ماقتنا  تردق  لامک  اب  وا  هک  دراذگ ] هدوسآ  ار  نارگمتـس  و   ] دنکن افو  ناربمغیپ  اب  دوخ 
اب ار  نیمرجم  هـک  دـید  یهاوـخ  اـجنآ  تسا 49  رادوـمن  ّقـح  تردـق  هاگـشیپب  دوـبن  دوـب و  يهمه  و  تـسا ، نوـگرگد  نامـسآ  نـیمز و 
هک دناسر ، دوخ  راک  يازسب  ار  هک  ره  دنوادخ  ات   ] هدیشوپ 51 شتآ  زا  اهتروص  دناهدیشک و  ریجنزب  هدیدنگ  هایس و  نغور  زا  ياهراولش 

دنـشاب و هشیدـناب  دوخ  يهدـنیآ  زا  هک  مدرمب  تسا  یمالعا  دّـمحم  يا  اـم  نانخـس  هکنیا   52 دـنکیم ] هیفـصت  ار  اـهباسح  همه  يدوزب  وا 
هکنیا يهلابند  عمجم :  35 « 44 «» ًانِمآ َدَلَبلا  اَذَه  لَعجا  ِّبَر  : » نیرّسفم هحفص 280 ] دشاب [ . يروآدای  ار  نادنمدرخ  و  دنوش ، دّحوم  نارفاک 
ياعد هکنیا  يهلاـبند  عمجم :  35. دوشیمن وا  ضّرعتم  دـنیبیم و  ار  دوخ  ردـپ  لتاق  صخـش  هّکم  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ياـعد 

حور  55-53- یقرواپ -52-15- نآرق . - دوشیمن وا  ضّرعتم  دـنیبیم و  ار  دوخ  ردـپ  لتاق  صخـش  هّکم  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
نآ وت  روآسرت ، تسا  ینیمزرس  هکنیا  ادخ  يا  ینعی  رخف : ریگاو . ياهیرامیب  تراغ و  راتشک و  زا  نک  هدوسآ  ار  اجنآ  مدرم  ینعی  نایبلا :

شدالوا نامیا  زا  هدوب  نئمطم  هک  تسا  یعقوم  رد  اعد  هکنیا  عمجم :  35 َمانصَألا » َُدبعَن  نَأ  َِّیَنب  َو  ِینُبنجا  َو  . » نک شیاسآ  نما و  ياج  ار 
اهیراق زا  ياهّدـع  تسا و  هدـش  باجتـسم  تسا و  هدوب  یئاـعد  نینچب  نوذأـم  هلا  ملاـع  زا  و  تسا ، هدوب  ناـمیا  اـهنآ  تشونرـس  رد  نوچ 
میهاربا هنوـگچ  - 1 دـیآیم : رظنب  لاکــشا  ود  هـلمج  ود  هـکنیا  هـکنیا  زا  رخف :  51-1- نآرق . - دـناهدرک تـئارق  عـطق  يهزمه  اـب  ینبنجا » »

هک لّوا : تسا : هکنیا  باوج  دـناهدش ! اهزیچ  رگد  تراغ  راتـشک و  راتفرگ  اـهنآ  نوچ  دـشن  تباـجا  هک  تساوخ  ار  هّکم  مدرم  یگدوسآ 
هدوسآ و اجنآ  رد  ناویح  ناسنا و  مه  نونک  ات  هدـب و  رارق  شیاسآ  ياج  مود : تسا . یقاب  نونک  ات  هدـب و  رارق  یبارخ  زا  نومأم  ار  اـجنآ 

دوخ يارب  هک  مّود  لاکشا  تسا . هدش  رّرقم  مکح  هکنیا  نک و  نیعم  یگدوسآ  نما و  مکح  رهش  هکنیا  يارب  ینعی  مّوس : دنتـسه . سونأم 
تب بارعا  وا  لسن  دـناهدوب و  ربمغیپ  شنارـسپ  دوخ و  هکنیا  اب  تسا  هدرک  یتسرپ  تب  زا  يرود  تساوخرد  هحفص 281 ] شنادنزرف [  و 

ّتینوصم يارب  زین  و  تردق . هاگشیپب  تسا  زاین  ینتورف و  راهظا  یـسفن و  هتـسکش - ربمغیپ  ياعد  هک  تسا : هکنیا  باوج  دناهدوب ، تسرپ 
زا ندوب  نوصم  رظنب  هن  سب  دـنادب و  ّقح  زا  ار  تردـق  رایتخا و  ات  دریگن  رظن  رد  ار  قلخ  ادـخ و  ناـیم  طـئاسو  هک  تسا  یفخ  كرـش  زا 

، دوب دـنهاوخ  قیال  هک  دـشاب  اهنآ  يارب  هکلب  دـشابن  مومع  روطب  نادـنزرف  يارب  ياعد  تسا  نکمم  و  تسا . یتسرپ  تب  يرهاظ و  كرش 
ّقح هار  زا  رود  هلا و  زا  ار  مدرم  زا  يدایز  اهتب  ینعی  يربط :  26 ًارِیثَک » َنلَلضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  «. » یّنم ّهناف  ینعبت  نمف  : » تسا هتفگ  دوخ  هکنانچ 

تسا تهج  هکنیا  زا  اهتبب  لالضا  دانسا  يواضیب : دندش . هارمگ  اهتب  شتسرپ  يهطـساوب  مدرم  ینعی : نایبلا : عمجم   40-1- نآرق . - دندرک
یسک دوخ  یگدنز  ياهیشوخ  هک  اینّدلا » ةویحلا  مهتّرغ   » لثم دندش  هارمگ  دندروآ و  ور  اهنآب  مدرم  نوچ  دندوب  یهارمگ  ببس  اهنآ  هک 
تلد هچ  ره  تسا و  وت  منص  نآ  دراد  زاب  ّقح  زا  ار  وت  هچ  ره  هتـشون : فشک  دوشیم . رورغم  اهنآ  يهطـساوب  ناسنا  یلو  دنکیمن  رورغم  ار 

هاـج و ار  یکی  شیپ ، رد  دـنزرف  نز و  یکی  شیپ ، رد  یتراـجت  یلاـم و  ار  یکی  تـسا . وـت  ياوـه  نآ  ّقـح ، زا  زج  درگن  دـیارگ و  نادـب 
دوخ يهلبق  تدابع  تعاط و  یکی  هتفرگنرب ، مدق  اجنآ  زا  و  دنامب ، يراد  نتـشیوخ  یئاسراپ و  تمرح و  دـنب  رد  یکی  شیپ ، رد  تمـشح 

ارم ایادخ ، راب  تفگ  میهاربا  تفگ : تیآ  هکنیا  ریسفت  رد  ع ]  ] قداص رفعج  هتشگ . يو  هار  باجح  نآ  رب  هیکت  نادب و  نتسرگن  هتخاس و 
دوخ ندـید  دوخ و  لعف  يهتـسب  ار  ناشیا  يداد  تّوبن  ارم  نادـنزرف  و  منیب . دوخ  زا  هن  اـت  نادرگب  نآ  ندـید  زا  نم  يهدـید  يداد ، ّتلخ 

هدنام دوخ  سفن  رقف  ّقح و  فطل  نایم  دوب  هدیسرن  زونه  نیکمت  تئیهب  نیولت  ّدح  اّما  دوب ، لامکب  ياهدنور  میهاربا  دناهتفگ : و  نادرگم .
َنِم َناک  ُهَّنِإ  ِیبَأـِل  رِفغا  َو  [ » هحفـص 282 یتفگ [ : سنا  تلاح  رد  طسب  نابزب  يدـید  خارف  لضف  نادـیم  یتسرگن  ّقح  فطل  اـب  نوچ  دوب ،
ّینب ینبنجا و  و   » یتفگ فوخ  تلاح  رد  ضبق  نابزب  كانرطخ ، ياهبقع  يدـید و  گنت  ياهضرع  یتسرگن  دوخ  سفن  رقفب  زاب  َنیِّلاّـضلا »
اطع نبإ  هک  تسا  رارسالا  فشک  يهتفگ  زا  مه  و  ار . تقیقح  لها  طسب  ضبق و  ار و  تعیرش  لها  اجر  فوخ و  يهدعاق  تسا  هکنیا  ...« 

هکنیا زا  ياهراک ، هچ  وت  دوب ، ام  قیفوت  ام و  روتـسد  هکنیا  هک  دـش  شنزرـس  اّنم » لـّبقت   » تفگ میهاربا  نوچ  هبعک  نتخاـس  زا  سپ  تفگ :
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تسا یتسرپ  تب  نوچ  متسه  ربمغیپ  هک  منادنزرف  نم و  يارب  نتـسناد  دوخ  زا  يراک  ینیب و  دوخ  ینعی  ّینب »...  ینبنجا و  و   » تفگ تهج 
هکنآ اّما  دوب : هجو  ود  رب  لیوأت  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   36 ٌمیِحَر » ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناـصَع  نَم  َو   » 54-3- نآرق . - رادـهاگن نآ  زا  ار  ام  وت 

هدنزرمآ وت  هک  دنک  هبوت  نوچ  ینک  تمحر  يزرمایب و  وت  ینعی  هبوتب ، دشاب  طورشم  هکنیا  هگنآ  دشاب  مانـصا  تدابع  رفکب و  وا  نایـصع 
ینامرفان هگنآ  درآ  نامیا  نمب  هک  ره  هک  تسا  نآ  دارم  دنیوگ  رفک و  نود  رب  دننک  لمح  ار  نایـصع  هکنآ  رگید  هجو  و  ياهدنیاشخب . و 

هکنیا تاملک  هکنیا  ینعم  کـی  عمجم :  37 ِمَّرَحُملا » َِکتَیب  َدـن   47-1- نآرق . - يزرمایب ار  وا  يادـخ  وت  دـشاب ، رفک  نود  هچنآب  ارم  دـنک 
هلیبق ود  تسا و  هدوب  هبعک  میهاربا  زا  شیپ  نوچ  دـندرک . بارخ  ار  نآ  « 45» سیدـج مسط و  يهلیبق  ود  هک  وت  مرتحم  هناخ  يولهپ  تسا :

- نآرق . - دندرک بارخ  ارنآ  مان  نیاب  هلیبق  ود  تسا و  هدوب  هبعک  میهاربا  زا  شیپ  نوچ  دندرک . بارخ  ار  نآ  . دـندرک بارخ  ارنآ  مان  نیاب 
لالخا اج و  نآب  ضّرعت  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  اجنآ  - 1 دناهتفگ : ینعم  دنچ  تاملک  هکنیا  يارب  رخف :  136-134- یقرواپ -30-1

و دـناهدرکیم ، تیاعر  هربابج  ناشکندرگ و  هک  تسا  هدوب  ینیمزرـس  میدـق  نارود  زا  تسه 2 - اـجنآ  هچ  ره  هک و  ره  مـظن  شیاـسآب و 
، تسا هداد  رارق  مارتحالا  مزال  ار  اجنآ  دنوادخ  - 3 تسا . مزال  اج  نآب  زواجت  زا  زارتحا  تسا و  مارح  هکنیا  لثم  دناهدشیمن  اجنآ  ضّرعتم 
دنک و مارح  دوخ  رب  یئاهزیچ  دوریم  اجنآ  هکنآ  - 5 تسا . هتفرگن  ارف  ارنآ  بآ  تسا و  هدوب  حون  ناـفوط  لوصو  زا  نوصم  مرتحم و  - 4
لّکوت و قیرط  تیآ  نیاب  ار  ناـیملاع  هتـشون : فشک  تسا . ّجاـح  هحفـص 283 ] مارحا [  تّدـم  فئاظو  نامه  هک  دربن  اهراک  نآـب  تسد 
رد هک  نتساوخ  دوخ  رب  يو  تمعن  ّلظ  زا  رتیلوا  نتـشاد  ّقح  تیانع  لظ  رد  ار  دوخ  هک  دومن  زاب  تخومآ و  رد - بابـسا  رب  دامتعا  كرت 

ار يوأم  تاّنج  یلعا و  سیدارف  و  دـنداهن ، یفطـصم  شیپ  ارف  دوب  تمعن  نئازخ  هچ  ره  جارعم  بش  تسا . تیانع  عباـت  تمعن  لاـح  همه 
ام  » هک دمآ  ادن  مرک  بانج  زا  تسرگنن ، زاب  چیهب  مشچ  يهشوگب  دّیس  دنک . یئوزرآ  دهاوخ و  يزیچ  نآ  زا  دّیس  ات  هک  دنداهن  زاب  اهرد 

یتشک  || دوشن  هنایم  زا  تناـهج  ود  ره  اـت  دوشن  هناـشن  يوس  ار  وت  ریت  کـی   || دوشن  هناـگی  تقیـالع  لد ز  اـت  یغط :» اـم  رـصبلا و  غاز 
رود دنتـسه  فّظوم  مدرم  تسا  هدـش  تیاور  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  عمجم :  40 مِهَیلِإ » يِوهَت  ِساّنلا  َنِم  ًةَدـِئفَأ  لَـعجاَف   » دوشن هنارکب  تمالـسب 

ترـضح و  دناوخ . ار  هیآ  هکنیا  و  دـنراذگ ، نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  يرای  یتسود و  دـنیآ و  ام  يوسب  سپ  ناز  دـننک  فاوط  اهگنـس  هکنیا 
اب یئاعد » لّبقت  و   » اهیراق زا  ياهّدع  رـسک و  اب  نارگید  دناهدناوخ و  واو  حتف  اب  يوهت »  » دهاجم مالّـسلا و  مهیلع  قداص  رقاب و  ماما  ّیلع و 

و  » ریبج نب  دیعس  و  يدلول »  » رمعی نب  ییحی  و  ّيدلول » و   » اهیراق یـضعب  مالّـسلا و  امهیلع  رقاب  ماما  نسح و  ماما  و  دناهدناوخ . مّلکتم  يای 
زا ملاع  همه  ساـّنلا » ةدـئفا   » یتفگ و  ساـّنلا » نم  ةدـئفا   » یتفگن رگا  تفگ : ریبج  دیعـس  حوتفلا :  54-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  يدـلاول »

: دناهتفگ نیرسفم  زا  ياهدع  يربط :  43 ٌءاوَه » مُُهتَِدئفَأ  َو   » 152-150- یقرواپ «. - 46» جحب يدنتفر  اجنآ  ناملـسم  اسرت و  دوهج و  ربگ و 
رد هتـسویپ  درادن و  مارآ  ناشنورد  رد  ناشلد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  درادن . یبوخ  ریخ و  چـیه  شیاجنگ  تسا و  جـک  ناشاهلد  ینعی 

« ءاوه  » يهملک تبسانمب  دتفیم و  ورف  هن  دوریم و  الاب  هن  هک  هتخیوآ  ناشولگ  يانب  ناشلد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا و  بارطضا  جوم و 
: نایبلا حور  دننکیم . كرد  يزیچ  هن  تسا و  اهنآ  رد  يزیچ  هن  هک  تسا  یلاخ  اهلد  تسا : هکنیا  رتهب  ینعم  هحفص 284 ]  ] 26-1- نآرق -
رب وچ  ظعاو  یکی  نآ  تسا : هدرک  لقن  ملاظ  فیصوت  و  نوملاّظلا » لمعی  اّمع  لفاغب  هّللا  ّنبـسحت  ال   » اب بسانت  يارب  ار  يونثم  رعـش  هکنیا 
رب اعد  وا  يدرکن  یم  نایغاط  نادـسفم و  نادـب و  رب   || نار  محر  بر  اـی  تشادـیمرب ، تسد  يدـش  یعاد  ار  هار  ناـعطاق   || يدـش  ربنم 

تـسین دوهعم  هکنیا  دنتفگ : ارورم  ریخ  لها  نانک  رخـست  همه  رب   || رید  لها  نالد  رفاک  همه  رب  اعد  ار  ناثیبخ  زج  يدرکن  یم   || ایفـصا 
نادـنچ روج  ملظ و  ثبخ و  ماهدـیزگب  ببـس  نیز  ناـشاعد  نم   || ماهدـید  اـهنیا  زا  یئوکین  تفگ  تسین  دوج  تلالـض  لـها  توعد  ||  

نآ مخز  زا  یمدرک  یمدروـخ  تبرـض  مخز و  ناـشیا  نم ز   || یمدرک  ایندـب  ور  هک  یهگره  دـنتخادنا  ریخب  ّرـش  زا  ارم  هک   || دـنتخاس 
ُلبَق نِم  ُمتمَسقَأ   » دنمشوه يا  تسا  نم  رب  ناشاعد  سپ   || دندش  نم  حالـص  زاس  ببـس  نوچ  هارب  ناگرگ  یمدندروآ  زاب   || هانپ  بناج 

يوسب ایند  زا  هک  دـیدرکیم  دای  دـنگوس  هکنیا  زا  شیپ  ایند  رد  هک  دـیدوبن  امـش  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  44 ٍلاَوز » نِم  مَُکل  اـم 
میهاوخن ترخآ  باذعب  يراتفرگ  ایند و  یشوخ  لاوز  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  عمجم :  48-1- نآرق . - دش دیهاوخن  لقتنم  ترخآ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1084 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رجح نیدم و  دومث و  داع و  حون و  ّتلم  نیمزرس  رد  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  هداتق و  يربط : اوُمَلَظ » َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُمتنَکَـس  َو  . » تشاد
لاوـحا زا  امـش  يارب  ینعی  عـمجم :  45 َلاـثمَألا » ُمَُـکل  انبَرَـض  َو   » 50-1- نآرق . - دـیدش رادربخ  اـهنآ  تشذگرـس  زا  دـیدش و  نیزگیاـج 

: ساّبع نبإ  سابقملا  ریونت   46 مُهُرکَم » ِهّللا  َدنِع  َو  [ » هحفص 285  ] 32-1- نآرق . - دیتفرگن دنپ  میدرک و  لقن  ناتدوخ  دننامه  ناگتشذگ 
زا ذاش  تئارق  رد  عمجم :  46 ُلابِجلا » ُهنِم  َلوُزَِتل  مُهُرکَم  َناـک  نِإ  َو   » 29-1- نآرق . - تسا دنوادخ  دزن  ناشراکدب  يازـس  تبوقع و  ینعی 

هدـنک ياج  زا  اههوک  اهنآ  يهلیح  زا  دوب  کیدزن  هّتبلا  و  تسا : هکنیا  ینعم  رخآ و  لاد  اب  داک  تسا  هدـش  لـقن  بعک  نب  ّیبا  و  ع ]  ] ّیلع
زا ار  اههوک  هک  تسا  هزادـنا  نآب  اهنآ  يهلیح  هّتبلا  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدـناوخ  مّود  عفر  لّوا و  مال  حـتفب  لوزتل »  » یئاسک و  دوش .

دـناوتیم و دـنکب  ياج  زا  هوک  دـهاوخب  هلیـسو  نآب  یـسک  هک  دوب  يروطب  اهنآ  يهلیح  رکم و  راک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  دـنکب . ياج 
و دنوش . هدنک  اج  زا  اههوک  اهنآ  يهلیح  زا  هک  تسا  نانچ  هن  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  بوصنم  مّود  روسکم و  لّوا  مال  روهـشم  تئارقب 

مهلیبارس  » 54-1- نآرق . - درادن هار  نآ  رد  ریبدت  هلیح و  هک  تسا  اجرباپ  اههوک  دننام  تلاسر  غیلبت  تّوبن و  راک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم 
داـمآ باذـم و  ّزلف  زا  ناـشسابل  تسا : هکنیا  ینعم  يهجیتـن  و  تسا ، هدـش  تئارق  ّرج  نیونت  اـب  ود و  ره  نآرطق » : » عمجم  50 نارطق » نم 
هکنیا  ] نآرقب تستراشا  اذه »  » دنتفگ نارّسفم  یتعامج  دیز و  نبإ  هتشون : حوتفلا  وبا   52 ِِهب » اوُرَذُنِیل  َو  ِساّنِلل - ٌغالَب  اذه  . » تسا راک  يارب 

اب دنک  مالعا  دناسرتب و  ارناشیا  ات  هب » اورذنیل  و  . » ندیناسر نامدرمب  وت  زا  تسا ، غیلبت  دناهتفگ  و  ارنامدرم . تسنایب  ینعی  تسا ] غالب  نآرق 
هک نانچ  هن  دشاب  دـیحوتب  ملاع  دـیاب  ناسنا  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  عمجم :  52 ٌدِـحاو » ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَلعَِیل  َو   » 48-1- نآرق . - فیوخت

ودب دقتعم  هک  اهنآ  زا  مه  تسا و  نامه  ناشهفیظو  اهنآ و  زا  بولطم  دـناهناگ  هس  لوصاب  دـقتعم  هک  اهیحیـسم  دـناهتفگ : اهبهذـم  يربج 
زاب هکنیا  هتشون : فشک   44-1- نآرق . - دنتسه نآب  فّظوم  تسا و  هدش  هتـساوخ  هدیقع  نیمه  دنتـسه  ّرـش  ریخ و  و  تملظ ، رون و  لصا 

 ] نید دنتفگ : اجنیا  زا  ّتنس  لها  تسا ، یندینش  ماغیپ  تسا ، یعمس  غالب  و  تسب ، غالب  رد  دیحوت  هک  تسا  یعمـس  نامیا  هک  تسا  لیلد 
و تسا ، هیام  عومـسم  ار  نامیا  هک  تسا . هیاریپ  ارنآ  لقع  و  تسا ، هیام  عومـسم  ار  نامیا  هک  «، 47» لوقعم هن  تسا  عومسم  هحفص 286 ]
دنـشاب و رکفت  ربدت و  درم  دیاب  همه  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  عمجم :  52 ِبابلَألا » اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو   » 31-29- یقرواپ . - تسا هیاریپ  ارنآ  لقع 
« ُباسِحلا ُموُقَی  َموَی  اـت - ُمیِهاربِإ - َلاـق  ذِإ  - » 1 ام : يهدافتسا  نخـس و   37-1- نآرق . - دریگب دنپ  دـنک و  رکف  دـناوتیمن  درادـن  لقع  هکنآ 

بآ هن  هک  دش  دراو  نیمزرس  نیاب  دوب  شیرق  برع  امـش  ردپ  هک  میهاربا  مانب  يدرم  میدق  رایـسب  نارود  رد  دهدیم : هناشن  هیآ  دنچ  هکنیا 
نادرخیب و ياپ  هک  دـنک  ادـیپ  یئاج  تساوخیم  تفرعم ، درخ و  اب  دوب  يدرم  وا  تشاد ! راک  هچ  اـجنآ  دوب و  هراـکچ  وا  يداـبآ ، هن  دوب و 

یهارمگ ار  یتسرپتب  وا  دزوماـیب ، مدرمب  یتسرپ  ادـخ  دـنک و  رارقرب  دـیحوت  ناـمزاس  دـناوتب  دـیاش  اـت  دـشاب ، هدیـسرن  نآـب  ناتـسرپتب 
درک اعد  شا  هلابند  وا و  يارب  داد و  ياج  اجنآ  ار  دوخ  دنزرف  وا  دنوشن ، نآ  راتفرگ  شدالوا  دوخ و  هک  درک  تلئسم  ادخ  زا  تسنادیم و 

يرود يارب  هک  رهش  هکنیا  يدابآ  اجنیا و  رد  امـش  شیادیپ  هقباس  تسا  هکنیا  دوب  تمایقب  دقتعم  مه  تساوخ و  زامن  قیفوت  ادخ  زا  مه  و 
َّنَبَسَحت َو ال   » تیآ 42 ّقح 2 - رکنم  دیـشاب و  تسرپتب  مه  زاب  تسا  راوازـس  هنوگچ  سپ  تسا  هدش  ادـیپ  دـیحوتب  داقتعا  یتسرپتب و  زا 

-28- نآرق . - تسین لفاغ  نآ  زا  ادخ  تسا و  متس  اهبرع  امش  راک  رکف و  هک  تسین  دیدرت  قباوس  هکنیا  زا  سپ  هک  دنامهفیم  رخآ  ات  َهّللا »
مهدراهچ ءزج  هحفص 287 ]  ] 949-922- نآرق -88-62- نآرق -50

[15  ] رجح يهروس 

هراشا

29-1- نآرق  - میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

ات 27] تایآ 1  [: 15  ] رجحلا هروس  ]
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مُهرَذ [ 2  ] َنیِِملـسُم اُوناک  َول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اـَمبُر  [ 1  ] ٍنِیبُم ٍنآُرق  َو  ِباتِکلا  ُتاـیآ  َکـِلت  رلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ٍۀَّمُأ نِم  ُِقبـسَت  ام   261-1- نآرق [ - 4  ] ٌمُولعَم ٌباتِک  اَهل  َو  ّالِإ  ٍۀَـیرَق  نِم  اـنکَلهَأ  اـم  َو  [ 3  ] َنوُمَلعَی َفوَسَف  ُلَـمَألا  ُمِهِهُلی  َو  اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکأَـی 

ام [ 7  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِۀَِـکئالَملِاب  انِیتَأت  اـم  َول  [ 6  ] ٌنُونجََمل َکَّنِإ  ُرکِّذـلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاـق  َو  [ 5  ] َنوُرِخأَتـسَی ام  َو  اهَلَجَأ 
ِیف َِکلبَق  نِم  انلَسرَأ  دََقل  َو   351-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  َرکِّذلا  اَنلََّزن  ُنَحن  ّانِإ  [ 8  ] َنیِرَظنُم ًاذِإ  اُوناک  ام  َو  ِّقَحلِاب  ّالِإ  َۀَِکئالَملا  ُلِّزَُنن 
تَلَخ دَق  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  ال  [ 12  ] َنیِمِرجُملا ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلسَن  َِکلذَک  [ 11  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  مِهِیتأَی  ام  َو  [ 10  ] َنِیلَّوَألا ِعَیِش 

ٌموَق ُنَحن  َلب  انُراصبَأ  تَرِّکُـس  امَّنِإ  اُولاـَقل   328-1- نآرق [ - 14  ] َنوُجُرعَی ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًاـباب  مِهیَلَع  اـنحَتَف  وـَل  َو  [ 13  ] َنِیلَّوَألا ُۀَّنُس 
َعمَّسلا َقَرَتسا  ِنَم  ّـالِإ  [ 17  ] ٍمیِجَر ٍناطیَـش  ِّلُک  نِم  اـهانظِفَح  َو  [ 16  ] َنیِرِظاّنِلل اهاّنَّیَز  َو  ًاـجوُُرب  ِءاـمَّسلا  ِیف  اـنلَعَج  دََـقل  َو  [ 15  ] َنوُروُحسَم

اهِیف مَُکل  انلَعَج  َو   365-1- نآرق [ - 19  ] ٍنوُزوَم ٍءیَش  ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  انیَقلَأ  َو  اهاندَدَم  َضرَألا  َو  [ 18  ] ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَبتَأَف 
َنِم انلَزنَأَف  َِحقاَول  َحایِّرلا  اَنلَـسرَأ  َو  [ 21  ] ٍمُولعَم ٍرَدَِـقب  ّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـنِع  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َو  [ 20  ] َنِیقِزاِرب َُهل  ُمتـَسل  نَم  َو  َشِیاعَم 
دََقل َو  مُکنِم  َنیِمِدقَتسُملا  اَنِملَع  دََقل  َو  [ 23  ] َنُوثِراولا ُنَحن  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُحن  ُنحََنل  ّانِإ  َو  [ 22  ] َنِینِزاِخب َُهل  ُمتنَأ  ام  َو  ُهوُمُکانیَقسَأَف  ًءام  ِءامَّسلا 

ٍنُونسَم ٍإَمَح  نِم  ٍلاصلَص  نِم  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  َو  [ 25  ] ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  مُهُرُشحَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  َو   440-1- نآرق [ - 24  ] َنیِرِخأَتسُملا اَنِملَع 
نآ ردـصم  ندرک و  اهر  ینعی  مه - رذ - تاغل : ینعم  هحفص 288 ]  ] 200-1- نآرق [ - 27  ] ِموُمَّسلا ِران  نِم  ُلبَق  نِم  ُهانقَلَخ  َّناَـجلا  َو  [ 26]
رما عراضم و  ّطقف  تسا  هدشن  لامعتـسا  ندرک  اهر  ینعمب  تسا و  مخز  ندرک  یحارج  يزیچ و  ندیرپ  ینعمب  یلو  تسا  واو  حتفب  رذو ] ]
لقن جاّجز  ءاّرف و  زا  رخف  ماما  امول - ندرک ، اهر  یناوتان  زا  ندرک ، لوغشم  ینعمب  ءاهلا  ردصم  زا  مههلی - تسا ، هدش  لامعتسا  ینعم  نیاب 
لثم تسا  هدش  لیدـبت  امول »  » رد میم  اب  ول ال »  » رد مال  دوشیم و  لامعتـسا  ارچ  هن و  رگا  ینعمب  اّله »  » و ول ال »  » اب هملک  هکنیا  تسا : هدرک 

ینعمب جرب  عمج  جورب - هتسد . وریپ ، عبات و  هعیش  عمج  عیـش - تسا ، یتسود  ینعمب  ّتلخ  زا  هک  یّلخ » یملخ و  وه   » و هتملاخ » هتللاخ و  »
حالطصاب دشاب  ازوج  روث و  لمح و  يهناگ  هدزاود  جورب  هک  دیـشروخ  هام و  ریـسم  ياهتمـسق  و  تمیق ، ردق و  اب  یلاع و  نکـسم  لزنم و 

رد يدبیم  لوقب  و  دوشیم ، هدید  بش  هک  باهـش  ریت  حالطـصاب  هک  شتآ ، زا  دولوم  مشچ  هدـننک  هریخ  نشور و  يهّدام  باهـش - میدـق .
هایـس لگ  أمح - دنکیم . ادص  لافـس  لثم  دروخب  مه  رب  نوچ  هک  رادادص  يهدـش  کشخ  لگ  لاصلـص - شتآ . یخاش  رارـسألا : فشک 

 ] امـش يارب  ربمغیپ  هک  هکنیا  ءار  مـال  فلا   1 میحر ، نامحر و  يادخ  مانب  همجرت : نتنملا .» نونـسملا  ءامحلا  :[ » سوماق - ] نونـسم گنر .
مهارف فورح  رگید  ءار  مال و  فلا  نیمه  زا   ] ای تسا . تالکشم  يرادومن  يهلیسو  هک  نآرق  تسا و  باتک  تایآ  دناوخیم  هحفص 289 ]

وزرآ نارفاک  هکنیا  هک  دش  دهاوخن  ياهلـصاف  ربمغیپ  يا   2 تالکـشم ] يرادومن  هلیـسو  تسا و  نآرق  هک  باتک  تایآ  هکنیا  تسا  هدش 
ات دنـشاب  دوخ  يوزرآ  راک  رد  دنرب و  هرهب  دنروخب و  هک  راذگ  دوخب  ار  اهنآ  وت  یلو  میدشیمن 3  راتفرگ  میدوب و  ناملسم  شاکیا  دننک :
رید دوز و  ینآ  لجا  یمدرم  هتسد  چیه  رد  نوچ  دندش 5  دوبان  كاله و  دوخ  نّیعم  تقوب  زین  رگید  للم  هکنانچ  دنوش 4  رادربخ  تبقاع 

هک هاگنآ  دـنیآیم  هکئالم  هّتبلا   8 يدرواین ! هکئـالم  ارچ  وگتـسار  يدرخ و  اـب  رگا  نوچ  ياهناوید 7  وـت  دـنیوگیم  مدرم  هکنیا  دوشیمن 6 
مینابهگن 10 ارنآ  دوخ  میداتـسرف ، وت  يارب  ار  يروآدای  نآرق و  هکنیا  هک  ام  دوش 9 و  رادومن  ناشمشچ  ولجب  تصرف  تلهمیب و  قیاـقح 

هکنیا دـندرکیم 12  هرخـسم  اهنآ  هکنآ  رگم  دـماین  ربمغیپ  وت  زا  لبق  نیـشیپ  ياهتلم  يارب  هکناـنچ   11 درادـن ] رثا  مدرم  یئارـس  هدوهیب  [و 
يروطب دنشاب  رودب  يرگمدآ  ادخ و  زا  هک  تسا 14  هدوب  نیمه  زین  ناگتشذگ  شور  دریذپیمن 13 و  ّقح  هک  مرجم  ياهلد  تسا  نینچ 

و  ] نامـسآ جورب  هکنیا  هکنیا  اب  میاهدش 16  وداج  دناهتـسب و  ار  ام  مشچ  دنیوگ  دنور 15  الاب  نآب  دوش و  هدوشگ  نامـسآب  يرد  رگا  هک 
میداد تنیز  دنرگنیم  نیمز  زا  هک  مدرم  يارب  تسا و  ام  يهدیرفآ  ام و  تردقب  دیـشروخ ] هام و  لاس  يهرود  يهناگ  هدزاود - تامیـسقت 

دـشاب و یعمـس  قارتـسا  هکنآ  زج  تـقیقح 18  مـظن و  فلاـخم  ناطیـش و  ره  یـشیدنادب  ّرـش و  زا  میتخاـس  شظوـفحم  شیارآ 17 و  و 
هکنیا تسا  ام  تردقب  زین  دنکیم 19 و  دوبان  دوشیم و  رادومن  هک  هدننک  هریخ  یشتآ  تسا و  یباهـش  نآ  یپ  رد  هک  يریگ  ربخ  يهشیدنا 

تسا و نآ  يهتسباو  امش  یگدنز  هک  هدنایور 20  نآ  رد  نّیعم  ياههزادـناب  هایگ  عاونا  یتشک و  رگنل  دـننامه  ياههوک  اب  هدرتسگ  نیمز 
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میروآیم دورف  نیعم  يهزادناب  هک  تسا  ام  تردقب  زیچ  ره  يهتخودنا  نزخم و  دینادب  دیرادن 21 و  ربخ  شیزور  كاروخ و  زا  هچنآ  مه 
نآ رد  دوخ  هکنیا  اـب  میدرک  ناتباریـس  اـت  میداد  ناراـب  نامـسآ  زا  میدرک و  نّیعم  ناـتخرد  ینتـسبآ  يارب  ار  اـهداب  هک  دیـشیدنیب  22 و 

يهمه ثراو  هک  تسا  اـم  راـیتخاب  یگدـنز  هحفــص 290 ] گرم و [  ره  هـّتبلا  دینک 23  هتخودـنا  يزیچ  دیاهتـسناوتن  دـیرادن و  يرایتخا 
میکح وا  هچ  دـنکیم  عمج  رـس  روشحم و  ار  ناشهمه  وت  راگدرورپ  دّـمحم  يا  میراد 25  ربخ - ناتهدنیآ  هتـشذگ و  زا  میتادوجوم 24 و 

زا تسا  امش  يهدیدان  قولخم  هک  ار  ّنج  هتـسد  نآ  زا  شیپ  میدروآ 27 و  دیدپ  هدیدنگ  لگ  يهلافـس  زا  ار  مدآ  نوچ  میلع 26  تسا و 
دوخ ریسفت  لّواب  لّوحم  ار  روس  لئاوا  عّطقم  فورح  رد  نخس  نیرّسفم  مومع   1 رلا » : » نیرّسفم نخس  دودیب . هتخورفا و  میدیرفآ  یشتآ 
ینعی يربط :  1 ٍنِیبُم » ٍنآُرق  َو  ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت   » 20-15- نآرق . - میدرک ثحب  لّصفم  نآ  زا  باتک  لّوا  رد  مه  ام  هکناـنچ  دـناهدرک 

باتک و تاـیآ  اـهنیا  ینعی  عمجم :  46-1- نآرق . - لـیجنا تاروت و  لـثم  تسا  هدوب  نآرق  زا  شیپ  هک  تسا  یباـتک  تاـیآ  تاـیآ ، هکنیا 
: عمجم  2 ُّدَوَی » اـَمبُر  . » تسا نیبـم  نآرق  هک  تسا  یباـتک  تاـیآ  فورح  هکنیا  ینعی  فشک : تسا . لـطاب  ّقح و  ناـیم  زیّمم  نآرق  تاـیآ 

هیلع ّیلع  زا  عمجم :  3 ُلَمَألا » ُمِهِهُلی  َو   » 17-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ءات  یتدایزب  امّتبر »  » ءاب و فیفخت  دـیدشت و  اب  اـمبر »  » يهملک
، زارد رود و  يوزرآ  لما و  لوط  - 2 سوه ، يوه و  زا  يوریپ  - 1 تسا ، تبقاع  زا  فوخ  بجوم  رتشیب  زیچ  ود  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا 

دوخ رگید  ملاعب  یهّجوت  دربیم و  ناـسنا  داـی  زا  ترخآ  یمّود  و  دوشیم ، تسرداـن  زا  تسرد  زیمت  ّقح و  زا  ریگولج  ار  ناـسنا  یلوا  نوچ 
يزور دنچ  نارفاک  هک  تسا  هدش  دـیدهت  ولج  تیآ  رد  نوچ  رخف :  4 ٌمُولعَم » ٌباتِک  اَهل  َو  ّالِإ  ٍۀَـیرَق  نِم  انکَلهَأ  ام   » 26-1- نآرق . - دنکیمن
دننامیم هدوسآ  مدرم  هتسد  هکنیا  رگا  هک  تسا  هدش  يروآدای  هلمج  هکنیا  رد  دنشاب ، دوخ  ياهوزرآ  مرگرـس  دننک و  یگدنز  دنروخب و 

ای  » 59-1- نآرق . - دیسر دهاوخ  دوخ  تقوب  تشونرـس  دراد و  نّیعم  هتـشون  باتک و  سک  ره  گرم  هتـسد و  ره  لجا  هک  تسا  نآ  يارب 
يا دنیوگیم : ءازهتسا  هرخـسم و  رظن  زا  - 1 دوشیم : هدافتـسا  ینعم  ود  لّوا : يهلمج  زا  رخف :  6 ٌنُونجََمل » َکَّنِإ  ُرکِّذـلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ 

مکیلا هحفـص 291 ]  ] 71-1- نآرق  - لسرا يذـّلا  مکلوسر  ّنا   » یـسوم يارب  نوعرف  نخـس  لـثم  تسا ، هدـش  لزاـن  واـب  نآرق ، هکیـسک 
يهلمج تسا ، هدش  لزان  ودب  نآرق  هک  يرادنپیم  نانچ  ار  دوخ  هکیـسک  يا  ینعی  - 2 هناوید ، یئاوشیپ  تسا و  يربـمغیپ  ینعی  نونجمل »

لاح دـندرکیم  نامگ  دـندرک  یم - هدـهاشم  یحو  لوزن  ماگنه  ربمغیپ  رد  هک  یلاح  رییغت  بارطـضا و  ینعی  لّوا : دراد : ینعم  ود  زین  مّود 
ٌرکِذ اـّلِإ  َوُه  اـم  َو  ٌنُونجََمل  ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو   » تسا هدـش  هتفگ  اـطخ  روـج  هکنیا  زا  يریگوـلج  يارب  رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  تسا  یگناوـید 

هک تسا  مولعم  تسا و  نینمؤم  ریکذـت  يهلیـسو  نآرق  هکنیا  هکنیا  اـب  ياهناوید ، وـت  دـنیوگیم : اـهنآ   278-204- نآرق : - ینعی َنیَِملاعِلل »
وت نخس  لاح و  هکنیا  نارفاک  هک  نآرقب  ربمغیپ  ظّفلت  یحو و  لاحب  تبسب  تسا  مدرم  نونج  لایخ  زا  يریگولج  يارب  مود  يهلمج  هکنیا 

دنتسنادیم و تقیقح  باوص و  ار  دوخ  ياطخ  اهنآ  مّود : نآرق ، تسا و  رّکذت  يهلیـسو  نانخـس  هکنیا  هکنیا  اب  دننادیم  یگناوید  دولوم  ار 
ود ره  ام » ول   » و ول ال »  » و ار ، ناگتـشرف  دیراین  امب  ارچ  حوتفلا : وبا   7 ِۀَِکئالَملِاب » انِیتَأت  ام  َول  . » تسا هناوید  یتسار  ربمغیپ  هک  دندوب  دـقتعم 

هکئالم بصن  نون و  ود  اب  لّزنن »  » اهیفوک مومع  عمجم :  8 ِّقَحلِاب » ّالِإ  َۀَِکئالَملا  ُلِّزَُنن  ام   » 33-1- نآرق . - تسا یفن  ام »  » تسا و اّله  ینعمب 
نینچ ار  هلمج  ساّبع  نبإ  و  دناهدناوخ ، مه  هکئالم  عفر  حوتفم و  يات  اب  و  دناهدناوخ ، هکئالم  عفر  مومضم و  لّوا  يات  اب  زین  دناهدناوخ و 
یئاّبج دـهاجم و  دـنریگب ، ار  امـش  ناج  دـنیایب و  تسا و  گرم  هک  ّقحب  هک  رگم  ار  هکئالم  میتسرفیمن   46-1- نآرق : - تسا هدرک  ینعم 
دنیآیم اهنآ  ینعی  تسا  هدش  لقن  دهاجم  زا  زین  دننکیم و  راتفرگ  ار  امـش  دنیآیم و  تسا  امـش  یگراچیب  باذع و  هک  ّقحب  ینعی  دـناهتفگ :

میداتسرف و ار  نارق  ام  - 1 56-1- نآرق : - دناهدرک لقن  ینعم  ود  نیرّـسفم   9 َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانِإ  َو  َرکِّذـلا  اَنلََّزن  ُنَحن  . » ماغیپ تلاـسر و  يارب 
ریقوت طاسب  رشن  هتـشون : فشک  میرادیم . هاگن  ار  دّمحم  ام  میداتـسرف و  نآرق  ام  يدوبان 2 - فیرحت و  رییغت و  ره  زا  میرادـیم  هاـگن  ارنآ 

، نافراع ناج  هحفص 292 ] سنوم [  تسا و  نانمؤم  لد  راگدای  هک  ینآرق  ناهج ، يادخ  کیدزنب  نآ  تّزع  فرش و  راهظا  تسا و  نآرق 
تداعـس و هدیـشوک ، نآب  ناشیا  نید  هدیـشوپ ، نادـب  ناشیا  بیع  هتـسارآ  نادـب  نانمؤم  ياهلد  ناقاتـشم ، شیاـسآ  ناتـسود و  تولـس  و 

يهنیزخ ناشیا  تنیط  راوطا  کنآ  رهب  زا  ارنآ  ناگدـنناوخ  نآرق و  نایاناد  تسا  میظع  یتراشب  هدرک ، ادـیپ  نآ  رد  ناـشیا  يادرف  يزوریپ 
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رهوج ّزعب  فدص  دوب  فدص  رد  ات  رهوج  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، نآرق  تّزع  رارـسا  عدوتـسم  ناشیا  لد  يادـیوس  تسا و  نآرق  تایآ 
نم اوظفحتـسا  اـمب   » نآرق رد  هدـش  فیـصوت  نوچ  دوب  لیئارـسا  ینب  اـب  تاروت  ظـفح  ظوفحم ، عایـض  تفآ  زا  نمیا و  رطخ  زا  دوب  زیزع 
نآ ظفاح  دوخ  نوچ  سپ  نوظفاحل » هل  ّانا   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  ظفاح  دوخ  ار  نآرق  و  دندرک ، لیدبت  فیرحت و  اهنآ  و  هّللا » باتک 

ینعی يربط :  12 َنیِمِرجُملا » ِبوـُُلق  ِیف  ُهُُکلـسَن  َِکلذَـک   » و هفلخ .» نم  ـال  هیدـی و  نیب  نم  لـطابلا  هیتأـی  ـال  زیزع  باـتکل  ّهنا   » هّتبلا تسا ،
لخاد ار  ناربـمغیپ  يازهتـسا  رفک و  نآ  زین  وـت  ّتلم  نیکرـشم  هکنیا  لد  رد  هتفرگیاـج ، تشاد و  هار  ناینیـشیپ  لد  رد  رفک  هـک  ناـنچمه 

تیاده يهلیـسو  ات  نیکرـشم  لد  رد  ار  نآرق  مینکیم  دراو  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  یخلب و  عمجم :  51-2- نآرق . - میهدیم ياج  مینکیم و 
هکئالم ینعی  دناهدرک : ینعم  نیرّسفم  یـضعب  يربط :  14 َنوُجُرعَی » ِهِیف  اوُّلَظَف  . » ناشرفک فارحنا و  رد  دنشاب  رصقم  دوخ  دنـشاب و  هتـشاد 

تسا و مزـال  لـعف  كولـس » : » حوتفلا وبا   ] 31-1- نآرق . - دنور الاب  نامـسآب  نارفاک  دوخ  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  دـنورب ، نامـسآب 
لیوأت یلع  تسلاخدا  کلسب  دارم  و  دوش ، ادیپ  ردصمب  ناشیا  نایم  قرف  و  انأ » هتکلس  قیرّطلا  نالف  کلس   » دوشیم هتفگ  يدّدعتم  کلس » »

زاب یـسک  هچ  هب  هک  دـندرک  فالخ  هکلـسن »  » ریمـض رد  و  مینکفا . ناشیا  لد  رد  ای  و  مینارذـگب ، ناشیا  لدـب  ات  ینعی ]  ] بلقلاب راـضحإلا 
ثیدح ام  ینعی  تسا  نآرق  دارم  تشذگ و  رکّذلا » انلّزن   » رد هک  رکذ »  » هب تسا  عجار  هک  دنتفگ  یئاّبج  یخلب و  يرـصب و  نسح  ددرگیم 

هیآ رد  هک  ءازهتسا  هب  تسا  عجار  ریمض  دنتفگ  رگد  یـضعب  و  دنراین . دنرآ و  نامیا  وا  هب  ات  مینکفا  ناشیا  لد  رد  وا  رد  يهشیدنا  نآرق و 
هکنآ يارب  هن  دـننک  بانتجا  اـت  مینارذـگب  ناـشیا  لد  رد  نآرق  هب  ءازهتـسا  اـم  ینعی  نوئزهتـسی » هب  اوناـک  اـّلا   » تسا لـبق  هحفـص 293 ] ] 

هکنانچ ناشیا  لد  رد  تسا  رفک  قلخ  ینعمب  کلـس »  » هکنیا تفگ  ناوتیمن  دندرکن و  بانتجا  دنتفرگ و  راک  رب  ناشیا  اما  دننک ، لامعتـسا 
خیبوت تمالم و  دروم  رد  هیآ  ظفل  هکنآ  رگید  لیلد  و  تسا ، ناشیا  دوخب  تلاوح  نامیا  یفنب  هب » نونمؤی  ال  : » هکنآ يارب  دـنیوگ  نایربج 

14 ۀیآلا » ًاباب - مِهیَلَع  انحَتَف  َول  َو  . » مولم هن  يدندوب  روذـعم  ناشیا  ات  یتسیاب  يدرک  ناشیا  لد  رد  رفک  قلخ  رگا  و  تسا ، هدـمآ  تمذـم  و 
امَّنِإ :[ » تفگ دنهاوخ  زاب  تداع  قرخ  رب  دـنوش  نامـسآ  رب  زور  ره  نارفاک  هکنیا  میئاشگب و  ناشیا  رب  ار  نامـسآ  ياهرد  زا  يرد  ام  رگا 

: دیوگ حوتفلا  وبا   ] 217-188- نآرق -32-3- نآرق . - تسا هدش  تئارق  فاک  فیفخت  دیدشت و  اب  ترّکس » : » عمجم  15 انُراصبَأ » تَرِّکُس 
ُهَعَبتَأَف ًاجوُُرب  ِءامَّسلا  ِیف  انلَعَج  دََقل  َو  [. » تازجعم روهظ  تایآ و  لوزن  دـنع  ناشیا  نامیا  زا  درک  لوسر  عمط  عطق  هیآ  هکنیا  رد  یلاعت  قح 

رارق یتاـماقم  بتارم و  درخ  عفترم  ماـقم و  لـقع و  نامـسآ  رد  ینعی   72-43- نآرق -42-3- نآرق : - یناشاک تـالیوأت   18 ٌنِیبُم » ٌباهِش 
فراعمب میدرک  هتسارآ  ارنآ  تسا و  دافتسم  لقع  سپـس  لعفلاب و  لقع  هاگنآ  هکلملاب و  لقع  نآ  زا  سپ  ینالویه و  لقع  لّوا  هک  میداد 

يهطـساوب همهاو  يهّوـق  رگا  هک  لـطاب  ماـهوا  زا  میتـشاد  ظوـفحم  ار  لـقع  هکنیا  زین  و  دـشاب ، رظن  رکف و  درم  هک  سک  ره  يارب  موـلع  و 
حـضاو ناهرب  همهاو  مکح  یگتخیمآ و  هکنیا  یپ  رد  دوش  هتخیمآ  مهب  لـطاب  ّقح و  دـیابرب و  ارنآ  ماـکحا  زا  يزیچ  یلقع  قفاـب  یکیدزن 

زیچ ره  زا  هوک  نیمز و  رد  ینعی  يواضیب :  19 ٍنوُزوَم » ٍءیَـش  ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنَأ  َو  . » دوش لطاب  موهوم  مکح  دنک و  شرود  ات  میداد  رارق 
َُهل ُمتـَسل  نَم  َو   » 49-1- نآرق . - بسانتم نسحتـسم و  ینعی  نوزوم  مالک  دـنیوگیم  هک  ناـنچ  میدرک  داـجیا  بساـنم  دنـسپ و  يرادـقمب 

ادـخ يهنازخ  زا  اطخ و  تسا  یناـمگ  تسا ، امـش  تسدـب  دـیرادنپ  یم - هک  رگراـک  دـنزرف و  نز و  يزور  ینعی  يواـضیب :  20 َنِیقِزاِرب »
نّیعم رادـقم  هب  ناکم و  نامز و  رد  تادوجوم  شیادـیپ  ینعی  رخف :  21 ٍمُولعَم » ٍرَدَِـقب  ّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  [ » هحفص 294  ] 37-1- نآرق . - تسا

َحایِّرلا اَنلَـسرَأ  َو   » 46-1- نآرق . - دـشاب دودـح  نیاب  دودـحم  یتسیابن  هن  رگ  راتخم و  تسا و  رداق  اـهنیا  يهدـنرآ  دـیدپ  هک  تسا  هناـشن 
، دـنکیم لقتنم  یئاجب  یئاج  زا  هاگنآ  دـنک ، نتـسبآ  ار  ربا  هک  دتـسرفیم  ار  داب  دـنوادخ  ینعی  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  يربط :  22 َِحقاَول »

دََقل َو  مُکنِم  َنیِمِدقَتسُملا  اَنِملَع  دََقل  َو   » 36-1- نآرق . - دنکیم هویمب  نتسبآ  ار  ناتخرد  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دراب ، یم - سپس 
مینادیم 2 ار  امش  نونکا  هتشذگ و  مدرم  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  24 َنیِرِخأَتسُملا » اَنِملَع 
و دنتسه ، ولج  ياهفصب  گنج  رد  هک  ار  اهنآ  مینادیم  تسا : هتفگ  ّبیسم  نب  دیعـس  میراد 3 - ربخ  امش  رخآ  لّوا و  زا  تسا : هتفگ  یبعش 
هک اهنآ  دنتـسه و  مدـق  شیپ  تاریخ  رد  هک  ار  اـهنآ  مینادـیم  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 4 دناهداتـسیا ، رخآ  فوفـص  رد  هک  اهنآ 
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تلیضف و كرد  يارب  دنتسه  زامن  لّوا  فص  رد  هک  ار  یئاهنآ  میسانشیم  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دننکیم 5 - يراک  یتخس  يدنکب و 
ینعی تالیوأت :  26 ٍنُونسَم » ٍإَمَح  نِم  ٍلاصلَص  نِم  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  َو   » 80-1- نآرق . - اهنز ياشامت  يارب  دنرخآ  فص  رد  هک  ار  یئاهنآ 

هدـش و هتخیر  نآ  رب  هک  تسا  یکاخ  نونـسم  و  تسا ، كاخ  أمح  نوچ  میدـیرفآ ، شتآ  كاخ و  داب و  بآ و  رـصنع  راهچ  زا  ار  یمدآ 
هدش کشخ  تسا و  هدید  ترارح  شتآ  يهطساوب  هک  تسا  یکاخ  لاصلـص  و  بولطم ، تروصب  لیدبت  يارب  هدامآ  تسا و  هدش  میالم 
حور رهوج  هک  ار  ّنج  ینعی  تالیوأت :  27 ِموُمَّسلا » ِران  نِم  ُلبَق  نِم  ُهانقَلَخ  َّناَجلا  َو   » 67-1- نآرق . - تسا هدش  لخاد  نآ  رد  وه  تسا و 

طالخا ریخبت  تلاح  ّتیلباق  تفاطل و  مامـضناب  یلـصا  شتآ  يهّدام  يزیرغ و  ترارح  زا  تسا  لایخ  مهو و  يهّوق  دـلوم  تسا و  یناویح 
هحفص  ] 60-1- نآرق ، - شیادـیپ رد  ّرثؤم  ياوق  رگید  ترارح و  شیادـیپ  هّتبلا  و  میدـیرفآ . تسا  هدـش  راخب  هب  لیدـبت  هک  هناـگ  راـهچ 

يهلیسو هک  تسا  ترارح  دولوم  نآ  ریغ  مدآ و  ندب  تابیکرت  ءاضعا و  نوچ  تسا  هدوب  تادوجوم  رگید  مدآ و  زا  لبق  تادوجوم  [ 295
. تسا تادوجوم  شیادیپ  داوم و  طالتخا  بیکرت و 

ات 50] تایآ 28  [: 15  ] رجحلا هروس  ]

[29  ] َنیِدِـجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ُُهتیَّوَس  اذِإَف  [ 28  ] ٍنُونسَم ٍإَمَح  نِم  ٍلاصلَـص  نِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  َو 
[ - 32  ] َنیِدِجاّسلا َعَم  َنوُکَت  ّالَأ  ََکل  ام  ُسِیلبِإ  ای  َلاق  [ 31  ] َنیِدِجاّسلا َعَم  َنوُکَی  نَأ  یبَأ  َسِیلبِإ  ّالِإ  [ 30  ] َنوُعَمجَأ مُهُّلُک  ُۀَِکئالَملا  َدَجَسَف 

َۀَنعَّللا َکیَلَع  َّنِإ  َو  [ 34  ] ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اهنِم  جُرخاَف  َلاق  [ 33  ] ٍنُونسَم ٍإَمَح  نِم  ٍلاصلَص  نِم  ُهَتقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجـسَِأل  نُکَأ  َمل  َلاق   360-1- نآرق
[38  ] ِمُولعَملا ِتقَولا  ِموَی  یلِإ   290-1- نآرق [ - 37  ] َنیِرَظنُملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  [ 36  ] َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ِینرِظنَأَف  ِّبَر  َلاق  [ 35  ] ِنیِّدلا ِموَی  یلِإ 

ٌمیِقَتسُم َّیَلَع  ٌطارِص  اذه  َلاق  [ 40  ] َنیِصَلخُملا ُمُهنِم  َكَدابِع  ّالِإ  [ 39  ] َنیِعَمجَأ مُهَّنَیِوغَُأل  َو  ِضرَألا  ِیف  مَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَتیَوغَأ  اـِمب  ِّبَر  َلاـق 
ُۀَعبَس اَهل  [ 43  ] َنیِعَمجَأ مُهُدِعوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو   324-1- نآرق [ - 42  ] َنیِواغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  ّالِإ  ٌناطلُـس  مِهیَلَع  ََکل  َسَیل  يِدابِع  َّنِإ  [ 41]

نِم مِهِروُدُـص  ِیف  ام  انعََزن  َو  [ 46  ] َنِینِمآ ٍمالَِسب  اهُولُخدا  [ 45  ] ٍنُویُع َو  ٍتاـّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ  [ 44  ] ٌموُسقَم ٌءزُج  مُهنِم  ٍباب  ِّلُِـکل  ٍباوبَأ 
ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ئِّبَن  [ 48  ] َنیِجَرخُِمب اهنِم  مُه  ام  َو  ٌبَصَن  اهِیف  مُهُّسَمَی  -1-289 ال  نآرق [ - 47  ] َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ًاناوخِإ  ٍّلِغ 

نداـتفا و ینعمب  عقو  ردـصم  زا  رما  اوعق - ف - تاـغل : ینعم  هحفـص 296 ]  ] 172-1- نآرق [ - 50  ] ُمِیلَألا ُباذَـعلا  َوُه  ِیباذَـع  َّنَأ  َو  [ 49]
نوچ هک  هدیدنگ 29  لگ  يهلافـس  زا  دیرفآ  مهاوخ  يرـشب  تفگ : هکئالمب  وت  يادخ  شاب : رّکذتم  ربمغیپ  يا   28 همجرت : ندرک  طوقس 

سیلبا رگم  دندرک 31  هدجس  دنتفریذپ و  نامرف  یگمه  دینک 30  هدجـس  ار  وا  یگمه  مدیمد  واب  یحور  ّقح  ملاع  زا  دش و  مامت  شتقلخ 
نم تفگ : وا   33 يدـشن ! راکمه  قفاوم و  اـهنآ  اـب  هک  دوشیم  هچ  ار  وت  سیلبا  يا  تفگ  ادـخ  اهنآ 32  اب  تکرـش  زا  درک  يراددوخ  هک 

- زور ات  یهاگرد 35 و  يهدنار  هک  تمارک  تمحر و  هاگتـسد  زا  وش  نوریب  تفگ : واب  ادـخ  منکیمن 34  هدیدنگ  لگ  زا  هدیرفآب  هدـجس 
راذـگ 37 مدازآ  هد و  متلهم  دـنیآرد  روـگ  زا  دـنوش و  هتخیگنارب  مدآ  دـالوا  هک  هاـگنآ  اـت  ادـخ  يا  تفگ : وا  نوعلم 36  ازج  باـسح و 

يارب دوـب  نم  بیـصن  هک  یهارمگ  هکنیا  ربارب  رد  ادـخ  يا  تفگ : سیلبا  يراد 38  تلهم  ياهدوسآ و  وـت  نّیعم  زور  اـت  تفگ : دـنوادخ 
نامه تفگ : ادخ  تدوخ 41  صلخم  ناگدـنب  زجب  منکیم 40  هارمگ  ار  یگمه  شیارآ و  وزرآ و  مهدـیم و  شیاـمن  اههتـساوخ  یمدآ 

دندرگب و هار  هکنیا  زا  هک  اهنآ  رگم  تسین  یسرتسد  ناگدنب  نینچب  ار  وت  مهدیم 42 و  ناشن  اهنآب  نم  هک  تسا  نم  میقتسم  هار  صالخا 
تسا تشهب  يوقت  اب  مدرم  يارب  یلو  نّیعم 45  ياهتسد  يارب  يرد  ره  رد  تفه  ياراد  تسا 44  منهج  ناشداعیم  امتح  دنوش 43  وت  وریپ 

رب دـنردارب و  یگمه  دـنرادن  لد  رد  ياهنیک  هک  یگدوسآ 47  یتمالـس و  اب  دـیوش  لخاد  دوشیم : ماهلا  اـهنآب  هک  بآ 46  ياههمـشچ  اب 
امـش يادخ  هک  نک  رادربخ  ارمدرم  ربمغیپ  يا  وت  دـنوشیم 49 و  جارخا  اجنآ  زا  هن  دـنراد و  یجنر  هن  هک  رگیدکی 48  ربارب  هتسشن  تخت 
حور  28 ًارََشب » ٌِقلاخ  یِّنِإ  : » نیرسفم نخـس  كاندرد . تسا و  تخـس  مه  وا  يراتفرگ  باذع و  هّتبلا  نابرهم 50 و  تسهانگ و  يهدنشخب 

دنع  » دـناهتفگ هک  دوش  رادومن  سیلبا  کـلم و  كاـپان و  كاـپ و  اـت  اـهنآ  ناـحتما  تسا و  هکئـالم  اـب  روش  تروصب  هلمج  هکنیا  ناـیبلا :
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رد ضایف  دوج  يهمـشچ  ینعی  ناـیبلا : حور   29 یِحوُر » نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ُُهتیَّوَـس  اذِإَـف   » 39-14- نآرق «. - ناهی وا  لجّرلا  مرکی  ناـحتمالا 
مولعم دنکیم و  لعتشم  ار  تایح  هحفص 297 ]  ] 53-1- نآرق  - حور و رون  تسا  هیوست  لادتعا و  اب  نت  مسج و  هک  ضیف  يارب  لباق  ّلحم 

هک یمدآ  رهوج  و  تسا . حور  وترپ  نتخورفا  هک  تسا  خـفن  يهجیتـن  دوـصقم  تسا و  لاـحم  ّقـحب  تبـسن  ندـیمد  ینعمب  خـفن  هک  تسا 
و تسا ، هقطان  سفن  امکح  هفـسالف و  ناـبز  رد  تسا و  هدـش  هدـیمان  بلق  حور و  اـهیفوص  حالطـصا  رد  تسا  داـیز  صاوخ  اوق و  ياراد 

شرون هک  دوش  ادـج  تعیبـط  زا  نوچ  و  تسا ، سفن  تسا  تعیبـط  لاـمعا  دـنب  رد  نوچ  هک  تسا  تاـهج  فـالتخاب  تاحالطـصا  هکنیا 
قیاقحب شتفرعم  نوچ  و  تسا ، حور  دـنک  ّقح  يهدـهاشم  دوش و  ّقحب  هّجوتم  ددرگرب و  یـسدق  ملاعب  نوچ  و  تسا ، لقع  دـشاب  رادومن 

نادمه ياهناتسهد  زا   ] یگنهآردوبک رفعج  دّمحم  نیکلاّسلا  لحارم  رد  دنمانیم . شبلق  دوش  مهارف  لیـصفت  روطب  یهلا  تافـص  ءامـسا و 
لـصا راهچ  رب  نآ  يانب  تفای  تشحو  رپ  یناملظ  سب  هناخ  دـمآرد  مدآ  بلاقب  حور  نوچ  تسا : هتـشون  هدوب ] راجاق  هاشیلعحتف  نامز  رد 

، صرح لّوا  رـس  تفه  اب  ینابعث  لاثم  رب  دـید  ار  هراّما  سفن  تسیرگن  رد  نوچ  داهنن  نآ  رب  لد  دـشابن  اقب  ارنآ  هک  تسناد  هداهن  هّداـضتم 
ینینزان حور  دنرب  ورف  ار  وا  ات  هدرک  زاب  ناهد  رس  تفه  ره  ربک ، متفه  دقح ، مشش  لخب ، مجنپ  بضغ ، مراهچ  توهـش ، مّوس  دسح ، مّود 

کین سپ  دـشن ، رّـسیم  ددرگرب  هک  تساوخ  تشگ  شّحوتم  هتفای ، شرورپ  زان  دـصب  نیملاعلا  ّبر  برق  راوج  رد  لاس  رازه  نیدـنچ  هک 
دمآرب نآ  غامد  خاکب  هآ  نآ  راخب  دیشکرب  درس  یهآ  دش و  یلوتسم  ودب  ضبق  میبلطیم ، یلد  هتسکش  وت  زا  ام  دنتفگ  واب  دش  لد  هتسکش 
ینوکس كدنا  تفایزاب  باطخ  قوذ  نوچ  هّللا و  کمحری  هک  هدیـسر  رد  تّزع  باطخ  هّلل ، دمحلا  تفگ  داتفا  مدآ  رب  ياهسطع  لاح  رد 

بلاق سفق  هک  یتساوخ  يدرک  دای  حاورا  ملاـع  تعـسو  دیـشیدنا و  رب - ار  ّقح  سنا  تبرق و  قوذ  هک  تقو  ره  اـّما  دـمآ ، دـیدپ  يو  رد 
زا ار  ناطیـش  شنیرفآ  یگنوگچ  لالظ : یف  دـسرن  یم  سفق  نتـسکشب  شتـسد   || تسا  ناج  شمان  هک  سوبحم  لبلب  نآ  مظن : دنکـشب :

دناسریم و رازآ  دنکیم و  رثا  یکاخ  رـصنع  رد  هک  میباییم  نآ  رد  ار  مومّـسلا  ران  ّصاوخ  زا  ياهراپ  هک  زج  میبایرد  میناوتیمن  ام  شتآ 
نیلافس لگ  زا  یمدآ  شنیرفآ  و  تسین ، هحفص 298 ] رطاخ [  زا  رود  یناعم  هکنیا  زین  شتآ  رّوصت  زا  هک  دراد  يزارفندرگ  رورغ  يدنت و 

تاجردـب و نتفر  ـالاب  ناـبدرن  هک  دوـب  تردـق  شیرترب  نیتـسخن  دـندرک و  رترب  ادـج و  نارادـناج  رگید  ّقـح ز  يهـخفنب  ار  وا  هـک  دوـب 
مزاول دـنمزاین  هکنیا  اـب  دـنکیم  ناـکم  ناـمز و  قوف  اـمب  لوصو  يهتـسیاش  ار  وا  هک  تسا  هّیهلا  يهخفن  ناـمه  تسا و  یمدآ  ياـهیرترب 

ود هکنیا  زا  یمدآ  هک  يولع  يرون  یلفـس و  یکاخ  رـصانع  ناـیم  یگنهآ  مه - کـی  نآ و  دـننام  ندیـشون و  ندروخ و  زا  تسا  یکاـخ 
هتشرف ات  دوش  ادج  دوخ  یکاخ  رصنع  زا  دناوتن  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  تسا و  نایمدآ  يهژیو  هک  تسا  تیرـشب  لامک  تسا ، هدش  هتـشرس 

َُهل اوُعَقَف  . » دومرف عنم  مالسا  رد  ار  ّتینابهر  ربمغیپ  هک  تسا  نیمه  دیآرد و  ناد  درامشب  ات  دهد  تسد  زا  ار  دوخ  ینابر  میـسن  هن  ددرگ و 
هدـش هتفگ  نیمز  ياهراک  ریبدـت  رومأم  يهکئالمب  لّوا  تسا و  ّنج  و  هکئالم ، اـب  نخـس  يور  يواـطنط :  30 ُۀَِکئالَملا » َدَجَـسَف  َنیِدِجاس 
نینچ نوچ  درب و  هرهب  دیامن و  مّظنم  دـنک و  فرـصت  نآ  رد  هک  دراد  مزال  یـسک  ناویح  هایگ و  نیمز و  ناراب و  داب و  ربا و  هکنیا  تسا :

بآ و هایگ و  عاونا  هک  دـندرب  نامرف  اهنآ  دـیراذگب ، وا  رایتخاب  ار  ینیمز  ياههرهب  ماـمت  دـینک و  هدجـس  ودـب  یگمه  مدـیرفآ  يدوجوم 
لئاسو هکنیا  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  ریبدـت  راک  ردـنا  تسد  هکئالم  دـنک و  هدافتـسا  اهنآ  زا  ات  دـناهدراذگ  ناسنا  رایتخاب  ار  اوه  ناویح و 

طئارـش و مظن  يّدـصتم  هکئالم  نوچ  سپ  دـنهد ، رییغت  دـننک و  ضوع  و  دـننک ، لـماک  دـننک و  تسرد  دوخ  عقوم  رد  ار  يرـشب  تاـیح 
- نآرق . - تسا یقاب  هشیمه  تسا و  نیمه  هکئالم  دوجـس  سپ  دنتـسه ، ام  نامرف  ریز  تادوجوم  رگد  ناویح و  دنتـسه  ام  یگدنز  لئاسو 

هکنیا دناهتفگ : یضعب  یلو  ّقح  يرادربنامرف  تدابع و  ّتین  هب  دوب  وا  مارتحا  يارب  مدآب  هکئالم  يهدجس  دناهتفگ : نیرّـسفم  نایبت :  50-1
نآ میظعت  يارب  هدجس  هکنیا  نایبلا : حور  سب . تسا و  هدوب  تدابع  بناج  تهج و  مدآ  هک  تسا  هدوب  هلبق  يوسب  يهدجس  دننام  هدجس 

هتفگ ظفاح  دوب . يدمحا  تقیقح  يدّـمحم و  رون  هک  دوب  رون  نآ  شیامن  يهلیـسو  هنیئآ و  وا  هدـش و  عبطنم  هداهن و  مدآ  رد  هک  دوب  رون 
زار دبایرد ز  هچ  رگتمالم  یناوخیم  هتشونن  مه  ینادیم و  هدیدان  مه  هک   || ینادیم  هک  منادیم  اناج و  ماوت  هاوخ  اوه  هحفص 299 ] تسا [ :

يزیچ وت  نسح  رد  هک   || درک  ّتین  وت  سوب  نیمز  مدآ  يهدجـس  رد  کلم  یناهنپ  رارـسا  صوصخ  انیبان  مشچ  دنیبن   || قوشعم  قشاع و 
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31 َسِیلبِإ » ّالِإ   » یناشیرپ دزیگنا  هک  تداب  ینمیا  داب  نآ  زا   || تسا  اهلد  يهعومجم  نونک  دزیا  مانب  تفلز  مخ  یناسنا  روط  زا  ریغ  تفاـی 
هک تسا  نکمم  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  هملک  نیمه  زا  سیلبا  يهمل   18-1- نآرق . - دنام نادرگرس  دش و  دیماان  ینعی  سیلبا  هغّللا : سوماق 
هک هکنیا  تسا و  ادج  هکئالم  زا  سیلبا  لالظ : یف   140-138- یقرواپ «. - 48» هدش هتفرگ  برع  ریغ  نابز  زا  دـشاب و  یمجعا  هملک  هکنیا 
اب یهارمه  ای  ناـکم و  رد  تکرـش  نوچ  تسا  هدـش  هدروآ  یگتـسباو  كدـنا  يارب  تسین و  یقیقح  انثتـسا  سیلبا » اـّلا   » تسا هدـش  هتفگ 
رد تسا و  هدشن  باطخ  نآ  زا  يدای  تسا  هتـشادن  شزرا  وا  نوچ  یلو  تسا  هدوب  هناگادج  واب  باطخ  هک  دیاش  هنم و  ینثتـسم  يهتـسد 

هاوخ دبایرد  ار  نآ  یگنوگچ  دناوتیمن  ام  يهشیدنا  هک  تسا  ینیقی  یبیغ  یقیاقح  رگد  دـننامب  ام  رظن  رد  تشذگرـس  هکنیا  تروص  ره 
رد تاقولخم ، زا  یتافـص  تاّیفیک و  ای  شنیرفآ و  زومرم  ياوق  زا  هیانک  ای  دشاب  یجراخ  يدوجوم  تسا  هدش  فیـصوت  هلمج  نیاب  هچنآ 

هحفص  ] 39-1- نآرق  - تشاد و مدآ  رهاـظب  رظن  سیلبا  ینیـسح :  33 ٍرَـشَِبل » َدُجـسَِأل  نُکَأ  َمل  َلاق  . » تسا ناسکی  اـم  درخ  یئاـسران  ربارب 
رد تسا  یجنگ  مظن : تسا ، نوفدم  هبارخ  هکنیا  رد  رارـسا  جـنگ  هک  تسنادـن  دـید و  ياهناریو  ار  شتروص  دوب ، لفاغ  وا  نطاب  زا  [ 300

 || تفای یهر  هناخ  هکنیا  رد  هک  سکنآ  ره  هلمجلا  یف  تسا  ناهن  جنگ  نآ  یپ  زا  بارخ  جنک  هکنیا   || دجنگن  نوک  رد  هک  هناخ  هکنیا 
هتشون ینیـسح  ریـسفت  رد  دناهدرک ، ینعم  فلتخم  نیرّـسفم  ار  هلمج  هکنیا   34 اهنِم » جُرخاَف   » تسا نامز  نامیلـس  تسا و  ناـهج  ناـطلس 

« ِمُولعَملا ِتقَولا  ِموَی  یلِإ   » 17-1- نآرق . - یتشاد هک  ياهبترم  زا  ای  یکلم  تروص  زا  ای  هکئالم  يهرمز  زا  ای  تشهب  زا  ای  نامـسآ  زا  تسا :
و دنریمیم . اههدیرفآ  همه  هک  تسا  روص  ندـش  هدـیمد  زور  دوصقم  - 1 36-1- نآرق : - تسا فالتخا  تاـملک  هکنیا  ینعم  رد  رخف :  38
« نوثعبی موی   » هک يدرک  نّیعم  مولعم و  وت  هک  زور  ناـمه  ینعی  - 2 تسا . هدش  هتفگ  مان  نیاب  درم  دـنهاوخ  یگمه  هک  تسا  مولعم  نوچ 

دنوادخ هک  هلمج  هکنیا  دافم  و  تسین . ربخ  نآ  زا  ار  سک  تسا و  مولعم  ّقح  ملع  رد  هک  تسا  يزور  نآ  دوصقم  - 3 دشاب ، تمایق  ینعی 
ار مدرم  دنامب و  هدنز  ات  تساوخ  تلهم  ناطیـش  دناهتفگ : دنتـسه  هدیقع  مه  ام  اب  هک  اهنآ  تسا و  هدش  ثحب  بجوم  داد  تلهم  ناطیـشب 
دادـیمن و تلهم  ار  ناطیـش  هن  رگ  دـنوش و  هارمگ  مدآ  ینب  تسا  هتـساوخیم  ادـخ  هک  دوش  مولعم  سپ  داد  شتلهم  دـنوادخ  دـنک ، هارمگ 

ادـخ رگا  سپ  اـهنآ  تلالـض  رد  ناطیـش  دنتـشاد و  مدرم  تیادـه  رد  شـشوک  ناربـمغیپ  نوچ  و  هسوـسو ، ءاوـغا و  رب  درکیمن  شطّلـسم 
ار مدرم  تلالـض  سپ  تسا ، هداد  تلهم  ار  وا  نوچ  دادیمن و  تلهم  ار  ناطیـش  یتسیاب  دـنوش  ّقفوم  دوخ  دـصقم  رد  ناربمغیپ  تساوخیم 
درادن و ریثأت  فرحنم  مدرم  لاحب  ناطیش  يهسوسو  تسنادیم  ادخ  هک  تسا  هداد  نینچ  ار  لاکـشا  هکنیا  باوج  یئاّبج  و  تسا . هتـساوخ 

باوج نینچ  یلزتعم  مشاه  وبا  و  دـندرکیم . مادـقا  دوخ  ینامرفان  رفکب و  دنتـسه  نامرفان  ای  رفاک و  هک  یئاـهنآ  مه  زاـب  دوب  یمن - وا  رگا 
ار اهنآ  هسوسو  هکنیا  یلو  دنوشیم ، نامرفان  ای  رفاک  ناطیـش  يهسوسوب  هحفص 301 ] مدرم [  یـضعب  تسنادیم  ادخ  هچرگا  هک  تسا  هداد 

رتناسآ تیـصعم  رفک و  كرت  دوبیمن  هسوسو  رگا  ّطقف  دـناهدرک و  رایتخا  ارنآ  ناطیـش  يهسوسوب  دوخ  دـنکیمن و  راک  هکنیا  نیاب  روبجم 
39 مُهَّنَیِوغَُأل » َو  ِضرَألا  ِیف  مَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَتیَوغَأ  اِمب  . » دشاب هتساوخ  تیـصعم  رفک و  ادخ  هک  دوشیمن  لیلد  ناطیـش  تلهم  هکنیا  سپ  دوب 

هکنیا ربارب  رد  - 2 منک ، یم - هارمگ  ار  مدرم  نم  يدرک  هارمگ  ارم  وت  هک  روـط  ناـمه  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ  ار  اههلمج  هکنیا  عمجم :
مهارمگ ههاریبـب و  تشهب  هار  زا  نوـچ  - 3 دـنوش ، دـیماان  اـت  منکیم  توعد  تیـصعمب  ار  اـهنآ  نم  يدرک  دـیماان  دوخ  تمحر  زا  ارم  هک 

و منکیم ، هارمگ  ار  مدرم  نم  يدرک  هارمگ  هدجسب  فیلکت  يهطساوب  ارم  نوچ  - 4 ینامرفانب ، توعد  منکیم و  هارمگ  ار  مدرم  نم  يدرک 
ینعی تسا ، هدش  طقاس  ّننّیزا »  » لوعفم و  تسا ، ببـس  ینعم  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  دنگوس  ینعمب  هدیبع  وبا  رظن  رد  ینتیوغا » امب   » ياب

دناهدرک صلاخ  ار  دوخ  تدابع  هک  اهنآ  ینعی  عمجم : َنیِـصَلخُملا » ُمُهنِم   » 77-1- نآرق . - میارآیم ناشرظن  رد  ار  هدوهیب  ياهزیچ  لطاب و 
هدرک صالخاب  ّقفوم  ادـخ  هک  یئاهنآ   25-1- نآرق : - تسا هکنیا  ینعم  دناهدناوخ  مال  حـتفب  صلخم »  » هک یـضعب  تئارقب  و  ادـخ ، يارب 

زا هک  اهنآب  ینعی  حور : ریز . يادص  رـسک و  اب  نارگید  دناهدناوخ و  مال  يالاب  يادص  حـتفب و  ماش  هنیدـم و  هفوک و  مدرم  فشک : تسا .
صلخم قداص و  و  دنتـسه . یقیقح  دّحوم  يرادیب  تریـصب و  اب  نوچ  تسین  رگراک  نم  ریوزت  هلیح و  دنتـسه  كاپ  یفخ  ّیلج و  كرش 

زا دـنیبن و  ّقح  زج  هک  تسا  هبترم  کیب  زین  مال  حـتفب  صلخم  قیّدـص و  و  تسا ، كاـپ  سفن  تافـص  ياـهگنرین  زا  تسا و  هجرد  کـیب 
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ظفاح و  تسا ، رتشیب  ناشیلامک  يهطاحا  يرکف و  يهرئاد  مّود  يهتـسد  هّتبلا  فاص و  تسا و  كاپ  ّقح  اب  تریاغم  ّقح و  یئادج  یگریت 
هحفص ۀیادهلا  حابصم  هحفـص 302 ] نمچ [  ورـس و  ز  یگدازآ ، بلط  یتسارب   || لد  يا  فاص  بآ  زومایب و  قدـص  قیرط  تسا : هتفگ 

تافّـصلا یفن  هل  صالخالا  لامک  هل و  صالخالا  هدیحوت  لامک   » تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هغالبلا  جـهن  لّوا  يهبطخ  رد  : 27 - 26
زا یـسک  نوچ  دـیامنیم : نینچ  دوصقم  ترابع  رهاظ  ۀفّـصلا » ریغ  ّهنا  فوصوم  ّلک  ةداهـش  فوصوملا و  ریغ  اّهنا  ۀفـص  لـک  ةداهـشل  هنع 
هک تسا  اجنیا  و  تسا ، ّصاوخ  يهجرد  هک  دسریم  دیحوت  لامک  ماقمب  تفر  رتالاب  تسا  ماوع  ماهوا  روخ  رد  هک  صقان  دـیحوت  يهبترم 

تقیقح بویغلا و  بیغ  ظاحل  رد  لاـعفا  تافـص و  يهولج  سب و  تسا و  ّتیدـحا  یّلجت  طـقف  تسین و  ظوحلم  یبوبر  لاـعفا  تاـفص و 
نامرفان و تیبرتیب و  مدرم  لثم  شتآ و  زا  هتـشرس  تسا  یقولخم  ناطیـش  ّنج و  يواـطنط : دوباـن . تسا و  ّلحمـضم  یهاـنتی  ـال  طـسبنم 

لثم هکئالم  سپ  دـشن ، مدآب  میلـست  درک و  هدجـس  زا  يراد  دوخ  مه  ناطیـش  دـنوشیمن  ناسنا  ربنامرف  عیطم و  هک  تسا  یـشحو  تاناویح 
ریسا دنوشیمن و  مارآ  هک  دنتسه  یـشحو  تاناویح  تیبرتیب و  مدرم  لثم  نیطایـش  دنتـسه و  ناسنا  راک  يهدامآ  هک  دنتـسه  ءاملع  ءایبنا و 

مینکیم و رود  ینادابآ  نیمز  زا  ار  كاشاخ  راخ و  ام  هک  روط  نامه  دـش  جارخا  ناطیـش  تهج  هکنیا  زا  و  دنتـسه ، دوخ  بضغ  کـیرحت 
دنوش و تیبرت  ات  مینکیم  نادنزب  ار  تیبرتیب  مدرم  رارشا و  و  میشاب ، هدوسآ  اهنآ  ّرـش  زا  ات  میناریم  دوخ  زا  ار  يذوم  تارـشح  تاناویح و 

يراددوـخ رـشب  یهارمه  کـموک و  زا  بضغب  يراـتفرگ  يهطـساوب  هک  یحاورا  جارخا  تسا  نینچ  هـکنیا  دـسرن . یـسکب  ناـشرازآ  اـی 
هـسوسو اب  هک  دـناهتفای  تلهم  زین  مه  نیطایـش  تسا ، هدـشن  عطقنم  يذوم  تاناویح  لسن  هکناـنچ  ّتیدوجوم  ياـقب  مکحب  یلو  دـننکیم ،

تاـفاثک و عـفر  تاـفاظنب و  دـنکیم و  ظـفح  يذوـم  تادوـجوم  ّرـش  زا  ار  دوـخ  لـئاسو  اـب  یمدآ  هک  ناـنچ  مـه  و  دـننک ، رازآ  ار  یمدآ 
يدوجوم دنکیم و  رود  دوخ  زا  ار  یناطیـش  بضغ  قالخا  بیذهت  يهلیـسوب  دنامیم . ملاس  هدوسآ و  نایوخ  دب  ناگدنرد و  زا  يریگولج 

اب نوچ  درادـن  راک  نیـصلخماب  مه  ناطیـش  دـنرادن  راک  ورـس  فیظن  ياهاج  صاخـشا و  اب  تارـشح  هک  نانچمه  و  دوب . دـهاوخ  ینارون 
ياج هحفـص 303 ] نیـصلخم [  لد  رد  دوشیمن  ادـیپ  تارـشح  كاروخ  فیطل  ياـج  رد  هک  ناـنچ  دنتـسین  راـگزاس  وا  يوـخ  تعیبـط و 

دندناوخ دیمح  داّبع و  نبإ  سیق  نیریـس و  نبإ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   41 ٌمیِقَتسُم » َّیَلَع  ٌطارِـص  اذه  . » دوشیمن ادیپ  ناطیـش  يهسوسو 
ّیلع  » دـندناوخ هّماع  و  هبترم ، دـنلب  تسا  یهار  صالخا  هکنیا  ینعی  عیفر  يا  دـشاب  طارـص  تفـص  ّیلع »  » هکنآ رب  نیونتب  ّیلع » طارـص  »

: لـئاقلا لوقک  تسا  دـیعو  دـیدهت و  وا  ینعم  هکنآ  یکی  دـنتفگ : لوق  ود  نآ  ینعم  رد  هگنآ  دـشاب ، ّرج  فرح  یلع »  » هکنآ رب  میقتـسم »
هکنیا هک  تسا  نآ  رگید  یلوق  و  تسین . زیرگ  نم  زا  ار  وت  ماوت و  هر  رب  نم  تسا و  نم  رب  وت  رذگ  تسا و  نم  رب  وت  هار  ّیلع ،» کقیرط  »
ینعی ناـیبلا : حور   34-1- نآرق . - دـنوشن هارمگ  نآ  رد  ناـفّلکم  اـت  منک  نشور  هک  تسا  نم  رب  نآ  تّـجح  نآ و  ناـیب  هـک  تـسا  یهار 

. تسا تماقتـسا  ینعم  دـیکأت  يارب  یلع »  » يهملک یهارمگ و  یجک و  نودـب  تسا  نمب  برق  لوصو و  شنایاپ  هک  تسا  یهار  صـالخا 
ار یـسونایقا  دهاوخب  هکنآ  لثم  تفگ : ینکیم  راتفر  هنوگچ  نیدم  وبا  اب  دندیـسرپ  ناطیـش  زا  نایبلا : حور   43 ٌناطلُـس » مِهیَلَع  ََکل  َسَیل  »

هنوگچ ناطیـش  اب  دندیـسرپ  يرگید  زا  و  دنک ، شکیرات  دریگب و  ار  دیـشروخ  رون  ولج  دوخ  دـهاوخب  هکنآ  ای  دوخ و  لوب  اب  دـنک  هدولآ 
لاجم ار و  ام  درک  تیافک  مه  وا  میتسب ، ّقحب  دوخ  تمه  هک  میتسه  یمدرم  اـم  تسا  اـجک  تسا و  یچ  ناطیـش  تفگ : ینکیم ! هدـهاجم 

رگیدکی يالاب  رد  دراد  هقبط  تفه  مّنهج  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  رخف :  44 ٍباوبَأ » ُۀَعبَس  اَهل   » 34-1- نآرق . - دنامن يرگید 
ران كرد  رتنیئاـپب  قفاـنم  مدرم  ینعی  ِلَفـسَألا » ِكرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفاـنُملا  َّنِإ  : » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  نوچ  دـنمانیم ، تاـکرد  هک 

دیـسرپ ع ]  ] ّیلع يربط :  225-176- نآرق -24-1- نآرق . - تسا يرد  ار  کـی  ره  هک  تسا  تمـسق  تـفه  مـّنهج  هـت  رارق و  - 2 دنتسه ،
کی ره  هک  داد  ناشن  دوخ  تسد  اب  و  هن ، دومرف : میراد  ام  هک  اهرد  نیمه  دننام  دنتفگ : نیرـضاح  تسا ، هنوگ  هچ  مّنهج  ياهرد  دینادیم 
لوق رامـضا  برع  میتفگ  هک  تسا  اهیاج  نآ  يهلمج  زا  هکنیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   47 َنِینِمآ » ٍمالَِـسب  اهُولُخدا  . » تسا يرگید  يالاب 
نسح و  تفآ ، همه  زا  ینمیا  تمالـسب و  دیور  اهتـشهب  هحفص 304 ]  ] 32-1- نآرق  - هکنیا رد  هک  دنیوگ  ارناشیا  هکتـسنآ  ریدقت  دـنک و 
انعََزن َو  [. » دناهدناوخ رما  يهغیـصب  ءاّرق  یقاب  و  اج ، نآب  ار  ناشیا  دنرب  ینعی  ّتیربخ  ربانب  لوهجم  لعفب  اهولخدا »  » دـناوخ ّذاش  رد  يرـصب 
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هیلع ّیلع  روضحب  تساوـخ  یبایفرـش  يهزاـجا  تشک  لـمج  گـنج  رد  ار  ریبز  هک  زوـمرج  هکنیا  يربـط :  47 ٍّلِغ » نِم  مِهِروُدُـص  ِیف  اـم 
دومرف ینکیم ! لّطعم  نینچ  میتخادنا  رطخب  ار  دوخ  میاهدرک و  تمدـخ  هک  ام  درک : ضرع  وا  داد ، دورو  يهزاجا  یتّدـم  زا  سپ  مالّـسلا ،

. - رخآ ات  مهرودص » یف  ام  انعزن  و   » دومرف تئارق  هاگنآ  میـشاب ، هیآ  هکنیا  لومـشم  ریبز  هحلط و  اب  هک  مراد  راظتنا  نم  تنهد ، رب  كاخ 
ماهدنـشخب و هدنزرمآ و  نم  تسا : هدش  هتفگ  لّوا  يهلمج  رد  حور :  50 ُمِیلَألا » ُباذَعلا  َوُه  ِیباذَـع  َّنَأ  َو  ُمیِحَّرلا  ُروُفَغلا  اَنَأ   » 45-1- نآرق
هک هکنیا  هب  هراشا  يارب  ملا  درد و  اب  منکیم  باذع  نم  تسا : هدشن  هتفگ  لّوا  يهلمج  ریظن  تخـس و  نم  باذع  تسا  هدش  هتفگ  مّود  رد 
هنگ رب   || دیامنن  باذع  رگ  بجع  هچ   75-1- نآرق : - تسا یجراخ  ّتلعب  ملا  باذع و  یلو  تسا  يدنوادخ  ناش  زا  ترفغم  تمحر و 

رد تفه  انامه  ار  خزود  تسه  هار  يدرب ز  دوخ  هک  ار  تناوریپ   || هاگهدعو  ّکشیب  تسه  مّنهج  سپ  هاشیلع : یفص  دیاشخبب  ناگشیپ 
يدرک ملح  را  مشخ  تقو  اـیر  مه  دـقح و  مشخ و  ربک و  لـخب و   || يوه  صرح و  دوب  نآ  ياـهباب  رقـس  لـها  رب  موسقم  يرد  ره  ||  

دب قلخ  ره  نینچمه  شیوخ  يور  رب  ياهتسب  رگید  باب   || شیپ  ربک  ياجب  يرآ  عوضخ  رو  ياهتسبرب  دوخب  خزود  رد  کی   || ياهتسر 
ورم تنعل  يوب  نک  لابو  لیو و  رب  سیلبا  تیعاد   || لاصخنیا  باوبا  تسسفن و  تخزود  يرد  دوخ  رب  ياهتـسب  مّنهج  زا   || يرب  رـس  ار 
لقع هحفـص 305 ] يو [  لیوست  زا  تهاگآ  دننک  ات   || یپ  هب  یپ  ار  ءایبنا  داتـسرف  ّقح  شتنم  لعف و  فقاو ز  يدش  نوچ   || شتوعد  رب 
سپ قیرط  رد  نادزد  هارمه  يور  سپ   || قیرف  نآ  اب  قفّتم  یتشگن  رگ  یبیاغ  ناشیز  وت  رگ  وا  تسا  رضاح   || یبیان  ناشیا  زوت  رد  دشاب 
نخـس نک  زیهرپ  نود  سفن  ياوه  زو   || نک  زییمت  اب  لقع  تیاوشیپ  هلفاق  قیفر و  زا  يدـنام  هک  ناز   || هلگ  نک  دوخ  زا  خزود  زا  لانم 

. - میاهدرک ثحب  لّصفم  دعبب  ِۀَِـکئالَمِلل » َکُّبَر  َلاق  ذِإ   » تیآ 29 يهلابند - هرقب  هروس  لّوا  دـّلجم  رد  هک  تسا  نامه  تایآ  هکنیا  رد  اـم 
130-96- نآرق

ات 99] تایآ 51  [: 15  ] رجحلا هروس  ]

َأ َلاق  [ 53  ] ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانِإ  لَجَوت  اُولاق ال  [ 52  ] َنُولِجَو مُکنِم  ّانِإ  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِهیَلَع  اُولَخَد  ذِإ  [ 51  ] َمیِهاربِإ ِفیَض  نَع  مُهئِّبَن  َو 
نِم ُطَنقَی  نَم  َو  َلاق   327-1- نآرق [ - 55  ] َنیِِطناقلا َنِم  نُکَت  الَف  ِّقَحلِاب  َكانرََّشب  اُولاـق  [ 54  ] َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ُرَبِـکلا  َِینَّسَم  نَأ  یلَع  ِینوُُمترََّشب 

مُهوُّجَنَُمل اـّنِإ  ٍطُول  َلآ  ّـالِإ  [ 58  ] َنیِمِرُجم ٍموَق  یلِإ  انلِـسرُأ  اـّنِإ  اُولاـق  [ 57  ] َنُولَـسرُملا اَهُّیَأ  مُُکبطَخ  امَف  َلاـق  [ 56  ] َنوُّلاّضلا ـَّالِإ  ِهِّبَر  ِۀَـمحَر 
[62  ] َنوُرَکنُم ٌموَق  مُکَّنِإ  َلاـق  [ 61  ] َنُولَـسرُملا ٍطُول  َلآ  َءاج  اّمَلَف   286-1- نآرق [ - 60  ] َنیِِرباغلا َنَِمل  اهَّنِإ  انرَّدَـق  ُهَتَأَرما  َّالِإ  [ 59  ] َنیِعَمجَأ

تِفَتلَی َو ال  مُهَرابدَأ  ِعبَّتا  َو  ِلیَّللا  َنِم  ٍعطِِقب  َِکلهَِأب  ِرسَأَف  [ 64  ] َنُوقِداَصل ّانِإ  َو  ِّقَحلِاب  َكانیَتَأ  َو  [ 63  ] َنوُرَتمَی ِهِیف  اُوناک  اِمب  َكانئِج  َلب  اُولاق 
ُلهَأ َءاـج  َو  [ 66  ] َنیِِحبـصُم ٌعوُطقَم  ِءالُؤه  َِرباد  َّنَأ  َرمَـألا  َکـِلذ  ِهَیلِإ  انیَـضَق  َو   324-1- نآرق [ - 65  ] َنوُرَمُؤت ُثیَح  اوُـضما  َو  ٌدَـحَأ  مُکنِم 

[ - 70  ] َنیَِملاعلا ِنَع  َکَهنَن  َمل  َو  َأ  اُولاـق  [ 69  ] ِنوُزُخت ـال  َو  َهّللا  اوُقَّتا  َو  [ 68  ] ِنوُحَضفَت الَف  یِفیَـض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق  [ 67  ] َنوُرِشبَتسَی ِۀَنیِدَملا 
انلَعَجَف [ 73  ] َنِیقِرشُم ُۀَحیَّصلا  ُمُهتَذَخَأَف  [ 72  ] َنوُهَمعَی مِِهتَرکَـس  یَِفل  مُهَّنِإ  َكُرمََعل  [ 71  ] َنِیلِعاف ُمتنُک  نِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  َلاـق   273-1- نآرق

َّنِإ [ 76  ] ٍمیِقُم ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو   282-1- نآرق [ - 75  ] َنیِمِّسَوَتُمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  [ 74  ] ٍلیِّجِس نِم  ًةَراجِح  مِهیَلَع  انرَطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع 
ُباحـصَأ َبَّذَک  دََقل  َو  [ 79  ] ٍنِیبُم ٍمامِِإَبل  امُهَّنِإ  َو  مُهنِم  اـنمَقَتناَف  [ 78  ] َنیِِملاَظل ِۀَـکیَألا  ُباحـصَأ  َناک  نِإ  َو  [ 77  ] َنِینِمؤُمِلل ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف 
ُمُهتَذَخَأَف [ 82  ] َنِینِمآ ًاتُوُیب  ِلابِجلا  َنِم  َنُوتِحنَی  اُوناک  َو  [ 81  ] َنیِضِرعُم اهنَع  اُوناکَف  اِنتایآ  مُهانیَتآ  َو   248-1- نآرق [ - 80  ] َنِیلَسرُملا ِرجِحلا 

ٌۀَِیتَآل َۀَـعاّسلا  َّنِإ  َو  ِّقَحلِاب  ّالِإ  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنقَلَخ  اـم  َو  [ 84  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  ام  مُهنَع  ینغَأ  امَف  [ 83  ] َنیِِحبصُم ُۀَحیَّصلا 
ال [ 87  ] َمیِظَعلا َنآرُقلا  َو  ِیناثَملا  َنِم  ًاعبَس  َكانیَتآ  دََقل  َو  [ 86  ] ُمِیلَعلا ُقّالَخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ   344-1- نآرق [ - 85  ] َلیِمَجلا َحفَّصلا  ِحَفصاَف 

امَک [ 89  ] ُنِیبُملا ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  لـُق  َو  [ 88  ] َنِینِمؤُمِلل َکَحانَج  ضِفخا  َو  مِهیَلَع  نَزَحت  َو ال  مُهنِم  ًاجاوزَأ  ِِهب  اـنعَّتَم  اـم  یلِإ  َکـیَنیَع  َّنَّدُـمَت 
[93  ] َنُولَمعَی اُوناک  اّمَع  [ 92  ] َنیِعَمجَأ مُهَّنَلَئـسََنل  َکِّبَر  َوَف  [ 91  ] َنیِـضِع َنآرُقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا   340-1- نآرق [ - 90  ] َنیِمِسَتقُملا یَلَع  انلَزنَأ 

َفوَسَف َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهّللا  َعَم  َنُولَعجَی  َنیِذَّلا   218-1- نآرق [ - 95  ] َنِیئِزهَتسُملا َكانیَفَک  ّانِإ  [ 94  ] َنیِکِرـشُملا ِنَع  ضِرعَأ  َو  ُرَمُؤت  اِمب  عَدصاَف 
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َکَِیتأَی یّتَح  َکَّبَر  ُدبعا  َو  [ 98  ] َنیِدِجاّسلا َنِم  نُک  َو  َکِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَسَف  [ 97  ] َنُولوُقَی اِمب  َكُردَص  ُقیِضَی  َکَّنَأ  ُمَلعَن  دََقل  َو  [ 96  ] َنوُمَلعَی
ّکش ینعی  يرتما  لعف  زا  نیرتمم - هتـشذگرد ، هّیقب ، ینعمب  رباغ  عمج  نیرباغ - تاغل : ینعم  هحفص 306 ]  ] 254-1- نآرق [ - 99  ] ُنیِقَیلا

، ینادرگرـس تریح ، ینعمب  مّود  لّوا و  ّمـض  و  هحفـص 307 ] مّود [  لّوا و  حـتفب  هوـمع  همع و  ردـصم  زا  نوـهمعی - دـش ، لد  ود  درک و 
درک سّرفت  دسانشب  ات  درک  ّتقد  ینعی  مّسوت  لعف  زا  نیمّسوتم - کشخ - لگ  دننام  گنـس  ای  گنـس  دننام  تخـس  کشخ  لگ  لیّجس -

ياهتـسد موق و  نیمزرـس  رجح - رخآ . يات  نودب  کیا »  » نآ عمج  هدـیچیپ ، مهب  هخاش  رپ  تخرد  کی  هکیا - تشگ ، يزیچ  تامالع  یپ 
زا عدصاف - تفگ ، غورد  دز و  تمهت  ینعی  هضع ، و  وداج ، غورد و  ینعمب  ۀـضع  عمج  نیـضع - دـناهدوب ، میدـق  رد  هک  دومث  مانب  برع 

: همجرت ندرک . راکشآ  ار  ّقح  ندرک ، نایب  فشک و  دوشن ، ادج  هک  يروطب  يزیچ  نتفاکش  ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  عدص  ردصم 
زا ام  هکیتسارب  تفگ : وا  دندرک ، مالس  دندش و  دراو  هک  میهاربا 52  نانامهم  تشذگرس  زا  نک  رادربخ  ار  مدرم  هکنیا  زاب  ربمغیپ  يا   51
هچ تـفگ : مـیهاربا  دوـشیم 54  تیاـنع  وـتب  اـنیب  اـناد و  يرـسپ  هک  شاـب  لدـشوخ  سرتـم و  دـنتفگ : شباوـجب  میتسه 53  كاـنمیب  اـمش 
زا يدـیماان  تفگ : وا  ریزگان 56  تسا و  تسرد  ربخ  هکنیا  هک  شابم  دـیماان  دـنتفگ : اـهنآ  يراد 55  دنزرف  يریپ و  رـس  رد  يربخـشوخ ،

: دنتفگ تسیچ 58  امـش  ّتیرومأم  دـیئوگب : دـیتسه ، ادـخ  رومأم  کلم و  امـش  هک  تسا  مولعم  تسا 57 و  ناـهارمگ  يوخ  ّقح  تمحر 
اب شرسمه  یلو  دوب 60  دنهاوخ  هدوسآ  دنراکتسرد  هک  وا  يهداوناخ  ّطقف  راکهانگ 59 و  دنتسه و  مرجم  هک  میتسه  طول  ّتلم  رب  رومأم 

ماجنا يارب  ام  دـنتفگ : اـهنآ  مسانـشیمن 63  ار  امـش  تفگ : وا  دـندش 62  دراو  طول  يهناخب  هکئـالم  نوچ  دوشیم 61  راـتفرگ  مدرم  رگد 
نک و هناور  ار  تاهداوناخ  رحس  یکیراتب  وت  مینایوگتسار 65  ام  ریزگان و  تسا و  تسرد  یلو  دنرادن 64  رواب  مدرم  هک  میاهدمآ  يراک 

هکنیا يهلابند  حبـص  لّواب  هک  میدرک  شهاگآ  دـسریم 66 و  نامرف  هک  اج  نآب  ات  درگنن  دوخ  تشپ  سپ  یـسک  ورب و  اهنآ  لابندـب  دوخ 
دنتفر طول  يهناخب  يداش  اب  دندش و  لاحـشوخ  اههدـمآ  هزات  هکنیا  زا  رهـش  نآ  مدرم  دنام 67  دهاوخن  یقاب  یـسک  تسا و  عطقنم  مدرم 
یـسک میتفگ  ار  وت  هن  دنداد : باوج  اهنآ  دیربن 70  نم  يوربآ  دینکن 69 و  تحاضف  دیـسرتب و  ادخ  زا  دننم ، نامهیم  اهنیا  تفگ : وا  ، 68

نآ هک  مسق  تدوخ  ناجب  دّمحم  يا  نکل  امش 72  رایتخاب  نم  نارتخد  هکنیا  دیراد  یسوه  رگا  تفگ : وا  نکم 71  تفایض  تیامح و  ار 
ردب ناج  هک  اهنآ  رب  دش 74 و  ربز  ریز و  رهش  يهمه  هک  دش  ناشریگارف  يدایرف  هاگحبصب  يربخیب 73  یتسم و  رد  مدرم  هحفص 308 ] ] 

راوـمه و تسا  یهار  تربع 76 و  تسا و  دـنپ  رظن  بحاـص  مدرم  يارب  ثداوح  هکنیا  هّتبلا  دندش 75  دوبان  دیراب و  لگ  گنـس و  دندرب 
زین و  تسا ] یقاب  زونه  شراثآ  هک  ناـیامن  تسار و  تسا  یهار  درذـگب  اـجنآ  زا  هکنآ  يارب  بیعـش  طول و  نیمزرـس  نآ  اـی  رارقرب 77 [ 

دندوب دنمهرهب  ناتسب  غاب و  تخرد و  تمعن  زا  هک  بیعش  مدرم  دنریگ 78 و  قشمرس  دنشیدنیب و  هک  نینمؤم  يارب  تسا  یبایهار  بجوم 
مدرم هاگیاج  ای  زوسلد [  يربهر  دنتشاد و  حضاو  یهار  هتـسد  ود  ره  هکنیا  اب  میدیـشک  ماقتنا  ام  دندوب 79 و  هشیپ  متس  دنتفرگن و  تربع 

وگغورد ار  ناربمغیپ  رگید  حـلاص و  رجح  نینکاـس  زین  80 و  دـنیبیم ] درذـگب  سک  ره  هک  نشور  و  تسا ، تسار  یهارب  بیعـش  طول و 
یلو دـناهدوسآ 83 ، دناهدیـشارت و  هناخ  هوک  لد  رد  هک  دـندوب  رورغم  دـنتفریذپن 82 و  میدومن  اـهنآب  هک  هناـشن  هیآ و  ره  دندرمش 81 و 

، دّمحم يا  دشن 85  ّقح  تشونرـس  ریگولج  دـندربن و  هدـیاف  دوخ  راک  رکف و  چـیه  زا  هک  دیـسر 84  اهنآب  يدایرف  ناهگان  حبـص  ماگنهب 
یئوخـشوخب و وت  تمایق و  نآ  تبقاـع  تسا و  تقیقح  ّقح و  يارب  هک  تسا  هدوهیب  هن  نیمز  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  دـننادب : مدرم  هکنیا 
یناثملا و عبس  هک  شاب  هدوسآ  دوخ  اهنآ و  نایز  دوسب و  اناد 87  تسا و  راگدیرفآ  ادخ  هک  رذگرد 86  ناراکدب  زا  نک و  راتفر  یئوکین 
نابرهم 89 و شاب و  بناج  مرن  نینمؤمب  رادم و  ار  مدرم  نآ  هودنا  یگدنز و  ياههرهب  نیاب  نکم  زارد  مشچ  میداد 88 و  وتب  میرک  نآرق 
ار نآرق  هک  اهنآ  نیمستقم 91 و  يهثداح  دننامه  زا  مناسرتیم 90  مروآیم و  دایب  مهف  سک  همه  راکـشآ و  ینابزب  نم  هک  نک  مالعا  اهنآب 
وت دـنوشیم 93 و  دوخ  راـک  لوئـسم  ناـش  یگمه - مسق  وت  يادـخب  هک  دنرادنپیم 92  هدنکارپ  ینانخـس  دننکیم و  میـسقت  هتـسد  دـنچب 

دننکیم ضرف  دـنچ  ینایادـخ  دـننکیم 96 و  ازهتـسا  هک  اـهنآ  رامـشم 95 و  يزیچب  ار  نیکرـشم  هـکنیا  نک 94 و  راکـشآ  دوـخ  يهفیظو 
هکنیا نانخس  زا  هک  میراد  ربخ  هّتبلا  و  دننیب ، یم - هچ  دندرک و  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  میرادیم و  تاهدوسآ  ناشرش  زا  میوش و  ریگولج 
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 ] هک هاگنآ  ات  یسرب  نیقی  ماقمب  هک  شاب  ادخ  تدابع  هدجس و  رد  نک و  ّقح  هیزنت  حیبست و  تدنوادخ  شیاتـس  وت ا  یلو  یگنتلد ، مدرم 
نون اب  تسا  هدـش  تئارق  روج  راـهچب  نورّـشبت »  » يهلمج عمجم :  54 َنوُرِّشَُبت » َِمبَف  : » نیرّـسفم نخـس  دوش . رادومن  تقیقح  هحفص 309 ]
هملک هک  تسا  هکنیا  نون  دیدشت  تهج  و  رخآ ، يای  اب  ّینورّـشبت »  » زین دیدشت و  نودب  نون  حـتف  اب  دـیدشت و  اب  دـیدشت و  نودـب  روسکم 

-15- نآرق . - تسا هدش  ظّفلت  دّدشم  تروصب  مّلکتم  يای  زا  لبق  نون  اب  عمج  نون  تسا و  هدش  طقاس  مّلکتم  يای  تسا  هدوب  یننورّشبت » »
میج فیفخت  دـیدشت و  اب  مهوجنم »  » يهلمج و  تسا ، هدـش  تئارق  نون  حـتف  رـسک و  اـب  طـنقی » : » عمجم  56 ِۀَـمحَر » نِم  ُطَـنقَی  نَم  َو   » 38

اهیئوکین زا  ددـنویپ و  لـطابب  هدـیرب و  ّقح  زا  هک  تسا  یـسک  مرجم  عـمجم :  59 َنیِمِرُجم » ٍموَـق  یلِإ   » 31-1- نآرق . - تسا هدش  هدـناوخ 
ام هک  دوشیم  هکنیا  ینعم  دنتـسه و  واـب  نینمؤـم  طوـل  لآ  و  تسا . نیمرجم »  » ریمـض زا  ءانثتـسا   60 ٍطُول » َلآ  اـّلِإ   » 27-1- نآرق . - اهیدبب
. - یگمه ار  طولب  نینمؤم  میهد  تاجن  مینک و  كـاله  ار  همه  هک  ار  دوخ  ياـه  هداتـسرف  میداتـسرف  دـندوب  مرجم  همه  هکیناـسک  يوسب 

وا ینعی  تسا  یقاب  ینعمب  رباغ  و  انمکح ، يا  انرَّدَق »  » تسا و طول  لآ  زا  ءانثتـسا  هکنیا  َنیِِرباغلا » َنَِمل  اهَّنِإ  انرَّدَـق  ُهَتَأَرما  اَّلِإ   » 19-1- نآرق
میدروآ باذع  ینعی  عمجم :  64 ِّقَحلِاب » َكانیَتَأ  َو   » 107-97- نآرق -59-1- نآرق . - دوش كاله  ات  میداد  رارق  رهش  رد  ناگدنامزاب  زا  ار 

تسا بش  رد  ریس  ءارسا  عمجم : هیآ » رخآ  ات  ِلیَّللا - َنِم  ٍعطِِقب  َِکلهَِأب  ِرـسَأَف   ] » 27-1- نآرق . - دـنکیم راتفرگ  ار  اهنآ  و  تسا ، ّقح  هّتبلا  و 
لـصوب رـساف »  » زاجح لها  ءاّرق  يواضیب :  47-5- نآرق [. - دوـب یقاـب  نآ  زا  یمک  تشذـگ و  بش  زا  یـساپ  هک  یتـقو  ماـگنه  بش  ینعی 

نئادم میظع  رهش  هک  مودس  ینعی  یقرواپ : رارسالا و  فشک   67 ِۀَنیِدَملا » ُلهَأ  َءاج  َو  . » تسا ینعم  کیب  ود  ره  عطقب و  یقاب  دناهدناوخ و 
باذع راتفرگ  وا  ّتلم  راتفر  هحفص 310 ]  ] 29-1- نآرق  - ءوس يهطساوب  دوب و  هدرک  دوخ  يانکـس  ّلحم  ار  نآ  طول  تسا و  تاکفتؤم 

طول يایرد  دناهداد  لامتحا  رثکا  سّدقم ، سوماق  باتک  يهتفگ  بجومب  و  تسین ، مولعم  نآ  عضوم  نونکا  و  دـش ، ناریو  اجنآ  دـندش و 
هدـم و هانپ  ار  یـسک  میتفگن  وتب  رگم  دـنتفگ : مدرم  ینعی  عمجم :  70 َنیَِملاعلا » ِنَع  َکَهنَن  َمل  َو  َأ  اُولاق  . » تسا هدوب  مودـس  رهـش  هاـگیاج 
« َنِیلِعاف ُمتنُک  نِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  ! » وگم يزیچ  ام  اب  وت  مینک  یتشز  گنهآ  یـسک  اـب  رگا  میتفگن : وتب  اـیآ  رخف :  48-1- نآرق ! - نکم نامهم 
زا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنوشب ، مدرم  رگید  زا  ریگولج  هک  تفگ  اهنآ  ياـسؤرب  طول  ار  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  71

یَِفل مُهَّنِإ  َكُرمََعل   » 43-1- نآرق . - تسا هدـیمان  دوخ  رتخد  ار  ناـشنارتخد  دوب  اـهنآ  گرزب  اوشیپ و  نوج  تسا و  مدرم  نارتـخد  تاـنب 
ٍتایَآل َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   » 54-1- نآرق . - تسا هضرتـعم  هلمج  هلمج  تسا و  شیرق  هب  عجار  مّهنا »  » ریمـض يواـضیب :  72 َنوُهَمعَی » مِِهتَرکَس 
تسارف رگید - دوب ، نازیمم  همه  هکنیا  یبرجت و  تسارف  یکی  تسا : هجو  هس  رب  تسارف  نیـسّرفتم ، ینعی  هتـشون : فشک   75 َنیِمِّسَوَتُمِلل »

ۀـسارف اوّقتا   » تفگ یفطـصم  هکنانچ  دراد ، لد  رد  نمؤم  هک  رون  نآب  لد  رظنب  تسا  تسارف  مّوس  دوب ، ار  نالقاع  همه  هکنیا  یلالدتـسا و 
و دوش . فشک  وا  رب  تسا  بیغ  هچنآ  زا  یتخل  ات  دزوسب  اهباجح  دـبات و  لد  رد  هک  تسا  یقرب  يرظن  تسارف  هّللا » رونب  رظنی  ّهناف  نمؤملا 

دجـسم رد  زا  یناوج  هدـمآ  درگ  نادـیرم  یتعامج  اب  دادـغب  عماـج  رد  صاّوخ  میهاربا  ءاـیلوا ، ناقیدـص و  تسا و  ءاـیبنا  ّتیـصاخ  هکنیا 
درک وکین  اهتمدـخ  و  تفگ ، وکین  اهنخـس  تسـشنب و  ناشیا  اب  دـنداد ، هار  دوخب  ار  وا  ناشیا  يور ، وکین  فیرظ و  ابیز و  تخـس  دـمآرد 

هکنیا تسا ، دوهج  ناوج  هکنیا  هک  دـتفایم  نینچ  ارم  تفگ : نادـیرم  نآ  زا  یکی  اب  میهاربا  درک ، دیـص  ناشیا  ياـهلد  یـضعب  هک  ناـنچ 
هتفگ خیش  هچنآ  تفگ  يو  اب  دیرم  تفگ ! هچ  نم  ّقح  رد  خیـش  تفگ : ار  وا  ناوج  دش ، نوریب  تساخرب و  عمج  نایم  زا  تفگب و  نخس 

هدـناوخ شیوخ  بتک  رد  اـم  تفگ : هگنآ  هحفـص 311 ]  ] 49-1- نآرق ، - تشگ ناملـسم  داتفارد و  خیـش  ياـپب  تساـخرب و  ناوج  دوب ،
، دوب هفیاط  نیرد  دوب ، تسارف  بحاص  قیدص  ياهفیاط  چیه  رد  رگا  متفگ : مدرک ، ناحتما  مدمآ و  هتسارف » ئطخی  قیّدّصلا ال   » هک میدوب 
هک ادـخ  ناگدـنب  دنتـسه  یمدرم  دومرف : هک  ص ]  ] ربـمغیپ زا  تسا  ثیدـح  عمجم : تشگ . تقیرط  ناـفورعم  يهلمج  زا  ناوـج  نآ  سپ 
ام تفرعم  يوسب  هار  میتسه و  ام  نیمّسوتم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دنسانشیم ، ار  صاخـشا  دوخ  یکریز  مّسوتب و 

میقم تسا  یهار  باذعب  دندرک  كاله  هک  مودس  يهنیدم  ینعی  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   76 ٍمیِقُم » ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو  . » فاص تسا و  تسار 
َناـک نِإ  َو   » 35-1- نآرق . - دـنک هشیدـنا  ورد  هک  دـهاوخ  هک  ارنآ  تسا  ياجرب  لب  تسین  لیاز  تـالالد  تاـیآ و  ینعی  دـنتفگ : تباـث و 
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و کشخ . يهویم  ناتـسمزب  دـندروخیم و  هزات  يهویم  ناتـسبات  رد  دنتـشاد و  دایز  تخرد  هک  ینامدرم  ینعی  يربط :  78 ِۀَکیَألا » ُباحصَأ 
دایز ياهتخرد  هک  هکیالا  باحصا  یکی  دوب  هتسد  ود  رب  رومأم  ربمغیپ و  بیعـش  هک  تسا  هکنیا  میاهدش  علّطم  ام  هچنآ  تسا : هتفگ  هداتق 

و هیاس ، يهدافتـسا  ربا  زا  دنتـساوخ  اهنآ  دـش  رادومن  يربا  سپـس  درزآ و  ار  اهنآ  اوه  تخـس  یمرگ  زور  تفه  دنتـشاد و  هدـش  مهرد  و 
زا رگید  و  ِۀَّلُّظلا » ِموَی  ُباذَـع   » تسا رگید  ياج  رد  هک  هیآ  ینعم  تسا  نیمه  و  تخوسب ، ار  همه  دـمآرد و  شتآ  نآ  زا  دـننک ، شیاـسآ 
نا و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   560-533- نآرق -35-1- نآرق . - دـندش دوبان  ینامـسآ  دایرفب  هک  دوب  نیدـم  مدرم  رب  بیعـش  تیرومأـم 

قیرط ینعی  يربط :  79 ٍنِیبُم » ٍمامِِإَبل  امُهَّنِإ  َو  «. » رمالا نأّشلا و  ّنا  ناک و  ّهنا  ریدقّتلا و  و   » وا ربخ  رد  مال  موزل  تلالدـب  هیلقث  زا  تسا  هفّفخم 
َو  » 36-1- نآرق . - هتـشون تسا و  بوتکم  ظوفحم  حول  رد  رجح  طول و  باحـصا  يدوبان  يهّیـضق  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : رهاظ :

روبع رجح  نیمزرـس  زا  میدوب و  ربمغیپ  اـب  تفگ : رمع  هّللا  دـبع  تسا  دومث  يهلیبـق  رهـش  رجح  يربـط :  80 ِرجِحلا » ُباحـصَأ  َبَّذَک  دََقل 
نوچ ادابم  هک  هیرگ  تلاح  اـب  رگم  دـیوشن  دراو  دـندرک  متـس  دوخب  هک  یمدرم  هحفص 312 ]  ] 37-1- نآرق  - نیمزرـسب دومرف : میدرک ،

زا هدوسآ  ینعی  عمجم :  82 َنِینِمآ » ًاتُوُیب  ِلابِجلا  َنِم  َنُوتِحنَی  . » دش نوریب  اجنآ  زا  دـنار و  باتـشب  ار  دوخ  رتش  سپـس  دـیوش ، راتفرگ  اهنآ 
ام َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنقَلَخ  ام  َو   » رمع يزارد  يهطـساوب  گرم  زا  هدوسآ  ای  ادخ و  باذـع  زا  هدوسآ  ای  و  دـندوب ، اههناخ  نآ  یبارخ 

دهاوخن رارمتـسا  نآ  رد  داسف  هک  میدـیرفآ  يروط  ار  همه  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ینعی  لیزنتلا : راونا  ِّقَحلِاب » ّالِإ  اـمُهَنَیب 
-49-1- نآرق . - دش دهاوخ  هتفرگ  اهنآ  زا  ماقتنا  تسا و  یندـمآ  تمایق  دـنکیم و  دوبان  ار  رورـش  دربیم و  نیب  زا  ار  داسف  يدوزب  تفای و 

ینعی باـتع » ـالب  عفّدـلا   » لـیمج حفـص  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  15 َلیِمَجلا » َحـفَّصلا  ِحَفـصاَف   » 260-186- نآرق
دوعـسم نبإ - و  رمع ، نبإ  ساّبع و  نبإ  يربط :  87 ِیناثَملا » َنِم  ًاعبَـس  َكانیَتآ  دََقل  َو   » 33-1- نآرق . - يریگ هدرخ  شنزرـسیب و  تشذگ 

ءاـسن و و  نارمع ، لآ  هرقب و  ياـههروس  ینعی  تسا : هتفگ  ریبـج  نب  دیعـس  و  تسا ، نآرق  لّوا  ینـالوط  يهروس  تفه  دوـصقم  دـناهتفگ :
ینعی تفگ : دراد ! ینعم  هچ  یناثم  سپ  تسا ، عبس  ینعم  هکنیا  مدیـسرپ  وا  زا  تفگ  ثیدح  هکنیا  لقان  سنوی ، فارعا و  ماعنا و  هدئام و 
هحتاف يهروس  یناثملا  عبس  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هیلاعلا  وبا  زا  عیبر  و  تسا ، هدش  هتفگ  هرابود  صـصق  و  اضق ، اههروس  هکنیا  رد 
اههروس نآ  زا  هک  دش  لزان  یتقو  هیآ  هکنیا  تفگ : تسا ، ینالوط  يهروس  تفه  دـنیوگیم : مدرم  متفگ  واب  نم  تسا  هیآ  تفه  هک  تسا 

دهاجم و ریبج و  نب  دیعس  ساّبع و  نبإ  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  45-1- نآرق . - تسا یندم  روس  هکنیا  ینعی  دوب . هدشن  لزان  يزیچ 
ای دوشیم و  هدـناوخ  زامن  ره  رد  راب  ود  هک  تسا  هحتاف  يهروس  دوصقم  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  مه  هداـتق و 

يهروس نوچ  رارـسالا : فشک  تسا . هدـش  لزان  راب  ود  هکنیا  يارب  ای  و  دوشیم ، ات  ود  دوشیم  هدـناوخ  زامن  رد  هک  رگید  يهروس  اب  نوچ 
تفه هک  دوب  هکنیا  تهج  و  هنیدـم ، رد  راب  کی  دـش و  لزان  هروس  هکنیا  نآرق  لوزن  لئاوا  هّکم  رد  تیون  کـی  تسا و  هیآ  تفه  دـمح 

ام فّرصت  رد  لاوما  هکنیا  دوب  بوخ  هچ  دنتفگ : نیملسم  دروآ ، دوخ  اب  سانجا  عاونا  دش و  دراو  زور  کی  رد  دوهی  هحفص 313 ] هلفاق [ 
زا هیآ  تفه  هک  دـش  باطخ  اهنآب  روج  نیاب  دـش و  لزان  وزرآ  هکنیا  باوج  رد  هروس  هکنیا  میناسرب ، ادـخ  هار  دوخ و  فرـصمب  هک  دوب 

نآرق عبـس  تفه  هک  تسا  نآرق  يهمه  یناثم  عبـس  هک  تسا  نآ  مّوس  لوق  تسا . هراّجتلا  لاـم  هلفاـق  تفه  زا  رتهب  هک  میداد  امـشب  نآرق 
لیزنت و خوسنم ، خسان و  رّـسفم ، لمجم و  هباشتم ، مکحم و  دـیعو ، دـعو و  یهن ، رما و  تسا : هدـش  مهارف  هتـسد  ود  زا  نآ  رتشیب  تسا و 

دناوخب نآرق  هکنآ  نوچ  ندنادرگرب  يریگولج و  ینعم  هب  تسا  رمالا  نع  هانث  زا  یناثم  يهملک  دناهتفگ : یـضعب  و  ّصاخ ، ماع و  لیوأت ،
رما - 1 تسا : مهارف  بلاطم  هتـسد  تفه  زا  نآرق  هک  تسا  هکنیا  مراهچ  لوق  درادـیم . زاب  مارح  باکترا  زا  ار  وا  دـیدهت  عاونا  يهطـساوب 

رد یناثملا  عبـس  زا  دصق  هاشیلع : یفـص  هتـشذگ . رابخا  - 7 اهتمعن ، يروآداـی  - 6 لثملا ، برـض  - 5 فیوخت ، تراشب 4 - - 3 یهن ، - 2
ددرگ فشک  لاـمک  رب  امـسا  ناـیعا و  رگد  مه   || لاـثم  توربـج و  توکلم و  مه  کـلم و  دوجو  زا  تسا  هناـگتفه  ياـههبتر   || دوهش 

نآ رهب  اجب  اناج  دوب  سب  یناوخ  هک  رگ   || انف  زا  دـعب  اقب  ار  یناثم  نآ  دوجو و  ردـنا  تسا  فراع  يانف  سپ   || دوعـص  رد  بتارم  هکنیا 
« َمیِظَعلا َنآرُقلا  َو   » یکلام شنیرفآ  مامت  رب   || یکردم  نآرق  رارـسا  رب  هک  رگ  قلخ  ام  يهلمج  هب ز  دّمحم  يا   || ّقح  تفگ  یناثملا  عبس 
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َّنَّدُـمَت ال   » 26-1- نآرق . - دـنراد جاـیتحا  مدرم  هچنآ  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  نآرق  هک  تسا  هـکنیا  يارب  مـیظع  هـب  فیـصوت  عـمجم :  87
کین وت  میاهتشاد  غیرد  نارفاک  زا  هک  ایند  تنیز  هکنیا   68-1- نآرق : - دّمحم ای  هتشون : فشک   88 مُهنِم » ًاجاوزَأ  ِِهب  انعَّتَم  ام  یلِإ  َکیَنیَع 

هن اـم  هـک  ددنــسپ  نآ  اـی  میاهتــسیرگنن  نآـب  اـم  هـک  درگن  نآ  هـک  تـسا  رتزیزع  نآ  زا  وـت  مـشچ  ریگم ، ساـنیتسا  يوـب  رگنم و  نآ  رد 
مه وا  رد  دـندرک  هـضرع  وا  رب  زین  تـشهب  هحفـص 314 ] میعن [  جارعم  بش  هک  تفرگ  بدا  نانچ  باـطخ  نیاـب  یفطـصم  میاهدیدنـسپ ،
هک درک  انث  يو  رب  و  دیدنـسپب ، يو  زا  بدا  نآ  هلالج  ّلج  قح  ات  هّلل » تاّیّحتلا   » تفگیم یمه  دیدیم  هچ  ره  دیـسر و  هچ  رهب  تسرگنن و 

َو ِیناَرت  َنل   » هک دـمآ  باوج  تساوخ ، رادـید  یـسوم  دوب ، تریغ  نآ  رد  راچان  دوب  لامک  رب  یتسود  هک  اجنآ  یغط » ام  رـصبلا و  غاز  ام  »
امب نادـب  هک  ياهدـید ، ناه ، دّـمحم ، يا  تفگ : یفطـصماب  رگن ، یمه  هوکب  ینیبیمن  ار  ام  نونکا  وت  یـسوم  يا  ِلَـبَجلا » َیلِإ  رُظنا  ِنِکل 

دـهن و وت  يهدـید  رد  شیوخ  تخر  هک  دوب  نآ  ّلحم  هچ  ار  یبقع  اـیند و  تاّذلتـسمب  یمه  یهدـن  سکب  تیراـعب  نآ  رظن  رگن ، يرگن ،
َو ال  » زیزع رای  يا  وت  ترایز  زور  ات   || زین  میاشگن  مشچ و  ود  ره  مدـنب  رب   366-318- نآرق : - دیوگ یمه  عضاوت  تعنب  دیس  لاح  نابز 

نمؤم دنتخـسرس و  هک  مدرم  هکنیا  رب  رادـم  هودـنا  - 1 26-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روـج  هس  هلمج  هکنیا  عـمجم :  88 مِهیَلَع » نَزَحت 
. دنتسه دنمهرهب  یگدنز  یشوخ  زا  دنراد و  هیامرـس  هک  رادم  هودنا  - 3 دوب ، دنهاوخ  راتفرگ  رگید  ملاع  هب  هک  رادم  هودـنا  - 2 دنوشیمن ،
ار رگید  دنتفریذپ و  ار  یتمـسق  دندرک ، میـسقت  هتـسد  ودب  ار  نآرق  هک  يراصن  دوهی و  ینعی  حوتفلا : وبا   90 َنیِمِسَتقُملا » یَلَع  انلَزنَأ  امَک  »

یکی دـندوب و  هدرک  شخب  دوـخ  ناـیم  ار  نآرق  ازهتـسا  هرخـسم و  هار  زا  هک  تسا  شیرق  راّـفک  دوـصقم  تسا  هتفگ  هـمرکع  دـنتفریذپن ،
هریغم نب  دـیلو  هک  دـندوب  رفن  هدزناش  تسا : هتفگ  لتاقم  تسا  نم  لاـم  هروس  نـالف  تفگیم  رگید  تسا و  نم  لاـم  هروس  هکنیا  تفگیم 

هک ّجـح  نیرفاـسمب  تسـشنیم و  یهارب  سک  ره  هدرک و  تمــسق  دوـخ  ناـیم  ار  هـکم  ياـههار  ّجـح  ماـگنه  دوـب  هدرک  رومأـم  ار  اـهنآ 
تسین و شیب  يرعاش  تفگیم : يرگید  تسا و  وداج  وا  هک  دینکن  لوبق  ار  يربمغیپ  یعّدم  درم  هکنیا  نخس  درکیم  شرافس  دنتشذگیم 
ار صاخـشا  هکنیا  نخـس  دندیـسرپیم ، وا  زا  نوچ  تسـشنیم و  دجـسم  رد  رب  هریغم  دـیلو  دوخ  وگبیغ و  تسا و  نهاک  تفگیم  يرگید 

هناسفا تفگیم  رگید  تسا  وداج  تفگیم  یکی  دندرک  شخب  شخب  ار  نآرق  هک  دنتـسه  اهنآ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  درکیم . قیدصت 
. دفابیم نانخـس  نینچ  دوخ  زا  دّمحم  تفگیم  یکی  زاب  تسا و  هحفص 315 ]  ] 39-1- نآرق  - اهیمیدق یفابغورد  تفگیم  يرگید  تسا و 

ادج نداد و  ناشن  تسا و  ندومن  راکـشآ  عدـص »  » لصا نک و  عورـش  عیارـش  زا  يرومأم  هچنادـب  اراکـشآ  ینعی   94 ُرَمُؤت » اِمب  عَدـصاَف  »
ناگرزب زا  نت  جنپ  نیئزهتسم  دیوگ  عمجم : َنِیئِزهَتـسُملا » َكانیَفَک  ّان   24-1- نآرق . - دـناهدرک ینعم  قرفاف  ياهراپ  لطاب و  زا  ّقح  ندرک 

ثوغی و دبع  نب  دوسا  هلطالط و  نب  ثراح  لئاو و  نب  صاع  هریغم و  نب  دیلو  دـندرکیم . هرخـسم  ار  ص ]  ] ادـخ لوسر  هک  دـندوب  شیرق 
ُدبعا َو  [ » دوش عوـجر  یقرواـپب ص 3497  « ] 49 .» دـندش كاله  راـتفرگ و  اـیند  رد  یتبوقع  یباذـعب و  یگمه  هک  بلّطملا  دـبع  نب  دوسا 
یتسه نارود  یمامت  يهطساوب  ینعی  تسا : یناشاک  تالیوأت  رد  و  دناهدرک . ینعم  ار  نیقی  نیرّسفم  مومع   99 ُنیِقَیلا » َکَِیتأَی  یّتَح  َکَّبَر 
مومع  99 ُنیِقَیلا » َکَِیتأَی  یّتَح  َکَّبَر  ُدبعا  َو  [ » دوش عوجر  یقرواپب ص 317  .] سب دشاب و  ّقح  دوبعم  دباع و  دـسرب و  رخآب  وت  تدابع  وت 

دباع و دسرب و  رخآب  وت  تدابع  وت  یتسه  نارود  یمامت  يهطـساوب  ینعی  تسا : یناشاک  تالیوأت  رد  و  دـناهدرک . ینعم  ار  نیقی  نیرّـسفم 
شفراع  || دوهش  رد  يدارا  توم  هکنیا  دشاب  هاشیلعیفص :  383-335- نآرق -306-304- یقرواپ -36-1- نآرق . - سب دشاب و  ّقح  دوبعم 

 || تسقح یقاـب  ناـیم  زا  تیئود  دـش  دوش  كدـنم  دوب  قح  زا  ریغ  هچ  ره   || دومث  کـی  اـجنآ  دوبعم  دـباع و  دوجولا  یف  ياـنب  دـناوخ 
طول میهاربا و  تشذگرس  - 1 ام : نخـس  مالـسلا  قلطم و  تاذ  دوهـش  زج   || ماقم  هن  اجنآ  دنام  بتارم  هن  تسا  قلطم  كاپ  تاذ  نیعتیب 
يارب یتهج  اـهباتک  رد  تسا . داـیز  نآرق  رد  تواـفت  یمک  اـب  بلاـطم  تاـیآ و  رارکت  تسا ، هدـش  هدروآ  زین  دوه  يهروس  تیآ 69  رد 

میهاربا و يهّیـضق  هکنیا  رد  و  تسا ، هدوب  رارکت  يارب  یتبـسانم  یعقوم  ره  رد  میئوـگب  تسا  نکمم  یلو  دیـسرن ، رظنب  اـهرارکت  هنوـگنیا 
رد دناهتـشاد  ایاضق  هکنیا  اب  رتشیب  يهطبار  تاروت  نید و  يهطـساوب  هک  دوهی  صوصخب  دنتـشاد و  اهنآ  لاحب  يهقباـس  اـهبرع  نوچ  طول 
هک تسا  هدش  ادیپ  يرگید  بجوم  رگید  تبون  رد  تسا و  هدش  نایب  بلطم  هکنیا  هدش و  ادیپ  راک  رـس و  اهنآ  زا  ياهتـسد  اب  لّوا  يهبترم 
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هحفص 316]  ] 40-5- نآرق  - تبونب هیبش  ياههلمج  اب  رگید  یحوب  دـناوخب و  تسا  هدیـسر  واب  لّوا  رد  هچنآ  تسا  هدوبن  فّظوم  ربمغیپ 
هکنانچ دناهدرک  ینعم  رگیدکی  ریظن  ار  ٍمامِِإَبل » امُهَّنِإ  َو   » دعب يهلمج  اب  ٍمیِقُم » ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ   » يهلمج نیرّسفم  - 2 تسا . هدش  ماهلا  واب  لّوا 
يهلمج رد  نوچ  دـشاب  اههلمج  تاملک و  رهاظب  رتکیدزن  دـیاش  میدرک  همجرت  ام  هچنآ  یلو  میدرک ، لقن  عمجم  يربط و  حوتفلا و  وبا  زا 

لها نیبکیراب و  مدرم  يارب  تسا  هناشن  دوخ  ثداوح  هکنیا  ینعی  تسا  ثداوح  بلاطم و  نآ  عومجمب  هراشا  کـلذ »  » يهملک دـیاش  لّوا 
هلمج لّوا  واو  دشاب و  هکیالا  باحـصا  طول و  مدرم  هتـسد  ود  ياجب  امه »  » ریمـض دیاش  نیبم » مامإبل  امّهنا  و   » مود يهلمج  رد  و  تسارف ،
هتـسد ود  نآ  هک  یتروص  رد  دندش ، راتفرگ  دندوب و  رگمتـس  دـشاب : نینچ  ینعم  یهارمه و  ینعمب  ماماب »  » ياب دـشاب و  لاح  ینعم  دـیفم 
ّنّدمت ال   » تیآ 88 - 3 دوبن ، هدیشوپ  یفخم و  اهنآ  تّوبن  ماقم و  هک  دشاب  بیعش  طول و  هک  دندوب  نایامن  رهاظ و  ياوشیپ  ماما و  اب  مدرم 

لامک اب  اهراد  هیامرس  نآ  هک  مدرم  تلفغ  شیاسآ و  زا  ترضح  نآ  ینارگنب  دشاب  هراشا  ص ]  ] ربمغیپب باطخ  رد  دیاش  رخآ  ات  کینیع »
رب حالـص  ریخب و  یمدق  هن  دـنهدیم و  ّقح  نخـسب  شوگ  هن  هک  رودـب  يرگمدآ  طئارـش  زا  دنتـسه و  دوخ  سوه  يوه و  مرگرـس  تلفغ 
نآ ینارگن  هکنیا  تهج  هکنیا  زا  دـنرادن  ندینـش  ّقح  لاجم  دـنراد و  راـیتخا  رد  یگدـنز  ياههتـساوخ  لاـم و  هکنیا  هشیمه  و  دـنرادیم ،

رگنم و اهنآ  تلفغ  لئاسوب  سپ  تسا  میظع  نآرق  یناثملا و  عبـس  هک  يراد  یتیبرت  لئاسو  نینچ  وت  هک  هدش  نیکـست  روج  نیاب  ترـضح 
رد ّتقد  زا  و  رادـب . هدوسآ  اهنآ  يربخیب  تاـبجوم  زا  رطاـخ  نک و  يربهر  ار  مدرم  ربب و  راـکب  نک و  هدافتـسا  يراد  راـیتخا  رد  هچنآ  زا 
هک َكُردَص » ُقیِـضَی  ُرَمُؤت و  اِمب  عَدـصاَف  مِهیَلَع  نَزَحت  َو ال   » لثم دوشیم  حـضاو  بوخ  بلطم  هکنیا  هلمج  هکنیا  يهلابند  تایآ  اههلمج و 

دیاش میئوگب : تسا  نکمم  ُنیِقَیلا » َکَِیتأَی  یّتَح  َکَّبَر ، ُدبعا  َو   » رخآ تیآ  رد  - 4 دریگ ، شیوخ  راک  يهلابند  دشابن و  نارگن  دیاب  ربمغیپ 
- نآرق . - نیقی لیـصحت  يارب  نک  تدابع  ار  دوخ  يادخ  دشاب : نینچ  هلمج  ینعم  ات  دـنامهف  یم - ار  تهج  ّتلع و  ینعم  یّتَح »  » يهملک
و  1858-1850- نآرق -1815-1766- نآرق -1688-1670- نآرق -1667-1646- نآرق -1645-1623- نآرق -129-103- نآرق -83-52

رگا نوچ  تسا ، نیقی  لوصح  بجوم  تداـبع  هک  دوـشیم  يرگید  يهدافتـسا  یلو  تسا  نیرّـسفم  يهتفگ  فـالخرب  هچ  رگا  ینعم  هکنیا 
دوشیم و رتشیب  وا  یگتسبلد  دوشیم و  مهارف  وا  يارب  نوکـس  شمارآ و  تلاح  هحفـص 317 ] درک [  ّقحب  هّجوتم  ار  دوخ  رکف  یتدم  ناسنا 

ءاطغلا فشک  ول   » تسا هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هکنیا  دیاش  و  دش ، دهاوخ  دیدرت  لباق  ریغ  یعطق و  وا  ینید  دیاقع  راکفا و  جیردتب 
رد دـشاب  تلاـح  نینچ  شیادـیپ  دوشیمن ، هدوزفا  نم  نیقی  دوـش  هدـید  تقیقح  ملاوـع  دوـش و  هتـشادرب  هدرپ  رگا  ینعی  اـنیقی » تددزا  اـم 

هحفص 318] تسا [ . هتشاد  ترضح  نآ  هک  تادابع  اهتبقارم و  يهجیتن 

[16  ] لحن هروس 

هراشا

37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 

ات 34] تایآ 1  [: 16  ] لحنلا هروس  ]

ِهِرمَأ نِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِـکئالَملا  ُلِّزَُنی  [ 1  ] َنوُکِرـُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُـس  ُهُولِجعَتـسَت  الَف  ِهّللا  ُرمَأ  یتَأ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
نِم َناسنِإلا  َقَلَخ  [ 3  ] َنوُکِرُشی اّمَع  یلاعَت  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  [ 2  ] ِنوُقَّتاَف اَنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  اوُرِذنَأ  نَأ  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  یلَع 
َنیِح ٌلاـمَج  اـهِیف  مَُکل  َو  [ 5  ] َنُولُکأـَت اـهنِم  َو  ُِعفاـنَم  َو  ٌءفِد  اـهِیف  مَُکل  اـهَقَلَخ  َماـعنَألا  َو   369-1- نآرق [ - 4  ] ٌنِیبُم ٌمیِـصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَـفُطن 

َو َلاِغبلا  َو  َلیَخلا  َو  [ 7  ] ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  مُکَّبَر  َّنِإ  ِسُفنَألا  ِّقِِشب  ّالِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َمل  ٍدََلب  یلِإ  مَُکلاقثَأ  ُلِمَحت  َو  [ 6  ] َنوُحَرسَت َنیِح  َو  َنوُحیُِرت 
َوُه  465-1- نآرق [ - 9  ] َنیِعَمجَأ مُکادََهل  َءاش  َول  َو  ٌِرئاج  اهنِم  َو  ِلِیبَّسلا  ُدصَق  ِهّللا  یَلَع  َو  [ 8  ] َنوُمَلعَت ام ال  ُُقلخَی  َو  ًۀَنیِز  َو  اهُوبَکرَِتل  َریِمَحلا 
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ِّلُـک نِم  َو  َباـنعَألا  َو  َلـیِخَّنلا  َو  َنُوتیَّزلا  َو  َعرَّزلا  ِِهب  مَُکل  ُِتبُنی  [ 10  ] َنوُمیُِـست ِهِیف  ٌرَجَـش  ُهنِم  َو  ٌبارَـش  ُهنِم  مَُکل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  يِذَّلا 
َِکلذ ِیف  َّنِإ  ِهِرمَأـِب  ٌتارَّخَـسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  [ 11  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِتارَمَّثلا 

اُولُکأَِتل َرحَبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 13  ] َنوُرَّکَّذَـی ٍموَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُُهناولَأ  ًاِفلَتُخم  ِضرَألا  ِیف  مَُکل  َأَرَذ  ام  َو  [ 12  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ٍتایَآل 
َو  748-1- نآرق [ - 14  ] َنوُرُکـشَت مُکَّلََعل  َو  ِِهلـضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  َو  ِهِیف  َرِخاوَم  َکلُفلا  يََرت  َو  اهَنوُسَبَلت  ًۀَـیلِح  ُهنِم  اوُجِرخَتـسَت  َو  ایِرَط  ًاـمَحل  ُهنِم 
نَمَک ال ُُقلخَی  نَمَف  َأ  [ 16  ] َنوُدَتهَی مُه  ِمجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  [ 15  ] َنوُدَتهَت مُکَّلََعل  ًالُبُس  َو  ًاراهنَأ  َو  مُِکب  َدیِمَت  نَأ  َیِـساوَر  ِضرَألا  ِیف  یقلَأ 
-1- نآرق [ - 19  ] َنُوِنلُعت ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  [ 18  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهّللا  َّنِإ  اهوُصُحت  ِهّللا ال  َۀَمِعن  اوُّدُعَت  نِإ  َو  [ 17  ] َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُُقلخَی 

ٌهلِإ مُکُهلِإ  [ 21  ] َنُوثَعُبی َناّیَأ  َنوُرُعـشَی  اـم  َو  ٍءاـیحَأ  ُریَغ  ٌتاومَأ  [ 20  ] َنوُقَلُخی مُه  َو  ًائیَـش  َنوـُُقلخَی  ـال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا  َو   363
ُّبُِـحی ـال  ُهَّنِإ  َنوـُِنلُعی  اـم  َو  َنوُّرُِـسی  اـم  ُمَـلعَی  َهـّللا  َّنَأ  َمَرَج  ـال  [ 22  ] َنوُِربکَتـسُم مُه  َو  ٌةَرِکنُم  مُُهبوـُُلق  ِةَرِخـآلِاب  َنوـُنِمُؤی  ـال  َنیِذَّلاَـف  ٌدِـحاو 

نِم َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ًۀَِـلماک  مُهَرازوَأ  اُولِمحَِیل   465-1- نآرق [ - 24  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  اُولاق  مُکُّبَر  َلَزنَأ  اذ  اـم  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  [ 23  ] َنیِِربکَتسُملا
نِم ُفقَّسلا  ُمِهیَلَع  َّرَخَف  ِدِـعاوَقلا  َنِم  مُهَنایُنب  ُهّللا  یَتَأَـف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  دَـق  [ 25  ] َنوُرِزَی ام  َءاس  ـالَأ  ٍملِع  ِریَِغب  مُهَنوُّلُِـضی  َنیِذَّلا  ِرازوَأ 

َنیِذَّلا َلاـق  مِهِیف  َنوُّقاَُـشت  ُمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َنیَأ  ُلوُقَی  َو  مِهیِزُخی  ِۀَـمایِقلا  َموَی  َُّمث  [ 26  ] َنوُرُعـشَی ُثیَح ال  نِم  ُباذَـعلا  ُمُهاتَأ  َو  مِِهقوَف 
یَلب ٍءوُس  نِم  ُلَمعَن  اّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَقلَأَف  مِهِـسُفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلا  [ 27  ] َنیِِرفاـکلا یَلَع  َءوُّسلا  َو  َموَیلا  َيزِخلا  َّنِإ  َملِعلا  اُوتوُأ 
اوَقَّتا َنیِذَِّلل  َلِیق  َو   782-1- نآرق [ - 29  ] َنیِرِّبَکَتُملا يَوثَم  َسِئبَلَف  اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخداَف  [ 28  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اـِمب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ 

يِرَجت اهَنُولُخدَی  ٍندَع  ُتاّنَج  [ 30  ] َنیِقَّتُملا ُراد  َمِعَنل  َو  ٌریَخ  ِةَرِخآلا  ُراَدل  َو  ٌۀَنَسَح  اینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل  ًاریَخ  اُولاق  مُکُّبَر  َلَزنَأ  اذ  ام 
َۀَّنَجلا اُولُخدا  مُکیَلَع  ٌمالَـس  َنُولوُقَی  َنِیبِّیَط  ُۀَِکئالَملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلا  [ 31  ] َنیِقَّتُملا ُهّللا  يِزجَی  َِکلذَـک  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  مَُهل  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم 

اُوناک نِکل  َو  ُهّللا  ُمُهَمَلَظ  ام  َو  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  َکِّبَر  ُرمَأ  َِیتأَی  َوأ  ُۀَِکئالَملا  ُمُهَِیتَأت  نَأ  ّالِإ  َنوُرُظنَی  لَه  [ 32  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب 
: تاغل ینعم  هحفـص 320 ]  ] 727-1- نآرق [ - 34  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  اـم  ُتائِّیَـس  مَُهباـصَأَف  [ 33  ] َنوُِملظَی مُهَـسُفنَأ 
زا نوحرـست - شهاگـشیاسآ ، رد  بشب  ناویح  ندنادرگرب  ینعمب  ۀـحارا  ردـصم  زا  نوحیرت - امرـس ، تّدـش  ربارب  میالم ، یمرگ  ءفد -

- أرذ ناویح ، ندرک  نوریب  ارچب  ینعمب  هماسا  ردصم  زا  نومیـست - ناویح ، ندرک  اهر  ارچب  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  حرـس  ردصم 
ایرد یتشک  ینعمب  هرخام  عمج  رخاوم - ندرک ، رذب  نیمزب  ندرک ، ناوارف  اریزیچ  ندیرفآ ، ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  أرذ  ردصم  زا 
ریونت لوزن : تهج  ارناـشیا . تفرگ  ارف  درک و  هطاـحا  مهب - قاـح  ندـیبنج ، بارطـضا  ینعمب  لّوا  حـتفب  دـیم  ردـصم  زا  دـیمت - فاـکش ،

تشذگ و یتّدم  رخآ و  ات  ُۀَعاّسلا » َِتبَرَتقا   » دش لزان  هیآ  هکنیا  زین  رخآ و  ات  مُُهباسِح » ِساّنِلل  َبَرَتقا   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  سابقملا :
زا دوب ، هتـسشن  ربمغیپ  ِهّللا » ُرمَأ  یتَأ   » هکدش لزان  هلمج  هکنیا  دسریم ! یک  تسا  هدش  هتفگ  هک  هکنیا  دـنتفگ : نارفاک  دـشن ، لزان  یباذـع 

-88-56- نآرق . - تسشن ياج  رب  ربمغیپ  ُهُولِجعَتـسَت » الَف   » هکدیـسر هلمج  هکنیا  لابندب  دسریم ، یباذع  نونکا  هکنیا  نیقیب  دش  دنلب  ياج 
دیاب هچنآ  و   ] دـسریم قح  نامرف  نابرهم ، يادـخ  ماـنب   1 همجرت : هحفـص 321 ]  ] 427-402- نآرق -300-275- نآرق -150-127- نآرق

ثداوح و داـجیا  زا  زجع  و  ، ] شنیرفآ راـک  رد  تکرـش  زا  رترب  تسا و  هّزنم  دـنوادخ  هچ  دـینکن  باتـش  مدرم  امـش  تسا ] یندـش  دوـشب 
ماقم هکنیا  قیال  و   ] تسا هدوب  ّتیشم  هک  ناگدنب  زا  درف  ره  رب  تحلصم ] تقیقح  و   ] حور اب  ار  هکئالم  دتسرفیم  هک  تسا  وا   2 تارّدقم ]
نیمز نامـسآ و  تسا  هدیرفآ  وا  مه  و  دنک 3 ، تیاده  يوقتب  دزومایب و  دیحوت  دناسرتب و  تبقاع  يدب  زا  ار  مدرم  ات  تسا ] هدـش  هدـیرفآ 
هتخاس ياهفطن  زا  وا  ار  دازیمدآ  هکنیا  هکنیا  اـب  شراک 4  رد  کیرـش  ضرف  راتفگ و  ره  زا  تسا  رترب  و  يراوتـسا ] یتسرد و  و   ] ّقح اب  ار 

یکاروخ مه  و  دینکیم ، مهارف  نت  یمرگ  شیاسآ و  يهلیـسو  نآ  زا  هک  دیرفآ  نایاپ  راهچ  وا  زین  رکنم 5 و  دوشیم و  وا  مصخ  دوخ  تسا 
نیگنس ياهراب  مه  دیربیم 7 و  هناخب  دیتسرفیم و  ارچب  ار  اهنآ  ماش  حبـصب و  هک  دوخ ] ّتیـصخش  يرادومن  و   ] شیارآ عفانم 6 و  رگید  و 

رتسا و بسا و  دینیبیم ] هچ   ] میحر 8 تسا و  فوءر  امش  دنوادخ  هّتبلا  دیناسرب ، رسب  ارنآ  دیاب  جنر  نارازه  اب  دوخ  هک  دیربیم  اهنآ  تشپب 
دیرادن ربخ  دسریمن و  امش  رکفب  هک  دننیرفآیم  اهزیچ  رگد  زین  یگدنز و  یئامندوخ  شیارآ و  يارب  مه  هدیرفآ و  امـش  يراوس  يارب  غالا 
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رد هّتبلا  تسه و  زین  فارحنا  جک و  هار  و  تسا ] وا  تمکح  ياضتقم   ] هک تسا  هدرک  نّیعم  یگدنز  تسار  نینایم و  هار  دنوادخ  هّتبلا  9 و 
نآ زا  هک  دروآیم  ناراب  نامـسآ  زا  هک  تسا  وا  تردـق ] يهناشن  زین   ] درادب 10 و تسار  هارب  دنک و  تیادـه  ار  یگمه  هک  دوب  وا  تردـق 

ناتسب و  رازتشک ، امش  يارب  دهدیم  شرورپ  ناراب  زا  وا  مه  تسا 11 و  امش  ناویح  يهرهب  و  هاگارچ ، دوشیم و  رادیدپ  تخرد  دیشونیم و 
هّجوتم زاب  دناهشیدنا 12 و  رکف و  مدرم  هک  اهنآ  يارب  تسا  يدنوادخ  تردـق  يهناشن  دوخ  هک  هویم  هنوگ  همه  روگنا و  امرخ و  نوتیز و 

تسا يا  هناشن  کی  ره  دنیوا و  نامرفب  رس  هک  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  تسا و  امـش  راک  شیاسآ و  يهدامآ  هک  زور  بشب و  دیـشاب 
رکذتم سک  ره  يارب  تسا  دیحوت  يهناشن  دیربیم  هرهب  نآ  زا  تسا و  نیمز  يور  فلتخم  دوجوم  هچنآ  ره  زاب  دنمدرخ 13 و  مدرم  يارب 
تشوگ ات  هحفص 322 ] تسا [ ، هدرک  تیانع  اهایرد  رب  ّطلست  يروانـش و  يورین  امـشب  دنوادخ  مه  دشاب 14 و  نآ  يهشیدـنا  رد  دوش و 

ایرد رفـس  ات  دوریم  ولج  دفاکـشیم و  ار  بآ  هنوگچ  هک  دینیبب  ار  اهیتشک  و  دیروآ ، ردب  نآ  زا  دیراورم ] یهام و  نوچ   ] تنیز رازبا  هزات و 
دشاب و ياجب  ات  تسا  هدرک  راوتسا  نیمز  رب  يرگنل  نوچ  ار  اههوک  هک  دیرگنب  دیشاب 15 و  راذگ  رکش  دیرب و  هرهب  ّقح  لضف  زا  دینک و 

امش یبایهار  يهلیسو  زین  16 و  دیبایب ، دوخ  دـصقم  هار و  هک  تسا  نّیعم  اه  يدابآ  طابترا  ياههار  بآ و  ياهدور  مه  دربن و  امـش  مارآ 
18 و دریگیمن ! دنپ  دیـشابیمن و  دایب  ارچ  تسا ! اهتب  نآ  دننام  درک  یقلخ  نینچ  هکنآ  دیـشیدنیب  سپ  رگید 17  ياهتمالع  تسا و  هراـتس 

دنادیم هکنیا  اـب   19 تمحر ] ترفغم و  تسا  وا  ياهتمعن  زا  مه  و  ، ] دییاین ردـب  هدـهع  زا  دیرامـشب  ادـخ  ياهتمعن  دـیهاوخب  رگا  دـینادب 
دنتسه 21 ياهدیرفآ  دوخ  دنرادن و  شنیرفآ  یئاناوت  دیتسرپیم  ار  هچنآ  دننادب : تسرپ  تب  مدرم  دیراد 20  ناهن  ای  دینک  راکشآ  ار  هچنآ 
هک تسا  امش  يادخ  نآ  یلو  دنوشیم 22  هتخیگنارب  و  دننکیم ، ناشدنلب  نیمز  زا  اجک  یک و  دنرادن  ربخ  دـنوشیمن و  رادناج  هک  ناجیب 
هک تسین  کش  23 و  ریذپان ، ّقح  دنزارفندرگ و  تسا و  یتسرد  یتسار و  زا  هناگیب  ناشلد  دنرادن  رواب  ازج  زور  هک  نانآ  تسا و  هناگی 

نآرق هک  ناشدنسرپب  رگا  24 و  دنوشیمن ] قیاقحب  میلست  هک   ] درادن تسود  ار  زارفندرگ  مدرم  تسا و  رادربخ  ناهن  راکشآ و  زا  دنوادخ 
نیگنس دوخ  راب  نانخس  نینچ  اب  هّتبلا  نازادرپ 25  غورد - ناتساد  ناینیشیپ و  يهناسفا  دنیوگ : تسا ! هدرک  لزان  هچ  دنوادخ  تسا و  یچ 

زین شیپ  هـکنیا  زا  دنربیم 26 و  نیگنـس  دـب و  يراب  هچ  و  دنـسرب ، تمایق  زورب  ات  دـناهدرک  ناشهارمگ  هدیجنـسن  هک  اهنآ  زا  مه  دـننک و 
راتفرگ هتسنادن  دوخ  دیبوک و  ناشرـس  رب  دنکرب و  نب  زا  ار  ناشاههناخ  دنوادخ  یلو  دنربب  هار  زا  ار  نارگید  ات  دندرکیم  هلیح  ناشیدنادب 
تـسا اجنیا  دیوش ، نامدرم  ناربمغیپ و  يذؤم  فلاخم و  ناشيرایب  ات  دنیاجک  ادـخ  نازابنا  هک  لوئـسم  دـنراوخ و  تمایق  رد  دندش 27 و 

و  ] هکئالم يهضبق  رد  دندرک و  متـس  دوخ  رب  هک  تسا 28  نارفاک  بیـصن  يراتفرگ  يراوخ و  زورما  دنیوگب : دـنمدرخ  ملاع و  مدرم  هک 
ادخ تسا ، نینچ  هن  دنونش : باوج  هحفص 323 ] میدرکن و [  دب  ام  دننک : راهظا  دنشاب و  میلست  ماگنه  نآ  هّتبلا  دندش ، يدنوادخ ] تردق 

هکنیا ربارب  رد   30 نازارفندرگ ، لزنم  تسا  یئاـج  دـب  هچ  هک  دـیوش  نورد  مّنهج  ياهـشخبب  هـشیمه  يارب  نوـنکا  دیدرکیم 29 ، دنادیم 
نیقی یشوخ ، ریخ و  دنیوگ : خساپب  دیوگیم ! هچ  دّمحم  تسا و  هداتسرف  هچ  امش  يادخ  ناشدنیوگب : نوچ  هک  دنراکزیهرپ  مدرم  نارفاک 

دنتشهب و نوردب  هک  ناراکزیهرپ 31  يارس  تسا  شوخ  هچ  رتهب و  رگید  يارـسب  درب و  دوخ  دزم  درک  یکین  ناهج  هکنیا  رد  هکنآ  تسا 
دننکیم دروخرب  هکئـالم  اـب  هک  ناراـکزیهرپب 32  ادـخ  شاداـپ  تسا  نینچ  تـسا ، ناوارف  دـنهاوخب  هـچ  ره  تـسا و  ناور  اـهدور  ریز  زا 

يراظتنا نارفاک  اـیآ  تسا 33 و  امـش  هتـشذگ  راک  شاداپ  هک  دیوش  نورد  تشهبب  امـش  رب  مالـس  ناشدـنیوگیم  یگزیکاپ و  و  یـشوخب ،
نیمه ناشیا  زا  شیپ  نامدرم  هکنانچ  دنوش  دوبان  دـسرب و  ینامرف  ای  دـنوش و  ورب  ور  ّقح  تردـق  نارگراک  هکئالم و  اب  هکنیا  زج  دـنراد 

دنتفرگیم دنخـشیرب  دندرکیم و  ءازهتـسا  هچنامه  و  دندرک ، متـس  دوخب  هک  درک  متـس  ادخ  هن  دندید 34 و  شیوخ  يازـس  دندرک و  راتفر 
ضئارف ماکحا و  روتسد  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يربط :  1 ُهُولِجعَتسَت » الَف  ِهّللا  ُرمَأ  یتَأ   » هک : نیرّسفم نخس  دش . ناشریگنماد 

لهچ عمجم : دیشاب . هتشادن  باتش  دسریم  يراتفرگ  باذع و  هک  تسا  نارفاکب  باطخ  - 2 60-15- نآرق . - دینکن لیجعت  دسریم ، امشب 
هّکمب هروس  يهمه  دـناهتفگ : یـضعب  هنیدـم ، رد  هّیقب  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  رد  ِدـَعب » نِم  ِهّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو   » اـت هروس  لّوا  زا  هیآ 
تیاور رد  و  هروس ، رخآ  ات  اُوِبقاعَف » ُمتبَقاع  نِإ  َو   » دـش لزاـن  دـحا  گـنج  زا  ربمغیپ  تشگزاـب  عقوم  رد  هک  هیآ  هس  زجب  تسا  هدـش  لزاـن 
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تسیب و دـصکی و  هروس  هکنیا  تایآ  ددـع  تسا و  هدـش  لزان  هّکمب  ٌمیِظَع » ٌباذَـع  مَُکل  َو   » ات هروس  لّوا  زا  هک  تسا  ساّبع  نبإ  زا  رگید 
تسا و تمایق  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  مه  ساّبع  نبإ  زا  تسا و  هتفگ  یئاّبج  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  فـالتخا . نودـب  تسا  هیآ  تشه 

اّمَع  » هک  407-379- نآرق -292-262- نآرق -88-40- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  هدـش  ماـجنا  تروصب  دوب  دـهاوخ  هک  تسا  نیقی  نوچ 
: عمجم  2 َۀَِکئالَملا » ُلِّزَُنی  [ » هحفص 324  ] 24-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  بطاخم  بیاغ و  تروصب  ءات  ءای و  اب  عمجم :  1 َنوُکِرُشی »

هکنیا رد  و  تسا ، هدش  هدناوخ  هکئالم  بصن  ياز و  رـسک  ءای و  اب  زین  و  تسا ، هدش  تئارق  هکئالم  عفر  ياز و  حتف  دیدشت و  ءات و  حـتفب 
2 ِهِرمَأ » نِم  ِحوُّرلِاب   » 26-1- نآرق . - تسا هدش  لقن  ياز  فیفخت  ءای و  حتف  اب  لزنی »  » زین و  دناهدناوخ ، ياز  دیدشت  اب  اهیراق  مومع  تئارق 

يرـشب سوفن  یگدنز  - 1 حور : ماـسقا  عمجم :  28-1- نآرق . - ماـهلا یحو و  ینعی  حور  دـناهتفگ : هداـتق  دـهاجم و  ساـّبع و  نبإ  يربط :
نم حوّرلا  یقلی   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هک  يربـمغیپ  توبن و  - 3 ناحیر » حورف و   » نآرق يهلمج  هکنیا  لیلدب  تمحر  - 2 داشرا ، يهطساوب 

، دناهدیمان حور  ار  لیئربج  - 5 تسا . هدشن  ادیپ  هدام  رن و  بیکرت  زا  نوچ  تسا  هدش - هدـیمان  هّللا  حور  یـسیع  - 4 ءاشی ،» نم  یلع  هرما 
-8 انِرمَأ ،» نِم  ًاحوُر  َکـَیلِإ  اـنیَحوَأ  َِکلذَـک  َو   » لـثم یحو  ینعمب  - 7 تسا . هدـیمان  حور  برع  ار  درک  فـپ »  » بـیکرت و زا  ندـیمد  - 6

هکنیا هّللا  مسب  يهلابندـب  رارـسألا  فـشک   480-429- نآرق . - یناـسنا حور  - 9 تساههدـیرفآ ، نیرت  گرزب - هک  نامـسآب  تسیاهتـشرف 
ردنا || و  دنداد  تراغب  هک  نازیزع  ناج  سب  دنداتفا  یعمط  رد  وت  قلخ ز  ات   || دنداشگب  يرد  وت  لامج  غاب  زا  تسا : هتشون  نینچ  هروس 

، تفرعم شتآ  قیرح  هتشگ ، دوخیب  دوخ  زا  دوب و  هدش  کلهتسم  ّقح  لالج  يهفشاکم  رد  يزور  یلبش  رکب  وب  دنداهنن  مدق  وت  يوک  رس 
، ینک ناماس  رگم  وت  مه  یناریح ، نیدـب  نم  منکچ  سپ  یناوخب ، مورب  ور  ینارب ، مناوخب  ترگا  یهلا ، تفگ : یمه  ّتبحم ، يایرد  قیرغ 

همه اهناج  هکنیا  هک  وت  زا  داـیرف  ندیـسر ، دـیما  هن  ندـیرب ، ياـج  هن  ناـماسب ، مراـک  وتیب  هن  مارآ ، ارم  وت  اـب  هن  ینک ، ناـسآ  دوخب  مهار 
يو تشاد  تعاـط - تسا و  گـنراگنر  ادـخ  ناـمرف  تسا : هتـشون  ِهّللا » ُرمَأ  یتَأ   » هک يهلاـبند  رد  وتب . ناریح  همه  اـهلد  نیو  وـت  يادـیش 

ار لد  شاب ، یمه  هتـسهآ  تمرح  تمعنب  تفرعم  طاسب  رب  هک  دندومرف  ار  رهاظ  رگید ، اریو  نطاب  دندومرف و  رگید  ار  هدنب  رهاظ  نولانول ،
موزل تدهاشم  نیع  رد  ار  حور  دندومرف ، توافـص  بلط  تفرعم  ماقم  رد  ار  ّرـس  دندومرف ، هحفص 325 ]  ] 40-15- نآرق  - تبقارم ماود 
يزور تسا  قداص  هک  ره  دسرب  هک  دیرذگم  رد  نامرف  يهزادنا  زا  دینکم و  لیجعت  دارم  تفایرد  ُهُولِجعَتـسَت » الَف   » هکدـندومرف ترـضح 

نآ رد  نید  ةایح  لد و  ةایح  هک  تسا  نآ  حور  تقیقح  تسا : هتـشون  ِحوُّرلاـِب » َۀَِـکئالَملا  ُلِّزَُنی   » رد  131-106- نآرق . - تسا دارم  هچنآب 
هک هد  ربخ  مناگدـنب  هب  دـسریم : یفطـصمب  لیئربج  ترافـسب  تلاسر  تعن  هب  ّتیهلا  ترـضح  زا  هک  تسا  نآرق  تّزع  لامج  نآ  تسا و 

ار ام  تفگ : يراد ! نمشد  ار  سیلبا  يو  نمشد  دنتفگ  مراد ، تفگ : يراد ! تسود  ار  يادخ  هک  دندیـسرپ  ار  یگرزب  اتکی ، دنوادخ  منم 
3 ِّقَحلِاب » َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ   » 42-5- نآرق . - تسین تخادرپ  يرگید  توادـع  اـب  هک  تسا  هداـتفا  لغـش  نادـنچ  ّقـح  ّتبحم  زا 
: دناهتفگ یـضعب  و  دوش ، لیـصحت  تردق  لامکب  ملع  اهنآب  رظن  زا  دـشاب و  ّقح  تفرعم  يهلیـسو  ات  دـیرفآ  نیمز  نامـسآ و  ینعی  عمجم :
: فشک انف . لاوز و  يارب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  ّقح . يارب  دـیرفآ  ینعی  سابقملا : ریونت   46-1- نآرق . - ّقحب لمع  عاـفتنا و  يارب  ینعی 
هک يروجب  دیرفآ و  باوص  تمکح و  هار  زا  ینعی  يدنواهن : نمحّرلا  ۀحفن  دشاب . نک »  » يهلمج هک  دنوادخ  ّقح  راتفگ  يهطـساوب  ینعی 
وه || و  لایخ  نوکلا  اّمنا  رعـش : يزابب . هدوهیب و  هن  دـیرفآ  تحلـصم  تمکحب و  ینعی  نایبلا : حور  تسه . یـضتقم  قیال و  تسا و  قئاـف 
وا یلو  دـیرفآ ، تروص  نینچ  اـب  یمدآ  دـیلپ  تسپ و  یبآ  زا ، ینعی  يربـط :  4 ٌمیِـصَخ » َوُه  اذِإَف  ٍۀَـفُطن  نِم  َناسنِإلا  َقَلَخ   » ۀـقیقحلا یف  ّقح 

- نآرق ! - دنک هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختـسا  هکنیا  دناوتیم  هک  ینعی  ٌمیِمَر » َیِه  َو  َماظِعلا  ِیُحی  نَم   » تفگ درک و  دوخ  يادخ  اب  تموصخ 
دناوتیم هک  اناوت  تسا  هدش  ياهدیرفآ  زیچان  یبآ  زا  ینعی  دشاب  یمدآ  شیاتـس  دوصقم  هک  تسا  نکمم  فشک :  212-171- نآرق -55-1

اب هک  تسا  هدیسر  یئاجب  هدیدنگ  یبآ  زا  هک  دشاب  تّمذم  تسا  نکمم  و  هحفص 326 ] دیامن [  ادج  تسردان  زا  تسرد  دنک و  همصاخم 
دروآ و ربمغیپ  شیپ  یناوختـسا  هک  دش  لزان  یحمج  فلخ  نب  ۀّیما  يارب  هیآ  تسا : هتفگ  یبلک  و  دنکیم . هزرابم  تموصخ و  ّقح  يایلوا 

يارب نایاپ  راهچ  زا  امش  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  5 ٌءفِد » اهِیف  مَُکل  !. » دشخبب ناج  ار  هدیسوپ  ناوختسا  هکنیا  دناوتیم  هک  تفگ :
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: عمجم  22-1- نآرق . - تسا اهنآ  زا  امـش  كاشوپ  فاحل و  ینعی  تسا : هدـش  لـقن  دـیز  نبإ  زا  و  دـینکیم . هدافتـسا  ساـبل  تاـجوسنم و 
تئارق نیش  رسک  حتف و  اب  رخف :  7 ِسُفنَألا » ِّقِِشب  ّالِإ  . » دشاب شرف  سابل و  فاحل و  هک  تسا  یمرگ  يهلیسو  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 

دیـسریمن دوصقمب  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا و  تسرد  ودره  ندش و  فیـصنت  میـسقت و  ینعمب  مود  يراوشد و  ینعم  هب  لّوا  تسا ، هدش 
ُلِمَحت  » هلمج هکنیا  لیلدب  تسا  رتش  ماعنا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  دوخ . یئاناوت  ورین و  فصن  نداد  تسد  زا  اب  ای  دوخ  جنر  اب  رگم 

لثم تسا  بسانم  زین  واگ  اب  تسا  هدش  هتفگ  هک  عفانم  هکنیا  رد  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  یلو  دربیم . ار  امش  نیگنس  راب  ینعی  مَُکلاقثَأ »
هلمج هکنیا  زا  یـضعب  رخف :  8 اهُوبَکرَِتل » َریِمَحلا  َو  َلاـِغبلا  َو  َلـیَخلا  َو   » 359-337- نآرق -28-1- نآرق «. - لاـمج اـهیف  مکل   » هلمج هکنیا 
دینک هدافتسا  اهنآ  تشوگ  زا  ات  دیرفآ  ار  رتش  دنفسوگ و  واگ و  نایاپ  راهچ  تسا  هدش  هتفگ  ولج  يهلمج  رد  نوچ  هک  دناهدرک  هدافتـسا 
مارح بسا  تشوگ  ندروخ  هک  دوشیم  مولعم  سپ  امـش  يراوس  يارب  دـیرفآ  ار  غالا  رطاـق و  بسا و  تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  و 

نآ رد  یتسیاب  دوبیم  ندروخ  لباق  اهنیا  تشوگ  رگا  هتـسد و  نیاب  يراوس  تسا و  هدـش  دودـحم  هتـسد  نآـب  تشوگ  ندروخ  نوچ  تسا 
. تسین بسا  تشوگ  تمرح  رب  یلیلد  هلمج  هکنیا  رد  عمجم :  53-1- نآرق . - دوشب اهنآ  تشوگ  ندروخ  زا  يدای  دوش و  هتفگ  مه  هلمج 
ام ُُقلخَی  َو  [ » هحفص 327 میدروخ [ . بسا  تشوگ  ام  ربمغیپ  نامز  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  رکب  وبا  رتخد  ءامسا  زا  يراخب  حیحص  رد  و 

شناد هک  ناز  نوچ  دنچ و  زا  توکس  رتیلوا  تسه   || نوملعت  ام ال  حرـش  زا  دناهتفگ   32-1- نآرق : - هاشیلع یفص  ریسفت   8 َنوُمَلعَت » ال 
ردـنا تسه  ءاهتنا  دـحیب و  ضرا  فوخب  مه   || اوه  ّوج  رد  تسه  اهروناج  تسین  هاگآ  قلخ  داجیا  زا  نکمم   || تسین  هار  وس  نآ  رب  ار 

: تفگ ماظن  رد  لصاح  تسیچ  شدوجو  زک   || ماما  زا  یـصخش  دیـسرپ  سگم  زا  اهراک  تقلخب  کی  ره  زا  دـیآ  || و  اـهراثآ  یکی  ره 
رب وچ  سپ  باعل  رب  دزاس  هدولآ  اپ  تسد و   || بابذ  نوچ  دنیـشن  رن  هایگ  رب  تافتلا  رد  نیمز  زا  دیور  هچ  ره   || تابن  زا  رن  هیام و  دشاب 

امشب ار  ّقح  هار  هک  تسا  رادهدهع  ادخ  ینعی  يربط :  9 ِلِیبَّسلا » ُدصَق  ِهّللا  یَلَع  َو  . » سب عفن و  ار  وت  ددرگ  روراب   || سگم  دیآ  دورف  هیام 
هـسب هار  نآ  دراد و  ّقح  رب  رذـگ  دوشیم و  ّقح  يوس  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  قیرط  تسار و  هار  هتـشون : فـشک   38-1- نآرق . - دنایامنب

اب تسا  یئاهنت  نیع  دـیاین ، تسار  تقفاومیب  لاح  دـیاین ، تسرد  داتـسایب  ملع  نیع »  » رخآ و  لاح »  » هناـیم ملع »  » لّوا ندـیرب : ناوت  زیچ 
دیربن هار  هکنیا  وا  ناتسود  زا  سکچیه  تفگ : تقیرط  ریپ  دوب . تماقتسا  نیع  رد  دیاب  اجر  لاح  رد  دیاب ، فوخ  ملع  رد  دزاسنب . تقالع 

زا یـضعب  ینعی  يربط :  9 ٌِرئاج » اهنِم  َو  . » هتـسارآ ّقح  عالّطاب  رـس  و  هتـسویپ ، یلوم  اب  لد  و  هتـسر ، سفن  ناطلـس  زا  دیدن : مهب  زیچ  هس  ات 
هار رذگ و  تسا : نینچ  هلمج  ود  ره  ینعم  دناهتفگ  یضعب  عمجم :  18-1- نآرق . - یحیسم يدوهی و  هار  لثم  فرحنم  تسا و  جک  اههار 

9 مُکادََهل » َءاش  َول  َو  . » تسین نوریب  وا  ناطلس  تردق و  زا  کیچیه  یلو  فرحنم  یضعب  تسا و  میقتسم  یـضعب  هک  تسا  ادخ  رب  یگمه 
. تسین رابجا  رب  یلزا  ریدقت  ّتیشم و  یلو  دنکیم  نآب  یئامنهار  دنک  نامیاب  روبجم  ار  امش  دهاوخب  ادخ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ّمصا  رخف :

دنناوتیم دـننادیم و  دوخ  مدرم  يهمه  نوچ  تسین  نامیاب  یئامنهار  تیادـه  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاّبج  هحفص 328 ]  ] 25-1- نآرق -
اب هک  تسا  هکنیا  رّرقم  نکل  دنکیم ، باوث  تشهبب و  یئامنهار  ار  امـش  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هکلب  دنوش ، نمؤم 

نیّدلا ییحم  دیاش   » رهطالا هّرس  سّدق  ربکا  خیش  ترضح  زا  نایبلا : حور  مدرم . يهمه  هن  دنسرب  باوثب  دنورب و  تشهبب  لمع  قاقحتسا و 
، دومن نمب  ار  متاخ  ات  مدآ  زا  ناربمغیپ  مامت  تیونعم  تقیقح و  دنوادخ ، هک  متـسشن  هبطرق  رهـش  رد  تفگ : وا  هک  تسا  هدش  لقن  دشاب »

ربمغیپ روضح  هب  جاـّلح  روصنم  تعافـش  يارب  میتسه  عمتجم  نونکا  هک  اـم  تفگ : درک و  نم  اـب  نخـس  يور  ربـمغیپ  دوه  اـهنآ  ناـیم  زا 
َو : » تفگ هک  درب  اج  نآب  ار  وا  ماقم  دـنوادخ  اریز  تسا ، هدوب  شماقم  زا  رتمک  ربمغیپ  تمه  تفگ : تشادـن و  هاگن  بدا  وا  نوچ  تسا ،
ات دشیمن  مارآ  ص ]  ] ترضح نآ  هک  دوب  هکنیا  ّقح  سپ  يوش ، یـضار  هک  دهدب  وتب  ادخ  ردق  نآ  ینعی  یـضرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُعی  َفوََسل 

تعافش ار  هریبک  هانگ  نیبکترم  ّطقف  نم   537-496- نآرق : - دومرف ترضح  نآ  دوخ  نکل  دوش ، لوبق  نمؤم  رفاک و  ره  يارب  وا  تعافش 
نینچ تفگ : وا  یتشادنپ ! مک  نم  تعافش  یتفگ و  نینچ  وت  دومرف : هک  دید  باوخب  ار  ربمغیپ  درک ، یتراسج  نینچ  روصنم  نوچ  منکیم .
تسد شوگ و  مشچ و  دوخ  متشاد ، تسود  ار  یسک  نوچ  تسا : هدومرف  ادخ  ماهتفگ  نم  هک  ياهدینشن  رگم  دومرف : هّللا ، لوسر  ای  تسا 
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: دومرف منادـیم ، يرآ  درک  ضرع  ادـخ ! تسود  متـسه و  هّللا  بیبج  حنم  ینادـیمن  رگم  دومرف : ماهدینـش ، یلب  درک : ضرع  میوا ! نابز  و 
رد نم  هتساوخ و  تعافـشب  مه  تسا و  عیفـش  مه  دوخ  وا  و  میاشگیم ، تعافـشب  نم  هک  تسا  نابز  نآ  وا  سپ  متـسه  ادخ  تسود  نوچ 

، مدرک هبوت  منامیـشپ و  هّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  يدرک ! نم  رب  هک  تسا  يریگهدرخ  هچ  هکنیا  روـصنم  رـسپ  يا  مچیه  وا  لـالج  وـترپ 
ریفکت راترگ  روصنم  هک  دوب  سپ  نآ  زا  شکب ، تعیرـش  ریـشمشب  ربب و  ادخ  ینابرقب  ار  دوخ  دومرف : دشاب ، هچ  هک  امرفب  مهانگ  يهراّفک 

يارب اـم  و  تسا ، مورحم  ربـمغیپ  روضح  زا  نونکاـت  تفر  اـیند  زا  روصنم  هک  هاـگنآ  زا  تفگ : دوه  دیـسر  هک  اجنیدـب  نخـس  دـش . راد  و 
تسا و هدـش  تئارق  زین  مـّلکتم  يهغیـصب  نوـن  اـب  عـمجم :  11 مَُکل » ُتـِبُنی  [ » هحفـص 329 میاهدـش [ . مهارف  ربـمغیپ  روضحب  وا  تعاـفش 
موجن و عفر  رمق و  سمـش و  بصن  اـب  زین  تسا و  هدـش  تئارق  بصن  عفر و  اـب  هملک  راـهچ  هکنیا  تارخّـسم » موّجنلا  رمقلا و  سمّـشلا و  »

تسا ربخ  ادتبم و  مّود  يهملک  ود  تسا و  بوصنم  هک  راهّنلا »  » يهملکب لّوا  يهملک  ود  فطع  تبسانمب  تسا  هدش  تئارق  زین  تارخّـسم 
هدرک ناسنا  نامرفب  ار  ایرد  دـنوادخ  ینعی  رهاظب  فشک :  14 ُهنِم » اُولُکأَِتل  َرحَبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُه   » 18-1- نآرق . - ّلقتسم تسا  ياهلمج  و 

مغ و يایرد  یکی  لغش ، يایرد  یکی  تسا : هدش  قرغ  نآ  رد  هک  هدیرفآ  اهایرد  یمدآ  سفن  رد  نطابب  و  دنک ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا 
هدـش نّیعم  یتشک  اهنیا  زا  مادـک  ره  يارب  تقّرفت ، يایرد  مجنپ  يربخیب ، دوخ  زا  تلفغ و  ياـیرد  مراـهچ  صرح ، ياـیرد  رگید  هودـنا ،

، تعانق تسا ، جنر  مغ و  زا  یگدوسآ  یتشک  اضر  ینارگلد ، تسا و  هلغشم  زا  تاجن  هلیسو  لّکوت  تسا : نآ  زا  تاجن  يهلیسو  هک  تسا 
51-1- نآرق . - تقرفت زا  تاجن  تسا و  عمج  يهلیـسو  دـیحوت  یتشک  تسا ، تلفغ  زا  يرود  بجوم  ّقح  رکذ  تسا ، صرح  زا  شیاسآ 

وبا  14 ًۀَـیلِح » ُهنِم  اوُجِرخَتـسَت  َو   » 74-72- یقرواپ -18-1- نآرق «. - 50» تسا لالح  ياـهیهام  عاونا  دارم  هزاـت ، تشوگ  ینعی  ایِرَط » ًاـمح 
يدرم تفگ  لیعامـسا  نب  ییحی  دنرآرب ، ایرد  زا  هک  زرخ  عاونا  ناجرم و  ؤلؤل و   33-1- نآرق : - زا یشوپ  رد  هک  تنیز ] « ] ّیلح : » حوتفلا

« هیف رخاوم  «. » اهنوسبلت ۀیلح   » یلاعت هّللا  لاق  امک  یه  ین  تفگ  داد ! دیاب  تاکز  نانز  ّیلح  رب  تفگ  ار  وا  دمآ و  مالّسلا  هیلع  رقاب  کیدزن 
هدرک ارف  يور   ] ةربدم ۀلبقم و  دنتفگ : لتاقم  هداتق و  هدمآ ، دیدپ  هضرتعم  تفگ : ریبج  دیعس  هدنور ، ینعی  يراوج  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع 
ءاملل ۀقاّقـش  هحفــص 330 ] دــنتفگ [ : شفخا  ءاّرف و  راـب ،] نارگ   ] رقاوـم تـفگ : يرــصب  نـسح  راـبکیب ،] هدرک  رب  تـشپ  يرهب  يرهب و 

وبا دنکن ،] عفد  ار  وا  داب  دـنک و  عفد  ار  داب  وا   ] اهعفدـی حایّرلا ال  حایّرلا و  عفاد  رخاوم : تفگ : دـهاجم  دنفاکـشیم ] بآ  هنیـسب   ] اهرودـصب
بوبه توص  رخملا : و  ّقّشلا ، عفّدـلا و  وه  رخملا و  نم  ةرخام  اهتدـحاو  دـشاب  لـعافم  رخاوم »  » و هدـننک ] زاوآ  « ] حـئاوص : » تفگ هدـیبع 

رد و  تسا . يرـصب  نسح  تئارق  نون  ّمض  اـب  مجن  عمجم :  16 َنوُدَـتهَی » مُه  ِمجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  . » اهّقـش ضرالا  رخم  و  ّدتـشا ، اذا  حایّرلا 
ار هراتس  و  دوش ، هدافتـسا  نآ  زا  زورب  هک  داد  رارق  هار  ندرک  ادیپ  تمالع  و  هناشن ، ار  اههوک  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  هلمج  ینعم 

يهلیسو هک  يدج  يهراتس   47-1- نآرق : - دومرف مدیسرپ ، ربمغیپ  زا  ار  مّود  يهلمج  ینعم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  بش . رد  یبایهار  يارب 
« مجن  » زا دوصقم  میتسه و  ام  تاـمالع »  » زا دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و  اـیرد ، یکـشخ و  رد  هار  تسا و  هلبق  ندرک  ادـیپ 
اب نخـس  يور  ات  دناهدناوخ  ءات  اب  نوعدـت »  » اهیراق مومع  عمجم :  20 ِهّللا » ِنُود  نِم  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا  َو  . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ 

يور لهـس  رکب و  وبا  تسا و  بوقعی  زا  هک  روهـشم  تئارق  اب  یلو  دـشاب . باـطخ  تروصب  هک  ولج  ياـههلمج  تبـسانمب  دـشاب  نارفاـک 
دوصقم ساـبقملا : ریونت   24 مُـکُّبَر » َلَزنَأ  اذ  اـم  مَُـهل  َلـِیق  اذِإ  َو   » 46-1- نآرق . - نارفاـک فصو  لاـح و  مـالعا  تسا و  ربـمغیپ  اـب  نخس 

هبتع و نایفس و  وبا  نب  هلظنح  یموزخم و  يهریغم  نب  دیلو  لهج و  وبا  اهنآ  تسا و  هدش  هتفگ  ولج  يهروس  رخآ  رد  هک  دنتسه  نیمـستقم 
زا دّمحم  دیسرپیم : اهنآ  زا  یسک  نوچ  دنداتـسیایم و  ّجح  نیرفاسم  ياههار  رد  ربمغیپ  نخـس  لوبق  زا  مدرم  فارحنا  يارب  هک  دندوب  هبیش 

: دنتفگیم سانشان  دراو  هزات  نیرفاسم  باوجب  نیمستقم  نآ   24 َنِیلَّوَألا » ُریِطاسَأ  اُولاق   » 49-1- نآرق ! - تسا هدروآ  هچ  امش  يادخ  بناج 
ناینیـشیپ صـصق  ضعب  نآرق  رد  هک  دـنتفگ  نآ  يارب  هکنیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  [ ] ناگتـشذگ ياهغورد   ] تسا ناینیـشیپ  ياههناسفا 

هحفص  ] 33-1- نآرق  - هکنیا يارب  تسه  وا  رد  هک  فـطل  تحلـصم و  زا  نورب  داتـسرف  زجعم  یعوـنب  ار  صـصق  هکنیا  دـنوادخ  تسا و 
وا هک  دنتسناد  و  دوب ، اهنآ  شیپ  وا  تیبرت  وشن و  دوب و  ناشیا  نایم  رد  وا  تدالو  مالّـسلا و  هیلع  لوسر  لاوحا  هب  دندوب  ملاع  ناشیا  [ 331
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هگنآ دـناوخن  رب  ياهتـشون  و  تشونن ، يزیچ  تسـشنن و  یـسک  اـب  دـناوخن و  یـسک  رب  دـناد و  اـههّصق  هکنیا  هک  تفرن  سک  شیپ  زگره 
هچنآ دنادیم  اجک  زا  بیغ  وا  ّالا  دیوگیم و  یحو  زا  دیوگیم  هچنآ  هک  دننادب  ات  دناوخیم  ناشیا  رب  نآرق  زا  دوب  ناشیا  بتک  رد  هکنانچمه 

ناگنیـشیپ هناسفا  ّالا  تسین  داتـسرف  زاـب  دّـمحم ، رب  يادـخ  هچنآ  هک  دـنتفگزاب  نعط  لـیبس  رب  ناـشیا  درک  داریا  زجعم  راـهظا  لـیبس  رب  وا 
ساّبع نبإ  عمجم : هیآ 26  رخآ  ات  مِِهلبَق » نِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  دَـق  [. » تسا تبقاع  مـال  ینعمب  دراد و  ضرغ  تروص  مـال  حوتفلا : وبا  اولمحیل » »

رکم و مـیهاربا  اـب  مـه  وا  دــندرکیم ، یئوـج  هراـچ  ربـمغیپ  اـب  شیرق  هـک  روطناـمه  تـسا و  دورمن  دوـصقم   39-1- نآرق : - تسا هـتفگ 
ياج زا  ارنآ  دیزو  يداب  دگنجب  میهاربا  يادـخ  اب  نامـسآ  رد  ات  دـنلب  رایـسب  تخاس  یترامع  دـنک و  هراچیب  ار  وا  هک  درکیم  یئوجهراچ 

هک تسا  لثم  فقّـسلا » مهیلع  ّرخف   » و مهناینب » هّللا  یتاف   » ياـههلمج دـناهتفگ : يراـبنا  نبإ  جاّـجز و  تخیر . ورف  وا  رب  شفقـس  دـنکرب و 
« فقـس  » يهملک و  هدـیبوک . شبحاص  رب  هدـنک و  نب  زا  دوب  یترامع  یئوگ  هک  دـش  هجیتنیب  نانچ  اهنآ  يهلیح  یفارحنا و  رکف  ناـمزاس 

ياـجب هک  تسا  هدـناوخ  نون  رـسک  اـب  نّوقاـشت »  » عفاـن عمجم :  27 َنوُّقاَُـشت » ُمتنُک  . » تـسا مّود  لّوا و  ّمـض  اـب  فقـس »  » دـهاجم تـئارقب 
تئارق و  دـیدرکیم . تفلاخم  نم  اب  امـش  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدـش  طقاس  ءای  تسا و  هدـنام  نون  يهرـسک  مّلکتم  يای  اب  ینّوقاشت » »

هزمح و تئارق  تساهیراق و  مومع  تئارق  ءات  اب  ۀکئالملا » مهیّفوتت  . » دیدرکیم تفلاخم  نینمؤم  اب  امش  ینعی  تسا  نون  حتف  اب  اهیراق  رگید 
دندش لیلذ  دندادب و  نت  دنداهنب و  ندرگ  حوتفلا : وبا   30 َمَلَّسلا » اُوَقلَأَف   » 23-1- نآرق . - تسا رّکذم  بیاغ  هغیـصب  ءای  اب  مهیّفوتی »  » فلخ
مُکُّبَر َلَزنَأ  اذ  اـم  اوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلـِیق  َو   » 24-1- نآرق . - میدوبن رادرکدـب  ام  ءوس » نم  لمعن  ام   » دـنتفگ هکنآ  زج  دنتـشادن  هلیح  گرم  اـب  و 
ياهنآ هحفص 332 ]  ] 124-1- نآرق  - ربارب رد  اههلمج  هکنیا  دناهتفگ : نیرّسفم  رخف :  30 ٌۀَنَسَح » اینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَسحَأ  َنیِذَِّلل  ًاریَخ  اُولاق 

باوجب دـیوگیم ! هچ  دّـمحم  هداتـسرف و  هچ  ادـخ  مکبر » لزنا  اذ  اـم   » دندیـسرپیم نارفاـک  زا  نیرفاـسم  ّجـح  مسوم  رد  هک  تسا  هتـشذگ 
ات اونـسحأ - نیذّلل   » يهلمج و  یـشوخ . ریخ و  دنتفگیم : دشیم  شـسرپ  هکنیا  يوقتاب  مدرم  نینمؤم و  زا  نوچ  نیلّوالا » ریطاسا  : » دـنتفگیم

ملاع هکنیا  رد  یشوخ  ایند  رد  یکین  شاداپ  هک  تسا  هداتـسرف  یـشوخ  ریخ و  ادخ  ینعی  دشاب  نینمؤم  نخـس  يهلابند  تسا  نکمم  رخآ »
ار نیرفاسم  باوج  هک  راکوکین  مدرم  نینچ  هک  هکنیا  هب  رابخا  دشاب و  ادـج  ياهلمج  تسا  نکمم  و  رتهب . مهنیا  زا  رگید  ملاع  رد  تسا و 
. تسا اهنآ  بوخ  يهناخ  زین  رگید  يارـس  دـناهدرک  هشیپ  يوقت  نوچ  دنـسریم و  کین  شاداپب  ملاـع  هکنیا  رد  دـنیوگیم  تسرد  تسار و 
و درک ، ناوتیم  ترخآ  داز  يهیهت  ورد  هک  اـیند  تسا  یئارـس  کـین  دـناهتفگ : و  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  رد   30 َنیِقَّتُملا » ُراد  َمـِعَنل  »

وت يادرف  ورد  وت  زورما  تشک  ینعی  « ] كدغ دصح  کموی  عرز   » دناهتفگ ناگرزب  تسا ، لوق  هکنیا  دّیؤم  ةرخآلا » ۀعرزم  اینّدـلا   » يهتکن
نیرد  || يزرون  ار  ندرک  تشک  اجنیا  رگ  یشابن  رداق  يروخرب ، ادرف  هک   || یـشاپب  یمخت  ات  زورما  شوکب   30-1- نآرق : - مظن تسا ،]

و دـننکیم ، مهارف  هشوت  ترخآ  يارب  نآ  رد  هک  تسا  ایند  نیقّتملا  راد  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  ناـیبلا : حور  يزرین  نزرا  مین  هب  نمرخ 
رورغ يارس  رگا  و  تسا ، ترخآب  لوصو  يهلیسو  ایند  هکنیا  تبسانمب  تسا  ایند  شیاتس  نخـس  هکنیا  رد  تسا : هتفگ  نآ  يهلابندب  دوخ 
شامق ین   || ندب  لفاغ  ادخ  زا  ایند  تسا  یچ  تسا : هتفگ  يونثم  هکنانچ  دنسپان ، تسا و  مومذم  دش  سوه  يوه و  راتفرگ  یمدآ  دش و 

بآ  || تسا  یتشک  كاله  یتشک  رد  بآ  لوسر  شدناوخ  حـلاص  لام  معن   || لومح  یـشاب  نید  رهب  زک  ار  لام  نز  دـنزرف و  هرقن و  و 
تـسا هّیمجن  تالیوأت  رد  دناوخن و  نیکـسم  زج  شیوخ  نامیلـس  ناز   || دنارب  لد  زا  ارکلم  لام و  هک  نوچ  تسا  یتشپ  یتشک  ریز  ردنا 

« ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم   » هک تسا  ترخآ  ایند و  ریغ  ياهناخ  ّقح  برقب  لصا  نیقّتم و  يارب  هک  نیاب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  هک 
نوچ ینیسح :  31 َنُؤاشَی » ام  اهِیف  مَُهل   » و تسا . یهلا  تیاهنیب  تردق  روضحب  یتسرد  یتسار و  هاگشیاسآ  اهنآ  ياج  ینعی  هحفص 333 ] ] 

-2- نآرق . - دوب دهاوخن  ءایلوا  ءایبنا و  ماقم  يوزرآ  زگره  تسه  یضار  دراد  هچنآب  اجنآ  رد  یسک  ره  تسین و  دسح  هطبغ و  تشهب  رد 
: دـشاب نینچ  همجرت  تسا  نکمم  ِّقَحلِاب » َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   » مّوس تیآ  رد  تسا ، بجاو  تباث و  ینعمب  ّقح  نوچ  اـم : نخـس   29

سپ درادـن ، هار  نآ  رد  یگدوهیب  نالطب و  راوتـسا و  تسرد و  تسا و  لازی  لزی و ال  مل  هک  تسا  یتباث  تقیقح  ّقح و  بجومب  شنیرفآ 
هحفص 336]  ] 109-64- نآرق . - شنیرفآ رد  کیرش  تب و  اب  يربارب  زا  رتالاب 
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ات 76] تایآ 35  [: 16  ] لحنلا هروس  ]

مِِهلبَق نِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءیَش  نِم  ِِهنوُد  نِم  انمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  ُنَحن  ٍءیَش  نِم  ِِهنوُد  نِم  اندَبَع  ام  ُهّللا  َءاش  َول  اوُکَرـشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
نَم مُهنِم  َو  ُهّللا  يَدَه  نَم  مُهنِمَف  َتوُغاّطلا  اُوِبنَتجا  َو  َهّللا  اوُُدبعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  انثََعب  دََقل  َو  [ 35  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  َّالِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  لَهَف 

ام َو  ُّلُِضی  نَم  يِدهَی  َهّللا ال  َّنِإَف  مُهادُه  یلَع  صِرَحت  نِإ  [ 36  ] َنِیبِّذَکُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِسَف  َُۀلالَّضلا  ِهیَلَع  تَّقَح 
َنِّیَُبِیل [ 38  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِهیَلَع  ًادعَو  یَلب  ُتوُمَی  نَم  ُهّللا  ُثَعبَی  مِِهنامیَأ ال  َدهَج  ِهّللِاب  اوُمَـسقَأ  َو  [ 37  ] َنیِرِصان نِم  مَُهل 

ُنوُکَیَف نُک  َُهل  َلوُقَن  نَأ  ُهاندَرَأ  اذِإ  ٍءیَِشل  اُنلوَق  امَّنِإ   868-1- نآرق [ - 39  ] َنِیبِذاک اُوناک  مُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَلعَِیل  َو  ِهِیف  َنوُِفلَتخَی  يِذَّلا  ُمَُهل 
یلَع َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  [ 41  ] َنوُمَلعَی اُوناک  َول  ُرَبکَأ  ِةَرِخآلا  ُرجََأل  َو  ًۀَنَـسَح  اینُّدلا  ِیف  مُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  ام  ِدـَعب  نِم  ِهّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  [ 40]
انلَزنَأ َو  ُِربُّزلا  َو  ِتاـنِّیَبلِاب  [ 43  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک ال  نِإ  ِرکِّذـلا  َلهَأ  اُولَئـسَف  مِهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  ام  َو  [ 42  ] َنُولَّکَوَتَی مِهِّبَر 

َضرَألا ُمِِهب  ُهّللا  َفِسخَی  نَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ   558-1- نآرق [ - 44  ] َنوُرَّکَفَتَی مُهَّلََعل  َو  مِهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  َکَیلِإ 
ٌفُؤََرل مُکَّبَر  َّنِإَف  ٍفُّوََخت  یلَع  مُهَذُـخأَی  َوأ  [ 46  ] َنیِزِجعُِمب مُه  امَف  مِِهبُّلَقَت  ِیف  مُهَذُـخأَی  َوأ  [ 45  ] َنوُرُعـشَی ُثیَح ال  نِم  ُباذَعلا  ُمُهَِیتأَی  َوأ 

ِیف ام  ُدُجسَی  ِهِّلل  َو  [ 48  ] َنوُرِخاد مُه  َو  ِهِّلل  ًادَّجُـس  ِِلئامَّشلا  َو  ِنیِمَیلا  ِنَع  ُُهلـالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍءیَـش  نِم  ُهّللا  َقَلَخ  اـم  یلِإ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 47  ] ٌمیِحَر
َنوُرَمُؤی ام  َنُولَعفَی  َو  مِِهقوَف  نِم  مُهَّبَر  َنُوفاـخَی   556-1- نآرق [ - 49  ] َنوُِربکَتـسَی مُه ال  َو  ُۀَِـکئالَملا  َو  ٍۀَّباد  نِم  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 

َریَغَف َأ  ًابِـصاو  ُنیِّدـلا  َُهل  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َو  [ 51  ] ِنُوبَهراَف َياّیِإَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ِنیَنثا  ِنیَهلِإ  اوُذِـخَّتَت  ُهّللا ال  َلاق  َو  [ 50]
مِهِّبَِرب مُکنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  مُکنَع  َّرُّضلا  َفَـشَک  اذِإ  َُّمث  [ 53  ] َنوُرَئَجت ِهَیلِإَـف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َُّمث  ِهّللا  َنِمَف  ٍۀَـمِعن  نِم  مُِـکب  اـم  َو  [ 52  ] َنوُقَّتَت ِهّللا 

ِهّللاَت مُهانقَزَر  اّـمِم  ًابیِـصَن  َنوُمَلعَی  ـال  اـِمل  َنُولَعجَی  َو  [ 55  ] َنوُمَلعَت َفوَسَف  اوـُعَّتَمَتَف  مُهاـنیَتآ  اـِمب  اوُرُفکَِیل   472-1- نآرق [ - 54  ] َنوُکِرُشی
َوُه َو  ادَوسُم  ُهُهجَو  َّلَظ  یثنُـألِاب  مُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  [ 57  ] َنوُهَتـشَی ام  مَُهل  َو  ُهَناحبُـس  ِتانَبلا  ِهِّلل  َنُولَعجَی  َو  [ 56  ] َنوُرَتفَت ُمتنُک  اّمَع  َُّنلَئـُسَتل 

486-1- نآرق [ - 59  ] َنوُمُکحَی اـم  َءاـس  ـالَأ  ِبارُّتـلا  ِیف  ُهُّسُدَـی  مَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِـسُمی  َأ  ِِهب  َرُِّشب  اـم  ِءوُس  نِم  ِموَقلا  َنِم  يراوَتَی  [ 58  ] ٌمیِظَک
ٍۀَّباَد نِم  اهیَلَع  َكََرت  ام  مِهِملُِظب  َساّنلا  ُهّللا  ُذِخاُؤی  َول  َو  [ 60  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  یلعَألا  ُلَثَملا  ِهِّلل  َو  ِءوَّسلا  ُلَثَم  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَِّلل 

ُمُُهتَنِسلَأ ُفِصَت  َو  َنوُهَرکَی  ام  ِهِّلل  َنُولَعجَی  َو  [ 61  ] َنُومِدقَتسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخأَتسَی  مُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  مُهُرِّخَُؤی  نِکل  َو 
َوُهَف مَُهلامعَأ  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  َِکلبَق  نِم  ٍمَمُأ  یلِإ  انلَـسرَأ  دََقل  ِهّللاَت  [ 62  ] َنوُطَرفُم مُهَّنَأ  َو  َراّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ینـسُحلا ال  ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَکلا 
[ - 64  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ًۀَـمحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِهِیف  اوُفَلَتخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  ّالِإ  َباـتِکلا  َکـیَلَع  اـنلَزنَأ  اـم  َو  [ 63  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو  َموَـیلا  ُمُهُِّیلَو 

ًةَربَِعل ِماـعنَألا  ِیف  مَُکل  َّنِإ  َو  [ 65  ] َنوُعَمـسَی ٍموَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتوَم  َدـَعب  َضرَألا  ِِهب  ایحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  ُهّللا  َو   772-1- نآرق
ًاقزِر َو  ًارَکَـس  ُهنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِبانعَألا  َو  ِلـیِخَّنلا  ِتارَمَث  نِم  َو  [ 66  ] َنِیبِراّشِلل ًاِغئاس  ًاِصلاخ  ًاـنََبل  ٍمَد  َو  ٍثرَف  ِنَیب  نِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اّـمِم  مُکیِقـُسن 

َُّمث [ 68  ] َنوُشِرعَی اّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحوَأ  َو  [ 67  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًانَـسَح 
َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِساّنِلل  ٌءافِش  ِهِیف  ُُهناولَأ  ٌِفلَتُخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  نِم  ُجُرخَی  ًُاللُذ  ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  نِم  ِیلُک 

َو [ 70  ] ٌریِدَـق ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ًائیَـش  ٍملِع  َدـَعب  َمَلعَی  یَِکل ال  ِرُمُعلا  ِلَذرَأ  یلِإ  ُّدَُری  نَم  مُکنِم  َو  مُکاـّفَوَتَی  َُّمث  مُکَقَلَخ  ُهّللا  َو   755-1- نآرق [ - 69]
[71  ] َنوُدَحجَی ِهّللا  ِۀَمِعِنبَف  َأ  ٌءاوَس  ِهِیف  مُهَف  مُُهنامیَأ  تَکَلَم  ام  یلَع  مِِهقزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَمَف  ِقزِّرلا  ِیف  ٍضَعب  یلَع  مُکَضَعب  َلَّضَف  ُهّللا 

مُه ِهّللا  ِتَمِعِنب  َو  َنُونِمُؤی  ِلِطابلِابَف  َأ  ِتابِّیَّطلا  َنِم  مُکَقَزَر  َو  ًةَدَفَح  َو  َنِیَنب  مُکِجاوزَأ  نِم  مَُکل  َلَعَج  َو  ًاجاوزَأ  مُکِسُفنَأ  نِم  مَُکل  َلَعَج  ُهّللا  َو 
َّنِإ َلاثمَألا  ِهِّلل  اُوبِرضَت  الَف  [ 73  ] َنوُعیِطَتسَی َو ال  ًائیَش  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ًاقزِر  مَُهل  ُِکلمَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَی  َو  [ 72  ] َنوُرُفکَی

ُقِفُنی َوُهَف  ًانَـسَح  ًاقزِر  اّنِم  ُهانقَزَر  نَم  َو  ٍءیَـش  یلَع  ُرِدقَی  ًاکُولمَم ال  ًادبَع  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض   795-1- نآرق [ - 74  ] َنوُمَلعَت ـال  ُمتنَأ  َو  ُمَلعَی  َهّللا 
ٌّلَک َوُه  َو  ٍءیَش  یلَع  ُرِدقَی  ُمَکبَأ ال  امُهُدَحَأ  ِنیَلُجَر  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو  [ 75  ] َنوُمَلعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ِهِّلل  ُدمَحلا  َنوُوَتسَی  لَه  ًارهَج  َو  ارِس  ُهنِم 

: تاغل ینعم   449-1- نآرق [ - 76  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلَع  َوُه  َو  ِلدَـعلِاب  ُُرمأَی  نَم  َو  َوُه  يِوَتـسَی  لَه  ٍریَِخب  ِتأَی  ـال  ُههِّجَُوی  اـمَنیَأ  ُهـالوَم  یلَع 
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فـسخ ردـصم  زا  فسخی - هتـسد ، هاـشداپ ، باـتک  ینعمب  روبز  عمج  ربز - درک . هّیهت  یلزنم  دـش و  دراو  یئاـجب  ینعی  أّوب  زا  مهّنئّوـبنل -
زا نورخاد - ندرک ، هدافتـسا  تخرد  يهیاـس  زا  هیاـس ، تشگرب  ینعمب  ّؤیفت - ردـصم  زا  ّؤیفتی - ندرک ، ناـهنپ  نیمز  رد  ار  یـسک  ینعمب 

هحفص 337] یکین [ ، تبظاوم ، ماود ، ینعمب  بوصو  ردصم  زا  ابصاو - یکچوک ، يراوخ و  ینعمب  مّود  نوکس  لّوا و  حتفب  رخد  ردصم 
، يراوخ نوه - نوزحم ، میظک - ندز ، هحیـص  عّرـضت  ندرک ، دنلب  اعدـب  زاوآ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  رأج  ردـصم  زا  نورئجت -
ثیدح و مدرم ، نایم  رئاد  نخس  تفـص ، ریظن ، هیبش و  لثملا - ندرک ، هلیح  ندرک ، ناهنپ  كاخب  ینعمب  ّسد ، ردصم  زا  هّسدی - يزیچان ،
لگـشپ و ثرف - تسا ، مسق  يهلزنمب  تسین و  ياهراـچ  تسا ، ّقح  ینعی  مرج  ـال  ظّـفلت ، رد  زجب  تواـفتیب  میم  رـسکب  لـثم  ینعمب  ربخ ،

هکنیا  35 همجرت : راذگتمدخ . دـنزرف و  دـنزرف  دـفاح ، عمج  ةدـفح - تسا ، وا  يهبمکـش  رد  هک  هاگنآ  ات  نک  راوخـشن  تاناویح  نیگرس 
شیپ هک  مدرم  نآ  هّتبلا  میدرمشیمن ، مارح  اریزیچ  دوخ  رکف  زا  میدشیمن و  تسرپتب  ام  ناردپ  ام و  تساوخیم  ادخ  رگا  دنیوگیم : نیکرشم 
هکنیا غالبا  زج  اهنآ  رگم  دندرک  ناش  دزـشوگ  ار  اهفرحنا  هکنیا  دـندوب و  ناربمغیپ  یلو  دنتـشاد ، ار  هناهب  راک و  نیمه  زین  دـندوب  اهنیا  زا 
يوریپ یتـسرپتب و  زا  ار  دوخ  دیـشاب و  تسرپ  ادـخ  تسا  هتفگ  هدوب و  ربـمغیپ  یتـّلم  ره  يارب  هکناـنچ  دنتـشاد 36  يرگید  راک  قیاقح 

راک تبقاع  دینیبهب  دینک و  شدرگ  نیمز  يور  رب  دوخ  امـش  تلالـض ، راوازـس  یـضعب  دندشیم و  تیاده  یـضعب  نکل  دینک ، رود  ناطیش 
اهنآ دنوادخ  یلو  یتسه  اهبرع  هکنیا  تیاده  يهتخابلد  هچرگا  دّـمحم  يا  وت  تسا 37 و  هدیـسر  اجکب  ناربهر  فلاخم  فرحنم و  مدرم 

دنگوس شـشوک  دج و  اب  هک  دنرکف  جک  هزادنا  نآب  هچ  دنرادن 38  روای  رـصان و  ناسک  نینچ  دهدن و  ناشن  هار  دنتـسه  یهارمگب  هک  ار 
هکنیا رتشیب  هچرگا  تسین ، يزیرگ  نآ  زا  هک  تسرد  ّقح و  ياهدعو  هکنیا  نکل  دنکیمن ، هدنز  گرم  زا  سپ  ار  یسک  ادخ  دننکیم : دای 
يهمه دنوش 40 و  رادربخ  دوخ  غورد  زا  نارفاک  دوش و  راکـشآ  راکنا  فالتخا و  هکنیا  دیاب  یلو  رودب 39 ، تقیقح  زا  دننادان و  نارفاک 

دـندید و متـس  هک  اهنآ  شاداپ  کنیا  دوش 41  رادـیدپ  نآ  شاب و  میئوگب  هک  تسا  هزادـنا  نآب  زیچ  ره  شیادـیپ  يراوشد  دـننادب : مدرم 
دننک و شروصت  دنناوتب  رگا  تسا  اههرهب  نیرتالاب  ناشترخآ  دزم  و  دـنراد ، بوخ  هاگیاج  ایندـب  دـندرک ، نطو  كرت  یتسرپ  ّقح  يارب 
ره هـکنیا  زا  شیپ  هحفـص 338 ] دـننادب [  مدرم  زین  دـننکیم 43 و  ادـخب  لّکوت  دـندرک و  ربص  یتخـس  ربارب  رد  اهنیا  نوچ  دنشیدنیب 42 ،

دینادب ات  دیـسرپب  دـنربخاب  هک  اهنآ  زا  دـیرادن  رواب  رگا  و  میدرکیم ، یحو  واب  ار  شاهفیظو  روتـسد و  هک  دوب  يدرم  میداتـسرف  هک  ربمغیپ 
هچنآ ات  میداتـسرف  وتب  ار  نآرق  رّکذت و  يهلیـسو  هکنیا  هک  یناربمغیپ  نآ  لثم  دّـمحم  يا  وت  دناهتـشاد 44 و  اهباتک  نشور و  ياهلیلد  هچ 

هک یناسک  نآ  دنـشاب 45  دوخ  رکفب  دنـشیدنیب و  دیاش  هک  ینامهفب  ینک و  نشور  تسا  هدش  لزان  ناشيارب  یماکحا  دنتـسه و  فّظوم 
رد ای  دسر 46  ناشتقو  رـس  یباذع  ناهگان  ای  درب  ناشورف  نیمز  هک  دناهدوسآ  رگم  یئوج ، هراچ  دننکیم و  هلیح  دوخ  يرادرکدـب  يارب 

ناگرزب گرم  نایز و  باذع و  راتفرگ  بارطـضا  سرت و  اب  ای  و  دنـشاب ، هراچیب  دـنوش و  راتفرگ  یتراجت  ياهرفـس  دـمآ و  تفر و  هکنیا 
هک اههدیرفآ  نیاب  دنرگنیمن  ارچ  دهدب 48  تلهم  دراذگ و  دازآ  تسا  نکمم  هک  تسا  نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  یلو  دنوش 47  دوخ 

دنراوخ و یگمه  دنوادخ  تردق  نامرفب و  تعیبط و  ربارب  رد  ینتورف  تسا و  هدجس  تروصب  و  ددرگیم ، تسار  پچب و  کی  ره  يهیاس 
تردـق و زا  دـنرادن 50 و  يزارفندرگ  دـننکیم و  ادـخ  هدجـس  هکئالم  مه  نیمز و  تسا و  نامـسآب  هک  هدـنبنج  ره  زین  و  رادربنامرف 49 ،

دیاب تسا و  ادخ  نآ  یقیقح  دـحاو  هک  دـینکن  ضرف  دوخ  يارب  دوبعم  ود  تسا  هتفگ  دـنوادخ  هّتبلا  نامرفب 51  رـس  دنناسرت و  ّقح  قّوفت 
یمئاد تسرد و  نید  تسا و  وا  تردـقب  وا و  لاـم  تـسا  نـیمز  نامـسآب و  هـچنآ  هـچ  یتسرپتب 52  كرـش و  يراتفرگ  زا  دـینک  رذـح 

رگا تسا و  ادـخ  تردـقب  دـیراد  هچنآ  هکنیا  اب  دـیتسرپیم  ّقح  ریغ  دیـسرتیم 53 و  يرگید  یناـمرفان  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، وا  شتـسرپ 
هدوسآ نونکا  سپ  تمعن 55 ، رفاک  یساپسان و  دنوشیم و  كرشم  امـش  زا  هّدع  کی  دیوش  هدوسآ  نوچ  دیرازیم 54 و  واب  دیوش  راتفرگ 
تمعن هکنیا  زا  یـشخب  لوهجم  دوجوم  کـی  يارب  نیکرـشم  هکنیا  دینیبهب 56 ، ار  راک  رکف و  روجنیا  يهجیتن  ات  دـینک  یگدـنز  دیـشاب و 

دش 57 دنهاوخ  دوخ  غورد  تمهت و  هکنیا  لوئسم  هک  دنگوس  ادخب  دوش  ماجنا  دیاب  تسا و  ياهفیظو  هکنیا  ياعّداب  دننکیم  ادج  ام  ياه 
رگا دنهاوخب 58 و  هچنآ  دوخ  يارب  دننکیم و  ضرف  وا  يارب  رتخد  هنیدام و  دـنزرف  يرـشب ، لایخ  رکف و  ره  زا  تسا  هّزنم  ادـخ  هکنیا  اب  و 
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مشخ زا  ار  دوخ  دوشیم 59 و  هحفـص 339 ] هایـس [  وا  تروص  گنر  هّصغ  زا  تسا  رتخد  شدنزرف  هک  دـسر  ربخ  مدرم  هنوگنیا  زا  یکیب 
رکف دب  هچ  دزاسب ، دزوسب و  دوخ  ای  دنک و  روگب  هدنز  ار  گنن  يهیام  هکنیا  هک  تسا  هشیدنا  رد  كانمـشخ  لد  اب  درادـیم و  ناهنپ  مدرم 
اهنآ يارب  و  وا ] تردقب  و   ] تسا ادخ  يارب  تفـص  ثیدح و  نیرتهب  هکنیا ] اب  يدنوادخ  ریخ  تحلـصم و  ربارب  رد   ] 60 تسا ، تواضق  و 
ادخ يارب  و  یگراچیب ] تسا و  يراتفرگ  هک  تشز  ثیدـح  ثداوح  فاصوا و  تفـص و  و   ] تسا دـب  لثم  دنتـسین  رگید  ملاعب  نمؤم  هک 

رد و   ] دنک ناشمتس  لوئسم  ار  مدرم  ادخ  رگا  میکح 61 و  تسا و  زیزع  و  تسا ] وا  تردقب  زیچ  همه  هک   ] تسا ثیدح  تفـص و  نیرتهب 
رمع يهرود  دننک و  یگدنز  هک   ] دـهدیم تلهم  یلو  دـنامیمن ، نیمز  رب  ياهدـنبنج  دـهد ] رارق  ملاع  هکنیا  رد  یتازاجم  راک  رکف و  ربارب 
هچنآ هک  تسا ] ناشیدـنا  جـک  هکنیا  دـیلپ  راکفا  زا  زاب   ] دوشیمن 62 شیپ  سپ و  یمد  دـسرب  ناـشگرم  دـیاب  هک  هاـگنآ  و  دوش ] رازگرب 
تـسا رتهب  هچنآ  هک  دـنزاسیم  دوخ  يارب  یغورد  و  دـننادیم ] وا  نارتـخد  ار  هکئـالم  و   ] دـننکیم نّیعم  ادـخ  يارب  دندنـسپیمن  دوخ  يارب 

میداتسرف ربمغیپ  مه  هتشذگ  للمب  هک  ّقحب  دنگوس   63 ّتیمورحم ، تسا و  شتآ  فارحنا ] رکف و  هکنیا  يهجیتن   ] هّتبلا تسا ، اهنآ  يهرهب 
هکنیا كاندرد 64 و  تسا  یباذع  ناشبیـصن  ترخآ  رد  تسا و  اهنآ  رادرایتخا  تسود و  وا  مه  نونکا  دندروخ و  ناطیـش  لوگ  اهنآ  و 
يارب تمحر  تسا و  تیاده  يهلیسو  دوخ  هکنیا  تافالتخا و  فیاظو و  ندرک  نشور  تسا و  يربهر  يارب  ّطقف  میداتـسرف  وتب  هک  نآرق 

يهناشن تسا و  دـنوادخ  تردـقب  دـنکیم  هدـنز  ار  هدرم  ناهج  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هک  ناراب  هکنیا ] هن  رگم   ] نمؤم 65 صخـش  ره 
مکش نیگرـس  نوخ و  نایم  زا  هک  تربع  تسا و  دنپ  نایاپ  راهچ  هکنیا  شنیرفآ  رد  زین  دنریذپب 66 و  دنشاب و  قیال  هک  اهنآ  يارب  دیحوت 

، دـیراد نآ  زا  زین  وکین  ییاذـغ  دـیزاسیم و  بارـش  نآ  زا  هک  روگنا  امرخ و  ياـههویم  زین  دیـشونب 67 و  هک  امـش  يارب  تسا  اراوگ  ریش 
وت يادخ  و  تسا ] یلزا  تردق  رگید  يهناشن  زین   ] دـنمدرخ 68 و لقاع و  مدرم  يارب  تسا  هناشن  تسا  ملاع  رد  هک  تاعّونت  هکنیا  يهمه 

هویم و ره  زا  دریگب 69 و  هناخ  یبوچ  دبس  زا  تخرد و  هوک و  زا  هک  درک  ماهلا  تشرسب و ] يزاس  دهـش  يهزیرغ   ] لسع روبنزب  هک  تسا 
و  ] یندیـشون وا  مکـش  زا  هک  ات  شاب ] دوخ  يهزیگنا  نامرف  ریز  و   ] امیپب ینتورف  اب  هحفـص 340 ] ار [  دوخ  يادخ  هار  شاب و  دنمهرهب  لگ 
شنیرفآ و مدرم ] يا   ] رّکفتم 70 مدرم  يارب  تسا  ياهناشن  زین  یگلمج  هکنیا  دـشاب ، مدرم  كاروخ  وراد و  دـیآرد و  گنراگنر  لـسع ]

ادخ هّتبلا  دنکیم ، شومارف  هتسناد  هچنآ  دناسریم و  یگدنز  يراوخ  نارودب  دراذگیم و  هدنز  ار  یضعب  هک  تسا  ادخ  تردقب  امـش  گرم 
هکنآ هن  یگدـنز ] یـشوخ  و   ] يزور رد  یـضعب  رب  ار  یـضعب  تسا  هداد  يرترب  وا  هکنانچ  تالّوحت 71  هکنیا  يهمهب  رداـق  تسا و  ملاـع 
تسا هدرتسگ  ّقح  ناسحا  ناوخ  هکلب  دنهدیم  يزیچ  ناگراچیب ] رگید  و   ] ناشزینک مالغب و  دوخ  تردق  یئاناوت و  زا  اهرادهیامرـس  هکنیا 

دیرفآ و تفج  ار  دازیمدآ  سنج  دنوادخ  هک ] دنـشیدنا  یمن - دنتسه 72 و  ّقح  تمعن  رکنم  ارچ  سپ  دنتـسه ، دنمهرهب  نآ  زا  یگلمج  و 
هتـسب لد  تبب  زاب  درک ، شبیـصن  بوخ  ياهکاروخ  عاونا  شدوخ ] ریبدت  رکف و  اب  و   ] درک مهارف  شیارب  فرـش  يهلیـسو  دـنزرف و  نآ  زا 

سپ  ] نیمز 74 هایگ  نامـسآ و  ناراب  زا  ندـناسر  يزور  یئاناوت  هن  دراد و  کلم  هن  هک  دتـسرپیم  ار  يزیچ  رفاـک 73  ّقح  تمعنب  دوشیم و 
یلثم امش  يارب  دنوادخ  کنیا   ] ربخیب 75 اج  همه  زا  امـش  تسا و  اناد  وا  هک  دینکن  ضرف  لثم  هیبش و  ادـخ  يارب  و  دیـشاب ] دوخ  بظاوم 

رد هک  میاهداد  واب  ردق  نآ  هکنآ  اب  هیامرـس ، هن  دراد و  يدازآ  هن  هک  دـیرخ  رز  مالغ  کی  ایآ  دـینک ] ادـج  تسردان  زا  تسرد  ات  دروآیم 
هکنیا یلو  تسا ] وا  تردقب  زیچ  همه  هک   ] تسا ادخ  يهتسیاش  شیاتـس  سپ  دنانینچ ] هّتبلا  ! ] دنربارب دشخبیم  دروخیم و  راکـشآ  ناهن و 
دوریم وـس  رهب  نارگید و  شود  رب  تسا  راـب  هک  ناوتاـن  گـنگ  یکی  درم  ود  رگید ] یلثم  زاـب   ] دننادیمن 76 دنرادن و  صیـصخشت  مدرم 

دنتـسین هک  هّتبلا  دنربارب ! ود  ره  ایآ  دـهدیم ! نامرف  دوریم و  تلادـع  یکینب و  هک  تسا  تسار  هار  رب  ّطلـسم و  يرگید  و  دروآیمن ، يدوس 
- نآرق -45-17- نآرق : - رخف  35 ُنِیبُملا » ُغالَبلا  اَّلِإ  ات - اوُکَرشَأ - َنیِذَّلا  َلاق  َو  : » نیرّسفم نخس  دیشاب . تسار  هارب  دیجنـسب و  تسرد  سپ 

دوخ دشن  ام  ریگولج  نوچ  سپ  میدش  یمن - كرشم  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  هک  ربمغیپ  رب  نارفاک  زا  تسا  یفارتعا  لّوا ، يهلمج   84-57
یسک ادخ  هک  تسا  نارفاک  يهتفگ  باوج  رخآ » ات  ِلُسُّرلا - یَلَع  لَهَف   » رخآ هحفص 341 ] يهلمج [  دناهتفگ : هلزتعم  تسا . هتساوخ  ارنیا 

طلغ نیکرـشم  ضارتعا  دـناهدرک  غیلبت  اهنآ  نوچ  دـنرادن و  ياهفیظو  غیلبتب  زج  ناربمغیپ  و  هدرکن ، ناـمیا  زا  عنم  هتـساوخن و  كرـشم  ار 
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دناهدوب و فّظوم  ناربمغیپ  دناهتفگ : دنتسه  ام  رکفمه  هک  هّیرعـشا  يهتـسد  داتـسرفیمن . ربمغیپ  دنـشاب  كرـشم  تساوخیم  رگا  اریز  تسا 
دـنکیم و تیادـه  ار  وا  دـشاب  یـسک  لماش  ّقح  ناسحا  رگا  هک  تسا  يرگید  بلطم  اـهنآ  نخـس  نتفریذـپ  یلو  دـناهدرک ، ار  دوخ  راـک 
36 ُۀـَلالَّضلا » ِهیَلَع  تَّقَح  نَم  مُهنِم  َو  ُهّللا  يَدَـه  نَم  مُهنِمَف   » 30-7- نآرق . - دریذپیمن دنکیم و  هارمگ  دـهاوخب  لیلذ  ار  هکنآ  و  دریذـپیم ،

يهتـسد و  دندش ، راگتـسر  نمؤم و  دندرک و  لوبق  هک  داد  قیفوت  ادـخ  ار  هتـسد  کی  دندینـش  نالوسر  نخـس  هک  یئاهنآ  زا  ینعی  يربط :
ره لوهجم  مولعم و  يدـهی » : » عمجم  37 يِدـهَی » َهّللا ال  َّنِإَف   » 77-1- نآرق . - دندش دوبان  فرحنم و  دـش و  ناشریگندرگ  یهارمگ  رگید 

« دتهی هّللا ال  هّلظی  نم  : » دشاب روط  هکنیا  ینعم  دشاب و  يدتهی »  » ینعمب يدهی »  » هک تسا  رظن  هکنیا  زا  مّود  تئارق  تسا و  هدـش  تئارق  ود 
هیلاعلا وبا - يربط :  38 ُتوُمَی » نَم  ُهّللا  ُثَعبَی  مِِهنامیَأ ال  َدهَج  ِهّللِاب  اوُمَسقَأ   30-1- نآرق . - دوشیمن تیاده  دوخ  درک  هارمگ  ادخ  هک  ارنآ 

نامگدـب وت  داد : باوج  رفاک  يوش ، نانچ  نینچ و  ترخآ  رد  مراودـیما  تفگ : واب  هبلاطم  نیب  رد  دوب ، راکبلط  يرفاـک  زا  ینمؤم  تفگ :
: تفگ ساّبع  نباب  یـسک  دناهدرک : لقن  و  دش ، لزان  وگتفگ  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  دوب ، دهاوخن  يزیچ  نینچ  هک  درک  دای  دـنگوس  يراد و 

ینعم دوخ  يهدـیقع  لـیمب و  ار  هیآ  هکنیا  دـش و  دـهاوخ  ثوعبم  تماـیق  زا  شیپ  ع ]  ] ّیلع هک  دنتـسه  دـقتعم  قارع  رد  مدرم  هّدـع  کـی 
دوش هدـنز  تمایق  زا  شیپ  ّیلع  یتسیاـبیم  رگا  تسا و  لـماش  ار  مدرم  مومع  هیآ  هکنیا  دـنیوگیم  غورد  اـهنآ  تفگ : ساـّبع  نبإ  دـننکیم ،

تئارقب مود  نوـن  عـمجم : ُنوُـکَیَف -» نُک   » 718-716- یقرواپ -77-1- نآرق «. - 51» وا ياـهنز  جاودزا  مه  دوبن و  زیاـج  وا  لاوـما  میـسقت 
ِیف اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو   » دـشاب لوقی » نا   » رب فطع  هک  تسا  هدـناوخ  هحفص 342 ]  ] 18-1- نآرق  - بوصنم یئاسک  تسا و  عوفرم  روهـشم 
ریبج سباع ، باّبخ ، راّمع ، لالب ، بیهـص ، دش : لزان  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  شـش  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  رخف :  41 ِهّللا »

ترجه زا  دـعب  دـندوب ، هدـیورگ  ص ]  ] ربمغیپب هدـش و  نمؤم  نوچ  دوخ  نارادرایتخا  راـشف  رد  دـندوب و  شیرق  بارعا  ناـمالغ  اـهنیا  هک 
تفر هنیدمب  دندرک  دازآ  ار  وا  مراذگ ، امشب  مراد  هچنآ  ات  دیراذگ  مدازآ  دسریمن  امشب  ینایز  يدوس و  نم  زا  مریپ و  نم  تفگ : بیهص 
هچنآ دـندرک و  راتفر  نارفاک  لیمب  رگید  يهّدـع  نآ  و  دـش . لزاـن  تیارب  هیآ  نینچ  هک  دـش  وت  بیـصن  يدوس  هچ  تفگ : واـب  رکب  وبا  و 

41 ًۀَنَـسَح » اینُّدـلا  ِیف  مُهَّنَئِّوَُبَنل   » 86-49- نآرق . - دـندرک ترجه  دـنتفای و  تصرف  ات  دـنتفگیم ، هّیقت ] هب   ] اهنیا دنتـساوخیم  ربمغیپب  تبـسن 
تسا و يدـنوادخ  يهدـعو  نامه  هک  ریگب  ار  هکنیا  تفگیم : دادـیم ، يزیچ  نیرجاهم  زا  یکیب  رمع  تقو  ره  تسا : هدـش  تیاور  عمجم :
-1- نآرق «. - رخآ یلا  ًۀَنَـسَح - اینُّدلا  ِیف  مُهَّنَئِّوَُبَنل  ات - اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو   » دـناوخیم ار  هیآ  هکنیا  و  تسا ، هکنیا  زا  رترب  وت  یترخآ  يهریخذ 

لها ام  رکذ  لها  زا  دوصقم  تسا : هدرک  لقن  رقاب  ماـما  زا  رباـج  يربط :  43 ِرکِّذلا » َلهَأ  اُولَئسَف   » 330-289- نآرق -280-259- نآرق -44
دهاـجم ساـّبع و  نبإ  دـینک  لاؤس  ار  هکنیا  یعلّطم  یملاـع و  ره  زا  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  عـمجم :  28-1- نآرق . - میتسه ربـمغیپ  تیب 

. دیـسرپب دنتـسه  نآرقب  علّطم  هک  اهنآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دنتـسه  علّطم  هک  دیـسرپب  یحیـسم  دوهی و  ءاـملع  زا  ینعی  دـناهتفگ :
هتفگ ساـّبع  نبإ  عمجم :  45 ُباذَعلا » ُمِهِیتأَی   » 30-1- نآرق . - اهباتک اهنآ و  ياـعّدا  یتسار  ياـههناشن  ینعی  يربط :  44 ُِربُّزلا » َو  ِتانِّیَبلِاب  »
یلَع مُهَذُـخأَی  َوأ   » 24-1- نآرق . - نارفاک يدوباـن  دوب و  ردـب  گـنج  هک  دـسرب  اـهنآ  تقو  رـس  رب  یباذـع  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا :
هدنام هک  نانآ  ات  دـنک  اهر  ار  یهورگ  باذـعب و  دریگب  ار  یهورگ  ینعی  دـنتفگ : كاّحـض  یبلک و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   46 ٍفُّوََخت »

نارّـسفم رگید  و  دسر . ناشیاب  نآ  لثم  هک  ادام  هک  ناگدـش  كاله  نآ  باذـعب  دنـسرتب  هک  دـشاب  هحفـص 343 ]  ] 35-1- نآرق  - دنشاب
ناشمک جیردتب  ائیشف » ائیش  مهیحاون  مهفارطا و  نم  مهصقنن   » ینعی كالهب . تسا  ناشیا  ناصقن  دارم  تسا و  صّقنت  فّوختب  دارم  دنتفگ :

باوج یـسک  تسا ! یچ  هلمج  هکنیا  ینعم  مدرم  يا  تفگ : دوب  ربنم  رد  رمع  تفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  فشک : دـنوش . ماـمت  اـت  مینکیم 
رد دیـسرپ  رمع  تسا ، صّقنت  ینعمب  فّوخت  تسا و  لیذه  ینب  يهلیبق  ام  تغل  هکنیا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دـش و  دـنلب  یخیـش  دادـن ،

فّوخت امک   || ادرق  اکمات  اهنم  ریّسلا  فّوخت  تسا  هتفگ  یلذه  ریبک  وبا  ام  رعاش  یلب  تفگ : تسا ! هدش  لامعتـسا  ینعم  هکنیا  برع  رعش 
تشوگ و مک  نانچ  شدنلب  قاچ و  ناهوک  يراوس  راب و  يرایسب  زا  هک  تسا  رتش  فیـصوت  رعاش  دوصقم   66-64- تمرف »- نفّسلا ۀعبّنلا 
زا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا : هدرک  كزاـن  هداد و  شارت  ریت ، بوـچ  دـننامه  ار  نآ  یئوـگ  هک  تسا  هدـش  هتخیر  مشپ  هدـیئاس و 
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هتفگ رخآ  رد  تهج  هکنیا  زا  هلزلز و  تخـس و  ياهداب  ندـید  لثم  دنتـسه  يرارقیب  سرت و  لاح  اـب  هک  تسا  ناـهگان  فـالخرب  فّوخت 
تمحر لومشم  دننک و  ضوع  ار  دوخ  دنناوتیم  دنراد و  تلهم  نوچ  تسا  نکمم  یفالت  عضو  هکنیا  يارب  هک  ٌمیِحَر » ٌفُؤََرل  : » تسا هدش 

. تسین توافت  ینعم  هجیتن  رد  و  تسا ، هدش  تئارق  زین  بطاخم  يهغیـصب  ءات  اب  اورت » : » عمجم  48 اوَرَی » َمل  َو  َأ   » 400-380- نآرق . - دنوش
َو ِهِّلل  ًادَّجُس   » 25-1- نآرق . - تسا نارگید  تئارق  ءای  اب  تسا و  هرصب  مدرم  تئارق  ءات  اب  اّؤیفتت » : » عمجم  48 ُُهلالِظ » اُؤَّیَفَتَی   » 20-1- نآرق -
ّتلذ و اـهنآ و  ینتورف  تلاـح  هک  تـسا  یمدآ  يهدجـس  دـننام  ءایـشا  تلاـح  رییغت  ندـش و  هیاـسیب  رادهیاـس و  ناـیبت :  48 َنوُرِخاد » مُـه 

يدهاز ریـسفت  رد  تسا : هتـشون  ینیـسح : ریـسفت  ناشهدـننیرفآب . تسا  اهنآ  جایتحا  يهناشن  اهنآ  هحفـص 344 ]  ] 38-1- نآرق  - يربنامرف
نِم . » دننکیم عوشخ  عوضخ و  ارم  تادوجوم  ياههیاس  هک  نایز  هچ  دـننکن  هدجـس  ارم  نارفاک  رگا  هک  تسا  نآ  نخـس  ینعم  هک  هدروآ 

دنوادخ زا  هکئالم  ینعی  دناهتفگ : نارگید  دنسرتیم و  دنتـسه  اهدازیمدآ  نآ  قوفام  هک  هکئالم  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  50 مِِهقوَف »
تساوخیم و لـالح  يزور  دواد  ناـمزب  هکنآ  يهّصق  رد  مّوس  رتفد  رد  يونثم   17-1- نآرق . - دنسرتیم تسا  شنیرفآ  قوفام  ّطلـسم و  هک 
زا دـناوت  رما  يهدـنب   || میلع  يا  یفاوق  سینجت و  مظن و  تسا : هتخاس  نینچ  ار  تادوجوم  يهدجـس  دـش  دراو  وا  يهناخب  يواـگ  يزور 

هکنیا نآ  لاح  زا  دـیوگ و   || رگد  یعون  رب  حـیبست  یکی  ره  ار  زییمت  اـب  زییمتیب و  تاذ   || ار  زیچ  ره  ياهدرک  حّبـسم  نوچ  میب  سرت و 
یکـش ردنا  رگدکی  زا  ربخیب   || یکی  ره  ّتلم  ود  داتفه و  هکلب  داتـسوا  تدابع  ردنا  دامج  نآ  || و  دامج  حـیبست  رکنم ز  یمدآ  ربخیب 
بحاص يهحبـس  دـنادب  نوچ   || ملفاغ  قطان  حـیبست  زا  نم  نوچ  رد  راوید و  دوب  نوچ  هگآ  تسین   || رگدـمه  لاح  ار ز  قطان  ود  نوچ 

یّنـس حـیبست  زا  يربج   || ربخیب  يربج  حـیبست  زا  یّنـس  صانم  رد  نآ  دـض  ار  يربج  تسه   || ّصاخ  حـیبست  یکی  ار  یّنـس  تسه  ملد 
یضعب عمجم :  29-1- نآرق . - بجاو تباث و  مئاد و  صالخا  تعاـطا و  تسا  دـنوادخ  يارب  ینعی  يربط :  52 ًابِـصاو » ُنیِّدلا  َُهل  َو   » رثایب

اِمل ال َنُولَعجَی  َو  . » لاوزیب تباث  کلم  تسا  وا  يارب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  ّطقف و  تعاطا  صلاخ و  نید  تسا  ادخ  يارب  ینعی  دناهتفگ :
 - دوخ هک  یئاهزیچ  يارب  دننکیم  نّیعم  یـشخب  میاهداد  هک  اهتمعن  هکنیا  زا  نیکرـشم  ینعی  دناهتفگ : هداتق  دهاجم و  عمجم :  56 َنوُمَلعَی »
دوخ ياهتعارز  زا  ياهرهب  نادان  ياهتب  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  یسراف  ّیلع  وبا  دراد ، نایز  دوس و  دننادیمن  هحفص 345 ]  ] 37-1- نآرق

هک ناشیا  و  هتشون : فشک  ِبارُّتلا » ِیف  ُهُّسُدَی  مَأ  . » دننکیم نّیعم  هرهب  ّقح و  دنسانشیمن  ادخ  ار  نآ  دوخ  هک  اهتب  نآ  يارب  ای  دننکیم ، نّیعم 
قدزرف ّدج  هعـصعص  دناهتفگ  و  دنک . عمط  يو  رد  يوفکان  رگا  هک  راع  میب  زا  دـندرکیم و  رقف  میب  زا  دـنداهنیم  كاخ  رد  هدـنز  ار  رتخد 

عنم يّذلا  يّدج  -1-34 و  نآرق : - قدزرفلا لوقی  هیف  و  هتشاذگب ، هدنز  ار  ناشیا  هقان و  ودب  یکی  ره  هدتسب  ناردپ  زا  هدؤوم  تسیب  دص و 
ولج يروگب  هدـنز - زا  نم  گرزب  ردـپ  دـیوگیم : هک  رعـش  هکنیا  رد  دـنکیم  راـختفا  قدزرف  ینعی  دـئوت  ملف  دـیلولا  ییحا  || و  تادـئاولا 
دوخ يارب  هک  دـننکیم  مکح  دـب  ینعی  عمجم : َنوُمُکحَی -» ام  َءاـس  ـالَأ  . » تفرن روگب  ياهدـنز  رگد  درک و  هدـنز  ار  هدرک  روگب  تفرگ و 

َنیِذَِّلل ال  » 27-1- نآرق . - دنهدیم حـیجرت  رتخد  رب  ار  رـسپ  هک  دـننکیم  مکح  دـب  ای  دـننکیم و  نّیعم  رتخد  ادـخ  يارب  دـنهاوخیم و  هچنآ 
سک ره  يارب  هک  تـسا  یتـشز  لـثم  نیکرـشم  يارب  ینعی :  88-1- نآرق : - يربـط  60 یلعَـألا » ُلَـثَملا  ِهِّلل  َو  ِءوَّسلا  ُلَـثَم  ِةَرِخـآلِاب  َنُونِمُؤی 

هک تسا  يدب  تفـص  نارفاک  يارب  ینعی  عمجم : تسا . وا  یئاتکی  دیحوتب و  رارقا  هک  تسا  لثم  رتابیز  ادخ  يارب  و  دیآیم ، شدب  دـنیوگب 
فعـض و رفک و  لهج و  هک  تسا  صقن  تافـص  نارفاک  هکنیا  يارب  ای  تردق . تسا و  تنطلـس  ادخ  يارب  دـشاب و  یهایـس  ور  يراوخ و 

َساّنلا ُهّللا  ُذِخاُؤی  َول  َو  . » دنزرف زا  يانغتسا  ّتیبوبر و  ادخ  يارب  دشاب و  رقف  گنن و  زا  یئاهر  رتخد و  نتشک  رسپ و  هنیرن و  دنزرفب  جایتحا 
درکیم تازاجم  ایند  رد  ار  راّـفک  دـنوادخ  رگا  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  هس  هلمج  هکنیا  فـشک :  61 ٍۀَّباَد » نِم  اهیَلَع  َكََرت  اـم  مِهِملُِظب 

دنوش تازاجم  ایندب  ناراکمتسرگا  - 3 دیبنجیمن ، نیمز  رب  يراکمتـس  يرفاک و  دـنک  تازاجم  رگا  دنامیمن 2 - نیمز  يور  رب  ياهدـنبنج 
رد مدرم  رگا  ینعی  تسا : هدش  لقن  همرکع  يّدس و  زا  عمجم : دشیم . دوبان  هحفص 346 ]  ] 80-1- نآرق  - مدآ لسن  دنامیمن و  یقاب  یسک 
ایند رد  ینعی  عمجم : مُهُرِّخَُؤی » نِکل  َو  . » دـنوش دوبان  اههدـنبنج  يهمه  ات  درابیمن  نیمز  رب  ناراب  دـنوش  راـتفرگ  ناـشهانگ  تازاـجمب  اـیند 

عفان و رخف :  62 َنوُطَرفُم » مُهَّنَأ  َو   » 25-1- نآرق . - دشابن اهنآ  یگدنز  رد  یتحلـصم  هک  نّیعم  تقو  يارب  دنکیم  اهر  دـنکیمن و  تازاجم 
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طارفا ادخ  رب  تمهت  رد  ای  يراکهانگ ، رد  دـندرک  دوخ  نایزب  يورهدایز  ینعی  دـناهدناوخ . ءار  رـسک  ءاف و  نوکـس  اب  نوطرفم »  » یئاسک
دوصقم دناسریم و  بآب  ار  دوخ  نارگید  زا  رتولج  هکنآ  ینعمب  ءار  حتفب  طرف  و  دنتـسه ، طرف »  » ياراد ینعی  تسا  هتفگ  ّیلع  وبا  دـندرک ،

هدش و كرت  ینعی  دناهدناوخ  ءار  حـتفب  اهیراق  رگید  و  دـناهدرک ، مهارف  مّنهج  يوسب  لوارقـشیپ  و  طرف »  » دوخ يارب  اهنآ  هک  تسا  هکنیا 
ناگتشذگ لقن  زا  دشاب  نخـس  ندنادرگرب  هلمج  هکنیا  دافم  تسا  نکمم  رخف :  63 َموَیلا » ُمُهُِّیلَو  َوُهَف   » 27-1- نآرق . - شتآ رد  هدش  اهر 

زا دوصقم  تسا  نکمم  و  دنتسه . ناطیش  میلست  هتشذگ  نارفاک  لثم  هک  تسا  بارعا  هکنیا  تسود  ناطیش  نونکا  ینعی  بارعا ، فیصوتب 
مُکیِقُسن  » 31-1- نآرق . - ناطیـش زج  دـنرادن  یتسود  نارفاک  دـننادیم  همه  هک  زور  نامه  ینعی  تسا ، روهـشم  نوچ  دـشاب  تمایق  مویلا » »

هک نداد  یـسکب  اریزیچ  ینعمب  تسا  ءاقـسا  ردصم  زا  لّوا  تئارقب  و  تسا . هدش  تئارق  نون  حتف  نون و  ّمض  اب  عمجم :  66 ِِهنوُُطب » ِیف  اّمِم 
ررکم اریزیچ  اـی  ندرک  نّیعم  ندیـشون  يارب  اربآ  ینعمب  تسا  یقـس  ردـصم  زا  مّود  تئارقب  ندـناشون و  تبوـن  کـی  ینعمب  اـی  دـشونب و 

ملع و يهناشن  ناتـسپ  رد  ریـش  شیادـیپ  تسا : هتفگ  قیقحت  تسا و  تقد  درم  هکنآ  رخف : ًاـِصلاخ » ًاـنََبل   » 35-1- نآرق . - ندناشون یسکب 
ندش هدـنز  ناکما  قیدـصت  يارب  تسا  امنهار  هناشن و  مه  -1-18 و  نآرق . - تسا اـمرف  مکح  ناویح  تعیبط  رب  هک  تسا  یتردـق  هدارا و 
نوخ نآ  هحفـص 347 ] و [  دوشیم ، نوخب  لیدـبت  دروخیم  ناویح  هک  هایگ  نآ  زاب  و  دوشیم ، دـیلوت  هایگ  نیمز و  بآ و  زا  اریز  ناـگدرم ،

دناوتیم زین  ار  ناـگدرم  ندـب  ءازجا  دـنکیم  رینپ  هرکب و  لیدـبت  ار  نیمز  بآ  هک  تردـق  نآ  سپ  دوـشیم ، رینپ  هرک و  دـعب  ریـشب و  لیدـبت 
يرصب و نسح  ریبج و  نب  دیعس  ساّبع و  نبإ  يربط :  67 ًانَسَح » ًاقزِر  َو  ًارَکَس  ُهنِم  َنوُذِخَّتَت  . » دنک لیدبت  رکف  لقع و  مامت  ناسنا  تروصب 
هک تسا  تسرد  ینعم  هکنیا  تسا و  هتفگ  یبعـش  و  لالح ، ياهیندروخ  و  دیزاسیم ، مارح  بارـش  امرخ  روگنا و  زا  ینعی  دـناهتفگ : هداتق 

« ِلحَّنلا َیلِإ  َکُّبَر  یحوَأ  َو   » 49-1- نآرق . - هدش هتخاس  روگنا  امرخ و  زا  ياهیندروخ  رگید  انسح » اقزر   » تسا و لالح  یندیشون  رکس » »
رارق روبنز  يهزیرغ  رد  ینعی  تسا : هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  درک . ماهلا  روبنزب  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : دـهاجم  ساّبع و  نبإ  عمجم :  68

-1 تسا : هدـش  لامعتـسا  ینعم  دـنچب  برع  نابز  رد  یحو  تسا  هتفگ  هدـیبع  وبا  تسین ، هتخاس  راـک  هنوگنیا  يرگید  زا  هک  يروطب  داد 
لثم هراشا ، - 3 یـسوم » ّما  یلا  انیحوا  و   » لثم نتخادـنا  لد  رد  نیقلت و  ماـهلا و  - 2 هنذاب ،» یحویف  الوسر  لـسری  وا   » لـثم ناربمغیپ  یحو 

یحوی  » تسا هتفگ  كاحـض  نتفگ ، ناهن  زارب و  نتـشون و  - 5 - 4 اهنآب . درک  هراـشا  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  اوّحبـس » نا  مهیلا  یحوا  »
-1- نآرق . - دوب ندز  لوگ  لافغا و  بجوم  هک  ینخـس  نارگیدب  یکی  تشون  ّرـس  زارب و  ینعی  ارورغ » لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهـضعب 

دوـبهب يهلیـسو  ضارما  يهمه  يارب  هک  تسین  هکنیا  دوـصقم  هـّتبلا  تـسا و  وراد  مدرم  يارب  لـسع  ینعی  رخف :  69 ِساّنِلل » ٌءافِـش  ِهِیف   » 38
مدرم یضعب  ضارما و  یضعب  رد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هکلب  دوشیم ، هجیگ  رس  بجوم  تسا و  ارفصب  ّرضم  هکنیا  اب  درادن  نایز  تسا و 
لـسع يهلیـسوب  هک  تسا  ینوجعم  رتـمک  هک  تسا  نیمه  تسا ، ّرثؤم  اـهیرامیب  زا  یتمـسق  رد  هک  هکنیا  لـیلد  و  تسا ، يدوبهب  يهلیـسو 

هتفگ دـهاجم  تسا . ّرثؤم  هداعلاقوف  هک  یمغلب  ضارما  عفد  يارب  دـنزاسیم  لسع  زا  یئاهتبرـش  هوالعب  دـشابن  نآب  شلیمکت  دوشن و  ریمخ 
لسع تسا : هدش  تیاور  دوعسم  هّللا  هحفص 348 ]  ] 26-1- نآرق - - دبع زا  و  تسا ، مدرم  يافـش  بجوم  هک  تسا  نآرق  دوصقم  تسا :
رمعلا لذرا - تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  70 ِرُمُعلا » ِلَذرَأ  . » لد ياـهیرامیب  يوراد  نآرق  و  تسا . نت  ياـهیرامیب  يوراد 

20-1- نآرق . - تسا یگلاس  دون  تسا : هتفگ  هداتق  و  تسا ، هدـش  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  ینعم  نیمه  تسا و  یگلاـس  جـنپ  داـتفه و  ّنس 
هک اهنآ  ینعی  يربط :  71 مُُهنامیَأ » تَکَلَم  اـم  یلَع  مِِهقزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَـمَف  . » تسا ینعم  کـیب  هس  ره  رمع  رمع و  رمع و  فشک :

، دنهدیمن ناشنامالغب  دوخ  تیزم  لام و  زا  تسا  هدرک  تیانع  اهنآب  رتشیب  يهتـساوخ  لام و  هداد و  نارگیدـب  يرترب  يزور  رد  دـنوادخ 
دنهدیم و رارق  کیرـش  نم  اب  ارم  ناگدیرفآ  ناگدنب و  یلو  دنوش . ربارب  يزور  لام و  رد  دوخ  نادـیرخ  رز  اب  هک  دـنوشیمن  یـضار  ینعی 

دنزرف ار  ترضح  نآ  هک  تسا  اهیحیـسم  يهدیقعب  هراشا  اههلمج  هکنیا  دناهتفگ  یـضعب  نیکرـشم و  يارب  تسا  یلثم  هکنیا  و  دنتـسرپیم ،
دنتـسه و مالغ  هک  اهنآب  دنناوتیمن  يزورب  دنراد  يرترب  هک  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : هلمج  هکنیا  يارب  رگید  ینعم  حوتفلا : وبا  دناهتـسناد  ادـخ 

مُهَف  » 80-1- نآرق . - ادخب جاتحم  روخ و  يزور  رادان  اراد و  سک  همه  هک  ّقح  قیفوت  کموکب و  رگم  دنهدب  يزیچ  دوخ  رایتخاب  دنرادن 
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23-1- نآرق . - دنوش يواسم  ناشیا  اب  ات  دنهدب  ایازم  نآ  زا  دوخ  نادیرخ  رز  هب  هک  دنوشیمن  یضار  نیکرـشم  ینعی  يربط :  71 ٌءاوَس » ِهِیف 
اهنآب دنناوتیمن  دنتـسه و  يواسم  اهنآ  اب  يرادان  یگراچیب و  رد  دـنراد  دوخ  نامالغ  رب  يرترب  يزورب  هک  اهراد  هیامرـس  نآ  ینعی  عمجم :

يهغیـصب ءات  اب  نودحجت » : » عمجم  71 َنوُدَـحجَی » ِهّللا  ِۀَـمِعِنبَف  َأ  . » تسا هدـش  هداد  ادـخ  يهنازخ  زا  مه  ناش  دوخ - هب  هک  دـنهدب  يزیچ 
نـسح دـهاجم و  كاّحـض و  ساّبع و  نبإ  حوتفلا : وبا  ًةَدَـفَح » َو  َنِیَنب  مُکِجاوزَأ  نِم  مَُکل  َلَـعَج  َو   » 37-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  باطخ 

دنرازگتمدخ و دنراد و  یگتـسبلد  هحفـص 349 ]  ] 58-1- نآرق  - لد صخـشب  هک  اهنآ  مشح و  مدخ و  ینعی  ةدـفح » : » دـناهتفگ يرـصب 
دوعسم هّللا  دبع - دزن  تسا : هتفگ  شیبح  نبإ  نارتخد . نارهوش  ناداماد و  ینعی  دناهتفگ : ریبج  دیعس  دوعـسم و  هّللا  دبع  وا . قوقح  عفادم 
کلام وبا  ناداماد ، ینعی  هن ، تفگ  درم ، مشچ  ینعی  متفگ  هچ ! ینعی  دفح »  » ینادیم دیـسرپ : میدیـسر ، هیآ  نیاب  نوچ  میدـناوخیم ، نآرق 
ةدـفح دنتـسه و  کچوک  نادـنزرف  نینب  دـنتفگ : یبلک  لتاقم و  اههداز ، دـنزرف  دـنزرف و  ینعی  تفگ : اـطع  ناوعا . راـصنا و  ینعی  تفگ :

ام زورما  حالطصاب  رگید ، رهوش  زا  دنـشاب  نز  نارـسپ  تفگ : دیز  نبإ  دنزرف ، دنزرف  ینعی  دنتفگ : ریبج  دیعـس  دهاجم و  گرزب . نادنزرف 
هک اهنآ  ینعی  هدفح  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  یـشم و  تعرـس  دشاب و  ماگ  تعباتم  نآ  تسا و  دفح  زا  نآ  لصا  تفگ : یبیتق  هدازـشیپ ،» »

دیئوگم زابنا  ار  یلاعت  يادخ  هتشون : فشک   72 َلاثمَألا » ِهِّلل  اُوبِرضَت  الَف  . » وا تمدخ  ماجنا  رد  یگدامآ  يارب  دنوریم  باتشب  یسک  یپ  رد 
سایق اهنآ  اب  دـینکن و  شتاقولخم  دـننامه  ینعی  دـناهتفگ : و  تسین ، زابنا  کیرـش و  تسین ، دـننام  لثم و  ار  وا  هک  دـیزاسم ، اتمه  ار  وا  و 

ًادبَع اًلَثَم  ُهّللا  َبَرَـض   » 36-1- نآرق . - وا تافـص  ای  وا  تاذ  رد  يرگیدب  تسا  يزیچ  هیبشت  ینعمب  لثملا  برـض  نوچ  دیجنـسن ، دـینکن و 
یگراچیب و يهطساوب  رفاک  هک  ار  رفاک  نمؤم و  هدرک  هیبشت  امـش  يارب  دنوادخ  ینعی  يربط :  72 هیآ » رخآ  ات  ٍءیَش  یلَع  ُرِدقَی  ًاکُولمَم ال 
راک و ماجنا  زا  هدناماو  زجاع و  دیرخ  رز  تسا  یمالغ  یئوگ  هک  نانچ  درذگیمن  دوخ  لام  زا  دـنکیمن و  ریخ  راک  تداعـس  زا  تیمورحم 
- نآرق . - دربیم ادخ  نامرف  دشخبیم و  راکشآ  ناهن و  هب  هک  تسا  يراد  هیامرس  دازآ  درم  دننام  نمؤم  یلو  هیامرس . لام و  ندروآ  تسدب 

ناوتان رادان و  يرگید  دشاب و  ناسحا  رب  رداق  رادلام و  یکی  هک  دننامه  درف  ود  رگا  ینعی  دناهتفگ : يرصب  نسح  دهاجم و  عمجم :  66-3
وا تردـقب  يزور  ناج و  هک  يادـخ  اب  دـینکیم  ربارب  تسین  وا  رد  شبنج  يورین  تسا و  داـمج  هک  یگنـس  هنوگچ  سپ  دنتـسین ، دـننامه 

: دنتفگ رگید  یضعب  هّنم . هّللا و  دمحب  دنتسین  هحفص 350 ] يواسم [  هتسد  ود  هکنیا  ینعی  هّلل » دمحلا  نوتـسی  ال   » هلمج حوتفلا : وبا  تسا .
اًلَثَم ُهّللا  َبَرَـض  . » اهتب نآ  يارب  هن  تسا  هدننیرفآ  يارب  شیاتـس  دمح و  دنرادن و  شزرا  تسا  نارفاک  دوبعم  هک  اهتب  نآ  ینعی  هّللا  دـمحلا 

رب اـناوت  نمؤـم  اـب  زجاـع  تسا و  گـنگ  هک  تسا  رفاـک  لـثم  وـلج  تیآ  دـننام  هیآ  هکنیا  عـمجم : هیآ » رخآ  اـت  ُمَکبَأ - امُهُدَـحَأ  ِنـیَلُجَر 
. تسوا زا  تماقتسا  لدع و  ریخ و  يهمه  هک  دنوادخ  گنگ و  صخشب  تسا  اهتب  هیبشت  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  یئامنهار  يراکوکن و 

هتفگ لتاقم  نوعظم ، نب  نامثع  تسا و  ربمغیپ  يومع  هزمح  لدـعلاب » رمأی  نم   » تسا و فلخ  نب ، ّیبا  مکبا ، زا  دوصقم  تسا : هتفگ  اـطع 
ناسحا ریخ و  درم  درکیم و  ینمـشد  ربمغیپ  اـب  هک  یـشرق  ثرح  نب  ورمع  نب  مشاـه  زا  تسا  هیاـنک  مکبا » لـجر   » 56-3- نآرق : - تسا

: رخف تسا . هدـش  تئارق  میج  حـتف  اب  زین  دـشاب و  هلمج  لوعفم  مود و  ياهفذـح  هک  اه  کی  اب  تسا  هّجوی »  » دوعـسم نبإ  تئارق  و  دوبن ،
ناّفع نامثع  لدعلاب » رمأی  نم   » و تشادن ، ریخ  راک  دمآیم و  شدـب  مالـسا  زا  هک  تسا  نامثع  مالغ  مکبا » امهدـحا   » زا دوصقم  دـناهتفگ :

یمدرم هاوخریخ  وت  هک  دشاب  ربمغیپ  يرادلد  يارب  دیاش  رخآ  ات  مُهادُه » یلَع  صِرَحت  نِإ   » تیآ 37 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام : نخس  تسا .
-43-72 و نآرق . - تسین تیاده  لباق  دش  فرحنم  تسار  هار  زا  درک و  هارمگ  ار  دوخ  هک  یـسک  یلو  اهنآ ، تیادهب  دنمزآ  هتـسبلد و  و 
رخآ 39 ات  اقَح » ِهیَلَع  ًادـعَو  یَلب   » هلمج زا  تیآ 38  رد  - 2 دوب . دنهاوخ  هارمگ  صاخـشا  نآ  دوخ  میتفگ  ام  هک  ینعم  نیاب  ّلضی »  » لعاف

هدـش هتفگ  اّقح » هیلع  ادـعو   » تاملکب هک  لّوا  رد  و  دـناهدش ، داعم  رکنم  دـنگوس  اب  هک  تسا  نارفاک  نخـس  يهلابند  رد  َنِیبِذاک » اُوناـک  »
هدـهع موهفم  یلع »  » يهملک نوچ  تسا  وا  یندـب  نامتخاس  يهمزـال  یمدآ  داـعم  ثعب و  هک  دـشاب  بلطم  نیاـب  راعـشا  يارب  دـیاش  تسا 

تسا و تسار  ّطـقف  هن  هدـعو  هکنیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تسا ، هدـش  دـیکأت  اّـقح »  » يهملک اـب  هک  صوـصخب  تسا و  مازلا  يراد و 
هلمج و  تسین . یندش  دوبان  هک  دیامن  هدنز  دنک و  ثوعبم  ارنآ  یتسرد  ّقحب و  هک  دراد  هدهع  رب  دوجوم  نینچ  داجیا  هکلب  ریذـپان  فلخت 
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هحفص  ] 90-71- نآرق -58-28- نآرق  - تماـیق ثعب و  يهدـعو  هکنیا  ینعی  دـشاب ، رهظی » حـضّتی و   » ینعمب دـیاش  دـعب  تیآ  رد  نّیبیل » »
ناوتب دـیاش  اورفک » نیذـّلا  ملعیل   » يهلمج زا  نینچ  مه  و  دوش . رادومن  تاـفالتخا  دـیاب  هک  رـشب  تاـیح  يهلاـبند  رد  تسا  یتقیقح  [ 351

غورد و راتفگ  رب  عالّطا  ملع و  نآ  تبقاع  دیاب  هک  تسا  يروج  ایند  رد  یمدآ  یگدنز  هکنیا  ینعی  درک ، هدافتـسا  يریزگان  مازلا و  ینعم 
راعـشا ناوتب  دیاش  َنوُِربکَتـسَی » ال  ات - َقَلَخ - ام  یلِإ  اوَرَی  َمل  َو  َأ   » زا  49 تایآ 48 - - 3 دشاب ، هتـشذگ  نارود  تایح و  تّدم  رد  فارحنا 

ات زین  اهدازیمدآ  امش  دنتسه  نتورف  هراچیب و  تردق  ربارب  رد  تادوجوم  هک  دینک  كرد  ات  دینک  ّتقد  امش  هک  درک  هدافتـسا  بلطم  کیب 
ياراد تادوجوم  رگید  رب  هوالع  نوچ  یلو  دـیناوتان  نوبز و  تعیبط  لماوع  ربارب  رد  دـیتسه  تادوجوم  رگید  اـب  كرتشم  هک  هزادـنا  نآ 

تادوجوم رگید  رب  هوالع  دیاب  سپ  تسا ، امش  يهدارا  ملعب و  يهتسباو  تسا و  تادوجوم  رگید  ریغ  امـش  یگدنز  دیتسه و  هدارا  رکف و 
هدـش هتفگ  هک  لّوا  زا  تیآ 61  - 4 415-398- نآرق -386-353- نآرق . - دینک ینتورف  دیـشاب و  نامرفب  میلـست  زین  هدارا  ملع و  بجومب 

تازاجم ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  طلغ  یمومع  يهدـیقع  هکنیا  ّدـح  هچ  ات  دـیمهف  ناوت  یم - بوخ  رخآ  ات  َساّنلا » ُهّللا  ُذِـخاُؤی  َول  َو   » تسا
تـسد رهب  دنراد : یلثم  دنیبیم و  ایند  رد  ار  دوخ  یبوخ  يدب و  يازـس  دراد و  یعـضو  رثا  ناسنا  ياهراک  دـنیوگیم  دـنیبیم و  ار  شلمع 
نالطب رد  تسا  حیرـص  هیآ  هکنیا  دنکیم . راتفرگ  ار  راکدب  ملاع  نیمهب  دنوادخ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  يریگیم ، تسد  نامهب  یهدیم 

بجومب یمدآ  درف  ره  نوچ  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  فاـعم  سک  چـیه  دـشاب  راـک  رد  یتازاـجم  ملاـع  نیاـب  رگا  دـیوگیم : هک  هدـیقع  هکنیا 
رب تسا  نکمم  ّۀباد »- نم  اهیلع  كرت  ام   » يهلمج و  دنکیم ، نارگید  دوخب و  متس  دراد و  یفارحنا  یناسفن  ياهـشهاوخ  یندب و  نامتخاس 

کی ینعی  ار  ياهدنبنج  دنتسه و  لوئـسم  همه  دنک  ناشلوئـسم  مدرم  متـس  ربارب  رد  ادخ  رگا  دوش : ینعم  نینچ  نیرّـسفم  يهتفگ  فالخ 
هذخآوم و شمتـس  ربارب  رد  و  تسا ، هذـخاؤم  ّقحتـسم  يرگید و  ای  دوخب  دراد  یمتـس  یمدآ  درف  ره  نوچ  درک  دـهاوخن  اهر  مه  ار  درف 

دیمهف ناوتیم  رتهب  ینعم  نیاب  و  درک ، دهاوخ  دوبان  ار  همه  ینعی  دناهتفگ  میدرک  لقن  هک  يروطب  نیرّـسفم  یلو  تشاد ، دهاوخ  يراتفرگ 
هحفص 352]  ] 81-47- نآرق  - رگا هکتـسا  هدش  هتفگ  نوچ  دسریم ، ایند  نمیه  رد  سک  ره  يدـب  يهجیتن  هک  ار  مومع  يهدـیقع  فالخ 

نآ ّقحتـسم  هک  تسین  یقیقح  تازاـجم  نآ  ناراکدـب  یـضعب  ياـهیراتفرگ  هک  دوشیم  موـلعم  سپ  دـندشیم  دوباـن  همه  دوـبیم  تازاـجم 
، دوشیم رادومن  نآ  يّداـم  يرهاـظ و  راـثآ  هک  تسا  يروـج  اـهراک  یـضعب  ّطـقف  و  دـنوش ، كـاله  دـنریمب و  یتسیاـب  هن  رگ  دـناهدش و 

يهجیتن هکلب  تسین  وا  يدـب  یقیقح  يازـس  يراتفرگ  هکنیا  دوشیم  راتفرگ  دـنکیم و  يدزد  هک  نآ  لثم  نآ  بابـسا  یگداـمآ  يهطـساوب 
اه هیامرـس  يدزد  زا  هک  دنتـسه  رهاـم  ياـهدزد  نارازه  تسا و  هدـش  اوـسر  تسا و  هتـشادن  تراـهم  يدزد  رد  هـک  تـسا  وا  لـمع  زرط 

، دوشیم راتفرگ  دنکیم و  مدرم  رازآ  مینیبیم  ار  یکی  زین  و  دننکیم ، یگدـنز  یـشوخب  دوشیمن و  اهنآ  ضّرعتم  یـسک  دـننکیم و  هتخودـنا 
صاخشا نیدنچ  و  دریگب ، ار  دوخ  تیلوئسم  ولج  ددنبب و  ار  هدنیآ  تالامتحا  هار  هک  دهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  يروط  تسا  هتـسناوتن  نوچ 

هحفص 354] دنسریم [ . هیلاع  تاماقمب  دنهدیم و  رارق  دوخ  یّقرت  یلاعت و  يهلیسو  ار  اهنآ  دننکیم و  تیانج  مرج و  نارازه 

ات 100] تایآ 77  [: 16  ] لحنلا هروس  ]

نِم مُکَجَرخَأ  ُهـّللا  َو  [ 77  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ُبَرقَأ  َوُه  َوأ  ِرَـصَبلا  ِحـمَلَک  ّالِإ  ِۀَـعاّسلا  ُرمَأ  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُبیَغ  ِهِّلل  َو 
ِّوَج ِیف  ٍتارَّخـَـسُم  ِریَّطلا  َیلِإ  اوَرَی  مـَل  َأ  [ 78  ] َنوُرُکـشَت مُکَّلََعل  َةَدـِئفَألا  َو  َراصبَألا  َو  َعمَّسلا  ُمَُکل  َلَـعَج  َو  ًائیَـش  َنوُمَلعَت  ـال  مُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب 

ًاتُوُیب ِماعنَألا  ِدُولُج  نِم  مَُکل  َلَعَج  َو  ًانَکَس  مُِکتُوُیب  نِم  مَُکل  َلَعَج  ُهّللا  َو  [ 79  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُهّللا  َّالِإ  َّنُهُکِسُمی  ام  ِءامَّسلا 
ًالالِظ َقَلَخ  اّمِم  مَُکل  َلَعَج  ُهّللا  َو  [ 80  ] ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاثاثَأ  اهِراعـشَأ  َو  اهِرابوَأ  َو  اِهفاوصَأ  نِم  َو  مُِکتَماقِإ  َموَی  َو  مُِکنعَظ  َموَی  اهَنوُّفِخَتـسَت 

[81  ] َنوُِملُست مُکَّلََعل  مُکیَلَع  ُهَتَمِعن  ُِّمُتی  َِکلذَک  مُکَسَأب  مُکیِقَت  َلِیبارَـس  َو  َّرَحلا  ُمُکیِقَت  َلِیبارَـس  مَُکل  َلَعَج  َو  ًانانکَأ  ِلابِجلا  َنِم  مَُکل  َلَعَج  َو 
ِّلُک نِم  ُثَعبَن  َموَی  َو  [ 83  ] َنوُِرفاکلا ُمُهُرَثکَأ  َو  اهَنوُرِکُنی  َُّمث  ِهّللا  َتَمِعن  َنُوفِرعَی  [ 82  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  َکیَلَع  امَّنِإَف  اوَّلََوت  نِإَف   944-1- نآرق -

َو [ 85  ] َنوُرَظُنی مُه  َو ال  مُهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  َباذَـعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو  [ 84  ] َنُوبَتعَتُسی مُه  َو ال  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُؤی  َُّمث ال  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ 
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- نآرق [ - 86  ] َنُوبِذاَکل مُکَّنِإ  َلوَقلا  ُمِهَیلِإ  اوَقلَأَف  َِکنوُد  نِم  اوُعدَن  اّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاکَرُش  ِءالُؤه  انَّبَر  اُولاق  مُهَءاکَرُش  اوُکَرـشَأ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ 
ِباذَعلا َقوَف  ًاباذَع  مُهاندِز  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  [ 87  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَض  َو  َمَلَّسلا  ٍذـِئَموَی  ِهّللا  َیلِإ  اوَقلَأ  َو   541-1

ًانایِبت َباتِکلا  َکیَلَع  انلََّزن  َو  ِءالُؤه  یلَع  ًادیِهَـش  َِکب  انئِج  َو  مِهِـسُفنَأ  نِم  مِهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  ُثَعبَن  َموَی  َو  [ 88  ] َنوُدِسُفی اُوناک  اِمب 
َو ِرَکنُملا  َو  ِءاشحَفلا  ِنَع  یهنَی  َو  یبرُقلا  ِيذ  ِءاتیِإ  َو  ِناسحِإلا  َو  ِلدَـعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ  [ 89  ] َنیِِملسُمِلل يرُشب  َو  ًۀَمحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءیَـش  ِّلُِکل 

َّنِإ ًالیِفَک  مُکیَلَع  َهّللا  ُُمتلَعَج  دَق  َو  اهِدـیِکَوت  َدـَعب  َنامیَألا  اوُضُقنَت  َو ال  ُمتدَـهاع  اذِإ  ِهّللا  ِدـهَِعب  اُوفوَأ  َو  [ 90  ] َنوُرَّکَذـَت مُکَّلََعل  مُکُظِعَی  ِیغَبلا 
َنوُکَت نَأ  مُکَنَیب  ًالَخَد  مُکَنامیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاثاکنَأ  ٍةَُّوق  ِدـَعب  نِم  اَهلزَغ  تَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال   769-1- نآرق [ - 91  ] َنُولَعفَت ام  ُمَلعَی  َهّللا 

نِکل َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  [ 92  ] َنوُِفلَتَخت ِهِیف  ُمتنُک  اـم  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مَُکل  َّنَنِّیَُبَیل  َو  ِِهب  ُهّللا  ُمُکُولبَی  اـمَّنِإ  ٍۀَّمُأ  نِم  یبرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ 
اُوقوُذـَت َو  اِهتُوُبث  َدـَعب  ٌمَدَـق  َّلِزَتَف  مُکَنَیب  ًالَخَد  مُکَنامیَأ  اوُذِـخَّتَت  َو ال  [ 93  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اّمَع  َُّنلَئـُسَتل  َو  ُءاشَی  نَم  يِدـهَی  َو  ُءاـشَی  نَم  ُّلُِـضی 
َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  َوُه  ِهّللا  َدـنِع  امَّنِإ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهّللا  ِدـهَِعب  اوُرَتشَت  َو ال  [ 94  ] ٌمیِظَع ٌباذَع  مَُکل  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  ُمتدَدَـص  اِمب  َءوُّسلا 

ًاِحلاص َلِمَع  نَم   854-1- نآرق [ - 96  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ِنَسحَِأب  مُهَرجَأ  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزجََنل  َو  ٍقاب  ِهّللا  َدـنِع  ام  َو  ُدَـفنَی  مُکَدـنِع  ام  [ 95]
َنِم ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  َنآرُقلا  َتأَرَق  اذِإَف  [ 97  ] َنُولَمعَی اُوناک  اـم  ِنَسحَأـِب  مُهَرجَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةاـیَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم 

ِِهب مُه  َنیِذَّلا  َو  ُهَنوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناطلُـس  اـمَّنِإ  [ 99  ] َنوـُلَّکَوَتَی مِهِّبَر  یلَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  [ 98  ] ِمیِجَّرلا ِناطیَّشلا 
چوک ینعمب  نعظ - يزیچ ، ندید  راب  کی  مشچ و  نداتفا  يزیچب و  مشچ  ندیـسر  حـمّللا - تاغل : ینعم   437-1- نآرق [ - 100  ] َنوُکِرشُم
غالبا اهنآب  ار  نخس  ینعی  لوقلا - مهیلا  اوقلا  يزیچ ، فالغ  شوپ و  باق و  ینعمب  فاک  رـسکب  ّنک  عمج  انانکا - ندرک ، شدرگ  ندرک ،
رسکب ثکن  عمج  ثاکنا - دنمانیم ، لوزغم  یبرعب  هک  خن  هدش و  هتـشر  مه  نآ و  دننام  مشپ و  نتـشر  ینعمب  ياز  نوکـسب  لزغ - دندرک ،

هدش زاب  نآ  هتـشر  هک  نامـسیر  رـس  و  نتـشر ، هرابود  يارب  دنروآرد  هبنپ  ای  مشپ  تروصب  هرابود  ار  نآ  هک  ياهتـشر  ای  هتفاب  ینعمب  نون 
ار دوخ  هک  مدرم  روج  نآ  مسا  بسن ، بسح و  رد  بیع  هلیح ، رکم و  یندب  ای  یلقع  داسف  بجوم  الخد - دنمانیم ، نون  مضب  هثاکن  تسا ،
تسا و بیغ  نامـسآ  نیمز و  رد  هـچنآ  هـک  دـینادب  77 و  همجرت : رتشیب . رتدایز و  یبرا - دنتـسین ، اهنآ  زا  هک  دـننادیم  هتـسباو  ياهتـسدب 

يهزادناب تسا ] اهبیغ  نیرتکیرات  هک   ] تمایق شیادیپ  و  تسا ، وا  تردـق  رد  تسا و  علّطم  نآب  دـنوادخ  هحفص 355 ] امش [ ، زا  هدیـشوپ 
شوگ و ربخیب و  اج  همه  زا  دروآرد  ناـتردام  مکـش  زا  هک  ومه  تسا 78 ، زیچ  همه  رب  ياـناوت  وا  هک  رتـمک  اـی  تسا و  مشچ  ندز  مهرب 

اهنآ ادخ  زج  رگم  ار ، نامرفب  رس  اوه  رد  ناگدنرپ  دننیبیمن  مدرم ] هکنیا  دیـسرب  یمدآ  لامکب  و   ] دینک 79 تمعن  رکش  ات  دادلد  مشچ و 
لزنم اهنامتخاس  رد  دـیرگنب :] دوخ  یگدـنز  رد  امـش   ] نمؤـم 80 و  لدـکاپ ]  ] مدرم يارب  تسا  ياهناـشن  مه  هکنیا  هّتبلا  درادـیم ! هاـگن  ار 
ثاثا یگدنز و  يهلیـسو  اهنآ  يوم  كرک و  مشپ و  زا  مه  دینکیم و  تسرد  رفـس  يارب  کبـس  يهناخ  تاناویح  تسوپ  زا  زین  دـینکیم و 

شیاسآ دینکیم ]: هدافتـسا  يروج  يدوجوم  ره  زا  هک  شیاسآ  لئاسو  رگیدـب  دـیرگنب  زاب   ] تسا 81 امـش  يهدافتـسا  لباق  یتّدم  ات  هناخ 
امـش يارب  یـشوخ  تابجوم  نینچ  هکنیا  نمـشد ، بیـسآ  عفد  يارب  گنج ، هرز  و  امرگ ، ریگولج  سابل  هوک ، راغ  يانکـس  تخرد ، هیاس 

هک شابم  ریگلد  دـنریذپن  تنخـس  رگا  اهامنهار ] هکنیا  يهمه  اـب  ربمغیپ  يا  نکل   ] دیشاب 82 نامرفب  رـس  میلـست و  هک  تسا  هدش  تسرد 
وا يارب  ترضح  نآ  دیسر ، ربمغیپ  روضح  یبرع  تسا : هتفگ  دهاجم  ّیطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  سب . تسا و  غالبا  تاهفیظو 

ِدُولُج نِم  مَُکل  َلَـعَج  َو   » دومرف تئارق  زاـب  تسا ، نینچ  تفگ : برع  ًانَکَـس » مُِکتوـُُیب  نِم  مَُکل  َلَـعَج  ُهّللا  َو  : » دوـمرف توـالت  ار  هیآ  هکنیا 
ُهَتَمِعن ُِّمُتی  َِکلذَـک   » دیـسر اههلمج  نیاب  ات  درکیم  قیدـصت  وا  دـناوخیم و  ار  تاـیآ  هکنیا  ترـضح  نآ  تسا ، نینچ  درک  ضرع  ِماـعنَألا »

-136- نآرق . - دش لزان  وا  فیصوت  يارب  اهَنوُرِکُنی » َُّمث  ِهّللا  َتَمِعن  َنُوفِرعَی   » 84 تیآ : تفرب ، درک و  تشپ  برع  َنوُِملُست » مُکَّلََعل  مُکیَلَع 
زا دـننکیم  راکنا  دوشیم  نشور  ناشيارب  قیاقح  اـهبرع  هکنیا  نوچ  همجرت :  526-476- نآرق -443-379- نآرق -274-231- نآرق -188

دنوش و رـضاح  دوخ  زا  یناهاوگ  اب  يا  هتـسدره - هک  دنـشاب ] زور  نآ  رظتنم  نکل   ] دـنریگ 84 يوخ  یجک  رفک و  اب  ناشرتشیب  هک  اـجنآ 
لوعجم ناکیرش  نیکرشم  هکنیا  هک  تسا  تقو  نآ  دسرب 86  رید  هن  دوش و  مک  هن  هک  دننیبهب  یباذع  دشابن 85 و  شسرپ  نخس و  لاجم 
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هک شیدنادب  و   ] دیتسه 87 وگغورد  هحفص 356 ] امش [  دنهد : خساپ  مه  اهنآ  دنتـسه ، ام  دوبعم  اهنیا  ادخ  يا  دنیوگب : دننیبهب و  ار  دوخ 
و دش ، دوبان  دندرب  راکب  یگدنز  رد  تمهت  غورد و  هچنآ  دننیبیم  هک  دنوشیم  ّقحب  میلست  یگمه  سپ  دیدرمش ] شنیرفآب  کیرـش  ار  ام 

ياهتـسد ره  رب  هک  تـسا  زور  نآ  دـنراد 89  رتتخـس  رتشیب و  یباذـع  دوخ  يراکهابت  يازـسب  ّقح  هار  نیعنام  نیرفاک  یلب  دوب 88  دوسیب 
و تسا ، تالکـشم  شیاـشگ  يهلیـسو  میاهداد  وتب  هک  نآرق  هکنیا  نوچ  یناراکدـب ، هکنیا  هاوگ  وت  تسا و  رـضاح  ناـشدوخ  زا  یهاوـگ 

یکین ناسحا و  تسا و  لدع  يدنوادخ  روتسد  هّتبلا  ناناملسم 90 و  يارب  هدنیآب  یلدشوخ  تراشب و  یگدنز و  رد  تسا  یتمعن  امنهار و 
91 دیدنب ] راکب  و   ] دیشاب رکذتم  ات  امـش  يارب  تسا  دنپ  یگمه  هک  يراکمتـس ، ینامرفان و  یتشز و  يراکدب و  زا  يریگولج  ناشیوخب و 

دوخ نابیتشپ  ار  ادخ  هک  دینکـشن  دوخ  دنگوس  دینامب و  راوتـسا  نادب  دیدرک  رارقرب  نامیپ  وا  اب  نوچ  هک  تسا ] يدنوادخ  روتـسد  زین   ] و
هک دیـشابن  دـنک  هبنپ  دـسیرب  هچنآ  هک  ینز  لثم  دـینکن و  دوباـن ] ار  دوخ  شـشوک  راـک و  زین  و   ] دینکیم 92 هچنآ  دـنادیم  وا  دـیاهدرک و 

، تسا امش  شیامزآ  يهلیسو  روتـسد  دنپ و  هکنیا  دیدنویپب . دنتـسه  اناوت  رتشیب و  هک  رگید  يهتـسد  اب  ات  دینز  لوگ  دینک و  هلیح  دنگوسب 
دوـب نکمم  هّتبلا  دوشیم 93 و  رادومن  تسرداـن  تسرد و  تسا و  هتـشادرب  ناـیم  زا  تاـفالتخا  يهمه  نیـسپ ، زاـب  زورب  هک  دیـشاب  دوـخب 

. ] تاریخب ّقفوم  يرگید  و  دوشیم ، راوخ  تفر  يدب  یپ  هکنآ  دشاب  ادخ  تساوخ  رگا  نکل  دیوش ، هدیرفآ  روج  کی  رکف و  کی  یگمه 
دوخ لمع  لوئـسم  یگمه  راک  رخآ  و  دنکیم ] تیادهب  موکحم  دهاوخب  هک  ار  نآ  دنکیم و  یهارمگب  موکحم  ار  راک  دب  دـهاوخب  رگا  ای 

ای دـیوش [ ] فرحنم  و   ] دـیزغلب ناـمیا ] و   ] مدـق تاـبث  زا  سپ  هک  دـینکن  لاـفغا  لوگ و  يهلیـسو  ار  دوخ  دـنگوس  زین  دش 94 و  دیهاوخ 
تخـس یباذـع  رخآـب  دـیاهدش و  ّقح  هار  عناـم  هک  دـیوش  راـتفرگ  دـبب  و  تسا ] هدوب  دنـسپ  ناـتراک  رکف و  هکنآ  اـب  دـیوش  ّقح  بوضغم 

ؤرما  » هک درک  تیاکـش  ص ]  ] ربـمغیپ هب - توم  رـضح  يهلیبـق  زا  يدرم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عـمجم : لوزن : تهج  دـشاب . ناـتراظتناب 
ؤرما زا  ربمغیپ  دـننکیم ، يرادـبناج  وا  زا  دـنراد و  ربـخ  مدرم  تسا و  هتفرگ  يرادـقم  نآ  زا  تسا و  نم  نیمز  يهیاـسمه  يدـنک » سیقلا 
ضرع درم  نآ  دنک ، دای  دنگوس  دومرف  دـیوگیم ، هچ  وا  منادـیمن  نم  درک : ضرع  تسیچ ! بلطم  تقیقح  دیـسرپ  هحفص 357 ] سیقلا [ 

، هدب دنگوس  ار  وا  يرادن  دـهاش  رگا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  درادـن ، كاب  دـنگوس  زا  هک  تسا  یـصخش  هکنیا  درک 
- ات اًلِیلَق  ًانَمَث  ِهّللا  ِدهَِعب  اوُرَتشَت  َو ال   » 96 تیآ 95 - ود  دنتفر ، ود  ره  هدب و  تلهم  ارم  درک  ضرع  دـش  دـنگوس  يهدامآ  سیقلا  ؤرما  نوچ 

یقاب تسا و  یندش  دوبان  ماهدرک  فّرصت  نم  هکنیا  تفگ : سیقلا  ؤرما  دومرف : تئارق  ص ]  ] ربمغیپ و  دش ، لزان  َنُولَمعَی » اُوناک  ام  ِنَسحَِأب 
کلم زا  هزادنا  نامهب  دریگب و  دهاوخیم  هچنآ  دوخ  وا  ماهتفرگ  وا  کلم  زا  ردق  هچ  منادیمن  نوچ  و  دیوگیم ، تسار  درم  هکنیا  دـنامیمن ،

-428-396- نآرق -387-340- نآرق . - دـش لزان  ًاِحلاص » َلِـمَع  نَم   » تیآ 97 هاـگنآ  ماهدروخ ، هک  اـجنآ  يهوـیم  ربارب  رد  وا ، لاـم  نم 
دینک كرد  دـیناوتب  رگا  هک  دیـشورفن  مک  ياـهبب  ار  ّقح  ناـمیپ  و  دوـخ ] نید  دیـشاب  دوـخ  بظاوـم  سپ  : ] هـمجرت 95  776-754- نآرق

هک اهنآ  هّتبلا  و  یگـشیمه ، ادـخ  يهنازخ  يهریخذ  و  تسا ، تابثیب  امـش  ياههیامرـس  نوچ  تسا 96  وا  دزن  هک  تسا  نآ  دوـس  نیرتـهب 
تیاـنع شوخ  یگدـنز  راـکوکن  نمؤـم  نز  درم و  رهب  دـسریم 97 و  اهنآب  تروص  نیرتهبب  ناشدزم  اـفواب ، ّقح  ناـمیپب  دنتـسه و  اـبیکش 

رب تسین  یتنطلس  ار  وا  هک  نک 99  هذاعتسا  ادخب  ناطیـش  زا  نآرق  تئارق  ماگنهب  ربمغیپ  يا  وت  دنربیم 98  دـننکیم  هچنآ  زا  رتهب  مینکیم و 
ّطلـسم اهنآ  رب  وا  دنتـسه ] وا  نامرفب   ] ّقح كرـشم  دنتـسه و  وا  تسود  دنرادن و ] هذاعتـسا   ] هک اهنآ  یلو  ادـخب 100  لّکوتم  نمؤم  مدرم 

ار هناخ  مالـسا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  هلمج  هکنیا  اب  لالظ : یف   80 ًانَکَـس » مُِکتُوُیب  نِم  مَُکل  َلَعَج  ُهّللا  َو  : » نیرّـسفم نخـس  سب . تسا و 
اب هداوناخ  دارفا  دـشاب و  مهارف  شرکف  دـنک و  یگدـنز  هدوسآ  نآ  رد  یمدآ  ات  تسا  هداد  رارق  یعامتجا  یناور و  یندـب و  شیاسآ  ياج 

چیهب دیابن  تسا و  هدرمش  مزال  ار  هناخ  مارتحا  مالسا  هک  تسا  هکنیا  دشابن ، نآ  رد  گنج  ینمـشد و  وگتفگ و  دنوش و  سونأم  رگیدکی 
-15- نآرق . - دیامن نارگن  ار  نآ  مدرم  دنک و  یـشکرس  نآ  يالاب  زا  ای  دوش و  نورد  نآ  رد  هناخ  بحاص  روتـسدیب  یـسک  هناهب  مسا و 
و هناخ ، رازبا  راـک  عاونا  ینعی  هحفص 358 ]  ] 34-1- نآرق  - دناهتفگ یـضعب  لام و  ینعی  ثاثا ، عمجم :  80 ٍنیِح » یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاـثاثَأ   » 67

ناسنا گرم  ماگنه  ای  تسا  تمایق  نیح » یلا   » زا دوصقم  و  تسا ، بسک  یگدنز و  يهلیـسو  دنوشیم و  نآ  زا  دنمهرهب  هچنآ  ینعمب  عاتم 
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ءات اب  ِریَّطلا » َیلِإ  اوَرَی  َمل  َأ   » رد و  تسا . اهنآ  یگنهک  تقو  دوصقم  ای  تسا ، هدافتسا  يهلیـسو  ناشمشپ  كرک و  هک  اهناویح  نآ  گرم  ای 
دناهدناوخ حتف  اب  نارگید  نیع و  نوکـسب  هفوک  مدرم  مکنعظ »  » رد و  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  بئاغ  يهغیـصب  ءای  اب  باطخ و  يهغیـصب 

مـسا اج  کی  نوچ  تسا : هتفگ  نخـس  مدرم  تفرعم  يهزادـناب  نآرق  تسا : هتفگ  اـطع  يربط :  81 رخآ » ات  َقَلَخ - اّـمِم  مَُکل  َلَـعَج  ُهّللا  َو  »
لابجلا نم   » تسا هتفگ  زاب  و  تسا ، اههیاس  شنیرفآ  ادـخ  ياهتمعن  زا  یکی  ینعی  ـالالظ » قلخ  اّـمم   » تسا هتفگ  تسا و  هدـش  هدرب  هیاـس 

تـسا هدـش  هدرب  مسا  هک  تسا  اهنآ  زا  شیب  اهینادابآ  اـهنامتخاس و  هکنیا  اـب  تسا  هدرک  تسرد  هاگـشیاسآ  راـغ و  هوک  رد  ینعی  اـنانکا »
«، اهرابوا اهفاوصا و   » تسا هدش  هتفگ  زین  و  دندرکیم ، یگدنز  ناتسهوک  رد  دناهتـشاد  راک  رـس و  تایآ  هکنیا  اب  هک  مدرم  نآ  هکنیا  يارب 

-293- نآرق . - تسا هدوب  يوم  مشپ و  اب  شراک  رس و  هک  تسا  هدوب  یبرع  اب  نخس  يور  یلو  تسا  رتشیب  نآ  زا  اههچراپ  رگید  هکنیا  اب 
ّرش زا  دینامب  ملاس  هک  ینعی  مال  ءات و  حتفب  نوملـست » : » تسا هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  يربط :  81 َنوُِملُست » مُکَّلََعل   » 515-477- نآرق -325

دوخ فیلکت  وت  دنتـشادنرب  یتسرپ  تب  زا  تسد  دندشن و  وت  توعد  شریذپب  رـضاح  رگا  ینعی   82 ُغالَبلا » َکیَلَع  امَّنِإَف   » نمشد يهحلسا 
-149- نآرق -26-1- نآرق : - نایبلا حور  يرادـن ، هفیظو  هکنیا  زا  ریغ  ياهداد و  ماجنا  ینـشور  حوضو و  لامک  اب  هدوب  تلاسر  غـالبا  هک 

مایپ نالوسرب   || سک  تبغر  شوگب  دیاین  رگ  میدرب  رـسب  هکنیا  رد  يراگزور   || میدرک  دوخ  ياجب  تحیـصن  ام  دـیامرف : يدعـس   179
هک  || شورخ  درآرب  نامیشپ  ادرف  هک  دنسپ  دیاین  ار  سک  چیه  رگ  || و  دنمدوس  نخس  یناد  هچنآ  يوگب  تسا : هتفگ  زین  سب و  دشاب و 

شزرا دنسانش  یم - ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  83 « 53» اـهَنوُرِکُنی َُّمث  ِهّللا  َتَمِعن  َنُوفِرع  هحفـص 359 ] شوگب [  مدرکن  ّقح  ارچ  خوآ 
دنوشیم و رکنم  تسا و  ادخ  زا  دننادیم  دش  يروآدای  هک  اهتمعن  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دـننکیم ، راکنا  ار و  ربمغیپ  دوجو  تمعن 
تسا و ادخ  زا  دننادیم  هک  تسا  هکنیا  اهنورکنی »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  يرگید  میاهدرب . ثراب  هک  تسا  ام  ناردپ  شـشوک  دـنیوگیم :

اهنآ زا  نوچ  تسا و  ادخ  زا  يزور ، دننکیم : رارقا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  مدرکیمن ، ار  هدافتسا  هکنیا  دوبیمن  سک  نالف  رگا  دنیوگیم :
دوجو تمعن  شزرا  دنـسانش  یم - ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :  83. تسا هدیـسر  امب  يزور  هکنیا  ناتب  يرگیجنایمب  دـنیوگیم  دنـسرپب 

: دنیوگیم دـنوشیم و  رکنم  تسا و  ادـخ  زا  دـننادیم  دـش  يروآدای  هک  اهتمعن  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـننکیم ، راکنا  ار و  ربمغیپ 
: دنیوگیم تسا و  ادخ  زا  دننادیم  هک  تسا  هکنیا  اهنورکنی »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  يرگید  میاهدرب . ثراب  هک  تسا  ام  ناردـپ  شـشوک 

دنـسرپب اهنآ  زا  نوچ  تسا و  ادخ  زا  يزور ، دـننکیم : رارقا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  مدرکیمن ، ار  هدافتـسا  هکنیا  دوبیمن  سک  نالف  رگا 
هکنیا دوصقم  عمجم :  83 َنوُِرفاکلا » ُمُهُرَثکَأ   » 53-51- یقرواپ -50-1- نآرق . - تسا هدیـسر  امب  يزور  هکنیا  ناتب  يرگیجنایمب  دنیوگیم 

رفاک ناوتیمن  ار  اهنیا  سپ  دـنربخیب  هفیظو  نید و  زا  ای  دـندرخیب ، لقع و  صقاـن  اـی  فلکم ، ریغ  ریغـص و  رتمک  دـنرفاک و  رتشیب  هک  تسا 
هرود نآ  ناـمدرم  ياـهراک  رب  نارود  ره  ناـکین  ناربمغیپ و  ینعی  عمجم :  84 ًادیِهَـش » ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  نِم  ُثَعبَن  َموَی  َو   » 28-1- نآرق . - تسناد

و دـنوریم ، رـشحمب  ربهر  اوشیپ و  نامه  اب  تمایقب  هک  دراد  یئاوشیپ  ماما و  یتّلم  ره  نامز و  ره  دومرف : ع ]  ] قداص ماما  دـنهدیم ، تداهش 
مُه ـال  َو   » 50-1- نآرق . - يراکدـب زا  دـننک  يراددوـخ  دنـسرتب و  زور  نآ  تحاـضف  زا  رتـشیب  مدرم  هک  تـسا  هـکنیا  تداهـش  يهدـیاف 

حالـصا ار  دوخ  دـننک و  مهارف  ار  ّقح  ياضر  هک  دـنهدیمن  تلهم  اـهنآ  هب  دـنرادن و  ار  دوخ  حالـصا  لاـجم  ینعی  عمجم :  84 َنُوبَتعَتُسی »
دنیوگیمن اـهنآب  دوشیمن و  اـهنآ  زا  یبتع »  » بلط ینعی  اـضر  ینعمب  تسا  قتـشم  یبتع »  » زا هلمج  هکنیا  ناـیبلا : حور   28-1- نآرق . - دننک

ناهجب ناج  تخر  هک  يزور   || دروآرب  تلاجخ  هنرو  مینک  يراک  تسا : هتفگ  ظفاح  دینک . مهارف  ار  ادخ  ياضر  بجوم  ایندب و  دیورب 
اهنیا ادخ  يا  دنیوگ : هحفص 360 ]  ] 37-1- نآرق - - یم نارفاک  ینعی  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  86 اَنُؤاکَرُش » ِءالُؤه  انَّبَر  اُولاق   » میشک رگد 
رذن ار  دوخ  لوصحم  زا  یتمسق  هک  تسرپ  تب  برع  مسرب  تسا  هراشا  هکنیا  و  ام . تاناویح  تعارز و  زا  ياهرهب  رد  دنتـسه  ام  ناکیرش 
اهتب ینعی  فـشک :  86 َنُوبِذاـَکل » مُکَّنِإ  َلوَـقلا  ُمِهَیلِإ  اوَقلَأَـف  . » دادـیم رارق  هدافتـسا  دوـس و  رد  کیرـش  دوـخ  اـب  ارنآ  درکیم و  دوـخ  تـب 

شتسرپب ار  امش  میدرکن و  یئادخ  يوعد  ام  دیتسه و  وگغورد  دوخ  ياعّدا  رد  امش  هک  دننکیم  راهظا  ءاقلا و  ار  راتفگ  هکنیا  ناتسرپتبب 
ار اـهنآ  مّنهج  رد  نارفاـک  نوچ  هک  دـشاب  کـلم  یناـسنا و  ياـهدوبعم  رگید  یـسیع و  ریزع و  دوـصقم  تسا  نکمم  و  میدـناوخن ، دوـخ 
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راتفگ هکنیا  نارفاکب  تشهب  زا  اهنآ  میداد  ناشرارق  شتسرپ  شنیرفآ و  رد  کیرـش  ام  هک  دنتـسه  ام  ياکرـش  اهنیا  دنیوگ : دننیب  تشهبب 
زور نآ  رد  لوعجم  نادوبعم  ینعی  عـمجم :  87 َمَلَّسلا » ٍذـِئَموَی  ِهّللا  َیلِإ  اوَقلَأ  َو   » 55-1- نآرق . - دیتسه وگغورد  امـش  دننک : راهظا  ءاقلا و 

یگدنب میلـست و  راهظا  دنیآیم و  دوخب  زور  نآ  هک  دـننارفاک  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  و  ار . دوخ  میلـست  دـنوادخب  دـننکیم  راهظا  ءاقلا و 
تسا هتفر  اهنآ  تسد  زا  ینعی  نورتفی » اوناک  ام  مهنع  ّلض  و   » تسا هدش  هتفگ  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  هکنانچ  درادن  هدیاف  یلو  دننکیم ،

اوُّدَص َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   » 49-1- نآرق . - درک دنهاوخ  تعافـش  ناشيارب  دننکیم و  هدافتـسا  اهتب  زا  هک  غورد  راظتنا  نآ  تسا  هدش  لطاب  و 
ور ینعی  دناهتفگ : یـضعب  ادخ ، يهناخب  دورو  زا  دـندش  عنام  ار  نیملـسم  هک  اهنآ  ینعی  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  88 ِهّللا » ِلِیبَس  نَع 

88 ِباذَـعلا » َقوَف  ًاباذَـع  مُهاندِز   » 55-1- نآرق . - قـح يوریپ  زا  دـندشیم  مدرم  عناـم  ینعی  تـسا : هـتفگ  يرگید  دـندوب ، ّقـح  زا  نادرگ 
90 ِناسحِإلا - َو  ِلدَعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ   » 37-1- نآرق . - لالخا داسفا و  و  ّقح ، زا  تعنامم  يارب  یکی  رفک و  يارب  باذع  کی  ینعی  فشک :

شـشخب تسا و  يراکوکین  ناسحا  و  دشابن . فرط  کیب  لیم  ّقح و  زا  فارحنا  هک  لادـتعاب  راتفر  مدرم و  اب  فاصنا  ینعی  لدـع  عمجم :
یـضعب نید  فئاـظو  ماـجنا  ینعی  ناـسحا  دـیحوت و  ینعی  لدـع  تسا : هتفگ  ساـّبع  نـبإ  مدرم ، راـک  يارب  شـشوک  لاـمک  ضوـعیب و 

مدرم دوخ و  ناـیم  فاـصنا  لدـع  تسا : هتفگ  يرگید  رادرکب ، هحفص 361 ]  ] 49-1- نآرق  - ناسحا تسا و  راتفگ  رد  لدـع  دـناهتفگ :
تسار یناتس و  تسار  داد  دتس و  رد  هک  تسا  نآ  لدع  هتـشون : فشک  دوخ . ّقح  زا  رظن  فرـص  تسا و  مدرم  اب  فاصنا  ناسحا  تسا و 

یّقح ینعی   90 یبرُقلا » ِيذ  ِءاتیِإ  . » رتوکین ناسحا  اما  وکین  تسا و  لالح  لدع  یناتـس ، کشخ  یهد و  برچ  هک  تسا  نآ  ناسحا  یهد .
هکنیا رد  هک  دنربمغیپ  ناشیوخ  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  عمجم :  24-1- نآرق . - دوش ءادا  ماجنا و  یتسیاب  دـنراد  ناسناب  دـنواشیوخ  هک 

ام یبرقلا  يذ  زا  دوصقم  هک  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  یبرقلا » يذـل  لوسّرلل و  هسمخ و  هّلل  ّناف  ، » تسا هدـش  هتفگ  هیآ 
يرگید تسا ، يراکهزب  ءاشحف  دـناهتفگ : یـضعب  رخف : ِیغَبلا » َو  ِرَکنُملا  َو  ِءاـشحَفلا  ِنَع  یهنَی  َو  . » میتسه ص ]  ] ربمغیپ دـالوا  ناـشیوخ و 

لمعب و ای  دـشاب  نابزب  هاوخ  تسا . ءاشحف  رامـش  رد  هریبک  هچ  هریغـص و  هچ  ناهانگ  يهمه  تسا ، هتفگ  يرگید  تسا ، لخب  تسا : هتفگ 
ینعم ملظ  ربک و  ار  یغب  و  دشاب . دنـسپان  دشابن و  دنـسپ  ّتنـس  تعیرـش و  رد  هچنآ  رگید  لوقب  و  دنوادخب ، رفک  تسا : هدـش  ینعم  رکنم 
یمدآ راکشآ  ناهن و  ینعی  لدع  تسا : هتفگ  هنییع  نایفـس  عمجم :  53-1- نآرق . - دوخ رداربب  زواجت  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دناهدرک ،
یلمع نآ  یغب  و  دشاب . وا  ناهن  زا  هب  یمدآ  راکشآ  هک  تسا  نآ  رکنم  ءاشحف و  و  دشاب ، شراکشآ  زا  هب  وا  ناهن  ینعی  ناسحا  دشاب  ربارب 

هّللا دبع  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  يزارفندرگ . متـس و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دشاب . ریغ  رب  متـسب  يرترب  عّفرت و  يهلیـسو  هک  تسا 
هّکم يهناخ  رد  لوسر  زور  کـی  هک  ساـّبع  هّللا  دـبع  زا  تفگ  بشوح  نب  رهـش  تسین ، نآرق  رد  یتیآ  رتعماـج  هکنیا  زا  تفگ : دوعـسم 

رد دـمایب و  نیـشنب ، ایب  تفگ : ترـضح  ص ]  ] لوسر اب  درک  یمّـسبت  دوب ، هدرواین  نامیا  زونه  تشذـگب و  نوعظم  نب  نامثع  دوب  هتـسشن 
ات دروآیم  دورف  جیردتب  مشچ  تسیرگنیم و  دز و  نامسآ  رد  مشچ  لوسر  هحفص 362 ] درکیم [  ثیدح  لوس  راب  تسشنب و  لوسر  ربارب 
هک یـسک  نوچ  دـینابنجیم  رـس  دراد و  یـسک  اب  شوگ  هک  یـسک  نوچ  درک  بناج  نآـب  يور  دروآ و  دورف  مشچ  تسار  تسد  بناـجب 

درک و نم  اب  يور  هگنآ  کین ، یتعاس  درگن  يزیچ  یپ  زا  هک  یسک  نوچ  نامسآ  رد  درک  اهر  مشچ  راب  رگد  هگنآ  اریزیچ  دشاب  مهفتسم 
هکنیا يدرک ! هچ  يارب  هکنیا  زورما  هک  يدرک  نینچ  هک  مدیدن  منیشنیم  وت  اب  نم  ات  دّمحم  ای  تفگ : نوعظم  نب  نامثع  تسـشنب . تسار 
يادـخ لوسر  يدینـشیم ! هک  زا  یتفگیم و  هک  اب  دوب ! ارچ  ندـینابنج  رـس  ندرک و  زاب  شوگ  تبون و  ودـب  ندرک  اـهر  نامـسآ  رد  مشچ 

َو ِلدَـعلِاب  ُُرمأَـی  َهّللا  َّنِإ   » هک هیآ  هکنیا  تفگ : دروآ ! ماـغیپ  هچ  تفگ : ارم ، دروآ  یماـغیپ  دـمآ و  نـمب  يادـخ  لوـسر  هـک  نادـب  تـفگ :
زور نآ  زا  مالـسا  تفگ : نوعظم  نامثع   472-447- نآرق -427-381- نآرق . - دناوخ وا  رب  تیآ  َنوُرَّکَذـَت » مُکَّلََعل  هلوق - یلا  ِناسحِإلا -

هریغم دـیلو  رب  هیآ  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  لوـسر  هک  درک  تیاور  همرکع  متـشادب ، تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  لوـسر  تفرگ و  رارق  نـم  لد  رد 
یکزاـن یتوارط و  وا  رب  تسه و  یتوـالح  وا  رد  هک  هّللا  و  تفگ : دـناوخ  زاـب  مالّـسلا  هیلع  لوسر  نوچ  ناوخ ، زاـب  خا  اـی  تفگ : دـناوخ 

هیآ هکنیا  نم  تفگ : نوعظم  نب  نامثع  عمجم : تسا . نایمدآ  مالک  هن  هکنیا  تسا و  روآ  خاش  وا  ریز  تسا و  راد  هویم  وا  يـالاب  تسه و 
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بوخ تسا  هتفگ  وا  يادـخ  رگا  و  تسا ، هتفگ  بوـخ  تسا  هتفگ  دوـخ  زا  ار  هکنیا  دّـمحم  رگا  تفگ : وا  مدـناوخ  هریغم  نب  دـیلو  يارب 
دوب نادرگ  ور  هک  ار  نآ  يدید  ینعی  يدکَأ » َو  اًلِیلَق  یطعَأ  َو  ّیلََوت  يِذَّلا  َتیَأَرَف  َأ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  وا  نخـس  هکنیا  يارب  تسا ، هتفگ 
بوخ تفگ : هک  تسا  دـیلو  نخـس  یطعا »  » زا دوصقم  و  تشگرب ، لّوا  تلاحب  درک و  يراددوخ  زاب  درک و  هّجوت  یمک  تشادـن  انتعا  و 
متفگ يرجام  هکنیا  متفر و  ص ]  ] ربمغیپ يومع  بلاط  وبا  دزن  نم  دناوخ  ار  هیآ  هکنیا  هک  ربمغیپ  تفگ : نوعظم  نامثع  مه  و  تسا ، هتفگ 
اُوفوَأ َو   » 321-259- نآرق . - درادن يروتسد  دنسپ ، شورب  زج  وا  هک  دیـشاب  تسار  هارب  ات  دیورب  دّمحم  یپ  زا  شیرق ، مدرم  يا  تفگ : وا 

هیآ نیاـب  دنـشاب ، ناملـسم  هک  دـندرک  تعیب  ربمغیپ  اـب  هک  تسا  ناناملـسم  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هدـیرب  يربـط :  91 ِهّللا » ِدهَِعب 
هتفگ ساّبع  نبإ  عمجم : تسا . ادخ  اب  دنگوس  دهع و  دننامه  هک  دننامب  راوتـسا  تعیب  هحفص 363 ]  ] 29-1- نآرق  - نآب دناهدش  فظوم 

تـسا نآ  هدعو  تسا و  مزال  نآب  يافو  هک  تسا  نآ  دهع  دناهتفگ : نیرّـسفم  وا ، اب  تسا  ینامیپ  دهع و  کی  یـسکب  نداد  هدـعو  تسا :
. دنک هدهاعم  دنوادخ  اب  ار  شماجنا  دوش و  مّمـصم  کین  يراک  رب  هک  تسا  ءافولا  مزال  دهع  نآ  نایبت : وکین . تسا و  دنـسپ  شماجنا  هک 
و دینکـشن ، مهرد  تسا  هدش  راوتـسا  ربمغیپ  اب  تعیبب  هک  يدنگوس  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  954 اهِدیِکَوت » َدـَعب  َنامیَألا  اوُضُقنَت  ال 

رگیدـکی اب  مدرم  هک  تسا  يدـنگوس  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دـنکن . راک  نینچب  راداو  ار  امـش  نارفاک  هوبنا  ربمغیپ و  ناراـی  یمک 
ام اب  دیرذگب و  اهنآب  دنگوسب  يافو  زا  امـش  تسا  رتشیب  ام  يهدع  هک  دنتفگ  اهنآب  ياهتـسد  دنگوس  هکنیا  زا  دعب  دندوب  هدـش  دـنگوسمه 

تسا ماع  تیآ  هتـشون : فشک   497-495- یقرواپ -46-1- نآرق «. - 54» تسا هدرک  راک  هکنیا  زا  عنم  هیآ  دـندرک ، نینچ  اهنآ  دـیدنویپب ،
هکنیا دنتفرگ ، هاوگ  دوخ  رب  دهع  نآ  رد  یلاعت  يادخ  دـنتفریذپ و  رد  نید  ماکحا  دـندرک و  تعیب  لوسر  اب  هک  تسا  راصنا  اب  باطخ  اما 

دـیدرک و يادـخ  لوـسر  اـب  هک  یتـعیب  تفگ : ار  ناـشیا  هزعلا  بر  هک  تسا  نآ  ینعم  ـالیفک » مکیلع  هّللا  متلعج  دـق  و  : » تفگ هک  تسا 
دینک و افو  دهع  نآ  نونکا  دـینک ، افو  رگا  تشهبب  دـیدرک  دوخ  نیمـض  لیفک و  ار  يادـخ  و  دـینک ، ترـصن  اریو  هک  دـیدروخ  دـنگوس 
هک تسا  هکنیا  حیحـص  رظن  دشاب و  دوهعم  مدرم  نایم  هک  يدوهع  ای  تسا  تسلا  دهع  ارم  ینیـسح : دـیزاسم . غورد  ار  هظلغم  نادـنگوس 

ياجرب اپ  دوخ  نامیپب  ار  اهنآ  تیآ  نیاب  دندیسرت  بارعا  تردق  نیملسم و  یمک  زا  سپـس  دنتـسب  نامیپ  ربمغیپ  اب  هکم  مدرم  زا  دنچ  ینت 
میتفگ و یلب  هک  یلب  میتسلا و  يوعد  رهب   || اضق  یضاق  زیلهد  هکنیا  رد  ام  هحفص 364 ] تسا [ : هدرک  لقن  يونثم  زا  یقرواپ  رد  و  درک .

یهدـن هک  ات  میدـمآ ! یهاوگ  رهب  ام  هک  ین   || میدز  نت  یـضاق  زیلهد  رد  هچ  زا  نایب  تسا و  دوهـش  ام  لوق  لـعف و   || ناـحتما  ار ز  نآ 
وز تلود  دیـص  دـناوت  یک   || تخیر  هک  سکنآ  افو  كاـخ  رب  هعرج  دـیهر  یهاوخ  یک  زیلهد  هکنیا  زا  وت   || دیهـش  يا  یهاوگ  هکنیا 

دوش تراب  دحل  رد  دب  دوب  رو   || دوش  ترای  دـبا  یکین  دوب  رگ  قیفر  دوبن  لمع  زا  رتافواب   || قیرط  هکنیا  رهب  تفگ  ربمیپ  سپ  تخیرگ 
َنیِذَّلا َّنِإ   » هیآ هکنیا  بجومب  تسا  ادـخ  اـب  تعیب  ربمغیپ  اـب  تعیب  و  دـناهدرک ، دـیقم  دـنگوسب  هک  تسا  ربمغیپ  اـب  تعیب  دوصقم  ناـیبلا :

ادخ تسار  تسد  دوسالا  رجح  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا و  یقاب  ادـخب  تسا و  یناف  ادـخ  رد  ربمغیپ  نوچ  َهّللا » َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی 
تهج زا  ربمغیپ  اب  تعیب  و  تسا ، هدرک  ربمغیپ  ادـخ و  اـب  تعیب  « 55» رجح ندوسپب  دـشن  ربمغیپ  اـب  تعیبب  قفوم  سک  ره  نیمز و  رب  تسا 

تهابش تبسانمب  دناهدیمان  هعیابم  ار  هدهاعم  و  تسا ، فیاظو  رد  تعاطاب  مازتلا  مدرم  فرط  زا  تسا و  يراگتـسر  يهدعو  ترـضح  نآ 
يرگید زا  هچ  تسا  یمزال  ره  ماجنا  ءافو  ینعم  و  دهدیم . باوث  دزم و  رگید  فرط  دهدیم و  ماجنا  فئاظو  زا  یکی  هک  یلام  يهلماعم  اب 

زاورپ اوهب  تسناوت  هک  دیسر  تمارک  هجرد  نیاب  یـسک  رگا  دناهتفگ : مالک  ملع  ياملع  زا  یـضعب  تسا ، هدش  رذن  ای  تسا  هدش  هتفریذپ 
نامیپ دهعب و  دنک و  تبظاوم  ار  فئاظو  دودح و  یـسک  هک  دیئوجب  هکنیا  رد  ار  شزرا  دیروخن ، ار  وا  لوگ  دور  هار  بآ  يور  رب  دنک و 

و ّقح ، اـب  تقفاوـم  تفگ : دـنامب ! ناملـسم  گرم  مد  اـت  یمدآ  دـنک  هچ  دندیـسرپ  یمیکح  زا  دـشاب . وریپ  ار  نید  ماـکحا  و  دـیامن ، اـفو 
نآ تهج  زا  ربمغیپ  اب  تعیب  و  تسا ، هدرک  ربمغیپ  ادخ و  اب  تعیب  . نیدب يرادافو  ناطیش و  ینمـشد  سفن و  تفلاخم  و  قلخ ، یهاوخریخ 

اب تهابـش  تبـسانمب  دناهدیمان  هعیابم  ار  هدهاعم  و  تسا ، فیاظو  رد  تعاطاب  مازتلا  مدرم  فرط  زا  تسا و  يراگتـسر  يهدعو  ترـضح 
يرگید زا  هچ  تسا  یمزال  ره  ماجنا  ءافو  ینعم  و  دـهدیم . باوث  دزم و  رگید  فرط  دـهدیم و  ماجنا  فئاظو  زا  یکی  هک  یلام  يهلماـعم 
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زاورپ اوهب  تسناوت  هک  دیسر  تمارک  هجرد  نیاب  یـسک  رگا  دناهتفگ : مالک  ملع  ياملع  زا  یـضعب  تسا ، هدش  رذن  ای  تسا  هدش  هتفریذپ 
نامیپ دهعب و  دنک و  تبظاوم  ار  فئاظو  دودح و  یـسک  هک  دیئوجب  هکنیا  رد  ار  شزرا  دیروخن ، ار  وا  لوگ  دور  هار  بآ  يور  رب  دنک و 

و ّقح ، اـب  تقفاوـم  تفگ : دـنامب ! ناملـسم  گرم  مد  اـت  یمدآ  دـنک  هچ  دندیـسرپ  یمیکح  زا  دـشاب . وریپ  ار  نید  ماـکحا  و  دـیامن ، اـفو 
ِیتَّلاَـک اُونوُکَت  ـال  َو   » 377-375- یقرواپ -199-136- نآرق . - نیدـب يراداـفو  ناطیـش و  ینمـشد  سفن و  تفلاـخم  و  قلخ ، یهاوـخریخ 
هکنآب ار  نکـش  نامیپ  تسا  هدرک  هیبشت  نتـسکش  دنگوس  زا  یهن  دـهع و  يافوب  رما  يهلابند  رد  یلاعت  يادـخ  يربط :  92 اَهلزَغ » تَضَقَن 

روهـشم هّکم  رد  دوب  ینز  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  و  دـیامن . هبنپ  تروـصب  دـنک و  زاـب  ار  دوـخ  يه  هحفـص 365 ]  ] 46-1- نآرق  - يهبنپ
دیدینـش رگا  هک  ینکـش  دـنگوس  نامیپ و  يارب  تسا  یلثم  هکنیا  تسا : هتفگ  هداـتق  درکیم ، زاـب  تشریم  هچنآ  هک  « 56» ءاقمح ای  ءاقرخب 

زاـب تشریم  هچنآ  هک  . تسا نآ  دـننامه  راـک  هکنیا  تسا ، یقمحا  نز  هچ  تفگ : دـیهاوخ  درک ، هبنپ  تروصب  ار  خـن  نتـشر  سپ  زا  ینز 
، درک هبنپ  تروصب  ار  خن  نتـشر  سپ  زا  ینز  دیدینـش  رگا  هک  ینکـش  دـنگوس  نامیپ و  يارب  تسا  یلثم  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  درکیم ،
: دنتفگ لتاقم  ّیبلک و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   126-124- یقرواپ . - تسا نآ  دـننامه  راک  هکنیا  تسا ، یقمحا  نز  هچ  تفگ : دـیهاوخ 
شرا و کـی  رادـقم  دوب  هدرکب  یکود  وا  دوب ، لـعج  وا  بقل  يدـنتفگ و  ورمع  تنب  ۀـطیر  ار  وا  شیرق و  زا  درخ  مک  هک  دوب  ینز  هکنیا 
ار ناراتـسرپ  نآب و  یتشر  يوم  مشپ و  هدـنکفا و  وا  رد  نآ  روخ  رد  گرزب  ياهسیرد  اـب  و  «، 57» یتشگنا رادقم  هدرک  نآ  رـس  رد  یکهن 
يوخ و يدندادب  زاب  بات  يدندوب  هتشر  هچنآ  ات  يدومرفب  يدوب  نیشیپ  زامن  نوچ  نیشیپ ، زامن  ات  دادماب  زا  يدنتشریم  نآ  زا  ات  يدومرف 
ار دـنگوس  ینعی  عـمجم :  92 یبرَأ » َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُـکَت  نَأ  مُـکَنَیب  اًـلَخَد  مُکَناـمیَأ  َنوُذِـخَّتَت   » 233-231- یقرواـپ . - دوب هکنیا  رب  وا  تاداـع 
لد رد  دـندرکیم و  دای  نآب  يرادافو  رب  دـنگوس  دوخ  نامیپ  رد  هک  تسا  مدرم  نآ  يارب  اههلمج  هکنیا  و  دـیهدیم ، رارق  تناـیخ  يهلیـسو 

يهطساوب هک  تسا  هدش  لمع  هکنیا  زا  یهن  دندشیم ، ینکـش  نامیپ  راتفرگ  دندشیم و  نئمطم  اهنآ  دنگوسب  مدرم  دنتـشاد و  تنایخ  دصق 
. - دیهدن رارق  هلیح  رکم و  يهلیـسو  ار  دنگوس  دـینکن و  دـهع  ضقن  ناتدـنگوسمه  دوخ و  فعـض  هتـسد و  کی  تردـق  ددـع و  يدایز 

اب يهدـع  اـب  نوـچ  و  دـندوب ، هدرک  راوتـسا  ناـمیپ  یناـسک  اـب  هک  تسا  یمدرم  يارب  تسا : هتفگ  دـهاجم  رارـسالا : فـشک   81-1- نآرق
نسر ءاقمح  نز  نآ  هچنانچ  هک  دیامرفیم  هتشون : ینیسح  دنتسویپ . هحفص 366 ] هدع [  نیاب  دنتسکش و  نامیپ  دندش  ربارب  رتيوق  تکوش 

هک تسا  اوه  ترگ  دـننکن . هراپ  ضقن  تشگنا  رـسب  ار  دوخ  لقع  يهتـشر  رـس  هک  دـیاب  لـقاع  مدرم  دـنکیم  عیاـض  ار  دوخ  يهداد  باـت 
دراد هگن  اعد  تسد  ودب  تاهتـشرف   || ياپ  دزغلب  رگ  هک  نک  نانچ  شاعم  الد  دراد  هگن  ات  هتـشر  رـس  راد  هاگن   || دنویپ  دلـسگن  قوشعم 

و نامرفان ، زا  ربنامرف  دوش  رادومن  هک  ادخ  زا  تسا  یشیامزآ  دهعب ، يافو  روتسد  هکنیا  ینعی  يربط :  92 هیآ » رخآ  ات  ِِهب  ُهّللا  ُمُکُولبَی  امَّنِإ  »
. - دش دـهاوخ  رادومن  نامیا  رفک و  یگتـسد  ود  فالتخا و  يهجیتن  امـش  مادـک  ره  يارب  راکدـب  تازاجم  راکوکین و  شاداپب  تمایق  رد 

قارتـفا فـالتخا و  هک  دـیرفآیم  ّتلم  کـی  ار  همه  دوب  ّقح  يهدارا  رگا  ینعی  يربـط : ًةَدِـحاو » ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاـش  وـَل  َو   » 35-3- نآرق
. - دـنیب دوخ  يازـس  رفاک  دـش و  مورحم  هک  نآ  درب و  دوخ  دزم  نامیاب  دـش  ّقفوم  هک  نآ  اـت  دـیرفآ  فلتخم  لـلم  تروصب  یلو  دـشابن ،
نآ ای  دوشیم ، هارمگ  مه  وا  دنکیم  لیلذ  راوخ و  دهاوخب  هک  ارنآ  دنوادخ  ینعی : عمجم :  93 رخآ » ات  ُءاشَی  نَم  ُّلُِضی  نِکل  َو   » 52-1- نآرق

اوُذِـخَّتَت َو ال   » 31-3- نآرق . - دـنکیم تیادـهب  موکحم  ای  درادـیم  ّقفوم  دـهاوخب  هک  ار  نآ  و  دـنکیم ، یهارمگب  موکحم  دـهاوخب  هک  ار 
يوسب دـیزغلب  تسار  هار  زا  هک  دـیهدن  رارق  لاـفغا  يهلیـسو  ار  دـنگوس  ینعی  عـمجم :  94 هیآ » رخآ  ات  ٌمَدَـق  َّلِزَتَف  مُکَنَیب  اًـلَخَد  مُکَناـمیَأ 
دنگوس دناهدرک : ینعم  یـضعب  و  تسا ، یتسرد  یبوخ و  زا  نتـشگرب  مدق  شزغل  زا  دوصقم  هک  دـنوادخ  زا  تسا  یلثم  هکنیا  و  فارحنا ،
ربمغیپ اب  هک  تسا  یئاهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یضعب  دیوشیم . وا  مشخ  راتفرگ  ّقح  ياضر  زا  سپ  هک  دینکن  مدرم  لوگ  يهلیسو  ار 

نید تفرـشیپ  زا  عنام  نوچ  دیوشیم  تازاجم  دینکن  راتفر  تعیب  نیاب  رگا  هک  تسا  هدش  يروآدای  و  مالـسا ، يرای  رب  دندرک  تعیب  [ص ]
تایآ هکنیا  هک  تسا  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دش ، دنهاوخ  كاله  نامیپ  ضقن  يارب  مدرم  هکنیا  تسا : تیاور  ناملس  زا  و  دیاهدش ،

ترضح نآب  هحفص 367 ]  ] 68-3- نآرق  - نیملـسم رب  تراما  ناونعب  هک  ربمغیپ  شرافـس  زا  سپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نیفلاخم  يارب 
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ار يرگید  وت  تفگ : داـهن  تسد  رب  يراـنید  ع ]  ] یلع نینمؤملا  ریما  هتـشون : فشک   96 ٍقاب » ِهّللا  َدنِع  ام  َو  ُدَفنَی  مُکَدـنِع  ام  . » دـننک مالس 
یک ات   || رورّسلا  راد  نتخوس  يرورغلا  راد  زا  یک  ات   49-1- نآرق : - دیآ وت  رورغ  ماد  رد  هک  درادن  نآ  رس  بلاط  وبا  رـسپ  هک  هد  بیرف 
رظن زا  لّوا - تسا : رابتعا  ود  تهج و  ود  ياراد  يدوجوم  ره  تسا : هتفگ  زار  نشلگ  حرش  رد  ینیسح : رارقلا  راد  نتخاس  يرارفلا  راد  زا 

یّلجت هک  تسا  تاـنکمم  يرادومن  نمـض  رد  درف  هکنیا  تسا ، هدـش  رگ  هولج  یهلا  يهضاـفا  قح و  روـن  نوـچ  هک  تیدوـجوم  تقیقح 
طوبرم تادوجوم  صقاون  يهمه  و  دـنمانیم ، قولخم  نکمم و  ارنآ  تسا  نّیعم  دوجوم  درف  کـی  هکنیا  تهج  زا  مّود - دـنمانیم  زین  دوهش 

تسا و یمّود  تهجب  هراشا  دفنی » مکدنع  ام   » تسا وا  هلمج  ینعمب  رظن  نوچ   || تسود  ریغ  دیامن  تروص  هر  زا  تسا . مّود  تهج  نیاب 
هچ ره  چیه  همه  ام  نآ  وت  نآ  همه   || چـیه  همه  ام  نایب  فصوب  يا   71-50- نآرق . - یلّوا تهج  رابتعاب و  تسا  هراشا  ٍقاب » ِهّللا  َدنِع   » م

: رخف  97 ًۀَبِّیَط » ًةایَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم   » چـیه همه  ام  نابز  دـیوگ  هچ  ره   || شقن  همه  ام  لایخ  دـنیب 
« ُهَرَی ًاریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَمَف   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنیا  اب  تسا  باوث  بجوم  ناـمیا  طرـشب  حـلاص  لـمع  هک  تسا  هکنیا  هیآ  رهاـظ 

دشاب یگشیمه  یشوخ  هبّیط و  تایح  لّوا  يهجیتن  تسا  نکمم  تسا  هدشن  طرش  نآ  رد  نامیا  دسریم و  شدزم  کین  راک  نیرتمک  ینعی 
ینعم دـنچ  هبّیط  تایح  عمجم :  259-211- نآرق -98-1- نآرق . - تسا باقع  فیفخت  ّلقاال  هک  دـشاب  شدوخ  يهزادـناب  مّود  يهجیتن  و 
هحفص هک [  يزورب  ياضر  تعانق و  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 2 دناهتفگ ، لالح  يزور  ریبج  دیعس  ساّبع و  نبإ  - 1 تسا : هدش 
هنازور يزور  - 4 دناهدرک ، ینعم  تشهب  هداتق  دهاجم و  - 3 تسا ، هدش  تیاور  ینعم  نیمه  ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدش  یمدآ  تمسق  [ 368
راگدای برق و  میـسن  تسا و  تعاط  توالح و  زورما  هتـشون : فشک  تسا . روگ  رد  شیاـسآ  دسرب 5 - تجاح  يهزادـناب  زورب  زور  هک 

كاروخ و ات  مه  میهدـیم  واب  لـالح  يزور  ینعی  ینیـسح : ینـسح . یفلز و  یبوط و  ّتیدـنع  ترـضحب  سدـق  يهریظح  رد  ادرف  و  لزا ،
یئادج یمکب و  تسا  هدولآ  ایند  نوچ  مینکیم  بیصن  تشهب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دشابن ، نارگید  ّقحب  هدولآ  دشاب و  كاپ  وا  كاشوپ 

و ادخ ، اب  ماقم  قدص  و  ادخ ، تخانـش  دشاب : تفـص  جنپ  ياراد  هک  تسا  یـسک  بیـصن  هبّیط  تایح  دـناهتفگ : قیقحت  لها  و  يدوبان ، و 
يهطـساوب ینعی  هبّیط  تایح  تسا : هتفگ  قیاقح  رد  هّللا . ترـضحب  افـص  اب  میلـست  و  هّللا ، يوس  ام  زا  ضارعا  و  ادـخ ، رما  جـهن  رب  فوقو 

هتفگ ناّیح  نب  لتاقم  حوتفلا : وبا  دیاین » چیه  مرگ  مراد و  همه  مراد  وت  نوچ  : » عارـصم دـشاب  يزاینیب  ّقح  ریغ  زا  ّقحب  یگتـسبلد  هّجوت و 
تسا و هبّیط  تاـیح  رد  دـشاب  راـکوکین  نمؤم و  هکنآ  تسا : هتفگ  كاّحـض  تسا . ّقح  ناـمرف  تعاـطا  اـب  یناگدـنز  هبّیط  تاـیح  تسا :

تسا هتفگ  قاّرو  رکب  وبا  دشاب ، راد  هیامرس  هچرگ  تسین  شوخ  یگدنزب  دوبن  ادخ  دایب  هکنآ  و  دشاب ، ریقف  هچرگ  دراد  یـشوخ  یگدنز 
تروصب ءای  اـب  ّنیزجی »  » عمجم  97 نیزجنل » و  . » تداعـس ینعی  تسا : هدرک  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  یبلاو  تسا ، ادـخ  تعاـط  توـالح  دارم 

- نآرق «. - نآرقلا ةءارق  تدرا  اذا   » تسنآ ریدـقت  دـناوخ  یهاوخ  نآرق  نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا  َنآرُقلا » َتأَرَق  اذِإَف  . » دـناهدناوخ زین  بیاغ 
هذاعتسا هکنیا  تسپ ، یناد و  درف  ّرش  زا  دنک  يریگولج  هک  دنهاوخب  یلماع  زا  ینعی  هذاعتسا  عمجم :  98 ِناطیَّشلا » َنِم  ِهّللِاب  ذِعَتساَف   » 28-1

هار زا  یئاناوت  ناطیـش  ینعی  عمجم :  99 ٌناطلُـس » َُهل  َسَیل   » 40-1- نآرق . - فالتخا نودـب  تسا  ّبحتـسم  زامن  ریغ  رد  هچ  زاـمن و  رد  هچ 
و تسین . وا  تسد  رد  اـهنآ  یهارمگ  يارب  یلیلد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  درادـن ، ار  مدرم  هحفص 369 ]  ] 24-1- نآرق  - هنوگنیا ندرب 

ادخب هک  اهنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دناهدش ، ادخب  كرـشم  ناطیـش  يربنامرف  يهطـساوب  مدرم  نآ  ینعی  عمجم :  100 َنوُکِرـشُم » ِِهب  مُه  »
تسا هدرک  لقن  معطم  نب  ریبج  حوتفلا : وبا   26-2- نآرق . - دنتسه ناطیش  نامرف  ریسا  دنتسه  نآ  دننام  تسرپ و  تب - دناهدش و  كرـشم 

نم میجّرلا  ناطیّـشلا  نم  هّللاب  ذوعا  الیـصا ، ةرکب و  هّللا  ناحبـس  اریثک ، هّلل  دـمحلا  اریبک و  ربکا  هّللا   » تفگیم زامنب  ص ]  ] ربمغیپ مدـید  هک 
هتفگ یبلک  رارسالا : تسا . یگناوید  وا  زمه  و  تسا ، رعش  وا  ثفن  تسا و  ربک  ناطیـش  خفن  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  هزمه » هثفن و  هخفن و 

« مّجنلا و   » تروس دوـب و  هداتـسیا  هبعک  رد  رب  يزور  ربـمغیپ  هک  دوـب  هکنیا  ذعتـساف » نآرقلا  تأرق  اذاـف   » هذاعتـسا تیآ  لوزن  تهج  تسا 
یلعلا قینارغلا  کلت   » دـمآ شنابزب  اههلمج  هکنیا  يرخُألا » َۀَِـثلاّثلا  َةانَم  َو  يّزُعلا  َو  َتاـّللا  ُُمتیَأَرَف  َأ   » دیـسر تیآ  نیاـب  نوچ  دـناوخ و  یم -
راکنا و  هرخـسم ، روطب  هلمج  هکنیا  هّتبلا  و  دنتـسه ! تعافـش  دیما  لباق  اهتروص  هکنیا  هک  دـیراد  نامگ  امـش  ینعی  یجترت » ۀعافّـشلا  اهنم 
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دیـسر و هدجـس  تیآب  ربمغیپ  نوچ  دنتـشادنپ و  تقیقح  دـندوب و  هداتـسیا  رفاک  رفن  دـنچ  دوب  توالت  لوغـشم  ربمغیپ  هک  اجنآ  یلو  تسا 
يهدجس تسا و  اهتب  شیاتـس  اههلمج  هکنیا  هک  دنتـشادنپ  نارفاک  دوب  هداهن  ترـضح  نآ  ربارب  اهتب  دوب و  زاب  هبعک  رد  اجنآ  درک ، هدجس 

دّمحم دـنتفگ : هّکم  مدرم  - 58 دـش : ساـکعنا  ود  بجوم  هّیـضق  هکنیا  دـندرک  هدجـس  ربمغیپ  يوریپب  زین  ناـشیا  تسا  اـهنآ  يارب  ربمغیپ 
دـنداد و شوگ  نآرق  هب  نارفاک  درک : ترهـش  هّکم  رهـش  جراـخب  - 2 درک ، هدجـس  ار  اـهنآ  رخآ  رد  درک و  شیاتـس  ار  اـهتب  دوخ  نآرقب 

نآ دنناد ، دوخ  نیدب  ار  وت  دنورب و  طلغب  یمدرم  ات  دوب  ناطیش  نیقلت  هلمج  هکنیا  تفگ : ربمغیپب  لیئربج  دندش . ناملسم  دندرک و  هدجس 
«. 58 «» ِِهتَِّینمُأ ِیف  ُناطیَّشلا  یَقلَأ  یّنَمَت  اذِإ  ّالِإ  ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  نِم  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  اـم  َو   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  دـش ، كانهودـنا  ترـضح 

- نآرق ! - درک دیاب  هچ  دـنک  يراک  نینچ  ناطیـش  زاب  رگا  دومرف : ربمغیپ  درک ! دـیاب  هچ  دـنک  يراک  نینچ  ناطیـش  زاب  رگا  دومرف : ربمغیپ 
« رخآ ات  ِهّللاـِب  ذِعَتـساَف  َنآرُقلا  َتأَرَق  اذِإَـف   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  هحفـص 370 ]  ] 1300-1298- یقرواپ -1297-1179- نآرق -273-204

لالج تیار  هک  زور  نآ  تسا : هتـشون  رارـسألا  فشک  رد  زین  هدـنار و  يهدـیرفن  وید  نآ  زا  يادـخب  مریگ  هانپ  مهاوخ و  تشادزاـب  ینعی 
، داتفا شنیرفآ  لها  رد  يوج  تسج و  يوگ و  تفگ و  دروآ ، دورف  یبرع  دّـمحمب  نیما  لیئربج  دـنداد و  نوریب  بیغ  نمکم  زا  هّللا  مسب 
زا ارت  دورطم  روجهم  يا  دنتفگ : هتشگ ، عامس  ناطلس  روهقم  هدمآ و  دجو  رد  دندید  دنیوگ  سیلبا  ار  وا  هک  لزا  رهق  يهدیـسر  مخز  نآ 

دـصق نوچ  هک  دنتفگ  نینچ  تداعـس  لها  يادـتقم  نآب  يرآ ، تفگ : تسا ! یهاگآ  هچ  ماغیپ  هکنیا  قشع  مان و  هکنیا  ّزع  تعلخ و  هکنیا 
سب هن  ّزع  نآ  ار  ام  میجّرلا » ناطیّـشلا  نم  هّللاب  ذوعا   » يوگب نک و  يرذگ  دورطم  روجهم  نآ  يوک  رـس  رب  ینک  ام  دیجم  مالک  ندـناوخ 

هچرگا دنراد ، یم - شیپ  رد  ام  مان  نآرق  ناگدـنناوخ  تمایقب  ات  هک  سب  هن  فرـش  نآ  و  دـنداد ! امب  دـیجم ، نآرق  هاگرد  يراد  هدرپ  هک 
دیآ وت  زا  چره   || شرفم  لـگ  زا  ار  اـم  دوب  شتآ  را  تتـسد  زا   69-25- نآرق . - تسا شوخ  رهق  هکنیا  اب  ار  اـم  وا ، هاـگرد  زا  تسا  رهق 

نمـشد زا  رگید  اـّیجن » هاـنبّرق  و   » تاـجانم برق  یکی : تفاـی  تعلخ  ود  هّللاـب » ذوعا   » تفگ یـسوم  ملا  یهاوخ  افـش  یهاوخ  دوـب  شوـخ 
« مالـسب طبها  حون  ای  ّتیحت «  مالـس و  یکی  تفای : تعلخ  ود  کب » ذوعا  ّینا  : » تفگ حون  نوعرف » لآ  نم  مکانّیجن  و   » تاجن صـالخ و 

فرـصنل کلذـک   » تمـصع ظفح و  یکی  تفای : تعلخ  ود  هّللا » ذاعم   » تفگ قیدـص  فسوی  یلع » کیلع و  تاکرب - و   » تاـکرب رگید ،
تعلخ ود  نمحّرلاـب » ذوـعا  : » تفگ میرم  نیـصلخملا » هحفـص 371 ] اـندابع [  نم  ّهنا   » تیدوبع صیـصخت  صـالخا و  فرـش  رگید  هنع »

: تفای تعلخ  ود  تازمه » نم  کب  ذوعا   » تفگ یفطـصم  ّکبر » لوسر  انا   » لیئربج رادید  رگید  امالغ » کل  بهال   » تراشب یکی  تفای :
يهدنب نوچ  هک  زاون  هدنب  میرک  دنوادخ  زا  دزس  کیطعی ،» فوسل  و   » تعافش تمارک  رگید  کمـصعی » هّللا  و   » تمـصع تیاعر و  یکی 
هاگیاج سفن  نوچ  یناشاک : تالیوأت  ناطلس .» هل  سیل  ّهنا   » دیوگیم هک  دهد  تمـصع  نمـشد  زا  ار  وا  لاح  رد  هّللاب » ذوعا   » دیوگ نمؤم 
يدـیلپ یگریتب و  یگتـسبلد  ینعی  سفن  ماقم  زا  ناسنا  رگا  سپ  واب ، میلـست  ناطیـش و  يهسوسو  اـب  تسا  بساـنم  تسا  يدـیلپ  یگریت و 

دورف هاگیاج  بلق  و  درادن ، ّقح  رون  يربارب  تقاط  نوچ  تشاد  دهاوخن  ّطلـست  وا  رب  ناطیـش  تفر  الاب  ّقح  بانج  سدق و  تحاس  يوسب 
رونب درب و  هاـنپ  لدـب  دـیاب  سپ  رودـب ، ناطیـش  سرتـسد  زا  تسا و  یهلا  سدـق  تافـص  يهیحاـن  تسا و  ّقح  وترپ  ندرک  هولج  ندـمآ و 

يهجرد لّوا  اُونَمآ » َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناطلُـس  َُهل  َسَیل   » داـفمب دوش و  مکحتـسم  نیقی  يهلیـسوب  ناـمیا  هاـگیاپ  اـت  تسه  نآ  رد  هک  يدـنوادخ 
دوهش ماقمب  رگم  دوب  دهاوخن  ناطیش  ّطلست  لماک  ریگولج  نیقی  هکنیا  یلو  دوش ، مهارف  فاص  لد  رد  نامیا  نیقیب و  ناطیش  زا  ّتینوصم 

و دنک ، هدهاشم  نآ  رد  دوخ  حالـص  ریخ و  تقیقح و  تسا و  ّقح  هک  دنک  قیدصت  لد  ناج و  زا  دـسر  واب  دـنیب و  هچنآ  هک  دـسرب  لاعفا 
لها هک  تسا  نیمه  و  َنوـُلَّکَوَتَی » مِهِّبَر  یلَع  َو   » تسا هیآ  رخآ  يهلمج  هکنیا  قادـصم  تسا و  هدیـسر  لّـکوت  ماـقمب  هک  تسا  تـقو  نآ 

زا نتفر  الاب  زا  سپ  هیآ  هکنیا  رد  تهج  هکنیا  زا  و  رتالاب ، ماقمب  یّقرت  سپ  زا  رگم  تسین  لماک  تاماقم  زا  کـی  چـیه  دـناهتفگ : كولس 
یتقو یتسود  نوچ  و  تسا ، لّکوت  ماقم  هک  تسا  هدـش  دای  نآ  لماک  يهجرد  ّقح  تافـص  تحاـس  بلق و  ماـقمب  ندیـسر  سفن و  ماـقم 
ماقم نینچ  نابحاص  تسا و  ناطیـش  اب  بسانم  تسا  يدیلپ  یگریت و  هک  سفن  ماقم  دـشاب ، بسانت  هطبار و  درف  ود  نایم  هک  دوشیم  مهارف 
حور  979-943- نآرق -567-518- نآرق «. - هنّولوتی نیذـّلا  یلع  هناطلـس  اّمنا   » تسا هدـش  هتفگ  هکناـنچ  دنتـسه  وا  ناـمرفب  وا و  تسود 
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هچ دوب و  هچ  هک  وا  تشذگرـس  زا  نتفرگ  تربـع  و  هحفص 372 ] ناطیـش [  ندرک  دای  - 1 تسا : رّوصتم  هدیاف  دنچ  هذاعتـسا  يارب  نایبلا :
نانیمطا شیاسآ و  يارب  ناطیـش  ياههسوسو  زا  لد  ندرک  كاپ  - 2 دوشیم ، ّقح  يربنامرفب  میلـست  یمدآ  هجیتن  رد  دیـسر و  اجکب  دش و 

هسوسو و زا  لد  اـت  هک  تسه  یناـعم  تاراـشا و  يزومر و  نآرق  تاـملک  يارب  - 3 تداـبع ، نآرق و  توـالح  كرد  ّقحب و  هّجوت  لد و 
، دـنکیم هدامآ  نآرق  تاـملک  زومر  كرد  يارب  ار  دوخ  رکف  هذاعتـسا  اـب  یمدآ  سپ  دـنکن  كرد  ار  اـهنآ  دوشن  رود  ناطیـش  تاـکیرحت 
تیآ 92 رد  اـم : نخـس  نک  شورـس  ماـیپ  هب  لد ، شوـگ  رادشه و   || تسا  یـسب  نمرها  يهسوـسو  قـشع  هار  رد  تـسا : هـتفگ  ظـفاح 

اههدعو دنگوس و  دادرارق و  نامیپ و  امـش  يارب  دنوادخ  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش  رخآ » یلا  َّنَنِّیَُبَیل  َو  ِِهب  ُهّللا  ُمُکُولبَی  امَّنِإ   » ياههلمج
ار دوخ  یگدنز  يروط  دیرادب و  دوخ  رایتخا  رد  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  دیناوتب  ات  تسا  هداد  رارق  یعامتجا  یقالخا و  نیرمت  يهلیسو  ار 
، یگدنز راک  رتکچوک  رد  تبظاوم  تدش  يهطـساوب  نآب و  يافو  يارب  دیـشاب  هدامآ  هدعو  دنگوس و  ای  دادرارق  عقوم  رد  هک  دـینک  مّظنم 

یمظنیب يراچان و  يراتفرگ و  يدایز  هن  دـینک و  ناـمیپ  دـهعب و  ياـفو  زا  فّلخت  تلفغب  هک  دـینکیم  شومارف  ار  ناـمیپ  هدـعو و  نآ  هن 
رد سک  ره  دینیشنب و  هناخب  دینک و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  هتسویپ  دیهدن و  ماجنا  ار  دوخ  نامیپ  دیشاب و  لوقدب  هک  دنکیم  راداو  یگدنز 
نآ نتـسکش  نامیپب و  يافو  هک  دوب  دیهاوخن  دیقیب  یلاباال و  یمدآ  یگدنز  راک  مظن و  يهجیتن  رد  زین  و  تسین . دنیوگب  دبوکب  ناتهناخ 

مدرم و نینچ  تبقاع  دـنکن و  قرف  امـش  يارب  دوخ ، نامیپب  افو  اب  ای  دنـشاب  نکـش  نامیپ  امـش  اـب  هچ  نارگید  مه  دـنکن و  قرف  امـش  يارب 
-36- نآرق . - دوب دهاوخ  یگدنب  تراسا و  نتفر و  نارگید  نامرف  ریز  تنحم و  جنر و  ّتلذ و  يرگیشحو و  دارفا  هنوگنیا  ياراد  عامتجا 

نامیپب يافو  رد  فالتخا  نایز  دوس و  رگید  ملاع  رد  هک  دشاب  روتسد  هکنیا  يهجیتن  نایب  تسا  نکمم  رخآ  ات  مکل » ّننّیبیل   » يهلمج 87 و 
دیاش ار و  دوخ  راک  دوس  لوق  تسرد  رادـنامیپ و  دـنیبیم و  ار  دوخ  راک  نایز  نکـش  نامیپ  هک  دوشیم  رادومن  نآ  نتـسکش  یئافویب و  و 
يارب رخآ  ات  َّنَنِّیَُبَیل »  » يهلمج مالساب و  تابث  هحفـص 373 ] رد [  ربمغیپ  اب  دـشاب  مدرم  نامیپ  دوصقم  میدرک  لقن  يربط  زا  هک  روط  نامه 
ِدهَِعب اُوفوَأ   » تیآ 91 لّوا  يهلمج  - 2 42-25- نآرق . - دش دهاوخ  مولعم  تمایقب  هک  مالـسا  رفک و  رد  دـشاب  مدرم  فالتخا  نداد  ناشن 

رفک و يهجیتن  يرادومن  ناـحتما و  دـعب  تیآ  ینعم  ربمغیپ و  اـب  تعیب  ینی  هّللا » دـهع   » میدرک لـقن  نیرّـسفم  زا  هک  يروطب  رخآ » اـت  ِهّللا 
تسرد و نادـجو  بجومب  تسا و  ینامحر  یئادـخ و  هک  دـینک  افو  نامیپ  نآب  میدرک : ینعم  نینچ  رگا  یلو  رگید ، ملاع  رد  تسا  نامیا 
- نآرق . - میدرک حیرـشت  هک  دوب  دهاوخ  نامه  دعب  تیآ  ینعم  سوه  اوه و  دولوم  تسا و  یناطیـش  هچنآ  هن  دـیدرگ  رارقرب  نید  روتـسد 

ةایح نامیاب  طورـشم  کین  راک  يهجیتن  نوچ  ًۀَـبِّیَط » ًةایَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  نَم   » تیآ 97 - 3 51-29
دوس رتیلاع  هّتبلا  دوب  نامیا  زا  دولوم  رگا  یلو  دراد  ار  دوخ  بوخ  رثا  کین  راک  ره  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش  تسا  هدـش  نّیعم  ّبیط 

ود ره  يونعم  يدام و  شیاسآ  دیاش  نسحاب » مهّنیزجنل   » دعب يهلمج  يهنیرقب  ّبیط  تایح  ینعم  و  دشاب ، ّبیط  تایح  هک  تشاد  دهاوخ 
تـسا مولعم  و  لمع ، شاداپ  نیرتهب  رگید  ملاعب  تسا و  ینارگن  هغدـغد و  ره  زا  شیاـسآ  نادـجو و  یتمالـس  ملاـع  هکنیا  رد  هک  دـشاب 

رثا صخـش  لاحب  بوخ  دب و  هک  تسین  یکابیب  يدیقال و  زین  تسین و  ماقم  هیامرـس و  یتخبـشوخ ، ای  یگدنز  رد  یـشوخ  ای  ّبیط  تایح 
هک دنسپان  لامعاب  ندز  تسد  زا  زارتحا  اب  صخـش  ّتیفرظ  دادعتـسا و  روخارف  لادتعا  يهزادناب  یگدنز  طیارـش  ندرک  مهارف  هکلب  دنکن 
رما هک  تیآ 99  - 4 110-13- نآرق . - دـشاب عامتجا  مسر  نید و  نادـجو و  فالخرب  دوش و  نارگید  صخـش و  دوخ  یتحاراـن  بجوم 

، تسا نآرق  یناحور  قیاقح  ّتیونعم و  زا  هدافتـسا  يارب  نآرق  تئارق  نوچ  هک  دشاب  مدرم ، رطاخ  هّجوت  يارب  دیاش  تسا ، هدش  هذاعتـساب 
نامیا نانیمطا و  رطاـخ و  شیاـسآ  لاـمک  اـب  یتسیاـب  رگید ، ملاـع  ملاـع و  هکنیا  يارب  یگدـنز  ياهروتـسد  زا  عـالّطا  هفیظو و  بسک  و 

سأی بجوم  يدب و  ّرش و  هچنآ  زا  سک  ره  تسا  مزال  راک  نیاب  مادقا  زاغآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دوش ، هّجوت  نآرق  ياهروتـسد  بلاطمب و 
یمدآ لماک  هّجوت  ادخب  ندرب  هانپ  ناطیـش و  زا  يرود  دسرب و  دوخ  دوصقمب  دـناوتب  ات  دـنک  رود  ار  دوخ  تسا  نامرح  هحفص 374 ] و [ 
نخـس دافم  يوجتـسج  رد  شنخـس  رکف و  دشاب و  تقیقح  نیاب  هّجوتم  یمدآ  لد  تقو  ره  ات  ّقح و  قلطم  تردق  شنیرفآ و  لصاب  تسا 

هاـنپ هذاعتـسا و  سپ  دوب ، دـهاوخ  ّقح  مـالک  يهدافتـسا  توـالح و  رد  قرغتـسم  تسا و  هدوسآ  یلد  ود  یگریت و  ّرـش و  ره  زا  هّتبلا  قح 
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ّصاوخ فارحنا و  هسوسو و  ره  زا  دیهد  رارق  دوخ  ینابهگن  يهلیسو  ار  هداد  ادخ  لقع  ملع و  رکف و  نآ  ینعی  ادخب  ناطیـش  زا  نتـساوخ 
هحفص 376] یناطیش [ .

ات 128] تایآ 101  [: 16  ] لحنلا هروس  ]

ِّقَحلِاب َکِّبَر  نِم  ِسُدـُقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُلق  [ 101  ] َنوُمَلعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ٍرَتفُم  َتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  ٍۀَـیآ  َناکَم  ًۀَـیآ  انلَّدـَب  اذِإ  َو 
اذه َو  ٌّیِمَجعَأ  ِهَیلِإ  َنوُدِـحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  مُهَّنَأ  ُمَلعَن  دََـقل  َو  [ 102  ] َنیِِملسُمِلل يرـُشب  َو  ًيدُه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل 

َنُونِمُؤی َنیِذَّلا ال  َبِذَـکلا  يِرَتفَی  امَّنِإ  [ 104  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َو  ُهّللا  ُمِهیِدـهَی  ِهّللا ال  ِتایِآب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 103  ] ٌنِیبُم ٌِّیبَرَع  ٌناِسل 
نَم نِکل  َو  ِنامیِإلِاب  ٌِّنئَمطُم  ُُهبلَق  َو  َهِرکُأ  نَم  ّالِإ  ِِهناـمیِإ  ِدـَعب  نِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  نَم   645-1- نآرق [ - 105  ] َنُوبِذاکلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهّللا  ِتاـیِآب 

يِدهَی َهّللا ال  َّنَأ  َو  ِةَرِخآلا  یَلَع  اینُّدـلا  َةایَحلا  اوُّبَحَتـسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 106  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  مَُهل  َو  ِهّللا  َنِم  ٌبَضَغ  مِهیَلَعَف  ًاردَـص  ِرفُکلِاب  َحَرَش 
ِةَرِخآلا ِیف  مُهَّنَأ  َمَرَج  ال  [ 108  ] َنُوِلفاغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  مِهِراصبَأ  َو  مِهِعمَـس  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  [ 107  ] َنیِِرفاکلا َموَقلا 

- نآرق [ - 110  ] ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُرَبَص  َو  اوُدَـهاج  َُّمث  اُوِنُتف  ام  ِدـَعب  نِم  اوُرَجاه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  [ 109  ] َنوُرِساخلا ُمُه 
ًۀَنِمآ َتناک  ًۀَیرَق  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  [ 111  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُک  یّفَُوت  َو  اهِـسفَن  نَع  ُلِداُجت  ٍسفَن  ُّلُـک  ِیتأـَت  َموَی   661-1

مُهَءاج دََقل  َو  [ 112  ] َنوُعَنـصَی اُوناک  اِمب  ِفوَخلا  َو  ِعوُجلا  َساِبل  ُهّللا  اَهَقاذَأَف  ِهّللا  ِمُعنَِأب  تَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  نِم  ًادَـغَر  اـُهقزِر  اـهِیتأَی  ًۀَِّنئَمطُم 
َنوُُدبعَت ُهاّیِإ  ُمتنُک  نِإ  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکـشا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّمِم  اُولُکَف  [ 113  ] َنوُِملاظ مُه  َو  ُباذَعلا  ُمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  مُهنِم  ٌلوُسَر 

[ - 115  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َریَغ  َّرُطـضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهّللا  ِریَِغل  َّلِـهُأ  اـم  َو  ِریِزنِخلا  َمَحل  َو  َمَّدـلا  َو  َۀَـتیَملا  ُمُکیَلَع  َمَّرَح  اـمَّنِإ  [ 114]
ِهّللا یَلَع  َنوُرَتـفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  اوُرَتـفَِتل  ٌمارَح  اذـه  َو  ٌلـالَح  اذـه  َبِذَـکلا  ُمُُکتَنِـسلَأ  ُفِصَت  اـِمل  اُولوُقَت  ـال  َو   741-1- نآرق
نِکل َو  مُهانمَلَظ  ام  َو  ُلبَق  نِم  َکیَلَع  انـصَصَق  ام  انمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  [ 117  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َو  ٌلِیلَق  ٌعاتَم  [ 116  ] َنوُِحلُفی َبِذَکلا ال 
ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَعب  نِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُحَلصَأ  َو  َِکلذ  ِدَعب  نِم  اُوبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  [ 118  ] َنوُِملظَی مُهَسُفنَأ  اُوناک 
ٍطارِـص یلِإ  ُهادَـه  َو  ُهابَتجا  ِهِمُعنَِأل  ًارِکاـش   637-1- نآرق [ - 120  ] َنیِکِرـشُملا َنِم  ُکَـی  َمل  َو  ًاـفِینَح  ِهِّلل  ًاـِتناق  ًۀَّمُأ  َناـک  َمـیِهاربِإ  َّنِإ  [ 119]

َنِم َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاربِإ  َۀَِّلم  ِعبَّتا  ِنَأ  َکَیلِإ  اـنیَحوَأ  َُّمث  [ 122  ] َنیِِحلاّصلا َنَِمل  ِةَرِخآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ًۀَنَـسَح  اینُّدلا  ِیف  ُهانیَتآ  َو  [ 121  ] ٍمیِقَتسُم
یلِإ ُعدا  [ 124  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَنَیب  ُمُکحََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ِهِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُتبَّسلا  َلِعُج  اـمَّنِإ  [ 123  ] َنیِکِرشُملا

[125  ] َنیِدَتهُملِاب ُمَلعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  نَع  َّلَض  نَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  مُهلِداج  َو  ِۀَنَسَحلا  ِۀَظِعوَملا  َو  ِۀَمکِحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس 
نَزَحت َو ال  ِهّللِاب  ّالِإ  َكُربَص  اـم  َو  ِربصا  َو  [ 126  ] َنیِِرباّصِلل ٌریَخ  َوَُهل  ُمترَبَص  ِنَئل  َو  ِِهب  ُمتِبقوُع  ام  ِلثِِمب  اُوِبقاـعَف  ُمتبَقاـع  نِإ  َو   636-1- نآرق -

نودحلی تاغل : ینعم   301-1- نآرق [ - 128  ] َنُونِسُحم مُه  َنیِذَّلا  َو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهّللا  َّنِإ  [ 127  ] َنوُرُکمَی اّمِم  ٍقیَض  ِیف  ُکَت  َو ال  مِهیَلَع 
نابز ناسل - تسین . برع  داژن  زا  هکنآ  تسا و  اسران  حیـصف و  ریغ  شنابز  هکنآ  یمجعا - دنرادیم . واب  هتـسباو  دـننکیم و  واب  هّجوت  هیلا -

تعسو یشوخب و  یگدنز  ادغر - تغل . نآب  ینعی  تفگ  نخس  برع  نابزب  میئوگیم  ام  هک  یسراف  لثم  تغل  دشاب و  صوصخم  وضع  هک 
دیدـشتب ّدوا  نآ  عمج  هک  ّدو  لثم  تسا  معن  عمج  ای  تسا و  تّدـش  عمج  هک  لاد  دـیدشتب  ّدـشا »  » لثم تمعن  عمج  معنا - تاـجایتحا . رد 
يراتفرگ تّدش  زا  تسا  هیانک  فوخلا - عوجلا و  سابل  تسا . ّرضا  سؤا و  اهنآ  عمج  هک  ءاّرـض  ءاسأب و  لثم  تسا  ءامعن  عمج  ای  تسا و 

تهج دریگیم . ار  ندـب  مامت  هک  سابل  دـننام  تسا  ناسنا  ریگارف  ای  ساـبل و  دـننام  تسا  رادومن  ندـب  رد  اـهنآ  رثا  هک  سرت  یگنـسرگب و 
دنکیم و ضوع  ارنآ  ادرف  دروآیم ، يروتـسد  زورما  دراد ، هرخـسم  سوسف و  ار  دوخ  ناوریپ  مدرم و  دّـمحم  دـنتفگ : بارعا  فشک : لوزن :

نخـس لقن  ًۀَیآ » انلََّدب  اذِإ  َو   » کی دص و  تیآ  دنامیمن . رادیاپ  نآ  رب  دزاسیم  غورد  دـیوگیم و  يزیچ  دوخ  لیم  هب - نوچ  دروآیم ، رتناسآ 
ضوـع نآرق  زا  یمکح  رگا  هک  دنناطیـش  تسود  نارفاـک  هـکنیا   101 همجرت : هحفـص 377 ]  ] 262-238- نآرق . - تسا اـهنآ  باوج  و 

هچ هک  دنربخیب  ناشرتشیب  ناشیا  دتسرفیم و  هچ  دنادیم  دنوادخ  یلو  دزاسیم ، غورد  دوخ  زا  دّمحم  دنیوگیم : دش  خوسنم  یتیآ  و  میدرک :
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دروآ یتسار  یتسرد و  اب  ادخ  نامرفب  ار  نآرق  سدقلا  حور  كاپ و  ناج  وگب  دّـمحم  يا  وت   102 دوشیم . هچ  ناشراک  تبقاع  دنیوگیم و 
هّکمب ماعلب  مانب  یحیسم  يرگنهآ  يربط : لوزن : تهج  دشاب . ناناملسم  يراودیما  يربهر و  بجوم  دوش و  رتراوتسا  شلد  ياپ و  نمؤم  ات 

ددرگیمرب دوریم و  اجنآ  دـندیدیم  ار  ربمغیپ  هک  مدرم  دوب ، یمجعا  دوبن و  اـسر  وا  ناـبز  درکیم و  شتیبرت  تفریم و  وا  دزن  ربمغیپ  هک  دوب 
نآرق ندـناوخ  واـب  ربـمغیپ  هک  دوـب  ناـبز  یمجعا  هریغم  ینب  زا  یمـالغ  وا  تسا  هتفگ  همرکع  دزومآـیم ، اـهزیچ  هکنیا  درم  نآ  زا  دـنتفگ 

هتفگ یمرضح  ملـسم  نب  هّللا  دبع - دناوخب ، طخ  تسناوتیم  هک  شیعی  مانب  دوب  یمرـضحلا  ینب  زا  یمالغ  وا  تسا : هتفگ  هداتق  تخومآیم ،
دّمحم دـنتفگ : اهبرع  تسـشنیم ، اهنآ  دزن  ص ]  ] ربمغیپ دـندناوخیم و  تاروت  هک  ربج  راسی و  مانب  دـندوب  ام  مالغ  نمی  زا  لفط  ود  تسا :

، دریگیم دای  ار  دوخ  بلاطم  یسراف  ناملس  زا  دّمحم  دنتفگیم : بارعا  تسا : هتفگ  كاّحض  دریگب . دای  يزیچ  اهنآ  زا  هک  دنیشنیم  اجنآ 
هک دـشیم  قاـّفتا  هیآ  رخآ  ياـههلمج  رد  تشونیم و  وا  دـشیم  لزاـن  ربـمغیپ  رب  نآرق  نوـچ  هک  دوـب  يدرم  تسا : هتفگ  ّبیـسم  نب  دـیعس 

يهزرل يراـتفرگ و  رد  ربمغیپ  دوب  نکمم  و  اـهنیا ، ریغ  و  میکح » زیزع  میلع - عیمـس   » لـثم دیـسرپیم  ربمغیپ  زا  هراـبود  دینـشیمن و  تسرد 
نآ تسا . تسرد  یتشون  مادک  ره  دومرفیم  و  میلع » زیزع  ای  میلع  عیمـس  ای  میکح  زیزع   » دادیم باوج  ربمغیپ  دیـسرپیم و  وا  هک  دوب  یحو 

هچنآ دراذـگیماو و  نمب  ار  اهنیا  دّـمحم  تفگ : دـش و  رورغم  دوخب  درک و  مگ  ار  دوخ  هار  ص ]  ] ربمغیپ شیاـمرف  هکنیا  زا  هدنـسیون  درم 
ّبیـسم نب  دیعـس  لقن  نیاب  و  تسا ، تئارق  رد  رـصتخم  فـالتخا  نیمه  فرحا  ۀعبـس  هناـگتفه و  تئارق  زا  دوصقم  و  مسیونیم ، مهاوخیم 

لزاـن اـهوگتفگ  روج  هکنیا  باوج  يارب  َنُولوُقَی » مُهَّنَأ  ُمَلعَن  دََـقل  َو   » تیآ 103 تسا و  هدنـسیون  درم  نیمه  ٌرََـشب » ُهُمِّلَُعی  اـمَّنِإ   » زا دوصقم 
هکنیا اب  دریگیم  ارف  نآرق  یمدآ  نآ  زا  دّمحم  دـنیوگیم : هک  میراد  ربخ  ام   103 همجرت :  1559-1518- نآرق -1481-1452- نآرق . - دش

ار ّقـح  تاـیآ  دـننکیم و ] رکف  نینچ   ] هک اـهنآ  تسا 104 ، برع  حیـصف  نخـس  هـکنیا  ناـبز و  دـنک  تـسا و  یمجعا  هحفـص 378 ] وا [ 
سک نآ   105 يدـنبیمن ] تمهت  يزاسیمن و  غورد  دّـمحم  يا  وت   ] كاندرد تسا  یباذـع  ناشتبقاع  دنتـسین و  تیادـه  قیال  دـنریذپیمن 
رسای راّمع  هریغملا  ونب  بارعا  تسا : هتفگ  هداتق  لوزن : تهج  ّقح . تایآ  رکنم  تسا و  وگغورد  دوخ  هک  ددنب  یم - غورد  دنزیم و  تمهت 

نَم ّالِإ   » يهلمج تیآ 106  رد  درک . اهنآ  يوریپ  تهارک  لامک  اب  مه  وا  وش ، رفاک  دّـمحمب  هک  دـندرک  ورف  نومیم » رئب   » مانب یهاچ  رد  ار 
يراـچان زا  دـیاش  دراد  راوتـسا  لد  رد  ناـمیا  هکنآ   106 هـمجرت :  256-198- نآرق . - دـش لزاـن  وا  يارب  ِناـمیِإلِاب » ٌِّنئَمطُم  ُهـُبلَق  َو  َهِرکُأ 

ترخآ رب  ار  اــیند  نوـچ  دـنکاندرد 107  باذـع  ادـخ و  مـشخ  راوازـس  دـندرپس  رفکب  لد  هـک  اـهنآ  یلو  درآ ، ناـبز  رب  يرفک  يهـملک 
هاوخ و دنربخیب و  زیچ  همه  زا  هک  هداهن  يرهم  شوگ  مشچ و  لد و  رب  دنوادخ  ار  مدرم  هنوگنیا   108 دنتسین ، تیاده  لباق  دندیزگرب و 

ریـشب ردارب  هعیبر  یبا  نب  شاّیع  یکی  هکم  مدرم  زا  رفن  دـنچ  هک  دـناهدرک  لقن  عمجم : لوزن : تهج  دـناهدنیآ . ناهج  يهدـیدنایز  هاوخان 
رفاک هک  دندرکیم  رازآ  ار  اهنآ  هک  بارعا  دندوب  ناملـسم  ياهّدع  اهنیا  ریغ  ورمع و  نب  لیهـس  نب  لدـنج  وبا  رگید  لهج و  وبا  یعاضر ] ]

نارفاک گنج  رد  نیملـسم  اب  دندرک و  ترجه  هنیدمب  هّکم  زا  دندرک و  یـضار  ار  بارعا  هک  دنتفگ  يزیچ  دنتفریذپ و  نابزب  اهنآ  دنوش ،
« اردص رفکلاب  حرش  نم   » هلمج هکنیا  تسا : هتـشون  عمجم  رد  زین  و  دش ، لزان  اهنیا  يارب  َنیِذَِّلل » َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث   » تیآ 110 دندرک ، تکرش 

هّکم حتف  زور  ربمغیپ  درک و  رارف  هّکمب  دش و  ّدترم  دوب و  ص ]  ] ربمغیپ يهدنسیون  هک  دش  لزان  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  يارب  تیآ 106  رد 
يارب وت  راگدرورپ  تمحر  لـضف و  نکل   109 همجرت :  438-402- نآرق . - دومرف فاعم  ربمغیپ  دـش  یجنایم  نامثع  دنـشکب ، ار  وا  دومرف 
ابیکـش اهیتخـس  رب  دـندومن و  نطو  كرت  ترجه و  دـندرک و  هدوسآ  ءالب  نانچ  زا  ار  دوخ  دـندش و  نارفاک  راتفرگ  هک  تسا  یمدرم  نآ 

تسا و هدنزرمآ  وت  يادخ  يراکوکن  نینچ  هحفـص 379 ] يرابجا و [  رفک  يراتفرگ و  سپ  زا  هّتبلا  دندیگنج 110 و  نارفاک  اب  دندش و 
سک رهب  دهاوخ و  نتـشیوخ  شیاسآ  دشارتب و  دوخ  يهتـشذگ  يارب  يرذع  دنک و  عافد  دوخ  زا  یـسک  ره  هک  زور  نآ  رد  نابرهم 111 

دیجنسب دوخ  لاح  و   ] دیونشب ادخ  زا  یلثم  کنیا   112 دوب . دهاوخن  متـس  سک  رب  اجنآ  هک  دایز  هن  مک و  هن  هدرک  یگدنزب  هک  دسر  نآ 
دـندش و تمعن  تسم  نوچ  دـندشیم ، دـنمهرهب  دیـسریم و  ناوارف  تمعن  وس  ره  زا  هک  یگدوسآ  اب  يدابآ  کی  مدرم  هک  دـیریگ ] دـنپ  و 
دندش و فرحنم  دندرک و  هشیپ  متس  دوخ  زا  یئامنهار  ربمغیپ و  نتـشاد  اب  درک 113 و  ناشراتفرگ  یگنسرگ  ینماانب و  دنوادخ  نامرفان ،
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ادـخ هک  لالح  كاپ  ياهیزور  هکنیا  زا  و  دیـشاب ] شوهب  امـش  کنیا  دـندید  دوخ  راـک  يازـس  و   ] دنتـشگ 114 يدنوادخ  باذع  راچد 
امـش رب  كوخ  نوخ و  رادرم و  یلو   115 دینادیم ، تمعن  ردق  دیتسرپ ، ادخ  رگا  هک  دینک  وا  رکـش  دیوش و  دـنمهرهب  تسا  هدرک  بیـصن 

ینابرهم اب  دنوادخ  دنکن  ناودع  زواجت و  دروخب و  يراچانب  یـسک  رگا  هتبلا  دوش ، هدیرب  رـس  ادـخ  ریغ  مانب  هک  راتـشک  نآ  تسا و  مارح 
هک دینادب  دیدنبب ، نید  ادخب و  یتمهت  ات  دنکیم  مارح  لالحب و  موکحم  غوردب  امـش  نابز  ار  هچنآ  هک ] دیـشابن  لفاغ  یلو   ] دزرمآیم 116

راتفرگ كاندرد  یباذـعب  تبقاع  دـیربب  ياهرهب  كدـنا  يزور  دـنچ  هچرگا  دـش 117 و  دـهاوخن  يراگتـسر  بجوم  راک  رکف و  هنوگنیا 
و  ] متـس و  دوب . مارح  یتسه  رادربخ  میاهتفگ و  هک  اـهنامه  زین  دوهی  رب  و  تسین ] امـشب  رـصحنم  اهروتـسد  هکنیا  دّـمحم  يا   ] 118 دیوش .
هک اهنآ  ثداوح  نایرج و  هکنیا  يهمه  سپ  زا  هّتبلا  و  دـندش ] راتفرگ  و   ] دندرک 119 متس  دوخب  اهنآ  یلو  دوبن  راک  رد  تخـس ] فیلکت 

بارعا هکنیا   ] 120 تسا . نابرهم  هدنـشخب و  شور  نینچ  يهلاـبند  رد  وت  يادـخ  دـندش  حـلاص  دـندرک و  هبوت  دـندوب و  راکدـب  یناداـنب 
فارحنا و ره  زا  نادرگ  ور  ّتلم  کی  ياجب  هنت  کی  دوب  یئاوشیپ  هک ] دنروایب  رظن  رد  ار  میهاربا  دوخ  راختفا  هناگی  فلاخم ، كرـشم و 

هارب وا  دش و  ّقح  يهدیزگرب  ات  دوب  تمعن  رازگرکش  هتـسویپ  دشن 121 و  تسرپتب  كرـشم و  زگره  هک  رادربنامرف  ّقحب و  هّجوتم  يدب و 
هک زارد  تّدـم  هکنیا  سپ  زا   123 تسا . راگتـسر  حـلاص و  مدرم  رامـش  رد  ترخآب  دـید و  یکین  ایند  رد  درک 122 و  شتیاده  میقتـسم 

هحفـص 380] كرـشم [  دوب و  ّقحب  هّجوتم  هک  ینک  وا  نید  يوریپ  میداد  نامرف  وتب  هک  سب  نیمه  وا  تلزنم  رد  تسا  هتـشذگرد  میهاربا 
هّتبلا و  دندرک ، تفلاخم  دندش و  هتـسد  ود  نآ  ماجنا  رد  هک  دش ] مامت  یئاهنآ  نایزب  یلو   ] دوب هبنـش  روتـسد  وا  لسن  يارب  هّتبلا   124 دوبن .

ثحب و رگا  تمکح و  دـنپ و  اـب  تسا  ّقح  هارب  توعد  دّـمحم  يا  وت  يهفیظو  نکل  125 و  دوشیم ، یگدیـسر  تافالتخا  نیاب  تمایق  رد 
هارمگ هک  تسا و  هار  هب  هک  دراد  ربخ  دنوادخ  هک  يرادن ] ياهفیظو  هکنیا  زا  شیب  و   ] میالم ینابز  دشاب و  وکین  یـشور  اب  دـش  لالدتـسا 

دیشاب و ابیکش  رگا  دینکن و  زواجت  دناهدرک  دب  امش  اب  هک  هزادنا  نآ  زا  اهنآ  رازآب  دیدش ] راچان  نارفاک  يراتفر  دب  زا  رگا   ] 126 و تسا .
زا و  ادـخ ] بناج  زا  تسا  يروای  کموک و  دوخ  هکنیا  هک   ] شاـب ابیکـش  دّـمحم  يا  دوخ  وت  127 و  دراد ، رتهب  يهجیتن  دـینکن  تازاجم 

امَّنِإ َنُولوُقَی  : » نیرّسفم نخس  تسا . راکوکین  يوقت و  اب  مدرم  اب  دنوادخ  هک  شابم 128  يانگنت  رد  ناشهلیح  زا  رادم و  هودنا  برع  رفک 
نآ يارب  دوب  هدـناوخ  لیجناب  هچنآ  زا  دوب و  ربمغیپ  اـب  هتـسویپ  هک  ربج  اـی  راـسی  ماـنب  مور  مدرم  زا  دوب  یمـالغ  فشک :  103 ٌرََشب » ُهُمِّلَُعی 
دش ناملسم  هک  يّزعلا  دبع  نب  بطیوح  مالغ  دوب و  سباع  ای  شیعی  مانب  دوب  رماع  ینب  مالغ  وا  تسا : هتفگ  همرکع  درکیم ، لقن  ترـضح 

طوبرم نارفاک  نخس  دشاب و  تسرد  تسا  نکمم  همه  اههتفگ  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّحن  دوب  ناملس  تسا  هتفگ  كاّحض  و  دوب ، نمؤم  و 
تئارق ءای  مض  حـتف و  اب  َنوُدِـحُلی »  » يهلمج فشک :  103 ٌّیِمَجعَأ » ِهَیلِإ  َنوُدِـحُلی  يِذَّلا  ُناِسل   » 56-15- نآرق . - دشاب صاخـشا  هکنیا  هب 

- نآرق -52-1- نآرق . - نکلا تسا و  یبرع  ریغ  تسا  وت  ملعم  دنا  هتشادنپ  دناهدش و  واب  هّجوتم  بارعا  هکنیا  هکنآ  نابز  ینعی  تسا  هدش 
ارف درم  نآ  زا  ربمغیپ  یبلطم  دشاب و  تسرد  امـش  غورد  ياوعد  ضرف  رب  هک  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  رخف :  103 ٌنِیبُم » ٌِّیبَرَع  ٌناِسل   » 84-71
زا دوصقم  رخف :  105 َنُونِمُؤی » َنیِذَّلا ال  َبِذَـکلا  يِرَتفَی  امَّنِإ   » 30-1- نآرق . - تسا هتفگ  حیـصف  یبرعب  هک  سب  وا  زاجعا  رب  دـشاب  هتفرگ 

دنرادـن ناـمیا  ّقح  تاـیآب  نوچ ، هک  ناـیب  نیاـب  دـهدیم  میلعت  ار  ربـمغیپ  يرگید  هک  بارعا  يهتفگ  رب  تسا  يرگید  باوج  هلمج  هکنیا 
نامیا هکنآ  تسا  مولعم  دنرامـشیم و  نارگید  هحفص 381 ]  ] 56-1- نآرق  - میلعت دولوم  ار  نآرق  دننکیم و  لعج  غورد  دـننزیم و  تمهت 

، نوچ تسین  نمؤم  هک  تسا  سک  نآ  قیال  يزاـسغورد  ینعی  ناـیبلا : حور  عومـسمان . شنخـس  تسا و  نمـشد  ددـنبیم  غورد  درادـن و 
َو . » دراد زارتحا  تسا و  ناسرت  غورد  تمهت و  زا  هک  تسا  نمؤم  یلو  دوشیم ، راتفرگ  تبقاع  هک  تسین  دقتعم  درادـن و  كاب  سک  نینچ 

هدش تیاور  ربمغیپ  زا  و  تسا ، اهنآب  رصحنم  دب  يوخ  هکنیا  تسا و  نتفگ  غورد  بارعا  تداع  ینعی  عمجم :  105 َنُوبِذاکلا » ُمُه  َِکئلوُأ 
غورد زا  شـسرپ  ربارب  رد  یلو  تسا  نکمم  دومرف : دـنک ! يراکهزب  يدزد و  تسا  نکمم  هک  نمؤم  لاح  زا  شـسرپ  خـساپ  رد  هک  تسا 

هیآ 106 رخآ  ات  َهِرکُأ » نَم  ّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدـَعب  نِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  نَم   » 34-1- نآرق . - دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  دـیوگیمن و  غورد  دومرف : نمؤـم 
رفک شریذـپ  يارب  دوخ  يهنیـس  دـش و  رفاـک  ناـمیا  سپ  زا  هکنآ  - 1 66-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روج  ود  اـههلمج  هکنیا  عـمجم :
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ناـمیا رب  شلد  دروآ و  ناـبزب  يراـچان  زا  رفک  يهملک  دـش و  روبجم  هکنآ  رگم  تسا  يدـنوادخ  بضغ  لومـشم  درک  هداـمآ  هداـشگ و 
تمهت دزاـسیم و  غورد  سکنآ  ینعی  َبِذَـکلا » يِرَتـفَی  اـمَّنِإ   » تسا ولج  يهلمج  يهلاـبند  اـههلمج  هکنیا  - 2 درادن . یهانگ  دوب ، ّرقتـسم 

هکنیا زا  وا  دیوگب  يرفک  يهملک  هک  تسا  روبجم  نامیاب و  تباث  دشاب و  مارآ  شلد  هکنآ  رگم  تسا  هدش  رفاک  نامیا  سپ  زا  هک  دـنزیم 
َمَرَج ال   » 78-49- نآرق . - دوب دـهاوخ  وا  رب  دـنوادخ  بضغ  تسا  لاحـشوخ  نآ  زا  تسا و  رفک  يهتـسبلد  هکنآ  نکل  تسا ، ادـج  مدرم 

رد ار  سلفم  دندرواین و  تسدب  يدوس  ایند  رازاب  رد  هدرک  عیاض  رمع  هیامرس  تسا : هتشون  ینیـسح   109 َنوُرِساخلا » ُمُه  ِةَرِخآلا  ِیف  مُهَّنَأ 
وکین لامعاب  لزانم   || دـنهن  ونیم  رازاب  هک  تماـیق   57-1- نآرق . - دوب دـهاوخن  تمادـن  ترـسح و  رپ  لد  یهت و  تسد  زج  تماـیق  رهش 

 ] رتهدـنکارپ لد  ار  تسد  یهت   || رتهدـنکآ  هکنادـنچ  رازاـب  هک  يرب  يراسمرـش  یـسلفم  رگ  || و  يرب  يرآ  هکنادـنچب  تعاـضب  دـنهد 
ءات ءاف و  حتف  اب  و  دندرک ، ناشراتفرگ  ینعی  تسا : هدـش  تئارق  ءات  رـسک  ءاف و  مض  اب  اُوِنُتف » : » عمجم  110 اُوِنُتف » ام  ِدَعب  نِم  [ » هحفص 382
نَع ُلِداُجت  ٍسفَن  ُّلُک  ِیتَأت  َمو   47-37- نآرق -24-1- نآرق . - دنتفگ دنیوگب  دنتساوخیمن  هچنآ  دندرک و  راتفرگ  ار  دوخ  ینعی  دناهدناوخ 

لوسر هک  دـنیوگ  ترتف  لـها  دروآـیم ، يرذـع  دـیوجیم و  یتّـجح  ار  دوخ  یـسک  ره  تماـیق  زور  ینعی  هتـشون : فشک   595959 اهِسفَن »
: دیوگ زامنیب  متشاد ، ّتلع  دیوگ : هراوخ  یم - مدوب ، رومأم  دیوگ : داّلج  مدیسرن ، غولبب  دیوگ : لفط  متـشادن ، ربخ  دیوگ : هناوید  میدیدن 
-395- یقرواپ -54-1- نآرق «. - 59» متفیگشن دیوگ : قشاع  مدوب ، فعضتسم  دیوگ : درگاش  رکاچ و  متسنادن ، دیوگ : نادان  متشاد ، لغش 
: هتفگ زین  میجر و  ناطیـش  هفرـص ز  دربـن  مدآ  هنرو   || دوش  راـی  ادـخ  فطل  رگم  تسا  تخـس  ماد  تسا : هتفگ  ظـفاح  ناـیبلا : حور   397

یـسفن ره  تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  دراد  غاز  هـک  رگنب  لـبلب  نایـشآ  برط   || مـیرگب  نـمچ  هـکنیا  رد  هـک  نـمهب  ربا  وـچ  مدزس 
زور نآ  رد  هک  ع ]  ] ناربمغیپ یّتح  تعفنم  بلج  ای  ررض  عفد  روظنمب  ای  دنکیم  دوخ  يارب  شـشوک  لدج و  دوخ  يدوجو  ياقب  يهزادناب 

رد تسا و  یقاب  ّقحب  تسا و  یناف  ربخیب و  دوخ  زا  وا  هک  ص ]  ] دّمحم سّدقم  صخـش  رگم  منک ! هچ  دـنیوگیم : دنتـسه و  لوغـشم  دوخب 
ماقم رد  تسا و  مّدقم  يّدام  ملاع  ایندب و  دوجو  يهبترم  رد  ربمغیپ  اریز  دوشیم ! هچ  متّما  ياو  يا  دیوگیم  تسا و  ریخ  يهضافا  يهشیدـنا 

و  » تسا هدـش  باـطخ  واـب  اـجنآ  رد  نوچ  جارعم  بش  رد  تسا ، هدـش  هدـیزرمآ  شهاـنگ  تسا و  دوجوم  نیرخآ  تسا و  رّخؤم  ترخآ 
نامه و  دـنام ، یقاب  ّقح  ءاقبب  ّقح  تمحرب  دـش و  یناف  دوخ  دوجو  زا  ّقح  مالـسب  سپ  هتاکرب » هّللا و  ۀـمحر  ّیبّنلا و  اهّیا  کـیلع  مالّـسلا 

- ] ّصاوخ زا  ياهّدـع  یجارعم  تفایـض  نامه  رد  تسا و  رـشب  يهمه  تیبرت  رومأم  ساّنلا و  ۀـّفاک  رب  لـسرم  هک  تسا  ّقح  هیقاـب  تمحر 
نآ رب  ّقح  مالـس  نآ  ینعی  نیحلاّصلا » هّللا  داـبع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » تفگ هک  درک  دـنمهرهب  ضیفتـسم و  ار  دوخ  ناوریپ  هحفص 383 ]

هلداجم و زور  نآ  رد  هک  دنتـسه  اهنیا  هّتبلا  و  ّقح ، مالـس  لومـش  ّقحب و  لوصو  يارب  دنتـسه  نتـشیوخ  زا  تشذگ  يهتـسیاش  هک  ناسک 
112 رخآ » ات  ًۀَیرَق  اًلَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  . » ّیبر ّیبر  دـنیوگیم : اهنآ  یـسفن ، یـسفن  دـنیوگیم : همه  هک  عقوم  نآ  دـنرادن و  دوخ  سفن  زا  عافد 
رد نوچ  دـندوبن و  راتفرگ  نیـشن  رداچ  ياهنابایب  تراغ  گنجب و  دـندوب و  اـهبرع  رگید  زا  ریغ  هک  تسا  هّکم  رهـش  مدرم  دوصقم  يربط :
یپ نتشگ  یلـصف و  تالاقتنا  زا  راچان  دیـسریم و  جراخ  زا  دنتـشاد  جایتحا  هچنآ  دوب ، دمآ  تفر و  تراجت و  هار  هک  دندوب  ّرقتـسم  اجکی 
هّکم دنتفگ : دهاجم  هداتق و  ساّبع و  هّللا  دـبع  - 1 دنتفگ : لوق  هس  ًۀَیرَق »  » رد تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   33-3- نآرق . - دندوبن فلع  بآ و 

رد وا  میدـمآیم ، هّکم  زا  رمع  تنب  هصفح  اب  دـندرک  جورخ  نامثع  رب  نامدرم  هک  تقو  نآ  رد  اـم  هک  تفگ  نسح  نب  نامیلـس  - 2 تسا ،
هصفح دناهدرک ، راصح  وا  رب  يارس  تسا ، یـسوبحم  نوچ  هنیدم  رد  وا  دنتفگ : دندمآیم ، هنیدم  زا  هک  راوس  ود  زا  دیـسرپ  نامثع  ربخ  هار 

ره نّیعمان  تسا  ياهنیدم  دارم  دـنتفگ : نارّـسفم  رگید  - 3 رخآ ، ات  ًۀَـیرَق » اًلَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  : » تفگ ادـخ  هک  تسا  رهـش  نآ  هنیدـم  تفگ :
نمالا و  || ۀـیاهن  اهل  سیل  ۀـثالث  دـناهتفگ : ـالقع  رخف :  482-449- نآرق -40-31- نآرق . - تسا لـثم  ادـخ  ضرغ  هک  دـشاب  هک  يرهش 

هراشا ۀنمآ »  » يهملک و  یگدنز . يهزادنا  هب - يزور  یتسردنت ، یگدوسآ ، دشاب : هشیمه  دـیاب  هک  تسا  زیچ  هس  ینعی  ۀـیافکلا  ۀّحّـصلا و 
« اُهقزِر اهِیتأَی   » و دندوبن ، اهیرامیب  راتفرگ  دوب و  اهنآ  جازم  اب  بسانم  هّکم  ياوه  هک  تسا  یتسردـنت  دوصقم  ۀـّنئمطم »  » یگدوسآب و تسا 
 ] 32-1- نآرق  - هّکم مدرم  رب  دـنوادخ  تـمعن  رتـالاب  دوـصقم  رخف :  112 ِهـّللا » ِمُعنَأـِب  تَرَفَکَف   » 166-148- نآرق . - مّوـس هب  تسا  هراـشا 
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بـصن اب  فوخلا  عمجم :  112 ِفوَخلا » َو  ِعوُجلا  َساـِبل  ُهّللا  اَـهَقاذَأَف  . » ترـضح نآ  رازآ  دـشاب و  ربمغیپ  شیادـیپ  هک  تسا  هحفص 384 ]
تفه دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم   51-1- نآرق : - رخف تسا . رج  اـب  روهـشم  تئارق  یلو  دـشاب  قاذا »  » لوعفم هک  تسا  هدـش  تئارق 

ياههتـسد ایارـس و  زا  هتـسویپ  و  دـندروخ ، رادرم  نوخب و  هتـشغآ  يوم  ناوختـسا و  هکنیا  ات  درک  یگنـسرگ  راـتفرگ  ار  هّکم  مدرم  لاـس 
نباب « 60» يدنوار نبإ  دناهدرک : لقن  و  دندوب . مارآیب  كانسرت و  دندرکیم  تراغ  دنتشگیم و  هّکم  فارطا  رد  هک  ص ]  ] ربمغیپ نیرومأم 

وا « 61 «» ِعوُجلا َساـِبل  ُهّللا  اَـهَقاذَأَف   » دوـب هلمج  هکنیا  رب  ضارتـعا  شدوـصقم  و  تسا ! یندیـشچ  ساـبل  رگم  تفگ : روهـشم  بیدا  یبارعا 
دب ترابع  هنوگنیا  ینعی  اّیبرع !» ناک  اما  اّیبن  ناک  ام  ادّـمحم  ّنا  ّکشت  ّکنا  به  سانـسّنلا  اـهّیا  اـی  ساـبل  ـال  سأـب و  ـال   » تفگ شباوجب 
هب شنابز  درادن و  يدیدرت  هک  وا  ندوب  برع  یتسه ، لد  ود  ترضح  نآ  يربمغیپ  رد  هک  مریگ  سانسن  يا  تسین  سابل  دوصقم  تسین و 

فیصوت روجنیا  ناشیا  لاح  دناهتشادن  یئاذغ  هّکم  مدرم  نوچ  و  تسا ، هتسنادیم  تسرد  ارنآ  برع  تسا و  هدوب  ناور  هلمج  هنوگ  هکنیا 
یگنـسرگ و سپ  دوب ، هتفرگ  ارف  ارناشندب  مامت  دوب  دایز  یگنـسرگ  هکنیا  نوچ  دندیـشچیم و  یگنـسرگ  یندروخ  ياجب  هک  تسا  هدـش 

ناشن هلمج  نینچ  تروصب  مدرم  نآ  تلاح  ود  هکنیا  و  دوب ، اهنآ  یندیـشوپ  یندیـشچ و  ياجب  هک  دوب  هدـش  ریگارف  اهنآ  رب  يروط  سرت 
ینعی اّیبرع !» ناک  اما  اّیبن  ناک  ام  ادّـمحم  ّنا  ّکشت  ّکنا  به  سانـسّنلا  اـهّیا  اـی  ساـبل  ـال  سأـب و  ـال   » تفگ شباوجب  وا  . تسا هدـش  هداد 

هک وا  ندوـب  برع  یتـسه ، لد  ود  ترـضح  نآ  يربـمغیپ  رد  هک  مریگ  سانـسن  يا  تسین  ساـبل  دوـصقم  تـسین و  دـب  تراـبع  هنوـگنیا 
دناهتـشادن یئاذغ  هّکم  مدرم  نوچ  و  تسا ، هتـسنادیم  تسرد  ارنآ  برع  تسا و  هدوب  ناور  هلمج  هنوگ  هکنیا  هب  شنابز  درادن و  يدیدرت 

ارف ارناشندب  مامت  دوب  دایز  یگنـسرگ  هکنیا  نوچ  دندیـشچیم و  یگنـسرگ  یندروخ  ياجب  هک  تسا  هدـش  فیـصوت  روجنیا  ناشیا  لاح 
مدرم نآ  تلاح  ود  هکنیا  و  دوب ، اهنآ  یندیشوپ  یندیشچ و  ياجب  هک  دوب  هدش  ریگارف  اهنآ  رب  يروط  سرت  یگنـسرگ و  سپ  دوب ، هتفرگ 

اّمِم اوـُلُکَف  [ » هحفــص 385  ] 439-437- یقرواپ -436-398- نآرق -296-294- یقرواـپ . - تسا هدـش  هداد  ناـشن  هلمج  نـینچ  تروـصب 
و دـش ، عونمم  ص ]  ] ربمغیپ فرط  زا  هکمب  سانجا  یتراجت  طباور  ص ]  ] ربمغیپ روتـسدب  نوچ  تسا : هتفگ  ّیبلک  رخف :  114 ُهّللا » ُمُکَقَزَر 
، دندش نمـشد  وت  اب  اهدرم  دندرک : ضرع  ربمغیپ  روضح  هّکم  ناگرزب  ءاسؤر و  دنداتفا ، یگدـنز  مزاول  يزور و  يانگنت  رد  تخـس  اهنآ 

هکنیا دندرب ، اج  نآب  یندروخ  مدرم  تسین و  عونمم  هّکمب  یندروخ  لقن  هک  دومرف  هزاجا  ص ]  ] ربمغیپ دنراد ! ریـصقت  هچ  هچب  نز و  یلو 
: تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  دـیرادرب ، رفک  زا  تسد  دـیروخب و  تسا  هدرک  امـش  يزور  ادـخ  ار  اهنیا  هک  تسا  هّیـضق  هکنیا  يهلابند  رد  هلمج 
« َۀَـتیَملا ُمُکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ   » 37-1- نآرق . - كاپ تسا و  لـالح  هک  دـیروخب  میدرک  امـش  يزور  هک  اـهتمینغ  هکنیا  زا  ناناملـسم  يا  ینعی 

رّرکم تسا  هدش  لزان  هنیدمب  هک  هدـئام  هرقب و  تسا و  هدـش  لزان  هّکمب  هک  ماعنا  لّحنلا و  يهروس  راهچ  رد  هیآ  هکنیا  ماکحا  رخف :  115
شتمرح مکح  نم  رب  زیچ  چیه  ینعی  ٍمِعاط » یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِـجَأ  ال   » تسا هدـش  هتفگ  لّوا  ماعنا  يهروس  رد  تسا و  هدـش 

راهچ زا  يزیچ  ینعی  ِماعنَألا » ُۀَمیَِهب  مَُکل  تَّلِحُأ   » تسا هدـش  هتفگ  هدـئام  يهروس  رد  مه  نآ و  يهلابند  رادرم و  نامه  رگم  تسا  هدیـسرن 
ياهیندروخ نآرق  يهروس  راهچ  رد  نوچ  سپ  تسا  هدـش  هتفگ  نآب  تاـمّرحم  نآ  يهلاـبند  رد  تسین  مارح  دـیراد  راـیتخا  رد  هک  ناـیاپ 

-310-248- نآرق -40-1- نآرق . - یعطق لـئالد  عاـمجاب و  رگم  درک  رگید  زیچ  تـمرحب  مـکح  ناوـتیمن  تـسا  زیچ  راـهچ  نـیمه  مارح 
اهبرع هک  تسا  هدش  دیکأت  تامّرحم  نییعت  يهلابند  رد  رخف :  116 ٌلالَح » اذه  َبِذَکلا  ُمُُکتَنِسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال   » 480-441- نآرق

ءاب رـسک  اب  َبِذَکلا »  » ّذاش تئارقب  عمجم :  68-1- نآرق . - تسا تخـس  تازاجم  نآ  تبقاع  هک  دـننکن  مارح  لالح و  اریزیچ  هنارـس  دوخ 
تفـص و هک  تسا  هدناوخ  عفر  اب  َبِذَکلا »  » براحم نب  ملـسم  تسا و  هیلا  فاضم  هک  مک »  » زا دشاب  عبات  لدب و  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ 
- نآرق . - دنکیم فیـصوت  امـش  يوگغورد  ياهنابز  هک  هچنآ  دوب : دهاوخ  نینچ  ینعم  بذاک و  عمج  تسا و  لعاف  هک  دـشاب  ۀنـسلا  عبات 
هحفـص 386]  ] 39-1- نآرق  - رکذ تبـسانم  هیآ و  هکنیا  طاـبترا  عـمجم :  117 اـنمَّرَح » اوُداـه  َنـیِذَّلا  یَلَع  َو   » 155-144- نآرق -31-20

دوهی نید  رد  دـنیوگب  هک  تسا  تاروت  رد  هن  دـندرکیم  مارح  لالحب و  موکحم  بارعا  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  اـجنیا  رد  بلطم  هکنیا 
ّطقف دوهی  رب  هک  دـنمهفب  مدرم  ات  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  يارب  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  نآرق  رد  هن  مینکیم و  نّیعم  مه  اـم  تسا ، هدوب 
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« ًاِتناق ًۀَّمُأ  َناـک  َمیِهاربِإ  َّنِإ  . » تسا مارح  دودـعم  ياـهزیچ  ّطـقف  مه  ناناملـسم  رب  سپ  بوخ  زیچ  همه  هن  تسا  هدوب  مارح  نّیعم  ياـهزیچ 
هکنآ تفگ  تسا ! یچ  تّما  زا  دوصقم  وگب  نمب  مسرپب ! هک  زا  مسرپن  وت  زا  رگا  تفگ : تفر و  دوعسم  هّللا  دبع  دزن  دیبع  وبا  يربط :  120

نبإ تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هملک  هـکنیا  عـمجم :  43-1- نآرق . - رادربناـمرف عیطم و  ینعی  تناـق »  » دـهدیم و داـی  مدرمب  بوخ  ياـهزیچ 
هارب تیاده و  ياوشیپ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دناهدرک . ینعم  روط  هکنیا  نیرّسفم  رتشیب  دنمانیم و  تما »  » ار ملاع  درم  تسا : هتفگ  یبارعا 
نوچ دـناهتفگ : مه  و  دادـیم ، ماجنا  وا  ار  ّتلم  کـی  راـک  ینعی  دـناهتفگ : و  تسا ، واـب  مدرم  ماوق  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  ندوب ،

، تسا هدوب  ام  زا  میهاربا  دنتفگیم : دوهی  اهیحیـسم و  نوچ  دناهتفگ : و  تسا ، هدش  هدیمان  تّما  دوب  تسرپ  ادخ  دّـحوم و  یئاهنتب  میهاربا 
هب ار  مدرم  نک  توعد  ینعی  حوتفلا : وبا  َمیِهاربِإ 123  َۀَِّلم  ِعبَّتا  ِنَأ  . » تسا هدوبن  كرشم  امش  لثم  هک  تسا  اهنآ  ياعّدا  ّدر  يارب  هیآ  هکنیا 

: فشک  36-1- نآرق . - تسا یلقع  فیلاکت  ّتلمب  دارم  دناهتفگ : یضعب  دشاب و  كرش  رفک و  زا  یهن  لدع و  دیحوت و  هک  میهاربا  شور 
« ِهِیف اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُتبَّسلا  َلِعُج  امَّنِإ  . » دوش ماجنا  ّجح  لامعا  میهاربا  شورب  هک  تسا  ّجح  کسانم  روتـسد  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب 

هبنش زور  تشاد  گرزب  درک و  مارتحا  ینعی  دوهیلا » تبس   » لعف زا  تسا  ردصم  تبس »  » يهملک تسا : هتفگ  فاّشک ، رد  يروباشین :  124
کی لد و  کی  هک  درک  دراو  مدرمنآ  رب  دوب  هنیزوب  تروصب  لیدبت  خسم و  هک  ار  هبنـش  زور  دب  تبقاع  ادـخ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  ار و 
یهام راکش  یهاگ  دندرک و  ادیپ  رگیدکی  اب  فالتخا  دندرکن و  راتفر  هبنـش  زور  هحفص 387 ]  ] 64-1- نآرق  - فئاظو ماکحاب و  هدیقع 

: دناهتفگ یـضعب  فشک : دـندرک . یم - مادـقا  دنتـسنادیم و  زاجم  یهاگ  دـندرکیم و  يراددوخ  نآ  زا  دندرمـشیم و  مارح  زور  نآ  رد  ار 
زا و  تسا ، هدـش  راـکیب  ادـخ  هک  تسا  مرتـحم  هبنـش  زور  دـنتفگ : دوهی  و  دـنرادب ، مرتـحم  هک  دـش  نّیعم  ّقح  بناـج  زا  هنیدآ  زور  نوچ 

شنیرفآ راک  ردـنا  تسد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  هک  تسا  مرتحم  هبنـش  کی  زور  دـنتفگ : ياهّدـع  و  تسا ، هدـش  غراف  ملاـع  شنیرفآ 
نّیعم ناشیا  رب  هبنـش  زور  رد  تخـس  راک  دندش و  مورحم  هنیدآ  تلیـضف  زا  هک  دش  بجوم  ینامرفان  فالتخا و  هکنیا  تسا ، هدـش  ناهج 
مدرم ینعی  يربط :  125 ِۀَمکِحلِاب » َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُعدا   » 501-464- نآرق «. - َنیِذَّلا یَلَع  ُتبَّسلا  َلِعُج   » هیآ هکنیا  ینعم  تسا  هکنیا  دش و 
ینعی فـشک :  44-1- نآرق . - دوشیم نّیعم  وتب  يهداتـسرف  باـتک  رد  هچنآـب  دوـشیم و  یحو  وـتب  هک  روـط  ناـمه  نک  مالـساب  توـعد  ار 

يهلیسوب نک  نیدب  توعد  ینعی  عمجم  نیدب . نک  توعد  تسرد  نخس  اب  ینعی  حوتفلا : وبا  نید . مالساب و  نک  توعد  ّتنـس  يهلیـسوب 
حالـص دب و  کین و  یئاسانـش  ینعی  تمکح  دناهتفگ : و  دناهدیمان . تمکح  ارنآ  دنکیم  دب  زا  يریگ  ولج - کینب و  نامرف  نوچ  و  نآرق .

يهدیقع رب  یعطق  لیلدب  ینعی  حور : دوشب  لد  رد  ینیقی  يهدیقع  بجوم  هک  یعطق  لئالدـب  نک  توعد  ینعی  رخف : یگدـنز . راک  داسف  و 
« ِۀَنَسَحلا ِۀَظِعوَملا  َو  . » دنتـسه قیاقح  بلاط  هک  تسا  تما  ّصاوخب  ّصتخم  توعد  هنوگ  هکنیا  هّتبلا  دربب و  لد  زا  دیدرت  ههبـش و  هک  ّقحب 

لالدتـسا مدرم  يارب  تسا و  هدـش  هدرمـش  ّقح  ياهتمعن  تسا و  هدـش  يروآدای  تربع  دـنپ و  نآرق  رد  هک  روط  نامه  ینعی  يربط :  125
زا ناشاهلد  و  دنوش ، نآ  كرتب  لیام  دیآ و  ناشدب  یتشز  زا  هک  يروطب  ینعی  عمجم :  28-1- نآرق . - نک توعد  ار  مدرم  وت  تسا ، هدش 
وبا تسا . نآرق  هنـسح  يهظعوم  تسا و  يربمغیپ  هحفـص 388 ] تمکح [  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  و  دوش ، مرن  میالم و  يراکدـب  تواسق 
حور دنک . عناق  ار  اهنآ  هک  اهلالدتسا  و  دشاب ، مدرم  ینیبشوخ  بجوم  هک  اهتمالع  هناشن و  يهلیسوب  ینعی  رخف : وکین . دنپ  اب  ینعی  حوتفلا :

یعانقا لالدتسا  يهلیـسوب  راک  هکنیا  دشاب و  ندش  لدمرن  بجوم  هک  رگید  ملاع  شاداپ  تازاجم و  نتفگ  يروآدای و  ینعی  ظعو  نایبلا :
125 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلاـِب  مُهلِداـج  َو  . » دوریم راـکب  مدرم  يهدوت  ماوع و  توعد  يارب  دوـش و  ماـجنا  یتسیاـب  اهناتـساد  تاـیاکح و  لـقن  و 
ار وت  هک  يرازآـب  يرذـگرد و  اـهنآ  مئارج  زا  هک  رتـهب  قیرطب  نک  تباـث  ار  دوخ  يرترب  نک و  ثحب  تموـصخ و  اـهنآ  اـب  ینعی  يربـط :

نک فرصنم  ناشدوخ  يهدیقع  زا  ار  اهنآ  ینعی  نایبت :  41-1- نآرق . - ینکن یهاتوک  تلاسر  غالبا  دوخ و  يهفیظو  رد  يرگنن و  دندرک 
نآرق و يهلیـسوب  ینعی  عمجم : ینک . تیاعر  ار  اـهنآب  قاـفرا  دوخ و  شمارآ  و  يوشن ، فرحنم  ّقح  زا  نخـس  لالدتـسا و  رد  هک  يروطب 

دنناوتب هک  نک  تموصخ  ثحب و  هزادـنا  نآب  اهنآ  اب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  نک . وگتفگ  اهنآ  اـب  يراد  راـیتخا  رد  هک  یبوخ  ياـهلیلد 
وبا میئوگب . نخـس  ناشدرخ  يهزادناب  مدرم  اب  میتسه  رومأم  اهربمغیپ  ام  تسا : ثیدح  رد  هکنانچ  دـنیامن . راومه  دوخ  رب  دـننک و  لمحت 
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: رخف گنج . روتـسد  تیآب  تسا  هدـش  خـسن  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ  یـضعب  و  نامم ، زاب  زین  دوخ  راک  زا  نکم و  رازآ  ار  مدرم  ینعی  حوتفلا :
دور راکب  مدرم  زا  هتسد  نآ  يارب  یتسیاب  شور  هکنیا  و  دشاب ، میلستب  راچان  دوش و  هتسب  فرط  ناهد  هک  یئاهلیلد  اب  نک  تموصخ  ینعی 

يهمجرت رد  ینیـسح : دنیامن . اپب  بوشآ  دننک و  تموصخ  لدـج و  دـنهاوخیم  ّطقف  دنتـسین و  نیقی  لیـصحت  یـسانش و  تقیقح - یپ  هک 
تقیرط تعیرـش و  تقیقح و  هک  تسا  ّقحب  لوصو  يهناـگ  هس  ياهـشورب  هراـشا  قیرط  هس  هکنیا  هک  تسا  هدـش  ریبـعت  نینچ  فـشر ]![ 

رد ناربـمغیپ  يهلیـسوب  هک  تسا  نآ  تعیرـش  دـسریم ، یمدآـب  ّقـح  زا  هطـساویب  هک  تسا  نآ  تـقیقح  هحفـص 389 ] دنیوگیم [  دـشاب و 
هار هس  نیدـب ، توعد  رد  نوچ  و  یئوج . تقیقح  یبلط و  ّقح  رد  تسا  یمدآ  طابـضنا  بدا و  تقیرط  دوشیم ، هدراذـگ  ناـسنا  سرتـسد 
هک ار  يراوگرزب  تمارک و  نآ  نایم  رد  هطـساویب  تسا  ّقح  تبهوم  شـشخب و  هک  تسا  تقیقحب  لوصو  يارب  تمکح  تسا  هدش  نّیعم 

توعد يهلیـسو  هک  تسا  بسانم  هنـسح  يهظعوم  و  تسا ، تقیقحب  توعد  يهلیـسو  تمکح  سپ  درادن . نآ  رد  تکرـش  یئاناوت  رـشب 
هلداجم و و  دوش . هتخومآ  طابـضنا  بدا و  تحیـصن  دنپ و  اب  دیاب  سپ  یئوخـشوخ  تسا و  بدا  تیاعرب  نآ  ساسا  نوچ  دـشاب  تقیرطب 

لالدتسا قطنم و  اب  مدرم  ماوع  دیاب  سپ  تسا  مارح  لالح و  ماکحا  نایب  هک  تعیرشب  توعد  يارب  تسا  بسانم  نسحتسم  شور  اب  ثحب 
غالبا ماوع  ّصاوخ و  مومعب  دیاب  ربمغیپ  هک  دوشیم  مولعم  نایب  هکنیا  زا  و  دنوش . دوخ  فیاظو  ماکحا و  يوسب  یئامنهار  لاثم  دـهاش و  و 
لـصا نوچ  وا  رون  تسا : راـطع  خیـش  يهتفگ  و  دوـش ، توـعد  يربـهر و  ترـضح  نآ  يهطـساوب  دـشاب  هبترم  رهب  سک  ره  دـنک و  نید 

: ناـیبلا حور  شناـهن  ادـیپ و  تاّرذ  توعد   || شناـهج  ود  ره  توعد  دـمآ  بجاو  دوب  تاذ  ره  یطعم  نوچ  وا  تاذ   || دوـب  تادوـجوم 
ژک شیپ  نتفگ  هتکن  دنربن : يدوس  دنوش  يربهر  تمکح  يهلیسوب  درخیب  لهاج و  مدرم  رگا  تسا : هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  يدنقرمس  خیش 
یک  || رمع  زا  نتفگ  هعیـش  اب  ناوت  یک  تسا : يونثم  رد  تسا و  رخ  شیپ  نتخیر  رهاوج  زا  دـنچ  يرهوج   || نامگیب  تمکح  نامهف ز 

هدرپ رد  نتفگ و  نخـس  ینابز  مرن  اب  تسا و  ندرک  ارادـم  هنـسح  يهظعوم  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  رک و  شیپ  رد  ندز  طـب  رب  ناوت 
هک  || نک  تولخب  ینک  تحیـصن  رگ  هحفـص 390 ] تسا [ : شنزرـس  نارگید  ولج  رد  تحیـصن  هک  ندوب  تولخب  ندنامهف و  ار  بلطم 

: تسا هدش  هتفگ  لّوا  هیآ  هکنیا  رد  تسین :  تحیضف  زجب  تحیصن  نآ   || دشاب  الم  رب  هک  تحیصن  ره  تسین  تحیصن  يهویش  هکنیا  زج 
رد تسا ، يرکف  هّجوت  یّنظ و  لالدتـسا  هک  دـشاب  هنـسح  يهظعوم  اـب  توعد  زین  تسا و  یعطق  لـیلد  هک  دـشاب  تمکح  اـب  توعد  دـیاب 

هکنیا يارب  نسح  وکین و  هار  رد  لادجب  تسا  هدش  هداد  روتـسد  هکلب  نسحالا » لدجلا  و   » تسا هدشن  هداد  توعدـب  روتـسد  مّوس  يهبترم 
ُمَلعَأ َوُه  َکَّبَر  َّنِإ   » 415-413- یقرواپ «. - 62» شتفلاخم راکنا و  ربارب  رد  تسا  فرط  ندرک  هراچیب  مازلا و  ّطقف  تسین و  توعد  لادـج 

هب شهّجوت  رتشیب  تسا و  تاّیدامب  انتعایب  ینارون و  فاص و  یـضعب  تسا : يروج  یـسک  ره  رد  ناسنا  ناور  نوچ  رخف : َّلَض 125  نَِمب 
و درادـن ، راک  رـس و  ینعم  ملاع  اب  هک  یناسفن  ياههتـساوخ  ریـسا  تاّیّدام و  راتفرگ  هریت و  رگید  یـضعب  و  تسا . یناحور  يونعم و  ملاع 

تسا هدش  هداد  روتسد  ربمغیپب  تسین  يرگیدب  لیدبت  بالقنا و  لباق  تسا و  يدرف  ره  ّتیصاخ  لصا  ءزج  دادعتـسا  فالتخا  هکنیا  نوچ 
ُمتبَقاـع نِإ  َو   » تسا سوفن  یگریت  افـص و  زا  علتم  هک  تسا  وا  هک  نکم  یگلمج  تیادـه  عـّقوت  لدـج و  تسا و  توـعد  وـت  يهفیظو  هک 

اب دید  ص ]  ] ربمغیپ دحا  گنج  رد  هک  تسا  روهـشم  هچنآ  - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  هس  ار  هیآ  هکنیا  رخف :  126 ُمتِبقوُع » ام  ِلثِِمب  اُوِبقاعَف 
، درک مهاوخ  راـتفر  هکنیا  برع  رفن  داـتفه  اـب  دومرف  دـناهدرک ، تحاـصف  هحفـص 391 ]  ] 613-560- نآرق -45-1- نآرق  - ناـنچ هزمح 

رتهب دیرذگب  رگا  و  دشاب ، هزادنا  نامهب  دیاب  دینک  لابند  دیهاوخب  ار  اهنآ  رادرک  رگا  هک  دروآ  ار  لحن  يهروس  رخآ  تایآ  هکنیا  لیئربج 
هدش لزان  هّکمب  هروس  هّیقب  تسا و  هدوب  هنیدمب  هیآ  دنچ  هکنیا  دنا : هتفگ - تهج  هکنیا  زا  دش و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  ربمغیپ  تسا ،

زواجت يدایز  دنک و  گنجب  مادقا  هک  دـگنجب  یـسک  اب  ّطقف  یتسیاب  هک  نامز  نآب  تسا  هدوب  داهج  روتـسد  زا  شیپ  هیآ  هکنیا  - 2 تسا .
زا شیب  ماـقتنا  زا  تسا  موـلظم  یهن  يارب  - 3 230-152- نآرق «. - اوُدَـتعَت َو ال  مُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس - ِیف  اُوِلتاـق   » هیآ نیاـب  دـشابن 
وت لادج  توعد و  ربارب  رد  رگا  هک  دشاب  نآ  يارب  توعد  يهلابند  رد  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  ّقح  و  تسا ، هدش  متس  واب  هک  ياهزادنا 

. تسا رتهب  شاهجیتن  هک  شاب  ابیکـش  رذگرد و  ای  نکم و  زواجت  نک و  راتفر  هزادنا  نامهب  مه  وت  دندرک  يرازآ  دـندش و  یـضاران  مدرم 
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ربص دوس  رتهب  دـناهدش و  ربصب  فّظوم  ناربمغیپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ناـیبلا : حور   127 ِهّللِاب » اـّلِإ  َكُربَص  اـم  َو  ِربصا  َو  »/ 
- نآرق -44-1- نآرق «. - ِهّللِاب ّالِإ  َكُربَص  ام  َو   » تسا هدـش  هتفگ  واب  شدوخ و  هن  تسا  ّقح  يهلیـسوب  وا  ربص  هک  تسا  اـم  ربمغیپ  بیـصن 
: دـناهتفگ یـضعب  ریذـپان ، ّقح  دنتـسه و  فرحنم  هک  شابم  كانهودـنا  مدرم  هکنیا  رب  ینعی  عمجم :  127 مِهیَلَع » نَزَحت  ـال  َو   » 266-234
حتف و اب  ٍقیَـض » : » عمجم  127 ٍقیَـض » ِیف  ُکَت  َو ال   » 26-1- نآرق . - دش دهاوخ  یفالت  هک  نک  ربص  رادم و  هودـنا  دـحا  يادهـش  رب  ینعی 

: - تسا هتشون  ینیسح   128 َنُونِـسُحم » مُه  َنیِذَّلا  َو  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَـم  َهّللا  َّنِإ   » 46-38- نآرق -26-1- نآرق . - تسا هدش  ظّفلت  داض  رـسک 
ود نیرب  نامیا  مالـسا و  راک  رادم  ادخ و  قلخ  رب  تقفـش  زا  ترابع  ناسحا  ادخ و  رما  میظعتب  تسا  تراشا  يوقت  دناهتفگ :  74-1- نآرق

قلخ و ياضر   || یباتـش  رگ  اهتفـص  هکنیا  يوسب  دابآ  ددرگ  نید  يهناخ  يوقتب   || داش  دوش  مدرم  رطاـخ  ناـسحا  ز  مظن : تسا ، تفص 
هحفص  ] 61-34- نآرق -28-21- نآرق  - يدـنوادخ لضف  تسا و  تیالو  اوَقَّتا » َنیِذَّلا  َعَم   » رد َعَم »  » ینعم نایبلا : حور  یبای  ود  ره  قلاـخ 

دنرذگیم و رد  وا  زا  دنک  دب  یسک  رگا  ینعی  تسیراکدب  ربارب  رد  ای  یبوخ و  یکینب و  تسا  يراک  ره  ماجنا  ای  َنُونِسُحم »  » ینعم و  [ 392
تعاطا و رد  یتسدـشیپ  ترداـبم و  دراد : تمـالع  هس  نسحم  راـکوکین و  تسا : ثیدـح  رد  و  دـنرادن . يراتفردـب  دـننکیمن و  تازاـجم 

دنک تیصو  سکنآ  تفگ : نک ، یتیصو  دنتفگ : واب  ناّیح  نبإ  مره  گرم  ماگنه  وا ، اب  يراتفردب  ربارب  رد  یکین  تیصعم و  زا  يراددوخ 
. - رخآ ات  تسا  هدوب  ِلِیبَس » یلِإ  ُعدا   » زا شدوصقم  دـیناوخب و  ار  لـحن  يهروس  رخآ  تاـیآ  منکب  ّتیـصو  مرادـن  هک  نم  دراد ، لاـم  هک 

بارعا هک  دـهدیم  ناـشن  بوـخ  َنوـُلوُقَی » مُهَّنَأ  ُمَلعَن  دََـقل  َو   » تـیآ 103 - 1 تاـیآ : هکنیا  رد  اـم  نخـس   527-505- نآرق -22-9- نآرق
هتفای و هناهب  هار  تسا  هدناوخیم  يزیچ  ای  هتشاد  يرکف  هک  يدرم  اب  ار  ترضح  نآ  نتسشن  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  ربمغیپ  تکرح  رتکچوک 
دـناهتفگ و هک  اهنیمه  زج  يزیچ  رگا  تسا و  هتفرگ  ار  اهنآ  يهناـهب  ولج  مه  نآرق  و  دـناهدرک ، واـب  هتـسباو  ار  ربمغیپ  ّتیـصخش  نآرق و 
زا ربمغیپ  يهدافتساب  اهیحیـسم  یـضعب  يوعد  هک  تسا  هکنیا  دندرکیم ، ضارتعا  دنتفگیم و  زاب  دوبیم  يریگ  هناهب  لباق  دناهدینـش  باوج 

تـسد ار  هناهب  دـندزیم و  ار  تمهت  هکنیا  شیپ  اـهلاس  دنتـسناوت  یم - بارعا  رگا  لـیجنا  زا  نآرق  لاـثما  رد  هدافتـسا  اـی  بهار و  ياریحب 
رادـید زا  شیب  نارگید  بهار و  ياریحب  اب  تاقالم  ربمغیپ و  ماـش  رفـس  دوشیم  مولعم  سپ  دادـیم  ار  اـهنآ  باوج  مه  نآرق  دـنتفرگیم و 

هک دناهتشادن  يزاردنابز  ياج  دناهتسنادیم و  ارنآ  بارعا  دناهتـشون و  ترـضح  نآ  لاوحا  رد  هکنانچ  تسا ، هدوبن  زیمتیب  غلابان و  يهچب 
مالـسا نارود  رد  نوچ  هک  درک  اعّدا  ناوتیمن  تسا و  هدش  لقن  هدنام و  اهنامه  يهلیـسوب  اهتـشذگرس  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و  دـناهتفگن ،

و هتفر ! ص ]  ] ربمغیپ هک  نارود  نآ  رد  اریز  تسا ، هدش  طبض  هداس  دراوم  تسا و  هداتفا  ملق  زا  تسا  هدوب  ررض  رب  هچنآ  دناهتشون  ار  اهنیا 
نانخس هکنیا  هکدننک  ضارتعا  دناهتسناوتیم  دناهدوب و  اهنامه  يربمغیپ  ياعّدا  عقوم  رد  هدوبن و  مالـسا  دناهدید  دناهدوب و  هلفاق  رد  بارعا 

مهف زیچ  رفن  هحفص 393 ]  ] 84-43- نآرق  - کی اب  دـمآ  تفر و  يهزادـناب  اهترفاسم  نآ  نوچ  یلو  تسا  ترفاسم  رد  تاقالم  نآ  زا  وت 
زاجعا رد  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  ٌنِیبُم » ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذـه   » يهلمج - 2 دناهدرک . هناهب  ارنیا  دناهتفگن و  ینخـس  اهنآ  زا  تسا  هدوبن  هکم 

دوـخ يرونخـس  همه  اـب  امـش  تسه و  هدوـب و  امـش  ناـیم  رد  یمجعا  درم  هـکنیا  هـک  سب  نـیمه  اـهبرع  امـش  یگراـچیب  ترـضح و  نآ 
كرد تفرگ  میلعت  يزیچ  وا  زا  ربمغیپ  هک  ضرفرب  و  دـیروآرد ، راکـشآ  یبرع  نابز  نیاب  دـینک و  كرد  ار  بلاطم  هنوگنیا  دیاهتـسناوتن 

مه يریگارف  لصا  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  لمع  نیمه  سب و  امـش  رب  وا  يرترب  زاجعا و  يارب  تحاصف  نیاـب  یبرع  ناـبزب  يرادومن  نآ و 
شور کبـس و  نینچ  اب  هن  دوش  راهظا  مدرم  رگد  لثم  ینخـس  اب  دـیآرد و  دـیابن  تروص  نیاب  دوب  هتفرگ  وا  زا  رگا  تسا و  هدوبن  راک  رد 

ياههلمجب طابترا  رد  هچ  رگا  ُفِصَت » اِمل  اُولوُقَت  ـال  َو   » تیآ 116 - 3 46-13- نآرق . - دیباین دیئوجب و  ار  شریظن  اهنامـسآ  يالاب  رد  هک 
وا رایتخا  رد  یناسنا  فیاظو  مارح و  لالح و  ماکحا  هک  یّلک  تسا  يروتـسد  یلو  میدرک  لقن  رخف  ماما  زا  هک  تسا  ناـمه  لاـبند  ولج و 

سکنآ اب  هاگتـسد  ره  يرادهگن  حالـصا و  هار  نوچ  تسا  هدش  تسرد  وا  دوخ  هک  دوش  نّیعم  اجنآ  زا  دیاب  دنک و  نییعت  دوخ  هک  تسین 
دریگ و ارف  ار  دوخ  فیاظو  يربماغیپ  یحو و  يهلیسوب  شنیرفآ  لصا  زا  دیاب  یمدآ  سپ  تسا ، نآ  رد  صّصختم  هتخاس و  ارنآ  هک  تسا 

لابندب دب  يهجیتن  هتبلا  لمع  نینچ  تسا و  هدوب  تحلـصم  ریغ  رب  صّـصختم  ریغ  زا  لمع  نوچ  يراتفرگ ، تسا و  باذع  شاهلابند  هن  رگ 
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تسا میهاربا  ّتیصخش  زا  نخـس  هک  َنوُِفلَتخَی » ِهِیف  اُوناک  امِیف  ات - ًۀَّمُأ - َناک  َمیِهاربِإ  َّنِإ   » ات 124 زا 120  تایآ  - 4 44-14- نآرق . - دراد
زا بارعا  هک  دـشاب  تبـسانم  نیاب  دـیاش  تسا ، هدـش  متخ  هبنـش  زور  تبـس و  يهلئـسمب  و  دـنک ، لاـبند  ار  وا  شور  هک  ربمغیپب  روتـسد  و 

ربـمغیپ توعد  دوـبن و  تسرپـتب  وا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دـناهتفگیم . هتـشاد و  رطاـخب  اـهزیچ  هبعک  ياـنب  نارود  میهاربا و 
هدینش يزیچ  اجنآ  دوهی  هنیدم و  مدرم  زا  هکم  بارعا  شیبامک  هک  تسا ، هدوب  دوهی  میدق  ياهناتساد  زا  تبس  يهلئسم  و  تسا . وا  شورب 
دولوم هدوب  یتشذگرس  نآ  «: 63» تسا هدش  ه  هحفص 394 ]  ] 108-74- نآرق -62-31- نآرق  - تبسانم نیاب  دناهتشاد  یتارکاذم  دیاش  و 

دوخ فارحنا  دولوم  هدوب  یتشذگرـس  نآ  تسین . اـهیراتفرگ  ثداوـح و  نینچ  مزلتـسم  ّقـح  هار  یگدـنز و  هن  رگ  مدرم و  دوـخ  فارحنا 
 ] 462-417- نآرق -323-231- نآرق  - 21-19- یقرواـپ . - تسین اـهیراتفرگ  ثداوح و  نینچ  مزلتـسم  ّقح  هار  یگدـنز و  هن  رگ  مدرم و 

هحفص 395]

[17  ] لیئارسا ینب  يهروس 

هراشا

هحفص 397]  ] 37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   462-417- نآرق -323-231- نآرق -

ات 25] تایآ 1  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]

َیلِإ ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َنِم  ًالَیل  ِهِدبَِعب  يرـسَأ  يِذَّلا  َناحبُـس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   462-417- نآرق -323-231- نآرق -
ّالَأ َلِیئارـسِإ  ِینَِبل  ًيدُه  ُهانلَعَج  َو  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  َو  [ 1  ] ُریِـصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  نِم  ُهَیُِرِنل  َُهلوَح  انکَراب  يِذَّلا  یَـصقَألا  ِدِجـسَملا 

ِضرَألا ِیف  َّنُدِسُفَتل  ِباتِکلا  ِیف  َلِیئارسِإ  ِیَنب  یلِإ  انیَضَق  َو  [ 3  ] ًاروُکَش ًادبَع  َناک  ُهَّنِإ  ٍحُون  َعَم  انلَمَح  نَم  َۀَّیِّرُذ  [ 2  ] ًالیِکَو ِینوُد  نِم  اوُذِخَّتَت 
َناک َو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدیِدَش  ٍسَأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  مُکیَلَع  انثََعب  امُهالوُأ  ُدـعَو  َءاج  اذِإَف   500-1- نآرق [ - 4  ] ًارِیبَک اُولُع  َُّنلعََتل  َو  ِنیَتَّرَم 

نِإ َو  مُکِسُفنَِأل  ُمتنَسحَأ  ُمتنَـسحَأ  نِإ  [ 6  ] ًاریِفَن َرَثکَأ  مُکانلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاومَأـِب  مُکاندَدـمَأ  َو  مِهیَلَع  َةَّرَکلا  ُمَُکل  اـندَدَر  َُّمث  [ 5  ] ًالوُعفَم ًادعَو 
نَأ مُکُّبَر  یسَع  [ 7  ] ًارِیبتَت اوَلَع  ام  اوُرِّبَُتِیل  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ُهُولَخَد  امَک  َدِجـسَملا  اُولُخدَِـیل  َو  مُکَهوُجُو  اُؤوُسَِیل  ِةَرِخآلا  ُدـعَو  َءاج  اذِإَف  اـهَلَف  ُمتأَـسَأ 

َنُولَمعَی َنیِذَّلا  َنِینِمؤُـملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَوـقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـهَی  َنآرُقلا  اَذـه  َّنِإ  [ 8  ] ًاریِـصَح َنیِِرفاکِلل  َمَّنَهَج  انلَعَج  َو  اندُـع  ُمتدُـع  نِإ  َو  مُکَمَحرَی 
ِّرَّشلِاب ُناسنِإلا  ُعدَـی  َو  [ 10  ] ًامِیلَأ ًاباذَـع  مَُهل  اندَـتعَأ  ِةَرِخـآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو   728-1- نآرق [ - 9  ] ًارِیبَـک ًارجَأ  مَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاّصلا 
مُکِّبَر نِم  ًالضَف  اوُغَتبَِتل  ًةَرِصبُم  ِراهَّنلا  َۀَیآ  انلَعَج  َو  ِلیَّللا  َۀَیآ  انوَحَمَف  ِنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َلیَّللا  اَنلَعَج  َو  [ 11  ] ًالوُجَع ُناسنِإلا  َناک  َو  ِریَخلِاب  ُهَءاعُد 
ُهاقلَی ًاباتِک  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُهل  ُجِرُخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهانمَزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  [ 12  ] ًالیِصفَت ُهانلَّصَف  ٍءیَش  َّلُک  َو  َباسِحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَلعَِتل  َو 
ُّلِضَی امَّنِإَف  َّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنل  يِدَتهَی  امَّنِإَف  يدَـتها  ِنَم   593-1- نآرق [ - 14  ] ًابیِـسَح َکیَلَع  َموَیلا  َکِسفَِنب  یفَک  ََکباتِک  أَرقا  [ 13  ] ًاروُشنَم

اَهیَلَع َّقَحَف  اهِیف  اوُقَسَفَف  اهِیفَرتُم  انرَمَأ  ًۀَیرَق  َِکلُهن  نَأ  اندَرَأ  اذِإ  َو  [ 15  ] ًالوُسَر َثَعبَن  یّتَح  َنِیبِّذَعُم  اّنُک  ام  َو  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اهیَلَع 
َۀَلِجاعلا ُدیُِری  َناک  نَم  [ 17  ] ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٍحُون  ِدـَعب  نِم  ِنوُرُقلا  َنِم  انکَلهَأ  مَک  َو  [ 16  ] ًاریِمدَت اهانرَّمَدَف  ُلوَقلا 

ٌنِمُؤم َوُـه  َو  اهَیعَـس  اـَهل  یعَـس  َو  َةَرِخـآلا  َدارَأ  نَم  َو  [ 18  ] ًاروُحدَـم ًامُومذَـم  اهالـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  انلَعَج  َُّمث  ُدـیُِرن  نَِمل  ُءاشَن  ام  اـهِیف  َُهل  اـنلَّجَع 
رُظنا [ 20  ] ًاروُظحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو  َکِّبَر  ِءاطَع  نِم  ِءالُؤَه  َو  ِءـالُؤه  ُّدُِـمن  ـالُک   670-1- نآرق [ - 19  ] ًاروُکشَم مُُهیعَـس  َناک  َِکئلوُأَف 

َو [ 22  ] ًالوُذخَم ًامُومذَـم  َدـُعقَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  لَعَجت  ال  [ 21  ] ًالیِـضفَت ُرَبکَأ  َو  ٍتاجَرَد  ُرَبکَأ  ُةَرِخآلَل  َو  ٍضَعب  یلَع  مُهَـضَعب  انلَّضَف  َفیَک 
امَُهل ُلق  َو  امُهرَهنَت  َو ال  ٍّفُأ  امَُهل  لُقَت  الَف  امُهالِک  َوأ  امُهُدَحَأ  َرَبِکلا  َكَدنِع  َّنَُغلبَی  اّمِإ  ًاناسحِإ  ِنیَِدلاولِاب  َو  ُهاّیِإ  ّالِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق 

ِیف اِمب  ُمَلعَأ  مُکُّبَر   597-1- نآرق [ - 24  ] ًاریِغَـص ِینایَّبَر  امَک  امُهمَحرا  ِّبَر  ُلق  َو  ِۀَمحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ضِفخا  َو  [ 23  ] ًامیِرَک ًالوَق 
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، سدقملا تیب  عماج  دجسم  یصقالا - دجسملا  تاغل : ینعم   112-1- نآرق [ - 25  ] ًاروُفَغ َنِیباّوَِألل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاص  اُونوُکَت  نِإ  مُکِسوُُفن 
حبص و گنج ، رد  يهلمح  ینعمب  ةّرکلا - یگدنکارپ ، یتسس ، یهابت ، زیچ ، ود  نایم  يهلـصاف  ینعمب  مود  لّوا و  حتفب  للخ  عمج  لالخ -

هچنآ يزور ، هرهب ، هدـنرپ ، رئاـط - يدـب ، رازآ و  دـصقب  ندرک  موجه  ندرک ، دوباـن  كـاله و  ینعمب  اریبـتت - دـنیوگیم ، ناـتّرک  ار  ماـش 
ینعمب ءار  دـیدشت  ءات و  حـتف  اب  فّرتم  ءات و  نوکـس  اب  فرتم - تسا ، ینعم  هّدام و  نیمه  زا  مهّریطت  هک  دـشاب  دـب  ای  کین  لاف  يهلیـسو 

ینعم هب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  یلـص  ردصم  زا  یلـصی - درادن ، يریگولج  دـنکیم و  دـهاوخ  یم - هچنآ  هکنآ  نارذگـشوخ ، رگمتس ،
رود ندنار ، دوخ  زا  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمض  اب  روحد  مّود و  نوکـس  لّوا و  حتفب  رحدردصم  زا  اروحدم - ندرک ، شتآ  دراو  ندرک  بابک 

یتخـسب ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  رهن  ردصم  زا  رهنت - موشیم ، تحاران  ریگلد و  دیآیم و  مدب  ینعی  فا - ندـش ، ریگولج  و  ندرک ،
یتخـس زاوآب و  ندرک و  مورحم  ار  هدنهاوخ  ادگ و  ندرک ، ناور  نآب  بآ  ندنک و  بآ  رهن  نیمز ، رب  بآ  ندش  ناور  نوخ ، ندـش  ناور 

میداد تکرب  ار  شفارطا  هک  سدقب  ات  مارحلا  دجسم  زا  بشب  ار  دوخ  يهدیرفآ  هکنآ  هدوتس  تسا و  كاپ  هچ   1 همجرت : ندنار . شیپ  زا 
تاروت زین  یسومب  شیپ  نرق  نیدنچ  هک  هچ  دراد  یگزات  هن  هکنیا  تسا 2  اونش  انیب و  هک  ار  قح  تردق  يهناشن  واب  دیامنب  ات  داد  شدرگ 

زا میدرب و  یتشکب  حون  اب  هک  دـندوب  مدرمنآ  لسن  زا  اهنآ  دننادن 3  دوخ  نابیتشپ  ار  ادخ  ریغ  ات  میدرک ، لیئارـسا  ینب  ربهر  ار  وا  میداد و 
دوخ یگدنز  رد  میدرک : رادربخ  ار  لیئارسا  ینب  باتک  هتشون و  يهلیسوب  یلو  دوب 4  رازگ  رکش  ياهدنب  وا  نوچ  دندنام  تمالسب  نافوط 

ار دوخ  ناگدنب  زا  ياهتسد  دیسر  رسب  لّوا  نارود  نوچ  تلزنم 5  تعفر  تموکح و  بوشآ و  داسف و  اب  درک  دـیهاوخ  رازگرب  نارود  ود 
ماجنا دوب  ياهدعو  هکنیا  هّتبلا  دنتـشک ، دنتـشگ و  هناخب  هناخ  ریگتخـس و  مه  دندوب و  تخـس  مه  هک  هحفص 398 ] میداتسرف [  ناترـس  رب 
کنیا  ] میدوزفا 7 ناترامش  رب  میدرک و  ناتکموک  دنزرف  لامب و  میداد و  امشب  تبون  زاب  ثداوح  هکنیا  سپ  زا  ریذپان 6  فّلخت  یندش و 
دننامه دندش و  راتفرگ  یتخـسب  امـش  فارـشا  ناگرزب و  دیـسر  رگید  نارود  نوچ  و  دیدرک ، دوخ  يارب  دب  ای  دیدرک  بوخ  رگا  دینادب ]

دیاش دیـشوکب ] دیـشاب و  راودیما  نونکا   ] دـندرک 8 دوبان  دـنتفای  تسد  سک  ره  رب  دـندرک و  لامیاپ  ار  امـش  سّدـقم  دجـسم  نارود  نآ 
تسا نآرق  هکنیا  دینادب ] مه  اهبرع  امش   ] تسا 9 نارفاک  راصح  مّنهج  هک  دیوش  راتفرگ  دب  هب  دینک  دب  زاب  رگا  دیوش و  تمحر  لومـشم 

هک ناـسک  نآ  یلو  تسا 10  اـهنآ  لاـم  دزم  نیرتشیب  هک  راـکوکین  نینمؤم  يارب  تسا  رـشبم  مه  تسا و  ربـهر  یگدـنز  هار  نیرتـهبب  هک 
کیب بوخ  دب و  يارب  دیلوجع 12 و  هچ  هک  دیسانشب  ار  دوخ  اهمدآ  امش  دنراد 11  راظتنا  رد  كاندرد  یباذع  دنرادن  رواب  رگید  یملاع 

میدرک و شنیرفآ  گرزب  تیآ  ار و  زور  بش و  دـینیبیم :] هک  تسا  یگتـسهآ  رب  یگدـنز  ماظن  هکنیا  اـب   ] دـیرادیمرب اعدـب  تسد  ناـس 
هاگن هام  لاسب و  یگدنز  راک و  يهرامش  دینک و  هدافتـسا  دوخ  يادخ  لضف  زا  دیورب و  يزور  یپ  ات  میداد  ینـشور  زورب  یگریت و  بشب 
ملاعب هک  میدرک  شدوخ  ریگندرگ  ار  سک  ره  راـک  رکف و  13 و  دیدنب ] راکب  دینادب و  ات   ] میدرک نایب  لصفم  ار  زیچ  همه  ام  سپ  دـیراد 

هارب هک  ره  سپ  ینتشیوخ 15  راد  باسح  دوخ  هک  ناوخب  کنیا  دنیوگیم : واب  هک  دونشیم 14  دنیبیم و  هداشگ  رس  يهمان  تروصب  رگید 
هار میتسرفن و  يربـمغیپ  اـت  مینکن  راـتفرگ  ار  یـسک  اـم  هچ  دربـن  ار  وا  هاـنگ  يرگید  هک  هتفر  دوخ  ناـیز  رب  هن  رگ  تسا و  دوخ  يارب  دوب 
نآب راک  ّقح و  تشونرس  ّقحتسم  و  دندش ، فرحنم  اهنآ  دش و  فیاظو  غالبا  يدابآ  کی  نارذگشوخ  ناراد  هیامرسب  نوچ  میئامنن 16 و 

زین  ] حون زا  دـعب  مدرم  اسب  هچ  هک ] دـنراد  رطاـخب  دناهدینـش و  هّتبلا   ] مینک 17 دوبان  هرابکی  ار  یگلمج  دـنوش  كاله  دـیاب  هک  دیـسر  اج 
[ دننادب مدرم   ] اهنآ 18 تازاجم  يارب  تسا  سب  نیمه  تسا و  رادربخ  نامدرم  مرج  زا  دـنوادخ  نوچ  دـندش ، دوبان  دوخ ] تاـیانج  مرجب 

هحفص مّنهج [  ریزارس  تبقاع  یلو  دسریم  يدوزب  تسا  وا  تشونرس  ّقح و  ّتیشم  هک  هزادنا  نآ  ات  دهاوخب  ملاع  هکنیا  يدونشوخ  هکنآ 
وکین 20 شدزم  تسا و  هدیدنسپ  شراک  دنکیم  ششوک  نامیا و  اب  دراد و  رگید  يارس  راظتنا  هکنآ  هراچیب 19 و  راوخ و  تسا و  [ 399

نآ نیاب و  ششخب  هک  تسا  توافتیب  هورگ  نآ  هورگ و  هکنیا  دنکیم و  کموک  همهب  وا  دنتسه و  دنوادخ  زا  دنمتـسم  مدرم  يهمه  هّتبلا 
يارـسب دنراد و  توافت  ردق  هچ  مدرم  میدرک و  يرگید  زا  رترب  ار  یکی  هزادنا  هچ  ات  هک  رگنب  یلو  تسین 21  وا  ماعنا  رد  یعنم  دسریم و 

تمالمب و تبقاع  هک  دینادن  کیرش  ار  يرگید  هدننیرفآ  اب  هک  دیـشاب  هجوتم  نارگید  وت و  رتهب 22  تسا و  رتشیب  يرترب  تواـفت و  رگید 
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ات ردام  ردپ و  اب  راکوکین  دیـشاب و  تسرپ  هناگی  دـیاب  هک  همه  وت و  يارب  تسا  يدـنوادخ  تحلـصم  نامرف و  زین  دناشکیم 23 و  يراوخ 
دـشاب و مارتحا  اب  دـیئوگب  هچنآ  دـیئوگم و  نخـس  یتشردـب  دـینکن و  شرت  اهنآب  ور  دـیوشن و  ریگلد  دـندش  ناوتان  ریپ و  رگا  هک  اج  نآب 

دنداد شرورپ  یکچوکب  ارم  هک  نک  محر  اهنآب  وت  ادخ  يا  هک  دینک  اعد  نتورف و  دیـشاب و  نابرهم  اهنآب  دوخ  راتفر  رد  مه  میرکت 24 و 
. دوب دـهاوخ  ترفغم  لومـشم  بئات  تسا و  حـلاص  هکنآ  تسا و  رتاناد  سک  ره  ناـهنب  ادـخ   25 هک ] دیـشاب  رادربخ  و   ] دـندرک تیبرت  و 

کیرش تبسن  زا  منادیم  رودب  ینعی  يربط :  1 یَصقَألا » ِدِجسَملا  َیلِإ  ِمارَحلا  ِدِجسَملا  َنِم  اًلَیل  ِهِدبَِعب  يرسَأ  يِذَّلا  َناحبُس  : » نیرّـسفم نخس 
هفیذـح دوعـسم و  هّللا  دـبع  و  یـصقا . دجـسم  اـت  مارحلا  دجـسم  زا  ار  دوـخ  يهدـنب  بش  رد  داد  شدرگ  هک  ار  سک  نآ  نتـشاد  قـیفر  و 

یبا رتخد  یناه  ّما  يهناخب  بش  نآ  رد  ص ]  ] ربمغیپ تسا و  مرح  نیمزرس  مارحلا  دجسم  زا  دوصقم  و  لیّللا » نم  هدبعی  يرسا   » دناهدناوخ
: دومرف ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدرک  لقن  وا  ناـشیوخ  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لـقن  هعـصعص  زا  کـلام  سنا  و  دوب ، هتفر  باوخب  بلاـط 

یـضعب و  مدناوخ . زامن  ناربمغیپ  اب  سدقملا و  تیب  ات  دـندرب  ارم  مدینـش و  یئادـص  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  نایم  لاحب  هبعک  کیدزن 
جارعم یگنوگچ  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  تقو  ره  و  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  یحور  شدرگ  هکنیا  تفرن و  یئاجب  ربمغیپ  ندب  دناهتفگ :

- نآرق  - دـناهدرک لـقن  هشیاـع  زا  و  هدوب ، تسرد  تسار و  هک  دـنوادخ  يوس  زا  تسا  هدوب  یباوخ  تسا  هتفگیم  باوجب  دندیـسرپیم ، ار 
ربمغیپ شدرگ  ریـس و  هکنیا  نایبت : داد . شدرگ  ار  ترـضح  نآ  حور  دـنوادخ  تفرن و  یئاـجب  ربمغیپ  ندـب  هک  هحفـص 400 ]  ] 112-15

ینعی اِنتایآ » نِم  ُهَیُِرِنل   » تسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  و  دوب ، ترـضح  نآ  نیقی  تدـش  يراوتـسا و  تریـصب و  يداـیز  يهلیـسو  [ص ]
ربمغیپ هک  تسا  هکنیا  یئاّبج  لیوأتب و  نیدقتعم  رتشیب  ام و  يهدیقعب  و  مینایامنب ، ار  دوخ  تایآ  اههناشن و  واب  هک  دوب  هکنیا  يارب  شدرگ 

نآ نیقی  رب  هک  دندومن  واب  نادنچ  ّقح  تایآ  نیمز و  نامـسآ و  بیاجع  زا  متفه و  نامـسآب  یهتنملا  ةردـس - ات  دـندرب  نامـسآب  ار  [ص ]
دجـسم ات  مارحلا  دجـسم  زا  تکرح  ناـمه  تسا  دـهاش  نآرق  هچنآ  و  باوخب ، هن  دوب  يرادـیبب  شدرگ  هکنیا  یگلمج  دوزفا و  ترـضح 
یـضعب تسا ، هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  عـمجم :  169-143- نآرق . - دـناهدش عـلّطم  راـبخا  زا  ار  نآ  زا  شیب  و  تـسا ، یـصقا 

َو - 5 َةالَّصلا ، اوُمِیقَأ  - 4 َنوُعدَی ، َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  - 3 ینِّزلا ، اُوبَرقَت  ال  - 2 َسفَّنلا ، اُوُلتقَت  ال  - 1 تسا : هدش  لزان  هنیدمب  هیآ  جنپ  دـناهتفگ :
دناهـتفگ یـضعب  -233-262 و  نآرق -226-207- نآرق -200-170- نآرق -163-142- نآرق -135-113- نآرق . - ُهَّقَح یبرُقلا  اَذ  ِتآ 

يارب هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـمب  هک  ِینلِخدَأ » ِّبَر  ُلق  َو   » ات َکـَنُوِنتفََیل » اوُداـک  نِإ   » زا تسا  هدوب  هیآ  تشه 
يارب دنداد و  ششدرگ  بش  نامه  رد  دناوخ و  ماش  زامن  مارحلا  دجسم  رد  هک  تسا  هدش  لزان  ترـضح  نآ  نداد  شدرگ  جارعم و  لقن 

نب سنا  دوعـسم و  نبإ  ساّبع و  نبإ  لثم  دـناهدرک  لقن  دایز  مک و  باحـصا  زا  ياهّدـع  ار  جارعم  يهّصق  و  تشگرب ، اج  نآب  حبـص  زاـمن 
: دوشیم میسقت  هتسد  راهچب  اههتفگ  هکنیا  عومجم  هک  مک  یضعب  دایز و  یضعب  هک  نارگید  یناه و  ّما  هشیاع و  هفیذح و  رباج و  کلام و 

نآ يارب  يریـس  شدرگ و  هک  تسا  نیقی  لـمجم  روـطب  هک  میراد  اـهنآ  یتسردـب  نیقی  تسا و  هدـش  لـقن  رتاوـت  روـطب  هـک  یئاـهنآ  - 1
میریذـپیم و ار  اهنآ  ام  تسا و  راگزاس  ام  دزن  رد  مولعم  لوصا  اب  تسین و  لقع  اب  فلاخم  شاهجیتن  هک  یئاهنآ  - 2 تسا ، هدوب  ترضح 
درک و شدرگ  اهنامسآب  ترضح  نآ  هک  تایاور  نآ  دننام  باوخ ، رد  هن  تسا  هدوب  يرادیب  رد  هثداح  هکنیا  هک  میوشیم  دقتعم  هجیتن  رد 

نآ - 3 ار ، اهنآ  ریغ  خزود و  هحفص 401 ]  ] 107-80- نآرق -74-45- نآرق  - تشهب و یهتنملا و  ةردس  شرع و  مه  دـید و  ار  اهربمغیپ 
اهنآ هک  تسا  هکنیا  رتهب  درک و  لیوأت  حیحـص  تسرد و  ینعمب  ار  اهنآ  ناوتیم  یلو  تسا ، ام  دـیاقع  لوصا  اب  فلاخم  رهاظب  هک  تایاور 

هتـسد هکنیا  هک  یتخـس  رد  ار  نایخزود  دید و  یـشوخ  رد  ار  یتشهب  مدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  هچنآ  لثم  مینک ، لیوأت  حیحـص  ینعمب  ار 
صیخشت دید و  عقوم  نآ  رد  ار  اهنآ  مان  ای  نادب  ناکین و  تایصوصخ  فصو و  ترـضح  نآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  میئوگب  ار  اهلوقنم 

دوخ جارعم  رد  ص ]  ] ربمغیپ هک  اههتفگ  هکنیا  لثم  تسا  حیحـص  هیجوت  لیوأت و  لباق  هن  تسا و  تسرد  رهاظب  هن  هک  اـهزیچ  نآ  داد 4 -
ار ترـضح  نآ  مکـش  دندمآ و  دورف  رفن  دنچ  جارعم  يوسب  ندش  هناور  زا  شیپ  هکنیا  ای  تسـشن و  وا  يولهپب  وا  تخت  رب  دید و  ار  ادـخ 

هنوگنیا هک  تسا  هکنیا  رتـهب  دـندرب و  سدـقملا  تیب  فرطب  ار  وا  دـندراذگ و  دوخ  ياـج  رب  دنتـسش و  دنتـشادرب و  ار  شلد  دـنتفاکش و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1132 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ص]  ] ربمغیپ زا  تسا : هتفگ  هّللا  دبع  نب  ۀـحلط  ادـخ ، زا  قیالان  ره  نتـشاد  رود  هزیکاپ و  ینعی  ِهّللا » َناحبُـس  : » حوتفلا میریذـپن . ار  اههتفگ 
هدش عقاو  جارعم  ترجه  زا  شیپ  لاس  کی  تسا : هتفگ  لتاقم  ندرک . رود  دـنوادخ  زا  ار  يدـبره  دومرف : مدیـسرپ ، ار  هملک  هکنیا  ینعم 
راب دنچ  دناهتفگ  یـضعب  و  بلاط ، وبا  رتخد  یناه  ّما  يهناخ  زا  رابکی  مارحلا و  دجـسم  زا  رابکی  تسا : هدوب  رابود  دنتفگ  یـضعب  و  تسا ،

تسا و هدوب  سدـقملا  تیب  ات  دـناهتفگ : هلزتعم  تسا ، هدوبن  دـناهتفگ  یـضعب  دـنراد ، فلتخم  دـیاقع  جارعم  رد  ناناملـسم  و  تسا ، هدوب 
تـسا تسرد  هکنیا  و  دوب . هّکم  رد  نت  تفر و  جارعمب  حور  دنتفگ  یـضعب  و  دید ، باوخب  دـنتفگ  یـضعب  و  تسا ، نیمه  زین  نآرق  رهاظ 

تشهب و وار  تشهب  دومرف : هکنانچ  دید  دوخ  مشچب  دـش و  هضرع  وا  رب  ار  خزود  تشهب و  و  « 64» دندرب نامسآب  ار  ترضح  نآ  ندب  هک 
دندومن نمب  هحفص 402 ]  ] 725-723- یقرواپ -31-13- نآرق  - ار تشهب  دومرف : هکنانچ  دـید  دوخ  مشچب  دـش و  هضرع  وا  رب  ار  خزود 

کلام سنا  تیاورب  جارعم  يهّصق  و  مدرک ، هانپ  دوخ  تسد  نآ  یغاد  زا  هک  دنداد  مناشن  ار  مّنهج  منیچب و  شاهویم  زا  متـساوخ  هکنیا  ات 
هار رد  دومرف : دوخ  تشذگرـس  هکنیا  لقن  نمـض  رد  هک  هعـصعص  نب  کلام  یناه و  ّما  هشیاـع و  ساـّبع و  هّللا  دـبع  هریره و  وبا  تسا و 

! دننکیم هچ  دنتسه و  هک  اهنیا  مدیسرپ  لیئربج  زا  دنتشاکیم ، زاب  دندرکیم و  ورد  دیـسریم و  مد  نآ  دنتـشاکیم و  يزیچ  هک  مدید  یهورگ 
گنـس اـب  ناشاهرـس  هک  مدیـسر  ياهتـسدب  زاـب  دوـشیم . ربارب  دـصتفه  هک  تسا  اـهنآ  دزم  دـتتکیم و  تدـهاجم  ّقـح  هار  رد  اـهنیا  تفگ 

زامن رد  تفگ : دـناهدرک ! هچ  اهنیا  مدیـسرپ  لـیئربج  زا  دـندیبوکیم ، هراـبود  تشگیمرب و  لّوا  تروصب  زاـب  دـشیم  مرن  نوچ  دـندیبوکیم 
هچ مدیسرپ  دندناریم ، خزود  يوسب  ار  اهنآ  ندوب و  هتسب  ياهراپ  دوخ  مرش  رب  دندوب و  تخل  هک  مدیـسر  ياهتـسدب  زاب  دناهدرک ، یهاتوک 

هراـپ دنتـشاد و  شیپ  رد  هزیکاـپ  ياهتخپ  تشوگ  هک  مدیـسر  ياهتـسدب  متـشذگ  اـهنآ  زا  دـناهدادن ، دوخ  لاـم  تاـکز  تفگ : دـناهدرک !
شزیمآ هناگیب  اب  دنراد و  هزیکاپ  بوخ  رـسمه  هک  تسرپ  اوه  مدرم  تفگ : دننکیم ! هچ  دنتـسه و  هک  مدیـسرپ : دندروخیم ، دـیلپ  تشوگ 
لیئربج زا  دـشیم ، هدیـشارخ  هراپ و  تفرگیم و  نآـب  وا  نت  هماـج و  تشذـگیم  نآ  کـیدزن  زا  سک  ره  هک  مدیـسر  یبوچب  زاـب  دـننکیم ،
متشذگ اجنآ  زا  دننکیم ، ناشرازآ  لام  ناجب و  دنریگیم و  مدرم  رب  هار  هک  تسا  نانزهار  يهنومن  لثم و  تفگ : تسا ! یچ  هکنیا  مدیسرپ 

ۀنتفلا ءابطخ  تفگ : دناهراک  هچ  اهنیا  مدیسرپ : دشیم ، رادومن  دوب و  دوخ  ياج  رب  زاب  دندرکیم و  ضارقم  ار  ناشاهبل  هک  مدیـسر  یمدرمب 
کچوک هک  مدیـسر  یخاروسب  سپ  نآ  زا  دننکیم ، رازآ  بالقنا و  بوشآب و  راداو  ار  مدرم  دننکیم و  ینارنخـس  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا 

: تفگ لیئربج  تسا ! یچ  تسا و  اجک  هکنیا  مدیسرپ  ددرگرب ، هرابود  تسناوتیمن  هحفص 403 ] دمآیمرد و [  نآ  زا  گرزب  يواگ  دوب و 
ریـس و هکنیا  زا  تعجارم  رد  دنونـشن ، نارگید  هک  دنریگب  ارنآ  ولج  دـنناوتیمن  دـنیوگیم و  ینخـس  هدیجنـسن  هک  تسا  یناسک  لاثم  هکنیا 
دناهدش و نتـسبآ  هک  راکدـب  ياهنز  داد : باوج  دنـشاب ! هک  اهنیا  مدیـسرپ  راسنوگن ، هتخیوآ  ناتـسپب  یـضعب  اپب و  مدـید  یئاهنز  شدرگ 

شرطاخ نانمؤم  جنر  نارفاک و  شیاسآ  زا  نوچ  هک  دـشاب  هکنیا  ربمغیپ  جارعم  تحلـصم  تسا  نکمم  فشک : دناهتـشک . ار  دوخ  دـنزرف 
و دندرک ، مارآ  ار  شرطاخ  دـندومن و  واب  ار  هتـسد  ود  ره  تبقاع  دـندرک و  هضرع  وا  رب  ار  توکلم  دـنداد و  شدرگ  ار  وا  دـشیم ، هدرزآ 

دیوگب هچنآ  ات  دنیبهب  هکلب  دشابن  ندینش  لقن و  زا  دیوگب  مدرمب  خزود  تشهب و  یگنوگچ  زا  هچنآ  هک  دوب  تهج  هکنیا  زا  تسا  نکمم 
ساّبع نبإ  هریره ، وبا  سوا ، دادش  يردخ ، دیعس  وبا  سنا ، لثم  هباحـص  ناگرزب  و  دوش ، رتریگیاج  مدرم  ياهلد  رد  دشاب و  وا  تادهاشم 

مهدزون رگید  یتیاورب  دـندرب . جارعمب  ار  ص ]  ] ربمغیپ ترجه  زا  لبق  لاس  کی  لّوـالا  عیبر  مهدزیـس  هبنـشود  بش  هک  دـناهدرک  تیاور 
هدش و هتشامگ  اهنآ  رب  یسک  هک  مدید  یمدرم  لّوا  نامـسآب  شدرگ  ماگنه  رد  دومرف و  تسا : هدوب  ترجه  زا  شیپ  هام  هدجه  ناضمر و 
زا دـمآیم ، نوریب  ناشریز  زا  هک  درکیم  اـهنآ  ناـهد  رد  نیـشتآ  گنـس  دـیربیم و  ار  اـهنآ  ناـبل  ساد ] دـننام  يرازبا   ] شتآ زا  ياهرهد  اـب 
هک دننام  هناخ  گرزب ، ياهمکش  اب  مدید  رگید  ياهتسد  دنروخیم . نامیتی  لام  ّقحانب  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  تفگ : مدیسرپ  ارنآ  لیئربج 

، دنوشیم هتفرگ  هدیلام و  اهنآ  ياپ  ریز  رد  هک  دننکیم  روبع  نوعرف  لآ  ربعم  ولج  زا  هار  هکنیا  رد  ناشدنربیم و  خزودـب  هاگنابـش  دادـماب و 
دندیربیم و ناشیا  ياهشود  ات  بل  زا  نیـشتآ  هرهد  اب  شتآ  رومأم  هکئالم  هک  مدید  رگید  ياهتـسد  دنتـسه . راوخابر  اهنیا  تفگ : لیئربج 
هک دنتسه  نیچنخس  اهنیا  داد : باوج  دنتـسه ! یمدرم  هچ  اهنیا  مدیـسرپ  دندوب ، راک  هکنیا  رد  هتـسویپ  دشیم و  تسرد  دوخ  تروصب  زاب 
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اهنآ تفگ : دـناهدرک ! هچ  مدیـسرپ  نوچ  دـنتفرگ ، یم - ار  ناشاهبل  نیـشتآ  ریگنخان  اـب  هک  مدـید  رگید  يهتـسد  دـننکفایم ، مهب  ار  مدرم 
ياهفیطل تسا : هتشون  نینچ  هیآ  هکنیا  ریسفت  رخآ  رد  دننکیمن . لمع  نآب  دنناوخیم و  هحفص 404 ] نآرق [  دننکیم و  ینارنخس  هک  دنتسه 

ات يآرب  نامـسآب  وت  دّـمحم  يا  دریگ ، رارق  وت  تنطلـس  لالج  تائیهب  كاخ  ملاـع  اـت  ور  ورف  نیمزب  مدآ  يا  دـنتفگ : ار  مدآ  ونـش : بجع 
تاـّیّحتلا  » كاـپ يهیدـه  نک ، رظن  اـمب  هگنآ  نک ، رفـس  یناـحور  ینامـسج و  زا  دوـش ، هتـسارآ  وـت  يهدـهاشم  لاـمجب  كـالفا  يهورذ 

هداتسرف دهع  یقاس  تسد  رب  هک  هّللا » ۀمحر  ّیبّنلا و  اهّیا  کیلع  مالّـسلا   » لامالام حدق  رآ ، ترـضحب  هّلل » تابّیّطلا  تاولّـصلا  تاکرابملا ،
وا ناج  اب  وا  ماج  ار  یـسک  ره  دناهتفگ : نینچ  نامیرک  هک  زیرب  تما  ياهلد  ضرا  رب  راومیرک  ياهعرج  شکب ، ریگب و  لوبق  لمان  اب  دـش 

تیاغ دیسر  ترضحب  دّیس  هک  جارعم  بش  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  دیهن  رب  مه  وا  لقع  اب  وا  لقن  ار  یـسک  ره   || دینک  ناس  مه 
کیدزن دوخب  ار  وا  تیاهنیب ، تمارک  فطل و  تیاغب  درک  يو  لد  كرادـت  هّزعلا  ّبر  ات  دـید  تبیه  تیاغ  تبرق  تیاغ  زا  تفاـی و  تبرق 

ره زا  هدید ، قح  رادید  هدیشچ ، بارش  هدینش ، زار  هتفای ، یندَأ » َوأ   » تولخ هدیسر ، انَد » َُّمث   » لزنمب دمآ ، رد  يو  درگ  مرک ، فاطلا  درک ،
ماهوا لوقع و  هن ، ربخ  رارسا  نآ  زا  ار  سک  دید و  چنآ  دید  دینش و  چنآ  دینش و  تفر و  چنآ  تفر  هدیمرایب ، تسود  اب  هدیمر و  نوک  ود 

روبح رورس و  یف  رورـس  رون و  یف  رون  هدیناسر  تّوبن  عمـسب  رایغا  تمحزیب  هتفر  تریغ  يهدرپ  رد  يزار  هدرک ، لوزعم  نآ  تفایرد  زا 
تـسا يزار  بش و  اـب  ارم  تسا  يزار   294-282- نآرق -267-254- نآرق «. - اماظعا رارـسالا  یفخا  امارکا و  ۀّـصقلاب  اـنربخا  روبح ، یف 

نوچ تفگ : يراصنا  نامیلس  مساقلا  وبا  خیـش  هک  مدینـش  نیـسح  نب  رمع  مردپ  زا  رخف : بش  مناد و  نم  مناد ، نم  دناد و  بش   || بجع 
واب تهج  هکنیا  زا  یمانب ، تدوخ  يهدنب  تفگ : یهاوخیم ! تفارش  هچ  دش : یحو  واب  دیسر  جارعم  يهیلاع  تاجرد  نیرخآب  ص ]  ] ربمغیپ

-267-230- نآرق  - هیانک تسا و  بش  زا  يرادـقم  ینعمب  تسا ، هدرکن  نوچ  اًلَیل »  » يهملک و  ِهِدـبَِعب ،» يرـسَأ  يِذَّلا  َناحبُـس   » دـش یحو 
هک تسا  هدرک  لقن  نیـسح  سنا و  زا  فاّشک  بحاص  و  تسا ، هدوب  مک  تّدمب  شدرگ  هکنیا  هک  تسا  هحفص 405 ]  ] 287-279- نآرق

کی مینیبیم  ام  هک  تکرح  نیرتعیرـس  نوچ  تسا  لوبق  لـباق  ینامـسج  جارعم  یلقع  لـیلد  بجومب  و  تسا ، هدوب  تثعب  زا  شیپ  جارعم 
ار هلـصاف  هکنیا  فصن  دودـح  رد  بش  کی  رد  تعاس و  راهچ  تسیب و  تّدـمب  ملاع  يهرئاد  مامت  رد  تسا  كالفالا  کلف  تکرح  رود 

هوالعب مّوس  کی  اب  تسا  يواسم  هرئاد  رطق  لوط  ینعی  متفه ، کی  هسب و  تسا  کی  تبسن  لثم  هرئاد  رطق  لوط  تبسن  نوچ  و  دیامیپیم ،
تفاسم میورب  تسا  كالفالا  کلف  هک  ملاع  ياج  نیرتالابب  میهاوخب  تسا  ملاع  زکرم  هک  نیمز  زا  نوچ  و  هرئاد ، لوط  ماـمت  متفه  کـی 

راهچ تسیب و  فصن  رد  كالفالا  کلف  هک  تسا  یتفاسم  متفه  کی - هوالعب  مّوس  کی  دودح  رد  هک  مینک  یط  دیاب  ار  ملاع  رطق  فصن 
ضارتعا رگا  نکمم  تسا  یتکرح  بش  مّوس  کی  رد  كالفالا  کلف  قوفام  ات  هّکم  زا  تکرح  سپ  دشاب ، بش  کی  هک  دنک  یط  تعاس 

ندمآ دورف  رد  دوب  دهاوخ  ضارتعا  نیمه  میئوگ : یم - تسین  نکمم  کلف  قوف  امب  تعرـس  هکنیا  اب  ینامـسج  يهّدام  تکرح  هک  دوش 
لیئربج يهلیـسوب - ربمغیپ  یحو  هک  دناهدرک  قیدـصت  امکح  زا  ریغ  نیملـسم  مومع  نیمز و  ات  الاب  تفاسم  نآ  زا  کلم  لثم  فیطل  مسج 

هّکم زا  عیرس  تکرح  هکنیا  رکنم  رگا  سپ  تسا . هدمآ  یم - دورف  ربمغیپ  روضح  هّکمب  کلف  قوف  شرع و  زا  هظحل  کیب  هک  تسا  هدوب 
لزلزتم ار  ناربـمغیپ  يربـمغیپ  ماـقم  میوشب و  یحو  لـیئربج و  لوزن  رکنم  میوش و  هکمب  اـت  شرع  زا  تکرح  رکنم  دـیاب  میوشب  شرع  اـت 
اهحاور رهـش و  اهّودغ   » تسا هدـش  هتفگ  نآرقب  هک  تسا  نامیلـس  يهّیـضق  تکرح ، تعرـس  هزادـنا  هکنیا  ناکما  رب  رگید  لیلد  و  مینک .

ِِهب َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌملِع  ُهَدـنِع  يِذَّلا  َلاق   » هیآ هکنیا  زین  و  ار ، هزادـنا  نیمه  ماش  و  دومیپیم ، ار  هام  کـی  تفاـسم  حبـص  ینعی  رهش »
رـضاح وت  دزن  ماشب  نمی  زا  ار  سیقلب  هدزان  مه  رب  مشچ  تّدـمب  هک  نامیلـسب  هدرک  هدـعو  ملاع  نآ  ینعی  َُکفرَط » َکـَیلِإ  َّدـَترَی  نَأ  َلـبَق 

رازه داـتفه  ندـیعلب  یـسوم و  ياـصع  ندـش  اـهدژا  نوچ  تسین  مه  بجعت  ياـج  درک و  دـیدرت  دـیابن  ینامـسج  جارعم  رد  سپ  منکیم ،
مه و  تسا ، رتبجع  تسا و  جارعم  دننام  ندـش  اصع  یـسوم  تسد  رد  زاب  دـندوب و  نایامن  رام  تروصب  هک  نوعرف  ياهوداج  نامـسیر 
ینب رـس  الاب  رب  هدش و  هدـنک  نیمز  زا  هک  روط  هوک  ندـنکفا  هیاس  گنـس و  هحفص 406 ]  ] 1809-1702- نآرق  - زا حلاص  رتش  شیادـیپ 

نآرق تیآ  و  روهشم . حیحص و  تسا  يرابخا  جارعم  یتسرد  رب  یلقن  لیلد  و  دنتسه ، بلاطم  هنوگ  کی  زا  یگلمج  هدش  فّقوتم  لیئارسا 
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املع رثکا  ینیسح :  243-224- نآرق . - اهنت حور  هن  تسا  دسج  حور و  عومجم  دبع  يهملک  تسا و  هدش  هتفگ  ِهِدـبَِعب » يرـسَأ   » هک تسا 
تسا و هدوب  رخآلا  عیبر  ای  لاّوش  ای  ناضمر  ای  لّوـالا  عیبر  هک  تسا  فـالتخا  نآ  هاـم  رد  هدوب و  تثعب  مهدزاود  لاـس  جارعم  هک  دـننآرب 
نامـسآب و نتفر  ـالاب  تسا و  رفاـک  نآ  رکنم  تسا و  نآرق  ّصنب  سدـقملا  تیب  اـت  هّکم  زا  و  تسا ، بجر  متفه  تسیب و  بـش  رتروهـشم 

رفاو یبن  جارعم  دـهاش  عدـتبم . تسا و  ّلاض  دوش  رکنم  هک  ره  تسا و  تباـث  رتاوتب  بیرق  حیحـص  روهـشم  ثیداـحاب  ّقح  برق  تاـماقم 
ماقم هچ  دـناد  هچ  لقع  لایخ  لیخ و  يدرم  اپب  تسین   || لاصو  هکنیا  تنطلـس  هگ  تسد  تسا  رفاـک  نیدـب  تسین ، ّرقم  هک  ره   || تسا 

وا نتفر  ـالاب  عناـم  ص ]  ] ربـمغیپ ندـب  لـقث  ینیگنـس و  هک  دوش  یعّدـم  سک  ره  هکنیا و  تسا  ماد  هچ  هک  دسانـش  قشع  ! || هکنیا  تسا 
بش نآ  رد  دوب و  ناسآ  نتب  شجورع  ریـس و   || دوب  ناج  زا  شنت  تشرـس  هکنآ  تردق . رکنم  تسا و  تعدب  درم  تسا  هدوب  اهنامـسآب 
قارب رب  دنتـسش و  دنتفاکـش و  ار  شاهنیـس  اجنآ  رد  درب و  مارحلا  دجـسمب  یناه  ّما  يهناخ  زا  ار  ترـضح  نآ  کلم  هتـسد  کی  اب  لیئربج 

زا لیئربج  شدیـسر  یناه  ّما  يارـس  رد  تولخب   || یناف  رید  نیز  هتفات  خر  یبش  دندناسر . سدقملا  تیبب  تصرف  كدناب  دندرک و  راوس 
زا تسـشن  رب  یبش  زیت  ندش  تقو  نیب  رود  ندنارب   || زیخ  کبـس  ریـس و  نارگ  تشپ و  يوق  رون  زا  دروآ  ریـس  قرب  قارب   || رومعم  تیب 

هحفـص دـنام [  زاب  وا  زا  لیربج  هردـس  رد  هک   || دـنارب  تبرق  هیت  رد  مرگ  نانچ  تشذـگ  رد  کلم  زا  اج  نیکمتب و   || تشذـگرب  کلف 
اتفگب یتفات  ارچ  تبحـص  منانع ز   || یتفای  مصلخم  یتسود  رد  وچ  مارخ  رترب  یحو  لماح  يا  هک   || مارحلا  تیب  رالاس  تفگ  ودب  [ 407

رس کی  رگا  تسین  هرهز  ار  لیربج  هکوش  رب  وت   || تسین  هرهب  مرتالاب  هردس  هکنیا  زا  دنامن  ملاب  يورین  هک  مدنامب   || دنامن  ملاجم  رتارف 
دـید و ار  اه  ربمغیپ  اهنامـسآ  رد  تفر و  جارعمب  لـیئربج  رپ  رب  اـی  قارب  رب  رتحیحـص  تیاورب  مرپ و  دزوسب  یّلجت  غورف   || مرپ  رترب  يوم 

ۀلمنا توند  ول  : » تفگ دـنام و  باجح  کیدزن  رد  لـیربج  دـمآ و  وا  رظنب  ۀـمحّرلا  رهن  رثوک و  ضوح  رومعملا و  تیب  یهتنملا و  ةردـس 
یئاجب دیرب و  ار  تملظ  رون و  ياههدرپ  یئاهنتب  اجنآ  زا  دنام  زاب  وا  زا  لیربج  هردس  رد  هک   || دـنارب  تبرق  هیت  رد  مرگ  نانچ  تقرتحال .»

هکنیا زا  کی  ره  رد  وش و  رتکیدزن  یعم » ندا   » دینـش راب  رازه  دیـسر و  شرع  ياپب  دـش و  راوس  فرفر  رب  دـنام ، راتفر  زا  قارب  هک  دیـسر 
دش رگهولج  ّیلَدَتَف »  » رظنم رب  اجنآ  زا  هداهن  انَد »  » رـس رب  مدق  ات  تسا : ینیـسح  ریـسفت  ترابع  لصا  اجنیا  زا  تفریم ، الاب  ياهجرد  ندینش 
یلِإ یحوَأَف   » رارسا هدمآ ، : دومرف عامتسا  یحوَأ » ام  ِهِدبَع  یلِإ  یحوَأَف   » رارسا هدمآ ، « 65 «» یندَأ َوأ  ِنیَسوَق  َباق  َناکَف   » ّصاخ تولخب  سپ 
مالک  455-420- نآرق -406-404- یقرواپ -403-367- نآرق -337-325- نآرق -297-291- نآرق : - دوـمرف عامتـسا  یحوَأ » اـم  ِهِدـبَع 

دوب و نوچ  هک  ّتیفیک  ام ز  زا  سرپم   || دوب  نورب  ندید  دح  زا  چنآ  دـیدب  دـید  تهجیب  ار  ناهج  دـنوادخ   || دینـشب  لقنیب  يدـمرس 
یبّنلا و اهّیا  کیلع  مالّـسلا  مارکاب  دروآ و  اجب  تابّیطلا  ةاولّـصلا  تاّیّحتلا  تاملکب  یهلا  يانث  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تباث  حیحـص  لـقنب 
. نیحلاّصلا هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّسلا  دومرف : هتخاس  لخاد  ار  دوخ  تّما  مالس  هکنیا  فیرشت  رد  تشگ و  بطاخم  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر 

هحفص  ] 41-32- نآرق -30-18- نآرق -16-10- نآرق  - شومارف ار  دوـخ  تما  هدرکن   || شوـگ  رد  فـطل  ياههدـعو  هدرک  وـچ  تیب :
لقع ياهتفر  نوچ  هک  درب  ناوتن  یپ   || ياهتفر  نورب  هزادنا  هار ز  مظن : هدوب : تعاس  راهچ  یلوقب  تعاس و  هس  رفـس  هکنیا  تّدم  و  [ 408
راّفک دندومن و  قیدصت  نانمؤم  دومرف  جارعم  يهّصق  بش  نیمه  دادماب  نوچ  دنک  اشامت  هک  اشاح  هن  قشع   || دنک  اشاح  هعقاو  هکنیا  رد 

زا هداد و  زاب  ناشن  دندیسرپ  هچ  ره  زا  هتشگ  لّثمتم  يو  رظن  شیپ  رد  دجسم  نآ  دندیسرپ و  سدقملا  تیب  ياهناشن  هدومن  میظع  داعبتـسا 
ار بجعت  ینعم  ناحبـس  يهملک  تسا : هتفگ  هّیمجن  تالیوأت  رد  ناـیبلا : حور  تفگ . ناـشیا  اـب  حیرـص  هب  دنتـسج  ربخ  دوخ  ياـهناوراک 
: تسا هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  ماما  و  دش . ماجنا  دّمحم  شبیبح  وا و  نایم  قح  ياهراک  زا  هک  يزیچ  رتروآتفگـشب  تسا  هراشا  دنامهفیم و 
رد تسا و  هدش  قلخب  هّجوتم  ّقح  زا  يربماغیپ  رد  تسا و  هدش  هّجوتم  ّقحب  قلخ  زا  یگدنب  ماقم  رد  نوچ  يربماغیپ  زا  تسا  رترب  یگدـنب 

رادهدـهع وا  هک  ّقحب  تسا  دوخ  راک  يراذـگاوب  یگدـنب  و  تسا ، هدوب  يرود  قرف و  ماـقمب  مّود  رد  یلو  تسا  هدوب  عمج  ماـقم  رد  لّوا 
هتفگ گرزب  خیـش  و  تسا ، مولعم  بوخ  لّفکت ، راـک و  ود  هکنیا  يهلـصاف  تسا و  تّما  راـک  رادهدـهع  دوخ  يربماـغیپ  رد  تسا و  راـک 

یـضعب تسا  هتفر  دوخ  حورب  ّطقف  هّیقب  ندب و  اب  تبون  کی  هک  تفر  جارعمب  تبون  راهچ  یـس و  ربمغیپ  دشاب :] نیّدلا  یحم  دیاش   ] تسا
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همدـقم و هک  دوب  یتـسرد  تسار و  ياـهباوخ  دـشیم و  ناـیامن  باوخ  تروـصب  هک  نآ  زا  دـعب  یـضعب  توـبن و  ماـقمب  ندیـسر  زا  شیپ 
دننادیم و بش  نآ  رد  مدرم  مومع  هک  تسا  هدوب  بجر  متفه  تسیب و  هبنشود  جارعم  بش  و  توبن . ماقمب  ندیـسر  يارب  دوب  وا  یگدامآ 

هدوـب هبنـشود  زور  رد  یگلمج  ترـضح  نآ  توـف  هنیدـمب و  دورو  هّکم و  زا  جورخ  جارعم و  تثعب و  ترـضح و  نآ  تدـالو  دـناهتفگ :
هکنیا تسا  نکمم  سپ  تسا ، ّقح  تافـص  مّود  نّیعت  تسا و  ّقح  تاذ  یتـسه  هجرد  لّوا  و  دوـجو ، قّـقحت  نّیعت و  نیلّوا  نوـچ  و  تسا .
ۀمحر هک  تسا  ّتیـضایف  أدـبم  مّود و  نّیعت  يهجرد  رد  هک  ترـضح  نآ  ماـقمب  دـشاب  هراـشا  هبنـشود  زورب  ربمغیپ  مهم  ثداوح  طاـبترا 

داوس ردبلا  ۀلیل  یتارب  وا  رون  || ز  ردقلا  ۀلیل  یلاثم  وا  ردـق  ز  هحفـص 409 ] تسا [ : هتفگ  جارعم  بش  فصو  رد  یماج  و  تسا . نیملاعلل 
رامـسمب هدرک  هناد  منبـش  کـشا  شیاوه   || هدرک  هناـش  لبنـس  دـعج  شمیـسن  رون  یلع  رون  شاهّرغ  ضاـیب   || روح  هد  تلجخ  شاهّرط 

جارعم بش و  ابش  وز  تنحم  زور  نازیرگ   || بل  وا  زا  نادنخ  نخـس  نوچ  ار  برط  رابدا  ياهرد  ناهج  رد  هتـسبب   || راّیـس  خرچ  تباوث 
بـش تسا ، زور  رد  سابل  قارف و  يهرهب  تسا و  بش  رد  لاصو  شارف و  ّظـح  تسا و  تسود  اـب  تولخ  ماـگنه  بش  نوچ  دوب  بش  رد 

تـشهب زا  شیاسآ  تسا و  شیاسآ  تقو  بش  لامعا و  راـثآ و  ندومن  تسا و  روهظ  رهظم  زور  رارـسا و  زورب  عقوم  تسا و  نوطب  رهظم 
دجـسم زا  یندب  يّدام  ياههدرپ  ياهیگریت  رد  الیل  داد  شدرگ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  تسا . مّنهج  زا  هک  تسا  جنر  تقو  زور  و  تسا ،

يهطـساوب تسا و  حور  ماـقم  هک  یـصقا  دجـسم  اـت  نآ  رب  تـسا  مارح  یعبـس  یمیهب و  ياوـق  ياـهاطخ  تـسا و  بـلق  ماـقم  هـک  مارحلا 
رد و  تسا ، دجسم  نآ  توکلم  یصقا ، دجـسم  زا  دوصقم  یفاص : ینامـسج . ملاع  زا  تسا  لحارم  نیرترود  ّقح  تاذ  تایلجت  يهدهاشم 

دوب هتـسشن  مارحلا  دجـسم  رد  ع ]  ] رقاب ماما  تسا : هدرک  لقن  یمق  تیاور : هکنیا  یکی  دوشیم  هدـیمهف  تاـیاور  زا  هکناـنچ  تسا  نامـسآ 
دش و یفعج  لیعامسا  هّجوتم  سپس  یصقألا  دجـسم  ات - يّذلا - ناحبـس  تفگ : تبون  هس  هاگنآ  تسیرگن  هبعکب  درک و  نامـسآب  یهاگن 
: دومرف دندرب . سدـقملا  تیبب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ربمغیپ  دـنیوگیم  تفگ : دـننکیم ! ینعم  هچ  ار  هیآ  هکنیا  قارع  مدرم  یقارع ، يا  دومرف 

زین و  درک . هراشا  نامـسآب  دوخ  تسد  اب  تسا و  مرح  یگمه  هنایم  هکنیا  هک  دندرب  اجنآ  ات  اجنیا  زا  ار  وا  دـنیوگیم ، اهنآ  هک  تسین  نینچ 
، هنیدـم دجـسم  تسا و  مارحلا  دجـسم  دومرف : دندیـسرپ  ع ]  ] قداص ماما  ترـضح  زا  ار  تلیـضف  اب  دـجاسم  هک  تسا  هدرک  لـقن  یـشایع 

نآب دنداد ، شدرگ  اجنآ  ات  ار  ربمغیپ  هک  تسا  نامـسآ  رد  نآ  دومرف  تسا ! تلیـضف  هبترم  هچ  رد  یـصقا  دجـسم  سپ  دیـسرپ : یـصخش 
و تسا . رتشیب  اجنآ  زا  هفوک  هحفص 410 ] دجسم [  شزرا  دومرف  تسا ، سدقملا  تیب  یصقا  دجسم  دنیوگیم : مدرم  دش : ضرع  ترـضح 

قداص ماما  زا  یّمق  و  تبون . ود  دومرف : تسا ! هتـشاد  جارعم  دنچ  ص ]  ] ربمغیپ دندیـسرپ : ع ]  ] قداص ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک  رد 
دوب و خی  شندب  مین  هک  دید  یکلم  دوخ  هار  رد  تفر و  ربمغیپ  دندروآ و  قارب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  تسا  هدرک  تیاور  [ع ]
اب ار  نمؤم  نایمدآ  ياهلد  ياهدرک  عمج  اجکیب  شتآ  فرب و  هکنیا  هک  ادخ  يا  تفگیم : وا  دنتـشادن و  رثا  رگیدـکیب  شتآ و  رگید  مین 

ياهدنشخب رهب  ادخ  يا  ینعی : افلخ » قفنم  ّلک  طعا  ّمهّللا   » تفگیم یکی  دندرکیم  دایرف  هک  دید  کلم  ود  زاب  و  نادرگ ، قفتم  عمج و  مه 
هیامرـس فلت  دربیم  راکب  دوهیب  دوخ  لام  هک  فرـسم  رهب  ادـخ  يا  ینعی  افلت » فرـسم  ّلـک  طـعا  ّمهّللا  : » تفگیم يرگید  و  هدـب ، ضوع 

دندرب جارعمب  ار  ص ]  ] ربمغیپ تبون  تسیب  دص و  تسا : هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینزم  حابص  ناهرب : ریسفت  نک . بیـصن 
- دـبع و  درک . شرافـس  وا  زا  دـعب  ياهماما  ّیلع و  تیالوب  درک ، شرافـس  واـب  نید  فیاـظو  يارب  هچنآ  زا  شیب  دـنوادخ  تبون  ره  رد  و 

تفریم دوـب و  قارب  راوـس  یکیراـتب  هک  جارعم  بش  رد  ص ]  ] ربـمغیپ تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  منغ  نب  ناـمحّرلا 
باوج تسا ! یک  هکنیا  لیئربج  دیـسرپ  دوزفایم ، تسناوتیمن و  دوزفایم و  نآ  رب  زاب  درادرب  تسناوتیمن  مزیه  ياهتـشپ  هک  تشذگ  يدرمب 

هزمح یبا  نب  ّیلع  و  دیازفایم . نآ  رب  دنکیم و  ضرق  زاب  دناوتیمن  دهدب و  دوخ  ضرق  دهاوخیم  نوچ  هک  ضورقم  تسا  يدرم  هکنیا  داد :
لیئربج هبترم و  ود  دومرف  تفر ! جارعمب  ربمغیپ  هبترم  دنچ  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  وبا  هک  مدوب  رـضاح  نم  تفگ :

لثم یخاروس  زا  ص ]  ] ربمغیپ ناشخرد و  دوب  ياهدرپ  تسا و  هدیـسرن  اجنیا  يربمغیپ  کلم و  چیه  هک  تفگ  درک و  فّقوتم  یئاجب  ار  وا 
- نآ دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  سنا  زا  يدنواهن : نامحّرلا  ۀحفن  دید . تمظع  وترپ  رون و  دـید  هچ  ره  درک  رظن  نزوس  خاروس 
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هک دوب  هکئالم  زا  رپ  همه  دوب و  ایند  هکنیا  ربارب  داتفه  يرهـش  ره  هک  مدـید  رهـش  داـتفه  يدـنوادخ  شرع  ریزب  دـندرب  مجارعمب  هک  بش 
هک مدید  یهورگ  دـعب  دـنک . هعمج  لسغ  دـنک و  هعمج  زامن  هکنآ  زرمایب  هحفـص 411 ] ایادخ [  دنتفگیم : دندرکیم و  سیدقت  حـیبست و 

نابز هک  مدید  یمدرم  و  دننکیم . تبیغ  دنروخیم و  مدرم  تشوگ  هک  اهنآ  تفگ  دنتـسه ! هک  اهنیا  مدیـسرپ : لیئربج  زا  دـندروخیم  رادرم 
. دنیوگیم غورد  دننکیم و  دای  دنگوس  ادخب  هک  یمدرم  تفگ  دنتسه ! یک  اهنیا  مدیـسرپ  دنروآیم  نوریب  ناشبقع  رـس و  تشپ  زا  ار  اهنآ 

دوخ هک  زج   || نوچ  دنچ و  زا  نایب  رد  دجنگن  ناو  یهگآ  رگ  انف  هار  زا  هک  زج   || یهر  زا  چیه  يوب  سک  دباین  هر  هاشیلع  یفص  ریسفت 
دجـسم ات  دربیم   || حوتف  رد  ار  وا  بلق ، ماقم  زا  قلخ  ام  فصو  ّتیدوبع ز  رد   || ّقح  نوع  ار  وا  دزاـس  دّرجم  رم  نومنهر  يدـبعب  ددرگ 
ّیـشاوغ نیو   || نت  تاـملظ  نیردـنا  ینعی  لـیل  ماـخ  سفن  ياوـق  دـش  مرحم  شک   || مارحلا  تیب  ناز  هدوـمرف ، ار  بـلق  حور  ياـصقالا 

رم دـشاب  مسج   || بلط  ریـس و  رد  هکنآ  اـّلا  ینعی  يوق  عبط و  نیمه  اـب  اـّلا  نکمم   || ءاـقترا  جورع و  دوبنیم  هک  ناز  ندـب  نیو  تعیبط 
بناج  || فالخیب  شمارحلا  تیب  زا  درب  ناـهن  رد  تعفر  داد  ار  دوخ  دـبع   || ناـج  قوشعم  ناـک  دـصق  دـش  بش  اـی ز  ببـس  ار  یّقرت 

وک  || شیوخ  تایآ  زا  شمیئامنب  هک  ات  ردـب  ناز  لئاضف  تاریخ و  تسین   || رترود  دـشاب  مسج  کلم  ناک ز  فاشکنا  زا  حور  ياـصقا 
شکاردا ردق   || وا  دادعتساب  ینعا  ریصب  مه  انف  كارداب  ّرس  ماقم  رد   || ادن  تاجانم و  ینعی  دونشب  شیوخ  تاذ  زا  ریـصب  تسا و  عیمس 

عمج ماقم  ات   || ماقم  یندا  دنک ز  یط  ار  اههبتر  دوجولا  یف  دوخ  يانف  دبای  دـهر  او   || دوهـش  بیغ و  زا  هک  ات  هتفر  هتفر  وا  دادـما  دـنک 
زورف یتیگ  لعشم  ناور  درک   || زور  مین  کلم  ناک  یبش  مین  تسا : هدورس  نینچ  ار  جارعم  تشذگرس  يوجنگ  یماظن  مات  لصو  تاذ و 

دح و راچ  طخ و  تفه   || تانیاک  مرح  رد  اهر  درک  هحفص 412 ] درک [  شیراد  هلعـشم  هم  هرهز و   || درک  شیرامع  هدید  زا  کلف  هن 
شلد غرم   || هاگماد  هکنیا  زا  بلاق  سفق  اب  تشگ  بات  نانع  باوخ  زا  کبـس  وک   || تشگ  باوخ  نارگ  راـیغا  يهدـید  تاـهج  شش 

هدش رتکبـس  بلق  زا  شبلاق   || هدـش  رپ  سفق  شیهلا  غرم  کلف  ینعی  هتخادـنا  رد  هقرخ   || کلم  ینعی  هتخادـنا  رپ  غرم  هاگمارآ  هب  هتفر 
تسه هک  ره  فتک  رب  ار  هشیاغ   || تسپ  دنکفا  شروخآ  دنلب  شخر  دنتشاد  ورف  هدجس  یپ  رس ز   || دنتـشاد  وا  رب  هدید  ناهج  ود  نوچ 

رد دیـشکیم  شملع  کیالم  تفـس   || دیردیم  شمدق  بکاوک  رتس  شرـس  جات  یپ  زا  رهپـس  درب   || شرهوگ  وا  دش و  ناک  نیمز  رحب 
شرع قاس  ات  هدـمآ  تسدـب  تسد   || شرف  هزوریف  يهیاپ  هکنیا  زا  لگ  نوچ  قارب  ياپ  يهیوپ  هدـش  قرب   || قاـّفتا  نادـب  کـیرات  بش 
شرد هک  نانیشن  هدرپ  هاگراب  نآ  رد  رب  نانز  هقلح   || هار  نابیرغ  وچ  ّریحتب  وا  دنتخادنا  رپ  دنتسکش و  لاب   || دنتخادنا  رپس  شنارفـسمه 

دنام زار  نآ  رد  رب  وا ، زج  هک  ره  دوبن  هگآ  مدق  ناز  شمدق  هکنیا   || دوبن  هرمه  هک  هار  نادب  تفر  دنتشاذگب  هنتکی  وا  جدوه   || دنتشاد 
 || دیـسر نایاپب  شرع  يهنب  نوچ  درپسیم  نتب  هار  ناج  يهجاوخ   || درمـشیم  ناج  مد  یتسه  نت  ات  دـنام  زاـب  دوخ  شزیمآ  زا  مه  وا  ||  
 || دوبن شلاوز  هک  يرون  تیآ  تفاین  شلایخ  هک  دش  نانچ  هدید   || تفاتش  یلـصا  يهناخ  رهگب  نت  دیـسر  ناج  لدب و  ناج  لد و  راک 
 || دوبن یناکم  هدرپ  نآ  ندید  تسا  رت  وس  نآ  زا  رهوج  ضوع و  زک   || تسا  رهوج  ضرعیب و  وا  ندید  دوبن  شلایخ  هک  یمشچب  دید 

ّقح تمحر   || نیـشنمه  شـسفن  اب  لزا  فطل  هتخیر  ام  لگ  رد  نآ  ياهعرج   || هتخیمآ  ّقح  هک  یبارـش  دروخ  دوبن  ینامز  هار  نآ  نتفر 
يور  || هاـگراب  نآ  زا  هتـشگ  يوق  تشپ  هتـساوخ  اعدـب  ار  دوخ  تّما   || هتـسارایب  هدـنخ  رکـشب  بل  هحفـص 413 ] نینزان [  وا  شکزاـن ،

ار دوخ  لیئربج  ندومن  تیاکح  مراهچ  رتفد  رد  يونثم  هدـمآ  زاب  هتفر و  یـسفن  رد   || هدـمآ  زاین  قشع  رفـس  ناز  هاگراک  نیدـب  دروآرد 
لیئربج دشاب  شوهدم  دبا  ات   || لیلج  ّرپ  نآ  دیاشگب  را  دمحا  تسا : هدرک  جارعم  يهیّضق  نیاب  هراشا  دوخ  یلصا  تروصب  ص ]  ] ربمغیپب

مین وت  فیرح  هک  ور  ور  تفگ   || میپ  ردنا  رپب  نیه  ار  وا  تفگ  شدح  زا  لیئربج و  ماقم  رد   || شدصرم  هردس  دمحا ز  تشذـگ  نوچ 
مـستفرن دوخ  جواب  نم   || زوس  هدرپ  يا  راـیب  ار  وا  تفگ  زاـب  تسین  روتـسد  ارم  سپ  نیز  ور  تفگ   || تسیاـم  يآ و  میپ  زک  اـتفگ  زاـب 

هکنیا ینعم  رد  نیرّسفم  مومع  اِنتایآ » نِم  ُهَیُِرِنل  َُهلوَح  انکَراب   » نم ّرپ  دزوسب  يّرپ  منز  رگ   || نم  ّرف  شوخ  يا  ّدح  نیز  نوریب  تفگ  زونه 
تسه نیمزرس  نآ  فارطا  رد  دایز  تخرد  بآ و  هکنیا  يارب  میدرک  كرابم  ار  سدقملا  تیب  دجسم  رب  رود و  دناهتفگ : نینچ  هلمج  ود 

زا دوصقم  و  دـندوب . مدرم  يارب  يونعم  تکرب  يربهر و  يهلیـسو  هک  دـندش  ادـیپ  اجنآ  رد  ناربمغیپ  مه  تسا و  يّدام  تکرب  يهیام  هک 
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ورمع وبا  عـمجم :  2 اوُذِـخَّتَت » اـّلَأ   » دـناهتفگ جارعم  ثیداـحا  رد  هک  درک  لـقن  دـید و  بش  نآ  رد  ربـمغیپ  هک  تسا  اـهنامه  مود  يهلمج 
: نایبت  3 ًاروُکَـش » ًادبَع  َناک  ُهَّنِإ  ٍحُون  َعَم  انلَمَح  نَم  َۀَّیِّرُذ   » 471-452- نآرق -44-1- نآرق . - تسا هدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  اوذّختی » »

ولج يهلمجب  طوبرم  دناهتفگ : یضعب  و  دوب ، رازگـساپس  ياهدنب  حون  هک  دینادب  میدرک  راوس  یتشکب  حون  اب  هک  مدرم  نآ  دالوا  يا  ینعی 
« ًاروُکَـش ًادبَع  َناک  ُهَّنِإ   » يهلمج يروباشین :  70-1- نآرق . - دـیهدن رارق  دوخ  نابیتشپ  لـیک و  نم و  ياـجب  ار  مدرم  نآ  دـالوا  ینعی  تسا 
-51-19- نآرق  - هک ار  یـسیع  ریزع و  لـثم  سپ  دوب ، رازگ  رکـش  يهدـنب  دوخ  حون  نوچ  ینعی  اوُذِـخَّتَت » اـّلَأ   » يارب تسا  ّتلع  يهلزنمب 
َو . » دـینادب دوخ  يادـخ  لیک و  دـنوادخ و  ياجب  دـیابن  دـندوب  یتشکب  ار  وا  هک  دنتـسه  یمدرم  دالوا  زا  هحفـص 414 ]  ] 100-81- نآرق
رد - 1 دـناهدرک : ینعم  ود  ار  هـلمج  هـکنیا   93-1- نآرق : - يربـط  4 ِنیَتَّرَم » ِضرَـألا  ِیف  َّنُدِـسُفَتل  ِباـتِکلا  ِیف  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  یلِإ  انیَـضَق 

ینبب تاروت  هلیسوب  میدرک  مالعا  - 2 دـینکیم ، بوشآ  تبون  ود  هک  میدرک  نّیعم  باتکلا  ّما  نیوکت و  باـتک  رد  لیئارـسا  ینب  تشونرس 
مّود و  دـش ، ّطلـسم  اهنآ  رب  ناریا  هاشداپ  روپاش  هک  دوب  اـیرکز  نتـشک  یکی  داـسف  تبون  ود  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  و  لیئارـسا .

ایرکز اب  یناساس  هاشداپ  روپاش  نوچ  دشاب  طلغ  لقن  ای  باتک  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  . ] دش ّطلسم  اهنآ  رب  رّصن  تخب  هک  دوب  ییحی  نتـشک 
رد تسا و  دایز  فالتخا  نآ  تشذگرـس  نیتّرم و  ینعم  رد  عمجم : درادـن .] شزاس  دـناهدوب  نآ  نراـقم  اـی  دـالیم و  زا  شیپ  هک  ییحی  و 

ار سدقملا  تیب  دجـسم  دش و  ّطلـسم  اهنآ  رب  لباب  هاشداپ  ای  رّـصن و  تخب  ای  ناریا  هاشداپ  دـندش  نامرفان  زواجتم و  اهنآ  هک  لّوا  يهبترم 
دندوب هدوسآ  لاس  دص  دنادرگرب و  سدقملا  تیب  هب  ار  اهنآ  دوب  تسرپ  ادخ  هک  ناریا  هاشداپ  سپ  ناز  دنازوس . ار  تاروت  درک و  بارخ 

هتسد کی  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  عمجم :  5 اَنل » ًادابِع  مُکیَلَع  انثََعب  . » دش ّطلـسم  اهنآ  رب  مور  زا  یهاشداپ  دندرک و  هشیپ  یـشکرس  زاب 
ار اهنآ  درک و  شزاس  رفاک  مدرم  زا  ياهّدع  اب  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  ای  دندش و  ّطلسم  امـش  رب  هک  میدرک  کیرحت  ار  تسرپ  ادخ  مدرم  زا 

هکنیا تسا : هتفگ  يرصب  نسح  میدرک . کیرحت  ار  تسرپ  ادخ  ياهّدع  ینعی   33-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئاّبج  میدرک . کیرحت  امش  رب 
یتردـق هک  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  ياهّدـع  میداتـسرف  تسا  هکنیا  ینعم  و  َنیِِرفاکلا » یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَنلَـسرَأ  ّانَأ   » تسا هلمج  هکنیا  لثم  هلمج 

« ادابع  » يهملک و  دناهدوب . تسرپ  ادخ  دندش  ّطلـسم  لیئارـسا  ینب  رب  هک  مدرم  نآ  دنامهفیم  ادابع » انثعب و  : » تسا هتفگ  یئاّبج  و  دنتـشاد .
ار اـهنآ  رب  قّوفت  تلود و  ینعی  ریونت :  6 َةَّرَکلا » ُمَُکل  اـندَدَر  َُّمث   » 162-111- نآرق . - تسا هدش  لقن  ادـیبع »  » مالّـسلا هیلع  ّیلع  تئارق  رد 

نون اب  یئاـسک  اُؤوُسَِیل » [ » هحفـص 415  ] 35-1- نآرق . - دوشیم هریچ  رـصن  تخب  رب  هک  ینادمه  شروک  يهلیـسوب  میهدـیم  هرابود  امـشب 
نزو رب  واو  هزمه و  ّمض  اب  نارگید  هزمه و  حتف  اب  دناهدناوخ و  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  صفح  ریغ  ماش  هفوک و  ياهیراق  مّلکتم و  تروصب 
نیـس حـتف  ءات و  ّمض  اب  ساـّبع  نبإ  تئارقب  ّندـسفتل »  » هلمج تسا و  نیونت  اـب  اءوسیل »  » بعک نب  یبا  تئارق  دـناهدرک و  تئارق  اوعوسیل » »

« اوساح  » كامّسلا یبا  تئارقب  لالخ » اوساج   » يهلمج و  تسا ، هدناوخ  نیـس  حتف  بیاغ و  يهغیـصب  حوتفم  يای  اب  ّیفقث  ياسیع  و  تسا .
رد نآ  يهناـشن  هک  دوـش  يراـتفر  دـب  امـش  اـب  هزادـنا  نآـب  ینعی  يواـضیب :  7 مُکَهوُـجُو » اُؤوُـسَِیل   » 13-1- نآرق . - تسا هـلمهم  ياـح  اـی 

هلمج ینعم  و  تسا ، ناگرزب  و  ءاسؤر »  » هوجو يهملک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  25-1- نآرق . - دشاب رادومن  امش  ياهتروص 
انلَعَج . » دوب دـنهاوخ  تلاح  هچب  نارگید  دـندش  راتفرگ  هک  ناگرزب  تسا  مولعم  ار و  امـش  ناگرزب  دـننک  تحاران  رازآ و  ات  تسا : هکنیا 

نهپ و راّفک  يارب  شرف  دننام  ینعی  دناهتفگ : یضعب  میدرک و  نارفاک  يهعلق  راصح و  ار  مّنهج  ینعی  يواضیب :  8 ًاریِصَح » َنیِِرفاکِلل  َمَّنَهَج 
« ُمَوقَأ َیِه   » يهلمج هک  دمهف  یم - تغالب  ملع  صّـصختم  يروباشین : ُمَوقَأ » َیِه  ِیتَِّلل  يِدهَی  َنآرُقلا  اَذه   » 44-1- نآرق . - میدرک هدرتسگ 

قباطم دسرب  شرطاخب  ُمَوقَأ »  » ینعم رد  هک  لامتحا  ره  سک  ره  هک  تسا  نآرق  ّتیـصوصخب  یفاو  اسر و  هزادـنا  هچ  ات  دراد و  شزرا  هچ 
هک تسه  یتیآ  نآرق  رد  ایآ  هک  درک  رکف  یـسک  نایبلا : حور   245-235- نآرق -123-107- نآرق -50-1- نآرق . - تسا نآرق  شزرا  اب 
رد هچنآ  دوش ، هدیـشک  ریمخ  زا  یئوم  هک  یناسآ  نآب  دـنکیم  تقرافم  شندـب  زا  گرم  ماگنهب  نمؤم  حور  دوش : قباطم  ثیدـح  هکنیا  اب 

َو ُهَنرَبـکَأ  ُهَنیَأَر  اّـمَلَف   » هیآ نیاـب  وا  يوجب ، فسوی  يهروس  زا  ار  دوخ  دوصقم  دومرف : هک  دـید  ار  ربـمغیپ  باوـخب  تفاـین ، دیـشیدنا  نآرق 
ندید هک  دیمهف  دیسر ، هک  دندیرب ، دوخ  تسد  دندید و  هداعلا  قوف  میظع و  يدوجوم  ار  وا  دندید  ار  فسوی  نوچ  ینعی  َّنُهَیِدیَأ » َنعَّطَق 
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ندـب درد  فسوی  لامجب  هک  نانچ  دـنکیمن  ّسح  ار  گرم  یخلت  هک  دـناشکیم  دوخب  ار  نمؤم  يروط  رگید  ملاـع  ياهیـشوخ  هکئـالم و 
نایم دراذگیمن  قرف  ناسنا  ینعی  يربط :  11 ِریَخلِاب » ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناسنِإلا  ُعدَی  . » دـندرکن سح  ار  هحفص 416 ]  ] 373-314- نآرق  - دوخ
یلو دنکیم  نیرفن  ار  اهنآ  بضغ  ماگنه  رد  دنکیم و  دوخ  ناشیوخ  دنزرف و  يارب  ریخب  ياعد  یشوخ  ماگنه  رد  هک  یهاوخ  ریخ  نیرفن و 

دوبان یمدآ  دنک  باجتـسم  شریخ  ياعد  لثم  ار  وا  نیرفن  رگا  دنکیمن و  باجتـسم  ار  شنیرفن  دـب و  ياعد  هک  دراد  ّتنم  وا  رب  دـنوادخ 
يارب ّرـش  بلط  هتـسنادن  تسا و  لوجع  یبلط  دوس  رد  یمدآ  - 1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  51-1- نآرق . - دش دهاوخ 
هلجع یبوخ  شهاوخ  رد  هک  روط  نامهب  دهاوخیم و  ادخ  زا  ناسکیب  ار  عونمم  حابم و  دـنکیم و  بلط  رد  باتـش  ناسنا  - 2 دنکیم ، دوخ 

مدآ دوصقم  - 4 تسا ، تقاطیب  یگدوسآ  یتخس و  رد  دوشیم و  ریگلد  رجـضنم و  دوز  یمدآ  - 3 دنکیم . باتش  مه  ّرشب  ياعد  رد  دنکیم 
هک تسا ، وا  لثم  مه  وا  دـنزرف  تسناوتن و  دوش  دـنلب  تساوخ  هتـشذگن  شفاـن  زا  حور  زونه  دـندیمد  واـب  حور  نوچ  هک  تسا  رـشبلا  وبا 

ثراح نب  رـضن  هیآ  هکنیا  رد  ناسنا  زا  دوصقم  ساـبقملا : ریونت  دروآ . تسدـب  دـهاوخیم  هدیـسران  ماـگنه  ار  يزیچ  ره  تسا و  هدـنباتش 
رد هک  ياهرهب  ینعی  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  تبقاع و  تخب و  راـک و  ینعی  رئاـط  فشک :  13 ِهُِقنُع » ِیف  ُهَِرئاط  ُهانمَزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُـک  َو  . » تسا

فرطب تمایقب  شراک  يهمان  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  تواقـش ، دشاب و  دب  ای  تداعـس  دشاب و  بوخ  تسا  هدش  نّیعم  صخـش  تشونرس 
هک هتشون  تسا  یگرب  شندرگ  رد  دیآ  ایندب  هک  دنزرف  ره  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دنامیم . دنبندرگ  لثم  شندرگ  رد  دنکیم و  زاورپ  وا 

دنک و دب  ای  کین  دهاوخب  هک  میدرک  ناسآ  شیارب  ار  سک  ره  راک  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تخبدـب . ای  تسا  تخبـشوخ  دولوم  هکنیا 
هک میداد  رارق  لیلد  شدوخ  زا  سک  ره  يارب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  58-1- نآرق . - دـنکب ار  دوخ  راک  هک  میدرک  شراداو  نآب 

دهاش لیلد  سک  ره  سپ  دنکیم ، نّیعم  ار  دوخ  يهدنیآ  ّرـش  ریخ و  برع  هک  تسا  يزیچ  نآ  ینعمب  رئاط  نوچ  راکدب ، ای  تسا  راکوکین 
لوهجم يهغیصب  ءار  حتف  ءای و  ّمضب  جرخی »  » رفعج وبا  عمجم :  13 ُهاقلَی » ًاباتِک  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُهل  ُجِرُخن  [ » هحفص 417 تسا [ . دوخ  يهدنیآ 

مال و حـتف  ای و  مضب و  ُهاقلَی »  » رماع نبإ  رفعج و  وبا  و  دـناهدناوخ ، نون  اـب  یقاـب  ءار و  ّمض  ءاـی و  حـتف  اـب  بوقعی  تسا و  هدـناوخ  بیاـغ 
-225- نآرق -52-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  مال  نوکس  ءای و  حتف  اب  نارگید  دناهدناوخ و  هیقلت  ردصم  زا  لوهجم  يهغیصب  فاق  دیدشت 

قرف رب  تداعس  جات  ار  یکی  لزا  رد  دندیشک  يو  رب  مقر  نآ  دنتسب و  وا  ندرگ  رد  تسا  وا  يازـس  هچنآ  ار  سک  ره  هتـشون : فشک   235
نارجه غیتب  هدیشک  رس  رد  رابدا  میلگ  تواقـش  مکحب  یکی  هدمآرب ، لصو  زور  هدش و  ورف  یئادج  بش  هدمآ ، ربب  شدیما  تخرد  هداهن 

یمدآ هراچیب  هتساوخ ، نینچ  لزا  یضاق  درک  ناوت  هچ  هتـساک  هن  هدوزف  هن  هتفر  لزا  رد  هک  تسا  یتمـسق  يرآ  هتـسباو  ّدر  خیمب  هتـسخ و 
رادیب زور  نآ  تلفغ  باوخ  زا  دریگیم  تلفغ  باوخ  ار  وا  یندوب  هدوب و  نایم  دنیشن  لفاغ  شیوخ  دبا  زا  درادن و  ربخ  شیوخ  لزا  زا  هک 
انرَمَأ ًۀَیرَق  َِکلُهن  نَأ  اندَرَأ  اذِإ  َو   » 658-604- نآرق «. - ُهاقلَی ًاباتِک  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُهل  ُجِرُخن  َو   » هک دنهد  وا  تسدب  يو  رادرک  يهمان  هک  ددرگ 

يدوزب دندش ، كاله  باقع و  ّقحتسم  دندرک و  ینامرفان  یتّلم  نوچ  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  رخف :  16 اهِیف » اوُقَسَفَف  اهِیفَرتُم 
دنیآ و زاب  ّقح  هارب  دننک و  هبوت  ینامرفان  زا  هک  مینکیم  رومأم  ار  رطاخ  هدوسآ  نارذگشوخ  مّعنتم  مدرم  نآ  هکلب  مینکیمن  راتفرگ  ار  اهنآ 
هک تسا  هدرک  رگید  ینعم  هکنیا  ریظن  لاّفق  و  دـش . دـنهاوخ  راتفرگ  یگراـبکی  دـندرک ، یناـمرفان  دـندنامب و  دوخ  قسف  رب  مه  زاـب  نوچ 

بجومب مینک ، تازاجم  ار  اهنآ  میهاوخب  ام  دنرادن و  يریخ  دنوشیمن و  میلست  يراکدب  یـشکرس و  زج  يدابآ  کی  لها  مینادیم  ام  نوچ 
دنوشیم و نامرفان  قساف و  هک  تسا  مولعم  مه  اهنآ  میهدـیم  ینامرف  ار  فرتم  رادهیامرـس و  مدرم  هکلب  مینکیمن ، باذـع  ار  اهنآ  دوخ  ملع 

هار هک  تسا  هکنیا  دوصقم  اوُقَـسَفَف » اهِیفَرتُم  اـنرَمَأ   » تسا هدـش  هتفگ  نوچ  تسا : هتفگ  فاّـشک  بحاـص  - 2 مینکیم . ناشراتفرگ  مه  اـم 
هحفص  ] 868-837- نآرق -76-1- نآرق - - یم قساف  دـننکیم و  دـنهاوخب  هچنآ  اهنآ  میراذـگیم و  زاـب  اـهنآ  يارب  یـشوخ  ریخ و  يهمه 
هرابود يدابآ  مدرم  كاله  دش  کیدزن  نوچ  ینعی  تسه  اندک »  » ینعمب اندَرَأ »  » يهلمج حوتفلا : وبا  مینکیم . ناشدوبان  ام  دـنوش و  [ 418

« اـنرَمَأ  » هّماـع تئارق  عمجم :  30-21- نآرق . - دوشیم یعطق  اـهنآ  يراـتفرگ  دـننک  یناـمرفان  نوچ  مینکیم و  دـیدجت  ار  اـهنآ  ياهروتـسد 
هدیشک يهزمه  اب  انرمآ »  » رگید ياهّدع  هداتق و  هیلاعلا و  یبا  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  ّیلع و  تئارق  و  ّدمیب ، يهزمه  تسا و  میم  فیفختب 
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اورناـمرف ریما و  ار  اهرادهیامرـس  نیفرتم و  نآ  دـنا : هدرک - نینچ  ینعم  تئارق  نیاـب  دـناهدناوخ و  زین  میم  دـیدشت  اـب  اـنرّما »  » دودـمم و و 
لزان همامث  نب  دثرم  يارب  هیآ  هکنیا  سابقملا : ریونت   18 هیآ » رخآ  ات  َۀَلِجاعلا - ُدیُِری  َناک  نَم   » 30-21- نآرق . - دندش قساف  اهنآ  میدرک و 

: يربط  23 َکُّبَر » یـضَق  َو   » 155-130- نآرق -31-1- نآرق . - دـش لزان  نّذؤم  لالب  يارب  رخآ » ات  َةَرِخآلا - َدارَأ  نَم  َو   » دـعب تیآ  دـش و 
يادخ تسا  هدرک  شرافـس  ینعی  تسا  هدوب  ّکبر » یّـصو   » دوعـسم نبإ  تئارق  رد  وت . يادخ  تسا  هدرک  نامرف  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ 
دهاجم درک ، شرافس  وت  يادخ  ینعی  تسا ، هدوب  هتشون  ّکبر » یّـصو   » تسا هدوب  بعک  نب  ّیبا  تئارقب  هک  فحـصم  کی  رد  مه  و  وت ،

وا هک  تسا  هدرک  تیاور  محازم  نب  كاّحـض  زا  یفوک  قاحـسا  وبا  و  وت . يادـخ  درک  شرافـس  ینعی  کـّبر » یـصوا   » تسا هدرک  ینعم 
« یـضق  » تسا و هدـش  ناـیامن  فاـق  تروـصب  دـناهدرکیم  لـصّتم  داـصب  ار  واو  نوـچ  تسا : هتفگ  و  کـّبر » یّـصو  و   » تـسا هدـناوخیم 
، مداد قالط  هس  ار  دوخ  نز  تفگ : دـمآ ، يرـصب  نسح  شیپ  يدرم  تسا  رما  ینعمب  یـضق »  » يهملک فشک :  20-1- نآرق . - دناهدناوخ

یـضق ام   » تفگ نسح  ّیلع » هّللا  یـضق  : » تفگ درم  نآ  يدرک  ادج  دوخ  زا  دوخ  نز  يدرک و  ادخ  ینامرفان  هک  يدرک  دب  تفگ : نسح 
هدوب ادخ  ردـق  یـضق و  بجوم  هب  نم  راک  هک  دوب  هکنیا  درم  نآ  دوصقم  ُهاّیِإ » ّالِإ  اوُدـُبعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو   » دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  و  هّللا »
نامگ مدرم  تسا ، رما  ینعمب  یـضق  هک  درک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  دنکیمن و  رما  زیچ  نینچب  ادخ  هک  تسا  هدوب  هکنیا  نسح  دوصقم  تسا ،
فشک دیوگیم . نخس  ردق  اضق و  رد  نسح  نتفگ  تسا و  ردق  اضق و  نامه  نسح  دوصقم  هک  دندرک  هحفص 419 ]  ] 255-205- نآرق -

توطـس روهقم  يو  لد  فراع ، یکی  تبوقع ، فوخ  روهقم  يو ، سفن  دباع ، یکی  دـنادرم : هس  تیدوبع  هار  ناکلاس  کنادـب  و  هتـشون :
دنسرب رمع  زا  يهزادنا  نآب  ردام  ای  ردپ  رگا  ینعی  عمجم : َرَبِکلا » َكَدنِع  َّنَُغلبَی  اّمِإ  . » تقیقح فشک  روهقم  يو  ناج  بحم ، یکی  تبرق .

رتشیب یتسرپرسب  اهنآ  جایتحا  يریپ  ّنس و  ربک  لاح  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  يارب  ربک »  » يهملک و  دنشاب ، وت  یتسرپرـسب  جاتحم  هک 
ّنس و ربک  رد  رگا  ینعی  تسا  دنزرف  فصو  ربک »  » يهملک دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، مزال  اهنآ  يرادربنامرف  لاح  همه  رد  هن  رگ  تسا و 
38-1- نآرق «. - ناغلبی  » تسا هفوک  مدرم  تئارق  ریز  يادـص  اب  نون  فلا و  اب  ّنغلبی »  » يهملک و  دـندوب . ترداـم  ردـپ و  وت  فیلکت  لاـح 

نآ يهجیتن  دـناهدرک و  يراک  دوخ  یـسنج  يهتـساوخ  ماجنا  يارب  يدرم  ینز و  هک  تسا  هدـش  ضارتعا  نیدـلاوب  ناـسحا  موزل  رد  رخف :
: دناهدرک لقن  هکنانچ  دنراد ، یتمدخ  موزل  یّقح و  هچ  سپ  تسا ، اهبیـسآ  اهیراتفرگ و  نایرج  رد  هتـسویپ  هک  تسا  هدش  يدرف  شیادـیپ 
یگراچیب و يروک و  راتفرگ  تسا و  هدروآ  داسف  نوک و  ملاع  هکنیا  رد  ار  نم  وا  هک  دزیم  ار  دوخ  ردپ  تسنادیم و  میکح  ار  دوخ  يدرم 

هکنیا ینعی  دحا  یلع  تینج  ام  || و  ّیلع  یبا  ءانج  اذه  تفگ : میسیون ! هچ  تروگ  رب  دندیـسرپ : ار  يّرعم  ءالع  وبا  و  تسا . هدرک  گرم 
نتـشادن جاودزا و  كرت  رد  وا  زین  و  ماهدرکن . یمتـس  نینچ  نم  یلو  تشاد  اور  نم  رب  متـسب  مردـپ  هک  تـسا  یهاـنگ  يهلاـبند  رد  روـگ 

یف مهب  یمرت   || ةّدـش  اوناعل  اودـلو  مّهنا  ول  لـجاعلا و  میعن  تقبـس  یّتلا   || مدـعلا  ۀـمعن  یف  مه  يدـالوا و  تکرت  و  تسا : هتفگ  دـنزرف 
و ایند ، یگدنز  ياهیشوخ  هکنیا  زا  تسا  رتولج  رتشیپ و  هک  مدرک  اهر  یتسین  ياهیـشوخ  نامه  رد  ار  دوخ  نادنزرف  ینعی  لجآلا  تاقبوم 
زا و  هحفـص 420 ] دندشیم [ . باترپ  رگید  يهدنیآ  ياههکلهم  فرطب  رایتخایب  هک  دندشیم  راتفرگ  یتخـسب  ردـقنیا  دـندمآیم  ایندـب  رگا 

ار نم  درب و  راکب  دوخ  لیم  ردـپ  یلو  درب ، نم  تیبرت  جـنر  داتـسا  تفگ : داتـسا ! ای  درک  ناـسحا  رتشیب  وت  رب  ردـپ  هک  دندیـسرپ  ردنکـسا 
تاریخ نیرتالاب  تسا  هکنیا  وا  دننام  ءالعلا و  وبا  نخس  زا  باوج  و  تسا . مّلعم  اهردپ  نیرتهب  تسا : روهشم  نخـس  هکنیا  و  درک ، راتفرگ 

رب راک  هکنیا  رد  اهنآ  جـنر  مه  یمدآ و  يارب  یکچوک  ماگنه  رد  تسا  رداـم  ردـپ و  یتسرپرـس  ناـمه  دـنک  ضرف  یمدآ  هک  اهیـشوخ  و 
زا هچنآ  ربارب  رد  رطاـخ  تمـالم  يریگلد و  زا  تسا  هیاـنک  هک  وگم  اـهنآب  ّفا »  » يهملک ینعی  يربـط :  23 ٍّفُأ » امَُهل  لُقَت  الَف  . » ناـشدوخ

تزیچ همه  ربارب  رد  وت  یکچوک  رد  اهنآ  هک  روط  نامه  هاوخب  ادـخ  زا  ار  نآ  دزم  نک و  ربص  هکلب  دـشاب  تیذا  بجوم  دوش  هدـید  اهنآ 
نآ زا  وت  دننک ، يدیلپ  دنـشاب و  راددوخ  نورد  راشف  زا  دنناوتن  هک  دنـسرب  يریپ  يهزادنا  نآب  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دندرک . ربص 

مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  -1-28 ع : نآرق . - دـندرکیم نینچ  وت  اب  وت  یکچوک  رد  اهنآ  هک  نک  كاپ  رادـم و  تهارک 
يارب دوـبیم  ّفا »  » زا رترـصتخم  ياهملک  رگا  درک : تـیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  مـگرزب  ردـپ  زا  مردـپ  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور 
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ینامرفان نیدلاو و  قوقع  يهجرد  نیرتمک  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  دشیم . هتفگ  هملک  نآ  هّتبلا  ردام  ردـپ و  اب  تنوشخ  زا  يریگولج 
هک سکرک  دنیوگیم  نوچ  تسا  رتراکوکن  سکرک  زا  ینعی  رسّنلا » نم  ّربا   » دنراد یلثم  بارعا  و  تسا ، هملک  هکنیا  نتفگ  اهنآب  تناها  و 

َو  » 578-576- یقرواپ « - 1«66 .» تسا هدش  تئارق  دنچ  ّفا »  » يهملک دنهدیم و  اذغ  ار  وا  شیاههچب  تفر  تسناوتن  يزور  یپ  دـش و  ریپ 
هب هک  تسا  هدرک  لقن  جادهلا  یبا  زا  يربط  و  وگم . دوش  اهنآ  يریگلد  بجوم  هک  ینخس  ینعی  عمجم : ًامیِرَک » ًالوَق  امَُهل  ُلق  َو  امُهرَهنَت  ال 

هحفـص ینعی [  تفگ : ار ، امیرک » الوق   » ینعم رگم  مدیمهف  ردام  ردپ و  يارب  ار  نآرق  ياهروتـسد   50-1- نآرق : - متفگ ّبیسم  نب  دیعس 
امَُهل ضِفخا  َو  . » دهاوخب رذع  دیوگب و  نخس  دوخ  يوخدب  ياقآ  اب  رّصقم  راکهانگ و  دیرخ  رز  مالغ  هک  وگب  نخـس  نانچ  اهنآ  اب  [ 421

ناشیا اب  نک  عضاوت  ینعی  تسا ، فیطل  یتراعتـسا  هکنیا  و  تمحر ، يور  زا  ّتلذـم  لاب  ناـشیا  يارب  هتـشون : حوتفلا  وبا   24 ِّلُّذلا » َحانَج 
ملع لها  زا  ياهّدع  يربط :  24 امُهمَحرا » ِّبَر  ُلق  تسا . هدش  تئارق  مه  لاذ  رـسک  اب  ّلذ »  » يهملک عمجم :  37-1- نآرق . - عضاوت تیاغ 

و ص ]  ] ربمغیپ ینعی  یبرق » یلوا  اوناک  ول  نیکرـشملل و  اورفغتـسی  نا  اونمآ  نیذـّلا  ّیبّنلل و  ناـک  اـم  : » هئارب يهروس  تیآ  هکنیا  دـناهتفگ :
تسا لمتحم  و  « 67» تسا هلمج  هکنیا  خسن  بجوم  دنـشاب ، اهنآ  ناشیوخ  ناشیا  هچرگا  دـنهاوخب  شزرمآ  نیکرـشم  يارب  دـیابن  نینمؤم 

: وگب دندوب  نمؤم  اهنآ  رگا   322-320- یقرواپ -27-1- نآرق : - دـشاب هکنیا  هلمج  ینعم  هک  تسا  لمتحم  :و  دـشاب هکنیا  هلمج  ینعم  هک 
زا سپ  درک : ضرع  دمآ و  هملـس  ینب - زا  يدرم  هک  مدوب  ص ]  ] ربمغیپ روضح  تفگ : يراصنا  دیـسا  وبا  عمجم : زرمایب . ار  اهنآ  ادـخ  يا 

يهلص ناشناتسود و  مارتحا  اهنآ و  ياهشرافس  ماجنا  اهنآ و  يارب  اعد  رافغتـسا و  دومرف : درک ! ناوتیم  اهنآب  یکین  هچ  ردام  ردپ و  گرم 
ینعی حوتفلا : وبا  دناهدرک  ینعم  دنچ  نیرّـسفم  ار  نیباّوا »  » يهملک  25 ًاروُفَغ » َنِیباّوَِألل  َناک  ُهَّنِإَف  . » دوشیم ماجنا  اهنآ  يهلیـسوب  هک  محر 

دزرمایب ادخ  دیوش  حالص  رس  هب  دینک و  هبوت  هکنآ  یئافج  ای  دشاب  هتفر  یـشزغل ]  ] یتوفه ار  امـش  ردپ  ردام و  قح  رد  هکنیا  زا  شیپ  رگا 
ریبج دیعـس  تسا . نینچ  هراومه  کلذـک » لزی  مل   » ینعی تسا  رارمتـسا  هکتـسنآ  ناک »  » هدـئاف و  تسناراک ، هبوت  هدـنزرمآ  وا  هک  ار  امش 
ینعی ناشیا  هچرگا  و  تسا ، هدوب  ریخ  ناشیا  ضرغ  هدـش و  یـشزغل  ردـپ  رداـم و  قح  رد  ناـشیا  زا  هک  تسا  یناـسک  ّقح  رد  هیآ  تفگ :
ّبیسم نب  دیعس  و  هحفص 422 ]  ] 43-1- نآرق . - ارنآ دزرمایب  یلاعت  يادخ  زاب  ار ] راگدرورپ  شزرمآ   ] دنشاب هتـشادن  شوخ  ردام  ردپ و 

ریثک ینعی  دـشاب  عاّجر  باّوأ » : » تفگ ریبج  دیعـس  دـنک . هبوت  سپ  دـنک  هانگ  سپ  دـنک ، هبوت  سپ  دـنک  هانگ  هک  دوب  نآ  باّوا » : » تفگ
یئاج هک  دشاب  نآ  تفگ : رانید  نب  رمع  نآ  زا  دننک  رافغتـسا  تولخ و  رد  دـننک  دای  دوخ  هانگ  هک  دنـشاب  نانآ  تفگ : دـهاجم  عوجّرلا .

سلجم هکنیا  رد  هچنآ  زا  ار  ام  زرمایب  اراگدرورپ  دـیوگ  تساخرب  دـهاوخ  نوچ  دوش و  يوگتفگ  دور و  اهثیدـح  سلجم  نآ  رد  دنیـشنب 
نیقی و  لـقع ]  ] لـیلد اـب  میناوـت  یمن - اـم  تسا  هدوـب  هک  تروـص  رهب  جارعم  يهّیـضق  - 1 تاـیآ : هکنیا  رد  اـم  نخـس  میدرک . میتـفگ و 

تواـضق دـناوتب  دـنیبب و  سک  ره  اـت  میدرک  لـقن  تسا  هدـش  هتفگ  بلطم  هکنیا  رد  نونک  اـت  هچنآ  رتشیب  مینک و  زارحا  ار  نآ  یگنوگچ 
ریغ هچ  ناملـسم و  هچ  نیعلّطم  مومع  قاـّفتا  تاـیآ و  رگید  و  يرـسا »  » تیآ هکنیا  بجومب  تسا : هکنیا  میئوگب  میناوتیم  اـم  هچنآ  دـنک ،

يارب یمهم  دمآ  شیپ  کی  ربمغیپ  یگشیمه  ياهنخس  نآرق و  یحو و  لوزن  رب  هوالع  هک  تسا  نیقی  ام  يارب  لوقنم  ثیداحا  ناملـسم و 
تسین و مهارف  ام  يارب  هّتبلا ، میهدـب  صیخـشت  میناوتب  هک  تسا  هدـنام  اجب  نآ  زا  يراثآ  هچ  هحناس  هکنیا  اـیآ  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ 
دـش و نیعم  دـشاب  زامن  هک  يزور  هنابـش  فئاظو  نآ  زا  دـعب  هک  میناد  یم  ّطقف  تسا  هدـش  ماـجنا  اـجکب  هنوگچ و  هک  میمهفب  میناوتیمن 

دوخ اِنتایآ » نِم  ُهَیُِرِنل   » يهلمج و  تسا ، هدوب  دمآ  شیپ  نآ  راثآ  زا  دومرفیم  لّوحم  جارعم  تادهاشمب  هک  ترضح  نآ  ياهیربهر  یـضعب 
رترایشه رتانیب و  دنیبب و  ار  شنیرفآ  قافآ  تایآ و  هک  تسا  هدوب  ترضح  نآ  تفرعم  يدایز  يارب  شدرگ  هثداح و  هکنیا  هک  تسا  لیلد 

لماکت نارود  مامت  اب  تسا  هدوب  ربارب  ربمغیپ  رصتخم  شدرگ  هثداح و  نیمه  هک ، دوشیم  هنیرق  َباتِکلا » یَـسُوم  انیَتآ  َو   » دعب تیآ  دوش و 
مک تدم  نیمه  رد  ّطقف  دیسر  یسومب  تّدم  نآب  هچنآ  و  دوهی . يربهر  قیال  تسا و  هدش  تاروت  يریگارف  لومشم  هک  یـسوم  یتیبرت  و 

هکنیا زا  دوب  نکمم  تسا ، هدوب  ترـضح  نآ  ترجه  نراقم  تثعب و  نارود  رد  هثداح  هکنیا  هک  تشادیمن  ترهـش  رگا  و  دیـسر ، ربمغیپب 
يروط هتایآ » ات - يرسا   » ياههلمج هکنیا  میئوگیم  هک  تسا  هکنیا  تسا . هدوب  هثداح  هکنیا  يهلیسوب  تّوبن  یحو و  زاغآ  هک  میمهفب  هیآ 
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نآ هحفـص 423 ]  ] 1154-1125- نآرق -960-934- نآرق  - یگنوـگچ رد  زجع  و  ص ]  ] يدّـمحم ماـقمب  رارقا  زج  هک  تسا  هدـش  ناـیب 
باـب ناـهاشداپ  مود  باـتک  رد  درک ، دـنهاوخ  رازگرب  يراـتفرگ  نارود  دوهی و  دـهدیم  ربخ  هک   6 - 5 تاـیآ 4 - تفگ . ناوتیمن  يزیچ 

نیرّسفم ياههتشون  دیاش  هک  تسا  هدش  هتشون  روشآ  هاشداپ  تسدب  اهنآ  يراتفرگ  دوهی و  تیصعم  ینامرفان و  زا  یحرش  تاروت  مهدفه 
لمع زرط  دنکیم  یفرعم  بوخ  ُناسنِإلا » ُعدَی  َو   » مهدزای تیآ  - 2 تسه . تاروت  رد  هچنآ  هب  دـشاب  هراشا  تسه  تایآ  هکنیا  رد  هچنآ  و 

هلان و هآ و  میالمان  كدـناب  اهنز  رد  صوصخب  مینیبیم  هکنانچ  تسین  ناشرایتخا  رد  ناـشنابز  هک  ار  رـس  کبـس  رـصنع و  تسـس  مدرم 
دنکیم خیبوت  هیآ  هکنیا  دنروآیم ، نابز  رب  یتاملک  و  دننکیم ، اعد  رطاخ  شمارآ  یمک  اب  زاب  دـننکیم و  دوخ  راک  سک و  دـنزرفب و  نیرفن 

ود فصو  رهاظ  هب - هچرگا  ًاروُکـشَم » ات - ُدـیُِری - َناک  نَم   » زا مهدزون  مهدـجه و  تیآ  ود  - 4 40-18- نآرق . - ار هلجع  لـمع و  هکنیا 
نکمم یگدـنز  رد  یمدآ  هک  درک  هدافتـسا  ار  بلطم  هکنیا  ناوتیم  یلو  تسا ، راـگزیهرپ  نمؤـم و  فرحنم و  تسرپ و  اـیند  مدرم  هتـسد 

هک يدب  بقاوع  يهطساوب  دنک  مّنهج  وا  رب  ار  یگدنز  دعب  يراتفرگ  ینامیـشپ و  دسرب و  واب  دهاوخب و  ار  رـضاح  مد  ّتقوم و  دوس  تسا 
راـبتعا و نداد  تسد  زا  رقف  ضارما و   76-66- نآرق -54-35- نآرق : - دـننام نتـساوخ  يروف  دوس  يهلابند  رد  دوشیم  مهارف  یمدآ  يارب 

یـسراو هبرجت و  هکنانچ  تشاد  دهاوخ  رتهب  یگدوسآ  رتشیب و  ياهرهب  هّتبلا  دهاوخب  دجنـسب و  ار  راک  تبقاع  هک  نآ  روط  نیمه  و  وربآ ،
ار روتسد  هکنیا  دیاب  مه  ایند  يارب  هکلب  تسا ، ترخآ  يارب  ّطقف  هن  هیآ  هکنیا  دافم  هک  دنکیم  راکشآ  ار  تقیقح  هکنیا  یبوخب  مدرم  راک 

یلو تسا ، سک  همه  يارب  دنوادخ  شـشخب  هک  تسا  هدش  رتنشور  بلطم  هکنیا  ُّدُِمن » الُک   » دعب تیآ  رد  هک  صوصخب  تفرگ ، رظن  رد 
دیاش ِهّللا » َعَم  لَعَجت  ال   » تیآ 22 - 5 380-364- نآرق . - هدرب نایز  هن  رگ  تسا و  دنمهرهب  دشن  صیرح  يروف  دوسب  تسناد و  ردـق  رگا 

- هتـساوخ امـش  راک  رکف و  رگا  هک  دشاب  نارگید  يارب  رکذت  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  هچرگا  مدرم و  لمع  زرط  راکفاب و  دـشاب  هراشا 
دینک شتسرپ  و  هحفص 424 ]  ] 39-13- نآرق  - دـینادب دوبعم  ار  اهنآ  تقیقح  رد  هک  دـشاب  زیگنا  سوه  ياهدرز  خرـس و  يدام و  ياـه 

راک چـیهب  دـنراد ، هجوتم  ماـقمب  ندیـسر  اـی  لاـم و  عمجب  شیوخ  تمه  هک  یمدرم  مینیبیم  هکناـنچ  دـیراد . يراوخ  تمـالم و  تبقاـع 
مدرم هنوگنیا  دوش  یمن - هدینش  وا  زا  ادخ  يهملک  زج  هک  دهاز  دباع  درف  کی  دننام  دنـشیدنایمن و  یناسنا  یعامتجا  يدرف و  تحلـصم 
هکنیا رد  هک  تسا  نیمه  و  دـنکیم ، نیمأت  ار  ناشیا  لام  هاج و  يدام و  جـئاوح  هک  تسا  اهزیچ  نامه  رد  ناشراتفر  راـتفگ و  هتـسویپ  مه 
هحفـص دنتـسه [ . وا  راک  رد  وا و  داـیب  هشیمه  هک  دـناهدرک  تسرد  دوخ  يارب  رگید  دوبعم  دـنوادخ  اـب  نوچ  تسا ، هدـش  يریگولج  هیآ 

[426

ات 60] تایآ 26  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]

ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناطیَّشلا  َناک  َو  ِنیِطایَّشلا  َناوخِإ  اُوناـک  َنیِرِّذَـبُملا  َّنِإ  [ 26  ] ًاریِذـبَت رِّذَُـبت  َو ال  ِلِیبَّسلا  َنبا  َو  َنیِکـسِملا  َو  ُهَّقَح  یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو 
اهطُـسبَت َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًَۀلُولغَم  َكَدَـی  لَعَجت  َو ال  [ 28  ] ًاروُسیَم ًالوَق  مَُهل  لُقَف  اهوُجَرت  َکِّبَر  نِم  ٍۀَـمحَر  َءاِغتبا  ُمُهنَع  َّنَضِرُعت  اـّمِإ  َو  [ 27]

َو ال  522-1- نآرق [ - 30  ] ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ُرِدـقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُـسبَی  َکَّبَر  َّنِإ  [ 29  ] ًاروُسحَم ًامُولَم  َدـُعقَتَف  ِطسَبلا  َّلُک 
َو [ 32  ] ًالِیبَس َءاس  َو  ًۀَـشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَرقَت  َو ال  [ 31  ] ًارِیبَک ًأطِخ  َناک  مُهَلتَق  َّنِإ  مُکاّیِإ  َو  مُُهقُزَرن  ُنَحن  ٍقالمِإ  َۀَیـشَخ  مُکَدالوَأ  اُوُلتقَت 

اُوبَرقَت َو ال  [ 33  ] ًاروُصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِلتَقلا  ِیف  فِرُسی  الَف  ًاناطلُـس  ِهِِّیلَِول  انلَعَج  دَقَف  ًامُولظَم  َِلُتق  نَم  َو  ِّقَحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  اُوُلتقَت  ال 
ِساطـسِقلِاب اُونِز  َو  ُمتلِک  اذِإ  َلـیَکلا  اُوفوَأ  َو  [ 34  ] ًالُؤسَم َناک  َدـهَعلا  َّنِإ  ِدـهَعلِاب  اُوفوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغلبَی  یّتَح  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ّـالِإ  ِمِیتَیلا  َلاـم 

َناک َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُفلا  َو  َرَـصَبلا  َو  َعمَّسلا  َّنِإ  ٌملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفقَت  ـال  َو   636-1- نآرق [ - 35  ] ًالیِوَأت ُنَسحَأ  َو  ٌریَخ  َِکلذ  ِمیِقَتـسُملا 
َکِّبَر َدـنِع  ُُهئِّیَـس  َناک  َِکلذ  ُّلُک  [ 37  ] ًـالوُط َلاـبِجلا  َُغلبَت  َنل  َو  َضرَـألا  َقِرَخت  َنل  َکَّنِإ  ًاـحَرَم  ِضرَـألا  ِیف  ِشمَت  ـال  َو  [ 36  ] ًـالُؤسَم ُهنَع 

مُکافصَأَف َأ  [ 39  ] ًاروُحدَـم ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یقُلتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  لَعَجت  َو ال  ِۀَـمکِحلا  َنِم  َکُّبَر  َکَیلِإ  یحوَأ  اّمِم  َکـِلذ  [ 38  ] ًاهوُرکَم
ام َو  اوُرَّکَّذَِـیل  ِنآرُقلا  اَذـه  ِیف  انفَّرَـص  دََـقل  َو   559-1- نآرق [ - 40  ] ًامیِظَع ًـالوَق  َنُولوُقََتل  مُکَّنِإ  ًاـثانِإ  ِۀَِـکئالَملا  َنِم  َذَـخَّتا  َو  َنِینَبلاـِب  مُکُّبَر 
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ًارِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُس  [ 42  ] ًالِیبَس ِشرَعلا  ِيذ  یلِإ  اوَغَتبال  ًاذِإ  َنُولوُقَی  امَک  ٌۀَِـهلآ  ُهَعَم  َناک  َول  ُلق  [ 41  ] ًاروُُفن ّالِإ  مُهُدیِزَی 
ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  مُهَحِیبسَت  َنوُهَقفَت  نِکل ال  َو  ِهِدمَِحب  ُحِّبَُسی  ّالِإ  ٍءیَـش  نِم  نِإ  َو  َّنِهِیف  نَم  َو  ُضرَألا  َو  ُعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  [ 43]

نَأ ًۀَّنِکَأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  َو   559-1- نآرق [ - 45  ] ًارُوتـسَم ًاباجِح  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َنَیب  َو  َکَنَیب  اـنلَعَج  َنآرُقلا  َتأَرَق  اذِإ  َو  [ 44]
َنوُعِمَتسَی ذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتـسَی  اِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن  [ 46  ] ًاروُُفن مِهِراـبدَأ  یلَع  اوَّلَو  ُهَدـحَو  ِنآرُقلا  ِیف  َکَّبَر  َترَکَذ  اذِإ  َو  ًارقَو  مِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُـهَقفَی 

ًالِیبَس َنوُعیِطَتسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاثمَألا  ََکل  اُوبَرَـض  َفیَک  رُظنا  [ 47  ] ًاروُحـسَم ًالُجَر  ّالِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  ذِإ  يوَجن  مُه  ذِإ  َو  َکـَیلِإ 
ُُربکَی اّمِم  ًاقلَخ  َوأ   543-1- نآرق [ - 50  ] ًادیِدَح َوأ  ًةَراجِح  اُونوُک  ُلق  [ 49  ] ًادیِدَج ًاقلَخ  َنُوثوُعبََمل  ّانِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  [ 48]
ًابیِرَق َنوُکَی  نَأ  یـسَع  ُلق  َوُه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  مُهَـسُؤُر  َکَیلِإ  َنوُضِغُنیَـسَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکَرَطَف  يِذَّلا  ِلـُق  انُدـیُِعی  نَم  َنُولوُقَیَـسَف  مُکِروُدُـص  ِیف 

َّنِإ مُهَنَیب  ُغَزنَی  َناطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِداـبِِعل  لـُق  َو  [ 52  ] ًالِیلَق ّالِإ  ُمتِثَبل  نِإ  َنوُّنُظَت  َو  ِهِدمَِحب  َنُوبیِجَتـسَتَف  مُکوُعدَـی  َموَی  [ 51]
َکُّبَر َو  [ 54  ] ًالیِکَو مِهیَلَع  َكانلَـسرَأ  ام  َو  مُکبِّذَُـعی  أَشَی  نِإ  َوأ  مُکمَحرَی  أَشَی  نِإ  مُِکب  ُمَلعَأ  مُکُّبَر  [ 53  ] ًانِیبُم اوُدَع  ِناسنِِإلل  َناک  َناطیَّشلا 
ُمتمَعَز َنیِذَّلا  اوُعدا  ُِلق   723-1- نآرق [ - 55  ] ًارُوبَز َدُواد  انیَتآ  َو  ٍضَعب  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَعب  انلَّضَف  دََـقل  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَِمب  ُمَلعَأ 
ُهَتَمحَر َنوُجرَی  َو  ُبَرقَأ  مُهُّیَأ  َۀَلیِسَولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَتبَی  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 56  ] ًالیِوَحت َو ال  مُکنَع  ِّرُّضلا  َفشَک  َنوُِکلمَی  الَف  ِِهنوُد  نِم 

َناک ًادیِدَش  ًاباذَـع  اهُوبِّذَـعُم  َوأ  ِۀَـمایِقلا  ِموَی  َلبَق  اهوُِکلهُم  ُنَحن  ّالِإ  ٍۀَـیرَق  نِم  نِإ  َو  [ 57  ] ًاروُذحَم َناک  َکِّبَر  َباذَـع  َّنِإ  َُهباذَـع  َنُوفاخَی  َو 
ُلِسُرن ام  َو  اِهب  اوُمَلَظَف  ًةَرِـصبُم  َۀَـقاّنلا  َدوُمَث  انیَتآ  َو  َنُولَّوَألا  اَِهب  َبَّذَـک  نَأ  ّالِإ  ِتایآلِاب  َلِسُرن  نَأ  انَعَنَم  ام  َو  [ 58  ] ًاروُطسَم ِباتِکلا  ِیف  َِکلذ 

ِیف َۀـَنوُعلَملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساّنِلل  ًۀَـنِتف  ّالِإ  َكانیَرَأ  ِیتَّلا  اَیؤُّرلا  اَنلَعَج  اـم  َو  ِساـّنلِاب  َطاـحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  َکـَل  اـنُلق  ذِإ  َو  [ 59  ] ًافیِوَخت ّالِإ  ِتاـیآلِاب 
دروم زا  ردقی - هدنام ، راک  زا  هتسخ ، ناوتان ، اروسحم - تاغل : ینعم   849-1- نآرق [ - 60  ] ًارِیبَک ًانایغُط  ّالِإ  مُهُدیِزَی  امَف  مُُهفِّوَُخن  َو  ِنآرُقلا 

هیآ هکنیا  رد  دوصقم  و  تفرگ . گنت  اهنآ  رب  ار  جرخ  راک  یناگدـنز و  ینعی  هلایع » یلع  ردـق   » تروص نیاـب  تسا  هملک  هکنیا  لامعتـسا 
حتف اب  ّدشا - ندرک . جرخ  يهطساوب  ندش  ریقف  قالما - دنکیم ، مورحم  هن  رگ  دهد و  یم - تسا  تحلصم  هکنآب  دنوادخ  هک  تسا  هکنیا 

ای و  عمج ، تروصب  تسا  درفم  ای  هملک  هکنیا  و  تسا ، یگلاس  یـس  ات  هدـجه  ياهلاس  نایم  هک  كاردا  مهف و  لاـمک  ینعمب  ّمض  هزمه و 
ربکب و هک  هزادـنا  زا  شیب  حرف  طاـشن و  حرم - وزارت . ینعمب  فاـق  رـسک  ّمض و  اـب  هحفـص 427 ] ساطـسق [ - درادن ، درفم  تسا و  عمج 
زا انفّرـص - ندرک ، رود  ندنار و  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمض  اب  روحد  مّود و  نوکـس  لّوا و  حتفب  رحد  ردصم  زا  اروحدم - دسرب ، يزارفندرگ 

نـشور نایب و  ینعمب  زین  ندرک و  ظّفلت  فلتخم  ياههغیـص  هب  ندرک و  ّقتـشم  رگید  یـضعب  زا  ار  تاملک  یـضعب  ینعمب  مـالکلا ، فرص 
يرک ینیگنس و  ناوختسا و  فاکش  ینعمب  ارقو - يرادهگن ، يهلیسو  شوپور و  ینعمب  لّوا  رـسکب  نانک  عمج  ۀّنکا - تسا ، تایآ  ندرک 

ارنآ یبرعب  هک  اهنیا  دـننام  دـنق و  هدرخ  مزیه و  هدرخ  لـثم  دزیریم . دوشیم و  مرن  کـشخ  زیچ  نتـسکش  ماـگنه  رد  هچنآ  تاـفر - شوگ ،
هرخسم بّجعت و  زا  دنوشیم و  برطضم  دنبنجیم و  ینعی  نوضغنیـس - دنیوگیم . تافر  مه  ار  هتـسکش  هنهک و  زیچ  ره  دنمانیم و  زین  ماطح 

: یتسه فّظوم  دّمحم  يا  وت   26 همجرت : یضعب . رازآ  رب  ار  یـضعب  درک  کیرحت  ینعی  ناطیّـشلا  غزن  زا  غزنی - دنهدیم . تکرح  دوخ  رس 
هکنیا هک  نک 27  يراددوخ  جرخ  رد  يورهدایز  فارـسا و  زا  و  ناگدـنام ، هارب  ناگراچیب و  ّقح  مه  یهد و  ناشدوخب  ار  ناـشیوخ  ّقح 

شاب ورهداشگ  نادنمزاین  اب  يدوب  یشیاشگ  راظتناب  یتشادن و  یلام  رگا  تسا 28 و  نامرفان  رفاک  ناطیش  يردارب  تقفاوم و  يهجیتن  راک 
يوـش و هراـچیب  هک  شخبم  یگلمج  زن  شاـبم و  لـیخب  نکم و  هقیاـضم  يراد  هچنآ  هّتبلا  وگب 29 و  ناشباوج  میالم  مرن و  ناـبز  اـب  و 

مورحم دشخبیم و  تحلـصم  بجومب  انیب و  تسا و  رادربخ  سک  ره  تیفرظ  يهزادنا  اب  هک  تسا  ادخ  اب  يزور  نوچ  دننک 30  تشنزرس 
تسا یهانگ  هک  دینامب ] ناشجرخ  زا  ادابم  ات   ] دیشکب ار  دوخ  نادنزرف  هک  دوشن  امـش  ریگندرگ  رقف  سرت  وگب ] مدرم  نیاب   ] و دنکیم 31 ،

هک دیدرگن  انز  درگ  زین  32 و  دینکیم !] مادقا  گنت  نینچب  هک  دیراد  كاب  هچ  زا   ] تسا ام  اب  ناتنادـنزرف  امـش و  يزور  هکنیا  اب  گرزب و 
رادرایتخا وا  یلو  ثراو و  دـش  هتـشک  قحانب  یـسک  رگ  ّقح و  ناـمرف  مکح و  بجومب  رگم  دیـشکن  مدآ  مه  یتشز 33 و  تسا و  زواـجت 

هحفص رگم [  دینکن  فّرصت  نامیتی  لام  رد  34 و  تسا ، نامولظم  روای  ادخ  هک  دنکن  راتشکب  زواجت  مد  یلو  هّتبلا  و  تسا ، لتاق  تازاجم 
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لوئـسم هک  دینک  افو  دوخ  نامیپب  و  دندازآ ] دوخ  لاوما  راک  رد  عقوم  نآب  هک   ] دنـسر دشر  ّدحب  ات  ناشیا  تحلـصم  عرـش و  مکحب  [ 428
وت و   ] 36 دوب . دـهاوخ  رتهب  نآ  تبقاع  تسا و  نیمه  حالـص  ریخ و  هک  دـینک  هلماعم  تسرد  يوزارت  ماـمت و  يهناـمیپب  دیتسه 35 و  نآ 
رب زانب  مه  دنتـسه 37 و  وا  راک  ورگ  رد  یمدآ  مشچ  شوگ و  لد و  هک  دینکن  لابند  ار  هتـسنادن  دیئوگن و  دـینادن  هچنآ  تناوریپ ] دوخ و 

تسا و دنـسپان  یگلمج  هکنیا  هـّتبلا  دفاکـشیم 38 و  نیمز  ناتياپ  هن  دـیتسه و  هوک  يزاردـب  هن  دیـشاب  هچ  ره  هک  دـیراذگم  مدـق  نیمز 
هک رادـنپم  یکیرـش  شنیرفآ  رد  سپ  وـت ، يارب  یهلا  یحو  تـسا و  تـمکح  نانخـس  هـکنیا  دّـمحم ] يا   ] 39 دنوادخ ، هاگـشیپب  هورکم 

نینچ هک  تفرگ  دوخ  يرتخدـب  ار  هکئالم  درک و  تیاـنع  رـسپ  امـشب  دـنوادخ  اـیآ  سرپب ] بارعا  هکنیا  زا  وت   ] يوش 40 مّنهج  نوـگژاو 
شیدنا جک  نینچ  و   ] دـنوش هّجوتم  ات  میدرک  رادومن  ار  قیاقح  نخـس  عاوناب  نآرق  رد  هکنیا  اب  41 و  دوشیم ! رادومن  امش  زا  دیلپ  يراکفا 
یتکرـش شنیرفآ  رد  دـیرادنپیم  هک  نانچ  رگا  وگب : اـهنیاب  دّـمحم  يا  وت  ّقح 42  زا  زیرگ  ترفن و  یلوضف  زج  دـندربن  يدوـس  دنـشابن ]

ودب ات  دنبایب  ار  وا  نیکرشم  هکنیا  ای  و   ] دنوش 43 هریچ  وا  رب  دنبایب و  دوخ  کیرـش  ات  دنیوجب  یهار  يدنوادخ  شرع  يوسب  یتسیاب  دشاب 
دنیوگیم وا  حیبست  نامسآ  نیمز و  هب  ناگدیرفآ  يهمه  هک  لطاب 44  ياههشیدنا  نینچ  زا  رترب  تسا و  هّزنم  دنوادخ  یلو  دنیوجب ] بّرقت 
تازاجم دیلپ  راکفا  نیاب  هک   ] روفغ 45 تسا و  میلح  دنوادخ  هّتبلا  و  دیرادن . نآ  كرد  يورین  نکیل  تسا  وا  شیاتـس  رد  تسه  هچنآ  و 

هکنیا مشچ  وـلج  رد  ياهدرپ  یناوـخب  نآرق  نوـچ  هک ] شاـبم  رطاـخ  هدرزآ  دّـمحم  يا  وـت  و  دزرمآـیم . دـیور  تسار  هارب  رگا  دـنکیمن و 
اهنآ ینامب و  هدوسآ  وت  و   ] دنمهفن 46 دنونشن و  ار  نآرق  ات  میتسب  ار  ناش  شوگ  لد و  و  دننکن ] رازآ  دننیبن و  ار  وت  ات   ] میراذگیم نارفاک 

نیملاظ هک  میراد  ربخ  رتهب  ام  يدروآ 47  نابز  رب  هناگی  ادخ  مان  ارچ  هک  دنزیرگیم  وت ] نآرق  زاوآ  ندینشب  اریز  دنسرب  دوخ  رفک  يازـسب 
هک رگنب  وت  دیاهدش 48  وداج  وریپ  دـیهدیم و  شوگ  وداج  يدرم  نانخـسب  امـش  دـنیوگیم : زارب  رگدـکی  اب  دـنهدیم و  ارف  شوگ  هنوگچ 

[ دوخ یشوخلد  يارب   ] 49 و هحفـص 429 ] دننک [ ، ياهراچ  دنناوتیمن  دـناهدرک و  مگ  دوخ  هار  نوچ  ياهناهب ] هچ  و   ] دـنراد یلثم  هنوگچ 
هچنآ : ] وگب باوجب  وت   50 دش ! میهاوخ  هزات  یقولخم  دازیمدآ و  ون  زا  هنوگچ  میدش  هدیسوپ  یناوختـسا  تروصب  هکنآ  زا  سپ  دنیوگیم :

زاب دـیتسه ] ام  رایتخا  رد  تروص  رهب -  ] دـیراد رواـب  هک  يزیچ  رتگرزب  اـی  دیـشاب 51  نهآ  گنـس و  یتخـسب  هک  دینک ] تمواقم  دیناوتیم 
! دوب دهاوخ  یک  دنیوگیم : دننابنجیم و  دوخ  رس  بّجعت  دنخـشیرب و  زاب  دیرفآ . راب  لوا  هکنآ  وگب : دنکیم ! نامهدنز  هرابود  هک  دنیوگیم :

یتدم كدنا  هک  دیرب  نامگ  دیئوگ و  باوج  قح  يانث  دمح و  اب  دـنهد و  زاوآ  ار  امـش  هک  زور  نآ  دشاب 52  کیدزن  تسا  نکمم  وگب :
رتهب هک  دنـشیدنیب  دنیوگب و  نآ  دننک و ] يرود  نارفاک  نانخـس  نینچ  زا  هک   ] هدب روتـسد  ناگدنبب  دّـمحم  يا  وت  دیدوب 53 و  كاخ  رد 

ناتدوخ زا  رتهب  ار  امـش  دنوادخ  هدوب 54 و  یمدآ  رادومن  نمشد  وا  هک  دنکیم  بوشآ  ناشنایم  ناطیـش  نوچ  رتکیدزن ، حالـصب  تسا و 
وت و   ] دناسر دوخ  يهبترمب  ار  مادک  ره  ات  تسا ] یسک  هچ  باذع  ّقحتسم  حلاصان و  تسا و  یک  تمحر  لومشم  حلاص و  هک   ] دسانـشیم

ار همه  هّتبلا  و   ] تسا نیمز  نامـسآب و  هچنآ  دـنادیم  رتهب  يادـخ  نوچ  یتسین 55  مدرم  نامیا  ینابهگن  رومأـم  و  تسین ] يراـک  نآ  رد  ار 
نایادـخ زا  وگب : نارفاـکب  میداد 56 و  روبز  دوادـب  هکناـنچ  میداد  تلیـضف  یـضعب  رب  یـضعب  مه  ار  ناربـمغیپ  هک  میاهدـیرفاین ] ناـسکی 

[ یلعج نادوبعم   ] اهنیا دنیامن 57  نوگرگد  اریزیچ  دننک و  يراتفرگ  عفر  امـش  زا  دنناوتیمن  هک  دـینیبب  ات  دـیهاوخب  یتجاح ]  ] دوخ لوعجم 
رطخ مالعا  همهب  تسا و  روذحم  هک  یباذع  زا  سرت  رد  دـنتمحر و  دـیماب  نوچ  دـنوش  ّقحب  کیدزن  هک  دنتـسه  يزیوآ  تسد - یپ  دوخ 

راتفرگ ای  دـش و  دـنهاوخ  دوباـن  نآ  مدرم  دوشیم و  بارخ  اـهیدابآ  يهمه  تماـیق  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  دـننادب  مدرم  هکنیا  هدش 58 و 
تهج نآ  زا  میتسرفیمن  نانخـس ] هکنیا  یتسرد  رب   ] ياهناشن ام  رگا  ریذپان 59 و  فلخت  یندش و  ماجنا  تسا  یتشونرـس  هکنیا  هک  باذع 
هـشیپ يرگمتـس  یلو  دوب  اـهنآ  یئاـنیب  يهلیـسو  هک  میداد  يرتش  دومث  يهلیبقب  هکناـنچ  دندرمـش ، غورد  دـندید و  هتـشذگ  رد  هک  تسا 

هک راد  رطاخب  تسا 60 و  باذع  يهناشن  هک ] دنـسرتب  دنیآ و  دوخب  هک  تسا  مدرم  شاب  رادیب   ] تامالع تایآ و  هنوگنیا  هکنیا  اب  دندرک 
جارعمب ای  باوخ  رد   ] وتب هچنآ  هکنانچ  نک ] ماـجنا  دوخ  يهفیظو  سرتم و  وت  [ ] هحفص 430 تسا [  ّطلـسم  مدرم  رب  وت  يادخ  میتفگ : وتب 

یلو تسا  مدرم  سرت  يارب  میاهدرک  دای  نآرق  رد  هک  ینوعلم  تخرد  نآ  مه  و  لد ، دب  لدکاپ و  مدرم  يارب  دوب  یشیامزآ  طقف  میدومن ]
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: يربط  26 ُهَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » نیرّـسفم نخـس  دنیازفایم . دوخ  نایغط  یـشکرس و  رب  دنوریمن و ] هارب  مدرم  تاغیلبت  هکنیا  يهمه  اب  ]
: دیـسرپ نسح  زا  يدرم  تسا . ناـشیوخب  ناـسحا  دوـصقم  دـناهتفگ : همرکع  يرـصب و  نسح  تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  رد 

هدرک لقن  ملید  وبا  زا  يّدـس  و  درک ، تئارق  ار  هیآ  هکنیا  دـنراد و  یّقح  تاکز  ریغ  اهنآ  تفگ : باوجب  وا  مهد ! مناشیوخب  ملاـم  تاـکز 
ات یبرُقلا » اَذ  ِتآ  َو   » ياهدـناوخن ار  هکنیا  دومرف : یلب ، تفگ : ياهدـناوخ ! نآرق  وت  دوـمرف : یماـش  يدرمب  ع ]  ] داجـس ترـضح  هک  تسا 

- نآرق -46-15- نآرق . - یلب دومرف : دوش ! ادا  ناشّقح  تسا  هداد  نامرف  دنوادخ  هک  ناشیوخ  نآ  دـیتسه  امـش  رگم  درک : ضرع  وا  رخآ !
: تفگ ینیـسح  رازن  نب  يدهم  دمحلا  وبا  دیـس  مه  دناهدرک و  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  هیماما  باحـصا  442-464 ع :
ص]  ] ربـمغیپ ُهَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  درک : تیاور  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  یفوـع  يهّیطع  زا  قوزرم  نب  لیـضف 

هدوب هچ  كدـف  يهّصق  هک  تشون  یـسوم  نب  هّللا  دـیبعب  نومأم  تفگ : حـلاص  نب  نامحرلا  دـبع  دیـشخب . مالّـسلا  اهیلع  همطافب  ار  كدـف 
-227- نآرق « - 1«68 .» داد ع ]  ] همطاـف دـالواب  ار  كدـف  مه  نومأـم  تشون . نومأـم  باوجب  ار  قوزرم  نب  لیـضف  ثیدـح  نیمه  وا  تسا !

دیاب یّقح  هچ  تسا و  یکاب  نخـس  يور  هک  تسا  لمجم  هلمج  هکنیا  رخف : هحفص 431 ]  ] 200-169- نآرق  - 525-523- یقرواپ -258
ّقح تسا  هدیـسر  واب  هک  اههرهب  تمینغ و  زا  تسا  هدـش  رومأم  هک  تسا  ربمغیپ  اـب  نخـس  يور  دـناهتفگ : یـضعب  لوا  ینعمب  تبـسن  داد 
هک تسا  نیملسم  مومع  اب  نخس  يور  دناهتفگ : یضعب  و  دزادرپب . دمآرد  هکنیا  زا  ار  ناگدنام  هارب  ارقف و  ّقح  مه  دهدب و  ار  شناشیوخ 

ناـشیوخ و اـب  یکینب  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نیدـلاو  اـب  یکین  هب  موزل  زا  دـعب  تـسا و  هدـش  هـتفگ  ُهاـّیِإ » اـّلِإ  اوُدـُبعَت  اـّلَأ   » يهلاـبند رد 
تـسا مزال  دناهتفگ : یـضعب  و  ردام . ردـپ و  تسا و  دـنزرف  جراخم  یعفاش  رظنب  دوش  هداد  دـیاب  هک  قح  نآ  و  ناگراچیب ، ناگدـنامرد و 

مزال اهقف  قافتاب  ناشدـننام  اههداز و  ومع  لثم  مراحم  ریغب  تبـسن  و  دوش ، هداد  ناشجایتحا  يهزادـنا  دنتـسه  مرحم  هک  ناـشیوخ  يهمهب 
: دناهتفگ و  تسا : هتشون  ینیسح  ریسفت   404-372- نآرق . - سب تسا و  مزال  اهنآ  اب  ترـشاعم  نسح  یتسود و  ّطقف  لام و  قاـفنا  تسین 
َو َنیِکسِملا  َو  . » هدومرف ررقم  هناحبس  ّقح  هچنآ  زا  ناشیدب  تسا  سمخ  ياطعا  ناشیا  ّقح  دنلوسر و  ترـضح  براقا  یبرُقلا » يِِذب   » دارم
« رِّذَُبت َو ال   » 38-1- نآرق . - دیهدب تسا  هدش  نّیعم  نید  رد  هک  نآ  ریغ  تاکز و  زا  ار  هدنام  هارب  ریقف و  ّقح  ینعی  عمجم :  26 ِلِیبَّسلا » َنبا 

مامت یـسک  رگا  تسا : هتفگ  دـهاجم  و  دـینک . يراددوخ  هتـسیاش  ریغب  لام  ندرب  راـکب  زا  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دـبع  يربط :  26
27 ِنیِطایَّشلا » َناوخِإ  اُوناک   » 17-1- نآرق . - تسا ریذبت  ّقح  ریغ  رد  ّدـم  کی  فرـص  یلو  تسین  ریذـبت  دـنک  جرخ  قح  هب  ار  شاهیامرس 
دناوید و دننامه  هک  تسا  هدـش  هدرمـش  تشز  اهنآ  راک  هلمج  نیاب  دنتـشکیم  رایـسب  نارتش  یئامندوخ  ایر و  يارب  بارعا  نوچ  ینیـسح :

میتـفگ هک  مدرم  هتـسد  هکنیا  زا  رگا  ینعی  عـمجم : رخآ 28  ات  ٍۀَـمحَر » َءاـِغتبا  ُمُهنَع  َّنَضِرُعت  اـّمِإ  َو   » 32-1- نآرق . - دـننکیم دوبان  هیامرس 
. - شاب یمرنب  اهنآ  اب  نتفگ  نخس  نابز و  رد  يدوب  هک  یشیاشگ  راظتناب  يدنادرگ  ور  اهنآ  زا  یتشادن و  دندمآ و  وت  دزن  هدب  ار  ناّشقح 

يدوبن رضاح  يدندیبلط و  هحفص 432 ] يزیچ [  نوچ  ترضح  نآ  زا  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  دعب  هک  دناهدروآ  هتشون : ینیـسح   49-1- نآرق
دهاوخب و دـیایب و  يرگید  هک  هدـم  ار  همه  يراد  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  عمجم : ًامُولَم » َدـُعقَتَف  «. » مکاّیا هّللا و  انقزری   » هک يدومرف 

یسابل وت  زا  مردام  وگب : هک  درک  شرافـس  داتـسرف و  ربمغیپ  روضح  ار  شرـسپ  ینز  تسا : هدش  تیاور  و  يوش ، تمالم  یـشاب و  هتـشادن 
دمآ و وا  نوچ  دـهاوخیم ، ار  امـش  نت  نهاریپ  نامه  مردام  وگب : وت  مهدـیم  دـسرب  تقو  ره  دومرف : رگا  دـهاوخیم و  دوخ  كاشوپ  يارب 

هناخب دوب  هنهرب  دیـسر و  زامن  تقو  نوچ  دناهدرک : لقن  دش . لزان  هیآ  هکنیا  و  داد ، درک و  ردب  ار  دوخ  نهاریپ  ترـضح  نآ  دناسر  ماغیپ 
ُطُـسبَی َکَّبَر  َّنِإ   » 21-1- نآرق . - تسا هدـنام  زاب  زامن  زا  تسا و  هدـش  باوخ  يزاب و  مرگرـس  هک  دـندرک  يزارد  نابز  نارفاـک  تسـشن 

هدـش تعیبط  رد  يهعلاطم  راداو  جرخ  رد  يورهنایمب  روتـسد  زا  سپ  هک  تسا  هکنیا  ولج  اب  هیآ  هکنیا  بساـنت  عمجم :  30 رخآ » ات  َقزِّرلا 
َناک مُهَلتَق  َّنِإ   » 35-1- نآرق . - دوـبمک هن  تسا و  هقیاـضم  هن  هکنیا  اـب  دـهدیمن  زیچ  همه  همهب ، هشیمه و  مه  دـنوادخ  دـیرگنب  هک  تسا 
َناک ُهَّنِإ  ِلتَقلا  ِیف  فِرُسی  الَف  ًاناطلُس  ِهِِّیلَِول  انلَعَج  دَقَف  ًامُولظَم  َِلُتق  نَم  َو   » تسا هدرک  لقن  ًأطِخ »  » يهملک يارب  ظّفلت  دنچ  عمجم :  31 ًأطِخ »

: تسا هدـش  ینعم  روج  ود  هلمج  هکنیا  و  تسا ، هدـش  تئارق  ود  ره  بطاخم  بیاغ و  يهغیـصب  ءات  ءای و  اـب  فرـسی  عمجم :  33 ًاروُصنَم »
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هدش واب  زواجت  فارسا و  تسا و  هدش  هتـشک  مولظم  هک  ار  وا  ام  نوچ  دوشن  لتق  راک  رد  زواجتم  لتاق و  فرـسم و  سک  چیه  ینعی  لّوا -
رد فارـسا  نوخ  بحاص  یلو و  ینعی  مّود - دـشکب . ماقتنا  وا  لتاق  زا  هک  میاهداد  رایتخا  وا  نوخ  بحاص  ّیلوب و  میاهدرک و  يرای  تسا 
واب مرج  زا  تشذـگ  ای  هید و  ای  صاصق و  ّقح  میاهدرک و  يرای  ار  وا  ام  نوچ  دـنک ، راتفر  دراد  ّقح  هچنآ  زا  شیب  هک  دـنکن  راتـشک  راک 
لوا دوب و  هّکمب  ربمغیپ  هک  دوب  یعقوم  هیآ  هکنیا  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  يربـط :  207-92- نآرق -74-67- نآرق -31-1- نآرق . - میاهداد

دش هداد  روتسد  هیآ  نیاب  دنتشکیم ، ار  هحفص 433 ] نیملسم [  ناهگانب  بارعا  هک  دوب  هیآ  نیمه  دش  لزان  نتشک  عوضوم  رد  هک  یتمسق 
اُوفوَأ َو  . » دیـشکب لتاق  ياجب  دـیتسناوت  هک  ار  سک  ره  ای  لتاق و  ناشیوخ  هک  دـینکن  ّقح  زا  زواجت  اهنآ  تازاـجم  رد  ناناملـسم  امـش  هک 

رد مه  یبرح و  رفاک  ملـسم و  نایم  حلـص  رد  دـینکیم  رارقرب  مدرم  اب  هک  نامیپ  نآب  دـینک  راتفر  دـیناسرب و  رخآب  ینعی  يربط :  34 ِدهَعلِاب »
. ار نآ  ریغ  مه  دـیهد و  ماجنا  ار  میتی  لاـم  رد  ّتیـصوب  دادرارق  ینعی  عمجم :  23-1- نآرق . - اهدادرارق رگید  هراـجا و  شورف و  دـیرخ و 

يارب هک  تسا  يدادرارق  ره  دـهع  رخف : دوـش . راـتفر  نآـب  دـیاب  تسا و  دـهع  تـسا  هدرک  یهن  رما و  ادـخ  هـچنآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
َنُوفوُملا َو   » هلمج هکنیا  لثم  و  ِدوُقُعلِاب » اُوفوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » تسا هلمج  هکنیا  لـثم  هلمج  هکنیا  دـننکیم و  نّیعم  يراـک  يراوتـسا 

مزال دهع  ره  دقع و  ره  دنامهفیم  اهنیا  يهمه  هک  َنوُعار » مِهِدهَع  َو  مِِهتانامَِأل  مُه  َنیِذَّلا   » تسا هلمج  هکنیا  لثم  و  اوُدَـهاع » اذِإ  مِهِدـهَِعب 
هک هدروآ  یملس  نایبلا : حور   310-256- نآرق -228-186- نآرق -164-112- نآرق . - تسین زیاج  نآ  زا  نتشادرب  تسد  تسا و  مازتلالا 

ماقم زا  هکنآب  وا  ناجرب  تیـشخ و  فوخب و  وا  لد  رب  ضئارف و  ءاداب  وا  سفن  رب  بادآ و  تمزالمب  یمدآ  حراوج  رب  تسه  دهع  اریادـخ 
نوچ دهع  نآ  يهدهع  زا  یسک  ات  : ] عارـصم دیـسرپ  دنهاوخ  يدهع  ره  زا  دنکن و  يوس  ام  يهدهاشم  هکنآب  وا  ّرـس  رب  دوشن و  رود  برق 

تسار و تسا : هکنیا  میقتـسم  ینعم  تسا و  هدـش  تئارق  فاـق  رـسک  ّمـض و  اـب  ساطـسق  عـمجم :  35 ِمیِقَتـسُملا » ِساطـسِقلِاب  [ » نورب دیآ 
رگا دـشاب و  کـچوک  رگا  دـشاب  وزارت  تفگ : جاّـجز  هتـشون : حوتفلا  وـبا   350-322- نآرق . - دـشابن نآ  رد  دوـبمک  نبغ و  هـک  تـسرد 

ام ُفقَت  َو ال  . » دشاب وزارت  نیهاش  دنتفگ : رگد  یـضعب  یمور ، نابزب  دشاب  لدع  تفگ : دهاجم  دـشاب ، ناپق  تفگ : يرـصب  نسح  گرزب ،
ندید ای  ندینشب و  عالّطا  ياعّدا  تقیقح و  ملع و  فالخ  رب  مدرمب  تمهت  و  تسا ، ّقحانب  تداهش  دوصقم  يربط :  36 ٌملِع » ِِهب  ََکل  َسَیل 
نکم وا  تبیغ  دش  در  وت  زا  یسک  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  عمجم : هدینـشن . هدیدن و  هحفص 434 ]  ] 44-1- نآرق  - هک يزیچ 

زیاج هک  دـننادیمن  هچ  ره  و  دوشن ، راهظا  يزیچ  عـالطا  فـالخرب  هک  دراد  ماـع  ینعم  هلمج  هکنیا  و  وگم ، يزیچ  یـسک  رـس  تشپ  رد  و 
لالدتـسا هلمج  نیمهب  ياهّدع  و  دنوش . دقتعم  دیابن  دش  دقتعم  تسا  زیاج  دـننادیمن  ار  هچنآ  مه  دـنربب و  تسد  نآب  دـیابن  شماجنا  تسا 

فـشک مولعم . ریغ  زا  تسا  يوریپ  ود  نیاب  لمع  اریز  تسین  زیاج  اهنآب  لمع  دنتـسین  ملع  بجوم  دـحاو  ربخ  سایق و  نوچ  هک  دـناهدرک 
ریلد هدنب  ات  دیامنیم  میب  دنکن ، شومارف  ار  ّقح  هدنب  ات  دهدیم  دای  رد  دنامن ، لفاغ  نید  راک  زا  هدنب  ات  دـهدیم  دـنپ  تیآ  هکنیا  رد  هتـشون :

دنیب و ار  ّقح  درگن  هچ  رهب  تساخرب ، وا  زا  يارس  ود  ره  يهشیدنا  تفرگ  ياج  ورد  تفرعم  هک  لد  نآ  ره  تفگ : زاّرخ  دیعـس  وب  دوشن .
تقیقح و تفـشاکم  تولخ و  رد  تمدخ  دـنک  زاغآ  اجنیا  زا  دزان ، يو  رهمب  و  دزادرپ ، ّقح  اب  لد  یگرابکی  دونـش  ّقح  زا  دونـش  هچ  ره 

وبا ناهن . دوخ  زا  تلصاوم  رد  قارغتسا  ناهن ، ناگتشرف  زا  تقیقح  تفشاکم  ناهن ، نایمدآ  زا  تولخ  رد  تمدخ  تلـصاوم ، رد  قارغتـسا 
بذج لثم  تسا  وفقی  افق  بولقم  هکنیا  تسا و  هدش  فوقی  فاق  زا  ّقتـشم  هک  ءاف  نوکـس  فاق و  ّمضب  تسا  فقت »  » ّذاش تئارق  حوتفلا :

زا نامگ  دیلقتب و  ینعی  ینیـسح : دشاب . تمهت  تبیغ و  هک  تسا  هدش  ینعم  کی  مه  تئارق  ود  هکنیا  تسا  ینعم  کیب  ود  ره  هک  ذـبج  و 
 || شوگ تسا  دنپ  نآرق و  هاگرذگ   43-1- نآرق : - نایبلا حور   36 َداؤُفلا » َو  َرَصَبلا  َو  َعمَّسلا  َّنِإ  . » متسناد وگم  ینادن  ات  ورم و  يزیچ  یپ 

لد يراکمتـس  ّتیلوئـسم و  تسود و  ریگ و  ورف  ردارب  بیع  || ز  تسا  وکن  يراب  عنـص  یپ  زا  مشچ  ود  شوکم  ندینـش  لـطاب  ناـتهبب و 
لقیص هک   || درگ  هنیئآ  ناشفیب ز  یپایپ  رعش : تسا  لئاذر  هکنیا  زا  يهیفصتب  نآ  حالصا  و  ایند ، یتسود  تسا و  دسح  ینمشد و  هنیکب و 

يهزمه اب  ُُهئِّیَس »  » هفوک ياهیراق  رماع و  نبإ  عمجم :  38 ًاهوُرکَم » َکِّبَر  َدنِع  ُُهئِّیَس  َناک  َِکلذ  ُّلُک  [ » هحفص 435 دروخ [  راگنز  وچ  دریگن 
اهیراق رگید  و  تسا ، دنسپان  مه  دنوادخ  دزن  تسا  دب  هچنآ  تسا  هدش  دای  هک  یئاهنآ  مامت  زا  ینعی  دناهدناوخ  مومـضم  ياه  مومـضم و 
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تسا یتشز  راک  نآب ، مادقا  زا  تسا  هدش  عنم  هک  یئاهزیچ  نآ  مامت  ینعی  بصن  نیونت  اب  رخآ  يات  حوتفم و  يهزمه  اب  دناهدناوخ  ۀئّیس » »
نارگید دوصقم  یلو  تسا ، ربمغیپ  اب  هچرگا  نخس  هکنیا  فشک :  39 ًاهلِإ » ِهّللا  َعَم  لَعَجت  ال   » 109-97- نآرق -58-1- نآرق . - ّقح دنسپان 

« ِنآرُقلا اَذه  ِیف  انفَّرَص  دََقل   » 170-158- نآرق -34-1- نآرق . - رخآ ات  لَعَجت » ال   » نارفاکب وگب  دّمحم  يا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا و 
مکحم و یهن ، رما و  دیعو ، دعو و  تایآ ، مکح و  تافص ، دیحوت و  میدینادرگ ، يورب  يور  نخـس  نارق  هکنیا  رد  ام  هتـشون : فشک   41
: دناهتفگ یضعب  و  دنریذپ . دنپ  دنبایرد و  ات  ارنآ  ریکذت ، هیبنت و  مالعا ، ججح و  لاثما ، مکح و  رابخا ، صـصق و  خوسنم ، خسان و  هباشتم ،

هکنیا نآرق  رد  ینعی  ینیـسح : تسا . هدوب  لیئربج  رّرکم  دمآ  تفر و  اب  هکلب  میداتـسرفن  نآرق  هبترم  کی  لیئربجلا » فرـص  انرثکا   » ینعی
نکاس لاذ  اـب  عمجم :  41 اوُرَّکَّذَِیل »  » 37-1- نآرق . - دـنریذپب دـنمهفب و  اـت  دـلو ، داز و  زا  تسا  هزنم  ادـخ  هک  تسا  هدـش  رّرکم  بـلطم 

دایب هن  تسا  مهف  رکف و  دوصقم  تسین و  توافت  ینعم  رد  فاک و  دیدشت  مه  لاذ و  حتف  دـیدشت و  اب  مه  تسا و  هدـش  تئارق  دـیدشتیب 
ناـیب میدز و  لـثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  هکنیا  رد  اـم  تفگ : یلاـعت  ّقح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وـبا   17-1- نآرق . - یـشومارف ربارب  رد  ندرپس 

رد دنتـشادن  داقتعا  هک  دوزفایم  نآ  زا  ترفن  ار  ناشیا  هتـشون : فشک   41 ًاروُُفن » ّالِإ  مُهُدیِزَی  ام  َو  . » دـننک ّربدـت  لّمأت و  نافّلکم  ات  میدرک 
هک هچره  سپ  ناتساد ، لیح و  هیبش  ناینیشیپ ، يهناسفا  تسا و  لطاب  هک  دنتـشاد  داقتعا  هکلب  تسرد ، تسار و  تسا  ّقح  مالک  هک  نآرق 

دعب ياـههلمج  هلمج و  هکنیا  رد  رخف :  42 َنُولوُقَی » امَک  [ » هحفص 436  ] 35-1- نآرق . - دوبیم رتشیب  ناـشیا  ترفن  دندینـش  یم - رتشیب 
و باطخ . تروصب  دناهدناوخ ، ءات  اب  یئاسک  هزمح و  و  تسا ، هدناوخ  بیاغ  تروصب  ءای  اب  هس  ره  رد  ریثک  نبإ  ُحِّبَُسی »  » و َنُولوُقَی » اّمَع  »
و دناهدناوخ ، ءات  اب  ار  مّوس  بیاغ و  يهغیصب  ءای  اب  مّود  لّوا و  زین  و  دناهدناوخ ، ءای  اب  بیاغ  مّوس  مّود و  باطخ و  تروصب  ءات  اب  لّوا  زین 
: نایبت  42 اًلِیبَس » ِشرَعلا  ِيذ  یلِإ  اوَغَتبَال   » 99-87- نآرق -84-65- نآرق -19-1- نآرق . - تسین یتوافت  بلطم  يهدافا  ینعم و  يهجیتن  رد 

تسدب گرزب  يادخب  لوصو  يارب  ياهلیـسو  نیکرـشم  یتسیاب  دشاب  مه  رگید  ياهادخ  رگا  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روح  ود  هلمج  هکنیا 
یهار اهادخ  نآ  دیاب  دنیوگیم  نیکرـشم  هک  دـشاب  نینچ  رگا  - 2 دننامب ، نوصم  شاهبلغ  تردـق و  زا  دـنوش و  کیدزن  واب  هک  دـندروآ 

44 ُتاوامَّسلا » َُهل  ُحِّبَُست   » 42-1- نآرق . - دننک بولغم  ار  وا  ات  دنگنجب  وا  اب  دنورب و  دننک و  ادـیپ  یـسرک  شرع و  بحاص  يادـخ  يوسب 
دـیحوت و تسا و  ّقح  تمظع  يهناشن  نیمز  نامـسآ و  دوجو  تسا  يدـنوادخ  تمظع  راـهظا  هّللا  ناحبـس  نتفگ  هک  روط  ناـمه  عمجم :
-1- نآرق . - تسا وا  تمظع  هدننیرفآب و  ملع  هلیـسو  نیمز  نامـسآ و  دوجو  نوچ  یمدآ  حیبست  زا  تسا  رتشیب  اهنآ  حیبست  هکلب  وا ، لدـع 

راگدیرفآ ّتینادحو  تّزع و  لالج و  تمکح و  تردق و  لامک  رب  دنلیلد  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  تفه  نامسآ و  تفه  هتشون : فشک   32
دـنهدیم و یهاوگ  یلاعت  هّللا  یکاپب  وا  لد  وا و  نابز  تسا  نمؤم  هچ  ره  هدـنهد ، یهاوگ  ار  وا  ّتیبوبر  هدنیاتـس و  رادتعاط و  ار  وا  همه 

يهملک نابزب  حـیبست  رخف : دـیامنیم . هار  یلاعت  هّللا  یئاناد  یئاناوت و  رب  وا  راب  راـک و  وا و  قزر  وا و  تلود  وا و  تروص  تسا  رفاـک  چـنآ 
ینیسح  45-27- نآرق . - یلاعت هناحبـس و  ّقح  تّزع  یگناگی و  رب  تسا  دوجوم  کی  لاوحا  تلالد  لاوحاب  حیبست  تسا و  ِهّللا » َناحبُـس  »

ناکم اب  دننکیم  تلالد  ینعی  لاح  ناسلب  ناشیا  زا  یقاب  لاق و  نابزب  نیمز  لها  زا  ناگدنز  دنیوگ  یحیبست  هک  هدومرف  يریشق  ماما  هتشون :
حّبسم ءایشا  هحفـص 437 ] يهمه [  سپ  ثودح  عباوت  ناکما و  مزاول  زا  ارورم  تسا  هیزنت  هکنیا  و  میدق ، بجاو  عناص  رب  دوخ  ثودح  و 

حیبـست شلگ  رب  لـبلب  هن  تسا  شوـگ  هک  ینعم  نیرد  دـناد  یلد   || تسا  شورخ  رد  ینیب  هچ  ره  شرکذـب  لاـق : اـم  مـعن  و  دنـشاب . يو 
هک مدینـش  دوخ  شوگب  هک  هدومرف  یناث  رفـس  زا  رـشع  یناث  باب  رد  تاحوتف  رد  تسا  یناـبز  شحیبستب  يراـخ  ره  هک   || تسا  یناوخ 
رد ارنآ  یمدآ  ره  هک  دومن  ادا  ینانخـس  ناـفراع و  يهبطاـخم  نوـچ  درک  باـطخ  اـم  اـب  تفگیم و  لاـعتم  کـلم  رکذ  لاـق  ناـبزب  یگنس 

دنوادخ ترـضح  دمح  حـیبستب و  هک  یتوکلم  تسا  ینابز  تادوجوم  تاّرذ  زا  ياهّرذ  ره  هک  تسا  هدروآ  قیاقحلا  رحب  رد  و  دـباییمن ،
تراشا ٍءیَـش » َّلُک  َقَطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَنَقَطنَأ   » هک اضعا  تداهـش  تفگیم و  حـیبست  ص ]  ] یفطـصم تسد  رد  اصع  نابز  نادـب  تسا و  قطان 

32-30- تمرف « - 69» لوسر رجه  زا  هناّنح  نتسا   490-438- نآرق : - تسا هتفگ  يونثم  نایبلا : حور  دوب  دهاوخ  نابز  نیمهب  تسا ، نادـب 
یتخاس دنسم  وت  ربنم  رس  رب   || یتخات  نم  زا  مدوب  نم  تدنسم  نوخ  هتشگ  تقارف  زا  مناج  تفگ   || نوتـس  يا  یهاوخ  هچ  ربمغیپ  تفگ 
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دنزگ زا  ینامب  هزات  رت و  ات   || دننک  يورس  ار  وت  ملاع  نآ  رد  ای  دننچ  هویم  وت  یبرغ ز  یقرـش و  ! || دننک  یلخن  ار  وت  هک  یهاوخ  تفگ :
رـشح مدرم  وچ  ات   || نیمز  ردـنا  درک  نفد  ار  نوتـس  نآ  شابم  یبوچ  زا  مک  لـفاغ  يا  ونـشب   || شاـقب  دـش  مئاد  هک  مهاوخ  نآ  تفگ :
کی نوچ  رخف :  44 مُهَحِیبسَت » َنوُهَقفَت  نِکل ال  َو   » داـمج يهلاـن  وا  قیدـصت ، دـنک  یک   || دار  رارـسا ، زا  دوبن  ارنآ  هکنآ  نید  موی  ددرگ 

معط ياج و  مادک  ره  هک  تسا  هدش  لیکشت  کچوک  تاّرذ  نارازه  زا  میریگب  هحفص 438 ]  ] 39-1- نآرق  - رظن رد  ام  هک  ار  بیس  هناد 
میناوتیمن ام  سپ  تسا ، یهلا  تیاهنیب  قوفام و  تردق  يهناشن  تسا و  یحیبست  اهنآ  مادک  ره  هک  دراد  دوخب  صوصخم  گنر  يوب و  و 

نارفاک نوچ  هکنیا  رگید  ینعم  هیآ . ینعم  تسا  هکنیا  تسا و  تادوجوم  هکنیا  يهرامش  تافص و  ازجا و  هزادنا  دح و  هچ  ات  هک  میمهفب 
يهدامآ نارفاک  امـش  هک  تسا  اهنآ  اب  نخـس  يور  دننک  كرد  ار  اهنآ  دنناوتیمن  درادن و  ّقح  تمکح  لئالد  تردق و  راثآ  رد  يهشیدنا 

تـسا نآب  لوصو  شبنج و  رد  هتـسویپ  هک  تسا  تالامک  صاوخ و  يدوجوم  ره  يارب  نوچ  یناشاک : تالیوأت  دیتسین . اهنآ  حـیبست  مهف 
حیبست دوخ  تالامک  صاوخ و  نآ  يرادومن  سپ  تسا  نآب  لوصو  شبنج و  رد  هتـسویپ  هک  تسا  تالامک  صاوخ و  نآ  يرادومن  سپ 

هک تسا  یکی  وا  تسا : نینچ  شلاح  ناـبز  هک  مینیبیم  میرگنب  ار  يدوجوم  ره  لاـح  نوچ  رواـی و  کیرـش و  زا  تسا  دـنوادخ  هیزنت  و 
تفأر و تیاکح  دـسیلیم  دوخ  يهچب  هک  يریـش  هدام  لثمب  لّمکم . تسا و  لماک  هک  منآ  يهدرورپ  نم  نوچ  دـیرفآ  نم  لـثم  درف  کـی 

يرادومن دوریم  هک  راکـش  يزور و  یپ  زین  تسا و  هدرک  مدـنزرف  رادتـسود  نینچ  ارم  نابرهم  هناـگی  نآ  دـیوگیم : دـنکیم و  ّقح  تمحر 
تسا و تادوجوم  شرورپ  ماود و  يدـنلب و  نامـسآ  حـیبست  سپ  ناسرب . میزور  قاّزر  اـی  دـیوگیم : هک  دـنوادخ  یـشخب  يزور  زا  تسا 
45 هیآ » رخآ  ات  َنآرُقلا - َتأَرَق  اذِإ  َو  . » تادوجوم رگید  دنتـسه  نینچمه  نداد و  يزور  تقفـش و  ندنایور و  تسا و  تابث  نیمز  حـیبست 

باحـصا زا  یکی  درک ، ربمغیپ  رازآ  گنهآ  بهل  وبا  نز  دش ، لزان  ّتبت  يهروس  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  حوتفلا : وبا 
ار ترـضح  نآ  دمآ و  وا  هّللا » ناحبـس  : » دومرف تسا ، نابز  دب  وا  هک  تسا  رتهب  یئامرف  زارتحا  نز  هکنیا  زا  رگا  درک  ضرع  دوب  اجنآ  هک 
ام قیفر  تفگ : باوجب  وا  تسا ، هدرک  وجه  ار  اـم  وت  قیفر  تفگ  یباحـص  نآـب  و  دـش ، وا  مشچ  ولج  رد  ياهدرپ  هملک  هکنیا  نوچ  دـیدن 
رد نارفاک  وت و  نایم  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسم  وبا  زا  عمجم :  28-1- نآرق . - دنک وجه  ار  یـسک  هک  تسین  رعاش 

شوگ و يرک  بجوم  اـهنآ  يارب  و  هحفـص 439 ] تسا [  هنیـس  لد و  يافـش  تنارای  وت و  يارب  هک  میداد  یئادـج  هلـصاف و  نآرق  تئارق 
: دـنتفگیم اهنآ  دـناوخیم  نآرق  بارعا  يارب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  باهـش  نبإ  لوزنلا : بابـسا  تسا . مشچ  لد و  يروک 

اذِإ . » دش لزان  اهنآ  نانخس  هکنیا  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  میتسه ، ادج  وت  زا  ام  تسا و  رک  ام  شوگ  تسین و  نانخس  هکنیا  يهدامآ  ام  لد 
هدـنکارپ دـیآیم و  دـب  ار  نارفاک  هکنیا  یئوگیم  هّللا » اـّلا  هلا  ـال   » یناوخیم و نآرق  وت  هک  هاـگنآ  ینعی  يربط :  46 رخآ » اـت  َکَّبَر - َترَکَذ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  24-1- نآرق . - تسا لوقعم  ریغ  ناشرظن  رد  ّقح  یگناـگی  نوچ  دـنوشیم 
دومرف یلعب  ص ]  ] ربمغیپ دـناهتفگ : نیرّـسفم  رخف :  47 رخآ » ات  َنوُعِمَتـسَی - اِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن  . » دـنوشیم رّفنتم  دـننکیم و  تشپ  اـهنآ  یئوگیم 
دحوم دومرف : دـناوخ و  ناشيارب  نآرق  دـش و  دراو  اـهنآ  رب  ترـضح  نآ  دوخ  درک و  توعد  ار  نیکرـشم  فارـشا  درک و  مهارف  یئاذـغ 

زا ار  دوخ  درخ  هدش و  وداج  درم  هکنیا  دـنتفگیم : زارب  رگیدـکی  اب  اهنآ  دـنوش  امـش  عیطم  مجع  برع و  ات  دـیئوگب  هّللا » ّالا  هلا  ال   » دـیوش
زا یـسک  ره  ینعی  رخف :  48 َلاثمَألا » ََکل  اُوبَرَـض  َفیَک  رُظنا   » 36-1- نآرق . - تسا بارعا  راتفگ  لـقن  اـههلمج  هکنیا  تسا ، هداد  تسد 

رعاـش مه  هناوـید و  زاـب  و  مّلعم ، کـی  نآ  و  وداـج ، يرگید  هتفگ ، نهاـک  یکی  تـسا : هدرک  یفیـصوت  یهیبـشت و  ار  وـت  نارفاـک  هـکنیا 
تخانش دنناوتیمن  ارت  دنرادن و  یهار  سپ  اًلِیبَس » َنوُعیِطَتـسَی  الَف   » دوبن قبطنم  وت  اب  دنتفگ  هچنآ  دنتخانـشن و  ارت  ینعی  اّولـضف » : ] » دناهتفگ

ناوختـسا ام  هک  هگنآ  ًاماظِع » اّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  . » دـنریگیم راکب  باوصان  هار  رد  زج  شیوخ  لـقع  دـننکیمن و  رظن  وت  راـتفگ  رد  هک  ارچ 
َوأ ًةَراجِح  اُونوُک  ُلق  : » دنتفگیم داعبتسا  بّجعت و  يور  زا  ارنیا  میدرگ و  ون  یقلخ  دنزیگنارب و  هکنیا  زا  سپ  ار  ام  میدرگ  هدیسوپ  میدش و 

گرم ار  امـش  دیوش  گرم  لثمب  رگا  منک و  هدـنز  مناریمب و  ار  امـش  نم  رتتخـس  ای  نهآ و  ای  گنـس و  هاوخ  دیـشاب  هچ  ره  وگب  ًادـیِدَح »
،51 رخآ » اـت  مُهـَـسُؤُر  َکـَیلِإ  َنوُضِغُنیـَـسَف   » 650-614- نآرق -467-434- نآرق -308-278- نآرق -41-1- نآرق . - مـناریمب مناــشچب و 
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هدنز نتخیگنارب و  هکنیا  دوب  دـهاوخ  یک  دـنیوگ  دـنابنجب و  هحفـص 440 ]  ] 37-1- نآرق  - هّیرخـس ءازهتـسا و  يور  زا  ار  دوخ  ياـهرس 
روبجم أجلم و  ات  نافّلکم  رب  دـنک  تقو  ماهبا  هک  تفگ  نآ  يارب  یـسع » : » دـیوگ حوتفلا  وبا  دـشاب ، کیدزن  یلیخ  دـیاش  وگب  ندـنادرگ :
رـضاح رـشحمب  هک  دـننکیم  ناتزاوآ  دـیتسه  ناتروگ  ناـیم  رد  هک  ار  امـش  ینعی  عمجم :  52 ِهِدمَِحب » َنُوبیِجَتـسَتَف  مُکوُعدَی  َموَی  [. » دنـشابن
سانش ّقح  تفرعم و  ياراد  یگمه  ملاع  نآب  نوچ  دناهتفگ : یضعب  و  دیوریم ، ادص  لابند  هب - دیئوگیم و  ادخ  دمح  يراچانب  امش  دیوش 

48-1- نآرق . - دوب دـهاوخ  ادـخ  دـمح  اب  امـش  خـساپ  دـش و  دـیهاوخن  رکنم  زور  نآ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دوب  دـنهاوخ 
دنلب ياج  زا  هک  دوشیم  تیانع  هدارا  تردق و  ملع و  تایح و  امـش  یگمهب  هظحل  زا  رتمک  رد  ّقح  يهداراب  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت 

ریسفت رد  ینیسح : تسا . يدنوادخ  شیاتس  فصو و  لامک و  راهظا  تسا و  دمح  دوخ  امش  تالامک  فاصوا و  هکنیا  يرادومن  دیوشیم 
: تسا هکنیا  هیآ  ینعم  ناوخب و  زامن  وگب و  حیبست  دوخ  يادخ  نامرفب  ینعی  َکِّبَر » ِدمَِحب  حِّبَـسَف   » لثم هتـسناد  رما  ینعمب  ار  دـمح  رئاصب 

نآ نوچ  ینعی  ینیسح :  52 اًلِیلَق » ّالِإ  ُمتِثَبل  نِإ  َنوُّنُظَت   » 86-58- نآرق . - دیریذپیم ارنآ  دنوادخ  نامرفب  دننکیم  توعد  ار  امـش  هک  زور  نآ 
: عمجم  53 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِداـبِِعل  لـُق   » 44-1- نآرق . - زیچان دننیب و  كدـنا  نآب  تبـسن  ایند  رد  ار  دوخ  یگدـنز  دـننیب  ار  ملاع 

نم دومرفیم : باوج  رد  دنگنجب  نارفاک  اب  هک  دنتساوخیم  هزاجا  ربمغیپ  زا  اهنآ  دندرکیم  رازآ  ار  ربمغیپ  باحصا  هّکم  رد  نیکرـشم  نوچ 
رایتخا ار  راتفگ  بهذم و  نیرتهب  نم  ناگدنب  وگب : ربمغیپ  يا  ینعی  دـش . لزان  اهوگتفگ  نآ  يارب  اههلمج  هکنیا  مرادـن ، يروتـسد  نینچ 

ادخ هچنآب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا ، هدرک  نّیعم  ادخ  هچنآ  دنیوگب و  ار  نیتداهـش  يهملک  وگب  ینعی  دنتفگ : یـضعب  دـننک 
رفغی هّللا و  کمحری   » لثم دیئوگب  ار  نخس  نیرتهب  رگدکی  اب  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  دینک ، یهن  رما و  مه  امـش  تسا  هدرک  یهن  رما و 

ارنآ ار ، نیکرشم  تسردان  نخس  هحفص 441 ]  ] 52-1- نآرق  - مه دنونشیم و  ار  وت  تسرد  نخس  نوچ  ینعی : هتفگ : ملسم  وبا  کل ،» هّللا 
: ینیسح  174-96- نآرق «. - ُهَنَسحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  رِّشَبَف   » هیآ هکنیا  لثم  رترب  تسا و  رتهب  هک  دننک  يوریپ  دنیوگب و 
وا داد  مانـشد  رمعب  یکی  هک  تسا  نایبت  رد  و  دنک ، تیاده  ار  امـش  ادخ  هک  دننک  اعد  دننکن و  یتشرد  نارفاک  يراتفر  دـب  ربارب  رد  ینعی 

54 مُکبِّذَُـعی » أَشَی  نِإ  َوأ  مُکمَحرَی  أَشَی  نِإ  مُِکب  ُمَلعَأ  مُکُّبَر  . » شـشخب وفع و  روتـسدب  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـنک ، یفالت  مانـشدب  تساوخ 
هنوـگچ میدـش  هدیـسوپ  یناوختـسا  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ناـشهتفگ  وـلج  تیآ  رد  هک  تسا  یبارعا  اـب  نخـس  يور  يربـط :

تسد اهیئوگ  هدوهیب  هکنیا  زا  دینک و  هبوت  ات  دنکیم  محر  امـشب  دهاوخب  ادخ  رگا  تسا : هدش  هتفگ  باوج  رد  دش ! میهاوخ  هزات  یقولخم 
ینعی عـمجم :  78-1- نآرق . - دیـشچب باذـع  رگید  ملاعب  دـینامب و  رفکب  اـت  ناـمیا  زا  رود  درادـیم و  ناـتراوخ  دـهاوخب  رگا  و  دـیرادرب ،

و دـنکیم . باذـع  ای  تمحر و  دـهاوخب  رگا  هک  دـنکیم  نّیعم  ار  امـش  ياهراک  تحلـصم  قبط  رب  و  تسا ، رادربخ  امـش  لاح  زا  دـنوادخ 
ّقح و ّتیـشم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  نسح  دنـشاب ، دـیما  میب و  رد  مدرم  ات  تسا  وا  اب  باذـع  تمحر و  راـیتخا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج 
: دناهتفگ یضعب  دیوشیم ، راتفرگ  دوب و  دیهاوخ  ینامرفان  رد  رادیاپ  هن  رگ  و  دیوشیم ، تمحر  لومشم  دینکیم و  هبوت  دشاب  امش  تشونرس 
: دناهتفگ و  دنکیم ، اهنآ  رازآ  راتفرگ  هن  رگ  دربیم و  نوریب  هّکم  زا  دهدیم و  تاجن  نارفاک  رش  زا  هک  دنکیم  محر  امشب  دهاوخب  رگا  ینعی 

رگا دنک و  مرک  لضفب و  دنک  تمحر  رگا  حوتفلا : وبا  . ] دـنکیم راتفرگ  تلادـع  بجومب  هن  رگ  دـنکیم و  محر  دوخ  لضفب  دـهاوخب  رگا 
َكانلَسرَأ ام  تفگ : لوسر و  هب  درک  باطخ  هاگنآ  امش . قاقحتسا  رادقم  امـش و  لامعا  لیـصافتب  تسا  ملاع  وا  دنک و  لدعب  دنک  باذع 

«. - 70 [» یـصاعم رفک و  زا  ینک  عنم  ربج  رهقب و  ار  ناشیا  ناشیا و  رب  لّکوم  یـشاب و  ناـشیا  لـیک  اـت و  ارت  میداتـسرفن  اـم  اًـلیِکَو » مِهیَلَع 
ّطحق راـتفرگ  بارعا  نوچ  فـشک :  57 ًاروُذـحَم » َناک  اـت - ُمتمَعَز - َنیِذَّلا  اوُعدا  ِلـُق  [ » هحفـص 442  ] 164-162- یقرواپ -39-1- نآرق
بّرقت ّقحب  ات  دندرگیم  هلیسو  یپ  دوخ  هک  امش  ياهدوبعم  هکنیا  هک  دش  لزان  اهنآ  باوجب  هیآ  ود  هکنیا  دندرک  تیاکش  ربمغیپب  دندش و 

. - تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  هک  دـینیبب  ات  دـیوش  لسوتم  اهنامهب  امـش  دنـسرتیم  باذـع  زا  درادـن و  یئاناوت  چـیه  دوخ  زا  نوچ  دـنیوج 
هک ار  هکئـالم  تروص  میرادـن  ادـخ  تداـبع  تقاـیل  دوخ  اـم  دـنتفگیم : هک  دوـب  اـهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  رخف :  63-47- نآرق -35-1- نآرق
ای ار  هکئالم  هک  تسا  اهنآ  اب  نخس  دناهتفگ : یضعب  و  دندوب . هدرک  تدابع  يهلیسو  هتخاس و  همّسجم  دوخ  دنتسنادیم  شتسرپ  يهطـساو 
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ای دنوشیم  دوبان  باذـع  هب  ای  شمدرم  اب  يدابآ  ره  ینعی  رخف :  58 رخآ »- ات  ٍۀَیرَق - نِم  نِإ  َو  . » دندیتسرپیم حیـسم  ریزع و  لثم  ار  اهربمغیپ 
ّطلـسم اهنآ  رب  نیملـسم  ای  راتفرگ و  دـش و  دـنهاوخ  دوباـن  اـی  هک  تسا  نارفاـک  ياـهیدابآ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  گرم ، یبارخب و 

ام َو   » 22-1- نآرق . - دنریگب هیزج  نارگید  زا  دننک و  ریسا  ار  یضعب  دنربب و  تمینغب  ناشلاوما  دنـشکب و  ار  ناشناگرزب  هک  دش  دنهاوخ 
ار هورم  افص و  هوک  هک  بارعا  ياضاقت  ربارب  رد  - 1 42-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  دنچ  هیآ  هکنیا  عمجم :  59 ِتایآلِاب » َلِسُرن  نَأ  انَعَنَم 

نینچ هتـشذگ  مدرم  اهنیا  ناینیـشیپ  نوچ  میوش  میلـست  دـیابن  ام  اهنیا  دـننام  نک و  يراـج  بآ  همـشچ  هّکم  نیمز  زا  نک و  ـالط  اـم  يارب 
درک راتفر  شور  نآب  دیابن  نارود  هکن  هحفص 443 ] یلو [ ، میدرک  ناشراتفرگ  دندنام و  دوخ  رفک  رب  اهنآ  میتفریذپ و  دندرک و  اهاضاقت 

هکنیا زج  تسین  بارعا  يهتـساوخ  اب  تقفاوم  زا  یعنام  - 2 « 71 .» تفأر تسا و  تمحر  يارب  هکلب  تسین  مدرم  يدوباـن  يارب  دّـمحم  هک 
ینعی تسا : هتفگ  ملسم  وبا  - 3 دندشن ، نمؤم  اهنآ  میتفریذپ و  دنتـساوخ و  ار  اهزیچ  نیمه  زین  هتـشذگ  رد  مدرم  اریز  تسا  هدوهیب  يراک 

يوریپ مدرم  نامه  زا  مه  امش  دندرمش  غورد  ار  ربمغیپ  نخـس  مه  زاب  دندید و  دنتـساوخ و  یتازجعم  امـش  زا  شیپ  مدرم  نیقباس و  نوچ 
زین هتشذگ  رد  مدرم  اریز  تسا  هدوهیب  يراک  هکنیا  زج  تسین  بارعا  يهتساوخ  اب  تقفاوم  زا  یعنام  - 2. دیریذپیمن دینیبب  رگا  دینکیم و 

یتازجعم امـش  زا  شیپ  مدرم  نیقباس و  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  - 3 دندشن ، نمؤم  اهنآ  میتفریذـپ و  دنتـساوخ و  ار  اهزیچ  نیمه 
- یقرواپ . - دیریذپیمن دینیبب  رگا  دینکیم و  يوریپ  مدرم  نامه  زا  مه  امـش  دندرمـش  غورد  ار  ربمغیپ  نخـس  مه  زاب  دندید و  دنتـساوخ و 

دنپ دـیاش  ات  دـناسرتیم  ار  مدرم  ثداوح  يهلیـسوب  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  يربط :  59 ًافیِوَخت » ّالِإ  ِتایآلِاب  ُلِـسُرن  اـم  َو   » 116-114
رب هک  دهاوخ  یم  امـش  زا  ادخ  هثداح  هکنیا  اب  مدرم  يا  تفگ : وا  دش  هلزلز  هفوکب  دوعـسم  نبإ  نارود  رد  دندرگرب ، دوخ  هار  زا  دنریگ و 

هنیدمب رمع  نامز  رد  رارـسالا : فشک   44-1- نآرق . - دینکن زواجت  ّقح  ياضر  زا  دیـشاب و  دوخ  بظاوم  دـینکن ، راتفر  وا  ياضر  فالخ 
رد امـش  اب  دوشب  يدـمآ  شیپ  نینچ  هرابود  رگا  مسق  ادـخب  تسا  امـش  تشز  لمع  يهلابند  هثداـح  هکنیا  مدرم  يا  تفگ : وا  دـش ، هلزلز 

رییغت يریپ و  یگنایم و  تسا و  یناوج  یهلا : تایآ  تفگ : وا  دندیـسرپ ، هیآ  هکنیا  ینعم  لبنح  دـمحا  زا  و  درک ، مهاوخن  یگدـنز  ياـج 
هزجعم زا  دوصقم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  دـشاب : . امـش  تربع  بجوم  يرگید  هحفـص 444 ] دیریگب و [  دنپ  یکی  زا  هک  یمدآ  تالاح 

باوج تسا ، مدرم  ندـناسرت  يارب  طـقف  هزجعم  تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  هنوگچ  سپ  تسا  ربمغیپ  ياوعد  یتـسرد  رب  لالدتـسا 
یـصخش لـمع  اـی  تسا  هدـمآ  شیپ  تسا و  فوخ  بجوم  هک  يا  هثداـح - هکنیا  تسین  مولعم  دـش  رادومن  هزجعم  نوچ  هک  تسا  هکنیا 

نوچ دنـشاب و  نارگن  دـنوش و  کیرحت  لوا  هک  فیوخت  ینعم  تسا  نیمه  و  دوش ، رادومن  تقیقح  دـننک  رکف  نوچ  زاجعا و  يارب  تسا 
« ِساّنلِاب َطاحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  اـنُلق  ذِإ  َو   » 510-508- یقرواپ « - 1«72 .» تسا لالدتـسا  يهلیـسو  هک  تسا  فوخ  سپ  دنبایرد  دنوش  قیقد 

نـسح دنرایتخایب  وا  تردق  يهضبق  رد  ناشراک و  رکف و  تسا و  مدرم  لاوحاب  ملاع  ادخ  میتفگ : وتب  هک  هاگنآ  رآ  دایب  ینعی  عمجم :  60
تازجعم ياضاقتب  نوچ  هک  تسا  علّطم  ادخ  ینعی  بارعا  دـیدهت  زا  یکابیب  توعد و  تابث  رب  تسا  ربمغیپ  کیرحت  دوصقم  تسا : هتفگ 

رادربخ ار  وت  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  تسا ، وت  نابهگن  ادـخ  یلو  دوب  دـنهاوخ  وت  يذؤم  وت و  نمـشد  دوشن  هّجوت  دـنراد  اـهنآ  هک 
تسا طلسم  دنوادخ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج   55-1- نآرق . - دراذگ دهاوخ  وت  رایتخا  رد  ار  اجنآ  تسا و  ّطلـسم  هکم  مدرم  رب  هک  درک 

فطل و ای  دش  دهاوخ  ماجنا  دشاب  حالص  هچنآ  هک  شاب  دوخ  غیلبت  راکب  وت  سپ  مدرم ، داسف  حالص و  و  تازجعم ، اههتـساوخ و  ماجنا  رب 
نـسح ریبج و  نب  دیعـس  ساّبع و  نبإ  لثم  ياهّدع  يربط :  61 اَیؤُّرلا » اَنلَعَج  ام  َو  . » اهنآ يرادومن  زا  عنم  تحلـصم و  اـی  تازجعم  شیادـیپ 

ار ربمغیپ  دـنتفریذپن و  هک  دوب  مدرم  شیامزآ  يراتفرگ و  هنتف و  يهلیـسو  میدـنایامن  اهزیچ  اسب  وتب  هک  جارعم  رد  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب 
هک دید  باوخ  هنیدم  رد  ربمغیپ  دناهتفگ : یضعب  و  دنتـشادرب ، تسد  مالـسا  هحفص 445 ]  ] 27-1- نآرق  - زا یضعب  دنتـسناد و  وگغورد 

: دناهتفگ یـضعب  و  دندش ، فرحنم  مدرم  دندش  ریگولج  نیکرـشم  نوچ  دوشیم و  ماجنا  يدوزب  دندرک  نامگ  مدرم  تسا  هدش  هکم  دراو 
ربمغیپ دناهتفگ : یضعب  رخف : دندیدن . نادنخ  ار  ترـضح  نآ  گرم  ماگنه  ات  سپ  نآ  زا  دنوریم و  الاب  وا  ربنم  رب  هیما  ینب  دید  باوخ  رد 

َو . » دندرک هرخـسم  دنتفرگ و  دنخـشیرب  دندینـش  ار  هکنیا  هک  اهنآ  هدرم ، یئاجب  کی  ره  هداتفا و  كاخب  ردـب  رد  بارعا  هک  دـید  باوخب 
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انلعج اـم  و   » تسا روط  هکنیا  ینعم  رد  تسا و  رّخؤـم  مّدـقم و  ینعم  رد  وـلج  ياـهتیآ  اـب  هلمج  هکنیا  رخف : ِنآرُقلا » ِیف  َۀـَنوُعلَملا  َةَرَجَّشلا 
یگلمج نآرقب  هدش  نیرفن  تخرد  میدومن و  وتب  باوخ  رد  هچنآ  ینعی  ساّنلل » ۀنتف  ّالا  نآرقلا  یف  ۀنوعلملا  ةرجّـشلا  كانیرا و  یّتلا  ایؤّرلا 

تسا و نینچ  زین  نآرق  رد  نوعلم  تخرد  هک  دناهدرک  ینعم  ار  هلمج  هکنیا  یـضعب  و  دوب . مدرم  يراتفرگ  شیامزآ و  يارب  هنتف و  بجوم 
ِموُّقَّزلا َةَرَجَـش  َّنِإ   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  مّوقّزلا  هرجـش  ۀنوعلملا  ةرجّـشلا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  و  تسا . هنتف  بجوم 

شتآ دـیوگیم  دّـمحم  راب  کی  تفگ : دینـش  ار  هلمج  هکنیا  نوچ  هک  تسا  لهج  وبا - یتخـسرس  راکنا و  هنتف  زا  دوصقم  و  ِمِیثَألا » ُماـعَط 
هّللا دبع  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، مّوقز  تخرد  مّنهج  رد  دیوگیم  اجنیا  ُةَراجِحلا » َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراّنلا   » دـنازوسیم ار  گنـس  مّنهج 

نیرّـسفم زا  رگید  یـضعب  و  دوب ، دـهاوخ  هرک  امرخ و  امـش  كاروخ  سپ  تسا ، هرک  امرخ و  مّوقز »  » ینعم ربرب  تغلب  تفگ : يرعبّزلا  نب 
هک صاعلا  یبا  نب  مکح  ینعی  ۀـنوعلملا » ةرجّـشلا  :- » تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  هک  دنتـسه  ۀـّیما  ینب  هنوعلم » يهرجـش   » زا دوصقم  دـناهتفگ :

باوخ هکنیا  دندوب  شروضح  تولخ  رد  رمع  رکب و  وبا  دنوریم ، الاب  شربنم  رب  رگید  زا  سپ  یکی  وا  دالوا  هک  دـید  باوخب  ص ]  ] ربمغیپ
زار هک  تسناد  مهّتم  ار  رمع  دـش و  تحاران  ترـضح  نآ  دـنکیم  لقن  مدرم  يارب  ار  باوخ  هکنیا  مکح  هک  دینـش  سپـس  دومرف ، لـقن  ار 

جارخا هنیدـم  زا  ار  وا  ص ]  ] ربـمغیپ تسا ، هدرکیم  یـسوساج  تسا و  هدوـب  یکیدزن  نآ  رد  مکح  دـش  موـلعم  دـعب  تـسا  هدرک  راکـشآ 
 ] 819-767- نآرق -620-571- نآرق -45-1- نآرق  - دـنوادخ تفگ : هک  مکح  ناورمب  تسا  هشیاـع  نخـس  ینعم  هکنیا  دـّیؤم  و  دومرف .

: دناهتفگ رگید  ياهّدع  یتسه . دنوادخ  نوعلم  دوخ  ردپ  عبتب  يدوبن و  ّدلوتم  زونه  وت  تقو  نآ  تسا و  هدرک  نعل  ار  وت  ردپ  هحفص 446 ]
: تسا هدـش  مـالعا  هک  ولج  تیآ  اـب  هیآ  هکنیا  بساـنت  و  اوُرَفَک .» َنیِذَّلا  َنُِعل   » تسا رگید  تیآ  رد  نوـچ  دوـهی  ینعی  َۀـَنوُعلَملا » َةَرَجَّشلا  »

باوج هکنیا  زا  اهنآ  تسین  تحلـصم  هک  يرادیم  راهظا  وت  دنهاوخ و  یم - هزجعم  اهنآ  هک  تسا : هکنیا  تسین  تحلـصم  تازجعم  راهظا 
دوب دهاوخ  وت  يارب  تفرشیپ  تسین و  وت  راک  یتسـس  بجوم  دیدرت  هکنیا  یلو  دشاب  تسرد  ّقح و  وت  نخـس  هک  دنوشیم  لد  ود  ّكاش و 

مه نونکا  يدش  ّقفوم  وت  دندش و  میلـست  تبقاع  یلو  دش  مهارف  دیدش  راکنا  هنتف و  دیدرت و  هنوعلم  يهرجـش  ایؤر و  يهّیـضق  رد  هکنانچ 
نخس هدافتسا و   221-192- نآرق -153-127- نآرق . - تسا قیفر  وت  اب  قیفوت  هک  سرتم  وگب و  ار  باوج  نیمه  هزجعم  شهاوخ  ربارب  رد 
نّیعم روتـسد  هد  هیآ  هدزاود  نمـض  رد  ًالوُط » َلابِجلا  َُغلبَت  َنل   » ات ُهَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآ   » يهلمج زا  تاـیآ  هکنیا  رد  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام 

- نآرق -105-79- نآرق . - تسین دایز  مک و  لباق  رـشب  لّوحت  نّدمت و  چیه  رد  هک  تسا ، رـشب  یگدـنز  رد  عامتجا  ساسا  هک  تسا  هدـش 
كرش و مزلتـسم  اهروتـسد  هکنیا  زا  فّلخت  زا  هک  دشاب  هراشا  دیاش  َرَخآ » ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  لَعَجت  ال   » يهلمج اهنیا  يهلابند  رد  - 2 142-113

اهنآ زا  سپ  نوچ  تسا ، هدرک  نّیعم  اهروتسد  هکنیا  اب  یگدنز  رد  ام  لامک  حالـص و  هدیرفآ و  ار  ام  هک  تسا  ّقح  تیاهنیب  تردق  راکنا 
مّنهج يهنوراو  هک  هدم  رارق  کیرـش  ادخ  اب  وت  سپ  دوشیم  یحو  وتب  ادخ  بناج  زا  تمکح  تسا و  دنپ  یگلمج  اهنیا  تسا : هدـش  هتفگ 

تحلصم راکنا  اهروتسد و  هکنیا  كرت  اب  تسا  لداعم  نداد  رارق  کیرـش  هک  تسا  هکنیا  يهناشن  نتفگ  هنیرق  نایب و  زرط  هکنیا  يوشیم ،
فیاظو هکنیا  ّتیمها  لامک  نایب  دوخ  هکنیا  و  تسا . ّقح  ّتینادـحو  راکنا  يرـس و  دوخ  مزلتـسم  اهروتـسد  هکنیا  زا  تعاطا  ماـجنا و  رد 

هشیدـنا و رد  هک  ار  وا  هداد  هّجوت  هدروآ و  وا  رظنب  ار  یمدآ  ياهراک  مامت  رخآ » ات  َسَیل  ام  ُفقَت  ـال   » يهلمج - 3 73-34- نآرق . - تسا
لوئـسم لد  مشچ و  شوگ و  هک  ینادـیمن  ار  هچنآ  نکم  يریگلابند  تسا : هتفگ  نوچ  دـشاب ، عالّطا  ملع و  لامک  اب  دوخ  رادرک  راتفگ و 

اب یتسیاب  نتفر  نآ  یپ  زیچ و  رهب  ندیـشیدنا  ای  نتـسیرگن  ای  نداد  شوگ  هک  دـهدیم  ناشن  هحفص 447 ]  ] 33-15- نآرق  - دوخ دنتسه ،
دوخ تازاجم  تسا  هدش  عالّطایب  لمع  هانگ و  بکترم  هک  وضع  نآ  و  دب ، يهجیتن  ياراد  دب  یلمع  ره  هن  رگ  دشاب و  تریـصب  عالّطا و 

، هلمج هکنیا  دافم ، رب  قیبطت  هعلاطم و  اب  ار  عامتجا  دارفا و  ياهیورجک  فارحنا و  بجوم  درک  ادیپ  ناوت  یم - بوخ  هچ  دید ، دـهاوخ  ار 
تناها و یگرخـسم و  صاخـشا و  یئوگدب  اب  دنیاشگیم  یئوگ  هدوهیب  هب  نابز  دننیبیم ، ار  سک  ره  دننیـشنیم و  اجک  ره  هک  ناسک  نآ 

يرایـسب رد  تشز  يوخ  هکنیا  مینک  ّتقد  مدرم  قالخاب  رگا  دـننکیم ، مهارف  ار  دوخ  تراـقح  نارگید و  شجنر  هجیتن  رد  مدرم و  ریقحت 
دـنروآیم و نابزب  ار  نارگید  يدـب  یبوخ و  هتـسنادن  هدیجنـسن و  هک  تسا  باصعا  لد و  رب  ّطلـست  مدـع  دولوم  هک  دوشیم  هدـید  دارفا  زا 
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عامتجا رد  تشز  يوخ  هکنیا  ياقبا  يهلیـسو  دوخ  فارحنا  رب  هوالع  دنکیم و  تیارـس  نارگید  ناشنادـنزرفب و  اهنآ  يوخ  هکنیا  یتشز 
یفالت و یپ  رد  هاگ  دنوشیم و  هدرزآ  رطاخ و  هدیجنر  هتـسویپ  دنتـسه  بیع  نینچ  ياراد  مه  دوخ  دیاش  هکنیا  اب  مدرم  مومع  هک  دـنوشیم 

ایند رد  تسا  راکفا  هنوگنیا  دب  بقاوع  نیمه  تسا  لوئسم  لد  تسا : هدش  هتفگ  هک  هیآ  رد  دننکیم و  داسف  رش و  دیلوت  هدوب و  یئوگ  دب -
شوگ ناـیوگ  هدوهیب  نانخـسب  هک  اـهنآ  زین  دـنکیم و  تسرد  تشز  یـصخش  مه  رگید  ملاـع  رد  تشز  قـالخا  هکنیا  هک  تسا  مولعم  و 

جنر رد  هتـسویپ  دـننکیم و  مدرمب  تبـسن  ینیبدـب  هدـنکارپ و  راـکفا  راـتفرگ  ار  دوـخ  دـنریذپیم و  ارنآ  شجنــس  عـالّطایب و  دـنهدیم و 
رد مه  دنتسه ، نآ  لوئـسم  دوخ  و  دناهدرک ، مهارف  دوخ  يارب  شوگ  قیرط  زا  هک  تسا  يراتفرگ  دوخ  هکنیا  دنتـسه  صاخـشا  ياههتفگ 

هدیجنـسن و تسا  زیچ  رهب  نتخود  مشچ  هجیتن  رد  یناـسفن  ياهـشهاوخ  يوریپ  اـهیتسرپ و  يوه  ماـمت  زین  و  ترخآ ، رد  مه  اـیند و  هکنیا 
یلام و حالص  هک  تسا  هدیجنسن  یلو  هدیدنسپ  لدب  هدید و  مشچب  هک  اهنآ  ندروآ  گنچب  رد  دنکیم  فرـص  ار  دوخ  تّمه  هک  هتـسنادن 

هکنیا يهمه  هک  يردـبرد  تسا و  مدرم  رازآ  یگتـسکشرو و  شـشوک  هکنیا  يهلاـبند  هن و  اـی  تـسا  راـک  هـکنیا  رد  وا  یقـالخا  ینید و 
- یقرواپ «. - 73» اهتل هحفص 448 ] تسا [  دارفا  یگراچیب  يراوخ و  طاطحنا و  بجوم  هک  تسا  عالّطا  ملع و  یب  لامعا  دولوم  اهیراتفرگ 

هدوب یکیرحت  ینیقلت و  دیاش  تسا  هدوب  اهنآ  اب  نخس  يور  هک  مدرم  نآ  يارب  رخآ » ات  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست   » يهلمج تیآ 44  - 4 11-9
امش هنوگچ  دنراد . دیحوتب  رارقا  دننکیم و  دنوادخ  حیبست  تادوجوم  يهمه  نیمز و  نامسآ و  هک  دیرادن  ربخ  نادان  مدرم  امش  هک  تسا 

يدوجوم ره  یـسراو  قیقحت و  رب  تسا  کیرحت  يهلیـسو  دنناوخیم  ار  تایآ  هکنیا  هک  رـشب  مومع  يارب  و  فلاخم ! دیتسه و  دازیمدآ  هک 
رّرقم تایـضتقم  زا  ینامرفان  و  يرـسدوخ ، فّلخت و  نیرتمک  تیبط  نوناق  قبط  هک  نامرفب  رـس  تسا و  ّقح  هیزنت  حیبست و  رد  هنوگچ  هک 

نوناـق زا  یناـمرفان  فلخت و  رگا  تسا و  تارییغت  شبنج و  رد  دوخ  یبیکرت  داوم  مزاول  اهتّیـصاخ و  بجومب  يدوجوم  ره  درادـن و  دوخ 
- نآرق . - دشابن وا  تحلصمب  هک  دهد  ماجنا  يراک  هنارس  دوخ  دناوتیم  تسا و  هدارا  ياراد  هک  تسا  ناسنا  رد  ّطقف  دوش  هدهاشم  تعیبط 

دنیوگیم وت  اب   || ناهن  رد  ملاع  تاّرذ  يهلمج  دوب : هتشادنپ  رام  ار  هدزامرس  ياهدژا  هک  يریگ  رام  يهّیضق  رد  مّوس : رتفد  يونثم   51-21
نادامج ناج  مرحم   || دیوریم  يدامج  يوس  امش  نوچ  میشماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب   || میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و 

هکلب تدیاب  رب  اهلیوأت  هسوسو   || تدیآ  تادامج  حیبست  شاف  دیونشب  ملاع  يازجا  لغلغ   || دیور  ناج  ناهج  رد  يدامج  زا  دیوش  یک 
نتفگ وچمه  تلالد  نآ   || دهدیم  تدای  حـیبست  زا  وچ  سپ  هحفـص 449 ] ناوخ [  حیبست  دنکیم  تربع  تقو   || نآ  رادید  ار  هدننیب  ره 

گرزب روتـسد  کی  رخآ  ات  اُولوُقَی » يِدابِِعل  ُلق   » تیآ 53 یمجعا 5 - یبیغ  ریوصت  زا  دـشاب   || یمدآ  دـماین  نوریب  سخ  نوچ ز  دوبیم 
یمیدق و تخسرس  نمـشد  هک  دنک  باختنا  ار  نخـس  نیرتهب  هتـسویپ  دوخ  راتفگ  رد  یمدآ  یتسیاب  هک  تسا  ترـشاعم  بدا  یعامتجا و 
ام َو   » هلمج تیآ 59  رد  - 6 41-14- نآرق . - دوشیم مهارف  یگراچیب  بجوم  وگتفگ  زرط  رد  تلفغ  كدـنا  اب  تسا و  ناـیم  رد  ناـطیش 
زا ّطقف  ار  ریذپان  تیبرت  تخـسرس  لباقان  تادوجوم  هک  یتیبرت  يرارطـضا  ّمهم  لصا  کیب  دـشاب  هراشا  دـیاش  ًافیِوَخت » ّالِإ  ِتایآلِاب  ُلِسُرن 

راوگاـن و ثداوح  زا  ندـناسرت  يهلیـسوب  درک و  يربـهر  یتسیاـب  دـنوش  میلـست  هراـچیب و  دوخ  هک  وسنآ  زا  يرهاـظ و  تاـساسحا  قیرط 
ای دنناسرتیم ، تازاجم  نادنز و  نابـساپ و  زا  ار  رورـش  مدرم  اهتلود  هک  روطنامه  دروآ  نامرف  ریز  ار  اهنآ  دیاب  اهتّیمورحم  ای  اهیراتفرگ و 

هدوب مورحم  یگداوناخ  تیبرت  زا  هک  ینازومآ  ون  دنناسرتیم و  ناحتما  زا  ندش  در  هرمن و  دوبمک  زا  ار  رـس  دوخ  ناناوج  تیبرت  زکارم  رد 
ار ناربمغیپ  تازجعم  ياهراپ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  مه  هلمج  هکنیا  رد  دـنناسرتیم ، اـهتازاجم  رگید  بوچ و  اـب  دـناهدمآ  راـب  رـس  دوخ  و 

دـشاب رـصحنم  هراـچ  هـک  اـجنآ  رد  ّطـقف  تـسین و  مزـال  هزجعم  ص ]  ] ربـمغیپ يارب  سپ  میداتـسرف  مـیدرک و  رّرقم  مدرم  ندـناسرت  يارب 
هک دهد  ناشن  ياهزجعم  یتیآ و  ربمغیپ  یتسیاب  راچانب  ینوعرف  ناوداج  لثم  دنوش  میلست  یمدرم  هک  ندناسرت  ای  تاداع  قراخ  يهلیـسوب 

دندرمش و غورد  میدروآ  هزجعم  ناگتشذگ  يارب  تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  بلطم  هکنیا  رب  هنیرق  ولج  يهلمج  و  دنوش . ربنامرف  دنسرتب و 
هچ سپ  میلست  تسا و  سرت  تازجعم  تایآ و  هکنیا  زا  روظنم  دشن و  ّرثؤم  اهنآ  رد  میدروآ  يرتش  زاجعاب  دومث  موق  يارب  دندشن  میلـست 

رگد ردـب و  رد  ندرک  ریـسا  تسا و  نتـشک  اهنآ  يهراچ  ّطـقف  دـنوشن و  میلـست  هک  تخـسرس  بارعا  هکنیا  يارب  هزجعم  ندروآ  رد  دوس 
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زا یعالّطا  وتب  ام   50-14- نآرق : - دـنامهفب نینچ  تسا  نکمم  رخآ  ات  َکَّبَر » َّنِإ  َکـَل  اـنُلق  ذِإ  َو   » رخآ تیآ  - 7 66-23- نآرق . - عقاوم
داـی نآرق  رد  مه  ینوعلم  تخرد  میدرک ، رادوـمن  هحفـص 450 ] تمـشچ [  ولج  رد  ار  یقیاقح  میداد و  وتب  مه  یـشیامن  میداد و  هدـنیآ 
نیز دوزفا ، یشیدنا  جک  یـشکرس و  رب  دش و  اهنآ  يرکف  فارحنا  هنتف و  بجوم  دوخ  هکنیا  یلو  دنوش  میلـست  دنـسرتب و  مدرم  ات  میدرک 

هحفص 451] سب [ . يوش و  لّسوتم  ریشمش  روزب و  یتسیاب  دیاین و  وت  راکب  یتیبرت  لئاسو  سپ 

ات 85] تایآ 61  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]

ِنَترَّخَأ ِنَئل  َّیَلَع  َتمَّرَک  يِذَّلا  اَذه  َکَتیَأَر  َأ  َلاق  [ 61  ] ًانیِط َتقَلَخ  نَِمل  ُدُجسَأ  َأ  َلاق  َسِیلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجـسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  ذِإ  َو 
َتعَطَتسا ِنَم  زِزفَتسا  َو  [ 63  ] ًارُوفوَم ًءازَج  مُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  مُهنِم  َکَِعبَت  نَمَف  بَهذا  َلاق  [ 62  ] ًالِیلَق ّالِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتحََأل  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلِإ 

َّنِإ [ 64  ] ًاروُرُغ ّالِإ  ُناطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  َو  مُهدِـع  َو  ِدالوَألا  َو  ِلاومَألا  ِیف  مُهکِراـش  َو  َکـِلِجَر  َو  َکـِلیَِخب  مِهیَلَع  ِبلجَأ  َو  َکـِتوَِصب  مُهنِم 
ُهَّنِإ ِِهلضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  ِرحَبلا  ِیف  َکلُفلا  ُمَُکل  یِجُزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر   631-1- نآرق [ - 65  ] ًالیِکَو َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٌناطلُس  مِهیَلَع  ََکل  َسَیل  يِدابِع 

َأ [ 67  ] ًاروُفَک ُناسنِإلا  َناک  َو  ُمتـضَرعَأ  ِّرَبلا  َیلِإ  مُکاَّجن  اّمَلَف  ُهاّیِإ  ّالِإ  َنوُعدـَت  نَم  َّلَـض  ِرحَبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو  [ 66  ] ًامیِحَر مُِکب  َناک 
َلِسُریَف يرخُأ  ًةَراـت  ِهِیف  مُکَدـیُِعی  نَأ  ُمتنِمَأ  مَأ  [ 68  ] ًالیِکَو مَُکل  اوُدَِـجت  َُّمث ال  ًابِـصاح  مُکیَلَع  َلِسُری  َوأ  ِّرَبلا  َِبناـج  مُِکب  َفِسخَی  نَأ  ُمتنِمَأَـف 

َو ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  مُهاـنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اـنمَّرَک  دََـقل  َو  [ 69  ] ًاعِیبَت ِِهب  انیَلَع  مَُکل  اوُدَِـجت  َُّمث ال  ُمترَفَک  اِمب  مُکَقِرُغیَف  ِحـیِّرلا  َنِم  ًافِـصاق  مُکیَلَع 
َُهباتِک َِیتوُأ  نَمَف  مِهِمامِِإب  ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعدـَن  َموَی   746-1- نآرق [ - 70  ] ًالیِـضفَت انقَلَخ  نَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  مُهاـنلَّضَف  َو  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  مُهاـنقَزَر 
اوُداک نِإ  َو  [ 72  ] ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمعَأ  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُهَف  یمعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  نَم  َو  [ 71  ] ًالِیتَف َنوُمَلُظی  َو ال  مَُهباتِک  َنُؤَرقَی  َکـِئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب 
ًالِیلَق ًائیَـش  مِهَیلِإ  ُنَکَرت  َتدِک  دََقل  َكانتَّبَث  نَأ  َول ال  َو  [ 73  ] ًالِیلَخ َكوُذَـخَّتال  ًاذِإ  َو  ُهَریَغ  انیَلَع  َيِرَتفَِتل  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکـَنُوِنتفََیل 

ِضرَألا َنِم  َکَنوُّزِفَتسََیل  اوُداک  نِإ  َو   546-1- نآرق [ - 75  ] ًاریِصَن انیَلَع  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  ِتامَملا  َفعِض  َو  ِةایَحلا  َفعِض  َكانقَذََأل  ًاذِإ  [ 74]
َةالَّصلا ِِمقَأ  [ 77  ] ًالیِوَحت اِنتَّنُِـسل  ُدَِجت  َو ال  اِنلُـسُر  نِم  َکَلبَق  انلَـسرَأ  دَق  نَم  َۀَّنُـس  [ 76  ] ًالِیلَق ّالِإ  َکَفالِخ  َنُوثَبلَی  ـال  ًاذِإ  َو  اـهنِم  َكوُجِرُخِیل 
َکَثَعبَی نَأ  یـسَع  ََکل  ًۀَِـلفان  ِِهب  دَّجَهَتَف  ِلـیَّللا  َنِم  َو  [ 78  ] ًادوُهـشَم َناـک  ِرجَفلا  َنآُرق  َّنِإ  ِرجَفلا  َنآُرق  َو  ِلـیَّللا  ِقَسَغ  یلِإ  ِسمَّشلا  ِكُولُدـِل 

- نآرق [ - 80  ] ًاریِصَن ًاناطلُـس  َکنَُدل  نِم  ِیل  لَعجا  َو  ٍقدِص  َجَرُخم  ِینجِرخَأ  َو  ٍقدِص  َلَخدُم  ِینلِخدَأ  ِّبَر  ُلق  َو  [ 79  ] ًادوُمحَم ًاماقَم  َکُّبَر 
َنیِِملاّظلا ُدیِزَی  َو ال  َنِینِمؤُمِلل  ٌۀَمحَر  َو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآرُقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  [ 81  ] ًاقوُهَز َناک  َلِطابلا  َّنِإ  ُلِطابلا  َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاج  لـُق  َو   566-1

ُمَلعَأ مُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُک  لـُق  [ 83  ] ًاسُؤَی َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ِِهِبناِجب  يَأن  َو  َضَرعَأ  ِناـسنِإلا  یَلَع  اـنمَعنَأ  اذِإ  َو  [ 82  ] ًاراسَخ ّالِإ 
ینعم  520-1- نآرق [ - 85  ] ًـالِیلَق ّـالِإ  ِملِعلا  َنِم  ُمتِیتوُأ  اـم  َو  یِّبَر  ِرمَأ  نِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَـع  َکَنُولَئـسَی  َو  [ 84  ] ًالِیبَس يدـهَأ  َوُه  نَِمب 
توعد رامشب ، زیچان  کبس و  ززفتسا - دروآ ، شنامرفب  درک و  بسا  ناهدب  نامـسیر  ینعی  سرفلا  کنتحا  کنح و  زا  ّنکنتحأل - تاغل :

ندرک و عفد  ینعمب  ءاجزا  ردصم  زا  یجزی - دوریم . هار  دوخ  ياپب  هکنآ  هدایپ و  لجر - شکب ، نک . جارخا  نک ، رارقیب  برطضم و  نک ،
نآ لیتف - وریپ ، روای و  عیبت - تخس ، دنت و  رایـسب  داب  فصاق - دربیم ، دوخ  اب  گیر  هک  تخـس  داب  بصاح - ندرب ، ولج  یمرن  یمارآب و 

، دوشیم هلیتـف  عـمج و  ناتـشگنا  تسد و  شلاـم  يهلاـبند  رد  هک  یکرچ  دوـشیم ، دـهاشم  اـمرخ  هناد  طـسو  رد  هک  هحفص 452 ] هتـشر [ 
، ندروآ تفگـشب  ندرک ، تلامتـسا  و  ندرک ، رازآ  یئاوسر و  جنر  یگناوید و  راتفرگ  ینعمب  نوتف  ءاف و  حتفب  نتف  ردـصم  زا  کنونتفی -
، يدوبان هدوهیب و  قوهز - مزال ، بجاو و  ریغ  لمع  تمینغ ، شـشخب ، هلفان - زامن ، يارب  يرادیب  بش و  باوخ  دّجهت  ردصم  زا  دّـجهت -

شاب راگزور  نآ  هّجوتم  دّمحم  يا  : ] همجرت ّتین . هتساوخ ، بهذم ، شور ، بناج ، هیحان ، ۀلکاش - يرود ، ینعمب  نون  حتفب  يأن  زا  يأن -
وا هک  وت   63 منک ! ینتورف  یکاخ  يهدیرفآب  هنوگچ  تفگ : هک  سیلبا  رگم  دندرب  نامرف  اهنآ  دینک ، مدآ  هدجـس  میتفگ : هکئالمب   62 هک ]
نم ریسا  دنراد و  تمواقم  يورین  هک   ] یکدنا رگم  منکیم  راسفا  ار  وا  دالوا  هّتبلا  منامب  هدنز  تمایق  ات  میراذگب  رگا  يداد  يرترب  نم  رب  ار 

دوخ و زاوآـب  یناوت  هک  سکنآ  ره  تسا 65 و  وت  ناوریپ  وت و  لـماک  تازاـجم  مّنهج  هک : ورب  تفگ : شباوج  هب  دـنوادخ   64 دنوشیمن ]
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رب یتردق  یلو  نک  ناشرورغم  دوخ  ياههدعوب  شاب و  ناشدالوا  لام و  کیرـش  ناوخب و  دوخ  يوسب  ربب و  هار  زا  تناربنامرف  يرایتسدـب 
یگدوسآب ات  دربیم  یمرنب  یتشک  روانهپ  ياهایردـب  هک  ادـخ  ناـمه  تسا 66  اهنآ  نابیتشپ  هناگی  دـنوادخ  هک  يرادـن  ام  ربنامرف  ناگدـنب 

سرت ایرد و  يراتفرگ  هّتبلا  سب 67  نابرهم و  امـشب  تسا  وا  هک  دیوش  دنمهرهب  تراجت  ایرد و  رفـس  ادخ و  لضف  زا  دینک و  یط  یقطانم 
نادرگ ور  ندیسر  لحاسب  تاجن و  زا  دعب  یلو  دیرادیمن  رگید  يوسب  لد  ادخ  اب  زج  دربیم و  امش  دای  زا  ار  قوشعم  دوبعم و  ره  هک  تسا 

رد تسا  نکمم  هک  دینک  رکف  اهدازیمدآ  امـش  نکیل   68 يرکف ] جک  تسا و  ناطیـش  يوریپ  یمدآ  يوخ  هک   ] فرحنم دـیوشیم و  ّقح  زا 
هدوسآ ایآ  تسین 69 و  ثداوح  هکنیا  زا  ینابهگن  يادخ  زجب  هک  گنسب  هتخیمآ  ياهداب  دنت  ای  نتفر و  ورف  نیمزب  دشاب و  هلزلز  یکـشخ 
يروای کموک و  دـنک و  ناتقرغ  رفک  تازاجمب  نآ  کلهم  ياـهداب  درب و  ایردـب  ار  امـش  راذـگ  راـب  رگد  تشونرـس  هک  دـیتسه  رطاـخ 
رتشیبرب و  دش ، دنمهرهب  یگدـنز  ياهیـشوخ  زا  ات  میدرک  شطّلـسم  ایرد  ارحـص و  رب  هک  میتشاد  گرزب  ار  مدآ  ینب  ام  هکنیا  اب   70 دیباین !

ره هک  دـیراد  شیپ  رد  يزور  هک ] تسا  نآ  زا  يراوگرزب  نیرترب و  هکنیا  دیـشاب : ربخ  اب   ] 71 هحفـص 453 ] میدومن [  شرترب  ناگدیرفآ 
شتـسار تسدب  ياهمان  تروصب  رگا  شراک ] رکف و  يهجیتن  هاگنآ   ] دوش رـضاح  هدرک  دوخ  ياوشیپ  هدـش و  وا  يهتخابلد  هچنآ  اب  سک 

رتکیرات و اهروک  همه  زا  زور  نآ  تسا  لد  روک  ملاع  هکنیا  رد  هکنآ  دوریمن 72 و  متس  یسک  رب  نوچ  دوشیم ] هدوسآ   ] دناوخیم و دسر 
ینک راهظا  نآ  ریغ  دوشیم و  ماهلا  وتب  هچنآ  زج  یئوگب  دننازغلب و  دننادرگب و  نارفاک  هک  دوب  کیدزن  هچ  مه  ار  وت  تسا 73 و  رت  هارمگ 

يراتفرگ تروص  نآ  رد  هک  تفریم 75  اهنآ  يوسب  تلد  یکدنا  هک ] دوب  نکمم   ] هن رگ  دوب و  ام  ظفح  ّطقف  هّتبلا  دنوش 74  وت  تسود  ات 
[ نارفاک اب  يهضراعم  لابندب   ] دوب نکمم  زین  یتشادـن 76 و  ام  نامرف  ربارب  رد  يروای  و  دوب ، وت  يارب  گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  تخس 

هدوب نیـشیپ  ناربمیپ  اب  هک  تسا  یـشور  هکنیا  هّتبلا  دنوش 77 ، دوبان  دـنباین و  یگدـنز  زا  یتوالح  سپ  نآ  مه ز  دوخ  دـننک و  تردـبرد 
ات زورمین  يهلـصاف  رد  هک  تسا  وـت  يهـفیظو  نوـنکا  دـید 78  یهاوخن  رییغت  ینوـگرگد و  ناـیمدآ  يوـخ  اـم و  شنیرفآـب  زگره  تسا و 

یساپب زین  وا 79 و  نآرق  زامنب و  یمدآ  لد  ینشور  حبـص  يدیپسب  تسا  رادومن  بوخ  هچ  هک  هاگحبـصب  مه  یناوخب و  زامن  بش  یگریت 
ادـخ اب  لد  يور  هشیمه  و   ] شنیرفآ 80 یلاع  ماـقمب  وت  لوصو  دـشاب و  وت  تلزنم  تعفر  اـت  ارت  تسیتداـیز  هک  زیخرب  زاـمنب  مه  بش  زا 
شاب مروای  نک و  مطّلـسم  اهمتـس ] اهیجک و  همه  رب   ] رادب و یتسرد  یتسارب و  وت  موریم  ردـب  مهنیم و  ياپ  اجک  رهب  ادـخ  يا  وگب : و  نک ]

ياه يرامیب  يدوبهب  يهلیسو  میتسرفیم  هک  نآرق  نوچ  تسا 82  يدوبان  يازـس  ارنیا  هک  تفر  لطاب  دمآ و  ّقح  نک : مالعا  مدرمب  81 و 
دید و یـشوخ  رگا  هک  تسا  ناسنا  يوخ  نوچ  يدوبان 83  تسا و  نایز  ناـبلط  لـطاب  نارگمتـس و  يارب  هّتبلا  ّقح و  تمحر  تسا و  لد 
هک دنشاب  هّجوتم  مدرم  ات  وگب  وت  هتخاب 84  دوخ  تسا و  دیماان  دید  یتحاران  دب و  رگا  دوریم و  لطاب  یپ  دوشیم و  رورغم  دیسر  واب  یتمعن 
نآ نایز  دوس و  رگید  ملاعب  دنکیم و  راتفر  دراد و  راک  رکف و  دوخ  يهشیدـنا  دوخ و  يوخ  رب  بلط ] لطاب  هچ  وج و  ّقح  هچ   ] یـسک ره 

هحفص 454] ّقح [  یبلط و  شناد  يهنومن  هکنانچ   ] تسا هاوخ ] ّقح  و   ] تسار هارب  رتهب  هک  ارنآ  دسانـش  یم - دنوادخ  ّطقف  و  دسریم . واب 
امـش هک  تسا  دـنوادخ  ياهراک  نآ  زا  یئادـخ و  تسیراـک  وگب : وت  تسا ! یچ  حور  دنـسرپیم : وت  زا   85 هک ] تسا  مدرم  هکنیا  یئوـج 
ینعی نایبت :  62 َّیَلَع » َتمَّرَک  يِذَّلا  اَذه  َکَتیَأَر  َأ  «: » 74» نیرّسفم تسا . امش  یگدنز  راثآ  هک  یکدنا  رگم  دیوش  رادربخ  نآ  زا  دیناوتیمن 

نآ رب  تلـالد  مـالک  نوـچ  و  شتآ ! زا  نم  تسا و  كاـخ ، زا  وا  هکنیا  اـب  يداد  يرترب  ارچ  يدرک  شرترب  نم  رب  هکنیا  زا  نک  عـلّطم  ارم 
ارچ يدرک  شرترب  نم  رب  هـکنیا  زا  نـک  عـلّطم  ارم  ینعی  ناـیبت :  62 َّیَلَع » َتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه  َکَتیَأَر  َأ  . » تسا هدـش  هتفگ  راـصتخاب  دراد 

-16-14- یقرواپ . - تسا هدـش  هتفگ  راصتخاب  دراد  نآ  رب  تلالد  مالک  نوچ  و  شتآ ! زا  نم  تسا و  كاخ ، زا  وا  هکنیا  اب  يداد  يرترب 
! ياهداد لیـضفت  ارچ  يداد  لیـضفت  نم  رب  هک  ار  هکنیا  ات  ارم  هد  ربخ  هکنآ  یکی  دنتفگ : لوق  ود  هیآ  ینعم  رد  حوتفلا : وبا   66-18- نآرق

تلهم ینک و  ریخأـت  ارم  رگا  يداد  لیـضفت  میرکت و  نم  رب  هک  ار  هکنیا  ینیب  هک  تسا  نآ  رگد  یهجو  و  تسا ، فیعـض  یهجو  هکنیا  و 
هکنیا - 4 رجحلا ، - 3 فارعألا ، - 2 هرقب ، - 1 تسا : هدـش  رارکت  نآرق ، يهروـس  تـفه  رد  سیلبا  مدآ و  تشذگرـس  هـکنیا  رخف : یهد .

تروصب هک  تسا  دیدهت  هلمج  هکنیا  عمجم : هیآ - رخآ  ات   64 َتعَطَتسا » ِنَم  زِزفَتسا  َو  . » ص - 7 هط ، فهک 6 - - 5 لیئارسا ، ینب  يهروس 
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کتوصب ینعم  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  31-1- نآرق . - نکب دـیآیم  رب  وت  تسد  زا  هچنآ  میئوگیم  ام  هکنیا  لـثم  تسا  هدـش  هتفگ  رما 
و تسا . ناطیـش  توص  هلمج و  هکنیا  لومـشم  ادـخ  تیـصعم  فرطب  توـعد  زاوآ و  ره  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا ، وـهل  اـنغ و  زاوآ 

نآ ِدـالوَألا » َو  ِلاومَـألا  ِیف  مُهکِراـش   » ینعم و  دوریم ، تیـصعم  یناـمرفان و  يارب  هک  هداـیپ  هراوس و  ره  َکـِلِجَر » َو  َکـِلیَِخب   » زا دوـصقم 
هک ماح » هبئاس و  هریحب و   » لثم دندرکیم  نّیعم  اهتب  يارب  بارعا  هچنآ  دوش و  هتفرگ  لوزن  ابر و  هب  دوش و  جرخ  تیصعم  رد  هک  اههیامرس 

ءاشحف و زا  هک  ینادنزرف  تسا و  هدش  جرخ  يروآ و  عمج  ناطیش  تکرشب  هک  تسا  یئاههیامرـس  اهنیا  یگمه  هدوب  اهتب  يرذن  ياهرتش 
هحفص 455]  ] 312-272- نآرق -204-179- نآرق  - لثم دندشیم  هدـیمان  اهتب  مانب  ای  دـناهدش  تیبرت  نید  ریغ  رب  ای  دـناهدش  تسرد  هانگ 
تسا و هدـناوخ  میج  رـسکب  َِکلِجَر »  » صفح عمجم : تسا . هدـش  مهارف  ناطیـش  تکرـشب  دالوا  هنوگ  هکنیا  يّزعلا ] دـبع  ثوغی و  دـبع  ]
هک تسا  هدش  روگب  هدنز  نادنزرف  نآ  ِدالوَألا » َو  ِلاومَألا  ِیف  مُهکِراش   » رد دالوا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  میج ، نوکـس  اب  نارگید 

: عمجم  68 َفِـسخَی » نَأ  ُمتنِمَأَـف  َأ   » 155-115- نآرق -23-12- نآرق . - تسا هدـش  مادـقا  تشز  راک  نیاب  هک  تسا  هدـش  کیرـش  ناطیش 
وبا تئارقب  تسا و  مّلکتم  تروصب  نون  اب  ورمع  وبا  ریثک و  نبإ  تئارقب  هملک  جـنپ  ره  قرغن » لسرن و  دـیعن و  لسرن و  فسخی و   » يهملک

رکذـم بیاغ  تروصب  ءاـی  اـب  هملک  جـنپ  ره  نارگید  تئارق  و  تسا ، ثنؤم  بئاـغ  تروصب  ءاـت  اـب  قرغت »  » رخآ يهملک  بوقعی  رفعج و 
يهطـساوب ای  میتشاد  یمارگ  ار  مدآ  دالوا  زیمت  لقع و  قطن و  يهطـساوب  ینعی  یناشاک :  70 َمَدآ » ِیَنب  انمَّرَک  دََـقل  َو   » 31-1- نآرق . - تسا

تـشاد تعاط  هک  تفاـی  نآ  زا  هن  تفاـی  ّقح  تمارک  هک  هدـنب  هتـشون : فشک   34-1- نآرق . - میدرک شرترب  یتسرپاـتکی  یـسانشادخ و 
هک هدـنب  تشاد و  اعد  رب  ار  هدـنب  ّقح  تباجا  هکلب  تشاد  بناجا  رب  ار  ّقح  هدـنب  ءاعد  هن  تفاـی و  تمارک  هک  تشاد  نآ  زا  تعاـط  هکلب 

ایند و رد  تداعـس  يهلیـسو  ینعی  یناشاک : تالیوأت  ِرحَبلا » َو  ِّرَبلا  ِیف  مُهانلَمَح  َو  . » تفای نتفای  زا  بلط  هک  تفای  بلط  زا  هن  تفای  ار  ّقح 
راوـس حور  مسج و  رب  ار  وا  تسا : نینچ  ینعم  اـی  نآ  ندروآ  گـنچب  شـشوک و  رد  یئاـناوت  بجوـمب  میدرک  مـهارف  وا  يارب  ار  ترخآ 

هک تسا  نآ  ّرب  دناهتفگ : ینیسح :  41-1- نآرق . - دوشیم مهارف  ود  نآ  رد  شلاـمک  ریـس و  تسا و  ود  ره  زا  يهدـش  مهارف  نوچ  میدرک 
رتـشیب رب  ینعی  عـمجم : اـنقَلَخ » نَّمِم  ٍرِیثَـک  یلَع  مُهاـنلَّضَف  َو  . » تاذ قیاـقح  زا  تسا  روتـسم  هچنآ  رحب  تافـص و  توـعن و  زا  دراد  روـهظ 

عیمج رب  ار  مدآ  ینب  ینعی  دشاب  عیمج »  » ریثک ینعم  تسا  نکمم  و  درادن ، تلیضف  کلم  رب  یمدآ  دنتـسین و  اهنآ  زا  هکئالم  هک  تاقولخم 
تسا ناسنا - ّتیعماج  تلیضف و  لیلد  تیآ  هکنیا  ۀلمجلا  یلع  و  هتـشون : ینیـسح  هحفص 456 ]  ] 48-1- نآرق . - میداد يرترب  تاقولخم 

مهف تامـس  قیاقح  تایبا  هکنیا  نومـضم  زا  هچنانچ  سب  تسا و  وا  یهلا ، تافـص  ساکعنا  تهج  یفاص  تآرم  تاـقولخم  يهمه  زا  هک 
لاصفإلا لالجلا و  اوذ  تروص   || لامک  هجوب  وردـنا  دومنن  ّیلج  هدرکن  شاهنیئآ  وچمه   || یلو  نوک  هلمج  هنیئآ  دـمآ  مظن : درک . ناوت 

تافـص هلمجب  وا  تاذ  ناـیع  دـش   || تآرم  هکنیا  يـالج  مدآ  تشگ  يدـحا  یعمج  ّرـس  زا  عناـم   || يددـع  قرفت  هـکنیا  دوـب  هـک  ناز 
دش لمکم  هرئاد  هکنیا  يوب  لّوا  نیعت  لاثم  رب   || لمجم  ار  نوک  لیصافت  دش  عمال  وا  تافص  تاذ و  ّرس   || عماج  یلک و  تشگ  يرهظم 

ناربمغیپ هک  تسا  نایدا  نایاوشیپ  ماما  زا  دوصقم  یضعب  لوقب  عمجم :  71 مِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعدَن  َموَی   » دش لّوا  نیع  هطقن  نیرخآ  ||  
زا روهـشم  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا  نکمم  بهاذم  ناگرزب  ءاملع و  زین  و  دشاب ، تاروت  ای  نآرق و  هک  دـناهتفگ  ینید  بتک  مه  دنـشاب و 

ّتنس و مه  ینید و  باتک  مه  ناشنارود و  ياوشیپ  ماما و  هک  تمایق  رد  دننکیم  توعد  ار  مدرم  دومرف : ربمغیپ  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
زا دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  هیلاعلا  وبا  يرـصب و  نسح  ساّبع و  نبإ  زا  و  دـناهدرک . راتفر  دـناهدرب و  نامرف  هنوگچ  ار  ناشربمغیپ  شور 
هک تسا  هداد  لامتحا  فاّشک  رد  رخف :  45-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  روج  هس  وعدن »  » و یمعأ »  » يهملک و  تسا . لمع  يهمان  باتک 

ربمغیپب لصّتم  ردام  زا  هک  نینسح  هتشادن و  ردپ  هک  یسیع  ماقم  ظفح  يهطـساوب  تمایق  رد  هک  دشاب  ردام  ینعمب  ّما  عمج  ماما  زا  دوصقم 
لامتحا دننکیم و  توعد  رـشحمب  ردامب  بستنم  مانب  ار  مدرم  هکنیا  يهمه  دورن  ناشوربآ  دناهدش  تسرد  عورـشمان  هب  هک  اهنآ  دنتـسه و 

تّفع تعاجـش و  لثم  ینطاب  ياهیوخ  سپ  يرهاظ  لامعاب  تسا  وا  كّرحم  یناسنا  یناسفن  هلیذر  هلـضاف و  قالخا  هک  تسا  هکنیا  رگید 
زین تسیاشان و  زا  يراد  دوخ  نمـشد و  اب  يربارب  لثم  يرهاظ  لاـمعا  يارب  هحفـص 457 ] تسا [  اوشیپ  ماما و  يهلزنمب  لخب  سرت و  ای  و 
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. دوشیم دـیلوت  قالخا  نآ  زا  هک  تسا  اهراک  نیاب  باقع  باوث و  تمایق و  رد  توعد  سپ  لام  رد  يهقیاضم  كاسما و  نمـشد و  زا  رارف 
ناشزاوآ مان  ناب  رـشحم  رد  دوب  یگدنز  ياههتـساوخ  ایند و  یتلم  دـصقم  دوصقم و  ماما و  رگا  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور 
ندیسوب زا  ار  ربمغیپ  شیرق  يربط :  73 َکَنُوِنتفََیل » اوُداک  نِإ  َو  . » ترخآ لها  يا  دنیوگیم  دوب  يونعم  تاجرد  اهیـشوخ و  رگا  دـننکیم و 
ندیـسوب زا  وا  عنام  هک  دوش  قفاوم  اهنآ  اب  رهاظب  هک  تفرگ  لد  رد  ترـضحنآ  دـنک  یتقفاوم  اهنآ  اب  دـیاش  اـت  دـندرک  عنم  دوسـالا  رجح 

هلامتـسا ار  ربمغیپ  شیرق  حبـص  اـت  یبش  تسا : هتفگ  هد   33-1- نآرق . - دـش ریگولج  روآ و  داـی  ار  ترـضح  نآ  هیآ  هکنیا  دـنوشن  رجح 
هک دـیامرف  یتقفاوم  راهظا  ربمغیپ  دوب  کیدزن  تبقاع  ات  هدرکن  يرگید  هک  ینکیم  یئاـعدا  ارچ  یتسه  اـم  هداز  اـقآ  اـقآ و  وت  هک  دـندرک 

رذن مدرم  هچنآ  هک  دـهدب  تلهم  ار  اهنآ  لاس  کی  دـندرک  شهاوخ  ربمغیپ  زا  فیقث  يهلیبق  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دـش . لزان  هیآ  هکنیا 
شعنم هیآ  هکنیا  دـهد  تـلهم  هـک  تـفرگ  لد  رد  ربـمغیپ  دننکـشب ، ار  تـب  هاـگنآ  دـننک  يروآعـمج  دـنریگب و  دـنروآیم  ناـشتب  يارب 

نابز هک  هاگنآ  ات  درذـگب  نم  تما  زا  یمدآ  لد  رد  هچنآ  هک  ربمغیپ  زا  تسا  حیحـص  ثیدـح  عمجم :  476-474- یقرواپ « - 1«75 .» درک
ربمغیپ و تیـصعم  ناکما  رب  دناهدرک  هدافتـسا  ءوس  تایآ  هکنیا  زا  رخف : دوش . یمن - وا  ریگندرگ  يزیچ  دنکن  مادقا  نآب  ای  دیاشگن و  نآب 

یتـسه ادـخ  ظـفح  رد  هتـسویپ  نوـچ  سپ  يدرکیم  اـهنآب  لـیم  وـت  دوـبیمن  ادـخ  ظـفح  رگا  هک  تسا  موـلعم  نآ  هحفـص 458 ] باوـج [ 
هیآ هکنیا  دندرک  ربمغیپ  جارخا  رد  شـشوک  هّکم  بارعا  نوچ  دـناهتفگ : هداتق  دـهاجم و  عمجم :  76 ِضرَألا » َنِم  َکَنوُّزِفَتـسَی  یموصعم .

هک ماشب  ورب  یتسه  ربمغیپ  وت  رگا  هک  ترـضح  نآ  اـب  تسا  هنیدـم  دوهی  نخـسب  هراـشا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا . هدرک  هراـشا  نآـب 
مک تّدـم  وت  نیفلاـخم  ینعی  عمجم :  76 اًلِیلَق » ّالِإ  َکَـفالِخ  َنُوثَبلَی  ـال   » 301-299- یقرواپ -36-1- نآرق «. - 76» تسا ناربمغیپ  نیمزرس 
دعب هک  دنام  دنهاوخ  یقاب  وت  نیفلاخم  زا  مک  يهّدع  ای  دشاب ، ردب  گنج  ات  هّکم  زا  ص ]  ] ربمغیپ جورخ  يهلـصاف  هک  دنام  دنهاوخ  هدـنز 

شردپ زا  دوسا  نب  نمحّرلا  دـبع  يربط :  78 ِلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ِسمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةالَّصلا  ِِمقَأ   » 42-1- نآرق . - دندش ناملسم  ردب  گنج  زا 
دنگوس سپـس  هیآ  رخآ  ات  درک  تئارق  ار  هلمج  هکنیا  وا  درک  بورغ  باتفآ  هک  میدوب  یماب  رب  دوعـسم  هّللا  دبع  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور 
دوصقم تسا  هتفگ  ساـّبع  هّللا  دـبع  دوش ، هدرازگ  زاـمن  دوش و  هزور  راـطفا  هک  تسا  تقو  نیمه  ِسمَّشلا » ِكُولُدـِل   » ینعم هک  درک  داـی 

وبا زا  رفعج  زا  ثعـشا  و  تسا . بش  يرادومن  لـیّللا » قسغ  : » دـناهتفگ همرکع  ساـّبع و  نبإ  و  دـشاب . رهظ  ماـگنه  هک  تسا  سمـش  لاوز 
- نآرق . - رصع زامن  ینعی  ِلیَّللا » ِقَسَغ  یلِإ  ، » هک تسا  هدرک  لقن  تسا ] مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  يربط  دوصقم  ایوگ   ] رفعج

لاوز تقو  سمـش  كولد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  عمجم :  655-630- نآرق -302-280- نآرق -65-1
و تسا . باتفآ  بورغ  دـهاجم  لوقب  تسا و  بش  يرادومن  زاـغآ  ساـّبع  نبإ  يهتفگب  ِلـیَّللا » ِقَسَغ   » و تسا ، رهظ  زاـمن  دوصقم  تسا و 
هک تسا  هکنیا  هیآ  رهاظ  و  تسا . بش  فصن  هک  تسا  هدـش  لـقن  ع ]  ] قداـص رقاـب و  ماـما  زا  و  تسا ، بش  یکیراـت  تسا  هتفگ  یئاـّبج 

حبص زامن  یکیرات و  ات  هحفص 459 ]  ] 144-125- نآرق  - تسا بورغ  زا  اـشع  برغم و  و  بورغ ، اـت  تسا  لاوز  زا  رـصع  رهظ و  تقو 
دیبع زا  یـشاّیع  و  تسا ، هدرک  نّیعم  ار  اهنآ  ماگنه  هناگجنپ و  ياهزامن  هیآ  هکنیا  سپ  تسا  هدش  نّیعم  ِرجَفلا » َنآُرق   » نمـض رد  یئاهنتب 
لاوز زا  تسا  هدرک  بجاو  زاـمن  راـهچ  دـنوادخ  دوـمرف : هیآ  هکنیا  حیـضوت  رد  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  تـسا : هدرک  لـقن  هرارز  نـب 
یکی هک  بش  فصن  ات  تسا  بورغ  زا  رگید  يات  ود  يرگید و  زا  لبق  یکی  تسا  بورغ  ات  لاوز  زا  اـت  ود  هک  بش  فصن  اـت  دیـشروخ 

هتفگ نوچ  تسین ، تسرد  نآرق  ندناوخیب  زامن  هک  دنامهفیم  یّمهم  بلطم  ِرجَفلا » َنآُرق  : » تسا هتفگ  جاّجز  و  تسا ، يرگید  زا  شیپ 
-61-44- نآرق . - تسا هدـش  نّیعم  مه  اب  تئارق  زاـمن و  هک  رجفلا » نآرق  مقا   » ینعی ِرجَفلا » َنآُرق  َو  ِكُولُدـِل ...  َةـالَّصلا  ِِمقَأ   » تسا هدـش 

زاـمن ماـگنه  رد  ینعی  دـناهتفگ : همه  عمجم :  78 ًادوُهـشَم » َناـک  ِرجَفلا  َنآُرق  َّنِإ   » 658-640- نآرق -635-608- نآرق -519-502- نآرق
رهظ زاـمن  ص ]  ] ربـمغیپ دـشیم  لاور  نوـچ  تسا : هتفگ  هزرب  وـبا  حوـتفلا : وـبا   41-1- نآرق . - دنتـسه رـضاح  بش  زور و  هکئـالم  حـبص 

زا ص ]  ] ربمغیپ دوب  لاوز  تقو  اذـغ  زا  سپ  متـساوخ  نامهمب  باحـصا  زا  ياهتـسد  اب  ار  ص ]  ] ربمغیپ تفگ : يراصنا  رباـج  و  دـناوخیم ،
ص]  ] ربمغیپ زا  هریره  وبا  و  تسا . رهظ  لاوز و  ماگنه  هک  دیورب  ینعی  سمّـشلا » تکلد  نیح  اذهف  اوجرخا   » دومرف دـش و  نوریب  نم  لزنم 
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ردـقب يزیچ  ره  يهیاس  نوچ  و  وا ، رـس  تشپ  رد  نم  دـناوخ و  رهظ  زامن  دـمآ و  رهظ  لاوز و  لّوا  لیئربج  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور 
نوچ میدناوخ و  ماش  زامن  قیرط  نامهب  دـمآ و  درک  بورغ  باتفآ  نوچ  و  مدرک ، ادـتقا  واب  نم  دـناوخ و  رگید  زامن  دـمآ و  زاب  دـش  نآ 

هک یتقو  رگید  زور  مدـناوخ  حبـص  زامن  وا  اب  دـمآ و  حبـص  عولط  ماگنه  و  میدرک ، نتفخ  زامن  دـمآ و  زاب  دـش  مامت  باتفآ  بورغ  قفش 
رصع زامن  و  دمآ ، دش  ربارب  ود  هک  هیاس  زاب  مدناوخ ، وا  رس  تشپ  رد  نم  دناوخ و  نیـشیپ  زامن  دمآ و  دش  دوخ  يهزادناب  زیچ  ره  يهیاس 
زامن دـمآ و  تشذـگب  بش  مّوس  کی  نوچ  و  مدـیناوخ ، ماش  زاـمن  دـمآ و  درک  بورغ  باـتفآ  نوچ  و  مدـناوخ ، وا  یپ  رد  نم  دـناوخ و 

زور زامن  تسا و  ناربمغیپ  زامن  هکنیا  تفگ : نآ  زا  سپ  و  میدناوخ ، حبـص  زامن  دمآ و  دش  نشور  زور  نوچ  وا و  اب  نم  دـناوخ و  نتفخ 
زامن تقو  مدـناوخ  زامن  نم  هک  عقوم  هحفـص 460 ] ود [  هکنیا  مامت  هک  دوش  مولعم  اـت  تقو  رخآ  مّود  زور  مدـناوخ و  تقو  لّوا  رد  لّوا 
هوالع تمـسق  هکنیا  رباج  تیاور  رد  هک  زج  دناهدرک  لقن  زین  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  ساّبع و  هّللا  دـبع  ار  ثیدـح  هکنیا  لثم  و  تسا ،

« ًادوُهـشَم َناـک  ِرجَفلا  َنآُرق  َّنِإ   » يهلمج زا  تسا  نکمم  رخف : نم .] رـس  تشپ  مدرم  وا و  رـس  تشپ  نم  دـناوخیم و  زاـمن  لـیئربج  ، ] تسا
حبـص عولط  ماگنه  رد  تسا  زیچ  ره  زا  يربخیب  گرم و  دوخ  هک  بش  یکیراـت  مه  تسا و  گرمب  هیبش  هک  باوخ  دوش : هدافتـسا  نینچ 

دوخ تقو  هکنیا  رد  زامن  يدنوادخ و  تیاهنیب  تردـق  رب  تسا  يدرخ  لقع و  ره  دوهـشم  تسا  یکیرات  يدوبان  باوخ و  زا  يرادـیب  هک 
یگریت و ره  زا  تسا  تربع  دـنپ و  هیامرـس  دوخ  تئارق  زامن و  هکنیا  تسا و  حبـص  ینـشور  باوخ و  زا  يرادـیب  دولوم  هک  تسا  یتایح 

حبـص زاـمن  نوچ  هک  تسا  هکنیا  رگید  لاـمتحا  یکیراـت ، باوخ و  جـنر  زا  تسا  لد  ینـشور  بجوـم  مه  يربـخیب و  لـهج و  تملظ و 
دوهـشم کی  ره  ات  تعاـمجب  زاـمن  هکنیا  ماـجناب  دـناهدش  راداو  هلمج  نیاـب  تسا  یمدآ  لد  یئانـشور  يهلیـسو  رتشیب  میتفگ  هک  يروطب 

رون ساـکعنا  هک  دنـشاب  رگیدـکی  ربارب  رد  ياـههنیئآ  دـننام  دـباتب و  يرگید  هلیـسوب  کـی  ره  لد  رد  ّقـح  تفرعم  روـن  دـنوش و  يرگید 
ایند و یتسود  لثم  هدـساف  تالایخ  میـسرت  تسا و  تلفغ  بجوم  یکیرات  باوخ و  نوچ  هک  تسا  هکنیا  رگید  لامتحا  دـننکیم  رگدـکیب 

حلاص راکفا  دوشیم و  دوبان  ریمـض  حول  زا  دـساف  تـالایخ  تئارق  زاـمنب و  هّجوت  تسا و  ینـشور  تسا و  يرادـیب  هک  حبـص  رد  تاوهش ،
: تسا هتفگ  ینزام  رخف :  79 ًۀَِلفان » ِِهب  دَّجَهَتَف   » 70-30- نآرق . - مولعم تسا و  دوهشم  رجف  نآرق  هک  تسا  هکنیا  دش  دهاوخ  نآ  نیزگیاج 

دنباوخب دنتـسیاب و  زامنب  دنوش و  رادیب  هک  تسا  هکنیا  دّجهت  هکلب  حبـص  ات  ندوب  زامنب  تسا و  بشب  ندش  رادیب  دّجهت  هک  دینکم  نامگ 
حور  28-1- نآرق . - دناوخیم بش  زامن  نینچ  ربمغیپ  هک  دنوش  زامن  لوغـشم  دنوش و  رادیب  دنباوخب و  دنناوخب و  زامن  دنوش و  دـنلب  زاب  و 

« ًادوُمحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَعبَی  . » تسا رایـشه  هک  دـناد  یـسک  ینادـیمن  یتسم  زا  وت  لفاغلا » اهّیا  ای  مق  : » دـنیوگ رحـس  رد  ناسورخ  ناـیبلا :
نآ نوچ  رخف : تسا . ترضح  نآ  تعافـش  ماقم  دومحم  هحفص 461 ]  ] 40-1- نآرق  - ماقم زا  دوصقم  هک  دنتسه  قفّتم  نیرّـسفم  عمجم :
هک تسا  یماقم  ترضح  نآ  تعافش  ماقم  سپ  دننکیم . شیاتس  لمع  هکنیا  رب  ار  وا  اهنآ  دنکیم و  مدرم  تعافش  رد  ششوک  ترضح 
اما تسا ، مّلسم  ار  وت  تسا و  راوگرزب  یماقم  تمایق  رد  تعافـش  ماقم  دّمحم  يا  هک  دمآ  نامرف  هتـشون : فشک  دننکیم . شیاتـس  نآ  رب 

دوـمحم ماـقم  رگا  راذـگیم و  تلاـسر  زورب  یهاوـخیم  اـم  يدونــشوخ  رگا  دّـمحم  يا  ینک ، زاـمن  يزیخ و  بـشب  هـک  تـسا  نآ  شهار 
سک همه  رب  هک  ع ]  ] ّيدـهم روهظ  يهلیـسوب  ۀـیالو  متخ  ماـقم  ینعی  دومحم  ماـقم  تـالیوأت : نک . زاـمن  شاـب و  رادـیب  بشب  یهاوخیم 
ودـب ار  ربمغیپ  هک  شرع  زا  تسا  یماقم  دومحم » ماـقم   » هک هدروآ  یناـعملا  نیع  رد  هتـشون : ینیـسح  دـننک . شیاتـس  ار  نآ  تسا  بجاو 

شتلود ياول  ریز  یمه  ین  مظن : دـنهد . ترـضح  نآ  تسدـب  دـمح  ياول  هک  تسا  اجنآ  دومحم  ماقم  هک  تسا  نآ  یلوق  دـننک ، یمارگ 
عجرم تسا  یماقم  دومحم  ماـقم  هک  هدومرف  هرـس  سّدـق  تاـحوتف  بحاـص  تسا  یفطـصم  ياول  تحت  هنود  نم  مدآ و   || سب  میئاـم و 

رحب رد  و  دوش ، هداشگ  ماقم  هکنیا  رد  تعافـش  باب  تسا و  دّـمحم  ترـضح  يهّصاخ  نآ  هّیهلا و  يامـسا  ماـمت  رهظم  تاـماقم و  عیمج 
رد وت  تاذ  يا  مظن : تسا . دومحم  ماقم  تراشا  ناسلب  دوخ  سفنب  هن  ّقحب  ربمغیپ  ترـضح  مایق  تسا و  هّللا  دومحم  هک  هدومرف  قیاـقحلا 

يهملک ود  ره  فشک :  80 ٍقدِص » َجَرُخم  ِینجِرخَأ  َو  ٍقدِص  َلَخدُم  ِینلِخدَأ   » دومحم تماقم  دّـمحم و  وت  مان   || دوجو  دوصقم  نوک  ود 
زا هک  دش  روث  راغ  دراو  نوچ  هنیدمب  هّکم  زا  ترجه  عقوم  رد  دناهتفگ : یـضعب  جارخا  لاخدا و  ینعمب  دنتـسه  ردـصم  جرخم  لخدـم و 
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: دناهتفگ ياهّدع  و  دوب ، هنیدمب  دورو  ماگنه  دناهتفگ  یضعب  و  درک ، ماهلا  ترـضح  نآب  هیآ  هکنیا  لیئربج  دنامب  هدیـشوپ  نانمـشد  مشچ 
َقَهَز َو  . » دـهد ماجنا  یتسیاب  هچنآ  هحفص 462 ]  ] 59-1- نآرق  - ماجنا هفیظو و  يهدـهع  زا  جورخ  تسا و  تلاـسر  راـکب  دورو  دوصقم 

« َنُولِطبُملا َِکلانُه  َرِسَخ   » لثم ندرمش  غورد  بیذکت و  ینعمب  لّوا - تسا : هدرک  لامعتسا  ینعم  راهچب  ار  لطاب  نآرق  فشک :  81 ُلِطابلا »
دزم و ینعی  يذَألا » َو  ِّنَملِاب  مُِکتاقَدَص  اُولِطُبت  ال   » لثم يدوبان  ینعمب  مّود - دنربیم . نایز  دنرامـشیم  غورد  ار  تمایق  باذع  هک  اهنآ  ینعی 

متسب ینعی  ِلِطابلِاب » مُکَنَیب  مَُکلاومَأ  اُولُکَأت  ال   » لثم متس  ینعمب  مّوس - دینکن ، دوبان  اهنآ  رب  ّتنم  رازآ و  هلیسوب  دیشخبیم  مدرمب  هچنآ  رجا 
كرـش و لصا  ینعی  ُلِطابلا » َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاج   » لثم شنیرفآ  رد  تادوجوم  تکرـشب  داقتعا  كرـش و  مراهچ - دـیروخن ، رگیدـکی  لاـم 

هتفگ يریشق  ماما  ینیـسح :  590-554- نآرق -462-414- نآرق -304-255- نآرق -159-127- نآرق -23-1- نآرق . - دـش دوبان  فارحنا 
دوجو لطاب  تسا و  تباث  بجاو  دوجو  ّقح  هک  تسا  دـقتعم  تالیوأت  بحاص  و  تسا ، لطاب  نآ  ریغ  تسا و  ّقح  تسا  ادـخ  يارب  هچنآ 
تّزع ناطلس  وچ  دنرب  یتسه  مان  شیتسه  اب  هک   || دنرتمک  نآ  زا  دنتسه  هچ  ره  همه  رعش : تسا  انف  لاوز و  لباق  هک  تسا  يرـشب  نکمم 

، تسا ینادان  زا  دوبهب  هلیسو  نادنمشناد  يارب  نآرق  فشک :  82 ٌءافِش » َوُه  ام  ِنآرُقلا  َنِم   » دشکرد مدع  بیجب  رـس  ناهج   || دشکرب  ملع 
ّقح هار  ناگدـنیوج  اهدـیرم و  يارب  و  تسا . يربخیب  ترکف و  يوراد  نافراع  يارب  دـیدرت و  کش و  يراـمیب  زا  يدوبهب  نینمؤم  يارب  و 
: - دـناهتخاس بلطم  هکنیا  يارب  ار  رعـش  هکنیا  و  تسا ، لد  شزوس  مهرم  ناتـسود  نیّبـحم و  يارب  تسا و  طونق  يدـیما و  اـن - زا  دوـبهب 

نارفاک نوچ  عمجم :  82 ًاراسَخ » ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  َو ال   » متاک انا  يذـّلل  ءافـش  اهیف  || و  یعجـضم  قرافت  یلوح ال  کتبکر   33-1- نآرق
اهنآ دب  يهشیدنا  روش و  زا  نآرق  نوچ  هک  دشاب  تبـسانم  نیاب  تسا  نکمم  و  دوشیم ، رتشیب  ناشنایز  دننکیمن  نآرق  زا  هدافتـسا  ّربدت و 

يهملک  83 ِِهِبناِجب » يَأن  [ » هحفص 463  ] 44-1- نآرق . - دوشیم نوزف  ناشنایز  دربیم  ار  اهنآ  يوربآ  دـنکیم و  رادربخ  ربمغیپ  هب  تبـسن 
- نآرق -20-1- نآرق . - تسا هتـشون  عمجم  هکنانچ  تسا  رفعج  وبا  تئارق  ءاش »  » لثم ءاـن »  » یکی هک  تسا  هدـش  تئارق  روج  دـنچ  يأـَن » »
رد دـنام و  واب  هک  هکنانچ  دوخ  تلاح  رب  تداع و  رب  دـنک  دوخ  روخ  رد  راک  سک  ره  : ] حوتفلا وبا   84 ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُک   » 39-32

و هتقیلخ » یلع   » تفگ دیز  نبإ  هتّین ،» یلع   » دنتفگ هداتق  نسح و  هّدح » یلع   » تفگ دـهاجم  هتیحان » یلع   » تفگ سابع  نبإ  و  دوخ ، روخ 
دنکیم راک  دوخ  هابتـشا  يور  سک  ره  ینعی   36-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  و ] میتفگب ، شیپ  رد  هکنآ  ینعم  و  تسبراقتم ، لاوقا  هکنیا 

- هکنیا اریز  تسرد ، تسا و  رتنـشور  تسا و  لکـش  زا  لّوا  لوق  و  دشاب ، هابتـشا  ینعمب  هک  تسا  هتفرگ  لاکـشا  زا  ار  ِِهتَلِکاش »  » يهملک و 
زا و  افج ، زا  زج  دیآ  هچ  یمدآ  زا  هتشون : فشک   69-56- نآرق [. - تسورد هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا   ] تسا لثم  هکنیا  ياجب  هلمج 

، تسین تیآ  هکنیا  زا  رتراودـیما  تیآ  چـیه  نآرق  يهمه  رد  اـفو ! زا  زج  دـننیب  هچ  ّتیبوـبر  مرک  زا  و  اـطخ ! زا  زج  دـیآ  هـچ  لـگ  بآ و 
دوجس ار  مدآ  دنتفگ  ار  دیمون  سیلبا  تکلمم  روجهم  نآ  دزـس ، وا  زا  هک  دیآ  نآ  سک  ره  زا  دیآ و  وا  زا  هک  دنک  نآ  سک  ره  دیوگیم :

سک زا  ره  تسا و  وا  يازـس  هک  دنک  نآ  سک  ره  مرج  تخبدـب ال  يا  دـنتفگ : شتآ ، زا  نم  تسا و  كاخ  زا  مدآ  هک  منکن  تفگ  نک 
، ددرگن ون  دـنزیر  يورب  بآ  دوش  نهک  هچرگا  كاخ  ددرگن و  ون  زگره  هک  دوش  رتسکاخ  دریم  ورف  نوچ  شتآ  تسوا ، رد  هک  دـیآ  نآ 

کیب يدرک  هانگ  دنچ  ره  یکاخ  زا  هک  وت  مدآ  يا  و  يوشن ، هدنز  زگره  هک  يدرم  یتشاذگب  هک  نامرف  کیب  یشتآ  زا  هک  وت  سیلبا  يا 
دیاز نآ  كاخ  زا  مدآ  يا  يدرک ، هک  دـیآ  نآ  شتآ  زا  سیلبا  يا  مزاونب ، مزرمایب و  تناهانگ  يراب  ورف  هدـید  زا  هک  ترـسح  بآ  هرطق 
رکا تسا و  وا  يهکلم  يوخ و  دولوم  سک  ره  راک  ینعی  یناشاک : تـالیوأت   856-816- نآرق «. - ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُک  ُلق   » يدید هک 

رد دوب  هلـضاف  تاکلم  بلق و  ماـقم  رد  رگا  ّقح و  زا  ضارعا  تسا و  يدـیماان  وا  رکف  راـک و  دوب  عبط  سفن و  ماـقم  رد  صخـش  تاـکلم 
هک ِِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمعَی  ٌّلُک   » تفگ تسا ! رتروآ  دیما  هیآ  مادـک  دندیـسرپ : یلبـش  زا  ینیـسح : هحفـص 464 ] دوب [ . دـهاوخ  ربص  رکش و 
زو  || منآ  نم  دیآ و  هنگ  نم  زا   100-65- نآرق : - اطع تسا و  افو  دنوادخ  یمیرک  راوازـس  و  تسا ، افج  اطخ و  ناگدنب  یمیئل  يهجیتن 

ص]  ] ربمغیپ زا  هچنآ  هک  دـناهدرک  فالتخا  نیرّـسفم  عمجم :  85 یِّبَر » ِرمَأ  نِم  ُحوُّرلا  ِلـُق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئـسَی   » ینآ وت  دـیآ و  مرک  وت 
حور ینعم  دّمحم  زا  دنتفگ  دوهی  تسا  لقن  نوچ  دناهدیـسرپ  تسه  ناسنا  ندـب  رد  هک  یحور  زا  - 1 تسا ! هدوب  هچ  دوصقم  دناهدیسرپ 
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يراددوخ باوج  زا  ص ]  ] ربمغیپ میاهدـناوخ و  نینچ  دوخ  بتک  رد  اـم  هک  تسا  ربمغیپ  هن  رگ  تسین و  ربمغیپ  داد  باوج  رگا  دیـسرپ  ار 
67-1- نآرق ! - تسا یمیدـق  ای  تسا  هزات  حور  هک  تسا  هدوب  هکنیا  دوصقم  - 2 دوب ، رتکیدزن  نید  هب - اهنآ  هّجوت  حالـصب و  نوچ  درک 

ناـبز تروص و  نارازه  هک  تسا  هدوب  یکلم  زا  لاؤس  - 4 تسا . هدوب  لیئربج  دوصقم  - 3 تسا ، دـنوادخ  قولخم  تسا  هتفگ  باوج  رد 
هدش هداد  باوج  دشابیم ! ام  نانخـس  فالخرب  ارچ  تسا و  هنوگچ  هک  تسا  نآرق  دوصقم  - 6 تسا ، هدوب  یسیع  لاؤس  دروم  - 5 هتشاد ،

یماسجا حور  دناهتفگ : یضعب  رخف : تسا . جراخ  امـش  راک  امـش و  یئاناوت  دودح  زا  تسا و  نم  يهزجعم  يدنوادخ و  ياهراک  زا  تسا 
تـسا ینامـسآ  فیطل  ینارون  مسج  حور  دناهتفگ : یـضعب  و  دوشیم ، دـیلوت  غامد  رد  ای  لد  رد  هک  يزیرغ  ترارحب  هتخیمآ  یئاوه  تسا 

تسین و قلخ  ملاع  زا  حور  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  دـجنک . يهناد  رد  نغور  لاـغذ و  رد  شتآ  لـثم  تسا  هتفاـی  هار  ندـب  ماـمت  رد  هک 
ارنآ تسا  هدرکن  زواجت  تاسوسحم  دودـح  زا  اهنآ  كاردا  هک  یمدرم  ات  درک  فیرعت  ارنآ  ناوتیمن  تاـقولخم  رگیدـب  هیبشت  فیـصوتب و 

هحفـص امـش [  سپ  درادن ، تهج  هزادنا و  گنر و  لکـش و  هک  تّدم  هدام و  نودب  داجیا  ینعی  عادـبا  تسا و  رما  ملاع  زا  هکلب  دـنبایرد .
زا هکنانچ  مدآب  هدجس  يارب  ناطیـش  اب  يوگتفگ  - 1 ام : يهدافتسا  نخس و   36-34- یقرواپ «. - 77» دینک كرد  ارنآ  دـیناوتیمن  اهنا  [ 465

یـشکرس و يوـخ  نیاـب  هّجوـتب  تسا  مدرم  شاـب  رادـیب  تـّیمها و  ناـیب  يارب  دـیاش  تـسا  هدـش  رّرکم  اـج  دـنچ  مـیدرک  لـقن  رخف  ماـما 
رد هک  تسا  هدوب  نیمه  يارب  دـیاش  دـننک و  زارتحا  نآـب  يراـتفرگ  زا  دنـشاب و  نآ  هّجوتم  هشیمه  اـت  یعّقوت  رپ  حالطـصاب  یهاوخدوخ و 

تهج فارعا  رد  درک ، یناـمرفان  ّربـکت و  هک  دوب  رفاـک  ینعی  َنیِِرفاـکلا » َنِم  َناـک  َو  َرَبکَتـسا  َو  یبَأ   » تسا هدـش  هتفگ  ّطـقف  هرقب  يهروس 
متـسه وا  زا  رترب  مشتآ و  زا  نم  نوـچ  هک  ٍنیِط » نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍراـن  نـِم  ِینَتقَلَخ  ُهـنِم  ٌریَخ  اـَنَأ   » تـسا هدـش  هـتفگ  رگید  تروـصب  یناـمرفان 

ار مدآ  اجنیا  رد  ٍنُونـسَم » ٍإَمَح  نِم  ٍلاصلَـص  نِم  ُهَتقَلَخ  ٍرَـشَِبل  َدُجـسَِأل  نُکَأ  َمل   » تسا هدـش  هتفگ  رجح  رد  نم ، يارب  تسا  گنن  ماهدـجس 
رجح يهروس  ریظن  مه  هروس  هکنیا  رد  منک . هدجـس  وا  يارب  تسین  بساـنم  هدـش  تسرد  هدـیدنگ  لـگ  زا  نوچ  هک  تسا  هدرمـش  راوخ 
یتشز نامه  رارکت  تهج  هک  دهدیم  ناشن  لالدتـسا  نخـس و  هنوگ  هکنیا  منک ! هدجـس  یکاخ  قولخمب  نم  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
نّدـمت یعّدـم  ناـسنا  مینیب  یم - مه  زونه  هک  یناطیـش  تشز  يوـخ  دوـلوم  لوـعجم و  ياـهیتسپ  اـهیرترب و  ضرف  تسا و  یتـسرپ  دوـخ 
دنادیم تراقح  بجوم  ار  تاوارک  نتشادن  ای  سابل  یگنهک  ای  شیر و  يزارد  ای  دنادیم و  دوخ  راختفا  بجوم  ار  گنر  داژن و  فالتخا 

ریقح ار  نارگید  دننکیم و  ضرف  دوخ  يارب  مدرم  هک  اهیرترب  تازایتما و  رگیدـب  دـسر  هچ  ات  تسین  باوج  مارتحا و  قیال  سک  نینچ  هک 
مانب هلخاد  تفاب  یمشیربا  ياهچراپ  زا  ار  مامح  گنل  فارشا  ياهمناخ  تسا  هدوب  مسر  یتقو  هک  ماهدینش  رّرکم  یتشذگرـس  دنرامـشیم .
هدش اهنآ  بضغ  بجوم  وا  لمع  هکنیا  تسا ، هتشاد  مامح  رد  یگنل  نینچ  فارـشا  ریغ  يهقبط  زا  ینز  يزور  دناهدرکیم ، تسرد  یئاراد 

 - راکب فارـشا  ّصتخم  یئاراد و  گنل  هک  دـندرک  بیدأت  دـندز و  تخـس  ار  نز  نآ  هدـیبات و  ار  اهگنل  ناشاهتفلک  دـناهدرک  رما  تسا و 
مدرم دزشوگ  رّرکم  ارنآ  نارق  هک  یناطیـش  يوخ  تسا  اهنیا  دربن ، هحفص 466 ]  ] 790-711- نآرق -601-533- نآرق -429-381- نآرق

ِنَترَّخَأ ِنَئل   » تسا ناطیش  نخس  باوج  رد  َکَِعبَت » نَمَف  بَهذا   » يهلمج تیآ 62  رد  - 2 دنور . حالص  هار  هب  دنیآ و  دوخب  ات  تسا  هدرک 
دوش و ّطلـسم  مدآ  ینب  رب  وا  هک  تلهم  تقفاوم و  هکنیا  اـیآ  دینـش ، قفاوم  باوج  درک و  ّتلهم  ياـضاقت  هک  َّنَِکنَتحَأـَل » ِۀَـمایِقلا  ِموَی  یلِإ 

زاـغآ هک  تسا  نآرق  تاـکیرحت  تاـجییهت و  نآ  زا  یکی  مهنیا  هـچ ! يارب  و  تـسا ، ینعم  هـچب  دروآ ، ناـمرف  ریزب  رـس  رب  ماـجل  ار  اـهنآ 
اب تقفاوم  نوچ  دـبایب . دـیوجب و  ار  اـهنآ  زا  يرود  هار  دسانـشب و  ار  دوـخ  ینورد  ياهنمـشد  اـت  دـهدیم  شیاـمن  واـب  ار  یمدآ  شیادـیپ 

هدش هداد  هزاجا  تسا و  هدش  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  ناطیش  راک  تفرـشیپ  لئاسو  هک  تسا  یمدآ  يّدام  نامتخاس  یفّرعم  ناطیـش  ياضاقت 
یگراچیب و يهلیـسو  هظحل  مد  ره  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  دوخ  هزاـجا  هکنیا  دربب و  رد  هار  زا  دوخ  يهداـیپ  هراوس و  اـب  ار  ناـسنا  هک  تسا 

نیاب تسا  هدـش  یفّرعم  یمدآ  یگتخابلد  هّجوت و  يهلیـسو  وا  زاوآ  زاب  دوشیم و  راتفرگ  يربخیب  كدـناب  تسا و  هداـمآ  یمدآ  يراـتفرگ 
وا شوگ  زادنا  نینط  یناطیش  ياهزاوآ  هشیمه  هک  ناسنا  کلاهم  زا  تسا  يرگید  يهکلهم  یفّرعمنیا  و  کتوصب » مِهیَلَع  ِبلجَأ  َو   » هلمج

ناسنا هک  تسا  هدش  زاجم  ناطیـش  يارب  یمدآ  دـنزرف  لام و  رد  تکرـش  دـعب  ياههلمج  اب  زین  و  دوشیم . فرحنم  تلفغ  كدـناب  تسا و 
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رد دـنک  لیدـعت  ار  دوخ  يهزیرغ  هکنیا  تسناوتن  رگا  هک  تسا  ناطیـش  ياهماد  زا  یکی  دـنزرفب  یگتخابلد  لاـم و  یتسود  هکنیا  دـمهفب 
نـشور ار  تقیقح  هکنیا  بوخ  مدرم  ینونک  عضو  يهعلاطم  هتـشذگ و  خـیرات  هکناـنچ  تسا ، یگراـچیب  یتخبدـب و  راـتفرگ  رمع  نارود 
یماکان یخلتب و  ار  ناش  دـنزرف - دوخ و  رمع  اـهنآ  تیبرت  ءوس  و  دوخ ، نادـنزرف  هنادرخیب  یتسود  هطـساوب  مدرم  ردـق  هچ  هک  دـنکیم 

شخب و دـیما  ياهدـیونب  هک  دـهدیم  هزاـجا  ناطیـشب  مُهدِـع » َو   » يهلمج زین  و  دنتـسه . نآ  ناـبیرگب  تسد  مه  نوـنکا  دـندرک و  رازگرب 
هدـش يروآدای  رخآ  رد  تهج  نیمه  زا  ناسنا و  هار  رـس  رد  تسا  يرگید  هاگترپ  یفّرعم  دوخ  هکنیا  دـنک و  لافغا  ار  یمدآ  نکـشوخلد 

هحفـص  ] 1712-1700- نآرق -983-964- نآرق -141-81- نآرق -51-26- نآرق  - تسا و رورغ  یگلمج  ناطیـش  ياههدـعو  هـک  تـسا 
ّطقف هن  هک  دنتسه  دناهدوب و  یناطیـش  رورغ  راتفرگ  مدرم  ردق  هچ  هک  میراد  هتـشذگ  رـضاح و  يهنومن  نارازه  زاب  و  ندروخلوگ . [ 467
هکنیا اب  دـنراد ، مورحم  روجنر و  ار  دوخ  مه  یگدـنز  هنازور  ياهراک  يّدام و  تهج  زا  هکلب  تسا  هدـش  اهنآ  يونعم  ّتیمورحم  بجوم 
بقاوع زا  اهدازیمدآ  اـت  باـسحیب  ناوارف و  تسا  یمّنهج  شناوریپ  وا و  دوخ  تازاـجم  هک  تسا  هدـش  مـالعا  واـب  وگتفگ  لّوا  ناـمه  رد 

هک یتسرپ  دوخ  نارگید و  یهاوخ  دـب  يوخب  تسا  ياهراشا  َّیَلَع » َتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه   » يهلمجب زاب  و  دنـشاب ، ربخاـب  دوخ  یناـسفن  رورش 
زرطب تسا  هراشا  ًانیِط » َتقَلَخ  نَِمل  ُدُجـسَأ  َأ   » يهلمج زین  درک و  مهاوخ  ینمـشد  وا  لسن  اب  هشیمه  يارب  دراد  يرترب  نم  رب  يرگید  نوچ 

يهلابند تهجیب  ینمـشد  یتسود و  نارازه  دنتـسه و  لـطاب  يهشیدـنا  نینچ  راـتفرگ  دارفا  مومع  هک  نآ  بقاوع  ءوس  طـلغ و  ياـهتواضق 
ریز تسه  وا  دوخب  طوبرم  هک  ار  يرگید  ياهراک  هتـسنادن  هدیجنـسن و  یـصاخشا  مینیبیم  هکنانچ  دوشیم  ادیپ  اجبان  ياهـشجنس  روجنیا 

یئوگدب هدرمـش و  دوخ  اب  ینمـشد  ار  وا  اک  اج  همه  سپ  نآ  زا  دـنادیم و  موکحم  ار  وا  دـنکیم و  ضرف  دوخ  نایز  ای  دوسب  هتفرگ و  رظن 
شیادـیپ يهداـم  هک  ار  كاـخ  ناطیـش  هک  روطناـمه  دوشیم . دـیلوت  هداوناـخ  کـی  دارفا  ناـیم  ینیبدـب  توادـع و  نآ  يهلاـبند  دـنکیم و 

شنیرفآ رد  ادص  رس و  همهنیا  بجوم  هک  دوب  وا  دوخ  يرترب  ياعّدا  طلغ  تواضق  هکنیا  يهجیتن  تسناد و  زیچان  تسپ و  تسا  اهرادناج 
زا يرب  نامرف - ّتیدوبع و  حور  رگا  هک  تسا  هدرک  هّجوتم  ار  ناسنا  رخآ  ات  يِداـبِع » َّنِإ   » يهلمج تیآب 65  اهیفّرعم  هکنیا  زا  سپ  و  دش ،

-453- نآرق . - دوب دهاوخن  وا  لافغا  رد  ناطیش  يارب  یلاجم  دوشیم و  هدرتس  وا  زا  اهیتشز  هکنیا  يهمه  دش  ادیپ  یمدآ  رد  تقیقح  ّقح و 
هک هتـشذگ  تاـکیرحت  نآ  ربارب  رد  تـسا  يرگید  کـیرحت  اـنمَّرَک » دََـقل  َو   » تـیآ 70 - 3 1434-1417- نآرق -678-643- نآرق -487

دوخ یگدنز  دوبهب  صقاون و  حالصا  سپ  رد  هتسویپ  دشاب و  راودیما  دوخب  ناسنا  دیاب  درمش  راوخ  تسا  كاخ  زا  نوچ  ار  یمدآ  ناطیش 
یگلمج هک  تسا  هدش  تیانع  واب  نیمز  هتفهن  ياهیبوخ  جارختـسا  عارتخا و  رکف و  يورین  تسا و  هدـش  ّقح  تمارک  لومـشم  اریز  دـشاب 
يرّکذت مِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعدـَن  َموَی   » تیآ 71 - 4 هحفص 468 ]  ] 32-13- نآرق . - تادوـجوم رگید  رب  يرترب  تسا و  ّقـح  تمارک 

یلایخ يّدام و  ياههتـساوخب  اهیگتـسبلد  صاخـشا و  زا  دوخ  ياـهیوریپ  اـهیربنامرف و  رد  ناـسنا  هک  یعاـمتجا  ّمهم  صقن  عفر  يارب  تسا 
يراتفرگ و بجوم  اهنآ  بوخ  دب و  تسا و  ّرثؤم  وا  یتخبدب  تداعس و  رد  یمدآ  يهتخابلد  ادتقم و  شزرا  ّتیصخش و  هک  دشاب  بظاوم 

نامه ياضتقمب  شراکفا  تالضع و  باصعا و  تسب  لد  هچ  رهب  ناسنا  هک  تسا  يریزگان  تقیقح  هکنیا  هّتبلا  و  دوب ، دهاوخ  وا  شیاسآ 
رکفب هشیمه  هکنآ  دـینک  رکف  امـش  تسا ، هتـسبلد  واـب  هک  تـسه  ناـمه  اـب  بساـنتم  وا  ّتیـصخش  ّتیدوـجوم و  دـباییم و  شرورپ  زیچ 

هن هک  دنتـسه  ادج  مه  زا  رایـسب  دراد  راک  رـس و  یگدنز  ياهیئابیز  یبدا و  ياهباتک  اب  هکنآ  اب  تسا  یتسرپ  ادـخ  راکفا  ینید و  ياهباتک 
قفاوت ناشهقیلـس  رکف و  رورپـماد  کـی  اـب  کـیناکیم  کـی  نینچمه  دـنوشیم و  قفاوم  مه  اـب  یگدـنز  ياـهراک  رد  هن  هقیلـس و  هن  رکف و 

مه فلاخم  ادج و  رگدکی  زا  هتـسویپ  دنتـسه  فلتخم  بازحا  وریپ  هکیئاهنآ  اب  تسا  ینید  ياهاوشیپب  دقتعم  هکنآ  زین  و  تشاد . دـهاوخن 
نیمهب درک و  دـهاوخ  مهارف  تواقـش  تداعـس و  بتارم  فالتخا  ناسنا  يارب  مه  رگید  ملاع  رد  هقیلـس  رکف و  فالتخا  نیمه  و  دنتـسه .

نوچ تسا  رترادومن  شیهارمگ  يروک و  رگید  ملاعب  دشاب  راتفرجک  لدروک و  ملاع  نیاب  هک  ره  تسا : هدش  هتفگ  دعب  تیآ  رد  تبسانم 
تـسا تباث  ملاع  نآ  یلو  دوش  ضوع  دوش و  دایز  مک و  صخـش  لاوحا  عاضوا و  تسا  نکمم  لّوحت و  رییغت و  و  تسا ، هدام  ملاع  اجنیا 

رد هیآ  جنپ  ات  َکَنُوِنتفََیل » اوُداک  نِإ  َو   » تیآ 73 - 5 58-16- نآرق . - یندشن ضوع  تسا و  تباث  اجنآ  تسا  هدـش  تسرد  اجنیا  هچنآ  و 
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دننام يدرم  اهبرع  امش  هچرگا  هک  دنامهفیم  مدرمب  دنکیم و  تیبثت  ار  ترـضح  نآ  ماقم  ّتیـصخش و  ص ]  ] ربمغیپ اب  نتفگ  نخـس  نمض 
میلست دیهاوخب  هچنآب  دیرادنپب و  برع  يدرم  دوخ  لثم  ار  وا  هک  تسا  نینچ  هن  یلو  دیسانشیم  دینیبیم و  دوخ  ناشیوخ  داژن و  زا  دوخ و 

- نآرق . - دیهد صیخشت  دوخ  رکفب  امش  هچره  زا  ّقح  تنایـص  رد  تسا و  موصعم  تسا و  يدنوادخ  تاماهلا  لومـشم  وا  هک  دینک  دوخ 
مراـهچ رتفد  رد  هحفـص 469 ]  ] 48-13- نآرق  - يونثم رعـش  نیاب  دوشیم  نشور  بوخ  ِِهتَلِکاـش » یلَع  ُلَـمعَی  ٌّلُـک   » تیآ 84 - 6 45-13

رو رکـشین  رگ  نیمز  رد  تابن  عاونا  وت ز  اب  دـیوگ  زاـب   || تاـبث  اـب  نیمز  هکنیا  كاـخ  هک  ناز  لـیباق : نتخومآ  ینک  روگ  يهّصق  نمض 
سک ره  شبنج  دوـمنیم  او  لد  رارـسا  اـهرکف   || دوـب  رکف  شتبن  هک  لد  نیمز  سپ  تسا  يو  تبن  نیمز  ره  ناـمجرت   || تسین  دروـخ 

دـشکیم تک  نآ  ین و  ادـیپ  هتـشر   || دـشر  رد  هگ  هرمگ و  هگ  يوریم  تسبذاک  بذـج  وچ  ین  قداص  بذـج   || تسا  بذاج  يوسب 
نیاـب درک  فـیرعت  ار  حور  ناوـتیم  یِّبَر » ِرمَأ  نِم  ُحوُّرلا   » رخآ تیآ  نیبم 7 - ار  تراـهم  نیبیم  شـشک  وت   || نیتم  وت  راـهم  يروک  رتشا 
تسا اهنیا  ندنام  نتفر و  ولج  بجوم  هچنآ  ینعی  دشاب  یناسنا  یناویح و  یتابن و  حور  هک  یلآ  ماسجا  یلماکت  ّتیـصاخ  ءامکح : ترابع 

رب تسا  وا  ّطلـست  بجوم  ناسنا  رد  ّتیـصاخ  هکنیا  هّتبلا  دنریمیم و  ناویح  ناسنا و  دوش و  یم - کشخ  هایگ  دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  رگا  هک 
و تسا ، هدش  هدیمان  ناور  یسرافب  هقطان و  سفن  یبرعب  هفـسلف  رد  دنکیم و  مهارف  رگید  ملاع  وا  يارب  هک  تسا  نامه  تادوجوم و  رگید 

ّلح ندش  رادـناج  تایح و  ياّمعم  زونه  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  میئوگب  میهاوخب  تایح  اب  حور  فارطا  رد  ار  هچنآ  فیرعت  هکنیا  زا  ریغ 
هحفص 471]  ] 45-15- نآرق . - مینک هاتوک  نخس  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  رد  هچنآب  تسا و  هدشن 

ات 111] تایآ 86  [: 17  ] ءارسإلا هروس  ]

ِِنَئل ُلق  [ 87  ] ًارِیبَک َکیَلَع  َناک  ُهَلضَف  َّنِإ  َکِّبَر  نِم  ًۀَمحَر  ّالِإ  [ 86  ] ًالیِکَو انیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهذََنل  انئِش  ِنَئل  َو 
اَذه ِیف  ِساّنِلل  انفَّرَص  دََقل  َو  [ 88  ] ًاریِهَظ ٍضعَِبل  مُهُـضَعب  َناک  َول  َو  ِِهلثِِمب  َنُوتأَی  ِنآرُقلا ال  اَذـه  ِلثِِمب  اُوتأَی  نَأ  یلَع  ُّنِجلا  َو  ُسنِإلا  ِتَعَمَتجا 

َوأ  534-1- نآرق [ - 90  ] ًاعُوبنَی ِضرَألا  َنِم  اـَنل  َرُجفَت  یّتَح  َکـَل  َنِمُؤن  َنل  اُولاـق  َو  [ 89  ] ًاروُفُک ّالِإ  ِساّنلا  ُرَثکَأ  یبَأَف  ٍلَـثَم  ِّلُـک  نِم  ِنآرُقلا 
ِۀَِکئالَملا َو  ِهّللِاب  َِیتَأت  َوأ  ًافَـسِک  انیَلَع  َتمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقـُست  َوأ  [ 91  ] ًاریِجفَت اَهلالِخ  َراهنَألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلـیَِخن  نِم  ٌۀَّنَج  َکـَل  َنوُکَت 

ُتنُک لَه  یِّبَر  َناحبُـس  ُلق  ُهُؤَرقَن  ًاباتِک  انیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُؤن  َنل  َو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَرت  َوأ  ٍفُرخُز  نِم  ٌتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َوأ  [ 92  ] ًالِیبَق
ٌۀَِکئالَم ِضرَألا  ِیف  َناک  َول  ُلق  [ 94  ] ًالوُسَر ًارََـشب  ُهّللا  َثََعب  َأ  اُولاق  نَأ  ّالِإ  يدُهلا  ُمُهَءاج  ذِإ  اُونِمُؤی  نَأ  َساّنلا  َعَنَم  ام  َو  [ 93  ] ًالوُسَر ًارََشب  ّالِإ 

ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  مُکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَش  ِهّللِاب  یفَک  ُلق   648-1- نآرق [ - 95  ] ًالوُسَر ًاکَلَم  ِءامَّسلا  َنِم  مِهیَلَع  انلَّزََنل  َنیِِّنئَمطُم  َنوُشمَی 
امُـص َو  ًامُکب  َو  ًایمُع  مِهِهوُجُو  یلَع  ِۀَمایِقلا  َموَی  مُهُرُـشَحن  َو  ِِهنوُد  نِم  َءاِیلوَأ  مَُهل  َدَِـجت  نَلَف  ِللـُضی  نَم  َو  ِدَـتهُملا  َوُهَف  ُهّللا  ِدـهَی  نَم  َو  [ 96]
ًاقلَخ َنُوثوُعبََمل  ّانِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاـماظِع  اـّنُک  اذِإ  َأ  اُولاـق  َو  اـِنتایِآب  اوُرَفَک  مُهَّنَأـِب  مُهُؤازَج  َکـِلذ  [ 97  ] ًاریِعَـس مُهاندِز  تَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  مُهاوأَـم 

َنوُِملاّظلا َیبَأَف  ِهِیف  َبیَر  ًالَجَأ ال  مَُهل  َلَعَج  َو  مُهَلثِم  َُقلخَی  نَأ  یلَع  ٌرِداـق  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 98  ] ًادیِدَج
دََقل َو   801-1- نآرق [ - 100  ] ًارُوتَق ُناسنِإلا  َناک  َو  ِقافنِإلا  َۀَیـشَخ  ُمتکَـسمََأل  ًاذِإ  یِّبَر  ِۀَـمحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلمَت  ُمتنَأ  َول  لـُق  [ 99  ] ًاروُفُک ّالِإ 
َلَزنَأ ام  َتِملَع  دََقل  َلاق  [ 101  ] ًاروُحسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنوَعِرف  َُهل  َلاقَف  مُهَءاج  ذِإ  َلِیئارسِإ  ِیَنب  لَئسَف  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َعِست  یسُوم  انیَتآ 
ًاعیِمَج ُهَعَم  نَم  َو  ُهانقَرغَأَف  ِضرَألا  َنِم  مُهَّزِفَتسَی  نَأ  َدارَأَف  [ 102  ] ًارُوبثَم ُنوَعِرف  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  َِرئاَصب  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ّالِإ  ِءالُؤه 

ام َو  َلََزن  ِّقَحلاـِب  َو  ُهاـنلَزنَأ  ِّقَحلاـِب  َو  [ 104  ] ًافیَِفل مُِکب  انئِج  ِةَرِخآلا  ُدـعَو  َءاج  اذِإَـف  َضرَـألا  اُونُکـسا  َلِیئارـسِإ  ِینَِبل  ِهِدـَعب  نِم  اـنُلق  َو  [ 103]
َوأ ال ِِهب  اُونِمآ  ُلق  [ 106  ] ًالیِزنَت ُهانلََّزن  َو  ٍثکُم  یلَع  ِساّنلا  یَلَع  ُهَأَرقَِتل  ُهاـنقَرَف  ًاـنآُرق  َو   607-1- نآرق [ - 105  ] ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  ّالِإ  َكانلَـسرَأ 

ًالوُعفََمل انِّبَر  ُدـعَو  َناک  نِإ  اـنِّبَر  َناحبُـس  َنُولوُقَی  َو  [ 107  ] ًادَّجُـس ِناـقذَِألل  َنوُّرِخَی  مِهیَلَع  یلُتی  اذِإ  ِِهلبَق  نِم  َملِعلا  اوـُتوُأ  َنـیِذَّلا  َّنِإ  اوـُنِمُؤت 
رَهَجت َو ال  ینـسُحلا  ُءامـسَألا  ُهَلَف  اوُعدـَت  ام  ایَأ  َنمحَّرلا  اوُعدا  َِوأ  َهّللا  اوُعدا  ُِلق  [ 109  ] ًاعوُشُخ مُهُدـیِزَی  َو  َنوُکبَی  ِناقذَِألل  َنوُّرِخَی  َو  [ 108]

ِیف ٌکیِرَـش  َُهل  نُکَی  َمل  َو  ًاَدلَو  ذِخَّتَی  َمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ُِلق  َو   556-1- نآرق [ - 110  ] ًالِیبَس َِکلذ  َنَیب  ِغَتبا  َو  اِهب  ِتفاُخت  َو ال  َِکتالَِـصب 
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مّود نوکـس  لّوا و  حتفب  رجف  ردـصم  زا  رجفت - تاغل : ینعم   174-1- نآرق [ - 111  ] ًارِیبکَت ُهرِّبَـک  َو  ِّلُّذـلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  نُکَی  َمل  َو  ِکـلُملا 
هعطق و ینعمب  تسا  هفسک  شدرفم  و  تسا ، عمج  هملک  هکنیا  افسک - همـشچ ، عوبنی - ندرک ، يراج  ندرک و  زاب  بآ  ذفنم  هار و  ینعمب 

نداد یتخـس  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  رتق  ردصم  زا  روتق - نتفر ، الاب  هوک  رب  ینعمب  تسا  ردـصم  ّیقر - زیچ ، ره  زا  يهراپ  هّکت و 
ّمضب روبث  مّود و  نوکـس  لّوا و  حتفب  ربث  ردصم  زا  اروبثم - نتـسویپ ، ندرک و  ّمضنم  يرگیدب  ار  يزیچ  یگدنز و  جراخم  رد  هداوناخ  رب 

میهاوخب ام  دشاب و  ردقم  رگا  هک ] نادب  وت  دّمحم  يا   ] 86 همجرت : ندرک . تنعل  ندنار ، ندرک ، مورحم  ندرک ، دوبان - ینعمب  مّود  لّوا و 
هک ّقح  تمحر  اـب  زجب  یبایزاب 87  ارنآ  یناوتن  هلیـسو  چـیهب  هک  مینکیم  دوباـن  میئادزیم و  اههنیـس  زا  میاهدرک  ماـهلا  یحو و  وتب  ار  هچنآ 

نآرق هکنیا  دننامه  دـنهد  مهب  تسد  سنا  نج و  رگا  هک ] تسا  هدوبن  ینآرق  و   ] 88 هدناسر ] تماقم  نینچب  و   ] تسا رایسب  وت  رب  وا  لضف 
نخس نآ  رد  يرد  ره  زا  هکنیا  اب  یلو   89 هحفص 472 ] دننام [ ] رد  هک  دننکن  هضراعم  ات   ] نک دزشوگ  ار  تقیقح  هکنیا  وت  دروآ ، دنناوتن 

ای ینک 91 و  ناور  بآ  يهمـشچ  ام  يارب  هّکم  نیمز  زا  ات  میریذـپیمن  وت  نخـس  دـنیوگ : یم - هک 90  دـنرفاک  مدرم  رتشیب  زاب  میاهتفگ 
رس رب  ینک و  هراپ  هراپ  ار  نامسآ  ای  دشاب 92 و 93  ناور  نآ  ناتخرد  نایم  زا  بآ  ياهدور  هک  یشاب  امرخ  روگنا و  ياهغاب  کلام  دوخ 

نتفر الاب  هن  یلو  يور  الاب  نامسآب  ای  یشاب  هتشاد  الط  زا  ياهناخ  تدوخ  ای  يروآ ،  دوخ  قدص  دهاش  هکئالم  اب  ار  ادخ  ای  يرآ  دورف  ام 
: وگب اهنیا ] يهمه  باوجب  وت  ، ] میناوخب ام  هک  يروایب  ياهتـشون  نامـسآ  زا  دوخ  اـب  هک  میوشیم  نمؤم  وتب  هاـگنآ  هکلب  تسا  یفاـک  ّطـقف 

عنام هّتبلا   94 امش ] يربهر  يارب   ] ّقح هداتـسرف  متـسه  يرـشب  ّطقف  نم  یلو ] دشاب  زجاع  امـش  ياههتـساوخ  ماجنا  زا  هک   ] ادخ تسا  رودب 
هکنیا زا  يریگولج  يارب   ] مه وت   95 دشاب ! ادخ  يهداتسرف  رـشب  هنوگچ  هک  تسا  نیمه  تیاده  همه  هکنیا  زا  سپ  تعاطا  زا  مدرم  هکنیا 

زا ریغ  هک   ] میتسرفب یکلم  نامسآ  زا  یتسیاب  دنور  هار  نیمز  رب  هدوسآ  هک  دنشاب  دشاب ] هتخیمآ  هزادنا  نیاب   ] هکئالم رگا  وگب : طلغ ] رکف 
دـب و زا  هک  تسا  دـنوادخ  مراتفگ  یتسرد  رب  دـهاش  هناـگی  امـش  ربارب  رد  وگب : زین  دـنک 96 و  تلاسر  غالبا  وا  و  دـشاب ] هکئالم  روجنیا 

دندش هارمگ  هک  اهنآ  یلو  دنکیم  ادیپ  ار  دوخ  هار  وا  تسا  نّیعم  تیاده  سک  ره  تشونرسب  هک 97  انیب  تسا و  رادربخ  شناگدنب  بوخ 
ناشهاگیاج گنگ و  روک و  رک و  یگمه  دـنوشیم  مهارف  میهدـیم و  ناشتکرح  اهتروص  اب  اپ  ياـجب  تماـیقب  دـنرادن و  یتسود  ادـخ  ریغ 

: دنتفگ دنتفریذپن و  ار  ّقح  تایآ  هک  مدرم  نآ  يازس  تسا  نینچ  یلب ]  ] میئازفایم 98 شاهلعش  رب  دوش  شوماخ  دنچ  ره  هک  تسا  یمنهج 
هدیرفآ نیمز  نامـسآ و  هک  ادخ  نآ  دنمهفب  دـنناوتیمن  مدرم  هکنیا  رگم  دش 99 ! میهاوخ  هدنز  ون  زا  هنوگچ  اهناوختـسا  ندیـسوپ  سپ  زا 

هک مدرم  هکنیا  دنراکمتـس  سپ  تسین  کـش  ياـج  هک  تسا  هدرک  نّیعم  یگرم  کـی  ره  يارب  هکنیا  اـب  دـنیرفایب ، اـهنآ  دـننامه  دـناوتیم 
مه زاب  دـشاب  ناترایتخا  رد  ّقح  تمحر  ياههنازخ  رگا  وگب  فرحنم ] مدرم  نیاـب  وت   ] دنتسین 100 رادربتـسد  فارحنا  رفک و  زا  دنرکنم و 

هحفص 473] تشذگرـس [  دازیمدآ  يوخ  زا  ياهنومن  کنیا   ] 101 كاسما . تسا و  لخب  ناسنا  يوخ  نوچ  دـینکیم  هقیاضم  رقف  سرت  زا 
: تفگ یسومب  نوعرف  تفر و  اهنآ  دزن  وا  هنوگچ  سرپب  دوهی  هکنیا  زا  وت  میداد  رادومن  يهزجعم  هن  یسوم  هب  هک  تسا ] نوعرف  یسوم و 

تابجوم مهدیم  ناشن  میوگیم و  هچنآ  هک  ینکیم  راکنا  ینادیم و  دوخ  وت  تفگ : باوجب  وا   102 دناهدرک ، وداج  ار  وت  هک  مرادنپ  نینچ 
نوعرف منیبیم 103  هدش  دوبان  راتفرگ و  جاجل ] یتخسرس و  يهطـساوب   ] مه ار  وت  نیمز و  نامـسآ و  يادخ  يوس  زا  تسا  رـشب  تریـصب 

سپ نآ - زا  میدرک 104 و  قرغ  یگلمج  ار  شنارای  دوخ و  مه  ام  دنک  هراوآ  نیمزرس  نآ  زا  ار  نینمؤم  وا و  تساوخ  یسوم ] زا  ماقتناب  ]
سک ره  و   ] درک دـیهاوخ  مهارف  ار  یگلمج  تمایقب  هک  دـینک  لزنم  نآ  رد  دـینک و ] فّرـصت  ار  اـهنآ  ياـج  امـش  : ] میتفگ لیئارـسا  ینبب 
نوچ  ] دسریم ياجب  تقیقحب  میداتـسرف و  یتسرد  ّقحب و  ار  یگمه  نآرق  ياههتفگ  هکنیا  هک  هتّبلا   105 دیسر ] دهاوخ  دوخ  راک  يازسب 

[ دـنراد شیپ  رد  هک  یملاع  زا   ] ینک راودـیما  یناـسرتب و  ار  مدرم  هک  وت  يهفیظو  تسا  نیمه  و  ینکیم ] غـالبا  مدرمب  لاـمک  ماـمتب و  وت 
مامتب و ارنآ  هّتبلا  یناسرب و  مدرم  شوگب  ّتقد  تلهم و  اب  ار  قیاـقح  هک  تسا  نیمه  يارب  میتسرفیم  جـیردتب  هک  ار  نآرق  هکنیا  سپ   106

ناـشيارب نآرق  هک  نوـنکا  دناهتـشاد  یلقع  یملع و  هک  اـهنآ  دـیریذپن  اـی  دـیریذپب  امـش  هچ  وـگب : مدرمب  داتـسرف 107 و  میهاوخ  لامک 
هتفر هدجس  رد  مه  109 و  تسا ، ریذپان  فّلخت  شاهدعو  هک  ام  يادخ  تسا  هّزنم  دنیوگیم : ینتورف 108 و  دننکیم و  هدجس  دوش  هدناوخ 
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یتوافت دـیئوگب  هّللا  ای  دـیئوگب  ناـمحر  هچ  دـیناوخب ] ار  ادـخ  مسا  رهب  هک  : ] وگب مدرمب  مه  و  دوشیم ، نوزف  ناـشعوضخ  نوچ  دـنیرگیم 
هنایم یهار  هکلب  وگب  هتـسهآ  هن  نک و  دـنلب  زاوآ  هن  زامنب  دوخ  وت  تسا و  واب  ّصتخم  کـین  ماـن  یبوخ و  ره  لـصا  تسا  وا  نوچ  تسین 

یکیرـش و کلم  تردق و  رد  هن  دراد و  دنزرف  هن  هک  تسا  ادخ  صوصخم  شیاتـس  وگب  شاب و ] رکاش  لاح  همهب   ] ریگ 787878 و شیپ 
تهج  464-462- یقرواپ « - 1«78 .» تسا تادوـجوم  رترب  هک  رامـش  گرزب  ار  وا  سپ  دراد ، نواـعم  تـسود و  یگراـچیب  زجع و  زا  هـن 

هک دـندرک  ضارتعا  میحر ، ای  هحفص 474 ]  ] 92-75- نآرق  - نامحر اـی  تفگیم  هدجـس  رد  ص ]  ] ربمغیپ دندینـش  بارعا  عمجم : لوزن :
ار یسک  نامحر  مانب  ام  دنتفگ : دندینش  ار  ص ]  ] ربمغیپ ياعد  نوچ  نیکرشم  هک  دناهدرک  لقن  و  دربیم ، رفن  ود  مان  تسا و  دیحوتب  دقتعم 

باوجب هد  دـص و  تیآ  مه  نآرق  رد  تسا و  هدـمآ  داـیز  ناـمحر  يهملک  تراوتب  دـنتفگ  دوهی  تسا : هتفگ  كاّحـض  و  میـسانش ، یمن -
هک نید  هکنیا  میهاوخب  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   86 َّنَبَهذََنل » انئِش  ِنَئل  َو  : » نیرّسفم نخـس  تسا . هدش  لزان  نانخـس  هکنیا 
دبع و  میرادیمرب ، مدرم  نایم  زا  ار  نآرق  میهاوخب  رگا  هک  تسا  هکنیا  رگد  لوق  نیقباس ، ياهنید - دننام  مینکیم  خـسن  میاهدرک  یحو  وتب 

مه رطاخب  میراد و  هتـشون  هکنیا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  دندیـسرپ  دـشابن ، امـش  نایم  رد  نآرق  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  تفگ : دوعـسم  هّللا 
ِتَعَمَتجا ِِنَئل  ُلق   » 46-15- نآرق . - درک تئارق  ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دنرادیمرب ، امش  ياهلد  زا  تفگ  میزومآیم ! زین  دوخ  نادنزرفب  میراد و 

ياهتشون و دوخ  نخس  یتسرد  رب  یهاوگ  يارب  وت  درادن  یـشزرا  وت  نآرق  هکنیا  هک  دندمآ  ربمغیپ  دزن  دوهج  یهورگ  يربط :  88 ُسنِإلا »
. - دـش لزان  اهنآ  باوجب  هیآ  هکنیا  میروآیم  تیارب  وت  نخـس  دـننامه  ام  هن  رگ  میـسانشب و  ار  وت  میناوخب و  ات  رآ  دورف  نامـسآ  زا  یباتک 

رد هک  ینآرق  لوا  دنتسه : بیرغ  ایندب  هتـسد  هس  هک  تسا  ثیدح  رد  نایبلا : حور   89 ًاروُفُک » ّالِإ  ات - ِساّنِلل - انفَّرَص  دََقل  َو   » 36-1- نآرق
فحصم مّوس  هشیپ ، تنایخ  ودب  مدرم  نایم  رد  راکتسرد  حلاص و  درم  مّود   55-41- نآرق -29-3- نآرق . - دشاب ملاظ  درف  ظفح  هرطاخ و 

رد يدهاش  ناقیّدص  دناهتفگ  یلثم   || ار  لهاج  نایم  ردنا  ملاع  تسا : هتفگ  يدعـس  دـنناوخن ، ارنآ  هک  دـشاب  هقالعیب  مدرم  هناخ  رد  هک 
تسا جراخ  ناسنا  یئاناوت  زا  مالک  هنوگ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  دئاوف  زا  یکی  ناقیدنز  نایم  رد  یفحصم   || تسا  ناروک  نایم 

بلاطم تسا و  یئابیز  فطل و  لامک  رد  نآ  ياهتفارظ  تسا و  هدش  هتفگ  تراهم  ّتقد و  اب  شتراشا  تسا و  راوتسا  اسر و  نآ  ظافلا  هک 
هحفـص 475] يارب [  نآرق  ترابع  تسا : هدومرف  ع ]  ] قداـصلا دّـمحم  نب  رفعج  تسا و  یکاـپ  یتسرد و  لاـمک  رد  نآ  قیاـقح  یعقاو و 
: يونثم تسا . ناربـمغیپ  ّصتخم  نآ  قیاـقح  تسا و  ءاـیلوا  يارب  نآ  فئاـطل  تسا و  ّصاوخ  يارب  نآ  تاراـشا  تسا و  ماوـع  يهدافتـسا 
دوبن ز بجع  هکنیا   || لاـق  ریغ  دـنیبن  وک  نآرق  هک ز  يوـنعم  لاـثم  ناـبوجحم  رهب   || يوـنزغ  میکح  نآ  درک  ناـیب  شوـخ  تسا : هتفگ 
هک زج  دنیبن  ار  مدآ  وید   || نیبم  رهاظ  رسپ  يا  نآرق  وت ز  روک  مشچ  دباین  یم  یمرگ  ریغ   || رون  رپ ز  باتفآ  عاعش  زک  لالض  باحـصا 

كانباوخ لوهج  اب  نتفگ  دـنپ  تسا : هتفگ  يونثم  مه  تسیفخ و  شناج  رهاظ و  شـشوقن  هک   || تسیمدآ  صخـش  وچ  نآرق  رهاظ  نیط 
90 اـَنل » َرُجفَت  یّتَـح   » وگ دـنپ  يا  شهد  مک  تمکح  مخت   || وفر  دریذـپن  لـهج  قمح و  كاـچ  كاـخ  هروش  رد  دوـب  ندـنکفا  مخت  ||  
َوأ  » 22-1- نآرق . - دناهدناوخ میج  دیدشت  ءات و  ّمض  اب  رّجفت »  » نارگید و  دناهدناوخ ، میج  ّمض  ءات و  حتفب  رجفت »  » هفوک ياهیراق  عمجم :

یتسه ربمغیپ  هک  يرادـنپیم  وت  هکنانچ  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  تمعز  امک  يهلمج  عمجم :  92 ًافَسِک » انیَلَع  َتمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقـُست 
ُءاـمَّسلا اَذِإ  تَّقَـشنا و  ُءاـمَّسلا  اَذِإ   » ياهتفگ هک  دـش  دـهاوخ  ّقش  نامـسآ  ياهتـشادنپ  وت  هک  ناـنچ  - 2 54-1- نآرق . - نک هزجعم  نـینچ 
تیاورب و  تسا ، هدش  هدناوخ  اهیراق  تئارق  فالتخاب  اههروس  رگید  هروس و  هکنیا  رد  نیس  حتف  نوکـس و  اب  افـسک »  » يهملک و  تَرَطَفنا »

هبعک ولجب  نارگید  لهج و  وبا  هبیـش و  هبتع و  نایفـس و  وبا  لثم  شیرق  نارـس  زا  ياهّدـع  هک  دوب  نانچ  هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  ساـّبع  نبإ 
یسک هک  يدرک  ام  اب  يراک  وت  دنتفگ : دروآ  فیرـشت  ترـضح  نآ  نوچ  مینک ، ثحب  وا  اب  دیایب و  دّمحم  میتسرفب  دنتفگ  دندش و  عمج 
درخیب ار  هدوـمزآ  بّرجم و  نادرم  ینادـیم  دـساف  ار  اـم  نید  یماـنیم و  دـب  ار  اـم  نایادـخ  وـت  تسا ، هدرکن  دوـخ  يهلیبـق  ناـشیوخ و  اـب 

یهاوخیم یئاقآ  ماقم و  رگا  میهدب ، یهاوخیم  هچنآ  ات  وگب  تسا  لام  تدوصقم  رگا  يدرک ، رّفنتم  رگیدکی  زا  ار  مدرم  دارفا  يرامـشیم ،
هحفص  ] 121-95- نآرق -92-68- نآرق  - باوجب دـنک ، تجالع  اـت  مینک  توعد  یبیبط  يراـمیب  رگا  مینادـیم  دوخ  زا  رتهب  رترب و  ار  وت 
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يونعم يّدام و  يهرهب  دیریذپب  رگا  تسا  هدرک  امـش  تیاده  رومأم  منآرق  هکنیا  اب  ار  نم  ادـخ  ّطقف  تسین  اهنیا  زا  کیچیه  دومرف : [ 476
ام نیمزرـس  هکنیا  تسا  نینچ  هک  نونکا  دنتفگ : اهنآ  دنک ، تموکح  امـش  نم و  نایم  ادخ  ات  متـسه  ابیکـش  نم  هن  رگ  تشاد و  دـیهاوخ 
ار ام  ياههدرم  زین  و  دـنک ، بآ  رپ  ياههناخدور  ياراد  قارع  ماش و  لـثم  مه  ار  اـجنیا  هک  هاوخب  دوخ  يادـخ  زا  بآیب  تسا و  کـشخ 

اهراک هکنیا  يارب  نم  دومرف  ترـضح  نآ  تسا ، مادک  لطاب  تسا و  یچ  ّقح  دنک  مولعم  ات  دوش  هدنز  مه  بالک  نب  ّیـصق  دنک و  هدنز 
ِهّللِاب َِیتَأت  َوأ  . » دش لزان  اهنآ  نانخس  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  تسا ، هدش  دای  هیآ  رد  هچنآ  رخآ  ات  دنتفگ  رگید  ياهزیچ  زاب  ماهدشن ، نّیعم 
هلیبق ره  يارب  يروایب  هکئالم  اب  ار  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  الیبق »  » يهملک يربط :  92 اًلِیبَق » ِۀَِکئالَملا  َو 

وبا  50-1- نآرق . - مینیبب دوخ  مشچ  ولج  رد  هنیاعمب و  هک  ینک  رضاح  ام  يارب  يروط  ار  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  - 2 ادج ، ادج 
رگید یـضعب  و  يروایب . دوخ  ياههدعو  راتفگ و  یتسرد  يدنبیاپ  تلافک و  تنامـضب و  ار  هکئالم  ادخ و  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  حوتفلا :

: عمجم یِّبَر » َناحبُس  ُلق  . » ینک رضاح  ام  ولج  یعمج  هتـسد  روطب  ار  هکئالم  ادخ و  ینعی  دنتفگ : یـضعب  و  يروایب ، ام  ربارب  ینعی  دنتفگ :
دنادن و ار  تحلصم  هک  هکنیا  زا  تسا  رترب  هّزنم و  وا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا و  یضام  تروصب  لاق »  » رماع نبإ  ریثک و  نبإ  تئارقب 

يهتـساوخ باوج  رد  دناهتفگ : یـضعب  درب و  نامرف  دیهاوخب  هچنآ  دشاب و  امـش  موکحم  هک  هکنیا  زا  تسا  هّزنم  ای  دـیهاوخب و  وا  زا  امش 
دنتفگ یـضعب  و  دنورب ، وا  دزن  دشاب و  یئاج  رد  هکنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  هتفگ  روایب  باتک  ورب و  الاب  نامـسآب  هک  اهنآ 

رخآ 95 ات  َنیِِّنئَمطُم » َنوُشمَی  ٌۀَِکئالَم  ِضرَألا  ِیف   » 24-1- نآرق . - دنک رادومن  مدرم  ياههتـساوخ  لابندب  ار  تازجعم  هک  تسا  هّزنم  ینعی 
هحفص  ] 52-1- نآرق  - تلاسر يارب  کلم  نامسآ  زا  یتسیاب  دنوش  نکاس  نیمز  رد  هکئالم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :
نامسآ زا  کلم  دنشابن  نیئآ  نیدب و  دنبیاپ  دنشاب و  رطاخ  هدوسآ  نیمز  رب  هکئالم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  میروآ ، دورف  اهنآب  [ 477

: دـناهتفگ یـضعب  متـسرفیم . کلم  اهنآ  يارب  دنـشاب  کلم  نیمز  مدرم  يهمه  رگا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دـمآ . دـهاوخ  اهنآ  تیبرت  يارب 
امـش رگا  هک  دش  لزان  اهنآ  باوجب  هیآ  هکنیا  درک ، لد  هدیروش  ار  ام  دمآ و  دّمحم  ّنئمطم  هدوسآ و  میدوب  یهورگ  ام  دنتفگیم : بارعا 

: حوتفلا وبا   97 مِهِهوُجُو » یلَع  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهُرُـشَحن  َو  . » دـشاب نامـسآ  زا  کلم  یتسیاب  يربهر  يارب  رطاـخ  هدوسآ  دـیدوبیم و  کـلم 
يادـخ هک  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  تفگ  وا  هک  کلام  سنا  زا  تفگ  هداتق  منک ، ناشیاهیورب  ناشیا  رـشح  تماـیق  زور  و  هتـشون :

، درب ورب  تمایق  رد  هک  تسا  رداق  دنک  هناور  اهیاپ  رب  ارناشیا  تسا  رداق  هک  يادخ  نآ  تفگ : اهیور ، رب  دنک  رـشح  هنوگچ  ارنارفاک  یلاعت 
ناشیا زا  یفنص  فنص ، هس  رب  دننک  رـشح  ار  ناقلخ  تمایق  زور  تفگ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  هک  هریره  وبا  زا  درک  تیاور  دلاخ  نب  سوأ  و 

ار ناشیا  هک  يادخ  نامه  تفگ : دنور  هنوگچ  يور  رب  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دننک ، رشح  يور  رب  ار  یفنص  و  راوس ، یفنص  دنـشاب و  هدایپ 
لاـح رب  وا  بصن  نارک  ناـگنگ و  ناروک و   97 امُـص » َو  ًامُکب  َو  ًایمُع   » 53-1- نآرق . - دـنک هناور  يور  رب  ارناشیا  هدرک  ناور  اـهياپ  رب 

و َراـّنلا » َنُومِرجُملا  َيأَر  َو  : » دـیوگیم یلاـعت  يادـخ  دنـشاب و  رک  گـنگ و  روک و  ناـشیا  هک  تفگ  هنوگچ  دـنیوگ  رگا  لوعفم  زا  تسا 
هّللا دـبع  میئوگ  باوج  تسا ، تیآ  هکنیا  ضقانم  تاـیآ  هکنیا  و  ًارُوُبث » َکـِلانُه  اوَعَد  : » دـیوگیم و  ًارِیفَز » َو  ًاـظُّیَغَت  اـَهل  اوُعِمَـس   » دـیوگیم

هک دنونـشن  يزیچ  هک  دنـشاب  رک  و  دـیاب ، يریخ  نآ  رد  ارناشیا  هک  دـننیبن  يزیچ  هکنیا  زا  دنـشاب  روک  ناشیا  هکتـسنآ  ینعم  تفگ  ساّبع 
هک دشاب  تقو  نآ  هکنیا  تفگ  يرصب  نسح  دشاب . ریخ  نآ  رد  ار  ناشیا  هک  دنیوگن  ینخس  تّجح  زا  دنشاب  گنگ  و  دیآ ، شوخ  ارناشیا 

تفگ لتاقم  قرزا ، اه  مشچ  ار  يرهب  روک و  اهمشچ  هایس و  اهيور  دننار  فقومب  ار  ناشیا  هک  هاگنآ  دنرادرب و  ار  ناشیا  ناج  ناگتشرف 
يزیچ هن  دـنیوگ و  يزیچ  هن  دـننیب و  يزیچ  هن  نآ  زا  سپ  ِنوُـمِّلَُکت » ـال  َو  اـهِیف  اُؤَـسخا   » خزود رد  دـنیوگ  ارناـشیا  هک  دـشاب  هگنآ  هـکنیا 

َعِست یسُوم  انیَتآ  دََقل  َو  [ » هحفص 478  ] 876-841- نآرق -298-271- نآرق -260-222- نآرق -212-179- نآرق -29-1- نآرق . - دنونش
نافوطب و دوب  ناینوعرف  يراـتفرگ  هک  میداد  یـسومب  هزجعم  هن  ینعی   39-1- نآرق : - دناهتفگ كاّحـض  ساّبع و  نبإ  يربط :  101 ٍتایآ »
و تایاور ، فالتخاب  نآ  دـننام  و  یلاس ، کشخ  اهیکاروخ و  ندـش  گنـس  نابز و  شیاشگ  اضیب و  دـی  اهدژا و  غزو و  نوخ و  و  شپش ،

نوچ میـسرپب ، ار  هیآ  هکنیا  ینعم  وا  زا  ربـمغیپ و  دزن  میورب  اـیب  تفگ : دوخ  قیفر  هب  يدوهی  يدرم  تسا : هتفگ  يزار  لاّـسع  نب  ناوـفص 
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هانگیب و نتـشک  يارب  ینیچ  نخـس  و  يراوخ ، ابر  وداج و  نتـشک و  ّقح  انب  يدزد و  يراکهزب و  ادخب و  كرـش  زا  عنم  دومرف : دندیـسرپ 
101 هیآ » رخآ  ات  َلِیئارـسِإ - ِیَنب  لَئـسَف  . » دـشاب زور  نآ  رد  ياهراکـش  هک  هبنـش  زور  رد  زواجت  گنج و  زا  رارف  ای  نمادـکاپ  نزب  تمهت 

يروتـسد هلمج  هکنیا  عمجم : نک . ّتقد  تسه  نآرق  رد  هک  لیئارـسا  ینب  راـبخاب  ینعی   28-3- نآرق : - تسا هتفگ  يرـصب  نسح  يربط :
نبإ زا  و  دنوش ، موکحم  دـننیب و  هب  ار  نآرق  شزرا  ربمغیپ و  رتهب  اهنآ  ات  دـسرپب  ار  تشذگرـس  هکنیا  تقیقح  دوهی  زا  هک  ربمغیپ  هب  تسا 

هک دراذگ  دازآ  ار  لیئارسا  ینب  هک  تساوخ  نوعرف  زا  یسوم  ینعی  تسا  هدناوخ  یـضام  تروصب  لأس »  » وا هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع 
هعدخ ای  ینکیم و  نینچ  دوخ  یئوداجب  هک  یتسه  وداج  ای  ینکیم  اهراک  نینچ  هک  دناهداد  وداج  وتب  تفگ : شباوجب  نوعرف  دنورب . وا  اب 
هدوب هچ  نوعرف  یـسوم و  تشذگرـس  سرپب  دنتـشاد  عـالّطا  ملع و  هک  ریظن  هضیرق و  دوهی  زا  ینعی  فشک : یتـسه . هدروخلوگ  هدـش و 

رد ار  لیئارسا  ینب  هک  هاوخب  نوعرف  زا  میتفگ  میداد و  تیآ  هن 9  یسومب  ینعی  تسا  یسومب  باطخ  هلمج  هکنیا  دنتفگ : یضعب  و  تسا ،
اب تملع »  » یئاسک عمجم :  102 َلَزنَأ » ام  َتِملَع  دََـقل  . » رخآ ات  تفگ ...  واب  نوعرف  تفر  اهنآ  دزن  یـسوم  نوچ  دراذـگ و  دازآ  وت  يوریپ 
يا ارت  مربیم  ناـمگ  نم  و  حوـتفلا : وـبا   102 ًارُوبثَم » ُنوَـعِرف  اـی  َکُّنُظَأـَل  یِّنِإ  َو   » 29-1- نآرق . - تسا هدـناوخ  مّلکتم  يهغیـصب  ءات  ّمض 

: تفگ هداـتق  هحفـص 479 ]  ] 49-1- نآرق « - اـکلاه : » تفگ دـهاجم  دـشاب . نوعلم  روبثم  تفگ  ساـبع  هّللا  دـبع  يروـبثم .»  » هک نوـعرف 
ریبج دیعـس  تاریخلا .» نع  ادـیعب  : » تفگ ناسیک  نبإ  هلقع » یلع  ابولغم  : » تفگ لتاقم  کل .» لقع  ـالوبخم ال  : » تفگ دـیز  نبإ  اـکلهم » »
هتفخ وا  یناتـسمز ، زور  رد  دش  نوعرف  کیدزن  هب  یـسوم  تفگ : دـهاجم  ینک . یبارخ  دوخ  سابل  رد  دوش و  رداص  وت  زا  ثدـح  تفگ :
درک ثدح  هماج  رد  نوعرف  درب  ورف  ار  وا  ات  تساوخ  داهن ، وا  ریرس  رب  نهد  دش و  اهدژا  دنکفیب  اصع  یـسوم  هتفرگ ، دوخ  رب  یمیلگ  دوب 

ربمغیپ يرادـلد  رخآ  ات  لّوا  زا  هیآ  هکنیا  قایـس  فشک : رخآ  اـت   103 مُهَّزِفَتسَی » نَأ  َدارَأَف  . » درک شنزرـس  نیاب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
دندش و قرغ  تبقاع  دندرمش و  وداج  ار  شتازجعم  دش و  ربارب  نوعرف  اب  وا  هکنانچ  تفرشیپ  تسا و  رفظ  وت  تبقاع  یسوم  لثم  هک  تسا 
31-1- نآرق . - دش روط  نامه  تبقاع  هک  میدید  دـش و  دـهاوخ  روج  نامهب  نیفلاخم  اب  وت  راک  دـش  یـسوم  ناوریپ  هاگیاج  ناشنیمزرس 

ُدعَو َءاج   » زا دارم  هتفگ  یبلک  دـننک . همـصاخم  رگیدـکی  اب  ات  هتخیمآ  مه  اـب  ياـجکیب  میراـیب  ار  همه  حوتفلا : وبا   103 ًافیَِفل » مُِکب  اـنئِج  »
راّفک رگا  تفگ  داتـسرف و  ص ]  ] لوسر تیلـست  يارب  هیآ  هکنیا  یلاعت  ّقح  دیوگ : زین  حوتفلا  وبا  نامـسآ . زا  دـشاب  یـسیع  لوزن  ِةَرِخآلا »

ار شموق  یـسوم و  مدرک و  كـاله  ار  شموق  وا و  نم  درک و  نوریب  رـصم  زا  ار  یـسوم  مه  نوـعرف  دـندنار  نوریب  هّکم  زا  ار  وـت  شیرق 
ینعی دشاب  ربمغیپ  ینعمب  ّقح  دـشاب و  شدوخ  ینعمب  ءاب  تسا  نکمم  رخف :  105 َلََزن » ِّقَحلِاب   » 161-139- نآرق -24-1- نآرق . - مدیناهر

106 ُهانقَرَف » ًاـنآُرق  َو   » 21-1- نآرق . - دـش لزاـن  یتسرد  تقیقح و  ّقح و  اـب  نآرق  ینعی  دـشاب  عم  ینعمب  تسا  نکمم  دـش و  لزاـن  نآرق 
ءار دیدشت  اب  انقّرف »  » بعک نب  ّیبا  دوعـسم و  نبإ  ساّبع و  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  تسا و  دیدشت  نودب  انقرف »  » روهـشم تئارق  عمجم :

ینعی تسا : هتفگ  يرـصب  نـسح   24-1- نآرق . - میداتـسرف فلتخم  ياـههروس  تروصب  ار  نآرق  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  تسا . هدـش  لـقن 
یتمسق تسا  رما  یتمسق  میدرک : شرّرقم  فلتخم  ياهتمسقب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  میدرک . تسردان  تسرد و  یئادج  يهلیـسو  ار  نآرق 

هک دوش  ادـیپ  نآ  رد  ص ]  ] یفطـصم تمارک  فرـش و  ات  هتـشون : فشک  هحفـص 480 ] تسا [ . میب  مه  و  تسا ، دـیون  مـه  و  تـسا ، یهن 
نانخسب و هتسویپ  هک  دهدن  صیصخت  هکنیا  ار  وا  دشابن  ياهدنب  فیرش  راوگرزب و  ات  دیآیم و  همان  ماغیپ و  يوب  تّزع  ترضح  زا  هتـسویپ 

مالس نب  هّللا  دبع  لثم  دندوب  تاروتب  ملاع  نآرق  لوزن  زا  شیپ  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  107 ِِهلبَق » نِم  َملِعلا  اُوتوُأ  . » دزاونیم ار  وا  دوخ  ماغیپ 
هک دنتـسه  یئاهنآ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دنتـسه ، وا  تّما  دّـمحم و  ناوریپ  هک  اـهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  نارگید . و 

نقذ هناچ و  دوجـس  ماگنه  نوچ  تسا : هتفگ  جاّجز  رخف :  107 ِناقذَِألل » َنوُّرِخَی   » 33-1- نآرق . - دناهتـسناد هدناوخ و  ار  لیجنا  تاروت و 
مدرم و ياهـشیر  زا  تسا  هیاـنک  ناـقذا »  » تسا هتفگ  يرگید  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  نیاـب  نیمزب  تسا  تروـص  تمـسق  رتـکیدزن  یمدآ 

يارب مه  یـسراف  رد  ، ] تسا هدش  هتفگ  روجنیا  هک  تسا  ینعم  نیمه  يارب  دنلامب و  نیمز  رب  دوخ  شیر  ینتورف  لامک  يارب  تسا  نکمم 
تـسا نکمم  سرت  ماگنه  رد  ناـسنا  نوچ  هک  تسا  هکنیا  مّوس  لوق  دـلامیم ،] سـالپب  شیر  سک  نـالف  دـنیوگیم : عضاوت  لاـمک  قلغ و 
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تلاح ود  فالتخا  يارب  هلمج  هکنیا  رارکت  و  تسا . هدـش  هتفگ  ناقذألل »  » دـسرب نیمز  رب  هناچ  یناشیپ  ياجب  دـتفیب و  نیمز  رب  راـیتخایب 
يداـیز زا  نآ  يهلاـبند  رد  تهج  هکنیا  زا  دـهدیم و  ناـشن  ار  هیرگ  تلاـح  مّود  رد  دـنامهفیم و  ار  هدجـس  لاـح  لوا  رد  هک  تسا  یمدآ 

مّود رکش و  يارب  لّوا  يهدجس  دناهتفگ : ینیسح :  836-814- نآرق -26-1- نآرق «. - ًاعوُشُخ مُهُدیِزَی   » هلمج نیاب  تسا  هدـش  دای  عوشخ 
مُهُدـیِزَی َو   » تسا هدـش  هتفگ  نآ  يهلاـبند  رد  نوـچ  هدـیمان  یّلّجتلا  دوجـس  ار  مّود  يهدجـس  خیـش  تـسا و  ینآرق  هظعوـم  زا  ّرثأـت  يارب 

یّلجت رون  يهعمل   206-181- نآرق : - رعـش تسا ، یّلجت  يدایز  لیلد  عوشخ  يدایز  سپ ، تسا  یّلجت  زا  دولوم  عوشخ  نوچ  و  ًاـعوُشُخ »
یـسک رگا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  بوقعی  نب  دّمحم  ناهرب : مه  دزیر ز  ورف  دتفا  ثودح  رب   || مدق  زا 
نآرق رد  نوچ  دراذگ  نیمز  رب  دوخ  يهناچ  دومرف  هحفص 481 ] دنک [  هچ  دراذگب  هدجسب  ار  نآ  تسناوتن  هک  تشاد  یبیسآ  یناشیپ  رد 

، عیمـس ّیح  ملاع ، رداق ، لثم  دـهدیم  ناشن  ار  ّقح  تافـص  ای  ادـخ  ياهمان  عمجم :  110 ینـسُحلا » ُءامـسَألا  ُهَلَف  « » ِناقذَِألل َنوُّرِخَی  َو   » تسا
و دمـص ، لثم  دـهدیم  ناشن  ار  ّقح  کین  یناعم  ای  و  میحر ، نامحر ، لمجم ، معنم ، نسحم  لدـع ، قزار ، قلاخ ، لثم  ار  لاـعفا  اـی  ریـصب ،

ینعی يروباشین :  117-89- نآرق -88-60- نآرق . - دننکیم رکش  دنتسرپیم و  دنهاوخیم و  تجاح  وا  زا  ّطقف  ناگدنب  هک  روکـشم  دوبعم و 
هشیاع زا  يربط :  110 َِکتالَِصب » رَهَجت  َو ال  . » دشاب صالخا  اب  ياعد  هک  دینک  دای  یکینب  ارنآ  امش  تسا  وکین  ّقح  ياهمسا  زا  یمـسا  ره 
تسا هدرک  لقن  يرماع  ساّبع  نبإ  و  دینکن ، اعد  دنلب  ینعی  تسا  اعد  ةالـص  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  هریغ  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  و 
اعدب ادص  روج  هکنیا  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نک  بیـصن  رـسپ  رتش و  امب  ایادخ  دنتفگیم : اهبرع  تفگیم  زامن  مالـس  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ 

دنلب تئارقب  زاوآ  زامن  رد  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  هک  دناهدرک  لقن  همرکع  ریبج و  نب  دیعـس  كاّحـض و  و  دیئوگن : مه  هتـسهآ  دینکن و  دـنلب 
ات دیوگن  هتـسهآ  رایـسب  مه  دننکن و  رازآ  دنونـشن و  ات  دنکن  دنلب  زاوآ  هک  دیـسر  روتـسد  هیآ  نیاب  دـندرکیم  ینابز  دـب  نیکرـشم  درکیم 

دندرک لقن  و  دشاب ، مارآ  هن  دنلب و  هن  هک  تسا  دّهـشت  نتفگ  هنایم  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دنونـشب ، دـننکیم  ادـتقا  واب  هک  نیملـسم 
يرـصب نسح  دیز و  نبإ  دش . لزان  راک  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هّلل » تاولّـصلا  هّلل و  تاّیّحتلا   » اههلمج نیاب  درکیم  دـنلب  زاوآ  برع 

نخـس رگا  و  نک ، تیاعر  ار  طّـسوتم  يهزادـنا  هکلب  وگم  هتـسهآ  سرت  يارب  ناوخم و  دـنلب  اـیر  يارب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ :
تافخاب بش  يرهج  رد  ناوخم و  رهجب  زور  یتافخا  ياهزامن  رد  دّـمحم  يا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رتهب  دوبن  تالوقنم  هکنیا  رب  ناینیـشیپ 

هن دـننام و  زاب  دوخ  زا  وت  کیدزن  رد  زامنب  مدرم  هک  ناوخب  دـنلب  هزادـنا  نآب  هن  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  27-1- نآرق . - ناوخم
زاوآ دایز  زامن  رد  رهج  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  يونـشن ، دوخ  يادـص  دوخ  هک  ناوخب  مارآ  هزادـنا  نآب 
لقن مالـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  هحفـص 482 ] ماما [  زا  مه  و  دـسرن . تدوخ  شوگب  وت  زاوآ  هک  تسا  نآ  تاـفخا  تسا و  ندرک  دـنلب 

رد تفگ : نیریـس  نبإ  حوتفلا : وبا  دوشن . بارعا  رازآ  راتفرگ  دنکن و  دنلب  زامنب  زاوآ  ربمغیپ  ات  دـش  لزان  هکمب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدـش 
توص و عـفرب  تسا  تجاـح  هچ  منکیم  تاـجانم  يادـخ  اـب  نم  تفگ : دـناوخ  مرن  تخـس  زاـمن  تئارق  یکی  هک  دـمآ  یباحـص  ود  قـح 
ار باتک  لها  تفگ : دیز  نبإ  دمآ . تیآ  هکنیا  دوش  رادیب  هتفخ  دمرب و  ناطیش  ات  یتفگ : يدرک ، فارسا  رهج  رد  يدرک و  زامن  يرگید 

یتشادرب زاوآ  فرح  نآب  يدینـشب  نآ  هک  سک  ره  دنتـشادرب  زاوآ  یفرحب  هنایم  رد  هگنآ  يدـندرک  تافخا  زاـمن  رد  هک  دوب  نآ  تداـع 
زاوآب يدندمایب و  بارعا  هک  تسا  رافغتسا  رد  هکنیا  دنتفگ : رگید  یضعب  ناشیا  هک  دنک  نانچ  هکنآ  زا  ار  لوسر  درک  یهن  یلاعت  يادخ 

زا ار  ناشیا  درک  یهن  یلاعت  يادخ  دندوب  هدرک  هک  یناهانگب  دندرکیم  رهج  حیرـصت و  و  ینالفلا » بنّذـلا  یل  رفغا  ّمهّللا   » يدـنتفگ دـنلب 
هکنیا دیوگ  و  ناوخب ، هتسهآ  ار  یضعب  دنلب و  ار  یضعب  هکلب  ناوخم  زین  هتـسهآ  ار  همه  ناوخن و  دنلب  ار  همه  تیاهزامن  رد  نازیملا : نآ .

لثم ياهراپ  رد  تافخا  ءاشع و  برغم و  حبـص و  لثم  ياهراپ  رد  رهج  هک  تسا  ص ]  ] ادخلوسر تنـس  رد  هچنآب  رظن  تسا  رتبـسانم  ینعم 
نایم ینعی  نک  عمج  زاب  وت  دـح  زا  شیب  هتـسهآ  نکم  مه   || زامن  ردـنا  رادـم  رب  ار  دوخ  توص  موظنم : ریـسفت  رد  یفـص  رـصع . رهظ و 

يرـسپ ره  يروباشین : مانا  رخف  يا  وت  زا  ـالا  دـیان   || ماـمتلاب  قیاـقح  اـب  تروص  عمج  نیب  نیب  ور  سپ  عمج ، قرف و  تسوک   || نیملاـع 
انئِش ِنَئل  َو   » تیآ 86 - 1 ام : يهداتسا  نخس و  تخومآیم . واب  ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  دشیم  زاب  نخسب  شنابز  هک  بلطملا  دبع  دالوا  زا  دازون 
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تسا هدمآ  بیغ  ملاع  زا  هکلب  تسا  هدنسیون  رعاش و  نانخس  زا  ریغ  نانخـس  هکنیا  دننادب  نیرکنم  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  َّنَبَهذََنل »
نکمم زین  و  دیرادهاگن . دیناوتن  هلیـسو  چـیهب  هحفـص 483 ]  ] 66-35- نآرق  - امـش دریگب و  سپ  تسا  هداتـسرف  هک  نآ  تـسا  نـکمم  و 

ءاقلا شلد  رد  هک  اههتفگ  هکنیا  دـشاب  هدوسآ  دـشاب و  هتـشادن  دوخ  راـک  رد  ینارگن  كدـنا  هک  دـشاب  ربمغیپ  لد  تیبثت  نمـض  رد  تسا 
زا يرثا  دوش و  هدرتس  یگرابکی  تسا  نکمم  هک  يدنوادخ  تاماهلا  تسا و  بیغ  ملاع  زا  یگلمج  دـسریم  واب  یحو  يهلیـسوب  دوشیم و 

هدش ربمغیپ  عیجشت  زاب  دعب  تیآ  رد  تبسانم  نیمهب  و  دشابن . یسردایرف  دنوش و  یگراچیب  راتفرگ  هک  تسا  تقونآ  دنامن و  نیمز  رب  نآ 
نخـس هکنیا  دـننام  دـنهد  مه  تسدـب  تسد  یمدآ  يرپ و  رگا  وگب : مدرمب  شاـب و  هدوـسآ  دوـخ  وـت  ینعی  ِتَعَمَتجا » ِِنَئل  لـُق   » هک تسا 

هدـش لقن  ناشنخـس  ولج  تیآ  رد  هک  اهنآ  باوجب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ  ات  ٌۀَِـکئالَم » ِضرَألا  ِیف  َناک  َول   » تیآ 95 دروآ 2 - دنناوتن 
هک دنشاب  يروج  دیمانیم  کلم  امش  هک  تادوجوم  نآ  رگا  تسا : هدش  هتفگ  دشاب ! ادخ  هداتسرف  یمدآ  هنوگچ  ًارََـشب » ُهّللا  َثََعب  َأ  : » تسا

دنهاوخن ار  میقتـسم  هار  ناشدوخ  هّتبلا  دوب و  دنهاوخ  تیبرتب  جاتحم  هّتبلا  دننک  یگدنز  نیمز  رب  دنناوتب  یندب  تابیکرت  داوم و  يهطـساوب 
. دنایامنب اهنآب  ار  یقیقح  داسف  حالـص و  بیغ  ملاع  زا  دـشاب و  کلم  دـشاب و  ناشدوخ  سنج  زا  هکیـسک  هب  دوب  دـنهاوخ  جاتحم  تفای و 
- نآرق -496-470- نآرق . - دشاب امش  ربهر  ادخ و  لوسر  رومأم و  تساهمدآ  امـش  سنج  زا  هک  ناسنا  درف  کی  تسین  بّجعت  ياج  سپ 

ياهـشهاوخ ربارب  رد  تسا  مدرم  نآ  ندمآ  دوخب  يارب  دیاش  رخآ  ات  َنوُِکلمَت » ُمتنَأ  َول  ُلق   » مدـص تیآ  - 3 777-749- نآرق -660-624
ناور هّکم  نیمز  رب  بآ  ياههمـشچ  ام  يارب  هک  میریذپیم  وت  نخـس  هاگنآ  ینعی  رخآ ، ات  َرُجفَت » یّتَح  ََکل  َنِمُؤن  َنل   » دنتفگ هک  دنـسپان 

کلام ار  زیچ  همه  رگا  هک  دیاهراچیب  نوبز و  هزادنا  هکنیا  ات  هک  امـش  تسا  هدـش  هتفگ  باوجب   170-134- نآرق -45-15- نآرق . - ینک
يارب اهیندشن  هکنیا  هک  دیرادیم  مشچ  دیهدیم و  ناشن  یتخسرس  يرادیاپ و  نینچ  هنوگچ  دینکیمن  یششخب  یـشیورد  سرت  زا  زاب  دیوش 
يارب نوعرف  یسوم و  تشذگرسب  هراشا  يهلابند  رد  تایآ  هکنیا  دیاش  هروس  رخآ  ات  ُهانلَزنَأ » ِّقَحلِاب  َو   » تیآ 105 زا  - 4 دوش ! مهارف  امش 

-19- نآرق  - هناشن ّقح ، رب  تسا و  تسرد  یگلمج  اههتفگ  هکنیا  هک  دشاب  مدرم  يروآدای  ربمغیپ و  لد  شمارآ  نآرق و  شزرا  يراوتسا 
دنادیم تسار  دوخب  دوخ  دونشب  نانخس  هکنیا  هتساریپ  هتسارآ و  مدآ  نوچ  هک  نمؤم  مدرم  دوجس  یمرنلد و  مه  هکنیا  هحفص 484 ]  ] 46

وا شیاتس  دیناوخب و  ار  ادخ  دیهاوخ  هک  مسا  رهب  دیشاب و  ربنامرف  نانخس  هکنیا  ربارب  رد  سپ  دنکیمن ، یگداتسیا  رتمک  دوشیم و  نتورف  و 
لهچ دصیس و  رازه و  هامنیدرورف  متسیب  سّدقم  دهشم  تسا . امش  ّتیدوجوم  يهشیر  شنیرفآ و  لصا  هک  دیرامـش  گرزب  ار  وا  دینک و 

هحفـص همرک [ . هّنمب و  دسرب  رخآب  دوش و  هتفرگ  فهک  يهروس  زا  راک  هکنیا  يهلابند  هک  دوش  لماش  ّقح  تیانع  يرجه  یـسمش  کی  و 
[485

فهک هروس 

هراشا

هحفص 487]  ] 43-6- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  [ 18  ] 92-75- نآرق -

ات 26] تایآ 1  [: 18  ] فهکلا هروس  ]

ًاسَأب َرِذُنِیل  ًامِّیَق  [ 1  ] ًاجَوِع َُهل  لَعجَی  َمل  َو  َباتِکلا  ِهِدبَع  یلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   92-75- نآرق -
ًاَدلَو ُهّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنیِذَّلا  َرِذُنی  َو  [ 3  ] ًاَدبَأ ِهِیف  َنِیثِکام  [ 2  ] ًانَسَح ًارجَأ  مَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاّصلا  َنُولَمعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمؤُملا  َرِّشَُبی  َو  ُهنَُدل  نِم  ًادیِدَش 
یلَع َکَسفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف  [ 5  ] ًابِذَـک ّالِإ  َنُولوُقَی  نِإ  مِهِهاوفَأ  نِم  ُجُرَخت  ًۀَِـملَک  تَُربَک  مِِهئابِآل  َو ال  ٍملِع  نِم  ِِهب  مَُهل  ام   325-1- نآرق [ - 4]
اهیَلَع ام  َنُولِعاَجل  اـّنِإ  َو  [ 7  ] ًالَمَع ُنَسحَأ  مُهُّیَأ  مُهَُولبَِنل  اَهل  ًۀَـنیِز  ِضرَألا  یَلَع  ام  اـنلَعَج  اـّنِإ  [ 6  ] ًافَـسَأ ِثیِدَحلا  اَذـِهب  اُونِمُؤی  َمل  نِإ  مِهِراثآ 
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اُولاقَف ِفهَکلا  َیلِإ  ُۀَـیتِفلا  َيَوأ  ذِإ   451-1- نآرق [ - 9  ] ًابَجَع اِنتایآ  نِم  اُوناـک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفهَکلا  َباحـصَأ  َّنَأ  َتبِـسَح  مَأ  [ 8  ] ًازُرُج ًادیِعَص 
ِنَیبزِحلا ُّيَأ  َمَلعَِنل  مُهانثََعب  َُّمث  [ 11  ] ًادَدَع َنِینِس  ِفهَکلا  ِیف  مِِهناذآ  یَلَع  انبَرَضَف  [ 10  ] ًادَشَر انِرمَأ  نِم  اَنل  ئِّیَه  َو  ًۀَمحَر  َکنَُدل  نِم  اِنتآ  انَّبَر 

اُوماق ذِإ  مِِهبُوُلق  یلَع  اـنَطبَر  َو  [ 13  ] ًيدُـه مُهاندِز  َو  مِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌۀَـیِتف  مُهَّنِإ  ِّقَحلِاب  مُهَأَـبَن  َکـیَلَع  ُّصُقَن  ُنَحن  [ 12  ] ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یـصحَأ 
َول ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  اَنُموَق  ِءالُؤه   534-1- نآرق [ - 14  ] ًاطَطَش ًاذِإ  انُلق  دََقل  ًاهلِإ  ِِهنوُد  نِم  اَوُعدَن  َنل  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  انُّبَر  اُولاقَف 

رُـشنَی ِفهَکلا  َیلِإ  اوُوأَف  َهّللا  َّالِإ  َنوُدـُبعَی  اـم  َو  مُهوُُمتلَزَتعا  ِذِإ  َو  [ 15  ] ًابِذَـک ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف  ٍنَِّیب  ٍناطلُِـسب  مِهیَلَع  َنُوتأَی  ـال 
َتبَرَغ اذِإ  َو  ِنـیِمَیلا  َتاذ  مِـهِفهَک  نَـع  ُرَوازَتــَت  تَـعَلَط  اذِإ  َسمَّشلا  يََرت  َو  [ 16  ] ًاـقَفِرم مُکِرمَأ  نِم  مَُکل  ئِّیَُهی  َو  ِهـِتَمحَر  نـِم  مُـکُّبَر  مَُـکل 

َو [ 17  ] ًادِـشُرم اِیلَو  َُهل  َدَِـجت  نَلَف  ِللـُضی  نَم  َو  ِدَـتهُملا  َوُهَف  ُهّللا  ِدـهَی  نَم  ِهّللا  ِتایآ  نِم  َکـِلذ  ُهنِم  ٍةَوجَف  ِیف  مُه  َو  ِلاـمِّشلا  َتاذ  مُهُـضِرقَت 
َو ًاراِرف  مُهنِم  َتیَّلََول  مِهیَلَع  َتعَلَّطا  َِول  ِدیِـصَولِاب  ِهیَعارِذ  ٌطِـساب  مُُهبلَک  َو  ِلاـمِّشلا  َتاذ  َو  ِنیِمَیلا  َتاذ  مُُهبِّلَُقن  َو  ٌدُوقُر  مُه  َو  ًاـظاقیَأ  مُُهبَـسَحت 

ُمتِثَبل اِمب  ُمَلعَأ  مُکُّبَر  اُولاق  ٍموَی  َضَعب  َوأ  ًاموَی  انِثَبل  اُولاق  ُمتِثَبل  مَک  مُهنِم  ٌِلئاق  َلاق  مُهَنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  مُهاـنثََعب  َِکلذَـک  َو  [ 18  ] ًابعُر مُهنِم  َتِئلَُمل 
-1- نآرق [ - 19  ] ًادَحَأ مُِکب  َّنَرِعـُشی  َو ال  فَّطَلَتَیل  َو  ُهنِم  ٍقزِِرب  مُِکتأَیلَف  ًاماعَط  یکزَأ  اهُّیَأ  رُظنَیلَف  ِۀَنیِدَملا  َیلِإ  ِهِذه  مُِکقِرَِوب  مُکَدَـحَأ  اُوثَعباَف 

ِهّللا َدعَو  َّنَأ  اوُمَلعَِیل  مِهیَلَع  انرَثعَأ  َِکلذَک  َو  [ 20  ] ًادـَبَأ ًاذِإ  اوُِحلُفت  َنل  َو  مِِهتَِّلم  ِیف  مُکوُدـیُِعی  َوأ  مُکوُمُجرَی  مُکیَلَع  اوُرَهظَی  نِإ  مُهَّنِإ   1170
َّنَذِـخَّتََنل مِهِرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاـق  مِِهب  ُمَلعَأ  مُهُّبَر  ًاـنایُنب  مِهیَلَع  اُونبا  اُولاـقَف  مُهَرمَأ  مُهَنَیب  َنوُعَزاـنَتَی  ذِإ  اـهِیف  َبیَر  ـال  َۀَـعاّسلا  َّنَأ  َو  ٌّقَح 

ُلق مُُهبلَک  مُُهنِماث  َو  ٌۀَعبَـس  َنُولوُقَی  َو  ِبیَغلِاب  ًامجَر  مُُهبلَک  مُهُـسِداس  ٌۀَسمَخ  َنُولوُقَی  َو  مُُهبلَک  مُهُِعبار  ٌۀـَثالَث  َنُولوُقَیَـس  [ 21  ] ًادِجسَم مِهیَلَع 
َِکلذ ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال  [ 22  ] ًادَحَأ مُهنِم  مِهِیف  ِتفَتـسَت  َو ال  ًارِهاظ  ًءاِرم  ّالِإ  مِهِیف  ِراُمت  الَف  ٌلِیلَق  ّالِإ  مُهُمَلعَی  ام  مِِهتَّدِِعب  ُمَلعَأ  یِّبَر 

ِیف اُوِثَبل  َو   902-1- نآرق [ - 24  ] ًادَـشَر اذـه  نِم  َبَرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدـهَی  نَأ  یـسَع  ُلق  َو  َتیِـسَن  اذِإ  َکَّبَر  رُکذا  َو  ُهّللا  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  [ 23  ] ًادَغ
نِم ِِهنوُد  نِم  مَُهل  ام  عِمـسَأ  َو  ِِهب  رِـصبَأ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُبیَغ  َُهل  اُوِثَبل  اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  ِلـُق  [ 25  ] ًاعِست اوُداَدزا  َو  َنِینِـس  ٍۀَئاِم  َثالَث  مِهِفهَک 
مّیق نآ و  ّیلوتم  ینعی  فقو  مّیق  لثم  راک  يّدـصتم  میقتـسم ، مّیق - تاغل : ینعم   255-1- نآرق [ - 26  ] ًادَحَأ ِهِمکُح  ِیف  ُكِرـُشی  َو ال  ٍِّیلَو 
نیمز زرج - يدوبان ، ندوب و  كالهب  کیدزن  هودنا  ای  مشخ  زا  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  عخب  ردصم  زا  عخاب - وا ، رهوش  ینعی  نز 

باوخب ندینش و  زا  عنم  ینعمب  نذالا  یلع  برض  ردصم  زا  مهناذآ - یلع  انبرض  دشاب ، هدروخ  شهایگ  ای  دیورن  نآ  رد  هایگ  هک  هایگیب 
نوکس لّوا و  حتفب  ضرق  ردصم  زا  ضرقت - دروآیم ، يزیچب  يور  دشیم و  جک  ینعی  روازت - ّقح ، زا  يرود  يور ، هدایز  ططـش - ندرک ،

حتفب مک - قرو  خارف ، نیمز  هناخ ، ياضف  زیچ ، ود  نایم  يهلـصاف  ةوجف - ندرک ، تازاجم  ندـش ، جـک  بچ  تسار و  فرطب  ینعمب  مّود 
دنوادـخ ماـنب  همجرت : ندیـسرن . يزیچ  تقیقحب  نـتفگ و  نخـس  ناـمگب  ینعی  بیغلاـب - اـمجر  راد . هّکـس  لوـپ  ینعمب  مّود  رـسک  لّوا و 

- یب مدرم ] نابهگن  و   ] تسا میقتسم  هک  داتسرف  نآرق  نوچ  یباتک  دوخ  يهدنب  رب  هک  تسا  ادخ  نآ  ّصاخ  شیاتـس  نابرهم 1  يهدنشخب 
يهدنیآ هک  ار  راکوکین  نینمؤم  دهد  دیون  تسا و  نامرفان  هک  ارنآ  يدنوادخ  تخـس  يراتفرگ  زا  دـناسرتب  ات  یئاسران 2  یجک و  كدنا 

دنراد یملع  دوخ  هن  هکنیا  اب  دراد 5  دنزرف  ادخ  دنتفگ  هک  ار  مدرم  نآ  دـناسرتب  مه  درادن 4 و  لاوز  ناشدزم  دنراد 3 و  شیپ  رد  بوخ 
نامدرم ارچ  هک  يروخ  سوسفا  وت  دیاش  سب 6 و  تسا و  غورد  هک  دوشیم  نوریب  ناشناهد  زا  ینخس  تشز  هچ  دنتـشاد  ناشناردپ  هن  و 

هکنآ مینک و  شیامزآ  ار  دازیمدآ  ات  میدیرفآ  ریذپلد  ارنآ  تادوجوم  هک  تسا  نینچ  نیمز  شنیرفآ  یلو  هحفص 488 ] دنرادن 7 [ ، نامیا 
[ ارچ سپ  تسین  بیجع  تسا و  ناـسآ  هکنیا  و   ] مینک 9 هناریو  راومه و  یکاخ  هروش  ار  یگمه  تبقاـعب  دوش 8 و  رادومن  تسا  راکوکن 
[ ونـشب نونکا  سب  دناد و  يادخ  ار  نآ  زا  رتبجع  رامـش  هکنآ  اب  ! ] يرادنپ بجع  یتیآ  ام ] تردـق  رب  رد   ] ار میقر  فهک و  مدرم  يهثداح 

یتسار يهلیسو  ناسرب و  امب  دوخ  تمحر  زا  ادخ  يا  دندرک :] اعد  نینچ  دوخ  يارب  و   ] دندرب هانپ  راغب  رفن  دنچ  هتشذگ  يراگزور  رد   10
ات میدنادرگ  زاب  سپـس  میدرک 12 و  اهر  باوخ  رد  شوهیب و  راغ  نامهب  ار  اهنآ  دـنچ  یلاـس  مه  اـم  نک 11  مهارف  ار  ام  راـک  یتسرد  و 

دندوب یمدرم  اهنآ  تسا  هکنیا  بلطم  تقیقح  تسا 13 و  هتشذگ  ناشیگدنز  رب  تّدم  هچ  دننادب  دنناوتیم  رتهب  هتـسد  مادک  دوش  مولعم 
راوتـسا مئاق و  دوخ  يهدیقع  شیک و  رب  و   ] دندش دنلب  ياج  زا  ات  میدرک  نید  ادـخب و  يهتـسبلد  میدوزفا 14 و  ناشتریصب  رب  هک  نمؤم 
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هدوهیب غورد و  تسا  ینخس  مینک ] اعد  هکنیا  زج  رگا   ] هک میتسرپیمن  وا  زج  تسا و  نیمز  نامسآ و  يادخ  ام  راگدیرفآ  دنتفگ  و  دندش ]
[ دیهد فاصنا  دوخ  سپ  ! ] دنرادن دوخ  يوعد  رب  نشور  یلیلد  ارچ  دناهتـشادنپ  ینایادخ  دوخ  يارب  هک  ام  ناسک  ناشیوخ و  هکنیا  و  ، 15

هرانک ناشنایادـخ  كرـشم و  مدرم  زا  نم ] ناراـی  يا   ] امـش هکنونکا   16 وا ] اب  يزاـبنا  و   ] ادـخ رب  يزاـسغورد  تسا  یمتـس  گرزب  هچ 
راغ رد  هک  هاگنآب  دّمحم  يا   ] دنک 17 مهارف  ناتراک  رد  شیاشگ  دیاشگب و  امش  رب  دوخ  تمحر  رد  دنوادخ  هک  دیدرب  هانپ  راغب  دیدرک ،

مدرم نآ  دوخ  نآ و  پچ  يوسب  ندش  ورف  ماگنه  دـش و  جـک  راغ  تسار  يوسب  ندـمآرب  ماگنهب  دیـشروخ  يدـیدیم  يدوب ] رگا  دـندوب 
دبای و تیاده  دشاب  ّقح  هارب  سک  ره  هک  وا  تردق  ياههناشن  تسا و  دنوادخ  تایآ  یگلمج  هکنیا  هّتبلا ]  ] دـنراغ نآ  نورد  یکانخارفب 

ناشتـسار پچب و  دنتـسه و  باوخب  ینیبب  ار  اـهنآ  دوخ  وت  رگا  تفاـی 18 و  یناوتن  ياـمنهار  تسود و  وا  يارب  وـت  تفر  یهارمگب  هکنآ 
ياج زا  ار  اهنآ  هک  تسا  بیاجع  نیمه  زا  یسرتب 19 و  تخـس  ینک و  رارف  يرادنپ و  رادیب  هدیبسخ ، راغ  رد  رب  ناشگس ، مینادرگیم و 

، نآ زا  یتمـسق  ای  زور  مامت  دنتفگ  خساپب  ياهّدـع  هحفـص 489 ] میدوب [  باوخب  تّدم  هچ  دیـسرپ : یکی  دنـسرپب و  مه  زا  ات  میدرک  دنلب 
ات يدابآ  رهش و  هب  دیتسرفب  دیراد  دوخ  زا  هک  یلوپ  اب  ار  یسک  نونکا  میاهدنام ، راگزور  هچ  هک  تسا  رتاناد  يادخ  دنتفگ : رگید  یضعب 
ای دنرازایب و  یتخسب  ای  دنبایب  ار  امـش  رگا  هک  دوشن 20  علّطم  ناتلاح  رب  یسک  هک  دشاب  شوهب  دیاب  دروایب و  امـش  يارب  یکاروخ  نیرتهب 

دوب هکنیا  شنیرفآ  ياهیتفگش  زا  زین  میدوب و ] هدرک  نیعم  نینچ  ریدقت  رد  یلو   ] دیباین 21 يراگتسر  سپ  ناز  هک  دنرب  زاب  شیوخ  نیدب 
ونـشب نونکا   ] ینیقی تمایق  تسا و  تسار  ّقح  يهدـعو  هک  دـنبایرد  دـشاب و ] هنومن   ] اـت میدرک  رادربخ  اـهنآ  تشذگرـس  زا  ار  مدرم  هک 

ناشنامتخاس هانپ  رد  و   ] دیزاسب یئانب  اهنیا  رب  دنتفگ : و  دندش ] هتسد  ود  و   ] تفرگرد ناشيوگتفگ  دندید ] ار  هورگ  نآ  رهـش  مدرم  نوچ 
مینکیم 22 هاگزامن  ار  اجنیا  دنتفگ : دـندش  هریچ  هک  هتـسد  نآ  یلو  دـناهدنام ، هنوگچ  دنتـسه و  هک  دـنادب  کین  ناشیادـخ  هک  دـیرادب ]

رفن جنپ  دنیوگب  زاب  ناشگس و  نیمراهچ  تسا و  هدوب  درم  هس  اهنآ  يهرامش  دنیوگب : وت  اب  مدرم  يدوز  نیمهب  هک ] شاب  رادربخ  نونکا  ]
وت یلو   ] ناـشگس نیمتـشه  تسا و  هدوب  نت  تفه  دـنیوگ : مه  و  هدیجنـسن ، ناـمگب و  تسا  ینخـس  هک  ناـش  گـس  مشـش  و  دـناهدوب ،
هک تسین  اور  وت  رب  سپ  یکدنا  رگم  درادن  ربخ  اهنآ  زا  يرگید  سب و  دـناد و  یتسردـب  ار  اهنآ  يهرامـش  نم  يادـخ  وگب : ناشباوجب ]

باـتک درم  دـنیالم و  هـک  اـهنیا  زا  و  رادربـخ ] سک  هـمه  و   ] تـسا رادوـمن  هچناـمه  رگم  ینک  وـگتفگ  یــسک  اـب  مدرم  نآ  ناتــساد  رد 
هکنیا زج  منک 24  نینچ  ادرفب  نم  وـگم  زگره  و  نکم ] هدـیقع  راـهظا  مـه  دوـخ  زا  و   ] سرپـم 23 يزیچ  هلوقم  هکنیا  رد  ناشمادـکچیه 

ار دوخ  راگدرورپ  دـیآ ] تدایب  نوچ   ] يدرک شومارف  ار  يزیچ  رگا  ینک و  اـهر  تشونرـسب  ار  دوخ  راـک  هّللا و  ءاـشنا - یئوگب ] رتولج  ]
:[ دنیوگیم مدرم  ای  دـننادب  مدرم   ] دـنک 25 و میربهر  راداو و ] تسه  هک   ] هکنیا زا  رتتـسرد  رتتـسار و  هب  میادـخ  مراودـیما  وگب : رآ و  دایب 

نوچ دـناهدنام  اج  نآب  هزادـنا  هچ  تسا  رتاناد  نم  يادـخ  وگب : اهنآب  تسا 26 و  هدوب  لاس  هن  دصیـس و  راغ  ناگدـنهانپ  گنرد  راگزور 
 ] وا دـنرادن و  یتسرپرـس  یتسود و  وا  زج  مدرم  هکنآ  تسا  اونـش  اـنیب و  هچ  سب  تسا و  رادربخ  وا  تسا  هدیـشوپ  نیمز  نامـسآب و  هچنآ 

َکَسفَن ِربصا  َو   » تیآ رگم  تسا  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  دراین . زابنا  ار  یسک  دوخ  یهدنامرفب  هحفص 490 ]
هرـصب ياهیراق  باسحب  شتایآ  ددع  يرازف و  نصح  نب  ۀـنییع  ناتـساد  رد  تسا  هدـش  لزان  هنیدـمب  هک  رخآ » ات  مُهَّبَر  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا  َعَم 

-72- نآرق . - تسا هدش  باسح  هیآ  جنپ  دص و  زاجحب  شـش و  دص و  اهیماش  باسحب  و  هد ، دص و  اهیفوک  باسحب  تسا و  هدزای  دص و 
دوهی ياملع  اب  ات  دنداتـسرف  هنیدمب  ار  طیعم  یبأ  نبإ  ۀبقع - ثراح و  نب  رـضن  شیرق  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  همرکع  يربط :  125
ياملع دـننک ، نشور  ار  ترـضح  نآ  ياوعد  یتسردان  یتسرد و  اهنآ  دـننک و  لقن  اهنآ  يارب  ار  ربمغیپ  راتفگ  قـالخا و  دـنک و  تاـقالم 

هدوب هچ  دندرم  دنتفر و  نیتسخن  راگزورب  هک  ناناوج  نآ  روآ  تفگـش  تشذگرـس  دیـسرپب  وا  زا  امـش  دـنتفگ : دندینـش  هکنیا ا  هک  دوهی 
باوج رگا  تسا ! یچ  حور  هک  دیسرپب  زاب  و  درک ! هچ  دوب و  هک  دید  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  ات  تفریم  اج  همهب  هک  درم  نآ  زین  تسا و 
نارایب دنتـشگرب و  هّکمب  برع  ود  نآ  وا . اب  دیناد  دوخ  تسا  زاس  غورد - هن  رگ  دـیوش و  شوریپ  تسا  ربمغیپ  وا  تفگ  ار  اهـشسرپ  هکنیا 

نابز رب  هّللا  ءاشنا  میوگیم و  ار  امـش  خـساپ  دادـمابب  دومرف  ترـضح  نآ  دنتـشاد . هضرع  ربمغیپب  ار  اهـشسرپ  ناـش و  همه - دـنتفگ و  دوخ 
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زاغآ اهنآ  دـیوگب  ار  بارعا  باوج  تسناوتن  دـش و  مورحم  یحو  ندینـش  لیئربج و  ندیـسر  زا  زور  هدزناپ  ربمغیپ  دـنتفر و  اهنآ  درواـین ،
دروآ و ربـمغیپ  يارب  ار  فـهک  باحـصا  يهروـس  هکنیا  لـیئربج  هـک  دوـب  لد  هدرزآ  تخـس  ترـضح  نآ  دـندرک و  یتـشز  یئوگدـب و 

فیرعت رد  درک و  نشور  وا  يارب  ار  درگناهج  درم  نآ  ناـناوج و  هّصق  تسین و  وکین  بارعا  فارحنا  رفک و  رب  هودـنا  هک  درک  شرادربخ 
ریز يادص  اب  جوع »  » يهملک برع  نوچ  يربط :  2 ًامِّیَق » ًاجَوِع  َُهل  لَعجَی  َمل   » 1277-1241- نآرق «. - یِّبَر ِرمَأ  نِم  ُحوُّرلا  ُِلق   » تفگ حور 

نآرق ینعی  تسا  هدـش  هدروآ  نیع  رـسک  اب  تهج  هکنیا  زا  نید  رد  یجک  لثم  دربیم  راکب  سوسحم  ریغ  يونعم و  ياـهیجک  يارب  ار  نیع 
هتفگ ساّبع  نبإ  عمجم : تسین . نآ  رد  توافت  فالتخا و  هک  تسا  هحفص 491 ]  ] 38-1- نآرق  - میقتسم درادن و  ّقح  زا  لیامت  یجک و 

دناسانـشیم و تسرد  ار  اهنآ  هک  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  رگید  نابهگن  ینعی  تسا  هتفگ  ءاّرف  ضقاـنتیب ، تسا و  ربارب  ینعی  اـمّیق »  » تسا
تسا و نید  راک  نابهگن  ینعی  تسا : هدش  لقن  ملسم  یبأ - زا  دنکیم ، خسن  ار  اهنآ  ماکحا  دنکیم و  رود  اهنآ  زا  دناهتـشادنپ  هدوهیب  هچنآ 
زا دیمهف ، دـیاب  نآ  زا  ار  نید  ياهراک  هک  تسا  نید  مّیق  مه  نآرق  دوشیم  هعجارم  واب  هناخ  ياهراک  رد  هک  لزنم  مّیق  لثم  نآ  راد  رایتخا 

هدش هتفگ  بقع  ولج و   2 ًامِّیَق » ًاجَوِع   » يهملک ود  فشک : دوشیمن . خـسن  هک  تمایق  زور  ات  تباث  اجرباپ و  ینعی  امّیق  هک  تسا  لـقن  ّمصا 
اب ُهنُدـَل »  » يهملک عمجم :  2 ُهنَُدل » نِم   » 35-17- نآرق . - درادـن ضقانت  فـالتخا و  هک  لدـتعم  تسا و  میقتـسم  تسا  نینچ  ینعم  تسا و 

ٌعِخاـب َکَّلَعَلَف   » 44-34- نآرق -16-1- نآرق . - نوـن نوکـس  لاد و  ّمض  اـب  و  تسا ، هدـش  تئارق  نوـن  ءاـه و  رـسک  لاد و  يهّمـض  مامـشا 
دوخ هک  اجنآ  ات  شناشیوخ  مدرم و  نامیاب  وا  يدنمزآ  رب  شربمغیپ  اب  ادـخ  يوس  زا  تسا  یتشرد  نخـس  هکنیا  عمجم : رخآ » ات  َکَسفَن -

تسا راغ  ینعمب  فهک  يربط :  9 ًابَجَع » اِنتایآ  نِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفهَکلا  َباحصَأ  َّنَأ  َتبِسَح  مَأ   » 31-3- نآرق . - دنک كاله  هّصغ  زا  ار 
فهکلا باحـصا  مدرم  هک  ياهّرد  مان  دناهتفگ  هداتق  هّیطع و  تسا ، يدابآ  مان  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دناهتفگ : روج  دنچ  ار  میقر  ینعم  و 

، دـندش نآ  راغب  هدـنهانپ  مدرم  نآ  هک  تسا  هّرد  نآ  دوخ  میقر  تسا و  هّرد  ناـیم  راـغ  فهک  تسا : هتفگ  كاّحـض  دـناهدوب و  اـجنآ  رد 
: تسا هتفگ  بهو  نبإ  دناهداهن ، راغ  رد  رب  دناهتشبن و  نآ  رب  مدرم  نآ  ناتساد  هک  تسا  ياهتـشبن  گنـس  میقر  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس 

نآ رد  راغ  هک  تسا  هوک  نآ  مان  میقر  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  دناهدرکن ، رادربخ  نآ  زا  ار  ام  دراد و  یتشذگرس  هک  تسا  ياهتـشون  میقر 
میقّرلا هاّوألا و  نانح و  هملک  هس  هکنیا  زجب  منادـیم  ار  نآرق  یگمه  نم  هتفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  همرکع  و  تسا ، هدوب 

زا تسا  یحول  مان  تسا  هتفگ  دـهاجم  تسا ، هورگ  نآ  گس  مان  میقر  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  فشک : هحفص 492 ]  ] 84-1- نآرق -
نآ مان  میقر  تسا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  ریشب  نب  نامعن  هک  زا  يربخ  رد  تسا و  هتشون  نآ  رد  اهنآ  تشذگرس  یگنوگچ و  مان و  هک  سم 

: تسا هکنیا  هلمج  ینعم  عمجم : تسا . هدومرف  لقن  ریشب  نب  نامعن  يارب  ار  ناشتشذگرس  تسا و  هدرک  دای  اهنآ  زا  ربمغیپ  هک  تسا  هورگ 
نکمم تسا و  نآ  زا  رتروآ  تفگش  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  هکنیا  اب  تسا  ام  بیجع  تایآ  زا  مدرم  نآ  تشذگرس  هک  يربیم  نامگ  وت 

دش و ریخأت  و  تسا ، هدوب  هچ  ناناوج  نآ  تشذگرس  هک  دادن  ار  شیرق  بارعا  شسرپ  باوج  ربمغیپ  نوچ  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا 
يهزیگنا تسا و  تفگش  رایسب  تشذگرـس  هکنیا  هک  يربیم  نامگ  وت  تسا : هدش  هتفگ  ترـضح  نآب  دش  تحاران  دیوگب و  هچ  تسنادن 

هک تسا  هدـش  لقن  ناـیبلا : حور  دـنوش . نمؤم  اـهنآ  یئوگب و  ناـشيارب  ینادـب و  هک  يراد  رارـصا  هزادـنا  هکنیا  هک  دوشیم  اـهنآ  ناـمیا 
ینز دینـش : يزور  دـنادب ، یتسردـب  ار  اهنآ  هک  تشگیم  برع  لیابق  رد  عاتم » كرابت ، میقر   » ینعم يارب  روهـشم  ریزو  داـّبع  نب  بحاـص 

يهچراپ گس  هک  دـش  مولعم  درک  قیقحت  نوچ  لبجلا » كرابت  عاـتملا و  ذـخا  میقّرلا و  ءاـج  : » تفگ شرـسپ  تسا ، اـجک  عاـتم  دـسرپیم 
راغ رد  ار  اهنآ  ینعی  نایبت : مِِهناذآ » یَلَع  انبَرَـضَف  . » تسا هتفر  الاب  هوکب  تسا و  هتـشادرب  دـنلامیم  دـننکیم و  كانمن  بآب  هک  ار  يوشفرظ 

زا ریگ  ولج - ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنک ، ریگنیمز  لـش و  ار  وـت  ادـخ  ینعی  جـلافلاب » هّللا  کبرـض   » هلمج هکنیا  لـثم  میدرک  باوـخب 
: نایبت اُوِثَبل » اِمل  یـصحَأ  ِنَیبزِحلا  ُّيَأ  َمَلعَِنل  مُهاـنثََعب  َُّمث   » 29-1- نآرق . - میدرک ناشباوخب  هک  تسا  نامه  هجیتن  میدـش و  اـهنآ  یئاونش 

راغب هورگ  نآ  باوخ  تّدـم  رد  هک  یمدرم  هتـسد  ود  دـننادب  دـنرگنب و  ناگدـنب  ات  میدرک  دـنلب  ياج  زا  ار  هورگ  نآ  يراـگزور  زا  سپ 
يهملک زا  دوـصقم  رد  و  دـننادیم ، ارنآ  يهرامـش  -1-72 و  نآرق . - دناهدرک اصحا  رتهب  ار  تّدـم  هکنیا  ناشکیمادـک  دنتـشاد  فالتخا 
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دناهتـشاد فالتخا  هک  دناهدوب  رفاک  یمدرم  هتـسد  ود  هورگ  نآ  دوخ  مدرم  هحفـص 493 ] زا [  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا  فالتخا  نیبزح 
یـضعب تسا . هدوب  رفاک  يرگید  نمؤم و  یکی  هتـسد  ود  نآ  تسا : هتفگ  يرگید  دنتـسه ! روج  نیاب  راغ  نیاب  هورگ  هکنیا  تّدـم  هچ  ایآ 

مدرم موق و  دناهتـشاد و  يرظن  دناهدوب و  هتـسد  کی  اهنآ  دوخ  تسا : هتفگ  يرگید  و  دندش ، هتـسد  ود  راغب  هدنهانپ  مدرم  دوخ  دناهتفگ :
دوب یناسک  راک  لثم  اهنآ  ندرک  رادـیب  ام و  لمع  هکنیا  ینعی  حوتفلا : وبا  دناهتـشاد . رگید  يرظن  دـناهدوب و  فلاخم  يهتـسد  رد  مه  اهنآ 
هکنآ زا  سپ  ایوگ  و  دوش . رادومن  ام  ملع  میاهدرک  میلعت  مدرمب  هک  هزادـنا  نآب  ات  ینعی  عمجم : دـننادب . ات  دـننکیم  يراک  دـننادیمن و  هک 

رادومن وگتفگ  هکنیا  یتسرد  ات  درک  ناشرادیب  دنوادخ  دنتـسه  راغ  رد  تّدم  هچ  اهنآ  هک  دـش  فالتخا  مدرم  نایم  دـنتفر  راغب  هورگ  نآ 
َأ  » هیآ هکنیا  لیلدب  قلخ  یکی  تسا و  ادخ  یکی  تسا  هتفگ  رحب  نبإ  نیبزحلا  ّيا  زا  دوصقم  دوجو و  هدـهاشم و  ملع  ینعی  فشک : دوش .

مادک هصق  هکنیا  رد  هک  ام  ناگدنب  دننادب  ات  ای  میاهتسناد ، یلزا  ملعب  هچنآ  دننیبهب  ات  ینعی  ینیسح :  167-132- نآرق «. - ُهّللا ِمَأ  ُمَلعَأ  ُمتنَأ 
تئارق لوهجم  بیاـغ  تروصب  ملعیل »  » یـضعب رخف : تسا . هدرک  نّیعم  رتـهب  ار  راـغ  رد  فـّقوت  تّدـم  تسا و  رتتسرد  شباـسح  هتـسد 
ینعمب هلمج  هکنیا  رد  ملع  نایبلا : حور  دنوش . رادربخ  نآ  زا  مدرم  یضعب  ات  میتخیگنارب  ار  اهنآ  تسا : هکنیا  ینعم  تئارق  نیاب  دناهدرک و 

زجع و يرادومن  يارب  شیامزآ  هکلب  تسین  دوخ  ینعمب  مه  شیامزآ  تسا و  ملع  بجوم  شیامزآ  نوچ  يزاجم  ینعمب  تسا  شیاـمزآ 
رادومن رتخاب  زا  ار  دیـشروخ  دادـماب  رد  یناوتیم  رگا  ینعی  ِبِرغَملا » َنِم  اِهب  ِتأَـف  : » تفگ دورمنب  میهاربا  هک  اـجنآ  لـثم  تسا  یگراـچیب 

256-226- نآرق . - دـشاب هدـش  یـشیامزآ  راتفر  فلتخم  يهتـسد  ود  هکنیا  اب  ات  میدرک  رادـیب  ار  اهنآ  تسا ، هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  نک .
هّدع نآ  تفـص  هک  تّوتف  تسا : هتفگ  دهاجم  دـناهدش ، هدـیمان  نادرمناوج  تسا  نامیا  يدرمناوج  يهشیر  نوچ  عمجم :  13 ٌۀَیِتف » مُهَّنِإ  »

مدرم و رازآ  زا  يراددوـخ  شــشخب و  ینعمب  دـناهدش ، فیــصوت  هیتـف  يهـملکب  هحفــص 494 ]  ] 20-1- نآرق  - و تـسا ، هدـش  هدرمش 
فشک يراوگرزب . یگدنشخب و  رد  ششوک  اوران و  زا  نتـشادرب  تسد  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  تسا ، يراتفرگ  رد  هلگ  زا  يراددوخ 

و ُمیِهاربِإ » َُهل  ُلاُقی  مُهُرُکذَی  یًتَف  انعِمَـس  اُولاق   » دـناوخ درمناوج  ار  وا  هک  میهاربا  شیوخ  لیلخ  اب  هک  درک  تمارک  نامه  ناشیا  اب  هتـشون :
اب یفطـصم  هک  تسا  نآ  تقیرط  تریـس و  و  اهاتَف » ُدِواُرت  : » تفگ ار  قیدـص  فسوی  و  ُهاـتَِفل » یـسُوم  َلاـق  ذِإ  َو  : » تفگ ار  نون  نب  عشوی 

راـکوکین و زاوـن و  ناـمهم  اـطع و  رپ  رادـشیورد و  لد ، میحر  راذـگ و  تناـما  راداـفو و  دوـب ، يوگتـسار  درمناوـج  ّیلع  اـی  تفگ : ّیلع 
، تایلب عاونا  زا  دیـسر  چـنآ  دیـسر  يوب  ناردارب  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  دوب  قیدـص  فسوی  نادرمناوج  يهمه  رورـس  دـناهتفگ : و  نیگمرش ،

لاؤس تساخرب و  یلئاس  دوب ، هتـسشن  ص ]  ] لوسر هک  تسا  ربخ  رد  و  َموَیلا » ُمُکیَلَع  َبیِرثَت  ـال   » تفگ تفاـی  تسد  ناـشیا  رب  نوچ  هگنآ 
تشاد و رانید  کی  دمآ  زاب  نوچ  تفر  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دینک . يدرمناوج  يو  اب  تفگ : درک  نارای  يوس  يور  لوسر  درک 

ملد رب  درک ، لاؤس  لـئاس  نوچ  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ : تسا ! لاـح  هچ  هکنیا  ّیلع  اـی  تفگ  ص ]  ] لوـسر ماـعط ، صرق  کـی  مرد و  جـنپ 
هک متشادن  اور  نونکا  مهد  يوب  رانید  کی  هک  تشذگب  مرطاخب  زاب  مهد  يوب  مرد  جنپ  دمآ  ملد  رد  زاب  مهدب  یصرق  ار  وا  هک  تشذگب 

-164-103- نآرق . - یلع رگم  تسین  يدرمناوج  ّیلع » ّالا  یتف  ال   » تفگ ص ]  ] لوسر منکن ، تشذـگب  ملد  رب  دـمآ و  زارف  مرطاخب  هچنآ 
داز يرود  رب  هک  میدوزفا  ناشیئانیب  ناـمیاب و  ینعی  يربط :  13 ًيدُه » مُهاندِز  َو   » 656-622- نآرق -270-253- نآرق -226-195- نآرق

حوتفلا وبا  ، 14 مِِهبُوُلق » یلَع  انَطبَر  َو   » 22-1- نآرق . - دنتخاس راغ  رد  یناگدنزب  دنتخیرگ و  نانیدیب  نایم  زا  دـندش و  ابیکـش  دوخ  موب  و 
: رخف  14 اُوماق » ذِإ   » دندومن تمادتسا  دندرک و  تماقتـسا  لمع  نامیا و  رب  ات  فطل  قیفوت و  تابثب  میتسب  زاب  ناشیا  ياهلد  و  تسا : هتـشون 

ناشرهش ناگرزب  هورگ  نآ  تسا  هتفگ  هحفص 495 ]  ] 180-168- نآرق -31-1- نآرق  - دهاجم لّوا - تسا : هدش  ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا 
نامگ هک  مشیدـنایم  يزیچ  نم  تفگ : دوب  همه  رترب  هکنآ  دـندمآرب و  مه  درگ  دـندید و  ار  رگدـکی  دـندش و  نوریب  رهـش  زا  هک  دـندوب 
تـسا اهتب  هکنیا  هن  ام  يهدـننیرفآ  هک  مباییم  دوخ  رد  نینچ  نم  تفگ : تسا ! یچ  دندیـسرپ  نارگد  دـشاب ، هتفر  نآب  شلد  يرگد  مرادـن 
دندـش رکنم  دنتـساخرب و  ياـج  زا  دوخ  رگمتـس  هاـشداپ  وـلج  رد  اـهنآ  هک  تسا  هکنیا  مّود  دـیرفایب . نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  نآ  هکلب 
راوتسا نآ  رب  ار  ناشماگ  لد و  مه  ادخ  دندش و  تسرپ  هناگی  دناوخیم و  نادب  ار  مدرم  تسنادیم و  دوخ  يادخ  وا  هک  ار  یئاهتب  شتسرپ 
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: دنتفگ دندش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  اُوماق »  » يهلمج زا  دوصقم  دناهتفگ : هک  تسا  لتاقم  اطع و  نخـس  مّوس - تشاد .
تیاکح مه  هکنیا  حوتفلا : وبا   15 ًۀَِهلآ » ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  اَنُموَق  ِءالُؤه   ] » 685-677- نآرق . - تسا نامـسآ  نیمز و  يهدننیرفآ  ام  يادخ 

. دنتفرگ دوخ  نایادخ  ار  مانصا  یلاعت  يادخ  نودب  دنیام  موق  نانیا  دنتفگ : مانصا  تدابعب  ار  دوخ  موق  دننکیم  بیع  ناشیا  هک  تسناشیا 
دـشاب هک  رتملاظ  نآ  زا  ناهج  رد  دنتفگ : هگنآ  دنرواین  نشور  یتّجح  راتفگ  هکنیا  رب  ارچ  ٍنَِّیب » ٍناطلُِـسب  مِهیَلَع  َنُوتأَی  -3-54 و ال  نآرق -

راد رد  دـیاشن  ماقم  هکنآ  رب  تسلیلد  زین  و  دـیلقت ، نالطب  رب  تسا  لیلد  تیآ  رد  و  دریگ ؟! زابنا  وا  اب  دـیوگ و  غورد  یلاعت  يادـخ  رب  هک 
يادـص میم و  ریز  يادـص  اـب  قفرم »  » يهملک عـمجم :  16 ًاـقَفِرم » مُکِرمَأ  نِم   » هـک یلع   304-302- یقرواپ -49-1- نآرق «[.. - 79» رکفلا

«. قفرم  » دناهدناوخ ءاف  ریز  يادص  میم و  يالاب  يادص  اب  یمجرب  یشعا و  رماع و  نبإ  هنیدم و  مدرم  تسا و  اهیراق  رتشیب  تئارق  ءاف  يالاب 
هحفص  ] 437-249- نآرق  - 61-3- نآرق  - يهلمج عمجم :  17 رخآ » اـت  مِهِفهَک - نَع  ُرَوازَتـَت  تَـعَلَط  اذِإ  َسمَّشلا  يََرت  َو   » 35-1- نآرق -

تسا و هفوک  مدرم  تئارق  فلا  ياز و  فیفخت  اب  روازت »  » تسا و بوقعی  رماـع و  نبإ  تئارق  ّروزت »  » فلایب ءار  دـیدشت  اـب  روازت » [ » 496
هیآ هکنیا  رد  تسا . ءار  دـیدشت  واو و  زا  دـعب  فلا  اب  ّراوزت »  » يردـحج تئارق  تسا و  اهیراق  رگید  تئارق  ياز  دـیدشت  فلا و  اب  رواّزت » »

رد باتفآ  هک  تسا  هداد  ناشياج  شعنلا  تانب  يوسب  يور  راغ  یگداشگ  رد  هک  تسا  هدرک  داـی  هورگ  نآـب  دوخ  یناـبرهم  زا  دـنوادخ 
رد دنـشاب و  دنمهرهب  داب  شیاسآ  میـسن و  زا  دوشن و  هنهک  دوبان و  ناشهماج  نت و  گنر  دنکن و  ناشرازآ  دباتن و  اهنآب  هاگماش  دادـماب و 

باتفآ و شبات  زا  يریگولج  دنا ، هدوب - باوخب  هدنز و  اهنآ  لاس  نیدنچ  تعیبط  فالخرب  هکنیا  اب  یـسولآ : دوب . لامـش  بطق  ربارب  راغ 
هدوب ناشتداع  نوچ  ای  تسا  هدش  راتفر  اهنآ  اب  یعیبط  ریغ  یعیبط و  لئاسوب  هک  تسا  تردق  راهظا  يارب  اهنآ  ندـنادرگ  تسار  پچب و 

اب هک  تسا  تردـق  يرادومن  يارب  ای  دـناهدش و  يرادـهگن  ناشنیرید  يوخ  ناـمهب  مه  تدـم  نآ  رد  دـناهدیبنجیم  باوخ  رد  هک  تسا 
ّقح راغ ، زا  دندوب  یخارف  یعـسّتم و  رد  ناشیا  و  حوتفلا : وبا  « ] ُهنِم ٍةَوجَف  ِیف  مُه  دندیبنجیم . تسار  پچب و  هلاس  دصیـس  نیگنـس  باوخ 

يور هنوگ  و  دـناجنرن ، ار  ناشیا  ات  میتشادـیم  هاگن  باـتفآ  ياـمرگ  زا  راـغ  نآ  رد  ارناـشیا  اـم  هک  درک  نآ  فصو  تیآ  هکنیا  رد  یلاـعت 
: رخف  18 ًاـظاقیَأ » مُُهبَـسَحت  َو  [ » هحفـص 497  ] 291-289- یقرواپ -30-1- نآرق «[.. - 80» دوشن هنهک  ناشیا  يهماـج  دـنادرگنب و  ناـشیا 

يرادـنپ یم  ینیبب  ار  اهنآ  رگا  ای و  دـید ، یهاوخ  ینیبب  ار  اـجنآ  دیـشروخ  رگا  دوشیم : ینعم  نینچ  َسمَّشلا » يََرت   » يهلمج هلمج و  هکنیا 
ریارس نوچ  لامعا ، نادیم  رد  لوغشم  ینیبب  ار  ناشیا  يرگن  ناشیا  رهاوظ  نوچ  هتشون : فشک   77-59- نآرق -26-1- نآرق . - دنرادیب هک 

رمک ُدـُبعَن » َكاـّیِإ   » زا لزا  فـطل  يهراـظن  رد  نطاـبب  لـمع  رد  رهاـظب  لـالجلا ، وذ  فـطل  ناتـسب  رد  غراـف  ینیب  ار  ناـشیا  يرگن  ناـشیا 
ورف لمع  يهعاّرد  ربز ، رب  هدیـشوپ  میلـست  يهطوف  ریز ، رد  هداهن  رـس  رب  تدـهاشم  جاـت  ُنیِعَتـسَن » َكاـّیِإ   » زا هتـسب و  ناـیم  رب  تدـهاجم 

هک دوبن  لمع  ار  فهک  باحـصا  تسین و  مامت  لمعیب  نامیا  هک  دندیـسرپ  ار  يریپ  مکح ، قفاوم  يرادید  رما ، قفاوم  يرادرک  هدیـشک ،
رب اُوماق » ذِإ   » تفگ ار  ناـشیا  هّزعلا  ّبر  هک  رتراوگرزب  هکنیا  زا  لـمع  مادـک  هک  داد  باوج  ریپ  دـنتفخب  لاـح  رد  دـندمآ  شور  رد  نوچ 

دوخ زا  نوچ  دـیزیخرب  دوخ  زا  هک  دـیآ  زاب  نادـب  ناگدـنب  لاـمعا  لـصاح  دنتـساخرب و  دوخ  زا  هک  تسا  نآ  ینعم  تراـشا  لـها  ناـسل 
َو  » تفگ ارنادرمناوج  کنانچ  دزاس  دوخ  ناشیا  راک  دنک  دوخ  ناشیا  رد  فّرصت  دزیخرب . نایم  زا  هطساو  هگنآ  دندیـسر  ّقحب  دنتـساخرب 
-216- نآرق . - راتتـسالا یّلّجتلا و  باـجتحالا و  فـشکلا و  ءاـقبلا و  ءاـنفلا و  یتلاـح  نیب  مهبّلقن  يا  ِلاـمِّشلا » َتاذ  َو  ِنیِمَیلا  َتاذ  مُُهبِّلَُقن 
ءاب و ءات و  حـتف  اب  مهبلقت »  » يرـصب نسح  عمجم : مُُهبِّلَُقن » َو  [ » هحفص 498  ] 988-933- نآرق -658-646- نآرق -293-271- نآرق -234

امـش هک  داـتفا  ناـشیا  یپ  رب  گـس  نآ  دـندوب  هار  ارف  نوچ  هتـشون : فشک   18 ٌطِـساب » مُُهبلَک  َو   » 19-1- نآرق . - تسا هدـناوخ  مـال  ّمض 
يو يهّصق  نآرق  رد  نانمؤم  تمایقب  ات  تشادرب  دـنچ  یکماـگ  تقفاوم  رد  کگـس  نآ  دـباترب  یلیفط  زیزع  ناـمهم  دـیزیزع و  ناـنامهم 
رسب ءایلوا  تبحص  رد  شیوخ  رمع  يهمه  هک  یسک  یئوگ  هچ  سپ  ِدیِـصَولِاب » ِهیَعارِذ  ٌطِساب  مُُهبلَک  َو   » هک دننکیم  هولج  ار  وا  دنناوخیم و 

- نآرق -22-1- نآرق «. - اّمل اّلک و  ! » دـنک ادـج  ناشیا  زا  ار  وا  یلاعت  هّللا  تماـیق  رد  یئوگ  دـهنن  سپ  زاـب  مدـق  ناـشیا  تقفاوم  رد  درآ و 
گـس اب  دوب و  اهنآ  نیئآب  هک  دنتـشذگ  یناقهدب  تسا  هتفگ  يرگید  دوب  اهنآ  اب  ناشاهگـس  زا  یکی  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :  315-271
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هک تسا  یمدآ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، هدوب  اهنآ  يراکـش  گس  تسا : هتفگ  يرگید  دـش ، اـهنآ  هارمه  دوخ  تشک  ناـبهگن 
دومرفیم تئارق  مهبلاک »  » ترـضح نآ  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حوتفلا : وبا  تسا . هدـش  هارمه  تسا و  هدوب  اهنا  خاّبط 

تفر و اهنآ  یپ  زا  دوخ  گس  اب  دنتـشذگ  وا  زا  نوچ  دوب  اهنآ  نید  رب  یناپوچ  نایبلا : حور  دوب . راغ  رد  رب  دوب  گس  بحاص  هکنآ  ینعی 
دنچ یئوخ  گس  رد  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دش و  مدرم  تفرگ و  ناکین  یپ   || دنچ  يزور  فهک  باحـصا  گس  تسا  هتفگ  يدعس 

شور هک  دـشاب  هنـسرگ  ناـسنا  هک  تسا  راوازـس  تسا و  هنـسرگ  رتـشیب  ناویح  نآ  - 1 دـشاب : نآ  رب  مه  یمدآ  تسا  هتـسیاش  هـک  تـسا 
يهناشن یمدآ  يارب  دـباوخیم و  بش  زا  یکدـنا  - 3 تسا ، نیلّکوتم  ياـههناشن  زا  دوخ  هکنیا  درادـن و  نّیعم  ياـج  وا  - 2 تسا . نیحلاص 

، تسا نیقداص  نیدیرم  ياه  هناشن - زا  هکنیا  دیآیم و  زاب  دنک  شرازآ  دـنزب و  شبحاص  هچنآ  - 4 تسا . نیّبحم  تمالع  و  تسا ، یتسود 
 ] ياهرفس رگا  - 6 تسا ، نیعـشاخلا  تمالع  یلد و  مرن  هناشن  هکنیا  درادن و  هنیک  درپس و  رـس  دنهد  نان  ياهراپ  زاب  دننارب و  ار  وا  رگا  - 5
زا هکنیا  درگنن و  نادـب  هرابود  دـنک  چوک ، یئاج  زا  رگا  - 7 تسا ، نیکاسملا  لاصخ  زا  هکنیا  درگنب و  دنیـشن و  رود  دـنیبب  هحفص 499 ]

اهنآ ياج  هک  تسا  هکنیا  ینعم  دـناهدناوخ و  مال  دـیدشتب  تئّلم »  » زاجح مدرم  عمجم : ًاـبعُر » مُهنِم  َتِئلَُمل  َو  . » تسا نینوزخملا  تاـمالع 
زا یکی  رد  هیواعم  اب  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دنروآ . میب  مادـنا  هرهچ و  ینوگرگد  نخان و  يوم و  يزارد  زا  ناشدوخ  ای  تسا  روآ  سرت 

متفگ نم  مینیبب  ار  اهنآ  میورب  میناوتب  رگا  تفگ  وا  میدرک  رذـگ  فهک  باحـصا  نیمزرـسب  تفریم  نایمور  گنجب  هک  مدوب  اه  ترفاسم 
راغ نوردب  اهنآ  نوچ  دنروایب ، يربخ  ات  داتـسرف  یهورگ  هیواعم  هیآ  هکنیا  بجومب  دوب  اهنآ  ندید  زا  عونمم  دوب و  رتهب  وت  زا  هک  ربمغیپ 

فّوصت راک  ءانب  هک  دـناهتفگ  تفرعم  نادـنوادخ  تقیرط و  ءاـملع  هتـشون : فشک   31-1- نآرق . - دوب هدرک  ناشنوریب  داـب  دـندوب  هتفر 
دیرجت دـصق و  قیقحت  زا  ناشیا  تریـس  لاوحاب و  نانیا  تیلح  تقیرط و  بادآ  دـنام  کین  دـناهداهن و  فهک  باحـصا  تریـس  شورب و 
مّکحت زا  داش  ّقحب  دازآ و  ملاـع  زا  رازیب و  دوخ  زا  تباـنا ، توعد و  رد  صـالخا  تقـالع و  طاقـسا  و  قلخ ، زا  تلزع  تّمه و  تادارا و 

ناداش و سنا  میسن  رد  یهگ  نازادگ ، نازوس و  تبیه  تلوص  زا  یهگ  هدز  یلاعت  هّللا  ربب  زاین  تسد  هتسر و  زاب  شیوخ  دنسپ  شیوخ و 
ياج زا  هنوگ  نامهب  میتشاد  هاگن  میدرک و  باوخب  ار  اهنآ  ینامز  رید  هکنانچ  ینعی  فشک : مُهَنَیب » اُوَلئاـسَتَِیل  مُهاـنثََعب  َِکلذَـک  َو  . » نازاـن

هتـشذگ و ناشرـس  رب  هچ  هک  دـنوش  هاـگآ  مدرم  رگد  اـهنآ و  دوخ  دـناهدنام و  يراـگزور  هچ  دنـسرپب  رگدـکی  زا  راـچان  اـت  میتخیگنارب 
-1- نآرق . - دناهدناوخ مه  ءار  نوکس  اب  تسا و  ءار  رـسکب  مومع  تئارق  عمجم :  19 مُِکقِرَِوب »  » 51-1- نآرق . - دراد یتردق  هچ  دنوادخ 

دیاب مه  زاب  دسرب  تقیقحب  هک  هزادـنا  ره  ات  اسراپ  يهدـنب  هکنآ  - 1 تسا : هراـشا  ود  هلمج  هکنیا  رد  فشک :  19 یکزَأ » اهُّیَأ  رُظنَیلَف   » 15
ور هکنیا  زا  رورغ  تسا و  ناطیش  هلیح  دشابن  نآ  هاوگ  تعیرـش  رهاظ  هک  تقیقح  ره  اریز  دنک ، راتفر  نآب  درادب و  یمارگ  ار  نید  ماکحا 

يربخیب تلفغ و  ات  وجتسج  دنک و  ششوک  هحفص 500 ]  ] 27-1- نآرق  - تسود نآ  درخیم  هک  یماعط  رد  دنتفگ : نادرمناوج  هک  تسا 
ای يربب  یهاوخ - يزیچ  یتفرعم  لها  ای  يریقف  يارب  رگا  تفگ : نارای  زا  یکیب  نیـسح  نب  فسوی  - 2 دنکن ، دنسپان  اوران و  راتفرگ  ار  وا 

نآرقب هک  دریگن ، يوخ  نیکمن  ریغ  اب  ددنسپن و  فیطل  مرن و  زج  دیسر  تفرعمب  نآ  نوچ  نک  مهارف  ار  شرتفیطل  رتهب و  يرخب  یکاروخ 
زا يریگولج  دنـسفن و  يراوخ  رد  زونه  اهنآ  هک  رخب  دیـسر  هچنآ  يرخب  داّبع  داّـهز و  يارب  رگا  یلو  ًاـماعَط » یکزَأ  اـهُّیَأ  رُظنَیلَف  : » دومرف

یـضعب تسا ، رتـشیب  هک  هچنآ  زا  تسا  هـتفگ  هـمرکع  هزیکاـپ ، كاروـخ  ینعی  تـسا : هـتفگ  یبـلک  عـمجم :  371-337- نآرق . - تاوهش
ینعی عمجم :  19 فَّطَلَتَیل » َو  . » رخب لالح  ياذغ  دناهتفگ  دوبن  اهنآ  نید  قباطم  و  عوبطم ، یگلمج  رهش  نآ  مدرم  كاروخ  نوچ  دناهتفگ :

اهب و رد  كاروخ  نابحاص  اب  ندرکن  یتخـس  تسا و  راک  نتفرگ  هداس  دوصقم  ای  میتسه ، ام  هک  دوشن  هاـگآ  یـسک  هک  دوب  بظاوم  دـیاب 
ار نآرق  فورح  دـناهتفگ  نیمّدـقتم  ضعب  و  دوشن ، نوبغم  ات  دـنک  ّتقد  ینعی  نایبلا : حور   18-1- نآرق . - ندزن هناچ  حالطـصاب  شزرا و 

َِکلذَک َو   » 143-126- نآرق . - تسا مّود  فصن  ءاـف  ءاـط و  زا  تسا و  لّوا  فصن  رد  فَّطَلَتَیل » َو   » مّود مـال و  شخب  ودـب  مدرک  باـسح 
روج نامهب  میدرک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  مدرمنآ  زارد  يراگزور  سپ  زا  هکنانچ  ینعی  يربط :  21 ٌّقَح » ِهّللا  َدعَو  َّنَأ  اوُمَلعَِیل  مِهیَلَع  انرَثعَأ 
هدنز هدرم  هنوگچ  هک  دندوب  لد  ود  يدنوادخ  تردـقب  دنتـشاد و  لد  رد  هک  یّکـش  ات  میدرک  رادربخ  اهنآ  تشذگرـس  زا  ار  مدرم  رگد 
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ّکش نآ  رد  ار  سک  تسا و  یندمآ  نیـسپاو  زور  تسرد و  تسا و  تسار - دـنوادخ  ياههدـعو  هک  دـننادب  دـننک و  ردـب  لد  زا  دوشیم 
نآ راک  رد  مدرم  نوچ  - 1 41-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روج  ود  هلمج  هکنیا  نایبت :  21 مُهَرمَأ » مُهَنَیب  َنوُعَزانَتَی  ذِإ   » 73-1- نآرق . - دنامن

عازن و ماگنه  اـت  میدرک  رادربخ  نادرمناوج  نآ  تشذگرـس  زا  ار  مدرم  اـم  میدرک 2 - هاگآ  ناشیا  زارب  ار  اهنآ  اـم  دـندرک  وگتفگ  هورگ 
میدرک رادربخ  هورگ  نآ  تشذگرـس  زا  ار  مدرم  ینعی  يواضیب : لیزنتلا  راونا  هحفص 501 ] دننادب [ . گرم  زا  سپ  تشونرـس  رد  وگتفگ 

اب حور  دـنتفگیم  نارگید  دوشیم و  هدـنز  حور  ّطقف  تمایقب  دـنتفگیم  یـضعب  دـندرکیم و  وگتفگ  عازن و  دوخ  نید  راکب  هک  تقو  نآ  رد 
ای دننکن . فالتخا  دوشیم و  هدـنز  ندـب  اب  حور  هک  دـننیبب  مشچب  اهنآ  هک  دوب  نآ  يارب  ندرک  رادربخ  عالّطا و  هکنیا  دوشیم ، هدـنز  ندـب 

یتقو هکنیا  میدرک و  ناشهاگآ  نادرمناوج  نآ  عضو  رب  دنتـشاد  وگتفگ  ثحب و  تمایق  يهلئـسم  رد  مدرم  هک  هاـگنآ  دوشیم : ینعم  نینچ 
یهورگ دناهدرم و  دندوب  دقتعم  یـضعب  هک  دـندوب  وگتفگ  هکنیا  رد  ناگدـنز  نآ  یلو  میدوب  هدرک  گرم  راتفرگ  ار  اهنآ  هرابود  هک  دوب 
میزاسب دجسم  دیاب  دنتفگیم  ياهّدع  دوشب . هد  نیـشن و  مدآ  هک  مینک  نامتخاس  ار  اجنیا  دیاب  دندش و  باوخ  رد  هتـشذگ  دننام  دنتفگ  یم 

وگتفگ دنتفر ، هورگ  تقو  رـسب  مدرم  اب  نامز  نآ  هاشداپ  نوچ  ینعی  تسا : هدـش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  عمجم : دـننک . تدابع  نآ  رد  مدرم  ات 
دندرم اهنآ  ماگنه  هکنیا  رد  دننک  راتفر  هچ  اهنآب  تسا و  هدوب  دنچ  ناشهرامش  و  دنا ، هدرک - رازگرب  هنوگنیا  تّدم  هچ  اهنیا  هک  دندرکیم 

رگید ياهّدع  دینکب  ناشيارب  ینامتخاس  رباقم  دننام  دنتفگ : ياهّدـع  اهنیا  اب  مینک  هچ  دیـسرپ  دـمآ و  تفگـش  ار  هاشداپ  دـنداتفا  نیمزب  و 
ود هلمج  هـکنیا  رخف :  21 مِِهب » ُمَلعَأ  مُهُّبَر  . » دـناهدرم اهنآ  دنتـسناد  هک  دوب  هاگنآ  اهوگتفگ  هّتبلا  و  دـیزاسب ، راغ  رد  رب  يدجـسم  دـنتفگ :

هکنیا نوچ  دـناهدوب و  ماـن  هچب  رفن و  دـنچ  تّدـم و  هچ  نادرمناوج  نآ  هک  مدرم  نآ  يوـگتفگ  يهلاـبند  رد  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج 
دندرکیم وگتفگ  هنادرخیب  تسا : هدـش  هتفگ  اهنآ  ثحب  لقن  زا  سپ  - 2 تسا ، رادربخ  رتهب  اهنآ  راک  زا  ادخ  دنتفگ  دیـسرن  یئاجب  نخس 

مُهُِعبار ٌۀَثالَث  َنُولوُقَیَس   » 28-1- نآرق . - دناهدوب روج  هچ  هچ و  هک و  دنادیم  بوخ  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  دنوادخ  دندوبن و  هاگآ  يزیچب  هک 
وت روضح  رد  وگتفگ  هکنیا  کـیدزن  يهدـنیآ  رد  هک  دناهتـسناد  ربـمغیپ  یهاـگآ  يارب  ار  اـههلمج  هکنیا  نیرّـسفم  مومع  رخآ » اـت  مُُهبلَک 

یکی هک  اـهنآ  گرزب  ملاـع  رفن  ود  دندیـسر  شروـضحب  تسا  نمی  نیمزرـس  زا  هک  نارجن  ياهیحیـسم  زا  یهورگ  نوـچ  دـش و  دـهاوخ 
يهرامش تفگ : یبوقعی  دناهدرک و  زاغآ  نخس  هکنیا  هحفص 502 ]  ] 45-3- نآرق  - يروطسن يهقیرط  رب  يرگید  دوب و  یبوقعی  بهذمب 

دـندوب و رفن  تفه  دـنتفگ  ناناملـسم  دوـب و  گـس  مشـش  دـندوب و  رفن  جـنپ  تفگ  يروطـسن  نیمراـهچ و  مه  گـس  دوـب  هـس  هورگ  نآ 
ارنآ نیرّـسفم  رتشیب  دنتفگ و  نیملـسم  هک  تسا  نامه  تسرد  يهشیدنا  هک  تسا  هدروآ  لیلد  تفه  رخف  ماما  و  ناشگس . ناشنیمتـشه 
روج دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  22 ًارِهاظ » ًءاِرم  ّالِإ  مِهِیف  ِراُمت  ـالَف  . » تسا هدـش  لـقن  اـهنآ  يارب  مسا  تفه  ع ]  ] ّیلع زا  زین  و  دناهدیدنـسپ .

: وگب کی  رهب  ینعی  - 2 وگب ، نخس  اهنآ  اب  میاهداد  ناشن  وت  يارب  رادومن  لیلد  میاهدومن و  وتب  هک  روج  نامهب  ینعی  تسا 1 - هدش  ینعم 
اب وت  ثحب  وـگتفگ و  - 3 دشاب ، نآ  رب  نشور  یلیلد  رگم  تسین  مولعم  ینخـس  چـیه  یتسرد  سپ  دـناهتفگ  امـش  راتفگ  فالخرب  نارگید 

یشناد نینچ  ام  دنیوگب  نادان  مدرمب  دنهد و  تبـسن  دوخب  يزیچ  دنناوتن  ات  دشاب  ناگمه  رد  رادومن  راکـشآ و  دیاب  بلطم  هکنیا  رد  اهنآ 
لقن ام  يارب  هک  يروطب  يربط :  24 ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءیَِـشل  ََّنلوُقَت  َو ال   » 43-1- نآرق . - میهاگآ هتشذگ  زا  میراد و 

تفگن و هّللا  ءاش  نا  دیوگب و  اهنآ  يارب  ادرف  ار  نادرمناوج  نآ  ناتـساد  درک  هدعو  بارعاب  ربمغیپ  هک  دـمآ  هاگنآ  هلمج  هکنیا  دـناهدرک 
وبا  84-1- نآرق . - دـش لزان  ترـضح  نآ  بیدأت  يارب  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دـیئامرفب  يزیچ  تسناوتن  دـشن و  یماهلا  و  تشذـگ ، زور  دـنچ 
نم هک  وگم  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  منک ، نانچ  ای  نینچ  وگب : هاگنآ  هّللا  ءاش  نا  وگب  لّوا  درک  مهاوخ  یئوگب  هک  اریراک  ره  ینعی  حوتفلا :

گنهآ تسا : نینچ  ینعم  يهصالخ  سپ  ندرک  تعاطا  ندربنامرف و  رگم  دهاوخن  ادخ  دهاوخ و  يادـخ  هچنآ  رگم  منک  راک  نالف  ادرفب 
مدرم هک  تسا  هکنیا  يارب  نتفگ  هّللا  ءاش  نا  تفگ : ّیلع  وبا  دنوش ، وت  وریپ  نارگید  ات  ادخ  تعاطا  رگم  درک  مهاوخ  وگم  نکم و  يراک 

ّقح ّتیـشم  هک  تسا  مولعم  دشن  ماجنا  و  دیـسر ، یعنام  رگا  نوچ  تسین  غورد  هدنیآ  رد  راک  ماجناب  هدعو  هکنیا  دننادب  دنـشاب و  هدوسآ 
رُکذا َو  [ » هحفـص 503 تسا [ . هتفگ  غورد  هدنیوگ  هک  دور  دب  نامگ  تسا  نکمم  دوشن  ماجنا  دیوگن و  هّللا  ءاش  نا  رگا  یلو  تسا  هدوبن 
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رگا ینعی  دنتفگ : يّدس  كاّحض و  شاب ، نتـشیوخ  يادخ  دایب  يدش  نیگمـشخ  نوچ  ینعی  تفگ : همرکع  فشک :  24 َتیِسَن » اذِإ  َکَّبَر 
شوهب ارنآ  هک  هاوخب  نک و  ادخ  دای  يدرک  شومارف  ار  يزیچ  رگا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  ناوخب : دیآ  تدایب  نوچ  يدرک  شومارف  زامن 

« ُهّللا َءاش  نِإ   » يدرک شومارف  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  34-1- نآرق «. - خلا یـسع  : » وگب دماین  دایب  مه  زاب  رگا  درآ و  وت 
هیآ رخآ  ات  یِّبَر -» ِنَیِدهَی  نَأ  یسَع   » 79-60- نآرق . - تسا هدش  تیاور  ینعم  هکنیا  زین  ام  ياهماما  زا  وگب و  دـمآ  تدایب  هاگ  ره  یئوگب 
رتهب هک  دهاوخب  ادخ  زا  ربمغیپ  هکنآ  رگید  میتفگ و  هک  یشومارف  ربارب  رد  یکی  دناهداد  لامتحا  ود  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  نیرّـسفم :
اُوِثَبل َو   » 32-1- نآرق . - دش ماهلا  ترضح  نآب  رتهب  رتحضاو  رابخا  تازجعم و  هک  روطنامه  دنک  ماهلا  واب  فهک  باحـصا  تشذگرـس  زا 
اولاق  » تسا هدناوخیم  نینچ  دوعسم  هّللا  دبع  تسا و  اهیحیسم  اهیدوهی و  هدیقع  لقن  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  25 مِهِفهَک » ِیف 

رد اهنآ  باوخ  تّدم  هک  ربمغیپب  تسا  يرابخا  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  دهاجم   29-1- نآرق . - دنتفگ نینچ  مدرم  ینعی  مهفهک » یف  اوثبل 
مدرم ٍۀـَئاِم » َثالَث  مِهِفهَک  ِیف  اُوِثَبل   » دـش لزان  روج  هکنیا  لّوا  هلمج  هکنیا  هک  تسا  هتفگ  كاّحـض  و  تسا ، هدوب  لاـس  هن  دصیـس و  راـغ 

- نآرق -225-184- نآرق «. - ًاعـِست اوُداَدزا  َو  َنِینِـس   » دـمآ تاملک  هکنیا  هاگنآ  لاس  ای  هام  ای  تسا  زور  دصیـس  يهرامـش  اـیآ  دندیـسرپ :
رتشیب و  « 81 «» اُوِثَبل اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا   » هب درک  ّدر  ناشیا  رب  يادـخ  تسا و  نادوهج  لوق  تیاکح  هکنیا  تفگ  قاّرورطم  حوتفلا : وبا   349-319

-97- نآرق « - 2«82 .» دناهدناوخ ّرج  نیونت  اب  ۀئامثالث  نارگید  دناهدناوخ و  نینـسب  ۀـئامثالث  يهفاضاب  َنِینِـس » ٍۀـَئاِم  َثالَث   » هفوک ياهیراق 
: حوتفلا وـبا   26 ُمَلعَأ » ُهـّللا  ِلـُق  [ » هحفـص 504  ] 1532-1494- نآرق  - 269-267- یقرواپ -182-156- نآرق -132-130- یقرواپ -129

رتاناد ادخ  وگب  دندرک  ثحب  دنتـساوخ و  لیلد  وت  زا  دوهی  رگا  هک  داد  روتـسد  درک  رادربخ  اهنآ  باوخ  تّدم  زا  ار  ربمغیپ  دنوادخ  نوچ 
تسا هداد  ربخ  ادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  مدرمب  روتـسد  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  يروباشین :  25-1- نآرق . - راغ رد  اهنآ  باوخ  تّدمب  تسا 
هکنیا تسا  دوهی  يهدـیقع  لقن  هیآ  لّوا  هک  هداـتق  يهتفگب  و  دـیرادن . ارف  شوگ  ناملـسم  ریغ  مدرم  روجبروج  نانخـسب  دـینکن و  زواـجت 

! دـندرب رـسب  راغب  راـگزور  هچ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  يدوهج  هک  تسا  هدـش  تیاور  عمجم : تسا . اـهنآ  يهدـیقع  ّدر  يارب  هلمج 
ُكِرـُشی ال   » يهلمج و  يرمق . خیراتب  هکنیا  و  تسا ، یـسمش  خیراتب  نآ  دومرف  تسا  دصیـس  تاروت  رد  تفگ  وا  لاس  هن  دصیـس و  دومرف 

ءات و اب  كرـشت » ال   » دنک و یمن - کیرـش  ار  یـسک  ادـخ  ینعی  تسا  اهیراق  مومع  تئارق  بئاغ  تروصب  عوفرم  ءای و  اب   26 ِهِمکُح » ِیف 
لّوا تیآ  رد  - 1 ام : نخس  نکم . هحفص 505 ]  ] 249-222- نآرق  - کیرش ار  یسک  وت  ینعی  تسا  هدش  تئارق  باطخ  تروصب  موزجم 
لّوا رد  هک  َنیِقَّتُمِلل » ًيدُه   » ریظن تسا  يرـشب  یتیبرت  باتک  کی  نآرق  هک  دنکیم  مالعا  اراکـشآ  رذنی » َرِّشَُبی و  َرِذُنِیل و   » ياههلمج مّود  و 

يروآداـی رخآ  اـت  ٌعِخاـب » َکَّلَعَلَف   » يهـلمج مشـش  تـیآ  رد  - 2 168-146- نآرق -71-62- نآرق -59-51- نآرق . - تـسا هرقب  يهروـس 
هجنکـشب ار  دوخ  دروخ و  سوسفا  دشاب و  لدگنت  دوخ  راک  رد  دـیابن  شرورپ  شزومآ و  درم  هک  نارگید  یئامنهار  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ

ربمغیپ يرادلد  تسا و  رکذت  هکنیا  رب  لالدتـسا  ياجب  تشه  تفه و  تیآ  ود  و  دنوریمن . وا  هارب  دنریذپیمن و  ار  شنخـس  ارچ  هک  دراد 
يور ياههدیرفآ  تسا و  هدش  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  هک  یگدـنز  ياههتـساوخ  زا  تسا  مهارف  یمدآ  نامتخاس  هک  شتّما  ناربهر  و  [ص ]
نامیا تشاد و  يراتفر  کین  مشچ  مدرم  يهمه  زا  دیابن  سپ  تسا ، اهنآ  راتفرگ  هتـسویپ  تسا و  وا  يدنمهرهب  شیارآ و  يهتـسیاش  نیمز 

دوب و دـهاوخ  تیادـه  لباق  درک  هشیپ  يراـکوکین  دـشن و  هدرپس  رـس  دوخ  ياههتـساوخ  ربارب  رد  سک  ره  هکلب  يرگمدآ  ناـیاش  راـک  و 
زا دوـصقم  دـشاب و  هجیتـن  مـال »  » هلمج لّوا  مـال  دـیاش  ُنَسحَأ » مُهُّیَأ  مُهَوـُلبَِنل   » يهـلمج - 3 50-28- نآرق . - تفریذـپ دـهاوخ  وت  نخس 

هکنیا میتشون : هک  دـشاب  نیمه  دوصقم  تسا و  دـب  اـی  بوخ  راـک  يرادومن  هک  دـشاب  شیاـمزآ  يهجیتن  هکلب  دـشابن  شیاـمزآ  مهولبن » »
دوش و راکوکین  دـنک و  صالخ  ار  دوخ  اهنآب  يراـتفرگ  شیاـمزآ و  رد  درب و  هرهب  نآ  زا  یمدآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  يداـم  ياهـشیارآ 

فراعملا ةرئاد  رد  يدج  دیرف و  رخآ » ات  ِفهَکلا  َباحصَأ  َّنَأ  َتبِـسَح  مَأ   » تیآ 9 رد  - 4 47-13- نآرق . - دنک لوسر  ادـخ و  يربنامرف 
تسین و ریذپ  لیوأت  چیه  هک  تسا  هدرک  دای  ار  فهک  باحصا  تشذگرس  ینـشور  اب  تایآ  هکنیا  تسا : هتفگ  فهک ]  ] يهملک يهلابند 

رادومن ام  يارب  ارنآ  یگنوگچ  هک  میـشاب  هدنیآ  دیماب  یتسیاب  دشاب  راوشد  ام  رب  نآ  نتفریذپ  نتفایرد و  رگا  تسین و  رود  ّقح  تردـق  زا 
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رهاوجلا ریسفت  رد  يواطنط  هحفص 506 ]  ] 56-19- نآرق . - درک نشور  ارنآ  یمدآ  رنه  ملع و  میتسنادیمن و  هک  اهزیچ  رگد  دـننام  دـنک .
یـسراو رب  تسا  هدرک  راداو  ار  مدرم  تسا و  هتفگ  فهک  باحـصا  يهّصق  زا  رتـالاب  ار  شنیرفآ  ياهیتفگـش  دـنوادخ  تسا : هتفگ  دوـخ 

دوخ اهناتساد  نیاب  لقعلا  ریغص  نادرم  زغم و  کچوک  دارفا  هتبلا  دوش و  نشور  شنیرفآ  ياهیتفگـش  نیاب  اهنآ  رکف  ات  تادوجوم  تایآ و 
رد ناتـساد  هکنیا  میئوگب : تسا  نکمم  نانخـس  نیاب  هجوت  اـب  دـنمورحم . شنیرفآ  باـتک  يدـنمهرهب  هعلاـطم و  زا  دـننکیم و  مرگرـس  ار 
مه تشذگرـس  هکنیا  زا  دناهتـشاد  یباتک  یملع و  هک  اهنآ  شیبامک  میدرک  لقن  يربط  زا  هچنآ  بجومب  تسا و  هدوب  نامدرم  يهرطاـخ 

انشآ ناتساد  هکنیا  اب  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  هیآ  رد  نخس  زاغآ  یلو  تسین  ینیقی  یگلمج  يربط  يهتفگ  هچرگا  دناهتـشاد و  يربخ 
يرادنپ میدـق  نارود  يهّصق  زا  بجعت  هک  تسا  هدرک  هّجوتم  ار  ترـضح  نآ  هدـش  ص ]  ] ربمغیپ اب  نخـس  يور  هک  لّوا  تیآ  دـناهدوب و 

ّمهم اهناتساد  هنوگنیا  هک  دناسر  یم - ار  نامگ  هکنیا  یتسردان  راکنا و  ینعم  هدش  هتفگ  ماهفتسا  شـسرپ و  تروصب  نوچ  تسین و  شیب 
ُنَحن : » تسا هدش  زاغآ  هنوگ  هکنیا  هب  نخـس  يهلابند  سپ  نآ  زا  تسا . ناوارف  رظتنم  ریغ  ثداوح  شنیرفآ  رد  هچ  تسین  روآ  تفگـش  و 

اب هاگنآ  میئوگیم : وت  يارب  ار  شتـسرد  ام  يرادـنپیم  بجع  وت  دراد و  یترهـش  مدرم  نایم  هک  ناتـساد  هکنیا  ِّقَحلِاب » مُهَأَـبَن  َکـیَلَع  ُّصُقَن 
وت و دـننام  نوچ  اـهنآ  يراوـگرزب  تماهـش و  لاـمک  زا  تسا  هیاـنک  هک  دـناهدش  نادرمناوـجب  یفّرعم  رخآ »- اـت  ٌۀَـیِتف - مُهَّنِإ   » ياـههلمج

دیاش ًاقَفِرم »  » هک یلع  ات  مُهوُُمتلَزَتعا » ِذِإ  َو   » هک یلع  ياه  هلمجب - سپ  نآ  زا  دناهدوب . یتسرپ  هناگی  رد  يهزرابم  تسار و  هارب  ناناملـسم 
مه ناناملسم  وت و  يارب  دندش و  راغ  يهدنهانپ  دندرک و  رارف  رگمتـس  نادنمروز  اب  تفلاخم  سپ  زا  یناتـساد  نادرم  نآ  هک  دشاب ، هراشا 

ات تیآ 13  زا  و  دشاب ، مدرم  رظن  رد  بیجع  ناتساد  لقن  ات 12  زا 9  تیآ  راهچ  تسا  نکمم  هجیتن  رد  سپ  تسا . شیپ  رد  ثداوح  نینچ 
هدش نایب  يروج  راغ  رد  اهنآ  فّقوت  َسمَّشلا » يََرت  َو   » زا نآ  زا  دعب  تایآ  رد  و  دشاب . ناناملسم  اب  ناتـساد  هکنیا  نادرم  لاح  هسیاقم   16

 - ّنئمطم حیحص  ثیدح  میدرک  لقن  نیرّسفم  نخس  رد  هچنامه  زج  نوچ  یلو  نکممان  تسا و  تعیبط  فالخ  رب  رهاظ  رظن  زا  هک  تسا 
موــصعم زا  هحفـــص 507 ]  ] 1996-1975- نآرق -1586-1567- نآرق -1561-1526- نآرق -1317-1301- نآرق -1175-1127- نآرق

تداـعب و رتـکیدزن  هک  مینک  لـیوأت  يروط  ار  هیآ  دـنچ  هکنیا  میناوتب  تسا  نکمم  سپ  تسا ، يرهاـظ  یناـعم  نیمه  دوصقم  هک  میرادـن 
راتفرگ زارد  رود و  یباوخب  ار  اهنآ  هار  یگتسخ  نمشد ، زا  شیاسآ  راغب و  یگدنهانپ  زا  سپ  میئوگب : دشاب و  اهدازیمدآ  یمومع  تعیبط 

چیه رد  باتفآ  شبات  هک  دندوب  هدیباوخ  راغ  یگداشگ  زا  یئاج  رد  دنتشگ و  یم - دوخ  يولهپ  رگدب  ولهپ  کی  زا  ّقح  تردقب  هک  درک 
ولهپ نآـب  ولهپ  هکنیا  زا  راـیتخا  یب - هک  دـننامب  باوـخب  یتّدـم  رفن  دـنچ  هک  گرزب  تسا  یتـیآ  هکنیا  هّتبلا  دیـسریمن و  اـهنآب  زور  عـقوم 

دسرتیم و دنیبب  ار  اهنآ  تروص  نآب  یـسک  رگا  هک  تسا  مولعم  دناهدوب و  باوخ  رد  تّدم  هچ  دنمهفن  دوخ  دنوش  رادیب  نوچ  دـندرگب و 
َِکلذَک َو   » ياههلمج تایآ  هکنیا  لابندب  و  دشاب . هدیبسخ  راغ  رد  رب  تخاونکی  يراگزور  هک  رادافو  گس  نآ  اب  صوصخب  دـنکیم  رارف 

راتفگ یتسار  داعم و  یتسرد  تسا و  وا  ياقبب  نامیا  بجوم  یمدآ  لاوحا  نینچ  زا  يراد  ربخ  هک  دـنامهفیم  ادجـسم » ات - مِهیَلَع - اـنرَثعَأ 
عـضو نایب  زا  دعب  دننکیم . دـبعم  رازم و  ار  ناشهاگمارآ  راغ و  هک  اجنآ  ات  مدرم  هنوگ  هکنیا  هب  ّصاخ  يهدـیقع  يهلیـسو  مه  ناربمغیپ و 

هدش اهنآ  يهّدع  رد  مدرم  يهدیقع  لقن  هرابود  ًادَشَر » اذـه  نِم  ات - ٌۀـَثالَث - َنُولوُقَیَـس   » هلمج زا  تایآ 22 و 23 و 24  راـغ  رد  هورگ  نآ 
هن دسرپب و  يزیچ  یـسک  زا  هن  دنک و  یثحب  هنیمز  هکنیا  رد  دوخ  هن  هک  تسا  هدیـسر  روتـسد  ص ]  ] ربمغیپب دـناهدوب و  رفن  دـنچ  هک  تسا 
ات دشاب  راگدرورپ  رما  راظتناب  دراپسب و  تشونرس  ّقح و  ّتیـشمب  اج  کی  ار  دوخ  هکلب  دشاب  ادرف  هچرگا  دنکب  هدنیآب  يراک  ماجنا  راهظا 
 . 1235-1219- نآرق -1207-1186- نآرق -861-832- نآرق  - تسا رتاسر  رتکیدزن و  تماقتـسا  دـشرب و  هک  يزیچب  دـنک  شتیادـه  وا 
راغ رد  اهنآ  يهلاس  هن  دصیس و  فّقوت  تّدم  زا  رابخا  رهاظب  هک  رخآ  ات  مِهِفهَک » ِیف  اُوِثَبل  َو   » تسا هدش  زاغآ  هلمج  نیاب  دعب  تیآ  هاگنآ 

باوج يارب  دـناهتفگ : نیرّـسفم  هچرگا  تسا  هلمج  نآ  روهظ  ضقن  بجوم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اُوِثَبل » اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  ُِلق   » دـعب یلو  تسا 
روتسد ربمغیپب  هک  دشاب  تیآـب 23  طوبرم  مِهِفهَک » ِیف  اُوِثَبل  َو   » يهلمج تسا  نکمم  نکل  میتشون  هکناـنچ  یناـعم  رگد  تسا و  نیفلاـخم 

- نآرق -77-49- نآرق  - هک دشاب  يروتـسد  هلمج  نیاب  هرابود  دسرپن و  يزیچ  یـسک  زا  دنکن و  یثحب  ناتـساد  هکنیا  رد  تسا ، هدش  هداد 
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زا ادخ  وگب  وگن و  وت  دننادیم  لاس  هن  دصیس و  ار  فّقوت  تّدم  تسا و  مدرم  يهدیقع  هچنآ  هحفص 508 ]  ] 405-377- نآرق -212-174
مدرم يدوزب  زین  و  دوش ، ینعم  نینچ  هک  دـشاب  ٌۀـَثالَث » َنُولوُقَیَـس   » تیآ 22 لّوا  يهلمجب  طوـبرم  تسا  نکمم  مـه  دراد و  ربـخ  رتـهب  نآ 

دوعـسم و نبإ  تئارق  هکنانچ  تسا ، رادربخ  رتهب  ادـخ  وگب  وت  دـناهدنام ، لاـس  هن  دصیـس و  ناـشراغ  رد  فهک  باحـصا  تفگ  دـنهاوخ 
تفگ نخـس  تایآ  هکنیا  تالمج  تاملک و  رد  تسا  نکمم  هچنآ  اجنیا  ات  دناهتفگ . ام  ینعم  هکنیا  ریظن  هک  میتشون  ار  نیرّـسفم  لامتحا 

رد تسا  حیرـص  ًاقَفِرم »  » هک یلع  يهملک  تیآ  رخآ  ات  َکـیَلَع - ُّصُقَن  ُنَحن   » يهلمج تیآ 13  لّوا  زا  تسا : هکنیا  شاهصـالخ  میتشون و 
تایآ رخآ  اـت  َسمَّشلا » يََرت  َو   » يهلمج تیآ 17  زا  تسرد و  تسار و  تسا و  تقیقح  مدرم ، ناـیم  روهـشم  تشذگرـس  هکنیا  زا  هچنآ 
تسا رتيوق  روهشم  رهاظ و  ریغ  یناعم  لامتحا  یضعب  رد  هک  توافت  هکنیا  اب  دوشیم  زاب  رگید  یناعم  لامتحا  هار  تسین و  تحارـص  نیاب 

« ٍءیَِشل ََّنلوُقَت  َو ال   » تیآ 23 و 24 رد  - 5 تسین . اهنآ  ریسفت  رد  موصعم  زا  ّنئمطم  حیرص و  لقن  هک  صوصخب  رتهدیـشوپ ، یـضعب  رد  و 
رورغم دننکیم  مهارف  دوخ  يارب  مدرم  هک  اه  زیواتسد  نآب  دیابن  هک  دشاب  یئامنهار  يارب  دیاش  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  هچرگا  رخآ  ات 

اب سپ  تسا  هدـش  تیانع  دارفاـب  هک  تسا  اـهیئاناوت  نیمه  ادـخ  تساوخ  ّقح و  ّتیـشم  نوچ  و  درک ، مهاوخ  راـک  نـالف  ریزگاـن  هک  دوب 
و دـش . دـهاوخ  ماجنا  راک  هکنیا  هداد  امب  وا  هچنآ  ادـخ و  تساوخ  اـب  هک  يراد  نتـشیوخ  تسا و  هدارا  يورین  تیوقت  هلمج  هکنیا  نتفگ 

يربهر هچ  راـتفگ  هکنیا  زا  هن  رگ  هدارا و  فعـض  تسا و  یلد  ود  يهناـشن  هلمج  هکنیا  نتفگ  هک  دوش  يریگ  هدرخ  تسا  نکمم  هچرگا 
يدارا يهلیسو  تادابع  دننام  دوش  هتفگ  هلمج  هکنیا  ّقحب  یگتـسبلد  نامیا و  اب  رگا  هک  تسا  هکنیا  فاصنا  یلو  یئاشگراک ! هچ  تسا و 
یتسرپ دوخ  رورغ و  ای  ینارگن  هغدغد و  هثداح  دمآ و  شیپ  چیه  زا  هک  نادجو  شمارآ  یلزا و  تردقب  یگتسباو  يارب  تسا  يرایتخا  و 

زا دـیاش  تسین و  مه  نآ  يهتخاـبلد  درادـن و  كاـب  يزیچ  اـی  یـسک  زا  دراد و  لدـشوخ  هدوسآ و  ار  دوـخ  هتـسویپ  تسین و  یمدآ  يارب 
- نآرق  - تسا یمدآ  يهتسیاش  هک  تقیقح  ّقحب و  میلست  یگتـسباو و  رگا  هک  بلاطم  نیمهب  دشاب  هراشا  رخآ  ات  َکَّبَر » رُکذا  َو   » يهلمج

تشومارف هحفـص 509 ]  ] 2081-2062- نآرق -1074-1046- نآرق -774-753- نآرق -637-618- نآرق -592-569- نآرق -187-163
هک شاب  راودیما  مه  زاب  رادب و  دوخ  دایب  ارنآ  هتسویپ  تسا  تیاهنیب  تباث  تقیقحب  هتسباو  وت  یئاناوت  یئاناد و  هک  يدمآ  دوخب  نوچ  دش 

هحفص 511] دوش [ . تیانع  وتب  يراد  هچنآ  زا  شیپ  قح  هدارا  تردق و  زا 

ات 59] تایآ 27  [: 18  ] فهکلا هروس  ]

َعَم َکَـسفَن  ِربصا  َو  [ 27  ] ًادَـحَتُلم ِِهنوُد  نِم  َدَِـجت  َنل  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  َکِّبَر ال  ِباتِک  نِم  َکـَیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ُلـتا  َو   1532-1494- نآرق -
َو انِرکِذ  نَع  ُهَبلَق  انلَفغَأ  نَم  عُِطت  َو ال  اینُّدلا  ِةایَحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت  مُهنَع  َكانیَع  ُدعَت  َو ال  ُهَهجَو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَعلا  َو  ِةادَـغلِاب  مُهَّبَر  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا 
َو اُهقِدارُـس  مِِهب  َطاحَأ  ًاران  َنیِِملاّظِلل  اندَـتعَأ  ّانِإ  رُفکَیلَف  َءاش  نَم  َو  نِمُؤیلَف  َءاش  نَمَف  مُکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُِلق  َو  [ 28  ] ًاطُُرف ُهُرمَأ  َناک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا 

َرجَأ ُعیُِـضن  ّانِإ ال  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 29  ] ًاقَفَتُرم تَءاس  َو  ُبارَّشلا  َسِئب  َهوُجُولا  يِوشَی  ِلهُملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتـسَی  نِإ 
نِم ًارـضُخ  ًاباِیث  َنوُسَبلَی  َو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواـسَأ  نِم  اـهِیف  َنوَّلَُحی  ُراـهنَألا  ُمِِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍندَـع  ُتاـّنَج  مَُهل  َکـِئلوُأ  [ 30  ] ًـالَمَع َنَسحَأ  نَم 

انلَعَج ِنیَلُجَر  ًـالَثَم  مَُـهل  بِرـضا  َو   998-1- نآرق [ - 31  ] ًاـقَفَتُرم تَنُـسَح  َو  ُباوَّثلا  َمِعن  ِکـِئارَألا  یَلَع  اـهِیف  َنـِیئِکَّتُم  ٍقَربَتـسِإ  َو  ٍسُدـنُس 
امَُهلالِخ انرَّجَف  َو  ًائیَـش  ُهنِم  ِملظَت  َمل  َو  اهَلُکُأ  َتتآ  ِنیَتَّنَجلا  اَـتلِک  [ 32  ] ًاعرَز امُهَنَیب  انلَعَج  َو  ٍلخَِنب  امُهانفَفَح  َو  ٍباـنعَأ  نِم  ِنیَتَّنَج  امِهِدَـحَِأل 

نَأ ُّنُظَأ  ام  َلاق  ِهِسفَِنل  ٌِملاظ  َوُه  َو  ُهَتَّنَج  َلَـخَد  َو  [ 34  ] ًارَفَن ُّزَعَأ  َو  ًالام  َکنِم  ُرَثکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ِِهبِحاِصل  َلاـقَف  ٌرَمَث  َُهل  َناـک  َو  [ 33  ] ًارَهَن
َوُه َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاـق   563-1- نآرق [ - 36  ] ًابَلَقنُم اـهنِم  ًاریَخ  َّنَدِـجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُتدِدُر  ِنَئل  َو  ًۀَِـمئاق  َۀَـعاّسلا  ُّنُظَأ  اـم  َو  [ 35  ] ًاَدبَأ ِهِذه  َدـِیبَت 
ذِإ َول ال  َو  [ 38  ] ًادَحَأ یِّبَِرب  ُكِرـشُأ  َو ال  یِّبَر  ُهّللا  َوُه  اَّنِکل  [ 37  ] ًالُجَر َكاّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َترَفَک  َأ  ُهُرِواُحی 

َلِسُری َو  َکـِتَّنَج  نِم  ًاریَخ  ِنَِیتُؤی  نَأ  یِّبَر  یـسَعَف  [ 39  ] ًادـَلَو َو  ًالام  َکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنََرت  نِإ  ِهّللِاب  ّالِإ  َةَُّوق  ُهّللا ال  َءاـش  اـم  َتُلق  َکَـتَّنَج  َتلَخَد 
َحَبصَأَف ِهِرَمَِثب  َطیِحُأ  َو   542-1- نآرق [ - 41  ] ًابَلَط َُهل  َعیِطَتسَت  نَلَف  ًاروَغ  اهُؤام  َِحبـُصی  َوأ  [ 40  ] ًاَقلَز ًادیِعَص  َِحبُصتَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًانابـسُح  اهیَلَع 
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ِنُود نِم  ُهَنوُرُصنَی  ٌۀَِئف  َُهل  نُکَت  َمل  َو  [ 42  ] ًادَحَأ یِّبَِرب  كِرشُأ  َمل  ِینَتَیل  ای  ُلوُقَی  َو  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  اهِیف  َقَفنَأ  ام  یلَع  ِهیَّفَک  ُبِّلَُقی 
ِءامَّسلا َنِم  ُهانلَزنَأ  ٍءامَک  اینُّدلا  ِةایَحلا  َلَثَم  مَُهل  بِرضا  َو  [ 44  ] ًابقُع ٌریَخ  َو  ًاباَوث  ٌریَخ  َوُه  ِّقَحلا  ِهِّلل  ُۀَیالَولا  َِکلانُه  [ 43  ] ًارِصَتنُم َناک  ام  َو  ِهّللا 
ُتاِیقابلا َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ُۀَنیِز  َنُونَبلا  َو  ُلاملا  [ 45  ] ًارِدَتقُم ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  ُحایِّرلا  ُهوُرذَت  ًامیِشَه  َحَبـصَأَف  ِضرَألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتخاَف 

مُهنِم رِداُغن  مَلَف  مُهانرَـشَح  َو  ًةَزِراب  َضرَألا  يََرت  َو  َلابِجلا  ُرِّیَُـسن  َموَی  َو   674-1- نآرق [ - 46  ] ًالَمَأ ٌریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َدـنِع  ٌریَخ  ُتاـِحلاّصلا 
يَرَتَف ُباتِکلا  َعِضُو  َو  [ 48  ] ًادِعوَم مَُکل  َلَعَجن  نَّلَأ  ُمتمَعَز  َلب  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکانقَلَخ  امَک  انوُُمتئِج  دََـقل  افَـص  َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  َو  [ 47  ] ًادَحَأ
ُِملظَی َو ال  ًارِضاح  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  اهاصحَأ  ّالِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَص  ُرِداُغی  ِباتِکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَلیَو  ای  َنُولوُقَی  َو  ِهِیف  اّمِم  َنیِقِفشُم  َنیِمِرجُملا 

نِم َءاِیلوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَنوُذِـخَّتَتَف  َأ  ِهِّبَر  ِرمَأ  نَع  َقَسَفَف  ِّنِجلا  َنِم  َناک  َسِیلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجـسا  ِۀَِـکئالَمِلل  انُلق  ذِإ  َو  [ 49  ] ًادَحَأ َکُّبَر 
َنیِّلِـضُملا َذِـخَّتُم  ُتنُک  ام  َو  مِهِـسُفنَأ  َقلَخ  َو ال  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقلَخ  مُُهتدَهـشَأ  اـم  [ 50  ] ًالَدـَب َنیِِملاّظِلل  َسِئب  ٌّوُدَـع  مَُکل  مُه  َو  ِینوُد 

َيأَر َو  [ 52  ] ًاـِقبوَم مُهَنَیب  اـنلَعَج  َو  مَُهل  اُوبیِجَتـسَی  مَلَف  مُهوَعَدَـف  ُمتمَعَز  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  اوُداـن  ُلوـُقَی  َموَـی  َو   849-1- نآرق [ - 51  ] ًادُضَع
َرَثکَأ ُناسنِإلا  َناک  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِساّنِلل  ِنآرُقلا  اَذه  ِیف  انفَّرَـص  دََقل  َو  [ 53  ] ًافِرصَم اهنَع  اوُدِجَی  َمل  َو  اهوُِعقاُوم  مُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراّنلا  َنُومِرجُملا 

َو [ 55  ] ًالُُبق ُباذَعلا  ُمُهَِیتأَی  َوأ  َنِیلَّوَألا  ُۀَّنُـس  مُهَِیتَأت  نَأ  ّالِإ  مُهَّبَر  اوُرِفغَتـسَی  َو  يدُهلا  ُمُهَءاج  ذِإ  اُونِمُؤی  نَأ  َساّنلا  َعَنَم  ام  َو  [ 54  ] ًالَدَج ٍءیَش 
[ - 56  ] ًاوُزُه اوُرِذـنُأ  ام  َو  ِیتایآ  اوُذَـخَّتا  َو  َّقَحلا  ِِهب  اوُضِحدـُِیل  ِلِطابلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو  َنیِرِذـنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  ّالِإ  َنِیلَـسرُملا  ُلِسُرن  اـم 

مِِهناذآ ِیف  َو  ُهوُهَقفَی  نَأ  ًۀَّنِکَأ  مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  ّانِإ  ُهادَی  تَمَّدَـق  ام  َیِـسَن  َو  اهنَع  َضَرعَأَف  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو   707-1- نآرق
مَُهل َلب  َباذَعلا  ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَـسَک  اِمب  مُهُذِـخاُؤی  َول  ِۀَـمحَّرلا  ُوذ  ُروُفَغلا  َکُّبَر  َو  [ 57  ] ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُدَتهَی  نَلَف  يدُـهلا  َیلِإ  مُهُعدـَت  نِإ  َو  ًارقَو 

: تاغل ینعم   496-1- نآرق [ - 59  ] ًادِـعوَم مِهِِکلهَِمل  انلَعَج  َو  اوُمَلَظ  اَّمل  مُهاـنکَلهَأ  يرُقلا  َکـِلت  َو  [ 58  ] ًِالئوَم ِِهنوُد  نِم  اوُدِـجَی  َنل  ٌدِـعوَم 
دیب ردصم  زا  دیبت - خارف ، يزور  یندروخ ، هویم ، لکا - دنشکیم ، لزنم  ياضف  يور  هک  یئوم  رداچ  همیخ و  قدارـس - هاگهانپ ، ادحتلم -
هزیر خی  مه  گرگت و  ياههناد  کچوک و  ياه  ریت  ندرک ، باسح  نابـسح - يدوبان ، ینعمب  لّوا  حـتفب  دایب  مود و  نوکـس  لّوا و  حـتفب 
هایگ تخرد و  هدـش ، مرن  کـشخ و  هاـیگ  هتـسکش ، میـشه - هتخیر ، مهرب  و  هحفـص 512 ] بارخ [  هیواخ - دـیآیم ، دورف  نامـسآ  زا  هک 

توادـع و يدوباـن ، كـاله و  ياـج  دـعوم  سبحم ، يرگید ، زا  یکی  يریگولج  تسا و  ءیـش  ود  ناـیم  لـماح  هچنآ  قـبوم - کـشخ ،
نأش بسانم  دنیآیم  وت  روضح  هک  مدرم  هکنیا  دنتفگ : ربمغیپب  بارعا  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  يربط : لوزن : تهج  هاگهانپ . لئوم - ینمـشد ،

هکنیا ياههّبج  مشپ  يوب  دـنتفگ  بارعا  هک  تسا  هتفگ  ناملـس  نک ، ینیـشن  مه  شزیمآ و  برع  فارـشا  اب  نک و  رود  ار  اهنآ  دنتـسین  ام 
ِربصا َو   » تیآ 28 میوشیم ، سونأم  نیـشنمه و  وت  اب  ینک  رود  ار  اهنآ  رگا  دنکیم  رازآ  ار  ام  ناشنادـننامه  ناملـس و  رذابا و  دـننام  مدرم 
راـبخا مدرم و  روـجبروج  نانخــس  ربارب  رد  سپ   ] 27 هـمجرت :  402-383- نآرق . - دـش لزان  اـهنآ  ياـضاقت  هکنیا  باوج  يارب  َکَـسفَن »

وا تاملک  قیاقح و ]  ] یسک هچ  دسریم  وتب  ادخ  باتک  زا  هک  یئوگب ] مدرمب  ینادب و  دوخ  و   ] یناوخب ارنآ  یتسیاب  وت  تسردان ] تسرد و 
اریادخ ماش  حبص و  هک  مدرم  نآ  اب  شزیمآب  ینک  دودحم  ار  دوخ  دیاب  زین  28 و  تسین ، وت  يارب  یهانپ  ازجب و  دنک و  نوگرگد  دناوتن  ار 

سک نآ  نخـس  نکم و  هجوت  یگدـنز  ياههرهب  يارب  اهنآ  ریغب  نادرگم و  اهنآ  زا  مشچ  دـنهاوخیمن و  يزیچ  وا  ياضر  زج  دـنناوخیم و 
: وگب مدرم ] نینچ  اب   ] زواجتم 29 و تسا و  طرفم  شراک  رد  دوریم و  دوخ  سوه  یپ  نوچ ]  ] میدرک لـفاغ  دوخ  داـی  زا  شلد  هک  ریذـپم 

یلو  ] شرفک دـناد و  دوخ  دـهاوخن  هکنآ  دریذـپب و  دـشاب و  نمؤم  دـهاوخیم  هک  ره  تسا ، دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  نآ  تسرد  ّقح و 
نوچ یبآ  دنهاوخب  کموک  رگا  تسا و  ریگارف  ناشزارفرب  همیخ  نوچ  شاهلعـش  دود و  هک  تسا ، اّیهم  یـشتآ  ناراکمتـس  يارب  دـننادب ]:

هک اـهنآ  یلو  دنراد 30  یـشیاسآ  عمجم و  دب  یبارـش و  دـب  نینچ  هکنیا  دـنکیم ، بابک  ار  اهتروص  هک  دـنهدیم  ناشهتخادـگ  سم  ریق و 
هک تسا  نادواج  تشهب  ناشیا  زج  ناـنیا  درک 31 و  میهاوخن  دوبان  دننک  وکین  لمع  هک  ناشیا  دزم  ام  هّتبلا  دـندرک  يراکوکین  دـننمؤم و 

اههکیرا و ناـشهاگهیکت  عونتم و  فیطل و  مشیربا  ياـههچراپ  زا  كاـشوپ  ـالط و  ياهدنبتـسد  هب  دـناهدش  تنیز  و  ناور ، نآ  رد  اـهدور 
هکنیا يارب  نونکا ]  ] شوخ 32 تسا  یشیاسآ  دوس و  بوخ و  تسا  یباوث  یگلمج ]  ] هک تسا  اهبنارگ  هحفص 513 ] هتسارآ و [  ياهتخت 
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غاـب ود  یکی  تسا  درم  ود  نآ ] ناتـساد  نم  امـش و  ناتـساد  وگب  و   ] نزب یلثم  دـنراد ] زارتـحا  ناریقف  اـب  ینیـشنمه  زا  هک   ] ناتـسرپ دوـخ 
رسکیب و 33 و  هویم ] هلغ و  عاوناب   ] هدـش تشک  ياهنیمز  ناشهلـصاف  تسا و  امرخ  تخرد  اهنآ  رود  هک  تسا  هدـش  تیانع  واـب  يروگنا 

هکنیا اـب  يدرم  نینچ  یلاـم ، و   ] تسا يرمث  ار  وا  مـه  تسا 34 و  ناور  يدور  ود  نآ  ناـیم  زا  هدیـسر و  ود  ره  يرادرب  هرهب  ماـگنه  مک 
لاوماب و رورغ  هکنیا  اب  سپ  ناز   ] ماهلیبق 35 شیوخ و  مه  تسا و  شیب  ماهیامرس  مه  وت  زا  نم  هک  دنکیم  وگتفگ  يرگید  نآ  اب  هیامرس ]
دـیآ 36 و لاوزب  یـشوخ  هکنیا  زگره  مرادـن  نامگ  دـیوگیم : دوریم و  شناتـسبب  ّقح ] راکنا  رفک و  و   ] دوخ رب  يرگمتـس  اب  و  ناـشیوخ ]

دهاوخ هکنیا  زا  رتهب  ادخ  يوس  زا  اجنآ  رد  مهاگیاج  ماهرهب و  مدرگزاب  ادخ  يوسب  دشاب و  يزیچ  نینچ  رگا  دشاب و  یتمایق  منکن  نامگ 
! دومن تتـسرد  يدرم  نینچ  هاگنآ  درک و  هفطن  ار  وت  كاخ  زا  هکنآ  رکنم  يدـش و  رفاک  وت  رگم  هک  هدرک  نخـس  زاـغآ  وا  قیفر  دوب 37 

يوریم تغاـبب  نوچ  ارچ  وت  ار 39  سک  چیه  مریگن  زابنا  وا  يارب  درادن و  کیرـش  هک  تسا  ادـخ  نامه  ماهدـننیرفآ  منادـیم  نم  یلو   38
نم ینیبیم 40  دوخ  زا  رتمک  دنزرف  لام و  رد  ارم  رگا  و  تسین ! وا  نامرفب  زج  یناوت  چیه  و  تسا ، یندش  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  یئوگیمن :

یتفآ دنسرب و ] تغاب  باسحب  روجنآ  ّقح  تشونرس  و   ] نامـسآ زا  وت ] رفک  يازـسب   ] دنک و تیانع  نمب  ّقح  وت  غاب  زا  رتهب  هک  مراد  دیما 
دش و دوبان  تشاد  هچنآ  یگمه  سپ ] ناز   ] یبای 42 زاب  ارنآ  یناوتن  هک  دور  ورف  شبآ  ای  راومه 41 و  دوش  یکاخ  یگمه  هک  دسرب  نآب 
راد و هن  نـکیل  مدوـبن 43 ، كرـشم  شاـکیا  تفگیم  دـش و  هتخیر  مه  رب  روـج  هچ  مدرک و  یجرخ  هچ  هک  دـیلامیم  تـسد  رب  تـسد  وا 
هک تسا  اـجنیا  دـهد 44  ماجنا  يراـک  دـناوت  یهار  چـیه  زا  دوخ  هن  دـننک و  یکموک  واـب  یئادـخ  تشونرـس  ربارب  رد  هک  دراد  ياهتـسد 
هک مدرم  هـکنیا  يارب  نزب  رگید  یلثم  زاــب  سب 45  تسا و  وا  زا  باوث  تبقاـع و  نیرتـهب  نوـچ  تسا  ادـخ  يارب  راـیتخا  تسا ] رادوـمن  ]

سپس هحفـص 514 ] دوش [ ، رادومن  هتخیمآ  مهب  نیمز  هایگ  عاونا  ات  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  تسا  یناراب  نآ  ناتـساد  ایند  یگدنز  ناتـساد 
دنیگدنز ياهیئابیز  هک  دـنزرف  لام و  تسا ] روط  نیمه   ] تسا 46 اناوت  يزیچ  رهب  دنوادخ  نوچ  دنک  ناشهدـنکارپ  داب  هدـش  مرن  یگمه 

ارف يزور  هک  نک  رادربـخ  ار  مدرم  هکنیا  زاـب  وزرآ 47 و  نیرتهب  تسا و  باوث  رتـهب  هک  تسا  ادـخ  دزن  مئاد  تسا و  هتـسیاش  هچنآ  یلو 
رد یگمه  دوشن 48 و  اهر  یـسک  هک  روط  نآ  مینک  مهارف  ار  اه  دازیمدآ  هدـش  رادومن  نیمز  ربز  ریز و  هدـمآرد ، شدرگب  اههوک  دـسر ،

شیپ رد  يزور  نینچ  دـیتشادنپیم  هک  دـیتسه  راب  نیتسخن  قولخم  ناـمه  نیرکنم ] امـش   ] دـنوش و فص  هب  دـنوادخ  تردـق  هاگـشیامن 
هک ام  رب  ياو  يا  دنیوگیم : دنکانـشیدنا و  نآ  دافم  زا  راکدب  مدرم  دید  یهاوخ  دّـمحم  يا  وت  هک  تسا  هداهن  یباتک  اجنآ ]  ] دیرادن 49 و

دننیبیم نآ  رد  دوخ  مشچب  دناهدرک  هچنآ  ره  و  تسا ، هتشون  ار  یگلمج  هکنیا  زج  هدرکن  اهر  ار  یگرزب  کچوک و  لمع ]  ] باتک هکنیا 
ار مدآ  میتـفگ : هکئـالمب  يزور  هک ] مدآ  سیلبا و  ناتـسادب  نک  هجوتم  ار  مدرم  نوـنکا  . ] تسا هدـشن  متـس  سکب  قـح  يوـس  زا  هک   50

تسود دنوادخ  ربارب  رد  تسرپ ] دوخ  مدرم   ] امش ایآ  دیچیپ . رس  ّقح  نامرف  زا  دوب و  یّنج  هک  سیلبا  رگم  دنتفریذپ  یگمه  دینک ، هدجس 
دوخ نابیتشپ  ار  تادوجوم  هکنیا  هنوگچ  ! ] ناراکمتـس يارب  دـنوادخ ] ياجب   ] یـضوع دـب  دننمـشد و  هکنیا  اب  دـیتسه  وا  لـسن  ناـطیش و 
دوخ روای  ار  ناهارمگ  هن  ناشدوخ و  تقلخ  رد  هن  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآب  هن  میتفرگن  دـهاش  کموک و  ار  اهنآ  هکنیا  اب   51 دینادیم ]
اهنآ دیناوخب  دسر : ادن  ّقح  يوس  زا  هک  يزور  دنـشاب ] رظتنم  یمدرم  نینچ  سپ   ] 52 دنشاب ] يراک  ماجنا  یغالبا و  يهلیـسو  هک   ] میدرک

ار شتآ  ناراکمتـس  هک ] اجنامه   ] کلهم 53 میدرک  ياهلـصاف  ناشایم  هک  دنباین  یخـساپ  دنناوخب  نوچ  دـیتشادنپ ، ادـخ  کیرـش  هک  ار 
یلو میاهدز  یلثم  يرد  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  هـکنیا  رد  هـکنیا  اـب  دنباین 54 و  نآ  زا  یتشگرب  هدـش و  ریزارـس  نآ  رد  ار  دوخ  دـننیبهب و 

دندومن و ناشیاب  هک  تسار  هار  نآب  دنوش  نمؤم  هک  تسا  هتفرگ  ولج  هچ  ار  مدرم  هکنیا  رگم  جوجل 55  تسا و  رتتخس  زیچ  ره  زا  یمدآ 
اب دننیبب 56  دوخ  ولج  رد  يراتفرگ  ای  دیسر و  ناگتشذگ  رب  هک  دیآ  نآ  ناشرـس  رب  هک  دنرظتنم ]  ] رگم دنهاوخب ! شزرمآ  دوخ  يادخ  زا 

نوچ ، ] دننک دوبان  ار  ّقح  ات  دننکیم  لدج  هدوهیب  نارفاک  هکنیا  یلو  دیون  دیدهت و  زج  هحفص 515 ] دنتشادن [ . ياهفیظو  ناربمغیپ  هکنیا 
فاصنا دوخ   ] دـنتفرگ 57 هچیزاـب  دـندش و ] رکنم   ] دنتـشاد ناشرذـح  رب  ناربمغیپ  ار  هچنآ  یئادـخ و  تاـیآ  دوخ ] يهدوهیب  يهشیدـناب 

هچنآ دـنادرگ و  ور  وا  دـش و  يروآدای  وا  يارب  لازی ] تردـق ال  ياههناشن  و   ] شراگدرورپ تایآ  هکنآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یک  دـنهد ]
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ناشاهـشوگ تقیقح و  كرد  زا  میدرک  یفـالغ  رد  ار  ناـشلد  هک ] دوب  مدرم  هکنیا  راـک  رکف و  يهجیتـن   ] هّتبلا درک ! شومارف  داد  ماـجنا 
راک رکف و  ربارب  رد  رگا  هچ  نابرهم  تسا و  هانگ  يهدنشخب  وت  يادخ  یلو  دنیوپن 58  ّقح  هار  یناوخب  تسار  هارب  ناشدنچ  ره  نیگنس و 

هکنیا دوخ ] هچ   ] درادن 59 زیرگ  نآ  زک  تسا  اهنآ  يارب  نّیعم  یماگنه  نکیل  دـنکیم  ناشراتفرگ  گنردیب  هّتبلا  دـنک  ناشلوئـسم  مدرم 
« َکَیلِإ َیِحوُأ  ام  ُلتا  َو  : » نیرّسفم نخس  میدرک . ناشدوبان  نّیعم  تقو  رس  دندرک  متـس  نوچ  هک ] دنـسانشیم  ار  همیدق  بارعا  ي   ] اهیدابآ

نامه تقیقح  هک  ناوخب  مدرم  يارب  ار  ناـمه  دوشیم  ماـهلا  یحو و  وتب  نارگید  فهک و  باحـصا  تشذگرـس  زا  هچنآ  ینعی  عمجم :  27
ص]  ] ربـمغیپ زا  بارعا  هک  تسا  بـلطم  کـی  يهلاـبند  یگلمج  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  اـت  هـیآ  هـکنیا  زا  رخف :  46-15- نآرق . - تسا
داد و رارق  نآرق  ار  ترضح  نآ  راک  يهیاپ  هاگهیکت و  تهج  هکنیا  زا  دنوش ، کیدزن  واب  اهنآ  ات  دنک  رود  دوخ  زا  ار  ریقف  مدرم  دنتساوخ 

يراتفرگب دنوادخ  ياههدـعو  ینعی  يربط :  27 ِِهتاِملَِکل » َلِّدَبُم  ال  . » درمـش تشز  ار  اهنآ  راک  هشیدـنا و  یگلمج  هیآ  نیدـنچ  اب  سپ  ناز 
رما هچنآ  هچ  تسین  يرییغت  دنوادخ  تاملک  ماکحا  رد  ینعی  عمجم :  30-1- نآرق . - تسا ریذپان  فّلخت  دش و  دهاوخن  نوگرگد  نارفاک 

تاروت دوهی  هک  نانچ  دنک  ضوع  ار  نآرق  دناوتب  سک  هک  دیـسر  دهاوخن  يزور  زگره  ینعی  فشک : تسا . هداد  ربخ  هچنآ  هچ  هدرک و 
راد زاب  هحفص 516 ]  ] 37-1- نآرق  - نتـشیوخ کسفن  سبحا  يا  هتـشون : حوتفلا  وبا   28 َنیِذَّلا » َعَم  َکَـسفَن  ِربصا  َو  . » دـندرک ضوع  ار 
نآ رد  راـیغا  ّتبحم  دزادرپن و  ناـشیا  تبحـص  اـب  تسا  تفـص  يهضبق  رد  لد  هک  شاـب  ناـشیورد  اـب  سفنب  دّـمحم : يا  هتـشون : فشک 

تئارق لاد  نوکـس  واو و  نیغ و  مض  اب  ةودغلاب »  » رماع نبإ  نایبت :  28 ِّیِـشَعلا » َو  ِةادَغلِاب  . » رادب تباث  نک و  سبح  ینعی  يواضیب : دجنگن .
اودعت ال ال   » یـضعب يواضیب   28 َكانیَع » ُدـعَت  َو ال   » 27-1- نآرق : - دـناهدناوخ فلا  يادـص  اب  لاد  نیغ و  حـتف  اب  نارگید  تسا و  هدرک 

ِةایَحلا َۀَنیِز  ُدیُِرت   » 23-1- نآرق . - دـشاب دـیزم  یثالث  لّعف  لعفا و  نزو  زا  هک  دّدـشم  لاد  اب  مه  دـناهدناوخ و  لاد  رـسک  ءات و  ّمضب  ّدـعت »
برع فارـشا  نامیاب  يهتـسبلد  ربمغیپ  نوچ  عمجم : تسا ، اهنآ  ناگرزب  فارـشا و  اب  ینیـشنمه  ةایحلا  ۀـنیز  زا  دوصقم  يربط :  28 اینُّدلا »
هکنیا مالسا  عمطب  رادم  رب  ءارقف  زا  مشچ  هک  دهدیم  روتسد  هلمج  هکنیا  دنوش ، ناملـسم  دیاش  هک  دومرفیم  لیامت  راهظا  اهنآب  یهاگ  دوب .

، تسا هدـش  تئارق  ءاب  عفر  لّوا و  مال  حـتفب  هبلق  انلفغا  ُهَبلَق » انلَفغَأ   » يهلمج عمجم :  28 ُهَبلَق » انلَفغَأ  نَم  عُِطت  ـال   » 36-1- نآرق . - نیکرشم
هکنآ - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  و  تسین . توافت  ینعم  يهجیتن  دوصقم و  رد  تسا و  هتـشادنپ  ربخیب  ار  ام  وا  لد  هکنآ  ینعی 

تلفغب بستنم  ار  شلد  هـکنآ  دوش 2 - لـفاغ  اـم  داـی  زا  دوب  نکمم  هک  دوب  يروـج  وا  یگدـنز  میداد و  رارق  تلفغ  ضرعم  رد  ار  شلد 
میداد و رارق  لـفاغ  ار  شلد  ینعی  - 4 دـش ، ام  ربارب  لد  تلفغ  لاح  اب  وا  میدـید و  تلفغ  اـب  ار  وا  لد  هکنآ  - 3 میدـیمان . لفاغ  میدرک و 
وا اب  ناطیـش  هک  میدرک  اـهر  میدومن و  ربخیب  وا  لد  زا  ار  دوخ  اـم  - 5 دنـسانشب ، ار  وا  هکئالم  هک  میدرکن  رادهناشن  نینمؤم  لد  تمـالعب 

تـسا اهنآ  ياقفر  سباح و  نب  عرقألا  نصح و  نب  ۀنییع  فیـصوت  هلمج  هکنیا  يربط :  73-54- نآرق -35-1- نآرق . - دنکب دهاوخ  هچنآ 
: رخف دهدن . شوگ  اهنآ  نانخسب  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  ترضح  ناب  و  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  ریقف  نیملسم  دندرک  اضاقت  ربمغیپ  زا  هک 

تـسا یگریت  ّقح  ریغ  قلخ و  دای  و  هحفـص 517 ] تسا [  ریخ  تسا و  یگـشیمه  تسا و  دوجو  لصا  نوچ  ینـشور  تسا و  رون  ّقح  داـی 
رتالاب دوخ  نآ  یگریت و  تسا و  تملظ  رد  داـتفا . قلخ  داـیب  دـش و  ربخیب  ّقح  داـی  زا  هکنآ  سپ  تسا ، يدـب  یتسین و  لاوز و  لـباق  نوچ 

227-205- نآرق . - تسا یگدـنز  ياههتـساوخ  يوریپ  لد  تلفغ  زا  دوصقم  هک  دـهدیم  ناشن  ُهاوَه » َعَبَّتا  َو   » دـعب يهلمج  تسا و  تلفغ 
هن تسرد  تسا و  قح  تسا و  ادـخ  يوس  زا  ربمغیپ  راتفگ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  تسا ، نآرق  ّقح  زا  دوصقم   29 مُکِّبَر » نِم  ُّقَحلا  ُِلق  »

مَُهل بِرضا  َو   » 32-1- نآرق . - دنامن یلد  ود  ّکش و  يارب  یهار  دش و  رادومن  دنوادخ  يوس  زا  تقیقح  ّقح و  هتفگ : يرگید  دوخ  لیمب 
و رفاـک ، یکی  نمؤم و  یکی  موزخم  ینب  زا  هّکم  لـها  زا  دـمآ  ردارب  ود  ّقح  رد  تاـیآ  هکنیا  دـنتفگ : هتـشون : حوتفلا  وبا   32 ِنیَلُجَر » اًلَثَم 

يهّصق هک  یسراف  ناملس  يارب  دز و  نصح  نب  ۀنییع  يارب  لثم  هکنیا  دنتفگ : هّکم  ناکرـشم  دمآ و  لوسر  رد  لثم  لیبس  رب  تایآ  دنتفگ :
32 ٌرَمَث » َُهل  َناـک  َو   » 38-1- نآرق . - رفاک یکی  نمؤم و  یکی  ردارب  ود  لیئارـسا ، ینب  رد  درم  ودـب  ار  ناشیا  دز  یلثم  يادـخ  تفرب  ناشیا 
رد يربط :  24-1- نآرق . - تسا ورمع  وبا  تئارق  میم  نوکس  ءاّثلا و  ّمض  اب  ود  ره  ّمض  اب  مه  تسا و  میم  ءاث و  حتف  اب  رمث  يهملک  عمجم :
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َوُه اَّن  . ِ تشاد هویم  وا  تخرد  غاب و  تشاد 3 - هیامرس  لام و  عاونا  - 2 تشاد ، هرقن  الط و  وا  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم 
« انأ  » يهزمه دـشابیم  ّانا » نکل   » ینعم رد  نوچ  هک  رخآ  فلا  اب  لّوا  تسا ، هدـش  تئارق  روج  ود  « 83 «» اَّنِکل  » يهملک يربط :  38 یِّبَر » ُهّللا 

فلا نودـب  نون و  دـیدشت  اب  نکل »  » مّود تئارق  تسا ، هدـش  ماغدا  نون  ود  ره  هدـش و  هدوزفا  رخآـب  فلا  نآ  ياـجب  تسا و  هدـش  طـقاس 
ینعم رد  نوچ  هک  رخآ  فلا  اـب  لّوا  تسا ، هدـش  تئارق  روـج  ود  . تسا نم  يادـخ  وا  میوـگیم  نم  یلو  تسا : هکنیا  ینعم  رخآ و  هدـئاز 

اب نکل »  » مّود تئارق  تسا ، هدش  ماغدا  نون  ود  ره  هدش و  هدوزفا  رخآب  فلا  نآ  ياجب  تسا و  هدش  طقاس  انأ »  » يهزمه دـشابیم  ّانا » نکل  »
- یقرواپ -59-50- نآرق -31-1- نآرق . - تسا نم  يادخ  وا  میوگیم  نم  یلو  تسا : هکنیا  ینعم  رخآ و  هدئاز  فلا  نودب  نون و  دـیدشت 
دتسرفب و هحفص 518 ]  ] 26-17- نآرق  - 47-1- نآرق  - باذع اهنآ  رب  ادخ  ینعی  يربط :  40 ِءامَّسلا » َنِم  ًانابسُح  اهیَلَع  َلِسُری  َو   » 62-60
هک يراک  باسح  باذـع  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم : دـننک . باترپ  یـسک  يوسب  هک  يریت  لثم  دوش  باترپ  وا  رب  يراـتفرگ  بجوم 
ّرج عفر و  اب  ِّقَحلا »  » يهملک تسا و  هدش  هدناوخ  رسک  حتف و  اب  ُۀَیالَولا »  » واو عمجم :  44 ِّقَحلا » ِهِّلل  ُۀَیالَولا  َِکلانُه  . » دسرب واب  تسا  هدرک 
رد ینعی  تسا  هتفگ  یبیتق  تسا ، ادخ  اب  کموک  يرای و  رایتخا  نمؤم  رفاک و  يوگتفگ  ماگنه  رد  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدش  تئارق 

یقیقح صلاخ و  يراد  رایتخا  تمایقب  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دـنوشیم ، رازیب  وا  ریغ  شتـسرپ  زا  دـنرادیم و  تسود  ار  ادـخ  تماـیق 
. - تسا هدش  تئارق  فاق  ّمض  نوکـس و  اب  ابقع  ابقع ، يهملک  و  هراچیب ، لوذخم و  ار  رفاک  دـنکیم و  يرای  ار  نمؤم  هک  تسا  ادـخ  يارب 
ّقح هکنآ  يارب  ّقحلا » وـه  هّلل و   » تسه هّللا  دـبع  فحـصم  رد  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   124-114- نآرق -67-55- نآرق -40-1- نآرق

: رخف  47 َلابِجلا » ُرِّیَُسن  َموَی  َو  . » دشاب تیالو  تفص  ّقح  هکنانچ  هّلل » ّقحلا  ۀیالولا  کلانه   » تسه ّیبا  فحـصم  رد  و  دشاب ، يادخ  تفص 
دوشیم هداد  شدرگ  ینعی  دشاب  لوهجم  بیاغ  لعف  هک  تسا  رماع  نبإ  ورمع و  وبا  ریثک و  نبإ  تئارق  مال  عفر  ءای و  حـتف  ءات و  مضب  ّریـست 
تـسا هدرک  لقن  فاّشک  بحاص  و  ار ، اههوک  میهدیم  شدرگ  ام  ینعی  دناهدناوخ  مال  بصن  ءای و  رـسک  نون و  ّمض  اب  ُرِّیَُـسن »  » نارگید و 

دشاب ولج  نخس  يهلابند  تسا  نکمم  ینعم  رد  و  دنبنجیم ، دوخ  اههوک  ینعی  مال ، عفر  دّدشم و  ریغ  نیس  رسک  ءات و  حتف  اب  لابجلا » ریست  »
نینچ رد  ینعی  دشاب  هلمج  زاغآ  تسا  نکمم  تسا و  رتهب  يزیچ  ره  زا  دننک  یم - تکرح  اههوک  هک  زور  نآ  رد  تاحلاص  تایقاب  ینعی 

زور نآ  رد  ینعی  يربـط :  47 ًةَزِراـب » َضرَـألا  يََرت  َو  [ » هحفـص 519  ] 203-192- نآرق -32-1- نآرق . - دوب دـهاوخ  ناـنچ  نینچ و  زور 
ار همه  زور  نآ  تسه  نیمز  لد  رد  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسین ، ریگولج  یتـخرد  هوک و  نوچ  ینیبـیم  رادومن  ار  نیمز  يهمه 

هدر دـنچ  تروصب  فصب و  فص  زور  نآ  ینعی  ناـیبت :  48 افَـص » َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  َو   » 30-1- نآرق . - ینیبیم رادومن  هدـمآ و  نوریب 
زاب فص  کی  رد  ار  اهنآ  ای  دناهداتسیا  فص  کی  رد  هکنیا  لثم  دنتسه  روضح  رد  یگمه  هک  تسا  فص  کی  ینعمب  ای  دنوشیم  رادومن 

دـیدش و رـضاح  هدـنز و  مه  زاـب  ینعی  حوتفلا : وبا   48 مُکانقَلَخ » امَک  اـنوُُمتئِج  دََـقل   » 36-1- نآرق . - دـنیآیم باسح  ضرعمب  دـنرادیم و 
-1- نآرق . - دیدش رـضاح  یلاخ  تسد  هنهرب و  لّوا  زور  لثم  هک  تسا  هکنیا  رگید  ینعم  دنامن و  یقاب  گرم  زا  دعب  یگدـنز  رد  دـیدرت 

ندب رب  تسد  ندرک و  هراشا  ندز و  کمشچ  عورشم  ریغ  اب  ةریغص  تفگ  ریبج  نب  دیعس  حوتفلا : وبا   49 ًةَرِیبَک » َو ال  ًةَریِغَص  ُرِداُغی  ال   » 36
هک رتمهم  هب  تبـسن  هاـنگ  ره  تسا و  یبسن  یفاـضا و  هریبک  هریغـص و  اـم  رظن  رد  و  تسا ، وا  اـب  یـسنج  لـمع  هریبـک  تسا و  ندـیلام  وا 

50 ِّنِجلا » َنِم  َناک  َسِیلبِإ  اـّلِإ   » 40-1- نآرق . - تسا هریبک  تسا ، رتمک  شباذع  هک  رتریغصب  تبـسن  تسا و  هریغـص  تسا  رتشیب  شباذع 
ّنج تسا  ناهنپ  مدآ  ینب  رظن  زا  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، ّنج  اهنآ  مان  هک  دوب  هکئالم  هتـسد  نآ  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يربط :

نیاب دوبن  کلم  سیلبا  دناهتفگ : هک  اهنآ  عمجم :  39-1- نآرق . - ندیـشوپ ینعمب  هدش  هتفرگ  لعف  نزو  رب  نج »  » زا هک  تسا  هدش  هدیمان 
تیاور دلاجم  حوتفلا : وبا   50 ِینوُد » نِم  َءاِیلوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَنوُذِخَّتَتَف  َأ  هتـشرف . هن  یمدآ  هن  تسا  يدوجوم  نج  نوچ  دناهدرک  لالدتـسا  هیآ 

شیـسورعب متفگ  دوب  نز  ار  سیلبا  ایآ  یبعـش  تفگ : داهن و  نیمز  رب  ارنآ  دمایب و  شراب  هلوک  اب  یلامح  يزور  تفگ : هک  یبعـش  زا  درک 
-65-3- نآرق «[.. - 84» نادنزرف ار و  وا  دوب  نز  یلب  میتفگ  دشابن  نزیب  دـنزرف  هک  متـسناد  دـمآ  مدایب  هیآ  هکنیا  هراب  رگد  مدوبن  رـضاح 

هدجـس سیلبا  ارچ  تسا ، شـسرپ  هنوگنیا  خـساپ  ياجب  ِّنِجلا » َنِم  َناک   » يهلمج یناـشاک : تـالیوأت  هحفـص 520 ]  ] 361-359- یقرواپ
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هدـش هتفگ  نآ  زا  سپ  تهج  هکنیا  زا  تسا و  ناـهنپ  تعیبـط  ّداوم  رد  هک  دوـب  یندـب  ياوـق  زا  ینعی  دوـب  ّنج  زا  تسا  هدـش  هتفگ  درکن !
مُُهتدَهشَأ ام   » 12-1- نآرق . - دـش نامرفان  قساـف و  ّقح  رما  رد  دوب  نآ  ضراوع  هّداـم و  راـتفرگ  نوچ  هک  َقَسَفَف »  » 48-26- نآرق : - تسا

تسا ناطیش  يوریپ  یتشز  رب  لالدتسا  يارب  ولج  تیآب  هیآ  هکنیا  طابترا  تسا و  هدش  تئارق  زین  مهاندهشا » : » عمجم  51 ِتاوامَّسلا » َقلَخ 
: حوتفلا  38-1- نآرق . - دینک دادمتـسا  اهنآ  زا  امـش  دنـشاب و  هتـشاد  يربخ  یئاج  زا  ات  دـندوبن  رـضاح  شنیرفآ  عقوم  رد  وا  لسن  وا و  هک 

دناهتفگ رگید  یضعب  و  ناگتشرف ، اب  تسعجار  تفگ  یبلک  و  نیطایش ، اب  تسا  عجار  مُُهتدَهـشَأ »  » رد مه »  » ریمـض دنتفگ  نارّـسفم  رتشیب 
يرای ناشیا  زا  ات  نیمز  نامسآ و  قلخ  تقو  رد  مدرکن  رـضاح  ار  ناشیا  نم  دنتفگ : نآ  هیآ  ینعم  رد  رگد  یهجو  و  نارفاک ، اب  تسعجار 

«. - 85 [[» مریگن نواعم  روای  رایب و  ار  ناگدننک  هارمگ  نم  « ] ًادُضَع َنیِّلِضُملا  َذِخَّتُم  ُتنُک  ام  َو   » دومرف هکنانچ  دنشاب ، نم  کموک  میوج و 
، دوگ رایسب  تسا  ياهّرد  مان  قبوم  عمجم :  52 ًاِقبوَم » مُهَنَیب  انلَعَج  َو  [ » هحفص 521  ] 442-440- یقرواپ -384-338- نآرق -65-51- نآرق

ناشدوبعم نیکرـشم و  نایم  ینعی  تسا : هتفگ  یبارعا  نبإ  تسا ، هلـصاف  ياهرد  نینچ  نیرفاـک  نینمؤم و  ناـیم  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم 
زا دوصقم  تسا : هتفگ  ءاّرف  مّنهجب ، نارفاک  دنوریم و  تشهبب  دنتـسه  نارفاک  دوبعم  هک  هکئالم  حیـسم و  نوچ  دوب ، دهاوخ  هلـصاف  منهج 

: تسا هتفگ  يرـصب  نسح  تسا ، اهنآ  كاله  بجوم  رگدـکی  اب  نارفاـک  طـباور  تسا : نینچ  ینعم  هلـصاف و  هن  تسا  هطبار  نیب  يهملک 
لدج بلاطمب  یمدآ  ینعی  رخف :  53 ًالَدَج » ٍءیَش  َرَثکَأ   » 32-1- نآرق . - میداد رارق  ینمشد  نارفاک  نایم  ینعی  تسا  ینمـشد  ینعمب  قبوم 
ثحب تّوبن  رد  هاگ  دـیحوت ، رد  یهاگ  تسا  ناسنا  رد  هک  لدـج  يوخ  يهطـساوب  يروباشین :  25-1- نآرق . - دراد هّجوت  داـیز  وگتفگ  و 

« اًُلُبق ُباذَعلا  ُمُهَِیتأَی  َوأ  [ » هحفـص 522 تسا [ . هدش  ادیپ  دّدعتم  بهاذـم  نایدا و  تهج  هکنیا  زا  عورف و  رد  هاگ  لوصا و  رد  هاگ  دـننکیم 
فاق و رـسکب  نارگید  تئارق  و  تسا ، هفوک  مدرم  تئارق  و  تسا ، هتـسد  هتـسد  ینعم  هب - لیبق  عمج  ءاب  فاق و  ّمض  اـب  اًُـلُبق » : » فشک  55

نَم َو   » 56-47- نآرق -37-1- نآرق . - تسا ردـب  زور  دـمآ  شیپ  باذـع  روج  هکنیا  زا  دوصقم  و  تسا ، هلباقم  يربارب و  ینعمب  ءاـب  حـتف 
لیلد ًۀَّنِکَأ » مِِهبُوُلق  یلَع  انلَعَج  ّانِإ   » هیآ رخآ  تسا و  هّیردـق  لـیلد  هیآ  لّوا  يهلمج  دـنچ  هکنیا  هک  تسا  بجع  رخف :  56 َرِّکُذ » نَّمِم  ُمَلظَأ 

، دشابن رگید  يهتسد  يهدیقع  لیلد  هیآ  نآ  ریظن  زاب  دشاب و  لیلد  هتسد  کی  يهدیقع  يارب  هک  نآرق  رد  تسا  یتیآ  رتمک  تسا و  هّیربج 
- نآرق -35-1- نآرق . - دنیوگیم نخس  هدیجنـسن  دنتـسه و  دّلقم  هک  اهنآب  تبـسن  تسا  رّکفتم  ملاع و  مدرم  شیامزآ  يارب  شور  هکنیا  و 
« ًادِـعوَم مِهِِکلهَِمل  انلَعَج  َو   » 33-1- نآرق . - تسا دومث  داـع و  حوـن و  مدرم  دوـصقم  فـشک :  59 مُهاـنکَلهَأ » يرُقلا  َکـِلت  َو   » 167-124

حتف اب  دوب و  نّیعم  داعیم  ناشيدوبان  كاله و  تقو  يارب  ینعی  دشاب  نامز  مسا  هک  تسا  هدناوخ  مال  رـسک  میم و  حـتف  اب  صفح  فشک :
ینعی دشاب  لوعفم  مسا  هک  تسا  هدـش  تئارق  مال  حـتف  میم و  ّمض  اب  ناشيدوبان و  يارب  ینعی  دـشاب ، ردـصم  ات  تسا  هدـش  تئارق  ود  ره 
هچنآب دشاب  هراشا  دیاش  رخآ ، ات  َیِحوُأ » ام  ُلتا   » تیآ 27 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس   36-1- نآرق . - ناشیگدش دوبان  کلهم و  يارب 

نایم رد  وت  اب  دنراد  رطاخ  رد  دناهدینش و  هچنآ  زا  مدرم  هکنیا  هک  دشاب  بلاطم  نامه  يهلابند  میتشون و  فهک  باحصا  ناتـساد  دافم  رد 
تراگدرورپ يوس  زا  هچ  ره  هکلب  دـشاب  اـهنآ  نخـس  مدرم و  هکنیا  اـب  وت  لد  دـیابن  یلو  دـننکیم ، رظن  راـهظا  مه  دوخ  زاـب  دـنراذگیم و 

ناتـساد رد  مدرم  ياـههتفگ  هک  تسا  هناـشن  دوـخ  ِِهتاـِملَِکل » َلِّدَـبُم  ـال   » صوـصخب هلمج  روـج  هکنیا  و  سب ، ناوـخب و  ار  ناـمه  دـسریم 
تسرد هک  ناوخب  ار  یهلا  ماهلا  نامه  وت  یلو  هدش  لقن  روج  دنچب  تسا و  هدش  لیدبت  همه  نوچ  تسین  وت  ماقم  بسانم  فهک  باحصا 
يهدارا رهظم  رادومن و  نخـس  هک  روط  نامه  تسا  هدـش  هتفگ  بسانم  عقاوم  رد  هکنانچ  ِِهتاِملَِکل » َلِّدَـبُم  ـال   » يهلمج رادیاپ 2 - تسا و 

لیدبت رییغت و  ات  تسین  رّوصتم  يزیچ  لازی  تردق ال  نآ  ربارب  رد  دنتـسه و  ّقح  يهدارا  تردق و  رهظم  اههدیرفآ  شنیرفآ و  تسا  یمدآ 
ياهینوگرگد اب  تسین  هحفص 523 ]  ] 716-687- نآرق -470-441- نآرق -61-42- نآرق  - فلاخم راتفگ  هکنیا  و  دـشاب ، رّوصتم  اـهنآ 

ملع ال رد  هک  روط  رهب  تسین و  ریذـپ  لیدـبت  هک  تسا  یهلا  تاملک  یلزا و  يهدارا  نامه  يهجیتن  دوخ  تـالّوحت  هکنیا  نوچ  اههدـیرفآ 
تسا و لاحم  رگید  یلّوحت  ای  هفقو  هنوگ  ره  درک و  دهاوخ  رییغت  دـنک  رییغت  یـضتقم  ناکم و  نامز و  بجومب  دـیاب  هک  تسا  نّیعم  لازی 

یلو تسا  ربـمغیپ  اـب  نخـس  يور  هچرگا  ًاـقَفَتُرم » تَنُـسَح  َو   » يهلمج تیآ 31  اـت  َکَـسفَن » ِربـصا  َو   » يهلمج تـیآ 28  زا  - 3 یندشان ،
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هک ياهداوناخ  دارفا  يرفن و  دـنچ  ّلقاال  ای  یتکلمم و  يرهـش و  رادرایتخا  ربهر و  دـنرتگرزب و  هک  تسا  ناسک  نآ  یئامنهار  يروآدای و 
تسرپ و اوه  دارفاب  دنزودب و  یگدنز  ياهیزیمآ  گنرب  مشچ  دنرادب و  رود  رظن  زا  ار  دوخ  تارفن  یعقاو  شزرا  دـیابن  مدرم  هتـسد  هکنیا 

هتفگ تیآ 29  رد  تبـسانم  نیمهب  دـنرب و  راکب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  يونعم  يدام و  يورین  دـنوشب و  لفاغ  مدرم  عیطم  دـندنبب و  لد  طرفم 
سپ تسا  راکمتـس  دوخ  مه  وا  تسا و  متـس  تسرپ  اوه  طرفمب و  نتخود  مشچ  هک  دـشاب  هراشا  ات  ًاراـن » َنیِِملاّـظِلل  اندَـتعَأ  : » تسا هدـش 

يونعم شزرا  هک  تسا  هراـشا  رخآ  اـت  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َّنِإ   » يهلمج دـعب  تیآ  رد  شتآ و  ناشازـس  دنراکمتـس و  شناوریپ  اـمنهار و  نینچ 
مَُهل بِرضا  َو   » تیآ 32 - 4 تسا ، تشهب  اهنآ  شاداپ  دنتـسه و  نمؤم  شناوریپ  شدوخ و  دراد  هّجوت  نمؤم  دارفاـب  هکنآ  تسا و  ناـمیا 
مدرم راک  هک  هتـشذگ  ياهروتـسد  ندش  نشور  يارب  ناتـساد  تسا و  هیبشت  ود  ًارِدَتقُم » ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع   » تیآ 45 رخآ  ات  ِنیَلُجَر -» اًـلَثَم 
راتفرگ دراد و  مهارف  هیامرس  دنکیم و  تسرد  غاب  کی  نآ  تسرد  يهشیدنا  اب  تسا و  تسار  هارب  هکنآ  اب  دجنـسب  ار  تسرپ  اوه  ربخیب و 

کشخ و زومت  باتفآ  تسا و  زبسرـس  ناراب  زا  هک  يراهب  هاـیگ  لـثم  اـی  درادـن و  تسد  رد  يزیچ  هودـنا  سوسفا و  زج  دوشیم و  هثداـح 
هودنا زگره  لدشوخ و  تسا و  راودیما  هتـسویپ  دنادیمن و  بیع  ار  يرادان  راوتـسا ، لد  نامیا و  اب  کی  هکنیا  یلو  دنکیم ، شا  هدـنکارپ -

دیما ینعی  ًانابـسُح » اهیَلَع  َلِسُری  َو  َِکتَّنَج  نِم  ًاریَخ  ِنَِیتُؤی  نَأ  یِّبَر  یـسَعَف   » تسا هدـش  هتفگ  هک  تیآ 40  رد  - 5 درادن ، شاهیامرس  فلت 
! دهاوخب ار  يرگید  دب  اسراپ  درم  ارچ  هک  تسا  هشیدنا  ياج  دنک  دوبان  دناسرب و  بیـسآ  ار  وت  نآ  دهدب و  نمب  وت  غاب  زا  رتهب  ادخ  مراد 
- نآرق -1298-1261- نآرق -1103-1076- نآرق -899-869- نآرق -404-380- نآرق -358-339- نآرق - - هــلمج رد  تــقد  اـــب  یلو 

نوچ هک  شاب  رادـیب  تسا و  يزوسلد  اهیَلَع » َلِسُری   » يهلمج دوشیم : مولعم  ولج  ياه  هحفص 524 ]  ] 1987-1902- نآرق -1351-1319
ام ًۀَِمئاق و  َۀَعاّسلا  ُّنُظَأ  ام   » 50-32- نآرق : - تسا هتفگ  هک  قیاقح  يهمه  رکنم  تسا و  رورغم  شنخـس  فرط  دـنیبیم  تسا  نمؤم  هکنآ 
هک شابم  هشیدـنا  نیدـب  تسا : هتفگ  شباوج  رد  وا  تسا ، كوکـشم  نم  يارب  هیامرـس  يدوبان  تماـیق و  ینعی  ًادـَبَأ » ِهِذـه  َدـِیبَت  نَأ  ُّنُظَأ 
دـش مولعم  دـش و  رادومن  لامتحا  دـنپ و  هکنیا  هاـگنآ  دـنک ، دوباـن  ار  وت  لاـم  دـهدب و  رتهب  مرادـن  چـیه  هک  نم  يارب  ادـخ  تسا  نکمم 
درم ناتساد و  نمؤم و  رفاک و  نادرم  زا  نخس  يهلابند  رد  نوچ  رِداُغن » مَلَف  مُهانرَشَح   » هلمج تیآ 47  رد  - 6 تسا ، هدوب  اجب  وا  يزوسلد 
رفک نید و  زیمت  هفیظو و  ّدـحب  هک  ناسناب  تسا  رـصحنم  تمایق  رد  ندـش  مهارف  رـشح و  هک  تسا  هنیرق  تسا  هدـش  هتفگ  نمؤم  رفاـک و 

« َقَسَفَف ِّنِجلا  َنِم  َناک  َسِیلبِإ - ّالِإ  اوُدَجَسَف   » تسا هدش  هتفگ  تیآ 50  رد  - 7 دنرادن . تمایق  رشح و  تاناویح  زیمم و  ریغ  مدآ  یلو  دشاب .
روفنم تسا  هدوب  يدوجوم  ّنج  دشیم  هدـناوخ  ناشيارب  نآرق  هک  مدرم  نآ  رکف  رد  نوچ  لّوا - دـسریم : رظنب  هلمج  هکنیا  رد  لامتحا  ود 

شیادیپ زاغآ  زا  دیتسه  نازیرگ  نآ  زا  تسا و  كانمهس  ّنج  يهتسد  زا  هک  سیلبا  نامه  هک  تسا  هدش  يروآدای  اهنآب  يذؤم  بیهم و  و 
نینچ ربارب  رد  امـش  یلو  تسا ، هدرکن  امـش  ردپب  ینتورف  تسا و  هدربن  ار  ادخ  نامرف  هک  هزادـنا  نآ  ات  تسا  هدوب  نمـشد  اهدازیمدآ  امش 

یتشز و تسا و  ّرـش  وا  هک  تسا  ناطیـش  نیقلت  هسوسو و  دولوم  یگدـنز  رد  يور  هداـیز  یتسرپ و  اوه  نوچ  دـیتسه  واـب  میلـست  نمـشد 
یناـهن و ینعمب  ّنج  يهملک  نوچ  مّود - تسا ، یناـسنا  يهیلاـع  تاجردـب  ندیـسر  ربـمغیپ و  تعاـطا  زا  ریگولج  تداعـس و  اـب  فلاـخم 
اههتـشرف و ربارب  رد  هک  دیمهف  ناوتب  دـیاش  تسا ، هدـش  هتفگ  دنتـسه  بوخ  نابرهم و  ياههدـیرفآ  هک  هکئالم  ربارب  رد  و  تسا ، هدیـشوپ 
تسا و نمـشد  هک  تسا  ياهدیـشوپ  یناهن و  زیچ  کـی  دنتـسه  ینتورف  دوجـس و  اـب  هداـمآ و  مدآ  يارب  هک  اهیـشوخ  اـهینابرهم و  يهمه 
زا هک  راکمتـس  تسا و  هدرک  طرفم  ار  امـش  هک  تسا  یناهن  ّتیـصاخ  نامه  اب  یتسود  هطبار و  يهلاـبند  امـش  یناـمرفان  هکنیا  ناـمرفان و 

- نآرق -32-3- نآرق  - دشاب هراشا  دیاش  رخآ  ات  َرِّکُذ » نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو   » يهلمج تیآ 57  رد  - 8 دیراد ، گنن  ریقف  ناناملسم  اب  ینیشنمه 
هک دنتـسه  یئاـهنآ  مدرم  نیرتراکمتـس  هک  هکنیا  هـب  هحفـص 525 ]  ] 1975-1941- نآرق -764-702- نآرق -404-376- نآرق -74-35

دـننکیم و شومارف  ار  دوخ  راک  دنتـسه و  نادرگ  ور  دوخ  ملع  زا  یلو  دناهتـسناد  دـب  بوخ و  تاـغیلبت  بتک و  لـئاسوب  دـناهدش و  ملاـع 
نخـس لـقن  رد  دننیگنـس . شوگ  هدیـشوپلد و  هجیتـن  رد  دوریمن و  ناـشجرخب  باـسح  فرح  هک  دـنوشیم  شیدـنادب  فرحنم و  يردـقب 

ار تایآ  هکنآ  تسا : هدـش  هتفگ  نوچ  ّرـش  ریخ و  رد  ناسنا  رایتخا  رب  تسا  لیلد  هیآ  لّوا  هک  میدرک  لقن  رخف  ماـما  زا  نیرّسفم ص 522 
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اهلد تسا : هدش  هتفگ  نوچ  دنتسه  يراکدبب  روبجم  مدرم  هک  تسا  لیلد  دعب  ياههلمج  تسین و  وا  زا  رتراکمتـس  دش  نادرگ  ور  دینش و 
ینشور تسا و  يروآدای  یگلمج  نآرق  تایآ  میئوگیم : ام  نکیل  قح ، نخـس  تفایرد  مهف و  زا  نیگنـس  ار  اهـشوگ  میدرک و  هدرپ  رد  ار 

رگا هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  رخآ  اـت  لوا  زا  هیآ  هکنیا  ياـههلمج  دـیاش  و  تقیقح . ّقحب و  تسا  یئاـمنهار  یمدآ و  ینورد  ياـهیکیرات 
ربارب رد  هّتبلا  و  دنک ، ادیپ  دناوتیمن  ار  دوخ  هار  زگره  دوشیم و  ریگهشوگ  لدتخـس و  هجیتن  رد  دـنادرگ  ور  وا  دـش و  هتفگ  قیاقح  یـسکب 

هاوخ هکتسا  مولعم  دنکیم  دناوتیم  هچنآ  دنزیم  تسد  يراک  رهب  و  هتفرگ ، دوخ  رس  تسا و  ربخیب  اج  همه  زا  هک  تسا  سکنآ  مدآ  روجنیا 
مورحم دـنمهرهب و  يونعم  يّدام و  لئاسو  يهزادـناب  یگدـنز  ياهراک  رد  یمدآ  هک  روط  ناـمه  و  دربیم ، ار  نآ  ناـیز  اـی  دوس  هاوخاـن  و 
شنایز هداد  تسد  زا  ای  هتشادن  هچنآ  دنیبیم و  ارنآ  يهجیتن  هدرک  هدافتـسا  هتـشاد و  هچنآ  هک  تسا  روط  نیمهب  مه  رگید  ملاع  رد  تسا 
تـسد زا  هتـشاد و  هکنآ  تسا و  رتمک  شجنر  تسا  هتـشادن  لئاسو  لّوا  زا  هکنآ  رگید  ملاعب  هچ  ملاع و  هکنیا  رد  هچ  هّتبلا  و  دـنیبیم ، ار 

َو  » تیآ 58 - 9 تسا ، رخآ  يهتسد  نیمه  زا  نخس  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  مولعم  دشابیم و  راتفرگ  تخـس  تسا  هدرک  متـس  دوخب  هداد و 
ره دراد و  یعضو  رثا  يراک  ره  تسا و  تازاجم  راد  ایند  هکنیا  هک  ار  مدرم  تواضق  هکنیا  یتسردان  دنامهفب  دیاش  رخآ  ات  ُروُفَغلا » َکُّبَر 

تمحر ریخ و  یتسه و  دوجو  لصا  دـنوادخ  نوچ  دـنیبیم . یگدـنز  نارود  نیمه  رد  ار  دوخ  يازـس  دزم و  دـنک  بوخ  دـب و  هچنآ  هک 
راک ناـیاپ  دوش و  رازگرب  هنوگچ  يدوجو  بتارم  هک   1739-1716- نآرق  - هکنیا هب  تسا  هتـسباو  يدـب  یتسین و  يراتفرگ و  سپ  تسا 

هک دشاب  لماکت  يهبترم  رخآ  هحفص 526 ]  ] 99-78- نآرق  - راظتنا نیمهب  هراشا  دیاش  ٌدِـعوَم » مَُهل  َلب   » يهلمج و  دـیآرد ، تروص  هچب 
بجوم یندـب  يورین  هک  يرامیب  دـننام  تسا  نکمم  تسا و  راک  رد  یندـب  رازبا  هک  هاگنآ  اـت  اـقب  تسا و  دوجو  یـضتقم  تمحر  ریخ و 

نایاپب يراگتسر  هار  هدیسر  اهنآ  نّیعم  دعوم  نوچ  درآ و  تسار  هارب  دنک و  تسرد  ار  وا  تیبرت  نامیا و  ملع و  يورین  دوشیم  وا  يدوبهب 
هچنآ زا  دنک  تساوخزاب  ادخ  رگا  هک  تسا  هیآ  هکنیا  حیرص  سپ  تسا ، یگدنز  يهرود  ياهراک  زا  يرادربهرهب  ماگنه  تسا و  هدیـسر 

ات دننک  هدافتـسا  يرایتخا  لئاسو  زا  دننامب و  هک  تسا  تمحر  رب  شنیرفآ  یلو  دنک  راتفرگ  ار  یگمه  باتـشب  دـیاب  دـنهدیم  ماجنا  مدرم 
اهنآ یگدنز  يارب  بجوم  نارازه  شیاسآ ، رد  راکوکین  ای  هدوب  راتفرگ  راکدب  رگا  میئوگ : یم - هک  تسا  هکنیا  گرم ، ریزگان و  ماگنه 

ربمغیپ و گرزب و  ياهّتیـصخش  مه  ناراـکوکین و  هک  تسا  هدرک  تباـث  هبرجت  هن  رگ  دناهدیـسر و  جـیاتن  نیاـب  هک  تسا  هدوب  راـک  رد 
هحفص 527] دناهدش [ . ریزو  هاش و  دناهدوب و  دنمهرهب  ناراّبج  ناراکمتس و  یلو  دندوب  راتفرگ  ناماما 

یقرواپ

تروص رد  هک  هتـشذگ  مما  دـننام  دوب  باذـع  هکلب  دوـبن  هزجعم  ناـشدارم  هیآ »  » زا [ 3 . ] نتخیـسگ عـطق و  ینعمب  [ 2 . ] ندـش نوبغم  [ 1]
رب باذـع  ارچ  هک  هدوب  هکنیا  نانآ  ياضاقت  دوشیم  مولعم  هلمج  هکنیا  زا  [ 4 [ ] حّحـصم . ] دشیم لزان  ناشیا  رب  باذع  ناربمغیپ  اب  تفلاخم 

مولعم اریز  تسین  تسرد  قالطا  روطب  دـنوشیم » هّجوتم  دوخ  هدرم  ياهدوبعمب   » ریبعت [ 5 [ ] حّحصم . ] یئوگیم تسار  رگا  ینکیمن  لزان  ام 
نانآ حور  زا  تسا  نکمم  هچ  تسین ، حیحص  هدرم »  » ظفل زین  و  دشاب ، هتفرگ  دوخ  دوبعم  ار  وا  درک  دادمتسا  یسک  زا  سک  ره  هک  تسین 

هکنیا رد  مدرم  ابلاغ  تسین و  ادخ  ریغ  شتسرپ  كرش و  هدرم  هدنز و  زا  یسر  دایرف  هثاغتسا و  و  دریمیمن ، حور  و  دشاب ، هتـساوخ  کمک 
ناونعب ار  اهنآ  هکنیا  هن  دننکیم  اعد  سامتلا  دندیـسریم  ناشدادب  دندرکیم و  کمک  مدرمب  تایح  لاح  رد  هکیناسک  حاورا  زا  عقاوم  هنوگ 

، تسا هلئـسم  رد  ّتقد  مدـع  رثا  رد  رتشیب  رکفت  هوحن  هکنیا  و  دـنناوخب . لعف  رد  راتخم  یجان  لمع و  رد  ّلقتـسم  هدـنهد  تاجن  سرداد و 
نیملـسمب نظ  ءوس  دوخ  هکنیا  و  دناهدوب ، يرکف  نینچ  ياراد  یتشک  لها  اجک  زا  ندوب و  لئاق  لقتـسم  هدارا  ادـخ  ریغ  يارب  ینعی  كرش 

هدئاف سک  ره  هّتبلا  و  درادـن ، مه  ياهدـئاف  تسین و  حیحـص  نتـساوخ  هانپ  ادـخ  ریغ  زا  تفگ  ناوتیم  يرآ  ءوسأب  نانآ  لعف  لمح  تسا و 
رداقلا و دبع  خیـش  زا  هک  دمهفیم  دوخ  دیدن  ياهدئاف  رگا  دوب و  دهاوخن  دـنادن  ای  دـنادب  حیحـص  ارنآ  يرگید  ای  نم  هکنیا  ماقم  رد  دـید 

لثم دراد  ّصاخ  هغیص  رضاح  رما  اّما  و  برـضیل »  » دننام دننک  رکذ  مال  اب  ار  بئاغ  رمأ  هغیـص  [ 6 [ ] حّحصم . ] تسین هتخاس  يراک  شلاثما 
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دـناوخ و ءاـیب  ار  اوحرفیلف  بوقعی  وبا  دـیوگ : حوتفلا  وبا  و  تسین . حیـصف  ۀـغل  هدـش  تئارق  ءاـت  اـب  تسا و  رما  هک  اوحرفتل »  » و برـضا » »
ینعمب دی : [ 7 [ ] حّحـصم . ] دـشابن تسرد  ناشیا  عمج  ار و  باطخ  ءات  و  دـشاب ، ار  بئاـغ  رما  مـال  هکنآ  يارب  ءاّرق  هلمج  اـب  درک  تقفاوم 

دازآ نیکمت و  نذا و  رمأب و  زج  نامیا  ینعی  هّللا » نذاب  [ » 9 [ ] 1 .] تسا هدش  لامعتسا  مّود  يانعمب  رعش  هکنیا  رد  هک  ورین  تردق و  تسد و 
نامیا و  دوشن ، نمؤم  یـسک  روزب  هک  ماهتـساوخ  نینچ  و  ماهداد ، اهنآ  هب  ار  روما  هکنیا  همه  دشابن و  ارناگدنب  نم  نداد  رایتخا  ندراذگ و 

هرقب و هروس  هدـش و  لزان  ترجه  زا  لبق  ینعی  تسا  یّکم  هیآ  [ 11 [ ] 1]1 حّحصم ] . ] دش دهاوخن  لصاح  ماهتـساوخ  هک  قیرط  نامهب  زج 
لزان نونک  ات  هک  یئاههروس  دننام  هکتـسنیا  مالک  همزال  هدش و  لزان  ترجه  زا  سپ  ینعی  تسا  یندم  هبوت  لافنا و  هدئام و  نارمع و  لآ 

حوتفلا وبا  و  دـش ، رکذ  البق  تسا و  لـطاب  اـم  بهذـمب  طاـبحا  نوچ  [ 12 [ ] ححـصم . ] دوشیم لزان  ادـعب  هکیئاهنآ  هن  دوش  هتـساوخ  هدـش 
رمأ ام  فالخ  یلع  هک  اجنآ  زا  دشابن  باوث  چیه  وا  رب  هک  یهجو  رب  دوب  عقاو  ینعی  ار  ناشیا  دوب  طبحم  ایند  رد  دنشاب  هدرک  هچنآ  دیوگ :

ره ریـسفت  هکنیا  دـناوخ و  طوبح  عّسوت  رب  ارنآ  هگنآ  دوبن ، یباوث  قاقحتـسا  نآ  رب  درادـن و  عوقو  دوب  نینچ  نوـچ  دنـشاب  هدرک  عاـقیا  هب 
میتفگ هک  هجو  هکنیا  زا  دوب  لطاب  دنـشاب  هدرک  هچنآ  دراد و  طابحا  ینعم  هچنآ  ای  دشاب  طابحا  هک  دیآ  رابخا  نآرق و  رد  هک  تسا  یظفل 

دوب و ناعنک »  » رـسپ هکنیا  مان  دنتفگ  دیوگ : حوتفلا  وبا  [ 13  ] 1 حّحـصم ] . ] میدرک نایب  عومجم  هکنیا  رد  نالطب  ام  هک  طابحا  قیرط  زا  هن 
، تسا حون  هداون  ناعنک »  » باتک لها  لوقب  دیوگ : ینارعش  موحرم  ام  داتـسا  و  یهتنا . دوبن - یتشک  رد  وا و  زا  دوب  رود  دوب و  مای »  » دنتفگ

هکنیا تسا و  نآرق  ّصاخ  هعقاو  هکنیا  و  دنرادن ، ربخ  دش  قرغ  درک و  ردـپ  تفلاخم  حون  رـسپ  کی  هکنیا  زا  دنـسانشیمن و  ار  مای  اهنآ  و 
دیزم نآ  رب  تیاکح  هکنیا  تشادن  ّتلع  چـیه  دوب  نینچ  رگا  تسین و  حیحـص  هدـش  هتفرگ  تاروت  زا  نآرق  تایاکح  دـنیوگ  باتک  لها 
نافوط دنیوگ  لیجنا  نارّسفم  يراصن و  ءاملع  هدومرف : هر ]  ] ینارعش داتـسا  [ 15 . ] تسا حون  حلاصان  رسپ  مان  ناعنک  [ 14 [ ] حّحصم . ] دوش

هک تسا  ینیمز  همهب  دارم  دـنیوگ  دوب و  نآ  فارطا  قارع و  ناتـسنمرا و  یحاون  نامه  هکلب  تفرگن  ارف  ار  نیمز  يهمه  دوبن و  ماـع  حون 
هک دـنفرتعم  اّما  دـندمآ . رـصمب  مدـنگ  دـیرخ  يارب  ناهج  مدرم  همه  تسا  هدـمآ  تاروت  باتک  رد  هکناـنچ  دوب  حون  توعد  يهزوح  رد 

نانچ بآ  رگا  تسا و  عفترم  ایرد  حطـس  زا  رتم  رازه  جنپ  زا  شیب  تارارآ  هوک  و  بآ . نتفر  ورف  زا  سپ  تسـشن  تارارآ  هوک  رب  یتشک 
تـسشنن تارارآ  هّلق  نیرتعفترم  رب  یتشک  دنیوگ  رگم  دـشاب  هتفرگ  بآ  ارنآ  همه  ای  زورنآ  يایند  رثکا  دـیاب  دوب  هتفر  الاب  هوک  زا  هک  دوب 

ماش ناتـسدرک و  ناجیابرذآ و  دـننام  رواجم  کـلاممب  تبـسن  اـما  دوب  رتدـنلب  قارع  فارطا  یحاون  زا  هکنآ  هنماد  لـالق  زا  یکی  رب  هکلب 
راثآ و دمآ و  دیدپ  نیمز  هرک  یحاون  رثکا  رد  ماع  نافوط  مراهچ  هرود  رد  دـنیوگ  ضرالا  ۀـفرعم  یعیبط و  ياملع  تسـشن و  دوب  رتدوگ 
دـش و بوذ  هرابکی  یللعب  هک  دـنهدیم  میدـق  رایـسب  ياهفرب  خـی و  مکارتم  ياههدوت  ندـش  بآب  تبـسن  ارنآ  تسادـیپ و  زونه  نآ  مئالع 

ياهناتسهوک نایم  رد  هک  اههچایرد  يرایـسب  دندقتعم  دیدرگ و  اهنآ  نابوذ  رب  دیزم  رایـسب  ناراب  بآ  دیدرگ و  ناور  اههمـشچ  اهدور و 
هدرک تینبم  بسک  هیلا  فاضم  زا  دنیوگ  دـناهدناوخ  حـتفب  هکنانآ  [ 16 [ ] حّحـصم . ] ملعا هّللا  و  تسا ، هرود  نآ  زا  تسا  دوـجوم  عـفترم 
ینبم ياهراپ  دنمسق  ود  رب  هعیاش  ءامـسا  دنـصوصخم و  یـضعب  زیچ و  همه  يارب  دناهعیاش  ءامـسا  ضعب  هکتـسنآ  بلطم  حیـضوت  و  تسا .
دیدـش مّود  مسق  هکنیا  و  موـی »  » و لـثم »  » دـننام دـنبرعم  یـضعب  و  دـنفرح ، ینعم  نّمـضتم  نوـچ  یتـم »  » و فـیک »  » و نـیأ »  » لـثم دنتـسه 

عیاش هک  هصوصخم  ءامـسا  اّما  و  دـنوشیم ، ینبم  ياهناهب  كدـنا  اب  هّینبم و  هعیاـش  ءامـسا  هب  دـنهیبش  نوچ  ندـش  ینبم  يارب  دندادعتـسالا 
ینبم ینبمب  هفاضاب  تسا  نکمم  دنبرعم  هکنآ  اب  نیح »  » و لثم »  » تهج هکنیا  زا  دنرادن  ندش  ینبم  دادعتسا  لجر »  » و مالغ »  » دننام دنتسین 

[17 [ ] حّحـصم . ] تسا يزخ »  » هیلا فاضم  دـنیوگ  دـناهدناوخ  رـسکب  هکنانآ  و  دوشیمن . ینبم  ینبمب  هفاضاب  لجر »  » و مالغ »  » اما دـنوش و 
هک ار  نیدّحوم  زا  ياهراپ  دنوادخ  هک  دشاب  نآ  « َکُّبَر َءاش  ام  ّالِإ   » زا دارم  هک  دسریم  رظنب  [ 18 . ] خلت ینعمب  مود  دیدشت  لوا و  مض  اب  رم :

هکنانچ دهد  تاجن  ار  اهنآ  هکئالم  ءایلوا و  ءایبنا و  تعافشب  دندید  باذع  یتخل  هکنآ  زا  سپ  دشخبب و  دناهدش  بّذعم  خزود  رد  یببسب 
دناهدش و هدـیرفآ  راتخم  همه  مدرم  [ 19 [ ] حّحـصم . ] تسا هدـش  لقن  ناهرب  ریـسفت  رد  ع ]  ] رقاب ترـضح  زا  نیعا  نب  نارمح  ثیدـح  رد 

یـسک هک  هتـساوخن  دنوادخ  تسوا و  دوخ  رایتخا  هب  تیـصعم  هچ  تعاط  هچ  دنز  رـس  ناسنا  زا  هچ  ره  اذل  تسا  هتـساوخ  نینچ  دنوادخ 
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دامج دـننام  هکلب  تسین  ناسنا  رگید  روبجم  ناسنا  ربج و  اـب  یلو  دـندوب  تلم  کـی  همه  دوبن  نینچ  رگا  دـشاب و  قح  شریذـپ  رد  روبجم 
تسین دولوم  لولعم و  تسا و  ّقح  یتاذ  تفص  یهلا  ملع  [ 20 [ ] حّحصم . ] تشادن ینعم  باقع  باوث و  فیلکت و  تروص  نآ  رد  تسا و 

تسا ّثنؤم  تمحر »  » دوش هتفگ  رگا  هدیرفآ ، شزرمآ  تمحر و  يارب  ینعی  [ 21 [ ] حّحصم . ] دشاب قباطم » « » دولوم  » ظفل زا  دارم  ارهاظ  و 
« ۀبیرق  » هک « َنِینِـسحُملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا  َتَمحَر  َّنِإ   » دننام درادن  یلاکـشا  تسین و  یقیقح  تمحر  ثینأت  میئوگ  تفگیم ، کلتل »  » یتسیاب و 

َکُّبَر َءاش  َول  َو   » يهیآ یـسرپ  رگا  [ 22 [ ] حّحـصم . ] تسا ماعنا  لضف و  دارم  نوچ  تسین  هذه »  » هک ّیبر » ۀـمحر  اذـه   » نینچمه و  تسین .
ُهّللا َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک   » تاـیآ اـب  دادـیم ] رارق  تلم  کـی  ار  مدرم  يهمه  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  «] ًةَدِـحاو ًۀَّمُأ  َساـّنلا  َلَـعََجل 

زا ربخ  تیاکح و  هیآ  ود  هکنیا  اریز  هن  میئوگ : درادـن ! تافانم  ایآ  « اوُفَلَتخاَف ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ّالِإ  ُساّنلا  َناـک  اـم  َو   » هیآ زین  و  هرقَبنیِِّیبَّنلا 213 »
دوخ ترطف  لقع و  بسحب  تقونآ  رد  مدرم  تسا و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یفاک  تیاور  رد  هکنانچ  دشابیم  ع ]  ] حون زا  لبق  نارود 

نیناوق ماکحا و  هب  جاتحم  ات  دوب  هدـماین  شیپ  یفالتخا  دـندنارذگیم و  ار  یئادـتبا  نارود  رفاک و  هن  دـندوب و  نمؤم  هن  دـندرکیم  راتفر 
نوناقب زاین  تفرگ و  رد  مک  مک  عزانت  فالتخا و  دش  رایـسب  تیعمج  نوچ  دننک و  یناگدنز  نآ  يهیاس  رد  دنـشاب و  طوبـضم  یعامتجا 
َمُکحَِیل ِّقَحلِاب  َباتِکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأ  َو  َنیِرِذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف   » دراد هیآ  لیذ  رد  هکنانچ  داتـسرف . ار  ءایبنا  دـنوادخ  دـش ، ادـیپ 

هیآ ود  هکنیا  زا  دارم  دوش  مولعم  سپ  هیالا » ًاحُون  ِِهب  یّـصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش   » دومرف رگید  هیآ  رد  »و  ِهِیف اوُفَلَتخا  اَـمِیف  ِساـّنلا  َنَیب 
َلَعََجل َکُّبَر  َءاش  َول  َو   » يهیآ زا  دارم  و  دشاب . یعامتجا  نیناوق  عضوب  يزاین  ات  دوب  هدماین  شیپ  یعامتجا  ياهدروخرب  زونه  هک  تسینامز 

َنَیب َمُکحَِیل   » زا دعب  هرقب  هروس  يهیآ  لیذ  رد  هکنانچ  هدش  لسر  لاسرا  زا  سپ  هک  تسا  یفالتخا  « َنیِِفلَتُخم َنُولازَی  َو ال  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  َساّنلا 
نآ زا  ریغ  فالتخا  هکنیا  و  هیالا » مُهَنَیب  ًایَغب  ُتانِّیَبلا  ُمُهتَءاج  ام  ِدـَعب  نِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَلَتخا  اَـم  َو   » دـیوگ « ِهِیف اوُفَلَتخا  اَـمِیف  ِساـّنلا 

، دـندرکیم فالتخا  ادـخ  نید  قح و  شریذـپ  رد  دنتـشاد و  ءایبنا  اب  هک  تسا  یفالتخا  هکلب  دوب  لسر  لاـسرا  زا  لـبق  هک  تسا  یفـالتخا 
تفلاخم لقع  يوریپ  مدع  یناسفن و  ياهاوه  رثا  رد  یغب و  يور  زا  ياهتـسد  دندروآیم و  نامیا  رگید  لیلد  رهب  ای  لقع  لیلدـب  ياهتـسد 

قحب ات  دـنکن  یهار  شریذـپب  راداو  ار  وا  رابجا  مازلا و  هب  دـشاب و  دازآ  باـختنا  رد  ناـسنا  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  نوچ  دـندرکیم و 
تساوخیم رگا  و  تسا . هدومن  ایبنا  طسوت  ار  تسار  هار  هداد و  لقع  واب  هدیرفآ و  راتخم  ار  وا  اذل  دوش  باوث  قحتسم  ای  باقع  بجوتـسم 

َو ال  » يهلمج زا  اما  دوبن  یفالتخا  دندوب و  هدحاو  ۀـما  تروصنآ  رد  دنـشاب و  هتـشادن  قح  لوبق  زج  ياهراچ  هک  دـیرفآیم  روطنآ  ار  همه 
ای میهاربا  نیئآ  لثم  نیئآ  کی  رب  ار  « ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  َساّنلا  َلَعََجل   » تسا نکمم  و  تسا . هتـساوخن  يزیچ  نینچ  هک  تسا  ادیپ  « َنیِِفلَتُخم َنُولازَی 

یضعب ار  « ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  مُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  ًاجاهنِم  َو  ًۀَعرِـش  مُکنِم  انلَعَج  ٍّلُِکل   » 50 هدئام : يهروس  رد  هکنانچ  درک  ینعم  یسیع  ای  یسوم 
شاهمزال ياهررض  زا  يریگـشیپ  ای  و  اههثداح ، ندنادرگ  زاب  ینعمب  ثیداحالا  لیوأت  تسا  نکمم  [ 23 [ ] حّحصم . ] دناهدرک ینعم  نینچ 

هلیـسو نیدب  داد و  روتـسد  یطحق  زا  لبق  یناوارف  ياهلاس  رد  هشوخ  اب  ار  اهمدنگ  ندرک  رابنا  لاس ، تفه  یطحق  هّیـضق  رد  هکنانچ  دشاب 
، دننکیم هّیهت  رگید  تاهج  ای  یبوریال  يارب  بآب  ندیسر  زا  لبق  هک  تسا  یئاج  ّبجلا » تبایغ   » زا دارم  [ 24 [ ] حّحصم . ] دومن يریگولج 

دنزب ار  کنز  هک  دـش  نآ  رب  هک  درک  ینعم  نینچ  ناوتیم  ار  اهب » ّمه  و  [ » 25 [ ] حّحصم . ] درک ناهنپ  ینادنز و  ار  یـسک  اجنآ  رد  ناوتیم  و 
دناهتفگ بدا  ملع  ءاملع  دنک و  راداو  راشف  اب  ار  وا  تساوخ  نز  دادـن  رد  نت  فسوی  نوچ  تفگ  ناوتیم  ار  تّمه »  » زین دـنارب و  دوخ  زا  و 

ات دوب  هداد  واب  دـنوادخ  هک  يراشرـس  لقع  تسا و  تمـصع  ماقم  نامه  ّبر  ناهرب  [ 26 [ ] حّحـصم . ] دوشیمن مّدقم  نآ  رب  ول ال »  » باوج
اذل هدش و  زیوالگ  يو  اب  حیبق  لمع  يارب  هک  تفگ  دـنهاوخ  دـنارب  دوخ  ار ز  وا  دـهاوخب  دوش و  نابیرگب  تسد  وا  اب  هچنانچ  هک  دـمهفب 

اب مالک  هکنیا  [ 27 [ ] حّحـصم . ] فسوی عانتما  رب  دش  لیلد  دیرد و  نهاریپ  دیـشک و  ار  وا  نهاریپ  تشپ  سپ  زا  لیعار  ای  اخیلز  درک و  رارف 
، تسین راگزاس  تشاد ] یهاوخن  هبلغ  هطلس و  نم  صلخم  ناگدنب  رب  وت  ناطیش  يا  «] ٌناطلُس مِهیَلَع  ََکل  َسَیل  يِدابِع  َّنِإ   » يهفیرـش يهیآ 

فـسوی هن  تفای  تاجن  نادنز  زا  هک  تسا  يدرم  نآب  عجار  شلوعفم  ریمـض  « ٍۀَّمُأ َدَعب  َرَکَّدا  َو   » يهنیرقب « ِهِّبَر َرکِذ  ُناطیَّشلا  ُهاسنَأَف   » اساسا و 
و دوب ، هدرب  شدای  زا  ناطیش  هک  ار  هچنآ  دمآ  شدایب  ینعی  رکّدا » [ » 29 [ ] حّحصم . ] زیزع هن  دید  باوخ  نوعرف  [ 28 . ] مالسلا هیلع  قیدص 
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ریـسافت رد  تایآ  هکنیا  لیذ  رد  هک  یتایاور  و  ددرگیمرب ، هاسنأ »  » رد لوعفم  ریمـض  هک  ددرگیم  رب  سک  ناـمهب  رکّدا »  » رد رتتـسم  ریمض 
هک مینادیمن  هدشن و  رکذ  یمامتب  نآ  دنس  هک  دنتـسه  یلـسرم  ثیداحا  نونکا  هدنادرگرب  فسوی  هب  ار  هاسنا »  » لوعفم ریمـض  هدش و  رکذ 

تسین نآ  لاجم  رصتخم  هکنیا  رد  و  تسین ، نف  لها  دنمـشناد و  مدرم  يارب  دامتعا  لباق  هنوگچیه  اذل  دنتـسه  یمدرم  هنوگچ  نآ  نایوار 
زا دارم  هدش و  رکذ  عضوم  نیدـنچ  رد  تایآ  هکنیا  رد  بر »  » هملک هک  تسا  رکذـتب  مزال  هکنیا  زج  دوش  هتفگ  ینخـس  هکنیا  زا  شیب  هک 

عِجرا « » ِهِّبَر َرکِذ  ُناطیَّشلا  ُهاسنَأَف  « » َکِّبَر َدنِع  ِینرُکذا  « » ًارمَخ ُهَّبَر  یِقسَیَف   » لثم لاعتم  دنوادخ  هن  تسا  رصم  نوعرف  نآ  تسا و  یکی  همه 
. دـشیم هتفگ  هّللا » رکذ   » دوب بسانم  دوب  ادـخ »  » دارم هچنانچ  و  دـنوادخ ، هن  تسا  رـصم  کـلم  دارم  دراوم  هکنیا  همه  رد  هک  « َکِّبَر یلِإ 

دیوگب یمالک  نیرتکچوک  رگا  مهّتم  صخـش  هک  دـننادیم  همه  نارگید و  راتفگ  زا  تسا  رتکیدزن  تقیقحب  یئاّبج  مـالک  [ 30 [ ] ححصم ]
هانگ زا  ار  دوخ  نم   » دیوگب احیرص  مالّسلا  هیلع  فسوی  هکنیا  و  درک ، دهاوخن  هئربت  ار  وا  یضاق  دوش  مرجب  یـساسحا  نیرتمک  نآ  زا  هک 

يربمغیپ هب  دـسر  هچ  ات  تفگ  دـهاوخن  یتّیعقوم  نینچ  رد  یمالک  نینچ  یماـع  صخـش  زگره  و  تسا ، يرارقا  هوحن  دوخ  منادـیمن » يرب 
یماع رارـسالا  فشک  بحاص  [ 31 [ ] ححـصم . ] تسا يدـنوادخ  ماهلا  یحو و  اب  شراک  ورـس  لقع  همهنآ  اـب  هک  قیدـص  فسوی  دـننام 
لصا [ 32 [ ] ححـصم . ] تسا هتـشون  هدمآ  شنهذب  هچره  تسا و  دازآ  هک  اریز  تسین  دیعب  يو  زا  نانخـس  هکنیا  تسا و  یفوص  بهذم و 

ماقم رد  هچنآ  تادـّلجم  هکنیا  رد  [ 33 « ] هریغ ّرـش  هّرـش و  نم  کب  ذوعا  و  هریخ ، نم  كریخب  کلأسا  ّینا  ّمهّللا   » هدـش رکذ  هنوگنیا  اـعد 
ریزگان هک  دوب  یبلاطم  هک  میدروآ  تهجنادـب  ام  و  تسا . حّحـصم  زا  میدروآ  بالق ][  ود  نایم  همجرت ] رد  هن   ] تاـیآ حیـضوت  ریـسفت و 

هکنیا نتخاس  ناشن  رطاخ  اجنیا  رد  و  میتسنادـیمن . زئاج  ار  نآب  لالخا  دوش و  لـصاح  بولطم  يهجیتن  اـت  دوش  هتفگ  دوخ  ياـج  رد  دـیاب 
ردـپ ّتبحم  تسا و  اـم  محازم  هک  ارچ  درک  دوباـن  دـیاب  ار  فـسوی  دـنتفگیم  زورکی  فـسوی  ناردارب  مینک  هّجوـت  هک  تسا  مزـال  بلطم 

، هودنا همهنآ  رّکفت  زرط  نآ  يهجیتن  و  دننکیم ، ردارب  يادف  ار  دوخ  ینعی  هناکم » اندحا  ذخ   » دـنیوگیم زورما  و  تسواب . فوطعم  هرـسکی 
راثیا يراکادف و  هک  ریخا  رکف  هکنیا  رثا  رد  و  تخاس . هایس  ار  ناشراگزور  دروآ و  شیپ  ناشیا  رب  هک  دوب  ّتلذم  یتخبدب و  یتحاران و  و 

هک یتّما  ّتیعمج و  ره  يارب  تسا  یـسرد  دوخ  هکنیا  و  دش . ادـیپ  مه  هتـشگ  مگ  فسوی  تشگزاب و  نانآب  اههتفر  تسد  زا  يهمه  تسا 
دوخ سکعب  رگا  و  درابیم ، ناراب  نوچ  اهنآ  رب  رورـش  همه  ّتینما و  مدع  یتخبدب و  دننک  دوخ  يادف  ار  نارگید  دنهاوخب  نادنمتردق  رگا 

. دـش دـهاوخ  مهارف  ناـشیارب  تداعـس  تاـبجوم  اـهتینما و  اهیـشوخ و  تاریخ و  عون  همه  دوـخ  يادـف  ارناـنآ  هن  دـنهاوخ  هعماـج  يارب  ار 
[35 [ ] حّحـصم . ] تسا هدوب  يو  داتـسا  هفـسلف  رد  هک  دـشاب  فورعم  يدیهـش  گرزب  اقآ  دّیـس  میکح  موحرم  دارم  ارهاظ  [ 34 [ ] حّحصم ]

دعب دـناهدید و  یباوخ  نمؤم  ریغ  صاخـشا  هک  هدـش  هدـید  رایـسب  اریز  تسین  نمؤم  نامدرم  ءایبناب و  صوصخم  هقداص  ياـیؤر  باوخ و 
نمؤم يارب  هقداص  يایؤر  حیحـص و  باوخ  راصحنا  مدـع  يارب  یبوخ  يهنومن  دوخ  رـصم  کلم  باوخ  هتفای و  یجراخ  قّقحت  یتروصب 

رد تسین  ّرثؤم  زیچ  چیه  ناتـسرپادخ  بهذمب   » هدومرف حوتفلا  وبا  ریـسفت  ياهیقرواپ  رد  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  [ 36 [ ] حّحصم . ] تسا
تابن و ناویح و  شرورپ  رد  دیـشروخ  هام و  داب و  ربا و  دـننام  مینکیم  هدـهاشم  هک  یعیبط  بابـسا  هکنیا  و  راگدرورپ ، هدارا  ریغ  داـجیا ،
ات دنک  اّیهم  یـسک  ار  لگ  كاخ و  هکنآ  دننام  هدننک ] اّیهم  ینعی   ] دـنیوگ ّدـعم  ار  اهنآ  امکح  دنتـسین و  ّرثؤم  دوخ  کیچیه  اهزیچ  رگید 

مودعم زا  سپ  دندوب  دوجو  تلع  اهنیا  رگا  و  دننامیم ، تابّبسم  دنوشیم و  مودعم  بابـسا  تاّدعم و  تهج  هکنیا  زا  دزاس و  هناخ  هدنزاس 
همه يرادهگن  ظفح و  رومأم  دنوادخ  ناگتـشرف  هناخ و  ياقب  يارب  تسا  ّدـعم  مه  ءانب  هکلب  دـندشیم ، مودـعم  مه  تابّبـسم  اهنآ  ندـش 

ار يدوجوم  ره  مه  دـناهکئالم  هک  هرعاش  ياوق  هدرک  هطاحا  ار  ام  نآ  لاثما  قرب و  ابرهک و  دـننام  هرعاش  ریغ  ياوق  هکناـنچمه  دـنزیچ و 
نم و ناتساد  [ 38 . ] نآرق رخآ  يهروس  رد  ساّنلا  نیـس و  تسا و  باتکلا  ۀحتاف  هّللا  مسب  ياب  دوصقم  [ 37 [ ] حّحصم . ] تسا هدرک  هطاحا 

هاگن تسدـب  بآ  یئوگ  هک  منانچ  یتسود  زا  [ 39 . ] درادن نآ  جنک  شناتـشگنا  هتفرگ و  تشمب  بآ  هک  تسا  وا  ناتـساد  مقـشع  امش و 
هکنیا [ 41 . ] دننک تنایخ  ودب  ناتـشگنا  فاکـش  هتفرگ و  گنچ  رد  بآ  هک  تسا  یـسک  دننام  درادـب  تسود  ار  ایند  هکنآ  [ 40 . ] مرادیم

تبقارم دوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  اریز  تسین  لوقعم  یلمع  نینچ  یحو  باتک  زا  تسین و  ربتعم  هدـش  ساـّبع  نبإ  زا  هک  لـقن 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1187 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نینچ رگا  دندینشیم  نیملسم  هدناوخیم و  زامن  ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  رّرکم  دوخ  یحو  ناگدنـسیون  طبـض  زا  سپ  ارت  ایآ  هدومنیم و 
[ حّحـصم . ] تفریذـپ ناوتب  ءاّرق  اـی  تاور و  زا  نتکی  ربخب  هک  تسین  یبلطم  هکنیا  دـندادیم و  رّکذـت  دـندیمهفیم و  همه  دادـیم  خر  یبیع 
تسا و ع ]  ] یلع « ِباـتِکلا ُملِع  ُهَدـنِع  نَم   » زا دارم  هک  تسا  هدـمآ  یّنـس  هعیـش و  ینعی  قفاوم  فلاـخم و  قیرط  زا  دـنچ  یتاـیاور  رد  [ 42]

رضاح هک  موق  ناریپ  شیرق و  نارس  هدوب  ناوج  رایسب  نامز  نآ  رد  ع ]  ] ّیلع تسا و  یّکم  هروس  هکنیا  نوچ  هک  دناهدرک  لاکـشا  ياهراپ 
کیدزن ناشیوخ  زا  ّمع و  رسپ  هکنیا  صوصخب  دناهتفریذپیم ؟! ار  ربمغیپ  تّوبن  یناوج  تداهش  هب  هنوگچ  دناهدوبن  ربمغیپ  توبن  نتفریذپب 

يارب ربمغیپ  توبن  رب  هدـیدان  يادـخ  تداهـش  دـناهتفگ  زین  و  دراد . نیکرـشم  يارب  ياهدـیاف  هچ  شتداهـش  تروصنیا  رد  تسا و  ربـمغیپ 
هکنیا تسا  هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  هداتق  زا  و  تسین ، ملسم  نآ  میئوگ  هروس  ندوب  یّکم  زا  باوج  رد  تشاد ،! دهاوخ  يدوس  هچ  نارفاک 

هب دـنوادخ  تداهـش  هکنآ  رگید  لاکـشا  زا  باوج  و  ۀـیالا » اوُعَنَـص  اِمب  مُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  ـال   » هیآ کـی  زج  تسا  یندـم  هروس 
درف نیرخآ  درم  هکنیا  [ 43 [ ] حّحصم . ] لیلد ناهرب و  هماقا  هب  ع ]  ] یلع تداهش  و  تازجعم ، تایآ و  نداتسرف  تسا و  ربمغیپ  نیئآ  جیورت 

هب دوب ، یقاب  رمع  تفالخ  ماّیا  ات  دروآ و  نامیا  وا  تشون و  همان  يو  هب  ص ]  ] ادخ لوسر  دـیوگ : سیمخلا  خـیرات  تسا ، ناّسغ  كولم  زا 
تروص دز ، یلیـس  يو  رب  تشگرب و  هلبج  داتفیب ، شـشود  زا  ابع  تفر و  يو  يابع  يهیـشاح  رب  شیاپ  يرازف  يدرم  فاوط  رد  دمآ  ّجح 
دناوـتیم درم  هکنیا  نوـنکا  تفگ : درک . رارقا  هلبج  دیـسرپ ، ار  ناـیرج  رـضاح و  ار  هلبج  رمع  درب ، تیاکـش  رمع  هـب  دـید ، بیـسآ  يرازف 

نوچ هنوگچ  تسا  يداع  يدرم  وا  مهاشداپ و  نم  ّیقوس » اذـه  کلم و  انا  : » تفگ هلبج  دـیامن ، صاصق  نانچمه  دراد  ّقح  زین  دـشخبب و 
ّتینارـصن هب  نم  سپ  تفگ : هلبج  هتـسناد ، يواسم  ماکحا  رد  ار  ود  ره  مالـسا  امکنیب » يّوس  مالـسالا  : » تفگ رمع  دنک ، صاصق  ار  ینم 

دوـخ راـید  هب  نوـچ  دـنیوگ  دـش . تکاـس  هلبج  دز . مهاوـخ  ار  تندرگ  هن  رگ  ینک و  هبوـت  دـیاب  هاـگنآ  تفگ  رمع  تشگ ، مهاوـخ  زاـب 
دناهدروآ نامیا  ادـخ  ءایبنا  هب  هک  اـهنآ  ینعی  نییلم  يهمه  مارتحا  دروم  خـیرات  لوط  رد  هبعک  هناـخ  [ 44 [ ] حّحـصم . ] دش ّدترم  تشگزاب 

ار يرارف  راکهدـب  رگا  هکیئاـجنآ  اـت  هدـش  هدرمـش  مرتـحم  رایـسب  مالـسا  سّدـقم  نید  رد  و  دـنقفتم ، نآ  مارتـحا  بوجو  رد  همه  هدوب و 
ماما زا  دیوگ  نارهم  نب  ۀعامـس  تسا . هدش  یهن  دسرتب  ادابم  هک  واب  ندرک  مالـس  زا  هکلب  درادن  واب  ضّرعت  ّقح  دـید  مرح  رد  شراکبلط 

يو زا  مناوتیم  متفای  ار  وا  فاوط  رد  هّکم  رد  يزور  ات  مدیدن  ار  وا  یتّدم  دادیمن  دوب و  راکهدـب  نمب  يدرم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص 
ادابم نکم  واب  مه  مالـس  یناوتیمن و  هن  مرحلا » نم  جرخی  یّتح  هعّورت  هیلع و ال  مّلـست  ال  ال ، : » دومرف میامن ، هبلاـطم  ار  دوخ  ّقح  اـجنآ  رد 
برع لئابق  زا  هلیبق  ود  ماـن  [ 45 [ ] حّحـصم [ ] یفاک . ] ینک دوخ  ّقح  هبلاطم  یناوتیم  هاگنآ  دوش  جراخ  مرح  زا  اـت  دراذـگب  ار  وا  دـسرتب و 
هکنآ لاح  دـشاب و  هیلا » يوهت   » هک تسا  تسرد  هاگنآ  مالک  هکنیا  [ 46 [ ] ححصم . ] دنتشاد ینکـس  هکم  رد  میدق  ياهنامز  رد  هک  تسا 

لوصا هن  دـشاب  هّیفیلکت  ماـکحا  اـم » نید   » زا دارم  ارهاـظ  [ 47 [ ] حّحـصم . ] هناـخب هن  ددرگ  زاـب  هّیرذـب  عمج  ریمـض  تسا و  مهیلا » يوهت  »
دعب هب  هیآ 29  زا  هرقب  هروس  رد  تاـیآ  هکنیا  ریظن  [ 48 [ ] حّحـصم . ] دوشیمن ققحم  نامیا  دنکن  كرد  ارنآ  تّحـص  لقع  رگا  هک  هّیداقتعا 

هن دشاب  سنج  دارم  اجنآ  رد  هک  دسریم  رظنب  و  ناسنا ، عون  رشب و  هب  تبسن  اجنیا  رد  داد و  مدآب  تبـسن  اجنآ  رد  هک  قرف  هکنیا  اب  تشذگ 
َكانیَفَک اـّنِإ  [ » 49 [ ] ححـصم . ] تـسین هروـس  هـکنیا  هروـس و  نآ  تاـیآ  ناـیم  یتاـفانم  دـشاب  تـسرد  يرظن  نـینچ  رگا  و  صاـخ ، مـسا 

وشم تحاران  ددرگن و  گنت  لاهج  هکنیا  راتفگ  زا  تاهلصوح  هک  دشخبیم  ورین  دهدیم و  يرادلد  ار  ص ]  ] ادخلوسر هیآ 95  « َنِیئِزهَتسُملا
شدرگب هراوس  شرـسپ  ود  اب  یناراب  زور  رد  لئاو  نب  صاع  دـنیوگ  نیخروم  دیـسر ، میهاوخ  يدوزب  ایند  نیمه  رد  اهنآ  باـسحب  اـم  هک 

دنتفاین يزیچ  دندرک  وجتسج  هچ  ره  دیزگ  ار  میاپ  یمدژک  هک  دیشک  يدایرف  داهن  نیمز  رب  ياپ  رتش  زا  هکنیمه  دش  هدایپ  ياهردب  تفر و 
بترم داد و  تسد  وا  رب  یتخـس  یگنـشت  دروخ و  يروش  یهام  هلطالط  نب  سیق  نب  ثراح  اما  و  درم . دش و  يرتش  ندرگ  نوچ  شیاپ  و 

درک نیرفن  ص ]  ] ربمغیپ ار  بلطملا  دبع  نب  دوسا  اما  و  تشک . ارم  دّمحم  يادخ  تفگیم  دیـشکیم و  دایرف  دـشیمن و  عفر  دروخیم و  بآ 
مداصت شمـشچ  اب  يزیچ  ایوگ  هک  دوب  هتـسشن  رفـس  زا  شدنزرف  ندـمآ  راظتناب  یتخرد  رانک  يزور  دـنیبن ، ار  شدـنزرف  دوش و  روک  هک 

رانک زا  هریغم  نب  دـیلو  اما  و  درم . هدـیدن  ار  شدـنزرف  دیـشکیم و  داـیرف  تفوکیم و  تخردـب  ار  دوخ  رـس  هتـسویپ  تشگ و  اـنیبان  درک و 
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اما و  درمب . درد  نامه  زا  هدرک و  سامآ  یکدنا  زا  سپ  نکل  دومنیمن  يزیچ  دیـشارخب و  ار  شیاپ  ياهشال  تشذگ  دیـشارتیم  ریت  هکیدرم 
نوریب هتخانـشن  ار  وا  تشگزاب  لزنمب  نوچ  درک و  هایـس  ار  وا  يور  مومـس  داب  دش و  نوریب  دوخ  يارـس  زا  يزور  ثوغی  دـبع - نب  دوسا 

- لاغبلا لیخلا و  هلمج و  زا  رخاوا  نیرّـسفم  زا  نتکی  [ 50 [. ] حّحـصم  ] تشک ارم  دّمحم  يادخ  هک  درکیم  دایرف  تفر و  یمه  يو  دندرک 
اهیهام یئایرد و  تاناویح  هنوگ  همه  هک  هدرک  هدافتسا  ایرط » امحل   » هلمج زا  تسا و  مارح  اهنآ  تشوگ  هک  تسا  هدرک  هدافتسا  اهوبکرتل 
لمجم ایرط » امحل   » دوشیم و هدـید  رایـسب  ام  نامز  رد  عالطایب  مدرم  زا  جوعم  يواـتف  عون  هکنیا  دـنلالح و  همه  سلفیب  هچ  سلف  اـب  هچ 

: کمات [ 52 . ] تسا نالطبلا  حـضاو  ساـبع  نبإ  زا  لوقنم  لاکـشا  دـندوب و  تعجر  هب  دـقتعم  قارع  لـها  [ 51 [ ] ححـصم . ] قلطم هن  تسا 
رازبا هدـنر و  نفـس : دـنزاسیم ، ریت  نآ  زا  هک  یتخرد  يهخاش  هعبن : هتخیر ، يوم  مشپ و  کیراب و  يهخاـش  درق : و  هبرف ، دـنلب و  ناـهوک 

[54 [ ] حّحـصم . ] دنوریمن ّقح  راب  ریز  دننادرگیم و  ور  زاب  دندید  ار  ادخ  تمعن  هکنیا  اب  ناشیا  تسا  اولوت »  » نایب هلمج  هکنیا  [ 53 . ] شارت
نامیپ دـنگوس و  هانگ  ماقم  هکنیا  رد  هکلب  دـشاب ، زیاج  صقن  دوبن  دـکؤم  هچنانچ  هک  درادـن  دّـکؤم  دـهعب  صاصتخا  دـهع  ضقن  زا  یهن 

. تسا دوسالا  رجح  ندیسوب  ای  ندیلام  تسد  ینعمب  رجح  ندوسپ  [ 55 [ ] حّحصم . ] تسا رتتخس  رتگرزب و  هک  دیامنیم  دزشوگ  ار  دّکؤم 
نآ مان  دنیوگ  ياهراپ  مسا و  هن  دنافصو  هکنیا  رب  انب  دشابیم ، قمحا  قرخأ و  نآ  رکذـم  تسا و  ثنؤم  ظفل  ود  ره  ءاقمح  ءاقرخ و  [ 56]

فورعم ینز  رگا  اریز  تسا  یلثم  هکلب  تسین  صوصخم  دوهعم و  ینزب  هراـشا  هکتـسنآ  تقیقح  نکل  و  تسا . هدوب  ورمع  تنب  هطیر  نز 
تـسا يدرگ  يهتخت  هسیرد  اب  و  دنهنیم ، كود  رـس  رب  هک  تسا  هنجح »  » همجرت کهن  [ 57 [ ] ححـصم . ] دشیمن ادیپ  مسا  رد  فالتخا  دوب 

داحآ رابخا  هلمج  زا  رابخا  هنوگ  هکنیا  [ 58 [ ] ححصم . ] كود خیب  زا  اههتشر  نتخیر  زا  يریگولج  يارب  دننکیم  بصن  كود  رخآ  رب  هک 
هدومن و یّلـصفم  ثحب  هدرک و  لقن  يوحنب  ءایبنالا  هیزنت  رد  ار  هّصق  هکنیا  هیلع  هّللا  ناوضر  یـضترم  دیـس  تسین و  دامتعا  لباق  هک  تسا 

یقال هرخآ  || و  هلیل  لّوا  هّللا  باتک  یّنمت  . » هتفگ هک  تسا  هتـسج  کسمت  تباـث  نب  ناـسح  رعـشب  و  ـالت ، اذا  ینعی  ینمت » اذا   » دـیامرفیم
دناهتفگ یـضعب  هکناـنچ  ارهاـظ  و  دیـسر . يو  گرم  بش  ناـیاپ  رد  و  درکیم ، تءارق  ار  ادـخ  باـتک  بش  لوا  رد  ینعی  رداـقملا » ماـمح 

کلت دنتفگ  نانآ  يرخالا » ۀـثلاثلا  ةانم  و   » دومرف تءارق  ادـخ  لوسر  دـندرکیم  اشامت  رافک  دوب و  تءارق  لوغـشم  هک  ص ]  ] مرکا ربمغیپ 
متسناوتن ینعی  [ 59 [. ] ححـصم  ] تسا زیاج  يوار  رب  وهـس  تسا و  ادـخ  لوسر  زا  هک  درک  نامگ  درک و  وهـس  هدنونـش  رخآ و  ات  قینارغلا 
رارقتـسا یبهذم  رب  تسا و  هلزتعم  نیمّلکتم  زا  هدوب و  دادغب  نکاس  هک  تسا  يزورم  ییحی  نب  دمحا  يدـنوارلا  نبإ  [ 60 . ] منک یئابیکش 

نکل مرـش ، اب  دوب و  بهذم  وکین  تریـس و  شوخ  ءادتبا  دیوگ  هدش  لقن  میدـن  نبإ  زا  هکنانچ  دـنناد و  قیدـنز  ار  وا  یخرب  اذـل  هتـشادن ،
ای 245 لاـس 250  رد  يو  دوـب . شیب  شلقع  زا  شملع  هـکنیا  دـش و  ضراـع  وا  رب  هـک  یتاـهج  ببـسب  داد . تـسد  زا  ار  تافـص  هـکنیا 

تسا هدرک  تافو  رد 231  هک  ظفاح  رعـش و  يوار  رعاش و  يوغل و  بیدا و  تسا  يدرم  یفوک  دایز  نب  دّمحم  یبارعا  نبإ  و  تشذگرد .
حالطـصا هب  ماقم  هکنیا  رد  دـنیوگ  اذـل  تسین  یندـناشچ  سابل  تسا و  ندـناشچ  ینعمب  هک  هدـش  ساـبل » هقاذا   » هب ریبعت  [ 61 [. ] حّحصم ]

دیآ دورف  ناسنا  رب  نوچ  مه  راگزور  ثداوح  امرس ، امرگ و  زا  صخش  يارب  تسا  ششوپ  سابل  نوچ  تسا ، هراعتسا  دیرجت  نایب  ياملع 
ریسفت یقرواپ  رد  ینارعش  موحرم  ام  داتسا  [ 62 [. ] حّحصم  ] تسا ساسحا  كرد و  ینعمب  ندیـشچ  دریگ و  ارف  سابل  دننام  نانچمه  ار  وا 

تباث يرگید  رب  ار  یبلطم  ینیقی  لیلد  ناهربب و  هکنآ  لّوا  تسا  جـنپ  هدام  تهج  زا  قطنم  ملع  ماسقا  دـنیوگ  اـمکح  : » دـیامرف حوتفلا  وبا 
نانخسب دننک و  هطلاغم  هکنآ  مراهچ  وکین . هجوب  دننک  باجم  ار  يو  مصخ  تامّلسم  هکنآ  مّوس  بوغرم . ینظ و  لیلدب  هکنآ  مّود  دننک .
بـسانم رعـش  هطلاغم و  نوچ  دومرف ، رما  لّوا  هجو  هسب  دـنوادخ  دـنروآ . تّجح  لییخت  رعـشب و  هکنآ  مجنپ  دـندرگ ، قئاف  مصخ  رب  لطاب 

مّود دـنیوگ ، ناهرب  ءامکح  ارنآ  و  تمکح ، لیلد و  لقعب و  ناوخ  شیوخ  راگدرورپ  يوس  دومرف  لّوا  تسین . نید  عورف  لوصا و  تاـبثا 
هجوب ار  فلاخم  تاکـسا  نخـس و  رد  هلداجم  هتـشذگ  ود  هکنیا  زا  دنیوگ و  هباطخ  امکح  ارنآ  و  دنپ ، هظعوم و  بوغرم و  ینظ و  لیلدب 

ناوضر مرتحم  ّفلؤم  ار  تبـس »  » يهّصق [ 63 [ ] حّحـصم . ] تسا نآرق  یملع  تازجعم  زا  هکنیا  و  دـنیوگ ، لدـج  امکح  ارنآ  و  نک ، وکین 
ابیرقت ار  اهنآ  ندمآرد  ناگنیزوب  تروصب  ینعی  ندش  خـسم  هدرک و  نایب  الامجا  هیآ 161  فارعا  هیآ 65 و  لیذ  هرقب  هروس  رد  هیلع  هّللا 
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هیآ 67 سی  هروس  رد  « َنوُعِجرَی َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتـسا  اَمَف  مِِهتَناکَم  یلَع  مُهانخَـسََمل  ُءاشَن  َول  َو   » هیآ زا  یلو  يروص ، هن  هتفرگ  يونعم  خسم 
تسناوت دنهاوخن  ینعی  « َنوُعِجرَی َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتـسا  اَمَف   » دیامرفیم اریز  تسا  يروص  يرهاظ و  خسمب  دیدهت  هک  دوشیم  هدیمهف  نانچ 

هتـشذگ ياهتّما  رد  خیراوت  رابخا و  بجومب  هک  تسا  یئاهتبوقع  زا  یکی  خسم  لاح  ره  رد  دـندرگزاب . لّوا  تروصب  هن  دـننک و  تکرح 
یئاوسر یگتسکشرس و  بجوم  دنک و  هّجوت  ناسنا  دوخ  هک  ناسنادب  تسین  یتبوقع  دشاب  يونعم  خسم  دارم  رگا  و  هتفرگ ، تروص  اضعب 

نینچ يونعم  خسم  و  دنریگ ، تربع  دشاب و  نارگید  مولعم  هک  دـشاب  یعون  دـیاب  ریزگان  دـشاب  تبوقع  هچنانچ  و  دـنادب ، مدرم  نایم  دوخ 
فورعم نانآ  دزن  دنتـسنادیم و  نآرق  لوزن  نامز  دوهی  ار  هّصق  هکنیا  هکتـسنیا  یکی  دوش  هداد  رکذت  دیاب  هک  يرگید  بلطم  ود  و  تسین .

نآرق صـصق  هک  تسلیلد  هکنیا  هدشن و  تیاور  ياهّصق  نینچ  نانآ  ثیداحا  رد  هن  تاروت و  رد  هن  دـنرادن و  ربخ  نآ  زا  زورما  یلو  هدوب 
زا عونمم  هبنش  زور  دندرک و  ادخ  ماکحا  اب  دوهی  هک  تسا  يرکم  هلیح و  نآ  تهجب  تبوقع  هکنیا  هکنآ  مّود  و  تسین . ذوخأم  تاروت  زا 

ءيرب هدشن و  یهلا  ماکحا  اب  یتفلاخم  هک  دنتشادنپیم  نینچ  دنتخادرپ و  نتفرگ  یهامب  دندرک  عارتخا  هک  ياهلیح  اب  دندوب  یهام  نتفرگ 
ثیدح هکنیا  ینعم  سپ  یئوگ : رگا  و  تسین ، زیاج  ماکحا  رد  هلیح  هک  دننادب  نارگید  ات  دومن  خسم  ار  اهنآ  دنوادخ  دوب ، دنهاوخ  همّذلا 

نتـشاد و زاب  تسد  مارح  زا  هکتـسنیا  ینعم  میئوگ  تسیچ ! لـالحلا » یلا  مارحلا  نم  رارفلا  ۀـلیحلا  معن   » دـیامرفیم مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک 
اب هن  تسا . نداد  ماجنا  ارلالح  نآ  ياجب  ندرک و  مارح  كرت  عورـشم  هلیح  و  تسا . اههلیح  نیرتهب  نتفر  لالح  يوسب  ندـیزگ و  يرود 

اهنامسآ هکنیا   » تسا هدومرف  حوتفلا  وبا  یقرواپ  رد  هماقم  هّللا  یلعا  ینارعش  موحرم  ام  داتـسا  [ 64 [. ] حّحصم  ] ندرک لالح  ار  مارح  هلیح 
نآ ریغ  مالـسالا و  ۀئیهلا و  رد  یناتـسرهش  دننام  نیدّدجتم  هکنآ  هن  تسا و  میدـق  تئیه  ياهنامـسآ  فصوب  هن  تسا  جارعم  رابخا  رد  هک 
مهن کلفب  رـصحنم  نآ  لیلد  دنچ  ره  تشذـگ  نآ  زا  ناوتب  هک  دنتـسنادیمن  مایتلا  قرخ و  لباق  ار  كالفا  میدـق  تئیه  رد  نوچ  دـناهتفگ 

نکمم نآ  ياج  همه  زا  نتشذگ  هک  اضف  تاقبط  ای  تسا  یموهوم  طوطخ  تارادم و  زا  ترابع  نامـسآ  یناتـسرهش  حالطـصا  رد  دوب و 
و رگید ، ياج  زا  روبع  مدع  اجکی و  زا  نتـشذگ  ناکما  هیبشت و  لیثمتب و  دـننک  لیوأت  رگم  تسین  نتـسب  ندوشگ و  رد  هب  جاتحم  تسا و 

دنتفریذپن یناحور  نامـسآ  یناحور و  جارعم  رد  هلزتعم  يامدق  زا  ار  هکنیا  ریظن  هکنآ  يارب  دنریذپیمن  ناناملـسم  هماع  ار  لیوأت  هنوگنیا 
هکلب دنیوگ  ناددجتم  هک  اضف  تاقبط  رب  هن  مینک و  قیبطت  میدـق  تئیه  كالفا  رب  هن  ار  جارعم  ياهنامـسآ  هک  تسنآ  حیحـص  قیرط  سپ 

»و ّیلَدَـتَف  » »و انَد  » ریمـض [ 65 [. ] ححــصم  ] مـیدرگن لوـضف  درگ  مـینک و  فارتــعا  نآ  رهاــظب  میراذــگاو و  لوـسر  ادــخب و  ارنآ  ینعم 
[66 [. ] حّحـصم  ] هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسرب  هن  ددرگیم  زاب  لیئربج  هب  نیرّـسفم  ناگرزب  راتفگ  نآرق و  رهاظ  رب  انب  یگلمج  « َناکَف »
« ّفا  » ءارق یقاب  و  نیونت ، دّدشم و  ءاف  رـسکب  ّفا »  » صفح هنیدم و  لها  و  نیونتیب ، دّدـشم  ءاف  حـتفب  ّفا »  » دـندناوخ بوقعی  رماع و  نبإ 

هکنیا لقن  زا  دـعب  حوتفلا  وبا  [ 67 [. ] حّحـصم  ] تسه هملک  هکنیا  رد  فاقحا  هروس  رد  زین  فالتخا  نیمه  و  نیونتیب . دّدـشم  ءاـف  رـسکب 
یّنس هعیش و  قیرط  زا  یتایاور  [ 68 [. ] حّحصم  ] تسا هکنیا  صّـصخم  هکلب  تسین  هکنیا  خسان  تیآ  نآ  هک  تسنآ  تسرد  دیوگ : بلطم 

اَذ ِتآ  َو   » يهیآ لوزن  زا  سپ  ص ]  ] ادـخ لوسر  هدوب و  باکر » لیخب و ال  هیلع  فجوی  مل  ام   » لاـفنا و ءزج  كدـف  نیمزرـس  هک  هدیـسر 
تفالخ هب  هک  رکب  وبا  ادـخ  لوسر  زا  سپ  درک و  فّرـصت  ارنآ  ع ]  ] همطاف و  مالّـسلا ، اـهیلع  همطاـف  هب  داد  هیآ  روتـسدب  ارنآ  ُهَّقَح » یبرُقلا 
همطاف نارگراک  دنتخیر و  شناگتـشامگ  داد  روتـسد  اذـل  دناتـس  زاب  ع ]  ] همطاف زا  ارنآ  هک  دـید  تحلـصم  لوا  ياهزور  نامه  زا  دیـسر ،

رکب یبا  هب  قـح  يهبلاـطم  ماـقم  رد  ارهز  ترـضح  هک  هدـش  تـیاور  زین  و  دـندومن ، فّرـصت  ار  اـجنآ  و  دـندرک ، نوریب  ار  مالّـسلا  اـهیلع 
کلم ارنآ  هک  دراد  حیرـص  تلالد  قح  يهبلاـطم  ماـقم  رد  تـالمج  هکنیا  و  ّیلا » اـهعفد  یبا  ّنا  یل و  اـّهنا   » و یبا » ۀـلحن  هذـه   » تفگیم

[. حّحـصم  ] تسا ّصن  لباقم  رد  داهتجا  دـننک  هدافتـسا  نانخـس  ياهراپ  زا  دـنیوگ و  ماقم  هکنیا  رد  نیفلاـخم  هچ  ره  و  هتـسنادیم . شیوخ 
يربنم يدرم  هکنآ  ات  دادیم ، هیکت  نآ  رب  نخس  ماگنه  شترضح  دنیوگ  ص ]  ] لوسر دجسم  رد  دوب  یکـشخ  لخن  هنت  هنانح  نوتـس  [ 69]

دننام و هلان  دش  هدینـش  یئادص  کشخ  لخن  نآ  زا  دـش  لوغـشم  تفر و  ربنمب  نخـس  يارب  ادـخلوسر  نوچ  تخاس و  ترـضح  نآ  يارب 
هنت نآ  اـجنامه  رد  دومرف  روتـسد  هدرک و  شزاون  ار  وا  دـمآ و  ریزب  ربـنم  زا  ص ]  ] ربـمغیپ دـمآ و  دورف  نیمز  رب  دـمآرد و  هشیر  زا  سپس 
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راتخم ارناسنا  دوخ  هداراب  ادـخ  نوچ  هدومرف : هماـقم : هّللا  یلعا  ینارعـش  نسحلا  وبا  ازریم  اـم  داتـسا  [ 70 [. ] ححـصم  ] دندرک نفد  ار  لخن 
مدرمب مه  ادخ  ناربمغیپ  دنرورپ ، شوپرـس  ریز  ار  یتخرد  هکتـسنآ  دننام  يرابجا  تیبرت  تسا و  وا  تعیبط  فالخ  ربج  و  تسا ، هدـیرفآ 

دوخ هداراـب  يدـب  زا  و  دـننیزگرب ، ار  تسرد  هقیرط  دوخ  راـیتخاب  دوخ  اـهنآ  اـت  دـندرکیم  داـجیا  ریخ  یعاد  دـندادیم و  میلعت  ار  ّقح  هار 
هاوخ هک  دنهدیم  رارق  شیوخ  دصاقم  يارجا  تلآ  دامج  دننام  ار  ناسنا  نید  نانمشد  رگید  نوعرف و  دننام  ناراکمتـس  اما  دننک ، بانتجا 

زوریپ نارادـنید  رب  ناراّبج  هک  تهج  نیاب  تعیبط  فلاخم  تسا و  ءاـیبنا  يهقیرط  فـالخ  هکنیا  دـننک و  ارجا  ار  ناراـّبج  هدارا  هاوخاـن  و 
دنهاوخیم تازجعم  لیبق  هکنیا  زا  مدرم  هکنیا  هچنآ  هکنآ  ینعم  لصاح  [ 71 [. ] ححصم  ] دنکیمن هبلغ  تعیبط  رب  رسق  نوچ  دش  دنهاوخن 

اریز تسین  شیب  ياهناهب  هد  ماجنا  ار  لمع  نالف  یئوگیم  تسار  رگا  ای  دروآ ، میهاوخ  نامیا  ام  يروآ  ياهزجعم  نانچ  رگا  دنیوگیم  و 
رگا هک  میاهتـساوخ  نینچ  ام  نوچ  و  دندرواین ، نامیا  نکل  میدروآ  دـندوب  هتـساوخ  هچنآ  ام  دـنتفگیم و  اهزیچ  هکنیا  زا  مه  ناگتـشذگ 
تما نوـچ  تما  هکنیا  یلو  میدرک ، ناـشکاله  مینک ، كـاله  ار  همه  دـندرواین  ناـمیا  زاـب  میدروآ  ناـشيارب  دناهتـساوخ  هـک  یتازجعم 

ره هن  اما  دنـشاب  هزجعم  اب  دیاب  ءایبنا  هتبلا  و  دروآ . میهاوخن  ار  یحارتقا  تازجعم  اذل  دوش  كاله  اهباذع  هنوگنادب  دـیابن  تسا و  هموحرم 
اهنآ یتسرد  یتـسار و  رب  لـیلد  درک و  دـنهاوخ  تیاـفک  تسا  هداد  اـهنآب  دـنوادخ  هکیتازجعم  ناـمه  هکلب  دـنهاوخب  مدرم  هک  ياهزجعم 

[72 [. ] حّحصم  ] دنک هبلاطم  يو  زا  مصخ  هک  ار  یلیلد  ره  هن  اما  دشاب  هتـشاد  لیلد  دیاب  دوخ  راتفگ  قدص  يارب  یعدم  ره  و  دوب ، دهاوخ 
زا ریغ  هزجعم  ياضاقت  اذل  دناهدروآ  یتازجعم  تایآ و  دوخ  راتفگ  قدص  يارب  دناهدمآ و  مدرم  داشرا  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  ناربمغیپ 

دهاوخن يرگید  ینعم  باذع  فیوخت و  يارب  زج  دروایب  دنهاوخب  اهنآ  هچنآ  دنوادخ  هچنانچ  تسا و  هناکدوک  ياضاقت  دـناهدروآ  هچنآ 
ره دوب  انب  رگا  و  دهاوخب ، وا  زا  مصخ  هک  یلیلد  ره  هن  اما  دشاب  هتشاد  هنیب  لیلد و  دیاب  دوخ  یعدم  هک  میتفگ  لبق  تاحفص  رد  و  تشاد ،
[. ححـصم  ] دیوجن دوخ  توعد  نایب  يارب  یلاجم  دروایب و  هزجعم  نآ  هکنیا و  يارب  ربمغیپ  رمع  همه  دیاب  دـهاوخب  یلیلد  هناگادـج  سک 

تمهتب و دوخ  يابغر  هب  لام  هاـج و  يارب  هکیناـسک  روتـسد  زا  ار  مدرم  يدـیلقت  ندرک  يوریپ  هتفگ  فلؤم  هچنآ  رب  مینکیم  هفاـضا  [ 73]
ّتقد لّمأت و  رکف و  مهف و  نودب  مه  مدرم  دننکیم و  یفّرعم  ادخ  نمـشد  ار  اهنآ  حول  هداس  مدرم  رظن  رد  دـنهدیم و  اوران  ياهتبـسن  ءارتفا 
دنداد ماجنا  ار  لمع  نیمه  نیفلاخم  شنارای  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب  هکنانچ  دنزادرپیم  هتسدنآ  نعل  متشب و  دنریذپیم و  ار  نانآ  ياهفرح 

اب هتفر و  هتفر  ات  دندرمشیم  تدابع  نیرتهب  ارنآ  دندرکیم و  يوریپ  اهنآ  زا  مه  قمحا  مدرم  دندادیم و  مانـشد  ربانم  رب  ار  ّیلع  هام  رازه  ات  و 
ّفلؤـم ار  هکنیا  زا  شیپ  هیآ  [ 74 [. ] حّحـصم  ] دناهدش یمّنهج  هّیما  ینب  تسایر  یبلط و  تردـق  يارب  همه  هک  دـش  مولعم  نامز  تشذـگ 

ار وا  دنوادخ  درک و  نانآ  تقفاومب  لیم  ربمغیپ  هک  درادـن  نآ  رب  تلالد  هیآ  [ 75 . ] تسا هدرک  نایب  ادعب  ام » نخـس   » ناونع رد  هّللا  همحر 
یهلا فطلب  ایبنا  تمـصع  هدومرف  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  دـنکن . تعباتم  ات  تشاد  هاگن  ار  وا  هک  دراد  تلـالد  سکعب  هکلب  تشادزاـب 

لقتـسم و تمـصع  رد  نوچ  دـندرکیم  لطابب  لیم  نامدرم  رگید  دـننام  دوبن  نانآ  هراب  رد  یهلا  فطل  هکنیا  دـندوبن و  ربمغیپ  رگا  تسا و 
البق دیـشروخ  هک  تسین  نآ  شاینعم  دوب  کیرات  دوب  هدادـن  رون  ادـخ  ار  دیـشروخ  رگا  میئوگ  هکنآ  دـننام  دنتـسین ، دـنوادخ  زا  زاینیب 
نبإ زا  لوقنم  نخـس  هدـش و  لزان  ترجه  زا  لبق  هکم  رد  هیآ  دـش و  ورب  ور  دوهی  اب  هنیدـم  رد  ادـخ  لوسر  [ 76 [. ] ححصم  ] دوب کیرات 
هیآ هـکنیا  رد  حور »  » ناـیب رد  نازیملا  بحاـص  [ 77 [. ] ححـصم  ] تسا هداتق  دـهاجم و  لوق  تسرد  لوق  دـسریمن و  رظنب  حیحـص  ساـبع 

« اریبکت هربک  [ » 78 [. ] حّحـصم  ] حلطـصم حور  هن  تسا  نآرق  یقلت  یحو و  رما  اـجنیا  رد  حور  زا  دارم  هـکنیا  نآ  لـصاح  دراد و  یقیقحت 
زیاج مالک  ءاملع  قافتاب  هک  تسا  نید  لوصا  رد  دیلقت  دارم  [ 79 . ] يوگ رایسب  « ُرَبکَأ ِهّللا   » ای نک . دای  یگرزب  تیاهن  رد  ار  ادنوادخ  ینعی 

زا ار  نادنزرف  دنک و  ظفح  ار  دوخ  نید  دناوتن  ناسنا  هک  رفک  دالب  رد  ندـیزگ  نکـسم  زین  و  نایرابخا . نایرهاظ و  زا  یکدـنا  رگم  تسین 
ِضرَألا ِیف  َنیِفَعـضَتسُم  اّنُک  اُولاق  ُمتنُک  َمِیف  اُولاق  مِهِـسُفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِـکئالَملا  ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا   » هیآ تسین و  زیاج  درادـب  ظوفحم  رفک  تیارس 

ینارعش موحرم  ام  داتـسا  [ 80 [. ] ححـصم  ] رفک دـالب  زا  تسا  جورخب  رما  رد  حیرـص  اـهِیف » اوُرِجاـُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهّللا  ُضرَأ  نُکَت  مـَل  َأ  اُولاـق 
تادـسفم تاریغم و  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  تشاد و  مه  یعیبط  تلع  زاجعا  اب  ناـشیا  ظـفح  هک  دوشیم  دافتـسم  ناـنچ  هیآ  هکنیا  زا  هدومرف :
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ره ار  ندب  اریز  راگدرورپ  بناج  زا  دوب  تعیبط  رهق  تداع و  قرخ  زاجعا و  رب  ناشیا  راک  يانب  دـیوگ : یـسک  رگا  درکیم و  ظفح  یعیبط 
لاس هن  دصیـس و  ای  لاس  هاجنپ  دص و  دننادرگب 1  رگید  يولهپب  ولهپ  کی  زا  ار  اهنآ  ندـب  دـننک و  ظفح  تعیبط  تاریغم  باتفآ و  زا  هچ 

دنوادخ تسین  مزال  ندرک  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  هکنیا  زا  میـسن و  ندنار  اهنآ و  زا  باتفآ  ندـینادرگ  دـشاب  زاجعا  ربانب  رگا  دـننامیمن و  هدـنز 
هارمه راگدرورپ  تردق  راهظا  زاجعا و  یهاگ  میئوگ  باوج  رد  درادهگن ، هدنز  هدیباوخ  ولهپ  کی  هب  باتفآ  نیع  رد  ار  نانآ  تسا  رداق 
تسا یعیبط  ّتلع  هک  ربا  زا  ناراب  ندمآ  دننام  درادن  ربخ  نآ  زا  هدیـسرن و  نآب  رـشب  بلاغ  رکف  هک  تسا  یعوقولا  ردان  یعیبط  بابـسا  اب 

عمج رد  ءایلوا  سوفن  فّرـصت  و  دـنک . داجیا  اوه  زا  يار  ناراب  ربایب  تسا  رداق  ادـخ  هکنآ  اب  ناراب  ياقـستسا  رد  ماـما  ربمغیپ و  ياعدـب 
، تسا هدرک  رکذ  لیـصفتب  تاراشا  رد  انیـس  یلع  وبا  يار  یناعم  هکنیا  دنرادن و  ربخ  نآ  زا  مدرم  عون  هک  تسا  هیفخ  بابـسا  زا  ربا  ندش 

اما دوب  زاـجعا  یهلا و  تردـقب  هچرگ  تسین  مولعم  اـم  يارب  نآ  رادـقم  هک  یتّدـم  رد  فـهک  باحـصا  نتـشادهاگن  هدـنز  مه  اـجنیا  رد 
هتشادن اذغ  هب  تجاح  رگا  تسا  ندب  ظفاح  دوخ  تایح . ياقب  و  ع ]  ] ماما ياعدب  ربا  زا  ناراب  ندمآ  ریظن  هدوبن  یعیبط  بابـسا  تلاخدیب 

دیوگ یـسک  ات  تسین  تالاحم  زا  باوخ  رد  اصوصخ  اذـغ  زا  يانغتـسا  درذـگب و  لاس  رازه  ول  ددـنگیمن و  ندـب  تسه  تایح  ات  دـشاب ،
تسا و يراصن  ثیداحا  زا  تیاکح  هکنیا  [ 81 [. ] ححـصم  ] دوشیمن هدیمهف  نآرق  زا  باوخ  تدم  زین  و  دریگیمن ، قلعت  لاحمب  ادخ  هدارا 

يراصن [ 82 [. ] حّحصم  ] تسا هتـسناد  دوهی  دوخ  مهفب  يوار  هدوب و  باتک » لها   » لصا رد  ارهاظ  تسا و  وهـس  دوهی  ای  نادوهج  مان  رکذ 
رادـیب دـنیوگ و  سونایقد  دـهع  هب  ار  فهک  باحـصا  باوخ  نانآ  نوچ  تسین  فورعم  رگید  لاوقا  دـنیوگ و  لاس  تفه  هاجنپ و  دـص و 

رازآ هجنکـش و  يریگ و  تخـس  دشابن  تسرد  اهنآ  خـیرات  هکنیا  رگا  تسا و  هلـصاف  ردـقنآ  اهنآ  نایم  سیـسودوئت و  دـهع  هب  ار  ندـش 
دوب اههجنکـش  نیرترازآ  رپ  اههرود و  نیرتتخـس  نآ  تسا و  مور  روطارپما  نیـسلکوید  دـهع  رد  دوب  اهنآ  باذـع  نیرخآ  هک  نایوسیع 

، دوب سونایقد  نامز  زا  رتدب  وا  نامز  دیـشک و  يدالیم  لاس 311  ات  نآ  دنیوگ و  تداهش  دهع  ادهـش و  رـصع  ار  وا  دهع  يراصن  هکنانچ 
دمآ و نوریب  ّتلذم  زا  ع ]  ] یـسیع نید  دش و  حـتاف  نالیم  گنج  رد  دوب  ع ]  ] یـسیع نید  رد  بّصعتم  هک  نیطنطـسق  نآ  زا  سپ  لاس  ود 
زا یئاعد  هدـیمان و  حـلاص  کلم  تسا و  هدرک  طبـض  یطنطـسق  ار  وا  ماـن  یبلعث  سئارع  رد  درک . یمـسر  ار  وا  نید  هزاـت  روطارپما  هکنیا 

قیفوت هتفگ و  انث  تسا  هدومرف  تیانع  يو  يدابآ  سوطیطسق و  رب  هک  يو  تمحر  تمعن و  هب  ار  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  لقن  سیسودئت 
زا سیـسودئت  ات  سونایقد  نامز  زا  نوچ  دیآیمن  تسرد  دناهدروآ  ام  نارّـسفم  هک  یلیـصافت  اب  لاس  هن  دصیـس و  اما  دـبلطیم ، دوخ  يارب 

، دوشیم رتمک  مهنآ  زا  تّدم  میرآ  رظن  رد  ار  نیطنطسق  يدازآ  رگید و  ياهیریگ  تخس  رگا  دنکیمن و  زواجت  لاس  تفه  هاجنپ و  دص و 
لوق هن  تفگیم  نخـس  ص ]  ] لوسر اب  هک  تسا  یباتک  درم  نآ  لوق  لاس » هن  دصیـس و  رادقم  - » دـیوگ هک  هیآ  ریـسفت  رد  قاّرو  لوق  سپ 

اِمب ُمَلعَأ  ُهّللا  ُِلق   » یلاعت لاق  دوبن . لیـصفت  نیدب  تجاح  نوچ  هدومرفن  نّیعم  ار  اهنآ  باوخ  تّدم  یلاعت  دنوادخ  تسا و  حیحـص  ادـخ -
رد اما  دـنراد  قافتا  همه  تروص  نیاب  « اَّنِکل  » تباـتک رد  [ 83 [ ] هّللا همحر  ینارعـش  داتـسا  ملقب  حوتفلا  وبا  ریـسفت  ياهیقرواپ  زا  لقن  « ] اُوِثَبل
زا نآرق  اـت  دـنهد  رییغت  ار  تباـتک  تروص  دناهتـسنادن  زیاـج  دـناهدناوخ  نکل »  » هکناـنآ دـنراد و  فـالتخا  تسا  نتم  رد  هکناـنچ  تئارق 
ای ناطیش  نتشاد  هّیرذ  [ 84 [. ] حّحصم  ] نآرق ظافلا  ظفح  رد  تسا  ناناملسم  تبظاوم  لیلد  دوخ  هکنیا  دنام و  نوصم  فیرحت  فّرـصت و 
اب ناگتـشرف  نینچمه  اهنآ و  سایق  دنـشاب و  هتـشاد  مدآ  ینب  دـننام  یلـسانت  دـلاوت و  تسین  مولعم  نوچ  تسین  نتـشاد  نز  مزلتـسم  سیلبا 

ورف بآ  رد  هتشرف  هک  تسا  جارعم  ثیدح  رد  الثم  دنیرفآیم  یّـصاخ  طئارـش  اب  اریقولخم  عون  ره  دنوادخ  تسین و  حیحـص  سایق  دازیمدآ 
قلخ نیطایـش  دـیاسیم و  مهب  ياپ  سیلبا  الثم  ای  دـنیرفآیم  یناگتـشرف  دـنوادخ  دوشیم  هدـیکچ  وزا  هک  یبآ  تارطق  زا  دـیآیمرب و  دوریم و 

ینارعش داتسا  [ 85 [. ] حّحصم  ] تسا قرافلا  عم  سایق  مدآ  ینب  اب  نیطایش  سایق  لاح  يا  یلع  هن  ای  تسا  حیحـص  رابخا  هکنیا  هچ  دنوشیم 
لعاف ار  نمیرها  ریخ و  لعاف  ار  یلاعت  يادخ  دندوب ، لئاق  ّتیهولا  نیطایش  يارب  تیلهاج  مما  زا  یهورگ   » هدومرف جهنم  ریسفت  هیشاح  رد 

تلع تمایق  رد  هن  دندوب و  یلعاف  تلع  تقلخ  ءدبم  رد  هن  نیطایش  هک  دنکیم  تعامج  نآ  در  تایآ  هکنیا  رد  دنوادخ  و  دنتسنادیم ، رش 
هیآ هکنیا  سپ  ها . دریذپیمن » دوخ  يرایب  ادخ  ار  لالـض  ّرـش و  لعاف  هک  اریز  دندرک  يرای  يراک  رد  ار  يادخ  زگره  هن  دنتـسه و  یئاغ 
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مه زیچ  ره  بابسا  درادن و  کیرش  تقلخ  راک  رد  لاعتم  راگدرورپ  اساسا  مریگیم ، نواعم  دضع و  ار  نیّلضم  ریغ  هک  درادن  هکنیا  موهفم 
ار اهيدوخ  ریغ  هک  امب  تسا  روتـسد  نآ  درک و  هدافتـسا  یمکح  ناوتیم  هیآ  زا  دناهتـشادنپ  هکیناـسک  نیارباـنب  تسا ، ادـخ  قولخم  دوخ 

دروم مهیور  ار  هیآ  لیذ  ردـص و  هچنانچ  اریز  دـناهدرک  هّقفت  راویفنح  دـناهتفر و  رود  هیآ  مهف  زا  یّلکب  دـیهدن  هار  اهراک  رد  تروشمب 
زا رتـهب  هک  ص ]  ] ادـخلوسر دوب  يزیچ  نینچ  رگا  و  دـنکیمن ، فیلکت  نییعت  تسین و  مکح  ماـقم  رد  هک  دـیمهف  میهاوخ  میهد  رارق  ّتقد 

هیلع نینمؤملا  ریما  نینچمه  و  دادیم ، هکنآ  لاح  دـهد و  تلاخد  اهراک  رد  ار  رافک  يهراپ  هکلب  ار  نیقفانم  تسیابن  تسنادـیم و  نارگید 
تسدب ار  شیوخ  يهمامع  دتسرف و  یم - نمیب  يربهرب  تسا  هنوعلم  يهفیحص  باحصا  زا  هکنیا  اب  ار  لبج  نب  ذاعم  ربمغیپ  الثم  مالّـسلا .

ذاعم هکنیا  اب  دید . یهاوخن  رگید  ارم  ذاعم  دیامرفیم  دنکیم و  هقردب  دوب  راوس  وا  هکیلاح  رد  هدایپ  یتفاسم  ات  ار  وا  دهنیم و  وا  رـس  رب  دوخ 
دبع هکنانچ  رمع  رخآ  رد  درک و  يراشفاپ  رمع  رخآ  ات  یئاذک  هنوعلم  هفیحـصب  تبـسن  دوخ  دّـهعت  ياپ  رد  تسناوت  هچنآ  هکتـسیناسک  زا 

هکنیا رد  و  هّللا .» ّیلو  یلع  هّللا  ودـع  یتالاومل  یل  لیو  یل  لیو   » تفگیم راضتحا  لاح  رد  هدرک  لقن  دوب  شلیماـف  زا  هک  منغ  نب  نمحرلا 
رگا و  تسا . رایـسب  یلو  منک  لـقن  ار  ع ]  ] یلع ربمغیپ و  نتـساوخ  يراـیمه  یهاوخ و  رظن  تروشم و  دراوم  هک  تسین  نآ  ياـج  رـصتخم 

ّقح ياهفایق  دوب  نیلضم  نیرتگرزب  زا  هک  ینک  نیقی  دوخ  یشاب  هتـشاد  عالّطا  شخیرات  زا  رگا  میئوگ  دوبن  نیّلـضم  زا  ذاعم  دیوگ  یـسک 
يو دندرم  مه  اب  ود  ره  ساومع  نوعاط  رد  تشاد  نز  ود  دنیوگ  هکنادنچ  دوب  تلادع  يوقتب و  رهاظتم  حالصلا و  رهاظ  تشاد و  بناجب 

[. ححصم  ] دزادنا ولج  زیهجت  رد  ار  کیمادک  هک  دیشک  هعرق  تلادع  تیاعر  يارب 
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اهانفذقف  80 - 135 122 هحفص 495 ]  ] 122 ّيرماّسلا ] مهّلـضا   ] دوصقم رد   80 - 135 120 روّطلا ] بناـج  مکاندـعاو   ] ینعم  80 - 135
[ لوسّرلا رثا  نم  ۀضبق  تضبقف   ] رد نخـس   80 - 135 124 یـسوم ] هلا  مکهلا و  اذه  اولاق   ] ینعم  80 ّيرماّسلا 123 135 - یقلا  کلذکف 
رد نخس   80 - 135 129 کیلا ] یضقی  نا  لبق  نآرقلاب  لجعت  ال   ] ینعم  80 - 135 127 روّصلا ] یف  خفنی  موی   ] رد نخـس   80 - 135 125
لاق  ] رد نخس   80 مدآ 132 135 - یـشومارف  ینامرفان و  رد  فشک  راتفگ   80 - 135 130 امزع ] هل  دجن  ملف  یـسنف  مدآ  یلا  اندهع  دقل  ]
نخس  80 - 135 136 کله ] ارما  و   ] زا دوصقم   80 - 135 135 انعّتم ] ام  یلا  کینیع  نّدمت  ال   ] رد نخـس   80 - 135 133 مکضعب ] طبها 

145 يوّجنلا ] اوّرسا   ] ینعم  1 َنوُضِرعُم 141 35 - ٍۀَـلفَغ  ِیف  مُه  َو  مُُهباسِح  ِساّنِلل  َبَرَتقا   1 - 35 ءایبنا ] يهروس   ] تایآ 137 هکنیا  رد  ام 
ِلِطابلا یَلَع  ِّقَحلِاب  ُفِذقَن  َلب   1 - 35 148 اوهل ] ذّختن  نا  اندرا  ول   ] ینعم  1 - 35 147 نیبعال ] ضرالا  ءامّسلا و  انقلخ  ام   ] رد نخس   1 - 35

نَع مُه  َو   1 - 35 150 ّیح ] ءیش  ّلک  ءاملا  نم  انلعج  و   ] رد نخـس   1 يواطنط 149 35 - نخس  و  اقتر ] اتناک  تاومّـسلا  ّنا   ] 1 - 35 148
نِإ اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو   36 تایآ 153 112 - هکنیا  رد  ام  نخـس  ًۀَـنِتف 153  ِریَخلا  َو  ِّرَّشلاـِب  مُکُولبَن  َو   1 َنوُضِرعُم 152 35 - اِهتایآ 

هحفص  ] 1202-1133- نآرق -1086-1043- نآرق -1030-998- نآرق -872-831- نآرق -676-613- نآرق  - ًاوُزُه 155 ّالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی 
-79- نآرق [. - اِهفارطَأ نِم  اهُصُقنَن  َضرَألا  ِیتَأن   ] ینعم  36 - 112 158 لجع ] نم  ناسنالا  قلخ   ] رد نیرّسفم  نخس   36 - 112 155 [ 496

[. - ًۀَِـلفان َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َُهل  انبَهَو   ] زا دوصقم   36 رارـسالا 168 112 - فشک  يهتفگب  ادرب ] ینوکران  اـی  ینعم [   36 - 159112 123
ینعم  36 - 112 171 لابجلا ] دواد  عم  انرّخـس   ] ینعم  36 - 112 170 ثرحلا ] یف  نامکحی  ذا   ] رد نخـس   36 - 170112 136-89- نآرق

دوصقم  36 - 174112 215-181- نآرق [. - ُهَّبَر يدان  ذِإ  َبوُّیَأ  َو   ] رد نخـس   36 رارسالا 172 112 - فشک  راتفگ  و  حیّرلا ] نامیلـسل  [و 
مّکنإ زا  دوصقم   36 نوعجار 181 112 - انیلا  ّلک  مهنیب  مهرما  اوعّطقت  36 و  - 176112 65-24- نآرق [. - ًابِضاغُم َبَهَذ  ذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو   ] زا

ءارعش 188 نایبلا و  حور  فشک و  نخس   36 - 112 187 نوحلاّصلا ] يدابع  اهثری   ] رد نخس   36 مّنهج 184 112 - بصح  نودـبعت  ام  و 
[ ّجح يهروس   ] 190 امالس ] ادرب و  ینوک  ران  ای  زا [  دوصقم  ام و  نخـس   36 - 121 189 دیعب ] ما  بیرقا  يردا  نا  و   ] رد نخـس   36 - 121
و  ] رد نخس   1 - 24 196 میظع ] ءیش  ۀعاّسلا  ۀلزلز   ] رد نخس   1 ٌمیِظَع 192 24 - ٌءیَش  ِۀَعاّسلا  ََۀلَزلَز  َّنِإ  مُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   1 - 24
202 تاوامسلا ] یف  نم  هل  دجسی  هّللا  ّنا  رت  مل  ا   ] ینعم  1 - 24 201 ءامّسلا ] یلا  ببسب  ددمیلف   ] ینعم  1 - 24 197 لداجی ] نم  ساّنلا  نم 
204 هحفص 497 ]  ] 443-361- نآرق  - 204 رواسا ] نم  اـهیف  نّولحی   ] ینعم  1 - 24 203 اومـصتخا ] نامـصخ  ناذه   ] زا دوصقم   1 - 24
رد نخس   25 - 78 212 لوسر ] نم  کلبق  انلـسرا  اـم  و   ] لوزن تهج   25 هّللا 205 78 - لـیبس  نع  نوّدـصی  اورفک و  نیذـّلا  ّنا   25 - 78

اورکذی و   ] زا دوصقم   25 رارـسالا 78 - فشک  نخـس  و  دابلا ] هیف و  فکاعلا  ءاوس   ] ینعم  25 - 78 216 هّللا ] لیبس  نع  نوّدصی  نیذـّلا  ]
و  ] ینعم  25 - 22678 روّزلا .] لوق  اوبنتجا   ] ینعم  25 - 22378 قیتعلا .] تیبلاب  اوفّوطیل  و   ] ینعم  25 - 78 221 تامولعم ] ماّیا  یف  هّللا  مسا 

ّکبر دنع  اموی   ] ینعم  25 - 22978 ظفاح . رعش  و  مهباصا ] ام  یلع  نیرباّصلا  مهبولق و  تلجو   ] ینعم  25 - 22678 هّللا .] رئاعش  مّظعی  نم 
و ۀنتف ] ناطیّشلا  یقلی  ام  لعجیل   ] ینعم  25 - 23378 یضترم . دیس  نخس   232 ناطیّشلا ] یقلا  یّنمت  اذإ   ] ینعم  25 - 78 231 ۀنس ] فلاک 
25 هیآ 237 78 - هکنیا  ینعم  رد  يونثم  رعـش  و  هداـهج ] ّقح   ] زا دوصقم   25 - 23578 لثم .] برـض   ] ینعم  25 فشک 233 78 - نخس 
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[ هّللاب اومصتعا  و   ] زا دوصقم   25 - 23976 میهاربا .] مکیبا  ۀّلم   ] زا دوصقم   25 - 23876 جرح .] نم  نیّدلا  یف  مکیلع  لعج  ام   ] زا دوصقم 
مهتالـص یف  مه  نیّذلا  نونموملا  حلفا  دـق   1 - 30 نونمؤم ] هروـس   ] 240 هحفـص 498 ] تایآ 240 [  هکنیا  رد  اـم  نخـس   25 - 76 240

هّللا 248 30- مسب  ینعم  رد  رارسالا  فشک  نخس   1 - 30 247 نوعشاخ ] مهتالص  یف  مه  نیّذلا   ] ینعم رد  نخـس   1 نوعشاخ 244 30 -
252 ءانیس ] روط  نم  جرخت  ةرجش   ] ینعم  1 - 30 250 نیقلاخلا ] نسحا  هّللا  كرابت   ] ینعم  1 - 30 249 نوضرعم ] وغّللا  نع   ] زا دوصقم   1

انأشنأ ّمث   ] رد نخس   31 الوسر 255 61 - مهیف  انلـسراف  نیرخآ  انرق  مهدعب  نم  انأشنا  ّمث   31 تایآ 253 61 - هکنیا  رد  ام  نخـس   1 - 30
-61 261 تابّیّطلا ] نم  اولک  لسّرلا  اهّیا  اـی  زا [  دوصقم   31 - 61 261 رارق ] تاذ  ةوبر  یلا  اـمهانیوآ  و   ] ینعم  31 - 61 259 مهدعب ] نم 
31 لالح 264 61 - همقل  رد  يونثم  رعـش   31 - 26361 ّبیط . ینعم  رد  ناـیبلا  حور   31 ندروخ 262 61 - لالح  رد  ینیسح  نخـس   31

ّلک  ] زا دوصقم   31 - 61 265 مهنیب ] مهرما  اوعّطقتف   ] زا دوـصقم   31 - 61 264 ةدـحاو ] ۀـّما  مکتّما  هذـه  ّنا   ] رد فشک  عمجم و  نخس 
قطنی باتک  انیدل  اهعـسو و  ّالا  اسفن  فّلکن  62 ال  - 90 267 نوقباس ] اهل  مه   ] رد فشک  نخـس   31 - 61 265 نوحرف ] مهیدل  امب  بزح 

ول و   ] ینعم  62 - 90 271 اهعسو ] ّالا  اسفن  فّلکن  ال   ] رد نخـس   62 - 90 270 باذعلاب ] مهانذخا  دـقل   ] لوزن تهج   62 ّقحلاب 268 90 -
رد ام  نخس  يونثم 276  رعش   62 - 90 275 نورحست ] ّیناف  ات  هّلل  نولوقیس   ] ینعم  62 - 90 274 هحفص 499 ]  ] 274 مهءاوها ] ّقحلا  عّبتا 

91 - 118 281 ةداهّشلا ] بیغلا و  ملاع   ] رد نخس   91 هلا 278 118 - نم  هعم  ناک  ام  دلو و  نم  هّللا  ذـّختا  ام   91 تایآ 277 118 - هکنیا 
91 - 118 284 ع ]  ] داّجس ماما  زا  یعمـصا  تیاکح   91 - 118 284 روّصلا ] یف  خفن   ] رد نخـس   91 - 118 282 خزرب ] مهئارو  نم   ] ینعم
نایبلا و حور  نخس   91 ثبع 287 118 - ینعم  رد  يریشق  فیاطل  زا  ینیسح  لقن   91 - 118 286 اثبع ] مکانقلخ  اّمنا  متبسحف  ا   ] رد نخس 

خزرب زا  ثحب  رد  دارم  رهوگ  زا  یلازغ  نخس  لقن   91 خزرب 289 118 - رد  ثحب  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس   91 يونثم 288 118 - رعش 
اهانلزنا و ةروس   1 - 20 رون ] هروس   ] شنیرفآ 295 ّتلع  رد  ینادمه  ةاضقلا  نیع  نخـس  اثبع 292  مکانقلخ  رد  ام  نخـس   91 - 118 291

ناعل مکح  و  تانصحملا ] نومری  نیّذلا   ] لوزن تهج   1 - 20 298 حکنی ] یناّزلا ال   ] لوزن تهج   1 تایآ 297 20 - اهیف  انلزنا  اهانضرف و 
ۀیناّزلا و  ] رد نخـس   1 - 20 305 اـهانلزنا ] ةروس   ] رد نخـس  هشیاـعب 301  تمهت  و  کـفالاب ] اوءاـج  نیذـّلا  ّنا   ] لوزن تهج   1 - 20 299

نخس  1 تالیوأت 308 20 - راتفگ  و  کفالاب ] اوءاج  نیّذلا   ] رد نخـس  ناعل 306  انز و  ماکحا   306 هحفص 500 ]  ] 306 اودلجاف ] یناّزلا 
1 - 20 313 ۀشحافلا ] عیـشت  نا  نّوبحی  نیّذلا  ّنا   ] زا دوصقم   312 مکیلع ] هّللا  لضف  ـال  ول   ] زا دوصقم   1 هومتعمـس 310 20 - ذا  ول ال  رد 
320 لضفلا ] اولوا  لتأی  ال   ] رد نخـس   21 ناطیّـشلا 314 40 - تاوطخ  اوعبّتت  اونمآ ال  نیذـّلا  اهّیا  ای   313 مکتنـسلاب ] هنوّقلت   ] رد ام  نخس 

اوّضغی  ] رد نخس   21 - 40 322 مکتویب ] ریغ  اتویب  اولخدـت  ال   ] ینعم  21 يونثم 321 40 - رعش  و  نیثیبخلل ] تاثیبخلا   ] رد نخـس   21 - 40
21 - 40 325 ّنهرمخب ] نبرـضیل  و   ] زا دوصقم   21 - 40 324 ّنهتنیز ] نیدـبی  و ال   ] ینعم  21 فشک 324 40 - راتفگ  و  مهراـصبا ] نم 

ینعم  21 - 40 331 ةاکشمک ] هرون  لثم   ] ینعم  21 - 40 330 تاوامسلا ] رون  هّللا   ] زا دوصقم   21 - 40 327 ّنهنامیا ] تکلم  اـم  وا   ] ینعم
ینعم  21 - 40 335 هّللا ] نذآ  تویب  یف   ] رد نخس   21 - 40 334 ءیضی ] اهتیز  داکی   ] ینعم  21 - 40 332 ّيّرد ] بکوک  اّهنأک  ۀجاجّزلا  ]

تاوامسلا یف  نم  هل  حّبسی  هّللا  ّنا  رت  مل  21 ا  نز 337 40 - ندش  هدرپ  رد  هلئسم  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس   21 - 40 336 تاملظک ] وا  ]
346 ءام ] نم  ّۀباد  ّلک  قلخ   ] ینعم  41 - 64 345 هحفص 501 ]  ] 345 هحیبست ] هتالص و  ملع  دق  ّلک   ] رد نخـس   41 ضرالا 340 64 - و 
-64 351 جرح ] یمعالا  یلع  سیل   ] ینعم  41 - 64 351 حانج ] ّنهیلع  سیل   ] رد نخس   41 - 64 349 نیّذلا ] مکنذأتسیل   ] ینعم  41 - 64

سیل  ] ینعم  41 یتسود 354 64 - ینعم  یلصوم و  حتف  هتفگ  و  مکقیدص ] وا   ] رد نخـس   41 - 64 353 مکتویب ] نم  اولکأـت  نا   ] ینعم  41
41 - 64 356 نوّللستی ] نیّذلا  هّللا  ملعی  دق   ] ینعم  41 - 64 355 اومّلسف ] اتویب  متلخد  اذا  و   ] ینعم  41 - 64 354 اولکأت ] نا  حانج  مکیلع 

هرّدقف  ] ینعم  1 نیرّسفم 363 20 - نخس   1 ناقرفلا 360 20 - لّزن  يذـّلا  كرابت   1 - 20 ناـقرف ] هروس   ] تایآ 357 هکنیا  رد  اـم  نخس 
انلعج  ] رد ام  نخس   1 - 20 366 رشحن ] موی  ات  هلزنا - لق   ] ینعم  1 - 20 365 نیلّوألا ] ریطاسا   ] رد يربط  رخف و  نخس   1 - 20 364 اریدقت ]

[ ءامّسلا قّقشت  موی   ] ینعم  21 نیرّسفم 375 52 - نخس   21 - 52 371 انءاقل ] نوجری  نیذـّلا ال  لاق  و   ] 21 - 52 369 ۀنتف ] ضعبل  مکضعب 
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-52 379 هحفص 502 ]  ] 379 نایبلا ] حور  رعش  و  نآرقلا ] اذه  اوذّختا   ] ینعم  21 - 52 377 ملاّظلا ] ّضعی  موی   ] زا دوصقم   21 - 52 377
رد نخس   21 - 52 383 ماعنالاک ] اـّلا  مه  نا   ] رد يونثم  رعـش   21 یفـص 380 52 - رعـش  و  ۀـلمج ] نآرقلا  هیلع  لّزن  ول ال   ] رد نخـس   21

يونثم رعش  هیآ و  ینعم  رد  نایبلا  حور  نخـس   53 - 77 386 نیرحبلا ] جرم  يذـّلا  وه  و   ] 53 - 77 385 تایآ ] رخآ  ات  ءامّـسلا  نم  انلزنا  ]
ذاعم 396 ۀیاور   53 - 77 396 اورتقی ] مل  اوقفنا  اذا   ] رد نخـس   53 - 77 393 هیآلا ] اجورب - ءامّـسلا  یف  لـعج   ] زا دوصقم   53 - 77 389
400 اماما ] نیقّتملل  اـنلعجا  و   ] زا دوصقم   399 امارک ] اوّرم  وغّللاـب  اوّرم  اذا   ] ینعم  53 - 77 397 هیآلا ] بات - نم  اـّلا   ] زا دوصقم   53 - 77
-68 404 نیبملا ] باتکلا  تایآ  کلت  مسط   ] 1 - 68 ءارعش ] هروس   ] 402 ارهص .] ابسن و  هلعج  و   ] و نیرحبلا ] جرم   ] رد ام  نخـس   53 - 77

عبّتن انّلعل   ] رد نخـس   1 یـسوم 412 68 - تابواجم  رد  يونثم  رعـش   1 - 68 411 لیئارـسا ] ینب  تدـّبع  ات - یناـسل - قلطنی  ـال   ] ینعم  1
ینعم  1 يونثم 414 68 - رعش  و  ریـض ] اولاق ال   ] ینعم  1 تسا 413 68 - یناریو  رد  ترامع  هکنیا  رد  يونثم  رعـش   1 - 68 413 ةرحّسلا ]

69 - 104 417 هیبال ] لاـق  ذا  میهاربا  اـبن  مهیلع  لـتا  و   ] 69 ام 416 104 - نخـس   1 ینیسح 415 68 - نخـس  و  نیدهیـس ] ّیبر  یعم  ّنا  ]
[ ینیـسح فشک و  نخـس  و  نییحی ] ّمث  ینتیمی  يّذلا   ] ینعم  69 - 104 419 هحفص 503 ]  ] 419 یل ] ّودـع  مّهنا  اـت - متیارف - ا   ] رد نخس 

مهل لاق  ذا   ] ینعم  105 - 191 431 نیلسرملا ] حون  موق  تبّذک   ] 105 - 191 423 میلس ] بلقب  هّللا  یتا  نم  ّالا   ] رد نخـس   69 - 104 421
105 - 191 434 ۀـیآ ] عیر  ّلـکب  نونبت  أ   ] ینعم  105 - 191 434 رجا ] نم  هیلع  مکلاـسا  اـم   ] رد نخـس   105 - 191 432 دوه ] مهوـخا 
-191 437 نیمدان ] اوحبصاف  اهورقعف   ] رد نخس   105 - 191 436 نیلّوالا ] قلخ  ّالا  اذـه  نا   ] 105 يراصنا 435 191 - نامتخاس  ناتساد 

فشک نخس   192 - 227 443 نیمالا ] حوّرلا  هب  لزن   ] ینعم  192 - 227 441 نیملاعلا ] ّبر  لیزنتل  ّهنا  و   ] 192 ام 439 227 - نخس   105
192 - 227 446 نیبرقالا ] کتریـشع  رذنا  و   ] رد نخـس   192 - 227 445 نیمجعـالا ] ضعب  یلع  هاـنلّزن  ول  و   ] 192 رارسالا 444 227 -
زا دوصقم   192 مشاه 448 227 - ینب  راذنا  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  زا  يربط  لقن   192 بزاع 447 227 - نب  ءارب  ثیدح  حوتفلا و  وبا  نخس 

ینعم  192 براق 451 227 - نب  داوس  لقن  و  نوبذاک ] مهرثکا   ] رد نخـس   192 - 227 449 نیدـجاّسلا ] یف  کبّلقت  موقت و  نیح  كاری  ]
تایآ کلت  سط   ] 1 - 44 لمن ] هروس   ] 454 هحفص 504 ] ام 454 [  نخس   192 ساّبع 452 227 - نبإ  راتفگ  و  نوواغلا ] مهعبّتی  ءارعّشلا  ]

رد فشک  بحاص  نخـس   1 - 44 463 راـّنلا ] یف  نم  كروـب   ] ینعم  1 نیرّسفم 462 44 - نخـس   1 - 44 456 نیبـم ] باـتک  نآرقلا و 
1 يونثم 466 44 - رعش  و  اهشرعب ] ینیتأی  مکّیا   ] رد نخس   1 - 44 465 املع ] نامیلس  دواد و  انیتآ   ] زا دوصقم   1 ران 464 44 - زا  دوصقم 
472 ۀیآلا ] احلاص - مهاخا  دومث  یلا  انلـسرا  دقل  و   ] 45 - 93 469 ریّطلا ] قطنم  اـنمّلع   ] ینعم  45 - 46893 ابـس . هکلم  رادید  رد  ام  نخس 
رد فشک  هتشون   45 - 93 480 ازجاح ] نیرحبلا  نیب  لـعج   ] رد فشک  هتـشون   45 - 93 479 هّللا ] دنع  مکرئاط   ] رد رخف  نخـس   45 - 93

جاّجح اب  مّجنم  نخس   45 - 93 483 هّللا ] ّالا  بیغلا  ضرالا  تاوامّسلا و  یف  نم  ماعی   ] رد نخس  يونثم 481  رعش  و  ّرطضملا ] بیجی  نّما  ]
ینعم رد  رارـسالا  فشک  هتـشون   45 يدـلخ 487 93 - رفعج  ناتـساد  و  ةدـماج ] اهبـسحت  لاـبجلا  يرت   ] ینعم  45 فـسوی 483 93 - نب 

ّۀباد رد  نخس   45 - 93 489 ّرطضملا ] بیجی  نّما   ] رد نخس   45 - 93 489 هّللا ] دنع  مکرئاط   ] رد ام  نخس   45 - 93 488 هتایآ ] مکیریس  ]
ضرإلا 490

فهک هروس  زا  هّیقب 

هراشا

میجّرلا ناطیّشلا  نم  هّللاب  ذوعا  یلاعت  همسب 

ات 82] تایآ 60  [: 18  ] فهکلا هروس  ]
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ِرحَبلا ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  امُهَتوُح  ایِـسَن  امِِهنَیب  َعَمجَم  اغََلب  اّمَلَف  [ 60  ] ًابُقُح َیِـضمَأ  َوأ  ِنیَرحَبلا  َعَمجَم  َُغلبَأ  یّتَح  ُحَربَأ  ُهاتَِفل ال  یـسُوم  َلاق  ذِإ  َو 
ام َو  َتوُحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ِةَرخَّصلا  َیلِإ  انیَوَأ  ذِإ  َتیَأَر  َأ  َلاق  [ 62  ] ًابَصَن اذه  انِرَفَس  نِم  انیَِقل  دََقل  انَءادَغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  ازَواج  اّمَلَف  [ 61  ] ًابَرَس

540-1- نآرق [ - 64  ] ًاصَـصَق امِهِراثآ  یلَع  اّدَتراَف  ِغبَن  اّنُک  ام  َِکلذ  َلاق  [ 63  ] ًابَجَع ِرحَبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَـخَّتا  َو  ُهَرُکذَأ  نَأ  ُناطیَّشلا  َّالِإ  ُهِیناسنَأ 
ًادـشُر َتمِّلُع  اّمِم  ِنَمِّلَُعت  نَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  لَه  یـسُوم  َُهل  َلاق  [ 65  ] ًاملِع ّانَُدل  نِم  ُهانمَّلَع  َو  انِدنِع  نِم  ًۀَـمحَر  ُهانیَتآ  انِدابِع  نِم  ًادـبَع  ادَـجَوَف 

ََکل یِصعَأ  َو ال  ًاِرباص  ُهّللا  َءاش  نِإ  ِینُدِجَتَس  َلاق  [ 68  ] ًاربُخ ِِهب  طُِحت  َمل  ام  یلَع  ُِربصَت  َفیَک  َو  [ 67  ] ًاربَص َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  َکَّنِإ  َلاق  [ 66]
ِۀَنیِفَّسلا ِیف  اـبِکَر  اذِإ  یّتَح  اـقَلَطناَف  [ 70  ] ًارکِذ ُهنِم  ََکل  َثِدـحُأ  یّتَح  ٍءیَـش  نَع  ِینلَئـسَت  الَف  ِینَتعَبَّتا  ِنِإَـف  َلاـق   374-1- نآرق [ - 69  ] ًارمَأ

َو ال ُتیِسَن  اِمب  ِینذِخاُؤت  َلاق ال  [ 72  ] ًاربَص َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  َکَّنِإ  ُلقَأ  َمل  َأ  َلاق  [ 71  ] ًارمِإ ًائیَش  َتئِج  دََقل  اهَلهَأ  َقِرُغِتل  اهَتقَرَخ  َأ  َلاق  اهَقَرَخ 
-1- نآرق [ - 74  ] ًارُکن ًائیَـش  َتئِج  دََـقل  ٍسفَن  ِریَِغب  ًۀَّیِکَز  ًاسفَن  َتلَتَق  َأ  َلاق  ُهَلَتَقَف  ًامالُغ  اـیَِقل  اذِإ  یّتَح  اـقَلَطناَف  [ 73  ] ًارـسُع يِرمَأ  نِم  ِینقِهُرت 
[76  ] ًارذُع یِّنَُدل  نِم  َتغََلب  دَق  ِینبِحاُصت  الَف  اهَدـَعب  ٍءیَـش  نَع  َُکتلَأَس  نِإ  َلاق  [ 75  ] ًاربَص َیِعَم  َعیِطَتـسَت  َنل  َکَّنِإ  ََکل  ُلقَأ  َمل  َأ  َلاق   499

ِهیَلَع َتذَخَّتال  َتئِـش  َول  َلاق  ُهَماقَأَف  َّضَقنَی  نَأ  ُدیُِری  ًارادِج  اهِیف  ادَـجَوَف  امُهوُفِّیَُـضی  نَأ  اَوبَأَف  اهَلهَأ  امَعطَتـسا  ٍۀَـیرَق  َلهَأ  ایَتَأ  اذِإ  یّتَح  اقَلَطناَف 
ِرحَبلا ِیف  َنُولَمعَی  َنیِکاسَِمل  َتناـکَف  ُۀَـنیِفَّسلا  اَّمَأ  [ 78  ] ًاربَص ِهیَلَع  عِطَتـسَت  َمل  ام  ِلیِوأَِتب  َکـُئِّبَنُأَس  َکـِنَیب  َو  ِینَیب  ُقاِرف  اذـه  َلاـق  [ 77  ] ًارجَأ

امُهَقِهُری نَأ  انیِشَخَف  ِنیَنِمُؤم  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُغلا  اَّمَأ  َو   633-1- نآرق [ - 79  ] ًابصَغ ٍۀَنیِفَـس  َّلُک  ُذُخأَی  ٌِکلَم  مُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیِعَأ  نَأ  ُتدَرَأَف 
َناک َو  ِۀَـنیِدَملا  ِیف  ِنیَمِیتَی  ِنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِـجلا  اَّمَأ  َو  [ 81  ] ًامحُر َبَرقَأ  َو  ًةاکَز  ُهنِم  ًاریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِدـُبی  نَأ  اـندَرَأَف  [ 80  ] ًارفُک َو  ًانایغُط 

ُلیِوَأت َِکلذ  يِرمَأ  نَع  ُُهتلَعَف  ام  َو  َکِّبَر  نِم  ًۀَمحَر  امُهَزنَک  اجِرخَتسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغلبَی  نَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  ًاِحلاص  امُهُوبَأ  َناک  َو  امَُهل  ٌزنَک  ُهَتَحت 
« ابقح . » هدنـشخب مالغ ، ّنس ، هزات  ناوج ، ینعی  یتف  هملک  هاـتفل » : » تاـغل ینعم  هحفص 3 ]  ] 482-1- نآرق [ - 82  ] ًاربَص ِهیَلَع  عِطـسَت  َمل  ام 
، ینیمز ریز  هاگهانپ  دنریگیم ، ياج  نآ  رد  شوحو  هک  ششک  اب  زارد و  راغ  ابرس » . » رتشیب ای  لاس  داتشه  ای  لاس  نیدنچ  ای  لاس  راگزور ،

اجنآ زا  مهرس  تشپ  مدرم  هک  یهار  ینعی  برس  قیرط  و  انرز ] یناسارخ  حالطـصاب  دیاش   ] دننکیم ناور  نآ  زا  بآ  هک  نیمز  ریز  يارجم 
. رکنم دنـسپان و  روآتفگـش ، ینعمب  ارما »  » نتفر نآ  یپ  نـتفرگ و  كدـنا  كدـنا  ار  يزیچ  لاـبند  يردـصم  ینعمب  اصـصق » . » دـنوریم
رد میهاربا  نب  ّیلع  عمجم : لوزن : تهج  ندرک . راداو  هانگب  ندـناسر ، متـس  ندرک ، راداو  راوشد  راـکب  ینعی  قاـهرا  ردـصم  زا  ینقهرت » »

هحفص 4] دوب [  ملاع  مادک  دندیسرپ  اهنآ  تفگ  بارعا  يارب  ار  فهک  باحصا  تشذگرـس  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا ، هتفگ  دوخ  ریـسفت 
هکنیا هّجوتم  نونکا   ] 60 همجرت : دش . لزان  اهنآ  باوجب  تایآ  هکنیا  دوب ! هچ  وا  ناتـساد  دننک و  وا  يوریپ  دیـسر  نامرف  ادخ  يوس  زا  هک 

ایرد ود  هک  اج  نآب  ات  مرادن  رفـس  زا  تسد  تفگ : دوخ  مدختـسم  درگاش و  ای  هدـش و  تیبرت  مزالمب  یـسوم  یتقو  هک ] شاب  تشذـگرس 
یهام دوب  ود  نآ  عمجم  هک  اج  نآب  دندیـسر  دندرک و ] یط  یتفاسم  دـندش و  هناور  نوچ   ] میامیپب 61 زارد  یتفاسم  ای  مسر و  دنـسر  مهب 

زا  ] نوچ سپ  تفر 62  ورف  تفاکـش و  ار  بآ  يراغ  نوچ  تفرگ و  ایردب  دوخ  هار  وا  دندرک و  شومارف  دوب ] ناشرفـس  داز  هک   ] ار دوخ 
نوچ هک  يدـید  تفگ : شهار ] قیفر  نآ   ] میداتفا 63 جنرب  رفـس  هکنیا  زا  هک  روایب  ار  ام  حبـص  كاروخ  تفگ : یـسوم  دنتـشذگ  اجنآ ]
دوخ هار  وا  هک  دوب  بیجع  هچ  و  میوگب ، ات  درب  مدای  زا  ناطیش  هک  مدرک  شومارف  ار  یهام  تشذگرـس ]  ] میدرک لزنم  گنـس  نآ  يولهپ 
دوخ ّدر  دـندوب  هدـمآ  هک  هار  نامه  زا  سپ  مینیب ] ناهج  بیاـجع  هک   ] میتشگیم نیمه  یپ  اـم  تفگ : یـسوم   64 تفر ] و   ] تفرگ ایردـب 

یسوم هدش 66  ّیندل  ملع  هتخومآ  میدوب و  هدرک  تیانع  واب  دوخ  تمحر  زا  هک  دندید  ار  ام  ناگدنب  زا  ياهدنب  دنتشگرب 65 و  دنتفرگ و 
ربص نم  اب  یناوتیمن  وت  تفگ : وا  يزومایب 67  ارم  دناهتخومآ  وتب  هک  حالص ] و   ] دشر نآ  زا  ات  متفا  وت  یپ  رد  نم  تسا  نکمم  تفگ : واب 

چیهب دـید و  یهاوخ  ابیکـش  ارم  هّللا  ءاشنا  تفگ : یـسوم   69 يرادـن ! ربـخ  هچنآ  ربارب  رد  يوشیم  ابیکـش  هنوگچ  68 و  يزاـسب ] و   ] ینک
ات سرپم  نم  زا  ار  يزیچ  وگم ] چیه  ینیبیم  هچ  ره  يدش  نم  هارمه  و   ] يدمآ نم  لابندب  رگا  سپ  تفگ : وا  منکیمن 70  وت  ینامرفانراک 

يدرک خاروس  ار  یتشک  تفگ : یـسوم  درک ، خاروس  ارنآ  وا  دـندش  یتشک  راوس  ات  دـندش  هناور  ود  ره  سپ  منک 71  نخس  زاغآ  مدوخ 
73 يرادـن ! نم  اب  یئابیکـش  متفگ : وتب  هن  تفگ : درم  نآ  يدرک 72 ، وت  هک  يراـک  دوب  دنـسپان  بیجع و  هچ  ینک ! قرغ  ار  شمدرم  هک 
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، تشک ار  وا  دندروخرب و  يرـسپب  ات  دندش  هناور  سپ  راذـگم 74  مراشف  رد  مدرک و  شومارف  هک  نکم  تساوخزاب  نم  زا  تفگ : یـسوم 
ملاع نآ  يدرک 75 ، يدب  هحفص 5 ] راک [  هچ  دوب !] تازاجم  ّقحتسم  هن  و   ] هتشک یـسک  هن  وا  هک  یتشک  ار  یهانگیب  ارچ  تفگ : یـسوم 

هک وشم  هارمه  قیفر و  نم  اـب  مدیـسرپ  يزیچ  وت  زا  سپ  هکنیا  زا  رگا  تفگ : یـسوم   76 يرادـن ! نم  اب  ربص  یئاـناوت  متفگ  وتب  هن  تفگ :
رد دراو ] هزات  ود  هکنیا   ] دندرک یئاریذپ  زا  يراددوخ  اهنآ  دنتـساوخ ، یکاروخ  دندیـسر و  یهد  مدرمب  ات  دـندش  هناور  زاب  يروذعم 77 

- یم یتساوخیم  رگا  تفگ : یـسوم  درک  تسار  ارنآ  یـسوم  قیفر  دوش  بارخ  دهاوخیم  دـتفیب و  تسا  کیدزن  هک  دـندید  يراوید  اجنآ 
يورین هک  یئاـهراک  زا  رب  منکیم  ترادربـخ  تسا و  وـت  نم و  یئادـج  زاـغآ  مدـنیا  تفگ : وا  یهد 78  ماجنا  دزم  اـب  ار  راـکنیا  یتسناوت 

ایردب ناشیبساک  يهیامرـس  دندوب و  کیرـش  نآ  رد  ریقف  رگراک  دـنچ  هک  دوب ] يور  نآ  زا   ] یتشک راک  اما  یتشادن 79 ، ارنآ  یئابیکش 
80 و دوشن ] نآ  ضّرعتم  وا  اـت   ] دـشاب بویعم  متـساوخ  نم  فاـحجا و  بصغب و  ملاـس ]  ] یتشک ره  فّرـصت  یپ  رد  دوب  یهاـشداپ  دوب و 
[ مراک هکنیا  هب  نم   ] دنک 81 نایغط  رفک و  راتفرگ  ار  اهنآ  وا  هک  مدیـسرت  دـندوب و  نمؤم  شردام  ردـپ و  هک  دوب  نینچ  رـسپ  نآ  ناتـساد 

ریز رد  هک  دوب  رهـش  نآ  رد  میتی  رـسپ  ود  لام  راوید  اّما  دنک 82  تیانع  اهنآب  رتنابرهم  رتحلاص و  يدنزرف  وا  ياجب  دـنوادخ  هک  متـساوخ 
يهدارا نوچ ]  ] مدرک دوخ  شیپ  زا  هن  راـکنیا  نم  و  دـندوب ، راکتـسرد ] و   ] حـلاص یمدرم ]  ] ناـشردام ردـپ و  اـهنآ و  زا  تسا  یجنگ  نآ 
یئاناوت هچنآ  زار  تسا  هکنیا  دسر ، اهنآب  وت  يادخ  تمحر  ات  دـنروآ  رد  ار  دوخ  جـنگ  دنـسرب و  دـشرب  اهنآ  هک  دوب  هکنیا  تراگدرورپ 
دوصقم دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  عمجم : تسا  عشوی  اتف  زا  دوصقم  يربط :  6 ُهاتَِفل .» یسُوم  َلاق  : » نیرّـسفم نخـس  یتشادن . ار  شیئابیکش 

رفس رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدش  هتفگ  هیتف »  » وا یفّرعم  رد  هکنیا  تهج  نون و  نب  عشوی  تسا و  روهـشم  ربمغیپ  نارمع  نب  یـسوم 
هملک نیاب  فیـصوت  درکیم  یـسوم  تمدخ  هکنیا  يارب  دـناهتفگ  زین  دزومایب و  يزیچ  وا  زا  ات  تسا  هدوب  یـسوم  مزالم  هارمه و  رـضح  و 

لیجنا تاروت و  ناوریپ  تسا : هتفگ  قاحـسا  نب  دّمحم  و  روایب . ار  ام  راهن  انَءادَغ » اِنتآ   » شتفگ دوب  وا  رازگ  تمدخ - نوچ  تسا و  هدـش 
تسا دوهی  ناربمغیپ  هحفص 6 ]  ] 464-448- نآرق -39-15- نآرق  - زا یکی  هک  دوب  فسوی  هداون  یسوم  تفر  رـضخ  یپ  هکنآ  دندقتعم 

و هتـشون : حوتفلا  وـبا  تسا . نارمع  نب  یـسوم  دوـصقم  هک  تسا  نیمه  تسا . موـمع  يهدـیقع  هچنآ  یلو  تسا . هدوـب  یـسوم  زا  شیپ  و 
ریپ هچرگا  دنناوخ و  یتف  ار  رازگتمدخ  مالغ و  برع  وا و  نآ  زا  دوب  يرازگ  تمدخ - دـناهتفگ  وا و  يهدـیرخ  مرد  دوب  یمالغ  دـناهتفگ 

هک دندرکیم  راختفا  نیملسم  رب  نارفاک  نوچ  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  یکی  هروس  هکنیا  يهتشذگ  بلاطم  اب  ناتساد  هکنیا  بسانت  رخف : دوب .
ماقم يرترب و  تابجوم  نآ  يهمه  اب  یـسوم  نوچ  تسا  طلغ  تارخافم  هکنیا  هک  تسا  هدش  يروآدای  تایآ  نیاب  دنراد  دایز  لانم  لام و 
دوهی هک  تسا  هکنیا  فهک  باحصا  ناتـسادب  طابترا  و  دریگب ، دای  يزیچ  وا  زا  دبایب و  یملاع  ات  تفر  دش و  نتورف  تازجعم  يربمغیپ و 

ناتساد هکنیا  لقنب  تسین ، ربمغیپ  هن  رگ  تسا و  ربمغیپ  درک  لقن  امش  يارب  ار  فهک  باحـصا  ناتـساد  دّمحم  رگا  دنتفگ : برع  نارفاکب 
سپ دوب  ربخیب  زیچ  نیدـنچ  زا  دوب و  هبتر  یلاـع  ربـمغیپ  یـسوم  نوچ  تسا  طـلغ  دوهی  تواـضق  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  یـسوم 
ینعی دـناهتفگ : هداـتق  دـهاجم و  يربط :  6 ِنیَرحَبلا .» َعَمجَم  َغـُلبَأ  یّتَـح  . » دـشابن رادربـخ  ار  یناتـساد  دـشاب و  ربـمغیپ  یـسک  تسا  نکمم 
عمجم زا  دوـصقم  تسا : هتفگ  بعک  نبإ  دّـمحم - و  برغم ، يوـس  زا  مور  ياـیرد  قرـشم و  فرط  زا  سراـف  ياـیرد  عاـمتجا  یمهارف و 

هک یبرغ  لامش  فرطب  قراطلا  لبج  يهگنت  رد  تسا  يردنب  هجنط  تسا  هدش  هتـشون  دجنملا  مالعا  رد  هک  يروطب   ] تسا هجنط  نیرحبلا 
حوتفلا وـبا  تساـقیرفا  رد  نیرحبلا  عـمجم  هک  تسا  هدـش  لـقن  بعک  نب  دّـمحم  زا  عـمجم :  39-1- نآرق :. - تسا نینچ  ینیتـال  تباـتکب 

تـسا یبرغ  طیحم  مور  سراف و  يایرد  یقـالت  ياـج  تسا : هتفگ  یتفملا  دعـس  ناـیبلا : حور  تسا . هیقیرفا  تفگ : بعک  نب  ّیبا  هتـشون :
هحفـص 7] تسا [ . قلخ  هکنیا  ریگارف  هک  تسا  مور  سراف و  يایرد  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  نایبن : تسا .] سلطا  سوناـیقا  وا  دوصقم  ]
: تسا هتفگ  بعک  نب  ّیبا  تسا ، هجنط  نآ  مسا  تسا  هتفگ  بعک  نب  دّمحم  دننکیم . یقالت  مور  يایرد  سراف و  يایرد  هک  اجنآ  فشک :
: دـناهتفگ یـضعب  و  دـناهتفرگ . ارف  ار  نیمز  هک  تسا  قرـشم  برغم و  ياـیرد  ود  نیرحبلا »  » زا دوصقم  دـنا : هتفگ - یـضعب  تسا ، هیقیرفا 
رد رخف : دنـشاب . رـضخ  یـسوم و  هک  تسا  ملع  يایرد  ود  دوصقم  دـناهتفگ : و  تسا ، نیریـش  روش و  بآ  لاّصتا  طابترا و  ياـج  دوصقم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1198 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رد نتفگ  نخـس  زا  هک  تسا  هکنیا  رتهب  دـشن  نّیعم  يزیچ  حیحـص  ربخب  رگا  تسین و  ایرد  ود  هکنیا  نییعت  رب  ياهناشن  هلمج  هکنیا  ظاـفلا 
رد و  تسا ، وا  يهعقب  رخآ  عضوم  نآ  دـنیوگ  هدوب  مور  سراف و  رحب  ياقتلم  نآ  و  هتـشون : ینیـسح  ریـسفت  دوش . يراددوخ  بلطم  هکنیا 

. تسا مور  سراف و  يایرد  هک  روش  اراوگ و  ساّبع : نبإ  سابقملا  ریونت  دناهتفگ . زین  ناورـش  دنب  رد  هدروآ و  برغم  يهجنط  ریـسملا  داز 
رقاب و ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ناهرب : دنـسریم . مهب  قرـشم  يوس  زا  مور  سراـف و  ياـیرد  ود  هک  تسا  اـجنآ  نیرحبلا  عمجم  يواـضیب :

یئامنهار یهاوخیم  هک  سک  نآب  ار  وت  یهام  هکنیا  هک  دـنداد  دوسکمن  یهام  یلیبنز  یـسومب  تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص 
حضاو ریسفت  دنمانیم . یناگدنز  يهمشچ  ارنآ  دوشیم و  هدنز  دسرب  نآب  ياهدرم  ره  هک  نیرحبلا  عمجم  يهمشچ  کیدزن  رد  درک ، دهاوخ 

هّیطع نبإ  نخس  ياضتقم  تسا : هتفگ  ناّیح  وبا  یـس : دناهتفگ . مه  مزلق  ندرا و  و  دنتـسه ، ضیبا  دوسا و  رحب  ود  نآ  يزاجح : دومحم  زا 
هحفص 8]  ] 161-159- یقرواپ « - 1«1 .» قرزا رحب  تسا و  مزلق  رحب  دـناهتفگ  تسا و  ماش  نابایب  يوس  ود  نیرحبلا  عمجم  هک  تسا  هکنیا 
و تسا ، لاـس  داتـشه  بقح »  » هک تسا  لـقن  رمع  هّللا  دـبع - زا  يراـگزور  یناـمز و  منک  شدرگ  اـی  ینعی  يربـط :  60 ًابُقُح » َیِـضمَأ  َوأ  »
، دنتـشاذگ اج  ار  ناـشیهام  ینعی  يربط :  61 امُهَتوُح » ایِـسَن  امِِهنَیب  َعَمجَم  اغََلب  اّـمَلَف   23-1- نآرق . - تسا لاس  داـتفه  تسا : هتفگ  دـهاجم 

تـسا هدـش  هتفگ  درک  مگ  ای  درک  شومارف  وا  دوب و  عشوی  تسد  رد  یهام  هکنیا  اب  و  دـندرک ، مگ  ار  ناـشیهام  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
هکنیا زا  تسا  هدوب  ود  ره - تعفنمب  ود و  ره  رظن  اب  یهاـم  نتـشادرب  هک  تسا  هکنیا  تبـسانمب  دـندرک  شومارف  ناـشود  ره  ینعی  ایـسن » »

ایرد ود  یمهارف  ار  اـمهنیب » عمجم   » يهملک ود  نیرّـسفم  مومع  رخف :  51-1- نآرق . - تسا هدش  هداد  تبـسن  درهب و  مه  یـشومارف  تهج 
، دشیم مهارف  دـنیبب  تساوخیم  هکنآ  وا و  نایم  هک  اج  نآب  دندیـسر  عشوی  یـسوم و  نوچ  هک  تسا  رتهب  ینعم  هکنیا  یلو  دـناهدرک ، ینعم 
ات دنتفر  ینعی  ریثک : نباب  روهـشم  ادفلا  وبا  ریـسفت  درک . ادـیپ  ار  رـضخ  اجنامه  تشگرب و  اج  نآب  هرابود  دـش و  شومارف  یهام  اجنآ  اریز 

يارب نیب »  » يهملک يهدـیاف  دـیاش  يروباشین : ریـسفت  دـنتفر . باوخب  ود  ره  ةایحلا و  نیعب  روهـشم  دوب  يا  همـشچ - هک  اج  نآـب  دندیـسر 
: دوش ینعم  روج  هکنیا  دشاب و  یئادـج  ینعمب  نیب »  » ای دوب ، ایرد  ود  طسو  رد  هک  عمجم  نآب  دندیـسر  نوچ  دـشاب : ینعم  هکنیا  ندـنامهف 

يهدیاف تسا و  دادضا  تاغل  زا  نوچ  دشاب  لصو  ینعمب  نیب »  » يهملک ای  دندشیم . عمج  مهب  اجنآ  رد  هک  ادج  مه  زا  يایرد  ودب  دندیسر 
شیپ رد  تفریم  ایردـب  هک  ار  دوـخ  هار  یهاـم  ینعی  يربـط :  61 ًابَرَـس » ِرحَبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  «. » هّدج ّدـج   » لثم دـشاب  دـیکأت  يدایز  نآ 
ینعی تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا : هتفرگ  برـس  تروصب  ایردـب  هک  یهار  یگنوگچ  برـس و  زا  دوـصقم  رد  تسا  فـالتخا  و  تفرگ .

ات تفر  سپ  دش و  هتفاکـش  یخاروس  دـننام  بآ  تسا : هدرک  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  بعک  نب  ّیبا  دـنام و  یقاب  یهام  هار  ّدر  گنـس  دـننام 
تروـصب بآ  تفریم  اـج  رهب  تسا : هتفگ  هحفـص 9 ]  ] 45-1- نآرق  - هداتق اّنک ،» اـم  کـلذ   » تفگ دـید و  ارنآ  تشگرب و  یـسوم  هکنآ 

اِنتآ . » دیـسر ایردب  ات  تفر  برـس  تروصب  یهار  رد  دش و  هدنز  یهام  یکـشخ  رد  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  دـشیم ، رادومن  هتـسب  دـمجنم و 
تسا و بش  ياذغ  ءاشع  نوچ  روایب ، ار  ام  زور  ياذغ  تفگ  یـسوم  دعب  زور  دنتفر  هار  ار  بش  زور و  نآ  هک  تسا  لقن  عمجم : انَءادَـغ »

نم يارب  دـیلو  نب  ساّبع  يربط : ِةَرخَّصلا » َیلِإ  انیَوَأ  ذِإ   » 17-1- نآرق . - دراد اذغب  جایتحا  بش  زا  رتشیب  زور  رد  ناسنا  زور و  ياذغ  ادـغ 
بئّذلا رهن  کیدزن  هک  تسا  گنس  نیمه  یسوم  ياج  گنـس  نآ  هک  درک  لقن  شردپ  زا  وا  مدینـش و  لّضفم  نب  دّمحم  زا  هک  درک  لقن 

ام َو  . » تسا تیّزلا  رهن - شیپ  هک  تسا  هرخـص  نآ  تـفگ  داـیز  نـب  لـفه  تـسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبا   32-1- نآرق . - هار راـنک  رد  تـسا 
لقن دوعسم  هّللا  دبع  فحصم  زا  يربط :  20-1- نآرق . - تسا نارگید  تئارق  ءاه  رسک  اب  تسا و  صفح  تئارق  ءاه  ّمضب  عمجم : ُهِیناسنَأ »
سپ اـهبآ  هک  دوب  یبیجع  هار  ینعی  عمجم :  63 ًابَجَع » ِرحَبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتا  . » تسا هدوب  ناطیّـشلا » ّالإ  هرکذا  نا  هیناسنا  ام   » هک تسا  هدـش 

هنوگچ هک  تسا  یـسوم  راتفگ  ابجع »  » يهملک تسا و  مامت  رحبلا » یف   » رد عشوی  نخـس  دناهتفگ : و  دنام ، زاب  هار  یخاروس  دننام  تفر و 
حور  43-1- نآرق . - دوب هتفر  یهام  هک  ار  هار  نآ  درک  لاـبند  بّجعت  لاـمک  اـب  یـسوم  ینعی  تسا  هدـش  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا  دـش . نینچ 

لامتحا و  درک ، شومارف  تشادن و  یشزرا  وا  يارب  یهام  ندش  هدنز  هک  دوب  هدید  هزجعم  یـسوم  زا  يردقب  عشوی  دناهتفگ : ءاملع  نایبلا :
دیاـب هک  دـنادب  دوش و  هیبـنت  تشادـنپیم  داـیز  ار  دوـخ  ملع  هک  یـسوم  اـت  درب  وا  رطاـخ  زا  دـنوادخ  ار  ّمهم  بلطم  هکنیا  دـیاش  هک  تسا 
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يروط قاط  لثم  بآ  ندش  زاب  یهام و  ندش  هدنز  هک  ّمهم  يهثداح  هکنیا  دیاش  دناهتفگ : یـضعب  و  درادهاگن ، دروایب و  لد  رد  دنوادخ 
تسا هحفص 10 ]  ] 493-469- نآرق  - عراضم لعف  غبن »  » يهلمج نوچ  ِغبَن » اّنُک  ام  َِکلذ   » دنامن شرطاخب  يزیچ  هک  درک  بوذـجم  ار  وا 

نینچ ار  رخآ  يای  طوقـس  ّتلع  حوتفلا : وبا  دوش . ظّفلت  رخآ  يای  اب  یغبن »  » دیاب تسا و  ءای  نآ  رخآ  فرح  بلط و  ینعمب  هیغب  ردصم  زا 
دنتفای نینچ  فحـصملل ، اعاّبتا  ناعد » اذا  عاّدلا  ةوعد  بیجا   » هلوقک اهنع  ةرـسکلاب  ءافتکا  فیفختب  دندنکفیب  غبن »  » زا ءای  و  تسا : هتـشون 

وت زا  دندیسرپ : وا  زا  هک  دوب  نآ  ملاع  درم  رادید  یسوم و  رفـس  هکنیا  تهج  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  65 انِدابِع » نِم  ًادبَع  ادَجَوَف  . » هتشبن
رتملاع وا  زا  دنادب  ات  دنداتسرف  رفس  نیاب  ار  وا  هشیدنا  هنوگنیا  يارب  تسین  يرتملاع  وا  زا  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  ای  هن ، تفگ : تسه ! رتملاع 

دوخ شناد  رب  ات  ددرگب  مدرم  ملع  یپ  هکنآ  دیـسر : باوج  تسا ! یک  مدرم  رتملاع  ادخ  يا  تفگ  یـسوم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسه .
وا دنتفگ  تسا ! اجک  تسا و  یک  سک  نینچ  دیـسرپ  دشاب ، شرادـهگن  يدـب  زا  ای  دـنک  شیربهر  بوخ  هارب  دـیاش  هک  دـیازفیب  ياهملک 

فشک ًاملِع » ّانَُدل  نِم  ُهانمَّلَع  َو   » 32-1- نآرق . - دوریم دوشیم و  اهر  دوخ  نآ  یکیدزن  رد  یهام  هک  گنس  نآ  دزن  لحاس  رد  تسا  رضخ 
« ًاملِع ّانَُدل  نِم  ُهانمَّلَع  َو   » هک مینادرگ  شقن  وا  لد  رد  تقیقح  مولع  رارـسا  ام  درک  دـناوت  سّدـقم  عرـش  عبات  دوخ  تافـص  هک  ره  هتـشون :

يو تریس  رد  ّتیدوبع  ادیپ و  يو  يور  رب  یئانشآ  ادیپ و  يو  نخس  رب  رون  دیوگ ، نخـس  تفای  زا  هک  تسا  قّقحم  ملع  هکنیا  يهدنیوگ 
راک رد  دوب  ار  رـضخ  هکنانچ  هدـش  فوشکم  ار  وا  یبیغ  رارـسا  هتخورفا و  يو  تفرعم  غارچ  هتفات و  يو  لد  رد  مظعا  رون  زا  یقرب  ادـیپ ،

هک اّمل  اّلک و  دوب  دیزم  يورب  ار  رضخ  دنداتسرف  رضخ  ناتسریبدب  ار  وا  هکنآ  اب  میلک  یـسوم  هک  يربن  ّنظ  ات  رگن  راوید ، مالغ و  یتشک و 
یـسوم تضایر  يهروک  ار  رـضخ  اّما  دوب  ار  یـسوم  هک  دوبن  تبرق  تطـسابم و  نآ  ار  ربماغیپ  چیه  ص ]  ] یفطـصم زا  دعب  تّزع  هاگردرب 

ار شتآ  هروک و  هن  شتآ  يهروک  رب  دوب  ار  هرقن  لضف  هگنآ  دهن  شتآ  يهروک  رد  درب  صالخ  اب  هرقن  ات  دهاوخ  یسک  کنانچ  دینادرگ 
نادنچ ّتیهلا  دهاوش  اب  وت  ترطف  ّرس  یسوم  ای  هک  دنکیم  تراشا  مهف  ینعم  رب  ًاربَص » َیِعَم  َعیِطَتسَت  َنل  َکَّنِإ   » تفگ رضخ  چنآ  هرقن و  رب 

تردق و مرـضخ  هک  نم  و  َکَیلِإ » رُظنَأ  ِینِرَأ   » یئوگ هک  دراد  طاسبنا  هحفص 11 ]  ] 978-936- نآرق -193-157- نآرق -37-1- نآرق -
دزاسن رد  نم  نامرح  يهّصغ  اب  وت  تنطلـس  مزادرپ  نآ  اب  دوخ  يهشیدـنا  ای  مه  درذـگ  دوخ  لد  رب  ار  ثیدـح  هکنیا  هک  مرادـن  نآ  تّوق 
حاولا رد  هک  تشاد  یملع  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  عمجم :  273-231- نآرق -50-24- نآرق «. - ًاربَص َیِعَم  َعیِطَتـسَت  َنل  َکَّنِإ  »

وذ زا  یملس  قیاقح  رد  هتـشون : ینیـسح  ریـسفت  تسا . هتـشون  وا  حاولا  رد  مولع  همه  هک  درکیم  نامگ  یـسوم  دوب و  هدشن  هتـشون  یـسوم 
هک تسا  یملع  دناهتفگ : نالذخ و  قافوت و  عقاومب  قلخب  دننک  مکح  هک  تسا  نآ  ّیندـل  ملع  هک  دـنکیم  لقن  هّرـس  سّدـق  يراصم  نّونلا 

دناهتفگ نادنمشناد  زا  یعمج  اب  هک  دنکیم  لقن  هّرس  سّدق  نیفراعلا  ناطلس  زا  تاحوتف  رد  فرح ، نیقلت  بسک و  هطـساویب  دوش  لصاح 
قـشع زک  ینـشلگ   || تسا  مدکی  دیور  لقن  زک  ینـشلگ  مظن : تومی .» يّذلا ال  ّیحلا  نع  انملع  انذـخا  ّتیم و  نع  اتّیم  مکملع  متذـخا  »

لگ رب  نوچ  ملع   || دوش  يرای  دنز  لد  رب  نوچ  ملع  هابح  رفاو  دمد  لد  زک  ینشلگ   || هابت  ددرگ  دمد  لگ  زک  ینـشلگ  تسا  مّرخ  دیور 
نامزب وا  نادـمه و  ناتـسرهش  زا  تسا  یناتـسهد  یگنهآ  ردوبک  رفعج  دّـمحم  فیلأت  نیکلاّـسلا  لـحارم  هحفـص 79  رد  دوش  يراب  دـنز 

ار یـسوم  درک و  یئادـتقم  یخیـش و  ماقم  تابثا  يار  رـضخ  ترـضح  بابرألا  ّبر  بانج  هکنآ  رب  هتـشون : تسا  هدوب  راـجاق  هاـشیلعحتف 
نِم ُهانمَّلَع  َو  انِدنِع  نِم  ًۀَمحَر  ُهانیَتآ  انِدابِع  نِم  ًادبَع   » هک دهدیم  ربخ  وا  ّتیخوخیش  قاقحتسا  زا  داتسرف و  وا  رب  ّیندل  ملع  مّلعت  يدیرمب و 

لوبق قاقحتسا   424-336- نآرق : - مّود اندابع ،» نم   » هک ترضح  ّتیدبع  صاصتخا  لّوا : دیامرفیم : تابثا  ار  رضخ  هبترم  جنپ  ًاملِع » ّانَُدل 
«، انِدـنِع نِم  ًۀَـمحَر   » هک ّتیدوبع  ماقم  زا  ّصاخ  تمحر  تفای  ّتیـصوصخ  مّوس : ًۀَـمحَر » ُهانیَتآ   » هک هطـساویب  ترـضح  ناـیتا  زا  قیاـقح 

-155-133- نآرق -73-54- نآرق «. - ًاملِع ّانَُدل  نِم   » هک ّیندل  ملع  مّلعت  مجنپ : هانمّلع ،»  » هک هطساویب  ترضح  زا  ملع  مّلعت  فرش  مراهچ :
يارب یـسوم  بدا  رب  تـسا  هدرمــش  هناـشن  هدزاود - هـیآ  هـکنیا  ياـههلمج  رد  رخف   66 َکـُِعبَّتَأ » لَـه  یـسُوم  َُهل  َلاـق   » 272-250- نآرق

صیخشت مّلعم  رگا  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  رخف :  68 ًاربُخ » ِِهب  طُِحت  َمل  ام  یلَع  ُِربصَت  َفیَک  [ » هحفص 12  ] 39-1- نآرق . - رضخ يدرگاش 
- نآرق . - دوش وا  يربهر  داشرا و  يهلیسو  ات  دنک  وگتفگ  وا  اب  تشرد  نخسب  یتسیاب  تسا  درگاش  رورغ  بجوم  شزاس  مرن و  نخس  داد 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1200 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تمصع يهطقن  رازه  دنا  تسیب و  رازه و  دص  هک  تسا  تفرعم  يایرد  ایرد  هک  دناهتفگ  هتـشون : فشک   71 اهَتقَرَخ » َأ  َلاق  اهَقَرَخ   » 50-1
هک دنریگ  بلط  نماد  رد  ایرد  نآ  زا  دیحوت  رهاوج  رگم  هکنآ  دیماب  دندرک  یـصاّوغ  ایرد  نآ  رد  شیوخ  موق  شیوخ و  تّما  اب  یکی  ره 

دنکـشب و دنک و  بارخ  ارنآ  تقفـش  تسدب  ات  تساوخیم  رـضخ  هک  تسا  ّتیناسنا  یتشک  یتشک  نآ  و  ّهبر » فرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  »
ِیف َۀَنیِکَّسلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه   » هک هتفر  باطخ  هکنیا  ناشیا  اب  مدق  هاگراب  زا  ناشیا و  تفـص  هنیکـس  دندوب ، نیکاسم  هنیفـس  نآ  نادـنوادخ 

ینرـشحا انیکـسم و  ینتما  انیکـسم و  ینیحا  ّمهّللا   » تفگ ناشیا  ياهلد  رب  دید  ّقح  لالج  یّلجت  لابقا  نوچ  یفطـصم  و  َنِینِمؤُملا ،» ِبُوُلق 
نادابآ هتسارآ و  تقیرط  تعیرش و  هیاریپب  نآ  رهاظ  یسوم  درک  بارخ  ّتیناسنا  یتشک  تقفش  تسدب  نوچ  رـضخ  نیکاسملا .» ةرمز  یف 

راوج رد  هک  یناطیـش  تسا  یکلم  ینادابآ  هکنیا  سپ  زا  ٌِکلَم » مُهَءارَو  َناک  َو   » هک داد  باوج  رـضخ  اهَلهَأ » َقِرُغِتل  اهَتقَرَخ  َأ   » تفگ دید 
يرجم مدآ  نبإ  نم  يرجی  ناطیّـشلا  ّنا   » هک دنک  هار  يرود  بش  زور و  دناتـسب و  ار  هنیفـس  دوخ  رکم  رهقب و  ات  هتخاس  رهق  نیمک  یتشک 

-1- نآرق . - ددرگن نآ  نماریپ  دنیب  بارخ  رهاظ  راوکلم  دیایب  ناطیش  نوچ  ات  میرادرب  تقفش  تسدب  ینادابآ  یگتـسارآ و  هکنیا  مّدلا »
تاـملک هکنیا  هتـشذگ  تیآ  دـنچ  هکنیا  رد  عمجم :  74 ًۀَّیِکَز » ًاـسفَن  َتـلَتَق  َأ   » 920-891- نآرق -871-838- نآرق -579-514- نآرق -30

يهمه و  نون ، فیفخت  دیدشت و  اب  ینلأست » الف  - » 2 نیش ، نوکس  ءار و  ّمض  نیش و  ءار و  حتف  اب  ادشر » - » 1 تسا ، هدش  تئارق  فالتخاب 
ماما ریـسفت  رد  یلو  تسا . هدـش  هتـشون  ءای  اهفحـصم  يهمه  رد  نوچ  فقو  رد  هچ  لصو و  رد  هچ  دـناهدراذگ  تباث  ار  رخآ  يای  اهیراق 

دیدشت اب  یّنلأست » ال   » تسا هدش  تیاور  وا  زا  و  ءای ، نودب  نون  دیدشت  مال و  تکرح  اب  ّنلأست » الف   » رماع نبإ  تئارق  رد  تسا : نینچ  رخف 
نون فیفخت  اب  نلأست » ال   » تسا نینچ  نارگید  تئارق  رد  تسا و  نیمه  زین  عفاـن  تئارق  و  ءاـی ، هحفص 13 ]  ] 31-1- نآرق  - توبث نون و 

ءار و رـسک  ءات و  ّمض  اب  شمدرم و  دنوش  قرغ  ات  ینعی  مال  عفر  ءار و  ءای و  حتف  اب  اهلهأ » قرغیل  - » 3 تسین . توافت  ینعم  رد  ءای و  نودب 
نوکس نون و  ّمض  اب  فاک و  نون و  ّمض  اب  ارکن » - » 5 فلا ، اب  ۀیکاز  و  فلا ، نودب  ۀّیکز » - » 4 ینک ، قرغ  ار  نآ  مدرم  ات  ینعی  مال  بصن 
نادـیم رد  هک  تشادـنپ ، و  ینم »  » هب تسا  تراـشا  درک  راـکنا  يورب  یـسوم  تشک و  ار  وا  رـضخ  هـک  مـالغ  نآ  هتـشون : فـشک  فاـک .

میرادرب تریغ  غیتب  شرـس  تسا  نامیا  تبـسن  هن  هچ  ره  ات  دـناهدومرف  ار  ام  تفگ : دـنزرب  رـس  درم  داهن  زا  تدـهاجم  يهروک  تضایر و 
شیوخ ّدحب  ات  مینز  يورب  رفک  هار  تیادب  ملاع  رد  دوخ  ام  ددرگ ، تقیرط  رفاک  دسر  غولبب  شیوخ  تشادنپ  رد  نوچ  تشادـنپ  يهجیتن 

يدز و هر  دوب  یئانرب  تفگ : یبلک  دندوب ، جنر  رد  وا  زا  ردپ  ردام و  دسفم و  دوب و  غلاب  مالغ  تفگ : كاّحض  هتشون : حوتفلا  وبا  دور . زاب 
دوخ فلتخم  تافصب  هک  سفن  زا  تسا  تیانک  مالغ  یناشاک : تالیوأت  درکن . وا  هک  يدندروخب  دنگوس  ناشیا  يدرب  ردپ  ردام و  اب  لام 

توهش و بضغ و  نتشک  زا  تسا  تیانک  وا  نتشک  دوشیم و  ءوّسلاب » ةراّما   » سفن دریگیم و  قیاقح  كرد  زا  ار  لد  ولج  دوشیم و  رادومن 
دیدشت و اب  ّیندل »  » و تسا ، هدش  تئارق  زین  فلا  نودـب  ینبحـصت »  » عمجم  76 یِّنَُدل » نِم  َتغََلب  دَق  ِینبِحاُصت  الَف  . » یناسفن تافـص  رگید 

دنک شیارب  اعد  هک  دربیم  یـسک  مان  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا : هتفگ  بعک  نب  ّیبا  يربط :  47-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  نون  فیفخت 
بیجع ياهزیچ  درکیم  ربص  تقفاوم و  شقیفر  اـب  رگا  هک  یـسوم  رب  اـم و  رب  ادـخ  تمحر  دومرف : زور  کـی  درکیم  اـعد  دوخ  يارب  لّوا 

. دومرف تئارق  دّدشم  نون  اب  ار  ّیندل »  » يهملک و  ًارذُع » یِّنَُدل  نِم  َتغََلب  دَق  ِینبِحاُصت  الَف  اهَدَعب  ٍءیَـش  نَع  َُکتلَأَس  نِإ   » تفگ یلو  دـیدیم 
تبسن اهلقع  تفگ : رـضخ  هحفـص 14 ] هک [  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنواهن : نامحّرلا  ۀـحفن   330-241- نآرق -

77 ٍۀَـیرَق » َلهَأ  ایَتَأ  . » شاب میلـست  نک و  ربص  ینیب  نم  زا  هچنآ  سپ  تسا ، اهلقع  رب  مکاح  ادـخ  رما  هکلب  دنتـسین  اـمرف  مکح  ادـخ  مکحب 
لحاس رد  یهد  دناهتفگ  و  دوب . هرصب  يهّلبأ  دناهتفگ  بعک  نب  دّمحم  نیریـس و  نبإ  دوب  هیکاطنا  هیرق  نآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :
ینعم نیمه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـناهدش و  هدـناوخ  مان  نیاب  یـسیع  ناوریپ  يراصن و  تبـسانم  ناـمهب  هک  هرـصان  ماـنب  دوب  اـیرد 

ای هّینمرا  ناورج  اب  اـی  « 2» هرـصب يهلیا  ای  دوب  هیکاطنا  هک  یهید  لهاب  دندمآ  نوچ  هتـشون : ینیـسح  ری   24-1- نآرق . - تسا هدـش  تیاور 
ياهباتک رد  رخف : امُهوُفِّیَُـضی » نَأ  اَوبَأَـف   » 87-85- یقرواـپ . - نیمز ربرب  اـی  مور  زا  هقرب  اـی  هّینمرا  ناورج  اـب  اـی  نیمز . ربرب  اـی  مور  زا  هقرب 

راب نیاب  ام  دندرک  ضرع  دندرب و  ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  الط  راب  کی  دیـسر  يدابآ  نآ  مدرم  شوگب  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  ماهدـید  تیاکح 
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نوچ دشاب : ینعم  نیاب  و  امهوفّیـضی » نا  اوتاف   » دوش تئارق  نینچ  ات  ینک  ءاتب  لیدـبت  ار  اوبا »  » يهلمج ياب  هک  مینکیم  هلماعم  امـش  اب  الط 
ندنار گنن  هک  تسا  هکنیا  هلماعم  هکنیا  زا  ام  دوصقم  و  دننک . یئاریذپ  ار  اهنآ  هک  دندمآ  هد  نآ  مدرم  دـندرک  اذـغ  ياضاقت  رفن  ود  نآ 
داجیا بجوم  ّقح  مالک  زا  هطقن  هکنیا  رییغت  هک  دومرفن  لوبق  ص ]  ] ربمغیپ دوش ، هتشادرب  يدابآ  هکنیا  لها  ام  زا  مدرم  نینچ  مهنآ  نامهم 

درک تراـمع  ارنآ  هک  راوید  اـّما  و  هتـشون : فشک   77 ُهَماقَأَف » َّضَقنَی  نَأ  ُدـیُِری  ًارادِـج  اهِیف  ادَـجَوَف   » 31-1- نآرق . - دوـشیم نآ  رد  غورد 
هک راذگم  یـسوم  ای  تفگ : دش  دهاوخ  تسین  هتـشگ و  هدولاپ  كاپ و  تدهاجم  يهروک  رد  هک  دید  نوچ  ۀّنئمطم ، سفنب  تسا  تراشا 
 ] 60-1- نآرق  - هک تسا  نیع  ضرف  وا  نطاـب  تاـعارم  وا و  رهاـظ  تراـمع  تسا  تمدـخ  قوـقح  هاـگرد  نآ  رب  ار  وا  هک  ددرگ  تـسین 

رارـسا يهنیزخ  دوش  تسپ  یناسفن  راوید  هکنیا  رگا  دـناهداهن  مدـق  رارـسا  نئازخ  يو  تحت  رد  و  اّقح » کـیلع  کـسفنل  ّنا  [ » هحفص 15
ّتیرشب تافـص  رد  ار  تقیقح  جنگ  هک  تسا  نآ  تاملک  هکنیا  ّرـس  دنک و  عمط  يو  رد  یـسکان  و  يردقیب ، ره  دتفا و  ارحـص  رب  ینّابر 

 || مادم ار  ناهاش  هک  اریز  بلط  ناشیورد  نید ز  تفگ : درمناوج  نآ  هک  تسا  نامه  هتخاس  نآ  يهدرپ  ناشیورد  تنیط  راوطا  دـناهداهن 
تـسا هدـش  تئارق  زین  هطقن  یب  داص  فلا و  اب  صاقنی »  » عراضم و يای  ّمض  اب  ّضقنی » : » عمجم نتـشاد  ناریو  ياج  رد  اهجنگ  دـشاب  مسر 
تئارق زین  ءات  فیفخت  ءاخ و  رسک  اب  تذختل » : » عمجم ِهیَلَع » َتذَخَّتَال  . » تسا رمعی  نب  ییحی  همرکع و  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  تئارق  مّود  هک 

نآ نوچ  تسا  نیکـسم  زا  رترادان  ریقف  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاب  یعفاـش  رخف :  79 َنیِکاسَِمل » َتناک   24-1- نآرق . - تسا هدش 
ُذُخأَی ٌِکلَم  مُهَءارَو  َناـک  َو   » 192-190- یقرواپ -24-1- نآرق «. - 3» دناهدش هدـیمان  نیکـسم  هیآ  رد  دـندوب  یتشک  ياراد  هکنیا  اب  مدرم 

داّبع تفرگیم ، ار  تسرد  یتشک  ره  هک  دوب  یهاشداپ  اـهنآ  ولج  رد  ینعی   55-1- نآرق : - دناهتفگ ساّبع  نبإ  ةداتق و  عمجم : ٍۀَنیِفَـس » َّلُک 
وا زا  لیعامسا  يهناخ  یناشن  دوب  هتسشن  یخیش  مهار  رد  مریگارف  یملع  ینخس و  دلاخ  نب  لیعامـسا  زا  ات  متفر  هفوکب  تفگ  بیهـص  نب 

! تسین رـس  تشپ  ءارو  رگم  متفگ : مدرگرب ! یئوگیم : وت  کئارو »  » میوگیم نم  داد : باوج  مدرگرب ! متفگ : کـئارو »  » تفگ وا  مدیـسرپ 
هدش تباث  نم  يارب  تفگ : وا  هک  دناهدرک  لقن  و  ۀحلاص » ۀنیفس  ّلک   » درکیم تئارق  نینچ  ار  هیآ  نامثع  فشک : هحفص 16 ] هن [ . تفگ :

رد روتسد  هکنیا  نوچ  یلو  دنسیونب  اهنآرق  رد  ار  ۀحلاص »  » يهملک هک  دنتشون  تایالوب  داد  روتـسد  تسا و  هدوب  روط  هکنیا  هیآ  هک  تسا 
زا یتشک  دناوت  ات   || تسکش  نآ  يارب  ار  یتشک  رضخ  هتفگ : ناماه  نوعرف و  ناتساد  مراهچ  رتفد  رد  يونثم  دشن . ارجا  دوب  وا  رمع  رخآ 
رگ رضخ  تسا : هتشون  ار  رعش  هکنیا  ینیـسح  ریـسفت  رد  ور  رقف  ردنا  تسا  رقف  رد  نما   || وش  هتـسکشا  دهریم  هتـسکش  نوچ  تسر  راّجف 
نب ّیبا  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم :  80 ِنیَنِمُؤم » ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُغلا  اَّمَأ  َو   » تسه رضخ  تسکش  رد  یتسرد  دص   || تسکـش  ار  یتشک  رحب  رد 

تئارق هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  نینمؤم » هاوبا  ارفاک و  ناکف  مالغلا  اـّما   » دـناهدرکیم تئارق  نینچ  اـهنآ  هک  تسا  لـقن  بعک 
دباین رد  ار  نآ  ّرس   || قلح  دیربب  رضخ  شک  ار  رسپ  نآ  رگرز : درم  نتـشک  ناتـسادب  لّوا  رتفد  رد  يونثم   52-1- نآرق . - تسا هدش  لقن 

رد هک  تسا  تیاور  عمجم : امهلدـبی » نا  ّکبر  داراف   » باوص نیع  دوب  دـیامرف  هچ  ره   || باطخ  یحو و  وا  دـبای  ّقح  زا  هکنآ  قلخ  ماـع 
و دناهدرک . تیاور  ارنیا  مه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دش و  ادیپ  وا  زا  ربمغیپ  داتفه  هک  داد  واب  يرتخد  دـنوادخ  لوتقم  رـسپ  نآ  ضوع 

ُهَتَحت َناک  . » تسا هدـش  تئارق  نآ  نوکـس  ءاح و  ّمض  اب  امحر » برقا   » تسا و هدـش  تئارق  ود  ره  لیعفت  لاعفا و  باب  زا  لدـبی »  » يهلمج
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  هتـشون  وا  رب  رز  زا  دوب  یحوـل   23-1- نآرق : - تفگ ع ]  ] رقابلا دّـمحم  نب  رفعج  قداص  هتـشون : حوتفلا  وبا  ٌزنَک »

زا بجع  و  درب ، جـنر  ارچ  دـناد  نیقیب  يزور  هک  سکنآ  زا  بجع  و  دروخ ، مغ  هنوگچ  دراد  ناـمیا  ردـق  اـضقب و  وا  هکـسکنآ  زا  بجع 
همرکع دوش . نکاس  هنوگچ  دسانـش  شلهاب  وا  ّبلقت  دـناد و  دـنیب و  ایند  هکنآ  زا  بجع  و  دوش ، لفاغ  هنوگچ  باسحب  دراد  ناـمیا  هکنآ 

« اُغلبَی نَأ  َکُّبَر  َدارَأَـف  . » دوب میـس  رز و  تفگ : وا  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  درک  تیاور  ءادرد  وبا  و  هحفـص 17 ] دوب [  یلام  جنگ  نآ  تفگ :
داد تبـسن  دوخب  ار  راـک  منک و  بویعم  ار  یتشک  متـساوخ  نم  ینعی  اـهَبیِعَأ » نَأ  ُتدَرَأَـف  : » تفگ رـضخ  یتشک  نتـسکش  رد  فشک :  82
وا يوس  زا  نتـشک  نوچ  شدوخ  راک  اب  دوب  ّقح  يهدارا  شدوصقم  میتساوخ و  اـم  ینعی  اـندرا »  » تفگ مـالغ  نتـشک  رد  دوب ، بیع  نوچ 

ماجنا رد  ار  دوخ  يهدارا  تساوخ و  نینچ  وت  يادخ  ینعی  ّکبر » دارا   » تفگ راوید  ندرک  تسرد  رد  ادـخ . بناج  زا  نداد  ضوع  دوب و 
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تبونب رـضخ  نوچ  تسا : هتفگ  اطع  نبإ  دوب ، هراک  چیه  رـضخ  اهرـسپ  دشر  جنگ و  ياقب  راک و  نآ  يهجیتن  رد  نوچ  تسنادـن  ّرثؤم  نآ 
ورنیا زا  یـشاب ! هتـشاد  هدارا  لیم و  دوخ  زا  هک  ياهراک  هچ  وت  دـش : ماهلا  واب  دـشاب  تسرداـن  متـساوخ  نم  اـهبیعا » نا  تدرا   » تفگ لّوا 
تبون رد  هک  دوب  هکنیا  دـیراد ! دوخ  زا  شهاوخ  هدارا و  هچ  یـسوم  وت و  دـش : ماهلا  زاب  میتساوخ  یـسوم  نم و  اـندرا »  » تفگ مّود  تبون 
يدنپ ارم  تفگ : واب  دشیم  ادج  رـضخ  زا  یـسوم  نوچ  تساوخ . وت  يادخ  َکُّبَر » َدارَأَف   » تفگ درک و  لّوحم  ادـخب  ار  راک  هرـسکی  مّوس 

ات رادـم ، رب  ماگ  زاین  يوسب  زج  رادـب و  تسد  یتخـسرس  جاجل و  زا  روآ ، ناـیز - هن  شاـب  دـنمدوس  هشیمه  یـسوم  يا  تفگ : رـضخ  هد ،
تفر دوخ  مدرم  دزن  دش و  ادـج  رـضخ  زا  یـسوم  نوچ  دـناهدرک  لقن  و  نکم . شنزرـس  ار  یهانگیب  زگره  و  نکم ، هدـنخ  ینیبن  یتفگش 
رضخ یـسوم و  یئادج  ماگنه  نوچ  نایبلا : حور   936-917- نآرق -99-72- نآرق -33-1- نآرق . - دندوب نادرگرـس  هیت و  نابایب  رد  اهنآ 
يدنپ ارم  تفگ : تسیرگ و  یسوم  رتروآتفگش ، رگید  کی ز  ره  هک  يدید  اهیتفگش  نارازه  يدوب  ابیکش  رگا  یـسوم  يا  تفگ : دش ،

: يواـطنط وت . يارب  هن  تسا  نارگید  يارب  شدوس  هک  یئوگب  مدرم  يارب  هن  يرب  دوس  نآ  زا  دوخ  هک  يوجب  شناد  یـسوم  يا  تفگ : هد 
یگدـنز دوب  شیپ  رد  رطخ  یتـشک  يارب  نوچ  یلو  مارح  تشز و  تسا  يراـک  ود  ره  هکنیا  اـب  تشک  هچب  درک و  خاروس  یتـشک  رـضخ 

اج ره  رد  میرگنب و  ار - اـهراک  رهاـظ  یّلک  روطب  هک  تسین  زیاـج  هّتبلا  و  دوش ، يریگولج  اـهنآ  زا  هک  دوب  مزـال  دوب  داـسف  بجوم  مـالغ 
بجومب تسا  مزال  یمکح  يراک و  کی  ررـض  دـش  ت  هحفـص 18 ] ّتلم [  کی  نادـنمدرخ  رظن  رد  رگا  هکلب  مینک  اهراک  نینچب  مادـقا 

جارختـسا یلیـصفت  يّهلدا  زا  هک  یعرـش  ماکحا  تسین و  مدرم  نایز  جـنر و  يارب  نید  نوچ  دـننک  ضوع  بوخ  تروصب  ارنآ  تحلـصم 
ماکحا فالخ  رب  ربارب و  رد  ياهدـسفم  ای  تحلـصم و  کیب  دـش  ادـیپ  نیقی  رگا  هّتبلا  تسا و  نامگ  ّطقف  نآ  يهجیتن  تسا و  یّنظ  دوشیم 
داتـشه نونکا  نوچ  یلو  تسا ، مارح  مالـسا  رد  ّکش  یبابر  نداد  نتفرگ و  میئوگیم  هنومن  يارب  تسا ، مّدقم  نیقی  نآ  هّتبلا  یعرـش  یّنظ 

قّوفت يارب  دنریگیم و  مدرم  زا  اهیگنرف  ارنآ  دوس  ناموت  نویلم  هس  زا  شیب  یلاس  دناهدرپس و  ناگناگیبب  يرـصم  نارادهیامرـس  هریل  نویلم 
هکنیا تسین و  مهارف  رـصم  رد  تعانـص  تعارز و  يدـیلوت  لئاسو  نوچ  دـننکیم و  فرـص  نآ  ریغ  هحلـسا و  راـکب  نیملـسم  رب  يرترب  و 
رـصم تلود  رایتخا  رد  هیامرـس  هکنیا  رگا  سپ  دوریم ، راکب  نیملـسم  ررـض  رب  دوشیم و  هداد  داب  رب  بناجا  تسد  رد  نیملـسم  يهیاـمرس 
هکنیا زا  تسا  رتهب  متحب  دسرب  ناملسم  نادنمتسم  فرصم  هب  دوش و  ماجنا  تلود  يهلیسوب  نآ  يهدافتـسا  ابر و  يهلماعم  نیمه  هک  دشاب 

نم دـننک ، یم  جرخ  نیملـسم  ررـض  رب  ارنآ  دـننکیم و  ابر  يهدافتـسا  نآ  زا  اهنآ  دـناهداد و  نارگیدـب  ار  دوخ  يهیامرـس  نیملـسم  نونکا 
دوش لوصو  یبنجا  تسدب  هک  نآ  زا  « 4» تسا رتهب  دور  راکب  نیملسم  يارقف  دوسب  هک  ابر  نآ  لقع  مکحب  یلو  تسا  لالح  ابر  میوگیمن 

دیلقت هدرپ  رد  ار  دوخ  لقع  میوش و  انشآ  مالسا  نید  لوصا  ساسا و  هب  ات  درک  لزان  ار  تایآ  هکنیا  دنوادخ  دور ، راکب  ناملـسم  نایزب  و 
لوصو یبنجا  تسدب  هک  نآ  زا  [. تسا هدش  رّخؤم  مّدقم و  هصالخ و  هحفص  دنچ  زا  يواطنط  ياههتفگ  هکنیا  . ] میهدن رارق  اهقف  نخس  زا 

هدرپ رد  ار  دوخ  لقع  میوش و  انشآ  مالـسا  نید  لوصا  ساسا و  هب  ات  درک  لزان  ار  تایآ  هکنیا  دنوادخ  دور ، راکب  ناملـسم  نایزب  دوش و 
1249-1247- یقرواپ [. - تسا هدش  رّخؤم  مّدقم و  هصالخ و  هحفص  دنچ  زا  يواطنط  ياههتفگ  هکنیا  . ] میهدن رارق  اهقف  نخـس  زا  دیلقت 
زا و  دوب ! هک  حـلاص  درم  نآ  هک  مینکیمن  كرد  يزیچ  مینامیم و  میناوخیم ، هک  ام  دـیمهفن و  يزیچ  يدـنچ  ات  دـید و  یـسوم  لـالظ : یف 

، دشاب رتتخس  رتشیب و  تسا  هتفرگارف  ار  ام  هک  ّقح  یبیغ  رارسا  ینادرگرـس  ات  دادن  نآ  زا  یناشن  نآرق  دوب ! هچ  اهراک  هکنیا  دوب و  اجک 
ام دودحم  ّساوح  هک  دنک  يربهر  یلاع  ياهفده  هحفص 19 ] نآب [  و  دوش ، رترادومن  درادن  راک  رس و  ام  رکف  اب  هک  ّقح  هیلاع  تمکح  و 

سانـشان يدرم  رادـید  اـت ز  دوـشیم  هناور  یـسوم  هک  دـنکیم  راـک  یبـیغ  ياوـق  اـج  همه  تشذگرـس  هکنیا  رد  سپ  دـناوتیمن ، نآ  كرد 
ار وا  داتفایمن ، گنـس  نآب  شراذگ  هرابود  رگا  دنیبب و  ار  وا  ددرگرب و  دوش و  راچان  ات  دنکیم  شومارف  ار  اذغ  وا  تسود  دوش ، رادروخرب 
زا يریگولج  يارب  یتـشک  ندرک  خاروس  دـهدیم  ناـشن  ّطـقف  هک  اـجنآ  اـت  کـیرات  تسا و  زومرم  تشذگرـس  هکنیا  همه  سپ  دـیدیمن ،

هتـشک دیاب  دوب  هتـشرس  رـسپ  نآ  داهن  رد  یهابت  مخت  نوچ  زین  و  دشیم ، يریگولج  گرزب  نایز  زا  کچوک  نایز  هب  هک  دوب  نآ  فّرـصت 
نآ ریز  هب  هتفهن  ریغـص  نالفط  هیامرـس  ات  دوش  تسرد  دزمیب  دـیاب  هبارخ  راوید  زین  و  دـننامب ، رانک  رب  وا  يدـب  زا  وا  ردام  ردـپ و  ات  دوش 
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دیدـپان درم  نآ  دوشیم ، هداد  ناشن  روآتریح  ياـهراک  هکنیا  زا  ياهشوگ  هک  ناـیم  هکنیا  رد  دـشاب . اـهنآ  هدـنیآ  هریخذ  دوشن و  رادومن 
هک يدنوادخ  یناهنپ  تمکح  زا  روآناشن  دنام  ياجب  یتشذگرـس  تفر و  ورف  یکیراتب  دوب  هدمآ  یکیرات  زا  هک  هنوگ  نامهب  دوشیم و 
اب تسا  نکمم  رخآ  ات  ُهاتَِفل » یسُوم  َلاق  ذِإ   » لّوا تیآ  رد  ام : نخس  هحفص 20 ] [. ] 1  ] تسا هتفر  ورف  یکیرات  ياههدرپ  تشپ  رد  اجک  ات 

لوزن نامزب  هک  یمدرم  مهف  اب  یسوم و  لمع  هقطنم  اب  دشاب  بسانم  هک  تسا  هدوب  اجک  نیرحبلا  عمجم  لّوا - میوش : ورب  ور  شسرپ  دنچ 
هک دنداد  لامتحا  نینچ  زین  رظن  لها  یـضعب  دـش و  لقن  نیرّـسفم  نخـس  هّتبلا  میمهفیم ! هملک  ود  هکنیا  زا  ام  هچنآ  اب  دـندوب و  هیآ  هکنیا 
نآ رد  تسین  مولعم  یلو  تسا ، انیس  هبقع و  جیلخ  لصاف  هک  انیـس  نابایب  يهرانک  ای  دشاب و  لین  همـشچ  رـس  ياههچایرد  لصاوف  زا  یکی 

عمجم رگا  مّود -  55-27- نآرق ! - هن ای  دناهدوب  رادربخ  لین  ياههمشچ  رس  زا  مدرم  هدوب و  زورما  تروصب  اهیکـشخ  اهبآ و  هکنیا  نارود 
ای مسرب  اـج  نآـب  اـی  دـیوگب : هحفــص 21 ]  ] 813-811- یقرواـپ  - یـسوم هک  درادـن  ار  ّتیمها  نآ  دناهتـشون  هک  دـشاب  ناـمه  نـیرحبلا 

ملاع ندرک  ادـیپ  يهناشن  نیرّـسفم  يهتفگب  هک  تسا  هدوب  هچ  یهام  نتفر  بآب  مّوس - مشاـب . تکرح  رد  زارد  سب  یتّدـم  يراـگزور و 
تفگن یسومب  ار  قیاقح  لّوا  زا  ارچ  هچ و  يارب  یّمعم  تروصب  وا  راتفر  ملاع و  یسوم و  يوگتفگ  نآ  مراهچ - یسوم ! يارب  تسا  هدوب 

ياضاقتب بیجع  لمع  هس  نآ  اب  ملاع  نآ  ارچ  درک  میلعت  ياضاقت  یـسوم  هکنآ  اب  مجنپ - درک ! هرانک  وا  زا  روج  نآب  دـش و  هراچیب  وا  اـت 
حور رد  یسولآ  هک  يروطب  مشـش - تشاد ! هجیتن  هچ  یـسوم  يارب  یتحاران  يریگهدرخ و  زج  رادید  رفـس و  جنر  هکنیا  و  داد ، همتاخ  وا 
دوخ و  دـنرادن ! ربـخ  نآ  زا  دوهی  هک  تسا  هدوـب  یک  تاـقالم  ترفاـسم و  هکنیا  سپ  تفر  اـیند  زا  هیت  رد  یـسوم  تسا : هتـشون  یناـعملا 
سک هک  تسا  هدرک  رازگرب  يروج  ار  رفس  هکنیا  دوخ  یتاجانم  ياهتبیغ  نامه  رد  یسوم  دیاش  تسا : هتفگ  نینچ  ار  لاؤس  هکنیا  باوج 
هکنیا تفر . دوخ  مدرم  دزن  هیت  نابایب  يوسب  دش  ادج  هک  ملاع  نآ  زا  یـسوم  میدرک : لقن  رارـسألا  فشک  زا  هکنانچ  تسا  هدـشن  رادربخ 

حالطصاب تسا و  يونعم  شدرگ  نداد  ناشن  يارب  تایآ  هکنیا  یگلمج  دیاش  هک  دنکیم  ضوع  ار  یمدآ  رکف  ریـسم  اهدیدرت  اهـشسرپ و 
بلط زا  تسد  دوشیم : نشور  ظفاح  رعش  هکنیا  اب  لّوا  تیآ  ینعم  تفگ : ناوتب  دیاش  و  یقافآ ، ریس  یئامیپهار و  هن  تسا  هدوب  یسفنا  ریس 

زا یکیب  درک و  مارآیب  ینورد  یکراخراخ  هغدغد و  ار  یـسوم  دیآرد و  نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  ناج  ای   || دیآرب  لد  ماک  ات  مرادن 
ارنآ یئاپ  هن  دـسر و  نآب  یـسک  رکف  هن  هک  اجنآ  ینعی  تسا  ایرد  ود  یمهارف  هک  اج  نآب  مسرب  اـت  مریگن  مارآ  نم  تفگ : دوخ  ناـکیدزن 

تاملکب یـسراو  اب  و  دشاب . میگدنز  نایاپ  ات  هچرگ  مشاب  رفـسب  زارد  يراگزور  ای  و  موش » نآ  دیان  مهور  دناهچنآ  : » يونثم لوقب  دیاسب ،
مسا هن  تسا و  هدوبن  نّیعم  ياج  هیآ  لوزن  ماگنه  رد  نیرحبلا  عمجم  يهملک  نوچ  داد  صیخـشت  ار  ینعم  هکنیا  ناوتیم  یبوخب  هیآ  هکنیا 

هحفـص ایرد [  ود  یمهارف  هک  تسا  بسانم  يردـصم  ینعم  اب  میدرک  لقن  يربط  زا  هک  روطنامه  و  تسا ، هدوب  يرواـنهپ  نیمزرـس  کـی 
شدوصقم هّتبلا  و  تسا ، هتسناد  سلطا  سونایقوا  یتفملا  دعس  هک  میدرک  لقن  نایبلا  حور  زا  و  ّصاخ ، ناکم  مسا  هن  ّتیفصو  دشاب و  [ 22

و درک ، یم  نآ  يهشیدـنا  هن  دوب و  هتفر  اج  نآب  سک  هن  نامز  نآ  رد  هک  تسا  ناـهج  ياـهبآ  لد  اـیرد  ود  یمهارف  هک  تسا  هدوب  هکنیا 
یتقوب ار  دوخ  فدـه  ارچ  هن  رگ  تسا و  هدوبن  نّیعم  ياج  یـسوم  بولطم  هک  تسا  هناشن  تسا  هدـش  ینعم  دـنچ  هک  اـبقح »  » يهملک مه 
يهملک ود  نوچ  دراد  هار  زین  هتـشذگ  نخـس  نامه  امِِهنَیب » َعَمجَم  اغََلب  اّمَلَف   » مّود تیآ  رد  - 2 دنک .! هتسباو  زارد  رود و  يرفـس  نّیعمان و 

يارب يونعم  یماقم  زا  دـشاب  هیانک  مهنیا  دـیاش  سپ  هدوب ، ایرد  درف  ود  مادـک  دـهدیم و  ناشن  ار  اـجک  ار و  يدوصقم  هچ  اـمه »  » و نیب » »
شوهدم نانچ  شهارمه  دوخ و  دیسر  دسرب  دیاب  تساوخیم و  هک  اجنآ  ایرد و  ود  نایمب  دش و  هناور  دوصقم  يوسب  نوچ  ینعی  یـسوم ،

رهاظب هچرگا  ًابَرَس » ِرحَبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  امُهَتوُح  ایِسَن  - » 3 56-21- نآرق . - دندرک شومارف  ار  دوخ  یکاروخ  یهام  هک  دندش  دوخیب  و 
. نداتفا بآب  زا  دشاب  هیانک  تسا  نکمم  یلو  ناویح ، نآ  ندش  هدنز  زا  تسا  هیانک  تفرگ و  شیپ  ایردب  ار  دوخ  هار  یهام  هک  دـنامهفیم 

دیاش امِهِراثآ » یلَع  اّدَتراَف  ِغبَن  اّنُک  ام  َِکلذ  - » 4 66-5- نآرق . - یهام ندش  هدنز  زا  هن  دشاب  یشومارف  زا  یتفگش  يارب  ابجع »  » يهملک و 
دـش و هتـسخ  دیـشخب و  رثا  يّدام  ّتیـصاخ  درک  لابند  ار  دوخ  دوصقم  زاب  تشذـگ و  نیرحبلا  عمجم  ماـقم  نآ  زا  نوچ  هک  دـشاب  نینچ 

یـسوم اجنیا  دوب ، یـشومارف  بجع  داتفا و  بآب  هک  دوب  یهاـم  نآ  اـم  ياذـغ  تفگ  یتف  نآ  تساوخ ، اذـغ  دـیدرگ و  رادومن  یگنـسرگ 
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یگتـسخ و قوش ، تّدـش  تهج  هکنیا  زا  دـسرب  دوـصقمب  لاـح  ناـمه  زا  تسا  نکمم  تسا و  هدوـب  یتلاـح  شوـخ  هچ  هک  دـش  هّجوـتم 
یتلاح يزار و  هچ  دـننادب  ات  دنتـشگرب  میتساوخیم و  ار  لاح  عضو و  نامه  ام  خـلا » اّنُک - اـم  َکـِلذ  : » تفگ درک و  فرطرب  ار  یگنـسرگ 

يروطب هک  دـشاب  يدوخیب  نیمه  زا  هیاـنک  ُناـطیَّشلا » اَّلِإ  ُهِیناـسنَأ  اـم  َو   » يهلمج دـیاش  و  دـنمهفن ، دورب و  تسد  زا  یهاـم  هک  تسا  هدوـب 
-5 هحفص 23 ]  ] 686-648- نآرق -496-480- نآرق -55-5- نآرق . - درب دای  زا  ار  یکاروخ  دش و  ّطلـسم  مه  ناطیـش  ات  مدوب  بوذجم 

دنتـشگرب نآ  نداتفا  بآب  یهام و  یـشومارف  یتفگـش  زا  شقیفر  یـسوم و  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  امِهِراثآ » یلَع  اّدـَتراَف   » يهلمج
یتقیقح نینچ  اب  دروخرب  ینعی  رخآ » یلا  ًادـبَع - ادَـجَوَف   » هک هزادـنا  نآ  ات  ملاع  قیاقح  رد  يهشیدـنا  رکف و  زکرمت  يدوخیب و  لاح  نآـب 

زا یلو  دوب ، رادومن  نآ  رد  قیاقح  ثداوح و  تابجوم  للع و  هک  دمآ  ناشرظنب  یتّیـصخش  دوب و  میلعتیب  شناد  یندل و  ملع  هک  دـندرک 
درک و لابند  ار  دوخ  شور  یسوم  یلو  تسین  وا  زا  یمان  دنک و  هدافتسا  تسناوتن  نآ  زا  شیب  دش و  مامت  شتیفرظ  یـسوم  قیفر  سپ  نآ 

دـش خاروس  یتشک  دـید  تفر  ورف  ثداوح  رارـسا  قیاـقح و  فشک  ملاـعب  هکنیا  زا  تسا  هیاـنک  هک  رخآ » اـت  یلَع - َکـُِعبَّتَأ  لَـه   » تفگ
دوخ لایخب  ناوجون  دـید  زاب  دـنوش ! راـتفرگ  دـماشیپ  نینچب  هراـچیب  مدرم  ياهّدـع  ارچ  تسا و  اـجک  يدـنوادخ  فطل  هک  دـمآ  شبجع 
مدرم یتّمه  نود  يرادنامهم و  زا  هقیاضم  راوید و  ندرک  تسرد  دزمیب و  ششوک  زاب  درب  جنر  تفر و  ورف  هشیدناب  دنتـشک ، ار  یهانگیب 

هک دوب  اـجنیا  دوشیم ! رادومن  میتسه  فّظوم  مینادـیم و  هچنآ  فـالخ  رب  ارچ  تسا و  یثداوح  هچ  اـهنیا  هک  رّکفتم  دـش و  باـتیب  دـید  ار 
يدمآ شیپ  ره  رد  هک  دندنامهف  واب  دندرک و  انـشآ  شنیرفآ  رارـسا  ثداوح و  ریـسب  ار  وا  هزادـنا  نیمه  ات  دیـسر و  رخآب  یـسوم  ّتیفرظ 
یناهن لئاسو  تیاهنیب  یـشیادیپ  ره  يارب  تسا و  يدوبان  دولوم  یتسرد  ره  تسا و  يداـبآ  يهلیـسو  یبارخ  ره  تسا و  هتفهن  زار  نارازه 

نوچ و زا  میریگب و  دنپ  دیاب  یسوم  تشذگرـس  هکنیا  زا  نرق  نیدنچ  زا  دعب  مه  ام  نونکا  و  تسین . يربخ  نآ  زا  ار  وت  هک  تسا  راک  رد 
نیمز يهرک  هکنیا  هک  مینکن  طلغ  تواضق  میجنسن و  دوخ  صقان  رکفب  ار  یگدنز  ياهراظتنا  فالخ  اهیراوگان و  مینک و  يراددوخ  ارچ 

- نآرق . - مینکن تلاخد  میربب  یپ  اهتّیـصاخ  نیاب  هچنآ  زا  شیب  تسا و  هدش  هداهن  داسف  نوک و  لولعم و  ّتلع و  رب  ام  یگدـنز  هاگیاج  و 
608-584- نآرق -248-232- نآرق -41-14

ات 110] تایآ 83  [: 18  ] فهکلا هروس  ]

[85  ] ًابَبَس َعَبتَأَف  [ 84  ] ًابَبَـس ٍءیَـش  ِّلُک  نِم  ُهانیَتآ  َو  ِضرَألا  ِیف  َُهل  اّنَّکَم  ّانِإ  [ 83  ] ًارکِذ ُهنِم  مُکیَلَع  اُولتَأَس  لـُق  ِنیَنرَقلا  ِيذ  نَع  َکَنُولَئـسَی  َو 
ًانـسُح مِهِیف  َذِخَّتَت  نَأ  اّمِإ  َو  َبِّذَُعت  نَأ  اّمِإ  ِنیَنرَقلا  اَذ  ای  انُلق  ًاموَق  اهَدنِع  َدَجَو  َو  ٍۀَـئِمَح  ٍنیَع  ِیف  ُبُرغَت  اهَدَـجَو  ِسمَّشلا  َبِرغَم  َغََلب  اذِإ  یّتَح 

ًءازَج ُهَلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  نَم  اـّمَأ  َو   492-1- نآرق [ - 87  ] ًارُکن ًاباذَـع  ُُهبِّذَُـعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُـعن  َفوَسَف  َمَلَظ  نَم  اـّمَأ  َلاـق  [ 86]
اِهنوُد نِم  مَُهل  لَـعَجن  َمل  ٍموَق  یلَع  ُُعلطَت  اهَدَـجَو  ِسمَّشلا  َِعلطَم  َغََلب  اذِإ  یّتَح  [ 89  ] ًابَبَس َعَبتَأ  َُّمث  [ 88  ] ًارُسی انِرمَأ  نِم  َُهل  ُلوُقَنَس  َو  ینـسُحلا 

ًاموَق ال امِِهنوُد  نِم  َدَـجَو  ِنیَّدَّسلا  َنَیب  َغََلب  اذِإ  یّتَح   331-1- نآرق [ - 92  ] ًابَبَس َعَبتَأ  َُّمث  [ 91  ] ًاربُخ ِهیََدل  اِمب  انطَحَأ  دَق  َو  َِکلذَـک  [ 90  ] ًارتِس
َو انَنَیب  َلَعَجت  نَأ  یلَع  ًاجرَخ  ََکل  ُلَعَجن  لَهَف  ِضرَألا  ِیف  َنوُدِـسفُم  َجوُجأَـم  َو  َجوُجأَـی  َّنِإ  ِنیَنرَقلا  اَذ  اـی  اُولاـق  [ 93  ] ًالوَق َنوُهَقفَی  َنوُداکَی 

َنَیب يواـس  اذِإ  یّتَـح  ِدـیِدَحلا  ََربُز  ِینُوتآ  [ 95  ] ًاـمدَر مُهَنَیب  َو  مُکَنَیب  لَـعجَأ  ٍةَّوـُِقب  ِینُونیِعَأَـف  ٌریَخ  یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  اـم  َلاـق  [ 94  ] ادَـس مُهَنَیب 
-1- نآرق [ - 97  ] ًابقَن َُهل  اوُعاطَتسا  اَم  َو  ُهوُرَهظَی  نَأ  اوُعاطـسا  اَمَف  [ 96  ] ًارِطق ِهیَلَع  غِرفُأ  ِینُوتآ  َلاق  ًاران  ُهَلَعَج  اذِإ  یّتَح  اوُخُفنا  َلاـق  ِنیَفَدَّصلا 

ِیف َخُِفن  َو  ٍضَعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَموَی  مُهَضَعب  انکََرت  َو  [ 98  ] اقَح یِّبَر  ُدعَو  َناک  َو  َءاّکَد  ُهَلَعَج  یِّبَر  ُدعَو  َءاج  اذِإَف  یِّبَر  نِم  ٌۀَمحَر  اذه  َلاق   599
اُوناـک ال َو  يِرکِذ  نَـع  ٍءاـطِغ  ِیف  مُُـهُنیعَأ  َتناـک  َنـیِذَّلا  [ 100  ] ًاـضرَع َنیِِرفاـکِلل  ٍذـِئَموَی  َمَّنَهَج  انـضَرَع  َو  [ 99  ] ًاـعمَج مُهاـنعَمَجَف  ِروُّصلا 
503-1- نآرق [ - 102  ] ًالُُزن َنیِِرفاکِلل  َمَّنَهَج  اندَتعَأ  ّانِإ  َءاِیلوَأ  ِینوُد  نِم  يِدابِع  اوُذِـخَّتَی  نَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَف  َأ  [ 101  ] ًاعمَس َنوُعیِطَتسَی 

َنیِذَّلا َِکئلوُأ  [ 104  ] ًاعنُص َنُونِـسُحی  مُهَّنَأ  َنُوبَـسحَی  مُه  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  مُُهیعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  [ 103  ] ًالامعَأ َنیِرَـسخَألِاب  مُُکئِّبَُنن  لَه  ُلق 
َو ِیتایآ  اوُذَـخَّتا  َو  اوُرَفَک  اِمب  ُمَّنَهَج  مُهُؤازَج  َکـِلذ  [ 105  ] ًانزَو ِۀَـمایِقلا  َموَی  مَُهل  ُمیُِقن  الَف  مُُهلاـمعَأ  تَِطبَحَف  ِِهئاـِقل  َو  مِهِّبَر  ِتاـیِآب  اوُرَفَک 
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َنوُغبَی اهِیف ال  َنیِدـِلاخ   488-1- نآرق [ - 107  ] ًالُُزن ِسوَدرِفلا  ُتاـّنَج  مَُهل  َتناـک  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 106  ] ًاوُزُه ِیلُسُر 
ٌرََشب اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  [ 109  ] ًادَدَم ِِهلثِِمب  انئِج  َول  َو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَفنَت  نَأ  َلبَق  ُرحَبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرحَبلا  َناک  َول  ُلق  [ 108  ] ًالَوِح اهنَع 

-1- نآرق [ - 110  ] ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  كِرـُشی  َو ال  ًاِحلاص  ًالَمَع  لَمعَیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجرَی  َناک  نَمَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  اـمَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  مُُکلثِم 
« ببـس ، » خاروس هنخر و  زا  دـشاب  يریگولج  نتـسب و  بجوم  هچنآ  دزیریم ، هبارخ  راوید  زا  هچنآ  مدر » : » تاـغل ینعم  هحفص 25 ]  ] 389

داص حتف  زین  لاذ و  داص و  مض  حتف و  اب  فدص  نآ  درفم  نیفدص » . » نهآ يهدنگهراپ  ینعمب  هربز  نآ  درفم  ربز » ، » هار نامـسیر ، هلیـسو ،
لالـض نآ  ردصم  ّلض » ، » مرن كاخ  يهدوت  ءاّکد » ، » هوک بناج  ای  دوشیم  هدـیرب  هوک  هک  اجنآ  ینعمب  ظّفلت  راهچب  سکعب  لاد و  ّمض  و 

. دـش دوباـن  تفر و  هدوهیب  دوخ و  رـس  طـبح » ، » ندیـسرن دوصقمب  ندـشن و  راگتـسر  ندرک ، مگ  يزیچ  ندرک ، مگ  هار  ینعمب  ۀلالـض  و 
دوهی و زا  یمدرم  دناهتفگ : یضعب  دندیسرپ ، ار  نینرقلا  وذ  ناتساد  ص ]  ] ربمغیپ زا  برع  نیکرـشم  دناهتفگ : یـضعب  يربط : لوزن : تهج 

دیـسر ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  يدرم  تسا : هدرک  لقن  دهاجم  و  دش . لزان  اهنآ  باوج  رد  نینرقلا  وذ  تایآ  دندرک  ار  لاؤس  هکنیا  یحیـسم 
اوُجرَی َناک  نَمَف   » رخآ تیآ  دـننیبب ، ار  نم  ياهراک  هکنیا  مدرم  مهدـب و  هقدـص  منک و  بوخ  راک  منک و  داهج  مراد  تسود  درک  ضرع 

ار نینرقلا  وذ  ناتـساد  ربـمغیپ  زا  دوـهی  کـیرحت  نـیقلتب و  هّـکم  مدرم  فـشک :  417-379- نآرق . - دـش لزاـن  وا  باوـج  يارب  ِهِّبَر » َءاـِقل 
وگب تسا ! هدرک  هچ  تسا و  هدوب  هک  نینرقلا  وذ  دنـسرپیم : وت  زا  ربـمغیپ  يا   83 همجرت : هحفص 26 ] دمآ [ . ناشباوجب  تایآ  دندیـسرپ 

شرایتخا رد  ياهلیسو  ره  زا  نیمز  يور  رد  میداد و  تردق  تنطلس و  واب  ام   84 مناوخیم : ياهّصق  يدای و  امش  يارب  وا  زا  نآرقب ]  ] کنیا
لگ ياهمشچب  دیـشروخ  دید  دوب  باتفآ  هاگبورغ  هک  دیـسر  اج  نآب  ات   86 دوب ] شراکب  هک   ] تفر ياهلیـسو  لابندب  مه  وا  میدراذگ 85 

: میتفگ واب  هک  دـید  يدرم  اجنآ ] رد  دوریم و  ورف  ایرد  مرگ  هریت و  ياهبآ  هب  باـتفآ  هک  دـیآیم  رظنب  نینچ  و   ] دـنکیم بورغ  مرگ  دولآ و 
سپس منکیم  شرازآ  تسا  راکمتـس  هکنآ  تفگ : وا   87 نک ، هشیپ  ار  اهنآ  اب  يراتفرـشوخ  ای  نک و  راتفرگ  باذـع و  ار  اهنآ  یهاوخیم ] ]

راکوکین تسا و  هدـش  نمؤم  هکنآ  88 و  درادن ] يربخ  نآ  زا  یـسک  هک   ] رکنم شدنکیم  یباذع  وا  دـننادرگیم و  شرب  يدـنوادخ  ملاعب 
نینرقلا وذ  سپ  نآ  زا  ، 89 دوب ] دـهاوخ  لیهـست  شراک  رد  و   ] دـهد ماـجنا  تسا  ناـسآ  هچنآ  میئوگیم  واـب  سپـس  دراد  بوخ  شاداـپ 

رد اهنآ  يارب  ياهدرپ  ششوپ و  هک  دباتیم  یمدرمب  دیشروخ  دید  دوشیم  رادومن  باتفآ  هک  اج  نآب  دیسر  ات  درک 90  لابند  رگید  ياهتشر 
وا ولج  رد  هچنآب  اـم  هچ  ناـهج  ثداوح  تادوجوم و  تسا - نینچ  هّتبلا   91 دنرادن ] باتفآ  شبات  زا  ریگولج  و   ] میدادـن رارق  باتفآ  ولج 
ّدس ود  نایم  دیسر  نوچ  ات   93 درک ] هدافتسا  دوخ  تارایتخا  زا  و   ] تفر رگید  یببس  لابند  سپـس  میدوب 92  رادربخ  میتشاد و  هطاحا  دوب 

ضرع واـب  94 و  يراوشدـب ] رگم   ] دـنرادن نخـس  مهف  یگداـمآ  هک  دـید  یمدرم  ود  نآ  ولج  رد  ّدـس ] راوید  ناـیم  يهنخر  اـی  هوـک  ود  ]
اهنآ ام و  نایم  هک  مینک  راوتـسا  ياهنیزه  نامیپ  وت  اب  تسا  نکمم  ایآ  راکبارخ  دـندسفم و  نیمزرـس  هکنیا  رد  جوجأم  جوجأـی و  دـندرک :
نایم ات  دـینک  مکموک  رگراک ] و   ] ورین اب  سپ  تسا  امـش ] هیامرـس  زا   ] هب هدراذـگ  مرایتخا  رد  میادـخ  هچنآ  تفگ : وا   95 يزاسب ! يّدس 

[ دش رپ  هلـصاف  و   ] درک ربارب  ار  هرانک  ود  نایم  ات  دندروآ ] نوچ  ، ] دـیروایب نهآ  ياههراپ  نونکا ]  ] منک 96 راوتـسا  يریگولج  اهنآ  امش و 
هزادـنا نآب   ] سپ میزیرب 97  نآ  رب  ات  دـیروایب  هتخادـگ  سم  تفگ : دـش ، شتآ  تروصب  هتفاـت و  نهآ  اـت  دـیمدب  دـینک و ] شتآ   ] تفگ
تمحر نم  لـمع  هکنیا  تفگ : هاـگنآ ]  ] 98 هحفـص 27 ] دـننک [  خاروس  دـننز و  یبقن  هن  دـنور و  الاب  نآ  رب  دنتـسناوتن  هک ] دـش  راوتـسا 
تـسار نم  راگدرورپ  يهدـعو  نوچ  دـنک  مرن  كاخ  زا  ياهدوت  تروصب  ارنآ  دـسرب  وا  داـعیم  ناـمرف و  هاـگره  هک  تسا  نم  راـگدرورپ 

تروصب اجکیب  روص  يهخفنب  دنروخیمرب و  رگدـکیب  جوم  دـننام  مینکیم و  اهر  ار  ناگدـیرفآ  هک  تسا 99  زور  نآ  تـسرد و  و  تـسا ،
هدرپ رد  ّقح  دای  زا  ناشمشچ  هک  اـهنآ  هب  میهدـیم 101  شیامن  نارفاکب  ار  خزود  هک  تسا  زور  نامه  مینکیم 100 و  ناشمهارف  عامتجا 

دنریگیم دوخ  تسود  ام  ياجب  ار  ام  ناگدـنب  هک  دـننکیم ] بوخ   ] دـنرادنپیم نارفاک  هکنیا  اـیآ  دنتشادن 102  نآ  ندینـش  یئاناوت  هدوب و 
نایز زا  منک  هاگآ  ار  امـش  دیهاوخیم  وگب : مدرمب  وت  میداد 103  رارق  یئاریذـپ  ياج  هاگلزنم و  ار  مّنهج  رفاک  مدرم  يارب  ام  هک ] دـننادب  ]

یناسک اهنآ  دـننکیم 105  بوخ  هک  دـنرادنپیم  دوخ  یلو  تسا  هدـش  هابت  یگدـنز  رد  ناشـشوک  هک  دنتـسه  اهنآ   104 مدرم ! نیرتهدید 
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مینکیمن نّیعم  ناشیا  يارب  يرادقم  نز و  تمایقب و  دش و  دوبان  ناشـشوک  راک و  يهمه  دندش و  رکنم  ار  ّقح  رادـید  تایآ و  هک  دنتـسه 
نمؤم و هک  اـهنآ  هّتبلا  ام 107 و  ناربمغیپ  اـم و  تاـیآ  نتفرگ  هرخـسمب  رفک و  يارب  تسا  مّنهج  هک  اـهنآ  يازـس  تسا  نینچ  هکنیا   106
دوب 109 دنهاوخن  نآ  زا  لاقتنا  هشیدنا  رد  دنتـسه 108 و  نادیواج  نآب  هک  تسا  هدوب  اهنآ  یئاریذپ  هاگیاج  نیرب  تشهب  دندش  راکوکین 

ندش مامت  زا  شیپ  هّتبلا  دـنوادخ ] ياههدـیرفآ  ياصحا  و   ] نم راگدرورپ  تاملک  نتـشون  يارب  دوش  بّکرم  ایرد  رگا  وگب : مدرم  نیاب  وت 
زاب 110 و  مینک ] مهارف  بّکرم  اهایرد  دـننامه  و   ] میروایب کموک  نآب  ایرد  دـننام  دـنچ  ره  دوشیم  مامت  اـیرد  بآ  نم ، يادـخ  تاـملک 
ّقح رادید  راودیما  هک  سکنآ  سپ  تسا  یکی  امـش  يادخ  دوشیم  ماهلا  نمب  هک  يرترب ] هکنیا  اب   ] متـسه دازیمدآ  امـش  لثم  مه  نم  وگب :

: يربط ِنیَنرَقلا » ِيذ  نَع  َکَنُولَئسَی   » 83 نیرّسفم : نخس  دنکن . کیرـش  ار  يدرف  چیه  دوخ  يادخ  تدابع  رد  دنک و  وکین  راک  دیاب  تسا 
نیمز لئاسو  بابسا و  اب  هک  تسا  هدوب  ياهتـشرف  دومرف : تسا ! یک  نینرقلا  وذ  دندیـسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  تسا : هدرک  لقن  ّیعالک  دلاخ 

درم و دندز و  شرـس  فرط  کی  رب  یتبرـض  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا : فالتخا  نینرقلا  وذ  مسا  تبـسانم  تهج  رد  تسا ، هدومیپ  ار 
سراف و رب  نوچ  دناهتفگ : یضعب  دش ، هدیمان  مان  نیاب  درم  دندز و  شرس  رگید  فرطرب  هرابود  دش و  هحفص 28 ]  ] 55-18- نآرق  - هدنز

کی نوچ  دندیمان  خاش  ود  بحاص  ار  وا  ورنیا  زا  دوب  خاش  ود  دننام  شرـس  رد  دناهتفگ  یـضعب  و  دش ، هدـیمان  مان  نیاب  دـش  ّطلـسم  مور 
و دـندیمان . شماـن  نیاـب  تسا  برغم  قرـشم و  هک  نیمز  نرق  ودـب  دیـسر  نوچ  هک  تسا  نآ  لوـق  کـی  فـشک : تسا . خاـش  نرق  ینعم 
دـندوب و بیجن  شردام  ردـپ و  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  دـمانیم ، نرق  برع  ار  وسیگ  هتفاب و  دـیراورمب  دوب  وسیگ  ود  شرـس  رد  دـناهتفگ 
نشور و ياج  تملظ و  رونب و  نوچ  دناهتفگ : و  تسا ، هتشاد  نطاب  رهاظ و  ملع  نوچ  دناهتفگ : و  دش ، روهشم  مان  نیاب  مرتحم  راوگرزب و 
رب درک و  لقن  ار  باوخ  هکنیا  وا  تسا و  هتفرگ  ار  دیشروخ  خاش  رس و  فرط  ود  زا  هک  دید  باوخب  دناهتفگ : و  تسا . هتفر  کیرات  ياج 

قرـشمب و هک  تایآ  هکنیا  لیلدـب  تسا  ینانوی  ردنکـسا  نامه  - 1 تسا : لوـق  هس  نینرقلا  وذ  ّتیـصخش  رد  رخف : دـنداهن . مسا  هـکنیا  وا 
ردنکسا زج  یسک  نینچ  خیرات  رد  تسا و  هدش  ّطلسم  نیمز  دابآ  کلامم  رب  سپ  تسا  لامـش  رد  هک  تخاس  جوجأی  ّدس  تفر و  برغم 

مانب دوخ  باـتک  رد  مّجنم  ینوریب  ناـحیر  وبا - - 2 دـنامب . خـیرات  رد  شمان  یتسیاب  دوبیم  تردـق  نیاب  يرگید  رگا  اریز  تسین  ینودـقم 
- هتفر برغم  قرـشم و  ياهنیمزرـسب  هک  تسا  يریمح  شقیرفا  نب  ریبع  نب  رمـش  برک  وبا  نینرقلا  وذ  تسا  لقن  تسا : هتفگ  هیقابلا  راـثآ 

دنفم ریغ  ضرالا  یف  الع  اکلم   || املـسم  یلبق  نینرقلا  وذ  ناک  دـق  رعـش : هکنیا  رد  تسا  هدرک  راختفا  واب  ریمح  يارعـش  زا  یکی  تسا و 
تـسا نکمم  تسا : هتفگ  دوخ  نخـس  هکنیا  لابند  رد  ناحیر  وبا  دّیـس و  میرک و  نم  کلم  بابـسا   || یغتبی  براـغملا  قراـشملا و  خـلب 

ریغ نونلا و  وذ  يداّنلا و  وذ  ساون و  وذ  لـثم  تسا  هدوب  وذ »  » يهملک نمی  نیطالـس  ماـن  لّوا  رد  نوچ  دـشاب  باوصب  رتکیدزن  رظن  هکنیا 
داد واـب  یکانمهـس  تبیه و  تمکح و  ملع و  مه  درک و  تیاـنع  وا  هب  نیمز  يور  تنطلـس  دـنوادخ  هک  راکتـسرد  دوب  يدرم  - 3 کلذ .

هحفص هدروآ [  دورف  نیمزب  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  یکلم  وا  دناهتفگ : یضعب  یسولآ : میرادن . غارس  خیرات  رد  یـصخش  نینچ  ام  هچرگا 
زاوآ يدرم  دینـش  ینم  رد  رمع  تسا : هدرک  لـقن  دادـضا  باـتک  رد  يراـبنا  نبإ  نوـچ  هدراذـگ ، شراـیتخا  رد  هلیـسو  ره  زا  تسا و  [ 29

تّحص ضرف  رب  تیاکح  هکنیا  و  دیراد ! راک  هچ  ناگتـشرف  مانب  رگید  دیداهن  دوخ  رب  ناربمغیپ  مان  امـش  تفگ : وا  نینرقلا » اذ  ای  درکیم « 
هدـیمان مان  نیاب  نایمدآ  امـش  زا  شیپ  هچرگا  هک  دـشاب  هدوب  هکنیا  رمع  دوصقم  تسا  نکمم  هچ  هدوب  کـلم  نینرقلا  وذ  هک  تسین  لـیلد 
نیمجنپ هک  تسا  دیـشمج  يهداون  نودیرف  نامه  وا  تسا : هتفگ  يرگید  دیمانن . نآب  ار  دوخ  امـش  تسا و  کلم  مسا  هکنیا  یلو  دـناهدش 

وا تسا  هتفگ  يرگید  تسا . هدشیم  یحو  واب  هک  تسا  یخلب  دیز  وبا  میلاقألا  روص  باتک  رد  و  تسا ، ناریا  نایدادـشیپ  يهلـسلس  هاشداپ 
راک رد  یتّقد  قیقحت و  هک  نیخّروم  یلو  تسا  هتـسیزیم  ینانوی  پیلیف  رـسپ  ردنکـسا  زا  شیپ  داـیز  یتّدـم  هک  تسا  هدوب  یمور  ردنکـسا 

رد یحرـش  یناتـسرهش  نیّدلا  ۀـبه  دّیـس  ریهـش  ملاع  نینرقلا : وذ  تایآ  رد  یناتـسرهش  دنتـسه . رفن  کی  ود  ره  دـناهتفگ : دناهتـشاد  دوخ 
نینرقلا وذ  : » نآ زا  یتمسق  کنیا  تسا  هدش  پاچ  یمالسا  تاغیلبت  تاراشتنا  نمض  رد  هک  تسا  هتـشون  هیآ  هکنیا  ینعم  زا  لاؤس  باوج 

نادرم هک  تسا  هدوب  نمی  ءاوذا  هعبابت و  هلـسلس  زا  هدوب و  ینانوی  ردنکـسا  زا  شیپ  نرق  نیدـنچ  هک  هدوب  نمی  گرزب  ناهاشداپ  زا  یکی 
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فیلأت مولعلا  سمش  باتک  رد  هک  يروطب  نینرقلا  وذ  خیرات  دندیمانیم . ءاوذا  هعبابت و  يار  نادمغ  وذ  نادمه ، وذ  نزی ، وذ  ای  عّبتب  یّمسم 
هحفص يدالیم  لاس 1916  اپورا  عباطم  زا  ندـیل  هعبطم  رد  هک  نآ  زا  تابختنم  رد  مه  مشـش و  نرق  نیّفلؤم  زا  دیعـس  نب  ناوشن  نمی  ریما 

رکذ هّیـسور  کلامم  رد  هرومعم  ياهتنم  اقیرفآ و  رد  يار  وا  يروشک  ياهریبدـت  يرکـشل و  تـالمح  تسا  هکنیا  تسا  هدـش  پاـچ   84
رمش زا  دناهتسناد  فّحصم  يار  دنقرمس  دناهدرمش و  راوگرزب  نآ  تاسّسؤم  ینابم و  زا  هیقیرفا  رهش  اب  زین  يار  دنقرمس  رهـش  دناهدومن و 

دوجوم لاح  ات  وا  ربق  هدش و  نوفدم  هتفای و  تافو  مور  دالب  لامـش  رد  وا  هک  دناهتفگ  تسا و  هدرک  انب  هدنک و  ارنآ  هاش  رمـش  ینعی  دـنک 
دیـسر درک و  حـتف  يار  اقیرفآ  رـصم و  دوب و  نمی  هک  دوخ  کلمب  تبـسن  باتفآ  برغم  يوسب  درک  تکرح  دوخ  نطو  زا  نوچ  و  تسا ،

زج درک  تکرح  ایرد  رد  هچنآ  دوبن و  یناشن  اکیرما  زا  نامز  نآ  رد  دوب  هرک  هحفص 30 ] هرومعم [  ياهتنم  هک  کیتنالتآ  طیحم  ات  ایردب 
. دـندناوخیم هئمح  نیع  ارنآ  برع  هک  گنر  هایـس  بآ  نامه  ینعی  دوریم  ورف  اج  نآب  هزور  همه  باـتفآ  هک  تفاـین  يزیچ  بآ  باـتفآ و 

يوسب تسا  لصّتم  یکـشخ  مامت  هک  زاقفق  مور و  ضرا  هبقع و  رـصم و  هار  زا  هتفرگ  شیپ  يار  قرـشم  هار  دـش  سویأـم  برغم  زا  نوچ 
، هن دنتشاد و  يرتاس  اهنت ، رب  هن ، هک  تفای  هنهرب  اپ  رس و  یشحو  مما  يردقب  اجنآ  رد  نیچ و  راوید  هنمادب  دیـسر  ات  تفاتـش  نیمز  قرـشم 

ياضاقت وا  زا  نیچ  نّدمتم  ماوقا  دوب  هتخاس  برأم  ّدس  لثم  هک  تشاد  یتراهم  يزاسّدـس  ّنف  رد  نوچ  دـندوب ، روتـسم  باتفآ ، همـشچ  زا 
زا ّدس  نآ  لصا  هدوب و  قباس  ّدس  ياهیبارخ  میمرت  حالصا و  نیّدسلا  نیب  ام  ّدس  زا  دوصقم  دندرک و  اهیشحو  نآ  دوخ و  نایم  ّدس  حالصا 

موق هکنیا  و  تسا ، هدـش  هتخاـس  هدوب  کـناوت » هیـش   » شمـسا هک  نیچ  روطارپما  خـیرات  رد  تسا و  هدوب  یمیدـق  یلیخ  نیچ و  نیطـالس 
دناهتـسناد یمجعا  ار  جوجأم » جوجأی و   » هملک اهبرع  نوچ  و  دناهدوب ، روهـشم  كرت ، رتت ، رزخ ، مانب  هک  تسا  یکرت  داژن  نامه  یـشحو 

، مارغ مارج ، مارگ ، لثم  دـننکیم  لیدـبت  نیغب  یهاگ  هک  دـشاب  كوکاـم » كوکاـی و   » هک دـشاب  یمجع  فاـک  يراـصم و  نآ  میج  دـیاب 
دودح رد  هک  روکاب  فالسا  زا  وکام  روغای و  فالـسا  زا  وکای و  موق ، نآ  لصا  دوشیم  نیاربانب  فارغلت ، مارگلت و  و  كرمج ، كرمگ ،

عّبت دنیوگ  هک  تسا  روآ  تفگـش - يراصق  روباشن  سوط و  نایم  راصتخاب : سوط  هملک  رد  نادـلبلا  مجعم  دـشاب .» دناهتـسیز  یم - زاقفق 
يار اهنآ  تشگرب  نیچ  زا  نوچ  تشاذـگ و  اج  نآب  يار  دوخ  هداوناخ  هنازخ و  تخاس و  يار  هکنیا  تشاد  نیچ  گنهآ  هک  نمی  هاشداپ 

و دنهدیم . سرد  سرادم  رد  يار  وا  خیرات  هک  تسا  پیلیف  رسپ  یمور  ردنکسا  نینرقلا  وذ  هک  دندقتعم  املع  رتشیب  يواطنط : درب . دوخ  اب 
درب و هنارتیدـم  هرانک  ات  يار  دوخ  نوشق  شقیرفا  هکنیا  هدوب و  شقیرفا  نب  برک  وبا  شمان  تسا و  ریمح  هلیبق  زا  تسا  هتفگ  ناحیر  وبأ 
هک دیـسرپب  نـم  زا  رگا  و  دـناهدیمان . يریمحلا » اـیقیرفا   » وا ماـنب  يار  هّراـق  نآ  هـمه  تـهج  هـکنیا  زا  اهنیمزرـس ، رگد  سنوـتب و  اـجنآ  زا 

تسین و خـیرات  يارب  تاـیآ  هکنیا  نوچ  درادـن  تواـفت  نآرق  رظن  زا  میوـگیم : تسا  رتتسرد  هحفـص 31 ] رظن [  ود  هکنیا  زا  کیمادـک 
اهنآ خساپ  هک  تسا  هدـش  هداد  یباوج  دندیـسرپ  ارنآ  مدرم  نوچ  و  دـنک ، نایب  يار  ریمح  ای  نانوی  خـیرات  دـهاوخب  هک  تسا  رتالاب  نآرق 

هتشون ردنکسا  تایآ  رد  یحرش  دنه  دنمشناد  رادمتسایس  دازآ  مالکلا  وبا  موحرم  دوشب . نآ  زا  ینید  هدافتـسا  تربع و  دنپ و  مه  دشاب و 
هک تسا  هکنیا  موحرم  نآ  نخس  هصالخ  تسا و  هدش  هتشون  لّصفم  نینرقلا  وذ  هملک  رد  ادخهد  همانتغل  رد  تسا و  هدش  پاچ  هک  تسا 

ریبک شروک  نامه  نینرقلا  وذ - و  تسه ، نآ  زا  يدای  تاروت  رد  نوچ  تسا  هدوب  دوهی  فرط  زا  نینرقلا  وذ  تشذگرس  زا  شسرپ  هکنیا 
ياهراک وا و  شیادیپ  زا  لیئارسا  ینب  يایبنا  تاماهلا  رد  تاروت  هکنانچ  داد  تاجن  لباب  تراسا  زا  يار  دوهی  هک  تسا  یشنماخه  هاشداپ 

تاـیآ هکنیا  رد  هک  باوج  و  ص ]  ] ربمغیپ زا  دوهی  لاؤس  هک  تسا  رادومن  یبوخب  تاروت  زا  یئاهتمـسق  رد  ّتقد  اـب  تسا و  هداد  ربـخ  وا 
هدوب يّدـس  هکلب  تسین  نیچ  راوید  هتخاـس  وا  هک  يّدـس  ریبک و  شروک  تسا و  دوهی  یجنم  ناـمه  هک  تسا  تاروت  هتفگب  طوبرم  تسا 

519 شناد ص 483 - رون  جـنپ  تسیب و  دصیـس و  رازه و  هماـنلاس  رد  رزخ . رحب  هایـس و  ياـیرد  هلـصاف  رد  زاـقفق  ياـههوک  ناـیم  تسا 
و یت » کناوه  یـش  نست   » مانب تسا  هدوب  یهاشداپ  نیچ  رد  دالیم  زا  شیپ  مّوس  نرقب  هک  اـیزوبماک  لّـکوت  ریما  ياـقآ  ملقب  تسا  یحرش 
هدرک و یط  يار  نیچ  قرـش  برغ و  وا  تسا  هدـیمان  نینرقلا  وذ  يار  وا  یلهاـج  برع  تسا و  هدوـب  کـنای » ناـیه   » رهـش وا  تـخت  ياـپ 

زاب دید و  نینرقلا  وذ  هک  تسا  اهنامه  هئمح » نیع   » زا دوصقم  تسه و  ناوچ » هس   » عیسو تلایاب  نیچ  برغم  رد  نازوس  ینجل  ياههمشچ 
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تسا هدش  وا  بیصن  هک  اهیزوریپ  هطساوب  دنیوگ  نیقرشتسم  درک و  بولغم  يار  یلامش  نیچ  درز  داژن  یشحو  ّتلم  تفر و  لامش  فرطب 
کناوه  » دور زا  يّدس  وئچ »  » ناتـسا ناطلـس  جوجأم  جوجأی و  لئابق  راشف  رثا  رب  دالیم  زا  لبق  رد 314  درمـش و  نیچ  نوئلپان  يار  وا  دیاب 

« کنونایل  » زافب ات  یسناش »  » تلایا هحفـص 32 ] زا [  يّدس  مه  نی »  » ناطلـس نامز  نامه  رد  تسا و  هدیـشک  یلیچپ »  » جیلخ لحاس  ات  وه »
کنوی  » یلعف ردـنب  یکیدزن  رد  دـناهدومن  عطق  ار  رگدـکی  هک  ّدـس  ود  هکنیا  یقالت  ّلحم  و  تسا ، هدیـشک  يروچنام  یلعف  زرم  رد  هعقاو 
نیّدسلا نیب  لامـش  هچایرد  هدیـسر و  قرـش  ترفاسم  زا  نست »  » هک تسا  هطقن  هکنیا  تسرد  تسا و  یلیچپ  جیلخ  لحاس  رد  هعقاو  کیی »

رازه شـش  ّدس  نامتخاس  و  ِنیَّدَّسلا » َنَیب  َغََلب  اذِإ  یّتَح   » هدومرف دنوادخ  هک  تسا  هدومن  دـیدزاب  نیون  راوتـسا  ّدـس  حرط  يارب  يار  میدـق 
رد تسا و  هدش  مامت  وه » کناوه   » یبرغ دورب  یبرغ  ّدس  تسا و  هدش  متخ  یلیچب  جیلخب  نکپ  لامش  زا  ریدتـسم  راصح  روطب  يرتمولیک 

هدرک نینرقلا  وذ  بقل  ّقحتسم  بارعا  رظن  رد  ارنآ  یناب  راصح  ود  نینچ  ندوب  دنیوگیم و  گرزب  ياهوراب  راصح و  رب  ار  نرق  برع  نابز 
برغم تافلت  ترارم و  نارازه  اب  هک  رود  رواخ  قرـشتسم  نیچ و  خّروم  رفن  دـنچ  زج  گنهرف  لـلم و  طـباور  يهعـسوت  همه  اـب  و  تسا .
ششوک باتک  ندربمان  هشقن و  ندادناشن  اب  هحفص  دنچ  هکنیا  رد  تسا . هتخانشن  ار  یـشحو  لئابق  نآ  یـسک  زونه  دناهدرک  یط  ار  نیچ 

زا رتهب  تسا  هتشون  اقآ  هکنیا  هچنآ  هّتبلا  و  دوش . قیبطت  هاشداپ  نآ  ياهراک  نیمزرس و  نآ  اب  تایآ  هکنیا  تالمج  کیاکی  هک  تسا  هدش 
هدـش رادربخ  هنوگچ  ایند  رـس  نآ  زا  نارود  نآ  رد  یلهاج  برع  ایآ  یلو  تسا  تایآ  هکنیا  اب  قیبطت  لـباق  میدرک  لـقن  نارگید  زا  هچنآ 

نینرقلا وذ  تیاور  یلصا  أشنم  تسا  هتفگ  هکدلون » : » لاد ص 105 فرح  ادخهد  يهمانتغل   435-394- نآرق ! - دسرپب ربمغیپ  زا  هک  تسا 
مرـس رب  وت  منادیم  هک  دنوادخب  تسا  ردنکـسا  باطخ  نآ  دوشیم و  هدـید  يدالیم  مشـش  نرق  رد  هک  تسا  ینایرـس  يهروطـسا  نآرق  رد 
يارب نینرقلا  وذ  بقل  رد  دـشاب  ّرثؤم  لیذ  يهروطـسا  هک  تسین  دـیعب  منک و  رّخـسم  ار  ناـهج  کـلامم  مناوتب  اـت  ياهدـینایور  یئاـهخاش 

فالتخا يزاس  نتخاون  رد  نادنفـسوگ  اههلگ و  يادـخ  اب  ناریگلاـف  ناسانـش و  ّدر  يادـخ  هک  تسا  یناـنوی  ریطاـسا  رد  نوچ  ردنکـسا ،
راقیسوم گنهآ  وا  دنداد  عاجرا  هیغورفا  هاشداپ  سادیمب  ار  تواضق  هکنیا  تسا  رتهب  راقیسوم  نلوفا و  ياهزاس  زا  کیمادک  هک  دنتـشاد 

هحفص یلو [  درکیم ، ناهنپ  یگرزب  هالک  ریزب  تلاجخ  زا  وا  درک  لیدبت  رخ  شوگب  ار  سادیم  ياهشوگ  موکحم  يادخ  تسناد ، رتهب  ار 
، تشابنا كاخب  ار  هاچ  تفگ و  درک و  یهاـچ  رب  رـس  درادـهاگن  لد  رد  ارنآ  تسناوتن  نوچ  دـش و  رادربخ  زار  هکنیا  زا  وا  یناملـس  [ 33
رد جات  ریزب  خوآ  کیل   || تسا  رخ  شوگ  ود  ار  سادیم  هاش  درکیم : زاوآ  دیزویم  نآ  خاشب  داب  نوچ  هک  دش  زبس  یناجنآ  زا  رگید  لاس 

ربـخ یک  زار  هکنیا  زا  قلخ   || دراد  رخ  شوـگ  ود  ردنکـس  هش  تسا : هتفگ  نآ  رخآ  رد  هدروآ و  مظنب  ار  ناتـساد  هکنیا  یئانـس  تسا و 
هک ناتـساد  هکنیا  ریظن  زارد  شوگ  ود  ردنکـس  دراد  هک   || زا  رب  ین  يهلاـن  رب  دوـب  ناـنچ  تسا : هتفگ  همانردنکـسا  رد  مه  یماـظن  دراد 

یناتـساد نینچ  تفگیم و  هّصق  ام  يارب  اهبـش  دوب و  ام  رازگتمدخ  يدزی  ینزریپ  یکدوک  رد  مراد  رطاخب  تسا  هدرک  لقن  ادخهد  موحرم 
خاش ردنکـسا  تفگیم : درکیم و  هاچ  رد  رـس  تسا : هدـنام  مرطاخ  رد  هلمج  هکنیا  درکیم و  لـقن  تسا  هدوب  روهـشم  دزی  ياتـسور  رد  هک 

. - میدومن وا  روبع  لـباق  ار  اـههار  میدرک و  ناـسآ  وا  يارب  ار  نیمز  رب  شدرگ  ینعی  عـمجم :  84 ِضرَألا » ِیف  َُهل  اّنَّکَم  . » دراد خاـش  دراد 
: حوتفلا وبا   42-1- نآرق . - دشاب ملع  هک  میداد  واب  تسا  راک  يهلیـسو  هچنآ  ینعی  يربط :  84 ًابَبَس » ٍءیَـش  ِّلُک  نِم  ُهانیَتآ  َو   » 31-1- نآرق
« لعفا  » نزو رب  ءات  فیفخت  عطق و  يهزمه  اب  هفوک  ياـهیراق  رماـع و  نبإ  عمجم :  85 ًابَبَـس » َعَبتَأَف  . » میداد واب  دوب  جاتحم  نآب  هچ  ره  ینعی 
وا هک  درک  لابند  ار  یهار  ینعی  حوتفلا : وبا   21-1- نآرق . - دناهدناوخ لعتفا »  » نزو رب  ات  دیدشت  لصو و  يهزمه  اب  نارگید  دناهدناوخ و 

َبِرغَم َغََلب  . » دوب برغمب  ترفاسم  يهلیسو  هک  درک  لابند  ار  هتـسد  نآ  دندوب  هداد  واب  هک  لئاسو  نآ  زا  ینعی  عمجم : دناسرب . دوصقمب  ار 
برغم مدرم  یگدـنز  ياـج  برغم و  هحفـص 34 ]  ] 29-1- نآرق  - فرط زا  تراـمع  رخآ  هک  اـج  نآـب  دیـسر  ینعی  عمجم :  86 ِسمَّشلا »
تئارق زین  ءای  فلا و  اب  هلعاف  نزو  رب  هیماح » : » عمجم  86 ٍۀَئِمَح » ٍنیَع  ِیف  ُبُرغَت  اهَدَجَو  . » درکیمن یگدنز  یسک  نآ  زا  دعب  هک  دوب  نیمز 

ورف هایس  لگ  رد  دیـشروخ  هک  دید  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  تئارق  رد  فـالتخا  بجومب  يربط :  41-1- نآرق . - تسا هدش 
ار نینرقلا  وذ  هک  تسا  نآ  تیآ  ینعم  دـناهتفگ : هتـشون : فـشک : دوریم . ورف  مرگ  ياهمـشچ  رد  هک  دـید  مّود : تئارق  ینعمب  - 2 دوریم .
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ورف ایردـب  مه  دـیآیمرب و  ایرد  زا  باتفآ  هک  دـیامن  نانچ  دوب  ایرد  رد  هک  یـسک  نوچمه  دوشیم  ورف  همـشچ  نآب  باتفآ  هک  دومن  نانچ 
فالخ تقیقح  دیامن و  نینچ  دنرگن  مشچب  دوشیم ، ورف  نابایبب  مه  دـیآیمرب و  نابایب  زا  باتفآ  هک  دـیامن  نانچ  دوب  نابایب  رد  ای  دوشیم ،

نامگ ناسنا  نوچ  هک  تسا  مولعم  دـید و  یمدرم  دیـشروخ  کیدزن  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  86 ًاموَق » اهَدنِع  َدَجَو  َو  . » دـشاب هکنیا 
نآ کیدزن  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  درادنپیم ، دیـشروخ  کیدزن  نینکاس  مه  ار  اجنآ  نامدرم  درک  بورغ  اجنآ  رد  دیـشروخ  هک  دنکیم 

روانت يوم  خرس  مشچ . زبس  تسرپتب ، دندوب  یموق  ناشیا  هک  تسا  روکذم  کسان  رد  هتشون : ینیـسح   27-1- نآرق . - دید یمدرم  همشچ 
رکذ : » تسا هتـشون  نینچ  هلمج  هکنیا  رد  يربط  یبآ . ناروناج  شوح و  تشوگ و  ناشیا  ماعط  تاناویح و  تسوپ  ناشیا  ساـبل  تبیه ، اـب 

: يربط  86 َذِخَّتَت » نَأ  اّمِإ  َو  َبِّذَُـعت  نَأ  اّمِإ  . » تسا هدوب  کسان  مدرم  نآ  مان  هک  تسا : هدـش  لقن  ینعی  کسان » مهل  لاقی  موقلا  کئلوا  ّنا 
. - یئامنیم اهنآب  تسار  هار  ینکیم و  تیبرت  ینکیم و  ریـسا  ار  اهنآ  ای  دـندشن  وت  رادربناـمرف  تسرپادـخ و  رگا  یـشکیم  ار  اـهنآ  اـی  ینعی 

باطخ واـب  ّقح  يوس  زا  هک  دـناهدرک  هحفـص 35 ] لالدتـسا [  هلمج  نیاب  دوب  ربمغیپ  نینرقلا  وذ  دـناهتفگ : هک  اـهنآ  عمجم :  48-1- نآرق
ًءازَج ُهَلَف   » 121-73- نآرق . - دـناهداد باوج  لالدتـسا  هکنیا  زا  یلو  َبِّذَُـعت » نَأ  اـّمِإ  ِنیَنرَقلا  اَذ  اـی  اـنُلق  : » تسا هدـش  هتفگ  تسا و  هدـش 

. تسا هدش  هدناوخ  مه  عفرب  و  ءازج » ینـسحلا  هل   » ینعی لاح  دشاب و  ردصم  هک  هدـش  تئارق  بصن  اب  ازج »  » يهملک عمجم :  88 ینسُحلا »
تـسا ناسآ  وا  يارب  هچنآب  عمجم :  39-1- نآرق . - میئوگیم نخـس  یکینب  وا  اب  ینعی  نایبت :  88 ًارُسی » انِرمَأ  نِم  َُهل  ُلوُقَنَـس   » 26-1- نآرق -

- نآرق . - قرشم فرط  رد  اهینادابآ  زاغآب  ینعی  عمجم :  90 ِسمَّشلا » َِعلطَم  َغََلب  . » مینکیمن لوئسم  هتشذگ  نارود  رفک  رب  میهدیم و  روتـسد 
بآ رد  ای  اهنآ  دوب و  نامتخاس  لـباق  هن  تخرد ، هن  تشاد  هوک  هن  اـهنآ  نیمزرـس  ینعی  يربط :  90 ًارتِس » اِهنوُد  نِم  مَُهل  لَـعَجن  َمل   » 29-1

. دنزاسب هناخ  دنتـشادن  دای  ینعی  درک : لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  عمجم :  42-1- نآرق . - دندیزخیم اهبقن  ریز  ای  دـندشیم  ورف 
« ًاربُخ ِهیََدل  اِمب  انطَحَأ  دَق  َو  َِکلذَک  . » دـندوب هنهرب  هشیمه  تاناویح  دـننام  دنتـشادن و  سابل  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  رگید  ینعم  رخف :

واب هک  هاگنآ  دسرب و  دیاب  هک  اج  نآب  دیسر  ات  درک  بیقعت  لئاسو  زا  درکراک و  هنوگنیا  وا  لّوا - تسا  ینعم  دنچ  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  91
هکنانچ ار  مدرم  هکنیا  لاـح  دـنوادخ  تسا  هدرک  رّرقم  نینچ  هکنیا  مّود - دراد . ّتیحالـص  هزادـنا  هچ  اـت  میتسنادـیم  میداد  ّطلـست  هکنیا 
برغم مدرم  اـب  هک  دوب  روط  نیمه  نیمز  قرـشم  مدرم  اـب  نینرقلا  وذ  راـتفر  مّوـس -  47-1- نآرق . - تسا هدرک  عـّلطم  نآ  رب  ار  شربـمغیپ 

درک لابند  ار  ببـس  نامه  قرـشم  يوسب  تسا : هکنیا  رگید  لوق  عمجم : تسا . روط  هکنیا  ایاضق  هک  میتسنادـیم  مه  ام  و  دوب ، هدرک  راتفر 
نوشق ددع  هب  ام  ینعی  انطَحَأ » دَق  َو   » هک تسا  هدش  نخـس  زاغآ  هرابود  دوشیم و  عطق  مالک  کلذـک »  » رد و  دوب ، هدرک  برغم  فرطب  هک 
يهملک يربط :  93 ِنیَّدَّسلا » َنَیب  َغََلب  اذِإ  یّتَـح  . » میدوب هحفص 36 ]  ] 186-170- نآرق  - علّطم دوب  وا  دزن  رد  هک  راک  لـئاسو  هحلـسا و  و 
تعیبـط رد  هچنآ  دزاـسب و  یمدآ  هک  تسا  نآ  نیـس  حـتف  اـب  تسا  هتفگ  همرکع  و  تسا . هدـش  تئارق  نآ  حـتف  نیـس و  ّمض  اـب  نیدـس » »

هوک ود  ینعی  ِنیَّدَّسلا »  » ینعم و کیب  تسا  ظّفلت  ود   42-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئاسک  یلو  تسا  نیـس  ّمض  اب  تسا  ّدس  دنب و  تروصب 
: دناهتفگ یضعب  عمجم :  42-28- نآرق . - هوک ود  ینعی  نیدس » : » دناهتفگ كاّحض  هداتق و  و  تسا ، هدش  هتسب  اهنآ  نایم  ّدس  يهلیسوب  هک 

هوک ود  ناـیم  اـجنآ  هک  تسا  رارـسألا  فشک  رد  و  تسا . هدـش  هتخاـس  ّدـس  اـجنآ  رد  نونکا  هک  تسا  ّدـس  هاـگیاج  نیدـس »  » زا دوصقم 
جوجأی و نیمز  اهنآ  سپ  زا  هک  هوک  ود  ناـیم  كرت ، ضرا  عطقنم  رد  دیـسرب  نوچ  ینعی  هتـشون : ینیـسح  تسا . ناـجیابرذآ  ناتـسنمرا و 

رـسک ءای و  ّمض  اب  دنمهفیم و  ینعی  دناهدناوخ . فاق  ءای و  حـتف  اب  َنوُهَقفَی »  » يهملک يربط :  93 ًالوَق » َنوُهَقفَی  َنوُداکَی  ال  . » تسا جوجأـم 
94 َجوُجأَم » َو  َجوُجأَـی  َّنِإ  ِنیَنرَقلا  اَذ  اـی  اُولاـق   » 67-54- نآرق -35-1- نآرق . - دـندنامهفیم ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  لاعفا  باـب  زا  فاـق 

نخـس رگا  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  فشک :  58-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  لوعاف  نزو  رب  فلا  اب  جوجأـم  جوجأـی و  يربط :
هکنیا َنوُهَقفَی » َنوُداکَی  ال   » يهلمج ینعم  هک  تسا  هکنیا  باوج  رخآ ! ات  جوجأم  جوجأی و  هک  دـنتفگ  نینرقلا  وذـب  هنوگچ  دـندیمهفیمن 

روط هکنیا  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  مجرتم و  رگم  دنتـسناد  یمن - دوخ  نابز  ریغ  اب  یهارمگ  تیاده و  ای  دب  بوخ و  اهنآ  هک  تسا 
: رخف  179-152- نآرق . - تفگ دوب  مجرتم  اجنآ  رد  هکیـسک  ینعی  رخآ » ات  جوجأی »- ّنا  نینرقلا  اذ  اـی  مهنود  نم  يذـّلا  لاـق   » تسا هدوب 
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جوجأم جوجأی و  یفّرعم  رد  ینیسح  ریسفت  دندیمهفیم . تّقـشم  اب  یلو  دندوبن  مهفب  کیدزن  دشاب : هکنیا  نوداکی » ال   » ینعم تسا  نکمم 
نآ رد   || زاونلد  یناشیپب  یمرـش  هن  يوگ  هدرب  نارخ  زا  زارد  شوگب   || يوج  هفیج  یگـس  یمـشچ  هاـتوکب  هحفص 37 ] مظن [ : هتـشون :

ناشک  || ناشيوربا  رب  نیچ  نکـش  رب  نکـش  ریزب  رگید  ـالاب و  شوگ  یکی   || ریـس  دنبـسخب  نتفخ  ماـگنهب  زارد  شوگ  هاـتوک و  مشچ 
هژم  || دوجو  رد  هدـمآ  ناگنیزوب  وچ  زارد  ندرگ  دروخ و  اپ  نهپ  مکـش   || زارگ  نوچ  ناشکـشا  هدـمآ  نورب  ناـشيوناز  ریز  اـت  شیر 

يهحفـص رد  باتک  نیمه  یقرواپ  رد  رازه و  دیازن  ات  یکی  دریمن   || راک  چیه  روخ  باوخ و  زج  دـنرادن  دوبک  هدـید  خرـس و  ور  درز و 
تعیرش و دنب  نآ  رب  نوچ  هک  تسا  هدیدنـسپان  رادرک  هدیهوکن و  يوخ  جوجأم  جوجأی و  دنا : هتفگ - و  تسا ، هتـشون  رعـش  هکنیا  زا  دعب 

لَهَف . » درادیمزاب يراکنایز  زا  ار  یمدآ  هتفرگ  رارق  نیصح  نصح  رد  تسا  هدومن  ریبعت  ردنکـس  اب  ارنآ  هک  ینطاب  میلقا  دش  هداهن  تقیرط 
ود ره  نون  ّکـف  ماـغدا و  عمجم :  95 یِّنَّکَم » اـم   » 31-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  فلا  اـب  اـجارخ » : » عمجم  94 ًاجرَخ » ََکل  ُلَـعَجن 

! تسا یچ  جوجأـم  جوجأـی و  كاروخ  دیـسرپ  مدرم  نآ  زا  ردنکـسا  ّدـس »  » يهملک رد  نادـلبلا  مجعم   16-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق 
یِّنَّکَم ام   » تفگ وا  دنروخیم  ارنآ  رتشیب و  ای  تسا  یئامیپهار  زور  هد  مادک  ره  يزارد  هک  دـتفایم  نوریب  یهام  ود  ایرد  زا  لاس  ره  دـنتفگ 
تئارق لصّتم  ینوتآ »  » يهزمهب ار  ًامدَر »  » میم اهیراق  یـضعب  عمجم : غِرفُأ » ِینُوتآ  َلاق  ینوتآ - ءاـمدر   » 269-233- نآرق «. - ٌریَخ یِّبَر  ِهِیف 

ّمض اب  هملک  هکنیا  عمجم :  96 ِنیَفَدَّصلا » َنَیب   » 75-67- نآرق -41-18- نآرق . - دناهدناوخ عطق  يهزمه  اب  و  ادج ، اهیراق  مومع  دناهدرک و 
زین ءاط  دـیدشت  اب  عمجم :  97 اوُعاطسا » اَمَف   » 23-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  لاد  نوکـس  داص و  ّمض  و  ود ، ره  حـتف  اب  و  لاد ، داـص و 
رخآ يهزمه  ّدـم و  اب  هفوک  مدرم  عمجم :  98 َءاّکَد » ُهَلَعَج   » 17-1- نآرق . - دـناهدناوخ ءاط  فیفخت  اب  اهیراق  مومع - تسا و  هدـش  تئارق 

« ٍضَعب ِیف  ُجوُمَی  ٍذـِئَموَی  مُهَـضَعب  اـنکََرت  َو  . » دـناهدرک تئارق  بصن  نیوـنت  اـب  اّـکد » [ » هحفـص 38  ] 20-1- نآرق  - نارگید دـناهدناوخ و 
اذا یّتـح   » تسروجنیا ینعم  رد  تسا و  وـلج  يهلمج  يهلاـبند  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : لوـق  هس  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  فـشک :
هتفگ جاّجز  و  رگید ، یـضعب  نایم  رد  یـضعب  دـندزیم  جوم  هک  ار  جوجأم  جوجأی و  درک  اهر  ینعی  مهـضعب » انکرت  نیفدّـصلا  نیب  يواـس 

ای دش  هتخاس  ناشولج  رد  يّدس  هچ  هک  دشاب  جوجأم  جوجأی و  يارب  بّجعت  هکنیا  هک  تسا  نکمم  دندزیم و  جوم  بّجعت  زا  ینعی  تسا :
زا هتسد  کی  ّدس  نتخاس  زا  سپ  ینعی  - 2 54-1- نآرق !. - دش تسرد  هنوگچ  هک  دندرک  بّجعت  دندوب  هدـمآ  نآ  نتخاس  يارب  هک  اهنآ 

لثم اهنآ  زا  نینرقلا  وذ  نوچ  هک  دنتـسه  اهکرت  نامه  دـندزیم و  جوم  اهنآ  رد  دـندوب و  مدرم  نایم  هک  درک  اهر  دـنب  زا  نوریب  رد  ار  اـهنآ 
زا سپ  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  دـندش . هدـیمان  تسا  كرت »  » زا قتـشم  هک  كرتـب  تهج  هـکنیا  زا  درک و  ناـشکرت  دندیـسرتیمن  نارگید 

هلمج هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنوش . فداصم  اهنآ  اب  جوم  لثم  دـنوش و  طولخم  مدرم  نایم  رد  دـنیایب  اهنآ  هک  میتشاذـگ  ّدـس  یبارخ 
دننز و جوم  دوخ  نایم  رد  دوخ  هک  مدرک  اهر  اجنآ  ار  اهنآ  متـسب  ار  دنب  هکنیا  هک  نونکا  تفگ : وا  ینعی  تسا ، نینرقلا  وذ  مالکب  لصّتم 

هّللا دبع  رمع و  هّللا  دـبع  هتـشون : حوتفلا  وبا   100 ِروُّصلا » ِیف  َخـُِفن  َو  [ » هحفص 39  ] 359-357- یقرواپ « - 1«5 .» دنشاب هتـشادن  یئاجب  هار 
روص تفگ : هدـیبع  وبا   27-1- نآرق . - شرع ریز  رد  وا  رـس  کی  لیفارـسا و  نهد  رد  وا  رـس  کی  تسا  یخاش  هبـش  روص  دنتفگ : ساّبع 
زور ینعی  دوش  هدـنز  ات  دـنمد  دـبلاک  رد  اـهحور  هک  هگنآ  ینعی  تسحاورا  خـفن  خـفنب  دارم  و  هرمت ، رمت و  باـب  نم  دـشاب  تروص  عمج 

 || ار هلان  يزور  لیفارـسا  دزاس  تسا : هتفگ  دزیم  گنچ  ناتـسروگ  رد  رمع  دهع  رد  هک  یگنچ  ریپ  ناتـسادب  لّوا  رتفد  رد  يونثم  تمایق .
شوگ ار  اهمغن  نآ  دونـشن  تساهبیب  تایح  نآ  ار ز  نابلاط   || تسا  اهمغن  مه  نورد  رد  ار  ءاـیلوا  ار  هلاـس  دـص  يهدیـسوپ  دـهد  ناـج 

 || اـهمغن نآ  ياهّمـش ز  میوگب  رگ   20-18- تمرف « - 6» هدیـسوپ همه  يا  هحفـص 40 ] سجن [  دـشاب  ّسح  شوـگ  اهنخـس  زک   || ّسح 
 || ایلوا دنتقو  لیفارـسا  هک  نیه  تسین  روتـسد  وتب  نآ  لقن  کیل   || تسین  رود  ناک  نک  کیدزن  ار  شوگ  اههمخد  زا  دنز  رب  رـس  اهناج 
 || تسادج اهاوآ  ز  اوآ ، هکنیا  دیوگ  نفک  ردنا  ناشزاوآ  دـهج ز  رب   || نت  روگ  ردـنا  هدرم  ياهناج  امن  تسا و  تایح  ناشیا  زار  هدرم 
زا هچرگ   || دوب  هش  زا  دوخ  زاوآ  قلطم  میتساخرب  همه  دمآ  ّقح  گناب   || میتساک  یّلکب  میدرمب و  ام  تسا  ادـخ  زاوآ  راک  ندرک  هدـنز 

نامگ نارفاک  اـیآ  ینعی   84-1- نآرق : - يربط  102 َءاـِیلوَأ » ِینوُد  نِم  يِداـبِع  اوُذِـخَّتَی  نَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَف  َأ   » دوب هّللا  دـبع  موـقلح 
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دنتـسه نارفاک  هکنیا  نمـشد  اهدوبعم  نآ  هکلب  تسا  نینچ  هن  دناهداد ! رارق  دوخ  تسود  دناهدرک  دوخ  دوبعم  هک  ار  ام  ناگدنب  دناهدرک :
سب تسا و  یفاک  ایآ  ینعی  هدومرف  تئارق  ءاب  ّمض  نیس و  نوکـس  اب  بسحف »  » تسا هدش  لقن  دهاجم  همرکع و  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  و 

: تفگ سیق  نب  هّللا  دـبع  يربـط :  103 اـًلامعَأ » َنیِرَـسخَألِاب  !. » دـننادب دوخ  دوبعم  تسود و  ار  اـم  قولخم  هدـنب و  هک  نارفاـک  يارب  تسا 
یشاّیع عمجم :  27-1- نآرق . - دننکیم ینادنز  اهرید  رد  ار  دوخ  هک  دنتـسه  اهبهار  نآ  دوصقم  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  مدینش 

دوخ زا  دندش و  رفاک  هک  دنتسه  باتک  لها  نآ  دومرف : دیسرپ ، ار  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  ءاوکلا  نبإ  تسا : هدرک  لقن 
مّنهج ناشازـس  نارفاک  نآ  ینعی  يربط :  106 ُمَّنَهَج » مُهُؤازَج  َِکلذ  . » دنتـسین رودـب  اهنآ  زا  زین  جراوخ  مدرم  دـندروآ و  نید  رد  اـهزیچ 

دنرادـن شزرا  ّقح  هاگـشیپب  تسا و  هدوـهیب  ناـشراک  همه  مدرم  هنوـگ  هکنیا  میتـفگ  هک  تسا  نیمه  بلطم  هّیـضق و  ینعی  عـمجم : تسا 
شاداـپ ازج و  هکنیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  تسا . مّنهج  ناـشیا  هحفص 41 ]  ] 31-1- نآرق  - يازـس هک  تسا  نخـس  زاغآ  دعب  يهلمج 

تـسا مّنهج  ازـس  نآ  ناشلطاب و  ياه  راک - رب  تسا  اهنآ  يازـس  دـیدهت  عاونا  زا  میتفگ  هک  اهزیچ  هکنیا  ینعی  رخف : تسا . خزود  ناشیا 
هیآ کی  رد  هک  دندرک  يریگهدرخ  نادوهج  تفگ  ساّبع  هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا   109 ًادادِم » ُرحَبلا  َناک  َول  ُلق  . » ءازهتسا رفک و  يهطـساوب 

تایآ رد  هکنیا  اب  دناهداد  تمکح  نمب  دیوگیم : ربمغیپ  و  ًارِیثَک » ًاریَخ  َِیتوُأ  دَـقَف  َۀَـمکِحلا  َتُؤی  نَم  َو  ُءاشَی  نَم  َۀَـمکِحلا  ِیتُؤی   » دـیاهتفگ
-218-131- نآرق -33-1- نآرق . - دـمآ نادوهج  ضارتعا  هکنیا  باوج  رد  هیآ  هکنیا  اًلِیلَق » اـّلِإ  ِملِعلا  َنِم  ُمتِیتوُأ  اـم  َو  : » تسا هتفگ  رگید 

تبـسانمب دشاب  ّثنؤم  لعف  هک  ءات  اب  نارگید  و  دـناهدناوخ ، ءای  اب  دـفنی »  » هفوک مدرم   109 یِّبَر » ُتاِملَک  َدَـفنَت  نَأ  َلبَق   » 345-297- نآرق
ّقح تاملک  یلو  ریذپ  نایاپ  تسا و  یهانتم  مه  زاب  دوش  کموک  نآب  هچ  ره  دشاب و  ایرد  هچ  ره  نوچ  تالیوأت :  40-1- نآرق . - تاملک

: يربط  110 مُُکلثِم » ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  . » دـسریمن یهانتمانب  زگره  یهانتم  هّتبلا  تسا و  یهانتمان  تسا  حاورا  نایعا و  قیاقح و  یناـعم و  هک 
لزاـن ربمغیپ  هب  هک  تسا  نآرق  تیآ  نیرخآ  هکنیا  تفگ : دـناوخ و  ار  هیآ  هکنیا  نایفـس  یبا  نبإ  ۀـیواعم - تفگ : يدـنک  سیق  نب  ورمع 
كولس تسا و  ص ]  ] لوسر تعباتم  حلاص  لمع  هتشون : ینیـسح   110 ِهِّبَر » ِةَدابِِعب  كِرـُشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  لَمعَیلَف   » 38-1- نآرق . - دش
يهدید ّقحب و  تسا  نتسویپ  قلخ و  زا  تسا  ندیرب  هک  نطابب  تسا و  ّتیدوبع  ماود  رقف و  رایتخا  ایند و  كرت  هک  رهاظب  وا  ّتنـس  جاهنم 

مدرک وت  يوس  متفاـترب و  همه  زا  يور   63-1- نآرق : - مظن ندوشگان  یلوم  ترضح  دوهـشب  زج  نتـسب و  رب  يوس  ام  يهدهاشم  زا  تّمه 
|| و تسا  وکن  ّتین  صالخ  اب  تدابع  هحفص 42 ] هدومرف [ : باب  هکنیا  رد  يزاریش  يدعـس  مدید  وت  رادید  متـسب و  رب  همه  زا  مشچ  ||  

تخود تسا  لهـس  هقرخ  ایر  يورب  قلخ  رادـنپ  رهب  زا  یـشوپ  رد  هک   || قلد  هچ  تنایم  رد  غم  رّانز  هچ  تسوپ  زغم  یب  دـیآ ز  هچ  هن  رگ 
لوصو دـنک و  مهارف  نیقیلا  ّقح  هک  تسا  رکف  رکذ و  نآ  حـلاص  لمع  زا  دوصقم  نیکلاّسلا : لحارم  تخورف  یناوت  رد  ادـخ  اب  شرگ  ||  

رد هک  تسین  دـیدرت  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  هدافتـسا و  تسا . كرـش  بجوم  ناشدوجو  هک  دـنک  يرـشب  تاـنّیعت  نآ  عفر  ّقحب و 
هدوب دوـهی  زا  نیقلت  اـی  دـندوب  هدینـش  ارنآ  دوـخ  بارعا  هچ  نینرقلا  وذ  ماـنب  تسا  هدوـب  اـههرطاخ  رد  یناتـساد  يدرم  نآرق  لوزن  نارود 

هک اهنآ  دندوب و  هدینـش  دوخ  هک  تسا  نیمه  رتتسرد  تسا  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  نوچ  یلو  دناهتـشون  نیرّـسفم  یـضعب  هکنانچ 
رهب دـننک ، هدزتلجخ  رازآ و  دنتـساوخ  دـندوب  رکنم  هک  اـهنآ  دـننادب و  ارنآ  بوـخ  تسرد و  ص ]  ] ربـمغیپ زا  دنتـساوخ  دنتـشاد  ناـمیا 

هک یِّبَر » ُدعَو  َناک  َو  َءاّکَد  ُهَلَعَج   » تیآ 98 ات  ِنیَنرَقلا » ِيذ  نَع  َکَنُولَئسَی   » تیآ 83 زا  سپ  تسا ، هدوبن  هقباسیب  هزات و  ینخـس  تروص 
و دناهدینش ، باوج  دناهدیسرپ و  ارنآ  لیـصفت  دناهتـشاد و  یهّجوت  كدنا  دوخ ، مدرم  هک  تسا  یبلطم  تسا  یناتـساد  درم  نیمهب  طوبرم 

رهاظ زا  هچنامه  سپ  میرادـن  تسد  رد  هدـنامن و  يزیچ  هریغ  دومث و  داع و  ياهناتـساد  لـثم  مالـسا  زا  لـبق  برع  راـثآ  هنوگنیا  زا  نوچ 
لقع زا  رود  يردقب  دناهتشون  جوجأم  جوجأی و  يارب  نیرّسفم  هچنآ  تسا و  یفاک  تایآ  هکنیا  مهف  يارب  میتشون  میدرک و  هدافتسا  ظافلا 

میتشون هکیروطب  همه  زا  رتلّصفم  میدرک و  لقن  ار  ینیسح  ریسفت  رعش  دنچ  هنومن  يارب  ّطقف  ام  هک  تسا  کبـسچتی  اهیناسارخ ال  لوقب  و 
هک مینکیم  ناـمگ  روطنیا  اـم  یلو  تسا ، هدـش  لـقن  نینرقلا  وذ  يهملک  لابندـب  ادـخهد  يهماـنتغل  رد  هک  تسا  مـالکلا  وبا  موحرم  نخس 

یشنماخه شروک  دناهتفگ و  حلاص  درم  دناهتسناد و  ربمغیپ  دناهتفگ و  هتشرف  هک  نینرقلا  وذ  تشذگرـس  ّتیـصخش و  رد  اهفالتخا  هکنیا 
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 ] 628-586- نآرق -572-535- نآرق  - تایآ هکنیا  هک  دوشیم  هشیدنا  هکنیا  تیوقت  بجوم  دناهتشون  ینودقم  رورـش  ردنکـسا  ات  یناریا 
یبلطم و نوچ  هکلب  دناهدوبن ، عّلطم  وا  یگنوگچ  زا  مدرم  هک  تسا  هتشذگ  ّتیصخش  کی  ياهیکیرات  ندرک  نشور  يارب  هن  هحفص 43 ]

راکنا هن  هک  دومرفیم  يزیچ  یتسیاب  هّتبلا  دناهدیـسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  تسا و  هدـشیم  هتفگ  نینرقلا  وذ  مانب  هک  هدوب  اههرطاخ  رد  یناتـساد 
ینعی ًارکِذ » ُهنِم  مُکیَلَع  اُولتَأَس   » دیامرفب باوج  لّوا  رد  هک  دـش  ماهلا  تهج  هکنیا  زا  دـشاب  مدرم  ياههرطاخ  ناتـساد  قیدـصت  هن  دـشاب و 

داجیا و و تروصب  هکلب  یئارـس ، ناتـساد  لقن و  روطب  هن  هاگنآ  میئوگیم ، امـش  يارب  امـش  تاظوفحم  راکفا و  هکنیا  زا  ياهنومن  يداـی و 
ام هک  تمظع  تردق و  تیاهن  زا  تسا  هدش  بلطم  زاغآ  دندش  یم - نانخس  نآ  يهتخابلد  دوخ  اهنآ  هک  اسآزجعم  یئاههلمج  اب  ثادحا 

دندیدنـسپ و هک  تغالب  زاجیا و  لامک  اب  تسا  هدـش  راهظا  نخـس  يالبال  رد  دنتـشاد  رطاخب  مدرم  هک  اهزیچ  نامه  میتفگ و  ام  میداد و 
باوج يارب  تسا  هلیـسو  نیرتهب  تسا و  مصخ  میلـست  شریذـپ و  شمارآ و  رد  زاجعا  هکلب  غورد  هن  تسا و  لافغا  هن  هکنیا  دـنتفریذپ و 
باوج ریـشمش  اب  ار  لهج  وبأ  هکنانچ  دـننکیم  وجتـسج  ار  یناتـساد  يدرم  دـنهاوخیم و  هناسفا  هک  مدرم  هتـسد  هکنیا  ندرک  عناق  نتفگ و 

عناق رتش  الط و  لوپ  اب  دوب  تسودلوپ  هشیپ و  رجات  يدرم  هک  ار  نایفس  وبا  زاب  تساوخیمن  يزیچ  یبلطنوزف  یشورفدوخ و  زج  هک  دنداد 
418-383- نآرق . - دوب دهاوخ  تسا و  هدوب  قشمرس  لاس  نارازه  هک  تسا  اهناسنا  يربهر  يرـشب و  نّدمت  ساسا  اهنیا  دننکیم ، میلـست  و 

یّلک فده  تسا  مدرم  نآ  شسرپ  خساپ  يهلابند  هکنیا  اب  ًارـُسی » انِرمَأ  نِم   » تیآ 88 رخآ  ات  ِنیَنرَقلا -» اَذ  ای  انُلق   » ياههلمج تیآ 86  - 2
رد هک  تسا  هتـشاد  یتّیـصخش  امـش  یناتـساد  درم  نامه  هک  تسا  هدرک  يروآدای  تسا و  يربهر  تیبرت و  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  دوخ 

دهاوخ ترخآ  باذع  نم و  يهجنکش  رد  راکمتس  تفگیم : درکیم و  لابند  ار  ام  تاغیلبت  نانخس و  هکنیا  مه ، ایند  ینادابآ  هطقن  نیرخآ 
فالتخا ًارـُسی » انِرمَأ  نِم  َُهل  ُلوُقَنَـس   » يهلمج رد  - 3 91-70- نآرق -49-23- نآرق . - تسا وکین  شاداـپ  ارـس  درهب و  ار  راـکوکین  دوب و 

هحفص 44]  ] 56-18- نآرق  - نامرف و ینعمب  انرما »  » هن تسا و  تاوصا  نخس و  ینعمب  لوقن »  » يهلمج هن  نوچ  یلو  میتشون ، ار  نیرّـسفم 
تسا رسی  مدرم  روج  نآ  يارب  ام  تشونرس  نیوکت و  رما و  هک  مینکیم  نایامن  يدوزب  تسا : هکنیا  دوصقم  دیاش  سپ  تسا  نابزب  روتـسد 
انکََرت َو   » يهلمج تیآ 99  رد  - 4 یناسآ . دنـشیاسآ و  رد  تهج  همه  زا  دـناهدوسآ و  یگدـنز  ياهیراوشد  زا  رگید  ملاـعب  تلوهـس و  و 
نخـس يهنیمز  هک  دشاب  تمایقب  يراتفرگ  هدـنیآ و  رطخ  يروآدای  یلـصا و  فدـه  زا  يریگلابند  دـیاش  رخآ » ات  ُجوُمَی - ٍذـِئَموَی  مُهَـضَعب 

ار دوخ  هدنونـش  هک  تسا  هدـش  زاغآ  نخـس  يروط  یبدا  راکهاش  نیرتیلاع  اب  تسا و  هدـش  مامت  نینرقلا  وذ  راـتفگ  تسا و  هدـش  ضوع 
یگرابکی همه  نارگید  دسفم و  بیجع  قولخم  نآ  ّدس و  نآ  تردق و  هکنیا  اب  درم  نامه  هک  دـنیب  یم - يرگید  بلطم  ربارب  رد  ناهگان 
رگیدـکیب هک  دنتـسه  یجوم  تروصب  هدارایب  تخاون و  کی  تسین و  ربارب  رد  یتمواـقم  دـنروضحب و  يهداـمآ  روص و  يهخفن  راـتفرگ 

تیآ رد  مِهِّبَر » ِتاـیِآب  اوُرَفَک   » يهلمج و  ًاوُزُه » ِیلُـسُر  َو  ِیتاـیآ  اوُذَـخَّتا  َو   » يهلمج تیآ 106  رد  - 5 66-26- نآرق . - دننکیم دروخرب 
ّربدت هک  دنتسه  اهنآ  مدرم  نیرتهدیدنایز  هک  نیاب  دشاب  الامعا » نیرسخا   » ندومن یفّرعم  يارب  نیرّسفم  يهتفگ  فالخ  رب  دیاش  ولج 105 

تاسوسحم و يهرئاد  زا  دنهدیمن و  شوگ  نایامنهار  راتفگب  دنریگیم و  دنخـشیرب  تسا  ّقح  تایآ  هک  ار  شنیرفآ  رارـسا  رد  يهشیدنا  و 
هنوگنیا تاقبط  نیرتهدـیدنایز  هّتبلا  دـنرادنپیم ، اهنآ  هک  تسا  نامه  رد  تداعـس  هک  دـننکیم  نامگ  دـنهنیمن و  نوریب  ياپ  دوخ  تاداـع 

رخآ ات  ُرحَبلا » َناک  َول  ُلق   » تیآ 109 زا  - 6 110-81- نآرق -70-27- نآرق . - دنهدیم یهار  دب  ار  نارگید  دنهارمگ و  دوخ  هک  دـنمدرم 
درم نآ  هچرگ  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  مدرم  شـسرپ  خـساپ  نـینرقلا و  وذ  یفّرعم  زا  سپ  ًادَـحَأ » ِهِّبَر  ِةَداـبِِعب  كِرـُشی  ـال   » تاـیآ

هنوگنیا تسا و  تیاهنیب  دنوادخ  شنیرفآ  تسا و  يرگید  زیچ  بلطم  تقیقح  یلو  دیدینش  ار  وا  روآتفگش  ياهراک  بیجع و  یناتساد 
نیاب یئوگباوج  يارب  ص ]  ] ربمغیپ ّتیرومأم  دراد و  تسا و  هتـشاد  رئاظن  هنومن و  رازه  نارازه  راگزور  فرظ  رد  ناشاهراک  صاخـشا و 

99-59- نآرق -43-19- نآرق . - يراکوکینب لمع  تسا و  دیحوتب  رارقا  هک  تسا  یحو  مالعا  يارب  هکلب  تسین  یئارسناتساد  اهـشسرپ و 
هحفص 45] ] 

میرم هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 19 - 

ات 40] تایآ 1  [: 19  ] میرم هروس  ]

َنَهَو یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  [ 3  ] ایِفَخ ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ذِإ  [ 2  ] اّیِرَکَز ُهَدبَع  َکِّبَر  ِتَمحَر  ُرکِذ  [ 1  ] صعیهک  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ًاِرقاع ِیتَأَرما  َِتناک  َو  ِیئارَو  نِم  َِیلاوَملا  ُتفِخ  یِّنِإ  َو   219-1- نآرق [ - 4  ] ایِقَش ِّبَر  َِکئاعُِدب  نُکَأ  َمل  َو  ًابیَش  ُسأَّرلا  َلَعَتشا  َو  یِّنِم  ُمظَعلا 

نِم َُهل  لَعَجن  َمل  ییحَی  ُهُمسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانِإ  اّیِرَکَز  ای  [ 6  ] ایِضَر ِّبَر  ُهلَعجا  َو  َبوُقعَی  ِلآ  نِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  [ 5  ] اِیلَو َکنَُدل  نِم  ِیل  بَهَف 
دَق َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  َکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  َلاق  [ 8  ] اِیتِع ِرَبِکلا  َنِم  ُتغََلب  دَق  َو  ًاِرقاع  ِیتَأَرما  َِتناک  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  ّینَأ  ِّبَر  َلاق  [ 7  ] ایِمَس ُلبَق 
یلَع َجَرَخَف  [ 10  ] ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساّنلا  َمِّلَُکت  ّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَیآ  ِیل  لَعجا  ِّبَر  َلاق   511-1- نآرق [ - 9  ] ًائیَش ُکَت  َمل  َو  ُلبَق  نِم  َُکتقَلَخ 

َو ّانَُدل  نِم  ًانانَح  َو  [ 12  ] اِیبَص َمکُحلا  ُهانیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباتِکلا  ِذُـخ  ییحَی  اـی  [ 11  ] ایِـشَع َو  ًةَرُکب  اوُحِّبَـس  نَأ  مِهَیلِإ  یحوَأَف  ِبارحِملا  َنِم  ِهِموَق 
ایَح ُثَعُبی  َموَی  َو  ُتوُمَی  َموَی  َو  َدـِلُو  َموَی  ِهیَلَع  ٌمالَـس  َو   391-1- نآرق [ - 14  ] ایِـصَع ًاراّبَج  نُکَی  َمل  َو  ِهیَدـِلاِوب  اَرب  َو  [ 13  ] ایِقَت َناک  َو  ًةاـکَز 

ایِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اهَیلِإ  انلَسرَأَف  ًاباجِح  مِِهنوُد  نِم  تَذَخَّتاَف  [ 16  ] اِیقرَش ًاناکَم  اِهلهَأ  نِم  تَذَبَتنا  ِذِإ  َمَیرَم  ِباتِکلا  ِیف  رُکذا  َو  [ 15]
ّینَأ َتلاق   416-1- نآرق [ - 19  ] ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق  [ 18  ] ایِقَت َتنُک  نِإ  َکنِم  ِنمحَّرلِاب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َتلاق  [ 17]
ًارمَأ َناک  َو  اّنِم  ًۀَمحَر  َو  ِساّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَـک  َلاق  [ 20  ] ایَِغب َُكأ  َمل  َو  ٌرََشب  ِینسَسمَی  َمل  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی 

[23  ] ایِسنَم ًایـسَن  ُتنُک  َو  اذه  َلبَق  ُِّتم  ِینَتَیل  ای  َتلاق  ِۀَلخَّنلا  ِعذِج  یلِإ  ُضاخَملا  اَهَءاجَأَف  [ 22  ] ایِصَق ًاناکَم  ِِهب  تَذَبَتناَف  ُهتَلَمَحَف  [ 21  ] ایِضقَم
[25  ] اِینَج ًابَطُر  ِکیَلَع  ِطقاُست  ِۀَلخَّنلا  ِعذِِجب  ِکَیلِإ  يِّزُه  َو   474-1- نآرق [ - 24  ] ایِرَس ِکَتَحت  ِکُّبَر  َلَعَج  دَق  ِینَزَحت  ّالَأ  اِهتَحت  نِم  اهادانَف 

ُُهلِمَحت اهَموَق  ِِهب  َتتَأَف  [ 26  ] ایِسنِإ َموَیلا  َمِّلَکُأ  نَلَف  ًاموَص  ِنمحَّرِلل  ُترَذَن  یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَحَأ  ِرَـشَبلا  َنِم  َِّنیََرت  اّمِإَف  ًانیَع  يِّرَق  َو  ِیبَرـشا  َو  ِیلُکَف 
ُمِّلَُکن َفیَک  اُولاق  ِهَیلِإ  تَراشَأَف  [ 28  ] ایَِغب ِکُّمُأ  َتناک  ام  َو  ٍءوَس  َأَرما  ِكُوبَأ  َناک  ام  َنوُراه  َتخُأ  ای  [ 27  ] ایِرَف ًائیَش  ِتئِج  دََقل  ُمَیرَم  ای  اُولاق 

َو ُتنُک  اـم  َنـیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  [ 30  ] اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباـتِکلا  َِیناـتآ  ِهّللا  ُدـبَع  یِّنِإ  َلاـق   503-1- نآرق [ - 29  ] اِیبَص ِدـهَملا  ِیف  َناـک  نَم 
َموَی َو  ُتُومَأ  َموَی  َو  ُتدـِلُو  َموَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو  [ 32  ] ایِقَـش ًاراّبَج  ِینلَعجَی  َمل  َو  ِیتَِدلاِوب  اَرب  َو  [ 31  ] ایَح ُتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناـصوَأ 

یضَق اذِإ  ُهَناحبُـس  ٍَدلَو  نِم  َذِخَّتَی  نَأ  ِهِّلل  َناک  ام   408-1- نآرق [ - 34  ] َنوُرَتمَی ِهِیف  يِذَّلا  ِّقَحلا  َلوَق  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  َِکلذ  [ 33  ] ایَح ُثَعبُأ 
َنیِذَِّلل ٌلیَوَف  مِِهنَیب  نِم  ُبازحَألا  َفَلَتخاَـف  [ 36  ] ٌمیِقَتـسُم ٌطارِـص  اذه  ُهوُُدبعاَف  مُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهّللا  َّنِإ  َو  [ 35  ] ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوُقَی  اـمَّنِإَف  ًارمَأ 

ذِإ ِةَرـسَحلا  َموَی  مُهرِذنَأ  َو  [ 38  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َموَیلا  َنوُِملاّظلا  ِنِکل  اـنَنُوتأَی  َموَی  رِـصبَأ  َو  مِِهب  عِمـسَأ  [ 37  ] ٍمیِظَع ٍموَی  ِدَهـشَم  نِم  اوُرَفَک 
 ] 73-1- نآرق [ - 40  ] َنوُعَجُری انَیلِإ  َو  اهیَلَع  نَم  َو  َضرَألا  ُثَِرن  ُنَحن  ّانِإ   500-1- نآرق [ - 39  ] َنُونِمُؤی مُه ال  َو  ٍۀَلفَغ  ِیف  مُه  َو  ُرمَألا  َیُِضق 
رد هک  یلوم  عمج  یلاوم » ، » ندرک راکشآ  دوخ  زار  یسکب  ندرک و  زاوآ  ینعمب  ةادانم  ءادن و  ردصم  زا  يدان » : » تاغل ینعم  هحفص 47 ]
اب اّیتع » . » دـنیوگ رقاع  ار  هدـنیازان  نز  ای  درم  تسا و  رقع  زا  رقاع » ، » یّلک روطب  دـنواشیوخ  ینعمب  اهنآ  زا  یکی  دراد  ینعم  تسیب  دودـح 

سلجم هناـخ و  مرتـحم  ـالاب و  ياـج  بارحم » ، » ندرک ّربـکت  ندرمـش و  گرزب  ار  دوـخ  ّدـح ، زا  زواـجت  يداـیز و  هزادـنا  زا  نـیع  رـسک 
، یگدـنخرف يزور ، تـمحر ، ناـنح » ، » تـسا زامنـشیپ  هاـگیاج  دجـسملا  بارحم  و  وـجگنج ، ریلد و  صخـش  سلجم ، ردـص  حالطـصاب 

ماگنه تسا  محر  رد  دـنزرف  كّرحت  شیانعم  لصا  ضاخملا » ، » ندروآ ینعمب  ءاج »  » هّداـم زا  ءاـجأ  ، ] تفر يراـنکب  تذـبتنا » ، » یلدـمرن
« ّزه  » ردصم زا  يّزه » ، » زیچ ره  زا  بوخ  تمسق - راوگرزب ، اقآ ، درمناوج ، ّيرـس » [. » تسا ندیئاز  درد  ینعمب  اجنیا  رد  محر و  زا  جورخ 
بیجع و هدروآ  رد  دوخ  زا  هتخاس و  دوخ  زا  يزیچ  هدش  هتفاکـش  ّيرف »  » ندرک کیرحت  جییهت و  يراک  رب  ندادـناکت ، ینعمب  لّوا  حـتفب 

بّجعت لعف  رِصبَأ » َو  مِِهب  عِمسَأ  . » مدرم زا  یهورگ  ینعمب  بزح  عمج  بازحا » . » درک ّکش  ینعی  يرتما  یضام  زا  نورتمی » ، » روآتفگش
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ینابرهم تمحر و  زا  تسا  يدای  نانخـس ] هکنیا  ربمغیپ  يا   ] 2 همجرت :  1047-1021- نآرق . - دنتسه اونـش  انیب و  اهنآ  ردقچ  ینعی  تسا 
تسا و هدش  تسـس  مناوختـسا  نم  يادخ  يا  تفگ : درک 4 و  زاوآ  ار  دوخ  يادـخ  یناهنپب  وا  هک  هاـگنآ  اّیرکز 3  شاهدنب  رب  وت  يادـخ 
مرادن و یثراو  مگرم  سپ  زا  هک  مکانـشیدنا  ادخیا ]  ] ماهدوبن 5 مورحم  دیماان و  وت  هاگردب  ياعد  زا  یلو  هتـسشن  مرـس  رب  يریپ  رتسکاخ 

يدرف ار  وا  دشاب و  بوقعی  لآ  نم و  ثراو  هک  شخبب 6  يدنزرف  نمب  دوخ  دزن  یبیغ ] لئاسو   ] زا وت  سپ  يازان ، تسا و  نورتس  مرسمه 
مان ییحی  يرسپ  هب  میهدیم  يربخ  شوخ  وتب  ام  اّیرکز  يا  دیسر ] بیغ  ملاع  زا  يزاوآ  سپ   ] نک 7 هحفص 48 ] يوخ [  هدیدنسپ  حلاص و 

9 هدـنام ! هچب  زا  ماهدروخلاس و  يریپ  زا  مدوخ  تسا و  يازان  منز  هک  اجک  زا  دـنزرف  ادـخ  يا  تفگ : وا  هدوبن 8  شماـنمه  شیپ  نیز  هک 
زا هکنوچ ]  ] تسا ناـسآ  نم  يارب  راـک  نینچ  هک  تسا  وت  يادـخ  يهتفگ  تسا و  تشونرـس  یلو  تسا  روـط  نیمه  تفگ : یبـیغ ] زاوآ  ]

هدوسآ رطاخ و  داش  ات   ] هدب رارق  دـنزرف ] شیادـیپ  و   ] نم يارب  ياهناشن  ادـخ  يا  تفگ : وا  مدیرفآ 10  يدوبن  چـیه  هک  ار  وت  شیپ  هکنیا 
داد ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  لاح  نیمه  اب  وا   ] سپ یئوگب 11  نخـس  سک  اب  یناوتن  یتسردنت  اب  زور  هس  هکنیا  تاهناشن  تفگ : مشاب ] لد 

ییحی نوچ   ] دینک 12 حیبست  اریادخ  ماش  حبصب و  دنامهف ] تباتک  ای  هراشا  اب  و   ] درک ماهلا  اهنآ  اب  مدرم و  ولجب  دمآ  نوریب  بارحم  زا  و ]
درخ و واب  یلاسدرخب  نوچ ] ربراکب  ار  شنامرف   ] ریگب و ار  تاروت  ورین  شـشوک و  اب  ییحی  يا  میتفگ ] واـب  دـش  دیـشر  وا  دازب و  رداـم  ار 
[ لومشم وا   ] نامرفان 15 دوب و  راکمتس  هن  راکوکن ، ردام  ردپب و  راکزیهرپ 14 و  هزیکاپ و  مه  ام و  زا  دوب  یتمحر  وا  هک  میداد 13  شناد 
هک زور  نآ  زا  نک  داـی  ربمغیپ ] يا  نونکا   ] دننک 16 دـنلب  هدـنز  شروگ  زا  هک  هاگنآ  گرم و  زور  تدالو و  زور  تسا  شزرمآ  مالس و 
هک ار  دوخ  حور  شیوـسب  میداتـسرف  سپ  تفرگ ، ياهدرپ  ناـشولج  زا  دش 17 و  سدـقملا ] تیب   ] قرـشم تمـسب  دوخ  ناشیوخ  زا  میرم 
وا  19 سانـشادخ ] و   ] يراگزیهرپ رگا  مربیم  هاـنپ  ادـخب  وت  زا  تفگ : میرم  تشگ 18 ، رادومن  شرظن  رد  مادـنا  تسرد  یمدآ  تروـصب 
زا دـنزرف  ماهدوبن  راکهزب  هدوسپن و  یمدآ  هک  ارم  تفگ : میرم  مشخب 20  تاهتسیاش  هزیکاپ و  يرسپ  ات  ماوت  يادخ  يهداتـسرف  نم  تفگ 

ار يدنزرف  نینچ  دیاب  تسا و  ناسآ  نم  رب  راک  هکنیا  تسا : هتفگ  وت  يادخ  نوچ ]  ] میوگیم هک  تسا  نیمه  داد : شباوج   21 دشاب ! اجک 
نتسبآ یسیعب  میرم  سپ  هدـش 22  تشونرـسب  تسا  هدوب  يراک  هکنیا  دوخ و  يوس  زا  یتمحر  مه  منک و  تردـق ] ي   ] هناـشن مدرم  يارب 

هتفر دای  زا  مدوب و  هدرم  شیپ  نیز  شاکیا  تفگ : تفرگ و  شدرد  امرخ  تخرد  يهنت  ياـپ  رد  سپ  درب 23  رود  يرانکب  دوخ  راب  دش و 
تشیپ رد  وت  راگدرورپ  هک  رادم  هودنا  درک : شزاوآ  هحفص 49 ] دازون [ ] ای  شورـس   ] شیاپ ولج  ریز و  زا  هک ] دوب  هشیدنا  هکنیا  رد   ] 24

شونب و روخب و  سپ  دتفا 26  وت  رب  هزات  يامرخ  ات  نابنجب  دوخ  يارب  امرخ  نب  هکنیا  درک 25 و  ناور  يرهن  تولج  ای  یفیرش  يربمغیپ و 
هتشادرب ار  دنزرف  میرم  سپ  تفگ 27 ، مهاوخن  نخس  یسک  اب  زگره  مراد و  هزور  رذن  زورما  وگب : يدید  یسک  رگا  شاب و  نشور  مشچ 
راکهزب تردام  هن  دوب و  يدب  درم  تردپ  هن  نوراه  رهاوخ  يا  ياهدرک ، تشز  يراک  میرم  يا  دـنتفگ : اهنآ  درب 28 و  دوخ  مدرم  يوسب 

30 مینک ! نخـس  هنوگچ  تسا  هراوهگ  ای  لغب و  رد  هک  یکدوک  اـب  دـنتفگ  دیـسرپب ] هکنیا  زا  هک   ] درک دوخ  دـنزرف  يوسب  هراـشا  وا  ، 29
مشاب و هک  اـجک  رهب  هدـنخرف  تسا 31 و  هدرک  مربـمغیپ  تسا و  هداد  مباـتک  وا  هک  میادـخ  يهدـنب  نم  تفگ : نینچ ] كدوـک  نآ  نکل  ]

مالس و  تسا 33 ، هدرکن  راکمتـس  تخبدـب و  ارم  مردام و  اب  يراـکوکین  مشاب 32 و  هدـنز  هک  هاگره  ات  تاکز  زاـمنب و  هدرک  مشراـفس 
روگ زا  هک  يزور  مه  مریمب و  هک  زور  نآ  اـت  مدـمآ  ایندـب  هک  يزور  زا  تسا  نم  رب  ّقح ] يوـس  زا  يدـب  ره  زا  یگدوـسآ  یتسردـنت و  ]
هّتبلا  35 یئوگهدوهیب ] لدج و  و   ] دـننکیم ّکش  نآ  رد  مدرم  هک  میرم  ياسیع  نوماریپ ] رد   ] تسرد نخـس  تسا  نیمه  مزیخرب 34  هدنز 

، شاب دیوگب : هک  تسا  نیمه  هدرک  هدارا  اریزیچ  هاگره  هچ  دـنک ، رایتخا  دوخ  يارب  يدـنزرف  هک  تسا  هّزنم  وا  تسین و  دـنوادخ  راوازس 
هکنیا هک  دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسا ، امـش  نم و  راگدیرفآ  دـنوادخ  انامه  تفگ ] حیـسم  هک  دوب  يور  هکنیا  زا   ] دوش 36 دوجوم  نآ  سپ 

هک گرزب  زور  نآ  زا  دـندش  رفاک  هک  ناـسک  نآ  رب  ياو  سپ  دـندرک  فـالتخا  دوخ  ناـیم  مدرم  ياههتـسد  یلو ]  ] تسار 37 هار  تـسا 
زور نآب  ناراکمتـس  یهارمگ  نکل  دنیآ  ام  لدـع  هاگـشیپب  هک  زور  نآ  دنـشاب  اونـش  انیب و  هچ  تسا 38  ناگمه  دهـشم  روضح و  ماـگنه 
زور نآ  زا  ربمغیپ  يا  وت   39 دنرادیمن ] رب  تسد  و   ] دنیهارمگب اراکشآ  ناراکمتس  زورما  هچرگا  ای  دنرادن ] یئاجب  هار  هک   ] تسا راکـشآ 
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نامیا دنتـسه 40 و  تقیقح  زا  نادرگ  ور  يربخیب  رد  اهنآ  هچرگا  تسا  هدـش  ماجنا  ّقح  نامرف  نوچ  ناسرتب  ار  مدرم  سوسفا  ترـسح و 
نخس دنهدیم . تشگرب  تسا ] نادواج  ناهج  هک   ] ام يوسب  ار  یگلمج  میتسه و  نآ  يور  تادوجوم  نیمز و  ثراو  ام  دننادب : دنریذپیمن 
لوقب هدجـس  تیآ  رگم  تسا  هدـش  لزان  هحفـص 50 ] هّکمب [  هلمج  هک  تسا  هیآ  تشه  دوـن و  هروـس  هکنیا  رارـسألا : فـشک  نیرّـسفم :

1 صعیهک »  » 120-98- نآرق -89-57- نآرق . - رگید ياهتـسد  لوقب  ًائیَـش » َنوُمَلُظی  ال  ات - ٌفلَخ  مِهِدَعب  نِم  َفَلَخَف   » تیآ رگم  یـضعب و 
لـالج هدرک ، ساـنیتسا  سأـک  رد  هتخیر ، حرف  حدـق  رد  تسا  یبارـش  تاـیآ  روس و  حـتتفم  رد  تاـعّطقم  فورح  عامـس  هتـشون : فـشک 

برط رد  دنماشایب  سدق  ماج  زا  سنا  بارش  هکنیا  فطل  ناتـسوب  رد  ّقح  ناتـسود  نوچ  هداد ، ار  دوخ  ناتـسود  ّتیدمـص  تعنب  ّتیدحا 
9-1- نآرق . - دنـسر لصو  يهبعکب  ات  دننک  زاورپ  بیغ  قفا  رب  قشع  رپ  هب  دننکـشب  نوک  سفق  دنیآ  بلط  رد  دنیآ  برط  رد  نوچ  دـنیآ ،

ترضح هک  تسا  روکذم  هدمآ  دورف  هّرس  سّدق  ینانمس  ۀلوّدلا  ءالع  نیّدلا  نکر  خیـش  ترـضح  رب  هک  یهلا  بهاوم  زا  هتـشون : ینیـسح 
یکلم تروص  مّود  مُُکلثِم » ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ   » یلاعت هلوقک  يرشب  تروص  یکی  تسا : تروص  هس  ار  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  هانپ  تلاسر 

« لسرم ّیبن  بّرقم و ال  کلم  هیف  ینعسی  تقو ال  هّللا  عم  یب  : » لاق امک  یّقح  مّوس  ّیبر » دنع  تیبا  مکدحاک  تسل  : » تسا هدومرف  هکنانچ 
تروص رد  تسا : هدـش  عقاو  رگید  یترابعب  نخـس  یتروص  ره  رد  وا  اب  ار  هناحبـس  ّقح  و  ّقحلا » يأر  دـقف  ینآر  نم   » رتنـشور هکنیا  زا  و 
یمالک یّقح  تروص  رد  هتاوخا و  و  صعیهک »  » دننام هدرفم  فورح  یکلم  تروص  رد  و  ٌدَـحَأ » ُهّللا  َوُه  ُلق   » نوچ هبّکرم  تاملک  يرـشب 

قوذ يانگنت  رد   762-727- نآرق -679-671- نآرق -632-606- نآرق -263-231- نآرق : - تیب یحوَأ .» ام  ِهِدبَع  یلِإ  یحوَأَف   » هک مهبم 
ُرکِذ . » وا بیبح  هناحبـس و  ّقح  ناـیم  تسا  يزمر  هعّطقم  فورح  سپ  تسرگید  تاـیاکح  هتکن  فرح و  يوسناز   || قوذ  ناـیب  دـجنگن 

ندرک داـی  اـنث ، هکنیا  اـی  ثیدـح  هکنیا  اـی  نآرق  هکنیا  اـی  مسق  هکنیا  اـی  هروسنیا  تفگ  یلاـعت  ّقح  حوتفلا : وـبا   ] 2 ُهَدـبَع » َکِّبَر  ِتَمحَر 
: عمجم  35-1- نآرق . - تمحرب ار  وا  درک  يادـخ  هک  تسا  اّیرکز  رکذ  ای  درک ، اّیرکز  شاهدـنب  رب  هک  ار  یـشیاشخب  یتمحر و  تسادـخ 
رب هتشون : فشک   3 ایِفَخ » ًءادـِن  . » تسا اعد  تباجا  تمحر  زا  دوصقم  ار و  دوخ  يهدـنب  ياعد  وت  راـگدرورپ  ندرک  باجتـسم  ربخ  ینعی 

ربماغیپ دنلب و  زاوآب  دـندرک  اعد  یموق  هک  تسا  تسرد  ربخ  و  هحفص 51 ]  ] 18-1- نآرق  - دنلب هن  يزاوآب  ّرـس  رد  ار  دوخ  يادخ  دناوخ 
هتشاد ناهنپ  دوخ  موق  زا  درک ، اعد  ّرس  رد  نآ  رهب  زا  اّیرکز  دناهتفگ : و  ابیرق » اعیمس  نوعدت  مّکنا  ابئاغ  ّمصا و ال  نوعدت  مّکنا ال  : » تفگ

مرن زاوآ  دـنلب و  زاوآ  هک  تسناد : اّیرکز  دـناهتفگ  و  هدـنیازان ، ینز  زا  دـهاوخیم  دـنزرف  رـس  هناریپب  دـنیوگ  هک  تشاد  مرـش  ناشیا  زا  هک 
یِّنِإ . ] » تفگ مرن  نآ  زا  رترود ، اـیر  زا  تسا و  رتکـیدزن  عوشخ  عوضخب و  مرن  زاوآ  اـّما  تسا  ناـسکی  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  کـیدزنب 

هک درک  نآ  يارب  ناوختسا  صیصخت  و  مدش . تّوقیب  ینعی  دش  فیعض  نم  ناوختـسا  ای  ادخ  راب  تفگ : حوتفلا : وبا   4 یِّنِم » ُمظَعلا  َنَهَو 
ُسأَّرلا َلَعَتشا   » 37-3- نآرق [. - دشاب هچ  قورع  بصع و  تشوگ و  لاح  دوش  تسـس  وا  نوچ  دشاب ، رتتخـس  ناوختـسا  یمدآ  مادنا  رد 

[. تفرگ مرـس  رد  يریپ  شتآ  دیچیپ و  يریپ  هب  مرـس  و  حوتفلا : وبا   ] 29-1- نآرق . - دش ریگاج  همه  مرـس  رد  يریپ  ینعی  يربط :  4 ًابیَش »
« ابیّـشلا سأر   » تسا هدـناوخ  ورمع  وبا  رخف : تسا . ناوارف  هکـسب  زا  تسا  ناـشخرد  مرـس  رد  يریپ  ینعی  تسا : هتفگ  يراـبنا  نبإ  عمجم :

متجاح يدرک و  تباجا  مدرک  اعد  تقو  ره  هک  مدوبن  تخبدب  اعد  زا  ینعی  يربط :  4 ایِقَش » ِّبَر  َِکئاعُِدب  نُکَأ  َمل  . » نیش رد  نیس  ماغداب 
5 ِیئارَو » نِم  َِیلاوَملا  ُتفِخ   » 42-1- نآرق . - يریذپب میاعد  هک  ياهدنامهف  نمب  هتـشذگ  رد  ینعی  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  و  يدومن ، اور 

ّلحم رد  دـشاب و  لعاف  یلاوم »  » يهملک و  ءاف . دـیدشت  ءاخ و  حـتف  اـب  تسا  هدرک  تئارق  َِیلاوَملا » ُتفِخ   » ناـمثع هک  تسا  تیاور  يربط :
-1- نآرق . - دناهتفر هدـش و  کبـس  اهثراو  ناشیوخ و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  یکبـس  ینعمب  ّفخ  زا  ّقتـشم  و  ءای ، نوکـسب  عفر 

سرت تهج  رد  رخف : تسا . ناگدازومع  ومع و  یلاوم  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  عمجم :  90-70- نآرق -35
نم زا  دعب  هک  مسرتیم  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  دننک ، هابت  ار  نید  هحفص 52 ] هک [  مسرتیم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا : فالتخا  اّیرکز 

تئارق مزج  اـب  ینثری » : » عمجم  6 ُثِرَی » َو  ِیُنثِرَی  . » دـنرادن ار  راک  هکنیا  یئاناوت  مهف و  هکنیا  اب  دوش  اـهنآب  لّوحم  یلاـم  ریغ  یلاـم و  روما 
زین رما و  باوج  ناونعب  هن  ّلقتـسم  تسا  یلعف  هن  رگ  رما و  باوج  دوـب و  دـهاوخ  یلو »  » يارب تفـص  هلمج  تئارق  هکنیا  رب  تسا و  هدـش 
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هکنیا عمجم :  7 ایِمَس » ُلبَق  نِم  َُهل  لَعَجن  َمل   » 24-1- نآرق . - تسا نارگید  مالّـسلا و  امهیلع  قداص  ماما  ّیلع و  ماما  تئارق  ثراو » ینثری  »
هدرک نّیعم  ار  وا  مسا  هک  اّیرکزب  تسا  ّقح  تیانع  تسا و  هدوبن  مان  نیدـب  یـسک  نونکاـت  - 1 42-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هلمج 
ندوب نورتس  مدوخ و  يریپ  اب  هک  اّیرکز  شسرپ  هکنیا  يربط   9 ٌمالُغ » ِیل  ُنوُکَی  ّینَأ  . » دناهدیئازن وا  دننامه  نونکات  ازان  ياهنز  - 2 تسا .

دیاب رگید  يرسمه  مدوخ  ای  دوش  تسرد  يدنزرف  هک  يروجب  میوشیم  تیوقت  ود  ره  ایآ  هک  تسا  رابختسا  يارب  اجک ! زا  دنزرف  مرـسمه 
زاوآ هکنیا  تفگ -: تفر و  وا  دزن  ناطیـش  تشاد ، یهاوخ  ییحی  مانب  يدـنزرف  هک  داد  زاوآ  ار  وا  لیئربج  تسا  هتفگ  يّدـس  منک ! رایتخا 

دش لد  ود  نخـس  هکنیا  زا  اّیرکز  دشاب ، وتب  ماهلا  یحوب و  دیاب  اهتقو  رگد  دننام  دوبیم  نامحر  يوس  زا  رگا  هک  روخم  لوگ  تسا  ناطیش 
بعک و نب  ّیبا  زا  تسا و  هدـش  تئارق  نیع  ّمض  اب  اـّیتع » : » رخف اـّیتع »  » 541-525- نآرق -31-1- نآرق «. - رخآ اـت  ُنوُکَی - ّینَأ   » تفگ و 

هلمج هکنیا  رخف :  9 َکُّبَر » َلاق  َِکلذَـک  َلاق  . » تسا هدیـسر  تیاهنب  اّیتع و  ینعمب  هک  هلمهم  نیـس  اب  اّیـسع »  » تسا هدـش  لقن  ساـّبع  نبإ 
ناسآ راک  هکنیا  تسا  هتفگ  وت  يادخ  یلو  یئوگیم  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : یبیغ  زاوآ  - 1 32-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روج  راهچب 
يادخ هک  یشسرپ ! یبّجعت و  هچ  تفگ : وا  - 3 تسا ، ناسآ  نم  رب  راک  هکنیا  هک  وت  يادـخ  تسا  هتفگ  نینچ  هکنیا  تفگ : وا  - 2 تسا ،

دوخ يریپ  اب  هک  اّیرکز  لاؤس  باوج  رد  - 4 تسا ، ناسآ  ماوت  يادخ  هک  نم  رب  راک  هکنیا  درادن ، فالخ  وا  هتفگ  تسا و  هتفگ  نینچ  وت 
شیادیپ دوب  دهاوخ  نینچ  هکنیا  هک  تسا  هتفگ  وت  يادخ  تفگ : وا  تسا : هدش  هتفگ  تشاد ! مهاوخ  دنزرف  هلیسو  هچب  مرـسمه  یئازان  و 

تئارق زین  مّلکتم  عمج  يهغیـصب  كاـنقلخ » : » عمجم  9 َُکتقَلَخ » دَـق  َو  . » ترـسمه تدوخ و  لاح  نیمه  اـب  وت  يارب  هحفـص 53 ] دنزرف [ 
هکنیا هک  دنک  نّیعم  ياهناشن  وا  يارب  دـنوادخ  هک  تساوخ  اّیرکز  ینعی  يربط :  10 ًۀَیآ » ِیل  لَعجا  ِّبَر  َلاق   » 20-1- نآرق . - تسا هدش -
ماگنه يارب  ياهناشن  یتمالع و  ادـخ  يا  تفگ : اـّیرکز  ینعی  عمجم :  33-1- نآرق . - دـشاب هدوسآ  شرطاخ  ات  تسا  وا  بناج  زا  تراـشب 

یئاناوت - 1 37-1- نآرق : - دـناهدرک ینعم  ود  ار  هلمج  هـکنیا  رخف :  10 َساّنلا » َمِّلَُکت  ّالَأ  َُکتَیآ  . » نک تیانع  نمب  دـنزرف  هکنیا  شیادـیپ 
نابز يرادـهگن  يواـطنط : یناوخب . تاروت  ینک و  ادـخ  رکذ  یناوتب  یئوگب و  نخـس  یناوتن  مدرم  اـب  - 2 یشاب ، هتشادن  نخـس  هنوگچیه 

نشور نآ  رد  دوب  هدش  همجرت  یبرعب  یگنرف  زا  هک  متفای  تسد  سفّنلا  ملع  رد  یباتکب  ندب  ياهوضع  رگید  يرادهگن  زا  تسا  رتراوشد 
كاروخ ایرد و  رد  بآ  يرادـهگن  دـننام  راـکفا  نتـشادهاگن  لدـب  یمدآ و  يزور  یمک  لاـح و  فعـض  رد  ار  یئوگرپ  رثا  تسا  هدرک 

هتسویپ مدرم  مومع  و  دوشیم . دوبان  نتفگ  نخسب  دوشیم و  هریخذ  توکس  يهطـساوب  یمدآ  ندب  یئابرهک  ّتیـصاخ  نوچ  تسا ، هنیجنگب 
یـسیطانغم جاوما  دـلوم  راک  رکف و  هکنیا  دـننک و  رادومن  ار  دوخ  ّتیـصخش  ات  ناشناتـسود  يارب  دنتـسه  دوخ  ياهتیلاّعف  لـقن  راـظتنا  رد 

دنک و بذـج  دوخب  اریزیچ  دـناوتیمن  دوشیم و  فیعـض  یناور  يهتـسیرتکلا  دوش  رّرکم  نوچ  دوشیم و  ردـه  هدـیافیب و  هک  تسا  یناور 
هلیسو نیاب  يدنسپدوخ  ّقلمت و  ّسح  تسا و  ّتیصاخ  هکنیا  نابهگن  توکس  سپ  تسا ، هدش  یلاخ  نآ  یئابرهک  ّتیفرظ  نوچ  دب ، ایرد 

ّسح یقوثو  تمرح و  دوخ  يارب  دوخ  لّوا - دوـشیم ، رادوـمن  تروـص  ودـب  يدوزب  ترورـض  ریغ  رد  توکـس  يهجیتـن  و  دوـشیم ، مارآ 
يورین نوـچ  دوـشیم ، نوزف  وـتب  ناـشتدارا  هک  یباـییم  يرییغت  دوـخ  ناتـسود  رد  هک  مّود  یئازفیم ، شیوـخ  راـقو  تـبیه و  رب  ینکیم و 

نورد رد  رگا  هحفـص 54 ] تسا [  هتفگ  تسا و  هدرک  رّرکم  ار  نخـس  هکنیا  زاب  دـنربخیب ، نآ  زا  ناشیا  هدیـشک و  دوخب  ار  اهنآ  تینطاـب 
دوشیم و رادومن  وت  راک  راثآ  كدـنا  كدـنا  هک  نک  ظفح  ار  نآ  شاب و  ّطلـسم  دوخ  رب  وت  ینک  ساسحا  نتفگ  نخـس  رب  کیرحت  دوخ 

یتمالـس اب  بش  هس  تّدـم  رد  ینعی  رخف :  10 ایِوَس » ٍلاـَیل  َثـالَث  . » دوشیم هدروآرب  وت  تاـجایتحا  دـنراد و  تسود  ار  وت  مدرم  هک  ینیبیم 
ناوتان نخـس  زا  مامت  بش  هس  ات  ینعی  لایل  يارب  تسا  تفـص  اّیوس »  » يهملک دناهتفگ : یـضعب  تشاد و  یهاوخن  نخـس  یئاناوت  وت  نابز 

تسا و ریخأت  میدـقت و  هیآ  رد  فشک :  11 ایِـشَع » َو  ًةَرُکب  اوُحِّبَـس  نَأ  مِهَیلِإ  یحوَأَف  ِبارحِملا  َنِم  ِهِموَق  یلَع  َجَرَخَف   » 27-1- نآرق . - يوش
زامن و هب  راداو  دادیم و  دنپ  ار  مدرم  ماش  حبـص و  اّیرکز  نوچ  رخآ » ات  مهیلا - یحواف  اّیـشع  ةرکب و  بارحملا  نم  : » تسا نینچ  ینعم  رد 
و دـیزادرپب . دوخ  حـیبست  زاـمنب و  هک  درکیم  يروآداـی  هراـشاب  دـمآیم و  ماـش  حبـص و  دوـخ  تداـع  رب  زور  هس  هکنیا  رد  درکیم  حـیبست 

یحو و  تشونیم ، نیمز  رب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تشونیم . اهنآ  يارب  ياهمان  رد  ینعی  تسا  تباتک  ینعمب  اجنیا  رد  یحو  هک  دناهتفگ 
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98-1- نآرق . - تسا هدش  لامعتسا  ماهلا  ینعمب  لحن  يهّصق  رد  و  دشاب . نتشون  ای  هراشا  ای  نخـسب  هچ  تسا  مالعا  ینعمب  برع  نابز  رد 
مهف هک  میدرک  تیانع  ییحی  اّیرکز  سپ  تسا : نینچ  ینعم  هک  تسا  یبیجع  راـصتخا  هلمج  هکنیا  رد  عمجم :  12 َباتِکلا » ِذُخ  ییحَی  ای  »

تـسا نکمم  هچرگا  تسا  تاروت  باتک  زا  دوصقم  رخف :  27-1- نآرق . - ار تاروت  ینعی  باتک  هکنیا  ریگب  میتفگ  واـب  تشاد و  لـقع  و 
ینعی - 1 تسا : لوق  هس  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  12 َمکُحلا » ُهانیَتآ  . » تسا تاروت  مدرم  مهف  يارب  رهاظ  یلو  دـشاب  ییحیب  صوصخم  باتک 

ًانانَح َو   » 21-1- نآرق . - میداد يربمغیپ  واب  ینعی  - 3 میداد ، لقع  واب  ینعی  - 2 دوب ، نید  رد  هقف  تاروت و  رد  مهف  هک  میداد  تمکح  واب 
، دـش تیانع  واـب  تمحر  تفوطع و  اـم  يوس  زا  ینعی   26-1- نآرق : - دـناهتفگ يرـصب  نسح  هداتق و  ساـّبع و  نبإ  عمجم :  13 ّانَُدل » نِم 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  دنک . توعد  ّقح  تدابعب  ار  اهنآ  ات  میداد  مدرم  رب  یمرنلد  و  هحفص 55 ] تفوطع [  واب  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج 
فّطعت و وا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دینـشیم ، خساپ  ادخ ، يا  تفگیم : نوچ  هک  درک  تفوطع  نّنحت و  واب  ادخ  ینعی  تسا : هدش  تیاور 

هانپ راهنز و  رد  ار  وا  درک و  ییحی  رب  هّللا  هک  تسا  یئانث  تسا : هتـشون  فشک   75 رخآ » ات  َِدلُو - َموَی  ِهیَلَع  ٌمالَس  دوب . ام  يوس  زا  ینابرهم 
علّطم و لوه  زا  تاـفو  تقوب  رگید  ناطیـش ، نعط  زمه و  زا  تشاد  هاـگن  ار  وا  نداز  تقوـب  یکی  تقو : هسب  هاـگیاج  هس  رد  تفرگ  دوـخ 

قیاقحب تسا  یتاراشا  تایآ  هکنیا  ناـیبلا : حور   331-329- یقرواپ -35-1- نآرق «. - 7» ربکا عزف  زا  تماـیق  زور  رگید  هس  ربـق ، يهطغض 
تقیقح ّتیونعم و  هک  تسا  یمدآ  بلق  دنزرف  تسا ، تفج  حور  اب  هک  تسا  یمدآ  ندـب  وا  نز  تسا ، یمدآ  حور  اّیرکز  یمدآ : يونعم 
راـتفرگ هک  زارد  یناـمز  رد  ندـبب  حور  یگتـسبلد  تّدـش  زا  تسا  هیاـنک  دـنزرف  شیادـیپ  زا  بّجعت  و  تـسا ، ندـب  حور و  زا  يهلـصاح 

ال : » تسا هدش  هتفگ  هک  یلد  هحفص 56 ] نامه [  دوشیم ! مهارف  وا  يارب  ّقح  ضیف  لباق  بلق  هنوگچ  نونکا  تسا  هدوب  دوخ  ياههتساوخ 
نم شیاجنگ  نمؤم  يهدنب  لد  یلو  تسین  نم  ياج  نیمز  نامسآ و  ینعی  نمؤملا » يدبع  بلق  ینعسی  نکل  یئامس و  یضرا و ال  ینعسی 

تـسا هیانک  هناشن  هیآ و  ياضاقت  تخیر و  ورف  مدآ  رب  قشع  ضیف  وچ   || تعاط  نسح  زا  دوس  هچ  ار  کیالم  تسا : هتفگ  یماـج  دراد .
تادامج هک  ّقح  نود  ام  يهبترم  هس  زا  ضارعاب  تسا  هراشا  نخس  زا  هزور  هس  يراددوخ  و  یتلاح . نینچ  شیادیپ  دوش  فشک  هکنیا  زا 

تـسا هیانک  نیدـلاوب  یکین  و  ینّابر ، يهّوقب  ّقح  ضیف  زا  بلق  يهضافتـساب  تسا  هراشا  باتک  نتفرگ  و  دـشاب ، تاّیناحور  تاـناویح و  و 
زا تسا  هیانک  ردامب  یکین  تسا و  ردـپ  ياـجب  تسا و  هدـش  تیاـنع  واـب  هک  ّقح  ضیف  زا  وا  تبظاوم  یناـبهگن و  حور و  تفاـطل  زا  لّوا 

، درادـیم هاگن  ارنآ  یندـب  لامعا  تبظاوم  اب  دریگیم و  ار  ّقح  ضیف  حور  يافـصب  نوچ  و  نید ، فیاظو  ماجنا  رد  ندـب  ياـههراپ  تبظاوم 
تـسا فیطل  نوچ  اوه  یلو  درادـیم ، هاـگن  ارنآ  هشیـش  رطق  تماخـض  تفاـثک و  يهطـساوب  دریگیم و  ار  روـن  شباـت  هک  تسا  هنیآ  دـننام 

اهَنلِمحَی نَأ  َنَیبَأَف  ِتاوامَّسلا -...  یَلَع  َۀَنامَألا  اَنـضَرَع  ّانِإ   » ّرـس تسا  نیمه  دراد و  هاگن  دناوتیمن  درادن  ینابهگن  تماخـض  نوچ  دریگیم و 
یمدآ نکیل  دربـب  ار  ّقح  ضیف  تناـما  راـب  تسناوتن  تشادـن  تماخـض  هک  دوـخ  يافـص  يهطـساوب  هکئـالم  هک  ُناـسنِإلا » اَـهَلَمَح  َو  ...- 

بلق يایحی  نوچ  هک  هراّما  سفنب  تسا  هراشا  رخآ » ات  ًاراّبَج »- نُکَی  َمل   » يهلمج و  درک ، لّـمحت  ارنآ  ندـب  حور و  بناـج  ود  يهطـساوب 
-797-771- نآرق -763-717- نآرق . - دوب دـهاوخن  ءوسب  يهراّما  سفن  و  درادـن ، لاـجم  یهاوخاوه  یـشکرس و  ّقح  ضیف  دـش و  ادـیپ 

شزرمآ نم  رهب  زا  یـسیع  اـی  تفگ : ییحی  دندیـسر  مهب  یـسیع  ییحی و  دـناهتفگ : هتـشون : فشک   1019-994- نآرق -829-805- نآرق
مدرک انث  دوخ  رب  نم  درک و  انث  وت  رب  هّزعلا  ّبر  هک  ینیب  هن  یهب  نم  زا  وت  لب  ال  تفگ : یسیع  یهب ، نم  زا  وت  هک  هلالج  ّلج  ّقح  زا  هاوخ 

َموَی َو  َدـِلُو  َموَی  ِهیَلَع  ٌمالَـس  َو   » تفگ وت  رهب  زا  هّزعلا  ّبر  و  ایَح » ُثَعبُأ  َموَی  َو  ُتُومَأ  َموَی  َو  ُتدـِلُو  َموَی  َّیَلَع  ُمـالَّسلا  َو   » متفگ ار  دوـخ  نم 
- نآرق  - هنانز تداعب  نوچ  تفگ : يّدـس  يربط :  16 اِهلهَأ » نِم  تَذَبَتنا   » 482-401- نآرق -367-282- نآرق «. - ایَح ُثَعُبی  َموَی  َو  ُتوُـمَی 

. - دوخ راک  سک و  زا  رود  تفر و  رانکب  بارحم  زا  دوخ . راک  سک و  زا  رود  تفر و  رانکب  بارحم  زا  «، 8» دش رات  هحفص 57 ]  ] 26-1
ناسک زا  دـناهتفگ : ملـسم  وبا  ّمصا و  درادـن ، شزاب  تدابع  زا  مدرم  نخـس  ات  تفر  يراـنکب  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  13-11- یقرواپ
باتفآ شبات  ياج  یقرـش و  بناجب  مدرم  زا  رود  تشاد  لسغ  گنهآ  وا  دوب و  درـس  اوه  تسا : هتفگ  اطع  دـننیبن ، ار  وا  ات  دـش  رود  دوخ 

هتفگ ساّبع  نبإ  دـننیبن . ار  وا  ات  درک  هدرپ  رد  ار  دوخ  دـش و  رود  اـهنآ  زا  هک  تسا  نیمه  يارب   17 ًاباجِح » مِِهنوُد  نِم  تَذَـخَّتاَف   » تفر و
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رارق دوخ  يهلبق  ار  تمس  نآ  دنناوخیم و  قرشم  يوسب  زامن  اهیحیسم  تفر  قرـشم  بناجب  شردام  حیـسم  تدالو  ماگنه  رد  نوچ  تسا :
. تسا ورمع  وبا  تئارق  بیاغ  يهغیصب  بهیل » : » عمجم  19 َِکل » َبَهَِأل   » 304-267- نآرق [. - درادن یحیحص  موهفم  لوق  هکنیا  و  . ] دنداد

وت يادخ  متفگ ، وتب  هک  تسا  نیمه   55-1- نآرق : - تفگ لیئربج  ینعی  عمجم :  21 ٌنِّیَه » َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  َلاق   » 18-1- نآرق -
وت يادخ  یلو  یتشادـن  هطبار  يدرم  اب  یئوگیم ، وت  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ  لیئربج  ینعی  فشک : تسا . ناسآ  راک  هکنیا  تسا : هتفگ 

ناسآ راک  هکنیا  هک  تسا  هتفگ  نینچ  وت  يادـخ  هک  تفگ  لیئربج  دـناهدرک : ینعم  نینچ  یـضعب  و  تسا . ناسآ  راـک  هکنیا  تسا : هتفگ 
زین میم  حتفب  نم » : » عمجم  24 اِهتَحت » نِم  اهادانَف   » 19-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  نون  رسک  اب  ایسن »  » عمجم  23 ًایسَن » ُتنُک  َو  . » تسا

ای دوب  وا  ریز  رد  هکیـسک  اـی  وا  زا  رتنیئاـپ  یئاـج  زا  اـی  وا  ریز  زا  درک  زاوآ  ار  وا  تسا  هکنیا  نآ  ینعم  -1-24 و  نآرق . - تسا هدش  تئارق 
یلاعت يادخ  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   24 ایِرَـس » ِکَتَحت  ِکُّبَر  َلَعَج  دَق  . » حیـسم ای  دـشاب  لیئربج  تسا  نکمم  دوصقم  دوب و  وا  زا  رتنیئاپ 

درم يّرس  تسا و  یسیع  ّيرس  هب  دارم  تفگ  يرـصب  نسح  تسا و  کچوک  يوج  دارم  دنتفگ : نارّـسفم  يهلمج  درک ، ّيرـس  وت  ریز  رد 
تسا هدئاز  عذجب »  » ياب رخف :  25 ِطقاُست » ِۀَلخَّنلا  ِعذِِجب  ِکَیلِإ  يِّزُه  [ » هحفص 58  ] 177-124- نآرق  - 41-1- نآرق . - دشاب هدیزگ  حلاص 

هن طقاست »  » رد تسا : هتفگ  فاّشک  ریسفت  و  ۀنالفب » ۀنالف و  کتجّوز  هب و  ّزه  هّزه و  : » دیوگیم برع  تسا و  دئاز  ءاب » : » تسا هتفگ  ءاّرف  و 
« نیرت  » ءاـی فـیفخت  نوکـس و  اـب  ّنیرت »  » يهلمج تسا و  هدـش  تئارق  زین  میج  رـسک  اـب  عـمجم :  25 اِینَج »  » 47-1- نآرق . - تسا تـئارق 
« ُترَذَن یِّنِإ  ِیلوُقَف   » 20-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  يّرق »  » فاق رسک  اب  يربط :  26 ًانیَع » يِّرَق  َو   » 11-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ 

مدرم لاؤس  باوج  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  ای  تسا  هدوب  میدق  نایدا  نیئآ  هک  توکس  اب  هزور  میرم  رذن  نخس و  هکنیا  تهج  رخف :  26
نادرخیب راـتفرگ  دوشن و  وگتفگ  ضارتـعا و  مدرم و  نخـس  فرط  میرم  هکنیا  يارب  اـی  دـشاب  رتـشیب  شرثا  دوش و  هداد  كدوک  فرط  زا 

نوچ هک  تسا  هدوب  هکنیا  دوصقم  ای  و  تسا ، هدوب  هراشا  يهلیـسوب  ای  نتفگ  مدرم  باوج  هدرک  توکـس  هزور و  رذـن  هکنیا  اـب  و  دـشابن ،
: تسا هتفگ  يّدس  يربط :  29-1- نآرق . - نک راذگرب  توکـس  هزورب و  سپ  ناز  وگب و  ار  هلمج  هکنیا  يدش  لوئـسم  يدید و  ار  یـسک 

هکنیا يربط :  28 َنوُراه » َتخُأ  ای  . » رخآ ات  ترذن » ّینا   » یئوگب مدرم  باوجب  هک  تسا  اور  وت  رب  نخـس  هزادنا  نیمه  رادـب و  هزور  ینعی 
- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  نابوخ و  رهاوخ  يا  ینعی  دندیمانیم . نوراه  ار  بوخ  صاخـشا  هک  میرم  یبوخ  حالـص و  زا  تسا  هیانک  نخس 

تخا مه  ار  هکنیا  میت  وخا  رـضم و  وخا  دـنیوگیم  ار  ياهلیبق  لـسن  هک  برع  مسرب  تسا  هدوب  یـسوم  ردارب  نوراـه  دـالوا  زا  نوچ   21-1
دننام يراکدب  رد  هک  يا  دناهتفگ  تبـسانم  نیاب  تسا و  هدوب  يراکدبب  روهـشم  يدرم  مان  نوراه  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـناهدیمان . نوراه 

تسا و مارآ  هراوهگ  رد  نونکا  هکنآ  ینعی  تسا  دـجو »  » ینعمب ناـک » : » يربـط  29 ِدـهَملا » ِیف  َناـک  نَم  ُمِّلَُکن  َفیَک  . » یتسه وا  رهاوخ 
تئارق هب  تسا . ردان  ّذاـش و  تئارق  ءاـب  رـسک  اـب  اّرب » : » عمجم  32 ِیتَدـِلاِوب » اَرب  َو   » 44-1- نآرق . - تسا ردام  لـغب  ینعمب  دـهم »  » يهملک
ینعمب رسک  تئارقب  راکوکین و  هحفص 59 ]  ] 25-1- نآرق  - ارم داد  رارق  ینعی  دشاب  لعاف  ینعمب  لعف  هک  تسا  راکوکین  ینعمب  روهـشم 

- هدش تئارق  ولج  يادـص  عفر و  اب  لوق »  » يهملک عمجم :  34 ِّقَحلا » َلوَق  . » يراکوکینب درک  شرافـس  ینعی  ولج  رب  فطع  تسا و  ردصم 
دشاب فوذحم  لعف  لوعفم  هک  دناهدناوخ  زین  الاب  يادص  بصن و  اب  و  ّقح ، تسا  يراتفگ  نانخـس  هکنیا  ینعی  دشاب ، ادتبم  ربخ  هک  تسا 

وا ناوریپ  یـسیع  زا  دـعب  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  فشک :  34 َنوُرَتـمَی » ِهی   18-1- نآرق . - ار ّقح  نخـس  مینکیم  تیبـثت  میئوـگیم و  ینعی 
یسیع دندیسرپ : بوقعی  زا  اکلم . لیئارسا ، روطـسن ، بوقعی ، دندش . میلـست  رفن  راهچ  يارب  تبقاع  یـسیع  ّتیـصخش  رد  دندرک  فالتخا 

تقو ره  ات  هک  دوب  ادخ  رـسپ  وا  داد : باوج  دندیـسرپ  روطـسن  زا  تفر ، نامـسآب  زاب  دمآ و  نیمزب  هک  دوب  ادخ  تفگ : دوب ! هچ  دوب و  هک 
مه شردام  تسا  ادخ  وا  تفگ : دندیسرپ  لیئارسا  زا  درب . الاب  دوخ  يوسب  تساوخن  نوچ  تشاذگ و  شرادومن  ام  نایم  رد  تساوخ  ادخ 
«. - 9» ربمغیپ دوب و  ادخ  يهدیرفآ  وا  تسا  غورد  اهنیا  تفگ : تسا ! یچ  وت  يهدیقع  دنتفگ : اکلمب  تسا . ادخ  مه  يادـخ  و  تسا ، ادـخ 
نبإ هفوک و  مدرم  دـناهدناوخ و  هزمه  حـتف  اـب  اـهیراق  مومع  عمجم :  36 یِّبَر » َهـّللا  َّنِإ  َو  [ » هحفـص 60  ] 641-639- یقرواپ -21-1- نآرق

هدناوخیم یبر » هللا  نا   » تسا هدوبن  واو »  » وا تئارق  رد  هک  تسا  هدش  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا  يربط :  28-1- نآرق . - دناهدناوخ رسک  اب  رماع 
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يا متفگ   || اسرت  ربلدب  اسیلک  رد  تسا : هدومرف  یناهفصا  فتاه  دمحا  دّیس  تسا : هتشون  تایآ  هکنیا  لیذ  رد  ینیـسح  ریـسفت  رد  تسا .
سدق حور  ّما و  بأ و  هک   || دیاش  نوچ  هناگی  ّقح  مان  دنچ ! ات  یکی  ره  ثیلثت  گنـس  ! || یک  ات  نتفاین  تدحوب  هر  دـنویپ  وت  مادـب  لد 
دنسپم امب  يرفاک  تمهت   || یهاگآ  تدحو  ّرـس  زا  رگ  هک  دنق  بل  زا  تخیر  هدنخ  رکـش  زو   || تفگ  نم  اب  دوشگ و  نیریـش  بل  دنهن 

هک وگتفگ  نیرد  ام  دنرپ  ریرح و  یناوخ و  ناینرپ   || ار  وا  زا  مشیرب  ددرگن  هس  دـنکفا  كانبات  يور  زا  وترپ   || یلزا  دـهاش  هنیئآ  هس  رد 
هحفـص تسا [ : يوره  یلایخ  زا  وه و  ّالا  هلا  هدحو ال   || وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  دنلب  هنارت  هکنیا  سوقان  دـش ز   || وسکی  زا 

هک ینعی   || دجـسم  نکاس  هگ  مرید و  فکتعم  هگ  هناخ  بحاص  نم  دیوج و  یمه  هناخ  وا   || رادـید  بلاط  نم  هبعک و  هرب  یجاح  [ 61
يارب رخف :  38 رِـصبَأ » َو  مِِهب  عِمـسَأ   » هناهب هناختب  هبعک و  یئوت  دوصقم   || وت  یئوت  هناختب  هبعک و  زا  نم  دوصقم  هناخب  هناخ  مبلطیم  ار  وت 

ياونـش انیب و  اجنآ  رک  روک و  نیرکنم  هکنیا  هک  تسا  بّجعت  ياج  رگید  ملاـع  رد  - 1 27-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  هس  هلمج  هکنیا 
-2 دـنزابب ، دوخ  لد  مشچ و  هک  دوب  دـنهاوخ  اونـش  انیب و  هزادـنا  هچ  ات  اـجنآ  هک  دنـشاب  رادربخ  دوشیم : ینعم  روطنیا  اـی  دـنوشیم و  ّقح 

راتفرگ ار  دوخ  دنریگ و  دنپ  اهنیا  ات  دـنراتفرگ  رـضاح و  تمایقب  هک  نیرکنم  نآ  لاحب  نک  اونـش  انیب و  ار  مدرم  ینعی  تسا : هتفگ  یـضاق 
راتفرگ هدـنیآرد  هک  ار  اهنیا  لاح  ینعی  تسا  ناشمـشچ  ولج  رد  هک  نارادرکدـب  لاحب  تسا  مدرم  ندرک  اونـش  انیب و  دوصقم  - 3 دننکن ،

یلو - 1 تسا : لوـق  ود  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف :  38 ٍلالَـض » ِیف  َموَیلا  َنوُِملاّظلا  ِنِکل  . » دننکن نآب  مادقا  دوخ  دننادب و  ات  وگب  دـنوشیم 
هار زا  رگید  ملاـع  رد  دـنهارمگ و  ّقـح  زا  زورما  - 2 45-1- نآرق . - تخانـش دنهاوخ  ار  ّقح  رگد  يارـسب  دـنهارمگ و  زورما  ناراکمتس 

ياـقبب تسا  تراـشا  هک  هدروآ  رارـسألا  فشک  رد  تسا : هتـشون  ینیـسح   39 َضرَـألا » ُثَِرن  ُنَحن  . » دنتـسین نینچ  نینمؤـم  یلو  تـشهب ،
زا رایغا  رابغ  دنز و  رد  يزاینیب  شتآ  ار  نوک  موسر  لالطا و  یلزی  مل  تبیه  يور  زا  یلزا  تاوطـس  نوچ  ینعی  ّتیقلخ  يانف  ّتیدحا و 
وچ رهق  رصرص   26-1- نآرق : - مظن کلملا ! نمل  هک  دسر  رد  ایربک  يادن  دنک  دوجو  بکرم  رـس  رب  مادع  ماجل  دناشفیب و  تردـق  نماد 
ات ار  همه  تریغ  لیـس   || دوب  هدمآ  دوجوب  ناکما  يهصرع  رد  هچره  دربب  داب  ار  همه  نّیعت  كاشاخ  سخ و   || دیزوب  تدحو  نکمم  زا 

لامکب تسا  مدرم  نداد  هّجوت  هتـشذگ و  زا  تسا  يرّکذـت  اّیرکز  ناتـساد  تایآ  - 1 تایآ : هکنیا  زا  ام  هدافتـسا  نخـس و  دربب  دابآ  مدع 
تـشذگرس هکنانچ  رییغت  لباق  ریغ  یّلک  نوناق  زا  دـنکیمن  فشک  تعیبط  هحفـص 62 ] لامعا [  یـضعب  رد  میمعت  هبرجت و  هک  ّقح  تردق 

شریظن تسا  نکمم  مه  زاب  دنکیم و  تباث  ار  بلطم  هکنیا  دش  تیانع  واب  ییحی  نوچ  يدنزرف  شرسمه  ندوب  ازان  اب  يریپ  رد  هک  اّیرکز 
ّتیـصخش ياـقب  ّبح  يهزیرغ  تیوقت  رب  تسا  هناـشن  رخآ » اـت  ِیُنثِرَی - اِیلَو  یل  به  ِیئارَو  نِم  َِیلاوَملا  ُتفِخ   » ياـههلمج - 2 دوش . ادیپ 

ُثِرَی َو  ِیُنثِرَی   » تفگ اّیرکز  هک  تسا  هدش  لقن  تهج  هکنیا  زا  دنیبب ، دنامب و  وا  يدوجو  ياهدومن  تالامک و  دـهاوخیم  هک  یمدآ  يارب 
هک هدرک  اضاقت  تسا  هتـشاد  بوقعی  لآ  دوخ  ناردپ  زا  هک  یتاراختفا  دعب  ار  دوخ  تالامک  لّوا  هک  ایِـضَر » ِّبَر  ُهلَعجا  َو  َبوُقعَی  ِلآ  نِم 
قیال آرد و  هدهع  زا  دنسپ و  ثراو  هکنیا  هک  تسا  هدرک  راهظا  ار  دوخ  ياههتساوخ  يهجیتن  اّیضر »  » يهملک اب  رخآ  رد  دسرب و  شثراوب 

هکنیا مه  رـشب  ياهّیبرم  نامز  رید  زا  هک  مدرمب  تسا  ینمـض  مالعا  اّیرکز  ياضاقت  هکنیا  لقن  اب  و  دـشاب . مناردـپ  نم و  قباوس  ندـنایامن 
ناگتشذگرنه ملع و  نیشناج  هک  یلسن  و  دالوا ، تیبرت  رد  دنریگب  دنپ  مدرم  دیاب  سپ  دناهدش  تیوقت  ّقح  يوس  زا  دناهتـشاد و  ار  هزیرغ 

ای  » يهلمج زا  ات 15  تایآ 12  و  دنشاب . تفرشیپ  یّقرت و  رد  ولج و  نیقباس  بتارم  زا  هک  دنشاب  مه  زور  دنسپ  و  یضر »  » هک هوالعب  دنشاب 
وا هک  بوقعی  لآ  اـّیرکز و  ّتیـصخش  يهدـنیامن  ثراو و  هک  دـنکیم  تیوقت  ار  اـم  هدافتـسا  نیمه  ایَح » ُثَعُبی  اـت - َباـتِکلا - ِذُـخ  ییحَی 

- نآرق -1048-1023- نآرق -339-268- نآرق -76-57- نآرق -48-15- نآرق . - دوـب تازاـیتما  هـکنیا  اـب  يدـنزرف  نـینچ  دوـب  هتــساوخ 
هدعو شیادـیپ  يهناشن  وا  ياضاقت  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  رخآ » ات  ًۀَـیآ - ِیل  لَعجا  ِّبَر   » تسا هتفگ  اّیرکز  هک  تیآ 10  - 3 1076-1060

ياج ندینـش  باوج  اّیرکز و  شـسرپ  راب  دـنچ  زا  سپ  هکنوچ  میدرک  لقن  ار  نیرّـسفم  فـالتخا  هکناـنچ  وگتفگ  هکنیا  یتسرد  هن  تسا 
ماگنه تساوخ  دـش و  راوتـسا  تسرد و  دـیون  هکنیا  وا  يارب  هکلب  تسا  لطاب  ياهوزرآ  تالایخ و  اـهنیا  هک  دـشاب  وا  يارب  دـیابن  دـیدرت 

هک تسا  يربمغیپ  ياهراک  يهتـسد  زا  تفگ : دیاب  ّطقف  وا  یتسردنت  اب  نخـس  رد  یناوتان  نابز و  ندمآ  دـنب  اّما  دـنادب  ار  هدـعو  ندیـسر 
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زا هدئام  يهروس  رد  حیسم  شیادیپ  میرمب و  طوبرم  تایآ  - 4 هحفص 63 ]  ] 62-37- نآرق . - دوش فشک  رشب  يارب  شزمر  يزور  دیاش 
دقن : » مینکیم لقن  ار  یسیعب  طوبرم  ع »  » فرح فراعملا  ةرئاد  رد  يدجو  دیرف  يهتفگ  زا  یتمسق  طقف  اجنیا  میدرک و  لقن  ار  وا  تازجعم 

دام و لباب و  يدیل و  روشآ و  سراف و  رد  هک  تسا  میدـق  راکفا  يایاقب  زا  حیـسم  يدـنوادخب  هدـیقع  هک  تسا  هدرک  نشور  زورما  یملع 
ّیلع دّمحم و  يدنوادخب  دقتعم  نیملـسم  تالغ  هکنانچ  دناهتـسنادیم ، راوگرزب  مّظعم و  هک  یتادوجوم  يدنوادخب  دـناهدوب  دـقتعم  دـنه 

ّتیـصخش تسا  هتـشادن  یجراخ  دوجو  حیـسم  ياسیع  تسا  هتفگ  حیـسم  تایح  مانب  دوخ  باتک  رد  یناملآ  سورتسا »  » رتکد دـناهدش و 
مهارف حیـسم  مانب  يدرف  رد  ار  یمدآ  یلامک  تافـص  يهعومجم  هک  دندرک  داد  رارق  دوخ  اب  ياهّدع  لّوا  نرق  رد  هک  تسا  هدوب  یموهوم 

: تسا هتفگ  یـسیوس  نریم »  » ویـسم تسا . یقاـب  فصو  مسا و  ناـمهب  زورما  اـت  ضرف  هکنیا  دنرامـش و  دوـخ  دـصاقم  ياوـشیپ  دـننادب و 
نمـشد و ولج  رد  حیـسم  لـیجنا  يهتفگب  یلو  درکن  یباـتیب  رهز  ندیـشون  ماـگنه  رد  وا  هچ  تسا  هدوب  حیـسم  زا  رترب  طارقـس  ّتیـصخش 

کی هن  وا  هک  تسا  هدیسر  هجیتن  نیاب  حیسم  نید  رد  یملع  یسراو  دروآ »! هچ  یسیع  . » تسا هدوب  رارقیب  هدرک و  راجزنا  راهظا  يراتفرگ 
درک نالعا  وا  تسا  هدـشن  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  هدرک  راک  کی  وا  یلو  دروآ  مدرم  يارب  یفورعم  ریغ  صوصخم  تدابع  هن  هزات و  لـصا 

نایمدآ تسا و  ناسنا  نابرهم  ردپ  دنوادخ  هک  درک  رّرقم  تسا و  کیدزن  رایسب  دوخ  يادخب  یمدآ  تسین و  هلـصاف  ادخ  رـشب و  نایم  هک 
درک دوبان  تشادرب و  وا  دندوب  هتـشادنپ  قلخ  ادخ و  نایم  هک  نینهآ  ياههدرپ  نآ  دوخ  نایب  هکنیا  اب  و  دنتـسه ، وا  هانپ  رد  ّقح و  نادنزرف 
ربارب نیدنچب  حیـسم  نید  دنتـشادنپیمن ، قلخ  ادخ و  نایم  يهطـساو  ار  دوخ  دندرکیمن و  هطبار  هکنیا  رد  هلخادم  وا  نید  نایاوشیپ  رگا  و 
مارح دنتشادن و  اور  یـسک  رب  ار  گرم  هبوت و  جاودزا و  زامن و  ّتیحیـسم و  تدالو و  اهـشیشک  هکنیا  نکیل  دشیم . ّطلـسم  اهلد  رب  زورما 

ار رـشب  حیـسم  هک  تسا  یلاع  لصا  نآ  فالخ  رب  لمع  هکنیا  هک  تسا  مولعم  اـهنآ و  دوخ  زا  یکی  يهلیـسوب  روضح و  رد  رگم  دنتـسناد 
ناتساد دیوگیم  َمَیرَم » ُنبا  یَسیِع  َِکلذ   » تیآ ریسفت  رد  يواطنط  يدجو . دیرف  يهتفگ  دوب  هکنیا  هحفص 64 ] تسا [ .» هدرک  هّجوتم  نآب 

هدام رن و  يهّدام  دـجاو  درف  کی  زا  تادوجوم  فلتخم  ياههتـسد  شیادـیپ  ناکم  اب  تسا  رـشب  یئامنهار  يارب  میرم  زا  یـسیع  شیادـیپ 
تـسا یناویح  ایرد  لحاوس  رد  هکنوچ  دراد  ریظن  ناویح  رد  مه  و  تسا . مهارف  لگ  کـی  رد  ود  ره  يهّداـم  اـههایگ  یـضعب  رد  هکناـنچ 

تسا و روج  دنچ  دنزپیم و  اذغ  نآ  زا  دـننکیم و  شراکـش  دـنمانیم و  لولخلا » ّما   » ارنآ رـصم  يهیردنکـسا  مدرم  هک  راحم »  » مانب یفدـص 
دراذـگیم و گنر  درز  رامـشیب  ياهمخت  تسا و  دـعب  لسن  ردام  ردـپ و  درف  کی  هک  تسا  مهارف  درف  کی  رد  هدام  رن و  لـسانت  ياـضعا 

دننک یم  غارچ  نغور  فرظ  ار  ناویح  هکنیا  فدص  دناهدرمش و  یکی  يارب  مخت  نویلم  ود  ات  دناهدرک و  نآ  يهرامش  زا  وجتسج  یضعب 
نآ عون  کی  دنناسریم و  شوگب  عوبطم  یئادص  صقر  ماگنه  رد  دـندنبیم و  رمک  رب  هک  دـنزاسیم  يزیچ  نآ  زا  ینادوس  ياههّصاقر  مه  و 

یثنخ دارفا  میریگب  رظن  رد  میهاوخب  رگا  ار  تعیبط  تافّلخت  تسا  نکمم  و  يواطنط . نخـس  دوب  هکنیا   90-59- نآرق . - دنمانیم عدو »  » ار
نتسبآ يدرم  زا  تسا و  هتشاد  دالوا  ینز  زا  يربرب  رفن  کی  تسا  هدش  هدینش  دراد و  هدام  رن و  یلـسانت  تلآ  ناسنا  کی  هک  میربب  مان  ار 

. تسا هدش 

ات 76] تایآ 41  [: 19  ] میرم هروس  ]

ای [ 42  ] ًائیَـش َکنَع  ِینُغی  َو ال  ُرِـصُبی  َو ال  ُعَمـسَی  ام ال  ُدـُبعَت  َِمل  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  َلاق  ذِإ  [ 41  ] اِیبَن ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاربِإ  ِباـتِکلا  ِیف  رُکذا  َو 
ایِـصَع ِنمحَّرِلل  َناک  َناطیَّشلا  َّنِإ  َناطیَّشلا  ِدـُبعَت  َِتبَأ ال  ای  [ 43  ] ایِوَس ًاطارِـص  َكِدـهَأ  ِینِعبَّتاَف  َِکتأَی  َمل  ام  ِملِعلا  َنِم  ِینَءاج  دَـق  یِّنِإ  َِتبَأ 

ای ِیتَِـهلآ  نَع  َتنَأ  ٌبِـغار  َأ  َلاـق   482-1- نآرق [ - 45  ] اِیلَو ِناـطیَّشِلل  َنوُـکَتَف  ِنمحَّرلا  َنِم  ٌباذَـع  َکَّسَمَی  نَأ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  ِتـَبَأ  اـی  [ 44]
َنوُعدَت ام  َو  مُُکلِزَتعَأ  َو  [ 47  ] ایِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفغَتسَأَس  َکیَلَع  ٌمالَـس  َلاق  [ 46  ] اِیلَم ِینرُجها  َو  َکَّنَمُجرَأـَل  ِهَتنَت  َمل  ِنَئل  ُمیِهاربِإ 

َو َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َُهل  انبَهَو  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَی  اـم  َو  مَُهلَزَتعا  اَّمَلَف  [ 48  ] ایِقَـش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  ّالَأ  یـسَع  یِّبَر  اوُعدَأ  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم 
َناک ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِکلا  ِیف  رُکذا  َو   533-1- نآرق [ - 50  ] اِیلَع ٍقدِـص  َناِسل  مَُهل  اـنلَعَج  َو  اـِنتَمحَر  نِم  مَُهل  اـنبَهَو  َو  [ 49  ] اِیبَن انلَعَج  ـالُک 
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رُکذا َو  [ 53  ] اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمحَر  نِم  َُهل  انبَهَو  َو  [ 52  ] ایَِجن ُهانبَّرَق  َو  ِنَمیَألا  ِروُّطلا  ِِبناج  نِم  ُهاـنیَدان  َو  [ 51  ] اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُخم 
[ - 55  ] ایِـضرَم ِهِّبَر  َدـنِع  َناک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ُهَلهَأ  ُُرمأَی  َناـک  َو  [ 54  ] اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ِدـعَولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامـسِإ  ِباـتِکلا  ِیف 

َنیِِّیبَّنلا َنِم  مِهیَلَع  ُهّللا  َمَعنَأ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  [ 57  ] اِیلَع ًاناکَم  ُهانعَفَر  َو  [ 56  ] اِیبَن ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َسیِردِإ  ِباتِکلا  ِیف  رُکذا  َو   414-1- نآرق
َو ًادَّجُـس  اوُّرَخ  ِنمحَّرلا  ُتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  انیَبَتجا  َو  انیَدَـه  نَّمِم  َو  َلِیئارـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  ِۀَّیِّرُذ  نِم  َو  ٍحُون  َعَم  اـنلَمَح  نَّمِم  َو  َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  نِم 

َِکئلوُأَف ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  نَم  ّالِإ  [ 59  ] ایَغ َنوَقلَی  َفوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌفلَخ  مِهِدَعب  نِم  َفَلَخَف  [ 58  ] ایُِکب
َنوُعَمسَی ال  [ 61  ] اِیتأَم ُهُدعَو  َناک  ُهَّنِإ  ِبیَغلِاب  ُهَدابِع  ُنمحَّرلا  َدَعَو  ِیتَّلا  ٍندَع  ِتاّنَج   603-1- نآرق [ - 60  ] ًائیَش َنوُمَلُظی  َو ال  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَی 

َُهل َکِّبَر  ِرمَِأب  ّالِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  َو  [ 63  ] ایِقَت َناک  نَم  انِدابِع  نِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَجلا  َکِلت  [ 62  ] ایِشَع َو  ًةَرُکب  اهِیف  مُُهقزِر  مَُهل  َو  ًامالَس  ّالِإ  ًاوَغل  اهِیف 
ُمَلعَت لَه  ِِهتَدابِِعل  ِربَطصا  َو  ُهُدبعاَف  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  [ 64  ] ایِسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  َِکلذ  َنَیب  ام  َو  انَفلَخ  ام  َو  انیِدیَأ  َنَیب  ام 

ًائیَش ُکَی  َمل  َو  ُلبَق  نِم  ُهانقَلَخ  ّانَأ  ُناسنِإلا  ُرُکذَی  َو ال  َأ  [ 66  ] ایَح ُجَرخُأ  َفوََسل  ُِّتم  ام  اذِإ  َأ  ُناسنِإلا  ُلوُقَی  َو   523-1- نآرق [ - 65  ] ایِمَس َُهل 
َُّمث [ 69  ] اِیتِع ِنمحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ  مُهُّیَأ  ٍۀَعیِش  ِّلُک  نِم  َّنَعِزنََنل  َُّمث  [ 68  ] اِیثِج َمَّنَهَج  َلوَح  مُهَّنَرِضُحَنل  َُّمث  َنیِطایَّشلا  َو  مُهَّنَرُشحََنل  َکِّبَر  َوَف  [ 67]

َنیِذَّلا یِّجَُنن  َُّمث  [ 71  ] ایِـضقَم ًامتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اـهُدِراو  ّـالِإ  مُکنِم  نِإ  َو   417-1- نآرق [ - 70  ] اِیلِـص اِهب  یلوَأ  مُه  َنیِذَّلاـِب  ُمَلعَأ  ُنحََنل 
ایِدـَن ُنَسحَأ  َو  ًاماقَم  ٌریَخ  ِنیَقیِرَفلا  ُّيَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  [ 72  ] اِیثِج اهِیف  َنیِِملاّظلا  ُرَذـَن  َو  اوَقَّتا 

َنوُدَعُوی ام  اَوأَر  اذِإ  یّتَح  ادَم  ُنمحَّرلا  َُهل  دُدمَیلَف  ِۀـَلالَّضلا  ِیف  َناک  نَم  ُلق  [ 74  ] ًایءِر َو  ًاثاثَأ  ُنَسحَأ  مُه  ٍنرَق  نِم  مُهَلبَق  اـنکَلهَأ  مَک  َو  [ 73]
ُتاِیقابلا َو  ًيدُه  اوَدَـتها  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُدـیِزَی  َو   583-1- نآرق [ - 75  ] ًادنُج ُفَعـضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  َوُه  نَم  َنوُمَلعَیَـسَف  َۀَعاّسلا  اَّمِإ  َو  َباذَـعلا  اَّمِإ 

رد ونازب  اّیثج » ، » يراگزور ینامز و  اّیلم » : » تاـغل ینعم  هحفص 66 ]  ] 125-1- نآرق [ - 76  ] ادَرَم ٌریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َدـنِع  ٌریَخ  ُتاِحلاّصلا 
« اـیئر ، » سلجم نمجنا و  اّیدـن » . » فارحنا رد  يورداـیز  رفک و  یـشکرس و  اـّیتع » ، » ندوب يزیچ  يهدـیبسچ  ندـش و  دراو  اّیلـص » ، » هدـمآ
وگتسار و دوب  يدرم  وا  هک  نک  میهاربا  زا  يدای  نآرق  هکنیا  رد  دّمحم  يا  وت  زاب  41 و  همجرت : یمدآ . يرهاظ  يرادومن  رهاظ و  تروص 

زاینیب زیچ  چیه  زا  ار  وت  تسا و  اونـشان  انیبان و  هک  یتسرپیم  ار  يزیچ  وت  ارچ  تفگ : شردپب  هک  ماگنه  نامه  شاب ] هّجوتم  وت   ] ربمغیپ 42
شابم تسرپ  ناطیش  ردپ  يا   44 مربب ، تتـسار  هارب  ات  وش  نم  وریپ  وت  سپ  دناهدادن  وتب  هک  دـناهتخومآ  یملع  نمب  اباب  يا   43 دنک ! یمن 

وا  46 يوش ، ناطیـش  مدـمه  تسود و  هک  دـسر  وتب  ّقـح  يوـس  زا  یباذـع  مسرتـیم  نم  ناـج  ردـپ   45 دوب ، ادـخ  ناـمرفان  تخـس  وا  هک 
تنمـشد هّتبلا  يدرگنرب  دوخ  نخـس  رکف و  هکنیا  زا  رگا  ینادرگ ! ور  میاـهدوبعم  نم و  نایادـخ  زا  وت  رگم  میهاربا  يا  تفگ : شباوجب ] ]
مهاوخیم وت  شزرمآ  دوخ  يادخ  زا  نم  هک  یـشاب  تمالـسب  وت  تفگ : میهاربا   47 شاـب ، رود  نم  زا  هحفـص 67 ] ناراگزورب [  مرادیم و 

ار دوخ  يادـخ  مریگهرانک و  ناـتلوعجم  ياـهدوبعم  امـش و  زا  یلو  دریذـپیم 48  میاعد  دـسریم و  نم  نخـسب  تسا و  ناـبرهم  نمب  وا  هک 
بوقعی قاحسا و  واب  ام  درک  هرانک  ناشدوبعم  نارفاک و  زا  وا  نوچ  سپ  مشابن 49  دیماان  تخبدب و  ّقح  هاگردب  هک  مراودیما  مناوخیم و 

رّرقم عیفر  يرکذ ]  ] تسار و ینابز  اهنآ  يارب  میدرک و  تیاـنع  اـهنآب  دوخ  تمحر  زا  میدناسر 50 و  تّوبن  ماقمب  ار  یگمه  میدیـشخب و 
صالخا و اب  دوب  یلوسر  وا  هک  نکب  یسوم  زا  يدای  دوخ  باتک  هکنیا  رد  مه  51 و  دنرب ] یگرزب  یتسارب و  ناشمان  اج  همه  هک   ] میدرک

میدرب الاب  ار  شاهبترم  میدرک 53 و  شبّرقم  میدرک و  زاوآ  شتسار  فرط  زا  روط  يداو ]  ] رد ار  وا  دوب 52 و  یهلا ] یحو  زا  ربخم  و   ] ّیبن
روآدای باتک  هکنیا  رد  مه  ار  لیعامـسا  میداد 54 و  يردارب  ربمغیپ  نوراه  نوچ  واب  دوخ  تمحر  زا  میتفگ و  نخـس  وا  اـب  زارب  هکنآ  اـت 

رادرکتـسرد و دوخ  يادـخ  هاگـشیپب  درک و  یم - ةاکز  زاـمنب و  راداو  ار  دوخ  مدرم  ربماغیپ 55 و  هداتـسرف و  دوب و  ناـمیپ  تسرد  وا  هک 
یتلزنم هب - دـنلب و  یئاجب  ار  وا  ربمغیپ 57 و  دوب و  قیّدـص  وا  هک  نک  داـی  باـتک  هکنیا  رد  زین  سیردا  زا  مه  دوب 56 و  لاصخ  هدیدنسپ 
یتشکب حون  اب  هک  اـهنآ  زا  مدآ و  لـسن  ناربمغیپ  زا  ّقح  ماـعنا  لومـشم  دنتـسه  یناـسک  میدربماـن  هک  یگلمج  هکنیا  میدرب 58  ـالاب  عیفر 
توالت ّقح  زا  یتایآ  رگا  هک  روط ] نآب   ] میدرک یئاـمنهار  میدـیزگرب و  هک  دـندوب  لیئارـسا  میهاربا و  دـالوا  يهتـسد  نآ  زا  مه  میدرب و 
لابندب دندومنیمن و  نادـب  ور  دـندرک و  عیاض  ار  زامن  هک  دـندمآ  ناشیاجب  یناسک  اهنآ  زا  سپ  یلو  دنداتفایم 59  هدجـسب  هیرگ  اب  دشیم 
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دوب نمؤم  درک و  هبوت  هکیسک  رگم   60 دنسرب . دوخ  یهارمگ  یهابت و  ءوسب  هک  دیسر  دهاوخ  يراگزور  هّتبلا  دنتفریم  دوخ  ياههتـساوخ 
شناگدنب هب  دیون  دنوادخ  هک  هدیدان  یبیغ و  دـیواج و  تسا  یتشهب  ناشهرهب ] و   ] دننیبیمن 61 متـس  چیه  مدرم  هنوگنیا  هک  راکوکین ، و 

یتمالس و تسا و  مالس  طقف  دسریمن و  ناشـشوگب  يوغل  هدوهیب و  چیه  نآ  رد  هک  یندمآ 62  تسا و  هدامآ  ّقح  يهدعو  ریزگان  هداد و 
هکنیا لوزن  دـندوب . راگزیهرپ  هک  تسا  اـم  ناگدـنب  نآ  بیـصن  یتشهب  نینچ  تسا 63 و  مـهارف  هحفـص 68 ] ناشيزور [  ماش  حبـصب و 
فهک باحصا  يهّصق  ص ]  ] ربمغیپ زا  نوچ  دناهتفگ : همرکع  كاّحض و  هداتق و  یبلک و  لتاقم و  رارـسالا : فشک  اهنآ : طابترا  تایآ و 

دشن و لزان  یحو  زور  لهچ  تّدـم  دومرفن  « 10 «» هللا ءاش  نا   » میوگب و ناتباوج  اـت  دـیئایب  ادرف  دومرف  دندیـسرپ و  ار  حور  نینرقلا و  وذ  و 
دـشن و لزان  یحو  زور  لهچ  تّدـم  دومرفنتیآ  دروآ  یحو  دـمآ و  کلم  نوچ  دوب و  گنتلد  هکنیا  زا  ربمغیپ  دـماین ، کـلم  لـیئربج و 

ِرمَِأب ّالِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  َو   » 64 247-245- یقرواپ  - تیآ دروآ  یحو  دـمآ و  کلم  نوچ  دوب و  گنتلد  هکنیا  زا  ربمغیپ  دـماین ، کلم  لـیئربج و 
یضعب -3-46 و  نآرق . - دـشاب راگدرورپ  نامرف  هک  میئآیم  دورف  یتقو  ّقح  نیرومأم  هکئـالم و  اـم  هک  ربمغیپب  وگب  ینعی : دروآ  ار  َکِّبَر »

رگم میوشیمن  تشهب  هکنیا  دراو  ام  دـنیوگیم : دـنوریم  تشهب  يوسب  هک  مدرم  نآ  هک  تسا  هتـشذگ  بلطم  يهلابند  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ :
تردقب هک  وت  يادخ  نامرفب  رگم  دورف  یئاجب  میئاین  ام  دنیوگیم :] دنتـسه  حلاص  هک  اههدـیرفآ  نآ  هّتبلا   ] 64 همجرت : هّیقب  دنوادخ . نذاب 

راکـشومارف وا  و  هدنامن ] ناهنپ  وا  زا  يزیچ   ] هک تسا  نایم  هکنیا  رد  هچنآ  میاهدراذگ و  رـس  تشپب  هچنآ  میراد و  ولج  رد  هچنآ  تسا  وا 
رادـیاپ و شترابع  رد  تسرپب و  ار  وا  وت  دّـمحم ] يا   ] سپ تسا ، ود  نآ  ناـیم  هچنآ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  يادـخ  هک  نوچ  تسین 65 
تسا و] رکنم   ] هک تـسا  یمدآ  نآ   66 يراد ] رّوصت  وا  زج  يراگدـیرفآ  هن  و   ] يراد غارـس  وا  يارب  یئاتمه  مانمه و  هن  هک  شاب  اـبیکش 

وت يادخب  سپ   68 میدیرفآ ! هدوبن  چیه  ار  وا  هک  دروآیمن  رطاخب  ارچ   67 دننکیم ! مردب  روگ  زا  هدنز  مدرم ، هکنآ  سپ  زا  رگم  دـیوگیم :
زا هاگنآ  مینکیم 69  ناشمهارف  هدمآرد  ونازب  مّنهج  هرانکب  ار  یگلمج  سپس  درک ، میهاوخ  هدنز  ار  اهوید  مه  اهمدآ و  هکنیا  هک  دنگوس 

يهمه هّتبلا  دنشتآ 71 و  يهتسیاش  هک  اهنآب  میرتاناد  ام  سپ  نآ  رتریلد 70 ز  تسا و  رتتخس  ّقح  ینامرفانب  هک  مینکیم  ادج  ارنآ  هتسد  ره 
هدوـسآ ار  ناراـگزیهرپ  سپ  نآ  ز  یلو ]  ] 72 تسا . وت  يادـخ  ریزگان  تشونرـس  هک  دـیراد  راک  رـس و  نآ  اب  دـیوش و  دراو  نآ  هب  اـمش 

يوخ  ] ار نارفاـک  هکنیا  مینکیم 73  اهر  هتـسشن  ونازب  هحفص 69 ]  ] 94-63- نآرق -61-24- نآرق  - ناـیم نآ  رد  ار  ناراکمتـس  مینکیم و 
ياج و و  مینکیم ] یگدـنز  رتهب   ] امـش ام و  زا  هتـسد  مادـک  دـنیوگیم : نمؤم  مدرم  اب  دـنناوخب  ناشیارب  نشور  یتایآ  رگا  هک  تسا ] نینچ 
هک یئاـبیز  یـشوخ و  رد  يرترب  همه  اـب  میدرک  دوباـن  ار  شیپ  نارود  مدرم  زا  يرایـسب  هـکنیا  زا  دـنربخیب ] هـچ   ] 74 میراد ! رتـهب  نمجنا 

شدازآ دـهد و  تلهم  واب  ّتینامحر ] ياـضتقمب   ] یتسیاـب هّتبلا  دـنوادخ  تسا  یهارمگب  هکنآ  وگب : مدرم  نیاـب  وت  ربمغیپ  يا  دنتشاد 75 
ناشنارای رتدب و  ناشیاج  هتـسد  مادک  دننیبب  يدوزب  سپ  زیخاتـسر  رد  ای  ایند ] رد   ] ار هجنکـش  ياههدـعو  نآ  دـننیبب  هک  يزور  ات  دراذـگ 

رد دـشاب  تاحلاّصلا  تایقاب  دـنامب و  یگتـسیاشب  هچنآ  هچ  دـناهدش  تیادـه  هک  ار  اهنآ  تیادـه  دـیازفیب  دـنوادخ  زاـب  دنرتهراچیب 76 و 
عجار ماعنا  هروس  هیآ 75  لیذ  رد  نیرّسفم  لاوقا  لقن   411 َرَزآ » ِهِیبَِأل  َلاق ...  ذِإ  : » نیرّسفم هجیتن . رتوکن  تسا و  دزم  نیرتهب  ّقح  هاگـشیپ 

ملع ینعی  فـشک :  43 َِکتأَی » َمل  اـم  ِملِعلا  َنِم  ِینَءاـج  دَـق   » 127-125- یقرواپ -47-30- نآرق -25-15- نآرق «. - 11» تشذـگ بأ »  » هب
هکنیا رد  فوخ  فـشک :  45 ٌباذَـع » َکَّسَمَی  نَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ   » 47-1- نآرق . - وا گرم  سپ  زا  یمدآ  تبقاع  یـسانش و  ادـخ - دـیحوت و 
نخـس مسرتیم  نم  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  و  دیتسناد . رگا  ینعی  ِهّللا » َدوُدُح  امیُِقی  ّالَأ  ُمتفِخ  نِإَف   » لثم « 12» تسا ملع  ینعمب  هلمج 

: دناهتفگ یئاّبج  يرصب و  نسح  عمجم :  46 َکَّنَمُجرََأل »  » 148-102- نآرق -96-94- یقرواپ -42-1- نآرق . - يوش راتفرگ  يریذپن و  نم 
َو  » 18-1- نآرق . - تمرامـشیم تـشز  راـکهانگ و  و  مهدـیم ، تمانـشد  ینعی  دـناهتفگ ، جـیرج  نـبإ  يّدـس و  مـنکیم ، تراسگنـس  ینعی 
ساّبع و نبإ  شاب . رود  نم  زا  زارد  يراـگزور  ینعی   24-1- نآرق : - دناهتفگ ریبج  نب  دیعـس  يّدس و  دهاجم و  عمجم :  46 اِیلَم » ِینرُجها 
. زارد یتّدم  ربب  نم  زا  ورب و  نم  رب  زا  ینعی  حوتفلا : وبا  . ] یـشاب تمالـسب  نم  رازآ  زا  ات  وش  رود  هحفص 70 ] نمز [  ینعی  دناهتفگ : هداتق 

عادو لاح  رد  هک  تفگ  عادو  لیبس  رب  دنتفگ  و  تیبرت ، يردپ و  ّقحب  ارت  داب  تمالس  هکتسنآ  ینعم  دنتفگ  حوتفلا : وبا   47 َکیَلَع » ٌمالَس  »
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-19-1- نآرق : - تفگ ادخ  هک  دـشاب  هتـسب  راک  هکنیا  ات  َکَّنَمُجرََأل »  » تفگ وا  هک  تفگ  نآ  باوج  دـنتفگ  و  ار ، رگیدـکی  دـننک  مالس 
47-1- نآرق . - دـنبای تمالـس  ات  دـنیوگ  مالـس  نامیلح  ناهیفـس  تهافـس  باوجب  ًامالَـس » اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ   » 227-210- نآرق

رگا هّللاب » تنمآ  ناثوألا و  تکرت  نا   » هکتسنآ ریدقت  طورـشم و  ینعم  رد  یلو  تسا  قلطم  رهاظ  رد  حوتفلا : وبا   47 یِّبَر » ََکل  ُرِفغَتسَأَس  »
َناک ام  َو   » هیآ زا  هکناـنچ  یناـهنپ  دوب  هداد  ناـمیا  هدـعو  واـب  رزآ  هک  تسا  نکمم  و  يرآ ، ناـمیا  دـحاو  يادـخب  ینک و  اـهر  ار  اـهتب 

: يربط  50 ٍقدِـص » َناِسل  مَُهل  انلَعَج   » 361-276- نآرق -29-1- نآرق [. - دوشیم هدافتـسا  ُهاّیِإ » اهَدَعَو  ٍةَدِعوَم  نَع  ّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاربِإ  ُرافِغتـسا 
ندـنامهف يارب  اّیلع »  » يهملک و  دـننکیم » شفیرعت  مدرم   » اهیناسارخ ناـبزب  اـی  یمانـشوخ  بوخ و  شیاتـس  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ 

سک نالف  فیرعت  ای  یئوگدـب  ینعی  نالف » ناسل  ینءاج   » دـیوگیم برع  و  دـننکیم ، داـی  یکینب  وا  زا  بهاذـم  يهمه  رد  هک  تسا  هکنیا 
اب و  ایریب ، صالخا و  اب  ینعی  دنا  هدناوخ - مال  رسک  اب  هفوک  ياهیراق  رتشیب  حوتفلا : وبا   51 ًاصَلُخم » َناک  ُهَّنِإ   » 32-1- نآرق . - دیسر نمب 

« ِنَمیَألا ِروُّطلا  ِِبناـج  نِم   » 26-1- نآرق . - دـشاب موصعم  صلخم  هک  دوب  اور  و  يربمغیپ ، يارب  هدـیزگرب  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  حـتف 
: دـناهتفگ یـضعب  ماـشب و  تسا  یهوک  روـط  -1-35 ع : نآرق . - درادـن تسار  پچ و  هوـک  نوـچ  یـسوم  تـسار  فرط  زا  ینعی  يربـط :
هحفص 71]  ] 142-140- یقرواپ «. - 13» دیسر روطب  اجنآ  زا  یـسوم  تسا و  نیدم  بناجب  هک  تسا  هوک  تسار  فرط  نمیا »  » زا دوصقم 

نمـشد زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  نتفگ . زار  تاجانم و  يارب  میدرب  الاب  ار  شماـقم  میدرک و  شکیدزن  ینعی  رخف :  52 ایَِجن » ُهانبَّرَق  َو  »
لقن و  درکیمن . فّلخت  دادیم  هدعو  سک  رهب  ینعی  يربط :  54 ِدعَولا » َقِداص  َناک  ُهَّنِإ   » 26-1- نآرق . - میدرک شاهدوسآ  میداد و  تاجن 

وا هک  دادماب  ات  دنام  اج  نآب  بش  لیعامـسا  درک  شومارف  وا  دمآ و  لیعامـسا  دنیبب ، ار  وا  یئاجب  درک  هدعو  یـسکب  لیعامـسا  دـناهدرک :
دعوـلا قداـص  ار  وا  ور  هکنیا  زا  یئاـیب . اـت  متفریمن  تفگ : وا  مدرک ، شوـمارف  نم  تفگ : یلب ، تفگ : يدـنام ! اـجنیا  وـت  دیـسرپ : دـمآ و 

زا شیپ  میهاربا  رسپ  لیعامسا  دناهتفگ  و  تسـشن ، هدعو  راظتناب  هاگهدعو  رد  لاس  کی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  33-1- نآرق . - دندیمان
دیاب دیدرک  هدعو  یسکب  زور  رگا  تسا : هتفگ  یبعش  رخف : تسا . لیقزح  نب  لیعامـسا  تسا  هدش  هدرب  مان  هیآ  نیاب  هک  هکنیا  درم و  ردپ 
زامن تقو  ات  دـیاب  يدرک  هدـعو  زامن  تقوب  رگا  تسا : هتفگ  دـیز  نب  میهاربا  بش . مامت  دوب  بش  رگا  دیـشاب و  هدـعو  راظتناب  زور  ماـمت 

« ایِضرَم ِهِّبَر  َدنِع  َناک  َو   » 19-1- نآرق «. - هموق رمأی   » تسا هدش  لقن  دوعسم  نبإ  تئارق  زا  حوتفلا : وبا   55 ُهَلهَأ » ُُرمأَی  . » یشاب راظتناب  رگید 
َو  » 36-1- نآرق . - دیـسر اههیاپ  نیرتالابب  دوخ  ياهیگدـنب  يهمه  رد  ینعی  دوب  ادـخ  دنـسپ  نوچ  تسا  شیاتـس  نیرتـالاب  هکنیا  رخف :  55

هدـش ربمغیپ  نوچ  میدرب ، الاب  ار  وا  هیاپ  ماـقم و   33-1- نآرق : - دـشاب هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  نـکمم  رخف :  57 اِیلَع » ًاناکَم  ُهاـنعَفَر 
هّجوـتم لّوا  وا  زین  تسا و  هتخوـمآ  نتـشون  هتفرگ و  تسدـب  ملق  هک  تـسا  یـسک  لّوا  و  تـسا ، هدـش  لزاـن  وا  رب  هفیحـص  یـس  و  تـسا ،

اب وا  زا  شیپ  هک  هتـسناد  سابل  ندیـشوپ  هحفـص 72 ] نتخود و [  لّوا  وا  مه  باـسح و  ملع  مه  تسا و  هدـش  موـجن  ملع  یـسانشهراتس و 
58 ِنمحَّرلا » ُتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  . » دـشاب نامـسآ  هک  تسا  دـنلب  ياجب  ندرب  ـالاب  دوصقم  دـناهتفگ : و  دـندناشوپیم . دوخ  ندـب  تسوپ ،

ساـّبع نبإ  عمجم :  42-1- نآرق . - دوب هدـش  لزاـن  ناـشيارب  هک  يدـنوادخ  نیهارب  ّهلدا و  نآ  اـهنآ  يارب  دـندناوخیم  نوچ  ینعی  يربط :
هّللا دبع  دمآ :، باتک  لها  نانمؤم  نأش  رد  تیآ  دنتفگ : تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا  دشیم . هدناوخ  اهنآ  يارب  نآرق  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ 

زا ینعی  یناشاک : تالیوأت  تسا . هدـش  لزان  ناشدوخب  صوصخم  هک  تسا  یئاهباتک  نمحّرلا  تایآ  زا  دوصقم  رخف : وا . موق  مالـس و  نب 
دودح هزادنا و  ّقح ، یناد  زار  ّرس و  يورین  اب  دنونشیم و  ارنآ  نورد  نطاب و  بلق  اب  دنونـشیم و  ار  شرهاظ  سفن  يهلیـسوب  یتیآ  کی  ره 

نآب دـننکیم  هدـهاشم  ار  تیآ  يهدـنیوگ  هک  هیاپ  نیاب  ات  دـنربیم  ـالاب  تیآ  نآ  يرادـیدپ  هاـگیاجب  ار  دوخ  حور  دـنمهفیم و  ار  تیآ  نآ 
« ّیغ  » ار يّرـش  ره  برع  نوچ  دشاب  يدب  ّرـش و  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  59 ایَغ » َنوَقلَی  . » تسا هدـش  رگهولج  نآ  رد  دوـخ  هک  تفص 

تسا بولطم  يزیچ  هورگ  ره  يارب  نوچ  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  رخف :  62 ایِشَع » َو  ًةَرُکب   » 19-1- نآرق . - داشر ار  يریخ  ره  دمانیم و 
يارب رخآ » یلا  ٍبَهَذ - نِم  َرِواسَأ   » تسا دنسپ  یناریا  يارب  نیمشیربا  كاشوپ  هرقن و  الط و  دنبتـسد  هکنانچ  دناهداد  هدعو  اهنآب  ار  نامه 

ماش زا  رتهب  ار  برع  و  تسا ، هدش  هتفگ  خلا » ِِکئارَألا »- یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم   » دوب ناشدنسپ  ابیز  هتسارآ و  ياهتخت  نمی  مدرم  تسا و  اهنآ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1224 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ماود زا  دـشاب  هیاـنک  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  و  تسا ، هدـش  هتفگ  ایِـشَع » َو  ًةَرُکب  اـهِیف  مُُهقزِر   » اـهنآ يارب  ورنیا  زا  تـسین  يزیچ  راـهن  و 
َناـک نَم  اـنِدابِع  نِم  ُثِرُون   » 486-449- نآرق -348-309- نآرق -223-201- نآرق -22-1- نآرق . - دـشاب دوـصقم  نّیعم  تقو  هـن  يزور 
ثراو يارب  ار  لام  هک  روط  ناـمه  ینعی  دـشاب . یقبن »  » ياـجب هحفص 73 ]  ] 45-1- نآرق « - ثروـن  » يهملک تسا  نکمم  رخف :  63 ایِقَت »

ياهراک يهجیتن  دـشاب : هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  میرادـیم ، هاگن  میراذـگیم و  ياجب  مدرم  هکنیا  يارب  مه  تشهب  میراذـگیم  ياجب 
زا هکنانچ  دـنربیم  ثراب  دوخ  يراکزیهرپ  يوقت و  زا  و  تسا ، هدـنام  یقاب  تروص  هکنیا  هب  اهنآ  زا  هک  دـشاب  تشهب  یگدـنز  يهتـشذگ 

« َکِّبَر ِرمَِأب  ّالِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  . » تسا هدش  تئارق  زین  لیعفت  باب  زا  ءار  دـیدشت  واو و  حـتف  اب  ثّرون » : » عمجم دـنربیم . ثرا  ّتیم  يهدـنام  لاوما 
هک دـمآ  ترـضح  نآ  باوجب  هلمج  هکنیا  یئآـیم ، اـم  رادـیدب  مک  ارچ  دومرف : لـیئربجب  ص ]  ] ربمغیپ تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  64

نامرفب رگم  میئآیمن  دورف  تشهب  زا  یئاـجب  اـم  ینعی  تسا  تشهب  مدرم  نخـس  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  میئآـیم . دوش  رما  اـمب  هاـگره 
ود لاّصتا  هکنیا  يارب  زا  یلعا و  ألم  شنیرفآ و  يهتباث  قیاـقحب  تسا  سفن  لاـّصتا  هکئـالم  ندـمآ  دورف  تـالیوأت :  41-1- نآرق . - ادخ

یمدآ عضو  لاح و  - 2 هتباث ، قیاقح  هکئالم و  ملاع  اب  یمدآ  حور  دـشاب  بسانم  هک  صخـش  ترطف  داهن و  رد  یگدامآ  - 1 تسا : طرش 
َّنِإ  » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دوش  هکئالم  لوزن  يهتـسیاش  ات  دوش  مهارف  تباث  تلاح  هکلم و  وا  يارب  هک  هیکزت  هیفـصت و  يهطـساوب 

یناسفن تباث  تلاح  هکلم و  شیادیپ  نآ  رد  تماقتـسا  يدـنوادخب و  رارقا  هک  ُۀَِـکئالَملا » ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتـسا - َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا 
[ نیطایّشلا  ] ُلَّزَنَت . » تسا هدش  هتفگ  دشاب  نیطایش  لوزن  هک  بلطم  هکنیا  سکع  رد  نینچمه  و  تسا ، هدش  هکئالم  لوزن  بجوم  هک  تسا 

تخـس وگغورد و  رایـسب  دـشاب و  هتـشاد  تباث  یتشز  تلاح  هکلم و  هک  سکنآ  رب  دـنوشیم  لزاـن  نیطایـش  ینعی  ٍمِیثَأ » ٍكاـّفَأ  ِّلُـک  یلَع 
رگا سپ  ضیف ، لوصو  هکئالم و  لوزن  رب  تسا  ّقح  يهزاجا  ياهناشن  دومن  هکلم  دیلوت  یلاح  يرطف و  دادعتـسا  رگا  سپ  دشاب . راکهانگ 

نآ رظن  رد  دـشیم  ریخأت  یحو  لوزن  رد  نوچ  هک  تسا  هکنیا  تسین  لماک  یگدامآ  رما و  هک  تسا  نآ  يارب  دـشاب  ضیف  لوزن  رد  ریخأـت 
-491-390- نآرق  - ام رایتخاب  ینعی  ُلَّزَنَتَن » ام   » هک دشیم  لزان  هلمج  هکنیا  درکیم ، یباتیب  دشیم  مک  شربص  دیسریم و  رید  یحو  ترضح 
« ایِـسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  . » تسا ّقح  رما  راـیتخاب و  هضاـفا  تسین و  هحفص 74 ]  ] 1240-1223- نآرق -749-718- نآرق -704-693- نآرق

دناهتفگ یضعب  و  َکِّبَر » ِرمَِأب  ّالِإ  ُلَّزَنَتَن  ام  َو   » دنتفگ هک  تسا  تشهب  مدرم  ای  هکئالم  نخس  هلابند  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  64
یحو هچرگا  دنکیمن  تشومارف  وت  يادخ  ربمغیپ  يا  ینعی  تسا ، یلاعت  يادخ  نخـس  زاغآ  هلمج  هکنیا  تسا و  مامت  بلطم  هلمج  نآ  رد 

. - دنک ششومارف  دنکن و  روشحم  تمایقب  ار  یسک  هک  تسین  راکـشومارف  تیادخ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا - دوش ، ریخأت  وتب  ماهلا  و 
، یلدـع یلثم و  ینعی  تفگ : ساـّبع  هّللا  دـبع  یناد ! یماـتمه  ار  وا  حوتفلا : وـبا   65 ایِمَـس » َُهل  ُمَلعَت  لَـه   ] » 172-129- نآرق -32-1- نآرق

دراد تداـبع  قاقحتـسا  هک  یناد  ار  سک  هکنآ  تقیقح  و  ار ، وا  زج  دـندناوخ  هّللا  ار  وا  هک  یناد  ار  یـسک  هکتـسنآ  ینعم  تـفگ : یبـلک 
يارب هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یبـلک  عمجم :  66 ُناـسنِإلا » ُلوُقَی  َو   » 33-3- نآرق [. - معن لوصا  زا  تسا  رداق  وا  هچنآ  رب  دـشاب  رداـق  هکنآـب 

هدنز زاب  میدش  نینچ  نوچ  ام  هک  درادنپیم  دّمحم  تفگ : داد و  داب  رب  درک و  مرن  ار  هدیسوپ  ناوختسا  هک  دش  لزان  یحمج  فلخ  نب  ۀّیما 
یضعب يربط :  67 ُرُکذَی » َو ال  َأ   » 25-1- نآرق . - تفگ نینچ  هک  تسا  هریغم  نب  دیلو  اب  نخـس  هکنیا  يور  تسا  هتفگ  اطع  دـش ! میهاوخ 

. - دناهدناوخ فاک  لاذ و  دیدشتب  رکذی »  » زاجح هرـصب و  هفوک و  ياهیراق  مومع  و  دناهدناوخ ، لاذ - فیفخت  اب  هفوک  هنیدـم و  ياهیراق 
ونازب ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  میروآیم . مّنهج  رانکب  هتسد  هتـسد  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  68 اِیثِج » َمَّنَهَج  َلوَح   » 19-1- نآرق

فرحنم تسا و  جـک  ناشـسوفن  نوـچ  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت   29-1- نآرق . - دننیـشنب دـنناوتیمن  هک  تسا  گنت  ياـج  نوچ  هدـمآرد 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبا   69 ُّدَشَأ » مُهُّیَأ  ٍۀَعیِـش  ِّلُک  نِم  َّنَعِزنََنل  . » دنتـسیاب تسار  دنناوتیمن  تسا و  جک  ناشحور  تبـسانمب  مه  ناشاهندـب 

ءاسؤر ینید  ره  مدرم  زا  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  عمجم : دشاب . رتیغای  رتیغاط و  وا  هک  مینک  نآب  ادتبا  هحفص 75 ]  ] 54-1- نآرق  - ینعی
دنوریم مّنهجب  راکدـب  راـکوکین و  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربـط :  71 اـهُدِراو » اـّلِإ  مُکنِم  نِإ  َو  . » مینکیم ادـج  ار  اـهنآ  ناـیاوشیپ  و 

َمَّنَهَج یلِإ  َنیِمِرجُملا  ُقوُسَن  َو   » تسا رگید  تیآ  رد  و  َراّنلا » ُمُهَدَروَأَـف   » نوعرف فصو  رد  تسا : هدـش  هتفگ  مه  رگید  تاـیآ  رد  هکناـنچ 
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تـسیرگیم گرم  يراـمیب  رد  هحاور  نبإ  هّللا - دـبع  و  تسا . هدـش  لامعتـسا  لوـخد  ینعمب  درو »  » و دورو »  » تاـیآ هـکنیا  رد  هـک  ًادرِو »
مدایب هیآ  هکنیا  تفگ : هّللا  دبع  يدرک ، هیرگ  وت  نوچ  تفگ : ینکیم ! هیرگ  ارچ  دیسرپ  وا  زا  هّللا  دبع  درک  هیرگ  وا  يوریپب  مه  شرـسمه 

، تسا سک  همه  هاگرذـگ  مّنهج  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  هن .! ای  مراد  یئاهر  اجنآ  زا  منادـیمن  یلو  دـیوشیم ، لـخاد  مّنهجب  همه  هک  دـمآ 
زا قرب  دننام  لّوا  يهقبط  تسا و  مّنهج  يور  رب  هک  تسا  ریـشمش  مد  دننام  لپ  نآ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دبع 
زا کباچ  قاچ و  دنفـسوگ  رتش و  واگ و  دـننام  نیمراهچ  و  دـنرذگ ، یمور  زیت  ياهبـسا  نوچ  مّوس  و  داب ، دـننام  مّود  و  دـنرذگیم ، اجنآ 

يهمه ینعی  تسا  نارفاک  اب  نخس  يور  تسا : هتفگ  همرکع  مّلس .» مّلس  ّمهّللا   » دنیوگیم دنرذگیم و  ناگتشرف  سپـس  دنوریم ، نآ  يور 
مّنهج زا  ناملـــسم  ینعی   272-221- نآرق -197-173- نآرق -33-1- نآرق : - تسا هـتفگ  دـیز  نـبإ  دـیوریم ، مـّنهجب  نیدـیب  مدرم  اـمش 

شتآب رفاک  دوشیم و  راتفرگ  یگدـنز  رد  يراـمیب  بت و  شتآـب  ناملـسم  ینعی  تسا  هتفگ  دـهاجم  دوشیم . نآ  نوردـب  رفاـک  درذـگیم و 
ردب اجنآ  زا  دوخ  لمع  نسح  يهطساوب  ناراکوکین  سپـس  دیوشیم  مّنهج  لخاد  همه  ینعی  تسا : هدرک  لقن  دوعـسم  نبإ  زا  يّدس  مّنهج .

ردـب و گنجب  هک  اهنآ  زا  سکچیه  دومرف  دوب و  رمع  رتخد  هصفح  يهناخ  رد  ربمغیپ  تفگ : هثراـح  نب  دـیز  رـسمه  رّـشبم  ّما  و  دـنوریم .
نآ يهلابند  رد  هک  رادنپم  نینچ  دومرف : مُکنِم »...  نِإ  َو   » تسا هتفگن  ادخ  نآرق  رد  رگم  تفگ : هصفح  دنوریمن ، مّنهجب  دـناهدوب  هیبیدـح 

هداتق يرصب و  نسح  دوعسم و  نبإ  عمجم : هحفص 76 ]  ] 627-589- نآرق -524-503- نآرق «. - اوَقَّتا َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  : » تسا هدش  هتفگ 
يهلمج هک  َنَیدَم » َءام  َدَرَو  اَّمل  َو   » هیآ هکنیا  لیلدب  ندـش  نآ  نوردـب  هن  تسا  مّنهج  زا  ندـش  عّلطم  ندیـسر و  اهدراو »  » ینعم دـناهتفگ :
مّنهجب مدرم  يهمه  هک  تسین  هکنیا  دوصقم  هکنیا  رب  لیلد  رتهب  تسا : هتفگ  جاّجز  نتفر و  بآ  يوت  هن  نیدم  بآب  وا  دیـسر  ینعی  درو » »
تـسا هدـش  حیرـصت  هک  اهَـسیِسَح » َنوُعَمـسَی  َنوُدَـعبُم ال  اهنَع  َِکئلوُأ  ینـسُحلا  اَّنِم  مَُهل  تَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تسا هیآ  هکنیا  دـنوش  لـخاد 

دراو رشحم  يارحصب  یگمه  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دسریمن . ناشـشوگب  ادص  نیرتمک  هک  دنتـسه  رود  شتآ  زا  هزادنا  نآب  ناراکوکین 
« ّالا مهنم  نا  و   » تسا هدناوخیم  نینچ  وا  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبإ  زا  و  تسا ، ۀـمایقلا » ۀـصرع   » ياجب اه »  » ریمـض دـش و  دـیهاوخ 
ود تسا  برض  درب و  درو  هتـشون : فشک   472-368- نآرق -179-148- نآرق . - دنام دهاوخن  یقاب  دنـشاب  رفاک  هک  اهنآ  زا  یـسک  ینعی 

نمؤم ار ، نارفاک  بیذعت  بضغ و  تسا ، ار  نانمؤم  بیذهت  بدا و  بیذعت ، بضغ و  دورو  رگید  بیذهت و  بدأ و  دورو  یکی  ار  هورگ 
خاس وا  زا  ات  ار  وا  دـنتخاس  ياهبامرگ  خزود  زا  هتـسشن  ورب  یـصاعم  خـسو  نرد و  تسا  رابغرپ  يارـس  ایند  هک  نآ  زا  هتـشگ  هدولآ  هانگب 

شتآب نوچ  دوب  تمیقیب  دوب  ماـخ  اـت  لـگ  بآ و  رهوج  زین  و  دـسر ، تداعـس  لزنم  تمارک و  ّلـحمب  هگنآ  دوش  بّذـهم  ددرگ و  رّهطم 
تسنآ شتآ  رد  نانمؤم  ندروآب  ینّابر  تمکح  دناهتفگ  و  دیاشب ، ار  كولم  ترضح  دوش و  بارـش  يهیاریپ  دریگ  تمیق  هگنآ  تشذگب 

رتهتخورفا رتنـشور و  هکلب  دنکن  هابت  ارنآ  شتآ  دوب  یلـصا  نوچ  رهوج  هک  دیامن  ناکرـشمب  نادّـحوم  لاح  تّوق  رـصنع و  تدوج  ات  هک 
تیبرت نیکمتب و  تنیط  نآ  ینیب ، تنیط  فرش  ات  رگن  رد  نونکا  يدروآ ، ّربکت  مدآ  تنیط  رب  وت  دیوگیم : سیلبا  اب  هک  تسا  نانچ  ددرگ ،

. درک شوماخ  ماهرارـش  توترپ  هک  رذـگب  ینعی  یبهل » كرون  أـفطا  دـقف  زج   » هک دـیآ  داـیرفب  يو  زا  خزود  هک  دـسر  اـج  نآـب  ّتیدـحا 
هحفـص 77] تسا [ . سدق  ملاع  هاگرذگ  نوچ  دراذگب  مدق  تعیبط  ناهجب  یتسیاب  زیخاتـسر  ماگنه  رد  راچانب  یـسک  ره  ینعی  تالیوأت :

مّنهج تفرعم  لها  هک  تسین  یّکش  نشور و  رون  وچ  ددرگ  دنامن  وا  رد  شزوس   || دناوخب  شـشتآ  رب  دناد  وچ  نوسف  نمؤم  نایبلا : حور 
سوه يوه و  هاگترپ  لخاد  تعیبط  مدـقب  نیرفاـک  نینمؤم و  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  زا  کـی  ره  اـیند  رد  سپ  دـننادیم ، هراـّما  سفن  تروص  ار 

دـنوشیم و لـخاد  ءاـیلوا  و  دـنباییم ، شوماـخ  ار  مّنهج  نآ  دـنراد  مارآ  حور  دنتـسه و  هـّنئمطم  سفن  ياراد  هـک  ناربـمغیپ  یلو  دـنوشیم ،
دنتـسه و وفعم  هک  نینمؤم  زا  ياهتـسد  و  دننک ، شوماخ  ارنآ  يربهر  تیاده و  وترپ  يهلیـسوب  دـننکیم  شـشوک  و  دـننیبیم ، شاهتخورفا 

دنزوسیمن نآ  رد  زگره  دنسریمن و  شتآب  اههتـسد  هکنیا  زا  کیچیه  هک  دنوشیم  اهنآب  هتـسباو  ءایلوا و  ءزج  زین  دنرادن  هذخاؤم  قاقحتـسا 
یگتخورفاب دنوشیم و  شتآ  نوردب  ترخآ  رد  هّتبلا  سپ  دنتسه  سوه  يوه و  يهنزشتآ  تیربک و  یگدنز  نارود  رد  نوچ  نارفاک  نکل 

يهتسدمه مه  قساف  راک و  تیصعم  ياهّدع  دنتسه و  نتخوس  يهلیسو  تیربک و  دوخ  هک  دنراد  راک  رس و  نآ  اب  هتـسویپ  دنزوسیم و  نآ 
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رد یفاص : دـنوریم . ردـب  دـننکیم و  شوماخ  ار  دوخ  شتآ  رفک ، زا  بانتجا  رون  يهطـساوب  یلو  دـنوریم  شتآب  اهنآ  اـب  دنتـسه و  نارفاـک 
ینب ءام  اندرو  : » دـیوگیم برع  نوچ  تسین  نتفر  شتآ  نوردـب  هیآ  ینعم  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یّمق  ریـسفت 

هک یلاوقا  يواطنط : ندش . بآ  نوردب  هن  تسا  بآ  نآ  رانک  رب  نتفر  دوصقم  هک  تسا  مولعم  میدـش و  هلیبق  نالف  بآ  دراو  ینعی  نالف »
واب شتآ  دـسرب  مّنهجب  نمؤم  نوچ  هک  تسا  هدـش  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  هکنیا  لـثم  ثیداـحا  مه  تسا و  هدـش  لـقن  هیآ  هکنیا  ریـسفت  رد 

رد تمواقم  تابث و  ربص و  اهیرامیب و  اهیراتفرگ و  زا  تسا  هیانک  یگلمج  درک . شوماخ  ار  نم  يهرارـش  وت  رون  هک  رذگب  دوز  دیوگیم :
دیوگیم نمؤمب  مّنهج  شتآ  هک  ثیدـح  هکنیا  ینعم  رد  يونثم : هحفص 78 ] بضغ [ . توهش و  شتآ  ندرک  شوماخ  اههتـساوخ و  ربارب 
مشتحم يا  کبس  رذگب  شدیوگ  یفطنم  فیعض و  خزود  دوشیم   || یفص  يا  ور  هکنیا  زا  نمؤم  شتآ  ز  يران .» أفطا  كرون  ّناف  زج  »

او وسنیدـب  تتیربک  دوز  سفن  هکنیا  ار  وا  دـیناسخب  هچ  نیب   || سب  تسا و  وا  خزود  تیربک  هک  رفک  مشتآ  درم  وت  ياهـشتآ  هنرو ز  ||  
بحاـص وت  هک  داـسک  مراد  نم  هچ  ره  ددرگ  هنرو   || داـب  وچمه  نک  رذـگ  ّتنج  شدـیوگ  رارـش  یندز  اـت  وت  رب  خزود  هن  اـت   || راـپس 

َُّمث  » ناـما وز  ارنآرم  ین  ار  هکنیا  رم  ین   || ناـنج  مه  میحج و  وز  نازرل  تسه  نیچ  ياـهتیالو  وـت  مایتـب  نم   || نیچهشوـخ  نم  ینمرخ 
دنچ ایئر »  » يهملک تسا و  هدـش  تئارق  لّوا  میم  حـتف  ّمض و  اب  اماقم »  » يهملک تسا و  هدـش  تئارق  میج  دـیدشت  فیفخت و  اب   72 یِّجَُنن »

ن مجعم . ياز  اب  - 4 19-1- نآرق . - دیدشت هزمه و  نودـب  ّطقف  ءای  اب  - 3 ءای ، هزمه و  اـب  - 2 دّدـشم ، يای  اب  تسا 1 - هدـش  تئارق  روج 
ماـجنا هّتبلا  هکنیا  ندـنامهف  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  رما  تروـصب  ددـمیلف »  » يهـلمج رخف :  75 ادَـم » ُنمحَّرلا  َُهل  دُدـمَیلَف  ِۀـَلالَّضلا  ِیف  َناک 

247-245- یقرواپ -64-1- نآرق «. - 14» داد دـهاوخ  شتلهم  دـنوادخ  هّتبلا  تسا  یهارمگ  رد  هکنآ  دوشیم : ینعم  نینچ  و  دـش ، دـهاوخ 
و دراذـگارف ، ار  وا  يادـخ  ات  ار  وا  نک  اـهر  ُنمحَّرلا » َُهل  دُدـمَیلَف   » دـشاب رفک  تلالـض  رد  وا  هک  سکنآ  هک  دّـمحم  يا  وگب  حوتفلا : وبا  ]
يراتفرگ و باذع  ینعم  تسا : هتفگ  ّمصا  عمجم :  75 َۀَعاّسلا » اَّمِإ  َو  َباذَعلا  اَّمِإ   » 101-73- نآرق [. - ار وا  دهد  نالذخ  ددم  دهد و  تلهم 

يرگید دـنوشیم . سویأم  زیچ  همه  زا  هک  هاگنآ  يراتفرگ  یگراچیب و  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  یگدـنز ، نارود  رد  تسا  ندـش  هراچیب 
نیملـسم و گنج  ماگنه  رد  يراتفرگ  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  ربق ، ماگنه  رد  يراتفرگ  هحفص 79 ]  ] 39-1- نآرق  - ینعی تسا : هتفگ 

تسار ار  ّقح  تایآ  دش و  نمؤم  تفر و  حالـص  دشر و  هارب  هکنآ  ینعی  يربط :  76 اوَدَتها » َنیِذَّلا  ُهّللا  ُدیِزَی  َو  . » اهنآ ریشمشب  ندش  هتشک 
هکنیا دوشیم و  دایز  هفیظو  رب  تبظاوم  يهطـساوب  تسا  هدش  نّیعم  وا  رب  هک  یفئاظو  ضئارفب و  شنامیا  درک  لمع  دوخ  فئاظوب  درمش و 

: دناهتفگ یـضعب  و  تسا ، هدوزفا  شتیاده  رب  یتیاده  هک  دنوادخ  فرط  زا  تسا  وا  نامیا  یتدایز  نامیا و  دـیدجت  تسا و  یتیادـه  دوخ 
نامیا رب  ّقح  يوس  زا  تسا  نامیا  يدایز  دوخ  هکنیا  دـنوشیم و  نمؤم  مه  خـسان  تایآب  دـندوب  نمؤم  خوسنم  تایآب  هک  روط  نامه  ینعی 

تیادـه و رب  ناـنیمطا  نـیقی و  ینوزف  رد  هـک  تـسا  هـکنیا  ناـشیراکوکن  شاداـپ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  فـشک :  41-1- نآرق . - قباس
ّالِإ مُکنِم  نِإ   » تیآ 71 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  دوشیم . هدوزف  یهارمگ  رب  قسف  هطـساوب  ار  نیقـساف  هکناـنچ  دوش  هدوزفا  ناـشیبایهار 

روبع و ینعمب  ار  اـهدراو »  » يهملک دناهتـسناد و  مدرم  موـمعب  باـطخ  ار  مک »  » ریمـض همه  هک  میدرک  لـقن  ار  نیرّـسفم  نخـس  اـهُدِراو »
فـصو ولج  تایآ  نوچ  یلو  دـننکیم ، روبع  مّنهج  زا  طقف  دنـشاب و  هدوسآ  شتآ  هب  دورو  زا  نینمؤم  ات  دـناهدرک ، ینعم  ندـش  کـیدزن 

مادکچیه دیتسه  کیدزن  شتآب  میسانشیم  هک  نامرفان  مدرم  يا  هک  دشاب  اهنآ  اب  نخـس  يور  هلمج  هکنیا  رد  تسا  نکمم  تسا  ناراکدب 
رـس دندرک و  هشیپ  يوقت  نامرفان  مدرم  امـش  زا  هک  ار  یئاهنآ  سپـس  ینعی  اوَقَّتا » َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث   » دعب يهلمج  و  دیرادن ، یئاهر  شتآ  زا 

يارب نیرّسفم  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ام  ریبعت  هکنیا  دشابن  نانیمطا  لباق  میدرک  لقن  هک  یتایاور  تّحـص  رگا  و  میهدیم . تاجن  دندش  نامرفب 
- نآرق -66-37- نآرق . - میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  تایآ  يهّیقب  رد  ام  رظن  دناهدیـشک . تمحز  اهدراو »  » ینعم

هحفص 80]  ] 543-505

ات 98] تایآ 77  [: 19  ] میرم هروس  ]
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َُهل ُّدُمَن  َو  ُلوُقَی  ام  ُُبتکَنَـس  ّالَک  [ 78  ] ًادهَع ِنمحَّرلا  َدنِع  َذَـخَّتا  ِمَأ  َبیَغلا  َعَلَّطَأ  [ 77  ] ًادـَلَو َو  ًالام  َّنَیَتوَُأل  َلاق  َو  اـِنتایِآب  َرَفَک  يِذَّلا  َتیَأَرَف  َأ 
َنوُرُفکَیَس ّالَک   344-1- نآرق [ - 81  ] ازِع مَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِهلآ  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا  َو  [ 80  ] ًادرَف انِیتأَی  َو  ُلوُقَی  ام  ُُهثَِرن  َو  [ 79  ] ادَم ِباذَعلا  َنِم 

[84  ] ادَع مَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  مِهیَلَع  لَجعَت  الَف  [ 83  ] ازَأ مُهُّزَُؤت  َنیِِرفاکلا  یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَنلَسرَأ  ّانَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 82  ] ادِض مِهیَلَع  َنُونوُکَی  َو  مِِهتَدابِِعب 
َذَخَّتا ِنَم  ّالِإ  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلمَی  -1-330 ال  نآرق [ - 86  ] ًادرِو َمَّنَهَج  یلِإ  َنـیِمِرجُملا  ُقوُـسَن  َو  [ 85  ] ًادفَو ِنمحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُملا  ُرُـشَحن  َموَی 

ُّرَِخت َو  ُضرَألا  ُّقَشنَت  َو  ُهنِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاواـمَّسلا  ُداـکَت  [ 89  ] ادِإ ًائیَـش  ُمتئِج  دََقل  [ 88  ] ًادـَلَو ُنمحَّرلا  َذَـخَّتا  اُولاق  َو  [ 87  ] ًادهَع ِنمحَّرلا  َدـنِع 
َو ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ُّلُـک  نِإ  [ 92  ] ًادـَلَو َذِـخَّتَی  نَأ  ِنمحَّرِلل  یِغَبنَی  اـم  َو   285-1- نآرق [ - 91  ] ًادـَلَو ِنمحَّرِلل  اوَـعَد  نَأ  [ 90  ] ادَـه ُلابِجلا 

اوـُلِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 95  ] ًادرَف ِۀَـمایِقلا  َموَـی  ِهِیتآ  مُـهُّلُک  َو  [ 94  ] ادَـع مُهَّدَـع  َو  مُهاصحَأ  دََـقل  [ 93  ] ًادـبَع ِنمحَّرلا  ِیتآ  ّالِإ  ِضرَـألا 
انکَلهَأ مَک  َو  [ 97  ] اُدل ًاموَق  ِِهب  َرِذـُنت  َو  َنیِقَّتُملا  ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانرَّسَی  امَّنِإَف   322-1- نآرق [ - 96  ] ادُو ُنمحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعجَیَـس  ِتاِحلاّصلا 

هزمه حـتفب  ّزأ »  » ردـصم زا  مه » ّزؤت - : » تاغل ینعم   206-1- نآرق [ - 98  ] ًازکِر مَُهل  ُعَمـسَت  َوأ  ٍدَـحَأ  نِم  مُهنِم  ُّسُِحت  لَـه  ٍنرَق  نِم  مُـهَلبَق 
« اّدل ، » دایز يادـص  یتخـس و  اب  یبارخ  اّدـه » ، » راوگان دـمآ  شیپ  تخـس ، تبیـصم  اّدا » . » نتخورفا گید  ریز  شتآ  ندرک ، راداو  ینعمب 

لقن ّترا  نب  بابخ  زا  لوّزنلا : بابسا  و  عمجم : لوزن : تهج  هتسهآ . يادص  زکر »  » ۀموصخلا دیدش  تخـس و  ینمـشد  ینعمب  ّدلا »  » عمج
يدرگرب وا  زا  يوش و  دّمحم  رکنم  رگا  تفگ : مدرک ، هبلاطم  متـشاد و  یبلط  یمهـس  لئاو  نب  صاع  زا  تفگ : هحفص 81 ] وا [  هک  تسا 

دوخ دنزرف  لام و  رسب  هک  اجنامه  رد  سپ  تفگ : مرادیمن ، رب  تسد  ص ]  ] ترضح نآ  زا  زیخاتسر  گرم و  ات  متفگ  مهدیم ، ار  وت  بلط 
دش رفاک  ام  تایآب  هک  ار  درم  نآ  يدید  دّمحم  يا   77 همجرت : دش . لزان  وا  فیـصوت  يارب  هیآ  دنچ  هکنیا  مهدیم ، ار  وت  بلط  مدمآ  زاب 

هچنآ هک   ] تسا هتفرگ  ناـمیپ  ادـخ  زا  اـی  دراد  ربـخ  بیغ  زا  وا  رگم   78 دیـسر ! دـهاوخ  نمب  دـنزرف  لام و  رگید ] ملاعب   ] راچان تفگ : و 
يراتفرگ و رب  هتسریپ  میسیونیم و  دیوگب  هچ  ره  هکلب  دراد ] لدشوخ  ار  دوخ  وا  هک   ] تسا نینچ  هن  هّتبلا   79 دوشب ] نامه  تسا  وا  هاوخلد 

دنزرف لام و  و   ] دیآیم 81 ام  دزن  اهنت  و  دریمیم ، وا  میربیم و  ثراب  ام  تسه  نآ  راظتناب  دیوگیم و  دوخ  يارب  هچنآ  میئازفیم 80 و  شرازآ 
نینچ هن  دشاب ، ناشيرای  يهلیسو  ات  دنتفرگ  يدوبعم  يادخ  زج  هک ] رفاک  مدرم  هنوگنیا   ] 82 دوش ] رضاح  رشحم  هب  اهنت  هّکی و  دراذگب و 
رگم وت  دّـمحم  يا  دوب 83  دـنهاوخ  اهنآ  ّدـض  راـگزاسان و  دـنوشیم و  اـهنآ  شتـسرپ  رکنم  دوخ  يدوزب  نوچ  دـنرادنپیم  اـهنآ  هک  تسا 

ار ناـشیا  مد  زور و  اـم  هک  نکم  ناـشيراتفرگ  رب  باتـش  وـت  سپ  دـنراد 84  او  يدـبب  ار  نارفاک  ات  میداتـسرف  ار  ناوید  اـم  هک  ینادـیمن 
يوسب ار  ناراکدـب  دـنوریم 86 و  ناطلـس  رادـیدب  يرادـنپ  هکنانچ  مینک  هناور  ّقح  يوسب  ار  ناراـگزیهرپ  هک  زور  نآ  اـت  میرامشیم 85 

درک 88 راوتسا  نامیپ  ّقح  دزن  رد  هکنآ  رگم  دناتن  تعافش  سک  هک  تسا  اجنآ  دنرآ 87 و  دورف  دننارب و  ار  ناویح  هکنانچ  مینارب  خزود 
مدرم امـش  يهتفگ  تسا  ینخـس  تشز  هچ   89 تسا ، هتفرگ  يدنزرفب  ياهدیرفآ ]  ] دنوادخ دـنتفگ : هک ] اهنآ  دـنوش  تعافـش  هنوگچ   ] و

، هچ دناهتشادنپ 92  دنزرف  ادخ  يارب  هک  دزیر 91  مهرد  دنکشب و  اههوک  دفاکشب و  نیمز  دوش و  هراپ  نامـسآ  تسا  نکمم  هک  رفاک 90 
هک دیآ 94  ّقح  هاگشیپب  راوهدنب  تمایقب ]  ] هک رگم  دنامن  يدوجوم  نیمز  نامسآ و  رد  هکنوچ  درایب 93  دنزرف  هک  تسین  یئادخ  راوازس 

دوب دنهاوخ  هحفص 82 ] ّقح [  روضحب  روای ] کموکیب و   ] یئاهنتب کی  ره  تمایق  زور  وا 95 و  دزن  دنمولعم  تسا و  هدرمش  ار  یگلمج 
ار نآرق  هکنیا  سپ  دهدیم 97  رارق  یگناگی  یتسود و  ناشيارب  دنوادخ  يدوزب  دـناهدرک  بوخ  ياهراک  دـنراد و  نامیا  هک  اهنآ  96 و 

تخسرس جوجل و  یهدب و  شوخ  ربخ  ار  راگزیهرپ  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  میداتـسرف ] تدوخ  تغلب  و   ] میدرک ناسآ  وت  نابز  رب  هک 
نیرتمک ای  ینیبیم و  ار  اهنآ  زا  یـسک  نونکا  ایآ  میدرک . دوبان  ار  اهنآ  زا  شیپ  نارود  مدرم  اـسب  هچ  هک  یناسرتب 98  شدب  تبقاع  زا  ار 

ود ات  دنتخادنیب  ار  لاعتفا  هزمه  تسماهفتسا و  هزمه  هحوتفم  هزمه  حوتفلا : وبا   78 َبیَغلا » َعَلَّطَأ  : ] » نیرّسفم نخس  يونشیم .! ار  ناشادص 
دهاـجم ظوفحم ، حول  رب  تفگ : ساـّبع  هّللا  دـبع  تسا ، هدـش  علّطم  بیغ  رب  اـیآ  تسا ، هدوب  علطأ » ء   » نآ ریدـقت  دـشابن و  عـمتجم  هزمه 

: تفگ دهاجم  ًادهَع » ِنمحَّرلا  َدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ   » 38-17- نآرق . - خزودب ای  دش  دهاوخ  تشهبب  هک  دنادیم  ات  تسا  هتسنادب  بیغ  ملع  تفگ 
هکنیا هک  دشاب  سکنآ  يارب  تشهب  ینعی  هدروآ ، نامیا  تسا و  هتفگب  ار  هملک  هکنیا  وا  ایآ  ینعی  تسا  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » نتفگ دـهع  هکنیا 
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نینچ زگره  اّلک »  » درب تشهبب  ار  وا  هک  يادخ  زا  دراد  يدهع  تفگ  یبلک  تسا ، هداتسرف  شیپ  زا  حلاص  یلمع  تفگ  هداتق  دیوگ ، هملک 
هداهن مسق  ماقم  رد  اّلک »  » دناهتفگ و  میئازفیب ، میهد و  ددم  باذع  زا  ار  وا  و  دیوگ ، هچنآ  میـسیونب  ام  رخآ  ات  ُلوُقَی »- ام  ُُبتکَنَـس  ، » دشابن

وبأ  80 ُلوُقَی » اـم  ُُهثَِرن  َو   » 392-365- نآرق -99-73- نآرق -41-1- نآرق [. - دـیوگیم هچنآ  مسیونب  هک  اّقح  هکتـسنیا : نآ  ینعم  تسا و 
نبإ ساّبع و  نبإ  عمجم :  27-1- نآرق . - دراذگب ثاریمب  ینعی  دنک ، اهر  دنادیم  دوخ  کلم  هک  نادـنزرف  لام و  دریمب و  وا  ینعی  حوتفلا :

: يروباشین  83 َنیِِرفاکلا » یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَنلَـسرَأ  . » مینکیم جراخ  شرایتخا  زا  دنکیم  اعّدا  هک  یلام  مینکیم و  شدوبان  ینعی  دناهتفگ : دـیز 
و هحفص 83 ]  ] 46-1- نآرق  - ناربمغیپ هک  تسا  هکنیا  ناشنخـس  لصاح  ار و  نارفاک  نیطایـش و  میتشاذـگ  دازآ  ینعی  دـناهتفگ  هلزتعم 
دـنتفریذپ و ناربمغیپ  نخـس  هک  درک  یفطل  دوخ  ناتـسودب  هاگنآ  تشاذـگ  دازآ  مدرم  اب  ار  هتـسد  ود  ره  داتـسرف و  دـنوادخ  ار  نیطاـیش 
. ندرکن راـبجا  عـنم و  تسا و  ندراذـگ  دازآ  زا  هیاـنک  تسا و  زاـجم  انلـسرا »  » يهلمج عـمجم : درک . مورحم  فـطل  هکنیا  زا  ار  نانمـشد 

درک تفاضا  تشهب  ارنایوج  تشهب  رگید ، نایوج  يادخ  دـنرگید و  نایوجتشهب  هتـشون : فشک   85 ًادفَو » ِنمحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُملا  ُرُـشَحن  »
دوب عزن  رد  يروـنید  داـشمم  ِنمحَّرلا » َیلِإ  َنیِقَّتُملا  ُرُـشَحن  َموَـی   » تفگ ار  ناـیوج  ادـخ  و  َنوُهِکاـف » ٍلُغُـش  ِیف  َموَـیلا  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  َّنِإ  »
يو رب  یگناب  تسرگن  وا  رب  داشمم  نک ، تمارک  ار  وا  تشهب  نک و  تمحر  يو  رب  ایادخ  راب  درکیم : اعد  هداتـسیا و  يو  شیپ  یـشیورد 

تقیقح برـشم  رـسب  نونکا  یفرط » اـهترعا  اـمف  ، » دـنکیم هولج  روصق  روح و  فرغ و  فرط و  رپ  تشهب  تسا  لاـس  یـس  لـفاغ  يا  دز :
ینادرمناوج هکنیا  دجنگن  یسک  ره  يهلصوح  رد  ثیدح  هکنیا  درمناوج  يا  یهاوخیم ! تمحر  تشهب و  ارم  هدروآ و  تمحر  وت  مسریم 

رد یهاگ  تدهاشم ، يهطرق  رد  ینامز  تدهاجم ، يهّلح  رد  ینامز  دنبلط  نیع  تامارک  تاماقم  رد  تاعلاطم و  تاقدارس  رد  هک  دسر  ار 
رحب قیرغ  ناش  اـهناج - تریغ ، راـن  قیرح  ناـشاهلد  تسم ، مه  رایـشه و  مه  تسه  مه  تسین و  مه  وحم  وحـص  رد  یهاـگ  رکـش ، رکس 

بیجن ار  یکی  دشاب  یبکرم  ار  یـسک  ره  دننک  رـشح  لالجلا  يذ  ترـضحب  ار  قلخ  هک  ادرف  هدـنیوگ ، ناشماخ  هدـنیوپ ، نانکاس  تریح ،
ّقلعت يو  ّتبحم  و  درادن ، كاخب  ّقلعت  ّتبحم  هکنیا  هک  هتفگ  تقیرط  ریپ  ّتیدـحا . تّزع  يهضبق  ار  ناشیا  تّمه و  قارب  ار  یکی  تعاط 

دزب دوخ  تردـق  زا  ياهعرق  نکل  تسا  ّتبحم  ياج  ره  هن  و  تسا ، رایـسب  كاخ  ملاع  رد  يدوب  كاـخ  ّتبحم  ّتلع  رگا  دراد  یلزا  رظنب 
وب هب  یناراد  نامیلـس  وب  لاح . مکحب  هن  درگن  لزا  مکحب  درگن  وتب  هک  هلالج  ّلج  وا  میدوب ، ام  نآ  دروایب  تمکح  زا  یلاف  میدـمآرب ، اـم 

- نآرق -197-137- نآرق -49-1- نآرق  - اذا  » تشبن باوج  دیزی  وب  دـسر ! لزنمب  هک  دوب  دـشاب !!! لفاغ  زا و  هک  یـسک  هک  تشون  دـیزی 
لزنمب دزو  وا  لد  رب  ّتینادرف  ياوه  زا  ّتیلزا  فطل  داب  رگا  ینعی  ۀـفلک » ریغ  نم  لزنملا  غلب  ۀـیانعلا  حاـیر  ّتبه  هحفص 84 ]  ] 272-224

تسا يربخ  و  دنیآیم ، هراوس  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  مینکیم ، ناشروشحم  دنوادخ  يوسب  هتسد  هتـسد  ینعی  حوتفلا : وبأ  تفلکیب . دسر 
تسا امش  يراوس  يهلیسو  هک  دیهدب  ّتیمها  ینابرقب  هدومرف  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دنوشیم ، راوس  دناهدرک  ینابرق  ایندب  هک  یتاناویح  رب  هک 

رب دورو »  » دفو سپ  دنشاب  هراوس  ریما  هاشداپ و  رب  نیدراو  دفو و  درک : ضرع  ص ]  ] ربمغیپب مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  تیاور  و  تمایقب .
ینعی هتـشون : ینیـسح  تسا . الط  زا  ناشراسفا  نـالاپ و  هک  نارتش  اـب  دـننک  لابقتـسا  ار  نینمؤم  هکئـالم  دومرف : تسا  هنوگ  هچب  دـنوادخ 

تاعاط و بئاجن  رب  یـضعب  هدومرف : هّرـس  سّدـق  يریـشق  ماما  دـنربیم . كولم  هاگرد  هب - ار  نادـفاو  هچنانچ  دـنرب ، تشهبب  هراوس  ارناشیا 
هکنانآ دنرب و  نانج  يهضورب  ارناشیا  دـننایوج  تشهب - دنـشاب  تاعاط  بکارم  رب  هکنانآ  تاّین  ممه و  بکارم  رب  یموق  دنـشاب و  تادابع 

یلِإ َنیِمِرجُملا  ُقوُسَن  . » رگید يوج  نمحر  تسا و  رگید  يوج  نانج  دنناوخ ، نمحر  برقب  ار  ناشیا  دننابلط  ادخ  دنشاب  تّمه  بئاجن  رب 
خزود يوسب  هدایپ  هنـشت و  هک  مینکیم  راداو  ار  ناراـکهانگ  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  يرـصب و  نسح  ساـّبع و  نبإ  عمجم :  86 ًادرِو » َمَّنَهَج 

مه هنـشت  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  لامعتـسا  اشاطع  ياجب  ادرو »  » يهملک دوشیم و  بآ  رب  دراو  هک  هنـشت  رتش  دـننام  دـنور 
مّنهج اهنآ  يهرهب  ینعی  تسا  هرهب  بیصن و  ینعمب  درو » : » دناهتفگ یـضعب  و  دنمانیم ، دورو  ار  راک  هکنیا  دنهنیم و  هاگبآب  مدق  بآ  يارب 

. - نارگید يارب  اـهنآ  زا  اـی  اـهنآ  يارب  نارگید  زا  اـی  تسین  تعافـش  ناـکما  ینعی  رخف :  87 َۀَـعافَّشلا » َنوُِکلمَی  ال   » 49-1- نآرق . - تسا
راـیتخا یـسک  ینعی  ناربمغیپ . قیدـصت  دـیحوتب و  رارقا  تسا و  ناـمیا  دـهع  عمجم :  87 ًادـهَع » ِنمحَّرلا  َدـنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّالِإ   » 29-1- نآرق
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هحفـص 85]  ] 47-1- نآرق . - دـننکیم تعافـش  ار  رگدـکی  نامیا  لها  دـناهدرک و  راوتـسا  ینامیپ  نینچ  هک  یئاهنآ  رگم  درادـن  تعاـفش 
: حوتفلا وبأ   ] 36-1- نآرق . - تسا تئارق  فالتخا  نرّطفتی » داکی ، اّدا ، قوسن ، رـشحن و   » تاملک رد  عمجم :  90 َنرَّطَفَتَی » ُتاوامَّسلا  ُداکَت  »

راک ره  برع  هکنآ  يارب  تفگ  لثم  لیبس  رب  اههوک  رورخ  نیمز و  قاقـشنا  نامـسآ و  راـطفنا  یلاـعت  يادـخ  دـنتفگ : یناـعم  لـها  ضعب 
رکشل و یب  دنزرفیب و  لامیب و  اهنت  زیخاتسر  رد  همه   95 ًادرَف » ِۀَمایِقلا  َموَی  ِهِیتآ  . » دنیوگ یتاملک  نینچ  دیآ  شیپ  هک  كانلوه  تخس و 

دنچ هلمج  هکنیا  ینعم  رد  عـمجم :  96 ادُو » ُنمحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعجَیَـس   » 35-1- نآرق [. - دنیآ رـضاح  يادـخ  دزن  وریپ ، روای و  راییب و  هاپس و 
دوصقم - 2 دراد ، لد  رد  ترـضح  نآ  زا  یتّبحم  ینمؤم  ره  نوچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  صوصخم  هلمج  هکنیا  تسا 1 - لوق 

- یم ناشنیفلاخم  نانمـشد و  لدب  ار  نینمؤم  یتسود  دنوادخ  يدوزب  ینعی  دنراد 3 - لد  رد  ار  رگدـکی  ّتبحم  هک  تسا  نینمؤم  مومع 
رگدکی نابیتشپ  هک  دـهدیم  رارق  رگیدـکی  لد  رد  ار  نینمؤم  یتسود  - 4 دنوشب ، اهنیا  تیوقت  بجوم  دـنوش و  نمؤم  مه  اهنآ  ات  دراذـگ 

. - دنرادب تسود  ار  رگدـکی  همه  هک  دوشیم  هدراذـگ  ناشیتسود  نینمؤم  لدـب  رگید  ناهج  رد  دنشاب 5 - ادص  کی  لدکی و  دنـشاب و 
دـمآ و شوخ  يراکوکن و  یئانـشآ و  لثم  يرهاظ  بابـسا  نودـب  دـهدیم  رارق  ار  نینمؤم  یتسود  اـهلد  رد  ادـخ  ینعی  رخف :  39-1- نآرق
« لعجیس  » يهلمج هحلسا و  هّدع و  هیامرس و  لیبق  زا  يرهاظ  بابـسایب  دراذگیم  سرت  نانمـشد  لد  رد  هکنانچ  اهنیا  دننام  ینابز و  برچ 

دندوب راتفرگ  ناناملـسم  اجنآ  تسا و  هدش  لزان  هّکم  رد  هروس  هک  تسا  هکنیا  يارب  ای  تسا  يدوزب  ینعمب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نیـس  اب 
ياـهراک هک  تسا  رگید  ملاـعب  دوصقم  اـی  دریگیم و  ياـج  اهلدـب  ناـشیتسود  دـنوشیم و  تیوقت  يدوزب  هک  تسا  هدـش  هداد  دـیون  اـهنآب 

نآ ّدو »  » يهملک زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  و  دوشیم ، رادومن  رگدـکی  اـب  یتـسود  بجوم  دوـشیم و  رادوـمن  اـجنآ  رد  ناـشبوخ 
َرِذُنت . » داد دهاوخ  اهنآب  هحفـص 86 ] دنوادخ [  يدوزب  دنرادیم  تسود  هچنآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دنرادیم و  تسود  هک  تسا  يزیچ 
هکنیا فص  زا  وک  یسک  ره   30-1- نآرق [: - ص  ] ربمغیپ فرط  زا  یلذه  ناوج  ّتیرومأم  يهلابند  مراهچ  رتفد  رد  يونثم   97 اُدل » ًاموَق  ِِهب 

نامز هکنیا  ریگم  او  يو  زا  چـیه  ار  ایمیک   || ریفن  تراتفگ  ددرگ ز  یـسم  رگ  تسا  شوخاـن  ناـک  یفـص  يوس  دوریم   || تسا  شکرس 
مَک َو   ] » مالّسلاب اوعدی  هّللا  ّنا  هک  نیه   || مالغ  يا  اولاعت ، لق  اولاعت ، لق  شرخآ  رد  دهد  شروش  وت  تفگ   || شرفاک  سفن  تسا  مرگ 
ایآ دندرکیم ، ینامرفان  دـندوب و  هک  ار  یمدرم  ناشیا  زا  شیپ  میدرک  كاله  ام  ردـقچ   98 ًازکِر » مُهنِم ...  ُّسُِحت  لَه  هلوق - یلا  اـنکَلهَأ -

راتفگ و  73-66- نآرق -61-40- نآرق -20-3- نآرق [. - تفر اهنآ  اب  هک  مینک  هلماعم  نامه  نانیا  اب  سپ  ینکیم  ّسح  نانآ  زا  يرثا  چیه 
رب وا  یگریچ  ناطیـش و  کیرحت  بجوم  رفک  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  َنیِِرفاکلا » یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَنلَـسرَأ  ّانَأ   » تیآ 83 - 1 ام : نخس 

ّتیصاخ ناور و  دتفیب و  رفاک  ناجب  گس  دننام  ناطیش  هک  دیّصلا » یلع  هبلک  لسرا   » لثم تسا  یلامعتسا  انلـسرا »  » يهلمج دوشیم و  رفاک 
يهلیسو دوخ  دنزیم  زابرس  نامیا  ناربهر و  نخس  شریذپ  زا  نوچ  و  دنکیم ، دوبان  هراپ و  هراپ  دب  لامعا  راکفا و  يهطـساوب  ار  وا  ّتیناسنا 
تابجوم يدوبان  يدـب و  رد  وا  یکابیب  لامک  زا  تسا  هیانک  مهزؤت »  » يهلمج و  دـنکیم . مهارف  دوخ  رب  ار  ام  نداتـسرف  گس  یگناـگیب و 

نوـچ تسا  هدـش  هتفگ  نارفاـک  يارب  هک  مّنهج » یلا   » ربارب رد  تسا  هدـش  هتفگ  ِنمحَّرلا » َیلِإ  َنیِقَّتُملا  ُرُـشَحن   » تیآ 85 - 2 وا ، ّتیناسنا 
تـسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  سک  همه  يارب  زیچ  همه  ریگارف  تسا و  ماع  تمحر  هک  یـشوخ  لامک  زا  تسا  هیاـنک  نمحر  يهملک 

ای دنوادخ و  ندید  رب  همّـسجم  بهذم  لیلد  و  خزود ، اب  ناراکدب  هک  روط  نامه  دـنراد  راک  رـس و  نمحر  اب  ناراگزیهرپ  رگید  ملاعب  هک 
653-612- نآرق -82-31- نآرق  - هدـش هتفگ  ماع  ناسحا  تمحر و  رب  دورو  تسا و  هتفگن  هّللا » یلا  ای -  انیلا -  » نوچ تسین  واب  ندیـسر 

نکمم نکل  میدرک  لقن  دناهتـشون  نارگید  هچنآ  َۀَعافَّشلا » َنوُِکلمَی  ال  - » تیآ 87 - 3 نّیعم ، دودحم و  صخـش  رب  هن  تسا  هحفص 87 ] ] 
یمدآ و ياههتساوخ  نایم  دشاب  هنسح  لامعا  يرگیجنایم  تعافـش  زا  دوصقم   81-53- نآرق : - میتفگ هرقب  يهروس  رد  هک  يروطب  تسا 

نیمرجم نیقّتم و  يهتـسد  ود  هکنیا  زا  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش  هیآ  هکنیا  رد  و  ناحیر . حور و  تداعـسب و  لوصو  اب  وا  شکرـس  سفن 
ّتینامحر و هاگـشیپ  رد  هکنآ  رگم  تسین  یناحور  تداعـسب  یناسفن  رورـش  زا  ربهر  لصاف و  یجنایم و  ّتیـصاخ  ياراد  کـلام و  یـسک 

هدوب نمؤم  تسا و  هدرک  يرادهگن  ار  یناسنا  یلصا  ترطف  تسا و  هدوب  میلـست  یلزا  نامیپب  دشاب و  هدرک  راوتـسا  نامیپ  هعـساو  تمحر 
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هحفص 88] دوب [ . دهاوخ  وا  یجان  یجنایم و  ربهر و  عیفش و  شنامیا  یسک  نینچ  هّتبلا  هک  تسا 

هط هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 20 - 

ات 79] تایآ 1  [: 20  ] هط هروس  ]

َو َضرَألا  َقَلَخ  نَّمِم  ًالیِزنَت  [ 3  ] یشخَی نَِمل  ًةَرِکذَت  ّالِإ  [ 2  ] یقشَِتل َنآرُقلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  ام  [ 1  ] هط  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
يرَّثلا َتَحت  ام  َو  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  [ 5  ] يوَتسا ِشرَعلا  یَلَع  ُنمحَّرلا   148-1- نآرق [ - 4  ] یلُعلا ِتاوامَّسلا 

-1- نآرق [ - 9  ] یسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  لَه  َو  [ 8  ] ینسُحلا ُءامـسَألا  َُهل  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  [ 7  ] یفخَأ َو  َّرِّسلا  ُمَلعَی  ُهَّنِإَف  ِلوَقلاـِب  رَهَجت  نِإ  َو  [ 6]
[11  ] یسُوم ای  َيِدُون  اهاتَأ  اّمَلَف  [ 10  ] ًيدُه ِراّنلا  یَلَع  ُدِجَأ  َوأ  ٍسَبَِقب  اهنِم  مُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتسَنآ  یِّنِإ  اُوثُکما  ِِهلهَِأل  َلاقَف  ًاران  يأَر  ذِإ   290
َو ِینُدبعاَف  اَنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  اَنَأ  ِینَّنِإ  [ 13  ] یحُوی اِمل  عِمَتساَف  َُکترَتخا  اَنَأ  َو  [ 12  ] ًيوُط ِسَّدَقُملا  ِداولِاب  َکَّنِإ  َکیَلعَن  عَلخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ 

ُنِمُؤی نَم ال  اهنَع  َکَّنَّدُصَی  الَف  [ 15  ] یعـسَت اِمب  ٍسفَن  ُّلُک  يزُجِتل  اهیِفخُأ  ُداکَأ  ٌۀَِیتآ  َۀَعاّسلا  َّنِإ   404-1- نآرق [ - 14  ] يِرکِِذل َةالَّصلا  ِِمقَأ 
ُبِرآَم اهِیف  َِیل  َو  یِمَنَغ  یلَع  اِهب  ُّشُهَأ  َو  اـهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ  َياـصَع  َیِه  َلاـق  [ 17  ] یـسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َکِلت  ام  َو  [ 16  ] يدرَتَف ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  اـِهب 
یلوُألا اَهَتَریِـس  اهُدیُِعنَـس  فََخت  َو ال  اهذُخ  َلاق  [ 20  ] یعـسَت ٌۀَّیَح  َیِه  اذِإَف  اهاقلَأَف   341-1- نآرق [ - 19  ] یـسُوم ای  اهِقلَأ  َلاق  [ 18  ] يرخُأ

ُهَّنِإ َنوَـعِرف  یلِإ  بَهذا  [ 23  ] يربُکلا اَِنتایآ  نِم  َکَـیُِرِنل  [ 22  ] يرخُأ ًۀَـیآ  ٍءوُس  ِریَغ  نِم  َءاضَیب  جُرَخت  َکِـحانَج  یلِإ  َكَدَـی  مُمـضا  َو  [ 21]
َو [ 28  ] ِیلوَق اوُهَقفَی  [ 27  ] ِیناِسل نِم  ًةَدـقُع  ُللحا  َو  [ 26  ] يِرمَأ ِیل  رِّسَی  َو  [ 25  ] يِردَص ِیل  حَرـشا  ِّبَر  َلاق   272-1- نآرق [ - 24  ] یغَط

ًارِیثَک َکَحِّبَُسن  یَک  [ 32  ] يِرمَأ ِیف  ُهکِرـشَأ  َو  [ 31  ] ِيرزَأ ِِهب  دُدـشا  [ 30  ] یِخَأ َنوُراـه   167-1- نآرق [ - 29  ] ِیلهَأ نـِم  ًاریِزَو  ِیل  لَـعجا 
ًةَّرَم َکیَلَع  اّنَنَم  دََـقل  َو  [ 36  ] یـسُوم ای  ََکلؤُس  َتِیتوُأ  دَـق  َلاق  [ 35  ] ًاریَِـصب اِنب  َتنُک  َکَّنِإ   136-1- نآرق [ - 34  ] ًارِیثَک َكَرُکذـَن  َو  [ 33]

َو َُهل  ٌّوُدَع  َو  ِیل  ٌّوُدَع  ُهذُخأَی  ِلِحاّسلِاب  ُّمَیلا  ِهِقُلیلَف  ِّمَیلا  ِیف  ِهِیفِذـقاَف  ِتُوباّتلا  ِیف  ِهِیفِذـقا  ِنَأ  [ 38  ] یحُوی ام  َکِّمُأ  یلِإ  اـنیَحوَأ  ذِإ  [ 37  ] يرخُأ
یلِإ َكانعَجَرَف  ُُهلُفکَی  نَم  یلَع  مُکُّلُدَأ  لَه  ُلوُقَتَف  َکـُتخُأ  یِـشمَت  ذِإ   375-1- نآرق [ - 39  ] ِینیَع یلَع  َعَنـُصِتل  َو  یِّنِم  ًۀَّبَحَم  َکـیَلَع  ُتیَقلَأ 

یـسُوم ای  ٍرَدَق  یلَع  َتئِج  َُّمث  َنَیدَـم  ِلهَأ  ِیف  َنِینِـس  َتِثبَلَف  ًانُوُتف  َكاّنَتَف  َو  ِّمَغلا  َنِم  َكانیَّجَنَف  ًاسفَن  َتلَتَق  َو  َنَزَحت  َو ال  اُهنیَع  َّرَقَت  یَک  َکِّمُأ 
ًانَِّیل ًالوَق  َُهل  الوُقَف  [ 43  ] یغَط ُهَّنِإ  َنوَعِرف  یلِإ  ابَهذا  [ 42  ] يِرکِذ ِیف  اِینَت  َو ال  ِیتاـیِآب  َكوُخَأ  َو  َتنَأ  بَهذا  [ 41  ] یِسفَِنل َُکتعَنَطصا  َو  [ 40]
يرَأ َو  ُعَمسَأ  امُکَعَم  ِینَّنِإ  افاَخت  َلاق ال  [ 45  ] یغطَی نَأ  َوأ  انیَلَع  َطُرفَی  نَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر  ـالاق   498-1- نآرق [ - 44  ] یشخَی َوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل 

ّانِإ [ 47  ] يدُهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  َکِّبَر  نِم  ٍۀَیِآب  َكانئِج  دَق  مُهبِّذَُعت  َو ال  َلِیئارسِإ  ِیَنب  انَعَم  لِسرَأَف  َکِّبَر  الوُسَر  ّانِإ  الوُقَف  ُهاِیتأَف  [ 46]
ٍءیَش َّلُک  یطعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق   428-1- نآرق [ - 49  ] یسُوم ای  امُکُّبَر  نَمَف  َلاق  [ 48  ] ّیلََوت َو  َبَّذَک  نَم  یلَع  َباذَعلا  َّنَأ  انَیلِإ  َیِحوُأ  دَـق 
ُمَُکل َلَـعَج  يِذَّلا  [ 52  ] یـسنَی َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ٍباتِک ال  ِیف  یِّبَر  َدـنِع  اـهُملِع  َلاـق  [ 51  ] یلوُألا ِنوُرُقلا  ُلاب  اـمَف  َلاـق  [ 50  ] يدَـه َُّمث  ُهَقلَخ 
َِکلذ ِیف  َّنِإ  مُکَماعنَأ  اوَعرا  َو  اُولُک  [ 53  ] یّتَش ٍتابَن  نِم  ًاجاوزَأ  ِِهب  انجَرخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َو  ًالُبُـس  اهِیف  مَُکل  َکَلَـس  َو  ًادهَم  َضرَألا 

َبَّذَکَف اهَّلُک  اِنتایآ  ُهانیَرَأ  دََقل  َو  [ 55  ] يرخُأ ًةَرات  مُکُجِرُخن  اهنِم  َو  مُکُدیُِعن  اهِیف  َو  مُکانقَلَخ  اهنِم   430-1- نآرق [ - 54  ] یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل 
َو ال ُنَحن  ُهُِفلُخن  ًادِعوَم ال  َکَنَیب  َو  انَنَیب  لَعجاَف  ِِهلثِم  ٍرحِِـسب  َکَّنَِیتأَنَلَف  [ 57  ] یسُوم ای  َكِرحِِسب  انِـضرَأ  نِم  انَجِرُخِتل  انَتئِج  َأ  َلاق  [ 56  ] یبَأ َو 
[60  ] یتَأ َُّمث  ُهَدـیَک  َعَمَجَف  ُنوَعِرف  ّیلَوَتَف   407-1- نآرق [ - 59  ] یًحُض ُساّنلا  َرَـشُحی  نَأ  َو  ِۀَنیِّزلا  ُموَی  مُکُدِعوَم  َلاق  [ 58  ] ًيوُس ًاناکَم  َتنَأ 
[62  ] يوجَّنلا اوُّرَسَأ  َو  مُهَنَیب  مُهَرمَأ  اوُعَزانَتَف  [ 61  ] يرَتفا ِنَم  َباخ  دَق  َو  ٍباذَِعب  مُکَتِحُسیَف  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  اوُرَتفَت  مُکَلیَو ال  یـسُوم  مَُهل  َلاق 
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دَق َو  افَص  اُوتئا  َُّمث  مُکَدیَک  اوُعِمجَأَف  [ 63  ] یلثُملا ُمُِکتَقیِرَِطب  ابَهذَی  َو  امِهِرحِِسب  مُکِضرَأ  نِم  مُکاجِرُخی  نَأ  ِنادیُِری  ِنارِحاَسل  ِناذه  نِإ  اُولاق 
َو مُُهلابِح  اذِإَف  اوُقلَأ  َلب  َلاق  [ 65  ] یقلَأ نَم  َلَّوَأ  َنوُکَن  نَأ  اّمِإ  َو  َیِقُلت  نَأ  اّمِإ  یـسُوم  ای  اُولاـق   456-1- نآرق [ - 64  ] یلعَتسا ِنَم  َموَیلا  َحَلفَأ 

ِیف ام  ِقلَأ  َو  [ 68  ] یلعَألا َتنَأ  َکَّنِإ  فََخت  اـنُلق ال  [ 67  ] یسُوم ًۀَفیِخ  ِهِسفَن  ِیف  َسَجوَأَف  [ 66  ] یعسَت اهَّنَأ  مِهِرحِس  نِم  ِهَیلِإ  ُلَّیَُخی  مُهُّیِـصِع 
ِّبَِرب اّنَمآ  اُولاق  ًادَّجُـس  ُةَرَحَّسلا  َیِقلُأَف   405-1- نآرق [ - 69  ] یتَأ ُثیَح  ُرِحاّسلا  ُِحلُفی  َو ال  ٍرِحاس  ُدیَک  اوُعَنَـص  امَّنِإ  اوُعَنَـص  ام  فَقَلت  َِکنیِمَی 

َو ٍفـالِخ  نِم  مُکَلُجرَأ  َو  مُکَیِدـیَأ  َّنَعِّطَقُأَـلَف  َرحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََـکل  ُهَّنِإ  مَُکل  َنَذآ  نَأ  َلـبَق  ُهـَل  مـُتنَمآ  َلاـق  [ 70  ] یـسُوم َو  َنوُراه 
َتنَأ ام  ِضقاَف  انَرَطَف  يِذَّلا  َو  ِتانِّیَبلا  َنِم  انَءاج  ام  یلَع  َكَِرثُؤن  َنل  اُولاق  [ 71  ] یقبَأ َو  ًاباذَع  ُّدَشَأ  انُّیَأ  َّنُمَلعََتل  َو  ِلخَّنلا  ِعوُذُج  ِیف  مُکَّنَبِّلَصَُأل 
ِتأَی نَم  ُهَّنِإ  [ 73  ] یقبَأ َو  ٌریَخ  ُهّللا  َو  ِرحِّسلا  َنِم  ِهیَلَع  انَتهَرکَأ  ام  َو  انایاطَخ  اَنل  َرِفغَِیل  انِّبَِرب  اّنَمآ  اـّنِإ  [ 72  ] اینُّدلا َةایَحلا  ِهِذه  یِضقَت  امَّنِإ  ٍضاق 

ُتاجَرَّدـلا ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاّصلا  َلِمَع  دَـق  ًانِمُؤم  ِِهتأَـی  نَم  َو   710-1- نآرق [ - 74  ] ییحَی َو ال  اـهِیف  ُتوُمَی  ـال  َمَّنَهَج  َُهل  َّنِإَـف  ًاـمِرُجم  ُهَّبَر 
يِدابِِعب ِرـسَأ  نَأ  یـسُوم  یلِإ  انیَحوَأ  دََقل  َو  [ 76  ] یّکََزت نَم  ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍندَـع  ُتاـّنَج  [ 75  ] یلُعلا

َّلَضَأ َو  [ 78  ] مُهَیِـشَغ ام  ِّمَیلا  َنِم  مُهَیِـشَغَف  ِهِدُونُِجب  ُنوَعِرف  مُهَعَبتَأَـف  [ 77  ] یـشَخت َو ال  ًاکَرَد  ُفاَخت  ًاـسَبَی ال  ِرحَبلا  ِیف  ًاـقیِرَط  مَُهل  بِرـضاَف 
: دودـمم فلاب  ءاّرثلا »  » من تبوطر و  يرثلا »  » ایلع عمج  یلعلا » : » تاـغل ینعم  هحفص 91 ]  ] 465-1- نآرق [ - 79  ] يدَـه ام  َو  ُهَموَق  ُنوَعِرف 

دوبان ینعی  يدر »  » ردصم زا  يدرتف » ، » دـنرادیم رب  شتآ  زا  هک  تسا  شتآ  يهلعـش  نآ  سابقم  و  سبق » ، » یبوخ ریخ و  و  كانمن ، كاخ 
« برأ  » هّدام زا  ۀبرأم  برأم و  عمج  برآم » ، » دزیر ورف  ات  ندز  گربب  یتسدـبوچ  اب  یتخـسب  ینعمب  شه »  » ردـصم زا  ّشها » ، » داتفا دـش ،

ردصم زا  اینت »  » رام ایرد ، می » ، » ندرک باترپ  ندـنارپ و  ینعمب  لّوا  حـتفب  فذـق »  » ردـصم زا  هیفذـقا » ، » ورین تشپ ، رزا » ، » تجاح ینعمب 
لثمأ ّثنؤم  یلثم » ، » دـنکیم ناتدوبان  كاله و  ینعی  مک » تحـسی -  » دیـشروخ ینـشور  ماگنه  یحـض » ، » یناوتان یتسـس و  ینعمب  ینو » »

تعرسب ینعمب  فقل  ردصم  زا  فقلت » ، » نامرفان و  یصاع ، عمج  حتفب  یتسدبوچ و  ینعمب  اصع  عمج  نیع  رـسکب  ّیـصع » ، » لضفا ینعمب 
رب ار  نآرق  هکنیا  هن  دّمحم  يا  نابرهم 2  يهدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : درک . ناهنپ  تفایرد و  ینعی  سجوا » ، » ندوبر نتفرگ و  يدـنت  و 
زا تسا  ینداتسرف  ورف  دوخ 4  راک  يهشیدناب  تسا و  لدمرن  هک  تسا  سکنآ  يروآدای  يارب  هکلب  یشاب 3  جنر  هب  هک  میداتسرف  ورف  وت 
وا تردقب  6 و  شنیرفآ ] فقس  زارف  رب  و   ] ّطلسم یلوتسم و  شرع  رب  تسا و  نامحر  هکنامه  ار 5  دنلب  ياهنامسآ  دیرفآ و  ار  نیمز  هکنآ 
نآ زا  رتناهن  ناهنب و  وا  یئوگب  نخس  دنلب  وت  رگا  تسا 7 و  نیمز  ریز  رد  هچنآ  ود و  نآ  يهنایم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا 
رـس زا  نآرق  هکنیا  سپ   ] 9 تسا . واـب  ّصتخم  تسا  وکن  هک  یماـن  ره  تسین و  یئادـخ  وا  زج  هک  تسا  دـنوادخ  ناـمه  تسا 8  رادربخ 

دـید و یـشتآ  هک   10 يراد ! ربـخ  یـسوم  تشذگرـس  زا  اـیآ  میراد ] ینخـس  وت  اـب  نونکا  دوش  تاریخ  يهلیـسو  اـت  تسا  ریخ  يهمـشچ 
ادیپ نآب  یهار  ای  مروایب و  هحفص 92 ] ناتيارب [  نآ  زا  ياهلعش  مناوتب  دیاش  منیبیم  یشتآ  رود  زا  نم  هک  دینامب  تفگ : دوخ  يهداوناخب 
يوط سّدقم  يداو  رد  وت  هک  راذگب  دوخ  شفک  سپ  ماوت  راگدرورپ  نم  انامه  یسوم 12  يا  هک  دینش  يزاوآ  دیسر  نآب  نوچ  منک 11 

شیاتس ارم  سپ  تسین  یئادخ  نم  زج  هک  میادخ  نم  انامه   14 دوشیم ، یحو  وتب  هچنآب  راد  ارف  شوگ  سپ  مدیزگرب  ارت  نم  یتسه 13 و 
یسک ره  ات  ارنآ  نامز ]  ] مراد هدیشوپ  دوخ  تمکحب  تسا و  یندمآ  هلاحم  زیخاتـسر ال  هک ] هچ   ] یـشاب 15 نم  دایب  ات  ناوخب  زامن  نک و 
دوباـن كـاله و  هک  دوریم  دوخ  ياوه  یپ  رد  تسا و  رکنم  هکنآ  درادـن  تزاـب  نآ  زا  اـت  شاـب ] شوهب   ] سپ دـنیب 16  هدرک  هچنآ  يازج 

زا مدنفـسوگ  يارب  ماهیکت و  يارب  تسا  نم  ياـصع  هـکنیا  تـفگ :  18 يراد ! تسار  تسدـب  هـک  نآ  تـسا  یچ  یـسوم  يا  يوشیم 17 
تخادنا وا  وچ   20 شزادنیب ، یسوم  يا  دیـسر ] ادن  ّقح  يوس  زا  و  : ] تفگ تسا 19  نآب  مرگید  جـئاوح  مه  مزیریم و  ورف  گرب  تخرد 
شیاـصع مینادرگ و  شزاـب  لّوا  تروصب  هک  سرتم  شراد و  رب  تفگ : دـنوادخ  تفریم 21  باتـشب  وس  رهب  هک  دـش  يرام  اصع  ناهگان 

هناشن هکنیا  يدب و  یـسیپ و  زا  هن  ینارون  دـشاب و  دیفـس  هک  رآرب  نک و  لغب  رد  تسد  فلاخم ] یموکحم  يارب   ] رگید يهناشن  مینک 22 
دـش و نامرفان  هک  نوعرف  يوسب  ورب  يدیـسر ] ماقم  نیاب  هک  نونکا   ] ار 24 دوخ  گرزب  تایآ  زا  یکی  میهد  ناـشن  وتب  اـت  رگید 23  يا 
رب راک  هکنیا  26 و  منامب ] يراک  زا  هن  مسرتب و  يزیچ  زا  هن  هک   ] نک تیانع  ردص  حرـش  نمب  نم  يادـخ  تفگ : یـسوم  زا 25  رفن  درگ 
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مردارب نوراه  نیمه ]  ] نک 30 نّیعم  مدوخ  نادناخ  زا  يریزو  میارب  دنبایرد 29 و  منخس  ات  ياشگب 28  منابز  زا  هرگ  نک 27 و  ناسآ  نم 
نابز رب  رایـسب  وت  دای  مینک 34 و  رایـسب  حیبست  ار  وت  ات  نک 33  شکیرـش  مراک  رد  نک 32 و  يوق  واب  متـشپ   31 تسا ] رتبـسانم  همه  زا  ]
ّتنم وت  رب  رگید  یتبون  هکناـنچ  دیسر 37  وتب  یتساوخ  هچنآ  یـسوم  يا  دینـش :] نینچ  زاب  و  : ] تفگ یئانیب 36  اـمب  وت  هّتبلا  هک  میرآ 35 
زادنا ایردب  راذگ و  توباتب  تدازون  هک  میدرک 39  ماهلا  تردامب  دوش  ماهلا  یتسیاب  هچنآ  هک  هاگنآ   38 میدرک ] ناسحا  وتب  و   ] میدرازگ

وت هک  ره  هک   ] مدنکفا وت  رب  هحفص 93 ] یتّبحم [  دوخ  يوس  زا  نم  هکنادب ]  ] شدریگیم و او  نم  نمـشد  و  دزادنیب ، لحاسب  ارنآ  ایرد  هک 
رد هک  هداوناـخ  نآـب   ] تفریم و ترهاوـخ  هک  هاـگنآ  يوـش 40  هدرورپ  نم ] يهداراـب  و   ] نم مـشچ  وـلج  رد  و  درادـب ] تتـسود  دـنیبب  ار 

ار وت  هار ] هکنیا  زا   ] سپ دـنک ! يراتـسرپ  ار  كدوک  هکنیا  هک  ياهداوناخ  کیب  منکب  ناـتيربهر  دـیهاوخیم  تفگیم : يدوب ] ناـشرایتخا 
يراتفرگ و   ] هودنا زا  ار  وت  ام  یتشک و  ار  یسک  هک ] يراد  رطاخب   ] دشابن و كانهودنا  یشاب و  شمشچ  ینـشور  ات  میدنادرگرب  تردامب 

نایم رد  لاس  دنچ  سپ  میدرک ] تاهدومزآ  هدیزرو و  ات   ] میدومزآ ار  وت  يراتفرگ  شیامزآ و  نیدنچب  مه  و  میداد ! تاجن  هثداح ] نینچ 
مدرک 42 باـختنا  میربمغیپ ] و   ] دوخ يارب  ار  وت  يدـمآ و  اجنیدـب ]  ] نّیعم تشونرـس  ریدـقتب و  یـسوم 41  يا  سپـس  يدوب  نیدم  مدرم 
هک نوعرف  يوسب  دیورب  دینکن 43  نم  دای  دوخ و ] راک   ] رد یتسـس  دیورب و  دیراد  نم  زا  هک  تازجعم ]  ] اههناشن اب  تردارب  وت و  نونکا ] ]

، ام يادخ  يا  دنتفگ : نوراه ] یـسوم و   ] دسرتب 45 ای  دریگب  دنپ  دـیاش  هک  دـیئوگب  نخـس  یمرنب  وا  اب  سپ  دـش 44  زارفندرگ  زواجتم و 
مونشیم و میامش  اب  نم  هک  دیـسرتم  دیـسر :] ادن  ّقح  يوس  زا   ] تفگ دیازفیب 46  دوخ  رفک  رب  ای  دشکب و  دـنک و  رازآ  ار  ام  هک  میـسرتیم 
رب  ] هک نکم  ناشرازآ  نک و  هناور  ام  اـب  ار  لیئارـسا  ینب - سپ  میاوت  يادـخ  ناگداتـسرف  اـم  دـیئوگب : وا و  شیپ  دـیورب  سپ  منیبیم 47 

دوب 48 و تسار  هارب  درک و  تیاده  يوریپ  هک  سکنآ  رب  مالـس  دورد و  و  میاهدروآ ، تیارب  وت  يادـخ  زا  ياهناشن  نامهتـساوخ ] یتسرد 
يا تفگ : نوـعرف  دـنک 49  نآب  تشپ  درامـش و  غورد  ار ] قیاقح   ] هک تسا  سکنآ  رب  باذـع  دـناهتفگ : تسا و  هدـش  یحو  اـمب  اـنامه 
درک یئامنهار  سپس  و  دوب ] هتـسیاش  هک   ] داد ارنامه  تقلخ  يزیچ  رهب  هک  تسا  سکنآ  ام  يادخ  تفگ :  50 تسیک ! امش  يادخ  یسوم 
نم يادخ  دزن  ناگتـشذگ  لاوحاب  ملع  تفگ : خساپب   52 تسیچ ! ناگتـشذگ  لاح  سپ  تفگ : نوعرف   51 دوب ] وا  یگدنز  طرـش  هچنآب  ]

اههار امـش  يارب  نآ  يور  رب  درک و  امـش  هاگـشیاسآ  ار  نیمز  هکنامه  شومارف 53  هن  دـنکیم و  مگ  وا  هن  هک  تباـث ]  ] ياهتـشون رد  تسا 
هحفـص میدروآ [  نوریب  روجب  روج  ناهایگ  تفج  تفج  نآ ، يهلیـسوب  اـم  هک  دـینادب ] سپ   ] دروآ دورف  یبآ  نامـسآ  زا  درک و  تسرد 

نادنمدرخ يارب  دنوادخ ] تردق  رب   ] تسا یئاههناشن  اههدیدپ  هکنیا  رد  هّتبلا  هک  دـینارچب  دوخ  نایاپراهچ  دـیروخب و  نآ ] زا  ات   ] 54 [ 94
ار دوخ  يهناگ ] هن   ] تایآ يهمه  هّتبلا  میروآ 56 و  ردب  نآ  زا  ار  امش  رگید  یتبون  مینادرگیم و  زاب  نآب  میدیرفآ و  نامه  زا  ار  امش  55 و 

یئوداج اب  هک  ياهدمآ  اجنیا  وت  رگم  یسوم  يا  تفگ : درک 57  يراددوخ  نآ ] شریذپ  زا   ] درمش و غورد  وا  یلو  میداد  شیامن  نوعرفب 
يهلـصاف کیب  یئاج  نک و  نّیعم  یتقو  وت  سپ  میهدـیم  تناشن  وت  یئوداج  لـثم  مه  اـم  هّتبلا   58 ینک ! نوریب  نامنیمزرـس  زا  ار  ام  دوخ 

مهارف نامدرم  هک  زورمین  ماگنهب  شیارآ ، دیع و  زور  داعیم  تفگ : یسوم  مینکن 59  فّلخت  نآ  زا  وت  هن  ام و  هن  هک  دوخ  ام و  نایم  نّیعم 
یسوم یلو ]  ] دـمآ 61 داـعیمب ]  ] سپـس درک و  مهارف  دوخ  يوداـج  هلیح و  و  تفگن ] ینخـس  و   ] دـنادرگب تشپ  نوـعرف  سپ  دنوش 60 

دش 62 دیماان  درک  نینچ  هک  ره  دنکیم و  ناتهراچیب  هجنکشب  هک  دینزن  تمهت  دیدنبم و  ادخب  غورد  امـش  رب  ياو  تفگ : درک و  تحیـصن 
ار امش  دوخ  یئوداج  اب  دنهاوخیم  هک  دنتسه  وداج  ود  هکنیا  هک  دنتفگ  دنتشاد 63  ناهنپ  دوخ  روش  دندرک و  وگتفگ  دوخ  راک  رد  هاگنآ 

یگمه سپ   64 دنربب ] دننک و  دوخ  بولغم  ار  امش  فارشا  ای  دننک [  دوبان  دنربب و  ار  امش  رترب  رتهب و  شور  دننک و  نوریب  ناتنیمزرس  زا 
مهارف نوچ   ] تسا 65 راکتـسرد  دوش  رترب  هکنآ  زورما  هک  دـیئایب  یعمج  هتـسد - فص و  اب  سپـس  دیـشاب و  گنهآ  مه  دوخ  يهلیح  رد 

بوچ و ناهگان  دیزادنیب  امـش  هکلب  تفگ : وا   66 میـشاب ! لّوا  ام  ای  يزادنایم  ار ] دوخ  یئوداج  رازبا  لّوا   ] وت یـسوم  يا  دنتفگ  دـندش ]
[ واب  ] ام تفای 68  یسرت  لد  رد  سپ  دننکیم 67  بیهن  واب  دنشوج و  بنجب و  دناهدنز و  هک  دیسر  یسوم  نامگب  یئوداج  زا  ناشنامسیر 

وداج يهلیح  ناشیا  تخاس  هک  دـناهدرک  تسرد  هچنآ  درب  ورف  اـت  زادـنیب  يراد  تسار  تمـسب  هچنآ  يرترب 69 و  وت  هک  سرتم  میتـفگ :
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يادخب نمؤم  دنتفگ : دوخ  دندوب و  هداتفا  هدجسب  اهوداج  دیسر ] نیمزب  اصع  نوچ   ] سپ دوشن 70  راگتسر  دیآ  هک  اج  ره  وداج  تسا و 
هک تسا  امش  گرزب  وا  دوشیم ] مولعم   ] دیدروآ نامیا  واب  مهد  هزاجا  امـشب  هکنآ  زا  شیپ  ارچ  تفگ : نوعرف  میدش 71  نوراه  یسوم و 

دینادـب اـت  مزیوآـیم  اـمرخ  ناـتخرد  هنت  رب  مربـیم و  سکعب  ار  امـش  ياـپ  تسد و  هّتبلا  سپ  تسا ، هتخوـمآ  یئوداـج  هحفص 95 ] امـشب [ 
هک یئادخ  رب  میدید و  هک  تسرد  ياههناشن  نآ  رب  ام  دنتفگ : اهنآ   72 تسا ، رتهدنیاپ  رتتخس و  شباذع  یسوم  يادخ  ام و  زا  کیمادک 
ام ناهانگ  ات  میدش  دوخ  يادخب  نمؤم  ام  تسا 73 و  ناور  ناهج  نیاب  تنامرف  هک  نکب  یناوت  هچنآ  سپ  مینیزگیمنرب  ار  وت  دـیرفآ  ار  ام 

راـکهانگ هکنآ  هّتبلا   74 رتهدـنیاپ ، شباذـع ]  ] تسا و رتـهب  ادـخ  و  يدرک ، نآـب  روبجم  راداو و  ار  اـم  وت  هک  وداـج  نآ  مه  دزرماـیب و  ار 
يراکوکن نامیا و  اب  یسک  رگا  یلو  دنامب 75  هدنز  یگدوسآب  هن  دریمب و  هن  هک  تسا  یخزود  شیازس  دوش  رضاح  دوخ  يادخ  هاگشیپب 

اجنآ رد  هشیمه  و  تسا ، ناور  نآ  زا  بآ  ياـهدور  هک  تسا 76  ینادواج  تشهب  يهیلاع  تاجرد  مدرم  هنوگنیا  يارب  سپ  دوش  رـضاح 
یهار ربـب و  ارم  ناگدـنب  میدرک  ماـهلا  یـسومب  سپ ] نآ  زا   ] 77 و تشاد . هزیکاـپ  كاـپ و  ار  دوخ  هکنآ  شاداـپ  تسا  نیمه  و  دنتـسه ،

[ دش هناور  یسوم   ] یتحاران 78 قرغ و  زا  یـشاب  كانمیب  هن  یـسرتب و  نمـشد  ندیـسر  ارف  زا  هن  هک  نک  نّیعم  اهنآ  يارب  ایرد  زا  کـشخ 
سپ  79 سب ] دـناد و  يادـخ  هک   ] تفرگارف ار  اهنآ  بآ  نادـنچ  و  دیـسر ] ایردـب  ات   ] درک لاـبند  ار  اـهنآ  دوخ  نایرکـشل  اـب  نوعرف  سپ 
هکنیا تایآ  رارـسألا : فشک  هط » : » نیرّـسفم نخـس  دـندش .] قرغ  یگمه  هچ   ] دربن یئاجب  هار  مه  دوخ  درک و  هارمگ  ار  شمدرم  نوعرف 
هّکمب هروس  هکنیا  يهمه  و  تسا ، جـنپ  یـس  دـص و  هرـصب  ياهیراق  باسحب  تسا و  هیآ  ود  یـس و  دـص و  هفوک  ياهیراق  باسحب  هروس 

هملک هکنیا  تئارق  رد  -209-238 و  نآرق . - تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  دناهتفگ  هک  َکیَنیَع » َّنَّدُمَت  َو ال   » تیآ 131 رگم  تسا  هدش  لزان 
ود و ره  ّمض  اب  نارگید  هدناوخ و  ءاه  رـسک  ءاط و  حـتفب  رمع  وبا  و  دـناهدناوخ . ءاه  ءاط و  رـسک  اب  یئاسک  هزمح و  تسا : فالتخا  هط » »

رضن لهج و  وبا  بارجب  هک  تسا  ربمغیپ  دوصقم  اهرظن و  فالتخاب  یطبن  ای  یشبح و  ای  ینایرـس  نابزب  تسا  لجر  ای  دناهتفگ : ارنیا  ینعم 
هحفـص رد [  زور  بش و  هک  درک  روجنر  تخبدـب و  ار  دوخ  تشادرب و  تسد  ام  نید  زا  دّـمحم  دـنتفگ  اهنآ  نوچ ، دـش  لزان  ثراح  نب 

مان دـناهتفگ : یـضعب  و  میداتـسرفن . وت  جـنر  يارب  ار  نآرق  درم  يا  هک  دـش  ماهلا  ترـضح  نآب  اههلمج  هکنیا  اب  تسا  تدابع  زامن و  [ 96
لامعتسا لجر » ای  ینعمب «  برع  رعش  هکنیا  رد  هملک  هکنیا  نوچ  يربط : دناهتفگ . مه  ربمغیپ  مان  هروس و  مان  نآرق و  مان  مه  تسا و  ادخ 

نوعلم و سب  تسا  امـش  يوخ  يدرخیب  مدرم  يا  ینعی  نیعـالملا  موقلا  یف  هّللا  كراـب  ـال   || مکقئـالخ  نم  هط  ۀهافّـسلا  ّنا  تسا : هدـش 
سپ دـناهتفگ ، ار  ینعم  هکنیا  مه  نیرّـسفم  زا  ياهّدـع  نوچ  و  دانکن . كرابم  هدـنخرف و  ار  یمدرم  نینچ  دـنوادخ  دـیتسه و  هدـش  نیرفن 

« ةرکذت  » زا لدـب  الیزنت » : » حوتفلا وبا   4 َقَلَخ » نَّمِم  اًلیِزنَت  . ] » يرادـب جـنرب  ار  دوخ  هک  میداتـسرفن  وتب  ار  نآرق  درم  يا  تسا : هکنیا  ینعم 
رد  5 يوَتـسا » ِشرَعلا  یَلَع  ُنمحَّرلا   ] » 30-3- نآرق [. - دـنلب ياهنامـسآ  تسا و  نیمز  قلاخ  هک  يادـخ  زا  لیزنت  نآرق  هکنیا  ینعی  تسا ،

: تسا هتفگ  ریبج  دیعـس  يربط :  7 یفخَأ » َو  َّرِّسلا  ُمَـلعَی   » 39-3- نآرق [. - دوش هعجارم  ج 3  هفحصب 169  تشذگ  هیآ 54  فارعا  هروـس 
هک تسنآ  یفخا »  » هک تسا  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  و  ینکیمن ، لـمع  نآـب  وت  دزادـنیم و  تلد  رد  وا  هک  ار  هچنآ  ار و  زار  دـنادیم  ادـخ  ینعی 

ادـخ ار  هچنآ  ینعی  تسا  لعف  یفخا » : » تسا هتفگ  دـیز  نبإ   30-1- نآرق . - تسین ربخ  نآ  زا  ار  سک  ادـخ  زج  دوب و  دـهاوخ  هدـنیآرد 
رد هک  دشاب  نآ  ّرـس  زا  رتهدیـشوپ  یفخا »  » و ناهنپ ، یئوگب  یـسک  اب  هک  دشاب  نآ  ّرـس  تفگ : ساّبع  نبإ  حوتفلا : وبأ  . ] تسا هدرک  ناهنپ 
. - تسا واب  ّصتخم  دراد  ّقح  ماعنا  دـیحوت و  رب  تلالد  هک  یماـن  ره  ینعی  عمجم :  8 ینسُحلا » ُءامـسَألا  َُهل  [. » یئوگن سک  اب  يراد و  لد 

ناور دیآیم و  رد  رون  یئانشور و  وا  زا  هک  تسا  سدقلا  حور  دید  یسوم  هک  یـشتآ  زا  دوصقم  تالیوأت :  10 ًاران » يأَر  ذِإ   » 27-1- نآرق
بولطم نوچ  نایبلا : حور  دید . ارنآ  تریـصب  مشچ  اب  تیاده  رون  هحفص 97 ]  ] 18-1- نآرق  - هطساوب یـسوم  دنکیم و  نشور  ار  یناسنا 

ِراّنلا یَلَع  ُدِـجَأ  َوأ  . ] » دوشن نآ  زا  نادرگ  ور  دـنک و  ّقحب  هّجوت  اـت  دـش  رادومن  وا  يزاـجم  بولطم  تروصب  دـنوادخ  دوب  شتآ  یـسوم 
152 َکیَلعَن » عَلخا   37-3- نآرق [. - دیامن هار  شتآب  ارم  هک  مبای  ار  یسک  ای  ینعی  تسا  يداه  ینعمب  يده »  » دنتفگ حوتفلا : وبا   1 ًيدُه »

شفک تفگ : يرـصب  نسح  نک ، ردب  دوخ  نیلعن  هک  دش  رما  واب  دوب  هدرم  رخ  تسوپ  زا  یـسوم  شفک  نوچ  تسا : هتفگ  همرکع  يربط :
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وا ياپب  نیمز  تکرب  ات  دـش  راک  نیاب  رومأم  نیمز  اـب  وا  ياـپ  ّساـمت  يارب  دوب  یـسّدقم  نیمزرـس  رد  نوچ  یلو  دوب  واـگ  تسوپ  یـسوم 
زا سنا  میسن  ات  وش  رازیب  یتیگ  ود  زا  شاب ، هناگی  ار  هناگی  یسوم  يا  ینعی  هتشون : فشک   303-301- یقرواپ -21-1- نآرق «. - 15» دسرب

نیمز هک  یجنگ  مظن : هتشون : ینیسح  ریسفت  هدیسر . ناجب  فطل  يادن  هتـساخرب و  شیپ  زا  میـسقت  باجح  دریگ  ندیمد  لزی  مل  يارحص 
هکنیا رد  عمجم : نک . غراف  دـلو  لها و  رکف  زا  ار  دوخ  لد  دـناهتفگ : دـنراد و  ناـیاپ  هنهرب  يرگن  رد  نوچ   || تسا  وا  بلاـط  نامـسآ  و 

رسک هلهأ و  ریمض  يهّمض  اب  اُوثُکما » ِِهلهَِأل  - » 2 نآ ، رـسک  و  ّینا »  » رد هزمه  حتف  اب  َکُّبَر » اَنَأ  یِّنِإ  - » 1 تسا : تئارق  فالتخا  دنچ  تایآ 
- نآرق  - يوط - » هدـحو 4 مّلکتم  ریغلا و  عم  مّلکتم  تروصب  َُکترَتخا » اـَنَأ  كاـنرتخا و  اـّنا  - » 3 149-128- نآرق -81-57- نآرق . - نآ
. نآ حتف  مّلکتم و  يهزمه  ّمض  اب  اهیفخا » - » هروصقم 5 تروصب  مه  بصن و  نیونت  اب  يوط » و  هحفص 98 ]  ] 174-154- نآرق  - 39-22

ینعمب يوط »  » يهملک تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  یتـسه . يوط  ماـنب  كراـبم  يداو  رد  وـت  ینعی  يربـط :  12 ًيوُط » ِسَّدَـقُملا  ِداولِاب  َکَّنِإ  »
یسوم هکنوچ  ياهدیـسر ، نآ  يالابب  ياهدرک و  یط  ار  سّدقم  يداو  وت  یـسوم  يا  تسا : نینچ  ینعم  و  تسا ، ندرک  یط  هار  ندومیپ و 

ود ار  یـسوم  تسا : هکنیا  ینعم  تبون و  ود  ینعی  يوط  دناهتفگ : یـضعب  -1-40 و  نآرق . - دیـسر هّرد  نآ  يالابب  ات  دومیپ  ار  اجنآ  بشب 
هک تسا  هّرد  نامه  مسا  يوط  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا . هدـش  سّدـقم  تبون  ود  يداو  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  دـنداد . زاوآ  تبون 

16 اِهب » ُنِمُؤی  نَم ال  اـهنَع  َکَّنَّدُـصَی  ـالَف  . » تسا سّدـقم  يداو  هک  راذـگب  مدـق  هنهرب  ياـپ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  دیعـس  تفر ، یـسوم 
هدیقع هکنیا  زا  ار  وت  درادن  هدیقع  تمایقب  هکنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  درادن ، هدیقع  تمایقب  هکنآ  دوشن  زامن  زا  تریگولج  ینعی  عمجم :
َکِلت ام  َو   » 49-1- نآرق . - دنکن فرحنم  ار  وت  شاب  بظاوم  تسین  دقتعم  نآب  مدرم  توعد  تدابعب و  هکنآ  ینعی  دناهتفگ : و  درادـن ، زاب 

، داتفا تشهد  تریح و  رد  دروآ ، نتخات  وا  رب  تبیه  ناطلس  دیسر  یسوم  عمسب  َکُّبَر » اَنَأ  یِّنِإ   » باطخ نوچ  هتشون : فشک   17 َِکنیِمَِیب »
درک يو  لد  كرادت  فطل  يادنب  نیملاعلا  ّبر  ات  تخادرپ ، لقع  اب  لد  هن  تفات  رب  ربص  نت  هن  دنامن ، ياج  ار  مارآ  تبیه  نآ  تلوص  زا 

هک دمآ  نامرف  تسا ، نم  ياصع  تفگ : هتشون : فشک   18 َياصَع » َیِه  َلاق   » 80-56- نآرق -28-1- نآرق . - دروآ نایم  رد  اصع  ثیدح 
درک يو  دصق  هک  دید  رام  گنهآ  نوچ  یـسوم  تشگ ، رام  اصع  نآ  دـنکفیب ، یـسوم  تسا ، نم  ياصع  یئوگیم  هک  اصع  هکنیا  نکفیب 
نم ياـصع  هک  يدرک  يوعد  یتفگ و  وت  هک  تسا  اـصع  ناـمه  هکنیا  سرتم  ریگرب و  یـسوم  يا  هک  دـمآ  ادـن  دـش ، تمیزهب  دیـسرتب و 

هک دوب  یسوم  يوعد  راثآ  یتسه و  تفـص  نآ  دننکن  تفاضا  دوخب  زیچ  چیه  دننکن و  يوعد  هار  نادرم  دوب ! راک  هچ  يوعد  اب  ارت  تسا ،
هحفـص 99] مدرم [  دنتـسه و  قلخ  نانابـش  ناربمغیپ  هک  تسا  هراشا  اصع  ناـیبلا : حور   22-1- نآرق . - دروآ يوب  يور  ترـضح  نآ  رد 

يداو نابش  تسا : هتفگ  ظفاح  یناطیش . گرگ  شکرس و  سفن  ریـش  دنزگ  زا  نابهگن  مه  دنهاگارچ و  هزبسب و  دنمزاین  نایاپراهچ  نوچ 
هتفگ تارضاحم  باتک  رد  یناهفـصا  بغار  -73-75 و  تمرف «.- 16» دنک بیعـش  تمدخ  ناجب  لاس  دنچ  هک   || دارمب  دـسر  یهگ  نمیا 

یتخت دجـسم  جراخ  سدـق  مرح  طـسو  رد  مدـید  باوخب  یـصقا  دجـسم  رد  تفگ  رحبلا  برـض  باـتک  بحاـص  یلذاـش  ماـما  هک  تسا 
روضح زا  هک  دنیآیم  اهربمغیپ  تسا  هدرک  یبدا  ءوس  جاّلح  نوچ  دنتفگ : تسا ! ربخ  هچ  مدیـسرپ  دنیآیم  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـناهدراذگ و 

رد یسیع  یسوم و  حون و  میهاربا و  لثم  ناربمغیپ  هتسشن و  تخت  رب  ترـضح  نآ  مدید  هاگان  دننکب ، ار  وا  وفع  ياضاقت  ربمغیپ  ترـضح 
لیئارسا ینب - ناربمغیپ  زا  نم  تّما  ياملع  ياهدومرف : امش  تفگ : یسوم  مدینش  مداد  اهنآ  نانخسب  شوگ  مداتسیا و  دناهتسشن  تخت  ياپ 

درک ضارتعا  ترضح  نآ  داد  باوج  هد  وا  دومرف : یلاؤس  وا  زا  یسوم  دومرف ، یلازغب  هراشا  ترضح  نآ  امنب ، امب  ار  اهنآ  زا  یکی  دنرترب 
«!. 17» يداد باوج  دـنچ  َِکنیِمَِیب » َکِلت  ام  َو   » باوج رد  ارچ  وت  سپ  تفگ : یلازغ  باوج ، هد  هن  دراد  مزال  باوج  کی  لاؤس  کـی  هک 

« اِهب ُّشُهَأ  َو  . » تسا هدش  تئارق  ود  ره  ياصع  یـصع و  رخف : هحفص 100 ]  ] 417-399- نآرق  - 627-625- یقرواپ -608-581- نآرق -
نادنفـسوگ ندنار  ینعمب  نیـس  اب  و  تسا . هدـش  تئارق  زین  ءاه  رـسک  اب  ّشها »  » و تسا ، هدـناوخ  ّسها »  » هطقنیب نیـس  اب  همرکع  عمجم :

باوج تسا . هدوبن  ام  ص ]  ] ربمغیپ يارب  هک  تسا  یفرـش  یـسوم  اب  يوگتفگ  هکنیا  رد  دـنیوگب  تسا  نکمم  رخف :  19-1- نآرق . - دشاب
هک هوـالعب  تسا  هدـش  هتفگ  یحوَأ » اـم  ِهِدـبَع  یلِإ  یحوَأَـف   » هک تسا  هدوب  زین  ترـضح  نآ  اـب  میقتـسم  يوـگتفگ  نینچ  هک  تسا  هکنیا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1235 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هتـسب رـس  دـننادب  هک  تسین  تقاـیل  ار  نارگد  دـش  هتفگ  ربـمغیپ  اـب  هچنآ  یلو  تسا  هدوب  هچ  هک  تسا  هدـش  نشور  یـسوم  اـب  يوگتفگ 
ماقمنآ رد  ام  ربمغیپ  یلو  درمـش  ار  همه  هک  دوب  نآ  عفانم  دوخ و  ياصعب  هّجوتم  یـسوم  هکنیا  رگید  يرترب  زاـب  و  تسا . هدـش  يروآداـی 

و تشذگن . رد  هزادنا  زا  دشن و  جک  ّقح  يوس  زا  ینعی  یغَط » ام  َو  ُرَـصَبلا  َغاز  ام   » دش فیـصوت  نینچ  هک  دوب  ّقح  يهتخابلد  هزادـنا  نآب 
یلو تسا  نآب  مدامتعا  ءاّکتا و  ینعی  منکیم  هحفص 101 ]  ] 627-596- نآرق -229-194- نآرق  - هیکت اصع  هب  تفگ  یسوم  ترضح  زاب 

، وت وریپ  نینمؤم  وت و  يارب  تسا  یفاک  ادخ  ینعی  َنِینِمؤُملا » َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهّللا  َُکبـسَح   » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  ص ]  ] ربمغیپ يارب 
يارب تفگ : هـک  ار  نارگید  دوـس  دـعب  مـنکیم  هـیکت  اـصعب  تـفگ : هـک  تـفرگ  رظن  رد  ار  دوـخ  تـعفنم  لّوا  ع ]  ] یـسوم ترـضح  زین  و 

ُهّللا َناـک  اـم  : » دـش هتفگ  نینچ  ترـضح  نآـب  نآرق  رد  هک  تشادـیم  ولج  ار  نارگید  دوـس  ص ]  ] ربـمغیپ نکل  مزیریم  گرب  منادنفـسوگ 
رد يورنیا  زا  مدرم ، باذع  ریگولج  تسا و  الب  رپس  ترضحنآ  سپ  دنکیمن  باذع  ار  مدرم  ادخ  یـشاب  وت  ات  ینعی  مِهِیف » َتنَأ  َو  مَُهبِّذَُعِیل 

اهِیف َِیل  َو   » 510-458- نآرق -156-97- نآرق «. - یتّما یتّما   » دنکیم ضرع  ام  ربمغیپ  دهاوخیم و  دوخ  تاجن  لّوا  یسوم  ترـضح  تمایق 
هتفهن اهزار  یـسب  شـسرپ  هکنیا  رد  تسناد  يراد ! تسد  رد  هچ  دندیـسرپ  یـسوم  زا  نوچ  - 1 تسا : هتکن  دـنچ  اـجنیا  رخف :  18 ُبِرآَم »

زا یسوم  - 2 تسنادیمن ، ار  اهنآ  کی  کی  نوچ  مراد  اهراک  رگد  وا  اب  تفگ : هتسب  رـس  یمّوسب  داد و  نّیعم  باوج  ود  ور  هکنیا  زا  تسا 
وت نوچ  یلو  نداد  گرب  دنفسوگب  ندرک و  هیکت  زج  منادیمن  يزیچ  هک  نم  تفگ : تسا  یناوارف  دوس  اصع  رد  هک  دیمهف  شسرپ  هکنیا 
وا زا  مه  زاـب  هک  تفگ  هکنیا  يارب  ار  هلمج  هکنیا  - 3 منکیم ، ماجنا  نآب  رگید  ياهیدنمزاین  دوب  دهاوخ  نآ  رد  دوس  یـسب  هّتبلا  يدیـسرپ 

اصع دیاوف  تفگ : دش و  زاب  شنابز  دش و  فطل  لومـشم  لّوا  - 4 درب ، تّذل  نآ  زا  دشکب و  ازاردب  هملاکم  هکنیا  اهنآ و  تسیچ  دنـسرپب 
نوچ رخف :  19 اهِقلَأ » َلاق   » 26-1- نآرق . - داد خساپ  هتسب  رس  دهد  باوج  تسناوتن  تفرگ و  ار  وا  سرت  نایم  هکنیا  رد  درمش  کیاکی  ار 

ات زادنیب  شفک  دنتفگ  واب  تسا  بلط  يهلیـسو  اپ  تسد و  تشاد و  اصع  تسدب  تسا و  رارف  يهلیـسو  اپ  هک  تشاد  اپ  رد  شفک  یـسوم 
20 یعـسَت » ٌۀَّیَح  َیِه  اذِإَف   » 16-1- نآرق . - یـشاب ّقح  تفرعم  يهداـمآ  تهج  همه  زا  یـشابن و  يرگید  یپ  اـت  زادـنیب  اـصع  ینکن و  رارف 
- نآرق  - ّقح تافص  یّلجت  ماقمب  هک  هاگنآ  تشاد  كانمشخ  یحور  یسوم  نوچ  دیبنجیم و  مشخ  زا  هک  دش  يرام  اصع  ینعی  تالیوأت :
رد سپ  دوب  تایّلجت  رگید  زا  رتشیب  ّتیراّهق  تفص  ّقح و  رهق  یّلجت  زا  ّظح  هرهب و  يارب  وا  دادعتـسا  راچانب  دیـسر  هحفص 102 ]  ] 30-1

دیدیم هچ  ره  هک  دش  رادومن  یئاهدژا  تروصب  دش و  ینّابر  رهق  یهلا و  بضغب  لیدبت  وا  بضغ  يوخ  ّقح  تافـصب  یـسوم  يانف  ماگنه 
یلقع ددرگ و  زاب  یتابن  يهبترم  يهجردـب  هک  مینادرگیمرب  شلّوا  تروصب  ار  نآ  ینعی  تالیوأت :  21 یلوُألا » اَهَتَریِس  اهُدیُِعنَس  . » دیعلبیم

فیعـض ارنآ  یتابن  يهّوق  دننام  دوب و  هدرک  دوبان  بیعـش  تیبرت  رد  ار  دوخ  یناویح  یبضغ  يهّوق  یـسوم  نوچ  دشاب و  هتـشادن  یئاعّدا  و 
َکِحانَج یلِإ  َكَدَی  مُمـضا  َو   » 34-1- نآرق . - داد یـسومب  بیعـش  ار  اصع  دـنا : هتفگ - تهج  هکنیا  زا  دـناهدیمان و  اصع  ارنآ  دوب  هدرک 

اــصع ءاــضیب  دــیدوب  يو  سفن  رد  يرگید  اــصع ، دوـب  يو  سفن  زا  نوریب  یکی  یــسوم  يهزجعم  هتــشون : فـشک   22 َءاـضَیب » جُرَخت 
فرط ود  هکنیا  تخانش  رب  دوخ  دیحوت  هار  نیملاعلا  ّبر  سفنا و  تایآ  زا  تسا  يراگدومن  ءاضیب  دی  قافآ و  تایآ  زا  تسا  يراگدومن 

: تالیوأت  424-324- نآرق -52-1- نآرق «. - ُّقَحلا ُهَّنَأ  مَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِسُفنَأ  ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَس  : » هلالج ّلج  دیوگیم  هداهن 
یگدـنز راک  رد  همهاو  يهّوقاب  طابترا  يهطـساوب  لقع  شاعم و  ریبدـت  رد  تسا  وا  پچ  لاـب  سفن  تسا و  یمدآ  تسار  لاـب  حور  نوچ 

هکنیا یسدق  رون  شریذپ  حور و  يافص  يارب  تهج  هکنیا  زا  دتفایم  رود  ینّابر  بهاوم  هّیهالا و  قیاقح  لوبق  زا  دوشیم و  هریت  کشخ و 
هگنآ حوتفلا : وبأ   ] 24 َنوَعِرف » یلِإ  بَهذا  . » دوش نشور  ّقح  تیاده  رونب  ات  دنویپب  دوخ  حورب  ار  دوخ  لقع  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج 

وا هک  نک  توعد  ار  وا  ور و  نوـعرف  يوـسب  نوـنکا  تفگ : ار  وا  وا ، تسد  رب  دوـب  هدرک  تازجعم  راـهظا  دوـب و  هداد  تّوـبن  ار  وا  نوـچ 
هتفگ نوعرف  خیبوت  رد  ثیدـح  یمامت  نمـض  مراهچ  رتفد  رد  يونثم   25-1- نآرق [. - هداهن نوریب  دوخ  ّدـح  زا  ياپ  تسا و  هدـش  یغاط 
اصع زک   || منک  نوریب  تروخآ  نیز  نانچنآ  هحفص 103 ] اصع [  ار  رخ  ماهدروآ  يرخ ، رو   || اهفطل  مدرک  تسا  یلقع  ار  وت  رگ  تسا :
يرخ ره   || بدأ  رهب  ماهدروآ  اصع  کن  ناما  وت  يافج  زا  دنباینیم   || نامدرم  نارخ و  روخآ  هکنیا  ردـنا  منک  نوخ  رپ  ترـس  شوگ و 
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رب وت و  رب   || ینـشاچ  دمآ  خزود  زا  اصع  هکنیا  وخ  لعف و  رد  ياهتـشگ  یئاهدژاک   || وت  رهق  رد  دوشیم  یئاهدژا  بجتنم  دـشابن  وک  ار 
رد دوبن ز  تصلخم   || نم  نادنز  رد  وت  ینامرد  هنرو  ینشور  ردنا  زیرگب  اله  هک   || یند  ربگ  يا  هک  دیوگ  ار  وت  رم  ینشور  دمآ  نمؤم 

هدیـشوپ تسه   || تلد  رب  اّما  خزود  هکنیا  تسا  رهاظ  تسا  اجک  نادزی  خزود  یئوگن  ات   || تساهدژا  مدـنیا  دوب  یئاصع  نآ  نم  نادـنب 
یئوـگب اـت   || اـهدرد  درآ  رب  تنادـند  مه ز  دـنک  خـف  ماد و  غرم  رب  ار  جوا   || دـنک  خزود  ادـخ  دـهاوخ  اـجک  ره  تلگ  بآ و  نـیقی ز 

زا نک  رکف   || زگم  ار  ناهانگیب  نادـندب  سپ  لـلح  تسا و  تشهب  هک  یئوگب  اـت   || لـسع  ار  تناـهد  بآ  دـنک  اـی  اـهدژا  تسخزود و 
، نوعرفب مراد و  هاـگن  دوشیم  یحو  نمب  هچنآ  مناوتب  هک  هد  نمب  یئورین  ینعی  يربـط :  25 يِردَص » ِیل  حَرـشا  ِّبَر  َلاق   » زرتحم ان  تبرض 

لد رب  يراب  دوب و  هدمآ  گنتب  لد  تعاس  نآ  ار  یسوم  هک  تفگ  نآ  رهب  زا  هکنیا  و  هتـشون : فشک   35-1- نآرق . - مشاب كابیب  يرج و 
هتفگ نخس  هلالج  ّلج  یلاعت  ّقح  اب  هکنآ  زا  سپ  تفگ  تسیابیم  نخس  نمشد  اب  ندش و  تسیابیم  تاجانم  ماقم  نانچ  زا  هک  هتسشن  يو 

تلاسر ات  نادرگ  خارف  ياشگرب و  ملد . هن و  ورف  نم  لد  زا  راب  هکنیا  تسخن  تفگ  دیابیم  نخـس  نمـشد  اب  نوچ  ایادـخ  راب  تفگ : دوب ،
نانمؤم زاب  َكَردَص » ََکل  حَرشَن  َمل  َأ   » تفگ ص ]  ] یفطـصم رهب  زا  زاب  تفگ : نینچ  یـسوم  رهب  زا  دینـش . مناوتب  باوج  دراذگ و  مناوتب 

هتـساوخان ار  ص ]  ] یفطـصم دادب ، ار  وا  تساوخب  هکنآ  زا  سپ  یـسوم  ِمالـسِِإلل » ُهَردَص  حَرـشَی  ُهَیِدـهَی  نَأ  ُهّللا  ِدُِری  نَمَف  : » تفگ ار  تّما 
- نآرق  - ربماغیپ رب  ار  ناشیا  هکنآ  زا  هن  داهن  رانک  رد  تمعن  هکنیا  ّتنمیب  تساوخیب و  ار  تّما  ناـنمؤم  زاـب  داـهن  يو  رب  ّتنم  اـّما  دادـب 
دنزاون و رتشیب  ار  نافیعض  ناسلفم و  ناراکهانگ و  دننافیعض و  نکل  تسا  یفرـش  یلـضف و  هحفص 104 ]  ] 261-193- نآرق -162-130

هتـسویپ درگن ، هب  دناوخ و  رتشیب  ار  فلخان  نآ  دوب ، فلخان  ناشیا  زا  یکی  دراد و  نادـنزرف  هک  يردـپ  ینیبن  دـنناوخ ، رتشیب  ار  نایـصاع 
ّالا هلا  ال   » يهلیسوب دیحوت  - 1 دش ، ءاقلا  بلطم  نیدنچ  یسومب  نوچ  يروباشین : دسرتیم . يو  رب  زور  ثداوح  زا  و  دیارگیم ، يو  اب  شلد 
-« ُداکَأ ٌۀَِیتآ  َۀَـعاّسلا  َّنِإ   » تفگ هک  یـسانشماجنا  - 3 154-117- نآرق . - خـلا َةالَّصلا »- ِِمقَأ  َو  ِیندـُبعاَف   » هلمج نیاب  ّقح  تداـبع  - 2 انا »
اب يهلباقم  ّتیرومأم و  - 6 اَِنتایآ » نِم  َکَیُِرِنل   » ّقح تایآ  شیاـمن  - 5 رخآ » ات  َِکنیِمَِیب »- َکِلت  ام   » تادوجوم رد  یناـهن  رارـسا  - 4 خلا ،

يراز درک و  تحاران  درـشفب و  ار  ع ]  ] یـسوم فیلاکت  هکنیا  يارب  یگدامآ  ّقح و  مـالکب  هّجوت  َنوَعِرف .» یلِإ  بَهذا   » نارفاـک نیرتگرزب 
نداد ارف  شوگ  و  لد ، رد  تسا  ّقح  روـن  شیادـیپ  هلیـسو  ردـص  حرـش  هک  تسا  ياهتکن  اـجنیا  و  خـلا ، ِیل »- حَرـشا   » ادـخ يا  هک  دوـمن 

: تفگ درک و  مهف  يهدامآ  ار  دوخ  وا  هد ، ارف  شوگ  یهلا  یحوب  یحُوی » اِمل  عِمَتساَف  : » دنتفگ یسومب  نوچ  و  تسا . بلطم  مهف  يهلیـسو 
حرش يهجیتن  هک  دنداد  شدای  نآ  شیادیپ  زا  سپ  و  ََکل » حَرشَن  َمل  َأ   » دش باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ام  ربمغیپ  یلوخلا  حَرشا »- ِّبَر  »

-550- نآرق -401-385- نآرق -267-243- نآرق -192-165- نآرق -131-104- نآرق -65-29- نآرق : - هـلمج نیاــب  هاوــخب  ار  ردــص 
« ارینم اجارـس   » شخب ینـشور  غارچب  دش  فیـصوت  ترـضح  نآ  مه  و  ًاملِع » ِیندِز  ِّبَر  ُلق  َو   » 742-719- نآرق -662-644- نآرق -574

ترضح نآ  هک  تسا  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  ص ]  ] ام ربمغیپ  توافت  سپ  ینـشور ، يارب  یگدامآ  ینعی  ردص  حرـش  یلو 
دنک زامن  تدابع و  دش  رما  مه  و  دهد ، يدنوادخ  یحو  هب  شوگ  دش  رما  یسوم  هب  نوچ  و  نآ . يهدنریگ  یسوم  تسا و  رون  يهدنشخب 

حرـش هک  دوب  هکنیا  تسا ، يرگیدـب  هّجوت  زا  ریگولج  کی  رهب  هّجوت  قولخمب و  تمدـخ  مه  دـنک و  قلاخ  تمدـخ  مه  دـیاب  هک  دـیمهف 
نشور نیکمت  نیقی و  رونب  ار  ملد  تافـص ، یّلجت  ماقم  رد  نم ، يادخ  يا  ینعی  تالیوأت :  32-1- نآرق . - دسرب ود  رهب  ات  تساوخ  ردص 

وت شوگ  اب  میوگیم  اهنآب  ار  وت  نخـس  هک  روط  ناـمه  دوشن و  هدرزآ  محور  ناـشيدرخیب  زا  موشن و  لدـگنت  مدرم  رازآ  ربارب  رد  اـت  نک 
دوخ زا  مدرم  ربارب  رد  نم  حور  مشاب و  ابیکـش  مونـش و  منیب و  وت  راک  ار  اهنآ  رادرک  راتفگ و  مونـشب و  هحفص 105 ] ار [  اهنآ  نخـس  مه 

هک دوب  یگتفرگ  یـسوم  ناـبز  رد  عمجم :  27 ِیناِسل » نِم  ًةَدـقُع  لـُلحا  َو  . » وت قیاـقح  نم و  ناـیم  دـشاب  ياهدرپ  هک  دـنکن  رادومن  يزیچ 
-1- نآرق . - رادرب منابز  زا  ار  هکنیا  ایادخ  هک  درک  اعد  تهج  هکنیا  زا  دنامهفب  ار  دوخ  نخس  دنک و  رهاظ  ار  فورح  یبوخب  تسناوتیمن 

شنیرفآ هک  َناـیَبلا » ُهَمَّلَع  َناـسنِإلا  َقَـلَخ  ، » تسا هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  تسا و  نتفگ  نخـس  ناـسنا  گرزب  تلیـضف  يروباـشین :  34
ّالا ناسّللا  ول ال  ناسنالا  ام   » هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا و  هدشن  هدیرفآ  ایوگ  دشابن  نآ  رگا  تسوا و  قطن  نایبب و  یمدآ 
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سپ بحاصیب ، تسا  یناویح  ای  راوید  رب  تسا  یشقن  دشابن  شنابز  رگا  هک  سب  تسا و  نابز  یمدآ  ینعی  ۀلمهم » ۀمیهب  وا  ةروّصم  ةروص 
نخـس یبوخب  دناوتب  ات  تفگ  ار  هلمج  هکنیا  شراک  تفرـشیپ  یناسآ و  يارب  یـسوم  تهج  هکنیا  زا  تسا  یمدآ  یگدـنز  يهلیـسو  نابز 

مومـضم يهزمه  لّوا و  رد  حوتفم  عطق  هزمه  اب  رماع  نبإ  عمجم :  32 ُهکِرشَأ » َو  ِيرزَأ  ِِهب  دُدشا   » 128-87- نآرق . - دنامهفب مدرمب  ار  ّقح 
36 یسُوم » ای  ََکلؤُس  َتِیتوُأ  دَق   » 35-1- نآرق . - دناهدرک تئارق  مّود  رد  نآ  حتف  لّوا و  رد  هزمه  ّمضب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  مّود  رد 

يرادـن راظتنا  هچنآب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  مّدـج  زا  مردـپ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـم   2 عمجم :
تفر ابـس  يهکلم  و  تشگرب ، يربمغیپ  اب  تفر و  شتآ  يارب  یـسوم  نوچ  يراد  ارنآ  عمط  یتسه و  شراـظتناب  هچنآ  زا  شاـب  رتراودـیما 

رد یسوم  هتـشون : فشک   35-1- نآرق . - دندش نمؤم  دوخ  دنتفر و  وا  کموکب  نوعرف  ياهوداج  دیـسر ، یناملـسمب  نامیلـس و  رادـیدب 
هدیرب نخـس  دـیآ و  رـسب  تاجانم  هک  دیـسرت  یمه  هدـمآ  جومب  يو  نطاب  رد  رهم  يایرد  دوب ، هتـشگ  قوش  بارـش  تسم  تاجانم  ماقم 

َو : » تفگ هک  اـجنآ  اـت  يِردَـص » ِیل  حَرـشا  ِّبَر   » زا درکیم  رگید  یلاؤس  یلاؤـس  ره  سپ  زا  دوـب  هتخیوآ  لاؤـس  نخـس و  رد  یمه  ددرگ 
مهرم هکنیا  اریو  قوش  قـشع و  زوـس  و  هحفص 106 ]  ] 316-289- نآرق -266-238- نآرق  - قشع درد  هّزعلا  ّبر  اـت  يِرمَأ » ِیف  ُهکِرـشَأ 
هکنانچ تسا  لماش  زین  مه  ار  تّما  هکنیا  تسا  هدش  تیانع  یسومب  هچنآ  تسا : رارـسألا  فشک - رد  مه  و  کلؤس ،» تیتوا  دق   » هک داهن 
ُتیَقلَأ : » دش هتفگ  یسومب  تسا ، هدرک  اّیهم  امـش  يارب  ادخ  دیهاوخب  هچنآ  ُهوُُمتلَأَس » ام  ِّلُک  نِم  مُکاتآ  َو  : » تسا هدش  هتفگ  نینمؤم  يارب 

« ُنمَألا ُمَُهل  َِکئلوُأ   » دنتفگ نینمؤمب  َنِینِمآلا » َنِم  َکَّنِإ  فََخت  ال   » دنتفگ یسومب  ُهَنوُّبُِحی » َو  مُهُّبُِحی   » تسا نینمؤم  يارب  یِّنِم » ًۀَّبَحَم  َکیَلَع 
مَُهل َباجَتـساَف   » تسا هدش  هتفگ  اهنیا  يارب  امُُکتَوعَد » تَبیِجُأ   » دنتفگ وا  اب  بِرَتقا » َو  دُجـسا  َو  : » دنتفگ اهنیا  يارب  ُهانبَّرَق »  » دنتفگ وا  يارب 

ُتلِجَع  » تفگ دوخ  یـسوم  َنِینِمؤُملا ،» یِجُنن  َِکلذَک  َو   » دندش هیآ  هکنیا  لومـشم  نینمؤم  ُهَعَم » نَم  َو  یـسُوم  انیَجنَأ   » دـنتفگ ار  وا  مُهُّبَر »
-389- نآرق -367-329- نآرق -259-218- نآرق «. - َنِینِمؤُملا ِنَع  ُهّللا  َیِـضَر  دََـقل   » تسا هتفگ  نینمؤـم  يارب  یلو  یـضرَِتل » ِّبَر  َکـَیلِإ 
-742-709- نآرق -692-662- نآرق -630-607- نآرق -590-568- نآرق -547-534- نآرق -515-487- نآرق -471-433- نآرق -419

درک ناـمرف  نوعرف  نوچ  تفگ : قاحـسا  نبإ  يربط :  39 ِتُوباّتلا » ِیف  ِهِیفِذـقا  ِنَأ   » 944-900- نآرق -867-832- نآرق -812-777- نآرق
اب نوعرف  هک  حبـص  تخادـنا  لـین  دور  هب  داـهن و  کـچوک  توباـتب  دوب  دازون  هک  وا  یـسوم  رداـم  دنـشکب ، ار  لاـس  نآ  دازوـن  ياـههچب 
ّقح نامرفب  دید  نآ  رد  ار  كدوک  درک و  زاب  نوچ  دـنتفرگ ، بآ  زا  داد  روتـسد  دـید  بآ  يور  ارنآ  دوب  هتـسشن  دور  رانک  رد  شرـسمه 
ره هک  میدیرفآ  يروج  ار  وت  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  عمجم :  39 یِّنِم » ًۀَّبَحَم  َکیَلَع  ُتیَقلَأ  َو   » 36-1- نآرق . - داتفا شلد  رد  وا  یتسود 
ره هک  دوب  یـسوم  مشچ  رد  یئابیز  تسا : هتفگ  هداـتق   42-1- نآرق . - دیدنـسپ دید  ار  وا  ات  نوعرف  هکنانچ  درادب  تتـسود  تدنیبب  سک 
وبأ  39 ِینیَع » یلَع  َعَنـُصِتل  َو  . » میتفرگ دوخ  تسود  ار  وت  هک  تسا  هکنیا  ینعم  کـی  حوتفلا : وبأ  تشاد . یم - شتـسود  دـیدیم  ار  وا  هک 

ملسم وبا  عمجم :  30-1- نآرق . - تسا هداتق  لوق  هکنیا  دـشاب ، نم  رظنب  بارـش  ماـعط و  اذـغ و  تیبرت و  ار  وت  اـت  و  تسا : هتـشون  حوتفلا :
مال رسک  اب  و  عنصتل »  » رخآ بصن  مال و  رسک  اب  و  عنـصتل »  » رخآ مزج  اب  و  دشاب . نم  ظفح  هطاحاب و  وت  ياذغ  تیبرت و  ینعی  تسا : هتفگ 

میدرب الب  يهروک  رد  ار  وت  یسوم  يا  تسا : هتـشون  فشک   40 ًانُوُتف » َكاّنَتَف  َو  . » تسا هدش  تئارق  مه  عنـصتل »  » ءات هحفص 107 ] حتف [  و 
، غارچیب کیرات  يهناخ  رد  دـنداز  يراوتم  دـنداز  اریو  هک  لّوا  دـنامن ، ام  رکذ  زج  تنابز  رب  ام و  رهم  زج  تلد  رد  ات  میداهن  صالخاب  و 

لزنم دـنکفا  ایردـب  درک و  توباـت  رد  ار  وا  تشکیم ، ار  نارـسپ  هک  نوعرف  میب  زا  دوب  رـسپ  هک  تسیاـب  یمن - ار  رداـم  ماـکیب ، و  اونیب ،
، دوب هتشک  ار  یکی  ناشیا  زا  هک  نایطبق  زا  میب  مّوس  لزنم  نمشد  رادید  عطن و  ریشمش و  مّود  لزنم  تفرگرب ، ار  وا  نمشد  دوب  ایرد  شلّوا 

دزمب نیدمب  دیـسر  ات  دوریم  اجک  هک  تسنادن  چیه  هنـسرگ  مکـش  هنهرب و  ياپ  ناریح ، ناج  هتفـشآ و  لد  نارگناو  سپب  هتخیرگب  هگناو 
ات ارم  يرهز  ره  || ز  یناود  یک  اـت  ارم  یئوـک  رهب   25-1- نآرق : - تفگ تنحم  یلاوت  رب  ترسح  زوس و  رس  زا  ینابـش ، بیعـش و  يرو 

یناوخب اریو  هطساویب  وت  هک   || دشاب  ردقنآ  اجک  ار  ینابـش  ینابـش  هب  بیعـش و  يرودزمب   || تبرغب  ار  وا  ینکفا  سپ  نازو  یناشچ  یک 
، تساریپیم زیمآتقفش  مخزب  تشادیم و  غیمآ  فطل  ءالب  رد  نینچ  ار  وا  ینارب  يو  اب  نخس  وت  نارازه   || انیس  روط  رب  يروآ  ار  وا  سپ 
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هن یسوم ، يا  یِسفَِنل » َُکتعَنَطصا  َو  : » تفگ هک  تسا  نامه  تسیابیم  ار  دوخ  شک  نآ  زا  دوب ! هچ  زا  همه  نآ  تسـشیم ، تاّیلب  عاوناب  و 
وا زا  دیـشک و  دوخب  رهقب  ار  وا  تفرگ و  ردارب  رـس  هک  دوب  نآ  زا  ار ، نتـشیوخ  هکلب  ار  وت  هن  مدـیزگب  ار  وت  یتسیابیم  مک  یتسیاـبیم ، رد 

یتـسود يهدرپ  زا  نوریب  همه  نآ  هک  دور  اـهراک  یتـسود  هدرپ  رد  يرآ  يدز ! ارچ  تفگن  دز  نیمز  رب  تاروت  حاولا  يدرک ! ارچ  تفگن 
رگا عیفـش  فلاب  هنـساحم  تءاج   || دحاو  بنذـب  یتا  بیبحلا  اذا  -187-214 و  نآرق : - رعـش دوب ، لمتحم  یتسود  هانپ  رد  و  دوب ، ناواـت 
ینعی تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  44 ًانَِّیل » ًالوَق  َُهل  ـالوُقَف  [ » هحفـص 108 دنـشاب [ . وا  یجنایم  نارازه  وا  ياهیکین  درک  یهاـنگ  تسود 
لتاقم دیاین . شدب  هک  مساب  هن  دـیناوخب  شاهینک  اب  تسا : هتفگ  يّدـس  دـینکن ، نخـس  رد  یتشرد  وا  اب  دـیئوگب و  نخـس  نوعرف  اب  یمرنب 
هکنیا خـلا و  َکِّبَر »- یلِإ  َکَیِدـهَأ  َو  یّکََزت  نَأ  یلِإ  ََکل  لَه  : » تسا رگید  ياـج  رد  هک  تسا  ناـمه  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هتفگ 

ور دـیاین و  شدـب  دـشاب و  لوبق  لباق  رتهب  فرط  يارب  ات  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  رد  ینابزمرن  ارادـم و  بوجو  رب  دراد  تلالد  هلمج 
، هدرورپ ار  وت  وا  هک  رآ  ياجب  يو  تیبرت  ّقح  ینعی  دومرف  قفرب  ار  وا  دناهتفگ : هتشون : فشک   358-294- نآرق -32-1- نآرق . - دنادرگن
رد یفاص : دسرتب . ای  دوش و  رّکذتم  وا  دیاش  هک  دیـشاب  راودـیما  دـیورب و  ینعی  رخف :  44 یـشخَی » َوأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  . » دراد وت  رب  تیبرت  ّقح 
هک دوب  مولعم  هکنیا  اـب  نوعرف  شیپ  نتفر  رب  تسا  یـسوم  بیغرت  صیرحت و  يارب  هلمج  هکنیا  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  یفاـک 
ات هچنآ  زا  دوـش  رادربـخ  وا  هک  تسا  ّتیرومأـم  هکنیا  زا  ضرغ  ناـیب  هـلمج  هـکنیا  زا  دارم  عـمجم :  36-1- نآرق . - دـنکیمن لوبق  نوعرف 

45 َطُرفَی » نَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر  الاق  . » دسرتب باذع  هدـنیآب و  دـیدهت  زا  ای  تسا و  ادـخ  يهدـیرفآ  وا  تسه و  یئادـخ  هک  دوب  ربخیب  نونک 
ام ینعی  ُفاَخن » ّانِإ   » هک دراد  ینعم  هچ  هلمج  هکنیا  دـش  تیانع  یـسومب  هک  راک  یناسآ  ردـص و  حرـش  اـب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  رخف :

نمـشد زا  سرت  یلو  تسا  يدوبان  اطخ و  زا  ندوب  نوصم  اهروتـسد و  ظفح  راک  یناسآ  ردص و  حرـش  هک  تسا  هکنیا  باوج  میـسرتیم !
هتفگ ارچ  دوب  سّدقم  يداو  رد  تاجانمب  اهنت  یسوم  هکنیا  اب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  مه  و  دراد . مزال  رگید  يهلیسو  تسا و  رگید  زیچ 

هکنیا رد  مه  نوراه  نوچ  هک  تسا  هکنیا  باوج  دـیورب ، رفن  ود  امـش  ابهذا »  » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هکنانچ  میـسرتیم ! اـم  تسا 
لقن دوعـسم  هّللا  دبع  نآرق  زا  و  دوب . دـهاوخ  وا  اب  دـعب  هکنآ  تسا و  هدـش  یـسومب  باطخ  یـسوم  وریپ  تسا و  هدوب  کیرـش  ّتیرومأم 

نم و تفگ : یـسوم  تسا  هکنیا  هحفص 109 ]  ] 174-159- نآرق -44-1- نآرق  - ینعم هک  فاخن » اـّننا  اـّنبر  لاـق   » هصفح زا  مه  تسا و 
فلا اب  اداهم » « » ًادهَم َضرَألا  ُمَُکل   » تسا و هدش  تئارق  مال  نوکس  مه  حتف و  اب  قلخ  عمجم   50 ُهَقلَخ » ٍءیَش  َّلُک  یطعَأ  . » میسرتیم مردارب 

« هـفلخن  » عـفر اــب  نارگید  مزج و  اــب  رفعج  وـبا  عـمجم :  58 ُهـُِفلُخن » ـال  ًادِـعوَم   » 121-96- نآرق -32-1- نآرق . - تـسا هدـش  تـئارق  زین 
« ًيوُس ًاناکَم   » 25-1- نآرق . - تسا نارگید  تئارق  نیـس  ّمض  تسا و  زاجح  مدرم  تئارق  نیـس  رـسک  اب  يوس »  » يهملک مه  و  دناهدناوخ ،
-1- نآرق . - مینیبب ار  رگیدکی  همه  هک  دشاب  راومه  يوتسم و  ای  دشاب ، امـش  ام و  يهتـسد  ود  ره  زا  هلـصاف  کیب  هک  یئاج  ینعی  رخف   58
هک دنتشاد  یفیرش  زور  تسا : هتفگ  ءاّرف  و  تسا . اهنآ  دیع  زور  دوصقم  دناهتفگ : دیز  نبإ  جیرج و  نبإ  هداتق و  نایبت   59 ِۀَنیِّزلا » ُموَی   » 17

رازاب نآب  دنتسارآیم و  ار  دوخ  مدرم  هک  تسا  يرازاب  زور  دوصقم  تفگ : ّبیسم  نب  دیعس  حوتفلا : وبأ   20-1- نآرق . - دنتسارآیم ار  دوخ 
« یًحُض ُساّنلا  َرَـشُحی  . » دناهدناوخ نآ  عفر  اب  نارگید  و  موی »  » بصن اب  يرـصب  نسح  تسا ، هدوب  زورون  زور  دناهتفگ : یـضعب  و  دنتفریم ،
ات درک  نییعت  ار  زور  نآ  یسوم  ترضح  زور ، یقاب  زا  تسا  رتنشور  هک  هاگتشاچ  رد  نامدرم  دنوش  هدرک  عمج  تسا : هتشون  ینیـسح   59
ود ره  نآ  ّمض  ءای و  حـتف  اـب  عمجم :  61 مُکَتِحُسیَف »  » 26-1- نآرق . - دریذـپ عوقو  تمـس  داهـشألا  سوءر  یلع  لطاب  قوهز  ّقح و  روهظ 
هب  16-1- نآرق . - دنک لصأتسم  ار  امش  و  دنکرب ، امش  خیب  ینعی  حوتفلا : وبأ  تسا . ینعم  کیب  تحـسا  تحـس و  نوچ  تسا  هدش  تئارق 
اب دندرک و  ناهنپ  نوعرف  زا  دوخ  زار  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 تسا : لامتحا  جنپ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  62 يوجَّنلا » اوُّرَسَأ  َو   » هک
وا رب  ام  دشاب  وداج  یـسوم  رگا  هک  دوب  هکنیا  ناشیناهن  زار  تفگ : هداتق  میوشیم 2 - شوریپ  دش  هریچ  ام  رب  یـسوم  رگا  دنتفگ : رگدکی 
اب اهنآ  اوُرَتفَت » مُکَلیَو ال   » تفگ یـسوم  نوچ  تسا  هتفگ  بهو  - 3 تسا ، انیب  دوخ  راکب  شدوخ  دشاب  ینامـسآ  درم  رگا  میوشیم و  هریچ 
زا ناـهنب  ینعی  تسا : هـتفگ  يّدـس  - 4 تسین ، اهوداج  نخـس  هکنیا  دـنتفگ : رگیدـکی  هحفـص 110 ]  ] 443-419- نآرق -33-1- نآرق -
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يرحـس هنوگچ  هک  دـندرک  روش  دـندرک و  ناهنپ  همه  زا  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  - 5 ِنارِحاَسل ،» ِناذه  نِإ  : » دـنتفگ نوعرف  یـسوم و 
دیدشت هزمه و  رـسک  اب  هک  تسا  نیمه  روهـشم  تئارق  رخف :  63 ِنارِحاَسل » ِناذه  نِإ   » 132-107- نآرق . - دنوش هریچ  یـسوم  رب  ات  دننک 

ریبج نب  دیعـس  ریبز و  نبإ  هشیاع و  نامثع و  تئارق  ار  هکنیا  هک  ءای  اب  نیذه » ّنا  - » 1 تسا ، هدش  تئارق  زین  رگید  روج  دنچ  تسا و  نون 
تـسا لقن  نامثع  زا  و  تسا ، ناگدنـسیون  ياطخ  روهـشم  تئارق  تسا : هتفگ  هشیاع  هک  تسا  لقن  و  دناهتـسناد ، ع ]  ] یبتجم نسح  ماما  و 

زا درک و  دـهاوخ  تسرد  ارنآ  شدوخ  ناـبزب  برع  يدوز  نیمهب  هک  منکیم  هدـهاشم  یطلغ  هکنیا  رد  نم  تفگ : درک و  هاـگن  نآرقب  هک 
« ّناذـه نا   » تسا ریثـک  نبإ  تـئارق  - 2 ِنارِحاـَسل » ِناذـه  نِإ   » مناوـخب نینچ  مشکیم  تلاـجخ  نم  تفگ  وا  هـک  تـسا  تـیاور  ورمع  وـبا 
« نارحاس ناذه  نا   » تسا دوعسم  هّللا  دبع  تئارق  - 4 نون ، ود  ره  فیفختب  تسا  صفح  تئارق  - 3 مّود ، نون  دیدشت  لّوا و  نون  فیفختب 
603-578- نآرق -26-1- نآرق «. - نارحاـس اـّلا  ناذـه  اـم   » تسا لـقن  بعک  نب - ّیبا  زا  - 5 مـال ، طوقـس  نون و  فـیفخت  هزمه و  حـتفب 

رظن لها  تسا و  العلا  نب  ورمع  زا  ءای  اب  نیذـه » ّنا   » تئارق هک  هدومن  رظن  راهظا  تسا و  هدرک  لقن  ار  نامثع  راتفگ  زین  هشیاـع  زا  عمجم :
روط نآ  ّطـقف  اـهنآ  دـننک و  فّرـصت  ادـخ  باـتک  رد  دوخ  شیپ  زا  دـناهتفریذپ  ار  وا  شور  هک  اـهنآ  ورمع و  وـبا  لـثم  هک  دـنرادن  لوـبق 

: تفگ ع ]  ] نینمؤملا ریمأ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   63 یلثُملا » ُمُِکتَقیِرَِطب  ابَهذَی  َو  . » دناهتفرگ ارف  ّنئمطم  ۀـقث و  مدرم  زا  هک  دـناهدناوخیم 
. دنربب ار  امـش  هنیهب  تفگ : همرکع  دنربب ، ار  فارـشا  تاداس و  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  دـننادرگ ، دوخ  اب  نامدرم  يور  هک  تسا  نآ  دارم 

. - امش نیرتوکین  يده  تمس و  ّتنـس و  ینعی  تفگ : یئاسک  دندوب . ناشیا  زا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  دندوب  لیئارـسا  ینب  دارم  تفگ : هداتق 
میم حـتف  و  هحفـص 111 ]  ] 24-1- نآرق  - هزمه لـصو  اـب  زین  میم و  رـسک  عطق و  يهزمه  اـب  عمجم :  64 مُکَدـیَک » اوُعِمجَأَف   » 39-1- نآرق

ترطف بجومب  ای  درک ، سرت  ساـسحا  دوخ  لد  رد  یـسوم  ینعی  فشک :  67 ًۀَـفیِخ » ِهِسفَن  ِیف  َسَجوَأَف  «. » لّیخت  » زین تسا و  هدـش  تئارق 
-1- نآرق . - دش یسوم  راظتنا  زا  رید  اصع  ندنکفاب  ماهلا  هکنیا  يارب  ای  دنرادنپب ، تسرد  ّقح و  ار  اهنآ  يوداج  مدرم  هکنیا  زا  ای  يرـشب ،

هفوک مدرم  تئارق  زین  فلا  نودب  رحـس » « » رحاس دـیک   » و تسا ، هدـش  تئارق  فاق  دـیدشت  اب  مه  عفر و  مزج و  اب  عمجم :  69 فقلت »  » 35
َنل اُولاق   ] » 23-1- نآرق . - دـناهدناوخ هزمه  کی  اـب  ءاّرق  رگید  و  متنمآ » أ   » هزمه ود  اـب  هفوک  مدرم  حوتفلا : وبا   71 َُهل » ُمتنَمآ  َلاق  . » تسا

هکنیا ربانب  دیرفآ ، ار  ام  هک  يادخ  رب  هن  نیهارب و  تازجعم و  تانّیب و  زا  دمآ  امب  هچنآ  رب  مینیزگن  رب  ار  وت  ام  دـنتفگ  ناشیا   72 َكَِرثُؤن »
ّقحب دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهتفرگ  نیرّـسفم  زا  ياهراـپ  هکناـنچ  میریگب  مسق  واو  ار  واو »  » رگا دـشاب و  فطع  واو  اـنَرَطَف » يِذَّلا  َو  « » واو »

وبا  73 یقبَأ » َو  ٌریَخ  ُهــّللا  َو   » 374-349- نآرق -204-182- نآرق -27-3- نآرق . - 72 ٍضاق » َتنَأ  ام  ِضقاَف   » دـیرفآ يار  اـم  هکیئادـخنآ 
ام ِّمَیلا  َنِم  مُهَیِـشَغَف   » 29-1- نآرق . - یناف رب  یقاـب  رتب و  رب  میدرک  رتهب  راـیتخا  اـم  رت و  یقاـب  تسا و  رتهب  هلـالج  ّلـج  يادـخ  و  حوتفلا :

هچنآ ینعی  تسا  یکانلوه  رطخ و  یگرزب  لاوهتـسا  ماظعتـسا و  يارب  ماهبا  هکنیا  دیـسر و  هچنآ  ایرد  زا  دیـسر  ناشیدب  ینعی   77 مُهَیِشَغ »
ُفاَخت ال   » 44-1- نآرق [. - ایرد رد  دوب  ناشیا  ندش  قرغ  دارم  تفگ و  ناوتن  زاب  درک و  ناوتن  فصو  ارنآ  هک  دوب  يّدـحب  دیـسر  ناشیاب 

-1 ام : نخس   21-1- نآرق . - سرتم نزب و  ینعی  دـشاب  یهن  لعف  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  فلا  طوقـسب  فخت » ـال  : » عمجم  77 ًاکَرَد »
تسا هدرک  وگتفگ  بلاطم  هتسد  هکنیا  زا  ناسنا  هک  تسا  لاس  نارازه  اصع  ندش  رام  زاوآ و  ندینش  شتآ و  ندید  یسوم و  تشذگرس 

يزاجم و تسا  یتاریبعت  اههلمج  هکنیا  دـیوگیم  يواـطنط  تسا . هدرکن  ّلـح  ارنآ  ياّـمعم  یلو  تسا ، هتفریذـپ  اـی  تسا و  هدـش  رکنم  اـی 
قیاقح زا  يهدافتـسا  يارب  هّصق  هک  میریگب  دنپ  نآ  زا  دـیاب  ام  یلو  دـشاب  هحفـص 112 ] روظنم [  نآ  یقیقح  ینعم  تسا  نکمم  یئاـنک و 
ُّلُِضی  » تسا نآرق  رد  هکنانچ  تقو  فالتا  تسیهارمگ و  دوخ  یسوم  ياصع  یگنوگچ  زا  ثحب  يرشب و  تالّوحت  تاّیعقاوب  رظن  تسا و 
هکنیا زا  دوصقم  یپ  هک  اهنآ  دـنناهارمگ و  يهتـسد  زا  دنتـسه  بلاطم  هکنیا  یگنوگچ  رد  ثحب  یپ  هک  اهنآ  ًارِیثَک » ِِهب  يِدـهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب 

مدرم زا  ریغ  اهنیا  دـننادب  هک  تسا  نیملـسم  تیبرت  يارب  تاـیآ  هکنیا  هّتبلا  و  يواـطنط ، رظن  دوب  هکنیا  دـناهدش  تیادـه  دنتـسه  تاـیانک 
تسار هارب  یـسوم  زاجعاب  نادنمدرخ  دندش و  فرحنم  وداجب  لهاج ، مدرم  نارود  نآ  نوچ  دنـشاب  عّبتت  قیقحت و  درم  دیاب  دناهتـشذگ و 
امهیلع دّمحم  یـسوم و  زور  نآ  درب  هارب  ار  ناشنادـنمدرخ  یـسوم  دـندش و  فرحنم  وا  يهلاسوگ  يرماس و  رحـسب  نادرخیب  زاب  دـنتفر ،
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تربع دنپ و  ام  يارب  نارود و  نامه  يارب  تسا  هدوب  ّتقوم  بلاطم  هکنیا  يهدیاف  سپ  دندنایامنیم  هزجعم  نادرخیب  يارب  دندوب و  مالّسلا 
زا يرودب  تسا  رشب  یئامنهار  اهنَع » َکَّنَّدُصَی  الَف   » تیآ 16 - 2 261-210- نآرق . - یگـشیمه تسقیاقح و  هک  دندراذگ  ياجب  اهنآ  زا 

يرود نامیایب  مدآ  زا  ینعی  تسین  داعمب  نمؤم  هکـسکنآ  دوشن  وت  ریگولج  شاب  بظاوم  تسا  هدـش  شرافـس  یـسومب  هک  دـب  نیـشنمه 
ملع هک  دوشیم  هدیمهف  رخآ  ات  تایآ  يهّیقب  زا  - 3 ریگن ، رارق  نیدیب  مدآ  ریثأت  ذوفن و  تحت  تسا  هکنیا  دوصقم  هک  تسا  مولعم  و  نک ،
تقو ره  ملع  تفارش  رثا  یلو  تسا  یگراچیب  ندش و  بولغم  شتبقاع  تردق  بابرا  يرکون  يارب  ملع  لیصحت  ناراکمتـس و  تمدخ  رد 

یسوم بولغم  دوب  رود  یتسرد  ّقح و  زا  دوب و  راکمتـس  نوعرفب  تمدخ  يارب  ناشملع  اهوداج  نآ  هکنانچ  دوشیم  رادومن  شدوخ  دشاب 
زا تسا  ياهنومن  مه  نوـعرف  قرغ  ناتـساد  - 4 دندش ، یـسوم  عبات  دـندیمهف و  ار  تقیقح  هک  دیـسر  اهنآب  ملع  تفارـش  دوس  یلو  دـندش 

ندرک رذگ  يهلئسم  - 5 درک ، ناریو  ار  هاگتسد  نآ  شردارب  اب  یناپوچ  تبقاع  و  دنکیمن ، ماود  ملظ  هک  تربع  دنپ و  يراکمتس و  تبقاع 
هلمج نیاب  ای  و  دـشاب ، راـظتنا  فـالخ  رب  زاـجعا و  دـیاش  شناوریپ  نوعرف و  ندـش  قرغ  اـیرد و  ناـیم  یکـشخ  هار  زا  شمدرم  یـسوم و 

- نآرق -39-13- نآرق - - هرانک اـیرد و  زا  کـشخ  فرط  کـیب  دـشاب  یـسوم  یئاـمنهارب  دوصقم  ًاـسَبَی » ِرحَبلا  ِیف  ًاـقیِرَط  مَُهل  بِرـضاَف  »
هنارسدوخ و اهنآ  یلو  دنتـسین  نآ  رب  علّطم  اهنآ  تسا و  نمـشد  ندیـسر  زا  هدوسآ  دراد و  رزج  بآ  هک  يا  هحفص 113 ]  ] 1058-1011
« ُهَموَق ُنوَعِرف  َّلَضَأ  َو   » رخآ يهلمج  دیاش  ناشتفرگارف و  بآ  دـندرک و  لابند  ار  یـسوم  تسین  دایز  بآ  تسا و  مک  يدوگ  هکنیا  رورغب 

هارب هن  هک  درک  هارمگ  ار  اهنآ  و  تفر ، طلغ  هارب  درب و  یـسوم  لابندـب  ار  مدرم  هدیـشیدنین  هک  دـشاب  نوعرف  تلفغ  رورغ و  نیمهب  هراـشا 
ایرد و زا  ندـنارذگ  رد  مه  درک و  ناشفرحنم  نید  زا  مه  هکلب  دـنوشن  قرغ  اـت  بآ  مک  ياـج  تاـجن و  هارب  هن  دـنتفر و  ناـمیا  تسار و 

252-220- نآرق . - دش قرغ  تفر و  ایردب  نوچ  يرهاظ  تیادهب  هن  دوب و  فلاخم  نوچ  يونعم  تیادهب  هن  دشن  تیاده  زین  شدوخ 

ات 135] تایآ 80  [: 20  ] هط هروس  ]

ام ِتاـبِّیَط  نِم  اوـُلُک  [ 80  ] يولَّسلا َو  َّنَملا  ُمُکیَلَع  اـنلََّزن  َو  َنَمیَـألا  ِروُّطلا  َِبناـج  مُکاندَـعاو  َو  مُکِّوُدَـع  نِم  مُکاـنیَجنَأ  دَـق  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  اـی 
َُّمث ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  نَِمل  ٌراّـفََغل  یِّنِإ  َو  [ 81  ] يوَه دَـقَف  ِیبَضَغ  ِهیَلَع  ِللحَی  نَم  َو  ِیبَضَغ  مُکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهِیف  اوَغطَت  ـال  َو  مُکاـنقَزَر 
َلاق  493-1- نآرق [ - 84  ] یـضرَِتل ِّبَر  َکَیلِإ  ُتلِجَع  َو  يَِرثَأ  یلَع  ِءالوُأ  مُه  َلاـق  [ 83  ] یـسُوم ای  َکِموَق  نَع  َکَلَجعَأ  ام  َو  [ 82  ] يدَتها

َأ ًانَسَح  ًادعَو  مُکُّبَر  مُکدِعَی  َمل  َأ  ِموَق  ای  َلاق  ًافِسَأ  َنابـضَغ  ِهِموَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَرَف  [ 85  ] ُّيِِرماّسلا ُمُهَّلَـضَأ  َو  َكِدَعب  نِم  َکَموَق  اّنَتَف  دَق  ّانِإَف 
انلِّمُح اّنِکل  َو  انِکلَِمب  َكَدِـعوَم  انفَلخَأ  اـم  اُولاـق  [ 86  ] يِدِـعوَم ُمتفَلخَأَـف  مُکِّبَر  نِم  ٌبَضَغ  مُکیَلَع  َّلِـحَی  نَأ  ُمتدَرَأ  مَأ  ُدـهَعلا  ُمُکیَلَع  َلاـطَف 

[88  ] َیِسَنَف یسُوم  ُهلِإ  َو  مُکُهلِإ  اذه  اُولاقَف  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  ًالجِع  مَُهل  َجَرخَأَف  [ 87  ] ُّيِِرماّسلا یَقلَأ  َِکلذَکَف  اهانفَذَقَف  ِموَقلا  ِۀَنیِز  نِم  ًارازوَأ 
َو ِِهب  ُمتِنُتف  امَّنِإ  ِموَق  ای  ُلبَق  نِم  ُنوُراه  مَُهل  َلاق  دََقل  َو   648-1- نآرق [ - 89  ] ًاعفَن َو ال  ارَض  مَُهل  ُِکلمَی  َو ال  ًالوَق  مِهَیلِإ  ُعِجرَی  ّالَأ  َنوَرَی  الَف  َأ 
ذِإ َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاـق  [ 91  ] یـسُوم انَیلِإ  َعِجرَی  یّتَح  َنیِفِکاع  ِهیَلَع  َحَربَن  َنل  اُولاـق  [ 90  ] يِرمَأ اوـُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَـف  ُنمحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 

َلِیئارسِإ ِیَنب  َنَیب  َتقَّرَف  َلوُقَت  نَأ  ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِسأَِرب  َو ال  ِیتَیِحِلب  ذُخَأت  َّمُأ ال  َنب  اَی  َلاق  [ 93  ] يِرمَأ َتیَصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  ّالَأ  [ 92  ] اوُّلَض مُهَتیَأَر 
ِلوُسَّرلا َِرثَأ  نِم  ًۀَـضبَق  ُتضَبَقَف  ِِهب  اوُرُـصبَی  َمل  اِمب  ُترَُـصب  َلاـق  [ 95  ] ُّيِِرماس ای  َُکبطَخ  اـمَف  َلاـق   489-1- نآرق [ - 94  ] ِیلوَـق ُبقَرت  َمل  َو 

یلِإ رُظنا  َو  ُهَفَلُخت  َنل  ًادِـعوَم  ََکل  َّنِإ  َو  َساسِم  َلوُقَت ال  نَأ  ِةاـیَحلا  ِیف  َکـَل  َّنِإَـف  بَهذاَـف  َلاـق  [ 96  ] یِـسفَن ِیل  َتلَّوَس  َِکلذَک  َو  اُهتذَـبَنَف 
[98  ] ًاملِع ٍءیَـش  َّلُـک  َعِسَو  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکُهلِإ  اـمَّنِإ  [ 97  ] ًافـسَن ِّمَیلا  ِیف  ُهَّنَفِـسنََنل  َُّمث  ُهَّنَقِّرَُحَنل  ًاـفِکاع  ِهیَلَع  َتلَظ  يِذَّلا  َکِـهلِإ 

ًارزِو ِۀَمایِقلا  َموَی  ُلِمحَی  ُهَّنِإَف  ُهنَع  َضَرعَأ  نَم   596-1- نآرق [ - 99  ] ًارکِذ ّانَُدل  نِم  َكانیَتآ  دَق  َو  َقَبَـس  دَق  ام  ِءابنَأ  نِم  َکیَلَع  ُّصُقَن  َِکلذَک 
نِإ مُهَنَیب  َنُوتَفاخَتَی  [ 102  ] ًاقرُز ٍِذئَموَی  َنیِمِرجُملا  ُرُـشَحن  َو  ِروُّصلا  ِیف  ُخَـفُنی  َموَی  [ 101  ] ًالمِح ِۀَـمایِقلا  َموَی  مَُهل  َءاس  َو  ِهِیف  َنیِدـِلاخ  [ 100]

لُقَف ِلابِجلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  َو   374-1- نآرق [ - 104  ] ًاموَی ّالِإ  ُمتِثَبل  نِإ  ًۀَقیِرَط  مُُهلَثمَأ  ُلوُقَی  ذِإ  َنُولوُقَی  اِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن  [ 103  ] ًارشَع ّالِإ  ُمتِثَبل 
ِتَعَـشَخ َو  َُهل  َجَوِع  َیِعاّدـلا ال  َنوُِعبَّتَی  ٍذـِئَموَی  [ 107  ] ًاتمَأ َو ال  ًاـجَوِع  اـهِیف  يَرت  ـال  [ 106  ] ًافَـصفَص ًاعاق  اهُرَذَیَف  [ 105  ] ًافسَن یِّبَر  اهُفِـسنَی 
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ُمَلعَی  365-1- نآرق [ - 109  ] ًالوَق َُهل  َیِضَر  َو  ُنمحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  نَم  ّالِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَفنَت  ٍِذئَموَی ال  [ 108  ] ًاسمَه ّالِإ  ُعَمسَت  الَف  ِنمحَّرِلل  ُتاوصَألا 
َنِم لَمعَی  نَم  َو  [ 111  ] ًاملُظ َلَمَح  نَم  َباخ  دَـق  َو  ِموُّیَقلا  ِّیَحِلل  ُهوُجُولا  ِتَنَع  َو  [ 110  ] ًاملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  اـم 

ُثِدُحی َوأ  َنوُقَّتَی  مُهَّلََعل  ِدیِعَولا  َنِم  ِهِیف  انفَّرَـص  َو  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُهانلَزنَأ  َِکلذَـک  َو  [ 112  ] ًامـضَه َو ال  ًاملُظ  ُفاخَی  الَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  ِتاِحلاّصلا 
-1- نآرق [ - 114  ] ًاملِع ِیندِز  ِّبَر  ُلق  َو  ُُهیحَو  َکَیلِإ  یـضُقی  نَأ  ِلبَق  نِم  ِنآرُقلِاب  لَجعَت  ـال  َو  ُّقَحلا  ُکـِلَملا  ُهّللا  َیلاـعَتَف  [ 113  ] ًارکِذ مَُهل 

انلُقَف [ 116  ] یبَأ َسِیلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجسا  ِۀَِکئالَمِلل  انُلق  ذِإ  َو  [ 115  ] ًامزَع َُهل  دَِجن  َمل  َو  َیِـسَنَف  ُلبَق  نِم  َمَدآ  یلِإ  اندِهَع  دََقل  َو   533
اُؤَمظَت َکَّنَأ ال  َو  [ 118  ] يرعَت َو ال  اهِیف  َعوَُجت  ّالَأ  َکـَل  َّنِإ  [ 117  ] یقـشَتَف ِۀَّنَجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُخی  الَف  َکِجوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَع  اذـه  َّنِإ  ُمَدآ  ای 
الَکَأَف [ 120  ] یلبَی ٍکُلم ال  َو  ِدـلُخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  لَه  ُمَدآ  ای  َلاـق  ُناـطیَّشلا  ِهَیلِإ  َسَوسَوَف   378-1- نآرق [ - 119  ] یحـضَت َو ال  اهِیف 

[122  ] يدَه َو  ِهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتجا  َُّمث  [ 121  ] يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  ِۀَّنَجلا  ِقَرَو  نِم  امِهیَلَع  ِنافِصخَی  اقِفَط  َو  امُُهتآوَس  امَُهل  تَدَبَف  اهنِم 
يِرکِذ نَع  َضَرعَأ  نَم  َو  [ 123  ] یقشَی َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  مُکَّنَِیتأَی  اّمِإَف  ٌّوُدَع  ٍضعَِبل  مُکُـضَعب  ًاعیِمَج  اهنِم  اِطبها  َلاق 
َِکلذَک َلاق  [ 125  ] ًاریَِصب ُتنُک  دَق  َو  یمعَأ  ِینَترَشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق   564-1- نآرق [ - 124  ] یمعَأ ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهُرُشَحن  َو  ًاکنَض  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف 

یقبَأ َو  ُّدَـشَأ  ِةَرِخـآلا  ُباذََـعل  َو  ِهِّبَر  ِتاـیِآب  نِمُؤی  َمل  َو  َفَرـسَأ  نَم  يِزَجن  َِکلذَـک  َو  [ 126  ] یـسُنت َموَیلا  َِکلذَک  َو  اهَتیِـسَنَف  اُنتایآ  َکتَتَأ 
نِم تَقَبَس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  [ 128  ] یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  مِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشمَی  ِنوُرُقلا  َنِم  مُهَلبَق  انکَلهَأ  مَک  مَُهل  ِدهَی  مَلَف  َأ  [ 127]

َو اِهبوُرُغ  َلبَق  َو  ِسمَّشلا  ِعُولُط  َلبَق  َکِّبَر  ِدـمَِحب  حِّبَـس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِربصاَـف   489-1- نآرق [ - 129  ] یمَـسُم ٌلَجَأ  َو  ًاماِزل  َناَکل  َکِّبَر 
ِهِیف مُهَِنتفَِنل  اینُّدلا  ِةایَحلا  َةَرهَز  مُهنِم  ًاجاوزَأ  ِِهب  انعَّتَم  ام  یلِإ  َکیَنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال  [ 130  ] یضَرت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارطَأ  َو  حِّبَـسَف  ِلیَّللا  ِءانآ  نِم 

َول ال اُولاق  َو  [ 132  ] يوقَّتِلل ُۀَِبقاعلا  َو  َُکقُزَرن  ُنَحن  ًاقزِر  َُکلَئسَن  اهیَلَع ال  ِربَطصا  َو  ِةالَّصلِاب  َکَلهَأ  ُرمأ  َو  [ 131  ] یقبَأ َو  ٌریَخ  َکِّبَر  ُقزِر  َو 
ًالوُسَر انَیلِإ  َتلَـسرَأ  َول ال  انَّبَر  اُولاَقل  ِِهلبَق  نِم  ٍباذَِعب  مُهانکَلهَأ  ّانَأ  َول  َو  [ 133  ] یلوُألا ِفُحُّصلا  ِیف  ام  ُۀَنَِّیب  مِِهتَأت  َمل  َو  َأ  ِهِّبَر  نِم  ٍۀَـیِآب  انِیتأَی 

ِنَم َو  ِّيِوَّسلا  ِطارِّصلا  ُباحـصَأ  نَم  َنوُمَلعَتَـسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُم  ٌّلُک  لـُق   735-1- نآرق [ - 134  ] يزَخن َو  َّلِذـَن  نَأ  ِلبَق  نِم  َکـِتایآ  َِعبَّتَنَف 
تـسا يزیچ  دوصقم  هک  دـش  هتفگ  لّصفم  هرقب  يهروس  رد  يولَّسلا » َو  َّنَملا  : » تاغل ینعم  هحفص 116 ]  ] 113-1- نآرق [ - 135  ] يدَتها

اب بوقر  ردصم  زا  بقرت » ، » واگ زاوآ  راوخ » ، » نیگنـس ياهزیچ  يدایز ، ياهزیچ  رزو »  » عمج رازوا » ، » نیچردلب غرم  نیبجنرت و  دـننامه 
ردـصم زا  تسا  هتفگ  لّوا  فرح  تکرح  هس  رهب  سوماق  رد  ساـسم » . » تبظاوم تسارح و  ینعمب  لّوا  رـسک  اـب  ۀـباقر  مّود و  لّوا و  ّمض 

درخ افـسن » . » میاسپب هن  ياسپب و  هن  منکیمن و  ّسامت  وت  اب  مه  نم  نکم و  ّسامت  نم  اب  ینعی  ساسم » ال   » يهملک ود  ندوسپ و  ینعمب  ّسم 
« تما ، » راومه تسپ  فاـص ، نیمز  فصفـص » ، » دـشابن هپت  هوک و  نآ  رد  هک  راوـمه  نیمز  عاـق » . » ندرک لاـبرغ  ندـنک ، هشیر  زا  ندرک ،

ردـصم زا  یحـضت » ، » ندرک بصع  ندرک ، مضه  نتـسکش ، مضه » ، » ادـص نیرتهتـسهآ  سمه » ، » ّکش یلد و  ود - یناوتان ، دـنلب ، ياج 
قبطنم مه  رب  ندنابسچ و  ینعمب  فصخ »  » ردصم زا  نافصخی »  » 36-13- نآرق . - ندش فوشکم  نتفر و  باتفآب  ینعمب  ءاحض » احـض و  »

اب میدرک و  هدوسآ  نمشد  ّرش  زا  ار  امش  هنوگچ ] هک  دیـشاب  شوهب   ] لیئارـسا ینب  يا   80 میتفگ ] نوعرف  يدوباـن  سپ  زا  : ] همجرت ندرک .
هکنیا زا  سپ  میداتـسرف 81  امـش  يارب  غرم  نیبجنرت و  و  میتفگ ] نخـس  وا  اب   ] روط هوک  تسار  يوس  رد  هک  میدرک  هدعو  امـش  ربمغیپ ] ]

مشخ هک  ره  و  دوش ، ریگیاج  امش  رب  نم  مشخ  هک  دینکن  نایغط  و  يرکشان ، نآ  رد  میدرک و  امـش  يزور  هک  دیروخب  ذیذل  ياهیکاروخ 
هـشیپ يراکوکین  دش و  نمؤم  درک و  هبوت  هک  ارنآ  ماهدنزرمآ  هّتبلا  نم  یلو ]  ] هدـش 82 مّنهج  لادوگب  تسا و  هداتفا  ورف  تفرگ  ار  وا  نم 

ار وت  زیچ  هچ  یـسوم  يا  میتفگ ] واب  دش  رـضاح  تاجانم  يارب  یـسوم  نوچ   ] تفرگ 83 و شیپ  تسار  هار  دش و  تیادـه  سپـس  درک و 
باتش وت  يوسب  دوخ  دنتسه و  نم  لابند  رد  هک  دنتسه  اهنیمه  اهنآ  تفگ   84 يداتفا !] ولج   ] دوخ مدرم  زا  يدرک و  باتش  هک  درک  راداو 

سپ درک 86  ناشهارمگ  يرماس  ناشمیدومزآ و  ام  يدش  ادج  اهنآ  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  وت  تّما  تفگ : ادخ - مبایب 85  وت  ياضر  ات  مدرک 
رگم دادن ! تدعاسم  بوخ و  يهدعو  امشب  ناتیادخ  رگم  مدرم  يا  تفگ : نیگمـشخ و  كانهودنا و  دوخ  مدرم  فرطب  تشگرب  یـسوم 

داد رارق  زا  هک  دیآ  دورف  امـش  رب  يدنوادخ  مشخ  دیتساوخ  ای  دمآ  زارد  نارگ و  امـش  رب  هحفـص 117 ] داد [  رارق  تشگرب و  يهدعو  نآ 
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زا هک  نیگنـس  ياهزیچ  نکل  میدرکن و  فّلخت  وت  داعیم  زا  دوخ  یئاناوت  رایتخا و  هب  دنتفگ : شباوجب ]  ] 87 دیدرک ! فّلخت  نم  اب  يهدعو 
اهنآ يارب  ياهلاسوگ  همـسجم  وا  سپ  تخادـنا 88  تشاد ] هچنآ  زین   ] يرماـس میتخیر و  ار  همه  میتشادرب  دوخ  اـب  نوعرف  مدرم  ياـهتنیز 

هک ار  دوخ  يادخب  لوصو  هار   ] درک شومارف  وا  و  یـسوم ، امـش و  يادخ  تسا  نیمه  دنتفگ  و  درکیم ، هلاسوگ  يادـص  هک  درک  تسرد 
ار اهنآ  نایز  دوس و  رایتخا  دـهد و  یمن - ناشراتفگ  خـساپ  هلاـسوگ  هک  دـننیبیمن  مدرم  هکنیا  رگم   89 تفر ] رگد  ياجب  تاـجانم  يارب 

يادـخ امـش  راگدـیرفآ  یلو  دـیدش  هدومزآ  ناحتما و  هلاسوگ  نیاـب  مدرم  يا  دوب  هتفگ  اـهنآب  نوراـه  نآ  زا  شیپ  هکنیا  اـب  درادن 90 و 
دیآ زاب  ام  يوسب  یسوم  ات  میتسین  هلاسوگ  هکنیا  زا  رادربتسد  ام  دنتفگ : اهنآ  دیربب ، نم  نامرف  دیـشاب و  نم  یپ  رد  سپ  تسا 91  نامحر 

تریگولج هچ  دندش 93  هارمگ  لیئارـسا  ینب  يدید  نوچ  نوراه  يا  تفگ : درک و ] نوراه  هب  ور  یـسوم  مدرم  اب  يوگتفگ  زا  سپ   ] 92
نم هک  نکم ] مرازآ  تناها و  و   ] ریگم مشیر  رـس و  ردام  دنزرف  يا  تفگ : وا   94 يدوب ! مینامرفان  يهشیدناب  رگم  یئایب  نم  لابند  هک  دش 

تسویپ 95 ياهتسدب  یسک  ره  يدش و  ادج  اهنآ  زا  هک   ] یتخادنا یئادج  لیئارسا  ینب  نایم  یتشادن و  رظن  رد  نم  نخس  یئوگب : مدیسرت 
زا یتشم  دندیدن و  نارگید  هک  مدید  يزیچ  نم  تفگ : وا   96 وت ! زا  تسا  راک  هچ  هکنیا  يرماس  يا  تفگ : درک و ] يرماسب  يور  هاگنآ 

مرادرب و كاـخ  یتـشم  مدینـش  زاوآ  نآ  زا  هک  لـیئربج  ياـپ  ّدر  زا   ] دروآ مرطاـخب  نینچ  مسفن  و  مدـنکفا ، ارنآ  متفرگ و  لوسر  ياـپ  ّدر 
نارگید هک  مدـیمهف  يزیچ  نم  ای  مدیـسر  دوخ  فدـهب  مدرک و  دـنوش ، نآ  يهتفیـش  مدرم  دـنک و  زاوآ  ات  مزیرب  نیرز  هلاـسوگ  نوردـب 

مدرب و راکب  دوب  روخ  دردب  دیفم و  ماهقیلـسب  هچنآ  متخادنا و  رودب  متفرگ و  دشاب  یـسوم  هک  لوسر  شور  رثا و  زا  یتمـسق  دندیمهفن و 
دینزن تسد  نمب  یئوگب : یگدنز  رد  هک  ورب  تفگ  یسوم   97 يرگید ] رکف  اب  هن  مدرک  ار  راکنیا  هک  درک  کموک  نمب  مدوخ  يهرطاـخ 
رگنب و  يرادن ، يرانک  رب  نآ  زا  هّتبلا  هک  تسا  يداعیم  ار  وت  و  دـیوش ] هحفـص 118 ] بت [  راتفرگ  ود  ره  دنک  ّسامت  وت  اب  سک  ره  هک  ]

يدناشفا هچ  ندنازوس و  هچ  میناشفب  ایرد  رب  شرتسکاخ  ار و  وا  مینازوسب  مرج  یتسه ال  شا  هتفیرف ] و   ] هدیبسچ هک  دوخ  هتخاس  يادـخب 
هکنیا دّمحم  يا   99 تسا ، زیچ  همه  ریگارف  هداشگ و  شملع  تسین و  یئادخ  وا  زج  هک  تسا  ومه  امـش  يادخ  انامه  مدرم ] يا  سپ   ] 98

يور نآ  زا  هــک  سکنآ  یلو ]  ] میاهدروآ 100 وت  يارب  دوخ  يوـس  زا  تسا  يرّکذـت  هک  ار  ناگتـشذگ  راـبخا  وـت  يارب  میئارـسیم  نینچ 
اهنآ يارب  يراب  دـب  زور  نآ  دـننامیم و  نآ  ریز  رد  هتـسویپ  ناسک ] نینچ   ] درب 101 و دهاوخ  شود  رب  نیگنـس  يراب  تمایق  زور  دـنادرگ 

رگدـکی اب  هتـسهآ  مینکیم 103 و  مهارف  تشز  زبـس و  مشچ  اـب  ار  ناراـک  دـب - زور  نآـب  دوـشیم و  هدـیمد  روـصب  هـک  يزور  تسا 102 
دنرتهدـیمهف دـنراد و  رتـهب  شور  هک  یمدرم  اریز  دـنیوگیم ، هچ  هک  مینادـیم  رتـهب  اـم  نـکیل  دـیدنام 104  هدـنز  زور  هد  طقف  دـنیوگیم :

هک اـهنآ  باوـج  رد  دّـمحم  يا  نوـنکا   105 دـیدش ] راـتفرگ  سپ  نآ  دـیدوب و ز  هدوـسآ  هـک   ] دـیدنامن شیب  زور  کـی  ّطـقف  دـنیوگیم 
دنکیم ینابایب  دنکیم 106 و  ياج  زا  یتخسب  ار  اهنآ  نم  يادخ  وگب : دوشیم ! هچ  اههوک  تبقاع  سپ ] تمایق  یتخـس  هکنیا  اب   ] دنـسرپیم

[ رـشحم هصرعب  رایتخایب   ] تفر دنهاوخ  هدننک  توعد  زاوآ  لابند  مدرم  زور  نآب  يدـنلب 108  هن  ینیب و  یجک  نآ  رد  هن ، هک  راومه 107 
هک  ] هتـسهآ مرن و  یئادـص  رگم  يونـشیمن  يزیچ  سپ  يدـنوادخ  تمظع  ربارب  رد  تسا ، هدـش  تسپ  اهزاوآ  و  رارف ، تردـق  و  اـطخیب ،

تسا و هدیسر  هزاجا  شیارب  ّقح  يوس  زا  هکنآ  يارب  رگم  درادن  دوس  يرگیجنایم  زور  نآ  رد  109 و  دنشکیم ] سفن  دنوریم و  هار  مدرم 
ربـخ نآ  زا  دوـخ  هک  تسا  اـهنآ  سپ  رد  هچنآ  تسا و  مدرم  يور  شیپ  رد  هـچنآ  دـنادیم  وا  نوـچ  تسا 110  هدیدنـسپ  ّقح  ار  شنخس 

یمتـس دوخ  اب  هکنآ  هدنیاپ و  تسا و  هدنز  نادواج  هکنآب  هتـسباو  دـناهدنامرد و  اهناور  يور و  اهتروص و  سوفن و  يهمه  دنرادن 111 و 
113 دوخ ، يازج ] ای  راک [  صقن  رـسک و  زا  هن  دسرتب و  متـس  زا  هن  دشاب  نمؤم  دنک و  کین  ياهراک  هکنآ  دوب 112 و  دهاوخ  دیماان  درب 

ياـههلمجب ار  مدرم  میدروآ و  هحفـص 119 ] دورف [  ارنآ  برع  ناـبزب  نآرق و  تروصب ] هک  بقاوـع  قیاـقح و  ناـیب   ] تسا نینچ  هکنیا  و 
هک تسا  يدنوادخ  هبترم  دـنلب  سپ   114 دوش ، ادیپ  ناشلد  رد  ّقح  دای  رّکذـت و  ای  دـنوش و  راگزیهرپ  دـیاش  ات  میداد  میب  نآ  نوگانوگ 

راذگرب وت  رب  نآ  ماهلا  هکنآ  زا  شیپ  نکم  باتـش  نآرق  ندناوخ  ندیـسرب و  دّـمحم  يا  وت  و  سب ، هاشداپ و  تسا  وا  تقیقح  یتسردـب و 
هکنیا زا  شیپ  هک ] تسا  يزورما  هن  یئاـمنهار  يروآداـی و  هکنیا   ] يازفیب 115 و مشنادب  ادـخ  يا  وگب : نآ ] ياجب   ] دـبای و ماجنا  دوش و 
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هدجـس مدآ  يارب  میتفگ  هکئالمب  نوچ  میتفاین 116 و  وا  رد  یتماقتـسا  درک و  شومارف  وا  میتفرگ و  نامیپ  وا  زا  میدرک و  شرافـس  مدآـب 
بظاوم  ] سپ تسه  ترسمه  وت و  نمشد  سیلبا  هکنیا  هّتبلا  میتفگ : مدآب  درک 117  يراددوخ  هک  سیلبا  رگم  دندرک  هدجس  اهنآ  دینک و 

هنهرب 119 هن  يوش ، هنسرگ  هن ، هک  تسا  هکنیا  اجنآ  رد  وت  يهرهب  نوچ  يوش 118  روجنر  راتفرگ و  هک  دنکن  ناتنوریب  تشهب  زا  دیشاب ]
تخردب منک  تیئامنهار  یهاوخیم  مدآ  يا  هک  درک  شاهسوسو  دنالخ و  وا  لدب  ناطیش  سپ  یشاب 120  باتفآ  رد  هن  و  يوش ، هنشت  هن  و 

اهنآ يارب  سپ  درک ] ناشیئامنهار  وا  هک   ] نآ زا  دـندروخ  ود  ره  سپ  تفریذـپ ] مدآ   ] 121 دوشن ! دوبان  هنهک و  هک  یتنطلـس  ینادواج و 
يادخ ینامرفان  مدآ  هک  دوب  هکنیا  سپ  دندنابـسچیم ، دوخ  رب  دنتفرگیم و  تشهب  ياهگرب  زا  راچانب ]  ] دـش و رادومن  ناشتروع  یتشز و 

: تفگ هاگنآ ]  ] درک 123 شیئامنهار  تفریذپب و  شاهبوت  دیزگرب و  ار  وا  شیادخ  سپس   122 دش ، هارمگ  دوخ ] هتساوخرد   ] درک و دوخ 
تیاده درک  لابند  هکنآ  دیسر  یئامنهار  امـشب  نم  زا  رگا  سپ  هکنیا ] زا  و   ] تسا يرگید  نمـشد  ياهتـسد  هک  دیور  دورف  نآ  زا  یگمه 

روک ار  وا  رـشحمب  تخـس و  تسا و  گنت  وا  يارب  یگدـنز  هّتبلا  دـنادرگ  ور  نم  داـی  زا  هکنآ  تخبدـب 124 و  هن  دوـشیم و  هارمگ  هن  ارم 
هاچ هار و  راک  رهب  و   ] ماهدوب انیب  هکنیا  اب  يدروآ  رـشحمب  روک  ارم  ارچ  نم ، يادخ  دـیوگ : وا   125 درادن ] يرذـع  یلیلد و  هک   ] میروآیم
ازس هنوگ  هکنیا  هب  دننک 127  تشومارف  زورما  يدرک  شومارف  دمآ و  ام  يهناشن  ماغیپ و  هک  روط  نامه  دیوگ : يادـخ   126 متسناد ] نآ 

تسا و هدرواین  دوخ  هحفـص 120 ] يادخ [  دـیحوت  ياههناشن  تایآب و  نامیا  تسا و  هدرک  زواجت  فارـسا و  هک  ار  سک  نآ - میهدـیم 
زا شیپ  ياهتّلم  نادـنچ  هک  نارفاک  هکنیا  يارب  دـشن  تربع ] بجوم  و   ] اـمنهار رگم  رتهدنیاپ 128  تسا و  رتتخـس  ترخآ  يراتفرگ  هّتبلا 

اهنآ رب  هچ  دـننیبیم  دـنراذگ و  یم - مدـق  اهنآ  هاگیاجب  مه  زونه  ای  دنتـشگیم [  هدوسآ  دوخ  هاـگیاج  رد  هکنیا  اـب  میدرک  دوباـن  ارناـشیا 
شیپ رد  وت  يادـخ  زا  ینخـس  هکنیا  هن  رگا  نادـنمدرخ 129 و  تربع ] دـنپ و   ] يارب تسا  اههناشن  ثداوح  هکنیا  رد  هّتبلا  تسا ] هتـشذگ 

شیاتسب شاب و  ابیکـش  اهنآ  راتفگ  رب  وت   130 یلو ] ریزگان  ناشيراتفرگ  و   ] دوب مازلا  هّتبلا  تسا ] هدش  نّیعم  تشونرـس  و   ] تسا هتـشذگ 
نک و حیبست  بش  تاعاس  زا  یتمـسق  زا  مه  نآ و  یناهنپ  بورغ و  زا  شیپ  مه  دیـشروخ و  ندیمد  زا  لبق  نک  حـیبست  ار  وا  دوخ  يادـخ 
اهتنیز و زا  هچنآب  زودم  دوخ  نامشچ  131 و  دنمهرهب ] یگدنز  زا  و   ] يوش دنسرخ  دیاش  ات  شاب ] ادخ  دایب   ] زور ياههرانک  فارطاب و  زین 

رتهدـنیاپ تسا و  رتهب  تراگدرورپ  يزور  هک  مینک  ناـشهدومزآ  هتفیـش و  اـت  میدرک  مدرم  هکنیا  درم  نز و  يهرهب  یگدـنز  ياـههفوکش 
هّتبلا  ] میهدـیم و يزور  ار  وت  دوخ  میهاوخیمن و  يزور  وت  زا  اـم  هک  شاـب  ابیکـش  نآ  رب  نک و  زاـمنب  ناـمرف  ار  دوخ  يهداوناـخ  وـت   132
بناج زا  ياهناشن  ام  يارب  دّـمحم  ارچ  دـنیوگیم . نارفاک  هکنیا  تسا 133  يراگزیهرپ  يوقتب و  تبقاع  یبوخ ] یگدـنز و  زا  يدـنمهرهب 

ياهباتک ناربمغیپ و  رابخا  زا  و  ! ] تسا هدوب  ناینیـشیپ  بتک  اههمان و  رد  هچنآ  تسرد  ربخ  تسا  هدیـسرن  اهنآب  رگم  دروآیمن ! دوخ  يادخ 
ار نارفاـک  هـکنیا  يروآداــی  ربـخ و  هـکنیا  زا  شیپ  رگا  134 و  دـنراد ] یعّقوت  نینچ  هک  دنتـسین  رادربخ  اـهنیا  نارفاـک  يراـتفرگ  اـهنآ و 

میوش اوسر  راوخ و  هکنیا  زا  شیپ  ات  يداتـسرفن  یلوسر  اـم  يارب  ارچ  اـم  يادـخ  يا  دـنتفگیم : هّتبلا  میدرکیم  دوباـن  باذـع  يراـتفرگب و 
راومه هارب  هک  دینادیم  يدوزب  هک  دیشاب  راظتناب  امـش  سپ  دنهارب  مشچ  یگمه  وگب : اهنآب  وت  مینک 135  يوریپ  ار  وت  ياههناشن  تاـیآ و 

هوک رد  هک  میدرک  هدـعو  امـشب  ینعی  سابقملا : ریونت   80 َنَمیَألا » ِروُّطلا  َِبناج  مُکاندَعاو  َو  : » نیرّـسفم نخـس  هدش . تیادـه  هک  تسا و 
یـسومب نوعرف  قرغ  زا  دـعب  ادـخ  ینعی  عمجم : هحفـص 121 ]  ] 59-15- نآرق . - میهدـب امـش  يارب  یباتک  یـسوم  تسار  فرط  زا  روط 

و انیجنا ، و  اندعاو .  » ياههلمج و  دشاب . تارّرقم  ماکحا و  وا  رد  هک  دـنهدب  ار  تاروت  واب  ات  دورب  روط  هوک  تسار  فرطب  هک  درک  هدـعو 
ياههلمج دـناهدناوخ و  زین  فلا  نودـب  اندـعو »  » زین تسا و  هدـش  تئارق  زین  تقزر » تدـعاو و  تیجنا و   » هدـحو مّلکتم  تروصب  انقزر »

َُّمث «. » للحی و  ّلـحی ،  » ود ره  رد  ریز  يادـص  هرـسک و  اـب  مه  و  تسا ، هدـش  تئارق  مّود  مـال  ّمض  لّوا و  رد  ءاـح  ّمض  اـب  لـلحی » ّلـحی و  »
نامیا و هبوت و  زا  دـعب  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دومرف : ع ]  ] رقاب ماما  هک  دـناهدرک  لقن  یـشاّیع  یناکـسح و  مساقلا  وبا  عمجم :  82 يدَتها »
. دریگ شیپ  ار  ترضح  نآ  شور  و  دنک ، راتفر  ربمغیپ  ّتنسب  ینعی  فشک :  17-1- نآرق . - تسا ربمغیپ  يهداوناخ  ام  تیالو  حلاص  لمع 

هدعو لیئارسا  ینب  یسومب و  دنوادخ  دنتفای  تاجن  لیئارـسا  ینب - نوچ  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  امب  يربط :  83 َکِموَق » نَع  َکَلَجعَأ  ام  َو  »
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نیمه ناشدربب و  یـسوم  لابند  زا  هک  دراذـگ  اهنآ  نایم  ار  نوراه  درک و  لـیجعت  یـسوم  یلو  دـنورب  روط  تسار  فرطب - اـهنآ  هک  درک 
ار ناشیا  هک  دـندوب  وا  اب  هک  سک  داـتفه  نآ  ینعی  تسا : هتـشون  حوتفلا : وبا   33-1- نآرق «. - یـضرتل  » ات اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا 

نم هک  دیئآیم  نم  رثا  رب  تفگ : ارناشیا  تفرب و  شیپ  زا  وا  درک و  اهر  هار  رد  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دنونشب  يادخ  مالک  ات  دیزگرب 
ُتلِجَع  » 30-1- نآرق . - رثا رثا ، رثا ، هدش  تئارق  هزمه  تکرح  هس  رهب  رخف : يَِرثَأ » یلَع  ِءالوُأ  مُه  . » یلاعت يادخ  ترضحب  ماهدش  قاتشم 
کلاس هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  نایبلا : حور   36-1- نآرق . - منک وت  ياضر  بلط  ات  متفاتش  نآ  يارب  حوتفلا : وبا  یـضرَِتل » ِّبَر  َکَیلِإ 

هک ار  لیئارـسا  ینب - يهّدع  دشن و  ریگولج  يزیچ  ار  یـسوم  هکنانچ  دوشن  شریگولج  يزیچ  دنک و  باتـش  ّقح  يوسب  كولـس  رد  دـیاب 
زا ندیشوپ  مشچ  یلیل و  يوسب  نونجم  باتـش  رد  یماج  دنـسرب و  لابند  زا  اهنآ  هک  تفر  ولج  دوخ  درک و  اهر  دندوب  وا  تعرـس  زا  عنام 

رتشا ار ز  دوخ  نوگنرس  هحفص 122 ] ریس [  ریس  يراوس  نیز  متشگ  ریـس   || رید  تخـس  مدنامب  کیدزن و  هار  تسا : هتخاس  نینچ  عناوم 
ار دوخ  دنکفا  نانچ  نوچ  خالگنـس  ردنا  دنکفا  نتـشیوخ   || خارف  نابایب  يو  رب  دش  گنت  دنچ  دنچ  ات  مغ  مدنزوس ز  تفگ   || دنکف  رد 

یک یلوم  قشع  موریم  ناطلغ  شناگوچ  مخ  رد   || موش  وگ  اتفگ  تسبرب و  ار  ياپ  تسکـش  مه  شیاپ  هظحل  نآ  اضق  زا   || تسپ  يوس 
َکَموَق اّنَتَف  دَق   » قشع ناگوچ  مخرب  ناطلغ  طلغ   || قدـص  يولهپ  رب  درگیم  وش  يوگ  دوب  یلوا  وا  رهب  نتـشگ  يوگ   || دوب  یلیل  زا  مک 

ریغ هنتف  دوش  مولعم  ات  دنوادخ  راک  هنتف  تسا و  هدش  هدرمش  يرماس  راک  ندرک  هارمگ  هیآ  هکنیا  رد  عمجم :  85 ُّيِِرماّسلا » ُمُهَّلَضَأ  َو  ...- 
. دوب يرماـس  هّدـع  نآ  نیرتهارمگ  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  مـال  ّمضب  مهّلـضا » و  : » رخف  60-30- نآرق -22-1- نآرق . - تـسا یهارمگ  زا 

هکنیا يارب  تسا  هدش  يرماسب  طوبرم  ندرک  هارمگ  تسا و  ردق  اضق و  تشونرـس و  رظن  زا  ّقحب  ناحتما  هنتف و  تبـسن  دـناهتفگ : فشک :
! درک هارمگ  يرماس  ار  تمدرم  هک  دمآ  ترـس  رب  هکنیا  ارچ  ینادیم  تفگ : یـسومب  ادخ  نایبلا : حور  تسا . هدوب  وا  زا  راک  هشقن  ریبدت و 
«. یِموَق ِیف  ِینُفلخا   » یتفگ واب  هک  يدرواین  رطاخب  ارم  يدرک و  نانیمطا  نوراه  ترداربب - یئایب  یتساوخ  نوچ  تفگ  ادخ ، يا  هن  تفگ :

یسوم روتسدب  هک  دندوب  هداد  رارق  یـسوم  اب  هک  دندرک  فّلخت  هدعو  نآ  زا  ینعی  حوتفلا : وبأ   86 يِدِعوَم » ُمتفَلخَأَف   » 246-222- نآرق -
فّلخت دوخ  تقاط  تردقب و  ینعی  حوتفلا : وبأ   87 انِکلَِمب » َكَدِعوَم  انفَلخَأ  ام   » 25-1- نآرق . - ددرگرب وا  ات  دننامب  راوتسا  وا  اب  نامیپ  و 
تئارق میم  ریز  يادـص  رـسک و  مه  ـالاب و  يادـص  حـتف و  مه  میم و  وـلج  يادـص  ّمض و  اـب  ار  اـنِکلَِمب »  » يهملک مـیدرکن و  وـت  يهدـعو 

ادج رادومن و  هک  دوب  يور  نآ  زا  يرماس  يهلیسوب  لیئارـسا  ینب  شیامزآ  یناشاک : تالیوأت   129-118- نآرق -35-1- نآرق . - دناهدرک
لوصو يارب  دـننک  رود  یلاخ و  اهیگتـسبلد  هحفـص 123 ] همه [  زا  ار  دوخ  دـنناوتیم  دنتـسه و  دـیرجت  يارب  يهدامآ  هک  یئاـهنآ  دـنوش 

دوشیم و كاردا  رهاظ  ّساوح  اب  طقف  هک  يّداـم  ياهتّیـصاخ  رد  دـناهتفر  ورف  دـنناوتان و  هک  اـهنآ  دـنوش  رادومن  زین  و  يونعم ، تـالامکب 
دوخ اهنآ  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  و  دنتـسین ، اه  زیچ  نآ  مهف  يهداـمآ  دـنرادن و  يراـک  رـس و  تسا  لوقعم  تسا و  يّداـم  زا  رود  هچنآـب 

- ینب دـش  رما  یـسومب  نوچ  يربط :  87 ِموَقلا » ِۀَـنیِز  نِم  ًارازوَأ  اـنلِّمُح  اـّنِکل  َو   » 356-322- نآرق «. - انِکلَِمب َكَدِـعوَم  انفَلخَأ  ام   » دـنتفگ
هک اههلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  دـنریگب و  هیراعب  نوعرف  مدرم  شیارآ  بابـسا  اهالاک و  زا  هک  داد  نامرف  اـهنآب  دربب  ار  لیئارـسا 
راک نیاب  راداو  ام  ینعی  دناهدناوخ  میم  رـسک  دیدشت و  ءاح و  ّمض  اب  هّکم  مدرم  زا  یـضعب  هنیدم و  ياهیراق  مومع  و  دنتفگ . باوجب  اهنآ 

ام ینعی  دـناهدناوخ  میم  ءاح و  يالاب  يادـص  حـتفب و  هّکم  مدرم  ضعب  هرـصب و  هفوک و  ياـهیراق  و  يدوب ، هدرک  ناـمرف  وت  نوچ  میدـش 
شیارآ يارب  نوچ  مدرم ، نآ  ياهتنیز  زا  دـش  راب  نامندرگ  رب  یناـهانگ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  52-1- نآرق . - ار اهنآ  میتشادرب 

دنوش رادربخ  ناشرارف  زا  اهنآ  دننادرگرب  شنابحاصب  رگا  هک  دندیسرت  دننک  رارف  رصم  زا  دنتـساوخ  هک  هاگنآ  دندوب و  هتفرگ  هیراعب  دیع 
هداتق يربط :  87 ُّيِِرماّسلا » یَقلَأ  َِکلذَـکَف  اهانفَذَـقَف  . » دـندش تناما  رد  تناـیخ  هاـنگ  بکترم  هجیتن  رد  دـندرب و  دوخ  اـب  تهج  هکنیا  زا 

مدرمب يرماس  تشگنرب  درک و  رید  یـسوم  نوچ  دوزفا و  نآ  رب  بش  هد  هاگنآ  درک و  نّیعم  بش  یـس  یـسوم  يارب  دنوادخ  تسا : هتفگ 
. دـنداد يرماسب  دـندرک و  مهارف  ار  یگلمج  اهنآ  تسا  امـش  تسد  رد  هک  تسا  ناینوعرف  ياهتنیز  هکنیا  يارب  یـسوم  ندرک  رید  تفگ :

نفد یلادوگ  رد  ار  اهنآ  دینک ، فّرصت  تسین  زیاج  تسا و  تمینغ  اهرویز  هکنیا  تفگ : اهنآب  نوراه  یسوم  تبیغ  رد  تسا : هتفگ  يّدس 
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: دنتفگ نارّسفم  هتـشون : فشک   47-1- نآرق . - دیاهداد ماجنا  ار  دوخ  يهفیظو  هن  رگ  دـیرادرب و  داد  هزاجا  رگا  دـمآ  یـسوم  نوچ  دـینک 
تـسیب نوچ  درمـشیم ، ود  ره  بش  زور و  يرماس  ددرگزاب  زور  لهچب  هک  دوب  هدرک  هدـعو  ناشیا  اب  تفر  یلاعت  ّقح  داعیمب  هک  یـسوم 

زا دماین  درک و  فالخ  هدعو  یسوم  اّما  بش  هحفص 124 ] تسیب [  زور و  تسیب  تشذگ  لهچ  دمآ و  رسب  هدعو  تفگ : دوب  هتشذگ  زور 
یشتآ تفگ  تسا ! یچ  نآ  رد  وت  يأر  تسا و  ریبدت  هچ  نونکا  دنتفگ : ناشیا  هدتـس ، تیراعب  نایطبق  زا  دیراد  مارح  يهیاریپ  امـش  هکنآ 

هچنآ لیئارـسا  ونب  دنکفا و  شتآ  رد  هیاریپ  زا  تشاد  هچنآ  و  تخورفارب ، شتآ  دـنکب و  ياهرفح  يرماس  مینکفا ، شتآ  رد  همه  میزاس و 
-237- نآرق «. - ُّيِِرماّسلا یَقلَأ  َِکلذَکَف  اهانفَذَقَف   » درک تیاکح  ناشیا  زا  نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  هکنیا  دـندنکفا . شتآ  رد  همه  دنتـشاد 
هک دوب  نانچ  نآ  يولگ  نورد  هک  دوب  هتخاس  ناـنچ  هلاـسوگ  نآ  يرماـس  تفگ : دـهاجم  حوتفلا : وبأ   88 ٌراوُخ » َُهل  ًادَـسَج  اًلجِع   ] » 283
ُهلِإ َو  مُکُهلِإ  اذه  اُولاقَف   » 32-3- نآرق [. - رامزم و  ین »  » زاوآ هکنانچ  يدـمآ  نوریب  واگ  زاوآ  وا  يولگ  زا  يدـیمد  نآ  ریز  رد  يداب  نوچ 

مدرم ینعی  دناهتفگ : كاّحـض  يّدس و  دـهاجم و  هداتق و  ساّبع و  نبإ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  89 َیِسَنَف » یسُوم 
هدرک مگ  ار  هکنیا  یـسوم  دنتفگ : ینعی  - 2 ار ، بلطم  هکنیا  تسا  هدرک  شومارف  يرماس  تسا و  یـسوم  يادـخ  هلاسوگ  هکنیا  دـنتفگ :

-4 تسا ، هتفر  رگید  هارب  هتخانشن و  ار  دوخ  يادخ  هکنیا  تسا و  هدرک  اطخ  یـسوم   52-1- نآرق . - ددرگیم شلابند  تسا  هتفر  تسا و 
بلطم زاغآ  یـسنف »  » يهلمج تسا و  مدرم  نآ  نخـس  هک  دوشیم  مامت  یـسُوم » ُهلِإ  َو  مُکُهلِإ  اذـه   » رد هلمج  هک  تسا  لـقن  ساـّبع  نبإ  زا 

ار یتـسرپ  هلاـسوگ  دوب و  هدروآ  یـسوم  هک  ار  دوخ  نیئآ  نید و  درک  شومارف  تشادرب و  تسد  يرماـس  هک  دـیامرفیم  ادـخ  ینعی  تسا 
دوخ نید  دش و  قفانم  يرماس  ینعی  - 6 تسین ، شتـسرپ  لباق  و  تسا ، ياهزات  يهدیدپ  هلاسوگ  هک  درک  شومارف  يرماس  - 5 داد . جاور 

ُنوُراه مَُهل  َلاق  [ » هحفص 125  ] 1100-1049- نآرق -915-885- نآرق  - 533-531- یقرواپ -171-139- نآرق «. - 18» تشاذگ رانک  ار 
-1- نآرق . - رخآ ات  امَّنِإ -» ِموَق  ای   » ار بلطم  هکنیا  دوب  هتفگ  ناتسرپ  هلاسوگب  نوراه  یسوم ، تشگزاب  زا  شیپ  ینعی  يربط :  90 ُلبَق » نِم 
و دـیوشیم ، هک  تسا  یناـحتما  هنتف و  هکنیا  هک  دـینکم  ار  تلاـهج  هکنیا  هک  تفگ  موقب  ـالبق  نوراـه  حوتفلا : وـبا   ] 153-134- نآرق -36

هکنیا مـالک  زا  نوچ  يربط :  94 یِـسأَِرب » َو ال  ِیتَیِحِلب  ذُخَأت  ال  [. » دینک يوریپ  نم  زا  تسا و  هدـنهد  يزور  هک  تسا  نمحر  امـش  يادـخ 
هدش لقن  نوراه  نخس  تسا و  هدش  فذح  هیآ  رد  دیشک ، دوخ  يوسب  تفرگ و  ار  نوراه  شیر  رس و  یـسوم  هک  دوشیم  هدیمهف  بلطم 

یئاـسک هزمح و  تسا و  هدـش  تـئارق  زین  داـص  ریز  يادـص  رـسک و  اـب  رخف :  96 ِِهب » اوُرُـصبَی  َمل  اِمب  ُترَُـصب  َلاـق   » 40-1- نآرق . - تسا
مدرم ینعی  دناهدناوخ  بیاغ  ظفلب  ءای  اب  نارگید  و  دیدیدن ، امـش  هک  مدید  يزیچ  نم  ینعی  دـناهدناوخ  باطخ  يهغیـصب  ءات  اب  اورـصبت » »

- نآرق . - دنتسنادن نارگید  هک  متسناد  يزیچ  نم  دناهدرک : ینعم  نینچ  دناهتفگ و  ملع »  » ینعمب رصب »  » یـضعب و  مدید . نم  هچنآ  دندیدن 
ُتضَبَقَف . » دـندیدن نارگید  هک  مدـید  يزیچ  تسا  گنرین  مسلط و  يهلیـسو  هک  یعیبط  یـضایر و  مولع  صاّوخ  زا  ینعی  تالیوأت :  43-1

داـص اـب  ار  ود  ره  و  هدـش ، تشم  رد  كاـخ  ینعی  ۀـضبق »  » 45-1- نآرق : - تسا هدـناوخ  يرـصب  نسح  رخف :  96 ِلوُسَّرلا » َِرثَأ  نِم  ًۀَـضبَق 
و لوسّرلا » سرف  رثا  نم   » تسا هدناوخیم  هک  تسا  لقن  دوعسم  نبإ  زا  و  نتفرگ ، تشگنا  رـس  اب  ینعمب  هحفص 126 ] دناهدناوخ [  هطقنیب 

ّیلع زا  و  تسا ، لیئربج  لوسر  زا  دوصقم  تشادرب و  لـیئربج  بسا  ياـپ  ّدر  كاـخ  زا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  مومع 
هک یئاهنآ  و  تخانـش ، دـید و  ار  وا  يرماس  ّطقف  مدرم  نآ  ناـیم  زا  دربب  روطب  ار  یـسوم  دـمآ  لـیئربج  نوچ  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع 
هک تسا  یتایح  ّتیصاخ  لیئربج  بسا  ياپ  ّدر  هک  متسناد  ینعی  دوشیم  تسرد  هلمج  هکنیا  اب  دناهتفگ  تملع »  » ینعمب ترصب »  » يهلمج

نیرّـسفم هک  ینعم  نیاب  حیرـصت  نآرق  رد  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ملـسم  وبا  متـشادرب . كاخ  نآ  زا  تشم  کـی  نم  دـندیمهفن و  نارگید 
تـسا وا  شور  مسر و  رثا ، زا  دوصقم  تسا و  یـسوم  لوسر  زا  دوصقم  هک  تسا  رّوصتم  هلمج  هکنیا  رد  يرگید  هجو  و  تسین ، دناهتفگ 

هچ هکنیا  ُّيِِرماس » ای  َُکبطَخ  امَف   » هک درک  ضارتعا  يرماـسب  یـسوم  نوچ  هک  دوشیم  روط  هکنیا  اـههلمج  ینعم  تسا و  هداد  روتـسد  هک 
نم هک  دوب  هکنیا  دـندادن ، زیمت  لطاب  زا  ار  ّقح  دـندیمهفن و  نارگید  هک  مدـیمهف  يزیچ  نآ  نم  تفگ : باوجب  وا  يرماس ! يا  تسا  راک 

96 یِـسفَن » ِیل  َتلَّوَس  َِکلذَک  َو   » 309-280- نآرق . - متخادـنا رود  متفرگ و  تسا  یـسوم  هک  ار  لوسر  ّتنـس  شور و  رثا و  زا  یتمـسق 
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هک روط  نیمه  یـسوم  يا  ینعی  ٌۀَِـهلآ » مَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  لَعجا  : » دـنیوگیم وتب  دنتـسه و  یتسرپتبب  لیام  مدرم  مدـید  نوچ  ینعی  فشک :
- نآرق . - مزاسب هلاسوگ  زا  یئادخ  ناشيارب  هک  تشاداو  هکنیا  رب  ارم  مسفن  نک  تسرد  یئادخ  زین  ام  يارب  دنراد  یئاهادـخ  ناتـسرپتب 

ندش عونمم  - 2 مدرم ، اب  ّسامت  وت  رب  تسا  مارح  ینعی  - 19 يروباشین :  97 َساسِم » َلوُقَت ال  نَأ  ِةایَحلا  ِیف  ََکل   » 149-109- نآرق -37-1
عطق تسا و  نز  اـب  ّساـمت  ّتیمورحم  وـت  یگدـنز  يهرهب  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  - 3 «، 19» لیئارـسا ینب  ناـیم  زا  وا  جارخا  مدرم و 

ءات و اب  ار  فلخت »  » عمجم  97 ُهَفَلُخت » َنل  ًادِعوَم  ََکل  [ » هحفص 127  ] 278-276- یقرواپ -177-175- یقرواپ -47-1- نآرق «. - 20» لسن
نون و ولج  يادـص  ّمض و  اب  هّماـع  تئارق  رخف : ُهَّنَقِّرَُحَنل »  » 33-1- نآرق . - دناهدناوخ مال  رـسک  نون و  اب  فلخن »  » و مال ، حـتف  مال و  رـسک 
ارنآ و میئاسیم  ناـهوس  اـب  ینعی  تسا ، هدـناوخ  دـیدشت  نودـب  ءار  ّمض  نون و  حـتفب  رفعج  وبا  و  ارنآ ، مینازوسیم  ینعی  تسا ، ءار  دـیدشت 

رـضاح رـشحمب  ار  مدرم  شزاوآب  ات  دـنمدیم  یخاشب  زور  نآ  ینعی  - 1 رخف :  102 ِروُّصلا » ِیف  ُخَـفُنی  َموَی   » 20-1- نآرق . - مینکیم شمرن 
هدنز و  دوشیم ، هدـیمد  حور  اهتروصب  هک  يزور  ینعی  دـشاب  تروص  عمج  هک  تسا  هدـش  تئارق  وا  يالاب و  يادـص  حـتف و  اب  - 2 دننک ،

دنوادخ نوچ  دـنمدیم ، قوب  رد  هک  هاگنآ  ینعی  ِرُوقاّنلا » ِیف  َرُِقن  اذِإَف   » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  رگید  تیآ  بسانم  لّوا  ینعم  دـنوشیم و 
نوشق رفـس و  يارب  شبنج  دننام  ار  مدرم  رـشحم  شبنج  دنکیم  یفّرعم  اهنآب  دـننیبیم  ایند  رد  مدرم  هچنآ - دـننامب  ار  رگید  ملاع  ياهراک 

 ] 348-317- نآرق -32-1- نآرق . - دننکیم مهارف  ار  امـش  قوب  اب  اجنیا  لثم  مه  اجنآ  هک  تسا  هدرکدـننامه  دـننکیم  کیرحت  قوب  اب  هک 
یگنشت زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دنادیم . موش  رآ  برع  تسا و  مشچ  تافص  نیرتتشز  هک  مشچ  يزبس  ینعی  فشک  اقرز » [ » هحفص 128

رد نوچ  تسا  رهاظ  لّوا  لوق  و  تساوخ ، يروک  مشچ  هقرزب  دـنتفگ  دـشاب و  نایخزود  تمـالع  هکنیا  حوتفلا : وبأ  . ] دوشیم زبس  اهمـشچ 
نِإ مُهَنَیب  َنُوتَفاَخت  دـشاب . تشز  ناشیا  يور  هک  تفگ  قلخ  یتشز  ار  هب  هکنیا  دنـشاب و  مشچ  زبس  يور و  هایـس  خزود  لها  هک  تسا  ربخ 

هد رگم  دیدرکن  ماقم  دنیوگ  زورنآ  لوه  زا  دـنرادن  نتفگ  دـنلب  تأرج  نوچ  دـنیوگ  مرن  زاوآ  ّرـسب و  رگیدـکی  اب   2102 ًارـشَع » ّالِإ  ُمتِثَبل 
نِإ ًۀَـقیِرَط  مُُهلَثمَأ  ، » دـیآرب بشب  هام  دـننک و  هام  رب  باسح  برع  اریز  تساوخ  یلایل  هک  تفگن  ةرـشع »  » تفگ و ارـشع »  » نآ يارب  زور ،

هتـسد هکنیا  لوق  هک  تسادـیپ  نانچ  هیآ  زا  و  دـیدرکن ، گنرد  زورکی  زا  شیپ  امـش  دـنتفگ  دنتـشاد  يرتهب  شور  هکنانآ  ًاموَی » اـّلِإ  ُمتِثَبل 
ینعی تسا  هتفگ  ملـسم  وـبا  عـمجم :  108 َُهل » َجَوِـع  ـال   » 473-471- یقرواپ -332-281- نآرق -55-1- نآرق « - 1«21 [.» دـشاب رت  تسرد 
ینعی تسا : هتفگ  یئاّبج  رـشحم  يارب  دنکن  شزاوآ  دنک و  شیاهر  درذگب و  یـسک  زا  هک  تسین  توعد  ادص و  نآ  ارب  فارحنا  یجک و 

نَم ّالِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَفنَت  ال   » 19-1- نآرق . - دنورن رـشحمب  نآ  لابندب  دنوش و  فرحنم  دص  نآ  يوریپ  زا  دنناوتب  هک  تسین  مدرم  يارب  یجک 
مّود دوـشیم . عیفـش  هکنآ  تقاـیل  تردـق  ینعی  نذا  لّوا  تـسا  طرـش  ود  تعافـش  يارب  ینعی  تـالیوأت :  109 َیِـضَر » َو  ُنمحَّرلا  ُهـَل  َنِذَأ 

شنخـس دشاب و  زاجم  ادخ  فرط  زا  هکنآ  ینعی  عمجم :  73-1- نآرق . - دننک شتعافش  هکنیا  رد  دوشیم  تعافـش  شیارب  هکنآ  یگدامآ 
صیـصخت و  تسا ، راوـخ  زورنآ  رد  اـهتروص  ینعی  عـمجم :  111 ُهوُجُولا » ِتَنَع  َو  . » ءاـیلوا ءاـیبنا و  لـثم  دـشاب  هدیدنـسپ  قح  هاگـشیپ  رد 

: دناهتفگ یضعب  هحفـص 129 ]  ] 24-1- نآرق  - و تسا ، ناـیامن  رتـشیب  تروـص  رد  ّتلذ  ینتورف و  راـثآ  هک  تـسا  هـکنیا  يارب  تروـص 
الَف . » هراـچیب دنتـسه و  ّقح  يوسب  ور  هدیـشک و  تسد  زیچ  همه  زا  زور  نآ  رد  مه  اـهنآ  ینعی  دنتـسه ، اـسؤر  ناـیعا و  هوجو  زا  دوـصقم 

« ُهانلَزنَأ َِکلذَک  َو   » 22-1- نآرق . - دـسرتب دـیابن  ینعی  تسا  هدـناوخ  رخآ  مزج  فلا و  طوقـس  اب  فخی »  » ریثک نبإ  عمجم : ًاملُظ » ُفاخَی 
یسومب هک  روطنامه  ینعی  فشک :  26-1- نآرق . - میداتـسرف تیارب  نآرق  میتفگ  تیارب  ناینیـشیپ  هّصق  هک  روط  نامه  ینعی  عمجم :  113

لزاـن هچنآ  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  يربـط :  114 َکَیلِإ » یـضُقی  نَأ  ِلبَق  نِم  ِنآرُقلاـِب  لَـجعَت  ـال  . » میدروآ دورف  نآرق  وت  يارب  میداد  تاروت 
بابسا  58-1- نآرق . - ناوخم يرگید  رب  وت  يارب  دوـش  نشور  ناـیب و  هکنآ  زا  شیپ  اـی  وـگم ، مدرم  يارب  ناوـخم و  دوـش  ماـمت  دوـشیم 
رطاخب زونه  ادابم  هک  نآ  ظفح  رد  دادیم  جنر  دوخ  رب  دـشیم  لزان  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  رب  یتیآ  نوچ  تسا : هتفگ  يّدـس  یطویـس : لوزنلا 

تسا هدناوخ  هیحو » یـضقن   » بوقعی عمجم : شابن . تحاران  هک  دش  هداد  روتـسد  واب  هیآ  نیاب  دوش ، مامت  یحو  ای  دورب و  لیئربج  هدرپسن 
تسا لوهجم  بیاغ  لعفب  رگید  تئارق  و  ارنآ ، یحو  مینک  راذگ  رب  ینعی  بوصنم  نآ و  لوعفم  دعب  مسا  مولعم و  تسا و  مّلکتم  لعف  هک 
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رد نکم  لـیجعت  ینعی  تسا : هلمج  هکنیا  يارب  یمّوس  ینعم  و  دـسرب . رخآـب  دوش و  راذـگرب  نآ  یحو  ینعی  عوفرم  لـعاف و  بیاـن  مسا  و 
نمب هچنآ  هک  ازفیب  میرادهگن  ظفح و  رب  ینعی   114 ًاملِع » ِیندِز  ِّبَر  ُلق  َو  . » مینکیم لزان  تحلـصم  بجومب  ام  هک  نآرق  لوزن  شهاوخ 

رد دوعـسم  هّللا  دبع  هک  تسا  لقن  و  نک ، دایز  ار  نم  تامولعم  ازفیب 3 - نآ  یناـعم  نآرقب و  نم  ملع  رب  - 2 منکن ، شومارف  دوشیم  یحو 
نوچ یسوم  میلک ، ياسوم  یفطصم و  نایم  تسا  قرف  هتشون : وا  مه  -1-32 و  نآرق «. - انیقی انامیا و  یندز  ّبر   » تفگیم هیآ  هکنیا  لابند 
هحفص  ] 181-161- نآرق  - َکـُِعبَّتَأ لَـه   » تفگیم اـت  داتـسرف  رـضخ  ناتـسریبدب  درک و  رـضخ  رب  وا  تلاوح  هّزعلا  ّبر  درک ، ملع  يوعد 

لقن هشیاع  عمجم :  97-69- نآرق -26-1- نآرق «. - ًاملِع ِیندِز  ِّبَر  ُلق   » تفگ درک  دوخ  رب  تلاوح  ار  یفطـصم  و  ِنَمِّلَُعت » نَأ  یلَع  [ 130
هدـنخرف و نم  رب  زور  نآ  دیـشروخ  دـنک  کـیدزن  ّقحب  ار  نم  هک  دوـشن  هدوزفا  نم  ملع  رب  هک  يزور  نآ  دوـمرف  ربـمغیپ  هک  تسا  هدرک 

يازفیب نآرق  رب  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  و  يازفیب ، ناربمغیپ  تشذگ  رـسب  نم  ملع  رب  ینعی  دـناهتفگ  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  و  دابم . كرابم 
تدـحو عمج  يهناخ  ناهن - زا  ّیندـل  ملع  نتفرگ  ارف  رب  دوشیم  هتخیگنا  تقوش  نوچ  ینعی  تـالیوأت : تسا . نم  ملع  شیازفا  بجوم  هک 

هـضافتسا بلط و  زا  لوبق و  بتارمب  تسا  وت  یّقرت  تفرـشیپ و  يهلابند  رد  تمکح  ملع و  شیادیپ  هک  دسرب  دوخ  ات  نکم  باتـش  نآ  رد 
ود ولجب  هلمج  هکنیا  طابترا  رد  رخف : لاؤس . باتـشب و  هن  لاـح ، تسا و  یگداـمآب  نآ  ینوزف  تسا و  تیاـهنیب  ضیف  هک  نکم  يراددوخ 

نینچ هجیتن  دوشیم و  زاغآ  اجنیا  زا  دوشیم و  ماـمت  بلطم  اـجنیا  اـت  ِلاـبِجلا » ِنَع  َکَنُولَئـسَی   » زا تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  - 1 دناهتفگ : تهج 
نآب وت  تسا  هدـش  هتفگ  تسا  ناـیمب  نآ  راـثآ  نآرق و  زا  نخـس  نوچ  - 2 نکم ، باتـش  نآرق  رد  وت  دوشیم  هچ  اـههوک  دنـسرپیم  دوشیم 

115 َمَدآ » یلِإ  اندِهَع  دََـقل  َو   » 117-86- نآرق . - دریگیم ولج  نآ  يدوبان  یـشومارف و  زا  هداتـسرف  وتب  ار  هکنیا  هک  ادـخ  نوچ  نکم  هلجع 
« ِءابنَأ نِم  َکیَلَع  ُّصُقَن   » تسا هدـش  هتفگ  هک  دـشاب  ولج  تیآ  رد  يهدـعو  ماجنا  يارب  تسا  نکمم  - 1 هتـشذگب : هیآ  هکنیا  طابترا  رخف :

هدش لقن  تایآ  نیاب  تسه  نآرق  رد  دیدهت  دیون و  ماسقا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ  - 2 میئوگیم ، تیارب  ناگتشذگ  تشذگرس  زا  ینعی 
َمل َو  َیِسَنَف   » 403-374- نآرق -187-155- نآرق -32-1- نآرق «. - َکِجوَِزل َو  ََکل  ٌّوُدَع   » ناطیش زا  شرسمه  مدآ و  نتشاد  رذج  رب  تسا 

و درک ، اهر  ار  دوخ  يادـخ  نامرف  ینعی  تفگ : دـهاجم  درک و  اهر  ار  ناـمیپ  دـهع و  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :  115 ًامزَع » َُهل  دَِجن 
ینعی تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تشادن ، ارنآ  ینابهگن  میدرک  شرما  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هّیطع  تشادـن . ربص  ینعی  مزع  تسا : هتفگ  هداتق 

 ] 39-1- نآرق  - مزع وا  يارب  میدادـن  رارق  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  رگید  تیاورب  تشادـن ، ّقح  رماواب  ندز  گنچ  يرادـهگن و  مزع 
دمعب درک و  اطخ  نوچ  تشادـن  هاـنگ  گـنهآ  یلو  درک  شومارف  ینعی  دـناهتفگ : یتعاـمج  دـیز و  نبإ  عمجم : میمـصت . و  هحفص 131 ]

تنوریب تشهب  زا  يروخب  رگا  دندوب  هتفگ  واب  هک  ار  دیدهت  نآ  درک  شومارف  ینعی  - 1 تسا : لوق  دنچ  یشومارف  دروم  رد  درکن . يراک 
تیاـعر يارب  هک  درک  شومارف  - 3 ََکل ،» ٌّوُدَـع  اذـه  َّنِإ   » هیآ نیاب  دـندرک  یفّرعم  نمـشد  ار  ناطیـش  هک  دوب  هدرک  شومارف  - 2 دننکیم ،

نآ مومع  سنج و  زا  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  یهن  نّیعم  درف  زا  درک  نامگ  نوچ  دهد  صیخـشت  ارنآ  و  دـنک ، لالدتـسا  دوخ  يهفیظو 
: تفگ هکنانچ  تسا  كرت  ینعمب  یـشومارف  هکنیا  هکتـسنآ  نارّـسفم  رتشیب  کیدزنب  حوتفلا : وبأ   201-175- نآرق . - دوب هدـش  یهن  هّدام 
ای تسا  یهیزنت  اـی  یهن  فـشک :  125-96- نآرق . - ار ناشیا  باوث  مه  يادـخ  دـندرک و  كرت  ار  ادـخ  تعاـط  ینعی  مُهَیِـسَنَف » َهّللا  اوُسَن  »

و تسا ، یهیزنت  هک  تشادـنپ  درک و  شومارف  مدآ  یلو  دوب  یمیرحت  ندروخ  زا  یهن  اـم و  دـهع  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  یمیرحت ،
لزا رد  یمکح  هتفر و  تسا  يراـک  يرآ  هتـشون : فـشک  مه  و  تشادـن . هراـبود  هاـنگب  تشگربـب  رارـصا  ینعی  تسا  هتفگ  ناـسیک  نبإ 

، رهق رولیپ  هک  دوب  هداـهنن  تیـصعم  رد  مدـق  سیلبا  زونه  هتخود  وا  يهبوـت  يهردـص  فـطل  طاـیخ  هک  هدرواـین  ّتلز  مدآ  زوـنه  هتخادرپ 
دوب ار  وا  هک  تبرق  تلزنم و  تبتر  تلود و  همهنآ  اـب  یفـص  مدآ  هک  تقیرط  ناریپ  زا  دندیـسرپ  ار  يریپ  هتخیمآ ، يو  تنعل  رهز  نوجعم 
مخت هک  داد  باوج  تفرعم  قوذ  رب  تمکح  ناـبزب  ریپ  تشاد ! تمکح  هچ  ندز  يو  رب  ُمَدآ » یـصَع  َو   » ءادـن هلـالج ، ّلـج  ّقح  کـیدزن 
تفات نآ  رب  اهِّبَر » ِرُوِنب  ُضرَـألا  ِتَقَرـشَأ  َو   » باـتفآ دـنداشگ  ورب  ترـسح  بآ  ناگدـید ، زیراـک  زا  دـندنکفا و  مدآ  لد  نیمز  رد  ّتبحم 

َُهل دَِـجن  َمل  َو   » باتفآ درورپب  تشهب  يارحـص  رد  ارنآ  یـسنف »  » ياوه تسررب ، ّتبحم  يهرجـش  دـمآ ، رد و  مخت  لـباق  دوب  شوخ  یتنیط 
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-372- نآرق  - هک تساوخ  هگنآ  درک  كاپ  يدَـه » َو  ِهیَلَع  َباتَف   » دابب هگنآ  دوردـب ، ُهُّبَر » ُهابَتجا  َُّمث   » سادـب سپ  درک  کشخ  ارنآ  ًامزَع »
زا يروـنت  دــنادرگ  هـتخپ  شتآــب  ارنآ  هحفـــص 132 ]  ] 859-832- نآرق -813-786- نآرق -760-732- نآرق -600-560- نآرق -389

داشگرب زاین  ناـبز  هک  دوب  هدیـسرن  مدآ  قاذـمب  ماـعط  نآ  معط  زونه  درک  هتخپ  نآ  رد  قشع  توق  نآ  تفاـتب و  ُمَدآ » یـصَع  َو   » تساـیس
هک دـمآ  نامرف  ار ، تشهب  مّود  دوجو  تشهب . هن  دوب  ار  ایند  لّوا  دوجو  دوب : دوجو  ود  ار  مدآ  هک  دـناهتفگ  و  انَـسُفنَأ .» انمَلَظ  انَّبَر  : » تفگ

زیزع و نطو  نیدـب  ار  وت  هگنآ  زاسب  تنحم  درد و  اب  زاـب و  رد  قشع  هار  رد  رمک  هـالک و  جاـت و  ور و  ایندـب  وش  نوریب  تشهب  زا  مدآ  يا 
تـشهب رد  هک  دوخ  ّتیرذ  اب  ینیب  ار  مدآ  ادرف  داهـشالا  سوءر - یلع  تمارک  عاونا  فطل و  تعلخ  رازه  دـص  اب  میناـسر  زاـب  اـقب  ّرقتـسم 

مدآ يا  تشادرب ، تخر  سودرف  زا  گربیب  اونیب و  هک  تسا  درف  درم  هکنیا  دنیوگیم  دنرگنیم و  بّجعت  هب - توکلم  يهکئالم  دوریم و 
117 یقـشَتَف » ِۀَّنَجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُخی  الَف   » 210-183- نآرق -61-44- نآرق . - تسا اهزار  ّرـس  اـهراک و  يهدرپ  تشهب  زا  وت  ندروآ  نوریب 

دنداد زمرق  يواگ  مدآب  تفگ : ریبج  دیعـس  و  دوب ، دهاوخ  یبساک  راک و  جـنر و  اب  وت  یگدـنز  هک  دـنکن  ناتنوریب  تشهب  زا  ینعی  يربط 
-47-1- نآرق . - رخآ ات  امُکَّنَجِرُخی »- الَف   » هلمج هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  دومنیم . كاـپ  دوخ  یناـشیپ  زا  قرع  درکیم و  رایـش  وا  اـب  هک 

هکنیا اب  تسا  تشهب  رد  ات  نوچ  دوشیم ، هدـیمهف  أمظت » ال  يرعت ، ال  عوجت ، ال   » دـعب ياههلمج  زا  یقـشتف »  » ینعم رخف :  310-286- نآرق
« اُؤَمظَت َکَّنَأ ال  . » دوشیم رادومن  تواقـش  ینعم  تشاد و  دهاوخن  ار  اهیـشوخ  هکنیا  دش  نوریب  اجنآ  زا  رگا  سپ  دنکیم ، راذگرب  اهیـشوخ 
: دنتفگ هتشون : حوتفلا  وبأ  ِۀَّنَجلا » ِقَرَو  نِم   » 23-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ود  ره  ریز  يادص  الاب و  يادص  اب  ّکنا  يهزمه  عمجم   119

دوس زا  درکن  راک  یمازلا  ریغ  نامرف  یبابحتسا و  رماب  ینعی  عمجم :  121 يوَغَف » ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو   » 25-1- نآرق . - دوب ریجنا  گرب  قرو » »
تـشهب هک  دـنک  هدافتـسا  عونمم  تخرد  ندروـخ  زا  تشاد  راـظتنا  هچنآ  هک  دـشاب  هکنیا  يوـغ »  » ینعم تسا  نکمم  و  دـش ، مورحم  نآ 

هحفـص و [  تفر ، اطخب  ینعی  دـناهتفگ : و  داد . ماجنا  دوبن  وا  راـک  هچنآ  ینعی  فشک :  35-1- نآرق . - دش دیماان  مورحم و  دـشاب  نادواج 
هبیتق نبإ  دش . راتفرگ  ّتلذ  جنرب و  تحار ، تّزع و  زا  درک و  هابت  دوخ  رب  یگدـنز  ینعی : تسا : هتفگ  یبارعا  نبإ  دیـسرن . دوصقمب  [ 133

ثداوح هکنیا  رخف : راکهانگ . تسا و  هارمگ  مدآ  تفگ : ناوتیمن  تسا و  هدوبن  تباث  حیحـص و  داقتعا  يهلابند  رد  مدآ  هانگ  تسا : هتفگ 
. دیمان ناوتیمن  نامرفان  هارمگ و  ار  وا  هبوت  زا  دـعب  درک و  هبوت  هک  هوالعب  درادـن  وا  تّوبن  ماقمب  ینایز  تسا و  هدوب  مدآ  يربمغیپ  زا  شیپ 

دندرک ثحب  ع ]  ] اضر ترضح  اب  درک و  توعد  ار  بهاذم  نادنمشناد  نومأم  نوچ  تفگ : يوره  تلـص  ابأ  باب 14 : اضّرلا  رابخا  نویع 
ُمَدآ یصَع  َو   » هیآ هکنیا  درک : ضرع  یلب . دومرف : دشابن ! اطخ  ار  ناربمغیپ  هک  دیتسه  دقتعم  امـش  تفگ : مهج  نب  ّیلع  دندش ، موکحم  و 
دوب تشهب  رد  وا  تیـصعم  یلو  تشهب  يارب  هن  دشاب  وا  يهدنیامن  هفیلخ و  ات  دیرفآ  نیمز  يارب  ار  مدآ  ادـخ  دومرف : دراد ! ینعم  هچ  ُهَّبَر »
دـش ظوفحم  اطخ  زا  دمآ  نیمزب  نوچ  دوش و  غالبا  یتسردب  يدنوادخ  ياهروتـسد  ات  دـشاب  موصعم  نیمز  رد  دـیاب  ربمغیپ  نیمز و  رد  هن 

: حوتفلا وبأ   122 يدَه » َو  ِهیَلَع  َباتَف   » 628-584- نآرق -278-252- نآرق . - خلا ًاحُون »- َو  َمَدآ  یفَطـصا  َهّللا  َّنِإ  : » تسا نآرق  رد  هکنانچ 
طاقـسا هانگ و  زا  ینامیـشپ  هن  تسباوث  بجوم  هک  تسا  یتدابع  دوخ  مدآ  يهبوت  هکنیا  درک و  شیئامنهار  تفریذـپ و  ار  وا  يهبوت  ینعی 

: فشک  28-1- نآرق . - باوث لیـصحت  يارب  ادخ  يوسب  زیچ  ره  زا  ندنادرگرب  يور  تسا و  عوشخ  عوضخ و  ناربمغیپ  يهبوت  و  باقع ،
دش هدیـشخب  دش و  ّقح  هّجوت  دروم  هرابود  ینعی  رخف :  84-67- نآرق «. - انمَلَظ انَّبَر   » تفگ ات  دومن  واب  هبوت  هار  تشذـگ و  رد  وا  زا  ینعی 

يهلیـسو نوچ  تسا و  ءاّوح  مدآ و  اب  نخـس  يور  لّوا  رخف : مُکُـضَعب » ًاعیِمَج  اهنِم  اِطبها  َلاق  . » دـش لوبق  درک و  هبوت  ات  دـش  یئاـمنهار  و 
هدش باطخ  عمج  ظفلب  هدـش و  ضرف  رـشب  هحفص 134 ]  ] 40-1- نآرق  - ياجب سپ  دنوشیم  رگدکی  نمـشد  هک  دنتـسه  مدرم  شیادیپ 

61-1- نآرق . - تـسا یتخـس  رد  یگدـنز  ناـکم و  لزنم و  رد  ینعی  يربـط :  124 ًاکنَـض » ًۀَـشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف  يِرکِذ  نَع  َضَرعَأ  نَم  . » تـسا
دریگیم گنت  دوخ  رب  دوخ  وا  دوش  مهارف  شیارب  یشیاشگ  رگا  دشاب و  گنت  وا  رب  يزور  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  هداتق و  دهاجم و  عمجم :

دهاوخ راتفرگ  ربق  راشف  باذع و  رد  ینعی  دناهتفگ : ریبج  نب  دیعس  دوعسم و  نبإ  تسا . یگدنز  يانگنت  رد  هشیمه  لام  عمج  صرح  زا  و 
همرکع و تسین . هدوسآ  شرطاخ  دشاب  هتـشادن  تشگرب  دیما  دشخبب و  هچنآ  هک  تسا  هریت  وا  یگدنز  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دوب .
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راتفرگ تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  تسا . رگید  ملاعب  يراتفرگ  نآ  تبقاع  هک  دوب  دـهاوخ  مارح  لام  زا  وا  یگدـنز  ینعی  دـناهتفگ : كاّـحض 
هک تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  رخف : دوب . دهاوخ  یگدنز  راک  بوشآ  یتحاران و  راتفرگ  ای  دـشابیم و  نآ  یگریت  شاعم و  یمک 
اب يراتفرگ  یتخـس و  رد  دوشیم 2 - راذـگرب  یتحاران  یگنتب و  یگدـنز  - 1 تسا : زیچ  هس  هاـنگ  تیـصعم و  يازـس  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ

عورـشمان ياهراک  مارح و  قرط  زا  یبساـک  هار  يزور و  يهلیـسو  - 3 دوشیمن .! ادـیپ  راک  شیاـشگ  هار  دوشیم و  ورب  ور  رتشیب  تالکـشم 
دوخ يارب  یهار  چـیه  هک  تسا  نادرگرـس  يروط  زور  نآ  رد  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  رخف :  124 یمعَأ » ِۀَمایِقلا  َموَی  ُهُرُـشَحن  َو  . » تسا

حاورا نآ  رخف : رخآ  ات  اُنتایآ »- َکـتَتَأ  َِکلذَـک   » 41-1- نآرق . - دنکب هچ  دنادیمن  دتـسیایم و  دوخ  ياجب  اهروک  دـننام  دـنکیمن و  ادـیپ 
دنربیمن یئاجب  هار  گرم  زا  سپ  دـناهدرکن ، هّجوت  شنیرفآ  یناحور و  قیاقحب  دناهتـشاد و  رود  ار  دوخ  تایونعم  اب  طابترا  زا  هک  يرـشب 

هتفگ ماهدـش ! روشحم  روک  ارچ  دـسرپیم  هک  وا  لاؤس  باوـجب  هیآ  هکنیا  رد  تهج  هکنیا  زا  دـنرادن ، ياهطبار  دنـسانشیمن و  يزیچ  نوـچ 
: تفگ هداتق  يربط :  128 مِِهنِکاـسَم » ِیف  َنوُشمَی   » 31-1- نآرق . - يرادـن هطبار  مه  نونکا  یتشادـن  هطبار  ملاـع  نآ  رد  نوچ  تسا  هدـش 

دومث داع و  نیمزرس  مِِهنِکاسَم »  » زا دوصقم  دنتفریم و  تراجتب  ماشب  هک  دنتسه  بارعا  هحفص 135 ]  ] 30-1- نآرق « - نوشمی  » زا دوصقم 
. دندش دوبان  هنوگچ  تشذگ و  ناشرس  رب  هچ  اهتّلم  نآ  هک  دندشیم  هّجوتم  دندرکیم و  رذگ  نآ  زا  دوب و  بارعا  تراجت  هار  رد  هک  تسا 

مه تماـیق  تسا و  گرم  زور  یمَـسُم » ٌلَـجَأ   » زا دوـصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عـمجم :  129 یمَـسُم » ٌلَجَأ  َو  ًاـماِزل  َناـَکل   » 68-54- نآرق -
هدنز یتّدـم  هک  دوبن  يدـنوادخ  تشونرـس  رگا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هدـش  هدروآ  لابند  ولج و  تاملک  هلمج  هکنیا  رد  و  دـناهتفگ :

مزـال و عقوم  ره  رد  نارفاـک  يهمه  يارب  دوب ، هّدـع  کـی  يارب  ردـب  گـنج  رد  هک  راتـشک  نآ  هّتبلا  دـنوش  راـتفرگ  ترخآ  رد  دـننامب و 
تاقوا نییعت  يارب  یئاّبج  هداـتق و  يهدـیقعب  هیآ  هکنیا  عمجم :  130 َکِّبَر » ِدمَِحب  حِّبَـس  َو   » 97-78- نآرق -39-1- نآرق . - دشیم يرابجا 
تـسا لّوا  يهفـصن  يهرانک  لاوز  رهظ و  نوچ  تسا و  لاوز  لّوا  زا  نآ  تقو  نوچ  تسا  رهظ  زامن  دوصقم  ِراهَّنلا » َفارطَأ   » تسا و زاـمن 

هتفگ هکنآ  یلو  تسا ، هدش  هتفگ  راهّنلا  فارطا  دشاب  بورغ  ات  لاوز  زا  هک  تسا  مّود  يهفـصن  يهرانک  مه  دـشاب و  رهظ  ات  حبـص  زا  هک 
هـشیمه هک  تسا  هتـسناد  میمعت  يارب  ار  اـههلمج  هکنیا  تسا ، یّلک  روطب  حـیبست  دوصقم  تسین و  نّیعم  زاـمن  حّبـس » و   » زا دوـصقم  تسا 

رد دناهدناوخ و  نآ  حتف  ءات و  ّمض  اب  عمجم :  130 یضَرت » َکَّلََعل   » 137-117- نآرق -30-1- نآرق . - دنشاب حیبست  دمحب و  هّجوتم  تاقوا 
ار نم  دیـسر  ناـمهم  ربـمغیپ  يارب  تسا : هتفگ  عفار  وبا  يربـط :  131 َکیَنیَع » َّنَّدُـمَت  ـال  َو   » 20-1- نآرق . - تسین تواـفت  ینعم  يهجیتن 
ار نم  هرز  دومرف  دش و  تحاران  ربمغیپ  مهدن ، دـشابن  ناگورگ  ات  تفگ : وا  مریگب  ضرقب  يزیچ  هک  داتـسرف  هنیدـم  دوهی  زا  رفن  کیدزن 

فشک  346-299- نآرق -30-1- نآرق . - رخآ ات  ِیناثَملا »- َنِم  ًاعبَـس  َكانیَتآ  دََقل  َو   » هیآ هکنیا  مه  دش و  لزان  هیآ  هکنیا  هدب ، ورگ  ربب و 
نامقل هحفـص 136 ] اراد [ ! دـش  کلمیب  وزک  يراـی  اـب  قشع  يزاـب  هچ   || ردنکـسا  دـش  ناـجیب  وزک  يرهمیب  رهم  يراد  هچ  هتـشون :
هکنیا زونه  يدرک  زاب  يوم  يدش و  هبامرگب  هک  يدوبیم  رد  یکشاک  هک  تشذگب  وا  رطاخ  رب  دوب  هتـشگ  زارد  يوم  یتقو  ار  یـسخرس 

 || یتسم ردنا  متفگب  ینخس  نم  رگ  تفگ : دوخ  اب  درک و  زارف  هدید  نامقل  دید ، رز  همه  ارحـص  کی  هک  دوب  هدرواین  رد  مامت  رطاخ  رد 
تـسا ربخ  رد  و  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  نآ  نوکـس  ءاه و  حـتف  اب  ةرهز » : » عمجم  131 اینُّدـلا » ِةایَحلا  َةَرهَز   » یتسبرد ارچ  ام  راطقب  رتشا 

: - درکیم تئارق  لّوا  زا  ار  هیآ  هکنیا  دـشیم و  دوخ  يهناـخ  نوردـب  دـیدیم  ار  اهیـشوخلد  اـهیئابیز و  یناطلـس  دزن  ریبز  نب  ةورع  نوچ  هک 
هتشون حوتفلا : وبأ   20-1- نآرق . - دزرمایب ار  امـش  ادخ  هک  دیـشاب  زامن  بظاوم  مدرم  يا  تفگیم  هاگنآ  رخآ  ات  َّنَّدُمَت »- ال   » 28-1- نآرق

دنبب نابز  تسدنپ  همه  يرگنب  وکن  وچ  ار  هنامز   || ارم  داد  راو  دازآ  يدـنپ  هنامز  هتفگ : وکین  هتفگ و  یـسراپب  رعاش  ینعم  هکنیا  و  تسا :
لاحب هک  رگن  نادب   || ینکچ  وزرآ  وت  زا  نوزف  هک  یـسکنادب  تسدـنب  رد  ياپ  تسدـنبب  هن  نابز  ارک ،  || ياشگب  لد  مشچ  تفگ و  ارم 

تساوخ ضرق  وا  زا  داتسرف و  يدوهج  دزن  ارم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  هک  دوب  نآ  هیآ  لوزن  ببـس  تفگ : عفار  وبا   ] تسدنموزرآ وت 
ات ِهِیف » مُهَِنتفَِنل   » داتسرف هیآ  هکنیا  وا  یّلست  يارب  یلاعت  يادخ  دمآ  تخس  مالّـسلا  هیلع  ار  لوسر  مهدن . ضرق  نهرب  زج  نم  تفگ : دوهج 

لوزن زا  سپ  تسا : هتفگ  يردـخ  دیعـس  وبا   132 ِةالَّصلِاب » َکَـلهَأ  ُرمأ  َو   » 283-261- نآرق [. - مینک راـبتخا  ناـحتما و  نآ  رد  ار  ناـشیا 
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دزرمایب ار  امـش  ادخ  دومرف : یم - تفریم و  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  همطاف و  يهناخ  ردب  زامن  ره  ماگنه  ص ]  ] ربمغیپ هام  هن  تّدـم  هیآ  هکنیا 
هاگن ناتهزیکاپ  هشیمه  درادـب و  كاـپ  يدـیلپ  ره  زا  ار  ربمغیپ   31-1- نآرق . - يهداوناخ امـش  دهاوخیم  دنوادخ  هک  دیـشاب  زامن  يهدامآ 

اب تبون  کی  دـنراد  نارگید  زا  يزایتما  ص ]  ] ربمغیپ يهداوناخ  دـننادب : مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  و  دراد .
ِیف ام  ُۀَـنَِّیب  مِِهتأـَت  َمل  َو  َأ  [ » هحفـص 137 دیـسر [ . روتـسد  هکنیا  ناشدوخ  ناونع  هب  ادـج و  تبون  کی  دـندش و  زامنب  رومأم  مدرم  يهمه 

-1 تسا : رّوصتم  هیآ  هکنیا  رد  ینعم  هس  رخف :  61-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ود  ره  ءات  ءای و  اب  مهتأی » : » عمجم  133 یلوُألا » ِفُحُّصلا 
رابخا نامه  نآرق  رد  رگم  هک  تسا : هدش  هتفگ  دناهتساوخ ، ربمغیپ  نخس  یتسار  رب  هناشن  تمالع و  ناگتـشذگ  دننام  هک  اهنآ  باوج  رد 
هزجعم تسا  هدـناوخن  سرد  هک  يربمغیپ  زا  تسا  قباطم  هتـشذگ  فحـص  نآ  اـب  باـتک  هکنیا  نوچ  سپ  تسا ، هدـشن  هتفگ  ناگتـشذگ 

تسا و ربمغیپ  ندـمآب  تراـشب  تسا  هدوب  هتـشذگ  بتک  فحـص و  رد  هچنآ  زا  یکی  - 2 تسا ، یتـسار  يهناـشن  نآرق  نیمه  سپ  تسا 
: دنا هتفگ - لاّفق  يربط و  - 3 دنراد ! يراظتنا  هچ  سپ  تسا  هدمآ  اراکشآ  هک  تسا  ربمغیپ  ندمآ  اهنآ  يهدعو  بتک و  نآ  يهتفگ  نوچ 

هنوگچ اهنیا  سپ  میدرک ، ناشدوبان  دنتفریذپن و  دیسر و  هناشن  دندرک و  هناشن  يهبلاطم  اهنآ  هک  دناهدیدن  ناگتشذگ  بتک  رد  رگم  ینعی 
يهلابند و  َکِموَق » نَع  َکَلَجعَأ  اـم  َو   » تیآ 83 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  دنوش .! راتفرگ  اهنآ  تشونرـسب  هک  دنهاوخیم  هناشن  هیآ و 

ندنامهف يارب  تروص  نیاب  تشذگرـس  نآ  لقن  تایآ و  هکنیا  زا  دوصقم  دـیاش  و  دراد ، توافت  تسا  هدـش  لقن  تاروت  رد  هچنآ  اب  نآ 
دناهتشون و نارود ، نامه  زا  دیئوگیم  دیاهدرب و  ثرا  هب  ارنآ  نرق  نیدنچ  زا  هک  نآ  ثداوح  رابخا و  امـش و  نید  هک  تسا  زور  نآ  دوهیب 

رارق لافغا  يهلیـسو  امـش  هچنآ  هن  میئوگیم  ام  هک  تسا  هکنیا  تسرد  بلطم  هک  دینک  قیدـصت  دیـشیدنیب و  نونکا  دناهتـشاذگ ، راگدایب 
رفـس رد  دـهدیم ، تبـسن  نوراهب  ار  الط  زا  نتخاس  هلاـسوگ  يهّیـضق  تاروت  رد  زین  و  دـیئامنیم ، مدرمب  یـسوم  تاروت  مسا  هب  دـیاهداد و 

هک دزاسب  یئادخ  ناشيارب  هک  دنتـساوخ  نوراه  زا  دماین  نیئاپ  هوک  زا  نّیعم  عقومب  یـسوم  دید  نوچ  دـسیونیم : مّود  یـس و  باب  جورخ 
لقن داد  لامتحا  ناوتیم  هک  تسا  هکنیا   74-42- نآرق . - رخآ ات  تخاس ، هلاسوگ  ناشاههراوشوگ  زا  نوراه  دورب . هار  ناشمشچ  ولج  رد 

هحفـص روهـشم [  امـش  نایم  هچنآ  هک  تسا  زور  نآ  دوهی  ياهاطخ  ای  تـالوعجم و  زا  يرادرب  هدرپ  يارب  رخآـب  اـت  لّوا  زا  بلاـطم  هکنیا 
دوهی و  ص ]  ] ربمغیپ نایم  تسا  ینخس  هکنیمه  زج  میمهفب  میناوتیمن  يزیچ  هیآ  دنچ  هکنیا  بلاطم  رد  ام  سپ  تسین ، تسرد  تسا  [ 138
لباق تعافش  هکنیا  رد  تسا  حیرص  رخآ » ات  ُۀَعافَّشلا »- ُعَفنَت  ال   » تیآ 109 - 2 دناهتشاد . دوخ  ياه  هرطاخ - اهباتک و  رد  هچنآ  اب  زور  نآ 

رد تمحر  اـضر و  هک  تسا  مولعم  دوشب و  یـسک  لاـح  لـماش  ّقح  ياـضر  تمحر و  هک  هکنیا  هب  تسا  طوـبرم  ّطـقف  تسین و  ینیبـشیپ 
هکنیا هب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  ُهوُجُولا »- ِتَنَع  َو   » تیآ 111 - 3 42-14- نآرق . - دوشیم مهارف  صوصخم  تقایل  یگدامآ و  يهلابند 

داهن و بجومب  تسا  ریذـپانف  هچنآ  بناـجب  مه  دراد  یفرط  رهب  ور  تسا  یگدـنز  ياهیدـنمزاین  راـتفرگ  یمدآ  ملاـع  هکنیا  رد  نوچ  هک 
جئاوح ملاع  نآ  رد  یلو  دوخ ، يونعم  ناـمتخاس  یناور و  یـسفن و  دادعتـسا  بجومب  تاـبث  اـقب و  ّقح و  يوس  مه  دوخ و  يّداـم  ترطف 

يراتفرگ و بجومب  دوب  یسک  اب  یمتس  رگا  تسین و  حلاص  لمع  زج  مه  هلیـسو  سب و  تسا و  مّویق  ّقح و  يوسب  يور  تسین و  یگدنز 
. - دشاب هارمه  نامیا  حلاص و  لمع  دشابن و  ملظ  راب  رگم  درادن  رّوصت  تعافش  هک  تسا  ولج  تیآ  حیـضوت  دوخ  هکنیا  و  تسا ، يدیماان 

ایر و دزاسیمن و  دوخ  زا  ار  نانخـس  هکنیا  ربمغیپ  هک  تسا  یگرزب  يهناشن  رخآ » ات  ِنآرُقلِاب »- لَجعَت  ـال  َو   » تیآ 114 - 4 40-14- نآرق
دـشاب ترـضح  نآب - يروآدای  روتـسد و  میدرک  لقن  هچنآ  رب  هوالع  تسا  نکمم  زین  و  سب ، تسا و  ماهلاب  ّطقف  تسین و  نآ  رد  سیلدت 

تاهرطاخ رد  تایآ  دوش و  ماجنا  یحو  تلاح  نایرج  ات  نآرق  ءاقلا  تسا و  یحو  هک  يرادنپن  دـنکن و  رورغم  ار  وت  کیرحت  رـصتخم  هک 
درکیم وزرآ  دـشیم و  تحاران  مدرم  ياههتـساوخ  اههتفگ و  يهطـساوب  ترـضح  نآ  دـیاش  هک  تسا  هکنیا  رگید  لامتحا  و  دوش ، ّرقتـسم 

نکم و باتـش  عقوم  زا  شیپ  وت  تسا  هدـش  هتفگ  شفیرـش  رطاخ  شیاـسآ  يارب  دـهدب ، ار  مدرم  باوج  دـناوتب  هک  دـسرب  نآرق  زا  یتیآ 
نیاب هراـشا  دـیاش  رخآ » یلا  َمَدآ »- یلِإ  اندِـهَع   » تیآ 115 - 5 44-14- نآرق . - دـسریم عقومب  تسا  مزـال  هچنآ  هک  رادـم  یعّقوت  نینچ 

رد و  تسا ، يرشب  يداهن  ّتیـصاخ  هکنیا  دوب و  میمـصتیب  راکـشومارف و  رـشب  ردپ  هک  دشاب  هحفص 139 ]  ] 39-14- نآرق  - مه بلطم 
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يهّیقب میدرکن و  مزع  داجیا  وا  رد  ینعی  دـشاب ، دـجون » مل   » دـنوادخ يوس  زا  دـجن » مل   » ینعم تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هداهن  وا  ترطف 
294-266- نآرق : - میئوـگیم مه  اـجنیا  میاهتـشون  لّـصفم  هرقب  يهروـس  رد  هچرگا  یقـشَی » ـال  َو  ُّلِـضَی  ـالَف   » رخآ 123 اـت  تاـیآ  هکنیا 

ناکما زا  دشاب  هیانک  دیاش  دـشاب  هتـشادن  یگنهرب  یگنـشت و  یگنـسرگ و  هک  یگـشیمه  شیاسآ  تشهب و  يانکـس  هکئالم و  يهدـجس 
واب مه  يدب  يدیماان و  سأی و  يهلیـسو  سیلبا و  ات  دشاب  هتـشاد  تباث  يهدارا  اب  يرکف  زکرمت  هکنیا  طرـشب  ناسنا  يارب  یگدنز  هنوگنآ 

راک و رد  ّتیمورحم  ینمـشد و  یهاوخدب و  يدب و  زگره  دـشاب و  شخب  هجیتن  تسرد و  تبثم و  لامعا ، راکفا و  يهمه  دـشاب و  میلـست 
رگیدـکی کموک  یهاوخریخ و  قدـص و  حلـص و  اب  دنـشاب  هک  ایند  ياـج  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  رـشب  يهمه  دـشابن و  رّوصتم  مدرم  رکف 

نآ مکاح  هک  یناهج  تموکح  کی  يارب  دـشاب  قیال  رـشب  دوش و  رادومن  موصعم  تموکح  هک  یناـمز  و  یمدرم . تسا  ناـمه  و  دنـشاب ،
ینعی دـینک  هدجـس  مدآ  هب  میتـفگ  هلقاـع  يورین  هکئـالمب و  دوب ، صقاـن  یمدآ  يهدارا  ظـفح و  يورین  نوچ  یلو  دـشاب ، اـطخ  زا  نوصم 

دش نامرفان  تسا  يراگزاسان  ّتیمورحم و  نآ  يهجیتن  هک  یمدآ  شکرس  ياهورین  رگید  یلو  دنتفریذپ  اهنآ  دیـشاب ، وا  نامرفب  نتورف و 
تـسا هدـش  هتفگ  تبـسانم  نیمهب  و  دـش ، رادومن  دـشاب  شاهلیذر  قالخا  هک  وا  یتشز  تروع و  دـش و  یمدآ  فارحنا  رورغ و  بجوم  و 
تفارش زا  نوچ  و  دنتسه ، یـضعب  نمـشد  یـضعب  هک  دیئآ  دورف  یگدنز  روج  نآ - ماقم و  نآ  زا  میتفگ  دوب  راک  رد  صقاون  هکنیا  نوچ 

. دوب دیهاوخن  تخبدب  هارمگ و  دیدرک  وا  يوریپ  رگا  میتسرفب و  امش  يارب  امنهار  يداه و  یتسیاب  دینک  هدافتسا  دیتسناوتن  یمومع  يداهن 
هک دـش  هکنیا  مدآ  راـک  رکف و  يهجیتـن  هک  دـشاب  بلاـطم  نیمهب  هراـشا  يِرکِذ » نَع  َضَرعَأ  نَـم  َو   » تیآ 124 تبـسانم  نیمهب  دـیاش  و 

دندرک هشیپ  يراگزاسان  دنام و  ياجب  دـب  يوخ  نآ  مه  زاب  رگا  یلو  دنـشاب ، تخبـشوخ  دـنبایب و  دوخ  هار  نآ  ناوریپ  ات  میتسرفب  امنهار 
-1392-1361- نآرق « - ًاکنَـض ًۀَشیِعَم  َُهل   » يهلمج دیاش  سپ  دوب . دهاوخ  يروک  رگید  ملاعب  تسا و  یگنتب  ملاع  هکنیا  رد  یگدـنز  هّتبلا 

ّدح تسا و  هدوب  یمدآ  یتایح  يهرهب  يالعا  ّدـح  هک  دـشاب  رخآ  اـت  َعوَُجت »- اـّلَأ  َکـَل  َّنِإ   » ربارب رد  هحفص 140 ]  ] 1726-1702- نآرق
نَم  » تسا مّوس  تمـسق  هکنیا  ّتیمورحم  هجرد و  نیرتتسپ  و  دـننک ، نایامنهار  يوریپ  هک  دـشابیم  ًيدُـه » یِّنِم  مُکَّنَِیتأَی  اـّمِإَف   » طّـسوتم

« َکیَنیَع َّنَّدُمَت  ال   » تیآ 131 - 6 271-256- نآرق -162-123- نآرق -44-12- نآرق . - يراـتفرگ تسا و  ندرک  ّقحب  تشپ  هک  َضَرعَأ »
لام و تسا  هدرک  وزرآ  هک  دشاب  ربمغیپ  رطاخ  شمارآ  يارب  تسا  نکمم  دعب  ياههلمج  يهنیرقب  یلو  دناهدرک  لقن  لوزن  تهج  هچرگا 
: تسا هدش  يروآدای  هک  تسا  هکنیا  دنـشاب ، نارگید  تیوقت  بجوم  دـنوش و  ناملـسم  هلیـسو  نیاب  تسرپایند  مدرم  ات  تشادـیم  هیامرس 

دنرتهب دناهدش  نمؤم  دناهتخاس و  هداد  ادخ  يزور  هب  هک  اهنامه  تسا و  رتشیب  شیراتفرگ  دراد  رتشیب  هک  ره  دـنکیمن و  نامیا  دـیلوت  لام 
نمؤم هک  میهدـب  يزور  همهب  دوب  نکمم  میهدـیم و  اـم  مه  ار  وت  يزور  نوچ  میهاوخیمن  هیامرـس  يزورب و  نید  وت  زا  اـم  و  رتهدـنیاپ ، و 
دنتـسه نمؤم  یتسردـب  هک  ار  دوخ  راـک  سک و  ناـمه  شاـبم و  نآ  يهشیدـناب  مه  وت  دروخیمن و  دردـب  يرادـنید  روج  نآ  یلو  دـنوش 

40-14- نآرق . - دوش ناملـسم  لام  عمطب  هکنآ  هن  دنراد  اهنآ  هک  تسا  يوقت  يهجیتن  بوخ  تبقاع  هک  نک  زامنب  راداو  نک و  یتسرپرس 
َمل َو  َأ  : » هدش هتفگ  اهنآ  باوج  رد  دناهتـساوخ  هزجعم  نارفاک  هک  دشاب  روط  هکنیا  بلطم  نایب  دیاش  ٍۀَیِآب » انِیتأَی  َول ال  اُولاق   » تیآ 123 - 7

يهناشن تمالع و  مه  زاب  هک  تسا  هدیسرن  راکـشآ  حضاو و  روطب  مدرم  هکنیا  يارب  تسا ، هدوب  هتـشذگ  بتک  رد  هچنآ  رگم  ُۀَنَِّیب » مِِهتَأت 
تسرد و نشور و  دناهدینش  دناهدید و  نونکات  هک  اهنامه  دنتسه  حالـص  نید و  رکف و  درم  رگا  سپ  دنهاوخیم ، هزجعم  نخـس و  یتسرد 

يربهر لئاسو  ناربمغیپ و  رذـع ، هار  نتـسب  يارب  ام  ّقح ، زا  رارف  تسا و  هناهب  رگا  تسا و  هدـش  هدروآ  ناشيارب  نآرق  رد  نونکا  نایامن 
هکنیا زا  سپ  دندادن . ناشن  امب  بوخ  هار  ارچ  دنیوگن  دننیبیم  ار  دوخ  راکدـب  يهجیتن  هک  هاگنآ  دنـشاب و  هتـشادن  يرذـع  هک  میداتـسرف 

مشچ منکیم و  راذگاو  هدنیآب  ار  امش  باوج  وگب  اهنآب  طقف  تسا  هناهب  اهنآ  يهتفگ  همه  هک  درک  دیابن  نارفاک  هکنیا  نخـسب  شوگ  دعبب 
مهدفه ءزج  هحفص 141 ]  ] 177-145- نآرق -46-14- نآرق . - دوش رادومن  هچ  امش  ام و  تشونرس  بیغ و  يهدرپ  زا  ات  متسه  هارب 

ءایبنا هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 21 - 

ات 35] تایآ 1  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]

َّالِإ ٍثَدـُحم  مِهِّبَر  نِم  ٍرکِذ  نِم  مِهِیتأَـی  اـم  [ 1  ] َنوُضِرعُم ٍۀَـلفَغ  ِیف  مُه  َو  مُُهباـسِح  ِساـّنِلل  َبَرَتقا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
َلاق [ 3  ] َنوُرِـصُبت ُمتنَأ  َو  َرحِّسلا  َنُوتأَتَف  َأ  مُُکلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  اذه  لَه  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوجَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  مُُهبُوُلق  ًۀَـیِهال  [ 2  ] َنُوبَعلَی مُه  َو  ُهوُعَمَتـسا 
ٍۀَیِآب اِنتأَیلَف  ٌرِعاش  َوُه  َلب  ُهارَتفا  َِلب  ٍمالحَأ  ُثاغـضَأ  اُولاق  َلب   402-1- نآرق [ - 4  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِضرَألا  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  َلوَقلا  ُمَلعَی  یِّبَر 

ِرکِّذلا َلهَأ  اُولَئسَف  مِهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َکَلبَق  انلَسرَأ  ام  َو  [ 6  ] َنُونِمُؤی مُهَف  َأ  اهانکَلهَأ  ٍۀَیرَق  نِم  مُهَلبَق  تَنَمآ  ام  [ 5  ] َنُولَّوَألا َلِسرُأ  امَک 
اَنکَلهَأ َو  ُءاشَن  نَم  َو  مُهانیَجنَأَف  َدعَولا  ُمُهانقَدَص  َُّمث  [ 8  ] َنیِِدلاخ اُوناک  ام  َو  َماعَّطلا  َنُولُکأَی  ًادَسَج ال  مُهانلَعَج  ام  َو  [ 7  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک ال  نِإ 
اهَدَعب انأَشنَأ  َو  ًۀَِملاظ  َتناک  ٍۀَـیرَق  نِم  انمَـصَق  مَک  َو  [ 10  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  مُکُرکِذ  ِهِیف  ًاباتِک  مُکَیلِإ  اـنلَزنَأ  دََـقل   467-1- نآرق [ - 9  ] َنِیفِرسُملا

[13  ] َنُولَئـُست مُکَّلََعل  مُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُمتفِرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجرا  َو  اوُضُکَرت  ال  [ 12  ] َنوُضُکرَی اهنِم  مُه  اذِإ  انَسَأب  اوُّسَحَأ  اّمَلَف  [ 11  ] َنیِرَخآ ًاموَق 
َو َءامَّسلا  اَنقَلَخ  اـم  َو  [ 15  ] َنیِدـِماخ ًادیِـصَح  مُهانلَعَج  یّتَح  مُهاوعَد  َکِلت  َتلاز  اـمَف   363-1- نآرق [ - 14  ] َنیِِملاظ اّنُک  ّانِإ  انَلیَو  اـی  اُولاـق 

اذِإَف ُهُغَمدَیَف  ِلِطابلا  یَلَع  ِّقَحلِاب  ُفِذقَن  َلب  [ 17  ] َنِیلِعاف اّنُک  نِإ  ّانَُدل  نِم  ُهانذَخَّتال  ًاوَهل  َذِـخَّتَن  نَأ  اندَرَأ  َول  [ 16  ] َنِیبِعال امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا 
[ - 19  ] َنوُرِـسحَتسَی َو ال  ِِهتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  ُهَدنِع ال  نَم  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  َو  [ 18  ] َنوُفِصَت اّمِم  ُلیَولا  ُمَُکل  َو  ٌقِهاز  َوُه 

اتَدَسََفل ُهّللا  َّالِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناک  َول  [ 21  ] َنوُرِـشُنی مُه  ِضرَألا  َنِم  ًۀَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ  [ 20  ] َنوُُرتفَی َراهَّنلا ال  َو  َلیَّللا  َنوُحِّبَُـسی   468-1- نآرق
ُرکِذ اذه  مُکَناهُرب  اُوتاه  ُلق  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  [ 23  ] َنُولَئُسی مُه  َو  ُلَعفَی  اّمَع  ُلَئـُسی  ال  [ 22  ] َنوُفِصَی اّمَع  ِشرَعلا  ِّبَر  ِهّللا  َناحبُسَف 

یِحُون ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  اـم  َو   452-1- نآرق [ - 24  ] َنوُضِرعُم مُهَف  َّقَحلا  َنوُمَلعَی  ـال  مُهُرَثـکَأ  لـَب  ِیلبَق  نَم  ُرکِذ  َو  َیِعَم  نَم 
[27  ] َنُولَمعَی ِهِرمَِأب  مُه  َو  ِلوَقلِاب  ُهَنوُِقبسَی  ال  [ 26  ] َنُومَرکُم ٌدابِع  َلب  ُهَناحبُس  ًاَدلَو  ُنمحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  [ 25  ] ِنوُُدبعاَف اَنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِهَیلِإ 

َِکلذَف ِِهنوُد  نِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  مُهنِم  لُقَی  نَم  َو  [ 28  ] َنوُقِفشُم ِِهتَیشَخ  نِم  مُه  َو  یـضَترا  ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفـشَی  َو ال  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدیَأ  َنَیب  ام  ُمَلعَی 
انلَعَج َو  امُهانقَتَفَف  ًاقتَر  اتَناک  َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َمل  َو  َأ   501-1- نآرق [ - 29  ] َنیِِملاّظلا يِزَجن  َِکلذَک  َمَّنَهَج  ِهیِزَجن 

َو [ 31  ] َنوُدَـتهَی مُهَّلََعل  ًالُبُـس  ًاجاِجف  اهِیف  انلَعَج  َو  مِِهب  َدـیِمَت  نَأ  َیِـساوَر  ِضرَألا  ِیف  انلَعَج  َو  [ 30  ] َنُونِمُؤی الَف  َأ  ٍّیَح  ٍءیَـش  َّلُک  ِءاـملا  َنِم 
َنوُحَبـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 32  ] َنوُضِرعُم اِهتایآ  نَع  مُه  َو  ًاظوُفحَم  ًافقَـس  َءامَّسلا  اَـنلَعَج 

ِریَخلا َو  ِّرَّشلِاب  مُکُولبَن  َو  ِتوَملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسفَن  ُّلُـک   557-1- نآرق [ - 34  ] َنوُدـِلاخلا ُمُهَف  َِّتم  نِإَف  َأ  َدـلُخلا  َِکلبَق  نِم  ٍرَـشَِبل  انلَعَج  ام  َو  [ 33]
مصق ردصم  زا  انمـصق »  » میدق ضیقن  دیدج و  ون ، هزات ، ثدحم » : » تاغل ینعم  هحفص 142 ]  ] 103-1- نآرق [ - 35  ] َنوُعَجُرت انَیلِإ  َو  ًۀَنِتف 
زغمب ات  رـس  نتـسکش  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  غمد  ردصم  زا  هغمدـیف » ، » ندرک دوبان  نتـسکش و  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب 

2 دـننادرگ ، ور  نآ  زا  يربـخیب  رد  دوـخ  تسا و  کـیدزن  مدرم  باـسحب  یگدیـسر   1 تمایق و ] . ] نابرهم يادـخ  ماـنب  همجرت : ندیـسر .
رگید ياجب  ناـشاهلد  دنریگیم 3 و  يزابب  دـنهدیم و  ارف  شوگ  دـسریم  ناشیادـخ  هحفـص 143 ] زا [  هک  هزات  رّکذـت  نخـس و  ره  نوچ ] ]

اب دیریذپیم  وا  یئوداج  سپ  تسین ، امـش  لثم  يرـشب  زج  دّمحم  هکنیا  دنتفگ : زارب  یناهن  رد  دـندوب  هشیپ  متـس  هک  اهنآ  و  تسا ، لوغـشم 
هک دنادیم  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  ار  اههتفگ  يهمه  نم  يادخ  وگب : اهنآ ] نخـس  رکف و  ربارب  رد  وت   ] 4 دینیبیم ! مشچب  ارنآ  هکنیا 

هکلب دنیوگیم ] زین  دیوگیم و  دّمحم  هک   ] تسا هدید  باوخ  رد  ياه  هراپ - هدنکارپ و  ياهزیچ  دـنتفگ : مدرمنیا  زاب  تسا 5  اونش  انیب و  وا 
6 دندرک ، نیشیپ  ناگداتسرف  هکنانچ  دروایب  ياهناشن  ام  يارب  دیاب  تسا و  رعاش  وا  هکلب  هن  تسا ، هتخاس  دوخ  زا  ار  نآرق  و  تسا ، يرتفم 
ریذّپقح و اهنیا  هک  يراد  راظتنا  هچ  وت  سپ  میدرک ، ناشدوبان  ام  دندوب و  نارفاک  هکنیا  زا  شیپ  هک  اهیدابآ  مدرم  دـندرواین  نامیا  یلو ] ]

سپ دـیرادن ] ربـخ  دوخ  رگا  وگب  مدرمب  وت  ، ] میدرکیم یحو  اـهنآب  هک  ینادرم  رگم  میداتـسرفن  یـسک  وـت  زا  شیپ  اـم  7 و  دنشاب ! نمؤم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1253 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


سپ دـیرادن ] ربـخ  دوخ  رگا  وگب  مدرمب  وت  ، ] میدرکیم یحو  اـهنآب  هک  ینادرم  رگم  میداتـسرفن  یـسک  وـت  زا  شیپ  اـم  7 و  دنشاب ! نمؤم 
[ یلو  ] دیواج 9 هدنز و  مه  دنـشاب و  اذـغ  زا  زاینیب  هک  میدرکن  حوریب  نت  ار  ناربمغیپ  ام   8 دنتسه ، خیرات  رکذ و  لها  هک  اهنآ  زا  دیـسرپب 
ار فرـسم  زواجتم و  مدرم  میداد و  تاجن  دوب  شتـشونرس  رد  میدرک و  نّیعم  هک  ره  اب  ار  اهنآ  میدرک و  تسار  ار  اـهنآ  تاـجن  يهدـعو 

درخ دوخ  رگم  امـش ] تاراختفا  و   ] تسا امـش  داـی  نآ  رد  هک  میداتـسرف  یباـتک  مه  اـهبرع  امـش  يارب  هّتبلا  میدرک 10 و  دوبان  كـاله و 
ناش ياجب - میدرک و  ناشدوبان  دـندوب  راکمتـس  شمدرم  نوچ  هک  اهیدابآ  هچ  دـینادب ] نکل   ] 11 دینک ! قیدصت  دیـشیدنیب و  هک  دیرادن 

یتاجن هار  دـیاش  هک   ] دـشیم زاغآ  رارف  زیخ و  تسج و  دـندرکیم  ام  يوس  زا  یتخـس  ساـسحا  نوچ  هک  میدرک 12  رادومن  رگید  یتـّلم 
هک دـیدرگرب  شوخ  هدوسآ و  دوخ  لام  هاج و  تمعن و  دوخ و  ياجب  دـیزیرگن و  دـشیم ] هتفگ  اهنآب  دنخـشیر  هرخـسمب و  یلو  دشاب 13 

راکهانگ راکمتس و  ام  هک  ياو  يا  دنتفگیم : دیـسریم ] هک  اج  هکنیا  هب  راک   ] دنسرپب 14 يزیچ  امش  زا  دنشاب و  هتشاد  يراک  امـش  اب  دیاش 
رد هچنآ  نیمز و  نامسآ و  سپ  دندشیم 16  شوماخ  هدش  ورد  هایگ  نوچ  ات  دوب  ناشنابز  لد و  رب  ینامیشپ  نخـس و  نیمه  میدوب 15 و 
زا ام و  دزن  رد  هچنآ  زا  هّتبلا  دشاب  سوه  يدـنب و  رـس  میتساوخیم  هحفـص 144 ] رگا [  میدـیرفاین 17 و  سوه ] و   ] يزابب تسا  نایم  هکنیا 

نینچ هن  یلو   ] دوب 18 ماجنا  لباق  ام  يوس  زا  يراک  نینچ  هک  ضرف  رب  دـشیم  باختنا  تسا ] امـش  يهشیدـنا  قوف  اـم  و   ] تسه اـم  ملاـع 
يارب نوچ ]  ] هودـنا 19 تسا و  سوسفا  راتفگ  هکنیا  زا  امـش  دوس  دـنک و  دوبان  تسین و  ارنآ  هک  مینزیم  لطاب  رب  ار  ّقح  نانچ  هکلب  تسا ]

دنرادن گنن  وا  یگدنب  زا  دنتسه  وا  يولع  ملاع  زا  وا  دزن  هک  اهنآ  مه  تسا و  نیمز  نامسآب و  هچنآ  تسا ] وا  يهدارا  میلست  و   ] تسا ّقح 
دوخ يادـخ  اهبرع  هکنیا  هکناـنآ  رگم  دـننامیمن 21  نآ  زا  دـنیوگیم و  ّقـح  حـیبست  زور  بشب و  دنوشیمن 20  هدـناماو  هتـسخ و  نآ  زا  و 
سپ دنوشیم  دوبان  ود  ره  دنک  یئادخ  نیمز  نامسآب و  يرگید  يادخ  زج  رگا   22 دنربیم ]! رشحمب  روگ  زا  و   ] دننکیم هدنز  هدرم  دننادیم 

[ یلو  ] 24 دنتسه ، وا  لوئسم  همه  هک  دنک  لوئـسم  ار  وا  دناوتن  سک  دننک 23 و  فیـصوت  نارفاک  هچنآ  زا  شرع  يهدننیرفآ  تسا  هزیکاپ 
نم اب  هک  نینمؤم  يارب  تسا  يروآدای  نآرق  هکنیا  کنیا  دـیروایب  دوخ  ناهرب  وگب  اـهنآب  وت  دـندرک ، ضرف  ادـخ  نیدـنچ  وا  زج  نارفاـک 

دیروایب دوخ  نخـس  یتسرد  رب  لیلد  اهنیا  زا  دیناوتیم  رگا  امـش  نم ، زا  شیپ  مدرم  يارب  تسا  هدوب  رّکذت  هک  هتـشذگ  بتک  مه  دنتـسه و 
نم ریغ  یئادخ  میدرک  ماهلا  واب  هکنیا  زج  میداتـسرفن  يربمغیپ  وت  زا  شیپ  ام  نادرگ 25 و  ور  دـنربخیب و  ّقح  زا  مدرم  هکنیا  رتشیب  نکیل 

دنزرف ادخ  دنتفگ : فرحنم  مدرم   26 یلو ،] تسا  یـسانشاتکیب  يربهر  يارب  يربمغیپ  یحو و  یگلمج  هک   ] دـیتسرپب ارم  اهنت  سپ  تسین 
دنتـسه 27 وا  يهکئالم  یمارگ و  ناگدنب  دنتـشادنپ ] ادخ  دنزرف  هچنآ   ] هکلب تسا  اه  هشیدـنا - هکنیا  زا  هّزنم  وا  درک ، باختنا  دوخ  يارب 

یجنایم و  دـناهدراذگ ، رـس  تشپ  هچنآ  اـهنآ و  ولج  رد  هچنآ  دـنادیم  وا  نوچ  دـننکیم 28  راک  وا  نامرفب  دـنوشیمن و  ولج  نخـس  رد  هک 
وا يرگید  هن  میادخ  نم  دنیوگ  ناگدیرفآ  زا  سک  ره  هک ] دینادب  سپ   ] دنکانشیدنا 29 وا  میب  زا  ددنسپیم و  وا  هکنآ  يارب  رگم  دنوشیمن 
مه زا  ام  دوب و  هتسب  نیمز  اهنامسآ و  هک  دنرادن  ربخ  دناهدیدن و  نارفاک  رگم  ناراکمتس 30  يازس  تسا  نینچ  هک  میهد  مّنهج  يازس  ار 

 ] دـنوشیمن 31 و نمؤم  ارچ  سپ  میدرک ، رّرقم  بآ  رب  ار  هدـنز  زیچ  ره  تایح  یگدـنز و  رادـم  و  میداتـسرف ] نیمز  رب  ناراب  و   ] میدوشگ
اههوک نایم  رد  و  دنـشاب ] هدوسآ  هزرل  نیمز  زا  و   ] دـنکن جـک  ار  مدرم  نآ ] شبنج   ] ات میدرک  تسرد  اـههوک  نیمز  رد  مه  هحفص 145 ]
یفقس ار  نامسآ  32 و  دننک ] ادیپ  ار  دوخ  دصاقم  طباور و  دمآ و  تفر و  هار  و   ] دنـشاب راودیما  ات  میدرک  نّیعم  اههّرد  هداشگ و  ياههار 

دنوادخ سپ   33 دـننکیمن ] ّربدـت  نآ  رد  و  ، ] دـننادرگ ور  شنیرفآ  تردـق  ياههناشن  تایآ و  زا  نارفاک  هکنیا  مه ] زاـب   ] میدرک ظوفحم 
[ دنراد يریس  یـشبنج و  دوخ  رادمب  و   ] دنروانـش نآ  رد  دنراد و  یکلف  مادک  ره  هک  ار  دیـشروخ  هام و  ار و  زور  بش و  دیرفآ  هک  تسا 

وت هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  میدرکن ، نادواج  وت  زا  شیپ  ار  يرشب  چیه  و  دنوشیم ] انف  تادوجوم  يهمه  هک  دنشاب  رادربخ  مدرم  هکنیا   ] 34
هنتف و رد  ات  میئامزآیم  یگدـنز  دـب  کین و  هب  ار  امـش  تسا و  هدنـشچ  ار  گرم  يرادـناج  ره  هکلب ]  ] 35 دـننامب ! نارفاک  هکنیا  يریمب و 
تسا و هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دش . دیهاوخ  ام  يوسب  هتـشگزاب  هاگنآ  دـیوش و  هدـیزرو  يراتفرگ 
هزات و بلطم  چیه  خلا 2  ُهوُعَمَتسا »- اَّلِإ  ٍثَدُحم  مِهِّبَر  نِم  . ] » هدزای دص و  نارگید  دناهتسناد و  هدزاود  دص و  کی  ارنیا  تایآ  هفوک  مدرم 

[. - دنتفرگیم يزابب  دندیشیدنا و  یمن - دندوب و  لفاغ  لدب  هکیلاح  رد  دندینشیم  رهاظ  شوگب  رگم  دماین  ادخ  بناج  زا  ون  یندرک  دای 
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تسا وداج  - 2 کلم ، هن  یمدآ  تسا  يدرم  هکنیا  - 1 دنتفگ : زارب  رگدـکی  اب  بلطم  ود  ینعی  عمجم :  3 يَوجَّنلا » اوُّرَسَأ  َو   » 51-3- نآرق
دوخ زار  ینعی  تسا ، هدش  لامعتسا  اورهظا »  » ینعمب اوّرـسا » : » دناهتفگ یـضعب  و  دیریذپیم ! ار  رحاس  وداج و  درم  نخـس  امـش  هنوگچ  و 
رما يهغیــصب  لـق »  » نارگید و  َلاـق »  » صفح یئاـسک و  هزمح و  عـمجم :  4 لوـقلا » ملعی  ّیبر  لـق   » 26-1- نآرق . - دندرک راکـشآ  نینچ 

زا ینعی  يربط :  7 ِرکِّذلا » َلهَأ  اُولَئسَف   » 64-57- نآرق . - وگب ربمغیپ  يا  ینعی  مّود  تئارقب  تفگ و  ربمغیپ  ینعی  لّوا  تئارقب  هک  دناهدناوخ 
هحفص  ] 28-1- نآرق - - رباج و  نارگید ، لثم  دـندوب  یناسنا  مه  هتـشذگ  ناربمغیپ  هک  دیـسرپب  دنتـسه  انـشآ  لیجنا  تاروت و  اب  هک  اهنآ 

: تسا هتفگ  هداتق  تسا ، نآرق  رکذ  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  و  میتسه ، ام  رکّذـلا » لـها  : » دومرف ع ]  ] یلع تسا  هتفگ  یفعج  [ 146
دـنروخن و يزیچ  هـک  يرکیپ  ار  ناـمناربمغیپ  اـم   8 خـلا » ًادَـسَج - مُهانلَعَج  ام  . ] » دـننادیم لیجنا  تاروت و  هک  دنتـسه  اـهنآ  رکّذـلا  لـها 

مدرمب نیـشیپ  ناربمغیپ  هچنآ  ینعی  يربط :  9 َدعَولا » ُمُهانقَدَـص  َُّمث   » 29-3- نآرق [. - دوب دنهاوخن  دیواج  اهنآ  و  میدادـن ، رارق  دـنماشاین ،
هک هدعو  نآ  ینعی  حوتفلا : وبأ   30-1- نآرق . - میداتـسرف اههناشن  تایآ و  میدومن و  افو  نآب  میدرک و  تسار  ارنآ  ام  دندرک  هدـعو  دوخ 
مَک َو  . » میدناسر ماجناب  میدرک و  تسار  ار  اههدعو  هکنیا  يهمه  دنوش  دوبان  نانمشد  مینک و  بیصن  رفظ  حتف و  میهد و  تاجن  نمشد  زا 

دناهتـشاد و هلظنح  مانب  يربمغیپ  هدوب و  نمی  رد  هک  تسا  ینادابآ  لاـح  حرـش  هیآ  هکنیا  هک  دـناهدرک  لـقن  عمجم :  11 ٍۀَیرَق » نِم  انمَـصَق 
نآ دـمآ و  روضح  لها  ّقح  رد  تاـیآ  هکنیا  دـنتفگ  نارّـسفم  حوتفلا : وبأ   31-1- نآرق . - دـناهدش دوبان  ناشهمه  دـناهدرک و  وا  ینامرفان 

دنتـشکب دندرک و  بیذکت  ار  وا  دناوخ ، يادخب  ار  ناشیا  ات  داتـسرف  ناشیاب  يربمغیپ  دنوادخ  دندوب  برع  نآ  لها  نمی و  رد  تسا  یهد 
، درب یگدربب  ارناشیا  دـنزرف  نز و  درک و  تراغ  ار  ناشیا  ياههناخ  تشکب و  ار  ناشیا  ات  تشامگ  ناشیارب  ار  رـصّنلا  تخب  یلاعت  يادـخ 

. - دنتفرگ نتخیرگ  َنوُضُکرَی » اهنِم  مُه  اذِإ  انَـسَأب  اوُّسَحَأ  اّمَلَف   » تشادن يدوس  ینامیـشپ  هک  یتقو  رد  دـندش  نامیـشپ  دـندید  نانچ  نوچ 
ثیدح رد  و  دناهتشاد ، یفاب  هچراپ  هک  لوحـس  روضح و  مانب  نمی  رد  تسا  هد  ود  دوصقم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  رخف :  478-423- نآرق

ام یلِإ  اوُعِجرا  َو  . » تسا هدش  لقن  يروضح  يهچراپ  ود  رد  رگید  تیاور  رد  و  دندرک ، نفک  یلوحس  يهچراپ  درد و  ار  ربمغیپ  هک  تسا 
لاح زا  دنیایب و  مدرم  دوخ  دیاش  هک  تمعن  یشوخ و  يوسب  دیدرگرب  - 1 دراد : رّوصت  ینعم  دنچ  رخف :  13 َنُولَئُست » مُکَّلََعل  ِهِیف ...  ُمتفِرتُأ 

هحفص 147]  ] 69-45- نآرق -40-1- نآرق  - دیدرگرب - 2 تسا ، هدمآ  امش  رـس  رب  هچ  دیهد  باوج  دننیبب و  دوخ  مشچب  دنـسرپب و  امش 
هک دیدرگرب  - 3 تسا ، هرخـسم  ازهتـسا و  روطب  هلمج  هکنیا  هّتبلا  دننک ، فیلکت  بسک  امـش  زا  دـنیایب و  ناتیاهرکون  نامالغ و  دـیاش  هک 

« َنیِِملاظ اّنُک  ّانِإ  انَلیَو  ای  اُولاق  . ] » دنهاوخب امـش  زا  یلام  ياهکمک  دننکب و  اهتروشم  دنـسرپب و  اهزیچ  امـش  زا  دنیایب و  جئاوح  بابرا  دیاش 
ات دـندرکیم  رارکت  ار  انلیو ] ای  مـالک [  نیمه  هتـسویپ   15 مُهاوعَد » َکِلت  َتلاز  اـمَف   » 45-3- نآرق . - میدوب راکمتـس  ام  اـم ، رب  ياو  14 و 

يزاب فشک :  16 َنِیبِعال » امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  َءاـمَّسلا  اَـنقَلَخ  اـم  َو   » 31-1- نآرق [. - هدـش ورد  هایگ  دـننام  میدرپس  يدوبانب  ار  یگلمج 
راکوکین و شاداپ  يارب  هک  تسا  يزابب  هن  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  سپ  درادـن ، اقب  تابث و  یلو  دربیم  لد  لّواب  هک  تسا  لـهج  هدـیدپ 
دنروخب و مدرم  هک  میدیرفاین  ار  اهنیا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، دنوادخ  تردق  ّتینادحو و  رب  لالدتـسا  يارب  تسا و  راکدب  يازس 

هکنیا يارب  هن  شنیرفآ  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  چیه ، رگید  دنریمب و  رخآب  دننکب و  دنهاوخیم  هچنآ  دنـشاب و  شوخ  دنـشونب و 
: تسا هکنیا  وـلجب  هیآ  هکنیا  طاـبترا  رخف :  66-1- نآرق . - مینک باختنا  دوخ  يارب  کیرـش  دـنزرف و  نز و  اـهنیا  ناـیم  زا  هک  تسا  هدوب 

سک ره  و  تسین ، هدوـهیب  شنیرفآ  هکنیا  هک  تسا  هدـش  تلادـع  ناـیب  هیآ  نیاـب  میدرک  دوباـن  هتـشذگب  ار  نیرکنم  هک  دـش  لـقن  نوـچ 
شناد بابرا  يهرکذت  شنیب و  لها  يهرـصبت  يارب  هکلب  تسا : هتـشون  ینیـسح  دوشیم . تازاجم  تسا  فرحنم  هکنآ  سپ  دراد  ياهفیظو 

هّرذ چـیه  رد   || شرفب  ات  شرع  زا  هک  رکف  مشچب  رگنب  تیب : بیاجع . عیانـص و  فانـصا  بیارغ و  عیادـب و  عاوناـب  میدـینادرگ  نوحـشم 
« سگم تسا  راکب  سواط  وچ  کلم  نیردـنا  : » هدومرف يونزغ  یئانـس  میکح  تسا  هتـشون  نآ  یقرواپ  رد  تسین  بیجع  يّرـس  هک  تسین 

ینیسح ریسفت  یقرواپ  رد  هک  رعـش  درف  هکنیا  لّوا  عارـصم  ایوگ  ینیب  نایم  رد  شیباتفآ   || یفاکـشب  هک  ار  هّرذ  ره  لد  یناهفـصا : فتاه 
17 ّانَُدل » نِم  ُهانذَخَّتَال  ًاوَهل  َذِـخَّتَن  نَأ  اندَرَأ  َول  «. » رگنم يراوخب  تشز  يوسب  یبوخ  هچرگ  : » دـشاب هکنیا  هحفـص 148 ] تسا [  هدرک  لقن 
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ار هکئالم  هک  تسا  يدیلپ  راکفا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  و  درم ، رـسمه  نز و  ینعی  وهل  دـناهتفگ : دـهاجم  يرـصب و  نسح  نایبت :
و ینامـسآ . تادوجوم  ینعی  ّاندل »  » و دنزرف . ینعی  وهل  هک  تسا  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  و  دناهتـسناد . وا  رـسپ  ار  حیـسم  ادـخ و  رتخد 

یفن نا »  » ینعم - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  نایبت :  17 َنِیلِعاف » اّنُک  نِإ   » 64-1- نآرق . - مینیرفایب هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز 
دنتسه ام  دزن  رد  هک  میتفرگیم  هتسد  نآ  زا  میدرکیم  يراک  نینچ  رگا  ینعی  تسا  طرـش  ینعمب  - 2 يراک ، نینچ  تسین  ام  زا  ینعی  تسا 
دنتـسه نامـسآب  اـم و  دزن  هک  اـهنآ  زا  مینک  باـختنا  تسیاـبیم  دـنزرف  نز و  رگا  ینعی  عمجم :  24-1- نآرق . - دوشیمن يراـک  نینچ  یلو 

راک نینچ  رگا  نارگید و  اب  هن  دشابیم  صخش  دوخ  اب  دنزرف  نز و  ندرک  رایتخا  هک  نوچ  دنتسه  امش  دزن  هک  اهنآ  زا  هن  میدرکیم  باختنا 
رب ار  ّقح   57-1- نآرق : - تسا هتشون  حوتفلا : وبا   18 ُهُغَمدَیَف » ِلِطابلا  یَلَع  ِّقَحلِاب  ُفِذقَن  َلب  . » دیوش ربخاب  امـش  هک  دوبن  يروج  میدرکیم 

مّـسجم رگا  هک  دشاب  بلاغ  رهاق و  نانچ  ار  نالطبم  تهبـش  ام  تّجح  ینعی  تفگ : هیبشت  لیبس  رب  هکنیا  و  درادرب ، وا  زا  زغم  ات  مینز  لطاب 
دوبان ار  لطاب  دنکیم و  رادومن  لیلد  اب  ار  ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  هیآ  لیوأت  عمجم : درآرب . وا  زا  رامد  غامد و  دـیآ و  وا  زغم  رب  دوش 

دیز نبإ  دنوشن  هتسخ  هکتسنآ  ینعم  تفگ : ةداتق  حوتفلا : وبأ   19 َنوُرِسحَتسَی » ال  !. ] » دنکیم مادقا  يزاب  لطابب و  دوخ  هنوگچ  سپ  دنکیم 
ار و ناشیا  دشابن  یتسـس  َنوُُرتفَی »  » 22-3- نآرق . - ام رب  ندز  مشچ  هکنانچ  ناشیارب  دـیآ  لهـس  تفگ : بعک  ارناشیا ، دـیاین  لالم  تفگ :

نانیا ینعی  تسا  يراکنا  ماهفتسا  نیش ، رسکب  َنوُرِـشُنی » مُه  ِضرَألا  َنِم  ًۀَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ  [ » هحفص 149  ] 14-1- نآرق . - دنیامنن یهاتوک 
« نورـشنی  » ّذاش رد  دنیامن . هدنز  ار  ناگدرم  دننک و  ناشیا  یتوم  يایحا  هک  دـنزاسیم  نایادـخ  زلف ] تسا و  بوچ  گنـس و  دارم   ] نیمز زا 
- ٌۀَِـهلآ امِهِیف  َناک  َول   ] » 59-1- نآرق . - دنریمب دننامن و  هدنز  هک  دناهتفرگ  ینایادخ  ناشیا  ینعی  لوهجم  هغیـصب  دـناهدناوخ  نیـش  حـتفب 
« ِشرَعلا ِّبَر  ِهّللا  َناحبُسَف   » 32-3- نآرق [. - دنیوگ عنامت  ناهرب  ارنآ  دننک و  هدافتسا  دنوادخ  یئاتکی  لیلد  هیآ  هکنیا  زا  نامّلکتم   22 خلا »

رگید رب  دراد  ارنآ  ندـیرفآ  یئاـناوت  هکنآ  دوـش  موـلعم  اـت  تسا  هدـش  هدرب  نآ  ماـن  تسا  اههدـیرفآ  نیرتـگرزب  شرع  نوـچ  عـمجم :  22
يوس زا  هک  نآرق  هکنیا  ینعی  يربط :  22 ِیلبَق » نَم  ُرکِذ  َو  َیِعَم  نَم  ُرکِذ  اذه   » 37-1- نآرق . - دوب دهاوخ  اناوت  نآ ، زا  رتورف  ياههدیرفآ 

و دنتسه ، تازاجم  شاداپ و  ّقحتسم  ینامرفان  يربنامرف و  يهطساوب  نارود  هکنیا  رد  هک  تسا  یئاهنآ  دای  ربخ و  ماهدروآ  امـش  يارب  ّقح 
: تسا هدش  ینعم  هس  هلمج  هکنیا  رخف :  47-1- نآرق . - دید دنهاوخ  هچ  ترخآب  دندید و  هچ  ایندب  هک  تسا  هتـشذگ  رد  مدرم  نآ  دای  زین 

هدـش لزاـن  نم  زا  شیپ  ياـهنآ  رب  هک  تسا  لـیجنا  تاروـت و  هکنیا  تسا و  هدـش  دراو  نم  ناـمزمه  مدرم  يارب  هک  تسا  نآرق  هکنیا  - 1
تسا و مدرم  هکنیا  دای  نآرقب  ینعی  - 2 تسا ، هدوب  نایادخ  دّدعتب  يهدیقع  كرش و  يهزاجا  اهنیا  مادک  رد  هک  دیرگنب  دوخ  امـش  تسا ،

مادـک ره  امـش  سپ  هتـشذگ ، ناربمغیپ  نیفلاخم  نیقفاوم و  دای  مه  تسه و  نم  نیفلاخم  نیقفاوم و  داـی  نآرق  هکنیا  رد  - 3 نیشیپ ، مدرم 
تابثا هکنیا  هب  تسا  هراـشا  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  ناـیبلا : حور  دـینیبب . ارنآ  يهجیتن  اـت  دـینک  باـختنا  دیدنـسپیم 

ادج نم  زا  ّقحب  لوصو  تاماقم و  ریس  رد  دنتسه و  نم  اب  هک  تسا  دهج  ّدج  قیقحت و  ياملع  راک  نایع  فشکب و  یتسرپهناگی  دیحوت و 
ءاـملع [ » ص  ] ربمغیپ يهدومرف  تسا  نیمه  دوب و  نم  زا  شیپ  ناربمغیپ  تاّیـصوصخ  زا  ناـیع  فشک و  اـب  دـیحوت  نیمه  هکناـنچ  دنتـسین 
یِحُون ّالِإ  . » دنناربمغیپ دننامه  ندنادرگ  ور  زیچ  همه  زا  نتسج و  ّقح  یتسار  هحفص 150 ] یتسرد و [  رد  ینعی  لیئارسا » ینب  ءایبناک  یتّما 

َو یضَترا  ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفـشَی  َو ال   » 25-1- نآرق . - میدرکیم یحو  ینعی و  تسا  هدـش  تئارق  ود  ره  نون  ءاـی و  اـب  یحون » : » عمجم  25 ِهَیلِإ »
دهد اضر  ادخ  هک  سکنآ  رگم  دننکن  تعافش  یسک  ّقح  رد  یسیع ] ریزع و  ای  ناگتشرف   ] نومرکم دابع  نآ   28 َنوُقِفشُم » ِِهتَیشَخ  نِم  مُه 
زیربل ناشدوجو  دنوادخ  فوخ  زا  هشیمه  نومرکم  دابع  نآ  ینعی  دنشاب  ناسرت  هراومه  وا  سرت  زا  ناشیا  و  دوش . تعافـش  وا  هراب  رد  هک 

َو ِتاواـمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  . » دـندناوخ واو  اـب  ءاّرق  یقاـب  واو و  یب  دـناوخ  ملا »  » ریثک نبإ  حوتفلا : وبأ  مل » ا و   » 78-1- نآرق . - تسا
هتفگ درف  ود  يارب  یّنثم  تروصب  اتناک »  » درفم ضرالا »  » تسا و عمج  تاوامـس »  » يهملک هکنیا  اـب  رخف : اـمُهانقَتَفَف » ًاـقتَر  اـتَناک  َضرَـألا 

دنچ هلمج  ینعم  رد  عون و  کی  ضرا  تسا و  عون  کی  تاوامـس ، تسا : هتفگ  شفخا  و  ددـع ، هن  تسا  سنج  دوصقم  نوچ  تسا  هدـش 
. - تسا اهنآ  راهظا  داـجیا و  قتف  زا  تسا و  شیادـیپ  زا  شیپ  قتر  زا  دوصقم  هک  تسا  ملـسم  وبا - راـتفگ  اـهنآ  نیمراـهچ  هک  تسا  لوق 
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زا هن  تخیریم و  ناراب  نآ  زا  هن  هک  دندوب  راوتـسا  هتـسب و  مهب  نیمز  نامـسآ و  ینعی  دـنتفگ : دـیز  نبإ  هّیطع و  همرکع و  -1-87 ع : نآرق
هدش تیاور  ینعم  هکنیا  زین  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  و  دـنهدب ، هایگ  ناراب و  ات  میتفاکـش  ار  ود  ره  سپ  دـمآیمرب ، هایگ  هکنیا 

 ] 408-362- نآرق  - ملع هـکنیا  رد  اـپورا  مدرم  هکناـنچ  مـیدرک ، ادـج  مـه  زا  ار  اـهنآ  ینعی  يواـطنط :  293-291- یقرواپ «. - 22» تسا
رگد نیمز و  تسا و  هدـیخرچ  یم - دوـخ  رودـب  لاـس  اـهنویلم  تسا و  هدوـب  نیـشتآ  يهرک  دیـشروخ  هـک  دناهتـشاد  رّرقم  هحفص 151 ]

شخرچ تعرـس  رد  هک  تاراّیـس  رگد  مه  هدـش و  ادـج  نآ  زا  نیمز  يهرک  هکنیا  سپـس  دـناهدوب ، نآب  هتـسویپ  نآ  تاراّیـس  ناگراتس و 
نامگب يریگهزادنا  نیمخت و  روطب  دندنام و  نآ  زا  ياهلـصافب  مادک  ره  دندش و  ادـج  یگمه  نآ  ياوتـسا  ّطخ  زا  دوخ  رودـب  دیـشروخ 
دیشروخ زا  ام  يانکس  نیمز  هک  تسا  هدش  تباث  تسین و  شنیرفآ  ناهج  رد  نوکسم  نیمز و  يهرک  نویلم  دصیـس  زا  رتمک  هک  دناهتفگ 

تسا و هدش  ادج  تسا  نآ  زا  رتگرزب  هک  يرگید  زا  کی  نآ  زاب  تسا و  يرتگرزب  دیـشروخ  زا  يهدش  ادج  دیـشروخ  تسا و  هدش  ادج 
دتفایم راک  زا  رکف  هک  تسا  اجنآ  ات  شدرگ  یئادج و  هکنیا  دنخرچیم و  دوخ  يهدش  ادج  لصا  نآ  رود  دناهدش  ادج  هک  اهنیا  زا  کیره 

هدش بآ  رد  رادناج  هکنیا  شیادیپ  دنیوگیم  نامز  هکنیا  ياملع  يواطنط :  30 ٍّیَح » ٍءیَش  َّلُک  ِءاملا  َنِم  انلَعَج  َو  . » دوشیم شوهدم  لقع  و 
یکـشخ رد  یگدـنز  یکاخ و  يوخ  نامز  لّواب  هک  تسا  هدوب  ایرد  زا  یکـشخ  تاناویح  ناگدـنبنج و  ناگدـنرپ و  يهمه  لصا  تسا و 

َدیِمَت نَأ  َیِـساوَر  ِضرَألا  ِیف  انلَعَج   47-1- نآرق . - دـنراد دایز  ینانخـس  بلطم  هکنیا  رد  و  تسا ، هدـش  رادـیدپ  نآ  عاونا  هتفرگ و  دوخب 
: نایبلا حور   32 َنوُـضِرعُم » اـِهتایآ  نَع  مُه  َو   » 82-60- نآرق -59-57- یقرواپ -56-1- نآرق «. - مِِهب َدـیِمَت  نَأ  «.» مِِهب َدـیِمَت  نَأ  « » 23» مِِهب

یتمالس - 1 35-1- نآرق : - دناهتفگ لصا  هد  لادبا  قالخا  رد  و  دنوش ، فقاو  دوخ  یهارمگ  رفکب و  ات  دننکیمن  ّقح  تایآب  یسراو  ینعی 
رد ینتورف  - 6 ناـبز ، رد  یتسار  - 5 تولخ ، رد  دوخ  لاـح  يهشیدـنا  هیرگ و  - 4 اهیتخس ، رد  یئابیکـش  - 3 لامب ، یگدنـشخب  - 2 لد ،
دنپ يزیچ  ره  زا  - 10 ندرک ، رکف  ندـش و  نیبکیراـب  يزیچ  رهب  - 9 نینمؤـم ، يارب  یمرنلد  تمحر و  - 8 مدرم ، یهاوخریخ  - 7 سفن ،

ياهرهوگ تسا و  رحب  رکنم  تسا  یکی  اـیرد  هّرد و  ار  کـشا  نآ   || تسا  یکی  رهوگ  هرهم و  رخ  رخ  شیپ  تسا : يونثم  رد  و  نتفرگ ،
راوشوگ يدید  چیه  ارنارخ  رم  تسرپ  ّرد  لعل و  دنب  رد  دوب  وک   || تسا  هداهنن  ادخ  ناویح  رس  رد  وج  هیاریپ  وا  رد  ناویح  دوب  یک   || وا 
ظوفحم دنتفگ  یـضعب  دندرک  فالخ  نآ  رد  حوتفلا : وبأ   32 ًاظوُفحَم » ًافقَـس  َءاـمَّسلا  اَـنلَعَج  َو   ] » رازهزبس رد  دوب  رخ  شوه  شوگ و  ||  

درک دناوت  ضّرعت  یسک  هکنآ  زا  دنتفگ : رگید  یضعب  الوَُزت » نَأ  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِسُمی  َهّللا  َّنِإ   » تفگ هکنانچ  دتفیب  هکنآ  زا  تسا 
-139- نآرق -43-3- نآرق «[. - 24» موجرب نیطایـش  زا  تسا  ظوفحم  هکتـسنآ  رگید  یلوق  دـشاب ، هتـشاد  نآ  عمط  اـی  مدـه  ضقنب و  ارنآ 

وبا  27-1- نآرق . - دـنوریم يدـنتب  دوخب  صوصخم  رادـم  رد  کی  ره  ینعی  يواطنط :  33 َنوُحَبـسَی » ٍکَلَف  ِیف   » 357-355- یقرواپ -202
کلفلا هنم  دـنناوخ و  کلف  ارنآ  هرادتـسا  يارب  كود و  هسیرد  اب  لکـش  رب  تسیئایـسآ  کـلف  تفگ : يرـصب  نسح  تسا : هتـشون  حوتفلا 

34 َدـلُخلا » َِکلبَق  نِم  ٍرَـشَِبل  انلَعَج  ام  َو  . » دـشاب هدـندرگ  هچ  ره  زا  دـشاب  ترابع  تغل  هحفـص 153 ] رد [  لزغملا و  ۀـکلف  هنم  و  ۀنیفّـسلل ،
دریمب و وا  هکنآب  میاهداهن  مشچ  دنتفگیم : دنتـساوخیم  وزرآب  ص ]  ] ربمغیپ كاله  هک  تسا  شیرق  ناکرـشم  باوج  هکنیا  هتـشون : فشک 
35 ًۀَنِتف » ِریَخلا  َو  ِّرَّشلِاب  مُکُولبَن  َو   » 47-1- نآرق . - دنریمب مه  ناشیا  هک  دوب  دنهاوخ  ناشیا  هن  يریمب ، وت  تفگ : ةّزعلا  ّبر  وا ، زا  میهر  زاب 

اهیـشوخ ربارب  رد  هنوگچ  دوش  مولعم  ات  میئامزآیم  ار  اهنآ  دندنـسپیمن  هچنآ  دـنرادیم و  تسود  هچنآـب  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :
مالّـسلا هیلع  ّیلع  هک  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عمجم :  46-1- نآرق . - رباص تاهورکم  ربارب  رد  دنتـسه و  رکاـش 

وت لاثما  هک  دنامن  وت  نخـسب  هکنیا  دنتفگ  يدب ، اب  دومرف : ینیبیم ! هنوگچ  ار  دوخ  دنتفگ : دنتفر و  شیـسرپ  رامیبب  شناتـسود  دش  ضیرم 
يرادان و ّرـش  تسا و  هیامرـس  یتسردنت و  ریخ  ًۀَنِتف » ِریَخلا  َو  ِّرَّشلِاب  مُکُولبَن  َو   » تسا هدومرف  نینچ  دنوادخ  دومرف : دنیوگن ، نخـس  هنوگنیا 

نخـس عوضوم  هچرگا  َنوُمَلعَت » ُمتنُک ال  نِإ  ِرکِّذلا  َلهَأ  اُولَئـسَف   » تیآ 7 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس   324-279- نآرق . - تسا يرامیب 
يهتـسیاش ات  دـشاب  یمدآ  ریغ  يدوجوم  دـیاب  تسین و  يدـنوادخ  ماهلا  لـباق  یمدآ  هک  تسا  فرحنم  مدرم  نآ  لـطاب  يهشیدـنا  باوج 

علّطم ربخ و  اب  مدرم  زا  دـیرادن  ربخ  یئاـج  زا  دوخ  رگا  هک  تسا  هدـش  هداد  خـساپ  نینچ  هدوهیب  يهشیدـنا  نیاـب  دـشاب  يربمغیپ  یحو و 
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دیلقت موزل  رب  دناهدرک  لالدتسا  هیآ  هکنیا  زا  اهقف  یلو  تسا ، هدشیم  یحو  اهنآب  هک  دناهدوب  ینادرم  زین  مه  هتشذگ  ناربمغیپ  هک  دیـسرپب 
رظنب دسرپب و  تسا  هدش  ملاع  تسا و  هدرک  ملع  هکنیا  رد  شـشوک  هکنآ  زا  دیاب  دوبن  ینید  فئاظوب  ملاع  دوخ  یـسک  رگا  ینعی  دهتجم 
ملاعب یتسیاب  دوخ  ینادان  ناربج  يارب  یمدآ  هک  تسا  یناگمه  رادهنماد  روتـسد  دوخ  هکنیا  هّتبلا  -41-96 و  نآرق . - دنک لمع  وا  ملع  و 

درف ره  هک  دـنکب  راـک  نآ  سانـشراک  هربـخب و  عوـجر  دـمآ  شیپ  راـک و  ره  رد  دـنک و  یفـالت  ار  دوـخ  یناداـن  وا  ملع  زا  دروآ و  يور 
« ِّقَحلِاب ُفِذقَن  َلب   » تیآ 18 - 2 دوشیم . هدرمـش  نآب  ملاـع  ملع و  نآ  رکذ  لـها  رنه  و  هحفص 154 ] تعنـص [  ملع و  کی  رد  صّـصختم 

یمرگرس دنزرف و  نز و  دینک و  هیبشت  تادوجوم  يزیرغ  تاکرحب  ار  شنیرفآ  ياهشبنج  هک  تسا  لطاب  امش  نخس  هشیدنا و  نوچ  ینعی 
- نآرق . - دوش رادومن  ّقح  ربارب  رد  لیطابا  نینچ  دوشن  زگره  هک  لطاب  هدوهیب و  ریگولج  تسا و  تباث  ّقح  هشیمه  سپ  دـیرادنپب  يزاب  و 

سرد سرادـمب  هک  دراد  لّصفم  ياهباتک  یعیبط  ملع  رد  زورما  بآ  زا  تایح  شیادـیپ  نیمز و  نامـسآ و  قتف  قتر و  هلئـسم  - 3 39-13
هاگشیپب مدرم  لامعا  هکنیا  اب  تسا : هتفگ  رخف  ماما  ًۀَنِتف » ِریَخلا  َو  ِّرَّشلِاب  مُکُولبَن  َو   » تیآ 35 - 4 تسین . ام  راک  رکف و  دودح  رد  دنهدیم و 

و دوشیم ، رادومن  شیامزآ  رابتخا و  تروصب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  يارب  ياهلمج  نینچ  تسا  هدوب  مولعم  ناـمز  رید  زا  ّقح  تردـق 
يروآدای و دنامهفیم  امب  رخآ  ات  هیآ  هکنیا  میئوگب  ام  تسا  نکمم  یلو  تسا . انولب »  » يهلمج دـیکأت  ۀـنتف »  » يهملک هک  تسا  فاّشک  رد 

تسا تیاهنیب  تردقب  هتسباو  شنیرفآ  ياهـشبنج  يهمه  نوچ  رمع ، رخآ  ات  يرادیاپ  يراوتـساب و  یگدنز  ياهراک  رد  ار  یمدآ  يراداو 
هچنآ ینعی  یبوخب  یگدنز  رد  هک  امـش  تسه و  ام  يوس  زا  ام و  تردقب  يدب  یبوخ و  يهمه  ینعی  تسا  هدـش  هتفگ  مّلکتم  يهغیـصب  و 
ملاع هکلب  تسا  امـش  يدـب  يهناشن  هن  یبوخ و  يهناشن  هن  دـیتسه  راـتفرگ  ورب و  ور  هتـسویپ  دیدنـسپیمن  هچنآ  ینعی  يدـب  دیدنـسپیم و 
انَیلِإ  » ات هک  دینک  تماقتـسا  دیوش و  هدیزرو  دـیبایب و  ارنآ  هار  یگدـنز  دـب  بوخ و  رادوریگ  هکنیا  رد  امـش  تسا و  محازت  هّدام و  تایح 

هبرجت و يهلیـسو  دـشاب  دنـسپان  ای  دنـسپ  هچ  يراک  ره  تسا و  هنتف  ّرـش و  ریخب و  يهتـسباو  امـش  یگدـنز  گرم ، ماگنه  ینعی  َنوُعَجُرت »
رد تسیاـب  ود  رمع   || ار  هـشیپرنه  دـنمدرخ  درم   959-938- نآرق -58-13- نآرق : - تسا هدومرف  هک  يدعـس  تسا و  يدـعب  شیاـمزآ 

تـسا هبرجت  نتخودـنا  زورما ، راک  هک  تسا  نیمه  شدوصقم  راکب  ندرب  هبرجت  يرگد  اـب   || نتخومآ  هبرجت  یکی  اـت ز  راـگزور  هکنیا 
: دراد رمع  روج  ود  یگدنز  رد  نادراک  لقاع  صخش  ینعی  راگزور » هکنیا  رد  تسیاب  ود  رمع  : » عارـصم هحفص 155 ] ادرف و [  راک  يارب 

يهلمج زا  دوصقم  هک  یگدـنز  رخآ  اـت  زورما  يهبرجت  زا  تسا  ادرف  يهجیتـن  يرگید  تسا و  زورما  يهبرجت  بجوم  هک  لّوا  راـک  یکی 
وا بولطماـن  هچ  بوـلطم و  هچ  تسا ، هنتف  ّرـش و  ریخ و  اـب  هتـسویپ  هک  تسا  نـیمه  راـک  ار  رنه  اـب  دـنمدرخ  درم  تـسا  َنوـُعَجُرت » اـنَیلِإ  »

نالف دـنیوگیم  تسا : یلثم  دـشاب ، مه  رگید  ياج  رد  دـیاش  هک  اهیناسارخ  ام  نابز  رد  و  تسا . وا  يهدـنیآ  يارب  هبرجت  تسا و  شیاـمزآ 
درادیمن رود  رظن  زا  ار  هقیقد  هتکن و  نیرتمک  هک  يرایشه  یکریز و  لامک  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  هّتبلا  تسا ، هدمآ  ایندب  راب  ود  سک 

ورب ور  یگدنز  ياهراک  اب  هک  تسا  وا  يهرابود  رمع  هکنیا  تسا و  هتـشاد  راک  رـس و  نآ  اب  مه  رگید  یتقو  هکنیا  لثم  دـنکیم  یـسراو  و 
يربهر یتسرپاـتکی و  تقیقح  ندرک  نشور  زا  دـعب  هک  دـشاب  هکنیا  دـیاش  ولجب  هلمج  هکنیا  طاـبترا  - 5 257-236- نآرق . - تسا هدش 

دنـسریم و هلحرم  نآب  یگمه  درادن و  تمواقم  دوجوم  چیه  گرم  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  يروآدای  تادوجوم  شیادیپ  رد  تردـق  راثآب 
یگدنز طرـش  اهبیـشن  زارف و  اهینوگرگد و  هکنیا  و  تسا ، یگدنز  شیامزآ  هنتف و  اهیراتفرگ  هکنیا  دوش  راتفرگ  دب  ای  بوخب  یـسک  رگا 

. يدب يهناشن  هن  تسا  یبوخ  يهناشن  هن  تسا 

ات 50] تایآ 36  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]

نِم ُناسنِإلا  َِقلُخ  [ 36  ] َنوُِرفاـک مُه  ِنمحَّرلا  ِرکِذـِب  مُه  َو  مُکَتَِهلآ  ُرُکذَـی  يِذَّلا  اَذـه  َأ  ًاوُزُه  ّـالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو 
نَع َنوُّفُکَی  ـال  َنیِح  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَلعَی  وـَل  [ 38  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدـعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  [ 37  ] ِنُولِجعَتـسَت الَف  ِیتایآ  مُکیِرُأَس  ٍلَجَع 

-1- نآرق [ - 40  ] َنوُرَظُنی مُه  َو ال  اهَّدَر  َنوُعیِطَتـسَی  الَف  مُُهتَهبَتَف  ًۀَـتَغب  مِهِیتَأت  َلب  [ 39  ] َنوُرَـصُنی مُه  َو ال  مِهِروُهُظ  نَع  َو ال  َراـّنلا  ُمِهِهوُجُو 
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ِنمحَّرلا َنِم  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  مُکُؤَلکَی  نَم  لـُق  [ 41  ] َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ام  مُهنِم  اوُرِخَـس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکلبَق  نِم  ٍلُسُِرب  َئِزُهتـسا  ِدََقل  َو   520
ِءالُؤه انعَّتَم  َلب  [ 43  ] َنُوبَحُصی اّنِم  مُه  َو ال  مِهِسُفنَأ  َرصَن  َنوُعیِطَتسَی  اِننوُد ال  نِم  مُهُعَنمَت  ٌۀَِهلآ  مَُهل  مَأ  [ 42  ] َنوُضِرعُم مِهِّبَر  ِرکِذ  نَع  مُه  َلب 
ُعَمسَی َو ال  ِیحَولِاب  مُکُرِذنُأ  امَّنِإ  ُلق  [ 44  ] َنُوِبلاغلا ُمُهَف  َأ  اِهفارطَأ  نِم  اهُصُقنَن  َضرَألا  ِیتَأن  ّانَأ  َنوَرَی  الَف  َأ  ُرُمُعلا  ُمِهیَلَع  َلاط  یّتَح  مُهَءابآ  َو 

ُعَضَن َو  [ 46  ] َنیِِملاظ اـّنُک  اـّنِإ  اـنَلیَو  اـی  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباذَـع  نِم  ٌۀَـحفَن  مُهتَّسَم  ِنَئل  َو   602-1- نآرق [ - 45  ] َنوُرَذـُنی ام  اذِإ  َءاعُّدـلا  ُّمُّصلا 
َو یسُوم  انیَتآ  دََقل  َو  [ 47  ] َنِیبِساح اِنب  یفَک  َو  اِهب  انیَتَأ  ٍلَدرَخ  نِم  ٍۀَّبَح  َلاقثِم  َناک  نِإ  َو  ًائیَـش  ٌسفَن  ُمَلُظت  الَف  ِۀَمایِقلا  ِموَِیل  َطسِقلا  َنیِزاوَملا 
َأ ُهانلَزنَأ  ٌكَرابُم  ٌرکِذ  اذـه  َو  [ 49  ] َنوُقِفـشُم ِۀَـعاّسلا  َنِم  مُه  َو  ِبیَغلِاب  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َنیِذَّلا  [ 48  ] َنیِقَّتُمِلل ًارکِذ  َو  ًءایِـض  َو  َناقرُفلا  َنوُراه 

رـسکب ءالک ، مه  لعف و  نزو  رب  لّوا  حتفب  ءالک  ردصم  زا  مکؤلکی » : » تاغل ینعم  هحفص 156 ]  ] 511-1- نآرق [ - 50  ] َنوُرِکنُم َُهل  ُمتنَأَف 
«: مهتهبت ، » ندرک یگریخ  يزیچب ، نتخود  مشچ  ندز ، هنایزات  اب  يرادهگن و  ینعمب  لّوا  رـسکب  هلاعف  نزو  رب  ۀئالک : و  لاعف ، نزو  رب  لّوا 

دننیب ار  وت  نارفاـک  نوچ  هک ] شاـبم  نارگن  دّـمحم  يا   ] 36 همجرت : یگدز . تشهد  ینعمب  تهب  ردـصم  زا  دـنک ، ناـشّریحتم  توـهبم و 
ور ادخ  دای  زا  دوخ  اهنآ  هکنیا  اب  دیوگیم ! دب  دروآیم و  نابزب  ار  امش  نایادخ  هک  تسا  نیمه  ایآ  دنیوگ : رگدکی  اب  دنریگ و  تاهرخسمب 

دـیدنخ و لهج  وبأ  نایفـس  وبا  لهج و  وباـب  درک  رذـگ  ربمغیپ  تسا : هتفگ  يّدـس  یطویـس : لوزنلا  بابـسا  لوزن : تهج  دنتـسه . نادرگ 
هکنیا ربمغیپ  دشاب ، يربمغیپ  اهنآ  زا  یهاوخیمن  وت  تفگ : نایفـس  وبا  تسا ، فانم  دـبع  يهلیبق  ربمغیپ  هکنیا  تفگ : نایفـس  وباب  هرخـسمب 
َكآَر اذِإ   » تیآ 36 يوش  راتفرگ  نارگید  يراتفرگب  ات  يرادـیمن  رب  دوخ  راک  زا  تسد  دومرف : دـش و  لـهج  وبا  کـیدزن  دینـش  ناـنخس 

-373- نآرق  - رگا تفگیم : ءازهتساب  ثراح  نب  رـضن  هک  تسا  رارـسالا  فشک  رد  و  دش ، لزان  وگتفگ  هکنیا  يارب  رخآ  ات  اوُرَفَک » َنیِذَّلا 
نارفاک دوز  دنتـساوخیم  دـندرکیم و  لیجعت  مه  نینمؤم  و  دـیآ ، نم  رب  گنـس  نامـسآ  زا  دـیوگیم  تسار  دّـمحم  هحفـص 157 ]  ] 406

هک دینکن  باتش  یلو  تسا  باتش  يهتخاس  یمدآ   37 همجرت : دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  دعبب  ناسنالا ] قلخ   ] تیآ 37 زا  دنوش  راتفرگ 
یک اههدـعو  هکنیا  دـیئوگیم  تسار  رگا  دـنیوگیم : زاب  38 و  میهدـیم . ناـشن  امـشب  ار ] ربمغیپ  یتسرد  ياـههناشن  و   ] دوخ تاـیآ  يدوزب 
نینچ  ] دنکیمن ناشيرای  یسک  دننک و  رود  دوخ  تشپ  تروص و  زا  ار  شتآ  دنناوت  یمن - هک  هاگنآ  دننادب  نارفاک  رگا   39 دوب ! دهاوخ 

دنریگب دنناوتیم  ارنآ  ولج  هن  هک  دنکیم  ناش  هدز - تشهد  هدنامرد و  دـسریم و  اهنآب  شتآ  ناهگان  هکلب   40 دننکیمن ] ضارتعا  هرخسم و 
نایچ هرخسم  ءازهتسا  نامه  دنتفرگیم و  سوسف  هرخسمب و  مه  ار  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  هک  شابم ] ریگلد  سپ   ] دنهدیم 41 ناشتلهم  هن  و 

! دنکیم امش  ینابهگن  دنوادخ و  تردق  ریگولج  هک  زور  بش و  رد  وگب  اهنآب   42 دندش ] شراتفرگ  دوخ  دندومنیم  هچنآ  و   ] تفرگارف ار 
هن دنرادهاگن و  دنناوت  ار  دوخ  هن  یلو  دنرادیم ، ناشظوفحم  ام  زا  هک  دنراد  ادخ  هتسد  کی  ای  دنتسه 43  ّقح  دای  زا  نادرگ  ور  اهنیا  یلب 

يهتـسبلد دندش و  رورغم  و   ] دیـشک ازاردب  ناشیگدنز  ات  میدرک  دـنمهرهب  ار  ناشناردـپ  دوخ و  یلب  دـنراد 44  يروای  رای و  اـم  يوس  زا 
یتمسق میربیم و  ار  یمدرم  هک   ] مینکیم مک  شرب  رود و  زا  زاب  مینکیم و  هدامآ  یگدنز  يارب  ار  نیمز  میئآیم و  ام  هک  دننیبیمن  رگم  اهتب ]

وت  45 دنراد ! یتردق  دـناهریچ و  نارفاک  مه  زاب  ایآ  میراذـگیم ] نارگید  رایتخاب  میریگیم و  ار  یتمـسق  مینکیم و  بارخ  لیـس  جومب و  ار 
رادربـخ دـنناسرتب و  يزیچ  زا  هک  ار  رک  مدرم  یلو  مناـسرتیم  منکیم و  رادربـخ  ار  امـش  دوخ ] شیپ  زا  هن   ] یحو يهلیـسوب  نم  اـهنآب : وگب 

ام هک  ياو  يا  تفگ : دـنهاوخ  دـیاسپب  ار  اـهنآ  تراـگدرورپ  باذـع  زا  یکدـنا  رگا  دـنوشیم 46 و  رادربخ  هن  دنونـشیم و  اهنآ  هن  دـننک 
لدرخ يهناد  يهزادناب  یـسک  رگا  هچ  دـش  دـهاوخن  سکب  متـس  كدـنا  میهنیم و  تلادـع  ياهوزارت  تمایقب  ام  یلو  میدوب 47  راکمتس 

باسحب هحفـص 158 ] یگدیـسر [  يارب  میـسب  و   ] میتسه یفاک  يرگباسح  دوخ  ام  هک  میجنـسیم  میروآـیم و  ارنآ  دـشاب  هدرک ] يراـک  ]
مه و  تسردان ] زا  تسرد  یئادـج  هلیـسو  و   ] میداد ناـقرف  نوراـه  یـسومب و  هک ] دوب  هکنیا  اـهدازیمدآ  یئاـمنهار  زا   ] 48 و ناگدیرفآ ]

تماـیق زا  دنـسرتیم و  دوـخ  يادـخ  زا  هدـیدان  هـک  اـهنامه  دنتـسه 49  يراـگزیهرپ  يوـقت و  درم  هـک  اـهنآ  يارب  يروآداـی  یئانــشور و 
نیرّسفم نخس  دینک ! شراکنا  دیناوتیم  امـش  ایآ  میداتـسرف ، ورف  ام  هک  يرّکذت  هدنخرف  تسا و  يروآدای  مه  نآرق  هکنیا  دنکانشیدنا 50 

هدـش هداهن  باتـش  وا  نامتخاس  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا : فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  37 ٍلَجَع » نِم  ُناـسنِإلا  َِقلُخ  »
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درک ادیپ  هویمب  اهتـشا  دیـسر و  شمکـشب  حور  داتفا و  تشهب  ياههویمب  شمـشچ  دـندیمد و  واب  حور  نوچ  تسا : هتفگ  يّدـس  و  تسا ،
ُناسنِإلا َِقلُخ   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  تسناوتن ، دنک  هدافتـسا  اههویم  زا  هک  دزیخرب  ياج  زا  تساوخ  هدیـسرن  شیاپب  حور  زونه 

دناهدش هدیرفآ  ناگدیرفآ  هک  يزور  تسا : هتفگ  دـهاجم  و  تسا . هدـش  لیجعت  اب  ناسنا  تقلخ  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  ٍلَجَع » نِم 
هک شاب  دوز  ادخ  يا  سمّشلا » تبرغ  دقف  یقلخب  لجعتسا   » تفگ دیسر  شرس  نابز و  مشچب و  حور  نوچ  دیسر و  مدآب  تبون  زور  رخآ 

نآـب تسا و  داـیز  ناـسنا  رد  هک  یتافـص  هغلاـبم  يارب  دراد  مـسر  برع  عـمجم :  447-414- نآرق -47-14- نآرق . - درک بورغ  باـتفآ 
هکنیا باوخرپ و  رورـش و  مدرم  يارب  ّرـش » نم  ّالا  قلخ  ام  مون و  نم  اـّلا  قلخ  اـم   » لـثم تسا : هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  دـیوگیم : دراد  رارـصا 

مُکیِرُأَس . » دنک باتـش  يراک  رهب  دهاوخیم  شلد  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  يروط  ینعی  تسا ، هدـش  هتفگ  برع  مالک  شورب  نآرق  يهلمج 
امـشب يدوزب  ربمغیپ  یتسار  دیحوت و  يّهلدا  - 2 22-1- نآرق . - راتفرگ ترخآ  رد  دـیوشیم و  كاله  ایند  رد  يدوزب  رخف 1 -  37 ِیتایآ »
نارفاک دـننادب  رگا  رخآ » اـت  اوُرَفَک »- َنیِذَّلا  ُمَلعَی  َول  . ] » دـید دـیهاوخ  نمی  ماـشب و  ار  هتـشذگ  نارود  راـثآ  - 3 دش ، دـهاوخ  هداد  ناشن 

 ] 40-3- نآرق . - تسناد دـنهاوخ  ار  اههدـعو  یتـسار  تقونآ  درک  دـنناوتن  يریگولج  دوخ  نوـماریپ  رد  شتآ  هطاـحا  زا  هک  ار  ماـگنهنآ 
یلاعت يادخ  زا  زور  بشب و  درادیم  هاگن  ار  امش  هک  تسیک  هک  دّمحم  يا  وگب  حوتفلا : وبأ   43 رخآ » ات  مُکُؤَلکَی »- نَم  ُلق  [ » هحفص 159

هک تفگ : وا ، ياهتمعن  زا  درک  یتمعن  رّکذـت  یلاـعت  قح  زور ، بش و  رد  دـشاب  هک  یتاـفآ  ضراوع  زا  دـنتفگ  يادـخ و  باذـع  زا  ینعی 
اهبش زا  یبش  تفگ : يرصم  نّونلا  وذ   27-1- نآرق . - درادیم هاگن  يرادـیب  یگتفخ و  رد  هاگیب  هاگب و  زور و  بشب و  ار  امـش  هک  تسیک 
دوخ اب  مدیـسریمن  ودب  نم  هکنانچ  باتـشب  تفریم  هک  مدید  ار  یمدژک  متفریم  لین  دور  رانک  رب  نشور  باتهام و  دوب  یبش  مدمآ  نوریب 
روبع تسـشن و  وا  تشپ  رب  مدژک  نآ  ات  تشادب  تشپ  دـمایب و  یغزو  مدیـسر  بآ  رانکب  ات  متفر  وا  رثا  رب  دـشاب  یتیاکح  هکنیا  رد  متفگ 
تفرگ نتخات  هراب  رگد  دیسر  یکشخب  نوچ  مدرک  روبع  زین  نم  درکن ، اهر  هنیفسیب  ار  مدژک  هک  يادخ  نآ  هّللا  ناحبس  متفگ  نم  درک ،
دمایب مدژک  نآ  هدرک ، وا  ناهد  گنهآ  هدش و  وا  هنیس  رب  هایس  میظع  يرام  هداتفا و  تسم  مدید  ار  یناوج  مدرک  هاگن  متفریم  وا  رثا  رب  نم 
هکنیا مداتـسیاب و  ناوج  نیلاب  رب  مدنام  ورف  تفگـشب  نآ  زا  نم  دیدرگزاب ، تخادنیب و  تشکب و  دزب و  یـشین  ار  وا  دـش و  رام  تشپ  رب  و 

يا ینعی  معّنلا ! دئاوف  هنم  کیتأت   || کلم  نع  نویعلا  مانی  فیک  ملّظلا  یف  ّبدی  ءوس  ّلک  نم   || هسرحی  لیلخلا  امئان و  ای  مدناوخب : اهتیب 
داـی زا  دور  باوخ  اهمـشچ  هنوگچ  دـیآ  هتـسهآ  هتـسهآ  وت  يوـس  بش  یکیراـت  رد  هک  یتـفآ  ره  زا  تسا  وـت  ناـبهگن  تسود  هک  هتفخ 

نم تسد  رب  وا  مدرک و  تیاکح  ار  لاح  نم  دـش ، رادـیب  نم  زاوآب  ناوج  تسا . هتـسویپ  وت  بناجب  يو  زا  اهدوس  اـهتمعن و  هک  یهاـشداپ 
جراخ نیکرشم  تسد  زا  میئاشگیم و  ار  هّکم  دّمحم  يارب  ینعی  فشک :  44 اِهفارطَأ » نِم  اهُصُقنَن  َضرَألا  ِیتَأن  ّانَأ  َنوَرَی  الَف  َأ  [. » درک هبوت 

ره رد  مینکیم و  دوبان  میناریمیم و  ناشیکی  یکی  دـناهتفگ : دوشیم و  مک  ناشذوفن  يهقطنم  زا  تسین و  يرایتخا  نآ  رد  ار  اهنآ  مینکیم و 
ینیمزرـس ره  ینادابآ  نوچ  تسا ، نادرمکین  اهقف و  املع و  گرم  صقن »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دوشیم . مک  یتمـسق  ینارود 

رارشا و يارب  دندنامن  نادنمشناد  ناکین و  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  تسا ، اجنآ  ناکین  هحفص 160 ]  ] 67-1- نآرق  - ءاملعب و هتسباو 
اههویم و ندـش  تکربیب  ینعی  صقن  دـناهتفگ : زاب  و  ماّکح ، متـس  ینعی  ناصقن  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوب . دـهاوخن  یئاج  یلاجم و  راّـفک 

وت دّـمحم  يا  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  ّمص »  » بصن ءاـت و  ّمضب  مصلا » عمـست   » رماـع نبإ  عـمجم :  45 َءاعُّدـلا » ُّمُّصلا  ُعَمـسَی  َو ال  . » اههایگ
-1- نآرق . - دنونـشیمن رک  مدرم  ینعی  دناهدناوخ  ّمص »  » ّمض بیاغ و  يهغیـصب  ءای  حتف  اب  نارگید  یناسرب و  رک  مدرمنیا  شوگب  یناوتیمن 
ار زیچ  ره  یئابیز  تشز و  لطاب و  ّقح و  تسردان و  تسرد و  نآ  اب  هک  تسیدعاوق  لوصا و  نیزاوم  زا  دارم   47 َطسِقلا » َنیِزاوَملا   ] » 37
دشاب و ربخ  ای  دشاب  ناک  مسا  هک  تسا  هدـش  تئارق  بصن  عفر و  اب  لاقثم »  » يهملک عمجم :  47 ٍۀَّبَح » َلاقثِم   » 25-3- نآرق [. - دننک نّیعم 
« ٍلَجَع نِم  ُناـسنِإلا  َِقلُخ   » هیآ 37 - 1 تایآ : هکنیا  رد  اـم : نخـس   19-1- نآرق . - تسا هدـش  طقاس  هک  دـشاب  همالظ »  » يهملک ناـک  مسا 

یگتخابلد مه  شـشوک و  راکب و  لیم  يارب  یمدآ  هک  بلطم  نیاب  دشاب  هراشا  دـیاش  میدرک  لقن  نارگید  زا  دـش و  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
یلو تسا  راک  رد  باتش  یمدآ  یتسیزمه  نّدمت و  هشیر  ینعی  دسرب ، دوخ  دوصقمب  باتـش  يدوزب و  دهاوخیم  دوخ  ياهیرترب  ندنایامنب 
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هدش ریبعت  قبس  یعـس و  نآرق  ناسل  رد  هک  تفرـشیپ  هیامرـس  تسا و  وکین  دشاب  تسرد  هتـسیاش و  راک  يارب  یگدزباتـش  حور  هکنیا  رگا 
ال  » لثم تسا ، هدـش  هدـیمان  هلجع  دوب  تقیقح  حالـص و  ریغب  رگا  و  ِهّللا » ِرکِذ  یلِإ  اوَعـساَف   » و مُکِّبَر » نِم  ٍةَرِفغَم  یلِإ  اوُِقباس   » دـننام تسا ،

دعب هیآ  رد  هک  تسا  لـطاب  هشیدـنا  هکنیا  سپ  ِۀَنَـسَحلا » َلـبَق  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َنُولِجعَتـسَت   » و ُهُولِجعَتـسَت » ـالَف  ِهّللا  ُرمَأ  یتَأ   » هـبو ِنآرُقلاـِب » لَـجعَت 
یتقو ياهثداح  ره  نوچ  دسریمن ، ارچ  تسا  تسرد  ربمغیپ  تادـیدهت  رگا  دـنیوگیم  ینعی  َنِیقِداص » ُمتنُک  نِإ  ُدـعَولا  اَذـه  یتَم   » دـناهتفگ

- نآرق -75-42- نآرق . - تخاس دنناوتن  رود  دوخ  زا  ار  شتآ  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  درادن و  رثا  نآ  رد  یگدزباتـش  حور  دراد و  نّیعم 
َضرَـألا ِیتأــَن  اــّنَأ   » هـلمج - 2 869-825- نآرق -762-713- نآرق -710-665- نآرق -662-638- نآرق -571-541- نآرق -538-497

47-10- نآرق  - هلمج هکنیا  تسا  نکمم  تسا ، يزیچ  نداد  ماجنا  ندرک و  مامت  ینعمب  نایتا »  » ردصم زا  یتأن »  » نوچ رخآ » ات  اهُصُقنَن »-
رد هکنیا  اب  مینکیم  تسرد  ار  یتمسق  ثداوح  يدابآ و  نارمع و  يهطـساوب  هک  نیمز  يور  تالّوحت  هّیلک  زا  دشاب  هیانک  هحفص 161 ] ] 

ناسنا هک  تسیتردق  هناشن  دوخ  هکنیا  و  مینکیم ، مک  نآ  رگید  ياهتمسق  زا  تانایرج  رگید  اههلزلز و  اهبالیـس و  يهطـساوب  تقو  نامه 
«، فرط  » هملک ینعم  رد  سوماق  هتفگب  نوچ  و  دنریگیم ، هرخسمب  ار  باذع  ندیـسر  ربمغیپ و  ياههدعو  ارچ  سپ  تسا  زجاع  شربارب  رد 

تسرد يدابآ  رهش و  نیمز  رد  هک  دنرگنیمن  نارفاک  رگم  مینک  ینعم  نینچ  تسا  نکمم  سپ  نآ ، ياملع  فارشا و  ینعی  ضرالا  فارطا 
. دننکیم هرخسم  ار  ناربمغیپ  دنریگیمن و  دنپ  ارچ  سپ  مینکیم  دوبان  ار  اجنآ  ناگرزب  فارشا و  يدنچ  زا  سپ  مینکیم و 

ات 92] تایآ 51  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]

اندَجَو اُولاق  [ 52  ] َنوُفِکاع اَهل  ُمتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذـه  ام  ِهِموَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ذِإ  [ 51  ] َنیِِملاع ِِهب  اّنُک  َو  ُلبَق  نِم  ُهَدـشُر  َمیِهاربِإ  اـنیَتآ  دََـقل  َو 
352-1- نآرق [ - 55  ] َنِیبِعّاللا َنِم  َتنَأ  مَأ  ِّقَحلِاب  انَتئِج  َأ  اُولاق  [ 54  ] ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  مُکُؤابآ  َو  ُمتنَأ  ُمتنُک  دََقل  َلاق  [ 53  ] َنیِِدباع اَهل  انَءابآ 

َنیِِربدُم اوُّلَُوت  نَأ  َدَعب  مُکَمانصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهّللاَت  َو  [ 56  ] َنیِدِهاّشلا َنِم  مُِکلذ  یلَع  اَنَأ  َو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  مُکُّبَر  َلب  َلاق 
مُهُرُکذَی یًتَف  انعِمَس  اُولاق  [ 59  ] َنیِِملاّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اِنتَِهلِآب  اذـه  َلَعَف  نَم  اُولاـق  [ 58  ] َنوُعِجرَی ِهَیلِإ  مُهَّلََعل  مَُهل  ًارِیبَک  ّـالِإ  ًاذاذُـج  مُهَلَعَجَف  [ 57]

[62  ] ُمیِهاربِإ ای  اِنتَِهلِآب  اذـه  َتلَعَف  َتنَأ  َأ  اُولاق  [ 61  ] َنوُدَهـشَی مُهَّلََعل  ِساّنلا  ُِنیعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتأَف  اُولاق   417-1- نآرق [ - 60  ] ُمیِهاربِإ َُهل  ُلاُقی 
مِهِسُؤُر یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  [ 64  ] َنوُِملاّظلا ُُمتنَأ  مُکَّنِإ  اُولاقَف  مِهِـسُفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  [ 63  ] َنوُقِطنَی اُوناک  نِإ  مُهُولَئـسَف  اذه  مُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َلب  َلاق 

اِمل َو  مَُـکل  ٍّفُأ  [ 66  ] مُکُّرُـضَی َو ال  ًائیَـش  مُکُعَفنَی  ام ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَتَف  َأ  َلاـق   366-1- نآرق [ - 65  ] َنوُقِطنَی ِءالُؤه  اـم  َتِملَع  دََـقل 
َمیِهاربِإ یلَع  ًامالَـس  َو  ًادَرب  ِینوُک  ُران  ای  انُلق  [ 68  ] َنِیلِعاف ُمتنُک  نِإ  مُکَتَِهلآ  اوُرُـصنا  َو  ُهُوقِّرَح  اُولاق  [ 67  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت 

َُهل انبَهَو  َو  [ 71  ] َنیَِملاعِلل اهِیف  انکَراب  ِیتَّلا  ِضرَألا  َیلِإ  ًاطُول  َو  ُهاـنیََّجن  َو   363-1- نآرق [ - 70  ] َنیِرَـسخَألا ُمُهانلَعَجَف  ًادیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو  [ 69]
َءاتیِإ َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاریَخلا  َلِعف  مِهَیلِإ  اـنیَحوَأ  َو  اـنِرمَِأب  َنوُدـهَی  ًۀَِّمئَأ  مُهاـنلَعَج  َو  [ 72  ] َنیِِحلاص انلَعَج  الُک  َو  ًۀَِـلفان  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ 

َنیِقِـساف ٍءوَس  َموَق  اُوناک  مُهَّنِإ  َِثئابَخلا  ُلَمعَت  َتناک  ِیتَّلا  ِۀَـیرَقلا  َنِم  ُهانیََّجن  َو  ًاملِع  َو  ًامکُح  ُهانیَتآ  ًاـطُول  َو  [ 73  ] َنیِدـِباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا 
ِمیِظَعلا ِبرَکلا  َنِم  ُهَلهَأ  َو  ُهانیَّجَنَف  َُهل  انبَجَتساَف  ُلبَق  نِم  يدان  ذِإ  ًاحُون  َو   537-1- نآرق [ - 75  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  ُهَّنِإ  اِنتَمحَر  ِیف  ُهانلَخدَأ  َو  [ 74]

ذِإ ِثرَحلا  ِیف  ِنامُکحَی  ذِإ  َنامیَلُـس  َو  َدُواد  َو  [ 77  ] َنیِعَمجَأ مُهانقَرغَأَف  ٍءوَس  َموَق  اُوناک  مُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِموَقلا  َنِم  ُهانرَـصَن  َو  [ 76]
َریَّطلا َو  َنحِّبَُسی  َلابِجلا  َدُواد  َعَم  انرَّخَس  َو  ًاملِع  َو  ًامکُح  انیَتآ  الُک  َو  َنامیَلُس  اهانمَّهَفَف  [ 78  ] َنیِدِهاش مِهِمکُِحل  اّنُک  َو  ِموَقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  تَشَفَن 
ًۀَفِصاع َحیِّرلا  َنامیَلُِسل  َو   596-1- نآرق [ - 80  ] َنوُرِکاش ُمتنَأ  لَهَف  مُکِسَأب  نِم  مُکَنِـصُحِتل  مَُکل  ٍسُوَبل  َۀَعنَـص  ُهانمَّلَع  َو  [ 79  ] َنِیلِعاف اّنُک  َو 

َو َِکلذ  َنُود  ًـالَمَع  َنُولَمعَی  َو  َُهل  َنوُصوُغَی  نَم  ِنیِطاـیَّشلا  َنِم  َو  [ 81  ] َنیِِملاع ٍءیَـش  ِّلُِکب  اّنُک  َو  اهِیف  انکَراب  ِیتَّلا  ِضرَألا  یلِإ  ِهِرمَأـِب  يِرَجت 
ُهَلهَأ ُهانیَتآ  َو  ٍّرُض  نِم  ِِهب  ام  انفَشَکَف  َُهل  انبَجَتساَف  [ 83  ] َنیِمِحاّرلا ُمَحرَأ  َتنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ذِإ  َبوُّیَأ  َو  [ 82  ] َنیِِظفاح مَُهل  اّنُک 

َو  563-1- نآرق [ - 85  ] َنیِِرباّصلا َنِم  ٌّلُـک  ِلـفِکلا  اَذ  َو  َسیِردِإ  َو  َلیِعامـسِإ  َو  [ 84  ] َنیِدـِباعِلل يرکِذ  َو  انِدـنِع  نِم  ًۀَـمحَر  مُهَعَم  مُهَلثِم  َو 
َتنَأ ّالِإ  َهلِإ  نَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِهیَلَع  َرِدـقَن  َنل  نَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  [ 86  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  مُهَّنِإ  اِنتَمحَر  ِیف  مُهانلَخدَأ 
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ِینرَذَت ِّبَر ال  ُهَّبَر  يدان  ذِإ  اّیِرَکَز  َو  [ 88  ] َنِینِمؤُملا یِجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَغلا  َنِم  ُهانیََّجن  َو  َُهل  انبَجَتساَف  [ 87  ] َنیِِملاّظلا َنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناحبُس 
ًابَهَر َو  ًابَغَر  انَنوُعدَی  َو  ِتاریَخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  مُهَّنِإ  ُهَجوَز  َُهل  انحَلصَأ  َو  ییحَی  َُهل  انبَهَو  َو  َُهل  انبَجَتـساَف  [ 89  ] َنِیثِراولا ُریَخ  َتنَأ  َو  ًادرَف 
ِهِذه َّنِإ  [ 91  ] َنیَِملاعِلل ًۀَـیآ  اهَنبا  َو  اهانلَعَج  َو  انِحوُر  نِم  اـهِیف  اـنخَفَنَف  اـهَجرَف  تَنَـصحَأ  ِیتَّلا  َو   604-1- نآرق [ - 90  ] َنیِعِـشاخ اَنل  اُوناک  َو 

هتسکش و ینعمب  میج  تکرح  هس  ره  اب  ذاذج » : » تاغل ینعم  هحفص 163 ]  ] 186-1- نآرق [ - 92  ] ِنوُُدبعاَف مُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  مُُکتَّمُأ 
ینعمب ءاف  نوکـس  حتف و  اب  شفن  ردصم  زا  تشفن » ، » دندنکفا ریزب  رـس  هدش  ناوتان  زجاع و  ینعی  مِهِـسُؤُر » یلَع  اوُسُِکن  ، » زیچ ره  يهزیر 

-79- نآرق . - نتفر یبارخب  بش  ناسارخ : ياهرادلام  اهیناسارخ  ام  حالطـصاب  تسرپرـس و  نابـشیب و  بش  رد  رتش  دنفـسوگ و  ندـیرچ 
دوخ و ردپب  هک  هاگنآ  میداد 52  ناشن  حالص  دشر و  هار  میدوب  وا  ّتیـصخشب  ملاع  هک  میهارباب  مه  هکنیا  زا  شیپ  ام  يرآ  همجرت :  106
ار اهنیا  هک  میدید  ار  دوخ  ناردپ  دنتفگ : شباوجب   53 دیرادیمن ! رب  تسد  اهنآ  زا  هک  اههسیدنت  همّـسجم و  هکنیا  تسیچ  تفگ : شمدرم 
ای ياهدروآ  ام  يارب  یّقح  بلطم  یئوگیم و  ّدـجب  ایآ  دندیـسرپ : وا  زا  دیدوب 55  هارمگ  اراکشآ  ناتناردپ  امـش و  تفگ : دندیتسرپیم 54 

اهنامـسآ و يهدننیرفآ  هک  تسا  وا  امـش  يادخ  هکلب  دنتـسین ] ادـخ  هک  اهنیا  ارچ ! يزاب  : ] تفگ  56 يراد ! مرگرـس  دوخ  ینکیم و  يزاب 
راک رد  دیورب  اجنیا  زا  دینک و  تشپ  نوچ  هک  دنوادخب  دـنگوس  مهاوگ 57 و  یگلمج  هکنیا  رب  نم  دـیرفآ و  ار  اهنیا  هکنامه  تسا  نیمز 
واب هک  دـننیبب و ] هکنیا   ] دـیاش هک  ار  گرزب  تب  رگم  درک  مرن  ار  همه  دـش ] تصرف  هک  هاـگنآ   ] سپ درک 58  مهاوخ  ياهراچ  امـش  ناتب 

اب هک  دنتفگ : دندید ] دندمآ و  نوچ   ] دنورگ 59 ّقح  يوسب  ای  دیوگب ] ار  دوخ  ياهفرح  هدـش و  ورب  ور  همه  اب  اجکی  وا  و   ] دـننک هعجارم 
دنتفگیم شمیهاربا  هـک  هحفـص 164 ] یناوج [  زا  ام  دـنتفگ : ياهراـپ  تسا 60  ناراکمتـس  زا  وا  هّتبلا  تسا ! هدرک  نـینچ  اـم  ناـی  ادـخ -

دهاش تسا و  هدرک  نینچ  وا   ] دنهد تداهـش  هک  مدرم  مشچ  ولج  دـیروایب  ار  وا  دـنتفگ : ياهّدـع ]  ] درکیم 61 دای  يدبب  ار  اهنیا  میدـینش 
ناشرتهم نیمه  هکلب  تفگ : باوجب  وا  يدرک 63  نینچ  ام  ياهادخ  اب  وت  ایآ  میهاربا  يا  دنتفگ : دش ] رضاح  نوچ  دنشاب 62  وا  تازاجم 
راکمتـس دوخ  امـش  دـنتفگ : مه  اب  دـندمآ و  دوخب  مدرم  نآ  دیـسرپب 64  ناشدوخ  زا  دـنیوگ  یم - نخـس  رگا  تسا ، هدرک  يراـک  نینچ 
دیتسرپیم اریزیچ  ایآ  تفگ : وا   66 دنیوگیمن : نخس  اهنیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  دنتفگ : دندروآ و  دورف  رس  مرـش  يور  زا  سپـس  دیتسه 65 

رگا دنتفگ : رگدکی  اب  اهنآ   68 دینکیم ! نینچ  هک  دیرادن  درخ  رگم  دیتسرپیم  ادـخ  زج  هچنآ  امـش و  رب  ّفا  ناـیز 67  هن  دراد  دوس  هن  هک 
يا میتفگ : دـنتخادنا ] شتآب  ار  وا  نوچ   ] دینک 69 یتمدخ  اهنآب  و  دینک ، يرای  ار  دوخ  يادخ  دـینازوسب و  ار  وا  دـینکب  يراک  دـیهاوخیم 

طول میهاربا و  میدرک 71 و  ناشمدرم  نیرتهدیدنایز  ام  دنتـساوخ و  وا  رازآ  هلیح و  اهنآ  سپ  میهاربا 70  رب  شاب  شیاسآ  کنخ و  شتآ 
مه ار و  قاحـسا  واب  میدیـشخب  كراـبم 72 و  میتـشاد و  شاهدـنخرف  ناـگمه  يارب  هک  نیمزرـس  نآ  يوسب  میدرک  هناور  میدـیناهر و  ار 

ار اهنآ  ام  نامرفب  دنشاب و  مدرم  نایاوشیپ  ات  میتشاد  رّرقم  و  میتشاد ، حلاص  کین و  یمدرم  ار  ناشیگمه  دوب و  رگید  یتخاون  هک  بوقعی 
دـندوب 74 و ام  يارب  ناگدـننک  تدابع  زا  یگلمج  هچ  ةاکز  يادا  زامن و  يهماقا  میدرک و  ماهلا  يراکوکین  هار  اهنآب  مه  دـننک و  يربهر 
تمحر و نوردب  دندوب 75 و  راکدـب  ودـب  یمدرم  اهنآ  هچ  میدـناهر  دـندوب  راکدـیلپ  هک  هد  نآ  زا  ار  وا  میداد و  شنیب  شناد و  طول  هب 

نارگید زا  شیپ  هک  دوـب  اـم  ربـمغیپ  حوـن  مـه  دوـب 76 و  رادرک  کـین  هتـسیاش و  ناـمدرم  زا  دوـخ  وا  هک  مـیدروآ  شرد  دوـخ  شـشخب 
نآ ربارب  رد  77 و  درخیب ] نمـشد  گنچب  يراتفرگ  و   ] گرزب یهودنا  زا  ار  شمدرم  وا و  دوخ  میدناهر  میتفریذپ و  ام  درک و  تساوخرد 

دواد دایب ] وت  مه   ] دندوب 78 و دب  یمدرم  هک  میدومن  قرغ  بآب  یگمه  ار  اهنآ  میدرک و  يرای  ار  وا  دندرمش  غورد  ار  ام  تایآ  هک  مدرم 
نامیلسب میدوب 79 و  اهنآ  يرواد  هاوگ  ام  دوب و  هدـیرچ  ارنآ  مدرم  دنفـسوگ  هک  رازتشک  نآب  دـندرک  يرواد  هک  هاگنآ  شاب ]  ] نامیلـس و 

نامرف ریز  ار  غرم  هوک و  دواد  اب  میداد و  تمکح  ملع و  ار  ناـشکی  ره  و  دـنک ] راـتفر  هنوگچ  هحفـص 165 ] هک [   ] میدنامهف ار  يرواد 
دنزگ زا  ات  امـش  يارب  هرز ] گنج و   ] سابل نتخاس  میتخومآ  واب  زین  میداد 80 و  ماجنا  ار  اهنیا  هک  میدوب  ام  دننک و  شیاتـس  هک  میدروآ 

وا رماب  هک  ار  تخـس  داـب  میدروآ  ناـمرفب  نامیلـس  يارب  زاـب  81 و  دـیتسه ! اهتمعن  هکنیا  راذـگ  رکـش - ایآ  سپ  دراد ، ناتهاگن  رگدـکی 
ناوید زا  ياهتـسد  82 و  اناوت ] و   ] میدوب اـناد  زیچ  رهب  هچ  میداد  تکرب  نآ  رد  میدرک و  شاهدـنخرف  هک  نیمزرـس  نآـب  تفریم  دـیزویم و 
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میدوب 83 ناش  نابهگن  ام  دندرکیم و  رگید  راک  هکنیا  زج  و  دندرکیم ] ردب  ایرد  سئافن  و   ] دنتفریم ورف  بآب  شیارب  هک  میدرک  وا  نامرفب 
يرتنابرهم همه  زا  وت  دیسر و  بیسآ  دنزگ و  نمب  نم  يادخ  يا  درک : زاوآ  ار  دوخ  يادخ  يراگزورب  بّویا  هک ] روآدای  رد  نینچمه   ] و

ربارب ود  شراک  سک و  ات   ] میداد واب  نوزف  هزادـنا  ناـمهب  ار  وا  ناـسک  میتشادرب و  وا  زا  يراـتفرگ  میتفریذـپ و  شا  هتـساوخ - مه  اـم   84
اذ سیردا و  لیعامـسا و  هک ] رآ  رظن  رد  زاب  و   ] دباع 85 تسرپادـخ و  مدرم  يارب  ياهرطاخ  يدای و  دوب و  ام  زا  یتمحر  هکنیا  و  دـندش ]
نک و دای   ] دندوب 87 و ناراکتـسرد  نیحلاص و  يهتـسد  زا  هک  میدرک  ناشنورد  دوخ  تمحرب  دندوب 86 و  ابیکش  یمدرم  یگمه  لفکلا 

یکیرات رد  سپ  درادـن  یتشونرـس  میدرکن و  وا  رب  يریدـقت  درک  نامگ  تفر و  نیگمـشخ  هک  یهام  مدـمه  نّونلا و  وذ  هب ] شاـب  هّجوتم 
میدناهر و هودنا  زا  ار  وا  میتفریذپ و  شنخـس  مه  ام  ناراکمتـس 88  زا  نم  یکاپ و  وت  هک  تسین  یئادخ  وت  زج  درک : زاوآ  دـش و  راتفرگ 

نینچ ار  شیوخ  يادـخ  هک  هاگنآ  دوب  ناربمغیپ  زا  اّیرکز  زین  مینکیم 89 و  هدوسآ  هّصغ  زا  میهد و  یم - تاجن  ار  ینمؤم  ره  هنوگ  نیاـب 
میدیشخب واب  ییحی  مانب ] يدنزرف   ] میدرک و تباجا  مه  ام  یناثراو 90  نیرتهب  وت  هک  راذگم  دنزرفیب ] و   ] اهنت ارم  نم  يادخ  يا  دناوخ :

دندناوخیم و ار  ام  دیما  میب و  اب  دنتشاد و  باتش  يراکوکین  رد  اهنآ  هچ  دش ] هدنیاز  هک   ] میدرک تسرد  هتسیاش و  شیارب  ار  شرـسمه  و 
نآ رد  دوخ  حور  زا  اـم  سپ  تشادـهاگن  تسیاـشان  زا  شیوخ  نماد  هک  روآ ] رطاـخب  ار  نز  نآ  زین   ] دندوب 91 و ام  ریذـپنامرف  نتورف و 
مان هک  اهنیا  هّتبلا  میدرک 92  هحفص 166 ] نایناهج [  يارب  یتیآ  دوخ و ] تردق  يهناشن   ] شرـسپ اب  ار  شدوخ  و  دش ] يدنزرف  ات   ] میدیمد
دََقل َو  : » نیرّسفم نخس  دیتسرپب . ارم  ّطقف  سپ  میامش  يادخ  نم  دیتسه و  ّتلم  کی  دندوب و  تسرپاتکی  هک  دنتسه  امش  يهتسد  زا  میدرب 
ینعی دناهتفگ  یـضعب  دوب و  دیحوتب  دشر  يهلیـسو  هک  میداد  ناشن  ار  ّقح  يّهلدا  میهارباب  ینعی  عمجم :  51 ُلبَق » نِم  ُهَدـشُر  َمیِهاربِإ  انیَتآ 

[. - ص  ] دّـمحم زا  شیپ  ای  ع ]  ] یـسوم زا  شیپ  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، وا  یکچوک  نارود  لبق » نم   » زا دوصقم  و  میداد . يربمغیپ  واب 
هک تسا  ساّبع  نبإ  تئارق  هحتف  اب  تسا و  هدـش  تئارق  میج  ّمض  رـسک و  اب  ذاذـج »  » يهملک عمجم :  58 ًاذاذُج » مُهَلَعَجَف   » 65-15- نآرق
زا دنریذپب و  ار  وا  نخـس  میهاربا و  راتفگ  نیاب  دندرگرب  دـیاش  ینعی  - 1 رخف :  58 َنوُعِجرَی » ِهَیلِإ  مُهَّلََعل   » 23-1- نآرق . - تسا ّذاش  تئارق 

َلَعَف نَم  اُولاق   » 35-1- نآرق . - دنیآ دوخب  دننیب و  هب  روج  نآ  ار  نآ  دنروآ و  ور  گرزب  تب  نآب  دـیاش  - 2 دنرادرب ، تسد  دوخ  فارحنا 
: تسا هتـشون  حوتفلا  وبأ  یـسک ! هچ  ینعی  تسا  یماهفتـسا  دناهتفگ  یـضعب  هکیـسک و  ینعی  تسا  لوصوم  نم » : » عمجم  59 اِنتَِهلِآب » اذه 
ار وا  اهنآ  اـت  دـیروایب ، مدرم  هرظنمب  ار  وا  ینعی  رخف :  625 َنوُدَهـشَی » مُهَّلََعل  ِساّنلا  ُِنیعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتأ   38-1- نآرق . - تسا ماهفتسا  نم » »

نینچب مادـقا  تأرج  سک  دـنریگب و  تربع  دـننیبب و  ات  ینعی  تسا : هتفگ  قاحـسا  نب  دّـمحم  دراد ، یقاقحتـسا  هچ  هدرک و  هچ  هک  دـننیبب 
، تسا هدرک  رتهم  تب  نآ  هکنیا  حوتفلا : وبأ  رخآ 63  ات  اذه »- مُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َلب   ] » 283-281- یقرواپ -64-1- نآرق « - 1«25 .» دنکن يراک 
هک راـگنا  ینعی  ریدـقت ، ضرف و  وا  ینعم  تسا  ربخ  رهاـظ  مـالک  رهاـظ  میئوگ : دـنیوگن ! غورد  ناربمیپ  دوب و  غورد  هکنیا  دـنیوگ  رگا  و 

تّجح اـت  دـیوگیمن . نخـس  تب  اریز  تسا ! لاـحم  دـیئوگیم  اـی  دـیریذپیم  وا  زا  هدرک  گرزب  تب  دـیوگ  دـنک و  نینچ  دـیایب و  یـسک 
فرح نانیا  رگا  ینعی  هحفص 167 ]  ] 38-3- نآرق  - دنیوگ نخس  ناتب  هک  هکنیا  هب  هدرک  طورـشم  ار  رما  هکنیا  رگید  دوش ، مامت  ناشیارب 

يادـتبا اذـه » مُهُرِیبَک   » زا و  دوشیم ، متخ  هلعف » لب   » رد مالک  هدـمآ  تیاور  کی  رد  و  یهتنا ، هدرک - راـکنیا  گرزب  تب  سپ  دز  دـنناوتیم 
65 مِهِـسُؤُر » یلَع  اوُسُِکن  َُّمث   » 159-142- نآرق [. - تسین یلاکـشا  هجو  هکنیا  رد  رگید  هک  هدـمآ  هّلعلف »  » ریدـقتب هّلعف »  » یتـئارق نـخس و 

: - دنتفگ و  دنتفرگ ، دوخ  لیلد  اهنآ  ررض  رب  دوب و  وا  يارب  هچنآ  دندرک و  هنوراو  ار  راک  میهاربا  رب  جاجتحا  لالدتـسا و  رد  ینعی  يربط :
هک دندمآ  دوخب  لّوا  ینعی  رخف : دندوب . بولغم  ناشباوج  نیمهب  ناشدوخ  یلو  دـنیوگب ، نخـس  دـنناوتیمن  اهنیا  هک  ینادـیم   35-1- نآرق

. دندرک زاغآ  یئوگهدوهیب  دنتخادرپ و  لدجب  دندش و  هنوراو  سپـس  مِهِـسُفنَأ » یلِإ  اوُعَجَرَف   » ولج تیآ  بجومب  دـنراد  یتشز  راک  رکف و 
هچنآ زج  دنیوگب  هچ  دنتسنادن  دندش و  نادرگرـس  دنتخادنا و  ریزب  رـس  یگدنامرد  یگدنمرـش و  يرایـسب  زا  هک  تسا  هکنیا  رگید  ینعم 
فاـک دـیدشت  نوـن و  حـتفب  زین  تسا و  هدـش  تئارق  فاـک  رـسک  نوـن و  ّمض  اـب  اوـسکن »  » يهلمج و  دوـب . مـیهاربا  لـیلد  اـهنآ و  ررـضب 

ار هلمج  هکنیا  هکنآ  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـینازوسب و  ار  میهاربا  دـناهتفگ : ینعی  يربـط :  68 ُهُوقِّرَح » اُولاـق   » 102-72- نآرق . - دناهدناوخ
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هک ینادـیم  تفگ : وا  مدـناوخ  رمع  هّللا  دـبع  دزن  ار  هیآ  هکنیا  تفگ : دـهاجم  مه  و  دوـب ، اـهدرک  زا  ینعی  سراـف  بارعا  زا  يدرم  تفگ 
بارعا اـهدرک  یلب  تفگ : دراد ! برع  سراـف  رگم  مدیـسرپ  سراـف ، بارعا  زا  يدرم  تفگ : هـن ، مـتفگ : مـیهاربا ! ندـنازوسب  درک  راداو 

دنتـشاد و زاـب  ياهناـخ  رد  دـنتفرگب و  ار  میهاربا  اـت  تفگ  دورمن  دـینازوس  دـیاب  ار  درم  هکنیا  حوتفلا : وبأ   ] 21-1- نآرق . - دنتـسه سراف 
یتجاح هک  ار  سک  ره  ات  دندنکفایم  اجنآ  رد  کشخ  تخـس  ياهمزیه  هریظح و  نوچ  دنتخاسب  یطیاح  دنتفرگ ، شیپ  شتآ  زاس  ناشیا 

نب دّمحم  دنتخیر ، اجنآ  رد  دـندروایب و  همیه  كّربت  يارب  ياهتـسد  تجاح و  ءاضق  بّرقت و  يارب  تشاد  افـش  دـیما  هک  يرامیب  ای  يدوب 
 ] رد شتآ  بناوج  زا  هگنآ  دومنب ، یهوک  نوچ  هریظح  يالاب  زا  هک  دـندرک  عمج  نادـنچ  دـندرکیم  عمج  مزیه  هام  کـی  تفگ  قاحـسا 

دنداهن و الاب  رب  دنتخاس و  یقینجنم  هگنآ  ندیرپ ، دنتـسراین  اوه  رد  ناغرم  هکنانچ  دش  زیت  تخـس  تفرگ و  رد  ات  دنداهن  وا  هحفص 168 ]
دندـنکفایم شتآب  ار  میهاربا  هک  تعاسنآ  رد  دـنیوگ  یهتنا . دـنتخادنا - شتآ  رد  دـنداهن و  اـج  نآـب  دنتـسبب و  ياـپ  تسد و  ار  میهاربا 

زا هن  اّما  مراد  یتجاح  هّتبلا  الف » کیلا  اّما   » يرآ دومرف  ع ]  ] میهاربا يراد ! یتجاح  ایآ  ۀجاح » نم  کل  له   » تفگ ار  لیلخ  دمآ و  لیئربج 
مزیرگب هنرو   || منک  يراـی  اـت  تسه  تدارم  هک  دارم  ّقح  لـیلخ  زا  دـسرپب  هک   || دار  لـیربج  زا  تخوماـن  بدا  وا  دـیوگ : يوـلوم  وـت .

هک ناز  ار  نانمؤم   || هطبار  لسرم  تساـیند  هکنیا  رهب  ناـیعلا  دـعب  دوب  تمحز  هطـساو   || ناـیم  زا  ور  ین  میهاربا  تفگ  منک  يراـبکبس 
تـسا رگید  يزمر  تایآ  هکنیا  رد  ار  قیاقح  باـبرا  فراـعم و  باحـصا  هتـشون : فشک   69 ًادَرب » ِینوُک  ُران  اـی  اـنُلق  [. » هطـساو وا  تسه 
قینجنم رد  شیوخ  رـس  زین  لیلخ  داهن  قینجنم  رد  ار  وا  دورمن  نوچ  دوب  هیبعت  لیلخ  ناـج  نوناـک  رد  هک  تسا  یـشتآ  ادـن  هکنیا  دـنتفگ :

 » هک دمآ  ادن  دنک ، هابت  ار  دورمن  شتآ  دشک و  هآ  هک  تساوخ  ّقح  دوهش  زوس  زا  دیسر  دورمن  شتآ  کیدزنب  هک  تسار  داهن  تدهاشم 
شتآ نایم  زا  هک  میاهدرک  اضق  ام  هک  نارم  يو  رب  دوخ  تنطلـس  شاـب  درـس  يدورمن  شتآ  رب  ًادَرب » ِینوُک   » يدوهـشم شتآ  يا  راـن » اـی 
ادـیپ هزجعم  دـشابن و  ناتـسب  ینک  هابت  ار  نآ  وت  رگا  و  ار ، يو  يهزجعم  راهظا  و  ار ، دوخ  لیلخ  تمارک  میرآرب  راونا  راـهزا و  رپ  یناتـسب 

تسا و شتآ  سفن  ءاوه  تسا و  دورمن  لاـثم  رب  وت  سفن  رتبیجع ، هکنیا  زا  ونـش  رگید  ياهفیطل   437-421- نآرق -31-1- نآرق . - ددرگن
شتآب هداهن و  یصاعم  قینجنم  رد  توهش  لالغا  رکم و  لسالس  اب  ار  لد  هتخورفارب و  يوه  شتآ  سفن  تسا ، لیلخ  وت  يهتخوس  لد  نآ 
کیلا اّما   » دهدیم باوج  لد  ۀجاح !» نم  کل  له   » هک لد  يرکاچب  دیآیم  ناگتفیـش  نوچ  لقع  هک  هتفران  ماگ  کی  زونه  هتخادنا ، يوه 
زورما یتسنادن ، دوخب  ار  زور  نآ  يدنام  ورف  یتسیک ! وت  دنتفگ  یتفرب ، ورب ، دنتفگ  يدـمایب  ایب ، دـنتفگ : ار  وت  هک  يراد  دای  لقع  يا  الف »

يا ًادَرب » هحفـص 169 ]  ] 260-242- نآرق  - ِینوُک ُران  اـی   » هک دـیآ  رد  ناـمرف  دـیآ  دورف  يوه  شتآـب  لد  نوچ  تسار ! یناد  نوچ  نمب 
نامرف هکنیا  زا  ار  يوه  شتآ  نوچ  دـنزوسن ، هراـب  رگید  ار  هتخوس  تسا ، اـم  ّتبحم  يهتخوس  دوخ  وا  هک  لد  رب  شاـب  درـس  يوه  شتآ 

رب رامثرپ  راجـشا  راهزا و  عاونا  فیاطل  عیادب و  رازه  دص  اب  دیآ  دـیدپ  بجع  یناتـسوب  فراع  ناج  نایم  زا  دوریم و  ورف  تعاس  رد  دـیآ 
ات تیاده  ناراب  لد : رب  دیور ، افو  تعاط و  زا و  ات  تیافک  ناراب   9-1- نآرق : - سفن رب  لابقا ، ناراب  دزیریم  لاضفا  باحس  ناتسوب  ياوه 

رتفد يونثم : دیور . ءاقل  تیؤر و  وا  زا  ات  تمارک  ناراب  مشچ : رب  دیور ، انث  دمح و  وا  زا  ات  تفاطل  ناراب  نابز : رب  دیور ، افص  قوش و  زا و 
ریغ تسوا  مه  تمدـخ  ترجا  دزمتـسد و   || تسوا  مغ  یناـمداش و  ار  ناقـشاع  تسا : ادـخ  زا  قشاـع  لـمع  باوث  هکنیا  ناـیب  رد  مجنپ 

هلمج یقاـب  قوشعم  زج  هچ  ره   || تخورف  رب  نوچ  وک  تسا  هلعـش  نآ  قشع  دوب  یئادوس  هزره  دوبن  قشع   || دوـب  یئاـشامت  را  قوـشعم 
ای یهانپ  ات  تخیر  حاورا  رب  فطل  نارازه  وک   || تخیرگ  دیاب  ّقح  فطل  هانپ  رد  دـیوگ : رجات  یطوط و  يهّصق  لّوا  دـلج  رد  تخوس و 

میهاربا شتآ  دش ! راّهق  نیکب  ناشادعا  رب  ین  ! || دش  رای  ایرد  هن  ار  یسوم  حون و  هاپس  ددرگ  ار  وت  رم  شتآ  بآ و   || هانپ  هچ  هگنآ  یب 
رد مدرم  نآ  شـشوک  نوچ  نایبلا : حور   70 َنیِرَـسخَألا » ُمُهاـنلَعَجَف  ًادـیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو  ! » دود دورمن  لد  زا  دروآرب  اـت  ! || دوب  هعلق  ین  ار 

56-1- نآرق : - تسا يونثم  رد  و  رتهدیدنایز ، لطاب و  اهنآ  تسا و  ّقح  میهاربا  هک  دش  حضاو  تشاد  سوکعم  يهجیتن  ّقح  زا  يریگولج 
يا باتفآ  زا  میتی  دنام  ناهج  نیک   || باوخ  دننیب  یسب  ناشاّفخ  وت  نوچ  وا  زوپ  دزوسب  دریم  یک  عمش   || وفت  درآ  ادخ  عمـش  رب  هک  ره 

نودرگ يوس  فت   || یکشیب  ددرگ  زاب  شیورب  فت  هحفص 170 ] نامسآ [  رب  هم  يوس  فت  دنک  هک   || ناهد  قلح و  بل و  نآ  هدیرب 
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یضعب يربط :  71 ًۀَِـلفان » َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َُهل  اـنبَهَو  َو   » بهل وب  ناور  رب  ّتبت  وچمه   || ّبر  دراـب ز  ورب  فـت  تماـیق  اـت  یکلـسم  دـباین 
دنزرف بوقعی  تسا و  میهاربا  دـنزرف  قاحـسا  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  و  تسا ، بوقعی  هلفاـن  زا  دوـصقم  دـناهتفگ 

50-1- نآرق . - دنتـسه يدـنوادخ  شـشخب  هّیطع و  هک  ار  بوقعی  قاحـسا و  واب  میدیـشخب  ینعی  تسا : هتفگ  ءاطع  هلفان ، تسا و  دـنزرف 
دیسر مودس  مانب  يدابآ  مدرم  يارب  هک  باذع  نآ  زا  میداد  تاجن  ار  طول  ینعی  يربط :  74 َِثئابَخلا » ُلَمعَت  َتناک  ِیتَّلا  ِۀَیرَقلا  َنِم  ُهانیََّجن  »

- نآرق . - دندرکیم ازهتسا  رازآ و  دندزیم و  گیر  مدرمب  دنتشاد و  یـسنج  فارحنا  دندزیم و  هطرـض  سلاجم  رد  هک  دندوب  راکدب  اهنآ  و 
زا زارد  یتّدم  حون  نوچ  و  دسریم ، لدـب  شزوس  هک  تسا  هودـنا  نآ  میظع  برک  عمجم :  76 ِمیِظَعلا » ِبرَکلا  َنِم  ُهَلهَأ  َو  ُهاـنیَّجَنَف   » 67-1

- نآرق . - داد تاجن  رازآ  يراوخ و  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  میظع » برک   » دـیدیم يراخ  رازآ و  درخیب  تسپ و  یمدرم 
دواد و هک  ماگنه  نآب  شاب  هّجوتم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  میداد  ملع  مکح و  نامیلـس  دوادب و  ینعی  عمجم :  78 َنامیَلُس » َو  َدُواد  َو   » 54-1

يرهز هداتق و  ساّبع و  نبإ - هتشون : فشک   78 ِموَقلا » ُمَنَغ  ِهِیف  تَشَفَن  ذِإ  ِثرَحلا  ِیف  ِنامُکحَی  ذِإ   » 26-1- نآرق . - دندرکیم مکح  نامیلس 
رگیزرب نآ  دنفـسوگ  بحاـص  دوب  نابـش  رگید  رازتـشک و  بحاـص  دوـب  رگزرب  یکی  دنتـساوخ  مکح  دواد  زا  دـندمآ و  درم  ود  دـنتفگ :

يرواد ناشیا  نایم  دواد  دـنامن ، زیچ  چـیه  نآ  زا  درک و  هابت  همه  ات  تشاذـگ  نم  رازتشک  ارف  ار  شیوخ  نادنفـسوگ  نابـش  هکنیا  تفگ :
دنتـشذگرب و نامیلـس  رب  دـندمآ و  نوریب  دواد  شیپ  زا  درم  ود  نآ  دوب  هدرک  هابت  يو  عرز  هکنآ  ضوعب  داد  رگزرب  هب  دنفـسوگ  دـیربرب 
، درک دواد  هک  مکح  نآ  زا  دـندرک  ربخ  ار  نامیلـس  ناشیا  درک ! مکح  نوچ  ار  امـش  دواد  تفگ : هلاـس  هدزاـی  دوب  كدوک  زونه  ناـمیلس 
ار وا  دواد  یمدرک ، مکح  نآ  زج  هحفص 171 ]  ] 68-1- نآرق  - نم يدوب  ارم  اضق  تیالو  یمدرک و  نم  مکح  هکنیا  رگا  تفگ : نامیلس 

هدرک هابت  يو  عرز  هک  دـسر  زور  نآب  ات  مهد  عرز  بحاصب  يدـنچ  کی  نادنفـسوگ  تفگ : ینک ! نوچ  ناشیا  مکح  وت  تفگ : دـناوخب 
دـهد و شیوخ  بحاص  اب  دـیآ  زاب  دوخ  لاحب  ات  عرز  بحاص  رهب  زا  دراک  مخت  منغ  بحاص  دوشیم و  عفتنم  نآ  لـسن  ّردـب و  اـت  دـندوب 
هک تسا  هکنیا  تفگ : يو  هک  درک  مکح  نامه  دواد  سپ  یتفگ ، وت  هک  تسا  هکنیا  باوص  تفگ : دواد  شیوخ ، دنوادخ  اب  نادنفسوگ 

یئاّبج تسا و  هدش  لقن  زین  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  هّیضق  نیمه  -115-137 ع : نآرق «. - َنامیَلُس َو  َدُواد   » تفگ نیملاعلا  بر 
هدـش خـسن  دواد  تواضق  يهقیرط  نامیلـسب  ماـهلا  یحو و  بجومب  یلو  تسا  هدوب  وا  روتـسد  هفیظو و  دواد  تموکح  هکنیا  تسا : هتفگ 
ینعم رد  رخف :  79 َریَّطلا » َو  َنحِّبَُـسی  َلاـبِجلا  َدُواد  َعَم  انرَّخَـس  َو   » 269-267- یقرواپ «. - 26» تسا هدـمآ  وا  ياجب  نامیلـس  شور  تسا و 

، دندوبیم ادـخ  دایب  وا  اب  غرم  هوک و  تفگیم  رکذ  دربیم و  ادـخ  مان  دواد  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  - 1 تسا : نخس  دنچ  هلمج  هکنیا 
هوک دیدیم  دوخ  رد  یتسـس  دواد  نوچ  تفگ : ناّیح  نامیلـس  - 3 دادـیم ، شباوج  هوک  تفگیم  حـیبست  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  - 2

هکنیا دـننامه  اههلمج  هکنیا  تسا  نکمم  دـناهتفگ : ینعم  لـها  - 4 دـشیم ، هدوزفا  شقوش  کیرحت و  رب  وا  تفگیم  حـیبست  ادـخ  ناـمرفب 
نامیاب تخانشیم و  ناگدیرفآ  رگید  حیبست  وا  هک  تسا  هدمآ  نایمب  ور  هکنیا  زا  دواد  مان  و  ِهِدمَِحب » ُحِّبَُسی  ّالِإ  ٍءیَش  نِم  نِإ  َو   » دشاب هلمج 
يولهد ورـسخ  ریما  زا  ار  رعـش  هکنیا  تایآ  هکنیا  يهلابند  ینیـسح  ریـسفت  رد   557-508- نآرق -61-1- نآرق . - دـشیم هدوزفا  وا  نـیقی  و 

مَُکل ٍسُوَبل  َۀَعنَـص  ُهانمَّلَع  َو  [ » هحفـص 172  ] 196-161- نآرق  - نامـسآ يوسب  رـس  دربن  ات   || ناـیکام  دروخن  یبآ  يهرطق  تسا : هتـشون 
دشاب و حالس  يهمه  برع  کیدزنب  سوبل  و  امش ، يارب  عرد  ندرک  ار  وا  میتخومایب  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   8 مُکِسَأب » نِم  مُکَنِصُحِتل 
- نآرق . - دندوب هدرکن  عرد  وا  زا  شیپ  دوب و  دواد  درک  عرد  هک  سک  لّوا  تفگ : هداتق  بولحلا ، بوکّرلاک و  لوعفملا  ینعمب  لوعف  یه 

رفعج وبا  و  درادـهگن ، ار  امـش  كاشوپ  سوبل و  ات  ینعی  دـناهدناوخ  ءای  اب  نصحی »  » اـهیراق رتشیب  يربط : مُکِـسَأب » نِم  مُکَنِـصُحِتل   » 70-1
لعف یظفل  ثینأت  تبسانمب  درادهگن و  ار  امش  میتخومآ  دوادب  هک  تعنص  نآ  ات  ینعی  تسا  هدناوخ  ّثنؤم  يهغیصب  ءات  اب  عاقعق  نب  دیزی 
ینعی عمجم :  31-1- نآرق . - ار امـش  میرادهگن  ام  ات  ینعی  تسا  هدناوخ  نون  اب  نصحن »  » دوّجنلا یبا  نب  مصاع  تسا و  هدـش  هتفگ  ّثنؤم 

: دناهتفگ و  گنج . یتخس  زا  ار  امش  درادهگن  ات  ینعی  دناهتفگ : یضعب  امـش و  ندب  اب  گنج  رازبا  دروخرب  راشف و  زا  ار  امـش  درادهگن  ات 
ورب ور  لیئربج  اب  يزور  تفرگیم  ربخ  دوخ  نیرومأـم  راـتفر  زا  درکیم و  شدرگ  سانـشان  روطب  تکلمم  رد  ربمغیپ و  دوب و  هاـشداپ  دواد 
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یگدنز تلود  يهنازخ  مدرم و  لاملا  تیب  زا  هک  دراد  بیع  کی  ّطقف  داد  باوج  لیئربج  مدرم  اب  تسا  روطچ  دواد  راتفر  دیـسرپ : دـش و 
تفگیم و تسار  نوچ  دنکن و  جرخ  لاملا  تیب  زا  دشاب  هدنز  ات  هک  درک  دای  دنگوس  درک و  وا  شیاتـس  درک و  رّکـشت  وا  زا  دواد  دنکیم ،

تـسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دنک  دوخ  یگدنز  يهیامرـس  دزاسب و  هرز  هک  تشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  نهآ  دنوادخ  تشاد  میمـصت  نینچ 
تـسا هرز  نتخاس  راک  ردـنا  تسد  دـید  تفر و  دواد  دزن  ناـمقل  هک  تسا  لـقن  و  میدرک ، مرن  وا  يارب  ار  نهآ  ینعی  َدـیِدَحلا » َُهل  اـَّنلَأ  َو  »

یـشوماخ تفگ : نامقل  گنج ، يارب  يرپس  تسا و  ینابهگن  شوخ  هچ  تفگ : دیـشوپ و  ارنآ  دـش و  مامت  شراک  اـت  دیـسرپن  تسنادـن و 
فشک  81 رهب زا  نیطایـش  تفگ : لتاقم  تسا : هتـشون  فشک   827 « 27 «» َحیِّرلا َنامیَلُِسل   729-701- نآرق . - كدنا شبظاوم  تسادـنپ و 
دندوب هتخاس  یطاسب  يو  هحفص 173 ]  ] 184-156- نآرق  - 31-29- یقرواپ -28-1- نآرق  - رهب زا  نیطایش  تفگ : لتاقم  تسا : هتـشون 

نآ درگ  رب  درگ  طاسب و  ناـیم  رد  هتخاـس  نیّرز  یتخت  هتفاـب و  مهرد  مشیربا  رز و  نآ ، ضرع  گنـسرف  کـی  نآ و  لوط  گنـسرف  کـی 
نیمیس و ياهیسرک  رب  ءاملع  نیّرز و  ياهیسرک  نآ  رب  ءایبنا  یتسشن و  تخت  نآ  رب  نامیلس  هداهن . نیمیس  نیّرز و  یـسرک  رازه  هس  تخت 

هدیـشک رپ  رد  رپ  هدـمآ و  عمج  اوـه  رد  ناـغرم  هدیـشک و  رب  اهفـص  نیطایـش  ّنج و  مدرم  يهّماـع  سپ  زا  مدرم و  يهّماـع  ناـشیا  سپ  زا 
ياهتشبن اهلزنم  زا  یلزنم  رد  هلجد  یحاون  رد  هک  دندرک  ربخ  ار  ام  تفگ : هّبنم  نب  بهو  یتفاتن ، يو  باحصا  نامیلس و  رب  باتفآ  هکنانچ 

انب دوخ  میدرکن و  انب  میدمآ و  دورف  لزنم  هکنیا  رد  ام  هک  یـسنا : ای  دوب  هتـشبن  یّنج  ای  دوب  هتـشبن  نامیلـس  باحـصا  زا  یـسک  هک  دـنتفای 
مه و  میـشاب . ماشب  ار  بش  میورب و  اجنیا  زا  هاگنابـش  هک  مینآ  مزع  رب  هدرک و  هلولیق  لزنم  نیرد  هتفرب و  رخطـصا  زا  دادماب  میدید  هتخاس 
داب نآ  تسین و  يداب  زج  وت  تسدب  نامیلـس  يا  دنتفگ : ار  وا  تلزنم  تبترم و  همهنآ  اب  ربمغیپ  نامیلـس  تسا : هتـشون  رارـسألا  فشک  رد 

هک یتساوخ  نامیلس  رگا  نانچمه و  هاگنابش  دیربیم و  هار  ههامکی  تفاسم  دادماب  دوب  ناهج  دنوادخ  رماب  هکلب  دوبن  نامیلـس  تسدب  زین 
نادـب یتکلمم  ینامیلـس - ریبدـت  هن  دوب  نآ  یهلا  ریدـقت  هک  اریز  يدوبن  يو  تسدـب  یتـسناوتن و  دـیازفیب  زگ  کـی  ردـقب  تفاـسم  نآ  رب 
لاملا تیب  زا  درکیم و  یگدنز  تفابیم و  لیبنز  نامیلس  نایبلا : حور  يدینابنجن . هاک  رپ  کی  یتشذگرب  يرازتشکب  دربیم و  اوه  رب  یمیظع 
تسا یمدآ  يوخ  یتشرد  زا  نتساک  هار  دوخ  هکنیا  دندروخیم و  يزور  دندرکیم و  ینابش  ام  ربمغیپ  بیعـش و  یـسوم و  درکیمن و  جرخ 
ماقمب تناها  مهوم  دوخ  ینامثع  هاشداپ  لّوا  میلس  ناطلس  رعش  هکنیا  و  دنکیم . لد  رد  ینابرهم  داجیا  تاناویح  نیرتهراچیب  یتسرپرس  هک 

هحفـص 174] یئارآ [  کـلم  تمـشح و  نآ  وت  فطل  زا  تفاـی   || لـیبنز  اـصعب و  نامیلـس  دوـب  ادـگ  کـی  تسا : هتفگ  هک  تسا  تّوـبن 
ماش هاگرحس و  یتفر  داب  رب  هن  تسا : هتفگ  يدعس  خیش  یئالاب و  فرـش  جات  وت  ماعنا  شداد   || ترد  تسپ  برع  یمیتی ز  دوب  یفطـصم 

َو َُهل  َنوُصوُغَی  نَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم  َو  . » تفر داد  شناد و  اـب  هکنآ  کـنخ   || تفر  داـب  رب  هک  يدـیدن  رخآـب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ریرـس  ||  
نتخاس لثم  دـندرکیم  اهراک  رگد  مه  دـندروآیم و  نوریب  رهاوج  دـنتفریم و  ورف  اهایردـب  نامیلـس  يارب  نیطایـش  ینعی  رخف :  82 َنُولَمعَی »

ياـهراک نینچ  هنوگچ  یمـسج  تفاـطلاب  تادوجوم  نآ  هک  تسا  هدرک  ضارتـعا  یئاـّبج  و  بیجع . عیانـص  عارتـخا  اهرـصق و  اـهرهش و 
ماجنا ار  وا  ياههتساوخ  ات  درک  اناوت  تشرد و  ار  اهنآ  دنوادخ  نامیلـس  نارود  يارب  تسا : هداد  باوج  نینچ  دوخ  دناهدرک ! یم - راوشد 
يارب نیطایـش  ریخـست  يواطنط :  63-1- نآرق . - دـنادرگرب ناشمادـنا  نیتـسخنب  ار  اـهنآ  وا  گرم  سپ  زا  و  دــشاب ، وا  يهزجعم  دــنهد و 

راک یتسیاب  زیچان  ناشدرخ  تسا و  هدنگ  ناشنت  هک  اهنآ  قیال و  رگراکب  راک  میسقت  موزل  زا  تسا  هیانک  نتخاس  رصق  رهش و  یصاّوغ و 
نیرومأم دنوادخ  - 1 26-1- نآرق : - تسا لامتحا  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف : َنیِِظفاح » مَُهل  اّنُک  . » دـنهد ماجنا  نامتخاس  يروانش و 

دنربب شنامرف  دنتساوخیم  هک  دوب  اهنآ  لد  رد  نامیلس  سرت  یتسود و  - 2 دننک . راک  دننکن و  رارف  ات  دراد  ناشهاگن  هک  تشامگ  اهنآ  رب 
ذِإ َبوُّیَأ  َو  . » دنتـشاد سک  رازآ  هن  يراکیب و  هن  رارف و  یئاناوت  هن  هک  میدروآ  نامرف  ریز  ار  اـهنآ  ناـنچ  - 3 دندیـسرتیم ، وا  ینامرفان  زا  و 
زا هک  ناّرح  مدرم  يارب  لیلخ و  میهاربا  رسپ  قاحسا  رسپ  صیع  رسپ  مورب  ددنویپیم  وا  رابت  هک  دناهدرک  قاّفتا  نایبلا : حور   83 ُهَّبَر » يدان 

سیلبا رامشیب ، نایاپراهچ  تشاد و  رسپ  تفه  رتخد و  تفه  هک  دش  دایز  دنزرف  لام و  ار  وا  تسا ، هدوب  ربمغیپ  تسا  قشمد  ياهناتسرهش 
رگا دراد  راوگرزب  نادنزرف  رایسب و  لام  تسا  شیع  تعسو  تیفاع  رد  وت  يهدنب  هحفص 175 ]  ] 34-1- نآرق : - تفگ درب و  دسح  وا  رب 
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رد راب  رازه  رگا  هدیدنـسپ  تسا  ياهدـنب  ار  ام  وا  دومرف : یلاعت  هناحبـس و  ّقح  ددرگب  وت  زا  دوز  يزاـس  ـالتبم  دـالوا  لاـم و  عازتناـب  ار  وا 
اپ هداتسا  عمش  وچ  مشاب  ناحتما  زورب  رس  رب  ینز  مغیت  رگ  هک  میورکی  قشع  رد  نانچ  دیآ : رایعلا  صلاخ  ّشغیب و  متخادگب  التبا  يهتوب 

بّویا يا  هک  يدیـسر  بورکم  بّویاب  باطتـسم  باطخ  هکنیا  رحـس  ره  تشامگ و  يو  رب  نحم  ماـسقا  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  سپ  اـجرب 
دـص  || تدایعب  یئآ  دوخ  رامیب  رـس  رب  رگ  دوب : شوخ  يرامیب  نآب  دیـشکیم و  ناجب  ـالب  هوک  شـسرپ  هکنیا  قوذـب  بّویا  و  ياهنوگچ !

ات دـنک  اعد  دـندرک  ماهلا  واب  دـش  مهارف  بّویا  يارب  مامت  يانف  ماقم  دیـسر و  رخآب  يراتفرگ  نارود  نوچ  دوب  ناوت  رامیب  وت  دـیّماب  لاـس 
يارب ُّرُّضلا » َِینَّسَم  یِّنَأ  : » تفگ هک  تسا  هکنیا  رازآ ، لالج و  يهولج  سپ  زا  دـنک  هولج  وا  يارب  ّقح  ياقل  لاـمج و  دـسرب و  اـقب  ماـقمب 

- نآرق : - تسا ضیرعت  هار  زا  ناربمغیپ  تساوخرد  رتشیب  هکنانچ  درکن  تساوخرد  مراتفرگ و  ادـخ  يا  هک  درک  مـالعا  ّطـقف  بدا  ظـفح 
رد  || تسین  لاؤس  نابز  میتجاح و  بابرا  تفگ : ظفاح  باطخ  اهدنع و  نایب  یتوکس   || ۀناطف  کیف  تاجاح و  سفّنلا  یف  223-252 و 
اب بّویا  تیاکش  رکش و  لاح  نآ  رد  هک  نیاب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  تستجاح و  هچ  یّنمت  میرک  ترضح 

يراتفرگ نآ  دوب و  ّقحب  هتـسباو  وا  یناحور  ّتیـصاخ  درکیم و  لقن  ارنآ  هک  دوب  يراتفرگ  رازآ و  رد  وا  يّدام  ّتیـصاخ  نت و  دوب و  ادخ 
زا هن  تسا  هّللا  تافـص  زا  ربص  هک  تساوخیم  یگدنب  ربص و  ماقمب  لوصو  دوخ  لاح  لقن  زا  دـیدیم و  دوخب  تبـسن  ّقح  تیانع  لامک  ار 

85 ِلفِکلا » اَذ  َو   » 28-1- نآرق «. - ِهّللِاب ّالِإ  َكُربَص  هحفص 176 ]  ] 454-437- نآرق  - ام َو  ِربصا  َو   » تسا نآرق  رد  هکناـنچ  قلخ  تاـفص 
رد و  دناهتـسناد ، حـلاص  یـضعب  ربمغیپ و  ار  وا  و  دـناهتفگ ، يرادهدـهع  تلافک و  مه  هرهب و  ّظح و  ینعمب  ار  لـفکلا »  » يهملک نیرّـسفم 
. - دـشیمن نیگمـشخ  درکیم و  تواضق  مدرم  نایم  نامیلـس و  زا  دـعب  دوب  يربمغیپ  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ع ]  ] رقاـب ماـما  زا  ناـیبلا  عمجم 

رد دـش و  یهاـم  راـتفرگ  هک  تسا  ربمغیپ  سنوی  دوصقم  و  تسا ، یهاـم  ینعمب  نون  يربط :  87 ًابِـضاغُم » َبَهَذ  ذِإ  ِنوُّنلا  اَذ   18-1- نآرق
ادخ رما  هک  تفر  اهنآ  رب  نیگمـشخ  مدرم  نایم  زا  نّونلا  وذ  ینعی  دناهتفگ : كاّحـض  ساّبع و  نبإ  تسا 28 - فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم 

هک مدرم  نآ  دوب  هدرک  هدـعو  ادـخ  نوچ  تفر ، مدرم  نایم  زا  دـنوادخ  رب  مشخ  اب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  - 2 دـندوب ، هداهنن  ندرگ  ار 
دوب و نیگمـشخ  هثداح  هکنیا  زا  تشادن  اهنآ  نایم  رد  ندنام  يور  سنوی  دندنام  تمالـس  اهنآ  و  درکن ، دنک و  باذع  دناهدربن  وا  نامرف 

نیگمـشخ دنک  راومه  دوخ  رب  ارنآ  تسناوتن  نیگنـس ، يربمغیپ  راب  دوب و  يوخدـنت  نوچ  ای  و  دوب . هدـنازغل  ار  وا  ناطیـش  هک  تفر  نوریب 
يهدامآ هک  دشاب  هتشاد  یتلهم  درک  اضاقت  وا  دنک ، توعد  ادخب  ار  شمدرم  دورب و  دش  رما  واب  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  «. 28» داتفا هارب 

ادـخ هک  دوب  نیگمـشخ  داتفا و  هارب  وا  دـندادن ، واب  شفک  ندیـشوپ  لاـجم  هکنیا  اـت  تسا  یتوف  راـک  هک  دیـسرن  هزاـجا  دوش  راـک  هکنیا 
درک اضاقت  وا  دنک ، توعد  ادخب  ار  شمدرم  دورب و  دش  رما  واب  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  مدیـشوپن . مه  شفک  کی  ات  درک  ماهچاپتـسد 

داتفا و هارب  وا  دندادن ، واب  شفک  ندیشوپ  لاجم  هکنیا  ات  تسا  یتوف  راک  هک  دیسرن  هزاجا  دوش  راک  هکنیا  يهدامآ  هک  دشاب  هتشاد  یتلهم 
: تفگ ساـّبع  نبإ  حوتفلا : وبأ   724-722- یقرواپ -41-1- نآرق . - مدیـشوپن مه  شفک  کی  ات  درک  ماهچاپتـسد  ادخ  هک  دوب  نیگمـشخ 

درب يریـس  اب  ار  طبـس  مین  هن و  طبـس  هدزاود  زا  دـش و  هریچ  اهنآ  رب  یهاشداپ  هحفص 177 ] دوب [  نیطـسلف  نیمزب  لیئارـسا  ینب  رد  سنوی 
وا ات  درک  دنهاوخ  میلست  واب  ار  ناریسا  دیتسرفب  ار  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  دیسر  روتسد  دوب  اهنآ  هاشداپ  هک  ءایقزحب  ربمغیپ  يایعـش  هلیـسوب 
درک شروبجم  نوچ  مورب ! ارچ  نم  دـنربمغیپ  رفن  جـنپ  موق  هکنیا  رد  تفگ  وا  درک  راک  هکنیا  رومأم  ار  سنوی  ایقزح  دـنادرگ ، رب  ار  اـهنآ 

دیـسر مور  يایردـب  دـش  نوریب  هک  اـجنآ  زا  دورب ، وا  صوصخب  هک  تسا  هدوبن  روتـسد  دـناهدرک و  شروبجم  هک  دـش  نوریب  نیگمـشخ 
سنوی مانب  هعرق  دندز  هعرق  تبون  هس  تسا  هدش  نینچ  هک  تسا  يراکهانگ  یتشک  هکنیا  رد  دنتفگ  دـش  ینافوط  یتشک  تسـشن  یتشکب 

درب نامگ  ینعی  دناهتفگ : رّسفم  ياهّدع  اطع و  عمجم :  87 ِهیَلَع » َرِدقَن  َنل  نَأ  َّنَظَف  . » شدرب ورف  یهام  تخادنا  ایردب  ار  دوخ  وا  دـش  ربارب 
هتفرگ تشونرـس  ینعمب  ردق  اضق و  زا  ردقن »  » 38-1- نآرق : - دـناهتفگ یئاّبج  یبلک و  هداتق و  دـهاجم و  تفرگ . میهاوخن  گنت  وا  رب  هک 
لعفب ردقی »  » بوقعی حوتفلا : وبأ  میهدیمن . ماجنا  وا  رب  ار  نّیعم  تشونرـس  ردـق و  اضق و  درک  نامگ  سپ  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هدـش 
بیاغ يهغیصب  رّدقی »  » رمع نب  دیبع  هداتق و  تسا ، هدناوخ  ریدقت  ردصم  زا  مّلکتم  يهغیـصب  رّدقن »  » يرهز تسا ، هدناوخ  بیاغ  لوهجم 
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سنوی ینعی  دناهتفگ : یـضعب  نآ  ینعم  رد  دناهدناوخ و  دّرجم  مولعم  مّلکتم  هغیـصب  ردقن »  » نارگید هدـناوخ و  ریدـقت  ردـصم  زا  لوهجم 
امک ردقلا  نم  ردقن  فیلکت ، رد  مینکن  دیدشت  قییـضت و  وا  رب  ام  هک  درب  نامگ  دناهتفگ : یـضعب  و  . ] دشابن رداق  وا  رب  ادـخ  هک  تشادـنپ 

ربمغیپ قیال  مه  تسا و  تسار  تغل  رب  مه  تسا  وکین  لوق  هکنیا  و  ُرِدقَی » َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  َهّللا  َّنَأ   » و ُهَقزِر » ِهیَلَع  َرَدَـقَف   » هلوق یف 
اـضق ینعمب  ردق  مینک و  هلهاسم  هحماسم و  وا  اب  مینکن و  مکح  وا  رب  ام  تشادنپ  ینعی  ریدـقّتلا  وه  يذـّلا  ردـقلا  نم  هکتـسنآ  مّوس  لوق  و 
جاوما بشید  تفگ : وا  دـش  هیواعم  رب  دراو  ساـّبع  نبإ  هک  تسا  لـقن  رخف :  553-494- نآرق -491-463- نآرق [. - لوـق هکنیا  رد  تسا 

وا رب  ار  ادخ  هک  دنکیم  نامگ  نینچ  ربمغیپ  ایآ  تفگ : تسا ! یچ  دیسرپ  ساّبع  نبإ  متسناد ، وت  يهلیـسوب  ار  متاجن  درک و  قرغ  ارم  نآرق 
هتفگ دیز  نبإ  و  یئاناوت ، ینعمب  تردق  زا  هن  تسا  تشونرـس  ینعمب  ردق  زا  هملک  هکنیا  هحفص 178 ] تفگ [  ساّبع  نبإ  تسین ! یتردق 

87 ِتاُملُّظلا » ِیف  يدانَف  . » تسا هدوبن  نینچ  زگره  میتسین ! اناوت  وا  رب  ام  هک  درکیم  نامگ  نینچ  سنوی  ایآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا :
رد یهام  مکـش  ای  یهام ، مکـش  ایرد و  بش و  یکیرات  ای  تسا  مکارتم  یکیرات  تاملظ »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  فاّـشک  بحاـص  رخف :

نوچ  37-1- نآرق : - تسا يونثم  رد  ناـیبلا : حور   87 َنیِِملاّـظلا » َنِم  ُتنُک  یِّنِإ   » 28-1- نآرق . - دوب هدـیعلب  ار  وا  هک  رگید  یهاـم  مکش 
هناهب ین  هکنیا  زا  شیپ  انملظ  تفگ و  اـّنبر   || نیبج  نشور  يا  زومآ  ردـپ  زا  هب  سوماـن  زا  فاـصنا  نینچنیا   || هد  میلعت  ملهاـج  یئوگب 

جارعم و سنوـی  يارب  دــنوادخ  هـک  تـسا  یبـلعث  سئارع  باـتک  رد  تـخارف و  رب  تـلیح  رکم و  ياوـل  ین   || تخاـس  ریوزت  ین  درک و 
نایم نیمز  تاقبط  رد  ار  ّقح  دوب ، تدهاشم  تبرق و  دوصقم  درک و  یهن  رما و  ار  وا  دوش  ماجنا  یهام  مکـش  رد  هک  تساوخ  ياهدـهاشم 
تفگ دنام و  دوخ  راکب  دـش و  نادرگرـس  دـید  ار  ّقح  نوچ  دـید و  شرع  يالاب  رد  ربمغیپ  هکنانچ  داد  شیامن  واب  یهام  مکـش  یکیرات 
هچنآ هک  مراکمتـس  وت  لـالج  فـصو  رد  نم  دـیآ و  مدرم  مهو  ناـمگب و  هچنآ  زا  يرتهزیکاـپ  وـت  ینعی  رخآ  اـت  ُتنُک » یِّنِإ  َکَناحبُـس  »

ای زور  هس  اب  تعاس  راـهچ  سپ  زا  ناـیبلا : حور   88 ِّمَغلا » َنِم  ُهاـنیََّجن  َو   » 364-337- نآرق . - تسین وت  ّتینادـحو  تّزع و  هتـسیاش  میوگب 
88 َنِینِمؤُملا » یِجُنن  َِکلذَک  َو   » 32-1- نآرق . - شتخادنا هرانکب  درب  نیمز  قامعا  تسد و  رود  ياهایردـب  ار  سنوی  یهام  هک  زور  لهچ 
: تسا هتفگ  یلیهس  ماما  نایبلا : حور   91 اهَجرَف » تَنَصحَأ  ِیتَّلا  َو   » 36-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ود  ره  لیعفت  لاعفا و  باب  زا  عمجم :

یتسد هک  ترـضح  نآ  ینمادکاپ  يارب  تسا  یفیطل  ریبعت  هکنیا  هک  دورن  ندـب  وضعب  نامگ  تسا و  نهاریپ  زرد  كاچ و  جرف  زا  دوصقم 
نید کی  هک  تسا  امـش  نید  هکنیا  ینعی   93 ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  مُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  [ » هحفص 179  ] 32-1- نآرق . - تسا هدیسرن  شنهاریپ  كاچب 
امـش هورگ  زا  دـندش  هدربمان  هک  ناربمغیپ  هکنیا  ینعی  دـناهتفگ  و  دنـشاب ، دـصقم  کی  رب  هک  تسا  یتعامج  ینعمب  تّما  لـصا  هچ  تسا 

اب ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  مُُکتَّمُأ   » تسا هدناوخ  نینچ  قاحسا  وبا  حوتفلا : وبا   45-1- نآرق . - ّقح زا  يوریپ  تلاح  رد  دیشاب  اهنآ  وریپ  دیاب  هک  دنتسه 
رد رخآ » ات  ًادَرب »- ِینوُک  ُران  اـی  اـنُلق  - » 1 ام : نخس   74-44- نآرق . - تسا ّتلم  کی  هکنیا  ینعی  ةدـحاو » ۀـّما و   » رد ـالاب  يادـص  عفر و 

چیه تسا  تاـیآ  هکنیا  رد  هچنآـب  وا  يربهر  میهاربا و  شیادـیپ  زاـغآ  زا  تسا و  هدـشن  میهاربا  يارب  یتشذگرـس  نینچ  زا  يداـی  تاروت 
مهدـفه تمـسق  مهدزناپ  باب  رد  تسا و  وا  يرادهیامرـس  یـسانشادخ و  هلیبق و  تسایر  ّطقف  تاروت  يهتفگ  يهصالخ  تسین و  بسانت 

. دومن رذگ  اههراپ  نآ  نایم  زا  لعتـشم  یغارچ  دودرپ و  يرونت  دش  کیرات  دوب و  هدرک  بورغ  باتفآ  نوچ  هک  دـش  عقاو  و   ] تسا هکنیا 
وا رـسمه  هراس  هک  هاگنآ  ات  دنادیم  ماربا  ار  وا  مان  تاروت  نوچ  و  خـلا ] ار - نیمز  هکنیا  تفگ  تسب و  دـهع  ماربا  اب  دـنوادخ  زور  نآ  رد 

لوبق لباق  زور  نآ  مدرم  يارب  نامز  نآ  رد  تسا  هتفگ  نآرق  هچنآ  رگا  و  یتسه ، میهاربا  وت  سپ  نیز  دیوگیم : واب  ادـخ  دوشیم  هلماح 
بارعا اب  هک  يدوهی  تسا و  هدـش  لزان  مالـسا  فعـض  عقوم  تسا و  یّکم  هروس  هک  صوصخب  دـندرکیم  تفلاـخم  نـالعا  نیرکنم  دوبن 

تسا و فلاخم  نید  تاروت و  اب  هک  دـندرکیم  بیذـکت  دیـسریم  ناشـشوگب  نانخـس  هکنیا  دـندرکیم  دـمآ  تفر و  دنتـشاد و  هطبار  هّکم 
یتشذگرـس نینچ  نیقیب  سپ  تسا  هدرک  مارآ  ار  اهنآ  تسا و  هدش  نینچ  راب  نیدنچ  هکنانچ  دادیم  ار  اهنآ  باوج  نآرق  راچان  لوعجم و 

هکنیا اّما  تسا و  هدرک  طقـس  یـسوم  تاروت  زا  ارنآ  نابز  نامز و  تـالّوحت  دناهتـشاد و  لوبق  دوهی  بارعا و  تسا  هدوب  میهاربا  يارب  هک 
باتک مّود  لصف  رد  ینادمه  ةاضقلا  نیع  ترابع  يهمجرت  تسا  بسانم  باوج  يارب  دـش ! شیاسآ  کنخ و  میهاربا  يارب  شتآ  هنوگچ 
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 ] 48-15- نآرق  - لقع زا  تیالو  تقیقح  كرد  هک  تسا  تیالو  يهجرد  لّوا  لـقع  يهبترم  رخآ  دـیوگیم : هک  بیرغلا  يوکـش  ماـنب  وا 
تالامک نآب  لوصو  هک  اهربمغیپ  يارب  یتالامک  شیادـیپ  ینعی  تسا  تّوبن  ماقم  لّوا  تیالو  يهبترم  رخآ  تسا و  هدرپ  رد  هحفص 180 ]
ینامدوخ نابزب  هصالخ  و  تسا ، تیالو  روط  يار  تّوبن و  روط  تسا و  لقع  روط  يار  تیالو و  روط  تسا و  رّوصتم  ریغ  لقع  هیامرس  اب 

تسین مولعم  دوشیم و  تیالو  لباق  هزات  دش  لماک  لقاع  نوچ  دوشیم و  لقاع  رایـسب  يدرف  یمدآ  هک  دوشیم  هچ  تسین  مولعم  تفگ : دیاب 
تـسا تالوهجم  هکنیا  يهمه  تّدـش  هبترم  لّوا  وا  ّتیوه  كرد  دـش  ربمغیپ  نوچ  يربمغیپ و  لـباق  دوشیم و  لـماک  ییلو  هک  دوشیم  هچ 

ذِإ َنامیَلُس  َو  َدُواد  َو   » ات 82 تیآ 78  زا  - 2 دوش . هتـشادرب  تالوهجم  هکنیا  يور  زا  هدرپ  ياهزادـنا  ات  نامز  رورمب  دـیاش  و  یمدآ ، يارب 
دوخ تواضق  زاـغآ  رد  ناربمغیپ  نآ  تسا  نکمم  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  هک  تفگ  ناوتیم  ّطـقف  َنیِِظفاـح » مَُهل  اـّنُک  َو  اـت - ِناـمُکحَی -

اهانمَّهَفَف  » تسا هدش  هتفگ  هک  باوص  قیرط  يهئارا  يهطـساوب  دوشیم  عفترم  اهنآ  ياطخ  دندیـسر  يربهر  ماقمب  نوچ  یلو  دـننک  هابتـشا 
هوک هک  دشاب  هکنیا  ریخست  زا  دوصقم  دشاب و  ینیوکت  حیبست  نامه  دیاش  َریَّطلا » َو  َنحِّبَُسی  َلابِجلا  َدُواد  َعَم  انرَّخَـس   » ياههلمج و  َنامیَلُس »

هک دوب  هداس  تعیبط  مکحب  اـهنآ  زا  هک  تواـفت  هکنیا  اـب  دـندرکیم  حـیبست  دـندوب و  ناـمرف  ریز  دواد  يهمیمـضب  دواد  لـثم  مه  هدـنرپ  و 
تفگیم حیبست  مه  دوخ  ناسنا ، درخ  ياضتقمب  یناویح  نیوکت  ياضتقا  رب  هوالع  دواد  یلو  حـیبست ، دـندرکیم و  زاوآ  ام  نیوکت  بجومب 

« ِهِرمَِأب يِرَجت  ًۀَفِـصاع  َحـیِّرلا  َنامیَلُِـسل   » ياههلمج و  فرحنم ، شیرق  امـش  زجب  دـناهدوب  ام  نامرف  رد  تقو  همه  زا  تادوجوم  يهمه  سپ 
تـسا هدش  لقن  وا  يارب  زایتما  هچنآ  تسا و  هتـشاد  دوهی  خـیرات  رد  يرادومن  ّتیـصخش  نامیلـس  هک  تسا  ِینوُک » ُران  ای   » تیآ 69 دننام 
تـسا نامیلـس  ّتیـصخش  ياهیرادومن  زا  زین  مهنآ  هک  َنوُصوُغَی » نَم  ِنیِطایَّشلا  َنِم   » دعب تیآ  نینچمه  دـناهدرکن و  راکنا  نامز  نآ  مدرم 
تـسا نکمم  زاب ، هلیح  كریز و  کباچ و  دارفا  زا  دـشاب  هیانک  هیآ  لوزن  ماگنه  مدرم  نآ  رظن  رد  نیطایـش  يهملک  هکنیا  رگا  هک  هوالعب 

-334- نآرق -104-77- نآرق -65-26- نآرق  - ار يدارفا  نینچ  هک  نامیلـس  تردـق  لاـمک  زا  تسا  هیاـنک  رخآ  اـت  هیآ  هکنیا  هک  میئوگب 
تـــسدرود رواــجم و  کــلامم  زا  هحفــــص 181 ]  ] 1163-1125- نآرق -960-943- نآرق -928-876- نآرق -429-372- نآرق -359

بّویأ و يراد  هیامرـس - ناتـساد  زین  تاروتب  رخآ » ات  يداـن - ذِإ  َبوُّیَأ  َو   » تیآ 83 - 3 دـننکب . اهراک  نینچ  وا  يارب  ات  درکیم  مادختـسا 
اب وا  نخس  يراتفرگ و  رد  بّویا  مانب  باب  ود  لهچ و  تسا و  هدش  ثحب  لّصفم  میدرک  لقن  نیرّسفم  زا  هک  وا  يراتفرگ  ناطیـش و  نخس 
ود اب  تاروت  لیصفت  لوط و  همهنآ  هک  تسا  هدوب  مدرم  دای  اههرطاخب و  نارود  نآ  رد  بّویا  تشذگرـس  دوشیم  مولعم  هک  تسا  نارگید 
رد ًابِضاغُم » َبَهَذ  ذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو   » تایآ 87 و 88 - 4 36-13- نآرق . - تسا هدش  نایب  وا  تشذگرس  تقیقح  ابیز  رایسب  رـصتخم  يهلمج 

رارف شیـشرتب  ات  تساخرب  دنوادخ  روضح  زا  وا  یلو  دنکیم  يونین  رومأم  ادـخ  ار  وا  هک  تسه  ياتم  نبإ  سنوی ، مانب  باب  راهچ  تاروت 
رد درک و  ئق  يرانکب  ار  وا  هک  درک  رما  یهامب  دنوادخ  زور  هس  زا  دـعب  دـیعلب و  یهام  دـنتخادنا و  ایردـب  ار  وا  تسـشن و  یتشکب  دـنک ،

رطاخب یـصخش  نینچ  زا  یبلاطم  نارود  نآ  ياه  داوس - اب  دوهی و  دـهدیم  ناشن  هک  تسا  هتفگ  یئاهزیچ  وا  يارب  هحفـص  راهچ  ات  اـجنآ 
« مُُکتَّمُأ ِهِذه  َّنِإ   » تیآ 92 - 5 59-19- نآرق . - تسا هدش  هتفگ  هیآ  ود  رد  نآرق  دوخب  صوصخم  کبس  اب  اهنآ  يهصالخ  هک  دناهتـشاد 

امـش اب  یگمه  میدرک  دای  اهنآ  زا  هک  هتـشذگ  ناگرزب  هکنیا  هک  دـشاب  بلطم  نیاب  هراشا  دـیاش  میدرک  لقن  ناـیبلا  عمجم  زا  هک  يروطب 
تروصب ار  ادخ  يراصن  اهیدوهی و  هکنیا  هچنآ  هن  زومرم ، یتردقب  میلـست  دـشاب و  یتسرپاتکی  هک  دـیتسه  دـصقم  کی  وریپ  ّتلم و  کی 

40-13- نآرق . - دنشارتیم هدننیرفآ  يارب  يّدام  ياهتّیصاخ  ناربمغیپ  تشذگرس  لقن  رد  و  دننکیم ، یفّرعم  يّدام  يدوجوم 

ات 112] تایآ 93  [: 21  ] ءایبنألا هروس  ]

یلَع ٌمارَح  َو  [ 94  ] َنُوِبتاک َُهل  ّانِإ  َو  ِِهیعَِسل  َنارفُک  الَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  ِتاِحلاّصلا  َنِم  لَمعَی  نَمَف  [ 93  ] َنوُعِجار انَیلِإ  ٌّلُک  مُهَنَیب  مُهَرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو 
َیِه اذِإَف  ُّقَحلا  ُدعَولا  َبَرَتقا  َو  [ 96  ] َنُولِـسنَی ٍبَدَح  ِّلُک  نِم  مُه  َو  ُجوُجأَم  َو  ُجوُجأَی  تَِحُتف  اذِإ  یّتَح  [ 95  ] َنوُعِجرَی مُهَّنَأ ال  اهانکَلهَأ  ٍۀَیرَق 
ِهّللا ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَت  اـم  َو  مُکَّنِإ   477-1- نآرق [ - 97  ] َنیِِملاظ اّنُک  َلب  اذـه  نِم  ٍۀَـلفَغ  ِیف  اّنُک  دَـق  انَلیَو  اـی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراـصبَأ  ٌۀَـصِخاش 
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[100  ] َنوُعَمسَی اهِیف ال  مُه  َو  ٌرِیفَز  اهِیف  مَُهل  [ 99  ] َنوُِدلاخ اهِیف  ٌّلُک  َو  اهوُدَرَو  ام  ًۀَِـهلآ  ِءالُؤه  َناک  َول  [ 98  ] َنوُدِراو اَهل  ُمتنَأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح 
- نآرق [ - 102  ] َنوُِدلاخ مُهُسُفنَأ  تَهَتشا  اَم  ِیف  مُه  َو  اهَسیِسَح  َنوُعَمسَی  ال  [ 101  ] َنوُدَعبُم اهنَع  َِکئلوُأ  ینسُحلا  اَّنِم  مَُهل  تَقَبَس  َنیِذَّلا  َّنِإ 

امَک ُِبتُکِلل  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوطَن  َموَی  [ 103  ] َنوُدَعُوت ُمتنُک  يِذَّلا  ُمُکُموَی  اذه  ُۀَِکئالَملا  ُمُهاّقَلَتَت  َو  ُرَبکَألا  ُعَزَفلا  ُمُُهنُزحَی  1-386 ال 
َّنِإ [ 105  ] َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرَألا  َّنَأ  ِرکِّذلا  ِدَعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو  [ 104  ] َنِیلِعاف اّنُک  ّانِإ  انیَلَع  ًادعَو  ُهُدیُِعن  ٍقلَخ  َلَّوَأ  انأََدب 

ٌدِحاو ٌهلِإ  مُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  امَّنِإ  لـُق   469-1- نآرق [ - 107  ] َنیَِملاعِلل ًۀَمحَر  ّالِإ  َكانلَـسرَأ  ام  َو  [ 106  ] َنیِِدباع ٍموَِقل  ًاغالََبل  اذـه  ِیف 
َو ِلوَقلا  َنِم  َرهَجلا  ُمَلعَی  ُهَّنِإ  [ 109  ] َنوُدَـعُوت ام  ٌدـیَِعب  مَأ  ٌبیِرَق  َأ  يِردَأ  نِإ  َو  ٍءاوَس  یلَع  مُُکتنَذآ  لُقَف  اوَّلََوت  نِإَف  [ 108  ] َنوُِملسُم ُمتنَأ  لَهَف 

َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتسُملا  ُنمحَّرلا  اَنُّبَر  َو  ِّقَحلِاب  مُکحا  ِّبَر  َلاق  [ 111  ] ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  مَُکل  ٌۀَنِتف  ُهَّلََعل  يِردَأ  نِإ  َو  [ 110  ] َنوُُمتکَت ام  ُمَلعَی 
، دنلب یگنـس  نیمز  دنت ، ياهبالیـس  لثم  ناور  هتـشابنا  مهرب  بآ  ندوب ، زوق  بدح » : » تاغل ینعم  هحفص 182 ]  ] 442-1- نآرق [ - 112]

دننزیم شتآب  هچنآ  و  هزیرگنس ، گنـس و  بصح » ، » نتفر هار  رد  باتـش  ینعمب  نیتحتفب  لسن  مّود و  نوکـسب  لسن »  » ردصم زا  نولـسنی » »
تـشگزاب تبقاـع ] تفرگ و  شیپ  ياهقیرط  ياهتـسد  ره   ] دـندنکارپب و مه  زا  نّدـمت ] نید و  راـک  رد  مدرم  یلو   ] 93 همجرت : مزیه . لـثم 

یساپسان و و   ] دوشیمن نارفک  وا  ششوک  راک و  دوب  نمؤم  درک و  مادقا  اهیراکوکن  زا  يزیچب  یـسک  رگا  سپ  تسا 94  ام  يوسب  یگمه 
تسا و يدوبان  ناشتشونرـسب  هک  يدابآ  مدرم  یلو   95 شراک ] دوس  نابهگن  و   ] میتسه وا  يارب  وا ] راک   ] هدنـسیون ام  و  درادـن ] يدوبان 

هحفـص ملاعب [  ای  دننک و  حالـصا  ار  دوخ  دندرگرب و  ملاع  نیاب  ای  دننک  هبوت  دندرگرب و  دوخ  رفک  زا  هک  تسا  مارح  میدرک  ناشكاله 
جوجأم جوجأی و  هار  دوش  زاب  دشاب و ] زیخاتسر   ] هک هگنآ  ات  دندرگیمنرب 96  دوخ  فارحنا  رفک و  زا  اهنآ  هک  دنشاب  دنمهرهب  رگید  [ 183

ياو يا  هک  دوش  هداشگ  نارفاک  نامشچ  ناهگان  تقیقح و  ّقح و  يهدعو  ماگنه  دوش  کیدزن  دنودب 97 و  ياهپت  يدنلب و  ره  زا  اهنآ  و 
اهنآب دّمحم  يا  وت  ای  دنیوگیم  اهنآب  هک  تسا  تقونآ   98 میدوب ، راکمتس  میتسنادیم و  هکلب  ای  میدوب ، تشونرس  هکنیا  زا  تلفغ  رد  انامه 

رگا 99 و  دیرادن ] هراچ  و   ] دیوشیم نورد  نآب  دوخ  امش  نداتفا و  نآ  رد  يهتسیاش  دیخزود و  مزیه  دیتسرپیم  ادخ  زج  هچنآ  امـش و  وگب :
یـشوخب و ینخـس   ] نآ رد  دـنراد و  ریفن  هلان و  نآ  رد  هک  ینادواج 100  دنـشتآب  یگمه  هکنیا  اب  دنتفریمن  شتآب  اهنیا  دـندوب  ادـخ  اهنآ 

دنرودـب شتآ  زا  هّتبلا  تسا  هدوب  نّیعم  ناشيارب  شیپ  زا  یبوخ  یـشوخ و  اـم  تشونرـس ]  ] زا هک  اـهنآ  یلو  دینـش 101  دنهاوخن  یبوخ ]
دــنکن و ناـشنیگه  دــناگرزب و  يرارق  یب - سرت و  نآ  دـننامب 103 و  نادواـج  دوخ  ياههتـساوخرد  دنونـشن و  نآ  يادـص  هک   102
ار نامـسآ  هک  يزور  دوب ] دهاوخ  دینادب : و   ] تسا 104 هدش  هدعو  امـشب  هک  زور  نآ  تسا  هکنیا  دنیوگ  دـنوش و  ناشورب  ور  ناگتـشرف 

یندش ماجنا  هّتبلا  ام  رب  تسا  ياهدعو  هکنیا  مینادرگیم و  شزاب  میدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  نیتسخن  هکنانچ  میچیپ  مه  رد  هتـشبن  يهمان  وچ 
و  ] میتشون دوخ  ینامـسآ  باتک  رد  تارّکذـت  اهیروآدای و  زا  سپ  مه  مینآ 105 و  يهدـنهد  ماجنا  ام  و  دوب ] دـهاوخن  نآ  زا  يریزگ  هک  ]

ینعی  ] دش دهاوخ  نیحلاصب  رـصحنم  نیمز  يور  رد  یگدنز  و  درب ، دنهاوخ  ثراب  حلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  میدرک ] نّیعم  تشونرـسب 
ردق هک   ] تسرپادخ دباع و  مدرم  يارب  يرّکذت  و  تسا ، غالبا  اهیروآدای  اههتفگ و  هکنیا  رد  هّتبلا  106 و  دنشاب ] هتشاد  ّتیحالص  هکنانآ 

زج وگب : مدرمب  سپ  میداتسرف 108  نایناهج  يوسب  شیاشخب  تمحر و  يارب  ّطقف  مه  ار  وت  107 و  دننادب ] دوخ  تبقاع  دنسانشب و  دوخ 
تنخس دننک و  وتب  تشپ  رگا  سپ   109 هن ! ای  دیشاب  نیاب  میلـست  دیناوتیم  ایآ  تسا ، یکی  امـش  يادخ  دوشیم  یحو  نمب  هک  تسین  هکنیا 

نآ زا  ار  امش  هچنآ  مرادن  هحفص 184 ] ربخ [  دوخ  یلو  میشاب  ربارب  ود  ره  ّقح  ّتیلوئـسم  رد  ات  مدرک  هاگآ  ار  امـش  نم  وگب  وت  دنریذپن 
راکشآ نخس  دنادیم  دنوادخ  هّتبلا  یلو   110 دیاهدوسآ ! یتّدم  تسا و  رود  ای  دش ] دیهاوخ  راتفرگ  يدوزب  و   ] تسا کیدزن  دـناهدناسرت 

و  ] شیاسآ هکنیا  دـیاش  هک  مربخیب  دوخ  نم  111 و  دیریگیم ] يزابب  ار  ّقح  نخس  و   ] دینکیم ناهن  لد  رد  دیـشوپیم و  امـش  هچنآ  مه  ار و 
دوخ نم  راـگدرورپ  يا  تفگ : دوخ ] نانخـس  رخآ  رد  و   ] ینامز 112 كدنا  يارب  یگدنز  زا  ياهرهب  تسا و  یـشیامزآ  امـش ] يازهتـسا 
رفک فیصوت و  هچنآ  هک   ] دیوشیم رفاک  دینکیم و  فیـصوت  امـش  هچنآ  ربارب  سرداد  تسا و  هدنیاشخب  ام  يادخ  هک  نک  نامرف  یتسردب 

-15- نآرق : - عمجم  95 َنوُعِجرَی » مُهَّنَأ ال  اهانکَلهَأ  ٍۀَیرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  : » نیرّسفم نخـس  تسا ] نوزفا  وا  تناعا  تمحر و  دشاب  نوزف  امش 
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-1 تسا : لامتحا  دـنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  تسا ، هدـش  تئارق  ود  ره  فلا  اب  مارح  فلا و  نودـب  ءار  نوکـس  ءاـح و  رـسکب  مرح   77
تسا نینچ  اهنیا  نخـس  يهصالخ  تسا و  بجاو  ینعمب  مارح  ای  تسا  دیاز  ال »  » هک تسا  یبلک  هداتق و  همرکع و  اطع و  یئاّبج و  يهتفگ 

، دندرگن زاب  ایندب  هرابود  دندش  كاله  هک  یمدرم  نآ  هکنیا  رب  تسا  يدنوادخ  ریزگان  نامرف  هک  دنشاب  رادربخ  دنسرتب و  هّکم  راّفک  هک 
دب لمع  زا  دننکیمن و  هبوت  اهنآ  نوچ  دوش  لوبق  یلمع  اهنآ  زا  هک  تسا  مارح  دندش  دوبان  ناشناهانگ  يهطساوب  هک  يدابآ  مدرم  نآ  - 2

يارب دنوشیم و  هدنز  هکلب  دندرگنرب  هک  تسا  مارح  دـندش  كاله  هک  اهنآ  رب  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  - 3 دنتسین ، رادرب  تسد  دوخ 
دـیدشت و اب  تحتف »  » 86-1- نآرق : - عمجم  95 َنُولِـسنَی » ٍبَدَـح  ِّلُک  نِم  مُه  َو  ُجوُجأَم  َو  ُجوُجأَی  تَِحُتف  اذِإ  یّتَح  . » دـندرگیمرب تازاـجم 

يهملک و  دوـش ، هداـشگ  رد  رایـسب  ینعی  ترثـک  ینعم  يارب  تسا  لـیعفت  نزو  زا  دـیدشت  اـب  تئارق  و  تسا ، هدـش  هدـناوخ  ءاـت  فـیفخت 
ءاف میج و  اب  فدـج »  » میمت يهلیبق  تغل  هب  و  زاجح ، مدرم  تغل  رد  روگ  ینعمب  تسا  هدـش  هدـناوخ  ءاث  میج و  اـب  زین  ثدـج » « » بدـح »

ضارتعا ربمغیپ  هب  هحفص 185 ]  ] 69-1- نآرق  - يرعبز نبإ  رخف :  98 َمَّنَهَج » ُبَصَح  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت  ام  َو  مُکَّنِإ  . » تسا روگ  ینعمب 
مدرم دوبعم  هکئالم  ریزع و  حیـسم و  هکنیا  اـب  دـیتسه  شتآ  رد  تسا  امـش  دوبعم  هچنآ  نیکرـشم و  امـش  ياهتفگ : هیآ  هکنیا  رد  هک  درک 

تـسرپتب هک  تسا  هّکم  مدرم  اب  نخـس  يور  - 1 تسا : هار  دـنچ  زا  نخـس  هکنیا  باوج  دنـشاب ، شتآ  رد  مه  اهنآ  یتسیاـب  سپ  دـناهدوب 
-2 دـیتسرپیم ، هچنآ  اهبرع و  امـش  ینعی  مّکنا »  » لیلدـب دوب  دـنهاوخ  مّنهج  رد  ناشاهتب  اـب  هّکم  بارعا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهدوب و 

لومـشم هک  قولخم  زا  هتـسد  هکنیا  رخآ  ات  مَُهل » تَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ   » دـعب يهلمجب  - 3 تسا ، ناـسنا  ریغب  هّجوتم  هچنآ ، ینعمب  اـم »  » هملک
ربمغیپ هک  تسا  یباوج  - 4 دنرودب ، شتآ  زا  اهنآ  ینعی  َنوُدَعبُم » اهنَع  َِکئلوُأ   » تسا هدش  هتفگ  تسا و  هدـش  انثتـسا  دنتـسه  ّقح  تیانع 

اب هک  نارفاک  دیدهت  هیآ و  هکنیا  زا  دوصقم  و  دنوشب ، كرشم  تسا  هداد  نامرف  اهنآب  هک  دناهدیتسرپ  ناطیش  مدرم  هکنیا  دومرف : واب  [ص ]
هدوزفا ناشرازآ  جنر و  دناهدش  نارفاک  باذع  بجوم  هک  اهنآ  رادـید  زا  - 1 دراد : رّوصت  تهج  دنچ  دوب  دـنهاوخ  شتآ  رد  دوخ  دوبعم 

شتآ هب  ار  اـهنآ  - 3 دوب ، دـنهاوخ  رازآ  رد  دـننیبیم  راتفرگ  اهنآ  اب  ار  دوخ  نونکا  دنتـشاد و  يرگیجنایم  دـیما  اهنآ  زا  نوچ  - 2 دوشیم ،
ّفلؤم ياط  اب  همجعم و  داض  اب  داص و  نوکـس  اب  بصح »  » يهملک و  اهنیا ، یئادخ  تبقاع  تسا  هکنیا  هک  نارفاکب  تسا  یئازهتـسا  ندرب 
هتشون فشک   101 ینـسُحلا » اَّنِم  مَُهل  تَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ   » 691-662- نآرق -557-522- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  بطح » بـضح و  »

، دیامنیم هدرک  زورما  هدرک و  لزا  رد  اهراک  دـنتخاون ، لزا  رد  دـنتخاون  هک  ار  وا  دوب ، تیالو  تیاهن  رد  ات  دـیاب  تیانع  تیادـب  رد  تسا :
دراد تسد  رد  كدوک  لاـم  هک  مّیق  يونـشیم . نونکا  وت  دـنیوگیم  زار  وت  اـب  اـت  تسا  رید  دناونـشیم ، هتفگ  زورما  هتفگ و  لزا  رد  اـهنخس 
امـش راک  مدـق  فطل  هک  دـیدوب  مدـع  لافطا  امـش  هک  تراشا  يور  زا  دـیوگیم  دـهد  يوب  دوش  غلاـب  كدوک  نوچ  سپ  دراد  وا  تباـینب 

، دیشک فارطا  رب  تعاط  مقر  تفگ ، ناج  اب  زار  داتسرف ، لدب  مکح  دیناسر ، عمسب  فیلکت  مدق  فطلب  تشادیم ، امـش  تباین  تخاسیم و 
هّزعلا ّبر  دـش و  هحفـص 186 ]  ] 52-1- نآرق  - قباـس ار  ناتـسود  هک  یلزا  نسح  تـقیقح  هـکنیا  دـینادرگ ، بـیغ  تادراو  رظتنم  ار  وـت 

هتفگ دـیز  نبإ  و  تسا ، تشهبب  يهدـعو  ینـسح »  » زا دوصقم  عمجم :  78-44- نآرق «. - ینـسُحلا اَّنِم  مَُهل  تَقَبَـس   » هک داهن  ّتنم  ناشیارب 
: دـناهتفگ یـضعب  نایبلا : حور  دـشاب . هدـش  قباس  قیفوت  اـم  زا  ار  ناـشیا  هک  ناـنآ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبأ  تسا . تداعـس  دوصقم  تسا :
تسا و تیاعر  يهلیـسو  رایتخا  يوس و  ام  زا  تسا  تیافک  بجوم  تیاـنع  هک  قیفوت  اـطع و  تیادـه و  راـیتخا و  تیاـنع و  ینعی  ینـسح 

بابـسا هک  تسا  قیفوت  تبقاـع  و  تسا . تمکح  شیادـیپ  يهجیتـن  ءاـطع  دوشیم و  زاـب  تیـالو  هار  تیادـه  يهلیـسوب  تمحر و  لوـمش 
ملعف هک  دوخ  زا  یشیدنا  هچ  داهن  رس  ناتـسآ  رب  هدنب  نیـسپ   || داهن  رب  لدب  تدارا  وا  تسخن  تسا : هتفگ  يدعـس  خیـش  تسا  تماقتـسا 

102 اهَسیِسَح » َنوُعَمـسَی  ال   » هاش ناتـسب  مه ز  رمث  هفحتب   || هاش  ناویاب  ناب  ناتـسوب  ورب  تسوا  قیفوت  هک  نک  هگن  رد  نآ  زا   || تسوکن 
رهق سیـسح  و  دنونـشیمن ، ار  ّقح  رهق  مّنهج  سیـسح  هک  تسا  هکنیا  یلزا  قباس  تیانع  راـثآ  زا  تسا : هّیمجن  تـالیوأت  رد  ناـیبلا : حور 

. دننارورپیم ار  اهنآ  دوخ ، تعیبط  یگریت  لطاب و  نامگب  هک  تسا  هفـسالف  يّهلدا  تسا و  تعدب  لها  تسرپاوه و  مدرم  راتفگ  يدنوادخ 
« مُـکحا ِّبَر   » يهـلمج رد  هـلمج و  هـکنیا  تاـملک  رد  عـمجم  يهـتفگب   104 ُِبتُکِلل » ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوـطَن  َموَـی   » 27-1- نآرق -
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دهاجم ریبج و  نب  دیعس  حوتفلا : وبأ   105 ِرکِّذلا » ِدَعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  َو   » 135-120- نآرق -59-1- نآرق . - تسا تئارق  فالتخا 
باتک روبز  دنتفگ : كاّحـض  ساّبع و  هّللا  دبع  تسا و  ظوفحم  حول  رکذ  ینامـسآ و  ياهباتک  يهمه  روبز  زا  دوصقم  دنتفگ  دـیز  نبإ  و 

. - تسا لبق  ینعمب  دعب »  » يهملک تسا و  دواد  باتک  روبز  تسا و  نآرق  رکذ » : » تسا هتفگ  یـضعب  و  تسا ، تاروت  رکذ »  » تسا و دواد 
روبز رد  دوبن  راک  رد  يوهس  و  هحفـص 187 ] میدوب [  ملاع  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دـشاب  ملع  رکذ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  55-1- نآرق

رد ایند  نیمز و  تبقاع  ینعی  دناهتفگ  یضعب  و  دنربیم ، ثراب  ار  تشهب  نیمز  ینعی  دناهتفگ : یضعب  رخف :  105 اُهثِرَی » َضرَألا  َّنَأ  . » میتشون
27-1- نآرق . - دوب دهاوخ  نیحلاص  فّرـصت  رد  ثراب  سّدقم  نیمز  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دوب ، دـهاوخ  نیحلاص  نینمؤم و  تسد 

دیوگیم دندّمحم ، تّما  نوحلاص  و  تسا ، تاروت  رکذ »  » تسا و رابخا »  » ینعمب اجنیا  بتک  تسا : هتـشون  فشک   2905 َنوُِحلاّصلا » َيِداب 
دنچ ره  دـناام  ترـضح  نایگّـصاخ  دـناام ، ناگدـیزگرب  ناگتـسیاش و  دّـمحم  تّما  هک  میداد  ربخ  ار  ناـشیا  تّما  ار و  دواد  ار و  یـسوم 
ملاع رد  دندوب  زیخ  هاگب  اّما  تردق  ملاع  رد  دندوب  نازیخ  هاگیب  نوقباّسلا  نورخآلا  نحن  دنتساخ . هاگب  ینعمب  اّما  دنتـساخ  هاگیب  تروصب 

رد دندرک  كاچ  ار  مدـع  نهاریپ  هک  دـشیم  ورف  تردـق  راهظا  باتفآ  نکل  دـندوب  هتـساخرب  ناشیا  هک  دزیمرب  رـس  ّتیـشم  حبـص  ّتیـشم 
ياهزار و  میئوگب ، ناشیا  اب  همه  ّتلذ  اـت  رخآـب  ار  ناـشیا  میدروآ و  لّواـب  ار  همه  دـندوب  مّدـقم  « 29» تقلخ رد  اـّما  دـندوب  رّخؤم  تقلخ 

ناشیا دنیوگ : ار  یقاس  دنسر  رخآب  یموق  نوچ  بارـش  سلجم  رد  ینیبن  لامالام ، ار  ناشیا  میداد و  كدنا  ار  همه  میئوگن . سک  اب  ناشیا 
یف یـسیع  اهلّوا و  یف  انا  ۀـّما  کلهت  فیک  هرخآ  ما  ریخ  هلّوا  يردـی  ـال  رطقلا  لـثم  یتّما  لـثم  ! » یناـسر رد  اـمب ، اـت  هد  لاـمالام  حدـق  ار 

ار همه  میئوگن . سک  اب  ناشیا  ياهزار  و  میئوگب ، ناشیا  اـب  همه  ّتلذ  اـت  رخآـب  ار  ناـشیا  میدروآ و  لّواـب  ار  همه  دـندوب  مّدـقم  «. اـهرخآ
رد امب ، ات  هد  لامالام  حدق  ار  ناشیا  دنیوگ : ار  یقاس  دنـسر  رخآب  یموق  نوچ  بارـش  سلجم  رد  ینیبن  لامالام ، ار  ناشیا  میداد و  كدنا 

- یقرواپ -26-1- نآرق «. - اهرخآ یف  یـسیع  اهلّوا و  یف  انا  ۀـّما  کلهت  فیک  هرخآ  ما  ریخ  هلّوا  يردـی  رطقلا ال  لثم  یتّما  لـثم  ! » یناـسر
تمحر لومـشم  دـش  ربمغیپب  نمؤم  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  يربط :  107 َنیَِملاعِلل » ًۀَـمحَر  ّالِإ  َكانلَـسرَأ  ام  َو   » 575-573

ار اهنآ  ینامـسآ  شتآ  دـنتفریم و  ورف  نیمزب  هک  هتـشذگ  مدرم  رازآ  يراـتفرگ و  زا  تفریذـپن  ار  ربمغیپ  نخـس  هکنآ  و  تسا ، يدـنوادخ 
. - دنتـسه نیملـسم  نیملاـع  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دوب . دـهاوخن  یثداوح  نینچ  اـهنآ  يارب  زگره  دنتـسه و  هدوسآ  تخوـسیم 

رد رگا  دوب و  هّکم  رد  رگا  درکن  شومارف  ماـقم  چـیه  رد  ار  وت  هک  دوب  يو  تمحر  زا  تسا : هتـشون  فـشک  هحفص 188 ]  ] 48-1- نآرق
« اّنَع ُفعا  َو  : » تفگیم هّکم  رد  درکن  شومارف  ار  وت  نیسوق » باق   » شرع و يهور  درب  نینچمه  هرجح  رد  رگ  دوب و  دجـسم  رد  رگ  هنیدم ،

هّللا  » تفگیم تافو  تقو  رد  نیحلاّـصلا » هّللا  داـبع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » تفگیم نیـسوق  باـق  ردـص  رد  اـنَعَم » َهّللا  َّنِإ   » تفگیم راـغ  رد 
ینیسح ریسفت   297-274- نآرق -257-241- نآرق «. - یتّما یتّما   » دیوگیم هدرتسگ  تعافـش  طاسب  دومحم  ماقم  رد  ادرف  مکیلع » یتفیلخ 

ناوتن تترصن  اب  تترضح  زا  دیماان  نیتسآ  رب  ناج  دنراد و  وت  ناماد  رد  تسد   || نامز  رخآ  نماد  رد  هنگ  رپ  نایصاع  مظن : تسا  هتـشون 
تسا هدش  هتفگ  یسیع  يارب  میرم  يهروس  رد  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  نیملاعلل  ۀمحر  ملاع  ود  ره  رد  یئوت  نوچ   || ندش 

طقف هک  تسا  یـسیع  لئاسم  ام  تمحر  زا  یتمـسق  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هدش  هتفگ  تمـسق  کی  ینعمب  نم  اب  هک  اّنِم » ًۀَـمحَر  َو  »
دش هتفگ  ترضح  هکنیا  يارب  دش  خسن  ترضحنآ  نید  دش و  رهاظ  ام  ربمغیپ  ات  دنتسه ، وا  نخس  ياریذپ  واب و  نمؤم  هک  تسا  اهنآ  يارب 
وا تعافـشب  دـنمزاین  هک  تسا  تمحر  رگید  ملاع  يارب  دوشیمن و  خـسن  وا  نید  هک  تسا  تمحر  ایند  مدرم  يارب  ینعی  َنیَِملاعِلل » ًۀَـمحَر  »

دوب يدوجو  ضیف  يهطساو  تسا  وا  مدآ  ینب  دالوا  رورـس   || تسومه  ملاع  ود  ّیئاغ  ّتلع   401-378- نآرق -111-93- نآرق : - دنتسه
ینیملاعلل ۀمحر  رخآ  هن  مّحرت  هّللا  ّیبن  ای  مّحرت   || ملاع  ناج  دمآ  رب  يروجهم  ز  تسا : هتفگ  یماج  انالوم  دوب  يدوبن  دوب و  يهطبار  ||  

هچرگا هحفـص 189 ] زیخرب [  باوخ  زا  باوخ  دـنچ  سگرن  وچ   || زیخرب  باریـس  يهلال  يا  كاخ  ز  ینیـشن ! غراف  ارچ  ناـمورحم  ز  ||  
نِإَف  » یهاگن ناکـشخ  بل  لاح  رد  ینک   || یهاـگ  هک  هب  نآ  یتمحر  ربا  وت  مهار  كاـخ  رب  بل  کـشخ  هداـتف   || مهاـنگ  ياـیرد  قرغ 
ینعی تسا ، هدش  لامعتـسا  مکترذنا »  » ياجب مُُکتنَذآ »  » 50-1- نآرق : - تسا هتفگ  فاّـشک  رد  رخف :  109 ٍءاوَس » یلَع  مُُکتنَذآ  لـُقَف  اوَّلََوت 
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ار یگمه  اراکشآ  ینعی  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  - 1 دناهتفگ : هجو  دنچ  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  نیرّـسفم  ار ، امـش  مدـناسرت  مدرک و  رادربخ 
ار ماکحا  فئاظو و  ینعی  - 2 تسا . هدوب  گنج  رد  اهنآ  اب  تسا و  هتـشاد  هضراعم  شیرق  اب  ّطقف  هک  دورن  نامگ  ات  مدرک  گنجب  توعد 
-3 ماهدـشن ، رادربخ  نم  دـیوگب  هک  تسا  هدـنامن  یـسک  يارب  رذـع  ياج  تسا و  هدوبن  راک  رد  ضیعبت  مدرک و  غالبا  اـهبرع  امـش  همهب 

تلهم رب  ینعی  ءاوس  یلع  - 4 میدومن ، ّتیصو  غالبا  میدرک و  رادربخ  تبسن  کیب  ار  یگمه  ینعی  نالعا  راهظا و  یلع  ینعی  ٍءاوَس » یلَع  »
ام ٌدــیَِعب  مَأ  ٌبــیِرَق  َأ  يِردَأ  نِإ  َو   » 498-484- نآرق -13-1- نآرق . - دـیوش ناملـسم  دـیئایب و  دوخب  دـیاش  هک  لیجعت  نودـب  شیاـسآ  و 

يدوزب منادیمن  نم  دمآ ، دهاوخ  امش  رب  ریزگان  و  دناهدناسرت ، ترخآ  ایند و  يراتفرگ  زا  ار  امش  هک  هکنیا  ینعی  - 1 رخف :  111 َنوُدَعُوت »
ای دـش  دـهاوخ  مهارف  يدوز  نیمهب  هک  منادـیمن  ماهدـناسرت  يراتفرگ  گنج و  زا  ار  امـش  هکنیا  - 2 دراد ، هلـصاف  تسا و  رود  ای  دـسریم 

دوب دـهاوخ  یک  هک  مربـخیب  نم  امـش  یگراـچیب  ناناملـسم و  یگریچ  زا  دـناهداد  ار  امـش  هک  میب  هکنیا  - 3 دوب ، دیهاوخ  هدوسآ  یتّدـم 
ینعی - 1 رخف : رخآ  ات  ٌۀَـنِتف » ُهَّلََعل  يِردَأ  نِإ  َو   » 58-1- نآرق . - تسا رگد  تقو  دراد و  هلـصاف  ای  دیوشیم  اهنآ  نوبز  راوخ و  يدوز  نیمهب 

دیاش - 2 تسا ، هدـش  لّوحم  رگید  تقوب  هک  يریخأت  تسا و  ياهنتف  دـناهداد  میب  نآ  زا  ار  امـش  هک  يراتفرگ  نآ  امـش و  شیاسآ  دـیاش 
دوخب تّدم  هکنیا  رد  دیاش  ات  امش  يارب  تسا  یشیامزآ  هنتف و  تسین . مولعم  نآ  یکیدزن  رید و  تسا و  هدشن  نّیعم  يراتفرگ  تقو  هکنیا 

يراتفرگ زا  رادربخ  هکنیا  اب  امـش  هک  دشاب  ياهنتف  يراتفرگ ، تقو  زا  يربخیب  دیاش  - 3 دینک ، دوخ  راک  يهراچ  دیوش و  نامیـشپ  دیئآ و 
« ِّقَحلِاب مُکحا  ِّبَر  َلاق  . » دشاب امش  راک  یتخس  بجوم  دینک و  رارصا  رتشیب  هحفص 190 ]  ] 37-1- نآرق  - ینامرفان يورجک و  رد  دیتسه 
59-45- نآرق -33-1- نآرق : - وگب ربمغیپ  يا  وت  ینعی  بر » لق   » دناهتفگ یـضعب  و  تفگ . ادخ  ینعی  دـناهدناوخ  ِّبَر » َلاق  : » عمجم  112

ناز راهن  لیل و  ّقحب  مکحا  ّبر  وت : وگ   || راذـگ  ّقح  اب  دوخ  رما  ربمیپ  يا   35-1- نآرق : - هاشیلع یفص  ریسفت  ُناعَتسُملا » ُنمحَّرلا  اَنُّبَر  »
ام ز نآ  فاصوا  دـینکیم  هچنآ  ره  رب   || ناعتـسم  يادـخ  نمحّرلا  اّنبر  نیکرـشم  ام و  نیب  ام  نک  مکح   || نیک  نادـیم  رد  تفگیم  یمه 

تردق کلک  رداص ز  نآ  مکح   || تسا  تیـشم  قفوب  ناک  هچنآ  ینعی  مدق  زا  تسا  حول  تبث  هچنآ  ره  رب   || مدـبمد  يرای  میهاوخ  ّقح 
یلَع  » رازراک رد  ام  بولغم  امش  مه   || راکماک  میوش و  بلاغ  ام  هکلب  ام  ّیبولغم  هب  دشاب  ناتلیم   || امـش  هچنآ  دوب  ّقح  فالخ  رب  تسا 

دـشاب تسرد  دّمحم  دیدهت  سرت و  هکنیا  رگا  و  میوشیم ، دنمورین  ام  دش و  دهاوخ  دوبان  مالـسا  دنتفگیم  بارعا  نایبلا : حور  َنوُفِـصَت » ام 
ام دیئوگیم و  ازسان  نخس  امش  ینعی   22-1- نآرق . - اهنآ باوج  تسا و  نارفاک  نخس  يهصالخ  هیآ  هکنیا  دریگارف . ار  ام  يدوزب  یتسیاب 

هروس رد  ُجوُجأَـم » َو  ُجوُجأَـی  تَِحُتف   » تیآ 96 - 1 ام : نخـس  میراد . وا  ترـضح  هاگرد  زا  يراودـیما  میهاوخ و  يراـی  نآ  رب  يادـخ  زا 
نّیعم یلزا  تشونرس  رد  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  ای  هیانک  دیاش  َنوُِحلاّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی   » تیآ 105 - 2 تسا . هدش  ثحب  هیآ 94  فهک 
دوشب زیمآ  تملاسم - یتسیزمه  يارب  راگزاس  حلاص و  رشب  هک  دسرب  حلاص  مدرمب  ثراب  نیمز  يهرک  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  تسا 

راک و تسرد  شیدناتسرد و  مدرم  دنوش و  دوبان  تسرپ  يوه - ناراتفر  جک  ناشیدنا و  جـک  دـنوش و  لد  کی  تهج و  کی  یگمه  و 
تیآ 107 - 3 دننک ، یگدنز  یناگمه  روتـسد  کی  زا  يوریپ  رد  دسرب و  ثراب  اهنآب  نیمز  کلامم  دـننامب و  یقاب  ناهج  رد  راتفرتسرد 
ل هحفـص 191 ]  ] 654-607- نآرق -147-113- نآرق -56-23- نآرق  - ماگنه رد  هک  تسا  مولعم  َنیَِملاعِلل » ًۀَـمحَر  ّالِإ  َكانلَـسرَأ  اـم  َو  »

وریپ تشادن و  لالقتـسا  یـسک  هشبح  دنه و  لثم  اهنیمزرـس  رگد  تسا و  هدوب  مور  ناریا و  تکلمم  ود  مدرم  نآ  يارب  ناهج  ملاع و  هیآ 
لدعب راتفر  روتسد  هناگی  نوچ  دوب  تمحر  يهلیـسو  اهتّلم  نآ  يهمه  يارب  ترـضحنآ  راتفر  و  ص ]  ] ربمغیپ نوناق  و  دوب ، تکلمم  ود  نآ 

دش و نّدمت  مدقشیپ  هک  دوب  وا  نآرق  دّمحم و  ّتیصخش  درک ، راوتسا  ار  یمالسا  نّدمت  هاگیاپ  اجنآ  زا  هک  دوب  نیمزرس  نآ  رد  ناسحا  و 
تداعـس هب  ندرک و  یگدنز  يرگمدآ  اب  رگیدـکی  اب  عامتجا و  نیئآ  یقیقح و  دـیحوت  لیجنا  تاروت و  اسیلک و  رید و  دـباعم و  يهمه  اب 

نوزفا زورب  زور  تسا و  یقاب  نآ  يهلابند  زونه  هک  نیملاعلل  ۀـمحر  ینعم  تسا  هکنیا  دـش و  رـشتنم  اـیند  رد  وا  يهلیـسوب  ندیـسر  يدـبا 
هحفص 192]  ] 48-23- نآرق -386-363- نآرق  - 703-701- یقرواپ «. - 30» دوشیم

ّجح هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 22  - 48-23- نآرق -

ات 24] تایآ 1  [: 22  ] جحلا هروس  ]

ُّلُک ُلَهذَت  اهَنوََرت  َموَی  [ 1  ] ٌمیِظَع ٌءیَش  ِۀَعاّسلا  ََۀلَزلَز  َّنِإ  مُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   48-23- نآرق -
ِساّنلا َنِم  َو  [ 2  ] ٌدیِدَش ِهّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِسب  مُه  ام  َو  يراکُـس  َساّنلا  يََرت  َو  اهَلمَح  ٍلمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  تَعَـضرَأ  اّمَع  ٍۀَعِـضُرم 

-1- نآرق [ - 4  ] ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ِهیِدـهَی  َو  ُهُّلُِـضی  ُهَّنَأَف  ُهّالََوت  نَم  ُهَّنَأ  ِهیَلَع  َِبتُک  [ 3  ] ٍدـیِرَم ٍناطیَـش  َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ٍملِع  ِریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  نَم 
َنِّیَُبِنل ٍۀَقَّلَُخم  ِریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  ٍۀَغـضُم  نِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  نِم  َُّمث  ٍۀَفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نِم  مُکانقَلَخ  ّانِإَف  ِثعَبلا  َنِم  ٍبیَر  ِیف  ُمتنُک  نِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   480
ِلَذرَأ یلِإ  ُّدَُری  نَم  مُکنِم  َو  یّفَوَُتی  نَم  مُکنِم  َو  مُکَّدُـشَأ  اوُُغلبَِتل  َُّمث  ًـالفِط  مُکُجِرُخن  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ُءاـشَن  اـم  ِماـحرَألا  ِیف  ُّرُِقن  َو  مَُکل 

َّنَِأب َِکلذ  [ 5  ] ٍجیَِهب ٍجَوز  ِّلُک  نِم  تَتَبنَأ  َو  َتبَر  َو  تَّزَتها  َءاملا  اَهیَلَع  انلَزنَأ  اذِإَف  ًةَدِماه  َضرَألا  يََرت  َو  ًائیَـش  ٍملِع  ِدَعب  نِم  َمَلعَی  الیَِکل  ِرُمُعلا 
َنِم َو  [ 7  ] ِرُوبُقلا ِیف  نَم  ُثَعبَی  َهّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َبیَر  ٌۀَِـیتآ ال  َۀَـعاّسلا  َّنَأ  َو  [ 6  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َو  یتوَملا  ِیُحی  ُهَّنَأ  َو  ُّقَحلا  َوُه  َهّللا 

ِۀَمایِقلا َموَی  ُهُقیُِذن  َو  ٌيزِخ  اینُّدلا  ِیف  َُهل  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِهِفطِع  َِیناث  [ 8  ] ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  َو ال  ٍملِع  ِریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداُجی  نَم  ِساّنلا 
نِإَف ٍفرَح  یلَع  َهّللا  ُُدبعَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  [ 10  ] ِدِیبَعِلل ٍمّالَِظب  َسَیل  َهّللا  َّنَأ  َو  َكادَی  تَمَّدَق  اِمب  َِکلذ   1004-1- نآرق [ - 9  ] ِقیِرَحلا َباذَع 

ام ال ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُعدَی  [ 11  ] ُنِیبُملا ُنارـسُخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  َرِـسَخ  ِهِهجَو  یلَع  َبَلَقنا  ٌۀَـنِتف  ُهَتباصَأ  نِإ  َو  ِِهب  َّنَأَمطا  ٌریَخ  َُهباصَأ 
ُلِخدـُی َهّللا  َّنِإ  [ 13  ] ُریِـشَعلا َسِئَبل  َو  یلوَملا  َسِئبـَل  ِهِعفَن  نِم  ُبَرقَأ  ُهُّرَـض  نََمل  اوُعدَـی  [ 12  ] ُدـیِعَبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ُهُعَفنَی  اـم ال  َو  ُهُّرُـضَی 

ُهَرُصنَی َنل  نَأ  ُّنُظَی  َناک  نَم   637-1- نآرق [ - 14  ] ُدـیُِری ام  ُلَعفَی  َهّللا  َّنِإ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
َهّللا َّنَأ  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ُهانلَزنَأ  َِکلذَک  َو  [ 15  ] ُظیِغَی ام  ُهُدیَک  َّنَبِهُذی  لَه  رُظنَیلَف  عَطقَیل  َُّمث  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِسب  دُدمَیلَف  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  ُهّللا 

ِۀَمایِقلا َموَی  مُهَنَیب  ُلِصفَی  َهّللا  َّنِإ  اوُکَرـشَأ  َنیِذَّلا  َو  َسوُجَملا  َو  يراصَّنلا  َو  َنِیِئباّصلا  َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 16  ] ُدیُِری نَم  يِدهَی 
َو ُلابِجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَقلا  َو  ُسمَّشلا  َو  ِضرَألا  ِیف  نَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُدُجـسَی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 17  ] ٌدیِهَش ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ 

ِنامصَخ ِناذه  [ 18  ] ُءاشَی ام  ُلَعفَی  َهّللا  َّنِإ  ٍمِرکُم  نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِنُِهی  نَم  َو  ُباذَـعلا  ِهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک  َو  ِساـّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  َو  ُّباَوَّدـلا  َو  ُرَجَّشلا 
مِِهنوُُطب ِیف  ام  ِِهب  ُرَهُصی   950-1- نآرق [ - 19  ] ُمیِمَحلا ُمِهِسُؤُر  ِقوَف  نِم  ُّبَُصی  ٍران  نِم  ٌباِیث  مَُهل  تَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  مِهِّبَر  ِیف  اوُمَـصَتخا 

ُلِخُدی َهّللا  َّنِإ  [ 22  ] ِقیِرَحلا َباذَع  اُوقوُذ  َو  اهِیف  اوُدیِعُأ  ٍّمَغ  نِم  اهنِم  اوُجُرخَی  نَأ  اُودارَأ  امَّلُک  [ 21  ] ٍدیِدَح نِم  ُعِماقَم  مَُهل  َو  [ 20  ] ُدُولُجلا َو 
َو [ 23  ] ٌریِرَح اهِیف  مُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُؤل  َو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواـسَأ  نِم  اـهِیف  َنوَّلَُحی  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

حتفب لهذ  ردصم  زا  لهذـت » : » تاغل ینعم  هحفص 193 ]  ] 471-1- نآرق [ - 24  ] ِدیِمَحلا ِطارِـص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلوَقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُـه 
هک زیچ  رگد  اـی  تشوگ  هراـپ  ۀغـضم » ، » رگید يراـک  يهطـساوب  يزیچ  ندرک  شومارف  ینعمب  ود  ره  ّمضب  لوـهذ  ءاـه و  نوکـس  لاذ و 

هایگیب و ینعی  ةدماه » ضرا   » دراد ینعم  دنچ  ود  ره  ّمض  مّود و  نوکس  لّوا و  حتفب  دومه  دمه و  ردصم  زا  ةدماه » ، » تسا هدش  هدیوج 
ندنادرگ و يزیچ  زا  هحفـص 194 ] يور [  ّربکت و  زا  تسا  هیانک  ولهپ و  هدرک  اـت  ود  ینعی  هفطع » یناـث   » هدـنز دوجوم  بوچ و  ناراـب و 
، دـنواشیوخ هلیبق ، ریـشع » . » راـک رد  یتاـبثیب  زا  تسا  هیاـنک  فرح » یلع   » و يزیچ ، ره  يزیت  هراـنک و  فرح » ، » نتـسیرگن نادـب  رورغب 

مانب همجرت : ندرک . غاد  باـتفآ  رد  ندرک و  بوذ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  رهـص  ردـصم  زا  رهـصی » . » درم نز و  رـسمه  تسود ،
يزور هچ  گرزب ، رایـسب  تسا  يدمآ  شیپ  زیخاتـسر  يهزرل  نیمز  هک  ّقح  ینامرفان  زا  دـیزیهرپب  مدرم ؟ يا  نابرهم 1  يهدنشخب  يادخ 
هکنیا اب  دنیآ  مشچب  ناتسم  تروصب  مدرم  دنک و  نینج  طقس  يرادراب  ره  تسا و  ربخیب  هدنام و  زاب  دوخ  راوخریش  زا  ینز  ره  هک  تسا 
دننکیم لادج  یناهج  تردق  يدنوادخ و  راک  رد  هتسنادن  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  تسا 3  تخس  دنوادخ  باذع  هکلب  دنتسین  تسم 
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ار وا  دنک  يربهر  دنک و  هارمگ  ار  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  هک  تسا  نّیعم  وا  تشونرسب  هک  دنوشیم 4  شکرس  نامرفان و  ناطیش و  وریپ  و 
ار امش  ام  هنوگچ ]  ] هک دیـشیدنیب  دیتسه  لد  ود  هرابود  یگدنز  زیخاتـسر و  زا  رگا  هک  مدرم  يا   5 دیـشاب ] هّجوتم  یلو  ، ] نازوس شتآ  هب 

مامت ای  هرهچ و  مامت  يهدیوج  تشوگ  ياهراپ  تروصب ]  ] نآ زا  دعب  هتـسب و  نوخ  نآ  سپ  زا  هفطن و  زا  سپـس  كاخ و  زا  لّوا  میدیرفآ 
میهدیم ياج  اهناد  هچب  رد  میا  هدرک - نّیعم  تشونرسب  ار  هچنآ  مینک و  رادومن  ناتیارب  ار ] امش  یئاناوت  يهزادنا  دوخ و  تردق   ] ات هدشان 

امـش زا  ياهراپ  دیـسرب و  دوخ  دـشر  يهزادـناب  یتسیاب  نآ  لابندـب  يدازون و  میروآیم  ناتنوریب  سپ  نآ  و ز  رّدـقم ، هدربمان و  یماگنه  ات 
يزیچ دهدیم و  تسد  زا  ار  اههتسناد  مامت  هک  اجنآ  ات  یتفرخ  یگدنز و  يهیاپ  رتناوتان  هب  دسریم  امـش  زا  يدنچ  دیوشیم و  گرم  راچد 

دوش نوزف  دبنجب و  مدمآ  دورف  نآ  رب  ناراب  بآ  نوچ  هایگیب و  هناریو و  ار  نیمز  ینیبیم  هک  شیدنیب ] دّمحم  يا  وت  و   ] دـمهفن دـنادن و 
ار و ناگدرم  دنکیم  هدنز  تسا و  ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  هناشن  دوخ  هکنیا  هک  دنایورب 6  امنشوخ  وکین و  یهایگ  یتفج  هتـسد و  ره  زا  و 
8 دزیگنارب ، ار  ناگدش  روگب  يهمه  دـنوادخ  درادـن و  هار  نامگ  ّکش و  نآب  دوب و  دـهاوخ  یمتح  زیخاتـسر  تسا 6 و  اـناوت  زیچ  ره  رب 

دناخرچیم دوخ  يور  دنکیم 9 و  لدج  هحفص 195 ] یئادخ [  راک  رد  نشور ، ياهتشون  تیاده و  ملعیب و  اهمدآ ، هکنیا  زا  یـضعب  یلو 
واب نازوس  یشتآ  زیخاتـسرب  تسا و  يراوخ  ایند  رد  سک  نینچ  يهرهب  درب ، ههاریب  دنادرگب و  ّقح  هار  زا  ارم  درم  ات  دشورفیم ] یگرزب  [و 
متـس شناگدنبب  دنوادخ  هک  هن  ياهداتـسرف  هکنیا  زا  شیپ  دوخ  تسدب  هک  تسا  نآ  ربارب  رد  ینیبیم  هکنیا  شدنیوگب ] و   ] میناشچیم 10
دوخ نیدـب  مرگلد  دـید  شوخ  ریخ و  رگا  هک  رگاـشامت  تسا و  ور  هراـنک  یتسرپادـخب  مدرم  زا  رگید ]  ] ياهتـسد زگره 11 و  دراد  اور 

هکنیا هک  تسا  هدیدنایز  ترخآ  ایندب و  وا  دنک . یم - رادومن  دوخ  ینیدـیب  يور  ددرگیمرب و  دـید  یـشیامزآ  يراتفرگ و  رگا  دـشابیم و 
هکنیا و  شناـیز ، هن  دـناسریم و  شدوس  هن  هک  دتـسرپیم  يزیچ  ادـخ  ریغ  دوخ ] يهتـساوخ  يارب  سک  نینچ  هچ   ] راکـشآ 12 تسا  ینایز 

دب ردقچ  تسا  نآ  دوس  زا  رتکیدزن  شنایز  هک  دناوخیم  ارنآ  وا  هّتبلا   13 دباییمن ] دوخ  هار  هک   ] یتسرد زا  رود  رایسب  تسا  یهارمگ  دوخ 
نآ رد  اهدور  هک  دربیم  یتشهب  نوردـب  ار  راـکوکین  نمؤم و  مدرم  دـنوادخ  هّتبلا  یلو ]  ] دننازاسمه 14 ناربنامرف و  دب  هدـنامرف و  اوشیپ و 
دب دنک و  مالـسا  شریذپ  رد  نافطغ  دسا و  يهلیبق  ود  هک  تسا  لقن  يربط : لوزن : تهج  دنکیم . دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  اریز  تسا . ناور 
دوخ بآ  نان و  دوش و  هدیرب  تسا  دوهی  هک  ام  نامیپمه  ام و  نایم  يهطبار  دنکن و  يرای  ار  دّمحم  ادخ ، هک  میسرتیم  دنتفگ  دندوب و  لد 

286-265- نآرق . - دـش لزاـن  اـهنآ  باوج  يارب  نونکا  دـیآیم  شاهمجرت  هکیا  هیآ  ینعی  ُّنُظَی » َناـک  نَم   » تیآ 15 دـنریگ ، زاب  اـم  زا  ار 
زا  ] سپس دنک ] راوتسا  و   ] دشک الابب  ینامسیر  هلیسو و  یتسیاب  سپ  دنکیمن  شیرای  ترخآ  ایندب و  ادخ  دنکیم  نامگ  یسک  رگا  همجرت :

نداد ناشن  لاـثماب و   ] روطنیا  16 دـنکیم ] مارآ  ار  وا  ینیبدـب  و   ] دربیم ار  وا  مشخ  يرگهراـچ  هکنیا  اـیآ  درگنب  دربب و  ارنآ  رگید ] فرطنیا 
هکنیا زا   ] دنکیم 17 تیاده  دهاوخب  هک  ارنآ  دنوادخ  هّتبلا  تسا و  تانّیب  تایآ  هک  میداتـسرف  نآرق  رـصتخم ] هداس و  ياههلمجب  تقیقح 

تـسرپتب كرـشم و  هک  ناـسک  نآ  زین  ربگ و  غم و  مدرم  اهیحیـسم و  اـهیباص و  مه  دـندوهی و  هک  اـهنآ  دنتـسه و  نمؤم  هک  اـهنآ  تهج ]
ینیبن و  ینادن ]  ] رگم هاگآ 18  تسا و  هاوگ  يزیچ  ره  رب  وا  هک  دنک  تموکح  دزادنا و  یئادـج  اهنآ  نایم  تمایقب  دـنوادخ  هّتبلا  دـندش ،

تخرد و اـههوک و  ناگراتـس و  دیـشروخ و  هاـم و  مـه  تـسا و  نـیمز  نامـسآب و  هـچنآ  دـنکیم  هدجـس  ادـخ  هحفـص 196 ] يارب [  هـک 
وا ادخ  سک  ره  هک  هچ  تسا  هدش  اج  رب  تسرد و  ناشیارب  يراتفرگ  و  دننز ] زابرس   ] مه يرایسب  یلو ]  ] نایمدآ زا  يرایـسب  ناگدنبنج و 

نمؤم يهتسد   ] ود هکنیا  سپ  دنکیم 19  دهاوخب  هچنآ  ادخ  هّتبلا  درادب و  یمارگ  درمشب و  يزیچب  ار  وا  دناوتن  سک  چیه  دنادرگ  راوخ  ار 
زا یئاهـسابل  دندش  رفاک  هک  اهنآ  سپ  دنگنجیم ، دننکیم و  ینمـشد  رگدـکی  اب  دوخ  يادـخ  نید  رد  هک  دنتـسه  گنج  رد  مه  اب  رفاک ] و 

هتخادگ نآ  زا  دنراد  مکش  رد  هچنآ  اهنآ و  ندب  تسوپ  هک  يروطب  دنزیریم 20  شوج  بآ  ناشرس  يالاب  زا  دنربیم و  ناش  يارب - شتآ 
اهزرگ نآ  اب  دننک  مک  دوخ  هودنا  دنور و  نوریب  يراتفرگ  نآ  زا  دنهاوخب  نوچ  هک  تسا 22  نینهآ  ياهزرگ  ناشيارب  مه  دوشیم 21 و 

دربیم یتشهب  نوردب  دـنوادخ  دـندش  راکوکین  نمؤم و  هک  یئاهنآ  هّتبلا  ار 23 و  شتآ  رازآ  دیـشچب  ناشدنیوگب ] و   ] دـننادرگ زاب  ارناشیا 
مرن ياه  هچراپ - اج  نآب  ناشكاشوپ  دـنیارآیم و  ار  اهنآ  دـیراورم  الط و  زا  یئاهدنبتـسدب  اجنآ  رد  و  تسا ، ناور  نآ  ریز  زا  اـهدور  هک 
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تسا لقن  ساّبع  نبإ  زا  عمجم : نیرّسفم : نخس  شیاتس . لباق  هدیدنسپ و  هار  شوخ و  نخسب  دناهدش  یئامن  هار  مه  تسا 24 و  نیمشیربا 
هدش لزان  رفـس  رد  هچنآ  رگم  تسا  هدش  لزان  هنیدـمب  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  هیآ ، دـنچ  رگم  تسا  هدـش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  هک 

تایآ ددع  و  تسا ، هدوبن  هنیدم  رد  هیآ  راهچ  طقف  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، هدش  لزان  هنیدمب  هّیقب  هیآ  شش  زج  دناهتفگ  یضعب  و  تسا .
. دناهتـسناد راهچ  داتفه و  هرـصب  جنپ و  داتفه و  هنیدـم  و  تفه ، داتفه و  نایّکم  دناهتـسناد و  تشه  داتفه و  هفوک  ياهیراق  ار  هروس  هکنیا 

تمایق تامالع  تامّدقم و  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، لصو  تمایقب  هک  هزرل  نیمز  ینعی  دناهتفگ  یضعب  عمجم :  1 ِۀَعاّسلا » ََۀلَزلَز  »
تسترابع هکنیا  دیوگ : حوتفلا  وبأ  دنک  طقس  شیوخ  هچب  تقویب  ینتسبآ  ره   2 اهَلمَح » ٍلمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو   ] » 22-1- نآرق . - تسا

لماح و ماگنهنآ  رد  دیاش  ینعی  یهتنا ، دشاب - یعضرم  هحفص 197 ]  ] 43-3- نآرق  - ای لماح  اجنآ  هکنآ  هن  زور  نآ  یتخس  تّدش و  زا 
هفوک مدرم  عمجم : بارش . یتسم  هن  سرت  یتسم   2 يراکُس » َساّنلا  يََرت  [. » تسا تمایق  مایق  لوه  یتخس و  نایب  ضرغ  و  دشابن ، یعضرم 

تبـسانم و  دـناهدناوخ ، عمج  تروصب  يراکـس »  » ود ره  رد  نارگید  هلمج و  ود  ره  رد  دـناهدناوخ  درفم  تروـصب  يرکـس »  » مصاـع زج 
یحرج و یعرص و   » لثم دنامهفب  اریراتفرگ  ءالب و  ینعم  هک  تسا  یفاصوا  عمجب  ّصتخم  یلعف »  » نزو هک  تسا  هکنیا  هفوک  مدرم  تئارق 
هک دش  لزان  ثراح  نب  رـضن  يارب  هیآ  هکنیا  هک  دناهتفگ  يربط :  3 ُلِداُجی » نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » 26-1- نآرق «. - یکله یمقس و  یضرم و 

رـضن دیوگ : حوتفلا  وبا   ] 35-1- نآرق !. - دنک هدـنز  هرابود  دـناوتیم  یک  ار  هدـش  كاخ  ياهناوختـسا  هکنیا  تفگیم : درکیم و  ثحب  وا 
ُهَّنَأَف ُهّالََوت  نَم  ُهَّنَأ  ِهیَلَع  َِبتُک  [. » ناگدرم ندرک  هدـنز  رب  تسین  رداق  يادـخ  و  ناینیـشیپ ، هناسفا  نآرق  دـنیادخ و  نارتخد  ناگتـشرف  یتفگ 

دناهتفگ یـضعب  و  دنکیم ، شهارمگ  وا  درادب  تسود  ار  ناطیـش  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  ینعی  عمجم :  4 ُهُّلُِضی »
تسا هکنیا  ینعم  دنکیم و  لادج  هک  تسا  صخـش  نآ  هیلع »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دنکیم ، هارمگ  ار  ناطیـش  تسود  ادخ  ینعی 

: رخف  5 ِثعَبلا » َنـِم  ٍبـیَر  ِیف   » 66-1- نآرق . - دـنکیم هارمگ  ار  دوـخ  وریپ  تسود و  هک  تسا  نّیعم  صخـش  نـینچنیا  تشونرـس  رد  هـک 
میدیرفآ كاخ  زا  تسا  مدآ  هک  ار  امش  لصا  ینعی  رخف :  5 ٍباُرت » نِم  مُکانقَلَخ   » 29-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  نیع  حتف  اب  ثعب » »

27-1- نآرق . - تسا كاخ  زا  اهنآ  لصا  تسا و  نیمز  ّداوم  زا  اهاذـغ  دـنوشیم و  تسرد  اهاذـغ  زا  اهنآ  هک  میدـیرفآ  نوخ  هفطن و  زا  ای 
لماک مامت و  - 1 تسا : لوق  دنچ  هکنیا  ینعم  رد  تسا و  هدش  تئارق  زین  هملک  ود  ره  بصن  اب  ٍۀَقَّلَُخم » ِریَغ  : » رخف  5 ٍۀَقَّلَُخم » ِریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  »

 ] 62-43- نآرق -35-1- نآرق  - هدیرفآ و مامت  ینعی  - 2 هریغ ، هزادنا و  لکش و  رد  تسا  مدرم  توافت  بجوم  هک  ۀقلخلا  صقان  تقلخ و 
ینعی - 4 تروص ، لکش و  نودب  تشوگ  يهراپ  تقلخ و  تروص و  ياراد  ینعی  - 3 تسا ، دوبان  دوشیم و  طقس  هک  صقان  هحفص 198 ]

« نّیبنل  » مال فشک :  5 مَُکل » َنِّیَُبِنل  . » دنوشیم ّدلوتم  دـننامیم و  هقلخلا  صقان  هک  یپ  رد  یپ - ياهتقلخ  نودـب  دوشیم و  یپ  رد  یپ  ياهتقلخ 
اه راک - هکنیا  رب  تردـق  هک  میهد  ناشن  ات  میداد  رییغت  یپ  رد  یپ  ياهتروصب  هفطن  تروص  زا  ار  امـش  ینعی  تقلخ  بیترتب  تسا  طوبرم 

امـشب هک  تسا  نآ  يارب  رییغت  هکنیا  هک  دـناهتفگ  رگید  ینعم  و  مینیرفایب ، رییغت  نودـب  هعفد  کی  دوب  نکمم  هکنیا  اب  تسا  ناسآ  ام  يارب 
اب ینعی  دـناهتفگ  و  مینادرگرب ، ار  امـش  هرابود  میناوتیم  میتسه  اناوت  امـش  شنیرفآ  زاغآ  رد  اهینوگ  رگد - هکنیا  رب  هک  نانچمه  میناـیامنب 

هکنیا رخف :  22-1- نآرق . - دیـسانشب دیبایرد و  تسا  مزال  امـش  یتسرّپقح  يارب  هچنآ  دینادب و  ار  دب  بوخ و  ات  میدـیرفآ  تارییغت  هکنیا 
اب تسا  تئارق  ود  رمع » یّفوتی و   » يهملک رد  زین  و  تسا . هدـش  تئارق  روج  دـنچ  جرخن » ّرقن و   » نآ زا  دـعب  يهلمج  ود  و  نّیبـن »  » يهلمج
ات میاهتفگ  هک  لیوأت  نآ  رب  تسار  تبقاع  مال  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   5 ٍملِع » ِدَعب  نِم  َمَلعَی  الیَِکل  . » میم ّمض  نوکـس و  ءای و  حتف  ّمض و 
وا رب  نایـسن  دوش و  مک  ار  وا  هک  دشاب  وا  رکذ  لقع و  مهف و  ناصقن  زا  نآ  تسناد و  هکنآ  زا  سپ  دنادن  چـیه  هک  دـیآ  زاب  یئاجب  وا  راک 
. - دـش ّطلـسم  يزیچ  رب  یعافترا  زا  ینعی  هزمه  اب  تأبر » : » تسا هدـناوخ  نینچ  رفعج  وبا  عمجم :  5 َتبَر » َو   » 37-1- نآرق . - دوش بلاغ 

هایگ و فنص  سنج و  ره  زا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبأ   30-1- نآرق . - هتسد عون و  ره  زا  ینعی  يربط :  5 ٍجیَِهب » ٍجَوز  ِّلُک  نِم   » 12-1- نآرق
هب دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  هایگ  ناسنا و  شیادیپ  هک  تالّوحت  هکنیا  ینعی  فشک :  6 هیآ » رخآ  ات  ُّقَحلا »- َوُه  َهّللا  َّنَِأب  َِکلذ  . » وکین تابن 

یضعب و  دنک . یم - هدنز  تمایقب  مه  ار  ناگدرم  دنکیم  هدنز  راهبب  ار  یناتـسمز  يهدرم  نیمز  هکنانچ  یگـشیمه و  تسا و  تباث  یتسرد 
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لاـمک و ره  يارب  تـسا  ّقـح  و  هحفـص 199 ]  ] 43-1- نآرق  - تسا هتـسیاش  وا  هکنوچ  دـنکیم  ار  اهراک  هکنیا  دـنوادخ  ینعی  دـناهتفگ :
هکنیا زا  ار  هدنب  دیآ  لصاح  هک  یملع  هتـشون : فشک  ، 8 ٍرِینُم » ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  َو ال  ٍملِع  ِریَِغب  ِهّللا  ِیف  ُلِداـُجی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو  . » يرترب

ّبر دوبن ، ضحم  لهج  زج  دـشابن ، چـیه  هس  هکنیا  نوچ  لقع ، ناهرب  زا  ای  عبّتم ، یتّنـس  زا  اـی  لزنم ، یباـتک  زا  اـی  دـیآ : لـصاح  هجو  هس 
تموصخ لوسر  اب  دـنیوگیم و  نخـس  یلاعت  يادـخ  رد  ضحم  لهجب  هک  دـیوگیم : ار  ناکرـشم  ار و  ثراح  رـضن  ار و  لهج  وب  نیملاعلا 

هک تسا  وا  يزارفن  درگ  زا  هک  تسا  هدرمشرب  نینچ  ار  تخـسرس  مدرم  هنوگنیا  دنوادخ  يربط :  9 ِهِفطِع » َِیناث   » 98-1- نآرق . - دنریگیم
َّنَأ َو   ] » 19-1- نآرق . - دهدن ارف  ّقح  مالکب  شوگ  دوش و  وا  زا  نادرگ  ور  دنادرگب و  دوخ  ندرگ  وا  دناوخب  ادخ  يوسب  ار  وا  یسک  رگا 
َهّللا ُدـُبعَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » 51-3- نآرق [. - زگره دشابن  هدـننک  ملظ  دوخ  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  هک  یتسارب  10 و  ِدـِیبَعِلل » ٍماّلَِظب  َسَیل  َهّللا 

دندوب ناسک  یـضعب  دوب  دایز  نآ  رد  ابو  يرامیب  هک  دوب  ینیمزرـس  هنیدـم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  11 هیآ » رخآ  اـت  ٍفرَح »- یلَع 
دنـسروخ و دروآیم  رـسپ  ناشنز  دـیئازیم و  گنـشق  بسا  هرک  ناشنایدام  دـنامیم و  ملاس  ناشجازم  رگا  دـندرکیم و  ترجه  اج  نآب  هک 
- یم اجنآ  يرامیب  راتفرگ  رگا  و  میاهدیدن . یـشوخ  یکین و  زج  میتسه  دوخ  نید  هکنیا  رب  هک  هاگنآ  زا  دـنتفگیم : دـندشیم و  لد  هدوسآ 

نید نیاب  هک  زور  نآ  زا  هک  ادـخب  دـنگوس  تفگیم : اهنآب  ناطیـش  دندیـسریم  دوخ  راک  يهرهبب  رترید  دـیئازیم و  رتخد  ناـشنز  دـندش و 
یلَع  » تسا هتفگ  دهاجم  تسا . يراتفرگ  الب و  ینعمب  و  تسا ، هیآ  رد  هک  هنتف  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  يدیدن و  يزیچ  يدب  زج  يدمآرد 

ناشربرود ياـهیدابآ  برع و  لـیابق  زا  یمدرم  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  تسا . یلد  ود  ّکـش و  رب  مدرم  یـضعب  یتسرپادـخ  ینعی  ٍفرَح »
- نآرق . - دوخ ناشیوخ  يوسب  میدرگیم  رب  هن  رگ  مینامیم و  وا  اب  دش  رتهب  ناميزور  یگدنز و  عضو  رگا  دّمحم  دزن  میوریم  ام  دنتفگیم :
هک یـسک  لـثم  ناـشتدابع  تسا  یتسـس  فعـض و  رب  ینعی  ٍفرَح » یلَع  : » تسا هتفگ  یـسیع  نب  ّیلع  عـمجم :  734-720- نآرق -57-1

ادـیپ دوخ  نید  رب  راوتـسا  لـیلد  هکنوچ  تسا  هحفـص 200 ]  ] 51-37- نآرق  - يراددوخ زا  ناوتان  تسا  هداتـسیا  هوک  هاـگترپ  يهراـنکب 
رب ناشیتسرپ  ادخ - یـضعب  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دوشیم . میلـست  هطلغم  يراک و  هابتـشا  رهب  و  تسا ، رارقیب  دوخ  نید  رد  تسا  هدرکن 
رد هکنآ  سپ  وا  لد  یمدآ و  نابز  دراد  فرط  ود  نید  نوچ  اهنآ  لد - رد  هن  تسا  نابز  رب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا ، ّکـش 

سپ نآ  زا  دش  ناملسم  يدوهی  يدرم  تسا : هتفگ  يردخ  دیعـس  وبا  رخف : تسا . هرانک  کی  رب  شیتسرپادخ  لد  رد  هن  دراد  مالـسا  نابز 
مشچیب هک  مدیدن  يریخ  نید  هکنیا  زا  نوچ  شخبب  راگنا و  هدیدان  ارم  تفگ : ربمغیپب  دش ، دوبان  شاهیامرس  درم و  شدنزرف  دش و  روک 

ّداوم هک  تسا  هروک  دننام  مالـسا  نید  یلو  مرادنپ  هدیدان  مشخبب و  نم  هک  تسین  يزیچ  مالـسا  نید  دومرف : ربمغیپ  مدش ، دنزرف  لام و  و 
رساخ : » عمجم  11 َةَرِخآلا » َو  اینُّدلا  َرِـسَخ  . » دش لزان  هیآ  هکنیا  وگتفگ  هکنیا  سپ  زا  دـنکیم ، ادـج  اهنآ  زا  ار  نهآ  هرقن و  الط و  یجراخ 

: تسا هتشون  ینیسح   31-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  ترخآ  يهملک  رد  ریز  يادـص  ّرج و  اب  رـساخ و  رد  فلا  اب  ةرخـآلا » اینّدـلا و 
 || نید هن  ایند و  هن  لامعا  هن  لام و  ین  تیب : تسا . هدش  دوبان  وا  ياهلمع  هک  ترخآ  رد  دنک  نایز  دیسرن و  دارمب  هک  ایند  رد  درک  نایز 

وبأ  13 ُهُّرَـض » نََمل  اوُعدَـی   » هکنیا زا  رتدـب  دوبن  ینایز  هّتبلا   || نیزح  راوخ و  لعفنم و  ناـهج  ود  ره  رد  نیقی  راونا  هن  قدـص  يهعمـال  ین 
شنایز هتبلا  ار  هکنآ  دناوخیم  ینعی  تسا  دـیکأت  ینعمب  - 2 تسا ، يدایز  - 1 26-1- نآرق : - تسا فالتخا  مـال  هکنیا  ینعم  رد  حوتفلا :

« ُدیِعَبلا ُلالَّضلا   » يهلابند وعدی » - » هّرـض 4 نمل  وعدی  ینعی  دوشیم  هدـیمهف  هلمج  زا  هک  تسا  مسق  ود  باوج  - 3 تسا ، وا  دوـس  زا  شیب 
- نآرق  - یهارمگ نآ  تسا  هکنیا  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  ربـخ  دـعب  يهلمج  و  ءادـتبم ، نم »  » تسا و ءادـتبا  مـال  تسا و  وـلج  يهلمج 
هک تسا  هدش  لقن  يربط : تسا . يراکمه  دب  روای و  دب  تسا  ولج  شنایز  هکنآ  هّتبلا  دـناوخیم  ارنآ  هک  يرود  هحفص 201 ]  ] 231-209
هک دـنامهفیم  هلمج  هـکنیا  رخف : ُریِـشَعلا » َسِئبـَل  َو  یلوَـملا  َسِئبـَل   » 74-57- نآرق . - مال نودـب  ُهُّرَـض » نََمل   » تسا هدـناوخیم  دوعـسم  نبإ 

دراد شزیمآ  هکنآ  ریشع »  » روای و تسود و  ینعی  یلوم »  » نوچ تسا  ناگرزب  زا  يربنامرف  ُبَرقَأ » ُهُّرَض  نََمل  اوُعدَی   » ولج هلمج  زا  دوصقم 
زا يوریپ  رد  تسا  اـهنآ  شنزرـس  هـیآ  هـکنیا  تـسا و  اـهتب  شتـسرپ  دوـصقم  ِهـّللا » ِنُود  نـِم  اوُعدَـی   » شیپ تـیآ  و  تـسا ، مدآ  هارمه  و 

« هرـصنی  » ياه زا  دوصقم  رد  يربط :  15 ُهّللا » ُهَرُـصنَی  َنل  نَأ  ُّنُظَی  َناک  نَم   » 282-253- نآرق -130-96- نآرق -42-1- نآرق . - ناشاسؤر
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ار شنید  دّـمحم و  ادـخ  هک  درادـنپیم  هک  یـسک  ینعی  تسا  ربمغیپ  دوصقم  تسا  هتفگ  هداتق  تسا : یک  ياجب  ریمـض  هک  تسا  فالتخا 
دنکیمن و شیرای  ادخ  درادنپیم  هکنآ  ینعی  تسا  نامگدب  صخش  دوخ  دوصقم   51-1- نآرق : - تسا هتفگ  دهاجم  درک : دهاوخن  يرای 

ینب نافطغ و  يهلیبق  ود  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  لـقن  يربط :  15 هیآ » رخآ  ات  عَطقَیل »- َُّمث  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِـسب  دُدمَیلَف  . » دهدیمن شیزور 
ینان بآ و  دنوش و  نمـشد  ام  اب  دوهی  دوشن و  ّقفوم  دّمحم  دیاش  دنتفگیم : دندرکیم و  يراد  دوخ - مالـسا  شریذپ  زا  هک  دش  لزان  دـسا 
ساّبع نبإ  تسا ، نامـسآ  ءامـس  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  و  دش ، لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دننک ، يریگولج  دسریم  امب  اهنآ  زا  هک 

هیآ ینعم  رد  و  دـناهدناوخ ، مال  رـسک  اب  عطقیل »  » رماـع نبإ  هرـصب و  مدرم  عمجم :  58-1- نآرق . - تسا هناخ  فقـس  دوصقم  تسا : هتفگ 
ار دّمحم  ادخ  درادنپیم  هکنآ  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  يردـصم  ظیغی » ام   » رد ام »  » يهملک دـناهتفگ  نیرّـسفم  رتشیب  - 1 تسا : فالتخا 

مـشخ يرگهراچ  هکنیا  هک  درگنب  سپ  دوش  هفخ  دوخ  دوش و  هراپ  ات  دشکب  ارنآ  ددنبب و  فقـسب  ینامـسیر  دنکیمن  يرای  ترخآ  ایندب و 
وبا - 3 دنک ، عطق  دربب و  دّـمحم  زا  ار  ادـخ  يرای  ماهلا و  دور و  نامـسآب  هک  دـهاوخب  ياهلیـسو  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 2 دربیم . ار  وا 

هکنیا دور و  ـالاب  نا  هحفـص 202 ] هب [  دنک و  شـشوک  دوخ  دنکیمن  يرای  ار  وا  نامـسآ  زا  ادخ  درادنپیم  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم 
مارآ دوشیم  هدرزآ  دـننکیم و  شتوعد  مالـس  اب  هک  ار  وا  مشخ  دراد و  وا  يارب  يدوس  يرگهراـچ  هکنیا  هک  درگنب  دـیامیپب و  ار  تفاـسم 

دناوتیمن هک  دنک  هفخ  ار  دوخ  دهدیمن  يزور  ترخآ  ایندب و  ار  وا  ادخ  درادنپیم  هکنآ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دناهتفگ  یضعب  - 4 دنکیم !
لثم مدرم  هنوگنیا  ناتساد  ینعی  تسین  یـضار  تسا  هداد  واب  ادخ  هچنآ  هب  هک  يدرخیب  نآ  يارب  تسا  لثم  هکنیا  و  دیازفیب ، دوخ  يزورب 
نیمز ةروطمم »  » ینعی ةروصنم » ضرا   » دیوگیم برع  نوچ  تسا  هقزری »  » ینعمب هرـصنی »  » و دنک ، هفخ  ار  دوخ  هک  تسا  سکنآ  ناتـساد 

« هیآ رخآ  ات  َنِیِئباّصلا »- َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ   ] » 647-645- یقرواپ «. - 31» تسا هتفای  يزور  هدیسر و  ناراب  ینعمب  هروصنم 
ناشیا نایم  تمایق  يادرف  نم  ناکرشم  نایاسرت و  ناکربگ و  نادوهج و  ناناملسم و  زا  ار  تعامج  هکنیا  تفگ  یلاعت  قح  حوتفلا  وبأ   17

لطبم زا  ّقحم  ات  رگیدـکی  زا  میئامن  زیاـم  مینک و  ادـج  هکنآ  رگید  مینک ، مکح  هکنآ  یکی  دـنتفگ : لوق  ود  لـصف  ینعم  رد  منک ، لـصف 
َهّللا َّنَأ  ََرت  َمل  َأ   » 71-3- نآرق [. - ترورضب ناشیا  نایم  دننک  قرف  دوخ  نامدرم  ات  هایس  لطبم  يور  مینک و  دیفـس  ّقحم  يور  دوش  هتخانش 
وبأ  70-1- نآرق . - تسا اهنآ  يهیاس  لّوحت  نامه  تاداـمج  دوجـس  تفگ : دـهاجم  فشک :  18 رخآ » ات  ِتاواـمَّسلا »- ِیف  نَم  َُهل  ُدُجـسَی 

نیمز رد  هک  ره  نامسآ و  رد  هک  ره  دنکیم  هدجس  ار  يادخ  تسا . ملع  ینعمب  تیؤر  هکنیا  ینادیمن و  ینعی  ینیبیمن  تسا : هتشون  حوتفلا 
زا نالقاعان  ناتخرد و  اههوک و  ناگراتس و  هام و  باتفآ و  زا  تسا  دامج  هچنآ  تسا و  تقیقح  رب  ناشیا  يهدجـس  دنیالقع  هچنآ  تسا ،

رداق و تسه  یعناص  ارنآ  هک  دنک  لیلد  هچنآ  اب  اریادخ  ندـش  هحفص 203 ] رّخسم [  عوشخ و  ّتلذ و  تهج  زا  ناشیا  دوجـس  نایاپراهچ 
تسا دوجس  تدابع و  ّقحتسم  درک  هک  اهتمعن  نیاب  وا  هک  دنتسنادب  دنتخانـشب و  اریادخ  اهزیچ  هکنیا  رد  رظن  دنع  نالقاع  نوچ  سپ  ملاع 

تادوجوم يهمه  نوچ  هک  تسا  هکنیا  دوجـس  ینعم  کی  رخف : دوب . ناشیا  توعدـب  هک  اـجنآ  زا  دـندرک  ناـشیا  هدجـس  هکنیا  یتشادـنپ 
تـسا رتنایامن  رترب و  تادوجوم  ریزگان  يدنمزاین  نیمه  دنتـسه و  دنوادخب  دنمزاین  شیادیپ  رد  سپ  دنـشابن  ای  دنـشاب  هک  دنتـسه  نکمم 
تیاهن لد و  عوضخ  ناشن  هدجـس  هتـشون : ینیـسح  نایمدآ . نداـهن  نیمز  رب  یناـشیپ  زا  دـنوادخ  يارب  اـهنآ  عوضخ  دوجـس و  ینتورفب و 

زا تسا  حـصفا  هک  لاح  تلالدـب  دـناعشاخ  عضاخ و  ار  يادـخ  رم  ملاع  تاوذ  يهمه  تسا و  میرکت  میظعت و  تیاـغ  عّرـضت و  عضاوت و 
ارنآ ینعی  فشک :  18 رخآ » ات  ُهّللا »- ِنُِهی  نَم  َو   » دوجـس رد  ار  ناهج  تاّرذ  هلمج   || دوهـش  نیع  زا  ینیب  ات  رگن  رد  تیب : لاـقم ، تلـالد 

19 اوُمَصَتخا » ِنامـصَخ  ِناذه   » 29-1- نآرق . - دوب دـهاوخن  وا  يارب  یقیفوت  یـشزرا و  دراذـگ  اـهنت  درکن و  يراـی  کـموک و  ادـخ  هک 
روآگنج يهتـسد  ود  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  يرافغ  ّرذ  وبأ  زا  - 1 29-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :

. دندرک گنج  نید  هار  رد  كرشم  تسرپتب و  دیلو  هبیـش و  هبتع و  اب  دندوب و  ثراحلا  نب  ةدیبع  ّیلع و  هزمح و  هک  تسا  ردب  گنج  زور 
نید و اهنآ  دندشیم  ربارب  رگیدـکی  اب  هک  دـندوب  یحیـسم  دوهی و  رگید  يهتـسد  دـندوب و  نینمؤم  هتـسد  کی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 2

رکنم دسح  زا  امـش  میتسه و  نمؤم  امـش  ربمغیپ  هب  دّمحم و  هب  ام  دنتفگیم  نیملـسم  دناهدوب و  رتولج  نوچ  دنتـسنادیم  رترب  ار  دوخ  باتک 
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رگید ياهّدع  دهاجم و   3 دوخ ، یتسرپادخ  رکف  رد  تسا  هتسد  ود  تموصخ  ینعم  هکنیا  دیـسانشیم ، ار  وا  هکنیا  اب  دیوشیم  ترـضح  نآ 
زا رخف : هحفـص 204 ] دننادیم [ . رترب  ار  دوخ  نید  شور و  مادک  ره  دننکیم و  عازن  رگیدکی  اب  هک  تسا  نمؤم  رفاک و  دوصقم  دـناهتفگ :

هدش تئارق  فالتخاب  تسا  موس  تسیب و  تیآ  رخآ  ات  هک  تاملک  هکنیا  و  تسا ، هدناوخ  ءاخ  رسکب  نامـصخ »  » وا هک  تسا  لقن  یئاسک 
هدـش هدـناوخ  رخآ  واو  رخآ و  هزمه  اب  ًاُؤلُؤل » - » 3 ءاه ، فیفخت  دـیدشت و  اب  ُرَهـُصی » - » 2 ءاط ، فیفخت  دـیدشت و  اـب  تَعُِّطق » - » 1 تسا :

یتوافت فلتخم  ياهتئارق  هکنیا  ینعم  لصا  رد  تسا و  هدوب  اّودر »  » شمعا تئارق  هب  اوُدـیِعُأ »  » يهلمج مّود  تسیب و  تیآ  رد  زین  و  تسا ،
دنزادگب حوتفلا : وبأ   20 مِِهنوُُطب » ِیف  اـم  ِِهب  ُرَهـُصی   ] » 348-337- نآرق -253-243- نآرق -212-203- نآرق -172-161- نآرق . - تسین

زغمب دنزیر  ورف  ناشیا  رـسب  میمح »  » نوچ دومرف  هک  ص ]  ] ادـخ لوسر  زا  درک  تیاور  هریره  وبا  دـشاب ، ناشیا  مکـش  رد  هچنآ  میمح  نآب 
ناشیا مدقب  ات  دورب  ناشیا  مادنا  همه  رد  نینچمه  دـنک و  هتخادـگ  ناشیا  ياشحا  ءاعما و  دـسر و  ناشیا  مکـشب  ولهپب و  ات  دور  ورف  ناشیا 

مَُهل َو  . » دوب هیپ  نتخادگ  تغل  رد  رهـص  و  دـننک ، نینچ  وا  اب  هتـسویپ  دـنریگ و  رـس  زا  زاب  رگد  راب  دـشاب  رهـص  هکنیا  تفگ  هگنآ  دـسر ،
ات اهِیف »- َنوَّلَُحی   » 510-476- نآرق -38-3- نآرق [. - دـنیوگ زرگ  یـسرافب  هک  دـشاب  هعرقم  نآ  هعمقم و  عمج  عماقم  ٍدـیِدَح » نِم  ُعِماقَم 
ره ءاقب  يارس  رد  ادرف  نامیا ، ناصقن  تدایز و  رد  نانمؤم  دنتوافتم و  تفرعم  رد  تفرعم  لها  زورما  هکنانچ  هتشون : فشک   23 هیآ » رخآ 

روح اب  دیراورم  رز و  ياههنیتسد  ریرح و  سابل  ار  نادباع  دنیب ، تمارک  تخاون و  شیوخ  تفرعم  هدنزارب  شیوخ و  لاح  بسح  رب  سک 
ناشیا لامج  رونب  ار  تشهب  هک  دنایموق  زاب  دنیارایب ، تشهب  رویزب  ار  یموق  رون ، يهقرغ  نایع  رحب  رد  دـیرفت  سابل  ار  نافراع  روصق و  و 
یئابیز دـیازفایم  اههرهچ  یئاـبیزب  رهوگ  نوچ   ] اـنیز کـهجو  نسح  ّرّدـلل  ناـک   || هوجو  نسح  داز  ّرّدـلا  اذا  -1-23 و  نآرق . - دنیارایب

هک تسا  نآ  كاپ  يهملک  تسار و  نخس  هتشون : فشک   24 ِلوَقلا » َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُـه  َو  [ » مجرتم [. ] تسا رهوگ  شیارآ  وت  يهرهچ 
فرتعم شیوخ  هانگب  نداد و  هحفص 205 ]  ] 55-10- نآرق  - رارقا شیوخ  زجعب  کیدزن ، زاـینب  رود و  بجع  زا  تسا و  كاـپ  يوعد  زا 

زا رتکیدزن  ّقحب  هار  چیه  مدرک  رظن  راک  هکنیا  رد  تفگ : يرتست  لهـس  ندرک . مدآب  ءادتقا  انَـسُفنَأ » انمَلَظ   » تفگ رد  زاین  زوسب و  ندوب و 
- نآرق . - ینیب زاین  همه  ات  رگنورف  مدآ  هارب  ینیب ، يوعد  همه  ات  رگنورف  سیلبا  هارب  متفاین ، يوعد  زا  رتبعـص  باجح  چیه  مدـیدن و  زاین 

هتفگ رگید  ياج  نوچ  دـشاب  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » هک تسا  تداهـش  هملک  لوق  زا  دوصقم  - 1 تسا : هجو  دـنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  79-60
، تسا نآرق  دوصقم  تسا  هتفگ  يّدس  - 2 ُبِّیَّطلا » ُِملَکلا  ُدَعـصَی  ِهَیلِإ   » تسا هدش  هتفگ  رگید  ياج  رد  زاب  و  ًۀَبِّیَط » ًۀَِملَک  اًلَثَم   » تسا هدـش 
رد هک  تسا  یـشوخ  ياـهربخ  نآ  دوصقم  - 4 ُهَدـعَو » انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا   » تسا تشهب  مدرم  نخـس  هکنیا  دوصقم  ساّبع : نبإ  - 3

تسا ياهدرپ  دننام  یندب  يّدام و  ياهیراتفرگ  نوچ  - 5 یتسردنت ، يداش و  یمئاد و  ياهتمعنب  دنوشیم  يربهر  دسریم و  اهنآب  رگید  ملاع 
يدـنوادخ رون  دوشیم و  هتـشادرب  هدرپ  ندـب  زا  حور  یئادـج  سپ  زا  یلو  یهلا  سدـق  ملاوـعب  تسا  يرـشب  حور  لوـصو  زا  ریگوـلج  هک 

یهلا وترپ  نآ  دیمحلا و  طارصب  لوقلا و  نم  ّبیطب  دنوشیم  تیاده  يربهر و  نینمؤم  هک  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  و  دوشیم ، رادومن 
هدافتسا و  402-358- نآرق -259-219- نآرق -179-151- نآرق -110-84- نآرق . - تسا هار  نیرت  هدیدنسپ - نخـس و  نیرتهب  هک  تسا 

. میتشون نارگید  نخس  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام  نخس 

ات 78] تایآ 25  [: 22  ] جحلا هروس  ]

ُهقُِذن ٍملُِظب  ٍداحلِِإب  ِهِیف  دُِری  نَم  َو  ِدابلا  َو  ِهِیف  ُفِکاعلا  ًءاوَس  ِساّنِلل  ُهانلَعَج  يِذَّلا  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نِّذَأ َو  [ 26  ] ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِِمئاقلا  َو  َنیِِفئاّطِلل  َِیتَیب  رِّهَط  َو  ًائیَش  ِیب  كِرُشت  نَأ ال  ِتیَبلا  َناکَم  َمیِهاربِِإل  انأََّوب  ذِإ  َو  [ 25  ] ٍمِیلَأ ٍباذَع  نِم 

ٍتامُولعَم ٍماّیَأ  ِیف  ِهّللا  َمسا  اوُرُکذَی  َو  مَُهل  َِعفانَم  اوُدَهشَِیل  [ 27  ] ٍقیِمَع ٍّجَف  ِّلُک  نِم  َنِیتأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتأَی  ِّجَـحلِاب  ِساّنلا  ِیف 
[29  ] ِقِیتَعلا ِتیَبلِاب  اُوفَّوَّطَیل  َو  مُهَروُُذن  اُوفُویل  َو  مُهَثَفَت  اوُضقَیل  َُّمث  [ 28  ] َریِقَفلا َِسئابلا  اوُمِعطَأ  َو  اهنِم  اُولُکَف  ِماعنَألا  ِۀَمیَِهب  نِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع 

ِناثوَألا َنِم  َسجِّرلا  اُوِبنَتجاَف  مُکیَلَع  یلُتی  ام  ّالِإ  ُماعنَألا  ُمَُکل  تَّلِحُأ  َو  ِهِّبَر  َدـنِع  َُهل  ٌریَخ  َوُهَف  ِهّللا  ِتامُرُح  مِّظَُعی  نَم  َو  َِکلذ   778-1- نآرق -
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ٍناکَم ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوهَت  َوأ  ُریَّطلا  ُهُفَطخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهّللِاب  كِرُشی  نَم  َو  ِِهب  َنیِکِرـشُم  َریَغ  ِهِّلل  َءافَنُح  [ 30  ] ِروُّزلا َلوَق  اُوِبنَتجا  َو 
[33  ] ِقِیتَعلا ِتیَبلا  َیلِإ  اهُّلِحَم  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف  مَُکل  [ 32  ] ِبُولُقلا يَوقَت  نِم  اهَّنِإَف  ِهّللا  َِرئاعَش  مِّظَُعی  نَم  َو  َِکلذ  [ 31  ] ٍقیِحَس
-1- نآرق [ - 34  ] َنِیِتبخُملا ِرَِّشب  َو  اوُِملسَأ  ُهَلَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  مُکُهلِإَف  ِماعنَألا  ِۀَمیَِهب  نِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهّللا  َمسا  اوُرُکذَِیل  ًاکَسنَم  انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 

مَُکل اهانلَعَج  َنُدبلا  َو  [ 35  ] َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  ِةالَّصلا  یِمیِقُملا  َو  مَُهباصَأ  ام  یلَع  َنیِِرباّـصلا  َو  مُُهبُوُلق  تَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا   747
اهانرَّخَـس َِکلذَـک  َّرَتعُملا  َو  َِعناقلا  اوُمِعطَأ  َو  اهنِم  اُولُکَف  اُهبُونُج  تَبَجَو  اذِإَف  َّفاوَص  اهیَلَع  ِهّللا  َمسا  اوُرُکذاَـف  ٌریَخ  اـهِیف  مَُکل  ِهّللا  ِِرئاعَـش  نِم 

َو مُکادَه  ام  یلَع  َهّللا  اوُرِّبَُکِتل  مَُکل  اهَرَّخَس  َِکلذَک  مُکنِم  يوقَّتلا  ُُهلانَی  نِکل  َو  اهُؤامِد  َو ال  اهُموُُحل  َهّللا  َلانَی  َنل  [ 36  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  مَُکل 
یلَع َهّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  مُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  [ 38  ] ٍروُفَک ٍناّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهّللا  َّنِإ  [ 37  ] َنِینِسحُملا ِرَِّشب 

ٍضعَِبب مُهَـضَعب  َساّنلا  ِهّللا  ُعفَد  ـال  َول  َو  ُهّللا  اَـنُّبَر  اُولوُقَی  نَأ  ّـالِإ  ٍّقَح  ِریَِغب  مِهِراـیِد  نِم  اوُجِرخُأ  َنیِذَّلا   785-1- نآرق [ - 39  ] ٌریِدََقل مِهِرصَن 
مُهاّنَّکَم نِإ  َنیِذَّلا  [ 40  ] ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِإ  ُهُرُصنَی  نَم  ُهّللا  َّنَرُصنََیل  َو  ًارِیثَک  ِهّللا  ُمسا  اَهِیف  ُرَکُذی  ُدِجاسَم  َو  ٌتاوَلَـص  َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  تَمِّدَُهل 

مُهَلبَق َتبَّذَک  دَقَف  َكُوبِّذَُکی  نِإ  َو  [ 41  ] ِرُومُألا ُۀَِـبقاع  ِهِّلل  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  اوَهَن  َو  ِفوُرعَملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضرَـألا  ِیف 
َناک َفیَکَف  مُُهتذَخَأ  َُّمث  َنیِِرفاکِلل  ُتیَلمَأَف  یسُوم  َبِّذُک  َو  َنَیدَم  ُباحصَأ  َو  [ 43  ] ٍطُول ُموَق  َو  َمیِهاربِإ  ُموَق  َو  [ 42  ] ُدوُمَث َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُموَق 

اوُریِسَی مَلَف  َأ  [ 45  ] ٍدیِشَم ٍرـصَق  َو  ٍۀَلَّطَعُم  ٍرِئب  َو  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَف  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  اهانکَلهَأ  ٍۀَیرَق  نِم  نِّیَأَکَف   729-1- نآرق [ - 44  ] ِریِکَن
َو [ 46  ] ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُقلا  یَمعَت  نِکل  َو  ُراصبَألا  یَمعَت  ـال  اـهَّنِإَف  اـِهب  َنوُعَمـسَی  ٌناذآ  َوأ  اـِهب  َنُولِقعَی  ٌبُوُلق  مَُهل  َنوُکَتَف  ِضرَـألا  ِیف 

ٌۀَِملاظ َیِه  َو  اَهل  ُتیَلمَأ  ٍۀَیرَق  نِم  نِّیَأَک  َو  [ 47  ] َنوُّدُعَت اّمِم  ٍۀَنَس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو  ُهَدعَو  ُهّللا  َِفلُخی  َنل  َو  ِباذَعلِاب  َکَنُولِجعَتسَی 
مَُهل ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف   633-1- نآرق [ - 49  ] ٌنِیبُم ٌریِذـَن  مَُکل  اَنَأ  امَّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  اـی  لـُق  [ 48  ] ُریِـصَملا ََّیلِإ  َو  اُهتذَـخَأ  َُّمث 

ّالِإ ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  نِم  َِکلبَق  نِم  انلَسرَأ  ام  َو  [ 51  ] ِمیِحَجلا ُباحصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اوَعَس  َنیِذَّلا  َو  [ 50  ] ٌمیِرَک ٌقزِر  َو  ٌةَرِفغَم 
ًۀَنِتف ُناطیَّشلا  یِقُلی  ام  َلَعجَِیل  [ 52  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِِهتایآ  ُهّللا  ُمِکُحی  َُّمث  ُناطیَّشلا  یِقُلی  ام  ُهّللا  ُخَـسنَیَف  ِِهتَِّینمُأ  ِیف  ُناـطیَّشلا  یَقلَأ  یّنَمَت  اذِإ 

ِِهب اُونِمُؤیَف  َکِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُهَّنَأ  َملِعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َمَلعَِیل  َو  [ 53  ] ٍدیَِعب ٍقاقِـش  یَِفل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  َو  مُُهبُوُلق  ِۀَیِـساقلا  َو  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل 
ُمُهَِیتَأت یّتَح  ُهنِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال   746-1- نآرق [ - 54  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَهل  َهّللا  َّنِإ  َو  مُُهبُوُلق  َُهل  َِتبُختَف 

َو [ 56  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ِیف  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  مُهَنَیب  ُمُکحَی  ِهِّلل  ٍذـِئَموَی  ُکـلُملا  [ 55  ] ٍمیِقَع ٍموَی  ُباذَع  مُهَِیتأَی  َوأ  ًۀَتَغب  ُۀَـعاّسلا 
َو ًانَـسَح  ًاقزِر  ُهّللا  ُمُهَّنَقُزرََیل  اُوتام  َوأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرَجاـه  َنیِذَّلا  َو  [ 57  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
ِِهب َِبقوُع  ام  ِلثِِمب  َبَقاع  نَم  َو  َِکلذ   590-1- نآرق [ - 59  ] ٌمِیلَح ٌمِیلََعل  َهّللا  َّنِإ  َو  ُهَنوَضرَی  ًالَخدُم  مُهَّنَلِخُدَیل  [ 58  ] َنِیقِزاّرلا ُریَخ  َوَُهل  َهّللا  َّنِإ 

[61  ] ٌریَِصب ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنَأ  َو  ِلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلیَّللا  ُِجلُوی  َهّللا  َّنَِأب  َِکلذ  [ 60  ] ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  ُهَّنَرُصنََیل  ِهیَلَع  َیُِغب  َُّمث 
ُِحبـُصتَف ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 62  ] ُرِیبَکلا ُِّیلَعلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ  َو  ُلِطابلا  َوُه  ِِهنوُد  نِم  َنوُعدَـی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَحلا  َوُه  َهّللا  َّنَِأب  َکـِلذ 

ََرت َمل  َأ   633-1- نآرق [ - 64  ] ُدـیِمَحلا ُِّینَغلا  َوَُهل  َهّللا  َّنِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  [ 63  ] ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهّللا  َّنِإ  ًةَّرَضُخم  ُضرَألا 
ٌفُؤََرل ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِإ  ِِهنذِِإب  ّالِإ  ِضرَألا  یَلَع  َعَقَت  نَأ  َءامَّسلا  ُکِسُمی  َو  ِهِرمَِأب  ِرحَبلا  ِیف  يِرَجت  َکـلُفلا  َو  ِضرَـألا  ِیف  اـم  مَُکل  َرَّخَـس  َهّللا  َّنَأ 

ِیف َکَّنُعِزاُنی  الَف  ُهوُکِـسان  مُه  ًاکَـسنَم  انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  [ 66  ] ٌروُفََکل َناـسنِإلا  َّنِإ  مُکِییُحی  َُّمث  مُُکتیُِمی  َُّمث  مُکاـیحَأ  يِذَّلا  َوُـه  َو  [ 65  ] ٌمیِحَر
امِیف ِۀَمایِقلا  َموَی  مُکَنَیب  ُمُکحَی  ُهّللا  [ 68  ] َنُولَمعَت اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  ِلُقَف  َكُولَداـج  نِإ  َو  [ 67  ] ٍمیِقَتـسُم ًيدُه  یلََعل  َکَّنِإ  َکِّبَر  یلِإ  ُعدا  َو  ِرمَألا 

[70  ] ٌریِسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک  ِیف  َِکلذ  َّنِإ  ِضرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  َهّللا  َّنَأ  مَلعَت  َمل  َأ   617-1- نآرق [ - 69  ] َنوُِفلَتَخت ِهِیف  ُمتنُک 
ِیف ُفِرعَت  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  [ 71  ] ٍریِصَن نِم  َنیِِملاّظِلل  ام  َو  ٌملِع  ِِهب  مَُهل  َسَیل  ام  َو  ًاناطلُس  ِِهب  لِّزَُنی  َمل  ام  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَی  َو 

َسِئب َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  اَهَدَعَو  ُراّنلا  ُمُِکلذ  نِم  ٍّرَِشب  مُُکئِّبَنُأَف  َأ  ُلق  اِنتایآ  مِهیَلَع  َنُولتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطـسَی  َنوُداکَی  َرَکنُملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو 
ُبابُّذلا ُمُهُبلسَی  نِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتجا  َِول  َو  ًابابُذ  اوُُقلخَی  َنل  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتـساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 72  ] ُریِصَملا

َنِم یِفَطصَی  ُهّللا   883-1- نآرق [ - 74  ] ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِإ  ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَـق  ام  [ 73  ] ُبُولطَملا َو  ُِبلاّطلا  َفُعَض  ُهنِم  ُهوُذِقنَتـسَی  ًائیَش ال 
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اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 76  ] ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  اـم  ُمَلعَی  [ 75  ] ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهّللا  َّنِإ  ِساّنلا  َنِم  َو  ًالُـسُر  ِۀَِکئالَملا 
ِیف مُکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  مُکاـبَتجا  َوُه  ِهِداـهِج  َّقَح  ِهّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو  [ 77  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َریَخلا  اُولَعفا  َو  مُکَّبَر  اوُدـُبعا  َو  اوُدُجـسا  َو  اوُعَکرا 

ِساّنلا یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَت  َو  مُکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه  ِیف  َو  ُلبَق  نِم  َنیِِملـسُملا  ُمُکاّمَـس  َوُه  َمیِهاربِإ  مُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  نِم  ِنیِّدـلا 
: تاغل ینعم  هحفص 209 ]  ] 708-1- نآرق [ - 78  ] ُریِـصَّنلا َمِعن  َو  یلوَملا  َمِعنَف  مُکالوَم  َوُه  ِهّللِاب  اوُمِـصَتعا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَـف 

ینعی مهثفت » ، » دـنک كرت  ار  اجنآ  دوش و  دراو  یئاج  رد  هکنآ  دابلا »  » تسا هدـش  راگدـنام  هدـیزگ و  تماقا  یئاجب  هک  یـسک  فکاعلا » »
عمج ّفاوص » ، » تشوگرپ قاچ و  يهدـنگ  رتش  ینعمب  هندـب  نیدـب و  عمج  ندـبلا » ، » تمهت غورد و  نخـس  روّزلا » لوق   » ناشدوخ كرچ 

. نایحیـسم دـبعم  هعیب  عمج  عیب » . » تسا هدراذـگ  فص  کـیب  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  راـهچ  هک  يرتـش  هدـنوش و  فـص  رد  ینعمب  ّفاـص 
ناسکی مدرم  يهمه  يارب  ارنآ  ام  هک  مارحلا  دجـسمب  دورو  زا  مه  دنتـسه و  ادخ  هار  ریگولج  دـناهدش و  رفاک  هک  مدرم  نآ  25 و  همجرت :

مدرم هنوگ  هکنیا  هب  ام  دنک ، اجنآ  گنهآ  يدبب  دشاب و  فارحنا  اب  هکنآ  زین  و  هناگیب ، ینابایب و  ای  اجنآ  نیشنرهش  مدرم  هچ  میدرک  نّیعم 
نم يارب  يزابنا  کیرـش و  هک  متفگ ] واب  و   ] میدرک نّیعم  میهاربا  يارب  ار  هناخ  هکنیا  يراـگزورب  هک  هچ  میناشچیم 26  كاندرد  یباذع 

هدجـسب و نارازگزامن  دنراگدنام و  اج  نآب  هک  اهنآ  مه  و  دنوریم ] و   ] دننکیم فاوط  هک  اهنآ  يارب  رادب  كاپ  ارم  يهناخ  هکنیا  و  ریگم ،
نایم رغال  رتش  رب  هراوس  هدایپ و  دنیآ  وت  دزن  ّجـحب  دـننک و  هناخ  هکنیا  گنهآ  هک  نک  زاوآ  ار  مدرم  میتفگ ] میهارباب  مه  و   ] دنعوکر 27

ناشيزور هتسب  نابز  نایاپ  راهچ  زا  هکنیا  يهنارکشب  دننک  ادخ  دای  نّیعم  يزور  دنچ  دننیبب و  مشچب  دوخ  عفانم  دوس و  ات  رود 28  هار  زا 
كاپ دوخ  يدیلپ  كرچ و  دـیاب  سپ  نآ  زا  دیهدب 29  رادان  هراچیب و  مدرمب  دـیروخب و  تاناویح  نآ  زا  مه  مدرم  امـش  سپ  تسا  هدرک 
تـسا دازآ  يدنزگ  ره  زا  هک  هنیرید  يهناخ  نیاب  مه  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دننک و  افو  دوخ  رذنب  و  دنیآ ] ردب  مارحا  زا  و   ] دننک

زیچ نیرتهب  هکنیا  سپ  درامـش  مرتحم  دراد و  گرزب  تسا  ادخ  تامرح  هک  ار  اهنآ  هک  ره  امـش و  فیاظو  تسا  هکنیا   30 دننک ، فاوط 
رد  ] امـش يارب  هچنآ  رگم  نایاپراهچ  زا  هحفـص 210 ] هدافتـسا [  امـش  رب  تسا  هدش  اور  دینادب ] نونکا   ] دـنوادخ و دزن  رد  وا  يارب  تسا 
ات  31 دوخ ] يهتخاس  مارح  لالح و  ماکحا  زا  و   ] غورد نخـس  زا  یتسرپتب و  يدیلپ  زا  دینک  يرود  سپ  دننک ] مارح  و   ] دـنناوخب نآرق ]

دننام دش  ادخب  كرشم  سک  ره  نوچ  دیزاسب ، زابنا  ادخ  يارب  دیشاب و  كرشم  هک  هن  یعقاو  دّحوم  دیـشاب و  ادخ  يارب  لدکی  صلخم و 
32 تسا ، هدـش  دوباـن  و  تسا ، هدرک  باـترپ  رود  یئاـجب  ار  وا  داـب  اـی  هدوبر و  ار  وا  اوه  رد  یغرم  هدـش و  ترپ  نامـسآ  زا  هک  تسا  نآ 

امش يارب  تسا 33 و  راگزیهرپ  لدـب  هک  تسا  هناشن  درادـب  گرزب  ار  ینید  راثآ  يدـنوادخ و  ياههناشن  سک  ره  هک  تسا  نینچ  هکنیا 
یمیدـق يهناخ  نامه  فیاظو  هکنیا  ماجنا  ياج  سپـس  نّیعم و  تقو  ات  تسا  يونعم ] يّداـم و   ] ياـهدوس نید  رئاعـش  بادآ و  هکنیا  رد 

فرطب مه  نآ  ياج  دـنوش و  ینابرق  دـیاب  هک  نّیعم  تقو  ات  تسا  یعفانم  امـش  يارب  لالح  ناـیاپراهچ  هکنیا  رد  اـی  تسا ، دـنزگ  زا  دازآ 
تاناویح زا  هچنآ  ربارب  رد  ات  میدرک  نّیعم  هاـگنابرق ] و   ] فیاـظو ماـجنا  ياـج  یتّلم  ره  يارب  دـسرب 34 و  اج  نآب  هک  تسا  قیتع  يهناـخ 

وت دیـشاب و  واب  میلـست  هدرپسرـس و  یکلمج  دیاب  هک  تسا  هناگی  يادخ  امـش  يهمه  يادخ  سپ  دننک ، دای  ادـخ  مان  میاهدرک  ناشيزور 
رد اهنآ  دسرتب و  دزرلب و  ناشاهلد  دوش  ادخ  زا  يدای  نوچ  هک  اهنآ  ار 35  صلخم  نمؤم و  مدرم  نک  لدشوخ  هدب و  تراشب  ربمغیپ ] يا  ]
زا ار  ینابرق  قاـچ  نارتش  دـینادب ]  ] دنـشخبب 36 و نارگیدب  میاهدرک  ناشيزور  هچنآ  زا  دـنزامن و  ناگدـنرا  دایب  دنیابیکـش و  اهیراتفرگ 

قیرطب  ] ینابرق يارب  ار  اهنآ  هک  یتقو  سپ  تسا  اهنآ  رد  امش  یشوخ  ریخ و  هک  میدرک  نّیعم  امـش  يارب  ادخ  نید  ياههناشن  هّللا و  رئاعش 
فـصب ار  اهنآ  ای  دـینک و  اّیهم  ینابرق  يارب  ّتین  صولخ  افـص و  اب  ای  دـیرادب و  ياپ  ود  تسد و  کی  رب  دـیدنبب و  ناـشپچ  تسد  رحن ]

دیروخب و اهنآ  تشوگ  زا  دوخ  دیـسر ، نیمزب  ناشولهپ  دنداتفا و  دیدرک و  ناشرحن  نوچ  دینک و  دای  اهنآ  رب  ادخ  مان  نتـشک ، يارب  دینک 
دیرادب 37 تمعن  ساپ  دیـشاب و  رازگرکـش  هک  میدروآ  امـش  نامرف  ریزب  نینچ  ار  تاناویح  هکنیا  ام  دـیهدب . زین  هارب  مشچ  مدرم  ادـگب و 

يراگزیهرپ دنامیم ] امـش  يارب  و   ] دسریم ّقح  يوسب  هچنآ  هحفـص 211 ] یلو [  درادن  دنوادخب  يدوس  اهنآ  نوخ  تشوگ و  زگره  نوچ 
شور تسا و  هدرک  یئامنهار  ار  امش  هک  دینک  دای  یگرزبب  ار  ادخ  ات  میدرک  ناتنامرفب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هکنیا  امـش ، یلدکاپ  تسا و 
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تسا نینمؤم  عفادم  دنوادخ  انامه  هک  رادب 38  داش  ناشرطاخ  هدب و  دیون  راکوکین  مدرمب  دّمحم  يا  وت  و  تسا ، هتخومآ  یگدنز  نید و 
دنتـسه گنج  يهدامآ  هک  اهنآ  يارب  تسا  هدـش  هداد  گنج  يهزاجا  تهج ] هکنیا  زا   ] درادن 39 تسود  ار  ساپـسان  تسردان و  مدرم  و 

و  ] دـندرک نوریب  ناشنامناخ  زا  اورانب  ارنانآ  هک  دنتـسه  مدرم  نامه  اـهنآ  تسا 40  اناوت  ناشيرای  رب  مه  دـنوادخ  دناهدیدمتـس و  نوچ 
يهلیـسوب دنوادخ  رگا  نوچ  تسین ] نمـشد  اب  گنج  زج  ياهراچ  سپ   ] تسا دنوادخ  ام  راگدیرفآ  دـنتفگیم : هک  رگم  دنتـشادن ] یهانگ 

نآ رد  رایـسب  هک  يدجاسم  دوهی و  دـباعم  تاولـص و  نایاسرت و  يهسینک  نابهار و  يهعموص  هّتبلا  دریگن  ار  نارگید  ولج  مدرم  هتـسدکی 
نوچ دننک  يرای  ار  وا  نید  هک  دنکیم  يرای  ار  یناسک  دنوادخ  هّتبلا  دشیم و  بارخ  وخدـب ] مدرم  تسدـب  یگلمج   ] دوشیم هدرب  ادـخ  مان 

ار دوخ   ] میداد ناشیهدنامرف  یئاناوت و  نیمز  رب  رگا  هک  دـنکیم ] يرای  دـنوادخ   ] ار ناسک  نآ  زیچ 41  ره  زا  رترب  و  تسا ، دـنمورین  هک 
دنوادخ يوسب  اهراک  يهمه  نایاپ  ماجنا و  رـس  یلو  دننکیم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دنهدیم و  تاکز  دـنناوخیم و  زامن  و  دـنزابیمن ]

[ نانخس هکنیا  رد   ] ار وت  نارفاک  رگا  42 و  دـنک ] راتفر  دوخ  يهفیظوب  دـیاب  هک  زج  تسین  یهگآ  نآ  ماجنا  زاغآ و  زا  ار  سک  هک   ] تسا
نیدم باحـصا  طوـل 44 و  هورگ  مـیهاربا و  مدرم  دومث 43 و  داـع و  حوـن و  مدرم  اـهنیا  زا  شیپ  هک  درادـن ] یگزاـت   ] دنرامـش نزغورد 
دندوب هدوسآ  هک  میتشاذگ  دوخب  يدنچ  ار  اهنآ  مه  ام  دندرمـش و  وگغورد  ار  یـسوم  مه  دندرمـش و  غورد  ار ] ناربمغیپ  راتفگ  یگمه  ]

هک اهیدابآ  رایسب  هچ  45 و  دش ! ماجنا  اجکب  دوب و  هنوگچ  یتخسرس  راکنا و  تبقاع  هک  دنـشیدنیب ] دوخ   ] سپ میدرک  ناشراتفرگ  سپس 
هدنام و اپ  رـس  ای  دوب و  هدـش  بارخ  فقـس  يورب  اهراوید  هداتفا و  فقـس  اهنامتخاس  نآ  میدرک و  ناشدوبان  دـندوب و  راکمتـس  شمدرم 

مدرم ارچ  سپ  یمدآ 46  زا  هحفـص 212 ] هدنام [  یهت  هتـسارآ  دنلب  رـصق  مه  هدافتـسایب و  هدـنام  ياجب  بآ  هاچ  دوب و  یمدآ  زا  یلاخ 
ناشمشچ اهنآ  هچ  دنونشب  ّقح  نخس  دوش و  زاب  ناشاهشوگ  ای  دنمهفب و  دوش و  رایشوه  ناشاهلد  ات  دننکیمن  شدرگ  اهنیمزرس  اهرهشب و 

باذع هک  دنهاوخیم  وت  زا  نارفاک  هکنیا  دّمحم  يا   47 اونش ] دنوش و  انیب  تربع  دنپ و  اب  دیاش  و   ] تسا روک  لد  يهدید  یلو  تسین  روک 
رد دوخ  يهتفگ  زا  وا  دنکن و  رییغت  شتّیـشم  و   ] دـنکن فالخ  زگره  دوخ  يهدـعو  دـنوادخ  دـننادب ]  ] دـسرب دوز  ناشبیذـکت  يراتفرگ  و 

سپ دیرادیم  هاگن  هام  لاس و  باسح  و   ] دیرامـشیم امـش  هک  يزور  رازه  اب  تسا  ربارب  زور  ره  دنوادخ  يدمرـس  هاگـشیپب  یلو ]  ] درذگن
ناشراتفرگ سپ  نآ  زا  میداد و  تلهم  میتشاذـگ و  ياجب  دـندوب  راکمتـس  شمدرم  هکنیا  اب  اـهینادابآ  رایـسب  هک   48 دوشیمن ] رید  باذـع 

دوز رید و  امش و  يراتفرگب  نم   ] مدرم يا  وگب  اهنآب  وت   49 دش ] ناوتن  نوریب  ام  تردق  زا  و   ] تسا ام  يوسب  همه  ماجنا  رـس  نوچ  میدرک 
نمؤم و هک  ناسک  نآ   50 دیشاب ] هّجوتم  دیشاب و  دوخ  راک  رکفب  ات   ] مناسرتیم ناتهدنیآ ] زا   ] ار امش  راکشآ  هب - نم  ّطقف  مرادن ] راک  نآ 

دننک دوبان  ار  دیحوت  ياههناشن  تایآ و  دنراد  ششوک  هک  اهنآ  شزرا 51 و  اب  بوخ و  يزور  تسا و  شزرمآ  ناشيارب  دندش  راکوکین 
دّمحم ّیظرق و  بعک  نب  دّمحم  يربط : َِکلبَق » نِم  انلَسرَأ  ام  َو   » هیآ 52 لوزن : تهج  دنشتآ . نانیشنمه  نارای و  دنیامن  هراچیب  ار  مدرم  و 

لیم فالخ  رب  يزیچ  هک  درک  وزرآ  لد  رد  دوب و  هتـسشن  هّکمب  شیرق  ياهنمجنا  زا  یکی  رد  ص ]  ] ربمغیپ يزور  دناهدرک : لقن  سیق  نب 
هیآ نیاب  ات  دومرف  تئارق  دـش و  لزان  مّجنلا  يهروس و  اجنآ  رد  دـیآ . دـب  ار  اـهنآ  هک  دـشابن  يزیچ  دوشن و  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  بارعا 

یلعلا و ۀقنارغلا  کلت   » داد ربمغیپ  نابز  هب  ار  هلمج  ود  هکنیا  ناطیـش  نایم  هکنیا  رد  يرخُألا » َۀَِثلاّثلا  َةانَم  َو  يّزُعلا  َو  َتاّللا  ُُمتیَأَرَف  َأ   » دیـسر
ربمغیپ راک  نخس و  هکنیا  زا  شیرق  درک و  هدجس  دیـسر و  هدجـس  تیآب  دناوخ و  ار  هروس  يهّیقب  اهنیا  يهلابند  و  یجترتل » ّنهتعافـش  ّنا 

داهن یناشیپ  رب  تشادرب و  یکاخ  تشادن  هدجـس  ناوت  دوب و  ریپ  هک  هریغم  نب  دیلو  دندرک و  هدجـس  ربمغیپ  اب  یگلمج  دندش و  لدشوخ 
445-376- نآرق -49-19- نآرق  - تعافش ادخ  هاگـشیپ  رد  اهتب  هکنیا  یلو  تسا  دنوادخ  اب  یگدنز  گرم و  هک  مینادیم  مه  ام  دنتفگ  و 

هروس هکنیا  لـیئربج  نوچ  میتـسه ، رکفمه  وت  اـب  میراد و  لوبق  ار  هکنیا  اـم  یتـفگ و  تنآرق  رد  وت  هک  روطنیمه  دـننکیم  هحفص 213 ] ] 
شمارآ يارب  رخآ  ات  ٍلوُسَر » نِم  َِکلبَق  نِم  انلَسرَأ  ام  َو   » تیآ 52 دش  كانهودـنا  ربمغیپ  دوبن  نآ  رد  هلمج  ود  نآ  درک و  هضرع  ربمغیپب 

هکنیا رگا  تسا : هتفگ  رخآ  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  هّیـضق  نیمه  ریظن  ساـّبع  نـبإ  زا  عـمجم :  246-202- نآرق . - دـش لزان  ربمغیپ  لد 
ار هیآ  هکنیا  نوچ  درکیم  دای  یتشزب  ار  اهتب  دومرفیم و  رّرکم  ار  تایآ  ربمغیپ  نوچ  هک  دشاب  روط  هکنیا  دیاب  دـشابن  غورد  لصا  زا  هّیـضق 
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يارب یتشز  يهملک  ربمغیپ  ادابم  هکنیا  سرت  زا  نارفاک  زا  یکی  دیـسر  تسا  برع  ياهتب  مان  هک  ةانم » يّزع و  تال و   » تاـملکب دـناوخ و 
هک دروآ  ربمغیپ  تئارق  نایمب  رخآ  ات  ۀقنارغ » ای  قینارغلا  کلت   » ار تاملک  هکنیا  درک و  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  دـیامرفب ، اهتب  نآ  فیـصوت 
درم ناـمه  ناطیـش  زا  دوصقم  ِِهتَِّینمُأ » ِیف  ُناـطیَّشلا  یَقلَأ   » تسا هدـش  هتفگ  هک  هیآ  رد  و  ربـمغیپ ، يهتفگ  تسا و  نآرق  زا  دـنرادنپب  مدرم 

باتک رد  ار  بلطم  هکنیا  یضترم  دّیس  و  تسا . هداد  تبـسن  ربمغیپب  نآرقب و  ار  ینخـس  نینچ  دوخ  يوزرآ  ماخ و  لایخب  هک  تسا  برع 
يارب تسا  یبوخ  لیوأت  هکنیا  و  تسا ، هّیدـیز  نایاوشیپ  زا  یکی  ّقحلل  رـصاّنلا  زا  لامتحا  هکنیا  لـصا  تسا و  هدروآ  دوخ  ياـیبنألا  هیزنت 

رگم دوبن  وت  زا  شیپ  يربمغیپ  چـیه  هک ] شابم  ریگلد  نارفاک  هکنیا  راـتفر  زا  دّـمحم  يا  وت   ] 52 و همجرت :  573-533- نآرق . - هیآ هکنیا 
تـسا هدـش  ریگولج  ار  وا  هک  هتـشاد  لدـشوخ  ار  دوخ  و   ] دـنکفا یم  نآ  رد  يزیچ  يوخوید ] مدآ  و   ] وید شنخـس  رکف و  ماگنه  رد  هک 

میکح 53 تسا و  اناد  وا  هک  درادیم  راوتـسا  ار  دوخ  تایآ  سپ  نآ  زا  دنکیم و  دوبان  خسن و  دـنکفیب  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  یلو ]
ناشاهلد هک  اهنآ  لد و  رامیب  مدرم  يارب  دهد  رارق  شیامزآ  يهلیـسو  ار  یناطیـش  تالخادم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  ثداوح ] هکنیا  ]

لدکی زگره  هک   ] دنرگیدکی زا  يرود  یگتـسد و  ود  رد  ناراکمتـس  و  دنراکمتـس ] مدرم  هنوگنیا   ] هّتبلا تسا و  یتخـس  تواسق و  ياراد 
دنوش نمؤم  نآب  تسا و  وت  يادخ  يوس  زا  یتسردب  تایآ  هکنیا  هک  دننادب  دـنمدرخ  ملاع و  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  زین  54 و  دنوشیمن ]
هکنیا زا  هشیمه  نارفاک  یلو ]  ] تسا 55 هحفـص 214 ] نانمؤم [  يامنهار  تسار  هارب  دـنوادخ  هّتبلا  هک  دوش  مرن  نآ  ربارب  رد  ناـشاهلد  و 
ناشرس رب  تسین  نآ  سپ  زا  یشوخ  هک  نورتس  میقع و  زور  يراتفرگ  ای  دسرب  ناشزیخاتسر  ناهگان  هک  ات  دنتسه  لد  ود  شتایآ  نآرق و 

سپ تسا ] هداتفا  راک  زا  یمدآ  ياهزیواتـسد  رگد  و   ] مدرم نایم  دـنکیم  مکح  وا  تسا و  ادـخ  اب  یهاـشداپ  هک  تسا  زور  نآ  دیآ 56 و 
ناـشيارب دندرمـش  غورد  ار  ّقح  تاـیآ  دـندش و  رفاـک  هک  اـهنآ  دنتـسه 57 و  یـشوخ  زاـنب و  تشهب  رد  دـنراکوکین  نمؤـم و  هک  اـهنآ 

ای دـندش  هتـشک  سپ  نآ  زا  دـندومن و  ترجاهم  دـندرک و  اهر  ار  دوخ  نهیم  ّقح  ادـخ و  هار  رد  هک  مدرم  نآ  يراوخب و  تسا  يراتفرگ 
دندنـسپب و دوخ  هک  میربیم  اج  نآب  ار  اهنآ  مه  تسا 59 و  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  هک  دهدیم  اهنآب  وکین  يزور  دـنوادخ  هّتبلا  دـندرم 
ات َبَقاع »- نَم  َو  َِکلذ   » هیآ 60 لوزن : تهج  دوش .] زواجت  یّقح  يّدح و  زا  دراذگن  هک   ] تسا میلح  اناد و  دنوادخ  نوچ  دنـشاب  یـضار 

اهناملسم دندش و  ورب  ور  مّرحم  هام  رخآب  بش  ود  رد  ناملسم  رفن  دنچ  اب  كرشم  برع  رفن  دنچ  هک  دناهدرک  نامگ  یـضعب  يربط : رخآ »
نارفاک دیوشن ، ام  ضّرعتم  دیرادب و  مارح  هام  تمرح  دندرک  داهنـشیپ  اهنآب  دننک و  زارد  گنجب  تسد  دنتـساوخیمن  مارح  هام  يهطـساوب 

َو َِکلذ   » تیآ 60 دندش : هریچ  اهنآ  رب  نیملسم  درک و  ناشبولغم  دنوادخ  دندرب و  گنجب  تسد  دندرک و  نایغط  یـشکرس و  دنتفریذپن و 
سک ره  هک ] ّقح  نامرف  تسا  نینچ   ] هکنیا  60 همجرت :  454-430- نآرق -48-21- نآرق . - دش لزان  هّیضق  هکنیا  يارب  رخآ  ات  َبَقاع » نَم 

زا و  . ] دـنکیم يراـی  ار  وا  دـنوادخ  هّتبلا  تسا  هدـش  متـس  وا  رب  هک  سپ  ناز  دـناسر ، رازآ  دـنک و  تازاـجم  دـناهدرک  شرازآ  هچنآ  ربارب 
دنکیم و بش  ار  زور  دروآیم و  زورب  ار  بش  دنوادخ  هکنوچ   61 تسا ] زیچ  همه  رب  رداق  وا  هک  اریز   ] ناشدزرمآیم درذگیم و  رد  نانمؤم ]

رترب رتگرزب و  دوباـن و  تسا و  هدوهیب  دنتـسرپیم  كرـشم  مدرم  هک  ار  هچنآ  و  تسا . دـنوادخ  تقیقح  ّقح و  هچ  انیب 62  اونـش و  تسا  وا 
نیمز يور  دادمابب  دوشیم و  زبس  نیمز  دروآیم و  دورف  بآ  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  دّـمحم  يا  ینیبیمن  رگم  سب 63  تسا و  دنوادخ  نامه 

وا هک  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  تسا  وا  تردـقب  وا و  يارب  ریبخ 64 و  تسا و  فیطل  دـنوادخ  هّتبلا  سپ  هحفص 215 ] تسا [  زبس 
مه تسا و  نیمز  رد  هچنآ  تسا  هدرک  اهدازیمدآ ]  ] امـش ناـمرفب  ادـخ  هک  ینیبیمن  رگم  دّـمحم ] يا   ] شیاتس 65 يهتـسیاش  زاینیب  تسا 

دنوادخ هچ ] نّیعم  ماگنهب   ] شدوخ نامرفب  رگم  دـتفیب  نیمز  رب  هکنیا  زا  درادـیم  هاگن  ار  نامـسآ  دوشیم و  ناور  ایردـب  وا  نامرفب  یتشک 
هّتبلا و  دـنکیم ، ناتهدـنز  سپ  نآ  زا  دـناریمیم و  سپـس  تسا و  هدرک  هدـنز  ار  امـش  هک  تسا  ومه  تسا 66 و  مدرمب  نابرهم  هدنـشخب و 

ءاقرو و نب - لیدب  رارسألا : فشک  ًاکَسنَم » انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل   » دعب هیآ  لوزن : تهج  تردق .] رکنم  و   ] تسا ساپـسان  رایـسب  هک  تسا  ناسنا 
لالح هک  دیروخیم  دیـشکیم و  دوخ  تسدب  ار  تاناویح  هک  دندرکیم  يریگهدروخ  ربمغیپ  باحـصاب  سینخ  نب  دـیزی  نایفـس و  نب  رـشب 

-57-22- نآرق . - دش لزان  اهنآ  باوجب  رخآ  ات  ًاکَـسنَم » انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل   » تیآ 67 مارح ، دینادیم و  رادرم  دشکیم  ادـخ  ار  هچنآ  تسا و 
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رد وت  اب  دیابن  یـسک  سپ  دـنوریم  نآ  رب  هک  میدرک  رّرقم  یـشور  ار  یمدرم  ياهتـسد و  ره  هک  دـینادب ] و   ] 67 همجرت :  319-284- نآرق
رتهب ادخ  وگب : دندرک  لادـج  وت  اب  رگا  یئامنهر 68 و  وت  تسار  هارب  هّتبلا  هک  ناوخب  دوخ  ادـخ  يوسب  ار ] مدرم   ] وت دـنک و  هزیتس  تراک 

تـسا ملاع  دنوادخ  هک  ینادیمن  وت  ایآ  درک 70  دهاوخ  يرواد  امـش  فالتخا  رد  ادخ  زیخاتـسر  زورب  دینکیم 69 و  هچ  امـش  هک  دنادیم 
[ نارفاـک هکنیا  یلو   ] تسا 71 ناـسآ  ادـخ  يارب  مهنآ  تسا و  يدـنوادخ  يهتـشون  رد  یگلمج  هک  هچ  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآـب 

يارب و  تسا ] متـس  گرزب  هکنیا  هّتبلا   ] دنرادن یهگآ  نآ  زا  مه  دوخ  تسا و  هدیـسرن  نآ  یتسرد  رب  یلیلد  هک  دنتـسرپیم  ادخ  زج  يزیچ 
رد وت  دـنناوخب  ناش  يارب - ار  ام  نشور  نانخـس  تاـیآ و  نوچ  هک ] دـنهارمگ  ناـنچ  نارفاـک  هکنیا   ] دوب 72 دـهاوخن  يروای  ناراکمتس 

اهنآب مه  وت  دنناوخیم ، ناشيارب  ام  تایآ  هک  دننکفا  اهنآ  رب  ار  دوخ  دـنهاوخیم  یئوگ  ینکیم و  هدـهاشم  يدنـسپان  راکنا و  ناشاهتروص 
هک اهنآب  تسا  هداد  ار  شدیون  ادـخ  هک  تسا  شتآ  دـینادب ] دـیرادنپیم ! دیـشیدنایم و  هک   ] هکنیا زا  رتدـبب  ار  امـش  منک  هاگآ  ایآ  وگب :

یناتساد دناهدز و  یلثم  هک  دینک  شوگ  مدرم  يا  راک 73  ماجنا  رس  هحفـص 216 ] و [  تسا ، تشگزاب  يارب  ییاج  دب  نآ  و  دندش ، رفاک 
[ سپ  ] دنناتـسزاب ارنآ  دنناوتن  دـنک  ادـج  اهنآ  زا  يزیچ  سکم  رگا  دـناهدیرفاین و  یـسکم  زگره  دنتـسرپیم  ادـخ  زجب  هک  اهنآ  دـناهدروآ :
هک دنتـسنادن  دیاب  هکنانچ  ار  دـنوادخ  ّقح  دـناهراچیب 74 و  ردـقچ  ود  ره  دوبعم  دـباع و  هدـش و  لابند  ریگلابند و  هتـساوخ و  ناهاوخ و 

ناگتـشرف زا  ماهلا ] یحو و  لباق  ناسناب  غالبا  يارب   ] وا تسین 75 و  یئاسر  واب  ار  سک  تسا و  اناوت  وا  هکنیا  اب  دـنتخاس  کیرـش  شیارب 
شیپ رد  هچنآ  دـنادیم  هک  اونـش 76  تسا و  انیب  دـنوادخ  هّتبلا  و  مدرمب ] يربماغیپ  يارب   ] اـهداز یمدآ - زا  مه  دـنیزگیمرب و  ياهداتـسرف 
دوجـس عوکر و  نینمؤم  يا  سپ  تسا 77  وا  يوسب  همه  تشگزاـب  هک  هدـنیآ ] هتـشذگ و  زا   ] ناـشبقع رد  هچنآ  تسا و  اـهناسنا  يور 

مه دیوش 78 و  راگتـسر  امـش  هک  دیما  نادب  دیـشاب ] راکوکین  و   ] دیهد ماجنا  کین  راک  دیتسرپب و  ار  دوخ  يادخ  و  دیناوخب ] زامن   ] دینک
هک هچ   ] تشاذگن ناتـشود  رب  ینیگنـس  راب  نید  يهفیظو  رد  دیزگرب و  ار  امـش  وا  هک  تسوا  هتـسیاش  هک  روجنآب  دینک  ادخ  هار  رد  داهج 
ّقح نامرفب  رس  دیتسه و  میلست  نوچ   ] نآرق هکنیا  رد  مه  دیمان و  ناملسم  ار  امـش  هکنیا  زا  شیپ  وا  تسا و  میهاربا  ناتردپ  شیک  دننام :]

[ تعاطا  ] دیهدب و تاکز  دـینک و  زامن  امـش  سپ  تلاسر ] غالبا  رب   ] نامدرم هاوگ  امـش  دوب و  دـهاوخ  امـش  هاوگ  ربمغیپ  راک ] رخآ  رد  و 
نخس تسا . يروای  وکین  هچ  اقآ و  وکین  هچ  تسا و  امش  يادخ  اقآ و  وا  هک  دیهاوخب  کموک  وا  تردق  زا  دینک و  دوخ  زیواتسد  ار  ادخ 

تعاطا زا  ار  مدرم  هک  اهنآ  ینعی  ساّبع : نبإ  ساـیقملا  ریونت   25 ِمارَحلا » ِدِجسَملا  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َنوُّدُصَی  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » نیرّـسفم
: يربط  25 ِدابلا » َو  ِهِیف  ُفِکاعلا  ًءاوَس   » 103-15- نآرق . - دناهدش عنام  هرمع  زا  هّیبیدح  لاس  رد  ار  شباحـصا  ربمغیپ و  دنرادیم و  زاب  ادخ 

دراو اج  نآب  درکیم  ادیپ  اج  یسک  ياهناخ  رد  رگا  دوبن و  مّدقت  اجنآ  ياههناخ  رد  ار  یـسک  دندشیم  هّکم  دراو  هک  ّجاح  تفگ  طباس  نبإ 
، يدزد زا  يریگولج  يارب  یـسک  دندیدزدیم  دوخ  ياه  هناخمه - لاوما  زا  دندش و  فرحنم  مدرم  كدنا  كدنا  تفرگیم . ياج  دشیم و 

ادـخ يهناخ  رئاز  يورب  ارچ  هک  درک  ضارتعا  داتـسرف و  وا  دزن  رمع  تسب ، و  هحفص 217 ]  ] 36-1- نآرق  - تشاذـگ رد  ار  دوخ  يهناخ 
ًءاوَـس  » ینعم تسا  نیمه  ماهدراذـگ و  رد  مدرم  لاـم  يرادـهگن  يارب  هکلب  ماهتـسبن  ّجاـح  يورب  رد  تفگ : وا  ياهتـسب ! دوـخ  يهناـخ  رد 

-214- نآرق . - دنتـسه يواسم  مارحلا  دجـسم  دورو  يارب  ود  ره  اهنآ  ریغ  هّکم و  مدرم  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  ِداـبلا » َو  ِهِیف  ُفِکاـعلا 
يواسم دـنوریم  اج  نآب  جراخ  زا  هک  اهنآ  هّکم و  مدرم  مارحلا  دجـسم  مارتحا  ّجـح و  ماـکحا  بادآ و  رد  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم   249
شورف هراـجا و  دـناهتفگ : هداـتق  ریبج و  نبإ  دیعـس  ساـّبع و  نبإ  همه ، يارب  میدرک  ماـع  فقو  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم : دنتـسه .

: دناهتفگ یئاّبج  دهاجم و  يرـصب و  نسح  و  دـشاب ، مرح  نیمز  مامت  تسا  نکمم  مارحلا  دجـسم  زا  دوصقم  تسین و  زیاج  هّکم  ياههناخ 
رادرایتخا و ام  دنتفگیم : دندشیم و  ریگولج  مارحلا  دجـسمب  فاوط  زامن و  زا  ار  ناناملـسم  نیکرـشم  تسا و  مارحلا  دجـسم  ّطقف  دوصقم 
: يربط  25 ٍباذَـع » نِم  ُهقِذـُن  ٍملُِظب  ٍداحلِِإب  ِهِیف  دُِری  نَم  َو  . » تسا هدـش  تئارق  ود  ره  عفر  بصن و  اب  ءاوس »  » يهملک میتسه و  اجنیا  بحاص 

لمع اجنآ  رد  ینعی   64-1- نآرق : - تسا هتفگ  دهاجم  دتـسرپب ، ار  ادخ  ریغ  دشاب و  كرـشم  اجنآ  رد  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 
نارگ ات  دنـشورفیمن  ار  اهیکاروخ  دننکیم و  راکتحا  هّکم  رد  هک  دنتـسه  یئاهنآ  دوصقم  تسا : هتفگ  تباث  یبأ  نب  بیبح  دهد ، ماجنا  دـب 
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سک و یتساوخ  تقو  ره  هک  مرح  جراخ  رد  یکی  مرح و  لخاد  رد  یکی  درکیم  اـپ  رب  دوخ  يارب  رداـچ  ود  هّکم  رد  رمع  هّللا  دـبع  دوش .
دـنگوس و هک  میدرکیم  وگتفگ  نینچ  هتـشذگ  نارود  زا  اـم  تفگیم  تفریم و  مرح  جراـخ  رداـچ  رد  دـنک  شنزرـس  یلمعب  ار  دوخ  راـک 

هلمج هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  سابقملا : ریونت  تسا . هدـش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  يداحلا  نامه  هّللا » یلب و  هّللا و  ال و   » لثم ضّرعت 
هدنهانپ هّکمب  درک و  رارف  تشگرب و  نید  زا  تشک و  هنیدم  رد  دمعب  ار  راصنا  زا  يدرم  وا  هک  دش  دراو  لظنح  نب  سنا  نب  هّللا  دبع  يارب 

نوریب مرح  زا  ات  میرادیم  زاب  وا  زا  نکسم  كاروخ و  بآ و  مینکیم و  باذع  ار  راکمتس  لتاق  كرشم  هک  درک  نّیعم  ار  وا  مکح  هیآ  دش 
تفگ دوعـسم  هّللا  دـبع  حوتفلا : وبأ  . ] دوش تازاـجم  تسا  هدـش  نّیعم  هچنآـب  دـنهدب و  واـب  هحفـص 218 ] ار [  شیناـمرفان  يازـس  دور و 
یسک هّکم  رد  هک  دنک  ّتین  رگا  ندع  زا  رترود  يرهش  ای  ندع  هب  يدرم  رگا  دنسیون و  وا  رب  یهانگب و  دنک  تّمه  وا  هک  دشابن  سکچیه 

- دناشچب باذع  ار  وا  يادخ  هیآ و  هکنیا  تحت  دشاب  لخاد  دنـسیون و  هانگ  وا  رب  هدرک  هک  مزع  نیدب  رترود ] ای  ندع   ] اجنآ رد  دشکب  ار 
یـضعب رارـسألا : فشک  دوب .] دـهاوخ  باذـع  بجوم  لاح  رهب  هک  هّکم  رد  زج  دنـسیونن  ناسنا  رب  اـجک  چـیه  رد  هاـنگ  ّتین  ینعی  یهتنا .

دیاز ءاب  دناهتفگ  یضعب  و  يراکمتـس ، ریغ  ای  يراکمتـس  روطب  هاوخ  ّقح  زا  ار  فارحنا  لیم و  هّکم  رد  دهاوخب  هک  یـسک  ینعی  دناهتفگ :
یـضعب اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َّنِإ   » رد بلطم  يهجیتن  و  ّنا »  » ربـخ و  دـهاوخب . يراکمتـسب  فارحنا  هّکم  رد  هک  یـسک  تسا : نینچ  ینعم  تسا و 

مارحلا دجـسم  ادخ و  هار  ریگولج  دندش  رفاک  هک  اهنآ  تسا : نینچ  ینعم  و  تسا ، دـیاز  نآ  واو »  » تسا و َنوُّدُـصَی » َو   » يهلمج دـناهتفگ 
دنتسه و رفاک  هک  اهنآ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدشن  هدروآ  هلمج  رد  تسا و  مولعم  هنیرق  زا  بلطم  يهجیتن  دناهتفگ : یضعب  و  دنتسه ،

هکنیا يذمرت : یلع  نب  دّمحم  تسا : هتشون  رارسألا  فشک  مه  -325-341 و  نآرق -301-273- نآرق . - دناهدش دوبان  كاله و  ریگولج ،
هک دنـشاب  ناسکی  صخـش  دزن  هبیرغ  نطومه و  هناگیب و  يدوخ و  هک  يدرمناوج  تسا و  تّوتفب  هراشا  رخآ  ات  ُفِکاـعلا » ًءاوَس   » يهلمج

هگنآ دوب و  ياج  نامیرک  هانپ  نادرمناوج و  يارـسب  ار  ياهدـنهاوخ  ره  يراهنیز و  ره  تسا  هدرک  فصو  نینچ  ار  دوخ  يهناخ  دـنوادخ 
هک دننک  تیاکح  ینعم  نیاب  -75-93 و  نآرق . - دنراد رتکیدزن  ار  وا  رترود  هک  ره  دنزاون و  رتشیب  ار  وا  رتهتسکش  هک  ره  دننادرگ  زاب  هک 

تفرب و يو  تسد  زا  همه  تمعن  ماک و  نآ  دیـشک  ورف  يو  يور  زا  لّمجت  افو  یب - راگزور  تمعن  ماک و  دـنوادخ  دوب  يدرم  دادـغب  رد 
رد دروایب  یقروز  دمآ و  زارف  یحاّلم  درکیم ، هشیدنا  شیوخ  راک  رد  تسـشن و  هلجد  ّطش  رب  یماکیب  یگنتلد و  زا  يزور  تشگ ، لاحدب 

دوب لقاع  حاـّلم  منادـن ، تفگ : تفر ! یهاوخ  هحفـص 219 ] اجک [  هک  دیـسرپ  يو  زا  حاـّلم  دیـسر  هلجد  ناـیمب  نوچ  تسـشن  قروز  نآ 
بناج نادب  ار  وت  تفگ : حاّلم  تفگب : دوخ  لاح  وگب ، نم  اب  دوخ  لاح  تفگ  هگنآ  راتفرگ ، ای  لدـیب  ای  تسا  سلفم  ای  درم  هکنیا  تفگ :

زا دعب  تفر  دجـسم  نآ  رد  دوب  يدجـسم  هلجد  ّطش  رب  دمآ و  نوریب  یتشک  زا  درم  درب  بناج  نادب  ار  وا  دیآ  دیدپ  یجرف  هک  دـشاب  مرب 
دینک تباجا  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : ار  ناشیا  هفیلخ  يارس  زا  دمآرد  یمداخ  دنتسشن  دندمآرد و  لودع  یتعامج  اب  رهـش  یـضاق  یتعاس 
ریما هک  دمآ  نامرف  دـنتفر  هفیلخ  يارـس  رد  نوچ  تفر  درک و  هیبعت  ناشیا  نایم  رد  ار  دوخ  درم  هکنیا  دـنتفر و  لودـع  تعامج  یـضاق و 

ره هداهن  کشم  ياهفان  کی  ره  رس  رب  رز و  زا  رپ  قبط  هد  اب  دمآ  مداخ  هگنآ  دنتـسب ، دقع  دیدنبب ، دقع  دهدیم  نالف  هب  ار  هنالف  نینمؤملا 
هتـشبن اهمان  هن  تفگ : دوبن ، قبط  اریو  هک  تسا  هدـنام  يدرم  تفگ  ار  نینمؤملا  ریما  مداخ ، دوبن  قبط  ار  درم  هکنیا  داهنب  یکی  شیپ  یقبط 
یئاعد دیـسر  تخت  شیپ  نوچ  دیرآ ، نم  شیپ  ار  درم  نآ  تفگ : نینمؤملا  ریما  دندمآ  نت  هدزای  میدناوخ  ار  نت  هدام  یلب ، تفگ : مدوب !
هدـناوخ ان  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : يدـمآ ! هدـناوخان  ام  مرح  رد  هک  تسا  نوچ  میدـناوخن  ار  وت  اـم  تفگ : نینمؤملا  ریما  تفگب ، فیطل 

نادم نانچ  دناوخیم . وت  مرک  ارم  تفگ : دناوخیم  ام  مدـخ  ار  ناشیا  تفگ : دـناوخ ! هک  ار  ناشیا  تفگ : دـناوخ ! هک  ار  وت  تفگ : مدـماین 
تاود و نینمؤملا  ریما  هگنآ  کیعادب  ابحرم  تفگ : نینمؤملا  ریما  لاعت  تفگ : رایرهـش ، وت  مراکم  ارم   || ماهدـمآ  دوخ  هگیاجنیا  نم  هک 
ره هک  تفگ  هگنآ  داد  يو  هب  ّصاـخ  بکرم  دومرف و  وکین  یتـعلخ  داد و  يو  هب  تشبن و  یتیـالو  روشنم  شیوخ  ّطـخب  تساوـخب و  ملق 

ِعَّکُّرلا َو  َنیِِمئاقلا  َو  َنیِِفئاّطِلل  َِیتَیب  رِّهَط  َو  . » دـنیب نینچ  تعلخ  دـناوخ  اـم  مرک  ار  هک  ره  تفاـی و  ناـنچ  تعلخ  دـناوخ  اـم  مدـخ  ار  مادـک 
هک اهنآ  و  دـنوریم ، دـننکیم و  فاوط  هّکمب و  دـنیآیم  هک  اهنآ  ینعی  تفگ : هحفص 220 ]  ] 78-1- نآرق  - ساـّبع نبإ  رخف :  26 ِدوُجُّسلا »
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نیمئاـق زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنراد ، دوجـس  عوکر و  زاـمن و  اـج  نآـب  هک  اـهنآ  دـنراد و  تماـقا  اـج  نآـب  دنتـسه و  هّکم  مدرم 
کلملا راد  هک  ار  دوخ  لد  دـیامرفیم : تراشا  لها  نابزب  هتـشون : ینیـسح  دـشاب . دوجـس  عوکر و  دـیاب  زامن  رد  هک  دنتـسه  نارازگزاـمن 

نم يارب  هک  دوادـب  دـمآ  یحو  تسا . ام  ّتبحم  بارـش  يهنامیپ  وا  هک  هدـم  هار  ودـب  ار  يریغ  نک و  كاپ  زیچ  همه  زا  تسا  نم  يایربک 
يهدنب لد  هک  دومرف : دیاش ! ار  وت  لالج  تمظع و  هک  تسا  هناخ  مادـک  تفگ : دـیآ ، دورف  يو  هب  نم  تمظع  رظن  هک  زاس  كاپ  ياهناخ 

نآ شوخ  تیب : دـنازوسب ، تسا  اـم  ریغ  هچ  ره  اـت  نز  لد  رد  قشع  شتآ  تفگ : منادرگ ! كاـپ  هنوگچ  ار  وا  هک  دوـمرف  دواد  تسا ، نم 
رد هک  ینیمز  دیورن ز  دیحوت  لگ  تسا : هتفگ  یبرغم  خیـش  نایبلا : حور  دزوسب  دـیآ  شیپ  هچ  ره  ّقح  زجب   || دزورف  رب  لد  رد  هک  شتآ 

نِّذَأ تسنیکسم  لد  تسه  رگا  تسود  نکسم   || اتفگ  مدیبلطیم  ناج  تسود ز  نکسم  تسنیک  ایر و  ربک و  دسح و  كرش و  راخ   || وا 
مدرم تسا  هدش  نامرف  واب  هک  تسا  میهاربا  اب  نخس  يور  دناهتفگ : ساّبع  نبإ  و  ع ]  ] ّیلع نیرّسفم و  مومع  عمجم :  27 ِّجَحلِاب » ِساّنلا  ِیف 

ۀّجح رد  ترضح  نآ  ّجحب و  دراد  او  ار  مدرم  هک  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  هکنیا  دناهتفگ  یئاّبج  يرـصب و  نسح  «، 32» دنک ّجحب  توعد  ار 
نآ ّجحب و  دراد  او  ار  مدرم  هک  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  هکنیا  دـناهتفگ  یئاّبج  يرـصب و  نسح  دومرف . مالعا  مدرمب  ار  ّجـح  بوجو  عادولا 

: تسا فرح  ود  ّجـح  هتـشون : فشک   189-187- یقرواپ -38-1- نآرق . - دومرف مالعا  مدرمب  ار  ّجـح  بوجو  عادولا  ۀّـجح  رد  ترـضح 
کملح یلا  یمرجب  تئج  : » لاق ّهنأـکف  هدـنب  مرجب  تسا  تراـشا  میج  دـنوادخ ، هحفـص 221 ] ملح [  هب  تسا  تراشا  ءاـح  میج ، ءاـح و 

هدش لقن  يرـصب  نسح  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  عمجم : هدایپ  دنیآ  وت  يوسب   27 ًالاجِر » َكُوتأَی  «. » یل رفغاف 
20-1- نآرق . - دـنیوگ ار  رغال  رتش  رماض »  » و تسا . هدـش  لـقن  زین  میج  فیفخت  ءار و  ّمض  اـب  میج و  دـیدشت  ءار و  ّمضب  ـالاّجر » : » تسا

لقن ساّبع  نبإ  زا  يربط :  28 مَُهل » َِعفانَم  اوُدَهشَِیل   » 30-1- نآرق . - رود هار  ره  زا  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :  27 ٍقیِمَع » ٍّجَف  ِّلُک  نِم  »
رد تسا  ادخ  ياضر  هچنآ  دنرب و  یتراجت  دوس  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دنرب ، تراجت  دوس  دنوش و  رضاح  ناشاه  رازابب  ات  ینعی  تسا :

-1- نآرق . - دننک هدهاشم  يدنوادخ  ترفغم  وفع و  ینعی  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  و  دسر ، اهنآب  ترخآ  ایند و 
هک تسا  تدابع  هکنیا  يهجیتن  يونعم  يّدام و  يدوس  هک  دـنامهفب  ات  تسا  هدـش  هتفگ  نّیعمان  هرکن و  تروصب  عفانم »  » يهملک رخف :  31
هک دراد  تلالد  هلمج  هکنیا  رد  ادـخ  مسا  دای  رکذ و  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم :  28 ِهّللا » َمسا  اوُرُکذَی  َو  . » درادـن دوس  نآ  تادابع  رگید 

رـسب يهراشا  هلمج  هکنیا  رد  رکذ  زا  دوصقم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و  ناویح . ندـیرب  رـس  ماگنهب  تسا ، ندروآ  نابز  رب  ادـخ  ماـن  دوصقم 
ماما زا  و  عورـشم ، راتـشک  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  سپ  دوش  هدرب  ادـخ  ماـن  هک  تسا  عورـشم  یتقو  راتـشک  نوچ  تسا  ناویح  ندـیرب 

رد یناـبرق  زور  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم   29-1- نآرق : - دومرف هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
هّلل دمحلا  انیده و  ام  یلع  ربکا  هّللا  دمحلا  هّلل  و  ربکا ، هّللا  ربکا  هّللا  هّللا و  ّالا  هلا  ربکا ال  هّللا  ربکا  هّللا   » دروآ نابز  رب  ار  اهریبکت  هکنیا  ینم 

زامن جنپ  لابند  رد  هک  دـیوگب  ار  اهریبکت  نیمه  مه  رگید  زامن  راهچ  زا  دـعب  و  ماعنالا » ۀـمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  و  انیلوا ، ام  یلع 
هحفـص  ] 647-613- نآرق -342-295- نآرق -34-12- نآرق  - 44-42- یقرواپ «. - 33» تسا هیبـلت  اـجنیا  رکذ  تسا : هتـشون  دوـش . هتفگ 

مدرم هکنوچ  ادخ  مان  ندروآ  نابزب  اب  تسا  ناویح  ندیرب  رس  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  رخف : تسا . قیرشت  ماّیا  رد  تاریبکت  رکذ  نایبت : [ 222
رد یلصا  ضرغ  هکنیا  رب  تسا  مدرم  هیبنت  نخس  روجنیا  رد  دنراین و  نابز  رب  ادخ  مان  تسین  نکمم  تاناویح  ندیرب  رـس  ماگنهب  ناملـسم 

ینابرق دوخ  لوعجم  ياهدوبعم  يارب  اهنآ  هک  ناتسرپتب  اب  ندرک  تفلاخم  لمع  رد  تسا و  ندرب  ادخ  مان  ادخ  هب  بّرقت  اهینابرق و  هکنیا 
کنم و ّمهّللا  ربکا  هّللا  هّللا و  مسب   » دوش هتفگ  تاـملک  هکنیا  هلبقب  ور  یتسیاـب  ناویح  ندـیرب  رـس  ماـگنهب  تسا : هتفگ  لـتاقم  و  دنتـشاد .

هتفگ لافق  و  َنیَِملاعلا » ِّبَر  ِهِّلل  ِیتامَم  َو  َيایحَم  َو  یِکُُسن  َو  ِیتالَـص  َّنِإ   » تسا هتـسناد  اهنآ  رب  هوالع  مه  ار  تاملک  هکنیا  یبلک  و  کیلا »
- نآرق . - دـهدیم رارق  دوخ  تاریـصقت  زا  تشذـگ  يارب  دوخ و  ناج  ضوع  ارنآ  هک  تسا  يروط  صخـش  یناـبرق  لـمع  هکنیا  رد  تسا :
: دـناهتفگ هداتق  نسح و  حوتفلا . وبا   28 ٍتامُولعَم » ٍماّیَأ  ِیف  . » دنیوگ کیبل  ینعی  اریادخ  مان  دـننک  دای  و  تسا : هتـشون  ینیـسح   686-605

قیرـشت ماّیا  تادودعم  ماّیا  تسا و  هجحیذ  لّوا  ههد  تامولعم  ماّیا  «: 34» دناهتفگ ءاملع  رتشیب   : 28-1- نآرق . - هّجحیذ لّوا  زور  هد  ینعی 
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رد هک  ّجـحب  اـهنآ  یگتـسبلد  يهطـساوب  تسا  هدوب  موـلعم  بارعا  دزن  رد  اـهزور  هکنیا  هک  تسا  نآ  بلطم  هکنیا  رب  اـهنآ  لـیلد  تسا و 
عفانم هدافتـسا و  عقوم  و  تسا ، هدوب  مولعم  ناشرظن  رد  اهزور  نآ  دنتـشادیم و  هاگن  ارنآ  باـسح  تسا  هدوب  زور  هد  هکنیا  رخآ  ياـهزور 

ماّیا دناهتفگ : ياهّدـع  ملـسم و  وبا  و  نابرق ، زور  مه  رعـشم و  هفرع و  زور  لثم  تسا ، هدوب  زور  هد  هکنیا  رد  هک  تسا  هدوب  مولعم  زین  اهنآ 
دزن رد  اهزور  هکنیا  هک  تسا  نآ  بلطم  هکنیا  رب  اهنآ  لیلد  تسا و  قیرـشت  ماّیا  تادودـعم  ماّیا  تسا و  هجحیذ  لّوا  ههد  تاـمولعم  ماـّیا 

نآ دنتشادیم و  هاگن  ارنآ  باسح  تسا  هدوب  زور  هد  هکنیا  رخآ  ياهزور  رد  هک  ّجحب  اهنآ  یگتـسبلد  يهطـساوب  تسا  هدوب  مولعم  بارعا 
هفرع و زور  لثم  تسا ، هدوب  زور  هد  هکنیا  رد  هک  تسا  هدوب  مولعم  زین  اهنآ  عفانم  هدافتسا و  عقوم  و  تسا ، هدوب  مولعم  ناشرظن  رد  اهزور 
زا دعب  زور  هس  تسا و  نابرق  زور  تامولعم  هحفص 223 ]  ] 28-26- یقرواپ  - ماّیا دناهتفگ : ياهّدع  ملسم و  وبا  و  نابرق ، زور  مه  رعشم و 

. تسا هدش  ناشنّیعم  مولعم و  ياهزور  دناهتـسنادیم و  ارنآ  برع  يهمه  دنتفگیم و  رّحنلا  موی  دندرکیم و  ینابرق  اهزور  نآ  رد  نوچ  نآ 
تـسا هزاجا  يارب  هکلب  دـنروخب  دوخ  یناـبرق  تشوگ  زا  هک  مزـال  تسا  يروتـسد  هکنیا  هک  تسا  هتفگن  یـسک  يربط :  28 اهنِم » اُولُکَف  »

يزیچ نوـچ  ّتیلهاـج  رد  هـک  تـفگ  نآ  يارب  هـکنیا  حوـتفلا : وـبأ   ] 17-1- نآرق . - دــیروخب یناـبرق  تشوـگ  نآ  زا  تـسا  زیاـج  ینعی 
ماجنا دیاب  دنراد  هدهع  رب  ّجح  فیاظو  بادآ و  زا  هچنآ  ینعی  يربط :  29 مُهَثَفَت » اوُضقَیل  َُّمث  [. » يدندروخن نآ  زا  هناخ  يارب !!! يدنتشکب 

هرمج یمر  تسا : هتفگ  یظرق  بعک  نب  دّـمحم  و  هناـخ . فاوط  هرمج و  یمر  بل و  تشپ  يوـم  نتفرگ  تسا و  رـس  ندیـشارت  هک  دـنهد 
ندیشارت تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا ، هورم  افص و  یعـس  هناخ و  فاوط  نتفرگ و  نخان  نتفرگ و  شیر  براش و  يوم  ینابرق و  تسا و 

فّقوت هرمج و  یمر  ندیـشارت و  راهظ  تشپ  لغب و  ریز  ندرک و  مک  شیر  يوم  زا  ندـیچ و  نخاـن  نتفرگ و  بل  تشپ  يوم  تسا و  رس 
متـس زا  هک  دـننک  فاوـط  هناـخ  نآـب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربـط :  29 ِقِیتَـعلا » ِتیَبلاـِب  اوـُفَّوَّطَیل  َو   » 29-1- نآرق . - هـفلدزم هـفرعب و 
هتفگ دـیز  نبإ  تسین ، یّقح  نآ  رد  ار  یـسک  تسا و  دازآ  مدرم  کلم  زا  هناخ !!! نآ  ینعی  تسا  هتفگ  يرگید  و  تسا ، دازآ  ناراـکمتس 
زور رد  هک  تسا  تراـیز  فاوط  هلمج  هکنیا  رد  فاوط  زا  دوـصقم  و  تسا ، یمیدـق  تسا و  هدوـب  ناـمز  رید  زا  هک  ياهناـخ  ینعی  تسا :
ءاسن فاوط  فاوطب  رما  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحصا  عمجم :  41-1- نآرق . - دشاب عادو  ماگنه  ای  نآ  زا  دعب  ای  نابرق 
هکنیا زا  سپ  رگم  تسین  زیاج  نز  اب  شزیمآ  یتح  دوشیم  لالح  زیچ  همه  دوشیم و  مامت  مارحا  دش  ماجنا  ترایز  فاوط  نوچ  هک  تسا 

 ] دنناوخ هرایّزلا  فاوط  ارنآ  هک  تسا  ّجح  فاوط  دارم  تسا : هتشون  حوتفلا  وبأ  تسا . هدش  بجاو  نانز  اب  شزیمآ  زاوج  يارب  هک  فاوط 
نم ۀضافالا  دعب  فاوط  هکنیا  تسا و  بجاو  تسا و  نکر  عامجا  هب  و  نارّسفم . رتشیب  مالّسلا و  هیلع  تسا  رقاب  لوق  هکنیا  و  هحفص 224 ]

زا ندش  هناور  زا  دعب  دناهتفگ  یـضعب  تسا  هدـش  نآب  مکح  هیآ  رد  هک  فاوط  هکنیا  نایبت : نآ . زا  سپ  اّما  دـیع و  زورب  اّما  دـشاب  تافرع 
تسا و لـطاب  ّجـح  دوـشن  ماـجنا  رگا  تسا و  نکر  هک  تراـیز  فاوـط  تسا  نیمه  نآ و  زا  دـعب  اـی  یناـبرق  زورب  تسا  رعـشم  تاـفرع و 

هکنیا تسا و  مزال  نانز  اب  ترـشاعم  زاوج  يارب  هک  تسا  ءاـسن  فاوط  ناـمه  فاوط  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دـناهدرک  تیاور  اـم  باحـصا 
هکنیا دومرف : تسا ! یچ  فاوط  هکنیا  زا  دوصقم  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـص : تسا . تراـیز  فاوط  رب  هوـالع  فاوـط 
فاوط ار  فاوط  هکنیا  ندیـشارت و  رـس  هرمج و  یمر  زا  سپ  ناـبرق  زورب  تسا  بجاو  فاوط  هکنیا  رارـسألا : فشک  تسا . ءاـسن  فاوط 

ّجاح دـیاب  هک  تسا  هّکمب  دورو  فاوط  لّوا  دراد : فاوط  هس  ّجـح  یّلک  روطب  هّکم و  زا  ناگمه  ندـش  هناور  عقوم  ینعی  دـنمانیم  تضافا 
هناـخ فاوط  سپ  ناز  تفرگ و  وضو  درک  هک  يراـک  لّوا  دـش  هّکم  دراو  هک  ربمغیپ  تفگ : هشیاـع  و  دـنک ، فاوط  دوش  هّکم  دراو  نوچ 

نابرق و زورب  تسا  تضافا  فاوط  مّود  فاوط  تسا ، هدشن  ریـصقت  دـنکن  رگا  و  تسا ، ّبحتـسم  دـنمانیم و  مودـق  ار  فاوط  هکنیا  درک و 
ره هک  تسا  عادو  فاوط  مّوس  دـش ، جراخ  ناوتیمن  مارحا  زا  دوشن  ماجنا  اـت  تسین  تسرد  هرمع  ّجـح و  دوشن  ماـجنا  رگا  هک  تسا  نکر 

دوش و جراخ  دعب  دنک و  فاوط  لّوا  دیاب  تسین و  زیاج  عادو  فاوطیب  دوش  رود  هّکم  زا  زامن  رد  رـصق  رفـس و  يهزادناب  دـهاوخب  سک 
هبعک اب  هّکم  رد  مدرم  يهطبار  نیرخآ  دـیاب  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  ساّبع  نبإ  و  تسا . بجاو  ینابرق  يورب  هن  رگ 
يور  || یهنیم  مدـق  يوک  هکنیا  رد  هک  يا  نایبلا : حور  دورب . فاوطیب  تسا  زاجم  هک  هنانز  تداع  راتفرگ  نز  رگم  دـشاب  نآب  فاوط  و 
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 || روضح رب  نانک  فوط  نانز  خرچ  هحفـص 225 ] هن [  يور  دوش  هدوس  رگا  ياپ   || هن  يوک  هکنیا  رد  هزادناب  ياپ  یهنیم  مرح  هب  هّجوت 
زا یئزج   || تسا  هر  اـهلد  هر  رد  وزک  هبعک  رگد  دزوـس  لّوا و  دـنز  خرچ   || رگم  ینادـن  هناورپ  تداـع  روـن  عمـش  وا  هناورپ و  هدـش  وـت 

هناخ ندرک  ترایز  ّجـح  جرفلا  حاتفم  ربّصلا  ریما ، يا   || ّجـحب  ات  ارناوراـک  هکنیا  شکب  شوخ  تسا : يونثم  رد  تسا  هّللا  نیمی  ياـضعا 
يارب تسا  هدش  لامعتـسا  دایز  نآرق  رد  کلذ »  » يهملک فشک :  30 ِهّللا » ِتامُرُح  مِّظَُعی  نَم  َو  َِکلذ   » دوب هنادرم  تیبلا  ّبر  ّجـح   || دوب 

دجـسم مارحلا و  دـلب  مارحلا و  تیب  دوـصقم   150-131- نآرق -45-1- نآرق : - تسا هتفگ  دـیز  نبإ  ار  ِهّللا » ِتاـمُرُح   » نخـس و يهمتاـخ 
تمرح ینعم  ّجح و  کسانم  رگید  هرمع و  تسا و  ّجح  تامرح  دناهتفگ : یضعب  و  تسا ، مارحا  مارحلا و  رهـش  مارحلا و  رعـشم  مارحلا و 

نتشادرب تسد  تسا  مارح  اهنآب و  هّجوت  تسا  بجاو  هک  تسا  هکنیا  دنیوگیم  تامرح  ار  اهنآ  عومجم  تسا و  هدش  هدراذگ  اهنیا  مان  هک 
بجاو دـیاهدش  فّظوم  هک  اهنیا  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هدـش  نّیعم  هک  اهروتـسد  نآب  تسا  هراشا  کلذ » : » يربط اهنآ . ندرک  ردـه  و 
دهاجم و  دنک . تیاعر  مارحا  ماگنه  رد  درامـشب و  مرتحم  ار  اهروتـسد  هکنیا  سک  ره  دینکن و  فّلخت  اهنآ  زا  ّجـح  رد  هک  امـش  رب  تسا 

: تسا هتفگ  فاّـشک  رد  رخف : تسا . هدـش  عـنم  نآ  زا  تسا و  ادـخ  تیـصعم  هچنآ  ره  تسا و  هرمع  ّجـح و  هّکم و  تاـمرح  تسا : هتفگ 
ینعی عمجم :  30 مُکیَلَع » یلُتی  ام  ّالِإ  . » میتفگ هک  تسا  نیمه  بلطم  ینعی  دـشاب  کلذ » نأّشلا   » هک تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  کـلذ » »

: حوتفلا وبأ   ] 138-107- نآرق -28-1- نآرق . - رخآ ات  ُةَذُوقوَملا » َو  ُۀَِـقنَخنُملا   » تسا هدـش  هتفگ  امـش  يارب  هدـئام  يهروس  رد  هچنآ  رگم 
رب هچنآ  ّالا  دندرک  لالح  امش  رب  رتش  دنفسوگ و  واگ و  زا  نایاپراهچ  هکنیا  تشوگ  مارحا  لاح  رد  هکتـسنآ  ینعم  دناهتفگ  رگید  یـضعب 

هحفص 226]  ] 278-222- نآرق «[. - ًامُرُح ُمتمُد  ام  ِّرَبلا  ُدیَص  مُکیَلَع  َمِّرُح  َو   » هیآ رد  هک  وا  تشوگ  دیص و  زا  تسا  مارح  هک  دنناوخ  امش 
-1 دـناهدرک : ینعم  روـج  راـهچ  ار  هلمج  هکنیا  نیرّـسفم  و  تسفارحنا ، ینعمب  راروزا »  » ردـصم زا  روز » : » رخف  30 ِروُّزلا » َلوَق  اوـُِبنَتجا  َو  »

تداهش لوعجم 2 - ماکحا  هنوگنیا  لالح و  يرگید  نآ  تسا و  مارح  زیچ  نالف  دنتفگیم : دندزیم و  تمهت  هک  بارعا  نخـس  زا  دیزیهرپب 
ربارب غورد  تداهـش  دومرف : مدرمب و  ور  داتـسیا  اپب  سپ  ناز  دناوخ و  حبـص  زامن  يزور  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  ربمغیپ  زا  غورد و 

-3 ِروُّزلا ،» َلوَق  اُوِبنَتجا  َو  ِناثوَألا  َنِم  َسجِّرلا  اُوِبنَتجاَف  : » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  نداد و  رارق  ادـخ  يارب  کیرـش  یتسرپتب و  اـب  تسا 
کیّبل ال : » دنتفگیم تسا  ّجح  بادآ  زا  هک  هیبلت  ياجب  هک  ّتیلهاج  مدرم  نخـس  ندرب 4 - دب  نامگ  نتسب و  غورد  یـسکب  نتفگ و  غورد 

کی مه  كرش  هکنوچ  تسا  هدرک  عنم  مه  اب  ار  روز  لوق  كرـش و  هیآ  هکنیا  رد  و  کلم » ام  هکلمت و  کل  وه  کیرـش  ّالا  کل  کیرش 
هیآ رد  یتـسرپتب  كرـش و  و  تسا ، روز  راـتفگ  نیرترب  هکنیا  دـنادیم و  ّقـح  ار  یتـسرپتب  كرـشم  دوـشیم و  هدرمـش  روز  لوـق  روـج 

زا تسا  رتمهم  رتمزـال و  یتسرپتب  زا  يرود  هک  تسا  هکنیا  يارب  هکلب  تسا  سجن  يدـیلپ و  هکنیا  يارب  هن  تسا  هدـش  یفّرعم  سجر » »
يدـیلپب تب  فیـصوت  تسا : هتفگ  ّمصا  و  تسا . رتدـب  تساـجنب  یگدولآ  ره  زا  یتـسرپتبب  يراـتفرگ  سجن و  يدـیلپ و  زا  يرود  موزل 

زیهرپ تسا  تب  هک  يدـیلپ  زا  تسا : هدـش  هتفگ  تهج  هکنیا  زا  دـندرکیم  هدولآ  یناـبرق  نوخب  ار  تب  یناـبرق  رد  هک  تسا  نآ  تبـسانمب 
- نآرق -32-1- نآرق . - دیزیهرپب تسا  تب  هک  يدیلپ  زا  تسا : هدش  هتفگ  یتسرپتب  يزیچان  یتسپ و  تهج  زا  دناهتفگ  یـضعب  و  دـینک ،

وبأ  ] 24-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ءاط  فیفخت  نوکـس و  اب  مه  ءاط و  دیدشت  ءاخ و  حتف  اب  عمجم : رخآ  ات  ُریَّطلا » ُهُفَطخَتَف   » 569-498
دزادنا یلادوگ  رد  ار  وا  داب  هکیـسک  لاحب  ای  دیابر  رد  یغرم  ار  وا  ای  دـتفیب  نامـسآ  زا  وا  هک  سکنآب  ار  نارفاک  لاح  درک  هیبشت  حوتفلا :

ریسا تمایقب  رفاک  نینچمه  دنک  یتّرضم  عفد  ای  دناسر  دوخب  یعفن  دناوتن  ار و  دوخ  دوبن  کلام  وا  هکنآ  رد  رود و  دشاب و  دوگ  رایسب  هک 
 ] 37-1- نآرق  - هتـشذگ ياهروتـسد  زا  تعاطا  دوصقم  يربط : ِهّللا » َِرئاعَـش  مِّظَُعی  نَم  َو  [. » تردـق چـیهیب  هاـنپیب و  هدـنامرد و  دـشاب و 

بادآ هکیـسک  ینعی  عمجم : تسا . ینابرقب  نداد  ّتیمها  ّجـح و  کسانم  ماجنا  روز و  لوق  یتسرپتب و  زا  يرود  هک  تسا  هحفص 227 ]
قاچ و نداد و  ّتیمها  ار  ینابرق  رتش  - 2 ّجح ، بادآ  کسانم و  - 1 تسا ، فالتخا  رئاعش  ینعم  رد  و  درادب ، گرزب  ار  نید  ياههناشن  و 
ص]  ] ربمغیپ هک  دوب  هّللا  رئاعـش  میظعت  ّتیمها و  زا  نایبلا : حور  دننک . راتفر  نآب  دنهدب و  ّتیمها  هک  ادخ  نید  - 3 ندرک ، باختنا  بوخ 
هک درب  نابرقب  ياهدام  رتش  رمع  دوب ، ـالط  ياهقلح  وا  ینیب  رد  دوب و  لـهج  وبأ  رن  رتش  اـهنآ  زا  یکی  هک  درب  هّکمب  یناـبرق  يارب  رتش  دـص 
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هّللا رئاعـش  میظعت  زا  تفگ : دـینج  شیوخ  يـالاک  روخ  درادرب ، دوس   || شیوخ  يـالاو  تّمه  زا  یـسک  ره  تشاد . تمیق  راـنید  دـصیس 
رئاعـش هکنآ  اریز  ناتـسود  ياـهیناهن  رارـسا و  رد  تسا  تقیقح  ّقح و  ياـههناشن  تاـمالع و  اـهنیا  هک  میلـست  ضیوـفت و  تسا و  لّـکوت 

هلمج هکنیا  رد  رخف :  32 ِبُولُقلا » يَوقَت  نِم  اهَّنِإَف  . » دیارآیم وکین  بادآ  نیاب  ار  وا  دنوادخ  درادـب  مرتحم  درامـش و  گرزب  ار  يدـنوادخ 
رد شـشوک  تسین  يوقت  شلد  رد  نوچ  یلو  دنک  يوقت  راهظا  تسا  نکمم  قفانم  صخـش  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  بولقب  هتـسباو  يوقت 

-1- نآرق . - دهد ماجنا  رتهب  هک  فئاظو  ماجنا  رد  دـشوکیم  صالخا  اب  تسا  هدـش  ریگیاج  شلد  رد  يوقت  هکنآ  یلو  دـنکیمن  نآ  ماجنا 
مَُکل . » دوشیم رادومن  ندب  ياههراپ  رگید  رد  شاهجیتن  دش  رادیاپ  يوقت  اجنآ  رد  رگا  تسا و  يوقت  زکرم  لد  نوچ  ینعی  نایبلا : حور   36
ماما زا  و  تسا : هتفگ  ءاطع  - 1 تسا : هدش  فلتخم  هلمج  هکنیا  ینعم  رئاعـش  ینعم  رد  فالتخاب  عمجم :  33 یمَسُم » ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف 

دیربیم ینابرقب  هک  رتش  رد  امش  يارب  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  هک  تسا  نیمه  زین  یعفاش  بهذم  تسا و  هدش  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  رقاب 
: - دناهتفگ كاّحـض  هداتق و  دهاجم و  دـینک 2 - ینابرق  ار  اهنآ  هک  نّیعم  ماگنه  ات  تسا  اهنآ  ریـش  اهنآ و  يراوس  هک  تسا  یئاههدافتـسا 

ار اهنآ  هک  نّیعم  ماگنه  ات  هحفص 228 ] يراوس [  ریـش و  هچب و  مشپ و  زا  تسه  یئاههرهب  اهرتش  هکنیا  رد  امـش  يارب  ینعی   49-1- نآرق
: دناهتفگ یضعب  - 3 تسین ، زیاج  اهنآ  زا  يهدافتـسا  سپ  نآ  زا  هک  دـینکیم  يراذـگتمالع  ّجـح  رد  ینابرق  يارب  دـیهدیم و  رارق  رئاعش 
و - 4 دـیدرگیمرب ، هّکم  زا  دوشیم و  مامت  ّجـح  هک  نّیعم  ماـگنه  اـت  تسا  تراـجت  دوس  ّجـح  بادآ  کـسانم و  هکنیا  رد  امـش  يارب  ینعی 

زیخاتـسر زور  هک  نّیعم  ماگنه  ات  دشاب  يونعم  دزم  باوث و  هک  تسا  يدوس  امـش  يارب  یتسرپادخ  ّقح و  نید  رد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
نارگ راب  دینیشن و  ناشیارب  نارگراب ، لمح  بوکر و  زا  مولعم  نّیعم و  یتقوب  ات  تسه  یعفانم  نارتش  هکنیا  رد  ار  امـش  حوتفلا : وبأ  تسا .
هکنآ زا  شیپ  تفگ : اطع  دنهن ، نآ  رب  هیحضت  يده و  مان  هک  دشاب  نآ  زا  شیپ  هکنیا  دهاجم : تفگ و  ساّبع  هّللا - دبع  امش ، زا  دنرادرب 

وا ندرگ  رب  لعن  ياتکی  هک  دوب  نآ  دـیلقت  و  دـننک ، دولآ  نوخ  دـننز و  رتش  ناهوک  رد  دراک  هک  دوب  نآ  راعـشا  و  دـننک ، دـیلقت  راعـشا و 
زا وا  زا  عافتناب  دش  جاتحم  رگا  دنشاب  هدرک  راک  هکنیا  هکنآ  زا  سپ  دنتفگ  رگید  یـضعب  و  تسا ، يده  نآ  هک  دناد  دنیب  هک  ره  ات  دندنب 

دنتفگ یضعب  و  مالّسلا ، هیلع  رقاب  زا  دناهدرک  تیاور  هکنیا  نآب و  دوش  عفتنم  هک  دشاب  اور  دیلقّتلا  راعشالا و  دعب  نآ  ریش  ای  بوکر  تهج 
انلَعَج ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  . » تسا باوث  عفانم  دـنتفگ : مه  یـضعب  تسا ، ندـمآ  نوریب  هّکم  زا  ماگنه  اـت  یّمـسم  لـجا  و  تسا . تراـجت  عفاـنم  دارم 

، میدرک یکـسنم  ار  یتّما  ره  ام  تفگ  دـیوگ : حوتفلا  وبا  ، ] دنـشاب شور  نید و  کی  رب  هک  اـهنآ  تسا  تعاـمج  ینعمب  تّما   34 ًاکَسنَم »
حبذم و ینعی  قرـشم  سلجم و  دننام  عضوم  ینعمب  هروس  هکنیا  هیآ 67  هیآ و  هکنیا  نیس و  رـسکب  اکـسنم »  » دندناوخ مصاع  زج  نایفوک 
ار یتّما  ره  ام  ینعی  ۀعیرش  يأ  اکسنم »  » تفگ نسح  ینابرق ، يارب  حبذ  ینعی  ردصملا  یلع  دندناوخ  نیـس  حتفب  ءاّرق  یقاب  و  حبذ . هاگیاج 
رد ارناشیا  میدرک  یتدابع  حبّذلا ، یف  ةدابع  تفگ  دهاجم  يدندرک  تدابع  نآ  رب  يدندوب و  دّبعتم  نآب  هک  میدرک  یتعیرش  فلـس  مما  زا 

هحفص 229]  ] 36-1- نآرق  - ار همه  نآ  ریغ  حبذ و  یمر و  یعس و  فاوط و  زا  ار  ّجح  لاعفا  هلمج  عرش  رد  دشاب ، هحیبذ  هکیـسن  و  حبذ ،
هکنیا زا  هدژم  چیه  هک  ءاقل  تداعسب  ار  ناقاتشم  هد  هدژم  هک  هدومرف  هّللا  همحر  یملس  هتشون : ینیسح  َنِیِتبخُملا » ِرَِّشب  َو  [. » دنناوخ کسانم 
نتـشاد سرتب  ار  لد  لـج ، و  ناـیبلا : حور   35 مُُهبُوُلق » تَلِجَو  . » دنـشاب ناعـضاوتم  نیتـبخم  حوتفلا : وبأ   27-1- نآرق . - تـسین رتازفا  حرف 

و و تسا . هدـش  رادومن  ناش  لد - زا  هلآ  یگرزب  یئانـشور  تسا و  هدـیبات  ناشاهلد  رب  ّقح  لـالج  وترپ  نوچ  ینعی   23-1- نآرق . - تسا
زا دوب  شفوخ  تیـشخ و   || نوزف  دش  یّلجت  رون  ار  هک  ره  دنک . یّلجت  صخـش  لد  رد  ّقح  هک  تسا  هزادنا  نآب  ّقح  رکذ  ماگنه  رد  لج 

تـشونرس يدنوادخ و  مکح  ماجنا  ریز  رد  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  مَُهباصَأ » ام  یلَع  َنیِِرباّصلا  َو   » نورب ّدح 
، دنتـسه ریدقتب  میلـست  ناج  لد و  زا  هکلب  دنراد  شیاشگب  مشچ  هن  دنراد و  نآ  زا  شیاسآ  يوزرآ  هن  دننادیمن و  دب  ارنآ  دنـشوماخ و  وا 
دردـب و تسا  فاـص  اـم  نورد  ینارب  رهقب  رگ  || و  تسا  فاـطلا  دـیزم  یناوـخب  فـطلب  رگا   39-1- نآرق : - تسا هتفگ  ظفاح  هکناـنچ 
 || تسود رهق  دـناشنیم  شتآ  رد  درگ  ار  ناقـشاع  تسا  فاطلا  نیع  درک  ام  یقاس  هچ  ره  هک   || شک  رد  مد  تسین  مکح  ار  وت  فاـص 
زا ظفاح  مور  هناگیب  يوس  تیاکـشب  رگ  مسکان   || دـنروخب  نوخ  رگا  قشع  هر  نایانـشآ  منک  رثوک  يهمـشچ  رد  رظن  رگ  ممـشچ  گنت 
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اهنآ نتشک  رب  ینعی  رخف :  36 َّفاوَص » اهیَلَع  ِهّللا  َمسا  اوُرُکذاَف   » مداشلد ماوت  دـنب  رد  هک  زور  نآ  زا  هک   || يزور  دـلانب  هک  اشاح  وت  روج 
ربکا هّللا  هّللا و  مسب   » دنیوگب ار  اههلمج  هکنیا  ندـیرب  رـس  ماگنه  دـناهتفگ : نیرّـسفم  و  دـیربب ، ار  هحفص 230 ]  ] 44-1- نآرق  - ادخ مان 
یکی هداتـسیا و  اپ  تسد و  هس  رب  ینعی  دناهدناوخ  نفاوص  - 2 اپ ، تسد و  راهچ  ّفصب  هداتسیا  ّفاوص 1 - ینعم  و  کیلا » کنم و  ّمهّللا 
ایریب صالخا و  اب  ار  ادخ  مان  ناویح  ندیرب  رـس  ماگنه  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هّللا و  هجول  صلاوخ  ینعی  دـناهدناوخ  یفاوص  - 3 هتسب ،
راهظا هکنآ  دهاوخیم و  يزیچ  هک  تسا  يریقف  دوصقم  تسا و  فالتخا  هملک  ود  هکنیا  ینعم  رد  يربط : َّرَتعُملا » َو  َِعناقلا  . » دـنرآ نابز  رب 

رد نینچمه  دـناهدناوخ و  زین  ّثنؤم  بیاغ  تروصب  ءات  اب  لانت » : » عمجم َلاـنَی » َنل   » 26-1- نآرق . - دنهدب واب  هک  تسا  راظتناب  دـنکیمن و 
عوقو تسا و  طوقس  ینعمب  بوجو  و  دتفولهپ ، رب  نوچ  حوتفلا : وبأ   36 اُهبُونُج » تَبَجَو  اذِإَف   ] » 15-1- نآرق «. - هلانت نکل  و   » دعب يهلمج 
نابزب يدرک و  دوخ  تسدب  دـنیوگ  هکنانچ  يزاجم  هن  داد  یقیقح  لعافب  لعف  تبـسن  ینعی  یقیقح  هفاضا  بونج  اب  درک  هفاضا  ار  لعف  و 
دنیوگ هکنانچ  تسا  ینعم  کـیب  ود  ره  و   ] تسا هدـش  تئارق  زین  فلا  نودـب  عفدـی » : » عمجم  38 ُِعفادـُی » َهّللا  َّنِإ   » 30-3- نآرق [. - یتفگ

-1- نآرق [. - تسا اراد  ار  دّرجم  ینعم  نامه  اجنیا  رد  هلعافم  باب  ّقح و  بناج  ینعی  تسا ، بناجکی  زا  عاـفد  اـجنیا  رد  و  هّللا » كاـفاع  »
ادـخ يارب  کیرـش  دـندرک و  تنایخ  هک  ار  اهنآ  درادـن  تسود  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  38 ٍروُفَک » ٍناّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  ـال   » 27
َنِذُأ . » دـنربیم ادـخ  ریغ  مان  ناویح  ندـیرب  رـس  ماگنه  رد  دنتـسه و  راکتنایخ  هک  اهنآ  ینعی   38-1- نآرق : - تسا هتفگ  جاّجز  دنتـشادنپ ،
هدش هدناوخ  ءات  رـسک  حتف و  اب  نولتاقی »  » لوهجم و مولعم و  تسا  هدش  هدناوخ  هزمه  ّمض  حتف و  اب  نذا » : » حوتفلا وبا   39 َنُوَلتاُقی » َنیِذَِّلل 

هک اهنآ  اب  دـنگنجب  دـنراد  هزاجا  نیملـسم  ینعی  تسا  هدـش  یفذـح  مالک  رد  تسین و  یتواـفت  ینعم  يهجیتن  رد  لوهجم و  لـعف  رب  تسا 
زا یـضعب  و  دـش ، لزان  راّفک  اـب  گـنج  يهزاـجا  يارب  هنیدـم  رد  هک  دوب  هیآ  لّوا  هکنیا  و  دـننکیم ، ناـشنوریب  ناـشنطو  زا  دـنگنجیم و 

هنیدم هحفص 231 ]  ] 35-1- نآرق - - هب ص ]  ] ربمغیپ ترجه  زا  دعب  هک  دـش  لزان  ناملـسم  رفن  دـنچ  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ  نیرّـسفم 
اوُجِرخُأ َنیِذَّلا  . » دنگنجب بارعا  اب  هک  داد  هزاجا  اهنآب  هیآ  هکنیا  دندش ، ناشریگولج  بارعا  دـنور  هنیدـمب  ربمغیپ  لابندـب  دنتـساوخ  اهنآ 

نوریب ناـشنطو  زا  دوشیم : حـضاو  روـط  نیاـب  هلمج  هکنیا  ینعم   92-1- نآرق : - رخف  40 ُهّللا » اَـنُّبَر  اُولوُقَی  نَأ  اـّلِإ  ٍّقَـح  ِریَِغب  مِهِراـیِد  نِم 
دیعبت جارخا و  هن  دشاب  ناشنطو  رد  اهنآ  مارتحا  يرادهگن و  بجوم  نخس  هدیقع و  هکنیا  دیاب  هک  دیحوتب  يهدیقع  زجب  تهجیب  دناهدش 
قداص ماما  زا  تسا و  هدش  تئارق  لاد  فیفخت  دـیدشت و  اب  تمّدـه » : » عمجم  40 رخآ » ات  ٌتاوَلَـص »- َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  تَمِّدَُـهل  . » نطو زا 

-1- نآرق . - دناهدناوخ مال  حتف  داص و  ّمضب  یبلک  یئاّبج و  و  تسا ، هدومرف  تئارق  مال  داص و  ّمضب  تاولص »  » هک تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع 
ةالـص عضاوم  دارم  ناشیا و  ياهتـشنک  نادوهج و  دـباعم  تاولـص  و  نایاسرت ، يراصن و  ياهاسیلک  عیب  و  تسا ، هعموص  عمج  عماوص   51

ای دشاب  هناخ  فقـس  هچ  دـیوگیم  شرع  برع  ار  راد  هیاس - يهتخاس  ره  هک  تسا  فاّشک  رد  رخف :  45 اهِشوُرُع » یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَف  . » دشاب
هطقاس ینعمب  هیواخ  يهملک  رگا  سپ  یهت . یلاخ و  ینعمب  مه  تسا و  هداتفا  طـقاس و  ینعمب  يواـخ  و  ناـبیاس ، اـی  دـشاب  رداـچ  همیخ و 

رگا و  تسا . هداتفا  فقـس  يور  نآ  زا  سپ  هناخ  راوید  تسا و  هدـش  بارخ  اـههناخ  فقـس  لّوا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  دـشاب 
و یه »  » يارب دنـشاب  ربخ  ود  ره  تسا  نکمم  و  اهفقـس ، یتسرد  اـب  تسا  یلاـخ  اـههناخ  نآ  تسا : نینچ  هلمج  ینعم  دـشاب  یلاـخ  ینعمب 
47 ِباذَعلِاب » َکَنُولِجعَتسَی  َو   » 35-1- نآرق . - تسا نداتفا  يهدامآ  تسا و  هدنام  اهفقس  یب  اهراوید  هداتفا و  اهفقس  نآ  دوش : ینعم  نینچ 

ینعم دـنکیمن و  راتفرگ  یناهگان  يـالبب  ار  نم  وت  يادـخ  ارچ  تفگیم : ص ]  ] ربمغیپب هک  تسا  ثراـح  نب  رـضن  دوصقم  ساـبقملا : ریونت 
: عمجم  47 َنوُّدُعَت » اّمِم  ٍۀَنَس  ِفلَأَک  َکِّبَر  َدنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو   » 34-1- نآرق . - دوش لزان  باذع  يدوزب  هک  دنهاوخیم  وت  زا  تسا : هکنیا  هلمج 

باسحب هحفص 232 ]  ] 68-1- نآرق  - امش هک  تسا  ایند  لاس  رازه  لثم  ترخآ  زا  زور  کی  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا 
زور کـی  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  تسا و  امـش  باـسحب  زور  رازه  يهزادـناب  نـیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  ياـهزور  زا  یکی  - 2 دیروآیم ،

نآ زور  کـی  هک  تسا  يروج  باذـع  یتخـس  تّدـش و  - 3 تسا ، امـش  باسح  ایند و  زور  رازه  يهزادـناب  نارفاـک  يراـتفرگ  باذـع و 
کی - 4 تسا ، زارد  يراتفرگ  زور  تسا و  هاتوک  یشوخ  زور  دنیوگیم  هکنانچ  ایند  رد  تسا  امش  باسح  ياهلاس  زا  لاس  رازه  يهزادناب 
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ّقح تردق  رد  باذـع  ندیـسر  دوز  ای  رید  سپ  ربارب ، تسا و  یکی  دـینکیم  باسح  امـش  هک  لاس  رازه  اب  دـنوادخ  تردـق  هاگـشیپب  زور 
يهلمج زین  تسا و  هدـش  تئارق  ود  ره  رـضاح  بیاـغ و  تروـص  هب  ءاـی  ءاـت و  اـب  نوّدـعت »  » و دـسریم . دـشاب  تـقو  ره  تـسین و  یتواـفت 

اب نیزّجعم »  » دـعب تیآ  رد  نیزجاـعم »  » يهملک مه  تسا و  هدـش  تئارق  زین  هدـحو  مّلکتم  تروـصب  اـهتکلها »  » وـلج تیآ  رد  اـهانکلها » »
نِم َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  ام  . » درادن ریثأت  ینعم  رد  اهتئارق  فالتخا  هکنیا  دنا و  هدناوخ - زین  دـشاب  لیعفت  نزو  رب  ردـصم  زا  هک  میج  دـیدشت 

ّیبـن لوـسر و  ینعم  رد  و  تسا ، یفن  ینعم  میمعت  يارب  درادـن و  ّصاـخ  ینعم  تسا و  دـیاز  نم »  » يهملک فـشک :  52 ٍِّیبَن » ـال  َو  ٍلوُسَر 
-3 تسین ، لوسر  ّیبن  ره  تسا و  ّیبن  لوسر  ره  نوچ  تسا  رتالاب  لوسر  - 2 تسا ، ینعم  کیب  ود  ره  - 1 57-1- نآرق : - تسا فالتخا 
: عمجم دریگیم . ارف  دـنیبیم و  باوخ  رد  ّیبـن  دریگیم و  بلطم  کـلم  زا  لوسر  - 4 تسا ، نید  ناـبهگن  ّیبن  دروآـیم و  نید  هکنآ  لوسر 

هتفگ ادخ  لوسر  ترـضح  ریغب  دیق  هفاضا و  نودب  تسا و  هداتـسرف  ادـخ  هک  تسا  وا  لوسر  هک  تسا  نیاب  ّطقف  هملک  ود  هکنیا  نیب  قرف 
یلو دشاب  ّتلم  کی  غیلبت  رومأم  هک  تسا  نآ  لوسر  دناهتفگ : یضعب  تسا ، هدیـسر  تلاسر  فیرـش  ماقمب  هک  تسا  وا  ّیبن  یلو  دوشیمن 

ای و  ُلوُسَّرلا » اَهُّیَأ  ای   » هدش باطخ  ربمغیپب  ظفل  ود  رهب  نآرق  رد  هک  تسا  لّوا  ینعم  تسرد ، بلطم  یلو  درادـن . تلاسر  تیرومأم و  ّیبن 
اذِإ  » 465-443- نآرق -433-408- نآرق . - دوشیم هتفگ  ناـسناب  طـقف  ّیبن  دوشیم و  هتفگ  ناـسنا  کـلم و  يارب  لوسر  یلو  ُِّیبَّنلا » اَـهُّیَأ  »
دوخ لد  رد  ربمغیپ  رگا  - 1 تسا : فالتخا  هحفص 233 ]  ] 55-1- نآرق  - هلمج هکنیا  ینعم  رد  يربط :  52 ِِهتَِّینمُأ » ِیف  ُناطیَّشلا  یَقلَأ  یّنَمَت 

: تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 2 دـنکیم ، لخاد  يزیچ  وا  يوزرآ  رد  ناطیـش  دـیوگدب  ار  اهنآ  نایادـخ  و  دـشاب ، کیدزن  مدرم  اب  هک  دـشیدنا 
یضترم دّیس  عمجم : دنک . تلاخد  دزادنا و  يزیچ  نآ  رد  ناطیش  دنناوخب  يزیچ  دنیوگ و  ینخس  دننک و  یثیدح  ّیبن  ربمغیپ و  رگا  ینعی 

نینچ ینعم  دـشاب  لّوا  ینعمب  رگا  درک ، وزرآ  لدـب  ینعمب  ای  دـشابیم و  دـناوخ  درک و  توالت  ینعمب  ای  یّنمت »  » يهملک تسا : هتفگ  هر ] ]
هکنانچ دندومنیم  دایز  مک و  دندرکیم و  نوگرگد  ارنآ  مدرم  دنتفگیم  دـندروآیم و  يزیچ  دوخ  ّتلم  يارب  نوچ  نیـشیپ  ناربمغیپ  دوشیم :

لمع هکنیا  دنوادخ  دندروخ و  ار  وا  لوگ  دندش و  ناطیش  وریپ  هک  تسا  یمدرم  ناطیش  زا  دوصقم  دندرک و  وا  تاروت  یـسوم و  اب  دوهی 
بارعا هک  تسا  ربمغیپ  لد  يارب  تیلـست  تروصب  هیآ  هکنیا  و  نشور . نیهارب  ّهلدا و  رگید و  يربمغیپ  يهلیـسوب  دـنک  یم  دوباـن  ار  مدرم 

مّود ینعمب  رگا  و  درک ، رادومن  ار  اهنآ  راک  نالطب  هیآ  هکنیا  يهلیـسوب  ادخ  دندوزفا و  دـناوخیم  هک  نآرق  تیآ  ترـضح و  نآ  توالتب 
هدوهیب لـطاب و  فرطب  دـنکیم و  هسوسو  ار  وا  ناطیـش  دـنک  وزرآ  لد  رد  ار  يزیچ  ربـمغیپ  نوچ  هک  دوـب : دـهاوخ  هکنیا  هیآ  ینعم  دـشاب 

یِقُلی ام  َلَعجَِیل  . » ناطیـش یناـمرفان  حالـص و  يوسب  یئاـمنهار  يهلیـسوب  دـنک  یم  دوباـن  ار  یناطیـش  يهسوسو  نآ  دـنوادخ  دـناشکیم و 
دیدـشت ناحتما و  هنتف و  هدرک  ءاـقلا  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  اـت  ینعی   81-1- نآرق : - حوتفلا وـبأ   52 ٌضَرَم » مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل  ًۀَـنِتف  ُناـطیَّشلا 

ادخ دشاب : نینچ  هجیتن  دشاب و  درک  راوتـسا  دیمان و  ینعمب  لعجی »  » يهملک هک  دناهتفگ  رگید  ینعم  و  لد . رامیب  مدرم  يارب  دنک  فیلکت 
ینعم و  لد . رامیب  مدرم  يارب  دنک  رادمان  راوتسا و  ارنآ  دنوادخ  تسا  هدرک  اقلا  هنتف  يارب  ناطیش  ار  هچنآ  ات  دنکیم  خسن  ار  ناطیش  ياقلا 

شیامزآ یناطیـش  ياقلا  خسن  هکنیا  ات  دنک  یم - خسن  ادـخ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هداتفا  هلمج  زا  خـسن »  » يهملک هک  دـناهتفگ  رگید 
راکفا دـش و  مولعم  تقیقح  نوچ  دندیدنـسپ و  دـندش و  هتفیـش  دندینـش  ار  ناطیـش  تاءاقلا  نارفاک  نوچ  فشک : دـشاب . لد  راـمیب  مدرم 
ضوع دوشیم و  نامیـشپ  دـیوگیم و  يزیچ  دوخ  زا  دّـمحم  دـنتفگ : هحفـص 234 ] دـندوزفا و [  دوخ  یتخـس  رب  اهنآ  دـش  خوسنم  یناطیش 

تیار تداعـس و  ملع  هک  لسر  ءایبنا و  تسا : هتـشون  رارـسألا  فشک  رد  مه  و  تسا . نارفاک  راک  رکف و  نآـب  هراـشا  هلمج  هکنیا  دـنکیم ،
طئاـح هکنیا  هداـهن و  ناـشیا  تیاـفک  فک  رد  تاـعاط  نئازخ  تاریخ و  زوـنک  حـیتافم  هدرک و  بصن  ناـشیا  ياههنیـس  هاـگرد  رب  لاـبقا 
ناطیش رکـشل  ياغوغ  تلوص  هک  ددنب  تروص  یک  ٌناطلُـس » مِهیَلَع  ََکل  َسَیل  يِدابِع  َّنِإ   » هک هدیـشک  رد  ناشیا  راگزور  درگب  تمـصع 
نآرق تئارق  رد  ار  وا  مدآ  دـلو  دّیـس  ملاع و  رتهم  نآ  یلب  ددرگ ، ناشیا  لد  نماریپ  سیلبا  رکم  توطـس  ای  درب  ناـشیا  لاـبقا  تحاـسب  هار 
تاملک نآ  شیوخ  ظفلب  تسج و  رد  یمه  نایم  نآ  رد  ناطیش  يدرک ، صوغ  نآرق  یناعم  تّزع  راحب  رد  اهتکس  نآ  رد  هک  دوب  اهتکس 

هنتفب نآ  رد  ناکرشم  ناقفانم و  دنکفا  هنتفب  نآ  رد  ار  یموق  هک  تساوخ  هّزعلا  ّبر  يوبن  ظفل  هن  دوب  یناطیش  ظفل  تاملک  نآ  دنکفا ، رد 
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. - دنتفر تسار  میقتسم  طارص  رد  دنتخانشب و  لطاب  زا  ّقح  ینّابر ، تمصع  یهلا و  قیفوتب  نانمؤم  دندوزفیب و  قاقش  قافن و  رد  دنداتفا و 
تقیقح كرد  اـهنآ  نوـچ  هک  تسا  نآ  دـناهدش  ناطیـش  تاءاـقلا  يهنتف  فرـصم  لد  راـمیب  مدرم  هـکنیا  تـهج  رخف :  302-253- نآرق

دننادیم و نینمؤم  یلو  اهنآ  يارب  لد  روش  تسا و  هنتف  دوخ  نیمه  دننک و  ادج  تسردان  زا  تسرد  دنـشیدنیب و  دیاب  دنرفاک  دـناهدرکن و 
55 ٍمیِقَع » ٍموَی  ُباذَـع  . » دوشیمن هنتف  اهنآ  يارب  و  دـنروآیمن ، يور  یناطیـش  ياـهرادومن  هنوگ  هکنیا  هب  دـناهدرک و  ادـیپ  ار  میقتـسم  هار 

تقیقح ّقح و  زا  رود  ناسنا  زیخاتـسر  زور  ات  رـشب  یگدنز  نارود  هک  دنامهفیم  رخآ  ات  نیّذلا » لازی  ال   » زا تیآ  هکنیا  يروباشین : ریـسفت 
زور دوصقم  - 1 تسا : فالتخا  میقع » موی   » ینعم رد  و  دوب ، دهاوخن  یلاخ  كاّکـش  لد و  ود  مدرم  زا  نیمز  يور  زگره  دنارورپ و  یم -

« میقع حـیر   » لثم دوبن  یـشوخ  نارفاک  يارب  نآ  سپ  زا  نوچ  ای  و  دوبن . نارفاـک  تسکـش  ّتیمها و  رد  شدـننامه  هک  تسا  ردـب  گـنج 
زا میقع  اهنز  دناهدش  هحفص 235 ]  ] 26-1- نآرق  - هتـشک نآ  رد  نادرم  نوچ  ای  تسین و  یـشوخ  ناراب و  نآ  زا  سپ  هک  ازان  داـب  ینعی 

تسا هتفگ  كاّحـض  - 2 دـنام ، میقع  دـنزرفیب و  گنج  دـندش  هتـشک  و  دنتـسه ، گنج  نادـنزرف  نادرم  نوچ  ای  دـندوب و  اهنآ  دـننامه 
و تسا ، میقع  سپ  دزادنیم  هچب  ینتسبآ  ره  زور  نآب  نوچ  ای  تسین و  نارفاک  يارب  یشوخ  ریخ و  نآ  رد  هک  تسا  زیخاتسر  زور  دوصقم 

نیس ریز  يادص  رسک و  اب  اکـسنم » : » فشک  67 ًاکَـسنَم » انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  تسا . نیـشناج  هلابندیب و  ازان  دـننام  لثم و  درادـن  بش  نوچ  ای 
مومع تئارق  نیـس  يالاب  يادـص  حـتف و  اب  دـبای و  بوخ  راک  يارب  یناگمه  ياج  ینعی  تسا  ناکم  مسا  و  تسا ، یئاسک  هزمح و  تئارق 

الَف  » هیآ 34 رد  تشذـگ  ـالبق  نآ  ینعم  رد  مـالک  و   ] دـننکیم لـمع  نآـب  هک  ینید  تعیرـش و  ینعی  تسا  ردـصم  ینعمب  تـسا و  اـهیراق 
تـسا نوچ  دنتفگیم  هک  ناکرـشم  زا  دمآ  یتعامج  هراب  رد  هیآ  دناهتفگ  دـننک  تعزانم  وت  اب  ینابرق  باب  رد  دـیابن  ِرمَألا » ِیف  َکَّنُعِزاُنی 
هکنیا رد  یلاعت  يادخ  دیروخیمن  دشکیم  يادخ  دریمیم و  هچنآ  دیروخیم و  تسا و  لالح  دیشکیم  دوخ  تسدب  امش  هک  ياهحیبذ  هک 

هدش لقن  ساّبع  نبإ  زا  .و  دننکیم تدابع  زور  نآب  هک  يدیع  ینعی  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  « 35 [.» دسرن تعزانم  ارنانیا  دومرف  هیآ 
ٍتاـنَِّیب اـُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ   ] » 666-664- یقرواپ -373-339- نآرق -36-1- نآرق . - دـننکیم تدابع  زور  نآـب  هک  يدـیع  ینعی  تسا :

ینعی ینیبراکنا  نانآ  يور  رد  دنناوخ  ناشیارب  تسا  نشور  هکنیا  اب  ار  ام  تایآ  نوچ   72 َنوُداکَی » َرَکنُملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو  ِیف  ُفِرعَت 
تسا لعج  ینعمب  برـض »  » هلمج هکنیا  رد  فشک :  73 ٌلَثَم » َبِرُض   » 109-3- نآرق [. - دننارورپ رـس  رد  هلمح  لایخ  دـننک و  شرت  يور 

رارق يدننامه  لثم و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسین و  ناتـساد  لثم و  اجنیا  تسا  هتفگ  شفخا  و  هیزج ، داد  رارق  ینعمب  هیزج  برـض  لثم 
لثم هلمج  هکنیا  ینعم  هجیتن و  دناهتفگ  یـضعب  و  دناهدرک ، ضرف  وا  کیرـش  ادخ و  دـننامه  لثم و  ار  اهتب  نیکرـشم  هک  تسا  هدـش  هداد 

یسکم شنیرفآ  ناوت  هک  تسا  يدوجوم  شتسرپ  ناتساد  تب  شتسرپ  ناتساد  تسا  هدش  هتفگ  نوچ  هحفص 236 ]  ] 18-1- نآرق  - تسا
يهغیـصب ءات  اب  نارگید  بیاغ و  ظفلب  ءای  اـب  نوعدـی »  » بوقعی فشک :  73 ِهّللا » ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  . » تسا زجاـع  سکم  ربارب  رد  درادـن و 

یــضعب سکم ، شنیرفآ  يارب  دـنیآ  مـه  درگ  اـهتب  هـچ  رگا  ینعی  فـشک :  73 ُهـَل » اوـُعَمَتجا  ِوـَل  َو   » 32-1- نآرق . - دـناهدناوخ بطاخم 
سکم دنهاوخب  نارتگرزب  اهـسیئر و  هچ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  دننیرفایب . سکم  هک  دـنیآ  درگ  اهناطیـش  هچ  رگا  ینعی  دـناهتفگ :

58-1- نآرق : - تفگ ساـّبع  نبإ  فشک :  73 ُهوُذِقنَتسَی » ًائیَـش ال  ُبابُّذلا  ُمُهُبلـسَی  نِإ  َو   » 27-1- نآرق . - دـنوش عمج  مه  رود  دـننیرفایب و 
ارنآ سکم  دنتـشاذگیم و  اهنآ  ولج  یکاروخ  تفگ : يّدـس  دربیم ، تسـشنیم و  نآ  رب  سکم  دـندولآیم و  نارفعزب  ار  دوخ  ياـهتب  بارعا 

ای دربیم  ياهدـنرپ  داـتفیم و  رهاوج  نآ  زا  رگا  دـندودنایم و  وبـشوخ  ّداومب  دنتـسارآیم و  رهاوجب  ار  اـهنآ  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دروخیم ،
زا هک  تسرپتب  بلاط  فشک :  73 ُبُولطَملا » َو  ُِبلاّطلا  َفُعَض  . » دنریگب سپ  ار  اهنآ  دنتـسناوتیمن  اهتب  هکنیا  دروخیم  ار  اهرطع  نآ  سکم 

، تسا سکم  بولطم  دهاوخیم و  ار  سکم  يهدرب  هک  تسا  تب  بلاط  ای  تسا ، تب  بولطم  دـهاوخیم و  تعافـش  يرگ و  یجنایم - تب 
ار نازجاع  هک  نازجاـع  مظن : ینیـسح : ریـسفت   36-1- نآرق . - تسا تب  بوـلطم  دـهاوخیم و  ار  تب  شیارآ  هـک  تـسا  سکم  بلاـط  اـی 
تسّقح و زا  تّوق  دـنرتزجاع  مه  ناقلخ ز  همه  سپ   || دـنرگیدکی  مزال  ناـکما  زجع و  دناهدنمرـش  مه  يراـک ز  دـتف  نوچ   || دـناهدنب 

ّقح دندرکن  میظعت  اریادـخ  ینعی  حوتفلا : وبأ   74 ِهِردَـق » َّقَح  َهّللا  اوُرَدَـق  اـم   ] » تسوپ قلخ  نآ  تسا و  زغم  وا  نآ   || تسوا  ّقـح  تّوـق ،
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وا کیرش  ار  اهتب  مانصا و  يدندرواین و  كرش  واب  يدنتسناد  وا  تمظع  ردق و  ار و  وا  يدنتخانش  رگا  نتخانش  ّقح  دنتخانشن  شمیظعت و 
وا رب  يراک  هن  ینعی  رخف :  74 ٌزیِزَع » ٌّيِوََقل  َهّللا  َّنِإ  [. » دنرادن ار  دوخ  زا  ندنار  هحفص 237 ]  ] 40-3- نآرق  - سکم تردق  هک  يدندرکن 

ناشنارکفمه فرـشا و  نب  بعک  فیـض و  نب  کلام  هک  دوهی  ياهّدع  تسا : هتفگ  یبلک  تسا ، یگریچ  وا  رب  ار  سک  هن  تسا و  راوشد 
، دـیاسایب یکدـنا  ات  دـنکفا  يرگید  رب  دوخ  ياپ  کی  دـیباوخ و  تشپب  دوب  هتـسخ  درک  مامت  ار  شنیرفآ  دـنوادخ  نوچ  دـنتفگیم : دـندوب 
: تفگ لتاقم  رخف :  75 ِساّنلا » َنِم  َو  اًلُسُر  ِۀَِکئالَملا  َنِم  یِفَطصَی  ُهّللا   » 36-1- نآرق . - دش لزان  اهنآ  یئوگهدوهیب  خساپ  يارب  هلمج  هکنیا 

ایآ اِننَیب » نِم  ُرکِّذلا  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َأ  ! ] » دوش لزان  نآرق  یحو و  دّـمحمب  ام  يهمه  نایم  زا  تسا  هدـش  هچ  هک  درک  ضارتعا  هریغم  نبإ  دـیلو -
ار دوخ  هداتـسرف  ناـسنا  کـلم و  زا  دـنوادخ  هک  تسا  وا  باوجب  هیآ  هکنیا  داد !] بلاـط  وـبا  میتـی  دّـمحمب  يربـمغیپ  يادـخ  اـم  ناـیم  زا 

دهج بسحب  تسا و  نکمم  هک  یهجو  نیرتغیلب  رب  دشاب  بجاو  هکنانچ  ینعی  ِهِداهِج » َّقَح   » 241-195- نآرق -65-1- نآرق . - دنیزگیمرب
هّللا دـبع  دیـشاب ، صلاخ  كاپ و  ّتین  هب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دیـسرتن ، سک  تمالم  زا  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک : تقاـط ، و 

زا تشگزاـب  زا  سپ  ص ]  ] ربـمغیپ ربـکا و  داـهج  تسا  نآ  هک  دیـشابن  تسرپ  هتـساوخ  هک  دـینک  سفن  داـهج  ینعی  تسا : هتفگ  كراـبم 
مسق هس  رب  داهج  تسا : هتشون  فشک  رد  زین  -1-19 و  نآرق . - میراد شیپ  رد  گرزب  داهج  میتشگرب و  کچوک  داهج  زا  دومرف : كوبت 

يدرگن و تالیوأت  صخر و  درگ  یئاساین و  تضایر  تمدـخ و  زا  هک  تسا  نآ  سفنب  داهج  لاـمب  یکی  لدـب ، یکی  سفنب ، یکی  تسا 
رّکفت زا  يرادن و  مّمـصم  مزع  تفلاخم  رب  یهدن و  هار  دوخب  ار  يدر  رطاوخ  هک  تسا  نآ  لدب  داهج  و  يور ، شیپ  میظعتب  ار  یهن  رما و 

دراذگب ار  دوخ  یـضعب  دنک و  لذب  یـضعب  هک  تسا  نآ  اخـس  راثیا ، دوجو و  اخـس  تسا و  لذـبب  لامب  داهج  یئاساین و  ءامعن  ءالآ و  رد 
: لیق و  دنک ، یناگدنز  تقاف  رقف و  رب  دهدب و  همه  هک  تسا  نآ  راثیا  و  دراذگب ، ار  دوخ  یکدنا  دنک و  لذب  نیرتشیب  هک  تسا  نآ  دوجو 
رغث و یل  کضرأ  ّلکف   || عطقنم  ریغ  يداـهج  ّنإ  ّبر  اـی  هحفـص 238 ] مهلئاق [ : لاق  ۀظحل  سفّنلا  ةدـهاجم  نع  رتفت  نا ال  داهجلا  ّقح  »
ام میتـشک  ناهـش  يأ  هدرک : ناـیب  نینچ  دـش  لـقن  هک  ار  كراـبم  نبإ  يوبن  ثیدـح  لّوأ  رتـفد  رد  يونثم   73-71- تمرف «.- 36» سوسرط

تسخزود تسین  شوگرخ  هرخس  نطاب  ریش   || تسین  شوه  لقع و  راک  هکنیا  نتشک  نوردنا  رد  رتب  ناز  یمـصخ  دنام   || نورد  مصخ 
دق نورد  راکیپ  هب  مدروآ  يور   || نورب  راکیپ  متشگ ز  او  هک  نوچ  تساک  ّمک و  ددرگن  اهایردب  وک   || تساهدژا  خزود  سفن و  هکنیا 

لهـس فاق  هوک  هکنیا  منک  رب  نخانب  ات   || فاکـش  ایرد  ّقح  مهاوخ ز  یتّوق  میربکا  داهج  ردـنا  یتب  اـب   || میرغـصالا  داـهج  نم  اـنعجر 
ام  » وا نوعرف  زا  سفن و  زا  دهر  او   || وا  نوع  زا  ادخ  ریش  دوش  ات  دنکـشب  ار  دوخ  هکنآ  تسا  نآ  ریـش   || دنکـشب  اهفـص  هک  ناد  يریش 

نید ياهیراوشد  زا  شیاسآ  هار  هک  میاهتـشاذگن  انگنتب  ار  امـش  مالـسا  نید  هکنیا  رد  ینعی  يربط :  78 ٍجَرَح » نِم  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکیَلَع  َلَعَج 
و رگید ، يهتسد  يارب  صاصق  مانب  ياهازس  ناهانگ و  هتسد  کی  يارب  هبوتب  ای  تسا  زاب  امش  يارب  راک  شیاشگ  هار  هکلب  دیـشاب  هتـشادن 

دیدـیمهفن دـیدرک و  ریگ  نآرق  ینعم  رد  رگا  تفگ  ساّبع  نبإ  تسا : هتفگ  ریبج  نبإ  دیعـس  رگید  ياهزیچ  يارب  لاـم  تخادرپ  هراّـفک و 
: تفگ وا  تسیچ ! جرح »  » دیـسرپ درک و  زاوآ  ار  یبارعا  ساّبع  نبإ  هاگنآ  تسا ، برع  نابز  رعـش  هک  دـینک  وجتـسج  رعـش  رد  ارنآ  ینعم 

ساّبع نبإ  زا  یسک  مدینش  تسا : هتفگ  دیزی  یبا  نب  هّللا  دبع  یتفگ ، تسار   51-1- نآرق : - تفگ ساّبع  نبإ  یگنت ، تسا و  قیض  ینعمب 
نبإ ماهلیبق ، نآ  زا  نم  تفگ : يدرم  تسه ! اجنیا  یـسک  لیذـه »  » يهلیبق زا  ایآ  تفگ : وا  رخآ ،» ات  َلَعَج  ام   » دیـسرپ ار  هلمج  هکنیا  ینعم 

: دناهتفگ یـضعب  و  تسا . روطنیمه  تفگ : تسا  گنت  هچنآ  تفگ : دـننکیم ! ینعم  هچ  امـش  يهلیبق  ار  هجرح »  » يهملک تفگ : واب  ساّبع 
ّکش رگا  هک  تسا  هتفرگن  گنت  امـش  رب  ّجـح  ماّیا  ناضمر و  هام  لّوا  لـثم  فئاـظو ، نّیعم  ماـگنه  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  هیآ  ینعم 
ینعی تسا : هتفگ  لتاقم  فشک : دینک . نیقی  دوخ  يهفیظو  تقوب  هک  هاگنآ  ات  هحفص 239 ]  ] 126-115- نآرق  - دیرادن یفیلکت  دیدرک 

. یناوتان رد  هتـسشن  زامن  و  يرادان ، رد  رادرم  ندروخ  یبآیب و  يرامیب و  رد  مّمیت  رفـس و  رد  زامن  هزور و  لثم  دـیتسه  دازآ  يراـچان  رد 
سک يارب  رذع  هار  دشاب و  هتشادن  تمایق  باذع  يراتفرگ و  زا  شیاسآ  هار  چیه  هک  تسین  یتسبنب  يهفیظو  مالسا  نید  رد  ینعی  عمجم :

مالسا نید  رد  دشابن  نآ  یئاناوت  هک  يزیچب  فیلکت  ینعی  ینیـسح : دنکن . ترخآ  تداعـس  يهدامآ  ار  دوخ  دنک و  هناهب  هک  تسا  هدنامن 
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فاک نوچ  تسین و  یگنت  رب  میهاربا  ۀـّلم  هکناـنچ  تسین  یگنت  امـش  رب  نید  رد  ینعی  يربط :  78 َمیِهاربِإ » مُکِیبَأ  َۀَِّلم  . » تسا هدـشن  رّرقم 
تسا و هدوب  مکیبا » ۀّلمک   » لصا رد  دـناهدناوخ و  بوصنم  ارنآ  تسا  هدـش  طقاس  هلمج  زا  تسا و  هدـشن  لصو  ۀـّلم »  » يهملکب ّرج  لماع 

يهملک ینعم  نیاب  دیوش و  میهاربا  ناتردپ  ّتلم  مزالم  دینک و  دوجـس  عوکر و  هک  روط  نیاب  دـشاب  ولج  ياههلمج  يهلابند  تسا  نکمم 
نید ءزج  هک  تسا  میهاربا  نید  میهاربا » ۀـّلم   » زا دوـصقم  عـمجم :  32-1- نآرق . - دشاب اومزلا »  » هک دوب  دهاوخ  رّدـقم  لعف  لوعفم  ۀـّلم » »

دنزرف رب  ردـپ  مارتـحا  لـثم  تسا  مزـال  نیملـسم  رب  میهاربا  مارتـحا  هک  تسا  هکنیا  يارب  امـش  ردـپ  ینعی  مکیبا »  » يهملک و  تسا ، مالـسا 
ردـپ میهاربا  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  مُُهتاهَّمُأ » ُهُجاوزَأ  َو   » هلمج نیاب  دـناهدش  هدـیمان  نیملـسم  ناردام  ربمغیپ  ياهنز  نآرق  رد  هکناـنچ 
هدـش هتفگ  مکیبا »  » تهج هکنیا  زا  دنتـسه  میهاربا  دالوا  زا  برع  ریغ  مدرم  زا  يدایز  مه  دنتـسه و  وا  دـالوا  زا  برع  هک  تسا  لیعامـسا 

ناـسآ نید  زا  دوـصقم  دـشاب : نینچ  ینعم  دـشاب و  میظعت  حدـمب و  بوـصنم  ۀـّلم »  » يهملک تسا  نکمم  رخف :  320-291- نآرق . - تسا
ات تسا  میهاربا  ّتلم  نامه  نید  هکنیا  تسا : هدش  هتفگ  تشادیم  تسود  ار  میهاربا  برع  نوچ  و  تسا . میهاربا  امـش  ردـپ  ّتلم  جرحیب 

ناملسم ار  امش  میهاربا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  رخف :  78 َنیِِملسُملا » ُمُکاّمَس  َوُه  [ » هحفـص 240 دنریذپب [ . دـنهن و  ندرگ  ارنآ  رتشیب  مدرم 
ًۀَّمُأ اِنتَّیِّرُذ  نِم  َو   » هلمج نیاب  دـنک  ناملـسم  ار  شنادـنزرف  ادـخ  درک  اعد  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  میهاربا  زا  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  هدـیمان 
نب ّیبا  تئارق  و  تسا ، هدـیمان  ناملـسم  نآرق  رد  اهباتک و  رگید  رد  ار  امـش  ادـخ  ینعی  تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  اطع  ََکل » ًۀَِملـسُم 

ار امـش  میهاربا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  میئوگب : رگا  فشک :  263-217- نآرق -32-1- نآرق «. - مکاّمس هّللا   » هدوب نینچ  بعک 
رد و  ََکل » ًۀَِملسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  نِم  : » تفگ قباس  رد  میهاربا  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  اذه » ِیف  َو  ُلبَق  نِم   » تاملک ینعم  تسا ، هدیمان  ناملـسم 

-237-194- نآرق -141-116- نآرق . - دـشاب رخآ  ات  اِنتَّیِّرُذ » نِم   » هک تسه  میهاربا  يهتفگ  نآ  زا  يدای  زین  تسا  نآرق  هک  باتک  هکنیا 
تمایق زورب  ات  دیمان  ناملـسم  دیزگرب و  ار  امـش  ادخ  ینعی  يربط :  78 َءادَهُش » اُونوُکَت  َو  مُکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل   » 342-323- نآرق
تبسن دوخ  يهفیظو  ماجنا  ناربمغیپ  هک  دیشاب  نارگید  رب  دهاش  امش  تسا و  هدرک  غالبا  ار  دوخ  يربمغیپ  هک  دشاب  امـش  رب  دهاش  ربمغیپ 
لبحب ماصتعا  هک : دومرف  هّرس - سّدق  یملس  تسا : هتشون  ینیـسح   78 مُکالوَم » َوُه  ِهّللِاب  اوُمِـصَتعا  َو   » 66-1- نآرق . - دناهدرک ناشّتلمب 

ام زا  تسا  ّولخ  هّللاب  ماصتعا  و  یهاون ، رماوا و  ادخ و  لوسرب  تسا  فوقو  هّللا  لبحب - ماصتعا  اما  ّصاوخ ، راک  هّللاب  تسا و  ماوع  رما  هّللا 
-1- نآرق : - مظن دشخبب . ناهانگ  يراکددمب ، دشوپ و  اهبیع  يرایب  ناگدنامرد ، راک  ّیلوتم  ناگدنب و  رای  تسا  وا  یهلا ، ترضح  ياوس 
هک دـناوت  وت  تسد   || تقو  همه  دزاسب  هک  دـناوت  وت  راک  افو  يور  زا  هک  نانچنآ  بلط  يرای   || ادـخ  درم  يا  رذـگب  قلخ  يراـی  زا   41

. دـیئارایب ار  دوخ  یبوبر  قالخاب  دـینادب و  ادـخ  زا  ارنآ  دـینیبن و  ار  دوخ  تاکز  زامن و  راـک  رد  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  اـج  همه  دریگب 
یمدآ رگا  هک  تسا  كرـش  یتـشز  يروآداـی  رخآ » اـت  اـمَّنَأَکَف - ِهّللاـِب  كِرـُشی  نَـم  َو   » هـلمج تـیآ 31  - 1 تاـیآ : هکنیا  رد  اـم  نـخس 

اب رگا  تسا و  هدرک  دوباـن  ار  دوـخ  يرگمدآ  تـقیقح و  هـک  هراـچیب  هحفـص 241 ]  ] 85-47- نآرق . - تسا يدوجوم  دوـبن  تسرپاـتکی 
دوخ يدوبان  هارب  یتخس  لامک  اب  تسا و  هدرکن  مهارف  دوخ  يارب  ّتیدوجوم  اقب و  تابث و  چیه  دشاب  یگدنز  رد  یـشوخ  هرهب و  نارازه 

هدیـسر و یمدآ  يهجردب  نوچ  تسا  راتفرگ  کلهم  داب  دنت  ای  يراکـش و  غرم  لاگنچب  يدنلب  زا  ینوگنرـس  لاح  رد  يرادـنپ  هک  دوریم 
ارنآ تسا و  هدنام  رودب  تسا  يدنوادخ  تردق  هک  یبوخ  هدارا و  درخ و  لصا  زا  تسا و  هدش  دب  بوخ و  یئادـج  يورین  درخ و  ياراد 

يهناـشن رخآ  اـت  َِرئاعَـش » مِّظَُعی  نَم  َو   » تـیآ 31 - 2 تسا . يدوباـن  هاـگترپ  هب  نوگنرـس  هدـنامرد و  هراـچیب و  سپ  تـسا ، هدرکن  كرد 
لد هک  تسا  هکنیا  يهناشن  تسا  هداد  روتسد  نید  هچنآب  راتفر  ینعی  نید  ياههناشن  تشادگرزب  هک  دنایامنیم  ار  لدکاپ  مدرم  یلدکاپ و 

بادآ هک  تـسا ، تسرپادـخ  راـگزیهرپ و  لد  رد  و  تـسا ، هدـش  هتـشرس  یتسرپادـخ  اـب  مدآ  نـینچ  حور  ناور و  تـسا و  هدرپـس  نیدـب 
روتـسد دنکیم و  يزاب  ّقح  نامرف  اب  دوخ  دنـسپ  هاوخلدب و  دشابن ، ّقحب  هدرپس  شلد  رگا  دنکیم و  راتفر  دراذگیم و  مارتحا  ار  یتسرپادخ 

بجومب دـشاب  هکنیا  انلعج »  » ینعم تسا  نکمم  ًاکَـسنَم » انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو   » تیآ 34 - 3 41-13- نآرق . - دزاسیم دوخ  زیواتـسد  ار  نید 
ره رد  دـشاب و  ناربـمغیپ  راـتفگ  نید و  بجوـمب  داد  رارق - تسا  نکمم  و  میداد ، رارق  شور  هداوناـخ  طـیحم و  يهجیتـن  رد  تاـساسحا 
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ناشراتـشک ینابرق و  دنـشاب و  دّحوم  دنرب و  ادخ  مان  هک  تسا  هکنیا  يارب  اهتّلم  ياهـشور  شیادیپ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تروص 
دشاب و ادخ  دای  اب  هک  تسرد  تسا و  زاجم  یتقو  اهتّلم  ياهـشور  هک  دهدیم  ناشن  رخآ  ات  ِهّللا » َمسا  اوُرُکذَِیل   » يهلمج و  دـشاب . ّقح  يارب 
« يوقَّتلا ُُهلانَی  نِکل  َو   » يهلمج تیآ 37  رد  - 4 429-402- نآرق -51-13- نآرق . - هدوهیب تسا و  لطاب  همه  هن  رگ  دنـشاب و  ّقحب  میلـست 
تسا و رادیاپ  هچنآ  یلو  دنامیمن  نآ  زا  يزیچ  هک  یندش  دوبان  تسا و  يّدام  ینابرق  هک  دشاب  بلطم  هکنیا  ندـنامهف  يارب  دـیاش  رخآ  ات 
ار دوخ  ناور  دـینکیم و  راتفر  نید  روتـسدب  هک  تسا  امـش  یگدادـلد  يراگزیهرپ و  دـناسریم  یگـشیمه  یتخبـشوخ  یـشوخب و  ار  اـمش 
یـشکرس و يوخ  دـهدیم  ناشن  رخآ  ات  ِهّللا » ُعفَد  َول ال  َو   » تیآ 40 - 5 دینکیم . هحفص 242 ]  ] 56-26- نآرق  - تقیقح ّقحب و  هّجوـتم 

يهمه هک  دوریم  اـجنآ  اـت  دـشاب  هتـشادن  ریگوـلج  رگا  دـناوتب و  هک  اـجنآ  اـت  تسا  نینچ  وا  يوـخ  هک  نارگیدـب  ار  یمدآ  يزارد  تسد 
دهدیم ناشن  خیرات  هکنانچ  دراذگیمن  ياهناشن  تشنک  رید و  زا  دنک و  دوبان  دوخ  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  ار  يرـشب  تاساسحا  اههزیگنا و 

رب ار  هار  نارگید  دندروخیمرب و  ریگولجب  ات  دندوبن  رادربتسد  دندرکیم و  متـس  بولغم  ياهتّلمب  هزادنا  هچب  راکمتـس  زواجتم و  ياههتـسد 
دنع ثداوحلا   » دنتفگیم اه  یمیدق  هچنآب  دشاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  َکِّبَر - َدـنِع  ًاموَی  َّنِإ  َو   » تیآ 47 - 6 39-13- نآرق . - دنتسبیم اهنآ 
امش رظن  رد  باذع  يراتفرگ و  رگا  سپ  تسا ، یگشیمه  ّقح  تردق  هاگشیپب  تسا  هزات  مدرم  رظن  رد  هچنآ  ینعی  تایقاب » تاتباث  لئاوالا 

دننام امـش  لاس  رازه  هکنوچ  درادن  رّوصت  دوز  رید و  اجنآ  تسین و  نینچ  دنوادخ  ّطلـست  هطاحا و  هب  درذـگیم  نآ  تقو  زا  دوشیم و  رید 
تردـق ال اب  دوز  رید و  دایز و  مک و  هن  رگ  تسا و  امـش  رطاخ  هّجوت  شجنـس و  يارب  هکلب  تقیقح  یتسردـب و  هن  مهنآ  تسا  زور  کـی 

نوـچ هک  هکنیا  هـب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  رخآ » اـت  ُناـطیَّشلا »- یَقلَأ  یّنَمَت  اذِإ   » يهـلمج تـیآ 52  - 7 45-13- نآرق . - درادـن رّوصت  لازی 
يهسوسو هک  يزیچب  دنک  ناشدنموزرآ  اهنآ  يرـشب  يوخ  تسا  نکمم  وزرآ و  هتـساوخ و  ياراد  دنتـسه  یمدآ  نارگید  دننام  ناربمغیپ 

ّرف يدـنوادخ و  نابهگن  تمـصع و  ّتیـصاخ  دـشاب  يزیچ  نینچ  رگا  هک  تسا  هدـش  مالعا  هیآ  نیاـب  تحلـصم  زا  رود  دـشاب و  یناـطیش 
راوتـسا ار  دوخ  تردـق  ياههناشن  تایآ و  دـنکیم و  ردـب  اهنآ  لد  زا  ار  یناطیـش  كراـخ  راـخ  دـنوادخ  تسا و  ناـبهگن  ار  اـهنآ  يدزیا 
يوزرآ رگا  هک  دشاب  دـمآ  شیپ  هنوگنیا  يهجیتن  نایب  تسا  نکمم  تیآ 54  رخآ » ات  یِقُلی - ام  َلَعجَِیل   » يهلمج دـعب  تیآ  رد  و  دـنکیم ،

لد و رامیب  مدرم  یـشیدنا  جک  لد و  روش  شاهجیتن  یلو  تسین  شناوریپ  وا و  يارب  یبیـسآ  تسا و  موصعم  وا  داتفا  ربمغیپ  لدـب  یناطیش 
 ] 563-541- نآرق -59-21- نآرق . - نآـب یگتخاـبلد  تسا و  تقیقح  ّقـح و  صیخـشت  بجوـم  دـنمدرخ  اـناد و  يارب  تـسا و  لدـتخس 

بجومب هچرگا  هک  اهنید  رگید  يدوبان  مالـسا و  يرترب  هب  تسا  هراشا  ُهوُکِـسان » مُه  ًاکَـسنَم  انلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل   » تیآ 67 - 8 هحفص 243 ]
دـننادب و رتهب  دوخ  نید  دـننک و  عازن  وت  اب  دـیابن  يدـمآ  وت  نوچ  یلو  میاهدرک  نّیعم  یـشور  ّتلم  ره  يارب  نایدا  نداد  رارق  ای  تعیبط و 

. - يوریم نآ  رب  وت  هک  تسا  نیمه  تسار  هار  هک  دنـشوپب  مشچ  نیئآ  نید و  رگید  زا  دـنریذپب  یناوـخب و  ّقـح  يوـسب  ار  اـهنآ  وـت  دـیاب 
هک تسا  هدش  هچ  تفگ : هریغم  نب  دیلو  هک  دش  لقن  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  البق  اًلُـسُر » ِۀَِکئالَملا  َنِم  یِفَطـصَی   » تیآ 76 - 9 65-14- نآرق

شیپ تایآ  رد  نوچ  میئوگب : تسا  نکمم  دش . لزان  وا  باوجب  هیآ  هکنیا  دوش ، لزان  واب  نآرق  دشاب و  ربمغیپ  دیاب  دّمحم  ّطقف  ام  نایم  زا 
دنتسین و شتسرپ  لباق  اهناسنا  هکئالم و  هک  تسا  هدش  هتفگ  تبسانم  نیاب  اجنیا  رد  هیآ  هکنیا  تسا  هدش  یتسرپادخ  ریغ  كرشب و  هراشا 

َلَعَج اـم   » يهلمج رخآ  تیآ  - 10 51-13- نآرق . - دتـسرفیم امـش  يارب  تلاسرب  يدرف  دوخ  قولخم  هکنیا  زا  هک  تسا  دـنوادخ  دوبعم 
نوچ دیهد  ماجنا  دیناوتن  هک  تسین  يراوشد  يهفیظو  داهج  روتـسد  هکنیا  هک  دنامهفیم  ار  هکنیا  رخآ  ات  َۀَِّلم » ٍجَرَح  نِم  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکیَلَع 
ردپ يهلیـسوب  هتـشذگ  ياهراگزور  رد  نید  نیمه  لوصا  هکنانچ  يراوشد  یگنت و  هن  تسا  یمدآ  ناوت  تعیبط و  قباطم  ام  ياهروتـسد 

هحفص 244]  ] 81-23- نآرق . - دنداد ماجنا  دش و  غالبا  مدرمب  میهاربا  امش 

نونمؤم هروس 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 23 - 

ات 30] تایآ 1  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]

َو [ 3  ] َنوُضِرعُم ِوغَّللا  ِنَع  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 2  ] َنوُعِشاخ مِِهتالَص  ِیف  مُه  َنیِذَّلا  [ 1  ] َنُونِمؤُملا َحَلفَأ  دَق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ُریَغ مُهَّنِإَف  مُُهناـمیَأ  تَکَلَم  اـم  َوأ  مِهِجاوزَأ  یلَع  ّـالِإ  [ 5  ] َنوُِظفاـح مِهِجوُرُِفل  مُه  َنـیِذَّلا  َو   172-1- نآرق [ - 4  ] َنُولِعاف ِةاـکَّزِلل  مُه  َنیِذَّلا 

مِِهتاوَلَـص یلَع  مُه  َنـیِذَّلا  َو  [ 8  ] َنوُـعار مِهِدـهَع  َو  مِِهتاـنامَِأل  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 7  ] َنوُداـعلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  َکـِلذ  َءارَو  یغَتبا  ِنَمَف  [ 6  ] َنیِمُولَم
ٍَۀلالُـس نِم  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  َو  [ 11  ] َنوُدـِلاخ اهِیف  مُه  َسوَدرِفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  [ 10  ] َنُوثِراولا ُمُه  َِکئلوُأ   311-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِظفاُحی
ًامَحل َماظِعلا  اَنوَسَکَف  ًاماظِع  َۀَغضُملا  اَنقَلَخَف  ًۀَغـضُم  َۀَقَلَعلا  اَنقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفطُّنلا  اَنقَلَخ  َُّمث  [ 13  ] ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُطن  ُهانلَعَج  َُّمث  [ 12  ] ٍنیِط نِم 

َنُوثَعُبت ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُکَّنِإ  َُّمث  [ 15  ] َنُوتِّیََمل َِکلذ  َدـَعب  مُکَّنِإ  َُّمث   408-1- نآرق [ - 14  ] َنیِِقلاخلا ُنَسحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاـقلَخ  ُهاـنأَشنَأ  َُّمث 
ٍباهَذ یلَع  ّانِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  ُهاّنَکـسَأَف  ٍرَدَِقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  انلَزنَأ  َو  [ 17  ] َنِیِلفاغ ِقلَخلا  ِنَع  اّنُک  ام  َو  َِقئارَط  َعبَـس  مُکَقوَف  انقَلَخ  دََقل  َو  [ 16]

نِم ُجُرَخت  ًةَرَجَش  َو   422-1- نآرق [ - 19  ] َنُولُکَأت اهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُهِکاوَف  اهِیف  مَُکل  ٍبانعَأ  َو  ٍلیَِخن  نِم  ٍتاّنَج  ِِهب  مَُکل  انأَشنَأَف  [ 18  ] َنوُرِداَقل ِِهب 
َنُولُکَأت اهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُِعفانَم  اهِیف  مَُکل  َو  اِهنوُُطب  ِیف  اّمِم  مُکیِقـُسن  ًةَربَِعل  ِماعنَألا  ِیف  مَُکل  َّنِإ  َو  [ 20  ] َنِیلِکِآلل ٍغبِص  َو  ِنهُّدلِاب  ُُتبنَت  َءانیَس  ِروُط 

[23  ] َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاقَف  ِهِموَق  یلِإ  ًاـحُون  انلَـسرَأ  دََـقل  َو  [ 22  ] َنُولَمُحت ِکلُفلا  یَلَع  َو  اـهیَلَع  َو  [ 21]
اَِنئابآ ِیف  اذـِهب  انعِمَـس  ام  ًۀَِـکئالَم  َلَزنََأل  ُهّللا  َءاش  َول  َو  مُکیَلَع  َلَّضَفَتَی  نَأ  ُدـیُِری  مُُکلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  اذـه  اـم  ِهِموَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَـلَملا  َلاـقَف 
ِعَنصا ِنَأ  ِهَیلِإ  انیَحوَأَف  [ 26  ] ِنُوبَّذَک اِمب  ِینرُصنا  ِّبَر  َلاق  [ 25  ] ٍنیِح یّتَح  ِِهب  اوُصَّبَرَتَف  ٌۀَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  ّالِإ  َوُه  نِإ   612-1- نآرق [ - 24  ] َنِیلَّوَألا

ِینبِطاُخت َو ال  مُهنِم  ُلوَقلا  ِهیَلَع  َقَبَس  نَم  ّالِإ  َکَلهَأ  َو  ِنیَنثا  ِنیَجوَز  ٍّلُک  نِم  اهِیف  ُکلساَف  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  انُرمَأ  َءاج  اذِإَف  اِنیحَو  َو  اِنُنیعَِأب  َکلُفلا 
ُلق َو  [ 28  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  اناَّجن  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  ِلُقَف  ِکلُفلا  یَلَع  َکَعَم  نَم  َو  َتنَأ  َتیَوَتسا  اَذِإَف  [ 27  ] َنُوقَرغُم مُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف 

هحفص  ] 60-1- نآرق [ - 30  ] َنِیلَتبَُمل اّنُک  نِإ  َو  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   613-1- نآرق [ - 29  ] َنِیلِزنُملا ُریَخ  َتنَأ  َو  ًاکَرابُم  ًـالَزنُم  ِینلِزنَأ  ِّبَر 
هقیرط عمج  قئارط » ، » دالوا لسن و  دنربب ، دننک و  ادج  يزیچ  زا  هدیشوپ  ار  هچنآ  زیچ و  ره  زا  صلاخ  تمسق  ۀلالـس » : » تاغل ینعم  [ 245

شوخ و نینمؤـم  نآ  هّتبلا  نابرهم 1  يهدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت : نان . شروخ  گنر و  يهّدام  غبـص » ، » تلاـح بهذـم  شور ، ینعمب 
لام تاکز  4 و  دنرادن ، راک  رـس و  تسا  وغل  هچنآب  دننادرگ و  ور  هدوهیب  زا  مه  دنمارآ 3 و  نتب  هتسکش و  لدب  زامن  رد  هک  دنراگتسر 2 

دنریگ شیپ  یشور  هکنیا  زج  هکنانآ  سپ  تسین 7  یشنزرس  نآ  رب  هک  دوخ  زینک  تفج و  زا  رگم  دنرادیم 6  هاگن  مرش  دنهدیم 5 و  دوخ 
دننکیم تظفاحم  ینابهگن و  دوخ  ماگنه  هب  ار  اهزامن  هک  اهنآ  دنتسه 9 و  نامیپ  هدرپس و  دنبیاپ  هک  ناسک  نآ  شکرس 8 و  دنراکمتس و 

ناسک نینچ   11 دـندرک ] دوبان  رمع  لام و  زا  نارفاـک  هچنآ  هک   ] دوب دـنهاوخ  یگدـنز ] نارود  يهیامرـس  راـک و   ] ثراو دوخ  ناـنیا   10
صلاخ لگ  يهّدام  کی  زا  ار  دازیمدآ  سنج  هک  میتسه  اـم  دناهنادواج 12 و  هدنیاپ و  نآ  رد  هک  دـنربیم  ثراب  نیرب  تشهب  نانآ ] ياجب  ]

 ] میدرک هتـسب  نوـخ  ار  هفطن  سپ  نآ  زا  راوتـسا 14  هدوسآ و  یهاـگیاج  رد  میدرک  ياهفطن  ار  نآ  سپـس  میدیرفآ 13 و  هدش  هیفـصت  و 
تشوگب ار  اهناوختسا  میدروآ و  رد - دنچ  یناوختسا  تروصب  ار  تشوگ  يهراپ  رگید  میدرک و  تشوگ  ياهراپ  ار  نوخ  و  هحفص 246 ]

ناراگدیرفآ 15 نیرتهب  تسا  گرزب  هدـنخرف و  هچ  سپ  دـش ] رادومن  تسرد  یمدآ  ات   ] میدرک يرگید  شنیرفآ  ارنآ  سپـس  میدـناشوپ 
رب ام  تردق   ] هّتبلا هدش 17 و  هتخیگنارب  روگ  زا  زیخاتسر  زورب  سپ  نآ  دیناگدرم 16 و ز  امش  تسا و ] گرم   ] اهشیادیپ هکنیا  یپ  زا  هک 
زا باسح  هزادـناب و  هچ  میاهدوبن 18  دوخ  يهدـیرفآ  زا  ربـخیب  میدرک و  هقبط  تفهب  امـش  رـس  يـالاب  رد  ار  نامـسآ  هک ] تسا  شنیرفآ 
ارنآ یلو   19 مورحم ] ار  امـش  و   ] مینک دوبان  ارنآ  هک  میرادـن  نآ  ناوت  ام  هکنیا  اب  میداد  ياج  نیمز  رد  ارنآ  میدروآ و  دورف  یبآ  نامـسآ 

دیروخیم نآ  زا  هک  تسه  ناوارف  ياههویم  هک  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  میدرک  رادومن  امش  يارب  نآ  زا  اهناتسوب  میتشادهگن و  نیمز  رد 
هکنیا شنیرفآ ]  ] رد امش  يارب  زین  دراد 21 و  نامدرم  نان  شروخ  نغور و  دیوریم  نوچ  هک  میدروآ  رد  انیـس  روط  زا  یتخرد  مه  20 و 
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تسا و اهنآ  زا  امش  يارب  رایسب  ياهدوس  رگد  میناشونیم و  امشب  دوش ] دیلوت   ] ناشمکـش رد  هچنآ  زا  هک  يدنپ  تسا و  یتربع  نایاپراهچ 
زا مه   ] 23 و دـنربیم ] رگید  ياجب  یئاـج  زا  ار  امـش  هک   ] یتشک رب  مه  دـیوش و  یم - راوس  ناشتـشپ  رب  دیروخیم 22 و  ناشتـشوگ  زا  مه 
زج هک  دیتسرپب  ار  ادخ  مدرم  يا  تفگ : اهنآب  شدوخ و  مدرم  يوسب  میداتـسرف  ار  حون  ام  هک ] تسا  امـش  تربع  ام و  تردق  ياه  هناشن -
امش لثم  مه  درم  هکنیا  دنتفگ : شتّلم  نارفاک  ناگرزب  دیرادن 24  زیهرپ  سرت و  دوخ ] راک  رکف و  هکنیا  زا   ] ارچ سپ  دیرادن ، یئادـخ  وا 

رد ام  داتـسرفیم و  هکئالم  دـهدب ] يروتـسد  امـشب   ] تساوخیم ادـخ  رگا  و  دـنک ، یئاقآ  يرترب و  امـش  رب  دـهاوخیم  ّطقف  تسا و  دازیمدآ 
و  ] یگناوـید وا  رد  هک  تسا  يدرم  ّطـقف  تسین  یـسک  هکنیا  دـشاب ] ربـمغیپ  یمدآ  هک   ] میدوب 25 هدینـشن  زیچ  نینچ  نامناردـپ  راگزور 
ان اهنآ  زا  هک  حون   ] دوش رادومن  یتسردب  شیگناوید  ای  دریمب  ای  دبای  دوبهب  ات  دیرب ] رـسب  وا  اب  يدنچ  امـش  تسا  هدش  ادیپ  تسایر  نامگ 

ام و مشچ  ولج  رد  هک  میدرک  ماهلا  واب  ام  نک 27  میرای  وت  دندرمـش  نز  غورد  ارم  هک  مدرم  هکنیا  ربارب  رد  ادخ  يا  تفگ :  26 دش ] دیما 
تفج ره  زا  نک  نورد  یتشکب  وت  دیشوج  بآ  رونت  زا  دیـسر و  ارف  ام  هحفص 247 ] تشونرـس [  نوچ  زاسب و  یتشک  ام  میلاعت  تاماهلا و 

موـکحم تشونرـس  رد  و   ] تسا هتفر  شیپ  زا  ّقـح  نخـس  شیراـتفرگ  رب  هک  سک  نآ  رگم  ار  دوـخ  راـک  سک و  مه  اـت و  ود  هداـم  رن و 
دوـخ و نوـچ  دـناهدش 28 و  قرغ  دـناهدرم و  بآـب  نوـنکا  مه  زا - اـهنآ  هک  وـگم  نخـس  نم  اـب  ناراکمتـس  هراـب  رد  و  تـسا ] يدوباـنب 

یهاگیاجب رآ  دورف  ارم  وت  ادـخ  يا  وگب  درک 29 و  اهر  ناراکمتـس  زا  ار  ام  هک  ادخ  يارب  شیاتـس  وگب : دیتفرگ  مارآ  یتشکب  تناهارمه 
تسا اههناشن  حون ] تشذگرس   ] هکنیا رد  هّتبلا  30 و  يروآ ] دورف  بوخ  یناکمب  ار  ام  یناوت  و   ] یناگدنروآ دورف  نیرتهب  وت  هک  هدنخرف 

مِِهتالَص ِیف  مُه  َنیِذَّلا  : » نیرّسفم نخس  تسا .] هارمگ  هک  دوریم و  هارب  هک  دوش  مولعم   ] هّتبلا میاهدننک  شیامزآ  ام  نوچ ] یبای  هار - يارب 
هاگ هدجسب  دوخ  تروص  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تشادیم  نامسآب  مشچ  زامن  رد  ربمغیپ  تفگ : نیریـس  نب  دّمحم  يربط :  2 َنوُعِشاخ »

ینعی تفگ : يرـصب  نسح  يرگنن ، يزیچب  زامن  رد   59-15- نآرق : - دومرف دندیسرپ  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  و  درکیم ،
خوسنم خسان و  تیآ  چیه  هروس  هکنیا  رد  نایبت : دنـشاب . سرت  اب  زامن  رد  ینعی  دناهتفگ : دـننک و  مارآ  مرن و  لد  دـنرآ و  ورف  مشچ  زامنب 

169-141- نآرق «. - َنوُعِشاخ مِِهتالَص  ِیف   » هلمجب دنتسنادیم  زیاج  دنتـسیرگنیم و  دوخ  فارطاب  زامنب  مدرم  تسا ، لقن  هچنآ  رگم  تسین 
و تسا ، هدجیه  دـص و  کی  اهیفوک  باسحب  هروس  هکنیا  تایآ  يهرامـش  عمجم : دـننکن . هاگن  دوخ  هاگ  هدجـسب  زجب  هک  دـندش  فّظوم 

هروس هکنیا  فشک : تسا . هدش  تئارق  ود  ره  عمج  درفم و  تروصب  ةالص » تاناما و   » تاملک و  تسا . هدزون  دص و  کی  نارگید  رامشب 
. تسا هداد  گنجب  روتسد  هک  تایآ  نآب  تسا  خوسنم  ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلِاب  عَفدا   » و مِِهتَرمَغ » ِیف  مُهرَذَف   » تیآ ود  تسا و  هدش  لزان  هّکمب 

يو رهم  و  تسا ، ناـبات  عمـش  ار  اـهلد  يو  داـی  تسا : هتـشون  هّللا  مـسب  يارب  رارـسألا  فـشک  رد  مـه  -86-120 و  نآرق -83-55- نآرق -
مان ینعم  هک  دندیـسرپ  ار  روصنم  نیـسح  تسا . ناج  تراغ  ار  فراع  تسا و  ناحیر  حور و  ار  ملاع  يو  مان  و  تسا ، ناتـسود  یناگدنز 
نود یـسخ و  ره  اب  هن  تلماعم  هحفـص 248 ] هکنیا [  اّما  ناج ، يهدننک  تراغ  لد ، يهدنیابر  نت ، يهدـنزادگ  تفگ : تسیچ ! یلاعت  هّللا 
ناک  || مراد  يدرد  قشعب  يراب  نونکا  دـنیوگ : لاح  ناـبزب  دورن و  ترـضح  نایـضار  تقیرط و  نادرمناوج  اـب  زج  هکنیا  هک  دور  یتّمه 

اب ار  وت  تلماعم  هکنیا  متسرگنب  نوچ  تسا ، صاصق  یتسود  يهتـشک  رب  هک  متـسناد  هچ  نم  تفگ : تقیرط  مهدن  نامرد  رازه  دصب  درد 
رد یهگ  هتشگرس  وا  « 37» ّرب ّرب  رد  یهگ  یلوم ، رادیدب  یقایتشا  یبقع . زا  هب  يدارم  ایند ، زا  هب  دراد  یتّمه  هک  تسوا  نمؤم  تسا . ّصاخ 

هداد رد  نت  عوشخ  تعنب  تقیقح  نادیم  رد  یهگ  هداتسیا ، زار  ماقم  رب  زامن  ترـضح  رد  تعیرـش  قفو  رب  یهگ  هدش ، قرغ  وا  فطل  رحب 
قرغ وا  فطل  رحب  رد  یهگ  هتشگرس  وا  «. َنوُعِشاخ مِِهتالَص  ِیف  مُه  َنیِذَّلا  : » تفگ نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  هکنیا  هتـسب ، ناج  هدرب و  لد  و 

ناج هدرب و  لد  هداد و  رد  نت  عوشخ  تعنب  تقیقح  نادیم  رد  یهگ  هداتـسیا ، زار  ماقم  رب  زامن  ترـضح  رد  تعیرـش  قفو  رب  یهگ  هدش ،
: هتشون ینیسح   517-473- نآرق -242-240- یقرواپ «. - َنوُعِـشاخ مِِهتالَـص  ِیف  مُه  َنیِذَّلا  : » تفگ نیملاـعلا  ّبر  هک  تسا  هکنیا  هتـسب ،

زامن يادأ  عوشخ  هک  هدومرف  هّرس - سّدق  یطساو  تسا . یک  وا  پچ  تسار و  تسد  رب  هک  دنادن  یّلـصم  هک  تسنآ  عوشخ  هک  دناهتفگ 
برقب لوصو  بلاط  سپ  دـشاب  دـیاب  رازیب  دوخ  زا  لّوا  زامن  رد  هک ، هدومرف  یقّقحم  ضاوعا . ضارغا و  يهظحـالمیب  هّللا » یف  هّلل   » تسا
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هقرخ و  || تسا  هدـنام  یقاب  هّرذ  کی  وت  رگ ز  نک  رازیب  ار  شیوخ  دوخ  زا  لّوا   || یئوت  ات  وت  زا  تسا  رازیب  رای  هعطق : تشگ . دـیاب  رای 
لد راک  عوشخ  دناهتفگ : یـضعب  يروباشین : نک  راّطع  نوچ  شیدنم و  ياهّرذ   || ور  ریگ و  ملاع  ود  ره  كرتب  شوخ  نک  رّانز  اب  حیبست 

هّجوت هک  تسا  ندب  ياه  هراپ - رگید  ياهراک  زا  نتشادرب  تسد  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، لد  راک  تبهر  فوخ و  هک  روط  نامه  تسا 
: يربط َنوُضِرعُم » ِوغَّللا  ِنَع  مُه  َنیِذَّلا  . » اهنیا دننام  نتفرگ و  تسدب  يزیچ  ندیـشک و  هزایمخ  سابل و  ندرک  عمج  دشاب و  تسار  پچب و 

راک هدهیب و  نخس  زا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  هحفص 249 ]  ] 45-1- نآرق . - دنتسه نادرگ  ور  ّقح  دنسپان  و  تسا ، هدوهیب  هچنآ  زا  ینعی 
ۀحفن ریـسفت  دشاب . هدعو  فلخ  تفگ : یبلک  دـشاب ، غورد  تفگ : يّدـس  دـشاب ، لطاب  وغل  تفگ : ساّبع  هّللا - دـبع  دـننک ، ضارعا  ثبع 
تیاور ینعم  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  زاس ، زاوآ و  ینعی  تسا : یهالم  انغ و  وغل  هک  تسا  هتفگ  یّمق  يدـنواهن : ناـمحّرلا 

هتفگ لتاقم  عمجم : تسا . هدش  هتفگ  رگدکی  لابندـب  يورنیا  زا  تسا  بسانت  لامک  وغل  زا  يراددوخ  عوشخ و  نایم  نوچ  و  تسا ، هدـش 
هدـش اـهنآب  یئوگباوج  زا  يریگولج  هلمج  نیاـب  دـندادیم  مانـشد  ار  شناراـی  ربمغیپ و  هّکم  راّـفک  نوچ  تسا و  مانـشد  ینعمب  وغل  تسا :
ماما هتـشون : ینیـسح  دننکیم . تسرد  نید  دوخ  شیپ  زا  هک  تسا  عدتبم  مدرم  ياهنمجنا  وغل  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  فشک : تسا .

نآ زا  ار  هدـنب  هچنآ  و  تسا ، وهـس  دراد  زاب  ادـخ  زا  هچنآ  تسا و  وشح  تسین  ادـخ  يارب  هچ  ره  هک  هدومرف  هیلع - هّللا  ۀـمحر  يریـشق -
دقعب نز  هعتم »  » نوچ نایبت :  5 مِهِجاوزَأ » یلَع  ّالِإ  َنوُِظفاح  مِهِجوُرُِفل  مُه  َنیِذَّلا  َو  . » تسا وغل  دوبن  ادـخ  زا  هچنآ  تسا و  وهل  دـشاب  یّظح 
هکنیا زا  دوشیمن  هدرمـش  هجوز  هعتم  نوچ  رخف :  70-1- نآرق . - دوشیم مولعم  مه  اهنآ  اـب  شزیمآ  زاوج  هیآ  نیاـب  تسا  جوز  مه  عاـطقنا 

يراخب حیحص  یشاوح  یـضعب  رد  نایبلا : حور   7 َنوُداعلا » ُمُه  َِکئلوُأَف  َکـِلذ  َءارَو  یغَتبا  ِنَمَف  . » دوشیم مولعم  عاـطقنا  دـقع  تمرح  هیآ 
کلاـم سنا  زا  فشک :  61-1- نآرق . - ناودـع تسا و  زواـجت  زینک  رـسمه و  ریغ  زا  هک  هیآ  هکنیا  لیلدـب  تسا  مارح  ءانمتـسا  هک  تـسا 

 - تادابع هک  يدنوادخ  تناما  ینعی  عمجم :  8 َنوُعار » مِهِدهَع  َو  مِِهتانامَِأل  . » درک تمرح  رب  لالدتسا  هیآ  نیاب  وا  دندیسرپ  ءانمتسا  مکح 
تسا و ادخ  رماوا  دهع ، و  تسا ، تداهش  هدرپس و  هیراع و  ياهداد  رارق  تالماعم و  هک  مدرم  تناما  تسا و  هحفص 250 ]  ] 39-1- نآرق

يارب ةالص  رارکت  رخف : َنوُِظفاُحی » مِِهتاوَلَص  یلَع  . » تسا بجاو  اهنیا  يافو !!! ماجنا و  هک  مدرم  نایم  موسرم  دوقع  اهنامیپ و  یمدآ و  رذن 
رد دـشاب و  عوشخ  اب  زامن  رد  صخـش  هک  تسا  هدـش  نّیعم  رازگزاـمن  لاـح  لّوا  تیآ  رد  تسا  تظفاـحم  زا  ریغ  عوشخ  هک  تسا  هکنیا 

َنُوثِرَی  » 34-1- نآرق . - دوش ماجنا  طئارـش  ءازجا و  تامّدـقم و  ماـمت  اـب  دـشاب و  نآ  یناـبهگن  هک  هدـش  يروآداـی  زاـمن  عضو  هیآ  هکنیا 
ار هملک  هکنیا  دـناهتفگ و  صوـصخم  تشهب  زین  تشهب و  ياـهغاب  ماـن  و  تسا ، تـشهب  ياـهمان  زا  یکی  سودرف  عـمجم :  11 َسوَدرِفلا »

راک جنریب  ثاریم  هکنانچ  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  هلمج  یئاّبج  تسا ، روگنا  وم  ناتسب  مان  نوچ  دناهتـسناد  یبرع  مه  بّرعم و  یمور 
مظعلا عمجم : َماظِعلا » اـَنوَسَک   25-1- نآرق . - دـسریم نینمؤمب  راک  بسک و  جـنر  یب - نآ  ياهیـشوخ  تشهب و  دـسریم  ثراوب  یبساک  و 

دنوادـخ ینعی  عمجم :  14 َنیِِقلاـخلا » ُنَسحَأ  ُهّللا  َكَراـبَتَف   » 76-74- یقرواپ -23-1- نآرق « - 1«38 .» تسا هدـش  تئارق  زین  درفم  تروـصب 
هچ ره  هک  تسین  وا  تـقلخ  رد  یتواـفت  لاوزیب و  تباـث و  دـبا  اـت  لزا  زا  هـک  مـیظعت  ّقحتـسم  یگـشیمه و  شریخ  تـسا و  هـبترم  دـنلب 
نآ زا  يزیچ  ات  متفرگ  هزادنا  ار  مرچ  ینعی  میدالا » تقلخ   » لثم تسا  ندیرب  يریگهزادنا و  ینعمب  قلخ  لصا  دنیرفآیم و  تسا  تحلـصم 
وا یلو  دزاسیم  مه  ادخ  دینکیم و  تسرد  يزیچ  امـش  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  تفگ : هفیذـح  منک و  هحفص 251 ]  ] 44-1- نآرق  - ادج
هیآ هکنیا  تشونیم و  زیچ  ص ]  ] ربمغیپ يارب  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  تیاور  رد  و  هدننک ، تسرد  تسا و  عناص  نیرتهب 

دومرف ربمغیپ  ار  هلمج  هکنیا  نوچ  و  َنیِِقلاخلا » ُنَسحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف   » تشذگ شلد  رد  رخآ » اقلخ   » تشون نوچ  دوب  نتشون  لوغـشم  وا  ار 
لقن هکنیا  رگا  و  دـش . ّدـترم  هّکمب و  درک  رارف  دوشیم و  یحو  ناـم  ود - رهب  هک  دّـمحم  نم و  ناـیم  یئادـج  هچ  هک  دیـشیدنا  دوخ  اـب  وا 

نمشد رفاک و  لد  رد  نوچ  وا  یلو  دیوگب  نآرق  ياههلمج  دننام  هلمج  ود  یکی  تسا  نکمم  سک  ره  يارب  هک  تسین  ّمهم  دشاب  تسرد 
هدیرفآ نامسآ  نیمز و  هکئالم و  ّیسرک و  شرع و  هکنیا  اب  ینیسح :  360-317- نآرق . - دش رفاک  دجنسب و  تسرد  تسناوتن  دوب  ربمغیپ 

تسا و هدـش  هتفگ  ناسنا  تقلخ  لقن  سپ  زا  هک  تسا  هدـشن  هتفگ  ياهلمج  نینچ  اهنآ  کیچیه  شنیرفآ  يروآدای  لابند  رد  تسا  هدـش 
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ادخ فطل  وت  يور  قرو  رب  مظن : تسا . نیقلاخلا  نسحا  یمدآ  يهدـننیرفآ  هک  نآ  تسا و  ناسنا  يراوگرزب  يرترب و  يهناشن  دوخ  هکنیا 
اهب نوگلگ  وت  گنر  يادگ  يا   || یحّضلا  سمش  تاهرهز  نوچ  خر  يا  تسا : يونعم  يونثم  رد  درک و  ریرحت  هک  تسا  نسح  تیآ  ||  
دش هتفگ  وا  یّقرت  یمدآ و  تالّوحت  نوچ  تسا : هتفگ  نادجو  لها  زا  یکی  عمتسم  دزوسب  مه  مزوسب  نم   || عنتمم  نآ  تمیق  میوگب  رگ 
َعبَس مُکَقوَف  انقَلَخ   » 191-170- نآرق «. - ُهّللا َكَرابَتَف   » هک دش  هتفگ  هلمج  هکنیا  ناسنا  بناج  زا  تشادـن  ار  هکنیا  ساپـس  نابز  دوخ  وا  و 

قئارط عبس  يورنیا  زا  تسا  رگیدکی  يور  هقبط  تفه  اهنامسآ  دمانیم و  هقیرط  دشاب  رگید  يالاب  رد  هچنآ  برع  نوچ  يربط :  17 َِقئارَط »
میدـیرفآ ینعی  حوتفلا : وبأ   20 َءانیَـس » ِروُـط  نِم  ُجُرَخت  ًةَرَجَـش  َو  . » دـشاب هقبط  تفه  هک  تسا  هدـش  هحفـص 252 ]  ] 37-1- نآرق  - هتفگ

نآ ینعم  رد  دناهدناوخ و  نیـس  يالاب  يادص  حتف و  اب  یـضعب  نیـس و  رـسک  اب  انیـس »  » یـضعب دـیآیم و  رد  انیـس  روط  هوک  زا  هک  یتخرد 
-1- نآرق : - تسا هتفگ  رمعم  - 3 بوخ ، هوک  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  - 2 تسا ، هدنخرف  ینعم  هب - تسا  هتفگ  دهاجم  - 1 تسا : فالتخا 
رصم و نایم  هوک  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  عافترا 5 - ینعمب  تسا  انس  زا  ّقتشم  دناهتفگ : یضعب  - 4 دراد ، رایسب  تخرد  هک  یهوک   42

هوک هکنیا  زا  نوتیز  شیادیپ  زاغآ  هک  تسا  هدمآ  نایمب  تبسانم  نیاب  انیس  روط  مان  تفگ : لتاقم  و  هدرک . تاجانم  نآ  رب  یسوم  هک  هلبا 
مـسا انیـس  يهملک  عمجم : تسا . هدوب  نوتیز  تخرد  هدـش  زبس  نیمز  رب  هک  یتخرد  نیتسخن  حون  نافوط  سپ  زا  دـناهتفگ : و  تسا . هدوب 
تئارق لعفا  نزو  زا  ءاب  رـسک  ءاـت و  ّمض  ولج و  يادـصب  تبنت » : » عمجم  20 ِنهُّدـلِاب » ُُتبنَت  . » یـشبح ای  یطبن  تغلب  تسا  روط  هوک  ياج 
يّدعتم يهلیسو  فرح  مّود  تئارقب  و  تسا ، دئاز  ءاب  لّوا  تئارقب  و  دناهدناوخ ، دّرجم  یثالث  لعف  نزو  زا  ءاب  ّمض  ءات و  حتف  اب  مه  هدش و 
تیاور مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  و  تسین ، تواـفت  ینعم  يهجیتن  رد  هک  تسا  لـمتحم  زین  رگید  هوجو  تسا و  لـعف  ندـش 

: رخف  23-1- نآرق . - دینک هدافتسا  نآ  زا  یلام  نغور  يارب  دینک و  نان  شروخ  ارنآ  نغور  هدنخرف  تسا  یتخرد  نوتیز  دومرف : هک  تسا 
دیآیم و نوریب  انیـس  روط  هوک  زا  هک  ار  یتخرد  میدیرفآ  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  ولج  يهلمج  اب  دنامهفیم و  ار  تلاح  ینعم  هلمج  هکنیا 
ام يرادهگنب  ینعی  رخف :  27 اِنُنیعَِأب » َکلُفلا  ِعَنـصا  َو  . » تسا نغور  نآ  رد  هک  ار  نوتیز  دـنایوریم  ای  دـیوریم و  نوچ  دراد  نغور  دوخ  اـب 

فـالتخا رّونت  زا  دوصقم  رد  رخف :  27 ُروُّنَّتلا » َراف  َو   » 34-1- نآرق . - يزاسب یتشک  هک  دنتـسه  وت  ظفاح  دوخ  نامـشچ  اب  ام  نیرومأم  هک 
هحفص  ] 22-1- نآرق  - ورب یتشکب  دیـشوج  بآ  ناـن  رونت  زا  نوچ  دـنتفگ : حونب  هک  تسا  نتخپ  ناـن  ياـج  هک  روهـشم  رونت  - 1 تسا :

لثم تسا  هیانک  - 5 تسا ، باتفآ  عولط  دوصقم  هک  تسا  لقن  ع ]  ] ّیلع زا  - 4 نیمز ، ياج  رتالاب  - 3 تسا ، نیمز  حطس  دوصقم  - 2 [ 253
َو َتنَأ  َتیَوَتـسا  اَذِإَف  . » دوشیم عمج  بآ  هک  یتشک  دوگ  ياـج  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دش 6 - مرگ  هکرعم  رونت  دـنیوگیم  هکنیا 
َنیِذَّلا ال- َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتـسَی  لَه   » لـثم يربارب  ینعمب  - 1 تسا : هدش  لامعتـسا  ینعم  جنپب  اوتـسا  نآرق  رد  فشک :  28 َکَعَم » نَم 

فّقوت - 3 یضتقم ، يهزادناب  دیسر و  دوخ  دشرب  یسوم  نوچ  ینعی  يوَتـسا » َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو   » لثم دوخ  يهزادنا  لادتعا و  - 2 َنوُمَلعَی »
-4 تفرگ ، مارآ  داتـسیا و  يدوج  هوک  رب  یتّدـم  يارب  حون  یتـشک  ینعی  ِّيِدوُجلا » یَلَع  تَوَتـسا  َو   » لـثم ندـنام  ياـجب  نتفرگ و  مارآ  و 

لثم شمارآ  رارقتسا و  ینعمب  - 5 درک ، نامـسآ  نتخاس  گنهآ  دنوادخ  ینعی  ِءامَّسلا » َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث   » لثم ندرک  يزیچ  گنهآ  ینعمب 
. - دـیدش نیزگیاـج  دـیتفرگ و  مارآ  یتشکب  تناـهارمه  وت و  نوچ  ینعی  َکَـعَم » نَم  َو  َتنَأ  َتیَوَتـسا  اَذِإَـف   » و ِشرَعلا » یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  »

ِینلِزنَأ  » 704-661- نآرق -658-626- نآرق -552-519- نآرق -413-381- نآرق -278-238- نآرق -201-130- نآرق -44-1- نآرق
: دشاب هکنیا  دوصقم  هک  هاگیاج  ینعمب  دناهدناوخ  ياز  ریز  يادص  رسک و  میم و  يالاب  يادص  حتف و  اب  لزنم » : » فشک  29 ًاکَرابُم » ًالَزنُم 
و دشاب ، شوخ  ینیمز  هک  یتشک  زا  ندش  نوریب - زا  سپ  ای  دشاب  هدوسآ  اجنآ  هک  یتشکب  يراوس  زا  سپ  ای  هدب  لزنم  هدنخرف  یئاجب  ارم 

یتوافت ینعم  يهجیتن  رد  دشاب و  لازنا  ردصم  زا  یمیم  ردصم  ای  ناکم  مسا  هک  دناهدناوخ  ياز  حـتف  میم و  ولج  يادـص  ّمض و  اب  یـضعب 
و تسا ، هدش  طقاس  هلمج  زا  نأش  ریمض  هّتبلا و  و  ّنا »  » ینعمب تسا  هفّفخم  نا » : » حوتفلا وبأ   30 َنِیلَتبَُمل » اّنُک  نِإ  َو   » 32-1- نآرق . - تسین

زیچ ام  شیامزآ  زج  ینعی  نیلتبم » ّالا  اـّنک  اـم   » هک تسا  هکنیا  ینعم  دـنتفگ : ناـیفوک  و  میدرک ، شیاـمزآ  ار  اـهنآ  هّتبلا  تسا : هکنیا  ینعم 
یلمع تمـسق  نید و  عورف  یگمه  َنوـُثِرَی » َنـیِذَّلا   » تیآ 11 اـت  هروس  زاـغآ  زا  - 1 ام : يهدافتـسا  نخـس و   30-1- نآرق . - دوبن يرگید 
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یفّرعم اهراک  نیاب  تسا  ناملـسم  نت  ياههراپ  و  هحفص 254 ]  ] 80-57- نآرق  - لدب هکنآ  ینعی  نمؤم  و  تسا ، هدـش  هداد  ناشن  مالـسا 
هتـسب رـس  هکیروطب  َنوُعار » مِهِدهَع  َو  مِِهتانامَِأل   » يهلمج اب  تسا  هدشن  تابجاو  رگید  داهج و  ّجـح و  هزور و  زا  يدای  رگا  تسا و  هدـش 

يهعومجم هک  تسا  مالـسا  لوبق  ناملـسم  نامیپ  لّوا  درادیمن و  رود  رظن  زا  دـنکیم و  یـسراو  ار  دوخ  نامیپ  نمؤم  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
نینچمه یعامتجا و  یناسفن و  فئاظو ، مامت  ماجنا  تبظاوم و  ینعی  دـهع  تیاـعر  يراد و  ناـمیپ  سپ  دـشاب  نید  هکنیا  لاـمعا  راـکفا و 

دراد راـیتخا  رد  هچنآ  هک  دـباییم  رد  دراد  هک  يدرخ  يهطـساوب  یمدآ  هک  تـسا  یناـسنا  فئاـظو  زا  يرایـسب  ماـجنا  بجوـم  يرادـتناما 
اهنآ اب  دیابن  هک  دشاب  شندب  ياههراپ  هچرگا  درادب  دوخ  ياجب  ار  کی  ره  دنک و  یـسراو  ار  اهنآ  یتسردـب  دـیاب  هک  واب  تسا  ياهدرپس 
راک هزادـنا  زا  شیب  ای  درادـن و  هاگن  ار  ندـب  ياههراپ  ندـب و  یتمالـس  دـنکن و  تشادـهب  تیاعر  درگنب و  یئانتعایب  اـب  دـشاب و  كاـبیب 

رد هکنانچ  دشاب  تدابع  هچرگا  نتـسیرگن  ندناوخ و  زیچ  ندرک و  راک  تقاط  زا  شیب  ندروخرپ و  نتـشادرب و  نیگنـس  راب  لثم  دیامرفب 
ینعی ٍجَرَح » نِم  ِنیِّدلا  ِیف  مُکیَلَع  َلَعَج  ام   » و دیزادنین . يدوبانب  دوخ  تسدب  ار  دوخ  ینعی  ِۀَُـکلهَّتلا » َیلِإ  مُکیِدـیَِأب  اوُقُلت  َو ال   » تسا نآرق 
ربارب رد  اریمدآ  انامه  ینعی  اـًلُؤسَم » ُهنَع  َناـک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  َداؤُفلا  َو  َرَـصَبلا  َو  َعمَّسلا  َّنِإ   » تسین و امـش  رب  راوشد  يهفیظو  مالـسا  نید  رد 

واب تسا  یئاههدرپس  شدوخ  زا  جراخ  اب  یمدآ  طـباور  رگید  هیامرـس و  لاوما و  نینچمه  و  دـننکیم ، تساوخزاـب  شلد  مشچ و  شوگ و 
رد لاوـما  یـسراو  يرادـهگن و  هک  یگدـنز  نوناـق  عاـمتجا و  بادآ  مکحب  مه  ینادـجو و  يهزیگنا  مکحب  مه  تسا  اـهنآ  ورگ  رد  هـک 

تـسا لام  ظفح  رد  كابیب  هیفـس و  هکنآ  يارب  و  دنرامـشیم ! نونج  تهافـس و  ار  نآ  زا  فّلخت  دوشیم و  هدـهاشم  زین  تارـشح  ناویح و 
وا دهدن  ماجنا  ارنآ  دنکن و  هّجوت  رگید  مدرم  قوقحب  هکنآ  زا  زین  دنکن و  اهنآ  رد  فّرـصت  هک  تسا  موکحم  نید  مکح  نوناق و  بجومب 
هک دنادب  یتناما  دراد  رایتخا  رد  هک  ار  هچنآ  دـشاب و  زیچ  همه  دـنب  ياپ  هک  تسا  سک  نآ  نمؤم  مدآ  سپ  دـنکیم  هفیظو  ماجناب  راداو  ار 

و دراذگاو ، ناگدنزب  ای  دنک و  اهر  ار  اهنآ  يهمه  دیاب  دسریم و  رـسب  یک  دنادیمن  دوخ  هک  تسا  وا  یگدنز  نارود  نآ  يرادهگن  تّدـم 
ار تناما  هحفـص 255 ]  ] 1329-1248- نآرق -1189-1139- نآرق -1087-1039- نآرق -180-142- نآرق  - نینچ هـکنیا  هـّتبلا  و  دورب ،
تیآ 3 - 2 دـننکیم . يرادـهاگن  دـنرادهاگن  ار  اهتناما  دـیاب  نوناق  نید و  نادـجو و  بجومب  هک  روجنآ  دـننکیم و  تیاعر  ناـسک  نینچ 
: هغّللا حاحص  رد  يرهوج  يهتفگب  نوچ  دوشیم  هّجوت  نآب  رتمک  هک  تسا  ینیبکیراب  تبظاوم و  کیب  هراشا  َنوُضِرعُم » ِوغَّللا  ِنَع   » يهلمج

هتـشادن لوتقم  ياهبنوخ  يارب  شزرا  هک  يرتش  هچب  زین  و  دننکن . نآ  يهجیتن  ینعمب و  یهّجوت  دـشابن و  لد  زا  هک  تسا  نآ  وغل  دـنگوس 
لقن نیرّـسفم  زا  هچنآ  و  شزرایب . دوبان و  زیچ  ینعی  هب » ّدـتعی  ام ال  طقّـسلا و   » تسا هدرک  ینعم  ار  وغل  سوماق  رد  و  دـنمانیم . وغل  دـشاب 

رد دوشیم و  هدرمـش  وـغل  درادـن  یتـلزنم  ردـق و  شزرا و  مدرم  تداـع  فرع و  رظن  زا  هچنآ  سپ  تسا ، ینعم  ود  نیمهب  کـیدزن  میدرک 
ار دوخ  تقو  دـهدیم و  ماـجنا  يروـج  ار  دوـخ  ياـهراک  تسه و  دوـخ  بظاوـم  هشیمه  نمؤـم  مدآ  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  هیآ  هکنیا 

دافمب هّجوت  اب  و  نادرگ ، ور  تساراد و  دوخ  شزرایب  هدوهیب و  نخس  راک و  زا  دشاب و  هتشاد  یتلزنم  یشزرا و  هک  دنکیم  فرص  يزیچب 
تربع دـنپ و  هن  هک  شزرایب  ياههناسفا  لقنب  ای  دوشیم  رازگرب  نامز  لها  هنامز و  زا  تیاکـشب  هک  مدرم  ياهنمجنا  زا  يرایـسب  هیآ  هکنیا 

روآلـالم و درادـن و  یعاـمتجا  یتـیبرت و  يدوـس  هک  مارح  ریغ  ياهـشیامنب  اـی  دوـشیم و  فرـص  تسا  روآحرف  دراد و  یقوذ  هن  تسا و 
اب ار  یمدآ  مالـسا  نید  دنوش و  یمن  هدرمـش  راگتـسر  نمؤم  دنتـسین و  وغل  زا  ناگدننک  ضارعا  دننکیم  فلت  ار  تقو  تسا  هدننکهتـسخ 
48-20- نآرق . - دشاب راگتسر  نمؤم  ات  دوش  فرصم  شزرا  اب  دیفم و  راکب  یگدنز  قیاقد  هک  تسا  هدرک  یئامنهار  يروط  تایآ  هکنیا 

ات 61] تایآ 31  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]

نِم ُأَلَملا  َلاـق  َو  [ 32  ] َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  اـم  َهّللا  اوُدـُبعا  ِنَأ  مُهنِم  ًـالوُسَر  مِهِیف  انلَـسرَأَف  [ 31  ] َنیِرَخآ ًانرَق  مِهِدـَعب  نِم  انأَشنَأ  َُّمث 
َنُوبَرـشَت اّمِم  ُبَرـشَی  َو  ُهنِم  َنُولُکَأت  اّمِم  ُلُکأَی  مُُکلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  اذه  ام  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  مُهانفَرتَأ  َو  ِةَرِخآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِموَق 

-1- نآرق [ - 35  ] َنوُجَرُخم مُکَّنَأ  ًاماظِع  َو  ًاـباُرت  ُمتنُک  َو  مُّتِم  اذِإ  مُکَّنَأ  مُکُدـِعَی  َأ  [ 34  ] َنوُرِساَخل ًاذِإ  مُکَّنِإ  مُکَلثِم  ًارََـشب  ُمتعَطَأ  ِنَئل  َو  [ 33]
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ِهّللا یَلَع  يرَتفا  ٌلُجَر  ّـالِإ  َوُه  نِإ  [ 37  ] َنِیثوُعبَِمب ُنَحن  ام  َو  ایَحن  َو  ُتوُمَن  اینُّدـلا  اَُنتایَح  ّـالِإ  َیِه  نِإ  [ 36  ] َنوُدَـعُوت اِمل  َتاهیَه  َتاهیَه   555
ُمُهتَذَخَأَف  315-1- نآرق [ - 40  ] َنیِمِدان َّنُِحبـُصَیل  ٍلِیلَق  اّـمَع  َلاـق  [ 39  ] ِنُوبَّذَـک اِمب  ِینرُـصنا  ِّبَر  َلاـق  [ 38  ] َنِینِمؤُِـمب َُهل  ُنَحن  اـم  َو  ًابِذَـک 
َنوُرِخأَتسَی ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  نِم  ُِقبسَت  ام  [ 42  ] َنیِرَخآ ًانوُُرق  مِهِدَعب  نِم  انأَشنَأ  َُّمث  [ 41  ] َنیِِملاّظلا ِموَقِلل  ًادُعبَف  ًءاثُغ  مُهانلَعَجَف  ِّقَحلِاب  ُۀَحیَّصلا 

انلَسرَأ َُّمث  [ 44  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل ال  ًادُعبَف  َثیِداحَأ  مُهانلَعَج  َو  ًاضَعب  مُهَضَعب  انعَبتَأَف  ُهُوبَّذَک  اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک  ارتَت  انَلُـسُر  انلَـسرَأ  َُّمث  [ 43]
ُنِمُؤن َأ  اُولاقَف  [ 46  ] َنِیلاع ًاموَق  اُوناک  َو  اوُرَبکَتـساَف  ِِهئالَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ   457-1- نآرق [ - 45  ] ٍنِیبُم ٍناطلُس  َو  اِنتایِآب  َنوُراه  ُهاخَأ  َو  یـسُوم 

َنبا اَنلَعَج  َو  [ 49  ] َنوُدَتهَی مُهَّلََعل  َباتِکلا  یَسُوم  انیَتآ  دََقل  َو  [ 48  ] َنیِکَلهُملا َنِم  اُوناکَف  امُهُوبَّذَکَف  [ 47  ] َنوُِدباع اَنل  امُهُموَق  َو  اِنلثِم  ِنیَرَشَِبل 
اِمب یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمعا  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  اُولُک  ُلُسُّرلا  اَـهُّیَأ  اـی   364-1- نآرق [ - 50  ] ٍنیِعَم َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَوبَر  یلِإ  اـمُهانیَوآ  َو  ًۀَـیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیرَم 

[53  ] َنوُحِرَف مِهیَدـَل  اِمب  ٍبزِح  ُّلُـک  ًاُربُز  مُهَنَیب  مُهَرمَأ  اوُعَّطَقَتَف  [ 52  ] ِنوُقَّتاَف مُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  مُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  َو  [ 51  ] ٌمِیلَع َنُولَمعَت 
لـَب ال ِتاریَخلا  ِیف  مَُهل  ُعِراـُسن   393-1- نآرق [ - 55  ] َنِیَنب َو  ٍلاـم  نِم  ِِهب  مُهُّدُِـمن  اـمَّنَأ  َنُوبَـسحَی  َأ  [ 54  ] ٍنیِح یّتَـح  مِِهتَرمَغ  ِیف  مُهرَذَـف 
َو [ 59  ] َنوُکِرُشی مِهِّبَِرب ال  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 58  ] َنُونِمُؤی مِهِّبَر  ِتایِآب  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 57  ] َنوُقِفشُم مِهِّبَر  ِۀَیشَخ  نِم  مُه  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 56  ] َنوُرُعشَی

َنوُِقباس اَهل  مُه  َو  ِتاریَخلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  َکـِئلوُأ   325-1- نآرق [ - 60  ] َنوُعِجار مِهِّبَر  یلِإ  مُهَّنَأ  ٌۀَـلِجَو  مُُهبُوُلق  َو  اوـَتآ  اـم  َنوـُتُؤی  َنیِذَّلا 
زا هتسد  نآ  - 1 تسا : اـهینعم  هکنیا  هیآ  هکنیا  بساـنم  هک  دراد  ینعم  نیدـنچ  نرق » : » تاـغل ینعم  هحفص 257 ]  ] 67-1- نآرق [ - 61]

كاشاخ گرب و  بآ و  يور  فک  ءاثغ » ، » ياهتسد سپ  زا  ياهتسد  نامز 3 - کی  مدرم  - 2 هدنامن - نآ  زا  سک  هدش و  دوبان  هک  مدرم 
زا رتدـنلب  عـفترم و  ناـکم  ةوـبر » . » رگید زا  سپ  یکی  ینعمب  تسا  هدـش  هتفرگ  ارتو  ارتو  زا  ارتـت » ، » بآ يور  فـکب  هـتخیمآ  يهدیـسوپ 
هک میداتـسرف  ناشيربماغیپ  يارب  یـسک  ناشدوخ  نایم  زا  میدیرفآ 32 و  رگید  ياهتـسد  حون  ّتلم  زا  دـعب   31 همجرت : رگید . ياـهناکم 

شیاسآ و هک  ناـشنایعا  ناـگرزب و   33 دـیتسین ! يراگزیهرپ  يهدامآ  رگم  دـیرادن  یئادـخ  وا  زج  هچ  دـیتسرپب  ار  ادـخ  تفگیم ] اـهنآب  ]
ربمغیپ ار  دوخ  هک  درم   ] هکنیا دـنتفگ : نارگید  اب  نارذگـشوخ ] نیدـیب و  و   ] دـندوب تمایق  رکنم  رفاک و  اهنآ  میدوب و  هداد  اهنآب  یـشوخ 
نامرف ار  يدوخ  دننام  رگا  هّتبلا  دشونیم 34 و  دروخیم و  زین  وا  دیشونیم  دیروخیم و  امش  هچنآ  هک  تسین  امـش  دننامه  یمدآ  زج  دنادیم ]

رود و هچ   36 دنروآیم ! ناتردب  روگ  زا  دیدش  كاخ  ناوختـسا و  دـیدرم و  نوچ  هک  دـهدیم  هدـعو  امـشب  وا  ایآ  دیاهدرب 35  نایز  دـیرب 
میوشیمن و هتخیگنارب  ام  تسین و  يزیچ  رگد  میریمیم  میاهدنز و  هک  ایند  یگدـنز  هکنیا  زج  هکنیا ] اب   ] دناهداد 37 امشب  ياهدع  هدوهیب و 
وا میتسین 39  واب  نمؤم  ام  و  دنادیم ] ربمغیپ  ار  دوخ  و   ] ددنبیم غورد  ادخب  هک  تسا  يدرم  ّطقف  صخش  هکنیا  میادن 38 و  هرابود  یگدنز 

نخس راک و  زا   ] يدوز نیمهب  تفگ : شباوجب ] دنوادخ   ] 0 نک ، میرای  وت  دندرمش  غورد  منخـس  هک  اهنآ  ربارب  رد  ادخ  يا  هک  درک  اعد 
نوچ میدرک  ناشبآ  يور  كاـشاخ  نوچ  هک  دـمآ  رـس  رب  يداـیرف  ار  اـهنآ  تلادـع  ّقحب و  سپ  نآ  41 ز  دش ، دنهاوخ  نامیـشپ  دوخ ]

ثداوح هکنیا  زا  سپ  ار 42  رگدادیب  راکمتس و  ّتیعمج  داب  كاله  يرود و  ای  تسا ، ناراکمتس  يازـس  يدوبان ] ّقح و  ضیف  زا   ] يرود
زا یکی  ار  دوخ  ناربماغیپ  هاگنآ  44 و  دنام . سپاو  هن  داتفا و  ولج  دوخ  گرم  زا  هن  ياهتـسد  چیه  هک  میدرک 43  داجیا  رگید  یئاهنارود 

ار اهنآ  زا  ياهتسد  ره  مه  ام  دندناوخیم و  شنز  غورد  دندرکیم  شبیذکت  دشیم  رومأم  یتّلم  يارب  هک  مادک  ره  میداتـسرف و  يرگید  سپ 
هک ار  نارفاک  هک ] دینادب   ] سپ میدرک  نارگید  ناتساد  لثم و  ار  ناشتشذگرس  میدرک و  دوبان  رگید  ياهتـسد  لابندب  هحفص 258 ] هب [ 

يوسب  ] نشور لیلد  اههناشن و  اب  ار  نوراه  شردارب  یسوم و  نآ  زا  دعب  یمورحم 45  تسا و  تمحر  زا  يرود  يازس ]  ] دنروآیمن نامیا 
یـضار و دوخ  زا  بلط و  عّقرت  دـندوب  یمدرم  هک  دـندرک  يزارفندرگ  شنارادـفرط ] نوعرف و   ] اـهنآ میداتـسرف 46 و  شمدرم ] نوعرف و 

سپ دننکیم 48  ام  تمدخ  دنتـسرپیم و  ار  ام  دوخ  اهنآ  ّتلم  هک  دوخ  دـننامه  دازیمدآ  رفن  ودـب  میورگب  دوشیم  رگم  دـنتفگ  ّربکتم 47 و 
دنور 50 و تسار  هارب  ناینوعرف ]  ] هک ات  میداد  تاروت  باتک  یسومب  ام  یلو  دندش 49  كاله  دوخ  مرج  دندناوخ و ال  وگغورد  ار  اهنآ 
ام روتسد  و   ] میداد 51 ناشياج  ناور  بآ  ياراد  راومه و  دـنلب و  ینیمز  رب  میدرک و  دوخ  تردـق  يهناشن  ار  شرداـم  میرم و  رـسپ  مه 
هک هتـسیاش  تسا و  حلاص  هک  دینکب  راک  نآ  دنـسپ و  تسا و  كاپ  هک  دـیروخب  اهزیچ  نآ  زا  ناربماغیپ  يا  دوب :] هکنیا  ناربمغیپ  يهمهب 
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یکی ناگمه  يارب  هک  امـش  روتـسد  نید و  تسا  نیمه  ای  دنتـسه ، امـش  ّتلم  یگمه  اهدازیمدآ  هکنیا  دینکیم 52 و  هچ  امـش  منادیم  نم 
ره هک  دـندرک  ادـج  مه  زا  ار  دوخ  نید  راـک  اـهنآ ] مدرم  یلو  قفّتم 53  و   ] دیـشاب راگزیهرپ  دـیاب  متـسه و  ناتراگدـیرفآ  نم  هچ  تسا .

ار تاـبثیب  مدرم  هنوـگنیا  دّـمحم  يا  وـت  سپ  تسا 54  داـشلد  نآـب  تسا  هتـسبلد  دراد و  هـچ  ره  هـک  ره  هـّتبلا  دـنتفر و  یهارب  ياهتـسد 
میئازفا 56 یم - ناشدنزرف  لامب و  هچنآ  هک  دنرادنپیم  اهنیا  ایوگ  نّیعم 55  تشونرـس  ماگنهب  ات  ینادان  يدوخیب و  باقرغ  رد  راذگدوخب 
، ناشيارب تسا  يراتفرگ  روج  کی  مهنیا  هک   ] دننادیمن دنبای و  یمن - رد  اهنآ  هکلب  تسا ] نینچ  هن   ] تسا اهنآب  یکین  یبوخ و  رد  باتش 
هک اهنآ  مه  دنتسه 59 و  نمؤم  دوخ  يادخ  تردق  ياههناشن  تایآب و  هک  اهنآ  دنکانشیدنا 58 و  دوخ  يادخ  سرت  زا  هک  اهنآ   57 یلب ]

ادابم و   ] دـندرگیمرب دوخ  يادـخ  يوسب  هک  دنکانـشیدنا  زاـب  دـنهد  دـننک و  هچنآ  هک  اـهنآ  زین  دنوشیمن 60 و  دوخ  راگدرورپب  كرـشم 
َُّمث : » نیرّسفم نخس  هحفص 259 ] يراکوکین [ . نامدقشیپ  دنتـسه  اهنآ  دننکیم و  یکینب  باتـش  مدرم  هنوگنیا   61 دنشاب ] هدرک  يریصقت 
ره هک  تسا  نارود  کـی  مدرم  نرق  ینعم  میدـیرفآ و  يرگید  هورگ  حوـن  ّتلم  زا  سپ  ینعی  عـمجم :  31 َنیِرَخآ » ًانرَق  مِهِدـَعب  نِم  انأَشنَأ 

هدوب دوه  ناشربمغیپ  هک  دومث  ّتلم  ینعی  دناهتفگ  یضعب  نیرخآ » انرق   » زا دوصقم  و  دشاب ، نآب  کیدزن  رگید و  يهتسد  زا  سپ  ياهتسد 
مُکَّنَأ مُکُدِعَی  َأ   » 64-15- نآرق . - دندش دوبان  هحیـص  ینامـسآ و  دایرفب  هک  تسا  دومث  ّتلم  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاّبج  و  حون ، زا  دعب  و 

. تسا دیکأت  يارب  دناهتفگ  ياهّدع  دّربم و  و  لّوا . زا  تسا  لدب  هیوبیس  رظنب  مّکنا »  » رارکت عمجم :  35 مُکَّنَأ » ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُمتنُک  َو  مُّتِم  اذِإ 
حتف و اب  هملک  ود  هکنیا  رخف :  36 َتاهیَه » َتاهیَه   » 59-57- یقرواپ «. - 39» تسین مّود  مّکنا »  » دوعسم هّللا  دبع  تئارق  رد   : 79-1- نآرق -

لاعفا ءامـسا  هلمج  زا  تاهیه  و  . ] دـناهدناوخ زین  تسا  فقو  تروصب  هک  رخآ  نوکـس  اب  تسا و  هدـش  تئارق  نیونتیب  نیونت و  اب  رـسک ،
يارب ار  هملک  هکنیا  برع  فشک :  20-1- نآرق [. - تسا رتغیلب  تاهیه  ظفل  نکل  و  دعب »  » ینعی تسا  یضام  لعف  شینعم  هک  یمسا  تسا 

ص]  ] ربمغیپ نوچ  ینعی  يربط :  41 ِّقَحلِاب » ُۀَحیَّصلا  ُمُهتَذَخَأَف  . » دـنادیم بوخ  ارنآ  رارکت  دربیم و  راکب  يزیچ  شیادـیپ  یتشز  ای  يرود و 
هکنیا ینعم  رد  رخف :  39-1- نآرق . - میدرک ناشباذع  ناشقاقحتساب  ام  و  دندش ، باذع  ّقحتسم  دندش  رفاک  دندرمـش و  وگ  غورد - ار 

يراتفرگ دوصقم  - 3 يدایرف ، نآ  زا  دوب و  ياهلزلز  - 2 دندرم ، یگمه  هک  درک  تخس  يدایرف  نانچ  لیئربج  - 1 تسا : لوق  دنچ  هحیص 
دوصقم - 4 تفریذـپ ، وا  دـندرک و  توـعد  گرم  يارب  ار  وا  ینعی  باـجاف » یعد   » دـنیوگیم یــسک  گرم  يارب  هکناـنچ  تـسا  گرم  و 

ینعی هحفـص 260 ] ناقذالا [  یلع  اهتّدشل  اوّرخ   || ۀحیـص  کمرب  لآب  نامّزلا  حاص  تسا . رعـش  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا  تخـس  يراتفرگ 
-1 تسا : لامتحا  ود  ّقح  زا  دوصقم  رد  و  دنداتفا . كاخب  رایتخایب  یگمه  نآ  یتخـس  زا  هک  دیـشک  يدایرف  کمرب  نادنزرف  رب  راگزور 
. دوبن دـمآ  شیپ  هکنیا  زا  يریگوـلج  اـهنآ  يارب  هک  يریزگاـن  یتـسرد و  ینعمب  - 2 دوب ، تلادـع  ّقحب و  اهنآ  يدوباـن  هک  تلادـع  ینعی 

هکنیا تسا و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  هن  تسا و  هتفر  اطخب  دوخ  راک  رد  هن  هک  تسا  یـسک  نخـس  هکنیا  فشک :  41 َنیِِملاّظلا » ِموَقِلل  ًادُعبَف  »
دشاب یبوخ  ریخ و  زا  يرود  هک  تسا  نیرفن  ياجب  هلمج  هکنیا  رخف :  35-1- نآرق . - تسا هدمآ  اج  دنچب  هلمج  نینچ  نآرق  رد  هک  تسا 
راظتنا رد  رگید  ملاعب  هچنآ  هک  تسا  هناشن  هلمج  هکنیا  باذع  ندیـسر  زا  سپ  تسا و  هدش  هتفگ  اهنآ  ندرمـش  کبـس  يراوخ و  يارب  و 

« ارتَت انَلُـسُر  انلَـسرَأ  َُّمث  . » دشاب نارگید  دنپ  تربع و  ات  دناهدش  راتفرگ  دناهدید و  ملاع  هکنیا  رد  هک  تسا  هکنیا  زا  رتشیب  رترب و  تسا  اهنآ 
ربخ یپ  زا  ربخ  ینعمب  ةرتاوتم  ردصم  زا  تسا  یلعف  نزو  رب  هملک  هکنیا  و  تسا . هدـش  تئارق  ود  ره  فلا  اب  نیونت و  اب  يرتت » : » عمجم  45

هلـصاف ناشنایم  هک  يرگید  زا  سپ  یکی  ینعی  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  فشک :  33-1- نآرق . - همان لابند  زا  هماـن  و 
اهنآ زا  ياهناسفا  زج  هک  میدرک  ناشدوبان  نانچ  ینعی  عمجم :  45 َثیِداحَأ » مُهانلَعَج  َو  . » دنشابن هدنک  مه  زا  هک  یپردیپ  ینعی  - 2 دشاب ،

تربع دـنپ و  دـننز و  لثم  ناشیدـب  هک  میدرک  مدرم  نایم  ناتـساد  لثم و  ار  اهنآ  ینعی  حوتفلا : وبا   28-1- نآرق . - دـنامن ياهناشن  يرثا و 
: تسا هتـشون  ینیـسح  ریخلا .» یف  ۀـثودحا  هتلعج   » دـنیوگیمن دوریم و  راکب  يدـب  رد  تسا و  هثودـحا  عمج  ثیداحا »  » يهملک و  دـنریگ ،
زا سپ  هحفـص 261 ] دناهدومرف [ : نآ  يهمجرت  رد  کتثودحا و  نسحت  ناب  دهجاف   || ۀـثودحا  کنع  یقبت  ینفت و  تسا : هتفگ  یگرزب 
هک لیئارسا  ینب  ینعی  ینیسح :  47 َنوُِدباع » اَنل  امُهُموَق  َو   » هناسفا دنامب  وکین  هک  شوکب  نآ  رد   || دنام  دـهاوخ  هناسف  نوچ  نیمی  نبإ  وت 
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نوعرف اهنآ  هک  تسا  لقن  اهریسفت  یضعب  رد  و  دوخ ، ياقآ  ربارب  رد  مالغ  دننام  دنتسه  ام  نامرف  رد  دنتـسه  نوراه  یـسوم و  موق  ّتلم و 
- یم دوخ  يادخ  ار  ام  لیئارـسا  ینب  ّتلم  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  دوب ، تسرپ  هلاسوگ  ای  تسرپتب  دوخ  وا  دندیتسرپیم و  ار 

دباع برع  ار  هاشداپ  ربنامرف  ره  دنتفگیم و  ناگدـنب  ار  اهنآ  دـندوب  ناریا  ناهاشداپ  ربنامرف  هریح  مدرم  نوچ  يربط :  31-1- نآرق . - دنناد
: يربـط ٍرارَق » ِتاذ  ٍةَوـبَر  یلِإ  اـمُهانیَوآ  َو  . » تسا نارب  ناـمرف  ناـنتورف و  ینعمب  هلمج  هکنیا  رد  نودـباع  يهملک  يور  هکنیا  زا  دـیوگیم ،

هکنیا تسا  هتفگ  هریره  وبا  - 1 تسا : هدوب  اجک  هک  تسا  فالتخا  هیآ  دوصقم  رد  و  میداد ، ياج  عفترم  یئاجب  ار  شدنزرف  میرم و  ینعی 
نیمزرس - 3 تسا ، قشمد  دوصقم  تسا : هتفگ  ّبیسم  نب  دیعس  تسا 2 - نیمه  رارق » تاذ  ةوبر   » هک دیرامش  مرتحم  ار  نیطسلف  ناتسگیر 

سدقملا و تیب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دوشیمن 4 - قرغ  دنامیم و  دنلب  بآ  زا  لین  بآ  ندمآ  الاب  ماگنه  عفترم و  یناکم  هک  تسا  رصم 
مه ءار و  ولج  يادـص  اـب  ةوبر » : » فـشک  43-1- نآرق . - دراد ناوارف  هوـیم  هک  تسا  سدـقملا  تیب  دوـصقم  تـسا و  هوـیم  ینعمب  رارق » »

یکلم ادـخ  دـشکب  ار  یـسیع  تساوخ  وا  دوب  لیئارـسا  ینب  هاشداپ  سودوریه  یـسیع  تدالو  ماگنهب  تسا و  هدـش  هدـناوخ  ـالاب  يادـص 
ینعم تسا  هکنیا  تفر و  رـصم  يوس  دناشن و  يرخ  رب  ار  اهنآ  وا  ربب  رـصم  نیمزرـسب  ار  یـسیع  میرم و  تفگ : راّجن  فسویب  هک  داتـسرف 

ُلُسُّرلا اَهُّیَأ  ای  . » دادیم شرورپ  دنزرف  درکیم و  یگدـنز  ینیچهشوخب  میرم  دـندنام و  اجنآ  لاس  هدزاود  و  رخآ ، ات  امهانیوآ »  » هلمج هکنیا 
دزمتـسد زا  یـسیع  دـیوگیم و  عمج  ظـفلب  رفن  کـی  اـب  نخـس  يارب  برع  تسا و  حیـسم  ياـسیع  دوصقم  يربط :  51 ِتاـبِّیَّطلا » َنِم  اُولُک 

دناهدش رومأم  هک  تسا  ناربمغیپ  يهمه  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدس  عمجم : درکیم . یگدنز  هحفص 262 ]  ] 52-1- نآرق  - ردام یسیرخن 
عمج ظفلب  رفن  کی  يارب  هک  برع  تداعب  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  دناهتفگ : دهاجم  يرـصب و  نسح  هداتق و  و  دـنروخن . لالح  زج  ات 
هلمج هکنیا  رخف : لـالح . ندروخب  دـندوب  فّـظوم  یگمه  هک  دـهدیم  ناـشن  مه  ار  ناربـمغیپ  رگید  يهفیظو  هلمج  هکنیا  هّتبلا  دـیوگیم و 

دننادـب مدرم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  يارب  دوش . هتفگ  همهب  هک  دـناهدوبن  اجکی  نامز و  کی  رد  اهنآ  هکنیا  اب  تسا  ناربمغیپب  باـطخ 
سوأ نب  داّدش  رهاوخ  هّللا  دبع  ّما  زا  تسا  هدش  تیاور  و  دننک ، فّلخت  نآ  زا  دیابن  مه  اهنآ  سپ  دناهتـشاد  ار  هفیظو  هکنیا  ناربمغیپ  همه 

- هدروآ اجک  زا  ار  هکنیا  هک  دنادرگرب  ارنآ  ربمغیپ  داتسرف  شراطفا  يارب  ریش  ياهساک  وا  هزورب  ربمغیپ  مرگ و  رایسب  اوه  دوب  یناتسبات  هک 
ارنآ هک  درک  ضرع  داتـسرف و  زاـب  تـسا ! اـجک  زا  دنفـسوگ  هـک  داتـسرف  سپ  زاـب  ماهدیـشود ، مدوـخ  دنفـسوگ  زا  هـک  داد  ماـغیپ  وا  يا !

ناربمغیپ دومرف : يدـنادرگرب ! ارچ  درک : ضرع  تفر و  ص ]  ] ربمغیپ تمدـخب  يو  هاـگنآ  دومرف  لوبق  هاـگنآ  ماهدـیرخ ، دوخ  يهیامرـسب 
نوچ ندرک  بوخ  راک  سپ  تسا  هدش  هتفگ  لّوأ  ندروخ  لالح  هیآ  رد  ینیـسح : دننکب . هتـسیاش  راک  دـنروخب و  لالح  دنتـسه  فّظوم 
رتهب شرب  رتکاـپ  مخت  هچ  ره  نآ و  رب  حـلاص  لـمع  تسا و  مخت  همقل  تسا  هتفگ  مالـسإلا  خیـش  تسا  ندروخ  لـالح  هجیتن  بوخ  راـک 

نآ رد  تسا  عرش  نازیم  هک  تماقتسا  تلادع و  مکح  تسا  هتـشاد  لالح  ار  نآ  عرـش  هک  یئاذغ  ره  هک  هدروآ  جهانم  رد  و  دوب ، دهاوخ 
تسا مارح  عرش  رد  هک  همقل  نآ  و  دوشیم ، رادومن  نت  ياههراپ  ناور و  رد  تلادع  رثا  عورـشم  ياذغ  ندروخ  زا  سپ  تسا ، هدش  روظنم 

فارحنا بجوم  نآ  ندروخ  و  تسا ، هدش  روظنم  نآ  رد  عرش  تفلاخم  فارحنا و  تسین  نّیعم  شمارح  لالح و  هک  هبتـشم  هدیـشوپ و  ای 
راونالا ۀـضور  بحاص  و  ابّیط » اـّلا  لـبقی  ـال  ّبیط و  هّللا  ّنا   » تسا ثیدـح  رد  و  هلیذر ، قـالخا  یناـمرفان و  شیادـیپ  تسا و  یمدآ  ناور 

لالح نآ  دوبن  لصا  رد  هک  همقل  يوجب  يوقت  يهمـشچ  رـس  بآ ز   || يوشب  رثوک  مزمز و  زا  لد  تسد و  هحفص 263 ] تسا [ : هدومرف 
ود تاـبّیط »  » ینعم رد  رخف : تسین  فاّفـش  وت  ياـیرد  رهوـگ   || تسین  فاـص  نوـچ  وـت  ناراـب  يهرطق  لالـض  رد  رگم  درم  دـتفن  وز  ||  

ینابهگن ّتیصاخ  ماوق و  اب  فاص و  لالح و  هک  تسا  نآ  قزر » تابّیط   » كاپ و يزور  دناهتفگ : هک  هتـسیاش  لالح و  - 1 تسا : لامتحا 
هک تسا  نآ  ماوقاب  و  دشابن . ّقح  زا  یـشومارف  بجوم  هک  تسنآ  فاص  و  دـشابن ، ادـخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  تسا  نآ  لالح  سپ  دـشاب ،

تّذل نآ  زا  دنسپیم و  یمدآ  هک  تسا  اهزیچ  نآ  دوصقم  - 2 دورن ، جکب  هک  دنک  ینابهگن  ار  یمدآ  درخ  و  دریگب ، يدـب  زا  ار  سفن  ولج 
رگید هکنانچ  دنتـسین  مورحم  یگدـنز  ياهیـشوخ  ندرب  هرهب  زا  یلو  تسا  راتفرگ  ّقح  نامرف  راـب  ریز  رد  ناربمغیپ  شود  هچرگا  دربیم و 

« ّبیط  » كاروخ درب و  تّذـل  نآ  زا  یمدآ  سفن  ّساوح و  هچنآ  ینعی  ّبیط  تسا : هتفگ  بغار  ناـیبلا : حور  دنتـسین . مورحم  نمؤم  مدرم 
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مه ملاع و  هکنیا  رد  مه  دوب  دهاوخ  ّبیط  اراوگ و  دشاب  روج  هکنیا  رگا  دـشاب و  هتـسیاش  يهزادـناب  هتـسیاش  هار  زا  هک  تسا  نآ  نید  رد 
يارـس رگیدـب  دـشاب  اراوگ  ملاع  نیاـب  هچرگا  دوب و  دـهاوخن  اراوگ  ّبیط و  هن  رگ  دوشیمن و  مضه  ءوس  هماـخت و  بجوم  رگید و  ملاـعب 

زاـمن و هک  تسناد  بوـخ  ار  وا  دـیاب  سپ  دـشاب  یـشوپهدرپ  یتـسرد و  رب  یمدآ  رهاـظ  رگا  تسا : هـتفگ  یلازغ  و  دوـب ، دـهاوخن  شوـخ 
دوب نیبشوخ  ناملـسمب  دیاب  تسا و  ینامگدب  هکنیا  هک  تسا  یچ  وا  راک  بسک و  هک  درک  وجتـسج  دیابن  تسا و  ینتفریذپ  وا  يهقدـص 

ندوب و هزورب  زور  زا  تسا  رتهب  نم  يارب  مریگن  هزور  مروخب و  لـالح  يزور  رگا  تفگ : یناراد  نامیلـس  وبا  و  تسا ، ینید  يهفیظو  هک 
حابم دایب  تفگ : يزوج  نبإ  و  دشاب ، نآ  نوردـب  مارح  زا  ياهمقل  هک  دـباتن  لد  نآ  رب  دـیحوت  دیـشروخ  زگره  و  ندـنارذگ ، زامنب  بش 

زا دراد  حابم  ياهزیچب  تداع  هکنآ  تفگ : ناگرزب  زا  یکی  و  دشاب . مارح  يهشیدنا  رد  رگا  دش  دهاوخ  هچ  سپ  دنکیم  هریت  ار  لد  ندوب 
لفط تسا : هتفگ  زادنیب  اصع  وت  لّوا  هک  یـسومب  اهوداج  راهظا  لابندـب  لّوا  رتفد  رد  يونثم  هحفـص 264 ] تسا [ . مورحم  تاجانم  تّذل 

ياهمقل ياهریشمه  نیعل  وید  اب  هک  ناد   || ياهریت  لولم و  کیرات و  وت  ات  نک  زابنا  کلم  اب  شنآ  زا  دعب   || نک  زاب  ناطیش  ریـش  زا  ناج 
ملع و دـشک  او  یغارچ  نوچ  شناوخ  بآ   || دـشک  ام  غارچ  دـیآک  ینغور  لالح  بسک  زا  هدروآ  دوب  نآ   || لاـمک  دوزفا و  رون  ناـک 

ناد ار  نآ  دـیاز  تلفغ  لهج و   || ماد  ینیب و  دـسح  وت  همقل  نوچ ز  لالح  همقل  زا  دـیاز  ّتقر  قشع و   || لـالح  همقل  زا  دـیاز  تمکح 
شرهوگ رحب و  همقل   || اههشیدنا  شرب  تسا و  مخت  همقل  دهد  رخ  يهرک  هک  یبسا  ياهدـید   || دـهدرب  وج  يراک و  مدـنگ  چـیه  مارح 

وت و كاپ  لد  رد   || روضح  هم  يا  لالح  همقل  زا  دیاز  ناهج  نآ  يوس  مزع  تمدـخ  لیم   || ناهد  ردـنا  لالح  همقل  زا  دـیاز  اههشیدـنا 
دناهدناوخ و نون  فیفخت  و  ّنا »  » نون دیدشت  هزمه و  حـتف  اب  عمجم :  52 ِنوُقَّتاَف » مُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  مُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  َو   » رون هدـید  رد 

نون دـیدشت  هزمه و  رـسک  اب  و  دـینک ، هشیپ  يوقت  سپ  متـسه  امـش  يادـخ  نم  تسا و  یکی  امـش  ّتلم  نوچ  تسا : هکنیا  ینعم  يهجیتن 
تواـفت ینعم  يهجیتن  رد  و  میامـش ، راگدـیرفآ  نم  تسا و  یکی  امـش  ّتلم  هّتبلا  و  دوشیم : ینعم  روط  هکنیا  تسا و  اـهیراق  مومع  تئارق 

-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئاّبج  تسا ، یکی  امـش  نید  هکنیا  ینعی  تسا  نید  تّما »  » ینعم جـیرج  نبإ - يرـصب و  نسح  يهتفگب  تسین و 
: دیوگیم تراشا  يور  زا  هتـشون : فشک  دیـشاب . راگزیهرپ  یگمه  دیاب  دیتسه و  نم  قولخم  هک  تسا  یکی  یگمه  امـش  هورگ  ینعی   80

یئادخ و  دینیزگ ، رگید  ینید  هک  نم  مشخ  زا  دیزیهرپب  هناگی ، دـنوادخ  امـش  دـنوادخ  نم  هناگی و  یتّما  امـش  هناگی و  ینید  مالـسا  نید 
رس هک  تسا  نآ  تّمه  راّبج  دنک و  لابقا  يو  رب  مالسا  لامج  ات  دیاب  یتّمه  راّبج  تسا ، تفص  راّبج  تسه  هک  مالسا  هکنیا  دیریگ ، رگید 

تسا تفص  راّبج  مالسا  تفگ : زاسرد ، مالسا  اب  شاب و  ار  مالسا  ملسا  لیلخ  ای  دنتفگ : ار  لیلخ  هحفص 265 ] درواین [ ، ورف  یبقع  ایندب و 
: تفگ هگنآ  نازوس ، شتآـب  دوـخ  سفن  ناـبرقب و  دـنزرف  داد و  ناـمهمب  لاـم  میآ ، نوریب  تقـالع  دـنب  زا  دـهدن ، هار  دوـخب  ار  ناـقّلعتم 

مُهَرمَأ اوُعَّطَقَتَف   » 273-240- نآرق . - مدنام ار  وت  مدنام و  زاب  همه  زا  ات  متشگ ، ار  وت  متـشگرب  همه  زا  هک  نونکا  َنیَِملاعلا » ِّبَِرل  ُتمَلـسَأ  »
ار دوـخ  نید  راـک  دـندوب  یکی  تـقلخ  رد  اـی  نـید  رد  یگمه  هـکنآ  زا  دـعب  ینعی  دـنتفگ  دـهاجم  هداـتق و  حوـتفلا : وـبا   53 ًاُربُز » مُـهَنَیب 
یـسیع و دـندوب و  نمؤم  تاروتب  یـسومب و  دوهی  هکناـنچ  درک  راـیتخا  نارگید  ریغ  یباـتک  يرگید و  ریغ  ینید  هورگ ، ره  و  دـندنکارپب ،

نآرق و  ص ]  ] دّـمحم رکنم  هتـسد  ود  ره  دـنتفریذپ و  ار  لیجنا  یـسیع و  دـندش و  فلاـخم  یـسوم  تاروتب و  اهیحیـسم  رکنم و  ار  لـیجنا 
دوخ يارب  ياهتـشون  يا  هتـسد - ره  هک  روج  هکنیا  هب  دندرک  مهارف  یگدنکارپ  دوخ  نایم  نید  راک  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـندش ،

يادص اب  اربز » « » ماش  » ياهیراق و  اهباتک ، ینعمب  تسا  روبز  عمج  ربز »  » هملک درک و  لالدتـسا  نآب  دوخ  بهذـم  یتسردـب  درک و  تسرد 
ار و دوخ  نید  راک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  نهآ و  ياههراپ  ینعمب  ءاب  نوکـس  ياز و  يالاب  يادصب  ربز »  » عمج هک  دـناهدناوخ  ءاب  يالاب 

دوخ نید  راک  دنشاب  نید  کی  رب  دندوب  فّظوم  هکنیا  اب  ینعی  فشک :  44-1- نآرق . - دندرک زیر  زیر  نهآ  ياههراپ  دننام  ار  دوخ  ّتلم 
ناـیدوهی و ناکرـشم و  هک  دـنتفریذپ  مالـسا  ریغ  یهورگ  ره  دـندش و  هدـنکارپ  ياـههورگ  دـندرک و  شخب  فـلتخم  ياههتـسد  هـب - ار 

عمج ربز » : » دناهتفگ یـضعب  دندش و  هتـسد  هسب  هک  دوخ  نید  رد  دـشاب  اهیحیـسم  فالتخا  دوصقم  هک  تسا  لامتحا  دنـشاب و  نایحیـسم 
نید ياهباتک  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  لیجنا ، یحیـسم  تاروت و  يدوهی  هک  تفریذـپ  یباتک  ياهتـسد  ره  ینعی  باتک  ینعمب  تسا  روبز 
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ره ینعی  نایبلا : حور   53 َنوُحِرَف » مِهیََدل  اِمب  ٍبزِح  ُّلُک  . » دندرک اهر  ار  یتمسق  دنتفریذپ و  ارنآ  تمسق  کی  دندرک و  ادج  مه  زا  ار  دوخ 
دنادـن هکنآ  دوـشیم  داـش  هنوـگچ  تفگ : ناـگرزب  زا  یکی  تسرد ، تسا و  ّقـح  تسا  هتفریذـپ  وا  هچنآ  هـک  دـقتعم  تـسا و  داـش  هتـسد 
تـسا ّقح  دورف  هک  يزیچب  شرع  يالاب  هحفص 266 ]  ] 42-1- نآرق  - ات نیمز  تاقبط  نیریز  زا  فراـع  صخـش  دراد و  هچ  تشونرـسب 

هتفگ يدعـس  دبایرد ، دناوتیمن  هک  دـنیبیم  نوچ  تسا  يداش  زا  شیب  وا  هودـنا  تسا  تفرعم  قرغ  هک  قداص  فراع  هکلب  دوشیمن  داش 
ام  » هک بوسنم  ّریحتب  شلامج  يهیلح  نافصاو  و  کتدابع » ّقح  كاندبع  ام   » هک دنفرتعم  تدابع  ریـصقتب  شلالج  يهبعک  نافکاع  تسا :

دیاینرب ز  || دـنقوشعم  ناگتـشک  ناقـشاع  زاب  دـیوگ  هچ  ناشنیب  زا  لدیب   || دـسرپ  نمز  وا  فصو  یـسک  رگ  کتفرعم .» ّقح  كانفرع 
هک نارفاک  هکنیا  دـنرادنپیم  ایآ  حوتفلا : وبا  - 56 ِتاریَخلا » ِیف  مَُهل  ُعِراُسن  َنِیَنب  َو  ٍلام  نِم  ِِهب  مُهُّدُِـمن  امَّنَأ  َنُوبَـسحَی  َأ   ] » زاوآ ناگتـشک 

حور  56 َنوُرُعشَی » َلب ال   » 101-3- نآرق [. - ناشیا ّقح  رد  تسا  ریخ  رد  تعراسم  دنزرف  لام و  رد  میداد  ارناشیا  هک  تدایز  ددم و  هکنیا 
- نآرق : - تسا دلو  ناطلس  نانخس  زا  و  ریخ ، رد  تعرـس  هن  تسا  يراتفرگ  يدایز  يهلیـسو  دنزرف  لام و  هکنیا  هک  دننادیمن  ینعی  نایبلا :

لام رگ  تسین  وت  نامرفب  ینز  یمه  هک  مد  نیو   || تسین  وت  نآ  ناهج  هک  ار  ناهج  راذـگب  يونثم :] بحاص  یمور  ياّلم  دـنزرف   ] 22-1
هک  || تسا  سخ  ایند  رایـشه  درم  رب  تسا : هتفگ  يدعـس  خیـش  تسین و  وت  نآ  ناج  ینک ، ناجب  هیکت  رو   || وشم  داش  ینک  عمج  ناهج 

57 َنوُقِفـشُم » مِهِّبَر  ِۀَیـشَخ  نِم   » تشز وکین و  مان  زجب  دـنامن   || تشک  هچنآ  دورد  سک  ره  دـنتفرب و  تسا  سک  رگید  ياج  یتّدـم  ره 
تسا هکنیا  ینعم  تسا و  دنسپان  زا  سرت  قافشا  دنراد و  لد  رد  سرت  وا  زا  هکنآ  تمرح  تشاد و  گرزب  اب  تسا  سرت  تیـشخ  فشک :

لدب مه  تسا و  راکوکین  مه  نمؤم  تفگ : يرصب  نسح  تسا . كانشیدنا  هدنیآ  يدب  باقع و  زا  تسا  كانسرت  لدب  هکنیا  اب  نمؤم  هک 
یهلا تفگ : تقیرط  ریپ  تسا : هتـشون  باـتک  نآ  رد  و  . ] تسا لد  هحفص 267 ]  ] 37-1- نآرق - - هدوسآ يراکدب  اب  قفانم  و  كانـسرت ،

: رخف  59 َنوُکِرُشی » مِهِّبَِرب ال  . » یهن مهرم  ملد  هتسخ  هکنیا  رب  دوخ  لضف  زا  رگا  دوب  هچ  یهب  زور  دیما  رب  متخوسب  یهت  تسد  ود  اب  مدمآ 
هکنیا دوصقم  سپ  َنُونِمُؤی » مِهِّبَر  ِتایِآب  : » تسا هدـش  هتفگ  ولج  يهلمجب  نوچ  تسین  دـیحوت  نامیا و  نوکرـشی » ـال   » يهلمج زا  دوصقم 
نامیا تفرعم  رکف و  نآ  بجومب  هک  یهانتیب  تردق  فراعمب  فراع  یهلا و  تردق  عنص و  رد  رّکفتم  ّقح و  تایآب  نمؤم  مدرم  هک  تسا 
دننکیم ّقح  یگدنبب  يور  صالخا  اب  دنرودب و  مدرم  هنوگنیا  مه  یناهنپ  ینیدیب  یفخ و  كرش  زا  تسا  هدش  مهارف  نابزب  رارقا  لد و  رد 

« َنوُعِجار مِهِّبَر  یلِإ  مُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  مُُهبُوُلق  َو  اَوتآ  ام  َنُوتُؤی  َنیِذَّلا  َو   » 162-130- نآرق -29-1- نآرق . - دنیوجیمن وا  ياضر  وا و  يوسب  زج  و 
اهیراق مومع  و  تسا . دـنوادخ  يوسب  ناشتشگزاب  هکنوچ - دـنهدیم  كانـسرت  یلد  اب  دـنهدیم  هچنآ  هک  یئاهنآ  ینعی  حوتفلا : وبا  - 60

تسا نایتا  ردصم  زا  هک  اوتا » ام  نوتأی  نیّذلا   » دناوخیم نینچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  هشیاع  یلو  دناهدناوخ  نینچ 
راکهزب دنروخ و  بارش  هک  دنتسه  اهنامه  مدرم  هنوگنیا  ایآ  مدرک : ضرع  نم  تسا و  ناسرت  ناشاهلد  دننکیم  هچنآ  ینعی  ندروآ  ینعمب 

دنهد و هقدـص  دـنراد و  هزور  دـننک و  زامن  هک  دنتـسه  اهنآ  هن ، دومرف : دنـسرتب ! ادـخ  زا  دوخ  ناهانگ  هکنیا  رب  دـننک و  يدزد  و  دنـشاب ،
سرت زا  شیب  دوخ  تدابع  یلوبقمان  زا  ناشسرت  هک  مدید  یمدرم  تفگ : يرـصب  نسح  فشک :  96-1- نآرق . - دشابن لوبق  هک  دنسرتیم 
يوسب دنوریم  ولج  دنتسه و  مدقـشیپ  اهیبوخ  يهطـساوب  نینمؤم  ینعی  فشک :  61 َنوُِقباس » اَهل  مُه  َو  . » ناتیـصاعم رب  باذـع  زا  دوب  امش 

زا ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  دنتـسه ، ولج  مدقـشیپ و  اهیبوخ  تاریخ و  يوسب  ینعی  تسه ، یلا »  » ینعمب اهل »  » مال دناهتفگ  یـضعب  تشهب و 
هکنیا زا  تسا  هدوب  اـهنآ  يارب  رتولج  یتداعـس  دـنوادخ  زا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دـنهد ، ماـجنا  بوخ  راـک  هک  دـناهداتفا  ولج  نارگید 
هحفص دنـسریم [  اهیبوخب  ایند  رد  نینمؤم  هک  دشاب : هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  رخف :  26-1- نآرق . - دندرک يراکوکینب  باتش  اهنآ  تهج 
نخـس دنتـسه . مدقـشیپ  ولج و  یمدرم  ناشیا  و  دنتـسه ، تاریخ  يارب  نینمؤم  دشاب . روط  هکنیا  ای  دنورب  رگید  ملاعب  هکنآ  زا  شیپ  [ 268

. میاهتشون نارگید  زا  میاهدرک و  همجرت  هک  تسا  نامه  ام :-

ات 90] تایآ 62  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]
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َِکلذ ِنُود  نِم  ٌلامعَأ  مَُهل  َو  اذـه  نِم  ٍةَرمَغ  ِیف  مُُهبُوُلق  َلب  [ 62  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  ِّقَحلِاب  ُقِطنَی  ٌباتِک  انیََدل  َو  اهَعـسُو  ّالِإ  ًاسفَن  ُفِّلَُکن  َو ال 
ِیتایآ َتناک  دَق  [ 65  ] َنوُرَـصُنت اّنِم ال  مُکَّنِإ  َموَیلا  اوُرَأَجت  ال  [ 64  ] َنوُرَأجَی مُه  اذِإ  ِباذَعلِاب  مِهِیفَرتُم  انذَـخَأ  اذِإ  یّتَح  [ 63  ] َنُوِلماع اَهل  مُه 

َمل ام  مُهَءاج  مَأ  َلوَقلا  اوُرَّبَّدَی  مَلَف  َأ  [ 67  ] َنوُرُجهَت ًاِرماس  ِِهب  َنیِِربکَتسُم   418-1- نآرق [ - 66  ] َنوُصِکنَت مُِکباقعَأ  یلَع  ُمتنُکَف  مُکیَلَع  یلُتت 
[70  ] َنوُهِراک ِّقَحِلل  مُهُرَثکَأ  َو  ِّقَحلِاب  مُهَءاج  َلب  ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  مَأ  [ 69  ] َنوُرِکنُم َُهل  مُهَف  مَُهلوُسَر  اُوفِرعَی  َمل  مَأ  [ 68  ] َنِیلَّوَألا ُمُهَءابآ  ِتأَی 
457-1- نآرق [ - 71  ] َنوُضِرعُم مِهِرکِذ  نَع  مُهَف  مِهِرکِذـِب  مُهانیَتَأ  َلب  َّنِهِیف  نَم  َو  ُضرَألا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَدَـسََفل  مُهَءاوهَأ  ُّقَحلا  َعَبَّتا  َِول  َو 

ِةَرِخآلِاب َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  [ 73  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِـص  یلِإ  مُهوُعدََتل  َکَّنِإ  َو  [ 72  ] َنِیقِزاّرلا ُریَخ  َوُه  َو  ٌریَخ  َکِّبَر  ُجارَخَف  ًاجرَخ  مُُهلَأـسَت  مَأ 
اَمَف ِباذَعلِاب  مُهانذَـخَأ  دََـقل  َو  [ 75  ] َنوُـهَمعَی مِِهناـیغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُـض  نِم  مِِهب  اـم  انفَـشَک  َو  مُهاـنمِحَر  وـَل  َو  [ 74  ] َنُوبِکاـَنل ِطارِّصلا  ِنَع 
َأَشنَأ يِذَّلا  َوُه  َو  [ 77  ] َنوُِسلبُم ِهِیف  مُه  اذِإ  ٍدیِدَش  ٍباذَـع  اذ  ًاباب  مِهیَلَع  انحَتَف  اذِإ  یّتَح   402-1- نآرق [ - 76  ] َنوُعَّرَضَتَی ام  َو  مِهِّبَِرل  اُوناکَتسا 

َو ُتیُِمی  َو  ِییُحی  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 79  ] َنوُرَشُحت ِهَیلِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  مُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 78  ] َنوُرُکشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدئفَألا  َو  َراصبَألا  َو  َعمَّسلا  ُمَُکل 
ّانِإ َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  اُولاـق   410-1- نآرق [ - 81  ] َنُولَّوَألا َلاق  ام  َلثِم  اُولاق  لـَب  [ 80  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ُفـالِتخا  َُهل 

[84  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  اهِیف  نَم  َو  ُضرَألا  ِنَِمل  لـُق  [ 83  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذه  نِإ  ُلبَق  نِم  اذه  انُؤابآ  َو  ُنَحن  اندِعُو  دََـقل  [ 82  ] َنُوثوُعبََمل
الَف َأ  ُلق  ِهِّلل  َنُولوُقَیَـس   364-1- نآرق [ - 86  ] ِمیِظَعلا ِشرَعلا  ُّبَر  َو  ِعـبَّسلا  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  نَم  لـُق  [ 85  ] َنوُرَّکَذـَت الَف  َأ  لـُق  ِهِّلل  َنُولوُقَیَس 
َلب [ 89  ] َنوُرَحُست ّینَأَف  ُلق  ِهِّلل  َنُولوُقَیَـس  [ 88  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  ِهیَلَع  ُراُجی  َو ال  ُریُِجی  َوُه  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِـیب  نَم  لـُق  [ 87  ] َنوُقَّتَت

تلالــض و زیچ ، ره  زا  یهوـبنا  یتخــس و  ةرمغ » : » تاـغل ینعم  هحفـص 269 ]  ] 276-1- نآرق [ - 90  ] َنُوبِذاـَکل مُهَّنِإ  َو  ِّقَحلاـِب  مُهاـنیَتَأ 
، ینیشنبشب ارماس » ، » دیدرگیمرب بقع  هب  نوصکنت » ، » دینکیم دنلب  اعدب  زاوآ  دینکیم و  يراز  نورئجی » ، » ینادرگرـس تریح و  یهارمگ ،
- ان نادرگرس و  مدرم  نوسلبم » ، » نتشگرب ندرک ، لودع  ینعمب  ود  ره  ّمضب  بوکن  مّود و  نوکـس  لّوا و  حتفب  بکن  ردصم  زا  نوبکان » »
ام دزن  وا و  ناوـت  شیاـجنگب و  رگم  میئاـمرفیمن  يراـک  مـیهنیمن و  يراـب  یـسک  شود  رب  اـم  دـینادب ]  ] 62 همجرت : دوخ . راـک  رد  دـیما 
زا نارفاک  ياهلد  یلو  دوشیمن 63  متـس  سکچیه  رب  و  دنکیم ، وگزاب  درادیم و  هاگن  یتسردب  هدرک ] هچ  ره  هک  ره   ] هک تسا  ياهتـشون 

ردـنا تسد  نارفاـک  دـننآرب  نینمؤم  هک  لاـمعا  راـکفا و  هکنیا  ریغب  اـی  دـش  رکذ  نآرق  رد  هکنیا  ریغب  و  تسا ، هدرپ  رد  ّقح  نانخـس  هکنیا 
دوخ زاوآ  زورما   65 دنونـشب ] باوج  و   ] دنرآرب يرازب  زاوآ  ناهگان  مینک  باذـع  راتفرگ و  ار  ناشاههدرورپ  زان  هک  مد  نآ  ات  دنراک 64 

[ دشیم هداد  شیامن  و   ] دشیم هدناوخ  امـش  رب  ام  تردق ] ياههناشن  و   ] تایآ نوچ  دسرن 66  يرای  امـشب  ام  يوس  زا  هک  دینکن  دنلب  يرازب 
دوخ ینیـشنبش  رد  دـیدرکیم و  يزارفن  درگ  دیدرمـشیم و  گرزب  اـهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  67 و  دیتفریذپیمن ] و   ] دـیتشگیم سپ  زاب  امـش  و 
هدمآ اهنیا  يارب  يزیچ  ای  دـننکیمن  هحفـص 270 ] ّقح [  نانخـس  هکنیا  رد  هشیدـنا  مدرم  هکنیا  ایآ  دیتفگیم 68  هدوهیب  دیدادیم و  مانـشد 

یئامنهار دنپ و  هکنیا  مه  ناشناگتـشذگ  يارب  هکنیا  اب  دنریذپب ، دـنناوتیمن  هک  دنتـسه  هقباسیب  و   ] تسا هدوبن  ناشناردـپ  يارب  هک  تسا 
تسا و نینچ  هن   ] تسا هدمآ  رـس  رب  یگناوید  ار  وا  دـنیوگیم  ای  دـناهدش 70  وا  رکنم  هک  دناهتخانـشن  ار  دوخ  ربمغیپ  ای  69 و  تسا ] هدوب 

ّقح رگا  دندنـسپیمن 71 و  ار  ّقح  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا  هدروآ  تقیقح  ّقح و  یتسرد و  ناـشيارب  وا  هکلب  تسا ] هدوهیب  اههشیدـنا  هکنیا 
دـنپ و اهنآ  يارب  ام  هکنیا  اـب  دوب و  هدـش  هاـبت  تسا  ناـیم  هکنیا  رد  هکنآ  ره  نیمز و  نامـسآ و  هّتبلا  دوبیم  مدرم  هکنیا  ياههتـساوخ  وریپ 

دزم هکنیا  اب  یهاوخیم ! يدزم  اهنآ  زا  وت  ایوگ ] هک   ] دننادرگ 72 ور  نآ  زا  دوخ  سپ  میدرک  مهارف  ار  ناشرخف  بجوم  میدروآ و  زردـنا 
هب نامیا  هک  ناشهتسد  نآ  ینکیم 74 و  تسار  هارب  توعد  ار  اـهنآ  وت  هّتبلا  تسا 73 و  نیقزاّرلا  ریخ  وا  تسا و  رتهب  وت  يارب  تدـنوادخ 
رد زاب  مینک  راـنک  رب  تسا  اـهنآ  يارب  هک  يراـتفرگ  نآ  میـشخبب و  اـهنآب  رگا  دنفرحنم 75 و  تسار  هار  زا  دنورجک و  دـنرادن  زیخاتـسر 

لقن ساّبع  نبإ  زا  يربط : لوزن : تهج  دـننکیم .] هچ  دـنهاوخیم و  هچ  دـننادیمن  دوخ  و   ] دننادرگرـس جاجل  هزیتسب و  ینامرفان  یـشکرس و 
زا هک  راب  راوخ و  ناوراک  تفر و  هّکمب  وا  درک ، اهر  ار  وا  دندروآ  ربمغیپ  روضح  دندرک و  ریسا  ار  یفنح  لاثا - نبإ  نوچ  هک  تسا  هدش 

مانب هتخیمآ  مهب  كرک  نوخ و  دـندش  راچان  شیرق  هکنیا  ات  دـندش  راتفرگ  یگنـسرگب  هّکم  مدرم  تفرگ و  ولج  دـشیم  دراو  هّکمب  همامی 
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ترـضح ياهدـش  ربمغیپ  مدرمب  یناـبرهم  تمحر و  يارب  هک  يرادـنپیم  وت  هن  تفگ : تفر و  ربمغیپ  روضح  نایفـس  وبأ  دـندروخ ، زهلع » »
نآ فیصوت  يارب  ِباذَعلِاب » مُهانذَخَأ  دََقل  َو   » تیآ 76 یگنسرگب ، ار  اهدنزرف  یتشک و  ریـشمشب  ار  اهردپ  وت  تفگ : تسا ، نینچ  دومرف 

هاگـشیپب  ] دندشن و نتورف  دوخ  راگدـیرفآب  میدرک  باذـع  راتفرگ  ار  نارفاک  هکنیا  اب  76 و  همجرت :  566-532- نآرق . - دش لزان  بارعا 
امـش اب  ام  نخـس  يور   ] نیگهودـنا 78 و دـیماان و  دـندنام  هک  میدوشگ  اهنآ  رب  تخـس  باذـع  زا  يرد  هکنیا  ات  دـندرکن 77  يراز  ّقح ]
رکش هحفـص 271 ] امـش [  تسا و  هدرک  یئانیب  يرادـیب و  لد  یئاونـش و  داجیا  امـش  يارب  تسا  ادـخ  هک ] دیدیـشیدنین  هک  تسا  نارفاک 

نوریب و روگ  زا  وا  يوسب  زاب  درک و  دایز  دـیرفآ و  نیمز  يور  رب  ار  امـش  هک  تسا  ومه  هکنیا  اب  دیدرکن 79  یکدنا  زج  ار  اهتمعن  هکنیا 
ناـمرفب بش  زور و  کـیرات  نشور و  داـیز و  مک و  فـالتخا  مه  تسا و  وا  تردـقب  گرم  یگدـنز و  هک  تسا  وا  دیوشیم 80 و  مهارف 
ینانخـس ّقـحب ] میلـست  تقیقح و  كرد  ياـجب  اـهرفاک  هـکنیا   ] هـکلب  81 دــینکیمن ]! تـقیقح  كرد  و   ] دیــشیدنایمن ارچ  سپ  تـسوا 

هّتبلا  83 دـننکیم ! نامدـنلب  نیمز  زا  زاب  میدـش  كاخ  ناوختـسا و  میدرم و  نوچ  ایآ  دـنیوگیم : دوخ 82  زا  رتولج  مدرم  دـننام  دـنیوگیم 
امـش رگا  وگب : اـهنآب ] ربمغیپ  يا  وت   ] تسین 84 نیـشیپ  ياههناسفا  زج  اهنیا  یلو  دـناهداد  ياهدـعو  نینچ  ام  ناردـپ  اـمب و  مه  هتـشذگرد 

، تسوا يهدیرفآ  و  تسا ، ادخ  زا  داد : دـنهاوخ  باوج  دوز   85 تسا ! یک  زا  تسا  نآ  رد  هکنآ  نیمز و  هکنیا  دـیئوگب ]  ] دـینادیم يزیچ 
دنهاوخ  87 گرزب ! شرع  نامـسآ و  تفه  راگدـیرفآ  تسا  یک  سرپـب  زاـب   86 دیـشابیمن ! ّقح  داـیب  دـیریگیمن و  دـنپ  ارچ  سپ  وگب : وت 

زیچ همه  رب  یهدنامرف  تسا  یک  تسد  رد  دیئوگب : دـیراد  یملع  رگا  وگب : زاب   88 دـیتسین ! راگزیهرپ  ارچ  سپ  وگب  وت  تسا . هّللا  تفگ :
لوگ دـیوشیم و  وداـج  هنوگچ  سپ  وگب : ادـخ ، نآ  زا  تفگ : دـنهاوخ  دـهد 89  هانپ  ار  وا  تسین  هتـسیاش  سک  دـهدیم و  راـهنیز  وا  هک 

ال : » نیرّـسفم نخـس  دـیتفریذپن .] و   ] میدرک رادومن  اهنآ  يارب  ار  تقیقح  اـم  هچ ] وداـج ، لوگ و  هن   ] دنتـسه وگغورد  هکلب  دیروخیم 90 
لمع ار ، تقیقح  بابرا  تیاهن  تسار و  تعیرش  لها  تیادب  یتیاهن ، یتیادب و  ار  نید  هارهاش  هتشون : فشک   62 اهَعسُو » ّالِإ  ًاسفَن  ُفِّلَُکن 

، دنداهن تلوهس  رب  تعیرـش  لامعا  يهدعاق  تدهاشم ، رب  تسا  تبرغ  ار  تقیقح  بابرا  تفـص  تعیرـش ، رب  تسا  تمدخ  تعیرـش  لها 
قلخ ِِهتاُقت » َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا  « » ِهِداهِج َّقَح  ِهّللا  ِیف  اوُدِهاج   » هک تفر  باطخ  ناشیا  اب  داهن و  تبوعـص  تضایر و  رب  تقیقح  بابرا  شور  اما 

وا شیوخ  ردق  رب  یسک  ره  شیوخ  تّزع  لالج و  ردق  رب  هن  درک  فیلکت  ناشیا  تعاطتـسا  يهزادنا  تعاط و  ردق  رب  شیوخ  تفرعمب  ار 
هک تافـص  هکنیا  تفگ  دنوادخ  هگنآ  حوتفلا : و  هحفص 272 ]  ] 450-415- نآرق -414-374- نآرق -51-15- نآرق . - تخانش دناوت  ار 

ام ال فیلکت  هک  دشابن  ام  لدـع  رد  هچ  تسناسآ  لهـس و  يراک  هکلب  دیـسر  ناوتیمن  نیاب  هک  تسا  قاطی  ام ال  یفیلکت  هن  میدرمـشرب  ام 
زورهنابـش رد  زامن  تعکر  هدـفه  اریز  هدومرف  فیلکت  تقاط  قوف  يادـخ  هک  تشادـنپ  دـیابن  و  وا ، تقاط  عسو و  رادـقمب  ّالا  مینک  قاطی 

دنک نآ  زا  مک  فیلکت  یلاعت  وا  دننادب  هک  تسا  تهجنادب  هکنیا  دوب  تقاط  زاب  ار  ام  دومرفیم  فیلکت  شیب  رگا  تسا و  تقاط  زا  رتمک 
مزلی مل  و  اریـسی ، مهفّلک  و  اریذـحت ، مهاهن  و  ارییخت ، هدابع  رمأ  یلاـعت  هّللا  ّنا   » هدومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکناـنچ  دـهد  تلآ  هک 
قلخی مل  و  اثبع ، باتکلا  لزنی  مل  و  اـبعل ، ءاـیبنالا  لـسری  مل  و  اـبولغم ، صعی  مل  و  اـهرکم ، عطی  مل  و  اریثک ، لـیلقلا  یلع  یطعأ  و  اریـسع ،

-892- یقرواپ -891-789- نآرق «[.. - 40 «» ِراّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  اًـلِطاب  اـمُهَنَیب  اـم  َو  ضرـالا  تاوامـسلا و 
دهدـیم تداهـش  نایز  دوسب و  هک  تسا  مدرم  لمع  يهمان  اـم  نیبّرقم  يهکئـالم  دزن  ینعی  عمجم :  62 ِّقَحلِاب » ُقِطنَی  ٌباتِک  انیَدـَل  َو   » 894

زا تسا  هدرپ  رد  ناشاهلد  ینعی  يربط :  63 اذه » نِم  ٍةَرمَغ  ِیف  مُُهبُوُلق   » 41-1- نآرق . - دناهتـشون ام  نامرفب  هکئالم  ارنآ  یتسرد و  ّقحب و 
هحفص 273] تسا [ . ینادرگ  رـس - ینادان و  رد  ناشاهلد  ینعی  دناهتفگ : يرـصب  نسح  یئاّبج و  عمجم :  36-1- نآرق . - نآرق هکنیا  مهف 

یئاهراک نارفاک  ینعی  يربط : َِکلذ » ِنُود  نِم  ٌلامعَأ  مَُهل  َو  . » لامعا يهماـن  كرد  زا  تسا  هدرپ  رد  اـهلد  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  فشک :
رازآ و ّقحتـسم  هک  دنراد  مه  يرگید  ياهراک  ینادان  لهج و  هکنیا  زا  ریغ  نارفاک  ینعی  عمجم :  40-1- نآرق . - نینمؤم راک  ریغ  دننکیم 

ینعی تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـنراد ، یئاهاطخ  تسرد  تسا و  ّقح  هکنیا  ریغ  اهنآ  ینعی  دـناهتفگ : دـهاجم  هداـتق و  دـنوشیم ، تبوقع 
زا رتمک  یئاهراک  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  داد ، دنهاوخ  ماجنا  یئاهراک  راچان  تسا  نّیعم  نارفاک  يارب  هک  یگرم  لجا و  هکنیا  زا  رتولج 
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هّللا دبع  دندرک : فالخ  باذع  هکنیا  رد  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   64 ِباذَعلِاب » مِهِیفَرتُم  انذَخَأ  اذِإ  یّتَح  . » دـنراد ناشراکنا  رفک و  هکنیا 
مالّـسلا هیلع  لوسر  هک  دوب  هگنآ  هکنیا  یگنـسرگ و  طحق و  ینعی   47-1- نآرق : - تفگ كاّحض  ردب ، زور  ریـشمشب  ینعی  تفگ : ساّبع 

يدندروخب و يدوب  یگـس  ای  يرادرم  اجک  ره  هک  دیـسر  یئاجب  ناشیا  لاح  ات  درک  یلتبم  طحقب  ارناشیا  یلاعت  يادخ  درک : اعد  ناشیارب 
سپ سپ  ینعی  حوتفلا : وـبا   66 َنوُصِکنَت » مُِکباقعَأ  یلَع  . » دـندروخب دوخ  نادـنزرف  یـضعب  ات  هداهن  شتآ  رب  تسوپ  هتخوس و  ناوختـسا 
هکنیا  32-1- نآرق : - تسا هتفگ  هیوبیـس  و  تسا ، شور  رتدب  نتفر  هار  روط  هکنیا  دیوریم و  هک  تسا  يوس  نآ  هب - امـش  تشپ  دیوریم و 
ماـجنا روج  هچ  شراـک  هک  تسین  هدوسآ  دوریم و  اـجک  دـمهفیمن  دـنیبیمن و  ار  دوـخ  ياـپ  ياـج  سک  نینچ  هک  تسا  نآ  يارب  هیبـشت 

ار سک  میتسه و  مرح  مدرم  ام  هک  دندرکیم  مرح  هّکمب و  يزارفن  درگ  یشورفدوخ و  هّکم  مدرم  ینعی  يربط :  67 ِِهب » َنیِِربکَتسُم  . » دوشیم
ّمض اب  نورجهت »  » زین و  تسا ، هدش  تئارق  فلا  نودب  ارمس » : » عمجم  67 َنوُرُجهَت » ًاِرماس   » 23-1- نآرق . - تسین یگریچ  سرتسد و  ام  رب 

ینعمب دناهدناوخ  میج  ّمض  ءات و  حـتف  اب  مه  دنتـشاد و  نیملـسم  ربمغیپب و  تبـسن  اهنآ  هک  تشز  نخـس  شحف و  ینعمب  میج  رـسک  ءات و 
ریبج نب  دیعس  یطویس : لوزنلا  بابـسا  هحفص 274 ]  ] 22-1- نآرق . - دـندرکیم يرود  نآرق  ربمغیپ و  نخـس  زا  اـهنآ  هک  يرود  كرت و 
يارب تیآ 67  هکنیا  دـندرکیم  راختفا  اج  نآب  دـندرکیمن و  فاوط  دـنتفگیم و  هّصق  دنتـسشنیم و  بش  باـتهمب  هبعک  رود  شیرق  تفگ :

زا ناـشیا  هکلب  تسین  روطنیا  هن  تسا  هناوید  دـنیوگیم  حوتفلا : وبا   70 ِّقَحلِاب » مُهَءاج  َلب  ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  مَأ  . ] » دـش لزان  اهنآ  فیـصوت 
مهّتم ار  وا  اذـل  دـنکیم  توعد  ّقحب  هدروآ و  ّقح  مه  ربـمغیپ  هکنیا  دـننک و  لوبق  ار  ّقح  دنتـسین  رـضاح  دـنراد و  تهارک  ّقـح  نتفریذـپ 
نخس هک  یسک  نوچ  تسین  هناوید  وا  هکتـسنیا  رب  لیلد  دوخ  هدروآ  ّقح  هکنیا  هک  دوش  ینعم  روطنیا  تسا  نکمم  و  دننکیم . یگناویدب 

« َنوُهِراک ِّقَحِلل  مُهُرَثکَأ  َو   » 60-3- نآرق [. - تسین هناوید  وا  روما  همه  رد  دشاب  حالـصب  دیوگ  هچنآ  دـیوگ و  مّظنم  تسرد و  حـیحص و 
نارگید شنزرس  زا  نکل  دندنسپن  ار  ّقح  هک  دنتسین  نینچ  اهنآ  زا  یمک  يهّدع  یلو  دنرادیم  دب  ار  ّقح  بارعا  هکنیا  رتشیب  ینعی  رخف :  70

ُّقَحلا َعَبَّتا  َِول  َو   » 38-1- نآرق . - دنریذپیمن ار  ّقح  نید  تهج  هکنیا  زا  یتفریذپ  دّمحم  نخـس  يدوب و  درخیب  دـنیوگب  هک  دنتـشاد  كاب 
ینعم تسا و  دـنوادخ  ّقحلا »  » يهملک زا  دوصقم  دـناهتفگ : حـلاص  وبا  جـیرج و  نبإ  يّدـس و  عـمجم :  71 ُتاوامَّسلا » ِتَدَـسََفل  مُهَءاوهَأ 
ماظن هّتبلا  دنک  دوخ  کیرش  ار  اهتب  دریگب و  کیرش  دوخ  يارب  دنک و  لابند  ار  نارفاک  شهاوخ  دنوادخ  رگا   66-1- نآرق : - تسا نینچ 

یـضعب فشک : ناتـسرپتب . لیم  يور  هن  تسا  هدـش  تسرد  تمکح  يور  نوچ  دوشیم  هاـبت  نیمز  نامـسآ و  دروخیم و  مه  رب  شنیرفآ 
هک نآرق  دیحوت  يّهلدا  هّتبلا  دوش ، لزان  اهنآ  لیمب  دشاب و  نارفاک  يهتـساوخ  لابند  نآرق  رگا  ینعی  تسا ، نآرق  ّقح  زا  دوصقم  دناهتفگ :
هک نایادـخ  دّدـعت  قیدـصت  دوشیم و  كرـشب  ربهر  نارفاک  لیمب  دـش و  دـهاوخ  دوبان  دـننکیم  يربهر  دـهدیم و  ناشن  ار  شنیرفآ  ساسا 
 ] نامـسآ و يدرک  ناشیا  يأر  يوه و  تعباتم  ّقح  هچنانچ  رگا  حوتفلا : وبا  . ] تسا اهنآ  نایم  هچنآ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  داسف  بجوم 

یعاد اوه  دشاب و  تانسح  یعاد  نوچ  ّقح  هک  تفگ  نآ  يارب  هکنیا  و  تسا ، نیمز  نامسآ و  رد  هچ  ره  يدش و  هابت  نیمز  هحفص 275 ]
قوثو دوش و  لـطاب  ّهلدا  دـیآ و  دـیدپ  طـالتخا  داـسف و  ددرگ و  حـیبق  یعاد  دوب  نسح  یعاد  هچنآ  دـنک  اوه  تعباـتم  ّقح  رگا  و  حـیابق ،

لاح بالقنا  زا  دنـشابن  نمیا  دیعو و  دـعوب و  دزیخرب  تقاثو  و  ملظ ، عوقو  زا  دنـشابن  نمیا  مدرم  و  ّهلدأب ، لولدـم  رب  لالدتـسا  زا  دزیخرب 
هک تسا  ناشرخف  فرـش و  دای  نآ  رد  هک  میدروآ  اهنآ  يارب  يزیچ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک :  71 مِهِرکِِذب » مُهانیَتَأ  [. » میکح

و تسا . هدش  لامعتسا  فرش  رخف و  ینعم  نیمهب  نآرق  رگید  ياج  ود  رد  هک  َکِموَِقل » َو  ََکل  ٌرکَِذل  ُهَّنِإ   » و مکرکذ » هیف   » لثم دشاب  نآرق 
. - تسا نآ  رد  ناشدوس  هرهب و  دـننک  نآ  يوریپ  رگا  هک  تسا  یتقیقح  دای  نآ  رد  هک  میدروآ  نآرق  اـهنآ  يارب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 

يدزم اـهنآ  زا  يربـهر  نآرق و  نیاـب  وـت  اــیآ  ینعی  عـمجم :  72 ٌریَخ » َکِّبَر  ُجارَخَف  ًاــجرَخ  مُُهلَأــسَت  مَأ   » 215-177- نآرق -26-1- نآرق
رد وت  دزم  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  تسا . رتهب  تراگدرورپ  قزر  دننک ! یتسودلام  هب  مهّتم  ار  وت  دننک و  هقیاضم  هک  یهاوخیم 

هدناوخ فلا  نودب  ار  ود  ره  رماع  نبإ  هملک و  ود  ره  رد  دـناهدناوخ  فلا  اب  اجارخ »  » یئاسک هزمح و   : 51-1- نآرق . - تسا رتهب  ترخآ 
رب ردـب  زور  راتـشکب  نوـچ  ینعی  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  فـشک :  77 ٍباذَـع » اذ  ًاـباب  مِهیَلَع  اـنحَتَف  اذِإ   » 122-120- یقرواپ «. - 41» تسا
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هتفگ دـهاجم  حوتفلا : وبا   42-1- نآرق . - میئاشگب ار  يراتفرگ  رد  اـهنآ  رب  تماـیق  رد  ینعی  دـناهتفگ : نارگید  و  میئاـشگب . يرد  نارفاـک 
ظفل حوتفلا : وبا   89 َنوُرَحُست » ّینَأَف  ُلق  ِهِّلل  َنُولوُقَیَـس   » و - 87 َنوُقَّتَت » الَف  َأ  ُلق  ِهِّلل  َنُولوُقَیَـس  . » مینک ناشیطحق  راـتفرگ  رگا  ینعی  تسا :

نَم  » لاؤس هک  تسا  نآ  يارب  هحفص 276 ]  ] 107-58- نآرق -49-1- نآرق  - مال اب  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  رد  مال  نودـب  مال و  اب  هّللا » »
و هّللا »  » تسا هدـش  هتفگ  باوـج  رد  توـکلملا » نمل  تاوامـسلا و  نمل   » تسا هدـش  ینعم  نینچ  ُتوُـکَلَم » ِهِدَِـیب  نَم   » و ِتاواـمَّسلا » ُّبَر 
تسا و ادـخ  دـنیوگیم : باوـج  رد  تسا ! یک  تسدـب  توـکلم  و  تسا ! یک  راـگدرورپ  وـگب  هک  تسا  نشور  ینعم  مـال  نودـب  تـئارق 

نزو رب  توکلم »  » يهملک و  دـننادرگیمرب ! اجکب  ار  امـش  ای  دـنهدیم  بیرف  ار  امـش  هنوگچ  وگب : ینعی  َنوُرَحـُست » ّینَأَف  لـُق   » رخآ يهلمج 
حور  347-320- نآرق -85-58- نآرق -55-29- نآرق . - توربج لثم  تسا  هغلابم  يارب  ءات  واو و  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  کـلم  زا  تولعف 

یپ هک  يا  رعـش : تسا ، هدز  لوگ  ار  اهنآ  لایما  اههتـساوخ و  ناطیـش و  سپ  دـنرادن  راتفر  نینچ  دنـشاب  هدروخن  لوگ  نارفاک  رگا  نایبلا :
نآ زا  دوصقم  لزنم  يوریم  ارچ  هار  نیدـب  وت  سپ   || دـنور  رگید  هر  ناز  ناورهار  يوریم  اطخ  تسا  هکنیا  هن  هار   || يوریم  اوه  سفن و 

اب نخس  يور  دوش  هدناوخ  لوهجم  يهغیصب  ءات  ّمضب  نورحـست »  » رگا سابقملا : ریونت  يوریم  اجکب  وس  هکنیا  زا  وت  سپ   || تسا  بناج 
مولعم يهغیـصب  ءات  حتف  اب  رگا  و  دنهدیم . شیامن  غورد  تروصب  دننادرگیمرب و  ار  ّقح  هنوگچ  هک  رگنب  دّمحم  يا  وت  ینعی  تسا  ربمغیپ 

ات مهدزاود  تایآ  زین  تایآ و  هکنیا  باوج  لاؤس و  بسانم  دیهدیم ! تبـسن  ادخب  دیروآیم و  اجک  زا  ار  غورد  هکنیا  ینعی  دوش ، هدـناوخ 
دوب هچ  رد  دنادب  ات  دش : نامیا  قوش  تسم  دازآ و  کلم  دـیق  زا  هک  تسا  سیقلب  ناتـساد  مراهچ  رتفد  رد  يونثم  راتفگ  هروس  لّوا  متـسیب 

دب يا  تمدروآ  اجک  زک  ادـخ  دراد  یمه  ام  مشچ  شیپ   || ار  هغـضم  ار و  هفطن  ار و  كاخ  اجک  ات  وا  دیـسر  رد  اـهاجک  زا   || ـالتبم  نآ 
هکنیا نامز  نآ  يدوب  لضف  هکنیا  رکنم   || نآ  رود  رد  يدـب  قشاـع  نادـب  وت   66-64- تمرف »- تیجنرفخ یمه  دـیآ  نآ  زا  هک   || تین 
هکنیا دش  رتدب  اود  زا   || وت  راشنا  دـش  راکنا  تّجح  هحفـص 277 ] تسخن [  يدرکیم  كاخ  نایم  هک   || تست  راکنا  نآ  عفد  نوچ  مرک 

ار راکنا  ترکف و   || يدب  رـسیب  لدیب و  مدنآ  رد  نوچ  اجک  زا  راکنا  یمـصخ و  ار  هفطن   || اجک  زا  راک  هکنیا  ریوصت  ار  كاخ  وت  رامیب 
زک  || تسینز  هقلح  نآ  وچ  وـت  لاـثم  سپ  تسرد  دـش  ترـشح  راـکنا  هکنیا  زا  مه   || تسرب  تراـکنا  هکنوـچ  يداـمج  زا  يدـب  رکنم 

تیآ 62 و - 1 ام : يهدافتـسا  دنکیم  ّنف  دص  رـشح  وا  دامج  زک   || دنکیم  نّیبم  تراکنا  مه  سپ  تسین  هجاوخ  دیوگ  هجاوخ  شنورد 
هب دشاب  هراشا  اذه » نِم  ٍةَرمَغ  ِیف   » تاملکب تسا و  هداس  رایـسب  نید  ياههفیظو  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  ًاسفَن »- ُفِّلَُکن  ال   » 63
رب هداس  يهفیظو  دنچ  یمدآ  یگـشیمه  شیاسآ  لد و  هغدـغد  شمارآ  يارب  هک  تسا  زجاع  تقیقح  هکنیا  كرد  زا  مدرم  لد  هک  هکنیا 

نید فئاـظو  ماـجنا  زا  راـکناب  اـی  یلبنتب  هک  مینیبیم  دـناهدش  داـی  هیآ  هکنیا  رد  هک  مدرم  ناـمه  هنوـمن  مه  زورما  و  تسا ، هدـش  نّیعم  وا 
ياهراک تسا  تدابع  یـصخش و  فئاظو  هچنآ  هک  دـنریذپ  یم - دوخ  دنـشاب  شجنـس  رکف و  يهداـمآ  رگا  هکنیا  اـب  دـننکیم  يراددوخ 

روبجم تسا  يداصتقا  یعامتجا و  فیاظو  هچنآ  درادن و  يررـض  هدـنیآ  یتخبـشوخ  نادـجو و  یگدوسآ  زج  هک  تسا  رـصتخم  هداس و 
-2 168-145- نآرق -60-35- نآرق . - تسا نیدب  لمع  میلست و  زا  ریگولج  هک  تسا  لد  یگریت  سپ  دنهد ، ماجنا  ار  اهنآ  رتشیب  دنتـسه 

اـضر  » مالّـسلا هیلع  ّیلع  يهدومرفب  ای  حالطـصاب  هک  یناسنا  يوخ  یّلک  لصا  نیاب  دشاب  هراشا  دـیاش  مُهَءاوهَأ » ُّقَحلا  َعَبَّتا  َِول  َو   » تیآ 71
دـسر هچ  اـت  درک  نّیعم  مدرم  لـیمب  ناوتیمن  ار  مدرم  فئاـظو  تارّرقم و  نیناوق و  دروآ  تسدـب  ناوتیمن  ار  مدرم  لد  کـلمی » ـال  ساـّنلا 

عّقوت و یمومع  فیاـظو  يارب  دـنراد  يریگهدرخ  ضارتعا و  ینید  ياـه  روتـسد  رب  مینیبیم  ار  ناـسک  رایـسب  هچ  یناـهج  یّلک  تارّرقمب 
عـضو يارب  تهج  هکنیا  زا  تسا و  رـشب  يوخ  هکنیا  دـنراد و  راکنا  يریگهدرخ و  تعیبط  ياههدـیدپ  رب  دـنراد  هزادـنا  زا  شیب  ياضاقت 
يوریپ ار  رثکا  يأر  سپ  نآ  زا  دـننکیم و  باـختنا  هحفص 278 ]  ] 53-13- نآرق  - ار هدـیمهف  بّرجم و  مدرم  یگدـنز  ياهنیئآ  نیناوق و 

ياج دـشاب  لازی  ملاع ال  زا  ماهلا  یحو و  يهلیـسوب  یتسیاب  هک  نید  فئاـظو  رد  دـنهدیمن و  شوگ  مدرم  هدوت  عّقوت  نخـسب و  دـننکیم و 
رد دـنهاوخیم  اـهنآ  هچنآ  هن  رگ  تشاذـگ و  ناوتیمن  مدرم  لـیمب  ار  ّقح  یّلک  روطب  سپ  تسین ، مدرم  تفلاـخم  تقفاوم و  ارچ و  نوچ و 

رگید تادوجوم  يدوبان  بجوم  هنازور  فیاظو  و  اهراک ، رد  تسا و  نیمز  نامـسآ و  داسف  بجوم  شنیرفآ  رد  اهارچ  نوچ و  تاـّیلک و 
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. تسا

ات 118] تایآ 91  [: 23  ] نونمؤملا هروس  ]

ِِملاع [ 91  ] َنوُفِـصَی اّمَع  ِهّللا  َناحبُـس  ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهَذـَل  ًاذِإ  ٍهلِإ  نِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو  ٍدـَلَو  نِم  ُهّللا  َذَـخَّتا  اَـم 
نَأ یلَع  ّانِإ  َو  [ 94  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  ِیف  ِینلَعَجت  ـالَف  ِّبَر  [ 93  ] َنوُدَـعُوی ام  یِّنَیُِرت  اّمِإ  ِّبَر  ُلق  [ 92  ] َنوُکِرـُشی اّمَع  یلاعَتَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا 
نِم َکـِب  ُذوُعَأ  ِّبَر  لـُق  َو  [ 96  ] َنوُفِـصَی اـِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن  َۀَـئِّیَّسلا  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  عَفدا   412-1- نآرق [ - 95  ] َنوُرِداَقل مُهُدـِعَن  ام  َکَیُِرن 
امِیف ًاِحلاص  ُلَمعَأ  یِّلََعل  [ 99  ] ِنوُعِجرا ِّبَر  َلاق  ُتوَملا  ُمُهَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  [ 98  ] ِنوُرُضحَی نَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  َو  [ 97  ] ِنیِطایَّشلا ِتازَمَه 

َو ٍِذئَموَی  مُهَنَیب  َباسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف   396-1- نآرق [ - 100  ] َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ٌخَزَرب  مِِهئارَو  نِم  َو  اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِملَک  اهَّنِإ  ّالَک  ُتکََرت 
َمَّنَهَج ِیف  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَـم  تَّفَخ  نَم  َو  [ 102  ] َنوُِـحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُُهنیِزاوَـم  تَلُقَث  نَمَف  [ 101  ] َنُولَءاسَتَی ـال 

398-1- نآرق [ - 105  ] َنُوبِّذَُـکت اِهب  ُمتنُکَف  مُکیَلَع  یلُتت  ِیتایآ  نُکَت  َمل  َأ  [ 104  ] َنوُِحلاک اهِیف  مُه  َو  ُراّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَـفَلت  [ 103  ] َنوُِدلاخ
[108  ] ِنوُمِّلَُکت َو ال  اهِیف  اُؤَسخا  َلاق  [ 107  ] َنوُِملاظ ّانِإَف  اندُع  نِإَف  اهنِم  انجِرخَأ  انَّبَر  [ 106  ] َنیِّلاض ًاموَق  اّنُک  َو  اُنتَوقِش  انیَلَع  تَبَلَغ  انَّبَر  اُولاق 
َو يِرکِذ  مُکوَسنَأ  یّتَح  ایِرخِس  مُهوُُمتذَخَّتاَف  [ 109  ] َنیِمِحاّرلا ُریَخ  َتنَأ  َو  انمَحرا  َو  اَنل  رِفغاَف  اّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  يِداـبِع  نِم  ٌقیِرَف  َناـک  ُهَّنِإ 

َنِینِس َدَدَع  ِضرَألا  ِیف  ُمتِثَبل  مَک  َلاق  [ 111  ] َنوُِزئافلا ُمُه  مُهَّنَأ  اوُرَبَص  اِمب  َموَیلا  ُمُُهتیَزَج  یِّنِإ   397-1- نآرق [ - 110  ] َنوُکَحضَت مُهنِم  ُمتنُک 
ًاثَبَع مُکانقَلَخ  امَّنَأ  ُمتبِسَحَف  َأ  [ 114  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  مُکَّنَأ  َول  ًالِیلَق  ّالِإ  ُمتِثَبل  نِإ  َلاق  [ 113  ] َنیِّداعلا ِلَئسَف  ٍموَی  َضَعب  َوأ  ًاموَی  انِثَبل  اُولاق  [ 112]
ًاهلِإ ِهّللا  َعَم  ُعدَی  نَم  َو  [ 116  ] ِمیِرَکلا ِشرَعلا  ُّبَر  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُّقَحلا ال  ُِکلَملا  ُهّللا  َیلاـعَتَف   363-1- نآرق [ - 115  ] َنوُعَجُرت انَیلِإ ال  مُکَّنَأ  َو 

-1- نآرق [ - 118  ] َنیِمِحاّرلا ُریَخ  َتنَأ  َو  مَحرا  َو  رِفغا  ِّبَر  لـُق  َو  [ 117  ] َنوُِرفاکلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  ِهِّبَر  َدـنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناهُرب  َرَخآ ال 
نایم رادهاگن  ریگولج و  خزرب » ، » اههسوسو تاراشا و  ینعی  عفد ، برـض و  ینعمب  زمه  عمج  تازمه » : » تاغل ینعم  هحفص 279 ]  ] 299
نادند ینعمب  فاک  ولج  يادص  اب  حالک  حولک و  ردصم  زا  نوحلاک » ، » تمایق ات  گرم  ماگنه  زا  ترخآ  ایند و  نایم  لصاف  ّدح  زیچ ، ود 

، ءاخ يالاب  يادصب  أسخ »  » ردصم زا  اوئسخا » ، » تسا هدیشوپن  ار  شنادند  شبل  هک  دنیوگ  ار  سکنآ  حلاک  و  یئورـشرت ، اب  ندرک  نایامن 
هن تسا و  هتفرگ  يدـنزرف  هن  دـنوادخ  دـننادب :] نیرکنم  نارفاک و  هکنیا   ] 91 همجرت : گس . ندرک  خچ  ندنار و  ینعمب  ادـصیب  نیـس  و 

یلو دنتـساوخیم  يرترب  رگدـکی  رب  تفرگیم و  شیپ  یهار  هدـیرفآ  هچنآ  اب  کـی  ره  هّتبلا  يدوب  نینچ  رگا  هک  تسا  وا  اـب  یئادـخ  رگید 
يا وت  دننکیم 93  وا  زابنا  هچنآ  زا  تسا  رترب  سپ  یندید  یناهن و  رهب  ياناد  تسا  وا   92 دنرادنپیم ، نارفاک  هچنآ  زا  تسا  هزیکاپ  دنوادخ 
نآ رامـشب  ارم  اهلا  راـب  یهد 94  مناـشن  هدـش  هداد  هدـعو  نارفاـکب  هچنآ  رگا  راـگدرورپ  يا  هک ] هاوخب  دوخ  يادـخ  زا  و  : ] وـگب دّـمحم 

راتفرگ ار  اهنآ  میئاـمنب و  وتب  نونکا  مه  میاهداد  هدـعو  اـهنآب  هک  ار  هچنآ  میناوتیم  هّتبلا  95 و  نکم ] مراتفرگ  نادب  و  ، ] راذـگم ناراکمتس 
هچ دـنربیم و ] مان  هنوگچب  ار  وت   ] مینادـیم رتهب  ام  هک  شاب  ریگولج  تروص  نیرتهبب  ار  اهنآ  يدـب  بیذـکت و ] رازآ و   ] وت یلو   96 مینک ،

ناوید 98 و كراخراخ  ناطیش و  هحفـص 280 ] ياههسوسو [  زا  وتب  هانپ  ادخ  يا  وگب : دشاب و ] ّقح  يوسب  تلد  و   ] دننکیم 97 فیصوت 
ار ناشیا  زا  یکی  هک  هاگنآ  ات  دنتـسه ] دوخ  رفکب  نارفاک  هکنیا  هک  شاـبم  نارگن  وت  و   ] نانآ 99 روضح  یمدـمه و  زا  مربیم  هانپ  وتب  مه 

دوـخ وا  هک  تسا  یندـشان  هکنیا  یلو ]  ] ماهدرکن هک  منکب  بوـخ  راـک  نآ  اـت  نادرگزاب 100  ایندب  ارم  ادـخ  يا  دـیوگ : دـسر  ارف  گرم 
ناشهدنز و   ] دـندیمد روصب  نوچ  دـننک 101 و  دـنلب  ناشياج  زا  هک  زور  نآ  ات  ندـنام  تسا و  ندـش  روگب  نآ  سپ  زا  دـیوگ و  ینخس 

دنراگتسر 103 و دوب  نیگنس  ناشلمع  يوزارت  هکنانآ  طقف  دنراد 102  یـشسرپ  رگدکی  زا  هن  تسا و  يدنواشیوخ  اهنآ  نایم  هن  دندرک ]
تخـس نآ  رد  دزوـسب و  ار  ناـشيور  شتآ  هک  نادواج 104  خزودـب  دـناهدیدنایز و  دوخ  دوجو  رد  دوب  کبـس  ناـشوزارت  هک  ار  اـهنآ 

يا دنیوگ :  106 دیدرمـش ! غورد  ار  نآ  دش و  هدناوخ  امـش  يارب  ام  ياههناشن  تایآ و  هن  رگم  دنیوگ ] اهنآب  و   ] 105 دنشاب ، هرهچ  تشز 
راکمتـس میدرگرب  يراکدـبب ] راب  رگد   ] رگا رآ و  ردـب  ار  اـم  خزود  هکنیا  زا  ادـخ  يا  میدوب 107  هارمگ  دـش و  هریچ  امب  یتخبدـب  ادـخ 
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ّقح ناگدـنب  زا  یـسک  رگا ] هک  دـیدوب  امـش  هچ   ] دـیئوگن 109 نخـس  دـیوش و  رود  گس  نوچ  دـیوگ  ناـشباوجب   108 دوب ، میهاوـخ 
هکنآ ات  دیتفرگیم  دنخشیرب  ار  اهنآ  امش  یناگدنـشخب 110  رتهب  وت  هک  ياشخبب  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  سپ  میدش  نمؤم  ام  ادخ  يا  تفگیم 
نانیا هّتبلا  میهدـیم  ار  ناشربص  شاداپ  زورما  کنیا  دیدیدنخیم 111  اهنآب  امش  دندرب و  امـش  رطاخ  زا  ار  نم  دای  اه  هرخـسم  سوسف و  نآ 
دنیوگ خساپب   113 دیدوب ! هدنز  دـیتشاد و  گنرد  نیمزب  لاس  دـنچ  دـنیوگ : نارفاکب ] ّقح  يوس  زا  هاگنآ   ] دنتسه 112 ناراگتسر  نامه 

دیدنامن یکدنا  زج  دیوگ  وا  دنراد 114  ار  مدرم  زور  بش و  رامـش  هک  سرپب  اهنآ  زا  میدـنامن  شیب  زور  کی  زا  ياهراپ  ای  يزور  ام  هک 
هک يدـنوادخ  تسا  رترب  سپ  دـننادرگیمن 116  ناترب  ام  يوسب  میدـیرفآ و  يزابب  ار  امـش  هک  دـیتشادنپیم  ایآ  دـیتسنادیم 115  دوخ  رگا 

دوخ يارب  یلیلد  دتسرپیم و  يادخ  زج  هکنآ  تسا 117 و  گرزب  مّرکم  شرع  راگدرورپ  تسین و  یئادخ  وا  زج  تسا و  هاشداپ  یتسردب 
وت دنیوگب و  يراتفرگ  زا  شیاسآ  يارب  سپ   ] دنتسین 118 راگتسر  نارفاک  هّتبلا  هک  تسا  وا  يادخ  هاگشیپب  وا  راک  امش  سپ  درادن  نآ  رب 

92 ِةَداهَّشلا » َو  ِبیَغلا  ِِملاـع  : » نیرّـسفم نخـس  هحفـص 281 ] یناگدنـشخب [ . نیرتـهب  وت  هک  ياـشخبب  زرماـیب و  نم  يادـخ  يا  وگب : مه ]
تسا و بیغلا  ملاـع  وا  ینعی  دـشاب ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  هک  تسا  هفوک  هنیدـم و  مدرم  تئارق  ولج  يادـص  اـب  ملاـع »  » يهملک عمجم :

هچنآ ادخ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  تسا . بیغلا  ملاع  هک  یئادخ  ینعی  دشاب  هّللا  تفـص  هک  دناهدناوخ  ریز  يادص  ّرج و  اب  نارگید 
متفه قارشا  مایـس  هحفـص  رد  یبوبر  دهاوش  باتک  رد  يزاریـش  نیّدلا  ردص   48-15- نآرق . - دـنادیم تسا  بیاغ  ای  تسا و  رـضاح  ار 

ّقح تروص  تیاهنیب  ناـهج  سپ  تسا  نآ  هناـشن  تاـنکمم  دوجو  تسا و  هّللا »  » يهملک ّدـح  رد  لـخاد  هنکمم  قیاـقح  يهمه  دـیوگیم :
هکنیا نیرّسفم : مومع   93 رخآ » ات  َنوُدَـعُوی »- ام  یِّنَیُِرت  اّمِإ  . » رهاظ مسا  ینعم  تداهـش  تسا و  نطاب  مسا  ینعم  بیغ  و  ّقح ، ماـن  تسا و 

دنیبب ربمغیپ  هک  دناسرب  ار  نارفاک  يراتفرگ  ادـخ  رگا  دـنکیم  اعد  هک  ربمغیپ  زا  یـسفن  هتـسکش  ینتورف و  تسا و  عضاوت  راهظا  يارب  هیآ 
يارب تسا ، ایند  يراتفرگ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  رخف :  95 مُهُدِعَن » ام  َکَیُِرن   » 38-1- نآرق . - دنکن راتفرگ  اهنآب  ار  ترـضح  نآ  دوخ 

يهدـعو نآ  میناوتب  هک  دـش  هتفگ  اـهنآ  يارب  دـندوب  ثداوـح  رکنم  دـندرکیم و  هرخـسم  نوـچ  دـندش ، راـتفرگ  ربـمغیپ  زا  دـعب  هک  اـهنآ 
هدعو نیفلاخم  يارب  رگید  ملاعب  هک  یباذع  ینعی  تسا  ترخآ  يراتفرگ  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  میهد ، ماجنا  نونکا  ار  هدنیآ  يراتفرگ 

: دومرف دنوادخ  دناهتشون : نارگید  حوتفلا و  وبأ   ] 26-1- نآرق . - مینکیم ناشراتفرگ  هنوگچ  هک  مینایامنب  وتب  نونکا  مه  میناوتیم  میاهدرک 
ات میاهدرک  ریخأـت  تحلـصم  يارب  نکل  وت ، ندوب  هدـنز  رد  میتـسرف  ناـشیارب  كـاله  باذـع و  هک  میراد  نآ  تردـق  هّتبلا  اـم  ربـمغیپ  يا 
وت دنیوگ  راجنهان  نانخس  ناشیا  نوچ  هدم و  يدنتب  ار  ناشیا  باوج  تسا  رتوکین  هک  امنب  يوحنب  هئّیس  عفد  يرومأم ، دوخ  وت  اّما  تمایقب 
ِّبَر َِکب  ُذوُعَأ  َو  ِنیِطایَّشلا  ِتازَمَه  نِم  َِکب  ُذوُعَأ   » وگب رب و  هانپ  ادخب  دـندروآ  مشخب  ار  وت  اهنآ  رگا  هد و  باوج  ناهرب  اب  نک و  هظعوم 

هطاحا ارم  دنیامن و  رود  حیحـص  هار  زا  دننک و  اوغا  هحفص 282 ]  ] 510-425- نآرق  - ارم اهناطیش  هکنیا  زا  وتب  مربیم  هانپ  ِنوُرُـضحَی » نَأ 
تروص رتوکینب  وت  یلو  دننکیم  ترازآ  دـننادیم و  وگ  غورد  ار  وت  اهنآ  مینادـیم  ام  ینعی  رخف : رخآ » ات  ُنَسحَأ »- َیِه  ِیتَّلِاب  عَفدا  [. » دـننک
خوسنم هیآ  هکنیا  دـناهتفگ  یـضعب  و  ینک ، یکین  ناشیاب  یناوت  هچ  ره  مه  یـشوپب و  مشچ  ناش  هانگ  زا  مه  هک  نک  عافد  اـهنآ  راـتفر  زا 

یگنادرم نید و  يهزادنا  زا  رگم  تسا  مزال  یـسک  ره  اب  يراتفرـشوخ  نوچ  تسین  خوسنم  دناهتفگ  یـضعب  و  گنجب ، نامرف  تیآب  تسا 
رونب ار  قیالخ  تملظ  ای  بلق ، تراشبب  ار  تراشا  اـی  اـفوب ، ار  اـفج  نک  عفد  دومرف : يریـشق  هتـشون : ینیـسح   38-1- نآرق . - دنک زواجت 

زا ثداوح  هیت  تشگ  یط  وچ  مظن : تفرعم ، قیرط  رد  كولـس  مدـقب  ار  ثداوح  ریت  نک  یط  ادـخ ، قوقحب  ار  دوخ  ظوـظح  اـی  قیاـقح ،
ناد یکی  ناوخ  یکی  ّلظ  تملظ  نتـشیوخ  زا  يوش  ورف   || نز  هطوغ  وش  رون  مزلق  نآ  رد  لمحم  هلمح  کیب  نار  مدـق  کلمب   || اـجنآ 
عمج يهغیصب  درفم  صخش  لّوا  رد  هک  هنوگ  نامهب  عمجم :  99 ِنوُعِجرا » ِّب  لـطاب  تسا و  روز  هّللا  و  هّللا ، يوس   || وگ  یکی  وج  یکی 
تسا درفم  صخـش  مّود  هک  هیآ  هکنیا  رد  مه  هنوگ  نیمهب  دندنـسپیم  برع  ار  هکنیا  انلَزنَأ » ّانِإ   » و اَنلََّزن » ُنَحن  ّانِإ   » لثم تسا  هدش  هدروآ 
هکلب تسا  ماقم  يدنلب  يارب  هن  واو  هکنیا  تسا : هتفگ  ینز  ام  و  تسا . يدنلب  ماقم  اب  نخـس  يور  نوچ  تسا ، هدش  هدروآ  عمج  تروصب 

-151-135- نآرق -132-108- نآرق -20-1- نآرق ««.. - 43» ینعجرا ینعجرا  ّبر   » ینعی تسا  هـلمج  رارکت  ياـجب  تـسا و  دـیکأت  يارب 
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زا تسا  هحفـص 283 ]  ] 30-1- نآرق  - يریگولج عناـم و  نارفاـک  وـلج  رد  ینعی  يربـط :  99 ٌخَزَرب » مِِـهئارَو  نـِم  َو   » 464-462- یقرواپ
وبا دندرک ، روگب  ار  ياهزانج  دنتسه ، کیدزن  ینعم  رد  تلهم  زجاح و  خزرب و  و  دنوش ، دنلب  ربق  زا  هک  تمایق  زور  ات  ایندب  اهنآ  نتـشگرب 

رد ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  عمجم :  245-209- نآرق «. - َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ٌخَزَرب   » تسا هکنیا  تفگ : درک و  روگب  هراشا  دوب  اجنآ  هماـما 
ءارو حوتفلا : وبأ  دشاب . ندنام  روگب  هک  تسا  تمایق  ات  تلهم  خزرب  دـناهتفگ : و  تمایق ، یگدـنز  گرم و  نایم  تسا  ياهلـصاف  ناشولج 

: هتفگ هداـتق  تسا ، گرم  لـجا و  خزرب  ینعم  تسا : هتفگ  يّدـس  و  تسا ، ولج  ینعمب  هیآ  هکنیا  رد  ولج و  - 2 بقع ، - 1 دراد : ینعم  ود 
یفالت زا  تسا  اـهنآ  ریگولج  هک  دـنوشیم  یتلاـح  کـیب  نارفاـک  ینعی  رخف : تسا . روگ  دوصقم  تسا : هتفگ  هماـما  وبا  تسا ، اـیند  يهّیقب 

هک تسا  خزرب  نآ  زا  ریغ  تسه  هیآ  رد  هک  خزرب  هکنیا  ناـیبلا : حور  تـسا . روـگ  ناـشولج  رد  ینعی  ساـبقملا : ریوـنت  هتـشذگ ، ياـطخ 
ایندـب نتـشگرب  زا  تسا  يریگولج  نارفاک  ولجب  ینعی  یناشاک : تالیوات  تسا . يّدام  يرـصنع و  ملاع  یلاثم و  حاورا  ملاـع  ناـیم  هلـصاف 
خزرب تئیه  عضو و  هکنیا  هک  ناشیگدنز  يهرود  يراکدـب  زرط  عضو و  اب  بسانم  کیرات  يّدام و  تسا  یتئیه  اهنآ  يارب  تقونآ  نوچ 

خزرب و هکنیا  رد  هک  يّدام  بّکرم و  نادـبا  ملاع  دّرجم و  حاورا  ملاـع  تملظ  رون و  کـیرات و  نشور و  ياـیرد  ود  ناـیم  تسا  هلـصاف  و 
: تسا هتفگ  یّمق  یفاص : ریـسفت  دنوش . رادومن  نادـبا  یگدـنز  تمایق و  ماگنه  رد  فیثک  تروصب  ات  دـنراتفرگ ، باذـع  رتتخـسب  هلـصاف 

امـش خزرب  ملاع  زا  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  رد  و  ترخآ ، اـیند و  ناـیم  باـقع  باوث و  ینعی  خزرب 
هک تسا  لاصخ  رد  و  زیخاتـسر ، زورب  ات  گرم  زا  ندنام  روگب  دومرف : تسا ! یچ  خزرب  دـندرک : ضرع  دـیآ ، ناترـس  رب  هچ  هک  مسرتیم 
ای روگ  هک  دـنگوس  ادـخب  دـننکیم . راذـگرب  یگنتب  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  روگ  خزرب  دومرف  درک و  توالت  ار  هیآ  هکنیا  ع ]  ] داّجـس ماـما 
: - تسا هدـش  ینعم  روـج  هس  هلمج  هـکنیا  رخف :  101 ِروُّصلا » ِیف  َخـُِفن  اذِإَف  [ » هحفـص 284 تشهب [ . زا  یغاـب  اـی  تسا  شتآ  زا  یلادوگ 
نوچ ینعی  تسا  تروص  عمج  - 2 تسا ، مدرم  يهرابود  یگدنز  گرم و  یبارخ و  بجوم  نآ  يادـص  هک  تسا  یقوب  - 1 31-1- نآرق
هیاـنک هلمج  هکنیا  - 3 دـشاب ، تروص  عمج  روص  ات  تسا  هدـناوخ  واو  حـتف  اب  يرـصب  نسح  و  دوش ، هدـیمد  اهدازیمدآ  ياـهتروصب  حور 
يزاوآ مدرکیم  فاوط  هبعک  رودب  یباتهم  بش  تفگ : یعمـصا  نایبلا : حور   101 مُهَنَیب » َباسنَأ  الَف  . » یمومع يهرابود  یگدـنز  زا  تسا 

تفر و باوخب  اهمـشچ  درکیم : اـعد  دوب و  هدز  گـنچ  هبعک  يهدرپب  هک  مدـید  فیرظ  اـبیز و  یناوج  متفر  نآ  يوسب  مدینـش  كاـنزوس 
زاب وت  يوسب  تجاح  رد  یلو  دنتشامگ  نآ  رب  نانابهگن  دنتـسب و  دوخ  يهناخ  ياهرد  ناهاشداپ  دندش و  ریزارـس  برغم  يوسب  ناگراتس 

مقسلا عم  يولبلا  ّرّضلا و  فشاک  ای   || ملّظلا  یف  ّرطـضملا  ءاعد  عمـست  نم  ای   26-1- نآرق : - دناوخ ار  اهرعـش  هکنیا  هاگنآ  رخآ  ات  تسا 
لومأملا اهّیا  الا  دـناوخ : ار  اهرعـش  هکنیا  درک و  اعد  زاب  و  رخآ . ات  منت  مل  مّویق  ای  ّیح  ای  تنا  || و  اوهبتنا  تیبلا و  لوح  كدـف  مان و  دـق 

قلخ يرولا  یف  ام  || و  ۀئیدر  حابق  لامعاب  تیتا  تفگ : ار  رعـش  هکنیا  رخآ  رد  یتیاکـش و  محراف  ّرّـضلا  توکـش  کیلا   || ةّدش  ّلک  یف 
یبا نب  ّیلع  نب  نیـسح  نب  ّیلع  مدـید  متفر  کـیدزن  نم  داـتفا ، نیمز  رب  درک  شغ  هکنآ  اـت  درک  رّرکم  ار  اهرعـش  هـکنیا  یتیاـنجک  ینج 
دمآ شوهب  داتفا  شتروصب  ممشچ  زا  یکشا  تفرگ  ماهیرگ  تشاد  وا  هک  لاح  نآ  زا  متشاذگ و  ونازب  ار  وا  رس  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط 

هحفص 285]  ] 357-355- یقرواـپ  - يا يا  «، 44» میعمـصا متفگ  يدـنادرگب ، تسود  داـی  زا  ارم  هک  یتسیک  دومرف : درک و  زاـب  مشچ  و 
ُمُکنَع َبِهذـُِیل   » تسا هتفگ  نآرق  امـش  يارب  هن  رگم  یتلاـسر  نوناـک  ربمغیپ و  نادـناخ  زا  هک  وت  ارچ ! يرارقیب  هیرگ و  هکنیا  نم ، ياـقآ 
نخس هچ  هکنیا  یعمـصا  يا  دومرف  تسـشن و  تسار  تساخ و  ياج  زا  متفگب  نخـس  هکنیا  نوچ  ًاریِهطَت » مُکَرِّهَُطی  َو  ِتیَبلا  َلهَأ  َسجِّرلا 
دالوا زا  دنشاب و  هاشداپ  هچرگا  دیرفآ  ناراکدب  يارب  شتآ  دشاب و  هایـس  یمالغ  هچرگ  دیرفآ  ناربنامرف  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  تسا ؟؟
هّیمجن تـالیوأت  رد  -469-524 و  نآرق -201-127- نآرق «. - مُهَنَیب َباسنَأ  ـالَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَـف   » يدینـشن ار  هیآ  هکنیا  رگم  شیرق 

تسا هدیرب  وا  زا  یمدآ  ياهزیواتسد  يهمه  دیزو  یمدآ  لد  ياههرجنپ  رب  راگدرورپ  تیانع  میسن  نوچ  هک  تسا  هراشا  هیآ  هکنیا  تسا :
لام و غارس  سک  زا  یتسود و  يایرد  قرغ  دنتسه و  ّقح  یپ  رد  ماگنه  نینچ  رد  یگمه  هک  دنزرف  هن  شیوخ و  هن  ددرگن  سکب  سک  و 
یئوـجقح و رد  یتـلزنم  تسا و  یماـقم  کـی  ره  يارب  هک  تسا  اـجنآ  دـیدش  ادـج  اـهنآ  يهمه  زا  نوـچ  دـیریگن و  دوـخ  تـسود  نز و 
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شتآ حوتفلا : وـبأ   104 ُراـّنلا » ُمُهَهوُـجُو  ُحَـفَلت  . ] » دـهاوخن يزیچ  دـنکن و  یبـلط  یـسک  زا  دراد و  شزاـینیب  زیچ  همه  زا  هک  یتـسرّپقح 
، تسا ساّبع  نبإ - لوق  هکنیا  دنـشاب  يور  شرت  خزودـب  ناشیا  و  َنوُِحلاک » اـهِیف  مُه  َو   » دـشاب نتخوس  حـفل  دزوسیم و  ناـشیا  ياـهیور 
هچ حولک  دنتفگ  ار  دوعـسم  هّللا  دبع  دیآ ، دیدپ  اهنادند  هکنانچ  نآ  دوش ، زاب  اهنادند  زا  اهبل  هک  دـشاب  نآ  حولک  هک  دـنتفگ  رگید  ضعب 

انیَلَع تَـبَلَغ   » 130-104- نآرق -34-3- نآرق [. - دشاب نانچمه  هدـش  ادـیپ  اهنادـند  یـشاب  هدـید  هدرک  نایرب  دنفـسوگ  رـس  تفگ  دـشاب !
و دناهدناوخ . فلایب  نیـش  ریز  يادص  رـسک : اب  نارگید  دناهدناوخ و  فلا  اب  نیـش - حتف  الاب - يادص  اب  تواقـش » : » عمجم  106 اُنتَوقِش »
رب یناسفن  ياههتساوخ  نوچ  تسا : هتفگ  یبطرق  نایبلا : حور   29-1- نآرق . - دناهدناوخ ود  ره  نیس  رسک  ّمض و  اب  اّیرخس » - » يهملک مه 

ياههتساوخ هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  یتخبدب ، تسا و  تواقـش  نآ  يهجیتن  نوچ  دناهدیمان ، تواقـش  هیانکب  ار  اهنآ  تسا  هدوب  هریچ  اهنآ 
هحفـص 286] نامدرمب [ . ینامگدب  ّنظ و  ءوس  دوخب و  ّنظ  نسح  ینیبشوخ و  ینعی  هوقـش  تفگ : بارت  وبا  و  دـش . هریچ  ام  رب  ام  یناسفن 

زاغآ رـسک  اب  هک  تسا  هدـش  تئارق  ود  ره  حـتف  رـسک و  اـب  ّنا  يهزمه  عمجم :  112 ُمتِثَبل » نِإ  َلاـق  «، » ُمتِثَبل مَک  َلاـق  « » َنوُِزئاـفلا ُمُه  مُهَّنَأ  »
تئارق زین  رما ] تروصب  « ] لق « » لاق  » يهملک ود  و  مه »..  مّهنال   » ینعی تسا  مال  طوقـسب  اـی  تسا  ولج  لـعف  لوعفم  حـتف  اـب  تسا و  هلمج 

يا میئوگب  هک  تسین  توافت  ینعم  يهجیتن  رد  تسا و  هدوب  هتـشون  رما  تروصب  لق »  » هفوک مدرم  ياـهنآرقب  هک  تسا  لـقن  تسا و  هدـش 
دیدنام و دنچ  دیوگیم  اهنآ  اب  يا  هدنیوگ  میئوگب  ای  دیدنامن ، وگب : ناشباوج  رد  دیدنام و  ایندب  دنچ  وگب  یسرپیم  اهنآ  لاح  زا  هکیسک 
-1 تسا : لامتحا  دنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف : َنیِّداعلا » ِلَئسَف   » 78-56- نآرق -54-32- نآرق -31-1- نآرق . - دیدنامن دیوگیم  ناشباوجب 
زا ینعی  دـناهدناوخ  لاد  فیفخت  اب  نیّداع » - » 2 دـننکیم ، طبـض  ار  مدرم  یگدـنز  گرم و  ماگنه  دـنرادیم و  هاگن  ار  باسح  هک  اهنآ  زا 

بوسنم ینعمب  دـناهدناوخ  ءای  ود  اب  نییّداع » - » 3 تفگ : دنهاوخ  ار  ام  نخـس  زین  اهنآ  هچ  دناهدنام  ایندب  تّدـم  هچ  هک  سرپب  ناراکمتس 
امب دـسر  هچ  ات  تسا  هتـشذگ  ناشرظنب  مک  دـناهدرک و  یگدـنز  زارد  یتّدـم  هک  سرپب  اهنآ  زا  ینعی  رمع  يدایز  زا  تسا  هیانک  هک  داعب 
دلاخ نب  دّـمحم   81-1- نآرق : - حوتفلا وـبا   115 َنوُعَجُرت » انَیلِإ ال  مُکَّنَأ  َو  ًاـثَبَع  مُکاـنقَلَخ  اـمَّنَأ  ُمتبِـسَحَف  َأ   » 23-1- نآرق . - اهرمع هاتوک 
هکنآ يارب  دومرف  دیرفآ ! ار  مدرم  ارچ  ادخ  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  رـصن  یبا  نب  دّمحم  هک  درک  لقن  شردپ  زا  یقرب 

قلخلا و قلخ  یلاعت  هّللا  ّنا  : » دومرف هاگنآ  دـنک  شـشخب  هضافا و  مدرمب  هدـنیآ  تیاهنیب  رد  هتـشذگ  تیاهنیب  رد  ار  دوخ  رّدـقم  ياهتمعن 
ّقحلا و نیب  اولـصفیل  لسّرلا  مهیلا  لسرا  مهیلا و  نسحا  مهقلخ و  نکل  ةّرـضم و  عفدـل  ـال  ۀـعفنم و  ّرجل  مهقلخی  مل  مهقلخ  نع  اـّینغ  ناـک 

اهنآ زا  هچ  نایز  زا  يریگولج  هن  دوس و  يارب  هن  دـیرفآ  ار  مدرم  دـنوادخ  ینعی  راّنلاب .» هأفاک  ءاسأ  نم  ۀـّنجلاب و  هأفاک  نسحا  نمف  لطابلا 
شاداپ راکوکین  دننک و  ادج  مه  زا  ار  تسردان  تسرد و  ات  داتـسرف  ناشيارب  يربمغیپ  ناشدیرفآ و  هک  درک  یکین  اهنآب  یلو  دوب  زاینیب 

تحلـصم فده و  نودـب  هدوهیب  يزابب و  ار  امـش  هک  دـیرادنپیم  ینعی  عمجم : هحفـص 287 ] ار [ . دوخ  يدب  يازـس  راکدب  دـنیب و  دوخ 
. دنک هدافتـسا  شراک  زا  يرگید  هن  دوخ و  هن  هک  تسا  هکنیا  ثبع  ینعم  و  دشابن ! یـشسرپ  امـش  زا  دینکب و  دیهاوخب  هچنآ  هک  میدـیرفآ 

دمآ باوج  تسا ! یچ  تمکح  ناشیا  دوجو  رد  يدیرفآ و  ارچ  قلخ  هکنیا  تفگ : شیوخ  تاجانم  رد  ربماغیپ  دواد  تسا : هتشون  فشک 
رگم ار  وا  دسانـشن  تسا ، ّتبحم  رب  تفرعم  ءاـنب  هک  تسا  تراـشا  فرعا  نا  تببحا  فرعا » نا  تببحاـف  اـّیفخم  ازنک  تنک   » دواد اـی  هـک 

دید رس  هچنآ  زا  نابز  هگنآ  دننیب  تسخن  ّقح  يهراظن  ّرس  تسا و  ّرس  نامجرت  ترابع  دیامن ، اتکی  واب  ار  دوخ  هلالج  ّلج  ّقح  هک  یـسک 
نطاب تدـهاشم  ار  هک  ره  تفگ  تقیرط  ریپ  تسین . تراشا  ترابع و  ار  تقیقح  لها  اّما  تسا  تلماعم  لـها  ناـشن  ناـبز  دـنک ، تراـبع 
هتـشک ار  روصنم  نیـسح  هک  بش  نآ  تفگ : یلبـش  دوش ، ربخ  اب  نآ  زا  يو  رهاظ  ای  دنک  ترابع  نآ  زا  نابز  هک  دـهاوخن  تشگ  تسرد 

دّـحوم و نمؤم و  وت ، نآ  زا  دوب  ياهدـنب  ادـنوادخ  متفگ : مداهن  هدجـس  رب  رـس  سپ  هاگرحـس  ات  متـشاد  تاجانم  ّقح  اب  بش  همه  دـندوب 
نانچ مدـش  ردـنا  باوخب  اتفگ  تشگ ! هنتف  هکنیا  بجوتـسم  اجک  زا  يدروآ و  دورف  يو  هب  هک  دوب  الب  هچ  هکنیا  ءاـیلوا  دادـع  رد  دـقتعم 

نآ يرت » اـم  هب  اـنلزناف  هاـشفاف  انرارـسا  نم  ّرـس  یلع  هاـنعلطا  اـندابع  نم  دـبع  اذـه  : » هک يدیـسر  نم  عمـسب  تّزع  يادـن  هک  ارم  دـندومن 
: هتشون ینیسح  تسا . لاحم  ندرک  ادن  زورفا  بش  رهوج  رب  ار  يرهوج  اّما  تسا  مّلسم  ندرک  ادن  دوخ  يهلقب  رب  ار  وا  هک  تسا  شورفهرت 
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، هدرکن رما  نادب  هدیرفاین و  نآ  يارب  ار  ام  يادخ  دراد و  زاب  ّقح  زا  هک  يزیچب  دشاب  یلوغشم  ثبع  هک  تسا  روکذم  يریـشق  فیاطل  رد 
اراکـشآ يو  یتسه  هک  تساوخ  هکلب  دیرفاین  ثبع  ار  قلخ  ین  ین  دومرف  دناوخیم  تیآ  هکنیا  يزور  هّرـس  سّدـق  یطـساو  رکب  وبا  خـیش 
ماهدیرفآ يدّمحم  رون  روهظ  يارب  هکلب  ماهدیرفاین  يزابب  ار  امش  هک  دناهتفگ : دنرب و  هار  وا  يهیلامک  تافـصب  يو  تاعونـصم  زا  دوش و 

: ] مظن دـییوا . عرف  نوچ  امـش  تسا و  لـصا  وا  سپ  دـیآ  نوریب  سنا  سنج  فدـص  زا  ناـبات  رهوـگ  نآ  هک  دوـب  هدـش  رّرقم  لزا  رد  هچ 
يهلمج يو و  لصا   || لیخ  هلمج  نایمدآ  هش و  تسوا  دـنتخاس  وا  بکوم  یپ  ّصاـخ   || دـنتخادرپ  هک  راـچ  هن و  تفه و  هحفص 288 ]
لولهب نایبلا : حور  دنـشاب . ّتبحم  رهوج  نزخم  ات  درک  قلخ  ار  نایمدآ  دنـشاب و  تردـق  رهظم  ات  دـیرفآ  ار  هکئالم  دـنیوگ  لیفط و  ملاـع 

هک مدرک  لایخ  دوخ  اب  دـیرگیم  هداتـسیا و  ياهچب  کی  دـننکیم و  يزاب  ودرگ  اههچب  مدـید  هرـصب  ياههچوک  زا  یکی  رد  يزور  تفگ :
يراکمه اههچب  اب  زین  وت  هک  مرخب  ودرگ  تیارب  یهاوخیم  ناج  رـسپ  متفگ  واب  دیرگیم ، درادـن  نارگید  اب  يزاب  رد  تکرـش  هلیـسو  نوچ 

، تداـبع ملع و  يارب  تفگ : دـندیرفآ ! هچ  يارب  سپ  متفگ  دـندیرفاین ، يزاـب  يارب  ار  اـم  درخیب  يا  تفگ : تخود و  نمب  مشچ  وا  ینک !
لها هک  منیبیم   532-496- نآرق : - متفگ رخآ ، اـت  مُکاـنقَلَخ » اـمَّنَأ  ُمتبِـسَحَف  َأ   » هیآ هکنیا  زا  تفگ : یتسناد ! اـجک  زا  ار  هکنیا  وت  متفگ :

ار شرس  نم  داتفا ، ات  درک  هیرگ  دناوخ و  يرعش  زاب  تسیرگن و  نامـسآب  دناوخ و  رعـش  دنچ  وا  هد ، يدنپ  ار  نم  یتسه  شناد  تمکح و 
مدـید هک  رادـب  تسد  نم  زا  لولهب  يا  تفگ : يرارقیب ! نینچ  هک  دوشیم  هچ  يرادـن  هاـنگ  یکدوک و  هک  ار  وـت  متفگ : مداـهن و  وـناز  رب 

نم دـننک و  نشور  ار  نآ  دـننزب و  شتآ  کچوک  مزیهب  لّوا  هک  رگم  دوشیمن  نشور  گرزب  ياهمزیه  دـنکیم  نشور  شتآ  نوچ  مردام 
نب نیـسح  دالوا  زا  دـنتفگ : مدرک ، وا  بسن  لصا و  ّتیـصخش و  زا  وجتـسج  نوچ  مشاب ، مّنهج  شتآ  کچوک  ياـه  مزیه  زا  هک  مسرتیم 

رس هن  دیرفآ و  يزابب  هن  ار  قلخ  دنوادخ  تسا : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاص : ریـسفت  تسا . مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
يوبـس زا  نخـس  نمـض  لّوا  رتفد  رد  يونثم  دنوش . ناوضر  راوازـس  ات  درک  فّظوم  دوش و  نایامن  شتردـق  ات  دـیرفآ  هکلب  درک  اهر  دوخ 
يهلجد زا  ياهرطق  رـسب  ات  یبوخ  فطل و  زا  دوب  ناک   || رـسپ  يا  ناد  وبـس  ار  ملاـع  ّلـک  تسا : هتفگ - نینچ  هفیلخ  نتفریذـپ  برع  بآ 

درک كالفا  زا  رتنابات  ار  كاخ   || درک  كاچ  يّرپ  دب ز  یفخم  جنگ  هحفص 289 ] تسوپ [  ریز  يّرپ  دجنگیمن ز  نآک   || تسوا  یبوخ 
انف و يدرک  انف  وا  ار  وبس  نآ   || ادج  هلجد  زا  هرطق  يدیدب  رو  درک  شوپ  سلطا  ناطلـس  ار  كاخ   || درک  شوج  يّرپ  دب ز  یفخم  جنگ 

هدش رتلماک  تسکشا  وبس ز  نآ   || هدز  یگنـس  وبـس  رب  تریغ  يا ز  دندز  یگنـس  وبـس  رب  هنادوخیب   || دندوخیب  هشیمه  شدندید ، هکنآ 
هدومن ار  يو  زج  لقع   || لاحب  وا  تسا  صقرب  مخ  ءزج  ءزج  هتخیگنا  تسکـش  هکنیا  یتسرد  دـص   || هتخیراـن  نآ  زا  بآ  هتـسکش  مخ 

هک نز  ترکف  ّرپ   || دننک  تزاب  ینز  ینعم  رد  نوچ  باوّصلاب  ملعا  هّللا  نیبب و  شوخ   || بآ  هن  تلاح  نآ  رد  ادـیپ  وبـس  هن  لاجم  هکنیا 
زا روخ  رتمک  تشوگ ، تسا و  لگ  نان  نانوچ  دـش  لگ  ار  وت  يراوخ  لگ  هک  ناز   || نارگ  دولآ و  لگ  دـش  ترکف  ّرپ  دـننک  تزاـبهش 

ریـس وت  يدش  نوچ  يوشیم  گر  دب  دنویپ و  دب  دنت و   || يوشیم  گس  يوشیم ، هنـسرگ  نوچ  نیمز  ردـنا  لگ  وچمه  ینامن  ات   || هکنیا 
راکشآ تلآ  یکتمه  ناریـش  هار  رد  ینک  نوچ   || یگـس  مد  رگید  رادرم و  یمد  سپ  يوش  يراوید  شقن  نوچ  ربخیب   || يوش  يرادرم 

شوخ يراکش  دیص  يوس  یک   || دوش  شکرس  دش  ریس  نوچ  گس  هک  ناز  ناوختـسا  ار  گس  زا  دناكرتمک   || نادم  گس  زج  دوخ 
تّوبن و ماقم  هچرگا  هک  ص ]  ] ربمغیپ هب  تسا  يروتـسد  َنیِِملاّظلا » ات  یِّنَیُِرت - اّمِإ  ِّبَر  ُلق   » تیآ 93 و 94 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  دور 

رشب رد  لّوحت  هنوگره  ناکما  تسا و  يرشب  ّصاوخ  ياراد  هک  يرشب  یناکما  ّتیصاخ  تبسانمب  یلو  تسا  ّرش  ریخ و  زا  رترب  وا  تمصع 
دنک شنابهگن  ار  وا  تمصع  ّتیصاخ  درادب و  شهاگن  ناراک  متس - ءوس  بقاوع  يراکمتـس و  رورـش  زا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دیاب  تسه 

ات ِنیِطایَّشلا - ِتازَمَه  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  لـُق   » تیآ 96 و 97 - 2 96-82- نآرق -73-43- نآرق . - دوشن راتفرگ  ناراکمتـس  فیدر  رد  ات 
 ] 94-82- نآرق -73-18- نآرق  - اـب ندرـشف ، ندرک  رود  تّدـشب  ینعمب  تسا  زمه  نآ  درفم  تسا و  عـمج  تازمه  يهـملک  ِنوُرُـضحَی »
وا ینورد  تخس  تاکیرحت  ناطیـش  زمه  هک  تسا  مولعم  ندرک و  زیمهم  بسا  لثم  دورب  دنت  هک  ندز  ناویح  يولهپب  خیـس  هحفص 290 ]

يهسوسو ینعی  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاص  رد  هکناـنچ  دـنزیم  زیمهم  اـی  دـنکیم  خیـس  ار  ناـسنا  هتـسویپ  هک  تسا 
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هک زیچ  ره  رد  وا  يدـب  ّرـش و  زا  مه  ّقح و  ینامرفانب  ناطیـش  يهسوسو  زا  مربیم  هانپ  تسا  هدرک  ینعم  ار  هیآ  نایبلا  عمجم  رد  و  ناـطیش ،
يهسوسو زا  مربیم  هانپ  وتب  ادخ  يا  وگب : هک  ربمغیپ  اب  نخس  هکنیا  میئوگیم  هتشذگ  لثم  مه  تایآ  هکنیا  رد  دشاب ، كانسرت  نآ  زا  یمدآ 

سپ تسا  ناطیش  يهسوسو  ضرعم  رد  دوخ  يرـشب  ملاع  تبـسانمب  تمـصع  تّوبن و  يهمه  اب  ترـضحنآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  ناطیش .
ّقح هاـنپ  رد  ار  دوخ  هشیمه  یمدآ  هک  نارگید  يارب  تسا  يروتـسد  هکنیا  هّتبلا  و  دـنامب ، ظوفحم  وا  ّرـش  زا  هک  دـهاوخب  مه  ناـبزب  دـیاب 

ناسنا یتایح  رهاظم  يهّیّلک  رد  هکلب  تسا  تادابع  لامعا و  رد  هن  ناطیش  يهسوسو  کیرحت و  هّتبلا  و  ناطیش ، يهسوسو  يدب و  زا  درادب 
ای هدـنکارپ  راکفا  اـب  هشیمه  تسا و  كانـسرت  نآ  زا  یمدآ  هچ  ره  زا  تسا  يرادـهگن  هیآ  ینعم  میدرک  لـقن  عمجم  زا  هکناـنچ  دراد  هار 

یمک اب  نارگید و  يارب  یـشیدنادب  دوخب و  تبـسن  نارگید  راتفرب  اـی  دوخ  یگدـنزب  یناـمگ  دـب - ینیبدـب و  لـثم  دراد  راـک  رـس و  دـیلپ 
ششوک و اب  دیاب  دنتسه و  ناطیّـشلا  تازمه  هکنیا  راتفرگ  صاخـشا  يرایـسب  هک  میربیم  یپ  تسرد  مدرم  يهشیدنا  نخـسب و  یگدیـسر 

بظاوم هتسویپ  دیاب  اهناسنا  ام  سپ  ناطیش ، يهسوسو  زا  مربیم  وتب  هانپ  ایادخ  دیوگب  یصخش  وا  لثم  دیاب  هک  ربمغیپ  هب  روتسد  نیاب  هّجوت 
دـشاب و یناطیـش  نامنخـس  رکف و  هک  میوشن  رادرک  راتفگ و  هتـسد  نآ  راتفرگ  ات  میرادـهاگن  ار  دوخ  یناطیـش  راکفا  زا  هک  میـشاب  دوخ 

ياههشیدنا هک  تسا ، یمدآ  دزن  يهدامآ  هشیمه  ناطیـش  هک  دهدیم  ناشن  بوخ  ِنوُرُـضحَی » نَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ   » رخآ يهلمج  صوصخب 
« رخآ ات  ٌخَزَرب - مِِهئارَو  نِم  َو   » مدص تیآ  - 3 1750-1711- نآرق . - دوخ زا  تبظاوم  ّقح و  تیانعب  زج  تسین  رادرب  تسد  ناسنا  زا  دیلپ 

ّطلـسم رهاق و  خزرب  ار  كالفا  قارـشالا  تمکح  رد  میدرک . لقن  دوب  نآ  زا  دوصقم  رد  ثیدح  نیرّـسفم و  يهتفگ  هچنآ  خزرب  ینعم  رد 
دنکیم و رون  تّوق و  هحفص 291 ]  ] 43-15- نآرق  - سابتقا قوف  ام  كالفا  زا  هک  دمانیم  سباق  خزرب  ار  رـصانع  دـمانیم و  نآ  نود  ام  رب 
زا یثحب  وا و  تداعـس  ناسنا و  نایم  لصاف  ینعی  دـمانیم  لغاش  خزرب  ّقح  قیرط  زا  ار  وا  لـغاوش  رگید  مشخ و  لـثم  ار  یمدآ  تـالّیختم 

یـصوصخم ینامـسج  داعمب  نیّهلأتملا  ردص  رظن  لقن  داعم و  زا  وگتفگ  رخآب  دارم  رهوگ  رد  یجیهال  درادـن ، گرم  زا  سپ  یمدآ  خزرب 
يهلاسر رد  تسا  هدرک  لیم  نیاب  مه  یلازغ  هک  تسا  هتـشون  هشیمه  يارب  هقطان  سفن  اب  وا  ياـقب  یندـب و  ّداوم  زا  تسا  لاـیخ  دّرجت  هک 
كاردا لّیخت و  همهاو و  يهّوق  ياراد  هّتبلا  دش  ادج  ندب  زا  حور  نوچ  تسا : هتفگ  نینچ  اجنآ  رد  و  هلهأ » ریغ  یلع  نونـضملا   » مانب دوخ 

نامه هک  دـنکیم  كرد  ار  دوخ  تسا  هدرک  اهر  ار  همه  تسین و  وا  اب  یندـب  ّتیـصوصخ  چـیه  هک  لاح  نآ  رد  تسه و  طباور  یناـعم و 
دـشیم تحاران  دربیم و  تّذل  تسنادیم و  دیـشیدنا و  یم - ار  دوخ  باوخ  ماگنه  یگدنز  نارودب  هکنانچ  تسا  هدش  روگب  يهدرم  ندب 

رگا تسا  هدرکیم  رکف  تسا و  هتـشاد  هدـیقع  هنوگچ  هک  دـباییم  رد  تسا  هدوـب  وا  اـب  هک  ار  ندـب  ناـمه  زین  گرم  زا  سپ  عـقوم  نآ  رد 
كرد ار  یّـسح  ياهجنر  درد و  نامه  تسا  هدوب  هکنیا  فالخب  رگا  تسا و  دنمهرهب  اهنآ  زا  تسا  هدوب  دـقتعم  قیادـح  راهنا و  تاّنجب و 

لایخ و يورین  زا  مّسجم  ياهتروص  نیمه  ربق  تقیقح  نوچ  ربق  باذع  باوث و  تسا  نیمه  دشابیم و  باذـع  رازآ و  رد  اهنآ  زا  دـنکیم و 
تماـیق ترخآ و  ملاـع  و  ناریّنلا » رفح  نم  ةرفح  وا  ۀـّنجلا  ضاـیر  نم  ۀـضور  ربقلا   » تسا هدومرف  ربـمغیپ  نیمه  يارب  تسا و  یمدآ  مهو 
دوجوم روط  نآ  زا  دوشیم و  دـّلوتم  مکـش  رد  هچب  هک  روـط  ناـمه  ّتیدوـجوم  زرط  تأـیه و  هکنیا  یگریت  راـبغ و  زا  تسا  سفن  جورخ 

گرم ماگنه  زا  خزرب  دـیوگیم : دـنکیم و  ثحب  خزرب  زا  خـسانت ، رد  مه  نآ و  رد  ثحب  یلازغ و  مالک  لقن  زا  سپ  دوشیم . هدوسآ  ندوب 
حاورا ياـقب  توبث  زا  سپ  خزرب  لاوحا  توبث  تسا و  حیحـص  ثیداـحا  رد  هکناـنچ  دوریم  خزربـب  دریمب  سک  ره  هک  زیخاتـسر  اـت  تسا 

رد اهنآ  رودـص  تّحـصب  نانیمطا  ضرف  رب  هک  دـنکیم  لـقن  خزرب  رد  یمدآ  عضو  يارب  ثیدـح  دـنچ  بلطم  هکنیا  راـهظا  زا  سپ  تسا ،
نیقباس و راتفگ  نیقلت و  زا  ّطقف  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین ، نانیمطا  بجوم  حیرـص و  زیخاتـسر ، گرم و  نایم  یتلاح  ياعّدا  رب  تلالد 

تشهب زا  یغاب  ای  شتآ  زا  تسا  یلادوگ  روگ  دومرف : هک  ص ]  ] ربمغیپ زا  لوقنم  ث  هحفص 292 ] هن [  رگ  دشاب و  نئمطم  دوخ  نارتگرزب 
یگدنز يهلابند  طقف  هکلب  دـنکیمن  تباث  تمایق  ملاع  ایند و  یگدـنز  نایم  ار  یمّوس  تلاح  ص ]  ] ربمغیپ زا  نآ  رودـص  یتسرد  ضرف  رب 

لوقنم تایاور  نآ  مه  دنیبیم و  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  لامعا  يهجیتن  دـندرک  شروگب  نوچ  گرم  زا  سپ  هک  دـهدیم  ناشن  ار  یمدآ 
و َنُوثَعُبی » ِموَی  یلِإ  ٌخَزَرب  مِِهئارَو  نِم   » هیآ يهلمج  هکنیا  طقف  تسین  زیخاتـسر  یگدـنز و  نایم  یمّوس  تلاح  رد  حیرـص  یفاص  ریـسفت  زا 
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هّتبلا هک  تمایق  زورب  ات  تسا  گرم  زا  ندنام  روگب  خزرب  دومرف : هک  میدرک  لقن  یفاص  ریسفت  زا  ام  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم 
هلـصاف هک  دـنامهفیم  طقف  دـهدیمن و  ناشن  ار  تمایق  گرم و  نایم  مّوس  نارود  صوصخم و  تلاح  یلو  تسا  یکی  هیآ  ثیدـح و  داـفم 

ات دندرگرب  ایندب  هک  تسا  نارفاک  ياضاقت  باوج  رد  هک  هیآ  صوصخب  دنوش و  تمایقب  روشحم  رشب  يهمه  هک  يزور  ات  گرم  زا  تسا 
هک مه  زور  نآ  دنتـسه و  نتـشگرب  زا  عونمم  اهنآ  دنوش  ثوعبم  یگمه  هک  يزور  ات  تسین و  نتـشگرب  تسا  هدش  هتفگ  دنوش  راکوکین 

تایاور هیآ و  هکنیا  زا  تروص  ره  رد  و  دندرگرب ، اج  نآب  دنهاوخب  اهنآ  هک  درادن  یقادصم  ایند  يّدام و  تایح  دـنوشیم  روشحم  یگمه 
بحاـص هتفگ و  یلازغ  هک  میدرک  لـقن  دارم  رهوـگ  زا  هچنآ  و  « 45» یعطق یقیدـصت  هن  درک و  رّوصت  ناوتیم  ار  یمّوس  تلاـح  هن  هلوـقنم 

لوقنم ترابع  نوچ  تمایق  ات  تسا  رتبـسانم  خزرب  لاح  اب  یلازغ  يهتفگ  رخآ  تمـسقب  هّجوت  اب  تسا ، هدرک  لقن  تمایق  ثحب  رد  باـتک 
بحاص هتفگ و  یلازغ  هک  میدرک  لقن  دارم  رهوگ  زا  هچنآ  وو  تآیهلا  هذه  یقیقحلا  ربقلاف  : » تسا هکنیا  دارم ، رهوگ  باتک  رد  یلازغ  زا 
لوقنم ترابع  نوچ  تمایق  ات  تسا  رتبـسانم  خزرب  لاح  اب  یلازغ  يهتفگ  رخآ  تمـسقب  هّجوت  اب  تسا ، هدرک  لقن  تمایق  ثحب  رد  باـتک 

ربقلا و باذع   1280-1278- یقرواپ -514-463- نآرق  - تآـیهلا و هذـه  یقیقحلا  ربقلاـف  : » تسا هکنیا  دارم ، رهوگ  باـتک  رد  یلازغ  زا 
ار اهنیا  يهمجرت  هک  نیکملا » رارقلا  نم  نینجلا  جرخی  اـمک  تأـیهلا  هذـه  راـبغ  نع  سفّنلا  جورخ  ةرخـآلا  ةأـشنلا  اـمهانرکذ و  اـم  هباوث ،

هکنیا یناسنا  زیخاتـسر  ینعی  تائیهلا » هذـه  رابغ  نع  سفّنلا  جورخ  ةرخآلا  ةأـشّنلا  : » تسا هتفگ  هک  هلمج  هکنیا  هحفص 293 ] میتشون و [ 
نوریب نآ  زا  دنک و  اهر  ار  هقطان  سفن  تسا  يدننام  رابغ  باوخ و  هک  نآ  ّصاوخ  دوخ و  ندـب  كاردا  لّیخت و  تروص  هکنیا  هک  تسا 

اهنت حور  دوشیم  رـضاح  تمایقب  هچنآ  ایآ  رابغ  نینچ  زا  هقطاـن  سفن  ندـش  نوریب  زا  سپ  هک  تسا  لاکـشا  یلازغ  ریبعت  هکنیا  رب  و  دور .
نامه نآ  زج  هک  تسا  تاصّخشم  مامت  اب  ناسنا  نامه  لّیختم  تروص  دوصقم  رگا  تسا و  ینامسج  داعمب  هدیقع  فالخ  هکنیا  هک  تسا 

هچ تسا ! مادک  دنک  اهر  نآ  رابغ  زا  ار  سفن  هک  هلیـسو  نآ  هوالعب  تسین  رّوصت  لباق  رگید  زیچ  هدـش  اهر  ضورفم  دـننام  رابغ  تروص 
دـنکیم و اهر  ار  ندـب  دوشیم و  هّدام  زا  ینغتـسم  لّیخت  يهبترم  ياراد  سفن  ات  دـنکیم  یط  ار  دوخ  لـماکت  یندـب  ّداوم  یگدـنز  نارودـب 
زا ار  نآ  هنوگچ  دنکیم و  لیمکت  هلیسو  هچ  اب  ار  یـصقن  هچ  دمآرد  لّیختم  كردم  تروصب  سفن  هک  سپ  نآ  زا  یلو  دسریم  ارف  گرم 

يارب ار  یلازغ  لّوا  نخـس  ناـمه  هک  تسا  هکنیا  بلطم  رهاـظ  سپ  دوـشیم ! رـضاح  زیخاتـسر  هب - تروـص  هچب  زاـب  دـنکیم و  رود  دوـخ 
زا تسه  نارفاک  يارب  يریگولج  ینعی  مینک  رّوصت  میتفگ  هک  ینعم  نامهب  تسا  هیآ  رد  هک  خزرب »  » يهملک مینادب و  لوبق  لباق  زیخاتسر 

-4 دنسریم . دوخ  یگدنز  نارود  راک  يازسب  نیمز  يور  مدرم  يهمه  و  دنوشیم ، هتخیگنارب  هک  يزور  ات  هتشذگ  یفالت  ایندب و  نتـشگرب 
بلطم هکنیا  ندـش  نشور  يارب  تسا ، هدوبن  فدـهیب  هچیزاب و  رـشب  شنیرفآ  هک  دـنامهفیم  ًاـثَبَع » مُکاـنقَلَخ  اـمَّنَأ  ُمتبِـسَحَف  َأ   » تیآ 115
فده دشارتیم و  یبوچ  راّجن  لثم  راک  ندیسر  رخآب  ندش و  مامت  - 1 درک : رّوصت  ناوتیم  هجیتن  فدـه و  روج  ود  يراک  ره  رد  میئوگیم 
دوشیم مهارف  هدـننک  يارب  راـک  کـی  زا  هک  يدوس  - 2 58-14- نآرق . - تسا رد  نتخاـس  ندرک و  تسرد  شراـک  هـکنیا  يهجیتـن  وا و 

ات دهدیم  روتـسد  راّجنب  هکنآ  ای  دنک  شیگدنز  يهنیزه  دریگب و  ارنآ  ياهب  دزاسب و  برد  ات  دشارتیم  ار  بوچ  راجن  الاب  لاثم  رد  هکنانچ 
ندرب دوس  هرهب و  هک  تسا  فده  رخآ  مّود  تسا و  راک  ندش  مامت  لّوا  فدـه  سپ  هریغ  امرگ و  امرـس و  زا  قاطا  ظفح  يارب  دزاسب  رد 

تـسرد هک  تسا  هدوب  يزاب  لمع  کی  امـش  شنیرفآ  هک  دیرادنپیم  امـش  ینعی  تسا  لّوا  فدـهب  هحفـص 294 ] هراشا [  هیآ  رد  تسا ،
فده رگم  هک  دنکیم  نشور  ار  بلطم  هکنیا  بوخ  َنوُعَجُرت » انَیلِإ ال   » يهلمج صوصخب  و  دـشاب ! هتـشادن  هلابند  دـیوش و  دوبان  دـیوش و 

امش يارب  یگدنز  هکنیا  زا  رترب  یلعا و  ملاوع  ام و  يوسب  تشگزاب  دوش و  مامت  دیورب و  دییایب و  هک  تسا  نیمه  راک  نیرخآ  شنیرفآ و 
هکنیا یپ  زا  دوش و  اـهر  دوـخ  رـس  هک  درادـنپیم  یمدآ  اـیآ  ینعی  ًيدُـس » َكَرتـُی  نَأ  ُناـسنِإلا  ُبَسحَی  َأ   » هلمج هکنیا  نینچمه  و  دـشابن !
رتشیب و  تسین ، یگدنز  نیمه  راک  رخآ  فده و  هک  دنامهفیم  بوخ  تسا ! اجنیمه  شراک  رخآ  تشاد و  دـهاوخن  رگید  ملاع  یگدـنز ،

هن ناتراک  رخآ  امش و  شنیرفآ  فده  هکنیا  نایب  تسا و  لّوا  فده  ندرک  نشور  يارب  هدش ، دراو  بلطم  هکنیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و 
هچنآ زین  و  تسا ، لّوا  فده  نیمهب  هّجوتم  دناهدرک  لقن  اهنآ  هک  تایاور  نیرّـسفم و  رتشیب  يهتفگ  هکنانچ  سب ، تسا و  یگدـنز  نیمه 
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- نآرق -185-161- نآرق : - روهـشم يهلمج  هکنیا  مه  تسا و  يدّمحم  رون  روهظ  يارب  رـشب  شنیرفآ  هک  میدرک  لقن  ینیـسح  ریـسفت  زا 
هدـش لقن  ینعم  هکنیا  رد  هچنآ  مدوب و  هدـیرفاین  ار  اهنامـسآ  يدوبن  وت  رگا  دّـمحم  يا  ینعی  كـالفالا » تقلخ  اـمل  كـال  ول   » 452-407

زا يهرهب  هویم و  يهلزنمب  هک  رترب  درف  دازیمدآ و  هکنیا  يهجرد  نیرخآ  هک  تسا  شنیرفآ  راـک  رخآ  لّوا و  فدـهب  هراـشا  یگمه  تسا 
زا هن  هبتر  رظن  زا  مدآ  تقلخ  يهبترم  رخآ  تسا و  دازیمدآ  سنج  درف  رتـالاب  هک  تسا  دّـمحم  يّداـم  ملاـع  هکنیا  رد  تسا  دوـجوم  هکنیا 

دوخ ناـکما  بتارم  نیرتیلاـعب  یمدآ  هک  تسه  دادعتـسا  هکنیا  اـم  ناـهج  شنیرفآ  هکنیا  رد  زین  و  ص ]  ] دّـمحم رون  يرادومن  ناـمز  رظن 
هّیقب دوبن  شیادـیپ  لـباق  دّـمحم  لـثم  يدوجوم  رگا  سپ  دوـشیم ، ماـجنا  ربـمغیپ  يهلیـسوب  هبترم  نیرتیلاـع  نآ  يوـسب  يربـهر  دـسرب و 

هک دیسر  اجنیدب  نخس  سپ  دوبن . هتخت  شارت  روج  نآ  دوبن  رد  لکـش  رگا  هتـشذگ  لاثم  رد  هکنانچ  دندوبن  شنیرفآ  لباق  مه  تادوجوم 
تسا شسرپ  هکنیا  ياج  نونکا  تسا ، یگشیمه  تداعـسب  ندیـسر  هکلب  تسا  گرم  تلاح  هن  وا  تقلخ  رخآ  یمدآ و  شنیرفآ  يهجیتن 
يارب هجیتـن  نیرخآ  هحفـص 295 ] مّود و [  فدـه  ینعی  تسا ! یچ  شنیرفآ  هکنیا  زا  وا  دوـس  تـشاد و  فدـه  هـچ  دوـخ  هدـننیرفآ  هـک 
تـسا هدوب  مجنپ  نرق  لّوا  يهمین  رد  هک  ّینادمه  ةاضقلا  نیعب  روهـشم  دّمحم  نب  هّللا  دبع  زا  میئوگیم : باوج  يارب  تسا ! یچ  هدـننیرفآ 

یسک تسا  نکمم  دوشیم : صیخلت  همجرت و  نآ  مهد  مهن و  لصف  زا  بلطم  هکنیا  هک  قیاقحلا  ةدبز  مانب  تسا  هدش  پاچ  یگزات  یباتک 
تـسین نکمم  زاب  تسا  هدوب  فدهیب  رگا  تسین  تسرد  هک  تساوخیم  يدوس  رگا  دیرفآ ! ار  ناهج  هکنیا  ادخ  ارچ  هک  دـنک  رکف  نینچ 

دننادرگرـس و شـسرپ  هکنیا  خـساپ  رد  شناد  لها  رتشیب  هک  تسا  هکنیا  باوج  تسا ، هّزنم  نآ  زا  ادـخ  هک  هدارایب  تعیبط و  لمع  رگم 
هیانک تسا  وا  خـساپب  هک  فرعا » نا  تببحاـف   » يهلمج دـیاش  دینـش و  هک  یخـساپ  درک و  شـسرپ  هب  راداو  ار  ربمغیپ  دواد  تریح ، نیمه 

یپ تادوجوم  يهعلاطم  زا  هک  تسا  هکنیا  دبایرد  دناوتیم  یمدآ  درخ  هک  ار  هچنآ  و  دنوش . رادیدپ  تادوجوم  دوب  یضتقم  هچنآ  زا  دشاب 
و دنتـسه ، وا  يارب  مولعم  رـضاح و  ناشتاّیئزج  ءازجا و  مامت  اب  اهنآ  يهمه  هک  تیاهنیب  یتسه و  دوجو و  لـصا  بجاو و  دوجوب  میربیم 
ره نوچ  تسین و  ادـج  وا  زا  شنیرفآ  داجیا و  ریزگاـن  دنتـسه  وا  يارب  رـضاح  مولعم و  هدـیدپ و  تادوجوم  تسا و  دوجو  لـصا  وا  نوچ 

هکنیا قیدـصت  اب  و  تسا ، هتـشاد  قّقحت  زاغآیب  يهتـشذگ  رد  تسا و  میدـق  وا  سپ  تسا  دوجو  لصا  زا  هدـیدپ  واب و  هتـسباو  يدوجوم 
شیادیپ و بجوم  دیاب  میدق  بجاو  ای  دوجو  لصا  اریز  دیرفآ  ار  ملاع  دش و  شیادیپ  بجوم  ارچ  دنـسرپب  هک  تسا  طلغ  رگید  تامّدقم 

ارچ هک  تسا  شـسرپ  هکنیا  لثم  دیرفآ ! ارچ  هک  شـسرپ  هکنیا  سپ  میدق ، بجاو  زا  يرادومن  ینعی  تقلخ  شیادیپ و  دـشاب و  هدـننیرفآ 
راچان تسا  واب  هتـسباو  داجیا  شیادـیپ و  هک  میدرک  قیدـصت  نوچ  و  تسا ! دوجو  لـصا  تسا و  بجاو  بجاو  ارچ  تسا و  میدـق  میدـق 

یتقو دشاب و  یتقو  هک  تسین  دیاز  تفص  ماقم  نآ  رد  داجیا  شنیرفآ و  ریز  تسین  تسرد  دیرفآ  ارچ  شـسرپ  تسین و  وا  زا  یئادج  لباق 
تسا و هدوب  تادوجوم  يهدننیرفآ  دوجو و  لصا  زاغآیب  يهتـشذگ  رد  سپ  درادـن  شزاس  میدـق  بجاو و  ینعم  اب  يدایز  نوچ  دـشابن 

نـشور زین  تقیقح  هکنیا  و  دـیرفآ . دـهاوخ  دـنیرفآیم و  تسا و  هدـیرفآیم  ار  تادوجوم  و  تسا ، دوجولا  بجاو  و  دوب ، دـهاوخ  تسه و 
دوجو و لصا  هک  اهنآ  يهدنرآ  هحفص 296 ] دیدپ [ - و  دنتـسه ، رودقم  سپ  دندشیمن  ادیپ  دندوبن  رّدقم  رگا  ناهج  ياههدیدپ  هک  تسا 

دوجوم دوبن  هدارا  رگا  نوچ  هدارا  ّقلعتم  دنتـسه و  دارم  اهنآ  سپ  رداق  وا  دنتـسه و  رودـقم  اهنآ  نوچ  تسا و  رداـق  تسا  دوجولا  بجاو 
ّقحب یتبـسن  یگتـسباو و  کـی  ره  دنتـسه و  هدارا  زا  یئاههدـیدپ  تادوجوم  هدارا و  ياراد  تسا و  دـیرم  دوجولا  بجاو  سپ  دـندشیمن ،
الـصا تادوجوملل  نکی  مل  مّویقلا  هجو  ول ال   » هک تسا  وا  نابهگن  دراد و  یهّجوت  کـی  رهب  هنأـش  ّلـج  ّقح  تسا و  وا  روضح  رد  دراد و 

تردق و هک  حیضوت  تسا و  نخس  ياج  تسا  هتفگ  وا  هک  هدارا  تردق و  رد  باتک و  نآ  رد  درم  نآ  يهتفگ  يهجیتن  دوب  هکنیا  دوجو .»
نیرترب هک  تسا  ناـسنا  نآ  تسا و  رادومن  تادوـجوم  يهتـسجرب  رایـسب  يهتـسد  کـی  رد  هک  تسا  دوـجو  زا  يدوـجو  هوـحن  مه  هدارا 

تسا هدش  یفّرعم  نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  هفیلخ و  هب  تاروت  نآرق و  رد  تهج  هکنیا  زا  تسا و  هدارا  تردق و  ياراد  نوچ  تسا  دوجوم 
تردق و هکنیا  سپ  نآرق  زا  رتلّصفم  ياههلمجب  تاروت  شیادـیپ  رفـس  رد  مه  و  ًۀَـفِیلَخ » ِضرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » هرقب يهروس  هیآ  نیاب 
هّداـم و زا  یلاـخ  ماـجنا  زاـغآیب و  یلزا  يهدارا  تردـق و  زا  ياهنومن  تسا  رادوـمن  نیمز  رد  تالـضع  زغم و  هلیـسوب  هک  یمدآ  يهدارا 
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رادـناج و ره  رد  هک  تسا  رّوـصتم  هنوـگچ  تسا و  هدروآ  اـجک  زا  ار  هدارا  تردـق و  یمدآ  یندـب  بیکرت  هـکنیا  هـن  رگ  تـسا و  تّدـم 
دوجوم و مانب  هچنآ  تسا و  قلطم  یتسه  وا  هکنیا  اب  دـشابن ! دوجولا  بجاو  دوجو و  لـصا  رد  دـشاب و  نآ  زا  يداـیز  مک و  هدـنز  دوجوم 

تادوجوم دوجو و  لـصا  ناـیم  میناوتب  هک  تسا  هدـیرفآ  ارچ  دیـسرپ  ناوتیم  یتقو  سپ  تسا . وا  يهدـیرفآ  هدـیدپ و  دوش  هدـیمان  تسه 
ضیف دوخ  يدوخب  دوخ  هک  تسا  یلـصا  ار ، اه  هدیدپ  همه  هّیبوبر  دهاوش  رد  يزاریـش  نیّهلأتملا  ردص  لوقب  هکنیا  اب  مینک  ضرف  هلـصاف 

وا سپ  تسا  نیمز  نامـسآ و  ینـشور  يرادـیدپ و  شرون  یگدـنکارپب  تسا و  تادوجوم  يهدـنهد  قّقحت  دوـخ  تقیقحب  تسا و  شخب 
رگید تسا و  دوـجو  يهشیر  وا  دنتفـص و  مسا و  نارگید  تسا و  لـصا  وا  دنتـسه و  وا  زا  يهلّزنتم  بتارم  نوئـش  وا  ریغ  تقیقح و  تـسا 

 » تسا وا  ياهمان  زا  راّهق و  تسا و  دحاو  هک  وا  زجب  دنتسه  یندش  دوبان  همه  هک  دنشابیم  یتسه  دوجو و  ياهروج  اههخاش و  تادوجوم 
هحفص 297]  ] 483-442- نآرق «. - وه ّالا  وه  نم ال  ای  وه  نم  ای  وه  ای 

رون هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 24 - 

ات 20] تایآ 1  [: 24  ] رونلا هروس  ]

اوُِدلجاَف ِیناّزلا  َو  ُۀَِیناّزلا  [ 1  ] َنوُرَّکَذـَت مُکَّلََعل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اهِیف  انلَزنَأ  َو  اهانـضَرَف  َو  اهانلَزنَأ  ٌةَروُس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َنِم ٌۀَِـفئاط  امَُهباذَـع  دَهـشَیل  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤت  ُمتنُک  نِإ  ِهّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَـفأَر  اـمِِهب  مُکذُـخَأت  ـال  َو  ٍةَدـلَج  َۀـَئاِم  اـمُهنِم  ٍدِـحاو  َّلُـک 

َنُومرَی َنیِذَّلا  َو  [ 3  ] َنِینِمؤُملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ٌكِرـشُم  َوأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِکنَی  ُۀَِیناّزلا ال  َو  ًۀَکِرـشُم  َوأ  ًۀَِیناز  ّالِإ  ُحِکنَی  ِیناّزلا ال  [ 2  ] َنِینِمؤُملا
َّالِإ  668-1- نآرق [ - 4  ] َنوُقِسافلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ  ًةَداهَش  مَُهل  اُولَبقَت  َو ال  ًةَدلَج  َنِینامَث  مُهوُِدلجاَف  َءادَهُش  ِۀََعبرَِأب  اُوتأَی  َمل  َُّمث  ِتانَصحُملا 

ُةَداهَـشَف مُهُـسُفنَأ  ّـالِإ  ُءادَهُـش  مَُهل  نُکَی  َمل  َو  مُهَجاوزَأ  َنوـُمرَی  َنیِذَّلا  َو  [ 5  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَـف  اوُحَلـصَأ  َو  َکـِلذ  ِدـَعب  نِم  اُوباـت  َنیِذَّلا 
َدَهشَت نَأ  َباذَعلا  اَهنَع  اُؤَردَی  َو  [ 7  ] َنِیبِذاکلا َنِم  َناک  نِإ  ِهیَلَع  ِهّللا  َتَنَعل  َّنَأ  ُۀَسِماخلا  َو  [ 6  ] َنِیقِداّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ٍتاداهَش  َُعبرَأ  مِهِدَحَأ 

ِهّللا ُلضَف  ـال  َول  َو   530-1- نآرق [ - 9  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َناک  نِإ  اـهیَلَع  ِهّللا  َبَضَغ  َّنَأ  َۀَـسِماخلا  َو  [ 8  ] َنِیبِذاکلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ٍتاداهَـش  ََعبرَأ 
مُهنِم ٍئِرما  ِّلُِکل  مَُکل  ٌریَخ  َوُه  َلب  مَُکل  ارَش  ُهُوبَـسَحت  مُکنِم ال  ٌۀَبـصُع  ِکفِإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 10  ] ٌمیِکَح ٌباّوـَت  َهّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمحَر  َو  مُکیَلَع 
اُولاق َو  ًاریَخ  مِهِـسُفنَِأب  ُتانِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا  َّنَظ  ُهوُُمتعِمَـس  ذِإ  َول ال  [ 11  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  َُهل  مُهنِم  ُهَربِک  ّیلََوت  يِذَّلا  َو  ِمثِإلا  َنِم  َبَسَتکا  اَـم 

َو مُکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  َول ال  َو  [ 13  ] َنُوبِذاکلا ُمُه  ِهّللا  َدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتأَی  َمل  ذِإَف  َءادَهُـش  ِۀََعبرَِأب  ِهیَلَع  ُؤاج  َول ال  [ 12  ] ٌنِیبُم ٌکفِإ  اذه 
َسَیل ام  مُکِهاوفَأـِب  َنُولوُقَت  َو  مُِکتَنِـسلَِأب  ُهَنوَّقََلت  ذِإ   687-1- نآرق [ - 14  ] ٌمیِظَع ٌباذَع  ِهِیف  ُمتـضَفَأ  امِیف  مُکَّسََمل  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِیف  ُُهتَمحَر 
ٌمیِظَع ٌناتُهب  اذه  َکَناحبُـس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  نَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُمتُلق  ُهوُُمتعِمَـس  ذِإ  َول ال  َو  [ 15  ] ٌمیِظَع ِهّللا  َدـنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَـسَحت  َو  ٌملِع  ِِهب  مَُکل 
َعیِشَت نَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 18  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِتاـیآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َو  [ 17  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  ًادـَبَأ  ِِهلثِِمل  اوُدوُعَت  نَأ  ُهّللا  ُمُکُظِعَی  [ 16]
مُکیَلَع ِهّللا  ُلضَف  َول ال  َو   607-1- نآرق [ - 19  ] َنوُمَلعَت ُمتنَأ ال  َو  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  مَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحافلا 
يادـخ مانب  همجرت : ناهگان . تمهت  اـی  غورد  کـفا  تاـغل : ینعم  هحفـص 298 ]  ] 88-1- نآرق [ - 20  ] ٌمـیِحَر ٌفَُؤر  َهـّللا  َّنَأ  َو  ُهـُتَمحَر  َو 

رد نشور  ياههناشن  تایآ و  مه  میدرک و  نّیعم  ارنآ  ياهروتسد ]  ] میداتسرف و ورف  هک  تسا  نآرق  زا  ياهروس  هکنیا  نابرهم 1  يهدنشخب 
دیتسه نمؤم  زیخاتـسر  ادخب و  رگا  دینز و  هنایزات  مخز  دص  ار  راکدب  نز  درم و  ره  دیشاب 2  ریذپدنپ  دیراد و  دایب  دیاش  ات  میداتسرف  نآ 

. دنشاب مکح  يارجا  دهاش  نمؤم  ياهتسد  ناشتازاجم  ماگنهب  هک  یتسیاب  دوشن و  ریگنماد  اهنآ  ّتبحم  رهم و  ّقح  نید  روتسد  يارجا  رد 
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نز نآ  هک  درکیم  جاودزا  اـهنآ  زا  یکی  اـب  ناملـسم  ریقف  درم  يراکدـبب و  روهـشم  دـندوب  یئاـهنز  تفگ : دـهاجم  يربـط : لوزن : تـهج 
دندوب یئاهنز  هنیدم  رد  تفگ : ّبیسم  نب  دیعس  دش . لزان  راک  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  ُحِکنَی » ِیناّزلا ال   » مّوس تیآ  دهدب ، ار  وا  جراخم 

 - و تفریم ، هّکمب  هک  دوب  دنمورین  روالد و  يدرم  دثرم  تفگ : بیعـش  نب  ورمع  دش ، لزان  اهنآ  يارب  هیآ  دنتفریم  اهنآ  يهناخب  اهدرم  هک 
هک قانع  مانب  تشاد  ياهبوبحم  اجنآ  رد  وا  دروآیم ، ص ]  ] ربمغیپ تمدخ  هنیدـمب  ار  ناوتان  ناناملـسم  و  هحفص 299 ]  ] 187-164- نآرق

دیـسرت دثرم  دش ! دهاوخ  رادربخ  یک  تفگ : وا  تسا ، هدرک  مارح  ار  هزب  ادخ  تفگ : دثرم  دناوخ ، دوخب  ار  دـثرم  وا  دـید و  ار  وا  يزور 
هک مزاجم  ایآ  متشاد  مالـسا  زا  لبق  ّتیلهاج و  رد  ياهبوبحم  درک  ضرع  ربمغیپب  تشگرب و  هنیدمب  دوش  رگراک  وا  رد  نز  نآ  نخـس  هک 

هلیبق نالف  راکهزب  رادهناشن و  هک  دندوب  روهشم  ياهنز  مالسا  زا  شیپ  تسا : هتفگ  اطع  دش ، لزان  وا  باوجب  هیآ  هکنیا  موش ! رـسمه  وا  اب 
، نیدیب ای  راکهزب ، نز  اب  رگم  دوشیمن  رسمه  راکدب  درم  3 و  همجرت : تسا . اهنآ  اب  جاودزا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  دندوب و  هلیبق  نالف  و 
راکزیهرپ و نانز  هک  اـهنآ  تسا 4 و  اوران  ناناملـسم  رب  راک  هکنیا  راکهزب و  ای  نیدیب  درم  رگم  دـنکیمن  دوخ  رـسمه  ار  راک  دـب - نز  و 

ناشیهاوگ زگره  دینک و  ناشتازاجم  هنایزات  مخز  داتشهب  دنراین  دوخ  يهتفگ  رب  هاوگ  راهچ  دنهد و  دب  مانشد  دننک و  مهّتم  ار  نمادکاپ 
تسا و هدنزرمآ  دـنوادخ  هّتبلا  راکتـسرد  دـندش و  نامیـشپ  سپ  نآ  زا  هک  اهنآ  رگم  ردـب 5  هار  زا  دنقـساف و  مدرم  هنوگنیا  هک  دـیریذپن 
هک هدابع  نب  دعـس  دـش ، لزاـن  ِتانَـصحُملا » َنُومرَی  َنیِذَّلا  َو   » تیآ نوچ  تسا : هتفگ  همرکع  يربط : لوزن : تهج  تسا . ناـبرهم  ناـشیاب 

دنشاب و دهاش  هک  منک  رضاح  رفن  راهچ  ات  منزن  مد  دیاب  هتخیمآ  رد  مرـسمه  اب  هک  منیب  ار  يدرم  رگا  ربمغیپ  يا  تفگ : دوب  راصنا  رتگرزب 
دهاوخن تداهش  عوضوم  اهنآ  ندیسر  ات  دهاش  یپ  مورب  رگا  دننزب و  هنایزات  داتشه  ارم  دیاب  مهدب  واب  یتبـسن  مهاوخب  دهاشیب  هک  هن  رگ 

رتخد ریغ  اب  تسا و  ترارح  تریغ و  اب  يدرم  وا  دـنتفگ : اهنآ  دـیوگیم ، هچ  امـش  سیئر  هکنیا  هک  دـیرگنب  دومرف : راـصناب  ربمغیپ  دـنام ،
نب دعس  تسا  نیمه  يدنوادخ  روتسد  دومرف : ربمغیپ  دوش ، رسمه  رگید  درم  اب  هک  دهدیمن  قالط  زگره  ار  دوخ  رسمه  دوشیمن و  رـسمه 

مدید هناگیب  اب  ار  منز  نم  تفگ : دـمآ و  دعـس  يهدازومع  هک  دـندوب  نخـس  هکنیا  رد  تسا  تسار  وا  لوسر  ادـخ و  راتفگ  تفگ : هدابع 
دهاوخن هنایزات  هبرض  داتشه  راتفرگ  ارم  دنوادخ  متسین و  هیآ  هکنیا  لومشم  دنگوس  ادخب  تفگ  وا  دندش  كانشیدنا  هعقاو  هکنیا  زا  مدرم 

ات مُهَجاوزَأ » َنُومرَی  َنیِذَّلا   » ات 10 تایآ 6  عقوم  هکنیا  رد  مدرک  نیقی  مدـید و  مدرک و  هاـگن  نوچ  هحفص 300 ]  ] 87-49- نآرق  - درک
درک دای  دنگوس  تبون  راهچ  نوچ  هیآ و  روتـسد  قباطم  درک  دای  دنگوس  وا  نک  دای  دنگوس  دنتفگ : واب  دش و  لزان  ناعل  مکح  يارب  رخآ 
نیاب  109-75- نآرق : - تفگ وا  درادـن  تشگرب  هار  رگید  درک  داـی  مه  ار  نآ  رگا  هک  دوـش  فـّقوتم  مـجنپ  تبوـن  يارب  دوـمرف : ربـمغیپ 

هک درک  دای  دنگوس  داتـسرف و  ناعل  يارب  صوصخم  تیآ  داد و  متاجن  هنایزات  داتـشه  تبرـض  زا  هکنانچ  دنکیمن  لوئـسم  ارم  ادخ  منخس 
دنگوس هیآ  روتـسد  قباطم  تبون  راهچ  مه  وا  نک  دای  دـنگوس  مه  وت  دـنتفگ : وا  رـسمهب  هاگنآ  مدرک ، نیقی  مداد و  شوگ  مدرک و  هاگن 

دیامرفیم نینچ  ربمغیپ  دـنتفگ  نز  نآب  درادـن ، تشگرب  هار  تفگ  مه  ارنآ  رگا  هک  دوش  فّقوتم  مجنپ  تبون  يارب  دومرف  ربمغیپ  درک ، دای 
خسفب موکحم  ار  اهنآ  ربمغیپ  درک و  دای  ار  مجنپ  دنگوس  منکیمن و  ماندب  ار  دوخ  يهلیبق  تفگ : هاگنآ  درک  فّقوت  دنام  لد  ود  یکدنا  وا 

نانز ماّهتا  مکح  يارب  ِتانَـصحُملا » َنُومرَی  َنیِذَّلا   » مراهچ تیآ  نوچ  تفگ  رماع  و  درک ، ناشادج  رگیدـکی  زا  درک و  یئوشانز  يهطبار 
تکاس دیاب  منزن  مد  رگا  دننزب و  ما  هنایزات  داتـشه  دـیاب  میوگب  ینخـس  منیبب و  مرـسمه  زا  يزیچ  رگا  تفگ : يدـع  نب  مصاع  دـش  لزان 

هک دـشن  هلـصاف  شیب  ياهتفه  و  دـش ، لزان  ناـعل  مکح  يارب  مُهَجاوزَأ » َنُومرَی  َنیِذَّلا   » ات 10 تیآ 6  هکنیا  مروخب ! رگج  نوـخ  مناـمب و 
ار ناعل  روتسد  هیآ و  دافم  ترضح  نآ  دش و  هعجارم  ربمغیپ  هب  تشاد و  یتبـسن  یئوگتفگ و  نینچ  شرـسمه  اب  مصاع  ناشیوخ  زا  يدرم 

دوـخ زج  دـنیوگیم و  راـکهزب  ار  دوـخ  نارـسمه  هک  اـهنآ  و  هـمجرت 6 :  911-877- نآرق -664-629- نآرق . - دوـمرف ارجا  ود  نآ  ناــیم 
دهد تداهـش  ادخب  تبون  راهچ  درم  هک  تسا  روج  هکنیا  هب  دوش ] وا  ماّهتا  تازاجم  ریگولج  هک   ] يرفنکی تداهـش  سپ  دنرادن  يدهاش 
رازآ نز  دشاب 8 و  وگغورد  يوعد  هکنیا  رد  رگا  وا  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  دیوگ : مجنپ  تبونب  تسا 7 و  وگتسار  وا  هک  دروخ  دنگوس  و 

تسا 9 و وگغورد  درم  نآ  هک  دـنک  دای  دـنگوس  دـهد و  یهاوگ  ادـخب  تبون  راـهچ  هک  دـنکیم  رود  دوخ  زا  روج  هکنیا  هب  ار  تازاـجم 
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 ] لضف هن  رگا  دـیدوب  اوسر  راتفرگ و  هک  دـینادب  سپ   10 دشاب ، وگتـسار  تمهت  هکنیا  رد  درم  رگا  وا  رب  ادـخ  مشخ  دـیوگ : مجنپ  تبونب 
زا نارگید  ّبیـسم و  نب  دیعـس  ریبز و  نب  ةورع  يربط : لوزن : تهج  میکح . باّوت  تسا  وا  هک  نوچ  دوب ، وا  تمحر  ادـخ و  هحفص 301 ]

، دربیم رفسب  دوخ  اب  ار  وا  دمآیمرد  مادک  ره  مانب  دیشکیم و  هعرق  شنانز  نایم  دوخ  ياهرفـس  يارب  ربمغیپ  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هشیاع 
: هک مدوب  دوخ  يهواجک  رد  نم  دوب و  باجح  مکح  زا  سپ  یگنج  رفـس  هکنیا  و  درب ، دوخ  اـب  دـمآ و  نم  ماـنب  هعرق  اـهگنج  زا  یکی  رد 

هاگیاج زا  مدش و  دنلب  نم  تکرح  نالعا  ماگنه  هار  رد  یبش  دش  رداص  تشگربب  رما  دـش و  مامت  گنج  نوچ  دـندرکیم ، ماهدایپ  راوس و 
مرافظ عزج  دـنبندرگ  مدـش  هّجوتم  مدرک  تسد  دوخ  يهنیـسب  مدیـسر  هک  کـیدزن  متـشگرب  زاـین  ماـجنا  زا  سپ  مدـش و  رود  نایرکـشل 

عمج نمی  ءاعنص  کیدزن  ءاظ ] حتفب   ] رافظ نیمزرـس  زا  هک  عزج  مانب  تسا  یئاههرهم  رافظ  عزج  سوماق  بحاص  يهتفگب   ] تسا هدشمگ 
ار نم  يهواجک  دندمآ و  دندوب  نم  يراوس  يّدصتم  هک  هتسد  نآ  مدوب و  نآ  نادرگرس  ینامز  رید  منک  ادیپ  ار  نآ  هک  متشگرب  دننکیم ]
. تسین نآ  رد  یـسک  تسا و  کبـس  هواجک  هک  دندشن  هّجوتم  دـندش و  هناور  دـندرک و  شدـنلب  دـنداهن و  دوب  راکنیا  يارب  هک  يرتش  رب 

كدنا زیچ  دنروخیم و  اذغ  زا  شیپ  يدنب  رـس  ای  یگنـسرگ  يریگولج  يارب  هچنآ  ینعی   ] دوب هقلع  طقف  اهنز  كاروخ  عقوم  نآ  هک  نوچ 
ار دنبندرگ  یتقو  نم  مدوب ، رمع  مک  یناوج  نم  هک  صوصخب  دندوب و  کبـس  و  دـندوبن ، قاچ  تشوگرپ و  و  يدـنب ] هت  ام : حالطـصاب  و 

دنبایب ارم  دندرگرب و  دنوش و  رادربخ  ات  منامب  دوخ  ياجب  مدرک  رکف  دوبن  سک  چیه  اهنآ  هاگلزنمب  مدمآ  دندوب ، هتفر  همه  هک  مدرک  ادیپ 
هدش هناور  رحسب  دوب و  هلابند  رد  یناوکذ  یملس  لّطعم  نب  ناوفـص  نوچ  حبـص . ات  مدیباوخ  تفرگ و  مباوخ  مدوب  اجنآ  هک  تّدم  نآ  رد 

تخانش و دیدیم  ار  نم  هک  باجح  زا  شیپ  نارود  زا  دش و  نم  کیدزن  دید  ناسنا  یهایس  نوچ  دیـسر و  نم  هاگیاجب  زور  ینـشورب  دوب 
ار دوخ  تروص  داـشگ ] ساـبل  اـی  نهاریپ   ] مباـبلج اـب  مدـش و  رادـیب  باوـخ  زا  َنوـُعِجار » ِهَیلِإ  اـّنِإ  َو  ِهِّلل  اـّنِإ   » تفگیم هک  وا  نخـس  زا  نم 
 - دـناباوخ ار  دوخ  رتش  َنوُعِجار » ِهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهِّلل  ّانِإ  : » تفگیم هکنیا  زج  مدینـش  هن  واـب و  متفگ  ياهملک  هن  هک  ادـخب  دـنگوس  مدـناشوپ و 

راسفا وا  مدـش  راوس  نم  تشاذـگ و  ناویح  نآ  ياهتـسد  يور  ار  دوخ  ياـپ  و  هحفـص 302 ]  ] 1643-1599- نآرق -1434-1390- نآرق
نم راک  رد  مدرم  و  دندوب ، هدرک  لزنم  و  دوب ، امرگ  تّدش  ماگنه  هک  میدیـسر  اهنآب  یتقو  ات  دیـشکیم  ار  نآ  داتفا و  هارب  تفرگ و  ار  رتش 
هام کی  نم  میدش  هنیدم  دراو  نوچ  و  دوب ، قفانم  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  تشاد  گرزب  مهـس  هکنآ  همه  زا  شیب  دندرک و  دوبان  ار  دوخ 

ار میرامیب  عقاوم  رگید  فطل  نآ  هک  دوب  ربمغیپ  شور  رییغت  تشاد  تحاراـن  ار  نم  هک  يزیچ  طـقف  ربخیب  مدرم  نخـس  زا  مدوب و  راـمیب 
دنلب يرامیب  رتسب  زا  نوچ  تسا ! روطچ  ناترامیب  ای  ناترتخد  نآ  مکیت » فیک  : » دومرفیم درکیم و  مالـس  دمآیم و  تشادن و  نمب  تبـسن 

نآ زا  میتسنادـیم و  دـب  هک  میدوب  لّوا  برع  شورب  میتشادـن و  لزنم  لخاد  رد  حارتسم  زونه  نامز  نآ  مدوب و  تهاـقن  نارود  رد  مدـش و 
طقف هک  میتفر  ام ] زورما  تاهد  زا  ياهراپ  مسر  لثم  دوب  حارتسم  يارب  جراخ  رد  یئاج  هک   ] عصانم فرطب  حطـسم  ّما - اب  میدوب  تحاراـن 
ياپ میدش  هناور  میدروآ و  هناخب  يور  میدش  هدوسآ  دوخ  راک  زا  نوچ  رگید ، بش  ات  میتفریم  اج  نآب  میدشیم و  جراخ  هناخ  زا  بش  رد 

نیمزب درک و  ریگ  دنراد ] زونه  هک  يدنه  یناغفا و  ياهنز  لثم  دندیچیپیم  دوخ  رب  هک  زودان  يهچراپ  زا  یـشوپ  الاب   ] وا طرمب  حطـسم  ّما 
دب ار  يدرم  ارچ  متفگ : نم  دوب ] شرـسپ  مان   ] حطـسم دـشاب  دوبان  كاله و  ینعی  ربنم  نزو  رب  میم  رـسک  اب  حطـسم » سعت  : » تفگ داتفا و 

ار ناشيزارد  نابز  مدرم و  تمهت  وا  هن ، متفگ  دیوگیم ! هچ  هک  ياهدینـشن  رگم  تفگ : تسا ! هدـش  رـضاح  ردـب  گنج  رد  هک  یهاوخیم 
مردام ردپ و  دزن  هک  متـساوخ  هزاجا  نم  درک  ار  مکیت » فیک   » لاؤس نامه  دمآ و  ربمغیپ  نوچ  دـش و  دایز  يرامیب  ار  نم  درک ، لقن  نمب 

كرتخد يا  تفگ : وا  دنیوگیم ! نخـس  هچ  زا  مدرم  متفگ : مردامب  متفر ، دومرف و  هزاجا  نوچ  دنیوگیم  هچ  مدرم  هک  منک  قیقحت  ات  مورب 
ربمغیپ دناهتفگ و  يزیچ  رگم  هّللا  ناحبس  متفگ  دوشن ، دزنابز  هک  تسا  رادووه  رهوش و  يهقالع  دروم  يابیز  نز  رتمک  ادخب  هدم  ّتیمها 

وا دیرگیم ! ارچ  دیسرپ  دمآ و  مردپ  حبص  دش ، مارآ  ماهیرگ  هن  تفرگ و  باوخ  هن  حبص  ات  بش  نآ  ار  نم  یلب ، تفگ : تسا ! هدینـش  مه 
دریگب و مارآ  كرتخد  تفگ : هحفص 303 ] تسیرگ و [  مه  وا  دیرگیم ، تسا و  هدینش  نونکا  تسا و  هدوب  ربخیب  مدرم  نخس  زا  تفگ :

یحو دوب  زور  دنچ  نوچ  و  دفاکـشیم ، ارم  رگج  هیرگ  هکنیا  رخآ  دنتـشادنپ  مردام  ردپ و  مدرب  رـسب  هیرگ  اب  هتـشذگ  لثمب  مه  دـعب  بش 
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یبوخ زج  ام  دنتـسه و  وت  يهداوناخ  اه  تفگ : هماسا  درک  تروشم  نم  راک  رد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دیز و  نب  ۀماسا  اب  ربمغیپ  دوب  هدیـسرن 
نآ تفگ ، دـهاوخ  تسار  وا  یـسرپب  هریرب  زا  رگا  تسا و  داـیز  نز  تسا و  هدرکن  دودـحم  ار  وت  ادـخ  درک : ضرع  ّیلع  میرادـن ، يربخ 

ریمخ زا  لاسمک و  تسا  يرتخد  هکنیا  زج  مدیدن  وا  رد  یئوجبیع  يریگهدرخ و  لباق  زیچ  زگره  نم  درک : ضرع  وا  دیسرپ  وا  زا  ترضح 
هدرک مان  دـب  ار  ماهداوناخ  يدرم  نیملـسم  هورگ  يا  دومرف : تفر و  ربنم  رب  ربمغیپ  هاگنآ  دروخیم ، هدـنام  هنهک و  نان  دوشیم و  لفاغ  هناخ 

! دنک رود  نم  يهداوناخ  زا  ار  یماندب  هکنیا  دناوتیم  یک  مرادـن  غارـس  یبوخ  زج  وا  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخب  تسا و  هدرزآ  ارم  تسا و 
یئاـمرفب هچنآ  تساـم  هلیبق  زا  رگا  میـشکیم و  ار  وا  تسا  سوا  يهلیبق  زا  درم  نآ  رگا  درک : ضرع  و  « 46» تساخرب اج  زا  ذاعم  نب  دـعس 

ربنم رب  ربمغیپ  دنشکب و  ار  مه  دش  کیدزن  دنتخیر و  مهب  مدرم  يرادن و  یئاناوت  نینچ  وت  تفگ : واب  دش و  دنلب  هدابع  نب  دعس  میربنامرف ،
وا دش و  دراو  تساوخ و  هزاجا  راصنا  زا  ینز  هک  متـسیرگیم  مدوب و  مردام  ردـپ و  دزن  زونه  نم  دـندش و  مارآ  ات  دـشیم  ریگولج  ار  اهنآ 

نانخـس هکنیا  هک  زورنآ  زا  تسـشن و  نم  يولهپ  دـش و  دراو  ربـمغیپ  هک  دـندوب  هتـسشن  مه  مرداـم  مردـپ و  تخادرپ و  هیرگب  نم  اـب  مه 
تداهش لّوا  تسشن  نوچ  دوب ، هدیسرن  یحو  روتـسد و  ربمغیپب  هّیـضق  هکنیا  يارب  هک  دوب  هام  کی  دوب و  هتـسشنن  نم  دزن  ربمغیپ  دنتفگیم 

درک دهاوخ  هئربت  ار  وت  دنوادخ  يدوزب  تسا  غورد  رگا  هک  ماهدینش  یئاهزیچ  وت  زا  نم  هشیاع  يا  دعب  اّما  دومرف : هاگنآ  تفگ و  دیحوتب 
میـشکیم ار  وا  تسا  سوا  يهلیبق  زا  درم  نآ  رگا  درک : ضرع  وو  فارتعا  زا  سپ  دنوادخ  هک  نک  رافغتـسا  ياهدرک  یهانگب  هّجوت  رگا  و 

دـنتخیر و مهب  مدرم  يرادـن و  یئاناوت  نینچ  وت  تفگ : واب  دـش و  دـنلب  هداـبع  نب  دعـس  میربناـمرف ، یئاـمرفب  هچنآ  تساـم  هلیبق  زا  رگا  و 
ینز هک  متـسیرگیم  مدوب و  مردام  ردپ و  دزن  زونه  نم  دندش و  مارآ  ات  دشیم  ریگولج  ار  اهنآ  ربنم  رب  ربمغیپ  دنـشکب و  ار  مه  دش  کیدزن 

نم يولهپ  دش و  دراو  ربمغیپ  هک  دندوب  هتـسشن  مه  مردام  مردـپ و  تخادرپ و  هیرگب  نم  اب  مه  وا  دـش و  دراو  تساوخ و  هزاجا  راصنا  زا 
یحو روتـسد و  ربمغیپب  هّیـضق  هکنیا  يارب  هک  دوب  هام  کـی  دوب و  هتـسشنن  نم  دزن  ربمغیپ  دـنتفگیم  نانخـس  هکنیا  هک  زورنآ  زا  تسـشن و 
تسا غورد  رگا  هک  ماهدینش  یئاهزیچ  وت  زا  نم  هشیاع  يا  دعب  اّما  دومرف : هاگنآ  تفگ و  دیحوتب  تداهش  لّوا  تسشن  نوچ  دوب ، هدیـسرن 

 ] 632-630- یقرواپ  - فارتعا و زا  سپ  دنوادخ  هک  نک  رافغتـسا  ياهدرک  یهانگب  هّجوت  رگا  درک و  دهاوخ  هئربت  ار  وت  دنوادخ  يدوزب 
ار ربمغیپ  باوج  هک  متفگ  مردام  ردپ و  زا  مادـک  رهب  دیکـشخ و  منامـشچ  رد  کشا  ربمغیپ  نخـس  هکنیا  زا  دزرمآیم ، هبوت  هحفص 304 ]
هک متسناد  متفگ : متـشادن  دای  يزیچ  نآرق  زا  مدوب و  کچوک  يرتخد  هک  مدوخ  هاگنآ  میئوگب  هچ  مینادیمن  دنگوس  ادخب  دنتفگ  دیهدب 

امـش منک  رارقا  تسا  دـهاش  مه  ادـخ  متـسه و  رودـب  نآ  زا  نم  هک  هچنآب  رگا  تسا و  هدـش  ریگیاـج  امـش  يهّیحور  رد  دیاهدینـش  هچنآ 
ردپ هک  تسا  نامه  امـش  نم و  لثم  رتهب  سپ  درک  دیهاوخن  لوبق  تسا  نم  یکاپ  دـهاش  ادـخ  مکاپ و  نآ  زا  نم  میوگب  رگا  دـیریذپیم و 

دنگوس ادخب  مدـیباوخ و  دوخ  شارف  رد  مدرک و  اهنآب  تشپ  نآ  زا  سپ  و  َنوُفِـصَت » ام  یلَع  ُناعَتـسُملا  ُهّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌربَصَف   » تفگ فسوی 
ادخ هک  متـسنادیمن  قیال  ار  دوخ  متـشادن و  هیآ  لوزن  راظتنا  یلو  دـش  دـهاوخ  نالعا  میهانگیب  ّقح  يوس  زا  مهانگیب  نوچ  متـسنادیم  هک 
اجنآ زا  ربمغیپ  هک  دـنگوس  ادـخب  دوش و  مولعم  میهانگیب  ربمغیپ  باوخ  رد  هک  مدوب  رظتنم  دـنناوخب و  مدرم  هک  دـیوگب  ینخـس  نم  يارب 
قرع امرـس  زور  رد  هک  تفرگرد  ار  ترـضح  نآ  یحو  لاح  یتخـس  نآ  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناخ  زا  یـسک  دوب و  هدرکن  يراک  گـنهآ 
شاب لدشوخ  هشیاع  يا  دوب : هکنیا  شنخـس  لّوا  دیدنخیم و  دمآ  زاب  دوخ  لاحب  ترـضح  نآ  نوچ  تخیریم ، شتروص  زا  دیراورم  لثم 

هک ار  ادـخ  منکیم  دـمح  طـقف  مزیخیمن و  ياـج  زا  متفگ : ربـمغیپ ، روضحب  وـش  دـنلب  تفگ : مرداـم  درک ، رودـب  هاـنگ  زا  ار  وـت  ادـخ  هک 
1453-1410- نآرق -615-553- نآرق . - دـش لزاـن  هیآ  هد  اـت  ٌۀَبـصُع » ِکـفِإلِاب  ُؤاـج  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تاـیآ هـکنیا  و  داتـسرف ، ارم  ینمادـکاپ 

نآ رد  امـش  ریخ  هک  دیرادنپن  دب  ارنآ  سپ  دندوب  امـش  دوخ  زا  یهورگ  دندروآ  ینخـس  یتسردانب  دـنتفگ و  یغورد  هک  اهنآ   11 همجرت :
راتفرگ گرزب  يرازآب  دش  بکترم  ار  هانگ  هکنیا  رتشیب  رتگرزب و  هکنآ  تسا و  هدرک  هک  هانگ  نآ  يازس  هب  دسریم  ناشمادک  ره  هچ  دوب 
راکشآ نانخس  هکنیا  دیتفگن : دیدوبن و  نیبشوخ  دوخ  شیکمه  درم  نزب و  دیدینش  ار  غورد  هکنیا  هک  هاگنآ  ارچ  نینمؤم ] يا   ] دوشیم 12

رگا دننایوگغورد 14 و  رامـشب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـندرواین  نوچ  دـندرواین و  هاوگ  راهچ  دوخ  يهتفگ  رب  اهنآ  ارچ  تسا 13  یتمهت 
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گرزب يرازآ  ار  امش  دیتفگیم  هک  نانخس  نیاب  هّتبلا  دوب  شیدنا ] هحفص 305 ] دب [ ]- مدرم   ] امش رب  ناهج  ود  رد  يدنوادخ  یشخبنوزف 
کبـس دـیتشادنپیم  دـیدوبن و  رادربخ  نآ  زا  هکنیا  اب  دـیتفگیم  دـیتفرگیم و  رگدـکی  نابز  زا  هک  هاگنآ  دـیرادن ] رطاـخب  رگم   ] دیسریم 15

ار ام  دـیتفگن : دیدینـش  ارنآ  هک  هاگنآ  ارچ  تسا 16 و  گرزب  رایـسب  یئادـخ  هاگـشیپب  نخـس  هنوگنآ  نکل  يراتفگ  هداس  تسا و  ینخس 
رگا هک  دهدیم  دنپ  امـشب  دنوادخ  کنیا ]  ] نالک 17 سب  تسا  یتمهت  هکنیا  یکاپ و  وت  ایادخ  میئوگب ، ینخـس  رد  هکنیا  زا  هک  دـسریمن 
میلع نوچ  دـنکیم  راکـشآ  امـش  يارب  ار  ّقح  ياههناشن  تایآ و  دـنوادخ  دیدرگن 18 و  نخـس  هنوگنیا  درگ  هرابود  زگره  دـیتسه  نمؤم 

تـسا یباذـع  ناشيارب  ترخآ  ایند و  رد  دـشاب  شاف  نینمؤم  نایم  رد  يراکدـب  یتشز و  دـنراد  تسود  هک  اهنآ  هّتبلا  میکح 19  تـسا و 
يارب  ] هدنیاشخب تسا و  نابرهم  وا  هکنیا  مه  دوب و  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لضف و  هن  رگا  دینادیمن 20 و  امـش  دنادیم و  ادخ  هچ  كاندرد 

زاجح و مدرم  تئارق  ءار  دیدشت  اب  انضَرَف » : » يربط اهانضَرَف » َو  اهانلَزنَأ  ٌةَروُس  : » نیرّـسفم نخـس  درکیم .] ناتدوبان  تشز  نخـس  هشیدنا و 
ءاّرق و  دنشاب ، امش  زا  سپ  هک  اهنآ  دیشاب و  امش  هک  فلتخم  مدرم  يارب  ای  میدروآ  امش  يارب  فلتخم  لّصفم و  ماکحا  ینعی  تسا ، هرصب 

فالتخا عمجم :  65-56- نآرق -48-15- نآرق . - میدرک مزال  بجاو و  امـش  رب  یماکحا  ینعی  دناهدناوخ  دیدشتیب  ماش  هفوک و  هنیدم و 
باسحب تسا و  راهچ  تصـش و  اهیماش  اـهیقارع و  باـسحب  نآ  تاـیآ  هرامـش  تسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـمب  هروس  هکنیا  يهمه  هک  تسین 

تـسا نآ  ماقم  عافترا  تبـسانمب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رهـش  راوید  ینعمب  دلب  روس »  » زا ای  هروس »  » يهملک تسا و  ود  تصـش و  اهیزاجح 
اب و  ةروس » هذـه   » ینعی دـشاب  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  هک  دـناهدناوخ  ولج  يادـص  عفر و  اب  و  تسا ، هدـش  نآـب  هیبشت  هک  مدرم  سوفن  رد 

نآرق زا  ياهراپ  یتمـسق و  تسا  نینچ  ینعم  تروص  ره  رد  و  دـشاب ، فوذـحم  لعف  لوعفم  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  الاب  يادـص  بصن و 
رب باتفآ  تفگ : يادـخ ! یتسه  رب  تسا  لیلد  هچ  دندیـسرپ  ار  یـشیورد  هتـشون : فشک   1 َنوُرَّکَذـَت » مُکَّلََعل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  . » میدرک لزان 

، دیابیم هدنیوب  تسا  نیح  ایر  ملاع  همه  دیابیم ، هدـنرگن  تسا  لیلد  ملاع  هحفص 306 ]  ] 46-1- نآرق  - همه تسین ، تجاح  غارچب  دمآ ،
ُۀَِیناّزلا  » دحاو ّهنا  یلع  ّلدت   || ۀیآ  هل  ءیـش  ّلک  یف  و  تسا : وا  تردق  تایار  تایآ و  ملاع  همه  دیابیم ، هدیزگرام  تسا  قایرت  ملاع  همه 

غلاب هکنآ  هن  رگ  دنـشاب و  هتـشادن  رـسمه  دنـشاب و  هدیـسر  غولب  ّنسب  رگا  دـینزب  ار  راـکهزب  نز  درم و  ینعی  عمجم :  2 اوُدـِلجاَف » ِیناّزلا  َو 
، تسا مجر  شتازاجم  دنیوگ و  یم - نصحم  ار  وا  دشاب  هتشاد  ترـشاعم  وا  اب  هک  تشاد  يرـسمه  مادک  ره  رگا  درادن و  تازاجم  دشابن 

تلآ ندرک  لخادب  تسا  هدش  فیرعت  انز  يهملک  رخف :  38-1- نآرق . - يرگید هن  ماما  يهدنیامن  ای  تسا  ماما  يهفیظو  تازاجم  هکنیا  و 
نصحم هچ  تسا  ود  ره  نتـشکب  مکح  وا  رگید  لوق  و  تسا ، هتـسناد  يواسم  انز  مکح  اب  یعفاش  ار  طاول  و  یتروع ، رد  یتروع  لسانت و 

، نوکس اب  ۀفأر » : » رخف  2 ٌۀَفأَر » امِِهب  مُکذُخَأت  َو ال  . » هیبنت تسا و  ریزعت  طقف  طاول  رد  هک  تسا  هدرک  مکح  هفینح  وبا  و  دنشابن ، ای  دنـشاب 
ود نآـب  امـش  یناـبرهم  هک  دـشاب  هکنیا  تسا  نکمم  هلمج  ینعم  و  تسا . هدـش  تئارق  روج  هس  ۀـلاعف  نزو  رب  ۀـفآر »  » نآ و حـتف  هزمه و 

ینعی دناهتفگ : يرـصب  نسح  ّبیـسم و  نب  دیعـس  دناهتفگ و  ریبج  نبإ  دیعـس - دهاجم و  هکنانچ  دوشن  ادـخ  مکح  لیطعت  بجوم  راکدـب 
يارجا ماگنه  ینعی  عمجم : ٌۀَِفئاط » امَُهباذَع  دَهشَیل  َو   » 34-1- نآرق . - دینک مک  ناشتازاجم  يهزادنا  زا  هک  دوشن  امش  ریگندرگ  ینابرهم 

لقن مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دناهتفگ و  راهچ  ات  رفن  کی  زا  هک  تسا  فالتخا  هفئاط  يهزادنا  ددع و  رد  و  دنـشاب . نآ  رظان  نینمؤم  مکح 
ّالِإ ُحِکنَی  ِیناّزلا ال  . » تسا ماما  رظنب  هتـسب  درادن و  نّیعم  يهزادـنا   33-1- نآرق : - دـناهتفگ یـضعب  و  تسا ، یفاک  مه  رفن  کی  هک  تسا 

نانزب لیام  راکدـب  نادرم  رتشیب  هک  تسا  یفّرعم  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  رخف :  3 َنِینِمؤُملا » یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ات - ًۀَِـیناز -
تسا ّصتخم  هیآ  هکنیا  - 2 تسا . مارح  نمؤم  رب  دوشن  رـسمه  راکدب  اب  زج  هک  سکنآ  هک  هکنیا  هب  رارـصا  سکع و  رب  دنتـسه و  راکدب 
رسمه اهنآ  زا  یکی  اب  تساوخیم  یناملسم  و  هحفص 307 ]  ] 90-50- نآرق -38-1- نآرق  - دندوب يراکدب  هفورعم و  ياهنز  هک  دروم  نآب 
هکنیا دناهتفگ : جاودزاب و  زاغآ  رد  راکدـبب  نمادـکاپ  يرـسمه  تسا  مارح  ینعی  - 3 دـمآ ، باوجب  هیآ  هکنیا  درک  لاؤس  ربـمغیپ  زا  دوش 

یـضعب هکنانچ  اهنز  روطنیا  اـب  ندرب  رـسب  رد  مه  تسا و  هدوب  رکب  وبا  هشیاـع و  دوعـسم و  هّللا  دـبع  ورمع  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  رظن  مکح 
جاودزا تسا  زیاج  هک  دندیسرپ  ساّبع  نبإ  زا  و  دوش ، ادج  وا  زا  دیاب  دنامب و  وا  اب  هک  تسین  زیاج  دش  راک  دب  یسک  رسمه  رگا  دناهتفگ :
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5 اُوبات » َنیِذَّلا  اَّلِإ  . » درخب ارنآ  هاـگنآ  دزدـب  یئاـمرخ  هک  تسا  یـسک  دـننام  نوچ  تسا  زیاـج  تفگ : وا  تسا ! هدرک  اـنز  واـب  هک  ینز  اـب 
دوش و هیبنت  دناوخ  راکدـب  ار  ینمادـکاپ  سک  ره  تسا : هدـش  هتفگ  ولج  رد  نوچ  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  عمجم :

مه هبوـت  زا  سپ  یلو  دوـب  دـهاوخن  قساـف  درک  هبوـت  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  اـب  تسین  هتفریذـپ  وا  تداهـش  تسا و  قساـف 
هبوت زا  سپ  هک  تسا  ع ]  ] قداص رقاب و  ماما  مه  رگید و  ياهّدع  ریبج و  نب  دیعـس  يرهز و  دـهاجم و  يهتفگ  - 2 تسین ، لوبق  شتداهش 
بیع یـسک  رگا  هک  تسا  يدـنوادخ  یـشوپهدرپب  هراشا  هیآ  هکنیا  نایبلا : حور   27-1- نآرق . - تسا ینتفریذپ  شتداهـش  تسین و  قساف 
بیع دریگب و  يوخ  یـشوپهدرپ  يراّتـس و  تفـصب  اـت  دوشیم  بیدأـت  هلحرم  هس  رد  دـشن  مولعم  شنخـس  یتـسرد  درک و  رادومن  يرگید 
بیع زا  دزود  ورف  تمـشچ  هک   || شیپ  هیامورف  يا  قلخ  بیع  هنم  تسا : هتفگ  يدعـس  دنکن . هراپ  ار  اهنآ  يهدرپ  دشوپب و  دوخ  ناردارب 

رب تشگنا  هک  یفرح  هن   || یهر  تبوقع  زک  بلط  یقیرط  تشز  ياپ  زج  سوواط  ینیب ز  هن   || تشرس  رد  دوب  یئوختشز  ترگ  شیوخ 
رفن کی  ره  تداهـش  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  نیع  يولج  يادـص  اب  عبرا »  » يهملک فشک :  6 ٍتاداهَش » َُعبرَأ  مِهِدَحَأ  ُةَداهَـشَف   » یهن يو 

!!!. - تداهـش تبون  راهچ  کی  ره  ینعی  دـناهدناوخ  ـالاب  يادـص  بصن و  اـب  و  تسا ، تداهـش  تبون  راـهچ  تسا  تازاـجم  ریگولج  هک 
و نأ »  » نون فیفخت  اب  دش و  تئارق  تنعل  بصن  دیدشت و  اب  ّنا »  » يهملک فشک : ِهّللا » َتَنَعل  َّنَأ  ُۀَسِماخلا  َو  [ » هحفص 308  ] 43-1- نآرق

رورجم عوفرم و  هّللا  يهملک  دـناهدناوخ و  ردـصم  تروصب  مه  یـضام و  لـعف  تروصب  بضغ »  » يهملک زین  دـناهدناوخ و  زین  تنعل  عفر 
نوچ تسا  هدشن  هدروآ  هلمج  رد  طرش  هکنیا  باوج  فشک :  10 رخآ » ات  مُکیَلَع - ِهّللا  ُلضَف  َول ال  َو   » 40-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ 

ادخ رگا  مه  دوب و  رازآ  یئاوسر و  راتفرگ  وگغورد  دوبن  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  تسا : نینچ  ینعم  دوشیم و  مولعم  دوصقم  نخـس ، زا 
ینعی تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :  11 مُکنِم » ٌۀَبـصُع  ِکفِإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا   » 36-1- نآرق . - دوبن تاـجن  هار  وا  يارب  تفریذـپ  یمن - هبوت 
شحج نب  هّللا  دبع  و  شحج ، تنب  ۀنمح  هثاثا و  نبإ  حطسم - تباث و  نب  ناّسح  دوب و  ّیبأ  نب  هّللا  دبع  دندرک  مهّتم  ار  هشیاع  هک  یئاهنآ 
لّطعم نب  ناوفص  هکنآ  زا  سپ  تفگ : هشیاع  دیـسر ، نامـسآ  زا  نم  يرـسمه  نامیپ  تفگ  بنیز  دندرک : هرخافم  بنیز  هشیاع و  تفگ :

: تفگ یتفگ ! هچ  يدش  رتش  راوس  هک  هاگنآ  دیسرپ  بنیز  دش ، هتفگ  ینامـسآ  باتک  رد  نم  یهانگیب  دناسر  لزنم  هب  دناشن و  رتش  رب  ارم 
37-8- نآرق . - یتـفگ وـت  هک  تسا  نینمؤـم  نخـس  هکنیا  تفگ : بنیز  ُلـیِکَولا » َمِعن  َو  ُهـّللا  یبـسح   » 45-1- نآرق : - متفگ نینچ  هـکنیا 

ّیبا نب  هّللا  دبع  دندرک  رادومن  رگد  يو  رب  دندنادرگرب و  دوب  هچنآ  زا  ار  تشذگرـس  هک  دنتفگ  گرزب  یغورد  هک  یئاهنآ  ینعی  عمجم :
ره دندوب و  هدرک  ناشماندب  هک  لّطعم  نب  ناوفـص  تسا و  هشیاع  اب  نخـس  يور  مَُکل » ارَـش  ُهُوبَـسَحت  ال   » يهلمج دندوب و  شناتـسدمه  و 

دنکیم و رادومن  ار  امش  یکاپ  دنوادخ  هک  دیرادنپن  دوخ  دب  ار  مدرم  نانخس  هکنیا  امش  ینعی  دوب  هدش  نیگمغ  وگتفگ  هکنیا  زا  هک  سک 
هکنیا هک  تسا  اهنآ  اب  نخس  يور  هلمج  هکنیا  رد  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دناسریم . ناشهانگ  يازسب  ار  اهنآ  دهدیم و  یئابیکش  شاداپ 
هکنیا هک  دـیرادنپن  دـب  دوـخ  يارب  ار  بیدأـت  هکنیا  دـیدش  بدا  دـیتفگ و  یغورد  نینچ  هـک  یمدرم  يا  ینعی  دـندرک ، تـسرد  ار  غورد 

هیآ هکنیا  رد  یناشاک : تـالیوأت  هحفص 309 ]  ] 202-172- نآرق . - دـینکن يراک  نینچ  هرابود  هک  تسا  امـش  يهبوت  تیبرت و  يهلیـسو 
هکنیا يارب  تسا  هدـش  هـتفگ  رگید  تاـیآ  رد  یـشکمدآ  يراـکهزب و  يارب  هـچنآ  زا  تـسا  هدـش  دـیدهت  خـیبوت و  رتـشیب  تـمهت  هاـنگب 

یناطیـش و يوخ  زا  ندرک  ماندب  نتـسب و  تمهت  نکل  تسا  یگدـنرد  تشز  يوخ  زا  نتـشکمدآ  تسا و  یناویح  دـب  يوخ  زا  يراکهزب 
ای ياهدـنرچ  نوـچ  ار  یمدآ  یگدـنرد  یناوـیح و  شور  يراوتـسا  و  تسا ، یتوـکلم  يوـخ  يرگمدآ و  ربارب  رد  هک  تـسا  یتریـس  وـید 

تـسرد یمدآ  ندـنادرگرب و  ار  یتریـس  وید - یلو  یندـش  تسا و  ناسآ  شندروآ  زاب  ياجب  وا و  تیبرت  هک  دـنکیم  رادومن  يا  هدـنرد -
نینچ يارب  شتآـب  يراـتفرگ  تسا و  هدـش  دوباـن  تفرعم  وترپ  تسا و  هدـش  ریگارف  یگریت  هک  راوشد  تخـس و  سب  تسا  يراـک  ندرک 

« ربک : » يربط  11 ُهَربِک » ّیلََوت  يِذَّلا  َو   » 776-752- نآرق «. - ٌمیِظَع ٌباذَع  َُهل  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  تسا ، ریزگان  سک 
يهدمع گرزب و  تمـسق  ینعی  فاک  ّمضب  و  دش ، بکترم  ار  راک  هکنیا  گرزب  هانگ  هکنیا  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  فاک  ریز  يادـص  اب 

تباث نب  ناّـسح  دوصقم  - 1 32-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هـلمج  نیاـب  فوـصوم  سک و  نآ  زا  دوـصقم  رد  و  تـفرگ ، ندرگرب  ار  نآ 
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: متفگ هشیاعب  نم  تفر  نوریب  نوچ  دنتخادنا  یـشرف  ناّسح  يارب  داد  روتـسد  وا  دـمآ  ناسح  مدوب  هشیاع  دزن  تفگ : قورـسم  نوچ  تسا 
یلو ٌمیِظَع » ٌباذَع  َُهل  مُهنِم  ُهَربِک  ّیلََوت  يِذَّلا  َو   » دومرف ادخ  تفگ : وا  تسا ! هدـش  هتفگ  شیارب  هک  هیآ  نآ  اب  ینکیم  مارتحا  ار  درم  هکنیا 

: تسا هتفگ  دیز  نبإ  - 2 درکیم ، عاـفد  ربمغیپ  زا  وا  دـشاب و  وا  يروک  نیمه  تسا  هدومرف  ادـخ  هک  یباذـع  دـیاش  تسا و  روک  وا  نونکا 
درم نآ  دش  هک  حبـص  دوب و  حبـص  ات  يدرم  اب  امـش  ربمغیپ  نز  تفگیم : مدرمب  درک و  نخـس  هکنیا  زاغآ  هک  تسا  ّیبا  هّللا  دـبع  دوصقم 

هکنیا حیـضوت  يارب  ربمغیپ  نوچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  هماـسا  وبا  زا  عیکو  نبإ  و  شدروآ . هدـناشن  نآ  رب  ار  وا  دیـشکیم و  ار  رتش  راـسفا 
دـیآیم و هناخب  دنفـسوگ  اـت  دـباوخیم  هک  رگم  منیبیمن  یبیع  وا  رد  نم  تفگ  وا  دیـسرپ  هناـخ  رد  ار  هشیاـع  راـتفر  كزینک  نآ  زا  تمهت 
زا زگره  نم  هّللا  ناحبـس  تفگ : دیـسر  تمهت  هکنیا  ربخ  دوب  ماـّهتا  هکنیا  فرط  هک  درم  نآـب  نوچ  و  دروخیم . ار  شریمخ  اـی  شریـصح 

اهگنج زا  یکی  رد  وا  و  هحفص 310 ]  ] 165-103- نآرق  - ماهدرکن هنهرب  ار  ینز  يهنیـس  وزاب و  ماهدرکن و  سپ  ساـبل  ینز  چـیه  ندـب 
دینش ار  تمهت  هکنیا  هک  لّطعم  نب  ناوفـص  تسا و  ناّسح  يارب  هلمج  هکنیا  هک  دناهدرک  لقن  حوتفلا : وبأ  دش . هتـشک  ادخ  هار  رد  داهجب 

تـسل تّجیه  اذا  مالغ   || یّنناف  یّنم  فیّـسلا  باـبذ  ّقلت  تفگ : ار  رعـش  هکنیا  دز و  یتبرـض  ار  وا  تفر و  ناّـسح  دزن  تشادرب و  ریـشمش 
متـسه یناوج  نم  هک  ریگب  نم  زا  ار  ریـشمش  مد  هکنیا  ینعی  رهاوّظلا  ءاربلا  یماّرلا  تهاـبلا  نم   || یغتبا  ياـمح و  یمحا  ینّنکل  رعاـشب و 
ياهنز يارب  منکیم و  دوخ  يوربآ  يرادهگن  هک  متسه  یـسک  هکلب  مرادن  هنارعاش  راکفا  وت  دننام  یگتفـشآ  بّصعت و  کیرحت و  ماگنهب 

رارف وا  دندرک  اهر  وا  تسد  زا  ار  ناّسح  دـندش و  عمج  مدرم  مهدـیم . ار  ناشازـس  مریگیم و  ماقتنا  نابزدـب  وگدـب و  مدرم  زا  هانگیب  كاپ 
دومرف و تیانع  دوب  هدز  ناوفص  هک  تبرض  نآ  ضوع  رد  امرخ  یناتسغاب  یمور و  یمالغ  ناّسحب  ترـضح  نآ  تفر  ربمغیپ  شیپ  درک و 
و ال تخورف . واب  دایز  ياهبب  هیواعم  تموکح  رد  ناّسح  ار  راز  امرخ  نآ  دوش و  هدیرب  هیّـضق  يهلابند  هک  دـیرخ  لام  نیاب  ار  تبرـض  نآ 

نینچ نوچ  دیـشاب  شحج  تنب  ۀـنمح  حطـسم و  ناّـسح و  هک  نمؤم  ناـنز  نادرم و  امـش  ینعی  فشک :  472 هیآ » رخآ  اـت  ُهوُُمتعِمَـس - ذِإ 
دیتسه بلاق  دـنچ  رد  حور  کی  هک  دـیتسه  ناتدوخ  ایوگ  دنتـسه و  نمؤم  امـش  دوخ  لثم  هک  مهّتم  نز  درم و  نآـب  ارچ  دیدینـش ، یتمهت 

ُتاـنِمؤُملا َو  َنوـُنِمؤُملا  َّنَظ   » يهلمج ینعم  دـناهتفگ  یـضعب  و  «، 47» غورد تسا و  تمهت  يربـخ  نینچ  دـیتفگن : دـیدربن و  کـین  ناـمگ 
َّنَظ  » يهلمج ینعم  دـناهتفگ  یـضعب  ناـتدوخب و  ارچ  سپ  دنتـسه ، نینمؤم  نارداـم  ربـمغیپ  ياـهنز  نوـچ  هک  تسا  هکنیا  ًاریَخ » مِهِـسُفنَِأب 

-26-1- نآرق  - ناـتدوخب ارچ  سپ  دنتـسه ، نینمؤم  نارداـم  ربـمغیپ  ياـهنز  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ًاریَخ » مِهِـسُفنَِأب  ُتاـنِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا 
اب سپ  دـیتسه ! هنوگچ  دیـشاب  اهنت  ناترـسپ  ناتردام و  اب  رگا  هک  دـیتسین  نیبشوخ  هحفـص 311 ]  ] 428-369- نآرق -336-334- یقرواپ

نخس هچ  هکنیا  تفگ : واب  يراصنا  بّویا  وبا  رسمه  دناهتفگ : یـضعب  و  دندوب ، ردام  رـسپ و  نز و  درم و  ود  هک  دیـشاب  نیبشوخ  مه  اهنآ 
ادـخب تفگ  بوـّیا  وـبا  ادـخب ، هن  تفگ : ینکیم ! يراـک  نینچ  زگره  وـت  تسا ، غورد  هکنیا  تفگ : وا  دـنیوگیم ! هشیاـع  يارب  هک  تـسا 
دوصقم دـش و  لزاـن  وگتفگ  هکنیا  زا  سپ  هیآ  هکنیا  گرزب ، تسا  یتمهت  نخـس  هکنیا  هّللا  ناحبـس  تسا  رتهب  وت  زا  هشیاـع  هک  دـنگوس 
نیبشوخ دننکیمن و  رکف  شنز  بّویا و  وبا  لثم  ارچ  دننکیم  لقن  دنهدیم و  شوگ  نانخس  نینچب  هک  نز  درم و  هتـسد  نآ  هک  تسا  هکنیا 

رد راوازس  نخس  هنوگنیا  دنتفگیم  یتسیاب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  يربط :  12 ٌنِیبُم » ٌکفِإ  اذه  اُولاق  ! » دننزیمن فرح  روج  نآ  دنتـسین و 
29-1- نآرق . - دشاب هدش  ارجا  وا  رب  یعرـش  هیبنت  ّدح و  دـنهد و  تداهـش  شراک  رب  رفن  راهچ  هک  سک  نآ  يارب  رگم  تسین  یـسک  هراب 

تماـیق رد  گرزب  يرازآ  امـش  رب  وگتفگ  هکنیا  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  فـشک :  11 ٌمیِظَع » ٌباذَـع  ِهِیف  ُمتـضَفَأ  امِیف  مُکَّسََمل  »
هیبنت ار  اهنآ  و  ٌمیِظَع » ٌباذَع  َُهل  مُهنِم  ُهَربِک  ّیلََوت   » تسا هدش  هتفگ  ولج  تیآب  ایند  رد  رازآ  نوچ  دشابن  نآ  زا  شیاسآ  زگره  هک  دیـسریم 

، تباث نب  ناّسح  ّیبا ، نب  هّللا  دـبع  دز : ّدـح  ار  رفن  راهچ  هکنیا  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  هشیاع  زا  هرمع  يهتفگب  اریز  دـندرک 
اب نوّقلتت »  » بعک نب  ّیبا  حوتفلا : وـبأ   15 مُِکتَنِسلَِأب » ُهَنوَّقََلت  ذِإ   » 292-242- نآرق -54-1- نآرق . - شحج تنب  ۀنمح - هثاثا و  نب  حطـسم 

عیمس نب  دّمحم  و  تسا ، هدناوخ  غورد  ینعم  هب - قلو »  » ردصم زا  مال  رسک  ات و  حتف  اب  نوقلت »  » هشیاع تئارق  تسا و  هدرک  تئارق  ءات  ود 
-1 تسا : هدش  ینعم  هس  هلمج  هکنیا  عمجم :  36-1- نآرق . - تسا هدرک  تئارق  نتخادنا  ینعمب  ءاقلا  ردـصم  زا  فاق  ءات و  ّمضب  نوقلت » »
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لیلد نودب  ار  تمهت  نآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  - 2 دینکیم ، تیاور  لقن و  رگید  یـضعب  زا  امـش  یـضعب  ینعی  دناهتفگ  لتاقم  دهاجم و 
دـینکیم و ءاقلا  رگدـکیب  ارنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هحفـص 312 ] جاّجز [  دیریگیم 2 - نابزب  تسا : هدـش  هتفگ  تبـسانم  نیمهب  دـیریذپیم و 

يهلمج لـثم  تسا  هدـش  طـقاس  هلمج  هکنیا  يهجیتـن  باوج و  حوتفلا : وبأ   14 رخآ » ات  مُکیَلَع - ِهّللا  ُلـضَف  ـال  َول  َو  . » دـینکیم نآـب  هّجوتم 
همجرت رد  ینیسح : ریـسفت   36-1- نآرق . - درکیم ناتراتفرگ  دوز  دوبیمن  ادـخ  لـضف  رگا  ینعی : تسه  دوصقم  رب  هنیرق  نوچ  ولج  تاـیآ 

زا وا  يهّمذ  تئاربب  هدننک  مکح  هشیاع  لیذ  تراهطب  تسا  اناد  ادـخ   72-42- نآرق : - تسا هتشون  ٌمیِکَح » ٌمِیلَع  ُهّللا  َو   » يهلمج تیآ 18 
دـسر ار  هک  تسا : هتفگ  ابیز  هچ  اپب و  ات  رـس  زا  هدولآ  وجبیع  ّتلذم  زو   || اطخ  ثول  زا  تسا  كاپ  شنماد  نابیرگ  ات  تیب : راع . بیع و 

: تسا هار  ود  ادخب  لوصو  يارب  تسا : هّیمجن  تالیوأت  رد  و  یکاپ ! دسر  لگ  گرب  رب  هک  هرطق  وچمه  هک   || تکاپ  نماد  بیع  دنک  هک 
دـسریم ادخب  مّود  هار  دنتـسه ، ینادنز  دوخ  ّتیدوجوم  دوجو و  نادـنز  رد  شمدرم  دـسریم و  تشهبب  لّوا  هار  تمالم  هار  تمالـس و  هار 

دـشاب تمالم  هچنآ  دوشیم و  بوذ  هک  تسا  فرب  نآ  ربارب  رد  دوجو  تسا و  باتفآ  تمالم  تسا و  دوجو  نادنز  رد  دیلک  تمالم  نوچ 
ّتیـصخش ّتیدوجوم و  نادنز  زا  ات  درک  راتفرگ  تمالمب  دومن و  مارکا  ار  هشیاع  ادخ  دوشیم و  کیدزن  ادـخب  دوشیم و  هتـساک  دوجو  زا 

يرفاک ام  تقیرط  رد  هک   || میشاب  شوخ  میـشک و  تمالم  مینک و  افو  دیوگیم : ظفاح  دهن ، رتارف  ماگ  تمالـس  هار  زا  دور و  نوریب  دوخ 
رد نخس  ّقح  ام  دیتفگن  دیدینشب  نخس  هکنیا  نوچ  ارچ  حوتفلا : وبأ   16 ٌمیِظَع » ٌناتُهب  اذه  ات - ُمتُلق - ُهوُُمتعِمَس  ذِإ  َول ال  َو   ] » ندیجنر تسا 

هدـش عقاو  تمهت  دروم  هکیـسک  هک  تسا  یغورد  ناتهب  و  گرزب ، تسا  یناتهب  هکنیا  اـم  يادـخ  يا  وت  یهّزنم  میرادـن و  عوضوم  هکنیا 
« اُونَمآ َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحافلا  َعیِـشَت  نَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ » هحفص 313  ] 73-51- نآرق -39-3- نآرق [. - دنام ّریحتم  توهبم و  دونـشب  نوچ 

نانمؤم بیع  هک  سک  ره  رهظم و  فذاق و  یناز و  رد  تسا  ّماـع  نآ  مکح  اـّما  دـمآ  ورف  هشیاـع  فذـق  رد  تیآ  هکنیا  هتـشون  فشک   19
دننز ناشهنیس  رب  نانچ  هک  مسانـشیم  ار  یمدرم  تسا : تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  رخف :  81-1- نآرق . - دنک بلط  ناشیا  یمان  تشز  دیوج و 

رد هک  اهیتشز  دنردیم و  ار  ناشهدرپ  دنیوجیم و  ار  مدرم  یتشز  هک  دنتـسه  مدرم  يوجبیع  ناسک  اهنآ  دنونـشب و  ارنآ  نایمّنهج  يهمه  هک 
هچنآ هک  تسا  یسک  رجاهم  دنشاب و  هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  دومرف  و  دنیوگیم : راکشآ  تسین  اهنآ 
تیآ ود  رد  میئوگیم  ّطقف  تسا  نیرّسفم  نخس  همجرت و  نامه  ام : يهدافتـسا  نخـس و  دنک . اهنآ  كرت  دنک و  اهر  تسا  هدرک  یهن  ادخ 

دندینـش و ار  تمهت  هکنیا  هک  تسا  نیرـضاح  يروآدای  نیبئاغ و  يارب  تسا  یئامنهار  ٌمیِظَع » ٌناتُهب  ات - مُِکتَنِـسلَِأب - ُهَنوَّقََلت  ذِإ   » 15 و 16
هداد ناشن  یبوخب  ٌمیِظَع » ِهّللا  َدـنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَـسَحت  َو  ٌملِع  ِِهب  مَُکل  َسَیل   » ياههلمجب نوچ  دـندشن ، نآ  راشتنا  ریگولج  دـندرک و  لـقن 

ضرف دننک و  یم - لقن  دناهدینـش  نارگید  زا  هک  چوپ  نانخـسب  ار  مدرم  دب  دننیـشنیم  مه  رود  نوچ  هک  ار  مدرم  رتشیب  يوخ  تسا  هدـش 
راگزاس یناسنا  يوخ  اب  هن  نوچ  تسا  تشز  رایـسب  تقیقح  ّقح و  هاگـشیپب  هکنیا  اب  دنرذگیم  دنیوگیم و  هک  تسا  ینخـس  هداس  دننکیم 
یناویح يرادومن  یمدآ و  هار  زا  تسا  يور  جک  یتشز ، یفنم و  دب و  دیوگب و  دـهاوخب و  دـنیب و  دـشیدنیب و  یبوخ  همه  دـیاب  هک  تسا 
نارگید اب  یگدنز  یتسیزمه و  يارب  زین  تسا و  رودـب  یناسنا  شور  زا  هک  تسا  دـب  يوخ  دـب و  حور  هجیتن  دـب  نخـس  رکف و  سپ  تسا 

ار اهنآ  ینیبدب  دیامن و  مهارف  ار  نارگید  راجزنا  مه  رازآ و  جنر و  يهلیـسو  دیوگب و  دشیدنیب و  دونـشب و  ار  اهنآ  دـب  هک  تسا  راگزاسان 
ود زا  سپ  زاب  و  ٌمیِظَع » ِهّللا  َدنِع  َوُه  َو   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  قالخا  هنوگنیا  یعامتجا  یناسفن و  يدـب  يارب  سپ  دـنک ، هّجوتم  دوخب 
راک راشتنا  هک  ٌمِیلَأ » ٌباذَع  مَُهل  ُۀَشِحافلا ...  َعیِـشَت  نَأ  َنوُّبُِحی   » تسا هدش  هتفگ  تسا و  هدش  تشز  يوخ  هکنیا  رب  دیدهت  رگید  روجب  هیآ 

-1357-1320- نآرق -1223-1191- نآرق -387-302- نآرق -157-139- نآرق -127-93- نآرق  - يدنــسپتشز يوـخ  دوـلوم  تـشز 
. تسا هدش  نّیعم  يارس  ود  رد  كاندرد  رازآ  مهنآ  يازس  تسا و  هدش  یفّرعم  هحفص 314 ]  ] 1386-1362- نآرق

ات 40] تایآ 21  [: 24  ] رونلا هروس  ]

ُُهتَمحَر َو  مُکیَلَع  ِهّللا  ُلضَف  َول ال  َو  ِرَکنُملا  َو  ِءاشحَفلِاب  ُُرمأَی  ُهَّنِإَف  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِعبَّتَی  نَم  َو  ِناطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1325 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ِیلوُأ اُوتُؤی  نَأ  ِۀَـعَّسلا  َو  مُکنِم  ِلضَفلا  اُولوُأ  ِلـَتأَی  ـال  َو  [ 21  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  یِّکَُزی  َهّللا  َّنِکل  َو  ًادـَبَأ  ٍدَـحَأ  نِم  مُکنِم  یکَز  اـم 
َنیِذَّلا َّنِإ  [ 22  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهّللا  َو  مَُکل  ُهّللا  َرِفغَی  نَأ  َنوُّبُِحت  ـال  َأ  اوُحَفـصَیل  َو  اوـُفعَیل  َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنیِرِجاـهُملا  َو  َنیِکاـسَملا  َو  یبرُقلا 

مُُهلُجرَأ َو  مِهیِدیَأ  َو  مُُهتَنِسلَأ  مِهیَلَع  ُدَهشَت  َموَی  [ 23  ] ٌمیِظَع ٌباذَع  مَُهل  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمؤُملا  ِتالِفاغلا  ِتانَـصحُملا  َنُومرَی 
َو َنِیثِیبَخِلل  ُتاـثِیبَخلا   899-1- نآرق [ - 25  ] ُنِیبُـملا ُّقَحلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ  َنوُـمَلعَی  َو  َّقَـحلا  ُمُهَنیِد  ُهّللا  ُمِهیِّفَوـُی  ٍذـِئَموَی  [ 24  ] َنُولَمعَی اُوناک  اـِمب 
اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 26  ] ٌمیِرَک ٌقزِر  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  َنُولوُقَی  اّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاثِیبَخِلل  َنُوثِیبَخلا 

اهُولُخدَت الَف  ًادَحَأ  اهِیف  اوُدَِجت  َمل  نِإَف  [ 27  ] َنوُرَّکَذَت مُکَّلََعل  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  اِهلهَأ  یلَع  اوُمِّلَُست  َو  اوُِسنأَتسَت  یّتَح  مُِکتُوُیب  َریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخدَت 
َریَغ ًاتُوُیب  اُولُخدـَت  نَأ  ٌحاـنُج  مُکیَلَع  َسَیل  [ 28  ] ٌمِیلَع َنُولَمعَت  اـِمب  ُهّللا  َو  مَُکل  یکزَأ  َوُه  اوُعِجراَـف  اوُعِجرا  ُمَُکل  َلـِیق  نِإ  َو  مَُکل  َنَذؤـُی  یّتَـح 
مَُهل یکزَأ  َِکلذ  مُهَجوُُرف  اوُظَفحَی  َو  مِهِراصبَأ  نِم  اوُّضُغَی  َنِینِمؤُمِلل  لـُق  [ 29  ] َنوُُمتکَت ام  َو  َنوُدُبت  ام  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  مَُکل  ٌعاتَم  اهِیف  ٍۀَنوُکـسَم 
َرَهَظ ام  ّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدُبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنظَفحَی  َو  َّنِهِراصبَأ  نِم  َنضُضغَی  ِتانِمؤُمِلل  ُلق  َو   837-1- نآرق [ - 30  ] َنوُعَنصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ 

َوأ َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـنبَأ  َوأ  َّنِِهئاـنبَأ  َوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـبآ  َوأ  َّنِِهئاـبآ  َوأ  َّنِِهَتلوـُُعِبل  ّـالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُبی  ـال  َو  َّنِِهبوـُیُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َنبِرـضَیل  َو  اـهنِم 
َمل َنیِذَّلا  ِلفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبرِإلا  ِیلوُأ  ِریَغ  َنیِِعباّتلا  َِوأ  َّنُُهنامیَأ  تَکَلَم  اـم  َوأ  َّنِِهئاـِسن  َوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َوأ  َّنِِهناوخِإ  ِیَنب  َوأ  َّنِِهناوخِإ 

[31  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َنُونِمؤُملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  نِم  َنیِفُخی  ام  َمَلُعِیل  َّنِِهلُجرَِأب  َنبِرـضَی  َو ال  ِءاـسِّنلا  ِتاروَع  یلَع  اوُرَهظَی 
ِفِفعَتسَیل َو  [ 32  ] ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  َو  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمِِهنُغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  نِإ  مُِکئاـمِإ  َو  مُکِداـبِع  نِم  َنیِِحلاّـصلا  َو  مُکنِم  یماـیَألا  اوُـحِکنَأ  َو 

مُهُوتآ َو  ًاریَخ  مِهِیف  ُمتِملَع  نِإ  مُهُوِبتاکَف  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  اّمِم  َباتِکلا  َنوُغَتبَی  َنیِذَّلا  َو  ِِهلـضَف  نِم  ُهّللا  ُمُهَِینُغی  یّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 
ِدَعب نِم  َهّللا  َّنِإَف  َّنُههِرُکی  نَم  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  َضَرَع  اوُغَتبَِتل  ًانُّصََحت  َندَرَأ  نِإ  ِءاـِغبلا  یَلَع  مُِکتاـیَتَف  اوُهِرُکت  ـال  َو  مُکاـتآ  يِذَّلا  ِهّللا  ِلاـم  نِم 

ِتاوامَّسلا ُرُون  ُهّللا  [ 34  ] َنیِقَّتُمِلل ًۀَظِعوَم  َو  مُِکلبَق  نِم  اوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِم  ًالَثَم  َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  مُکَیلِإ  انلَزنَأ  دََـقل  َو  [ 33  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِهارکِإ 
َو ال ٍۀَِّیقرَش  ٍۀَنُوتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش  نِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابصِملا  ٌحابصِم  اهِیف  ٍةاکـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضرَألا  َو 

ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  ُهّللا  َو  ِساّنِلل  َلاثمَألا  ُهّللا  ُبِرـضَی  َو  ُءاشَی  نَم  ِهِرُوِنل  ُهّللا  يِدهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهسَـسمَت  َمل  َول  َو  ُءیُِـضی  اُهتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبرَغ 
ٌعَیب َو ال  ٌةَراِجت  مِهیِهُلت  ٌلاجِر ال  [ 36  ] ِلاصآلا َو  ِّوُدُغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمسا  اَهِیف  َرَکُذی  َو  َعَفُرت  نَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   1874-1- نآرق [ - 35]
نِم مُهَدـیِزَی  َو  اُولِمَع  ام  َنَسحَأ  ُهّللا  ُمُهَیِزجَِیل  [ 37  ] ُراصبَألا َو  ُبُولُقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًاموَی  َنُوفاخَی  ِةاکَّزلا  ِءاـتیِإ  َو  ِةـالَّصلا  ِماـقِإ  َو  ِهّللا  ِرکِذ  نَع 

َو ًائیَش  ُهدِجَی  َمل  ُهَءاج  اذِإ  یّتَح  ًءام  ُنآمَّظلا  ُُهبَـسحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَـسَک  مُُهلامعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  [ 38  ] ٍباسِح ِریَِغب  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی  ُهّللا  َو  ِِهلـضَف 
ٌتاُملُظ ٌباحَـس  ِِهقوَف  نِم  ٌجوَم  ِِهقوَف  نِم  ٌجوَم  ُهاـشغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَحب  ِیف  ٍتاـُملُظَک  َوأ  [ 39  ] ِباسِحلا ُعیِرَـس  ُهّللا  َو  َُهباسِح  ُهاّفَوَف  ُهَدنِع  َهّللا  َدَـجَو 

ینعم هحفص 316 ]  ] 863-1- نآرق [ - 40  ] ٍرُون نِم  َُهل  اـمَف  ًارُون  َُهل  ُهّللا  ِلَـعجَی  َمل  نَم  َو  اـهارَی  دَـکَی  َمل  ُهَدَـی  َجَرخَأ  اذِإ  ٍضَعب  َقوَف  اهُـضَعب 
، تسا دـنگوس  ینعمب  مال  نوکـس  هزمه و  ّمض  حـتفب و  ةولا » و   » ندرک داـی  دـنگوس  ینعمب  لاـعتفا  نزو  رب  ءـالتئا  زا  لـتأی » ـال  و  : » تاـغل

حتفب بیج  عمج  ّنه » بویج - ، » دـناشوپیم نآب  ار  دوخ  رـس  نز  هچنآ  هنانز و  يرـسور  ینعمب  ءاخ  ریز  يادـص  اـب  راـمخ  عمج  ّنهرمخ » »
هزمه و الاب  يادص  اب  مّیا  عمج  امایأ »  » يرگهلیح یکریز و  ینعمب  هزمه  رسکب  هبرا » ، » نآ يهقی  نهاریپ و  قوط  ینعمب  ءای  نوکس  میج و 

فرط زا  دشابن و  ذـفان  هک  یخاروس  ره  ةوکـشم » ، » نز هچ  درم  هچ  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  هکنآ  ینعمب  دـیدشت  اب  ءای  ریز  يادـص 
لاد يادص  هس  ره  اب  يّرد » بکوک   » غارچ حابـصم » . » دـنراذگیم غارچ  نآ  نایم  ای  نآ  يور  هچنآ  نادـغارچ و  دـشاب ، هتـشادن  هار  رگید 

رـصع و نایم  ماگنه  ینعمب  هزمه  يـالاب  يادـصب  لیـصأ  عمج  لاـصآ » . » دـنکیم روبع  عناوم  زا  شوترپ  هک  نشور  رایـسب  ارذـگ و  ینعمب 
ینعمب میج  دـیدشت  مال و  ّمض  اب  هّجلب  بوسنم  یّجل » ، » هپت هوک و  نودـب  راومه  ناـبایب  ینعمب  هک  تسا  عاـق  عمج  هعیق  ۀـعیق  ب - برغم ،

درادیم و او  شدنسپان  تشز و  راکب  وا  دور  نآ  یپ  سک  ره  هک  دیورم  ناطیش  ياهماگ  لابندب  نینمؤم  يا   21 همجرت : بآ . ّمهم  تمسق 
وا هچ  دـنکیم  كاپ  هدرک  نّیعم  تشونرـسب  دـنوادخ  هک  ارنآ  یلو  تفاییمن  تاجن  دوبن و  كاپ  امـش  زا  یـسک  دوبن  يدـنوادخ  لضف  رگا 

ناشیوخب و ناسحا  زا  هک  دننک  دای  دنگوس  دنخارف  یتشیعم  ياراد  دنراد و  دوخ  زاین  زا  شیب  هکیمدرم  امـش  زا  دیابن  اناد 22  تسا و  اونش 
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امش ادخ  دیرادن  هحفـص 317 ] تسود [  دوخ  رگم  ناشدنـشخبب  دنرذگرد و  اهنآ  زا  دیاب  دننک و  يراددوخ  ادخ  هارب  نارجاهم  ناریقف و 
هّتبلا دننکیم  مان  دب  مهّتم و  ار  ربخیب  اج  همه  زا  نمادکاپ  نمؤم  ياهنز  هک  اهنآ  تسا 23 و  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هکنیا  اب  دزرمایب  ار 

ناـشياپ تسد و  ناـبز و  دـنا  هدرک - هچنآـب  هـک  زور  نآ  رد  تسا 24  اـّیهم  اـهنآ  يارب  گرزب  یباذـع  دنتـسه و  نوعلم  ترخآ  ایندـب و 
ادخ هک  تسناد  دنهاوخ  همه  دهدیم و  ّقحب  ار  ناشباسح  دنکیم  افو  ار  مدرم  شاداپ  یتسردب  ادـخ  هک  تسا  زور  نآ  دهد 25 و  تداهش 

تشز و نانخس  بسانم  باب و  ثیبخ  نادرم  مه  دندیلپ و  ثیبخ و  نادرم  لام  دیلپ  ياهنز  تشز و  نانخس  سب 26 و  حضاو و  ّقح  تسا 
دـنراد و راک  ورـس  بوخ  نانخـس  نانز و  اب  كاپ  نادرم  مه  دـنیوخ و  هزیکاپ  نادرم  يارب  كاـپ  ناـنز  بوخ و  نانخـس  و  دـندیلپ . ناـنز 
[ امش يارب  ياهفیظو  کنیا   ] دندنمهرهب 27 جنریب  فرـشاب و  يزور  شزرمآ و  زا  دنرودب و  دنیوگب  ناشيارب  هک  دـب  ره  زا  مدرم  هنوگنیا 

هّتبلا دینک ، مالس  هناخ  لها  رب  دهدیم و  نذا  امشب  هک  تسا  یـسک  هناخ  رد  دینادب  هکنیا  ات  دیوشن  دراو  دوخ  ریغ  يهناخ  چیهب  هک  نینمؤم 
امشب ياهزاجا  رگم  دیوشن  لخاد  دیتفاین  یـسک  رگا  28 و  دینکن ] فّلخت  و   ] دیـشاب رّکذتم  تسا  دیما  تسا و  رتهب  امـش  يارب  راتفر  هکنیا 
تسا ملاع  امـش  راکب  دنوادخ  رتکاپ و  تسا و  رتهب  امـش  يارب  یگدنز  رد  بدا  هکنیا  هک  دیریذپب  مه  امـش  دیدرگرب  دنتفگ  رگا  دسرب و 

رد ار  امش  تسین و  یسک  يانکس  هک  دیوش  اههناخ  نآ  نوردب  رگا  تسین  یکاب  امش  رب   29 یلو ] دینکیم  هفیظو  ماجنا  هنوگچ  دنادیم  [و 
وگب وت  رگید ] يهفیظو  کنیا  ربمغیپ  يا   ] تسا 30 راد  ربخ - ادخ  دیئامن  راکشآ  ای  دینک  ناهن  هچنآ  دینادب ]:  ] يدوس و تسا و  یلام  نآ 

رادربخ ناشراک  زا  مه  دـنوادخ  هّتبلا  رتهزیکاپ و  تسا و  رتهب  ناـشيارب  هکنیا  هک  دـنرادهاگن  اهمرـش  دـنریگ و  ورف  اهمـشچ  هک  نینمؤمب 
شیارآ دـنرادهاگن و  مرـش  دنـشوپب و  مشچ  وگب  نمؤم  ياـهنز  هب  مه  31 و  نامرفان ] اـی  دـنربنامرف ! ار  اهروتـسد  هکنیا  هنوگچ  هک   ] تسا

دننکن رادومن  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دنچیپ و  نابیرگ  ندرگ و  رودب  ار  دوخ  يرـسور  دق و  راهچ  دـنیامنن و  تسا  رادومن  هچنآ  زج  شیوخ 
ناردارب و و  نارهوـش ] رـسپ   ] ناگدازـشیپ دوـخ و  نارهوـش  نارـسپ  دوـخ و  نارــسپ  نارهوـش و  ردـپ  ناردـپ و  نارهوـش و  وـلج  رد  رگم 
ریپ و نادرم  زا  زین  دوخ و  نامالغ  نازینک و  زا  مه  دوخ و  شیکمه ] اـی  دـننامه و   ] ناـنز رهاوخ و  نارـسپ  و  هحفص 318 ] ناگدازردارب [ 

ّتیـصاخ هدرکن و  رّوصت  ارنآ  و   ] هدـشن هریچ  ناـنز  مرـش  رب  هک  ناـکدوک  زا  زین  دـنرادن و  یـسنج  لـیامت  و  دـنیاهنآ ] دـننامه   ] هک ناـنز 
و دنوش ، رادربخ  نادرم  ناشیناهن  شیارآ  زا  هک  دننزن  نیمز  رب  دوخ  ياپ  نانچ  نآ  اهنز  هک  یتسیاب  زین  و  تسا ] هدـشن  رادومن  ناشیـسنج 

نازینک نامالغ و  مه  دـنرادن و  رـسمه  هک  نادرم  نانز و  نآ  دیوش 32 و  راگتـسر  دیاش  ات  دینک  هبوت  ّقح  يوسب  نینمؤم  يا  امـش  يهمه 
دوخ لضفب  ار  ناشيزاینیب  بجوم  دنوادخ  هک ] دنـشابن  كانـشیدنا   ] دندوب رادان  ریقف و  رگا  دـیهد و  رهوش  نز و  ار  دوخ  قیال  حـلاص و 

دنـشاب و راددوخ  یتسیاب  دنرادن  جاودزاب  سرتسد  هک  اهنآ  تسا 33 و  تیاهنیب  وا  ملع  یگدنـشخب و  شیاشگ و  هچ  درک  دـهاوخ  مهارف 
دندرک دوخ  دیرخ  نامیپ  ياضاقت  امش  نامالغ  نادیرخ و  رز  رگا  دنک و  مهارف  ار  اهنآ  يزاینیب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دننک  هشیپ  تّفع 

ناشدنمهرهب هدرک  تیانع  امـشب  ادخ  هچنآ  زا  دـینک و  راوتـسا  نامیپ  اهنآ  اب  نامیپ  ماجنا  يارب  ارناشیا  دـیداد  صیخـشت  بوخ  حـلاص و  و 
گنچب يارب  امـش  دنرادهاگن و  يدب  زا  ار  دوخ  دنهاوخیم  اهنآ  هکنآ  اب  دینکم  يراکدـبب  رابجا  ار  دوخ  ناگدـیرخ  رز  نازینک و  دـینک و 

ار اهنآ  دنوادخ  رابجا  هکنیا  سپ  زا  هدش ] نامیـشپ  و   ] هدرک راک  نینچب  راداو  ار  اهنآ  هکنآ  دـیهدن و  رارق  هلیـسو  ار  اهنآ  ایند  لام  ندروآ 
مه میداتسرف و  ورف  امـش  يارب  هک  رادومن  تایآ  تسا ] هکنیا   ] نابرهم 34 تسا و  هدنزرمآ  هدرک  هبوت  هدش و  نامیـشپ  ای  هدش  روبجم  هک 

هّجوتم سپ  ناراگزیهرپ 35  يارب  دشاب  ياهظعوم  ات  دناهتـشذگ  رد  امـش  زا  شیپ  هک  مدرم  نآ  زا  یلثم  ناتـساد و  تسا ] نآرق  هکنیا  رد  ]
نآ رد  هک  تسا  ینادغارچ  نآ  ناتساد  يدنوادخ  رون  ناتساد  زیچ ] همه  ینشور  بجوم  و   ] تسا نامسآ  نیمز و  وترپ  دنوادخ  هک  دیشاب 

يهویم زا  دوشب  هتخورفا  هک  ناشخرد  تسا  ياهراتس  دننامه  غارچ ] وترپ  زا   ] هشیش نآ  هداهن و  هشیش  نورد  هب - غارچ  نآ  تسا و  یغارچ 
هدرورپ  ] برغ رد  هن  و  دـشاب ] هدیـسران  هک   ] تسا قرـش  رد  هن  تسا و ] هدـش  هدرورپ  لدـتعم  يهقطنم  رد   ] هک نوـتیز  يهدـنخرف  تخرد 

نوچ هک   ] دهد ینشور  هتـشادن  هلعـش  هدیدن و  شتآ  نوتیز  دوخ  دوریم  راظتنا  هک  يروطب  دشاب ] هتخوس  باتفآ  هک  هحفص 319 ] تسا [ 
دنوادخ هک  تسا  نینچ  هکنیا  و  دننکیم ] نشور  یناهج  دنهدیم و  مهب  تسد  یئانشور  ود  و   ] دوشیم رون  یلع  رون  دسر ] نآب  هلعش  هلیتف و 
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[ غارچ هنوگنیا   ] تسا 36 زیچ  همهب  ياناد  وا  نوچ  دنک  یم - هیبشت  دـنزیم و  لثم  مدرم  يارب  دـنکیم و  يربهر  دوخ  رونب  دـهاوخ  ار  هکنآ 
ینادرم ماش 37  حبـصب و  نآ  رد  دنرادیم و  دنلب  ار  شردق  ّقح  يهزاجاب  هک  یئاههناخ  رد  ار  ادخ  دـننکیم  حـیبست  ای  تسا ، یئاههناخ  رد 
دنسرتیم يزور  زا  نادرم  هکنیا  درادیمن  ناشزاب  تاکز  زامن و  زا  مه  ادخ و  دای  زا  شورف  دیرخ و  یناگرزاب و  چیه  هک  دننکیم  ادخ  رکذ 

شاداپ دـنوادخ  دـیاش  ات  دنتـسه  راـظتناب  38 و  درادـیم ] رب  رود  اهمـشچ  دـنزیم و  روـش  اـهلد  و   ] درادـن رارق  یمدآ  نامـشچ  اـهلد و  هـک 
تاریخ و زا  ناوارف  ینعی   ] باسحیب هدرک  رّدـقم  هک  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هچ  دـیازفیب  نآ  رب  دوخ  لضف  زا  دـهدب و  ار  ناـشياهيراکوکن 
درادنپیم و بآ  ار  نآ  هنشت  درم  هک  تسا  یئامنبآ  راومه  ياهنابایب  دننام  ناشلامعا  دندش  رفاک  هک  اهنآ  یلو  دهدیم 39  يزور  تانسح ]

اهراک رامـش  هک  تسا  دنوادخ  هّتبلا  دسریم و  یبوخب  ار  شباسح  هک  دباییم  ار  دنوادخ  رفاک ] یلو   ] دباییمن يزیچ  دوریم  کیدزن  نوچ 
هتفرگارف و ار  نآ  رگدـکی  ربز  رب  یجاوما  هک  تسا  ایرد  يدوگ  رد  یکیرات  دـننام  نارفاک ] راک  يهجیتن   ] ای دهدیم 40 و  ماجنا  يدنتب  ار 

نآ تسا ] مولعم  هچ   ] دنیبب ارنآ  دناوتیمن  دروآرد  دوخ  تسد  یسک  رگا  هک  تسا  يروط  رگدکی  يالاب  رد  اهیکیرات  هدناشوپ و  ربا  ار  الاب 
نداد و شوگ  لـقن و  رد  ینعی  رخف :  21 ِناطیَّشلا » ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ال  : » نیرّسفم نخـس  درادن . ینـشور  زگره  درکن  ینارون  دنوادخ  هک  ار 

ِءاشحَفلِاب ُُرمأَی   » 53-15- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ءاط  نوکس  ّمض و  اب  تاوطخ »  » يهملک و  دیوشن . ناطیش  وریپ  هشیاع  تمهت  هکنیا  رشن 
هحفص  ] 35-1- نآرق . - دـشاب دـب  دنـسپان و  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  رکنم  درادـن و  هزادـنا  نآ  يدـب  هک  تسا  نآ  ءاـشحف  رخف : ِرَکنُملا » َو 

ناملسم ای  دشیمن ، لوبق  شاهبوت  ای  دشیمن ، هارب  ور  شراک  ای  دشیمن  كاپ  هانگ  زا  امش  زا  یـسک  ینعی  فشک :  21 مُکنِم » یکَز  ام  [ » 320
اُولوُأ ِلَتأَی  َو ال  . » تسا هدش  هدـناوخ  فاک  فیفخت  دـیدشت و  اب  یکز »  » يهملک عمجم :  19-1- نآرق . - درکیمن ادیپ  تسار  هار  دـشیمن و 

وبا دوب و  رکب  وبا  يهلاخ  رـسپ  ردب و  نیدهاجم  نیرجاهم و  زا  هثاثا  نبإ  حطـسم  هک  تسا  لقن  هشیاع  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم :  22 ِلضَفلا »
دای دنگوس  دـیرب و  وا  زا  ار  یلام  کموک  نآ  رکب  وبا  درک  تکرـش  هشیاعب  تمهت  نآ  رد  نوچ  درکیم و  کموک  واب  شرقف  هطـساوب  رکب 

يرصب نسح  و  دش . لزان  رکب  وبا  میمصت  زا  يریگولج  يارب  رخآ  ات  ِلضَفلا »- اُولوُأ  ِلَتأَی  َو ال   » تیآ 22 دنکن  کموک  واب  رگید  هک  درک 
هیآ تسا و  هدرکیم  شیتسرپرـس  رکب  وبا  هک  تسا  هدوب  یمیتی  يارب  دـنگوس  هکنیا   375-339- نآرق -34-1- نآرق : - دناهتفگ دهاجم  و 
نآب هک  دندرک  دای  دنگوس  ربمغیپ  باحـصا  زا  یهورگ  تسا : هدش  لقن  نارگید  ساّبع و  نبإ  زا  و  تسا ، دـنگوس  نآ  زا  يریگولج  يارب 

لاعتفا نزو  زا  لّوا  هک  تسا  هدش  تئارق  ّلأتی  زین  ّلتأی و  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  يارب  هیآ  دـننکن  کموک  هشیاع  تمهتب  زارد  نابز  مدرم 
دای دنگوس  ینعمب  تسا  لّعفت  نزو  زا  مّود  و  تسا ، یهاتوک  روصق و  ینعمب  ایلا »  » زا ای  تسا و  دنگوس  ینعمب  ۀـّیلا »  » زا نآ  لصا  تسا و 

-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  باطخ  يهغیـصب  ءاتب  بیاغ و  يهغیـصب  ءای  اب  هملک  ود  هکنیا  عمجم :  22 اوُحَفصَیل » َو  اوُفعَیل  َو  . » ندرک
هک ناملـسم  نانز  نآ  ربمغیپ  ترجه  زا  سپ   36-1- نآرق : - تسا هتفگ  یلاـمث  هزمح  وبا  حوتفلا : وبأ   23 ِتانَصحُملا » َنُومرَی  َنیِذَّلا   » 28

نانخـس نآب  هراشا  هیآ  هکنیا  دنوریم  يراکدب  يارب  هک  دندوشگ  اهنآ  دبب  نابز  نیکرـشم  دندرک  ترجه  هنیدـمب  دـندرک و  كرت  ار  هّکم 
ات  24 مِهیِدیَأ » َو  مُُهتَنِـسلَأ  مِهیَلَع  ُدَهـشَت  . » دنتفگ نخـس  هشیاع  تمهتب  هک  تسا  اهنآ  يارب  دـناهتفگ : یـضعب  و  مدرم ، نآ  يازـس  تسا و 

تسا و تداهش  هک  دنکیم  نت  ياههراپ  رگد  نابز و  رد  ینخس  داجیا  ای  دهدیم ، حراوج  نتفگ  نخس  تردق  دنوادخ  ینعی  عمجم : رخآ -
دنکیم رارقرب  نآ  رد  ياهناشن  ای  تسا و  هدـش  هداد  هحفص 321 ]  ] 48-1- نآرق  - تبسن ندب  ياههراپب  هک  تسا  دنوادخ  نخـس  عقاو  رد 

ار ناشناهد  تمایق  زور  رد  ینعی  رخآ » ات  ُِمتَخن  َموَیلا   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنیا  ای  و  تسا ، یهاوگ  نخـس و  ياجب  دوخ  هک 
رد نابز  نآ  دوش و  رهم  ناشناهد  دـیآ و  نوریب  ناـشنابز  تسا  نکمم  دـهدیم  یهاوگ  ناـشنابز  تسا  هدـش  هتفگ  اـجنیا  مینکیم و  رهم 
رهم نابز  تداهش  عقوم  دشاب و  رهم  ناهد  دنهد  یم - تداهش  ندب  ياههراپ  رگید  هک  یتقو  تسا  نکمم  دهدب و  تداهش  نهد  زا  جراخ 

رب رهم  بجوم  یگدنز  دب  ياهراک  هک  دشاب  هکنیا  هیآ  نآ  رد  نابز  ندرک  رهم  زا  دوصقم  دـیاش  و   ] 166-148- نآرق . - دوش هتشادرب  نآ 
ماجنا ار  اهنآ  باسح  ازـس و  یتسردـب  دـنوادخ  ینعی  يربط :  25 َّقَحلا » ُمُهَنیِد  ُهّللا  ُمِهیِّفَُوی  [. » دـننک عاـفد  دوخ  زا  دـنناوتن  هک  تسا  ناـبز 

اب دشاب و  نید  تفـص  ات  تسا  هدش  هدناوخ  الاب  يادص  اب  ّقح  يهملک  تسا و  ازج  باسح و  ینعمب  هیآ  هکنیا  رد  نید  يهملک  دـهدیم و 
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ینعم دـشاب و  هدـیقع  نیئآ و  ینعمب  نید  تسا  نکمم  عمجم :  44-1- نآرق . - دشاب هّللا  يارب  تفـص  ات  دناهدناوخ  زین  عفر  ولج و  يادـص 
ینعی تسا : هتفگ  جاّجز  فشک : َنِیبِّیَّطِلل » ُتابِّیَّطلا  َنِیثِیبَخِلل و  ُتاثِیبَخ  داد . دـهاوخ  اهنآب  ار  تسرد  ّقح و  نید  شاداپ  ادـخ  دـشاب : نینچ 

و دندرمـش ، يدب  زا  كاپ  ار  وا  هک  تسا  بوخ  نادرم  زا  بوخ  نانخـس  دندرک و  مان  دـب  ار  هشیاع  هک  تسا  دـیلپ  نادرم  زا  دـیلپ  نانخس 
نادرم يارب  اسراپ  بوخ و  نانز  و  وا ، لاثما  ّیبا و  نب  هّللا  دبع  لثم  دنتسه  دب  نادرم  يارب  ياسراپان  دب و  نانز  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ 

وبا عـمجم : هحفـص 322 ]  ] 442-440- یقرواپ -62-32- نآرق -29-1- نآرق «. - 48» دنـشاب ربمغیپ  هشیاـع و  هک  دنتـسه  هزیکاـپ  بوخ و 
رگید تیآ  رد  هکنانچ  دنرگدکی  يارب  كاپ  نادرم  نانز و  دنتسه و  رگدکی  يارب  دیلپ  نانز  دیلپ و  نادرم  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  ملسم و 

: تسا هتفگ  دیز  نبإ  و  تسا ، هدش  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  و  ٌكِرشُم » َوأ  ٍناز  ّالِإ  اهُحِکنَی  ُۀَِیناّزلا ال   » تسا
هتفگ نینچ  مّود  رتفد  زاـغآ  رد  يونثم   205-154- نآرق . - تسا کین  نادرم  زا  وکین  ياهراک  تسا و  دـیلپ  نادرم  زا  دـب  ياـهراک  ینعی 

يا ریـس  سنج  اب  دنکیم   || يوش  رظان  وت  هک  يزیچنآ  ره  رد  نیقی  زا  بذـج  دـنک  یبوخ  ار  بوخ   || نیبّیّطلل  هک ، رهب  زا  تابّیط  تسا :
دشکیم ار  نایقاب   || دشکیم  ار  نالطاب  لطاب  مسق  درس  درس و  دیـشک و  ار  یمرگ  مرگ   || درک  بذج  يزیچ  زیچ  ره  ناهج  رد  يونعم 

بذاج ناگریت  مه  ار  درد   || دـنوش  بلاط  نایفاص  مه  ار  فاص  دـنبلاط  ار  نایرون  رم  نایرون   || دـنبذاج  ار  نایران  رم  نایران  دـشر  لها 
نبإ يربط :  27 اوُمِّلَُست » َو  اوُِسنأَتسَت  یّتَح  مُِکتُوُیب  َریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخدَت  ال   » راک داتفا  نایمور  اب  ار  مور   || رای  دنـشاب  نایگنز  مه  ار  گنز  دنوب 
زین بعک  نب  ّیبا  تسا و  هدوب  ناگدنـسیون  ياطخ  اوسنأتـست »  » يهملک تسا : هتفگیم  تسا و  هدناوخیم  اومّلـست » اونذأتـست و  یّتح   » ساّبع

ّيدع -1-77 و  نآرق «. - اونذأتست اهلها و  یلع  اومّلست  یّتح   » تسا هدوب  نینچ  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  تسا و  هدناوخیم  روط  هکنیا 
نامهب مناشیوخ  زا  ینادرم  دنیبب و  ارم  یـسک  مهاوخیمن  هک  میتسه  یعـضو  رد  یهاگ  درک : ضرع  ربمغیپب  راصنا  زا  ینز  تفگ : تباث  نب 
يدرم تسا  هدرک  لقن  راسی  نب  ءاطع  و  رخآ » ات  ًاتُوُیب - اُولُخدَت  ال   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  نز  نآ  نخـس  هکنیا  زا  دـعب  دـنوشیم ، دراو  عضو 

يوش و دراو  یهاوخیم  دومرف : مریگب ! نذا  مه  زاب  درادـن  یـسک  نم  زج  هک  مرداـم  رب  موشیم  دراو  هناـخب  یتقو  دـیاب  درک : ضرع  ربمغیپب 
دینک و هفرس  هک  تسا  هکنیا  اوُِسنأَتسَت » یّتَح   » ینعم تسا : هتفگ  دیز  نبإ  و  ریگب . نذا  سپ  دومرف : هن  درک : ضرع  ینیبب ! هنهرب  ار  تردام 

اوُدَِجت َمل  نِإَف  . » دیآرد هناخب  دـهاوخ  هحفص 323 ]  ] 545-524- نآرق -241-219- نآرق - - یم یـسک  دنمهفب  ات  دـینک  فاص  ولگ  هار 
دشاب يزیچ  اجنآ  رد  دیاش  هک  دیوشن  دراو  امش  دهدب  دورو  يهزاجا  امشب  هک  دوبن  یـسک  رگا  ینعی  عمجم :  28 اهُولُخدَت » الَف  ًادَحَأ  اهِیف 

دوب و هتـسب  رد  رگا  دش و  دراو  دیابن  هناخ  بحاص  هزاجایب  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  هلمج  نیاب  دیوش و  رادربخ  نآ  زا  امـش  دیابن  هک 
نتساوخ نذا  هکنیا  هک  ربمغیپ  يهدومرف  يارب  تسین  ای  دهدب  هزاجا  ات  تسه  یـسک  هک  يریگ  ربخ  ندرک و  هاگن  تسین  زیاج  دوبن  یـسک 

هزاجا هناخ  بحاص  هک  تسا  هناشن  دوب  زاب  رد  رگا  یلو  دـننکن  مدرم  لزنم  لخاد  زا  يواکجنک  دـننکن و  هاگن  دوخ  هک  تسا  هکنیا  يارب 
نوردب هزاجا  زا  شیپ  یـسک  رگا  هک  تسا  ثیدح  رد  رخف :  53-1- نآرق . - دنوش رـضحتسم  نآ  زا  دنرگنب و  اجنآ  نوردب  هک  تسا  هداد 

نتفرگارف يارب  تفریم  راصنا  ياههناخ  ردـب  ساـّبع  نبإ  فشک : تسا . هدرک  مهارف  راـمد  كـاله و  يهلیـسو  دـنک  هاـگن  یـسک  يهناـخ 
نینچ ملع  نتفرگارف  يارب  دادـیم  باوج  يدرکن ! ربخ  ارم  ارچ  تفگیم : واب  دـمآیم و  نوریب  هناخ  بحاص  اـت  تسـشنیم  اـجنآ  ثیدـح و 

دهاجم هّیفنح و  نب  دّـمحم   89-1- نآرق : - يربط  29 مَُکل » ٌعاتَم  اـهِیف  ٍۀَنوُکـسَم  َریَغ  ًاـتُوُیب  اُولُخدـَت  نَأ  ٌحاـنُج  مُکیَلَع  َسَیل  . » میراد هفیظو 
هار رد  تسین و  نآ  رد  یـسک  هک  هار  نایم  ياههناخ  اهارـسناوراکب و  دـیوش  دراو  هزاجا  نودـب  هک  امـش  رب  تسین  یکاـب  ینعی  دـناهتفگ :

اههناخ نآب  يهزاجا  نودـب  دورو  دوصقم  دناهتـشاذگیم  اج  نآب  اهالاک  رگید  رتش و  نالاپ  هک  تسا  هدوب  ینوکـسم  ریغ  ياـههناخ  هنیدـم 
دیز نبإ  تجاح ، ياضق  يارب  تسا  اههبارخ  زا  هدافتسا  دوصقم  تسا : هتفگ  اطع  تسا ، هّکم  ياههناخ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا ،

قداص ماما  زا  عمجم : تسا . زیاج  اهنآب  دورو  نذا ، نودـب  تسا  نآ  رد  مدرم  يالاک  هک  تسا  اههناختراجت  اهناّکد و  دوصقم  تسا : هتفگ 
« مُهَجوُُرف اوُظَفحَی  َو  مِهِراـصبَأ  نِم  اوُّضُغَی  [ » هحفص 324 تسا [ . اهایسآ  اهماّمح و  و  اهارـسناوراک ، دوصقم  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع 
هک تسا  نآ  دارم  هکلب  دیهن  مهرب  مشچ  کلپ  هک  تسین  نآ  دارم  دیرگن و  یـسک  تروع  رد  هکنآ  زا  دیـشوپب  مشچ  ینعی  حوتفلا  وبأ   30
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هیلع ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  و  نآـب . يرگید  نتـسیرگن  زا  ار  دوخ  تروع  دـیئامن  ظـفح  يرگید و  تروـعب  ندرک  هاـگن  زا  دـیرادهاگن  مشچ 
-1- نآرق . - ناطیـش دولآرهز  ياهریت  زا  تسا  يریت  نانز  ياهیئابیزب  ندرک  هاگن  هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  مالّـسلا 

تـسا تروع  يرادـهگنب  نامرف  نآرق  رد  هچنآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  مه  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  عمجم :  54
دنناشیا تقیرط  نادرمناوج  تسا : هتـشون  فشک  تسا . ندرک  هاگن  زا  يریگولج  دوصقم  هک  هیآ  هکنیا  رد  رگم  تسا  يراـکهزب  دوصقم 

رـسیب و ناوای ، اهلد  و  ناریح ، اهدرخ  هتـشگ  قرغ  تشهد  جومب  تبیه  يایرد  رد  دـننکن ، زاب  سکب  تّمه  يهدـید  دـنرگننیم ، ریغب  هک 
يایرد هب  دـنوحم  همه  رـسکی  نابایب  راغ و  رد  ناهوک ، هعموص  رد   || رد  ناهجب  ناویرغ  دـنناود و  نایوپ و  ناشنیب . مانیب و  ناـماسیب ،

هک ینز  اب  دش  ورب  ور  راصنا  زا  یناوج  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاص : نامال  ناخال و  همه  رب  دوخب  هدـناوخ  رب   || ّریحت 
دوبن و هّجوتم  درکیم و  شهاگن  وا  رـس  تشپ  زا  دش  ّدر  وا  زا  نوچ  تسیرگنیم و  يو  هب  وا  دندناشوپیم . ار  دوخ  شوگ  تشپ  زورنآ  مسرب 

دمآ دوخب  دش  ناهنپ  شرظن  زا  نز  نآ  نوچ  دش و  نینوخ  درک و  تباصا  دوب  راویدب  هک  ياهشیـش  ای  ناوختـساب  ناوج  نآ  ینیب  تفریم و 
. دش لزان  هیآ  هکنیا  درک و  لقن  ار  دوخ  تشذگرس  تفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  روضح  تسا  هتفرگ  نوخ  ار  شـسابل  هنیـس و  هک 

َرَهَظ ام  ّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُبی  َو ال  . » تسا هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هیودرم  نبإ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـسولآ  ار  ثیدـح  هکنیا  دـننامه  و 
تسا و دنبتسد  هراوشوگ و  هک  هدیشوپ  یکی  تسا  هتسد  ود  نز  تنیز  شیارآ و   54-1- نآرق : - تسا هتفگ  دوعسم  نبإ  يربط :  31 اهنِم »

هداـتق اـطع و  ریبج و  نب - دیعـس  و  تسا ، رادومن  هک  تسا  ساـبل  رهظ » اـم   » زا دوصقم  دـشاب و  ساـبل  هک  رادومن  هحفـص 325 ] يرگید [ 
هراوشوگ دنبتـسد و  تروص و  هک  رادومن  رهاـظ و  ياـهتنیز  ندرک  رادومن  تسا  زیاـج  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  دـناهتفگ :

زا يزیچ  هک  وا  رب  تسین  اور  دیـسر  یگدـعاق  نارودـب  نز  نوچ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ هک  هشیاع  زا  تسا  هدرک  لقن  جـیرج  نبإ  و  دـشاب ،
هب هکنیا  زا  دومرف  تفرگ و  ار  دوخ  تسد  رتالاب ، تسد  دـنب  زا  هضبق  کی  رادـقمب  هاگنآ  ار و  دوخ  تروص  رگم  دـنک  رادومن  دوخ  ندـب 

ياج هک  تسا  هکنیا  اههلمج  هکنیا  ینعم  عمجم : تسین . مزـال  شندیـشوپ  زین  ناتـشگنا  تسد و  فک  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  ار و  نیئاـپ 
هک تسا  میهاربا  نبإ  ّیلع  ریـسفت  رد  و  تسین ، مارح  نآب  رظن  تسین و  مزال  یئاهنتب  تنیز  لصا  ندیـشوپ  هن  رگ  دننکن و  رادومن  ار  اهتنیز 

تنیز زا  دوصقم  فشک : دننکن . رادومن  دنـشوپب و  تسین  مزال  ار  ناتـشگنا  و  تسد ، فک  ود  هک  تسا  هکنیا  اهنم » رهظ  ام  ّالا   » زا دوصقم 
دوصقم دناهتفگ : یـضعب  و  دنناشوپب . مرحمان  زا  تسا  رویز  تنیز و  نآ  رب  هچنآ  دیاب  و  شیارآ ، تسا و  نآ  رب  تنیز  هک  تسا  وضع  نآ 
رادومن هچنآ  دشاب و  هدیشوپ  دیاب  تسا  نایامن  نآ  ریز  زا  يوم  هک  كزان  دق  راهچ  گنراگنر و  ياهـسابل  رطع و  تسا : هکنیا  اههلمج  زا 

نبإ زا  و  دنکیم ،] ادـص  گنز  دـننام  هک  اپ  قاس  رد  بارعا  صوصخم  تسا  یتنیز   ] تسا لاخلخ  يادـص  تسین  مزال  شندیـشوپ  تسا و 
دروخرب درم  اب  نوچ  دـندرکیمن و  رادومن  ار  ناـشمشچ  کـی  زا  فصن  زج  دـندمآیم و  نوریب  باـقن  اـب  اـهنز  هک  تسا  هدـش  لـقن  نیریس 

ندرگ ریز  رب  ار  دوخ  دق  راهچ  يرـسور و  ینعی  يربط :  31 َّنِِهبُویُج » یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َنبِرضَیل  َو  . » دنوش ّدر  اهدرم  ات  دنداتـسیایم  دندرکیم 
لزان هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  هیبش  رتخد  هّیفص  و  دشاب . هدیـشوپ  ناشهراوشوگ  يوم و  ندرگ و  ات  دنچیپب 

وا هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  هورع  مه  و  دنداد ، رارق  دوخ  رـس  كاشوپ  رامخ و  ارنآ  دندرک و  هراپ  ار  دوخ  ياهدرب  يهرانک  اهنز  دـش 
اهنآ زا  دندرک و  هراپ  دنتشاد  هک  ياهچراپ  رتتفلک  رتمیخـض و  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  ار  لّوا  هرجاهم  ياهنز  دزرمایب  ادخ  تفگ 

الاب دننام  ولج  زا  اهنز  نهاریپ  يهقی  هک  تسا  لقن  فشک : دندرک . تسرد  دوخ  يارب  دـق  راهچ  يرـسور و  هحفص 326 ]  ] 51-1- نآرق -
يهملک عمجم : دـش . رداص  نآ  ندیـشوپ  هب  روتـسد  هیآ  هکنیا  يهلیـسوب  تهج  هکنیا  زا  دوب  رادومن  نآ  زا  ناشاههنیـس  هک  دوب  زاـب  شوپ 

هعنقم ار  نآ  دریگیم و  ار  ناـشیناشیپ  يور  هک  يروـطب  تسا  اـهنز  رـس  كاـشوپ  هک  تسا  راـمخ  عـمج  تـسا  هـیآ  هـکنیا  رد  هـک  رمخ ] ]
تـسا هدش  لقن  نوچ  دوش  هدیـشوپ  ناشولگ  ریز  ات  دنروایب  هنیـس  يو  رب  ار  دوخ  يهعنقم  هک  تسا  نآ  يارب  هیآ  نیاب  روتـسد  دنیوگیم و 

هیانک تسا  هدش  هتفگ  هک  ّنهبویج »  » يهملک تهج  هکنیا  زا  دشیم  رادومن  ناشاههنیس  دنتخادنایم و  رـس  تشپب  ار  دوخ  يرـسور  اهنز  هک 
ولج ار  يرسور  هعنقم و  دننکن و  زاب  ار  اههنیس  هک  دش  هداد  روتسد  دناشوپیم  ار  هنیس  يور  اهنابیرگ  ینعمب  بویج »  » نوچ هنیس و  زا  تسا 
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ساّبع نبإ  دنناشوپب ، ار  ندرگ  هراوشوگ و  يوم و  هک  تسا  نآ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  دنناشوپب . دوخ  يهنیـس  دنـشکب و 
دیابن ینعی  يربط :  31 َّنِِهَتلوُُعِبل » ّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدُبی  َو ال  . » ندرگ ریز  يدوگ  هنیس و  ندرگ و  تسا و  يوم  ندناشوپ  دوصقم  تسا : هتفگ -

يرـسورب دیاب  هک  ار  ندب  زا  هچنآ  دنب و  وزاب  هراوشوگ و  لاخلخ و  لثم  تسین  رادومن  هک  ار  دوخ  رویز  شیارآ و  نآ  دـننک  رادومن  اهنز 
ولج رد  رگم  دننکن  رادومن  دنرادب و  هدیـشوپ  دیاب  ار  اهنیا  يهمه  دوش  رادومن  تسین  اور  هناگیب  ولج  رد  زامن و  رد  هچنآ  مه  و  دـنناشوپب ،

رد هک  یناهن  ياهرویز  اهشیارآ و  ینعی  عمجم :  56-1- نآرق . - تشذگ همجرت  رد  تسا و  هدش  حیرصت  هیآ  رد  هک  اهنآ  دوخ و  نارهوش 
بابلج ینعی  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  دننکن ، رادومن  دناهدش  هدرب  مان  هک  اهنآ  رهوش و  ریغ  ولج  رد  دـیاب  تسین . زیاج  شندـنایامن  زامن 

رد دـنک  رادومن  دـناوتیم  نارگید  دوخ و  رهوش  ولج  رد  نز  هک  ار  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ : يربط : َّنِِهئاِسن » َوأ  . » دـنرادن رب  ار  دوخ  راـمخ  و 
یـضعب و  دـناشوپب ، دـیاب  دنتـسه  هکرـشم  ياهنز  هک  هناگیب  نز  زا  دـنک و  رادومن  دـناوتیم  دنتـسه  ناملـسم  هک  دوخ  دـننامه  ياـهنز  ولج 

يارب تسا  زیاج  ینعی  عمجم : بجاو . هن  تسا  بّحتسم  ناملسم  ریغ  ار  دوخ  ناملسم  نز  ندناشوپ  هحفص 327 ]  ] 19-1- نآرق  - دناهتفگ
یحیـسم و يدوهی و  نز  ولج  رد  یلو  دـنک  ناـیامن  دوخ  شیارآ  ندـب و  زا  تسا  ناـهنپ  هچنآ  رویز و  ناملـسم  نز  ولج  هک  ناملـسم  نز 

اجنآ حارج  يهدیبع  وباب - تشون  همان  باطخ  رمع  تفگ : تماص  نب  ةدابع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبأ  دوش . هنهرب  هک  تسین  زیاج  سوجم 
نکم نیکمت  دنوریم  هبامرگب  ياجکی  هب  ناملسم  نانز  اب  باتک  لها  نانز  هک  مدینش  هک  تفگ  و  دوب ] اجنآ  مکاح  ینعی   ] دوب لماع  وا  هک 

: يربط  31 َّنُُهنامیَأ » تَکَلَم  ام  َوأ  . » درک عنم  داتـسرف و  سک  وا  دـننیب ، ناشیا  مادـنا  دـنور و  هبامرگب  ناناملـسم  نانز  اب  هکنآ  زا  ار  ناـشیا 
دناوتیم مه  دوخ  نامالغ  ولجب  دنک  رادومن  دناوتیم  دوخ  يهدربمان  ناشیوخ  نادرم  ولجب  رویز  نت و  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 

تسا ولج  يهلمجب  طوبرم  هلمج  هکنیا  ینعم   32-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  و  تسین . مزال  دوخ  مالغ  زا  ار  اهنآ  ندناشوپ  دنک و  رادومن 
تسا و مزـال  ندیـشوپ  ناملـسم  ریغ  نز  زا  ینعی  تسین  مزـال  ناملـسم  دوـخ و  دـننامه  ياـهنز  زا  ندیـشوپ  تسا : هدـش  هتفگ  نوـچ  هـک 

زینک لماش  هلمج  هکنیا  دشاب و  دیرخ  رز  زینک و  هک  یتروص  رد  تسین  مزال  ندناشوپ  ناملـسم  ریغ  نز  زا  تسا : هدش  هتفگ  نآ  يهلابندب 
ندیشوپ هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  ینعم  دناهتفگ : یضعب  عمجم : دشابن . ناملـسم  هک  تسا  يزینک  دوصقم  طقف  تسین و  ود  ره  مالغ  و 

: تسا هتفگ  یئاـّبج  تسا ، هدـش  لـقن  ع ]  ] قداـص ماـما  زا  ینعم  نیمه  زینک و  نز و  هچ  دـشاب  درم  مـالغ و  هچ  تسین  مزـال  دـیرخ  رز  زا 
مزال ینعی  يربط :  31 ِلاجِّرلا » َنِم  ِۀـَبرِإلا  ِیلوُأ  ِریَغ  َنیِِعباّتلا  َِوأ  . » تسین مزال  وا  زا  ندیـشوپ  هک  تسا  غلاـبان  مـالغ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 
یلیم تسین و  اهنآ  رد  يزیچ  یسنج  ّتیـصاخ  زا  ندروخ و  يارب  طقف  دنوریم  نارگید  لابند  هک  اهدرم  نآ  زا  دناشوپب  ار  دوخ  نز  تسین 

رایتخا تحت  هحفص 328 ] رد [  هک  تسا  یکدوک  نآ  دوصقم  دناهتفگ  ریبج  نب  دیعـس  ساّبع و  نبإ  عمجم :  62-1- نآرق . - دنرادن نانزب 
نیّنع نادرم  نآ  دوصقم  دناهتفگ : یبعـش  همرکع و  تسا ، هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینعم  نیمه  تسا و  يرگید  یتسرپرـس  و 

یـضعب تسا و  هدنامن  اهنآ  رد  نزب  لیم  دناهدش و  هتخا  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یعفاش  دنتـسه ، زجاع  یـسنج  لمع  ماجنا  زا  هک  تسا 
يهملک تسا و  غلاب  ریغ  مالغ  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  وا  ياهرکفمه  هفینح و  وبا  زا  و  تسا ، هدـنام  راک  زا  ریپ  درم  دوصقم  دـناهتفگ :

َو ال . » تسا یکی  تئارق  ود  ره  هب - ینعم  يهجیتن  هدش و  هدـناوخ  ّرج  ریز و  يادـص  اب  مه  بصن و  الاب و  يادـص  اب  هلمج  هکنیا  رد  ریغ ] ]
نوچ تسب و  دوخ  يهرقن  لاخلخب  هرهم  هناد  دنچ  ینز   58-1- نآرق : - تسا هتفگ  یمرضح  يربط :  31 َنیِفُخی » ام  َمَلُعِیل  َّنِِهلُجرَِأب  َنبِرضَی 
هتفگ دیز  نبإ  دش . لزان  راک  نآ  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دش ، دـنلب  نآ  يادـص  دـیبوک و  نیمز  رب  دوخ  ياپ  دیـسر  نادرم  یهورگب 

شوگب اهگنز  يادـص  هک  دـنبوکن  نیمز  رب  ياپ  هک  تسا  هدـش  يریگولج  هیآ  هکنیا  رد  دـندرکیم  اپب  یئاهگنز  لاخلخ  ياجب  اهنز  تسا :
یناگویب هکنآب  ار  نافّلکم  درک  رما  هیآ  هکنیا  رد  یلاعت  ّقح - تسا : هتـشون  حوتفلا : وبأ   32 َنیِِحلاّصلا » َو  مُکنِم  یمایَألا  اوُحِکنَأ  َو  . » دسرب

فافز حاکن و  بادآ  رد  تسا  هدـمآ  هک  يرابخا  اّما  دـنهد . رهوشب  ار  ناشیا  دوب  ناشیا  تسدـب  ناشیا  تیالو  دنـشاب و  ّقلعتم  ناشیاب  هک 
دینز و فد  ات  تسا  اور  فافز  تقو  رد  دینک و  اهدجسم  رد  دینک و  اراکشآ  حاکن  هک  تفگ : مالّسلا  هیلع  لوسر  هک  درک  تیاور  هشیاع 

يرهوشب ار  وا  مدرورپیم ، ار  وا  نم  دوب و  نم  يهرجح  رد  يراصنا  یکرتخد  تفگ : هشیاع  و  دشاب ، يدنفسوگب  همه  رگا  دینکب و  همیلو 
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هک دنناوخیمن ! يرعـش  اجنیا و  تسین  يزاوآ  چیه  ارچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لوسر  ام  یگیاسمه  رد  دـش  رهوش  يهناخب  هک  بش  نآ  مداد 
دومرف ع ]  ] قداص ماما  عمجم :  33 ِِهلضَف » نِم  ُهّللا  ُمِِهنُغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  نِإ   » 50-1- نآرق . - دیراد تسود  دشاب و  تداع  هکنیا  ار  نایراصنا 

ار رهوشیب  نانز  نزیب و  نادرم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  نیاب  نوچ  تسا  نامگ  دب  دنوادخب  وا  دنکن  جاودزا  يدـنملایع  سرت  زا  هک  ره 
دهاوخ زاینیب  ار  اـهنآ  دوخ  ناوارف  رپ و  يهنازخ  دوخ و  لـضف  زا  دـنوادخ  هحفص 329 ]  ] 59-1- نآرق  - دندوب ریقف  رگا  دیهد و  رـسمهب 

تقفاوم اهنآ  اب  امش  سپ  امش  ناگدرب  زا  دننک  هبتاکم  بلط  هکنانآ  حوتفلا : وبأ   33 مُُکنامیَأ » تَکَلَم  اّمِم  َباتِکلا  َنوُغَتبَی  َنیِذَّلا  َو  . ] » درک
هک دهدیم  نامرف  هیآ  دوش ، دازآ  دهدب و  طاسقا  هب  ای  دقن  یغلبم  هک  دهاوخب  شیوخ  بحاص  زا  زینک  ای  مالغ  هکتسنآ  هبتاکم  ینعم  دینک 

اوُهِرُکت َو ال   » 67-3- نآرق [. - ّبحتسم دنیوگ  یضعب  تسا و  بجاو  راک  هکنیا  دنیوگ  ياهراپ  و  تباجا ، ارناشیا  دینک و  تدعاسم  اهنآ  اب 
زینک نآ  دـهدب ، واـب  دریگب و  یلاـم  دوش و  رتسبمه  نادرم  اـب  هک  درکیم  راداو  ار  دوخ  زینک  ّیبا  هّللا  دـبع  يربط :  33 ِءاِغبلا » یَلَع  مُِکتایَتَف 
شـش ّیبا  نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  لقن  عمجم : ًانُّصََحت » َندَرَأ  نِإ   » 47-1- نآرق . - دـش لزان  وا  يارب  هیآ  درک  راـک  هکنیا  زا  تیاـکش 
دندرک تیاکـش  ص ]  ] ربمغیپ هب  اهنآ  دش  لزان  انز  تمرح  تیآ  نوچ  دننک ، بسک  وا  يارب  يراکدب  زا  درکیم  ناشراداو  هک  تشاد  زینک 

نآب راداو  ار  اهنآ  امـش  دنـشاب  يراکدب  زا  راددوخ  دنهاوخب  امـش  نازینک  رگا  هک  تسا  نینچ  اههلمج  هکنیا  ینعم  و  دـش ، لزان  هیآ  هکنیا 
رگا سپ  دـننکیم ، ار  راکنآ  دوخ  هچ  درادـن  ینعم  وا  يراداو  هارکا و  دنـشابن  راددوخ  اـهنآ  رگا  هک  تسا  نآ  يارب  طرـش  هکنیا  دـینکن و 
لقن ریبـج  نب  دیعـس  زا  يربـط : ٌروُفَغ » َّنِهِهارکِإ  ِدـَعب  نِم  َهّللا  َّنِإَـف  َّنُههِرُکی  نَم  َو   » 27-1- نآرق . - دینکن ناشروبجم  امـش  دنهاوخن  اهنآ 

زا سپ  دنوادخ  دنکیم  یتشزب  راداو  هارکا و  ار  اهنز  هکنآ  تسا  هکنیا  ینعم  و  روفغ » ّنهل  ّنههارکا  دعب   » درکیم تئارق  نینچ  وا  هک  تسا 
هک مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  تسا و  لقن  ریبج  دیعـس  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم :  73-1- نآرق . - دزرمآ یم - ار  اهنز  نآ  يرابجا  لمع 

ار اهنآ  - 2 دزرمآیم ، دناهدش  روبجم  هک  ار  اهنز  نآ  دنوادخ  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هکنیا  رخف : روفغ .» ّنهل   » دـناهدناوخیم نینچ 
 ] 85-1- نآرق  - يهملک رخف :  34 اوَلَخ » َنیِذَّلا  َنِم  اًلَثَم  َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  مُکَیلِإ  اـنلَزنَأ  دََـقل  َو  . » دـننک هبوت  رگا  دزرمآـیم  دـننکیم  راداو  هک 
ای دنکیم ، نایب  نشور و  ار  تقیقح  مدرم  يارب  هک  یئاههناشن  میداتـسرف  ینعی  تسا  هدش  تئارق  ءای  رـسک  حتف و  اب  تانّیبم » [ » هحفص 330

لثم میاهدروآ  نآرق  رد  ینعی  تسا  دـننامه  ینعمب  ـالثم »  » يهملک تسا  هتفگ  كاّحـض  و  تسا ، هدرک  ادـج  لـطاب  زا  ار  ّقـح  هک  یتاـیآ 
يراتفرگ ناگتـشذگ و  ناتـساد  میدرک  نایب  نآرقب  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  میدروآ ، امـش  زا  شیپ  مدرم  يارب  لیجنا  تاروت و  رد  هچنآ 

« الثم  » يهملک و  دـینک . ینامرفان  یچیپرـس و  اهروتـسد  هکنیا  زا  اهنآ  لثم  رگا  دـیوشیم  راتفرگ  اهنآ  دـننام  مه  امـش  هک  دـینادب  ات  ار  اهنآ 
نیمزب هچنآ  ینعی  يربط :  35 ِضرَألا » َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهّللا  . » تسا ناتساد  ینعمب  لتاقم  يهتفگب  تسا و  دننامه  ینعمب  كاّحض  يهتفگب 

ناگراتـس دیـشروخ و  هام و  راک  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  و  دنوریم ، تسرد  هارب  وا  رونب  دـنکیم و  تیادـه  دـنوادخ  تسا  نامـسآ  و 
هام و ینـشور  يهلیـسوب  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : یظرق  كاّحـض و  حوتفلا : وبأ   41-1- نآرق . - دنکیم ریبدت  دـنوادخ  ار  نامـسآ  نیمز و 
و تسوا ، زا  تسا  نیمز  نامـسآب و  هک  رون  ره  ینعی  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  و  دـنکیم ، نشور  ار  نامـسآ  نیمز و  ناگراتـس  دیـشروخ و 

بیع ره  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هکنیا  هیآ  يهجیتن  ینعم  نیاب  تسا و  یفاص  یکاپ و  ینعمب  رون  يهملک  لـصا  دـنتفگ : ینعم  لـها  یـضغب 
نامـسآ و درک  نشور  دـنوادخ  تسا : نینچ  ینعم  و  دومرفیم . تئارق  یـضام  لعف  روصب  رّون » : » هک تسا  لقن  ع ]  ] ّیلع زا  و  تسا ، كاـپ 
و نادنمـشناد ، ناربمغیپ و  هب  ار  نیمز  هکئـالمب و  ار  اهنامـسآ  دـهدیم  شیارآ  دـنوادخ  ینعی  تسا : هتفگ  بعک  نب  ّیبا  عمجم : ار . نیمز 

رادومن دوخ  هچنآ  ینعی  رون  یناشاک : تالیوأت  تسا . وا  زا  ششخب  یکین و  دوس و  ره  هک  تسا  هکنیا  رونب  دنوادخ  فیـصوت  زا  دوصقم 
يرادومن ّقح و  روهظ  لامک  تبـسانمب  تسا  یلاعت  ّقح  ياهمـسا  زا  یکی  هملک  هکنیا  تسا و  رادومن  نآ  يهلیـسوب  اـهزیچ  رگد  تسا و 

نویعلا ّظح  و  هحفـص 331 ] شفاخا [  موق  راصبا  هکاردال   || تضّرعت  روهّظلا  طارفال  ّیفخ  دـناهتفگ : هکناـنچ  وا  دوجوب  تادوجوم  همه 
رون دنوادخ  دـناهدش  رادومن  واب  دـناهدش و  دوجوم  ّقح  دوجوب  تادوجوم  نوچ  شماوعلا و  نویعلل  ّظح  ةدـشک   || ههجو  رون  نم  قرّزلا 
حور تسا . واب  اههدیدپ  شیادـیپ  تسا و  قلطم  دوجو  دوخ  ماسجا ، نیمز  حاورا و  نامـسآ  يهدـننک  رادومن  ینعی  تسا  نیمز  نامـسآ و 
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سپ تسا ، مدـع  یگریت  تسا و  رادومن  دوجو  راچان  مینک ، ربارب  مدـع  اب  ار  دوجو  نوچ  تسا : هتفگ  رون  يهملک  حرـش  رد  یلازغ  نایبلا :
وت زا  دوهـش  ّرـس  دوجو  رون   || ربخیب  میدوب  همه  مدع  تملظ  رد  تسا . رون  مسا  راوازـس  دروآیم  دوجو  يرادومنب  مدع  یگریت  زا  هکنآ 
ّدـض ینـشور  هچ  تفگ  دیاشن  ینـشور  یـسراپب  یلو  تفگ  ناوت  رون  ار  يادـخ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـهاز  ماما  هتـشون : ینیـسح  میتفای 

فطل یهز  دنا  اوحرف  بزح  ّلک   || سک  همه  اج  ره  وت  ناسحا  يهناخناهن  زا  تیب : تسا . ّدض  ود  ره  راگدیرفآ  يادخ  تسا و  یکیرات 
نادغارچ ناتـساد  نآرق  نامیا و  زا  تسا  وا  لد  رد  هک  نمؤم  رون  ناتـساد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :  35 ٍةاکـشِمَک » ِهِرُون  ُلَثَم   » میمع

ةاکـشم دننام  هک  تسا  دّـمحم  لثم  ّقح  رون  لثم  ینعی  تفگ : وا  دیـسرپ ، وا  زا  ار  هیآ  هکنیا  تفر و  رابحالا  بعک  دزن  ساّبع  نبإ  و  تسا .
لد رد  دـنوشیم و  یئامنهار  مدرم  اهنآب  هک  نآ  ياههظعوم  نآرق و  تایآ  دـنوادخ و  یئاـمنهار  ناتـساد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ،

-1- نآرق . - تسا نادغارچ  لثم  دنوادخ  تعاطا  ادخ و  رون  ناتـساد  ینعی  دناهتفگ : رگید  یـضعب  و  تسا ، نادغارچ  دـننام  تسا  نینمؤم 
ناهرب لیلد و  رون  زا  دوصقم  هک  تسا ، تاکـشم  دـننام  دـنوادخ  لدـع  دـیحوت و  يّهلدا  ناتـساد  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  29

دشاب و فرط  کیب  هک  راوید  رد  تسا  یخاروس  ینعمب  ةاکـشم  حوتفلا  وبأ   35 خلا » ٍۀَجاجُز - ِیف  ُحابصِملا  ٌحابصِم  اهِیف  ٍةاکـشِمَک  . » تسا
هلیتف نآ  رد  هک  تسا  لیدنق  يهیاپ  دناهتفگ : یـضعب  و  دنراذگ ، غارچ  نآب  هحفص 332 ]  ] 51-1- نآرق  - دـشابن و خاروس  رگید  ياج  زا 
هکنیا زا  تفگ : تفر و  رابحألا  بعک  دزن  ساّبع  نبإ  يربط : دـشاب . غارچ  نآ  رد  هک  تسا  یلیدـنق  ةاکـشم  تسا  هتفگ  دـهاجم  دـنهنیم ،

تسا و ترضح  نآ  لد  حابـصم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ةاکـشم  تفگ : وا  نکب ، یثیدح  هدب و  یحیـضوت  نم  يارب  هلمج 
ترضح نآ  لد  هک  غارچ  و  ناشخرد ، يهراتـسب  تسا  هدش  دننامه  ترـضح  نآ  يهنیـس  تسا و  نآ  رد  لد  هک  تسا  وا  يهنیـس  هجاجز 
ینارون تسا و  هدشن  ربارب  برغ  زا  هن  قرـش و  فرط  زا  هن  دیـشروخ  اب  هک  هدنخرف  نوتیز  تخرد  زا  ینـشورب  تسا  هدش  فیـصوت  تسا 
دهدیم ینشور  نوتیز  هک  روط  نامه  مربمغیپ  نم  هک  دیوگن  هچرگا  دنکیم  يربهر  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هکنیا  يارب  تسا 

رد هنیگبآ  نآ  هک  هنیگبآ  رد  یغارچب  نمؤم  لد  رد  ار  دوخ  رون  دز  لـثم  یلاـعت  ّقح  تسا : هتـشون  حوـتفلا  وـبأ  دـسرن . نآـب  شتآ  هچرگا 
نآ هک  دروآ  تنایص  نآ  يارب  لثم »  » هکنیا و  ةاکشم ، ياجب  وا  ردص  تسا و  هنیگبآ  ياجب  وا  لد  يراوید ، رب  هّوک  رد  ای  دشاب  ینادغارچ 

: تفگ ناـشخرد  يهراتـسب  درک  هیبـشت  ار  هنیگبآ  نآ  هگنآ  دـشابن . عونمم  شریخ  دـسرن و  واـب  تاـفآ  هک  نیـصح  دـنداهن  یئاـج  هب  رون 
تلـصخ راهچ  نایم  رد  رون  هکنیا  تکرب  زا  نمؤم  دنتفگ : و  ناشخرد ، تسا  ياهراتـس  يرادنپ  هنیگبآ  نآ  ٌّيِّرُد » ٌبَکوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  »

447-405- نآرق . - دیوگ تسار  دیوگ  رگا  دنک و  لدع  دنک  مکح  رگا  و  دنک ، ربص  دننک  التبا  شرگا  دنک ، رکـش  شدنهدب  رگا  تسا :
يارب هکرابم  يهملکب  هرجـش  فیـصوت  حوتفلا : وبأ  ٍۀَِّیبرَغ ،» َو ال  ٍۀَِّیقرَـش  ٍۀَنُوتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَـش  نِم  ُدَـقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکوَک  اهَّنَأَک  ُۀَـجاجُّزلا  »

ءاتب و دـقوت »  » نارگید دـندناوخ و  ءای  اب  دـقوی »  » عفان رماع و  نبإ  مصاع و  زا  صفح  تیاورب  و  تسا . تخرد  نآ  رد  هک  تسا  یئاـهدوس 
زا غارچ  نتخورفا  زاغآ  هک  تسا  هکنیا  ۀـکرابم » ةرجـش  نم   » ینعم يروباشین :  118-1- نآرق . - هدش تئارق  فاق  دیدشتب  دـقوت »  » ّذاش رد 

یتشادـهب و هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  هدوـمرف  روتـسد  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هـک  تـسا  هدوـب  نوـتیز  دوـس  رپ  تـخرد 
هک تسا  هدـیئور  هدـنخرف  نیمز  رد  تـخرد  نآ  هـک  هحفـص 333 ] تسا [  هکنیا  هکراـبم »  » ینعم دـناهتفگ : یـضعب  و  دـننک . یجالعتـسا 

لیلخ میهاربا  یکی  هک  دـناهدرک  كرابم  ار  نیمزرـس  نآ  ربمغیپ  داتفه  ای  تسا  هداد  رارق  تکرب  نیمز  نآ  رد  ناـهج  مدرم  يارب  دـنوادخ 
بکوک دناهتفگ : یـضعب  و  یگدنـشخرد . یفاص و  رد  تسا  ناشخرد  يهراتـس  لثم  تسا  غارچ  نآ  رد  هک  يهشیـش  ینعی  فشک : تسا .
یتخرد نغور  زا  هراتـس  نآ  ینعی  ةرجـش » نم  دـقوت   » ینعم تسا و  لحز  يرتشم و  خـیرم و  هرهز ، دراطع و  يهراتـس  جـنپ  زا  یکی  يّرد 

هویم و هک  تسا  نآ  دوس  يهطـساوب  هکرابمب  تخرد  فیـصوت  و  تسا ، هدـشن  هدروآ  هلمج  رد  نغور  ینعمب  نهد  هملک  دوشیم و  نشور 
، دریگب ارنآ  نغور  دناوتیم  سک  ره  درادـن و  يریگنغور  هاگتـسدب  زاین  تسا و  ینغور  ّداوم  رگید  زا  رتفاص  نآ  نغور  تسا و  شروخ 

تسا زبسرس  مه  زاب  لاس  رازه  زا  دعب  هک  تسین  رتشیب  نآ  زا  شرمع  یتخرد  چیه  و  تسا ، هدیئور  نافوط  زا  دعب  هک  تسا  یتخرد  لّوا  و 
، دباتن نآب  باتفآ  بورغ  کیدزن  هک  تسا  یقرش  رانک  کی  رد  هن  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  ٍۀَِّیبرَغ » َو ال  ٍۀَِّیقرَـش  ال   » ینعم رد  و  هزات ، و 
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رتهب و شاهویم  زین  دریگب و  باتفآ  ارنآ  زور  مامت  هک  تسا  یئاج  رد  هکلب  دـسرن  نآب  باتفآ  حبـص  ماـگنه  هک  تسا  یبرغ  راـنک  رد  هن  و 
تسا نیمز  طّسوتم  يهقطنم  رد  هکلب  یبرغ  رد  هن  تسا و  یقرش  کلامم  رد  هن  تخرد  هکنیا  ینعی  دناهتفگ  یضعب  و  دوب ، دهاوخ  رتلماک 

یتشهب ياهتخرد  زا  هکلب  تسین  ایند  ناتخرد  زا  هکنیا  زا  تسا  هیانک  اههلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  تسا ، ماش  نیمزرـس  هک 
تئارق فالتخا  دـقوت » يّرد و   » تاـملک رد  -690-722 ع : نآرق . - برغم رد  اـی  تسا  قرـشم  رد  اـی  دـشاب  ینیمز  یتخرد  رگا  هک  تسا 

زامن برغم  يوسب  هک  تسا  دوهی  زا  هن  دنناوخیم و  زامن  قرشم  يوسب  هک  تسا  اهیحیسم  زا  هن  ینعی  ٍۀَِّیبرَغ » َو ال  ٍۀَِّیقرَـش  ال   » ینعم و  تسا ،
: يربط  35 ٍرُون » یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهسَـسمَت  َمل  َول  َو  ُءیُِـضی  اـُهتیَز  ُداـکَی  [ » هحفـص 334  ] 213-211- یقرواپ -96-64- نآرق «. - 49» دنراذگیم

واب شتآ  هلیتف و  رگا  سپ  دنک  یم  نشور  دهدیم و  رون  دوخ  یبوخ  افـص و  يهطـساوب  شتآ  هلیتفیب و  نوتیز  تخرد  هکنیا  نغور  ینعی 
هک تسا  نشور  يردقب  يدنوادخ  ياهناهرب  ّهلدا و  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  تشاد ، دهاوخ  یئانـشور  هزادـنا  هچ  دـسرب 
دنک فرصنم  نآ  زا  ار  دوخ  دنادرگب و  يور  ای  دوش  نیب  کیراب  دشیدنیب و  نآ  رد  یسک  هچ  دوشیم  كرد  دروخیم و  مشچب  دوخب  دوخ 

نآرق يهلیسوب  دنک  نشور  ار  اهنآ  یسک  رگا  سپ  دنکن ، مدرمب  رادومن  نشور و  ار  تایآ  هکنیا  یسک  حیضوت  نآرق و  يهلیـسوب  هچرگا 
یضعب دناوخن و  ارنآ  یسک  هچرگا  تسا  نشور  نآرق  يّهلدا  ینعی  عمجم :  71-1- نآرق . - دوب دهاوخ  رون  یلع  رون  رتنشور  رترب و  نایب  و 

لزان ینآرق  هچرگا  دـشیدنیب  دـنک و  رکف  نآ  رد  هک  ارنآ  لد  دـنک  نشور  مدرم  رب  دـنوادخ  لیلد  تّجح و  تسا  کـیدزن  ینعی  دـناهتفگ 
ِهِرُوِنل ُهّللا  يِده  دیازفایم . نآ  یئانـشور  رب  دنکیم و  ینارون  رتشیب  ار  لد  ّهلدا  رگید  اب  نآرق  هک  تسا  هکنیا  رون » یلع  رون   » ینعم و  دوشن ،
هنیرید يوسب  شبیغ  اب  و  تسا ، امنهار  شبیغب  تردق  يهلیسوب  تسا و  امنهار  شتردقب  شرون  يهلیسوب  ادخ  ینعی  فشک :  35 ُءاشَی » نَم 

-41-1- نآرق «. - 50» شتینادحوب تسا  امنهر  دوخ  دبا  لزاب و  دنکیم و  تیاده  شدبا  لزا و  يوسب  شمدـقب  دـنکیم و  یئامنهار  مدـق  و 
هراتـس لـثم  هک  حابـصم  نآ  ینعی  يربط :  37 َعَـفُرت » نَأ  ُهـّللا  َنِذَأ  ٍتوــُُیب  ِیف  [ » هحفـص 335  ] 1146-1121- نآرق  - 276-274- یقرواپ

زا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  اهدجـسم و  ینعی  دـشاب  مرتحم  دوش و  هتخاس  هداد  هزاجا  دـنوادخ  هک  تسا  اـههناخ  نآ  رد  تسا  ناـشخرد 
يرـصب نسح  يهتفگب  تسا و  نتخاـس  دـهاجم  لوقب  عفرت »  » يهملک زا  دوصقم  درادـن و  دجـسمب  صاـصتخا  تسا و  ياهناـخ  ره  توـیب 

تسا ادخ  بناج  زا  نوذأم  هک  تسا  اههناخ  نآ  رد  نادغارچ  ةاکـشم و  هکنیا  ینعی  عمجم :  46-1- نآرق . - تسا نتشاد  یمارگ  مرتحم و 
لهال موّجنلا  ءیـضت  امک  ءامّـسلا  لـهال  ءیـضت  یه  ضرـالا و  یف  هّللا  تویب  دـجاسملا   » تسا ربمغیپ  زا  لـقن  هکناـنچ  تسا  اهدجـسم  و 

و ادخ . تیصعم  زا  مه  يدیلپ و  زا  تسا  اهنآ  مارتحا  عفر »  » ینعم تسا و  ناربمغیپ  ياههناخ  تویب  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  ضرالا »
ّیلع هناخ  دیـسرپ  رکب  وبا  ناربمغیپ ، يهناخ  دومرف : تسا ! اههناخ  مادک  دوصقم  دندیـسرپ  دناوخ  ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  لقن 
َلـهَأ َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذـُِیل   » تیآ ثیدـح  هکنیا  یتسرد  يهناـشن  و  تسا ، اـهنآ  ناـبوخ  زا  یلب  دومرف : تسا ! اـهنآ  زا  مه  ع ]  ] همطاـف و 

نآ رد  جـئاوح  ندرب  ـالاب  عفرت »  » زا دوـصقم  دـناهتفگ : اهیـضعب  و  ِتیَبـلا .» َلـهَأ  مُکیَلَع  ُُهتاـکََرب  َو  ِهّللا  ُتَمحَر   » تیآ زین  تسا و  ِتیَبـلا »
دنوادـخ نامرفب  غارچ  نآ  ینعی  فشک :  752-693- نآرق -675-628- نآرق . - ندرک اعد  زاین و  راهظا  تسا و  دـنوادخ  يوسب  دـجاسم 

« َُهل ُحِّبَُـسی  . » دنربن اجنآ  رد  ادخ  مان  زا  زج  دنیوگن و  اج  نآب  هدوهیب  نخـس  دنرامـش و  مرتحم  ار  اهنآ  دیاب  هک  اهدجـسم  رد  دوشیم  نشور 
مولعم لعف  تروصب  ریز  يادص  رـسک و  اب  مومع  تئارق  و  تسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  لوهجم  لعف  تروصب  ءاب  يالاب  يادـص  اب  عمجم :  36

حتف تئارقب  هحفص 336 ]  ] 19-1- نآرق  - و دشابیم ، حّبسی »  » لعاف روهـشم  تئارقب  تسا  هلمج  هکنیا  زا  دعب  هک  لاجر »  » يهملک و  تسا ،
تـسا هدش  هتفگ  باوجب  دنکیم ! ادـخ  حـیبست  یک  دـسرپیم : یـسک  ایوگ  دوشیم و  هدـیمهف  هلمج  زا  هک  تسا  یلاؤس  باوج  يهلزنمب  ءاب 

تفر نآ  کیدزن  هک  دـنامهفیم  هلمج  هکنیا  لّوا  رخف :  39 ًائیَـش » ُهدِجَی  َمل  ُهَءاج  اذِإ  یّتَح  . » ینادرم ادخ  يارب  دنکیم  حیبست  ینعی  لاجر » »
هکنیا باوج  و  تسین . قفاوم  هلمج  هکنیا  رخآ  لّوا و  سپ  تفاین ، يزیچ  دـنامهفیم  دـعب  تمـسق  تفر و  نآ  کیدزن  هک  دوب  يزیچ  ینعی 

شکیدزن هـک  ار  اـمنبآ  بارـس و  ینعی  - 2 تفاـین ، دـنمدوس  يزیچ  تسا ، هداد  ماـجنا  هـک  ارنآ  رفاـک  ینعی  - 1 238-196- نآرق : - تسا
یگدیـسر و ای  دباییم  ار  ادخ  باذـع  دوخ  ياهراک  يولهپ  رد  تمایقب  ینعی  عمجم :  35 ُهاّفَوَف » ُهَدنِع  َهّللا  َدَجَو  َو  . » دـباییمن يزیچ  دوشیم 
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بادآب تساوخیم  دوب و  نید  یپ  رد  مالسا  زا  شیپ  هک  دش  لزان  ۀعیبر  نب  هبتع  يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : و  دنیبیم . ار  يدنوادخ  تبظاوم 
تسا و ولج  يهلمج  يهلاـبند  هلمج  هکنیا  رخف :  40 ٍتاُملُظَک » َوأ   » 40-1- نآرق . - رکنم دش و  رفاک  وا  دمآ  مالـسا  نوچ  دـنک  راتفر  نید 

دامنبآ تسا و  بارس  لثم  ای  - 2 تسا ، اهیکیرات  لثم  تسا  دـب  ای  تسا  بارـس  لثم  تسا  بوخ  ای  رفاک  راک  - 1 دوشیم : ینعم  روج  دنچ 
و تسا ، هوبنا  ياهیکیرات  لثم  ناشدـیاقع  راکفا و  تسا و  هدوهیب  بارـس  لثم  ای  ملاع 3 - هکنیا  رد  تسا  اهیکیرات  لثم  ای  رگید  ملاـع  رد 

یـسراف رد  دوب » کیدزن   » لثم دوشیم  ینعم  تابثا  یفنم  رد  یفنم و  تاـبثا  رد  داـک » - » 1 دوشیم ، ینعم  روج  ود  اهاری » دـکی  مل   » يهلمج
کیدزن شندـید  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تـسا ، یکیدزن  داـک »  » ینعم - 2 18-1- نآرق . - ارنآ دـنیبیم  تسا : هکنیا  هـلمج  ینعم  سپ 

دنا هدناوخ  عفر  نیونت  اب  ار  هملک  ود  ره  اهیراق  مومع  عمجم :  40 ٌتاُملُظ » ٌباحَس ، . » ینادان لهج و  لامک  زا  تسا  هیانک  دوصقم  تسین و 
ّرج نیونت  اـب  مّود  عـفر و  نیوـنت  اـب  لّوا  زین  تسا و  هدـش  هدـناوخ  دنـشاب  هیلإ  فاـضم  فاـضم و  هک  ّرج  نیوـنت  اـب  مّود  عـفر و  اـب  لّوا  و 

َقوَف اهُضَعب   » 21-1- نآرق . - هیآ لّوا  رد  تاملظ »  » زا تسا  لدـب  تاـملظ »  » دـشاب و هقوف » نم   » هک تسا  ولجب  طوبرم  لّوا  هک  دـناهدناوخ 
يور اـهیکیرات  هکنیا  تـسا و  روـن  یلع  هحفـص 337 ]  ] 24-1- نآرق  - روـن وا  هک  تـسا  نمؤـم  سکع  رفاـک  ینعی  ینیـسح :  40 ٍضَعب »

شراک لاح و   || تسا  تبکن  ار  لد  کیرات  رفاک  دندمآ  رون  یلع  رون  مرج  || ال  دـندمآ  رود  یگریت  زا  نینمؤم  مظن : رگید . ياهیگریت 
ینعمب ءالتیا »  » ردـصم زا  لتأی »  » هک تسا  نکمم  رخآ » ات  ِلـَتأَی - ـال   » تیآ 21 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام : نخـس  تسا  تملظ  ردـنا  تملظ 
تروص ره  رد  دـشاب ، تسرد  میدرک  لقن  لوزن  تهج  رد  هچنآ  دـشاب و  دـنگوس  ینعمب  رگا  دـشاب و  راک  رد  ياطخ  راک و  رد  یهاـتوک 
شیاسآ شزرمآ و  رگا  دوب  لام  يهدـنام  یقاب  اـی  يداـیز  ینعی  لـضف  ياراد  سک  ره  هک  تسا  یمومع  ياـمنهار  کـی  هیآ  هکنیا  دـیاش 
ياهراک يارب  هک  اهنآ  لثم  دنـشاب  رادان  هک  ادـخ  هار  رد  نیرجاهمب  مه  دـهدب و  دوخ  لام  زا  نادـنواشیوخ  ریقف و  مدرمب  دـیاب  دـهاوخیم 

بوخ رخآ  ات  ِتانَـصحُملا »- َنُومرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تیآ 23 - 2 56-44- نآرق . - دـننکیم دوخ  نهیم  هناخ و  كرت  مدرم  دوخ و  لاحب  دـیفم 
یئارـس هدوهیب  طقف  ای  بّصعت  ای  توادع  دسح و  يور  زا  دننیـشنیم و  مه  رود  هک  مدرم  زا  يرایـسب  نخـس  رکف و  يهجیتن  دـهدیم  ناشن 

هک رگم  دوشیمن  مهارف  مدرم  هنوگنیا  زا  یـسلجم  دـننکیم و  مهّتم  دنـسپان  تشز و  ياـهراکب  روج  اوروـج  ياـهنابزب  ار  هاـنگیب  درم  نز و 
تداـبع دجـسم و  زا  دـننادیم و  نمؤم  ار  دوخ  دـندنخیم و  دـنیوگیم و  دـننکیم و  مهّتم  ار  یـسک  هک  رگم  دوـشیمن  مهارف  مدرم  ار  یـسک 

راـک هکنیا  رب  دـهاش  یگلمج  مدرم  هنوگنیا  ندـب  ياـضعا  دـیوگیم  رخآ » اـت  مِهیَلَع - ُدَهـشَت  َموَـی   » ياـههلمج دـننکیمن ، تلفغ  ّبحتـسم 
ات َنِیثِیبَخِلل - ُتاثِیبَخلا   » تیآ 26 - 3 534-509- نآرق -58-13- نآرق . - درک دهاوخ  ناشراتفرگ  تخس  يرازآب  دش و  دهاوخ  ناشتـشز 
دب يوخ  زا  تسا و  كاپ  هکنآ  دراد و  راک  رـس و  تشز  يوخ  مدرم و  اـب  دنـسپ  تشز  هک  دـیامنیم  یفّرعم  دـنکیم و  روج  ار  مدرم  رخآ »

کی ای  هاگتـسد  کـی  اـی  ّتیعمج  کـی  دارفاـب  رگا  هکناـنچ  دریگیم ، يوخ  دـنکیم و  شزیمآ  مّظنم  كاـپ و  صاخـشا  راـکفا و  اـب  رودـب 
ناشعمج ای  دناهدش  عمج  مه  رود  هک  تسا  هدوب  نآ  دارفا  نایم  یصوصخم  يهطبار  و  كرتشم ، ّدح  مینیبیم  میوش  نیبکیراب  تالیکـشت 
رگدکی کموک  هحفص 338 ]  ] 41-13- نآرق  - هب اهنآ  یناگمه  يهناشن  كرتشم و  ّدـح  نآ  ات  دـناهدرک  تسرد  یناـمزاس  دـناهدرک و 

نانز و يراددوخ  تسا و  نانز  ندـب  ندیـشوپب  روتـسد  َّنِِهتَنیِز » نِم  َنیِفُخی  ات - اوُّضُغَی - َنِینِمؤُمِلل  ُلق   » 31 تیآ 30 - ود  - 4 دوش . ماجنا 
يهصـالخ تسا  هکنیا  نادرم ، ولج  رد  شیارآ  یئاـبیزب و  یئاـمندوخ  زا  ناـنز  ندرک  يرود  مه  و  ینارچ ، مشچ - يزاـبرظن و  زا  نآدرم 

یئابیز شیامن  رد  ششوک  هتـسد  کی  نوچ  تسین ، اههیآ  هکنیا  دافم  اب  بسانم  تسا  موسرم  زورما  هچنآ  یلو  هیآ  ود  هکنیا  ياهروتـسد 
يرادنید و یکاپب و  یئامن  دوخ - رد  شـشوک  يرگید  ناهج و  نّدمتم  ناملـسم  ریغ  مدرم  زا  يوریپ  نّدـمت و  مانب  دـنراد  دوخ  شیارآ  و 
دـننیب و هب  دـنناوتیمن  دوخ  ياپ  ولج  هک  يروجب  دنـشوپیم  هدـنبور  باقن و  اب  دوخ  تروص  هک  هزادـنا  نیاـب  دـننکیم  مرحماـن  زا  ندـناشوپ 
ود ره  هکنیا  اب  دـنرادنپیم  ینید  يهفیظو  کی  ار  دوخ  راـک  هکنیا  دنـشابیم و  وپ  کـتب و  ناـبایخ  هچوک و  رد  روآسرت  بیجع و  یلکـشب 

تسا تایآ  يهصالخ  نیمه  نز  درم و  يهفیظو  میجنسب  میهاوخب  یناملسم  نید  يوس  زا  رگا  دننکیم و  تلیضف  تلیذر و  رد  طارفا  هتسد 
ام ياهیئاتـسور  ياهنز  شور  مسر و  هچنآ  اب  تسا  ربارب  تسا  هدش  نّیعم  نید  رد  هک  يدودح  نیمه  مینیبیم  رتشیب  ّتقد  اب  میتشون و  هک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1335 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ربمغیپ و شور  زا  هچنآ  اب  زین  دنرادن و  راک  رس و  حیرفت  یـشوخ و  لئاسو  عاونا  ینارذگ و  شوخ - ینعمب  نّدمت  اب  هک  اهنآ  ینعی  تسه 
ناملسم نز  رگا  تفگ : نآوتیم  ننس  بادآ و  تایآ و  نیاب  هّجوت  اب  سپ  درادن ، دایز  توافت  تسا  هدش  لقن  هرود  نآ  ناملسم  درم  نز و 

دناوت یم - دـشاب  هتـشادن  ندـب  ياهيراومهان  یئابیزب و  شیامن  هک  هداس  سابل  هدیـشوپ و  ندرگ ، رـس و  زاب و  تروص  تسد و  اـب  ّطـقف 
يراگزاس هکنیا  سایقم  دشاب و  راگزاس  وا  يرکف  یندب و  نامتخاس  اب  هک  اجنآ  ات  هّتبلا  دزادرپب  هناخ  يهلخاد  زا  جراخ  یگدنز  ياهراکب 

ّتیـصاخ نز  رد  تسا و  ماـجنا  ّتیـصاخ  درم  داـهن  رد  اریز  میجنـسب  ار  ود  ره  يرکف  یندـب و  تایـصوصخ  یتـقو  دـیآیم  تسدـب  بوخ 
روزب هتـسباو  یگدـنز  ياـهراک  زا  هچنآ  ینعی  لاـعفنا  تـّیفیک  ياراد  نز  تـسا و  لـعف  تـّیفیک  ياراد  درم  هفـسلف  حالطـصاب  شریذـپ و 

- نآرق  - يهدیدپ هچنآ  تسا و  درم  ّتیـصاخ  تسا  ینیبفرژ  قیمع و  يهشیدنا  يرابدرب و  ملح و  یگـشیمه و  شـشوک  نت و  ياههراپ 
سپ تسا . نز  ّتیـصاخ  تسا  ینیبزیت  تفارظ و  يدنـسپ و  لامج  یئابیکـش و  يرادیاپ و  ّتقد و  هحفص 339 ]  ] 93-64- نآرق -52-22
یلها تاناویح  زا  هتـسد  ود  یکی  رد  ّصاوخ  هکنیا  یـضعب  زا  یکدنا  دیاش  تسا و  هدرک  میـسقت  ار  نز  درم و  یگدنز  راک  دوخ ، تعیبط 
تسین نوریب  میسقت  هکنیا  يهزادنا  زا  هک  میباییم  رد  مینک  یـسراو  ار  ینابایب  مدرم  يهداس  یگدنز  رگا  دوش و  هدید  مه  واگ  بسا و  لثم 
یگدنز رد  هچ  دنتـسه  كرتشم  هتـسد  ود  ره  نآ  يهدیدپ  ياهراک  ّصاوخ و  یـضعب  رد  درادـن و  نّیعم  لصاف  ّدـح  میـسقت  هکنیا  هّتبلا  و 
نوریبب نز  راک  يارب  نکل  دوشیم ، ارجا  مسیلایسوس  ای  مسینومک  مانب  يداصتقا  شور  نیرخآ  هک  اجنآ  صوصخب  ینابایب  رد  هچ  يرهش و 

دوش دایز  یناگمه  شور  مسر و  زا  هک  اجنآ  رد  هکنیا  تسا و  اوران  نید  رد  هک  تسا  وا  اب  شواسپ  تسا  درم  اب  يربارب  زا  راچان  هناـخ  زا 
یئابیزب شیامن  هنوگچیه  هک  هنازور  یگدنز  جئاوح و  هزادناب  ندش  ورب  ور  وگتفگ و  نخس و  هن  رگ  دشاب و  یسنج  ياهـشبنج  بجوم  و 

تایآ بازحا  مانب  مّوس  یـس و  يهروس  رد  هکنانچ  تسا  عونمم  نید  رد  هن  تسا و  تّفع  یفانم  تاـکیرحت  بجوم  هن  دـشابن ، یبیرفلد  و 
همـشرک زان و  اب  هک  دـیئوگب  نخـس  موسرم  روطب  تسا : هدـش  يروآدای  وا  اب  نتفگ  نخـس  درم و  ولجب  نز  يرادومن  روتـسد  و 59  و   33

شیارآب و یئامندوخ  ّتیلهاج  نارود  نانز  دننام  دیـشاب و  شمارآ  ینیگنـس و  اب  زین  هناخ  رد  و  دنوشن ، لد  دب  امـشب  نالد  رامیب  ات  دـشابن 
. دننکن ناترازآ  دنـسانشب و  زاب  تسه  ناش  روظنم - هک  اهنآ  زا  ار  امـش  هزره  مدرم  ات  دـینک  کیدزن  ندـبب  دوخ  شوپور  دـینکن و  یئابیز 

يرادهناـخ راـک  هـک  تـسا  زیاـج  نز  يارب  یتـقو  لزنم  زا  نوریب  ياـهراک  نـکیل  درک  راـهظا  ناوـتیم  نـید  لـها  رظن  زا  هـک  تـسا  اـهنیا 
ار یگدنز  یلـصا  راک  هن  رگ  دشاب و  هناخ  زا  جراخ  رد  راک  زا  راچان  دریگن و  ار  وا  تقو  مامت  دنکن و  مهارف  ار  وا  یگدـنز  ياهیدـنمزاین 

دننام تسا ، نز  یـصاصتخا  راک  هچنآ  هّتبلا  نید ، اب  هن  تسا و  راگزاس  درخ  اب  هن  نتخادرپ  جراـخ - راـکب  ندرب و  ناـیز  ندرک و  لـیطعت 
هیآ 35 دافم  - 5 اهنآ . يارب  تسا  یئافک  بجاو  تفگ  ناوتیم  عقاوم  یـضعب  رد  هک  تسا  وا  يراصحنا  يهفیظو  نانز  تشادهب  گنهرف و 

يهجیتن تفگ : ناوتب  دیاش  تسا  هتفگ  نآ  يارب  ینعم  هد  دودح  هحفص 340 ] رد [  رخف  ماما  دناهتشون و  نیرّسفم  هچنآ  رون  تیآب  روهشم 
ار اهزیچ  رگید  دنرادومن و  دوخ  هک  دنتسه  تقیقح  کی  هس  ره  ملع  رون و  دوجو و  هک  امکح  نایم  روهشم  حالطـصا  اب  تسا  قبطنم  نآ 

. دننکیم رادومن 

ات 64] تایآ 41  [: 24  ] رونلا هروس  ]

ِهِّلل َو  [ 41  ] َنُولَعفَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ُهَحِیبسَت  َو  ُهَتالَـص  َِملَع  دَـق  ٌّلُک  ٍتاـّفاَص  ُریَّطلا  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  ُحِّبَُـسی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ 
نِم ُجُرخَی  َقدَولا  يَرَتَـف  ًاـماکُر  ُُهلَعجَی  َُّمث  ُهَنَیب  ُفِّلَُؤی  َُّمث  ًاباحَـس  یِجُزی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 42  ] ُریِـصَملا ِهّللا  َیلِإ  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم 
ُهّللا ُبِّلَُقی  [ 43  ] ِراصبَألِاب ُبَهذَی  ِِهقَرب  انَس  ُداکَی  ُءاشَی  نَم  نَع  ُُهفِرصَی  َو  ُءاشَی  نَم  ِِهب  ُبیُِصیَف  ٍدََرب  نِم  اهِیف  ٍلابِج  نِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ِِهلالِخ 
یلَع یِـشمَی  نَم  مُهنِم  َو  ِِهنَطب  یلَع  یِـشمَی  نَم  مُهنِمَف  ٍءام  نِم  ٍۀَّباَد  َّلُـک  َقَلَخ  ُهّللا  َو  [ 44  ] ِراصبَألا ِیلوُِأل  ًةَربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراـهَّنلا  َو  َلـیَّللا 
ُهّللا َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  انلَزنَأ  دََقل   903-1- نآرق [ - 45  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ُءاشَی  ام  ُهّللا  ُُقلخَی  ٍَعبرَأ  یلَع  یِـشمَی  نَم  مُهنِم  َو  ِنیَلجِر 

َکـِئلوُأ اـم  َو  َکـِلذ  ِدـَعب  نِم  مُهنِم  ٌقیِرَف  ّیلَوَتَی  َُّمث  اـنعَطَأ  َو  ِلوُسَّرلاـِب  َو  ِهّللاـِب  اـّنَمآ  َنُولوُقَی  َو  [ 46  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  نَم  يِدـهَی 
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َأ [ 49  ] َنِینِعذـُم ِهَیلِإ  اُوتأَی  ُّقَحلا  ُمَُهل  نُکَی  نِإ  َو  [ 48  ] َنوُضِرعُم مُهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  مُهَنَیب  َمُکحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َیلِإ  اوُـعُد  اذِإ  َو  [ 47  ] َنِینِمؤُملِاب
َلوَق َناک  اـمَّنِإ   560-1- نآرق [ - 50  ] َنوُِملاّـظلا ُمُه  َکـِئلوُأ  لـَب  ُُهلوُسَر  َو  مِهیَلَع  ُهّللا  َفیِحَی  نَأ  َنُوفاـخَی  مَأ  اُوباـترا  ِمَأ  ٌضَرَم  مِِهبوـُُلق  ِیف 

َو َُهلوُـسَر  َو  َهّللا  ِعُِـطی  نَم  َو  [ 51  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  اـنعَطَأ  َو  انعِمَـس  اُولوُقَی  نَأ  مُهَنَیب  َمُکحَِیل  ِِهلوُـسَر  َو  ِهّللا  َیلِإ  اوُـعُد  اذِإ  َنِینِمؤُـملا 
ٌرِیبَخ َهّللا  َّنِإ  ٌۀَفوُرعَم  ٌۀَعاط  اوُمِسُقت  ُلق ال  َّنُجُرخََیل  مُهَترَمَأ  ِنَئل  مِِهنامیَأ  َدهَج  ِهّللِاب  اوُمَـسقَأ  َو  [ 52  ] َنوُِزئافلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهقَّتَی  َو  َهّللا  َشخَی 

ِلوُسَّرلا یَلَع  ام  َو  اوُدَـتهَت  ُهوُعیُِطت  نِإ  َو  ُمتلِّمُح  ام  مُکیَلَع  َو  َلِّمُح  ام  ِهیَلَع  امَّنِإَف  اوَّلََوت  نِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  ُلق  [ 53  ] َنُولَمعَت اِمب 
َّنَنِّکَُمَیل َو  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلخَتسا  اَمَک  ِضرَألا  ِیف  مُهَّنَِفلخَتـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  [ 54  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  َّالِإ 

َنوُقِسافلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَعب  َرَفَک  نَم  َو  ًائیَش  ِیب  َنوُکِرُشی  ِینَنوُُدبعَی ال  ًانمَأ  مِِهفوَخ  ِدَعب  نِم  مُهََّنلِّدَُبَیل  َو  مَُهل  یـضَترا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  مَُهل 
ِیف َنیِزِجعُم  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنَبَـسَحت  ـال  [ 56  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  َلوُـسَّرلا  اوـُعیِطَأ  َو  َةاـکَّزلا  اوـُتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُـمِیقَأ  َو   1000-1- نآرق [ - 55]

َثالَث مُکنِم  َُملُحلا  اوُُغلبَی  َمل  َنیِذَّلا  َو  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُکنِذأَتـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 57  ] ُریِـصَملا َسِئَبل  َو  ُراّنلا  ُمُهاوأَم  َو  ِضرَألا 
ٌحانُج مِهیَلَع  َو ال  مُکیَلَع  َسَیل  مَُکل  ٍتاروَع  ُثالَث  ِءاشِعلا  ِةالَص  ِدَعب  نِم  َو  ِةَریِهَّظلا  َنِم  مَُکباِیث  َنوُعَـضَت  َنیِح  َو  ِرجَفلا  ِةالَـص  ِلبَق  نِم  ٍتاّرَم 
َُملُحلا ُمُـکنِم  ُلاـفطَألا  َغََـلب  اذِإ  َو  [ 58  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِتاـیآلا  ُمَُـکل  ُهـّللا  ُنِّیَبـُی  َِکلذَـک  ٍضَعب  یلَع  مُکُـضَعب  مُـکیَلَع  َنوـُفاّوَط  َّنُهَدـَعب 
ًاحاِکن َنوُجرَی  ِیتّاللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم  ُدِعاوَقلا  َو  [ 59  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ِِهتایآ  مَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َنَذأَتسا  اَمَک  اُونِذأَتسَیلَف 

یَلَع َسَیل   1059-1- نآرق [ - 60  ] ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  َو  َّنَُهل  ٌریَخ  َنفِفعَتـسَی  نَأ  َو  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم  َریَغ  َّنَُهباِیث  َنعَـضَی  نَأ  ٌحاـنُج  َّنِهیَلَع  َسیَلَف 
ِتُوُیب َوأ  مُِکئاـبآ  ِتوـُُیب  َوأ  مُِکتوـُُیب  نِم  اُولُکأـَت  نَأ  مُکِـسُفنَأ  یلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  ِضیِرَملا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  ِجَرعَـألا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  یمعَـألا 
ُمتکَلَم ام  َوأ  مُِکتالاخ  ِتُوُیب  َوأ  مُِکلاوخَأ  ِتُوُیب  َوأ  مُِکتاّمَع  ِتُوُیب  َوأ  مُکِماـمعَأ  ِتُوُیب  َوأ  مُِکتاوَخَأ  ِتُوُیب  َوأ  مُِکناوخِإ  ِتُوُیب  َوأ  مُِکتاـهَّمُأ 

ًۀَبِّیَط ًۀَکَرابُم  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ًۀَّیَِحت  مُکِسُفنَأ  یلَع  اوُمِّلَسَف  ًاتُوُیب  ُمتلَخَد  اذِإَف  ًاتاتـشَأ  َوأ  ًاعیِمَج  اُولُکَأت  نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسَیل  مُکِقیِدَص  َوأ  ُهَِحتافَم 
اُوبَهذَـی َمل  ٍعِماج  ٍرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمؤُملا  اَـمَّنِإ  [ 61  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  ِتایآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک 
رِفغَتسا َو  مُهنِم  َتئِش  نَِمل  نَذأَف  مِِهنأَش  ِضعَِبل  َكُونَذأَتسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َکَنُونِذأَتـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذأَتـسَی  یّتَح 
ِرَذحَیلَف ًاذاِول  مُکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُمَلعَی  دَق  ًاضَعب  مُکِـضَعب  ِءاعُدَـک  مُکَنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَجت  ال  [ 62  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  ُمَُهل 

َموَی َو  ِهیَلَع  ُمتنَأ  ام  ُمَلعَی  دَـق  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َّنِإ  الَأ  [ 63  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مُهَبیُِصی  َوأ  ٌۀَنِتف  مُهَبیُِـصت  نَأ  ِهِرمَأ  نَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا 
یمارآب دـناریم و  یجزی » : » تاـغل ینعم  هحفـص 342 ]  ] 1443-1- نآرق [ - 64  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِـکب  ُهّللا  َو  اُولِمَع  اـِمب  مُُهئِّبَُـنیَف  ِهَیلِإ  َنوُعَجُری 

رد تسا  هدوب  هیقّتی »  » ندرک زیهرپ  ینعمب  ءاـّقتا  ردـصم  زا  هقّتی » ، » ناراـب قدو » ، » هتـشابنا مه  رب  ربا - اـی  گـیر  ماـکر » ، » دوـشیم ریگوـلج 
ندنام هدنز  شهاوخ  ینعی  ۀّیحت »  » زورمین زور و  فصن  ّدح  ةریهظ » . » لوعفم تسا و  ریمض  رخآ  ياه  تسا و  هدش  موزجم  طرـش  باوج 

يا  41 همجرت : ندرک . ناهنپ  دوخ  ذاول » ، » ندیـشک رانک  ار  دوخ  مدرم  ماحدزا  زا  یناـهنپ  نوّللـستی » ، » دـنوادخ زا  صخـش  رمع  يزارد  و 
هار دنادیم  کی  ره  هک  زاورپ  رد  ياههدنرپ  مه  دنکیم و  حیبست  ار  ادخ  تسا  نامـسآ  نیمزب و  هچنآ  هک  ینادیمن  ینیبیمن و  رگم  دّـمحم 

ناگدیرفآ تشگرب  تسا و  ادـخ  يارب  نیمز  نامـسآ و  یهاشداپ  تسا 42 و  اهنآ  راکب  ياناد  مه  ادـخ  ار و  دوخ  حـیبست  زاـمن و  مسر  و 
زا ناراب  هک  ینیبیم  سپ  دنکیم  هتـشابنا  مه  رب  هدرک و  مهارف  ارنآ  ياههراپ  دربیم و  ولج  ار  ربا  دنوادخ  ینیبیمن  رگم  تسا 43  وا  يوسب 

هکنآ زا  تسا و  وا  تشونرس  رد  هحفص 343 ] هک [  سک  رهب  دسریم  دزیریم و  ورف  گرگت  ینامـسآ  ياههوک  زا  دیآیم و  نوریب  نآ  يال 
دنادرگیم و ار  زور  بش و  دنوادخ  دنک 44 و  هریخ  ار  اهمـشچ  تسا  نکمم  هک  تسا  نشور  یقرب  ربا  نآ  زا  نانچ  دنادرگیمرب و  شدیابن 

مکش اب  ياهتسد  هک  هدیرفآ  بآ  زا  ار  ياهدنبنج  ره  هک  تسا  دنوادخ  مه  انیب 45 و  نامدرم  يارب  تسا  يدنپ  ناهج ] تالّوحت   ] هکنیا رد 
هک اهنیا  هّتبلا  تسا 46 و  اناوت  زیچ  ره  رب  وا  هک  دـنیرفآیم  دـهاوخب  هچ  ره  ادـخ  نوچ  اپ ، راهچ  رب  رگید  واپ  ود  اب  ياهتـسد  دـنوریم و  هار 

: دینادب و   ] دربـیم 47 تسار  هارب  تسا ] هدرک  نّیعم  وا  تشونرـسب  و   ] دـهاوخب هک  ارنآ  دـنوادخ  یلو ]  ] رادوـمن تسا  ياهناـشن  میداتـسرف 
نامیا اهنآ  هّتبلا  دنوشیم 48  ّقح  زا  نادرگ  ور  ناشهتـسد  کی  نآ  زا  سپ  رادربنامرف  میتسه و  ربمغیپ  ادخب و  نمؤم  دـنیوگیم  هک ] یناسک 
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هب مکح  رگا  نکل  دننادرگیم 49  يور  دنریذپیمن و  یعمج  دـننکیم  ناشتوعد  ربمغیپ  ادـخ و  تموکحب  میلـست  يارب  نوچ  هک  دـنرادن 
دنتسه لد  ود  ای  دنرامیب  لدب  ای  مدرم  هنوگنیا  سپ  دنداش 50  ناج  لد و  زا  دنروآیم و  يور  میلـست  لامک  اب  دنریذپیم و  دوش  اهنآ  دوس 

هک نینمؤم  نکل  سب 51  دناهشیپ و  متـس  هک ] رگم  تسین  چیه  یلو   ] دوش متـس  اهنآ  رب  ربمغیپ  ادخ و  يوس  زا  دنـسرتیم  ای  و  ّکش ، رد  و 
دنراگتـسر 52 و یمدرم  ناشیا  میرادرب و  نامرف  میدینـش و  دنیوگیم : هک  تسا  هکنیا  ناشنخـس  دنوشیم  توعد  ربمغیپ  ادخ و  تموکحب 
هدیـسر 53 دوصقمب  دنـشیاسآ و  رد  هک  دننانیا  دننک  وا  ینامرفان  زا  زیهرپ  ادـخ و  زا  دنـسرتب  دنـشاب و  ربمغیپ  ادـخ و  ربنامرف  هک  اهنآ  هّتبلا 
هک دینکن  دای  دنگوس  وگب : اهنآب  وت  دنوریم ، نوریب  نطو  زا  ینک  ناشنامرف  رگا  هک  دننکیم  دای  دنگوس  شـشوک  لامک  اب  نارفاک ] نکل  ]
هک ربمغیپ  ادخ و  زا  دـیربنامرف  وگب : اهنآب  زین  54 و  دینکیم ، هچنآ  دنادیم  ادخ  و  یتسردان ] دنگوس و  زا  تسا  رتهب   ] یتسردـب ندرب  نامرف 

ياهفیظو غیلبت  زج  ربمغیپ  دـیاهدرک و  ادـیپ  دوخ  هار  دـیدرب  نامرف  رگا  دوخ و  راک  لوئـسم  امـش  تسا و  دوخ  راک  لوئـسم  وا  دـینکن  رگا 
دنک نارگید  نیـشناج  نیمز  يور  رب  ار  ناشیا  هک  تسا  هدرک  هدعو  راکوکن  امـش و  زا  دنتـسه  نمؤم  هک  اهنآب  دـنوادخ  هّتبلا  درادن 55 و 

 ] هدیدنـسپ ناشيارب  تسا و ] مالـسا   ] هک ینید  اهنآ  يارب  درادب  ياج  رب  اپ  زین  درک و  رگیدـکی  نیـشناج  ار  اهنآ  زا  شیپ  ياهتّلم  هکنانچ 
يور چیهب  دننک و  تدابع  ارم  ات  منک ] تهجنادـب  هکنیا  دومرف  و   ] دـنک ناشلد  هدوسآ  نمـشد  زا  یکانمیب  سرت و  ياجب  و  هحفص 344 ]

دیناوخب زامن  ناناملسم  امش  دنتسه 56 و  قساف  لد و  دب  دوخ  دندش  رفاک  اهیبای  ماک - هکنیا  سپ  زا  هک  اهنآ  دنـشیدنین و  نم  يارب  يزابنا 
يور رد  ار  ام  دنناوتب  نآرفاک  هک  رادنپم  دّمحم  يا  وت  دیوش 57 و  عقاو  وا  تمحر  دروم  امش  هک  دیشاب  لوسر  ربنامرف  دیهدب و  تاکز  و 
شیپ هک  رگید ]: ياهفیظو  کنیا   ] ناناملسم يا  تسا 58  تبقاع  نیرتدب  هک  دوب  دهاوخ  یـشتآ  ناش  ياج - هکنیا  زج  دننک  هراچیب  نیمز 

دنیآ هناخ  نوردب  دنریگب و  هزاجا  ناتغلابان  نادنزرف  نادیرخ و  رز  یتسیاب  اشع  زامن  زا  سپ  سابل و  ندنک  ماگنه  زورمین  حبص و  زامن  زا 
هک اهنآ  زا  هن  امـش و  زا  هن  تسین  یهانگ  تاقوا  هکنیا  ریغب  دیراد و  مدرم  اب  يربارب  زا  مرـش  تسا و  امـش  يارب  تروع  عقوم  هس  هکنیا  هک 
اناد هک  دنک  نّیعم  ار  فیاظو  تایآ و  هنوگ  هکنیا  هب  هک  تسا  دنوادخ  و  دنریگن ] هزاجا  و   ] دننک دمآ  تفر و  دنشاب و  رگیدکی  رب  رود و 

ود نآ  هکنانچ  دـنوش  دراو  دـنریگب و  هزاجا  تقو  رهب  دـیاب  دـندش  غلاب  امـش  ناـکدوک  نوچ  تسا 59 و  ّقح  یتسردـب و  مکاـح  تسا و 
میکح وا  هک  دنکیم  نّیعم  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  نّیعم  ياهروتـسد  نینچب  دـنوادخ  دـنریگب و  هزاجا  دـیاب  نّیعم  ماگنهب  رگید  يهتـسد 
اهنآب یلیم  ار  نآدرم  دنوشیمن و  نتسبآ  رگید  تسا و  هدنامن  ناشیسنج  شهاوخ  هک  ریپ  ياهنز  نآ  دینادب ]: مه  ارنیا   ] میلع 60 و تسا و 

يراددوخ رگا  دـشابن و  شیارآ  شیامن و  یئاـمندوخ و  هک  یطرـشب  دـنرادرب  نادرم ] ربارب  رد   ] ار دوخ  رداـچ  شوپور و  دـنناوتیم  تسین 
رامیب گنل و  روک و  هک  اهنآ  تسا  مدرم ] راک  رکف و  هب -  ] ياونـش اناد و  دنوادخ  تسا و  رتهب  ناشيارب  دنـشوپب ] ار  ندب  يهمه   ] دننک و

ناتهناخ رد  هچنآ  زا  دـیناوتیم  امـش  يهمه  زین  و  «[ 51» دنوشیمن تساوخزاب  دنتـسین و  راد  هفیظو  ناتـسرد  نت - دننامب  هک  دننادب   ] دنتـسه
دیروخب تسه  ناتهناخ  رد  هچنآ  زا  دیناوتیم  امـش  يهمه  زین  مه و  و  تسا ] امـش  لام  تسا و  اجک  زا  هک  دـینادن  هچرگا   ] دـیروخب تسه 

ردارب رهاوخ و  ردام و  ردـپ و  يهناـخ  زا  هحفص 345 ]  ] 115-113- یقرواپ  - مه و  تسا ] امـش  لام  تسا و  اـجک  زا  هک  دـینادن  هچرگا  ]
امش تسدب  شدیلک  دناهدراذگ و  امش  رایتخاب  هک  اجنآ  زا  مه  دیروخب و  يزیچ  تسا  زیاج  دوخ  يهلاخ  ولاخ و  هّمع و  ومع و  زین  دوخ و 

و اهنت ، یسک  ره  ای  دیشاب و  مه  درگ  ندروخ  ماگنهب  هک  دشابیم  اور  امش  رب  دیروخب و  يزیچ  دیناوتیم  زین  دوخ  تسود  يهناخ  زا  تسا و 
دنوادخ زا  یشهاوخ  تسکرابم و  یتمالس  هک  دوخ  ناسنجمه  رگدکی و  رب  دینک  مالس  دیدش  نورد  ياهناخب  نوچ  یلو  دیـشاب ، هدنکارپ 

ار یگدنز ] مسر  هار و  و   ] تایآ نانخس  هنوگ  هکنیا  هب  دنوادخ  هک ] دیـشاب  دوخ  بظاوم  سپ  . ] یگدنخرف یکاپ و  اب  امـش ]  ] یتسردنت رب 
ادخب و هک  دنتسه  ناسک  نآ  یتسردب  نمؤم  هّتبلا   62 یلو ] دیرب  راکب  دیجنسب و  و   ] دیشاب لقاع  هک  تسا  دیما  دنکیم و  نشور  امـش  يارب 
دـننامیم و ياجب  دـندوب  ربمغیپ  اب  اهراک ] رد  روش  ای  گنج و  هعمج و  زاـمنب  نوچ   ] یناـگمه راـک  يارب  هاـگره  دـندیورگ و  شربمغیپب 

یـصخش راک  یپ  تفرگ  هزاجا  یـسک  رگا  دّمحم ] يا   ] سپ دنتـسه ، ربمغیپب  ادخب و  نمؤم  مدرم  هنوگنیا  هّتبلا  دنریگب  هزاجا  ات  دـنوریمن 
يهفیظو کنیا   ] نابرهم 63 تسا و  هدـنزرمآ  ادـخ  هک  هاوخب  ار  اـهنآ  شزرمآ - دـنوادخ  زا  هدـب و  هزاـجا  یتساوخ  مادـک  رهب  دور  دوخ 
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هک ار  یئاهنآ  دنادیم  ادخ  دیرادنپم و  رگدکی  اب  ياهتوعد  نانخس و  دننام  و  دیرامشم ] کبس   ] ار وا  نخـس  ربمغیپ و  توعد  امـش ]: رگید 
يرازآب ای  دـنوش و  یتخـس  راـتفرگ  هک  دنـسرتب  دـننکیم  وا  ناـمرف  زا  یچیپرـس  هک  اـهنآ  سپ  دـننکیم ، رارف  رگیدـکی  هاـنپ  رد  هدیـشوپ و 

هک ار  زور  نآ  دیراد و  لد  رد  ار  هچنآ  دنادیم  تسا و  ادخ  کلم  تسا  نامسآ  نیمزب و  هچنآ  هک  دیشاب  رادربخ  سپ  دنسرب 64  كاندرد 
ُریَّطلا َو  : » نیرّـسفم نخـس  تسا . يزیچ  رهب  ياـناد  وا  هچ  دـناهدرک  یگدـنزب  هچنآ  زا  دـنکیم  ناـشرادربخ  تـسا و  وا  يوـسب  تشگزاـب 

همه حیبست  زامن و  دنادیم  ادخ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا   82-15- نآرق : - يربط  41 ُهَحِیبسَت » َو  ُهَتالَص  َِملَع  دَق  ٌّلُک  ٍتاّفاَص 
زا دوصقم  و  تسا . هدرک  نّیعم  ناـشيارب  حـیبست  زاـمن و  هچ  ادـخ  هک  دـننادیم  همه  - 3 دـننادیم ، ار  دوخ  حـیبست  زاـمن و  یگمه  - 2 ار ،

ینعی حوتفلا : وـبا  هحفـص 346 ] تسا [ . اههدـیرفآ  يهمه  ای  یمدآ  ریغ  تدابع  حـیبست »  » زا دوصقم  و  دناهتـسناد ، ار  یمدآ  راـک  ةالـص » »
دنوادخ تردق  لاح  نآ  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  زاورپ  لاحب  حـیبست  دـیق  دـنادیم و  ار  همه  ادـخ  دـنکیم و  حـیبست  زاورپ  لاح  رد  هدـنرپ 

تقلخ يهطساوب  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  نیمز  نامـسآ و  لها  حیبست  ینعم  تسا و  هداد  اوه  رد  تکرح  يورین  ار  ناویح  هک  تسا  رترادومن 
هدیرفآ و  تسا ، هدوبن  تسا و  ثداح  هک  تسا  ياهناشن  غرم  زاورپ  ینعی  عمجم : هدـننیرفآ . قلاخ و  رب  دنتـسه  لیلد  دوخ  بلاج  بیجع و 

و تسین ، وا  يهتـسیاش  هچنآ  زا  دنرامـشیم  رودب  ار  ادخ  دوخ  نابزب  نیمز  نامـسآ و  ناگدیرفآ  هک  تسا  هکنیا  حیبست  ینعم  تسا و  هدش 
رب لقاع  بیلغت  تبـسانمب  لقاع  ریغ  یلو  تسا ، لقاع  تادوجوم  نم »  » يهملک تبـسانمب  ِتاوامَّسلا » ِیف  نَم   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
َنِم ُلِّزَُنی  . » دـناهدناوخ زین  فـلایب  هللخ » نم  : » يربـط هلـالخ » نـم   » 279-255- نآرق . - تسا هدـش  هدـنامهف  نم »  » يهـملک زا  لـقاع  ریغ 

نیمزب گرگت  تسه  نامسآ  رد  هک  خی  ياههوک  زا  ادخ  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يربط :  43 ٍدََرب » نِم  اهِیف  ٍلابِج  نِم  ِءامَّسلا 
تـسا نکمم  تسا : هـتفگ  یخلب  عـمجم :  60-1- نآرق . - دتـسرفیم نیمزب  هوـک  يهزادـناب  تسه  نامـسآ  رد  هـک  یخی  زا  - 2 دتسرفیم ،

رد هچ  ره  نوچ  دشاب  ربا  ءامس »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  و  دزیریم . ورف  دوشیم و  هتشابنا  هوک  يهزادناب  ربا  رد  خی  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم 
هدش تئارق  ود  ره  حتف  اب  مه  ءاه و  رسک  ءای و  ّمض  اب  بهذی » : » يربط  43 ِراصبَألِاب » ُبَهذَی  . » دنمانیم ءامس »  » ارنآ دشاب  هقبط  هقبط  الاب و 

دیوگیم هکلب  هب » بهذـی  هب و  بهذا   » دـیوگیمن دـنکیمن و  داـیز  هزمه  درک ، داـیز  ءاـب  رگا  برع  نوچ  تسا  رتـهب  مّود  تئارق  یلو  تسا 
« ّلک  » يهملک رـسک  فلا و  اب  هک  دـناهدناوخ  زین  لک » قلاخ  : » يربط  45 ٍءام » نِم  ٍۀَّباَد  َّلُـک  َقَلَخ   » 23-1- نآرق «. - هب بهذـی  هب و  بهذ  »

لصا ینعی  دناهتفگ : هحفـص 347 ] یـضعب [  تسا و  هدـیرفآ  نآ  زا  ار  همه  هک  تسا  هفطن  ءاـم »  » زا دوصقم  عـمجم   36-1- نآرق . - دشاب
درک و کـلم  درک و  تسرد  داـب  تروـصب  ار  یتمـسق  درک و  تسرد  ّنج  درک و  شتآ  تروـصب  ارنآ  زا  یتمـسق  داد و  رارق  بآ  ار  هـمه 

ادخ يهدیرفآ  تسا  بآ  زا  دوجوم  هک  هدنبنج  ره  ینعی  رخف : تسا . بآ  همه  لصا  سپ  درک  تسرد  نآ  زا  مدآ  درک و  كاخ  ار  یتمسق 
تـسا هفطن  زا  ای  تسا  بآ  رد  ای  نیمز  يور  رب  يهدنبنج  ره  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  و  تسا ، هتفگ  ار  ینعم  نیمه  لاّفق . و  تسا ،

، دنتشاد اوعد  نیقفانم  زا  يدرم  اب  يدوهی  يدرم  هک  تسا  لقن  عمجم :  47 رخآ » ات  ِهّللِاب - اّنَمآ  َنُولوُقَی  َو  . » دنتسه بآ  زا  هتسد  ود  ره  سپ 
تموکحب دوـب  ربـمغیپ  نمـشد  دوـهی و  سیئر  هک  فرـشا  نب  بعک  دزن  تفگ : قفاـنم  متـسه ، یـضار  ربـمغیپ  تموـکحب  تفگ : يدوـهی 

یئاهگنـس نآ  رد  هک  دـیرخ  ینیمز  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  نامثع  دـناهتفگ : دـش و  لزان  درم  نآ  قافن  يرادومن  يارب  تاـیآ  هکنیا  میوریم ،
هیلع و هّللا  یلـص  ربمغیپ  وت  نم و  نایم  هچنآ  دومرف  درکن و  لوبق  ّیلع  تسا  بویعم  دراد  گنـس  نوچ  دهدب ، سپ  تساوخ  وا  دـمآرد و 

دوخ يومع  رـسپ  دوسب  وا  هک  ورم  تموکحب  ع ]  ] یلع يوـمع  رـسپ  دزن  تفگ : ناـمثعب  صاـعلا  یبا  نب  مکح  تسا ، تسرد  دـیامرفب  هلآ 
. - تسا هدـش  لقن  هیآ  لوزن  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّیـضق  هکنیا  دـننامه  دـش و  لزان  وا  يارب  تاـیآ  هکنیا  درک  دـهاوخ  مکح 

تسا و نم  اب  نمشد  ربمغیپ  تسا : هتفگ  وا  هک  تسا  هدوب  لئاو  نب  ةریغم  ّیلع و  اب  وگتفگ  هکنیا  تسا : هتفگ  كاّحض  رخف :  33-1- نآرق
هدش تئارق  ءاه » سالتخا  اب  فاق   » نوکس رسکب و  فاق »  » نوکـس رـسکب و  هقّتی » : » فشک  52 ِهقَّتَی » َو  َهّللا  َشخَی  . » دـنکیم مکح  منابز  رب 

اب ربمغیپ  يربنامرف  ینعی  عمجم   52 ٌۀَفوُرعَم » ٌۀَعاط   » 30-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  زین  نکاس  ءای »  » روسکم و ءاه »  » اـب یهقّتی »  » تسا و
هتـسیاش و روطب  دشاب  ص ]  ] ربمغیپ زا  يربنامرف  امـش  زا  دـیاب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  غورد ، هب  دـنگوس  زا  تسرتهب  یتسار  كاپ و  لد 
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غوردب يهدش  هتخانش  هک  نابزب  تسا  یتعاطا  امش  نخـس  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  فشک : هحفص 348 ]  ] 20-1- نآرق . - تسرد
رد هچ  هتسویپ  ناناملسم  نوچ  فشک : ، 55 مُهَّنَِفلخَتسََیل » ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  . » سک همه  دزن  فورعم  تسا و 

هکنیا مینک  زاب  دوخ  زا  حالس  میشاب و  هدوسآ  هک  دشاب  یک  تفگ : نآرجاهم  زا  یکی  ات  دندوب  حالس  اب  كانـسرت و  هنیدم  رد  هچ  هّکم و 
نارمکح و اهنآ  ياهنیمز  رـسب  ات  دنک  ّطلـسم  نارفاک  ياهنیمز  رب  ار  نیملـسم  هک  تسا  هکنیا  ینعم  دش و  لزان  اهنآ  لد  شمارآ  يارب  هیآ 

ياـجب ار  لیئارـسا  ینب - هک  روطناـمه  ینعی  تسا : هـتفگ  لـتاقم  عـمجم :  55 َنیِذَّلا » َفَلخَتـسا  اَـمَک   » 89-1- نآرق . - دنوش ناشنیـشناج 
زین لوهجم  يهغیصب  مال  رـسک  ءات و  ّمض  اب  فلختـسا » . » درک دهاوخ  نارفاک  نیـشناج  مه  ار  امـش  درک  نیـشناج  رـصم  رگمتـس  نیطالس 

ارنانآ داد  هدعو  هیآ  هکنیا  رد  یلاعت  يادـخ  هصالخ :] روطب   ] حوتفلا وبأ   ] 30-1- نآرق . - تسا ود  ره  حتف  اب  روهـشم  تئارق  دناهدناوخ و 
ارناشیا و  دندوب ، ناشیا  زا  شیپ  هک  ارنانآ  درک  هفیلخ  هکنانچ  نیمز  رد  دنک  هفیلخ  ارناشیا  دندرک  حلاص  لمع  امش و  زا  دندروآ  نامیا  هک 
هچنانچ دنرواین و  كرش  دنتسرپ و  اریادخ  ات  ارنانآ  دهد  ینمیا  سرت  میب و  ياجب  و  ناشیا ، يارب  تسا  هدیدنـسپ  هک  ینید  زا  دنک  نیکمت 

هک دنایفطصم  تّما  هلمج  دارم  - 1 دنتفگ : لوق  هس  دننایک  هیآب  دارم  هکنیا  رد  دنوادخ ، نامرف  زا  دـشاب  جراخ  قساف و  دروآ  رفک  یـسک 
زا دعب  دندرک  تفالخ  هک  دناهباحـص  دارم  دنتفگ  ياهراپ  درک ، نایّنج  هفیلخ  ارمدآ  هکنانچ  درک  هتـشذگ  ياهتّما  نیـشناج  ارناشیا  يادـخ 

لوسر هک  مالّـسلا  هیلع  تسا  نامّزلا  بحاص  هفیلخ  نیاب  دارم  هک  دمآ  تیب  لها - ریـسفت  رد  هکتـسنآ  مّوس  لوق  نیدـشار .] ءافلخ   ] لوسر
و تسا ، فالتخا  وا  صخـش  رد  هکنیا  ّالا  دـنراد  عاـمجا  وا  جورخ  رب  تّما  دـنناوخ و  يدـهم  ار  وا  ناـمّزلا و  رخآ  رد  وا  جورخب  هداد  ربخ 
تلود و دارم  رگا  دوبن و  هک  دشاب  يزیچب  هدعو  دومرف و  هدعو  يادخ  هک  تسا  نآ  رگید ، لوق  تّحص  مدع  ریخا و  لوق  تّحص  رب  لیلد 

ّالا دیاب و  هک  تسین  ّدح  هحفص 349 ] نآب [  ادخ  هدیدنـسپ  نید  زا  نیکمت  هکنیا  رگید  و  هدعو ، هن  دوب  دقن  هکنیا  هک  دوب  هّللا  لوسر  ّتلم 
ِینَنوُدـُبعَی ال  » زین تفگ و  هکیّدـح  رب  تسین  لصاح  زین  دـیاش  هکنانچ  نما  هب  نآ  لیدـبت  فوخ و  زا  ّتینما  هکنانچ  دوب  ناـمز  ناـمه  رد 
رد هک  تسنامه  اب  قبطنم  دشاب  ّتقد  دروم  تاهج  عیمج  زا  هچنانچ  هیآ  اهنت  تسا و  هتشگن  لصاح  زونه  اج  همه  رد  ًائیَـش » ِیب  َنوُکِرـُشی 

يادخ زورکی  رگم  دـنامن  ایند  زا  رگا   198-155- نآرق : - دومرف هک  هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  زا  يرایـسب  تایاور 
ملظ زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  فاصنا  لدع و  زا  دنک  رپ  ار  نیمز  تسا و  نم  مانمه  هک  يدرف  نم  دالوا  زا  دیایب  ات  دـنک  ینالوط  ار  زورنآ  یلاعت 

تسا یمولعم  نّیعم و  صخش  دارم  ایآ  هک  تسا  صخش  رد  اهنت  فالخ  دناهدرک و  لقن  فلاؤم  فلاخم و  ربخ  هکنیا  دشاب و  هدش  روج  و 
تئارق لیدـبت  ردـصم  زا  لاد  دـیدشت  اب  عمجم :  55 مُهََّنلِّدَُـبَیل » [. » تسویپ دـهاوخ  عوقوب  وا  دـهع  رد  دـنوادخ  هدـعو  و  یعون ، صخـش  ای 

رماع نبإ  عمجم :  57 َنیِذَّلا » َّنَبَسَحت  ال   » 21-1- نآرق . - تسا لهس  بوقعی و  رکب و  وبا  تئارق  لادبا  ردصم  زا  فیفخت  اب  تسا و  روهشم 
« رخآ ات  تَکَلَم - َنیِذَّلا  ُمُکنِذأَتسَِیل   » 28-1- نآرق . - دناهدناوخ باطخ  يهغیصب  ءات  اب  اهیراق  رگید  تسا و  هدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب 
وا داتـسرف ، رمع  دزن  رهظ  ماگنهب  ورمع  نب  جلدم  مانب  ار  راصنا  زا  یمالغ  ص ]  ] ربمغیپ  38-1- نآرق : - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک :  58

شاک يا  درک : ضرع  دیسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  نوچ  دوش ، هدید  تلاح  نآب  دوب  وا  دنـسپان  هک  دید  یفـصو  رد  ار  رمع 
گرزب یمالغ  دثرم  تنب  ءامـسا  تسا : هتفگ  لتاقم  دش . لزان  هیآ  هکنیا  دادیم ، يروتـسد  رگیدکی  ياههناخب  ندش  نورد  يارب  دـنوادخ 

دراو بسانمان  تقو  رد  ام  رکون  مالغ و  درک : ضرع  تفر و  ربمغیپ  دزن  وا  دـش  هناخ  نوردـب  دوب  ءامـسا  دنـسپان  هک  یتقو  رد  وا  تشاد و 
رد تسا  ماع  ینعم  دنا . هتفگ - یـضعب  و  تسا ، مالغ  مُُکنامیَأ » تَکَلَم   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  يربط : دش . لزان  هیآ  هکنیا  دـنوشیم 

هحفـص تسا [ . مالغ  طقف  دوصقم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  عمجم :  56-34- نآرق . - ود ره  زینک  مـالغ و 
و تسا . هدش  لقن  واو  حتف  اب  تاروع »  » شمعا زا  و  تسا ، هدـش  تئارق  عفر  بصن و  اب  ثالث »  » يهملک عمجم :  58 ٍتاروَع » ُثالَث  [ » 350

یلَع مُکُـضَعب  مُکیَلَع  َنُوفاّوَط   » 19-1- نآرق . - دوشیم رادومن  امـش  تروع  دـینکیم و  دوخ  ساـبل  تقو  هس  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم 
دنریگب و نذا  مد  ره  دنناوتیمن  دـنوریم و  دـنیآیم و  زور  بش و  هک  دنتـسه  امـش  رازگ  تمدـخ - هتـسد  ود  هکنیا  ینعی  عمجم :  58 ٍضَعب »
- نآرق . - دنشاب هزاجایب  تاقوا  هکنیا  ریغ  رد  هک  دنرادن  هراچ  دنوریم و  دنوشیم و  دراو  دیشاب  امـش  هک  یـضعب  رب  دشاب  مالغ  هک  یـضعب 
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نذا هشیمه  دـندش  رومأـم  دنتـسه  دازآ  غلاـب و  هک  اـهنیا  زا  شیپ  مدرم  هکناـنچ  ینعی  عـمجم :  58 مِِهلبَق » نِم  َنـیِذَّلا  َنَذأَتـسا  اَـمَک   » 47-1
نب دیعس  و  دنتفرگیم . نذا  دندوب  یسیع  یسوم و  اب  هک  اهنیا  زا  شیپ  مدرم  هکنانچ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  فشک :  45-1- نآرق . - دنریگب

ینعی مِِهلبَق » نِم  َنیِذَّلا  : » يروباـشین تسا . هدـش  لزاـن  دورو  ماـگنه  رد  رداـم  زا  هزاـجا  بوـجوب  فـیلکت  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : ّبیـسم 
دـسرب ّنس  نآب  نوچ  هک  غولب  ّدـح  و  رخآ » ات  ًاتُوُیب  اُولُخدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ هکنیا  رد  دـنا  هدـش - دای  اهنیا  زا  شیپ  هک  ینادرم 

لاس هدزناپب  ندیـسر  غولب  ّدح  دناهتفگ  ءاملع  مومع  دشن  ملتحم  رگا  ءاملع و  يهمه  قاّفتاب  تسا  ندید  باوخ  مالتحا و  دریگب  نذا  دـیاب 
دومرفن هزاجا  دندرک  هضرع  ص ]  ] ربمغیپ رب  گنج  يارب  دـحا  زور  ار  رمع  نبإ  هک  تسا  تیاور  نوچ  تسا  هتفگ  ارنیا  زین  یعفاش  تسا و 
تکرـش گنج  رد  هک  داد  شاهزاجا  ربمغیپ  دوب و  هلاس  هدزناپ  وا  دـندرک و  هضرع  قدـنخ  گنج  يارب  تشاد و  لاس  هدزناپ  زا  رتمک  وا  و 
قدزرف رعـش  هکنیا  و  تسا . غولب  يهناشن  ّدق  بجو  جنپ  هک  تسا  تیاور  زین  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هدش و  لقن  ناینیـشیپ  یـضعب  زا  و  دنک ،

هشیمه ینعی  رابشالا  ۀسمخ  كردا  امـسف و   || هرازا  هادی  تدقع  نم  لاز  ام   164-111- نآرق -38-11- نآرق : - تسا ینعم  نیاب  هّجوتم 
هدیسر دق  بجو  جنپ  يهزادناب  ات  تسا  هدوب  یلاعت  یّقرت و  رد  هتسویپ  ددنبب ، ار  شراولـش  دنب  شدوخ  تسدب  تسا  هتـسناوت  هک  هاگنآ  زا 

دنراد و هنانز  يهدـعاق  هن  دـنوشیم و  راد  هچب - هن  رمع  يدایز  زا  هک  اهنز  نآ  ینعی  يربط :  60 ِءاسِّنلا » َنِم  ُدِعاوَقلا  [ » هحفص 351 تسا [ .
یکاب ینعی  دناهتفگ : ریبج  نبإ  دیعس  دوعسم و  نبإ  عمجم :  61 َّنَُهباِیث » َنعَضَی  نَأ  ٌحانُج  َّنِهیَلَع  َسیَلَف   » 29-1- نآرق . - يرادرهوش دیما  هن 

یـضعب ار و  دوـخ  يادر  راـمخ و  دـنرادرب  دـنناوتیم  ینعی  تسا : هتفگ  دـیزی  نبإ  رباـج  ار و  ناـشرامخ  يور  باـبلج  دـنرادرب  هک  تـسین 
عرّدلا و تحت  ام  جوّزلل  : » تسا هدش  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  و  دـشاب ، هچ  ره  عناقم  ریغ  تسه و  رامخ  يور  هک  عناقم  نآ  ینعم  دـناهتفگ 
: تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  58-1- نآرق «. - رازا بابلج و  رامخ و  عرد و  باوثا  ۀـعبرا  مرحم  يذ  ریغل  عرّدـلا و  قوف  ام  خالا  نبالل و 

یکاب دـشاب و  عانق  هک  بابلج  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  درادرب ، ار  شباـبلج  راـمخ و  و  نهاریپ ، اـب  دنیـشنب  هناـخ  رد  دـناوتیم  نز  ینعی 
هتشاد بابلج  رامخ  يور  دیاب  دندیسر  هک  هدعاق  ّدحب  ناملسم  ياهنز  اّما  دنشاب و  هتـشادن  بابلج  رامخ ، يور  هک  اهنز  هنوگنیا  رب  تسین 
نایفـس دـنرادرب ، ار  دوخ  رامخ  هک  تسین  یکاب  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  تسا . بیبالج  بایث  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  دنـشاب .

هّللا دـبع  زا  دـیز  نب  نامحّرلا  دـبع  ءادر . ای  تسا  هدرک  ینعم  بابلج  ار  هیآ  هکنیا  رد  بایث  رمع  هّللا  دـبع  هک  مراد  ّکش  نم  تسا : هتفگ 
هتفگ لئاو  وبا  تسا ، هفحلم  دوصقم  هک  دـناهدرک  لـقن  هّللا  دـبع  زا  زین  ار و  دوخ  يادر  ینعی  ّنهباـیث »  » هتفگ وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  رمع 

و تسا ، ءادر  باـیث  زا  دوصقم  هک  تسا  لـقن  ریبج  نب  دیعـس  دوعـسم و  نبإ  زا  و  تسا . باـبلج  دوصقم  تسا  هتفگ  رمع  هّللا  دـبع  تسا :
: تسا هتـشون  حوـتفلا  وـبأ  نم .»  » يداـیز اـب  ّنهباـیث » نم  نعـضی  نا   » تسا هدرکیم  تئارق  نینچ  وا  هک  هدرک  لـقن  بعک  نب  ّیبا  زا  یبـعش 

لها یـضعب  تسا و  ّیبا  تئارق  لوق  هکنیا  لیلد  دـشاب ، هماج  يالاب  زا  هک  ءادر  نآ  دـشاب و  راـمخ  يـالاب  زا  هک  تسا  هعنقم  دارم  دـنتفگ :
لوزن زا  دوصقم  رد  يربط :  61 ٌجَرَح » ِضیِرَملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرعَألا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  یمعَـألا  یَلَع  َسَیل  «. » ّنهباـیث نم  نعـضی  نا   » تیب
مُکَنَیب مَُکلاومَأ  اُولُکَأت  ال   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  هحفص 352 ]  ] 97-1- نآرق  - نوچ تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  هیآ  هکنیا 

زا ادخ  و  تسا ، اهیندروخ  لاوما  نیرتهب  هک  تهج  نیاب  ریگنیمز  رامیب و  گنل و  روک و  صاخـشا  ياذغ  زا  دـندرک  زارتحا  مدرم  ِلِطابلِاب »
شیپ تسا : هتفگ  كاّحض  دش ، لزان  اهنآ  ياذغ  ندروخ  رد  هزاجا  يارب  ُهَِحتافَم » ُمتکَلَم  ام   » ات هیآ  هکنیا  تسا . هدرک  یهن  لاوما  ندروخ 

هک دـیآیم  شدـب  یمدآ  عبط  دـنتفگیم : یـضعب  و  راـتفرگ ، صاخـشا  هنوگنیا  اـب  ندروـخ  اذـغ  زا  دـندرکیم  يرود  هنیدـم  مدرم  مالـسا  زا 
، دنوش دنمهرهب  هرفـس  زا  اهتـسردنت  لثم  دنناوتیمن  اهنیا  دنتفگیم : ياهتـسد  دنتـسین ، تفاظن  بظاوم  نوچ  دشاب  ناسک  هنوگنیا  يهرفـسمه 

امش هک  تسین  یکاب  تسا : هکنیا  تسا  هتفگ  كاّحـض  هک  تهج  نیاب  هیآ  ینعم  دش و  لزان  اهنآ  اب  ندروخ  اذغ  يهزاجا  يارب  هیآ  هکنیا 
تسا هکنیا  هن  دوصقم  دوب و  دهاوخ  یف »  » ینعمب یلع »  » يهملک دیروخب و  اذغ  مدرم  هتسد  هکنیا  اب  مدرم و  هتسد  هکنیا  لام  زا  ناناملـسم 

زا یکی  یسک  نوچ  تسا : هتفگ  دهاجم  - 2 دیتسین ، لوئسم  اهنآ  اب  ندش  هرفسمه  اهنآ و  كاروخ  رد  امش  هکلب  دنتسین ، لوئـسم  اهنآ  هک 
زارتحا وا  دـهدب و  واب  تسه  ناشهناخب  هچنآ  زا  هک  دوخ  ناشیوخ  يهناخب  دربیم  تشادـن  هدامآ  يزیچ  دربیم و  هناـخب  ار  ناراـتفرگ  هکنیا 
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يهزاـجا راـک و  هکنیا  رد  يدازآ  يارب  هیآ  هکنیا  تسین  سک  نآ  دوخ  لاـم  و  تسا ، هدرب  يرگید  يهناـخب  ار  وا  نوچ  ندروخ  زا  درکیم 
نوچ  276-250- نآرق -72-24- نآرق : - تسا هـتفگ  يرهز  - 3 دـش ، لزان  هیآ  رد  يهدربمان  ناشیوخ  ياـههناخ  زا  کـی  ره  رد  ندروخ 

تـسا هناخ  هکنیا  رد  هچنآ  زا  دنتفگیم  دندادیم و  اهنآب  ارنآ  دـیلک  دـندراذگیم و  هناخب  ار  ناوتان  ناسک  هنوگنیا  دـنتفریم  گنجب  نیملـسم 
هیآ هکنیا  میوشیمن  دراو  تسین » شبحاص  هک   » ياهناخب دنتفگیم  دندرکیم و  يراددوخ  ندروخ  زا  اهنآ  یلو  تسا ، اور  امش  رب  شندروخ 

هکنیا هفیظو  يارب  ٌجَرَح » ِضیِرَملا  یَلَع   » ات هیآ  لّوا  زا  تسا  تمـسق  ود  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  - 4 دش ، لزان  اهنآب  يهزاجا  يارب 
دروم زورما  هک  تسا  رگید  یمکح  مُکِقیِدَص » َوأ  ات - اُولُکَأت - نَأ  مُکِـسُفنَأ  یلَع  َو ال   » زا دناهدش و  داهج  زا  فاعم  هک  تسا  ناوتان  مدرم 

 - هیآ زا  تمـسق  نیاب  دیدیم  یکاروخ  دوب و  هنـسرگ  دشیم و  نوردـب  یـسک  دوب و  هداتفا  ياهدرپ  تشادـن و  رد  اههناخ  لّوا  نوچ  درادـن 
تـسا اجنآ  رد  هک  اذـغ  نآ  زا  هک  هدـش  هداد  هزاجا  مدرم  هنوگنآب  هحفص 353 ]  ] 567-551- نآرق -539-500- نآرق -421-394- نآرق

هدرک لقن  ملسم  نب  سیق  دننکیم 5 - لفق  ارنآ  دنوریم  نوریب  هناخ  زا  نوچ  دراد  رد  اههناخ  تسین و  رگید  شور  نآ  نونکا  یلو  دنروخب 
دیروخب اذغ  اهنت  امـش  رب  تسین  یکاب  هک  دش  هدنامهف  هیآ  نیاب  دنروخب  اذغ  هتـسد  هس  هکنیا  اب  دندرکیم  يرود  مدرم  هک  مسقم  زا  تسا 

َنیِرِظان َریَغ  ٍماعَط  یلِإ  مَُکل  َنَذُؤی  نَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدـَت  ال   » هیآ نیاب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم : اـهنآ . اـب  اـی 
تیاور مالّـسلا  مهیلع  ام  يداه  ماما  زا  و  هسفن .» بیطب  ّالا  ملـسم  ءرما  لام  ّلحی  ال   » مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يهدومرفب  و  ُهانِإ »

دـشاب و ناـشزاین  يهزادـناب  دـیاب  یلو  دنـشاب  هتفرگن  هزاـجا  هچرگا  دـنروخب  يزیچ  ناـگدربمان  هکنیا  ياـههناخ  زا  تـسا  اور  هـک  تـسا 
دوخ يهناـخ  لـثم  هک  تسا  رـسمه  يهناـخ  مکتویب »  » زا دوصقم  عمجم :  61 مُِکتُوُیب » نِم  اُولُکأـَت  نَأ   » 168-67- نآرق . - دننکن يوردایز 

هیامرـس و هک  تسا  دنزرف  يهناخ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنروخب ، يزیچ  دوخ  رـسمه  يهناخ  زا  هک  تسا  زیاج  ینعی  تسا  صخش 
کلام ال تنا و   » 34-1- نآرق : - دومرف یـسکب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  دوشیم  هدرمـش  نآ  ياجب  تسا و  ردپ  راک  هیامرـس و  لثم  دـنزرف  راک 

ُمتکَلَم . » دـنزرف زجب  دـناهدش  هدرب  مان  هیآ  رد  کیدزن  ناشیوخ  همه  تبـسانم  نیمهب  یتسه و  تردـپ  لام  تاهیامرـس  اـب  وت  ینعی  کـیب »
یـسک نآ  دوصقم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  تسا و  هدـش  هدـناوخ  زین  درفم  تروصب  هحاتفم » : » رخف  61 ُهَِحتافَم »

زا تسا  هیاـنک  هلمج  هکنیا  دروـخب و  اـهنآ  ریـش  اـی  هوـیم  زا  دـناوتیم  تسا  يرگید  فرط  زا  ناوـیح  نیمز و  بآ و  راد  راـیتخا  هک  تـسا 
دنتفریم گنجب  لاوما  نابحاص  هک  تسا  راتفرگ  مدرم  دوصقم   24-1- نآرق : - تسا هتفگ  كاّحض  - 2 ندوب ، نابهگن  نتشاد و  فّرصت 

-3 دـنروخب ، نآ  زا  دـنناوت  یم - اهنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  هزاـجا  هلمج  نیاـب  دنتـشامگیم  دوخ  لاوما  یناـبهگن  هب  ار  ناـگراچیب  هکنیا  و 
يهناخ زا  دناوتیم  تسا و  صخش  دوخ  يهناخ  مکح  رد  هک  تسا  نادیرخ  رز  يهناخ  دیـشاب  هتـشاد  ارنآ  دیلک  هک  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 

نابز لدب و  هکنآ  دناهتفگ  یضعب  دشاب ، وگتسار  شیتسود  رد  هکنآ  ینعی  فشک :  61 مُکِقیِدَص » َوأ  . » دروخب هحفص 354 ] يزیچ [  اهنآ 
نآ زا  يرادـقم  درک و  نآ  رد  تسد  شمعا  تـشاد  نیتـسآ  رد  رکـش  تـشگیمرب و  یکلم  زا  سیردا  نـب  هـّللا  دـبع  دـشاب و  یکی  وـت  اـب 

یتسود يهناخ  ردب  یلصوم  حتف  هتشون : ینیسح   300-283- نآرق -18-1- نآرق «. - مُکِقیِدَص َوأ   » دناوخ ار  هیآ  زا  تمسق  هکنیا  تشادرب 
تروص دیـسر و  هناخب  نوچ  تسود  نآ  داد  كزینکب  یقاب  تشادرب و  مرد  ود  دـیبلط و  وا  يهیراج  زا  ياهسیک  دوبن و  رـضاح  وا  دـمآ و 

 || ار ياهدوسرف  ناهج  متفگ  یبش  هدروآ : ناتسراگن  رد  و  تخاونب . درک و  دازآ  ار  كزینک  طاسبنا  نآ  يهنارکشب  دینـش  هیراج  زا  هعقاو 
هک هدومرف  فراعملا  فراوع  رد  یطاسبنا و  نارادتـسود  نایم   || تفگ  ناـهج ! رد  رتشوخ  هچ  اهتّذـل  یطاـبر ز  جـنک  رد  هدوسآ  دوب  هک 

دروآ نایم  رد  دراد  هچ  ره  هک  دیاب  دیاشیمن  ار  یتسود  دیرت !» مل   » دیوگ باوج  وا  و  کلام » نم  ینطعا   » دـیوگ ار  دوخ  رای  یـسک  نوچ 
 || يراد هچ  رهب  ورب  تسود  يا  دـناهتفگ : باب  هکنیا  رد  یناف و  لام  زا  تسا  رتهب  یناج  تسود  هچ  درذـگب  نوچ  دـنچ و  راسفتـسا  زا  و 

برع لیابق  زا  یضعب   64-1- نآرق : - تفگ هداتق  يربط :  61 ًاتاتـشَأ » َوأ  ًاعیِمَج  اُولُکَأت  نَأ  ٌحانُج  مُکیَلَع  َسَیل   » شورفم چـیهب  رخب و  يرای 
هکنیا ایوگ  دروخب و  اذغ  وا  اب  دوش و  ادیپ  یسک  ات  دروخیمن  اذغ  زور  زا  یتّدم  يدرم  هک  دشیم  اسب  دنروخن و  اذغ  اهنت  هک  دنتـشاد  مسر 
همرکع ندروخ . اذغ  تعامج  اب  ای  اهنت و  امـش  رب  تسین  یکاب  هک  دش  لزان  اهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  تسا ، هدوب  هنانک  ینب  يهلیبق  رد  مسر 
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يارب هلمج  هکنیا  دروخب  اذغ  اهنآ  اب  مه  نامهم  هکنآ  ات  دندروخیمن  اذغ  دیسریم  ینامهم  رگا  هک  دنتشاد  مسر  راصنا  دنتفگ : حلاص  وبا  و 
هک دشیم  رایسب  نوچ  دروخب  هحفص 355 ] اذغ [  رادان  اب  امش  رادلام  هک  تسین  یکاب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : دش . لزان  اهنآ 

هلمج هکنیا  تفریذـپیمن  رگناوت  نآ  دروخب  اذـغ  وا  اـب  هک  درکیم  شتوعد  وا  تفریم و  دوخ  ریقف  تسود  اـی  شیوخ  يهناـخب  يرگناوـت 
: دـناهتفگ رگید  یهورگ  و  هداـتق ، يرهز و  يربط :  61 مُکِـسُفنَأ » یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُمتلَخَد  اذِإَف  . » دـش لزان  دـیق  هکنیا  زا  يریگولج  يارب 

دیتفر يدجـسمب  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دینک ، مالـس  دوخ  راک  سک و  دنزرف و  نزب و  دیدش  دوخ  يهناخ  نوردب  نوچ  ینعی 
مالـس اجنآ  مدرمب  دـیدش  دراو  یـسک  يهناخب  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  نیحلاّصلا » هّللا  دابع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » دـیئوگب

ماما و  نیحلاّصلا .» هّللا  داـبع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » وگب دوبن  یـسک  هک  یتفر  ياهناـخب  نوچ  تفگ : میهاربا  عمجم :  58-1- نآرق . - دینک
باوج دـنیوگب و  مالـس  باوج  اهنآ  دـنک و  مالـس  هناخ  مدرمب  دورو ، ماگنه  یمدآ  هک  تسا : هکنیا  دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص 
مالـس هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : ًۀَبِّیَط » ًۀَکَرابُم  ِهّللا  ِدنِع  نِم  ًۀَّیَِحت  . » دینکیم ناتدوخ  رب  امـش  هک  تسا  یمالـس  ياجب  اهنآ 

دنتفگیم مالس  ياجب  مالـسا  زا  شیپ  برع  نوچ  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا ، هتفگ  دورد  ّتیحت و  نآب  ار  امـش  ادخ  هک  تسا  يدورد  ندرک 
ینعم و  احابـص » مع   » ياجب امـش  يهدهع  رب  دـنوادخ  روتـسدب  تسا  يدورد  ندرک  مالـس  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  نیاب  احابـص » مع  »

-375- نآرق -52-1- نآرق . - دوب دهاوخ  رایسب  بوخ و  هدنخرف و  امش  دزم  یـشوخ و  يدرک  مالـس  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ًۀَبِّیَط » ًۀَکَرابُم  »
روتـسد يارب  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  ولج  تایآ  اـب  هیآ  هکنیا  طاـبترا  عمجم :  62 هونذأتـسی » یّتح  اوبهذـی  مل  عماج  رما  یلع  اوناـک  اذا   » 397

وبا حوتفلا : وبا  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  راتفرب  روتـسد  يارب  تسا  هدـش  زاغآ  هیآ  هکنیا  دوب و  رگدـکی  اب  راتفر  یگدـنز و 
نوریب دوخ  تجاـح  ياـضق  زا  دوـب  يراـشف  يزاـین و  ار  یـسک  دوـب و  ربـنم  رب  ص ]  ] ربـمغیپ هعمج  زورب  نوـچ  تسا : هتفگ  یلاـمث  هزمح 

دعب هحفـص 356 ] هلمج [  اب  مدرم  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  تفریم  نوریب  هاگنآ  تفرگیم و  نذا  تراشا  اب  دشیم و  ربمیپ  ربارب  ات  تفریمن 
بّدؤم هک  یئاـهنآ  ینعی  يربـط :  62 مِِهنأَش » ِضعَِبل  َكُونَذأَتـسا   » 61-22- نآرق «. - رخآ ات  َکَنُونِذأَتـسَی »- َنیِذَّلا  َّنِإ   » دـناهدش فیـصوت 

: رخف  62 ُمَُهل » رِفغَتسا  َو   » 35-1- نآرق . - هدب هزاجا  اهنآب  وت  دـنتفرگ  نذا  دوخ  تاجایتحا  يارب  رگا  دـنوریمن  نوریب  وت  نذایب  دنتـسه و 
هزاجا رگا  یلو  دـنورن  دـنریگن و  هزاجا  رخآ و  ات  دـننامب  دـیاب  تسین و  بوخ  نتفرگ  هزاـجا  نوچ  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  هلمج  هـکنیا 

وت دـنریگیم  نذا  دنتـسه و  بّدؤم  اهنآ  نوچ  ینعی  - 2 نک ، رافغتـسا  ناشيارب  دـب  راک  هکنیا  ناربج  يارب  هدـب و  هزاجا  اهنآب  وت  دـنتفرگ 
« ًاضَعب مُکِضَعب  ِءاعُدَک  مُکَنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَجت  ال   » 22-1- نآرق . - اعد رافغتسا و  يهلیسوب  نکب  ناشهدنیآب  کموک  دوخ  اهنآ  شاداپب 

نیرفن رگا  هک  دـیزیهرپب  نآ  زا  تسا و  نارگید  دـننام  ربمغیپ  نیرفن  هک  دـینکن  نامگ  ینعی   70-1- نآرق : - تفگ ساـّبع  نبإ  يربط :  63
ینتورف مارتحا و  اب  هکلب  دیربن  مان  دینکن و  زاوآ  رگدـکی  لثم  ار  ربمغیپ  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  دـهاجم و  دـش . دـهاوخ  ماجنا  ریزگان  دـنک 

َنیِذَّلا َّنِإ   » لثم دیربن  مان  دینکن و  زاوآ  ار  ترـضح  نآ  دایرف ، دنلب و  زاوآ  اب  ناتدوخ  مسرب  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  رخف : دـینک . زاوآ 
کبس هداس و  دوخ  ياهتوعد  لثم  ار  ربمغیپ  توعد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  فشک :  186-120- نآرق «. - ِهّللا ِلوُسَر  َدنِع  مُهَتاوصَأ  َنوُّضُغَی 

دیدـهت يارب  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عـمجم :  63 ًاذاِول » مُکنِم  َنُولَّلَـسَتَی  َنیِذَّلا  ُهّللا  ُمَلعَی  دَـق  . » دـیهد ماجنا  يروف  دیرامـشم و 
. - دـنتفریم نوریب  یناهنب  هزاـجا  نودـب  دوخ  ناتـسود  هاـنپ  رد  دوب و  راوگاـن  اـهنآ  رب  هعمج  زورب  ص ]  ] ربمغیپ يهبطخ  هک  تسا  نیقفاـنم 

دندوب لوغشم  نیملسم  داد و  قدنخ  ندنک  روتـسد  ربمغیپ  هک  تسا  قدنخ  گنج  زور  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   66-1- نآرق
 ] 100-1- نآرق  - 63 ٌباذَع » مُهَبیُِـصی  َوأ  ٌۀَـنِتف  مُهَبیُِـصت  نَأ  ِهِرمَأ  نَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذـحَیلَف  . » دـندرکیم رارف  ناهنپ  هانپ و  رد  نیقفانم  و 

قاـفن يرادومن  هنتف  هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . رگید  ناـهج  رد  يراـتفرگ  باذـع  اـیند و  رد  يراـتفرگ  ینعی  هنتف  رخف :  63 هحفص 357 ]
قداص ماما  زا  تسا ، كانلوه  ثداوح  هلزلز و  شیادیپ  هنتف  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، ندـش  هتـشک  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا ، نیقفانم 
ضرغ تسا و  حاتفتـسا  ـالا » : » حوتفلا وبا   64 َهّللا » َّنِإ  الَأ  . ] » دـش دـهاوخ  هریچ  اهنآ  رب  رگمتـس  یهاـشداپ  ینعی  تسا : لـقن  مالّـسلا  هیلع 

64 اُولِمَع » اِمب  مُُهئِّبَُنیَف  . » قافن صالخا و  نطاب و  رهاظ و  لاوحا  زا  دنیآ  رب  امـش  هچنآ  دناد   64 ِهیَلَع » ُمتنَأ  ام  ُمَلعَی  دَق  . » عماس نداد  رادشه 
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-24-3- نآرق [. - تسا هتفگ  دیعو  دیدهت و  لیبس  رب  هکنیا  و  ّرش ، ریخ و  زا  دنشاب  هدرک  هچنآب  ارناشیا  دهد  ربخ  دنوش  عوجر  واب  هک  زور 
يارب تسا  ربـمغیپ  اـب  نخـس  يور  هیآ  رخآ » اـت  َُهل -» ُحِّبَُـسی  َهـّللا  َّنَأ  ََرت  مـَل  َأ   » تیآ 41 - 1 ام : نخـس   227-196- نآرق -122-88- نآرق

هک تسا  نیقی  ینادیمن و  رگم  یتـسه  مدرم  هکنیا  يهتخانـش  هدـید و  هداد و  ناـحتما  هک  وـت  دّـمحم  يا  هک  ناـیب  نیاـب  نارگید  يربـهر 
یتسرپاتکی وا و  حیبست  رد  یگمه  هک  دنریذپب  دیاب  وت  یتسرد  یتسارب و  نامیا  بجومب  مدرم  سپ  دننکیم  حیبست  اههدـیرفآ  همه  ینادـیم 

تسا و اهادخ  اهتبب و  ناشهیکت  دنتـسه  كرـشم  هک  اهنآ  و  واب . نتـشاد  هیکت  کیرـش و  زا  ادخ  ندرمـش  كاپ  ینعی  حیبست  نوچ  دنتـسه 
دوخ داهن  زا  دننامرفب و  رـس  اریز  دنرادنپیمن  ادخ  يارب  یکیرـش  دننکیم و  حـیبست  اههدـیرفآ  همه  تعیبط  بجومب  یلو  دنتـسه ، نامرفان 

هدارایب تعیبط  ياضتقمب  مه  ناسنا  دننکیم و  راذگرب  ار  دوخ  لماکت  طئارش  دنرادن و  یـسک  زا  يراظتنا  دننکیمن و  ینامرفان  یچیپرس و 
َهّللا َّنَأ   » تیآ 43 زا   69-23- نآرق . - دوشیم نامرفان  كرـشم و  جـک  يهشیدـنا  هدارا و  اب  یلو  دوریم  دوخ  لماکت  هارب  دـنکیم و  حـیبست 

حیبست ّقح و  تردق  يهناشن  هک  نایب  نیاب  تسا  تادوجوم  حیبست  هک  تیآ 41  حیضوت  هب  تسا  هراشا  تیآ 52 » رخآ » ات  ًاباحَس - یِجُزی 
مهب مکمک  دوشیم و  رادوـمن  فاـص  نامـسآ  رد  ربا  ياـههّکل  دـینیبیم  مدرم  رگد  دّـمحم و  يا  وـت  هک  تسا  نیمه  ناگدـیرفآ  میلـست  و 

هراشهدینـش هدید و  نآ  زا  شوگ  يهدننک  رک  ياهادص  مشچ و  يهدـننک  هریخ  ياهقرب  دوشیم و  هتـشابنا  مه  رب  هاگنآ  دـنوشیم و  کیدزن 
وت هک  تسا  نیمه  ناگدیرفآ  میلـست  حیبست و  ّقح و  تردق  يهناشن  هک  نایب  نیاب  تسا  تادوجوم  حـیبست  هک  تیآ 41  حیضوت  هب  تسا 

هتـشابنا مه  رب  هاگنآ  دـنوشیم و  کـیدزن  مهب  مکمک  دوشیم و  رادومن  فاـص  نامـسآ  رد  ربا  ياـههّکل  دـینیبیم  مدرم  رگد  دّـمحم و  يا 
زا دوشیم و  هحفص 358 ]  ] 52-18- نآرق  - هدینـش هدید و  نآ  زا  شوگ  يهدننک  رک  ياهادـص  مشچ و  يهدـننک  هریخ  ياهقرب  دوشیم و 

لّوحت نیدـنچ  يهتـسیاش  هدارایب  يورین  تعیبـط و  هکنیا  اـب  دزیریم  نآ  زا  خـی  هوـک  نوـچ  یهاـگ  دوـشیم و  ریزارـس  ناراـب  نآ  يـالبال 
ّریغتم شنامرفب  اهنآ  دنکیم و  ریبدت  ار  اهرییغت  ینوگرگد و  هکنیا  هک  تسا  ادخ  تردـق  هدارا و  سپ  تسین  ندـمآ  ياجب  زاب  یگرابکی و 

يهّدام کی  هک  تسا  تادوجوم  حیبست  ّقح و  ّتینادـحو  رگید  يهناشن  زاب  ٍءام » نِم  ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهّللا  َو   » تیآ 45 - 3 دنوشیم . لّدبتم  و 
مامت نوناک  ندـعم و  تسا  ناوارف  درادـن و  یـشزرا  تعیبط  لصا  رد  تسا و  هتفرگارف  ار  نیمز  حطـس  مراهچ  کـی  زا  شیب  هک  ياهداـس 
سرد دنـسیونیم و  مه  یعیبط  مولع  سـالک  ياـه  باـتک - رد  هکناـنچ  تسا  هدرک  تباـث  ارنآ  رـشب  تاـقیقحت  نیرخآ  تسا و  اههدـنبنج 

تیآ - 4 59-13- نآرق . - تسا هدیـسر  ناسناب  ات  تسا  هدش  لماک  تسا و  هدوب  اهایرد  ّفک  زا  رادناج  هدـنز و  دوجوم  لّوا  هک  دـنهدیم 
ُهّللا َو  : » تسا هدش  هتفگ  هک  هلمج  هکنیا  يهلابند  رد  لّوا -  43-13- نآرق : - دوش هدیمهف  نآ  زا  بلطم  ود  دیاش  ٍتانِّیَبُم » ٍتایآ  انلَزنَأ   » 46

دنریذپیمن ار  اهنآ  دنتسه  يرایسب  نشور  تسا و  تانّیبم  تایآ  هکنیا  هنوگچ  دوش  ضارتعا  رگا  هک  دشاب  تبسانم  نیاب  ُءاشَی » نَم  يِدهَی 
شتشونرس رد  هک  سکنآ  تسا و  صاخشا  مهف  دادعتسا و  فالتخا  رب  یلزا  ریدقت  تشونرـس و  هک  تسا  هکنیا  باوج  دنتـسین ! میلـست  و 

تایآ هکنیا  ارچ  هک  دوش  ضارتعا  رگا  مّود - دـنکیم ، تقیقحب  يربهر  ار  وا  هک  تسا  نشور  يردـقب  تاـیآ  هکنیا  مهف ، تسا و  تیادـه 
مدرم رایتخا  دنناوتیم  رتهب  تازایتما  هکنیا  يهطساوب  هک  دنتسه  برع  رد  ذوفن  اب  رادلام و  رایشوه و  نادرم  هکنیا  اب  دشاب  دّمحم  يهلیـسوب 

هک یبایهار  تیاده و  دنرادن و  ار  راک  همه  یگدامآ  سک  همه  هک  تسا  هدش  هداد  باوج  ُءاشَی » نَم  يِدهَی   » يهلمجب دنریگب ، تسدب  ار 
- نآرق . - تسین یگتـسیاش  نینچ  ار  يرگید  تسا و  هدش  ص ]  ] دّمحم لماش  هک  تسا  یهلا  ّتیـشم  تشونرـسب و  دشاب  يربهر  يهلیـسو 

يراک هفیظو  ماجنا  هک  دشاب  بلطم  هکنیا  هب  يربهر  يارب  دیاش  ٌۀَفوُرعَم » ٌۀَعاط  اوُمِسُقت  ُلق ال   » تیآ 53 رد  - 5 688-667- نآرق -94-62
رب دنگوس  سپ  نارگید ، لوبق  ّدر و  مدرمب و  طوبرم  هحفص 359 ]  ] 55-18- نآرق  - هن یناسنا  ینورد  ساسحاب  طوبرم  ینادجو و  تسا 

ار مدرم  دـهاوخیم  یئامندوخ  هکنیا  اب  تسین و  دوخ  يهفیظو  ماجنا  یپ  رد  صخـش  دوخ  هک  تسا  لافغا  غورد و  يهناشن  ندرک  داـی  نآ 
يهفیظو اب  يور  چیهب  هک  مینیبیم  ار  راب  دنبیب و  مدرم  زا  يرایـسب  زورما  مه  ام  هکنانچ  دـنک  یفّرعم  سانـشهفیظو  ار  دوخ  دـنزب و  لوگ 

. دننکیم یفّرعم  سانـشهفیظو  ار  دوخ  صوصخم » ياهتسژ  و   » تخـس ياهدنگوسب  نارگید  ربارب  رد  دنرادن و  راک  رـس و  دوخ  ینادجو 
تـیآ 61 - 6 دـنهدیم . شیاـمن  ار  یـشحو  يهتـشذگ  نرق  هدزیـس  برع  يوخ  ناـمه  ناـسک  هنوگنیا  هک  دـهدیم  ناـشن  بوخ  هیآ  هکنیا 
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رد رگا  دیتسین  لوئسم  امش  هک  دوشب  ینعم  يروجنیا  دیاش  میتشون  ار  ناسیون  ریسفت  يهتفگ  فالتخا  هک  مُِکتُوُیب » نِم  اُولُکَأت  نَأ   » يهلمج
« ٍعِماج ٍرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو   » تیآ 62 رد  - 7 54-21- نآرق . - هن ای  تسه  امش  دوخ  لام  دینادیمن  هک  دیروخب  ار  يزیچ  دوخ  يهناخ 

رخآ ات  دیاب  دوش  لیکشت  لداع  مکاح  روضح  رد  مدرم  حلاصم  يارب  ینویسیمک  حالطـصاب  يروش  نمجنا  رگا  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم 
يود لـهچ و  دصیـس و  رازه و  نیدرورف  مهدزون  هبنـشود  خـیراتب   62-18- نآرق . - مکاـح نآ  يهزاـجا  اـب  راـشف  رد  رگم  هدرک  تکرش 

هحفص 360] میداد [ . همتاخ  ار  رون  هروس  يرجه  یسمش 

ناقرف هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 25 - 

ات 20] تایآ 1  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]

َو ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  َُهل  يِذَّلا  [ 1  ] ًاریِذـَن َنیَِملاعِلل  َنوُکَِیل  ِهِدـبَع  یلَع  َناـقرُفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَراـبَت   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب 
َو ًائیَش  َنوُُقلخَی  ًۀَِهلآ ال  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َو  [ 2  ] ًاریِدقَت ُهَرَّدَقَف  ٍءیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ِکلُملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  نُکَی  َمل  َو  ًاَدلَو  ذِخَّتَی  َمل  َو  ِضرَألا 

ُهارَتفا ٌکفِإ  ّالِإ  اذَه  نِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 3  ] ًاروُُشن َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتوَم  َنوُِکلمَی  َو ال  ًاعفَن  َو ال  ارَض  مِهِـسُفنَِأل  َنوُِکلمَی  َو ال  َنوُقَلُخی  مُه 
ُلق [ 5  ] ًالیِصَأ َو  ًةَرُکب  ِهیَلَع  یلُمت  َیِهَف  اهَبَتَتکا  َنِیلَّوَألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو   579-1- نآرق [ - 4  ] ًارُوز َو  ًاملُظ  ُؤاج  دَقَف  َنوُرَخآ  ٌموَق  ِهیَلَع  ُهَناعَأ  َو 

َول ال ِقاوسَألا  ِیف  یِـشمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  اُولاق  َو  [ 6  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَلعَی  يِذَّلا  َُهلَزنَأ 
رُظنا [ 8  ] ًاروُحسَم ًالُجَر  ّالِإ  َنوُِعبَّتَت  نِإ  َنوُِملاّظلا  َلاق  َو  اهنِم  ُلُکأَی  ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  َوأ  ٌزنَک  ِهَیلِإ  یقُلی  َوأ  [ 7  ] ًاریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِهَیلِإ  َلِزنُأ 

يِرَجت ٍتاّنَج  َِکلذ  نِم  ًاریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  نِإ  يِذَّلا  َكَراـبَت   566-1- نآرق [ - 9  ] ًالِیبَس َنوُعیِطَتسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاثمَألا  ََکل  اُوبَرَـض  َفیَک 
اوُعِمَس ٍدیَِعب  ٍناکَم  نِم  مُهتَأَر  اذِإ  [ 11  ] ًاریِعَس ِۀَعاّسلِاب  َبَّذَک  نَِمل  اندَتعَأ  َو  ِۀَعاّسلِاب  اُوبَّذَک  َلب  [ 10  ] ًاروُُصق ََکل  لَعجَی  َو  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم 

[14  ] ًارِیثَک ًارُوُبث  اوُعدا  َو  ًادِحاو  ًارُوُبث  َموَیلا  اوُعدـَت  ال  [ 13  ] ًارُوُبث َِکلانُه  اوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَـض  ًاناکَم  اهنِم  اوُقلُأ  اذِإ  َو  [ 12  ] ًارِیفَز َو  ًاظُّیَغَت  اَهل 
یلَع َناک  َنیِدـِلاخ  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  مَُهل  [ 15  ] ًاریِـصَم َو  ًءازَج  مَُهل  َتناک  َنوُقَّتُملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِدـلُخلا  ُۀَّنَج  مَأ  ٌریَخ  َِکلذ  َأ  ُلق   446-1- نآرق -
اُولاق [ 17  ] َلِیبَّسلا اوُّلَـض  مُه  مَأ  ِءالُؤه  يِدابِع  ُمتلَلـضَأ  ُمتنَأ  َأ  ُلوُقَیَف  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَی  اـم  َو  مُهُرُـشحَی  َموَی  َو  [ 16  ] ًالُؤسَم ًادـعَو  َکِّبَر 
دَقَف [ 18  ] ًارُوب ًاـموَق  اُوناـک  َو  َرکِّذـلا  اوُسَن  یّتَح  مُهَءاـبآ  َو  مُهَتعَّتَم  نِکل  َو  َءاـِیلوَأ  نِم  َکـِنوُد  نِم  َذِـخَّتَن  نَأ  اـَنل  یِغَبنَی  َناـک  اـم  َکـَناحبُس 

َنِم َکَلبَق  انلَـسرَأ  ام  َو   637-1- نآرق [ - 19  ] ًارِیبَک ًاباذَـع  ُهقِذـُن  مُکنِم  ِملظَی  نَم  َو  ًارـصَن  َو ال  ًافرَـص  َنوُعیِطَتـسَت  امَف  َنُولوُقَت  اِمب  مُکُوبَّذَـک 
-1- نآرق [ - 20  ] ًاریَِـصب َکُّبَر  َناک  َو  َنوُِربصَت  َأ  ًۀَـنِتف  ٍضعَِبل  مُکَـضَعب  انلَعَج  َو  ِقاوسَألا  ِیف  َنوُشمَی  َو  َماعَّطلا  َنُولُکأََیل  مُهَّنِإ  ّـالِإ  َنِیلَـسرُملا 

لّوا نآ ، مزیه  نتخوس  شتآ و  نتفرگ  رد  زاوآ  ریفز » ، » مشخ زا  شوج  یمرگ ، يدایز  یتخس و  ّظیغت » : » تاغل ینعم  هحفص 361 ]  ] 198
يادخ مانب  همجرت : ریخیب . دوبان ، هابت ، روب » ، » يدوبان كاله و  اروبث » . » دـنیوگیم قیهـش  ارنآ  رخآ  دـنک و  رعرع  دـهاوخیم  هک  غالا  زاوآ 

رب داتـسرف  ار  لطاب ] ّقح و  زیمم   ] باـتک هکنیا  هک  تسا  یمئاد  راوگرزب  يهدـنخرف  دـنوادخ  دـننادب ]: مدرم  يهمه   ] نابرهم 1 هدنـشخب و 
وا اب  نیمز  نامسآ و  یهاشداپ  هک  تسا  ادخ  نامه  دنک 2  ناشهاگآ  یگدنز  يهلابند  زا  دشاب و  ناگمه  هدنهد  میب  ات  دّمحم  دوخ  يهدنب 
رد  ] تشادب 3 دوخ  يهزادناب  ارنآ  دـیرفآ  هک  هچ  ره  هدـیزگرب و  دوخ  يارب  يدـنزرف  هن  دراد و  دوخ  کلم  رد  یکیرـش  هن  هکنیا  اب  تسا 
هن یگدنز و  گرم و  رایتخا  هن  ندیرفآ و  تردق  هن  دـنراد و  دوخ  نایز  دوس و  ناوت  هن  هک  دنتـشادنپ  ادـخ  ار  اههدـیرفآ  نارفاک ] شربارب 

نارگید کموک  اب  دوخ  دّـمحم  هک  تسا  یغورد  نآرق  هکنیا  دـنتفگ : دـندوب  رفاک  هک  ناسک  ناـمه  ندروآرب 4 و  روگ  زا  هدـنز  يورین 
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نانخـس هکنیا  دـنتفگ : رگید ] تبون  هکنانچ   ] دنتفگ 5 هحفـص 362 ] غورد [  مه  دـندرک و  متـس  مه  نخـس ] نیدـب   ] هّتبلا تسا و  هتخاس 
يهداتـسرف نانخـس  هکنیا  وگب : اهنآب ] وت  دّمحم  يا   ] دـنناوخیم 6 شیارب  ماش  حبـص و  شدوخ ] تساوخب   ] هک تسا  ناینیـشیپ  ياـههناسفا 

رـس رفک و  رب  هداتـسرف و  ناتيربهر  يارب  نآرق  هک   ] تسا نابرهم  هدـنزرمآ و  تسا و  رادربخ  نیمز  نامـسآ و  یناـهن  زا  هک  تسا  یـسک 
دوریم اهرازابب  همه ] دننام   ] دروخیم و اذغ  ام ] دننامه   ] هک تسا  يربمغیپ  هنوگچ  دنتفگ : نارفاک  هکنیا  مه  7 و  هدرکن ] راتفرگ  ناتیتخس 
یغاـب ارچ  داـتفین و  شیوسب  یجنگ  ارچ  دـناسرتب 8 و  ار  مدرم  دـشاب و  وا  کموک  اـت  دـماین  دورف  وا  رب  یکلم  ارچ  سپ  دوشیم ] هدـید  [و 

هک  ] تسا هدش  وداج  درادن و ] يرترب  چیه   ] هک ار  يدرم  دینکیم  يوریپ  امش  دنتفگ  نینمؤمب ]  ] ناراکمتس و  دروخب ! شاهویم  زا  هک  درادن 
ای دننک  ادیپ  باوص  دشرب و  یهار  دنناوتیمن  هک  دـناهدش  ّریحتم  روج  هچ  دـنروآیم و  وت  يارب  اهلثم  هچ  هک  رگنب   9 دنادیم ] ربمغیپ  ار  دوخ 

هچنآ زا  هب  دناوتیم  دهاوخب  رگا  ادخ  تسا  اناوت  هدـنخرف و  وت 10  راک  رد  دنّریحتم  دنباییمن و  وت  رما  لاطبا  يارب  یهار  چـیه  راّفک  هکنیا 
اهوزرآ نینچ  هک   ] دنرادن لوبق  ار  تمایق  رگید و  ملاع  نارفاک  هکنیا  یلو ]  ] دزاسب 11 وت  يارب  ناور  ياهدور  اهخاک و  اب  اهغاب  دنیوگیم 

شوج و رود  زا  دـنوش  ربارب  نآ  اـب  نوچ  هک  نازوس 12  نانچ  میا  هدرک  هدامآ  یـشتآ  دنتـسه  تمایق  رکنم  هک  اـهنآ  يارب  هّتبلا  و  دـنراد ]
هن دـنیوگب  اهنآب  دـننک 14  گرم  يوزرآ  ناشکالیوا  هتـسب و  ندرگب  اهتـسد  دـنتفیب  نآ  يانگنت  رد  هک  هاـگنآ  دنونـشب 13 و  نآ  شورخ 

رتهب یتشونرـس  نینچ  ایآ  وگب : نارفاک  نیاب  دّـمحم  يا  وت   15 دینک ، یئوزرآ  نینچ  تبون  نیدـنچب  هک  دـینک  گرم  يوزرآ  تبون  کیب 
دـنبایب و دـنهاوخب  هچنآ  هک  تسا 16  هاـگیاج  نیرخآ  شاداـپ و  اـهنآ  يارب  تسا و  ناراـگزیهرپ  هاگهدـعو  هک  نادواـج  تشهب  اـی  تسا 
زا هک  تسا  يزور  نارفاک ] يارب  نکل  هدش 17  ماجنا  و   ] تسا ادخ  اب  نآ  ّتیلوئسم  هک  تسا  ياهدعو  هکنیا  هّتبلا  دننامب و  نآ  رد  هشیمه 

باوجب  18 دندش ! هارمگ  دوخ  ای  دیدرک  يربهر  دوخ  تدابع  یهارمگب و  ار  ام  ناگدـنب  امـش  هک  میـسرپب  اهتب و  اب  میروآردـب  ناشروگ 
دنمهرهب دوخ  ياهتمعن  زا  ار  ناشناردپ  اهنآ و  دوخ  وت  نکل  میریگب  یتسود  وت  زج  هک  ار  ام  تسین  راوازـس  يرتکاپ و  وت  ادخ  يا  دنیوگ :

رادومن امش  غورد  نادوبعم  زور  نآب  سپ  هدش 19  دوبان  دنتـشگ  یمدرم  دندرک و  شومارف  ار  نآرق ]  ] رکذ همه  ات  هحفص 363 ] يدومن [ 
هکنیا  ] مینک 20 راتفرگ  تخس  یباذعب  ار  امش  ناراکمتس  دیروایب و  دوخ  يارب  یکموک  ای  دینک و  رودب  دوخ  زا  ارنآ  دیناوتن  هکنانچ  دننک 

میداتـسرف یناربمغیپ  مه  وت  زا  شیپ  هک ] دوبن  رگم  دنکیم ! شدرگ  دروخیم و  هک  دـشاب  ام  دـننام  یمدآ  ربمغیپ  ارچ  دـنیوگیم : هک  نارفاک 
هک  ] میدرک رگید  يهتـسد  شیامزآ  يهلیـسو  ار  ياهتـسد  ام ] هک  تسا  ور  هکنیا  زا   ] دـندروخیم اذـغ  دـندرکیم و  شدرگ  اهرازاب  رد  هک 

هتـسد ره  نامرفان و  يرگید  وریپ و  يرگید  ربهر و  یکی  موکحم و  يرگید  دش و  مکاح  یکی  دنام  تسردنت  يرگید  دش و  راتفرگ  یکی 
لیم فالخ  رب  هک  نوگانوگ  ياهتوافت  هکنیا  اب  دیناوتیم  و   ] درک دیهاوخ  بیکش  مدرم  امش  ایآ  تسا ] رگید  يهتـسد  تربع  دنپ و  بجوم 

هب تسا  هاگآ  هکلب   ] تسین هدوبن و  ربخیب  لفاغ و  هدوب و  انیب  وت  يادـخ  و  دـینک ]! راتفر  دوخ  يهفیظوب  دـیورن و  جـک  هارب  دـینیبیم  دوخ 
يهتفگب رگم  تسا  هدـمآ  دورف  هّکمب  یگمه  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  هن .]! ای  دروآیم  نامیا  دـنکیمن ، ای  دـنکیم  ربص  هکنآ 
يهرامش و  تیآ 70 ، ًامیِحَر » ًاروُفَغ  ات - ِهّللا - َعَم  َنوُعدَـی  ـال  َنیِذَّلا  َو   » تیآ 68 زا  تسا  هدـش  لزان  هنیدـمب  نآ  تیآ  هس  هک  ساـّبع  نبإ 

یّتلا ةروّسلا  نم  و  : » ساـبقملا ریونت   221-203- نآرق -191-150- نآرق . - اهیراق يهمه  قاـّفتاب  تسا  تفه  داـتفه و  هروس  هکنیا  تاـیآ 
رایتخا ینعم  هس  رارـسالا  فشک  بحاص  تسا : هتـشون  ینیـسح  ریـسفت  َناقرُفلا » َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت  «. » ۀّیّکم اهّلک  یه  ناقرفلا و  اهیف  رکذی 

نایب هکنیا  تسا و  رترب  راوگرزب و  هکنآ  مّود - تسا ، ّقح  يزاونهدنب  يزاسراکب و  تراشا  هکنیا  تسا و  وا  زا  تکرب  هکنآ  لّوا - دومرف :
لزی و ال مل   » تسا وا  تاذ  ماود  زا  تراـبع  نآ  تسا و  تباـث  مئاد و  هکنآ  مّوـس - تسا ، وا  يدـبا  یلزا و  تّزع  ناـشن  يدمرـس و  تفص 

تکرب بحاص  ینعی  سابقملا : ریونت   41-1- نآرق . - مارح لالح و  لطاب و  ّقح و  نایم  تسا  هدننکادج  هک  ار  نآرق  داتسرف  ورف  هک  لازی »
ریـسفت نآرق . اب  ار  لـیئربج  داتـسرف  ورف  هک  کیرـش  دـنزرف و  زا  ادـخ  تسا  رود  هحفـص 364 ] تسا و [  رتالاب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 

دنتفگ یضعب   1 ًاریِذـَن » َنیَِملاعِلل  َنوُکَِیل  . » تسا رایـسب  شریخ  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  ریخ  ینعمب  هک  تسا  تکرب  زا  كراـبت  یفاـص :
هتشون حوتفلا  وبا   2 ًاریِدقَت » ُهَرَّدَقَف   » 36-1- نآرق . - نآرق هب  تسا  عجار  دنتفگ  یـضعب  و  ص ]  ] ادخ لوسر - هب  تسعجار  نوکیل »  » ریمض
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. - تسین بیع  توافت و  لـلخ و  چـیه  وا  رد  هکناـنچ  تحلـصم  قفو  رب  تجاـح  بسحب  تسا  هزادـنا  هب  تسا  هدـیرفآ  هچنآ  ینعی  تسا :
نتـشون يهلیـسوب  درک  نّیعم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  مدرم ، يارب  اهزیچ  يهزادنا  ندرک  نشور  ینعی  ریدقت  عمجم :  25-1- نآرق

زا درک  نّیعم  ارنآ  يهزادنا  ار و  يزیچ  ره  دیرفآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  دـشاب ، قلخ  رب  یفطل  ات  ار  زیچ  همه  يهزادـنا  هکئالم 
عفد دوخ و  يارب  یعفن  چیه  بلجب  دنرادن  تردق   3 رخآ » ات  مِهِسُفنَِأل - َنوُِکلمَی  ال  . ] » تافـص رگید  یگدنز و  گنر و  ینهپ و  يزارد و 

تـسا گرم  زا  سپ  ندرک  هدنز  روشن : اروشن »  » دشاب دناوت  نارگد  يارب  هنوگچ  تسین  يزیچ  کلام  دوخ  يارب  هکنآ  و  دوخ ، زا  يررض 
4 َنوُرَخآ » ٌموَق  ِهیَلَع  ُهَناعَأ  َو  ُهارَتفا  ٌکفِإ  اـّلِإ  اذَـه  نِإ   » 32-3- نآرق [. - ریغ تسا و ال  شتـسرپ  هتـسیاش  ومه  دناوت و  يادـخ  اهنت  هکنیا  و 

کموک اـب  هتخاـس  دوخ  شیپ  زا  دّـمحم  ار  نآرق  ینعی  عمجم :  74-1- نآرق . - دـنهدیم شدای  دوهی  دروآیم  دّـمحم  هک  اهنیا  ینعی  يربط :
نتـشون و ّطخ  اهنیا  هک  رماع  یلوم  ربح  یمرـضحلا و  نب  ءـالعلا  مـالغ  راـسی  يّزعلا و  دـبع  نب  بطیوح  يـالوم  سادـع  صاخـشا : هکنیا 

يرابخا دنتسنادیم و  تاروت  رفن  هس  هکنیا  نوچ  تفگ  ثراح  نب  رضن  ار  نخس  هکنیا  دناهتفگ : لتاقم  یبلک و  رخف : دنتـشاد . دای  ندناوخ 
هکنیا رخف :  4 ًارُوز » َو  ًاملُظ  ُؤاج  دَقَف  . » تفگ ار  نخس  هکنیا  وا  درکیم و  یتسرپرس  ار  اهنآ  ربمغیپ  دندش و  ناملسم  دندرکیم و  لقن  نآ  زا 
نآرق اـب  دـندرک  شـشوک  اـهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  نتفگ  باوج  هحفـص 365 ]  ] 30-1- نآرق  - هلمج کـی  نیاـب  بارعا  گرزب  تمهت 
ربمغیپ رگا  هکنیا  اـب  دـندز  اـهتمهت  نیدـب  تسد  تبقاـع  دنتـسناوتن  دـندش و  هضراـعمب  توعد  نآرق  رد  تبون  نیدـنچ  دـننک و  هضراـعم 

دـننک و هدافتـسا  اـهنآ  زا  دنتـسناوتیم  رتشیب  رتـهب و  بارعا  نآ  دزاـسب  ار  نانخـس  هکنیا  دـنک و  هدافتـسا  رفن  هس  نآ  زا  تسناوتیم  يرفنکی 
هکنیا زا  تسا  یناوتان  یگراچیب و  زا  اهتمهت  هکنیا  هک  تسا  مولعم  سپ  دـنزاسب ، نآرق  زا  رتهب  رتشیب و  دـننک و  کموک  مهب  رفن  نیدـنچ 
هکنیا تسا  نکمم  ینیسح :  557-555- یقرواپ «. - 53» غورد تسا و  متس  نخس  هکنیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  رـصتخم  يهلمج  کیب  تهج 

فیـصوت نخـس و  زاغآ  یلو  دننکیم ، تسرد  غوردب  یمتـس  دننکیم  کموک  دّمحمب  هک  اهنیا  ینعی  دـشاب  نارفاک  نخـس  يهلابند  هلمج 
نب دّـمحم  زا  ریکب  نب  سنوی  زا  بیرک  وبا  يربط : اًلیِـصَأ » َو  ًةَرُکب  ِهیَلَع  یلُمت  َیِهَف  اهَبَتَتکا  َنِیلَّوَألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  . » تسا رتهب  دـشاب  نارفاـک 

ثراح نب  رضن  تفگ : ساّبع  نبإ  هک  درک  لقن  همرکع  زا  وا  دمآ و  رـصم  زا  یخیـش  شیپ  لاس  لهچ  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  قاحـسا 
 ] 88-1- نآرق  - ياهناتـسا اـجنآ  رد  دوب و  هریح  رد  یتّدـم  درکیم و  ّتیذا  ار  ربـمغیپ  هتـسویپ  هک  دوب  شیرق  نیطایـش  زا  يدرم  هدـلک  نب 
زا درکیم و  عمج  دوخ  درگ  ار  مدرم  ربـمغیپ  نوـچ  و  دوـب ، هتفرگ  داـی  ار  رایدنفـسا  متـسر و  تشذگرـس  ناریا و  ناـهاشداپ  هحفص 366 ]

ترضحنآ نخس  سلجم و  يرازگرب  زا  سپ  درکیم ، هّجوتم  ادخب  ار  اهلد  دادیم و  زردنا  دنپ و  اهنآ  ياهیراتفرگ  هقباس و  للم  تشذگرس 
لقن هناسفا  امـش  يارب  میوگب و  نخـس  دّـمحم  زا  رتهب  نم  ات  دـیئایب  مدرم  يا  تفگیم : تسـشنیم و  ربمغیپ  ياجب  يذوم  ناطیـش  درم  هکنیا 
تسا هدش  ُریِطاسَأ »  » يهملک لقن  نآرق  رد  هچنآ  دش و  لزان  وا  يارب  هیآ  هکنیا  تفگیم : ناشيارب  رایدنفـسا  متـسر و  ناتـساد  هاگنآ  منک 

ام يارب  دّمحم  هک  اهنیا  دنیوگیم : وا  ياقفر  وا و  هک  تسا  هکنیا  اههلمج  هکنیا  ینعم  تسا و  تفص  ناطیـش  درم  نآ  نانخـس  باوج  يارب 
78-67- نآرق . - دنناوخیم شیارب  ماش  حبـص و  اهنآ  دریگیم و  دوهی  زا  دّمحم  دناهتـشون و  هک  تسا  میدـق  ياهناتـساد  نامه  تسا  هدروآ 

هکنیا دوصقم  و  ندز ، گر  تماجحب و  داد  نامرف  ینعی  دـصتفا » و  مجتحا ،  » لثم تسا  نتـشونب  نامرف  هیآ  هکنیا  رد  اـهبتتکا »  » ینعم رخف :
يارب نتفگ  زرط  نوچ  ِهیَلَع » یلُمت   » ینعم تسا  نیمه  دنک و  رب  زا  ات  دنناوخیم  دنـسیونیم و  وا  يارب  درادن ، داوس  دّمحم  دنتفگیم  هک  تسا 

ات ِهیَلَع »- یلُمت  َیِهَف   » يهلمج تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـسیونب . دـهاوخیم  هک  تسا  یـسک  يارب  نتفگ  لثم  دـنک  رب  زا  دـهاوخیم  هکنآ 
و دوشیم . ءالما  واب  ّقح  يوس  زا  ماش  حبص و  هکلب  تسین  نیلّوألا  ریطاسا  نآرق  هکنیا  هک  تساهنآ  باوج  هکلب  تسین  نارفاک  نخس  رخآ »

کموـک نارگید  ار  وا  دـندرک  اـعّدا  هک  تسا  رتوـلج  يهلمج  حیـضوت  تسا و  طوـبرم  وـلج  يهلمجب  نوـچ  تسین  تـسرد  ینعم  هـکنیا 
دعب تیآ  رد  نارفاک  باوج  هک  هوالعب  دـنناوخیم  شیارب  ماش  حبـص و  هک  تسا  روج  هکنیا  هب  کـموک  نآ  دـنتفگ  اـجنیا  زاـب  و  دـننکیم ،

ار نآرق  تسا  رارسا  هب - ملاع  هکنآ  ینعی  تفگ : ملـسم  وبا  رخف :  6 َّرِّسلا » ُمَلعَی  يِذَّلا  َُهلَزنَأ  -396-424 ل  نآرق -263-246- نآرق . - تسا
- نآرق «. - 54» دنکیم تازاجم  ار  وا  دوشیم و  رادربخ  زار  هکنیا  زا  دنوادخ  دزاسب ، نارگید  کموک  دوخ و  زا  ربمغیپ  رگا  تسا و  هداتسرف 
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هدنزرمآ و ادخ  نوچ  ینعی  تفگ : ملـسم  وبا  رخف :  6 ًامیِحَر » ًاروُفَغ  َناک  [ » هحفص 367  ] 466-429- نآرق  - 249-247- یقرواپ -45-1
ُلُـکأَی ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت   » 26-1- نآرق . - دیوشن یتخـسرس  راتفرگ  دوز  دنک و  یئامنهار  دـناسرتب و  ار  امـش  ات  داتـسرف  ار  نآرق  تسا  نابرهم 
تـسا هدش  تئارق  ود  ره  مال  مزج  عفر و  اب  ََکل » لَعجَی   » هلمج زین  تسا و  هدش  تئارق  زین  مّلکتم  يهغیـصب  نون  اب  لکأن » : » عمجم  9 اهنِم »

ندرک زاـغآ  ولج و  يهلمج  زا  عطق  تبـسانمب  عفر  تسا و  مزاـج  طرـش و  فرح  نإ  نوچ  َلَـعَج » َءاـش  نِإ   » رب فـطع  تبـسانمب  مزج  هک 
: تسا هتفگ  دـهاجم  يربط :  11 َِکلذ » نِم  ًاریَخ  ََکل  َلَـعَج  َءاـش  نِإ   » 232-213- نآرق -134-119- نآرق -40-1- نآرق . - رگید يهلمج 
زا رتهب  ینعی  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  همرکع  دهدب ، وتب  ار  شرتهب  دنیوگیم  نارفاک  هک  ترامع  هویم و  غاب  نآ  زا  دناوتیم  ادخ  ینعی 

صقن ار  ندروخ  رازاب و  رد  نتفر  هار  بارعا  نوچ  تسا  رتبـسانم  لّوا  ینعم  دـهدب و  وتب  ادـخ  دـناوتیم  ندروخ  زیچ  رازاـب و  رد  نتفر  هار 
وتب تسا  نکمم  دـنرادنپیم  اـهنآ  هک  یلاـمک  زا  رتـهب  دوش  هتفگ  هک  تسا  بساـنم  تهج  هکنیا  زا  لاـمک  ار  تراـمع  غاـب و  دنتـسنادیم و 

ود زا  دـشاب  یهجو  رب  وا  تقیقح  دـشاب و  زاـجم  هکنیا  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   12 ٍدـیَِعب » ٍناکَم  نِم  مُهتَأَر  اذِإ   » 45-1- نآرق . - میهدب
تاقالم ینعمب  تأر »  » هکنآ اّما  و  دننیبب ، ار  ناشیا  خزود  هحفص 368 ]  ] 38-1- نآرق  - نانزاخ نوچ  راّنلا » ۀنزخ  مهتأر   » هکنآ اّما  هجرد :

يا هک  دـننکیم  نیرفن  ار  دوـخ  ینعی  عـمجم :  13 ًارُوُبث » َِکلانُه  اوَعَد  «. » نـالباقتی يا  ناءارتی  نـالبجلا  مهلوقک   » دـشاب هبراـقم  هلباـقم و  و 
و  » 28-1- نآرق . - میدوب نادرگ  ور - ّقح  نامرف  زا  ام  هک  ياو  يا  دـننکیم : دایرف  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  میوش . دوبان  كاله و  شاـک 

ریزع یـسیع و  هکئالم و  نوچ  دناهدیتسرپ ، هک  یئاهنآ  اب  مینکیم  هدـنز  ار  نارفاک  هک  يزور  ینعی  يربط :  17 نودبعی » ام  مهرشحن و  موی 
ام هکنیا  زا  یتسه  رتکاپ  وت  ادخ  يا  دنیوگیم : هک  تسا  هدش  هدیتسرپ  ناسک  نیمه  نخـس  یِغَبنَی » َناک  ام  َکَناحبُـس  اُولاق   » دـعب يهلمج  و 

يهملک زین  تسا و  هدش  تئارق  مّلکتم  يهغیـصب  نون  بیاغ و  يهغیـصب  ءای  اب  مُهُرُـشحَی » : » عمجم  199-161- نآرق . - میتسرپب ار  يرگید 
مولعم تروصب  ءاخ  رسک  نون و  حتف  اب  ذّختن » نا  انل  ناک  ام   » مه دناهدناوخ و  ود  ره  مّلکتم  بیاغ و  تروصب  نون  ءای و  اب  ُمتنَأ » َأ  ُلوُقَیَف  »

تئارقب هک  تسا  هدش  لقن  مه  ّیلع  نب  دیز  و  ع ]  ] قداص ماما  زا  لّوا  تئارق  دناهدرک و  تئارق  لوهجم  تروصب  ءاخ  حتف  نون و  ّمض  اب  و 
مدرم دوبعم  تسود و  هک  میتسین  قیال  ام  ینعی  مّود  تئارقب  و  دنتـسرپب ، ار  ام  ات  میریگب  یتسود  وت  ریغ  هک  تسین  اـم  يهتـسیاش  ینعی  لّوا 

امش ياهدوبعم  رگید  یـسیع و  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  19 َنُولوُقَت » اِمب  مُکُوبَّذَک  دَقَف   » 125-102- نآرق -20-7- نآرق . - میوش
تسا و ناناملـسم  اـب  نخـس  يور  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ   38-1- نآرق . - دنتـسناد غورد  دیدرکیم  اعّدا  هچنآ  دـندرک و  ناتبیذـکت  نارفاک 
اب دهاجم  ینعم  یلو  دندرمش . غورد  نارفاک  نآ  دیتفگیم  دّمحم  یتسار  مالسا و  یتسرد  زا  امش  هچنآ  ناناملسم  يا  هک  تسا  هکنیا  ینعم 

وگغورد ار  امـش  هکئالم  ریزع و  یـسیع و  ینعی  دـناهدناوخ  زین  بیاغ  تروصب  ءای  اب  نولوقی » امب  : » عمجم تسا . رتبـسانم  اههلمج  طابترا 
و [ » هحفص 369  ] 216-180- نآرق «. - اَنل یِغَبنَی  َناک  ام  َکَناحبُس   » دشاب ولج  ياههلمج  هکنیا  هک  دنتفگیم  هچنآ  يهلیسوب  دندرک  یفّرعم 

يهغیـصب ءات  اب  دننک و  رود  امـش  زا  ار  باذع  دنناوتیمن  اهدوبعم  نآ  ینعی  دناهدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  عمجم : افرـص » نوعیطتـسی  ام 
: يربط  20 َنوُِربصَت » َأ  ًۀَنِتف  ٍضعَِبل  مُکَضَعب  انلَعَج  َو  . » دینک رود  دوخ  زا  ار  باذع  دیناوتیمن  نارفاک  امـش  ینعی  تسا  صفح  تئارق  باطخ 
ام هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  درادـن ! ترامع  غاـب و  دوریم و  راـک  بسک و  یپ  رازاـب  رد  ربمغیپ  ارچ  هک  نارفاـک  ضارتعا  ربارب  رد 

کیمادـک دوش  مولعم  اـت  تسا  ریقف  يرگید  هاـشداپ و  يرگید  ربمغیپ و  یکی  هک  میداد  رارق  رگید  یـضعب  شیاـمزآ  يهلیـسو  ار  یـضعب 
دهدب مدرمب  هک  درادن  يزیچ  وا  هکنیا  اب  دنکیم و  يوریپ  ربمغیپ  زا  تسا و  رازگرکش  راگزاس و  هنوگچ  تسا و  یـضار  دوخ  تشونرـسب 

وا وریپ  مدرم  زا  يرایـسب  لاـم ، عمطب  دوـب  راد  هیامرـس - ربـمغیپ  رگا  هّتبلا  درادـن و  یعمط  دریذـپیم و  ار  شناـمرف  رما  تعاـطا  يارب  طـقف 
میدرک ریقف  شیامزآ  يهلیـسو  ار  رادـلام  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم :  55-1- نآرق . - دننک يّدام  يهدافتـسا  وا  زا  ات  دندشیم 
مولعم هک  میئامزآیم  تسردـنتب  ار  رامیب  انیبب و  ار  روک  نینچمه  درکیم و  رادهیامرـس  وا  لثم  مه  ار  نم  تساوخیم  ادـخ  رگا  دـیوگیم : هک 
ناوریپ هکنیا  دنتفگیم : هک  میئامزآیم  تخسرس  بارعأب  ار  ریقف  نیملـسم  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  دننکیم . یباتیب  ای  دنتـسه  ابیکـش  دوش 

نبإ دیتسه . ابیکـش  هزادنا  هچ  ناملـسم  يارقف  امـش  هک  دوش  مولعم  ات  دنتفریذپ  وا  نخـس  هک  دنتـسه  ام  ناتـسد  ریز  تسپ و  مدرم  دّـمحم 
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دـنکیمن و یناـمرفان  تسا و  ابیکـش  دوـخ  رقف  رد  ریقف  هـک  دوـش  موـلعم  اـت  مـینکیم  شیاـمزآ  ار  ياهتـسد  ره - ینعی  تـسا  هـتفگ  جـیرج 
دنیبیم و ادخ  هک  تسا  بلطم  نیمه  يهلابند  ًاریَِصب » َکُّبَر  َناک   » دعب يهلمج  دنکیمن و  نایغط  یشکرس و  تسا و  ربنامرف  زین  رادهیامرس 

تسا هارب  رس  ابیکش و  شیامزآ  هکنیا  رد  یک  دینیبیم  مه  تسا و  يزاینیب  يرگید  يارب  تسا و  يرادان  یکی  يارب  تحلـصم  هک  دنادیم 
نب دـیلو  لهج و  وبأ  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  لـتاقم  حوتفلا : وبا   470-445- نآرق . - دوریم ردـب  یگدـنز  هار  زا  تسا و  باتیب  یک  و 
رهف نب  رماع  لالب و  و  بیهـص ، رـسای و  راّمع  دوعـسم و  هّللا  دـبع  دـندید  نوچ  هک  دـش  لزان  ثراح  نب  رـضن  لـئاو و  نبإ  صاـع  هبقع و 

هک تسا  نامه  تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس  میوش . ربارب  نانیا  اب  میوش و  هحفص 370 ] ناملسم [  هک  تسین  هتسیاش  دنتفگ : دناهدش  ناملسم 
نیدـنچ تغل  رد  هنتف »  » يهملک نوچ  رخآ » ات  ًۀَـنِتف - ٍضعَِبل  مُکَـضَعب  انلَعَج   » يهلمج رخآ  تیآ  طقف  میتشون  نارگید  زا  لـقن  همجرت و  رد 

ياهیئامنهار رتشیب و  یناعم  هلمج  هکنیا  زا  دوشیم  تسا . هدرک  لقن  نآ  يارب  ینعم  هدزناـپ  نآرقلا  هوجو  رد  یـسیلفت  شیلج  دراد و  ینعم 
امـش هک  تسا  مدرم  يارب  شاب  رادیب  راطخا و  هلمج  هکنیا  - 1 تفگ : دوشیم  ورنیا  زا  درک و  هدافتسا  دناهتشون  نیرّسفم  هچنآ  زا  رتلّـصفم 

قوفام و رگا  يرگید  يارب  تسا  شیامزآ  بجوم  یکی  هاوخاـن  هاوخ و  هک  دـیتسه  يروط  رگدـکی  اـب  طاـبترا  یگدـنز و  رد  اـهدازیمدآ 
تبسن ار  دوخ  يهفیظو  دینک و  راتفر  هنوگچ  هک  تسا  امـش  شیامزآ  هنتف و  دنتـسه  امـش  رایتخا  رد  هک  اهنآ  اب  ناتراتفر  دیتسه  رادرایتخا 

و نود ، ام  رگا  و  دیشاب ، رگمتـس  ای  رتسگداد  روآنایز ، ای  دنمدوس  مدرمب  تبـسن  دوخ  تارایتخا  تسایر و  ماقم و  رد  دیهد و  ماجنا  اهنآب 
هزادنا هچ  ات  يریگتخس  زا  فوخ  ای  تارایتخا  زا  هدافتـسا  عمطب  هک  تسا  یـشیامزآ  رگد  مهنآ  دیتسه  یـسک  زا  روتـسد  ماجنا  رادهفیظو 

ات دوخ  راک  رد  تسا  یئوخمرن  مدآ  وا  نوچ  ای  دینکیم  نارگید  يارب  ینکشراک  يرازآ و  مدرم  دوخ ، قوفام  روتـسدب  دینکیم و  يربنامرف 
نارگیدب يّدعت  زواجت و  اوران و  يرازآ و  مدرمب  نامرف  اورنامرف  رگا  ای  دـینکیم . یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  دـیتسه و  راگنا  لهـس  هزادـنا  هچ 

َو ِءاشحَفلا  ِنَع - یهنَی  َو  ِناسحِإلا ...  َو  ِلدَعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِإ   » هدومرف هک  دیربیم  ار  ادخ  نامرف  ای  دینکیم  تعاطا  ار  وا  تاروتسد  امـش  داد 
لثم دیـشاب  دوـخ  سنجمه  زا  هتـسد  کـی  رازآ  راـتفرگ  تسا  نکمم  هـک  تـسا  مدرم  لد  ندرک  مارآ  يروآداـی و  - 2 ِیغَبلا .» َو  ِرَکنُملا 

ای کی  راتفرگ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  شیدنا  جک  باسحدب و  يهلماعم  فرط  لام و  کیرش  ای  راتفر و  دب - دنواشیوخ  ای  دب و  يهیاسمه 
رد رازآ  باذـع و  هنوگنیا  هک  دـنکیم  يروآدای  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  درادـن  مه  شیاسآ  رارف و  هار  دوشیم و  اـهنیا  زا  يهتـسد  دـنچ 

مدرم اب  ترـشاعم  هفیظو و  دودح  زا  هن  دنک و  خلت  دوخ  رب  ار  یگدـنز  هن  هک  تسا  مزال  يرادـیاپ  یئابیکـش و  ربارب  رد  تسه و  یگدـنز 
یضعب یگدنز  رد  - 3 هحفص 371 ]  ] 1522-1468- نآرق -1463-1415- نآرق -142-107- نآرق !. - دوش راتفردـب  زواجتم و  تسردان 

نمض رد  یلو  تسین  بسانم  ناسنا  ریغ  اب  مکـضعب »  » يهملک هچرگا   ] هیامرـس دنزرف و  لثم  دوشیم  يرگید  يهلغـشم  يراتفرگ و  بجوم 
يارب تسا  یگرزب  يراتفرگ  دوخ  هکنیا  تسا و  اهنآ  يهشیدنا  رد  دراد و  دوخب  يور  ار  یمدآ  لد  هتـسویپ  هک  تسه ] ینعم  هکنیا  دـیفم 

تسا و هیامرـس  دایز  مک و  رکفب  هشیمه  هک  تسا  واب  هتـسباو  يهتـسد  ود  نیمه  یگدنز  یتخـس  اهیراتفرگ و  يهمه  يهشیر  هکلب  ناسنا 
اب هک  دیزابن  تفم  دیـشاب و  دوخ  دـنبیاپ  نامـسیر  ود  هکنیا  بظاوم  هک  تسا  هدـش  يروآدای  هیآ  رد  تهج  هکنیا  زا  دـنزرف ، دـب  بوخ و 
ار دوخ  یگدـنز  اههیاپ  نیرتراوتـسا  نیرترب و  زا  هک  دـینک  اهر  ار  اهنآ  نانچ  اـی  دـینک و  اـهنآ  يادـف  ار  دوخ  ّتیونعم  ّتیـصخش و  ماـمت 

اهینعم رتشیب  اب  مدرم  اب  یگدنز  رد  یمدآ  طباور  یّلک  روطب  و  ٌۀَنِتف » مُکُدالوَأ  َو  مُُکلاومَأ  امَّنَأ   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دـینک ، مورحم 
اب شزیمآ  ثداوح  رد  ات  دـشاب  ربخ  اـب  دوخ  زا  دـنک و  تیبرت  دزاـسب و  ار  دوخ  دـیاب  دوشیم و  فداـصم ، دناهتـشون  هنتف  يهملک  يارب  هک 

مهدزون ءزج   805-761- نآرق . - دوشن دوبان  مدرم 

ات 52] تایآ 21  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]

[21  ] ًارِیبَک اُوتُع  اوَتَع  َو  مِهِـسُفنَأ  ِیف  اوُرَبکَتـسا  ِدََقل  انَّبَر  يَرن  َوأ  ُۀَِکئالَملا  اَنیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  انَءاِقل  َنوُجرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو   466-429- نآرق -
[23  ] ًارُوثنَم ًءابَه  ُهانلَعَجَف  ٍلَمَع  نِم  اُولِمَع  اـم  یلِإ  انمِدَـق  َو  [ 22  ] ًاروُجحَم ًارجِح  َنُولوُقَی  َو  َنیِمِرجُمِلل  ٍِذئَموَی  يرـُشب  َۀَِـکئالَملا ال  َنوَرَی  َموَی 
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ُکلُملا  500-1- نآرق [ - 25  ] ًالیِزنَت ُۀَِکئالَملا  َلُِّزن  َو  ِمامَغلِاب  ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َموَی  َو  [ 24  ] ًالیِقَم ُنَسحَأ  َو  ارَقَتسُم  ٌریَخ  ٍِذئَموَی  ِۀَّنَجلا  ُباحـصَأ 
[27  ] ًالِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتذَخَّتا  ِینَتَیل  ای  ُلوُقَی  ِهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َموَی  َو  [ 26  ] ًاریِسَع َنیِِرفاکلا  یَلَع  ًاموَی  َناک  َو  ِنمحَّرِلل  ُّقَحلا  ٍِذئَموَی 
ای ُلوُسَّرلا  َلاـق  َو  [ 29  ] ًالوُذَخ ِناسنِِإلل  ُناطیَّشلا  َناک  َو  ِینَءاج  ذِإ  َدَعب  ِرکِّذـلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  دََـقل  [ 28  ] ًالِیلَخ ًانالُف  ذِـخَّتَأ  َمل  ِینَتَیل  یتَلیَو  اـی 

َو ًایِداه  َکِّبَِرب  یفَک  َو  َنیِمِرجُملا  َنِم  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  انلَعَج  َِکلذَـک  َو   443-1- نآرق [ - 30  ] ًاروُجهَم َنآرُقلا  اَذه  اوُذَـخَّتا  یِموَق  َّنِإ  ِّبَر 
ّالِإ ٍلَثَِمب  َکَنُوتأَی  َو ال  [ 32  ] ًالِیتَرت ُهانلَّتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  ًةَدِحاو  ًۀَـلمُج  ُنآرُقلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  َول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 31  ] ًاریِصَن

یَسُوم انیَتآ  دََقل  َو  [ 34  ] ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلوُأ  َمَّنَهَج  یلِإ  مِهِهوُجُو  یلَع  َنوُرَـشُحی  َنیِذَّلا  [ 33  ] ًاریِسفَت َنَسحَأ  َو  ِّقَحلِاب  َكانئِج 
ٍحُون َموَق  َو  [ 36  ] ًاریِمدَت مُهانرَّمَدَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِموَقلا  َیلِإ  ابَهذا  اَنلُقَف   533-1- نآرق [ - 35  ] ًاریِزَو َنوُراه  ُهاخَأ  ُهَعَم  انلَعَج  َو  َباتِکلا 
َِکلذ َنَیب  ًانوُُرق  َو  ِّسَّرلا  َباحصَأ  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  [ 37  ] ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِملاّظِلل  اندَتعَأ  َو  ًۀَیآ  ِساّنِلل  مُهانلَعَج  َو  مُهانقَرغَأ  َلُسُّرلا  اُوبَّذَـک  اَّمل 

اُوناک ال َلب  اهَنوَرَی  اُونوُکَی  مَلَف  َأ  ِءوَّسلا  َرَطَم  تَرِطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیرَقلا  یَلَع  اَوتَأ  دََقل  َو  [ 39  ] ًارِیبتَت انرَّبَت  الُک  َو  َلاثمَألا  َُهل  انبَرَض  الُک  َو  [ 38  ] ًارِیثَک
َول اِنتَِهلآ  نَع  انُّلُِضَیل  َداک  نِإ  [ 41  ] ًالوُسَر ُهّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذه  َأ  ًاوُزُه  ّالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  نِإ  َكَوأَر  اذِإ  َو   517-1- نآرق [ - 40  ] ًاروُُشن َنوُجرَی 

[43  ] ًالیِکَو ِهیَلَع  ُنوُکَت  َتنَأَف  َأ  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َتیَأَر  َأ  [ 42  ] ًالِیبَس ُّلَضَأ  نَم  َباذَـعلا  َنوَرَی  َنیِح  َنوُمَلعَی  َفوَس  َو  اهیَلَع  انرَبَص  نَأ  ال 
َءاـش َول  َو  َّلِّظلا  َّدَـم  َفـیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َمل  َأ  [ 44  ] ًالِیبَس ُّلَـضَأ  مُه  لـَب  ِماـعنَألاَک  ّـالِإ  مُه  نِإ  َنُولِقعَی  َوأ  َنوُعَمـسَی  مُهَرَثکَأ  َّنَأ  ُبَسَحت  مَأ 
َموَّنلا َو  ًاساِبل  َلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 46  ] ًاریِسَی ًاضبَق  انَیلِإ  ُهانضَبَق  َُّمث   582-1- نآرق [ - 45  ] ًالِیلَد ِهیَلَع  َسمَّشلا  اَنلَعَج  َُّمث  ًانِکاس  ُهَلَعََجل 

َو ًاتیَم  ًةَدَلب  ِِهب  َِییُحِنل  [ 48  ] ًاروُهَط ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  انلَزنَأ  َو  ِِهتَمحَر  يَدَی  َنَیب  ًارـُشب  َحایِّرلا  َلَسرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 47  ] ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُس 
انثَعََبل انئِش  َول  َو   457-1- نآرق [ - 50  ] ًاروُفُک ّالِإ  ِساّنلا  ُرَثکَأ  یبَأَف  اوُرَّکَّذَِیل  مُهَنَیب  ُهانفَّرَص  دََقل  َو  [ 49  ] ًارِیثَک َّیِسانَأ  َو  ًاماعنَأ  انقَلَخ  اّمِم  ُهَیِقُسن 

« ًاروُجحَم ًارجِح  : » تاغل ینعم  هحفص 373 ]  ] 123-1- نآرق [ - 52  ] ًارِیبَک ًاداهِج  ِِهب  مُهدِهاج  َو  َنیِِرفاکلا  ِعُِطت  الَف  [ 51  ] ًاریِذَن ٍۀَیرَق  ِّلُک  ِیف 
تسا ندرک  كاپ  يهلیسو  هچنآ  مان  تسا و  ردصم  روهط » ، » باوخ تابـس » ، » ندرک دوبان  كاله و  ًارِیبتَت »  » هدش ریگولج  عونمم و  ینعی 

دنرادـن لوبق  ار  ّقح  رادـید  رگید و  يارـس  هک  اـهنآ   21 همجرت :  72-61- نآرق -31-13- نآرق . - تسا هدـننک  كاپ  رهاـظ  رد  هچنآ  اـی 
نابزب دندرک و  يزارفندرگ  لدب  اهنآ  هّتبلا  دیوگب ] ار  نام  فئاظو  هک  ! ] مینیبیمن ار  ادخ  ارچ  دیآیمن و  دورف  هتشرف  ام  يارب  ارچ  دنیوگیم :

یلو دنونـشیمن  شوخ  ربخ  هدژم و  دـننیبب  ار  هکئالم  هک  زور  نآ  دندرک 22 و  یئاهعّقوت  نینچ  هک  دندرب  نوریب  ّدح  زا  یـشکرس  زواجت و 
دناهتـشادنپ یکین  هک  ار  هـچنآ  يزور  نـینچ  دـننک 23 و  هدوسآ  ار  ام  دـنریگب و  ار  اهنیا  ولج  شاکیا  دـنیوگیم  دوشیم و  دـنلب  ناـشدایرف 

نامسآ و هک  زورنآ  دنراد 25 و  شوخ  یشیاسآ  یباوخ و  وکین و  یئاج  دنتسه  یتشهب  هک  اهنآ  میهد 24 و  دابب  مینک و  دوبان  ار  یگلمج 
سب تسا  يزور  نارفاـک  رب  تـسا و  دـنوادخ  ّصتخم  تلادـع  ّقـحب و  یهاـشداپ  زورنآ  رد  دنرآ 26  ورف  ار  ناگتـشرف  دفاکـشب و  شربا 

- یم دـنتفگ  ناربمغیپ  هک  یهارب  شاـک  يا  دـیوگ : دزگب و  نادـندب  سوسفا  ار ز  دوخ  تسد  رگمتـس  هک  تسا  زور  نآ  رد  راوشد 27 و 
هکنآ زا  دـعب  تقیقح  نآرق و  يوریپ  زا  تخاـس  هارمگ  دـش و  ریگوـلج  ارم  هـک  مدروـخیمن 29  ار  نآ  هکنیا و  یتـسود  لوـگ  متفر 28 و 

دنکیم و تیاکـش  ربمغیپ   30 هک ] اـجنآ  اـت  نید  زا  نادرگ  ور  و   ] دـنکیم هراـچیب  ار  یمدآ  هک  تـسا  ناطیـش  هـّتبلا  متخانـش  ارنآ  یتـسرد 
ره هک ] شنیرفآ  نیئآ  تسا  نینچ  هـّتبلا   ] دنتـشاذگ 31 كورتم  دنتـشادنپ و  هدوهیب  دندرک و  اهر  ار  نآرق  مدرم  هکنیا  ادخ  يا  دـیوگیم :
وت نیرکنم  نارفاـک و  هکنیا  روای 32  رتهب  تسا و  ربهر  یفاک  وت  يادـخ  نکل  تسا  هدوب  ناـنامرفان  ناراـکهانگ و  زا  ینمـشد  ار  يربمغیپ 

یـشمارآ دوش و  ریگیاج  وت  لد  رد  ات  میدروآ  كدنا  كدنا  ارنآ  هک  تسا  نینچ  یلب  دشن ! لزان  دّمحم  رب  یگرابکیب  نآرق  ارچ  دنیوگیم 
ریـسفت و نیرتـهب  اـب  میدروآ  وـت  يارب  ار  ّقـح  زین  اـم  هـکنیا  زج  ار  هحفـص 374 ] یناتــساد [  وـت  يارب  دـندرواین  زین  دـشاب 33 و  وت  يارب 

دنهاوخ مدرم  نیرتهارمگ  تشاد و  دنهاوخ  ار  هاگیاج  نیرتدب  نانیا  مّنهج  يوسب  ناشیاهیور  رب  دنوش  هتخیگنا  رب  هکنانآ  يرادربهرهب 34 
دیورب میتفگ : میدرک 36 و  وا  هارمه  ترازوب  ار  نوراه  شردارب  میداد و  تاروت  واب  هک  تسا  یسوم  ناتساد ] وت  اهنآ و  ناتـساد   ] دوب 35

هک ار  حوـن  ّتلم  مه  میدرک 37 و  دوبان  ار  مدرم  نآ  یتخـسب  سپ  ناز  دندرمـش و  غورد  ار  ام  تاـیآ  ّقح و  يهناـشن  هک  مدرم  نآ  يوسب 
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یباذع ار  نارگمتس  يهمه  هّتبلا  میتخاس و  ناشنارگید  يارب  تربع  هناشن و  میدرک و  ناش  قرغ - دندرمش  غورد  ار  ناربمغیپ  راتفگ  نوچ 
نآ مدرم  زا  يرایـسب  اـهتّلم  هـکنیا  ناـیم  يهلـصاف  رد  مـه  ّسر و  باحــصا  دوـمث و  داـع و  ناـمدرم  نوـچ ]  ] میاهدرک 38 هداـمآ  تـخس 

یتخـسب ار  همه  دـنتفرن ] تسار  هارب  نوـچ  و   ] میدروآ لـثم  ناتـساد و  ناـشهمه  يارب  39 و  میدرک ] راتفرگ  ار  ناـشیگلمج   ] ناراـگزور
ایآ دـناهدیدن ! ارنآ  رگم  تسا  هدـیراب  نآ  رب  باذـع  ناراـب  هـک  نیمزرـس  نادـب  هداـتفا  رذـگ  ار  بارعا  هـکنیا  هـّتبلا  میدرک 40 و  كـاله 
وتب دننک  تاهرخسم  هکنآ  زج  دننیبیم  ار  وت  نوچ  هک  دنتسین 41  نآ  دیماب  هکلب  دنرادن  رواب  ار  زیخاتسر  نکل  دناهدید و  هّتبلا  دناهدیدن و 

ربص و رگا  دـنادرگب  نامنایادـخ  زا  ار  اـم  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  هداتـسرف 42 و  تلاسرب  ادخ  هک  تسا  نیمه  ایآ  دـنیوگ : دـنرگنیمن و 
اهنآ زا ] يرگید  هّتبلا   ] 43 دیرتهارمگ ، اهنآ  امش و  زا  کیمادک  هک  دندرگ  رادربخ  دنوش  راتفرگ  هک  هاگنآ  يرآ  نآ ، رب  دوبن  ام  يرادیاپ 
رگم  44 يربب ] شتـسار  هارب  هک   ] تسین وت  تسدـب  شراـیتخا  یتـسین و  وا  رب  هتـشامگ  مه  وت  دتـسرپیم و  دوخ  يهتـساوخ  هک  ياهدـید  ار 

یئاپراهچ ناشرتشیب  هک  شاب ] هدوسآ  زگره ،  ] دننکیم رکف  دنراد و  نیب  ّقح  هدید  دنونـشیم و  ار  ّقح  مدرم  هنوگنیا  هک  ینک  یم - نامگ 
ات درک  زارد  ار  هیاس  يادـخ  هنوگچ  هک  نارفاـک ] هکنیا  مه  و   ] ياهدـیدن وت  رگم  دنرتتسپ 45  مه  نآ  زا  یهارمگب  هکلب  دنتـسین و  شیب 
ات داد  رارق  نآ  يهناشن  ار  دیشروخ  یلو  تشاذگیم  مارآ  تباث و  ارنآ  دوب  مدرم ] تحلصم  و   ] ادخ تساوخ  رگا  دشاب و  شیاسآ  يهلیسو 

هحفص 375] میدیشک [  دوخ  يوسب  ارنآ  شمارآ  تلهمب و  سپ  نآ  46 و ز  دننیبب ] ار  يدنوادخ  تردق  دنسانش و  زاب  باتفآ  زا  ار  هیاس  ]
ریگارف و یکاـشوپ ] نوـچ  ار  بش   ] هکناـمه  47 تسا ] يدـنوادخ  تردـق  رگید  يهناـشن  دوخ  هکنیا  میدرتـسگب و  ار  باـتفآ  يهنماد  [و 
ار اهداب  هک  تسا  وا  تردق ] زا  زین   ] درک 48 و نّیعم  یگدنز  يوپاکت  نداتفا و  هارب  يارب  ار  زور  دوبن و  امـش  شیاسآ  يهلیـسو  ار  باوخ 
ات هزیکاـپ 49  كاـپ و  مـیدروآ  دورف  یبآ  نامـسآ  زا  دـشاب و  ّقـح ] تـمحر  ناراـبب و   ] يراودـیما يربخـشوخ و  يهلیــسو  اـت  هداتــسرف 

نوـگرگد ار  زیچ  همه  هّتبلا  میئامن 50 و  باریـس  ار  ناویح  مدآ و  زا  يرایـسب  بآ  نآ  زا  مینک و  هدـنز  نادـب  ار  ریاب  هدرم و  ياـهنیمزرس 
دندشن میلست  ّقحب  تمعن  نارفک  زجب  مه  اهنآ  اّما  دنشاب  هتـشاد  دایب  ار  دنوادخ  تردق  مدرم  ات  تسین ] ياجب  یگـشیمه  يزیچ  و   ] مینکیم

نامرف دّـمحم ] يا  وت  نکل   ] میتسرفیم 52 يربمغیپ  ّیبرم و  يدابآ  ره  يارب  مینادـب  امـش  تحلـصم  میهاوخب و  رگا  هّتبلا   51 دنتفریذپن ، و 
« انَّبَر يَرن  َوأ  ُۀَِکئالَملا  اَنیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  : » نیرّسفم نخـس  نک . نایامن  گرزب و  راد و  هنماد  ياهزرابم  نآرق ] هکنیا  اب   ] اهنآ اب  ربم و  نارفاک 

اهنآ دروآیمن و  رب  ار  دوخ  ناگدنب  سمتلم  دنادیمن و  حالص  ار  يروما  ماجنا  دراد  هک  یتردق  مامت  اب  دنوادخ  ینیسح : ریسفت  یقرواپ   21
ياهدیروش ياهناوید  رگم   72-15- نآرق : - تسا هدومرف  راّطع  خیش  دنروآ . شیپ  اضر  میلست و  رس  يدنوادخ  تساوخ  لابق  رد  یتسیابیم 

نتشیوخیب نآ  دمآ  یباطخ  مرادن  نم  يراد  ربص  وت  رگ  || و  مرادن  نت  رد  نهریپ  یهلاک  تساوخیم  سابرک  ّقح  دب ز  هنهرب   || تساخ 
وت  || زجاع  درم  دریمن  لّوا  ات  هک  رورپهدنب  يا  ار  وت  مناد  نم  هک   || ّرطـضم  نونجم  نآ  داشگب  نابز  ار  نفک  اّما  مهد  تسابرک  هک   || ار 

كاّحض يربط :  22 ًاروُجحَم » ًارجِح   » روگ رد  وت  زا  دـبای  سابرک  اـت  هک   || روع  سلفم و  لّوا  درم  دـیابب  زگره  شیـسابرک  چـیه  یهدـن 
رب دنیوگیم : اهنآب  هکئالم  دنوش  ورب  ور  هکئالم  اب  تمایقب  دـنهاوخیم  هکئالم  لوزن  ادـخ و  رادـید  هک  مدرم  هکنیا  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ 

دوش ربارب  يدنـسپان  اب  هک  برع  هحفص 376 ]  ] 19-1- نآرق : - تسا هتفگ  جـیرج  نبإ  یـشوخ ، ربخ  یتراشب و  تسا  اوران  مارح و  اـمش 
. هکئالم هکنیا  ّرـش  زا  یلماک  هانپ  کی  میهاوخیم  هاـنپ  ینعی  دـنیوگیم : ار  هلمج  هکنیا  دـننیبب  ار  هکئـالم  تماـیقب  نوچ  و  ارجح »  » دـیوگیم

هامنیا رد  ینعی  ًاروُجحَم » ًارجِح   » تفگیم دسرتیم  وا  زا  هک  دیدیم  ار  یسک  رگا  مارحا  ماگنه  رد  برع  تسا : هتفگ  دمحا  نب  لیلخ  عمجم :
. دریگب ولج  ارنآ  یبوخب  مهاوخیم  ادخ  زا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رخف : ماما   129-111- نآرق . - عونمم تسا و  مارح  امش  رب  نم  رازآ  مارح 

گنهآ تسا : هکنیا  دوـصقم  تسا و  یبـیجع  تغـالب  هلمج  هکنیا  رد  عـمجم :  23 ًارُوثنَم » ًءابَه  ُهانلَعَجَف  ٍلَـمَع  نِم  اُولِمَع  اـم  یلِإ  انمِدَـق  َو  »
مولظم و يرای  اهتب و  يارب  ینابرق  لثم  دناهتـشادنپ  کین  راک  دناهدرک و  ایندب  نارفاک  هچنآب  تبـسن  تفریمن  شراظتنا  هک  میدرک  يراک 

مـالک هکنیا  رد  حوتفلا : وبأ   ] 74-1- نآرق . - دوشیم هدـید  دـیآیم و  مشچب  هداتفا  خاروس  زا  باتفآ  ربارب  رد  هک  میدرک  يراـبغ  دـننام  ارنآ 
ددنـسپن دنیب و  هچنآ  رب  دنک  مّدـقت  هک  يدراو  هزات  ینعی  یمداقب  عّسوت  قیرط  رب  ار  دوخ  درک  هیبشت  هکتـسنآ  نآ  تسه و  تغالب  ینعم و 
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. میریگن راکب  مینادرگ و  لطاب  ارنآ  ام  دـشابن  ام  تساوخ  قفاوم  دـنروآ و  ام  دزن  ارناشیا  لمع  نوچ  دومرف  دـنک ، دوباـن  دـنز و  مه  رب  ارنآ 
عقوم نیرتهب  ینعی  ناـیبت :  24 اًلیِقَم » ُنَسحَأ  [. » یلـصاح دـشابن و  ار  وا  یتابث  دوش و  اوه  درگ  تخـس  داب  زور  رد  مرن  كاـخ  هکنآ  دـننامب 
لاـمک هک  تسا  هدـش  هتفگ  هکنیا  يارب  درادـن  ینعم  باوخ  تشهب  رد  هچرگا  اوـه و  یمرگ  ماـگنهب  زورمین  رد  تحارتـسا  تسا و  هلئاـق 
ًةَرُکب اهِیف  مُُهقزِر  مَُهل   » تسا هدش  هتفگ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  مه - تسا ، بارعا  لیم  هقیلـسب و  نوچ  دوش  هدـنامهف  یگدامآ  شیاسآ و 

اّرقتـسم و ریخ   » هملک تسا  هتفگ  یخلب  تسا و  هدـش  فیـصوت  روجنیا  تسا  هدوب  بش  حبـص و  ياذـغ  بارعا  تداـع  نوچ  هک  ایِـشَع » َو 
َوُه  » لثم تسا  وکین  بوخ و  دوخ  ياجب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هکلب  دـشاب  رتهب  نارگید  دوس  راـک و  زا  هک  تسین  لیـضفت  مسا  نسحا »

هحفص  ] 621-597- نآرق -346-302- نآرق -20-1- نآرق . - تسا نارگید  زا  رتناـسآ  هک  هن  تسا  ناـسآ  ادـخ  رب  نآ  ینعی  ِهیَلَع » ُنَوـهَأ 
ایند و رد  تسا  رادهیامرـس  نارفاک  ياج  زا  رتهب  تشهب  رد  ناشياج  نینمؤم  ینعی  اًلیِقَم » ُنَسحَأ  َو  ارَقَتـسُم  ٌریَخ   » يهلمج ود  يربط : [ 377

«. - ًاریِـسَی ًاباسِح  ُبَساُحی   » لثم ایند  رد  ناشزورمین  باوخ  شیاـسآ و  تّدـم  نآ  زا  تسا  رتهب  تماـیقب  اـهنآ  یئوجزاـب  باـسح و  تّدـم 
دفاکـشب و نامـسآ  هک  نک  داـی  زور  نآ  زا  دّـمحم  يا  ینعی  حوتفلا : وبأ   25 ِمامَغلِاب » ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت  َمو   281-253- نآرق -59-19- نآرق

ققشت عمجم :  140-138- یقرواپ -42-1- نآرق . - دوش رادومن  ربا  نآ  يالاب  زا  ای  .و  دوش رادومن  ربا  نآ  يالاب  زا  اـی  و  « 55» دشاب ربا  نآرب 
عراضم ءات و  ود  اب  قّقشتت  دیاب  نوچ  دناهتفگ  دناهدناوخ و  نیش  دیدشت  اب  نارگید  تسا و  ورمع  وبا  هفوک و  مدرم  تئارق  نیش  فیفخت  اب 

يربا زا  نامـسآ  هک  تسا : هکنیا  ءاّرف  يهتفگب  يهلمج  ینعم  و  تسا . هدـش  دّدـشم  نیـش  نآ  ياجب  تسا و  هدـش  طـقاس  ءاـت  کـی  دـشاب 
« تَرَطَفنا ُءامَّسلا  اَذِإ   » رگید تیآ  رد  و  ِمامَغلا » َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهّللا  ُمُهَِیتأَی   » تسا هدش  هتفگ  هیآ  کی  رد  نوچ  رخف : دوشیم . هتفاکـش  يدیفس 
زا هک  دوش  داجیا  يربا  هک  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  یضاق  و  دنامهفیم ، ار  هلمج  ود  ره  ینعم  ِمامَغلِاب » ُءامَّسلا  ُقَّقَـشَت   » يهلمج هکنیا  سپ 

مامغ و زا  دفاکشب  نامـسآ  ینعی  هتـشون : ینیـسح   196-162- نآرق -140-112- نآرق -94-43- نآرق . - دوش هتفاکـش  نامـسآ  نآ ، راشف 
يدنواهن نامحّرلا  ۀحفن   153-128- نآرق «. - ِمامَغلا َنِم  ٍلَلُظ   » دومرف هناحبس  ّقح  هک  تسا  مامغ  نآ  هکنیا  دیآ و  دورف  مامغ  ات  دوش  رود 

يهتفگب نامـسآ  تفه  يهمه  یتفلکب  یتفلک  ربا  ببـسب  ای  یـضعب  يهتفگ  ربانب  كزاـن  دیفـس  ربا  ببـسب  دوش  هتفاکـش  اهنامـسآ  هتـشون :
عفر ياز و  دیدشت  نون و  کی  اب  تسا و  ریثک  نبإ  تئارق  هکئالم  بصن  دیدشت و  نودـب  نون  ود  اب  عمجم :  26 ُۀَِکئالَملا » َلُِّزن  َو  . » يرگید

ساـّبع نبإ  عمجم :  27 ِهیَدَـی » یلَع  ُِملاّـظلا  ُّضَعَی  َموَی   » 27-1- نآرق . - تسین تواـفت  ینعم  يهجیتـن  رد  و  تسا ، نارگید  تـئارق  هکئـالم 
هحفص 378]  ] 44-1- نآرق  - دندوب و مه  تسود  اهنآ  نوچ  دـش ، لزان  فلخ  نب  ّیبا  طیعم و  یبا  نب  ۀـبقع  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ 
اب نوچ  تشگ و  رب  يرفس  زا  يزور  درک ، یم - توعد  ار  دوخ  يهلیبق  ناگرزب  درتسگیم و  ياهرفـس  تشگیمرب  يرفـس  زا  تقو  ره  هبقع 

درک يراددوخ  ندروخ  زا  ربمغیپ  دنتسشن  هرفس  رب  نوچ  درک ، توعد  دوخ  موسرم  يهرفسب  مه  ار  ترضحنآ  دشیم  نیشنمه  دایز  ربمغیپ 
لوسر ادّـمحم  ّنا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشأ  : » تفگ هبقع  يوشن  ناملـسم  يراین و  ناـبز  رب  تداهـش  اـت  مروخیمن  وت  یکاروخ  زا  دومرف  و 

یلو مدشن  نیدیب  تفگ : وا  يدش  نیدیب  یتشادرب و  تسد  دوخ  يردام  ردپ  نید  زا  وت  تفگ : دینـش  ار  هکنیا  فلخ  نب  ّیبا  نوچ  هّللا .»
نوریب ماهناخ  زا  هک  مدوب  هدنمرش  نم  مهد  يربمغیپ  یگناگی و  رب  یهاوگ  ات  درک  يراددوخ  نم  یکاروخ  زا  تسشن و  ماهرفـس  رب  يدرم 

رب نهد  بآ  يو و  رب  ات  دش  مهاوخن  دونـشوخ  وت  زا  نم  تفگ  ّیبا  دروخ . اذـغ  وا  مداد و  تداهـش  وا  يارب  دروخن ، ار  نم  ياذـغ  دور و 
رب ریـشمش  مدش  ورب  ور  وت  اب  هّکم  زا  نوریب  رد  رگا  هک  دومرف  دیدهت  ار  وا  ربمغیپ  دش و  ّدترم  درک و  ار  راک  هکنیا  هبقع  يزادنیب ، وا  يور 

: تسا هتفگ  كاّحض  دش . هتـشک  ربمیپ  تسدب  دحا  گنج  رد  فلخ  نب  ّیبا  و  دش ، هتـشک  ردب  گنج  زور  تشاد و  مهاوخ  وت  رـس  يور 
شگرم مد  اـت  نآ  یگتخوس  يهناـشن  هک  تخوس  يروجب  ارنآ  شدوخ و  تروص  هب - تشگرب  بآ  نآ  تخادـنا  ناـهد  بآ  هبقع  نوـچ 

دای يدب  ای  یبوخب  ار  وا  هک  تسا  هدش  لزان  نآرق  تیآ  ود  ای  کی  شیرق  زا  يدرم  ره  يارب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب و  هدـنام 
قیبطت اهنآ  رب  دراد و  ار  دـب  اـی  بوخ  هجیتن  نیمه  دـشاب  وا  زا  دـعب  هک  یـسک  ره  يارب  شدـناریم و  مّنهج  اـی  تشهب  يوسب  تسا و  هدرک 

باختنا دوخ  یتسودـب  ار  فلخ  نب  ّیبا  شاک  يا  دـیوگیم : هبقع  ینعی  حوتفلا : وبأ  اًـلِیلَخ » ًاـنالُف  ذِـخَّتَأ  َمل  ِینَتَیل  یتَلیَو  اـی  لوقی  . » دـنکیم
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روتسد يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یضعب  ینیـسح : ریـسفت   61-8- نآرق . - تسا ناطیـش  لـیلخ »  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  مدرکیمن .
وا اب  ینیشنمه  زا  دهدن  رطع  وتب  رگا  هک  تسا  شورف  رطع  لثم  بوخ  نیـشنمه  تسا : ثیدح  رد  لهاان و  یتسود  زا  يرودب  تسا  مدرمب 
دود دـنگ  اّما  دریگیمن  ار  وت  هچرگا  وا  شتآ  هک  تسا  هروک  بحاـص  هحفـص 379 ] لثم [  دب  تسود  يوشیم و  دـنمهرهب  شرطع  يوب  زا 

نادب اب  نیشنم  تسا : هتفگ  زاب  دیازفیب و  نید  لقع و  ار  وت  ات   || دیاب  هب  وت  زا  وت  نیـشنمه  تسا : هتفگ  يدعـس  دنامیم  وت  يهماج  رب  نآ 
كاپ تاذ  ّقح  تسا : هتفگ  يولوم  دنک و  دیدپان  ربا  يهّکل   || ار  یگرزب  نیدب  باتفآ  دنک  دـیلپ  ار  وت  یکاپ  هچرگ   || دـب  تبحـص  هک 

 || وا يوـگ  تفگ و  لوـقیب و  نیرق  زا   32-30- تمرف « - 56» میلـس زا  دناتـس  یناج  دب  رام  دـب  رای  زا  دـب  رام  هب  دوب  هک   || دمّـصلا  هّللا 
هدرم اـب  هک  هدـنز  نآ  يا  دـش و  هتـسویپ  ياهدـنز  دوجو  رد   || دـش  هتـسر  دوخ  زک  درم  نآ  کـنخ  يا  وا  يوخ  زا  ناـهن  رد  دزد  بوـخ 

تبسن تشز  نخس  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  30 ًاروُجهَم » َنآرُقلا  اَذه  اوُذَخَّتا   » تسجب يو  زا  یگدنز  تشگ و  هدرم   || تسـشن 
ار دوخ  دنوشیم و  نآب  هّجوت  زا  ریگولج  ار  مدرم  دنهدیمن و  ارف - شوگ  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دنمانیم . وداج  ارنآ  دـنیوگیم و  نآرقب 
دشاب و هتـشاد  راک  رـس و  دایز  نآرق  اب  دراد  هفیظو  نمؤم  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  نایبلا : حور   38-1- نآرق . - دننکیم رود  نآ  زا 

اهملع جنگ  دوب  هک   || يوج  نآرق  ّصن  یئوج ز  هچ  ره  نآرق  افش  ار  حورجم  ناج   || نآرق  اود  ار  درد  رپ  لد  دنک . ظفح  دناوخب و  ارنآ 
زاجم ّقح و  زا  دشاب  سکنآ  قرف   72-70- تمرف »- وتع زا  نآرق  هک  دـشاب  نانچمه   || وت  شیپ  هلیلک  ای  همانهاش  تسا : يونثم  رد  نآرق و 

زا ندرک  لوغشم  نتشیوخ   32-30- تمرف « - 58» یمشخا شیپ  کشم  کشپ و  هنرو  هحفـص 380 ] زاب [  مشچ  تیانع  لحک  دنک  هک  ||  
ًۀَلمُج ُنآرُقلا  ِهیَلَع  َلُِّزن  َول ال   » اود دزاس  دـناشنب و  نخـس  ناز   || ار  هّصغ  ار و  ساوسو  شتآک  لالجلا  وذ  مالک  دـصق  شدـشاب   || لـالم 
دنتفگ نارفاک  دناهدرک : ینعم  نینچ  يرـصب  نسح  جیرج و  نبإ  ساّبع و  نبإ  يربط :  32 اًلِیتَرت » ُهانلَّتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  ًةَدِحاو 

نوچ دـمآیم و  یتیآ  هک  تسا  نینچ  هکنیا  تسا : هدـش  هتفگ  باوج  رد  دـماین ! دورف  دّـمحم  رب  یگراـبکی  یـسوم  تاروت  لـثم  نآرق  ارچ 
نوچ هک  دـشاب  هّجوتم  زین  دریگ و  دای  ار  نآرق  يهمه  یتسردـب  دوش و  ریگیاـج  شلد  رد  اـت  دـمآیم  رگید  یتیآ  تفرگیم  داـی  ارنآ  ربمغیپ 

کیدزن رخآ  ات  لّوا  زا  شور  هکنیا  دوش و  اج  رب  اپ  ترضح  نآ  يریلد  مزع و  دیسر و  دهاوخ  یتسردب  شباوج  دنک  يریگهدرخ  يرفاک 
« ِلِّتَر  » یـضعب میدرک و  ریـسفت  لامک  مامتب و  ارنآ  ینعی  اًلِیتَرت » ُهاـنلَّتَر  َو  : » تسا هتفگ  دـیز  نبإ   117-1- نآرق . - تشاد ماود  لاـس  تسیب 

لثم دشن  لزان  یگرابکی  يورنیا  زا  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  108-98- نآرق -49-23- نآرق . - دـناهدناوخ لوهجم  بیاغ  درفم  تروصب 
ندـناوخ ام  ربمغیپ  نوچ  یلو  دـش  اهنآ  لـیوحت  اـجکی  ياهتـشون  دـنناوخب  دنتـسناوتیم  ناربمغیپ  نآ  نوچ  هک  هتـشذگ  ینامـسآ  ياـهباتک 

تشز یموسر  و  دمآیم ، شباوج  يارب  یتیآ  دندیسرپیم  يزیچ  دشیم و  خسن  دمآیم و  یمکح  نوچ  زین  دش و  لزان  كدنا  كدنا  تسناوتن 
رد یبلطم  ره  يارب  هک  دوب  نینچ  یضتقم  سپس  درکیم  لقن  ار  ناگتـشذگ  تشذگرـس  یتایآ  دشیم و  يروآدای  یتیآب  نآ  یتشز  دنتـشاد 

ّصاـخ دّدـجت  هکنیا  رارق  دـبای  ون  يزور ز  رهب  لد   || راـگدرک  زا  یحو  دـیدجت  رد  هک  ناز  یفـص : ریـسفت  دوش . لزاـن  یتیآ  دوخ  عقوم 
مدبمد دتسرف  ای  نمجنا  رد  بش  زور و  دیوگ  زار   || نمتؤم  ریما  اب  یهاش  هک  رگ  تسا  رگید  لیلد  ّتیـصوصخ  رد   || تسربمغیپ  هکنیا 

نامزکی شیوسب  یمکح  دـسر  هک   || نآ  رب  دـشاب  يرترب  لـیلد  هکنیا  هحفـص 381 ] ماظتنا [  رد  ناـنچ  اـی  نک  نینچ  هک   || ماـیپ  يو  رب 
رد شباوج  لکـشم  دوب  هک   || لاثم  نآ  تحدق  رهب  زا  دـنروان  یندـناوخ  یپایپ  هکنیا  میدـناوخ  وت  رب   || ینـسحا  هجوب  ّقح  ورناز  تفگ 

دارم  33 رخآ » ات  ِّقَحلِاب - َكانئِج  ّالِإ  ٍلَثَِمب  َکَنُوتأَی  َو ال   ] » حیحـص ّقح و  رب  تسوک  یباوج  نآ   || حیرـص  هجو  رب  میرآ  ام  هک  زج  لاقم 
ریـسفت و نیرتهب  اب  میدروآ  وت  يارب  ار  تسرد  ّقح و  مه  اـم  دـنروآ ، وت  يارب  یناتـساد  دـننک و  تاـضارتعا  هنوگنیا  زا  هچنآ  ره  هکتـسنآ 
- نآرق [. - مینکیم ناشهناور  مّنهج  هاگیاج  نیرتدب  يوسب  نیمز  رب  هرهچ  هک  دنمدرم  نیرتهارمگ  نارفاک  هکنیا  تالکـشم و  زا  يرادهدرپ 

مالّـسلا هیلع  ّیلع  تئارق  زا  لقن  ینّثم  تروصب  مهارّمدف »  » و تسا ، هدش  تئارق  زین  دیکأت  نون  اب  مهّانرّمدـف  عمجم :  36 مُهانرَّمَدَف »  » 57-3
: تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  38 ِّسَّرلا » َباحصَأ   » 17-1- نآرق . - دندرک كاله  ار  نوعرف  نوراه  یـسوم و  ادخ  رماب  ینعی  تسا  هدش 

یهاچ ّسر  تفگ : همرکع  همامی . رد  جلف  مانب  يدابآ  زا  یمدرم  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق   21-1- نآرق . - دومث ّتلم  يدابآ  زا  یمدرم  ینعی 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1353 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ رـس  رب  یهورگ  هفیاط و  کی  هک  تسا  یهاـچ  ماـن  تسا : هتفگ  دـهاجم  دـندرک ، ینادـنز  نآ  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  یتّلم  کـی  هک  تسا 
« ّسر  » روگ هاچ و  لثم  تسا  هدش  دوگ  هچ  ره  یبرع  نابزب  نوچ  دشاب  یهاچ  مان  هک  تسا  نیمه  یتسردب  کیدزن  و  دـندرکیم . یگدـنز 
هک دـناهدرک  لقن  ّسّرلا  باحـصا  يارب  ینعم  تشه  رخف : هیکاطنا . ای  ناجیابرذآ  اـی  هماـمیب  تسا  یهاـچ  ّسر » : » ینیـسح دوشیم . هدـیمان 

قرـشم و تمـس  رد  ّسر  ماـنب  يا  هناـخدور  راـنک  رد  دناهتـشاد  اـهینادابآ  هک  تسا  یتّلم  ماـن  سّرلا  باحـصا  تسا : هکنیا  شمتفه  ینعم 
زا و  درم . اجنآ  رد  تبقاع  دـندرک و  ورف  یهاچ  رد  ار  وا  دـندربن و  وا  ناـمرف  بوقعی و  رـسپ  يا  دوهی  دـالوا  زا  دـش  اـهنآ  رومأـم  يربمغیپ 

یتّلم هک  تسا  هیآ  رد  هچنامه  هحفص 382 ] زج [  تسین  مادکچیه  رب  تسرد  لیلد  هک  تسا  ملسم  وبا  نخـس  نیرتهب  یناعم  هکنیا  يهمه 
طول موق  زا  ماش  يهقطنم  رد  مودس  ینادابآ  ینعی   40 ِءوَّسلا » َرَطَم  تَرِطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیرَقلا  یَلَع  اَوتَأ  دََقل  . » دندش دوبان  یجک  رفک و  يهطساوب 

: یقرواپ رد  ینیـسح   67-1- نآرق . - دـناهدرک رذـگ  اجنآ  زا  رّرکم  ماش  تراجت  رد  بارعا  دـناهدش و  ناراب  گنـس  راـتفرگ  هک  دـناهدوب 
دهاوخیم ار  هچنآ  ینعی  رخف : ُهاوَه » ُهَهلِإ  َذَـخ   َّ راگزومآ چـیه  دزومان ز  چـیه   || راگزور  تشذـگ  زا  تخوماـن  هک  ره  دـیوگیم : یکدور 

ریبج دیعـس  تسا ، هدرک  دوخ  يادخ  ار  دوخ  يهتـساوخ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دهاوخیم ، هک  تسا  هدرک  باختنا  یئادـخ  ای  دتـسرپیم 
- یقرواپ -28-1- نآرق «. - 59» دـیتسرپیم ار  هکنیا  درکیم و  اـهر  ار  نآ  دـیدیم  يزیچ  نآ  زا  رتهب  نوچ  دـیتسرپیم و  یتب  برع  تسا : هتفگ 

هّجوت ادـخ و  اب  يروضح  ار  سک  نآ  هک  تسا  هکنیا  شریبعت  تسا  هدرم  ادـخ  هک  دـنیب  باوخب  یـسک  رگا  ینیـسح : یقرواپ   309-307
ار دوخ  هتـساوخ  یـسک  هک  هیآ  هکنیا  ياضتقمب  تسا  هتفگ  یماج  یلو  تسا . هدش  نوریب  وا  لد  زا  هّجوت  روضح و  نآ  تسا و  هدوب  یبلق 
تسا و هدرم  وا  يادـخ  هکنیا  هک  دـنیب  باوـخ  رد  دوـش  نوریب  وا  لد  زا  اههتـساوخ  هنوـگنیا  زا  یکی  نوـچ  تسا  نـکمم  درادـنپ  يادـخ 
هک ینکیم  ناـمگ  ینعی  رخف :  43 اًلیِکَو » ِهیَلَع  ُنوُکَت  َتنَأَـف  َأ  . » تسا هدـش  رتشیب  ّقحب  شهّجوت  وا و  بلق  روضح  هک  دـشاب  هکنیا  يهناـشن 

َتَسل : » تسا تایآ  هکنیا  هیآ  هکنیا  ریظن  و  يرادـن ، یئاناوت  نینچ  هکنیا  اـب  یـشاب  ناـسک  نینچ  ریگولج  سوه  يوه و  يوریپ  زا  یناوتیم 
«. 60» تسا هدش  خسن  گنج  روتسد  تایآب  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  یبلک  و  ِنیِّدلا » ِیف  َهارکِإ  ال  ٍراّبَِجب ،...  مِهیَلَع  َتنَأ  ام  ٍرِطیَصُِمب ،...  مِهیَلَع 

-482- نآرق -31-3- نآرق -74-44- نآرق  - 379-377- یقرواپ -307-280- نآرق -274-245- نآرق -239-210- نآرق -41-1- نآرق -
رد مراـهچ  رتـفد  يونثم   44 ِماـعنَألاَک » اـّلِإ  مُه  نِإ  [ » هحفـص 383  ] 1100-1052- نآرق -1044-966- نآرق -1591-1556- نآرق -1241
قلخ  || دیجم  نادزی  هک  دـمآ  ثیدـح  رد   31-1- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  لقعلا » مهیف  بّکر  ۀـکئالملا و  قلخ  هّللا  ّنا   » ثیدـح ریـسفت 

صرح و شرـصنع  ردـنا  تسین  دوجـس  زج  دـنادن  تسا و  هتـشرف  نآ   || دوجو  ملع  لقع و  هلمج  ار  هرگ  کی  دـیرفآ  هنوگ  هس  ار  ملاـع 
زج دنیبن  وا  هحفـص 384 ] یهبرف [  رد  فلع  زا  ناویح  وچمه   || یهت  شناد  زا  رگید  هورگ  کی  ادـخ  قشع  زا  هدـنز  قلطم  رون   || يوه 

دوخ رخ  مین  رخ  یمین ز  یمین و  هتشرف  زا   || رشب  دازیمدآ و  تسه  میـس  ناو  فرـش  زا  تسا و  لفاغ  تواقـش  زا   || فلع  لبطـصا و  هک 
دوش بلاغ  رگا  لقع  درن  درب  نیمادک  ات  هناگ  ود  نیز   || دربن  رد  دیآ  بلاغ  نیمادک  ات  دوش  يولع  يهیام  رگید  مین   || دوب  یلفـس  لیام 

ود نآ  تسا  رتبا  ناز  رـشب  هکنیا  مئاهب  زا   || تسا  رتمک  سپ  دوش  بلاغ  را  توهـش  نومزآ  رد  رـشب  هکنیا  کیالم  زا   || نوزف  دـش  سپ 
تّما هس  دنلکـش و  یمدآ   || دندش  تمـسق  ناحتما  مه ز  رـشب  نیو  باذع  رد  فلاخم  ود  اب  رـشب  نیو   || بارخ  گنج و  زا  هدوسآ  موق 

لاق و اوه و  مشخ و  زا  هتسر   || لیئربج  ینعم  کیل  مدآ  شقن  هدش  قحلم  کلم  اب  یسیع  وچمه   || هدش  قلطم  قرغتسم  هرگ  کی  دندش 
توهـش ضحم و  مشخ   || دـندش  قحلم  نارخ  اب  رگید  مسق  دازن  دوخ  وا  یمدآ  زک  اـیئوگ   || داـهج  دـهز و  هتـسر و ز  تضاـیر  زا  لـیق 

ناهج رد   || دـنک  ناج  رتنوزف  اهناویح  وا ز  تفز  فصو  نآ  هناخ و  نآ  دوب  گنت   || تفر  دوب  ناـشیا  رد  یلیربج  فصو  دـندش  قلطم 
اهّرد  || نتفاب  ار  یشکرز  ياههماج  هحفص 385 ] دیدپ [  دیان  رگد  ناویح  نآ ز   || دینت  دنات  وا  هک  یـسیبلت  رکم و  دنک  اهیراک  کیراب 

شتسین رب  نامسآ  متفهب  هر   || شتسییند  نیمه  اب  ّقلعت  هک  هفسلف  ّبط و  ملع  موجن و  ای   || هسدنه  ملع  ياهیراکدرخ  نتفای  ایرد  رعق  زا 
ملع زورفیب  ناقمحا  شملع  هدـناوخ   || زور  دـنچ  ناویح  ياقبتـسا  رهب  تسا  رتشا  واگ  دوب  دامع  هک   || تسا  رخآ  يانب  ملع  همه  هکنیا 
ماـن فـیلا  شناد  اـب  درک  دـیرفآ و   || فـیطل  ناوـیح  بیکرت  هکنیا  رد  سپ  شلد  اـب  ارنآ  دـناد  لد  بحاـص   || شلزنم  مـلع  ّقـح و  هار 
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هک ناز  موـق  دـنراد  سکعنم  ياهـسح   || موـن  ریغ  درادـن  یناوـیح  حور  ار  موـن  هظقیب  وـک ، تبـسن  هکنا  || ز  ار  موـق  نآ  درک  ماـعنالاک 
دنام تسا  ینـشور  یمیهب  ردنا  وا  رذع   || تسین  دادعتـسا  وچ  ار  ناویح  زاب  درک  توف  ارنآ  یتسپ و  زا  شدوب   || دربن  لیدـبت و  دادعتـسا 

شرخآ اب  شلّوا  شیلاچ  هدرک   || شکمـشک  ردـنا  گـنج و  رد  بش  زور و  داـشراب  ّیح  مین  ناویح  مین   || داـهتجا  رد  رگد  مسق  کـی 
كاـپ بآ  ینعی  يربط   48 َِییُحِنل » ًاروُهَط  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  اـنلَزنَأ  َو   » ّرح نونجم  هگ  دـیبرچ و  رتش  هگ   || رتش  اـب  عزاـنت  رد  نونجم  وچمه 

يهدـننک كاپ  مه  تسا و  كاـپ  دوخ  هک  یبآ  ینعی  عمجم :  55-1- نآرق . - مینک هدنز  هدـیئورن  يزیچ  هک  ار  کشخ  نیمز  ات  میداتـسرف 
روج دـنچ  رخف : میرابیم ، رگید  یئاجب  یهاگ  یئاـجب و  یهاـگ  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  50 مُهَنَیب » ُهانفَّرَـص  . » تسا اهزیچ  رگد 

ملسم وبا - دـنوش 2 - دـنمهرهب  نآ  زا  اهدوس  رگید  ندیـشون و  تعارز و  رد  مدرم  ات  میدرک  ناوراه  دور  هب  ناراـب  - 1 تسا : هدش  ینعم 
-3 مینادرگیم ، مدرم  نایم  تسا  دیحوت  ياههناشن  رگید  هیاس و  باتفآ و  ناراب و  داب و  ربا و  هک  دیحوت  ياههناشن  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ 

َول [ » هحفص 386  ] 24-1- نآرق . - میدـناسر همهب  میدـنادرگ و  ینامـسآ  بتک  رگید  نآرق و  يهلیـسوب  مدرم  نایم  ار  اهیروآدای  هنوگنیا 
ار وت  یلو  دـنک  رادربخ  ار  اهنآ  هک  میداتـسرفیم  یـسک  يداـبآ  ره  يارب  میتساوخیم  رگا  ینعی  عمجم :  51 ًاریِذَن » ٍۀَـیرَق  ِّلُک  ِیف  انثَعََبل  انئِش 
زا وا  توعد  شریذپ  اب  هک  دنک  توعد  يزیچب  یسک  هک  تسا  هکنیا  ریذن  ینعم  تسا و  دنلب  یسب  ام  هاگشیپ  رد  وت  ماقم  نوچ  میداتـسرف 
رهب مه  ناربمغیپ  ناراب  دـننام  تسا  نکمم  هک  تسا  ّقح  تردـق  زا  رابخا  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـشاب ، یگدوسآ  يراتفرگ 
نبإ عـمجم :  52 ًارِیبَک » ًاداـهِج  ِِهب  مُهدِـهاج   » 51-1- نآرق . - دوشیم میـسقت  اهتّلمب  ناراب  هکناـنچمه  دـنوش  هداتـسرف  ياهتـسد  ینیمز  رس -

هکنیا يهناشن  تسا  هدش  هتفگ  گرزب  ریبک و  داهج  هک  هلمج  هکنیا  رد  و  نک ، تخـس  يهزرابم  نآرق  يهلیـسوب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع 
تسا نکمم  و  نایوج . گنج  زا  تسا  رتشزرا  اب  رتگرزب و  ّقح  هار  ندادناشن  يارب  نایوگنخس  راک  نابز و  اب  شـشوک  گنج و  هک  تسا 

اب هن  تسا  ندرک  یئامنهار  نایب  نابز و  اب  ّمهم  راک  ینعی  ربکـالا » داـهجلا  یلا  رغـصالا  داـهجلا  نم  اـنعجر   » دومرف هک  ار  ربمغیپ  شیاـمرف 
. میتشون نیرّسفم  نخس  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  تایآ  هکنیا  رد  ام  نخس   35-1- نآرق . - دشاب هراشا  نتشک  ریشمش 

ات 77] تایآ 53  [: 25  ] ناقرفلا هروس  ]

ًارجِح َو  ًاخَزَرب  امُهَنَیب  َلَـعَج  َو  ٌجاـجُأ  ٌحـِلم  اذـه  َو  ٌتاُرف  ٌبذَـع  اذـه  ِنیَرحَبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو   1591-1556- نآرق -1241-482- نآرق -
َو ال مُهُعَفنَی  اـم ال  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَی  َو  [ 54  ] ًاریِدَـق َکُّبَر  َناک  َو  ًارهِـص  َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 53  ] ًاروُجحَم

یلِإ َذِخَّتَی  نَأ  َءاش  نَم  ّالِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ام  ُلق  [ 56  ] ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  ّالِإ  َكانلَسرَأ  ام  َو  [ 55  ] ًاریِهَظ ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاکلا  َناک  َو  مُهُّرُضَی 
َقَلَخ يِذَّلا  [ 58  ] ًارِیبَـخ ِهِداـبِع  ِبُونُذـِب  ِِهب  یفَک  َو  ِهِدـمَِحب  حِّبَـس  َو  ُتوُمَی  ـال  يِذَّلا  ِّیَحلا  یَلَع  لَّکَوـَت  َو   510-1- نآرق [ - 57  ] ًـالِیبَس ِهِّبَر 

َو اُولاق  ِنمحَّرِلل  اوُدُجسا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 59  ] ًارِیبَخ ِِهب  لَئسَف  ُنمحَّرلا  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتسا  َُّمث  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
يِذَّلا َوُه  َو  [ 61  ] ًارِینُم ًارَمَق  َو  ًاجارِس  اهِیف  َلَعَج  َو  ًاجوُُرب  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَرابَت  [ 60  ] ًاروُُفن مُهَداز  َو  انُُرمَأت  اِمل  ُدُجسَن  َأ  ُنمحَّرلا  اَم 

اذِإ َو  ًانوَه  ِضرَألا  یَلَع  َنوُشمَی  َنیِذَّلا  ِنمحَّرلا  ُدابِع  َو   604-1- نآرق [ - 62  ] ًاروُکُش َدارَأ  َوأ  َرَّکَّذَی  نَأ  َدارَأ  نَِمل  ًۀَفلِخ  َراهَّنلا  َو  َلیَّللا  َلَعَج 
اَهباذَع َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع  اّنَع  فِرـصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  [ 64  ] ًاماِیق َو  ًادَّجُـس  مِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلا  َو  [ 63  ] ًامالَس اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ 

423-1- نآرق [ - 67  ] ًاماوَق َِکلذ  َنَیب  َناک  َو  اوُُرتقَی  َمل  َو  اُوفِرـُسی  َمل  اوُقَفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  [ 66  ] ًاماقُم َو  ارَقَتسُم  تَءاس  اهَّنِإ  [ 65  ] ًامارَغ َناک 
َُهل فَعاُضی  [ 68  ] ًاماثَأ َقلَی  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  َنُونزَی  َو ال  ِّقَحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  َنُوُلتقَی  َو ال  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  َنوُعدَـی  َنیِذَّلا ال  َو 

ًاروُفَغ ُهّللا  َناک  َو  ٍتانَسَح  مِِهتائِّیَس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  نَم  ّالِإ  [ 69  ] ًاناهُم ِهِیف  ُدلخَی  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُباذَعلا 
[ - 72  ] ًاـمارِک اوُّرَم  ِوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َروُّزلا  َنوُدَهـشَی  ـال  َنیِذَّلا  َو  [ 71  ] ًاباتَم ِهّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَـف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َباـت  نَم  َو  [ 70  ] ًامیِحَر
َةَُّرق اِنتاّیِّرُذ  َو  انِجاوزَأ  نِم  اَنل  بَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  [ 73  ] ًانایمُع َو  امُص  اهیَلَع  اوُّرِخَی  َمل  مِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو   572-1- نآرق

ًاماقُم َو  ارَقَتسُم  تَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ  [ 75  ] ًامالَس َو  ًۀَّیَِحت  اهِیف  َنوَّقَُلی  َو  اوُرَبَص  اِمب  َۀَفرُغلا  َنوَزُجی  َِکئلوُأ  [ 74  ] ًامامِإ َنیِقَّتُمِلل  انلَعجا  َو  ٍُنیعَأ 
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زا جرم » : » تاـغل ینعم  هحفص 387 ]  ] 468-1- نآرق [ - 77  ] ًاماِزل ُنوُکَی  َفوَسَف  ُمتبَّذَـک  دَـقَف  مُکُؤاعُد  َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  اـم  لـُق  [ 76]
هاگارچ هک  رازغرم  گـنلا و  ندـیرچ و  يارب  ناویح  ندرک  اـهر  مه  ندـش و  رارقیب  بارطـضا و  ینعمب  ءار  نوکـس  حـتفب و  جرم  ردـصم 
نامهب جرب  عمج  جورب » ، » رهاوخ رتخد و  رهوش  يدنواشیوخ و  رهص » ، » دننام خلت  دایز ، يروش  جاجا » ، » اراوگ بآ  تارف » ، » تسا ناویح 

جرب لثم  موجن  حالطصاب  نامسآ  هناگ  هدزاود  ياهتمسق  درفنم و  ادج و  یعلض  راهچ  ای  هناوتسا ، کی  لکشب  نامتخاس  هک  یـسراف  ینعم 
یگدنز جراخم  رد  اورتفی » ، » ندرک جرخ  قافنا  ردصم  هحفص 388 ] زا [  اوقفنا » ، » کلهم یتسود  یگتخابلد و  امارغ » ، » روث جرب  لمح و 

ندنام یئاجب  بش  ینعمب  تیب  هتوتیب و  تیب و  ردصم  زا  نوتیبی » ، » زاوآ زاس و  نمجنا  كرـش ، غورد ، درخ ، هدوهیب  روز » ، » دنریگیم گنت 
مّود نوکـس  لّوا و  حـتفب  أبع  ردـصم  زا  أبعی » ، » ندرک راـک  بش  رد  دـسر و  ارف  بش  هک  اـت  ندوب  یـسک  دزن  ندـنام و  یـسک  دزن  بش  و 

[: نک هّجوتم  ار  اهنآ   ] 53 و همجرت : يزیچ . ای  یسکب  یـسک  ندرک  هّجوت  نداد و  ّتیمها  رکـشل ، ندرک  زّهجم  الاک ، ندرک  هدامآ  ینعمب 
هلـصاف و اهنآ  ناـیم  رد  خـلت و  روش و  رگد  نآ  ذـیذل و  اراوگ و  کـی  هکنیا  درک  اـهر  برطـضم  جاّوم و  ياـیرد  روج  ود  هک  تسا  ادـخ 

درک رارقرب  یئوشانز  طباور  يدنواشیوخ و  ناش  نایم - دیرفآ و  یمدآ  بآ  زا  هک  تسا  ومه  داد 54 و  رارق  رگدکیب  نتخیمآ  زا  ریگولج 
ربارب رد  هک  تسا  رفاک  يوخ  دراد و  نایز  هن  دوس و  هن  هک  دنتسرپیم  يادخ  زجب  نارفاک  مه ] زاب  درک 55  نینچ  هک   ] دوب اناوت  وت  يادخ  و 

میداتـسرف دیون  میب و  يارب  طقف  ار  وت  ام   56 یلو ] دراگنایم  هدیدان  ار  يادخ  ّقح و  نانمـشد  ناطیـش و  يارب   ] تسا روای  نابیتشپ و  ادـخ 
دوخ وت  -94-96 58 و  یقرواپ  - دیبایبدیبایب « 61» هار ادخ  يوسب  دیجنسب و  دوخ  دوس  امـش  مهاوخیمن  دزم  امـش  زا  نم  وگب : اهنآب  وت  سپ 

تسا 59 ناگدنب  ناهانگ  زا  رادربخ  نیرتهب  دوخ  وا  هک  رامشب  شکاپ  وا  شیاتـس  اب  ینادواج و  نابهگن  تسا و  هدنز  هکنآ  رب  نک  لّکوت 
و  ] هدنـشخب گرزب  تسا  نامحر  دـش  شنیرفآ  يالاب  رب  هریچ  سپ  دـیرفآ  زور  شـشب  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هکنامه 
: دنیوگ دینک  هدجس  نامحر  نآ  يارب  دیئوگب : نارفاک  نیاب  رگا  دراد 60 و  ربخ  ناگدیرفآ  زا  هک  سرپب  وا  زا  یتسه ] لد  ود  نید  رد  رگا 

گرزب نکیل ]  ] دنک 61 نوزفا  ار  ناشترفن  ّقح ] هدجـسب  توعد  هکنیا   ] و مینک ! هدجـس  دیاب  یئوگ  وت  هکنآب  رگم  میـسانشن ، نامحر  ام 
- - یپ ار  زور  بش و  هک  تسا  ادخ  نامه  درک 62 و  ینارون  غارچ  ار  هام  دیشروخ و  اهنآ  رد  داد و  رارق  یجورب  نامـسآ  رد  هکنآ  تسا 
ّقح ناگدنب  يرازگساپس 63 و  راتساوخ  دشاب و  ّقح  يایوج  هکنآ  يارب  تسا  يدنپ  دوخ  هکنیا  درک و  مه  هحفص 389 ]  ] 72-16- نآرق

يارب بش  رد  هکنانآ  دنیوگب 64 و  مالس  دنوش  ربارب  يدرخیب  اب  نوچ  دنوریم و  ینتورف  یمارآ و  لامک  اب  نیمز  رب  هک  دنتـسه  ناسک  نآ 
نایز باذـع  هک  نک  رود  ام  زا  ار  مّنهج  رازآ  يراتفرگ و  ادـخ  يا  دـنیوگیم : هک  اـهنامه  دنشاب 65  هدجـس  رد  هداتـسیا و  اپب  دوخ  يادخ 
دایز دنرادیم و  هاگن  هزادنا  دننک  جرخ  یلام  نوچ  هک  دنتـسه  اهنآ  زین  ندنام 67 و  نداتسیا و  يارب  تسا  ییاج  دب  يدوبان 66 و  تسا و 

راکهزب دنـشکیمن و  ار  یـسک  ّقح  فالخ  رب  دنتـسرپیمن و  ار  هدـننیرفآ  زج  دنتـسرپ و  اتکی  زین  دنتـسه 68 و  ور  هنایم  دـننک و  یمن  مک  و 
دب تسا و  نیدیب  نوچ   ] دوش و نادنچ  ود  شیراتفرگ  باذع و  تمایقب  دنیب 69 و  دوخ  هانگ  يازس  دنک  اهراک  هکنیا  زا  هک  ره  دنتسین و 

ار اهیدـب  مه  ادـخ  درک  هشیپ  ار  يراکوکن  دـش و  نمؤم  درک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  درادـن 70  یـصالخ  يراوخ  يراتفرگ و  نآ  زا  راک ]
نیرتگرزب ّقح  يوسب  يهبوت  هّتبلا  دـش  راکوکن  تشگزاـب و  يدـب  زا  هکنآ  71 و  میحر ، تسا و  روفغ  هشیمه  وا  هک  دـنکیم  یکینب  لدـب 

دنرذگب یهانگ  يوغل و  رب  نوچ  و  دننکیمن ] يراکمه  يدب  يراک و  هدوهیب  رد  و   ] دنوشیمن روز  دهاش  ّقح  ناگدـنب  زین  تسا 72 و  هبوت 
نآب هشیدنا  لّقعت و  نودب  نارک  ناروک و  دـننام  دـنروآ  ناشدایب  ار  ّقح  تایآ  رگا  دننکن 73 و  هّجوت  نآب  دننک و  رذـگ  نآ  زا  یگرزب  اب 

هک دنتـسه  اهنآ  74 و  دـننیب ] ار  ناگمه  دوخ و  تیادـه  دـنیامن و  ّتقد  اهنآ  رد  دـننک و  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هکلب   ] دـنریذپن دـنراین و  يور 
هفرغ شاداپ  تسا  ار  یناسک  نینچ  نک 75  ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  نک و  ام  مشچ  ینـشور  ار  ام  نادنزرف  نانز و  ام ، يادخ  دنیوگیم :

نآ رد  دـنوشیم و  ورب  ور  رگیدـکی  اب  یتمالـس  مالـس و  هب  نآ  رد  دنتـشاد و  یگدـنز  رد  هک  یئابیکـش  شاداپب  هیاـپ ] دـنلب  یناـمتخاس  [و 
يراک امـش  اب  يربهر  توعد و  زج  دـنوادخ  وگب : نارفاکب ] اـهیروآدای  هکنیا  زا  سپ   ] دـنراد 77 یهاگیاج  لزنم و  شوخ  دننادواج 76 

َجَرَم : » نیرّـسفم نخـس  دـش . دـهاوخ  ریگنماد  ناـتهانگ  يدوزب  دـیتسناد  غورد  ار  اـهنآ  نوـچ  سپ  دتـسرفیم ] ار  تاـیآ  هکنیا  هک   ] درادـن
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تـسا نآرق  رد  هک  ٍجـیِرَم » ٍرمَأ   » يرگید و رب  یکی  نتخیر  هحفص 390 ]  ] 36-15- نآرق  - و نتخیمآ ، ینعمب  جرم  يربـط :  53 ِنیَرحَبلا »
و دـنوشیم ، هتخیمآ  طولخم و  رگیدـکی  اب  اجنآ  رد  نایاپراهچ  هک  تبـسانم  نیمهب  رازغرم  ینعمب  جرم  تسا و  هتخیمآ  مهرد  راـک  ینعمب 

دنوش هتخیمآ  هک  دوشیم  اهنآ  ریگولج  دزیمآیم و  مهب  نآ  روش  بآ  اب  ار  ایرد  نیریـش  بآ  هک  تسا  تمعن  ندنایامن  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم 
تارف عمجم :  53 ٌجاجُأ » ٌحِلم  ٌتاُرف و  ٌبذَع   » 43-27- نآرق . - دنشابن مورحم  بآ  زا  دنتـسه  یتشکب  روش  ياهبآ  رد  هک  اهنآ  هکنیا  يارب 

- نآرق -16-1- نآرق : - تسا هتفگ  هداتق  و  مرگ ، درس و  ینعی  دناهتفگ : یضعب  روش . رایسب  ینعی  جاجا  حلم  بوخ و  عوبطم و  رایسب  ینعی 
نیریش روش و  بآ  ود  نایم  ار  یکـشخ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  يربط :  53 ًاخَزَرب » امُهَنَیب  َلَعَج  . » تسا خـلت  ینعمب  جاجا   34-19

يریگولج ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا . هداد  رارق  ود  نآ  نایم  يهلصاف  ار  نیمز  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا و  هداد  رارق  هلـصاف 
رگم مرادـن  غارـس  نیریـش  ياـیرد  نم  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  و  دوـشیمن ، هتخیمآ  مهب  ود  نآ  دـنیبیمن و  سک  هک  تـسا  هدرک  تـسرد 

دوشیمن و نآب  هتخیمآ  دزیریم  ایردـب  هک  هلجد  تفگ : علّطم  یـصخش  هک  هلجد  لین و  لـثم  دـنزیریم  ایردـب  هک  نیریـش  بآ  ياـههناخدور 
زجاح اههناخدور و  تسا و  اـهایرد  نیریـش  روش و  بآ  زا  دوصقم  رخف :  29-1- نآرق . - تسه ناشنایم  رد  دیفس  هایس و  ياهتـشر  دننام 
نمؤم لد  رد  تسا  اجر  فوخ و  نیرحب  زا  دوصقم  دناهتفگ : تفرعم  لها  مور و  سراف و  ینعی  نیرحب  ینیسح : تسا . اهنیا  نایم  ياهنیمز 

: نایبلا حور  الدتعال .» هءاجر  نمؤملا و  فوخ  نزو  ول   » هک دوریمن  ردـب  یمدآ  لد  زا  تسا و  ود  ره  نابهگن  هک  تسا  ّقح  تیانع  خزرب  و 
هتسد کی  رب  هک  تسا  تافص  يایرد  نیریش  تفرعم و  يایرد  و  راکنا . يایرد  تسا و  تفرعم  يایرد  نیرحب  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
تسا تاذ  يایرد  روش  راکنا و  يایرد  و  دنوشیم . لماکت  يهدامآ  شبات  نیاب  دنتـسه  تفرعم  لها  هک  اهنآ  دباتیم و  لقع  لد و  حور و  زا 

تاذ يایرد  سپ  دنک  شدرگ  دناوتیمن  مدق  راحب  رد  يوردنت  چیه  دسریمن و  هحفـص 391 ] نآب [  حور  لد و  لقع و  هک  ناشنیب  میدق  و 
دـشاب و ّتیـشم  هک  تسا  يریگولج  خزرب و  ترکن  تفرعم و  يایرد  ود  هکنیا  نایم  تسین و  يراک  نآ  اـب  ار  سک  هک  تسا  هرکن  میدـق 

رحب دراو  دنوش  رادربخ  تاذ  زا  دنهاوخیم  هک  اهنآ  و  دنوشیمن ، تاذ  يایرد  دراو  دنراد  راک  رس و  تافـص  يایرد  اب  هک  اهنآ  تشونرس و 
یگریتب هک  یـسانشان  تسا و  ترکن  لها  ياهلد  تقفاوم و  رونب  تسا  نشور  هک  تسا  تفرعم  لـها  ياـهلد  نیرحب  زین  دـنوشیمن و  تاذ 

اهنآ اـب  هن  هک  دوشیمن  دراو  اـهنآ  رب  یتروـص  ملع و  هک  تسا  هّماـع  مدرم  ياـهلد  ود  هکنیا  ناـیم  لـصاف  خزرب و  و  تسا ، هریت  تاـفلاخم 
بآ و یهام  لصا  نورد  دراذگن  رحب  ار  نایکاخ   || نورب  دراذگن  رحب  ار  نایهام  تسا : يونثم  رد  یباوج و  اهنآ  يارب  هن  تسا و  یباطخ 
هچ مزلق  اب  هرطق  اضر  ردنا  نز  میلـست  رد  تسد   || ادخ  هدـنیاشگ  تسا و  تفز  لفق  تسا  لطاب  اجنیا  ریبدـت  هلیح و   || تسلگ  زا  ناویح 

ناشنایم رد   || هتخیمآ  رون  لها  راـن و  لـها  نیرحبلا : جرم  ریـسفت  لّوا  رتفد  رد  يونثم  دـنکیم  رب  دوخ  شیر  تسا و  هلبا   || دـنک  هزیتسا 
رد  || طـالتخا  زک  رز  كاـخ و  ناـک  رد  وچمه  نارکیب  یفرژ  رحب  ناـشنایم  رد   || ناـیم  رد  مه  اـب  رون  راـن و  لـها  هتخیگنا  فاـق  هوک 

معط  || رکش  نوچ  نیریـش  شیمین  ار  رحب  هبتنم  يدرگ  هک  وب  اشگب  هدید   || هبتـشم  تروصب  حلاط  حلاص و  طابر  نابایب و  دص  ناشنایم 
 || جوا تحت و  زا  دننزیم  مهرب  ود  ره  راو  ریق  ملظم  گنر  خلت و  معط   || رام  رهز  نوچمه  خلت  رگید  مین  رمق  نوچ  نشور  گنر  نیریش 
 || دـننزیم مه  رب  حلـص  ياهجوم  گنج  حلـص و  رد  اهناج  طالتخا   || گنت  مشچ  زا  ندز  مه  رب  تروص  جوم  جوم  ایرد  بآ  لاـثم  رب 

لصا هک  ناز   || دشکیم  نیریشب  ار  ناخلت  رهم  ربز  ریز و  دنکیم  ار  اهرهم   || رگد  لکش  رب  گنج  ياهجوم  دننکیمرب  اههنیـس  زا  اههنیک 
زا  || دیدپ  دیان  رظن  نیز  نیریش  خلت و  دروخ  ردنا  اجک  نیریش  اب  خلت   || دربیم  یخلتب  ار  نیریـش  رهق  هحفص 392 ] دشر [  دشاب  اهرهم 
هک نیریـش  اسب  يا  تسار  دید  دـناوت  حوتفلا  وبا  رخآ  مشچ   || تساطخ  تسا و  رورغ  حوتفلا  وبا  لّوا  مشچ  دـید  دـننات  تبقاع  يهچیرد 

رگد نآ  شکمشک و  ردنا  شرود  زا  دید  هکنوچ   || شدسانشب  دوب  رت  كریز  هکنآ  دوب  رمضم  رکش  ردنا  رهز  کیل   || دوب  رّکش  نوچ 
رگدنا دنک و  اوسر  ندب  رد  ار  رگدنآ  || و  دنک  ادیپ  ولگ  رد  ار  رگدنا  دنز و  نادند  بل و  رب  نوچ  رگدنآ  || و  دنک  وب  نوچ  شدسانشب 

رو روگ  رعق  زا  گرم  دعب  ار  رگدـنا  || و  روهـش  ماّیا و  دـعب  ار  رگدـناو  دـهد  شزومآ  لخد  زا  نآ  جرخ   || دـهد  شزوس  ثدـح  رد  ار 
اهلاس نامز  رود  زا  تسا  ادیپ  یتلهم   || ناهج  رد  ار  يرّکـش  تابن و  ره  روشّنلا  موی  دوش  ادیپ  نآ  ّدب  || ال  روگ  رعق  ردنا  تلهم  شدنهد 
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وت رگید  ياهتکن  دسر  دمحا  لگ  یلاس  ات  زاب   || دـسر  ردـنا  هام  ود  رد  هّرت  زاب  بات  یناشخر و  گنر  دـبای  لعل   || باتفآ  زا  ات  هک  دـیاب 
یماقم رد  راوگـشوخ  یئادـخ  فیراصت  زا   || رام  رهز  مه  هکنیا  تسه  یماقم  رد  قیقر  ادـیپ و  تخـس  وا  ناج  وچمه   || قیفر  يا  ونـشب 

رد بآ  لم  وچ  یئاج  رد  هکرـس  یماقم  رد   || لگ  وچ  یئاج  رد  راخ و  یماقم  رد  اور  یئاج  رد  رفک  یماقم  رد   || اود  یئاـج  رد  رهز و 
هکنیا مادالا  معن  یگکرـس  ماقم  رد   || مارح  خلت و  دوش  وا  مخ  رد  زاب  کین  نیریـش و  دسر  يروگناب  نوچ   || کیل  دـشاب و  شرت  هروغ 

رب ادخ و  ربارب  رد  رفاک  ینعی  يربط :  55 ًاریِهَظ » ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاکلا  َناک  َو   » روهظ رد  دسانش  هکنیا  لماک  درم   || روما  رد  توافت  دشاب  نینچ 
هکنیا هیآ  ینعم  تسا و  نداد  رارق  تشپ  سپ  هب  ریهظ  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنکیم . ینامرفان  هک  تسا  ناطیـش  ناـبیتشپ  وا  یناـمرفان 

مراهچ ص 164 56 ج  ٍماّیَأ » ِۀَّتِس  ِیف  ِتاوامَّسلا -...  َقَلَخ  [ » هحفص 393  ] 44-1- نآرق . - تسا هدرک  تشپ  دوخ  يادـخب  رفاک  هک  تسا 
هکنیا رد  رخف :  55 ًارِیبَخ » ِِهب  لَئسَف   » 52-27- نآرق -22-1- نآرق . - تسا هدش  ثحب  لّصفم  بلطم  هکنیا   51 تایآ 55 - فارعا - يهروس 

تسه و رادربخ  هک  سرپب  نآ  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  - 1 25-1- نآرق : - دناهتفگ ینعم  روج  دنچ  هلمج 
: تسا هتفگ  جیرج  نبإ  - 3 تسا ، رادربـخ  هک  سرپـب  نآ  زا  ینعی  تسا  نع »  » ینعمب ءاـب  تسا : هتفگ  شفخا  - 2 تسا . یلاعت  يادخ  نآ 
َو اُولاق   » 378-329- نآرق «. - ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو   » لثم تسا  دـنگوس  ینعمب  هب  - 4 تسا ، ربخ  اب  هک  یلاـح  رد  سرپب  ار  وا  ینعی 

هدوب ناگتشذگ  بتک  رد  هک  تسا  يدنوادخ  ءامـسا  زا  یکی  تسا : هتفگ  جاّجز  میـسانشیمن ، ار  نامحر  ام  ینعی  عمجم :  60 ُنمحَّرلا » اَم 
رّوصت نآ  زا  رتالاب  هک  تیاهنیب  تمحر  ياراد  دناهدرک  ینعم  نینچ  ار  نامحر  تغل  لها  دناهدرک و  راکنا  دناهتـسنادیمن و  بارعا  تسا و 
ناحرف نالذخ و  لثم  یگنشت و  رد  يدایز  ندوب و  باریـس  رد  يدایز  ینعمب  ناشطع  ناّیر و  لثم  تسا ، هغلابم  ياهانب  زا  نالعف  و  درادن .

بیاغ يهغیصب  ءای  اب  بطاخم و  يهغیصب  ءات  اب  رمأت » : » عمجم  60 انُُرمَأت » اِمل  ُدُجسَن  َأ   » 27-1- نآرق . - يراوخ یشوخ و  رد  یتخس  ینعمب 
نامـسآ رد  ینعی  تسا : هتفگ  حـلاص  یبا  تسا و  روصق  جورب  ینعم  يربـط :  61 ًاجوُُرب » ِءامَّسلا  ِیف  َلَـعَج   » 28-1- نآرق . - دناهدناوخ زین 

برع مالکب  رـصق  ینعم  تسا و  موجن  تسا : هتفگ  هداتق  تسا . بکاوک  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسا . نابهگن  اـهنآ  رد  هک  تسا  یئاهرـصق 
ّهنأک  34-1- نآرق : - لطخأ رعش  هکنیا  لثم  تسا  هدش  لامعتسا  نامتخاس  ینعمب  جرب  برع  رعـش  رد  نوچ  هراتـس  ینعم  زا  تسا  رتکیدزن 
هتفگ ءاطع  حوتفلا : وبأ   63-21- نآرق «. - ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُمتنُک  َول  َو  : » تسا نآرق  رد  راجحا و  رجآ و  ّصجب و  ناب   || هدّیشی  یمور  جرب 

، لحز هک  تسا  هراّیـس  تفه  لزانم  دوصقم  عمجم : هحفـص 394 ] دنمانیم [ . هّرجم  جرـش و  ارنآ  هک  تسا  نامـسآ  ياهرد  دوصقم  تسا :
هداـتق دـهاجم و  يرـصب و  نسح  تسا و  هریغ  ازوج و  روث و  لـمح و  يهناـگ  هدزاود  جورب  لزاـنم  نآ  و  دـشاب ، هّیقب  خـیّرم و  يرتـشم و 

هیلع رقاب  ماما  زا  دوراجلا  وبا  ناـهرب : ریـسفت  تسا . هدـش  هدـیمان  جورب  يرادومن  يهطـساوب  تسا و  گرزب  ياههراتـس  دوصقم  دـناهتفگ :
دوصقم تسا و  هدـش  تئارق  زین  دـشاب  عمج  هک  جرـس » : » عمجم  61 اجارـس » . » تسا هناگ  هدزاود  جورب  دوصقم  تسا : هدرک  لـقن  مالّـسلا 

َراهَّنلا َو  َلیَّللا  َلَعَج   » هک ار  اههراتـس . رگید  تسا و  دیـشروخ  دوصقم  دشاب  عمج  تروصب  جرـس »  » رگا دشاب و  درفم  رگا  تسا  دیـشروخ 
رد دشن  دـشیم و  دـیاب  بش  رد  ادـخ  يارب  يراک  رگا  هک  تسا  هدرک  يرگید  نیـشناج  ار  زور  بش و  زا  کی  ره  ینعی  يربط :  62 ًۀَفلِخ »
وا تفر  تسد  زا  بشب  مزامن   49-1- نآرق : - تفگ رمعب  يدرم  دشاب . نآ  زا  دعب  بش  رد  دشن  دوبیم و  زورب  دـیاب  رگا  دوش و  ماجنا  زور 

تـسا هدرک  يرگید  فالخ  رب  ار  مادکره  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  ًۀَفلِخ » َراهَّنلا  َو  َلیَّللا  َلَعَج   » هک اردنوادخ  هک  هد  ماجنا  زورب  تفگ 
نَأ  » هـک ار   114-66- نآرق . - تسا هدراذـگ - يرگید  ياـجب  ار  مادـک  ره  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  هایـس . يرگید  تسا و  دیفـس  یکی  هـک 

ترّکذـت هتجاـح و  ترکذ   » دـیوگیم برع  تسا و  ینعم  کـیب  ود  ره  تسا و  هدـش  تئارق  لاذ  دـیدشت  فیفخت و  اـب  يربـط :  62 َرَّکَّذَی »
ساّبع نبإ  دـنوریم . هار  يرابدرب  ینیگنـس و  اب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  62 ًانوَه » ِضرَـألا  یَلَع  َنوُشمَی   » 26-1- نآرق «. - هتجاح

ات متفاین  متـساوخ  هک  ره  زا  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  تفگ : ملـسأ  نب  دیز  دنوریم . هار  نیمز  يور  رب  ینتورف  يربنامرف و  اب  ینعی  تسا : هتفگ 
يراـکبارخ بوشآ و  یپ  رد  هک  اـهنآ  ینعی  ضرـالا » یف  اودـسفی  نأ  نودـیری  ـال  نیذـّلا  مه  : » تفگ نمب  یـسک  مدینـش  متفر و  باوخب 

دوخ یلصا  داهن  هحفـص 395 ] يوخ و [  رب  هک  تسا  سک  نآ  دوصقم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  عـمجم :  35-1- نآرق . - دنتسین
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ملح ملع و  اـب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـنک ، دوخ  يوـخ  فـالخ  رب  راداو  ار  دوـخ  هک  یفّلکت  هن  دـنک و  يزارفندرگ  هن  دـشاب و 
اُولاق َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  . » دننزیمن تسد  درخ  زا  رود  يراکب  دننکیمن و  یفالت  اهنآ  دنک  راتفر  يدرخیب  اب  اهنآ  اب  یسک  رگا  هک  دنتسه 

راوتـسا تسرد و  مالـس و  شباوج  رد  دـشاب  ناشراوگان  هک  دـیوگب  ینخـس  اـهنآ  اـب  یناداـن  رگا  ینعی  هتفگ : دـهاجم  عمجم :  63 ًامالَس »
، دشاب هانگ  زا  یگدوسآ  مالـس و  هک  دنیوگیم  ینخـس  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  تسا ، هتفگ  وا  هک  یمانـشد  تشز و  هن  دنیوگیم  ینخس 

دارم هتشون : ینیسح   47-1- نآرق . - دنیوگیم نخس  شیاسآ  مالسب و  هکلب  دنیوگیمن  نخـس  ینادانب  نادان  مدرم  اب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق 
متسه وگب   || سولاس  یقاّرز و  دنیوگ  رگا  یموّرلا : قّقحملا  لاق  امک  ناشیا  يهملاکم - هلداجم و  زا  ضارعا  تسا و  اهفـس  ضّرعت  كرت 

: يربط  64 ًاماِیق » َو  ًادَّجُـس  مِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی   » وریم نادنخ و  لدشوخ و  نک  اعد   || تدـنهد  یمانـشد  مشخ  زا  رگ  وریم و  نادـنچ و  دـص  ود 
سک ره  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  46-1- نآرق . - دنتسه مایقب  یهاگ  دناهدجـسب و  یهاگ  هک  يروجب  دنناوخیم  زامن  دوخ  يادخ  يارب 
دنراد مایق  هدجـس و  زامن  رد  دندیـسر  بشب  نوچ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـباوخن و  ای  دـباوخب  هاوخ  تاب »  » دـیوگیم برع  دـسرب  بشب 

سک ره  دناهتفگ : یضعب  و  دنناوخیم ، زامن  بش  ینعی  رخف : دنتسه . هداتسیا  مایق  ياج  رد  دنتسه و  هدجسب  هدجـس  ياج  رد  باوث و  يارب 
تعکر ود  هک  تسا  اهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  امئاق » ادجاس و  تاب  : » تفگ ناوتیم  دـناوخب  زامنب  نآرق  زا  يزیچ  بش  رد 

رد ارنآ  رتشیب  ار  بش  هک  دشاب  یئاهنآ  فیـصوت  هک  تسا  هکنیا  رتهب  یلو  دنناوخب  زامن  رخآ  ياشع  زا  دعب  تعکر  راهچ  برغم و  زا  دعب 
هحفـص 396] تسا [ . تیآ  هکنیا  دافم  لومـشم  دـناوخ  زامن  تعکر  ود  بشب  سک  ره  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  حوتفلا : وبأ  دنـشاب . زاـمن 

تـسا هکنیا  تسرد  یلو  . دشاب بش  زامن  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  تسرد  یلو  « 62» تسا نتفخ  ماش و  يهلفان  زامن  دوصقم  دنتفگ : یضع 
مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  وبا  زا  میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت   65 ًامارَغ » َناک  اَهباذَع  َّنِإ   » 57-55- یقرواپ . - دشاب بش  زامن  دوصقم  هک 

67 اوُُرتـقَی » َمل  َو  اُوفِرـُسی  َمل  اوـُقَفنَأ  اذِإ   » 32-1- نآرق . - دوـشیمن ادـج  یمدآ  زا  هک  تسا  هدنبـسچ  مّنهج  باذـع  ینعی  تسا : هدرک  لـقن 
یـضعب تسا و  يدنوادخ  قوقح  زا  يریگولج  راتقا  دـشاب و  مک  هچرگا  تسا  ادـخ  تیـصعم  رد  جرخ  فارـسا  دـناهتفگ : یـضعب  يربط :

نودب تسا  ریغ  لام  ندروخ  فارـسا  دناهتفگ : ياهّدع  و  مزال ، جراخم  رد  یهاتوک  راتقا  ندرک و  جرخ  دایز  هزادنا  زا  فارـسا  دـناهتفگ :
ندرک مک  راتقا  و  تسا : هدرک  زاجم  ناگدنب  يارب  ادخ  هک  تسا  هزادـنا  نآ  زا  زواجت  جرخ  رد  فارـسا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  رتهب  ّقح و 

: دومرف مدیـسرپ  ص ]  ] ربـمغیپ زا  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ذاـعم  زا  عمجم :  50-1- نآرق . - تسا هدـش  زاجم  هک  هزادـنا  نآ  زا  تسا 
هیلع ّیلع  زا  و  تسا ، یگدـنز  رد  يریگگنت  و  تسا ، رتق »  » دریگب ولج  ّقح  نودـب  هکیـسک  تسا و  هدرک  فارـسا  دـهدب  ّقح  ریغب  هکنآ 

لاعفا نزو  زا  ءات  رـسک  ءای و  ّمض  اب  اورتقی »  » حوتفلا وبأ  دـشاب . دایز  هچرگا  تسین  فارـسا  ندیـشون  ندروخ و  رد  هک  تسا  لقن  مالّـسلا 
هتفگ اههلمج  هکنیا  ینعم  رد  لتاقم  دناهدناوخ و  زین  ءات  ّمض  ءای و  حتف  اب  تسا و  اهیراق  مومع  تئارق  ءات  رـسک  ءای و  حتف  اب  دـناهدناوخ و 
نینچ ینعی  دناهتفگ : ص ]  ] ربمغیپ باحصا  یضعب  دنشخبب و  ار  يدایز  دننک و  دوخ  جرخ  يهزادناب  دننک و  هدافتسا  لالح  زا  ینعی  تسا :

ناج لامب و  هک  تسا  نآ  فارـسا  هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  یفاص : دروخب . درخب و  دـهاوخب  هچ  ره  هک  دـشابن 
، دراد رتهب  زیچ  یئاـناوت  هکنآ  اـب  کـمن  اـب  تشوگ  هحفـص 397 ] ناـن و [  ندروخ  دومرف : دراد ! ینعم  هچ  راـتقا  دندیـسرپ  دـناسر ، ناـیز 

تسا تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و  دوش . هدروخ  تبونب  هک  نغور  هکرـس و  ریـش و  کمن و  نان و  دومرف : تسا  مادک  يورهنایم  دندیـسرپ 
، تسا هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  راـتقا  تسا  هکنیا  دوـمرف : تشاد و  هاـگن  ار  همه  تشادرب و  گـیر  تشم  کـی  دـناوخ و  ار  هیآ  هـکنیا  هـک 
تشاد و هاگن  ار  یـشخب  تخیر و  یتمـسق  تفرگ و  یتشم  راب  مّوس  فارـسا  تسا  هکنیا  دومرف  تخیر و  ار  همه  تفرگ و  یتشم  هراـبود 

نآ یگدـنز  رد  ماوق  ینعم  عمجم :  67 اماوق » کـلذ  حوتفلا  وبا  «. » اـماوق کـلذ  حوتفلا  وبا   » رخآ يهلمج  رد  ماوق  ینعم  تسا  هکنیا  دومرف 
دوخ ياپ  رـس  ندنام و  ياجب  يهلیـسو  رـسکب  تسا و  تماقتـسا  لدع و  حـتفب  ماوق  دـناهتفگ : یـضعب  و  درادـهاگن . زاینیب  ار  وت  هک  تسا 
هدرک مارح  ار  شنتشک  ادخ  هک  ارنآ  ینعی  يربط :  68 َنُونزَی » َو ال  ِّقَحلِاب  ّالِإ  ُهّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسفَّنلا  َنُوُلتقَی  َو ال  . » تسا يزیچ  ره  نداتـسیا 

زین و  دشاب ، هتشک  ار  یسک  ای  دنک و  هزب  دشاب و  هتشاد  یتفج  دشاب و  هدش  رفاک  دشاب و  ناملـسم  هک  تلادع  ّقحب و  رگم  دنـشکیمن  تسا 
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زیاج هک  ّقحلاب »  » يهملک زا  دوصقم  عمجم :  89-1- نآرق . - دوشیمن تفج  موسرم  قیرطب  تسین  وا  تفج  هک  ینز  اب  ینعی  دنک  یمن - انز 
دشاب و ناملـسم  هک  دادترا  يارب  ای  تیانج  ربارب  رد  ای  دنیوگ  یبرح  رفاک  هک  دـشاب  گنج  رد  نیملـسم  اب  هک  تسا  یـسک  نتـشک  تسا ،
اب تسا  هزب  انز  زا  دوصقم  دشکب و  هحلسا  مدرم  يورب  دریگب و  هار  رـس  هک  ندرک  اپ  رب  هنتف  بوشآ و  راد و  تفج  يراکهزب  دوش و  رفاک 

اًلَمَع َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  نَم  ّالِإ  . » تسا يراکهزب  یـشکمدآ و  كرـش  زا  دعب  ناهانگ  نیرتدب  دنامهف  یم - اههلمج  هکنیا  و  جرف ، رد  نز 
مالـسا رد  دنکیم  ناشضوع  ادـخ  دـندش  راکوکین  دـندرک و  هبوت  هک  اهنآ  ینعی  يربط :  70 ٍتانَسَح » مِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص 

هکنیا دوشیم و  ضوع  یبوخب  ناشاهیدب  رگید  ملاع  رد  دندش  راکوکن  ناناملسم  نوچ  ینعی  دناهتفگ  یضعب  و  یناملسم ، بوخ  ياهراکب 
ینامرفان ینعی  ینیـسح : تسا . تئارق  فالتخا  لّدـبی  دـلخی و  فعاضی و  تاـملک  رد  عمجم :  111-1- نآرق . - تسا رودـب  لقع  زا  ینعم 

ار یناـمرفان  يوخ  هکلم و  هک  تسا  نینچ  ینعم  اـی  دراذـگیم ، نآ  ي  هحفـص 398 ] ار [  دعب  ياهیربنامرف  دنکیم و  دوبان  هبوتب  ار  هتـشذگ 
رد دنکیم  ضوع  نامیا  هب - ار  رفک  ای  دـنک  راتفر  هتـشذگ  فالخ  رب  ات  دـهدیم  قیفوت  ادـخ  هک  روجنیا  ای  دـنکیم  ضوع  يربنامرف  یبوخب 
ناد هار  ات   || يوش  ربخ  بحاص  هک  شوکب  ربخیب  يا  تسا : هتفگ  ظفاح   265-263- یقرواپ «. - 63» ترخآ رد  یبوخب  ار  يراکدب  ایند و 

- نآرق -762-528- نآرق  - يوش ردـپ  يزور  هک  شوکب  رـسپ  يا  ناه   || قشع  بیدا  شیپ  قیاقح و  بتکم  رد  يوش  ربهار  یک  یـشابن 
قشع هبترم  تروخ ز  باوخ و  يوش  رز  یبایب و  قشع  يایمیک  ات   || يوشب  هر  نادرم  وچ  دوجو  سم  زا  تسد  هحفص 399 ]  ] 954-883
يوش ربز  ریز و  هک  چیه  رادم  لد  رد   || دوش  ربز  ریز و  وچ  وت ، یتسه  داینب  يوش  روخ  باوخیب و  هک  تسودب  یـسر  مدنآ   || درک  رود 

« َلِـمَع َو  َباـت  نَم   » هدـش هتفگ  هک  شیپ  يهلمج  تسا : هتفگ  یـسیع  نب  ّیلع  عـمجم :  71 ًاـباتَم » ِهّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  هلوـق - یلا  َباـت - نَم  َو  »
- نآرق -15-1- نآرق . - تسین رارکت  سپ  باوـث  لیـصحت  يارب  دـنوادخب  تعجارم  ینعمب  هلمج  هکنیا  تسا و  هاـنگ  زا  تشگزاـب  ینعمب 

نارفاک راک  روّزلا  دنتـسه و  نیرجاـهم  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  72 َروُّزلا » َنوُدَهـشَی  ـال  َنیِذَّلا  َو   » 161-138- نآرق -67-35
نخـس ینعی  تسا : هتفگ  جـیرج  نبإ  یقیـسوم  زاوآ  انغ و  ینعی  روّزلا » : » تسا هتفگ  دـهاجم  دـندرکیم ، میظعت  ار  دوخ  نایادـخ  هک  تسا 

هک دنادب  نآ  ریغ  دونـش  ای  دنیب  هکنآ  ات  تسه . هچنآ  ریغب  يزیچ  ندوتـس  تسا و  يزیچ  ندـنایامن  بوخ  روز »  » ینعم لصا  نوچ  غورد و 
بوخ هدنونـش  يارب  هک  تسا  روط  نیمه  زین  یقیـسوم  گنهآ  تسا و  لطاب  یلو  دیامنیم  ّقح  هک  تسا  هتـسد  هکنیا  رد  كرـش  و  تسه .

روز يهتـسد  زا  اهنیا  يهمه  سپ  دـیامنیم . تسرد  ار  تسردان  هک  غورد  مه  و  بوخ ، تسا  يزیچ  دـنکیم  ناـمگ  دوشیم و  هداد  شیاـمن 
مه دشاب و  ادخب  كرـش  هک  دـنوشیمن  رـضاح  لطاب  سلاجم  رد  ینعی  عمجم :  40-1- نآرق . - دـنکیم قدـص  یناعم  هکنیا  يهمهب  تسا و 

. دنـشاب نیملـسم  ریغ  هک  تسا  هّمذ  لها  نشج  دـیع و  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  شحف ، صقر و  سلاـجم  لـثم  هدوهیب  ياـهراک  رگید 
72 ًامارِک » اوُّرَم  ِوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو  . » دـنوشیمن رـضاح  زاوآ  انغ و  سلاـجم  رد  ینعی  تسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـص :

رگا تسا : هکنیا  ینعم  و  دندرکیم . ناشرازآ  دنتفگیم و  نینمؤمب  هک  تسا  نارفاک  تشز  نانخـس  وغل  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  يربط :
نخس زا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  هحفص 400 ]  ] 45-1- نآرق  - و دنرذگیم . رد  يراوگرزب  اب  دنوش  نیکرشم  ياهیئارـس  هدوهیب  راتفرگ 

يرـصب نسح  دنتـسه . نادرگ  ور  نیکرـشم  يهدوهیب  ياهراک  زا  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  دننکیم . يراددوخ  یـسنج  لمع  حاکن و  رد  نتفگ 
هلخادم اوران  هدوهیب و  زیچ  چیه  رد  دـشاب : هکنیا  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  ّقح  و  دنتـسه . نادرگ  ور  اهتیـصعم  يهمه  زا  ینعی  تسا : هتفگ 
یضعب رد  نوچ  دوش  هتفگ  راکـشآ  هدرپیب و  هک  یـسنج  يهلئـسم  رد  يوگتفگ  دنکیم و  قیبطت  یناعم  هکنیا  يهمه  اب  وغل  نوچ  دننکیمن 
تـسا هکنیا  ینعم  اهتیـصعم و  يهلمج  تسا و  هدئافیب  راک  ینعمب  وغل » : » عمجم تسا . هتـسد  هکنیا  رد  مهنآ  دوشیم  هدرمـش  تشز  عقاوم 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  و  دنوشیمن . یـضار  اهنآ  راکب  دـنرذگیم و  يراوگرزب  اب  دـنوش  نامرفان  راک و  هدوهیب  مدرم  اب  فداصم  نوچ  هک 
زا هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  یفاص : دـنربیم . مان  هیاـنکب  مرـش  ياـضعا  ماـن  نتفگ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن 

دعب امارک » اونوک   » دومرف دراد . ناوخ  زاوآ  نازینک  هک  سک  نالف  يهناخب  دنتفگ : دـیدرک ! لزنم  اجک  دیـسرپ : دوخ  باحـصا  زا  ياهّدـع 
ساّبع نبإ  يربط :  74 ًامامِإ » َنیِقَّتُمِلل  انلَعجا  َو   » 298-257- نآرق «!. - ًامارِک اوُّرَم  ِوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذِإ   » هک دیاهدینـشن  ار  هیآ  هکنیا  رگم  دومرف :
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ینعی هتفگ : دـیز  نبإ  و  دـنریگ ، شیپ  ار  ام  شور  دـمآ  دـنهاوخ  ام  زا  دـعب  هک  اهنآ  اـت  نک  ناراـگزیهرپ  ياوشیپ  ار  اـم  ینعی  تسا : هتفگ 
ياوشیپ هتـشذگ و  ناراگزیهرپ  وریپ  ار  ام  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  ًامامِإ .» ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ   » تسا هدش  هتفگ  میهارباب  هک  روط  نامه 

هورگ زا  ار  ام  دوشیم : نینچ  ینعم  دناهتـسناد و  تعامج  ینعمب  ار  هیآ  رد  اماما »  » يهملک هرـصب  مدرم  یـضعب  و  نک . هدـنیآ  ناراـگزیهرپ 
رهاظ و  نک . اوشیپ  ار  ام  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هّمئا  نآ  عمج  درفم و  هملک  هکنیا  دناهتفگ : هفوک  مدرم  یـضعب  و  نک ، ناراگزیهرپ 
نوچ هک  نک  یفاطلا  ام  اب  ینعی  تسا : هتشون  حوتفلا  وبأ   ] 288-251- نآرق -36-1- نآرق . - دشاب دوصقم  ینعم  نیمه  هک  تسا  هکنیا  هیآ 
هدش تئارق  اِنتَّیِّرُذ »  » درفم تروصب  هلمج  هکنیا  ولج  رد  اِنتاّیِّرُذ »  » يهملک عمجم : هحفص 401 ] میشاب [ .] گنهآ  شیپ  ام  دور  نایقّتم  رکذ 

: دومرف دش  هدـناوخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضحب  هیآ  هکنیا  تسا : لقن  یّمق  ریـسفت  رد  یفاص :  80-66- نآرق -30-16- نآرق . - تسا
« اماما نیقّتملا  نم  انل  لعجا  و   » تسا نینچ  هیآ  دومرف : تسا ! هنوگچ  سپ  دندیسرپ  دنـشاب ، ناراگزیهرپ  ياوشیپ  هک  دناهدرک  يدایز  عّقوت 
و ءاقل »  » ردـصم زا  دـنا  هدـناوخ  فاق  فیفخت  ءاـی و  حـتف  اـب  هفوک  مدرم  حوتفلا : وبأ   75 اـهِیف » َنوَّقَُلی  . » نک ناراـگزیهرپ  وریپ  ار  اـم  ینعی 

نبإ حوتفلا : وبا   77 مُکُؤاعُد » ـال  َول  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  اـم   » 20-1- نآرق . - تسا هیقلت  ردـصم  زا  فاق  دـیدشت  ءاـی و  ّمض  اـب  نارگید  تئارق 
يرگید ِنوُُدبعَِیل » ّالِإ  َسنِإلا  َو  َّنِجلا  ُتقَلَخ  ام   » لثم امـش  تدابع  اعد و  رگم  درادن  يراک  امـش  اب  ادـخ  ینعی  دـنا : هتفگ  دـهاجم  ساّبع و 

هتفگ كاّحـض  تسین . یّمهم  گرزب و  راک  امـش  باذع  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـشابن  اعد  رگا  هک  تسا  اعدـب  امـش  شزرا  ینعی  تسا : هتفگ 
ینعی تفگ : دیلو  نب  دیلو  دیشاب ، رکاش  نمؤم  امش  رگا  دهدیمن  ّتیمها  امش  شزرمآب  ادخ  ینعی   214-160- نآرق -47-1- نآرق : - تسا

ادخ هاگشیپب  یشزرا  نایز و  دوس و  هچ  ینعی  - 1 عمجم : دزرمایب . دریذپب و  ات  دینک  اعد  هک  دیرفآ  نآ  يارب  یلو  درادن  جایتحا  امشب  ادخ 
رگا ینعی  تسا : هتفگ  یخلب  - 2 داتسرف . باتک  ربمغیپ و  تحلصم  تمکح و  ياضتقمب  یلو  دنک ! نامیا  نیدب و  توعد  ار  امش  هک  دیراد 
دبع ساّبع و  نبإ  عمجم :  77 ُمتبَّذَک » دَقَف  ! » دنک باذع  ار  امـش  هک  دراد  راک  هچ  دنوادخ  دینکن  توعد  يراکدب  ینیدـیبب و  ار  رگیدـکی 

رد ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  حوتفلا : وبا   77 ًاماِزل » ُنوُکَی  َفوَسَف  «. » نورفاکلا بّذک  دقف   » 19-1- نآرق : - دندناوخ نینچ  ریبز  نب  هّللا 
يازـس ینعی  دنتفگ : یـضعب  تسا ، كاله  تفگ : هدیبع  وبا  تسا . گنجب  يراتفرگ  تفگ : دـیز  نبإ  تسا ، گرم  امـش  بیذـکت  هدـنیآ 

زا ياهّدع  و  دناهتفگ ، مه  ترخآ  باذع  مئاد و  باذـع  هحفص 402 ]  ] 28-1- نآرق  - و دب . هچ  بوخ  هچ  تسا  ریزگان  مئاد و  بیذـکت 
هچرگا رخآ » ات  ِنیَرحَبلا - َجَرَم   » يهلمج هیآ 53  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس  ردب . زور  رد  تساهنآ  يراتفرگ  دوصقم  دناهتفگ : نیرّسفم 

ناـمز نآ  رد  هک  اـهنآ  يارب  مـال  فلا و  يهنیرقب  یلو  تسا  مادـک  دوـصقم  نیریـش  روـش و  ياـیرد  ود  هک  مینک  نشور  میناوـتیمن  زورما 
يهدارا ال تردقب و  تسا  هدوب  مدرم  دیاقع  راکفا و  هّجوت  يارب  نوچ  دناهدشیم  دوصقمب  هّجوتم  دـناهدیمهفیم و  هدوب و  نشور  دـناهدوب 
هک تایآ  هتسد  هکنیا  نوچ  تسا  اجک  دوصقم  هک  درادن  يرثا  ام  مهف  يارب  و  تسا ، هدرک  تسرد  اهزیچ  روجنیا  نیمز  يور  رد  هک  لازی 

ناویح هایگ و  عاونا  رد  يرتشیب  بئاجع  رارـسا و  زورما  تسا و  يدـنوادخ  يهداراب  قیدـصت  يارب  شنیرفآ  عاوناب  دـنکیم  هّجوتم  ار  مدرم 
هدارا شنیرفآ  هکنیا  رد  هک  دـنمهفب  دنـشیدنیب و  رارـسا  نیاـب  هک  تسا  هنومن  تاـیآ  هنوگنیا  ّطـقف  زورما  رـشب  يارب  تسا و  هدـش  فشک 

هیآ - 2 69-49- نآرق . - تسا تادوجوم  هکنیا  شیادیپ  بجوم  رگیدکی  اب  اههدیدپ  طباور  یکیزیف و  ّتیـصاخ  ّطقف  هن  تسا  امرف  مکح 
لّـصفم ار  نآ  خـیرات  حوتفلا  وبا  دـناهدرک و  قیبطت  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  همطاف و  ترـضح  جاودزا  اب  نیرّـسفم  ًارهِـص » َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف   » 53

هک یمدآ  یفطاـع  ّمهم  رایـسب  ّتیـصاخ  کـیب  تسا  راـکفا  نداد  هّجوـت  هک  مینکیم  هدافتـسا  نینچ  هلمج  هکنیا  زا  اـم  یلو  تسا  هتـشون 
يهناگیب کی  اب  زاب  دوشیم و  رادومن  وا  زا  رتدیدش  یتروصب  يدنواشیوخ  رد  فطاوع  یلو  دـیتسه ، دوجوم  هتـسد  کی  بآ و  زا  یگمه 

خیرات رد  زین  و  دوشیم . ادـیپ  اهنآ  نایم  یگناگی  یتسود و  لامک  دـش  رارق  رب  ترهاـصم  اـت  درادـن  وا  اـب  یئانـشآ  چـیه  هک  دوخ  سنج  زا 
ات دـنتفرگیم  دـندادیم و  رتخد  دـناهدرکیم و  لّسوت  ترهاصمب  هلیبق  ود  ناـیم  يزیرنوخ  ینمـشد و  زا  يریگولج  يارب  هک  میناوخیم  برع 
ایند نیطالس  نایم  رد  راک  هکنیا  هکنانچ  دننک ، يراددوخ  رگیدکی  نتشک  زا  دوش و  دیلوت  رگیدکیب  تبـسن  هتـسد  ود  دارفا  نایم  فطاوع 

- نآرق . - دنکیم هراشا  نآب  هلمج  هکنیا  هک  رگیدکی  اب  تسا  رشب  دارفا  شزاس  ّمهم  لئاسو  زا  تسا و  هدوب  موسرم  رایسب  لیابق  ياسؤر  و 
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ناوتیم یلو  درادـن  تقباطم  نادـنچ  زورما  ملع  اـب  نیرّـسفم  هتفگ  هچرگا  ًاـجوُُرب » ِءاـمَّسلا  ِیف   » هلمج هیآ 61  - 3 هحفـص 403 ]  ] 43-12
الاب و ملاوعب  دـش  هّجوتم  ناشراکفا  دوبن و  اهنآ  لقع  ملع و  فالخ  بلطم  دندینـش  هک  مدرم  دـش و  لزاـن  هلمج  هکنیا  هک  زور  نآ  تفگ 

نیرتهب دـش و  زاب  اهنآ  يارب  تیبرت  میلعت و  يواکجنک و  ّربدـت و  رکف و  هار  دّدـعتم و  فلتخم و  ملاوع  روجب و  روج  ياهزیچ  يهدـننیرفآ 
الاب ملاع  ینعی  نامـسآ  رد  دنوادخ  هک  مینک  هدافتـسا  نینچ  هلمج  هکنیا  زا  تسا  نکمم  زورما  مه  ام  دش و  هتفرگ  اههلمج  هکنیا  زا  جئاتن 

هلیـسو اهمدآ  امب  ادـخ  اهزیچ  نینچ  يارب  نیمز  هکنیا  رد  هکناـنچ  تسا ، هداد  رارق  مکحم  تاراـمع  اـهخاک و  ینعی  جورب  رگید  تارک  و 
دناهداد باوج  و  دناهدرک ، رّوصت  رارکت  نیرّسفم  هک  َبات » نَم   » يهلمج تیآ 71  - 4 44-19- نآرق . - تسا هدرک  تسرد  و  تسا ، هداد 

يهجیتـن يراـکوکن  هبوت و  هک  دـنامهفیم  نینچ  هیآ  هکنیا  دـهدیم و  ناـشن  ار  ناراکدـب  حالـصا  هار  ولج  تیآ  تفگ : نینچ  ناوـتب  دـیاش 
تـسا دیکأت  هیآ  رخآ  رد  اباتم »  » يهملک هکنوچ  تسا  دنوادخ  يوسب  لماک  تشگزاب  هتـشذگ و  دـب  راک  زا  تسا  یمدآ  لماک  ینامیـشپ 

سپ نیرحبلا . عمجم  باـتک  رد  ثیدـح  نآرق و  لامعتـسا  تغل و  يهتـشون  بجومب  تسا  ینامیـشپ  تشگرب و  هبوت  ینعم  بوـتی و  يارب 
تیآ 74 - 5 33-21- نآرق . - درادن ینعم  يراکوکن  هبوت و  دشابن  لماک  تسرد و  ینامیـشپ  تشگزاب و  ات  هک  تسا  هکنیا  تیآ  يهجیتن 

هدومرفن ماما  یبلطم  نینچ  دـشابن و  تسرد  دـش  لقن  ماما  هدومرف  یفاص  زا  هک  ع ]  ] تیب لها  تئارق  لـقن  رگا  َنیِقَّتُمِلل » اـنلَعجا  َو   » يهلمج
يوقت و اب  یگدـنز  رد  هزادـنا  نیاب  دـهاوخیم  هک  تسا  نمحّرلا  دابع  تّمه  ّولع  يدـنلب و  رظنب  یئامنهار  هلمج  هکنیا  تفگ  ناوتیم  دـشاب 

هحفص 404]  ] 48-21- نآرق . - دنوش یتیبرت  بتکم  بحاص  دشاب و  نارگید  يارب  قشمرس  ناشلمع  هک  دنشاب  راک  تسرد 

ءارعش هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 26 - 

ات 68] تایآ 1  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]

أَشَن نِإ  [ 3  ] َنِینِمُؤم اُونوُکَی  ّالَأ  َکَـسفَن  ٌعِخاـب  َکَّلََعل  [ 2  ] ِنِیبُملا ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  [ 1  ] مسط  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ُهنَع اُوناک  ّـالِإ  ٍثَدـُحم  ِنمحَّرلا  َنِم  ٍرکِذ  نِم  مِهِیتأَـی  اـم  َو   202-1- نآرق [ - 4  ] َنیِعِـضاخ اَهل  مُُهقانعَأ  تَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءاـمَّسلا  َنِم  مِهیَلَع  لِّزَُنن 
ِیف َّنِإ  [ 7  ] ٍمیِرَک ٍجَوز  ِّلُک  نِم  اهِیف  اـنتَبنَأ  مَک  ِضرَـألا  َیلِإ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 6  ] َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ام  اُؤبنَأ  مِهِیتأَیَـسَف  اُوبَّذَک  دَقَف  [ 5  ] َنیِضِرعُم

َموَـقلا ِتئا  ِنَأ  یـسُوم  َکُّبَر  يداـن  ذِإ  َو   367-1- نآرق [ - 9  ] ُمـیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 8  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  اـم  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ 
َنوُراه یلِإ  لِسرَأَف  ِیناِسل  ُِقلَطنَی  َو ال  يِردَص  ُقیِضَی  َو  [ 12  ] ِنُوبِّذَُکی نَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  [ 11  ] َنوُقَّتَی َأ ال  َنوَعِرف  َموَق  [ 10  ] َنیِِملاّظلا

ّانِإ الوُقَف  َنوَعِرف  اـِیتأَف  [ 15  ] َنوُعِمَتـسُم مُکَعَم  ّانِإ  اِنتایِآب  ابَهذاَف  ّالَک  َلاـق   295-1- نآرق [ - 14  ] ِنوـُُلتقَی نَأ  ُفاـخَأَف  ٌبنَذ  َّیَلَع  مَُهل  َو  [ 13]
َکَتَلعَف َتلَعَف  َو  [ 18  ] َنِینِس َكِرُمُع  نِم  انِیف  َتِثَبل  َو  ًادِیلَو  انِیف  َکِّبَُرن  َمل  َأ  َلاق  [ 17  ] َلِیئارسِإ ِیَنب  انَعَم  لِسرَأ  نَأ  [ 16  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ُلوُسَر 

یِّبَر ِیل  َبَهَوَف  مُُکتفِخ  اَّـمل  مُکنِم  ُترَرَفَف  [ 20  ] َنیِّلاّضلا َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اـُهتلَعَف  َلاـق   336-1- نآرق [ - 19  ] َنیِِرفاـکلا َنِم  َتنَأ  َو  َتلَعَف  ِیتَّلا 
ُّبَر َلاق  [ 23  ] َنیَِملاعلا ُّبَر  ام  َو  ُنوَعِرف  َلاـق  [ 22  ] َلِیئارـسِإ ِیَنب  َتدَّبَع  نَأ  َّیَلَع  اهُّنُمَت  ٌۀَـمِعن  َکِلت  َو  [ 21  ] َنِیلَـسرُملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامکُح 

ُمُِکئاـبآ ُّبَر  َو  مُکُّبَر  َلاـق  [ 25  ] َنوُعِمَتـسَت َأ ال  َُهلوَح  نَِمل  َلاـق   366-1- نآرق [ - 24  ] َنِیِنقُوم ُمتنُک  نِإ  اَمُهَنَیب  اـم  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا 
ِِنَئل َلاق  [ 28  ] َنُولِقعَت ُمتنُک  نِإ  امُهَنَیب  ام  َو  ِبِرغَملا  َو  ِقِرـشَملا  ُّبَر  َلاـق  [ 27  ] ٌنُونجََمل مُکَیلِإ  َلِسرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  َلاـق  [ 26  ] َنِیلَّوَألا

َنِم َتنُک  نِإ  ِهـِب  ِتأَـف  َلاـق  [ 30  ] ٍنِیبـُم ٍءیَِـشب  َکـُتئِج  َول  َو  َأ  َلاـق   340-1- نآرق [ - 29  ] َنِینوُجـسَملا َنِم  َکَّنَلَعجََأل  يِریَغ  ًاَـهلِإ  َتذَـخَّتا 
[34  ] ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َُهلوَح  ِإَلَمِلل  َلاق  [ 33  ] َنیِرِظاّنِلل ُءاضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو  [ 32  ] ٌنِیبُم ٌنابُعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یقلَأَف  [ 31  ] َنِیقِداّصلا
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َكُوتأَی [ 36  ] َنیِرِشاح ِِنئادَملا  ِیف  ثَعبا  َو  ُهاخَأ  َو  هِجرَأ  اُولاق  [ 35  ] َنوُُرمَأت اذ  امَف  ِهِرحِِسب  مُکِضرَأ  نِم  مُکَجِرُخی  نَأ  ُدیُِری   275-1- نآرق -
نِإ َةَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  انَّلََعل   292-1- نآرق [ - 39  ] َنوُعِمَتُجم ُمتنَأ  لَه  ِساّنِلل  َلِیق  َو  [ 38  ] ٍمُولعَم ٍموَی  ِتاقیِِمل  ُةَرَحَّسلا  َعِمُجَف  [ 37  ] ٍمِیلَع ٍراّحَس  ِّلُِکب 

[42  ] َنِیبَّرَقُملا َنَِمل  ًاذِإ  مُکَّنِإ  َو  مَعَن  َلاـق  [ 41  ] َنِیِبلاغلا ُنَحن  اّنُک  نِإ  ًارجََأل  اَنل  َّنِإ  َأ  َنوَعرِِفل  اُولاق  ُةَرَحَّسلا  َءاـج  اّـمَلَف  [ 40  ] َنِیِبلاغلا ُمُه  اُوناک 
یقلَأَف  386-1- نآرق [ - 44  ] َنُوِبلاغلا ُنحََنل  ّانِإ  َنوَعِرف  ِةَّزِِعب  اُولاـق  َو  مُهَّیِـصِع  َو  مَُهلاـبِح  اوَقلَأَـف  [ 43  ] َنوُقُلم ُمتنَأ  ام  اوُقلَأ  یـسُوم  مَُهل  َلاـق 

َلاق [ 48  ] َنوُراه َو  یسُوم  ِّبَر  [ 47  ] َنیَِملاعلا ِّبَِرب  اّنَمآ  اُولاق  [ 46  ] َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِقلُأَف  [ 45  ] َنوُِکفأَی ام  ُفَقَلت  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یسُوم 
مُکَّنَبِّلَـصَُأل َو  ٍفـالِخ  نِم  مُکَلُجرَأ  َو  مُکَیِدـیَأ  َّنَعِّطَقُأـَل  َنوُـمَلعَت  َفوَـسَلَف  َرحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََـکل  ُهَّنِإ  مَُکل  َنَذآ  نَأ  َلـبَق  ُهـَل  مـُتنَمآ 

َو [ 51  ] َنِینِمؤُملا َلَّوَأ  اّنُک  نَأ  انایاطَخ  اـنُّبَر  اـَنل  َرِفغَی  نَأ  ُعَمطَن  اـّنِإ  [ 50  ] َنُوِبلَقنُم انِّبَر  یلِإ  ّانِإ  َریَـض  اُولاـق ال   396-1- نآرق [ - 49  ] َنیِعَمجَأ
- نآرق [ - 54  ] َنُولِیلَق ٌۀَمِذرَِشل  ِءالُؤه  َّنِإ  [ 53  ] َنیِرِـشاح ِِنئادَملا  ِیف  ُنوَعِرف  َلَسرَأَف  [ 52  ] َنوُعَبَّتُم مُکَّنِإ  يِدابِِعب  ِرسَأ  نَأ  یـسُوم  یلِإ  انیَحوَأ 
َو َِکلذَک  [ 58  ] ٍمیِرَک ٍماـقَم  َو  ٍزُونُک  َو  [ 57  ] ٍنُویُع َو  ٍتاّنَج  نِم  مُهاـنجَرخَأَف  [ 56  ] َنوُرِذاح ٌعیِمََجل  اـّنِإ  َو  [ 55  ] َنوُِظئاَغل اـَنل  مُهَّنِإ  َو   317-1

ّالَک َلاق  [ 61  ] َنوُکَردَُمل ّانِإ  یسُوم  ُباحـصَأ  َلاق  ِناعمَجلا  اَءاَرت  اّمَلَف  [ 60  ] َنِیقِرشُم مُهوُعَبتَأَف   200-1- نآرق [ - 59  ] َلِیئارسِإ ِیَنب  اهانثَروَأ 
َّمَث اـنَفلزَأ  َو  [ 63  ] ِمیِظَعلا ِدوَّطلاَک  ٍقِرف  ُّلُـک  َناـکَف  َقَلَفناَـف  َرحَبلا  َكاـصَِعب  بِرـضا  ِنَأ  یـسُوم  یلِإ  اـنیَحوَأَف  [ 62  ] ِنیِدهَیـَـس یِّبَر  یِعَم  َّنِإ 

مُهُرَثکَأ َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  [ 66  ] َنیِرَخآلا اَـنقَرغَأ  َُّمث  [ 65  ] َنیِعَمجَأ ُهَعَم  نَم  َو  یـسُوم  اـنیَجنَأ  َو   308-1- نآرق [ - 64  ] َنیِرَخآلا
دوخ تقو  زا  هجرا » ، » هچب كدوک  دیلو » : » تاغل ینعم  هحفص 406 ]  ] 206-1- نآرق [ - 68  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 67  ] َنِینِمُؤم

. گرزب هوک  ندوب ، اج  رب  اپ  دوط » . » درک مهارف  ار  ياهّدـع  درک و  کیدزن  ار  يزیچ  ینعی  فلزا  انفلزا » ، » هدـب تلهم  راذـگب  رگید  تقوب 
هک دشاب  جنرب  وت  ناور  دـیاش   3 نایمدآ ] مهف  لباق  و   ] تسا رادومن  باتک  تاـیآ  دوشیم ] لزاـن  دّـمحم  يا  وتب  هک  هکنیا   ] مسط 2 همجرت :
رد هک  نامسآ  زا  میتسرفیم  یتایآ  دشاب  تحلـصم  میهاوخب و  رگا  هک ] شاب  هدوسآ  وت   ] دنوشیمن 4 نمؤم  دنریذپیمن و ] ارنآ   ] مدرم هکنیا 

دنتسه نادرگ  ور  نآ  زا  هک  زج  دسریمن  اهنآ  يارب  ّقح  يوس  زا  هزات  يرّکذت  چیه  نکل ]  ] 5 دنهنب ، ندرگ  نادب  دنیآ و  رد  ونازب  نآ  ربارب 
نآ رب  روجبروج  شزرا  اب  هایگ  هنوگ  دنچ  هک  دـننکیمن  هاگن  نیمزب  ارچ  دسریم 7  ناشيارب  شربخ  يدوزب  دندرمـش و  غورد  اهنآ  هّتبلا   6
هک تسا  وا  وت  راگدرورپ  هّتبلا  دنوشیمن 9 و  نمؤم  ناشرتشیب  مه ] زاب  تردق  دیحوت و  رب   ] تسا ياهناشن  دوخ  هکنیا  هّتبلا  هک  میاهدیرفآ 8 
هک هاگنآ  ار ] هتشذگ  شیدنا  جک  مدرمنآ  ناتساد  شاب  هّجوتم  نونکا   ] 10 نینمؤم .] رب   ] تسنابرهم و  نینمؤم ] ریغ  رب   ] تسا رهاق  بلاغ و 

دنرادن 12 زیهرپ  يوقت و  هحفص 407 ] هک [  ارچ  ناینوعرف  نآ  ناراکمتـس  هورگ  دزن  ورب  هک  داد  نامرف  درک و  زاوآ  ار  یـسوم  وت  يادخ 
سپ منک ] تلاسر  ءادا  مناوتن  و   ] دریگب مناـبز  دوش و  گـنت  ماهنیـس  دنرادنپ 13 و  غورد  ار  منخـس  مسرتیم  نم  يادخ  يا  تفگ : یـسوم 

هن تفگ : دنوادخ  دنـشکب 15  ارم  نآ  تازاجمب  هک  مسرت  مراد و  ندرگب  یهانگ  اهنآ  دزن  مه  زاس 14 و  هّجوتم  مردارب  هب  ار  تسپ  هکنیا 
دیور و نوعرف  دزن  میتسه 16  ناتراتفگ  دـهاش  میئامـش و  هارمه  ام  هک  دـیرب  نوعرف  دزن  ارم  تاـیآ  ود  ره  تردارب  وت و  سپ  تسا  نینچ 
[ دندناسر ماغیپ  دـنتفر و  نوچ   ] یتسرف 18 اـم  هارمه  ینک و  دازآ  ار  لیئارـسا  ینب  هک  وت 17  يوسب  میناهج  دنوادخ  هداتـسرف  ام  دـیئوگب :

راکنآ يدرکب  يدـنارذگ 19 و  اـم  دزن  ار  دوخ  یگدـنز  زا  اـهلاس  مداد و  تشرورپ  هک  يدوب  يدازون  وت  هن  رگم  تفگ : یـسومب  نوعرف 
زا مدرک 21 و  اطخ  متـسنادن و  دوخ  هار  متـشک  ار  وا  هک  يزور  تفگ : یـسوم  یـساپسان 20  تمعن و  رفاـک  نونکا  يدرک و  هک  تشز ] ]

هکنیا اـب  يدرک  مگرزب  هک  يراد  نم  رب  یتـّنم  هجوت  درک 22  مربمغیپ  دیـشخب و  تمکح  ملع و  نمب  دـنوادخ  متخیرگ و  مدیـسرت و  امش 
وت هک  ناـیناهج  راـگدرورپ  تسا  یک  تفگ : نوعرف   23 دـندوب ] وت  راـیتخا  رد  یگلمج  و   ] ياهدرک دوخ  يهدـنب  ار  لیئارـسا  ینب  يهمه 

ناهج یگتسباو  و   ] دینک ادیپ  نیقی  دیناوتب  رگا  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  تسا و  نیمز  نامسآ و  راگدیرفآ  هکنآ  تفگ : یسوم   24 یئوگیم !
راگدیرفآ هکی  دنوادخ  تفگ : یسوم   26 دیوگ ]! یم  هدوهیب  هچ   ] دیونـشیمن رگم  تفگ : مدرمب  وا   25 دیرادب ] راوتـسا  نیرفآ  ناهجب  ار 

ومه تـفگ  وا   28 تسا ، هناوید  دناهداتـسرف  امـش  يوسب  هک  ناـتربمایپ  هکیتـسارب  تفگ  نوعرف   27 امـش ، يهتـشذگ  ناردپ  تسا و  امش 
یئادـخ نم  زج  رگا  تفگ : نوـعرف  دـیراد 29  درخ  رگا  تسا  برغمب  ات  قرـشم  زا  ناـیم  هچنآ  راگدـیرفآ  برغم و  قرـشم و  راـگدرورپ 
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زا رگا  ارنآ  روایب  تفگ : وا   31 ینکیم ! هچ  مروایب  تیارب  رادومن  ياهناشن  رگا  تفگ : یـسوم  منکیم 30  تینادنز  يریگب  شیوخ ] يارب  ]
درک و ردـب  دوخ  نابیرگ  زا  تسد  زاب  دش 33 و  رادومن  یئاهدژا  تروصب  نآ  ناهگان  هک  تخادنا  دوخ  ياصع  یـسوم  ینایوگتسار 32 

ارنآ دهاوخیم  هک  تسا 35  یملاع  يوداج  درم  هکنیا  تفگ : دوخ  فارطا  مدرمب  نوعرف  دوب 34  نشور  یغارچ  نوچ  ناگدننیب  يارب  نآ 
وا و يراگزور  دنتفگ : اهنآ   36 دیشیدنیم ! هچ  هکنیا  رد  ار  امش  دنک  ردب  رد  ناتنیمزرـس  هحفص 408 ] زا [  ار  امش  دنک و  دوخ  زیواتـسد 

هراچیب ار  وا  هاگنآ   ] تروضح دـننک  مهارف  ار  اناد  ياه  وداـج - يهمه  اـت  تسرفب 37  ار  یناسک  راذـگب و  تشادزاب ] لاـحب   ] ار شردارب 
تسا دیما   40 دینیبب ] ار  اهوداج  رنه  هک   ] دـیوشیم عمج  ایآ  دـندرک : ربخ  مه  ار  مدرم  دـندمآ 39  درگ  نّیعم  زورب  اهوداج  سپ   38 نک ]

هریچ ام  رگا  دـنتفگ : واب  دـندمآ  درگ  نوعرف  دزن  اـهوداج  نوچ   41 دور ] الاب  ناشماقم  و   ] میوش اهنآب  میلـست  اـم  دـنوش و  هریچ  اـهنآ  هک 
اهوداجب یـسوم  هک ] دوب  اـجنیا   ] دوـب 43 دـیهاوخ  نم  هاـگرد  ناـبّرقم  زا  تروـصنآ  رد  یلب  تفگ : وا   42 تشاد ! میهاوخ  يدزم  میوـش 

[ دوب یئوداـج  رازبا  هک   ] اـهاصع اهنامـسیر و  اـهنآ   44 دـینایامنب ] و   ] دـیزادنیب دـیراد  هچنآ  ینعی  دـیناگدنکفا . ار  هچنآ  دـینکفیب  تـفگ :
یگلمج نآ  دنکفیب و  ار  دوخ  ياصع  یـسوم  اهنآ  زا  سپ  میاهریچ 45  یـسوم  رب  ام  هک  نوعرف  دنلب  هاگیاپب  دنگوس  دنتفگ : دـنتخادنیب و 
يادخب میدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ  هدننک 47  هدجـس  دـنداتفا  ورب  دـندید ] نینچ  نوچ   ] اهوداج  46 درب ، ورف  دـندوب  هدرک  رادوـمن  ار  هچنآ 
يهزاجا زا  شیپ  ارچ  ینعی   ] نم نذا  زا  شیپ  دـیدروآ  نامیا  واب  تفگ : اهنآب  وا  تسا 49  نوراه  یسوم و  راگدرورپ  هکومه  نایناهج 48 

هک تسناد  دیهاوخ  دوخ ] يازـس   ] يدوزب دـیدش  میلـست  نینچ  هک  تسا  هدوب  امـش  یئوداج  راگزومآ  وا  هّتبلا  دـیدش ] یـسومب  نمؤم  نم 
يوسب ام ] هک  تسین  یکاـب  وت  رازآ  ار ز  اـم   ] دـنتفگ ار 50  یگمه  مزیوآـیم  ناترادـب  مرب و  یم - پچ  تسار و  زا  ار  امـش  ياـپ  تـسد و 

: میدرک نامرف  یـسومب  مه  ام  میتسه 52  واب  نمؤم  لّوا  نوچ  دزرمایب  اـم  ناـهانگ  وا  هک  میراد  مشچ  میناگدندرگ 51 و  زاب  دوخ  يادخ 
دننک مهارف  ار  رهش  مدرم  داتـسرف  نوعرف  53 و  دنتفر ] اهنآ   ] درک دنهاوخ  لابند  ار  امـش  ناینوعرف  هکربب  بشب  ار  لیئارـسا  ینب  ام  ناگدنب 

یگمه مه  اـم  دنتـسه 56 و  ام  مشخ  بجوم  دنراگزاسان 55 و  ام  اب  هک  دنتـسه  كدنا  ياهتـسد  یـسوم  ناوریپ  هک   54 دـننک ]: مالعا  [و 
نوریب بآ  ياههمـشچ  اه و  غاـب - زا  ار  اـهنآ  اـم  دـندرک و  یـسوم  يریگلاـبند  گـنهآ  شناوریپ  نوعرف و  تبقاـع  میبظاوم 57  هداـمآ و 

میدناسر 60 و لیئارـسا  ینبب  ثاریمب  ار  اهنآ  همه  نینچنیا  میدرک 59 و  هحفص 409 ] نوریب [  ناشاهبنارگ  ياههتخودنا  زا  میدروآ 58 و 
دندیدب ار  رگیدکی  دندیـسر و  مهب  ود  ره  ایرد  کیدزن  نوچ  دندرک 61  لابند  ار  یسوم  ّتلم  باتفآ  ندیمد  ای  حبـص  يدیپسب  ناینوعرف 

مه ام  دـهدیم 63  مناـشن  هار  نونکا  مه  تسا و  نم  اـب  نم  يادـخ  هک  تسا  نینچ  هن  تفگ : وا  میدش 62  راتفرگ  ام  دنتفگ  یـسوم  مدرم 
یهوک نوچ  یتمـسق  ره  دش ] تمـسق  دنچ   ] تفاکـش و بآ  دیـسر ] ایردب  اصع  نوچ   ] نز ایردـب  ار  دوخ  ياصع  میدرک : ماهلا  واب  مدـنآ 

[ دنتشذگ بآ  زا   ] همه میداد  تاجن  ار  شناوریپ  یسوم و  میدومن 65 و  کیدزن  اهنآب  ار  ناینوعرف  ینعی  نارگید  دش 64 و  نایامن  گرزب 
مه زاب  یلو  تسا  تردـق  يهناـشن  تشذگرـس  هکنیا  رد  هّتبلا  میدرک 67 و  قرغ  میدرپـس و  بآـب  ار  یگمه  شناـهارمه  نوـعرف و  66 و 
داد ناشتلهم  درکن و  ناشدوبان  هک   ] نابرهم تسا و  بلاغ  رترب و  وت  يادـخ  هّتبلا  68 و  دندوب ] یسوم  رکنم  و   ] دندشن نمؤم  مدرم  رتشیب 

تـسا هدش  لزان  هّکمب  یگمه  هک  تسا  هیآ  تفه  تسیود و  هروس  هکنیا  تایآ  عمجم : مسط :» : » نیرّـسفم نخـس  تشاذگ .] ناشهدنز  و 
نیس نارگید  دناهدرک و  رادومن  ار  نیس  نون  دناهدناوخ و  میم » نیسط   » هزمح رفعج و  وبا  و  خلا » ُمُهُِعبَّتَی »- ُءارَعُّشلا  َو   » رخآ تیآ  دنچ  زج 

دناهتفگ كاّحـض  هداتق و  میاهتفگ : باتک  لّوا  رد  هچنآ  رب  هوـالع  تسا  لوق  دـنچ  هکنیا  ینعم  رد  و  دـناهدرک . ماـغدا  لـصو و  میم  هب  ار 
ص]  ] ربمغیپ هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  دنوادخ و  زا  تسا  يدنگوس  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  نآرق ، ياهمسا  زا  تسا  یمسا  هکنیا 
« میم  » یهتنملا و ةردـس  نیـس »  » یبوط تخرد  ط » : » تسا هتفگ  زین  و  تسا ، هّکم  میم  تسا و  هیردنکـسا  نیـس  تسا و  انیـس  روط  دوـمرف :

ملع يهلیـسوب  تادوجومب  طیحم  میم »  » یتمالـس و نیـس »  » تسا رهاطب  هراـشا  ط » : » یناـشاک تـالیوأت   162-128- نآرق . - تسا دّـمحم 
 || يّذلا نیبملا  باتکلا  کیف  و  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هکنانچ  تمکح  تسا و  ملع  ياراد  هک  تسا  دّمحم  نیبم  باتک  ینّابر و 
 ] 82-53- نآرق -47-32- نآرق  - دوـشیم نینچ  َنِینِمؤـُم » اوـُنوُکَی  اـّلَأ   » اـت ُتاـیآ » َکـِلت   » زا هیآ  هس  هکنیا  ینعم  رمـضملا و  رهظی  هفرحاـب 
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مدرم يوس  زا  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  رد  یـصقن  هک  دیمهف  نانچ  دنیآیمن  هارب  مدرم  هک  دومرف  هظحالم  ربمغیپ  نوچ  هک  هحفص 410 ]
مدرم رد  شنخس  دوش و  عفترم  يدوبمک  دیاش  هک  دوزفا  دوخ  تادهاشم  رد  يانف  هدهاجم و  تضایر و  رب  يور  هکنیا  زا  تسین  يدوبمک 

صقن و ره  زا  یتمالس  و  نخس ، رثا  یمک  يدیلپ  زا  یکاپ  وت  هک  دش  باطخ  اههلمج  نیاب  ترـضح  نآب  يورنیا  زا  دنریذپب  اهنآ  و  دریگب ،
قیاقح يهدـنیامن  تسا و  نیبم  باتک  هک  تسا  وت  تاذ  ّتیـصاخ  ملع  بتارم  مامتب  یکریچ  هطاـحا و  زین  ّتیرومأـم و  ماـجنا  رد  یناوتاـن 

ای تسا  اهنآ  لقع  رد  صقن  زا  ای  نامیا  زا  اهنآ  يراددوخ  هک  نکم  دوباـن  رادـم و  جـنرب  ار  دوخ  وت  سپ  ّقح ، تافـص  ءامـسا و  یناـعم و 
هکنیا دـمآ  نارگ  ربمغیپ  كرابم  رطاخ  رب  هکنیا  دـنتفریذپیمن  ار  نآرق  نارفاک  نوچ  ینیـسح : تسا . اهنآ  ریگولج  هک  تسا  سوه  يوه و 

نازخ راهب و  شاب  هداس  يوس  شوقن  زا  ورب   || ناهج  هلمج  سب ز  ّقح  رهم  ار  وت  نایبلا : حور  دش . لزان  ترضح  نآ  تیلـست  يارب  هروس 
دوب ۀعضاخ »  » هکتـسنآ مالک  ّقح  هدش  هتفگ  حوتفلا : وبا   4 َنیِعِضاخ » اَهل  مُُهقانعَأ   ] » شاب هدازآ  مئاد  یهـس  ورـس  وچ   || رذگ  رد  همه  ار 

نآ ریظن  دـنیوگ و  ار  القع  هکنانچ  دروآ  لوقعلا  يوذ  عمج  اذـل  تسا  القع  فصو  هک  تسا  تهجنادـب  هکنیا  تسا و  قانعا  زا  ربخ  اریز 
-32-3- نآرق [. - هدش فذح  تسا و  قانعألا  باحصا  دارم  هکنیا  ای  ةدجاس »  » تفگن و  تفگ ، َنیِدِجاس » ِیل  مُُهتیَأَر  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َو  »
تسا و اـناوت  هریچ و  راـک  ره  رب  هکنیا  اـب  وت  يادـخ  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  رخف :  9 ُمـیِحَّرلا » ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو   » 283-229- نآرق

ناشرازآ دنتـسه  نامرفان  مه  زاب  هدـیرفآ  اهنآ  يارب  دـش  دای  هک  اههایگ  عاونا  هداد و  اهنآب  هک  اهیـشوخ  هکنیا  اب  ار  نارفاـک  هکنیا  دـناوتیم 
هکنیا رد  تایآ  یـضعب  يروباشین :  50-1- نآرق . - تسا هتفرگن  زاب  اهنآ  زا  ار  یتسردـنت  یـشوخ و  هک  ناـبرهم . تسا و  میحر  یلو  دـنک 

- نآرق  - تشه ُمیِحَّرلا » ات - َِکلذ  ِیف  َّنِإ   » زا هک  تسا  نیمه  نآ  زا  یکی  اهلد و  رد  ندرک  اج  رب  اپ  دیکأت و  يارب  تسا  هدش  رّرکم  هروس 
بّجعت کـیرحت  يارب  هلمج  هکنیا  رخف :  11 َنوُقَّتَی » َأ ال  َنوَعِرف  َموَق  . » تسا هدـش  رّرکم  اـج  هحفص 411 ]  ] 181-169- نآرق -160-141

ارچ دـشاب : هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  دنتـسین و  يوقت  درم  اهنآ  شاـب  رادربخ  یـسوم  يا  هک  اـهنآ  رفک  تواـسق و  تّدـش  زا  تسا  یـسوم 
هکنیا هب  تسا  هدش  تئارق  باطخ  تروصب  ءات  اب  نوقّتت »  » و اودجسا »  » ینعی اودجسی » الا   » لثم دیشاب  يوقت  اب  مدرم  يا  دنتسین ! راگزیهرپ 

مدرم امش  ارچ  هک  تسا  هدش  هتفگ  اهنآب  دنرضاح و  اهنآ  ایوگ  هک  تسا  هدش  نایب  يروط  هلمج  یـسوم  اب  نتفگ  نخـس  نایم  رد  هک  روج 
. ددرگ هدایز  دراد  هک  هدقع  دشابن و  هداشگ  نم  نابز  مسرت  نایبلا : حور  ِیناِسل » ُِقلَطنَی  َو ال   » 37-1- نآرق . - دینکیمن هشیپ  يوقت  نوعرف 

وچمه  28-1- نآرق : - تسا هتفگ  راطع  تخوس  ار  دوخ  نابز  وا  تشاذـگ  شولجب  شتآ  یـسوم  يرایـشوه  شیامزآ  يارب  نوعرف  نوچ 
هکنیا زا  لبق  هک  قیـضی »  » يهلمج عمجم : تسا  رگخا  رپ  نهد  ماک و  ام ، مینوعرف  لفط   || میاهدـنام  شتآ  تشط  رد  ناـمز  هکنیا  یـسوم 

حتف رسک و  اب  کتلعف » : » عمجم  19 َکَتَلعَف » َتلَعَف  َو  . » تسا بوقعی  تئارق  بصن  اب  دـناهدناوخ و  اهیراق  مومع  عفر  اب  هلمج  هکنیا  تسا و 
َنِم َتنَأ  َو   » 25-1- نآرق . - يداد ماجنا  ار  دوخ  راک  هک  یعضو  نآ  اب  ینعی  دنامهفیم  ار  تلاح  ینعم  ءاف  رسک  اب  تسا و  هدش  هدناوخ  ءاف 

تیبرت ار  وت  هکنیا  اب  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  يدوب . رفاک  يدرک  يراک  نینچ  هک  زورنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  يربط :  19 َنیِِرفاکلا »
زور نآ  دننک : ینعم  نینچ  ای  يدش و  ام  تیبرت  تمعنب  رفاک  نونکا  دنیوگب : تسا  نکمم  و  يدـش . ام  يراکوکن  ساپـسان  رفاک و  میدرک 

تمعن نارفک  هک  تسا  دـیز  نبإ  ینعم  رتهب  و  يدوب . رفاک  يدوبن و  دـقتعم  مه  دوخ  ياهدروآ  زورما  هک  نید  نیاب  يدرک  ار  راک  نآ  هک 
نم ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دربیم . راکب  لهج  ياجب  ار  لالض  برع  يربط :  20 َنیِّلاّضلا » َنِم  اَنَأ  [ » هحفص 412  ] 31-1- نآرق . - دشاب

نوعرف هک  ولج  هلمج  طابترا  يارب  تسا  هدش  ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  رخف : َتدَّبَع » نَأ  َّیَلَع  اهُّنُمَت  ٌۀَمِعن  َکِلت   » 27-1- نآرق . - مدوب نادان 
هن رگ  يدرک و  مالغ  ار  لیئارـسا  ینب  وت  هک  يراد  یتّنم  هچ  - 1 تفگ : یـسوم  میدرورپ  ارت  ام  يدوبن و  یکدوک  ایآ  َکِّبَُرن » َمل  َأ   » تفگ

، يراذـگیم ّتنم  یهدـیم و  شرورپ  يزور  يربیم و  یگدربب  ینکیم و  رازآ  ار  اهنآ  زور  کی  هک  یتّنم  هچ  - 2 وت . تیبرتب  متشادن  يزاین 
يدرک و مـالغ  ار  لیئارـسا  ینب  هک  يراد  یتّنم  هچ  - 4 ياهدرک ، دوخ  مـالغ  هک  هدوب  لیئارـسا  ینب  لاـم  زا  ياهداد  هچنآ  هک  یتّنم  هچ  - 3
رز دـیاب  ياهدرک و  دوخ  دـیرخ  رز  ار  لیئارـسا  ینب  هک  يراد  نم  رب  یتّنم  هچ  - 5 دـندرک ، متیبرت  دـندوب  مدوخ  ردام  ناشیوخ و  هک  اهنآ 

دوب لقع  بحاص  هک  یـسوم  تابواجم  ناونعب  مراهچ  رتفد  رد  يونثم   154-134- نآرق -51-1- نآرق . - ینک یتسرپرس  ار  دوخ  نادیرخ 
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شنوعرف تفگ   || یتـسین  قیرط  رب  یـسوم  تفر  تسا : هتفگ  نینچ  ار  نوعرف  یـسوم و  يوگتفگ  هکنیا  دوب ، مهو  بحاـص  هک  نوعرف  و 
مان تبسن و   || يوگتفگ  نک  اهر  شماخ  ین  تفگ : لالض  ره  زا  ناما  ماهّللا  ۀّجح   || لالجلا  وذ  لوسر  ملقع  نم  تفگ  یتسیک  وت  وگب 

ار وت  رم   || تسه  تیمان  بسن  هکنیا  ریغ  تفگ  شناگهدنب  نیرتمک  ملـصا  مان   || شنادکاخ  زا  متـسبن  یـسوم  تفگ  يوگب  ار  تمیدـق 
 || مولظ يا  یغاب  یغاط و  يهدنب  شناج  مسج و  لّوا  درورپ  وا  زا  هک   || شناگدنب  هدـنب  نوعرف و  يهدـنب  تسا  رتیلوا  بسن  هکنیا  دوخ 

نآ اـب  دوب  هک  اـشاح  تفگ  ساـیق  نکیم  دوخ  فاـصوا  نیرب  مه   || سانـشان  ّقح  يراّدـغ و  ینوـخ و  موـش  لـعف  زا  هتخیرگب  نطو  نیز 
یناوع نم  متشکب  رگ  یئوت  یغاب  ینزیم  تکرش  فال   || یئوت  یغاط  نآ  راّدغ و  نآ  هکلب  کیرـش  رگید  سک  يدنوادخ  رد   || کیلم 

یگس نم  هحفـص 413 ] دادب [  یناجدـبن  دوخ  شناج  هکنآ   || داتفوا  هگان  یتشم و  مدز  نم  وهلب  ین  متـشک  سفن  يارب  ین   || وهـسب  ار 
ارم ّقح  وت  يروک  ار  بولطم  نم  لتق  دیما  رب   || ار  بوقعی  ّتیرذ  ياهتشک  نایز  مرجیب و  لفط  نارازه  دص   || ناگداز  لسرم  وت  متـشک 

توافت یکدـنا  اب  تایآ  هکنیا  ریظن  هیآ 64 » ات  َنِیقِداّصلا - َنِم  َتنُک  نِإ  اِهب  ِتأَف  دـیزپیم ل  تسفن  هچنآ  دـش  نوگنرـس   || دـیزگرب  دوخ 
دّلجمب تشذگ  فارعا  هروس  رد  ظفل  توافت  یکدنا  اب  تایآ  هکنیا  ریظ  . دیئامن هعجارم  دّلجمب 4 ص 208  تشذگ  فارعا  هروس  رد  ظفل 

« هکنیا ات   » هلمج هکنیا  رد - ّلـعل »  » يهملک يربط :  40 َةَرَحَّسلا » ُِعبَّتَن  انَّلََعل  َنوُعِمَتُجم  ُمتنَأ  لَـه   » 51-8- نآرق . - دیئامن هعجارم  ص 208   4
اجرباپ رتتباث و  دوخ  نید  رد  دوش و  رتشیب  اهنآب  ام  نامیا  تریـصب و  مینیبب و  اهوداج  راـک  اـت  دـیوش  مهارف  مدرم  امـش  ینعی  دوشیم ، ینعم 

ربارب رد  نوچ  هکلب  تسا ، هدوب  اـهوداج  نید  يوریپ  ناـشدوصقم  هن  دـناهتفگ  ار  هلمج  هکنیا  هک  اـهنآ  يروباـشین :  62-1- نآرق . - میوش
دوشیم و هراچیب  وا  دش و  میهاوخن  یسوم  وریپ  دندش  هریچ  اهوداج  رگا  هکنیا  زا  هیانک  يارب  تسا  هدش  هتفگ  هلمج  هکنیا  دناهدوب  یـسوم 
رد تراـمع  هکنیا  ثحب  مراـهچ  رتـفد  رد  يونثم   34 ٌمِیلَع » ٌرِحاَسل  اذـه  َّنِإ  . » میرامـشیم مرتحم  ار  اـهوداج  میدوب و  هک  میتسه  ناـمه  اـم 
قلخ یئوداـج  هکنیا  رکمب  يدـنکفا  رد  هک   || یئوداـج  اتـسا  تخـس  ّقحلا  تفگ   31-1- نآرق : - یناـشیرپ رد  ّتیعمج  تـسا و  یناریو 

! ادـخ مان  اب  دـید  هک  یئوداج   || ادـخ  ماغیپ  قرغ  متـسه  تفگ  هوک  گنـس و  رد  دـنک  هنخر  یئوداـج   || هورگ  ود  يدرک  وت  ار  لدـکی 
ددرگیم کشر  رپ  ممد  زک   || حـیقو  يا  منام  هچ  نایوداجب  نم  يوسوم  ناج  تسا  نید  يهلعـشم   || یئوداج  يهیام  تسا  رفک  تلفغ و 

دب نامگ  نم  رب  مرج  || ال  يرپیم  رب  اوه  ّرپ  اـب  وت  نوچ  ثیدـح  نم  رب  دوش  لزاـن  ادـخ  زک   || ثیبخ  يا  مناـم  هچ  ناـیوداجب  نم  حیـسم 
ینیبدوخ وچمه  ار ، نآ  ّلک   || نیهم  يا  سپ  یملاع ، ءزج  وت  نوچ  دوب  دب  نامگ  شنامیرک  رب   || دوب  دد  ماد و  لاعفا  ار  هک  ره  يربیم 

رفک و زج  چیه  هدـیدن  وا   || قارع  ماش و  ات  هتفر  سک  اسب  يا   34-32- تمرف « - 65» همحلم زا  لدگنت  یشاب  وت  رگ  هحفص 414 ] نیقی [ 
دیوجیم هک  يزیچ  نامه  زج   || دیـشر  رای  يا  زیچ  ره  بلاط  نیک  رکم و  ّالا  چیه  هدـیدن  وا   || نیچ  ناتـسکرت و  هتفر  سک  اسب  يا  قافن 

نآ ات  نارـس  هکنیا  زا  درذـگب   || ناهگان  دـیآ  دادـغب  رد  واگ  وجب  وگ  ار  اهمیلقا  يهلمج   || وب  گنر و  زج  یکردـم  درادـن  نوچ  دـیدن 
ياضف نآ  -32-34 و  تمرف « - 66» دیدق نوچ  تعیبط  خـیم  رب  کشخ  هزبرخ  رـشق  ریغ  دـنیبن  وا   || هزم  اهیـشوخ و  شیع و  همه  زا  نارس 

دید هربنچ  نایع  رد  یناهج  دنیب  ونب  ون   || ناج  شقن  نوچ  دوش  لدـبم  نامز  ره  لجا  ردـص  يا  هّللا  ضرا  تسه   || للع  بابـسا و  قرخ 
نایفوص یئوش  هماج  ناد  نینچ  هکنیا   || نایع  بآ  وشب ز  ار  ّسح  یتّدم  تسا  وت  كاپان  ّسح  ناکاپ ، يهدرپ   || تسا  وت  كاردا  ناهج 

[ تسین یکاب  ینعی   ] دراد ینعم  کی  ریض  ّرض و  رخف :  50 َریَض » اُولاق ال   » رخ وت  یتستشگ  بابسا  يهدنب   || ربخیب  وت  ببس  زا  تلفغ  يا ز 
امب رگید  يارـس  رد  هچنآ  اب  هک  تسا  هکنیا  هب  رظن  هکلب  دـسریمن  نایز  امب  ینکب  ام  اب  يراک  رگا  هک  تسا  هدوب  هکنیا  هن  اـهنآ  دوصقم  و 
ریـض يهرعن ال  هتفگ : نینچ  هرحـس  باطخ  ریـض و  ینعم ال  نایب  رد  مجنپ  رتفدـب  يونثم   18-1- نآرق . - تسا دوس  ام  يارب  هکنیا  دـسریم 

ام ّرس  ینادب  رگ  ریغ  رهق  رب  دوب  بلاغ  ّقح  فطل   || ریض  تسین  ار  ام  نوعرف  تبرض  ناجلوص  نآ  یپ  دش  یئوگ  خرچ   || نامسآ  دینشب 
كرت وت  رگ  لین  رـصم و  کلمب  هّرغ  هدـش  يا   || لیلج  يهدـنز  نیب  کلم  رآرب و  رـس  لد  روک  يا  جـنر  نام ز  یناهریم   || ّلضم  يا  ار 
تدـنپ راد  هکنیا  رـس  رب   || میهریم  یناف  راد  زک  نآ  رکـش  هحفـص 415 ] ینک [  هقرغ  ناـج  لـین  رد  ار  لـین   || ینک  هقرخ  سجن  هکنیا 

وا تالییخت  لقع و   || دوب  ردی  مل  قذی  مل  نم  نوچ  کیل  يدب  نید  ناد  زار  يزار  رخف   || يدـب  نیب  هر  درخرا  ثحب  نیردـنا  میهدیم 
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ینعم دـشاب و  رذـح »  » ردـصم زا  لعاف  مسا  هک  میراد  مزح  میرذـحرب و  نونکا  یگمه  اـم  رخف :  56 َنوُرِذاـح » ٌعیِمََجل  اـّنِإ  َو   » دوزف تریح 
تئارق نیاب  دـناهدناوخ و  فلایب  نورذـح »  » یـضعب میاهدرک و  هدامآ  ار  دوخ  مه  ام  یـسوم  ربارب  رد  هک  دـنامهفب  دـناسرب و  ار  ثودـح 

تمواقم اب  دنمورین و  ام  ینعی  هدناوخ  هطقنیب  لاد  اب  نورداح »  » یـضعب میاهدوب و  بظاوم  رذـحرب و  هشیمه  ام  ینعی  تسا  ههبـشم  تفص 
ره ءات  نوکـس  عطق و  هزمه  و  ءات ، دیدشت  لصو و  يهزمهب   60 مُهوُعَبتَأَف » : » عمجم  33-1- نآرق . - میرادـن سک  زا  كاب  زگره  میتسه و 

یِّبَر یِعَم  َّنِإ  اـّلَک  َلاــق   » 127-112- نآرق -23-7- نآرق . - تـسا هدـش  تـئارق  لاد  دـیدشتب  َنوُکَردَُـمل »  » زین و  تـسا . هدــش  تـئارق  ود 
انعم  » تفگن و  یِّبَر » یِعَم  : » تفگ هک  دومرف  مکح  هکنیا  رد  ار  دوخ  یسوم  دسیونیم : رارسألا  فشک - رد  ینیـسح : یقرواپ   62 ِنیِدهَیَس »
زاـب دـش  دـنهاوخ  تسرپ  هلاـسوگ  ناـیطبق  نوعرف و  كـاله  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  زا  یموق  هک  دوب  هتفر  مکح  يهقباـس  رد  هک  اریز  اـّنبر »

رد درک و  نیرق  دوخ  سفن  اب  ار  وا  هک  هتخاس  یناعم  قیاقح  نآ  قیّدص  لاوحا  زا  ربکا ، قیّدص  اب  دوب  راغ  رد  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یفطـصم 
َّنِإ  » تفگ ار  دّمحم  تّما  ةّزعلا  ّبر  و  ِنیِدهَیَـس » یِّبَر  یِعَم  َّنِإ   » تفگ ار  دوخ  یـسوم  دناهتفگ  و  انَعَم » َهّللا  َّنِإ   » تفگ هدروآ  ّتیعم  مکح 

یگنوگچ تشادرب ، شیپ  زا  نمـشد  دـیک  و  دومن ، تاـجن  هار  ار  وا  و  درکب ، ار  وا  هّللا  تفگ  ار  دوـخ  هچنآ  یـسوم  اوَـقَّتا » َنیِذَّلا  َعَـم  َهّللا 
دوخ ترفغم  تمحرب و  و  دـناهرب ، هاـنگ  مغ  زا  دـنک ، اـفو  هک  یلوا  داد  هک  ياهدـعو  تفگ و  ار  دّـمحم  تّما  دوخ  يدوخب  یلاـعت  هکنآ 

هک دـناهتفگ  ناـقّقحم  هتـشون : ینیـسح   674-632- نآرق -594-559- نآرق -524-501- نآرق -167-151- نآرق -48-1- نآرق . - دـناسر
رد مّلس  هیلع و  هّللا  یّلـص  ام  ربمغیپ  ترـضح  و  یِّبَر » یِعَم  َّنِإ   » هک تشاد  مّدقتم  ار  ّتیعم  دوخ  مالک  رد  مالّـسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  یـسوم 

هحفص 416]  ] 238-215- نآرق -146-123- نآرق  - ددرگ نشور  افرع  ریامـض  رب  ات  دومرف  ریخأـت  ار  ّتیعم  اـنَعَم » َهّللا  َّنِإ   » هک دوخ  لوق 
هچ ره  ار  دـیرم  تسا ، دارم  يهبتر  هکنیا  درک و  رظن  دوخب  ّقـح  زا  بیبـح  تسا و  دـیرم  ماـقم  هکنیا  تسیرگن و  ّقـحب  دوـخ  زا  میلک  هک 

. تسوا يور  دوـخ ، وا  يور  ار  رگد  ناو   || تـسود  يور  رد  وا  يور  ار  یکی  نآ  دـننک : ناـنچ  دـیوگ  هـچ  ره  دارم  دـنک و  نآ  دـنیوگ 
-2 مدرک ، کیدزن  لیئارـسا  ینبب  ار  نوعرف  مدرم  هتفاکـش  بآ  ياج  - 1 تسا : ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  رد  رخف :  64 َنیِرَخآلا » َّمَث  انَفلزَأ  »
و میدرک . ناشکیدزن  اـیرد  هب  اـجنآ  ار  اـهنآ  - 3 دربن ، ردـب  ناج  یـسک  دـنوش و  قرغ  همه  هک  میدرک  کـیدزن  مهب  ار  ناـینوعرف  اـجنآ 
دـندوب و هدـنام  نادرگرـس  هک  هریت  يربا  يهطـساوب  دـننک  لابند  یـسوم  زا  دـنناوتن  هک  ار  ناینوعرف  میدرک  سبح  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب 

یهار ریغ  زا  ار  ناـینوعرف  هک  دوش  ینعم  روـجنیا  تسا  نکمم  میدرب و  ار  اـهنآ  ّتیـصخش  تّزع و  ینعی  دـناهدناوخ  زین  فاـق  اـب  اـنقلزا » »
لّوا فورح  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس   30-1- نآرق . - میدرک دوبان  میدنازغل و  ار  اهنآ  اجنآ  رد  دوب و  کشخ  یـسوم  يارب  هک  میدرب 
هدش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  اب  نخس  يور  هک  دعب  تیآ  تبسانمب  اجنیا  یلو  تسا  هدش  ثحب  باتک  هکنیا  يهمّدقم  رد  هروس 
هّکم رد  تایآ  هکنیا  نوچ  دنوشیمن و  نمؤم  مدرم  هکنیا  يارب  يرادیم  روجنر  ار  دوخ  وت  َکَسفَن » ٌعِخاب  َکَّلََعل  : » تسا هدش  هتفگ  تسا و 

ربمغیپ هتفگب  شوگ  هک  تسا  اهرطاخ  هّجوت  يارب  فورح  نیاب  نخـس  هکنیا  زاـغآ  هک  تسا  هناـشن  برع  نارفاـک  يارب  تسا  هدـش  لزاـن 
نوچ تسین  اهنآ  یئامنهار  يارب  هلیـسو  چیه  تسا و  تحاران  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  اهنآ  ینامرفان  یتخـسرس و  دنمهفب  ات  دنرادارف 

زین اهنآ  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  اـهنآ  يوخ  یفّرعم  يهلاـبند  رد  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  دادعتـسا 
ثداوح ردب و  گنج  هک  تسا  تشونرـس  نامه  امـش  يارب  دندش  قرغ  ات  دندشن  یـسوم  ياههتفگب  میلـست  دندوب و  شیدنا  جک  یمدرم 

ره يدـنپ و  ره  رگا  هک  تسا  هّکم  بارعا  یفّرعم  َنیِـضِرعُم » اـت - لِّزَُنن - أَـشَن  نِإ   » و 4 تیآ 3  - 2 253-224- نآرق . - دـشاب نآ  يهلابند 
تسا و يرادیاپ  ناشهشیدـنا  هحفص 417 ]  ] 61-49- نآرق -37-16- نآرق  - يوخ و اهنآ  دـیایب  ص ]  ] ربمغیپ راتفگ  یتسرد  رب  ياهناـشن 

نامه اهنآ  تشونرس  تسا و  نیمه  ناشّتیفرظ  سپ  دنتـسه  نادرگ  ور  رفاک و  لد  رد  دنهنب  ندرگ  رهاظب  دنوش و  راچان  هچرگا  ینامرفان 
. تسا هدوب  نوعرف  مدرم  يارب  هک  تسا 

ات 104] تایآ 69  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]
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ذِإ مُکَنوُعَمـسَی  لَه  َلاق  [ 71  ] َنیِفِکاع اَهل  ُّلَظَنَف  ًامانـصَأ  ُدـُبعَن  اُولاـق  [ 70  ] َنوُدـُبعَت ام  ِهِموَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ذِإ  [ 69  ] َمیِهاربِإ َأَـبَن  مِهیَلَع  ُلـتا  َو 
َنوُدـُبعَت ُمتنُک  ام  ُمتیَأَرَف  َأ  َلاق  [ 74  ] َنُولَعفَی َِکلذَـک  انَءابآ  اندَـجَو  َلب  اُولاق   236-1- نآرق [ - 73  ] َنوُّرُـضَی َوأ  مُکَنوُعَفنَی  َوأ  [ 72  ] َنوُعدَت

َوُه يِذَّلا  َو   241-1- نآرق [ - 78  ] ِنیِدـهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  [ 77  ] َنیَِملاعلا َّبَر  ّالِإ  ِیل  ٌّوُدَـع  مُهَّنِإَـف  [ 76  ] َنُومَدـقَألا ُمُکُؤابآ  َو  ُمتنَأ  [ 75]
[82  ] ِنیِّدلا َموَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفغَی  نَأ  ُعَمطَأ  يِذَّلا  َو  [ 81  ] ِنِییُحی َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو  [ 80  ] ِنیِفشَی َوُهَف  ُتضِرَم  اذِإ  َو  [ 79  ] ِنیِقسَی َو  ِینُمِعُطی 

ِمیِعَّنلا ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  نِم  ِینلَعجا  َو  [ 84  ] َنیِرِخآلا ِیف  ٍقدِص  َناِسل  ِیل  لَعجا  َو   263-1- نآرق [ - 83  ] َنیِِحلاّصلِاب ِینقِحلَأ  َو  ًامکُح  ِیل  بَه  ِّبَر 
یَتَأ نَم  ّالِإ   245-1- نآرق [ - 88  ] َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَفنَی  ـال  َموَی  [ 87  ] َنُوثَعُبی َموَی  ِینِزُخت  ـال  َو  [ 86  ] َنیِّلاّضلا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ِیبَأـِل  رِفغا  َو  [ 85]

لَه ِهّللا  ِنُود  نِم  [ 92  ] َنوُُدبعَت ُمتنُک  ام  َنیَأ  مَُهل  َلِیق  َو  [ 91  ] َنیِواغِلل ُمیِحَجلا  ِتَزُِّرب  َو  [ 90  ] َنیِقَّتُمِلل ُۀَّنَجلا  ِتَِفلزُأ  َو  [ 89  ] ٍمِیلَس ٍبلَِقب  َهّللا 
َنوُمِصَتخَی اهِیف  مُه  َو  اُولاق  [ 95  ] َنوُعَمجَأ َسِیلبِإ  ُدُونُج  َو  [ 94  ] َنوُواغلا َو  مُه  اهِیف  اُوبِکبُکَف   249-1- نآرق [ - 93  ] َنوُرِصَتنَی َوأ  مُکَنوُرُصنَی 

نِم اَنل  اـمَف  [ 99  ] َنُومِرجُملا َّالِإ  انَّلَـضَأ  اـم  َو   213-1- نآرق [ - 98  ] َنیَِملاـعلا ِّبَِرب  مُکیِّوَُـسن  ذِإ  [ 97  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  اـّنُک  نِإ  ِهّللاـَت  [ 96]
[ - 103  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  [ 102  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  وَلَف  [ 101  ] ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  [ 100  ] َنیِِعفاش

هرسک حتف و  اب  هبکبک  ردصم  زا  اوبکبک » : » تاغل ینعم  هحفص 418 ]  ] 53-1- نآرق [ - 104  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو   235-1- نآرق
ماجنا رد  دنکیم  شـشوک  هک  يدنواشیوخ  میمح » ، » ندرک مهارف  ندرک ، هنوراو  ندز ، نیمز  رب  نتخادنا ، لادوگ  رد  ینعمب  فاک  ود  ره 

ار میهاربا  تشذگرـس  نارفاک ] يارب  نآرق  رد  دّمحم ، يا   ] همجرت 69 هاگماش . دادـماب و  گنج ، رد  يهلمح  ةّرک » ، » تسود یـسک ، راک 
ناتـسآب رـس  ّبترم  میتسرپیم و  ار  یئاهتب  دنتفگ :  71 تسیک ! امـش  دوبعم  دـیتسرپیم و  هچ  تفگ : دوخ  ناـشیوخ  ردـپب و  هک  ناوخب 70 

: دنداد باوج   74 دـنناسر ، ینایز  دوس و  اـی  دنهد 73 و  خـساپ  دنونـشب و  یـشهاوخ  اعد و  دـنناوت  یم  اهنآ  رگم  تفگ : يو   72 میئاهنآ ،
! تسا هدوب  تسرد  ّقح و  ناتناردپ  امش و  شتسرپ  دیراد  نامگ  رگم  تفگ : میهاربا   75 میدش ] ناشوریپ  مه  ام   ] دندرک نینچ  ام  ناردپ 

رگم دننمـشد  نم  مشچ  رد  اـهنآ  يهمه  هک  دـینادب   77 دندیتسرپ ! امـش  نیـشیپ  ناردپ  دوخ و  هچنآ  دـیدرک  یـسراو  دـیدید و  ایآ  76 و 
گرم و دهدیم 81 و  میافش  وا  مدش  رامیب  نوچ  داد 80 و  منان  بآ و  هکنآ  79 و  درک . میئامنهار  دیرفآ و  ارم  هک  ناهج 78  يهدننیرفآ 

هدب متفرعم  ادـخ  يا  تفگ ]: درک و  اعد  دوخ  يارب  هاگنآ   ] مهاوخیم 83 وا  زا  تمایقب  ار  مناهانگ  شزرمآ  تسا 82 و  وا  تسدب  یگدنز 
دوب هارمگ  هک  زرمایب  ار  مردپ  نک 86 و  مبیصن  نیرب  تشهب  نک 85 و  زاب  مشیاتسب  ار  هدنیآ  مدرم  نابز  زاس 84 و  قحلم  ناحلاصب  ارم  و 

دروآ 90 رـشحمب  ادـخ  مارآ  تسرد و  یلد  اـب  هک  ارنآ  رگم  درادـن 89  دوس  دـنزرف  لام و  هک  زور  نآ  امرفم 88  مراوخ  زیخاتـسرب  87 و 
هک یئاهنآ  دنتسه  اجک  دنـسرپب : اهنآ  زا  دوش 92 و  رادومن  ناـهارمگ  يارب  خزود  دوش 91 و  ناراگزیهرپ  کیدزن  تشهب  هک  زور  ناـمه 

ناهارمگ و هک  تسا  اجنآ   94 يرازآ ! عفد  دنریگب و  کموک  دوخ  يارب  ای  دـننک  کموک  ار  امـش  دـنناوتیم  ایآ  ادخ 93  ریغ  دیدیتسرپیم 
ادخب دنگوس   97 دنیوگ : رگدـکیب  یئوجگنج  تموصخ و  اب  یگلمج 96 و  ناطیش  نایرکـشل  مه  دنوش 95 و  مّنهج  يهنوراو  ناشیادخ 
هکنیا زجب  هـّتبلا  دـیتسناد 99  ربارب  ناهج  يهدـننیرفآ  اـب  ار  اـهتب  امـش  هک   98 میدوبن ] رادربـخ  دوـخ  اـم  و   ] دوـب راکـشآ  اـم  یهارمگ  هک 

زوسلد و یتسود  هحفص 419 ] هن [  میرادن 101 و  یجنایم  هطساو و  نونکا ] هک  سوسفا   ] دندرک 100 هارمگ  ار  ام  هک  دندوبن  ناراکتیانج 
فرحنم و مدرم  تشونرس  تسا  هکنیا  میـشاب 103  هدوسآ  يراتفرگ  هکنیا  زا  میوش و  نمؤم  هک  ددرگزاب  راگزور  شاکیا  اشگراک 102 

مه وت  يادخ  يرآ   104 دندشن ، نمؤم  ناش  رتشیب - یلو  تیاده  دنپ و  يارب  ياهناشن  دوب و  یهار  میهاربا  نانخس  هکنیا  هّتبلا  و  شیدنادب ،
: عمجم  72 مُکَنوُعَمـسَی » لَه  : » نیرّـسفم نخـس  تشاد .] ناشهدوسآ  دراذـگ و  ناشهدـنز  هک   ] ناـبرهم میحر و  مه  تسا و  بلاـغ  زیزع و 
ار ناتاعد  دنریذپیم و  ار  امـش  شهاوخ  امـش  ياهادـخ  ایآ  هک  تسا  اهنآ  شهاوخ  نتفریذـپ  دوصقم  و  ار ، امـش  ياعد  دنونـشیم  ایآ  ینعی 

اهتب ایآ  ینعی  عامسا  ردصم  زا  میم  رسک  ءای و  ّمض  اب  تسا  هدناوخ  نوعمـسی »  » هداتق حوتفلا : وبأ   36-15- نآرق !. - هن ای  دننکیم  باجتسم 
وبأ  77 هیآ » رخآ  ات  ِیل - ٌّوُدَع  مُهَّنِإَف  ات - ُمتنُک - ام  ُمتیَأَرَف  َأ  !. » دنهدیم باوج  دـنناسریم و  ناتشوگب  یئادـص  دـیناوخیم  ار  اهنآ  هک  یتقو 

ینعم -39-63 و  نآرق -27-1- نآرق ! - دنتـسه نم  نمـشد  همه  دیتسرپیم  امـش  يهتـشذگ  ناردپ  دوخ و  هچنآ  هک  دیتسناد  ینعی  حوتفلا :
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هیآ هکنیا  بجومب  دوخ  ناگدنب  اب  دننکیم  رادومن  دوخ  ینمـشد  اهدوبعم  هکنیا  يهمه  تمایق  رد  هک  تسا  هکنیا  میهاربا  اب  اهنآ  توادـع 
نمـشد اهنآ  اب  نم  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  بولقم  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ءاّرف  و  ادِض » مِهیَلَع  َنُونوُکَی  َو  مِِهتَدابِِعب  َنوُرُفکَیَـس  اّلَک  »

دیدید بوخ  دیدرک و  هاگن  ای  دیتسناد و  دـیدرک و  یـسراو  دـیتسرپیم ، هک  ارنآ  ینعی  نایبلا : حور   225-157- نآرق . - متسرپیمن متسه و 
اقرف اسب  هتشون : فشک   78 ِنیِدهَی » َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  . » تسین اهتب  يدنوادخ  اهنآ و  راک  یتسرد  لیلد  هتشذگ  ناردپ  شتـسرپ  طقف  نوچ 
هگنآ دنرمـش و  داروا  دـنرآ و  تعاط  دـننک و  دـهج  جـئاوح  بابرا  قیاقح ، باحـصا  رگید  جـئاوح  باـبرا  یکی  تسا  موق  ود  ناـیم  هک 
هکنیا زا  رترب  و  رخآ » ات  يِردَـص - ِیل  حَرـشا  ِّبَر   » تفگیم هک  هگنآ  دوب  ماـقم  هکنیا  رب  یـسوم  دـننک . هضرع  نآ  یپ  رب  دوخ  ياـهتجاح 

دنزادرپـن تساوـخ  تجاـح  ار  بوـبحم  ءاـنث  رکذ و  زا  هک  تسا  هحفـص 420 ]  ] 304-277- نآرق -39-1- نآرق  - قیاقح باحـصا  ماقم 
لاح تسا  هکنیا  هدش  یقاب  ّقحب  هتشگ و  یناف  دوخ  رد  هدیـسر  تلـصاومب  ّرـس  هتخیمآ و  هدهاشم  رد  لد  یهگ  هتخیوآ  انث  رد  نابز  یهگ 
يا دوـخ ، دـنب  زا  ارم  ناـهر  زاـب  دوـخب و  ياـمن  مه  ار  یهلا  تفگ : اـجنیا  زا  تقیرط  ریپ  ِنیِدـهَی » َوُـهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا   » تفگیم هـک  لـیلخ 

، رون وت  برق  و  تسا ، حور  وت  تبحـص  تسا ، روس  وت  رهم  تسا و  شیع  وت  داـی  یهلا  دوـخب ، دیـسرن  سک  هک  مناـسرب  دوـخب  هدـنناسر ،
: هتشون فشک   79 ِنیِقـسَی » َو  ِینُمِعُطی  َوُه  يِذَّلا  َو   » 260-222- نآرق . - روصیب زیختـسر  وت  تفای  و  تسا ، ناج  اب  يهتـشک  وت  يهدنیوج 

هدـنز یکی  ّتبحم ، تفرعم و  لد  توـق  تسا ، بارـش  ماـعط و  سفن  توـق  لد ، توـق  يوزرآ  رد  یکی  تسا ، سفن  توـق  دـنب  رد  یکی 
تیآ هکنیا  هک  هگ  ره  يرـصم  نوـّنلا  وذ  داـیب . تـسا و  رهمب  يو  یگدـنز  ّقـحب ، هدـنز  یکی  داـبب ، تـسا و  توـقب  يو  یگدـنز  سفنب ،

|| و بارّشلا  ریخ  ۀّبحملا  بارـش   44-1- نآرق : - يدناوخ رعش  هکنیا  ۀّبحملا و  بارـش  ینیقـسی  ۀفرعملا و  ماعط  ینمعطی  یتفگ : يدناوخ 
نوچ تفگن : موش و  ضیرم  دوخ  نوـچ  تفگ  میهاربا  عـمجم :  80 ِنیِفـشَی » َوُهَف  ُتضِرَم  اذِإ  َو   » 58-56- تمرف »- بارس هاوس  بارش  ّلک 

هاگ لیئربج  هک  تسا  نآ  دنکیم  تراشا  يوب  هک  لیلخ  لد  ءافش  نآ  هتـشون : فشک   36-1- نآرق . - بدا تیاعر  يارب  دنک  مرامیب  ادخ 
هکنادـب مدنـسرخ  دـیوگیم : باوجب  لیلخ  لاح  نابز  و  ۀـحرابلا » تنک  فیک  كالوم  لوقی   » یتفگ الع  ّلـج و  ّقح  ناـمرفب  يدـمآ  هاـگ 

يدرم مدش  رد  یناتسرامیب  هب  تفگ : ناگرزب  يهلمج  زا  یکی  هتشون : حوتفلا  وبأ  دوب ! نوچ  تشود  راگزور  يهتسخ  يا   || رابکی  یئوگ 
، وا روخ  رد  درکیم  یئاود  ار  سک  ره  وا  دادـیم  حرـش  دوخ  ّتلع  سک  ره  هدـمآ و  درگ  وا  رب  نارامیب  یتعامج  هتـسشن و  مدـید  ار  بیبط 
ار کی  ره  یکریز و  بیبط  درم  وت  داتسا  ای  تفگ  ادیپ ، وا  رب  حالص  يامیس  تدابع و  رثا  يور و  درز  دمآ ، زارف  وا  دزنب  تساخرب  یئانرب 
! دـشاب هچ  اود  ار  هانگ  يرامیب  تفگ : تسا ! هحفـص 421 ] نآ [  تفگ  یناد ! نآ  ياود  تسا  یئرامیب  زین  ارم  يدومرف  یئاود  ناراـمیب  زا 

اجنآ زا  بوکب و  درخ  سفن  ياوه  رهق  يهتـسدب  نکفا و  ینامیـشپ  مدن و  نواه  رد  عضاوت و  يهلیلب  اب  ریگب  ار  ربص  يهلیله  ونـشب  تفگ :
تمکح بابح  ات  نادرگب  تمصع  يهقعلمب  ناشوجب و  ّتبحم  شتآ  هب - و  زیر ، وا  رب  مرش  ایح و  بآ  و  نکفا ، مزع  تّحص  يهچلیتاپ  رد 

هاـنگ درگ  رگید  نک و  شون  نآ  زا  یتبرـش  رحـس  تقو  رد  و  ارنآ ، نک  داـب  حاورتسا  يهحورمب  و  « 68» الاپب افـص  قووار  هب  هگنآ  درآرب ،
تحار ات  درگم  هاـنگ  درگ  رگید  نک و  شون  نآ  زا  یتبرـش  رحـس  تقو  رد  و  ارنآ ، نک  داـب  حاورتسا  يهحورمب  .و  یباـی تحار  اـت  درگم 

رد و  راّهق ، دحاو  راونا  يهدهاشمب  افش  و  تسا ، رایغا  تیؤرب  ضرم  هک  دومرف : هّللا  همحر  یملس  نایبلا : حور   368-366- یقرواپ . - یبای
همه زا  ار  کلاس  دسر  رد  نوچ  هک  تسا  تیانع  هبذـجب  يهتـسباو  نآ  ّقلعت و  عطقب  افـش  تسا و  نینوک  تاقّلعتب  يرامیب  هک  هدروآ  رحب 

هب  || تفص  حیـسم  يدمآ  شوخ  هچ  هک  تمیوگ  هچ  دناهر . زاب  شقّلعت  ضرم  زا  دیرجت  تبرـشب  ینعی  دهد  دنویپ  یکیب  هتخاس  عطقنم 
هن هک  ره  تسا ، یناف  تقیقحب  تسا  یقاب  واب  هن  هک  ره  هتشون : فشک   81 ِنِییُحی » َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو   » يدرک اود  ارم  درد  همه  سفن  کی 
رد یئوـت  شیناگدـنز  هکنآ  درم  یک  اـی   || یئوـت  شیناـمداش  هکنآ  دروـخ  یک  مغ   43-1- نآرق . - تسا ینادواج  يهدرم  وا  هدـنز  واـب 
زا ارم  دـناریمب  هک  هدروآ  یملـس  قیاقح  رد  هتـشون : ینیـسح  یئوت  شیناهج  هکنیا  دـقنب  هک  سکنآ   || ددـنب  لد  اجک  ناهج  نآ  يهیـسن 

و یّلجت ، راتتـساب و  ای  رکذ  تلفغب و  ای  تسا  اـجر  فوخب و  ءاـیحا  هتاـما و  ناـقّقحم  زا  یـضعب  دزن  و  دوخب ، دـنادرگ  هدـنز  دوخ و  سفن 
هدـنز ّتیناحور و  تامـس  زا  دـناریمب  زاب  و  ّتیناحور ، قالخاب  دزاس  هدـنز  و  ّتیرـشب ، فاـصوا  زا  ارم  دـناریمب  هک  هدومرف  رحب  بحاـص 
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یقیقح تایح  هک  دوخ  هحفـص 422 ] ّتیوهب [  دزاس  هدنز  نم و  ّتّینا »  » زا ارم  دناریمب  هک  تسا  نآ  تقیقح  ّتینابر و  تافـصب  دـنادرگ 
ِیل َرِفغَی  يِذَّلا ...  َو   » وت ناجب  مناـج  یئوت  ار  مغ  رپ  ناـج  مهاوخن   || نم  زیزع  رمع  یئوت  ار  یناـف  رمع  میوجن  مظن : تسا . نآ  زا  تراـبع 
نوچ تسا  هتفگ  دـنوادخ  زجب  يزیچ  ره  زا  يرود  ینتورف و  يارب  دزرمآـیم  ار  مهاـنگ  هک  میهاربا  نخـس  هکنیا  حوتفلا : وبأ   82 ِیتَئیِطَخ »

رب لیلد  هکنیا  و  دزرمایب ، تسا  هتساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  وا  يهریغص  هانگ  دوصقم   : 43-18- نآرق -13-1- نآرق . - دنرادن هانگ  ناربمغیپ 
نِم َمَّدَـقَت  ام  ُهّللا  َکـَل  َرِفغَِیل   » لـثم تسا  وا  تّما  ناـهانگ  شزرمآ  میهاربا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  ناربمغیپ ، رب  تسا  هریغـص  ناـکما 
«. - 69» تسا تّما  هانگ  شزرمآ  دوصقم  دزرمایب ، ار  وت  يهدنیآ  هتـشذگ و  هانگ  ادخ  ات  تسا . هدش  هتفگ  ربمغیپ  هب  هک  َرَّخََأت » ام  َو  َِکبنَذ 

ار نآ  ناربـمغیپ  تسا ، رتـهب  هک  يراـک  تسا  نکمم  ینعی  تسا  یلوا  كرت  هاـنگ  زا  دوصقم  رخف :  395-393- یقرواپ -273-204- نآرق
باوص و راتفگ  مهف و  شناد و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  ار ، يربمغیپ  ماقم  هدب  نمب  ینعی  فشک :  83 ًامکُح » ِیل  بَه  ِّبَر  . » دننک كرت 
امهف و تفگ : لتاقم  دـنک ، اضتقا  تمکح  هک  هجو  نآ  رب  دـشاب  يزیچ  ناـیب  مکح  هد و  تمکح  ارم  حوتفلا : وبأ   ] 26-1- نآرق . - تسرد

هجرد تلزنمب و  ناربمایپ و  زا  ناسر  رد  هتشذگ  ناحلاص  نآب  ارم   83 َنیِِحلاّصلِاب » ِینقِحلَأ  َو  [. » تساوخ تّوبن  مکحب  تفگ : یبلک  املع ،
ینعم دـنچ  نایبت : َنیِرِخآلا » ِیف  ٍقدِـص  َناِسل  ِیل  لَعجا  َو   » 32-1- نآرق [. - ناسر تشهب  لهاب  ارم  تفگ  ساّبع  هّللا  دـبع  و  ناسر . ناـشیا 

دیحوتب هحفص 423 ]  ] 49-1- نآرق  - توعد ار  مدرم  هک  هدب  رارق  ّقحب  یعاد  ار  یناسک  نم  نادنزرف  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  هدش 1 -
هک درک  باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  و  دننک ، دای  یکینب  ارم  هدنیآ  رد  - 2 تسا ، رتهب  ینعم  هکنیا  دشاب و  دّمحم  هک  دنک  ّقحب  راتفر  دنک و 

هکنیا دوصقم  نایبت : رخآ » ات  ِیبَِأل - رِفغا  َو  . » دنامب نم  لسن  رد  يربمغیپ  ماقم  ینعی  فشک : دنراد . لوبق  ار  وا  ناملسم  یحیـسم و  دوهی و 
بهذم هعیش  ءاملع  تخسرس و  جوجل و  دناعم و  هن  تسا  هدوب  لهاج  نادان و  هک  وا  یهارمگ  رفک و  هطـساوب  دزرمایب  ار  وا  ادخ  هک  تسا 
زرمایب ینعی  حوتفلا : وبأ   19-1- نآرق . - تسا وا  يردام  ّدج  یبأ »  » يهملک زا  دوصقم  دنشاب  رفاک  دیابن  ناربمغیپ  ناردپ  نوچ  دناهتفگ : ام 

رگید یهابت  بجوم  لد  یهابت  نوچ  دـشاب و  یهابت  هانگ و  زا  تسرد  لد  اب  هکنآ  ینعی  ناـیبت : ٍمِیلَـس » ٍبلَِقب  َهّللا  یَتَأ  نَم  اـّلِإ  . » ارم يومع 
لد نوچ  تشز و  ياـهراک  زا  یتمالـس  زا  تسا  هیاـنک  لد  یتمالـس  سپ  دوشیم  ماـجنا  لد  زا  دـصق  اـب  يراـک  ره  دوشیم و  نت  ياـههراپ 

يدوس تسرد  لد  زج  هک  يزور  ینعی  يربط :  46-1- نآرق . - دوب دنهاوخ  هانگ  زا  رود  تمالس و  مه  نت  ياههراپ  درادن  هانگ  رب  رارـصا 
: تسا مسق  هس  اهلد  دیوگ : يدادـغب  ریرج  هتـشون : فشک  دـشاب . هتـشادن  هار  نآ  رد  دـیحوتب  ّکش  یلد و  ود  هک  تسا  یلد  نآ  درادـن و 
وا هک  ياهدـنب  ره  ٍبِینُم » ٍبلَِقب  َءاج  َو  ِبیَغلِاب  َنمحَّرلا  َیِـشَخ  نَم   » تفگ هک  تسا  نآ  بینم  بلق  میلـس . بلق  و  دیهـش ، بلق  بینم ، بلق 
َناک نَِمل  يرکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  : » تفگ هک  تسا  نآ  دیهش  بلق  و  تسا ، بینم  يو  لد  دیورگ  دوخ  يالوم  اب  دید و  دوخ  بیع  دیسرت و 

یـشوگ و  هدنز ، دراد  یلد  هک  تسا  وا  راگدای  مداشگ  هک  رد  هکنیا  مداد و  هک  ماغیپ  هکنیا  دـیوگیم  ٌدیِهَـش » َوُه  َو  َعمَّسلا  یَقلَأ  َوأ  ٌبلَق  َُهل 
زا میلـس  دراد  یلد  هک  ار  وا  یبوط  ٍمِیلَـس » ٍبلَِقب  َهّللا  یَتَأ  نَم  ّالِإ   » تفگ هک  تسا  نآ  میلـس  بلق  و  هتـشگ ، رـضاح  ارم  لد  نآ  و  هداـشگ ،
دنک لوبق  دنهد  ودب  هچ  ره  دوب  تمالس  اب  میلس  لد  دناهتفگ : و  هتسروا . ریغ  زا  هدوسآ و  قلخ  ایند و  زا  هتـسویپ و  یلوم  اب  هتـسش و  ّکش 

لوبق زیچ  چیه  هن  ت ، هحفص 424 ]  ] 632-587- نآرق -408-315- نآرق -185-123- نآرق  - درد ندـعم  بینم  لد  اّما  دوش . عناق  نآب  و 
هک دنناشیا  دنتقیرط ، تیالو  ناگدزدرد  بینم  لد ، دیق  رد  بینم  یلو  دنراد ، فطل  ماقم  رد  میلـس  لد  دوش ، عناق  تعلخ  چـیهب  هن  دـنک و 

رتهنهرب دـیآ  رب  هک  هظحل  ره  دـنیارایب  لد  هکنیا  تسا ، تعلخ  نینوک  رد  هچ  رهب  رگا  دـناهدادن  زاـب  ربخ  چـیه  دناهدیـسر و  رقف  رحب  رعقب 
تقاف رقف و  بلاط  همقل  نآ  ءالتما  رد  دباین ، یتشاچ  « 70» لزن نآ  زا  ار  وا  دنهن  بینم  لد  شیپ  و  دنزاس ، ياهدـئام  نینوک  ّلک  رگا  و  دوب ،

يو درد  رپ  لد  يهلـصوح  رب  دـنتخاس و  ياهمقل  نوک  ود  ره  هک  یماطـسب  دـیزی  وب  داـب ، شـشون  اـموی » عبـشأ  اـموی و  عوـجأ   » هک ددرگ 
تعطق يداوبلا و  تغلب  یّتح  زواـفملا  تعطق  دـیزی : وبا  لاـق  ٍدـیِزَم .» نِم  لَـه   » هک تشادـیم  داـیرف  دـیدیمن ، يریـس  يور  زونه  دـنداهن ،

: تلق تیأر . ام  عیمج  کل  تبهو  دـق  لاق : ةزئاجلا  تلقف  کلملا  یلا  تغلب  یّتح  توکلملا  تعطق  توکلملا و  یلا  تلـصو  یّتح  يداوبلا 
ياهریوکب ات  مدیرب  اهنابایب  تفگ : دیزی  وب  كانیطعا ، دق  لاق : دیرا ، نا ال  دیرا  تلق : دیرت ، امف  لاق : کلذ  نم  ائیـش  رأ  مل  ّینا  ملعت  ّکنا 
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باوج متساوخ  هزیاج  مدیسر و  کلم  ملاعب  متشذگ و  مه  نآ  زا  مدیسر ، ّقح  توکلمب  ات  مدرک  یط  مه  ار  اهنآ  مدیـسر  فلع  بآیب و 
، مهاوخن چیه  هک  مهاوخ  نآ  متفگ : یهاوخ ! هچ  سپ  دنتفگ : هک  مدینـش  زاب  مریگب ، ات  مدید  هن  متفگ : میداد ، وتب  يدـید  هچ  ره  مدـینش :
هک یماطسب  دیزی  وب  داب ، شـشون  اموی » عبـشأ  اموی و  عوجأ   » هک ددرگ  تقاف  رقف و  بلاط  همقل  نآ  ءالتما  رد  دباین ، یتشاچ  . میداد دنتفگ :
لاق ٍدیِزَم .» نِم  لَه   » هک تشادیم  دایرف  دیدیمن ، يریـس  يور  زونه  دنداهن ، يو  درد  رپ  لد  يهلـصوح  رب  دنتخاس و  ياهمقل  نوک  ود  ره 

کلملا یلا  تغلب  یّتح  توکلملا  تعطق  توکلملا و  یلا  تلـصو  یّتـح  يداوبلا  تعطق  يداوبلا و  تغلب  یّتـح  زواـفملا  تعطق  دـیزی : وبا 
: لاق دیرا ، نا ال  دیرا  تلق : دیرت ، امف  لاق : کلذ  نم  ائیـش  رأ  مل  ّینا  ملعت  ّکنا  تلق : تیأر . ام  عیمج  کل  تبهو  دـق  لاق : ةزئاجلا  تلقف 

نآ زا  مدیـسر ، ّقح  توکلمب  ات  مدرک  یط  مه  ار  اهنآ  مدیـسر  فلع  بآیب و  ياهریوکب  ات  مدیرب  اهنابایب  تفگ : دیزی  وب  كانیطعا ، دـق 
هک مدینـش  زاب  مریگب ، ات  مدـید  هن  متفگ : میداد ، وتب  يدـید  هچ  ره  مدینـش : باوج  متـساوخ  هزیاج  مدیـسر و  کلم  ملاعب  متـشذگ و  مه 

: یناشاک تالیوأت   653-634- نآرق -398-396- یقرواپ . - میداد دنتفگ : مهاوخن ، چیه  هک  مهاوخ  نآ  متفگ : یهاوخ ! هچ  سپ  دـنتفگ :
هدرپ و زا  مّود - دوش ، ریذـپرون  ات  دـشاب  هدامآ  دـشابن و  مک  دادعتـسا  نآ  داهن  ترطف و  رد  لّوا - تسا : زیچ  ودـب  لد  یتمالـس  یتسرد و 

زور نآ  تسا : هکنیا  هیآ  ود  ینعم  يروباشین : دراد . كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  دوخ  یگدـنز  رد  دـشاب و  رودـب  یناسفن  ياههتـساوخ  ریگولج 
ریخ هارب  ار  دوخ  لام  دشابن و  دـنزرف  لام و  راتفرگ  هک  دـیایب  تسرد  لد  اب  هکنآ  رگم  تسین  دـنمدوس  سک  چـیه  يارب  دـنزرف  لام و  هک 

يارب دـشابن  رفاک  راکهانگ و  هک  دـشاب  ملاس  دـنزرف  لام و  يراتفرگ  زا  شلد  ای  و  دـشاب ، هدرکن  یهاتوک  دـنزرف  تیبرت  رد  هدرب و  راـکب 
دنناوخ میلس  ار  هحفص 425 ] هدیزگ [  رام  دشاب و  هدیزگ ] رام   ] غیدل میلسب ، دارم  دناهتفگ  ياهراپ  حوتفلا : وبأ  دنزرف . یتسود  لام و  عمج 

راّفک حوتفلا : وبأ   102 َنِینِمؤُملا » َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  وَلَف  . ] » هدیزگ رام  نوچ  يادـخ ، سرت  زا  دراد  كاندرد  لد  ینعی  لّأفت ، لیبس  رب 
نانمؤم هلمج  زا  ات  میوش  ایندب  ام  دـشاب و  ینتـشگ  زاب  ایندـب  ار  ام  رگا  هک  دـنریگ  ندرک  لاحم  ياّنمت  تمایق  رد  دایز  ياهوگتفگ  زا  سپ 

يارب نوکنف » ةّرک  انل  تیلف   » هکتـسنآ ریدقت  درک و  بوصنم  ءافب  ارنآ  باوج  نآ  يارب  داهن  تیل »  » ياج رد  ول »  » و میروآ ، نامیا  میـشاب و 
تایآ هکنیا  رد  ام  نخس   61-3- نآرق [. - يدننادرگ زاب  ایندب  ارم  یکشاک  ینعی  تسا  یّنمت  ینعم  نّمـضتم  هک  داهن  تیل »  » ياجب ول »  » نآ

. تسا نارگید  راتفگ  همجرت و  نامه 

ات 191] تایآ 105  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]

َو [ 108  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 107  ] ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  مَُکل  یِّنِإ  [ 106  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ٌحُون  مُهوُخَأ  مَُهل  َلاـق  ذِإ  [ 105  ] َنِیلَسرُملا ٍحُون  ُموَق  َتبَّذَک 
َکَعَبَّتا َو  ََکل  ُنِمُؤن  َأ  اُولاق  [ 110  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف   270-1- نآرق [ - 109  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ام 

[ - 114  ] َنِینِمؤُملا ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  [ 113  ] َنوُرُعـشَت َول  یِّبَر  یلَع  ّالِإ  مُُهباسِح  نِإ  [ 112  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  یِملِع  ام  َو  َلاـق  [ 111  ] َنُولَذرَألا
حَتفاَف [ 117  ] ِنُوبَّذَک یِموَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاق  [ 116  ] َنیِموُجرَملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  ای  ِهَتنَت  َمل  ِنَئل  اُولاق  [ 115  ] ٌنِیبُم ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  نِإ   248-1- نآرق

ُدَعب انقَرغَأ  َُّمث   318-1- نآرق [ - 119  ] ِنوُحشَملا ِکلُفلا  ِیف  ُهَعَم  نَم  َو  ُهانیَجنَأَف  [ 118  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َیِعَم  نَم  َو  ِینَِّجن  َو  ًاـحتَف  مُهَنَیب  َو  ِینَیب 
ذِإ [ 123  ] َنِیلَسرُملا ٌداع  َتبَّذَک  [ 122  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 121  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  [ 120  ] َنِیقابلا
نِم ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  َو  [ 126  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 125  ] ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  مَُکل  یِّنِإ   253-1- نآرق [ - 124  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ٌدوُه  مُهوُخَأ  مَُهل  َلاـق 

-1- نآرق [ - 129  ] َنوُُدلَخت مُکَّلََعل  َِعناصَم  َنوُذِـخَّتَت  َو  [ 128  ] َنُوثَبعَت ًۀَـیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُونبَت  َأ  [ 127  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع  ّـالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ 
[133  ] َنِیَنب َو  ٍماعنَِأب  مُکَّدَمَأ  [ 132  ] َنوُمَلعَت اِمب  مُکَّدَمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  [ 131  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 130  ] َنیِراّبَج ُمتشََطب  ُمتشََطب  اذِإ  َو   278

َنیِظِعاولا َنِم  نُکَت  َمل  مَأ  َتظَعَو  َأ  انیَلَع  ٌءاوَس  اُولاـق  [ 135  ] ٍمیِظَع ٍموَی  َباذَـع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ   212-1- نآرق [ - 134  ] ٍنُویُع َو  ٍتاّنَج  َو 
[139  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  مُهانکَلهَأَف  ُهُوبَّذَـکَف  [ 138  ] َنِیبَّذَعُِمب ُنَحن  ام  َو  [ 137  ] َنِیلَّوَألا ُُقلُخ  ّالِإ  اذه  نِإ  [ 136]

یِّنِإ [ 142  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ٌحـِلاص  مُهوُخَأ  مَُهل  َلاـق  ذِإ  [ 141  ] َنِیلَـسرُملا ُدوُمَث  َتبَّذَک  [ 140  ] ُمـیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو   307-1- نآرق -
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َأ [ 145  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  َو   229-1- نآرق [ - 144  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 143  ] ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  مَُکل 
َنیِهِراف ًاـتُوُیب  ِلاـبِجلا  َنِم  َنُوتِحنَت  َو  [ 148  ] ٌمیِـضَه اهُعلَط  ٍلـَخن  َو  ٍعُورُز  َو  [ 147  ] ٍنُویُع َو  ٍتاـّنَج  ِیف  [ 146  ] َنِینِمآ اـنُهاه  اـم  ِیف  َنوُکَرُتت 

[152  ] َنوُِحلـُصی َو ال  ِضرَألا  ِیف  َنوُدِـسُفی  َنیِذَّلا  [ 151  ] َنِیفِرـسُملا َرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال  [ 150  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَـف   269-1- نآرق [ - 149]
ٌبرِش اَهل  ٌۀَقان  ِهِذه  َلاق   276-1- نآرق [ - 154  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ٍۀَیِآب  ِتأَف  اُنلثِم  ٌرََشب  ّالِإ  َتنَأ  ام  [ 153  ] َنیِرَّحَسُملا َنِم  َتنَأ  امَّنِإ  اُولاق 

ُباذَعلا ُمُهَذَخَأَف  [ 157  ] َنیِمِدان اوُحَبصَأَف  اهوُرَقَعَف  [ 156  ] ٍمیِظَع ٍموَی  ُباذَع  مُکَذُـخأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  [ 155  ] ٍمُولعَم ٍموَی  ُبرِـش  مَُکل  َو 
َنِیلَـسرُملا ٍطُول  ُموَق  َتبَّذَک   328-1- نآرق [ - 159  ] ُمـیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 158  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  اـم  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 

نِإ ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  َو  [ 163  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 162  ] ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  مَُکل  یِّنِإ  [ 161  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ٌطُول  مُهوُخَأ  مَُهل  َلاق  ذِإ  [ 160]
َلب مُکِجاوزَأ  نِم  مُکُّبَر  مَُکل  َقَلَخ  ام  َنوُرَذَت  َو  [ 165  ] َنیَِملاعلا َنِم  َنارکُّذلا  َنُوتَأت  َأ   268-1- نآرق [ - 164  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع  ّالِإ  َيِرجَأ 
اّمِم ِیلهَأ  َو  ِینَِّجن  ِّبَر  [ 168  ] َنِیلاقلا َنِم  مُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاق  [ 167  ] َنیِجَرخُملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُطُول  ای  ِهَتنَت  َمل  ِنَئل  اُولاق  [ 166  ] َنوُداع ٌموَق  ُمتنَأ 

مِهیَلَع انرَطمَأ  َو  [ 172  ] َنیِرَخآلا اـَنرَّمَد  َُّمث  [ 171  ] َنیِِرباغلا ِیف  ًازوُجَع  ّـالِإ  [ 170  ] َنیِعَمجَأ ُهَلهَأ  َو  ُهاـنیَّجَنَف   322-1- نآرق [ - 169  ] َنُولَمعَی
ُمـیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو   250-1- نآرق [ - 174  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناـک  اـم  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  [ 173  ] َنیِرَذـنُملا ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم 
ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 178  ] ٌنیِمَأ ٌلوُـسَر  مَُکل  یِّنِإ  [ 177  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ٌبیَعُـش  مَُهل  َلاق  ذِإ  [ 176  ] َنِیلَسرُملا ِۀَکیَألا  ُباحـصَأ  َبَّذَک  [ 175]

[181  ] َنیِرِسخُملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َلیَکلا  اُوفوَأ  [ 180  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  َو   230-1- نآرق [ - 179]
َۀَِّلبِجلا َو  مُـکَقَلَخ  يِذَّلا  اوـُقَّتا  َو  [ 183  ] َنیِدِـسفُم ِضرَألا  ِیف  اوَثعَت  َو ال  مُهَءایـشَأ  َساـّنلا  اوُسَخبَت  ـال  َو  [ 182  ] ِمیِقَتسُملا ِساطـسِقلِاب  اُونِز  َو 
طِقسَأَف [ 186  ] َنِیبِذاکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  نِإ  َو  اُنلثِم  ٌرََـشب  ّـالِإ  َتنَأ  اـم  َو  [ 185  ] َنیِرَّحَـسُملا َنِم  َتنَأ  امَّنِإ  اُولاق   341-1- نآرق [ - 184  ] َنِیلَّوَألا

َباذَع َناک  ُهَّنِإ  ِۀَّلُّظلا  ِموَی  ُباذَع  مُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  [ 188  ] َنُولَمعَت اِمب  ُمَلعَأ  یِّبَر  َلاق  [ 187  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  انیَلَع 
-1- نآرق [ - 191  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 190  ] َنِینِمُؤم مُهُرَثکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ   352-1- نآرق [ - 189  ] ٍمیِظَع ٍموَی 
نعل و نداد ، مانـشد  ندـنارپ ، گنـس  یـسکب  یناث : نوکـس  لّوا و  حـتفب  مجر  ردـصم  زا  نیموجرملا » : » تاغل ینعم  هحفـص 427 ]  ] 122
، اه هّرد  زیربآ  لیـسم و  دوشیم ، زاب  دـمآ  تفر و  يارب  هوک  نایم  رد  هک  یهار  دـنلب ، ياج  دـنلب ، يهپت  عیر » ، » ندرک يرود  ندرک ، نیرفن 

رصق هد و  هریغ ، ضوح و  لثم  بآ  یمهارف  ياج  هعنصم ، عمج  عناصم » ، » رتفک خچ  اهیدهـشم  لوقب  هناخ و  رتوبک  رتوبک و  جرب  هعموص ،
یناهگان نتفرگ و  ار  یسک  یگریچ  اب  ندرک و  هلمح  یتخسب  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  شطب  ردصم  زا  متـشطب » ، » مکحم يهعلق  و 

رورغ طاشن و  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  هرف  زا  نیهراف » ، » هدنشخب دعاسم ، یندش  مضه  میضه » ، » امرخ يهفوکـش  علط » ، » نتـشک یتخـس  و 
زا اوثعت » ال  ، » ندرک بابک  هباتیهام  رد  ینعی  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  ولق »  » ردصم زا  نیلاقلا » ، » ینراذگـشوخ و  هحفص 428 ] تمعنب [ 

لّوا و رـسکب  هفـسک  عمج  افـسک » ، » ینیدیب يزارفندرگ و  يراکبارخ و  رد  شـشوک  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمضب  لوعف  نزو  رب  وثع »  » ردـصم
تسنادیم غورد  ار  ناربمغیپ  نخس  هک  دوب  حون  ّتلم  شیدنا ] جک  مدرم  زا  زین  و   ] 105 همجرت : زیچ . ره  زا  هّکت  هراپ و  ینعمب  مّود  نوکس 

مرادرکتسرد امش و  رب  میادخ  هداتـسرف  یتسارب  نم   107 دـیتسین ! راگزیهرپ  ارچ  تفگ : دوب  ناشدوخ  زا  يربمغیپ ]  ] حون هک  هاـگنآ   106
سپ تسا 110  رادهدهع  نایناهج  راگدیرفآ  ارنآ  هچ  مهاوخیمن  یشاداپ  رجا و  امش  زا  دینک 109  شوگ  نم  نخس  دیسرتب و  ادخ  زا   108

هک دوش  هنوگچ  سپ   ] دـناهیامورف یمدرم  وت  ناوریپ  هکنآ  لاح  وتب و  میروآ  نامیا  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  دـیریذپب 111  نم  زا  دیـسرتب و  وا  زا 
نم يادخ  اب  نآ  یگدیسر  مرادن 113 و  ربخ  اهنآ  راک  زا  نم  دینادیم ] دیراد  يدرخ  رگا  : ] تفگ وا   112 میوش ] اهنآب  تسویپ  وت و  وریپ 

: دنتفگ مدرم  نآ  ماهدنهد 116  دیون  میب و  هک  زج  مرادـن  ياهفیظو  هچ  منارب 115  دوخ  زا  ار  اـهنآ  مناوتن  نم  دیشیدنیب 114 و  رگا  تسا 
وگغورد ارم  نم  يهلیبق  هک  دـیلان  ادـخب  وا  مینکیم 117  ترازآ  میناریم و  دوخ  زا  ار  وـت  يرادـن  رب  تسد  دوـخ  نانخـس  زا  رگا  حوـن  يا 

کی رد  ار  شناراـی  مه  وا و  مه  اـم  نک 119  ماهدوسآ  يراـتفرگ  هکنیا  زا  نینمؤم  اـب  زاـس و  مهارف  یـشیاشگ  نم  يارب  وت  دندیمان 118 
دوب و ام  تردـق  زا  ياهناشن  هثداح  هکنیا  رد  هّتبلا  میدرک 121  قرغ  هفخ و  بآب  ار  نارگد  سپـس  میداد 120 و  تاـجن  دوب  رپ  هک  یتشک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1372 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


داع مدرم  نابرهم 123  میحر و  مه  تسا و  بلاـغ  رهاـق و  مه  هّتبلا  وت  يادـخ  يرآ  122 و  دنتـشگ ] كاله  و   ] دندرواین نامیا  ناشرتشیب 
امش يارب  نم  دیرادیمن 125  رب  كرش  زا  تسد  ایآ  تفگ  ار  اهنآ  ناشلیماف  يرهشمه و  هک  نامزنآ  دندرک 124  بیذکت  ار  ناربمغیپ  مه 

هک تسا  ادخ  اهنت  مهاوخیمن  يدزم  ياهرهب و  هنوگچیه  امش  زا  نم  دیریذپب 127  ارم  توعد  دیسرتب و  ادخ  زا  متسه 126  نیما  يربمغیپ 
وهل 129 و يزاب و  يارب  دـینکیم  انب  یتمـالع  يدـنلب  هپت و  ره  رـس  اـیآ  تسا 128  نایناهج  همه  راـگدرورپ  هک  داد  دـهاوخ  شاداـپ  نمب 
رد نارگ  متس - نوچ  دیتفا  رد  دینک و  هلمح  یـسک  هب  نوچ  دینامب 130 و  دیواج  هکنآ  دیماب  دیریگیم  هحفص 429 ] دوخ [  يارب  اهرصق 

ار امش  هک  دیـسرتب  سک  نآ  زا  دـیهد 132  شوگ  ار  مفرح  دیـسرتب و  ادـخ  زا  تسا  سب   131 دیبای ] شفیعـض  رگا  دینکن  محر  و   ] دـیتفا
اهناتـسغابب و هدرک 134 و  ددـم  نادـنزرف  يداـیز  ناـیاپراهچ و  یناوارف  هب  ار  امـش  تسا 133  هدرک  ددـم  دـیرادربخ  رتـهب  دوخ  هچنادـب 
ام يارب  دـنتفگ  اهنآ  دوشیم 136  ناـتریگ  ناـبیرگ  تسا و  گرزب  يزور  باذـع  هک  راـک  تبقاـع  زا  امـش  رب  مسرتیم  نم  اههمشچ 135 

تـسین ولج  رد  یباذع  ار  ام  تسا 138 و  اهنآ  غورد  ای  ناگتـشذگ  شور  نامه  اـهنیا  هچ  یهدـن 137  ای  یهد  نامدـنپ  هک  تسا  ناسکی 
[ ام تردق  زا   ] دوب ياهناشن  دوخ  هکنیا  هک  میدومن  كاله  ار  همه  میدرک و  ناشراتفرگ  ام  مرج  دندرک و ال  شبیذکت  تفگ  هچ  ره   139
141 و دریذپیم ] ار  راگزیهرپ  هبوت  دـنکیم و  راتفرگ  ار  راکهانگ  هک   ] نابرهم تسا و  رترب  وت  يادـخ  یلو  دندشن 140  نمؤم  ناشرتشیب  و 

ادـخ يوس  زا  نم   143 دـیتسین ! راگزیهرپ  ارچ  تفگ : حـلاص  مانب  اـهنآ  زا  يدرم  نوچ  دـندرک 142  بیذـکت  ار  ناربمغیپ  مه  دومث  ّتلم 
هک مهاوـخیمن  مـه  دزم  دـینک 145 و  شوگ  میوـگ  هچنآ  دـیزیهرپب و  ادـخ  باذـع  زا  سپ  امـش 144  يارب  یتسرد  تناما و  اـب  مربماـیپ 

ناتخرد اهغاب و  اـهبآ و  زا   ] تساـجنیا هچنآ  رد  امـش  اـیآ   146 هک ] دیـشیدنیب  دـیئآ و  دوخب  امـش  ، ] تسا نآ  رادهدـهع  ناهج  راگدرورپ 
رد اهراسهمشچ 148  هکنیا  رد  اهناتـسغاب  هکنیا  رد  دـیرادن 147  یتبقاع  دـینامیم و  ياجب  ناما  نما و  رد  عوبطم ] فیطل و  روراب  يامرخ 

رسب نآ  رد  طاشن  رورغ  اب  ات  دیشارتیم  اههناخ  هوک  گنس  زا  هک  دیتسه  یندنام  هک  دینکیم  لایخ   149 ابیز ! ياهناتسلخن  اههعرزم و  هکنیا 
تسا و ّتلم  کلم و  داسف  اهنآ  يهویش  هک  دیریگن 152  شیپ  نیفرسم  شور  دیریذپب 151 و  ار  نم  نانخس  دیسرتب و  ادخ  زا   150 دیرب !
یتسین و ام  دننامه  یمدآ  زج  وت   154 ياهدرک ] مگ  دوخ  درخ  و   ] ياهدش وداج  وت  دـنتفگ  اهنآ  دنرادن 153  راک  رس و  شزاس  حلص و  اب 
وا اربآ  هکنیا  تبون  کی  هک  تسا  هناشن  هدام  رتش  هکنیا  کنیا  تفگ : وا  امنب 155  امب  ياهناشن  یتسه  نایوگتسار  زا  رگا  يرادن و  يرترب 

اهنآ دش 157  دیهاوخ  هحفـص 430 ] راتفرگ [  كانلوه  يزور  باذعب  هک  دینکن  رازآ  ار  وا  هّتبلا  امش 156 و  لام  مه  ینّیعم  زور  دشونب و 
هکنیا رد  هّتبلا  تفرگ  ار  اهنآ  دش و  لزان  ام  باذـع  هک  دیـشک  ماجنا  دـب  راک  هک  دندوب 158  نامیشپ  نادادماب  دنتـشک و  ارنآ  دندینـشن و 

، رترب تسا و  زیزع  وت  راگدرورپ  انامه  دنرادن 159 و  نامیا  مدرم  رتشیب  یلو ] نادنمدرخ  يارب   ] تسا يدـنپ  يراتفرگ  ینامرفان و  غالبا و 
زا طول  ار و  ناربمایپ  دـندرک  بیذـکت  هک  دـندوب  طول  مدرم  دـنتفریذپن  ناربمغیپ  نانخـس  هک  یئاـهنآ  زا  هدنـشخب 160 و  تسا و  نابرهم 

دیسرتب و ادخ  زا  منیما 163  ياهداتسرف  امش  يارب  نم   162 دیـسرتیمن ! يادخ  زا  و  دیتسه ! كابیب  ارچ  تفگ : اهنآب  دوب 161 و  ناشدوخ 
زا امش  تسین 165  نآ  رادهدـهع  یـسک  ملاع  راگدرورپ  زج  هک  مهاوخیمن  امـش  زا  متلاـسر ] ماهتفگ و  رب   ] يدزم دیربب 164 و  نم  نامرف 
زرم زا  زواـجت  هکنیا  دـینادرگ ! ور  تسا  هدـیرفآ  امـش  تفج  دـنوادخ  هچنآ  زا  دـیراد 166 و  راک  رـس و  رن  سنج  اب  ناـهج  مدرم  يهمه 

نوریب اجنیا  زا  يرادنرب  تسد  يدرگنرب و  دوخ  ياهتفگ  هکنیا  زا  رگا  دـنتفگ : اهنآ  دیرادیم 167  اور  دوخ  رب  متس  امـش  تسا و  ّتیناسنا 
نم و ادـخ ، يا  تفگ :] درک و  اعد  هاـگنآ   ] متـسه 169 نمـشد  نآ  اب  نیگمـشخ و  امـش  راک  هکنیا  زا  نم  تفگ : طول  دش 168  یهاوخ 

ياجب اـجنآ  رد  هک  ینزریپ  زج  میدرب 171  ردـب  ار  شراک  سک و  وا و  مه  اـم  هد 170  تاجن  اهنیا  تشز  راک  تازاـجم  زا  ار  ماهداوناـخ 
ّقح هک  اهنآ  يارب  تسا  یشزیردب  هچ  میتخیر و  يراتفرگ  ناراب  نوچ  ناشرس  رب - دندش 173 و  دوبان  یگلمج  نارگید  اب  وا 172  دنام و 

اناوت وت  يادـخ  هکنیا  اب  دـندشن 175  نمؤم  دارفا  رتشیب  یلو  تردـق  رب  تسا  ياهناـشن  رگید ] مهنیا   ] هّتبلا دنتفریذپن 174  دیـسر و  ناشیاب 
راگزیهرپ ارچ  تفگ : اهنآب  177 و  دوب ] ناشربمغیپ   ] بیعـش هک  دندوب  هکیا  مدرم  ناربمغیپب  نانیبدـب  زا  زین  ناـبرهم 176 و  رترب و  تسا و 

سک نایملاع  يادخ  زج  هک  مهاوخیمن  دزم  دیریذپب 180 و  منخس  دیسرتب و  ادخ  زا  متسه 179  ینیما  ربماغیپ  امش  يارب  نم   178 دیتسین !
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زیچ دـینک 183 و  نزو  تسرد  يوزارت  اب  دیـشابم 182 و  ناشورفمک  زا  دـینک و  هلماعم  تسرد  ياهنامیپ  اب  تسین 181 و  نآ  راد  هدـهع 
 ] ار هتشذگ  مدرم  امـش و  هکنآ  ینامرفان  زا  دیزیهرپب  دشابن 184 و  ینیدیب  یبارخ و  رب  ناتراک  شـشوک و  یگدنز  رد  دینکن و  مک  سک 

غورد یئوگیم  هکنیا  سپ  يرادـن  توافت  یتسه و  یمدآ  ام  دـننام  وت  دناهدرک 186 و  وداج  ار  وت  دـنتفگ  اهنآ  دیرفآ 185  هحفص 431 ]
رتهب نم  يادخ  هک ] تسین  يراک  امش  اب  ارم  : ] تفگ وا  ینایوگتسار 188  زا  رگا  رآ  دورف  نامرس  رب  نامسآ  زا  يزیچ  هن  رگ  تسا 187 و 

ۀّلّظلا و موی  يراتفرگ  هب  میدرک  ناشراتفرگ  دندرمش و  غورد  ار  شنخس  مه  زاب   189 دنکب ] دیاب  هچ  امش  اب  وا  و   ] دینکیم هچ  امش  دنادیم 
اهنآ یگراچیب  ام و  تردق  رب   ] تسا ياهناشن  دوخ  مه  هکنیا  دوب 190  يراتفرگ  گرزب  يزور و  تخس  هچ  هک  دیسر  ناشتقو  رـسب  نآ 

نخـس دـشابن . وا  ریگولج  سک  تسا و  رترب  هکنیا  اب  دـنکن  دوباـن  تسا و  ناـبرهم  وت  يادـخ  یلو  دـندشن 191  نمؤم  ناشرتشیب  مه ] زاب 
نارگید وت ، ناوریپ  ینعی  تسا  هدـناوخ  عـمج  تروـصب  کـعابتا »  » بوـقعی عـمجم :  111 َنُولَذرَـألا » َکَـعَبَّتا  َو  َکـَل  ُنِمُؤن  َأ  : » نیرّـسفم

هک میریذـپب  تنخـس  هنوگچ  ینعی  تسا  هتفگ  هداـتق  عـمجم :  63-15- نآرق . - تسا هدرک  يوریپ  ار  وـت  ینعی  دـناهدناوخ  لـعف  تروـصب 
: تسا هتفگ  كاّحض  دنرادن . هاج  لام و  هک  دنتسه  تسپ  ریقف و  مدرم  وت  ناوریپ  ینعی  تسا : هتفگ  اطع  دناهلفس ، تسپ و  مدرم  وت  ناوریپ 

ياههراپ نت و  راک  زا  ینعی  يروباـشین :  113 رخآ » ات  مُُهباسِح »- نِإ  َنُولَمعَی  اُوناک  اِمب  یِملِع  اـم  َو  . » دنرگـشفک هـالوج و  وت  ناوریپ  ینعی 
هچنآ نت  يدنمزاین  ياهراک  متسه و  ینعم  ناهن و  ناهج  رومأم  نم  دنتسه و  یندید - هّدام و  ناهج  نارگراک  اهنآ  نوچ  متـسین  هاگآ  نآ 

توافت دـیناوتب  دیـشاب و  روعـش  اب  رعاش و  امـش  رگا  دـنکیم  تساوخزاب  وا  تسا  یـشکرس  توهـش و  هچنآ  دزرمایم و  دوخ  تسا  يراچان 
یتلالد هنیآ  ره  موق  ياذیا  رب  وا  ربص  رد  هک  یتسردب  ینعی  هتشون : ینیـسح   121 ًۀَیَآل » َِکلذ  ِیف  َّنِإ   » 59-1- نآرق . - دیبایرد ار  ود  هکنیا 
رتناّرپ هلمج  زا  ربـص  غرم   || دوش  تفـشک  رتدوز  یـسرپن  نوچ  تسا : يونثم  رد   29-1- نآرق . - تسا رفظ  بجوـم  ربـص  هکنآ  رب  تسا 

وچمه یئایمیک   || دیرفآ  ّقح  ایمیک  نارازه  دص  هحفص 432 ] دوش [  لکشم  تیربصیب  زا  لهس   || دوش  لصاح  رترید  یـسرپب  رو  دوش 
هکنیا زا  کی  ره  تشذگرـس  رد  هک  نآ  يارب  تسا  هدش  رارکت  هک  هلمج  هکنیا  عمجم :  121 َنِینِمُؤم » مُهُرَثکَأ  َناک  ام  َو   » دیدن مدآ  ربص 
هکنیا زا  تردـق ، رب  تسا  يرادومن  تیآ  هناگادـج  کـیره  يرگید و  نآ  ریغ  تسا  هدـش  نیفلاـخم  تازاـجم  يروجب  هدربماـن  ناربمغیپ 
ینعی عمجم : ُمیِحَّرلا » ُزیِزَعلا  َوَُـهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو   » 38-1- نآرق . - تسا رگید  یتیآ  مهنیا  هک  تسا  هدـش  یفّرعم  کـی  ره  يهلاـبند  رد  تهج 

. - تسا هداد  تاـجن  یتشکب  ار  وا  نیقفاوم  هک  تسا  میحر  تسا ، هدرک  ناـشقرغ  تسا و  هتفرگ  ماـقتنا  حون  نیفلاـخم  زا  هک  تسا  زیزع 
يارب عمج  تروصب  نیلـسرم »  » يهملک تایآ  هکنیا  رد  هک  دندیـسرپ  يرـصب  نسح  زا  حوتفلا : وبأ  َنِیلَـسرُملا » ٌداع  َتبَّذَـک   » 50-1- نآرق

هتفگ باوجب  وا  دناهتفگ ! نزغورد  ار  دوخ  ربمغیپ  رفن  کی  اهنآ  ياهتّلم  هکنیا  اب  تسا  هدش  هتفگ  هناگادج  کی  ره  حـلاص  دوه و  حون و 
تفلاخم تسا و  هدوب  تسرد  هارب  یئامنهار  تّوبن و  لدـع و  دـیحوت و  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  نارگید  يهتفگ  يربمغیپ  ره  نوچ  تسا :

دومث داع و  فشک :  31-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـنامهف  بلطم  هکنیا  عمج  يهغیـصب  ظّفلت  اب  تسا و  اهنآ  يهمه  اب  تفلاخم  کی  ره  اب 
تسا هتشاد  رسپ  تفه  مرا  و  تسا ، هدوب  رتگرزب  همه  زا  مرا  هک  تسا  هتشاد  رـسپ  جنپ  ماس  حون و  نب  ماس  نب  مرا  نادنزرف  زا  دندوب  ردارب 

، هتشاد نکسم  نیرحب  ناّمعب و  مسط  ماش ، زاجحب و  دومث  هدوب ، نمیب  داع  رابو .» مساج و  سیدج و  مسط و  راحـص و  دومث و  داع و   » مانب
، تسا هدوب  ناوفس  ات  مرح  نایم  مساج  يانکـس  تسا ، هدوب  یط  يهلیبق  ياههوک  فیاط و  نایم  راحـص  تسا ، هدوب  همامی  نیمزب  سیدج 
ذِإ . » تسا هدنامن  اهنآ  زا  یلـسن  دـناهدش و  دوبان  اهنآ  یگمه  تسا و  هدوب  یبرع  اهنیا  نابز  هک  تسا  هدوب  مان  نیمهب  ینیمز  راب  نکـسم و 

يهمه يهیام  تسا و  اهرنه  يهمه  لصا  يوقت  يوقتب و  تسا  ناـمرف  نوقّتت » ـالا   » هتـشون فشک :  124 َنوُقَّتَت » َأ ال  ٌدوُه  مُهوُخَأ  مَُهل  َلاـق 
 ] 253-218- نآرق -53-1- نآرق  - اهـسابل ٌریَخ » َِکلذ  يوقَّتلا  ُساِبل  َو   » تسین یـسابل  يوقت  سابل  زج  ار  تمایق  شوپ  تروع - و  اهتعاط ،
رد یلاعت  ّقح  هک  دراد  يوقت  سابل  راک  تسا ، لهس  درک  ناوت  نوریب  دوخ  دیشوپ و  ناوت  رد  دوخ  هک  سابل  نآ  تسا  عاونا  هحفص 433 ]
مه دتفا و  مه  دنهد  نامیا  سابل  ار  یکی  دوش ، هتـسر  تبقاعب  رخآ  نازیخ  هگ  دوب و  ناتفا  هک  دنـشوپ  مالـسا  سابل  ار  یکی  دـشوپ . یـسک 
رهم سابل  ار  یکی  دزیخ ، داش  دریم و  داـش  دـیز و  داـش  دنـشوپ  يوقت  ساـبل  ار  یکی  دوش ، هتـسر  دوز  دزیخ و  شیب  دـتفا و  مکاـّمأ  دزیخ 
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يوقت لّوا  تسا  ینعم  جنپ  اب  نآ  عجرم  تسا و  رایـسب  نآرق  رد  يوقت  هوجو  هکنادـب  و  دزیخ ، تسم  دریم و  قاتـشم  دـیز . رارقیب  دنـشوپ 
زا هک  اهنآ  يارب  منکیم  نّیعم  ار  ترخآ  رد  تمحر  ینعی  « ] َنوُقَّتَی َنیِذَِّلل  اُهُبتکَأَسَف  : » تفگ یـسوم  اب  هّللا  هکنانچ  كرـش  زا  دیحوتب  تسا 

قافنب و شیوخ  رادرک  رد  صالخا  َهّللا » اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تفگ هکنانچ  قافن  زا  صـالخاب  تسا  يوقت  رگید  دـنزیهرپب ] كرش 
امَّنِإ : » لیباه يهّصق  رد  تفگ  هّزعلا  ّبر  هکنانچ  اـیر  زا  قدـصب  تسا  « 1 « 71» يوقت رگید  هس  دـیزوسن . تعّیطق  شتآب  ات  دـیزیمایم  ّکش 
اجک دنهاوخن ! ار  وا  هک  يدهتجم  زا  دیآ  هدیدنسپ  هچ  هتسش . ناگتسش  زا  تسا و  هتسیاش  ناگتسیاش  زا  راک  يرآ  َنیِقَّتُملا » َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی 
بآ کیب  تبرت و  کی  رد  امرخ  لظنح و  هتـسج ، توالح  لسع  هن  هدـیرخ و  يوب  کشم  هن  دـندنبب ! تسیاـبن  دـنبب  وا  ياـپ  هک  وا  دـسر 

تسا وا  تدارا  تدارا  دهاک ، هن  دیازفا  هن  تساوخ  هچنآ  دهاوخ و  دوخ  هک  دنک  نآ  هتسب ، تعاط  رد  هن  هتسب  تیانع  رد  راک  سپ  هتـسر ،
هّللا كاپ  درک و  صلاخ  يوقَّتِلل » مَُهبُوُلق  ُهّللا  َنَحَتما   » تفگ ةّزعلا  ّبر  هک  نانچ  تعدب  زا  ّتنسب  تسا  يوقت  مراهچ : وا . ّتیشم  ّتیـشم  و 
هدرک نشور  صالخاب  هدرک  هدنز  مرشب  هداد ، تغابد  تیشخب  هتسارآ ، ّتنـسب  هدودز و  تعدب  زا  ياهلد  ار  راگزیهرپ  « 72» نایّنس ياهلد 
يوقت هکنیا  ِربصَی » َو  ِقَّتَی  نَم  ُهَّنِإ  : » تفگ فسوی  يهّصق  رد  هکناـنچ  یـصاعم  زا  باـنتجاب  تسا  يوقت  مجنپ : ار . شیوخ  تبحـص  رهب  زا 

-976- نآرق -906-904- یقرواپ -814-765- نآرق -630-591- نآرق  - ربص هکنیا  وربص  هکنیا  و  « 73» لیعار تولخ  زورب  تسا  تراشا 
رد زورب  تسا  تراـشا  هحفـص 434 ]  ] 1891-1889- یقرواپ -1843-1809- نآرق -1591-1589- یقرواپ -1549-1507- نآرق -1026

یهلا مکح  نیقی و  یناعم  هچنآ  مهدیم  لیوحت  یتسردب  امشب  ینعی  یناشاک : تالیوأت   125 ٌنیِمَأ » ٌلوُسَر  مَُکل  یِّنِإ  . » فسوی ندنکفا  هاچ 
رخآ ات  ٍرجَأ - نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام   35-1- نآرق . - درادـن ماهوا  تالایخب و  یگتخیمآ  چـیه  هک  روجنآب  مریگیم  ارف  تقیقح  ّقح و  ملاع  زا 

وا ریغب  دوخ  تجاح  اـی  دراد  وا  ریغب  دراد  باوث  عمط  رگا  هک  اداـبم  درادرب  یمدـق  يزور  ادـخ  هار  رد  هک  ره  هتـشون : فشک   7427 هیآ »
«« 74» کتاش فلع  کنیجع و  حلم  یّتح   » هاوخ نم  زا  یهاوخ  هچ  ره  رادرب و  نمب  دوخ  تجاح  یسوم  ای  هک  دمآ  یحو  یـسومب  درادرب .

لمع هک  ناشیا  رگید ، راک  تسا و  رگید  لاح  ار  نافراع  زاب  دـنراد ، شاداپب  شوگ  دـننک و  لمع  هک  تسا  نارودزم  يهجرد  دوخ  هکنیا 
هچ فراع  اب  تسا  نارودزم  اب  لاح  ّلک  یلع  رامـش ، تفگ : تقیرط  ریپ  دـننک  شات  لمع  يور  رب  شاداپ  دـننک و  شاداپ  رهب  زا  هن  دـننک 
ناج تسا ، نایع  فراع  يهیام  و  تریح ، رودزم  يهیام  تسا ، ناوزیم  روخ  رد  نامهم  لزن  رودزم و  دزم  نامهم  دوخ  فراع  تسا ! رامش 
رگید لاح  ار  نافراع  زاب  دـنراد ، شاداپب  شوگ  دـننک و  لمع  هک  تسا  نارودزم  يهجرد  دوخ  هکنیا  تسا . ناوات  وا  رهم  رـس  رد  فراـع 

ّلک یلع  رامـش ، تفگ : تقیرط  ریپ  دـننک  شات  لمع  يور  رب  شاداپ  دـننک و  شاداپ  رهب  زا  هن  دـننک  لمع  هک  ناشیا  رگید ، راـک  تسا و 
رودزم يهیام  تسا ، ناوزیم  روخ  رد  ناـمهم  لزن  رودزم و  دزم  ناـمهم  دوخ  فراـع  تسا ! رامـش  هچ  فراـع  اـب  تسا  نارودزم  اـب  لاـح 

رد دـیما  رون  ار  رودزم   331-329- یقرواپ -39-1- نآرق . - تسا ناوات  وا  رهم  رـس  رد  فراع  ناج  تسا ، نایع  فراـع  يهیاـم  و  تریح ،
یهر لد  دوصقم   || تسيدوصقم  ادج  یـسک  ره  لد  ردنا   14-12- تمرف « - 75» یهر حـیبست  ناج : رد  نایع  رون  ار  فراع  و  دوات ، لد 

هک تسا  ادخ  زا  مدزم  و  مزاینیب ، نآ  زا  هک  مهاوخن  امـش  زا  ار  یئزج  تاکردم  يّدام و  ياهتـساوخ  ینعی : تالیوأت : تسا  سب  وت  لایخ 
عیر يربط :  128 َنُوثَبعَت » ًۀَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُونبَت  َأ  . » دیامرفیم اقلا  نمب  ار  ذیذل  هشیمه  سّدقم  راونا  قارـشا  یّلک و  یلاع  ياهتمکح  یناعم و 

تسا هّرد  هار و  و  اهنآ ، رب  فرشم  تسه و  دوخ  فارطا  رب  ّطلسم  هک  تسا  يدنلب  نیمز  كاّحـض  هداتق و  دهاجم و  ساّبع و  نبإ  يهتفگب 
تسا و رتوبک  يهنأل  ناـمتخاس  هحفص 435 ]  ] 49-1- نآرق  - دـهاجم هتفگب  دـشاب و  تمالع  هناشن و  هک  تسا  یناـمتخاس  ینعمب  هیآ » »

یتمالع يدـنلب  ره  رب  ینعی  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 تسا : هدش  ینعم  روج  دـنچ  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبأ  دـینکیم . يزاب  ینعی  نوثبعت » »
ياهپت ره  رب  تسا  لـقن  دـهاجم  زا  زین  و  دـیزاسیم ، تمـالع  هوک  ود  ناـیم  یهار  رهب  دـناهتفگ : كاّحـض  لـتاقم و  هداـتق و  - 2 دیزاسیم ،

سک همه  تسا و  هدوـب  هراتـس  اـهنآ  یباـیهار  يهلیـسو  نوـچ  تسا : هـتفگ  لـتاقم  - 5 دــیزاسیم ، یتمــالع  ياهرظنم  ره  رب  دیزاسیم 4 -
هنوگنیا رب  خـیبوت  هیآ  رد  هکنیا  ّتلع  رارـسألا  فشک  رد  و  یناگمه . یبایهر  يارب  دـنتخاسیم  اـههار  رد  اـهلیم  تسا  هدوبن  سانـشهراتس 
نارگید رب  دـندرکیم و  رخف  نآـب  یلو  یباـیهار  يارب  دـنتخاسیم  ياـههار  رد  دـنلب  ياهرـصق  اـهنآ  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدـش  اـهنامتخاس 
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هکنیا رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : تسا . هلیبق  نالف  لزنم  رس  نآ  تسا و  سک  نالف  نیمزرس  هکنیا  هک  دندرکیم  یـشورفدوخ 
زا تسا  یتیاور  ینعم  هکنیا  دـّیؤم  و  ثبع ، وهل و  يراک و  هدوهیب  زج  دـیرادن  زاین  دوخ  يانکـس  يارب  هک  دـیزاسیم  یئاهنامتخاس  اـهیاج 

ضرع نارای  تسیچ ! هکنیا  دومرف : دوب  فارطا  فرـشم  هک  دید  يدبنگ  نامتخاس  هاگرذگ  رد  يزور  هک  ص ]  ] ربمغیپ زا  کلام  نب  سنا 
هکنیا نوچ  دنادرگب و  ور  وا  زا  ترضح  نآ  درک و  مالس  دمآ و  هناخ  بحاص  ات  داتسیا  اجنآ  ترضح  تسا ، راصنا  زا  يدرم  لام  دندرک :

نم تسیچ و  منادیمن  نآ  تهج  هک  ترـضح  نآ  مشخ  زا  درک  تیاکـش  نیرـضاحب  تسا ، نیگمـشخ  ربمغیپ  هک  تسناد  دش  رارکت  راک 
اجنآ تفر  دینش  ار  هکنیا  هک  درم  نآ  تسا . وت  لام  میتفگ  ام  دیـسرپ و  نآ  بحاص  زا  دید و  ار  نامتخاس  هکنیا  دنتفگ : اهنآ  ماهدرک ! هچ 

وا رب  امـش  مشخ  زا  درم  نآ  دندرک : ضرع  دش ! هچ  نامتخاس  نآ  دیـسرپ : دومرف  رذگ  اجنآ  زا  يزور  ص ]  ] ربمغیپ درک ، ربارب  نیمز  اب  ار 
یگدـنز يارب  هچنآ  رگم  نآ ، بحاص  شود  رب  تسا  يراب  تمایق  رد  ینامتخاس  ره  دومرف : درک . بارخ  ارنیا  زین  وا  میتفگ و  ام  دیـسرپ و 

ار اهنآ  دنشاب و  ناگدنهاوخ  نارذگهار و  رب  ّطلسم  ات  دندرکیم  نامتخاس  دنلب  ياهاج  رد  ینعی  دناهتفگ : ّیبلک  كاّحـض و  دشاب . مزال  وا 
رد ینعی  سابقملا : ریونت  هحفـص 436 ] يزاب [ . رتوبک  يارب  دیزاسیم  رتوبک  يهنال  ینعی  دناهتفگ  ریبج  نب  دیعـس  دهاجم و  دننک . هرخـسم 

. دنتـسه اهراد  هار  ناریگجاب و  دوصقم  و  دـیریگب ، ار  وا  سابل  دـینزب و  درذـگ  یم - اـجنآ  زا  تسا و  بیرغ  هکنآ  اـت  دـیزاسیم  هناـشن  هار 
دننام امـش  راتفر  ای  دیاهدنز ، هشیمه  هک  ینامگب  دنلب  ياهخاک  ای  دیزاسیم  اهرابنا  بآ  ینعی  رخف :  129 َنوُُدلَخت » مُکَّلََعل  َِعناصَم  َنوُذِخَّتَت  »

زار دور  ود  يوزرآ  يهناشن  هک  هکنیا  يارب  دشاب  رابنا  بآ  رگا  راک  هکنیا  رب  شنزرـس  و  دراد . ینادواج  یگدنز  دیما  هک  تسا  سک  نآ 
ینعی فشک :  130 رخآ » ات  ُمتشََطب - اذِإ  َو   » 50-1- نآرق . - يزارفندرگ ای  تسا  فارـسا  يارب  تسا  خاک  رگا  و  يربخیب ، دوخ  زا  تسا و 

- نآرق . - دیـشکیم ای  دینزیم  هنایزات  ای  نیّربکتم  دننام  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دیرادن . یمرنلد  ینابرهم و  نارگمتـس  دننام  ماقتنا  ماگنه  رد 
نکمم ینعم  ود  تئارق  نیاب  دناهدناوخ و  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  قلخ »  » عفان ریثک و  نبإ  فشک :  137 َنِیلَّوَألا » ُُقلُخ  ّالِإ  اذه  نِإ   » 19-1
دـشاب شنیرفآ  ینعم  هب  قلخ  - 2 دـشاب ، بذـک  قـالتخا و  ینعمب  قلخ  هک  تسین  ناگتـشذگ  غورد  زج  یئوگیم  وـت  هک  هکنیا  - 1 تسا :

یقاب و  دوشیم . مامت  میریمیم و  میئآیم و  ایندـب  اهنآ  لثم  هک  تسین  رگید  زیچ  ناگتـشذگ  یگدـنز  نامه  زج  میتسه  نآ  رد  ام  هکنیا  ینعی 
اهغورد نیمه  هک  تسا  ناگتشذگ  يوخ  یئوگ  هنوگنیا  - 1 دشاب : تسا  نکمم  ینعم  ودب  دـناهدناوخ و  مّود  لّوا و  ّمض  اب  قلخ »  » اهیراق

رد یتخـس  دـنلب و  ياهخاک  هک  تسا  ناگتـشذگ  يوخ  ینکیم  شنزرـس  نآب  ار  ام  وت  مینکیم و  اـم  هکنیا  - 2 دنتـشاد ، يربمغیپ  ياعّدا  و 
: تفگ ساّبع  نبإ  دـشاب ، فیطل  نآ  يهویم  ینعی  حوتفلا : وبأ   148 ٌمیِضَه » اهُعلَط   » 39-1- نآرق . - تشاد میهاوخ  مه  ام  دنتـشاد و  ماقتنا 

وبا دوش . هتفاکـش  دـکرتب و  دـننز  نآب  تسد  ات  ینعی  تفگ : دـهاجم  دـشاب  مرن  رت و  ینعی  تفگ : همرکع  دـشاب  هدروآ  راب  هدیـسر و  ینعی 
 - ینعی تسا  هتفگ  لوق  کی  رد  ساـّبع  نبإ  حوتفلا : وبأ   149 َنیِهِراف » ًاتُوُیب   » 19-1- نآرق . - دوش بآ  نهد  رد  ینعی  تسا : هتفگ  هیلاـعلا 

هتفگ كاّحـض  هدـننک ، رتخبت  زان و  هدـنلاب و  دوخب  هتفگ  رگید  رد  و  دـینکیم ، تسرد  ار  اههناخ  تراـهم  اـب  هحفـص 437 ]  ] 22-1- نآرق
و ءاه »  » برع نوچ  دیتسه  نآب  مّرخ  داش و  هک  نیحرف  ینعی  تسا : هتفگ  هدیبع  وبا  دیـشارتیم . ار  اهنآ  يدنـسپدوخ  بجع و  اب  ینعی  تسا 
ماش و مدرم  دـنیوگ و  نآ  جرخملا  بیرق  فرحب  یفرح  لادـبا  ار  هکنیا  هدـم و  حدـم و  لثم  دـنکیم  ظفلت  رگیدـکی  ياجب  هاگ  ار  ءاح » »
، دناهدرک وداج  راب  دنچ  ار  وت  ینعی  عمجم :  153 َنیِرَّحَسُملا » َنِم  َتنَأ  . » دناهدرک تئارق  فلایب  نیحرف  نارگید  دناهدناوخ و  فلاب  هفوک 

یضعب یتسه ، هدروخ  بیرف  هدزلوگ و  يوداج  هطساوب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  یئوگیم ، هچ  یمهفیمن  ياهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  درخ  و 
اهمدآ رگید  لثم  یتسه  هیر  شـش و  ياراد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  یتسه ، ندیـشون  ندروخب و  دنمزاین  ياهدیرفآ  ام  لثم  ینعی  دـناهتفگ :

ار رتـش  اـهنآ  ینعی  رخف :  157 ُباذَـعلا » ُمُهَذَـخَأَف  َنیِمِدان  اوُحَبـصَأَف  اهوُرَقَعَف   » 31-1- نآرق !. - يراد يربـمغیپ  بجوـم  يرترب و  هـچ  سپ 
هک تسا  هکنیا  هدـمآ  باذـع  ینامیـشپ  زا  سپ  هـکنیا  تـهج  تـفرگ و  ار  ناـشنابیرگ  باذـع  يراـتفرگ و  دـندش و  نامیـشپ  دنتـشک و 

یلو دنـشاب  هدرک  هبوت  دشاب و  هانگ  زا  ینامیـشپ  تسا  نکمم  و  تسا . باذـع  زا  سرت  يارب  ینامیـشپ  هکلب  تسا  هدوبن  هانگ  زا  ینامیـشپ 
رتفد رد  يونثم   482-423- نآرق -61-1- نآرق «. - ِتائِّیَّسلا َنُولَمعَی  َنیِذَِّلل  َُۀبوَّتلا  ِتَسَیل   » لثم تسا  هدوب  دوخ  عقوم  ریغ  رد  هک  دشاب  یتقو 
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نآ ینعم  بلط  تروص  زا  رذگب   || ناور  حلاص  يهّصق  نونکا  ونـشب  تسا : هتفگ  نینچ  ار  هقان  حـلاص  نامـصخ  ندـید  ریقح  ناونعب  لّوا 
زا رم  موق  نآ  لهج  شدـندیرب ز  یپ   || رتش  دـب  تروصب  حـلاص  يهقان  تیفاع  یبایب  ینیبتبقاـع ،  || تبقاـع  دـنیبن  نیب  تروص  هک  ناز 

ار ّقح  بآ   || عیم  يوـج  زا  دروـخ  بآ  هّللا  ۀـقان  هحفـص 438 ] دـندب [  ناشیا  روبث  ناـن  روک و  بآ   || دـندش  شمـصخ  وج  بآ  يارب 
ياهبنوخ  || تسجب  ناشیز  ادخ  رهق  يهنحـش  ناحلاط  كاله  رد  ینیمک  دـش   || ناحلاص  مسج  وچ  حـلاص  يهقان  غیرد  ّقح  زا  دنتـشاد 

تـسا هقان  نت  حلاص و  نوچمه  حور  تسا  يربیپ  نوچ  ار  درم  هرمگ  سفن   || تسا  يرتشا  لاثم  رب  حـلاص  حور  تسرد  يرهـش  يرتشا 
تـسین رازآ  لباق  حـلاص  حور  تسین  تاذ  رب  دوب  هقان  رب  مخز   || تسین  تافآ  لباق  حـلاص  حور  تسا  هقاف  رد  نت  لصو و  ردـنا  حور  ||  

رب  || رفظ  ناشیا  لد  رب  دـباین  سک  هانپ  ار  ملاع  هلمج  ددرگ  هک  ات   || هلا  شمـسج  اـب  درک  ّقلعت  ناز  تسین  راّـفک  يهبغـس  نادزی  رون  ||  
« ۀکیل : » عمجم  7676 ِۀَکیَألا » ُباحص  شات  هجاوخ  حلاص  حور  اب  يوش  ات   || شاب  هدنب  ار  یلو  مسج  يهقان  رهگ  رب  ین  ررض  دیآ  فدص 
زا رپ  يهشیب  هملک  هکنیا  ینعم  و  « 76» تسا نارگید  تئارق  ّرج  هزمه و  اب  ۀکیالا »  » تسا و ماش  زاجح و  مدرم  تئارق  بصن  اب  هزمه  نودب 
ود يارب  ربمغیپ  بیعـش  تسا  هتفگ  هداتق  دنتـسه . نیدم  مدرم  نامه  هکیالا  باحـصا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . هدیچیپ  مه  رب  تخرد 

تـسا هدـشن  هتفگ  بیعـش  يارب  تسا و  هدـش  هتفگ  مهوخا »  » نارگید يارب  هکنیا  تهج  و  هشیب . نابحاص  نیدـم و  لـها  دوب  مدرم  هتـسد 
باحـصا تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . هدیچیپ  مه  رب  تخرد  زا  رپ  يهشیب  هملک  هکنیا  ینعم  وتسا  هدوبن  اهنآ  زا  بیعـش  هک  تسا  هکنیا 

هکنیا تهج  و  هشیب . نابحاص  نیدـم و  لها  دوب  مدرم  هتـسد  ود  يارب  ربمغیپ  بیعـش  تسا  هتفگ  هداتق  دنتـسه . نیدـم  مدرم  نامه  هکیـالا 
-21-1- نآرق  - تسا هدوـبن  اـهنآ  زا  بیعـش  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدـشن  هتفگ  بیعـش  يارب  تسا و  هدـش  هـتفگ  مهوـخا »  » نارگید يارب 
و قلخلا .  33-3- نآرق : - ّلـبجلا ّلـبجلا و  و  ار . لّوا  ناـقلخ  ینعی و  حوتفلا : وـبأ  َنِیلَّوَـألا » َۀَِّلبِجلا  َو  [ ] » هحفـص 439  ] 144-142- یقرواپ
رد دندشن . هدوسآ  دندرب ، هانپ  نآ  ریغ  بارـسب و  دـندش  امرگ  راچد  دـناهتفگ : نیرّـسفم  يربط :  189 ِۀَّلُّظلا » ِموَی  ُباذَع  [. » ۀقلخلا ۀـّلبجلا :
ای و  شتآ ، ای  دـش  ادـیپ  نیمز  رد  هلزلز  هک  دـندش  عمج  ربا  نآ  يهیاـسب  اـمرگ  زا  شیاـسآ  دـیما  هب  یگمه  دـش  رادومن  يربا  ناـیم  هکنیا 

مُُهباسِح نِإ   » تیآ 113 - 1 ام : نخس   28-1- نآرق . - ۀّلّظلا موی  باذع  ینعم  تسا  هکنیا  دندش ، دوبان  تخیر و  اهنآ  رب  ربا  نآ  زا  باذـع 
دنتـسه تسپ  شناوریپ  هکنیا  يارب  دـننادیم  تسپ  ار  وا  هک  اـهنآ  باوجب  حون  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  َنوُرُعـشَت » َول  یِّبَر  یلَع  اـّلِإ 

هکلب دـهدیمن  ناشن  ار  تقیقح  دـینکیم  باسح  امـش  هک  لام  هاـجب و  يدـنلب  یتسپ و  دـیهد ، صیخـشت  دـیناوتب  رگا  هک  داد  باوج  نینچ 
رد تهج  هکنیا  زا  تسا  دـنلب  هک  تسا و  تسپ  هک  دوش  موـلعم  اـت  دـنک  نشور  ینعم  ملاـع  رد  ار  باـسح  هکنیا  دـیاب  هک  تسا  دـنوادخ 
. - تسا يرگمدآ  يوسب  لماکت  يارب  دادعتـسا  هبترم و  يدـنلب  يهناشن  ناـمیا  نوچ  منکیمن  رود  ار  نینمؤم  نم  تسا : هتفگ  نآ  يهلاـبند 

یمیدق ياهزیچ  دناهتسنادیم و  میدق  رایسب  ارنآ  هتـشاد و  هقباس  برع  رظن  رد  ّتلم  هکنیا  هّتبلا  ٌداع » َتبَّذَک   » تیآ 123 - 2 77-24- نآرق
هریغ سیدج و  مسط و  دومث و  داع و  لثم  تسین  اهنآ  لسن  هک  ار  یمیدق  بارعا  خیرات  ياملع  زا  يرایسب  یلو  دناهدادیم ، تبـسن  داعب  ار 

بجوـمب تـسا و  هـتفگ  برعلا  باـسنا - باـتک  رد  نادـیز  یجرج  دناهتــسناد ، مالــسا  شیادـیپ  کـیدزن  بارعا  لوـعجم  هدـش و  رکنم 
تـسین اهنآ  زا  یمان  زج  نونکا  هک  میدق  بارعا  نارگید ، سومیلطب و  نوبارتسا و  لثم  میدق  نانوی  ناسیونیفارغج  نیخروم و  ياههتـشون 

مانب تاروت  رد  هک  نیمه  دناهتـشون و  یتیمرادآ  دـناهدیمان و  مرا » داع   » ار داع  دومث و  تسا و  داع  اهنآ  ّمها  هک  دـناهدوب  میدـق  نارود  رد 
نیب هک  یلوا  داع  لّوا  دناهدوب  داع  مانب  هتسد  ود  میدق  رد  تسا : هتفگ  برعلا  باسنا  ۀفرعم  باتک  رد  يدنشقلق  و  تسا ، هدش  دای  ماروده 

هتـسد تسا . داع  نیمه  زا  ربمغیپ  دوه  تسا و  هدرک  زارد  رمع  هک  تسا  دوب  داع  ماـنب  برع  هاـشداپ  لّوا  دناهتـشاد و  ياـج  ناـمع  نمی و 
نب رکب  نب  هیواعم  نب  رکب  ونب  دـناهدوب و  یلوا  داع  نامه  نطب  زا  هک  تسا  هدـش  هحفص 440 ]  ] 30-14- نآرق  - هدیمان يرخا  داع  رگید 

دـناهدرک و ادـیپ  ار  نآ  راثآ  زاجح  يایلع  ياهتمـسق  رد  تسا و  هدـش  دای  رّرکم  نانوی  مور و  بتک  رد  دومث  يهلیبق  و  دنتـسه . اـهنآ  داـع 
ناشن اهیئاشگروشک  اهگنج و  رابخا  نمـض  رد  دـناهدرک  ادـیپ  روشآ  ياـههبارخ  زا  هچنآ  بجومب  دـناهدناوخ و  ار  نآ  ياههتـشبن  گـنس 

نمی و راثآ  رد  نیقّقحم  یضعب  و  دناهدوب ، راگزور  نآ  رد  ّتیصخش  ياراد  ربتعم و  یمدرم  دالیم  زا  لبق  متشه  نرق  دودح  رد  هک  دهدیم 
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هزادنا رهب  دناهتفرگ و  نمی  زا  ار  دوخ  نّدمت  رـصم  يهنعارف  تسا و  میدق  رـصم  نّدمت  لصا  میدق  برع  نّدمت  هک  دـندقتعم  توم  رـضح 
هک دندقتعم  یـضعب  و  تسا ، هدوب  رادهشیر  هقباس و  اب  نّدمت  رد  برع  شیپ  لاس  نارازه  زا  هک  دناسریم  ارنیا  دشاب  تسرد  رظن  هکنیا  هک 

ینیـشنرهش رب  ینادابآب  رب  رود و  نآ  رد  هدـش  جراخ  اـجنآ  زا  اـهیمارآ  اـهیناربع و  تسا و  هدـش  رادومن  برعلا  ةریزج  رد  لّوا  یماـس  داژن 
هکنیا رد  هک  هورگ  دـنچ  هکنیا  تروص  ره  رد  نادـیز و  یجرج  نخـس  دوب  هکنیا  تسا . هدـنام  نیـشننابایب  اجنآ  رد  برع  دـناهتخادرپ و 

اجنآ و دوهی  تاروت و  زا  هاوخ  هدوب  مولعم  دراد  اهنآ  اب  نخـس  يور  هک  ربمغیپ  نامز  مدرم  يارب  ناشناربمغیپ  اب  تسا  هدش  هدربمان  تایآ 
هکنیا زا  کی  ره  رد  دناهدشن و  رکنم  هتشاد و  رواب  ار  اهتشذگرس  هکنیا  دنشاب  هدینش  دعب  يارب  لسنره  لقن  ناگتشذگ و  ياههرطاخ  زا  ای 

تمـسق دنچ  هکنیا  ات  نآ  يهلابند  رد  يراتفرگ  اهنآ و  ینامرفان  ناشربمغیپ و  دنپ  تسا و  هدش  يروآدای  مدرم  نآ  راک  نیرتتـشز  اهتمـسق 
دنکیم شنزرـس  َنیِراّبَج » ات - ٍعیِر - ِّلُِـکب  َنُونبَت  َأ   » ات 130 تایآ 128  - 3 هدـنیآ . رد  لمعب  ياـمنهار  دـشاب و  هتـشذگ  زا  تربع  بجوم 

ّتیـصخش یگرزب و  زا  يراثآ  یئاج  ره  رد  هک  دـننکیم  یهاوخنوزف  هزادـنا  نآب  اههتـساوخ  ندرب  راکب  یتسرپ و  يوه  رد  هک  ار  یئاـهنآ 
ماگنه رد  دنهدیم و  ناشن  نامدرمب  يدابآ  رهـش و  ره  رد  یلاع  ياهنامتخاس  يهطـساوب  نارگید  رب  ار  دوخ  يرترب  دننکیم و  تسرد  دوخ 
باذـع راتفرگ  تبقاع  دـننکیمن  يراد  دوخ - رازآ  رجز و  چـیه  زا  تسا  هدرک  يرادربنامرف  رد  یهاتوک  كدـنا  هک  هراچیب  نآ  زا  ماـقتنا 

اب ياهنامتخاس  تارامع و  روشک  جراخ  لخاد و  رد  هدرک و  مهارف  نیمز  بآ و  هیامرـس و  اهنویلم  هک  یئاهنآ  زورما  هک  ناـنچ  دـنوشیم 
نونکا دناهتـشادن  غیرد  ناگراچیب  رب  یمـس  چیه  زا  هدرک ، اّیهم  یکابیب  فارـسا و  هحفص 441 ]  ] 77-65- نآرق -53-24- نآرق  - تیاهن
شدوخ يارب  ار  یئاج  دـیاش  ات  یـسکان  ره  زا  یـسولپاچ  تسا و  یبآم  نوعرف  ياـهخاک  نآ  زا  ندـنک  لد  هک  تساـهنآ  يراـتفرگ  تبون 

ناشمادـک ره  تشذگرـس  يهلابند  رد  ُمیِحَّرلا » ُزیِزَعلا  َوَُهل  ات - َکـِلذ - ِیف  َّنِإ   » تیآ ود  رارکت  - 4 دننکن . جراخ  شرایتخا  زا  دـنراذگب و 
یهلا تیاهنیب  تردق  يهناشن  هک  دناهتـشاد  صوصخم  يراتفرگ  اهنآ  کی  ره  هک  دـشاب  يور  هکنیا  زا  دـیاش  تسا  هدـش  هتفگ  هناگادـج 
هدرک مهارف  ار  رـشب  شیاسآ  لئاسو  هک  تسا  ریگارف  وا  تمحر  مه  زاـب  تسا  هدرک  دوباـن  ار  اـهنآ  ّقح  یگریچ  تّزع و  هکنیا  اـب  تسا و 

79-50- نآرق -38-19- نآرق . - دننکن راتفرگ  ار  دوخ  ناگتشذگ  لثم  دنشاب و  راودیما  ات  تسا 

ات 227] تایآ 192  [: 26  ] ءارعشلا هروس  ]

یَِفل ُهَّنِإ  َو  [ 195  ] ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  [ 194  ] َنیِرِذنُملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکبلَق  یلَع  [ 193  ] ُنیِمَألا ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  [ 192  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ُلیِزنََتل  ُهَّنِإ  َو 
[198  ] َنیِمَجعَـألا ِضَعب  یلَع  ُهاـنلََّزن  َول  َو  [ 197  ] َلِیئارـسِإ ِیَنب  ُءاـمَلُع  ُهَمَلعَی  نَأ  ًۀَـیآ  مَُهل  نُکَی  َمل  َو  َأ   224-1- نآرق [ - 196  ] َنِیلَّوَألا ُِربُز 
- نآرق [ - 201  ] َمِیلَألا َباذَعلا  اُوَرَی  یّتَح  ِِهب  َنُونِمُؤی  ال  [ 200  ] َنیِمِرجُملا ِبُوُلق  ِیف  ُهانکَلَس  َِکلذَک  [ 199  ] َنِینِمُؤم ِِهب  اُوناک  ام  مِهیَلَع  ُهَأَرَقَف 

َنِینِـس مُهانعَّتَم  نِإ  َتیَأَرَف  َأ  [ 204  ] َنُولِجعَتـسَی اِنباذَِعبَف  َأ  [ 203  ] َنوُرَظنُم ُنَحن  لَـه  اُولوُقَیَف  [ 202  ] َنوُرُعـشَی مُه ال  َو  ًۀَـتَغب  مُهَِیتأَیَف   305-1
َنوُرِذنُم اَهل  ّالِإ  ٍۀَـیرَق  نِم  انکَلهَأ  ام  َو  [ 207  ] َنوُعَّتَُمی اُوناک  ام  مُهنَع  ینغَأ  اـم   220-1- نآرق [ - 206  ] َنوُدَـعُوی اُوناک  ام  مُهَءاج  َُّمث  [ 205]

ِنَع مُهَّنِإ   234-1- نآرق [ - 211  ] َنوُعیِطَتـسَی ام  َو  مَُهل  یِغَبنَی  ام  َو  [ 210  ] ُنیِطایَّشلا ِِهب  َتلَّزَنَت  اـم  َو  [ 209  ] َنیِِملاظ اّنُک  اـم  َو  يرکِذ  [ 208]
ِنَِمل َکَحانَج  ضِفخا  َو  [ 214  ] َنِیبَرقَألا َکَتَریِشَع  رِذنَأ  َو  [ 213  ] َنِیبَّذَعُملا َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  ُعدَت  الَف  [ 212  ] َنُولوُزعََمل ِعمَّسلا 
يِذَّلا [ 217  ] ِمیِحَّرلا ِزیِزَعلا  یَلَع  لَّکَوـَت  َو   297-1- نآرق [ - 216  ] َنُولَمعَت اّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  لـُقَف  َكوَصَع  نِإَـف  [ 215  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َکَـعَبَّتا 

- نآرق [ - 221  ] ُنیِطایَّشلا ُلَّزَنَت  نَم  یلَع  مُُکئِّبَنُأ  لَه  [ 220  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  [ 219  ] َنیِدِجاّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  [ 218  ] ُموُقَت َنیِح  َكارَی 
ِّلُک ِیف  مُهَّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 224  ] َنوُواغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  [ 223  ] َنُوبِذاک مُهُرَثکَأ  َو  َعمَّسلا  َنوُقُلی  [ 222  ] ٍمِیثَأ ٍكاّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت   231-1

اوُرَصَتنا َو  ًارِیثَک  َهّللا  اوُرَکَذ  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ   253-1- نآرق [ - 226  ] َنُولَعفَی ام ال  َنُولوُقَی  مُهَّنَأ  َو  [ 225  ] َنوُمیِهَی ٍداو 
دورف نآرق  هکنیا  هـّتبلا   192 همجرت : هحفص 442 ]  ] 188-1- نآرق [ - 227  ] َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَلعَیَـس  َو  اوُِملُظ  اـم  ِدـَعب  نِم 
یبرع ناـبزب  یـشاب 195 و  ناگدـنهد  میب  زا  ات  وت  لدـب  دروآ 194  ارنآ  نیمـألا  حور  هـک  تسا 193  نایناهج  راگدـیرفآ  يوس  زا  هدـمآ 
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يارب مه ] زاب   ] رگم تسا 197  هدش  دای  مه  ناگتـشذگ  ياهباتک  رد  هکنانچ   196 يرادب ] دیون  میب و  رد  ارنآ  ات   ] تسا ناشدوخ  راکـشآ 
یمجع رفن  کـیب  ار  نآرق  هـکنیا  رگا   198 دـنیوگیم ] ناشيارب  و   ] دـننادیم ار  اهنیا  دوهی  ياـملع  هک  تسین  نآرق  یتسرد  يهناـشن  اـهنآ 

تسا نینچ  دندشیمن 200  نمؤم  مه  زاب  دناوخب  ناشيارب  ارنآ  یبرع ] یئاویـش  نیمهب  دشابن 199 و  یبرعب  ناور  شنابز  هک   ] میداتسرفیم
ار تخس  باذع  نآ  دننیب  هک  زور  نآ  ات  دنریذپیمن  ار  نآرق  تسا 201 و  ناور  ناشنوخ  گر و  رد  یتخسرس  يوخ  هک  نیمرجم  ياهلد 
دننکیم و هرخـسم  نونکا  هکنیا  اب  دنهد 204  یتلهم  ار  ام  تسا  نکمم  دـنیوگ : دـنربخیب 203 و  نآ  زا  دوخ  تسا و  هدیـسر  ناهگان   202

داعیم هک  هاگنآ  میراد 206  ناشرادروخرب  یگدنز  زا  اهلاس  رگا  ینکیم  رکف  ایآ  دّمحم  يا  دنیامنیم 205  ار  ام  باذع  ندیسر  دوز  بلط 
یتّلم چیه  هچ  تسین ] هزات  نارفاک  يارب  وت  نانخس  هکنیا   ] هن 208 درب  دنهاوخ  يدوس  نآ  یخارف  یگدنز و  يزارد  زا  دسر 207  ارف  ّقح 
سپ  ] تسا 210 هدوبن  یمتـس  اهنآ  رب  ام  يوس  زا  دـشاب و  ناشروآدای  اـت  دناهتـشاد 209  هدنهد  دیون ] و   ] میب ناربهر  هک  رگم  دـشن  دوبان 

ناشرانک رب  قیاقح  نآ  ندینـش  زا  نوچ  نآ 212  یئاناوت  هن  دـنراد و  ار  نآ  یگتـسیاش  هن  هچ  تسین 211  ناطیـش  يهدیدپ  نآرق  دننادب ]
هکنیا هب  کـنیا   ] وت دیوش 214 و  راتفرگ  ناگتـشذگ  نوچ  هک  دیتسرپن  هحفـص 443 ] ار [  ّقح  ریغ  مدرم ] هن  و   ] وـت هن  سپ  دناهدرک 213 

ره شاب 216 و  نتورف  دوخ  نمؤم  ناوریپ  اب  نک 215 و  رادربخ  یگدنز  دب  ماجنا  رـس  زا  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  نکم و ] هّجوت  بارعا 
زامنب دوخ  هک  هاگنآ  دنیبیم  ار  وت  هکنآ  نک 218  نابرهم  ياناوت  يادخ  رب  لّکوت  مرازیب 217 و  امش  راک  زا  نم  وگب : دش  وت  نامرفان  هک 
نونکا  ] 221 اناد . تسا و  اونش  وا  نوچ  دنزامن 220  هدجسب و  هک  اهنآ  نایم  رد  ای  دنتسه ، هدجسب  هک  يراد  اهنآب  لد  ای  ياهداتسیا 219 و 

عمس قارتسا  هک  دـیآیم 223  دورف  راکهانگ  يوگغورد  رهب   222 دـیآیم ! دورف  هکرب  ناطیـش  وید و  هک  منک  ناترادربخ  وگب ] مدرم  نیاـب 
و دـنناهارمگ ] ياوـشیپ  هک   ] نارعاـش دـنهورگ ] هکنیا  زا  مه  و   ] دـنیوگغورد 224 ناشرتشیب  هکنیا  اب  دـنزادنا  لد  رد  اهیندینـش  ای  دـننک ،

زجب دننکن 227  هک  دـنیوگ  نآ  دننکرـس 226 و  یخاروس  رهب  دـنبوکب و  يرد  ره  هک  ینیبن  رگم  دـننک 225  ناشیوریپ  نالهاج  ناهلبا و 
رد نارعاش  نینچ  هک  دناهدیدمتـس  دوخ  هکنیا  اب  دـنهاوخ  ّقح  يرای  دوخ  رعـشب  دنتـسه و  ّقح  دایب  رتشیب  دـنراکوکین و  نمؤم و  هک  اهنآ 
ِِهب َلََزن  : » نیرّسفم نخس  دش . دنهاوخ  راچد  يراوگان  تشگرب  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دنراکمتـس  هک  اهنآ  یلو  دننانمؤم  رامش 

دروآ و ار  نآرق  نیمالا  حور  ینعی  دـناهدناوخ  حور »  » عفر ياز و  فیفخت  اب  حور » لزن   » هرـصب زاجح و  مدرم  يربط :  193 ُنیِمَألا » ُحوُّرلا 
: يربط  194 َِکبلَق » یلَع   » 51-15- نآرق . - داتسرف نآرق  اب  ار  نیمألا  حور  ادخ  ینعی  دناهدناوخ ، حور »  » بصن دیدشت و  اب  هفوک  ياهیراق 

هکنیا يارب  تسا  هدش  هدیمان  نیما  عمجم :  17-1- نآرق . - یتفرگارف ناج  لد و  زا  هک  دـناوخ  روجنآب  وت  يارب  ار  نآرق  نیمألا  حور  ینعی 
هدـنز وا  يهلیـسوب  حاورا  نوچ  دـناهتفگ  یـضعب  تسا ، نید  تایح  يهلیـسو  نوچ  تسا  حور  دـنکیم و  غالبا  لیدـبت  رییغتیب و  تناما  اب 

دنوادخ نتخادنا  لد  رد  کبلق »  » زا دوصقم  دنتفگ : یـضعب  و  تسا ، یناحور  شندب  تسا و  حاورا  ملاع  زا  نوچ  دناهتفگ : زین  دـنوشیم و 
، تمحر دیرب  ترضح ، کیپ  لیئربج  هتـشون : فشک  هحفـص 444 ] دوش [ . نآ  هاگیاج  شلد  دریگب و  دای  یتسردـب  ات  ربمغیپ  يارب  تسا 

ماکحا نایب  ماغیپ  یحو و  رگا  رـشب ، تروصب  هگهگ  يدوب و  کلم  تروصب  هگ  هگ  يدراذـگ  ماغیپ  نوچ  هلـالج  ّلـج  ّقح  ناـسر  ماـغیپ 
َکیَلَع انلَزنَأ  ّانَأ  مِهِفکَی  َمل  َو  َأ  « » َباتِکلا َکیَلَع  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه   » هک يدروآ  تیآ  يدـمآ  رـشب  تروصب  مارح  لالح و  رکذ  يدوب و  عرش 
مارالد لد  رکذ  يدوب  نافراع  زومر  رارـسا و  يدوب  قشع  ّتبحم و  ثیدـح  كاـپ  یحو  نوچ  زاـب  يدوبن  ناـیم  رد  بلق  رکذ  و  َباـتِکلا »

: تفگ نینچ  یلاعت  ّقح  يدوبن ، نآ  رد  رایغا  عالّطا  یتسویپ و  لوسر  لدـب  اـت  فیطل ، یناـحور و  يدـمآ  کـلم  تروصب  لـیربج  يدوب ،
رب برق  يالیتسا  نآ  سپ  تنیاعم ، نآ  سپ  تدهاشم ، نآ  سپ  تسا  هفشاکم  لّوا  اهماقم : تساهلاح و  ار  لد  هک  نادب  َِکبلَق » یلَع  َُهلََّزن  »

برق يالیتسا  دـسر و  تنیاعمب  نوچ  اـّما  دـجنگ  ناـیم  رد  لـیربج  تدـهاشم  تسا و  هفـشاکم  رد  اـت  برق ، رد  كالهتـسا  نآ  سپ  لد ،
ترگ اجنآ  لیئربج  لسرم » ّیبن  بّرقم و ال  کلم  هیف  ینعـسی  تقو ال  هّللا  عم  یل  : » یفطـصم تفگ  اـجنیزا  دـجنگن . رد  وا  ریغ  لـیئربج و 

حوتفلا وبأ   620-593- نآرق -341-285- نآرق -284-241- نآرق . - هدزاب تمحر  جـنگ  زا  لیئربج  ياـهبنوخ  زیرب  شنوخ  دـنک  تمحز 
دش ریگیاج  شلد  رد  ات  دناوخب  وا  رب  نآرق  لیئربج  اذل  دوبن  هدنناوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا  هتفگ  هکنیا  يارب  َِکبلَق » یلَع  »
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رادوـمن ار  ناـشنید  ياهیدـنمزاین  مدرم  يارب  هک  برع  ناـبزب  ینعی  عمجم 1 -  195 ٍنِیبُم » ٍِّیبَرَع  ٍناـِسِلب   » 30-14- نآرق . - تفرگ داـی  و 
ُِربُز یَِفل  ُهَّنِإ  َو   » 32-1- نآرق . - مهرج يهلیبق  ناـبز  ینعی  میمهفیمن 3 - ار  دّمحم  نخـس  ام  دنیوگن : دـنمهفن و  ات  شیرق  نابزب  دنکیم 2 -

ياهباتک رد  میدرک  لقن  هک  هتشذگ  رد  ياهتّلم  تشذگرس  هکنیا  - 1 تسا : لامتحا  راـهچ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  رخف :  196 َنِیلَّوَألا »
هدمآ هتشذگ  بتک  رد  دّمحم  تفـص  دای و  تسا 3 - هدش  هتفگ  مه  ناگتشذگ  بتک  رد  نآرق  فیـصوت  تسا 2 - هدش  دای  زین  ناینیـشیپ 
ُهَمَلعَی نَأ  ًۀَـیآ  مَُهل  نُکَی  َمل  َو  َأ   » 42-1- نآرق . - تسا هدوب  مه  ینامـسآ  نیتسخن  بتک  رد  هدنیآ  يدـب  زا  نداد  میب  يروآدای و  هکنیا  - 4

وا و ناراـی  تسا و  مالـس  نب  هّللا  دـبع  دوـصقم  لیئارـسا  ینب  هحفـص 445 ]  ] 77-1- نآرق - - ياـملع عمجم :  197 َلِیئارـسِإ » ِیَنب  ُءامَلُع 
يهلیـسوب شیاـشگ  راـظتناب  بارعا  رازآ  راـشف و  زا  دوهی  دـندادیم و  ربخ  ربمغیپ  ندـمآ  زا  اههدـناوخباتک  هک  تسا  هکنیا  هیآ  زا  دوصقم 

هدوب دوهی  ياههدناوخباتک  یهاگآ  نیمه  يارب  دندش  ناملـسم  نارگید  زا  شیپ  هنیدـم  رد  هک  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  دـندوب و  مالـسا 
برع و ریغ  ینعی  یمجع »  » دنیوگیم دنهد  تبسن  برع  ریغب  دنهاوخب  ار  یـسک  رگا  يربط   199 َنیِمَجعَألا » ِضَعب  یلَع  ُهانلََّزن  َول  َو  . » تسا

سپ هزمه  اب  یمجعأ »  » دنیوگیم تسین  یبرعب  ناور  بارعا  رگد  دننام  شنابز  تسین و  حیصف  برع  هک  دننک  فیصوت  ار  وا  دنهاوخب  رگا 
بارعا هکنیا  يارب  دـیایب و  میتـسرفب و  ار  نآرق  درادـن  یبرعب  نتفگ  نخـس  ياراـی  هک  یناویحب  رگا  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  دوـصقم 

دناوخ و ار  هیآ  هکنیا  وا  مدوب  هداتسیا  عیطم  نب  هّللا  دبع  يولهپ  تافرع  رد  تفگ : یسوم  یبا  نب  دّمحم  و  دنوشیمن . نمؤم  مه  زاب  دناوخب 
ینعی عمجم :  48-1- نآرق . - دندشیمن نمؤم  اهنآ  دناوخیم  بارعا  نآ  يارب  ناویح  هکنیا  دـشیم و  هداد  نم  رتش  نیمهب  نآرق  رگا  تفگ :

رب حیـصف  یبرع  نابزب  یلو  دـندشیمن  نمؤم  اـهنیا  میداتـسرفیم  تسین  اـسر  شناـبز  هک  حیـصف  ریغ  برعب  اـی  داژن  یبرع  ریغب  ار  نآرق  رگا 
دبع زا  و  دنریذپب ، دنـشیدنیب و  دنناوتب  رتهب  ات  میداتـسرف  تساههداوناخ  نیرتفیرـش  زا  مه  تساهنآ و  لئابق  حـصفا  شیرق و  زا  هک  یمدرم 

تاناویح هنوگنیا  نیمجعالا » ضعب  : » تفگ درک و  شرتشب  هراشا  دندیـسرپ  ار  هیآ  ینعم  دوب  راوس  يرتش  رب  وا  هک  تسا  لقن  دوعـسم  هّللا 
کیب ار  نآ  هچرگا  دـنوشن  نآرقب  نمؤم  هک  بارعا  دـنریزگان  هکنانچمه  ینعی  يربط :  200 رخآ » ات  ِبُوُلق  ِیف  ُهانکَلَس  َِکلذَک  . » دنتـسه

اِنباذَِعبَف َأ   » 35-1- نآرق . - اهنآ ياـهلد  رد  ار  نآرق  زا  نتـشادرب  تسد  رفک و  میدرک  دراو  نینچمه  دـناوخب  ناـشیارب  هک  میهدـب  یمجعا 
یناسرتیم و باذـعب  ار  ام  یک  ات  دـنتفگ : بارعا  ًۀَـتَغب » مُهَِیتأَیَف   » دـش لزان  تیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هتفگ  لـتاقم  فشک :  204 َنُولِجعَتسَی »
« َنوُعَّتَُمی اُوناک  ام  مُهنَع  ینغَأ  اـم   » 114-91- نآرق -33-1- نآرق . - دـمآ ناشباوجب  هیآ  هکنیا  دوب ! دـهاوخ  یک  یئوگیم  وت  هک  تماـیق 

ارم تفگ : دـید  فاوطب  ار  وا  تبقاع  اـت  دوب  يرـصب  هحفـص 446 ]  ] 44-1- نآرق - - نسح رادـید  يوزرآب  نارهم  نومیم  ینیـسح :  207
رارق و دـیابر  لد  زا  هک   || بیرف  مدرم  تسا و  يافویب  ناهج  يداد : يدـنپ  بوخ  هچ  تفگ : نارهم  دـناوخ  تیآ  هکنیا  نسح  هد ، يدـنپ 
هن يریگتـسد  دنک  تلام  هن   || هار  دیآ ز  ردنا  گرم  هک  مد  نآ  هک  ریخز  ردنا  شلام  یپ  یتفین   || ریـسا  يدرگن  شهاجب  ات  رگن  بیکش 

دنناسرتیم ینعی  دنامهفب  ار  دیکأت  ینعم  بوصنم و  دشاب و  ردصم  تسا  نکمم  يرکذ  هملک  فشک :  209 خلا » يرکِذ - َنوُرِذنُم  اَهل   » هاج
25-1- نآرق . - يروآدای تسا و  رّکذـت  ام  ياهندـناسرت  ینعی  دـشاب  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  عوفرم و  تسا  نکمم  دـننکیم و  يروآدای  و 

هکنیا دـنتفگ  شیرق  تسا : هتفگ  لتاقم  عمجم :  212 َنُولوُزعََمل » ِعمَّسلا  ِنَع  مُهَّنِإ  . » دـندوب يروآدای  رّکذـت و  يارب  نورذـنم  ینعی  عمجم :
راـنک و رب  نآرق  نتفرگ  ارف  زا  اهناطیـش  هک  تسا  هدـش  هداد  اـهنآ  باوـج  هیآ  نیاـب  يور  هکنیا  زا  دروآـیم  دّـمحم  يارب  ناطیـش  ار  نآرق 

دنبایب دوخ  هار  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  روجنآب  نآرق  ندینـش  زا  نارفاک  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  فشک :  43-1- نآرق . - دنتسه مورحم 
دننام درم  رگد  دوصقم  یلو  تسا  ربمغیپب  باطخ  هچرگا  هیآ  هکنیا  يروباشین :  213 َرَخآ » ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  ُعدَت  الَف  . » رانک رب  دنتسه و  مورحم 

نوچ يربط :  214 َنِیبَرقَألا » َکَتَریِشَع  رِذنَأ  َو   » 175-140- نآرق -41-1- نآرق . - نآ رئاظن  و  مُهَءاوهَأ » َتعَبَّتا  ِِنَئل  َو   » رگید تاـیآ  دـننام 
دبع رتخد  هّیفـص  يا  دّمحم ، رتخد  همطاف  يا  بلّطملا ، دبع  لآ  يا  فانم ، دبع  لآ  يا  شیرق ، يا  دومرف  زاوآ  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  هکنیا 

دناهدرک لقن  زین  و  مشاب ، امـش  يارب  ثداوح  ریگولج  مناوتن  نم  هک  دـیوشن  راتفرگ  ّقح  يوس  زا  ات  دیـشاب  بظاوم  ار  دوخ  امـش  بلّطملا 
« هاحابـص او   » دیـشک دایرف  درک و  شوگ  رد  ناتـشگنا  تفر و  گنـس  نیرتدنلب  يور  هوک  يالاب  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک 
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! تسا هدش  ربخ  هچ  هک  دنداتـسرف  سک  ای  دـندمآ و  دوخ  ای  دندینـش  ار  هکنیا  مدرم  نوچ  تسا ، شیپ  رد  تخـس  يراتفرگ  دادـمابب  ینعی 
امش تراغ  گنهآ  هوک  هکنیا  هانپ  رد  ینمشد  میوگب  رگا  نالف  يا  نالف و  يا  بلّطملا ، دبع  ینب - يا  مشاه  ینب  يا  دومرف : ترـضح  نآ 

یباذع زا  دیـسرتب  دیـشاب و  شوهب  دومرف : مینادیم  تسار  یلب  دـنتفگ  هن ! ای  دـیرادیم  رواب  منخـس  ایآ  دراد  هحفـص 447 ]  ] 39-1- نآرق -
. دیدناوخ ارف  نانخـس  نینچ  يارب  ار  ام  هک  دنک  يدوبان  نایز و  راتفرگ  ار  امـش  ادخ  مکل » اّبت   » تفگ بهل  وبأ  دـیراد . ولج  رد  هک  تخس 

دبع دالوا  ربمغیپ  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : بزاع  نب  ءارب  حوتفلا : -258-287 و  نآرق . - دش لزان  اجنآ  ٍبََهل » ِیبَأ  ادَی  تَّبَت   » تیآ
کی درک و  تسرد  اذغ  مدنگ  ّدـم  کی  اب  دنفـسوگ  نار  کی  داد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  ّیلعب  درک و  مهارف  بلاط  وبا  لزنم  رد  ار  بلّطملا 

رتش کی  هک  دوب  روهشم  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  نایم  رد  و  دایز ، ای  مک  رفن  کی  ای  دندش  عمج  رفن  لهچ  داهن و  هرفـس  رد  مه  ریـش  عاص 
يا دنتفگ : دندرک و  هدـنخ  داتفا  مک  ياذـغ  نآب  اهنآ  مشچ  نوچ  «، 77» تسا اهنآ  كاروخ  تبون  کی  رد  ریـش  عاص  تصـش  اب  هلاس  جنپ 

: دنتفگ دندرک و  هدنخ  داتفا  مک  ياذغ  نآب  اهنآ  مشچ  نوچ  تسین ! مه  ام  رفن  کی  يهزادنا  هک  دروخب  هک  ار  مک  كاروخ  هکنیا  دّـمحم 
ادـخ مان  اـب  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ  433-431- یقرواـپ ! - تسین مه  اـم  رفن  کـی  يهزادـنا  هک  دروخب  هک  ار  مک  كاروخ  هکنیا  دّـمحم  يا 

داتـسیا و اپ  رب  ربمغیپ  اذـغ  زا  سپ  دـندش . ریـس  بآ  نان و  زا  یگمه  دندیـشون و  ریـش  نآ  زا  دـندروخ و  كاروخ  نآ  زا  همه  دـیروخب و 
رِذـنَأ  » تسا هداد  روتـسد  هک  صوصخب  امـش  يارب  تسا و  هدرک  ربـمغیپ  مدرم  همه  يارب  ارم  دـنوادخ  بلّطملا  دـبع  نادـنزرف  يا  دومرف :

هک تسا  برع  ریغ  برع و  رب  ّطلست  نآ  دوس  تسا و  نیگنس  نآ  هجیتن  هک  منکیم  توعد  کبـس  يهملک  دب و  ار  امـش  نم  و  َکَتَریِـشَع »
يربمغیپ تسا و  دیحوت  هب  تداهش  هملک  ود  نآ  و  دیورب . تشهبب  دیشاب و  هدوسآ  خزود  شتآ  زا  تمایقب  دنوش و  امش  عیطم  ایند  ياهتّلم 

نآ باوج  یسک  دوب . دهاوخ  نم  ردارب  ریزو و  ّیصو و  نیشناج و  دشاب  مراک  هکنیا  رد  کمک  دریذپب و  نم  نخـس  هکنیا  سک  ره  نم و 
317-296- نآرق  - یتحاران راتفرگ  رتشیب  همه  زا  دوب و  رتکیراب  همه  زا  شیاپ  قاس  دوب و  رتکچوک  همه  زا  هک  ّیلع  زج  دادن  ار  ترـضح 

ربمغیپ هبترم  هس  اـت  نیـشنب و  دومرف : ص ]  ] ربـمغیپ منکیم ، يراـکمه  وت  اـب  نم  درک : ضرع  دـش و  دـنلب  دوب  مشچ  درد  و  هحفص 448 ] ] 
ثراو و ریزو و  یصو و  ردارب و  وت  هک  نیـشنب  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ مّوس  تبون  رد  دادن ، باوج  ّیلع  زج  یـسک  درک و  وگزاب  دوخ  نخس 

ترسپ يریذپب  دوخ  يهداز  ردارب  نید  رگا  هک  داب  تکرابم  دنتفگ  بلاط  وباب  دنتـساخرب و  ياج  زا  مدرم  نم ، زا  دعب  یتسه  نم  نیـشناج 
ام باحصا  بتک  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  هکنیا  دوخ  ریسفت  رد  تسا  ثیدح  باحصا  ياوشیپ  هک  یبلعث  مه  و  دوب ، دهاوخ  تهدنامرف 
هیآ هکنیا  نوچ  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع - ّیلع  زا  ساّبع  نبإ  هک  تسا  لـقن  بلّطملا  دـبع  نب  ثراـح  نب  لـفون  زا  يربط : تسه . زین 

هکنیا زا  نم  مناـسرتب ، تبقاـع  يدـب  زا  منک و  راذـنا  ار  مدوخ  کـیدزن  ناـشیوخ  هک  ماهدـش  رومأـم  دومرف : نمب  ص ]  ] ربمغیپ دـش  لزاـن 
میراذـگ نایم  رد  اهنآ  اب  ار  نخـس  هکنیا  رگا  متـسنادیم  نوچ  مدـید  زجاع  راـک  هکنیا  رد  ار  مدوخ  مدـنام و  تسب  نب  هب  ربمغیپ  شیاـمرف 

یئاذغ دومرف  نمب  دنک ، ارجا  ار  روتـسد  هکنیا  دش  رما  ربمغیپب  هرابود  ات  متفگن  يزیچ  يور  هکنیا  زا  دـننکیم  تحاران  دـنهدیم و  نامرازآ 
دبع دالوا  راذـگب و  هرفـس  رد  ریـش  یحدـق  ای  گرزب و  یفرظ  سع و  کی  مه  دنفـسوگ و  نار  مدـنگ و  عاص  کی  زا  نک  مهارف  ام  يارب 

هک مدرک  توعد  زین  ار  اـهنآ  مدرک و  مهارف  ار  اـهزیچ  نآ  نم  میوگب ، اـهنآ  هب  تسا  هدیـسر  نمب  هک  يروتـسد  اـت  نک  عـمج  ار  بلّطملا 
نایم نآ  رد  زین  بلاط  وبا  هزمح و  ساّبع و  ترـضح ، نآ  ياهومع  هک  دوب  رتشیب  رفن  کی  ای  لهچ  زا  رتمک  رفن  کی  اـی  دـندوب  رفن  لـهچ 

ياهراـپ درک و  زارد  تسد  ترـضح  نآ  مدروآ  ار  نآ  نم  رواـیب  يدرک  هداـمآ  هک  یکاروخ  نآ  دومرف  دـندش  مهارف  همه  نوـچ  دـندوب ،
دـیریگ و رب  ادـخ  مانب  دومرف  داهن و  یئاجب  ياهراپ  ره  درک و  شخب  هساک  ياههرانک  رب  درک و  هراپ  ار  نآ  نادـند  اـب  تشاد و  رب  تشوگ 

كاروخ نآ  تسا  وا  تردقب  ّیلع  ناج  هک  ادخب  دنگوس  دوب و  رادومن  ناشناتـشگنا  ياج  دندروخ و  دنتـشاد  زاین  هچنآ  ات  همه  دیروخب 
ار ریـش  حدـق  نم  هدـب  اهنآب  ار  یندیـشون  نآ  دومرف  هاگنآ  دوب  سب  وا  تبون  کی  يارب  هک  ناـیم  نآ  رد  دوب  یـسک  مدروآ  همه  يارب  هک 
 ] زا نوچ  دشونب و  دنک و  دوخ  بارـش  تبون  کی  يارب  هک  دوب  رفن  کی  ار  ریـش  نآ  يهمه  هکنیا  اب  دندش  ریـس  دندیـشون و  همه  مدروآ 

يهمه بوخ  ناتقیفر  تسود و  هکنیا  تفگ : بهل  وبأ  دیوگب  ینخـس  تساوخ  ربمغیپ  دندش و  هدوسآ  ندیـشون  ندروخ و  هحفص 449 ]
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: دومرف نمب  دنامن و  ربمغیپ  يارب  نخـس  لاجم  دندش و  هدنکارپ  همه  دندرک و  یلاخ  ياج  وا  نخـس  لابندـب  نارگید  درک و  وداج  ار  امش 
هچنآ يهمه  دـعب  زور  نم  نک ، توـعد  ار  مدرم  نیمه  نک و  مهارف  ار  كاروـخ  نیمه  ادرف  میوـگب ، يزیچ  هک  تشاذـگن  ارم  درم  هکنیا 
غارس یسک  بلّطملا  دبع  نادنزرف  يا  هک  دومرف  نخس  زاغآ  ربمغیپ  دندیشون  ریش  همه  هکنآ  زا  سپ  ات  مداد  ماجنا  دوب  هتـشذگ  شیپ  زور 

دنوادـخ ماهدروآ و  امـش  يارب  ناهج  نآ  ناهج و  هکنیا  یـشوخ  نم  نوچ  ماهدروآ  امـش  يارب  نم  هکنیا  زا  رتهب  دروایب  يزیچ  هک  مرادـن 
روتـسد ّتیرومأم و  هکنیا  رد  هک  تسا  هدامآ  امـش  زا  کیمادک  منک  توعد  شوخ  بوخ و  هار  نامهب  ار  امـش  هک  تسا  هداد  نامرف  نمب 

باوج دنتخادنا و  ریزب  رـس  هورگ  نآ  یگمه  دشاب  نم  ریزو  نیـشناج و  ردارب و  میلـست  هکنیا  ربارب  رد  دنک و  يراکمه  نم  اب  يدـنوادخ 
تفرگ و ار  نم  ندرگ  ترضح  نآ  دوب ، مهاوخ  وت  راکمه  نم  متفگ  مدوب  مندب  ياههراپ  رد  رتناوتان  رتکچوک و  همه  زا  هک  نم  دندادن و 
دنتـساخرب و ياـج  زا  هورگ  نآ  دـیرب . ناـمرف  دیونـشب و  دـیوگ  هچنآ  امـش  تسا و  ناـنچ  تسا و  نینچ  تسا و  نم  ردارب  هـکنیا  دوـمرف :
دش و لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا : هتفگ  جیرج  نبإ  و  یـشاب ، تدنزرف  رادربنامرف  هک  درک  رومأم  ار  وت  دنتفگیم : بلاط  وباب  دـندیدنخیم و 

شمارآ يارب  هلمج  هکنیا  دنکیمن  یهّجوت  هدرواین و  باسحب  ار  ام  ربمغیپ  هک  دمآ  نارگ  ناناملسم  رب  دروآ  يور  دوخ  ناشیوخ  اب  ربمغیپ 
. - شاب لدـمرن  نابرهم و  دنتـسه  وت  وریپ  هک  نینمؤم  نآ  اب  ینعی  َنِینِمؤُملا » َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ضِفخا  َو   » دـش لزاـن  اـهنآ  رطاـخ 

« نیصلخملا مهنم  کطهر  نیلّوالا و  کتریـشع  رذنا  و  : » دناوخیم نینچ  وا  هک  تسا  هدش  لقن  دوعـسم  نبإ  زا  عمجم :  1585-1524- نآرق
ساـّبع نبإ  عمجم :  219 َنیِدِـجاّسلا » ِیف  َکَـبُّلَقَت  َو  ُموُقَت  َنیِح  َكارَی   » تسا هدـش  تیاور  تئارق  هکنیا  زین  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 

دـنیبیمن و ار  وت  ادـخ  زج  سک  یتداـبع و  رد  بش  همین  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  یتـسه ، هداتـسیا  زاـمنب  هاـگنآ  ینعی  تسا  هتفگ 
دنیبیم ار  وت  ادخ  ینعی  دناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  و  دنیبیم . ار  وت  دنوادخ  يزادرپیم  دوخ  يربماغیپ  ماجنا  راکب  نوچ  دناهتفگ : یـضعب 
ناراذـگ زامن  نایم  رد  زامن  فلتخم  لاوحا  ّبلقت و  رد  هک  یتقو  هچ  یتسه  زامنب  اـهنت  هک  هاـگنآ  هحفص 450 ]  ] 250-190- نآرق  - هچ

هتـشذگ و ناتـسرپادخ  ناربـمغیپ و  ینعی  نیدـجاس »  » تسا هکنیا  مّود  يهلمج  زا  دوـصقم  تسا : هدـش  لـقن  هـمرکع  اـطع و  زا  و  یتـسه ،
تردپ تشپ  زا  ات  دیدیم  ارت  ادـخ  دـناهدوب  ناربمغیپ  هک  وت  ناردـپ  تشپ  رد  ینعی  ناردـپ  نآ  تشپ  رد  وت  فلتخم  لاوحا  ینعی  کبّلقت » »
عـضوب هک  ار  وت  یـسراو  دنیبیم  ینعی  نایبلا : حور  تسا . هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  و  دروآ . تنوریب 
نیمألا حور  هکئالم و  هکلب  دوشیمن  لزان  ناطیـش  وت  رب  ینعی  عمجم : ٍمِیثَأ » ٍكاّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت  . » ینکیم هّجوت  نیملـسم  راتفر  تداـبع و 

هحیلط و دوصقم  تسا  هتفگ  لـتاقم  دنـشاب . اـهوداج  ناـیوگبیغ و  هک  دـیایم  دورف  راـک  دـب  يوـگغورد  مدرم  رب  ناطیـش  دوـشیم و  لزاـن 
نب دیعـس  تسا  وگغورد  مدرم  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربـط :  44-1- نآرق . - دندش يربمغیپ  یعّدم  هک  دنتـسه  باّذک  يهملیـسم 

هاگنآ تسا ، هتفگ  تسار  تفگ : هّللا  دبع  دسریم  یحو  واب  هک  دنکیم  نامگ  راتخم  تفگ : یـسک  هک  مدوب  ریبز  هّللا  دبع  دزن  تفگ  بهو 
، ینخـسژک ینز ، غورد  یئوگرتخا ، ینهاک ، ره  رب  دـنیآ  دورف  هتـشون : فشک  رخآ » اـت  ُلَّزَنَت - نَم  یلَع  مُُکئِّبَنُأ  لَـه   » دـناوخ ار  هیآ  هکنیا 

يزیچ الاب  ملاع  زا  نیطایش  - 1 دناهدرک : ینعم  دنچ  ار  هلمج  هکنیا  رخف ، : 223 َعمَّسلا » َنوُقُلی   » 267-226- نآرق . - هحیلط هملیسم و  نوچ 
ياههسوسو نایوگغورد  هکنیا  لد  رد  اهنآ  دـنهدیم و  ناطیـشب  شوگ  نایوگغورد  دنزادنایم 2 - دوخ  ناتـسود  لد  رد  ارنآ  دنونـشیم و 

هکنیا فشک :  223 َنُوبِذاک » مُهُرَثکَأ   » 22-1- نآرق . - دننکیم نیقلت  مدرمب  دناهدینش  ناطیش  زا  نایوگغورد  هچنآ  دننکیم 3 - اقلا  ار  دوخ 
دنتفگیم هک  براق  نب  داوس  ّقش و  حیطـس و  ماـنب  دـندوب  نهاـک  دـنچ  هک  تسا  هکنیا  يارب  دنتـسه  وگغورد  ناـشرتشیب  تسا  هدـش  هتفگ 

يزور و  « 78 .» دنتسه وگغ  هحفص 451 ]  ] 25-1- نآرق  - ناشهمه هتفگن  رفن  دنچ  هکنیا  ندرک  ادـج  يارب  سپ  تسا  تسار  ربمغیپ  نخس 
وت تشذگ  اجنیا  زا  هک  ار  درم  هکنیا  هفیلخ  يا  تفگ : رمعب  راّضح  زا  رفن  کی  درک ، رذگ  اجنآ  زا  يدرم  دوب  دجـسم  رد  یهورگ  اب  رمع 

هفیلخ يا  تفگ : رمعب  راّضح  زا  رفن  کی  درک ، رذگ  اجنآ  زا  يدرم  دوب  دجسم  رد  یهورگ  اب  رمع  يزور  :و  تفگ هن ، تفگ : یـسانشیم !
براق نب  داوس  مانب  نمی  مدرم  زا  تسا  يدرم  هکنیا   17-15- یقرواپ : - تفگ هن ، تفگ : یسانشیم ! وت  تشذگ  اجنیا  زا  هک  ار  درم  هکنیا 

مزـال شیوریپ  تسا و  هدـش  ادـیپ  ربمغیپ  درک : شرادربـخ  وا  یّنج  تسود  هک  تسا  نیمه  دراد و  یماـقم  فرـش و  مدرمنآ  ناـیم  رد  هک 
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نآ یئوگبیغ  یئاناوت  نامه  دیـسرپ : یلب . تفگ : درک  ترادربخ  ربمغیپ  شیادـیپ  زا  وت  یّنج  تسود  دیـسرپ  درک و  شراضحا  رمع  تسا .
زا شیپ  تفگ : رمع  هتفگن ، نخـس  نینچ  نم  اب  سک  مدش  ناملـسم  هک  زور  نآ  زا  تفگ : دش و  نیگمـشخ  تخـس  وا  يراد ! ار  راگزور 

! درک تهاگآ  ربمغیپ  شیادیپ  زا  هنوگچ  وت  دازیرپ  تسود  منیبب  وگب  يدش ! كانمشخ  ارچ  دوب  رتدب  وت  یئوگبیغ  زا  ام  یتسرپتب  مالـسا 
براق نب  داوس  يا  تفگ : دز و  نمب  دوخ  ياپ  اب  دیسر و  متقو  رس  متـسود  نآ  هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نایم  یبش  بوخ : رایـسب  تفگ 
يرعـش دنچ  سپـس  دـناوخیم  یتسرپادـخب  ار  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  يربمغیپ  بلاغ  نب  ّيؤل  لسن  زا  هک  شیدـنیب  مهفب و  يدـنمدرخ  رگا 

مدرکن و دنلب  ياج  زا  ار  دوخ  رس  وا  نخس  زا  نم  بایرد ، ار  ربمغیپ  نآ  ورب و  وت  دنتسه و  دب  بوخ و  دناهتـسد و  ود  اهدازیرپ  هک  دناوخ 
شیپ بش  ياهرعـش  دننامه  يرعـش  دـنچ  درک و  رّرکم  ار  اههلمج  نامه  دـمآ و  مّود  بش  زاب  مباوخب ، راذـگب  هدربن  مباوخ  بشما  متفگ 

يهناور مدرک و  هدامآ  ار  مرتش  حبص  داتفا و  ملد  رد  مالسا  یتسود  درک : ار  راک  نیمه  مّوس  بش  نوچ  مدرکن  دنلب  دوخ  رس  نم  دناوخ و 
ار مرتش  تسا  دجسم  رد  دنتفگ  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  مدش و  دراو  هنیدمب  نم  تسا و  هتفر  هنیدمب  ربمغیپ  هک  مدینـش  هارب  مدش و  هّکم 
متـسشن و شولج  ات  متفر  کیدزن ، ایب  دومرف  ونـشب ، منخـس  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ  دوب ، هتـسشن  یهورگ  اب  وا  مدش و  دجـسم  دراو  متـسب و 

شنارای هحفص 452 ] ترـضح و [  نآ  مدناوخ و  دوب  تعافـش  شهاوخ  یناملـسمب و  رارقا  یّنج و  نخـس  تشذگ و  رـس - هک  دوخ  رعش 
! دـیآیم وت  دزن  مه  نونکا  دازیرپ  تسود  نآ  منادـب  وگب  مونـشب  تدوـخ  زا  ار  تشذگرـس  هکنیا  متـشاد  تسود  تفگ : رمع  دـندش ، داـش 

لقن یفاک  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاص : ّنج . زا  نآرق  تسا  یـضوع  رتهب  هچ  ماهدیدن و  ار  وا  ماهدناوخ  نآرق  هک  زور  نآ  زا  تفگ :
دزن هتشرف  اهنیا  يهرامشب  و  دنوشیم ، رضاح  لالض  يهّمئا  یهارمگ و  نایاوشیپ  دزن  یگمه  اهّنج  اهناطیش و  زور  بش و  ره  هک  تسا  هدش 

دننکیم لقن  رعـش  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط : - 224 َنوُواغلا » ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  . » دنوشیم رـضاح  یتسار  ّقح و  نایاوشیپ 
ینعی تسا : هتفگ  همرکع  دنتـسه . اهرعاش  وریپ  اهناطیـش  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  نارعاش . وریپ  دنتـسه  یناهارمگ  دنتـسه  رعـش  يوار  و 

هک مدرم  رگد  زا  یکی  راصنا و  زا  یکی  دـندوب  درم  ود  ربمغیپ  ناـمز  رد  تسا : هتفگ  كاّحـض  دـننارعاش  لاـبند  ناـمرفان  رفاـک و  ياـهّنج 
هتفگ دیز  نبإ  دمآ . هیآ  هکنیا  يور  هکنیا  زا  دوب ، تسرپاوه  دـساف و  مدرم  ياهتـسد  ود ، هکنیا  مادـک  ره  اب  دـندرکیم و  وجهار  رگیدـکی 

حوتفلا وبأ   43-1- نآرق . - دـنامهفیم ار  یناعم  هکنیا  همه  هملک  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  ّقح  و  دنتـسه . نیکرـشم  نوواغ »  » زا دوصقم  تسا 
فانم و دبع  نب  عفاسم  بهو و  یبا  نب  هریبه  يرعبّزلا و  نب  هّللا  دبع  نوچ  دنراّفک  نارعاش  دارم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  تسا : هتـشون 

تقوب يدنداتسیا  ناشیا  لابند  رد  مدرم  دندرک و  وجه  ار  مالّسلا  هیلع  لوسر  ناشیا  هک  تلصلا  یبا  نب  ۀّیما  یحمجلا و  هّللا  دبع  نب  ورمع 
مالسا رد  هک  ره  هناسل » اوعطقاف  مالسالا  یف  ءاجه  ثدحا  نم   » تفگ هک  مالّـسلا  هیلع  لوسر  زا  درک  تیاور  فیطع  وبأ  راعـشا . نآ  داشنا 

هلان سیلبا  داشگب  هّکم  مالّسلا  هیلع  لوسر  نوچ  هک  ساّبع : هّللا  دبع  زا  تفگ  ریبج  دیعس  دیربب . ار  شنابز  دنک  وجه  ون  يرعشب  ار  یـسک 
زا سپ  تفگ : يدروآرب ! نورد  زوس  زا  يدایرف  هرعن و  هک  دوب  هچ  ار ، وا  دنتفگ  دـندش  عمتجم  وا  رب  وا  باحـصا  تخـس ، دز  هرعن  درک و 

تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  عمجم : دینک . رـشتنم  هحون  رعـش و  برع  رد  نکیل  دوب و  یتّوق  ار  رفک  هک  دیرادم  عمط  زورما 
مه هحفـص 453 ] نارگید [  دنهارمگ و  دوخ  دـنرادن و  ياهرهب  ملع  زا  هکنیا  اب  دـننکیم  تهاقف  یئاناد و  راهظا  هکنانآ  ینعی  تسا : هدرک 
ره رد  دننکیم و  ثحب  ینخس  روج  ره  رد  ینعی  عمجم :  225 َنوُمیِهَی » ٍداو  ِّلُک  ِیف  مُهَّنَأ  ََرت  َمل  َأ   » 29-27- یقرواپ «. - 79» دناهدرک هارمگ 
رد ینعی  نومیهی  و  نخـس . فلتخم  ياهتمـسق  يارب  تسا  لثم  يداو  يهملک  و  دننکیم . ّولغ  مدرم  ّمذ  حدم و  رد  دننکیم و  هلخادم  یلطاب 

لزه و بیبشت و  بیسن و  نوچ  دنوشیم  نادرگرـس  يداو  ره  رد  هتـشون : ینیـسح   54-1- نآرق . - دنتسه نادرگرس  غورد  هب  نخـس  عاونا 
لقن یناهفـصا  نیّدلا  لامک  زا  یقرواپ  رد  نآ . لاثما  ّمذ و  حدـم و  رد  طارفا  قیالان و  وجه  ّقحتـسمان و  حدـم  باسنا و  رد  نعط  هبیاطم و 

هک يریـش  وچ   || دـشابن  وگ  اجه  وک  يرعاش  نآ  وچ  درادـن  نآ  تلاک  یـسک  اداـبم   || تسین  هدیدنـسپ  هچ  را  نتفگ  اـجه  تسا : هدرک 
دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : داّرب  نسحلا  وبا  یطویس  لوزنلا  بابـسا   227 رخآ » ات  اُولِمَع - َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » درادن نادـند  لاگنچ و 
ادـخ میرعاش و  ام  دـنتفگ : دـنتفر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  تباث  ناّسح  کلام و  نب  بعک  هحاور و  نب  هّللا  دـبع  رخآ » ات  ُمُهُِعبَّتَی - ُءارَعُّشلا  »
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« اوُمَلَظ َنیِذَّلا  ُمَلعَیَس  َو   » 158-131- نآرق -39-1- نآرق . - دناوخ اهنآ  يارب  ربمغیپ  دش و  لزان  اههلمج  هکنیا  میدوبان . تسا و  هتفگ  نینچ 
هک دـشاب  هیآ  هکنیا  بلاـطم  ماـمت  يهلاـبند  يارب  هک  تسا  هکنیا  رتـهب  یلو  دـنا . هتفگ - ارعـش  لـمع  یفّرعم  يارب  ار  هیآ  هکنیا  رخف :  227

يراکدـب يهجیتن  رخآ  رد  ترـضح ، نآ  يرادـلد  رعاـش و  تسا و  نهاـک  هک  ربـمغیپب  تبـسن  مدرم  رازآ  هتـشذگ و  ناربـمغیپ  يراـتفرگ 
دنهاوخ يدوزب  دوخ  ار  دوخ  راـک  تبقاـع  دنرگمتـس و  ناـشراتفر  هطـساوب  اـهنیا  هک  تسا  هدرک  نّیعم  هلمج  نیاـب  ار  ناربمغیپ  نیفلاـخم 
هکنانچ نارگید  يروباشین و  رخآ » ات  ِهّللا  َعَم  ُعدـَت  ـالَف   » تیآ 213 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  هحفص 454 ]  ] 36-1- نآرق . - تسناد

هک تسا  یّکم  ياـههروس  ءزج  هیآ  هکنیا  نوچ  دـشاب  مه  ربمغیپ  بلق  تیوقت  يارب  دـیاش  یلو  تسا  مدرم  تیبرت  يارب  دـناهتفگ : میتشون 
تسا و نآرق  لوزن  تثعب و  لّوا  ياهلاس  تایآ  زا  دوشیم  مولعم  َنِیبَرقَألا » َکَتَریِـشَع  رِذنَأ  َو   » دعب تیآ  هنیرقب  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  رد 

دوخ راک  يارب  رتهب  یلئاسو  راظتنا  رد  هدوبن و  نارفاک  تخس  تازرابم  رب  یفاک  ّدحب  دنمورین  يوق و  ربمغیپ  لد  زونه  نارود  نآ  رد  نوچ 
هکنیا تسا  نکمم  دـسر  باذـع  اـهنآ  رب  دوز  هک  دـندرکیم  رخـسمت  یهاـگ  دـندیمانیم و  ناطیـش  يهدـیدپ  ار  نآرق  اـهنآ  و  تسا ، هدوـب 

، دسرب یشیاشگ  ات  دنکن  دیحوتب  توعد  دنامب و  تکاس  یتّدم  دشاب  هتشذگ  ربمغیپ  لد  رد  هک  تسا  هدش  بجوم  اهنآ  تمهت  تمواقم و 
يونشب هک  شابم  رضاح  نکم و  توکـس  يهشیدنا  هک  تسا  هدش  غالبا  ترـضح  نآ  يهشیدنا  هکنیا  زا  يریگ  ولج  يارب  تهج  هکنیا  زا 

هک تهج  نیمهب  دـیاش  و  اـهنآ . يهزور  دـنچ  كرـش  هب  میلـست  يارب  يوـشیم  راـتفرگ  مه  دوـخ  وـت  هـک  دوـش  شتـسرپ  يرگید  ادـخ  اـب 
وت هک  تسا  كرش  هلزنمب  مهنیا  دنتفگ  دندرک و  عنم  توکس  زا  ار  وا  هک  دوب  یـشیاشگ  راظتنا  رد  دیوگب و  ینخـس  نارفاک  اب  تسناوتیمن 

یئوگب نخس  مدرم  نآ  يهمه  اب  یناوتیمن  هک  نونکا  دیسر  روتـسد  واب  سپ  دش  یهاوخ  راتفرگ  یـشاب و  هدیتسرپ  ار  يرگید  ادخ  اب  دوخ 
-299- نآرق -69-43- نآرق . - ناسرتب هثداح  دب  زا  ار  اهنآ  هدب و  دنپ  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  نکل  نیشنم و  مارآ  ینک  ناشیئامنهار  و 

تّدـش تسا و  عبط  تفاطل  دولوم  يرعاش  رعـش و  هک  ناسنا  ناسحا  ربارب  رد  تسیئامنهار  رخآ » اـت  ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو   » تیآ 224 - 2 337
هار تسا و  تیاوغ  بجوم  ساسحا  هنوگ  هکنیا  هب  میلست  یلو  دناریم  نخـس  يرد  ره  زا  نومیهی » داو  ّلک  یف   » هک نایب  تردق  ساسحا و 

دیابن ار  يرعاش  رعـش و  ره  و  تشاگنا ، هدیدان  دش و  رکنم  دـیابن  ار  دادادـخ  نسح  تعیبط و  فطل  هکنیا  یلو  ینادرگرـس ، ندرک و  مگ 
هحفص  ] 44-14- نآرق  - رازآ و مدرم  دنیارس و  هدوهیب  هک  دنیادج  هتسد  نآ  زا  دنتـسه  نامیا  يوقت و  درم  هک  اهنآ  نوچ  تسناد  تیاوغ 

ار متس  یتشز  دننکیم و  ّقح  يرای  دنراذگیمن و  هدوهیب  ار  یهلا  تبهوم  هکنیا  دنراکوکن و  مدرم  هنوگنآ  هکلب  َنُولَعفَی » ام ال  َنُولُوق  [ 455
عوبطم نیریش و  ظافلا  ياهبلاق  رد  ار  عامتجا  درف و  کلم و  صقاون  دنزادرپیمن و  تنطلس  تردق و  نابحاص  شیاتسب  و  دنزاسیم ، نایامن 

-32-1- نآرق «. - 80» دنراذگیم ياجب  رـشب  تیبرت  نّدمت و  خیرات  رد  و  دنناسریم ، نایملاع  شوگب  جـّیهم  بیرفلد و  ياهنومـضم  يالبال 
-644-600- نآرق -403-350- نآرق -101-59- نآرق  - ددرگیم زاغآ  لمن  هروس  دیسر و  نایاپب  اجنیا  رد  ارعش  هروس   390-388- یقرواپ

هحفص 456]  ] 381-333- نآرق -36-5- نآرق

لمن هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  - 27 - 

ات 44] تایآ 1  [: 27  ] لمنلا هروس  ]

َو َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  [ 2  ] َنِینِمؤُمِلل يرُشب  َو  ًيدُه  [ 1  ] ٍنِیبُم ٍباتِک  َو  ِنآرُقلا  ُتایآ  َکِلت  سط   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َِکئلوُأ  280-1- نآرق [ - 4  ] َنوُهَمعَی مُهَف  مَُهلاـمعَأ  مَُهل  اـّنَّیَز  ِةَرِخـآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 3  ] َنُوِنقُوی مُه  ِةَرِخـآلِاب  مُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُؤی 
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یِّنِإ ِِهلهَِأل  یـسُوم  َلاق  ذِإ  [ 6  ] ٍمِیلَع ٍمیِکَح  نُدـَل  نـِم  َنآرُقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  [ 5  ] َنوُرَـسخَألا ُمُه  ِةَرِخـآلا  ِیف  مُه  َو  ِباذَـعلا  ُءوُس  مَُهل  َنیِذَّلا 
َو اـَهلوَح  نَم  َو  ِراـّنلا  ِیف  نَم  َكِرُوب  نَأ  َيِدُون  اـهَءاج  اّـمَلَف  [ 7  ] َنُولَطـصَت مُکَّلََعل  ٍسَبَق  ٍباهِِـشب  مُکِیتآ  َوأ  ٍرَبَِخب  اهنِم  مُکِیتآَـس  ًاراـن  ُتسَنآ 

ّیلَو ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتهَت  اـهآَر  اّـمَلَف  َكاـصَع  ِقلَأ  َو   467-1- نآرق [ - 9  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  ُهّللا  اـَنَأ  ُهَّنِإ  یـسُوم  اـی  [ 8  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهّللا  َناـحبُس 
َو [ 11  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّنِإَف  ٍءوُس  َدَعب  ًانـسُح  َلَّدـَب  َُّمث  َمَلَظ  نَم  ّالِإ  [ 10  ] َنُولَـسرُملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  فََخت  یـسُوم ال  ای  بِّقَُعی  َمل  َو  ًاِربدُم 

اُنتایآ مُهتَءاج  اّمَلَف  [ 12  ] َنیِقِـساف ًاموَق  اُوناک  مُهَّنِإ  ِهِموَق  َو  َنوَعِرف  یلِإ  ٍتایآ  ِعِست  ِیف  ٍءوُس  ِریَغ  نِم  َءاضَیب  جُرَخت  َِکبیَج  ِیف  َكَدَـی  لِـخدَأ 
578-1- نآرق [ - 14  ] َنیِدِسفُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  اُولُع  َو  ًاملُظ  مُهُـسُفنَأ  اهتَنَقیَتسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  [ 13  ] ٌنِیبُم ٌرحِس  اذه  اُولاق  ًةَرِصبُم 

اَهُّیَأ ای  َلاـق  َو  َدُواد  ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو  [ 15  ] َنِینِمؤُملا ِهِدابِع  نِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  الاق  َو  ًاـملِع  َنامیَلُـس  َو  َدُواد  اـنیَتآ  دََـقل  َو 
مُهَف ِریَّطلا  َو  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َنامیَلُِـسل  َرِـشُح  َو  [ 16  ] ُنِیبُملا ُلضَفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ٍءیَـش  ِّلُک  نِم  انِیتوُأ  َو  ِریَّطلا  َقِطنَم  انمِّلُع  ُساّنلا 

َنوُرُعـشَی مُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُنامیَلُـس  مُکَّنَمِطحَی  مُکَنِکاسَم ال  اُولُخدا  ُلمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَـلمَن  َتلاـق  ِلـمَّنلا  ِداو  یلَع  اَوتَأ  اذِإ  یّتَح  [ 17  ] َنوُعَزُوی
ِینلِخدَأ َو  ُهاضَرت  ًاِحلاص  َلَمعَأ  نَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتمَعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِعن  َرُکشَأ  نَأ  ِینعِزوَأ  ِّبَر  َلاق  َو  اِهلوَق  نِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  [ 18]

ًاباذَع ُهََّنبِّذَعَُأل  [ 20  ] َنِیِبئاغلا َنِم  َناک  مَأ  َدُـهدُهلا  َيرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف  َریَّطلا  َدَّقَفَت  َو   789-1- نآرق [ - 19  ] َنیِِحلاّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمحَِرب 
یِّنِإ [ 22  ] ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَـس  نِم  َکـُتئِج  َو  ِِهب  طُِـحت  َمل  اـِمب  ُتطَحَأ  َلاـقَف  ٍدـیَِعب  َریَغ  َثَکَمَف  [ 21  ] ٍنِیبُم ٍناطلُِـسب  یِّنَِیتأََیل  َوأ  ُهَّنََحبذََأل  َوأ  ًادـیِدَش 
ُمَُهل َنَّیَز  َو  ِهّللا  ِنُود  نـِم  ِسمَّشِلل  َنوُدُجـسَی  اـهَموَق  َو  اُهتدَـجَو  [ 23  ] ٌمیِظَع ٌشرَع  اـَهل  َو  ٍءیَـش  ِّلُـک  نِم  تَِیتوُأ  َو  مُهُِکلمَت  ًةَأَرما  ُتدَـجَو 

ِضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َءبَخلا  ُجِرُخی  يِذَّلا  ِهِّلل  اوُدُجسَی  ّالَأ   566-1- نآرق [ - 24  ] َنوُدَتهَی مُهَف ال  ِلِیبَّسلا  ِنَع  مُهَّدَصَف  مَُهلامعَأ  ُناطیَّشلا 
بَهذا [ 27  ] َنِیبِذاکلا َنِم  َتنُک  مَأ  َتقَدَص  َأ  ُرُظنَنَـس  َلاق  [ 26  ] ِمیِظَعلا ِشرَعلا  ُّبَر  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهّللا  [ 25  ] َنُوِنلُعت ام  َو  َنوُفُخت  اـم  ُمَلعَی  َو 

ُهَّنِإ  426-1- نآرق [ - 29  ] ٌمیِرَک ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَملا  اَهُّیَأ  ای  َتلاـق  [ 28  ] َنوُعِجرَی اذ  ام  رُظناَف  مُهنَع  َّلََوت  َُّمث  مِهَیلِإ  هِقلَأَف  اذـه  ِیباـتِِکب 
ًۀَعِطاق ُتنُک  ام  يِرمَأ  ِیف  ِینُوتفَأ  ُأَلَملا  اَهُّیَأ  ای  َتلاـق  [ 31  ] َنیِِملسُم ِینُوتأ  َو  َّیَلَع  اُولعَت  ّالَأ  [ 30  ] ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  ُهَّنِإ  َو  َنامیَلُـس  نِم 
اُولَخَد اذِإ  َكُولُملا  َّنِإ  َتلاق  [ 33  ] َنیُِرمَأت اذ  ام  يِرُظناَف  ِکَیلِإ  ُرمَألا  َو  ٍدـیِدَش  ٍسَأب  اُولوُأ  َو  ٍةَُّوق  اُولوُأ  ُنَحن  اُولاـق  [ 32  ] ِنوُدَهشَت یّتَح  ًارمَأ 

َنُولَـسرُملا ُعِجرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِهب  مِهَیلِإ  ٌۀَلِـسُرم  یِّنِإ  َو   470-1- نآرق [ - 34  ] َنُولَعفَی َِکلذَـک  َو  ًۀَّلِذَأ  اِهلهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَـسفَأ  ًۀَـیرَق 
ٍدُونُِجب ال مُهَّنَِیتأَنَلَف  مِهَیلِإ  عِجرا  [ 36  ] َنوُحَرفَت مُِکتَّیِدَِهب  ُمتنَأ  َلب  مُکاتآ  اّمِم  ٌریَخ  ُهّللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاِمب  ِنَنوُّدُِمت  َأ  َلاق  َنامیَلُـس  َءاج  اّمَلَف  [ 35]

ٌتیِرفِع َلاق  [ 38  ] َنیِِملسُم ِینُوتأَی  نَأ  َلبَق  اهِشرَِعب  ِینِیتأَی  مُکُّیَأ  اُؤَلَملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  [ 37  ] َنوُرِغاص مُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اهنِم  مُهَّنَجِرُخَنل  َو  اِهب  مَُهل  َلَِـبق 
َکِیتآ اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌملِع  ُهَدنِع  يِذَّلا  َلاق   590-1- نآرق [ - 39  ] ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِهیَلَع  یِّنِإ  َو  َکِماقَم  نِم  َموُقَت  نَأ  َلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِجلا  َنِم 

نَم َو  ِهِسفَِنل  ُرُکشَی  امَّنِإَف  َرَکَش  نَم  َو  ُرُفکَأ  مَأ  ُرُکشَأ  َأ  ِینَُولبَِیل  یِّبَر  ِلضَف  نِم  اذه  َلاق  ُهَدنِع  ارِقَتسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفرَط  َکَیلِإ  َّدَترَی  نَأ  َلبَق  ِِهب 
ِکُشرَع اذَکه  َأ  َلِیق  تَءاج  اّمَلَف  [ 41  ] َنوُدَتهَی َنیِذَّلا ال  َنِم  ُنوُکَت  مَأ  يِدَتهَت  َأ  رُظنَن  اهَشرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق  [ 40  ] ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک 

اََهل َلِیق  [ 43  ] َنیِِرفاک ٍموَق  نِم  َتناک  اهَّنِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُُدبعَت  َتناک  ام  اهَّدَـص  َو  [ 42  ] َنیِِملـسُم اّنُک  َو  اِهلبَق  نِم  َملِعلا  اَنِیتوُأ  َو  َوُه  ُهَّنَأَک  َتلاق 
َعَم ُتمَلـسَأ  َو  یِـسفَن  ُتمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َتلاق  َریِراوَق  نِم  ٌدَّرَمُم  ٌحرَـص  ُهَّنِإ  َلاق  اـهیَقاس  نَع  تَفَـشَک  َو  ًۀَُّجل  ُهتَبِـسَح  ُهتَأَر  اّـمَلَف  َحرَّصلا  ِیلُخدا 

، ینادرگرس ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  همع  ردصم  زا  نوهمعی » : » تاغل ینعم  هحفص 459 ]  ] 866-1- نآرق [ - 44  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  َنامیَلُس 
واو يالاب  يادصب  عزو  زا  نوعزوی »  » دنرادیمرب نتخورفا  مزیه  يارب  دایز  شتآ  زا  هک  یشتآ  هلعش و  نآ  سبق » ، » شتآ يهقرج  باهـش » »

مطح زا  مکّنمطحی » ، » دنوشن هدـنکارپ  دنـشاب و  رگدـکی  لابند  هک  ندرک  مّظنم  ار  ینوشق  يرادـهگن ، يریگولج و  ینعمب  ياز  نوکـس  و 
تفر و بیاغ  هدش و  مگ  یپ  دّقفت » . » درک حالـصا  ماهلا و  میـسقت و  ینعی  عزوا »  » زا ینعزوا »  » نتـسکش ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب 

گرب زا  نامتخاس ، نتخاس  زارد  ندرک ، راومه  ندرک ، فاص  ینعمب  دیرمت  ردصم  زا  دّرمم » ، » رصق خاک و  حرـص »  » درک نآ  يوجتـسج 
تسا و تیاده  هک  راکشآ 2  ياهمان  تسا و  نآرق  تایآ  دسریم  وت  لد  رب  هکنیا  نابرهم 1  يهدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : هخاش . نتساریپ 

دنوشیم نآ  يهدامآ  و   ] دـنراد نیقی  رگید  ملاع  رد  یگدـنزب  دـنهدیم و  تاکز  دـنراذگیم و  زامن  هکناـنآ  نامیا 3  اب  مدرم  يارب  تراـشب 
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هنوگنیا دنوریم 5  جـکب  دـنوشیم و  نادرگرـس  هک  اجنآ  ات  میئارآیم  ناشرظن  رد  ار  ناشراک  رکف و  دـنرادن  ترخآب  نامیا  هک  اهنآ   4 یلو ]
میکح ياناد  يوس  زا  ار  نآرق  هکنیا  وت  هک ] نادـب  نیقیب  نونکا   ] دنراد 6 رتشیب  ینایز  رگید  ملاعب  دنراتفرگ و  یتخـسب  یگدنز  رد  مدرم 

نآ زا  يدوزب  ات  دـینامب ]  ] منیبیم رود  زا  یـشتآ  تفگ : دوخ  هداوناـخب  یـسوم  ناـبایب ] رد  بشب  هک  دروآـیم  ترطاـخب  و   ] يریگیم 7 ارف 
شتآ هکنیا  نورد  هکنآ  تسا  هدنخرف  دینـش : زاوآ  هکنیا  دیـسر  اج  نآب  نوچ  دینک 8  مرگ  ار  دوخ  دیاش  هک  یـشتآ  هلعـش  ای  مرآ  يربخ 
متسه میکح  زیزع و  يادخ  نم  یسوم  يا   9 تسا ] تردق  يامن  مهنیا  هک   ] نایناهج دنوادخ  تسا  هزیکاپ  نآ و  يهرانک  رب  هکنآ  تسا و 
هدرک تشپ  تسا  شبنج  رد  يرام  وچمه  هک - دید  نوچ  و  تخادنا ] وا  ینیب  ام  تردـق  ات   ] زادـنیب دوخ  ياصع   10 يونشیم ] منخس  هک  ]
متـس هک  دسرتیم  وا  طقف  تسین 11  یـسرت  اـم  شیپ  ار  ناربمغیپ  هک  سرتم  یـسوم  يا  میتـفگ ] واـب  درادرب  ارنآ  هک   ] تشگنرب رارفب و  ور 

ات نک  تناـبیرگ  رد  ار  دوـخ  تسد  یـسوم  يا  منابرهم 12  هدـنزرمآ و  ناسک ] نیاـب   ] نم هک  تسا  هدـش  راـکوکن  يدـب  سپ  زا  هدرک و 
هک وا  ّتلم  نوعرف و  يوسب  یناشن  هن  اب  ورب ] مینکیم  تیانع  وتب  هک  اهنیا  هحفص 460 ] اب [  سپ   ] شزوس شتآیب و  ینک  نوریب  هدنشخرد 

یشکرس ملظ و  يور  زا  ارنآ  دنتفریذپن  تسا 14  یئوداج  راکـشآ  هچ  دنتفگ : دندید  ار  اهیناشن  هکنیا  نوچ  اهنآ  دنتسه 13  قساف  یمدرم 
دوب هکنیا   ] 15 دندش ] راتفرگ  یتشونرـس  هچب  و   ] دـیماجنا اجکب  ناراکهابت  راک  يهلابند  هک  شیدـنیب  وت  دنتـشاد و  راوتـسا  لدـب  هکنآ  اب 

تسا ار  يادخ  شیاتس  دنتفگ : مه  اهنآ  میداد و  يربمغیپ  ملع و  نامیلـس  دوادب و  هک ] راد  شوگ  نونکا  یـسوم  تشذگرـس  زا  ياهنومن 
نمب ناگدـنرپ  نابز  درک : مـالعا  مدرمب  دـش و  دواد  ثراو  نیـشناج و  نامیلـس  داد 16 و  يرترب  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  رتشیب  رب  ار  اـم  هک 
يارب یلب ]  ] دـش 17 دـناوتن  نآ  رکنم  سک  هک  راکـشآ  یلـضف  تسا و  یتیانع  هکنیا  هّتبلا  دـناهدرک و  مدـنمهرهب  زیچ  ره  زا  دـناهتخومآ و 

دـندشیم 18 هناور  یگدـنکارپ  نودـب  ّبترم  مه  اـب  دـندوب و  روج  عمج و  یگمه  هک  دـش  مهارف  ینوشق  هدـنرپ  سنا و  ّنج و  زا  ناـمیلس 
نامیلـس و هوکـش  ات  دـیوش  نورد  دوخ  هاگیاجب  ناروم  يا  تفگ : يروم  دندیـسر و  ناگچروم  نیمز  رـسب  شناربنامرف  هورگ  اب  وا  يزور 
ات نک  ماهلا  نمب  دوخ  رکـش  ادخ  يا  تفگ : دیدنخ و  نخـس  هکنیا  زا  نامیلـس  دنربخیب 19  نانیا  نوچ  دنکن  بوکیاپ  ار  امش  شرکـشل 

کین راک  نآب  نک  مکموک  و  ربمغیپ ] ردام  رـسمه و  نآ  دـش و  ربمغیپ  هکنیا  هک   ] ياهداد مردـپ  ردام و  نمب و  هک  تمعن  نآ  مرادـب  ساپ 
تسج و ار  دهده  نامیلـس  دندوب ] مهارف  ینامیلـس  هورگ  يزور   ] روایب 20 رامـشب  دوخ  حلاص  ناگدنب  يهتـسد  رد  ارم  يدنـسپ و  وت  هک 
تسرد و يرذـع  رگم  مربیم  ار  شرـس  ای  درک  مهاوخ  شرازآ  تخـس  هّتبلا   21 تسا ! ناـبیاغ  زا  رگم  منیبیمن  ارنآ  ارچ  تـفگ : تفاـین و 

نآ ینادیمن و  وت  هک  مراد  ربخ  یئاج  زا  تفگ : واب  دش و ] رضاح   ] دهده هک  تشذگن  يزیچ  درک و  یگنرد  هاتوک  دشاب 22  هتشاد  هّجوم 
دنمهرهب زیچ  همه  زا  هک  دـنکیم  تموکح  ینز  اجنآ  مدـید  ماهدروآ 23  وت  يارب  نم  ار  نآ  تسرد  یهاـگآ  هک  تسا  ابـس  يهکلم  کـلم 

هار زا  هارمگ و  ار  اـهنآ  ناطیـش  دنتـسه و  تسرپدیـشروخ  شمدرم  دوـخ و  یتسرپادـخ  ياـجب  مدـید  دراد 24  گرزب  يریرـس  تـسا و 
هک دننکیمن  هدجـس  ار  يادـخ  مدرم  نآ  ارچ  دـنباین 25  ار  نتـشیوخ  هار  دوخ  هک  ات  تسا  هدـنایامن  وکین  ار  ناشراکنیا  تسا و  هدـنادرگب 
هک تسا  یئادخ  نامه  امـش 26  راکـشآ  ناهن و  ياهراک  ياناد  تسا  وا  دروآیم و  نوریب  هحفص 461 ] وا [  ار  نیمز  نامـسآ و  رد  یناهن 

یتفگ تسار  هک  میرگنب  تفگ : نامیلس  دیسر ] اجنیا  هب  هک  کغرم  نخـس   ] تسا 27 گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  تسین و  یئادـخ  وا  زج 
دننک روش  هچ  رگدکی  اب  يونشب  ات  نامب  راظتناب  يرانک  رد  هتـشگزاب  دوخ  ناسر و  اهنآب  نم  زا  يا  همان - کنیا ]  ] یتخادرپ 28 یغورد  ای 
تسا هدیسر  نمب  ياهمان  هیامنارگ  ناگرزب  يا  تفگ ] شیوخ  مدرم  اب  ابـس  يهکلم  هک  دینـش  دناسر و  ار  همان  دهده   ] دنهد 29 باوج  و 

دیئآ مراب  ردب  هدرپس  رـس  یگمه  دیئوجن و  يرترب  نمب  نابرهم 31  يهدنشخب  دنوادخ  مانب  تسا 30  هتشون  نینچ - نآ  رد  هک  نامیلـس  زا 
: دنتفگ دیاهداد 33  يأر  هدوب و  رکفمه  هتـشاد و  روضح  امـش  هکنآ  زج  ماهدادن  ماجنا  يراک  زگره  هچ  دیئامنب ، هار  نمب  امـش  نونکا   32
هک تسین  ّکـش  تـفگ : وا  ینک 34  ناـمرف  هچ  یهاوـخ و  هچ  هک  رگنب  تـسا  وـت  تسدـب  راـک  میتـسه و  دـنمورین  تخـس و  یمدرم  اـم 

هّیده نونکا   35 دـنرادن ، يراک  هکنیا  زج  هّتبلا  نآ و  نازیزع  ندومن  راوخ  تسا و  اجنآ  یناریو  ناشراک  دـنیآ  دورف  ياج  رهب  ناـهاشداپ 
دوخ يهّیده  اب  دیهاوخیم  رگم  تفگ : دیسر  نامیلسب  وا  يهّیده  نوچ  دندرگیمرب 36  يور  هچب  ناگداتسرف  منیبب  ات  میتسرفیم  وا  يارب  يا 
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ورب دیلدشوخ 37  اهزیچ  نیاب  هک  دیتسه  امش  تسا ، هداد  امـشب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  تسا  هداد  نمب  ادخ  هچنآ  هکنیا  اب  دینک  کموک  نمب 
مروآیم 38 ناشنوریب  يریسا  يراوخب و  نیمزرس  نآ  زا  دش و  دنناوتن  ربارب  نآ  اب  هک  مروآ  ناشرـس  رب  يرکـشل  نم  هک  دوخ  ّتلم  يوسب 
39 دیروایب ! دنیایب  هدرپسرـس  ناشدوخ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ابـس  يهکلم  تخت  دناوتیم  امـش  زا  کیمادک  نیرـضاح  هورگ  يا  تفگ : هاگنآ ] ]

منیما مراد و  تردـق  مه  اریز  مرآ  وت  دزن  ار  نآ  يوش  دـنلب  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  نامیلـس  يا  تفگ : تسدربز  يوید  هّنجا و  زا  یتیرفع 
حول زا  تشاد و  یهلا  باـتک  زا  یـشناد  هک  يرگید   40 دیآ ] دیدپ  تخت  رد  یتسکـش  ات  دوبمک  هن  دـشاب و  نم  راک  رد  یتسـس  هن  ینعی  ]

دید هدراذـگ  دوخ  ولج  ار  تخت  درک  هاـگن  نامیلـس  نوچ  مرآ ، وت  دزن  ارنآ  ینز  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : دوب  رادربـخ  ظوـفحم 
يارب درادب  تمعن  ساپ  هکنآ  هّتبلا  و  هحفص 462 ] تمعن [  رفاک  ای  مرکاش  هک  دیامزایب  ارم  ات  مراگدرورپ  زا  تسا  یـششخب  مهنیا  تفگ :

هک میرگنب  ات  دـیهد  يرییغت  ار  هکلم  تخت  تفگ : هاـگنآ  میرک 41  تسا و  زاینیب  مدرم ] رکـش  زا   ] نم يادـخ  هک  تسا  هدرک  رکـش  دوخ 
تسا و نامه  هکنیا  هک  ایوگ  تفگ : وا  دوب ! نینچ  هکنیا  وت  تخت  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  دمآ  هاگشیپب  هکلم  نوچ   42 هن ! ای  دسانش  یم - ارنآ 
زا دوب  رفاک  هک  ار  وا  مه  نامیلس  میدوب 43  واب  میلست  دندوب و  هدرک  رادربخ  نامیلـس  تمـشح  زا  ار  ام  شیامزآ  شیامن و  هکنیا  زا  شیپ 

جوم ایرد  نوچ  یئابیز  یگدنشخرد و  زا  نآ  ياضف  هک   ] خاک نیاب  دنتفگ : واب   44 داد ] روتسد   ] دش و ریگولج  ّقح  ریغ  شتسرپ  كرش و 
تفگ واب  نامیلـس  دوشن ] رتساـبل  هک   ] درک هنهرب  دوخ  قاـس  راـچانب  هتـشابنا  تسا  یبآ  تشادـنپ  دـید  هک  ار  اـجنآ  وا  وش ، دراو  دـنزیم ]
مدرک متس  دوخ  رب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ : هکلم  عقوم ] هکنیا - رد   ] رّولب زا  هدنـشخرد  فاص و  تسا  یکـشوک  تسین ] بآ  هک  سرتم  ]

دون و زاجح  ياهیراق  باسحب  نآ  تایآ  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  مناهج . دنوادخ  میلست  نامیلس  اب  و 
هک دـناهدرک  فالتخا  ریراوق »  » رد و  دـیدش » سأب  اولوا   » رد و  دـنا ، هتـسناد - هس  دون و  اهیفوک  راهچ و  هرـصب  ءاّرق  باسحب  و  تسا ، جـنپ 

تراهطب دنوادخ  تسا و  وا  تّزع  وترپب  هراشا  نیـس  و  ّقح ، سدق  تراهطب  تسا  هراشا  ءاط  فشک :  1 سط » !. » هن ای  تسا  هناگادج  تیآ 
تـسا رئاطب  هراشا  ءاط  يواطنط : دوشیمن . دیماان  تسا  راودیما  نم  تمحرب  سک  ره  هک  دنکیم  دای  دنگوس  دوخ  تّزع  وترپب  دوخ و  سدق 

ینعی رخف :  4 مَُهلامعَأ » مَُهل  اّنَّیَز  . » دهدیم دای  امب  ار  دّقفت  هار  دنکیم و  هدنرپ  لاح  دّقفت  نامیلس  هروس  هکنیا  رد  هک  نامیلسب  هراشا  نیس  و 
هلمج و هـکنیا  ینعم  رد  حوـتفلا : وـبأ   30-1- نآرق . - دـیرفاین نآ  ناـیزب  ملع  دـیرفآ و  زیچ  ره  تّذـل  دوـسب و  ملع  اـهنآ  لد  رد  دـنوادخ 

هحفص دیون و [  میب و  یهن و  رماب و  میتسارآ  ار  ناشیا  فیاظو  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  يرـصب و  نسح  - 1 دناهتفگ : ینعم  ود  نآ  يهلابند 
میتسارآ ناـشرظن  رد  ار  اـهنآ  راـک  اـم  ینعی  - 2 دـناهدنام ، نادرگرـس  دـناهدرکن  راـتفر  نوـچ  اـهنآ  یلو  ندرک . راداو  ندـناسرت و  [ 463

7 ٍسَبَق » ٍباهِِـشب  . » دندنام نادرگرـس  دـندرکن و  لمع  دـندوب  فّظوم  هک  ارنآ  دندیـشیدنین و  دوخ  یلو  اهنآ  رد  توهـش  داجیا  يهلیـسوب 
20-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  نیونت  نودب  لّوا  دنـشاب و  فوصوم  تفـص و  ات  تسا  هدـش  تئارق  ّرج  نیونت  اب  هملک  ود  ره  عمجم :

رون ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دوشیم ، هدید  تخرد  رد  هک  تسا  دـنوادخ  رون  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  8 ِراّنلا » ِیف  نَم  َكِرُوب  »
. هکئالم یـسوم و  ای  تسا  یـسوم  اَهلوَح » نَم   » زا دوصقم  و  تسا ، شتآ  رد  هکنآ  دشاب  هدنخرف  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  هدوب  دنوادخ 
رون و هکنیا  تسا  هدرک  نشور  هکنآ  تسا  هدنخرف  ینعی  دـناهتفگ : ریبج  دیعـس  يرـصب و  نسح  عمجم :  257-243- نآرق -29-1- نآرق -
رد فـشک : دـشاب . یـسوم  هک  تسا  شتآ  یپ  رد  هکنآ  تسا  هدـنخرف  راـّنلا » بـلط  یف  نـم  كروـب   » ینعی دـناهتفگ : یـضعب  و  ار ، شتآ 

یکی ریبج  نب  دیعس  يهتفگب  هک  اهشتآ  رگید  دننام  یگدنزوس  یئانشور و  اب  تسا  هدوب  یـشتآ  - 1 تسا : لوق  ود  ران  يهملک  زا  دوصقم 
هکردا ءیـش  ّلک  ههجو  تاحبـس  تقرح  اهفـشک ال  ول  رّونلا  هباجح   » تسا هدومرف  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا  هدوب  يدـنوادخ  ياهباجح  زا 

ار هلمج  هکنیا  سپ  ناز  و  دـنیب ، ارنآ  هچنآ  ره  دـنازوسب  وا  تمظع  لـالج و  درادرب  ارنآ  وا  رگا  هک  تسا  يرون  ّقـح  يهدرپ  ینعی  هرـصب »
تروصب هک  تسا  هدوب  يدـنوادخ  باجح  تسا  هتفر  یـسوم  هک  اجنآ  دوشیم  مولعم  سپ  ِراـّنلا » ِیف  نَم  َكِرُوب  نَأ  : » تسا هدومرف  تئارق 

دوخ تخرد  نآ  هک  دوب  هتخورفا  زبـس  یتـخرد  زا  نوچ  تسا  هدوبن  یندـنازوس  هک  تسا  هدوـب  يوـترپ  نآ  - 2 تسا ، هدوب  ناـیامن  شتآ 
هدوب دنوادخ  رون  تسا  هیآ  رد  هک  ران  دناهتفگ : نیرّسفم  دوب و  رترادومن  تخرد  يزبس  دشیم  رتشیب  یگتخورفا  هچ  ره  دوب و  گنر  دوبک 
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رد نابایب  نآ  رد  یسوم  هک  بش  نآ  تسا : هتشون  رارسألا  فشک  رد  مه  -450-483 و  نآرق . - تسا هتشادنپ  شتآ  ارنآ  یسوم  هک  تسا 
نز رگید  نوراق و  نز  یکی  رهاوخ  ود  شیوخ و  ردام  ات  هک  نآ  دـصقب  هداهن و  رـصمب  يور  هتفرب و  نیدـم  زا  داتفا  هحفص 464 ] ّریحت [ 
یبش کیراب ، هار  کیرات و  دوب  یبش  اـب  درک ، مگ  هار  ناـبایب  نآ  رد  هاـگان  یمه  دوب  يو  لد  رد  نوعرف  میب  دراـیب و  اـجنآ  زا  نون  عشوی 

زا يو  نزو  ناّرغ ، دعر  ناشخرد و  قرب  نارکیب و  يامرس  ناراب و  ود  اب  نایم  هدنام  ّریحتم  نابایب  نآ  رد  روجنر ، تخس  یسوم  روجید و 
هنزشتآ گنس و  يدنت  يزیت و  رس  زا  دادن ، نوریب  شتآ  دزب و  رایسب  تشادرب  هنز  شتآ  گنـس و  دزورفا ، یـشتآ  ات  تساوخ  نالان ، هزرد 

، میهاشداپ رما  رد  ام  هک  ریگم  مشخ  نکم و  ارفـص  یـسوم  اـی  دـنتفگ : دروآ  نخـسب  يو  اـب  ار  ود  ره  نیملاـعلا  ّبر  دز ، نیمز  هب - ود  ره 
دوخ ندـعم  رد  هک  ار  ملاع  ياهـشتآ  همه  دیـسر  نامرف  بش  نآ  میهد ، نوریب  هّرذ  کی  هک  تسین  نامرف  اـمأ  تسا  شتآ  زا  رپ  اـم  نطاـب 

هکنیا داـهن ، میهاوخ  يو  رب  یتخاون  داد و  میهاوخ  هار  دوخب  شتآـب  ار  یتسود  هک  تسا  یبش  بشما  هک  دـیئایم  نوریب  چـیه  دیـشاب  یمه 
ُُمتیَأَرَف َأ   » هلوق تعفنم ، شتآ  یکی  درک : دای  شتآ  شـش  نآرق  رد  نیملاعلا  ّبر  ًاران » ِروُّطلا  ِِبناـج  نِم  َسَنآ  : » تفگ هّزعلا  ّبر  هک  تسا 

« ٍنیِط نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ   » هلوق ّتلذـم  شتآ  رگید  ًاراـن » ُهَلَعَج  اذِإ  یّتَح  اوُخُفنا  َلاـق   » هلوق تنوعم  شتآ  رگد  َنوُرُوت » ِیتَّلا  َراـّنلا 
یِّنِإ  » تیاده تفرعم و  شتآ  مشش  ًامالَس » َو  ًادَرب  ِینوُک  ُران  ای   » تمارک شتآ  مجنپ  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  ُهّللا  اَهَدَعَو  ُراّنلا   » تبوقع شتآ  مراهچ 

تنعل ّتلذـم  شتآ  زا  سیلبا  تفای ، تیالو  ماـظن  تنوعم  شتآ  زا  نینرقلا  وذ  دـنتفای  تشیعم  تعفنم  شتآ  زا  قلخ  يهّماـع  ًاراـن » ُتسَنآ 
تبرق تیادـه  تفرعم و  شتآ  زا  یـسوم  تفای ، تمالـس  تمارک  شتآ  زا  میهاربا  تفای ، باذـع  دـیزم  تبوقع  شتآ  زا  رفاک  تفای ،؟،؟

هچ طسو  اب  ِهِدبَِعب » يرـسَأ  ! » دوب هچ  لّواب  یبرع  يافطـصم  زاب  ایَِجن » ُهانبَّرَق   » دوب يوجن  رخآ  هب  و  يدون »  » دوب ءادـن  لّواب  ار  یـسوم  تفای ،
-1403-1368- نآرق -1349-1302- نآرق -1282-1233- نآرق -1208-1164- نآرق -1140-1096- نآرق -1026-990- نآرق ! - دوـــب
َوأ ِنیَـسوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف  انَد  . » دوب هچ  رخآب  و  یهتنملا » ةردـس  دـنع   » 1851-1832- نآرق -1795-1773- نآرق -1453-1430- نآرق

همجرت رد  ام  یلو  تسین . صرب  يراـمیب  یـسیپ و  زا  هک  يدیفـس  ینعی  يربط :  12 ٍءوُس » ِریَغ  نِم  َءاضَیب   » هک لاـق   91-39- نآرق «. - یندَأ
 - تسد ءاـصع  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  يربـط :  12 َنوَعِرف » یلِإ  ٍتاـیآ  ِعِست  ِیف   » هک لاـق   36-1- نآرق . - میتشون شزوسیب  ینـشور 

ناشاهتروص هک  سمط  دیراب و  ناشرـس  رب  هک  گنـس  نوخ و  نافوط و  هغزو و  خـلم و  شپـش و  و  ینارون ، هحفص 465 ]  ] 46-1- نآرق
. دناهدناوخ داص  میم و  حتف  اب  ةرـصبم »  » هک تسا  هدش  لقن  هداتق  مالّـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  عمجم :  13 ًةَرِصبُم » . » دش نوگرگد 

تقیقح ملع  مهف  ملع  تسا و  مهف  ملع  هکنیا  تفرعم  لها  ناـسل  رب  هتـشون : فشک   15 ًاملِع » َنامیَلُـس  َو  َدُواد  انیَتآ  دََقل  َو   » 12-1- نآرق -
لاح هدنامب ، تقیقح  هدـشب ، تفـص  ینّابر ، ّیندـل  تسا  یملع  نآ  تفگ   46-1- نآرق ! - تسیچ تقیقح  ملع  دندیـسرپ  ار  دـینج  تسا .
يور ناشیا  زا  تقیقح  هدـش و  ادـیپ  تفـص  ار  ناشیا  هک  دـنایماقم  رب  قلخ  يهّماـع  هدـنامب ، تقیقح  هدـشب  تفـص  تسا : نیمه  فراـع 
یلازی قشع ال  تسین  رعش : رد  هتفگ  درمناوج  نآ  هک  ینخس  وکین  هدنامب ، تقیقح  هتـشگ و  تسین  تافـص  ار  صوصخ  لها  زاب  هدیـشوپب 

نآ ءارو  تقیقح و  نیع  نآ  زا  رترب  تسا و  تقیقح  ملع  لّوا  راوتسا  تسا  دنام  شیوخ  تافص  ردنا  زونه  وک   || راک  چیه  لد  نآ  رد  ار 
تسا و تفای  دوجو  تسا و  تخانـش  تفرعم  تسا ، انف  تقیقح  ّقح  تسا ، دوجو  تقیقح  نیع  تسا ، تفرعم  تقیقح  ملع  تقیقح ، ّقح 
ار دیـشروخ  هراتـس  رونب  هک  تسا  ناـنچمه  دـیوج  ار  هّللا  ناـمیا  رونب  هک  وا  تفگ : جاـّلح  تسا . شیب  يداو  رازه  تفاـیب  اـت  تخانـش  زا 
: عمجم  18 ِلـمَّنلا » ِداو  یلَع  اَوتَأ  . » بیرق دوخ  فطلب  دـیعب ، دوخ  ّزعب  مّویق ، دوخ  ّزع  رد  و  تسا ، مئاـق  دوخ  ردـقب  هلـالج  ّلـج  وا  دـیوج .

هاگرحس یتفر  داب  رب  هن  مظن . هتشون : ینیسح   30-1- نآرق . - تسا هدوب  فیاط  رد  يرگید  يهتفگب  هدوب و  ماش  رد  دناهتفگ  ار  لمن  يداو 
دنکیم هیبشت  قیاقحلا  رحب  رد  تفر و  داد  شناد و  اب  هکنآ  کنخ   || تفر  داب  رب  هک  يدـیدن  رخآب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ریرـس   || ماش  و 

ّساوـحب ار  نکاـسم  و  بلقب ، ار  نامیلـس  و  هماّوـل ، سفنب  ار  هرذـنم  يهلمن  هحفـص 466 ] اـیند و [  رب  صیرح  سفن  ياوـهب  ار  لـمن  يداو 
: فشک  18 َنوُرُعشَی » مُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُنامیَلُس  مُکَّنَمِطحَی  ال   » ار ناغرم  نابز  یناد  هچ  وت   || ار  نامیلـس  یمد  يدیدن  نوچ  تیب : سمخ :

لاـمیاپ ار  ناروم  امـش  هنوگچ  لداـع  مربـمغیپ و  دوـخ  دـنکیم و  تکرح  اوـه  يور  رب  نم  تمـشح   68-1- نآرق : - تفگ رومب  ناـمیلس 
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و دـنهن . يروم  رب  ياپ  تسا  نکمم  هتـسنادن  وت  نایرکـشل  یلو  یلداـع  وت  هک  تسا  نیمه  نورعـشی » ـال   » زا نم  دوصقم  تفگ : وا  منکیم !
هک رتهب  نآ  شیورد  يارب  دننک و  ایند  یشوخ  يوزرآ  دننیب  وت  تمشح  نوچ  هک  تسا  لد  ندش  لامیاپ  نوشق  ندرک  لامیاپ  زا  مدوصقم 

لّوا هک  نون  ود  اب  ینّنیتأـیل » : » عمجم  21 ٍناطلُِـسب » یِّنَِیتأََیل  َوأ  « » انعَّتَم ام  یلِإ  َکیَنیَع  َّنَّدُمَت  ال   » تسا نآرق  رد  هک  دـنیبن  ار  اینغا  لام  هاج و 
، تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  فاک  ّمض  حتف و  اب  ثکم »  » زین و  تسا ، هدش  تئارق  زین  تسا  دّدـشم  هک  نون  کی  اب  و  حوتفم . تسا و  دّدـشم 
دـیدشتیب و مالاب  اودجـسی ] الا   ] و تسا . نّونم  رورجم  يهزمه  اب  نارگید  تئارق  هدـش و  تئارق  حوتفم  يهزمه  اب  هزمه و  نودـب  أبـس »  » و

ءای اب  نارگید  باطخ و  يهغیصب  ءات  اب  مصاع  صفح و  یئاسک و  تئارق  َنُوِنلُعت » ام  َو  َنوُفُخت  ام  ، » تسا هدش  تئارق  نون  اب  اوُدُجـسَی » ّالَأ  »
وبأ  29 ٌمیِرَک » ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِقلُأ   ] » 906-874- نآرق -843-826- نآرق -497-466- نآرق -465-421- نآرق . - دناهدناوخ بیاغ  يهغیصب 
نآ يارب  تفگ : كاّحض  شبحاص ، فرش  يارب  فیرش  تفگ  ساّبع  هّللا  دبع  و  میرک » ماقم   » لثم وکین  ینعی  میرک  تفگ : هداتق  حوتفلا :

سنا زا  و  همتخ » باتکلا  مرک   » دومرف هک  هدرک  لقن  ادخ  ص ]  ] لوسر زا  دوخ  هّللا  دبع  هکنانچ  دوب  هداهن  وا  رب  يرهم  هک  دناوخ  شمیرک 
تمرح ار  رهمیب  همان  هک  تسنآ  تداع  ار  مجع  دـنتفگ  دـسیون ، همان  مجع  يارب  هک  تساوخ  ص ]  ] لوسر نوچ  تفگ  هک  هدـش  تیاور 
هکنیا دناهتفگ : یضعب  رخف :  34 َنُولَعفَی » َِکلذَک  َو   » 39-3- نآرق [. - درک رهم  ار  همان  دنتخاسب و  يرهم  دومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  دنرادن 

ياهلمج هکلب  تسین  وا  نخس  لقن  يهلابند  دناهتفگ : یضعب  تسا ، هتفگ  دوخ  راتفگ  دیکأت  يارب  هک  تسا  ابس  هکلم  نخس  يهلابند  هلمج 
دوب نآ  وا  ضرغ  حوتفلا : وبأ   37 اهِشرَِعب » ِینِیتأَی  مُکُّیَأ  اُؤَلَملا  اَهُّیَأ   ] » 26-1- نآرق . - نز نآ  نخـس  قیدصت  تیبثت و  يارب  هناگادج  تسا 
لقن نایبلا : حور  نامیلـس .] قدص  تّوبن و  رب  ار  سیقلب  دوب  یتلالد  یتیآ و  تداع و  قراخ  دـشاب  هحفص 467 ]  ] 54-3- نآرق  - هزجعم ات 

وا هک  متسنادیم  نم  تفگ : نامیلس  ماقم  تمشح و  زا  دندرک  رادربخ  ار  وا  دنتشگرب و  نامیلـس  دزن  زا  سیقلب  ناگداتـسرف  نوچ  هک  تسا 
ار دوخ  تخت  مونـشب و  ار  تنخـس  ات  میآ  یم - وت  دزن  دوخ  کلم  نادرم  اب  نم  هک  داد  ماغیپ  نامیلـسب  تسا و  ربمغیپ  هکلب  تسین  هاـشداپ 

دید رود  زا  ار  وا  نوچ  و  دش ، نامیلـس  کلم  يهناور  تشادرب و  دوخ  اب  ار  نآ  دیلک  تشامگ و  نآ  رب  نانابهگن  درک و  ناهنپ  ياهناخ  رد 
تردـق دوخ و  يربمغیپ  ات  دـهدب  یـشیامن  واـب  هک  تسناد  مزـال  یلو  دوش  میلـست  دـهاوخیم  وا  هک  تسنادـیم  دـیآیم و  شتعاـمج  اـب  هک 

و دروایب . اجنیا  شندمآ  زا  شیپ  تسا  هدرک  ناهنپ  دایز  شـشوک  اب  هک  ار  وا  تخت  دناوتیم  یک  تفگ  يورنیا  زا  دنک  رادومن  ار  دـنوادخ 
هک  || ناـنچنآ  وا  درک  کـلم  لاـم و  كرت  دروخ  سوسفا  مه  هتفر  ناـمز  رب   || درک  مزع  ناـج  لد و  زا  سیقلب  هکنوچ  تسا : يونثم  رد 
دش هاگآ  شلد  زا  نامیلـس  سپ  تخت  هک  زج  ّالا  دمان  شغیرد  یم   || تخر  چیه  نزخم  چیه  لام و  چیه  ناقـشاع  نآ  گنن  مان و  گربب 
ّدح زک  تخت  یگرزب  نآ  شیوخ  تخت  نآ  تقرف  دـمآ  شخلت   || شیک  میلـست  نآ  هک  شرود  زا  دـید  دـش  هار  وا  لد  اـت  وا  لد  زک  ||  

تفگ نامیلـس  سپ  رگدـمه  اب  ندـب  لاـص  وا  وچمه   || رطخ  شقیرفت  دوب و  يراـک  هدرخ  دوبن  ناـکما  ار  تخت  ندرک  لـقن   || دوزفیم 
ددرگن ات  لاقتنا  ار  وا  تخت  دـیاب  تسج   || لاح  دـقن  رب  همهنیا  اب  دوخ  کیل  ریرـس  جات و  وا  رب  دـش  دـهاوخ  درـس   || ریخـألا  یف  هچرگ 

يهّوق تیرفع  یناشاک  تالیوأت   39 ِباتِکلا » َنِم  ٌملِع  ُهَدـنِع  يِذَّلا  ات - ٌتیِرفِع - َلاق   » اور ددرگ  شتجاح  هناکدوک   || اـقل  ماـگنه  هتـسخ 
نَم َو   » وا ینتـساوخ  ياهوزرآ  موهوم و  ياهفدـهب  دـنکیم  شراداو  دـیما و  میب و  يهلیـسوب  دریگیم  دوخ  رایتخاب  ار  سفن  هک  تسا  همهاو 

-17-1- نآرق ، - ظوفحم حول  هلیسوب  نید  ماکحا  هتسیاش و  راک  ماجنا  تمکح  ملع و  زا  هک  تسا  یمدآ  یلمع  لقع  ِباتِکلا » ُملِع  ُهَدنِع 
دنکیم شراداو  و  کین ، مان  فرـش و  یتسودـب  دـنکیم  کـیدزن  ار  سفن  دراد و  يربخ  هحفـص 468 ]  ] 269-234- نآرق -70-29- نآرق
سیقلب تخت  راضحا  رب  دوب  اناوت  ملاع  ربمغیپ و  دوخ  نامیلس  هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یفاص  يونعم . تامارک  تادابعب و 

نب فصآ  وا  تسا و  نم  نیـشناج  ملاع و  هک  دـنک  یفّرعم  سنا  ّنجب و  ار  وا  ات  ِباتِکلا » َنِم  ٌملِع  ُهَدـنِع   » هک سک  نآب  درک  راذـگاو  یلو 
لوق هکنیا  هک  تسفـالتخا   42 اـِهلبَق » نِم  َملِعلا  اَـنِیتوُأ  َو   ] » 182-149- نآرق . - دوب هدـش  ملاع  هتفرگ و  ارف  نامیلـس  ملع  زا  هک  دوب  اـیخرب 

اریادخ تردق  میدوب  هتسناد  هکنیا  زا  شیپ  ام  تفگ  تسا و  سیقلب  مالک  دنتفگ  یعمج  و  تسا ، نامیلس  موق  لوق  دنتفگ  یضعب  تسیک ،
لبق هدروآ  مالسا  يو  هک  دوب  یهاگآ  ام  يارب  ینعی  تسا  نامیلس  مالک  دناهتفگ  یضعب  و  میدوب ، هدروآ  مالـسا  دهاوخب و  هک  زیچ  ره  رب 
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شتسرپ زا  ار  سیقلب  نامیلس  تشاد  زاب  ینعی  حوتفلا : وبأ   43 ِهّللا » ِنُود  نِم  ُُدبعَت  َتناک  ام  اهَّدَص  َو   » 39-3- نآرق . - دیایب ام  دزن  هکنآ  زا 
اریو دیتسرپیم  يادخ  ریغ  هچنآ  ینعی  ّدص »  » لعاف تسا  عفر  ّلحم  رد  ام »  » دناهتفگ یـضعب  و  دندیتسرپیم ، يادخ  نودـب  هچنآ  باتفآ و 

یَّقَُلَتل َکَّنِإ  َو   » 7 تیآ 6 - ود  - 1 ام : نخس   51-1- نآرق [. - دوخ رهاظ  رب  مالک  قایسب  تسا  رتقی  هکنیا ال  تشاد و  زاب  يادخ  شتسرپ  زا 
ربمغیپ لدـب  ود  نآ  ماهلا  رگیدـکیب و  هیآ  ود  هکنیا  طابترا  هک  دـنکیم  هّجوتم  هتکن  نیاب  ار  یمدآ  ًاران » ُتسَنآ  یِّنِإ  یـسوم  لاق  و  َنآرُقلا ،

وت نابز  رب  دنکیم و  تسرد  نآرق  هک  تاملک  ظافلا و  فورح و  هکنیا  هک  تسا  هدوب  شترـضح  رطاخ  شمارآ  لد و  تیوقت  يارب  دـیاش 
شتآ رادنپب  تفر  دید و  شتآ  مه  یـسوم  هکنانچ  تسا  تیاهنیب  تمکح  ملع و  ملاع  زا  يریگارف  تسین ، هدوهیب  يهشیدـنا  دوشیم  ناور 

تخومآ تفرعم  ار  وا  دوب و  ّقح  وترپ  نآ  تشادنپ و  شتآ  ار  ینشور  یسوم  هک  هنوگنامه  سپ  دیـسر  شـشوگب  كروب » نا   » زاوآ یلو 
شناد و هکنآ  يوس  زا  تسا  یندناوخ  ینتفگ و  شنیب  شناد و  هکلب  تسا  یبرع  ياویـش  نانخـس  حیـصف و  تاملک  هن  مه  نانخـس  هکنیا 

رخآ ات  َدُواد » ُنامیَلُس  َِثرَو  َو   » تیآ 16 - 2 هحفص 469 ]  ] 102-80- نآرق -64-30- نآرق . - درک يربهر  اهنآب  ار  وت  دـیرفآ و  ار  شنیب 
نامیلس هک  نایب  نیاب  هدروآ  رگید  تروصب  اجنآ  ار  ناغرم  نابز  نتسناد  - 1 تسا : بلطم  ود  زا  ياهنومن  تاروت  رد  نامیلس ، تشذگرس 

رد دیوریم و  اهراوید  رب  هک  یئافوز  ات  نانبل  دازآ  ورس  زا  تفگ  نخـس  ناتخرد  هراب  رد  تفگ و  لثم  رازه  هس  دوب و  میکح  ملاع و  يدرم 
ابس يهکلم  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  أبس  يهکلم  رادید  - 3 44-14- نآرق . - تفگ نخس  زین  نایهام  تارشح و  ناغرم و  مئاهب و  يهراب 
وا داد  ار  وا  لئاسم  مامت  باوج  نامیلس  دنک . ناحتما  یلئاسمب  ار  وا  ات  دمآ  مامت  تمشح  اب  دینش  دنوادخ  مسا  يهراب  رد  ار  نامیلس  هزاوآ 

لیصفت نیاب  هّیضق  هکنیا  لقن  يارب  ام  و  دوب ، هدماین  نامیلس  يارب  هزادنا  نآب  هک  داد  لاوما  ردقنآ  نامیلس و  زا  درک  دایز  رکش  ینادردق و 
ابس و يهکلم  اب  هک  میدق  ياههناسفا  هار  زا  هچ  دوب  هدیسر  برع  شوگب  وا  ماقم  نامیلـس و  نوچ  میاهتفگ : اج  دنچ  هک  میئوگیم  ار  نامه 

لیئارـسا ینب  گرزب  ربمغیپ  هاـشداپ و  ار  وا  دناهتـشاد و  اـهنآ  اـب  شزیمآ  هک  دوهی  يهلیـسوب  هچ  تسا و  هتـشاد  راـک  رـس و  نمی  نیمزرس 
اویـش و یئاههلمج  اب  هدش و  لیدبت  یتیبرت  تقیقح  تروصب  تایآ  هکنیا  رد  اهنآ  دننام  هناسفا  صقان و  تارطاخ  يورنیا  زا  دناهتخانـشیم ،
-4 تسا . هدـش  تیبرت  میلعت و  تربع و  دـنپ و  يهلیـسو  دـنربب  تّذـل  شندـناوخ  زا  دـنرادب و  رطاـخ  رد  هشیمه  ارنآ  دـنناوتیم  هک  بلاـج 
نید و ياوشیپ  رگا  هک  صوصخب  ناربهر  گرزب و  ياهتّیـصخش  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دـیاش  تیآ 16  رد  ِریَّطلا » َقِطنَم  انمِّلُع   » يهلمج

رود رظن  زا  ار  دارفا  نیرتکچوک  دنسانشب و  ار  دوخ  یتسرپرـس  تحت  تاقبط  مومع  دنـشاب و  مدرم  لاوحاب  يانـشآ  یتسیاب  دندوب  تسایس 
داد و ینتـسیاب  هچنآ  هورگ  ره  يارب  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هاگآ  اـهنآ  نیمزرـس  تایـضتقم  تاـجایتحا و  زا  دـننادب و  ار  اـهنآ  ناـبز  دـنرادن و 

دوجوم کی  لاوحا  یئانیب  زا  دـشاب  هیانک  نتـسناد  نابز  تسا  نکمم  زین  و  دـنیامن ، راتفر  روج  نآب  اهنآ  اـب  دـننک و  مهارف  تسا  یناـبرهم 
 ] 41-13- نآرق  - تاجایتحا ینعی  دـنیوگیم ، نخـس  نم  اب  نم  يهناـخ  نادـلگ  ياـهلگ  تفگیم  یئاـنیب  یئاـناد و  لـها  زا  يدرم  هکناـنچ 
رد هک  دارفا  نیرتـکچوک  هک  هکنیا  هـب  هراـشا  دـیاش  َریَّطلا » َدَّقَفَت   » يهـلمج تیآ 20  - 5 مـنکیم . كرد  ار  اـهنآ  صقاوـن  و  هحفص 470 ]

لوئـسم ای  ردپ و  هک  تسا  نارگیدب  رّکذت  یئامنهار و  يارب  نامیلـس  لمع  هکنیا  لقن  دنـشاب و  رود  رظن  زا  دیابن  دنتـسه  یـسک  یتسرپرس 
هّجوت هزادـنا  نآ  ات  اهردـپ  مینیبیم  زورما  هکنانچ  دـشاب  لفاغ  اـهنآ  زا  دـیابن  تسا  رادهدـهع  ار  يراـکب  یگدیـسر  هک  ره  هاـگنب و  کـی 

کی سیئر  ای  و  دنتـسین ، رادربخ  چیه  هسردم  طیحم و  اب  وا  يهطبار  راک و  زرط  زا  دورب و  هسردمب  هناخ  زا  حبـص  هک  دنراد  دوخ  دنزرفب 
- ماجنا راتفر و  راک و  زرطب  دریگیم و  رظن  رد  ار  تقو  رخآ  نتفر  تقو و  لّوا  ندـمآ  نامه  دـشاب  نیبکیراب  یلیخ  رگا  هرادا  ای  هناخراک و 

يهلمج هکنیا  تفگ : ناوتیم  هکنیا  اب  تسا  اهراک  رد  يراگنا  لهـس  نیمه  زا  ام  ياهراک  بیع  رتشیب  و  دنکیمن ، هّجوت  چیه  اهنآ  يهفیظو 
- نآرق : - میئوگب رگا  دوب  دـهاوخن  هغلابم  زاب  تسا . هدـش  راداو  يراکب  هک  يدرف  ای  ءزج  نیرت  هداس - عضو  یـسراوب  دـنکیم  راداو  نآرق 

نیشام خرچ  هرهم و  چیپ و  کیب  یگدیسر  لوئسم  نیشام  هاگتسد  صّـصختم  ای  هدننار و  کی  هک  میمهفب  هلمج  هکنیا  زا  میناوتیم   41-21
دشاب لیلدب  یکّتم  دیاب  دوخ  نخس  راک و  ره  رد  سک  ره  هک  دشاب  نیاب  يربهر  يارب  دیاش  ٍناطلُِـسب » یِّنَِیتأََیل   » تیآ 21 - 6 دشابیم . دوخ 

نآ زا  فّلخت  درک و  تیاعر  ار  راک  مظن  هشیمه  دیاب  هک  دنامهفیم  زین  و  درک ، يراک  تفگ و  يزیچ  دیابن  لالدتـسا  نودـب  هدیجنـسن و  و 
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دراد و ياهدعو  یـسک  اب  رگا  هک  رگدکی  اب  دارفا  طباور  یعامتجا و  ياهراک  رد  صوصخب  تسا  يراتفرگ  رازآ و  بجوم  تهج  نودـب 
هیبـنت و تسین  دوـخ  يهفیظو  هکنیا  بظاوـم  هکنآ  دـیاب  تسا و  باذـع  قاقحتـسا  بجوـم  نآ  زا  فـّلخت  تـسه  ياهـفیظو  ماـجنا  رد  اـی 

رظن زا  ار  يدهده  ماقم  تسا و  ّتیصخش  رد  لثملا  برض - وا  تمشح  هک  نامیلـس  هّتبلا  تسا و  هدرک  یگرزب  ریـصقت  هک  دوش  تازاجم 
روهشم هاشداپ  أبس  يهکلم  هک  دوشیم  نآ  یـسراو  ینیبکیراب و  هکنیا  يهجیتن  دنکیم و  دیدهت  وا  تبیغ  رب  دنکیم و  دّقفت  درادیمن و  رود 
نیشام خرچ  چیپ و  رگا  هک  نیشام  داتسا  کی  يارب  دشاب  یئامنهار  يهلیسو  وا  راک  هک  تسین  بّجعت  ياج  سپ  دوشیم ، وا  میلست  ربتعم  و 

ات ُناطیَّشلا » ُمَُهل  َنَّیَز   » يهلمج تیآ 24  - 7 دشابیم . ماجنا  شدرگب و  یبوخب  شراک  دنک  هحفص 471 ]  ] 40-13- نآرق  - یسراو ار  دوخ 
یلصا داهن  ترطف و  بجومب  نوچ  دنباییم  رد  ار  ادخ  ریغ  شتـسرپ  كرـش و  یتشز  مه  ناگدنرپ  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دعب  تیآ  رخآ 

تسا راوازـس  سپ  دنکیم  شنزرـس  یتسرپ  باتفآ  رب  ار  ّتلم  نآ - دهده  هک  اجنآ  ات  دنـسانشیم  ار  دوخ  يهدننیرفآ  دنتـسه و  ادخب  يور 
ياههلمج تیآ 25  - 8 51-21- نآرق . - دـشابن رتمک  کچوک  يهدـنرپ  زا  تقیقح  تفایردـب  دـنک و  زاب  دوخ  شوگ  مشچ و  یمدآ  هک 

کغرم نآ  تفرعم  راهظا  يارب  دشاب  نینچ  رگا  دیاش  تسا و  هدـش  تئارق  مه  باطخ  يهغیـصب  ءات  اب  میتشون  هکنانچ  َنُوِنلُعت » َنوُفُخت و  »
- نآرق -33-25- نآرق . - تسا رادربخ  ناتناهن  راکشآ و  زا  دد  ماد و  امـش  يهدننیرفآ  هک  ینامیلـس ، تمـشحب  ناروناج  نمجنا  رد  تسا 

تـسرپدوخ ّدبتـسم و  ناهاشداپ  ناتـسرپرس و  یئامنهار  یهاگآ و  يارب  دیاش  رخآ  ات  ًارمَأ » ًۀَعِطاق  ُتنُک  ام   » يهلمج تیآ 32  - 9 47-36
رادومن تسردان  زا  تسرد  هار  ات  دـندادیم  ماجنا  تروشم  اب  ار  يراـک  ره  دـنمدرخ  ناـهاشداپ  ّتیرـشب  خـیرات  میدـق  نارود  زا  هک  دـشاب 
تـسرد مّود  رظن  تسا  نکمم  یلو  میتشون ، ار  نیرّـسفم  رظن  فالتخا  َنُولَعفَی » َِکلذَـک  َو   » يهلمج تیآ 24  - 10 48-21- نآرق . - دشاب

- دوخ ناهاشداپ و  راک  هک  تسا  هدش  هتشاد  راوتسا  شراهظا  هکنیا  وا  نخس  لقن  زا  سپ  هک  دشاب  هکلم  نخس  قیدصت  دیکأت و  هک  دشاب 
ار هکنیا  خیرات  نارود  هکنانچ  نامدرم  یگراچیب  تسا و  اهینادابآ  یبارخ  يارب  کلامم  اهنیمزرس و  ندومیپ  تسا و  نیمه  ّدبتسم  ناهاوخ 

ياهتّلم ياهنیمزرـس  فّرـصت  رد  کلامم  ياسؤر  اهنارمکح و  هک  تسا  هدـنام  ياجب  یمدآ  تشز  يوخ  هکنیا  مه  زونه  دـهدیم و  ناـشن 
هکنیا هب  دشاب  هراشا  دـیاش  ٌنیِمَأ » ٌّيِوََقل  ِهیَلَع  یِّنِإ   » يهلمج تیآ 39  - 11 47-22- نآرق . - دـنرادن يروظنم  يراوخ  یبارخ و  زج  فیعض 
نابزب ار  دوخ  تناما  یئاتسدوخ  يارب  دنراد و  لوبق  ار  تناما  شزرا  مه  ریذپان  فاطعنا  تخـسرس  يّدام  تادوجوم  لوغ و  تیرفع و  هک 

: دـناهتفگ نیرّـسفم  رخآ  ات  ارِقَتـسُم » ُهآَر  اّمَلَف   » يهلمج تیآ 40  - 12 هحفـص 472 ]  ] 60-22- نآرق . - دـنهدیم نارگید  دایب  دـنروآیم و 
زا دناهتفگ  زین  دش و  هدراذگ  مارآ  رادومن و  نامیلـس  ولجب  تخت  دـش و  هدـیچیپ  مهرود  نیمز  نامیلـس  هاگیاج  ات  سیقلب  تخت  يهلـصاف 

و تسا ، هدـش  ماجنا  مادـعا  داجیا و  قیرط  زا  نیمّلکتم  حالطـصاب  و  دـش ، رادـیدپ  مهارف و  هرابود  نامیلـس  روضح  رد  دـش و  تسین  اجنآ 
تشذگرس هکنیا  يارب  تسا  هداد  رارق  هنومن  هدرک و  لقن  ار  صاخشا  رد  فّرـصت  یمـسیتینام و  لامعا  دوخ  رهاوجلا  ریـسفت  رد  يواطنط 

یعیبط ریغ  راک  یحو  نآرق و  يهلیسوب  هک  میئوگب  میناوتیمن  هکنیا  زج  ام  یلو  تسا  هدوب  یمـسیتینام  لمع  کی  سیقلب  تخت  ندروآ  هک 
نآ ّلح  هار  باوج و  ات  تسا  هدرکن  راکنا  یـسک  عقوم  نآ  رد  تسا و  هدـش  لـقن  یناـهج  روهـشم  یناـحور  یـسایس و  صخـش  کـی  زا 

و 44 تایآ 41  - 13 51-23- نآرق . - مینادـیمن ار  نآ  یگنوگچ  هچرگا  مینادـیم  تسرد  ار  نآ  زین  اـم  سپ  دوـش  هتفگ  نآرق  يهلیـسوب 
ندید یگدیـسر و  وا و  شوه  شیامزآ  يارب  دناهتفگ  نیرّـسفم  رخآ  ات  َحرَّصلا » ِیلُخدا  اََهل  َلِیق   » رخآ و ات  اهَـشرَع » اَهل  اوُرِّکَن   » ياههلمج

میرادن و نآ  یگنوگچ  رب  ماما  زا  نئمطم  ینخس  تسا و  هتشذگ  نآ  رب  نرق  یس  دودح  رد  هک  تسا  يراک  نوچ  یلو  تسا  هدوب  وا  ياپ 
دهده يهتفگ  هک  تیآ 22  - 14 99-66- نآرق -54-30- نآرق . - میزجاع نآ  رد  رظن  راهظا  زا  تسین  ام  یگدـنز  راک  فئاظوب و  طوبرم 

یکغرم زا  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  يواطنط  مدـش ، رادربخ  نم  يرادـن  عالّطا  وت  هچنآ  زا  ینعی  ِِهب » طُِحت  َمل  اِمب  ُتطَحَأ   » تسا هدـش  لقن 
81-49- نآرق . - دنامب ياجب  تلادع  دوش و  نشور  قیاقح  ات  وا  روضح  رد  ار  وا  ّتیعر  يدازآ  لامک  دنامهفیم  نامیلس  هاگشیپب  ناوتان 

ات 93] تایآ 45  [: 27  ] لمنلا هروس  ]
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َول ال ِۀَنَسَحلا  َلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِجعَتـسَت  َِمل  ِموَق  ای  َلاق  [ 45  ] َنوُمِصَتخَی ِناقیِرَف  مُه  اذِإَف  َهّللا  اوُُدبعا  ِنَأ  ًاِحلاص  مُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  انلَـسرَأ  دََقل  َو 
ِۀَنیِدَـملا ِیف  َناک  َو  [ 47  ] َنُونَتُفت ٌموَق  ُمتنَأ  َلب  ِهّللا  َدـنِع  مُکُِرئاط  َلاق  َکَعَم  نَِمب  َو  َکـِب  اـنرَّیَّطا  اُولاـق  [ 46  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  َهّللا  َنوُرِفغَتـسَت 

ّانِإ َو  ِِهلهَأ  َکـِلهَم  اندِهَـش  اـم  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل  َُّمث  ُهَلهَأ  َو  ُهَّنَتِّیَبـَُنل  ِهّللاـِب  اوُمَـساقَت  اُولاـق  [ 48  ] َنوُِحلـُصی َو ال  ِضرَألا  ِیف  َنوُدِـسُفی  ٍطـهَر  ُۀَعـِست 
مُهَموَق َو  مُهانرَّمَد  ّانَأ  مِهِرکَم  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  [ 50  ] َنوُرُعشَی مُه ال  َو  ًارکَم  انرَکَم  َو  ًارکَم  اوُرَکَم  َو   589-1- نآرق [ - 49  ] َنُوقِداَصل

ذِإ ًاطُول  َو  [ 53  ] َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـنیَجنَأ  َو  [ 52  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اوُمَلَظ  اِمب  ًۀَـیِواخ  مُُهتُوُیب  َکِلتَف  [ 51  ] َنیِعَمجَأ
[55  ] َنُولَهَجت ٌموَق  ُمتنَأ  َلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  نِم  ًةَوهَش  َلاجِّرلا  َنُوتأََتل  مُکَّنِإ  َأ   392-1- نآرق [ - 54  ] َنوُرِصُبت ُمتنَأ  َو  َۀَشِحافلا  َنُوتَأت  َأ  ِهِموَِقل  َلاق 

َنیِِرباغلا َنِم  اهانرَّدَق  ُهَتَأَرما  ّالِإ  ُهَلهَأ  َو  ُهانیَجنَأَف  [ 56  ] َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  مُهَّنِإ  مُِکتَیرَق  نِم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرخَأ  اُولاق  نَأ  ّالِإ  ِهِموَق  َباوَج  َناک  اـمَف 
[ - 59  ] َنوُکِرـُشی اّمَأ  ٌریَخ  ُهّللآ  یفَطـصا  َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَـس  َو  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ِلـُق  [ 58  ] َنیِرَذـنُملا ُرَطَم  َءاـسَف  ًارَطَم  مِهیَلَع  اـنرَطمَأ  َو  [ 57]
ٌهلِإ َأ  اهَرَجَـش  اُوِتبُنت  نَأ  مَُکل  َناک  ام  ٍۀَجَهب  َتاذ  َِقئادَـح  ِِهب  انتَبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  مَُکل  َلَزنَأ  َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  نَّمَأ   472-1- نآرق
َعَم ٌهلِإ  َأ  ًازِجاح  ِنیَرحَبلا  َنَیب  َلَعَج  َو  َیِـساوَر  اَهل  َلَعَج  َو  ًاراهنَأ  اَهلالِخ  َلَعَج  َو  ًارارَق  َضرَألا  َلَـعَج  نَّمَأ  [ 60  ] َنُولِدـعَی ٌموَق  مُه  َلب  ِهّللا  َعَم 

َنوُرَّکَذـَت ام  ًالِیلَق  ِهّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضرَألا  َءافَلُخ  مُُکلَعجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشکَی  َو  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطـضُملا  ُبیُِجی  نَّمَأ  [ 61  ] َنوُمَلعَی مُهُرَثکَأ ال  لـَب  ِهّللا 
نَّمَأ [ 63  ] َنوُکِرـُشی اّمَع  ُهّللا  َیلاعَت  ِهّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِِهتَمحَر  يَدَـی  َنَیب  ًارـُشب  َحایِّرلا  ُلِـسُری  نَم  َو  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِتاـُملُظ  ِیف  مُکیِدـهَی  نَّمَأ  [ 62]

ُلق ال  902-1- نآرق [ - 64  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مُکَناهُرب  اُوتاه  ُلق  ِهّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضرَألا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  نَم  َو  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  اُؤَدـبَی 
َلب اهنِم  ٍّکَش  ِیف  مُه  َلب  ِةَرِخآلا  ِیف  مُهُملِع  َكَراّدا  ِلـَب  [ 65  ] َنُوثَعُبی َناّیَأ  َنوُرُعـشَی  ام  َو  ُهّللا  َّالِإ  َبیَغلا  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ُمَلعَی 
ّالِإ اذه  نِإ  ُلبَق  نِم  انُؤابآ  َو  ُنَحن  اذه  اندِـعُو  دََـقل  [ 67  ] َنوُجَرخَُمل ّانِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاباُرت  اـّنُک  اذِإ  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  [ 66  ] َنوُمَع اهنِم  مُه 
ِیف نُکَت  ـال  َو  مِهیَلَع  نَزَحت  ـال  َو   479-1- نآرق [ - 69  ] َنیِمِرجُملا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـس  لـُق  [ 68  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ 

َو [ 72  ] َنُولِجعَتسَت يِذَّلا  ُضَعب  مَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  نَأ  یسَع  ُلق  [ 71  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  [ 70  ] َنوُرُکمَی اّمِم  ٍقیَض 
379-1- نآرق [ - 74  ] َنُوِنلُعی ام  َو  مُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَلعََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  [ 73  ] َنوُرُکـشَی مُهَرَثکَأ ال  َّنَِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلضَف  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ 
َو [ 76  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  مُه  يِذَّلا  َرَثکَأ  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی  َنآرُقلا  اَذه  َّنِإ  [ 75  ] ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ِضرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍۀَِـبئاغ  نِم  ام  َو 
[79  ] ِنِیبُملا ِّقَحلا  یَلَع  َکَّنِإ  ِهّللا  یَلَع  لَّکَوَتَف  [ 78  ] ُمِیلَعلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِهِمکُِحب  مُهَنَیب  یِـضقَی  َکَّبَر  َّنِإ  [ 77  ] َنِینِمؤُمِلل ٌۀَمحَر  َو  ًيدَُهل  ُهَّنِإ 

ّالِإ ُعِمُست  نِإ  مِِهَتلالَض  نَع  ِیمُعلا  يِداِهب  َتنَأ  ام  َو  [ 80  ] َنیِِربدُم اوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُست  َو ال  یتوَملا  ُعِمُست  َکَّنِإ ال   382-1- نآرق -
َو [ 82  ] َنُوِنقُوی اِنتایِآب ال  اُوناک  َساّنلا  َّنَأ  مُهُمِّلَُکت  ِضرَألا  َنِم  ًۀَّباَد  مَُهل  انجَرخَأ  مِهیَلَع  ُلوَقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  [ 81  ] َنوُِملسُم مُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُؤی  نَم 

ُمتنُک اذ  اّمَأ  ًاملِع  اِهب  اوُطیُِحت  َمل  َو  ِیتایِآب  ُمتبَّذَـک  َأ  َلاق  ُؤاج  اذِإ  یّتَح  [ 83  ] َنوُعَزُوی مُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُکی  نَّمِم  ًاجوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  نِم  ُرُـشَحن  َموَی 
َّنِإ ًارِصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکسَِیل  َلیَّللا  اَنلَعَج  ّانَأ  اوَرَی  َمل  َأ  [ 85  ] َنوُقِطنَی مُهَف ال  اوُمَلَظ  اِمب  مِهیَلَع  ُلوَقلا  َعَقَو  َو   562-1- نآرق [ - 84  ] َنُولَمعَت

َنیِرِخاد ُهَوتَأ  ٌّلُک  َو  ُهّللا  َءاش  نَم  ّالِإ  ِضرَألا  ِیف  نَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَـفُنی  َموَی  َو  [ 86  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 
ُهَلَف ِۀَنَسَحلِاب  َءاج  نَم  [ 88  ] َنُولَعفَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءیَش  َّلُک  َنَقتَأ  يِذَّلا  ِهّللا  َعنُص  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدِماج  اُهبَـسَحت  َلابِجلا  يََرت  َو  [ 87]

َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  لَه  ِراّنلا  ِیف  مُهُهوُجُو  تَّبُکَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  نَم  َو   600-1- نآرق [ - 89  ] َنُونِمآ ٍذـِئَموَی  ٍعَزَف  نِم  مُه  َو  اهنِم  ٌریَخ 
ِنَمَف َنآرُقلا  اَوـُلتَأ  نَأ  َو  [ 91  ] َنیِِملـسُملا َنِم  َنوُکَأ  نَأ  ُتِرمُأ  َو  ٍءیَـش  ُّلُک  َُهل  َو  اهَمَّرَح  يِذَّلا  ِةَدـلَبلا  ِهِذـه  َّبَر  َدـُبعَأ  نَأ  ُتِرمُأ  اـمَّنِإ  [ 90]

اّمَع ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  اهَنُوفِرعَتَف  ِِهتایآ  مُکیُِریَـس  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ِلـُق  َو  [ 92  ] َنیِرِذـنُملا َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  لُقَف  َّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنل  يِدَـتهَی  امَّنِإَف  يدَـتها 
دومث هورگب   45 هک ] وش  هّجوتم  ار  وا  ّتلم  ربمغیپ و  کی  ناتساد  دّمحم  يا  نونکا  : ] همجرت هحفص 475 ]  ] 502-1- نآرق [ - 93  ] َنُولَمعَت

يهتسدب حلاص  رگدکی 46  اب  گنجب  دندش  هتسد  ود  اهنآ  یلو  دیتسرپب ، ار  ادخ  دیوگب ]: هک   ] میداتـسرف حلاص  مانب  ار  ناشدوخ  زا  يدرم 
زا شزرمآ  ارچ  دیرادیم  ولج  یتسرپ  ّقح  نامیا و  رب  ار  یتخـسرس  رفک و  دـینکیم و  يدـبب  باتـش  يراکوکن  زا  شیپ  ارچ  تفگ : فلاخم 
وت هک  هاگنآ  زا  هچ   ] مینادیم موش  تسه  وت  اب  هک  ره  ار و  وت  ام  دـنتفگ : اـهنآ   47 دوش ! امـش  ریگارف  وا  تمحر  دیاش  ات  دیهاوخیمن  ادخ 
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ینامرفان يارب  تسا  دنوادخ  بناج  زا  امـش  یتخبدب  یموش و  هکنیا  تفگ : وا  میاهدـش ] راتفرگ  ام  دـنا  هدـش - توریپ  یمدرم  ياهدـمآ و 
ّتلم يداـبآ  رد  48 و  دـیوریم ] تسار  هارب  دـیتسه و  ریذـپ  دـنپ - هنوگچ  دوش  رادومن  ات   ] دـیتسه يراتفرگ  شیامزآ و  رد  نونکا  اـمش و 

: دیوش دـنگوسمه  دـنتفگ  هدرک ] روش  نینچ  رگیدـکی  اب  اهنآ   ] دـندوبن 49 یتسرد  حالـصا و  یپ  هک  دـندوب  بلط  بوشآ  هتـسد  هن  دومث 
میهاوخ دنک  یهاوخنوخ  هک  سکنآب  سپس  میزاسب  هحفص 476 ] ناشراک [  هدز و  نوخیبش  میور و  شاهداوناخ  حلاص و  تقو  رـس  هنابش 

هلیح يروج  اهنآ  اب  مه  ام  دندرک و  هلیح  نینچ  اهنآ  میئوگتسار 50  ام  کشیب  و  تسین . يربخ  هثداح  هکنیا  زا  ار  ام  هک  نک  رواب  تفگ :
دوبان ار  یگمه  ناشهورگ  اهنآ و  هک  دوب ! هنوگچ  ناشهلیح  نایاپ  هک  شیدـنیب  وت  دّـمحم ] يا  نونک   ] دندوبن 51 رادربخ  دوخ  هک  میدرک 
هکنیا هـّتبلا  دنتـشاد و  اور  دوـخ  هـک  متــس  نآ  يازــسب  تـسا  یمدآ  زا  یهت  ناریو و  هـک  تـسا  ناـشاههناخ  هـکنیا  کـنیا  میدرک 52 و 
نامیا هکنانآ  میداد  تاـجن  دنـشیدنا 53 و  رود  اـناد و  هک  اـهنآ  يارب  تسا ] وا  مدرم  حـلاص و  یتسرد  تقیقح و  ي   ] هناـشن تشذـگرس 

زا هکنیا  اـب  تفگ : دوـخ  مدرم  هب  يزور  طوـل   54 هک ] ونـشب  نونکا  حلاص  تشذگرـس  دوب  هکنیا  ، ] دـندرک يراگزیهرپ  دـندوب و  هدروآ 
ینادان يهناشن  هکنیا  و   ] دینادان یمدرم  امش  يرآ  دیراد ! راک  رس و  نادرم  اب  نانز  ياجب  ارچ  دینکیم 55  نینچ  ارچ  دیراد  ربخ  راک  یتشز 

يوقت و درم  ار  دوخ  هک  دـینک  نوریب  دوخ  يدابآ  زا  ار  طول  هداوناخ  دـنتفگ : رگیدـکی  اب  هک  زج  دنتـشادن  یخـساپ  اـهنآ   56 تسا ] امش 
رب میدوـب 58 و  هدرک  شناـگراچیب  رامـشب  ریدـقت  تشونرـسب و  هک  ار  شرـسمه  رگم  میدـیناهر  ار  شلها  وا و  اـم   57 دـننادیم . تراهط 
وت سپ   59 دندربن ] دوخ  ربمغیپ  نامرف  هک   ] ار ناگدش  میب  نیرذنم و  دمآ  رـس  رب  هچنآ  دوب  یـشراب  دب  هچ  هک  میتخیر  یناراب  ناشیگمه 
امش نونکا  و  ، ] وا يهدیزگرب  ناگدنب  رب  یگدوسآ ] یتسردنت و  و   ] مالـس تسا و  دنوادخ  صوصخم  شیاتـس  هّلل  دمحلا  وگب : ربمغیپ  يا 

هک داتسرف  نامسآ  زا  یبآ  امش  يارب  هدیرفآ و  نیمز  نامـسآ و  هکنآ  ایآ   60 دننکیم ! وا  زابنا  هچنآ  ای  تسا  رتهب  ادخ  ایآ  دیشیدنیب ] مدرم 
جک نیکرشم  هکلب  تسا  ادخ  اب  يرگید  مه  زاب  ایآ  دینک ، زبس  دیناوتن  ار  نآ  تخرد  کی  دوخ  هک  دیرفآ  نآ  زا  مّرخ  زبسرس و  ياهناتسب 
عنام ایرد  ود  نایم  درک و  نآ  رگنل  ار  اههوک  و  درک ، يراج  اهدور  نآ  يالبال  رد  درک و  شمارآ  هاـگیاج  ار  نیمز  هکنآ  اـیآ  دنوریم 61 
هکنآ دـناوخیم  ار  يادـخ  لد  زا  هک  هراـچیب  نآ  اـیآ  دنـشناد 62  زا  یهت  نارفاک  رتشیب  اـی  تسا  راـکمه  وا  اـب  يرگید  دراذـگ  يریگولج 

ار وا  ياج  يرگید  دوریم و  یکی  هک  دنکیم  رگیدکی  نیشناج  نیمز  يور  رب  ار  مدرم  امش  دیامنیم و  شاهدوسآ  يدب  زا  دنکیم و  شتباجا 
ایآ دیوشیم 63  يدنوادخ  تردق  رّکذتم  دیجنـسیم و  هحفـص 477 ] مک [  هچ  تسا ! کیرـش  اهراک  هکنیا  رد  يرگید  ادخ  اب  ایآ  دریگیم 
وا اب  يرگید  ایآ  دتـسرفیم ! امـش  يارب  تمحر  ناراب و  يهناشن  ياهداب  یـسک  هچ  و  دـنکیم ، ناتیربهر  ارحـص  ایرد و  ياـهیکیرات  رد  هک 

وا 64 شتـسرپ  رد  ای  شنیرفآ  رد  ار  يرگید  نداد  تکرـش  مدرم و ] هکنیا  راتفگ   ] زا دنوادخ  تسا  دـنلب  هچ  تسا ! کیرـش  اهراک  نیرد 
يزور امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسیک  دـنادرگیم و  زاب  سپ  نآ  دـنیرفایم و ز  لّوا  هکنآ  تسیک  مدرم ] هکنیا  زا  سرپب  دّـمحم  يا  ]

وگب  ] دیئوگتسار 65 اعقاو  رگا  دوش ] رادومن  امش  تسار  نخـس  ات   ] دیروایب ارنآ  يهناشن  دوخ و  لیلد  تسه  یـسک  ادخ  زج  رگا  دناسریم 
و  ] دنتسین رادربخ  دوخ و  زیخاتسر  زور  تسناد  دنهاوخن  زین  ادخ و  زج  درادن  بیغ  زا  ربخ  نیمز  نامسآ و  رد  يدوجوم  چیه  دینادب ] سپ 
دنتسه و لد  ود  نونکا  دوشیم و  مهارف  رگید  ناهج  رد  مدرم  شناد  یهاگآ و  یلب   66 تسا ] راکشآ  ناهن و  رهب  ياناد  هک  تسا  دنوادخ 
زا میدـش  كاخ  ام  ناردـپ  ام و  هک  سپ  نآ  زا  هنوگچ  دـنیوگ : نارفاک  هک ] تسا  ورنیا  زا   ] دـنروک 67 نآ  ملع  ترخآ و  زا  نادرگرس و 
هک تسا  یناتـساد  هنهک  نامه  نخـس  هکنیا  یلو  دناهداد  اههدـعو  نینچ  ام  ناردـپ  امب و  هّتبلا   68 میوشیم ! هدنز  مینکیم و  ردـب  رـس  نیمز 

رادربخ اهتّلم  تشذگرـس  خیرات و  زا  و   ] دـینکب نیمز  يور  رد  یـشدرگ  وگب : اهنآ ] خـساپب  دّـمحم  يا  وت   ] دناهدینـش 69 دناهتفگ و  همه 
وشم 71 و ریگلد  ناشرکم  راتفر و  راتفگ و  زا  شابم و  نیگهودنا  دوخ  وت  یلو   70 دیماجنا . اجک  هب  ناراکدب  راک  نایاپ  دینیب  هب  ات  دیوش ]

هچنآ دشاب  ناترس  تشپ  يدوز  نیمهب  دشاب  کیدزن  هک  تسا  دیما  وگب :  72 دیتسه ! وگتسار  رگا  دسریم  یک  تمایق  هدعو  هکنیا  دنیوگ :
راگدرورپ هکنوچ   ] 74 دننامرفان ] و   ] دنرادن تمعن  ساپ  ناشرتشیب  یلو  تسا  مدرمب  يهدنشخب  وت  يادخ  هّتبلا  دینکیم 73 و  باتش  نادب 

نشور يهمان  رد  هکنآ  زج  تسا  ناهن  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  تسین  دنیوگیم 75 و  راکشآب  ای  دنراد و  هدیـشوپ  لدب  هچنآ  دنادیم  وت ]
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ار یتسرد  ّقح و  دنکیم  رادومن  دـنکیم و  نشور  ار  دوهی  ياهفالتخا  رتشیب  هک  تسا  وت  نآرق  نیمه   76 تسا . راکشآ  راوتسا و ] دنوادخ  ]
وت دنوادخ  هّتبلا  ریذّپقح 78 و  تسا و  نمؤم  هکنآ  يارب  شیاسآ  تسا و  تیاده  يهلیـسو  زین  دنریذپیمن 77 و  رگیدکی  زا  ناشدوخ  هک 

نابیتشپ ار  دنوادخ  وت  79 و  تساناد . تسا و  رترب  وا  هک  نوچ  درک  دـهاوخ  يرواد  اهنآ  اب  دوخ  راوتـسا  تسرد و  هحفص 478 ] نامرفب [ 
دنرک هک  ار  اـهنآ  هن  ینک و  رادربـخ  ار  هدرم  یناوـتیمن  هّتبلا  وـت   80 شاـبم ] كانـشیدنا  و   ] يوریم نشور  تسرد و  هارب  نوچ  نادـب  دوخ 

یهارمگ زا  یئامن  تیادـه  یناوتن  ار  نالدروک  زین  81 و  دنمهفب ] دنهاوخیمن  و   ] دـناهدرک تشپ  هکیماگنه  یناسرب  ناشـشوگب  ار  تزاوآ 
دننادب نارفاک  هکنیا  ّقحب 82  يهدرپسرس  دنتسه و  ام  تایآب  نمؤم  هک  یناسرب  یئاهنآ  شوگب  ار  ّقح  نخس  یناوتیم  ّطقف  يرب  تسار  هارب 

يراتفرگ هک  دنامهفب  دـیوگب و  نخـس  اهنآ  اب  ات  میروایم  ردـب  نیمز  زا  ياهدـنبنج  دـنوش  راتفرگ  دـیاب  دـسرب و  ناشتـشونرس  هک  زور  نآ 
درگ ار  ناسک  نآ  هورگ  ره  زا  هک  زور  نآ  دنتـشادن و  روابدوخ  ار  ام  تایآ  دـندادن و  شوگ  تسرد  راتفگب  مدرم  هک  تسا  نآ  يهلاـبند 

زا اهنآ  زا  دنیآ و  يدنوادخ  لدع  هاگشیپ  اب   84 119-117- یقرواپ « - 1«81» دنسر یم - مهب  ناشیگلمج  دنرکنم  ار  ام  تایآ  هک  میروآ 
یلمع راک و  هچ  یگدنز ] نارودب  و   ] دیدرمـش غورد  ارنآ  هنوگچ  دیدوبن  ّقح  تایآ  شنیرفآ و  رارـساب  ملاع  هک  امـش  دسرپب : خـیبوت  رس 

[ يدنوادخ یئاهن  تردق  هک   ] دندیدیمن دوخ  رگم  دنرادن 86  نخس  لاجم  دوش و  ناشریگاو  ناشمتس  يازـس  هک ] تساجنآ   ] 85 دیتشاد !
يارب تسا  تردـق  يهناـشن  ریبدـت  هکنیا  رد  هّتبلا  ندـیبنج ! ندـید و  يارب  زور  و  تسا ، هدرک  تسرد  دـنریگ  شمارآ  هکنآ  يارب  ار  بش 

مارآ دنوادخ  ّتیـشمب  هکنآ  زجب  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  دوش ] رادومن  قیاقح  هکنیا   ] يزور یلو  دننامیا 87  و  هشیدنا ]  ] درم هکیمدرم 
هک دـید  یهاوخ  يرادـنپیم  مارآ  هک  ار  اـههوک  دنیآ 88 و  نتورف  ّقح  هاگـشیپب  دـنوش و  رارقیب  نیمز  نامـسآ و  ناگدـیرفآ  يهمه  تسا 

رادربخ مدرم  امـش  راک  زا  هّتبلا  وا  تسا و  هدرک  تسرد  راوتـسا  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  يدنوادخ  تخاس  هکنیا  هّتبلا  دنرذگ . رد  ربا  دننام 
راک اـب  هک  سکنآ  دـناهدوسآ 90 و  زیخاتـسر  زور  بارطـضا  زا  نانیا  تفای و  دـهاوخ  ار  نآ  زا  هب  دـیآ  کین  راک  اب  هکنآ  سپ  تسا 89 

مدرمب دّمحم  يا   ] 91 دینیبب ! ازج  هحفـص 479 ] دینکیم [  هکنآ  زج  دـیراد  راظتنا  رگم  دـناهداتفا ، رد  ورب  خزود  رد  نانیا  سپ  دـیآ  تشز 
هتـشاد یمارگ  تسا و  هدرک  مارحلا  تیب  ار  هکنیا  هکنامه  متـسرپب  ار  هناـخ  هکنیا  يهدـننیرفآ  هک  دـناهداد  ناـمرف  ارم  مرومأـم و  نم  وگب ]

ره سپ  دنمهفب ] دنونـشب و  مدرم  هک   ] مناوخب نآرق  زین  مشاب 92 و  ناناملـسم  يهتـسد  زا  هک  مرومأم  زین  تسا و  وا  لام  زیچ  همه  تسا و 
سب تسا و  هدنیآب  دـیون  میب و  نم  راک  طقف  تسین ] يراک  وا  اب  ارم   ] دوش هارمگ  هکنآ  تسا و  وا  دوخ  يارب  شدوس  تفای  تسار  هار  هک 

راک زا  ربخیب  وا  هچ  دیسانشب ، ار  اهنآ  ات  دهدیم  ناشن  امشب  ار  دوخ  تردق  راثآ  يدوزب  هک  تسا  ادخ  يارب  شیاتـس  وگب ]: اهنآب  زاب  و   ] 93
الب و هب  ینعی  يدب  هانگب و  دـینکیم  یگدز  باتـش - ارچ  حوتفلا : وبأ   45 ِۀَنَسَحلا » َلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِجعَتسَت  َِمل  : » نیرّسفم نخـس  تسین . امش 

امـش رب  هک  دـشاب  ات  يادـخ  زا  دـیهاوخن  شزرمآ  ارچ  ینعی  هیآلا » َهّللا - َنوُرِفغَتـسَت  َول ال   » تمحر تیفاـع و  ینعی  هنـسح  زا  شیپ  تبوقع 
ترخآ باذع  ینامرفان و  يدب و  ارچ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  نامزب و  هن  تسا  هجردب  مّدقت »  » ینعمب لبق »  » يهملک فشک : دـنک  تمحر 

- نآرق -70-15- نآرق . - دیـشاب مورحم  هدـنیآ  ياهیبوخ  زا  دـینکب و  دـب  هک  دـیراد  باتـش  یکین و  يربنامرف و  زا  دـینادیم  رترب  رتهب و  ار 
يهملک دزیم  دب  کین و  لاف  هدنرپ  ندیرپ  زا  رفس  رد  برع  نوچ  تسا : هتفگ  فاّشک  بحاص  رخف :  47 ِهّللا » َدنِع  مُکُِرئاط  َلاق   » 222-192

هچنآ تفگ : اهنآب  حـلاص  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  تسا . هتفر  راکب  دـب  کین و  ببـس  يارب  هلمج  هکنیا  رد  تسا  هدـنرپ  ینعمب  هک  رئاـط » »
يدـب رگا  دـناسریم و  دـناسرب  یـشوخ  دـیاب  رگا  تسا و  وا  ردـق  اـضق و  هک  تسا  دـنوادخ  دزن  رد  دوشیم  امـش  يارب  ّرـش  ریخ و  بجوـم 
دنوادخ دزن  رد  دینزیم  دب  لاف  نم  ندمآب  دینادیم و  موش  ار  نم  امش  هکنیا  يازس  ینعی  دناهتفگ  یضعب  و  دیسر : دهاوخ  دیراد  تشونرـسب 

رما لعف  اومساقت » : » فشک  49 ََّنلوُقََنل » َُّمث  ُهَلهَأ  َو  ُهَّنَتِّیَُبَنل  ِهّللِاب  اوُمَـساقَت  اُولاق   » 33-1- نآرق . - دنکیم تازاجم  نآب  ار  امـش  تسا و  هریخذ 
يهغیصب و  دیئوگب . دعب  دیورب و  شتقو  رس  بش  ینعی  تسا  هدش  تئارق  باطخ  يهغیصب  دعب  يهلمج  ود  و  دیوش ، دنگوسمه  ینعی  تسا 

: رخف  49 ِِهلهَأ » َکـِلهَم  [ » هحفـص 480  ] 81-1- نآرق . - میئوـگب دـعب  میورب و  هک  دـیوش  مسق  مه  ینعی  تـسا  هدـش  هدـناوخ  زین  مـّلکتم 
تـسا نکمم  هملک  دوخ  دشاب و  دیزم  ای  دّرجم  ردصم  زا  هک  تسا  هدش  تئارق  هس  نآ  حتف  مال و  رـسک  میم و  حتف  میم و  ّمض  اب  کلهم » »
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دیز نبإ  يربط :  50 انرَکَم » َو  ًارکَم  اوُرَکَم  َو   » 20-1- نآرق . - درادن يرثا  ینعم  هجیتن  رد  مادکچیه  هک  ناکم  ای  نامز  مسا  ای  دشاب  ردصم 
تفر حلاص  نوچ  میـشکیم و  ار  شاهداوناخ  میوریم  میـشکیم و  اجنآ  ار  وا  دور  دوخ  دـبعمب  حـلاص  نوچ  دـنتفگ : اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ 

ندـمآ دورف  زا  اهنآ  دـش  ریزارـس  ناش  ولجب  هوک  زا  یگنـس  هک  دـندوب  وا  راظتناب  يراـغ  ولج  رد  اـهنآ  دوب  هوک  راـنک  رد  هک  دوخ  دـبعمب 
حتف و اب  عمجم :  51 مُهانرَّمَد » ّانَأ  . » دشن رادربخ  اهنآ  تشونرـس  زا  یـسک  تفرگ و  ار  راغ  ولج  گنـس  دندش  هدنهانپ  راغ  نوردـب  گنس 

فلا نودـب  نا »  » هک تسا  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا  دـشاب و  ولج  يهلمج  يهلاـبند  اـی  دـشاب و  هلمج  زاـغآ  هک  تسا  هدـش  تئارق  هزمه  رـسک 
ّقفوم ار  ام  هک  ادخ  يارب  شیاتس  وگب  - 1 تسا : هدش  ینعم  روج  ود  عمجم :  58 ٌمالَـس » َو  ِهِّلل  ُدمَحلا  ُِلق  . » هزمه حتف  اب  تسا  هدرک  تئارق 

تـشاد تمالـسب  درک و  دوبان  ار  نارفاک  هک  ادخ  يارب  شیاتـس  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  درکن 2 - راتفرگ  ناگتـشذگ  لثم  درک و  نامیاب 
- نآرق -446-426- نآرق -32-1- نآرق . - درکن راتفرگ  نارفاک  نآ  دـننام  هک  ترـضح  نآ  دالوا  اب  ار  ام  ربمغیپ  باحـصا  اـی  ار  ناربمغیپ 
اب باطخ  هک  دـننآرب  نیرّـسفم  یقاب  و  ِهِّلل » ُدـمَحلا   » وگب تفگ  ار  وا  يادـخ  طول  اـب  تسب  اـطخ  هکنیا  تفگ  ءاّرف  حوتفلا : وبأ   ] 686-652

فشک  61 ًازِجاـح » ِنیَرحَبلا  َنَیب  َلَـعَج  َو   » 18-1- نآرق «[. - ِهِّلل ُدـمَحلا   » 98-81- نآرق : - دّـمحم يا  وگب  ینعی  مالّـسلا  هیلع  تسا  لوسر 
، هتسسگ مه  زا  تقیرط  رد  هتسویپ و  مهب  تقلخ  رد  دنّداضتم  رهوج  ود  سفن ، يهبطصم  مه  تسا  لد  يهبعک  مه  یمدآ  داهن  رد  هتـشون :

لد نآ  درب  نوخیبـش  لد  يهدرپارـس  رد  هراـّما  سفن  نآ  هک  هگ  ره  هداـهن ، يزجاـح  تردـق  زا  یکی  ره  ناـیم  و  هداـشگ ، مـه  رد  ود  ره 
موی و ّلک  یف  یلاعت  هّلل  ّنا   » هک ربخ  نآ  ّرـس  تسا  هکنیا  دیآیم . ودب  رظن  تعلخ  میدق  تانج  زا  دوشیم و  تّزع  هاگردب  مّلظتب  هدز  تنحم 

اذه َو  ٌتاُرف  ٌبذَـع  اذـه  ِنیَرحَبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  - » تسا ناقرفلا  ةروس  رد  تیآ  هکنیا  ریظن  دابعلا .» بولق  یف  ةرظن  نیّتس  ۀـئامثالث و  ۀـلیل 
بآ ود  نآ  تسا و  نمؤم  لد  تفـص  ایرد  ود  هکنیا  تفرعم  لـها  ناـسل  رب  هحفص 481 ]  ] 651-575- نآرق -40-1- نآرق « - ٌجاجُأ ٌحِلم 
ّبر تظقی ، تلفغ و  تعانق  صرح و  تیادـه ، تلالـض و  نیقی ، ّکـش و  ءاـجر ، فوخ و  ّداـضتم : ینعم  ود  زا  تسا  وا  رد  هچنآ  تفص 

، دنکن هابت  دیما  یـشوخ  سرت  یخلت  ات  تسا  يزجاح  ّنظ  نسح  زا  اجر  فوخ و  نایم  هدرک  ادیپ  یعنام  يزجاح و  ّدـض  ود  ره  نایم  هّزعلا 
تسا يزجاح  تمصع  زا  تیاده  تلالـض و  نایم  دنکن ، هابت  نیقی  تبوذع  ّکش  تحولم  ات  تسا  يزجاح  تفرعم  زا  نیقی  ّکش و  نایم 

هابت تیادـه  توالح  تلالـض  ترارم  ات  تسا  يزجاح  تمـصع  زا  تیادـه  تلالـض و  نایم  دـنکن ، هابت  نیقی  تبوذـع  ّکش  تحولم  ات 
رظن تعلاطم  زا  تظقی  تلفغ و  نایم  دنکن . هابت  تعانق  توافـص  صرح  ترودک  ات  تسا  يزجاح  يوقت  زا  تعانق  صرح و  نایم  دـنکن .

رد هک  تسا  كدوک  نآ  رّطضم  دناهتفگ : هتشون : فشک   62 َّرَطـضُملا » ُبیُِجی  نَّمَأ  . » دنکن هابت  تظقی  رون  تلفغ  تملظ  ات  تسا  يزجاح 
دنادـن يو  لاح  سک  هّللا  زج  دـلانب و  يرامیب  نآ  زا  محر  تملظ  نآ  رد  كدوک  نآ  ربخیب  يو  يرامیب  زا  ردام  تسا و  رامیب  ردام  مکش 

دوب نآ  رد  كدوک  ءافـش  هک  ماـعط  نآ  اـت  دـنکفا  رد  اـم  لد  رد  دوخ  تمحر  تفأرب و  و  دـشوینب ، يو  ندـیراز  ندـیلان و  نآ  هّزعلا  ّبر 
ای ضیرملا  هل  لاقف  هباحـصا  نم  ضیرم  یلع  لخد  ّینامیلا  دواد  ّنا  لیق  و  . » دـبای افـش  يرامیب  نآ  زا  كدوک  دروخب  دـهاوخب و  يوزرآب 

ینخس بجع  ذاعم  ییحی  خلا » ُبیُِجی - نَّمَأ   » ّلج ّزع و  هّللا  لاق  دق  ّرطضملا و  کنا  کسفنل  عدا  ضیرملل : خیّـشلا  لاقف  یل ، هّللا  عدا  خیش 
رد تسین و  ارم  نآ  دـیابیم و  صالخا  تعاط  رد  هک  اریز  تعاط  رب  هن  تسا  هانگ  رب  داـمتعا  ارم  یهلا  تفگ : شیوخ  تاـجانم  رد  هتفگ و 
اب باطخ و  تروصب  ءاتب  فشک   62 َنوُرَّکَذَت » ام  اًلِیلَق   » 1416-1396- نآرق -809-780- نآرق . - تسه ار  وت  نآ  دیابیم و  لضف  تیصعم 

يهلیسو چیه  ّقح  زج  هک  تسا  یسک  ّرطضم  ینیـسح :  28-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  لاذ  فیفخت  دـیدشت و  اب  بیاغ و  تروصب  ءای 
. جالعیب يرامیب  ای  نایاپ ، یب  نابایب  ای  باقرغ ، راتفرگ  لثم  تسا  دیماان  یگدنز  زا  هک  تسا  نآ  دناهتفگ  یـضعب  و  دـشاب . هتـشادن  يّدام 

شوخ مد  وت  يرادن  رگ  یشاب : هحفص 482 ] هدرکن [  هانگ  هک  ناوخب  ارم  نابز  نآب  دسریم : روتسد  یـسومب  هک  اجنآ  مّوس  رتفد  رد  يونثم 
وجیم نمز  هّللا  میلک  ياک  اعد  ردـنا  نتـساوخ  تجاح  تقو   || ادـخ  یـسوم  اب  دومرف  هکنیا  رهب  افـص  ناوخا  هاوخیم ز  اعد  ور   || اعد  رد 

رم اهناهد  هک  نک  نانچ  نآ  ناوخ  ریغ  ناهد  زا  ار  ام  تفگ :  || ناهد  نآ  مرادـن  نم  یـسوم  تفگ  هانگ  وت  يدرکن  هک  یناهد  اب   || هاـنپ 
هانگ وت  يدرکن  هک  یناهد  نآ  هلا  ياک  ناوخ  رب  ریع  ناهد  زا   || هانگ  يدرک  یک  ریغ  ناـهد  زا  اـعد  درآ  اـهزور  رد  بش و  رد   || ار  وت 
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نوچ تسا و  كاپ  ّقح  رکذ  نک  كالاچ  کباچ و  ار  دوخ  حور   || نک  كاپ  ار  نتـشیوخ  ناهد  ای  هاوخ  رذـع  دـشاب  ریغ  ناـهد  نآ  ||  
كاپ مان  دمآرب  نوچ  دیلپ  دیآ  نورب  ددنبرب  تخر   || ناهد  ردنا  كاپ  مان  دمآ  رب  نوچ  دـیلپ  دـیآ  نورب  ددـنب  رب  تخر   || دیـسر  یکاپ 
شمخ شناطیـش  تفگ  یبل  شرکذ  زا  ددرگ  نیریـش  هک  ات   || یبش  یتفگیم  هّللا  یکی  نآ  ناهد  نآ  ین  دنام و  يدیلپ  ین   || ناهد  ردنا 

رس داهنب  دش و  لد  هتـسکش  زا  وک  کیّبل  ار  هّللا  یکی  دوخ   || وتع  زا  یتفگ  هّللا  همهنیا  وگ  رایـسب  يا  رخآ  یئوگ  دنچ   || ور  تخـس  يا 
مکیّبل تفگ : ياهدناوخ  شک  نآ  زا  ینامیـشپ  نوچ   || ياهدـناماو  نوچ  رکذ  زا  نیمه  تفگ : رـضخ  رد  ار  رـضخ  وا  باوخ  رد  دـید  ||  

هک ین  نحتمم  يا  وگب  وا  اب  ورب  هک   || نمب  هکنیا  تفگ  ادـخ  هک  شرـضخ  تفگ  باب  ّدر  مشاـب  هک  مسرت  یمه  ناز   || باوج  دـیآیمن 
ترکذ لوغـشم  نم  هک  هن  ! || ماهدروآ  نم  راـک  رد  ار  وت  ین  تسا ! اـم  کـیپ  تدرد  زوـس و  زاـین و  نآ  ! || تسا  اـم  کـیّبل  وـت  هّللا  نآ 

وت ّبر  ای  ره  ریز   || تسا  ام  فطل  دـنمک  وت  قشع  سرت و  وت  ياپ  نآ ، داشگ  دوب و  ام  بذـج   || وت  ياـهیئوج  هراـچ  اـههلیح و  ماهدرک 
تسا لفق  شلد  رب  ناهد و  رب  هحفص 483 ] تسین [  روتـسد  شنتفگ  بر  ای  هک  ناز   || تسین  رود  زج  اعد  نیز  لهاج  ناج  تسا  اهکیّبل 
رسدرد وا  دیدن  شرمع  همه  رد  لالج  ّزع و  يوعد  وا  درکب  ات   || لام  کلم و  دص  ار  نوعرف  وا  داد  دنزگ  تقو  ادخ  رب  دلانن  ات   || دنب  و 

یگدرـسفا زا  دردیب  ندناوخ  ناهج  رد  شناتـسود  بیـصن  دش   || ناهد  نآ  راب  جنر و  درد و  هک  ناز  رهگ  دب  نآ  ّقح  يوس  دلانن  ات  ||  
ملع بیغ  زا  دوـصقم  فـشک :  64 ُهّللا » اَّلِإ  َبیَغلا  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  ُمَلعَی  ـال   » تـسا یگدرب  لد  زا  درد  اـب  ندـناوخ   || تـسا 

دیسر ناشباوج  هیآ  نیاب  دوب ! دهاوخ  یک  وت  هدعو  هکنیا  دندیسرپ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  زیخاتـسر  شیادیپب 
دنک نامگ  هکنآ  تفگ : هشیاع  و  تسا ، ادرف  ياهدمآ  شیپ  زا  یهاگآ  بیغ  دناهتفگ : یـضعب  دنادن و  ارنآ  ادخ  زج  تسا و  بیغ  نآ  هک 

گیر دـنچ  وا  دوب  یفقث  فسوی  جاّـجح  دزن  یمّجنم  رخآ » اـت  نَم - ُمَلعَی  ـال   » هدومرف دوخ  نوچ  هتـسب  غورد  ادـخب  تسا  رادربـخ  ادرف  زا 
تـسرد تفگ و  درک و  باـسح  تشاد  داـی  هک  یباـسحب  وا  مراد ! تشم  رد  گـیر  دـنچ  دیـسرپ  مّجنم  زا  تفرگ و  دوخ  تشمب  درمش و 

نامگ تفگ : جاّجحب  رخآ  دـمآیمن ، تسرد  باوج  درکیم  باسح  هچ  ره  وا  دیـسرپ و  تشادرب و  هدرمـشان  رگید  یتشم  جاّـجح  دـمآرد 
يدوب هدرمش  وت  نوچ  تفگ : مّجنم  لّوا ! تبون  نآ  هکنیا و  نایم  تسا  توافت  هچ  تفگ  وا  ینادن ، ار  اهنیا  يهرامش  مه  دوخ  وت  هک  مراد 

َِلب  » 460-443- نآرق -73-1- نآرق . - سب دـناد و  ادـخ  ار  بیغ  و  بیغ . تسا و  مولعماـن  نوـنکا  مدرک و  نـّیعم  ارنآ  نـم  دوـب و  موـلعم 
تسا و دنخشیر  هیآ  ینعم  تسا : هتفگ  و  تسا ، هدناوخ  هروصقم  فلا  اب  یلب »  » ساّبع هّللا  دبع  حوتفلا : وبأ   66 ِةَرِخآلا » ِیف  مُهُملِع  َكَراّدا 
و دشاب . هکنیا  سکع  ضرغ  تسا و  نم  زا  شیب  وت  ملع  یلب  دـیوگب  هک  یـسک  لثم  دنتـسه ، ترخآب  رتاناد  ام  زا  اهنآ  یلب  ینعی  ءازهتـسا 
ار هزمه  و  لب »  » مالب دناهدرک  لصو  ار  لاد  اهیراق  يهّدع  كارّدا ،»  » يهملک دـشاب و  هکلب  ینعم  نامه  هک  دـناهدناوخ  لب »  » اهیراق يهمه 

ینعی دناهدرک ، تئارق  َكَراّدا » َِلب  « » كاردا  » ردصم زا  مال  نوکس  هزمه و  اب  نارگید  و  دناهدرک ، ظّفلت  كارّدلب »  » دناهتخادنا و ظّفلت  رد 
و دوشیم ، یفالت  اجنآ  دننادیمن  اجنیا  هچنآ  دـش و  هحفص 484 ]  ] 574-557- نآرق -43-1- نآرق  - دـهاوخ مهارف  ترخآ  رد  ناشیا  ملع 
تسرد و دنراد و  فالتخا  ّکش و  ایند  رد  نوچ  دوش  هتسویپ  مهب  ربارب و  ترخآ  رد  اهنآ  ملع  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  دنتفگ : یضعب 

لب دناهتفگ : یـضعب  عمجم : درک . دنهاوخ  كرد  ار  تقیقح  دنوشیم و  تخاونکی  دـننامه و  یگمه  تمایق  رد  تسا ، هتخیمآ  مهب  تسرد 
ین دناهتفگ : یضعب  دسریمن و  اج  نآب  ناشرکف  دناهتفاین و  ار  ترخآب  ملع  ینعی  راکنا  تسا و  یفن  نآ  زا  دوصقم  تسا و  ماهفتـسا  ینعمب 

ریسفت زا  رخف :  106-104- یقرواپ «. - 82» دوشیم مولعم  تمایق  یتسرد  یلقع ، لالدتـسا  اب  نوچ  ار  تمایق  تقیقح  القع  ملع  تسا  هتفایرد 
« َنوُـجَرخَُمل اـّنِإ  َأ  اـنُؤابآ  َو  ًاـباُرت  اـّنُک  اذِإ  َأ   » رد اـّنا  او  اذإ  تاـملک أ  رد  عـمجم : تسا . هدرک  لـقن  كراّدا »  » يارب تـئارق  هدزاود  فاّـشک 

دعب رازآ  ردب و  گنج  رد  يریـسا  گرم و  ینعی  عمجم :  72 َنُولِجعَتسَت » يِذَّلا  ُضَعب  مَُکل  َفِدَر   » 97-40- نآرق . - تسا تئارق  فالتخا 
شندیسر رد  باتش  اهنآ  هک  يدب  زا  تسا  یضعب  تسا و  یتمسق  روگ  رد  يراتفرگ  گرم و  یتحاران  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  گرم ، زا 

76 ُّصُقَی » َنآرُقلا  اَذـه  [ » هحفـص 485  ] 422-360- نآرق -31-5- نآرق  - 48-1- نآرق . - تسا اـهنآ  رـس  تشپ  کـیدزن و  نآ  دـنراد و 
هداد شروهظب  دیون  تاروت  هکنآ  رد  مه  دنتـشاد و  فالتخا  حیـسم  ّتیـصخش  رد  دوهی  هک  تسا  ربمغیپ  يرادلد  يارب  هیآ  هکنیا  عمجم :
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زا تسا  يزاجعا  هوالع  دنکیم و  رادومن  نآرق  هکنیا  ار  اهنآ  فالتخا  رگید  تسا و  هدماین  زونه  ای  تسا و  هدوب  عشوی  دنتفگیم : هک  تسا 
وبأ  80 َءاعُّدلا » َّمُّصلا  ُعِمُست  َو ال   ] » 26-1- نآرق . - دنکیم نشور  ار  اهنآ  قیاقح  اهنآ  ياهباتک  ندناوخن  اب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

یناوتن وت  ینعی  فورعم  تئارقب  و  دنونـشن ، ءاعد  نارک  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  ّمّصلا  عفر  میم و  ءات و  حتفب  ار  عمـست »  » ریثک نبإ  حوتفلا :
هچ ات  دونشن  دورب  دنک و  تشپ  دشاب و  اونـش  رگا  دنورب ، دننک و  تشپ  هکیماگنه   80 َنیِِربدُم » اوَّلَو  اذِإ   » 39-3- نآرق . - ار نارک  دیناونش 
رد دـنراد 83 - ثحب  راهچ  ضرـإلا  ۀـّباد  رد  مدرم  رخف :  82 ِضرَـألا » َنِم  ًۀَّباَد  مَُهل  اـنجَرخ   27-1- نآرق [. - دشاب رک  هک  یـسک  هب  دـسر 

ياههناشن زا  و  دیایم . نوریب  نآ  زا  وا  هک  یئاج  رد  نیمز 4 - زا  وا  جورخ  زرط  رد  وا 3 - تقلخ  یگنوگچ  وا و  لکش  رد  وا 2 - يهزادنا 
زا رخآ  نامز  رد  هاشیلع : یفـص  ریـسفت   318-316- یقرواپ -42-1- نآرق «. - 83» تسا ضرإلا  ّۀباد  ندـمآ  نوریب  نیمه  تمایق  شیادـیپ 

ینعی ندب  ضرا  زا  دمآ  ریـس  رابخا و  ردنا  شحرـش  تسه   || رـس  راچان  نیمز  زا  درآ  ردنا  دومن  لماک  ياهدنبنج  نانچنآ   || دوجو  رود 
نآ هحفص 486 ] تسا [  وت  دوعوم  يدهم  یهجوب  ناو   || تسا  وت  دوهـشم  نامز  نآ  یّلک  سفن  نورق  رد  ناهنپ  دوب  وک  ياهباد   || نورب 
مه ار  دنریگ  نایماع   || مامت  میوگ  را  شحرـش  متـشذگ  نیز  تسا  جراع  تحور  هک  شتقو  نآ  ینیب   || تسا  جراخ  وت  زا  هک  يرادنپن 

ینیـسح نوملـسم » مهف  . » تسا تئارق  فـالتخا  ساـّنلا » ّنا  مهمّلکت و  و  یمعلا . يداـه  ّمّصلا و  عمـست  ـال   » تاـملک رد  عمجم : مـالک  رد 
زا هدـنز  نافرع  رب  هداشگ  لد  يهدـید   || نامرف  رب  هداهن  نطاب  شوگ  رعـش : ناقیا . ملاع  ناصّـصختم  دـننامرف و  ناـگداهن  ندرگ  هتـشون :

یقوب - 1 تسا : لاـمتحا  هس  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  87 ِروُّصلا » ِیف  ُخَـفُنی  َموَی  َو   » سنا دـبعم  ياضر  رد  فکتعم   || سدـق  نشلگ  ياههحفن 
-2 دناهدرک . ینعم  نینچ  رثکا  دـنریمیم و  دـنوشیم و  مارآیب  یگلمج  ناگدـیرفآ  نآ  زاوآ  یتخـس  زا  دـمدیم و  نآ  رد  یکلم  هک  تسا 

مهارف اجکی  دنوشیم و  دنلب  روپیـش  زاوآ  زا  هک  دناهدش  دننام  ینوشقب  قوب  ندـیمدب  هک  دـشاب  ناگدرم  ندـش  هدـنز  دوصقم  تسا  نکمم 
دوش هدیمد  مدرم  ياهتروصب  هک  هاگنآ  ینعی  تسا  تروص  عمج  روص  زا  دوصقم  دنوشیم 3 - مهارف  نّیعم  عقوم  رد  مه  ناگدرم  دنوشیم ،

22-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ود  ره  لعاف  مسا  عمج  یضام و  درفم  تروصب  عمجم :  87 َنیِرِخاد » ُهَوتَأ   » 35-1- نآرق . - دنوش هدنز  ات 
هکنیا هک  يرادـنپ  وـت  هک  تسا  نآ  ینعم   58-1- نآرق : - تفگ یبیتق  هتـشون : حوتفلا  وبأ   88 ُّرُمَت » َیِه  َو  ًةَدـِماج  اُهبَـسَحت  َلابِجلا  يََرت  َو  »

هداتـسیا هک  دنرادنپ  یتشک  لها  هک  یتشک  نوچ  لایخب ، دـیامن  نینچ  دوب  گرزب  هک  زیچ  ره  دـشاب و  هدـنور  نآ  تسا و  هداتـسیا  اههوک 
رایـسب و  ِشوُفنَملا » ِنهِعلاَک  ُلابِجلا  ُنوُکَت  َو  هیآ  هکنیا  لیلدب  دنوشیم  هدـنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  نوچ  عمجم : دـشاب . هدـنور  نآ  تسا و 
يهناشن نیمّوس  هلمج  هکنیا  رخف : هحفص 487 ]  ] 113-68- نآرق . - دوشیمن هدید  اهنآ  شبنج  هک  دنتسه  ربا  دننام  دنتسه  رود  رادهنماد و 

سلجم رد  دوخ  نارای  اب  يدادـغب  دـینج  تفگ : يدـلخ  رفعج  ناـیبلا : حور  دـشاب . اـههوک  ندروآ  رد  شبنجب  هک  دـهدیم  ربخ  ار  تماـیق 
يََرت : » تفگ يدرکن ! يداش  نارگید  نوچ  ارچ  دـنتفگ  واب  دوب ، مارآ  دـینج  دـندیبنج و  دـندرک و  يداـش  یگمه  دـش و  رـضاح  یعاـمس 

رهب نطاب  رد  هک  دـنرادن  ربخ  مدرم  دنتـسه و  مارآ  اج و  رب  اپ  موسر  بادآب و  قلخ  نایم  رد  ایلوا  هک  هدومرف  یقّقحم  و  رخآ » ات  َلاـبِجلا »-
هر و زا  نیقی  قشاـع  دوریم  لد  رب  هک  ناز   || نیمز  رب  ار  اـهیاپ  هـکنیا  نیبـم  وـت   208-187- نآرق : - يونثم دـنیامیپیم . ار  ملاع  رازه  یمد 

تـسد تسا  نتفر  رگید  حاورا  نتفر   || تسا  نت  فاصوا  هتوک  زارد و  نآ  زاونلد  تسم  تسوک  دـناد  هچ  لد   || زارد  هاـتوک و  لزنم ز 
رون تسا و  تباث  نمؤم  لد  رد  اههوک  نوچ  نامیا  تسا : هتفگ  اطع  نبإ  مدـع  زا  اهناج  تخاـت  هک  ناـنچنآ   || مدـق  اـت  ور  ین  ياـپ  ین و 

دنتسه شبنجیب  مارآ و  سوفن  حور ، جورخ  ماگنه  تسا : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنکیم و  هراپ  ار  یلعا  ملاع  ياههدرپ  اهنآ 
« نولعفت  » عمجم  88 َنُولَعفَت » اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  . » درگ مارآ  يدنوادخ  شرع  ریز  رد  دوخ  هاگیاجب  ات  دـنکیم  شدرگ  سدـق  ملاع  رد  حور  یلو 
« تَّبُکَف ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  نَم  َو  ٌریَخ -...  ُهَلَف  ِۀَنَسَحلِاب  َءاج  نَم   » 36-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  بیاغ  يهغیصب  ءای  اب  باطخ و  يهغیصب  ءات  اب 
: عمجم  84-46- نآرق -38-1- نآرق . - راکنا تسا و  كرـش  هئّیـس  و  لد ، رد  نامیا  اـب  تسا  دـیحوت  يهملک  هنـسح  زا  دوصقم  يربط :  89

هیلع ّیلع  ینمشد  یتسود و  هئّیس  هنسح و  زا  دوصقم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  تیاور  دنچ 
هحفـص ّتیفرظب [ . موی  حـتف  عزف و  نیونت  هب  مویب و  عزف  هفاضاب  تسا  تئارق  فالتخا  هملک  ود  ره  رد  عمجم : ذـئموی » عزف  . » تسا مالّـسلا 
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زاب  || زارد  هیاس  دـنکفا  راوید  هچرگ   46-1- نآرق  - دیوگیم يونثم  رد  یقرواپ : رد  ینیـسح   90 َنُولَمعَت » ُمتنُک  ام  ّالِإ  َنوَزُجت  لَـه  [ » 488
: حوتفلا وبأ   93 اهَنُوفِرعَتَف » ِِهتایآ  مُکیُِریَـس   » ءادن ار  اهادص  دیآ  ام  يوس   || ادـص  ام  لعف  تسهوک و  ناهجنیا  زاب  هیاس  نآ  وا  يوس  ددرگ 
رد میامنب  امـشب  دوخ  تایآ  نم  تفگ  دـهاجم  ِنُولِجعَتـسَت » الَف  ِیتایآ  مُکیِرُأَـس   » دـننام تسا  ردـب  زور  تاـیآ  ندادـناشن  زا  دارم  دـنتفگ 

يزیرنوخ رگیدکی و  اب  ینمشد  الغ و  طحق و  ضرم و  هب  ار  امش  هکتسنآ  دارم  امش . قازرا  لاوحا و  نیمز و  نامسآ و  رد  امـش و  ياهنت 
-150-109- نآرق -38-1- نآرق . - دـیعو تسا و  دـیدهت  دروم  هیآ  دروم  و  مِهِـسُفنَأ » ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَـس   » دـننام مزاس  التبم 

فشک دوب . قباطم  دندوب  هتفگ  امشب  هچنآ  اب  نآ  هک  دیسانشب  ات  ار  دوخ  تایآ  مهد  ناشن  تمایق  رد  امـشب  ینعی  عمجم :  410-355- نآرق
نآ شور  اهَنُوفِرعَتَف » ِِهتایآ  مُکیُِریَـس   » هک تسا  هکنیا  شیامن  شـشک  سپ  شور  سپ  شیامن  لّوا  دیرب : ناوت  لزنم  هسب  هار  هکنیا  هتـشون :

تفگ لـیلخ  ّقح  رد  شیاـمن  ّیلدـتف .» یند   » تفگ هک  تسا  نآ  شـشک  ٍقَبَط » نَع  ًاـقَبَط  َُّنبَکرََتل  « » ًاراوطَأ مُکَقَلَخ  دَـق  َو   » تفگ هک  تسا 
تفگ یبرع  يافطـصم  ّقح  رد  شـشک  ِنیِدهَیَـس » یِّبَر  یِعَم  َّنِإ   » تفگ زاب  یـسوم  زا  شور  ِضرَألا » َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاربِإ  يُِرن  »

وت شور  يدیـسرن  یئاجب  زونه  یتفرب  دوخ  رد  اهرمع  يربیمن  هارب  هار  يا  هدنامب  دوخ  رد  ياهدرک  مگ  هار  وت  نیکـسم  يا  هدبعب » يرـسا  »
رب  429-394- نآرق -367-311- نآرق -238-202- نآرق -201-173- نآرق -145-108- نآرق : - تـفگ زیزع  ریپ  نآ  هـک  تــسا  ناــنچ 

دوش و نشور  وت  رب  هار  ات  هن  نوریب  یمدق  دوخ  زا  درمناوج  يا  دـشن  زور  مبـش  وریپ  مدـش  قشع  رد   || تبـش  داب  شوخ  تفگ  هک  مدوبان 
زا شیپ  هکنآ  لاح  اشوخ  سپ  مهدیم  ناشن  امشب  ار  دوخ  تایآ  اهزور  نیمهب  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  نایبلا : حور  دیآ . دیدپ  تهار  مه 
يا دیاب  نونک  تسا : هتفگ  يدعـس  دـسرن . یئاجب  شتـسد  درذـگب ، تقو  ات  دـنامب  هکنآ  رب  ياو  و  ددرگرب ، دوخ  یجک  زا  گرم  تقو و 

هحفص لامیاپ [  دش  رمع  يهیامرـس  هک   || لام  دوس و  يهشیدنا  رد  لفاغ  وت  دوس  هچ  تباوخ ، درآ ز  ردنا  گرم  وچ   || دوب  رادیب  هتفخ 
هن  || تشذـگ  رد  رمک  زا  بآـک  شوک  نونک  روم  تسا  هدروخن  تمـشچ  هک  نک  نونک   || روگ  ریبدـت  تسا ، لـقع  مشچ  ترگ  [ 489

یملاع زک و  شدوبن  رّسیم  تشاذگ  ملاع  تشذگب  هک  مد  نآ  رد   || تشاد  مکح  یملاع  رب  هک  ردنکس  تشذگرس  زا  بالیـس  هک  یتقو 
يارب یتیبرت  تسا  ياهلمج  ِهّللا » َدـنِع  مُکُِرئاـط  َلاـق   » يهلمج تیآ 47  - 1 تایآ : هکنیا  رد  اـم  نخـس  یمد  شدـنهد  تلهم  دنناتـس و  ||  

ددع هکنانچ  دـنراتفرگ  کین  دـب و  لاف  ای  موش و  هدـنخرف و  ای  سحن و  دعـسب و  رـشب  مومع  هک  یناهج  یفارخ  هدـعاق  کی  زا  يریگولج 
هنوگنیا زا  نارازه  و  دـنبوکیم ، مخز  مشچ  يارب  اهرد  دـنب  رد  يور  هک  هنوراو  لعن  اـی  دـننادیم  سحن  اهـسیلگنا  اـت  مدرم  مومع  ار  هدزیس 

هکنیا هک  تسا  هدش  مالعا  رـشب  مومعب  هلمج  نیاب  دوشیم  هتـشون  اهتّلم  کین  دـب و  لاف  يارب  اهباتک  دـنک  يواکجنک  یـسک  رگا  هک  راکفا 
دنایامنیم موش  ارنآ  دهدیم و  ربخ  دب  يهدنیآ  زا  امـش  لد  مشچ و  رد  هچنآ  امـش و  رئاط  هک  دـینک  نوریب  دوخ  رـس  زا  ار  هدوهیب  يهشیدـنا 

ریدقت تشونرـس و  رد  امـش  دب  کین و  لاف  دینیبیم و  ارنآ  يازـس  دینکب  بوخ  ای  دب  راک  رگا  هک  تسا  يدنوادخ  تردـق  ّقح و  هاگـشیپب 
درادن رثا  امش  لاف  تسا  هکنیا  دوصقم  نآ  زا  هک  َنُونَتُفت » ٌموَق  ُمتنَأ  َلب   » تسا هتفگ  هلمج  هکنیا  هلابند  رد  هک  تسا  ورنیا  زا  درادن . رثا  لزا 

دوخ يهفیظو  درخ و  يربهر  دـنب  رد  هکلب  دیـشابن  دوخ  دـساف  راکفا  راـتفرگ  زگره  سپ  دـناهدرک  ناـتيراک  دـب  راـتفرگ  ار  امـش  هکلب  و 
هکنانچ یگراچیب  تیاهن  رارطضاب و  تسا  طورـشم  اعد  شریذپ  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  ُبیُِجی » نَّمَأ   » يهلمج تیآ 62  - 2 دیشاب .
صخش ياعد  هّتبلا  هک  دنامهفیمن  هلمج  کبس  هک  هوالعب  تسین و  ینتفریذپ  سک  ره  زا  اعد و  ره  سپ  میدرک  لقن  نیرّسفم  زا  ارنآ  ینعم 

هتفگ یلو  دریذپب  دناوتیمن  ار  ّرطـضم  ياعد  يرگید  دنوادخ  زج  تسا : هدش  هتفگ  نوچ  دبایب  تاجن  يراچان  زا  دوشیم و  هتفریذـپ  هراچیب 
ینتفریذپ هشیمه  دشاب ، هراچیب  صخـش  زا  هچرگا  اعد  هک  دشاب  هکنیا  هیآ  دافم  دیاش  سپ  دریذپیم ، ار  ّرطـضم  ياعد  ره  ادخ  تسا : هدشن 

- نآرق -922-889- نآرق -83-51- نآرق . - سب تسا و  دنوادخ  يوس  زا  هّتبلا  دوش  هتفریذـپ  ّرطـضم  صخـش  ياعد  یتسیاب  رگا  تسین و 
مدرم هحفـص 490 ]  ] 60-18- نآرق  - یلد ود  نخـس  عوـضوم  هچرگا  ِةَرِخـآلا » ِیف  مُهُملِع  َكَراّدا  ِلـَب   » يهلمج تـیآ  - 3 1157-1139
یعطق ناشملع  دش و  دنهاوخ  نوریب  ّکش  زا  دنتـسه  لد  ود  هک  اهنآ  دسر  ارف  تمایق  نوچ  تسا : هدش  هتفگ  هک  تمایق  شیادیپ  رد  تسا 

هلمج هکنیا  تسا  هدشن  ّصاخ  عوضومب  دّیقم  مهملع »  » تاملک نوچ  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  یلو  دوب ، دـهاوخ  تمایق  شیادـیپب  نشور  و 
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یمدآ ینیقی  مولعم و  تسا  هدوب  لد  ود  ای  هتـسنادن  ار  هچ  ره  دوشیم و  هتـشادرب  يرـشب  تـالوهجم  ماـمت  ملاـع  نآ  رد  هک  دـنامهفیم  اـمب 
تمایق ياههناشن  ندادناشن  يارب  ار  هیآ  هکنیا  نیرّـسفم  مومع  ِضرَألا » َنِم  ًۀَّباَد  مَُهل  انجَرخَأ  مِهیَلَع  ُلوَقلا  َعَقَو  اذِإ  َو   » تیآ 82 - 4 دوشیم .

ّۀباد هک  تسا  ثیدح  دناهتشون  اهباتک  یضعب  رد  میدرک و  لقن  رخف  ماما  زا  ار  نآ  هصالخ  هک  دناهتشون  روآتفگـش  یبلاطم  دناهتـسناد و 
مه نخـس  عوضوم  دـنکیمن و  یمومع  يهثداح  زا  تیاکح  هیآ  کبـس  قایـس و  دـسریم  رظنب  هچنآ  یلو  تسا . مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ضرالا 

هدرم و مکح  رد  هک  نارفاک  ندناسانش  ربمغیپ و  يرادلد  تسا و  نآرق  فیصوت  رد  نخس  هیآ  هکنیا  زا  شیپ  نوچ  تسین  تمایقب  طوبرم 
اهنآب هک  میروایم  رد  نیمز  زا  ار  ياهدنبنج  دسرب  اهنآ  رب  ّقح  تشونرـس  نوچ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یفّرعم  هکنیا  زا  سپ  و  دـنروک ، رک و 

ربمغیپ نخـس  هک  يروک  رک و  مدرم  يارب  تسا  فیوخت  شاب و  رادـیب  هیآ  هکنیا  دـیاش  سپ  دنتـشادن  راوتـسا  ار  ام  تاـیآ  مدرم  دـیوگب :
نامرفان مدرم  دوشیم و  تّجح  مامتا  يراتفرگ  ندیسرارف  زا  شیپ  دننادب  ات  دنشاب  ناناملسم  هک  تسا  مراهچ  هتسدب  مالعا  مه  دناهدینشن و 

نایب دیاش  و  دنراوگان . ثداوح  راوازس  دننادیمن  راوتسا  ار  ّقح  تایآ  هک  نامیایب  نامرفان و  مدرم  هک  دننکیم  يروآدای  ار  باذع  ّقحتسم 
يارب نآرق  یبرع  یبدا  کبسب  ّصتخم  تسا  يریبعت  دیوگب  نخس  اهنآ  اب  ات  میروآیم  رد  نیمز  زا  ياهدنبنج  هک  هلمج  نینچب  بلطم  هکنیا 

دنپ و ار  مدرم  هک  ینارود  ره  رد  دشاب  لد  رادـیب  نادنمـشناد  مومع  ضرالا  ۀـّباد  زا  دوصقم  دـیاش  هن  رگ  مدرم و  نآ  تاساسحا  کیرحت 
دوصقم هیآ  لوزن  نارود  نآ  رد  تسا  نکمم  دشاب  تسرد  تسا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  هچنآ  رگا  دنهدیم و  زردنا 

-5 دننکیم . يربهر  ار  مدرم  هک  دشاب  ترضح  نآ  بظاوم  ملاع و  نایعیشب  هراشا  نآ  زا  سپ  ياهراگزور  يارب  تسا و  هدوب  ترضح  نآ 
نیرّسفم ار  ِباحَّسلا » َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدِماج  هحفص 491 ]  ] 1758-1729- نآرق -89-13- نآرق  - اُهبَسَحت َلابِجلا  يََرت   » ياههلمج تیآ 88 

دناهتفگ اهنآ  هک  تسا  نامه  رد  رهاظ  تسا  تمایق  فیصوت  رد  هیآ  هکنیا  شیپ  سپ و  تایآ  نوچ  دناهتسناد و  زیخاتـسر  ياههناشن  يارب 
نآب رـصحنم  دوصقم  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هلمج  نیاب  دنـشاب  هتـشاد  لـیلد  نآرق  زا  نیمز  تکرح  يارب  دناهتـساوخ  هک  یناـسک  هچرگا 

يهلمج و  اهبـسحت »  » يهلمج يهنیرقب  اههلمج  هکنیا  زا  ناوتب  دـیاش  یلو  تسا . یگـشیمه  شبنج  هکنیا  هک  دـنامهفیم  هکلب  تسین  ماگنه 
دـنبنجیم و مه  نوـنکا  هک  یتروـص  رد  يرادـنپیم  مارآ  ار  اـهنآ  وـت  نوـنکا  هک  اـههوک  هکنیا  زیخاتـسر  رد  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  دـعب 

تکرح نّیعم  روحم  رب  نّیعم  تعیبط  بجومب  هک  تسا  يدنوادخ  مکحتـسم  تخاس  نوچ  تسا  تکرح  رد  ربا  هک  دید  یهاوخ  ینیبیمن 
يورین يدـنوادخ و  تخاس  نآ  دـندش  رارقیب  نیمز  نامـسآ و  تادوجوم  دـش و  هدـیمد  روص  رد  هک  زور  نآ  یلو  ینیبیمن  وت  دـنکیم و 

و دـننکیم . تکرح  رارقیب  مّظنمان و  ربا  دـننام  هدیـشاپ و  مه  زا  یگمه  نونکا  يدـیدیمن  وت  دادـیم و  تکرح  ار  اـههوک  نیمز و  هک  نّیعم 
نامگ هک  دنتسه  يروج  اههوک  زور  نآ  هک  دناهتـسناد  ماگنه  نامه  يارب  نیرّـسفم  ار  ًةَدِماج » اُهبَـسَحت   » يهلمج میدرک  لقن  هک  يروطب 

نوچ تسا  نهذ  زا  رود  ینعم  هکنیا  نکل  دنتـسه . شدرگ  رد  يدـنتب  یلو  دـنیآیم  مارآ  مشچب  دنتـسه  ربا  دـننام  یلو  دنتـسه  مارآ  دوریم 
اجنآ دـنیب  مه  ار  اـههوک  شبنج  دـشاب  ياهدـننیب  رگا  دـیاب  سپ  نامـسآ ، نتفاکـش  ینامـسآ و  تارک  یگریت  تسا و  عزف  لوه و  ماـگنه 

هک كّرحتم  ياههوک  نامه  دـشاب  نینچ  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  سپ  دـنیبب  مارآ  ار  يزیچ  دـشاب و  یـسک  هک  دوب  دـهاوخن  يروط 
نامه رباب  ار  اههوک  شبنج  ندرک  دـننامه  تهج  دـیاش  تسا و  اـهربا  شبنج  دـننام  هک  ینیبیم  دـنت  ياهزادـناب  زور  نآ  يرادـنپیم  مارآ 

تکرح هب  تسا  هدـش  هیبـشت  تهج  هـکنیا  زا  تـسا  هدوـبن  بساـنم  کـچوک  ناگدـنبنج  تـکرحب  هـک  تـسا  اـهنآ  يرادهـنماد  يرود و 
هحفص 492] مشش [ . دّلجم  نایاپ   1054-1034- نآرق -45-1- نآرق . - دشاب ربا  هک  تعیبط  یلاع  ّمهم و  تادوجوم 

یقرواپ

مزلق و يایرد  نایم  نیطسلف  ماش و  یلاوح  رد  تسا  هدوب  ياهگنت  نآ  هک  دیامنیم  نآ  رتبسانم   » تسا هدومرف  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  [ 1]
هزمه و حتف  اب  ۀلیأ - [ 2 [ ] ححـصم «. ] نآ عورف  نآب و  لصّتم  یجیلخ  تیملا و  رحب  ای  مور ، يایرد  کیدزن  یئاج  ای  نآ ، ياـهجیلخ  ضعب 

هرصب ظفل  ارهاظ  و  تسین ، ياهلیأ  هرصب  رد  ماش و  اب  تسا  زاجح  زرم  دناهتفگ  و  ماش ، فرط  رد  مزلق  لحاس  رد  تسا  يرهش  ءای - نوکس 
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هدـش فیحـصت  هدوب و  هرـصب - کیدزن  هلجد  رانک  رد  تسا  يرهـش  هک  شحتف ، مال و  دـیدشت  ءاب و  هزمه و  مضب  هّلبأ - ای -  تسا  دـئاز 
واب ةاکز  دشابن و  شتیافک  دـشاب و  يزیچ  ار  وا  هک  دـشاب  نآ  نیکـسم  هک  دـنکیم  نآ  لیلد  هیآ  دـیوگ : حوتفلا  وبا  [ 3 [ ] حّحصم . ] تسا

، نآب ندرک  دناد  فّرصت  دراد و  مرد  داتفه  رگا  هک  هدمآ  نینچ  ام  رابخا  رد  و  ندرک ، دناوتن  فّرـصت  نآب  دراد و  يزیچ  نوچ  نداد  ناوت 
تناـک  » دـندناوخ ذاـش  رد  و  داد ، دـیاش  ار  وا  رم  ةاـکز  ندرک  دـنادن  فّرــصت  دراد و  مرد  دــصتفه  رگا  و  نداد ، دــیاشن  ار  وا  رم  ةاـکز 
ناوتیم یلو  تسین  مولعم  عقاو  رد  نآ  يرتهب  [ 4 [ ] حّحصم . ] درادن یهجو  تئارق  هکنیا  دوب و  نالیخب  نآ  زا  ینعی  نیس  دیدشتب  نیکاسمل »
یـسوم زا  تیاکح  هکنیا  دیوگیم : حوتفلا  وبا  یقرواپ  رد  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  حّحـصم ] . ] تسا رتمک  شررـض  رهاظ  بسحب  تفگ :

نیدب ار  وا  دـنوادخ  دوب و  هقف  تعیرـش و  بحاص  ع ]  ] یـسوم تسین و  يراصن  دوهی و  بتک  ریاس  تاروت و  رد  تسا و  نآرق  ّصاخ  [ع ]
رد هکنانچ  داهن  يو  زا  رترب  ملع  رد  ار  رضخ  دنزانن و  هقفب  هک  يو  عابتا  يارب  دشاب  یهیبنت  ات  تخاس  هاگآ  تعیرـش  هقف و  هبترم  زا  هعقاو 
رب تاید  صاصق و  ماکحا  هک  سوفن  تمرح  لّوا - تسا ، هدـمع  لصا  هس  رب  ابلاغ  هقف  يانبم  تسا  مولعم  هکنانچ  تشذـگ و  هّصق  ردـص 

هراجا ماکحا  هک  نارگید  لمع  مارتحا  مّوس - تسنآ ، رب  ینبم  اقلطم  تالماعم  عیب و  ماـکحا  هک  مدرم  لاـم  تمرح  مّود - تسا ، ینتبم  نآ 
و تشک ، ار  هانگیب  یمالغ  درک ، ضقن  ار  لصا  هس  ره  رضخ  و  تسنآ ، زا  یشان  نانآ  رهق  ربج و  ادخ و  ناگدنب  ریخست  تمرح  هلاعج و  و 
ار حاکن  تدابع و  باوبا  ریغ  هقف  زا  تخاس و  لوغـشم  ناسکان  يارب  ترجایب  راکب  ار  یـسوم  دوخ و  و  تسکـش ، رطخ  ماگنه  ار  یتشک 

درادن ربخ  بیغ  زا  رـشب  نوچ  تسا و  يویند  یگدـنز  رهاظ  مظن  يارب  هقف  نوچ  تسه ، یملع  زین  هقف  زا  رتالاب  دـننادب  ات  تشاذـگن  یقاب 
هکنآ زا  تسا  رترب  شماقم  تسا  هاگآ  عقاو  زا  هکنآ  سپ  عقاو ، رب  هن  داهن  رهاظ  رب  تعیرـش  مکح  داتـسرف و  تعیرـش  نانآ  يارب  دنوادخ 
فالخ رب  هقف  رهاظ  مکح  ددرگ و  هاگآ  تقیقح  رب  یـسک  اقاّفتا  رگا  و  دـنرادن ، ار  يو  رکف  لّمحت  تقاط  مدرم  هکنآ  ّالا  دـناد  رهاظ  اهنت 

رب تسین  یضار  نآ  بحاص  ینادب  وت  دوش و  عقاو  حیحص  عرـش  مکح  قفاوم  رهاظ  دقع  هب  هک  هلماعم  و  دنک . عقاو  تعباتم  دیاب  دشاب  نآ 
رب یناتسیم  هکنآ  ياهب  ینکن  وا  حالـص  تیاعر  وت  تمیق و  نیرتنازرا  عاتم و  نیرتهب  ندیزگ  رد  دنک  دامتعا  وت  رب  هکنآ  و  تسا . مارح  وت 
وت رب  تسین  یـضار  حاکن  ماودب  ینادب  وت  مدمآرد و  وت  مئاد  حاکنب  دیوگ  ظفلب  هک  ینز  و  تحـس ،» لسرتسملا  نبغ   » هک تسین  حابم  وت 
وت رب  زاب  ینک  حلص  یلام  كدناب  یئوگن و  ینادب و  وت  و  ار ، نآ  رادقم  ای  لصا  دنادن  وا  هک  یسکب  یشاب  راکهدب  نوچ  و  « 1» تسا مارح 

تسا مارح  شرهوش  رب  هدرک  هقالط  هس  ار  وا  شرهوش  هک  نزنآ  الثم  [ 1 .] تسا عقاوب  لهاج  يارب  يرهاظ  تّحص  کلذ ، ریغ  تسمارح و 
دهاوخ عقاو  لّلحم  وا  داد  قالط  اریو  تخاسن و  وا  اب  مّود  رهوش  هچنانچ  و  دوش . رتسبمه  وا  اـب  دـنک و  ماود  دـقعب  رگید  يوش  هکنیا  رگم 

الثم دوب  هدماین  رد  مّود  رهوش  حاکنب  یگـشیمه  ماود و  دقعب  رگا  یلو  دنک . جاودزا  لّوا  رهوش  اب  دناوتیم  قالط  هّدع  زا  سپ  نز  و  دش ،
قالط وا  ای  دـهد  قالط  یکدـنا  زا  سپ  ار  يو  هک  دوب  هکنیا  شدـصق  یلو  مرـضاح  وت  اب  یئوشانزب  ماود  دـقعب  هک  دوب  هتفگ  اـظفل  رهوش 
ۀعبات دوقعلا   » اریز دـشاب  هدـش  دـقعنم  تسین  مولعم  یمئاد  دـقع  تروصنیا  رد  تسا و  نیابم  قـالط  ّتین  اـب  مئاد  دـقع  دـصق  هکنیا  دریگ 
هدمآ زین  لیجنا  تاروت و  رد  جوجأم  مان  هدومرف : هماقم  هّللا  یلعا  ینارعش  داتسا  موحرم  [ 5 [ ] حّحصم . ] دوشیمن عقاو  لّلحم  اذل  و  دوصقلل »
رایسب هنتف  داسف و  هک  ددرگیم  مولعم  باب 38 و 39  لیقزح  باتک  زا  و  دنحون ، نبإ  ثفای  نادنزرف  زا  دـیوگ  تاروت  هکنانچ  اهنآ  تسا و 

دنوش و یلوتسم  نیمز  رب  رگید  راب  نامّزلا  رخآ  رد  دهدیم  ربخ  انحوی  تافـشاکم  رد  و  هدرک ، تّوبن  اهنآ  رب  لیقزح  ترـضح  دندرکیم و 
و دنتسیزیم ، نانوی  ریغـص و  يایـسآ  يوسنآ  لامـش  یحاون  رد  هک  دنتـسه  اه  تیـس »  » هفئاط هکنیا  دنیوگ  يراصن  ناخّروم  و  دننک ، داسف 
« يدیل  » و روشآ »  » دنتخات و بونج  رب  دالیم  زا  شیپ  متفه  نرق  رد  و  دنیوگیم ، والسا »  » زورما هک  دننانآ  زا  مه  نایبالقس » : » دنیوگ یضعب 

ریش تشوگ و  زا  دندوب ، یشحو  یموق  و  دراد . زاب  يورشیپ  زا  ار  اهنآ  تسناوتن  یسک  دنتفر و  رـصم  ات  دندرک و  رایـسب  داسف  دنتفرگ و  ار 
وا اب  ار  وا  ناگتـسب  نز و  درمیم ، اهنآ  ياسؤر  زا  یکی  رگا  و  دـندیتسرپیم ، هبرح  تروص  رد  ار  گـنج  يادـخ  و  دـندرکیم ، هیذـغت  بسا 

دندقتعم يزار  ماما  دننام  یضعب  و  دوب ، موق  هکنیا  نکسم  هایس  رحب  رزخ و  رحب  نایم  هیحان  دنیوگ  یضعب  و  دندرکیم . نفد  دنتـشکیم و 
زا کی  مادک  اب  مینادن  دنچ  ره  تسا  مولعم  خـیرات  رد  نانآ  دوجو  لصا  يراب  نالوغم . سنج  زا  دـندوب  درز  داژن  زا  جوجأم  جوجأی و  هک 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1400 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ای یموصعم و  زا  تسا و  لصایب  ياهناسفا  دـناهدرک  لقن  شمعا  قیقـش و  زا  نیرّـسفم  هچنآ  امأ  دـنوشیم . قبطنم  ام  نامز  هفورعم  فئاوط 
زا زونه  هک  اهنآ  نامز  یکیدزن  رد  نوچ  دنتـشاد  لد  رد  نایجوجأم  نایغط  زا  سرت  ردنکـسا  نامز  مدرم  يراب  هدشن . لقن  يربتعم  خـیرات 

اهتیس هلمح  ریغ  هنتف ، دیدش و  هلمح  تقونآ  رد  نوچ  و  دندوب ، كانمیب  اهنآ  دّدجم  نتخات  زا  زاب  دندرک و  نایغط  دوب  هدشن  وحم  اهرطاخ 
نآ زا  سپ  دیآیم و  رتحیحص  رظنب  دننادیم  اهنآ  ناگدنامزاب  اهتیـس و  نامه  ار  جوجأم  جوجأی و  هکیناسک  لوق  تسا  هدوبن  هدشن و  لقن 

[6 . ] یهتنا دنشاب - هتخات  بونجب  زاقفق  ریغـص و  يایـسآ  بناج  زا  هچرگ  دسریمن  دیعب  رظنب  مه  دنناد  لوغم  داژن  زا  ارناشیا  هک  اهنآ  لوق 
يراصن نیملـسم و  ناـیم  هکناـنچ  نآ  هّصق  دنتـشک و  ار  ییحی  [ 7 [ ] یلماع . ] تسا رادهطقن  نیـش  اب  هدیـشوپ »  » ینیـسح ریـسفت  یقرواپ  رد 

دوهی روشک  سیئر  دومرفیم ، یهن  تارکنم  زا  درکیم و  توـعد  ادـخ  تعاـطا  تعیرـشب و  لـمعب  ار  مدرم  ییحی  هک  تسنیا  تسا  روهـشم 
اب ترـشابم  زا  اریو  ییحی  دنکفا و  نادنزب  ار  ییحی  دوب  هدش  هداد  ودب  لیئارـسا  ینب  تموکح  نایمور  بناج  زا  هک  سیدوره »  » هب موسوم 
زا ار  ییحی  لـتق  ناـمرف  درک و  هلیح  نز  اـت  تشاد  رارـصا  ءاـشحفب  سیدوره  دوـمنیم و  عـنم  دوـب  يو  مراـحم  زا  هک  ماـن  اـیدوریه »  » ینز
رب لمع  نیدب  دنوادخ  داهن ، وا  شیپ  یقبط و  رد  دروآ  وا  سلجم  رد  نتـشک  زا  سپ  ار  وا  سّدقم  رـس  تشک و  ار  وا  تفرگ و  سیدوریه 

درک و خوسر  مالّسلا  هیلع  یـسوم  تّما  نایم  رد  نایمور  موسر  تداع و  دهعنآ  رد  درک و  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  سوطیط  تفرگ و  مشخ  نانآ 
، دهد جاور  ار  ّقح  نید  دوش و  رهاظ  دندوب  یـسک  بلاط  تشادن و  رثا  اهنآ  رد  نانّیدتم  حیاصن  دندوب و  هدش  تسـس  تعیرـش  ماکحا  رد 

یسیع ییحی و  هّصق  تهج  هکنیا  زا  درک و  ریخست  ار  اهنآ  عابتا  نایمور و  وا ، نید  داتسرف و  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  نامز  نامه  رد  دنوادخ 
هکنیا زا  ار  مالّـسلا  اهیلع  میرم  اریز  دـننادن  تسرد  اـم  ءاـملع  ار  لوق  هکنیا  [ 8 [. ] حّحـصم [ ] ینارعـش داتـسا  موحرم  زا   ] تسا طوبرم  مهب 
تیبلا لهأ  هراب  رد  ریهطت  هیآب  هکناـنچ  دـنیامن . کّـسمت  « ِكافَطـصا َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطـصا  َهّللا  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  هب  دـنناد و  رّهطم  تهج 

زا نرق  شـش  هک  نآرق  لوزن  ماگنه  رد  هک  تسا  ادیپ  تایآ  هکنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  یفّرعم  قایـس  زا  [ 9 [. ] ححصم . ] مالسلا مهیلع 
یّلکب و  هدوبن ، شیب  یماهوا  و  هدوب ، تسردان  چوپ و  همه  دندوب  لئاق  یسیع  هراب  رد  يراصن  بلاغ  هچنآ  دوب  هتشذگن  شیب  حیـسم  دالیم 
ببـس نیمهب  و  دوب -، يّدام  قئالع  زا  عطقنم  ّقحب و  ّماـت  هّجوت  دـهز و  قـالخا و  یتسرپادـخ و  هنومن  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ّتیـصخش 

زا یکی  هکلب  ادخ و  ءزج  ادـخ و  رـسپ  هتـشگ و  فیرحت  دوب - نارامیب  شخبافـش  شتـسد  و  یهاگآ ، تکرب و  ریخ و  هچراپکی  شدوجو 
تشگ و لّدـبم  یتب  هب  ناـهذا  رد  دوب  حیـسم  دوجو  رد  هک  یتاریخ  همه  اـب  فیرحت  هکنیا  تهجب  و  دوب ، هدـش  ّتیحیـسم  هثـالث  نادوبعم 

نآرق دش ، ءاقـش  ّرـش و  كرـشب و  لیدبت  دوب  اهلـسن  بیـصن  رذگهر  هکنیا  زا  هکیتاضویف  همه  اذل  و  دوبن ، وگلا  قشمرـس و  هنومن و  رگید 
موش تشونرـسب  نیملـسم  امـش  ادابم  هک  دـهدیم  رادـشه  دزاسیم و  ناشنرطاخ  دزـشوگ و  اـحیولت  ار  بلطم  هکنیا  تاـیآ  هکنیا  رد  دـیجم 

یلدب یتّیصخش  دینک و  فیرحت  یلیلدب  دنتسه  یهلا  ناسنا  زا  یلماک  هنومن - دوخ  هک  ار  یبهذم  ياهتّیصخش  و  دیوش ، راتفرگ  نایحیـسم 
ناـنآ ّتیـصخش  هک  دوشیم  هدافتـسا  تادوجو  هکنیا  تکرب  زا  یتـقونآ  دـیئامن ، یفّرعم  هدـنیآ  لـسنب  دـیزاسب و  موهوم . ّتیـصاخیب و  و 

مالـسلا و هیلع  ّیلع  و  ص ]  ] ربمغیپ رگا  دنریگ ، رارق  ّتیناسنا  يوگلا  دنوش و  یفّرعم  فیرحت  فّرـصت و  نودب  هدوب  هک  روطنامه  تسرد 
تیبرت يارب  ياهیامرـس  نیرتگرزب  دوخ  ددرگ  میـسرت  هدوب  هک  روطنامه  اهنآ  یناگدنز  دنوش و  یفّرعم  دندوب  هکنانچمه  ع ]  ] شنادـنزرف

هدش فیرحت  یلعج و  یتّیصخش  رگید  یـسایس  ضارغا  ای  و  ینمـشد ، لیلدب  ای  ّتبحم ، رد  طارفا  ای  یمهفن  لیلدب  هچنانچ  اّما  تساهلـسن ،
هکنیا و  میاهدرک ، فیرحت  ار  یهلا  یقیقح و  ياههنومن  میاهدرک و  ّتیرـشب  هب  گرزب  رایـسب  یتنایخ  مینک  یفّرعم  ایندب  میزاسب و  اهنآ  زا 

دوجوم و لـسن  تلالـض  یهارمگ و  بجوم  نآرق  تاـیآ  فیرحت  هک  روطناـمه  ینعی  تسین  نآرق  فـیرحت  رطخ  زا  رتـمک  شرطخ  راـک 
»و ِنیَنرَقلا ِيذ  نَع  َکَنُولَئسَی   » اب مالک  هکنیا  [ 10 [ ] حّحصم . ] دوب دهاوخ  یهارمگ  بجوم  صاخـشا  هکنیا  فیرحت  نینچمه  تسا  هدنیآ 
مّوس ص 480 و دـّلجم  [ 11 [ ] حّحـصم . ] تسین راگزاس  تسا  دیـسرپ » دـنهاوخ   » شینعم هک  عراضم  لعف  هغیـصب  « ِحوُّرلا ِنَع  َکَنُولَئـسَی  »

تـسار فرط  زا  ینعی  يداو  مسا  هن  تسا  بناج »  » تفـص نمیـالا » [ » 13 . ] تسا هدرک  لـقن  ءاّرف  زا  ار  لوق  هکنیا  حوـتفلا  وـبا  [ 12 . ] 481
تسار بناج  زا  رگا  شورس  دنیوگ : تفرعم  لهأ  و  تسا . هتفریم  رصم  بناجب  نیدم  زا  هک  هدشیم  یـسوم  تسار  تمـس  نامه  هک  يداو 
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« ناک نم  لق   » هلمج [ 14 [ ] حّحـصم . ] ناطیـش يوس  زا  دشاب  تشپ  سپ  ای  پچ  بناج  زا  رگا  تسا و  ّقح  بناج  زا  دوش  هدینـش  لباقم  ای 
[ حّحصم . ] تسا موزل  ینعم  نّمـضتم  اریز  تسا  رتغیلب  و  تسا . ربخ  ینعمب  اجنیا  رد  رما  و  نآ ، باوج  رمأ  هغیـصب  ددمیلف »  » تسا و هّیطرش 

یلاعت هّللا  لاق  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعـش  نب  بوقعی  زا  حیحـص  دنـسب  هر ]  ] قودص عیارـشلا : للع  [ 15]
ءازجا لامعتـسا  اریز  تسین  دیعب  هکنیا  و  هدوب . هدرم  رخ  تسوپ  زا  هکنیا  يارب  ّتیم » رامح  دـلج  نم  تناک  اّهنأل  « َکیَلعَن عَلخاَف  : » یـسومل

مه نیملـسم  نیب  شلامعتـسا  تمرح  هک  هدـش  یغاـبد  تسوپ  صوصخب  هدوـب  مارح  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تعیرـش  رد  تسین  موـلعم  هتیم 
يداو تسار  تمـس  ینعی  تسا  ئطاش »  » ای بناـج »  » تفـص نمیا  تسا و  روط  يداو  نمیا  يداو  زا  دارم  [ 16 [ ] حّحصم . ] تسا یفالتخا 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  رگید  ای  ص ]  ] ادخلوسر زا  انمـض  و  تسین ، نآرق  ریـسفت  هب  طوبرم  اهیئوگهلذب  عون  هکنیا  [ 17 [. ] حّحصم . ] روط
مالک لصا  هکلب  تسا ، لوادتم  ّصاوخ  یهاگ  ماوع و  هنسلا  رد  هکنانچ  لیئارـسا » ینب  ءایبنا  نم  لضفا  یتّما  ءاملع   » هک هدشن  هدید  يربخ 
مهنآ هر ]  ] یئاسحا روهمج  یبأ  نبإ  یلائّللا  یلاوغ  زا  هکنانچ  لیئارـسا » ینب  ءایبنأک  یتّما  ءاـملع   » تسا نینچ  رودـص  تّحـص  تروص  رد 
انتعیـش ءاملعلا و  نحن   » دومرف اریز  دومن  مالّـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  رب  لمح  دیاب  دشاب  لضفا »  » ظفلب رگا  و  هدش ، لقن  دنـس  نودـب 

مامت زا  تسین  مزـال  يدـننامه  تسا و  يدـننامه  زا  ریغ  ّتیلـضفا  هچ  تسا ، حـضاو  ظـفل  ود  نیب  قرف  و  ءاـثغ » ساـّنلا  رئاـس  نومّلعتملا و 
دندرکیم توعد  اتکی  دوبعم  شتسرپ  و  دیحوت . تسار و  هار  هب  ار  مدرم  لیئارسا  ینب  ءایبنا  تسا ، یفاک  مه  تهج  کی  هکلب  دشاب  تاهج 

یلذاـش ماـما  زین  و  تسا ، تسرداـن  ـالقع  دـشاب  هک  تهج  ره  زا  موـصعم  رب  موـصعم  ریغ  لیـضفت  و  دـننکیم . ار  راـک  نیمه  مه  ءاـملع  و 
دیاب شبارضا  یلازغ و  لاثما  يارب  دنشاب  هتفرگ  ماهلا  یگتخاس  تیاور  نامه  زا  دیاش  هک  ار  اهلیضفت  هنوگنیا  شنارکفمه  و  هّللا » هحماس  »

نأش رد  یِسفَِنل » َُکتعَنَطـصا  َو   » لاق هب  هب  « َُکترَتخا اَنَأ   » هدومرف هک  دنوادخ  هدیزگرب  مزعلا و  ولوا  يربمغیپ  رب  ار  يو  هک  دننیبب  باوخ  رد 
، تسین لاؤس  هب  جاتحم  تسا و  هاگآ  دنوادخ  هک  تسنادیم  وا  اریز  دوب ، لاؤس  قباطم  الماک  یـسوم  خساپ  هوالعب  دـنهد ، لیـضفت  تسوا 

مشچ ندرک  رپ  تمـشح و  تافیرـشت و  يارب  داد : باوج  ياهتفرگ !» تسدب  تسیچ  بوچ  هکنیا  : » هک دیمهف  هنوگنیا  ار  لاؤس  هجو  هکلب 
یلقاع ره  و  تسا ، نم  لغش  راک و  رازبا  تسا و  يداع  یبوچ  هکلب  تسین ، تسا  ایند  لها  مدرم  راک  هکنانچ  یعونـصم  ّتیـصخش  ماوع و 

دوخ یـسوم  هک  دیـسرپ  تهج  هکنیا  زا  دنوادخ  هک  تسا  حـضاو  و  دادـیم . باوج  دـیاب  داد  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  هنوگ  نامهب 
راک دراد و  یگرزب  ّتیرومأم  هک  دـنادب  یـسوم  دوش ، اهدژا  نوچمه  هک  هاگنآ  ات  تسا  يداع  بوچ  هعطق  کی  هکنیا  هک  دـهد  حیـضوت 
ادخ دشاب و  مرگلد  تخاس و  دـهاوخ  ّقفوم  دوخ  ّتیرومأم  رد  ار  يو  بوچ ، نیمه  هلمج  زا  یلئاسوب  دـنوادخ  و  تسا ، شیپ  رد  یگرزب 
نید همه  هک  رظن  ناـمه  میئوگ  تشاد ! رظن  رد  ياهجیتـن  هچ  راـک  هکنیا  زا  يرماـس  دنـسرپب  رگا  [ 18 [. ] ححـصم . ] دنادب دوخ  نابیتشپ  ار 

ای ایند ، لانم  لامب و  ندیـسر  و  نتفرگ ، يراوس  تساـیر و  يرترب و  بلط  اـی  تسا ، تقیقح  ّقح و  اـب  ینمـشد  اـی  دـنراد : رظن  رد  نازاـس 
ندرک و یلاخ  هناش  هرـسکی  فیلکت  راب  زا  ای  و  دـناهدش ، دادـملق  نّدـمتم  تروصب  هداتفا و  ولج  یگدـنز  رهاظ  رد  هکیمدرم  اب  یگنهامه 

زرط هکنیا  رد  نتـشادن  محازم  ندروآ و  رـسب  يرمع  ندیرچ و  ایند  هکنیا  رد  نوناقب  يدنبیاپ  طرـش و  دیق و  نودب  دازآ و  تاناویح  دننام 
يراختفا قمحا  مدرم  يارب  دوخ  اهنآ  اب  یگنهامه  دندوب و  تسرپتب  ردتقم  ياهتلود  همه  لیئارسا  ینب  زج  مه  نامزنآ  رد  نوچ  یگدنز ،

، تسیچ شفرح  تسیک و  يرماـس  هک  دـننکیمن  رکف  دنـصاخشا و  نیمه  وریپ  هشیمه  هدـناماو  مدرم  هکتـسنیا  بلاـج  هتکن  و  دوب ، گرزب 
ار يزیچ  نم  «] اوُرُصبَی َمل  اِمب  ُترَُصب   » هلمج ینعم  دیاش  و  وا ! ای  دیوگیم  تسرد  نوراه  اعقاو  ایآ  و  دنکیم ! يزابهّقح  ای  دیوگیم ! تسرد 

ًاهلِإ اَنل  لَعجا  یَـسُوم  ای   » دنتفگ هک  هاگنآ  مدرم  هکنیا  یلقعیب  یمهفنب و  نم  هک  دـشاب  هکنیا  دـندیمهفن ] نارگید  هک  مدـیمهف  متـسناد و 
هارنامه زا  متخانـش ، بوخ  ار  ناشفعـض  هطقن  نوچ  تفرگ  يراوس  ناوتیم  یتحارب  مدرم  هکنیا  زا  هک  متـسناد  مدش و  هاگآ  « ٌۀَِهلآ مَُهل  امَک 

رما دننک و  شزیمآ  وا  اب  هکنآ  زا  درک  یهن  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم  دیوگ : لوق  کی  رد  حوتفلا : وبا  [ 19 [ ] حّحصم . ] مدش ّطلسم  ناشیارب 
وا لسن  زونه  هک  هدرک  لـقن  هداـتق  زا  حوتفلا  وبأ  [ 20 . ] دـننک نوریب  یناداـبآ  زا  دـنهدن و  هار  دوخ  ناـیم  رد  دـننارب و  دوخ  زا  ار  وا  درک ،
رهش رد  ابلاغ  دنوشیمن  جراخ  ندرا  نیطسلف و  زا  دنتسه و  نونکامه  يرماس  مانب  دوهی  زا  یهورگ  هدومرف : هر ]  ] ینارعش داتـسا  دناهدنام و 
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نوراه و یسوم و  ترضح  زا  ریغ  دنرادن و  داقتعا  دوهی  رگید  هسدقم  بتکب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رفـس  جنپ  هب  زج  نانآ  دننکاس و  سلبان 
ياپ تخس  یسوم  تعیرش  ماکحاب  لمع  رد  و  دننکیمن ، ترشاعم  یـسک  اب  و  دننادن ، قح  رب  ار  لیئارـسا  ینب - رگید  يایبنا  نون  نب  عشوی 

هتسناد یسوم  ترضح  رـصاعم  يرماس  دالوا  زا  ار  تعامج  هکنیا  دناهدنام » هک  وا  لسن  زونه   » هتفگ هک  هداتق  و  دنزرویم ، فشقت  دندنب و 
دواد ترـضح  زا  سپ  هک  دناهرماس  رهـشب  بوسنم  نایرماس  هکنیا  تسین ، نانآ  نایم  یکارتشا  یمـسا  هباشت  ریغ  و  دـسریم ، دـیعب  رظنب  اما 

يدرم زا  نآ  مان  هدش  هتخاس  هرماس  مانب  هکنیا  زا  دعب  هک  رهش  نآ  تسین  دیعب  اما  تسا ، رگید  درم  یسوم  نامز  يرماس  نآ  هدش و  هتخاس 
تسناد ساسم » ال   » نآ رثا  مدرم  ریاس  اب  ار  نایرماس  ترـشاعم  مدع  هداتق  ایوگ  و  دشاب ، ذوخأم  دندوب  یـسوم  ترـضح  نامز  هک  هفئاط  ای 

لیلد ناوتیمن  ار  مسا  رد  كارتشا  تداع و  رد  هباشت  هکنیا  فرص  و  تسجیم ، زارتحا  نامدرم  رگیدب  ندز  تسد  زا  تفگیم و  يرماس  هک 
هرماس دیابن  هتبلا  و  رگید ، طبس  ود  زا  سدقملا  تیب  مدرم  و  دندوب ، لیئارـسا  ینب  طبـس  هد  زا  هرماس  مدرم  لصا  رد  تسناد ، نانیا  يدنزرف 
تسین حیحـص  خزرب  ملاع  اب  ایند  ملاع  ناکم  نامز و  سایق  [ 21 [ ] ححصم . ] درک هابتشا  تسا  یـسابع  هفیلخ  يانب  هک  ياهرماس  اب  ار  دوهی 

تسا راّفک  اب  باتع  هیآ  ردص  اریز  تسا  رتراگزاس  هیآ  لیذ  ردص و  اب  ینعم  هکنیا  [ 22 [ ] حّحصم . ] دنراد دوخ  بسانم  یباسح  مادک  ره 
هکنیا اّما  دناهدید ، رّرکم  ار  هایگ  ندیئور  ناراب و  ندمآ  نانآ  دنـشاب و  هدید  اهنآ  هک  دـنک  جاجتحا  يزیچب  دـیاب  مرج  ال  دـندیدن ! ایآ  هک 
ِءاملا َنِم  انلَعَج  َو   » دیامرفیم هک  هیآ  رخآ  اریز  دوب ، هدیدن  یـسک  دش  قتف  داجیا  دوب و  قتر  دوب  هدیبسچ  مهب  نامـسآ  نیمز و  هکنیا  يزور 

اهنامسآ و هّیلّوا  قتر  قتف و  هن  تسا  هایگ  ندیئور  ناراب و  نداتسرف  دارم  هک  تسا  حضاو  میدیرفآ . بآ  زا  ار  هدنز  زیچ  ره  « ٍّیَح ٍءیَش  َّلُک 
رد هکتـسنآ  ّقح  و  هناخ . فقـس  ریظن  دنناد  دـماج  يّدام  مسج  ارنامـسآ  دـننک و  کّسمت  ظفل  رهاظب  یتعامج  [ 23,24 [ ] حّحصم . ] نیمز

[ حّحصم . ] دننک ریبعت  ریثأب  ارنآ  هک  تسا  فیطل  تیاغب  يدعب  نامسآ  و  روما ، همه  رد  هن  دوش  کّسمت  ظفل  رهاظب  دیاب  اهنت  یلمع  ماکحا 
تکرش شتبوقع  رد  دنریگب و  میمـصت  شاهراب  رد  هنحـص  رد  مدرم  دوخ  ات  دوش  همکاحم  مدرم  روضح  رد  ینعی  ساّنلا » نیعا  یلع  [ » 25]

دیـشیدنا ياهراچ  نامیلـس  هکلب  دوبن  دواد  مکح  فلاخم  نامیلـس  مکح  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناـنچ  نآرق  تاـیآ  زا  [ 26 [ ] حّحصم . ] دننک
مکح زا  سپ  خـسن  و  دوـب . تسرد  قـح و  دواد  مکح  سپ  « ًاـملِع َو  ًاـمکُح  اـنیَتآ  الُک  َو   » دـیامرفیم نآرق  دوـخ  اریز  يوـعد ، نـیفرط  يارب 

نامیلـس نامز  رد  دیاب  دـنک  تکرح  داب  يورینب  هک  یتشک  يارب  نابداب  عارتخا  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  هیآ  زا  [ 27 . ] درادن ینعم  حیحص 
دالیم زا  لبق  ابیرقت  لاس  رازه  نهآ  بوذ  دنیوگیم  خروم  نادنمـشناد  اریز . دواد  يارب  « َدـیِدَحلا َُهل  اَّنلَأ  َو   » هکنانچمه دـشاب ، مالـسلا  هیلع 

تـسرد لوق  هکنیا  دـیوگ : لوق  هکنیا  لـقن  زا  سپ  حوتفلا  وبا  [ 28 [ ] حّحـصم . ] تسا مالّـسلا  هیلع  دواد  نامز  رد  دوخ  نآ  هدوب و  حیـسم 
و يریغب ، دشاب  تّرـضم  باقع و  تدارا  بضغ  هچ  دسانـش  اریادخ  وا  هک  سکنآ  رب  هن  دـشابن و  اور  ناربمغیپ  رب  هکنیا  هکنآ  يارب  تسین 

يادـخ هک  دوب  نآ  يارب  مشخ  هک  تفگ  وا  هک  سکنآ  رذـع  اـّما  دسانـشن ، اریادـخ  دراد  اور  باـقع  تّرـضم و  يادـخ  رب  وا  هک  سکنآ 
لدـع و يادـخب و  دـشاب  لـهج  مه  هکنیا  هکنیا  يارب  تسین  يزیچ  مه  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  هکنآ  اـب  ارناـشیا  درکن  تبوـقع  ارچ  یلاـعت 

یتسه یتسین  زا  ءاخ : حتفب  - 2 ندرک ، ادج  نارگید  زا  ندرک ، فصتم  یتفصب  تبیه  ترطف و  رسکب : تقلخ  [ 29 [ ] حّحصم . ] وا تمکح 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  راوگرزب  ربمغیپ  هکنیا  تثعب  نامز  رد  اـیند  هک  دوش  نشور  بلطم  تسرد  هکنیا  يارب  [ 30 . ] ندرک داجیا  ندیشخب ،

ام  » باتکب دوب  كانلوه  کیرات و  ناماسبان و  ّدح  هچ  ات  مدرم  عضو  هدش و  راتفرگ  یبالجنم  هچ  رد  ّتیرشب  دربیم و  رـسب  یعـضو  هچ  رد 
ندوـب « َنیَِملاـعِلل ًۀَـمحَر   » ینعم تقیقح  اـت  دـینک  هعجارم  شاهمجرت  اـی  يودـن  نسحلا  وـبا  فیلأـت  نیملـسملا » طاـطحناب  ملاـعلا  رـسخ  اذ 

یگتـسیاش هک  دنـشاب  یناگدـنب  دارم  « َنوُِحلاّصلا َيِدابِع   » زا تسا  نکمم  زین  و  دوش . نشور  يدودـح  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ترـضحنآ 
دننک یتسرپرس  مدرم  رب  یئادخ  يربهر  دیحوت و  ياول  تحت  يداد  ادخ  تردق  اب  دنناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  عقاوب  ار  مدرم  يایند  روما  هرادا 

نیقیرف تایاور  ياهراپ  زا  ینعم  هکنیا  و  دنرتسگب . یتیگ  هصرع  رد  ینعم  مامتب  ار  طسق  لدع و  هدرک و  نک  هشیر  ار  يراکمتـس  ملظ و  و 
: هدومرف ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  [ 31 [. ] حّحـصم . ] دیآیم تسدـب  هدـش  رکذ  هیآ  نیمه  لیذ  رد  فلتخم  ریـسافت  رد  هک  یّنـس ] هعیـش و  ]

دوخ هدومرف : و  تسا ، دوسحم  زا  تمعن  لاوز  ببـس  اهنآ  جنر  هکنآ  نامگب  دننکفایم  جـنرب  ار  شیوخ  هک  نادوسح  يارب  تسا  یلیثمت  »
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دوخ هکنیا  ایآ  نیبب  ددرگ و  زاب  وتب  تلقع  ات  هد  تاجن  گرم  زا  ار  دوخ  ربب و  ار  نامسیر  هاگنآ  ربب ، گرم  کیدزن  زیوایب و  نامـسیرب  ار 
، تسا برقا  هیآ  قایـسب  دـعب  لوق  زا  لوـق  هکنیا  [ 32 [ ] حّحـصم [ »؟ دـنکیم لـئاز  دوسحم  زا  ار  تمعن  دوش  گرمب  ّرجنم  وـل  یناـجنر و 

توعد هناخ  نآ  ترایزب  ار  مدرم  هک  درک  شرومأم  درب  الاب  ار  هناخ  راوید  لیعامـسا  شرـسپ  اب  ع ]  ] میهاربا هکنآ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
ندناوخ وت  رب  غالبلا » ّیلع  ءادّنلا و  کیلع   » دومرف یلاعت  قح  دسر ! اجک  ات  نم  زاوآ  ادن و  رگم  ادنوادخ  تفگ  میهاربا  تسا  ربخ  رد  دنک 

دیناسر و اهلـسن  هب  ار  شزاوآ  دنوادخ  داد و  زاوآ  تفر و  سیبق  وبا  هوک  رب  ای  داتـسیاب و  ماقم  رب  میهاربا  وت . زاوآ  ندـناسر  نم  رب  تسا و 
نشور تسا  قیرشت  مایا  هک  « ٍتامُولعَم ٍماّیَأ   » هنیرقب [ 33 [ ] حّحصم . ] تسا مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يادن  باوج  نایجاح  کیّبل » کیّبل   » یئوگ
تیاور مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  تسا  ناـمه  باوص  و  تسا . مارحا  تاـبجاو  رد  لّوا  زا  هیبلت  اریز  تسین  هیبـلت  دارم  هک  تسا 
هّجحلا يذ  ههد  رد  هک  « ِماعنَألا ِۀَمیَِهب  نِم  مُهَقَزَر  ام  یلَع   » هنیرقب میئوگ  تسا ! قیرـشت  ماّیا  اجک  زا  تامولعم  ماّیا  یئوگ  رگا  و  تسا ، هدش 

ماّیا نایم  تسین  یقرف  و  ّمعا ، روطب  تسا و  ّجح  ترایز و  ماّیا  رخآ  زور  دنچ  زین  تادودـعم  ماّیا  و  تسا . ّجـح  رخآ  ياهزور  هکلب  دـشابن 
[34 « ] ِنیَموَی ِیف  َلَّجَعَت  نَمَف   » هنیرقب تسا  قیرـشت  ماـّیا  هک  ّصخأ  رگید  تسا و  ّمعا  یکی  میئوگب  هکنیا  زج  تادودـعم  ماـّیا  تاـمولعم و 

روما رد  ناشلالدتـسا  اـبلاغ  مدرم  ماوـع  و  تسا . بیرف  ماوـع  رایـسب  شرهاـظ  نیکرـشم  مـالک  [ 35 . ] تعامج ّتنـس و  لـها  ءاـملع  ینعی 
، هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هک  تسیا  هضراع  ای  ضرم  رثا  رد  درم  هک  ناویح  هک  دنمهفب  دنهاوخیمن  ای  دننادب  دنناوتیمن  تسا و  روطنیمه 
[36 [ ] حّحـصم . ] دننکیم قرف  مه  اب  رایـسب  قیرط  ود  هکنیا  هداد و  ناج  حبذ  رثا  رد  هدوبن و  ضیرم  حوبذم  ناویح  رگید و  تسیرما  حبذ  و 

زورهنابـش دـیاب  هک  تسا  زرم  نم  يارب  وت  نیمز  همه  و  دوشن ، فـّقوتم  درادـن و  یماـمت  وـت  هار  رد  نم  شـشوک  هک  یتـسارب  اراـگدرورپ 
. تسا اجنآ  رد  دیـشرلا  نومأم  ربق  بلح و  هیکاطنا و  نایم  ماش  ّدح  رـس  رد  تسا  يرهـش  مان  سوسرط  و  میامن . يرادساپ  مشک و  يرادیب 

داتسا [ 38 . ] یئوکین ریخ و  ینعمب  ءاب  رسکب  مّود  رب »  » و ایرد .»  » لباقم رد  تسا  یکشخ  نابایب و  ینعمب  ءاب  حتفب  لّوا  ّرب » [ » 37 [. ] حّحصم ]
وا یکاخ  هبترم  زا  هداد  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتمعن  تسا  هتفر  هیآ  رد  هک  بتارم  هکنیا  رکذ  زا  دوصقم  هدومرف : ینارعـش  موحرم  ام 

ینامز ریخأت  هن  تسا  يرکذ  بیترت  دوصقم  میدـیناشوپ  ناوختـسا  رب  تشوگ  دومرف  هکنیا  و  هدـیناسر ، ناگتـشرف  هبترمب  اـت  هداد  یّقرت  ار 
تشوگ نطاب  رد  ناوختـسا  تسه و  تشوگ  لّوا  هکلب  دنـشوپ ، نآ  رب  تشوگ  نآ  زا  دعب  ات  تسین  شـشوپیب  یناوختـسا  لّوا  نینج  اریز 

 || هوبا داس  ّمث  داس  نم  ّنا  تفگ : رعاش  هکنانچ  تسین  حیحـص  دنهدیم  نامزب  تبـسن  ار  ریخأت  میدـقت و  ره  ماوع  هکنیا  و  دوشیم ، مکحم 
موحرم [ 40 «. ] نوجرخم اماظع  اـبارت و  متنک  مّتم و  اذا  مّکنا  مکدـعی  ا   » تسا نینچ  هیآ  ینعی  [ 39 [. ] حّحـصم  ] هّدج کلذ  لبق  داس  دق  ّمث 

و دـشاب ، راتخم  هعیبطلاب  ناسنا  هک  دوب  هکنیا  رد  تحلـصم  نوچ  درکن  راداو  ریخ  راکب  رابجاب  دـنوادخ  هدومرف : هتجرد  هّللا  ـالعا  ینارعش 
دنهن شوپرـس  ریز  هک  یلاهن  دننام  دیاین  دیدپ  وا  راثآ  دـننک  روبجم  وا  تعیبط  فالخرب  هک  ار  دوجوم  ره  تسا ، وا  تعیبط  فالخرب  ربج 

، ّتیناسنا تعیبط  فالخرب  دنـشاب  هتـشادن  يدرف  هدارا  رد  لالقتـسا  دنـشاب و  ناراکمتـس  رایتخا  رد  هک  یمدرم  ره  و  دنکن ، دشر  دیورن و 
یئاهتّما رد  یّقرت  هنوگ  همه  تهج  هکنیا  زا  دوشن ، ّبترتم  وا  رب  تسا  رنه  تعنـص و  قـالخا و  ملع و  یّقرت  هک  یناـسنا  دوجو  دـئاوف  هتبلا 

و جرخ »  » نایم تسه  یقرف  ایآ  مدیسرپ  الع  نب  ورمع  زا  دیوگ  لّیمش  نب  رـضن  [ 41 [. ] حّحصم . ] دنشاب نوصم  هملظ  دادبتـسا  زا  هک  تسا 
رد [ 42 [. ] حوتفلا وبا   ] نآ جارخاب  ینک  عّربت  هک  دـشاب  نآ  جرخ  و  لاـم ، زا  نآ  جارخا  دوب  بجاو  وت  رب  هک  دوب  نآ  جارخ  تفگ  جارخ » »

بسحب هک  ینوعجرا »  » دنیوگ [ 43 «. ] دوشیم ادیپ  یمدآ  رد  هک  ینارگ  ینیگنس و  یجنرطـش  نزو  رب  یجنرفخ   » تسا هدرک  ینعم  هیـشاح 
دوخ لاحنآ  رد  رفاک  راکتیصعم و  صخـش  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  تعامج ، اب  هن  تسا  درف  اب  باطخ  اریز  دشاب  ینعجرا »  » دیاب دعاوق 
نینچ لـقن  رد  احـصف  و  ینعجرا » ّبر  ینعجرا  ّبر  ینعجرا  ّبر   » دـیوگیم رّرکم  ینعجرا » ّبر   » دـیوگب راـبکی  هکنیا  ياـجب  هتخاـب و  ار 

ّنس 88 رد  عمصا ] نب  یلع  نب  بیرق  نب  کلملا  دبع   ] یعمصا [ 44 [. ] حّحصم . ] عمج تروصب  نکل  دننکیم  لقن  هلمج  کی  اهنت  یمالک 
داّجس ماما  اب  یعمـصا  تاقالم  هتفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 95  رد  ع ]  ] داّجس ترـضح  هتفای و  تافو  ای 217  ای 216  ۀنس 215  رد  یگلاس 
نکل مان و  هکنیا  هب  تسا  يرگید  صخش  یعمـصا »  » ای هدرک  تاقالم  ار  ترـضح  نادنزرف  زا  یکی  میئوگب  هکنیا  رگم  تسین  تسرد  [ع ]
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تّدـم ینعمب  همیرک  هیآ  رد  خزرب  هاوخ  : » هدومرف حوتفلا  وبأ  ریـسفت  یقرواپ  رد  ینارعـش  موحرم  [ 45 [ ] حّحصم . ] تسا دیعب  رایـسب  هکنیا 
تاریخ رد  تایاور  هکنآ  لیلدب  تسا  قّقحم  ناناملسم  دزن  رد  طّسوتم  ملاع  هکنیا  دوجو  رگید ، ینعمب  ای  دشاب  تمایق  تعب  گرم و  نایم 
گرم زا  سپ  دراد  سوفن  ياقب  رب  تلالد  هک  يروما  روبق و  رب  مالـس  ترایز و  ربق و  باوث  باذـع و  اهنآ و  يارب  ياعد  ناگدرم و  يارب 

هوزغ رد  هتفگ  هشئاع  هک  ارجام  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  ترجه  مجنپ  لاس  رد  هظیرق  ینب  هوزغ  رد  ذاعم  نب  دعس  [ 46 [ ] حّحصم «. ] تسا رتاوتم 
ص]  ] ربمغیپ دوب  هداد  يور  هک  یقاّفتا  تهجب  قلطصملا  ینب  هوزغ  رد  زین  و  تسا . يرجه  مشـش  لاس  نابعـش  رد  هک  تسا  قلطـصملا  ینب 
هک دوب  هکنیا  ناناملـسم  هفیظو  رگا  [ 47 [. ] حّحـصم . ] تسا یگتخاس  هّصق  ارهاظ  و  دـنیاین ، دورف  اجک  چـیه  زامن  يارب  زج  دومرف  روتـسد 
هک درک  لقن  هشئاع  زا  ّفلؤم  تایآ  همجرت  رد  هک  یتیاور  سپ  دنربن  نظ  ءوس  دننکن و  رواب  دننک و  بیذکت  ارجام  هکنیا  ندینـش  دّرجمب 
اریز تسا  تسردان  دـنتفگ ، يزیچ  کـی  ره  اـهنآ  درک و  تروشم  وا  عضو  هراـب  رد  ع ]  ] یلع هماـسا و  اـب  درک و  دـیدرت  ص ]  ] ادـخلوسر

تسردان ریخا  ینعم  هکنیا  [ 48 [ ] حّحـصم . ] نتـشاد نظ  نسح  مدرم و  فرح  ندرک  راکناب  دـندوب  رتیلوا  امهیلع  هّللا  مالـس  یلع  ربمغیپ و 
هتـسیاش كاپ  نانز  هکتـسنآ  دارم  میئوگب  هکنیا  رگم  هحلاص . نوعرف  نز  دـساف و  دـندوب و  هرفاـک  طول  نز  حون و  نز  اریز  دـسریم  رظنب 

دنیاسراپان و نادرم  وفکمه  كاپان  نانز  سکعب  نینچمه  دـنکاپ و  اسراپ و  نانز  راوازـس  هتـسیاش و  كاپ  نادرم  دـنکاپ و  اسراپ و  نادرم 
زامن برغم  بناجب  نادوهی  قرـشم و  بناـجب  يراـصن  هنوگچ  تسین  مولعم  [ 49 [ ] حّحـصم . ] كرـشم ودب  نانز  وفکمه  ياسراپان  نادرم 

: دنتفگ دیز  نب  نمحرلا  دبع  يرـصب و  نسح  : » دـیوگ حوتفلا  وبأ  [ 50 [ ] حّحـصم . ] دنانیمزرـس مادک  نایاسرت  نادوهی و  دارم  دنناوخیم و 
یناصقن وا  رد  هکنآیب  دنزورفا ، اهغارچ  وا  زا  دنوش و  عفتنم  وا  یئانشورب  هک  تسا  غارچ  نوچمه  نمؤم  لد  رد  نآرق  لثم  هکتـسنآ  ینعم 

اهتیز داکی   » تسا یحو  تخرد  كرابم  تخرد  و  تسا ، وا  نابز  نهد و  ةاکشم  و  تسا ، نمؤم  لد  هنیگبآ  و  تسا ، نآرق  حابـصم  دشاب ،
هکنیا دـنک ، رّکفت  لّمأت و  نآ  رد  نوچ  دـنناوخ  وا  رب  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  دوش  نشور  نآرق  لئالد  ناـهرب و  تسا  کـیدزن  ینعی  ءیـضی »

موـحرم اـم  داتـسا  و  خـلا » تسه - نآرق  زا  شیپ  هک  یلقع  ّهلدا  هوـالعب  تسا  یعمـس  ّهلدا  نآرق  هکنیا  رد  ینعی  روـن ، رب  تـسا  روـن  نآرق 
لد رد  لّقعت  تسا و  ملع  ادخ ، رون  هک  دناهدرک : رگید  يامکح  انیـس و  نبإ  ار  لیوأت  نیاب  کیدزن  : » هدومرف مالک  هکنیا  لیذ  رد  ینارعش 

، تسا یئالویه  لقع  ةاکشم  دسریم ، هّیسدق  هّوقب  لعفلاب و  لقع  هکلملاب و  لقع  ماقم  ات  دنکیم  یّقرت  فرص  دادعتـسا  زا  جیردتب  هک  ناسنا 
تـسا یئانـشور  هدام  هک  تسا  رکف  نوتیز  تخرد  و  لعفلاب ، لـقع  رون » یلع  رون   » دافتـسم و لـقع  حابـصم  و  هکلملاـب ، لـقع  هجاـجز  و 

هّللا و  لاّعف - لقع  ران »  » و تسا ، هّیسدق  هّوق  « ُءیُِـضی اُهتیَز  ُداکَی   » و رتکیدزن ، تسا و  ینـشور  هیام  زین  نآ  هک  تسا  سدح  تیز  و  رترود ،
رهاظ قایـس و  فالخ  هکنیا  دنکیم و  فطع  قباس  مکحب  ار  بلطم  اریز  دشابیمن  باوص  رظنب  بالق  ود  نیب  هلمج  [ 51 [ ] حّحصم «. ] ملاعلا
یهاگ دنتشونیم و  یحو  ناگدنـسیون  دناوخیم  هک  لّوا  راب  دمآیم  دورف  وا  رب  هک  هیآ  ره  ص ]  ] ادخلوسر [ 52,53 [ ] حّحصم . ] تسا هیآ 

ار هیآ  ای  هروس  نآ  هک  راب  ره  شرمع  رخآ  ات  دنتـشونیم و  یحو  باّتک  دشیم و  لزان  ص ]  ] ادخلوسر رب  مامت  هروس  کی  ای  هیآ  نیدنچ 
تـسا نآرق  ءزج  کیب  کیدزن  هک  ماعنا  هروس  الثم  دایز ، مک و  هطقن  کی  ای  هملک  کـی  نودـب  دوب  لّوا  راـب  لـثم  اـنیع  دومرفیم  تءارق 
هتـشون يور  زا  هکنیا  لثم  هدوب  روطنامه  دـناوخیم  هک  راـب  ره  رمع  رخآ  اـت  دومرف و  تءارق  مدرم  رب  ص ]  ] ادـخلوسر دـش و  لزاـن  راـبکی 

رادقمنیا دنتـسناوتیمن  دنتـشادن و  تردق  ردق  هکنیا  دوخ  نیمّلعم  دناهدرک . میلعت  واب  هتفرگ و  دای  يرگید  زا  دـنتفگ  هکنیا  و  دـناوخیم ،
یتسار هکنیا  سپ  تسا ، يداع  لاحم  دوخ  هکنیا  دننک و  رارکت  دایز  مک و  نودب  راب  رگید  دنتفگ  رابکی  رگا  تحاصف  همهنیا  اب  ار  بلطم 

دوخ هتسناد  اب  دنک و  تّوبن  ياعّدا  تسناوتیم  رتهب  هدنهد  دای  صخش  دوخ  اریز  هتفرگ . دای  يرگید  زا  دیوگب  یـسک  هک  تسا  ملظ  روز و 
ار ناینیشیپ  ياههّصق  هک  دنک  مّهوت  یـسک  رگا  هدومرف : ینارعـش  داتـسا  موحرم  [ 54 [ ] حّحـصم . ] دنادب دوخ  هزجعم  ارنآ  دیامن و  يّدـحت 

تداهش بیغ و  ملاع  ناهن  زار  ياناد  هک  دیوگ ! هچ  رگید  ماکحا  تاجاجتحا و  داعم و  دیحوت و  قیقد  بلاطم  رد  هدرک ، اقلا  وا  رب  یـسک 
رد اّما  تسه  ناینیشیپ  خیرات  رد  نانآ  یئاریذپ  يارب  هلاسوگ  ندروآ  وا و  دزن  ناگتـشرف  ندمآ  و  ع ]  ] میهاربا تیاکح  الثم  سب ، دنادیم و 

دنادیم تسا  نیمز  اهنامـسآ و  توکلمب  ملاع  « ِتاوامَّسلا ِیف  َّرِّسلا  ُمَلعَی   » هکنآ دـندروخ و  هلاسوگ  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  هدـمآ  نانآ  بتک 
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دیـسریمن و ماعطب  نانآ  تسد  هدومرف  هدرک و  لقن  ربمغیپ  يارب  ار  میهاربا  ترـضح  هّصق  وا  دـنروخیمن و  يّدام  ماعط  دّرجم  ناگتـشرف  هک 
هکنیا رارـسا  زا  هک  دنوادخ  تخاس و  هلاسوگ  لیئارـسا  ینب  يارب  دوخ  نوراه  دـیوگ : تاروت  رد  زین  و  تشحو ، دـمآ و  همهاو  ار  میهاربا 

[56 . ] دفاکشب نامسآ  ياهربا  ینعی  [ 55 [ ] حّحـصم . ] اذـکه درک و  عنم  نوراه  تخاس و  هلاسوگ  يرماس  دومرف  تسا  ربخ  اب  ینیمز  ملاع 
رد تسرپتب  [ 59 . ] درادن هّماش  دونـشیمن و  يوب  هکنآ  یمـشخا  [ 58 . ] ینادان یـشکرس و  وتع  [ 57 . ] دنیوگ ار  هدیزگ  رام  صخـش  میلس 

یناـهرب درادـن و  دوخ  هدـیقع  رب  یقطنم  یلقع و  لـیلد  چـیه  اـّلا  هدرک و  يوریپ  هتـساوخ  وا  ياوـه  هچنآ  اریز  تسا  تسرپيوـه  تقیقح 
َتَسل  » هک هیآ  هس  هکنیا  ثحب و  دروم  هیآ  [ 60 [ ] حّحصم . ] تسوا سفن  ياوه  شدوبعم  اذل  دوخ  هشیدنا  هکنیا  یتسرد  رب  دروآ  دناوتیمن 

اهنآ خـسنب  لئاق  هکنیا  ات  درادـن  داهج  تایآ  اب  یتافانم  دـشاب  ِنیِّدـلا » ِیف  َهارکِإ  ال   » و ٍراّبَِجب » مِهیَلَع  َتنَأ  ام   » لاـق وه  » وه «» ٍرِطیَـصُِمب مِهیَلَع 
تـسرد ّقح و  دـنچ  ره  درک  لیمحت  ار  ياهدـیقع  روزب  دوشیمن  هکنیا  نآ  دـنکیم و  نایب  ار  ّریغتی  یتقیقح ال  تایآ  هنوگ  هکنیا  هچ  میوش .

اب داهج  تایآ  اّمأ  و  دوشیم ، هتـسب  رتشیب  وا  رب  شریذپ  هار  دوشیم و  سکعب  راک  روز  اب  دریذپب و  ارنآ  رکنم  صخـش  لد  دیاب  اریز  دـشاب ،
ربمغیپ توعد  محازم  دنـسرتب و  هک  تسا  نیدـناعم  ندـناسرت  يارب  هکلب  دـننک  لوبق  ار  دـیحوتب  هدـیقع  روزب  اهنآ  هکتـسنیا  يارب  هن  راّفک 

ُّبُِحی َهّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتعَت  َو ال  مُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلتاـق   » دـیامرفیم هک  مینیبیم  اذـل  بذـج  يارب  هن  تسا  عفد  يارب  دنـشابن و 
یّتَح ِمارَحلا  ِدِجسَملا  َدنِع  مُهُوِلتاُقت  َو ال  ِلتَقلا ، َنِم  ُّدَشَأ  ُۀَنتِفلا  َو  مُکوُجَرخَأ  ُثیَح  نِم  مُهوُجِرخَأ  َو  مُهوُُمتفِقَث  ُثیَح  مُهُوُلتقا  َو  َنیِدَتعُملا .

ُنیِّدلا َنوُکَی  َو  ٌۀَنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  مُهُوِلتاق  َو  ٌمیِحَر . ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَف  اوَهَتنا  ِنِإَف  َنیِِرفاکلا . ُءازَج  َِکلذَک  مُهُوُلتقاَف  مُکُوَلتاق  نِإَف  ِهِیف  مُکُوِلتاُقی 
اَم ِلثِِمب  ِهیَلَع  اوُدَـتعاَف  مُکیَلَع  يدَـتعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُحلا  َو  ِمارَحلا  ِرهَّشلِاب  ُمارَحلا  ُرهَّشلا  َنیِِملاّظلا . یَلَع  اـّلِإ  َناودُـع  ـالَف  اوَهَتنا  ِنِإَـف  ِهِّلل 
رد سک  ره  تشذـگ ] لّوا  دـّلجم  رد  تایآ  همجرت   ] یلا 194 هرقب 190  هروس  َنیِقَّتُملا » َعَـم  َهّللا  َّنَأ  اوُـمَلعا  َو  َهّللا  اوـُقَّتا  َو  مُکیَلَع  يدَـتعا 

رطخ و عفد  يارب  اذل  دشاب  هدرک  ادتبا  نمـشد  هک  تسا  تقونآ  تردق  لامعا  راشف و  هک  دـید  دـهاوخ  دـنک  لّمأت  شرئاظن  تایآ و  هکنیا 
ٌروـُفَغ َهـّللا  َّنِإَـف   » دوـمرف هکناـنچ  دوـشیم  ضوـع  مـکح  تـشادرب  هلتاـقم  زا  تـسد  فرط  هاـگره  هدـمآ و  داـهج  روتــسد  وا  ّرــش  عـفر 
لوصا زا  دناهابتشا و  رد  تخـس  دناهتـسناد  غیلبت  لماوع  زا  یکی  ار  روز  هکنانآ  و  َنیِِملاّظلا » یَلَع  ّالِإ  َناودُع  الَف  اوَهَتنا  ِنِإَف   » لاقچچ « ٌمیِحَر

رد سپ  دریذپب . ار  ياهدیقع  ای  درآ  نامیا  ارابجا  ناسنا  دارفا  زا  سکچیه  تسا  هتـساوخن  دـنوادخ  دـنلفاغ ، تسین » ربج   » هک ّقح  بهذـم 
يارب یمجاهت  گنج  ص ]  ] مرکا ربمغیپ  نامز  رد  هرخـالاب  و  تسین ، تاـیآ  هکنیا  داـهج و  تاـیآ  ناـیم  یتاـفانم  هنوگچیه  تروص  هکنیا 
هدرک لقن  ار  بلطم  مامت  ایآ  درک  قیقحت  دیاب  دشاب  هدرک  لقن  يزیچ  نینچ  نیخروم  ضعب  يدروم  رد  رگا  میرادن و  راّفک  ندروآ  نامیا 
شیپ مّهوت  هکنیا  هک  هتفگن  هدرک و  اهر  ارنآ  تامّدقم  هدرک و  مالسا  ربمغیپ  یشک  رکـشلب  افتکا  ّطقف  ای  هدرک  رکذ  مه  ار  نآ  تامّدقم  و 
قفاـنم اریرفاـک  هکنیا  زج  درآ  ناـمیا  مینک  راداو  ار  یـسک  روزب  دوش و  لـیمحت  هدـیقع  رگا  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  هکنیا  و  تسا . هدـمآ 

زا هدـش  رکذ  تایآ  فالخ  رب  شرهاظ  هکیتایآ  و  تسا . رتشیب  بتارمب  راّفک  زا  ناشرطخ  دوخ  نیقفانم  هتفرگن و  تروص  يراـک  میاهدرک 
ُثیَح َنیِکِرـشُملا  اُوُلتقاَـف   » اـی ًۀَـظلِغ » مُکِیف  اوُدِـجَیل  َو  ِراّـفُکلا  َنِم  مُکَنوـُلَی  َنـیِذَّلا  اُوِلتاـق   » لـثم دراد  قـالطا  موـمع و  تـسا و  هرقب  هروـس 

هدرک و هدافتـسا  تایاور  تایآ و  رهاظ  زا  ماظع  ءاهقف  هّتبلا  و  هدـش . دـیّقم  هدروخ و  صیـصخت  تایآ  نیاب  همه  شرئاـظن  و  مُهوُُمتدَـجَو »
دشاب تبغر  عوطب و  دیاب  نامیا  هک  دننکیم  رکذ  یمالک  بتک  رد  یلو  دنرمشیم  بجاو  هکلب  زئاج  ار  نیکرشم  اب  لاتق  یطرـش  رکذ  نودب 

نم هکتسنیا  هیآ  لماک  همجرت  دسریم و  یـصقن  رظنب  « اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  نَأ  َءاش  نَم  ّالِإ   » همجرت رد  [ 61 [ ] حّحصم . ] يرابجا یئاجلا و  هن 
[62 [ ] حّحـصم . ] متـسین وا  عنام  نم  دنک  ياهیده  ادخب  بّرقت  دـصقب  دـهاوخب  یـسک  رگا  اما  مبلطیمن  يدزم  تلاسر  غیلبت  يارب  امـش  زا 
زا هک  ضعب  لوق  فالخ  رب  دوشیم ، هدناوخ  هتسشن  هک  ءاشع  هلفان  تعکر  ود  کی  و  دنناوخ . هداتـسیا  هک  برغم  هلفان  تعکر  ود  ود  ینعی 

دایز و لاکـشا  تسا و  رایـسب  وگتفگ  دوش  لیدـبت  تانـسحب  تائّیـس  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  رد  [ 63 [ ] حّحـصم . ] دش لقن  يزار  رخف 
هدش لاکشا  اذل  و  حلاص ، ریخ و  لمع  ینعمب  ار  هنسح »  » دناهتفرگ و تیـصعم  ینعمب  ار  هئّیـس »  » هکتـسنیا رثا  رد  لاکـشا  فالتخا و  رتشیب 

هکنیا ینعم  دـیاش  دـناهتفگ  لاکـشا  عفر  يارب  و  هکنیا ، باوثب  نآ ، هانگ  ای  دوش  لیدـبت  ۀـمرتحم  سفن  ءایحاب  مارح  سفن  لتق  هنوگچ  هک 
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یـضعب تسین . لیدبت  هک  تسا  حضاو  هکنیا  و  دوشیم . تبث  ریخ  لامعا  باوث  نآ  ياجب  دوشیم و  وحم  لمع  هفیحـص  زا  ناهانگ  هک  دشاب 
أشنم هکنآ  زا  سپ  دوشیم  تاریخ  أشنم  رگید  هک  دنکیم  كاپ  ترطفب  لیدبت  ار  وا  دیلپ  تاذ  دنوادخ  هک  دناهتفگ  لاکشا  عفر  يارب  رگید 

ریغ قباس  دـننام  مه  هکنیا  دـنک ، هنـسح  هکلمب  لیدـبت  ار  هئّیـس  هکلم  دـناهتفگ  يهراپ  و  تسا . یفانم  ظفل  رهاظ  اـب  زین  هکنیا  و  دوب . رورش 
مه هکنیا  دنک ، هنـسح  تسا  حلاص  لمعب  هنـسح »  » و تیـصعمب ، هئیـس »  » ندرک راصحنا  رثا  رد  اهثحب  هکنیا  دـسریم  رظنب  تسا ، ظفل  رهاظ 

ینعمب ار  هئّیس »  » میهد و میمعت  ار  هنـسح »  » و هئّیـس »  » ینعم رگا  هدش و  فالتخا  بجوم  راصحنا  هکنیا  و  تسا ، ظفل  رهاظ  ریغ  قباس  دننام 
هروس رد  دناهدمآ ، فلتخم  یناعمب  نآرق  رد  ود  ره  دوشیم و  فرط  رب  لاکشا  میریگب  هعس  یخارف و  ینعمب  ار  هنـسح »  » تمقن و تبکن و 

َۀَنَـسَحلا ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم  انلََّدب  َُّمث  َنوُعَّرَّضَی  مُهَّلََعل  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاسأَبلِاب  اهَلهَأ  انذَخَأ  ّالِإ  ٍِّیبَن  نِم  ٍۀَـیرَق  ِیف  انلَـسرَأ  ام  َو   » دـیامرفیم هیآ 95  فارعا 
نینچمه و  هنسحب ، یخارف  تمعن و  زا  هدش و  ریبعت  هئّیسب  تمقن  زا  تسا  رهاظ  هک  هیالا » ُءاّرَّسلا  َو  ُءاّرَّضلا  اَنَءابآ  َّسَم  دَق  اُولاق  َو  اوَفَع  یّتَح 

زا هدش و  هدارا  هافر  يدازآ و  شیع و  دعس  تانسح  زا  زین  هک  « َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِتائِّیَّسلا  َو  ِتانَـسَحلِاب  مُهانوََلب  َو   » هروس نیمه  هیآ 168  رد 
تینمأب و تسا  یگدنز  ياهتملظ  اهیراتفرگ و  لیدـبت  تانـسحب  تائّیـس  لیدـبت  نیاربانب  اهیتخبدـب . رئاس  ینماان و  تشیعم و  یگنت  تائّیس 

دمآ شیپ  لادج ، گنج و  لّوا  حـتفب  همحلم  [ 64 [ ] حّحصم . ] دسریمن رظنب  یلاکـشا  رگید  تروصنیا  رد  و  رون . یتخبـشوخ و  یـشوخ و 
نآ زج  یندیشون  ره  تسا و  یندیشون  نیرتهب  یتسود  بارش  [ 67 . ] باتفآ امرگب و  هدش  کشخ  تشوگ  [ 65,66 . ] محالم عمج  گرزب 

ظفل رحس  تقو  هنیرقب  ندومن و  ادج  هربز  زا  ار  همرن  ندرک و  لابرغ  ینعی  ندیلاپ  تسا و  مرن  لابرغ  ای  شکبآ  قووار  [ 68 . ] تسا یبارس 
هکنیا میهاربا  دـیوگ : هک  حوتفلا  وـبأ  [ 69 [ ] حّحـصم . ] تسا یهاگرحـس  رافغتـسا  نآ  زا  دارم  ای  دشاب  رافغتـسا »  » فیحـصت دیاب  حاورتسا 
هتشذگ ینعمب  رّخأت » ام  مّدقت و  ام   » هک تسناد  دیاب  تسا و  هدیدنـسپ  یمالک  تفگ  يادخ  اب  عاطقنا  عوضخ و  عوشخ و  لیبس  رب  ارمالک 

« لزن  » ار نامهیم  یئاریذپ  بابـسا  [ 70 [ ] حّحـصم . ] لّمأتف تسا . یـضام  لعف  ود  ره  اریز  تسا  دیدج  میدق و  ینعمب  هکلب  تسین  هدـنیآ  و 
. دـنیامن نآ  قفو  رب  لمع  دـندنب و  راکب  ار  ربمغیپ  ياهّتنـس  هک  دـننانآ  دارم  [ 72 . ] مّوـس ینعی  [ 71 [ ] حّحـصم . ] ياز نون و  مضب  دـنیوگ 
[75 . ] تدنفـسوگ يارب  فلع  تریمخ و  يارب  کمن  یّتح  هاوخ  نم  زا  یهاوخ  هچنآ  ینعی  [ 74 . ] تسا رصم  زیزع  رسمه  مان  لیعار  [ 73]

هتـشون هکیل »  » لّوا دهع  فحاصم  مامت  رد  نوچ  : » دـناهدومرف ینارعـش  نسحلا  وبا  ازریم  ام  داتـسا  موحرم  [ 76 . ] تسا رعاـش  صّلخت  یهر 
تءارق رد  و  دـندناوخن ، ّطخلا  مسر  قفاوم  نارگید  دـندرک و  تءارق  بوتکم  قفاوم  رماع  نبإ  عفاـن و  ریثک و  نبإ  هکیـالا »  » هن تسا  هدـش 

فرـصنم ریغ  درادـن و  فیرعت  مال  فلا و  تفرگ و  کیل »  » زا دـیاب  تغل  رد  تسا و  فاک  ءاـی و  مـال و  نآ  یلـصا  فورح  یئوگ  هکیل » »
تفرگ و دیاب  کیا »  » زا تغل  رد  تسا و  فاک  ءای و  هزمه و  نآ  یلـصا  فورح  مّود  تءارق  رد  و  دوشیم ، هدناوخ  رخآ  ءاه  حتفب  تسا و 

دصکی هک  ياهکشب  هک  تسا  حضاو  سک  ره  يارب  [ 77 [ ] حّحصم . ] دربب نیب  زا  ار  فرـص  عنم  رثا  مال  فلا و  اریز  تسا  روسکم  نآ  ءاه 
ماقم رد  نخس  هک  تسا  مولعم  و  درادن ، شیاجنگ  نینچ  ناسنا  مکش  دوب و  دهاوخ  گرزب  رایسب  دشاب  هتشاد  شیاجنگ  ریش  رتیل  داتشه  و 

رد تاغلابم  عون  هکنیا  و  تسا ، رتگرزب  بتارمب  یمدآ  زا  دوخ  هلاـس  جـنپ  رتش  زین  و  دـندوب ، روخرپ  یمدرم  هکتـسنآ  دارم  و  تسا ، هغلاـبم 
. تسا روخرپ  دایز  دیوگب  دهاوخیم  هک  دـینادیم  همه  ارنیا  و  دـنکیمن ، ریـس  لیتاپ  تصـش  ار  ینالف  دـنیوگ  الثم  تسا ، رایـسب  مدرم  نایم 

نایب نیطایش  ءاقلا  یحو و  ای  یبن ، نهاک و  نایم  قرف  يارب  دنوادخ  هک  تمالع  هکنیا  هدومرف : هّللا - همحر  ینارعش - داتسا  [ 78 [ ] حّحصم ]
عجار ای  دشاب  وهس  لطاب و  بذک و  رب  لمتشم  هک  تسا  اهنآ  نیطایش  نج و  ياقلا  هک  هدرک  نایب  لصفم  تاحوتف  رد  نیّدلا  یحم  هدومرف 

ود اجنیا  رد  دنوادخ  [ 79 [ ] حّحصم . ] تسا یترخآ  روما  زا  قالخا و  مراکمب  بیغرت  یهلا و  مولع  قح و  هکئالم  یحو  و  يویند . عیانـصب 
مّود وکین ، قالخا  ياراد  حـلاص و  ءایبنا  ناوریپ  دـنهارمگ و  دـساف و  هک  ناشناوریپ  یکی  هدرک  رکذ  ربمغیپ  رعاش و  نایم  قرف  يارب  هناشن 
ابلاغ ارعـش  یلو  دوش ، هتخیر  ناشنوخ  ول  دنراد و  یگداتـسیا  نآ  يور  دننکیم و  لمع  نادب  دوخ  دنراد و  یماکحا  نیناوق و  ءایبنا  هکنیا 

زا هک  زیچ  كدناب  يار  دوخ  حودمم  دـنرادن و  تباث  ياهقیرط  و  دـنیوگیم ، دـننکیم و  لمع  دندیدنـسپ  درک و  اضاقت  هچ . ره  زور  ره 
- میهاربا نب  ّیلع  [ 80 [ ] حّحـصم . ] تسا ارعـش  یمومع  تلاح  هکنیا  دننکیم و  رخف  هدرکن  ياهراکب  و  دننکیم ، وجه  دـنوش  تحاران  نآ 
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تعباتم و وا  زا  یسک  هک  ار  يرعاش  ياهدید  زگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دیوگ  « َنوُواغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو   » هیآ ریـسفت  رد  هّللا - همحر 
دنکیم دییأت  و  دننکیم ، يوریپ  اهنآ  زا  رکفیب  یتعامج  دنزاسیم و  نید  دوخ  يأر  رظنب و  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  ریزگان  سپ  دنک ، دیلقت 
یناـبم لوصا و  اـب  دـننکیم و  هزیتـس  لـطاب  چوـپ و  هلدا  اـب  ناـشفلاخم  اـب  ینعی  « َنوُـمیِهَی ٍداو  ِّلُـک  ِیف  مُهَّنَأ  ََرت  َمل  َأ   » هلمج ار  ینعم  هکنیا 

ام ال َنُولوُقَی  مُهَّنَأ  َو   » دنوریم دیآ  شیپ  هک  یهار  ره  فدـهب  ندیـسر  يارب  ینعی  دـنهنیم  ماگ  یهار  ره  رد  و  دـننکیم ، هلداجم  ناهارمگ 
و دنتسین ، رادرب  تسد  رکنم  زا  دوخ  یلو  دننکیم  رکنم  زا  یهن  دننکیمن و  لمع  دوخ  دنهدیم  دنپ  ار  مدرم  ّبترم  هکنیا  اب  ینعی  « َنُولَعفَی

تعامج هکنیا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  « َنُولَعفَی اـم ال  َنُولوُقَی   » هلمج یهتنا . دـننکیمن - لـمع  نادـب  دوخ  یلو  دـنناوخیم  فورعمب  ار  مدرم 
عّقوت دنرادرب  نآ  هار  رد  تبثم  یمدق  هکنیا  نودب  هدرک و  هدنـسب  نتفگب  اهنت  ریخ  هار  رد  ّتیلاعف  زایتما و  چـیه  نودـب  هک  دنتـسه  یناسک 

نَأ َنوُّبُِحی   » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  هکنانچ  دـننک  شیاتـس  دـنراد و  بوسحم  کـین  ياـهراک  نـالعاف  دادـع  رد  ارناـنآ  مدرم  هک  دـنراد 
دننکیم اعّدا  اهنآ  دنراد  تسود  مدرم  هک  ار  هچ  ره  دنیوگیم و  غورد  دایز  هک  دشاب  هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  و  اُولَعفَی » َمل  اِمب  اوُدَـمُحی 

[ حّحـصم . ] دنـسانشیمن ار  اهنآ  مدرم  اعقاو  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـنناوارف و  شنمرعاش  مدرم  هنوگنیا  زا  ام  رـصع  رد  دـندنبیم . دوخب  و 
هکنیا نآ  تسرد  ینعم  دـسریم  رظنب  نکل  دـناهدرک  ینعم  نینچ  هکنیا  مه  نیرّـسفم  رگید  تسا و  نوعزوی » مهف   » ینعم هلمج  هکنیا  [ 81]

. دنزیرگب دنوش و  هدنکارپ  دنناوتن  هکنانچ  دنوش  هرصاحم  باذع  نیرومأم  طّسوت  لاحنآ  رد  میدروآ  درگ  ار  همه  هکنآ  زا  سپ  هک : دشاب 
مهف زا  دـنراد  ناـمیا  ترخآ  دوجوب  هک  نمؤم  مدرم  هکتـسنیا  قح  هدومرف : ینارعـش  داتـسا  موحرم  « َنوُـمَع اـهنِم  مُه  لـَب  [ » 82 [ ] حّحصم ]
نیمه اهنآ  همه  و  یناحور ، ناینانوی  دنیوگ و  ینامـسج  داعم  ناناملـسم  تسا ، ایندب  سایق  دـننکیم  رّوصت  هچنآ  و  دـنزجاع ، نآ  تقیقح 

ِتاوامَّسلا ِیف  نَم  ُمَلعَی  ُلق ال   » دنکیمن كاردا  یسک  ار  اجنآ  قیاقح  دیامرفیم : دنوادخ  دنروآیم و  دایب  ار  ایند  ینامـسج  یناحور و  تاّذل 
نآ یناحور  هن  و  تسا ، ایند  ّریغتم  فیثک و  مسج  زا  اـجنآ  ینامـسج  هن  ینکیمن ، كرد  ارنآ  تقیقح  يورن  اجنادـب  اـت  « َبیَغلا ِضرَـألا  َو 

لاوقا زین  نیرّسفم  تسا و  فلتخم  تایاور  ضرالا  ّۀباد  ریسفت  رد  [ 83 [ ] حّحصم . ] ناهج هکنیا  یناحور  تاّذل  نوچ  لیصا  ریغ  تابثیب و 
ارنآ نایحیسم  تسا و  هدمآ  زین  ضرإلا  ّۀباد  رکذ  اّنحوی  تافشاکم  رد  دیوگ : هماقم  هّللا  یلعأ  ینارعـش  موحرم  ام  داتـسا  دنراد و  یفلتخم 

لاّـجد ریظن  ارنآ  صّخـشم و  نّیعم و  يدوـجوم  رب  هن  دـش ، لـّثمتم  اـّنحوی  يارب  تروصنیدـب  هـک  دـننکیم  ناـمّزلا  رخآ  ياـههنتف  رب  لـمح 
رد ام  تایاور  نوچ  درک و  راذگاو  ادخب  ار  تقیقح  دناوخ و  ارنآ  دیاب  تسین و  نکمم  نآ  لماک  ریـسفت  هک  دنفرتعم  نکیل  و  دنرامـشیم ،

[ حّحصم . ] دشاب یلوا  مینک  فّقوت  زین  ام  تسا  فلتخم  نآ  ریسفت 

دلج 7

تسرهف

ینعم  4 11 یسُوم ] ِإَبَن  نِم  َکیَلَع  اُولتَن   ] رد فشک  نخـس  ِنِیبُملا 2 3  ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  مسط -  1 - 43 28 صصق - هروس  متسیب  ءزج 
َراس  ] رد فشک  نخس   29 14 َنَیدَم ] َءاقِلت  َهَّجََوت  اَّمل  َو   ] ینعم  20 13 ِناطیَّشلا ] ِلَمَع  نِم  اذه   ] ینعم  14 12 َنیِذَّلا ] یَلَع  َّنُمَن  نَأ  ُدیُِرن  َو  ]

مُهانلَعَج َو   ] ینعم  41 20 يِریَغ ] ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ُتِملَع  ام   ] رد يونثم  رعش   38 18 ِبهَّرلا ] َنِم  َکَحانَج  َکَیلِإ  مُمضا  َو   ] ینعم  32 17 ِِهلهَِأب ]
-203- نآرق -190-146- نآرق -134-97- نآرق -77-35- نآرق  ... - انیـضق ذا  ّیبرغلا  بناـجب  تنک  اـم  44 و  ام 21 88 - نخـس  و  ًۀَِّمئَأ ]

لوزن تـهج  تاـیآ 27 - همجرت  - 23 484-458- نآرق -445-405- نآرق -382-336- نآرق -323-306- نآرق -284-246- نآرق -233
اوُعِمَس اذِإ   ] ینعم  55 33 َباتِکلا ] ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا   ] ینعم  52 32 ُرُمُعلا ] ُمِهیَلَع  َلَواطَتَف   ] رد نخـس   45 31 َنآرُقلا ] َکـیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  ]

و ال  ] ینعم  77 34 َتبَبحَأ ] نَم  يِدهَت  َکَّنِإ ال   ] رد فشک  هتـشون   56 34 َنِیلِهاجلا ] یِغَتبَن  مُکیَلَع ال  ٌمالَـس   ] ینعم  55 33 اوُضَرعَأ ] َوغَّللا 
- نآرق  - 39 َقزِّرلا ] ُطُسبَی  َهّللا  َّنَأَکیَو   ] ياـهینعم  82 38 ِِهتَنیِز ] ِیف  ِهِموَـق  یلَع  َجَرَخَف   ] ینعم  79 37 ع ]  ] ّیلع هدومرف  و  کبیـصن ] سنت 
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504-465- نآرق -448-406- نآرق -340-304- نآرق -281-236- نآرق -223-189- نآرق -176-142- نآرق -129-96- نآرق -79-35
ُّلُک  ] زا دوصقم   88 40 َنآرُقلا ] َکـیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا   ] ینعم  85 40 ِضرَألا ] ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  ـال   ] هیآ زا  دوصقم   83 39 هحفص 557 ] ] 

هروس  1 تایآ 43 27 - هکنیا  رد  اـم  هدافتـسا  نخـس و  کلاه 42 - نایب  رد  ناـیبلا  حور  ینیـسح و  نخـس  - 41 ُهَهجَو ] ّالِإ  ٌکـِلاه  ٍءیَش 
ُساّنلا َبِسَح  َأ   ] ینعم - 49 166-128- نآرق -110-73- نآرق -60-21- نآرق  .... - اوکرتی نأ  ساّنلا  بسحأ  ملا -  1 - 27 29 توبکنع -

اوَرَی َمل  َو  َأ   ] رد نخس   19 56 اّنَمآ ] ُلوُقَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   ] ینعم ینیسح 54 10  لقن  و  ملا ]  ] رد فشک  هتشون  - 53 38-12- نآرق ....[ -
155-112- نآرق -95-55- نآرق  .... - نوتأـتل مّکنا  هموقل  لاـق  ذا  اـطول  28 و  تایآ 59 45 - هکنیا  رد  اـم  نخـس  - 57 ُهّللا ] ُئِدـُبی  َفیَک 
-68 ُرَبکَأ ] ِهّللا  ُرکِذـَل  َو   ] رد فشک  نخـس   45 66 ِءاـشحَفلا ] ِنَع  یهنَت  َةـالَّصلا   ] ینعم  45 64 مُکَقَبَـس ] ام  َۀَـشِحافلا  َنُوتأََتل   ] ینعم  6028
77 ِباتِکلا ] َلهَأ  اُولِداُجت  ال   ] ینعم ُنَسحَأ 72 46  َیِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  ِباتِکلا  َلهَأ  اُولِداُجت  َو ال   46 تایآ 69 69 - زا  تمسق  شش  رد  ام  نخس 

َکیَلَع انلَزنَأ  ّانَأ  مِهِفکَی  َمل  َو  َأ   ] لوزن تهج  ربمغیپ 77 51  نتفرگ  تسدب  ملق  رد  ینیسح  رعش  - 77 ِِهلبَق ] نِم  اُولتَت  َتنُک  ام   ] رد نخس   48
-425- نآرق -360-327- نآرق -310-278- نآرق -265-200- نآرق -146-118- نآرق -96-62- نآرق -49-11- نآرق  - 79 َباــتِکلا ]
رخف و نخس  يونثم 82 - رعش  و  اوعّتمتیل ] و   ] رد فشک  نخس   66 80 اَهَقزِر ] ُلِمَحت  ٍۀَّباَد ال  نِم  نِّیَأَک   ] ینعم  59 79 هحفص 558 ]  ] 481
-207- نآرق -58-12- نآرق  .... - ُموُّرلا ِتَِبلُغ  مـلا -  1 - 27 30 مور - هروس  ام 85  نخس  نایبلا و  حور  نخـس  نیمّلکتم 84 - راتفگ  لقن 
َُهل  ] ینعم  27 95 َنوُسُمت ] َنیِح  ِهّللا  َناحبُسَف   ] رد نخس   17 94 َنِینِس ] ِعِضب  ِیف  َنُوِبلغَیَس   ] ینعم  3 - 4 93 ملا ]  ] رد ینیسح  نخس   891 239

-97- نآرق -80-44- نآرق  .... - مُکِـسُفنَأ نِم  اًلَثَم  مَُکل  َبَرَـض   28 تمـسق 96 46 - هس  رد  ام  نخـس  - 96 ِتاوامَّسلا ] ِیف  یلعَألا  ُلَـثَملا 
43 105 ُهَّقَح ] یبرُقلا  اَذ  ِتآـَـف   ] ینعم  38 103 مُکِـسُفنَأ ] نِم  اًـلَثَم  مَُکل  َبَرَـض   ] ینعم  9928 278-234- نآرق -191-147- نآرق -134
مِهِموَق 107 47 یلِإ  اًلُسُر  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  دََقل  َو   47 هیآ 41 106 60 - رد  ام  هدافتسا  نخـس و  - 106 ِهّللا ] َنِم  َُهل  َّدَرَم  ـال  ٌموَی   ] رد نخس 

هروـس مکی  تسیب و  ءزج   112 َنُوِنقُوی ] َنیِذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتـسَی  ـال  َو   ] رد فشک  نخـس   6 110 َنِینِمؤُملا ] ُرـصَن  انیَلَع  اقَح  َناـک   ] رد نخس 
- نآرق -260-205- نآرق -153-114- نآرق -96-66- نآرق -52-11- نآرق  - ِمیِکَحلا 114 ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  ملا -  1 - 34 31 نامقل -

انیَتآ دََقل  َو   ] رد نخس   12 120 ًۀَمحَر ] َو  ًيدُه   ] رد فشک  نخس   3 114 هحفص 559 ]  ] 482-440- نآرق -392-342- نآرق -320-278
َغَبسَأ َو   ] رد ینیسح  فشک و  نخس   20 126 ِتاوصَألا ] َرَکنَأ  َّنِإ   ] رد نخس  نامقل 124 19  هّیضق  رد  يونثم  رعش  - 123 َۀَمکِحلا ] َنامُقل 
ُهَدنِع َهّللا  َّنِإ   ] رد نخس  يونثم 129 34  زا  لقن  ینیسح  نخس  - 128 ٍةَرَجَش ] نِم  ِضرَألا  ِیف  ام  َّنَأ  َول  َو   ] زا دوصقم   27 127 ُهَمَِعن ] مُکیَلَع 

. - ِهِیف َبیَر  ِباتِکلا ال  ُلـیِزنَت  ملا -  1 - 30 32 هدجس - هروس  نامقل 131  نانخـس  هروس و  زاغآ  فورح  رد  ام  نخـس  - 130 ِۀَعاّسلا ] ُملِع 
ینعم  1353 529-485- نآرق -401-359- نآرق -305-259- نآرق -240-207- نآرق -175-148- نآرق -94-58- نآرق -40-21- نآرق
فشک هتشون   14011 124-75- نآرق -58-11- نآرق  ....[ - َناک ٍموَی  ِیف  ِهَیلِإ  ُجُرعَی  َُّمث   ] رد نخس   5 139 ُّقَحلا ] َوُه  َلب  ُهارَتفا  َنُولوُقَی  مَأ  ]
 ....[ - َنیِذَّلا اَِـنتایِآب  ُنِمُؤی  اـمَّنِإ   ] ینعم هیآ 143 15  هکنیا  رد  تـالیوأت  نخـس   14211 58-22- نآرق  ...[ - ِتوَملا ُکَـلَم  مُکاـّفَوَتَی   ] رد

هروس تایآ 147  هکنیا  رد  ام  نخس  هدافتسا و  - 145 64-17- نآرق  ....[ - ٍُنیعَأ ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفخُأ  ام   ] زا دوصقم   14417 97-52- نآرق
5 157 ِنیَبلَق ] نِم  ٍلُجَِرل  ُهّللا  َلَـعَج  اـم   ] ینعم  1494 146-76- نآرق  ... - َنیِِرفاکلا ِعُِطت  ـال  َو  َهّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   1 - 27 33 بازحا -

یلوا یبّنلا  رد  يونثم  زا  ینیسح  لقن   6 158 هحفص 560 ]  ] 111-73- نآرق -56-11- نآرق  - 158 مُکَءانبَأ ] مُکَءایِعدَأ  َلَعَج  ام   ] رد نخس 
اُوقَدَص ٌلاجِر   ] ینعم  23 163 ٌۀَنَسَح ] ٌةَوسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  مَُکل  َناک   ] رد نخـس   21 161 َنِیقِداّصلا ] َلَئـسَِیل   ] زا دوصقم  نینمؤملاب 159 8 
قدـنخ گـنج  و  اوُرَفَک ]...  َنـیِذَّلا  ُهـّللا  َّدَر  َو   ] ینعم  16425 231-188- نآرق -174-121- نآرق -103-77- نآرق  ....[ - َهّللا اوُدَـهاع  ام 

َُّنتنُک نِإ  َکِجاوزَِأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی   28 تایآ 169 52 - هکنیا  رد  ام  نخـس  هبابل 167 - وبا  هّیـضق  و  اهُؤَطَت ] َمل  ًاـضرَأ  َو   ] ینعم  27 165
نخس  37 180 َسجِّرلا ] ُمُکنَع  َبِهذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   ] زا دوصقم   17233 243-174- نآرق -106-81- نآرق -54-12- نآرق  ... - َندُِرت

-152- نآرق -138-90- نآرق -72-17- نآرق  ...[ - ََکل انلَلحَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   ] ینعم  50 181 ِهیِدـبُم ] ُهّللا  اَم  َکِـسفَن  ِیف  یِفُخت  َو   ] رد
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ای  53 - 73 185 َکیَلَع » َنوُکَی  الیَِکل   » هلمج تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخس  - 184 َکَیلِإ ] يِوُؤت  َو  َّنُهنِم  ُءاشَت  نَم  یِجُرت   ] ینعم  18451 202
ام  ] زا دوصقم   53 191 مَُکل ] َنَذُؤی  نَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَت  ال   ] رد نخس  َنَذُؤی 187 53  نَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

ینعم نایبلا 192 57  حور  نخس  و  َنوُّلَُـصی ] ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ   ] رد نخـس  یمیت 192 56  هحلط  نخـس  و  ِهّللا ] َلوُسَر  اوُذُؤت  نَأ  مَُکل  َناـک 
-330- نآرق -311-249- نآرق -231-147- نآرق -133-106- نآرق -63-12- نآرق  ...[ - ُهـّللا ُمُـهَنََعل  َُهلوُـسَر  َو  َهـّللا  َنوُذؤــُی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ]

َنِینُدی  ] ینعم  59 195 هحفص 561 ] نارچ 195 [  مشچ  مدرم  نأش  رد  كاّحـض  نخـس  - 195 568-493- نآرق -459-414- نآرق -377
-58-13- نآرق  ...[ - َنیَذُؤی ـالَف  َنفَرُعی  نَأ  یندَأ  َکـِلذ   ] زا دوصقم  دازآ 196 59  نز  زینک و  رد  فـشک  نخـس  و  َّنِِهبِیباَـلَج ] نِم  َّنِهیَلَع 
107-56- نآرق  ...[ - ِتاوامَّسلا یَلَع  َۀَنامَألا  اَنضَرَع  ّانِإ   ] رد رارـسالا  فشک  هتـشون  نانکارپ 197 72  هعیاش  دیدهت  196 159-110- نآرق
ام نخس  تناما 201  ضرع  رد  یفص  رعش  تناما 200  هراب  رد  یماج  رعش  نایبلا و  حور  نخس  تناما 200  ضرع  رد  تالیوأت  نخس  198

ِضرَألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا   1 34 أبس - هروس   1 - 30 202 َکِجاوزَِأل ] ُلق   ] ربمغیپ هب  روتـسد  نینمؤم و  رازآ  رد 
اًلضَف اّنِم  َدُواد  انیَتآ   ] رد رارسالا  فشک  هتـشون  بیغلا 209 10  ملاع  ینعم  نیرّـسفم و  نخس  204 291-216- نآرق -186-167- نآرق ... -

مُهانلَعَجَف  ] ینعم  19 212 ع ]  ] دواد اب  هوک  ندش  ادـصمه  رد  يونثم  رعـش   211 َحیِّرلا ] َنامیَلُِسل   ] رد نخـس   21011 101-69- نآرق ...[ -
یفص 216 رعـش  تایآ و  هکنیا  رد  ام  نخـس  يدعس 215  رعـش  و  ُهَّنَظ ] ُسِیلبِإ  مِهیَلَع  َقَّدَص   ] رد نخـس  يونثم 213 20  رعـش  و  َثیِداحَأ ]

نخس 217 333-270- نآرق -201-162- نآرق -131-105- نآرق -40-16- نآرق  ... - ِنآرُقلا اَذِهب  َنِمُؤن  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو   30 - 54
ٍُبتُک نِم  مُهانیَتآ  ام   ] و َّنِجلا ] َنوُُدبعَی   ] رد ام  نخـس   222 ٍدیَِعب ] ٍناکَم  نِم  ِبیَغلِاب  َنُوفِذـقَی   ] ینعم  53 221 هحفص 562 ] نیرّسفم 221 [ 

ِۀَِکئالَملا ِلِعاج  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهِّلل  ُدـمَحلا   1 - 26 35 رطاف - هروس  223 134-102- نآرق -99-77- نآرق -58-13- نآرق ...[ -
فشک هتشون  و  ِساّنِلل ]...  ُهّللا  ِحَتفَی  ام   ] ینعم  2302 52-25- نآرق  ...[ - ِقلَخلا ِیف  ُدیِزَی   ] ینعم نیرّسفم و  نخس  226 99-27- نآرق ... -

ام نخس   235 ِهّللا ] َیلِإ  ُءارَقُفلا  ُُمتنَأ   ] هب نأ  رد  فشک  هتـشون   15 234 ٌتاُرف ] ٌبذَع  اذه  ِنارحَبلا  يِوَتسَی  ام  َو   ] رد فشک  هتـشون   12 232
َلَزنَأ َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ   27 تایآ 237 45 - رارکت  تهج  و  َحایِّرلا ] َلَسرَأ  يِذَّلا  ُهّللا   ] رد ام  نخس  کلم 236  لاب  ینعم  و  ٍۀَِحنجَأ ] ِیلوُأ   ] رد

-344- نآرق -311-273- نآرق -236-217- نآرق -198-154- نآرق -130-83- نآرق -46-11- نآرق  ...[ - ِِهب اـنجَرخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنـِم 
فـشک نخـس  و  ِهِسفَِنل ] ٌِملاـظ   ] زا دوصقم   24132 72-25- نآرق  ...[ - ُءامَلُعلا ِهِداـبِع  نِم  َهّللا  یَـشخَی   ] رد نیرّـسفم  نخـس   23728 423

رعـش و  مُکرِّمَُعن ] َمل  َو  َأ   ] ینعم هراب 244 37  هکنیا  رد  ینیسح  رخف و  نخـس  هراب 243  هکنیا  رد  حوتفلا  وبا  فشک و  نخـس  رارسالا 242 
- ِمیِکَحلا ِنآرُقلا  َو  سی   1 - 44 36 سی - هروس   246 مُکرِّمَُعن ] َمل  َو  َأ  و - ِءامَّسلا - َنِم  َلَزنَأ   ] رد ام  نخس  يریپ 245  فیصوت  رد  ینیسح 
248 هحفص 563 ]  ] 381-320- نآرق -292-268- نآرق -259-234- نآرق -184-159- نآرق -37-17- نآرق  - َنِیلَسرُملا 248 َنَِمل  َکَّنِإ 

اًلَثَم مَُـهل  بِرـضا  َو   ] زا دوـصقم   13 253 خـلا ] ًالالغَأ ]- مِِهقاـنعَأ  ِیف  اـنلَعَج  اـّنِإ   ] زا دوصقم   8 252 سی ]  ] ياـنعم رد  نیرّـسفم  نخـس   1
59-14- نآرق  ...[ - ٌلُجَر ِۀَنیِدَملا  اَصقَأ  نِم  َءاج  َو   ] زا دوصقم  255 173-124- نآرق -99-55- نآرق -37-32- نآرق  ...[ - ِۀَیرَقلا َباحصَأ 

َِکلذ اَهل  ٍّرَقَتـسُِمل  يِرَجت  ُسمَّشلا  َو   ] رد نخـس   25638 67-34- نآرق  ...[ - مِهیِدـیَأ ُهتَلِمَع  ام  َو   ] رد نخـس  مّوـس 32  تسیب و  ءزج  255
هن رد  تایآ  رگید  و  ًاـموَق » َرِذـُنِتل   » رد اـم  نخـس   258 ِمیِدَـقلا ] ِنوُجرُعلاَک  َداـع  یّتَح  َلِزاـنَم  ُهانرَّدَـق  َرَمَقلا  َو   ] زا دوصقم   39 257 ُریِدقَت ]

مُکیِدیَأ َنَیب  ام  اوُقَّتا   ] رد نیرسفم  نخس  َنوُمَحُرت 263 45  مُکَّلََعل  مُکَفلَخ  ام  َو  مُکیِدـیَأ  َنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو   45 هرامش 260 83 -
ّالِإ َنوُرُظنَی  اــم   ] رد يوـنثم  رعــش   26753 396-361- نآرق -335-243- نآرق -200-182- نآرق -163-91- نآرق -72-16- نآرق ...[ -
َُهل یِغَبنَی  ام  َو  َرعِّشلا  ُهانمَّلَع  اـم  َو   ] رد نخـس  حوتفلا 270 69  وبا  زا  مِهیِدـیَأ ]...  انُمِّلَُکت   ] ینعم  26865 65-22- نآرق  ...[ - ًةَدِحاو ًۀَحیَص 
ام نخس  273 86-22- نآرق  ...[ - ًاران ِرَضخَألا  ِرَجَّشلا - َنِم  مَُکل  َلَعَج  يِذَّلا   ] هراب رد  راتفگ   27180 129-75- نآرق -40-12- نآرق ...[ -

. افَـص ِتاّفاَّصلا  َو   1 - 74 37 تاـّفاص - هروس  نارفاـک 274  اـب  ص ]  ] ربـمغیپ راـتفر  و  ایَح ] َناـک  نَـم  َرِذـُنِیل   ] و َرعِّشلا ] ُهاـنمَّلَع  اـم  َو   ] رد
[ ِتاّفاَّصلا َو   ] يانعم رد  نیرّسفم  نخـس   1 278 هحفص 564 ]  ] 187-142- نآرق -77-48- نآرق -45-17- نآرق  - ًارجَز 278 ِتارِجاّزلاَف 
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ینعم  49 286 َنیِواغ ] اّنُک  ّانِإ  مُکاـنیَوغَأَف   ] رد نخـس   28532 92-67- نآرق -49-32- نآرق  ...[ - ِلصَفلا ُموَی  اذـه   ] رد نخـس   21 282
 ..[ - ًۀَنِتف اهانلَعَج  ّانِإ  ِموُّقَّزلا . ُةَرَجَـش   ] رد نخـس   62 288 َنُوِلماعلا ] ِلَمعَیلَف  اذـه  ِلثِِمل   ] رد فشک  هتـشون   61 286 ٌنُونکَم ] ٌضَیب  َّنُهَّنَأَـک  ]

هروس 290 رخآ  ياهدیون  میب و  هروس و  زاغآ  دروم  رد  ام  نخس  289 231-180- نآرق -162-123- نآرق -99-67- نآرق -53-16- نآرق
29778 171-152- نآرق -122-75- نآرق  ...[ - ٌحُون انادان   ] ینعم نیرّسفم و  نخـس  َنُوبیِجُملا 291 75  َمِعنَلَف  ٌحُون  انادان  دََـقل  َو   75 - 182
یـسوم و میهاربا و  تواـفت  و  ِنیِدهَیَـس ] یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   ] رد فـشک  هتـشون   99 298 َنیِرِخـآلا ] ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت   ] زا دوـصقم  ینعم و 

َیلِإ ََقبَأ  ذِإ   ] زا دوصقم   140 303 َنیِسایلِإ ] یلَع  ٌمالَس   ] رد قیقحت   130 301 ٍمیِظَع ] ٍحبِِذب  ُهانیَدَف   ] ینعم مالّسلا 299 107  مهیلع  دّمحم 
ام نخس   306 َنُوِبلاغلا ] ُمَُهل  انَدنُج   ] رد یفص  رعش   172 305 ٌمُولعَم ] ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اّنِم  ام  َو   ] رد فشک  هتـشون   164 303 ِنوُحشَملا ] ِکلُفلا 

َنیِذَّلا َِلب  ِرکِّذـلا  ِيذ  ِنآرُقلا  َو  38 1 ص - هروس ص -  1 هیآ 306 44 - ود  دروم  رد  ام  نخـس  هتـشذگ 306  ناربمغیپ  زا  دای  رارکت  رد 
-426- نآرق -403-360- نآرق -334-293- نآرق -273-245- نآرق -224-194- نآرق -128-85- نآرق -60-25- نآرق  - 310 اوُرَفَک ... 
[ ِرکِّذلا ِيذ  ِنآرُقلا  َو   ] زا دوصقم   1 315 ص ]  ] ینعم رد  نیرّسفم  نخس   1 310 هحفص 565 ]  ] 630-574- نآرق -573-568- نآرق -456

ینعم بازحا 317 12  زا  دوصقم  و  ٌموُزهَم ] َِکلانُه  ام  ٌدنُج   ] ینعم طیعم 317 11  یبا  نب  هبقع  نخس  و  ُداُری ] ٌءیََشل  اذه  َّنِإ   ] ینعم  6 316
ینعم  20 319 ُهَعَم ] َلابِجلا  اَنرَّخَس  ّانِإ   ] زا دوصقم  ینعم و   18 318 انَِّطق ] ٍقاوَف -...  ُبازحَألا ... -  ] ینعم  13 - 16 318 ِداتوَألا ] ُوذ  ُنوَعِرف  ]

ینعم و اهقف 322 26  نخـس  و  َبانَأ ] َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو   ] ینعم هنتف 321  زا  دوصقم  و  ُهاّنَتَف ] امَّنَأ   ] رد عمجم  نخـس   24 320 باطخلا ] لصف  ]
رخف 324 44 ماما  حوتفلا و  وبا  نخـس  و  ِریَخلا ] َّبُح  ُتبَبحَأ  یِّنِإ   ] ینعم  32 323 بهذلا ] ۀلسلس   ] رعـش و  ِساّنلا ] َنَیب  مُکحاَف   ] زا دوصقم 

رُکذا َو  دوخ 327 45  رسمه  هب  بّویا 45  ندز  بوچ  ناتساد  هرامـش و  رد 4  ام  نخس   326 ًاثغِـض ] َكِدَِیب  ذُخ   ] رد عمجم  يربط و  نخس 
- نآرق -253-228- نآرق -194-164- نآرق -122-94- نآرق -81-53- نآرق -35-31- نآرق  ...[ - َبوـُقعَی َو  َقاحــسِإ  َو  َمـیِهاربِإ  اـنَدابِع 
-608- نآرق -573-547- نآرق -508-479- نآرق -449-429- نآرق -377-342- نآرق -315-307- نآرق -299-292- نآرق -284-273

َسِیلبِإ ّالِإ   ] زا دوصقم  رشب 332 74  ینعم  رد  نایبلا  حور  نخس  و  يِدیَألا » ِیلوُأ   » ینعم  32845 867-808- نآرق -727-705- نآرق -642
34-13- نآرق «. - َّيَدَِـیب ُتـقَلَخ   » ینعم  75 334 هحفـص 566 ]  ] 140-85- نآرق -31-12- نآرق  - 334 َنیِِرفاـکلا ] َنِم  َناـک  َو  َرَبکَتـسا 
ع]  ] قداص ماما  تیاور  يونثم و  رعش  سیلبا و  سایق  رد  رخف  نخـس  شیورد 336  دیزی و  اب  يوگتفگ  و  ُهنِم ] ٌریَخ  اَنَأ   ] رد نخـس   33576
39 رمز - هروس   1 تایآ 340 26 - هکنیا  رد  ام  نخـس   339 ءاطغلا ] فشک  ول   ] زا دوصقم  و  ٍنیِح ] َدـَعب  ُهَأَـبَن  َّنُمَلعََتل   ] رد نخـس   88 337

نخس و  ُهَردَص ] ُهّللا  َحَرَش   ] زا دوصقم   22 349 َلوَقلا ] َنوُعِمَتسَی   ] ینعم  18 347 ُِصلاخلا ] ُنیِّدلا  ِهِّلل  الَأ   ] رد رارسألا  فشک  نخس   3 342
ینعم  33 355 ِنآرُقلا ] اَذه  ِیف  ِساّنِلل  انبَرَـض  دََقل  َو   ] 27 تایآ 354 75 - هکنیا  رد  ام  نخـس  یناثم 353  هباـشتم و  ینعم  فشک 351 23 
راتفگ  42 365 َسُفنَـألا ] یَّفَوَتَی  ُهّللا   ] زا دوـصقم   42 365 ُهّللا ] ِِللـُضی  نَم  َو   ] رد رخف  نخـس   36 363 ِِهب ] َقَّدَـص  َو  ِقدِّصلِاب  َءاـج  يِذَّلا  ]

- نآرق -430-404- نآرق -385-361- نآرق -347-313- نآرق -191-153- نآرق -36-16- نآرق  ...[ - َتوَـملا اَـهیَلَع  یــضَق   ] رد يوـنثم 
[ ًاـعیِمَج َبُونُّذـلا  ُرِفغَی  َهـّللا  َّنِإ   ] رد راـتفگ   36753 779-750- نآرق -724-692- نآرق -673-647- نآرق -625-580- نآرق -566-518
372 هحفص 567 ]  ] 117-92- نآرق -62-17- نآرق  - تمسق 372 جنپ  رد  ام  نخس   371 ُهّللا ] َءاش  نَم  ّالِإ   ] رد حوتفلا  وبا  نخـس   68 368

لادج ثحب و  رد  ربمغیپ  هدومرف  و  ُلِداُجی ] ام   ] لوزن تهج   4 387 مح ]  ] رد نیرّسفم  راتفگ  مح 375 1   1 - 85 40 رفاغ - نمؤم - هروس 
ینیسح و رعش   55 394 َِکبنَِذل ] رِفغَتسا   ] رد وگتفگ   55 391 ِتاجَرَّدلا ] ُعِیفَر   ] یناعم  15 390 ِنیَتَنثا ] اَنَّتَمَأ   ] رد نیرّـسفم  ثحب   11 389
64 397 مَُکل ] بِجَتسَأ  ِینوُعدا   ] رد نیرّسفم  ثحب   60 396 ِتاوامَّسلا ] ُقلََخل   ] رد نخس   56 395 ص ]  ] ناربمغیپ تمصع  نیرکنم  لیلد 
-203- نآرق -188-165- نآرق -104-90- نآرق -72-67- نآرق . - تسا هکئـالم  شنزرـس  هلمج  هکنیا  هک  َنَسحَأَـف ] مُکَرَّوَص   ] رد نخس 

وب نخــس  و  ِتاـبِّیَّطلا ] َنـِم  مُـکَقَزَر   ] رد راــتفگ   39964 459-435- نآرق -417-389- نآرق -362-339- نآرق -266-245- نآرق -226
يذ رد  ام  نخس   403 َنُؤِزهَتـسَی ] ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح   ] رد رعـش   83 402 ِملِعلا ] َنِم  مُهَدـنِع  اِمب  اوُحِرَف   ] رد نخـس  قاّقد 400 83  یلع -
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هروـس نآ  موزل  هن  هزجعم  ناـکما  یّلک و  لـقع  هب  لـقاع 403  دوجوم  طاـبترا  تعیبط و  لـماوع  ناـمیا  تسا و  هقیقحلا  طیـسب  هک  لوّطلا 
 ] 379-371- نآرق -194-150- نآرق -133-93- نآرق -49-17- نآرق  - میحّرلا 409 نـمحّرلا  نـم  لـیزنت  مـح ]-  ] 1 - 54 41 تلّصف -
ِیف  ] زا دوصقم   10 420 ِنیَموَی ] ِیف  َضرَألا  َقَلَخ   ] رد نخـس  مح 418 9  هب  هروس  دنچ  هکنیا  زاغآ  رد  عمجم  نخـس   1 409 هحفص 568 ]

َدِهَـش  ] ینعم  42220 50-12- نآرق  ....[ - ِءاـمَّسلا َیلِإ  يوَتــسا  َّمـُث   ] ینعم  42111 152-122- نآرق -103-70- نآرق  ....[ - ٍماـّیَأ ِۀََـعبرَأ 
428 ِسمَّشِلل ] اوُدُجسَت  ال   ] رد يونثم  رعش   37 426 ُۀَِکئالَملا ] ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتسا  َُّمث   ] ینعم يواطنط 424 30  نخس  و  مُهُعمَس ] مِهیَلَع 
1 رگید 431 53 - بلطم  هدزای  و  ِنیَموَی ] ِیف  َضرَـألا  َقَلَخ   ] رد اـم  نخـس   430 مِهِـسُفنَأ ] ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَـس   ] رد نخـس   53
15 446 یِحُوی ] َِکلذَـک   ] ینعم  3 445 قسع ] مح   ] رد نخـس   2 437 َکـَیلِإ ] یِحُوی  َِکلذَـک  قسع - مح -  ] 1 - 53 42 يروش - هروس 
[ ِمثِإلا َِرئابَک   ] رد نخس   37 451 َقزِّرلا ] ُهّللا  َطََـسب  َول   ] ینعم  27 449 ًارجَأ ] ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  ُلق ال   ] رد  23 448 َلِدـعَِأل ] ُتِرمُأ   ] زا دوصقم 
-125-69- نآرق -40-12- نآرق  - هرامش 458 رد 11  ام  نخس   456 ًالوُسَر ] َلِسُری   ] رد نخس   51 455 ٍرَشَِبل ] َناک  ام   ] زا دوصقم   51 452

-497-476- نآرق -457-439- نآرق -426-416- نآرق -399-357- نآرق -299-266- نآرق -247-192- نآرق -174-149- نآرق
43 فرخز - هروــس   458 هحفـــص 569 ]  ] 703-684- نآرق -666-647- نآرق -628-609- نآرق -591-561- نآرق -547-510- نآرق

ِرکِذ نَع  ُشعَی  نَم  َو   ] 36 479 ُعاتَم ] اَّمل  َِکلذ  ُّلُک  نِإ   ] ینعم یفص 474 35  رعش  مح و  رد  نخس   1 465 ِنِیبُملا ] ِباتِکلا  َو  مح   ] 1 - 89
نخس  77 485 ٍِذئَموَی ] ُءاّلِخَألا   ] ینعم  67 483 َمَیرَم ] ُنبا  َبِرُـض  اَّمل  َو   ] ینعم رد  هیآ 481 57  هکنیا  رد  فشک  نخـس   36 479 ِنمحَّرلا ]
تایآ هکنیا  رد  ام  نخس   489 َنوُعدَی ] َنیِذَّلا  ُِکلمَی  َو ال   ] ینعم  86 488 ٌَدلَو ] ِنمحَّرِلل  َناک  نِإ   ] رد نخس   81 487 ُِکلام ] ای  اوَدان   ] رد
هروس تایآ 503  هکنیا  رد  ام  نخـس   501 ُءامَّسلا ] ُمِهیَلَع  تََکب  امَف   ] یناـعم نیرّسفم 498 29  نخس   494 44 ناخد - هروس   1 - 59 490

رد نخس   24 510 ٍۀَّباد ] نِم  ُُّثبَی  ام  َو   ] ینعم نیرّسفم 510 4  نخس   505 ِمیِکَحلا ] ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلـیِزنَت  مح   ] 1 - 37 45 هیثاج -
-271-238- نآرق -183-145- نآرق -137-103- نآرق -58-29- نآرق  - تاـیآ 516 هکنیا  رد  اـم  نخـس   515 ُرهَّدـلا ] اَّلِإ  اـنُِکلُهی  اـم  َو  ]

-756-727- نآرق -696-636- نآرق -573-539- نآرق -445-408- نآرق -394-363- نآرق -345-326- نآرق -308-285- نآرق
525 ٍملِع ] نِم  ٍةَراثَأ  َوأ   ] ینعم نیرّسفم 524 4  نخس   518 46 فاقحا - هروس  مشش  تسیب و  ءزج   516 هحفص 570 ]  ] 807-774- نآرق
35 532 ِّنِجلا ] َنِم  ًارَفَن  َکَیلِإ  انفَرَص  ذِإ  َو   ] ینعم  29 530 ِفاقحَألِاب ] ُهَموَق  َرَذنَأ   ] ینعم  21 526 ِلُسُّرلا ] َنِم  ًاعِدب  ُتنُک  ام   ] زا دوصقم   9

ِلِیبَس نَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   ] 1 - 38 47 ص -]  ] دّمحم هروس  تایآ 534  هکنیا  رد  ام  نخس   533 ِلُسُّرلا ] َنِم  ِمزَعلا  اُولوُأ   ] زا دوصقم 
نیرّسفم نخس  537 434-376- نآرق -309-274- نآرق -255-207- نآرق -193-162- نآرق -148-113- نآرق -95-69- نآرق  ...[ - ِهّللا

نخس  19 548 ُهّللا ] اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  مَلعاَف   ] رد رخف  راتفگ   19 546 َنوُقَّتُملا ] َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلا  ُلَثَم   ] ینعم  15 544 انَم ] اّمِإَف   ] رد نخس   4 543
-33- نآرق  - تایآ هکنیا  رد  ام  نخـس   554 ًاموَق ] لِدبَتسَی   ] ینعم  38 551 ُمتیَّلََوت ] نِإ  ُمتیَـسَع   ] زا دوصقم  هیآ 549 22  هکنیا  رد  فـشک 

554 296-277- نآرق -263-234- نآرق -179-135- نآرق -112-63- نآرق -49

صصق هروس 

هراشا

44-7- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   18  - 490

ات 43] تایآ 1  [: 28  ] صصقلا هروس  ]

َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ِّقَحلِاب  َنوَعِرف  َو  یسُوم  ِإَبَن  نِم  َکیَلَع  اُولتَن  [ 2  ] ِنِیبُملا ِباتِکلا  ُتایآ  َکِلت  [ 1  ] مسط  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
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[ - 4  ] َنیِدِسفُملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  مُهَءاِسن  ِییحَتسَی  َو  مُهَءانبَأ  ُحِّبَُذی  مُهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعضَتسَی  ًاعَیِـش  اهَلهَأ  َلَعَج  َو  ِضرَألا  ِیف  الَع  َنوَعِرف  َّنِإ  [ 3]
َيُِرن َو  ِضرَألا  ِیف  مَُهل  َنِّکَُمن  َو  [ 5  ] َنِیثِراولا ُمُهَلَعَجن  َو  ًۀَِّمئَأ  مُهَلَعَجن  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُفِعـُضتسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَأ  ُدـیُِرن  َو   311-1- نآرق

َو ِیفاَخت  َو ال  ِّمَیلا  ِیف  ِهیِقلَأَف  ِهیَلَع  ِتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِضرَأ  نَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  انیَحوَأ  َو  [ 6  ] َنوُرَذحَی اُوناک  ام  مُهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنوَعِرف 
اُوناک امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنوَعِرف  َّنِإ  ًانَزَح  َو  اوُدَـع  مَُهل  َنوُکَِیل  َنوَعِرف  ُلآ  ُهَطَقَتلاَف  [ 7  ] َنِیلَسرُملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِکَیلِإ  ُهوُّداَر  ّانِإ  ِینَزَحت  ال 

َو  716-1- نآرق [ - 9  ] َنوُرُعشَی مُه ال  َو  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َوأ  انَعَفنَی  نَأ  یـسَع  ُهُوُلتقَت  ََکل ال  َو  ِیل  ٍنیَع  ُتَُّرق  َنوَعِرف  ُتَأَرما  َِتلاق  َو  [ 8  ] َنِیئِطاخ
نَع ِِهب  تَرُـصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتخُِأل  َتلاق  َو  [ 10  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهبلَق  یلَع  انَطبَر  نَأ  َول ال  ِِهب  يِدُبَتل  تَداک  نِإ  ًاغِراف  یـسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبـصَأ 

[12  ] َنوُحِـصان َُهل  مُه  َو  مَُکل  ُهَنُولُفکَی  ٍتَیب  ِلـهَأ  یلَع  مُکُّلُدَأ  لَـه  َتلاـقَف  ُلـبَق  نِم  َعِضارَملا  ِهیَلَع  اـنمَّرَح  َو  [ 11  ] َنوُرُعـشَی مُه ال  َو  ٍُبنُج 
ُهانیَتآ يوَتـسا  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اَّمل  َو  [ 13  ] َنوُمَلعَی ـال  مُهَرَثـکَأ  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدـعَو  َّنَأ  َمَلعَِتل  َو  َنَزَحت  ـال  َو  اـُهنیَع  َّرَقَت  یَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهاـندَدَرَف 

اذه ِنالِتَتقَی  ِنیَلُجَر  اهِیف  َدَجَوَف  اِهلهَأ  نِم  ٍۀَلفَغ  ِنیِح  یلَع  َۀَنیِدَملا  َلَخَد  َو   623-1- نآرق [ - 14  ] َنِینِسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  َو  ًاملِع  َو  ًامکُح 
ٌّوُدَع ُهَّنِإ  ِناطیَّشلا  ِلَمَع  نِم  اذه  َلاق  ِهیَلَع  یضَقَف  یسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  نِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  نِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتـساَف  ِهِّوُدَع  نِم  اذه  َو  ِِهتَعیِـش  نِم 
ًاریِهَظ َنوُکَأ  نَلَف  َّیَلَع  َتمَعنَأ  اـِمب  ِّبَر  َلاـق  [ 16  ] ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُـه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  رِفغاَـف  یِـسفَن  ُتمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق  [ 15  ] ٌنِیبُم ٌّلِضُم 

نَأ اّمَلَف  [ 18  ] ٌنِیبُم ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یـسُوم  َُهل  َلاق  ُهُخِرـصَتسَی  ِسمَألِاب  ُهَرَـصنَتسا  يِذَّلا  اَذِإَف  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  ِۀَـنیِدَملا  ِیف  َحَبـصَأَف  [ 17  ] َنیِمِرجُمِلل
ام َو  ِضرَألا  ِیف  ًاراّبَج  َنوُکَت  نَأ  ّالِإ  ُدیُِرت  نِإ  ِسمَألِاب  ًاسفَن  َتلَتَق  امَک  ِینَُلتقَت  نَأ  ُدیُِرت  َأ  یسُوم  ای  َلاق  امَُهل  ٌّوُدَع  َوُه  يِذَّلِاب  َشِطبَی  نَأ  َدارَأ 

َكُوُلتقَِیل َِکب  َنوُرِمَتأَی  َأَلَملا  َّنِإ  یسُوم  ای  َلاق  یعسَی  ِۀَنیِدَملا  یَصقَأ  نِم  ٌلُجَر  َءاج  َو   916-1- نآرق [ - 19  ] َنیِِحلصُملا َنِم  َنوُکَت  نَأ  ُدیُِرت 
یسَع َلاق  َنَیدَم  َءاقِلت  َهَّجََوت  اَّمل  َو  [ 21  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اهنِم  َجَرَخَف  [ 20  ] َنیِحِصاّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  جُرخاَف 

ام َلاق  ِنادوُذـَت  ِنیَتَأَرما  ُمِِهنوُد  نِم  َدَـجَو  َو  َنوُقـسَی  ِساّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِهیَلَع  َدَـجَو  َنَیدَـم  َءام  َدَرَو  اَّـمل  َو  [ 22  ] ِلـِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدـهَی  نَأ  یِّبَر 
ٍریَخ نِم  ََّیلِإ  َتلَزنَأ  اِمل  یِّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  ّیلََوت  َُّمث  اـمَُهل  یقَـسَف  [ 23  ] ٌرِیبَک ٌخیَش  انُوبَأ  َو  ُءاعِّرلا  َرِدُصی  یّتَح  یِقـسَن  اَتلاق ال  امُُکبطَخ 
ِهیَلَع َّصَق  َو  ُهَءاج  اّمَلَف  اَنل  َتیَقَس  ام  َرجَأ  َکَیِزجَِیل  َكوُعدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َتلاق  ٍءایِحتسا  یَلَع  یِشمَت  امُهادحِإ  ُهتَءاجَف   694-1- نآرق [ - 24  ] ٌریِقَف
یِّنِإ َلاق  [ 26  ] ُنیِمَألا ُّيِوَقلا  َترَجأَتسا  ِنَم  َریَخ  َّنِإ  ُهرِجأَتسا  َِتبَأ  ای  امُهادحِإ  َتلاق  [ 25  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  َتوََجن  فََخت  َلاق ال  َصَصَقلا 

ِینُدِجَتَـس َکیَلَع  َّقُشَأ  نَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  َكِدنِع  نِمَف  ًارـشَع  َتمَمتَأ  نِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث  ِینَرُجَأت  نَأ  یلَع  ِنیَتاه  َّیَتَنبا  يَدحِإ  َکَحِکنُأ  نَأ  ُدیِرُأ 
یضَق اّمَلَف  [ 28  ] ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهّللا  َو  َّیَلَع  َناودُع  الَف  ُتیَـضَق  ِنیَلَجَألا  اَمَّیَأ  َکَنَیب  َو  ِینَیب  َِکلذ  َلاق  [ 27  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  ُهّللا  َءاش  نِإ 
مُکَّلََعل ِراّنلا  َنِم  ٍةَوذَـج  َوأ  ٍرَبَِخب  اهنِم  مُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتسَنآ  یِّنِإ  اُوثُکما  ِِهلهَِأل  َلاق  ًاران  ِروُّطلا  ِِبناج  نِم  َسَنآ  ِِهلهَِأب  َراس  َو  َلَـجَألا  یَـسُوم 

ُّبَر ُهّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یـسُوم  ای  نَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَـکَرابُملا  ِۀَـعُقبلا  ِیف  ِنَمیَألا  ِداولا  ِئِطاـش  نِم  َيِدُون  اـهاتَأ  اّـمَلَف   907-1- نآرق [ - 29  ] َنُولَطصَت
[31  ] َنِینِمآلا َنِم  َکَّنِإ  فََخت  َو ال  ِلبقَأ  یـسُوم  ای  بِّقَُعی  َمل  َو  ًاِربدـُم  ّیلَو  ٌّناَـج  اـهَّنَأَک  ُّزَتهَت  اـهآَر  اّـمَلَف  َكاـصَع  ِقلَأ  نَأ  َو  [ 30  ] َنیَِملاعلا

ِِهئالَم َو  َنوَعِرف  یلِإ  َکِّبَر  نِم  ِناناهُرب  َِکناذَف  ِبهَّرلا  َنِم  َکَحانَج  َکَیلِإ  مُمـضا  َو  ٍءوُس  ِریَغ  نِم  َءاضَیب  جُرَخت  َِکبیَج  ِیف  َكَدَی  ُکلـسا 
یِعَم ُهلِـسرَأَف  ًاناِسل  یِّنِم  ُحَـصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ  َو  [ 33  ] ِنُوُلتقَی نَأ  ُفاخَأَف  ًاـسفَن  مُهنِم  ُتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق  [ 32  ] َنیِقِـساف ًاموَق  اُوناک  مُهَّنِإ 

اِنتایِآب امُکَیلِإ  َنُولِصَی  الَف  ًاناطلُس  امَُکل  ُلَعَجن  َو  َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  َلاق   740-1- نآرق [ - 34  ] ِنُوبِّذَُکی نَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُصی  ًاءدِر 
َو [ 36  ] َنِیلَّوَألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انعِمَس  ام  َو  ًيرَتفُم  ٌرحِس  ّالِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اِنتایِآب  یـسُوم  مُهَءاج  اّمَلَف  [ 35  ] َنُوِبلاغلا اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  َو  اُمتنَأ 
ام ُأَلَملا  اَهُّیَأ  اـی  ُنوَعِرف  َلاـق  َو  [ 37  ] َنوُِملاّظلا ُحـِلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراّدـلا  ُۀَِـبقاع  َُهل  ُنوُکَت  نَم  َو  ِهِدـنِع  نِم  يدُـهلِاب  َءاج  نَِمب  ُمَلعَأ  یِّبَر  یـسُوم  َلاق 

َو [ 38  ] َنِیبِذاکلا َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحرَـص  ِیل  لَعجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناماه  اـی  ِیل  دـِقوَأَف  يِریَغ  ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ُتِملَع 
رُظناَف ِّمَیلا  ِیف  مُهانذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانذَـخَأَف   775-1- نآرق [ - 39  ] َنوُعَجُری انَیلِإ ال  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَـألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  َرَبکَتـسا 

َموَی َو  ًۀَنَعل  اینُّدلا  ِهِذـه  ِیف  مُهانعَبتَأ  َو  [ 41  ] َنوُرَـصُنی ِۀَمایِقلا ال  َموَی  َو  ِراّنلا  َیلِإ  َنوُعدَـی  ًۀَِّمئَأ  مُهانلَعَج  َو  [ 40  ] َنیِِملاّظلا ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک 
مُهَّلََعل ًۀَـمحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِساّنِلل  َِرئاَصب  یلوُألا  َنوُرُقلا  اَـنکَلهَأ  اـم  ِدـَعب  نِم  َباـتِکلا  یَـسُوم  اـنیَتآ  دََـقل  َو  [ 42  ] َنیِحوـُبقَملا َنِم  مُه  ِۀَـمایِقلا 
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« هیّصق . » دراذگیم هدنز  ییحتسی » . » هارمه رای و  هتسد و  ینعمب  هعیش  عمج  عیش » : » تاغل ینعم  هحفص 5 ]  ] 442-1- نآرق [ - 43  ] َنوُرَّکَذَتَی
تبانج و راتفرگ  نامرفان ، بیرغ ، رود ، بنج : ندرک . لابند  ار  یـسک  ندرک و  لـقن  ار  يربخ  ینعمب  مّود  لّوا و  حـتفب  اصـصق  ردـصم  زا 
. ندرک رود  دوـخ  زا  ندز ، یلیـس  تشم و  دـننام  ندز  یـسکب  تـسد  ماـمت  اـب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  زکو  ردـصم  زا  زکو » ، » تساـجن
. دـندرک راداو  یـسک  نتـشکب  ار  رگدـکی  دنتـسب و  وا  نتـشکب  تّمه  ینعی  هب  اورمتئا  و  ندرک ، روـش  ینعمب  راـمتئا  ردـصم  زا  نورمتأـی » »

وت لد  هب  هک  نانخس  هکنیا   2 43-39- نآرق  - مسط نابرهم . يهدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : هگنلمه . کموک ، روای ، أدر » . » اهلاس ججح :» »
رب یتسرد  یتسارب و  ار  نوعرف  یسوم و  ناتساد  نونکا ]  ] 3 یلزا ] تشونرس  زا  يرادومن ، يهناشن  و   ] تسا نیبم  باتک  تایآ  دوشیم  ماهلا 

يور مدرم  نیرترب  ار  دوخ  هک ] دوب  هاوـخدوخ  يدرم   ] نوـعرف يرآ   4 دنوش . دـنمهرهب  نآ  زا  نیقی  لها  هحفص 6 ] ات [  ونـشب  میناوخیم  وت 
ناشاهنز تشکیم و  ار  ناشیا  ياههچب  رسپ  هک  تشاد  نوبز  راوخ و  نانچ  ار  هتسد  کی  دوب و  هدرک  هتسد  دنچ  ار  مدرم  وا  درمشیم . نیمز 

ّتنم فیعـض  راوخ و  مدرمب  هک  تسا  نینچ  ام  يهدارا  نکل  دوب 5  ناهج ] مانب   ] ناراکهابت زا  وا  هصالخ ]  ] تشامگیم تمدـخب  یقاب و  ار 
يورنیا زا   ] میهد یئاناوت  تردق و  ناشدوخ  نیمزرـس  رب  مینک 6 و  ناشناراکمتـس  ثراو  مه  میهد و  ناشرارق  اوشیپ  مینک و  یکین  میهن و 

اهنآ اب  دنزیخ و  اپب  ناشربارب  رد  ادابم  هک   ] دـندوب كانـشیدنا  ناگراچیب  نآ  زا  شنایرکـشل  ناماه و  شتـسود  نوعرف و  ار  هچنآ  هک  دوب ]
ریـش ار  دوخ  دازون  میدرک : ماهلا  یـسوم  ردامب  هک ] دوب  نینچ  هثداح  هکنیا  زاغآ   ] 7 میداد . ناشن  اهنآب  میدروآ و ] ناشرـس  رب  دنزیوآ  رد 

شزاب وت  يوسب  هک  رادم  هودنا  هشیدنا و  سرتم و  زادـنیب و  ایردـب  ار  وا  دـشکب ] اههچب  رگید  لثم  ار  وا  نوعرف  هک   ] يدیـسرت رگا  هدـب و 
شاهجیتن ماجنا و  رـس  دنتفرگ و  بآ  زا  ار  وا  ناینوعرف  يهتـسد  سپ  تخادـنا ] لین  دورب  ار  دوخ  دـنزرف  وا   ] مینک 8 شربـمغیپ  مینادرگ و 

هتفرگبآ زا  ياهچب  هک   ] نوعرف رسمه   9 دندوب . راکاطخ  یمدرم  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  هک  اریز  دش  اهنآ  هودنا  اهنآ و  اب  ینمـشد 
تبقاع زا   ] اهنآ هکیلاح  رد  مینک  دوخ  دـنزرف  اـی  میرب و  دوس  وا  زا  هک  دـشاب  هک  دیـشکم  ار  هکنیا  وت ، تسا و  نم  مشچ  رون  تفگ : دـید ]
راوتسا ار  شلد  رگا  دش و  رطاخ  هدوسآ  لدشوخ و  یـسوم  ردام  اّما  10 و  دننکیم ] کموک  دوخ  يدوبانب  هک   ] دـندوبن رادربخ  دوخ  راک ]

ای و  دنک ] یفّرعم  ار  دوخ  يهچب  یلاحشوخ  زا  و   ] دنک راکـشآ  دوخ  زار  هک  دوب  کیدزن  دشاب  یلزا  رارـسأب  نینمؤم  زا  مه  وا  هک  میتشادن 
میدوب هدرکن  مکحم  ار  شلد  رگا  دنک  راکشآ  دوخ  زار  دوب  کیدزن  دنزرف ] قارف  زا  و   ] دوب هدنامن  یئابیکـش  ربص و  یـسوم  ردام  لد  رد 
یسوم رود  زا  وا  شاب ] رادربخ  وا  زا  و   ] ورب تردارب  لابندب  تفگ : یـسوم  رهاوخ  دوخ  رتخدب  وا  دشاب 11  ام  هدعوب  نینمؤم  يهتسد  زا  ات 

 ] مدوب هدـیرفآ  يروج  شیپ  زا  ار  یـسوم  يوـخ  نوـچ  12 و  تسا ] وا  رهاوخ  هکنیا  هک   ] دـندوبن رادربـخ  نوـعرف  ناـیرابرد  یلو  دـید  ار 
ياهداوناخب ار  امش  دیهاوخب  رگا  تفگ : اهنآ  هب  یسوم  رهاوخ  تفرگیمن ] ار  ینز  چیه  ناتسپ  و   ] دوب وا  دنسپان  ناگیاد  ریش  هک  هحفص 7 ]

وا مشچ  ات  میدـنادرگ  زاـب  شرداـمب  ار  وا  هار ] هکنیا  زا  دـنتفریذپ و  اـهنآ   ] 13 دنـشاب . شهاوخ  ریخ - وا و  تسرپرـس  هک  منک  یئاـمنهار 
نوچ 14 و  دنتـسین . قیاقح  نیاب  اناد  مدرم  رتشیب  یلو  راوتـسا  تسا و  تسرد  یئادخ  دیون  هک  دنادب  دشابم و  كانهودـنا  دـشاب و  نشور 

نآ زا   ] 15 میهدیم . شاداپ  نینچ  ناراکوکین  هب  ام  هک  میدرک  تیانع  واب  يربمغیپ  مهف و  ملع و  دـش  لماک  یـسوم  یلقع  یندـب و  يورین 
هاوخ اوه  یکی  هک  درم  ود  دید  دندوب ، ربخیب  مدرم  هک  دش  رهش  دراو  یماگنهب  و  دوب ] رهش  جراخ  رد  هک  داتفا  یقاّفتا  یـسوم  يارب  سپ 

. درمب ياج  رد  هک  دز  واب  یتشم  اب  مه  یسوم  تساوخ و  کموک  وا  زا  دوب  یسوم  تسود  هکنآ  دنگنجیم . مه  اب  نمشد  يرگید  دوب و  وا 
يهیبضغ يهّوق  کیرحت  هطـساو  هب  دـنکیم  هارمگ  ار  مدرم  اراکـشآ ، تسا  ینمـشد  وا  هک  دوب  ناطیـش  راک  هکنیا  تفگ ] دوخ  اب   ] یـسوم

تسا و روفغ  وا  هک  دـیزرمآ  ار  وا  دـنوادخ  سپ  ياشخبب  وت  مدرک  متـس  دوخ  رب  نم  راگدرورپ  يا  تفگ ] دوخ  يادـخ  اـب  و   ] یمدآ 16
[ راک هکنیا  يهشیدـنا  زا  یـسوم  یلو   ] 18 دـش . مهاوخن  نیمرجم  ناـبیتشپ  زگره  وـت  ماـعنا  ربارب  رد  ادـخ  يا  تفگ : یـسوم  میحر 17 و 

دوشیم مولعم  نینچ  تفگ : واب  یسوم  دهاوخیم ، کموک  وا  زا  زاب  يزورید  درم  نامه  دید  تشگیم  رهش  رد  هک ] دعب  زور   ] دوب و ناساره 
ارم یهاوخیم  یسوم  يا  تفگ : وا  درک  نمشدب  هلمح  گنهآ  نوچ  19 و  یگنجیم .] یسک  اب  زور  ره  هک   ] ياهتفرگ شیپ  يدب  هار  وت  هک 

هکنیا رد   ] یـشابیمن 20 یئوج  حلـص  یهاوخ و  ریخ  یپ  یتـسین و  يرگمتـس  زج  يرکف  رد  دوشیم ] مولعم  سپ   ] یـشکب زورید  لـثم  مه 
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نم هک  ورب  نوریب  رهـش  هکنیا  زا  دنتـسه  وت  نتـشک  يهشیدـنا  رد  تلود  نیرومأم  تفگ : دیـسر و  یـسومب  رهـش  رـس  نآ  زا  يدرم  ناـیم ]
ناهرب راکمتس  مدرم  هکنیا  تسد  زا  ارم  راگدرورپ  يا  تفگ : تفر و  نوریب  رهـش  زا  دوخ  زا  تبظاوم  سرت و  اب  مه  وا  ماوت 21  هاوخریخ 

هک  ] دنک هحفص 8 ] يربهر [  تسرد  تسار و  يهّداجب  ارم  میادخ  هک  مراودیما  تفگ : دوب  نیدم  رهش  هک  يوسنآب  درک  يور  نوچ  22 و 
رود رانک  رد  دید  و  دنهدیم ، بآ  دوخ  مشح  ای  نایاپ  راهچب  دنلوغشم  یهورگ  دید  دیـسر  نیدم  بآ  رـسب  نوچ   23 منکن .] مگ  دوخ  هار 

ار دوخ  تاناویح  ام  دنتفگ  دـیوریمن ! ولج  ارچ  دـیراد و  راک  هچ  امـش  دیـسرپ : اهنآ  زا  وا  دـناهتفرگ . ار  دوخ  تاناویح  ولج  نز  ود  اهنآ  زا 
[ میاهدنام راظتنا  هب  میاهدمآ و  ام  راچان  درادن  راک  ناوت  و   ] هدروخلاس تسا و  ریپ  ام  ردپ  دـنور و  نوریب  هاگبآ  زا  نادرم  ات  میهدـیمن  بآ 

نمب يریخ  هک  مدنمزاین  نم  يادـخ  يا  تفگ : تفر و  هیاس  يوس  هب  سپـس  داد و  بآ  ار  ناشمـشح  دیـشک و  بآ  اهنآ  يارب  یـسوم   24
توـعد وـت  زا  نم  ردـپ  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  تشادـیم  رب  مدـق  اـیح  شمارآ و  لاـمک  رد  هک  نز  ود  نآ  زا  یکی  سپ  نآ  زا   25 یناسر .

زا هک  هدم  هار  دوخ  لدـب  سرت  تفگ : وا  درک  لقن  ار  دوخ  تشذگرـس  تفر و  وا  دزن  یـسوم  نوچ  دـهدب . ار  تندادـبآ  دزم  هک  دـنکیم 
اناوت و رودزم  نیرتهب  هک  نک  دوخ  رودزم  ار  درمنیا  اباب  تفگ : رتخد  ود  نآ  زا  یکی  نایم ] هکنیا  رد   ] يدش 26 هدوسآ  ناراکمتس  تسد 

لاـس تشه  هک  طرـش  نیاـب  منک  رـسمه  وت  اـب  ار  دوخ  رتـخد  ود  هکنیا  زا  یکی  مهاوـخیم  تفگ : یـسوم  هب  درم  نآ   27 تسا . راکتسرد 
نا مریگب  تخـس  وتب  مهاوخیمن  هک ] نادـب   ] تسا و وت  رایتخاب  ینک  لابند  ار  دوخ  راک  مامت  لاـس  هد  اـت  یهاوخب  رگا  یـشاب و  نم  رودزم 
ره ات  هک  دشاب  نیمه  وت  نم و  نامیپ  متفریذـپ و ] : ] تفگ یـسوم   28 مراتفرـشوخ . هتـسیاش و  يدرم  نم  هک  دید  یهاوخ  يدوزب  هّللا  ءاش 
وا اب  ام  راک  تسا و  ام  راـتفگ  دـهاش  دـنوادخ  تسا و  یّقح  نم  رب  ار  وت  هن  ماهدرک و  متـس  وتب  نم  هن  منک  راـک  تّدـم  ود  هکنیا  زا  کـی 
زا هار ] رد  درـس  یبش   ] دـش هناور  دوخ  يهداوناخ  اب  و  درک ] كرت  ار  اجنآ   ] دـناسر رخآـب  ار  دوخ  دادرارق  تّدـم  یـسوم  نوچ   29 تسا .
هار و   ] يربـخ اـجنآ  زا  امـش  يارب  دـیاش  مدـید  یـشتآ  رود ] زا   ] نم هک  دـینامب  اـجنیا  تفگ : دوخ  راـک  سکب و  دـید  یـشتآ  روط  يوس 
زا يزاوآ  تسار  يوس  زا  كرابم  نیمزرس  رد  ياهّرد  رانکب  دیـسر  اج  نآب  نوچ  وا  دینک 30  مرگ  ار  دوخ  هک  مروایب  یشتآ  ای  یشیاشگ ]

، زادنیب هحفص 9 ] دوخ [  ياصع  هک  مهدیم ] نامرف  وتب   ] 31 مناگدیرفآ . يهمه  راگدرورپ  دنوادخ  نم  یسوم  يا  هک  دینش : تخرد  نایم 
[: دنتفگ هک  دینـش  دنیبب و  ارنآ  هک   ] تشگن رب  رارفب و  ور  درک و  اصعب  تشپ  دـبنجیم  هک  تسا  يرام  ایوگ  دـید  تخادـنا ] اصع   ] نوچ وا 

دیفـس و يرآ  نوریب  نوـچ  اـت  رب  ناـبیرگب  دوـخ  تسد  یـشاب 32  ناـنمیا  هلمج  زا  یناـما و ] رد   ] وـت هک  شیوـسب  ورب  سرتـم  یـسوم  يا 
ولهپ هب  اهتـسد   ] رادـب راوتـسا  ولهپب  دوخ  يوزاب  سرت ] ماگنهب   ] و يرازآ . هن  ینیب و  دـب  هن  هکنیا  ای  یـسیپ  يدـب و  نودـب  دـشاب  ناـشخرد 

اب  ] سپ وت  يادـخ  يوس  زا  دنتـسه  وت  لیلد  ود  تسد  يدیفـس  اصع و  رام  هکنیا  هک ] شاب  راکب  هدامآ  هدـم و  هار  دوخب  سرت  نابـسچب و 
نم ادخ  يا  تفگ : یـسوم   33 دنتـسه . فرحنم  هار  زا  قساـف و  یمدرم  هک  شناـیرابرد  نوعرف و  يوـسب  ورب ] راوتـسا  ناـبیتشپ  ود  هکنیا 

اب  ] وا ات  نک  مهارمه  يروای  يارب  تسا  رتاسر  نم  زا  شنابز  هک  نوراـه  مردارب  دنشکب 34 و  ارم  هک  مسرتیم  ماهتشک و  ار  اهنآ  زا  یـسک 
هک دینش  وا   ] تفگ ادخ  دننک 35  بیذکت  ارم  دنرادنپ و  غورد  منخـس  اهنآ  مسرتیم  هک  دنک  مقیدصت  شیایوگ ] قطنم  شحیـصف و  نابز 

امشب اهنآ  تسد  دیراد  ام  زا  هک  اههناشن  هکنیا  اب  هچ  مینکیم  اهنآ  رب  ّطلسم  ار  امش  مینکیم و  مکحم  ترداربب  ار  تتشپ  یسوم  يا  دنتفگ ]
ام زا  هک  نشور  تازجعم ]  ] تایآ نآ  اب  یسوم  نوچ   36 دوب . دیهاوخ  ّطلسم  هریچ و  یگمه  دشاب  ناتوریپ  هک  ره  امش و  دیسر و  دهاوخن 

دوخ ناگتـشذگ  ناردـپ و  زا  يزیچ  نینچ  تسین و  يزیچ  یگتخاـس  يوداـج  زج  یـسوم  راـک  هکنیا  دـنتفگ : تفر  ناـینوعرف  دزن  تشاد 
یگدنز هکنیا  نایاپ  و  تسا ] شیدنا  حالـص  و   ] هدروآ وا  يوس  زا  تسرد  هار  یک  دـنادیم  رتهب  نم  يادـخ  تفگ : یـسوم  میاهدینشن 37 

زج نم  تفگ : دوخ  نایرابرد  ناـیعا و  اـب  نوعرف  دوب 38  دهاوخن  راگتسر  راکمتـس  هک  دیـشاب  نئمطم  یلو  دوب ! دهاوخ  یـسک  هچ  دوسب 
دنلب یخاک  و  زاسب ] رجآ  و   ] زورفیب شتآ  لـگ  رب  نم  يارب  ناـماه  يا  تفگ ] هدرک  ناـماه  هب  ور   ] سپ منادـیمن  یئادـخ  امـش  يارب  دوخ 

نوعرف و یلب ]  ] تسا 39 وگغورد  مدرم  نآ  زا  یکی  مه  وا  منکیم  نامگ  اریز  موش  رادربخ  یـسوم  يادخ  زا  نآ ] يالاب  زا   ] دیاش ات  زاسب 
رب اـم  يوـسب  اـهنآ  هک  هحفـص 10 ] دنتـشادنپیم [  دنتـسنادیم و  نیمز  يور  مدرم  نـیرترب  ار  دوـخ  تقاـیل  نودـب  تـهجیب و  شنایرکـشل 
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ایردـب میتفرگ و  تردـق  لاگنچب  ار  شنایرکـشل  وا و  دوخ  مه  ام   40 تسین .] راک  رد  یباتک  باسح و  هراـبود و  یگدـنز  و   ] دـندرگیمن
يوسب هک  میدرک  ناشمدرم  ياوشیپ  ایند  رد  ادتبا  دش 41  هنوگچ  ناراکمتس  راک  ماجنا  رس  هک  رگنب  وت  دّمحم ] يا  نونکا   ] میدرک باترپ 

ره هک   ] میداد رارق  نـیرفن  تـنعل و  ناـشلابند  زا  دنکن 42 و  ناشیرای  یـسک  دـنوشن و  يرای  زیخاتـسر  زور  رد  دـندرکیم و  يربهر  خزود 
هکنآ زا  سپ  دوب 43 و  دـنهاوخ  راتفرگ  ور و  تشز  نیمورحم  يهتـسد  زا  تمایق  رد  نانیا  و  درک ] دای  يدـبب  اهنآ  زا  دینـش  ناشمان  سک 

دایب دنیآ و  دوخب  دیاش  ات  مدرم  یـشوخ  یبایهار و  یئانیب و  يارب  میداد  تاروت  باتک  یـسومب  میدرک  دوبان  ار  هتـشذگ  نارود  ناراکدـب 
َکیَلَع َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ   » تیآ رگم  تسا  هدش  لزان  هّکم  رد  صصق  يهروس  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک : نیرّـسفم : نخـس  دنـشاب . ّقح 

« َنِیلِهاجلا یِغَتبَن  ال  ات - َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا   » زا تیآ  راهچ  تسا  هتفگ  لـتاقم  دـش . لزاـن  هفحجب  ترجه  زا  شیپ  هک  رخآ  اـت  َنآرُقلا »
-266- نآرق -257-224- نآرق -142-98- نآرق . - تسا هیآ  تشه  داتشه و  هروس  هکنیا  تایآ  و  هّکم ، هب  هّیقب  تسا و  هدش  لزان  هنیدمب 
رد ءاب  میقتسم و  يو  لکـش  دوب و  تسار  فلا  هدوب  مساب  لصا  رد  مسب » : » هّللا مسب  رارـسا  زا  يّرـس  ونـشب  هتـشون : فشک  هّللا » مسب   » 292

وتارف یناـث ، فلا »  » تشگ و لّوا  ءاـب »  » دـمآ تیمـست  تیآ  رد  نوچ  یناـث  ءاـب ، دوب و  لّوا  حول  رد  فلا ، فـطعنم  فرحنم و  دوـخ  داـهن 
یکی مریذپب ، لضفب  ار  یکی  نم  هک  تسا  تراشا  منادرگ ، رخآ  نم  يراد و  لّوا  ار  یکی  وت  دوب  وت  دارم  قفو  رب  هن  یهلا  راک  هک  دیامنیم 

هّللا مسب  ءاب  لکش  رد  رتبیجع : هکنیا  زا  اونش  رگید  ياهتکن  امش ، لقع  راجنهب  هن  تسا  ام  لضف  لدعب و  راک  هک  ینادب  ات  منک  ّدر  لدعب  ار 
. تفای وند  تعلخ  تفرگ و  ّولع  دش  هتسویپ  ّقح  مان  اب  نوچ  دوب  ریغص  ریقح و  ءاب »  » شقن تسا : یتراشب  تراشا  نآ  ردنا  تسا و  یتراشا 
هک ره  هک  ینادب  ات  تفرگ  لامک  رطخ و  تفای و  لامج  ردق و  دش  هتـسویپ  ام  مانب  هک  یفرح  نمؤم  يهدـنب  يا  دـیوگیم : تراشا  يور  زا 

تراشا ءاط »  » هتشون فشک   1 مسط » . » تسکشب دوخ  داهن  رد  تسب  ام  ریغ  رد  لد  هک  ره  تسر و  ام  تعّیطق  زا  تسویپ  هحفص 11 ] امب [ 
نانمؤم رب  وا  ّتنمب  تسا  تراشا  میم »  » وا لامج  لالج و  دوهش  رد  ناتسود  اب  وا  ّرسب  تسا  تراشا  نیـس »  » وا ریغ  زا  نافراع  لد  تراهطب 

ره رب  دـندیراز : یمه  وکین  دـندرکیم و  اهاعد  هک  مدـید  ار  ّجاح  هفرع و  زور  مدوب  تافرع  رد  تفگ : زاّرخ  دیعـس  وب  وا . ءامعن  ءالآ و  رد 
هداد دوخ  هتـساوخان  دـیابیم  هچ  ره  مهاوخ ! هچ  منک و  اعد  هچ  متفگ  دوخ  اب  یقـشع . یناج  ره  رد  يروش و  یلد  ره  رد  يرکذ و  یناـبز 

هچ ام  زا  ام  دوجو  سپ  هک  داد  ماهلا  نم  ّرـسب  منک  اعد  موش و  زاب  وا  رب  تقیقح  هار  زا  ات  مدرک  دصق  رخآ  هتخادرپ ، هتخاس و  دوخ  هتفگان 
زا دیعـس  وب  دنز ! ام  رد  نوچ  گنچ  دراد  رای  فلز  هک  ره   || بجع  ياک  هشفنب  دـیوگ  نامز  ره  بّجعت  زا   7-1- نآرق ! - یهاوخ يزیچ 

2 یـسُوم » ِإَبَن  نِم  َکیَلَع  اُولتَن   » يداز قوّشلا  یتیاغ و  کّبح  || و  یبلق  نونکم  مزال  كؤافو  تفگ : یمه  تیب  هکنیا  تشگ و  رب  مدق  نآ 
یتسود غاد  و  هدیشک ، ورب  تیصوصخ  مقر  ایَِجن » ُهانبَّرَق  َو   » یلاعت هّللا  لوقی  بّرقم  يراد  زار - دوب و  ورزیت  یقشاع  یسوم  هتـشون : فشک 

ّبر هک  تسا  اجنیا  زا  ندینش . يو  يهّصق  يراد  تسود  ینیب  هتخوس  یقشاع  اجک  ره  ملاع  رد  یِّنِم » ًۀَّبَحَم  َکیَلَع  ُتیَقلَأ  َو   » هک هداهن  ورب 
. دیازفا نوکـس  تولـس و  ار  هدش  لد - ناتـسود  ار و  هتخوس  نافراع  ات  تفگ  زاب  اهیاج  يو  يهّصق  درک و  رایـسب  يو  رکذ  نآرق  رد  هّزعلا 

وت قشع  يهّصق  وک   || امنص  دیارگ  نادب  ملد  رهش  رد   244-203- نآرق -147-122- نآرق -38-1- نآرق : - دنیوگ هک  تسا  نانچ  هکنیا 
ارف ار  رـصم  ياـههناخ  هک  دـمآ  یـشتآ  سدـقملا  تیب  زا  هک  دـید  باوخب  نوعرف  تفگ : يّدـس  عمجم :  3 مُهَءانبَأ » ُحِّبَُذی   » امنـص دـیارس 
زا يدرم   25-1- نآرق : - دنتفگ تسیچ ! باوخ  هکنیا  زار  دیسرپ  نادنمـشناد  زا  وا  دنام . هدوسآ  یلیئارـسا  تخوس و  یطبق  داژن  تفرگ و 
زا يدرم  دندوب : هدرک  ینیب  شیپ  وا  يارب  ناسانش  هحفص 12 ] رتخا [ - دناهتفگ : یضعب  و  دنکیم . دوبان  ار  ام  رـصم  هک  دیآیم  نوریب  اجنآ 

َّنُمَن نَأ  ُدیُِرن  َو  . » تشکیم دندوب  رـسپ  هک  ار  لیئارـسا  ینب  ياههچب  وا  يورنیا  زا  دنکیم  دوبان  ار  وا  یهاشداپ  هک  دوشیم  ادیپ  لیئارـسا  ینب 
نوـعرف کـلم  ثراو  هاـشداپ و  مکاـح و  ار  لیئارـسا  ینب  ینعی   57-1- نآرق : - تفگ هداـتق  يربـط :  4 رخآ » اـت  اوُفِعـُضتسا -» َنیِذَّلا  یَلَع 

ناینوعرف لیئارسا و  ینب  ناتـساد  ام  ناتـساد  تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ّیلع و  ترـضح  زا  عمجم : مینکیم .
بیاغ هغیـصب  رخآ  فلا  حوتفم و  ياـی  اـب  يری » : » عمجم  5 اـمُهَدُونُج » َو  َناـماه  َو  َنوَعِرف  َيُِرن  َو  . » میتـسه هیآ  هکنیا  لومـشم  اـم  تسا و 

لّوا تئارقب  هناـگ  هس  ءامـسا  و  دـیزم ، یثـالث  مّلکتم  هغیـصب  زین  تسا و  هدـش  تئارق  رخآ  بوصنم  ياـی  مومـضم و  نون  و  دّرجم . یثـالث 
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یهن و ود  رما و  ود  هیآ  هکنیا  رد  عمجم :  6 َنِیلَسرُملا » َنِم  ات - ِهیِعِضرَأ -  » 49-1- نآرق . - بوصنم مّود  تئارقب  تسا و  هدش  ظّفلت  عوفرم 
یحیـصف درم  هچ  وت   45-25- نآرق -13-1- نآرق : - دـنتفگ واب  تفگ  يرعـش  دـنچ  یناـبایب  یبرع  هک  تسا  لـقن  و  تسا ، شوخ  ربخ  ود 

اهیراق مومع  تئارق  مّود  لّوا و  حتف  اب  عمجم :  7 ًانَزَح » َو  . » دناوخ ار  هیآ  هکنیا  تسا و  دنوادخ  نخـس  ّصتخم  تحاصف  تفگ : وا  یتسه ،
سیق نب  دّـمحم  يربط :  8 َکـَل » َو  ِیل  ٍنـیَع  ُتَُّرق   » 13-1- نآرق . - تسا هفوـک  مدرم  تئارق  نزح »  » مّود نوکـس  لّوا و  ّمض  هـب  و  تـسا ،

نم يارب  دـشاب و  مشچ  روـن  وـت  يارب  تفگ : نوـعرف  دـشاب  وـت  نم و  مشچ  روـن  هچب  هکنیا  تسا  نکمم  تفگ  نوـعرف  نز  نوـچ  تفگ :
نآب درکیم و  هدافتسا  یـسوم  زا  هّتبلا  دشاب  مشچ  رون  وا  يارب  هک  تفریذپیم  مه  نوعرف  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  و  تسین ،

نیرّـسفم زا  ياهّدع  دهاجم و  يربط :  9 اِهبلَق » یلَع  انَطبَر  نَأ  َول ال  اـت - ًاـغِراف -» یـسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف   » 32-1- نآرق . - دشیمن راتفرگ  تشونرس 
بهو نبإ  یسوم . دای  زا  زج  دوب  هحفص 13 ]  ] 77-43- نآرق -31-1- نآرق  - ربخیب یلاخ و  زیچ  همه  زا  یـسوم  ردام  لد  ینعی  دناهتفگ :

درک و شومارف  ارنآ  مینادرگیم و  رب  واب  ار  شرـسپ  میدنامهف  میدرک و  واب  هک  ماهلا  نآ  زا  دـش  یلاخ  یـسوم  ردام  لد  ینعی : تسا : هتفگ 
زا هدوسآ  یسوم  ردام  لد  ینعی  دناهتفگ : برع  نابز  هب  نیعلّطم  زا  یضعب  و  ار . یسوم  يدنزرف  دنک  راکشآ  هک  دوب  کیدزن  دش و  رارقیب 

: تسا هکنیا  دـعب  هلمج  ینعم  تسا و  تئارق  هـس  ًاـغِراف »  » يهـملک رد  عـمجم : تـسا . هدرمن  بآ  رد  شاهـچب  تسنادـیم  هـک  دوـب  ینارگن 
دایرف دوب  کیدزن  شدنزرف  قرغ  سرت  زا  تسا : هتفگ  لتاقم  مدـنزرف ، ياو  دـیوگ : دـنک و  راکـشآ  يار  یـسوم  مان  هّصغ  زا  دوب  کیدزن 
يارب يار  شدنزرف  دـهاوخیم  نوعرف  هک  دینـش  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  برح  نب  رفعج   29-20- نآرق . - درآ نابز  رب  يار  وا  مان  دـنک و 

هدرکن مکحم  يار  شلد  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  تسا . نم  دـنزرف  هکنیا  دـیوگب : یلاحـشوخ  زا  دوب  کیدزن  دراپـس  واـب  نداد  ریش 
هکنیا نایبلا : حور   14 َنِینِـسحُملا » يِزَجن  َِکلذَـک  َو  . » دـیوگب يار  یگلمج  دـنک و  راکـشآ  میدرک  واب  هک  یحو  نآ  دوب  کیدزن  میدوب 

هتفگ هداتق  يربط :  15 ِهِّوُدَع » نِم  اذه  َو  ِِهتَعیِش  نِم  اذه   » 36-1- نآرق . - تسا هدوب  راکوکین  نیقی و  اب  یگدنز  لّوا  زا  هک  دنامهفیم  هلمج 
نوچ - 1 رخف :  15 ِناطیَّشلا » ِلَمَع  نِم  اذـه   » 45-1- نآرق . - ینوعرف يهتـسد  یطبق و  زا  يرگید  دوب و  لیئارـسا  ینب  زا  یکی  ینعی  تسا :

زا هک  تسا  هدرک  نتـشک  رد  لیجعت  یلوا و  كرت  تشادن  تردق  یـسوم  هک  عقوم  هکنیا  رد  سپ  دوب  رتهب  رفاک  نتـشک  تردق ، عقوم  رد 
فرحنم ناطیـش و  راک  ياهدیدپ  متـشک  نم  هکنیا  ینعی  تسا  هدش  هتـشک  صخـش  اذه »  » يهملک زا  دوصقم  - 2 تسا . یناطیـش  ياهراک 

مدش و ریگولج  نم  هک  دوب  یناطیش  راک  یلیئارسا  اب  هزرابم  رفک و  هک  تسا  لوتقم  صخـش  لمع  دوصقم  - 3 دوب . ناطیش  هتسد  زا  دوب و 
ناینوعرف اب  هتـشذگ  لثم  دـعب  هکنیا  زا  ینعی  فشک :  17 َنیِمِرجُمِلل » ًاریِهَظ  َنوُـکَأ  نَلَف   » 243-238- نآرق -31-1- نآرق . - متـشک يار  وا 
یلیئارسا نخس  هلمج  هکنیا  هک  تسا  فالتخا  رخف :  19 َتلَتَق » امَک  ِینَُلتقَت  نَأ  ُدیُِرت  َأ  [ » هحفص 14  ] 42-1- نآرق . - درک مهاوخن  شزیمآ 

درک نامگ  یتسه  ردب  هار  زا  يدرم  وت  ٌّيِوََغل » َکَّنِإ   » دیوگیم وا  هب  یلو  دراد  هلمح  گنهآ  تسا و  كانبضغ  یـسوم  دید  نوچ  هک  تسا 
يزورید هتشک  هک  تسناد  دینـش  يار  هکنیا  هک  یطبق  یـشکب  يزورید  لثم  يار  نم  یهاوخیم  تفگ : يورنیا  زا  دنک  هلمح  واب  دهاوخیم 

مدآ یـسوم  دندوب  هدش  راد  ربخ  هک  تسا  یطبق  دوخ  نخـس  ای  و  دندرک ، بیقعت  ار  یـسوم  داد و  ربخ  تفر و  تسا  هدوب  یـسوم  هلیـسوب 
نخس هکنیا  یطبق  هک  دشاب  نیمه  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  یشکب و  يزورید  لثم  مه  يار  نم  یهاوخیم  تفگ  هک  دوب  هکنیا  هتـشک 

-1- نآرق . - تسود هن  تسا  نمـشد  نخـس  اب  بسانم  َنوُکَت » نَأ  ّالِإ  ُدیُِرت  نِإ   » هلمج هتـشاد و  وا  هب  هلمح  دصق  نوچ  تفگ  یـسومب  يار 
َهَّجََوت  » 28-1- نآرق . - تسا هدوب  نوعرف  لآ  نمؤـم  درم  نآ  يربـط :  20 یَـصقَأ » نِم  ٌلُجَر  َءاج   » 749-715- نآرق -203-182- نآرق -44

ار هار  نوچ  تشاد و  هلصاف  رـصم  ات  زور  تشه  درک و  دروخرب  نیدمب  هک  تفر  یهارب  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  22 َنَیدَم » َءاقِلت 
. دوـب نیدـم  فرطب  تفرگ  شیپ  هک  یهار  تشادـن و  رظن  رد  نّیعم  ياـج  دـناهتفگ : یـضعب  ِینَیِدـهَی » نَأ  یِّبَر  یـسَع   » تفگ تسنادـیمن 
-360- نآرق -201-169- نآرق -30-1- نآرق «. - یِّبَر یـسَع   » تفگ يورنیا  زا  دـش  نادرگرـس  دروخرب و  هار  راـهچب  تسا : هتفگ  همرکع 

یسوم هتشون : فشک   95-80- نآرق «. - یِّبَر یـسَع   » تفگ دوبن  دلب  ار  اجنآ  هار  نوچ  تشاد و  نیدم  يوسب  دوخ  يور  ینعی  يربط :  375
يور هک  هدومرف  یملـس  هتـشون : ینیـسح  داتفا . تلاسر  تّوبنب و  تفر  ّقح  يوس  لدب  داتفا و  بیعـش  تمدخب  تفر  نیدم  يوس  صخـشب 
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نم رای  ات  تمغ  دومیپیم . اهنت  اقل  قوش  یهارمهب  ار  نیدم  يادیب  کلاسم  دوب و  ّنملا  وذ  ترضح  هّجوتم  شلد  اّما  تشاد  نیدم  يهیحانب 
َءاوَس : » هتـشون فشک   22 ِلـِیبَّسلا » َءاوَـس  ِینَیِدـهَی   » دـشاب نینچ  یهارمه  هک  ارنآ  یگراوآ  تسا  شوـخ   || مدرک  مدـع  هار  رد  يور  دـش 

هکنیا لزانم  ات  ور  هار  درم  تماقتـسا و  رب  لد  مارآ  تمدخ و  رب  تسا  سفن  هحفص 15 ]  ] 70-50- نآرق -33-1- نآرق  - تبظاوم ِلِیبَّسلا »
ره یِّبَر » اذه   » تفگیم ات  دنداتـسرف  هراتـس  يوکب  دـندروآ  هاگردـب  ار  وا  هک  راک  ءدـب  رد  لیلخ  دـسرن . دـیحوت  يوک  رـسب  دربن  زاب  هار 
رـس رب  رّکفت  مدقب  دـش  هتـسب  يو  رب  هار  همه  دـیحوت ، يوک  رـس  هن  تسا و  تماقتـسا  هارهاش  هن  هکنیا  هک  تسناد  دـید  ياهنخر  ار  یئوک 
نآ رب  هک  ره   || تشگ  نمس  گرب  تسود  يوک  رـس  كاخ   215-202- نآرق : - نایوج تسود  ناشطع و  ناریح و  داتـسیاب  ّریحت  يوک 

« َیِهجَو ُتهَّجَو   » هک دروآ  رب  زاوآ  تسا  یکی  ترـضح  هک  تسناد  دـید  هتـسب  اههار  همه  نوچ  لیلخ  تشگ  نم  وچ  تشذـگ  رب  كاـخ 
. - دوش تسود  يوک  رـسب  یلیلدیب  کـیراب  هار  رب  کـیرات  بش  رد  هک  تسا  نآ  درم  دـنک  يراوس  هارهاـش  رب  هک  تسنآ  هن  هنادرم  درم 

تاحاس سنألا  دراوم  و  سنالا ، دراوم  هنطابب  درو  نیدـم و  ءاـم  هرهاـظب  درو  هتـشون : فشک   23 َنَیدَـم » َءام  َدَرَو  اَّـمل  َو   » 102-82- نآرق
سفن و ال هّلل و ال  ۀیالولا  کلذ  دنعف  سفّنلاب  ساسحالا  نع  ّبیغتف  ةدـهاشملا  راونأب  فشوک  دـیحّوتلا  تاحاس  دـبعلا  درو  اذاف  دـیحّوتلا ،

قرغ تدهاشم  رون  رد  دیسر  دیحوت  تحاسب  نوچ  هدنب   32-1- نآرق . - ۀّیّلکلاب ءانف  ۀّیدمّصلا و  یف  كالهتسا  سنا ، بلق و ال  ّسح و ال 
ناشن هچ  تسم  زا  ینتفای  هتفای و  يا  تفگ  تقیرط  ریپ  دیـسرب ، دیـسر  ایردـب  هک  ناراـب  ددرگ . رـضاح  ّقحب  دوش ، بیاـغ  دوخ  زا  ددرگ ،

ام تسا و  بآ  تفایان  زا  یگنشت  يار  همه  یکیدزن ، زا  يار  هراچیب  هکنیا  تسا و  يرود  زا  تنحم  يار  قلخ  همه  ینتشیوخیب  زج  دنهد 
رـس راک ، هکنیا  رگ  مجنگن ، رد  نم  یئوت  همه  یتسود ، نیرد  دجنگن  رد  رگید  هس  دشاب ، نت  ود  نایم  یتسود  همه  یهلا  یباریـس ، زا  يار 

ءای و ّمض  اب  عمجم :  23 ُءاعِّرلا » َرِدُصی  ! » راک هچ  يوعدـب  يار  یلوضف  نم  یئوت  همه  تسا  وت  زا  رـس  راک و  هن ، راک  نیدـب  ارم  تسنم  زا 
. - دنیآ نوریب  نانابش  ینعی  تسا  هدش  تئارق  لاد  ّمض  ءای و  حتف  اب  دنروآ و  نوریب  ار  نادنفسوگ  نانابش  ینعی  دیزم  يهغیـصب  لاد  رـسک 

تیاـنع نمب  نید  یقیقح  هحفـص 16 ]  ] 53-1- نآرق  - یـشوخ ریخ و  نوـچ  رخف :  23 ٌریِقَف » ٍریَخ  نـِم  ََّیلِإ  َتـلَزنَأ  اـِمل  یِّنِإ   » 20-1- نآرق
يارب ار  هلمج  هکنیا  يدرک . ضوع  نم  يارب  نید  اب  ار  اهنآ  اجنیا  متشاد و  زیچ  همه  نوعرف  رابردب  رصم  رد  هک  متسه  ریقف  لام  زا  يدرک 

ّقح شرورپ  یئایربک  نماد  رد  ّقح و  كدوک  هک  هاگنآ  ات  یسوم  دناهتفگ : تفرعم  لها  زا  یـضعب  نایبلا : حور  تفگ . تمعن  هکنیا  رکش 
تعانق ناکدوک  يهرهبب  دیـسر  تقیقح  نادرم  يهجردـب  نوچ  و  رخآ » اـت  َتلَزنَأ  اـِمل  یِّنِإ   » تفگ هک  تشادـیم  هاـگن  دوخ  يهزادـنا  دوب 

-185-162- نآرق . - درک وزرآ  تسود  رادید  نآ  نایاپ  رد  تساوخ و  كاروخ  كولس  زاغآ  رد  سپ  َکَیلِإ » رُظنَأ  ِینِرَأ   » تفگ درکن و 
يهزادناب ّطقف  دوخ  نخس  نیاب  یسوم  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  راربألا  عیبر  رد  يرشخمز  ناهرب : ریسفت   294-268- نآرق

َِتبَأ اـی  . » دوب رادومن  وا  مکـش  يهدرپ  زا  يرغـال  يهطـساوب  نآ  يزبـس  هک  دوب  هدروخ  نیمز  هاـیگ  نوچ  تساوخیم  ناـن  دوـخ  كاروـخ 
نبإ تسا . هدوب  نوریـش  ماـنب  بیعـش  يهداز  ردارب  هدـیبع  وبا  يهتفگب  درک  دوخ  رودزم  ار  یـسوم  هک  اـهرتخد  ردـپ  يربط :  26 ُهرِجأَتسا »
. - تسا هدوب  بیعـش  وا  مان  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح - نیدـم . مدرم  راد  رایتخا  گرزب و  تسا و  هدوب  يریـش  شمان  تسا : هتفگ  ساّبع 

زا ار  هکنیا  دیـسرپ  شردـپ  تناـما . تّوقب و  درک  فیـصوت  ار  یـسوم  رتخد  ود  نآ  زا  یکی  حوتفلا : وبا   26 ُنیِمَـألا » ُّيِوَقلا   » 25-1- نآرق
هاگن عمط  مشچب  نم  رب  هک  دوب  هکنیا  شتناما  تشادرب و  یئاهنتب  وا  دـنراد  رب  دـیاب  رفن  دـنچ  هک  ار  هاچ  رـس  گنـس  تفگ : یتسناد ! اجک 
َِینامَث ات - َکَـحِکنُأ - نَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ   » 24-1- نآرق . - دـنکن هاـگن  نمب  هکنیا  يارب  اـیب ، نم  لاـبند  زا  تـفگ : مدـمآیم  هـک  هار  رد  درکن و 

رگا یـشاب و  نم  ریجا  لاس  تشه  هکنیا  طرـشب  مروآیم  رد  وت  جیوزتب  ار  ود  هکنیا  زا  یکی  نم  ینعی  عمجم   27 َكِدنِع » نِمَف  ات - ٍجَجِح -
يدرک دّهعت  لباقم  رد  هچنآ  نم و  هدهعب  نم  رب  يدرک  طرش  یتفگ و  هکنیا  تفگ  یسوم  تسا ، وت  رایتخاب  یـشاب  مامت  لاس  هد  یهاوخب 

لقن مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقف  یفاک و  رد  یفاص : [ ] هحفص 17  ] 90-74- نآرق -65-45- نآرق -36-1- نآرق  - نم يارب  وت  هدهعب 
منکیم راک  وت  يارب  لاس  دنچ  نم  دیوگب  هک  تسین  زیاج  روطنیا  هراجاب  مالسا  رد  زورما  حاکن  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دومرف : هک  هدش 

هجوز ردارب  ای  ردـپب  ار  هجوز  تمیق  هک  تسا  ناـنچ  اریز  تسا  مارح  هکنیا  و  یهد ، نمب  ّتیجوز  هب  ار  دوخ  رهاوخ  اـی  رتخد  ضوعب  وت  و 
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قرف زینک  اـب  هکنیا  لـصاح  شردـپ  اـی  ردارب  هن  دـشابیم  شدوـخب  طوـبرم  شرهم  تسا و  نز  رهم  هکلب  تسین ، تمیق  هکنیا  دـشاب و  هداد 
هیلع یـسوم  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا : يرـصب  نسح  تئارق  ءاـی  نوکـس  فیفخت و  اـب  اـمیا » : » عمجم دراد .]

یسوم نوچ  هک  تسا  رتخد  ردپ  نخس  هکنیا  تسا : هتفگ  قاحسا  نبإ  يربط :  28 ُلوُقَن » ام  یلَع  ُهّللا  َو  . » درک لمع  ار  رتشیب  تّدم  مالّسلا 
31-1- نآرق . - دـشاب دـهاش  ام  يهتفگ  نیاب  ادـخ  بوخ  رایـسب  تفگ  وا  يرادـن ، نم  رب  ّقح  منک  راک  لاس  هد  ای  لاس  تشه  رگا  تفگ :

یمه دوب  هار  ارف  نیشیپ  زامن  هتـشون : فشک   29 ِِهلهَِأب » َراس  َو  . » تسا یـسوم  نخـس  يهلابند  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :
دید یبش  یـسوم  درگ ، نـالان  یـسوم  لـها  يا  و  درک ، نابـساپ  گرگ  يا  و  درگ ، نازیر  ربا  يا  و  درگ ، ناـهنپ  هار  يا  هک  دـمآ  اـت  تفر 

ره تشادرب و  هنز  شتآ  دیمریم ، سرت  زا  دنفسوگ  دیـشخردیم ، قرب  دیلانیم ، دعر  دیرابیم ، ربا  گنهابـش  نامـسآ  رد  دیدن  گنر ، نارطق 
لد ءادیوس  رد  و  دید ، تروص  شتآ  تخرد  رـس  رب  یـسوم  دید  شتآ  رود  زا  درک و  هاگن  روط  يوس  رخآ  دیدن  شتآ  دیـشوک  هک  دنچ 

 || ناجب طفن  يدز و  ردنا  لدب  شتآ   21-1- نآرق : - اباحمیب سب  ینتخوس  رهاق ، سب  یناطلس  زیت ، سب  یشتآ  دید  قشع  شتآ  شیوخ 
دوب تلـصو  غاب  رد  هک  یتخرد  داتـسیاب  تخرد  نآ  ریز  یتعاس  رقف ، يهدـیتراغ  قشع  يهتخوس  یـسوم  ناهن  راد  ام  زار  هک  یئوگ  هکنآ 

 - تافـص یـشالتم  تخرد  نآ  ریز  یـسوم  دوب . ُهّللا » اَنَأ  یِّنِإ   » شاهویم دوب  تجهب  حور و  میـسن  شاهفوکـش  دوب ، تبرق  تفلز و  شگرب 
وذ دنوادخ  زا  دمآ  ادـن  هاگان  هتـشگ ، عمج  يو  تقرفت  هدـش  عمـس  يو  یگمه  هتـشگ  تاذ  یناف  هدـش ، هحفـص 18 ]  ] 195-172- نآرق

ایقس  145-112- نآرق : - دـنکفا تیافک  رد  تیالو  رحب  داد ، تیادـه  رب  تیاـنع  خاـش  تعاـس  نآ  ُهّللا .» اـَنَأ  یِّنِإ  یـسُوم  اـی   » هک لـالجلا 
ناحیر دید ، تلصو  ردص  دیشون ، تفلا  بارش  دیشوپ ، تبرق  تعلخ  یـسوم  ادهعم  ۀبابّـصلل  یبلق  ناک  ام   || نکی  مل  ول  يّذلا  كدهعمل 

میج يهناگ  هس  تاکرح  اـب  عمجم :  29 ةوذج » وا   » راک ددرگ  ناقـشاع  دارمب  يزور   || رادـم  هودـنا  هتخوسلد  قشاع  يا  دـیئوب : تمحر 
شرـس رد  هک  تسا  یتفلک  بوچ  ینعمب  هوذـج  يروباـشین : دنـشاب . هدز  شتآ  هک  تسا  یگرزب  مزیه  هعطق  ینعم  هب  تسا و  هدـش  تئارق 

زاوآ ار  وا  روط  هوک  ولج  رد  یسوم  تسار  فرط  زا  هّرد  يهرانک  زا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  30 ِئِطاش » نِم  َيِدُون  . » دشاب شتآ 
. - دش هدیمان  كرابم  دش  زاغآ  اجنآ  زا  یمدآ  اب  نتفگ  نخـس  ربمغیپ و  نوچ  يروباشین :  30 ِۀَکَرابُملا » ِۀَعُقبلا  ِیف   » 24-1- نآرق . - دندرک

شتآ يهلعش  تسیرگن  ورف  لدب  و  دید ، دودیب  دیفس و  یشتآ  درک  هاگن  تخردب  یسوم  هتـشون : ینیـسح   30 ِةَرَجَّشلا » َنِم   » 30-1- نآرق
تسه  20-1- نآرق : - مظن ددرگ . هتخوس  مامتب  شدوجو  عمش  هک  دوب  کیدزن  شتآ  ود  هکنیا  دوهش  زا  دومن  هدهاشم  دوبعم  ياقل  قوش 
تسا قرف  دناهتفگ : یضعب  نایبلا : حور  رگد  مهاکیم  عمـش  نوچمه  هک  مناد  ردق  هکنیا  ! || تسا  یچ  هک  منادیمن  نشور  یـشتآ  نم  رد 

َنِم َکَحانَج  َکَیلِإ  مُمـضا  َو  . » ّقح یگدـنیامن  يربمغیپ و  هکنیا  تشاد و  لابندـب  يراتفرگ  جـنر و  نآ  هک  یـسوم  مدآ و  يهرجـش  نایم 
وبا  47-1- نآرق . - دـناهدناوخ ءاه  نوکـس  ءار و  ّمض  ءاه و  نوکـس  ءار و  حـتف  ءاـه و  ءار و  حـتف  اـب  بهر »  » يهملک عمجم :  32 ِبهَّرلا »

: دنتفگ یـضعب  دورب ، تلد  زا  سرت  ات  نک  نابیرگب  هحفص 19 ] تسد [  هرابود  يدیسرت  دوخ  دیفـس  تسد  اصع و  زا  نوچ  ینعی  حوتفلا :
تفای هار  یـسرت  تلدـب  نوچ  ینعی  دـنتفگ : رگد  یـضعب  کشاج .» کـیلع  ضفخا   » ینعی فوخ  ندرک  مارآ  زا  تسا  هیاـنک  هلمج  هکنیا 

: تفگ ءاّرف  نوکس . شمارآ و  زا  تسا  هیانک  حانج  ّمض  و  درادن ، مارآ  شلد  هدیـسرت  مدآ  نوچ  دوش  مارآ  تسرت  ات  راذگب  لد  رب  تسد 
یـسک اب  هک  مدـید  ار  یبارعا  تفگ : یعمـصا  تسا ، نیتسآ  ریمح  يهلیبق  نابزب  بهر » : » دـنتفگ یـضعب  و  تسا ، اـصع  حاـنج  زا  دوصقم 

رد تسد  تفرگیم  تسدـب  هک  اصع  یـسوم  نوچ  تسا و  نیتسآ  تفگ : دـشاب ! هچ  بهر » : » مدیـسرپ نم  کبهر » یف  اـمب  ینطعا   » تفگ
هکلب تسین  ندب  هب  ندنابسچ  کحانج » ممضا   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم : رآ . نوریب  نیتسآ  زا  تسد  دنتفگ : واب  درکیم  نیتسآ 
نایم ینعی  توملل » کمیزایح  ددـشا   » لثم دوشیم  رومأم  هکیئاهراک  رد  دوشن  شریگولج  سرت  هک  تسا  دـهج  ّدـج و  راک و  رب  کیرحت 

تـسا هتفگ  رگید  و  تسد ، ینعمب  حانج  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  و  تاـبث ، ربص و  زا  تسا  هیاـنک  هک  نک  راوتـسا  گرم  يارب  دوخ  يهنیس 
هک یـسک  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  کیخاب » كدـضع  ّدشنـس   » لثم تسا  دوصقم  تسد  ود  ره  حاـنج »  » يهملک زا  تسا و  وزاـب  ینعمب 

و هدـم ، رارق  دوخ  هاـنپ  نک و  عمج  دوخ  تسد  سرتم و  هک  دـناهدرک  رادربخ  ار  وا  هلمج  نیاـب  دـنکیم  زارد  سرت  زا  دوخ  تسد  دـسرتیم 
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درادن مارآ  مه  هدیسرت  مدآ  دنزیم  لاب  هک  هدنرپ  نوچمه  دوشیم و  هدنک  ياج  زا  سرت  زا  ناسنا  نوچ  هک  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم 
هک ریگب  مارآ  نابـسچب و  ندـبب  دوخ  لاب  نزم و  فرط  نآ  فرط و  هکنیا  هدنکرـس  غرم  لثم  هک  شمارآ  زا  تسا  هدـش  هیانک  هلمج  نیاـب 

اهدژا اصع و  اب  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ات  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  تسا  هلصاف  رایسب  دناهتفگ : فشک : تسین . يرارقیب  سرت و  ياج 
دشن ربخ  نآ  زا  ار  سک  دش  یحو  واب  هچنآ  هک  تشگ  رب  نامسآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا - یّلـص  دّمحم  یلو  دوش  هریچ  نمـشد  رب  ات  تشگ  رب 

ات ّیبّنلا - اهّیا  کیلع  مالّـسلا  هحفـص 20 ] دـنتفگ [ : وا  هب  و  دـنوادخ ، اب  تسا  وا  تّما  زار  تاجانم و  هک  دروآ  زامن  دوخ  اـب  دـمآ  نوچ  و 
ندرک یسوواط  ياعّدا  ناتساد  رد  مّوس  رتفد  رد  يونثم   38 يِریَغ » ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ُتِملَع  ام  . » رخآ ات  یلع - انیلع و  مالّـسلا  تفگ  وا  رخآ و 
رگنب تفگب  رگتمالم  شوگانب  رب   || تفهن  ردـنا  گنر  گنر  لاغـش  نآ   41-1- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  ار  نوعرف  ياعّدا  هکنیا  لاـغش 

نک هدجس  ارم  رم   || شوخ  گنر و  دص  ماهتشگ  ناتسلگ  نوچ  نمـشد  دوخ  درادن  نم  نوچ  منـص  کی   || نم  گنر  رد  نم و  رد  رخآ 
هناورپ وچمه   || عمجب  اجنآ  دندمآ  نالاغش  نآ  لامج  نیدنچ  دوب  ار  یلاغش  یک   || لاغش  مدیناوخن  نیمه  نالاغـش  يا  شکنرـس  نم  زا 
اههولج  || ناج  ناسوواط  هک  شدنتفگب  سپ  يرتشم  نوچ  رن  سوواط  تفگ :  || يده  تمیدناوخ  هچ  شدنتفگ  هلمج  عمـش  درگادرگب 

هک ال اتفگ  ینک  ناسوواط  گناب   71-69- تمرف »- ینم میوگ  نوچ  هتفران  هیداب   || ین  هک  اتفگ  ینک  هولج  نانچ  وت  ناتـسلگ  ردنا  دنداد 
هدرک عّصرم  نوعرف  وچمه  نادب  اهیوعد  گنر و  زا  یسر  یک   || نامـسآ  دیآ ز  سوواط  تعلخ  العلا  وب  هجاوخ  سوواط  يا  هن  سپ  ||  

شهاج لام و  نآ  دـید  هک  ره  داتفوا  یهاج  یلام و  مخ  رد   || داز  هدام  لاغـش  لسن  زا  مه  وا  شیرخ  زا  هدـیرپ  یـسوم  زا  وترپ   || شیر 
نوعرف يا  ناه  قلخ  ياهرتخبت  زا  دوجـس و  زا   || قلد  هدنژ  يادگ  نآ  کتـسم  تشگ  دروخب  وا  ار  نایـسوسفا  يهدجـس   || درک  هدجس 

وچ نوراه  یسوم و  يوش  اوسر  هولج و  زا  يزجاع   || يوش  ادیپ  رگا  ناسوواط  يوس  نکم  یـسوواط  چیه  یلاغـش  وت   || نکم  یـسومان 
هیـس يدـید  کحم  نوچ  تیئالاب  زا  تسپ  يداتفوا   || تیئاوسر  دـش و  ادـیپ  تیتشز  دـندز  تیور  رـس و  رب  هولج  ّرپ   || دـندب  ناـسوواط 

-1- نآرق  - رارق ناشدازآ  ینعی  رخف :  41 ِراّنلا » َیلِإ  َنوُعدَی  ًۀَِّمئَأ  مُهانلَعَج  َو   » بلک تشگ  ادـیپ  تفر و  نیریـش  شقن   || بلق  وچ  یتشگ 
شتآ يوسب  ار  اهنآ  هک  یئاهراکب  ارم  درم  دندرک  توعد  ات  میدرکن  ناشتازاجم  ملاع  هکنیا  رد  فارحنا  رفک و  رب  می و  هحفص 21 ]  ] 52

دعب هک  اهنآ  زا  دـنداتفا  ولج  دـندش  راـتفرگ  دـندرک و  دـب  لّوا  اـهنآ  نوچ  ینعی  تسا  نداـتفا  ولج  ینعمب  تماـما  تفگ : ملـسم  وبا  دربیم .
هکئـالم دــنوادخ و  اـیند  رد  ینعی  رخف :  42 ًۀَـنَعل » اینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  مُهاـنعَبتَأ  َو   » 300-298- یقرواپ « - 1«2 .» دنتفر اهنآ  لابندـب  دـندمآ و 
هداتـسرف ناش  يارب  اهنآ  لاـبند  رد  هک  تسا  یئاـهتنعل  یگلمج  تسا  هدـش  هداد  نینمؤمب  هک  اـهنآ  تنعل  روتـسد  مه  دـنکیم و  ناـشتنعل 

هک فیعض  ياهتّلم  يارب  يراودیما  تسا و  يرادلد  رخآ » ات  َّنُمَن  نَأ  ُدیُِرن  َو   » تیآ 5 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس   47-1- نآرق . - دوشیم
دوخ و شزرا  نداد  ناشن  یگداتـسیا و  يارب  دـننک  هدامآ  ار  دوخ  دنـشاب و  راودـیما  دنتـسه  تردـق  نابحاص  گرزب و  ياهتلود  راشف  رد 

هّتبلا دنوشب ، اهنآ  ثراو  نیـشناج و  دـننک  رادومن  ار  دوخ  شزرا  شجنـس  درخ و  اب  رگا  تسا  نکمم  هک  اهنآ  يرترب  نامرف و  زا  یچیپرس 
نوبز مدرم  اهتّلم و  ام  یگدنز  نارود  هکنیا  رد  و  دننک ، دروخ  ار  نارگید  دنوش و  رگمتـس  ات  دـنریگن  شیپ  ار  اهنآ  شور  هک  یتروص  رد 

هب تسا  هراـشا  رخآ » اـت  َعِضارَملا - ِهیَلَع  اـنمَّرَح   » يهلمج تیآ 12  - 2 66-41- نآرق . - دـندش اهر  یگراچیب  راب  ریز  زا  هک  دـندوب  داـیز 
هدـعو وا  ریـش  تیـصاخ  نیمه  يارب  شردام  هب  زین  دـنک و  یگدـنز  ردام  ریـش  زا  هک  دوب  هکنیا  یـسوم  لماکت  تشونرـس  رد  نوچ  هکنیا 

- نآرق . - دنراپس شردامب  ار  وا  راچانب  ناینوعرف  ات  میدرک  دنسپان  وا  رب  ار  اهریش  رگد  يور  هکنیا  زا  مینادرگرب  واب  ار  یـسوم  هک  میدرک 
زا هیانک  يوتسا »  » ینعم دیاش  یلو  میدرک  لقن  دناهتشون  نیرّـسفم  هچنآ  َنِینِـسحُملا  ات - يوَتـسا - َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اَّمل  َو   » تیآ 14 - 3 51-21

-64- نآرق -55-13- نآرق  - يونعم ياوق  دش و  لماک  تخس و  وا  یندب  يورین  دش و  غلاب  یـسوم  نوچ  هک  دشاب  یقالخا  طّسوتم  تلاح 
ياراد دوبن و  مزال  ّدح  زا  مک  هزادـنا و  زا  هدایز  وا  ياهیوخ  هک  دیـسر  طّسوتم  يهزادـناب  وا  یقالخا  و  هحفص 22 ]  ] 48-23- نآرق  - 77

نینچ دنـشاب  یقالخا  طّسوتم  ّدح  رد  هک  را  راکوکن  مدرم  میداد و  شناد  مهف و  واب  تسا  یقالخا  ياوتـسا  ّدـح  هک  دـش  تلادـع  يهکلم 
رخف ماما  تسا و  تّوبن  مکح ، زا  دوصقم  دناهتفگ  نیرّـسفم  هچرگا  و  تسا . یّلک  روطب  ملع  مهف و  تلادع  يهمزال  نوچ  میهدـیم  شاداپ 
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يِزَجن َِکلذَک   » تسا هدش  هتفگ  نوچ  دنـشاب ، ربمغیپ  ناراکوکین  يهمه  دـیاب  دـشاب  تّوبن  مکح  زا  دوصقم  رگا  هک  تسا  هدرک  ضارتعا 
دوصقم میداد  لامتحا  ام  هک  روط  هکنیا  و  میهدـیم ، ناراکوکین  يهمهب  میداد  يربمغیپ  شاداپ  یـسومب  هک  روط  نیمه  ینعی  َنِینِـسحُملا »

وا یگدنز  نارود  زا  تمـسق  هکنیا  لقن  زا  دعب  وا  يربمغیپ  ماقم  یلو  تسا ، تمکح  ملع و  وا  شاداپ  تسا و  یـسوم  هنالداع  راتفر  نامه 
یئاهن ماقم  هن  تسا  یـسوم  لّوا  يهجرد  تالامک  ماقم  يارب  هیآ  هکنیا  تسا و  ُهّللا » اَنَأ  یِّنِإ   » زاوآ ندینـش  شتآ و  لابندب  نتفر  هک  تسا 

ات َتلَزنَأ - اِمل  یِّنِإ  ِّبَر   » يهلمج تیآ 24  - 4 868-845- نآرق -531-499- نآرق . - دش تیانع  واب  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  وا  يربمغیپ  و 
ردـپ دزن  ار  وا  دـمآ و  رتخد  نآ  هک  دـش  باجتـسم  يدوزب  دوب  لد  زوس  زا  یـسوم  يراز  نوچ   51-21- نآرق : - تفگ ناوتب  دـیاش  رخآ »

شریذـپ يارب  هک  دـهدیم  ناشن  ار  یعامتجا  یناسفن و  یمومع  شور  کی  ُنیِمَألا » ُّيِوَقلا  َترَجأَتـسا  ِنَم  َریَخ   » يهلمج تیآ 26  - 5 درب .
رد هّتبلا  و  دـهد ، ماجنا  یتسرد  اب  و  دـهد ، ماجنا  راک  دـناوتب  هک  یتسرد ، اب  دـشاب  صخـش  رد  راک  نآ  يورین  دـیاب  يرودزم  مدرم و  راک 

، تسا دارفا  رودزم  تسدب  لیب  رگراک  هکنانچ  دنتـسه  ّتلم  رودزم  ریزو  تسخن  روهمج و  سیئر  تسین  اهراک  نایم  یئادج  طرـش  هکنیا 
َنِم ات - ِینُدِجَتَـس -  » يهلمج تیآ 27  - 6 68-21- نآرق . - دـنرادن یگتـسیاش  دنـشاب  هتـشادن  راک  رد  تناما  ای  راک  یئاناوت  مادـک  ره  و 

تخس وت  رب  مهاوخیمن  تسا  هتفگ  رتخد  ردپب  یـسوم  يرودزم  داد  رارق  يهلابند  رد  نوچ  هک  دهدیم  ناشن  ار  امرف  راک  هفیظو  َنیِِحلاّصلا »
یسک رگا  هک  دنامهفیم  دید  هحفص 23 ]  ] 66-46- نآرق -34-21- نآرق  - یهاوخ راکتـسرد  يدرم  ارم  تسا : هتفگ  نآ  زا  سپ  مریگب و 

. تسا تقایل  یب  حلاصان  هن  رگ  دشابن و  ریگتخس  هک  تسا  امرف  راک  يهفیظو  سپ  تسا ، یمدآ  دب  تسا و  حلاصان  دریگب  تخس  رگراکب 
هک يراوگان  يهطـساوب  يدـبب  ربهر  ناراک  دـب  هک  دـشاب  یعیبط  تیـصاخ  کیب  هراشا  دـیاش  رخآ » اـت  مُهاـنعَبتَأ -  » يهلمج تـیآ 42  - 7
. - میاهدـید میاهدـناوخ و  رایـسب  ار  تقیقح  هکنیا  هکنانچ  دـننکیم  ناش  نیرفن  ناشگرم  زا  سپ  دـننیبیم  اـهنآ  زا  نارگید  ناـش و  ناوریپ 

اهمدآ نیـشیپ  راگزور  یلوا و  نورق  رد  هک  یناسنا  یحور  لّوحتب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ » ات  انیَتآ - دََـقل  َو   » تیآ 43 - 8 37-21- نآرق
میلعت و لئاسو  يورنیا  زا  دش  تیبرت  قیال  لماک و  رـشب  كدنا  كدنا  دـندشیم . دوبان  ناشيراک  دـب  لابند  هب  دنتـشادن و  تیبرت  یگدامآ 

شزرا هب  دناهتـشاد  نیـشیپ  ناربمغیپ  هچنآ  هک  تسا  هناـشن  دوخ  هکنیا  میداد و  اـهنآ  هب  باـتک  یـسوم و  و  میدرک ، هداـمآ  شیارب  تیبرت 
32-13- نآرق . - تسا هدوبن  یسوم  تاروت 

ات 88] تایآ 44  [: 28  ] صصقلا هروس  ]

ُمِهیَلَع َلَواطَتَف  ًانوُُرق  انأَشنَأ  اـّنِکل  َو  [ 44  ] َنیِدِـهاّشلا َنِم  َتنُک  ام  َو  َرمَألا  یَـسُوم  یلِإ  انیَـضَق  ذِإ  ِِّیبرَغلا  ِِبناِجب  َتنُک  اـم  َو   48-23- نآرق -
نِم ًۀَـمحَر  نِکل  َو  انیَدان  ذِإ  ِروُّطلا  ِِبناـِجب  َتنُک  اـم  َو  [ 45  ] َنِیلِـسُرم اّنُک  اّنِکل  َو  اِنتایآ  مِهیَلَع  اُولتَت  َنَیدَـم  ِلهَأ  ِیف  ًاـیِواث  َتنُک  اـم  َو  ُرُمُعلا 

َول ال انَّبَر  اُولوُقَیَف  مِهیِدـیَأ  تَمَّدَـق  اِمب  ٌۀَبیِـصُم  مُهَبیُِـصت  نَأ  َول ال  َو  [ 46  ] َنوُرَّکَذَـتَی مُهَّلََعل  َِکلبَق  نِم  ٍریِذـَن  نِم  مُهاتَأ  ام  ًاـموَق  َرِذـُنِتل  َکِّبَر 
َمل َو  َأ  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َلثِم  َِیتوُأ  َول ال  اُولاق  انِدـنِع  نِم  ُّقَحلا  ُمُهَءاـج  اّـمَلَف  [ 47  ] َنِینِمؤُملا َنِم  َنوُکَن  َو  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اـنَیلِإ  َتلَـسرَأ 
َوُه ِهّللا  ِدـنِع  نِم  ٍباتِِکب  اُوتأَف  لـُق   816-1- نآرق [ - 48  ] َنوُِرفاک ٍّلُِکب  ّانِإ  اُولاق  َو  ارَهاظَت  ِنارحِـس  اُولاـق  ُلـبَق  نِم  یـسُوم  َِیتوُأ  اـِمب  اوُرُفکَی 
َنِم ًيدُـه  ِریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  نَم  َو  مُهَءاوهَأ  َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ  مَلعاَف  ََکل  اُوبیِجَتـسَی  َمل  نِإَـف  [ 49  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُهِعبَّتَأ  امُهنِم  يدـهَأ 

َنُونِمُؤی ِِهب  مُه  ِِهلبَق  نِم  َباتِکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنیِذَّلا  [ 51  ] َنوُرَّکَذَتَی مُهَّلََعل  َلوَقلا  ُمَُهل  انلَّصَو  دََـقل  َو  [ 50  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ِهّللا 
اِمب ِنیَتَّرَم  مُهَرجَأ  َنَوتُؤی  َکـِئلوُأ   565-1- نآرق [ - 53  ] َنیِِملـسُم ِِهلبَق  نِم  اّنُک  اـّنِإ  اـنِّبَر  نِم  ُّقَحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اـّنَمآ  اُولاـق  مِهیَلَع  یلُتی  اذِإ  َو  [ 52]

ٌمالَـس مُُکلامعَأ  مَُکل  َو  اُنلامعَأ  اـَنل  اُولاـق  َو  ُهنَع  اوُضَرعَأ  َوغَّللا  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  [ 54  ] َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  َۀَـئِّیَّسلا  ِۀَنَـسَحلِاب  َنُؤَردَـی  َو  اوُرَبَص 
يدُهلا ِِعبَّتَن  نِإ  اُولاق  َو  [ 56  ] َنیِدَتهُملِاب ُمَلعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  نَم  يِدهَی  َهّللا  َّنِکل  َو  َتبَبحَأ  نَم  يِدـهَت  َکَّنِإ ال  [ 55  ] َنِیلِهاجلا یِغَتبَن  مُکیَلَع ال 

مَک َو  [ 57  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ّانَُدل  نِم  ًاقزِر  ٍءیَـش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِهَیلِإ  یبُجی  ًانِمآ  ًامَرَح  مَُهل  نِّکَُمن  َمل  َو  َأ  انِـضرَأ  نِم  فَّطَخَُتن  َکَعَم 
َکُّبَر َناک  ام  َو   747-1- نآرق [ - 58  ] َنِیثِراولا ُنَحن  اّنُک  َو  ًالِیلَق  ّالِإ  مِهِدَعب  نِم  نَکُست  َمل  مُُهنِکاسَم  َکِلتَف  اهَتَشیِعَم  تَرَِطب  ٍۀَیرَق  نِم  انکَلهَأ 
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ُعاتَمَف ٍءیَش  نِم  ُمتِیتوُأ  ام  َو  [ 59  ] َنوُِملاظ اُهلهَأ  َو  ّالِإ  يرُقلا  یِِکلهُم  اّنُک  ام  َو  اِنتایآ  مِهیَلَع  اُولتَی  ًالوُسَر  اهِّمُأ  ِیف  َثَعبَی  یّتَح  يرُقلا  َکـِلهُم 
َُّمث اینُّدلا  ِةایَحلا  َعاتَم  ُهانعَّتَم  نَمَک  ِهِیقال  َوُهَف  ًانَـسَح  ًادعَو  ُهاندَعَو  نَمَف  َأ  [ 60  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  یقبَأ  َو  ٌریَخ  ِهّللا  َدـنِع  ام  َو  اُهتَنیِز  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا 

ِءالُؤه انَّبَر  ُلوَقلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاق  [ 62  ] َنوُمُعَزت ُمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َنیَأ  ُلوُقَیَف  مِهیِداُنی  َموَی  َو  [ 61  ] َنیِرَضحُملا َنِم  ِۀَمایِقلا  َموَی  َوُه 
اُوبیِجَتسَی مَلَف  مُهوَعَدَف  مُکَءاکَرُش  اوُعدا  َلِیق  َو   696-1- نآرق [ - 63  ] َنوُُدبعَی اناّیِإ  اُوناک  ام  َکَیلِإ  انأَّرَبَت  انیَوَغ  امَک  مُهانیَوغَأ  انیَوغَأ  َنیِذَّلا 

مُهَف ال ٍذـِئَموَی  ُءاـبنَألا  ُمِهیَلَع  تَیِمَعَف  [ 65  ] َنِیلَـسرُملا ُُمتبَجَأ  اذ  اـم  ُلوُقَیَف  مِهیِداـُنی  َموَی  َو  [ 64  ] َنوُدَـتهَی اُوناـک  مُهَّنَأ  َول  َباذَـعلا  اَُوأَر  َو  مَُهل 
ُمَُهل َناک  ام  ُراـتخَی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُُقلخَی  َکُّبَر  َو  [ 67  ] َنیِِحلفُملا َنِم  َنوُکَی  نَأ  یـسَعَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  نَم  اـّمَأَف  [ 66  ] َنُولَءاسَتَی

َوُه ّالِإ  َهلِإ  ُهّللا ال  َوُه  َو  [ 69  ] َنُوِنلُعی ام  َو  مُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَلعَی  َکُّبَر  َو   484-1- نآرق [ - 68  ] َنوُکِرُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ِهّللا  َناحبُس  ُةَرَیِخلا 
ُریَغ ٌهلِإ  نَم  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلِإ  ًادَمرَـس  َلیَّللا  ُمُکیَلَع  ُهّللا  َلَعَج  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق  [ 70  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ُمکُحلا  َُهل  َو  ِةَرِخآلا  َو  یلوُألا  ِیف  ُدـمَحلا  َُهل 

َنُونُکسَت ٍلیَِلب  مُکِیتأَی  ِهّللا  ُریَغ  ٌهلِإ  نَم  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلِإ  ًادَمرَس  َراهَّنلا  ُمُکیَلَع  ُهّللا  َلَعَج  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق  [ 71  ] َنوُعَمسَت الَف  َأ  ٍءایِِضب  مُکِیتأَی  ِهّللا 
َو  677-1- نآرق [ - 73  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل  َو  ِِهلـضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکـسَِتل  َراهَّنلا  َو  َلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  ِِهتَمحَر  نِم  َو  [ 72  ] َنوُرِصُبت الَف  َأ  ِهِیف 

َّلَض َو  ِهِّلل  َّقَحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف  مُکَناهُرب  اُوتاه  انلُقَف  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  نِم  اـنعََزن  َو  [ 74  ] َنوُمُعَزت ُمتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َنیَأ  ُلوُقَیَف  مِهیِداـُنی  َموَی 
َلاق ذِإ  ِةَّوُقلا  ِیلوُأ  ِۀَبصُعلِاب  ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُکلا  َنِم  ُهانیَتآ  َو  مِهیَلَع  یغَبَف  یسُوم  ِموَق  نِم  َناک  َنوُراق  َّنِإ  [ 75  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  مُهنَع 
ُهّللا َنَسحَأ  امَک  نِسحَأ  َو  اینُّدلا  َنِم  َکَبیِصَن  َسنَت  َو ال  َةَرِخآلا  َراّدلا  ُهّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَتبا  َو  [ 76  ] َنیِحِرَفلا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  حَرفَت  ُهُموَق ال  َُهل 
ِِهلبَق نِم  َکَلهَأ  دَق  َهّللا  َّنَأ  مَلعَی  َمل  َو  َأ  يِدنِع  ٍملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  [ 77  ] َنیِدِسفُملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ِضرَألا  ِیف  َداسَفلا  ِغبَت  َو ال  َکَیلِإ 
َلاـق ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِموَق  یلَع  َجَرَخَف   906-1- نآرق [ - 78  ] َنُومِرجُملا ُمِِهبُونُذ  نَع  ُلَئـُسی  ـال  َو  ًاـعمَج  ُرَثـکَأ  َو  ًةَُّوق  ُهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  نَم  ِنوُرُقلا  َنِم 
نَِمل ٌریَخ  ِهّللا  ُباَوث  مُکَلیَو  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  [ 79  ] ٍمیِظَع ٍّظَح  وَُذل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َلثِم  اَنل  َتَیل  ای  اینُّدـلا  َةایَحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا 

َنِم َناک  ام  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُهَنوُرُـصنَی  ٍۀَِـئف  نِم  َُهل  َناک  امَف  َضرَألا  ِهِرادـِب  َو  ِِهب  انفَـسَخَف  [ 80  ] َنوُِرباّصلا َّالِإ  اهاّقَُلی  َو ال  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ 
انیَلَع ُهّللا  َّنَم  نَأ  َول ال  ُرِدقَی  َو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  َهّللا  َّنَأَکیَو  َنُولوُقَی  ِسمَألِاب  ُهَناکَم  اوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبـصَأ  َو  [ 81  ] َنیِرِصَتنُملا

[83  ] َنیِقَّتُمِلل ُۀَِبقاعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضرَألا  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَجن  ُةَرِخآلا  ُراّدلا  َکِلت  [ 82  ] َنوُِرفاکلا ُِحلُفی  ُهَّنَأَکیَو ال  اِنب  َفَسََخل 
يِذَّلا َّنِإ  [ 84  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ّالِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُجی  ـالَف  ِۀَـئِّیَّسلِاب  َءاـج  نَم  َو  اـهنِم  ٌریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَحلِاب  َءاـج  نَم   820-1- نآرق -
َکَیلِإ یقُلی  نَأ  اوُجَرت  َتنُک  اـم  َو  [ 85  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َوُه  نَم  َو  يدُـهلِاب  َءاج  نَم  ُمَلعَأ  یِّبَر  ُلق  ٍداعَم  یلِإ  َكُّداَرل  َنآرُقلا  َکـیَلَع  َضَرَف 

َو ال َکِّبَر  یلِإ  ُعدا  َو  َکَیلِإ  َتلِزنُأ  ذِإ  َدـَعب  ِهّللا  ِتایآ  نَع  َکَّنُّدُـصَی  ـال  َو  [ 86  ] َنیِِرفاکِلل ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  نِم  ًۀَـمحَر  ّالِإ  ُباـتِکلا 
- نآرق [ - 88  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ُمکُحلا  َُهل  ُهَهجَو  ّالِإ  ٌِکلاه  ٍءیَـش  ُّلُک  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  ُعدـَت  َو ال  [ 87  ] َنیِکِرشُملا َنِم  َّنَنوُکَت 
« یبجی . » ندوبر ندیـشک ، ندنک ، ندرک ، ادج  ینعمب  فّطخت ، ردصم  زا  فّطختن :» . » نیزگیاج ایواث » : » تاغل ینعم  هحفص 26 ]  ] 702-1

یـشوخ يدایز  زا  ندـش ، نادرگرـس  شوهدـم و  ینعمب  مّود  لّوا و  حـتفب  رطب  زا  ترطب » . » ندرک مهارف  عمج و  ینعمب  هیابج  هواـبج و  زا 
ششوک اب  لّوا  حتفب  ءون  ردصم  زا  ءونت » . » زیچ ره  زا  هدمع  مّهم و  تمسق  لصا و  ّما » . » تمعن ندرمش  کبس  و  ندرک ، یشکرس  نایغط و 
یـسومب برغم  يوس  زا  هک  هاـگنآ  يدـیدن  يدوبن و  هک  وت   44 همجرت : ندرک . دـنلب  ندرک و  کیرحت  ندـنابنج و  هحفـص 27 ] جنر [  و 

مدرم نایم  رد  وت  مه  و  دندرک . زارد  یگدنز  نارود  نآ  مدرم  میدنارذگ و  نآ  رب  اهراگزور  میدرک 45 و 46 و  شربمغیپ  میداد و  نامرف 
زاوآ ار  یسوم  هک  هاگنآ  يدوبن  روط  رانک  رد  وت  زین  و  يوش ] رادربخ  اهنآ  تشذگرـس  زا  و   ] یناوخب ناشيارب  ام  تایآ  هک  يدوبن  نیدم 

ات میدرک  تربمغیپ  هک  دیـسر  وتب  وت  يادـخ  يوس  زا  یتمحر  هکنانچ  میداتـسرف  اـهربمغیپ  اـم  نکیل  میدـناسر ] ادـص  وا  شوگب  و   ] میداد
دیاـش اـت  هدرکن  تیبرت  هدادـن و  دـیون  میب و  ار  اـهنآ  یـسک  وت  زا  شیپ  هک  ار  مدرم  نآ  ینک  رادربخ  ینادـب و ] ار  اـه  تشذگرـس  هکنیا  ]
تایآ وریپ  ات  يداتسرفن  ربمغیپ  ارچ  دنیوگب : هک  دشابن  ياهناهب  دنوش  راتفرگ  دوخ  يراک  دب  لابندب  رگا  دنشاب 47 و  دوخ  راک  يهشیدناب 

هک  ] واب دنداد ، یـسومب  هچنآ  دننام  ارچ  دـنتفگ : دیـسر  ناشيارب  ام  يوس  زا  تقیقح  ّقح و  نوچ  یلو   48 میـشاب ! نینمؤم  زا  میوش و  وت 
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يوداج ود  دنتفگن : دندشن و  وا  رکنم  تشاد  ار  اهنیا  یـسوم  هکنیا  اب  اهنآ  رگم  تسا ] هناهب  هکنیا  هّتبلا  ! ] دناهدادن دنکیم ] يربمغیپ  ياعّدا 
يوس زا  یباتک  امـش  دیئوگیم  تسار  رگا  وگب : نارفاک ] نخـس  رکف و  هکنیا  ربارب  رد  وت   ] 49 میتسه ! اهنآ  يهمه  رکنم  ام  تسا و  ناـیامن 
سفن ياوه  وریپ  هک  نادب  دنرواین  دنریذپن و  نخـس  هکنیا  رگا   50 موش . نآ  وریپ  نم  ات  دنک  یئامنهار  رتهب  نآرق  زا  هک  دیروایب  دـنوادخ 

نیرتهارمگ دریذپن  ار  يدنوادخ  تیاده  يربهر و  دورب و  سوه  اوه و  یپ  هکنآ  هّتبلا  و  دنیوگیم ] نخس  دوخ  سفن  ياوه  زا  و   ] دنـشیوخ
زا ار  تیاده  دنپ و  راتفگ  ام  نکل   ] درک 51 دهاوخن  تیاده  دننکیم  متس  دوخب  هک  ار  ناراکمتس  ناهارمگ و  نینچ  دنوادخ  تسا و  مدرم 

دننک 52 حالـصا  ار  دوخ  دنـشاب و  ّقح  دایب  دـیاش  ات  میداتـسرف ] یپ  رد  یپ  ار  تایآ   ] میتسویپ ینخـسب  ینخـس  هّتبلا  و  میدرکن ] عطق  اهنآ 
دنیوگیم دـنناوخیم  ناـش  يارب  ارنآ  نوـچ  دـنتفریذپ 53 و  ار  نآرق  میداد  ینامـسآ  باـتک  نآرق  هکنیا  زا  شیپ  هـک  یمدرم  نآـب  هکناـنچ 

دوخ دزم  مدرم  هنوگنیا  میدوب 54  ناملسم  هدرپس و  رـس  ام  هکنیا  زا  شیپ  هچ  ام  راگدرورپ  يوس  زا  هحفص 28 ] تسا [  ّقح  هک  میتفریذپ 
هدوهیب نخس  رگا  دنـشخبیم 55 و  میاهداد  اهنآب  هچنآ  زا  دنریگیم و  ولج  یکینب  ار  يدب  دندرک و  یئابیکـش  هکنیا  يارب  دنریگیم  راب  ود  ار 

مدرم اب  ام  هک  دیشاب  تمالسب  ام  زا  امش  ناتدوخ  يارب  امش  زا  نامدوخ و  يارب  ام  راک  دوس  دنیوگیم : دننادرگیم و  ور  دنونـشب  نیفرحنم ] ]
تـشونرسب هک  ار  نآ  دـنکیم  تیادـه  هک  تسا  دـنوادخ  ینک  تیادـه  یهاوخب  هک  ار  نآ  یناوتیمن  وت  سپ  میرادن 56  راک  رـس و  نادان 

[ دنتـسین تیادـه  قیال  نارفاک  هکنیا  هک  يور  هکنیا  زا   ] دنتـسه 57 تیادـه  قیال  هک  ار  اهنآ  دـنادیم  رتهب  دـهاوخب و  تسا و  هدرک  نّیعم 
رد ار  اـهنآ  رگم  تسا ] یئوج  هناـهب  مه  هکنیا  هّتبلا   ] دـننکیم نوریب  ناـم  نیمزرـس  زا  ار  اـم  برع ] نارفاـک   ] میوش وت  وریپ  رگا  دـنیوگیم :

رتشیب یلو  دوشیم  اهنآ  يزور  اـم  تیاـنع  زا  دـنربیم و  اـج  نآـب  هرهب  رمث و  هنوگ  ره  زا  هک  میدادـن  ياـج  مرح  يهدوسآ ] و   ] نما نیمزرس 
زا يرایـسب  هچ  هک ] تسین  اهنیاب  رـصحنم  یتخـسرس  یـشیدنا و  جک  هکنیا  هّتبلا  دـنرادن 58 و  قیاقح  نیاب  هّجوت  و   ] دـننادیمن مدرم  هکنیا 

نونکا هک  تسه  ناشاهنیمزرس  هکنیا  میدرک و  ناشدوبان  دندش و  زواجتم  شکرس و  شمدرم  یگدنز  یشوخ  شیاسآ و  هطساوب  اهیدابآ 
دنکیمن كاله  ار  يدابآ  چیه  مدرم  وت  يادخ  هّتبلا  سب 59  میدوب و  اهنآ  ثراو  ام  درکن و  ياج  نآ  رد  یـسک  یکدنا  زج  تسا و  هناریو 

هداد دیراد و  هچنآ  دیـشاب ] رادربخ  سپ   ] دـننک 60 هشیپ  متـس  اهنآ  دـناوخب و  ناش  يارب  ام  تایآ  وا  دتـسرف و  يربمغیپ  اجنآ  زکرمب  رگم 
يهریخذ و   ] تسا دنوادخ  دزن  هچنآ  هک ] دیوشن  رورغم  هتـشذگ  مدرم  نوچ   ] تسا و نآ  رویز  ایند و  رذـگ  دوز  یگدـنز  يهرهب  دـیاهدش 

هکنآ اب  تسین  دننامه  دـسریم  نآب  میاهداد و  بوخ  يهدـعو  هک  ارنآ  دیمهفب 61  ات  دیجنسیمن  دوخ  رگم  یگـشیمه  تسا و  رتهب  ترخآ ]
زور ناـمه  رد  دنـسرب 62 و  شباسحب  ات  دننکیم  شرـضاح  هک  تسا  اهنآ  زا  رگید  ناهجب  میدرک و  شدنمرهب  رذـگ  دوز  یگدـنز  نیرد 

یهارمگب و] ناربهر  نیطایش و  هحفص 29 ] اهنآ [  ياج  هب   ] دیتشادنپ 63 ّقح  کیرش  هک  اهنآ  دنیاجک  دسر : زاوآ  نیکرـشم  هب  هک  تسا 
هاگشیپب ادخ  يا  میدوب . هارمگ  دوخ  هکنانچ  میدرک  ناشهارمگ  ام  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنیوگ : باوج  دنتسه  باذع  راوازـس  هک  اهنآ 
نارفاکب زین  دندومن 64 و  شتسرپ  ار  دوخ  ياوه  هکلب  دندیتسرپن  ار  ام  نانیا  ای  دندیتسرپ  ار  ام  اهنآ  هک  هکنیا  زا  میرادیم  رودب  ار  دوخ  وت 

يراتفرگ و دنونشیمن و  باوج  دنناوخیم و  ار  اهنآ  دنسر ] ناتدایرفب  ات   ] دیناوخب دیتشادنپ  شنیرفآ  رد  کیرش  ادخ و  هک  ار  اهنآ  دنیوگب :
هک تسا  زور  ناـمه  میتشادـن 65 و  يزور  نینچ  و  میتفریم ] تسار  هارب  و   ] میدوب ناگتفای  هار  زا  شاکیا  هک  دـننک  وزرآ  دـننیب و  باذـع 
زا دنناوت  هن  دسریم و  اهنآب  يربخ  هن  نوچ ] دـننامب  باوجب  اهنآ   ] دیتفریذپ 66 ار  ناربمغیپ  نخـس  هنوگچ  هک  دنهد : زاوآ  ار  نامرفان  مدرم 

تسا ناراگتسر  زا  هک  دشاب  راودیما  دش  راکوکین  نمؤم و  درک و  يدب  زا  يهبوت  هکنآ  نکل   67 دننک ] مهارف  یخساپ  ات   ] دنسرپب رگدکی 
باختنا رایتخا  ناشراک  رد  مدرم  و  دنوشیم ] ادیپ  راگتـسر  بئات و  ناسک  ات   ] دنیزگیم رب  دـنیرفآیم و  دـهاوخیم  هچنآ  وت  يادـخ  نوچ   68

دننکیم راکشآ  ای  دنراد و  ناهنپ  هنیسب  مدرم  هچنآ  دنادیم  وا  دشاب 69 و  وا  راک  زابنا  یـسک  هک  تسا  رترب  رتهزیکاپ و  دنوادخ  هچ  دنرادن 
تـسا وا  زا  یهدنامرف  تموکح و  تسا و  واب  ّصتخم  شیاتـس  ماجناب  ات  زاغآ  زا  تسین و  یئادخ  وا  زج  هک  تسا  هناگی  يادخ  وا  هچ   70

زج تسا  یک  دنک  یگشیمه  زیخاتسرب  ات  ار  بش  دنوادخ  رگا  سرپب : ّقح ] نیرکنم  زا   ] ربمغیپ يا  وا 71  يوسب  یگمه  دینک  تشگزاب  و 
تمایقب اـت  امـش  زور  ادـخ  رگا  وگب : زین  72 و  دـیریذپ ! یمن - دیونـشیمن و  ّقح  نخـس  ارچ  سپ  دروایب ! امـش  يارب  ینـشور  هک  دـنوادخ 
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ار تقیقح  هک   ] دـیرادن یئاـنیب  دـید و  رگم  دـینامب  هدوـسآ  دـیریگب و  مارآ  امـش  اـت  دروآ  بش  هک  ادـخ  زج  دوـب  یک  درکیم  یگـشیمه 
زا یمرگلدب  دیشاب و  هتشاد  شمارآ  کی  نآ  رد  ات  تسا  هدرک  تسرد  امش  يارب  زور  بش و  هک  تسا  ادخ  تمحر  زا  سپ   73 دیبایرد !]

حـلاص و يدارفا  یتـّلم  ره  زا  هک  يزور  يارب ] دـینک  هداـمآ  ار  دوخ   ] و 75 و دیـشاب 74  رازگـساپس  دیاش  ات  دیورب  يزور  یپ  ادـخ  لضف 
هک اهنآ  دنتسه  اجک  دسریم  زاوآ  ار  نیکرـشم  نآ  دنـشاب و  اهنآ  یگدنز ] هحفـص 30 ] ناراد [  راک   ] دیاش ات  مینکیم  ادـج  ار  ناش  ناربهر 

تسا و دنوادخ  يارب  ّقح  دـننادب  هک  تسا  تقونآ  ار  دوخ  هاوگ  لیلد و  دـیروایب  ناهاوگ ] هکنیا  ربارب  رد  نونکا  ! ] دـیتشادنپیم ام  کیرش 
[: هدش هراچیب  ناراتفرجک  زا  ياهنومن  کنیا   ] 76 دناهدرک . مگ  ار  دوخ  رادنپ  يادخ  دناهداد و  تسد  زا  دنتخاسیم  تمهت  غوردـب و  هچنآ 
وا هب  دوب و ] ام  تیانع  لومشم   ] هکنیا اب  درک ] زاغآ  یشکرس  نید  رد  و   ] تسناد اهنآ  زا  رترب  ار  دوخ  هک  یسوم  ّتلم  زا  دوب  يدرم  نوراق 
يا : ] دنتفگ واب  شمدرم  نامه  يزور  تشادیم . تمحز  هب  ار  دنمورین  یهورگ  نآ  ياهدیلک  نتـشادرب  هک  میدیـشخب  هتخودنا  هزادـنا  نآ 
هداد وتب  ادخ  هک  اهنیا  زا  هکلب  77 درادن . تسود  دنتسه  داش  دوخ  لامب  هک  یئاهنآ  دنوادخ  هک  شابم  شوخلد  دوخ ] هیامرـس  نیاب  نوراق 

هکنانچ نک  یکین  نارگیدب  نکم و  شومارف  تسا  اههتساوخ  هکنیا  دوس  هک  ار  دوخ  یگـشیمه  يهرهب  نک و  تسرد  دوخ  ترخآ  يارس 
زا مراد  هچنآ  تفگ : خساپب  وا   78 درادن . تسود  ار  ناراک  هابت - دنوادخ  هک  ورم  داسف  یپ  ادخ  نیمز  رد  و  تسا . هدرک  یکین  وت  هب  ادخ 

دـندوب و نوزف  وا  زا  درم ، لامب و  هک  تسا  هدرک  دوبان  ار  یناـسک  دـنوادخ  هتـشذگ  رد  تسنادـیمن  وا  ارچ  اـیآ  ماهدرک . مهارف  دوخ  درخ 
دش رادومن  دوخ  ناشیوخ  ولجب  هتسارآ  اهرویزب  ار  دوخ  شیامن ] يارب   ] وا دناهناور 79  خزودب  هدشان  شسرپ  مرجم  مدرم  هک  تسا  نینچ 

نکل دراد 80  گرزب  یبیصن  شوخ و  یگدنز  هچ  هک  میدوب  نوراق  لثم  مه  ام  شاکیا  دنتفگ : دنتشاد  یگدنز  یئابیز  يوزرآ  هک  اهنآ  و 
دزم روجنآ  هّتبلا  تسا و  رتهب  اهنیا  يهمه  زا  راکوکین  نمؤم  درم  يارب  يدـنوادخ  دزم  هک  ياو  يا  دـنتفگ : دـندوب  ملاع  نمؤم و  هک  اـهنآ 

رد شناسک  زا  هک  میدرب  ورف  نیمزب  شیگدـنز  هناخ و  اب  ار  وا  هک ] دـش  هکنیا  نوراـق  راـک  رخآ  و   ] 81 سب . تسا و  ابیکـش  مدرم  يهرهب 
لانم لام و  دنموزرآ  زورید  هکیمدرم  هک  دوب  اجنیا   82 دهاوخب . دوخ  کموکب  ار  یسک  تسناوتن  دیسرن و  شدادب  یسک  ّقح  نامرف  ربارب 

 ] ام رب  یـساپس  یتّنم و  رگا  دنک و  تشونرـسب  دـهاوخ و  دوخ  هک  دـهد  يزور  ار  هدـنب  نآ  دـنوادخ  ایوگ  هک  ياو  يا  دـنتفگ : دـندوب  وا 
يارس نآ  رد ] يراگتسر  هک  تسا  نینچ  هّتبلا   ] 83 تسین . يراگتسر  نارفاک  يارب  هک  ياو  يا  نام ، دربیم  ورف  نیمزب  تشادن  هحفص 31 ]

راکوکن هکنآ  سپ   84 تسا . راگزیهرپ  مدرم  نینچ  يارب  وکین  ماجنا  رس  هچ  دنهاوخن  یهابت  داسف و  دنیوجن و  يرترب  هک  تسا  اهنآ  يارب 
زا متاح  یبا  نبإ  ّیطویـس : لوّزنلا : بابـسا  لوزن : نأش  دننیبن . ازـس  دناهدرک  هچنآ  زج  دـندرک  دـب  هک  اهنآ  دراد و  نآ  زا  رتهب  ياهرهب  دوب 

دوخ نهیم  دایب  دیـسر  هک  هفحجب  تفر  نوریب  هنیدـمب  ترجه  يارب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  تسا : هدرک  لقن  كاّحض 
هّتبلا  85 همجرت :  261-234- نآرق . - دش لزان  ترضح  نآ  لد  شمارآ  يارب  رخآ » ات  َضَرَف - يِذَّلا  َّنِإ   » تیآ 85 دش  هّکم  قاتشم  داتفا و 

دب خساپب  و   ] تسا وت  تشگزاب  ياج  ياهتفرگ و  يوخ  هک  اج  نآب  دنادرگیم  رب  ار  وت  درک  مزال  وت  رب  شندـناوخ  داد و  وتب  ار  نآرق  هکنآ 
ادخ ار  وت  هکنانچ  و   ] 86 تسا ! راکشآ  شیهارمگ  یسک  هچ  دنکیم و  توعد  تسار  هارب  یک  تسا : رتاناد  نم  راگدرورپ  وگب : ناشیدنا ]

زا سپ  هک  نکم 87  نارفاک  ینابیتشپ  سپ  دوبن  يزیچ  ادخ  ینابرهم  زج  دوش و  لزان  وتب  نآرق  هکنیا  هک  یتشادن  دـیما  دوخ  و  هدـیزگرب ]
88 شابم . نیکرـشم  يهتـسد  زا  ناوخب و  ّقح  يوسب  ار  مدرم  دوخ  وت  دنوشن و  تریگولج  يدنوادخ  تایآ  ندناسر  زا  نآرق  ندمآ  دورف 

واب ّصتخم  نامرف  مکح و  و  وا ، رگم  دوش  تسین  تسه  هچ  ره  تسین و  يراگدیرفآ  وا  زج  هک  نکم  کیرش  ادخ  اب  ار  يرگید  اعد  رد  و 
هکنیا دـعب  تیآ  ود  هیآ و  هکنیا  زا  دوصقم  رخف :  44 ِِّیبرَغلا » ِِبناِجب  َتنُک  ام  : » نیرّسفم نخس  دننادرگیم . زاب  واب  ار  امـش  یگمه  تسا و 

زین و  ینکیم ، لـقن  مدرم  يارب  میاهدرک و  عـلّطم  نآ  زا  ارت  اـم  هک  وـت  زا  تسا  يزاـجعا  ياهدـیدن و  دوـخ  وـت  ار  ثداوـح  هکنیا  هک  تسا 
ترضح فشک :  48-15- نآرق . - اهبرع يارب  وت  نیدـم و  مدرم  يارب  بیعـش  هکنانچ  تسا  هدوب  يربمغیپ  یتّلم  ره  يارب  هک  دـنامهفیم 

ّیبرغ ار  هوـک  نآ  دوـب و  يداو  نآ  برغم  رد  هوـک  دوـب و  هحفـص 32 ] روط [  هوک  يور  دنوادخ  نخـس  ماگنه  سّدقم  يداو  رد  یـسوم 
ینعی فشک :  45 ُرُمُعلا » ُمِهیَلَع  َلَواطَتَف  . » دوب برغم  بناج  رد  يداو  نآ  ینعی  دـشاب  يداو  تفـص  ّیبرغ  تسا  نکمم  و  دـنتفگیم ، لبجلا 
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زا ار  دوخ  شزرا  دوب  نکمم  هک  دندرک  نوگرگد  ار  هتـشذگ  نید  دـش و  فّقوتم  غیلبت  يربمغیپ و  تشذـگ و  اهراگزور  یـسوم  زا  دـعب 
اهتّدـم يدوبن و  وت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  ینک ، رادومن  ار  ّقح  ینک و  وـن  ار  اـهنآ  اـت  میداتـسرف  ار  وـت  اـم  يور  هکنیا  زا  دـهدب  تسد 

وبا  46 َِکلبَق » نِم  ٍریِذَن  نِم  مُهاتَأ  ام  ًاموَق  َرِذُنِتل   » 34-1- نآرق . - ینکیم لقن  مدرم  يارب  ام  يوس  زا  یحو  زاجعاب و  ارنآ  نونکا  تشذگ و 
« - 1«3 .» تـسا هدـماین  يربـمغیپ  برع  يارب  ینعی  -1-58 ي : نآرق . - تسا هدـماین  يربـمغیپ  وـت  زا  شیپ  هّـکم  مدرم  يارب  ینعی  حوـتفلا :

29-1- نآرق . - دش نّیعم  اهنآ  يارب  يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  نوچ  ینعی  حوتفلا : وبا   48 ُّقَحلا » ُمُهَءاج  اّمَلَف   » 52-50- یقرواپ
« نارحس  » يهملک يربط :  49 ارَهاظَت » ِنارحِـس  اُولاق  [. » دمآ اهنآ  يارب  مالـسا  نآرق و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  نوچ  عمجم : ]

دوهی نخـس  زا  لقن  دناهتفگ : یـضعب  وداج  ینعم  هب  فلا  اب  تسا  هدـش  ینعم  دـنچ  تئارق  رهب  تسا و  هدـش  هدـناوخ  مه  فلا  اب  نارحاس 
و دنتـسه ، رحاس  دّمحم  یـسوم و  ینعی  تسا  برع  نخـس  لقن  دناهتفگ : یـضعب  و  دنتـسه ، رحاس  نوراه  یـسوم و  دنتفگ  اهنآ  هک  تسا 

لقن تسا و  یئوداـج  ینعمب  فلا  یب  نارحـس  -1-27 و  نآرق . - دندوب رگوداج  ود  دّمحم  یـسیع و  دنتفگ : بارعا  ینعی  دـنتفگ  یـضعب 
51 َلوَقلا » ُمَُهل  انلَّصَو  . » تسا اهوداج  لمع  یئوداج و  ود  لیجنا  نآرق و  ای  تسا و  اهوداج  راک  ود  تاروت  نآرق و  هک  تسا  برع  نخس 

يارب ترخآ  ربخب  اـیند  ربخ  ینعی  تفگ : دـیز  نبإ  تسا . هدوب  هحفص 33 ]  ] 28-1- نآرق  - ام نخس  اهنآ  يارب  هتـسویپ  ینعی  حوتفلا : وبا 
يارب هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هداـتق  عمجم :  52 َباتِکلا » ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلا  . » دـننیبیم مشچب  ار  ترخآ  ایند  رد  ینک  ناـمگ  هک  میتسویپ  اـهنآ 

و درک ، ناشفیـصوت  هیآ  هکنیا  دندش و  ناملـسم  هک  دش  لزان  یـسراف  ناملـس  يدـبعلا و  دوراجلا  يراّدـلا و  میمت  مالـس و  نب  هّللا  دـبع 
ود یـس و  هک  دندوب  هدش  واب  نمؤم  لیجنا  ربخ  بجومب  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ  هک  دش  لزان  یحیـسم  رفن  لهچ  يارب  هیآ  دناهتفگ : یـضعب 

نمیا و رماع و  فرـشا و  ههربا و  اریحب و  هک  دـندمآ  ماـش  زا  رفن  تشه  دـندمآ و  هشبح  زا  بلاـط  یبا  نب  رفعج  اـب  دـندوب و  هشبح  زا  رفن 
دوصقم تسا  هلمج  هکنیا  زا  دـعب  هک  هلبق » نم   » يهلمج تسا و  لیجنا  تاروت و  باتک  زا  دوصقم  و  دوب . اهنآ  ماـن  میمت  عفاـن و  سیردا و 

ار ترـضح  نآ  یگنوگچ  ربمغیپ  زا  شیپ  دنتـسه  لیجنا  تاروتب و  نمؤم  هک  اهنآ  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زا  شیپ 
اِمب  » 35-1- نآرق . - تسا نآرق  لوزن  زا  شیپ  هلبق » نم   » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دنتسه و  ترضح  نآب  نمؤم  دناهدید و  اهباتک  نآ  رد 
یلص ربمغیپ  ندمآ  ات  نیشیپ  ياهباتک  يهتفگ  رب  ربص  يهطساوب  تسا  هتفگ  هداتق  تسا ، فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  54 اوُرَبَص »

دندوب وا  هب  نمؤم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ندمآ  زا  شیپ  ینعی  تسا : هتفگ  محازم  نب  كاّحض  واب . ندیورگ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ّتیذا ار  اهنآ  ناـشمدرم  دـندش و  ناملـسم  تسرپتب  یهورگ  تسا : هتفگ  دـهاجم   16-1- نآرق . - دـندیورگ واب  دـمآ و  ات  دـندرک  ربص  و 

ربارب رد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  55 اوُضَرعَأ » َوغَّللا  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  . » درک فیـصوت  ار  اهنآ  هلمج  هکنیا  دندرک و  ربص  اهنآ  دـندرک و 
بتک ناوریپ  هک  تسا  نآ  وغل  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـننادرگیم ، ور  دـنهدیمن و  شوگ  ناـش  نخـسب  وگ  هدوـهیب  ناداـن و  مدرم 

مُکیَلَع ال ٌمالَـس   » 38-1- نآرق . - دـننادرگب ور  دنونـشب  نانخـس  نآ  نوچ  نینمؤم  هکنیا  دـناهدوزفا و  اهنآ  هب  هدوبن  هک  یئاـهزیچ  هتـشذگ 
یضعب میئوگ . هنادرخیب  یباوج  ار  امـش  يدرخیب  هک  هحفص 34 ]  ] 46-1- نآرق  - دیاهدوسآ ام  زا  امـش  ینعی  عمجم :  55 َنِیلِهاجلا » یِغَتبَن 
نینمؤم نایم  فرط و  يهدـیقع  راک و  ندرک  راومه  دوخ  رب  تسا و  يرابدرب  يارب  رفاـک  نمؤم و  ناـیم  هک  تسا  ینخـس  هکنیا  دـناهتفگ :

َوُه  » رشح يهروس  رد  دنوادخ ، - 1 تسا : هتفر  راکب  ینعم  جنپب  نآرق  رد  مالـس  ّیـسیلفت : نآرقلا  هوجو  نتفگ . دمآ  شوخ  تسا و  ّتیحت 
« ًامالَس اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ   » ناقرف يهروس  رد  رتهب ، ینعمب  - 2 69-30- نآرق . - يدب ره  زا  رود  هب  ینعی  ُمالَّسلا » ُسوُّدُقلا  ُِکلَملا 

. - دـنیوگیم بوخ  باوج  وغل  ربارب  رد  ینعی  مُکیَلَع » ٌمالَـس  ات - اُنلامعَأ - اَنل   » صـصق دـننادرگیم و  رب  یبوخب  ار  اـهنآ  نخـس  خـساپ  ینعی 
بوخ يانث  شیاتس و  ینعی  ٍحُون » یلَع  ٌمالَس   » تافاّصلا يهروس و  رد  وکین ، يانث  - 3 189-171- نآرق -159-144- نآرق -84-38- نآرق

- نآرق . - حون يارب  بوخ  يانث  شیاتس و  ینعی  ٍحُون » یلَع  ٌمالَـس   » دوه يهروس  رد  یگدوسآ  تمالـس و  - 4 64-42- نآرق . - حون يارب 
نیمزب وش و  هداـیپ  هریغ  قرغ و  سرت  زا  هدوسآ  حون  يا  ینعی  ٍمالَِـسب » طـِبها  ُحُون  اـی   » دوه يهروس  رد  یگدوـسآ  تمالـس و  - 4 61-39

-43- نآرق . - دینک مالس  رگیدکی  رب  ینعی  مُکِسُفنَأ » یلَع  اوُمِّلَسَف   » رون يهروس  رد  رگیدکیب ، ندرک  مالس  - 5 66-39- نآرق . - يآ دورف 
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َکَّنِإ . » تسا هکراتم  امش  ام و  نایم  ینعی  دناهتفگ : تسا و  يرازیب  یئادج و  مالـس  هکلب  تسین  انث  دمآ و  شوخ  مالـس  هکنیا  فشک :  74
رگید یئاناوت و  لقع و  دننام  تیاده  بجوم  تسا و  يدنوادخ  فطل  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  حوتفلا : وبا   56 َتبَبحَأ » نَم  يِدهَت  ال 

رفاک بلاط  وبا  رگا  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  دناهتفگ و  بلاط  وبا  رفک  يارب  ار  هیآ  هکنیا  نیفلاخم  و  تسین ، ربمغیپ  راک  یبایهار  طیارش 
صئاصخ زا  تیاده  قیقحت  تداعس و  قیفوت  هتشون : فشک   37-1- نآرق . - رفاک یتسود  دوبن  هتسیاش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دوب 

دراد نآ  هن  راک  تفگ : تقیرط  ریپ  نآ  هک  ینخس  وکین  هن ، ازس  تفـص  نیدب  ّتیدحا  لالج  زج  و  هن ، هار  نادب  ار  ّتیرـشب  تسا  ّتیبوبر 
سیلبا ار  وا  هک  ناروـجهم  رتـمهم  نآ  لزا  رد  دـمآ  هتـسیاشان  هک  دراد  هحفـص 35 ] نآ [  راک  لمع ، یـسک  زا  دـیآ و  لـسک  سک  زا  هک 

همه توکلم  لها  دوب  لمع  هاگراک  رد  هک  دنتـسنادن  دنزیم و  وا  تلود  لبط  همه  توکلم  لها  دوب  لمع  هاگراک  رد  لاس  نیدنچ  دنیوگ 
همه ابید  یـضارقم و  وا  لمع  هاـگراک  رد  ناـشیا  دـناهتفاب ، نوگرگد  هماـج  ار  وا  لزا  هاـگراک  رد  هک  دنتـسادن  دـندزیم و  وا  تلود  لـبط 

هدـمآ هاـم  وچ  يور  نآ  هن ز  هّصق  هکنیا   444-415- نآرق «. - َنیِِرفاکلا َنِم  َناک  َو   » دـمآ هایـس  میلگ  دوخ  ار  وا  لزا  هاگراک  زا  دـندید و 
: نایبلا حور  تیاهن  ات  دشاب  هارمه  ودب   || تیادب  زا  داد  ار  هک  ره  تیاده  تیب : ینیـسح : تسا  هدمآ  هایـس  ام  میلگ  گنر  نیاک   || تسا 

دب لاح  تروص  ترگ  تفگ : يدعس  خیش  هایس  دنتفاب  هک  ار  یـسک  تخب  میلگ   || درک  ناوتن  دیفـس  رثوک  مزمز و  بآ  هب  تفگ : ظفاح 
اب تفگ : بئاص  درد و  نت  رب  هماج  ادخان  رگ  || و  درب  دـهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادـخ  تسا  وا  ریدـقت  تسد  يهدـیراگن   || تسا  وکن  ای 

نبإ يهتفگب  دوب  لفون  نب  ثرح  يربط :  57 فَّطَخَُتن » َکَعَم  يدُهلا  ِِعبَّتَن  نِإ   » ام رارش  دشاب  هچ  باتفآ  رون  اب   || ام  رایتخا  دوبن  ّقح  رایتخا 
وا نخـس  لقن  هیآ  هکنیا  دـنوشیم  تسدـمه  ام  اب  گنج  رب  بارعا  مینک  وت  يوریپ  رگا  دـنتفگ  ربمغیپب  شیرق  زا  رگید  یهورگ  اـی  ساـّبع 

مدرم هک  میداد  ياج  مرح  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  ینعی  رخآ » ات  نِّکَُمن - َمل  َو  َأ   » تسا هدـش  هتفگ  وا  باوج  نخـس  هکنیا  هلابند  رد  و  تسا ،
ود ره  ّثنؤم  رّکذـم و  ظفلب  ءای  ءاـت و  اـب  عمجم :  57 ُتارَمَث » ِهَیلِإ  یبـُجی   » 323-299- نآرق -46-1- نآرق . - دناهدوسآ امغی  راتـشک و  زا 

ربمغیپ تسا و  هّکم  مدرم  دوصقم  دـناهتفگ : ساـّبع  نبإ  هداـتق و  يربـط :  59 َِکلهُم » َکُّبَر  َناـک  اـم  َو   » 28-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق 
ءای و اب  بیاغ  يهغیـصب  عمجم :  60 َنُولِقعَت » ـالَف  َأ  [ » هحفص 36  ] 32-1- نآرق . - تسا هدوـب  اـهنآ  يارب  رومأـم  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

لهج وـبا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  عـمجم :  61 ُهاندَـعَو » نَمَف  َأ   » 22-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ءات  اب  رـضاح 
نآ دافم  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  و  دناهتفگ ، زین  هریغم  نب  دیلو  راّمع و  يارب  و  لهج ، یبا  اب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هزمح و  يارب  مه  و  دناهتسناد ،

یهارمگب راداو  ار  اـهنیا  اـم  ینعی  يروباـشین :  63 خـلا » انیَوغَأ - َنیِذَّلا  ِءـال   ُ 23-1- نآرق . - دوـش قـبطنم  وا  رب  هک  تـسا  یـسک  ره  ریگارف 
ار اهنیا  مه  ام  دندرک  هارمگ  راشف  روزب و  ار  ام  نارگید  هک  روط  نامه  ینعی  دناهتفگ : ثیدح  لها  دـندش . هارمگ  ام  لثم  مه  اهنآ  میدرک 

دوخ رایتخاب  مه  اهنیا  میدـش  هارمگ  دوخ  رایتخاب  ام  ینعی  دـناهتفگ : هلزتعم  «. 4» میدرک ناشهارمگ  دوب  نکمم  هک  هلیـسو  ره  هسوسو و  اب 
ار اـم  اـهنآ  ینعی  َنوُدـُبعَی » اـناّیِإ  اُوناـک  اـم   » دـعب يهلمج  و  دـندوب . دازآ  دوـخ  یهارمگ  رد  و  میدرکن ، ناـشروبجم  اـم  هک  دـندش  هارمگ 

اهنیا میدش  هارمگ  دوخ  رایتخاب  ام  ینعی  دناهتفگ : هلزتعم  دنتفر . سوه  اوه و  یپ  دندیتسرپ و  ار  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  هکلب  دندیتسرپن 
ینعی َنوُُدبعَی » اناّیِإ  اُوناک  ام   » دـعب يهلمج  و  دـندوب . دازآ  دوخ  یهارمگ  رد  و  میدرکن ، ناشروبجم  ام  هک  دـندش  هارمگ  دوخ  رایتخاب  مه 

- نآرق -298-296- یقرواپ -29-1- نآرق . - دـنتفر سوه  اوه و  یپ  دـندیتسرپ و  ار  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  هکلب  دـندیتسرپن  ار  ام  اهنآ 
، میدوبن باذع  هکنیا  اب  لباقم  زورما  میدوب  هتفای  هار  رگا  ینعی  تسا  فوذحم  ول »  » باوج عمجم :  64 َنوُدَتهَی » اُوناک  مُهَّنَأ  َول   » 501-470

نیکرـشم زا  تمایق  زور  رد   65 َنِیلَـسرُملا » ُُمتبَجَأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف  مِهیِداـُنی  َموَی  َو   » 35-1- نآرق . - تسا یّنمت  يارب  ول » : » دـناهتفگ یـضعب  و 
ءایبنا و باوج  دوشیم  هدیـسرپ  رگید  راب  و  دـیتشادنپ ، یم  ناشکیرـش  نم  اب  امـش  هک  یگتخاس  نادوبعم  نآ  دـنیاجک  دوشیم  لاؤس  راـبکی 

هار نینچمه  زورنآ و  رد  دوـش  هتـسب  اـهنآ  رب  وـس  ره  زا  باوـج  هار  عـمجم :  66 خـلا » ُءابنَألا -» ُمِهیَلَع  تَیِمَعَف   » دـیداد هچ  ار  ناگداتـسرف 
نمب ارچ  تفگ : هریغم  نب  دیلو  فشک :  68 ُءاشَی » ام  ُُقلخَی  َکُّبَر  َو  [ » هحفص 37  ] 289-256- نآرق -66-1- نآرق . - رگیدکی زا  شسرپ 
تیآ هکنیا  دوشیمن ! لزان  نآرق  میتسه  يدابآ  ود  هکنیا  ّتیصخش  اب  رفن  ود  تسا و  فیاط  رد  هک  یفقث  دوعـسم  وبا  متـسه و  هّکم  رد  هک 
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يارب هیآ  هـکنیا  ماـما  زا  تـیاورب  یفاـص :  33-1- نآرق . - دـنیزگیم رب  دـنیرفآیم و  دـشاب  تحلـصم  هچنآ  ادـخ  هـک  تـسا  وا  باوـج  رد 
هتفگ جیرج  نبإ  يربط :  76 یسُوم » ِموَق  نِم  َناک  َنوُراق  َّنِإ  . » تسین مدرم  رایتخاب  دنک و  نّیعم  دیاب  ادخ  ار  ماما  هک  تسا  مدرمب  ندنامهف 

رب نوراـق  ینعی  فشک :  76 مِـهیَلَع » یغَبَف   » 43-1- نآرق . - دوب لیئارـسا  ینب  هفئاـط  زا  ینعی  عمجم : دوب . یـسوم  يومع  رـسپ  ینعی  تسا :
رب متس  راک  نآ  رد  تایلام و  عمج  رد  دوب  نوعرف  رومأم  وا  دناهتفگ : یضعب  و  دوخ ، ناوارف  لام  يارب  تسج  يرترب  لیئارسا  ینب  یسوم و 

تسرد نارگید  زا  رتدنلب  ار  دوخ  سابل  بجو  کی  يرترب  يارب  دناهتفگ : تساوخیم و  نوزف  دنهدب  دیاب  هچنآ  زا  درکیم و  لیئارـسا  ینب 
- نآرق . - دناهدرمش وا  یغب  بجوم  ار  مالّسلا  هیلع - یسوم  يربمغیپ  رب  دسح  مه  ارقف و  ندرمـش  کبـس  زین  دیـشکیم و  نیمز  رب  درکیم و 

حتفب حتفم  عمج  - 2 دیلک . ینعمب  حاتفم  عمج  - 1 24-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روج  ود  هحتافم » : » فشک  76 ُهَِحتافَم » َّنِإ  ام   » 20-1
ءامّـسلا نئازخ   » تسا تیاور  تسا و  دنوادخ  هاگـشیپ  یناهن  ياههتخودنا  ینعی  ِبیَغلا » ُِحتافَم  ُهَدنِع  َو   » لثم هنازخ  هتخودـنا و  ینعمب  میم 

هیآ اب  رتبـسانم  ینعمنیا  و  تسا . هاـیگ  ینیمز  ياههتخودـنا  تسا و  ناراـب  ینامـسآ  ياههتخودـنا  ینعی  تاـبّنلا .» ضرـالا  نئازخ  رطملا و 
هک نکم  شومارف  ینعی  دومرف : هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  حوتفلا : وبا   77 « 5 «» اینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  َسنَت  -87-119 ال  نآرق . - تسا

: دومرف هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  حوتفلا : وبا   77. دشاب سب  ار  وت  يزور  لالح  هار  زا  هک  تسا  هزادنا  نآ  یگدـنز  رد  وت  يهرهب 
 ] 44-42- یقرواپ -41-1- نآرق . - دشاب سب  ار  وت  يزور  لالح  هار  زا  هک  تسا  هزادنا  نآ  یگدنز  رد  وت  يهرهب  هک  نکم  شومارف  ینعی 

هارب دـیاب  هک  نکم  شومارف  ار  دوخ  يهیامرـس  راـک و  يورین  یناوج و  یتسردـنت و  ینعی  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  فـشک : هحفص 38 ]
نآ زا  سب ، دوب و  دهاوخ  ینفک  اهنت  ناهج  هکنیا  زا  تلحر  تقو  رد  وت  بیـصن  ینعی  هتـشون : ینیـسح  يربب . راکب  ترخآ  ندروآ  تسد 
زور نآ  دوب  دهاوخ  نتخ  ات  مور  دح  رـس  || و ز  دوب  دهاوخ  نمی  ماش و  ات  وت  کلم  رگ  یعابر : وشم . هّرغ  لانم  لامب و  شیدنا و  رب  لاح 

« َکَلهَأ دَق  َهّللا  َّنَأ  مَلعَی  َمل  َو  َأ  يِدـنِع . ٍملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق   ] » دوب دـهاوخ  نفک  زگ  دـنچ  وت  هارمه   || رفـس  مزع  ینک  ناهج  نیزک 
اعّدا هکنیا  هک  وا  ایآ  تسا  نم  ملع  تهجب  ماهدرک و  لیـصحت  نم  هک  تسا  یتامولعم  رثا  رد  تورث  هکنیا  دـیوگیم  نوراـق  ینعی   78 خلا »
دوبان ّقح  اب  تفلاخم  رثا  رد  دندوب  دـنمتورث  يوق و  وا  زا  شیب  هک  ار  فیاوط  مما و  زا  يرایـسب  دـنوادخ  هک  درادـن  ار  هکنیا  ملع  دـنکیم 

ار دوخ  یئابیز  ینعی  ناـیبلا : حور   79 ِِهتَنیِز » ِیف  ِهِموَـق  یلَع  َجَرَخَف   » 99-3- نآرق [. - دوب ملاع  دوخ  نوچ  دـنک  همکاحم  هکنیا  نودـب  درک 
ار دوخ  يّدام  ياهـشیارآب  هکنآ  تسا و  راگدرورپ  تعاط  رتمک  نآ  زا  تسا و  تفرعم  هدنب  شیارآ  نیرتهب  تسا : هتفگ  اطع  نبإ  دنایامن .
هک سکنآ  سلطا  يابق   || دنرخن  وج  مین  هب  تقیقح  ناردـنلق  تسا : هتفگ  ظفاح   43-1- نآرق . - تسا هدروخ  لوگ  دوخ  تنیزب  دیارایب 

وچمه تسا : هتفگ  راّطع  خیـش  ناکدوک  بیرف  يداش و  تسه   || ناکم  زا  يوب و  گنر و  زا  راختفا  تسا : يونثم  رد  تسیراـع و  رنه  زا 
رد  || دـیلپ  تریـس  تسا و  كاپ  هماج  ارک  تسا : هتفگ  يدعـس  درگم  وب  گنر و  رورغم  نانز  نوچ   || درز  خرـس و  ردـنا  رگنم  نـالفط 
هک ینت  رب  هماج  هکنیا   || قشع  تخود  هک  یهاش  سلطا  رد  وجم  شلصو  هحفص 39 ] تسا [ : هتفگ  یماج  یلوم  دیلک  دیابن  ار  شخزود 
درک شومارف  ار  يدنوادخ  لضف  نوراق  دناهتفگ : تفرعم  لها  زا  یضعب  نایبلا : حور   81 َضرَألا » ِهِراِدب  َو  ِِهب  انفَسَخَف   » دوب هدنژ  ریز  ناهن 
دروآ شیـسوم  ین   || نوراق  نوچ  شدـشک  رد  نیمز  هک  ارنآ   40-1- نآرق . - دندرب ورف  نیمزب  ار  وا  دراد  یتلیـضف  دوخ  هک  تشادـنپ  و 

هتفگ تسناـشیورد و  تریغ  زا  مه  هک  یـشاب  هدـناوخ   || زونه  رهق  زا  دوریم  ورف  هک  نوراـق  جـنگ  تسا : هتفگ  ظـفاح  نوراـه  هن  نورب 
روآ تسدب  دوخ  شیورد  لد  ارگناوت  تسا : هتفگ  درادن و  ناهن  رز  ات  دـیئوگ  زاب  هچنغ  اب   || داب  رب  داد  ماّیاک  نوراق  جـنگ  لاوحا  تسا :

هن تسا : نینچ  هیآ  هکنیا  ینعم  حوتفلا : وبا   81 َنیِرِصَتنُملا » ات - ُهَنوُرُصنَی - ٍۀَِئف  نِم  َُهل  َناک  امَف   » دنام دهاوخن  مرد  جنگ  رز و  نزخم  هک  ||  
وبا  82 ُطُسبَی » َهّللا  َّنَأَـکیَو   » 72-56- نآرق -44-1- نآرق . - تشاد یـسوم  زا  ای  نم  زا  ماقتنا  یئاناوت  هن  دـنک و  شیراـی  هک  تشاد  یـسک 
ءاّرف - 3 ینیبیمن ! ایآ  ینعی  تفگ : هداـتق  - 2 ینادـیمن ! ایآ  ینعی  تفگ : دـهاجم  - 1 تسا : فـالتخا  ّنأـکیو »  » يهملک ینعم  رد  حوتفلا :

« تیبلا ءارو  ّهنأکیو  : » تفگ تسا ! اجک  ترـسپ  دیـسرپ : رهوش  زا  یبارعا  ینز  دناهدرک  تیاکح  نوچ  تسا  رارق  اب  يراداو  ینعمب  تفگ :
-6 تسا . بّجعت  ینعمب  تـسا : هـتفگ  يرگید  - 5 تسا . قـیقحت  ینعمب  تفگ  ساـّبع  نبإ  - 4 تسا ! هناـخ  تـشپ  رد  ینیبیمن  رگم  ینعی 
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« الأ  » لثم تسا  هیبنت  يارب  دناهتفگ : یـضعب  - 7 تسا . هداتفا  فیفخت  يارب  مـال  تسا و  هدوب  کـلیو »  » 30-1- نآرق : - تسا هتفگ  برطق 
، تسا سوسفا  فّسأت و  ینعمب  دنـسیونب و  ادج  ار  يو »  » يهملک دیاب  هحفص 40 ] دنا [  هتفگ  یئاسک  هیوبیـس و  لیلخ و  - 8 شاب . رادربخ 

هدناوخ زین  لوهجم  تروصب  نیـس  رـسک  ءاخ و  ّمض  اب  فسخ » : » عمجم دهاوخب . هکنآب  دـهدیم  يزور  دـنوادخ  يرادـنپ  هک  ياویا  ینعی 
83 ًاداسَف » َو ال  ِضرَألا  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  ال  . » تسا هدش  هدناوخ  ادج  رگدـکی  زا  ّهنأ » کیو   » تروصب ّهنأکیو »  » يهملک مه  تسا و  هدـش 
دنرادن و گنن  ادخ  یگدنب  زا  دـنرادن و  مدرم  رب  يزارفن  درگ  متـس و  هک  اهنآ  ینعی   54-1- نآرق : - دناهتفگ لتاقم  جیرج و  نبإ  عمجم :
ار اههدـش  مگ  تفریم و  هار  رازاب  رد  ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  ناذاز  و  دـنرادن . ادـخ  یـصاعم  ینامرفان و  گـنهآ 

هکنیا دومرفیم : دناوخیم و  اهنآ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  تشذگیم و  ناگدنشورف  ولج  زا  دومرفیم و  کموک  ناوتان  مدرمب  درکیم و  یئامنهار 
هدرک لـقن  ترـضحنآ  زا  جرعا  ماّلـس  وبا  و  دـنراد . یئاـناوت  تردـق و  هک  مدرم  رگید  يارب  تسا و  رگداد  نتورف و  ناهدـنامرف  يارب  هیآ 

اُولُع  » تاملک هکنیا  ینعم  رد  لخاد  دوش و  وا  ترخاـفم  يدنـسپدوخ و  بجوم  وا  شفک  دـنب  یـسک  يارب  تسا  نکمم  دومرف : هک  تسا 
اوران هب  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  ندرک ، توعد  دنوادخ  ریغ  شتـسرپب  ینعی  ضرإلا » یف  اداسف  : » تسا هتفگ  یبلک  و  دشاب . ِضرَألا » ِیف 
ینعی تسا ، ربمغیپ  اب  نخـس  يور  نایبت :  85 ٍداعَم » یلِإ  َكُّداَرل  َنآرُقلا  َکـیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ   » 131-107- نآرق . - نتفرگ یسک  زا  لام 

هب ینعی  تفگ : يرصب  نسح  تدوخ ، داعمب  دنادرگیم  رب  ار  وت  تشاد  مزال  وت  رب  ار  نآ  ياهروتـسد  لاثتما  درک و  لزان  وتب  ار  نآرق  هکنآ 
دنـسپ ینعم  هکنیا  و  هّکم ، يوسب  رگید - تیاورب  و  گرم - يوس  هب  تفگ : ساّبع  نبإ  تشهب ، يوسب  تفگ : دـهاجم  تماـیق ، زور  يوس 

هک ار  نآرق  درک  ریزگان  وت  رب  یلقع  لماک  دادعتـسا  بجومب  لزا  رد  هکنآ  ینعی  یناشاک : تـالیوأت   69-1- نآرق . - تسا نیرّسفم  رتشیب 
عیمج قّقحتب  ّقحب  ياـقب  يوسب  یقیقح  یگناـگی  تاذ و  ّتیدـحا  رد  ءاـنفب  دـنادرگیم  رب  ار  وت  تسا  اـهتمکح  تـالامک و  يهمه  ریگارف 

هکنیا و دب  وا  زا  نوچ  يونثم : ددرگیم . نشور  هحفص 41 ] دوعی [ » هیلا  أدبی و  هنم   » ّرس اجنیا  رصبتسم  کلاس  رب  و  هتشون : ینیسح  تافص .
ّالِإ ٌِکلاه  ٍءیَش  ُّلُک   » عوجر دشاب  وا  يوس  مه  ار  هلمج   || عولط  ّقح  زا  درک  هک  ار  یئاهرون  یهتنا  دشاب  هک  دیاب  ودب  مه   || ادتبا  ار  نآ 
هیلع ّیلع  زا  يدرم  تفگ : ریبـج  نب  دیعـس  يدـنوادخ . کـلم  زج  دوش  دوباـن  زیچ  همه  ینعی  تفگ : ناـسیک  نبإ  حوتفلا : وـبا   88 ُهَهجَو »

هک یتساوخ  نم  زا  مدرم  يورب  یتفگ  غورد  دومرف : مهاوخیم . وت  زا  ادخ  يورب  ینعی  هّللا » هجوب  کلئسا   » تفگ تساوخ و  يزیچ  مالّسلا 
هتفگ هیلاعلا  وبا  ّقح . رگم  دوش  دوبان  زیچ  همه  ینعی  ُهَهجَو » ّالِإ  ٌِکلاه  ٍءیَـش  ُّلُک  ! » ياهدـناوخن هیآ  هکنیا  رگم  تسا  ّقح  ینعمب  هّللا  هجو 
همه رگید  تسا و  یقاـب  هک  تسا  ّقـح  دوـجو  دوـصقم  فـشک :  408-370- نآرق -39-1- نآرق . - تسا صـالخاب  لـمع  دوصقم  تسا :

نآرقلا هوجو  امش . يادخ  تسا  هدنخرف  ینعی  اّولـصف » مّکبر  عمـس  كرابت   » هتفگ هّیما  دنکیم  لامعتـسا  تاذ  ياجب  تفـص  برع  و  یناف ،
دوخ نید  دراپسب  هکیسک  ینعی  ِهِّلل » ُهَهجَو  َمَلسَأ  نَم   » هرقب يهروس  لثم  نید  ینعمب  - 1 تسا : هدمآ  ینعم  راهچ  هب  نآرق  رد  هجو  ّیسیلفت :

ٌِکلاه ٍءیَش  ُّلُک   » صصق يهروس  و  تسا ، اجنآ  ادخ  ینعی  ِهّللا » ُهجَو  َّمَثَف   » هرقب يهروس  لثم  دنوادخ  ینعمب  - 2 68-36- نآرق . - ادخب ار 
« ِراـهَّنلا َهجَو   » نارمع لآ  يهروس  لـثم  لّوا  ینعمب  - 3 142-104- نآرق -63-38- نآرق . - وا رگم  تسا  دوباـن  زیچ  همه  ینعی  ُهَهجَو » اـّلِإ 

تروص ندنادرگ   72-36- نآرق : - ینعی ِءامَّسلا » ِیف  َکِهجَو  َبُّلَقَت   » هرقب يهروس  لـثم  يور  ینعمب  - 4 60-42- نآرق . - زور لّوا  ینعی 
یئوت همه  وتب ، وت  زا  همه  سکب  وت  زا  هن  وت  هب  سک  زا  هن  يزاینیب ، وت  زا  ار  سک  هن  يزابنا و  وت  اب  ار  سک  هن  هتـشون : فشک  نامـسآب . وت 

حرش رد  هتشون : ینیسح  هحفـص 42 ] یقاب [ . دوخ  ّقحب  اتکی  ّقح ، یناف  قیالخ  عطقنم و  قیالع  لطاب » هّللا  الخ  ام  ءیـش  ّلـک  ـالا   » سب و 
يهدـهاشم يهلاوح  تسا و  کلاه  زورما  وا  دوجو  رد  ءایـشا  يهمه  دوجو  هک  دوش  مولعم  ات  کـلهی »  » تفگن هک  تسا  روکذـم  فراوع 

: دناهتفگ افرع  ناگرزب  زا  یـضعب  نایبلا : حور  منم » هک  دیاین  تسار  نمز  وت  دوجو  اب  : » عارـصم تسا . نابوجحم  ّقح  رد  ادرفب  لاح  هکنیا 
ارنآ هک  لاوز  لباق  تسا و  نکمم  تسا و  ثداح  نارگید ، زا  يدرف  زایتما  تابجوم  ندش و  دوجوم  تهج  زا  يدوجوم  يزیچ و  ره  نوچ 

« ههجو  » ياهریمـض يورنیا  زا  تسا  دوجو  نیع  تسین و  ریذـپانف  دوجو  یتـسه و  تهج  زا  دوجوم  ناـمه  دـنمانیم و  دوـجوم  نآ  ّتیهاـم 
دوجو لصا  تسا و  ّقحب  هّجوتم  هک  زیچ  نآ  تقیقح  هجو و  رگم  تسا  یندش  دوبان  يزیچ  ره  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  ءیـش  ياجب 
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انف ّقح  يوس  دوجو و  تهج  زا  تسا و  یندـش  دوبان  شندوب  زیچ  ّتیهاـم و  تهج  زا  زیچ  ره  هک  دوشیم  هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  تسا . وا 
مدعب هتسباو  هدش  ادیپ  هدوبن و  هک  یتاّیصوصخ  تهج  زا  تادوجوم  درف  درف  نایعا و  دناهتفگ : افرع  زا  یضعب  هکنانچ  مئاد  تسا و  ریذپان 

تـسین شدوخ ، هدیرفآ  قولخم و  تفگ : یفراع  هک  يدینـش  رگا  سپ  تسا  تباث  دوجو  نیع  دوجو  تقیقح و  يوس  زا  تسا و  یتسین  و 
یبرغم و  میتفگ ، ام  هک  تسا  هیآ  نیمه  دافم  شدوصقم  هک  ریذپب  ار  وا  نخـس  هکنیا  تسا  دـنوادخ  يهژیو  ندوب  یتسه و  تسا و  دوبن  و 

رایغا رد  رای  دوهش  تسا : هتفگ  یماج  انالوم  یبارـس  هیداب  رد  هنـشت  مشچ  شیپ  نوچ   || دیامن  همه  یتسه  اّما ، تسین  وت  ریغ  تسا : هتفگ 
هکنآ ینعی  هّللا » يوس  اّمم  هّللا  رفغتـسا  : » تفگ يرکب  نسحلا  وبا  خیـش  هاوس  دوجولا  یف  ءیـش  هک ال  ریغ ! مادـک   || تسا  یماج  برـشم 

موهوم دوجوب  مشچ  فراع  هک  نوچ  دـنک  یتسه  ياعّدا  دـنک و  تباـث  يدوجو  دوخ  يارب  هکنیا  زا  دـنکیم  رافغتـسا  تسا  یندـش  دوباـن 
هحفـص درادیم [ . دنکیم و  یهلا  ّتیوه  یتاذ و  تدحو  رادیدپ  ار  دوخ  دنیبیم و  هدش  تسین  یناف و  دیحوت  تقیقح  رد  ار  نآ  و  درادـن ،

، یلاخ ياههنیـس  یلاع و  ياهتّمه  دـنراد و  یفاـص  ياـهلد  هک  نیقیلا  نیع  نادـنوادخ  نید و  هار  نادرم  تسا : هتفگ  رارـسألا  فشک  [ 43
دوخ دوبن  يدرمناوج  نینچ  ات  دوبن  هلـالج  ّلـج  ّقح  زج  ناـشیا  موهفم  دوصقم و  دـنزب  رـس  وه »  » هملک هکنیا  ناـشیا  يهنیـس  رعق  زا  نوچ 

. وه تفگ : یئآیم ! اجک  زا  تفگ : دمآ و  زاب  يو  شیپ  یشیورد  تفریم  یهار  رد  هک  يزیزع  نآ  ددرگن . فوشکم  يو  رب  ّتیوه  تقیقح 
هک تسا  نانچ  هکنیا  وه ، تفگیم : يدرکیم  لاؤس  هچ  ره  زا  وه . تفگ : تسا ! یچ  تودـصقم  تفگ : وه ، تفگ : يوریم ! اجک  تفگ :

مَلعاَف  » ياههلمج تیآ 50  - 1 ام : هدافتـسا  نخـس و  مرادنپ  یئوت  منک  هگن  هچ  ره  رد   || مراد  تلایخ  رد  هدـید  ود  هک  سب  زا  دـناهتفگ :
هدیجنـسن هک  تسا  اـهنآ  يارب  زورما  و  دوب ، ربمغیپ  اـب  راـگزاسان  شیدـنا و  جـک  مدرم  ندناسانـش  يارب  زور  نآ  رخآ » اـت  َنوُِعبَّتَی -» اـمَّنَأ 

راـچان دـنریذپیم . دـنمدرخ  ناربهر  نارگید و  زا  هن  دـنراد و  دوخ  درخ  زا  هن  يربـهر  دـننیزگیم و  دوخ  يارب  یـشور  دـننکیم و  یئاـعّدا 
يهجیتن دـهدیم  ناشن  بوخ  رخآ  ات  يِدـهَی » ـال  َهّللا  َّنِإ   » رخآ يهلمج  دـننکیم و  متـس  دـشاب  اـهنآ  وریپ  سک  ره  دوخ و  رب  مدرم  هنوگنیا 

نینچ اـت  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  یگدـنز  يهتـشر  دـننکیم و  مگ  ار  دوخ  هار  ینعی  دـنوشیمن  یئاـمنهار  ّقح  يوس  زا  هک  ار  شور  هنوگنیا 
راتفرگ و هشیمه  هک  مینیبیم  رایـسب  دارفا  رد  یلو  مک  رایـسب  هّتبلا  اههعماج  رد  ارنآ  يهنومن  و  دـننابیرگب . تسد  يراتفرگ  نیمه  اب  دنـشاب 

دََقل  » تیآ 51 - 2 447-420- نآرق -79-44- نآرق . - دنتسین نآ  زا  رادربتـسد  دناهتفرگ و  سنا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هب  نوچ  دنرازآ  رد 
ات تسا  هدیـسریم  رـشبب  هتخیـسگان  يربـهر  يهلیـسو  لوق و  هک  تسا  هدرک  رادربـخ  ار  بارعا  زور  نآ  هچنآ  رب  هوـالع  رخآ » اـت  اـنلَّصَو -

ياهوترپ نآرق و  ینعی  تیاده  يهلیـسو  لوق و  هک  تسه  مدرم  يارب  يروآدای  نامه  زین  زورما  رد  دنبایب . ار  دوخ  یتخبـشوخ  هار  دنناوتب 
ناراگزور يهمه  رد  هتـسویپ  رگیدـکیب  یگمه  نآرق  زا  يهتفرگ  ماـهلا  نادـنمدرخ  نادنمـشناد و  و  تسا ، نید  ناـیاوشیپ  راـتفگ  هک  نآ 

اهنآ یپ  دنـشاب و  يروآدای  و  هحفص 44 ]  ] 31-13- نآرق  - رّکذـت درم  دـیاب  مدرم  ّطقف  تسه  تسا و  هدوب  ياج  رب  اپ  هدـنیآ  هتـشذگ و 
مدرم يارب  دشاب  ینمض  روتـسد  زور ، نآ  نینمؤم  یفّرعم  رب  هوالع  دیاش  رخآ  ات  َوغَّللا » اوُعِمَـس  اذِإ  َو   » تیآ 55 - 3 دننک . هدافتسا  دنورب و 

هک تسا  مولعم  دـنوشن و  کیرـش  راک  هدوهیب  مدرم  اب  دنـشاب و  نادرگ  ور  دوش  هدرمـش  هدوهیب  وغل و  هچ  ره  زا  دـیاب  هک  دـنمدرخ  نمؤم 
هن رگ  دوشن و  هدرمش  زین  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  زا  دشاب و  هتشادن  یگتسب  عامتجا  اب  هک  تسا  یناسفن  ياهراک  يارب  روتـسد  هکنیا 

مهارف نآ  طرـش  هک  فورعمب  رما  رد  هّتبلا  تسا  مزال  نآ  زا  يریگولج  هکلب  تسین  زیاج  ندـنادرگ  ور  عامتجا  نوناق  فالخ  راک  یهن  زا 
دناوتیمن نآ  ریگولج  رفن  کی  تسین  مه  رگا  ای  دـشاب  هتـشاد  صوصخم  فّظوم  هک  اجنآ  رد  یعامتجا  مکح  فلاـخم  راـک  مه  دـشابن و 

هکنیا اب  ینمـض  روتـسد  هکنیا  هکنیا  يهنیرق  مینادـب و  میناوتیم  نمؤم  درف  کـی  يهفیظو  یعقوم  نینچ  يارب  ار  هیآ  نیمه  داـفم  زاـب  دـشاب 
« رخآ ات  اُنلامعَأ - اَنل   » دنیوگیم هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  ناراک  هدوهیب  اب  نمؤم  نتفگ  نخـس  زرط  هک  تسا  دـعب  ياههلمج  تسا  طیارش 
رد نوچ  دـنرادن  يریگولج  یئاناوت  ای  درادـن و  عامتجا  هب  ینایز  هک  تسا  یعامتجا  ریغ  یناسفن و  ياـهراک  رد  هکنیا  رب  تسا  هناـشن  هک 

ینادان دولوم  ياهراک  دوب  دیاب  نادرگ  ور  نآ  زا  تسا و  وغل  هچنآ  هک  تسا  هناشن  تسا و  هدش  متخ  َنِیلِهاجلا » یِغَتبَن  ال   » يهلمج اب  رخآ 
نامدوخ و يارب  اـم  راـک  : ] نخـس هکنیا  نتفگ  تسا  مولعم  اریز  تسا  نکمم  نآ  زا  يریگولج  تسا و  ناـگمهب  روآ  ناـیز  هچنآ  هن  تسا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1429 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


و درادن ، یناگمه  نایز  هچنآب  تسا  دودحم  راتفر  هنوگنیا  هکنیا  رب  تسا  هناشن  میرادن ] راک  نادان  مدرم  اب  ام  هک  ناتدوخ  يارب  امـش  راک 
رب يهناشن  زین  وت  راک  هن  تسا  ادخ  راک  تیاده  تسا  هدش  مالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هک  دعب  تایآ  تسین و  حالـصا  لباق  زین 

رخآ ات  يدُـهلا - ِِعبَّتَن  نِإ  اُولاق   » تیآ 57 - 4 1163-1136- نآرق -956-941- نآرق -40-13- نآرق . - میدرک هدافتـسا  ام  هک  تسا  نیمه 
سک ره  شیاجنگ  لابند  هب  یگمه  نآ  ءوس  جیاتن  اهیورجک و  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هدش  نایب  يروط  بلطم  َنوُِملاظ » اُهلهَأ  َو  تیآ 59 
رگا هک  تسا  بارعا  نخـس  هحفص 45 ]  ] 87-65- نآرق -44-13- نآرق  - لـقن لّوا  رد  اریز  وا ، يدوجو  يهزادـنا  ّتیفرظ و  دـشابیم و 

لابندب مهارف ، زیچ  همه  تسا و  نما  ناشنیمزرـس  هک  تسا  هدش  يروآدای  لقن  هکنیا  لابندب  دننکیم . نامردب  رد  نارگید  میوش  ناملـسم 
هتفگ یفّرعم  لقن و  هکنیا  زا  سپ  تسا . ینادان  هجیتن  رد  شیاسآ  لئاسو  هکنیا  اب  نخـس  هکنیا  هک  دـناهدش  یفّرعم  اهنآ  يروآداـی ، هکنیا 
سپ دـندش . هاوخدوخ  لبنت و  یـشوخ ، شیاسآ و  يارب  هک  ار  یئاهیدابآ  میدرک  بارخ  هک  رخآ  ات  ٍۀَـیرَق » نِم  اـنکَلهَأ  مَک  َو   » تسا هدـش 

ار دوخ  دب  يهجیتن  یهاوخدوخ  یلبنت و  لهج و  هک  دهدیم  ناشن  دنتسین  ملاع  مدرم  رتشیب  هک  ولج  تیآ  یفّرعم  نآ  اب  يرخآ  رابخا  هکنیا 
زا شیب  نوچ  تسین  یسکب  مه  یمتس  دنکیم و  ار  دوخ  راک  وا  يهزادنا  ّتیفرظ و  نکیل  دنکن  ریـصقت  دوخ  راک  رد  یـسک  هچرگا  دراد و 
مه زاب  رخآ  ات  َِکلهُم » َکُّبَر  َناک  ام   » تسا هدـش  هتفگ  هک  دـعب  تیآ  رد  دـنامب و  ملاس  شیدابآ  هک  تسا  هتـشادن  يزیچ  یلبنت  لـهج و 

دنتفرن تسار  هارب  هـک  دـندوب  راکمتـس  نوـچ  تـسا و  تیادـه  يهلیـسو  ندرک  هداـمآ  زا  سپ  يدوباـن  هـک  دـنامهفیمن  ار  هـکنیا  زا  شیب 
ندش ّررکم  سک و  ره  يدوجو  يهزادنا  وا و  ّتیفرظ  تسا و  سک  ره  جنگ  هدیدپ  يراکمتـس  هکنیا  هک  تسا  مولعم  میدرک و  ناشدوبان 

دوـخ و هک  یمدرم  ره  هتـشذگ  خـیرات  رد  تسا : هدـش  هتفگ  لّوا  هک  دـشاب  اـم  يهدافتـسا  نـیمهب  هراـشا  دـیاش  يرُقلا » َکـِلهُم   » تاـملک
دناهدوب و ناوتان  ای  دنشاب  هدرک  ربهر  نامرف  زا  یچیپرـس  مهف  ملع و  اب  هچ  تسا  هدوبن  تیاده  يهلیـسو  ربهر و  نودب  دش  دوبان  ناشیدابآ 

هکنیا هک  دـشاب  اهنآ  ندـناسرت  بارعا و  يارب  دـیاش  تسا و  هدـش  رارکت  رگید  نایبب  بلطم  هکنیا  هراـبود  دـناهدیمهفن  ار  تیادـه  شزرا 
. دراد ار  دوخ  دب  يهجیتن  متس  تروص  ره  رد  دنشاب  لهاج  ای  دنراکمتـس  هک  دنمهفب  دنناوتب  هچ  دوب  دهاوخ  متـس  لابند  رد  مدرم  يدوبان 

تایآ هکنیا  رهاظ  َنُولَءاسَتَی » مُهَف ال  اـت - مِهیِداـُنی - َموَی   » ات 66 تایآ 62  - 5 1188-1170- نآرق -873-845- نآرق -365-334- نآرق -
نینچ اهنآ  زا  میناوتیم  ام  نکل  دـهدیم  ناشن  ار  ناطیـش  ناوریپ  ناتـسرپ و  تب  رگید  ملاع  تشونرـس  میدرک  لـقن  نیرّـسفم  زا  هک  يروطب 

 ] 78-53- نآرق -41-22- نآرق  - هاگتـسد هک  دوب  دهاوخ  يزور  دنتـسه  دوخ  ياهبابرا  هاج  لامب و  میلـست  هک  اهنآ  يارب  مینک : هدافتـسا 
ار مدرم  ناج  لام و  امش  دندرب و  امش  دای  زا  ار  ادخ  هک  اهنآ  دنتسه  اجک  دنسرپب  ناگدرپس  رس  نآ  زا  دوش و  نوگژاو  اهبابرا  هحفص 46 ]

دنراد بابراب  سرتسد  هن  ناگراچیب  نآ  دنهدیم و  تبسن  اهنآب  ار  هانگ  اهبابرا  یـسرپ ، زاب  رد  زور  نآ  دیدرک ! لامیاپ  اهنآب  یکیدزن  يارب 
ياهراد رایتخا  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دننک . مهارف  ار  دوخ  عافد  يهلیـسو  دنناوتب  هک  دنتـسه  کیدزن  رگدکیب  هن  دنریگب و  وا  زا  ماقتنا  هک 

َکَیلِإ انأَّرَبَت   » اههلمج هکنیا  دنراپسن و  رز  روزب و  ار  دوخ  یگرابکی  دنریگب و  دنپ  تایآ  هکنیا  زا  دنوشن و  دوخ  هاج  يهتفیـش  يزور  دنچ 
دنهدیمن و ار  اهنآ  باوج  دـنرادیم و  رودـب  اهنیا  زا  ار  دوخ  موکحم  ياهبابرا  نآ  ینعی  ُءابنَألا » ُمِهیَلَع  تَیِمَعَف  مَُهل -...  اُوبیِجَتـسَی  مَلَف  ...- 

شیپ هنوگنیا  زا  یـسایس  تالّوحت  رـضاح و  خـیرات  دـنکیم و  یفّرعم  ار  مدرم  هنوگنیا  بوخ  دـنرادن . عافد  لئاسو  رابخاب و  سرتسد  اـهنآ 
ریـسفت زا  رخآ  ات  ُُقلخَی » َکُّبَر   » تیآ 68 - 6 475-443- نآرق -435-409- نآرق -401-381- نآرق . - دهدیم ناشن  ام  يارب  دایز  اهدـمآ 

نوچ یلو  تسین  يرایتخا  ار  سک  تسا و  دـنوادخ  اب  ماما  باختنا  هک  هیآ  زا  دوصقم  يارب  تسا  هدروآ  یتایاور  هک  میدرک  لـقن  یفاـص 
هناهب يزیچ  رهب  اـهنآ  هک  تسا  نارفاـک  راـتفگ  ربارب  رد  هیآ  هکنیا  رد  نخـس  شور  تفگ  ناوتیم  میرادـن  تّحـص  ناـنیمطا  تاـیاور  نآـب 
هدرک مالعا  یّلک  روطب  هیآ  هکنیا  يورنیا  زا  میدرک  لقن  ار  هریغم  نب  دـیلو  رارـسألا  فشک  زا  هکیروطب  دـندرکیم  رظن  راهظا  دـنتفرگیم و 

رد هک  دنامهفیم  رخآ  ات  ُةَرَیِخلا » ُمَُهل  َناک  ام   » يهلمج هچرگا  دنک و  رظن  راهظا  دنادب و  ادخ  کیرـش  ار  دوخ  هک  دسرن  ار  سک  هک  تسا 
رارق وا  يارب  رایتخا  هار  هلیـسو و  ادـخ  ار  یمدآ  لقع  یگدـنز  ياهراک  رد  هک  تسا  مولعم  بلطم  یلو  دـنرادن  يرایتخا  مدرم  راـک  چـیه 

- هزره رظن و  راـهظا  هنوگنآ  يارب  هیآ  هکنیا  ماـمت  هک  تسا  مولعم  َنوُکِرـُشی » اّـمَع  یلاـعَت   » تسا هدـش  هتفگ  رخآ  رد  نوـچ  تسا و  هداد 
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ياهراک زا  مه  تماما  يهلئـسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـهراک  رد  راـیتخا  یفن  مومع  داـفم  زا  میئوگب  تسا  نکمم  یلو  تسا  نارفاـک  یئارد 
يرایتخا دنهد و  صیخشت  دوخ  ل  هحفص 47 ]  ] 838-811- نآرق -596-567- نآرق -32-13- نآرق  - هک تسین  مدرم  يهنازور  کچوک 

رد نوراق  زا  نخـس  هک  تایآ  رخآ  ات  َنوُراق » َّنِإ   » تیآ 76 - 7 90-88- یقرواپ «. - 6» دوش نّیعم  دنوادخ  يوس  زا  دیاب  دـنرادن و  نآ  رد 
لوزن نامز  ات  هک  دـهدیم  ناشن  هلمج  کبـس  یلو  متفاین  سک  نینچ  زا  ياهناشن  مدرک  صّحفت  هچنآ  تاروت  رد  هچرگا  تسا  هدـمآ  نایم 

ات ار  وا  راک  نایاپ  تسا و  هدروآ  مدرم  دایب  مه  ار  وا  اهيروآدای  دـنپ و  نانخـس  ناـیم  رد  يور  هکنیا  زا  تسا  هدوب  فورعم  يدرم  وا  هیآ 
يداش حرف و  هک  درادن  تلالد  نینچ  َنیِحِرَفلا » ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ   » هیآ رخآ  يهلمج  دنروخن و  یگدنز  شیارآ  لام و  لوگ  دـشاب و  یتربع 

هک دناهداد  شدنپ  وا  يهتخودنا  لام و  لقن  يهلابند  رد  نوچ  تسا  دنـسپان  يّدام  ياهـشیارآب  یمرگلد  يداش و  هکلب  تسا  دنـسپان  یّلکب 
يهلمج تیآ 81  - 8 478-437- نآرق -30-13- نآرق . - درادـن تسود  ار  يداش  نینچ  ادـخ  هک  شابم  داش  هتخودـنا  لاـم و  نیاـب  ینعی 

نینچ دیاش  تفگ  ناوتیم  هچنآ  یلو  دوریم  ورف  نیمزب  تمایقب  ات  دنیوگیم : هک  اجنآ  ات  دناهتشون  یبلاطم  نیرّسفم  هچرگا  رخآ  ات  انفسخف » »
هچنآ شدوخ و  درکیم  ار  وا  یئاراد  يوزرآ  دیدیم  ار  وا  سک  ره  هک  شیارآ  هتخودنا و  هیامرـس و  نامه  اب  فورعم  درم  نامه  هک  دشاب 

نآ يهمه  دـنتفر و  نیمزب  هک  میدـید  ار  هاج  لام و  ناـبحاص  زا  يرایـسب  مه  زورما  هکناـنچ  دـنامن  نآ  زا  يرثا  تفر و  ورف  نیمزب  تشاد 
يداهن ریزگان  یگتسویپ  کی  رخآ  ات  ُةَرِخآلا » ُراّدلا  َکِلت   » تیآ 83 - 9 دندش . نارگید  يارب  تربع  بجوم  دـش و  دوبان  یئابیز  یئاراد و 

رگا هک  تسا  يروج  ناسنا  تشرـس  و  التعا ، داسف و  زا  يراددوخب  تسا  هتـسباو  یناسنا  لامک  رگید و  يارـس  هک  دهدیم  ناشن  ار  یمدآ 
 ] 39-13- نآرق  - هدید بیـسآ  هایگ  دننام  دسریمن و  دوخ  یـضتقم  لامکب  دنامیم و  صقان  مامتان و  تفر  يرترب  یهابت و  یپ  یگدنز  رد 

نتـساوخ یهابت  نتـسج و  يرترب  هک  دـنکیم  نشور  ار  يوقت  ینعم  َنیِقَّتُمِلل » ُۀَِـبقاعلا   » رخآ يهلمج  دوشیم و  رمثیب  کشخ و  هحفص 48 ]
هکنیا نارگید و  دوخ و  حالص  ریخ و  رد  ندرک  ششوک  ندرمش و  ربارب  نارگید  اب  ار  دوخ  ینعی  يوقت  و  تسا ، يراکزیهرپ  اب  راگزاسان 

هحفص 49]  ] 61-34- نآرق . - دناسریم وا  نکمم  لامکب  ار  یمدآ  هک  يوقت  تقیقح  تسا 

توبکنع هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   29 - 

ات 27] تایآ 1  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]

مِِهلبَق نِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  دََقل  َو  [ 2  ] َنُونَتُفی مُه ال  َو  اّنَمآ  اُولوُقَی  نَأ  اوُکَرُتی  نَأ  ُساـّنلا  َبِسَح  َأ  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
نَم  304-1- نآرق [ - 4  ] َنوُمُکحَی ام  َءاس  انوُِقبسَی  نَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  مَأ  [ 3  ] َنِیبِذاکلا َّنَمَلعََیل  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّنَمَلعَیَلَف 

َنیِذَّلا َو  [ 6  ] َنیَِملاعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهّللا  َّنِإ  ِهِسفَِنل  ُدِـهاُجی  امَّنِإَف  َدَـهاج  نَم  َو  [ 5  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٍتَآل  ِهّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهّللا  َءاـِقل  اوُجرَی  َناـک 
نِإ َو  ًانـسُح  ِهیَدـِلاِوب  َناـسنِإلا  اَـنیَّصَو  َو  [ 7  ] َنوـُلَمعَی اُوناـک  يِذَّلا  َنَسحَأ  مُهَّنَیِزجََنل  َو  مِِهتائِّیَـس  مُـهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاـِحلاّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ 

ِتاـِحلاّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 8  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَنُأَف  مُکُعِجرَم  ََّیلِإ  امُهعُِطت  الَف  ٌملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  اـم  ِیب  َكِرـُشِتل  َكادَـهاج 
َءاج ِنَئل  َو  ِهّللا  ِباذَعَک  ِساّنلا  َۀَـنِتف  َلَعَج  ِهّللا  ِیف  َِيذُوأ  اذِإَف  ِهّللِاب  اّنَمآ  ُلوُقَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   615-1- نآرق [ - 9  ] َنیِِحلاّصلا ِیف  مُهَّنَلِخُدَنل 

[11  ] َنیِِقفانُملا َّنَمَلعََیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّنَمَلعََیل  َو  [ 10  ] َنیَِملاعلا ِروُدُص  ِیف  اِمب  َمَلعَِأب  ُهّللا  َسَیل  َو  َأ  مُکَعَم  اّنُک  ّانِإ  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  نِم  ٌرصَن 
َُّنلِمحََیل َو  [ 12  ] َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  ٍءیَـش  نِم  مُهایاطَخ  نِم  َنِیِلماِحب  مُه  ام  َو  مُکایاطَخ  لِمحَنل  َو  انَلِیبَس  اوُِعبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو 

َنیِسمَخ ّالِإ  ٍۀَنَس  َفلَأ  مِهِیف  َِثبَلَف  ِهِموَق  یلِإ  ًاحُون  انلَـسرَأ  دََقل  َو  [ 13  ] َنوُرَتفَی اُوناک  اّمَع  ِۀَمایِقلا  َموَی  َُّنلَئـُسَیل  َو  مِِهلاقثَأ  َعَم  ًالاقثَأ  َو  مَُهلاقثَأ 
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َلاـق ذِإ  َمیِهاربِإ  َو  [ 15  ] َنیَِملاعِلل ًۀَیآ  اهانلَعَج  َو  ِۀَـنیِفَّسلا  َباحـصَأ  َو  ُهانیَجنَأَف   780-1- نآرق [ - 14  ] َنوُِملاظ مُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَـخَأَف  ًاـماع 
نِم َنوُدـُبعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  ًاکفِإ  َنوُُقلَخت  َو  ًاناثوَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُدـُبعَت  امَّنِإ  [ 16  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  ُهوُقَّتا  َو  َهّللا  اوُدـُبعا  ِهِموَِقل 

َو مُِکلبَق  نِم  ٌمَمُأ  َبَّذَک  دَقَف  اُوبِّذَُکت  نِإ  َو  [ 17  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َُهل  اوُرُکشا  َو  ُهوُُدبعا  َو  َقزِّرلا  ِهّللا  َدنِع  اوُغَتباَف  ًاقزِر  مَُکل  َنوُِکلمَی  ِهّللا ال  ِنُود 
ُلق  664-1- نآرق [ - 19  ] ٌریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َکـِلذ  َّنِإ  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  ُهّللا  ُئِدـُبی  َفیَک  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 18  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم 
نَم ُمَحرَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُـعی  [ 20  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  َةَرِخآلا  َةَأشَّنلا  ُئِـشُنی  ُهّللا  َُّمث  َقلَخلا  َأَدـَب  َفیَک  اوُرُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِس 

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  [ 22  ] ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  ام  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضرَألا  ِیف  َنیِزِجعُِمب  ُمتنَأ  اـم  َو  [ 21  ] َنُوبَلُقت ِهَیلِإ  َو  ُءاشَی 
ُهّللا ُهاجنَأَف  ُهُوقِّرَح  َوأ  ُهُوُلتقا  اُولاق  نَأ  ّالِإ  ِهِموَق  َباوَج  َناک  امَف  [ 23  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  َو  ِیتَمحَر  نِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ِِهئاِقل  َو  ِهّللا  ِتایِآب 

َُّمث اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  مُِکنَیب  َةَّدَوَم  ًاناثوَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  ُمتذَـخَّتا  اَمَّنِإ  َلاق  َو   647-1- نآرق [ - 24  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِراـّنلا  َنِم 
یلِإ ٌرِجاهُم  یِّنِإ  َلاق  َو  ٌطُول  َُهل  َنَمآَـف  [ 25  ] َنیِرِـصان نِم  مَُکل  ام  َو  ُراّنلا  ُمُکاوأَم  َو  ًاضَعب  مُکُـضَعب  ُنَعلَی  َو  ٍضعَِبب  مُکُـضَعب  ُرُفکَی  ِۀَمایِقلا  َموَی 

ِةَرِخآلا ِیف  ُهَّنِإ  َو  اینُّدلا  ِیف  ُهَرجَأ  ُهانیَتآ  َو  َباتِکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  انلَعَج  َو  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َُهل  انبَهَو  َو  [ 26  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر 
نوچ هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم  ایآ   2 ملا » . » نابرهم يهدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت : هحفـص 51 ]  ] 524-1- نآرق [ - 27  ] َنیِِحلاّصلا َنَِمل 

میدومزآ روجب  روج  ياهیراتفرگب  ار  نیشیپ  يهتـشذگ  رد  مدرم  هکنیا  اب  دنوش 3  هدومزآ  راتفرگ و  دیابن  دندازآ و  میتسه  نمؤم  دـنتفگ :
ام زا  دننکیم  نامگ  دـننکیم  دـب  هک  اهنآ  ایآ  دنیوگیم 4 و  غورد  هک  اهنآ  دنتـسه و  وگتـسار  هک  اهنآ  دنوش  رادومن  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  ات 

نّیعم ماگنه  دنادب  تسا  ّقح  رادیدب  راودیما  سک  ره  یلو   5 دننکیم . دوخ  دوسب  یتواضق  دب  هچ  میرادن ]! اهنآب  یسرتسد  و   ] دناهتفر ولج 
همه زا  زاینیب  يادخ  نوچ  تسا  هدرک  دوخ  دوسب  دنک  یششوک  سک  ره  سپ  اناد 6  تسا و  اونش  دنوادخ  هچ  دسریم  ارف  دوخ  يدنوادخ 

شاداـپ دـناهدرک  هچنآ  زا  رتهب  دوشیم و  هدرتس  ناـش  ناـهانگ  هّتبلا  دـندرک  هشیپ  يراـکوکن  دـندش و  نمؤم  هک  اـهنآ  تسا 7 و  ناـیناهج 
دنزیتسب وت  اب  رگا  هک  اجنآ  ات  شاب  راتفرـشوخ  ردام  ردپ و  اب  میدرک  شرافـس  ناسناب  ام ] هک  تسا  هکنیا  يراکوکن  نیرتهب   ] دنریگیم 8 و

زاب نم  يوسب  ناتیگمه  دیسر  دهاوخ  يزور  هک  ربم  ناشنامرف  یمانب ، دوخ  هدننیرفآ  ینادیمن  دوخ  يادخ  هک  ارنآ  يوش و  كرـشم  هک 
میروآیم رد  نیحلاص  رامـش  هب  ار  راک  وکین  نینمؤم  هک ] تسا  زور  نآ  و  دینیب . یم  ازـس  هچ   ] دیدرکیم 9 و هچ  منک  ناترادربخ  دیدرگ و 

نامه مدرم  يوس  زا  يراـتفرگ  هکنیا  هک  دـنرادنپیم  دـننیبب  يرازآ  ّقح  هار  رد  نوچ  میتسه و  نمؤم  دـنیوگیم : مدرم  زا  ياهتـسد  یلو   10
میدوب امش  اب  ام  دنیوگیم : دشاب  یـشیاسآ  دسر و  یکموک  ّقح  يوس  زا  رگا  و  دننکیم ] یتسـس  دوخ  نامیا  رد  و   ] تسا يدنوادخ  باذع 

هک اهنآ  دنتسه و  نمؤم  هک  اهنآ  دنادیم  ادخ  هّتبلا   11 دنراد ]! لد  رد  هچ  مدرم  دنادیمن  ادخ  رگم   ] يرکف هتوک  هچ  یلو  میتسه  ناملسم  و 
دیوش و ام  وریپ  دینک و  يرکفمه  ام  اب  امش  دنتفگ : نینمؤمب  هک  نارفاک  نانخس ] هحفص 52 ] زا [  تسا  رادربخ  هکنانچ   ] دنتسه 12 قفانم 
هچ دنریگب 13  دوخ  ندرگب  ار  نارگید  ناهانگ  زا  يزیچ  دنناوتن  زگره  هک  دنیوگیم  غورد  اهنآ  هّتبلا  میشکیم . شود  رب  ار  امش  ناهانگ  ام 

دنتسه دوخ  غورد  تمهت و  ریگرد  زیخاتسرب  و  دناهدرک . هارمگ  هک  ار  اهنآ  ناهانگ  ینیگنس  مه  دنربب و  ار  دوخ  ناهانگ  نیگنـس  راب  دیاب 
دـنامب و اـهنآ  ناـیمب  مک  هاـجنپ  رازه و  یناـیلاس  وا  میداتـسرف و  يربمغیپب  شدوخ  مدرم  يارب  ار  حون  اـم  هتـشذگ ]: زا  يداـی  کـنیا   ] 14

تربع يهناشن  میدـناهر و  نافوط  زا  دـندوب  یتشک  هب  هک  اـهنآ  اـب  ار  وا  دندش 15 و  نافوط  راتفرگ  دـندوب و  راک  متـس  یلو  داد  ناشدـنپ 
تسا رتهب  امش  يارب  هکنیا  هک  دینک  هشیپ  يوقت  دیتسرپب و  ار  ادخ  تفگ : دوخ  مدرمب  وا  میداتـسرف و  ار  میهاربا  زین  میدرک 16 و  نایناهج 

دوخ شیپ  زا  یئادخ  دوخ  دیتسرپیم و  ادخ  ریغ  اریئاهتب  امش  هک  تسین  هکنیا  زج  دینادب 17  دیهد و ] صیخشت  ار  دوخ  حالص  ریخ و   ] رگا
ار وا  دیهاوخب و  ادخ  زا  دوخ  يزور  سپ  دنناسر . امـشب  يزور  هک  دـنرادن  رایتخا  دـیتسرپیم  ادـخ  ریغب  هک  ار  اهنآ  هچ  دـیزاسیم ! غورد  هب 
و دندوب ، نینچ  زین  امـش  زا  شیپ  هک  تسین ] یکاب  ارم   ] دیرادن رواب  منخـس  رگا  دیدرگیم 18 و  زاب  وا  يوسب  هک  دینک  شرکـش  دیتسرپب و 

دنوادخ هک  دناهدیـشیدنین  دـناهدرکن و  رظن  دـنناربمغیپ ] رکنم  هکیمدرم  ایآ   ] سب 19 دـناسر و  ماغیپ  یتسردـب  هک  زج  تسین  هداتـسرف  رب 
تسا و ناسآ  راگدرورپ  تردـق  هاگـشیپب  راـک  هکنیا  ار و  نیـسپاو  شیادـیپ  دـنکیم  رادـیدپ  روطنیمه ] سپ  ! ] درک تقلخ  زاـغآ  هنوگچ 
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هدش زاغآ  اههدیرفآ  هکنیا  هنوگچ  دـیرگنب  دـینک و  شدرگ  نیمز  رد  وگب : مدرم ] هکنیا  يرادـیب  يارب  زاب  دّـمحم  يا   ] درادن 20 یتمحز 
رب ياناوت  دنوادخ  نوچ  تسا ] یگدنز  هکنیا  يهلابند  و   ] تسا ترخآ  رد  هک  شیادیپ  نآ  دـنکیم  رادـیدپ  هرابود  ومه  مه  زاب  سپ  تسا 
رب وا  يوسب  ار  امش  نوچ  دشخبیم  دهاوخب  هک  ارنآ  دنکیم و  راتفرگ  هدرک  نّیعم  تشونرسب  ار  سک  ره  هک  تسا  وا  21 و  تسا . زیچ  همه 

هحفص هک [  اهنآ  سپ ]  ] دیرادن 23 روای  تسود و  ادخ  زج  دینک و  هراچیب  ار  وا  دیناوتن  نامسآب  ای  دیشاب  نیمز  رد  هچ  سپ  دننادرگیم 22 
میهاربا ّتلم  دنراد 24 و  راظتنا  رد  كاندرد  رازآ  دنتسه و  ام  تمحر  رهم و  زا  دیماان  نانیا  دنتسه  زیخاتـسر  زور  ادخ و  تایآ  رکنم  [ 53

دینازوسب ای  دیـشکب  ار  میهاربا  دنتفگ : رگدـکی  اب  هکنیا  زج  دنتـشادن  یخـساپ  ار  وا  نانخـس  هک ] دـندوب  ناسک  هنوگ  نیمه  زا   ] وا مدرم  و 
دننک رواب  دنشیدنیب و  ات   ] دنتسه نمؤم  هک  یمدرم  يارب  تسا  اههناشن  تشذگرس  هکنیا  رد  هّتبلا  داد و  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  یلو 

راهظا زج  ّقح  ربارب  رد  امـش  یتسرپتب  هکنیا  تفگ : میهاربا  هکنیا ] زج  تشاذگیمن  یـسک  شود  رب  يراب  تساوخیمن و  يزیچ  وا  هک   25
يهتـسدب نیرفن  ياهتـسد  دیوش و  رگدکی  رکنم  هک  تسا  زیخاتـسر  سپـس  تسین و  رگدکی  اب  یگدنز  يهزور  دنچ  يراگزاس  یتسود و 

يوـسب نم  تفگ : دـیورگ و  میهارباـب  طوـل  هورگ ] نآ  زا   ] 26 دـشابن . یـسردایرف  روای و  امـش  يارب  دـشاب و  شتآ  ناتیاج  دـنک و  رگید 
ام رتاـناد 27 و  تسا و  رترب  وا  هک  ّقـحب ] ندیـسر  يارب  مرادـیم  رب  تسد  ناـشراکفا  مدرم و  هکنیا  زا  و   ] منکیم ترجه  دوـخ  راـگدرورپ 

رگید يارسب  میداد و  ار  وا  يراکوکین  دزم  ایند  رد  میدرک و  نّیعم  باتک  يربمغیپ و  اهنآ  لسن  رد  بوقعی و  میداد و  ار  قاحـسا  میهارباب 
هیآ هن  تصـش و  یگمه  ار  هروس  هکنیا  ياههیآ  هرامـش  نایبت : نیرّـسفم : نخـس  دش . دهاوخ  هدرمـش  ناراگتـسر  نیحلاص و  يهتـسد  رد 

اههیآ يهرامـش  رد  عـمجم : تسا . هتـسناد  هیآ  رخآ  اریا  هملک  اـی  هلمج  یـسک  ره  ینعی  تسا  فـالتخا  اـههیآ  لیـصفت  رد  یلو  دـناهتفگ 
رد و  دناهتـسناد . هیآ  رخآ  ار  َلِیبَّسلا » َنوُعَطقَت   » يهلمج زاجح  ياهیراق  دناهتـسناد و  لّوا  تیآ  رخآ  ار  ملا »  » هفوک مدرم  تسین و  فالتخا 

هروس هکنیا  ماـمت  تسا : هتفگ  همرکع  -191-220 و  نآرق -143-118- نآرق . - دناهتسناد هیآ  رخآ  ار  َنیِّدلا » َُهل  َنیِِـصلُخم   » ماش هرـصب و 
هدوب هّکم  هب  لّوا  زا  هیآ  هد  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . هدمآ  هنیدمب  یگمه  دـناهتفگ : ساّبع  نبإ  هداتق و  و  تسا . هدـش  لزان  هّکمب 

زا یهورگ  تسا  هتفگ  هداتق  نایبت :  2 اوُکَرُتی » نَأ  ُساـّنلا  َبِسَح  َأ  ملا  . » تسا نیمه  زین  ساـّبع  نبإ  زا  رگید  تیاور  هنیدـمب و  هّیقب  تسا و 
دنور هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  هنیدمب  دننک و  اهر  دوخ  نهیم  ات  دـندش  نوریب  اجنآ  زا  هّکم  هحفص 54 ]  ] 42-1- نآرق  - مدرم

نوریب اجنآ  زا  دندینـش  هیآ  هکنیا  نوچ  زاب  دـمآ و  اهنآ  یتسـس  هکنیا  يارب  تیآ  هکنیا  دنتـشگ و  رب  اهنآ  دـنتفرگ و  ار  ناـشولج  نارفاـک 
یـضعب و  رخآ ، ات  انِیف » اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  اهنآ  يارب  دـندنام  هدوسآ  ياهراـپ  دـندش و  هتـشک  ناـش  ياهراـپ  دـندش و 

هک دندش  ناملـسم  هک  دش  لزان  یئاهنآ  يارب  دناهتفگ : رگید  یـضعب  دش ، لزان  دـندوب  هّکم  کیدزن  هک  اهنآ  راّمع و  يارب  هیآ  دـناهتفگ :
مـسا هک  تسا  هکنیا  اهرظن  نیرتهب  ملا »  » ینعم رد  و  دـندرک . يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  دـش  بجاو  تاکز  داهج و  نوچ  دـندش و  ناملـسم 

ارف تسا  تراشا  مال  هّللا ، ارف  تسا  تراشا  فلا  هتشون : فشک   377-347- نآرق . - اههروس لّوا  يهعّطقم  فورح  رگید  لثم  دشاب  هروس 
یحو هک  دّمحم  تّوبن  قدصب  لیئربج و  تناما  هب  شیوخ و  ّتیهلاب  دنکیم  دای  دـنگوس  هّزعلا  ّبر  دّـمحم ، ارف  تسا  تراشا  میم  لیئربج ،

. هن اور  تمهت  دّمحم  یفطـصم  زا  هن ، اور  تنایخ  لیئربج  زا  هناور ، لیم  هلالج  ّلج  ّقح  زا  دّمحم  هدنریذپ  لیئربج و  هدـنرآ  منم و  هدـننک 
هنک زا  لماک  چـیه  لقع  تسین و  هار  باتک  هکنیا  قیاقحب  ار  یـسک  هک  دـنناد  ات  تسا  قلخ  ریخأـت  تهج  هعّطقم  فورح  هتـشون : ینیـسح 

تـسا تراشا  فلا ، دـناهتفگ  هروس  هکنیا  لّوا  فورح  رد  و  تسا » مگ  يو  رد  مهف  زجاع و  درخ  : » عارـصم ین  هاگآ  مالک  هکنیا  تفرعم 
« دیجم . » راذگم ورف  تدابع  رد  صالخا  منم  فیطل »  » رآ نم  تعاطب  يور  منم  هّللا »  » هک دیامرفیم  دـیجمب . میم  فیطلب و  مال  و  هّللا ، مساب 

شنیرفآ نارگید  اـب  شاهطبار  سب و  تسا و  ملع  ریغ ، ربارب  رد  هک  یتقیقح  نآ  یناـشاک : تـالیوأت  رادـم . مّلـسم  ار  نارگید  یگرزب  منم 
تلفغ ناصقن و  رد  ات  دننکیم  يراک  دنیوگیم و  ّقحب  ینخـس  رهاظ  رد  هچنآب  ار  مدرم  دنکن  اهر  هک  تسا  هدرک  اضتقا  نینچ  زاغآ  تسا و 

دوخ داهن  رد  هک  یگدامآ  ات  دیامزآیم  ار  اهنآ  اهیتخـس  روجب و  روج  ياهیراتفرگب  هکلب  دنرادب  مشچ  ولج  رد  رادنپ  يهدرپ  دننامب و  دوخ 
تـالامک نآ  دراد  تسود  ـالع  ّلـج و  ّقح  نوچ  دـنور  ـالاب  دنـسرب و  هحفـص 55 ] دنـسرب [  دوشیم  هک  ماـقم  نآـب  دوش و  رادومن  دـنراد 
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ملاـع رد  داـهن و  تعیدوب  مدآ  ینب  يهتباـث  ناـیعا  رد  ار  اـهنآ  دوش  رادومن  دّدـعت  ترثک و  تروصب  تدـحو  عمج و  نیع  رد  يهتخودـنا 
« فرعا یک  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  اّیفخم  ازنک  تنک   » تسا یسدق  ثیدح  هکنانچ  درک  رادومن  دارفا  تروصب  دوهـش  ترثک و 

بجوم اهنآ  دوجو  رد  ّقح  تافـص  يرادومن  ات  درک  ناسکی  ناـشرظن  رد  اـهیراتفرگ  اهیـشوخب و  ار  اـهنآ  ناـمیا  یتسرپ و  ّقح  تقیقح  و 
ّقح تافـص  نزخم  ندعم و  شیادـیپ  زاغآ  رد  هکنانچ  دـنوش ، ّقح  تافـص  رهظم  دوخ  تالامک  رخآ  رد  دوش و  اهنآ  تفرعم  یئاسانش و 

: تسا هتفگ  ناقـشاع  فصو  رد  ناتـسوب  باتک  رد  نایبلا : حور  دناهدوب . نآ  اب  بسانم  زاغآ  رد  هک  دیـسر  دنناوتیم  يروجنآب  نوچ  دندوب 
خلت هن  لگ  هاش  اب  تسا  راخ  رادحلـس   || لم  شیع  رد  تسا  رامخ  يالب  دنـشک  رد  مد  دننیب  خـلت  رگ  || و  دنـشک  رد  ملا  بارـش  مد  امد 
دنب یصالخ ز  دیوجن  شراکش   || دنب  یئاهر ز  دهاوخن  شریسا  تسود  تسد  زا  دشاب  رکش  یخلت  هک   || تسوا  دای  رب  هک  يربص  تسا 

ایب تفگ  تفر و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  روضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  يومع  ساّبع  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  زا  یفاص :
هکنیا يهجیتن  سپ  دومرف : یلب ، تفگ : دـننکیم ! تعیب  نم  اب  مدرم  هک  يراد  نیقی  دومرف : دـننک  تعیب  تفالخب  وت  اب  مدرم  ات  میورب  مه  اب 

مال رسک  ءای و  ّمضب  هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  3 رخآ » ات  َنیِذَّلا - ُهّللا  َّنَمَلعَیَلَف  ! » دوشیم رادومن  اجک  مدرم  شیامزآ  هیآ و 
نیمه ار و  نایوگغورد  نایوگتـسار و  دنکیم  یفّرعم  مالعا  دنوادخ  دشاب  نینچ  ینعم  دشاب و  مالعا  ردصم  زا  ات  تسا  هدومرف  تئارق  مّود 

5 ِهّللا » َءاِقل  اوُجرَی  َناک  نَم   » 39-1- نآرق . - تسا هدش  لقن  يرهز  نسحلا و  نب  هّللا  دـبع  نب  دّـمحم  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  تئارق 
 - ار وت  دیدبان و  ار  وا  یتیگ  ود  هک  دـید  ار  وت  يو  دـید و  لزا  رد  ار  وت  هک  دـنیب  سک  نآ  ار  وت  یهلا  تفگ : تقیرط  ریپ  هتـشون : فشک 

اونـشا و  دیتسوات ، رب  نم  رادید  ات  مدرک  اناوت  ار  امـش  تفگ : رمع  نب  زیزعلا  دبع  دیدنـسپ . هدـیدان  هک  دـید  وا  هحفص 56 ]  ] 36-1- نآرق
ینعی يربط : ٍتَآل » ِهّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  . » دیدنامب نم  اب  دیدش و  هاگآ  نم  زا  ات  مدینامد  امـش  رب  شیوخ  يوب  و  دـیتسواترب ، نم  نخـس  ات  مدرک 

َو  » 34-1- نآرق . - دسریم يدوزب  تسا  هدرک  نّیعم  اهنآ  يازس  شاداپ و  باسحب و  یگدیسر  مدرم و  نتخیگنارب  يارب  دنوادخ  هکیماگنه 
ریـشمشب نیرفاک  اب  دـنوادخ و  يربنامرف  رد  یئابیکـش  يرایتسدـب  دـیگنج  سفن  اب  هکنآ  ینعی  فشک :  6 ِهِسفَِنل » ُدِـهاُجی  امَّنِإَف  َدَـهاج  نَم 

- َكادَهاج نِإ  َو   » 47-1- نآرق . - تسا وا  دوخ  يارب  وا  ياهراکنیا  يهمه  سک  نینچ  وا  كراخ  راخ  زا  يریگولجب  ناطیـش  اب  دیگنج و 
ریز تفگ : شردام  تفر  هنیدمب  درک و  دوخ  نهیم  كرت  نوچ  هک  دمآ  صاّقو  دعـس  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  8 رخآ » ات 
. - ربم ار  ناشنامرف  رفک  كرـش و  رد  نک و  یکین  اهنآب  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  ددرگ ، رب  تسا  هتفریذـپ  هک  ینید  زا  وا  ات  موریمن  هیاـس 
دوخ نید  دندش و  ناملـسم  هّکم  مدرم  زا  یهورگ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  10 رخآ » ات  اّنَمآ - ُلوُقَی  نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو   » 22-1- نآرق

اب ناناملسم  دندش ، هتشک  گنج  رد  اهنآ  زا  رفن  دنچ  دندرب و  ناناملسم  گنجب  دوخ  اب  ار  اهنآ  بارعا  ردب  گنج  رد  دنتـشادیم ، هدیـشوپ 
هکنیا يارب  هیآ  هکنیا  میهاوخب  شزرمآ  دنوادخ  زا  اهنآ  يارب  دـیاب  دـناهدوب  روبجم  ناملـسم و  دـناهدش  هتـشک  هک  اهنیا  دـنتفگ : رگدـکی 
گنج زا  هک  هّدـع  نآ  يارب  ار  هیآ  هکنیا  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  اـهنآ  و  مِهِـسُفنَأ » یِِملاـظ  ُۀَِـکئالَملا  ُمُهاـّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ   » دـش لزاـن  وگتفگ 
دننامب هّکم  رد  هک  دنامن  ناشیارب  ياهناهب  رذع و  دوب و  مدرم  هنوگنآ  شنزرـس  هیآ  هکنیا  نوچ  دنتـشون  دندوب  هّکم  رد  دنتـسر و  تمالس 

َنِم  » دش لزان  هیآ  هکنیا  دندرک . شزاس  مه  اهنآ  دندیـسر و  اهنآ  هب  دندرک و  لابند  ار  اهنآ  بارعا  دنور  هنیدمب  هک  دندش  نوریب  اجنآ  زا 
تبقاع هک  دندوب  دیماان  دنتفر و  نوریب  هّکم  زا  اهنآ  تسا . هدمآ  دورف  امش  يارب  یتیآ  نینچ  هک  دنتـشون  اهنآب  ناناملـسم  ُلوُقَی » نَم  ِساّنلا 

َّنِإ َُّمث   » دش لزان  هّدع  هکنیا  هحفص 57 ]  ] 902-872- نآرق -503-437- نآرق -40-1- نآرق  - يارب هیآ  هکنیا  هاگنآ  دنشاب . هتشاد  یبوخ 
دندش و لد  يوق  اهنآ  تسا  هدمآ  امـش  يارب  یتیآ  نینچ  هک  دنتـشون  ناشيارب  ناناملـسم  رخآ » ات  اُوِنُتف - ام  ِدَعب  نِم  اوُرَجاه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر 

. - دندش هتـشک  یهورگ  دندرب و  ردب  ناج  یهورگ  ات  دندیگنج  اهنآ  اب  دـندرک و  ناشلابند  نیکرـشم  بارعا و  دـندش و  هنیدـم  يهناور 
دنتشادن یتّیصخش  هک  هدوت  مدرمب  هّکم  نایعا  اسؤر و  تسا : هتفگ  كاّحـض  يربط :  12 مُکایاطَخ » لِمحَنل  َو  انَلِیبَس  اوُِعبَّتا   » 91-24- نآرق

هدهع ارنآ  ام  دیدش  دوخ  ناهانگ  لوئسم  امش  دوب و  رگا  تسین و  يرگید  ملاع  هک  دیریگب  شیپ  ار  ام  هار  امـش  دنتفگ : دندش  ناملـسم  و 
هک یمتـس  راـب  دـناهدرک و  دوخ  هک  ناـهانگ  راـب  ینعی  عمجم :  13 مِِهلاـقثَأ » َعَم  اـًلاقثَأ  َو  مَُهلاـقثَأ  َُّنلِمحََیل  َو   46-1- نآرق . - میوـشیم راد 
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- نآرق . - دنربیم شودب  ار  نارگید  ندرک  هارمگ  هانگ  راب  مه  هدرک و  دوخ  هک  هانگ  ای  دنرب و  یم  دوخ  شودب  تمایقب  دناهدرک  يرگیدب 
زیاج تجاح  تقو  زا  نایب  ریخأت  هک  ار  یلوصا  هدعاق  هکنیا  دـهدیم  ناشن  هیآ  هکنیا  رخف :  18 ُنِیبُملا » ُغالَبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   » 59-1

دـشابن و راکـشآ  شغالبا  رگا  هک  تسا  راکـشآ  نیبم و  غالبا  لوسر  هفیظو  تسا : هدـش  هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپب  نوچ  تسین .
ُئِدُبی َفیَک  اوَرَی  َمل  َو  َأ   » 55-1- نآرق . - دنک ریخأت  ار  بلطم  نایب  تسین  زیاج  سپ  تسا  هدرکن  تلاسر  هفیظو  ماجنا  دـنک  ریخأت  ار  نایب 

تداعا ءادبا و  هتشون : فشک   71-1- نآرق «. - مهل لق   » ریدقتب تسا  هدـش  تئارق  مه  ءات  اب  اوری » مل  ا و  : » عمجم  19 ُهُدیُِعی » َُّمث  َقلَخلا  ُهّللا 
رد یهگ  بولقلا  بابرا  لاوحا ، رّرکت  تاقوا و  ّریغت  ارف  تسا  تراشا  نطاب  يور  زا  تسا و  يرخا  هأـشن  یلوا و  هأـشن  رهاـظ  يور  زا  قلخ 

یتعاـس رکـس ، یتعاـس  روضح ، یتعاـس  بلاـغ ، ناـشیارب  تبیغ  یتعاـس  سنا ، رد  یهگ  تبیه ، رد  یهگ  طـسب ، رد  یهگ  دنـشاب و  ضبق 
فوخ دوب و  ترفغم  عمط  ات  یگدـنب  راهظا  رد  يدودـح  تبیه  رد  دـشاب و  ضبق  رد  هک  تعاس  نآ  هدـنب  انف . یتعاس  اقب ، یتعاـس  وحص ،
سنا دهاوش  دهن و  طسب  ملاع  رد  مدق  نوچ  زاب  ًابَهَر » َو  هحفص 58 ]  ] 481-460- نآرق  - ًابَغَر انَنوُعدَی   » تفگ هّزعلا  ّبر  کنانچ  تبوقع 

دصقم و ههجو » نودیری   » دنک یناگدنز  دیرجت  حوتفب  ددرگ ، دّرجم  شیوخ  دصق  تدارا و  زا  دوش ، رّرحم  شیوخ  تّوق  لوح و  دزادنیب 
یمـصخ ار  یـسک  ره  تمایق  رد  هک  يدوخیب  یتسمرـس و  زا  تفگ  یلبـش  هک  دـشاب  نانچ  لاـح  نیرد  يو  سفن  ددرگ . يو  تّمه  يهلبق 

و تفگیم ، نینچ  دوب  طسب  رد  هک  یهاگ  مدنامب . وا  رازلگ  رد  ات  درک  رادـگ ] هپت و   ] هبقع نم  هار  رب  ارچ  ات  منم  مدآ  مصخ  دوب و  دـهاوخ 
تاوامّسلا و هکنیا  : » تفگیم ات  دنداد  سنا  طسب و  اب  ار  وا  هراب  رگید  زاب  «، 1 «، 7 «» دوهیلا ّلذ  لّطع  ّیلذ  : » تفگیم دوب  ضبق  رد  هک  یهاگ 

قادـصم و  تسا ، تراشا  يوب  تداعا » ءادـبا و   » هک لاوحا  رّرکت  ینعم  تسا  هکنیا  « 2 « 8 «» ینیع نفج  ةرفـش  یلع  اهلمحا  یّتح  نوضرألا 
هیلع هّللا  یلص  یفطصم  شور  تریـس و  زا  لاح و  دعب  الاح  يا  ٍقَبَط » نَع  ًاقَبَط  َُّنبَکرََتل   » هلالج ّلج  تفگ  هک  تسا  نآرق  تدع  زا  هکنیا ،
یب لعفی  ام  يردأ  ام  : » تفگیم ضبق  لاح  رد  زاب  ممدآ ] دنزرف  نیرترب  نم  ینعی  « ] مدآ دـلو  دّیـس  انا  : » تفگیم يزور  هک  تسا  نآ  هلآ  و 
ریپ «. 10 «» ینیقسی ینمعطی و  ّیبر  دنع  ّلظا  مکدحاک  تسل  : » تفگیم سنا  تلاح  رد  زاب  « 9 «» ادّمحم قلخی  مل  دّمحم  ّبر  تیل  مکب  و ال 
وت هک  سب  زا  دنام  لجخ  نم  لد  دنام ، یکی  يدـینارذگب و  هبقع  نارازه  رب  یهلا  هتفگ : هداد و  نوریب  بیجع  يزمرب  ینعم  هکنیا  تقیرط 

مزیخ و رب  دوخ  سپ  زا  ات  يوشب  نم  زا  ارم  هکنآ  دنام  ینتـسش  کی  و  یتسود ، اب  يدرک  انـشآ  ات  یتسـشب  بآ  نارازه  هب  یهلا  دناوخ . ار 
بیاغ و ظفلب  ءای  اب  اوری » مل  ا و   » هلمج و  شیپ . رد  منیبب  ار  دوخ  منک و  زاب  مشچ  ات  شیوخ ! تنحمیب  يزور  امنیب  زگره  یهلا  یناـم . وت 
يدینارذگب و هبقع  نارازه  رب  یهلا  هتفگ : هداد و  نوریب  بیجع  يزمرب  ینعم  هکنیا  تقیرط  ریپ  تسا . هدـش  هدـناوخ  باطخ  هغیـصب  ءات  اب 

هکنآ دنام  ینتسش  کی  و  یتسود ، اب  يدرک  انشآ  ات  یتسـشب  بآ  نارازه  هب  یهلا  دناوخ . ار  وت  هک  سب  زا  دنام  لجخ  نم  لد  دنام ، یکی 
رد منیبـب  ار  دوخ  منک و  زاـب  مشچ  اـت  شیوخ ! تنحمیب  يزور  اـمنیب  زگره  یهلا  یناـم . وت  مزیخ و  رب  دوخ  سپ  زا  اـت  يوـشب  نم  زا  ارم 

- یقرواپ -530-528- یقرواپ -13-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  باطخ  هغیـصب  ءات  اب  بیاغ و  ظفلب  ءای  اـب  اوری » مل  ا و   » هلمج و  شیپ .
رارکت رخف :  20 َقلَخلا » َأَدـَب  َفیَک  اوُرُظناَـف  [ » هحفـص 59  ] 1175-1173- یقرواپ -1095-1093- یقرواپ -835-799- نآرق -661-659

ارنآ دوخ  ینیب  زیت  يرایـشوه و  هب  ات  دـناهدرکن  هاگن  دوخ  ایآ  هک  تسا  ینیب  زیت  سدـح و  يهلیـسوب  ملع  زا  شـسرپ  ولج  تیآ  رد  بلطم 
لالدتـسا رکف و  يهلیـسوب  ات  دیرگنب  فارطاب  سپ  دیرادن  ملع  ینیب  زیت  سدح و  هلیـسوب  رگا  هک  تسا  روتـسد  تیآ  هکنیا  رد  و  دنبایرد ،

- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  ةاشن »  » دودمم فلا  نیـش و  حـتف  اب  ةأشن »  » يهملک فشک :  20 َةَأشَّنلا » ُئِشُنی   » 36-1- نآرق . - دیوش ملاع 
يراوتم نامـسآ  ای  نیمز  رد  دنچ  ره  دـش  جراخ  دـیناوتن  ام  تردـق  هطیح  تسد و  زا   22 ِءامَّسلا » ِیف  ـال  َو  ِضرَـألا  ِیف  َنیِزِجعُِمب   » 22-1

« ةّدوم  » عفر اـب  فشک :  25 مکنیب » ةّدوم   » 51-1- نآرق . - دـیرادن روای  هاگهانپ و  ام  زا  ریغب  تشگ  دـیهاوخ  زاب  اـم  يوسب  راـچان  دـیوش و 
و متذّختا »  » لعف يارب  دـشاب  لوعفم  هک  دـناهدناوخ  زین  بصن  اب  - 2 امـش . نایم  تسا  یتسود  راک  هکنیا  ینعی  مکنیب »  » هب هفاـضا  تروصب 

ینعم تسا و  ةّدوم »  » فرظ تسا و  بوصنم  مکنیب »  » بصن و نیونت  اـب  ةّدوم » - » 3 دوخ . نایم  یتسود  دیتشادنپ  ینعی  دوشیم : نینچ  ینعم 
عابتا نادیرم و  زا  رفک  نایاوشیپ  اسؤر و  ینعی  عمجم :  25 خلا » ٍضعَِبب - مُکُـضَعب  ُرُفکَی  . » ناتدوخ نایم  رد  ار  یتسود  دیتفرگ  تسا : نینچ 
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- نآرق -28-1- نآرق . - دننک نیرفن  نعل و  دناهداد  هولج  اهنآ  يارب  ار  رفک  هکیناسک  عابتا و  و  ًاضَعب » مُکُـضَعب  ُنَعلَی  َو   » دنیوج يّربت  دوخ 
رسپ هراس و  دوخ  رسمه  اب  هک  تسا  میهاربا  نخس  لقن  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب  فشک :  26 یِّبَر » یلِإ  ٌرِجاهُم  یِّنِإ   » 147-117

رد ام  نخس   33-1- نآرق . - درک ترجاهم  نیطـسلف  يوسب  ناّرح  نیمزرـس  زا  ای  یثوک  نیمزرـس  مانب  هفوک  رب  رود و  زا  طول  دوخ  يومع 
يارب دیاش  میدرک و  لقن  نیرّسفم  زا  هک  تسا  نامه  زور  نآ  يارب  رخآ » ات  اوُکَرُتی  نَأ  ُساّنلا  َبِسَح  َأ   » مّوس مّود و  تیآ  - 1 تایآ : هکنیا 

ياههار يهمه  امش  هحفص 60 ]  ] 88-53- نآرق  - نامیا نامه  دیتشاد  نامیا  هچ  رهب  دیربن  نامگ  هک  دنامهفب  ار  بلطم  هکنیا  مدرم  رگید 
همه يارب  هک  دیشاب  هتشاد  یگدنز  ياهیراتفرگ  اهیراوشد و  اب  تمواقم  يورین  نامیا  اب  تسا  مزال  هکلب  دنکیم  راومه  یگدنز  رد  ار  راک 

هک اـهنآ  ربارب  رد  یگداتـسیا  دـشاب و  یگدـنز  ياهیتخـس  نیمهب  هراـشا  دـیاش  ّنملعیلف »  » رخآ ياـههلمج  و  تسا . هدوب  يراـتفرگ  سک 
يراک درک و  نامیا  ياعّدا  سک  ره  هک  داد  دهاوخ  ناشن  دـنوادخ  دـنکیم و  رادومن  ار  دوخ  يهجیتن  ندـنام  راک  زا  یتسـس و  ای  تمواقم 

رگ دوشیم و  رادومن  شنامیا  یتسار  دادن  تسد  زا  ار  فده  درک و  ظفح  ار  دوخ  یگدادـلد  نامیا و  نآ ، ياهیتخـس  رد  رگا  درک  لابند 
بوخ رخآ » ات  ًاناثوَأ - ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت  امَّنِإ   » تیآ 17 - 2 تسا . هتشادن  نامیا  یتسردب  تسا و  هتفگ  غورد  ینخـس  دوشیم  مولعم  هن 

تب دـننام  دـننادیم و  اـهنآ  يهدـنب  ار  دوخ  مدرم  هنوگنیا  هک  ار  زورما  ماـقم  تردـق و  باـبرا  ياـهرکون  نیقّلمتم و  يوـخ  دـهدیم  ناـشن 
رایتخا اهبابرا  نآ  تسا و  مدرم  هکنیا  دوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  ّقلمت  غورد و  دنرامـشیم  يرترب  اـهنآ  يارب  هچنآ  هکنیا  اـب  ناشدنتـسرپیم ،

هب ناشبابرا  ناشدوخ و  حابـص  دنچ  زا  سپ  هکنیا  اب  دنریگب  ندرگب  ار  اهنیا  یگدنز  يزور و  هک  دسر  هچ  ات  دـنرادن  ار  دوخ  نایز  دوس و 
« ًاناثوَأ ِهّللا  ِنُود  نِم  ُمتذَـخَّتا  اَمَّنِإ  َلاق  َو   » تیآ 25 زین  -13-65 و  نآرق . - دننیبب دناهدرک  هچنآ  يازس  دیاب  دنتـسه و  ربارب ، لدع  هاگـشیپ 
خزود و شتآب  يراتفرگ  تسا و  رگدکیب  نیرفن  اهنیا  یگدـنب  یگدرپسرـس و  نایاپ  هک  دـنکیم  یفّرعم  ناشاهبابرا  اب  ار  مدرم  هنوگ  نیمه 

74-14- نآرق . - دناهدرک رازآ  دناهدیزگ و  اهبابرا  هب  تمدخ  يارب  ار  همه  هک  دسرب  ناشدادب  تسین  یسک 

ات 45] تایآ 28  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]

ِیف َنُوتَأت  َو  َلِیبَّسلا  َنوُعَطقَت  َو  َلاجِّرلا  َنُوتأََتل  مُکَّنِإ  َأ  [ 28  ] َنیَِملاعلا َنِم  ٍدَحَأ  نِم  اِهب  مُکَقَبَس  ام  َۀَشِحافلا  َنُوتأََتل  مُکَّنِإ  ِهِموَِقل  َلاق  ذِإ  ًاطُول  َو 
َنیِدِسفُملا ِموَقلا  یَلَع  ِینرُـصنا  ِّبَر  َلاق  [ 29  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ  ِهّللا  ِباذَِـعب  اِنتئا  اُولاق  نَأ  ّالِإ  ِهِموَق  َباوَج  َناـک  اـمَف  َرَکنُملا  ُمُکیِداـن 

ُمَلعَأ ُنَحن  اُولاق  ًاطُول  اهِیف  َّنِإ  َلاق  [ 31  ] َنیِِملاظ اُوناک  اهَلهَأ  َّنِإ  ِۀَیرَقلا  ِهِذه  ِلهَأ  اوُِکلهُم  ّانِإ  اُولاق  يرُشبلِاب  َمیِهاربِإ  اُنلُـسُر  تَءاج  اَّمل  َو  [ 30]
َو ًاعرَذ  مِِهب  َقاض  َو  مِِهب  َءیِـس  ًاطُول  اُنلُـسُر  تَءاج  نَأ  اَّمل  َو   661-1- نآرق [ - 32  ] َنیِِرباغلا َنِم  َتناک  ُهَتَأَرما  ـَّالِإ  ُهَلهَأ  َو  ُهَّنَیِّجَُنَنل  اـهِیف  نَِمب 

ِءامَّسلا َنِم  ًازجِر  ِۀَیرَقلا  ِهِذـه  ِلهَأ  یلَع  َنُولِزنُم  ّانِإ  [ 33  ] َنیِِرباغلا َنِم  َتناک  َکَتَأَرما  َّالِإ  َکَلهَأ  َو  َكوُّجَنُم  ّانِإ  نَزَحت  َو ال  فََخت  ـال  اُولاـق 
َموَیلا اوُجرا  َو  َهّللا  اوُدـُبعا  ِموَق  ای  َلاقَف  ًابیَعُـش  مُهاخَأ  َنَیدَـم  یلِإ  َو  [ 35  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ًۀَنَِّیب  ًۀَـیآ  اهنِم  انکََرت  دََـقل  َو  [ 34  ] َنوُقُـسفَی اُوناک  اِمب 

َو َدوُمَث  َو  ًاداع  َو   577-1- نآرق [ - 37  ] َنیِِمثاج مِهِراد  ِیف  اوُحَبصَأَف  ُۀَفجَّرلا  ُمُهتَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  [ 36  ] َنیِدِسفُم ِضرَألا  ِیف  اوَثعَت  َو ال  َرِخآلا 
دََقل َو  َناماه  َو  َنوَعِرف  َو  َنوُراق  َو  [ 38  ] َنیِرِـصبَتسُم اُوناک  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  مُهَّدَصَف  مَُهلامعَأ  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  مِِهنِکاسَم  نِم  مَُکل  َنَّیَبَت  دَق 

ُهتَذَخَأ نَم  مُهنِم  َو  ًابِصاح  ِهیَلَع  انلَسرَأ  نَم  مُهنِمَف  ِِهبنَِذب  انذَخَأ  الُکَف  [ 39  ] َنیِِقباس اُوناک  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُرَبکَتساَف  ِتانِّیَبلِاب  یسُوم  مُهَءاج 
اوُذَخَّتا َنیِذَّلا  ُلَثَم  [ 40  ] َنوُِملظَی مُهَـسُفنَأ  اُوناک  نِکل  َو  مُهَِملظَِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  انقَرغَأ  نَم  مُهنِم  َو  َضرَـألا  ِِهب  انفَـسَخ  نَم  مُهنِم  َو  ُۀَـحیَّصلا 

نِم َنوُعدَی  ام  ُمَلعَی  َهّللا  َّنِإ  [ 41  ] َنوُمَلعَی اُوناک  َول  ِتُوبَکنَعلا  ُتیََبل  ِتُوُیبلا  َنَهوَأ  َّنِإ  َو  ًاتَیب  تَذَـخَّتا  ِتُوبَکنَعلا  ِلَـثَمَک  َءاـِیلوَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم 
ُهّللا َقَـلَخ  [ 43  ] َنوُِملاعلا ـَّالِإ  اـُهلِقعَی  اـم  َو  ِساـّنِلل  اُهبِرـضَن  ُلاـثمَألا  َکـِلت  َو   829-1- نآرق [ - 42  ] ُمـیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُـه  َو  ٍءیَـش  نـِم  ِهـِنوُد 

ِءاشحَفلا ِنَع  یهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِباتِکلا  َنِم  َکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُلتا  [ 44  ] َنِینِمؤُمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
مدرم نامرفان  شیدنا و  دـب  مدرم  زا  زین  و   ] همجرت هحفص 62 ]  ] 364-1- نآرق [ - 45  ] َنوُعَنـصَت ام  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ُرَبکَأ  ِهّللا  ُرکَِذل  َو  ِرَکنُملا  َو 
اهدرم اـب  ارچ  هدرکن 29  ناـهجب  سک  امـش  زا  شیپ  هک  دـینکیم  یتشز  راـک  امـش  ارچ  تفگ : اـهنآب  طول  هک  یتـقو   28 هک ] دـندوب  طول 
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هب مدرم  نآ  دینکیمن ! يراددوخ  تشز  راک  زا  دوخ  ياهنمجنا  رد  دیریگیم و  ار  لسن  ولج  دینکیم و  اهر  ار  دنزرف  شیادیپ  هار  دیزیمآیم و 
ناراـکهابت هکنیا  ربارب  رد  ادـخ  يا  تفگ : وا   30 روایب . ام  يارب  ادـخ  زا  یباذـع  یئوگیم  تسار  رگا  دـنتفگ : هکنیا  زج  دـندادن  باوج  وا 

میهاوخ دوبان  ار  هد  هکنیا  مدرم  ام  دـنتفگ : واب  دـنتفر  میهاربا  يربخـشوخ  يارب  ام  ناگداتـسرف  نوچ  هک ] دوب  يورنیا  زا   ] نک 31 و میرای 
زا یتسردب  ام  دـنتفگ : اهنآ  تسا ] حـلاص  يدرم  هک   ] تسه طول  اجنآ  رد  تفگ : میهاربا  دندوب 32  رگمتـس  یمدرم  نامز  رید  زا  هک  درک 

اهنآ نوچ  تسا 33 و  ناراتفرگ  رامـشب  تشون  رـس - رد  هک  شرـسمه  زجب  میهدیم  تاجن  ار  شاهداوناخ  طول و  میراد و  ربخ  اجنآ  مدرم 
دـصق ءوس  زا  تخانـشن و  وا  دندوب و  رادومن  ابیز  ياهتروصب  نوچ   ] تشگ لدگنت  اهنآ  زا  دـش و  هشیدـنا  رد  اهنآ  زا  وا  دـندمآ  طول  دزن 

رد هک  ار  تنز  رگم  میهدیم  تاجن  ار  تاهداوناخ  وت و  ام  هک  هدم  هار  دوخب  هودنا  سرت و  دنتفگ : واب  اهنآ  یلو ] دیسرت  اهنآب  تبـسن  مدرم 
یشخب ناشیراتفرجک 35 و  ینامرفان و  يازـسب  میروآیم  دورف  یباذع  هد  مدرم  هکنیا  رب  نامـسآ  زا  34 و  ناراتفرگ ]  ] تسا ناگدنام  رامش 

يدابآ لها  راتفردـب ، مدرم  زا  زین   ] دنریگ 36 و دنپ  نآ  زا  هک  دـنمدرخ  مدرم  يارب  دـشاب  رادومن  يهناشن  ات  میدراذـگ  ياجب  ار  هد  نآ  زا 
هحفص تمایق [  هب  دقتعم  دیتسرپب و  ار  ادخ  اهنت  مدرم  يا  تفگ : وا  میداتـسرف و  تلاسرب  اهنآ  رب  ار  ناشنهیم  مه  بیعـش  هک ] دندوب  نیدم 

ياهزرل نیمز  دندرمـش و  غورد  ار  وا  راـتفگ  اـهنآ  دـیئارگن 37  يراکبارخ  داسفب و  یگدـنز  رد  دیـشاب و  نیـسپ  زاب  زورب  راودـیما  و  [ 63
زونه هک ] دـندوب  مدرم  هنوگ  نیمه  زا   ] دومث داع و  زین  دندش 38 و  کشخ  هدـش  نوگن  اههناخ  رد  یگلمج  هک  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  تخس 

تشاد و ناشزاب  تسار  هار  زا  داد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  ناشاهراک  ناطیش  هک  تسا  رادومن  امـش  يارب  ناشنیمزرـس  هناخ و  زا  ياهناشن 
یـسوم هک  ار  ناماه  نوعرف و  نوراق و  تشونرـس ] دـیرآ  داـیب  زاـب   ] دنتـشگن 39 و لد  رادیب  دـنوش  هاگآ  دـنمهفب و  دنتـسناوتیم  هکنیا  اب 

زا دنتـسناوتن  دـندیزرو و  عاـنتما  ّقـح  شریذـپ  زا  دندرمـش و  نیمز  مدرم  رترب  ار  دوـخ  اـهنآ  دروآ  ناـش  يربـهر  يارب  نشور  ياـههناشن 
میتخیر رس  رب  هزیر  گنس  ار  هتسد  کی  هک  میدرک  راتفرگ  هانگ  يازـسب  ار  ناشهمه  سپ  دننک 40  رارف  دنریگ و  یشیپ  یئادخ  يراتفرگ 

هکلب درکن  متـس  اهنآ  هب  دـنوادخ  یلو  میدرک  قرغ  بآب  ار  يرگید  میدرب و  ورف  نیمزب  ار  ياهراپ  تشک و  ینامـسآ  داـیرف  ار  ياهتـسد  و 
ناتساد دناهدیزگ  یناتسود  اهبابرا و  ادخ  زجب  هک  اهنآ  ناتساد  41 و  دندوبن ] دنوادخب  هتسبلد  مدرم  هنوگنیا  . ] دندرک متس  دوخ  رب  دوخ 
دنادیم دنوادخ  نوچ  دندوبیم 42  رادربخ  دوخ  رگا  یتوبکنع  يهناخ  تسا  ياهناخ  تسـس  تخـس  هچ  شندینت و  هناخ  تسا و  توبکنع 

نآ كرد  نادنمدرخ  زج  هک  تسا  مدرم  يرادیب  يارب  اهناتساد  هکنیا  هّتبلا  میکح 43  تسا و  رترب  وا  هک  دـندیتسرپیم  وا  زج  هک  ار  هچنآ 
هناـشن نینمؤـم  يارب  شنیرفآ  هکنیا  رد  هّتبلا  و  یتسردـب ، تسا  نـیمز  اهنامـسآ و  يهدـننیرفآ  هـک  تـسا  دـنوادخ  نوـچ ] و   ] دننکیمن 44

وتب هک  نآرق  هکنیا  زا  و  دیرادم ] نارفاک  هشیدنا  ناناملـسم  وت و  دّمحم  يا  سپ  درادـن ، اهنآب  نایز  نارگید  يورجک  و   ] تسا 45 یبایهار 
وا تسا و  اهرکذ  نیرتگرزب  هک  تسا  ادـخ  دای  هّتبلا  تسا و  یتشز  يدـب و  ره  زا  ریگولج  زامن  هک  اریز  راد  اپب  زامن  ناوخب و  دوشیم  ماهلا 

ماهفتــسا تروـصب  هزمه  اـب  رکب  وـبا  یئاــسک و  هزمح و  ورمع و  وـبا  فـشک :  28 مکّنئا » : » نیرّـسفم نخـس  دینکیم . امـش  هچنآ  دـنادیم 
: رخف  28 ٍدَحَأ » نِم  اِهب  مُکَقَبَـس  ام  َۀَشِحافلا  َنُوتأََتل  . » دـناهدناوخ رابخا  هحفـص 64 ] تروص [  هب  ماهفتـسا  يهزمهیب  نارگید  دناهدناوخ و 

تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  نوچ  تسا و  رتتشز  یتشز  ره  زا  یسنج  فارحنا  دشاب و  رادومن  شیتشز  هک  تسا  يراک  ره  هشحاف  زا  دوصقم 
مه طاول  دح  سپ  تسا  مجر  شّدح  انز  نوچ  تسا و  هدـش  هدـیمان  هشحاف  مانب  ود  ره  طاول  انز و  سپ  ًۀَـشِحاف » َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَرقَت  «ال 

، تسا مجر  شّدـح  تسا  هدـش  هدـیمان  هشحاف  هک  مهنیا  سپ  تسا  هدـش  نّیعم  مجر  شدـح  هدـش و  هدـیمان  هشحاف  اـنز  نوچ  تسا  مجر 
زا دوصقم  و  دوش . نارابگنـس  دنک  يراک  نینچ  هکنآ  دـیاب  سپ  درک  ناشنارابگنـس  دـنوادخ  ناشراک  نیمه  يارب  طول  مدرم  هک  هوالعب 
نآ رد  رارـصا  هدوبن و  یناگمه  اهنآ  لثمب  ای  تسا ، هدرکن  يراک  نینچ  یـسک  نونکات  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  مکقبـس » ام  »

. دینکیم عطق  ار  دنزرف  شیادـیپ  هار  یـسنج  فارحناب  ینعی  فشک :  29 َلـِیبَّسلا » َنوُعَطقَت  َو   » 253-206- نآرق -56-1- نآرق . - دناهتشادن
راتفر زین  تّفع  یفانمب  بیرغ  دراو و  هزات  اب  نوچ  ای  و  دیشکیم ، ار  اهنآ  دیریگیم و  ار  مدرم  لام  دینکیم و  ینزهار  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
يدان فشک :  29 َرَکنُملا » ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتَأت   » 29-1- نآرق . - دنورب رگید  هار  زا  دننکن و  رذگ  اجنیا  زا  هک  دیربیم  مدرم  رب  ار  هار  دـینکیم 
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دیسرپ هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  رهاوخ  یناه  ّما  ار  رکنم  زا  دوصقم  و  تسا ، ینیـشنبش  هناتـسود و  نمجنا 
داب رگدکی  روضح  رد  دناهتفگ : یضعب  دندزیم ، مدرمب  گیر  نینایم  تشگنا  تصش و  رس  اب  دندرکیم و  هرخـسم  سوسف و  مدرمب  دومرف :

گنـس ندز ، توس  يزاب و  رتوبک  دوب  ناـشيوخ  تفگ  لوحکم  دـنتخادنایم . رگدـکی  رب  ویخ  تفگ  مالـس  نبإ  هّللا  دـبع  دـینکیم  اـهر 
ارنآ دینکیم ، يراک  نینچ  هکنیا  اب  امـش  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  رخف :  38-1- نآرق . - ندرک ءاّنح  ناتشگنا  رس  ندیوج ، چّغس  ندنارپ 

اب یخوش  نداد و  مانـشد  لـثم  دـیهدیم  ماـجنا  تسا  تشز  مدرم  شیپ  درخب و  هچنآ  ینعی  ینیـسح : دـینکیم . رادومن  دوـخ  ياـهنمجنا  رد 
و دـیدشت . اب  نارگید  دـناهدناوخ و  میج  فیفخت  اب  یئاسک : بوقعی و  هزمح و  فشک :  32 هّنیّجننل » [ » هحفص 65 مانـشد [ . تشز و  نخس 
-126-116- نآرق . - اهنآ فیفخت  اب  مه  تسا و  هدـش  تئارق  ياز  میج و  دـیدشت  اب  مه  دـعب ، هیآ  رد  َنُولِزنُم » َكوُّجَنُم و   » ياههلمج زین 

دش لاح  ناشیرپ  ینعی  مهب » ءیس   » 76-1- نآرق : - عمجم  33 ًاعرَذ » مِِهب  َقاض  َو  مِِهب  َءیِس  ًاطُول  اُنلُسُر  تَءاج  نَأ  اَّمل  َو   » 140-129- نآرق
نیگهودنا اهنآ  رما  ریبدت  اهنآ و  ببـسب  ینعی  يواضیب : ًاعرَذ » مِِهب  َقاض  . » دندوب يور  ابیز  ناناوج  تروصب  نوچ  موق  راتفر  ءوس  سرت  زا 

لهـس و يارب  هک  اذـکب » هعرذ  بحر   » ربارب رد  هدـش  لامعتـسا  تقاـط  ینعمب  عرذ  تسا و  لـثم  هلمج  هکنیا  و  درواـین ، تقاـط  دـیدرگ و 
« ِءامَّسلا َنِم  ًازجِر   ] » 22-1- نآرق . - درادن تسد  هاتوک  دراد  یـسرتسد  هچنآب  تسد  دنلب  اریز  دوشیم  لامعتـسا  صخـش  يارب  راک  یناسآ 
و یهتنا - دزاس  تحاران  دـنکفا و  بارطـضاب  ار  بّذـعم  اریز  هدـش  هدـیمان  ظفل  نیاب  باذـع  تسا و  بارطـضا  ینعمب  زجر  يواـضیب :  34

ُمُهتَذَخَأَف  » 27-3- نآرق [. - دوب دهاوخ  برطـضم  دنک و  هچ  دنادیمن  دننک  نارابگنـس  هک  ار  یـسک  نوچ  دندش و  ناراب  گنـس  دناهتفگ 
هتفگ ۀفجّرلا »  » اجنیا فارعا و  رد  یلو  تسا  هدش  رارکت  هروس  هکنیا  دوه و  فارعا و  هروس  رد  بیعش  ناتساد  رخف :  37 اوُحَبصَأَف » ُۀَفجَّرلا 

يراگزاسان يدوباـن  بجوم  ود  هکنیا  ناـیم  یلو  تسا  هدوب  یکی  همه  هکنیا  اـب  تسا  هدـش  هتفگ  ۀحیّـصلا »  » دوه هروس  رد  تسا و  هدـش 
ياهزادناب اهلد  رد  ای  هتخادنا  نیمز  رد  هلزلز  هک  تسا  هدوب  نامـسآ  رد  یئادـص  تسا  نکمم  دوشیم و  هفجر  بجوم  هحیـص  نوچ  تسین 

گرم دوخ  ياههناخ  رد  ار  اهنآ  همه  هلزلز  یتخـس  تّدـش  زا  ینعی   37 َنیِِمثاـج » مِهِراد  ِیف   ] » 40-1- نآرق . - دناهدرم هک  هتخادـنا  هزرل 
نَم مُهنِم  َو  ُۀَـحیَّصلا  ُهتَذَـخَأ  نَم  مُهنِم  َو   » تخیر اـهنآ  رـس  رب  ار  اـهگیر  هکیداـب  ینعی  ًابِـصاح » ِهیَلَع  انلَـسرَأ  نَم  مُهنِمَف  [ ] » دروآ رد  وـنازب 

تخس ياهدابب  ار  ياهراپ   40 هحفص 66 ]  ] 318-215- نآرق -167-125- نآرق -29-3- نآرق  - 40 انقَرغَأ » نَم  مُهنِم  َو  َضرَألا  ِِهب  انفَسَخ 
نیدم و لها  دننام  فسخب  ار  ياهراپ  دومث و  موق  دننام  ینامـسآ  دـیدش  يادـص  هب  ار  ياهراپ  و  داع ، موق  دـننام  میدرک  كاله  دـیدش  و 

: - مظن ینیسح :  4 َنوُِملظَی » مُهَـسُفنَأ  اُوناک  نِکل  َو  [. » ناینوعرف نوعرف و  حون و  موق  دننام  میدومن  قرغ  ایرد  بآ و  هب  ار  ياهراپ  نوراق و 
اب هلمج  اهیدب  سپ   || ازج  یبای  يدب  دب  يدرک  وت  نوچ  ینکیم  دب  يوریم  لطاب  هار   || ینکیم  ّدر  ار  عرـش  مکح  هک  يا   42-1- نآرق

قلخب يو  زا  دسریم  يدب  هکنآ  دنکیم  نامک  ریتیب و  يدزد   || ملق  نانس  هب  ملاظ  لماع  دیامرف : يدعس  هتـشون : یقرواپ  رد  ینکیم  دوخ 
نوچ تسا  هدـش  هتفگ  ههلآ »  » ياجب ءایلوا »  » يهملک هیآ  هکنیا  رد  رخف :  41 َءاِیلوَأ » ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا   » دنکیم نایز  هک  درادـن  مهف  ||  
رظن ایرب و  تدابع  هک  تسا  هدش  هدنامهف  هملک  هکنیا  اب  و  تسا ، راکشآ  كرش  ادخ  ریغ  شتسرپ  تسا و  یناهن  كرـش  ادخ  ریغ  یتسود 
هرهب نآ  زا  تسا و  تسـس  رایـسب  هک  دـشاب  توبکنع  يهنـال  ناتـساد  ناـسک  نینچ  ناتـساد  ادـخ و  یتـسود  هن  تسا  مدرم  یتـسود  مدرم 
هکنیا رد  اـم »  » يهملک دوشیم  هدـیمهف  يرـشخمز  هتفگ  زا  رخف :  42 ٍءیَـش » نِم  ِِهنوُد  نِم  َنوُعدَـی  اـم  ُمَلعَی  َهّللا  َّنِإ   » 43-1- نآرق . - دربیمن

-1- نآرق . - یتسس رد  تسا  توبکنع  يهناخ  لثم  سپ  دنتـسرپیمن  ار  یـشزرا  اب  زیچ  اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  ینعی  تسا  یفن  ینعم  هب  هلمج 
اهنآ هچنآ  هک  تسا  یکی  ینعم  يهجیتن  تسا و  هدش  تئارق  باطخ  يهغیـصب  ءاتب  بیاغ و  تروصب  ءای  هب  نوعدـی »  » يهلمج فشک :  65

تشادن و يزاب  دـصق  ناهج  هکنیا  شنیرفآب  ینعی   44 ِّقَحلِاب » َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهّللا  َقَلَخ  . ] » دـیتسرپیم امـش  هچنآ  ای  تسا  دنتـسرپیم 
دوعسم نبإ  ساّبع و  نبإ  فشک :  45 ِرَکنُملا » َو  ِءاشحَفلا  ِنَع  یهنَت  َةالَّصلا   » 56-3- نآرق [. - دیرفآ تمکح  يور  زا  ّقحب  حیحص و  ضرغ 
دنوادخ زا  يرود  زج  زامن  زا  شاهرهب  دـنکن  یبوخب  راداو  دوشن و  يدـب  زا  ریگولج  زامن  هک  ارنآ  دـناهتفگ : هحفص 67 ]  ] 48-1- نآرق -

زامن رد  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، رادـهگن  دـب  زا  ار  وا  زامن  تسا  زامن  رد  یمدآ  هک  هاگنآ  اـت  ینعی  تسا : هتفگ  نوع  نبإ  تسین .
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ضرع هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپب  هک  تسا  تیاور  و  تسا . يدـب  زا  ریگولج  نآرق  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  دوـش  هدـناوخ  دـیاب  نآرق 
زامن نامرف  هکنآ  تسا : هدومرف  مه  و  دش . دهاوخ  شریگولج  شزامن  دومرف : دنکیم  يدزد  بش  دناوخیم و  زامن  زور  سک  نالف  دـندرک 

نأش و هک  تسا  هکنیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، يدـب  یتشز و  زا  نتـشادرب  تسد  زامن  زا  يربنامرف  تسا و  هدـناوخن  زاـمن  هک  تسا  ناـنچ  دربن 
لّکوت هک  تسا  نمؤم  نأش  زا  ینعی  َنِینِمُؤم » ُمتنُک  نِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهّللا  یَلَع   » لثم تسا  یتشز  زا  نتشادرب  تسد  رازگزامن  نمؤم و  ّتیـصخش 
هدرمـش زامن  یب  دوبن  یتشز  زا  ریگولج  شزاـمن  هکنآ  تسا  هنوگ  نیمه  دوریمن  ردـب  ناـمیا  زا  تشادـن  لّـکوت  یـسک  رگا  دـنک و  ادـخب 

ینعم دناهتفگ : و  تقیقح ، هب  هن  تسا  زامن  تروصب  هن  رگ  دشاب و  یتشز  زا  ریگ  ولج  هک  تسا  نامه  یتسردب  زامن  تسا  هتفگ  و  دوشیم ،
رکنم تسا و  ینامرفان  ءاشحف  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . اهنیا  هب  لـیامت  زا  ریگولج  زاـمن  هک  تسا  سفن  رکنم  ینعم  تسا و  اـیند  ءاـشحف 

زا تسا  ریگولج  زامن  تسا و  نتساوخ  نآب  شاداپ  رکنم  تسا و  دوخ  تادابع  نتشادگرزب  ءاشحف  دناهتفگ : مه  تسا و  اههرهب  ظوظح و 
زا لّطعم  هدنام و  راکیب  ار  وا  نتشادنپ و  يزابنا  هدننیرفآ  يارب  ینعی  رکنم  ءاشحف و  رخف :  776-721- نآرق . - یمدآ يوخ  رکف و  هنوگنیا 

شیاتـس و ای  تسا  دیحوتب  رارقا  ای  ماجنا  ات  تسا  ربکا » هّللا   » هک زاغآ  زا  نوچ  تسا  رادـنپ  ود  هکنیا  زا  ریگولج  زامن  و  نتـسناد ، شنیرفآ 
ّقح و یگرزب  شیامن  زامن  رد  نتـسشن  نداتـسیا و  و  زیچ ، همه  رد  راـیتخا  تردـق و  لاـمکب  تسا  رارقا  هک  تسا  وا  زا  نتـساوخ  کـمک 
هک دنهدیم  هزاجا  واب  هاگنآ  دنکیم  دوخ  زاین  شیاتس و  ضرع  دتسیایم و  ناطلس  هاگشیپ  هب  هدنب  نوچ  زاغآ  هب  هک  تسا  یمدآ  تراقح 

حور و ّرس و  و  هحفص 68 ] لد [  سفن و  نت و  زا  ار  یکی  ره  هک  هدومرف  تالیوأت  بحاص  هتشون : ینیسح  دیوگب . دوخ  نخـس  دنیـشنب و 
هّیدر و قالخا  قیالع و  لئاذر و  زا  تسا  عنام  سفن  ةالـص  و  یهالم ، یـصاعم و  زا  تسا  یهاـن  نت  زاـمن  هدـنرادزاب : تسا  يزاـمن  یفخ 

حور ةالص  و  ار ، ترضح  ياوس  امب  تافتلا  دیامنیم  عنم  ّرس  ةالـص  و  ار ، تلفغ  روفو  لوضف و  روهظ و  دراد  زاب  لد  زامن  و  هملظم ، تئیه 
زا هک  ددرگ  رهاظ  ورب  ینعی  ّتینانأ  روهظ  ّتینینثا و  دوهـش  زا  ار  کلاس  دنراذگب  یفخ  ةالـص  و  رایغا ، يهظحالمب  رارقتـسا  زا  دنک  یهن 

ینعم ود  هلمج  هکنیا  فشک :  45 ُرَبکَأ » ِهّللا  ُرکَِذل  َو   » شورفم شملاعب  نیب و  زاب   || ملاع  هکنیا  دـقن  تسین  یکی  زج  تیب : تقیقح ، يور 
هکنیا زا  و  تسین ، لیضفت  مسا  يدایز و  ینعمب  و  ادخ ، رب  تسا  ناسآ  وا  ینعی  ِهیَلَع » ُنَوهَأ  َوُه   » لثم تسا  گرزب  ادخ  دای  - 1 تسا : هدش 
يهدنب ادخ  دای  ینعی  - 2 131-107- نآرق -29-1- نآرق . - تسا هتفرن  راـکب  يرترب  ینعم  هب  لیـضفت  مسا  هک  تسا  داـیز  نآرق  رد  هنوگ 

ادخ دای  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نخـس  نیمه  و  ار ، دوخ  يادخ  هدـنب ، دای  زا  تسا  رتگرزب  ار ، دوخ 
هدنب دای  و  تسا ، يدنمزاین  زا  هدنب  دای  تسا و  يزاینیب  زا  ادـخ  دای  نوچ  دـناهتفگ : ءامکح  و  دـینک . دای  ار  ادـخ  امـش  هکنآ  زا  تسا  رترب 

هتخیمآ هدـنب  دای  تسا و  بجوم  تهجیب و  ادـخ  دای  نوچ  دـناهتفگ : و  تسا ، یکین  شـشخب و  يارب  ّقح  دای  تسا و  ناـیز  دوس و  يارب 
زامن رد  ادخ  دای  ینعی  دناهتفگ : و  تسین ، سک  يهدیرفآ  ادـخ  دای  تسا و  هدـیرفآ  هدـنب  دای  نوچ  دـناهتفگ : و  تسا ، تابجوم  تاهجب و 

رکذ ینیسح : ادخ . تادابع  رگید  زا  تسا  رترب  ادخ  زامن  ینعی  دشاب  زامن  رکذ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  زامن و  ریغ  رد  وا  دای  زا  تسا  رترب 
. تسا ّتقوم  هدنب  رکذ  تسا و  یمئاد  ادخ  رکذ  هکنآ  ای  و  یشکرس ، تسا و  نایغط  وا  ریغ  دای  تسا و  تعاط  وا  دای  نوچ  تسا  رترب  ادخ 

دای وت  هحفـص 69 ] تیب [ : تسا . هدرک  داـی  ار  وت  وا  هک  ینکیم  داـی  ار  وا  یتـقو  وت  هک  رترب  ادـخ  رکذ  تهج  نآ  زا  تسا : هتفگ  نّونلا  وذ 
يارب َرَکنُملا » ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتأـَت  َو   » هلمج تیآ 29  اـم : نخـس  شیوخ  روخ  رد  یلو  ار  وت  دـنک  داـی  وا   || دوخ  روخ  رد  ار  يادـخ  ینک 

صوصخب دـننادیم و  دوخ  تلیـضف  دـننکیم و  راتفر  نیرّـسفم  زا  لوقنم  رکنم  یناـعم  ناـمهب  هک  تسا  قیبطت  لـباق  مه  زورما  مدرم  شور 
دّمحم رابرد  هب  دـنداهنیم و  نآ  رب  هقباسم  مان  و  دـندادیم ، شیامن  ار  ندـب  یناهن  ياههراپ  تسا  هدوب  داـسف  نوناـک  هک  ناـهاشداپ  راـبرد 

نیئاپ الاب و  زا  صقر  شبنج و  ماگنهب  هک  دندیشوپیم  هداتفا  نیئاپ  هاتوک و  يهتیلش  مانب  يراولـش  اهنز  عولخم  ّدبتـسم  هاشداپ  راجاق  هاشیلع 
هدوب ادج  ندب  زا  نآ  نماد  هدیبسچیم و  رمکب  هچراپ  نداد  نیچ  هلیـسوب  هک  تسا  هدوب  يراولـش  هتیلـش   ] دشاب رادومن  ندب  یناهن  ياهراپ 

تیآ 35 - 2 65-25- نآرق [. - لّمجت يارب  دندیـشوپیم  راولـش  يور  هک  تسا  هدوب  مومع  موسرم  هاـتوک و  راد  نیچ  گـنل  هب  هیبش  تسا 
هن رگ  دـندیدیم و  ارنآ  ترفاسم  رد  بارعا  هک  تسا  هدوب  رادومن  یبوخ  هب  نآ  راثآ  نآرق  لوزن  نارود  ات  رخآ » ات  ًۀَـنَِّیب - ًۀَـیآ  اهنِم  انکََرت  »
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تیآ 40 - 3 43-13- نآرق . - دناهدینـش باوج  دناهتفگ و  اج  دنچ  هکنانچ  دادیم  باوج  نآرق  و  دنتفرگیم ، هدرخ  دندرکیم و  ادـص  رس و 
گنس هک  رازگیر  يور  زا  دنت  رایسب  ياهداب  لثم  تخـس  يّوج  ثداوحب  دشاب  هراشا  دیاش  نآ  زا  دعب  و  ًابِـصاح » ِهیَلَع  انلَـسرَأ   » ياههلمج

ادیپ اوه  رد  فاکـش  رگج  كانلوه  دنت  دعر و  ياهادص  دزیرب و  دیدش  داب  اب  گرگت  خی و  ای  درآ و  دورف  یتخـسب  دنک و  دنلب  اوهب  هزیر 
رت و هداس  تروصب  ار  اهنیا  یگمه  هک  دـنک  داجیا  كانمهـس  ياـهزاوآ  اوه  رد  دفاکـشب و  ار  نیمز  هک  تخـس  رایـسب  ياـههلزلز  دوش و 
تیآ 41 - 4 50-23- نآرق . - دوشیم هدینـش  اهنآ  يهدنـشک  تخـس و  مه  یهاگ  دـننیبیم و  راب  کی  لاـس  دـنچ  ره  مدرم  رتشیب  رازآیب 

رایتخا هب  دنراد  يرنه  ای  یئوربآ  ای  یملع  رگا  هک  ار  نابلط  هاج  یتسود  دمآ و  شوخ  دـهدیم  ناشن  بوخ  رخآ » ات  اوُذَـخَّتا - َنیِذَّلا  ُلَثَم  »
دوخ يهتشادن  ّتیصخش  هحفص 70 ]  ] 43-13- نآرق  - وربآ و نید و  زا  دوخ  بولطم  ماقمب  ندیـسر  دـیماب  دـنراذگیم و  تردـق  بابرا 

هب دوشیم و  بارخ  توبکنع  يهناخ  دتفایم و  دوخ  ماقم  زا  وا  هتـشذگن  يدنچ  دنراذگیم و  دوخ  دوبعم  رایتخاب  دنرذگیم و  دـنراد  هچنآب 
ربارب رد  هک  یماقم  تسا  هکنیا  رگید . یئاههچون  رگید و  یـسک  هرابود  كاپ ، ون  هاشداپ  يهناخ  رد  یناـسارخ : ياـههچب  ناتـساد  لـثم و 

دب شنتـشون  هک  دیـسر  رظن  هب  یکچوک  ناتـساد  اجنیا  نآ . یتسـس  تسا و  توبکنع  يهناخ  ناـمه  دوش  مهارف  ّتیـصخش  وربآ و  نید و 
امغی يهلجم  هب  هحفص  دنچ  رد  یگدنز  لاس  جنپ  داتشه و  ناونعب  هاش  نیّدلا  رصان  يرتخد  يهداون  کلامملا  ّریعم  ناخ  یلعتـسود  تسین :

کنیا تسا  هتـشون  یبلاطم  یـسمش  يرجه  تشه  یـس و  دصیـس و  رازه و  لاس  يهرامـش  دـنچ  رد  دوشیم  پاـچ  هتـشون و  نارهت  رد  هک 
راهچ تسا و  هدوب  مظعا  ردص - زور  نآ  حالطصاب  هک  ناخ  رغـصا  ّیلع  ناطلّـسلا  نیما  نآ : تشذگرـس  کی  زا  يرـصتخم  ياهصالخ و 

هک تسا  هدوب  درم  هکنیا  نز  ردپ  تسا  هدوب  ریزو  تسخن  هاش  یلع  دّمحم  هاش و  نیّدلا  رّفظم  هاش و  نیّدـلا  رـصان  ناطلـس  هس  يارب  هرود 
راگزور شدوخ : يهتفگب  تسا و  هدوب  ماظن  نزخم  ریزو  زور  نآ  حالطصاب  یناوج  لّوا  زا  هاش  اب  کیدزن  یـشیوخ  وا و  يداماد  وترپ  رد 

هتشون ناریا  ّتیطورشم  خیرات  رد  هک  دش  رانک  رب  دوخ  ماقم  زا  ناخ  رغـصا  ّیلع  يرمق  يرجه  لاس 1321  رد  تشذگیم . مارم  رب  ماکب و 
هطـساوب کلامملا  ّریعم  اب  ار  هلوّدلا  نیع  تسا  تبث  هطورـشم  خیرات  رد  مه  وا  نیگنن  قباوس  هک  دش  ریزو  تسخن  هلوّدلا  نیع  تسا  هدـش 

ار هاش  نیدـلا  رّفظم  يورنیا  زا  دوبن  یـسولپاچ  درم  ّریعم  و  دوب ، ّربکتم  هاوخ و  دوخ  يدرم  وا  هک  هوـالعب  دوب  هریت  طـباور  کـباتا  يداـماد 
: ّریعم دوخ  يهتـشون  هب  تساوخ . وا  زا  ار  ماظن  نزخم  يهلاس  دنچ  باسح  نآ  زا  سپ  درک و  نیبدب  کلامملا  ّریعم  وا  يهداز  هّمعب  تبـسن 

ياهیریگ هناهب  تشاد . زارد  یتسد  هک  دوب  نایم  رد  یهاوخدـب  ياپ  اریز  دوب ، كاب  ماهبـساحم  رد  یلو  دوب  كاپ  نشور و  باـسح  هچرگ 
تـسب هب  دوب  هلوّدـلا  نیع  تسود  هاش و  نیّدـلا  رـصان  يرتخد  يهداون  هک  تقو  يهعمج  ماـما  يهناـخب  هک  درک  راـچان  ار  وا  هلوّدـلا  نیع 

دنزیم وا  هناش  هب  یتسد  هاش  دربیم و  هاش  شیپ  هلوّدلا  نیع  دوخ  ار  وا  یتشذگرـس  زا  سپ  تبقاع  هحفص 71 ] دش [ ، واب  هدنهانپ  تسشن و 
دنچ هکنیا  دزادنایم . وا  شودـب  یتنطلـس  هزیاج  تعلخ و  ناونعب  هلوّدـلا  نیع - تسد  اب  ناشن  ساملا  يارغط  یـشودرس  اب  همرت  ياهّبج  و 
زین ار  دوخ  يافعتسا  انمض  هداهن  هاش  ربارب  ار  نزخم  ياهباسح  راموط  زا  هخسن  کی  رّکشت  راهظا  زا  سپ  نم  : » تسا وا  دوخ  يهتشون  رطس 

دیدـجت زگره  نآ  ریظن  متـشادن  لیم  دوب  سب  ارم  خـلت  يهبرجت  کی  اریز  متـشاد  میدـقت  ماظن  تمدـخ  زا  هکلب  نزخم  ترازو  زا  اـهنت  هن 
وا ناگتـسباو  دش  ضوع  ماقم  بحاص  نوچ  هک  دهدیم  ناشن  بوخ  ناتـساد  هکنیا  متـشگن .» تلود  تمدخ  درگ  زگره  سپ  نآ  زا  دوش .

-5 تسا . توبکنع  يهناخ  اهنآ  یتسود  یگتـسباو و  هنوگچ  دنوشیم و  راتفرگ  تشونرـس  هچب  دنـشاب  هتـشاد  یلئاسو  يرابتعا و  دـنچ  ره 
یّلک روطب  ندـناوخ  هکلب  دـشاب  یتسرپتب  ینعمب  ياعد  طقف  هن  نوعدـی »  » يهلمج زا  دوصقم  دـیاش  َنوُعدَـی » اـم  ُمَلعَی  َهّللا  َّنِإ   » تیآ 42
روج ره  هک  تسا  هنیرق  ءیـش » نم   » تاملک لام و  هاج و  نادنوادخ  زا  یـسولپاچ  ای  دـشاب  هدـننیرفآ  شتـسرپ  یگدـنب و  راهظا  هک  تسا 
هدش دیدهت  ّقلمت  شتـسرپ و  هنوگره  رب  هک  تسا  ورنیا  زا  دشاب و  بابرا  ّقلمت  ای  تب  شتـسرپ  هک  دنیبیم  ادـخ  ار  ندرک  اعد  ندـناوخ و 

ار دوخ  زیچ  همه  امـش  هاوخ  دهدیم  راک  ماجنا  تحلـصم  بجومب  زیچ  همه  رب  ّطلـست  اب  هک  تسا  میکح  زیزع و  دـنادیم و  ادـخ  هک  تسا 
َةالَّصلا َّنِإ   » ياههلمج تیآ 45  - 6 51-13- نآرق . - سب تسا و  دنوادخ  تردق  رد  راک  رایتخا  دینکن  ای  دـینکب  دـیناوخیم  هکنآ  میدـقت 
یگدنب هنوگنیا  سپ  تسا  طیارـش  يهمه  اب  زامن  ماجنا  رد  یمدآ  لامک  نوچ  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ  ات  ِءاشحَفلا » ِنَع  یهنَت 
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دوخ يهدننیرفآ  زا  تسا  یمدآ  رّکذت  نیرترب  زامن  تسا و  ادخ  دای  ینعمب  هّللا » رکذ   » نوچ و  دوب . دهاوخ  يدـب  یتشز و  زا  ریگولج  هّتبلا 
تارّکذـت نیرترب  زامن  هّتبلا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا  دـیکأت  ینعم  هب  هک  مال  فرح  اب  رکنم  ءاشحف و  زا  يریگولجب  زامن  یفّرعم  زا  سپ 

هحفص 72]  ] 64-23- نآرق . - هدننیرفآ زا  تسا  یمدآ 

ات 69] تایآ 46  [: 29  ] توبکنعلا هروس  ]

ٌدِحاو مُکُهلِإ  َو  انُهلِإ  َو  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  َو  انَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلِاب  اّنَمآ  اُولُوق  َو  مُهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  ِباتِکلا  َلهَأ  اُولِداـُجت  ـال  َو 
اِنتایِآب ُدَـحجَی  ام  َو  ِِهب  ُنِمُؤی  نَم  ِءالُؤه  نِم  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  َباتِکلا  ُمُهانیَتآ  َنیِذَّلاَف  َباتِکلا  َکَیلِإ  اـنلَزنَأ  َِکلذَـک  َو  [ 46  ] َنوُِملسُم َُهل  ُنَحن  َو 
ِروُدُـص ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  لـَب  [ 48  ] َنُولِطبُملا َباـترال  ًاذِإ  َکـِنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  ـال  َو  ٍباـتِک  نِم  ِِهلبَق  نِم  اُولتَت  َتنُک  اـم  َو  [ 47  ] َنوُِرفاکلا َّالِإ 

ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهّللا  َدنِع  ُتایآلا  اَمَّنِإ  ُلق  ِهِّبَر  نِم  ٌتایآ  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َول ال  اُولاق  َو  [ 49  ] َنوُِملاّظلا َّالِإ  اِنتایِآب  ُدَحجَی  ام  َو  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
ِهّللِاب یفَک  ُلق  [ 51  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  يرکِذ  َو  ًۀَـمحََرل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  مِهیَلَع  یلُتی  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  ّانَأ  مِهِفکَی  َمل  َو  َأ   773-1- نآرق [ - 50]

َکَنُولِجعَتسَی َو  [ 52  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللِاب  اوُرَفَک  َو  ِلِطابلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَلعَی  ًادیِهَـش  مُکَنَیب  َو  ِینَیب 
ٌۀَطیِحَُمل َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ِباذَـعلِاب  َکَنُولِجعَتــسَی  [ 53  ] َنوُرُعـشَی ـال  مُه  َو  ًۀَـتَغب  مُهَّنَِیتأََـیل  َو  ُباذَـعلا  ُمُهَءاـَجل  یمَـسُم  ٌلَـجَأ  ـال  َول  َو  ِباذَـعلِاب 

َيِدابِع ای   657-1- نآرق [ - 55  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اـم  اُوقوُذ  ُلوـُقَی  َو  مِِهلُجرَأ  ِتَحت  نِم  َو  مِِهقوَـف  نِم  ُباذَـعلا  ُمُهاـشغَی  َموَـی  [ 54  ] َنیِِرفاکلِاب
ِتاـِحلاّصلا اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 57  ] َنوُعَجُرت انَیلِإ  َُّمث  ِتوَملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسفَن  ُّلُـک  [ 56  ] ِنوُُدبعاَف َياّیِإَف  ٌۀَعِـساو  یِـضرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

نِّیَأَک َو  [ 59  ] َنُولَّکَوَتَی مِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَـص  َنیِذَّلا  [ 58  ] َنِیِلماعلا ُرجَأ  َمِعن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ًاـفَرُغ  ِۀَّنَجلا  َنِم  مُهَّنَئِّوَُبَنل 
َو َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو   493-1- نآرق [ - 60  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  مُکاّیِإ  َو  اـُهقُزرَی  ُهّللا  اَـهَقزِر  ُلِـمَحت  ـال  ٍۀَّباَد  نِم 

ِنَئل َو  [ 62  ] ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  َُهل  ُرِدقَی  َو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  ُهّللا  [ 61  ] َنوُکَفُؤی ّینَأَف  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَس 
ُةایَحلا ِهِذـه  ام  َو  [ 63  ] َنُولِقعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ُِلق  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  اِهتوَم  ِدـَعب  نِم  َضرَألا  ِِهب  اـیحَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلََّزن  نَم  مُهَتلَأَـس 

اّمَلَف َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اُوَعَد  ِکلُفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَـف  [ 64  ] َنوُمَلعَی اُوناـک  َول  ُناوَیَحلا  َیَِهل  َةَرِخـآلا  َراّدـلا  َّنِإ  َو  ٌبَِعل  َو  ٌوَهل  ّـالِإ  اینُّدـلا 
ًامَرَح انلَعَج  اـّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 66  ] َنوُمَلعَی َفوَسَف  اوُعَّتَمَتَِیل  َو  مُهانیَتآ  اـِمب  اوُرُفکَِیل   701-1- نآرق [ - 65  ] َنوُکِرـُشی مُه  اذِإ  ِّرَبلا  َیلِإ  مُهاَّجن 

ِّقَحلِاب َبَّذَـک  َوأ  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  [ 67  ] َنوُرُفکَی ِهّللا  ِۀَـمِعِنب  َو  َنُونِمُؤی  ِلِطابلِابَف  َأ  مِِهلوَح  نِم  ُساّنلا  ُفَّطَخَُتی  َو  ًاـنِمآ 
 ] 474-1- نآرق [ - 69  ] َنِینِـسحُملا َعََمل  َهّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُـس  مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو  [ 68  ] َنیِِرفاکِلل ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ  ُهَءاـج  اَّـمل 

ياج و ار  اـهنآ  ینعی  مهّنئّوبنل » . » تسا یلد  ود  ّکـش و  ینعمب  بیر  نآ  دّرجم  باـیترا و  ردـصم  زا  باـترال » : » تاـغل ینعم  هحفص 73 ]
يدوهی اب  هک ] تسا  ناناملسم  امش  يهفیظو  کنیا   ] 46 همجرت : تعرسب . يزیچ  نتفرگ  ینعمب  فطخ  ردصم  زا  فّطختی » . » میهدیم لزنم 
دنتـسین ریذـپ  ّقح  و   ] دـندرک متـس  هک  اهنآ  اب  رگم  دـیور  ناشربارب  شوخ  يوخ  بوخ و  راتفگ  اب  دـیئوگن و  نخـس  یتشردـب  یحیـسم  و 

تسا یکی  امش  ام و  يادخ  نوچ  تسا  هداتسرف  امش  ام و  يارب  ادخ  هچنآب  مینمؤم  ام  دیئوگب  ناشنارگید ] اب  تسا و  اور  يدنت  تنوشخ و 
نآرق هکنیا  وت  يارب  تسا  هدوب  ینامسآ  باتک  هحفص 74 ] نارگید [  يارب  هکنانچ  نادب ] دّمحم  يا  سپ   ] میتسه 47 وا  يهدرپسرس  ام  و 

طقف دنتسه  نآرق  هب  نمؤم  بارعا  هکنیا  زا  مه  ياهتسد  دنتسه و  نمؤم  مه  نآرق  هب  دنراد  ینامـسآ  باتک  هک  یئاهنآ  سپ  میداتـسرف . ار 
یئاـناوت نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  هک ] تسا  هکنیا  نآرق  تاـیآ  یتسرد  هناـشن  نیرتـهب  هکنیا  اـب   ] دنتـسه 48 ام  تایآ  رکنم  دـنرفاک  هکنانآ 

نآ هک ] تسا  دیدرت  ياج  هچ  یلو   ] دنـشاب 49 لد  ود  وت  راک  رد  هک  دشیم  ناشیدنا  دب  هکنیا  یتشادیم  رگا  یتشادن و  نتـشون  ندناوخ و 
[ هک دنمدرم  هنوگنیمه   ] سب 50 و دننارگمتس و  طقف  نیرکنم  دنراد و  شناد  زا  ياهرهب  هک  اهنآ  ياههنیـس  رد  تسا  ینـشور  تایآ  نآرق 

وت دیآیمن ! دورف  وا  رب  دّمحم  راگدرورپ  يوس  زا  نآ ] دننام  یـسوم و  ياصع  نوچ  دّمحم  يربمغیپ  یتسرد  يارب   ] یئاههناشن ارچ  دـنتفگ :
امش دیون  میب و  يارب  يرادومن  هلیـسو  نم  طقف  تسین ] يراک  نآ  اب  ار  نم  ناسآ و  هدامآ و   ] تسا ادخ  هاگـشیپب  تایآ  هّتبلا  وگب : باوجب 
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تمحر مه  نآ  رد  هکنیا  اب  تسین  ناشسب  دوشیم  هدناوخ  ناشیا  رب  میداتـسرف و  وتب  هک  نآرق  نیمه ]  ] ار مدرم  هکنیا  رگم  سب 51  متسه و 
وا تسا و  امـش  نم و  نایم  ادـخ  وگب : ریگهناهب ] نارفاک  هکنیا  هب  وت   ] نینمؤم 52 يارب  تقیقح ] ّقح و   ] يروآداـی مه  تسا و  يدـنوادخ 

نایز یگدنز  زا  دـندیورگ  لطابب  دـنرکنم و  ار  ّقح  هک  یئاهنآ  تسا و  اهنامـسآ  نیمزب و  هچنآ  دـنادیم  هکنوچ  تداهـش  يارب  تسا  سب 
رب باذـع  مولعم ، یماـگنه  ار  يراـک  ره  دوبن و  نّیعم  داـعیم  رگا  هّتبلا  دـسر  اـهنآب  یباذـع  يدوزب  هک  دـنهاوخیم  وت  زا  دنتسه 53 و  هدرب 
اب دنهاوخیم  باتـشب  باذـع  وت  زا  نارفاک  هکنیا  دنـشاب 54  ربخیب  نآ  زا  دوخ  هک  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  ماگنهبان  يزور  یلو  دـمآیم  ناـشرس 
زا ناشرس و  يالاب  زا  یباذع  ار  اهنآ  دناشوپیم  هک  تسا ] رادومن  ناشراک  نایاپ   ] زور تسا 55 و  نارفاک  ریگارف  نونکا  مه  زا  مّنهج  هکنیا 
ارم دیاب  و  دیـسرتم ] نارفاک  زا   ] نم تسرپ  ّقح  ناگدنب  يا  سپ  دیدرکیم 56  یگدنز  هب  هچنآ  يازس  دیشچب  هک  دنونـشیم  ناشاهاپ و  ریز 

هدنشچ هک  تسا  گرم  سک  ره  یگدنز  نایاپ  57 و  دسریم ] امـشب  نم  تیانع  دیور  اجک  رهب  و   ] تسا روانهپ  نم  نیمز  هکنیا  دیتسرپب و 
ياههفرغ تاجرد و  هب  دندرک  يراکوکن  دـندوب و  نمؤم  هک  اهنآ  دننادرگیم 58 و  ناترب  ام  هحفص 75 ] يوسب [  سپس  دوب و  دهاوخ  نآ 

ربص هک  اهنآ  نارگراک 59  يارب  تسا  يدزم  بوخ  هچ  دنیاجنآ و  رد  هتسویپ  تسا و  ناور  نآ  ریز  زا  اهدور  هک  میهدیم  ناشیاج  تشهب 
اب يزور  نیمز  ناگدـنبنج  رایـسب  هچ  هک ] دیـشابن  نارگن  دوخ  يزور  زا  نینمؤـم  يا  سپ   ] دـندومن 60 دوخ  راگدرورپ  هب  هیکت  دـندرک و 

هکنیا رکنم  هک   ] اـهنآ زا  رگا  اناد 61 و  تسا و  اونـش  وا  هکنوچ  دهدیم  يزور  ار  اهنآ  امـش و  ادخ  دـننکیمن و  هتخودـنا  دـنربیمن و  دوخ 
سپ ادخ ، داد : دنهاوخ  باوج  هّتبلا  درک ! نامرفب  هک  ار  دیشروخ  هام و  و  دیرفآ ! سک  هچ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیـسرپب  دنتـسه ] قیاقح 

ره يارب  دنارتسگیم  ار  يزور  يهنماد  هک  تسا  ادـخ   62 دننادیم ] هکنیا  اب  دنتـسرپیم  ار  اههدیرفآ  و   ] دـندنبیم غورد  دـننزیم و  تمهت  ارچ 
اهنآ زا  رگا  زاـب  زیچ 63 و  همهب  ياناد  تسا  وا  نوچ  دنکیم  گنت  تشونرـسب  دـهاوخ  هک  ره  يارب  دـهاوخیم و  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  کی 

: وگب ربارب ] رد   ] وت دنکیم . ادخ  دـنیوگیم : هّتبلا  دـنکیم ! هدـنز  یگدرم  سپ  زا  ار  نیمز  دروآیم و  دورف  بآ  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  یـسرپب 
مرگرـس دیاب  و   ] 64 دنتـسین . نآ  يهشیدـنا  رد  دنجنـسیمن و  ار  قیاـقح  مدرم  هکنیا  رتـشیب  یلو  سب  تسا و  ادـخ  نینچ ]  ] يهژیو شیاـتس 

رگید يارـس  یگـشیمه  تسرد و  یگدنز  تسین و  يدنب  رـس  يزاب و  زج  ناهج  هکنیا  رد  تسیز  هک  دـننادب ] دنـشابن و  لفاغ  یگدـنز و 
زا دنوشن و  راوس  یتشکب  ات  هک  دنتـسه  یگدـنز  مرگرـس  ربخیب و  دوخ  زا  هزادـنا  نآب  هّتبلا  و   ] دننادب 65 دنـشاب و  هّجوتم  مدرم  رگا  تسا 
درک ناش  هدوسآ  دناسر و  هرانکب  نوچ  دنناوخیم و  كاپ  لد  اب  ار  ادخ  دندش  یتشک  راوس  نوچ  و  دنتسین ] ّقح  دایب  دنشابن  دیماان  اج  همه 

يدوزب هک  دنمهرهب  یگدنز  زا  ام و  ياهتمعنب  دنـشاب  رفاک  دنهاوخ و ] هچنآ  دنناد و  دوخ  مدرم  هنوگنیا   ] دنرادنپیم 66 زابنا  ادخ  يارب  زاب 
دنمرح رد  دنتسه  هّکم  نورد  هک  اهنآ  دنتـسه و  تراغ  گنج و  راتفرگ  هّکم  فارطا  مدرم  هک  دندیدن  رگم   67 دناهدرک ] دب  هچ   ] دننادیم

 ] ادـخ هب  هک  رتراکمتـس  مدرم  هنوگنیا  زا  تسیک  سپ   68 دنـشاب ! ساپـسان  ّقح  تمعن  هب  دنور و  هدوهیب  یپ  تسا  هتـسیاش  ایآ  هدوسآ ! و 
هک ار  اهنآ  هّتبلا  69 و  دوب ! دهاوخن  خزود  نارفاکنیا  ياج  ایآ  درامشیم  غورد  دنهد  ناشن  واب  یّقح  هار  رگا  ای  دنزیم و  تمهت  هحفص 76 ]

: فشک  46 ِباتِکلا » َلهَأ  اُولِداُجت  ال  نیرّـسفم : تسا . ناراکوکن  هارمه  دنوادخ  نوچ  مینکیم  یئامنهار  دننک  شـشوک  ّقح  هار  ام و  يارب 
دوش و راتفر  باتک  لها  اب  یشوخب  هک  تسا  هدوب  ّتقوم  يروتسد  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  - 11 دناهدرک : ینعم  هس  ار  هیآ  هکنیا  نیرّسفم 

تمایق زور  ادـخ و  هب  نمؤم  هکیئاهنآ  اب  دـیگنجب  دـیوگیم : هک  ِرِخآلا » ِموَیلِاب  َو ال  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  اُوِلتاق   » هیآ نیاب  تسا  هدـش  خـسن 
لها نینمؤـم  اـب  راـتفر  هیآ  زا  دوـصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نـبإ  - 2 380-378- یقرواپ -304-233- نآرق -46-15- نآرق « - 1«11 .» دنتسین

: تفگ دهاجم  - 3 دـننک . انـشآ  مالـس  اب  ار  اهنآ  نآرق  ندـناوخ  میالم و  نابز  اـب  هک  وا  ناتـسود  مالـس و  نب  هّللا  دـبع  لـثم  تسا  باـتک 
داد رارق  هّمذ و  طئارش  اب  راتفر  نسحا » یه   » زا دوصقم  و  دنراد ، نامیپ  مالسا  اب  دنتـسه و  هّمذ  لها  هک  دنتـسه  اهنآ  باتک  لها  زا  دوصقم 

دینکن و گنج  دیراد  هّمذ  داد  رارق  هک  یئاهنآ  اب  تسا  هکنیا  هجیتن  تسا و  ریـشمش  اب  گنج  تسا  هدش  عنم  هک  اهنآ  اب  يهلداجم  تسا و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضح  هک  نارجن  ياهیحیـسم  اب  راتفر  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـینک . راتفر  اهنآ  اب  هّمذ  طیارـشب 
رفک رب  هوالع  رگم  دنـشابن  نمؤم  هحفص 77 ] هچرگا [  دینکن  ریـشمش  اب  لادج  ینعی  دناهتفگ : نیرّـسفم  زا  یـضعب  رخف : دش . لزان  دندمآ 
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ام اب  داعم  تّوبن و  دیحوتب و  رارقا  رد  یحیـسم  يدوهی و  نوچ  دوشیم : هدافتـسا  نآ  زا  رتفیطل  ینعم  یلو  دنـشاب  هتـشاد  هنارگمتـس  راتفر 
یلو دـیمانن ، نیدـیب  هارمگ و  ار  اـهنآ  هدرکن و  یتشرد  اـهنآ  اـب  دـیاب  دنتـسه  اـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رکنم  ّطـقف  دنتـسه و  قفاوم 

يراتفرـشوخب روتـسد  هکنیا  زا  دـنکیم  ادـج  اوُمَلَظ » َنیِذَّلا  اَّلِإ   » يهلمج درک و  شنزرـس  ناشرفک  اهیـشیدنا و  جـک  رب  دـیاب  ار  نیکرـشم 
410-382- نآرق . - دندقتعم هناگ  هس  لوصاب  دننکیم و  تسرد  حیسم  دننام  يدنزرف  ادخ  يارب  دنتـسه و  نیکرـشم  دننامه  هک  ار  یئاهنآ 

يارب يزیچ  دوخ  ياهباتک  زا  دـنهدیم  هیزج  دـنراد و  امـش  اب  دادرارق  هک  اهنآ  رگا  ینعی  فشک :  46 رخآ » ات  َلِزنُأ - يِذَّلِاب  اـّنَمآ  اُولُوق  َو  »
ربمغیپ زا  و  تسا . یکی  ام  يادـخ  میتسه و  ینامـسآ  ياهباتک  نآرقب و  نمؤم  ام  دـیئوگب : بیذـکت و  هن  دـینک و  قیدـصت  هن  دـنتفگ  امش 

. دیناوخب ار  هیآ  هکنیا  دینکن و  بیذکت  قیدصت و  دننک  ثیدح  امش  يارب  باتک  لها  هچنآ  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ُدَحجَی ام  َو   » 42-1- نآرق . - هدروخن تسد  تسا و  هزات  امش  ینامـسآ  باتک  هک  دیـسرپن  يزیچ  یحیـسم  يدوهی و  زا  تفگ : ساّبع  نبإ 
یئاسانش اب  تسا  نابزب  راکنا  دوحج  ینعم  نوچ  دندش  شرکنم  دنتخانـش و  ار  ربمغیپ  هک  تسا  دوهی  دوصقم  فشک :  47 رخآ » ات  اِنتایِآب -

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تسا  هدرک  لـقن  هبیـش  یبا  نبإ  ینیـسح :  48 ٍباـتِک » نِم  ِِهلبَق  نِم  اُولتَت  َتنُک  اـم   » 25-1- نآرق . - لد رد 
زا شیپ  راـگزور  يارب  هیآ  هک  درک  تسرد  ناوتیم  هیآ  هکنیا  ینعم  اـب  ار  ثیدـح  هکنیا  و  تسناوتیم ، نتـشون  ندـناوخ و  یگدـنز  رخاوا 

 || شتشگنا دیـسرن  رگ  ملق  هب   47-1- نآرق : - مظن تسا . هتفگ  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  رخآ  نارود  ثیدـح  تسا و  نآرق  ندـمآ  دورف 
رون و دوشن   || ملظ  هریت  طخ  و  رون ، وا  دوب  تسکـش  چیه  دسرن  شلامکب   || تسبب  هدید  رگا  طخ  داوس  زا  شتـشم  ردنا  ملق  حول و  دوب 

هتفگ يرصب  نسح  - 1 تسا : هدـش  ینعم  هس  هیآ  هکنیا  فـشک :  49 َملِعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُـص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  َوُه  لـَب   » مهب عمج  ملظ 
هک تسا  هدـش  هتفگ  یئاـهنآ  باوج  رد  تسا و  نینمؤـم  هحفـص 78 ]  ] 176-158- نآرق -71-1- نآرق « - َملِعلا اوـُتوُأ   » زا دوـصقم  تسا :

ياههنیـس رد  ادـخ  بناـج  زا  نـشور  تـسا  ینخـس  هـکلب  تـسین  یگتخاـس  غورد  ینعی  تـسا  دّـمحم  یغورد  يهتخاـس  نآرق  دـنتفگیم 
هتفریذـپ لد  ناج و  زا  دنتـشاد و  ظـفح  ار  نآرق  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  ملعلا » اوتوا   » زا دوصقم  - 2 ناناملسم .

ناگتـشذگ ناتـساد  اهروتـسد و  نینچ  یناوتن و  نتـشون  ندناوخ و  وت  هک  تسا  هکنیا  هیآ  زا  دوصقم  و  دنتـسنادیم . ادـخ  نخـس  دـندوب و 
دوخ وه »  » يهملک زا  دوـصقم  - 3 وت . يربمغیپ  هناـشن  و  تسا ، زاـجعا  دوخ  هکنیا  سپ  دـنرپسیم  رطاـخب  ارنآ  اـنیب  اـناد و  مدرم  یئوگیم و 

باتک و لـها  يهنیـس  رد  هک  تسا ، ینـشور  تاـیآ  ياراد  ربمغیپ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  دوهی  یحیـسم و  ملعلا » اوتوا   » تسا و ربمغیپ 
نوچ هک  فیطل  تسا  ياهراشا  هیآ  هکنیا  رد  رخف : دندوب . هتخانش  ار  وا  دوخ  بتک  زا  اهنآ  نوچ  تسا  ظوفحم  يدوهی  یحیـسم و  ياملع 

حضاو تسا  یتایآ  هکلب  دشاب  اهنآ  هنیس  زا  ات  تسا  يرگید  زا  يهتفرگ  دای  هن  دشاب و  وا  يهنیـس  زا  هک  تسین  ربمغیپ  دوخ  يهتخاس  نآرق 
مهیلع ربمغیپ  دالوا  ياهماما  ملعلا » اوتوا   » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  عمجم : ملاع . مدرم  ياههنیـس  رد  هدش  دورف  ّقح و  يوس  زا  نشور  و 
تایآ یه  لب   » دوعسم نبإ  تئارق  رد  حوتفلا : وبا  دناهدرک . مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  زا  لقن  ار  ینعم  هکنیا  دنتـسه و  مالّـسلا 
تافـص تامالع و  نآ  ینعی  دوشیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تافـص  تامالع و  ياجب  یه »  » يهملک تئارق  نیاب  تسا و  هدوب  تانّیب »

49 اِنتایِآب » ُدَحجَی  ام  َو  . » دنتسه ملاع  ترضح  نآ  تامالع  تافـص و  هب  دناهدناوخ و  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  باتک  لها  ياملع  ياههنیـس  رد 
رد و  دناسانـشب ، ار  یتسرپ  اتکی  نیرکنم  لّوا  رد  هک  تسا  هحفص 79 ]  ] 26-1- نآرق  - هکنیا يارب  هیآ  ود  رد  هلمج  هکنیا  رارکت  فـشک :
هک دنرگمتـس  ای  دـنرادن و  ار  قیاقح  هکنیا  تفایرد  یگتـسیاش  هک  دـنرفاک  ای  نیرکنم  ینعی  یناشاک : تـالیوأت  ار . ربمغیپ  نیفلاـخم  مّود 

. عمج ظفلب  تایآ »  » نارگید دناهدناوخ و  ۀیآ »  » اهیفوک ریثک و  نبإ  عمجم :  5 ِهِّبَر .» نِم  ٌتایآ  . » دناهداد تسد  زا  متسب  ار  دوخ  یگتـسیاش 
-1- نآرق «. - ّهبر نم  تایآب  انیتأی  ام  ول  اومعز   » تسا تئارق  لقن  روط  هکنیا  بعک  نب  ّیبا  زا  و  یـسوم ، ياصع  حلاص و  هقان  دننام  دارم  و 

ربـمغیپ روضح  دوهی  زا  ياهتـشون  رمع  هک  دوب  هکنیا  هیآ  لوزن  تهج  دـناهتفگ  فشک :  51 َباتِکلا » َکیَلَع  اـنلَزنَأ  اـّنَأ  مِهِفکَی  َمل  َو  َأ   » 23
ربمغیپ گنر  دـناوخیم و  وا  ناوخب ، تسا  هدـش  لزاـن  یـسومب  هک  تسا  تاروت  نآ  زا  رگا  دومرف  دـناوخب  هک  دروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

رب تسد  ترـضح ، نآ  اب  هتـسویپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رازگتمدـخ  دوب  یناوج  هک  يراـصنا  تباـث  نب  هّللا  دـبع  اـت  درکیم  رییغت 
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. دش لزان  هیآ  هکنیا  تخادنا  ار  نآ  رمع  دوشیم ! نوگرگد  ربمغیپ  گنر  هنوگچ  ینیبیمن  دـیرگب  تگرمب  تردام  تفگ  دز و  رمع  يولهپ 
زا هک  رگید  ناربمغیپ  ياههزجعم  ربارب  رد  تسین  سب  میداتـسرف  وتب  هک  نآرق  رگم  تسا  هدش  هتفگ  هک  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  57-1- نآرق -

ياصع لثم  دوبن  یگـشیمه  اـهنآ  - 1 تسا : تازجعم  رگید  رترب  تهج  هس  زا  نآرق  هـک  تـسا  هـکنیا  يارب  دـنهاوخیم ! هزجعم  هـیآ و  وـت 
اهاود و لثم  يّدام  لئاسو  وداج و  ضارتعا  هار  اـهنآ  رد  - 3 دـش . ماجنا  اهراک  هکنیا  نّیعم  ياج  کی  رد  - 2 هدرم . ندرک  هدنز  یسوم و 

َکَنُولِجعَتسَی . ] » هتـسب يریگهدرخ  هار  تسا و  نخـس  و  تسا ، ناراگزور  همه  يارب  ناهج  رـسارس  رد  نآرق  یلو  تشاد  ناکما  نآ  دننام 
- نآرق -33-3- نآرق [. - دیآ هزیرگنس  ام  رـس  رب  نامـسآ  زا  ِءامَّسلا » َنِم  ًةَراجِح  انیَلَع  رِطمَأَف   » دنتفگیم هکنیا  لثم  يواضیب :  54 ِباذَعلِاب »

َيِدابِع ای   » 22-1- نآرق . - میئوگیم ام  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  مّلکتم  تروصب  نون  اـب  لوقن » : » عمجم  55 اُوقوُذ » ُلوـُقَی  َو   » 109-66
وبا یـضرا » . » دـناهدناوخ رخآ  يای  اب  يدابع » [ » هحفـص 80  ] 26-1- نآرق  - نارگید ءاـییب و  داـبع »  » هفوک مدرم  حوتفلا : وـبا   56 َنیِذَّلا »
نید دنتـسناوتیمن  هک  دش  لزان  هّکم  يهراچیب  ناملـسم  مدرم  يارب  دنتفگ : یبلک  لتاقم و  تسا . هدش  هدناوخ  ءای  نوکـس  حتف و  اب  حوتفلا :

وت ياج  وچ  نک  رفس  مظن : ینیسح : دیورب . اج  نآب  تسا  خارف  هنیدم  نیمزرس  هک  دینک  ترجه  دیسر  روتسد  هیآ  نیاب  دننک  راکشآ  دوخ 
انَیلِإ  » تسین گنت  ناـهج  ار  ناـهج  يادـخ   || هاـگیاج  ار  وت  ددرگ  گـنت  رگ  تسین و  گـنن  نادـب ، نتفر ، ياـج  نیزک   || دوب  شوخاـن 
هدـش هدـناوخ  مّلکتم  ظفلب  نون  اب  بیاغ و  يهغیـصب  ءاـی  اـب  هک  دراد  تئارق  فـالتخا  هلمج  ود  ره  عمجم :  58 مُهَّنَئِّوَُـبَنل » و  َنوُعَجُرت 57 -

زا یهورگ  دـناهتفگ : نینچ  ار  هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  عمجم :  59 اَهَقزِر » ُلِمَحت  ٍۀَّباَد ال  نِم  نِّیَأَـک  َو   » 49-30- نآرق -21-1- نآرق . - تسا
نان بآ و  امب  یک  میرادن  ناماس  هناخ و  اج  نآب  ام  دنتفگ : اهنآ  دننک  چوک  هنیدمب  هک  دیـسر  نامرف  دـندوب و  بارعا  رازآ  رد  ناناملـسم 

ناشیزور هک  دنتـسه  ناگدنبنج  زا  رایـسب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  دـمآ . دورف  ناشباوجب  هیآ  هکنیا   50-1- نآرق ! - داد دهاوخ 
اب هچنآ  زج  دنربب و  ار  دوخ  يزور  دنناوتیمن  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دناهدنامن  يزوریب  هنـسرگ و  زگره  تسا و  هدـشن  هدامآ  هریخذ و 
ار دوخ  يادرف  يزور  ناگدنبنج  زا  مادکچیه  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دننکیم . یگدنز  دنرادن و  رگید  يهرهب  دـنروخیم  دوخ  ناهد 

ناشفعـض اب  ار  اهنآ  ینعی  يواضیب : دنروخیم . دشاب  ناشـسب  هک  ياهزادناب  طقف  نارگید  هچروم و  شوم و  یمدآ و  زجب  دننکیمن  هتخودنا 
. دیدنوادخ هب  جاتحم  ود  ره  دیرادن و  دـنوادخ  زج  ار  یـسک  نداد  يزور  رد  دـهدیم و  يزور  ادـخ  ار  ود  ره  ناتتردـق  همه  اب  ار  امـش  و 

دـسریم زور  همه  تیزور  مدآ  دنزرف  يا  دیوگیم : ادخ  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تسا : هدش  تیاور  دوعـسم  نبإ  زا  فشک :
یپ زاب  یـشاب ، لدشوخ  یناوتیم  دـشاب  سب  ار  وت  هچنآ  اب  و  هدـش ، مک  زور  کی  وت  رمع  هحفـص 81 ] زا [  هکنیا  اب  يراد  نآ  هودنا  وت  زاب 

هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  زین  و  يوشیم . ریس  دایز  زا  هن  يزاسیم و  مکب  هن  دنکیم ، تزواجتم  تسا و  رتشیب  وت  هزادنا  زا  هک  يوریم  يزیچ 
ریس ماشب  دزیخ و  رب  هنـسرگ  دادماب  هک  دهدیم  يزور  ار  وا  هدنرپ  دننام  دنک  لّکوت  ادخب  دیاب  هک  روجنآ  یمدآ  رگا  هک  تسا  تیاور  هلآ 

مامت شیزور  ات  یـسک  درک : ماهلا  ملد  رد  سدقلا  حور  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  هّللا  دـبع  زا  عفان  و  دـشاب .
هک دیئوجب  وا  ینامرفان  هار  زا  ار  يدنوادخ  ششخب  هک  دنکن  ناتراداو  نآ  ندیـسر  رید  دیور و  يزور  یپ  یبوخ  هب  سپ  دریمیمن . دوشن 
نآ زا  هک  ره  سپ  دـسریم ، واـب  هاوخن  هاوخ  هک  تسا  يزور  سک  ره  يارب  وا و  يربناـمرفب  رگم  دـیرادن  سرتـسد  تسا  ادـخ  دزن  هچنآـب 
هک مدید  ار  لبلب  هک  دنکیم  لقن  یـضعب  زا  يرـشخمز  هتـشون  ینیـسح  هن . هن ، رگ  تسا و  وا  رب  يهداشگ  هدـنخرف و  زور  نآ  دوب  دونـشخ 
زا يزور  ادـگ  هاش و  لالز  بآ  رپ  قازرا  برـشم   || لالجلا  وذ  مرک  ضیف  تسه ز  يونثم : درکیم . ناـهن  دوخ  ياـهلاب  ریز  رد  یندروخ 
زا هنوگچ  هدیرفآ  ادخ  ار  همه  دـنراد  هدـیقع  هکنیا  اب  ینعی  رخف :  61 َنوُکَفُؤی » ّینَأَف   » دنربیم نآ  زا  تمـسق  خلم  روم و   || دـنروخیم  نآ 

« َنُولِقعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ُِلق  ات - ًءام - ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو   » 23-1- نآرق . - دنتـسرپیم تب  دندرگیم و  رب  وا  یگدنب 
هتفگ نخـس  نایم  رد  هک  تسا  یـشیاتس  - 1 124-70- نآرق -61-1- نآرق : - تسا لاـمتحا  هس  هّلل » دـمحلا  لـق   » زا دوـصقم  رد  رخف :  63

نآ ياههرهب  ناراب و  تمعن  رب  تسا  ادخ  يارب  شیاتس  وگب  - 2 تسا . هضرتعم  هلمج  حالطـصاب  هلمج و  سپ  شیپب و  طبریب  تسا  هدش 
ادخ زا  ثداوح  هکنیا  دنیوگیم  خساپ  رد  اهنآ  نوچ  - 3 دننکیم . شیاتس  ار  يرگید  تسا و  ادخ  يارب  شیاتـس  هک  دننادیمن  نارگید  یلو 
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ار دوخ  دوخ ، هک  هّلل  دمحلا  وگب  وت  تسا  رادومن  ناشنید  یتسپ  ناشنخـس و  رکف و  يراگزاسان  سپ  دنتـسه  اهتب  یئادخب  دقتعم  تسا و 
« ٌبَِعل َو  ٌوَهل  ّالِإ  اینُّدلا  ُةایَحلا  ِهِذه  ام  . » دـننکیمن كرد  ار  نآ  یتشز  دوخ و  يهدـیقع  يراگزاسان  هحفـص 82 ] ناشرتشیب [  دننکیم و  اوسر 
و دشاب ، یناسفن  ياههتـساوخ  ماجنا  هچرگ  دـنراد  هک  یطاشن  يارب  تسا  ناناوج  راک  وهل  هک  تسا  هکنیا  بعل  وهل و  قرف  حوتفلا : وبا   64

تسا هدش  هدروآ  تایح  ياجب  تغل  رد  عّسوت  يهدعاق  يور  هک  تسا  یگدنز  تایح و  ناویح »  » زا دوصقم  و  تسا . ناکدوک  يزاب  بعل 
برع تفگ : همرکع  فشک : رخآ » ات  مُهاَّـجن - اّـمَلَف   » 53-1- نآرق . - ینعم کـیب  تسا و  یکی  تاـیح  ناویح و  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  و 
ایردب ار  اهنآ  دشیم  تخـس  اهنآ  رب  دیزویم و  دنت  يداب  رگا  دنتـشادیم و  رب  دوخ  اب  ار  ناشاهتب  دنتـسشنیم  یتشک  هب  نوچ  مالـسا  زا  شیپ 

نآ مزج  اب  مال و  ریز  يادـص  اـب  حوتفلا : وبا   66 اوُعَّتَمَتَِیل » َو   » 22-1- نآرق . - ام راگدرورپ  يا  ام  راگدرورپ  يا  دـنتفگیم : دـنتخادنایم و 
، رهمیب ياهیاد  افویب ، یتسود  ناماس ، رـسیب و  یئانعر  و  تسا ، ناـّتف  يا  هقوشعم  اـیند  هتـشون : فشک   21-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق 
رد رگا  دزوسب . كاله  شتآب  شزور  رگید  دزورفیب  يداشب  لد  ار  هک  ره  دزادگب ، شهاگنابش  دزاونب  دادماب  ار  هک  ره  دنزگ ، رپ  ینمشد 

 || وت ینیبب  وا  ثیدـح  رازلگ  یگنر ز  رگ  یتسراک و  هچ  وداج  هکنیا  قشع  ناهدـنا  اب  ار  وت   || یتسر  اـب  زور  کـی  ار  وت  ناقاتـشم  رـصق 
یتعاس دـنیآ و  عمج  اجکیب  هک  دـنامیم  ناکدوک  يزاب  رب  ایند  یناگدـنز  هتـشون : ینیـسح  یتسراخ  تسا  غاب  رد  هک  اـهلگ  همه  وت  مشچب 

عاتم هکنیا  بیرف  لفط  ياهچیزاب  تیب : دناهتفگ : ابیز  هچ  دندرگ  قرغتـسم  هتـشگ  هدنام  لولم و  ار  ینامز  كدنا  دندرگیم و  جهتبم  نادـب 
ادخ زا  ایند  تسیچ  تسا : هتفگ  لّکوت  رب  ار  دـهج  ریـش  حـیجرت  نایبب  لّوا  رتفد  رد  يونثم  دـنوش  التبم  نادـب  هک  نامدرم  لقع  یب   || رهد 
بآ لوسر  نآ  تفگ  حلاص  لام  معن   || لومح  یـشاب  نید  رهب  رگ  ار  لام  هحفـص 83 ] نز [  دنزرف و  هرقن و  شامق و  ین   || ندش  لفاغ 

زج شیوخ  نامیلـس  نآ  || ز  دـنارب  لد  زا  ار  کـلم  لاـم و  هکنوچ  تسا  یتشپ  یتشک  نوریب  رد  بآ   || تسا  یتشک  كـاله  یتشک  رد 
یـضعب دـندوب و  هدوـسآ  هّکم  مدرم  دـندرکیم و  ریـسا  ار  رگدـکی  برع  ینعی  فـشک :  67 رخآ » ات  ًانِمآ - ًامَرَح  اـنلَعَج   » دـناوخن نیکـسم 

هکنیا رد  هکنانچ  دندوبن  هدوسآ  ترضح  نآ  ندمآ  زا  شیپ  میدرک و  هدوسآ  تراسا  زا  ار  هّکم  مدرم  ادخلوسر  تکرب  زا  ینعی  دناهتفگ :
دنتـسرپیم و تب  ایآ  ینعی  فشک :  68 ِلِطابلِابَف » َأ   » 323-273- نآرق -27-1- نآرق «. - ٍفوَـخ نِم  مُهَنَمآ  َو  ٍعوُـج  نِم  مُهَمَعطَأ   » تسا هیآ 

ربمغیپ نآرق  بارعا  هکنیا  دنداتسرف ، یم - ناشیارب  اهنآ  دنتـساوخیم و  ار  ناهاشداپ  ياهناتـساد  دنتـشونیم و  همان  ناریا  هب  شیرق  دناهتفگ :
رتراکمتس تسا  یک  ینعی  حوتفلا : وبا   68 ِهّللا » یَلَع  يرَتـفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم   » 19-1- نآرق . - دندناوخیم ار  اهناتـساد  نآ  دنتفریذپیمن و  ار 

«. - اِهب انَرَمَأ  ُهّللا  َو  انَءابآ  اـهیَلَع  اندَـجَو  اُولاـق  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هکناـنچ  دـنادب  ادـخ  زا  ار  تشز  ياـهراک  هکنآ  زا 
، دـنرب راکب  یندـشن  یئاج  هب  ار  يزیچ  رگا  یلو  ندربن ، راکب  دوخ  ياجب  ار  يزیچ  ینعی  متـس  نوچ  رخف :  253-170- نآرق -48-1- نآرق

َنیِذَّلا َو  . » دنرتراکمتـس يرگمتـس  ره  زا  دنتـسه  كرـشم  هک  اهنآ  سپ  تسین  نکمم  يدـنوادخ  زابنا  نوچ  و  دوب . دـهاوخ  متـس  نیرترب 
رد گنج  دوصقم  تسا : هتفگ  هروس  وبا  - 1 تسا : فالتخا  تیاده  هدهاجم و  زا  دوصقم  رد  حوتفلا : وبا   69 انَُلبُس » مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  اوُدَهاج 
رد دهاوخب  هکنآ  ینعی  میهدیم  ناشن  واب  ار  شندیزرمآ  ندش و  دیهـش  هار  ام  دورب  گنجب  ّقح  هار  رد  دهاوخب  هکنآ  ینعی  تسا  ادخ  هار 

نایفس - 2 57-1- نآرق . - دوشیم تیانع  واب  داهج  قیفوت  ینعی  میهدیم  ناشن  واب  ار  شندیزرمآ  ندش و  دیهش  هار  ام  دورب  گنجب  ّقح  هار 
اوُدَـهاج َنیِذَّلا  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  دـینک  لابند  ار  نانابزرم  ّدـح و  رـس  نیرومأم  شور  دـش  یفالتخا  مدرم  نایم  رگا  تفگ : هنییع  نب 

- نآرق . - دـنرتکیدزن تسار  هار  تیادـهب و  دـننکیم  ّقح  هار  رد  داهج  هک  نانابزرم  دوشیم  مولعم  هیآ  هکنیا  زا  سپ  انَُلبُـس » مُهَّنَیِدـهََنل  انِیف 
-4 دننک . لمع  دوخ  ملعب  هک  میهدیم  قیفوت  دننک  ششوک  ام  ملع  نتفرگ  دای  رد  هک  اهنآ  ینعی  تفگ : لضف  - 3 هحفص 84 ]  ] 189-133

ششوک هکنآ  تفگ : كاّحض  - 5 میهدیم . ناشن  واب  ار  دوخ  تشهب  هار  دنک  شـشوک  ام  يربنامرف  رد  هکنآ  ینعی  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع 
ینعم تسا و  هدش  شیپ  سپ و  هلمج  تفگ : لضف  نب  نیـسح  میئامنیم . واب  ار  دوخ  ياهتبهوم  هب  ندیـسر  هار  دنک  اهيراتفرگ  رب  ربص  رد 
لزنم هس  نایب  عضوم  هکنیا  رد  هتـشون : فشک  درک  دهاوخ  تدهاجم  ام  تعاطا  رد  میدرک  یئامنهار  میداد و  قیفوت  هک  ارنآ  تسا : نینچ 

رد تّجح  تماقإب  داهتجا  « 12» رگید هس  نیمز . راّفک  نید و  يادعا  اب  رهاظب  داهج  رگید  سفن ، اب  يوه و  اب  نطاب  ردنا  دـهج  یکی  تسا :
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داهتجا ارنآ  رم  دشاب  ّقح  بلط  تّجح و  تماقا  رد  هچ  ره  و  دنیوگ . داهج  ارنآ  راّفک  عفد  رد  دوش  رهاظ  نت  رب  هچره  تقیقح . ّقح و  نایب 
تّجح تماقا  رد  هچ  ره  و  دنیوگ . داهج  ارنآ  راّفک  عفد  رد  دوش  رهاظ  نت  رب  هچره  تقیقح . ّقح و  نایب  رد  تّجح  تماقإب  داهتجا  . دنیوگ

. دنیوگ دهج  ار  نآرم  یهلا  دـهع  تیاعر  ردـنا  دوب  نطاب  ردـنا  هچ  ره  -311-313 و  یقرواپ . - دـنیوگ داهتجا  ارنآ  رم  دـشاب  ّقح  بلط  و 
هک وا  يو ، يهرهب  تمصع  دوب  داهتجا  اب  هک  وا  يو ، بیـصن  تمحر  دنک  داهج  رهاظب  هک  وا  تسا : لاح  هس  ره  نایب  انیف » اودهاج   » هکنیا

: رخف دوب . يو  تعلخ  تیاده  ات  دوب  هّللا  یف  دهج  نآ  هک  تسا  نآ  سک  هس  ره  طرـش  يو و  بیـصن  لصو  تمارک  دوب  دهج  تعن  ردـنا 
يزیچ هب  سک  ره  لیلد و  اب  ملع  لیـصحت  يارب  تسا  طرـش  قیاقح  مهف  رد  ندرک  شـشوک  ندرک و  رظن  دـناهتفگ : اـم  رکفمه  نیمّلکتم 

دنتـسه و نیمّلکتم  اـب  قـفاوم  بلطم  هکنیا  رد  هفـسالف  و  دـنکیم . تیاـنع  واـب  ارنآ  ملع  مه  دـنوادخ  دـنک  یـششوک  دوـش و  نیب  کـیراب 
دـش مهارف  سک  يارب  یگدامآ  نوچ  یلقع و  يونعم و  قیاقح  تفایرد  يارب  دنکیم  هدامآ  ار  یمدآ  ناور  ینیب  کیراب  ّتقد و  دـناهتفگ :
ِنَّمِم ُمَلظَأ  نَم   » تسا هحفص 85 ] هدش [  هتفگ  لّوا  هک  تسا  هدش  نایب  بلاطم  هکنیا  تایآ  هکنیا  رد  دوشیم و  تیانع  واب  ّقح  ملاع  زا  ملع 

دوب شـشوک  رگا  هک  اوُدَهاج » َنیِذَّلا  َو   » تسا هدش  هتفگ  نآ  زا  سپ  دنمورحم  راکمتـس و  دننکیمن  ّتقد  دننزیم و  تمهت  هک  اهنآ  يرَتفا »
نآب رظن  ششوک و  رگا  هک  تسا  هدش  هدنامهف  َنِینِسحُملا » َعََمل  َهّللا  َّنِإ   » يهلمجب و  دنکیم . ادیپ  ار  هار  هرخألاب  دوبن  یتخسرس  بّصعت و  و 

نارگد زا  هن  دسانشیم  ار  نارگد  وا  زا  دنکیم و  هضافا  واب  ار  يزیچ  ره  تسا و  وا  اب  ادخ  دنک  ّقح  هب  کیدزن  ار  دوخ  هشیمه  هک  دیسر  اج 
تادهاجم هب  ار  دوخ  رهاظ  دنیارایب  هک  نانآ  هتفگ : يریشق  ماما  هتشون : ینیسح   282-244- نآرق -154-130- نآرق -38-6- نآرق . - ار وا 

نم الا   » ام تفاـیرد  هار  ار  وا  میئاـمنب  اـم  بلط  رد  دـیامن  شـشوک  هک  ره  هک  هدروآ  رحب  رد  تادـهاشمب . ار  ناـشیا  نطاـب  میهد  شیارآ 
هار درک  راک  تسناد  هچنآب  هک  ره  ینعی  سابقملا : ریونت  یبای  زاب  يدوزب  دوخ  دارم   || یباتش  ام  يوجتسج  رد  رگا  تیب : یندجو .» ینبلط 
هک میهدـیم  قیفوت  مینکیم و  زاب  وا  يارب  ار  اههتـسنادن  هار  درک  راک  تسناد  هچنآ  هک  میهدـیم  قیفوت  مینکیم و  زاـب  وا  يارب  ار  اههتـسنادن 

و یناسنا . یباستکا  تیاده  يرگید  يدنوادخ ، یتبهوم  تیادـه  یکی  تسا  روج  ود  تیادـه  نایبلا : حور  دـنکب . دـنادب و  دـنادیمن  هچنآ 
یپ وا  اـت  دوشیم  تیاـنع  یمدآـب  لّوا  یتـبهوم  تیادـه  هک  تسا  هراـشا  اودـهاج »  » يهلمج یباـستکا و  زا  تسا  رتوـلج  یتـبهوم  تیادـه 
هار هک  دسریم  مهّنیدهنل »  » يهجیتنب دنکیم و  ّقح  هار  رد  شـشوک  هدهاجم و  هک  تسا  یباستکا  تیاده  تبون  نآ  زا  سپ  دوریم  شـشوک 

تیآ 48 - 1 ام : نخـس  دننکیم  ریدقت  هب  هلاوح  رگد  یموق   || تسود  لصو  دنداهن  دهج  ّدجب و  یموق  تسا : هتفگ  ظفاح  دباییم . ار  ّقح 
يربـمغیپ يرادوـمن  لّوا  يهرود  رد  دـناهتفگ  نیرّـسفم  دـهدیم و  ناـشن  هیآ  هکنیا  هچنآ  رخآ » اـت  ٍباـتِک - نِم  ِِهلبَق  نِم  اوـُلتَت  َتنُک  اـم  َو  »

دش هتشون  هیبیدح  حلص  نامیپ  هک  هاگنآ  مدید  اجک  رد  هک  مرادن  رطاخب  هکنانچ  تسا  هتسنادیمن  نتـشون  ندناوخ و  هک  تسا  ترـضحنآ 
رگا هک  درک  ضارتعا  بارعا  هدنیامن  نالف . هّللا و  لوسر  هحفص 86 ]  ] 72-24- نآرق  - دّمحم نایم  حلص  هکنیا  تشون : مالّسلا  هیلع  ّیلع 

ربمغیپ مرادـن . ندرک  كاپ  يارای  ار  هّللا » لوسر   » يهملک دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  رادرب ، ار  نآ  میگنجیمن  وت  اب  مینادـب  هّللا  لوسر  ار  وت 
دوخ ات  تشاذـگ  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  تشگنا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  منک ، كاپ  دوخ  ات  امنب  نمب  ار  هملک  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هک تسا  هدرک  لقن  یـضترم  دّیـس  زا  نایبلا  عمجم  رد  و  تسا ، یخیرات  عّبتت  جاـتحم  تسا  هتفرگ  ارف  هنوگچ  دـعب و  اـیآ  یلو  درک . كاـپ 
هکنیا راگزور  نآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  دّیـس  راـتفگ  زا  و  تسین . راـگزاسان  هیآ  هکنیا  اـب  تسا و  نکمم  ترـضح  نآ  نتـشون  ندـناوخ و 
هکنیا هک  درک  هدافتـسا  ار  ینعم  هکنیا  تسا  نکمم  رخآ » ات  ٌتایآ - َوُه  َلب   » تیآ 49 - 2 تسا . هدوبن  نشور  بلطم  تسا و  هدوب  وگتفگ 

تسا و تقیقح  هزادنا  نآ  ات  نآرق  بلاطم  هکنیا  ینعی  تسا  اهملاع  ياههنیس  رد  هک  تسا  اهینـشور  قیاقح و  نارفاک  يهدش  راکنا  تایآ 
دنباییم رد  دنونشب  نوچ  دراد و  ار  قیاقح  هکنیا  یگتخودنا  یگدامآ  اهنآ  ياههنیـس  دنبایرد و  ار  نآ  دنناوتیم  دنمدرخ  مدرم  هک  تسرد 

هدامآ هک  یتخس  رس  تسا و  يرگمتـس  زا  هکلب  تسا  وا  یناوتان  زا  هن  تسا و  نآرق  یتسردان  زا  هن  دریذپیمن  هکنآ  سپ  دننادیم  تسرد  و 
يهناشن هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  دـیاش  رخآ » اـت  ٌتاـیآ - ِهیَلَع  َلِزنُأ  ـال  َول  اُولاـق   » تـیآ 50 - 3 30-13- نآرق . - دوشیمن شریذـپ  هشیدـنا و 

رد رد  نآ  لقن  هک  ناربمایپتازجعم  رگید  لـثم  هن  تسا  رادـیاپ  هشیمه  دوخ  تسا و  تازجعم  نیرترب  هک  تسا  نآرق  نیمه  نم  يربمغیپ 
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يربهر ار  امش  نآرق  نیمه  اب  هک  مرومأم  نم  دناهدادن و  نمب  تسا و  هتشادن  یـشزرا  نآرق  ربارب  رد  یلو  تسا  هدامآ  ّقح  تردق  هاگـشیپ 
ناوتیم یلو  تسا  هدوب  بارعا  راشف  راتفرگ  نیملـسم  يارب  زور  نآ  هک  میدرک  لقن  هچرگا  رخآ » ات  َنیِذَّلا - َيِدابِع  اـی   » تیآ 56 منک 4 -

- نآرق -52-13- نآرق  - کلم نیمز  يور  يهمه  ّقحب  يهتـسباو  لد  تسه و  نامیا  رگا  هک  درک  ار  هدافتـسا  هکنیا  ناراـگزور  همه  يارب 
زا هدافتسا  هجیتن  سپ  تسا  وا  هتسیاش  هک  روجنآب  تسا  یناسنا  شبنج  مه  ادخ  تدابع  تسا و  وا  تردق  راثآ  و  هحفص 87 ]  ] 438-414
هک اج  ره  رد  دیـشابن و  هتـسبلد  اجنآ  اج و  هکنیا  هب  امـش  روانهپ و  تسا و  ّقح  هدیرفآ  نیمز  حطـس  همه  ناگدیرفآ ، يا  تسا : هکنیا  هیآ 

تردقب امـش  نامیا  تسا و  نیمز  روانهپ  حطـس  رب  شبنج  یگدنز  يهصالخ  سپ  « 13» دینک لابند  ار  دوخ  شـشوک  راک و  شبنج و  دش 
یلایخ نآ  ریغ  و  ام ، تردقب  امـش  نامیا  تسا و  نیمز  روانهپ  حطـس  رب  شبنج  یگدـنز  يهصالخ  سپ  . هدوهیب تسا  یلایخ  نآ  ریغ  و  ام ،
نیمه حیـضوت  دـیاش  ٍۀَّباَد » نِم  نِّیَأَک   » تیآ 60 اـت  ِتوَملا » ُۀَِـقئاذ  ٍسفَن  ُّلُـک   » هکنیا زا  سپ  تاـیآ  -315-317 و  یقرواپ . - هدوهیب تسا 

تردق زا  ناگدنبنج  رگید  دننام  ار  دوخ  يزور  دشاب و  ابیکش  هک  دسریم  فدهب  سکنآ  تسا  لاوز  یگدنز  ینعم  نوچ  هک  دشاب  بلطم 
دوشیم رخآ » ات  ٌوَهل - ّالِإ  اینُّدلا  ُةایَحلا  ِهِذـه  ام   » تیآ 64 - 5 98-73- نآرق -59-26- نآرق . - دوش راگتـسر  رخآب  دهاوخب و  ّقح  تیاهنیب 

اهنیا يهـمه  ربارب  رد  دـنکیم  شـشوک  دوـخ  شیاـسآ  يهلیــسو  ندرک  هداـمآ  يدـنمزاین و  نارازه  ربارب  رد  یمدآ  هـک  روطناـمه  تـفگ 
ناسنا يهنازور  یگدنز  دراذگیم  هدامآ  يدنب  رس  يراکیب و  عقوم  يارب  ارنآ  دنکیم و  دوخ  یمرگرـس  يزاب و  بابـسا  يارب  مه  یـششوک 

يارس هک  دشاب  یمرگرس  رازبا  هچیزاب و  ندرک  هدامآ  دننامه  دیاب  یگدنز  رد  ياهششوک  راک و  يهمه  تسا و  یمرگرـس  يزاب و  نامه 
نیمز يهرک  هکنیا  رد  ناسنا  نوچ  و  دـشاب ، اـجنآ  لـئاسو  ندرک  هداـمآ  يارب  دـیاب  یمدآ  شـشوک  راـک و  تسا و  یگدـنز  لـصا  رگید 

یئاناوت تردق و  هک  تسا  دوخ  تقیقح  ندنایامن  ندرب و  راکب  وا  يارس  نآ  جایتحا  عفر  وا و  لامک  سپ  تسا  ّقح  تردق  يامن  نیرتالاب 
روتـسد هکنیا  زا  هچنآ  و  یمدآ ، درخ  نطاب و  لقع  اـی  دـنک  مکح  نید  رهاـظ و  لـقع  هک  هچنآ  رد  دوخ  يهزادـنا  هب  سک  ره  زا  دـشاب  وا 

َو ًانِمآ  ًامَرَح  انلَعَج   » ياـههلمج تیآ 67  - 6 53-13- نآرق . - تقو ندرک  دوبان  تسا و  يزاب  ای  تسا  روآ  ناـیز  یفنم و  اـی  دـشاب  نوریب 
برع هک  تسا  هدـش  روآدای  ار  اهنآ  تسا و  یمدآ  يهفطاـع  لـیم و  هک  تردـق  رارـسا  زا  يزمرب  تسا  مدرم  یئاـمنهار  ُساـّنلا » ُفَّطَخَُتی 

دهن مرحب  ياـپ  نوچ  هک  دـناهدرک  هحفـص 88 ]  ] 72-23- نآرق  - شدودـحم کـچوک  نّیعم و  يهطّوحم  کـی  رد  ار  شکمدآ  رگتراـغ 
نآ هک  دراد  يرترب  برع  يداهن  یگدنرد  يوخ  هکنیا  رب  هک  تسا  رگید  یتردق  هّتبلا  دنوش و  هدوسآ  شّرش  زا  دوش و  نوگرگد  شیوخ 

ینعم تسا  نکمم  یلو  دـش ، لـقن  نارگید  فـلتخم  یناـعم  رخآ » اـت  اوُدَـهاج - َنـیِذَّلا  َو   » رخآ تـیآ  - 7 دـنکیم . نوگرگد  اـجنآ  رد  ار 
هار و رد  ینعی  هیآ  هکنیا  رد  انیف »  » هملک ود  و  یگداتسیا . ششوک و  راک و  تسا و  هدهاجم  یگدنز  نوچ  درک ، هدافتسا  هیآ  زا  رتیمومع 

یگدنز هار  رد  ششوک  هک  تسا  مولعم  تسا و  یمدآ  لامک  حالص و  ریخ و  هک  تسا  اهزیچ  نامه  ادخ  هار  رد  شـشوک  سپ  ام ، نامرف 
فدـهب رگا  شیئاناوت و  دوخ و  جـنگ  هزادـناب  سک  ره  زا  يراگتـسر  تسا و  تیادـه  بجوم  حالـص  ریخ و  تسا و  روتـسد  هک  روجنآب 
هنوگنیا دوس  نیرتمک  تسین و  يراگتسر  تیاده و  فالخ  هک  تسا  يّدام  ضراوع  تامحازم و  يهطساوب  دشاب  هتـشاد  يدیماان  دسرن و 

بلطم نیمه  ندرک  نشور  يارب  دـیاش  َنِینِـسحُملا » َعََمل  َهّللا  َّنِإ   » رخآ يهلمج  دـشاب و  هفیظو  ماـجنا  هک  تسا  نادـجو  شمارآ  شـشوک 
یهارمه تسا و  يراک  وکین  هک  تساجرباپ  نآ  یلصا  دوس  دوش  هجیتنیب  ای  دشاب  مک  شیرهاظ  دوس  ّقح  هار  رد  شـشوک  رگا  هک  دشاب 

هحفص 89]  ] 745-707- نآرق -37-14- نآرق . - تسا وا  ّتیناسنا  تقیقح  هدنرادهگن  دنوادخ و 

مور هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   30 - 
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ات 27] تایآ 1  [: 30  ] مورلا هروس  ]

ِهِّلل َنِینِس  ِعِضب  ِیف  [ 3  ] َنُوِبلغَیَـس مِِهبَلَغ  ِدـَعب  نِم  مُه  َو  ِضرَألا  یَندَأ  ِیف  [ 2  ] ُموُّرلا ِتَِبلُغ  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ُِفلُخی ِهّللا ال  َدعَو  [ 5  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  نَم  ُرُصنَی  ِهّللا  ِرصَِنب   205-1- نآرق [ - 4  ] َنُونِمؤُملا ُحَرفَی  ٍِذئَموَی  َو  ُدَعب  نِم  َو  ُلبَق  نِم  ُرمَألا 
مِهِسُفنَأ ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َمل  َو  َأ  [ 7  ] َنُوِلفاغ مُه  ِةَرِخآلا  ِنَع  مُه  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَلعَی  [ 6  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُهَدعَو  ُهّللا 

ِیف اوُریِـسَی  َمل  َو  َأ  [ 8  ] َنوُِرفاَکل مِهِّبَر  ِءاِقِلب  ِساّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَحلِاب  ّالِإ  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُهّللا  َقَلَخ  اـم 
مُُهلُـسُر مُهتَءاج  َو  اهوُرَمَع  اّمِم  َرَثکَأ  اهوُرَمَع  َو  َضرَألا  اوُراثَأ  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  َّدَـشَأ  اُوناک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَـألا 

ِهّللا ِتایِآب  اُوبَّذَک  نَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث   757-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِملظَی مُهَسُفنَأ  اُوناک  نِکل  َو  مُهَِملظَِیل  ُهّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَبلِاب 
نِم مَُهل  نُکَی  َمل  َو  [ 12  ] َنُومِرجُملا ُسِلُبی  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  [ 11  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َقلَخلا  اُؤَدبَی  ُهّللا  [ 10  ] َنُؤِزهَتسَی اِهب  اُوناک  َو 

اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف   400-1- نآرق [ - 14  ] َنُوقَّرَفَتَی ٍذـِئَموَی  ُۀَـعاّسلا  ُموُقَت  َموَـی  َو  [ 13  ] َنیِِرفاک مِِهئاکَرُِـشب  اُوناک  َو  ُءاعَفُـش  مِِهئاکَرُش 
َناحبُسَف [ 16  ] َنوُرَـضُحم ِباذَعلا  ِیف  َِکئلوُأَف  ِةَرِخآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  [ 15  ] َنوُرَبُحی ٍۀَـضوَر  ِیف  مُهَف  ِتاِحلاّصلا 

َو ِتِّیَملا  َنـِم  َّیَحلا  ُجِرُخی  [ 18  ] َنوُرِهُظت َنیِح  َو  ایِـشَع  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُدـمَحلا  َُهل  َو  [ 17  ] َنوُِحبـُصت َنیِح  َو  َنوُـسُمت  َنیِح  ِهّللا 
ُمتنَأ اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  نِم  مُکَقَلَخ  نَأ  ِِهتایآ  نِم  َو   490-1- نآرق [ - 19  ] َنوُجَرُخت َِکلذَک  َو  اِهتوَم  َدَعب  َضرَألا  ِیُحی  َو  ِّیَحلا  َنِم  َتِّیَملا  ُجِرُخی 
ٍموَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَـمحَر  َو  ًةَّدَوَم  مُکَنَیب  َلَعَج  َو  اهَیلِإ  اُونُکـسَِتل  ًاجاوزَأ  مُکِـسُفنَأ  نِم  مَُکل  َقَلَخ  نَأ  ِِهتاـیآ  نِم  َو  [ 20  ] َنوُرِشَتنَت ٌرََشب 
ِِهتاـیآ نِم  َو  [ 22  ] َنیِِملاعِلل ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  مُِکناولَأ  َو  مُِکتَنِـسلَأ  ُفـالِتخا  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُقلَخ  ِِهتاـیآ  نِم  َو  [ 21  ] َنوُرَّکَفَتَی

َنِم ُلِّزَُنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافوَخ  َقرَبلا  ُمُکیُِری  ِِهتاـیآ  نِم  َو  [ 23  ] َنوُعَمـسَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلـضَف  نِم  مُکُؤاِغتبا  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  مُکُمانَم 
ُضرَألا َو  ُءاـمَّسلا  َموُقَت  نَأ  ِِهتاـیآ  نِم  َو   732-1- نآرق [ - 24  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتوَم  َدـَعب  َضرَألا  ِِهب  ِییُحیَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا 

اُؤَدـبَی يِذَّلا  َوُه  َو  [ 26  ] َنُوِتناق َُهل  ٌّلُـک  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  نَم  َُهل  َو  [ 25  ] َنوُجُرَخت ُمتنَأ  اذِإ  ِضرَـألا  َنِم  ًةَوعَد  مُکاـعَد  اذِإ  َُّمث  ِهِرمَأـِب 
هحفص 90]  ] 381-1- نآرق [ - 27  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  یلعَـألا  ُلَـثَملا  َُهل  َو  ِهیَلَع  ُنَوهَأ  َوُه  َو  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َقـلَخلا 

انب ینعی  سلبی » . » دـندرک تعارز  مخـش و  دـندرک و  دـنلب  كاخ  درگ و  ینعی  اوراثا » . » بش زا  ياهراـپ  هن ، اـت  هس  زا  عضب » : » تاـغل ینعم 
هدرک لقن  يذـمرت  یطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : نأش  دـشابیم . ور  هداشگ  داش و  ینعی  نوربحی » . » دوشیم راـتفرگ  ینادرگرـس  يدـیما و 

دش لزان  هیآ  هکنیا  هحفص 91 ] داد [  تسکش  ار  ناریا  مور  تلود  دندش  هریچ  بارعا  رب  ناناملـسم  هک  ردب  گنج  زور  اب  نامزمه  تسا :
ربمغیپ زونه  داد  تسکـش  ار  مور  ناریا  تلود  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  متاـح  نبإ  و  دـش ، هریچ  مور  ینعی  نیغ  حـتفب  ُموُّرلا » ِتَِبلُغ  ملا  »

دندش هتـسکش  اهیناریا  زا  دنتـسه  ینامـسآ  باتک  ياراد  دـنیوگیم : مور  مدرم  هکنیا  اب  دـنتفگ : بارعا  دوب ، هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
يادص ّمض و  اب  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دش . دیهاوخ  هتـسکش  ام  زا  اهیمور  دننام  دراد  ینامـسآ  باتک  ناتربمغیپ  دـیئوگیم  هک  مه  امـش  سپ 
ظّفلت دیاب  الاب  يادص  حتف و  اب  نوبلغی »  » يای لّوا  تیاورب  و  دش ، دنهاوخ  بلاغ  يدنچ  زا  سپ  یلو  دـندش  بولغم  اهیمور  ینعی  نیغ  ولج 

رب يهدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  50-24- نآرق . - دـش دـنهاوخ  نیملـسم  بولغم  ناریا ، رب  بلاغ  ياـهیمور  يدـنچ  زا  سپ  ینعی  دوش 
هریچ يدــنچ  زا  سپ  يدوزب  دـندروخ 3 و  تسکـش  نیمزرـس  هکنیا  یکیدزن  رد  مور  مدرم  ملا 2   1 ناگمه . رب  ناـبرهم  ناراکتـسرد و 

وا زا  يرای  هک  دنوشیم  يدنوادخ  يرایب  داش  نینمؤم  دیایب  هک  زور  نآ  هب  تسا و  دنوادخ  نامرف  نامرف  هدنیآ  هتشذگ و  زا  هچ  دنوشیم 4 
دنکیمن شرگید  هک  تسا  ادخ  يوس  زا  هدـعو  نینچ  هّتبلا  نانابرهم 6  نیرترب  تسا  وا  دـنکیم و  يرای  دـهاوخیم  ار  هک  ره  وا  هچ  تسا 5 

زا دننادیم و  ار  یگدـنز  ياهدومن  اهنآ  هچ   7 دوشیمن ] رگید  درادن و  فالخ  هک   ] دنتـسین رادربخ  دنوادخ ] يهدـعو  زا   ] مدرم رتشیب  یلو 
رد هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  دنشابن ] لفاغ  ات   ] دنشیدنایمن دوخ  اب  ارچ  لفاغ 8  دنربخیب و  دنوادخ ] تردق  و   ] دوخ راک  نایاپ 

دوبان ار  یگلمج  هدـشان  شیپ  سپ و  یمد  دوخ  ماگنهب  و   ] تسا هدـیرفآ  نّیعم  هدربمان و  يراگزور  تلادـع و  یتسردـب و  تسا  نایم  نآ 
ات دـننکیمن  شدرگ  نیمز  رد  نیرکنم ] هـکنیا   ] ارچ دـنرادن 9  رواب  ار  دوخ  راگدرورپ  رادـید  اـهنآ و ] یناریو   ] مدرم رتشیب  هّتبلا  و  دـنکیم ]
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، دابآ دندرک و  ربز  ریز و  ار  نیمز  اهنآ  دننکیم  يدابآ  اهنیا  هچنآ  زا  شیب  دندوب و  رتدنمورین  هک  ار  دوخ  زا  شیپ  مدرم  راک  يهلابند  دننیبب 
متـس دوخب  دوخ  هکلب  درکن  متـس  اهنآب  دنوادخ  هّتبلا ] دـندش و  راتفرگ  دـنتفریذپن و  اهنآ   ] دـندروآ و ناشیارب  نشور  لیلد  ناشاهربمغیپ  و 
غورد ار  ّقح  ياـههناشن  هک  دـندش  ناـنچ  اریز  دنتـشاد  یتبقاـع  هحفـص 92 ] دـب [  دنتـشاد  راک  رـس و  يدـب  اب  هک  اـهنآ  نوچ  دندرک 10 

تـشگزاب وا  يوسب  ار  امـش  سپ  نآ  زا  دنادرگیم و  رب  سپـس  دنکیم و  زاغآ  ادـخ  ار  شنیرفآ  هکنیا  اب  دنتفرگ 11  هچیزاب  هب  دنتـشادنپ و 
زا مه  یکی  هک  دنوشیم  رکنم  دنتشادنپ  ّقح  زابنا  هک  ار  اهنآ  هدنام 13 و  او  نیمرجم  دوشیم و  اپب  زیخاتسر  هک  تسا  زور  نآ  دنهدیم 12 و 

ياهناتسب رد  راکوکین  نینمؤم  دنوش 15 و  رگدکی  زا  يهدنکارپ  یگمه  دوش  اپب  تمایق  هک  زور  نآ  دوب 14 و  دهاوخن  ناش  یجنایم  اهنآ 
زا  ] سپ دننکیم 17  ناشرضاح  باذع و  يهدامآ  دنرادن  رواب  زیخاتسر  ادخ و  ياههناشن  دنرفاک و  هک  اهنآ  دنشوخلد 16 و  مّرخ  زبسرس و 
رد ناگدیرفآ ] همه  زا   ] شیاتـس دینارذگیم 18 و  ار  ماش  حبـص و  ماگنه  وا ] تشونرـس  هب   ] هک دـنوادخ  تسا  رودـب  یناوتان ] یمک و  ره 

نیمز هدنز و  زا  هدرم  دروآیم و  رد  هدرم  زا  هدنز  هک  تسا  ادـخ ] نامه   ] زورمین 19 هب  مه  هاگنابشب و  مه  تسا  وا  يارب  نیمز  اهنامـسآ و 
زا هک  تسا  وا  تردـق  ياـههناشن  زا  دـنروآیم 20 و  ردـب  نیمز  زا  يراهب  هایگ  لـثمب  نینچمه  ار  امـش  دـنکیم و  هدـنز  یگدرم  سپ  زا  ار 
هک تسا  وا  تردق  ياههناشن  زا  21 و  دینکیم . یگدنز  دیوشیم و  هدنکارپ  وس  رهب  نیمز  يور  رب  دیتسه  یمدآ  نونکا  ناتدـیرفآ و  كاخ 
رد هّتبلا  و  درک ، ياج  رب  ینابرهم  یتسود و  امـش  نایم  دـشاب و  اهنآب  امـش  یگدوسآ  شمارآ و  ات  دـیرفآ  تفج  ناتیارب  ناـتدوخ  سنج  زا 

شنیرفآ تـسا  وا  ناـیاپیب  ناوـت  ياـههناشن  زا  رگید  دنـشیدنایم 22 و  دـنراد و  يدرخ  هک  اـهنآ  يارب  تسا  اـههناشن  شنیرفآ  هنوـگنیا 
يدـنوادخ تایآ  زا  نادنمـشناد 23 و  يهمه  يارب  تسا  اههناشن  مه  هکنیا  رد  هّتبلا  هک  امـش  نابز  گـنر و  فـالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و 

هک اـهنآ  يارب  تسا  اـههناشن  زین  هکنیا  رد  دـیوش و  دـنمهرهب  ّقح  لـضف  زا  اـت  یگدـنز  يارب  ناتـششوک  امـش و  زور  بش و  باوخ  تسا 
بآ نامـسآ  زا  دیـشاب و  دیما  میب و  رد  ات  دهدیم  ناشن  ار  ربا  قرب  امـشب  هک  تسا  وا  تردـق  ياههناشن  زا  زین  دنونشیم 24 و  ّقح ] نخس  ]

دنمدرخ 25 و مدرم  يارب  يدنوادخ  تردق  رب  تسا  هناشن  زین  هکنیا  رد  هّتبلا  دـنکیم و  هدـنز  شگرم  سپ  زا  ار  نیمز  هک  دتـسرفیم  دورف 
نیمز لد  زا  ار  امـش  هکنآ  زا  سپ  تسا و  هداتـسیا  ياـجب  شناـمرفب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  وا  هحفـص 93 ] ياههناشن [  زا  رگید  یکی 

ومه دنعضاخ 27 و  وا  هاگشیپ  هب  دنیوا و  نامرفب  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  اهنآ  سپ ]  ] دیئآ 26 نوریب  یگمه  ناهگان  دـننک  زاوآ 
نوچ رت  ّتیمهایب  تسا و  رتناسآ  وا  رب  ندـیرفآ ] هکنیا  زا  ندـنادرگ  رب   ] نآ دـنادرگیم و  شرب  سپـس  دـنکیم و  شنیرفآ  زاغآ  هک  تسا 

تسرد ياناد  رترب و  هریچ و  تسا  وا  دشاب و  نیمز  رد  ای  اهنامسآ  رد  هک  تفـص  هنومن و  لثم و  نیرترب  تسا  وا  نامرف  هب  تسا و  وا  يارب 
ات َنوُسُمت » َنیِح  ِهّللا  َناحبُسَف   » تیآ تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . هدش  لزان  هّکمب  یگلمج  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  راک .

: ینیسح ملا »  » 134-97- نآرق . - دناهتفگ هیآ  یضعب 59  تسا و  تصش  نآ  تایآ  يهرامـش  و  هّکمب ، هّیقب  تسا و  هدش  لزان  هنیدمب  رخآ 
زا تسا  تیانک  فلا  هکنانچ  دننک  وا  يانث  هک  تسا  ادـخ  تافـص  زا  یکیب  تراشا  فورح  هکنیا  زا  کی  ره  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  زا 

ادـخ ینعی  دّـمحمب . میم  و  لیئربجب ، مـال  و  تسا ، هّللا  هب  هراـشا  فلا  دـناهتفگ : و  تسا ، کـلمب  تراـشا  میم  و  فطل ، زا  مـال  و  ّتیهولا ،
نیاب اهتلود ، يهبلغ  تسا و  بیغ  زا  رابخإ  هروس  هکنیا  لّوا  رد  نوچ  رخف : درک . یحو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هب  لـیئربج  يهلیـسوب 

یگمه هک  دـنک  مهارف  ار  دوخ  رکف  دونـشب و  تداع  فالخ  رب  يزیچ  دـشابن و  ربخیب  دوخ  زا  هدنونـش  ات  تسا  هدـش  زاـغآ  عّطقم  فورح 
«. - خـلا ُموُّرلا - ِتَِبلُغ   » هک درک  اضتقا  نینچ  ّتیئدـبم  ملع و  تافـص  اب  ّتیدـحا  تاذ  ینعی  یناشاک : تـالیوأت  دـبایرد . یبوخب  ار  بلطم 

مؤلب و مال  و  رگدـکی ، اب  نینمؤم  يوخ  سنا  تفلا و  هب  تسا  تراـشا  فلا  تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  ناـیبلا : حور   106-86- نآرق
دنرفاک اهنآ  هکنیا  اب  نوچ  دـنراد  سنا  تفلا و  باتک  لها  هب  نینمؤم  هک  تسا  يدـنوادخ  ترفغم  هب  تراشا  میم  و  نارفاـک ، یتّمه  نود 

اهنآ ینود  تمائل و  دنتـسه  رفاـک  هتـسد  ود  ره  هکنیا  هحفـص 94 ] اب [  نوچ  دنتـسه  میئل  نارفاک  دـنراد و  سنا  اهنآب  باـتک  نتـشاد  يارب 
اب تبلغ »  » يهلمج رگا  يربـط :  2 ُموُّرلا » ِتَِبلُغ  . » تسا هتـسد  ود  ره  ریگارف  دـنوادخ  شـشخب  ترفغم و  یلو  دراد  هبلغ  گنج و  ياـضتقا 

يهملک تسا و  هدـش  سراف  بولغم  مور  هک  دـنامهفب  ات  تسا  نیغ  ولج  يادـص  ّمض و  اهتئارق  رتهب  تسا و  هدـش  تئارق  نیغ  حـتف  ّمض و 
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: يربط  3 َنِینِس » ِعِضب  ِیف  َنُوِبلغَیَس   » 22-1- نآرق . - تسا هدش  طقاس  نآ  زا  هفاضا  هطساوب  يردصم  يات  هک  تسا  هبلغ  ردصم  زا  مهبلغ » »
ربارب ناشهبلغ  سپ  زا  اهیمور  نآ  ینعی  دوش  تئارق  لوهجم  تروصب  ای  ّمض  اب  نوبلغیس »  » دیاب دوش  تئارق  نیغ  حتفب  تبلغ »  » يهلمج رگا 

ناناملـسم تسا : هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  دوب . دهاوخن  ینعم  هلمج  هکنیا  رد  هن  رگ  و  دـش ، دـنهاوخ  نیملـسم  بولغم  نآ 
. دنوش بلاغ  اهیناریا  دنتساوخیم  بارعا  دنرادن و  نید  باتک و  هک  دنوش  بلاغ  اهیناریا  رب  دنتسه  باتک  لها  نوچ  اهیمور  هک  دنتـساوخیم 

تـسکش هدنیآ  رد  اهنآ  دومرف  ترـضح  نآ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  وا  دـندراذگ  نایم  رد  رکب  وبا  اب  ار  اهنخـس  هکنیا 
لاس جنپ  ات  رگا  هک  دنتسب  طرـش  رکب  وبا  اب  اهنآ  تسا  هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : بارعا  هب  رکب  وبا  تفای . دنهاوخ 

دنراذگ نایم  رد  رکب  وبا  اب  ار  اهنخس  هکنیا  دنوش . بلاغ  اهیناریا  دنتـساوخیم  بارعا  دنرادن و  نید  باتک و  هک  دنوش  بلاغ  اهیناریا  رگید 
ربمغیپ تفگ : بارعا  هب  رکب  وبا  تفای . دنهاوخ  تسکش  هدنیآ  رد  اهنآ  دومرف  ترـضح  نآ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  وا 

زا يزیچ  رکب  وبا  دـندشبولغم  اهیناریا  رگید  لاس  جـنپ  ات  رگا  هک  دنتـسب  طرـش  رکب  وبا  اـب  اـهنآ  تسا  هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یقاب دوخ  یگریچب  ناریا  تشذـگ و  لاس  جـنپ  نوچ  دزادرپب . اهنآ  هب  وا  تسا و  هتخاب  ار  طرـش  دـندش  بولغم  اهیمور  رگا  دریگب و  اهنآ 
هتفگ ریبج  نب  دیعـس  و  یتسبن ! طرـش  لاس  هد  دودح  رد  ارچ  دومرف : ترـضح  نآ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپب  رکب  وبا  دـنام 
دافم هک  تسا  هروس  جنپ  تسا : هتفگ  دوعـسم  هّللا  دبع  و  تسا . نآب  هراشا  هیآ  دندش و  بلاغ  اهیمور  رخآ  تسا و  هد  زا  رتمک  عضب  تسا :
هتفگ دیعس  وبا  يربط   4 َنُونِمؤُملا » ُحَرفَی  ٍِذئَموَی   » 37-1- نآرق . - موّرلا رمقلا و  ۀشطبلا و  ماّزللا و  و  ناخّدـلا ، هروس  تسا  هدـش  ماجنا  نآ 

- ِتاوامَّسلا ُهّللا  َقَلَخ  ام   » 35-1- نآرق . - دندش داش  نیملسم  دش و  لزان  هیآ  هکنیا  دش و  هریچ  ناریا  رب  مور  تلود  ردب  گنج  زور  تسا :
: حوتفلا وبا  دیرفآ . ّقح  نتـشاداپب  تلادعب و  هحفص 95 ]  ] 58-41- نآرق -33-1- نآرق  - ار نیمز  نامـسآ و  ینعی  يربط :  8 ِّقَحلِاب » ّالِإ  ... 

يارب دوصقم  و  ّقحلل ، ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم : دنسانشب . ار  ادخ  دنـشیدنیب و  نآ  رد  ات  هکلب  هچیزاب  هدوهیب و  هن  دیرفآ  ّقحب  ینعی 
نا  » يهلمج نآ  ربخ  دشاب و  ناک  مسا  ات  تسا  هدش  هدناوخ  ولج  يادص  عفر و  اب  ۀـبقاع » : » عمجم  10 َنیِذَّلا » َۀَِبقاع  َناک  . » تسا ّقح  هماقا 

ینعی تسا  يءوّسلا »  » يهملک ای  نآ  مسا  دشاب و  ناک  ربخ  ات  دـناهدناوخ  الاب  يادـص  بصن و  اب  مه  تسا و  يءوّسلا »  » يهملک ای  اوبّذـک »
28-1- نآرق . - ناشيراکدب تبقاع  اهنآ  ندرمش  غورد  دوب  ینعی  تسا  ناک »  » مسا اوبّذک » نا   » يهلمج ای  ار و  ناراکدب  تبقاع  يدب  دوب 

َنیِح ِهّللا  َناحبُسَف   » 23-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  ءات  اب  باطخ  تروصب  ءای و  اـب  بیاـغ  تروصب  هلمج  عمجم :  11 َنوُعَجُرت » ِهَیلِإ  »
دادماب زامن  هک  حبـص  ماگنهب  دشاب و  برغم  زامن  هک  بش  ماگنهب  دیراذگب  ادـخ  يارب  زامن  ینعی  يربط :  17 َنوُِحبُصت » َنیِح  َو  َنوُسُمت -

رهظ زورمین و  رد  هک  هاگنآ  دیناوخب و  زامن  رصع  ماگنهب  زین  تسا و  وا  يارب  شیاتس  دنتسه  شدوخ  زج  هک  یئاههدیرفآ  همه  زا  و  دشاب .
تسا و حبـص  زامن  دوصقم  َنوُِحبـُصت » َنیِح   » ءاـشع و تسا و  برغم  دوصقم  َنوُسُمت » َنیِح  ِهّللا  َناحبُـسَف   » تسا هتفگ  دـهاجم  و  دـیتسه .

ساّبع نبإ  زا  قرزا  نب  عفان  و  تسا . زامن  دوصقم  تسا  نآرق  رد  هک  هدجـس  ره  تسا و  رهظ  َنوُرِهُظت » َنیِح   » تسا و رـصع  زاـمن  اّیـشع » »
هکنیا رخآ  رد  درک و  قیبطت  رهظ  حبـص و  برغم و  رـصع و  زامن  راهچ  اب  ار  هیآ  هکنیا  تسا ! نآرق  ياجک  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  دیـسرپ 

ود ره  ءاشع  برغم و  زامن  اب  ار  َنوُسُمت » َنیِح   » يهلمج رگید  تیاور  رد  و  مَُکل » ٍتاروَع  ُثالَث  ِءاشِعلا  ِةالَـص  ِدَعب  نِم  َو   » دـناوخ ار  هلمج 
رد نوـچ  رخف :  852-834- نآرق -806-751- نآرق -496-476- نآرق -426-406- نآرق -378-341- نآرق -63-1- نآرق . - درک قیبـطت 
 ] رد تشهب  نآب  ندیسر  يارب  تسا  هدش  هتفگ  نآ  يهلابندب  هیآ  هکنیا  رد  دنتسه  تشهب  رد  راکوکین  نینمؤم  تسا : هدش  هتفگ  ولج  تیآ 

رـصع رهظ و  حبـص و  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  تاعکر  تاقوا و  نیاب  زامن  ندش  دودحم  تهج  و  دیناوخب ، زامن  تاقوا  هکنیا  هحفص 96 ]
سپ حبص  ات  ءاشع  زا  دعب  دوشیم و  هدرمش  رمع  زا  تعاس  کی  ربارب  رد  تعکر  ره  هک  دوشیم  هدناوخ  زامن  تعکر  هدفه  اشع  برغم و  و 

تعکر هدفه  ندناوخب  یمدآ  هک  تسا  نانچ  سپ  شیاسآ  باوخ و  يارب  دـنامیم  تعاس  راهچ  تسیب و  ات  تعاس  تفه  تعاس  هدـفه  زا 
تروص هب  ءار  يالاب  يادـص  ءات و  ولج  يادـص  اب  عمجم :  19 َنوُجَرُخت » َِکلذَـک  َو  . » تسا تادابع  رد  یگدـنز  يهرود  تاقوا  هکنیا  رد 

دیاب تسا  اهيدب  ربارب  رد  بشب  یمدآ  هکنوچ  تسا  هدش  هدیمان  حیبست  مساب  بش  ياهزامن  ولج  تیآ  رد  تسا و  هدـش  هدـناوخ  لوهجم 
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هکنیا زا  دنک  لاوحا  نآ  رب  دمح  ار  ادخ  دیاب  دراد  فلتخم  لاعفا  لاوحا و  زور  رد  نوچ  دنک و  حیبست  دنادب و  رود  هب  يدب  ره  زا  ار  ادخ 
ینعی ةّدوم » : » دـناهتفگ فـشک :  21 ًۀَـمحَر » َو  ًةَّدَوَـم  مُکَنَیب  َلَـعَج  َو   » 26-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـیمان  دـمح  مساب  زور  ياـهزامن  يور 

اهکچوک اب  تمحر  تسا و  اهگرزب  اب  تّدوم  تفگ : ساّبع  نبإ  يریپ . راگزور  يهطبار  ۀمحر »  » و یناوج . يهرود  رد  درم  نز و  يهطبار 
فرط جایتحا  لاح  تمحر  و  دوخ ، لباقم  فرطب  صخش  جایتحا  يهطبار  نآ  ینعی  ّتبحم  دناهتفگ : یضعب  رخف :  44-1- نآرق . - راغص و 

هک دنیوگیم  نخس  نابز  ود  داتفهب و  نایمدآ  همه  تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو  فشک :  22 مُِکناولَأ » َو  مُِکتَنِسلَأ  ُفالِتخا  َو  . » صخشب لباقم 
یـضعب ناولا  فالتخا  زا  دوصقم  و  تسا ، تفای  دالوا  نابز  شـش  یـس و  تسا و  ماح  دالوا  ناـبز  هدـفه  تسا و  ماـس  دـالوا  ناـبز  هدزون 

هک دـیرفآ  يزیچ  کی  ره  رد  دـیرفآ  تروص  کیب  ار  همه  هکنیا  اب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  فلتخم  ياـهداژن  ياـهگنر  دـناهتفگ 
اهادص فالتخا  ینعی  مُِکتَنِسلَأ » ُفالِتخا  : » رخف  44-1- نآرق . - دنوشیمن هتخیمآ  مهب  دوشیم و  هتخانش  تسا و  ادج  يرگید  زا  وا  يهرهچ 

َنِم ًةَوعَد  مُکاعَد  اذِإ  [ » هحفص 97  ] 30-5- نآرق . - دوشیم هتخانش  نارگید  زا  کی  ره  دنیوگیم و  نخس  نابز  کیب  مدرم  زا  يرایـسب  هک 
هتفگ شیپ  سپ و  و  تسا ، هلمج  لّوا  ِضرَألا » َنِم   » تسا و هلمج  رخآ  هک  دوش  فقو  دیاب  ةوعد  رد  دناهتفگ : یضعب  فشک :  25 ِضرَألا »

َنِم  » رد فقو  دناهتفگ : یضعب  و  اهروگ ، زا  ینعی  دیئآیم  نوریب  نیمز  زا  یگمه  دندناوخ  ار  امش  نوچ  دوشیم : نینچ  هجیتن  تسا و  هدش 
دننک ناـتزاوآ  دـیتسه  نیمز  لد  رد  هک  ار  امـش  نوـچ  ینعی  تسا  هلمج  لّوا  َنوُـجُرَخت » ُمتنَأ  اذِإ   » تسا و هلمج  رخآ  هـک  تـسا  ِضرَـألا »
ینعی فــشک :  26 َنُوِتناــق » ُهـَل  ٌّلـُـک   » 377-351- نآرق -321-305- نآرق -128-112- نآرق -39-1- نآرق . - دــیوشیم نوریب  ناــهگان 

یگدنز گرم و  و  لیلذ ، ای  زیزع  ناوتان ، ای  اناوت  هچ  دندش  هدیرفآ  روج  رهب  هک  تسا  شیادیپ  داجیا و  رد  يربنامرف  دوصقم  و  دنربنامرف ،
رد یگمه  ینعی  نومئاق »  » ینعی دناهتفگ  یـضعب  و  دوشیمن . نآ  زا  فّلخت  نیرتمک  هک  دنوشیم  رادومن  روج  نامهب  يرامیب  یتسردـنت و  و 

ُلَـثَملا َُهل  َو   » 26-1- نآرق . - دنتـسه نینمؤم  دوصقم  دناهداتـسیا و  تعاط  زامنب و  همه  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دناهتـساخ . اـپ  هب  تماـیق 
و َنوُقَّتُملا » َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلا  ُلَثَم   » دـننام تفـص  ینعم  لـثم » - » 1 30-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هلمج  هـکنیا  فـشک :  27 یلعَألا »

اجنیا سپ   109-81- نآرق -78-29- نآرق . - تسا هدـش  داـی  تاروت  رد  نینمؤم  تفـص  دوعوم و  تشهب  تفـص  ینعی  ِةاروَّتلا » ِیف  مُُهلَثَم  »
لام لثم  رتالاب  هک  تسا  دعب  تیآ  يهمّدـقم  - 2 تسا . ناس »  » لثم یـسراف  تسا و  دنوادخ  لام  تسا  یئاتکی  هک  تفـص  رتالاب  ینعی  مه 
هّللا دبع  رترب ، تافـص  تسا  ار  وا  ینعی  رتعیـسو  رتدنلب و  لثم  تسا  ار  وا  و  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دنزیم . لثم  امـش  يارب  هک  تسا  ادخ 
ریغ اـی  روهـشم  تئارقب  هاوـخ  ُموُّرلا » ِتَِبلُغ   » يهلمج لّوا  تیآ  - 1 اـم : نخـس  تسین . لـثم  ار  وا  هکنآ  رد  یلعا  لـثم  ینعی  تفگ : ساـّبع 

دیشک و لوط  يدالیم  لاس 627  ات  ياهلاس 603  زا  هک  تسا  مور  ناریا و  گنج  خیراتب  هراشا  تروص  رهب  میدرک  لقن  هک  دشاب  روهـشم 
هحفص 98]  ] 55-34- نآرق  - رخآ لاس  رد  ناریا  رب  وا  یگریچ  تسا و  هدوب  لاس 611  رد  دشاب  مور  ندش  بولغم  هک  لّوا  يهلمج  دیاش 
هک تسا  لاسب 627  هراشا  دشاب  ناریا  ندش  بولغم  مور و  ندش  هریچ  هک  میناوخب  روهـشم  ریغ  تئارقب  رگا  دشاب و  هک 627  تسا  گنج 

تیآ - 2 دش . عورش  ترجه  مهدزاود  لاس  زا  مور  ندش  بولغم  و  دوب ، زیورپ  ورـسخ  سیلقره و  نایم  گنج  نآ  دش و  هریچ  مور  تلود 
تسا هدش  هتفگ  لّوا  هک  روج  هکنیا  هب  دشاب  صوصخم  دیکأت  يارب  مه »  » ریمض رارکت  دیاش  َنُوِلفاغ » مُه  ات - ُِفلُخی - ِهّللا ال  َدعَو   » 6 و 7

ناشدوخ يوس  زا  ناشیا  تلفغ  هک  دوش  هدـنامهف  ات  هدـش  هدروآ  مه »  » هملک هرابود  هدـشن  مامت  هلمج  یلو  دنتـسه  لـفاغ  یمدرم  ناـشیا 
ربخیب دـناهدرک و  اهر  ار  هار  نآ  اهنآ  تسا و  هدوب  زاب  یهاگآ  دوخ  يرادـیب و  هار  هن  رگ  دـناهدش و  لفاغ  دوخ  يوس  زا  اـهنآ  ینعی  تسا 

دیاش دوشیمن  نوگرگد  ادخ  يهدعو  هک  ولج  تیآ  اب  تسا  تبقاع  زا  يربخیب  یگدنز و  رهاوظب  ملع  هک  مّود  تیآ  طابترا  و  دـناهدنام ،
مدرم هّجوت  یلو  تسا  هدش  هتفگ  دعب  تسا  یندش  ماجنا  دنوادخ  ياههدعو  رگد  يرای و  يهدعو  تسا : هدـش  هتفگ  لّوا  هک  دـشاب  هکنیا 

هک دـنرادیم  ربخیب  ار  دوخ  راک  نایاپ  تبقاع و  زا  دنتـسین و  ّقح  تیاهنیب  تردـق  ملاع و  قیاقحب  هّجوتم  تسا و  یگدـنز  ياهامن  نیمهب 
تـشونرس هک  دنتـسین  ّقح  ياههدـعو  قیاـقح و  كرد  يهداـمآ  گرم و  زا  سپ  هاوخ  یگدـنز و  رد  هاوـخ  دـش  دـهاوخ  هچ  ناشهدـنیآ 

-16- نآرق . - دوشیم هدافتـسا  ماع  ینعم  ترخآ  يهملک  زا  لامتحا  نیاب  و  تسا . اجکب  ناشیگدنز  نایاپ  تسا و  یچ  ناشیگدنز  يهدنیآ 
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صقن و بجوم  زیچ  ره  راک و  ره  رد  یجک  يدب و  هک  دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  رخآ » ات  َۀَِـبقاع - َناک  َُّمث   » تیآ 10 - 3 70-54- نآرق -45
نآ هب  دوشیم و  دوبان  ای  مک  نآ  ندش  دنلب  نتفرـشیپ و  ّتیـصاخ  دش  بآ  مک  ای  جک  رگا  لاهن  کی  دوشیم . نآ  یگتـسکش  یمک و  ضقن 

تـسد زا  ار  دوخ  ّومن  يورین  دشاب  رامیب  ای  ریـش  مک  یکچوک  رد  هک  یناویح  ای  دیـسر . دهاوخن  دراد  ار  نآ  یگدامآ  هک  شیازفا  هزادـنا 
يدوجوم تشادـن  مزـال  كاروخ  تشادـهب و  یکچوک  رد  هک  مدآ  دـنزرف  كدوک و  نینچ  مه  دـنامیم و  زیچاـن  کـچوک و  دـهدیم و 

نآ یسک  رگا  هک  تسا  نینچ  مه  هحفص 99 ]  ] 35-13- نآرق  - يرگمدآ تفرشیپ  يونعم و  شیازفا  رد  سپ  دوب  دهاوخ  ناوتان  هراچیب و 
رد سپ  دـش  دـهاوخ  لوگ  دـنک و  مهفان و  يدرف  درکن  لابند  داد و  تسد  زا  دوخ  راک  زاغآ  رد  ار  دوخ  ّتیناسنا  یّقرت  یلاعت و  یگدامآ 
دب راـکب  تشادـن و  دوخ  ياههتـساوخ  زا  يراد  دوخ - درک و  يراـک  ره  هدیجنـسن  لّوا  زا  هکنآ  زین  یهلا  قیاـقح  تاقیدـصت  تارّوصت و 

اج نآب  شراک  سپـس  دنیبیمن و  وا  دننکیم  كرد  نارگید  هک  یحبق  دریگیم و  يوخ  يدب  اب  كدـنا  كدـنا  تسیرگن  ضامغا  يهدـیدب 
، يراکدب نایاپ  هک  هیآ  دافم  تسا  نیمه  دنادیم و  مدرم  رازآ  ای  وغل و  ار  یهاون  رماوا و  درادـنپیمن و  تشز  ار  یتشزب  روتـسد  هک  دـسریم 

دیکأت يارب  دـیاش  رخآ » ات  ِتاوامَّسلا » ِیف  یلعَألا  ُلَثَملا  َُهل  َو   » يهلمج تیآ 27  - 4 تسا . يدنوادخ  ياههناشن  روتسد و  نتـشادنپ  غورد 
نآ يهلابندب  تسا  ندیرفآ  زا  رتناسآ  ندنادرگ  رب  تسا و  هدیرفآ  هک  ارنآ  دنادرگیم  رب  ادـخ  تسا : هدـش  هتفگ  هک  دـشاب  هیآ  لّوا  بلطم 

هـشیدنا هچنآ  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  تسا  وا  يارب  تسا و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مه  ندوب  رتناسآ  زا  رتالاب  هنومن  لاثم و  تسا  هدش  هتفگ 
دنروایب هنومن  لاثم و  دنشیدنیب و  تادوجوم  هچنآ  نوچ  تسرد  تسا و  هدامآ  نآ  زا  رترب  دنوادخ  يارب  دوش  هدروآ  لاثم  هنومن و  دوش و 

دشاب و هدارا  زیچ  رهب  هک  تسا  ُنوُکَیَف » نُک   » هجیتن ّقح  هاگـشیپ  هب  شنیرفآ  یلو  تسا  اهنآ  تاساسحا  هجیتن  تسا و  اهنآ  رکف  يهدـیرفآ 
تردق ربارب  رد  دنرامشب  رتناسآ  ای  ناسآ و  دنـشیدنیب و  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  سپ  دش  دهاوخ  دوجوم  دوب و  دهاوخ  شاب  دوش  هتفگ 

642-625- نآرق -68-21- نآرق . - تسا وا  تردق  رد  ادخ و  يارب  اهلاثم  روجنیا  زا  رترب  تسا و  زیچان  ّقح 

ات 46] تایآ 28  [: 30  ] مورلا هروس  ]

مُکَـسُفنَأ مُِکتَفیِخَک  مُهَنُوفاَخت  ٌءاوَس  ِهِیف  ُمتنَأَف  مُکانقَزَر  ام  ِیف  َءاکَرُـش  نِم  مُُکنامیَأ  تَکَلَم  ام  نِم  مَُکل  لَـه  مُکِـسُفنَأ  نِم  ًـالَثَم  مَُکل  َبَرَض 
[29  ] َنیِرِـصان نِم  مَُهل  ام  َو  ُهّللا  َّلَضَأ  نَم  يِدـهَی  نَمَف  ٍملِع  ِریَِغب  مُهَءاوهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  ِلـَب  [ 28  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک 
[30  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهّللا  ِقلَِخل  َلیِدـبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهجَو  ِمقَأَـف 

َنوُحِرَف مِهیَدـَل  اِمب  ٍبزِح  ُّلُک  ًاعَیِـش  اُوناک  َو  مُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم  [ 31  ] َنیِکِرـشُملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُهوُقَّتا  َو  ِهَیلِإ  َنِیبِینُم 
اوُرُفکَِیل [ 33  ] َنوُکِرـُشی مِهِّبَِرب  مُهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ًۀَمحَر  ُهنِم  مُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث  ِهَیلِإ  َنِیبِینُم  مُهَّبَر  اوَعَد  ٌّرُـض  َساّنلا  َّسَم  اذِإ  َو   760-1- نآرق [ - 32]

اِهب اوُحِرَف  ًۀَمحَر  َساّنلا  اَنقَذَأ  اذِإ  َو  [ 35  ] َنوُکِرُشی ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  ًاناطلُس  مِهیَلَع  انلَزنَأ  مَأ  [ 34  ] َنوُمَلعَت َفوَسَف  اوُعَّتَمَتَف  مُهانیَتآ  اِمب 
ٍموَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدـقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُـسبَی  َهّللا  َّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 36  ] َنوُطَنقَی مُه  اذِإ  مِهیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  مُهبُِـصت  نِإ  َو 

َنوُِحلفُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهّللا  َهجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل  ٌریَخ  َِکلذ  ِلِیبَّسلا  َنبا  َو  َنیِکـسِملا  َو  ُهَّقَح  یبرُقلا  اَذ  ِتآَف   571-1- نآرق [ - 37  ] َنُونِمُؤی
ُهّللا [ 39  ] َنوُفِعـضُملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهّللا  َهجَو  َنوُدیُِرت  ٍةاکَز  نِم  ُمتیَتآ  ام  َو  ِهّللا  َدنِع  اُوبرَی  الَف  ِساّنلا  ِلاومَأ  ِیف  اَُوبرَِیل  ًابِر  نِم  ُمتیَتآ  ام  َو  [ 38]

[40  ] َنوُکِرـُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُـس  ٍءیَـش  نِم  مُِکلذ  نِم  ُلَـعفَی  نَم  مُِکئاکَرُـش  نِم  لَـه  مُکِییُحی  َُّمث  مُُکتیُِمی  َُّمث  مُکَقَزَر  َُّمث  مُکَقَلَخ  يِذَّلا 
َفیَک اوُرُظناَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِس  ُلق  [ 41  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَعب  مُهَقیُِذِیل  ِساّنلا  يِدیَأ  تَبَسَک  اِمب  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ 

ِهّللا َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌموَی ال  َِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  ِمِّیَقلا  ِنیِّدـِلل  َکَهجَو  ِمقَأَف   779-1- نآرق [ - 42  ] َنیِکِرـشُم مُهُرَثکَأ  َناک  ُلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک 
ِِهلضَف نِم  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزجَِیل  [ 44  ] َنوُدَهمَی مِهِـسُفنَِألَف  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  ُهُرفُک  ِهیَلَعَف  َرَفَک  نَم  [ 43  ] َنوُعَّدَّصَی ٍِذئَموَی 

َو ِِهلـضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  َو  ِهِرمَِأب  ُکـلُفلا  َيِرجَِتل  َو  ِِهتَمحَر  نِم  مُکَقیِذـُِیل  َو  ٍتارِّشَبُم  َحاـیِّرلا  َلِـسُری  نَأ  ِِهتاـیآ  نِم  َو  [ 45  ] َنیِِرفاکلا ُّبُِحی  ـال  ُهَّنِإ 
هک دیونشب  مدرم  يا  نونکا   ] همجرت 28 دنوشیم . هدنکارپ  نوعّدّصی » : » تاغل ینعم  هحفص 101 ]  ] 513-1- نآرق [ - 46  ] َنوُرُکشَت مُکَّلََعل 
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لاوما و رد  دنناوتیم  امش  نادیرخ  رز  ناگدرب و  ایآ  هک  امـش  دوخ  یگدنز ] شور   ] زا دنزیم  یلثم  دروآیم و  یناتـساد  امـش  يارب  دنوادخ ]
دینک فّرصت  رگدکی  لاوما  رد  دیسرتیم  هک  هنوگ  نامهب  ایآ  دیشاب و  ربارب  مه  اب  دنشاب و  امش  کیرش  میاهدرک  امش  يزور  هک  اههتساوخ 

ار ّقح  تایآ  لثم ] هنومن و   ] هنوگنیا هب  دیریگیم ]! وا  زابنا  ار  ادخ  ناگدیرفآ  هنوگچ  سپ  تسا  نینچ  هن  هّتبلا  ! ] دیسرتیم دوخ  ناگدرب  زا 
هدیجنسن و قطنم ] لقع و  درم  هن   ] دنرگمتس هک  اهنآ  یلو   29 دنـشیدنیب . دنزادنا و  راک  هب  ار  درخ  هک  یمدرم  يارب  مینکیم  نشور  ادج و 
و دـنک ! شتیادـه  هک  تسا  یک  درک  شهارمگ  ادـخ  تفاین و ] رد  دنـشیدنین و  دوخ   ] هک ارنآ  سپ  دـنتفر . دوخ  ياههتـساوخ  یپ  ینادانب 

رودب كاپ و  هک  رادب  نید  يوس  هب  دوخ  لد ]  ] يور وت  دّـمحم  يا  سپ  تسا 30  يروای  هن  تسا و ] یئاـمنهار  هن  هّتبلا   ] مدرم نینچ  يارب 
نید تسا  نیمه  درادن و  نیـشناج  یئادخ  شیادیپ  تسا و  هداهن  نیمه  رب  ار  یمدآ  شیادیپ  دنوادخ  هک  نارگید  یـشیدنا  جک  زا  یـشاب 

دـینک و يرود  وا  ینامرفان  زا  دـینک و  ّقح  يوسب  ور  هانگ  زا  نینمؤم  امـش  سپ  دـننادن 31  ارنیا  مدرم  رتشیب  یلو  یمدآ  نابهگن  راوتـسا و 
دوب دوخ  رادنپب  داش  هتـسد  ره  دندش و  هتـسد  دنچب  دنتخادنا و  هقرفت  نید  رد  هک  اهنآ  زا  دیشابن 32  نیکرشم  يهتـسد  زا  دیراد و  اپب  زامن 

كرشم ياهتسد  دناشچ  اهنآب  دوخ  ینابرهم  زا  وا  رگا  دنناوخیم و  ار  دوخ  يادخ  یگدادلد  اب  دیاسپب  يرازآ  رگا  ار  مدرم  هنوگ  هکنیا   33
ساپسان تبقاع  دوخ ] كرـش  يهلابندب  اهنآ  دنوش و  نمؤم  دنریگب و  تربع  تسا  نکمم  رگید  ياهّدع  و   ] دنوشیم 34 دوخ  راگدرورپ  هب 

یلیلد هحفص 102 ] رگم [   35 دیاهدرک ] هچ   ] تسناد دیهاوخ  يدوزب  هک  دیشاب  دنمرهب  یگدنز  رد  نادرخیب  امـش  سپ  دنوشیم . ام  تمعن 
تسا نینچ  مدرم  زا  ياهتـسد   ] 36 دنوش ! كرـشم  دوخ  راگدرورپ  هب  اهنآ  ات  دیوگ  ینخـس  هک  میداتـسرف  نامـسآ  زا  رادنابز ] هدنیوگ و  ]

هدیشیدنین و و   ] ناهگان دیسر  اهنآب  يدب  ناشراک  يازسب  رگا  و  دنتسه ، نآب  داشلد  میدناشچ  شیاسآ  یشوخ و  اهنآ  هب  رگا  هک ] ناشیوخ 
خارف يزور  دنوادخ  هک  دـننادیمن  دـننیبیمن و  رگم  دـنوشیم ]! دـیماان  ارچ  و   ] دـنوشیم 37 ّقح  تمحر  زا  دـیما  ان  هدرکن ] ادـیپ  نآ  تهج 

دنروآیم و نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا  تردق  ياههناشن  یگدنز  زومر  هکنیا  رد  هّتبلا  دـنک . تشونرـسب  دـهاوخب و  هک  سک  رهب  دـنکیم 
هکنیا هک  هدب  تسا  ناگدنام  هارب  نارادان و  ناشیوخ و  ّقح  هتسیاب و  هچنآ  یتسه ] وت  یقیقح  نمؤم  هک  دّمحم  يا   ] وت سپ  دنریذپیم 38 

[ مدرم يا  یل   ] سب 39 و دنمدرم و  نینچ  راگتـسر  دنتـسه و  ّقح  بناج  ناهاوخ  هک  اهنآ  يارب  تسا  هیامرـس ] هتخودنا و   ] رتهب شـشخب 
اّما و  درادن ، شیازفا  يدنوادخ  هاگـشیپب  هک  دینادب  دوش  نوزف  دیآ و  امـش  تسدـب  مدرم  زا  ياهیامرـس  هک  دـیداد  ابر  دوسب و  يزیچ  رگا 

دیرفآ ار  امش  هک  تسا  دنوادخ  دنناگدننک 40  نادنچ  ود  دوخ  دوس  یمدرم  نینچ  امـش و ] هّتبلا   ] دیداد ادخ  ياضر  هار  رد  تاکزب  هچنآ 
هکنیا زا  يزیچ  یـسک  دـیاهتفرگ  ادـخ  زابنا  هک  اهنآ  زا  ایآ  دـنک . ناتهدـنز  هراـبود  گرم  سپ  زا  دـناریمب و  سپ  ناز  داد و  يزور  سپس 

و  ] دشاب 41 هتـشاد  یکیرـش  هکنیا  ای  دننادیم  کیرـش  وا  اب  هک  تسیئاهزیچ  نآ  زا  رترب  تسا و  رتهزیکاپ  دنوادخ  سپ  دنکب ! دناوت  اهراک 
اهنآب دـنوادخ  هک  تسا  مدرم  دوخ  يراکدـب  يازـس  يارب  دـش  رادومن  یهابت  داسف و  تاـهد  اهرهـش و  رد  اـی  اـهایرد ، ارحـص و  رد  رگا ]
دینیبب ات  دینک  نیمز  يورب  یـشدرگ  وگب  مدرم ] نیاب  ربمغیپ  يا   ] دندرگرب 42 دب  هار  زا  دیاش  ات  دـندرک  هچنآ  زا  ياهراپ  یخلت ]  ] دـناشچب

دوخ يور  نیکرـشم ] هکنیا  ربارب  رد   ] دّـمحم يا  وـت  سپ   43 تفای ! ماجنا  اجکب  دـندوب  كرـشم  ناشرتشیب  هکنیا  زا  شیپ  هک  اـهنآ  ناـیاپ 
ادـج مه  زا  یگمه  دـشابن و  ّقح  نامرف  زا  تشگزاب  هار  هک  دـسر  ارف  يزور  هک  شیپ  ناز  رادـب  تسار  یمدآ  ناـبهگن  نید  هکنیا  يوسب 
هدامآ دوخ  يارب  هحفـص 103 ] ارنآ [  دـندرک  کین  راک  هک  اهنآ  دوب و  دـهاوخ  شدوخ  رب  شرفک  نایز  هدـش  رفاک  سک  ره  دنشاب 44 و 

دهدیم و ار  اهنآ  يازس  و   ] درادن 46 تسود  ار  نارفاک  ادخ  هّتبلا  و  دنرب ، شاداپ  ّقح  لضف  زا  دنراکوکن  نمؤم و  هک  اهنآ  ات  دناهدرک 45 
دناشچب و امشب  دوخ  تمحر  زا  ات  دراد  دوخ  اب  یشوخ  دیون  هک  یئاهداب  نداتـسرف  تسا  يدنوادخ  تایآ  زا  هک ] دیرگنب  ناناملـسم  امش 
. دیـشاب اهتمعن  هکنیا  رازگرکـش  دیاش  ات  دیور  يزور  بسک  یپ  وا  شـشخب  دـیماب  امـش  دـنوش و  ناور  ایرد  هب  وا  نامرفب  يداب  ياهیتشک 

دوخ کلم  لام و  رد  ار  ناگدنب  امش  ناگجاوخ  يا  ایآ  هک  تسا  نآ  نخس  صّخلم  تسا : هتشون  ینیـسح   28 اًلَثَم » مَُکل  َبَرَض  : » نیرّسفم
یناعملا و نیع  رد  دیوش ! ناسرت  ناشیا  لالقتـسا  دادبتـسا و  زا  دیـشاب و  يواسم  نآ  رب  ّطلـست  نآ و  رد  فّرـصت  رد  ات  دـیزاسیم  کیرش 
هک اشاح  دنتفگ : دناوخ  شیرق  دیدانـص  رب  تیآ  هکنیا  مّلـس  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  نوچ  هک  تسه  ریـسافت  زا  رگید  یـضعب 
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وا کلم  رد  ارناگدـیرفآ  هنوگچ  سپ  دـیهدیمن  تکرـش  دوخ  لاـم  رد  ار  ناگدـنب  امـش  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دوب ، دـناوت  هکنیا  زگره 
: - تسا ینعم  دـنچ  هلمج  هـکنیا  ینعم  رد  رخف :  30 ِهّللا » ِقلَِخل  َلیِدـبَت  ال   » 579-577- یقرواپ -39-15- نآرق «. - 14 !» دیزاسیم کیرش 

نارفاک و یتخـسرس  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  يرادـلد  يارب  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : نیرّـسفم  زا  یـضعب  - 1 32-1- نآرق
دیحوت ّسح  ینعی  - 2 دنوریمن . نامیا  یتخبـشوخ و  يوسب  دناهدش و  هدیرفآ  تخبدب  اهنآ  هک  دشابن  كانهودنا  اهنآ  نامیا  زا  يراددوخ 

! دیرفآ هک  ار  نیمز  نامـسآ و  دنـسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  تسا  هزادـنا  نآ  ات  دوریمن و  ردـب  اهنآ  تشرـس  زا  یـسانش  اتکی  هحفـص 104 ] و [ 
یگمه ناگدـیرفآ  دوش : هتفگ  هلمج  ینعم  رد  روـجنیا  تسا  نکمم  و  - 3 تسین . سب  يرطف  يداهن و  نامیا  هکنیا  یلو  ادـخ . دـنیوگیم :

هلمج هکنیا  زا  ینیـسح : دنوریم . نوریب  یگدنب  زا  دنوشیم و  ضوع  هک  ناگدـنب  رگد  دـننام  تسین  نآ  رد  یلیدـبت  هک  دـنیادخ  ناگدـنب 
َنـِم اوـُنوُکَت  ـال  َو  . » دـینکن ضوـع  دـیاهدش  هدـیرفآ  نآ  رب  هـک  ینید  دیــشاب و  یلــصا  ترطف  رب  ینعی  يریگوـلج  تـسا و  یهن  دوـصقم 

ادـخ و ياـضر  هک  دیـشابن  يرگید  هار  ناـهاوخ  ّقـح ، هار  زج  یگدـنب  رد  دیـشاب و  هتـشادن  مه  یفخ  كرـش  ینعی  رخف :  31 َنیِکِرشُملا »
تسا و يرجه  مّوس  مّود و  نرق  يافرع  زا  هک  ّیسوط  ّیملسا  دّمحم  خیـش  زا  ینیـسح :  38-1- نآرق . - دنکیم مهارف  امـش  يارب  ار  ترخآ 

هدینـش ار  ثیدح  هکنیا  نوچ  تفگ : وا  هک  تسا  لقن  ناسارخ ، رفـس  رد  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يهواجک  مه  يو  دنیوگ 
دقف ادّمعتم  ةالّـصلا  كرت  نم   » هک ار  ثیدـح  هکنیا  متـساوخ  نم  دـیریذپب . دوب  قفاوم  ادـخ  باتک  اب  رگا  دـننک  لقن  ام  زا  هچنآ  هک  مدوب 

- نآرق «. - َنیِکِرـشُملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ   » هک مدرک  هدافتـسا  هیآ  هکنیا  زا  ات  مدرک  لـّمأت  لاـس  یـس  منک ، ادـیپ  نآرق  زا  رفک »
ادـج دوخ  نید  زا  هک  یحیـسم  دوهی و  ینعی  اوقراف »  » دـناهدناوخ فلا  اب  یئاسک  هزمح و  فشک :  32 مُهَنیِد » اوـُقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم   » 527-470

ّدر ار  یتمـسق  دنتفریذپ و  ار  یتمـسق  دندرک و  هراپ  هراپ  دوخ  نید  دندروآ و  تعدب  هک  اهنآ  ینعی  دنناوخب  اوقّرف »  » تئارقب رگا  و  دـندش .
دـشاب هکنیا  دوـصقم  تسا  نـکمم  رخف :  355-294- نآرق -39-1- نآرق «. - ٍضعَِبب َنوُرُفکَت  َو  ِباـتِکلا  ِضعَِبب  َنوـُنِمُؤتَف  َأ   » لـثم دــندرک 

-1- نآرق : - رعش ینیسح :  32 َنوُحِرَف » مِهیََدل  اِمب  . » دنتفریذپ ار  نید  مّنهج  زا  رارف  يارب  یضعب  تشهب و  يارب  یضعب  نید و  يارب  یـضعب 
 || ریغ یفن  شیوخ و  تابثا  دننکیم  هحفـص 105 ] شیوخ [  راک  رد  یلدشوخ  یعون  تسه   || شیوخ  رادقم  روخ  رد  ار  یـسک  ره   28

. - دنوش یگدنرابیب  یطحق و  یگنسرگ و  راتفرگ  هّکم  مدرم  نوچ  ینعی  فشک :  33 ٌّرُض » َساّنلا  َّسَم  اذِإ  َو   » رید ریپ  هچ  هعموص  ماما  هچ 
تسا مدرم  مومع  ولج  يهلمج  رد  ساّنلا »  » يهملک زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  فشک :  33 َنوُکِرُشی » مِهِّبَِرب  مُهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ   » 32-1- نآرق

اب نوطنقی » : » فشک  36 َنوُطَنقَی » مُه  اذِإ   » 48-1- نآرق . - نارفاکب تسا  ّصتخم  هلمج  هکنیا  رد  قیرف »  » هملک دـشاب و  رفاـک  نمؤم و  هک 
مدرم ولج  تایآ  رد  نوچ  رخف :  38 ُهَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآَف   » 24-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  ود  ره  نون  ولج  يادص  نون و  يالاب  يادـص 

هک اوَعَد » ٌّرُض  َساّنلا  َّسَم  اذِإ   » تسا هدش  هتفگ  رتولج  تیآب  دنداش و  یشوخ  رد  دنوشیم و  دیماان  يراتفرگ  رد  هک  دندش  یفّرعم  فرحنم 
هب دـیاب  هکلب  تشاد  یگدوسآ  تشیعم و  یگنتب  رظن  دـیابن  هک  تسا  هدـش  يروآدای  هیآ  هکنیا  رد  دـنناوخیم  ار  ادـخ  دـنوش  راـتفرگ  رگا 

تسا هدش  هتفگ  نوچ  هک  تسا  هکنیا  هتشذگ  تایآب  هیآ  هکنیا  یگتسباو  يارب  رگید  تبسانم  و  دنشاب . هفیظو  ماجنا  يربنامرف و  يهشیدنا 
دوشیمن و مک  ادخ  يهنازخ  زا  هک  دینکن  نارگیدب  یکین  زا  يراددوخ  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هیآ  هکنیا  رد  تسا  دـنوادخ  زا  يزور 

ّقحتـسمب ناسحا  يارب  تسین و  تاکزب  روتـسد  يارب  هیآ  هکنیا  نوچ  و  دـناسریم ، تسه و  هشیمه  دـنکیم  امـش  يارب  قزر  طسب  هکناـمه 
دنک و ناسحا  اهنیاب  فّظوم  ریغ  ای  تاکز  هب  فّظوم  هچ  سک  ره  ات  تاکز  نیّقحتسم  رگید  هن  تسا  هدش  هدرب  مان  هتـسد  هس  هکنیا  تسا 
-1 28-1- نآرق : - تسا روج  ود  تسا و  يداـیز  ینعمب  اـبر  فشک :  39 ًابِر » نِم  ُمتیَتآ  اـم  َو   » 205-170- نآرق -31-1- نآرق . - دشخبب

يّدـس و  تسا ، هتـشذگ  نآ  حرـش  هرقب  يهروس  رد  تسا و  نید  رد  مارح  يابر  هکنیا  دـنهدب و  يدایز  هک  دـننکیم  نّیعم  هلماعم  رد  هچنآ 
زا یسک  هچنآ  - 2 تسا . هدرک  عنم  ار  اهنآ  دناهتشاد و  هلماعم  روجنیا  فیقث  هدرک و  مارح  هک  تسا  ابر  نیمه  يارب  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ 

ینعم تسا  نیمه  درادن و  دزم  یلو  تسا  اور  هکنیا  دـنهدب  واب  هداد  هحفص 106 ] هچنآ [  زا  شیب  هک  دهدیم  يزیچ  شـشخب  هّیده و  هار 
روج نآب  ینعی  ُِرثکَتـسَت » ُننمَت  ال   » تسا هدش  هتفگ  ترـضح  نآب  نآرق  رد  هک  تسا  هدوب  مارح  ربمغیپ  رب  ابر  روجنیا  ِهّللا و  َدـنِع  اُوبرَی  الَف  »
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ابر زا  مسق  نیمه  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ  مهریغ  دـهاجم و  ریبج و  دیعـس  لـثم  نیرّـسفم  رتشیب  یهاوخب و  رتشیب  هک  نکم  شـشخب 
« ءاتیإ  » ردصم زا  هک  دـیاهدناوخ  دودـمم  يهزمه  اب  و  ار ، ابر  دـیداد  ماجنا  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  هزمه  حـتف  اب  متیتا »  » يهلمج تسا و 

دایز امـش  ات  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  واو  نوکـس  ءات و  ولج  يادـص  اب  اوبرتل »  » يهلمج و  دـیداد . اـبر  هچنآ  ینعی  دـشاب  شـشخب  ینعمب 
َرَهَظ  » 209-186- نآرق -97-70- نآرق . - دوش دایز  ات  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  حوتفم  واو  ءای و  يالاب  يادص  اب  و  دیربب ،

هطساوب - 3 ندـمآ . رد  فرظ  زا  - 2 ندـش . دوب  دوبن  زا  - 1 42-1- نآرق : - تسا روج  راـهچب  روهظ  فشک :  41 ِرحَبلا » َو  ِّرَبلا  ِیف  ُداـسَفلا 
ایرد ارحص و  یهابت  مدرم  هک  تسا  یگنـسرگ  یطحق و  شیادیپ  هیآ  ینعم  و  ندش ، رادومن  هبلغ  یگریچ و  يارب  - 4 ندش . رادومن  لیلد 

یـضعب و  دـمانیم . رحب  ار  يراد  بآ  رهـش  ره  برع  نوچ  دراد  يراـج  بآ  هک  یئاهرهـش  رحب  زا  تسا و  ناـبایب  ّرب  زا  دوصقم  دـننادیم و 
ّدرم هّللا ال  نم  موی   » روج نیاب  تسا  شیپ  سپ و  هلمج  فشک :  43 ِهّللا » َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌموَی ال  . » تسا نیمز  يور  زا  هیانک  رحب  ّرب و  دناهتفگ :
. - دـنادرگیمن شرب  دروایب  ارنآ  ادـخ  نوچ  هک  زیخاتـسر  زور  دوش : ینعم  روطنیا  ای  درادـن  ریگولج  هک  ادـخ  ياهزور  زا  يزور  ینعی  هل »

دنتـسه و زاتمم  یبوخب  رگیدـکی  زا  رفاک  نمؤم و  يزور  نینچ  رد  یماـگنه و  نینچ  رد  يواـضیب :  43 َنوُعَّدَّصَی » ٍذـِئَموَی   ] » 40-1- نآرق
29-3- نآرق [. - تسا دعب  يهیآ  رد  شحرـش  هکنانچ  دیـسر  دهاوخ  رفک  هچ  نامیا و  هچ  شیوخ  لمع  يازجب  سک  ره  دـناهدش و  ادـج 

کی لقن  يارب  ایآ  هلمج  هکنیا  هک  تسا  لّمأت  ياج  یلو  میدرک  لقن  ارنیرّسفم  راتفگ  رخآ » ات  ِّرَبلا - ِیف  ُداسَفلا  َرَهَظ   » تیآ 41 ام : هدافتسا 
[ ّ هحفص 107  ] 51-22- نآرق  - يهّیـضق هب  هراشا  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  هن ! اـی  نآ  زا  تربع  دـنپ و  يروآداـی  تسا و  صوصخم  دـماشیپ 

تعیبط یمومع  ّتیـصاخب  تسا  راکفا  نداد  هّجوت  يارب  دـیاش  سپ  دـشن ، هدـید  نآ  زا  يرثا  یلو  دوب  هتـشون  ارنآ  یـسک  هن  رگ  دـشابن و 
رگیدـکی راتفر  زا  مدرم  ياهیراتفرگ  يزیرنوخ و  گنج و  شیادـیپ  هک  تسا  ایرد  ارحـصب و  مدرم  یقالخا  داسف  رحب  ّرب و  داسف  يرـشب و 

ّقحب و زواجت  یـشکرس و  دوب و  مارآ  دازآ و  رـشب  هک  هاگنآ  ات  هن  رگ  تسا و  هدش  داسف  يدـب و  شاهجیتن  دـناهدرک و  دـب  دوخ  هک  تسا 
دنریگ و دنپ  دننیبب و  ار  دوخ  راک  دب  يهجیتن  ات  دش  رادومن  داسف  دندرک  دب  نوچ  دوبن و  ياهنومن  یبارخ  داسف و  زا  تشادـن  يرگید  ّدـح 
- نوخ اهتّلم و  یسایس  ياهشکمشک  هک  تسا  هدش  نایامن  بوخ  زورما  هیآ  زا  لامتحا  هکنیا  قادصم  هکنانچ  دنراد  رب  تسد  يراکدب  زا 
زا نتشگرب  رکفب  هک  تسا  هدیسر  اج  نآب  رگیدکی  ربارب  رد  اهتردق  ياهـشیامن  تازرابم و  ایند و  رد  یناهج  ياهگنج  ياهیبارخ  اهیزیر و 

دنوش قفّتم  هک  دناهدش  هدامآ  دنکیم و  ناریو  یناهج  هک  دیدش  ياههحلـسا  نتخاس  زا  نتـشادرب  تسد  شزاس و  دنتـسه و  يراکهابت  نآ 
ّرب و داسف  دـشاب و  بلطم  ود  رهب  هراشا  دـیاش  یـشکمدآ و  گنج و  رازبا  روجنآ  ندرک  شیامزآ  نتخاس و  زا  يریگولج  يراددوخ و  رد 
و دوب ، ام  لامتحا  هک  یسایس  یعامتجا و  داسف  مه  تسا و  نیرّسفم  يهتفگب  یگنـسرگ  یکـشخ و  هک  دشاب  يداصتقا  راشف  زا  هیانک  رحب 
 ] 104-40- نآرق  - 1314-1312- یقرواپ « - 1«15 .» درک هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  ثداوح  هنوگ  همه  رد  تسا و  تربع  دنپ و  يارب  نآرق  هّتبلا 

هحفص 108]

ات 59] تایآ 47  [: 30  ] مورلا هروس  ]

َنِینِمؤُملا ُرـصَن  انیَلَع  اقَح  َناک  َو  اُومَرجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  انمَقَتناَف  ِتانِّیَبلِاب  مُهُؤاجَف  مِهِموَق  یلِإ  ًالُـسُر  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَأ  دََقل  َو   104-40- نآرق -
نَم ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  ِِهلالِخ  نِم  ُجُرخَی  َقدَولا  يَرَتَف  ًافَـسِک  ُُهلَعجَی  َو  ُءاشَی  َفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُـسبَیَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  ُلِسُری  يِذَّلا  ُهّللا  [ 47]

ِیُحی َفیَک  ِهّللا  ِتَمحَر  ِراثآ  یلِإ  رُظناَف  [ 49  ] َنیِِسلبَُمل ِِهلبَق  نِم  مِهیَلَع  َلَّزَُنی  نَأ  ِلبَق  نِم  اُوناک  نِإ  َو  [ 48  ] َنوُرِشبَتسَی مُه  اذِإ  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی 
[51  ] َنوُرُفکَی ِهِدَعب  نِم  اوُّلََظل  ارَفصُم  ُهوَأَرَف  ًاحیِر  انلَسرَأ  ِنَئل  َو  [ 50  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتوَملا  ِیحَُمل  َِکلذ  َّنِإ  اِهتوَم  َدَعب  َضرَألا 

ّالِإ ُعِمُست  نِإ  مِِهَتلالَـض  نَع  ِیمُعلا  ِداِهب  َتنَأ  ام  َو  [ 52  ] َنیِِربدُم اوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُست  َو ال  یتوَملا  ُعِمـُست  َکَّنِإَف ال   729-1- نآرق -
ُُقلخَی ًۀَبیَش  َو  ًافعَض  ٍةَُّوق  ِدَعب  نِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق  ٍفعَـض  ِدَعب  نِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفعَـض  نِم  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  [ 53  ] َنوُِملسُم مُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُؤی  نَم 
اُوتوُأ َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 55  ] َنوُکَفُؤی اُوناک  َِکلذَک  ٍۀَـعاس  َریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرجُملا  ُمِسُقی  ُۀَـعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  [ 54  ] ُریِدَـقلا ُمِیلَعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ام 
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ُعَفنَی ٍِذئَموَیَف ال   681-1- نآرق [ - 56  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک ال  مُکَّنِکل  َو  ِثعَبلا  ُموَی  اذـهَف  ِثعَبلا  ِموَی  یلِإ  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ُمتِثَبل  دََـقل  َناـمیِإلا  َو  َملِعلا 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ٍۀَیِآب  مُهَتئِج  ِنَئل  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآرُقلا  اَذه  ِیف  ِساّنِلل  انبَرَـض  دََـقل  َو  [ 57  ] َنُوبَتعَتـُسی مُه  َو ال  مُُهتَرِذعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

مه وــت  زا  شیپ  هـّتبلا  47 و  هـمجرت :  325-1- نآرق [ - 59  ] َنوُـمَلعَی ـال  َنیِذَّلا  ِبوـُُلق  یلَع  ُهّللا  ُعَـبطَی  َِکلذَـک  [ 58  ] َنوـُلِطبُم ّـالِإ  ُمتنَأ  نِإ 
ماقتنا دـندش  مرجم  هک  یناـسک  زا  دـندروآ و  اـهنآ  يارب  نشور  ياـهلیلد  هک  هحفـص 109 ] میداتـسرف [  ناـشدوخ  ّتلم  يوسب  یناربمغیپ 

رییغت شنیرفآ  تاّررقم  نوچ  هدـش  ماجنا  ریزگاـن و   ] اـم رب  تسا  هدوب  یّقح  نینمؤم  یناـبیتشپ  هّتبلا  میدرک ] يراـی  ار  نینمؤم   ] میدیـشک و
هک روجنآب  نامـسآ  رد  دزیگنارب و  ار  اهربا  ات  دتـسرفیم  ار  اهداب  هک  نآ  تسا  دنوادخ   48 سپ .] تسا  وا  تردقب  ثداوح  تسا و  ریذـپان 

نوچ دـیآیم و  نوریب  ناراب  نآ  يالبال  زا  هک  ینیبیم  هاگ  نآ  دـنکیم و  هتـشابنا  مه  يور  ارنآ  ياههراپ  شدـنارتسگیم و  دـشاب  تحلـصم 
ربا و هکنیا  زا  شیپ  هـچرگ  دننیبیم 49  یـشوخ  يور  دـنوشیم و  داشلد  اهنآ  هک  تسا  تقو  نآ  دـهاوخب ، هک  ناگدـنب  زا  سک  رهب  دـسرب 

هدنز یگدرم  سپ  زا  ار  نیمز  هنوگچ  هک  دنوادخ  تمحر  راثآب  رگنب  دّـمحم  يا  وت  سپ  دندوب 50  دیماان  هدنام و  ياجب  سویأم و  ناراب ،
میداتسرف يداب  رگا  یلو ]  ] 51 تسا . اناوت  زیچ  ره  رب  تسا و  ناگدرم  يهدننک  هدنز  هک  تسا  ومه  هّتبلا  دنایامنیم ] مّرخ  زبس و  و   ] دـنکیم

الب رد  هکنیا  ياجب  و   ] دنوشیم رفاک  ادـخ  ياهتمعنب  دـندرگیم و  رب  دـندید  دوبان  درز و  ار  نآ  و  لد ] دـب  مدرم  عرز  تشک و  اب  راگزاسان  ]
شوگب زاوآ  هن  یناونشب و  نخـس  یناوتن  هدرمب  وت  سپ   52 لد .] هدرم  مدرم  يوخ  لاح و  تسا  نینچ  يرآ  دـنیارگیم ، رفکب  دنـشاب  رباص 
یئاهنآب طـقف  يروآهارب  یهارمگ  زا  ار  نـالد  روک  یناوتن  و  زین ]  ] دنونـشن 53 ّقح  نخـس  دننک و  تشپ  دنهاوخب  هک  یلاح  رد  یناسر  رک 

دنوادخ  54 هک ] دننکیم  كرد  دنتسه و  ّقحب  میلست  مدرم  هنوگنیا  سپ   ] دنوشیم ام  تایآب  میلست  دننمؤم و  هک  یناسرب  ّقح  نخس  یناوتیم 
رّرقم یناوتان  فعـض و  یئاناوت  تّوق و  سپ  زا  زاب  درک و  دـنمورین  یناوتان  سپ  زا  ناوتان و  يدوجوم  ادـتبا  زا  دـیرفآ  ار  امـش  هکنآ  تسا 
ناراک دـب  دوش  اـپ  رب  زیخاتـسر  هک  زور  نآ  ریدـق 55 و  تسا و  میلع  وا  هک  دـنیرفآیم  دـشاب  تحلـصم  دـهاوخب و  هچنآ  يریپ و  درک و 

نوگرگد ار  قیاقح  دنتفگیم و  غورد  یگدنز  نارود  رد  روج  نیمهب  یلب  دناهدنامن . روگب  ای  ایندب  شیب  یتعاس  زج  هک  دننک  دای  دـنگوس 
ات دیدنامب  امـش  ّقح ] تشونرـس  و   ] تسا يدنوادخ  باتک  رد  هک ] روجنآب   ] يرآ دـنیوگیم  دـنراد  نامیا  ملع و  هک  اهنآ  56 و  دندرکیم .

درادـن و دوس  ناش  شزوپ  ناراکمتـسب  زور  نآ  هحفـص 110 ] سپ [  دـیدوب 57  ربخیب  امـش  یلو  تسا  زورنامه  نونکا  هک  زیخاتـسر  زور 
عطق اهرذع  همه  دیئامن و  یـضار  ار  دنوادخ  دینک و  هبوت  دییایب  دش  دهاوخن  هتفگ  اهنآب   ] دنروآ ردب  ّتیلوئـسم  زا  ار  دوخ  دنوشیمن  زاجم 
يارب دـننکیم ] اـضاقت  هک  مه   ] یتیآ رگا  میدروآ  یلثم  يرد  ره  زا  نآرق  رد  مدرم  هکنیا  يارب  هکنیا  اـب  دّـمحم ] يا   ] 58 تشگ ] دهاوخ 

[ یتخس رـس  ینادان و   ] هنوگ هکنیا  دیئوگیم 59  هدوهیب  دیوریم و  طلغب  ناناملـسم  امـش  دـنیوگیم : دـناهدش  رفاک  هک  اهنآ  زاب  يروایب  ناش 
تسرد يدنوادخ  هدعو  هک  شاب  ابیکش  اهنآ ] ربارب  رد  ربمغیپ  يا  وت   ] سپ تسا 60  هداهن  درخیب  مدرم  ياهلد  رب  دنوادخ  هک  تسا  يرهم 

َناک : » نیرّـسفم نخـس  دننکن .] مک  تیرابدرب  زا  و   ] دنرامـشن کبـس  ار  وت  دنرادن  رواب  زیخاتـسر  هک  یناسک  دسریم و  دوخ  هاگب  تسا و 
ام ماـقتنا  ینعی  دـشاب  ولج  بلطم  هلاـبند  اقَح » َناـک   » يهلمج - 1 تسا : لاـمتحا  ود  هـلمج  هـکنیا  رد  رخف :  47 َنِینِمؤُملا » ُرـصَن  اـنیَلَع  اقَح 
راد هدهع  ام  هک  ار  امش  داب  هدژم  دیشاب و  ربخشوخ  ینعی  تسا  رگید  يهلمج  زاغآ  ُرصَن » انیَلَع   » يهلمج و  دوب . ملظ  متس و  هن  دوب  تسرد 

یتسردـب و اـم  هک  دوب  نآ  يارب  نیمرجم  زا  ماـقتنا  ینعی  - 2 234-219- نآرق -130-116- نآرق -57-15- نآرق . - میتسه نینمؤم  يراـی 
هزمح و ریثـک و  نبإ  فشک :  48 َحایِّرلا » ُلِسُری  . » دنکیم يرای  ار  امـش  ادخ  هک  دیـشاب  هدوسآ  مه  امـش  میتسه و  يرای  راد  هدهع  تلادـع 

مِهیَلَع َلَّزَُنی  نَأ  ِلبَق  نِم  اُوناک  نِإ   » 22-1- نآرق . - دناهدناوخ حایّرلا »  » عمج تروصب  نارگید  دناهدناوخ و  درفم  يهغیصب  حیّرلا »  » یئاسک
یف  » دیکأت يارب  اهیف »  » هک اهِیف » ِنیَِدلاخ  ِراّنلا  ِیف  امُهَّنَأ   » لثم تسا  دیکأت  يارب  لبق  نم  رارکت  دناهتفگ : یضعب  رخف :  49 َنیِِسلبَُمل » ِِهلبَق  نِم 

تـسا ربا  شیادیپ  زا  شیپ  ینعی  هلبق  يهملک  ود  دشاب و  ناراب  نداتـسرف  زا  شیپ  دوصقم  لبق »  » يهملک هک  تسا  هکنیا  رتهب  تسا و  راّنلا »
زا شیپ  دوش : ینعم  نینچ  هک  تسا  رتهب  تهج  هکنیا  زا  تسه  ناراب  دیما  دش  ادیپ  ربا  داب و  نوچ  تسا و  ربا  داب و  زا  شیپ  يدیماان  نوچ 
هک یتسردب  و  هتـشون : ینیـسح  هحفـص 111 ]  ] 186-145- نآرق -80-1- نآرق . - دـندوب دـیماان  ربا  شیادـیپ  زا  رتولج  ناراب و  شیادـیپ 
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51 ارَفصُم » ُهوَأَرَف  ًاحیِر  انلَسرَأ  ِنَئل  َو  . » ناراب نآ  زا  نادیماان  باحـس  روهظ  زا  شیپ  ناراب  ناشیدب  دوش  هداتـسرف  ورف  هکنآ  زا  شیپ  دندوب 
اذِإ  » 49-1- نآرق . - دـنرادن دوخ  راگدرورپ  ینابیتشپ  تسا و  فیعـض  ناـشنامیا  هک  هکنیا  هب  تسا  مدرم  نآ  فیـصوت  هیآ  هکنیا  فشک :

يور چیهب  درک  تشپ  نوچ  یلو  دـمهفب  يزیچ  بل  شبنج  زا  تسا  نکمم  دـشاب  ورب  ور  رگا  هک  مدآ  نوچ  ینعی  رخف :  52 َنیِِربدُم » اوَّلَو 
اب هّیقب  دـناهدناوخ و  ولج  يادـصب  ینعی  داض  ّمض  اب  هزمح  مصاـع و  عمجم :  54 ٍفعَض » ِدَعب   » و ٍفعَـض » نِم   » 27-1- نآرق . - دباییمن رد 

ناشرب یئوگغورد  لـطابب و  یتسار  ّقح و  زا  ینعی  رخف :  55 َنوُکَفُؤی » اُوناک  َِکلذَک   » 31-17- نآرق -14-1- نآرق . - ود ره  رد  داض  حتف 
: فشک  56 ِهّللا » ِباتِک  ِیف  ُمتِثَبل  دََقل  . » تسا نتفگ  غورد  ناشراک  رگید  ملاع  ملاع و  نیاب  ینعی  ینیـسح :  30-1- نآرق . - دندوب هدنادرگ 

هتـشون امـش  يارب  یئادخ  قباس  ملعب  هچنآ  رد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . تبث  ظوفحم  حول  رد  هک  يدنوادخ  مکح  ملع و  رد  ینعی 
دناهداد ادـخ  باتک  رد  نامیا  ملع و  هک  ار  یئاهنآ  ینعی  تسا  روط  هکنیا  تسا و  هدـش  شیپ  سپ و  هلمج  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . هدـش 

: فشک  57 َنُوبَتعَتـُسی » مُه  َو ال  . » زیخاتـسر زور  ات  تسا  هدوب  نّیعم  یتّدم  ادـخ  باتک  رد  ینعی  رخف :  39-1- نآرق . - دیدنام امش  دنتفگ :
هبوت هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  دوشیمن ، هتفریذپ  يراتفرگ  زا  ندش  نورب  هار  دوشیمن و  مهارف  ناشیا  رب  يراتفرگ  بجوم  زا  شیاسآ  ینعی 

: فشک  58 ََّنلوُقََیل » ٍۀَـیِآب  مُهَتئِج  ِنَئل  َو   » 28-1- نآرق . - تسین هتفریذپ  هتـشذگ  یفالت  يارب  ایندـب  تشگرب  شهاوخ  دوشیمن و  لوبق  ناش 
نآرق زا  هکنانچ  دـنوشیمن  تیادـه  مه  زاب  يرواـیب  يرگید  تیآ  رگا  تسا  مهارف  نآ  رد  يربهر  تاـبجوم  همه  هک  نآرق  هکنیا  اـب  ینعی 
نارفاک هکنیا  دننامه  ینعی  فشک :  59 ِبُوُلق » یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی  َِکلذَـک  [ » هحفص 112  ] 44-1- نآرق . - دندشن تیاده  دندرکن و  هدافتـسا 

دنربخیب نید  تقیقح  زا  دـناهدش و  لد  رب  رهم  ناـشرفک  يهطـساوب  هک  تسا  نینچ  زین  نارفاـک  يهدـش  رهم  ياـهلد  میدرک  فیـصوت  هک 
َو . » تسا هدرک  رهم  ار  ناشاهلد  رتولج  دنوادخ  دنتسین ، ملاع  نونکا  هک  اهنآ  ینعی  رخف :  43-1- نآرق . - هدش فیصوت  نارفاک  هکنیا  دننام 

ینعی دـناهتفگ : یـضعب  دـننکن . دوخ  یهارمگ  زا  يوریپ  ینادان و  هب  راداو  ار  وت  نامیایب  مدرم  ینعی  فشک :  60 رخآ » ات  َکَّنَّفِخَتسَی - ال 
: دناهتفگ یضعب  و  دنرامشن . یکبـس  یگدزباتـش و  ار  وت  نارفاک  رب  مشخ  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنرامـشن . کبـس  ار  وت  ملح  يأر و 
نخـس و  24-1- نآرق . - ینک راـتفر  ادـخ  ناـمرف  فـالخ  رب  هـک  دوـشن  ریگندرگ  یکبـس  یگدزباتـش و  ار  وـت  نارفاـک  رب  مـشخ  زا  ینعی 

نیاب زور  نآ  هک  مینک  هدافتـسا  نینچ  میناوتب  دیاش  َنوُِملـسُم » مُهَف  ات - یتوَملا - ُعِمـُست  َکَّنِإَف ال   » تیآ 52 و 53 ود  زا  - 1 ام : يهدافتسا 
درز ار  ناش  تعارز  هک  مرگ  داب  زا  دنلدشوخ و  ناراب  زا  هک  يّدام  مدرم  ربارب  رد  هک  دنداد  يرادلد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تایآ 
دوخ راک  زا  درـسلد  دنتـسه  تیبرت  يربهر و  یپ  رد  هک  اهنآ  مه  زورما  دوشن  رطاخ  هدرزآ - ترـضح  نآ  دنوشیم  رفاک  دـنکیم  کشخ  و 

نامرفب رـس  دـنراد و  یمرب  تسد  يرگمدآ  تفارـش و  ره  زا  يّدام  کموک  ای  دـمآ و  شوخ  کی  اـب  رظن  هاـتوک  مدرم  دـننیبب  رگا  دـنوشن 
نوچ دـنوشیم  رکنم  ار  قیاقح  يهمه  دـنریگیم و  شیپ  جـک  هار  دندیـسرن  نآب  دنتـشاد و  یئوزرآ  رگا  ای  دـنراذگیم و  روز  رز و  باـبرا 

تسا و ّیبرم  هکنآ  سپ  دنتـسه  روک  رک و  مکح  رد  دنتـسین و  يریگارف  يهدامآ  یمدرم  نینچ  دراد و  مزال  یگدامآ  تیبرت  یئاـمنهار و 
تیآ 58 و - 2 112-93- نآرق -81-49- نآرق . - دشاب هتـسیاش  دارفا  راک و  طئارـش  ندش  ادیپ  تصرف و  رظتنم  دـیاب  دراد  رت  یلاع  يرظن 

یگدـنز نّدـمت  ملع و  طیحم  رد  هکنیا  اـب  مدرم  زا  ياهراـپ  هک  تسا  یمدآ  یناور  ّتیـصاخ  یفّرعم  رخآ » اـت  ِساـّنِلل - انبَرَـض  دََـقل  َو   » 60
اب دنریذپیمن و  دناهتسناد  تسرد  ارنآ  دوخ  هچنآ  فالخ  رب  ینخس  زگره  دناهتشاد  راک  رس و  باتک  لقع و  اب  دوخ  يهشیدنا  هب  دننکیم و 

دناهتـشادن دوخ  هک  ار  نیئآ  مسر و  ملع و  ره  دـننکیم ، تفلاـخم  هحفص 113 ]  ] 45-18- نآرق  - عاـمتجا فرع  تعیبط و  لوصا  يهمه 
هب ياهناـشن  هیآ و  ره  رگا  هک  تسا  هدـش  هراـشا  مدرم  هنوگ  نیاـب  مه  زورما  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  هکنیا  دـننادیم ، شزرایب  اـی  تشز و 

اهلد يور  هک  تسا  يرهم  ياجب  ینیبدب  یـشیدنا و  جک  يوخ  هنوگنیا  هک  ِبُوُلق » یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی   » ینعم تسا  نیمه  دنمان و  هدوهیب  دـننیب 
نید ملع و  نایعّدم  زا  يرایـسب  هکنانچ  تسین  دناهتفرگ  يوخ  نادب  دوخ  هچنآ  ریغ  یئاهزیچ  نتفایرد  ندوشگ و  لباق  تسا و  هدش  هداهن 

. دنتـسه زیچان  لهاج و  دنراد  راک  رـس و  اهزیچ  هکنیا  اب  هک  یناسک  تسین و  ملع  اهنآ  دنیوگیم  دـنرکنم و  ار  يرـشب  عیانـص  مولع و  مامت 
دنمرهب زور  تعنص  ملع و  ياهیشوخ  يهمه  زا  دنشکیم . ولج  اپ  اب  دننزیم و  بقع  تسد  اب  هک  دنروهشم  ناتساد  رادومن  مدرم  هنوگ  هکنیا 
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ای نارگ  رگا  رگید  یگدـنز  لئاسو  نارازه  دوشن و  مهارف  ناشیارب  لیبموتا  ای  دـنکن  راک  ناشنفلت  ای  دـشاب  شوماخ  ناشقرب  رگا  دنتـسه و 
هدش ادیپ  ناش  یگدنز  لئاسو  هکنیا  رد  يدوبمک  كدنا  هک  تسا  هدش  متس  اهنآب  رتشیب  همه  زا  ایوگ  تسا و  دنلب  ناشدایرف  داد  دوش  مک 
خیب زا  روهـشم  لوقب  مولع  هکنیا  شزراب  قیدـصت  يراکمه و  ماـقم  رد  یلو  دـننک  هدافتـسا  اـهنآ  دـیاب  وراد  کـشزپ و  نیرتهب  زا  تسا و 

یملع و دـناهتفریذپ  دـناهدناوخ و  دوخ  هچنآ  زج  ایوگ  دـننادیم و  ربارب  رگراک  کـی  اـب  ار  هدـناوخ  سرد  کـشزپ  کـی  دنتـسه و  برع 
هحفص 114]  ] 299-266- نآرق . - تسین ملاع  رد  یتلیضف 

نامقل هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   31  - 104-40- نآرق -

ات 34] تایآ 1  [: 31  ] نامقل هروس  ]

َنیِذَّلا [ 3  ] َنِینِـسحُمِلل ًۀَمحَر  َو  ًيدُه  [ 2  ] ِمیِکَحلا ِباتِکلا  ُتایآ  َکـِلت  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   104-40- نآرق -
َو [ 5  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  مِهِّبَر  نِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ   181-1- نآرق [ - 4  ] َنُوِنقُوی مُه  ِةَرِخآلِاب  مُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی 

ّیلَو اُنتایآ  ِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  [ 6  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذِخَّتَی  َو  ٍملِع  ِریَِغب  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَحلا  َوَهل  يِرَتشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم 
َنیِِدلاخ [ 8  ] ِمیِعَّنلا ُتاـّنَج  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 7  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهرِّشَبَف  ًارقَو  ِهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اهعَمـسَی  َمل  نَأَک  ًاِربکَتـسُم 

َو مُِکب  َدیِمَت  نَأ  َیِـساوَر  ِضرَألا  ِیف  یقلَأ  َو  اهَنوََرت  ٍدَمَع  ِریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   526-1- نآرق [ - 9  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  اقَح  ِهّللا  َدـعَو  اهِیف 
َِلب ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَـف  ِهّللا  ُقلَخ  اذـه  [ 10  ] ٍمیِرَک ٍجَوز  ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنَأَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  اـنلَزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلُـک  نِم  اـهِیف  ََّثب 

ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَم  َو  ِهِسفَِنل  ُرُکـشَی  امَّنِإَف  رُکـشَی  نَم  َو  ِهِّلل  رُکـشا  ِنَأ  َۀَمکِحلا  َنامُقل  انیَتآ  دََـقل  َو  [ 11  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َنوُِملاّظلا 
یلَع ًانهَو  ُهُّمُأ  ُهتَلَمَح  ِهیَِدلاِوب  َناسنِإلا  اَنیَّصَو  َو  [ 13  ] ٌمیِظَع ٌملَُظل  َكرِّشلا  َّنِإ  ِهّللِاب  كِرـُشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُه  َو  ِِهنبال  ُنامُقل  َلاـق  ذِإ  َو  [ 12]

ِِهب ََکل  َسَیل  ام  ِیب  َكِرُشت  نَأ  یلَع  َكادَهاج  نِإ  َو   771-1- نآرق [ - 14  ] ُریِصَملا ََّیلِإ  َکیَِدلاِول  َو  ِیل  رُکشا  ِنَأ  ِنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  َو  ٍنهَو 
نِإ اهَّنِإ  َّیَُنب  ای  [ 15  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَنُأَف  مُکُعِجرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ََّیلِإ  َبانَأ  نَم  َلِیبَس  ِعبَّتا  َو  ًافوُرعَم  اینُّدـلا  ِیف  امُهبِحاص  َو  امُهعُِطت  ـالَف  ٌملِع 

َو َةالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  ای  [ 16  ] ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  اَِهب  ِتأَی  ِضرَألا  ِیف  َوأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  َوأ  ٍةَرخَـص  ِیف  نُکَتَف  ٍلَدرَخ  نِم  ٍۀَّبَح  َلاقثِم  ُکـَت 
ِضرَألا ِیف  ِشمَت  َو ال  ِساّنِلل  َكَّدَخ  رِّعَُصت  َو ال  [ 17  ] ِرُومُألا ِمزَع  نِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِربصا  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َهنا  َو  ِفوُرعَملاـِب  ُرمأ 

[ - 19  ] ِریِمَحلا ُتوََصل  ِتاوصَـألا  َرَکنَأ  َّنِإ  َکـِتوَص  نِم  ضُـضغا  َو  َِکیـشَم  ِیف  دِـصقا  َو  [ 18  ] ٍروُخَف ٍلاتُخم  َّلُـک  ُّبُِحی  ـال  َهّللا  َّنِإ  ًاـحَرَم 
ُلِداُجی نَم  ِساّنلا  َنِم  َو  ًۀَـنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَأ  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  مَُکل  َرَّخَـس  َهّللا  َّنَأ  اوََرت  َمل  َأ   790-1- نآرق

ُناطیَّشلا َناک  َول  َو  َأ  انَءابآ  ِهیَلَع  اندَـجَو  ام  ُِعبَّتَن  َلب  اُولاق  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 20  ] ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُه  َو ال  ٍملِع  ِریَِغب  ِهّللا  ِیف 
َو [ 22  ] ِرُومُألا ُۀَِبقاع  ِهّللا  َیلِإ  َو  یقثُولا  ِةَورُعلِاب  َکَسمَتـسا  ِدَقَف  ٌنِسُحم  َوُه  َو  ِهّللا  َیلِإ  ُهَهجَو  ِملـُسی  نَم  َو  [ 21  ] ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  مُهوُعدَی 

ٍظِیلَغ ٍباذَع  یلِإ  مُهُّرَطضَن  َُّمث  ًالِیلَق  مُهُعِّتَُمن  [ 23  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  اُولِمَع  اِمب  مُُهئِّبَُننَف  مُهُعِجرَم  انَیلِإ  ُهُرفُک  َکنُزحَی  الَف  َرَفَک  نَم 
ِیف اـم  ِهِّلل  [ 25  ] َنوُمَلعَی ـال  مُهُرَثـکَأ  لـَب  ِهِّلل  ُدـمَحلا  ِلـُق  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو   758-1- نآرق [ - 24]

تَدِفَن ام  ٍرُحبَأ  ُۀَعبَـس  ِهِدَعب  نِم  ُهُّدُمَی  ُرحَبلا  َو  ٌمالقَأ  ٍةَرَجَـش  نِم  ِضرَألا  ِیف  ام  َّنَأ  َول  َو  [ 26  ] ُدـیِمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
ِیف َلیَّللا  ُجـِلُوی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 28  ] ٌریَِـصب ٌعیِمَـس  َهّللا  َّنِإ  ٍةَدِحاو  ٍسفَنَک  ّالِإ  مُُکثَعب  َو ال  مُکُقلَخ  ام  [ 27  ] ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُتاـِملَک 

709-1- نآرق [ - 29  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  َهّللا  َّنَأ  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يِرجَی  ٌّلُـک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِلـیَّللا  ِیف  َراـهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراـهَّنلا 
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ِهّللا ِتَمِعِنب  ِرحَبلا  ِیف  يِرَجت  َکـلُفلا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 30  ] ُرِیبَکلا ُِّیلَعلا  َوُه  َهّللا  َّنَأ  َو  ُلِطابلا  ِِهنوُد  نِم  َنوُعدَـی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَحلا  َوُه  َهّللا  َّنَِأب  َکـِلذ 
َیلِإ مُهاَّجن  اّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجوَم  مُهَیِـشَغ  اذِإ  َو  [ 31  ] ٍروُکَـش ٍراّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتایآ  نِم  مُکَیُِرِیل 

ٌدُولوَم َو ال  ِهَِدلَو  نَع  ٌِدلاو  يِزجَی  ًاموَی ال  اوَشخا  َو  مُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 32  ] ٍروُفَک ٍراّتَخ  ُّلُک  ّالِإ  اِنتایِآب  ُدَحجَی  ام  َو  ٌدِصَتقُم  مُهنِمَف  ِّرَبلا 
َو َثیَغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَعاّسلا  ُملِع  ُهَدنِع  َهّللا  َّنِإ  [ 33  ] ُروُرَغلا ِهّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  َو ال  اینُّدلا  ُةایَحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  ًائیَش  ِهِِدلاو  نَع  ٍزاج  َوُه 
 ] 951-1- نآرق [ - 34  ] ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضرَأ  ِّيَِأب  ٌسفَن  يِردـَت  ام  َو  ًادَـغ  ُبِسکَت  اذ  ام  ٌسفَن  يِردـَت  ام  َو  ِماـحرَألا  ِیف  اـم  ُمَلعَی 

ردصم زا  جل » و  . » ندرک جک  مدرم  رب  ربک  زا  دوخ  تروص  ینعی  رعص  زا  رّعصت » . » قیقد نیب و  کیراب  فیطل » : » تاغل ینعم  هحفص 116 ]
حتفب ءازج  ردصم  زا  يزجی »  » ثبخ یتشزب و  يهلیح  رکم و  رد  يهغلابم  راّتخ » . » ندـش هناخ  لخاد  ندرک و  لخاد  ینعمب  مال  رـسکب  هجل 

. سب دـندنمرهب و  وا  رهم  زا  نانمؤم  هک  ناگمهب  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  همجرت : يراذـگ . ّقح  ّقح و  ماجنا  یبوخب و  تافاکم  ینعمب  میج 
اهنامه ناراکوکین 4  يارب  یتخبشوخ  تسا و  يربهر  يهلیـسو  هک  تسا 3  تسرد  تسار و  باتک  تاـیآ  هکنیا  دّـمحم 2  ای  زا  زمر  ملا » »
نامیا الماک  زیخاتسر  هحفـص 117 ] زور [  هب  نانیا  دنهدیم و  نارگیدب  میدرک  ناشيزور  هچنآ  زا  دنهدیم و  تاکز  دـنناوخیم و  زامن  هک 
ثراح نب  رضن  تفگ : لتاقم  فشک : لوزن : نأش  دنمدرم . نیمه  ناراگتسر  دنتسار و  هارب  دوخ  راگدرورپ  يوس  زا  یمدرم  نینچ  دنراد 5 
هّکمب دیرخیم و  رای  دنفسا  متسر و  ياهناتساد  اجنآ  رد  درکیم و  رفس  ناریا  نیمزرسب  هک  هشیپ  ناگرزاب  دوب و  ربمغیپ  اب  تخس  رس  يرفاک 
ناریا ناناولهپ  ناهاشداپ و  ناتـساد  زین  نم  دـیوگیم  امـش  يارب  دوخ  نآرقب  دومث  داع و  تشذگرـس  زا  دّـمحم  هکنانچ  تفگیم  شیرق  اـب 

« رخآ ات  َّلُِضِیل - يِرَتشَی -...  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » تیآ 6 دندشیم . نادرگ  ور  نآرق  زا  دندادیم  شوگ  وا  نخسب  هک  اهنآ  میوگیم . امـش  يارب 
شهوکنب هیآ  دننک  یبرطم  مدرم  يارب  هک  دندیرخیم  رگاینخ  نازینک  هک  یناسک  دنتفگ : دهاجم  ساّبع و  نبإ  دش . لزان  شراک  وا و  يارب 

یپ مدرم  هکنیا  زا  یـصخش  تسرد ] تسار و  باتک  هکنیا  ربارب  رد  یلو   ] 6 همجرت :  465-455- نآرق -447-414- نآرق . - دش لزان  اهنآ 
اب دوـش  هدــناوخ  ّقـح  تاـیآ  وا  يارب  رگا  دریگب 7 و  هچیزاـبب  ارنآ  دــنادرگب و  ّقـح  هار  زا  یناداـنب  ار  نارگد  اـت  دوریم  هدوـهیب  ناــنخس 

یباذـعب ار  وا  دّـمحم  يا  وـت  تسا . نیگنـس  شـشوگ  تسا و  هدینـشن  ار  نآ  اـیوگ  هک  دریگیم  هدینـشن  دـنکیم و  نآـب  تشپ  يزارفندرگ 
دندـش راکوکن  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  يارب  هّتبلا  و  يراـخ . تسا و  رازآ  ناـسک  نینچ  يهرهب  دـیدرتیب  هک  هد 8  تراشب  كاـندرد 
میکح تسا و  زیزع  وا  هک  ریذپان ] فّلخت  و   ] تسا يدنوادخ  يهدعو  هکنیا  دـننامب و  نادواج  نآ  رد  هک  ینارذگشوخ 9  تسا و  تشهب 

ات دیرفآ  اههوک  تخادنیب و  اهرگنل  نیمز  رد  دیرفآ و  امـش  یندید  يهناوتـسا  هیاپیب و  ای  دیرفآ  هناوتـسایب  هک  دـینیبیم  ار  اهنامـسآ   10
زا نیمز  رد  هک  دروآ  دورف  یبآ  نامـسآ  زا  دنکارپب و  نآ  يور  رب  ياهدنبنج  ره  زا  دوش و  يریگولج  نآ  شبنج  زا  و  دـنکن ، جـک  ار  امش 

دنتسه امش  دوبعم  ادخ  زج  هک  اهنآ  دیهد  ناشن  نمب  نارفاک  امش  سپ  يدنوادخ  شنیرفآ  تسا  هکنیا  دنایورب 11  هدنزرا  یهایگ  عون  ره 
 ] هک دوب  ناـمقل  هک  یتـسارب  راکمتـس ] ناـهارمگ  هکنیا  ربارب  رد  و   ] دنتـسه 12 یهارمگ  رد  راکـشآب  هک  دنناراکمتـس  یلب  دندیرفآ ! هچ 

ینایز  ] هّتبلا دـش  رفاک  هکنآ  دـشاب و  شدوخ  يارب  شدوس  دـنک  رکـش  هک  ره  نک و  ادـخ  رکـش  هک  میتخومآ  تمکح  واـب  هحفص 118 ]
نامقل يزور  هک ] تسنیا  وا  ياهتمکح  زا  هک  منکیم  ناـشن  رطاـخ  وتب   ] شیاتـس 13 زا  زاینیب  تسا و  دیمح  دنوادخ  هک  درادـن ] شنیرفآب 
یمدآـب هکنیا ] رگید  تمکح  و   ] تسا 14 گرزب  یمتـس  ادخب  ندروآ  زابنا  هک  وشم  كرـشم  رـسپ  يا  تفگ : واب  دادـیم  دـنپ  ار  شرـسپ 

ریـش نارود  لاس  ود  نایاپ  ات  لمح  يادـتبا  زا  یپ  رد  یپ  ياهیتسـس  هب  دـش  روراـب  واـب  هک  رداـم  هچ  میدرک . ار  شرداـم  ردـپ و  شراـفس 
یگمه تشگزاب  هک  یـشاب  رازگرکـش  تردام  ردـپ و  ادـخ و  يارب  دـیاب ] سپ  درب  شرورپ  يزور و  جـنر  ردـپ  و   ] دوب راتفرگ  یگراوخ 

ناشنامرف يریذپب  ینادن  دوخ  هچنآ  يوش و  ّقحب  كرشم  ات  دننک  تراداو  هک  دندرک  یگداتـسیا  وت  اب  رگا  یلو  دوب 15  دهاوخ  ام  يوسب 
سپ نیز  هچ  هتفرگ ] شیپ  صالخا  هار  و   ] هدرک امب  يهبانا  هک  شاب  سک  نآ  هار  وریپ  نک و  راتفر  اهنآ  اب  یمدرم  نیئآ  مسرب و  یلو  ربم ،

هچرگا يراک  ره  نادب  ناج  رسپ  يا  هکنیا ] نامقل  رگید  دنپ  و   ] دیدرکیم 16 هچنآ  زا  مینکیم  ناترادربخ  تسا و  ام  يوسب  امش  تشگزاب 
تسا و نیبکیراب  دنوادخ  هّتبلا  و  دراذگ ] تلمع  يوزارتب  و   ] دروایب ارنآ  ادخ  نیمز  نامسآب و  ای  دشاب  گنس  لد  رد  لدرخ  هناد  يهزادناب 
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يراک هکنیا  هک  شاب  ابیکش  دسر  وتب  هک  یئاهیتخـس  ربارب  رد  رکنم و  زا  یهن  نک و  فورعم  هب  رما  ناوخب و  زامن  ناج  رـسپ  يا  ربخاب 17 
زارفندرگ و مدرم  دـنوادخ  هک  ورم  هار  زاـن  ربـکب و  نیمز  رب  مه  نادرگم و  مدرم  زا  دوخ  يور  يزارفندرگب  ریزگان 18 و  راوتسا و  تسا 

اهدنپ هکنیا  . ] تسا رخ  يادـص  اهزاوآ  نیرتتشز  هک  نک  هاتوک  دوخ  زاوآ  شاب و  ور  هنایم  نتفر  هارب  19 و  درادن . تسود  ار  ياتسدوخ 
یناهن و ياهتمعن  تسا و  نیمز  اهنامسآب و  هچنآ  دروآ  نامرفب  امش  يارب  دنوادخ  هک  دینیبیمن  رگم   20 امش ] دوسب  تسا و  ادخ  يوس  زا 

ناشن یتخـسرس  دننکیم و  لادج  ّقح  تمعن ] یئامنهر و  دـنپ و  یتسرد   ] رد مدرم  زا  یـضعب  یلو  تخیر . امـش  رب  ناوارف  ار  دوخ  رادومن 
نآ لابندب  هحفـص 119 ] دنیوگب [  اهنآب  رگا  شخبینـشور 21 و  نشور و  ياهمان  هن  و  تسار ، هار  هن  دـنراد و  یملع  هن  هکنیا  اب  دـنهدیم 

دناوخب نازوس  شتآب  ار  اهنآ  ناطیـش  رگا  ایآ  میتفای . نآ  رب  ار  دوخ  ناردپ  هک  میوریم  نآ  لابندب  دـنیوگ : تسا  هداتـسرف  ادـخ  هک  دـیور 
همه نایاپ  هچ  دراد ، تسد  هب  راوتسا  يزیوآگنچ  تسا  راکوکین  دراپسیم و  ادخب  دوخ  لد  يور  هک  سکنآ   22 یلب ] دننک  يوریپ  دیاب  ]

زا تسا و  ام  يوسب  یگمه  تشگزاب  هک  دـنکن  كانهودـنا  ار  وت  وا  رفک  دـش  رفاک  یـسک  رگا  دّـمحم  يا  تسا 23  دـنوادخ  يوسب  راک 
میراد دنمهرهب  یکدنا  ار  یمدرم  نینچ  ام  تسا 24 و  اههنیس  رد  هچنآب  تسا  اناد  تخـس  دنوادخ  هّتبلا  هک  مینکیم  ناشراد  ربخ - ناشراک 

: دنیوگیم هّتبلا  هدیرفآ  هک  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  دنوش 25 و  روآ  يور  تخس  يرازآ  هب  هک  مینکیم  ناشهراچیب  سپس  و 
ادخ تردقب  هدیدپ و  26 و  دننکیمن ] ربارب  دوخ  نخس  رکف و  و   ] دننادیمن اهنآ  رتشیب  یلو  سب  تسا و  وا  يارب  شیاتس  سپ  وگب : وت  ادخ .

تفه دوـش و  ملق  تسا  نیمز  تخرد  هـچنآ  رگا  نوـچ  هدوتـس 27  تسا و  زاـینیب  دـنوادخ  هّتبلا  تسا و  اهنامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  تسا 
میکح 28 تسا و  زیزع  هک  تسا  دـنوادخ  هّتبلا  سپ  دـسریمن  نایاپب  وا  شنیرفآ  ملع و  رامآ  دوش ] بّکرم   ] اهایرد کموکب  رگید  يایرد 

يهناـشنب  ] يرگنیمن یمدآ  وت  رگم  انیب 29  تسا و  اونـش  وا  هچ  تسا  رفن  کـی  دـننام  یگمه  امـش  نتخیگنارب  شنیرفآ و  وا ] هاگـشیپب  [و 
ار هام  دیـشروخ و  و  دیازفیم ] يرگید  هب  یکی  زا  یلـصف  رهب   ] دـنکیم نورد  بشب  ار  زور  زورب و  ار  بش  دـنوادخ  هک  ّقح ] نایاپیب  ناوت 
تسا و ّقح  وا  هکنیا  يارب  تسا 30  رادربخ  الماک  ادخ  دـینکیم  هچ  رهب  هّتبلا  سپ  دنـشبنج  رد  نّیعم  یماگنهب  ات  کی  ره  هک  درک  نامرفب 

تمعنب هک ] ار  تردق  رگید  يهناشن   ] دـینیبیمن رگم   31 رتالاب . رترب و  تسا  وا  و  دوباـن . تسا و  هدوهیب  دنتـسرپیم  وا  زجب  هچنآ  تسرد و 
ره يارب  تسا  تردق  ياههناشن  تعیبط ] لامعا   ] هکنیا رد  هّتبلا  دـهد . ناشن  امـشب  دوخ  تایآ  زا  ات  دوشیم  ناور  ایردـب  یتشک  يدـنوادخ 
زا ناشدشوپب  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  رکیپ  هوک  هریت و  ياههیاس  نوچ  یجوم  رگا  ار ] ناشیدـنا  جـک - یلو   ] دیشاب 32 رازگساپس  هک  یئابیکش 

دنکیمن راکنا  دنتـسه و  نید  رد  ور  هنایم  يهتـسد  هحفـص 120 ] کی [  دنک  ناشهدوسآ  دـناسر و  لحاسب  نوچ  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  لد 
يارب ردپ  هن  هک  زور  نآ  زا  دیـسرتب  دـینک و  زیهرپ  ادـخ  ینامرفان  زا  مدرم  يا  سپ  ساپـسان 33  راّدغ و  نکـش  نامیپ  ره  رگم  ار  ام  تایآ 

تسا و ّقح  يدنوادخ  يهدعو  هّتبلا  دیامن و  هراچ  ار  شلکـشم  دروخ و  ردپ  دردـب  دـنزرف  هن  دـنک و  یئوج  هراچ  دـیآ و  راکب  شدـنزرف 
زیخاتـسر زا  یهگآ  اـنامه  هک  دبیرفن 34  ار  امـش  دـنوادخ  مرکب  ناطیـش  هدـنبیرف و  دـنزن و  ناتلوگ  یناهج  هکنیا  یناگدـنز  سپ  تسرد 

هچ دنکیم و  هچ  ادرف  هک  دنادن  سک  یلو  تسا  هدش  هداهن  اهناد  هچب  رد  هچنآ  دـنادیم  دروآیم و  دورف  ناراب  وا  تسا و  دـنوادخ  هاگـشیپب 
راهچ یس و  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخـس  ریبخ . تسا و  میلع  هک  تسا  ادخ  هّتبلا  دهدیم و  ناج  ینیمزرـس  هچب  دروآیم و  تسدب 

ام َّنَأ  َول  َو   » دعبب تیآ 27  هس  رگم  تسا  هدش  لزان  هّکمب  یگمه  فرح . هد  دص و  رازه و  ود  و  هملک ، ود  لهچ و  دـصناپ و  و  تسا ، هیآ 
َنوُمیُِقی َنیِذَّلا   » دـش لزان  هنیدـمب  هیآ  هکنیا  دـش  بجاو  هنیدـمب  ةوکز  زامن و  نوچ  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  و  رخآ » ات  ٌمـالقَأ »- ِیف .... 

« ُهُرفُک َکنُزحَی  الَف  َرَفَک  نَم   » هلمج هکنیا  رگم  تسا  هدشن  خسن  هروس  هکنیا  زا  هیآ  چیه  و  تسا . هدمآ  دورف  هّکمب  هّیقب  رخآ و  ات  َةالَّصلا »
-165- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  تسا و  داسف  زا  هدش  ریگولج  مکحم و  میکحلا  باتک  ینعم  و  تسا . هدـش  خـسن  گنج  مکح  تایآب  هک 

باـتک ینعی  رخف :  2 ِمیِکَحلا » ِباـتِکلا  . » تـسا دـنپ  تـمکح و  ياراد  ینعی   488-451- نآرق -340-306- نآرق -205-193- نآرق -187
اب ۀمحر » و   » اهیراق مومع  فشک :  3 ًۀَمحَر » َو  ًيدُه   » 80-62- نآرق -23-1- نآرق . - اضر تاذ  ینعی  ٍۀَیِـضار » ٍۀَشیِع   » لثم تمکح  ياراد 

يارب هک  یتروـص  رد  تسا  تیادـه  هار  ینعی  دناهتـسناد  لاـح  دـناهدرک و  ادـج  يدـه »  » يهـملک زا  دـناهدناوخ و  ـالاب  يادـص  بـصن و 
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تمحر و تسا و  تیادـه  باتک  هکنیا  ینعی  دـشاب  يدـه  رب  فطع  هک  تسا  هدـناوخ  ولج  يادـص  اـب  هزمح  تسا و  تمحر  ناراـکوکن 
فـصو لثم  تسا : هدـش  هتفگ  ءایبنا  راک  هک  توعد  - 1 تسا : ینعم  ود  همه  يهجیتن  هک  تسا  هتفر  راـکب  ینعم  هدـجهب  نآرق  رد  يدـه 

يارب و  انِرمَِأب » َنوُدهَی  ًۀَِّمئَأ  مُهانلَعَج   » لثم تسا  هحفص 121 ]  ] 483-461- نآرق -20-1- نآرق  - اهماما يارب  مه  و  ٍداه » ٍموَق  ِّلُِکل   » ربمغیپ
دنکیم و هارمگ  ار  ناسنا  ناطیـش  ینعی  ِریِعَّسلا » ِباذَع  یلِإ  ِهیِدهَی  َو  ُهُّلُِـضی  ُهَّنَأَف   » لثم تسا  هدش  هتفگ  توعد  ینعم  هب  تیادـه  مه  ناطیش 

َنیِذَّلا ِداـَهل  َهـّللا  َّنِإ   » لـثم تـسا  يدـنوادخ  ّصتخم  هـک  لد  ینـشور  قـیفوت و  ینعمب   185-124- نآرق -55-12- نآرق . - شتآـب توعد 
هک دوـب  دـهاوخ  هکنیا  هّللا » يدـه   » ینعم تسا  ندرک  جـک  تناـما و  ینعمب  تغل  رد  يدـه  نوـچ  و  ِیمُعلا .» يِداـِهب  َتنَأ  اـم  َو  «، » اوـُنَمآ

هلزتعم يهدیقع  فالخ  رب  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  تیاده  هک  دهدیم  ناشن  هلمج  هکنیا  و  نامیاب . ار  اهلد  دـنک  لیامتم  جـک و  دـنوادخ 
هتشون رارسالا  فشک  مه  -423-425 و  یقرواپ -140-108- نآرق -106-64- نآرق «. - 16» دوشیم تیاده  دوخ  یمدآ  دنیوگیم : هک  تسا 

نآرق ار  هک  ره  دوب ، بیبح  ار  وا  هّللا  دوب ، بیبط  نآرق  ار  هک  ره  تسا  تّجح  لیلد و  ار  ناـفراع  تسا  تمحر  يدـه و  ار  نادـباع  تسا :
ود نایمدآ  دوب . مالّسلا  راد  شّرقم  دوب  ماما  نآرق  ار  هک  ره  دوب ، قیفوت  شنیرق  دوب  قیفر  نآرق  ار  هک  ره  دوب ، سیلج  ار  وا  هّللا  دوب ، سینا 

َو ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  : » یلاعت لاق  امک  تسا  تلالض  ببـس  ار  ناگناگیب  تسا  تیاده  ببـس  نآرق  ار  نایانـشآ  ناگناگیب  نایانـشآ و  دنهورگ 
اور دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  تسا : هدرک  تیاور  هماـما  وبا  فشک :  6 ِثیِدَحلا » َوَهل  يِرَتشَی   » 52-1- نآرق «. - ًارِیثَک ِِهب  يِدهَی 

و تسا . مارح  اهنآ  هحفص 122 ]  ] 72-5- نآرق  - 29-1- نآرق  - ياهب اهنآ و  شورف  دـیرخ و  ندـناوخ و  زاوآ  ار  اهزینک  نداد  دای  تسین 
: فشک  6 ِهّللا » ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل   » 125-74- نآرق «. - ِثیِدَحلا َوَهل  يِرَتشَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  َو   » تسا هدـش  لزان  هیآ  هکنیا  يراک  نینچ  يارب 

دّرجم يهغیـص  هب  ءاـی  حـتف  اـب  و  دـنادرگب . نآرق  نداد  شوگ  زا  زاوآ  زاـسب و  ار  مدرم  ینعی  تسا ، نآرق  ریبج  دیعـس  يهتفگب  هّللا  لـیبس 
هار درخیم و  ملع  نودـب  ینعی  رخف :  6 ًاوُزُه » اهَذِـخَّتَی  َو  ٍملِع  ِریَِغب   » دور یهارمگب  ّقح  هار  زا  شراک  نیاـب  دوخ  هکنیا  اـت  ینعی  دـناهدناوخ 

بصن اب  اهذّختی »  » يهلمج و  ینادانب . دنادرگیم  هارمگ  ات  تسا : هتـشون  فشک   300-261- نآرق -35-1- نآرق . - دریگیم هرخسمب  ار  ادخ 
يادص عفر و  اب  نارگید  و  دریگب ، هرخـسمب  دنک و  هارمگ  ات  ینعی  دـشاب . ّلضیل »  » رب فطع  ات  تسا  یئاسک  هزمح و  تئارق  الاب  يادـص  و 

تسا و ردـصم  دـعو »  » يهملک فشک :  9 اقَح » ِهّللا  َدـعَو  . » دـنکیم هرخـسم  درخیم و  ینعی  دـشاب  يرتشی »  » رب فطع  اـت  دـناهدناوخ ، ولج 
َو  » 23-1- نآرق . - ّقح تسا و  تسرد  هک  ار  ياهدعو  ادـخ  تسا  هداد  هدـعو  تسا : نینچ  ینعم  و  بوصنم ، تسا و  لاح  اّقح  بوصنم و 

طلغب هن  دـنکیم و  وهـس  هن  دوخ  راـک  رد  ینعی  میکح  دوشیمن و  روهقم  بولغم و  هک  تسا  عینم  ینعی  زیزع  فشک :  9 ُمیِکَحلا » ُزیِزَعلا  َوُه 
ٍدَمَع ِریَِغب   » فازگ فـال و  چـیه  وا  راـک  رد  هن   || فـالخ  صقن و  تسا  وا  يهدـعو  رد  هـن  تـیب : ینیـسح : ریـسفت   31-1- نآرق . - دوریم

: رخف  27-1- نآرق . - دینیبیم روط  نیمهب  ار  اهنآ  امش  تسا و  هتـشاد  هاگن  دوخ  تردقب  هناوتـسایب  ار  اهنامـسآ  ینعی  فشک :  10 اهَنوََرت »
تسا امش  یندید  يهناوتـسا  یب  - 2 دینیبیم . هناوتـسایب  ار  اهنآ  مه  امـش  درادن و  هناوتـسا  اهنآ  - 1 دوشیم : ینعم  روـج  ودـب  هلمج  هکنیا 
هحفص  ] 33-1- نآرق : - مظن ینیسح :  11 ِینوُرَأَف » ِهّللا  ُقلَخ  اذه  . » تسا ادـخ  يهدارا  تردـق و  هک  تسه  یندـیدان  ياههناوتـسا  هچرگا 

دنوادخ تکرـش  قیال   || تسا  دنب  رد  هک  ياهدنب  اجک  سپ  تسا  هدـننیرفآ  دـنب  رد  هدـنب   || تسا  هدـنب  وا  هدـیرفآ ، تسه  هک  ره  [ 123
يزور دوب . ربمغیپ  وا  تسا : هتفگ  هک  همرکع  زجب  نیرّسفم  قاّفتاب  دوب  لیئارسا  ینب  زا  یمیکح  وا  فشک :  12 َۀَمکِحلا » َنامُقل  انیَتآ   » تسا

دنفسوگ نم  اب  ياج  نالفب  هک  یتسین  نآ  وت  رگم  تفگ : تشذگ و  اج  نآب  يدرم  دادیم ، ناشدنپ  درکیم و  ینارنخـس  لیئارـسا  ینب  يارب 
وا ندرک . يراددوخ  دـیاین  راکب  هچنآ  زا  نتـشادهاگن و  تناما  نتفگ و  تسارب  تفگ : يدیـسر ! ماقم  نیاـب  هک  دـش  هچ  سپ  يدـنارچیم 
ارنآ نابز  لد و  نامقل  روایب . ار  وا  ندب  هراپ  رتفیرـش  ربب و  رـس  ار  هکنیا  هک  داد  واب  يدنفـسوگ  درک و  شـشیامزآ  اریو  وا  ياقآ  دوب  مالغ 

هچ دیـسرپ  وا  يهجاوخ  دروآ  نابز  لد و  نامقل  زاب  روایب . ار  شندـب  يهراپ  نیرتتسپ  تفگ : داد و  يدنفـسوگ  رگید  راب  دروآ . وا  ولجب 
نیرتدـیلپ دوب  دـیلپ  رگا  تسا و  وضع  نیرتکاپ  دوب  كاـپ  ناـبز  لد و  رگا  داد : باوج  دـشاب ! رتدـب  رتهب و  ناـبز  لد و  هک  تسا  تمکح 

یضعب -1-28 و  نآرق . - ندوـب وا  ناـمرف  يهداـمآ  سپـس  وا و  زا  سرت  سپ  نآ  زا  تسا  ادـخ  رکـش  اـهتمکح  يهنارـس  و  تسا . ءاـضعا 
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نامقل يهجاوخ  يزور  تسا : هدرک  لقن  یبلعث  ینیسح : نید . ماکحا  ندیمهف  نتسناد و  تسرد و  رادرک  راتفگ و  ینعی  تمکح  دناهتفگ :
دیـسرپ و اقآ  نوچ  تسا . هدروخ  هک  دندرک  مهّتم  ار  وا  دندروخ و  ار  اههویم  اهنآ  دنروایب  هویم  ات  داتـسرف  دوخ  غابب  نامالغ  رگید  اب  ار  وا 
ات ناودـب  نابایب  رد  ناشونب و  مرگ  بآ  ام  يهمهب  تفگ : نامقل  دیـسرپ  وا  زا  ار  تمهت  هکنیا  ندـش  نشور  هار  تفگ  ار  یگنوگچ  نامقل 

: نآ رعـش  دـنچ  کـنیا  هدروآ و  ار  تیاـکح  هکنیا  يونثم  دزیرب . وا  قلح  زا  بآ  تسا  هدروخن  هکنآ  دـنک و  ءیق  ارنآ  هدروخ  هوـیم  هکنآ 
تحت و رفن  نآ  دندیودیم   || اهتـشد  رد  ناشدناریم  نآ  زا  دعب  میب  نآ ز  دـندروخ  ار و  نامالغ  رم   || میمح  بآ  زا  هجاوخ  یقاس  تشگ 
زا دمآرب  یم   || فان  یق ز  دـمآرد  ار  نامقل  هک  نوچ  هحفـص 124 ] اههویم [  ناشیا  دروآیم ز  بآ   || انع  زا  ناشیا  دنداتفا  یق  رد  الع 

نماک مکنم  ناب   || اهّلک  رئارّـسلا  یلبت و  موی  دودو  ّبر  تمکح  دشاب  هچ  ات   || دومن  دنات  هکنیا  وچ  نامقل  تمکح  فاص  بآ  شنورد 
دوش اوسر  دوب  نئاخ  وا  هک  ره   || دوش  ادیپ  شدشاب  ناهنپ  هچ  ره  تحضفا  اّمم  رارسألا  ۀلمج   || تعّطق  امیمح  ءام  اوقس  نوچ  یهتشی  ال 

جاّجز فشک :  12 ِهِّلل » رُکشا  ِنَأ  . » نیقی شوخ  رکف و  رپ  دوب  يدرم  یلو  دوبن  ربمغیپ  نامقل  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یفاص : ریـسفت 
هک یتمکح  ياجب  ینعی  تسا  تمکح  زا  لدب  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  دنک . ادـخ  رکـش  ات  میداد  تمکح  نامقلب  ینعی  تسا : هتفگ 

- نآرق . - میدرک ادخ  رکشب  نامرف  ینعی  میداد  تمکح  روج : نیاب  تسا  تمکح  ریسفت  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : دوب و  ادخ  رکش  میداد  واب 
هکنیا ینیـسح : ریـسفت  نوکـس . رـسک و  حـتفب و  دراد  تئارق  فالتخا  دروم  هس  ره  رد  هملک  هکنیا  رخآ  يای  فشک :  13 ینب » اـی   » 22-1

دناهدرک فقو  كرشت » ال   » رد یضعب  فشک :  13 َكرِّشلا » َّنِإ  ِهّللِاب  كِرُشت  ال  . » ینابرهم تمحرم و  راهظا  يارب  تسا  هدش  ریغـصت  هملک 
ُهتَلَمَح . » تسا یگرزب  متس  كرش  هک  ادخب  دنگوس   40-1- نآرق . - وشم كرشم  دوشیم : نینچ  ینعم  دناهتـسناد و  هلمج  زاغآ  ار  هّللاب »  » و
هدشن هتفگ  يزیچ  ردپ  زا  هدـش و  لقن  ردام  قاقحتـسا  تابجوم  تسا و  هدـش  ردام  ردـپ و  يارب  شرافـس  هیآ  رد  رخف :  14 رخآ » ات  ُهُّمُأ -
راکب دوخ  راک  بسک و  زا  وا  شرورپ  يارب  هتـشاد و  تشپ  رد  ار  وا  يهفطن  هک  تسا  کیرـش  دنزرف  راک  جـنر و  رد  مه  ردـپ  نوچ  تسا 

زا نآ  رد  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولج  تیآ  اب  هیآ  هکنیا  بسانت  تسا و  رتغیلب  رتاسر و  ردـپ  قاقحتـسا  يارب  اههلمج  هکنیا  سپ  تسا  هدرب 
ینعی تدابع  رهاـظب  ار  وا  دـیاب  هک  تسه  یـسک  دـنوادخ  زا  سپ  هک  دـش  هدـنامهف  هیآ  نیدـب  دـش  يریگولج  ّقح  ریغ  تداـبع  كرش و 

. - تسا یتئارق  زین  فلایب  هلصف » و  : » فشک  14 ِنیَماع » ِیف  ُُهلاِصف  َو  [ » هحفص 125  ] 21-1- نآرق  - تسا ردام  ردپ و  نآ  درک و  تمدخ 
یمدرم يارب  تسا  هکنیا  ریظن  توـبکنع - هروـسب  هک  هیآ  نآ  هیآ و  هـکنیا  فـشک :  15 َكِرـُشت » نَأ  یلَع  َكادَـهاج  نِإ  َو   » 29-1- نآرق

یـسک هچ  دندیـسرپ : ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  و  دنتـشادیم . زاب  مالـسا  زا  ار  اهنآ  ناـشردام  ردـپ و  دـندش و  ناملـسم  هک  دـش  لزاـن 
رتهتـسیاش یک  نآ  زا  سپ  دندیـسرپ  هک  مراهچ  يهبترم  رد  رداـم ، دومرف : هبترم  هس  اـت  يراتفرـشوخ ! يرازّگقح و  يارب  تسا  رتهتـسیاش 

تــیآ 8 رد  رخف   15 ٌملِع » ِهـِب  َکـَل  َسَیل  اـم   » 40-1- نآرق . - رتهتـسیاش رتـکیدزن  هچ  ره  نادـنواشیوخ  نآ  زا  سپ  ردـپ . دوـمرف : تـسا !
ینیدیب و رد  دیلقتب  دسر  هچ  ات  تسین  تسرد  نید  رد  دیلقت  هک  ریذپم  يرادـن  ربخ  نآ  تسردان  تسرد و  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  توبکنع :

هکنآ زا  سپ  رخف :  17 ِربـصا » َو  ِرَکنُملا  ِنَع  َهنا  َو  ِفوُرعَملاـِب  ُرمأ  َو  َةـالَّصلا  ِمـِقَأ   » 31-1- نآرق . - دـنناوخب نآب  ار  وت  رداـم  ردـپ  هک  رفک 
هناشن هکنیا  داد و  واب  زامن  روتـسد  درک و  شراداو  نید  ماـکحاب  درک  حالـصا  ار  وا  رکف  درک و  یئاـمنهر  دـیحوتب  ار  دوخ  دـنزرف  ناـمقل 

فورعمب رما  هک  نارگید  يربهرب  درک  شراداو  دـنامهف  ار  وا  یناسفن  تالامک  هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  اهنید  رگید  رد  زامن  هک  تسا 
ار وا  يور  هکنیا  زا  دـننک  رازآ  تسا  نکمم  دـنک  یهن  رما و  هک  ارنآ  تسا  مدرم  لیم  فالخ  رب  راک  هکنیا  نوچ  و  دـشاب ، رکنم  زا  یهن  و 

هدناوخ فلا  اب  رعاصت »  » نیع و دیدشت  اب  رّعصت » : » فشک  18 َكَّدَخ » رِّعَُصت  َو ال   » 76-1- نآرق . - تسا نآ  زا  ریزگان  هک  درک  ربصب  رما 
يزارفندرگ ربک و  زا  دننک  مالـس  واب  نوچ  هک  تسا  سک  نآ  فصو  هکنیا  تسا : هتفگ  همرکع  و  تسین ، توافت  ینعم  رد  تسا و  هدـش 

ِیف دِصقا  َو   » 26-1- نآرق . - تقلخ لصا  رد  ای  ربک  ای  ضرم  يارب  تسا  ندرک  یجک  یگدیچیپ و  ینعمب  رعص  و  دریگب . جک  دوخ  ندرگ 
ار وا  دـسرب  مادـک  ره  زا  هک  دراد  یمدآب  هار  ود  ناطیـش  دـناهتفگ : تسا و  راک  رد  يورهنایم  ینعمب  داصتقا  دـصق و  فشک :  19 َِکیشَم »

يهزادنا هحفص 126 ]  ] 25-1- نآرق  - هب ار  يزیچ  ندرک و  ردـه  طـیرفت و  يرگید  و  راـک ، ره  رد  يورهداـیز  طارفا و  یکی  تـسا  سب 
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رد فشک :  19 َِکتوَص » نِم  ضُـضغا  َو  . » دـشاب هزادـنا  زا  رتشیب  اـی  رتمک  هک  تسا  دنـسپان  دـصق  فرط  ود  دـناهتفگ : و  ندـناسرن ، دوخ 
ینعی هتشون : ینیسح   26-1- نآرق . - یناسرب نمجنا  کـی  مدرم  شوگب  هک  تسا  مزـال  هزادـنا  نآ  هب  وت  يارب  تزاوآ  دـناهتفگ : تمکح 
حیبست ناویح  ره  زاوآ  تفگ : يروث  نایفس  فشک :  19 ِریِمَحلا » ُتوََصل  ِتاوصَألا  َرَکنَأ  َّنِإ  . » شابم يوگنخس  نابز و  زارد  هدننک و  دایرف 

زاوآ تسا  دنـسپان  زاوآ  هس  هک  تسا  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا و  ناطیـش  ندید  يارب  شزاوآ  هک  رخ  رگم  تسا  دنوادخ 
هدرک لقن  یناعملا  نیع  رد  ینیـسح :  47-1- نآرق . - یهاوخنوخ گنجب و  توعد  يارب  هتـشک  رب  یئارـس  هحون  زاوآ  و  گـس ، زاوآ  رخ ،

نیرتدنسپان هک  تسا  رخ  يادص  دنلب  يادص  هک  دش  هتفرگ  وا  يوخ  ولج  هیآ  نیاب  درکیم  راختفا  دوخ  دنلب  زاوآب  كرشم  برع  هک  تسا 
دوخ زاوآ  تسا و  هدید  ناطیش  ناویح  نآ  هک  میجر  ناطیش  ّرش  زا  دیربب  ادخب  هانپ  دیدینش  رخ  زاوآ  نوچ  تسا : ثیدح  رد  تسا و  زاوآ 

شهاوخ يرازگرب  يارب  ای  تسا  وج  هاـک و  نتـساوخ  يارب  رتشیب  رخ  زاوآ  دـناهدرک : لـقن  هیف  اـم  هیف  رد  يولوم  زا  تسا و  هدرک  دـنلب  ار 
مولعم اجنیا  زا  و  تسا . اهادص  نیرتتـشز  دشاب  یعبـس  یمیهب و  تافـص  شیادیپ  زا  هک  یئادـص  رگید و  یـشوگزارد  اب  گنج  ای  یـسنج 

سب ناقـشاع  ياههمغن  تیب : دوب . دـهاوخ  اـهزاوآ  نیرتبوخ  دوش  هدینـش  یتوکلم  یناـّبر و  یقـالخا  ياراد  صخـش  زا  هک  يزاوآ  دوشیم 
« همعن  » صفح ورمع و  وبا  عفاـن و  فشک :  20 ًۀَـنِطاب » َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَأ  َو   » تسا شوخ  ناشیا  يهمغن  عامتـسا   || تسا  شکلد 

تمعن تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دناهدناوخ . نیونت  اب  درفم  تروصب  نارگید  دشاب و  تمعن  عمج  هک  دناهدناوخ  نیع  يالاب  يادـص  حـتفب و 
تمعن دناهتفگ : یـضعب  -1-55 و  نآرق . - دـنوشیمن راتفرگ  شتازاجمب  هک  هدیـشوپ  ناهانگ  نطاب  تمعن  و  نآرق ، تسا و  مالـسا  رهاـظ 

یمدآ هچنآ  یئاناوت و  یئاناد و  قلخ و  نطاـب  و  دـالوا . لاـم و  و  هحفـص 127 ] هاـج [  نوچ  تسا  مدرم  مشچ  ولج  رد  هک  تسا  نآ  رهاـظ 
سک دـنوادخ  زج  هک  نآ  نطاـب  و  تسا ، رادربخ  شدوخ  زا  شدوخ  صخـش  هک  تسا  نآ  رهاـظ  دـناهتفگ : و  يرگید . هن  دراد  ربخ  دوخ 

. دـسریم ناسناب  رگید  ملاعب  هک  نآ  ینطاب  و  تسا ، ناهج  هکنیا  ياهیـشوخ  يرهاـظ  تمعن  تسا  هتفگ  ّیبساـحم  ثراـح  و  دـنادیمن . ارنآ 
تفایرد راک  ینیب  دشابن و  رک  شوگ  هک  تسا  اهنآ  راک  یتسرد  ینطاب  تسا و  ندب  ياههراپ  یتمالس  یتسردنت و  يرهاظ  ياهتمعن  رخف :

ياهتمعنب ار  یمدآ  لّوا  هک  تسا  ولج  يهلمج  اب  بساـنم  ینعم  هکنیا  و  ندـب ، ياـههراپ  رگید  روط  نیمه  دـهد و  ماـجنا  یبوخب  ار  اـهیوب 
. دـشاب ندـب  ياـههراپ  هک  تسا  هداد  هّجوت  یـسفنا  ياـهتمعنب  هلمج  نیاـب  و  تسا ، ینیمز  ینامـسآ و  ياـههرهب  نآ  هداد و  هّجوـت  یقاـفآ 

تـسا نداد  یئادـگ  فاصنا  نطاب  تمعن  و  زورب ، تسا  نداد  نایادـگ  فاصنا  رهاظ  تمعن  هک  هتفگ  يدنواجـس  سنوی  هتـشون : ینیـسح 
تموصخ ادـخ  نید  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  هکنیا  يهمه  اـب  ینعی  فشک :  20 ُلِداُجی » نَم  ِساـّنلا  َنِم  َو  . » بشب

يدوهی يدرم  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  دنتسه . ادخ  نارتخد  هکئالم  تفگیم : هک  تسا  ثراح  نب  رـضن  دوصقم  دننکیم و 
ياعّدا رب  هک  دـمحلا هللا »  » وگب ینعی  فشک :  25 ِهِّلل » ُدمَحلا  ُِلق   » 35-1- نآرق . - درکیم ینمـشد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  تسا 

هک ادـخ  يارب  شیاتـس  ینعی   24-1- نآرق : - دـناهتفگ تسا و  نیمز  نامـسآ و  يهدـننیرفآ  ادـخ  هک  دـننکیم  رارقا  دـنرادن و  لـیلد  دوخ 
تمعن رب  دمحلا هللا » : » وگب ینعی  دناهتفگ : درادن و  ندیرفآ  ناوت  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  دوخ  هک  سکنآ  يارب  هن  هدـیرفآ  نیمز  نامـسآ و 

هکنیا اب  وت  بیذکت  زا  دوش  ناشریگولج  هک  دـنرادن  یملع  ینعی  رخف :  25 َنوُمَلعَی » مُهُرَثکَأ ال  . » تسا هدـش  تیانع  امب  هک  يربهر  ملع و 
« نوـملعی  » لـعف يارب  هلمج  هکنیا  رد  نّیعم  هحفص 128 ]  ] 29-1- نآرق  - لوعفم تسه و  وت  قیدـصت  مزلتـسم  هک  یبلاطمب  دـننکیم  رارقا 

ادـخ يارب  شیاتـس  هک  دـننادیمن  ناشرتشیب  ینعی  دـشاب  لوعفم  لّوا  يهلمج  تسا  نکمم  و  تسا . یّلک  روطب  یناداـن  دوصقم  هکلب  تسین 
نامـسآ و رد  هچنآ  هک  دننادیمن  ینعی  دشاب  ولج  يهلمج  رد  نوملعی »  » لوعفم ام »  » تسا نکمم  فشک :  26 ِتاوامَّسلا » ِیف  ام  ِهِّلل  . » تسا
، تسا تهج  ره  زا  زاینیب  سپ  تسا  وا  تردقب  نیمز  نامسآ و  نوچ  رخف :  25 ُدیِمَحلا » ُِّینَغلا   » 31-1- نآرق . - تسا ادخ  لام  تسا  نیمز 

نیکرـشم تفگ : هداتق  فشک :  27 ٌمالقَأ » ٍةَرَجَـش  نِم  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َّنَأ  َول  َو   » 23-1- نآرق . - هدوتـس ینعی  تسا  دومحم  دـیمح  ینعم  و 
ریذـپان نایاپ  ّقح  تاملک  هک  دـمآ  اهنآ  باوج  هب  هیآ  هکنیا  دوش . هدـیرب  شاهلابند  دوش و  ماـمت  دّـمحم  نآرق  هکنیا  تسا  نکمم  دـنتفگ 

اهنآ زا  ادخ  کلم  هک  دوب  نامگ  هکنیا  ياج  تسا  ادخ  لام  نیمز  نامسآ و  تسا  هدش  هتفگ  ولج  تیآب  نوچ  رخف :  56-1- نآرق . - تسا
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عنـص بیاجع  ینعمب  تاملک »  » و تسا ، نایاپیب  وا  کلم  هک  دـش  لزان  نامگ  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  يورنیا  زا  تسین  رتشیب 
هک نآ  ببـس  اههدـیرفآ  ياجب  سپ  تسا  اههدـیرفآ  شیادـیپ  ببـس  نک »  » يهملک نوچ  دوشیم و  ادـیپ  نک »  » يهملکب هک  تسا  یئادـخ 

دنوادخ يوس  زا  نک »  » تاملک هلیـسوب  هچنآ  تسا : هکنیا  [ 27 « ] ِهّللا ُتاِملَک  تَدـِفَن  ام   » ینعم سپ  تسا ، هدـش  هدرب  راکب  نک »  » يهملک
باوج يارب  هیآ  هکنیا  تسا  هدنامن  هتفگان  يزیچ  تسه و  تاروت  رد  زیچ  همه  دنتفگیم  دوهی  دناهتفگ : و  دش . دهاوخن  مامت  دوشیم  ادـیپ 
ینعی اًلِیلَق » ّالِإ  ِملِعلا  َنِم  ُمتِیتوُأ  ام   » ياهتفگ اجکی  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپب  یـسک  دـناهتفگ : زین  دـش و  لزان  اـعّدا  نآ  هب 

ناوارف هرهب  میتخومآ  تمکح  هکنآب  ینعی  ًارِیثَک » ًاریَخ  َِیتوُأ  دَـقَف  َۀَـمکِحلا  َتُؤی  نَم   » ياهتفگ رگید  ياـج  رد  و  میاهتخومآ . امـشب  یمک 
ناوارف يهرهب  ریثک و  ریخ  هک  دش  لزان  يریگ  هدرخ  نآ  باوج  هب  هیآ  هکنیا  تسا . مه  اب  راگزاسان  وت  نخس  ود  هکنیا  تسا و  هدیسر  واب 

: ینیسح هحفص 129 ]  ] 939-885- نآرق -828-783- نآرق -478-447- نآرق . - تسا كدـنا  ّقح  ملع  يوـس  زا  یلو  تسا  مدرم  رظن  زا 
: دـیوگیم نینچ  دـیامنیم و  هراشا  روکذـم  تیآ  ودـب  هاقناخ  خیـش  اب  ریقف  نتفگ  رذـع  يهّصق  رد  يونعم  يونثم  رد  تسا : هتـشون  یقرواپب 

ایرد تفه  دادم  رحبلا  هل  ناک  ول  تفگ :  || دادـن  سک  ناشن  رخآ  لّوا و  فرـصنم  هنایم  ارنآ  دوب  یک   || فرط  ود  درادـن  نوچ  تیاهنیب 
همهنیا مک  چیه  ددرگن  زگره  نخـس  نیز   || ملق  رـسکی  دوش  رگ  هشیب  غاب و  دیما  چیه  ار  ندـش  نایاپ  رم  تسین   || دـیدم  یّلک  دوش  رگ 

دـنادیم و مامت  يهرامـش  ار  تفه  برع  نوچ  رخف :  27 ٍرُحبَأ » ُۀَعبَـس  ِهِدـَعب  نِم   » دوش یقاب  دـحیب و  ثیدـح  نیو   || دوش  یناـف  ملق  ربح و 
تـسا هینامث  واو »  » هکنیا تسا  هتفگ  ءاّرف  و  ۀینامث » و  ۀعبـس ، ۀّتـس  : » دیوگیم دنکیم و  دایز  وا  دسرب و  تشهب  نوچ  درامـشیم  هک  ار  يزیچ 

ُِجلُوی  » 309-292- نآرق -32-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  ٍرُحبَأ » ُۀَعبَـس   » يهملک يور  هکنیا  زا  تفه  زا  دـعب  تسا  ددـع  زاـغآ  يارب  هـک 
. - دـیازفایم بشب  زور  تاـعاس  زا  ناتـسمزب  دـیازفایم و  زور  ياـهتعاسب  بش  ياـهتعاس  زا  ناتـسباتب  ینعی  فشک :  29 ِراهَّنلا » ِیف  َلـیَّللا 

زا هک  دیـشروخ  هاـم و  شبنج  لـجا  ندیـسر  زا  سپ  هک  تسا  دـیدهت  هلمج  هکنیا  فـشک :  29 ٌرِیبَـخ » َنُولَمعَت  اـِمب  َهّللا  َّنَأ   » 36-1- نآرق
32 ٌدِصَتقُم » مُهنِمَف   » 42-1- نآرق . - دهدیم ار  ناتیازـس  تسا و  راد  ربخ  امـش  راک  زا  ادـخ  دیـشاپ  مه  زا  دـش و  هریت  داتـسیا و  زاب  شبنج 
دـنامیم و ياج  رب  اـپ  تسا  هدروآ  ناـمیا  تسا و  هدرک  راوتـسا  یتشک  رد  هک  دوخ  دـهعب  تسا و  لداـع  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  فشک :

رگا هک  درک  دهع  دوخ  اب  دیسرت و  وا  دیزو و  تخـس  يداب  درک و  رارف  ایرد  فرطب  هّکم  حتف  رد  هک  تسا  لهج  وبا  رـسپ  همرکع  دوصقم 
هّکمب دـش و  هدوـسآ  وا  دـش و  مارآ  داـب  نوـچ  مهنیم  وا  تسد  رد  دوـخ  تسد  موریم و  دّـمحم  يوـسب  مدـش  هدوـسآ  يراـتفرگ  هکنیا  زا 

رد دنکیم و  نید  راهظا  نابزب  هک  تسا  ور  هنایم  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دـش ، بوخ  تسرد و  یناملـسم  رد  دـش و  ناملـسم  تشگرب و 
هحفص 130]  ] 40-1- نآرق  - دنکن نیبشوخ  ار  امش  ناطیـش  ینعی  فشک :  33 ُروُرَغلا » ِهّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  ال   » 22-1- نآرق . - تسا نیدیب  لد 
. دـشاب شزرمآ  راظتناب  دـنک و  ینامرفان  ینعی  تفگ : ریبج  دیعـس  و  دـش . دـهاوخ  راتفر  یبوخب  امـش  اـب  هک  دـینک  ناـمگ  دـینک و  دـب  هک 

امش و  هبوت ، ادرف  دینک و  هنگ  زورما  دیوگب : هک  دنکن  ریلد  تیـصعمب  دربن و  هار  زا  زارد  رود و  ياهوزرآب  ار  امـش  ناطیـش  ینعی  ینیـسح :
ياهتفای نوچ  زور   || راهنیز  يراذگم  ادرفب  زورما  راک  تیب : تسین . نآ  راتفریذپ  یسک  دیابیم و  ادرف  رمع  ار  ادرف  رذع  هک  دیوشن  رورغم 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  شیپ  یبارعا  هک  تسا  تسرد  ربـخ  هتـشون : فشک   34 ِۀَـعاّسلا » ُملِع  ُهَدـنِع  َهّللا  َّنِإ   » رایم رذـع  نک و  راک 
هدمآ جومب  يو  نطاب  رد  قشع  يایرد  تخوسیم و  هلالج  ّلج  ّقح  ّتبحم  زا  تعاس  نآ  یبارعا  ۀـعاّسلا ! یتم  هّللا  لوسر  ای  تفگ : دـمآ ،

زا هک  تساوخیم  اّما  ِۀَعاّسلا » ُملِع  ُهَدنِع  َهّللا  َّنِإ   » هک دوب  هدمآ  تیآ  هکنیا  هک  تسین  یفطصم  کیدزنب  زیخاتـسر  ماگنه  ملع  هک  تسنادیم 
زاین تسد  رب  ات  تسا  لاـس  نیدـنچ  هک  یتبرـش  هّللا  لوسر  اـی  تفگ : درآرب . یـسفن  ّقح  رادـید  يوزرآ  رد  شیوخ  قشع  زوس  درد و  رس 

اب لامج  هدـهاشم  رد  مینک و  شون  ار  تبرـش  هکنیا  ام  هک  ماگنهنآ  دـشاب  یک  دـنهدیم  تمایقب  نآ  ندیـشون  يهدـعو  میاهداهن و  شیوخ 
هچ تفگ : تسا  یچ  يو  يافش  تسا و  اجک  زا  يو  درد  هک  تسناد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  میئاسایب ! تیادبیب  تیاهنیب  لامک 

ماهتخاسن رایسب  يهزور  زامن و   404-362- نآرق -43-1- نآرق : - تفگ یبارعا  يرادیم ! عمط  هچ  هب  یسرپیم و  هک  ار  لزنم  نآ  ياهتخاس 
تقیرط ریپ  درادیم . تسود  ار  وا  زورما  هک  دوب  نآ  وا  اب  یـسک  ره  ادرف  هک  دومرف  یفطـصم  ترـضح  مراد  تسود  ار  لوسر  ادخ و  نکل 
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رخآ تسا و  غاد  یتسود  لّوا  تسا . نتخادرپن  ّقح  ریغ  اب  یتسود  قیقحت  ناشن  تسا  نتخادـنا  ایردـب  یتیگ  ود  یتسود  تفای  لـیلد  تفگ 
زور کی  ار  تسود  ینیب  وچ   || رامیت  لاـس  دـص  يروخ  رگ  دـشاب  هچ  رادـید . رخآ  راـظتنا و  هناـیم  تسا و  رارطـضا  یتسود  لّوا  غارچ .

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یبراحم  ورمع  نب  ثراح  راک  يهدنیاشگ  ام  راک  دـیاشگب   || رادـم  هشیدـنا  چـیه  هک  متفگ  لد  اب  رادـید 
رتخد وا  دنزرف  ایآ  تسا  رادراب  منز  دوش . زبس  ماهتـشاک  هک  یمخت  ات  درابیم  یک  ناراب  هحفص 131 ] دوب [ ! دهاوخ  یک  زیخاتسر  دیسرپ :
هکنیا درم ! مهاوخ  ینیمزرس  هچ  رد  وگب  وت  ماهدمآ  ایندب  اجکب  منادیم  درک ، مهاوخ  هچ  ادرف  وگب  مراد  ربخ  مزورید  راک  زا  رـسپ . ای  تسا 
ینعم ربـمغیپ  اـب  ادـخ  زمر  ار  هروس  هکنیا  لّوا  فورح  - 1 ام : نخـس  دنادن . ادـخ  زج  ار  اهنیا  هک  دـمآ  شـسرپ  جـنپ  هکنیا  باوج  رد  هیآ 

زا تسا  ربمغیپ  اب  نتفگ  زار  ربمغیپب  نآرق  یحو  نوچ  و  دناهتسناد ، ربمغیپ  ادخ و  نایم  زمر  ار  اهنآ  نیرّـسفم  زا  يدایز  هکنیا  يارب  میدرک 
رتهب رتالاب و  نآ  زا  هک  تسین  رگید  زیچ  ینآرق  یحو  نیمه  زج  ربمغیپ  ادخ و  نایم  زمر  هک  میدرک  ینعم  نینچ  ار  هروس  زاغآ  يور  هکنیا 
هتفگ رارسألا  فشک  هک  میتشون  نیرّـسفم  نخـس  لقن  زاغآ  رد  - 2 تسا . نآرق  تایآ  نیمه  نداتـسرف  ربمغیپ  اب  ادـخ  زار  زمر  سپ  دـشاب 
مکح نتـشادرب  خسن  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  یلو  داهج  تیآب  تسا  هدش  خسن  رخآ » ات  َکنُزحَی - الَف  َرَفَک  نَم   » يهلمج تیآ 23  رد  تسا :
دـشاب مارآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لد  هک  ینابرهم  زا  تسا  ینخـس  هکلب  تسا  یقالخا  روتـسد  هیآ  هکنیا  تسا و  یلمع  يهفیظو  و 

رفاک ارچ  دشابن : ریگلد  ترـضح  نآ  هک  تسا  رتراوتـسا  هیآ  هکنیا  دافم  گنجب  روتـسد  اب  هکلب  دـگنجب  اهنآ  اب  هک  دـشاب  فّظوم  هچرگا 
. دنوش هتشک  گنج  رد  ای  دننامب  دوخ  رس  دنریذپن و  مالـسا  هچ  دشاب  مارآ  شلد  هشیمه  دیاب  دنوش و  ناناملـسم  ریـشمش  راتفرگ  ات  دندش 

میدرک لقن  رخف  ماما  زا  هکنانچ  اـهَنوََرت » ٍدَـمَع  ِریَِغب   » يهلمج تیآ 10  - 3 121-94- نآرق . - درادن یتسرد  ینعم  هلمج  هکنیا  خـسن  سپ 
يالاب تادوجوم  هکنیا  هک  تسا  ّقح  تیاهنیب  تردـق  ینعی  دـشاب  ماسجا  يهعفاد  هبذاج و  ّتیـصاخ  تعیبط و  زومرم  ياوقب  هراشا  دـیاش 

ذِإ  » تیآ 13 - 4 47-21- نآرق . - دیرادن ندید  تقایل  امش  ار  اههناوتسا  نآ  هک  هتشادهاگن  تعیبط  ياههناوتسا  اب  ار  نامسآ  مانب  امش  رس 
رد ادـخهد  موحرم  تسا . دایز  نامقل  مانب  يدرم  زا  هنادـنمدرخ  نانخـس  لـقن  یفّرعم و  نارگید  ریـسفت و  بتک  رد  رخآ » اـت  ُناـمُقل - َلاـق 

لها زا  هناخ و  زا  رگ  و  هحفص 132 ]  ] 32-13- نآرق  - رعشنیا لثم  دنکیم  لقن  نارگید  ورسخ و  رصان  زا  لثم  ناونعب  رعـش  نیدنچ  همانتغل 
هک دربیم  مان  ینانوی  یناتـساد  درم  ناونعب  پزا و  مانب  ار  یـصخش  هسنارف  سورال  رد  ینامقل  تمکح  اـب  متـستشگ  تفج   || مدـنام  ادـج 

حیـسم دـالیم  زا  لـبق  دـصناپ  رد  دناهتـشون و  نارگید  هدرک و  لـقن  میدرک  لـقن  نیرّـسفم  زا  اـم  هک  اهناتـساد  نآ  دوخ  اـی  دـننامه  رایـسب 
هک تسا  هدوب  يور  هکنیا  زا  وا  ياهدـنپ  داـی  هیآ و  رد  ماـن  هکنیا  ندروآ  دـیاش  هک  تسا  هکنیا  بلاـطم  هکنیا  لـقن  زا  روظنم  دناهتـسناد .

نینچ هک  یصخش  نانچ  هک  تسا  هدش  هدنامهف  اهنآب  دناهتخانشیم و  ار  یسک  نینچ  هدناوخباتک  ياهیحیسم  دوهی و  صوصخب  اجنآ  مدرم 
نایب لابندب  تسا و  هدوب  دیحوتب  شرافس  وا  ياهدنپ  يهمه  يادتبا  هک  تسا  هدوب  یسانش  اتکی  وا  یلـصا  يهیامرـس  دراد  یخیرات  ترهش 
بتک رد  نآرق  زا  يوریپ  هب  هک  نانچ  تسا  هدش  يروآدای  مدرم  يارب  یتّیـصخش  نینچ  نابز  زا  رـشب  یقالخا  یلّوا  فیاظو  تقیقح  هکنیا 

نایانیبان زا  تفگ : یتخومآ ! هک  زا  تمکح  دنتفگ : ار  نامقل  دیوگیم : يدعس  تسا  هدش  لقن  یگدنز  ياهروتسد  نامقل  نابز  زا  یقالخا 
نامقل نانخـس  نایم  رد  هک  َنُولَمعَت » ُمتنُک  اِمب  ات - ِهیَدـِلاِوب - َناـسنِإلا  اَـنیَّصَو  َو   » و 15 تـیآ 14  ود  - 5 دنهنن . مدـق  دـننیبن  ار  یئاج  ات  هک 

دنپ ناونعب  مه  ام  هکنانچ  تسا  هتفگ  نآ  ریظن  زین  نایبلا  عمجم  رد  میدرک و  لقن  رخف  ماـما  زا  ولج  تاـیآ  اـب  ارنآ  طـبر  تسا  هدـش  هدروآ 
تسا و هدرک  شـشوک  راک  نیاب  رایـسب  مظنلا  ناونعب  عمجم  هک  رگدـکیب  تایآ  طابترا  يارب  یلو  میدرک  طوبرم  رگدـکیب  ار  اـهنآ  رگید 
هک میاهدیـشوک  میاهدرک  همجرت  هچنآ  اجنیا  ات  مه  ام  دنک و  طوبرم  مهب  تسا  هتـساوخ  تسا  هتـسناوت  ات  ار  بلاطم  تایآ و  مه  رخف  ماما 

مهب طابترا و  ياعّدا  دشابن  روظنم  هکنیا  رگا  دـشاب  هدافتـسا  لباق  رتهب  مدرم  مومع  يارب  همجرت  ات  دوشن  ادـج  رگدـکی  زا  تایآ  بلاطم و 
هک بیترت  هکنیا  ریغب  مه  تسا و  هدـش  لزاـن  جـیردتب  تاـیآ  تسا  نیقی  هک  اریز  تفریذـپ  ناوـتیمن  ار  نآرق  بلاـطم  تاـیآ و  یگتـسویپ 
هّللا یلـص  ربمغیپ  روتـسدب  تایآ  بیترت  هکنیا  دناهتفگ : هک  میاهدرک  لقن  باتک  يهمّدـقم  رد  ار  زیچ  کی  طقف  تسا  هدـش  هتـشون  نونکا 

جایتحا طابترا  تهج  مظنب و  اـم  دـشاب  هحفـص 133 ]  ] 95-70- نآرق -58-21- نآرق  - تسرد لـقن  هکنیا  رگا  تسا و  هدوـب  هلآ  هـیلع و 
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رتکیدزن ات  دوش  مهب  هتسباو  بلاطم  هک  دوش  همجرت  يروط  رگا  سپ  تسا . طبر  نیرتالاب  هک  تسا  ترـضح  نآ  دوخ  لمع  نوچ  میرادن 
تایآ و ندرک  طوبرم  همجرت و  زرطب  یـسک  رگا  یلب  دـناهدرک  ار  راکنیا  هتـشذگ  دـیتاسا  هکنانچ  درادـن  ررـض  یئاجب  دـشاب  مومع  مهفب 

لباق ریغ  بلطم  جنپ  هک  رخآ » ات  ِۀَعاّسلا - ُملِع  ُهَدنِع   » رخآ تیآ  - 6 دوش . نشور  بلطم  ات  دوش  وگتفگ  دیاب  دشاب  هتشاد  ضارتعا  بلاطم 
ياههدنیآ هکنیا  زا  ياهشوگ  قیقد  تابـساحم  یملع و  لئاسو  اب  هک  دـنکیم  لایخ  نینچ  زورما  رـشب  میئوگیم  تسا ، هدـش  دای  رـشب  كرد 

ینیب شیپ  فیعـض  ترارح  نّیعم  یتّدم  ات  باسح  يور  زا  دنیوگیم : هکنانچ  دنک  ینیب  شیپ  فیعـض  رایـسب  لامتحا  اب  دناوتب  ار  هدیـشوپ 
دوب دهاوخ  نامه  دوشیم و  درـس  تّدم  نآ  رخآب  هک  تسا  یقاب  دیـشروخ  ترارح  نّیعم  یتّدم  ات  باسح  يور  زا  دنیوگیم : هکنانچ  دـنک 

هلصاف هچ  اب  ایآ  دوب و  دهاوخ  ام  ملاع  رمع  رخآ  هزات  هکنیا  دشاپیم و  مه  زا  دوشیم و  درـس  تَرِّوُک » ُسمَّشلا  اَذِإ   » تسا هتفگ  نآرق  رد  هک 
راهچ تسیب و  اـت  يّوج  ثداوح  لاـمتحا  اـب  دـهدیم و  ربخ  ویدار  اـب  عقوم  رد  هک  یـسانش  اوه  ياههاگتـسد  زین  و  دوب ! دـهاوخ  زیخاتـسر 
ناراب ندمآ  دورف  رد  تسا و  ادـخ  دزن  نآ  ملع  تسا  هدـش  حیرـصت  تمایق  يارب  هک  هیآ  رد  دـیاش  و  دـنکیم . ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  تعاس 

یک دنادیم  ادـخ  تسا . هدـشن  حیرـصت  هک  تسا  هدوب  رـصتخم  ینیب  شیپ  ناکما  نیمه  يارب  دروآیم ، دورف  ناراب  ادـخ  تسا : هدـش  هتفگ 
دنادیم و ادخ  دنامهفب  هک  درادن  رصح  رد  روهظ  لّوا  يهلمج  لثم  تسا و  هدش  هتفگ  ِماحرَألا » ِیف  ام  ُمَلعَی   » مّوس يهلمج  رد  دیآیم . ناراب 

فیعض رایسب  لامتحا  اب  هک  دنراد  بلطم  هکنیا  يارب  هلیسو  دنچ  زورما  هچرگا  دربب  یپ  زار  نیاب  تسا  هتسناوتن  رشب  زونه  یلو  يرگید  هن 
رن دنزرف  دوش  بیکرت  هدام  لولـس  اب  رگا  روج  کی  تسا  روج  ود  رن  ياهلولـس  دنیوگیم  هدام و  ای  تسا  رن  نینج  هک  دـننکیم  ینیب  شیپ 

رتشیب راد  رفـسف  ياذغ  هک  یئاهنآ  دـنیوگیم  و  دوشیم ، رتخد  هچب  دوش  بیکرت  هدام  لولـس  اب  دـشاب و  رگید  روج  ياهلولـس  رگا  دوشیم و 
- نآرق -542-515- نآرق -40-14- نآرق  - هدام لولـس  نوچ  دنیوگیم : زین  تسا و  رتشیب  ناشدنزرف  ندـش  رـسپ  لامتحا  دـننکیم  فرـصم 

تیاعر يریگتفج  عقوم  رد  رگا  دنیوگیم  دنامیمن  هدنز  رتشیب  یگدعاق  نارود  زا  دـعب  هتفه  کی  دودـح  رد  هحفص 134 ]  ] 1114-1085
زا هاـم  هس  تشذـگ  دودـح  رد  دـنیوگیم : زین  دراد و  ناـکما  هد  يدـص  اـت  نـینج  یگداـم  رن و  ینیب  شیپ  لاـمتحا  دوـشب  باـسح  هـکنیا 

هّتبلا و  دوریم . لامتحا  نینج  یگدام  رن و  صیخـشت  ياهزادنا  ات  ردام  بلق  نابرـض  زا  دوشیم و  رادومن  نّیعم و  هدام  رن و  سنج  يریگتفج 
هحفص 135] وه [ .» ّالا  بیغلا  ملعی  ال   » لمع ماقم  رد  تسا و  یسرد  یسالک و  یملع و  ياهوگتفگ  بلاطم  هکنیا 

هدجس هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   32  - 72-5- نآرق -

ات 30] تایآ 1  [: 32  ] هدجسلا هروس  ]

َوُه َلب  ُهارَتفا  َنُولوُقَی  مَأ  [ 2  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ِهِیف  َبیَر  ِباتِکلا ال  ُلـیِزنَت  [ 1  ] ملا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   72-5- نآرق -
ٍماّیَأ ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  [ 3  ] َنوُدَتهَی مُهَّلََعل  َِکلبَق  نِم  ٍریِذـَن  نِم  مُهاتَأ  ام  ًاموَق  َرِذـُنِتل  َکِّبَر  نِم  ُّقَحلا 

َُّمث ِضرَألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َرمَألا  ُرِّبَدـُی   418-1- نآرق [ - 4  ] َنوُرَّکَذَـتَت الَف  َأ  ٍعیِفَـش  َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِِهنوُد  نِم  مَُکل  اـم  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتـسا  َُّمث 
َو ُهَقَلَخ  ٍءیَش  َّلُک  َنَسحَأ  يِذَّلا  [ 6  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ُِملاع  َِکلذ  [ 5  ] َنوُّدُعَت اّمِم  ٍۀَنَـس  َفلَأ  ُهُرادقِم  َناک  ٍموَی  ِیف  ِهَیلِإ  ُجُرعَی 
َو َراصبَألا  َو  َعمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ِهِحوُر  نِم  ِهِیف  َخَـفَن  َو  ُهاّوَس  َُّمث  [ 8  ] ٍنیِهَم ٍءام  نِم  ٍَۀلالُس  نِم  ُهَلـسَن  َلَعَج  َُّمث  [ 7  ] ٍنیِط نِم  ِناسنِإلا  َقلَخ  َأََدب 

ُلق [ 10  ] َنوُِرفاک مِهِّبَر  ِءاِقِلب  مُه  َلب  ٍدـیِدَج  ٍقلَخ  یَِفل  ّانِإ  َأ  ِضرَـألا  ِیف  انلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاـق  َو   484-1- نآرق [ - 9  ] َنوُرُکـشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدئفَألا 
َو انرَـصبَأ  انَّبَر  مِهِّبَر  َدـنِع  مِهِـسُؤُر  اوُسِکان  َنُومِرجُملا  ِذِإ  يَرت  َول  َو  [ 11  ] َنوُعَجُرت مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  مُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتوَـملا  ُکَـلَم  مُکاـّفَوَتَی 
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ِساّنلا َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَـلمََأل  یِّنِم  ُلوَقلا  َّقَح  نِکل  َو  اهادُـه  ٍسفَن  َّلُـک  اـنیَتَآل  انئِـش  َول  َو  [ 12  ] َنُوِنقُوم ّانِإ  ًاِحلاص  لَمعَن  انعِجراَف  اـنعِمَس 
ُنِمُؤی امَّنِإ   628-1- نآرق [ - 14  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  ِدلُخلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  مُکانیِـسَن  ّانِإ  اذـه  مُکِموَی  َءاِقل  ُمتیِـسَن  اِمب  اُوقوُذَـف  [ 13  ] َنیِعَمجَأ

ًافوَخ مُهَّبَر  َنوُعدَی  ِعِجاضَملا  ِنَع  مُُهبُونُج  یفاجَتَت  [ 15  ] َنوُِربکَتسَی مُه ال  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب  اوُحَّبَس  َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتایِآب 
َناک نَمَک  ًانِمُؤم  َناک  نَمَف  َأ  [ 17  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیعَأ  ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفخُأ  ام  ٌسفَن  ُمَلعَت  الَف  [ 16  ] َنوُقِفُنی مُهانقَزَر  اّمِم  َو  ًاعَمَط  َو 

َنیِذَّلا اَّمَأ  َو   532-1- نآرق [ - 19  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  ًالُُزن  يوأَملا  ُتاـّنَج  مُهَلَف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  [ 18  ] َنوُوَتسَی ًاقِساف ال 
َنِم مُهَّنَقیُِذَنل  َو  [ 20  ] َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِراّنلا  َباذَع  اُوقوُذ  مَُهل  َلِیق  َو  اهِیف  اوُدـیِعُأ  اهنِم  اوُجُرخَی  نَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ُراّنلا  ُمُهاوأَمَف  اوُقَـسَف 

َنوُـمِقَتنُم َنیِمِرجُملا  َنِم  اـّنِإ  اـهنَع  َضَرعَأ  َُّمث  ِهِّبَر  ِتاـیِآب  َرِّکُذ  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  [ 21  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِرَبکَألا  ِباذَـعلا  َنُود  یندَألا  ِباذَـعلا 
اَّمل انِرمَِأب  َنوُدـهَی  ًۀَِّمئَأ  مُهنِم  اـنلَعَج  َو  [ 23  ] َلِیئارـسِإ ِینَِبل  ًيدُـه  ُهانلَعَج  َو  ِِهئاِقل  نِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  نُکَت  الَف  َباتِکلا  یَـسُوم  اـنیَتآ  دََـقل  َو  [ 22]
مَُهل ِدهَی  َمل  َو  َأ  [ 25  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَنَیب  ُلِـصفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ   628-1- نآرق [ - 24  ] َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناـک  َو  اوُرَبَص 

ِضرَألا َیلِإ  َءاملا  ُقوُسَن  اـّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 26  ] َنوُعَمـسَی الَف  َأ  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  مِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشمَی  ِنوُرُقلا  َنِم  مِِهلبَق  نِم  اـنکَلهَأ  مَک 
ِحتَفلا ال َموَی  ُلق  [ 28  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُحتَفلا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  [ 27  ] َنوُرِصُبی الَف  َأ  مُهُسُفنَأ  َو  مُهُماعنَأ  ُهنِم  ُلُکَأت  ًاعرَز  ِِهب  ُجِرُخنَف  ِزُرُجلا 

هحفص  ] 57-1- نآرق [ - 30  ] َنوُرِظَتنُم مُهَّنِإ  رِظَتنا  َو  مُـهنَع  ضِرعَأَـف   561-1- نآرق [ - 29  ] َنوُرَظُنی مُه  ـال  َو  مُُهناـمیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَـفنَی 
« زرج . » تعارز شیازفا  دوس و  شـشخب  دوشیم ، هدامآ  نامهیم  يارب  هچنآ  لزن » . » دالوا هصالخ ، هدـش ، ادـج  ۀلالـس » : » تاغل ینعم  [ 137

ربمغیپب زومرم  ماهلا  ناحلاصب 1  نابرهم  ناگمهب و  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : تسا . هدش  هدـیرچ  شهایگ  ای  دـیوریمن  هایگ  هک  ینیمز 
ارنآ دوخ  زا  دّمحم  دـنیوگیم  مدرم  ایآ   3 تسا . نایناهج  راگدرورپ  زا  کشیب  هک  تسا  باـتک  هکنیا  نداتـسرف  هلآ 2  هیلع و  هـّللا  یّلص 

زا شیپ  نونک  ات  هک  ینک  راد  ربخ  بوخ  دـب و  زا  ار  یمدرم  ات  وت ، راگدرورپ  زا  تسرد  تسا  ینخـس  هکلب  تسا ] نینچ  هن   ] تسا هتخاس 
اهنآ نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسا  نامه  دنوادخ  دنور 4  تسار  هارب  دنیآ و  هارب  دـیاش  ات  تسا  هدرکن  ناشراد  ربخ  یـسک  وت 

ار سک  تسین و  یتسود  چیه  وا  بناج  زا  زج  اهمدآ  امـش  يارب  دش و  شرع  زا  رترب  یلوتـسم و  هریچ و  سپـس  دیرفآ  زور  شـش  هب  تسا 
هکنیا اب   ] دیباییمن 5 ار  ّقح  دیوشیمن و  رکذتم  مه  زاب  ایآ  دنک ] تعافـش  ار  امـش  دناوت  يرگید  هن  اهتب و  هن  هک  . ] دوش یجنایم  هک  دـسرن 
هکنیا ددرگیم 6  زاب  وا  يوسب  تسا  لاس  رازه  امـش  باسحب  هک  يزورب  سپـس  دـنکیم و  ریبدـت  دزاسیم و  ار  نیمزب  ات  نامـسآ  زا  راـک  وا ]

ار یمدآ  شنیرفآ  زاغآ  درک و  بوخ  دـیرفآ  هچ  ره  هکنآ  تسودب 7  نابرهم  تسا و  نمـشد  رب  هریچ  هک  یندید  یندیدانب و  ياناد  تسا 
نآ رد  دوخ  حور  زا  درک و  شمادنا  تسرد  هاگنآ  تخاسب 9  وا ] يهدش  ادج   ] زیچان بآ  زا  ار  وا  لسن  دنزرف و  سپـس  دومن 8  كاخ  زا 

امـش 10 يرازگ  رکـش  تسا  مک  هچ  سپ ]  ] درک تسرد  لد  مشچ و  شوگ و  دیتسه ] زیچان  بآ  زا  هتخاس  نامه  هک   ] امـش يارب  دـیمد و 
هن ! ] ون میـشاب و  هزات  ياهدیرفآ  هک  دوشیم  میدش  دـیدپان  مگ و  نیمز  هحفـص 138 ] لد [  رد  هک  هاگنآ  رگم  دنتفگ : ناتهتـسد ] کی  هک  ]

توملا کلم  وگب : اـهنآب  ربمغیپ  يا  وت   11 دنراگدرورپ . رادـید  رکنم  هک  دنتـسه  اهنآ  هکلب  راکنا ] ياج  هن  دناهتـشادنپ و  هک  تسا  نینچ 
هب هک  ینیب  ار  نـیمرجم  هاـگنآ  رگا  دنهدیم 12 و  ناتتشگزاب  ناتراگدرورپ  يوسب  سپـس  دسریم  ناتتقو  رـس  تسا  امـش  رب  هتـشامگ  هک 
ات نادرگ  زاب  ار  ام  سپ  میدوب ] رکنم  هچنآ   ] میدینـش میدید و  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگ ] هک  يونـشب   ] دنریزب رـس  دوخ  راگدرورپ  هاگـشیپ 

سک همهب  دوب  نانچ  تشونرس  هدارا و  میتساوخیم و  رگا  هّتبلا   13 میراد ] رواب  ار  ناربمغیپ  راتفگ  و   ] میتسه نقوم  ام  هک  مینک  يراـکوکن 
دیشچب سپ  میئوگب ] و   ] مینک 14 رپ  یگمه  یمدآ  يرپ و  زا  ار  خزود  دـیاب  هک  تسا  تسرد  ام  يهدـعو  هکنیا  یلو  میدادـیم  تسار  هار 

و دیـسرن ] امـشب  ام  تمحر  و   ] میدرک شومارف  اهر و  ار  امـش  مه  ام  و  دـیدرب . دوخ  رطاخ  زا  ار  زور  نینچ  اـب  دروخرب  هکنآ  ربارب  رد  ارنیا 
دنتفیم هدجسب  دنرآ  ناشدایب  ارنآ  نوچ  هک  دنتـسه  ام  تایآب  نمؤم  ناسک  نآ  هّتبلا  دیدرکیم 15  هچنآ  يازسب  ار  یمئاد  يراتفرگ  دیشچب 

ار دوخ  يادـخ  دـیما ، میب و  زا  ات  دوشیم  راـنک  رب  رتسب  زا  ناـشیاهولهپ  دننکن 16 و  يزارفندرگ  دنیوگ و  حیبست  دوخ  يادـخ  شیاتـسب  و 
ناهن ناشیارب  مشچ  ینـشور  يهیام  هچ  دناهدرک  هچنآ  شاداپب  هک  دننادن  دنـشخبیم 17 و  نارگیدب  میدرک  ناشیزور  هچنآ  زا  دنناوخب و 
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يراکوکن دـندوب و  نمؤم  هک  اـهنآ  سپ  تسا  نینچ  هن  هّتبلا   19 دنـشاب ! ربارب  قساـف  نمؤم و  زور  نآ  هب  تسا  نکمم  رگم  تسا 18  هدش 
هک دنراد  ياج  یشتآب  دندوب  راکدب  هک  اهنآ  دندرکیم 20 و  ایند  هب  هچنآ  ضوعب  یئاریذپ  تهج  تسا  یتشهب  هاگیاج  ناشیا  رب  دـندرک 
زا شیب  هّتبلا  دیشچب 21 و  نونکا  دیدرمـشیم  غورد  هک  يرازآ  باذع و  نآ  ناشدنیوگب  دننادرگیم و  ناشزاب  دنور  نوریب  دنهاوخب  نوچ 
هار زا  دیاش  ات  میناشچیم  اهنآب  يرامیب ] یگنـسرگ و  نوچ   ] ناهج هکنیا  کچوک  ياهیراتفرگ  زا  رگید  ملاع  گرزب  باذـع  ندیـسر  ارف 
ور وا  دنروآیم و  شدایب  ار  شراگدرورپ  تایآ  هکنآ  زا  تسا  رت  راکمتس  یسک  هچ  22 و  دننکیم ] متس  دوخب  اریز   ] دندرگ زاب  دوخ  جک 

نانخس هکنیا  باتک و  ربمغیپ و  نداتسرف   ] هّتبلا میریگیم 23 و  ماقتنا  راکمتس  مرجم و  هحفص 139 ] مدرم [  زا  ام  هّتبلا  سپ  دوشیم ! نادرگ 
ینب یئامنهر  يهلیـسو  هک  شابم  لد  ود  شندـید  زا  وت  سپ  میداد  تاروت  مه  یـسومب  يرآ  دّـمحم ] يا  تسین  وتب  رـصحنم  ناـسنا  يارب 

ار مدرم  ات  میدرک  ناشاوشیپ  دنتـسناد  راوتـسا  ار  اـم  تاـیآ  دـندرک و  یئابیکـش  هک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  ياهتـسد  24 و  میدرک . شلیئارـسا 
تموکح دنتشاد  هک  اهیراگزاسان  رد  دنکیم و  ادج  ار  رفاک  نمؤم و  زیخاتـسرب  هک  تسا  وت  راگدرورپ  هّتبلا  دننک 25 و  ام  نامرفب  يربهر 

! میدرک دوبان  دندوب  شوج  بنجب و  دوخ  نیمزرـس  رد  هک  ار  اهنآ  زا  شیپ  مدرم  هورگ  دنچ  هک  دشن  نشور  نارفاک  يارب  رگم   26 دنکیم .
مینکیم يرایبآ  ار  ریاب  ياهنیمز  هک  دندیدن  رگم  27 و  دنرادن ] ربخ  هتشذگ  زا  و   ] دنونـشیمن رگم  تسا . ام  تردق  ياههناشن  زین  اهنیا  رد 

تسار رگا  دنیوگیم : 28 و  دنرادن ! تریـصب  يهدید  ارچ  سپ  دـنروخب . نآ  زا  اهنآ  دوخ  ناش و  نایاپ  راهچ  ات  مینکیم  ردـب  نآ  زا  هایگ  و 
دـسریم دوز  ای  رید   ] اهیراتفرگ هکنیا  شیاـشگ  يرواد و  زور  وگب : دّـمحم  يا  وت   29 دوب ! دـهاوخ  یک  يرواد  شیاشگ و  زور  دـیئوگیم 

مشچ و  رادم ] ناشاورپ  و   ] نادرگب اهنآ  زا  يور  سپ   30 داد . دنهاوخن  ناشتلهم  درادن و  ناشیارب  يدوس  دندش  رفاک  هک  اهنآ  نامیا  یلو ]
زا ات  دناهدیمان  نآرقلا  ةدجس  هدجس و  ار  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخـس  دنراد . يراظتنا  دوخ ] نامگب   ] مه اهنآ  هک  شاب  هدنیآ  هارب 

و تسا ، هیآ  یـس  نارگید  باـسحب  تسا و  هیآ  هن  تسیب و  هرـصب  ياـهیراق  باـسحب  تاـیآ  هکنیا  يهرامـش  و  دـشاب . ادـج  هدجـس  مـح 
هکنیا يهمه  دناهدرمش و  رخآ  ار  هیآ  کی  ٍدیِدَج » ٍقلَخ  یَِفل   » رد اهیزاجح  اهیفوک و  دناهدرمـش و  هیآ  کی  هک  تسا  ملا »  » رد ناشفالتخا 

-313-290- نآرق . - تسا هدـش  لزان  هنیدـمب  هک  مّوس  تیآ  رخآ  ات  ًاـنِمُؤم » َناـک  نَمَف  َأ   » زا تیآ  هس  رگم  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس 
. داهجب روتسد  تایآب  تسا  خوسنم  مُهنَع » ضِرعَأَف   » رخآ تیآ  دناهدیمان و  زین  عجاضملا » ةروس   » ار هروس  هکنیا  فشک :  435-409- نآرق
ماهفتسا و مالک  هحفص 140 ]  ] 29-1- نآرق  - نایم رد  رگا  هک  تسا  مسر  برع  نخـس  رد  يربط :  3 ُهارَتفا » َنُولوُقَی  مَأ   » 88-69- نآرق -

یـضعب و  تسا . ریرقت  يارب  ماهفتـسا  هلمج  هـکنیا  رد  و  ماهفتـسا ، فورح  رگید  ياـجب  دـنکیم  ماهفتـسا  ما »  » اـب دـنکب  دـهاوخب  یـشسرپ 
« ما : » عمجم تسا . هتخاس  غوردب  دّمحم  دـنیوگیم : نارفاک  تسا و  ادـخ  يوس  زا  باتک  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  واو  ینعمب  دـناهتفگ :

ینعی تسا ، هدش  لامعتسا  لب »  » ینعم هب  و  تسا . هعطقنم » ما   » حالطصاب تسین و  ولجب  هتسباو  ما » : » نایبت لب .»  » ینعمب تسا  ماهفتسا  يارب 
باتک هکنیا  ینعی  نولوقی » ما  هنوقّدصی  ا   » تسا نینچ  ینعم  تسین و  ولج  زا  عطقنم  ما » : » دناهتفگ یـضعب  فشک : دـنیوگیم . نارفاک  هکلب 

يربمغیپ برع  لیابق  رگید  يارب  هچرگا  دماین  يربمغیپ  شیرق  يارب  ینعی  عمجم :  3 ٍریِذَن » نِم  مُهاتَأ  ام   ....! » دنیوگیم ای  دننادیم  تسار  ار 
. - دماین ناشیارب  يربمغیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  یـسیع و  نایم  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  یـسبع . نانـس  نب  دـلاخ  مانب  تسا  هدوب 

لاوقا زا  تسا  هدوـب  نکمم  هچنآ  ات 55  تایآ 51  یلا 170  فارعا ج 4 ص 164  يهروـس  رد   4 يوَتسا » َُّمث  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف   » 27-1- نآرق
تـسا هتفگ  دهاجم  تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  5 رخآ » ات  َناـک - ٍموَی  ِیف  ِهَیلِإ  ُجُرعَی  َُّمث   » 39-1- نآرق . - تسا هدش  لقن 

- نآرق . - دوشیم ماجنا  لاس  رازه  تّدمب  نیمزب  نامسآ  زا  نامسآب و  نیمز  زا  راک  ریبدت  تسا  هار  لاس  دصناپ  نیمز  نامسآ و  نایم  نوچ 
. تسا امـش  باسحب  لاس  رازه  يهزادناب  يزور  ره  تسا  هدوب  زور  شـش  رد  هک  شنیرفآ  راک  ریبدـت  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ   44-1

رخآب نوچ  دوشیم و  هدرپس  هکئالم  هب  ددرگیم و  زاس  دوشیم و  ریبدت  نیمز  راک  امـش  لاس  رازه  تّدـمب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  عمجم :
ُجُرعَی  » زا دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دوشیم . رداص  نامرف  تسا  لاس  رازه  هک  رگید  زور  يارب  زاب  ددرگیم و  رب  وا  يوسب  راـک  دیـسر 

 - هک تمایق  زورب  ددرگیم ، زاب  ّقح  يوسب  اهتموکح  اهریبدـت و  يهمه  دـش  مامت  ایند  راک  ریبدـت  نوچ  هک  تسا  تمایق  زور  ٍموَی » ِیف  ِهَیلِإ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1468 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رب دروآـیم و  نیمزب  نامـسآ  زا  ار  یحو  لـیئربج  ینعی : فـشک : تـسا . اـیند  ياـهزور  لاـس  رازه  ربارب  هحفـص 141 ]  ] 293-262- نآرق
. دـینک یط  دـیهاوخب  اهمدآ  امـش  هک  تسا  لاس  رازه  يهزادـناب  زور  کی  رد  يهدـش  یط  تفاسم  هک  زور  کی  رد  ّقح  يوس  هب  ددرگیم 

يوسب مدرم  ياهیراکوکن  نآ  سپس  دتسرفیم  نیمزب  نامسآ  زا  ناگدنب  رب  ار  دوخ  نامرف  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  يدنواهن : نامحّرلا  ۀخفن 
الاب رماوا  تسا  هدش  هتفگ  دوریم  الاب  وکین  لامعا  دوش  هتفگ  هکنیا  ياجب  و  تسا ، هدش  لمع  هلزان  رماوا  قباطم  هک  ددرگیمرب  نامسآب  وا 

. دـشاب يربناـمرف  هک  تسا  رما  يهجیتن  رثا و  نتفر  ـالاب  دوریم و  ـالاب  وا  رثا  ینعی  تسا  رما  رثا  لـمع  يراـکوکن و  ببـس  رما  نوچ  دوریم ،
ضرا زا  وا  يوس   || دوجو  رد  دماک  رما  نآ  دنک  سپ  نیمز  رد  يوامس  بابسا  وا ز   || نیقی  يرما  ره  ریبدت  دنکیم  هاشیلع : یفص  ریسفت 
هکنیا و  تسا . هدش  هدناوخ  ود  ره  نآ  يالاب  يادـص  حـتف و  مال و  نوکـس  اب  هقلخ » : » عمجم  7 ُهَقَلَخ » ٍءیَش  َّلُک  َنَسحَأ   » دوعـص ینعم  رد 

واب یـسک  هکنآیب  دزاسب  هنوگچ  تسنادیم  شنیرفآ  زا  شیپ  - 2 دیرفآ . راوتسا  مکحم و  - 1 35-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  هس  هلمج 
ِناسنِإلا َقلَخ  َأََدب  . » تسا هدیرفاین  ار  اهیتشز  رفک و  ادـخ  هک  دـنامهفیم  ینعم  هکنیا  و  دـیرفآ ، یبوخ  تمکحب و  ار  يزیچ  ره  - 3 دزومایب .

هک مه  وا  تمیق  هداهن . لد  رد  يو  لامک  نوچ  هدوب  لـگ  زا  يو  داـهن  هک  ار  تمرح  رهوجنیا  دراد  ناـیز  هچ  هتـشون : فشک   7 ٍنیِط » نِم 
ّلج ار  وا  هک  رس  نآ  یگدنب . مدق  تفر  زا  هن  تسا  یهلا  مدق  فطل  زا  تسه  هک  وا  فرـش  تبرت . يور  زا  هن  تسا  تیبرت  يور  زا  تسه 

دندوب و ناگدنب  مه  نایمدآ  دندوب و  دّرجم  ناگدنب  همه  هک  اریز  کلم ، اب  هن  کلف  اب  هن  یسرک  اب  هن  دوب  شرع  اب  هن  دوب  نایمدآ  اب  هلالج 
يرهز تئارق  هزمه  نودـب  فلا  اـب  قلخ » أدـب  : » عمجم  537-492- نآرق -39-1- نآرق «. - اینُّدـلا ِةایَحلا  ِیف  مُکُؤاِیلوَأ  ُنَحن  ، » ناتـسود مه 

« انللص  » لامعتسا فالخ  رب  تئارق  فشک : رفن . دنچ  تسا و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تئارق  مال  رسک  اب  انللـض » [ » هحفص 142 يهلمج [  و  تسا .
میدـش و دوبان  كاله و  انلطب  انکله و  يا  انللـض » : » حوتفلا وبا  . ] دـش هدـیدنگ  نّفعتم و  اـم  تشوگ  كاـخ  رد  ینعی  تسا  هطقنیب  داـصب 

مّحللا ّلص   » زا طوقنم  ریغ  داصب  انللص »  » دناوخ يرصب  نسح  و  مال ، رسکب  انللض »  » نصیحم نبإ  و  میدش ، دیدپان  زیچان و  میتشگ و  كاخ 
موسر و بابرا  مهف  ردـق  رب  باـطخ  هکنیا  هتـشون : فشک   11 ِتوَملا » ُکَـلَم  مُکاـّفَوَتَی  [. » میوش رادرم  نیمز  رد  اـم  نوچ  ینعی  ّلـصأ » و 
دمآ و ناشیا  يهلصوح  ردق  رب  ناشیا  تبرش  مرج  دنباینردیم ال  لزا  رارـسا  فیاطل  دنربیمن و  ّقح  قیاقحب  هار  تلفغ  زا  هک  تسا  تاداع 
هچ كاخ  رد  وت  ات  دزیبیم  كاخ  تسا  تکلمم  زیبکاخ  توملا  کـلم  تقیرط  نادرمناوج  اـب  باـطخ  تسا و  تقیقح  هک  اـجنآ  زا  هن  رگ 
نآ رب  ار  وا  ياهثیبخ .! يهملک  ای  ياهبّیط  يهملک   33-1- نآرق ! - ياهزیرگنس يریق ! یطفن ! هک  هن  ای  ياهزوریپ ! یلعل ! یتوقای ! ياهدرورپ :
ریخ  202-155- نآرق «. - اِهتوَم َنیِح  َسُفنَألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا   » دریگ رب  وا  ات  داهن  وا  هن  هک  دراد  راک  هچ  يو  اـب  دوب و  تسد  هچ  كاـپ  تعیدو 

کلم اـی  تفگ : ریخ  ربکا . هّللا  ربـکا  هّللا  هک : ماـش  زاـمن  تقو  تفگ  نّذؤم  دراد  رب  وا  ناـج  هک  تساوخ  توملا  کـلم  دوب  راـمیب  جاـسن 
رب رـس  درازگب و  زامن  نوچ  دوشیمن . توف  وت  نامرف  دوشیم و  توف  نم  رب  ناـمرف  هکنیا  هک  میرازگب  ماـش  زاـمن  يهضیرف  اـت  شاـب  توملا 
رب وا  تمحزیب  زورما  هک  دـشاب  هچ  دوبن  ناـیم  رد  توملا  کـلم - تمحز  يداـهنیم  تعیدو  هکنیا  هک  زور  نآ  یهلا  تفگ : داـهن  دوجس 
وت قوش  تبرـش  يزور  وت  ماج  زا  هک  ره  راک  چـیه  دـشابن  ام  اب  ار  گرم  هتـشرف  رم   || یتسود  غیت  هب  ار  ام  ینک  یناـف  را  ّبر  اـی  يراد ؟!

ضقانم ات  تایآ  هکنیا  نایم  ینک  عمج  هنوگچ  دنیوگ : رگا  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  رامخ  جنرنآ  دناد  وا  بارش  نآ  دنامن  نوچ   || دروخ 
« ِلـیَّللِاب مُکاـّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو  : » هلوق و  اُنلُـسُر » ُهتَّفََوت  : » هلوق و  ِتوَـملا » ُکَـلَم  مُکاـّفَوَتَی  : » هلوـق و  اـِهتوَم » َنیِح  َسُفنَـألا  یَّفَوَـتَی  ُهّللا  : » دوـشن
اج کـی  مراد . رب  نم  اـهناج  هحفـص 143 ]  ] 273-229- نآرق -218-196- نآرق -185-153- نآرق -142-95- نآرق : - دیوگیم ياجکی 

باوج تسا ! هضقانم  ارهاظ  هکنیا  هن  مراد  رب  اهناج  بشب  دیوگیم  اج  کی  ناگتـشرف و  دیوگیم  اج  کی  و  دراد ، رب  توملا  کلم  دیوگیم 
وا هک  تسا  نینچ  ربخ  رد  هک  دشاب  تراشا  توعد و  ینعمب  توملا  کلم  یّفوت  اّما  دـشاب و  عزن  ضبق و  ینعمب  ناگتـشرف  یّفوت  ا  میئوگ :

دناوخ یّفوت  ارنآ  تسا  وا  باوخ  دارم  لیّللا  یّفوت  و  دشاب ، ةایح  يهینب  بیرختب  یلاعت  يادخ  یّفوت  و  دـننک ، تباجا  ار  وا  اهناج  دـنک  اعد 
یناسنا یّلک  سفن  زا  تسا  تیانک  توملا  کلم  یناشاک : تالیوأت   332-330- یقرواپ «. - 17» دشاب ندتسب  مامت  یّفوت  و  زاجم ، لیبس  رب 

طوقس دوخ  ترطف  زا  دندادن و  تسد  زا  ار  دوخ  يرشب  تیصاخ  یلصا و  داهن  رگا  هک  دندرگیم  زاب  واب  رشب  دارفا  یئزج  سوفن  هکنیا  هک 
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ُمُهاّفََوت  » ینعم و  راظتنا ، بیع و  صقن و  هن  دراد و  يّدام  ّصاوخ  هن  هک  تباث  يونعم  ّتیعقاو  کیب  دنوشیم  هتـسویپ  دندرگیم و  رب  دندرکن 
کلم دناهتفگ : نیّققحم  زا  یضعب  نایبلا : حور   362-335- نآرق . - یّلک سفن  نآب  تسا  یئزج  سوفن  تشگرب  لاّصتا و  نیمه  ُۀَِکئالَملا »
« ...، ِتارِّبَدُـملاَف  » تسا اـهنآب  هراـشا  نآرق  رد  هک  تسا  شنیرفآ  روـما  ریبدـت  تسایـس و  راکردـنا  تسد  هـک  تـسا  هکئـالم  زا  کـی  نآ 

و  229-212- نآرق -206-188- نآرق -182-164- نآرق . - تـسا اـهنآ  زا  یکی  مـه  توـملا  کـلم  و  ِتاــعِزاّنلا » َو  « ...، » ِتاــمِّسَقُملاَف »
زا هک  يوجم  یگدوـسآ  دز . دـناوت  شیاـسآ  فـال  هنوـگچ  نیمک ، رد  یفیرح  نینچ  دوـجو  اـب  هک  یمدآ  زا  بجع  تسا : هتفگ  یفـشاک 
زا هـک  ره  سپ  تـسا  سفن  ياوـه  ندرک  نوریب  تـقیقح  لـها  حالطــصاب  گرم  یمّلــسم و  تارب  دـناهدادن  ار  سک   || لـجا  تمدــص 
هک هبوت  ینعی  گرم  دومرف : هنع  هّللا  یـضر  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  ماما  تسا . هدیـسر  یقیقح  یناگدـنزب  درمب ، یناـسفن  ياههتـساوخ 

شکرس سفن  هک  تسا  نانچ  درک  هبوت  هک  ره  سپ  مُکَسُفنَأ » اُوُلتقاَف  مُِکئ  [ ِ هحفص 144  ] 248-232- نآرق  - یلِإ اُوبُوتَف  : » تسا هتفگ  ادخ 
تقو توم  يهتـشرف  رم   || لاحم  ـال  ار  امـش  دـناریمب  وگ  هاـشیلع : یفـص   114-112- یقرواپ -35-1- نآرق «. - 18» تسا هتـشک  ار  دوخ 
زاجم زا  دیئامن  ور  تقیقح  رب   || زاب  دیدرگ  دوخ  ّبر  يوسب  سپ  امش  حاورا  ضبق  رب  وا  هتشگ   || ادخ  زا  لّکوم  هک  هتـشرف  نآ  لاحترا 

مه زیخاتسرب  دندوب ، هتخابلد  هدروآ و  دورف  یناسفن  ياههتساوخ  رب  دوخ  ياهرس  یگدنز  نارودب  نوچ  نایبلا : حور   13 مِهِسُؤُر » اوُسِکان  »
هک تنونک  نوگن  تلجخب  دـنامن  ادرف  هک   || نونک  روآ  رب  تلفغ  بیج  زا  رـس   22-1- نآرق : - رعش دوب  دنهاوخ  ریزب  رـس  نآ  تلجخ  زا 
َول َو   » نهد رد  نابز ، ددرگ  هراومه  هن   || ندـب  رد  ناور  دـشاب  هتـسویپ  هن  رایب  يرذـع  تسا  ناهد  رد  نابز   || رابب  یکـشا  تسا  یمـشچ 

یتـسرپ اـتکی  رارقاـب و  راداو  هک  میدرکیم  تسرد  ار  راـک  هار  يروج  میتـساوخیم  رگا  ینعی  عمجم :  14 رخآ » ات  ٍسفَن - َّلُک  اـنیَتَآل  اـنئِش 
هتفگ يرگید  میتفریذـپیم . میوش  راکوکین  ات  نادرگ  رب  ایندـب  ار  ام  هک  ار  اهنآ  شهاوخ  میتساوخیم  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  دـنوش .

ام يهدـیقعب  حوتفلا : وبا   15 رخآ » ات  اَِـنتایِآب - ُنِمُؤی  اـمَّنِإ   » 37-1- نآرق . - میدرکیم ناـشیربهر  تشهب  هارب  میتـساوخیم  رگا  ینعی  تـسا :
29-1- نآرق . - تسین بجاو  دسرب  شـشوگب  هکنآ  رب  یلو  تسا  بجاو  هدجـس  دهد  شوگ  دناوخب و  ار  هیآ  هکنیا  هک  یـسک  رب  اههعیش 
، تسا مهن  يهدجس  هکنیا  مظعا  ماما  يهتفگب  هحفص 145 ] تسا [ : هتفگ  یفشاک  تسا . هدجـس  ياج  هیآ  هکنیا  همه  قاّفتاب  نایبلا : حور 

دوجو رب  هک  ار  هچنآ  دـنادب  تسرد  هدوب و  لفاغ  هک  ار  هچنآ  دـشاب  رّکذـتم  دـیاب  دـنکیم  هدجـس  هک  نآ  و  تسا ، مهد  یعفاش  يهتفگب  و 
ات زغم  زا  نوـک  ءازجا  همه  یهاوـگ  هداد  شتّینادـحوب   || یهاـمب  اـت  هم  زا  تاّرذ  همه  تسا : دوـجوم  زیچ  همه  رد  دراد و  تلـالد  دـحاو 

ینعی دناهتفگ : اطع  يرـصب و  نسح  دـهاجم و  عمجم :  16 ِعِجاضَملا » ِنَع  مُُهبُونُج  یفاجَتَت   » تسوا تدـحو  لـیلد  مدـنگ  وج و   || تسوپ 
سنا تسا . هدـش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  و  زاـمن ، يارب  دـنوشیم  دـنلب  دوخ  باوخ  ياـج  زا  بشب  هک  اـهنآ 

هّللا یّلص  ربمغیپ  اب  ار  اشع  زامن  ات  میتساخیمن  رب  دوخ  هاگیاجب  برغم  زامن  زا  سپ  هک  دیسر  راصنا  هورگ  ام  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : کلام 
و دنمانیم ، نیباّوا  زامن  ارنآ  دنتسه و  زامن  لوغشم  اشع  برغم و  زامن  نایم  هک  تسا  اهنآ  دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق  میدناوخیم . هلآ  هیلع و 

باوـخ تسم  همه  هک  بشمین  هب  ناـیبلا : حور   42-1- نآرق . - دـنناوخیم تعامجب  ار  حبـص  اشع و  زامن  هک  تسا  اهنآ  دوصقم  دـناهتفگ :
نوکـس و اب  ار  یفخا » : » عمجم  17 ٍُنیعَأ » ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفخُأ  اـم   » 87-85- تمرف »- دولآ درد  ياههلان  وت و  لاـیخ  نم و   || دنـشاب  شوخ 

تسا هکنیا  يارب  ای  تسا  هدش  هتفگ  یفخا »  » هکنیا تهج  دناهدناوخ و  زین  فلا  اب  نیعا » تاّرق   » مه و  دناهدناوخ ، ود  ره  ءای  يالاب  يادص 
43-1- نآرق . - دنکیم رتشیب  ار  نآ  شزرا  نتفگ  هتسب  رس  هک  تسا  هکنیا  دراد  مزال  لیصفت  شفیصوت  دوب  هدنزرا  رایـسب  يزیچ  نوچ  هک 

ناهنپ زین  شدزم  ناهنپ  تسا و  بش  هحفص 146 ] هب [  تدابع  نوچ  ای  و  تسا ، تیاهنیب  مشچ  ینشور  تابجوم  هک  تسا  هکنیا  يارب  ای  و 
ناهنپ تسا  گرزب  نوچ  هک  بش  زامن  زجب  تسا  هدش  دای  نآرقب  اهیراکوکن  دزم  هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا و  هدـش 
هکنیا تسا : هتفگ  راسی  نب  ءاـطع  يربط :  18 رخآ » ات  ًانِمُؤم - َناـک  نَمَف  َأ   » 227-210- نآرق «. - مَُهل َیِفخُأ   » تسا هدومرف  دوـخ  هک  تسا 
هداشگ وت  زا  نخسب  نم  نابز   26-1- نآرق : - تفگ ترضحنآب  وا  هک  دش  لزان  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  يارب  هیآ 
هکنیا یقساف . وت  هک  نزن  مد  دومرف : ترضح  نآ  مرتاناوت . وت  يرکشل ز  هتـسد  کی  ندنادرگ  رب  يریگولجب و  و  رتزیت ، ماهزین  و  تسا ، رت 
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ایند ياهیراتفرگ  کیدزن ، مک و  يراتفرگ  هکنیا  زا  دوصقم  يربط :  21 یندَألا » ِباذَعلا  َنِم  . » دنتسین ربارب  قساف  نمؤم و  هک  دش  لزان  هیآ 
يهدعو نآرق  رد  هچ  ره  تسا : هتفگ  ثرح  نب  هّللا  دبع   27-1- نآرق . - ردب گنج  رد  ندش  هتشک  ریشمشب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تسا .

. دناهتـسناد تاملک  هکنیا  ینعم  ار  ربق  باذع  مه  یطحق و  ياهلاس  و  تسا . ندـش  راتفرگ  ریـشمشب  دوصقم  تسا  هدـش  هداد  یندا  باذـع 
ردقب و نیدقتعم  دوصقم  هتفگ : عیفر  نب  دـیزی   42-1- نآرق . - میهدیم ازـس  ار  ناراکهانگ  ینعی  يربط :  22 َنوُمِقَتنُم » َنیِمِرجُملا  َنِم  اـّنِإ  »

یلص ربمغیپ  مدینـش  تفگ : لبج  نب  ذاعم  و  ٍرَدَِقب .» ُهانقَلَخ  ات - ٍرُعُـس - َو  ٍلالَـض  ِیف  َنیِمِرجُملا  َّنِإ   » هیآ هکنیا  لیلدب  دنتـسه  اهبهذم  يربج 
دنک مهارف  یهورگ  دریگ و  تسدب  یمچرپ  هک  یـسک  - 1 تسا . مرجم  دـنک  هکنآ  تسا و  مرج  هک  تسا  راک  هس  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 

161-141- نآرق -129-85- نآرق . - دنشاب نیگمشخ  واب  ردام  ردپ و  نیدلاو و  قاع  هکنآ  - 2 ّقح . ریغب  تسردان و  يراک  تفرشیپ  يارب 
الَف َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََقل  َو   » 99-58- نآرق «. - َنوُمِقَتنُم َنیِمِرجُملا  َنِم  ّانِإ  : » دومرف دـنوادخ  دوریم و  وا  يراـیب  يرگمتـس  اـب  هکنآ  - 3

هب هک  شابم  لد  ود  یـسوم  رادـید  زا  وت  سپ  میداد  تاروت  یـسومب  میداد  نآرق  وت  هب  هکنانچ  ینعی  يربط :  24 ِِهئاِقل » نِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  نُکَت 
. ] دنیبیم ار  وت  تمایقب  یـسوم  هک  رادم  ّکش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  76-1- نآرق . - دـید یهاوخ  ای  ياهدـید  ار  وا  جارعم  بش 

هکنانچ ینیبیم  هک  يرازآ  زا  شابم  لد  ود  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دید . ار  تاروت  یـسوم  هک  رادم  ّکش  تفگ : جاّجز  هحفص 147 ]
شنزغورد میداد و  تاروت  مه  یـسومب  دندرمـش  غورد  میداد و  نآرق  وتب  هکنانچ  هک  تسا  هکنیا  ولجب  هیآ  هکنیا  طابترا  و  دید . یـسوم 

اَّمل . » تفرگ تاروت  ام  زا  یسوم  هک  نکم  ّکش  ینعی  تسا  هتفگ  يّدس  شابم . لد  ود  شاداپ  ازس و  رادید  زا  ینعی  حوتفلا : وبا  دندناوخ .
هزمح يروباشین :  17-1- نآرق . - تسا هدرکیم  تئارق  مال  ياجب  ءاـب  اـب  اوربص » اـمب   » وا هک  تسا  لـقن  دوعـسم  نبإ  زا  يربط :  24 اوُرَبَص »

یضعب رد  فشک :  27 ِزُرُجلا » ِضرَألا  َیلِإ  . » میم دـیدشت  مال و  حـتف  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  میم  فیفخت  مـال و  ریز  يادـص  رـسکب و 
: يروباشین  29 ِحـتَفلا » َموَی   » 27-1- نآرق . - دوب هدـیرابن  ناراـب  اـج  نآـب  هک  نمی  رد  تسا  ینّیعم  نیمز  رـس - دوـصقم  هک  تسا  اهریـسفت 

دندرکیم نآ  رد  باتش  نیکرشم  دروآیم . راک  رد  یـشیاشگ  نیکرـشم  رب  ام  يارب  دنوادخ  يدوزب  دنتفگیم : ناناملـسم  دناهتفگ : نیرّـسفم 
زور ای  هّکم  حتف  ای  تسا  ردب  گنج  زور  ای  نیرّـسفم  لقن  فالتخاب  حـتفلا » موی   » زا دوصقم  و  دوب ! دـهاوخ  یک  دـیئوگیم  تسار  رگا  هک 

سپـس و ینعمب  هک  ّمث »  » يهملکب دـیاش  يوَتـسا » َُّمث   » يهلمج تیآ 4  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس  هدافتـسا و   18-1- نآرق . - زیخاتسر
زا رترب  هشیمه  دنوادخ  نوچ  تسا . نیمز  نامسآ و  شیادیپ  زا  سپ  هطبار ، فرط  هک  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  يارب  تسا  هلصاف  اب  يهلابند 
زا رترب  دـنوادخ  اهنآ  ندـش  ادـیپ  زا  سپ  هک  نامـسآ  نیمز و  شیادـیپ  رابتعا  هب  رگم  درادـن  ینعم  ّمث »  » يهملک تسا و  دوجوم  نیرتـالاب 
هب دشاب  هراشا  دـیاش  ُهَقَلَخ » ٍءیَـش  َّلُک  َنَسحَأ   » يهلمج تیآ 7  - 2 76-60- نآرق . - تشادن ینعم  يرترب  دـندوبن  اهنآ  ات  اریز  دـش  شرع 

و درادن ، هحفص 148 ]  ] 54-20- نآرق  - دوجو قلطم  دب  تسا و  بوخ  تسه  هچ  ره  شنیرفآ  رد  دـنیوگیم : هک  هفـسلف  یّلک  لصا  هکنیا 
هک دشاب  دوجو  کیکشت  لصا  هب  هراشا  لّوا  رد  دیاش  رخآ » ات  انیَتَآل - انئِـش  َول   » تیآ 203 تسا . هدیرفآ  وکین  ار  زیچ  همه  هک  تسا  ادـخ 

يهلزان يهجرد  رد  هّدـع  کی  هک  تسا  یلزا  تشونرـس  نیمهب  هراشا  « 20 «» لوقلا ّقح   » هلمج دـناهدشن و  هدـیرفآ  روج  کیب  همه  اهمدآ 
تـسا دودحم  يدب  تازاجم  راثآ و  يدب و  هک  دـشاب  تقیقح  نیاب  هراشا  دـیاش  ّنئلمأل »  » يهلمج و  دـنورب . مّنهجب  دـیاب  دنتـسه و  دوجو 

تسا و دودـحم  تسا  مّنهج  هک  ناش  تازاجم  دـب و  دارفا  شنیرفآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  سپ  مینکیم ، رپ  ار  مّنهج  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ 
ياهزادناب ناراکوکین  هک  تسا  هدشن  هتفگ  یتّیصوصخ  نینچ  تشهب  يارب  یلو  دنامیمن . تازاجم  ياج  راکهانگ و  دوشیم و  رپ  هک  نّیعم 

هک تسا  یلزا  تشونرس  نیمهب  هراشا  . تسا دودحمان  نآ  شاداپ  تسا و  تیاهنیب  یبوخ  دوشیم  مولعم  سپ  دننک  رپ  ار  تشهب  هک  دنتـسه 
راثآ و يدب و  هک  دشاب  تقیقح  نیاب  هراشا  دیاش  ّنئلمأل »  » يهلمج و  دـنورب . مّنهجب  دـیاب  دنتـسه و  دوجو  يهلزان  يهجرد  رد  هّدـع  کی 
هک ناش  تازاجم  دب و  دارفا  شنیرفآ  رد  هک  دوشیم  مولعم  سپ  مینکیم ، رپ  ار  مّنهج  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ  تسا  دودـحم  يدـب  تازاجم 

هدـشن هتفگ  یتّیـصوصخ  نینچ  تشهب  يارب  یلو  دـنامیمن . تازاجم  ياج  راـکهانگ و  دوشیم و  رپ  هک  نّیعم  تسا و  دودـحم  تسا  مّنهج 
. - تسا دودـحمان  نآ  شاداپ  تسا و  تیاـهنیب  یبوخ  دوشیم  مولعم  سپ  دـننک  رپ  ار  تشهب  هک  دنتـسه  ياهزادـناب  ناراـکوکین  هک  تسا 
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رد دش و  لقن  نیرّـسفم  نخـس  ِِهئاِقل » نِم  ٍۀَـیِرم  ِیف  نُکَت  الَف   » يهلمج یـسوم و  انیتآ  رد  تیآ 23  - 4 163-161- یقرواپ -32-13- نآرق
نیاب تسا  هدرک  لـقن  يّدـس  زا  حوتفلا  وبا  هک  تسا  ناـمه  یناـعم  رتهب  یلو  دوش ، ربارب  اـههتفگ  نآ  يهمه  اـب  هک  میتشون  يروط  همجرت 

تاروت لصا  رد  رادم  ّکش  ای  دشاب و  لوعجم  غورد و  لصا  زا  هک  شابم  نآ  رد  ّكاش  لد و  ود  تاروت  ندید  زا  وت  دّـمحم  يا  هک  روج 
رتهب دوریمن  راکب  ناـسنا  ریغ  رد  ءاـقل »  » هک دـشابن  یلاکـشا  تغل  لامعتـسا  تهج  زا  رگا  و  تسا . هتفرگ  هدرک و  یّقلت  اـم  زا  یـسوم  هک 

-40- نآرق . - تسا هدوب  یـسوم  يارب  یتاروت  هک  نکم  ّکش  وشم و  لد  ود  دوهی  تسد  رد  تاروت  هکنیا  ندـید  زا  هک  تسا  یلّوا  نامه 
هحفص 149]  ] 314-240- نآرق -40-15- نآرق  - 81

بازحا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   33  - 314-240- نآرق -40-15- نآرق -

ات 27] تایآ 1  [: 33  ] بازحألا هروس  ]

َهّللا َّنِإ  َنیِِقفانُملا  َو  َنیِِرفاکلا  ِعُِطت  ـال  َو  َهّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   314-240- نآرق -40-15- نآرق -
ام [ 3  ] ًالیِکَو ِهّللاـِب  یفَک  َو  ِهّللا  یَلَع  لَّکََوت  َو  [ 2  ] ًارِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  َناک  َهّللا  َّنِإ  َکِّبَر  نِم  َکـَیلِإ  یحُوی  اـم  ِعبَّتا  َو  [ 1  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک 

مُُکلوَق مُِکلذ  مُکَءانبَأ  مُکَءایِعدَأ  َلَعَج  ام  َو  مُِکتاهَّمُأ  َّنُهنِم  َنوُرِهاـُظت  ِیئّـاللا  ُمُکَجاوزَأ  َلَـعَج  اـم  َو  ِِهفوَج  ِیف  ِنیَبلَق  نِم  ٍلُـجَِرل  ُهّللا  َلَـعَج 
مُُکناوخِإَف مُهَءابآ  اوُمَلعَت  َمل  نِإَف  ِهّللا  َدنِع  ُطَسقَأ  َوُه  مِِهئابِآل  مُهوُعدا   548-1- نآرق [ - 4  ] َلِیبَّسلا يِدهَی  َوُه  َو  َّقَحلا  ُلوُقَی  ُهّللا  َو  مُکِهاوفَِأب 
َنِینِمؤُملِاب یلوَأ  ُِّیبَّنلا  [ 5  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  مُُکبُوُلق  تَدَّمَعَت  ام  نِکل  َو  ِِهب  ُمتأَطخَأ  امِیف  ٌحاـنُج  مُکیَلَع  َسَیل  َو  مُکِیلاوَم  َو  ِنیِّدـلا  ِیف 

مُِکئاِیلوَأ یلِإ  اُولَعفَت  نَأ  ّالِإ  َنیِرِجاهُملا  َو  َنِینِمؤُملا  َنِم  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضعَِبب  یلوَأ  مُهُضَعب  ِماحرَألا  اُولوُأ  َو  مُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوزَأ  َو  مِهِسُفنَأ  نِم 
َو َمَیرَم  ِنبا  یَـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاربِإ  َو  ٍحُون  نِم  َو  َکنِم  َو  مُهَقاـثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انذَـخَأ  ذِإ  َو  [ 6  ] ًاروُطـسَم ِباتِکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًافوُرعَم 
ذِإ مُکیَلَع  ِهّللا  َۀَمِعن  اوُرُکذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 8  ] ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِرفاکِلل  َّدَعَأ  َو  مِِهقدِص  نَع  َنِیقِداّصلا  َلَئسَِیل  [ 7  ] ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  مُهنِم  انذَخَأ 
نِم َو  مُِکقوَـف  نِم  مُکُؤاـج  ذِإ   969-1- نآرق [ - 9  ] ًاریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َناک  َو  اـهوََرت  َمل  ًادُونُج  َو  ًاـحیِر  مِهیَلَع  انلَـسرَأَف  ٌدُونُج  مُکتَءاـج 

[11  ] ًادیِدَش ًالازلِز  اُولِزلُز  َو  َنُونِمؤُملا  َِیُلتبا  َِکلانُه  [ 10  ] اَنُونُّظلا ِهّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَحلا  ُبُولُقلا  ِتَغََلب  َو  ُراصبَألا  ِتَغاز  ذِإ  َو  مُکنِم  َلَفسَأ 
مَُکل َماقُم  َبِرثَی ال  َلهَأ  ای  مُهنِم  ٌۀَِـفئاط  َتلاق  ذِإ  َو  [ 12  ] ًاروُرُغ ّالِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  اَنَدَـعَو  ام  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُملا  ُلوُقَی  ذِإ  َو 

َُّمث اهِراطقَأ  نِم  مِهیَلَع  تَلِخُد  َول  َو  [ 13  ] ًاراِرف ّالِإ  َنوُدـیُِری  نِإ  ٍةَروَِعب  َیِه  ام  َو  ٌةَروَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذأَتـسَی  َو  اوُعِجراَف 
ًالُؤسَم ِهّللا  ُدهَع  َناک  َو  َرابدَألا  َنوُّلَُوی  ُلبَق ال  نِم  َهّللا  اوُدَهاع  اُوناک  دََقل  َو   687-1- نآرق [ - 14  ] ًاریِسَی ّالِإ  اِهب  اُوثَّبََلت  ام  َو  اهَوتَآل  َۀَنتِفلا  اُوِلئُس 

مُِکب َدارَأ  نِإ  ِهّللا  َنِم  مُکُمِصعَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ُلق  [ 16  ] ًالِیلَق ّالِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو  ِلتَقلا  َِوأ  ِتوَملا  َنِم  ُمترَرَف  نِإ  ُرارِفلا  ُمُکَعَفنَی  َنل  لـُق  [ 15]
َو انَیلِإ  َُّملَه  مِِهناوخِِإل  َنِیِلئاقلا  َو  مُکنِم  َنِیقِّوَعُملا  ُهّللا  ُمَلعَی  دَق  [ 17  ] ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًۀَمحَر  مُِکب  َدارَأ  َوأ  ًاءوُس 

اذِإَف ِتوَملا  َنِم  ِهیَلَع  یـشُغی  يِذَّلاَک  مُُهُنیعَأ  ُروُدـَت  َکَیلِإ  َنوُرُظنَی  مُهَتیَأَر  ُفوَخلا  َءاـج  اذِإَـف  مُکیَلَع  ًۀَّحِـشَأ  [ 18  ] ًالِیلَق ّالِإ  َسأَبلا  َنُوتأَی  ـال 
- نآرق [ - 19  ] ًاریِسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  مَُهلامعَأ  ُهّللا  َطَبحَأَف  اُونِمُؤی  َمل  َِکئلوُأ  ِریَخلا  یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِـسلَِأب  مُکوُقَلَـس  ُفوَخلا  َبَهَذ 

اُوَلتاق ام  مُکِیف  اُوناک  َول  َو  مُِکئابنَأ  نَع  َنُولَئسَی  ِبارعَألا  ِیف  َنوُداب  مُهَّنَأ  َول  اوُّدَوَی  ُبازحَألا  ِتأَی  نِإ  َو  اُوبَهذَی  َمل  َبازحَألا  َنُوبَسحَی   855-1
َنُونِمؤُملا َأَر  اَّـمل  َو  [ 21  ] ًارِیثَـک َهّللا  َرَکَذ  َو  َرِخـآلا  َموَیلا  َو  َهّللا  اوُجرَی  َناـک  نَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  مَُکل  َناـک  دََـقل  [ 20  ] ًالِیلَق ّالِإ 

ام اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنِینِمؤُملا  َنِم  [ 22  ] ًامِیلـسَت َو  ًانامیِإ  ّالِإ  مُهَداز  ام  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  اَنَدَـعَو  اـم  اذـه  اُولاـق  َبازحَـألا 
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نِإ َنیِِقفانُملا  َبِّذَُعی  َو  مِِهقدِِـصب  َنِیقِداّصلا  ُهّللا  َيِزجَِیل  [ 23  ] ًالیِدبَت اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَتنَی  نَم  مُهنِم  َو  ُهَبَحن  یـضَق  نَم  مُهنِمَف  ِهیَلَع  َهّللا  اوُدَـهاع 
َنِینِمؤُملا ُهّللا  یَفَک  َو  ًاریَخ  اُولاـنَی  َمل  مِهِظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّدَر  َو   804-1- نآرق [ - 24  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  َّنِإ  مِهیَلَع  َبُوتَی  َوأ  َءاـش 

َو َنُوُلتقَت  ًاقیِرَف  َبعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق  َو  مِهیِـصایَص  نِم  ِباـتِکلا  ِلـهَأ  نِم  مُهوُرَهاـظ  َنیِذَّلا  َلَزنَأ  َو  [ 25  ] ًازیِزَع ایِوَق  ُهّللا  َناـک  َو  َلاـتِقلا 
 ] 443-1- نآرق [ - 27  ] ًاریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  َو  اهُؤَطَت  َمل  ًاضرَأ  َو  مَُهلاومَأ  َو  مُهَرایِد  َو  مُهَـضرَأ  مُکَثَروَأ  َو  [ 26  ] ًاقیِرَف َنوُرِسَأت 
واب ینعی  ندـناوخ  رهاوخ  ردام و  نوچ  مراحم  زا  یکی  دـننامه  ار  رـسمه  ینعمب  راهظ »  » ردـصم زا  نورهاظت » : » تاغل ینعم  هحفص 151 ]

باـتک ناونعب  دراد  یماـکحا  هقف  رد  نخـس  هکنیا  و  تسا ، نم  رهاوخ  اـی  رداـم  تشپ  هحفـص 152 ] دننامه [  نم  يارب  وت  تشپ  دـیوگب :
اهمـشچ ینعی  راصبألا » تغاز  . » سک نالف  رـسپ  دنیوگیم  مدرم  یلو  دنتـسین  سک  نادنزرف  هک  اهنآ  و  ناگدناوخ ، دـنزرف  ءایعدا » . » راهظ

« ةوسا . » نانیشن ارحص  ینعی  يداب ، هیداب و  زا  نوداب » . » یبارخ هنخر و  ياراد  كانبیع و  ینعمب  راوع  زا  ةروع »  » دوب هدش  هریخ  دزیم و  رود 
، میدق یگدنفاب  رازبا  زا  ياهراپ  ینعمب  ۀیـصیص  عمج  مهیـصایص » . » ینورد نامیپ  رذـن و  بحن »  » ندرک وا  زا  يوریپ  نتفر و  سک  لابندـب 

یبا نب  همرکع  نایفـس و  وبا  عمجم : لوزن : نأش  تسا . ینعم  نیمهب  اـجنیا  هک  راـصح  هعلق و  وهآ ، واـگ و  خاـش  سورخ ، ياـپ  تشپراـخ 
وگتفگ ترـضحنآ  اب  هک  دنتـساوخ  ربمغیپ  زا  ناما  دندمآ و  ّیبا  نب  هّللا  دـبع  دزن  هنیدـمب  دـحا  گنج  زا  دـعب  یملّـسلا  روعألا  وبا  لهج و 

هک نک  قیدصت  وت  دنتفگ : دنتفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  روضح  قریبا  نب  ۀمعط  حرـس و  یبأ  نب  هّللا  دبع  ّیبا و  هّللا  دبع  اب  دننک و 
هزاجا ربمغیپ  زا  رمع  میرادن . يراک  وت  هب  تدوخ و  يادخ  یناد و  دوخ  وت  درک و  دـنهاوخ  تعافـش  ناشدتـسرپب  سک  ره  يارب  ام  ياهتب 

يارب هروس  لّوا  زا  تایآ  هکنیا  دندرک . ناشنوریب  هنیدم  زا  داد  روتـسد  تسین و  اور  ماهداد  ناما  نوچ  دومرف  دـشکب ، ار  اهنآ  هک  تساوخ 
تال و ربمغیپ  لاس  کی  تّدم  هک  دنتـساوخ  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  فیقث  يهلیبق  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـش . لزان  اهنآ 

ربمغیپ هقالع  دروم  دنموربآ و  فیقث  يهلیبق  شیرق  مشچ  رد  مه  دنـشاب و  دـنم  هرهب  نآ  زا  اهنآ  هک  درامـش  مرتحم  دوب  اهنآ  تب  هک  يّزع 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمغیپ  هّکم  مدرم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  یطویـس : لوزنلا  بابـسا  دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  تایآ  هکنیا  دوش ، هدرمش 

دیدهت ار  ترضح  نآ  هنیدم  دوهی  يدرگرب و  دوخ  ياعّدا  نخس و  زا  وت  ات  میهدیم  ار  دوخ  يهیامرـس  زا  ياهراپ  هک  دندرک  عیمطت  ار  هلآ 
ربـمغیپ يا   1 ناگمهب : هدنـشخب  نابرهم  دـنوادخ  ماـنب  همجرت : هحفـص 153 ] دـش [ . لزان  نانخـس  هکنیا  ربارب  رد  تاـیآ  دـندرک  نتـشکب 

تـسه وت  راگدرورپ  هک  وا  زا  هچنآ  تسا 2 و  رادرک  تسرد  اناد و  ادـخ  هشیمه  هک  ربم  ناقفانم  نارفاک و  نامرف  شاب و  ادـخ  راـگزیهرپ 
: لوزن نأش  تسا . یفاک  سک  همه  يارب  وا  یناـبیتشپ  هک  نک  لّـکوت  واـب  تسا 3 و  راد  ربخ  امـش  راکب  وا  هک  نک  لابند  دوشیم  وتب  ماـهلا 
هک دـش  هدـهاشم  یـشبنج  ترـضح  نآ  زا  دـندناوخیم  زامن  وا  اب  قفانم  یهورگ  دـناوخیم و  زامن  ربمغیپ  يزور  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :
ُهّللا َلَعَج  ام   » تسا اهنآ  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  نارگید . اب  یکی  ام و  اب  یکی  دراد  لد  ود  دّـمحم  هک  تسا  هناـشن  هکنیا  دـنتفگ : نیقفاـنم 

زا شیب  مادـک  رهب  هک  مراد  لد  ود  دوـخ  نوردـب  نـم  تـفگیم : شیرق  زا  -119-164 ي  نآرق : - تسا هتفگ  يرگد  و  ِنیَبـلَق » نِم  ٍلُـجَِرل 
رـسپ ار  وا  هک  هثراـح  نب  دـیز  يارب  تسا  لـثم  ناونعب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  يرهز  دـش . لزاـن  وا  باوج  يارب  هیآ  ممهفیم . زیچ  دّـمحم 

- یقرواپ «. - 21» درادن لد  ود  رفن  کی  هکنانچ  دوشیمن  رفن  ود  رـسپ  رفن  کی  هدـش  هتفگ  هیآ  رد  دنتـسنادیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ 
دـنامیم و شداـیب  دینـشیم  هچنآ  هک  دوب  هظفاـح  شوخ - كریز و  هک  يرهف  رمعم  نب  لـیمج  رمعم  وبا  ماـنب  دوب  يدرم  عمجم :  352-350
و ممهفیم ، دّمحم  زا  شیب  یلد  رهب  تسا و  لد  ود  نم  نوردـب  هک  تشاد  اعّدا  نوچ  دـنتفگیم  لد  ود  ياراد  ینعی  نیبلقلا  وذ  ار  وا  شیرق 
وا زا  دـنکیم  رارف  هتفرگ و  تسدـب  يرگید  ياپ و  رد  شفک  کی  هک  دـید  ار  وا  نایفـس  وبا  دـنتخیرگ  نیکرـشم  هک  ردـب  گـنج  زور  رد 
ود ره  مدرکیم  نامگ  ماهتفرگ و  متـسدب  شفک  کی  هک  مدـیمهفن  مد  هکنیا  ات  هک  داد  باوج  وا  يراد ! تسدـب  شفک  کی  ارچ  دیـسرپ :
هک نادب  4 و  همجرت : تسا . هدـش  لزان  درم  هکنیا  يارب  هیآ  دراد  لد  کـی  نارگید  دـننام  مه  وا  هک  دنتـسناد  زور  نآ  زا  تسا  نم  ياـپب 

هدرکن امـش  ردام  يادخ  دینکیم  دـننامه  ناتناردامب  هک  ار  دوخ  ياهرـسمه  نآ  تسا و  هدرکن  تسرد  لد  ود  درم  کی  نوردـب  دـنوادخ 
[ دنتـسه يرگید  درم  دالوا  هک   ] تسا هدرکن  امـش  دـنزرف  ار  امـش  ياههدـناوخ  رـسپ  زین  و  دـنوشیمن .] امـش  ردام  و  [ ] هحفـص 154 تسا [ 
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دنکیم تیاده  تسار  هارب  دیوگیم و  ادخ  هک  تسا  نامه  تسرد  نخس  و  تسردان ] ینعمیب و  هک   ] نابزب تسا  يراتفگ  نانخـس  هنوگنیا 
دیـسانشن ار  اهنآ  ناردپ  رگا  و  دنوادخ ، دزن  تسا  ّقحب  هکنیا  هک  دـیمانب  ناشدوخ  ناردـپ  نادـنزرف  امـش  ار  دوخ  ناگدـناوخ  دـنزرف  5 و 

هچنآ رد  یلو  تسین  امش  رب  یکاب  دیدناوخ  يرگید  دنزرف  ار  یسک  و  دیتفر ] اطخب  هچنآ  رد  و   ] امش ناتسود  دنتسه و  امـش  ینید  ناردارب 
تـسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  و  دیتسه ] راکهانگ  دیدناوخ  يرگید  مانب  ار  یـسک  دنزرف  مه  زاب  دیتسناد  نونکا  و   ] دیتفگ دـمعب  لد و  زا 

صیخـشت لـقع و  رب  تسا  مّدـقم  وا  ناـمرف  و   ] تسا اـهنآ  راد  راـیتخا  نینمؤم  زا  رتشیب  ربـمغیپ  هک  دـینادب  6 و  دـنکیم ] يربهر  نینچ  هک  ]
نینمؤم و زا  نارگید  رب  دنتـسه  مّدـقم  نادـنواشیوخ  زا  ياهتـسد  ّقح  يهمان  بجومب  دنتـسه و  نینمؤم  نارداـم  وا  نارـسمه  و  ناـشدوخ ]

اهروتسد هکنیا  هّتبلا  و  دیئامن ، ناسحا  دینک و  يریخ  راکدوخ  ناتسود  زا  یسکب  رگم  نارگید  زا  تسا  رت  هتسیاب  اهنآ  یـسراو  نیرجاهم و 
زا وت و  زا  میتفرگ : ناربمغیپ  همه  زا  هک  تسا  ینامیپ  تلاسر ] غالبا   ] شاب رّکذـتم  دّـمحم  يا  تسا 7 و  هدش  هتـشون  يدنوادخ  باتک  رد 

نارفاک يارب  دوش و  لاؤس  ناش  یتسار  زا  زین  ار  نایوگتـسار  میتفرگ 8 و  راوتسا  تخس  ینامیپ  میرم  نب  یسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و 
ناوریپ اب  نایفـس  وبا  هک  بازحا  زور  تفگ : هداتق  يربط : لوزن : نأش  تسا . هدرک  هدامآ  كاندرد  یباذع  دنتفگ  غورد  دـندش و  رکنم  هک 

وا وریپ  هک  اهنآ  اب  مه  وا  تسا  ردب  لیابق  زا  یکی  سیئر  هک  نصح  نب  ۀنییع  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  رود و  ياضفب  دندمآ  دوخ 
دندرک و ینابیتشپ  مه  اهنآ  درک و  هبتاکم  دوهی  اب  نایفـس  وبا  و  دنتفرگ ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رود  دمآ و  يوس  رگید  زا  دـندوب 

نِم مُکُؤاج  ذِإ   » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دوب  هرـصاحم  رد  ترـضح  نآ  هام  کـی  دـنک و  قدـنخ  اـهنآ  هار  رـس  زین  ربمغیپ 
دندرکیم نشور  شتآ  هچ  ره  هـک  داتـسرف  هحفص 155 ]  ] 555-501- نآرق  - تخـس يداب  دـنوادخ  هکنیا  ات  مُکنِم » َلَفـسَأ  نِم  َو  مُِکقوَف 

زا ار  دوخ  دوز  تفگیم : درکیم و  زاوآ  ار  دوخ  دارفا  هلیبق  ره  رتـگرزب  هک  دوب  هتفرگارف  ارناـنآ  یتحاراـن  سرت و  ناـنچ  دـشیم و  شوماـخ 
داب راتفرگ  ار  اهنآ  ام  دندمآ و  ناترـس  رب  اهرکـشل  هک  هاگنآ  ار  ادـخ  تمعن  دـیرآ  دایب  نینمؤم  يا   9 همجرت : دینک . رارف  دـیناهرب و  اجنیا 
رهـش يالاب  نیئاپ و  زا  هک  دوب  ماـگنه  نآ  هتسناد 10  تسا و  هدید  ادخ  دینکب  هچنآ  امـش  یلو  دیدوب ، هدیدن  امـش  هک  يرکـشل  میدرک و 

هک دوب  تقو  نامه  دیدش 11  نامگدب  مه  دوخ  يادـخ  هب  هک  اجنآ  ات  دیـسر  اهولگب  اهلد  دـش و  هریت  اهمـشچ  هک  دـنتفرگ  نایمب  ار  امش 
زج ربمغیپ  ادخ و  ياههدـعو  دـنتفگ : لد  رامیب  مدرم  نیقفانم و  دـنداد 12 و  تسد  زا  یگرابکی  دوخ  شمارآ  دـندش و  شیامزآ  نینمؤم 

تـسین امـش  ندنام  ياج  رگید  برثی  نیمزرـس  هکنیا  مدرم  يا  دـنتفگ : ناشیا  زا  رگید  یهورگ  دوبن 13 و  يزیچ  اـم  ندز  لوگ  لاـفغإ و 
تسا و هبورخم  هک  ناشهناخب  دندرگ  رب  هک  دنتـساوخیم  هزاجا  ربمغیپ  زا  رگید  ياهتـسد  زین  و  دّمحم ، يرای  نمـشد و  يربارب  زا  دیدرگرب 

هکنوچ دنرادن 14  یفده  گنج  زا  رارف  زج  دشاب و  هناریو  ناش  هناخ  هک  تسا  نینچ  هن  یلو  میتسین  نمشد  زا  هدوسآ  درادن و  راوید  رد و 
نکل دنریذپیم  دننک  نیملـسم  رازآ  دـنوش و  كرـشم  هک  دـنهاوخب  دـیآ و  ناشرـس  رب  نمـشد  ناشهناخ  رهـش و  رب  رود و  يهمه  زا  رگا 

ربمغیپ ادخ و  اب  شیپ  نی  زا  هکنیا  اب   15 دش ] دنهاوخ  ردب  رد  هراچیب و   ] هدرکان گنرد  نادنچ  درادن و ] هلابند  یشیدنا  دب  قافن و  هکنیا  ]
گنج زا  ای  گرم و  زا  دـینک  رارف  دـنچره  امـش  رارف  وگب : اهنآب  ربمغیپ  يا  سپ  درادن 16  تشگ  رب  ّقح  نامیپ  دـناهدرک و  راوتـسا  نامیپ 
دشاب هدرک  تشونرسب  ینابرهم  ای  يدب  امشب  دنوادخ  رگا  وگب : زین  17 و  دوب . دیهاوخن  دنمهرهب  یگدنز  زا  یکدنا  زج  دعب  درادـن و  دوس 
ربمغیپ يرای  زا  ریگولج  هک  ار  اهنآ  دنادیم  ادخ  هچ  دنباییمن 18  يروای  تسود و  دوخ  يارب  وا  زج  هّتبلا  تسا ! نابهگن  ار  امش  یسک  هچ 

هحفـص 156] يهدامآ [  اهیتخـس  رد  مه  دوخ  و  دـینکن ] راتفرگ  ار  دوخ  و   ] دـیئآ ام  يوسب  دـنیوگیم  دوخ  ناتـسود  هب  هک  اهنآ  دـنوشیم و 
شیپ رگا  دننک و  امش  يرای  هک  دنتـسه  نیب  هتوک  تّمه و  نود  19 و  نینمؤم ] لافغا  یئامن و  دوخ  يارب   ] یکدنا رگم  دـنوشیمن  کموک 

رطخ زا  نوچ  گرم و  سرت  زا  هدیـسر  شگرم  هک  سکنآ  دـننام  دـخرچیم  ناشاهمـشچ  دـنرگنیم و  وت  هب  نانچ  دـشاب  كاـنلوه  يدـمآ 
رید زا  اهنیا  دنراد  گنت  یمـشچ  زارد و  ینابز  دـسر  امـش  هب  هک  تمینغ  دوس و  رهب  دـننکیم و  امـش  رازآ  دوخ  دـنت  زیت و  نابز  اب  دنتـسج 

هک  ] تسا ناسآ  ّقح  هاگـشیپ  هب  هکنیا  دومن و  هدوهیب  لطاب و  دندرمـش  نیدـب  کموک  دـندرک و  هچنآ  مه  ادـخ  دـندوب و  نامیایب  ناـمز 
دنتسه زونه  بازحا  اهنآ ] هک  دننکیم  نامگ   ] بازحا رکشل  نتفر  اب  هک  دنکانسرت  نانچ  ناقفانم  هکنیا   20 دنک ] ادج  هدوهیب  زا  ار  دنمدوس 
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و دنونشب . رود  زا  ار  امش  رابخا  دنشاب و  نیشنارحص  بارعا  نایم  رانک و ] رب  هنحـص  زا  هک   ] دهاوخیم ناشلد  اهنیا  دندرگ  رب  بازحا  رگا  و 
هار نیرتهب  تسا  زیخاتـسر  راظتنا  ادخ و  دایب  هکنآ  يارب  دـینادب ] یلو   ] یکدنا 21 زج  دننکن  گنج  رد  تکرـش  دننامب  امـش  نایم  رد  رگا 

دناهتفرگ ارف  ار  اهنآ  هک  دـندید  ار  بازحا  نوچ  و  دـنربمغیپ ] يهدادـلد  هک  تسا  نینمؤم  يوخ   ] تسا 22 ربمغیپ  راـک  شور و  زا  يوریپ 
زاب دیازفایم 23 و  ناشمیلست  نامیارب و  دوخ  هکنیا  تسرد و  تسا و  تسار  دناهدرک و  هدعو  امب  شربمغیپ  ادخ و  هک  تسا  نیمه  دنتفگ :

دندش هتشک  گنجب  دندرک و  افو  دوخ  دهع  رذنب و  دنتشاد و  تسار  تسرد و  ار  يدنوادخ  نامیپ  هک  دنتسه  ینادرم  نینمؤم  زا  ياهتـسد 
راک رکف و  هکنیا  تبقاع  هّتبلا   ] 24 و دندوب . شیدنادب  هن  دندرک و  رگد  دوخ  نامیپ  هن  هک  دسرب  نآ  ماگنه  هک  دنهارب  مشچ  رگید  ياهّدع 

دریذپب ار  ناشهبوت  ای  دنک و  باذع  ار  نیقفانم  دهاوخب  دشاب و  تحلصم  رگا  دناسر و  ناشیتسار  دوسب  ار  نایوگتسار  دنوادخ  هک ] تسا 
هّتبلا تشاد و  هدوسآ  گنج  جـنر  زا  ار  نینمؤم  دـنادرگ و  رب  نیگمـشخ  هدربان  هرهب  ار  نارفاـک  نوچ  نابرهم 25  تسا و  هدـنزرمآ  وا  هک 

داجیا یـسرت  ناشلد  رد  دروآ و  دورف  ناـشراصح  هعلق و  زا  ارنارفاـک  ناـبیتشپ  هظیرق و ] ینب  دوهی   ] نآ هک  اناوت 26  تسا و  رترب  دـنوادخ 
امش هحفـص 157 ] ثاریم [  ادخ  ار  ناشهیامرـس  هناخ و  نیمز و  دیدرک 27 و  ریـسا  ار  یهورگ  دیتشک و  امـش  ار  اهنآ  زا  یهورگ  هک  درک 

: عمجم نیرّـسفم : نخـس  تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هچ  دـیتشادن ] نآ  نامگ  و   ] دوب هدیـسرن  نآب  ناتیاپ  هک  نیمزرـس  نآ  مه  درک و 
يراـگزیهرپ يوقت و  رب  ربمغیپ  يا  ینعی  عمجم :  1 َهّللا » ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  . » تسا هیآ  هس  داـتفه و  تسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـمب  هروس  هکنیا 

اب رفاک  رفن  دـنچ  نوچ  تسا : هتفگ  يرگید  يریذـپب . ارنارفاک  يهتـساوخ  هک  سرتب  ادـخ  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  شاب ، ياجرب  اپ  دوخ 
زا ینعی  تسا  ناناملسم  راک  نآ  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دنـشکب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  ناناملـسم  دنتفر و  ربمغیپ  روضح  ناما  نامیپ و 

نارگید و  تسا ، هدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  ورمع  وبا  عمجم :  2 ًارِیبَخ » َنُولَمعَت  اِمب   » 42-1- نآرق . - ینک ینکش  نامیپ  هک  سرتب  ادخ 
يهلمجب هتـسباو  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  4 ِنیَبلَق » نِم  ٍلُجَِرل  ُهّللا  َلَـعَج  اـم   » 28-1- نآرق . - دـناهدناوخ باطخ  تروصب  ءاتب 

: تسا هتفگ  هلمج  هکنیا  رد  دوشیم  یحو  واب  هک  دشاب  نآ  وریپ  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  نآ  رد  نوچ  هک  یحُوی » ام  ِعبَّتا  َو   » تسا ولج 
ینعی تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دور . ناقفانم  نارفاک و  لابندب  يرگید  اب  دوش و  یحو  وریپ  یکی  اب  هک  درادن  لد  ود  یسک 

َلَعَج ام   » 136-113- نآرق -46-1- نآرق . - ار هتـسد  نآ  کـی  نآ  اـب  درادـب و  تسود  ار  هتـسد  هکنیا  یکی  اـب  هـک  درادـن  لد  ود  یـسک 
73-1- نآرق . - دنوشیمن ردام  دینکیم  ناردام  دننامه  امش  هک  ار  نارـسمه  نآ  ینعی  يربط :  4 مُِکتاهَّمُأ » َّنُهنِم  َنوُرِهاُظت  ِیئاّللا  ُمُکَجاوزَأ 
. نمرب يردام  دننامه  وت  ینعی  یّما » رهظک  ّیلع  تنا  : » تفگیم دوخ  رسمهب  هک  روج  هکنیا  هب  تشاد  یقالط  مالسا  زا  شیپ  برع  فشک :
ِیئاـّللا و  » يهملک ود  عمجم : دـندیمان . راـهظ »  » ار نخـس  راـک و  هکنیا  هقف  رد  و  درک ، نّیعم  هراّـفک  نآ  رب  تفرگ و  وـلج  نآ  زا  مالـسا  و 

تـسا هتفگیم  دوخ  رـسمه  هب  برع  هک  هلمج  هکنیا  يروباـشین :  44-31- نآرق -28-18- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  روج  دـنچ  َنوُرِهاُظت »
مان تسا  هتـساوخیمن  نوچ  و  مکـش ، ینعمب  نطب  زا  تسا  هیاـنک  تسا و  تشپ  ینعمب  رهظ  يهملک  یّما » هحفـص 158 ] رهظک [  ّیلع  تنا  »

هدوب دقتعم  برع  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هدروآ  نآ  ياجب  رهظ  يهملک  يورنیا  زا  یناهن  ياضعا  هب  تسا  کیدزن  هک  دربب  مکش 
وا زا  هتساوخیم  هک  يرسمه  اب  یسنج  لمع  هتسنادیم و  تشز  ارنآ  دوشب  ّدلوتم  چول  دنزرف  دوشیم  بجوم  تشپ  زا  یـسنج  لمع  هک  تسا 

هدرکیم دننامه  ردام  تشپ  هب  ارنآ  دوخ  روظنم  دیدشت  يارب  هدرکن  افتکا  مه  نآ  هب  راک و  روج  هکنیا  هب  تسا  هدرکیم  دننامه  دوش  ادج 
َلَعَج ام  َو  . » دـنک نینچ  ردام  اب  تشپ  زا  سک  هک  تسا  نانچ  وت  اـب  نم  يهطبار  یتشز  سپ  نیز  دوشیم : نینچ  ینعم  يهصـالخ  هک  تسا 
هّللا یّلص  ربمغیپ  ار  يو  دندرب ، شورف  يارب  ذاکع  رازابب  ار  وا  دش و  ریسا  ّیبلک  لیحارـش  نب  هثراح  نب  دیز  عمجم :  4 مُکَءانبَأ » مُکَءایِعدَأ 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  يومع  بلاـط  وباـب  دـمآ  هّکم  هب  شردـپ  نوچ  تفریذـپ  وا  دومن و  مالـساب  توعد  ار  وا  دـیرخ و  هلآ  هیلع و 
اج رهب  مدرک  شدازآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دـنک . شدازآ  اـی  دـشورفب و  نم  هب  ارم  دـنزرف  اـی  وگب : تاهدازردارب  هب  تفگ :

دیشاب دهاش  شیرق  مدرم  يا  تفگ : دش و  كانبضغ  هثراح ]  ] شردپ موشیمن  ادج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  تفگ : وا  دورب ، دهاوخ 
بنیز و مانب  تشاد  يرسمه  دیز  هکنیا  تسا ، نم  رسپ  وا  هک  دیشاب  دهاش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تسین . نم  دنزرف  هکنیا  هک 
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نز دیوگیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  دـندرک  زارد  نابز  دوهی  درک و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  وا  داد و  قالط  ار  وا 
هک ارنآ  دـنوادخ  هک  دـش  لزاـن  اـهنآ  باوجب  هلمج  هکنیا  تسا ، هتفرگ  ینزب  ار  دـیز  شدـنزرف  نز  دوخ  تسا و  مارح  صخـش  رب  دـنزرف 

دوـخ دـنزرف  امـش  تسا و  نّیعم  شردـپ  هک  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدرکن  امـش  رـسپ  دـیناوخیم  دوـخ  دـنزرف  امـش  تسا و  نّیعم  شردـپ 
ندناوخ ردام  ار  دوخ  نز  مه  و  درادن . تقیقح  هک  نابزب  تسا  ینخـس  ندـناوخ  دوخ  دـنزرف  اریـسک  تسا و  هدرکن  امـش  رـسپ  دـیناوخیم 

رگا ینعی  حوتفلا : وبا   5 رخآ » ات  مِِهئابِآل - مُهوُعدا   » 42-1- نآرق . - درادن تقیقح  دوشیم و  هتفگ  نابزب  هک  تسا  ینخـس  تسین و  تسرد 
دیمانب دوخ  دنزرف  اطخب  رگا  امش و  يهدرک  دازآ  ای  دنتـسه و  امـش  ینید  ناردارب  دیـسانشن  رگا  دیهد و  تبـسن  ردپب  دشاب  مولعم  ناشردپ 

رگا هک  دوب  تداع  ّتیلهاج  رد  و  دوشیم . تساوخ  هحفص 159 ]  ] 23-1- نآرق - - زاب امـش  زا  دیتفگ  دصق  دمعب و  رگا  دیاهدرکن و  هانگ 
یلوَأ ُِّیبَّن  دش . هتشادرب  تداع  نآ  دمآ و  هیآ  هکنیا  ات  دربیم ، ثرا  وا  زا  دنتفگیم و  رسپ  ار  وا  دناوخیم  دوخ  رـسپ  ار  يرگید  دنزرف  یـسک 
مکح ناشیا  نایم  رد  دهاوخب  هچنآ  هب  هک  نینمؤم  دوخ  زا  تسا  مّدقم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  ینعی  يربط :  6 مِهِسُفنَأ » نِم  َنِینِمؤُملِاب 

و مهل » با  وه  مهـسفنا و  نم  نینمؤملاب  یلوا  : » دـناهدرک تئارق  نینچ  ار  هلمج  هکنیا  یـضعب  هک  دـناهتفگ : هداتق  يرـصب و  نسح  و  دـنک .
نیمز عایـض و  هچنآ  تسا و  وا  ثراو  لاـم  دـنامب  وا  زا  هیامرـس  هچنآ  دورب  اـیند  زا  هک  ینمؤـم  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ 

هّللا یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هریره  وبا  زا  و  «، 22» نآ فّرصت  هب  متـسه  مّدقم  نم  تسا و  نم  يهتـسیاش  دنامب  وا  زا  روآ  دوس  زیخلـصاح و 
نآ راـیتخا  هک  دـنروایب  نم  دزن  دراذـگ  ياـجب  عایـض  نید و  رگا  تسا و  وا  دـنواشیوخ  ثراو و  لاـم  نمؤم  يهیامرـس  دومرف  هلآ  هیلع و 
رگا تسا و  وا  دـنواشیوخ  ثراو و  لاـم  نمؤم  يهیامرـس  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هک  تسا  هریره  وبا  زا  و  تسا . نم  تسدـب 

هک دناهدرک  لقن  ینیسح :  566-564- یقرواپ -54-1- نآرق . - تسا نم  تسدب  نآ  رایتخا  هک  دنروایب  نم  دزن  دراذگ  ياجب  عایض  نید و 
میریگب نذا  دوخ  رداـم  ردـپ و  زا  دـیاب  دـنتفگ : یـضعب  گـنج  يارب  كوبت  يوسب  تکرحب  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ 

 || تسود تسا  وا  ملاع  ود  رد  ار  ناتّما  يونثم : ردام . ردـپ و  ناـمرف  زا  تسا  رتمزـال  وا  ناـمرف  هک  دـش ، لزاـن  اـهنآ  باوج  هب  هیآ  هکنیا 
زگره وگ ، عرف  يراد ، لـصا  سک  تسود  دراد  هچ  رهب  ار  عرف   || سب  درک و  دـیاب  لـصا  اـب  یتـسود  تسا  وا  يوـب  رب  نارگید  ّیتـسود 

نینمؤملاب یلوا  ّیبّنلا   » دـناوخیم نینچ  ار  هیآ  هکنیا  یناوجون  هک  دینـش  رمع  حوتفلا : وبا  شات  هجاوخ  يا  ریگب  ناج  ناـمب و  نت   || شاـبم 
تفر و وا  دزن  رمع  تسا ، بعک  نب  ّیبا  نآرق  هکنیا  تفگ : وا  تسین ، نآرق  رد  هـک  نـک  كاـپ  ارنیا  تـفگ  مـهل » با  وـه  مهـسفنا و  نـم 
. دوب نآرق  ملع  نآرق و  هب  نم  راک  شـشوک و  دـیدرکیم  دتـس  داد و  رازابب  امـش  هک  هاـگنآ  تفگ : ّیبا  یتشون ! نآرق  رد  ارنیا  ارچ  تفگ :

نم دزن  دنامب  وا  زا  یعایض  ای  دشاب  هتشاد  یضرق  دورب  ایند  زا  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تفگ : رمع  یبا  نب  نمحّرلا  دبع 
رایتخا هحفـص 160 ] تشادـن [  ثراو  سک  نینچ  رگا  هک  تسا  هکنیا  ثیدـح  هکنیا  ینعم  و  میوا . راد  راـیتخا  یلوـم و  نـم  هـک  دـیروآ 

رگا دومرف : نوچ  تسا  وا  راـک  راد  راـیتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  نمؤم  گرم  زا  سپ  ینعی  ساـبقملا : ریونت  تسا . نم  اـب  شراـک 
َو . » تسا وا  ثراو  يارب  تشاذگ  یلام  رگا  تسا و  نم  يهدهع  رب  تشاذگ  یضرق  رگا  دیرآ و  نم  دزن  ار  وا  دنام  میتی  وا  زا  درم و  یسک 
« مهل با  وه  مهتاهما و  هجاوزا  و  : » دندناوخیم نینچ  هک   30-1- نآرق : - تسا لقن  ساّبع  نبإ  دوعسم و  نبإ  زا  عمجم :  6 مُُهتاهَّمُأ » ُهُجاوزَأ 
: حوتفلا وبا  تسا . هدـش  لقن  تئارق  هکنیا  زین  مالّـسلا  امهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  زا  و  تسا ، هدوب  نینچ  زین  بعک  نب  ّیبا  فحـصم  رد  و 
هک دنگوس  ادخب  میناوتن ، ام  دریگیم و  يرسمهب  ار  ام  هقلطم  ياهنز  دّمحم  ارچ  هک  دنتفگ  قفانم  یهورگ  دناهدرک : لقن  نیرّسفم  زا  یضعب 

مارح ناشيرسمه  هک  دنتسه  امش  ناردام  نوچ  ربمغیپ  نانز  هک  دمآ  نانخس  هکنیا  يارب  هلمج  هکنیا  میوش . رسمه  وا  نانز  اب  دریمب  نوچ 
: تسا هتفگ  یبلک  و  دـندربیم ، ثرا  رگدـکی  زا  نیرجاـهم  مالـسا  لّوا  رد  تفگ : هداـتق  فشک :  6 یلوَأ » مُهُـضَعب  ِماـحرَألا  اُولوُأ  َو  . » تسا

شناشیوخ هب  دوب و  وا  ثراو  يرگید  نآ  درمیم  هک  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  درک و  رارقرب  يردارب  نیملـسم  رفن  ود  رفن  ود  ره  ناـیم  ربمغیپ 
ردارب هک  نمؤم  زا  دنتـسه  مّدقم  نادنواشیوخ  هک  دش  هکنیا  روتـسد  دش و  هتـشادرب  مکح  نآ  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  دیـسریمن . يزیچ 

-1- نآرق «. - َنیِرِجاـهُملا َو  َنِینِمؤُملا  َنِم   » زا دوصقم  تسا - نیمه  و  دـشیم ، رگید  رجاـهم  ثراو  هک  رجاـهم  زا  مه  و  تسا ، هدرم  نمؤـم 
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ینید ناردارب  يارب  يارب  تسا  ّتیـصو  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدـس  عمجم :  6 ًافوُرعَم » مُِکئاِیلوَأ  یلِإ  اُولَعفَت  نَأ  اـّلِإ   » 548-509- نآرق -41
ناردارب هک  دوخ  ناتسود  يارب  دیناوتیم  یلو  درادن  ثرا  ّقح  يرگید  دنتسه و  یضعب  رب  مّدقم  یضعب  ثرا  رد  نادنواشیوخ  هچرگا  ینعی 

نب دّمحم  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هـکنیا  ینعم  رد  يربـط :  53-1- نآرق . - دـیئامن ّتیـصو  يزیچ  هب  دـینک و  یکین  دنتـسه  امـش  ینید 
یئاهنآ ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 2 دوخ . كرشم  ناشیوخ  يارب  دینک  ّتیـصو  هک  تسا  زیاج  ینعی  تسا : هحفص 161 ] هتفگ [  هّیفنحلا 

رد دننک و  اهنآ  يرای  هک  دننک  تیاعر  ار  دوخ  نایم  مسر  تداع و  دنناوتیم  دندوب  دنگوسمه  درک و  رارقرب  یتسود  ناشنایم  ربمغیپ  هک  ار 
. دنهد ماجنا  مه  نونکا  دنتخادرپیم  دوخ  تسود  نآ  بناج  زا  تیانج  عقوم  رد  دنتـشاد  مسر  هک  ياهمیرج  دننک و  یلام  کموک  مئارج 

ولجب هیآ  هکنیا  طابترا  رخف :  7 مُهَقاثیِم » َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انذَخَأ  ذِإ  َو  . » دینک ّتیصو  دوخ  ناتـسود  يارب  دیناوتیم  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  - 3
یـسک زا  وا  تسا و  ربمغیپ  اـب  مه  نارگید  راـیتخا  هک  دـش  هتفگ  دـعب  سرتب و  ادـخ  زا  ربمغیپ  يا  دـش  هتفگ  لّوا  رد  نوچ  هک  تسا  هکنیا 

هدش هتفرگ  نامیپ  هکنیا  ناربمغیپ  يهمه  زا  هک  رادم  كاب  یـسک  زا  سرتب و  ادـخ  زا  هک  تسا  هدـش  بلطم  دـیکأت  هیآ  نیاب  درادـن  كاب 
- مُهنِم انذَخَأ  َو   » 50-1- نآرق . - دوشن ناشریگولج  مدرم  زا  عمط  سرت و  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  طقف  تلاسر  غالبا  رد  هک  تسا 

نامیپ هکنیا  میتفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  ینعی  یتخـس ، تظلغ و  هوـالعب  تسا  ولج  هلمج  تیبثت  دـیکأت و  يارب  هلمج  هکنیا  عمجم :  7 رخآ » ات 
رد هک  تسا  نتفرگ  نامیپ  يهجیتن  يارب  هلمج  هکنیا  عمجم :  8 خلا » َنِیقِداّصلا - َلَئسَِیل   » 20-1- نآرق . - دوب راوتسا  تخس و  رایسب  نتفرگ 

اهنآ و  هن ! ای  دناسر  ناشراک  رکف و  يهجیتن  هب  ار  کی  ره  ادخ  ایآ  هک  دنسرپب  وگتسار  مدرم  هکنیا  زا  ات  ینعی  تسا . هدش  هتفگ  ولج  تیآ 
زا اـت  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـشن ، متـس  سک  هـب  دندیـسر و  دوـخ  دزمب  راکدـب  راـکوکین و  یلب  دـنیوگب  باوـجب 

يارب ایآ  هک  دوش  لاؤس  نایوگتـسار  زا  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  هن ! ای  دندوب  وگتـسار  زین  لدـب  ایآ  هک  دوش  قیقحت  نابزب  نایوگتـسار 
رد شفدـه  ياضتقم  هب  یتفگ و  تسار  ور  هچ  زا  هک  دنـسرپب  وگتـسار  زا  نوچ  و  رگید . روظنمب  ای  دـیتفگ  تسار  تقیقح  ّقح و  ادـخ و 

9 اـَنُونُّظلا » ِهّللاـِب  َنوُّنُظَت  َو  [ » هحفـص 162  ] 26-1- نآرق ! - دوب دـهاوخ  هچ  ناـیوگغورد  تشونرـس  سپ  دوش ، راـتفر  وا  اـب  نتفگ  تسار 
فلا اب  هک  اهنآ  فلایب و  لیبس » لوسر و  نونظ و   » یـضعب و  دـناهدناوخ ، رخآ  فلا  اب  الیبس » و  الوسر ، و  اـنونظ ،  » اـهیراق یـضعب  يربط :

دوخ رکفب  یـسک  ره  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا و  هدوب  هتـشون  فـلا  اـب  تاـملک  هکنیا  نیملـسم  ياـهنآرق  رد  دـناهتفگ : دـناهدناوخ 
ناناملـسم درک و  دـهاوخ  دوباـن  ار  وا  ربمغیپ  رب  دوهی  برع و  نارفاـک  موجه  ربـمغیپ و  يهرـصاحم  دنتـشادنپیم  نیقفاـنم  تشاد  یناـمگ 

يدرم ار  نخس  هکنیا  يربط :  13 مَُکل » َماقُم  َبِرثَی ال  َلهَأ  ای   » 39-1- نآرق . - تسا يزوریپ  يراتفرگ  هکنیا  تبقاع  هک  دندوب  لد  هدوسآ 
امـش يارب  ندنام  برثی  مدرم  يا  ینعی  دناهدناوخ  میم  ولج  يادص  ّمض و  اب  ماقم »  » يهملک دنتفگ و  وا  ياهرکفمه  یظیق و  نب  سوا  مانب 
تسا روهـشم  تئارق  هک  دناهدناوخ  میم  يالاب  يادص  حتف و  اب  و  تسین ، امـش  يارب  شمارآ  و  دشاب ] هماقا  ینعمب  ردصم  هک   ] تسین زئاج 

واو رسک  اب  ةروع » : » عمجم  13 ٌةَروَع » انَتُوُیب  َّنِإ   » 39-1- نآرق . - تسین امش  يارب  شمارآ  ناکم  ندنام و  هاگیاج  ینعی  تسا  ناکم  مسا  و 
اوُدَهاع اُوناک   » 27-1- نآرق . - تسین نمـشد  دورو  زا  هدوسآ  رطاخ  هک  تسا  مکحتـسم  ریغ  تئارق  ود  رهب  ینعم  تسا و  هدش  هدناوخ  زین 

هک دندرک  دهع  دوخ  يادخ  اب  نآ  زا  سپ  دندرک و  رارف  گنهآ  هملس  ینب  اب  دحا  گنجب  هک  دنتـسه  هثراح  ینب  دوصقم  يربط :  15 َهّللا »
نِإ  » دـناهدش فیـصوت  ولج  تیآ  رد  هکناـنچ  دنتـسکش  دوـخ  ناـمیپ  هراـبود  هک  دـندوب  اـهنامه  بازحا  گـنج  رد  دنـشابن و  نینچ  رگید 

- َنِیقِّوَعُملا ُهّللا  ُمَلعَی  دَق   » 310-278- نآرق -26-1- نآرق . - تسا گنج  زا  رارف  يارب  اههناخ  هب  تشگرب  يهزاجا  ینعی  ًاراِرف » ّالِإ  َنوُدـیُِری 
نان و هتـسشن  دـید  ار  شردارب  تفر  ربمغیپ  دزن  زا  يدرم  بازحا  گـنج  ياـهزور  رد  تسا  هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  18 رخآ » ات  َُّملَه - اـت -

نم اب  ایب و  تفگ : وا  تسا . راتفرگ  هزین  ریـشمش و  نایم  ربمغیپ  ینکیم و  راذـگرب  یـشوخ  نینچ  اب  وت  تفگ : دراد  شیپ  رد  ذـیبن  بابک و 
-38-1- نآرق  - هک ادخب  دنگوس  یئوگیم  غورد  تفگ  وا  دـنیبیمن ، شیاسآ  يور  وا  رگید  تسا  مامت  دّـمحم  وت و  راک  هک  نک  تکرش 

ادـخ هک  دوب  هدـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  دیـسر  ربمغیپ  روضح  نوچ  منکیم و  رادربخ  نخـس  هکنیا  زا  ار  ربمغیپ  هحفـص 163 ]  ] 58-50- نآرق
نبإ يربط :  19 مَُهلامعَأ » ُهّللا  َطَبحَأَف  . » دیئایب ام  دزن  دنیوگیم  ار  دوخ  ناردارب  دـننکیم و  رانکرب  ربمغیپ  زا  ار  امـش  هک  ار  یئاهنآ  دسانـشیم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1477 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


بازحا گنج  رد  دوب  هدش  شبیـصن  گنج  نیلّوا  گرزب  باوث  نآ  دوب و  هدش  رـضاح  ردب  گنج  رد  هک  اهنآ  زا  يدرم  تسا : هتفگ  دیز 
. درک هدوهیب  لطاب و  گنج  هکنیا  رد  قافن  يهطـساوب  ار  ردب  رد  گنج  ریخ  لمع  نآ  ادخ  هک  تسا  وا  فیـصوت  هلمج  هکنیا  دش و  قفانم 

نوبـسحی  » تسا هدـناوخیم  نینچ  وا  هک  تسا  هدـش  لقن  دوعـسم  نبإ  تئارق  زا  يربط :  20 اُوبَهذَی » َمل  َبازحَألا  َنُوبَـسحَی   » 32-1- نآرق -
-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  نیـس  دیدشت  اب  نولءاّسی  مُِکئابنَأ » نَع  َنُولَئـسَی   » هلمج و  اوبهذی .» مل  مهودجو  اذاف  اوبهذ  دق  بازحالا 

تسا هدناوخ  هزمه  ولج  يادص  ّمض و  اب  ةوسا »  » مصاع حوتفلا : وبا   21 ٌۀَنَسَح » ٌةَوسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  مَُکل  َناک  دََقل   » 217-187- نآرق -40
گنج رد  دیـشاب ، وا  راک  وریپ  دینک و  هاگن  ربمغیپ  هب  ناناملـسم  امـش  دیاب  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  ریز و  يادص  رـسک و  اب  نارگید  و 
دیشک متس  دید و  رازآ  هچنآ  درکن و  یباتیب  دنام و  ياجب  وا  دندش و  هتشک  ثراح  نب  ةدیبع  هزمح و  شیومع  تسکش و  شنادند  دحا 

-1- نآرق . - تسا رما  ینعمب  یلو  تسا  ربخ  تروصب  هچرگا  هلمج  هکنیا  و  دیـشاب . نینچ  دیاب  مه  امـش  دنام  ياجب  درک و  راومه  دوخ  رب 
بارعا دوب  هدومرف  ربمغیپ  تسا : هتفگ  یئاـّبج  - 1 32-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  عمجم :  22 ُُهلوُسَر » َو  ُهّللا  َقَدَـص   » 60

دنتفرگ و نایم  رد  ار  هنیدم  فرط  ره  زا  بارعا  بازحا  گنجب  نوچ  و  میوشیم . هریچ  ام  رخآب  دنگنجیم و  دنیآیم و  ام  رس  رب  یعمج  هتسد 
ادخ و يهدعو  تسا  نیمه  دنتفگ : دنتشاد  ربمغیپب  نامیا  نوچ  دندید  ار  هکنیا  هک  ناناملـسم  دنتـشاد  هرـصاحم  رد  ار  ناناملـسم  ربمغیپ و 

نَأ ُمتبِـسَح  مَأ   » تسا هدـش  هتفگ  هرقب  يهروس  هب  نوـچ  دـناهتفگ : نارگید  هداـتق و  - 2 تسا . اـم  اـب  رفظ  رخآـب  هک  تسا  تسار  ربـمغیپ و 
یتخبـشوخ تسا : هکنیا  هجیتن  هک  ٌبیِرَق » ِهّللا  َر  هحفص 164 ]  ] 539-531- نآرق -519-460- نآرق  - َّنِإ ات - مُِکتأَی - اَّمل  َو  َۀَّنَجلا  اُولُخدـَت 

دهاوخ يدوز  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  يرای  شیاسآ و  راک  نایاپ  هّتبلا  یلو  دوشیم  مهارف  یتخـس  يراتفرگیب و  دـیربن  ناـمگ  ار  تشهب  و 
ادخ يهدعو  دنتفگ  دنتشاد  هیآ  هکنیا  دافم  نآرق و  يهدعوب  نامیا  نوچ  دندش  راتفرگ  ناناملسم  هک  بازحا  گنج  قدنخ و  زورب  دیسر .
دراد هک  ره  تیب : ینیسح :  394-392- یقرواپ -25-1- نآرق «. - 23» تشاد دهاوخ  شوخ  تبقاع  يراتفرگ  هکنیا  تسا و  تسار  ربمغیپ  و 

زا ینعی  عـمجم :  23 رخآ » ات  َهّللا - اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر   » وا مان  رب  فرـش  يارغط  تخب ، دـسیونیم  وا  ماـکحا  طـخ  رب  رـس  ملق  نوچ 
هکنیا ُهَبَحن » یضَق   » ینعم و  دندرک ، افو  دوخ  تعیب  نامیپ و  هب  دننادرگن و  ور  گنج  زا  دندرک  تعیب  ربمغیپ  اب  هک  دنتـسه  ینادرم  نینمؤم 

هتشک هک  تسا  دحا  يادهش  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دیـسر . دوخ  يوزرآب  دش و  هتـشک  گنج  رد  ای  درم  ات  دوب  دوخ  نامیپ  رب  هک  تسا 
ینعی تسا : هتفگ  يرـصب  نسح   299-283- نآرق -127-90- نآرق . - دندیـسر دوخ  راگدرورپ  هب  دـنداد و  ماجنا  دوخ  يهفیظو  دـندش و 
ردـب گنج  رد  نم  يومع  هک  تسا  هدرک  لـقن  کـلام  سنا  زا  يراـخب  حیحـص  رد  و  دـندناسر ، رخآـب  يراـکافو  یتسارب و  ار  دوخ  رمع 

دناد ادخ  دیآ  شیپ  يزور  نینچ  رگا  مدرکن و  يراک  نیملـسم  رگد  نوچ  هک  مهاوخیم  شزوپ  ادخ  يا  تفگ : نآ  زا  سپ  دوبن و  رـضاح 
وت هاگـشیپب  نیملـسم  رارف  زا  مرازیب و  نارفاک  راک  زا  ایادـخ  تفگ : وا  دـندرک  رارف  نیملـسم  دـحا  گنج  زورب  نوچ  درک . مهاوخ  هچ  هک 
اهنآ وا و  يارب  میتفگیم : ام  و  دوب . ریشمش  هزین و  ریت و  مخز  داتشه  وا  هتشک  رد  هک  دیـشوک  نانچ  درک و  هلمح  نمـشدب  مهاوخیم و  رذع 

 ] 636-614- نآرق  - هک تسا  اـهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  تفگ : قاحـسا  نبإ  و  یـضَق » نَم  مُهنِمَف   » دـمآ تیآ  هکنیا  دـندش  هتـشک  وا  اـب  هک 
ناش هتـشذگ  رد  ناتـسود  لثم  ات  دنهارب  مشچ  هک  تسا  اهنآ  يارب  ُرِظَتنَی » نَم  مُهنِم   » يهلمج دندش و  هتـشک  دحا  ردـب و  رد  هحفص 165 ]
لزان ام  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  یناکـسح  مساقلا  وبا  و  دننیبب . ار  ربمغیپ  یگریچ  دننامب و  ای  دنوش  هتـشک 

نَم  » زا دوصقم  حوـتفلا :  326-310- نآرق -60-36- نآرق . - مراـظتنا رد  هک  متـسه  نم  هارب  مشچ  و  ُرِظَتنَی » نَم   » هک ادـخب  دـنگوس  دـش و 
هیلع ّیلع  رظتنی » نم   » دندش و دیهش  هتوم  دحا و  رد  هک  دنتسه  بلاط  وبا  نب  رفعج  ثراح و  نب  ةدیبع  ربمغیپ و  يومع  هزمح  ُهَبَحن » یضَق 

دهاوخب رگا  ینعی  عـمجم :  24 مِهیَلَع » َبُوتَی  َوأ  َءاـش  نِإ  َنیِِقفاـنُملا  َبِّذَُـعی  َو   » 190-188- یقرواپ -45-24- نآرق « - 1«24 .» تسا مالّسلا 
طقاس باقع  هبوت  يهطـساوب  هک  تسا  هکنیا  حیحـص  بهذـم  نوچ  شـشخب ، لّـضفت و  هب  دریذـپیم  ناـش  هبوت  هن  رگا  دـنکیم و  باذـع 
مکح نیمه  دنامهفیم  هیآ  سپ  دنک ، طقاس  ار  باقع  دوخ  لضف  شـشخب و  هب  دوشیم  یلو  تسین  مزال  باقع  طاقـسا  ادـخ  رب  و  دوشیمن ،
لماش ّقح  لضف  تسا  نکمم  هبوت  يهطساوب  هک  تسا  تباث  ثیدح  هیآ و  عامج و  اب  یلو  دوشیمن  هانگ  ششخب  بجوم  هبوت  هک  ار  لقع 
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39-1- نآرق : - تفگ يردخ  دیعـس  وبا  يربط : تیآ 26  رخآ  اـت  اوُرَفَک -» َنیِذَّلا  ُهـّللا  َّدَر  َو   » 64-1- نآرق . - دـشابن ترخآ  باقع  دوش و 
اـشع زامن  تقو  زا  سپ  یکدـنا  و  « 25» میدـناوخن ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  هک  میدوب  هرـصاحم  رد  نانچ  ام  قدـنخ  گـنجب 

دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دنتفر و  اهنآ  درک و  هدوسآ  ار  امـش  هدرکان  گنج  دنادرگب و  نارفاک  رـش  ادخ  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا 
ندمآ زا  شیپ  نآ  ياضق  زامن و  كرت  هکنیا  داد و  ماجنا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هتشذگ  زامن  شمارآ  اب  هشیمه  لثم  تفگ و  ناذا  لالب 

لها زا  دوصقم  تسا  هتفگ  هداتق  میدـش . هدوسآ  ات  میدـناوخن  زامن  تهج  هکنیا  زا  ًانابکُر » َوأ  ًالاجِرَف  ُمتفِخ  نِإَف   » دوب فوخ  زاـمنب  روتـسد 
نایفس وبا  هحفـص 166 ]  ] 480-441- نآرق -94-92- یقرواـپ  - اـب هک  تسا  هظیرق  ینب  دوهی  تسا  هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  هک  باـتک 

رتخد بنیز  يهناخ  رد  ربمغیپ  ناناملـسم  شیاسآ  بازحا و  نتفر  زا  سپ  دـندش و  وا  نابیتشپ  دنتـسکش و  ربمغیپ  نامیپ  دـندرک و  هبتاـکم 
سابل ربمغیپ  و  دهدب . ینکـش  نامیپ  يازـس  دوش و  هناور  هظیرق  فرطب  دیـسر  نامرف  ترـضح  نآب  هک  تسـشیم  دوخ  رـس  دوب و  شحج 

هنیزوب و ناردارب  يا  درک : دایرف  دیـسر و  هظیرق  ینب  يهعلق  هب  دـندش و  هناور  شلابندـب  مدرم  تفر و  منغ  ینب  هچوک  زا  دیـشوپ و  گنج 
اهنآ يارب  يراـصنا  ذاـعم  نب  دعـس  هچنآ  هک  دـندش  یـضار  يدوبن و  نهد  دـب  درم  وـت  مساـقلا  وـبا  يا  دـنتفگ : درک و  هرـصاحم  ار  اـهنآ 

هک نادرم  نآ  درک  مکح  وا  دنتشاد و  کموک  راظتنا  وا  زا  دندوب  دنگوسمه  هظیرق  ینب  اب  دعـس  يهلیبق  نوچ  دنوش  میلـست  دنک  تموکح 
بآ و دنـشاب و  نیملـسم  ریـسا  نارگید  دـنوش و  هتـشک  اهنآ  یگنج  نادرم  دـناهدرک  گنج  رد  يراکمه  نیمجاهم  رگید  نایفـس و  وبا  اب 

راصنا امش  تفگ : وا  يدرمش ! رترب  دوخ  ناشیوخ  رب  ار  نیرجاهم  ارچ  دنتفگ : دعـس  يهلیبق  دوش . میـسقت  رجاهم  ناناملـسم  نایم  ناشنیمز 
نوچ دنتسه و  نیمز  بآ و  ّقحتـسم  دنتـسه و  رهـش  هکنیا  دراو  بیرغ و  نیرجاهم  دیراد و  نیمز  بآ و  دیتسه و  رهـش  هکنیا  لها  ربمغیپ 

هک تسا  هدرک  لقن  يراصنا  کـلام  نب  بعک  زا  قاحـسا  نبإ  و  تسا . يدـنوادخ  مکح  دعـس  مکح  هکنیا  دومرف : دینـش  ار  هکنیا  ربمغیپ 
هب میلـست  دوـهی  هکنآ  زا  سپ  تسا  هتفگ  یثـیل  صاـّقو  نب  ۀـمقلع  و  تشاد . هرـصاحم  رد  ار  هظیرق  ینب  دوـهی  بش  جـنپ  تـسیب و  ربـمغیپ 

دندرک و ینادنز  دوب  راّجن  ینب  زا  ینز  هک  ثرحلا  ۀنبا  يهناخ  رد  دـندروآ  نوریب  ناشراصح  زا  ار  اهنآ  دـندش و  ذاعم  نب  دعـس  تموکح 
ییح هک  دنتـشک  اهقدنخ  نآ  نایم  رد  دندروآ و  ار  دوهی  دندنک و  قدنخ  دنچ  تسا و  اجنآ  رازاب  مه  زورما  هک  هنیدـم  رازابب  دـمآ  ربمغیپ 

ناگتشک هکنیا  يهرامش  دندوب و  اهنآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  تخسرس  نانمـشد  دوهی و  نارـس  دسأ  نب  بعک  بطخا و  نب 
: تسا هتفگ  دیز  نبإ  و  تسا . هتفگ  دصهن  ات  دصتشه  زا  تسا  هتفگ  ار  اهنآ  يهرامش  رتشیب  همه  زا  هکنآ  تسا و  هدوب  دصتفه  ات  دصـشش 
-1962- نآرق -1950-1918- نآرق  - هک تسا  هظیرق  ینب  میلـست  َنوُرِـسَأت » َو  َنوـُُلتقَت  اـت - مُهوُرَهاـظ - َنیِذَّلا  َلَزنَأ   » اـههلمج هکنیا  ینعم 
هک تسا  اهنآ  يهچب  نز و  دوصقم  ًاقیِرَف » َنوُرِـسَأت   » دندش و هتـشک  اهدرم  دـندمآ و  ریزب  دوخ  ياههعلق  زا  دـندی و  هحفص 167 ]  ] 1989
ناش هناخب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ناناملـسم و  دنتفر و  هنیدم  رود  زا  بارعا  نوچ  تسا  هتفگ  قاحـسا  نبإ  دـندش . ناناملـسم  ریـسا 
نبإ و  دورب ، هظیرق  ینب - فرط  هب  دیـسر  نامرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  دـش  زورمین  دـندرک و  زاـب  دوخ  گـنج  رازبا  دنتـشگرب و 

نیمزرسب ات  دناوخن  رصع  زامن  تسا  ربمغیپ  نامرفب  شوگ  سک  ره  دندرک : زاوآ  مدرم  نایم  داد  روتسد  ربمغیپ  تسا : هتفگ  يرهز  باهش 
مانب هظیرق و  ینب  هب  ّقلعتم  هک  یهاچ  رس  رب  دوخ  درک و  هناور  يوس  نآب  دوخ  مچرپ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  و  دنک ، زامن  ماجنا  هظیرق  ینب 

روتـسد نوچ  دندوب  هدناوخن  رـصع  زامن  دندیـسر و  اشع  ماگنه  زا  سپ  یـضعب  دندیـسر و  رگدکی  رـس  تشپ  مدرم  دمآ و  دورف  دوب  انأ » »
ربمغیپ دندناوخ و  ار  نآ  ياضق  دش و  اضق  ناشرصع  زامن  دندیـسر  اج  نآب  ات  دنناوخب و  هظیرق  ینب  نیمز  رـسب  رـصع  زامن  هک  دوب  ربمغیپ 

هناخ رب  هوالع  ینعی  يربط :  27 اهُؤَطَت » َمل  ًاضرَأ  َو  « » 26 !» دـیدناوخن دوخ  تقوب  ار  زامن  ارچ  هک  درکن  ضارتعا  اهنآب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دوصقم رد  و  دمآ ، دهاوخ  رد  امش  فّرصتب  هدنیآ  رد  تسا  هدیسرن  اج  نآب  امـش  مدق  زونه  هک  اهنیمزرـس  رگید  هظیرق  ینب  نیمز  لام و  و 

-2 تسا . ناریا  مور و  نیمزرـس  دوـصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 26 تسا : فالتخا  درک  دنهاوخ  فّرـصت  دـعب  هک  نیمزرـس  نآ  زا 
هدیـسرن اج  نآب  امـش  مدـق  زونه  هک  اهنیمزرـس  رگید  هظیرق  ینب  نیمز  لام و  هناـخ و  رب  هوـالع  ینعی  يربط :  27 اهُؤَطَت » َمل  ًاضرَأ  َو  » دـیزی

نسح - 1 تسا : فالتخا  درک  دنهاوخ  فّرـصت  دـعب  هک  نیمزرـس  نآ  زا  دوصقم  رد  و  دـمآ ، دـهاوخ  رد  امـش  فّرـصتب  هدـنیآ  رد  تسا 
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هحفص  ] 1062-1037- نآرق -1036-1034- یقرواپ -86-64- نآرق  - دیزی - 2 تسا . ناریا  مور و  نیمزرس  دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـندرک  نیقی  هظیرق  ینب  دوهی  نوچ  تسا : هتفگ  يرگید  - 3 تسا . ربیخ  هعلق  تسا : هتفگ  ناـمور  نبإ  [ 168
ارم داهنـشیپ  هس  زا  یکی  نونکا  دـیاهدش  راتفرگ  الب  هچب  دـینیبیم  دوهی  هورگ  يا  تفگ : اهنآ  هب  دـسا  نب  بعک  تسین  اـهنآ  زا  رادربتـسد 

اههچب اهنز و  سپ  تفگ : میتسین . رادربتسد  دوخ  تاروت  نید و  زا  دنتفگ : تسا  ربمغیپ  وا  هک  دش  نیقی  نوچ  میوشیم  ناملسم  ای  دیریذپب :
ریسا ات  میرادن  هچب  نز و  هک  میاهدوسآ  دوخ  رس  تشپ  زا  مینکیم و  نمـشدب  هلمح  میوریم و  نوریب  هعلق  زا  تسدب  ریـشمش  میـشکیم و  ار 
نینچ دنتفگ : باوجب  اهنآ  مینک . مهارف  هچب  نز و  هرابود  میناوتیم  میدش  هریچ  رگا  دوش و  مولعم  ام  تشونرس  ات  مینکیم  ششوک  دنوش و 

ار ود  هکنیا  هـک  نوـنکا  تـفگ : وا  تـسا . خـلت  اـم  رب  یگدـنز  اـهنآ  گرم  زا  سپ  هـچ  میـشکب  ار  ناـگراچیب  هـکنیا  هـک  دوـشیمن  يزیچ 
نونکا میربیمن ، هحلـساب  تسد  هبنـشب  هک  دنـشاب  رطاخ  هدوسآ  ام  زا  شنارای  دّمحم و  تسا  نکمم  تسا و  هبنـش  بشما  سپ  دـیریذپیمن 

اور ام  رب  دناهدرکن  ام  ناگتشذگ  هک  يراک  دنتفگ : دوش . ادیپ  ام  راک  رد  یـشیاشگ  دیاش  میزاتب  ناشرـس  رب  هنابـش  مینزب و  نوخیبش  اهنآب 
هدش راتفرگ  تسا  هدرک  یمادـقا  هبنـش  زورب  هک  ره  هک  يراد  ربخ  دوخ  وت  دراد و  دـب  تبقاع  هک  مینکیمن  يراک  هب  مادـقا  هبنـشب  تسین و 

تروشم يارب  هک  دنداد  ماغیپ  ربمغیپب  سپ  ناز  تسا . هدوبن  دنمدرخ  شیدنا و  رود  یگدنز  يهمه  رد  امـش  رفن  کی  تفگ : بعک  تسا .
هیرگ شولجب  اههچب  اهنز و  دیسر  اج  نآب  وا  نوچ  داتـسرف ، ار  وا  ربمغیپ  دندوب . دوهی  اب  دنگوسمه  وا  يهلیبق  هچ  تسرف  ام  دزن  ار  هبابل  وبا 
دوخ يولگ  هب  هراشا  تسد  اب  یلب و  تفگ : وا  میوش ! دّمحم  نامرفب  میلست  ینادیم  حالـص  هبابل  ابا  يا  دندیـسرپ : اهدرم  دندرک و  يراز  و 

ربمغیپ ادخب و  تنایخ  متسناد  هتشادنرب  ماگ  زونه  متفگ  ار  نخـس  هکنیا  نوچ  تفگ : هبابل  وبا  تسا . امـش  ندیرب  رـس  وا  نامرف  ینعی  درک 
هک تسب  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکیب  ار  دوخ  تفر و  دجـسم  يوسب  هنیدـمب  هرـسکی  تفرن و  مه  ربمغیپ  دزن  تفر و  اجنآ  زا  وا  و  ماهدرک .

، نایم تسبب  ابص  داب  هحفـص 169 ] تیب [ : تسا : هتـشون  بازحا  گنج  يهلابند  رد  ینیـسح  دشخبب . ار  وا  هانگ  هکنیا  ادخ  ات  دـنامب  اجنآ 
: ام نخس  دمآ  رب  دوب  ناما  حاتفم  هک  حتف  نآ   || ریشمش  دش  دمآ  هزین و  رـس  دردیب  يروای  داب  دنک  هک  ار  غارچ  يدید   || ار  وت  ترـصن 

نارگید دوخ و  يارب  یمدآ  ياـهتواضق  رد  هک  تسا  يراد  هنماد  یتیبرت  یئاـمنهار  ِنیَبـلَق » نِم  ٍلُـجَِرل  ُهّللا  َلَـعَج  اـم   » يهلمج تیآ 4  - 1
دنزرف يهزیرغ  زا  ریغ  یتسود  عون  یمومع  يهفطاع  هک  دـشاب  نینچ  دوصقم  دـیاش  هیآ  دوخ  يهنیمز  رد  لّوا  درک : هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم 

رـسپ هک  مدرم  امـش  تسا و  يدـنزرف  ردام و  یگتخابلد  فطاوع و  زا  ریغ  یگدام  رن و  تاساسحا  یئوشاـنز و  طـباور  زین  تسا و  یتسود 
یندشن یمدآ  تعیبط  داهن و  رد  تسا و  ناسآ  نابز  رب  هک  تسا  ینخـس  طقف  دینادیم  ردام  ار  رـسمه  دیروآیم و  دنزرف  رامـشب  ار  هدناوخ 

، ردام رـسمه و  رد  نینچمه  درادهگن و  دنزرف  یتسود  يرگید  اب  دبایرد و  يرـشب  فطاوع  لد  کی  اب  هک  درادن  لد  ود  درف  کی  تسا و 
تاکاردا ینورد و  ياهتفایرد  رازبا  زا  تسا  هیانک  نیبلق »  » يهملک نوچ  مّود  هبترم  رد  تعیبط . فالخ  رب  تسا  يرادـنپ  راتفگ  هکنیا  سپ 
راگزاسان دنچ  دناوتیمن  هک  دراد  یطیارش  شدنسپان  دنسپ و  دب و  بوخ و  رد  یمدآ  هک  تسا  هدش  هدنامهف  هملک  نیاب  ناسنا  تالاعفنا  و 

یتسود راهظا  رگدـکی  نمـشد  رفن  ود  اب  یـسک  رگا  لاثم  روطب  دوش . اهنآب  روآ  يور  دـنک و  مهارف  صوصخم  عقوم  طرـش و  کی  رد  ار 
ّدح رگم  تسا  يرگید  ینمـشد  بجوم  مه  ناـمه  تسا  یکی  هکنیا  یتـسود  بجوـم  هچنآ  نوـچ  دـمهفیمن  اـی  دـیوگیم  غورد  اـی  دـنک 

ای دندرخیب  ای  دنـشوجیم  دنزاسیم و  مدآ  روج  ره  سک و  همه  اب  هک  اهنآ  سپ  دنک . یئامنهار  يوس  کیب  ار  ود  ره  هک  دـبایب  یکرتشم 
کی اب  روهـشم  لوقب  هک  دنکیم  یـصخش  ياهراکب  یئامنهار  هلمج  هکنیا  مّوس : يهبترم  رد  و  تسا . مّود  يهجرد  درخیب  مه  وا  هک  قفانم 

لثم تسا  نیمه  یطاّیخ و  يرگید  اب  دـنادب و  يراّجن  یکی  اب  هک  تسا  هدادـن  لد  ود  مدآب  ادـخ  تشادرب و  ناوتیمن  هناودـنه  دـنچ  تسد 
 ] 76-31- نآرق  - نیمز کی  رد  هرود  کی  رد  فلتخم  تعارز  دـنچ  دـنیوگیم : زاب  و  تسا ، هراک  چـیه  هراک  همه  دـنیوگیم  هک  روهـشم 

تسا یطرش  يزیچ  ره  يارب  تسا و  هدادن  رارق  لد  ود  ادخ  هک  تسا  هلمج  هکنیا  يربهر  دافم  اهنیا  يهمه  دهدیمن و  هرهب  هحفص 170 ]
هّجوت هدارا و  يهلابندب  تازاجم  ّتیلوئسم و  هک  تسا  حیرـص  رخآ :» ات  ٌحانُج - مُکیَلَع  َسَیل   » يهلمج تیآ 5  - 2 صوصخم . ياهلیسو  و 
َِکلانُه  » تیآ 11 - 3 45-20- نآرق . - دوشیمن شـسرپ  هانگ و  باوث و  لومـشم  یـساکعنا  لامعا  اـی  اـطخ و  هن  رگ  تسا و  صوصخم 
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ناسنا يهنازور  نایرج  باسح  زا  هچنآ  اهیراتفرگ و  اهدماشیپ و  هک  ار  یمدآ  ياهـشیامزآ  دهدیم  ناشن  بوخ  رخآ » ات  َنُونِمؤُملا - َِیُلتبا 
هنوگچ یگدنز  ياهیدایز  مک و  هکنیا  ربارب  رد  هک  سک  ره  راک  يوخ و  رکف و  جنگ  يهزادنا  يارب  تسا  یشیامزآ  دوخ  دش  دایز  ای  مک 

رهاظ لقع  ربمغیپ  هک  تسا  حیرـص  رخآ » ات  ٌۀَنَـسَح - ٌةَوسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  مَُکل  َناک  دََـقل   » تیآ 21 - 4 47-13- نآرق . - دزابیم ای  دنامیم 
يوریپ هب  یگدنز  رد  تفرشیپ  هک  روطنامه  ربمغیپ  تعباتم  هب  تسا  هتـسباو  ترخآب  يراودیما  تداعـس و  راظتنا  یّلک  روطب  تسا و  مدرم 

زا دوب و  راد  رایتخا  نوچ  هک  دراد  هیآ  نیاب  لماک  یگتسباو  مِهِـسُفنَأ » نِم  َنِینِمؤُملِاب  یلوَأ  ُِّیبَّنلا   » يهلمج تیآ 6  و  تسا . درخ  لقع و  زا 
دنادیم و رتهب  مدرم  دوخ  زا  وا  نوچ  تسا  تداعـس  يهلیـسو  اج  همه  رد  وا  زا  يوریپ  هک  تسا  مولعم  سپ  اهنآ  راک  رد  رتولج  مدرم  دوخ 

مدرم راک  رد  هکنآ  يارب  درک . هدافتسا  اطخ  زا  ار  ربمغیپ  ّتینوصم  تمصع و  تیـصاخ  ناوتب  هلمج  ود  هکنیا  عومجم  زا  دیاش  و  دیوگیم .
راک رد  اطخ  لامتحا  رگا  دوریمن و  اطخب  وا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  تداعـس  بجوم  وا  زا  يوریپ  زین  تسا و  اهنآ  دوخ  زا  رت  هتـسیاش 

- نآرق . - دوب دـهاوخن  یبوخ  راک  نادـنمدرخ  يارب  وا  زا  يوریپ  تسین و  مّدـقم  ّلقا  ناشدوخ ال  راک  رد  نینمؤم  يالقع  رب  سپ  دـشاب  وا 
زورما هچرگا  میدرک . لقن  نایبلا  عمجم  زا  ار  یـسربط  نخـس  َءاش » نِإ  َنیِِقفانُملا  َبِّذَُـعی   » يهلمج تیآ 24  - 5 349-296- نآرق -71-13

 - فیاظو نیمّلکتم  هچنآ  میئوگب : هک  تسین  دب  بلطم  شجنس  راکفا و  نآ  زرطب  ییانـشآ  يارب  یلو  تسین  تسرد  نانخـس  هنوگنیا  لقن 
ینانخـس تسین ، بجاو  راکهانگ  يهبوت  لوبق  اـی  تسا  بجاو  ادـخ  رب  فطل  هک  دـناهدرک  نّیعم  ادـخ  يا  هحفـص 171 ]  ] 58-21- نآرق
هنوگنیا ربارب  رد  دـیاب  هن  رگ  درک و  ینیب  شیپ  فیاظو  نینچ  ناوتیم  هاشداپ  کی  يارب  تسا و  صاخـشا  تاـیّدام و  اـب  بساـنم  هک  تسا 

نا  » ینعم هلمج  هکنیا  رد  و  تسا . اهراک  نینچ  شنیرفآ  هکنیا  يهمزال  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  درک  هعلاـطم  ار  تعیبط  بلاـطم 
لد ناج و  زا  هک  قاـفن  دـب و  هار  زا  تسا  نیقفاـنم  تشگرب  مِهیَلَع » َبُوتَی  َوأ   » دـعب يهلمج  ینعم  تسا و  یلزا  ریدـقت  تشونرـس و  ءاـش »

دنوشیم و باذع  دننامیم و  قافن  نامهب  هّتبلا  دشابن  نتفر  تسار  هار  رد  تیاده  اهنآ  تشونرـسب  رگا  هک  تسا  هکنیا  هجیتن  سپ  دندرگرب .
جک هار  زا  هک  دـشاب  نینچ  ّقح  دوشیم . هتفریذـپ  دـننکیم و  هبوت  هّتبلا  دـندرگرب  جـک  هار  زا  هک  دـشاب  نینچ  ّقح  تشونرـس  رّدـقم و  رگا 

تـسا رّوصت  لـباق  تشگرب  هبوت و  فارحنا  ره  رد  تسا  تشگزاـب  ینعم  هب  هبوت  نوچ  و  دوشیم . هتفریذـپ  دـننکیم و  هبوت  هّتبلا  دـندرگرب 
رگید رد  نینچمه  دوشیم و  تسردنت  تشادهب  هب  یگدیـسر  دنـسپان و  شور  زا  تشگرب  ینعی  هبوت  اب  هدش  رامیب  هدرک و  يزیهرپان  هکنآ 
سپ دراد  ار  دوخ  رثا  هبوت  تسین  ّکـش  ياـج  هک  تسا  هبوت  رثا  شیادـیپ  دـنوادخ  رب  هبوت  لوبق  بوـجو  ینعم  رگا  سپ  «. 27» تادوجوم
ياج زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  دوصقم  يربنامرف  یبوخب و  شیارگ  ینامرفان و  زا  تشگزاـب  زا  ریغ  رگا  تسا و  بجاو  ادـخ  رب  هبوت  لوبق 

ار دوخ  رثا  هبوت  تسین  ّکـش  ياـج  هک  تسا  هبوت  رثا  شیادـیپ  دـنوادخ  رب  هبوت  لوبق  بوجو  ینعم  رگا  سپ  تسا . نوریب  اـم  يوـگتفگ 
هک تسا  يرگید  زیچ  دوصقم  يربنامرف  یبوخب و  شیارگ  ینامرفان و  زا  تشگزاب  زا  ریغ  رگا  تسا و  بجاو  ادخ  رب  هبوت  لوبق  سپ  دراد 

ینخـس تسا  بجاو  ادـخ  رب  فـطل  دـنیوگیم  هکنیا  زین  -1105-1107 و  یقرواپ -472-448- نآرق . - تسا نوریب  اـم  يوگتفگ  ياـج  زا 
تسرد هحفـص 172 ] فطل [  ریغ  تفگ  ناوتب  اـت  دوشیمن  رّوصت  يزیچ  فطل  زج  تیاـهنیب  تردـق  دوجو و  لـصا  نوچ  هدیجنـسن ، تسا 

زا میمانیمدـب  ار  يزیچ  رگا  یبوخ و  تسا و  فطل  تسا  هدـش  رادومن  تیاـهنیب  تردـق  نآ  بجومب  هچنآ  تسا و  بجاو  فـطل  تسین و 
زا دنکیم  دوبان  ار  يرگید  یکی  رگا  دنتـسه و  بوخ  دوخ  جنگ  هزادنا و  رد  اههدیرفآ  يهمه  هن  رگ  و  تسا ، ام  دوخ  دوس  دودـحم و  رظن 

لاعفنا لعف و  تسا و  رگید  یلامک  يوسب  یمدق  تروص و  رییغت  هکلب  تسناد  دـیابن  يدوبان  عقاو  رد  مه  ارنآ  هن  رگ  تسا و  نینچ  ام  رظن 
باتفآ شبات  هک  ایرد ، تسا و  باتفآ  ّقح  شنیرفآ  لماوع  نیرتهداس  هن  رگ  و  درادـن . رّوصت  نآ  زج  دوجو  یتسه و  رد  هک  تسا  تعیبط 

دوبان دربیم و  ورف  دوخب  نیمز  ار  ناراب  بآ و  نآ  دنکیم و  کشخ  ار  هایگ  باتفآ  نامه  دـیوریم و  هایگ  دروآیم و  ناراب  ایرد  بآ  ریخبت  و 
ندروخ مه  رب  دوشیم و  راخب  نتفر  الاب  جاوما و  دـیلوت  باتفآ  شباـت  زا  هک  دروخیم  مشچب  يدوباـن  تعیبط  لـمع  نیلّوا  رد  سپ  دـنکیم ،

رگا یلو  میئوگیمن ، يزیچ  نآ  زا  تسا  ام  دوسب  تسا و  یگـشیمه  نوچ  اـهنیا  هک  تسا  هکنیا  رد  تواـفت  یلب  اـیرد . بآ  حطـس  شمارآ 
اههتـشرب و هک  تسا  هتـسویپ  مهب  ریجنز  کی  همه  تعیبط  لماوع  هکنیا  اب  مینادـیم  راـگزور  متـس  تخوس  شاهناـخ  درم و  شردـپ  یلفط 
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ياهینوگرگد ثداوح و  هکنیا  نآ  لابندب  تسا و  تعیبط  یّلک  لماوع  اهـشبنج و  گرزب  یلـصا و  يهتـشر  دوشیم و  شخب  زیر  یئاههناد 
لماوع و نیمه  زا  زین  یملع  ياهیریگولج  اهینیب و  شیپ  دـسریم و  میتی  يهناـخ  رد  شتآ  لاعتـشاب  اـت  دـنوشیم  ادـیپ  رتکچوک  کـچوک و 

ادیپ دـشاب و  یمدآ  رکف  لامک  هک  تسا  هدـش  مهارف  نآ  طرـش  ات  تسا  هدوب  لیدـبت  رییغت و  رد  زارد  نایلاس  هک  تسا  تعیبط  ياهـشبنج 
دارفا تـسا و  هدـش  هداـهن  مـظن  رب  دوـخ  شنیرفآ  ینعی : يراوزبـس  يداـه  اـّلم  جاـح  يهـتفگب  یگدـنز  ياـهیراوشد  شیاـشگ  هار  ندرک 

هحفص 173] دوشیمن [ . ادج  نآ  زا  هک  دراد  یمظن  تبونب  کی  ره  مه  تادوجوم 

ات 52] تایآ 28  [: 33  ] بازحألا هروس  ]

َو َهّللا  َندُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َو  [ 28  ] ًالیِمَج ًاحارَس  َّنُکحِّرَـسُأ  َو  َّنُکعِّتَمُأ  َنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  َو  اینُّدلا  َةایَحلا  َندُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َکِجاوزَِأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ُباذَعلا اََهل  فَعاُضی  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب  َّنُکنِم  ِتأَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  [ 29  ] ًامیِظَع ًارجَأ  َّنُکنِم  ِتانِـسحُمِلل  َّدَعَأ  َهّللا  َّنِإَف  َةَرِخآلا  َراّدلا  َو  َُهلوُسَر 

ًامیِرَک ًاقزِر  اَهل  اندَـتعَأ  َو  ِنیَتَّرَم  اهَرجَأ  اِهتُؤن  ًاـِحلاص  لَـمعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهِّلل  َّنُکنِم  ُتنقَی  نَم  َو  [ 30  ] ًاریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ِنیَفعِض 
-1- نآرق [ - 32  ] ًافوُرعَم ًالوَق  َنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمطَیَف  ِلوَقلِاب  َنعَـضَخت  الَف  َُّنتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتـَسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  [ 31]

َبِهذـُِیل ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنعِطَأ  َو  َةاـکَّزلا  َنِیتآ  َو  َةـالَّصلا  َنِمقَأ  َو  یلوُـألا  ِۀَِّیلِهاـجلا  َجُّرَبَت  َنجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنرَق  َو   761
[34  ] ًارِیبَخ ًافیَِطل  َناک  َهّللا  َّنِإ  ِۀَـمکِحلا  َو  ِهّللا  ِتایآ  نِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یلُتی  اـم  َنرُکذا  َو  [ 33  ] ًاریِهطَت مُکَرِّهَُطی  َو  ِتیَبلا  َلـهَأ  َسجِّرلا  ُمُکنَع 
َو َنیِعِشاخلا  َو  ِتاِرباّصلا  َو  َنیِِرباّصلا  َو  ِتاقِداّصلا  َو  َنِیقِداّصلا  َو  ِتاِتناقلا  َو  َنِیِتناقلا  َو  ِتانِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  َو  ِتاِملسُملا  َو  َنیِِملـسُملا  َّنِإ 

ِتارِکاّذـلا َو  ًارِیثَک  َهّللا  َنیِرِکاّذـلا  َو  ِتاِظفاحلا  َو  مُهَجوُُرف  َنیِِظفاحلا  َو  ِتاِمئاّصلا  َو  َنیِِمئاّصلا  َو  ِتاقِّدَـصَتُملا  َو  َنِیقِّدَـصَتُملا  َو  ِتاعِـشاخلا 
نَم َو  مِهِرمَأ  نِم  ُةَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  نَأ  ًارمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُؤم  َو ال  ٍنِمؤُِمل  َناک  اـم  َو  [ 35  ] ًامیِظَع ًارجَأ  َو  ًةَرِفغَم  مَُهل  ُهّللا  َّدَـعَأ 

یِفُخت َو  َهّللا  ِقَّتا  َو  َکَجوَز  َکیَلَع  کِـسمَأ  ِهیَلَع  َتمَعنَأ  َو  ِهیَلَع  ُهّللا  َمَعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ذِإ  َو  [ 36  ] ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  دَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصعَی 
ٌجَرَح َنِینِمؤُملا  یَلَع  َنوُکَی  یَِکل ال  اهَکانجَّوَز  ًارَطَو  اهنِم  ٌدیَز  یـضَق  اّمَلَف  ُهاشَخت  نَأ  ُّقَحَأ  ُهّللا  َو  َساّنلا  یَـشَخت  َو  ِهیِدـبُم  ُهّللا  اَم  َکِسفَن  ِیف 

َُهل ُهّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  نِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناـک  اـم   1410-1- نآرق [ - 37  ] ًـالوُعفَم ِهّللا  ُرمَأ  َناـک  َو  ًارَطَو  َّنُهنِم  اوَضَق  اذِإ  مِِهئاـیِعدَأ  ِجاوزَأ  ِیف 
َو َهّللا  َّالِإ  ًادَـحَأ  َنوَشخَی  ـال  َو  ُهَنوَشخَی  َو  ِهّللا  ِتـالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  [ 38  ] ًاروُدـقَم ًارَدَـق  ِهّللا  ُرمَأ  َناک  َو  ُلـبَق  نِم  اوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهّللا  َۀَّنُس 

اَهُّیَأ ای  [ 40  ] ًامِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهّللا  َلوُسَر  نِکل  َو  مُِکلاجِر  نِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  [ 39  ] ًابیِسَح ِهّللِاب  یفَک 
َنِم مُکَجِرُخِیل  ُُهتَِکئالَم  َو  مُکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه   550-1- نآرق [ - 42  ] ًالیِصَأ َو  ًةَرُکب  ُهوُحِّبَس  َو  [ 41  ] ًارِیثَک ًارکِذ  َهّللا  اوُرُکذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ًادِهاش َكانلَسرَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 44  ] ًامیِرَک ًارجَأ  مَُهل  َّدَعَأ  َو  ٌمالَس  ُهَنوَقلَی  َموَی  مُُهتَّیَِحت  [ 43  ] ًامیِحَر َنِینِمؤُملِاب  َناک  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا 
َو ال  437-1- نآرق [ - 47  ] ًارِیبَک ًالـضَف  ِهّللا  َنِم  مَُهل  َّنَِأب  َنِینِمؤُملا  ِرَِّشب  َو  [ 46  ] ًارِینُم ًاجارِـس  َو  ِِهنذِِإب  ِهّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  [ 45  ] ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو 

َّنُهوُُمتقَّلَط َُّمث  ِتانِمؤُملا  ُُمتحَکَن  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 48  ] ًالیِکَو ِهّللِاب  یفَک  َو  ِهّللا  یَلَع  لَّکََوت  َو  مُهاذَأ  َعد  َو  َنیِِقفانُملا  َو  َنیِِرفاکلا  ِعُِطت 
َکَجاوزَأ ََکل  انلَلحَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 49  ] ًالیِمَج ًاحارَـس  َّنُهوُحِّرَـس  َو  َّنُهوُعِّتَمَف  اهَنوُّدَتعَت  ٍةَّدِع  نِم  َّنِهیَلَع  مَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  نَأ  ِلبَق  نِم 

ِیتّاللا َِکتالاخ  ِتاَنب  َو  َِکلاخ  ِتاَنب  َو  َِکتاّمَع  ِتاَنب  َو  َکِّمَع  ِتاَنب  َو  َکیَلَع  ُهّللا  َءافَأ  اّمِم  َکـُنیِمَی  تَکَلَم  اـم  َو  َّنُهَروُجُأ  َتیَتآ  ِیتّـاللا 
مِهیَلَع انضَرَف  ام  انِملَع  دَق  َنِینِمؤُملا  ِنُود  نِم  ََکل  ًۀَِصلاخ  اهَحِکنَتسَی  نَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  نِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَـسفَن  تَبَهَو  نِإ  ًۀَنِمُؤم  ًةَأَرما  َو  َکَعَم  َنرَجاه 

ُءاشَت نَم  َکَیلِإ  يِوُؤت  َو  َّنُهنِم  ُءاشَت  نَم  یِجُرت  [ 50  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  ٌجَرَح  َکیَلَع  َنوُکَی  الیَِکل  مُُهنامیَأ  تَکَلَم  ام  َو  مِهِجاوزَأ  ِیف 
َو مُِکبُوُلق  ِیف  ام  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  َّنُهُّلُک  َّنُهَتیَتآ  اِمب  َنیَضرَی  َو  َّنَزحَی  َو ال  َّنُُهُنیعَأ  َّرَقَت  نَأ  یندَأ  َِکلذ  َکیَلَع  َحانُج  الَف  َتلَزَع  نَّمِم  َتیَغَتبا  ِنَم  َو 

َناک َو  َُکنیِمَی  تَکَلَم  ام  ّالِإ  َّنُُهنـسُح  َکَبَجعَأ  َول  َو  ٍجاوزَأ  نِم  َّنِِهب  َلَّدَبَت  نَأ  َو ال  ُدَعب  نِم  ُءاسِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  ال  [ 51  ] ًامِیلَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک 
نآ ردصم  یمـسا و  ینعمب  نز ، قالط  ندوب و  اهر  احرـس » : » تاغل ینعم  هحفص 175 ]  ] 1386-1- نآرق [ - 52  ] ًابِیقَر ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا 

رصع نایم  ماگنه  لیصا » . » بولطم تجاح و  رطو » . » نارگیدب ار  دوخ  یئابیز  شیارآ و  نز  ندادناشن  جّربت » . » نداد قالط  ینعمب  حیرست 
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ياضاقت هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هشیاع  هک  دـناهدرک  لقن  يربط : لوزن : نأش  بسک . اـی  گـنج  زا  هچ  دـناسر  دوس  ءاـفأ  برغم . و 
اَهُّیَأ ای   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  دومرف . ضارعا  دوخ  ياهنز  زا  هام  کی  ات  دـناهتفگ  هک  تساوخ  رگید  يزیچ  ای  درک  هنازور  جراخم  هفاـضا 

دیهاوخیم ارنآ  ياهیئابیز  ناهج و  هکنیا  یشوخ  رگا  وگب : دوخ  نارسمهب  ربمغیپ  يا   28 همجرت :  270-227- نآرق «. - َکِجاوزَِأل ُلق  ُِّیبَّنلا 
رگید يارس  دیراد و  راک  رس و  لوسر  ادخ و  اب  رگا  منک 29 و  ناتدازآ  دوخ  یئوشانز  دنب  زا  یلام  ياههرهب  یئور و  هداشگ  اب  هک  دیئایب 

زا سک  ره  ربمغیپ  نارـسمه  يا  تسا 30  هدرک  مهارف  گرزب  يدزم  تسا  راک  وکین  هک  امـش  زا  مادـک  ره  يارب  دـنوادخ  هک  دـیهاوخیم 
ناتمادک ره  دنک 31 و  رتتخس  ار  امـش  تازاجم  هک  تسا  ناسآ  ادخ  رب  و  تسا ، ربارب  ود  وا  رازآ  درب ، رادومن  تشز  يراک  هب  تسد  امش 

يا تسا 32  وا  يارب  هریخذ  هدنزرا  يزور  میهد و  ربارب  هحفص 176 ] ود [  ار  شدزم  دنک  يراک  وکن  زین و  شربمغیپ  درادب و  ادخب  يور 
امـش رب  نالد  رامیب  ات  دیئوگن  نخـس  كزان  مرن و  يادص  اب  نادرم  اب  سپ  دیـشاب  هشیپ  يوقت  رگا  دینانز  رگید  دـننام  هن  امـش  ربمغیپ  نانز 

یئامن دوخ  ّتیلهاج  نیشیپ  نارود  دننامب  و  دینامب ، دوخ  ياههناخب  دیئوگب 33 و  نخس  یناگمه  مسرب  نادرم و  رگد  دننام  دننکن و  عمط 
يهداوناخ امش  زا  دهاوخیم  وا  دیشاب . لوسر  ادخ و  ربنامرف  دیهدب و  تاکز  دیناوخب و  زامن  دیهدن و  ناشن  نادرمب  دوخ  شیارآ  و  دینکن ،

هک دوشیم  هدناوخ  امـش  ياههناخ  رد  هک  اهتمکح  ّقح و  تایآ  دیرادب  رطاخب  درادب 34 و  ناتهزیکاپ  یتسردب  دنک و  رودب  يدیلپ  ربمغیپ 
ابیکش هک  اهنآ  نایوگتـسار و  ادخ و  نامرفب  يهدرپس  رـس  نمؤم و  ناملـسم و  نادرم  نانز و  هّتبلا  راد 35  ربخ  تسا و  نیبکیراب  دـنوادخ 

شزرمآ و ناش  يارب  وا  دنوشیمن  ربخیب  ادخ  دای  زا  دنرادیم و  هاگندب  زا  دوخ  مرـش  دنرادیم و  هزور  دنهدیم و  هقدص  دنمرنلد و  دنتـسه و 
وا درک ، جاودزا  داهنـشیپ  دوخ  يهّمع  رتخد  شحج  تنب  بنیزب  ربمغیپ  تفگ : هداتق  يربط : لوزن : نأش  تسا . هدرک  هداـمآ  گرزب  يدزم 

، تفریذپن دمآ و  شدب  دیمهف و  بنیز  تساوخیم و  هثراح  نب  دـیز  يارب  ربمغیپ  یلو  تفریذـپ  دـیوگیم و  دوخ  يارب  ربمغیپ  هک  تشادـنپ 
36 و همجرت :  345-328- نآرق -316-268- نآرق «. - ًانِیبُم ًالالَـض  ات - یَـضَق - اذِإ  ٍۀَنِمُؤم  َو ال  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام   » دش لزان  وا  يارب  هیآ  هکنیا 

ادخ ینامرفان  هکنآ  دنیزگ و  يزیچ  دوخ  يارب  دنک و  رظن  راهظا  لوسر  ادخ و  نامرف  رد  هک  تسین  اور  ناملـسم  نز  درم و  چیه  رب  دینادب 
بنیز اب  ار  هثراح  نب  دیز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  يربط : لوزن : نأش  تسا . هدش  هارمگ  راکـشآب  دنک  لوسر  و 

داب دوب . هناخ  نوردب  هنهرب  رس  بنیز  دوب و  هتخیوآ  نیئوم  ياهدرپ  هناخ  رد  ولج  دیز و  ندید  يارب  تفر  يزور  درک . رسمه  شحج  تنب 
تـساوخن درک  هولج  ربمغیپ  مشچب  نزنآ  هک  تسناد  دیز  نوچ  وا و  یئابیز  زا  دـمآ  شتفگـش  داتفا و  واب  ربمغیپ  مشچ  تشادرب و  ار  هدرپ 

وا رگا  تساوخیم  ربمغیپ  یلو  نکم  اهر  ار  وا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تشاذگ و  نایم  رد  ربمغیپ  اب  درب و  رـسب  وا  اب  رگید  هک 
تفرگ ینزب  ار  دوخ  يهدناوخ  دنزرف  نز  دـنیوگ  هک  مدرم  نابزب  تشاد  مشچ  زا  دوش و  رـسمه  شدوخ  هحفص 177 ] دوش [  ادج  دیز  زا 
لزاـن وـگتفگ  هکنیا  يارب  َمَـعنَأ » يِذَِّلل  ُلوـُقَت  ذِإ  َو   » تیآ 37 هدـم  قـالط  ار  دوـخ  نز  دوـمرف : ناـبزب  درک و  ناـهنپ  تشاد  لد  رد  هـچنآ 

ادـخ دوخ و  تمعن  يهدرورپ  هثراح ] نب  دـیز   ] اب هک  رادـب  دایب  دّـمحم  يا   37 همجرت :  257-255- یقرواپ -224-188- نآرق «. - 28» دش
مدرم سرت  زا  هک  یتشادیم  ناهن  ياهشیدنا  لدب  دوخ  وت  وشم و  ادـج  وا  زا  زاسب و  دوخ  رـسمه  اب  سرتب و  ادـخ  زا  هک  يدرکیم  تحیـصن 

نب دیز  نوچ  هک ] دوب  هکنیا  ام  تشونرس   ] یسرتب و وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هچ  درک  رادومن  ارنآ  دنوادخ  و  يدرکیمن ، راکـشآ 
ار نینمؤم  دندش  ادج  ناشرسمه  زا  اههدناوخ  رـسپ  رگا  ات  میدرک  وت  رـسمه  ار  نز  نآ  ام  دش  ادج  تشگ و  زاینیب  دوخ  رـسمه  زا  هثراح 

ادخ هک  یفئاظو  ربارب  رد  تسا  هدرکن  یهانگ  ربمغیپ  سپ  تسا 38  يدنوادخ  يهدش  ماجنا  نامرف  هکنیا  و  دـشابن ، میب  اهنآ  اب  جاودزا  زا 
زین هتـشذگ  رد  ریزگاـن 39 و  تسا و  هدـش  يریگ  هزادـنا  وا  ناـمرف  نیـشیپ و  ناگتـشذگرب  تسا  ّقح  تنـس  نوچ  تسا  هدرک  نّیعم  وا  رب 

مدرم 40 راک  باـسح  يارب  تسا  سب  دـنوادخ  هک  دنتـشادن  كاـب  سک  زا  وا  زج  دـندرکیم و  ادـخ  ياـهتلاسر  غـالبا  هک  دـندوب  یمدرم 
شاهدناوخ رـسپ  رـسمه  یتقو  هک  ینز  اب  يرـسمه  دهدیمن و  شوگ  هدوهیب  نانخـسب  دهدیم و  ماجنا  دوخ  يهفیظو  اهنآ  نوچ  مه  دّمحم  ]

يادخ هچ  ناربمغیپ  متاخ  تسا و  تّما  ردپ  ادخ و  لوسر  یلو  تسا  هدوبن  يرسپ  ار  دّمحم  نوچ ] تسین  شرسپ  نز  اب  جاودزا  تسا  هدوب 
ماش حبـصب و  دیـشاب 42 و  ادخ  دایب  رایـسب  و  دـشابن ] يراک  ربمغیپ  فیاظو  اب  ار  امـش   ] نینمؤم يا  سپ  تسا 41  اـناد  زیچ  همهب  شیپ  زا 
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هچ دیور  شناد  ینشور و  يوسب  ار و  امش  دروآ  ردب  ینادان  یکیرات  زا  ات  دناسریم  دورد  امش  رب  شناگتشرف  وا و  هک  دینک 43  شحیبست 
اّیهم ناش  يارب  هدـنزرا  يدزم  دـنوش و  ورب  ور  مالـس  اـب  دنـشاب  ّقح  هاگـشیپ  هب  یگمه  هک  زور  نآ  تسا 44 و  نانمؤمب  نابرهم  دـنوادخ 
دیون میب و  مه  تسا و  یناهج ] قیاقح  و   ] مدرم لاح  یهاوگ  يارب  وت  تلاسر  هک ] شاـب  دوخب   ] ربمغیپ يا  تسا 45  هحفص 178 ] هدرک [ 

دنراد 48 و گرزب  یششخب  ادخ  يوس  زا  هک  ینک  ربخشوخ  ار  نینمؤم  یناوخب 47 و  وا  يوسب  ّقح  نذاب  ار  مدرم  هک  نشور  غارچ  46 و 
اب نخس  يور   ] نینمؤم يا  ار 49  وت  تسا  سب  وا  ینابیتشپ  هک  نک  هیکت  ادـخب  رامـشم و  يزیچب  ناشرازآ  ربم و  ناقفانم  نارفاک و  نامرف 

دـیدش و رـسمه  نامیا  اب  یئادـج  يارب  دـیابن  اهنآ  دـیدش  ادـج  مه  زا  هدـشان  رتسبمه  دـیدش و  رـسمه  نامیا  اب  نانز  اب  نوچ  تسا ] اـمش 
یئور و هداـشگ  اـب  دـیاب  دـننامب و  رهوـشیب  یناـمز  دـنرادب و  هّدـع  امـش  زا  یئادـج  يارب  دـیابن  اـهنآ  دـیدش  ادـج  مه  زا  هدـشان  رتـسبمه 

اهنآ میدرک : اور  وت  رب  ار  اهنز  هکنیا  اب  يرسمه  ربمغیپ  يا  دیراذگ 50 و  ناشدازآ  دیهد و  ناشقالط  دیناسر و  اهنآب  ياهرهب  يراتفرشوخ 
كرت هک  اهنآ  وت و  يهلاـخ  ولاـخ و  هّمع و  ومع و  نارتخد  مه  هدرک و  وت  دوس  ادـخ  دنتـسه و  وت  زینک  هک  اـهنآ  یتخادرپ و  ناـشرهم  هک 

يرـسمه هنوگنیا  دهاوخب و  ار  وا  يرـسمه  زین  وا  رگا  دشخبب  ربمغیپب  ار  دوخ  هک  نمؤم  نز  ره  زین  دندمآ و  هنیدـمب  وت  اب  دـندرک و  نطو 
یفئاظو  ] ار وت  ات  میاهدرک  نّیعم  مدرم  رب  زینک  يرادهگن  جاودزا و  رد  یفئاظو  هچ  مینادـیم  ام  هک  نینمؤم  رگید  هن  تسه و  وت  يارب  ّطقف 

گرم سپ  زا  درادـیم و  مّظنم  ار  امـش  یگدـنز  هک   ] هدـنزرمآ تسا و  ناـبرهم  دـنوادخ  هچ  دـشابن  یگنت  دوخ  راـک  رد  دـشاب و ] ّصاـخ 
دزن یهاوخ  هک  ار  نآ  يرادـب و  رود  دوخ  زا  یناوتیم  یهاوخب  هک  دوخ  ناـنز  هکنیا  زا  کـی  ره  ربـمغیپ  يا  وـت  سپ   51 دراد ] ناتهدوسآ 

تسا رتکیدزن  اهنآ  یـشوخ  لد - شیاسآب و  تسین و  وت  رب  یگنت  كاب و  مادکچیه  رد  یناوخ  زاب  يدرک  رود  هک  ارنآ  مه  يرادب و  دوخ 
امـش لد  رد  هچنآ  دنادیم  ادخ  نوچ  دنـشاب  یـضار  ینک  راتفر  یهدب و  هچنآ  هب  یگلمج  یتسیاب  دنـشاب و  كانه  دنا و  وت  راک  زا  دیابن  و 

هن درآ و  تفگـشب  ار  وت  شیئاـبیز  هچرگ  تسا  اور  وت  رب  ینز  رگید  هن  سپ  نیز  هک  نادـب  دّـمحم  يا  تسا 52  رابدرب  ياـناد  وا  تسا و 
همه رب  بقارم  دنوادخ  هک ] دیشاب  اهروتسد  هکنیا  بظاوم   ] یبایب و يدیرخ  رز  رگم  ینیزگب  ناش  ياج  هب  يرگید  دنتـسه  هک  اهنیا  یناوت 

نز هن  ربمغیپ  تفگ : هداـتق  يربط :  28 رخآ » ات  َکِجاوزَِأل - ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  : » نیرّـسفم نخـس  هحفـص 179 ] دـنیبیم [ . تسا و  شنیرفآ 
و هنومیم ، و  يدوهی ، بطخا  نب  ّییح  رتخد  هّیفص  و  بنیز ، و  هملـس ، ّما  و  هدوس ، و  نایفـس ، وبا  رتخد  هبیبح  ّما  و  هصفح ، و  هشیاع ، تشاد 
ای دـنریگب  قالط  ای  هک  نک  ریخم  ار  دوخ  ياـهنز  هک  داتـسرف  هیآ  هکنیا  دـنوادخ  درک . یئاـضاقت  ترـضح  نآ  زا  هشیاـع  يزور  هیریوج ،

دزاـسب و دـنامب و  هک  درک  راـیتخا  وا  تشاد و  تسود  ار  وا  رتشیب  هک  دـناوخ  هشیاـع  يارب  ار  هیآ  هکنیا  لّوا  ربمغیپ  دـنزاسب  دـشاب  هچنآـب 
نیعلا دیدشت  نون و  اب  فّعضن » : » عمجم  30 ُباذَعلا » اََهل  فَعاُضی   » 57-15- نآرق . - دنتفریذپ ارنیا  مه  اهنز  رگید  دش و  لاحشوخ  ربمغیپ 

ءای و اب  فّعـضی »  » و مینکیم . ربارب  ود  وا  يارب  ار  باذع  ینعی  تسا  رماع  نبإ  ریثک و  نبإ  تئارق  باذـع  بصن  دـیزم و  مّلکتم  يهغیـص  هب 
فعاض و نوچ  دنکیمن  قرف  ینعم  رد  هک  دناهدناوخ  فعاضی  نارگید  دوشیم و  دایز  باذع  ینعی  تسا  هرـصب  مدرم  تئارق  باذـع  عفر 

ّثنؤم يهغیـصب  ءات  اب  هرـصب  زاـجح و  مدرم  مومع  يربط :  31 ًاـِحلاص » لَـمعَت  َو  ُتنقَی ... - نَم   » 27-1- نآرق . - تسا ینعم  کـیب  فعض 
-14-1- نآرق «. - ُتنقَی  » رب فطع  يارب  دناهدناوخ  ءای  اب  هفوک  مدرم  تسا و  اهنز  ُتنقَی » نَم   » رد نم  يهملک  زا  دوصقم  نوچ  دناهدناوخ 

يهغیـصب ءای  اب  هکنآ  تسا و  هدش  هدـناوخ  زین  ّثنؤم  يهغیـصب  ءات  اب  تنقت » : » عمجم  233-224- نآرق -161-147- نآرق -41-22- نآرق
فالخ رب   32 يِذَّلا » َعَمطَیَف  . » تسین نّیعم  ظفل  رد  نآ  لعاف  هک  تسا  يرتتسم  ریمـض  نآ  لعاف  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدناوخ  رّکذم 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  فاق  رسک  حتف و  اب  َنرَق » : » عمجم  33 َّنُِکتُوُیب » ِیف  َنرَق  َو   » 22-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  نیع  رسک  اب  هدعاق 
نآ زا  تسا و  هدوب  ّتیلهاج  مدرم  مسر  راک  هس  دومرف : ربمغیپ  تفگ  ءادرد  وبا  يربط :  33 ِۀَِّیلِهاجلا » َجُّرَبَت   » 50-42- نآرق -31-1- نآرق -

 ] 27-1- نآرق  - ماگنه نتساوخ و  ناراب  یسانش  هراتسب  - 2 ندرک . يریگ  هدرخ  ندز و  نعط  سک  رابت  بسنب و  - 1 دناهتشادن : رب  تسد 
زا ادخ  ینعی  يربط :  33 َسجِّرلا » ُمُکنَع  َبِهُذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  . » ندرک اپب  دایرف  داد و  هحون و  هدرم  رب  - 3 ندادناشن . شراب  هحفص 180 ]

زامنب ربمغیپ  تقو  ره  هک  دوب  هام  شـش  تفگ  کلام  سنا  و  تسا . ناطیـش  سجر  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  و  دیادزیم . ار  يدب  یتشز و  امش 
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دیعـس وبا  و  دـناوخیم . ار  هیآ  هکنیا  تسا و  زامن  تقو  هناخ  نابحاص  يا   56-1- نآرق : - دومرفیم تشذگیم و  همطاف 4  يهناخ  زا  تفریم 
نیـسح نسح و  همطاف و  ّیلع و  دوب و  ربمغیپ  هناخ  نوردـب  دـش و  لزان  وا  يهناخب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ربمغیپ  نز  هملـس  ّما  زا 

یبوخ هارب  رـس  حالـصب و  وت  دومرف  متـسین ! تیب  لـها  زا  نم  رگم  ربـمغیپ  يا  مدرک  ضرع  مدوب  هتـسشن  هناـخ  رد  رب  نم  مالّـسلا و  مهیلع 
ریزب ار  نیـسح  نسح و  ّیلع و  ربمغیپ  هک  داد  ربخ  نمب  هملـس  ّما  تفگ  هعمز  نب  بهو  نب  هّللا  دـبع  و  یتسه . ربـمغیپ  ياـهنز  زا  یتـسه و 

نک لخاد  اهنآ  اب  مه  ار  نم  متفگ : نم  دنتـسه . نم  تیب  لـها  اـهنیا  ادـخ  يا  درک : ضرع  درک و  يراز  ادـخ  هب  درک و  عمج  دوخ  ساـبل 
ربـمغیپ ياـهنز  يارب  هیآ  هکنیا  تفگیم  هیآ و  هکنیا  تئارقب  درکیم  زاوآ  رازاـب  رد  همرکع  تفگ : همقلع  و  ینم . يهداوناـخ  زا  وت  دوـمرف :
شرسمه اب  سیمع  تنب  ءامسا   38-1- نآرق : - تفگ ناّیح  نب  لتاقم  عمجم :  35 رخآ » ات  ِتاِملسُملا - َو  َنیِِملـسُملا  َّنِإ  . » تسا هدش  لزان 

! هن ای  تسا  هدمآ  نآرق  زا  یتیآ  اهنز  ام  يارب  دیسرپ : ربمغیپ و  نارـسمه  دزن  تفر  تشگ و  رب  هشبحب  ترجه  رفـس  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج 
دیـسرپ دنتـسه . دوخ  یگدـنز  رد  هدربنایز  مورحم و  اهنز  درک : ضرع  تفر و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضح  وا  هن ، دـنتفگ : اـهنآ 

دناهتـشاذگن قرف  نیرّـسفم  و  تسا . هدش  لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  تسین . نآرق  رد  اهنآ  زا  یکین  مان  اهدرم  دننام  نوچ  درک  ضرع  ارچ !
هک تسا  وا  ملـسم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . یظفل  فالتخا  نایب  رارکت و  يارب  هیآ  رد  نینمؤم  نیملـسم و  رارکت  نمؤم و  ملـسم و  ناـیم 

اُولُوق نِکل  َو  اُونِمُؤت  َمل  ُلق  اّنَمآ  ُبارعَألا  َِتلاق   » هیآ هکنیا  و  تسا . هتفریذپ  مالـسا  لد  رد  هک  تسا  وا  نمؤم  دـنایامنب و  دوخ  مالـسا  نابزب 
ملسم ربمغیپ  و  تسا . نآ  نتسناد  تسار  شریذپ و  نامیا  تسا و  نید  مان  مالسا  تسا  هتفگ  یخلب  تسا و  توافت  هکنیا  اب  قفاوم  انمَلـسَأ »

هدومرف ار  نمؤم  دنشاب و  هدوسآ  شنابز  تسد و  زا  ناملسم  مدرم  هک  یـسکب  تسا : هحفص 181 ]  ] 597-524- نآرق  - هدومرف یفّرعم  ار 
دور باوخب  هنـسرگ  شاهیاسمه  دـباوخب و  دـشاب و  ریـس  بشب  هکنآ  دـشاب و  هدوسآ  وا  بوشآ  ّرـش و  زا  هیاـسمه  هک  تسا  یـسک  تسا :
. - تسا هدش  هدـناوخ  ود  ره  ّثنؤم  رّکذـم و  بیاغ  يهغیـصب  ءات  ءای و  اب  َنوُکَی » : » عمجم  36 ُةَرَیِخلا » ُمَُهل  َنوُکَی  نَأ  . » تسین نمب  نمؤـم 

رد هیآ  چیه   48-1- نآرق : - تفگ يرـصب  نسح  يربط :  37 رخآ » ات  ِهیِدـبُم - ُهّللا  اَـم  َکِـسفَن  ِیف  یِفُخت  َو   » 56-46- نآرق -35-1- نآرق
دناوخیمن ار  هکنیا  هّتبلا  درادب  هدیـشوپ  مدرم  زا  تساوخیم  ار  نآرق  یحو و  زا  يزیچ  ربمغیپ  رگا  تسین و  ربمغیپ  رب  رتتخـس  هکنیا  زا  نآرق 

هک دراد  اضتقا  هدـم  قالط  ار  وا  زاسب و  دوخ  رـسمه  اـب  ینعی   37 َکَجوَز » َکیَلَع  کِـسمَأ   » ولج يهلمج  عمجم : درکیمن . غـالبا  مدرمب  و 
رترید يزور  وا  رگا  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  دیز  ربمغیپ  نوچ  دوخ : ریـسفت  رد  میهاربا  نب  ّیلع  يهتفگب  و  دشاب . یئوگتفگ  اهنآ  نایم 

زا تفر  ترضحنآ  ربمغیپ  ترایز  رد  درک  رید  دیز  زور  کی  تفرگیم . ربخ  وا  زا  ترضحنآ  تفریم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترایزب 
رگید يزیچ  ای  يرطع  قاطا  طسو  رد  بنیز  دیز و  يهناخب  تفر  ترـضحنآ  ربمغیپ  ترایز  رد  درک  رید  دـیز  زور  کی  تفرگیم . ربخ  وا 
اجنآ زا  َنیِِقلاـخلا و  ُنَسحَأ  ُهّللا  كراـبت  روـّنلا  قلاـخ  هّللا  ناحبـس  دوـمرف : داـتفا  بـنیز  هـب  شمـشچ  درک و  سپ  ار  رد  ربـمغیپ  دـیئاسیم و 
رگا يدرک ! ادـیپ  یئاج  ربمغیپ  لد  رد  وت  دـیاش  تفگ : وا  درک  لـقن  وا  يارب  ار  تشذگرـس  هکنیا  بنیز  دـمآ  هناـخب  دـیز  نوچ  تشگرب 

هکنیا تفر و  ربمغیپ  روضح  دیز  منامب . ود  ره  زا  دریذپن و  ارم  ربمغیپ  مسرتیم  تفگ  وا  يوش  ربمغیپ  رسمه  ات  مهدب  تقالط  ینک  تقفاوم 
هکنیا رخآ » ات  َکِـسفَن  ِیف  یِفُخت   » هلمج هکنیا  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  رخآ .» اـت  َکـیَلَع - کِـسمَأ   » دومرف ربمغیپ  درک  لـقن  ار  وگتفگ 

ار بنیز  مهاوخیم  تفگ  دیز  داد و  دهاوخ  قالط  ار  وا  دیز  دش و  دـهاوخ  وا  رـسمه  بنیز  هک  دـندوب  هداد  ربخ  ربمغیپ  هب  نوچ  هک  تسا 
ربخ نآ  زا  ار  وت  هدرک و  راکـشآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسا  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  هب  هلمج  هکنیا  اب  هدـم ، قالط  ار  وا  دومرف : ربمغیپ  مهد  قالط 

ادـج و هحفـص 182 ]  ] 1072-1050- نآرق -1000-980- نآرق -660-631- نآرق -46-19- نآرق  - دـیز زا  بـنیز  هـک  تـسا  هدرک  راد 
هیآ رهاظ  يروبا : تسا . هدـش  لـقن  مه  نیدـباعلا 4  نیز  داّجـس  ماـما  زا  ینعم  هکنیا  و  يرادـیم . هدیـشوپ  لد  رد  ار  نآ  دوشیم  وت  رـسمه 

نوریب راـیتخا  زا  دـهاوخیم  لد  هچنآ  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  یلو  تسا  هدوـبن  یکی  ربـمغیپ  ناـبز  لد و  دروـم  هکنیا  رد  هک  دـنامهفیم 
دنپ ياضتقمب  درک  راهظا  دوخ  لد  فالخ  رب  ربمغیپ  هچنآ  و  دننک . رادومن  هک  تسا  يروتسد  نآ  هب  هن  تسا و  یتمالم  نآ  رب  هن  هک  تسا 

َو  » تسا هدش  هتفگ  یتشردب  ترـضحنآب  هک  هیآ  رد  و  مدرم . يزارد  نابز  زا  يریگ  ولج  وربآ و  ظفح  مه  دوب و  دیز  يارب  یهاوخ  ریخ  و 
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زا هک  تسا  هدوب  بسانم  ربمغیپ  ماقمب  دـیاش  سپ  نیبرقملا » تائّیـس  راربالا  تانـسح   » دـناهتفگ هک  تسا  هکنیا  يارب  ُهاشَخت » نَأ  ُّقَحَأ  ُهّللا 
رب هیآ  رد  تسا و  هدوب  وا  ماقم  بسانم  فالخ  نخـس  هکنیا  رادـهگن ، ار  وا  تفگ : نوچ  تفگیمن و  دـیز  اب  يزیچ  قالط  ای  يرادـهگن و 
نِم ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  [ » هحفص 183  ] 872-795- نآرق  - 776-774- یقرواپ -475-440- نآرق «. - 29» تسا هدش  يریگ  هدرخ  نآ 

زا دزیرگن و  ناشیا  زا  ات  دناوخن  ردپ  ار  وا  زور ، نآ  دنزیرگب  نارـسپ  زا  ناردپ  هک  هتفر  لزا  رد  هکنآ  مکحب  هتـشون : فشک   40 مُِکلاجِر »
وا عرـش و  رد  دننکن  لوبق  ار  رـسپ  رم  ردپ  یهاوگ  يدوب  ردـپ  رگا  هک  دـناوخن  ردـپ  ار  وا  ونـش : رگید  ياهفیطل  دـنک ، تعافـش  ناشیا  رهب 

440-396- نآرق -49-1- نآرق «. - ًادیِهَـش مُکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  : » تسا نآرقب  هک  داد ، دـهاوخ  یهاوگ  تّما  تلادـع  هب  تمایق  يادرف 
يارب زیخاتسر  ات  رهمب  رـس  رد  هکنیا  تسا و  هدش  رهم  مامت و  واب  يربمغیپ  ماقم  هک  تسا  ناربمغیپ  رخآ  ینعی  يربط :  40 َنیِِّیبَّنلا » َمَتاخ  َو  »

« کسم همتاخ  موتخم   » دنیوگیم هکنانچ  ناربمغیپ  رخآ  ینعی  دـناهدناوخ  ءات  حـتفب  يرـصب  نسح  مصاع و  و  دـش . دـهاوخن  هدوشگ  سک 
نبإ تئارق  رد  و  درک ، مامت  دناسر و  رخآب  ار  يربمغیپ  ینعی  دناهدناوخ  رسکب  نارگید  تسا و  هدش  رخآ  کشم  اب  هک  هدیسر  نایاپب  ینعی 
یلاح دوخ  ریبک  لضف  تسا : هتـشون  فشک   47 ًارِیبَک » اًلـضَف  ِهّللا  َنِم   » 28-1- نآرق «. - نیّیبّنلا متخ  اـّیبن  نکل  و   » تسا هدوب  نینچ  دوعـسم 

هتخیوآ وزرآ  رد  یناج  هتخیمآ  تبحصب  یسفن  ینادواج  زیخاتسر  یناهن و  لبط  رازه  دص  اب  یناحور  یـشیع  رگید  یتخاون  تسا و  رگید 
زا دزوسیم و  رهم  شتآ  رد  دناوتیمن . ترابع  دوجو  عاعش  زا  دنادیمن و  زاب  تفای  زا  بلط  تسه  هک  یقرغ  زا  هتـشگ . قرغ  تفای  رونب  یلد 

یمه نم  هن  وت ، يهدـنب  ناج   || منک  دوع  یمه  ناج  قشع ، شتآ  رب  هحفص 184 ]  ] 32-1- نآرق : - دیوگ یمه  نابزب  دزادرپیمن . زآب  زان 
زا ینعی  نایبت :  48 رخآ » اـت  مُهاذَأ - َعد  َو   » منک دوجوم  هلیح  هب  رگد  ناـج  دـص   || یهر  ناـج  وت  قشع  تخوسب  كاـپ  نوچ  منک  دوـج 

: سابقملا ریونت   18-1- نآرق . - مینکیم ناشّرـش  عفد  میریگیم و  ار  اهنآ  بیـسآ  ولج  دـشاب  امب  وت  يهیکت  نوچ  هک  رادـم  كاب  ناـشرازآ 
ّماب ربمغیپ  تسا : هدرک  لقن  حـلاص  وبا - زا  يّدـس  حوتفلا : وبا   50 رخآ » ات  ََکل - انلَلحَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  . » شکم ار  اـهنآ  دّـمحم  يا  ینعی 

هب هّکم  زا  هک  ناشیوخ  نآ  يرـسمهب  دنتـسه  لالح  وت  رب  هک  دـمآ  تیآ  هکنیا  درک  جاودزا  داهنـشیپ  دوخ  يومع  بلاـط  وبا  رتخد  یناـه 
وبا  50 اهَـسفَن » تَـبَهَو  نِإ   » 46-1- نآرق . - دـش عونمم  دوـخ  داهنـشیپ  زا  ربـمغیپ  دوـب  هدرکن  ترجه  وا  نوـچ  دـناهدرک و  ترجه  هنیدـم 

ربمغیپ هب  ار  دوخ  رهمیب  ینز  رگا  هک  تسا  هکنیا  هیآ  زا  دوصقم  و  تسا . هدـش  تئارق  نا »  » هزمه يالاب  يادـص  ریز و  يادـص  اب  حوتفلا :
یلو دش . دهاوخن  وا  نز  دشخبب  يدرمب  ار  دوخ  ینز  رگا  ینعی  تسین  زیاج  هبه  يهغیصب  حاکن  نارگید  يارب  دوب و  دهاوخ  وا  نز  دشخبب 

ار دوخ  نز  مادـک  هک  تسا  فـالتخا  و  دوش . نّیعم  رهم  هک  یتروص  رد  دناهتـسناد  تسرد  ار  هکنیا  هفوک  ياـهقف  زا  ياهّدـع  هفینح و  وبا 
. تسا هدـناوخ  نإ »  » نودـب اهـسفن » تبهو   » وا هک  تسا  هدـش  لقن  دوعـسم  نبإ  زا  يربط :  24-1- نآرق . - دـش وا  هارمه  دیـشخب و  ربمغیپب 
رد تسا و  هدش  تئارق  زین  ءای  تروصب  فیفختب  تسا و  هدش  هدناوخ  رخآ  يهزمه  اب  یِجُرت » : » حوتفلا وبا   51 رخآ » ات  ُءاشَت - نَم  یِجُرت  »

يزیچ مادـک  ره  دـندربیم و  کـشر  رگدـکیب  ربمغیپ  ياـهنز  دـناهتفگ : نیزر  وبا  دـیز و  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم 
ار دوخ  ياهنز  اینُّدلا » َةایَحلا  َندُِرت  َُّنتنُک  نِإ  َکِجاوزَِأل  ُلق   » هک دمآ  هیآ  هکنیا  ات  درک  يرود  هام  کی  تّدمب  اهنآ  زا  ربمغیپ  دنتساوخیم و 
 ] 425-364- نآرق -60-51- نآرق -21-1- نآرق  - زا سپ  و  دـنزاسب ، وت  اب  دـنهاوخب و  ترخآ  ای  دـنورب و  دـنهاوخب و  ایند  هک  نک  ّریخم 

مادک ره  يرادب و  دوخ  دزن  یهاوخب  ار  مادک  ره  دندش  میلـست  وت  نامرفب  رگا  هک  تسا  هدش  لابند  بلطم  هکنیا  نخـس  نآ  هحفص 185 ]
ار هعمز  رتخد  هدوس  ّطـقف  هدومرف و  راـتفر  يواـستب  اـهنآ  ناـیم  هیآ  هکنیا  زا  سپ  ربمغیپ  یهد و  يرترب  شزیمآ  جراـخم و  رد  یهاوخب  ار 

هتفگ دهاجم  - 2 دشاب . يرـسمه  دنب  رد  دنک و  رظن  فرـص  هشیاع  تعفنمب  دوخ  يایازم  يهمه  زا  هک  درک  لوبق  وا  دـهد  قالط  تساوخ 
تیآ نوچ  دـنتفگ : یـضعب  و  ینادرگرب . دوخ  دزن  هرابود  یهاوخ  رگا  يدرک  رانکرب  هک  ارنآ  ینک و  راـنکرب  یهاوخب  ار  مادـک  ره  تسا :
دندش میلست  دوش  مامت  اهنآ  قالطب  رایتخا  هکنیا  يهجیتن  هک  دندیسرت  درک . ّریخم  ار  اهنآ  ربمغیپ  دش و  لزان  َُّنتنُک » نِإ  َکِجاوزَِأل  ُلق   » 28

نآ هاگنآ  باختنا ، رد  تسا  راتخم  ربمغیپ  هک  دـش  لزان  ُءاـشَت » نَم  یِجُرت   » هیآ هکنیا  نآ  زا  سپ  دـننک . تعاـطا  دـیامرف  ربمغیپ  هچنآ  هک 
هیریوج رگید  رفن  جنپ  درک و  ربارب  ار  اهنآ  تمسق  رد  تشادهگن و  دوخ  دزن  ار  بنیز ] هملـس و  ّما  هصفح و  هشیاع و   ] رفن راهچ  ترـضح 
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ره یهد و  قـالط  یهاوخ  ار  مادـک  ره  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 3 درک . راـنکرب  دوخ  زا  ار  هدوس  هبیبـح و  ّما  هنوـمیم و  هّیفـص و  و 
زا دـعب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  52 ُءاسِّنلا » ََکل  ُّلِحَی  ـال   » 784-763- نآرق -581-547- نآرق . - يرادهگن یهاوخ  ار  مادـک 

لـالح وـت  رب  رگید  یـسک  میاهدرک  لـالح  وـلج  تاـیآ  رد  هک  اـهنآ  زج  تسا : هتفگ  بعک  نب  ّیبا  ریگم . رگید  نز  يراد  هک  اـهنز  هکنیا 
تیآ - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخـس   30-1- نآرق . - تسین لالح  وت  رب  ناملـسم  ریغ  ياهنز  اب  يرـسمه  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  تسین .
نّیعم دوخ  يارب  یگدنز  تارّرقم  دـناوتیمن  دوخ  رـشب  هک  تسا  هدرک  مالعا  اراکـشآ  رخآ » ات  یَـضَق - اذِإ  ٍۀَـنِمُؤم  َو ال  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام   » 36

يرایتخا ربمغیپ  روتسد  ربارب  رد  درادن  ّقح  یـسک  دنک و  نّیعم  ربمغیپ  ّقح  يوس  زا  دیاب  سپ  دهدیمن  زیمت  ار  دوخ  ّرـش  ریخ و  زین  دنک و 
تایح و تایـضتقم  تسا و  هدش  هتخاس  یمدآ  هک  دوشیم  رداص  نوناک  نآ  زا  وا  ياهروتـسد  نوچ  دـنکب ، یبایزرا  راهظا  دـشاب و  هتـشاد 

 - لیمکت يرادهگن و  دیاب  تسا ، هتفر  راکب  ناسنا  ندب  رکف و  شنیرفآ  رد  هچنآ  ینعی  دیوگب  ربمغیپ  هچنآ  سپ  تسا  هدش  نّیعم  وا  ياقب 
تیآ 37 رخآ  - 2 دشاب . ادخ  بناج  زا  نیملـسم  تموکح  دیاب  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیمهب  و  دوش . هحفص 186 ]  ] 90-42- نآرق

عونمم هدناوخ  رسپ  نز  اب  يرـسمه  تسا : هدش  هتفگ  هک  یگدنز  رد  کچوک  راک  کیب  هزاجا  يهلابند  رد  ًالوُعفَم » ِهّللا  ُرمَأ  َناک   » يهلمج
تهج زا  هچ  هفیظو و  ینعی  عیرـشت  تهج  زا  هچ  تسا ، دـنوادخ  نامرف  ِهّللا » ُرمَأ   » نوچ میئوگب : تسا  نکمم  دراد ! بسانت  هچ  ایآ  تسین 

رما ادخ  هچنآ  اریز  تسا  هدـش  ماجنا  ّقح  نامرف  تروص  ره  رد  سپ   233-218- نآرق -56-25- نآرق . - تشونرس ریدقت و  ینعی  نیوکت 
یلصا و حالص  ریخب و  دارفا  ینامرفان  تسین و  يزیچ  حالص  ریخ و  زج  ّقح  شنیرفآ  رد  ریخ  تسا و  تحلصم  دوش  ماجنا  هک  تسا  هدرک 

هدش ماجنا  هّتبلا  تسا  هدـش  تشونرـس  تسا و  هدرک  رما  هچنآ  زین  دـنوشیم و  فرحنم  دوخ  حالـص  ریخ و  زا  هکلب  درادـن  بیـسآ  یمومع 
مرتحم و تسا و  هدـش  ماجنا  تهج  ره  زا  ّقح  رماوا  هک  تسا  هدـش  مالعا  جاودزا  يهزاجا  هکنیا  يهلابند  رد  سپ  ریذـپان ، فّلخت  تسا و 

تیاهنیب تردق  نآ  ربارب  رد  یـسمش  يهموظنم  کی  ندیرفآ  هشپ و  ندیرپ  هک  درادن  توافت  ّقح  هاگـشیپ  رد  عوضوم  یگرزب  کچوک و 
توعد و ره  رد  تسا و  نارگید  يهدارا  زا  ریغ  ربمغیپ  هدارا  هک  دنامهفیم  نینچ  ِِهنذِِإب » ِهّللا  َیلِإ  ًایِعاد   » يهلمج تیآ 46  - 3 تسا . ناسکی 
یهدـنامرف و هاگتـسد  هک  رـشب  دارفا  رگید  لثم  تسین  هدیجنـسن  دوخ و  رـس  دراد و  هزاجا  ماـهلا و  میقتـسم  دـنراد  ناـمدرم  اـب  هک  ینخس 
« ٌجَرَح َکیَلَع  َنوُکَی  الیَِکل   » يهلمج تیآ 50  - 4 56-21- نآرق . - دنکیم رداص  ینامرف  دهدیم و  یصیخشت  هدیجنسن  ناشزغم  صیخـشت 

طباور تسایس و  رظن  زا  نوچ  تسا ، نارگید  زا  ریغ  ربمغیپ  يارب  اهنز  يرادهگن  شزیمآ و  هک  دشاب  هکنیا  یگنت  جرح و  زا  دوصقم  دیاش 
راوتـسا يدنواشیوخ  اهنآ  اب  دـشکب و  دوخب  ار  بارعا  ياهلد  هلیـسو  نیاب  هک  دـشاب  دازآ  اهنز  يرادـهگن  رد  دـیاب  برع  فلتخم  لیابق  اب 

هکنیا رد  ار  وت  فیلکت  یلو  زینک  نز و  اب  شزیمآ  رد  میاهدرک  فّلکم  هنوگچ  ار  نارگید  مینادـیم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ور  هکنیا  زا  دـنک 
يارب تسه  زین  نارگید  رب  تسه  وت  رب  هچنآ  فئاـظو  هحفص 187 ]  ] 56-21- نآرق  - مامت رد  هکنیا  اب  میدرک  ادـج  نارگید  زا  عوضوم 

هک رخآ  تیآ  دـیاش  ینک و  رارقرب  هطبار  فلتخم  ياهنز  اب  تحلـصم  ياضتقمب  یناوتب  ینکن و  ریگ  اـنگنت  رد  دـشاب و  زاـب  تتـسد  هکنیا 
يرادـهگن و نوچ  هک  دـشاب  بلطم  نیمه  يهلابندـب  تسین  اور  وت  رب  رگید  نز  سپ  نیز  ینعی  ُءاـسِّنلا » َکـَل  ُّلِـحَی  ـال   » تسا هدـش  هتفگ 

یـشاب دازآ  اهنز  اب  يهطبار  رد  هک  درکیم  زاجم  ار  وت  نونکات  هک  تحلـصم  نآ  دراد و  مزـال  تارّرقم  تسا و  قیقد  رایـسب  نز  اـب  شزیمآ 
235-206- نآرق . - یشاب دودحم  اهنز  اب  ترشاعم  رد  دیاب  مه  وت  تسا و  هدش  مامت  حلاصم  تایضتقم و  نآ  نارود  نونکا 

ات 73] تایآ 53  [: 33  ] بازحألا هروس  ]

اذِإَف اُولُخداَف  ُمتیِعُد  اذِإ  نِکل  َو  ُهانِإ  َنیِرِظان  َریَغ  ٍماعَط  یلِإ  مَُکل  َنَذُؤی  نَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   872-795- نآرق -
ًاعاتَم َّنُهوُُمتلَأَس  اذِإ  َو  ِّقَحلا  َنِم  ِییحَتـسَی  ُهّللا ال  َو  مُکنِم  ِییحَتـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُؤی  َناک  مُِکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنأَتسُم  ـال  َو  اوُرِـشَتناَف  ُمتمِعَط 

َّنِإ ًادـَبَأ  ِهِدـَعب  نِم  ُهَجاوزَأ  اوُحِکنَت  نَأ  َو ال  ِهّللا  َلوُسَر  اوُذُؤت  نَأ  مَُکل  َناک  ام  َو  َّنِِهبُوُلق  َو  مُِکبُولُِقل  ُرَهطَأ  مُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  نِم  َّنُهُولَئـسَف 
َو ال َّنِِهئانبَأ  َو ال  َّنِِهئابآ  ِیف  َّنِهیَلَع  َحانُج  ال  [ 54  ] ًامِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َناک  َهّللا  َّنِإَف  ُهوُفُخت  َوأ  ًائیَش  اوُدُبت  نِإ  [ 53  ] ًامیِظَع ِهّللا  َدنِع  َناک  مُِکلذ 
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[55  ] ًادیِهَش ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  َنیِقَّتا  َو  َّنُُهنامیَأ  تَکَلَم  ام  َو ال  َّنِِهئاِسن  َو ال  َّنِِهتاوَخَأ  ِءانبَأ  َو ال  َّنِِهناوخِإ  ِءانبَأ  َو ال  َّنِِهناوخِإ 
ِیف ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُـسَر  َو  َهّللا  َنوُذؤـُی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 56  ] ًامِیلسَت اوُمِّلَـس  َو  ِهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ 

َو ًاناتُهب  اُولَمَتحا  ِدَقَف  اُوبَـسَتکا  اَم  ِریَِغب  ِتانِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  َو   1224-1- نآرق [ - 57  ] ًانیِهُم ًاباذَع  مَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا 
َناک َو  َنیَذُؤی  الَف  َنفَرُعی  نَأ  یندَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبالَج  نِم  َّنِهیَلَع  َنِینُدی  َنِینِمؤُملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوزَِأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 58  ] ًانِیبُم ًامثِإ 

ّالِإ اهِیف  َکَنوُرِواُجی  َُّمث ال  مِِهب  َکَّنَیِرُغَنل  ِۀَنیِدَملا  ِیف  َنوُفِجرُملا  َو  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُملا  ِهَتنَی  َمل  ِنَئل  [ 59  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا 
-1- نآرق [ - 62  ] ًالیِدبَت ِهّللا  ِۀَّنُِـسل  َدَِجت  َنل  َو  ُلبَق  نِم  اوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهّللا  َۀَّنُـس  [ 61  ] ًالِیتقَت اُولُِّتق  َو  اوُذِـخُأ  اوُفُِقث  امَنیَأ  َنِینوُعلَم  [ 60  ] ًالِیلَق

مَُهل َّدَـعَأ  َو  َنیِِرفاـکلا  َنََعل  َهّللا  َّنِإ  [ 63  ] ًابیِرَق ُنوُکَت  َۀَـعاّسلا  َّلََعل  َکیِردـُی  ام  َو  ِهّللا  َدـنِع  اهُملِع  امَّنِإ  ُلق  ِۀَـعاّسلا  ِنَع  ُساـّنلا  َُکلَئـسَی   682
[66  ] الوُسَّرلا اَنعَطَأ  َو  َهّللا  اَنعَطَأ  انَتَیل  ای  َنُولوُقَی  ِراّنلا  ِیف  مُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َموَی  [ 65  ] ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  ًاَدبَأ ال  اهِیف  َنیِِدلاخ  [ 64  ] ًاریِعَس

اَهُّیَأ ای  [ 68  ] ًارِیبَک ًانَعل  مُهنَعلا  َو  ِباذَعلا  َنِم  ِنیَفعِض  مِِهتآ  انَّبَر   460-1- نآرق [ - 67  ] الِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُک  َو  انَتَداس  انعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اُولاق  َو 
ًالوَق اُولُوق  َو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 69  ] ًاهیِجَو ِهّللا  َدـنِع  َناک  َو  اُولاق  اّمِم  ُهّللا  ُهَأَّرَبَف  یـسُوم  اَوذآ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
یَلَع َۀـَنامَألا  اَنـضَرَع  ّانِإ  [ 71  ] ًاـمیِظَع ًازوَـف  َزاـف  دَـقَف  َُهلوُـسَر  َو  َهّللا  ِعُِـطی  نَم  َو  مَُکبوـُنُذ  مَُکل  رِفغَی  َو  مَُکلاـمعَأ  مَُـکل  ِحلـُصی  [ 70  ] ًادیِدَس
ُهّللا َبِّذَُعِیل   601-1- نآرق [ - 72  ] ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناسنِإلا  اَهَلَمَح  َو  اهنِم  َنقَفـشَأ  َو  اهَنلِمحَی  نَأ  َنَیبَأَف  ِلابِجلا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا 

 ] 182-1- نآرق [ - 73  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  ِتانِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  یَلَع  ُهّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرشُملا  َو  َنیِکِرشُملا  َو  ِتاِقفانُملا  َو  َنیِِقفانُملا 
رداچ داشگ و  يهماج  سابل و  میج : رسک  اب  بابلج  عمج  َّنِِهبِیباَلَج » . » نآ ندش  هدامآ  وا و  ندش  کیدزن  هینا » : » تاغل ینعم  هحفص 189 ]

کلاـم سنا  دوـمرف . روتـسد  ياهمیلو  تفرگ  ینزب  ار  شحج  تنب  بـنیز  ربـمغیپ  نوـچ  فـشک : لوزن : نأـش   76-58- نآرق . - نهاریپ اـی 
هتـسد هتـسد  مدرک و  توعد  متفر و  نم  ناوخب . ام  يهرفـس  رب  يدـید  هک  ار  نارای  زا  سک  ره  ورب و  هک  درک  رومأم  ار  نم  ربمغیپ  تفگ :

ره زا  رگدکی  اب  دندنام و  رفن  هس  دنتفر  همه  نوچ  دـنامن . یـسک  رگید  دـمآ و  دوب  سک  ره  مدرک  ضرع  دـنتفر و  دـندروخ و  دـندمآ و 
تفر و هناخ  زا  دش و  دـنلب  راب  ود  رابکی و  دـهاوخب و  ار  اهنآ  رذـع  هک  تشاد  مرـش  ربمغیپ  تشذـگ  یتّدـم  نوچ  دـنتفگیم . نخـس  يرد 

. - دنتـساخرب اهنآ  دـناوخ و  ربمغیپ  دـش و  لزان  ِّقَحلا » َنِم  ِییحَتـسَی  ُهّللا ال  َو   » تیآ 53 ماگنه  هکنیا  دـندوب  دوخ  ياـجب  اـهنآ  تشگرب و 
ناتینامهمب نوچ  یلو  دینیـشنن  اذغ  ندش  هدامآ  راظتنا  هب  دیوشن و  دراو  ربمغیپ  يهناخب  هزاجایب  نینمؤم  يا   53 همجرت :  597-556- نآرق

دنکیم مرـش  امـش  زا  دوشیم و  تحاران  ربمغیپ  هک  دینکن  مهارف  نخـس  سنا و  نمجنا  دیور و  نوریب  دیدروخ  اذغ  نوچ  دیورب و  دندناوخ 
رتکیدزن اهنآ  امش و  یلدکاپب  هک  دشاب  هدرپ  سپ  زا  دیتساوخ  يزیچ  ربمغیپ  نارـسمه  زا  رگا  تسین و  یئایح  ندنایامن  ّقح  زا  ار  ادخ  یلو 

مه دیرازایب و  ار  ربمغیپ  هک  امـش  رب  تسین  اور  دینادب ] دیوش  رـسمه  وا  نانز  اب  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  دیراد  لدب  هک  یمدرم  امـش   ] تسا و
ناـهنپ ار  يزیچ  دوـخ  هچ  تسا 54 و  يراکراجنهان  تخـس  ّقح  هاگـشیپب  هک  دـیوش . رـسمه  شنانز  اـب  تسین  اور  زگره  شگرم  سپ  زا 

ردارب ناردارب و  نارـسپ و  مه  دوخ و  ناردـپ  اـب  دنـشاب  هدرپیب  تسا : اور  ناـنز  رب  هک  دـینادب  دنادیم 55 و  ادخ  ار  همه  راکـشآ  ای  دـینک 
زیچ همه  رب  وا  هک  دـینک  تعاطا  ار  وا  نامرف  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دوخ و  نازینک  دوخ و  شیکمه  ناـنز  زین  ناـگداز و  رهاوخ  ناـگداز و 
دینک مالس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  مه  ناناملسم  امش  سپ  دنتسرف  یم  دورد  ربمغیپ  هب  شناگتشرف  ادخ و  هک  دینادب  انیب 56 و  تسا و  هاوگ 

ود رهب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هحفـص 190 ] درازایب [  ار  ربمغیپ  ادـخ و  اـت ] دـنک  يراددوخ  هکنیا  زا   ] سک ره  هک  یگدرپسرس 57  میلـست و  اب 
راب راکشآب  دنرازایب  ار  هانگیب  ناملسم  نز  درم و  هک  ناسک  نآ  زین  تسا 58 و  هدرک  هدامآ  ناشیا  رب  كاندرد  یباذع  هدرک و  تنعل  ملاع 
دوخ رب  اـهرداچ  اـت  نک  شرافـس  نینمؤم  ياـهنز  دوخ و  نارتخد  نارـسمهب و  ربـمغیپ  يا  وت  سپ  دـنربیم 59  شود  رب  یغورد  یتـمهت و 

هک  ] نابرهم تسا و  هدنشخب  دنوادخ  هچ  دنشاب  رودب  ناسوهلب  رازآ  زا  ات  یکاپ  یگدازآب و  تسا  اهنآ  یئاسانـش  ياههناشن  هک  دننابـسچب 
ات میروشیم  ناشیا  رب  ار  وت  دـنرادن  دوخ  راـک  زا  تسد  رهـش  نازادرپغورد  نـالدرامیب و  ناـقفانم و  رگا  سپ   60 دـنکیم ] راک  نیاب  راداو 

هکنیا هک  دنوش 62  هتشک  یتخسب  دنوش و  راتفرگ  دنبایب  ناشاجک  رهب  یمک 61 و  رگم  دنشاب  هدنار  دننامب و  وت  يراوجمه  رهشب و  دنناوتن 
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یک زیخاتـسر  دنـسرپیم : وت  زا  ناشیدنا ] جک  هنوگنیا   ] یباین 63 شنوگرگد  زگره  نیـشیپ و  ناگتـشذگ  يهمه  رد  تسا  دـنوادخ  شور 
اب ار  نارفاـک   ] دـشاب 64 کـیدزن  هک  دـیاش  تسا و  هدرکن  هاـگآ  نآ  زا  ار  وت  سک  هّتبلا  و  سب . دـناد و  يادـخ  يوگب : وـت  دوـب ! دـهاوخ 

تسود دننامب و  نادواج  اج  نآ  رد  هک 65  تسا  هدرک  هدامآ  ناشیا  رب  نازوس  شتآ  تسا و  هدرک  ناشنیرفن  ادخ  هک ] راک  هچ  زیخاتـسر 
و دنهاوخ ] شزوپ   ] میدوب 67 ربمغیپ  ادـخ و  ربنامرف  شاک  يا  دـنیوگ : دوش و  ربز  ریز و  شتآب  ناـش  هرهچ  زور  نآـب  دنباین 66 و  روای  و 
رب یتنعل  گرزب  نک و  ربارب  ود  ار  اهنآ  رازآ  ایادخ  دندرک 68  ناهارمگ  اهنآ  میدرب و  دوخ  نارورس  ناگرزب و  نامرف  ام  ادخ  يا  دنیوگ :

یسوم رازآ  هک  دیشابن  لیئارسا  ینب  يهتسد  نآ  لثم  دیرازاین و  ار  ربمغیپ  امش  ناناملسم  يا  یتحیصن ] يرّکذت و  کنیا   ] تسرف 69 ناشیا 
دینک و هشیپ  يوقت  نینمؤم  يا  سپ  دوب 70  يدرم  دنمجرا  ّقح  هاگـشیپب  وا  هک  تشادب  هدوسآ  اهنآ  نابز  نایز  زا  ار  وا  دنوادخ  دندرک و 

يراگتـسر درب  ربمغیپ  ادـخ و  نامرف  سک  ره  هک  دزرمایب  ناتناهانگ  دـنک و  تسارب  ور  امـش  ياهراک  ادـخ  اـت  دیئوگب 71  نخـس  تسرد 
اههوک نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ام  هک  تسا  یتناما  دیاهتفرگ ] ندرگب  هک  نید  دـنب  هکنیا  دـینادب : مدرم  امـش  و   ] تسا 72 وا  بیـصن  گرزب 
دنوادخ هک  ات  نادان 73  و  هحفص 191 ] دوب [  راکمتـس  هک  تشادرب  ارنآ  یمدآ  دندیـسرت و  نآ  زا  دندز و  زاب  رـس ، اهنآ  میدرک و  هضرع 

تناما راب  یتسردـب  هک   ] ار نمؤم  نز  درم و  و  دـنک ، راتفرگ  رازآب  دـندناسرن ] لزنمب  دنتـشادرب و  راـب  هک   ] ار قفاـنم  كرـشم و  نز  درم و 
ٍماعَط یلِإ  مَُکل  َنَذُؤی  نَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخدَت  ال  : » نیرّسفم نخـس  میحر . تسا و  روفغ  ادخ  هک  دراد  دوخ  اب  درآ و  ناشزاب  هارب  دندرب ]
اذـغ ندـش  هدامآ  زا  شیپ  یلو  دـننک  توعد  ار  امـش  یئاذـغ  هب  رگم  دـیوشن  ربمغیپ  يهناخ  دراو  هزاجایب  ینعی  عمجم :  53 َنیِرِظان » َریَغ 

ُمتمِعَط اذِإَف   » هلمج نیاب  تسا : هتفگ  املع  زا  یـضعب  و  دـشک . ازاردـب  امـش  نمجنا  دینیـشنب و  یتّدـم  اذـغ  نتخپ  راـظتناب  اـجنآ  هک  دـیورن 
381-350- نآرق -108-15- نآرق . - تسا هدرک  بدا  دننامیم  مدرم  هناخ  رد  هزادـنا  زا  شیب  هک  اهنآ  لیقث و  نامدرم  دـنوادخ  اوُرِـشَتناَف »
دنتفریم و اذغ  عقوم  زا  شیپ  دندروخیم و  اذغ  دنتفریم و  ربمغیپ  يهناخ  هب  هاگ  هاگ  ناناملـسم  زا  يا  هتـسد  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک :
َو . » دش لزان  هیآ  هکنیا  ات  موشیم  تحاران  امـش  راک  هکنیا  زا  دیوگب  اهنآب  هک  تشاد  مرـش  ربمغیپ  دوش و  هدامآ  اذغ  ات  دنتـسشنیم  یتّدـم 

نایم هکنیا  رد  دندروخیم  اذغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  اب  باحصا  زا  رفن  دنچ  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  53 رخآ » ات  َّنُهوُُمتلَأَس - اذِإ 
ربمغیپب تفگ : رمع  تسا  هتفگ  کلام  سنا  و  دـش . لزان  هیآ  هکنیا  دـمآ و  راوگاـن  ربمغیپ  رب  دروخ ، هشیاـع  تسدـب  اـهنآ  زا  یکی  تسد 

هکنیا زا  دـعب  هیآ  هکنیا  دنـشاب . باجح  رد  اهنآ  ینک  رما  تسا  بوخ  هچ  دـنیآیم  وت  ياهنز  دزن  دـب  بوخ و  مدآ  روج  همه  مدرک  ضرع 
راقو ایح و  يوناز  سپ  رد  نامگ  مهو و  هر  زا  دیوش  رود   || نامرحمان  دیشوپب ز  هدید   26-1- نآرق : - مظن ینیسح : دش  لزان  رمع  ضرع 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  شیپ  هشیاع  هرجحب  یتعامج  يزور  دنتفگ : رگید  یضعب  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا  رارق  ربصب و  دینیـشنب  شوخ  ||  
نآ تسد  دادیم  یـسکب  دروآیم و  ماعط  نوچ  دشیم و  دمآیم و  هشیاع  هنایم  رد  دندروایب  یماعط  ات  دومرفب  وا  دـندوب و  رـضاح  مّلـس  هلآ و 

َو ِهّللا  َلوُسَر  اوُذُؤت  نَأ  مَُکل  َناک  ام  . » داتسرفب باجح  تیآ  یلاعت  يادخ  دماین  شوخ  ار  لوسر  و  دمآ ، زاب  وا  تسدب  هحفص 192 ] درم [ 
دریمب ربمغیپ  رگا  تفگ : يدرم  دنتشاد  دمآ  تفر و  ربمغیپ  يهناخب  اهدرم  باجح  تیآ  زا  شیپ  نوچ  يربط :  53 رخآ » ات  اوُحِکنَت - نَأ  ال 

: نایبلا حور   68-1- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  دش . رطاخ  هدرزآ  دیسر و  ربمغیپ  شوگب  ربخ  هکنیا  مریگیم ، يرسمهب  ار  وا  نز  نالف  نم 
وا گرم  زا  سپ  میورب  اهنآ  ياههناخب  هک  دـنکیم  عنم  ار  ام  دوشیم و  رـسمه  ام ، ياههدازومع  اب  دّـمحم  تفگ : ّیمیت  هّللا  دـیبع  نب  هحلط 

متـشاد ّکش  ربخ  هکنیا  یتسرد  رد  نم  تسا : هتفگ  یطویـس  و  دـش . لزان  وا  نخـس  ربارب  رد  هیآ  هکنیا  دـش . مهاوخ  رـسمه  هشیاع  اب  نم 
زا نخـس  هکنیا  دـش : نم  مولعم  هکنیا  اـت  دـیوگیمن  نخـس  نینچ  وا  و  دـندوب ، هداد  تشهب  دـیون  اـهنآب  هک  دوب  رفن  هد  نآ  زا  هحلط  نوچ 
زا نینمؤم  ياهنز  هک  تسین  مزال  ینعی  يربط :  55 َّنِِهئاِسن » َو ال  . » تسا هدوب  درم  هکنیا  دننامه  بسن  مان و  رد  هک  تسا  هدوب  رگید  يدرم 
ام َو ال   » 21-1- نآرق . - دـنیامنب ار  دوخ  شیارآ  نمؤم  ياهنزب  هک  تسین  كاب  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  و  دنـشاب . باجح  رد  رگدـکی 

داـفمب دـناهتفگ : یـضعب  هن ! اـی  تسا  مرحم  وا  رب  نز  مـالغ  اـیآ  هک  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  تسا  فـالتخا  فشک :  55 َّنُُهنامیَأ » تَکَلَم 
. دشاب دیرخ  رز  هک  تسا  ینزب  صوصخم  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  نز . هچ  دشاب  درم  هچ  تسا  مرحم  وا  رب  نز  دـیرخ  رز  هیآ  هکنیا 
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ای دشاب  زینک  هاوخ  دوش  هدرپ  رد  وا  زا  هک  تسین  مزال  تسا و  مرحم  وا  رب  نز  دیرخ  رز  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  عمجم :  34-1- نآرق -
نینچ ینعم  ای  دنهاوخیم  یتخبـشوخ  تفرـشیپ و  ربمغیپ  يارب  هکئالم  ادخ و  ینعی  يربط :  56 رخآ » ات  َنوُّلَُـصی - ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ  . » مالغ
مالـس وا  رب  مالـسا  شورب  دینک و  اعد  وا  يارب  نینمؤم  امـش  دـننکیم و  رافغتـسا  اعد و  وا  يارب  هکئالم  دـنکیم و  محر  ربمغیپب  ادـخ  تسا :

نآ رد  ءاف »  » هک هیلع » اّولـصف  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیا  اـی  تسا «  هدرک  تئارق  نینچ  يرـصب  نسح  عمجم : هحفـص 193 ]  ] 45-1- نآرق . - دینک
وا رب  مه  امش  سپ  دنتسرفیم  دورد  هکئالم  ادخ و  نوچ  ینعی  دوشیم  هدافتـسا  طرـش  ینعم  اههلمج  هکنیا  زا  هکنیا  يارب  تسا  هدش  هدوزفا 

دننکیم ینابیتشپ  کموک و  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هکنیا  ربمغیپ  رب  هکئالم  ادخ و  نیرفآ  دورد و  ینعم  یناشاک : تالیوأت  دـینک . مالس 
تسا و لصا  ّقح  يوس  زا  هک  تسا  لیـصفت  عمجب و  هکئالم  دورد  ادـخ و  دورد  توافت  و  دـننکیم . وا  رب  ریگارف  ار  قیاقح  تـالامک و  و 

ياههلابند اههخاش و  زا  زین  نینمؤم  مالس  دورد و  و  دنتسه . قیاقح  تضافا  رد  ياههطساو  هک  تایئزج  تسا و  اههخاش  هکئالم  زا  یّلک و 
نتشاد تسود  مه  و  ترضح ، نآ  یلیمکت  ياهروتـسد  تسا و  وا  ياهیربهر  شریذپ  ربمغیپ  رب  مدرم  دورد  تقیقح  تسا و  هکئالم  دورد 

دوشیمن و ناـیامن  ربمغیپ  تـالامک  دـشن  هتفریذـپ  وا  راـتفگ  رگا  نوچ  ربمغیپ  هب  تسا  یکموک  مه  هکنیا  و  وا . يوخ  ترـضحنآ و  دوخ 
هضافا شـشخبب و  ّقح  فرط  زا  تسا  ترـضح  نآ  ینابیتشپ  کموک و  هک  ادخ  دورد  سپ  تسا . هدوبن  هک  تسا  نانچ  و  دنامیم ، هدوهیب 

« دّـمحم یلع  ّلص   » يهلمج تسا و  ربمغیپ  هب  میلـست  شریذـپ و  ِهیَلَع » اوُّلَـص   » تسا هدـش  نامرف  هک  قلخ  يوس  زا  دورد  ربمغیپ و  رب  تسا 
صقن و مک و  ره  زا  تسا  ربمغیپ  یتسرد  یتمالـس و  ینعمب  دّمحم » یلع  مالّـسلا   » تسا و ترـضح  نآ  روتـسد  یتسود و  نتفریذپ  ینعمب 

نآ ندرک  كاپ  ربمغیپ  رب  ادخ  تاولـص  تسا : هدرک  لقن  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  یفاص :  714-696- نآرق . - داشرا يربهر و  راک  رد  بیع 
نآ رب  مالـس  و  تسا . وا  يهدوـمرف  قیدـصت  وا و  لـضفب  رارقا  تسا و  وا  يارب  ندرک  اـعد  مدرم  يوـس  زا  و  وا ، ندوتـس  تسا و  ترـضح 

لاس و هم و  تسا : ام  نابز  درو   || وت  بانج  دورد  مانألا  دّیس  ای  ینیسح : ریـسفت  تسا . هدروآ  وا  هچ  ره  تیالوب و  میلـست  ینعی  ترـضح 
تاحوتف رد  نایبلا : حور  مالّسلا  تسا و  تاولص  نیمه  ام  تسد  رد   || رود  ام ز  میتسرف  هفحت  هچ  وت  کیدزن  هحفص 194 ] ماش [  حبص و 

ینعم هـب  ربـمغیپ  رب  مالـس  يورنیا  زا  دنــشاب  نارگن  وا  زا  لد  رد  تـسا  نـکمم  دـنکیم  یهن  رما و  ار  مدرم  ربـمغیپ  نوـچ  هـک  تـسا  یّکم 
دوخ رب  یمدآ  تسا  نکمم  نوچ  هّللا » داـبع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » رد زین  و  مدرم ، ضارتـعا  ینارگنلد و  زا  تسا  ترـضح  نآ  یگدوـسآ 

راهظا هلمج  نیاب  راکفا  ثداوح و  هنوگنیا  زا  ار  ادخ  ناگدنب  دوخ و  شیاسآ  تهج  هکنیا  زا  نارگید  رب  مه  دـشاب و  هتـشاد  يریگ  هدرخ 
ینعم رد  ّیبّنلا » اهّیا  کیلع  مالّسلا   » تسا هتفگیم  رگا  هن . ای  تفگیم  دّهشتب  ام  دننام  زامن  رد  ربمغیپ  هک  میدیدن  یتیاور  چیه  رد  و  دنکیم .
نمل هّللا  عمـس   » لثم تسا  هتفگیم  نینچ  دوخب  دـنوادخ  نابز  زا  و  تسا ، هدرکیم  ّقح  باـطخ  يهمجرت  ربمغیپ  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  نآ 

دوخ زا  تسا و  هداهن  هکئـالم  ياـجب  زاـمن  رد  ار  دوخ  - 2 ار . وت  شیاتـس  مدینـش  نم  ینعی  هدنبب  تسا  دـنوادخ  باطخ  لقن  هک  هدـمح »
تمالـسب ربـمغیپ  يا  هک  تسا : هدرکیم  باـطخ  دوخ  یتوساـن  صخـشب  یتوکلم  ماـقم  ناـبز  زا  تسا و  هتخاـسیم  رگید  یتوـکلم  صخش 

اجنآ رد  نوچ  داد . وا  يهدجسب  نامرف  ار  هکئالم  هک  مدآ  تفارش  زا  تسا  رترب  تسا  هدرک  تیانع  ربمغیپب  ادخ  هک  تفارش  هکنیا  و  یشاب .
زا دـعب  تسا و  هتفگ  دوخ  زا  لّوا  و  تسا ، هدرک  تکرـش  ربـمغیپ  رب  تاولـص  رد  کـلم  اـب  ّقح  اـجنیا  رد  یلو  دوب ، دـناوتن  کیرـش  دوـخ 
لب اذهب   || هلالج  ّلج  هّللا  هیلع  یّلصی  تفاین  ربمغیپ  چیه  دیدن و  رورپ  نید  چیه   || نینچ  یفیرشت  هک  دنادیم  شیدنا  رود  لقع  هکئالم .
اّولص تمرح  ناشن  هحفص 195 ] تسار [  دمآ  وت  تماق  رب  هتخود  تشگ  وچ   || مالـس  دورد و  تعلخ  نید  يهناخ  هماجب  هلامک  نیملاعلا 

: تسا هتفگ  همرکع  يربط :  57 ُهّللا » ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » تسا ار  وت  فیرش  یبصنم  نینچ  دناهتـشون و   || تمان  رب  هیلع 
هدرک تنعل  ادخ  دـننکب  یـشنیرفآ  یئادـخ و  راک  دـنهاوخیم  نتخاس و  تروص  همّـسجمب و  دـننکیم  ربمغیپ  ادـخ و  رازآ  هک  ار  اهنآ  ینعی 

بطخا نب  ّییح  رتخد  هّیفـص  اب  يرـسمه  رب  دندرک  شنزرـس  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـسه  اهنآ  ربمغیپ  ناگدـننک  رازآ  زا  دوصقم  و  تسا .
اب وا  ّتیذا  ربمغیپ  ماقم  مارتحا و  يارب  و  دنوشیم . ربمغیپ  رازآ  بجوم  دننکیم  ادـخ  ینامرفان  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  72-1- نآرق . - يدوهی

تسا رتشیب  ناشهانگ  دنرازآیم  ار  هانگیب  نمؤم  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  58 رخآ » ات  َنِینِمؤُملا - َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  . » تسا هدش  هتسباو  ادخ  ّتیذا 
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تسا نمؤم  رازآ  تسا  هیآ  يهلابند  رد  هک  ًانِیبُم » ًامثِإ  َو  ًاناتُهب   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  هانگ  نیرتالاب  تسا و  تمهت  دننام  هک 
رفن دـنچ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  يارب  هیآ  تسا : هتفگ  لتاقم  حوتفلا : وبا   234-205- نآرق -36-1- نآرق . - واب نتـسب  تمهت  نابزب و 

: دـنتفگ یبلک  يّدـس و  كاّحـض و  گرزب . هانگ  تسا و  تمهت  دـننام  هانگیب  نمؤم  رازآ  هک  دـش  مالعا  هیآ  نیاب  دـندرک  شرازآ  قفاـنم 
ّتیذا دـنتفریم  نوریب  هناـخ  زا  يراـک  يارب  هک  اـهنز  دنداتـسیایم و  هاگرذـگ  رد  بش  هک  تـسا  زاـب  سوـه  نارچ و  مـشچ  مدرم  دوـصقم 

اهنیا دندرکیم  دایرف  داد و  يریگهدرخ و  اهنآ  رگا  دندیسر و  یم - دوخ  دوصقمب  اهنیا  دنداتسیایم  اهنآ  رگا  دندزیم  تشگنا  اب  دندرکیم و 
دعس نبإ  یطویس : لوزنلا  بابسا   580-555- نآرق «. - ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دندرک  اهنیا  زا  تیاکـش  اهنز  نوچ  دـنتخیرگیم .

تیاکـش اهنآ  دـندرکیم . ّتیذا  ار  اـهنآ  قفاـنم  رفن  دـنچ  دـنتفریم  نوریب  يراـک  يارب  بشب  ربمغیپ  ياـهنز  نوچ  تسا : هتفگ  تاـقبط  رد 
ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای   » دش لزان  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دازآ . نانز  اب  هن  میدوب  نازینک  اب  ام  هک  دـندروآ  رذـع  دـش  تساوخزاب  نیقفانم  زا  نوچ  دـندرک ،

نوچ وگب : میدرب  مان  هک  اهنز  نیاب  ربمغیپ  يا  ینعی  يربط :  59 َّنِِهبِیباَلَج » نِم  َّنِهیَلَع  َنِینُدی  [ » هحفص 196  ] 328-298- نآرق . - خلا ُلق -»
زینک هک  دننادب  لددب  نادرم  ات  دنـشابن  نازینک  دننامه  سابل  رد  دنراذگن و  رادومن  دوخ  يوم  تروص و  دنور  نوریب  هناخ  زا  يراک  يارب 

هکنیا زا  دوصقم  يوـم و  رـس و  ندیـشوپ  زرط  رد  -1-46 و  نآرق . - دـنرازاین ار  اهنآ  نابزب  دـنوشن و  ناشضّرعتم  دـننز و  دازآ  دنتـسین و 
-2 دشاب . زاب  وا  مشچ  کی  هک  دشکب  تروص  رس و  رب  ار  دوخ  شوپالاب  بابلج و  ینعی  تسا : هتفگ  نوع  نبإ  لّوا : تسا : فالتخا  هلمج 
هک دنوش  هتخانـش  ات  دنـشوپب  رداچ  بابلج و  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 3 دـندنبب . وربا  يور  ات  ار  یناشیپ  رـس و  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق 
زا ات  دنـشوپب  نادـب  ياپ  ات  رـس  دـنچیپ و  رد  نتـشیوخب  رداچ  اـت  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دـنرازاین . ار  اـهنآ  راکدـب  نادرم  دنتـسین و  زینک 

دازآ نانز  ات  داتسرفب  هیآ  هکنیا  یلاعت  يادخ  يدندوب  لکش  ّيز و  کی  هب  هدرب  دازآ و  نانز  هک  دوب  هگنآ  هکنیا  و  دنوش . ادیپ  ناراتـسرپ 
هناخ زا  هداشگ  يور  ناـکزینک  بشب  هک  دـندرک  یهن  ار  ناـنز  دازآ  هتـشون : فشک  ناـگدرب . زا  دنـشاب  ّزیمم  نآ  هب  هک  دـننک  نتب  يزیچ 

نآ تسا و  بابلج  عمج  بیبالج  و  دندیشوپب . دوخ  ياهیور  اهرداچب  دندیـشکرس و  رد  هایـس  ياهمیلگ  ات  دندومرف  ار  ناشیا  دنیآ . نوریب 
ناـبیرگ وـلگ و  رب  ار  دوـخ  يادر  هعنقم و  ینعی  ساـبقملا : ریوـنت  درکیم . دوـخ  رب  دـقراهچ  نهاریپ و  يور  نز  هک  تسا  یـسابل  ةءـالم و 
ناـمگب ار  ناـشیا  دـنناجنرن  سپ  دنـسانش  زاـب  ار  ناـشیا  هک  دـشاب  رتکیدزن  نآ  هتـشون : حوتفلا  وبا   59 َنفَرُعی » نَأ  یندَأ  َکـِلذ  . » دـنزیوایب

زا يزینک  تفگ : کـلام  سنا  فشک :  31-1- نآرق . - کشر زا  يدندرکن  انز  رایتخا  دـهع  نآ  رد  دازآ  نانز  نوچ  يراتـسرپ ، یگدرب و 
نانز دازآ  هب  ار  دوخ  ارچ  داهن  تسپ  يا  تفگ : درک و  دنلب  وا  رس  رب  دوخ  يهنایزات  رمع  دوب . هدیشوپ  ار  دوخ  هعنقم  اب  دش و  ّدر  رمع  ولج 

دـنتفین و ناشیپ  رد  دنتـسین . زینک  هک  دنـسانشب  ار  اـهنآ  نادرم  ینعی  رخف : هحفـص 197 ] زادنیب [ . رـس  زا  دوخ  يهعنقم  ياهدرک ! دـننامه 
هکنآ اریز  دنتـسه ، نمادـکاپ  هک  دـنوشیم  هتخانـش  دندیـشوپ  ار  دوخ  ياـهیور  نوچ  دوـش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  و  دـننکن ، ناـشرازآ 

رگا ینعی  عمجم : خلا 60  َنوُِقفانُملا -» ِهَتنَی  َمل  ِنئ  دـنک . رادومن  دوخ  ندـب  یناهن  ياههراپ  هک  دوشیمن  میلـست  هّتبلا  دـشوپیم  دوخ  تروص 
هتسد اج  نالفب  نارفاک  دنیوگیم : هک  دننکن  يراددوخ  نانخس  هکنیا  زا  نازادرپغورد  رگا  دنوشن و  رادربتسد  نانز  رازآ  زا  اهـسوهلب  هکنیا 

-38-1- نآرق « - 30 .» یـشکب ار  اهنآ  هک  مینکیم  راداو  ار  وت  دنتـشک ، ار  ربمغیپ  نیرومأم  هتـسد  نـالف  اـی  دـنزاتب  ناناملـسمب  هک  دـناهدش 
هدـش تئارق  زین  عمج  تروصب  تاداـس »  » فلا اـب  اـنَتَداس »  » يهملک عمجم : و 68   67 ًارِیبَک » ًانَعل  ات - اـنَتَداس - اـنعَطَأ   » 337-335- یقرواپ

دنتسه دوخ  مدرم  نایم  رد  گرزب  اوشیپ و  هک  دنتسه  اهنآ  هداس  زا  دوصقم  و  دناهدناوخ . زین  رایسب  ینعمب  هطقن  هس  ياث  اب  ریثک »  » و تسا ،
روج هس  مال  رسک  مومضم و  نون  مال و  رسک  ءات و  حتف  زین  مال و  دیدشت  مومـضم و  يات  اب  ّبلقت »  » يهملک زین  و  دننکیم . هارمگ  ار  اهنآ  و 

هکنیا زا  دوــصقم  رد  رخف : خـلا 69  یـسُوم -» اَوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ال   » 80-70- نآرق -46-30- نآرق -18-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق 
-2 تسین . یبیع  وا  ندب  رد  دش  مولعم  هک  درک  راکـشآ  ارنآ  دنوادخ  تسا  یناهن  یبیع  یـسوم  ندب  رد  دنتفگ : - 1 تسا : فالتخا  هلمج 
41-1- نآرق . - تسا غورد  تبسن  هکنیا  هک  درک  رارقا  عمج  روضح  رد  وا  و  دهدب . یسومب  وا  اب  هزب  تبـسن  هک  ار  ینز  درک  راداو  نوراق 

روجبروج ياهاذغ  میزاسیمن و  كاروخ  هحفص 198 ] روج [  کیب  ام  دنتفگ : - 4 دننیبب . ار  ادخ  هک  دنتساوخ  یسوم  زا  لیئارـسا  ینب  - 3
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هّللا دبع  عمجم :  69 ًاهیِجَو » ِهّللا  َدنِع  . » گنجب نمـشد  اب  ورب و  دوخ  يادخ  اب  وت  مینکیمن  گنج  رد  تکرـش  ام  دنتفگ : - 5 روایب . ام  يارب 
ات َۀَنامَألا - اَنـضَرَع  ّانِإ   » 25-1- نآرق . - دوب ادخ  دنموربآ  يهدنب  یـسوم  ینعی  تسا ، هدناوخ  دـبع »  » ینعی ءاب  هب  ار  دـنع »  » يهملک دوعـسم 

دوصقم تسا -: هتفگ  يرگید  و  تسا . ینید  فیاظو  دوصقم  تسا  هتفگ  هیلاعلا  وبا  تسا : فالتخا  تناما  زا  دوصقم  رد  عمجم :  72 رخآ »
یئاّبج یلع  وبا  - 1 تسا :! یچ  هوک  نیمز و  نامـسآب و  تناـما  نتـشاد  هضرع  هک  تسا  فـالتخا  زین  و  تسا : مدرم  ياـههدرپس  اـهتناما و 

فیرعت دنتـسه  کلم  سنا و  ّنج و  هک  اـههوک  نامـسآ و  نیمز و  رد  تاـقولخم  يارب  ار  یگدـنز  ياـهراب  فیاـظو و  ینعی  تسا : هتفگ 
دندز زابرس  شود  رب  نآ  هانگ  راب  ندرب  تناما و  هکنیا  رد  تنایخ  زا  اهنآ  دراد  لابندب  دب  جیاتن  هچ  اهنآ  زا  فّلخت  هک  میدنامهف  میدرک و 

بجوم نآ  رد  تنایخ  هک  تسا  تناما  هکنیا  شزرا  هب  نادان  دـنکیم و  هانگ  تسا و  دوخ  رب  راکمتـس  هک  ناسنا  یلو  دـندرک  يراددوخ  و 
رد تنایخ  هک  ره  تسا : هتفگ  جاّجز  و  تسا . نآ  ندرک  دوبان  تناما ، لهج  ینعم  و  درک ، نآ  رد  تنایخ  درب و  ار  تناـما  تسا  يراـتفرگ 
وبا - 2 27-1- نآرق . - تسا هدرک  تناما  يادا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  دربن  ار  تناما  سک  ره  تسا و  هدرب  ار  نآ  تسا و  هدرک  تناـما 

فیاـظو هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  و  میدیجنـس . مـیداد و  رارق  ربارب  لـباقم و  ینعی  تـسه  انـضراع » «، » انـضرع  » ینعم تـسا : هـتفگ  ملـسم 
ناوتان و نآ  ربارب  رد  دندرکن و  گرزب  راب  هکنیا  ینیگنس  اب  يربارب  اهنآ  میدیجنـس و  هوک  نیمز و  نامـسآ و  اب  ار  نید  ماکحا  یگدنز و 

اههلمج هکنیا  - 3 راکمتس . تسا و  نادان  نوچ  درک  شدوبان  دراد و  هاگن  تسناوتن  تفریذپ و  ار  نیگنس  راب  نینچ  ناسنا  و  دندش . هراچیب 
هضرع اهنآب  ار  نید  هفیظو  تناما و  هکنیا  هک  دنتشادیم  یگتسیاش  هوک  نیمز و  نامسآ و  رگا  ینعی  تسا  هدش  هتفگ  ضرف  طرـش و  روطب 

یکچوک و هکنیا  اـب  یمدآ  یلو  هحفـص 199 ] دنهد [ . ماجنا  یتسردب  دـنناوتن  ادابم  هک  دـنتفریذپیمن  ار  نآ  دوخ  ینیگنـس  يهمه  اب  مینک 
ناشن يارب  تسا  يریبعت  اـههلمج  هکنیا  - 4 دوخب . راکمتـس  دوب و  نآب  نادان  نوچ  دیـسرتن  نآ  تبقاع  يدـب  زا  تفریذـپ و  ار  نآ  یناوتان 
يهناخ اب  مدیـسرپ و  هبارخ  راوید  یپ  زا  دـیوگیم  هک  دراد  مسر  برع  هکنانچ  ناـجیب  تادوجوم  اـب  نتفگ  نخـس  هن  تناـما  ّتیمها  نداد 

نیمز نامسآ و  رد  ّقح  تردق  راثآ  دیحوت و  ياههناشن  هک  تناما  تسا : نینچ  هیآ  ینعم  سپ  دندادن . باوج  اهنآ  متفگ و  نخس  تسود 
درک و ناهنپ  ار  ادخ  تردـق  دـیحوت و  لیالد  ینادان  يرگمتـس و  زا  یمدآ  دـندرک و  رادومن  دوخ  رد  ار  راثآ  نآ  اهنآ  تسا  هتفهن  هوک  و 

نیمز نامسآب و  داتفا و  نیمز  رب  هدش  تسرد  یگنس  تروص  هب  تناما  یمدآ و  فیاظو  تسا : لقن  دوعـسم  هّللا  دبع  زا  فشک : دش . رکنم 
ار نآ  دش و  کیدزن  نآب  هدناوخان  مدآ  دنتفرن . میرادرب و  ار  گنس  هکنیا  میناوتن  ام  دنتفگ : اهنآ  دیورب  گنـس  نآ  کیدزن  دنتفگ : هوک  و 

رگا تفگ : تشاذـگ و  درک و  دـنلب  وـناز  اـت  وا  رادرب . ار  گنـس  دـنتفگ : وا  هب  متـشادیم . رب  ارنیا  دـنتفگیم ، نمب  رگا  تـفگ  داد و  ناـکت 
رتشیب متـساوخیم  رگا  ادخب  دنگوس  تفگ : تشاذگ و  دوخ و  يولهپ  ات  تشادرب  هرابود  رادرب  دنتفگ : واب  مدرکیم . دنلب  رتشیب  متـساوخیم ،

رب دش : باطخ  وا  هب  دراذگ  نیمز  رب  تساوخ  نوچ  تشاذگ . دوخ  شود  رب  درک و  دنلب  ار  گنـس  وا  رادرب ، دنتفگ : واب  زاب  مدرکیم . دـنلب 
: تسا هتشون  رارـسالا  فشک  رد  مه  و  شدالوا ، مدآ و  شود  رب  هداهن  تسا  يراب  تمایق  يهنماد  ات  هک  راذگن  شود  زا  رادب و  دوخ  ياج 

هدیـشک یناوختـسا  رد  یتسوپ  ینیب  ار  يداز  یمدآ  هراچیب  نآ  و  یـسرک ، هن  شرع  هن  نیمز  هن  تشاد  نآ  تقاط  هوک  هن  تناما  راـب  هکنیا 
ام ال لمحی  بلقلا  و  . » تسا لد  بحاص  هک  اریز  تسا ! ارچ  نآ  هدـمان . ّریغت  چـیه  يو  رد  هدیـشک و  الو  حدـق  رد  الب  تبرـش  راوكابیب 

راب دمآرد و  راوهنادرم  دنتشادنرب  تناما  راب  نیمز  نامسآ و  هک  دید  نوچ  تدارا  جیسب  دوب و  ترطف  عیدب  هک  ّیفـص  مدآ  ندبلا .» لمحی 
راب میتسیرگن و  تناما  يهدـنهن  هحفـص 200 ] یمیرک [  هب  ام  دندزاورـس و  نآ  زا  دنتـسیرگن  راـب  یمیظعب  ناـشیا  تفگ : تشادرب  تناـما 

رتشیب ناشیا  خاش  تسا و  رتمکحتسم  ناشیا  لصا  هک  یناتخرد  تسه : یلاثم  رهاظ  رد  ار  هکنیا  و  تّوقب . هن  دنـشک  تّمهب  نامیرک  تناما 
. نآ دننام  ودک و  هزبرخ و  نوچ  رتگرزب ، تسا و  رتفرگش  ناشیا  راب  رتتسس  دنرتفیعض و  هک  یناتخرد  زاب  رتکبـس . رتدرخ و  ناشیا  راب 

ندرگ زا  نارگ  راب  دـنتفگ : ار  وا  درادـن  نآ  ندیـشک  تقاط  تسا و  رتگرزب  رتفرگـش و  وا  راب  هک  یتخرد  نآ  تسا : ياهفیطل  اـجنیا  نکل 
ِیف مُهانلَمَح  َو   » ّرس تسا  هکنیا  تسا . تّزع  ترضح  فطل  وا  ّیبرم  تسا  یفیعض  اجک  ره  هک  دننادب  نایملاع  ات  هن  نیمز  قرف  رب  شیوخ 

ندرپس نیمز  نامسآب و  تناما  ضرع  و  تسا ، دوجو  تقیقح  تناما  طسب : حرـش و  اب  یناشاک  تالیوأت   613-573- نآرق «. - ِرحَبلا َو  ِّرَبلا 
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نامسآب و ار  دوجو  تقیقح  ام  تسا  هکنیا  هیآ  لیوأت  سپ  اهنآ  زا  تقیقح  ندش  رادومن  ینعی  تناما  لمح  و  اهنآب ، تسا  دوجولا  تقیقح 
اهنآ رد  ندـنایامن  تردـق  شریذـپ و  دادعتـسا  نوچ  دـندرک  عانتما  نآ  ندرک  رادومن  نتفریذـپ و  زا  اهنآ  میدرک و  هضرع  اههوک  نیمز و 
عنام دوب و  رگمتس  نوچ  تسناد  دوخب  هتسباو  داد و  تبسن  دوخب  درک و  نایامن  ارنآ  ندنایامن  تردق  رب  دادعتسا  هطـساوب  یمدآ  یلو  دوبن 

یـضعب ناـیبلا : حور  دوب . هدـنام  رادـنپ  یتـسرپ و  دوـخ  يهدرپ  تشپ  رد  هک  دوـب  ناداـن  تسناد و  شدوـخ  زا  ار  قیاـقح  هک  دـش  ّقـح  زا 
ناوت ودـب  ار  وا  راب   || دومیپ  ناوت  نادـب  ار  وا  هار  دوب  ناوت  راب  نآ  لماح  وا  تّوق  اب   || درک  اـبا  شرع  نآ  ندرب  زا  هک  راـب  نآ  دـناهتفگ :

وا ملظ  لوهج  دوب و  مولظ  ناسنا  هک  ناز   || لوبق  درکن  شـسک  ناسنا  ریغ  تسا : هتفگ  یماـج  یلوم  هک  تسا  ناـیبلا  حور  رد  تشادرب و 
هحفـص 201] دودزب [  لد  حول  نآ ز  تروص   || دوب  ّقح  زج  هچ  ره  هکنآ  وا  لهج  ار  دمرـس  ياقب  یناف  تخاـس   || ار  دوخ  یتسه  هکنآ 

ناز فال  قیالخ  شناد  زا  نزم   || فاص  قیالع  زا  لد  هدرکن  يا  تسا  تفرعم  زغم  هک  یلهج  زغن   || تسا  تلدعم  نیع  هک  یملظ  کین 
تسا قشع  دنیوگ  نافراع   || دایز  دشاب  اهفرح  تناما  رد  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  ینادان : ملع  تسا و  ملع  لهج   || یناد  ادخ  ملاع  رد  هک 

اب رهپـس  هکنیا   || هوتـس  رب  دـمآ  قشع  لمح  نوچ ز  سفن  باـت و  هکنیا  تسین  ار  وا  ریغ   || سب  درک و  دـناوت  مدآ  قشع ، لـمح  دادو  و 
فک  || تسم  وحم و  نوریب  هناـخیم  زا  دـمآ  ياهناـگیب  لد  مه ز  شناد  مه ز   || ياهناوید  ناـیم  ناز  ادـیپ  تشگ  هوک  ضرا و  هوکش و 

مک  || قلخ  ام  سابل  زا  دّرجم  نت  مان  گنن و  نید و ز  ایند و  زا  غراف   || مامت  اپ  ریز  هتـشه  ار  يوس  ام  تسدـب  رغاـس  ناـجب ، شتآ  بلب ،
نآ قشع  راب  لمح  تفگ  رابغ  اپ  ریز  هدرک  ار  رـس  هکلب   || راـثن  رهب  زا  فک  رب  ار  وا  هن  رـس   69-67- تمرف »- قب ّرپ  زا  شنامـسآ  نیمز و 

ات لقع  دوب ! كالفا  رب  ضرا و  رب  یک ! صاخ   || دوب  كالول  رد  راک  هکنیا  ام  ضرف  تساجک ! ار  ام  يهناش  دبیز  هکنآ   || تسام  صاخ 
ملظ و تافص  ءامـسا و  حرـش  ّلک  رهظم   || تاذ  جنگ  مسلط  دمآ  یمدآ  قشع  راب  ریز  هشیپ  قشاع  تفر   || قشع  راک  زا  تفگـش  رد  دب 

راب هکنیا  تفگ : مدآ  هک  تسا  لقن  يدنواهن : نامحّرلا  ۀخفن  تسا  شنیب  زا  شعـضوم  رب  ءیـش  عضو   || تسـشناد  لدـع و  نیع  شلهج 
ام کموکب  زجب  تسه  ام  زا  هچنآ  نوچ  تسا  ام  يراـیب  درادرب  هچنآ  هک  ره  دینـش : خـساپ  ّقح ! يراـیب  اـی  مرادرب  دوخ  يورینب  ار  تناـما 

دندیسرپیم ارتلاحنیا  تهج  نوچ  دیچیپیم ، دوخب  دشیم و  رارقیب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دشیم  زامن  تقو  نوچ  تسا : لقن  زین  و  تشادرب . دوشیمن 
: تایآ هکنیا  رد  ام  نخس  دندرک . يراددوخ  نآ  هحفص 202 ] نتشادرب [  زا  هوک  نیمز و  نامسآ و  هک  تسا  یتناما  يادا  ماگنه  دومرفیم :
هک زابـسوه  مدرم  تشز  راتفرب  دـشاب  هراشا  میدرک  لقن  حوتفلا  وبا  زا  هکناـنچ  دـیاش  رخآ » اـت  َنِینِمؤُملا »- َنوُذُؤی  َنیِذَّلا  َو   » تیآ 58 - 1
هک تسا  نیمه  يارب  دیاش  اُوبَـسَتکا » اَم  ِریَِغب   » يهلمج دـندشیم و  هدرزآ  تهج  هکنیا  زا  مه  ناشاهرهوش  دـندرزآیم و  اهرذـگ  رد  ار  اهنز 

تـسا نکمم  تسا و  ندرب  شود  رب  تمهت  هانگ و  نیگنـس  راب  هّتبلا  تسین  اـهنآ  رد  يزیهرپاـن  زا  يرادومن  هک  نمادـکاپ  ياـهنز  ندرزآ 
ادخ اب  اهدرم  نانچ  تازاجم  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  راک  جالع  هار  تسا و  هدمآ  هیآ  هکنیا  لابندب  دـعب  تیآ  اهنز  نیمه  شیاسآ  يارب 

ات َّنُهوُُمتلَأَس - اذِإ  َو   » يهلمج تایآ 53  - 2 295-271- نآرق -84-42- نآرق . - تسا نتفرگ  دوخ  رب  بابلجب  اهنز  هکنیا  شیاسآ  تسا و 
تایآ 30 رون  يهروس  ءزج 18  رد  اهدرم  زا  تسا  اهنز  ندش  هدرپب  روتسد  هک  رخآ » ات  َِکتاَنب - َو  َکِجاوزَِأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » و 59 رخآ »
دـنهاوخب و يزیچ  اـهنز  زا  هدرپ  تشپ  زا  اـهدرم  هک  هکنیا  هب  روتـسد  دـیاش  میئوـگیم  زین  هیآ  ود  هکنیا  رد  مـیاهدرک  ثـحب  لّـصفم  و 31 
رد هک  تسا  هدش  هتفگ  ود  ره  رد  نآ  ّتلع  نوچ  تسا  یسنج  تاکیرحت  زا  يریگولج  يارب  دننابسچب  نت  رب  دوخ  رداچ  هک  اهنزب  روتسد 
دب زا  تسا  لد  یکاپ  يارب  نتـساوخ  اهنز  زا  يزیچ  هدرپ  تشپ  زا  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  رخآ » اـت  مُِکبُولُِقل - ُرَهطَأ  مُِکلذ   » يهلمجب لوا 

. تسا نالد  دب  رازآ  زا  شیاسآ  يارب  نتفرگ  بابلج  هک  تسا  هدش  هدنامهف  َنیَذُؤی » الَف  َنفَرُعی   » يهلمجب مّود  رد  و  ّتین ، ءوس  یـشیدنا و 
ملع رد  هکنانچ  دشابن  مزال  نتساوخ  زیچ  هدرپ  تشپ  زا  ندب و  مامت  ندیـشوپ  دوش  هتفگ  تسا ، نکمم  دوبن ، رازآ  یـشیدنا و  دب  رگا  سپ 

هکنیا زا  نآرق  رد  اـج  ره  میاهتفگ  رون  يهروس  رد  هک  روط  ناـمه  و  تسین . تّجح  ّتلع  دروم  ریغ  رد  ۀـّلعلا  صوصنم  دـنیوگیم : لوـصا 
تیآ 60 هکنانچ  تسا  مارح  عونمم و  یـسنج  کـیرحت  شیارآـب و  یئاـمندوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تسا  هدـش  هتفگ  نخـس  بلطم 
-47-22- نآرق  - هدرک یئامن  دوخ  زا  يریگولج  ِۀَِّیلِهاجلا » َجُّرَبَت  َنجَّرَبَت  ـال  َو   » هروس نیمه  تیآ 33  و  ٍۀَنیِِزب » ٍتاجِّرَبَتُم  َریَغ   » رون يهروس 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1493 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ّانِإ  » تیآ 72 - 3 تسا . هحفـص 203 ]  ] 1315-1271- نآرق -1248-1216- نآرق -721-695- نآرق -541-511- نآرق -121-66- نآرق
یتفـص یتّیـصاخ و  نآ  ّتیفرظ  يهزادناب  يدوجوم  رهب  دـندش  رادومن  اههدـیرفآ  دـش و  رگ  هولج  ّقح  وترپ  نوچ  خـلا : َۀـَنامَألا -» اَنـضَرَع 

مادـکب ات  دـمآ  شیامن  هولج و  ضرعم  رد  زین  تسا  يدـنوادخ  تیانع  نیرترب  نوچ  تسا  تناما  هک  نتـسناوت  نتـساوخ و  دـش و  تیاـنع 
نآ دنتسناوتن  دوبن  دوجو  رون  عاعش و  هنوگ  هکنیا  شریذپ  یگتـسیاش  تادوجوم  رگید  رد  یلزا  تشون  رـسب - نوچ  و  دوش . تیانع  هتـسد 

، تشاد شریذپ  یگتـسیاش  دش  تسرد  ناسنا  مانب  صوصخم  بصع  زغم و  زا  هک  اههدیرفآ  زا  هتـسد  نآ  یلو  دندز  زاب  رـس  دنریذپب و  ار 
تـسا لهج  ملظ و  مزلتـسم  تنیط  ترطف و  هنوگنیا  هّتبلا  و  تفریذپ . دوخ  تنیط  ترطفب و  ار  تردق  هدارا و  ای  نتـساوخ  نتـسناوت و  سپ 

ملاع ود  ره  ّتیمورحم  یتخبدب و  دشابن  تهج  ره  زا  یئاناوت  هک  نتفر  هتـساوخ  یپ  دشاب و  نتـسناوت  زا  شیب  نتـساوخ  تسا  نکمم  نوچ 
هحفص 204]  ] 40-13- نآرق . - دنکیم مهارف 

أبس هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   34 - 

ات 30] تایآ 1  [: 34  ] إبس هروس  ]

ُرِیبَخلا ُمیِکَحلا  َوُه  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  ُدمَحلا  َُهل  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
اَنِیتَأت اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  [ 2  ] ُروُفَغلا ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  اهِیف  ُجُرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِزنَی  ام  َو  اهنِم  ُجُرخَی  اـم  َو  ِضرَـألا  ِیف  ُجـِلَی  اـم  ُمَلعَی  [ 1]

ِیف ّالِإ  ُرَبکَأ  َو ال  َِکلذ  نِم  ُرَغـصَأ  َو ال  ِضرَألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاقثِم  ُهنَع  ُبُزعَی  ِبیَغلا ال  ِِملاع  مُکَّنَِیتأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُلق  ُۀَعاّسلا 
اِنتایآ ِیف  اوَعَـس  َنیِذَّلا  َو   636-1- نآرق [ - 4  ] ٌمیِرَک ٌقزِر  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َيِزجَِیل  [ 3  ] ٍنِیبُم ٍباتِک 
ِزیِزَعلا ِطارِص  یلِإ  يِدهَی  َو  َّقَحلا  َوُه  َکِّبَر  نِم  َکَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلا  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو  [ 5  ] ٌمِیلَأ ٍزجِر  نِم  ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم 

ِِهب مَأ  ًابِذَک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفَأ  [ 7  ] ٍدیِدَج ٍقلَخ  یَِفل  مُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُمتقُِّزم  اذِإ  مُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  مُکُّلُدَن  لَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 6  ] ِدیِمَحلا
أَشَن نِإ  ِضرَألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  مُهَفلَخ  ام  َو  مِهیِدیَأ  َنَیب  ام  یلِإ  اوَرَی  مَلَف  َأ  [ 8  ] ِدیِعَبلا ِلالَّضلا  َو  ِباذَعلا  ِیف  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َِلب  ٌۀَّنِج 

ًالضَف اّنِم  َدُواد  انیَتآ  دََقل  َو   742-1- نآرق [ - 9  ] ٍبِینُم ٍدبَع  ِّلُِکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  مِهیَلَع  طِقـُسن  َوأ  َضرَألا  ُمِِهب  فِسَخن 
َو [ 11  ] ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اـِمب  یِّنِإ  ًاـِحلاص  اُولَمعا  َو  ِدرَّسلا  ِیف  رِّدَـق  َو  ٍتاـِغباس  لَـمعا  ِنَأ  [ 10  ] َدـیِدَحلا َُهل  اـَّنلَأ  َو  َریَّطلا  َو  ُهَعَم  ِیبِّوَأ  ُلاـبِج  اـی 

ُهقُِذن انِرمَأ  نَع  مُهنِم  غِزَی  نَم  َو  ِهِّبَر  ِنذِِإب  ِهیَدَی  َنَیب  ُلَمعَی  نَم  ِّنِجلا  َنِم  َو  ِرطِقلا  َنیَع  َُهل  انلَسَأ  َو  ٌرهَش  اهُحاوَر  َو  ٌرهَش  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َنامیَلُِـسل 
نِم ٌلِیلَق  َو  ًارکُـش  َدُواد  َلآ  اُولَمعا  ٍتایِـسار  ٍروُدـُق  َو  ِباوَجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  نِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمعَی  [ 12  ] ِریِعَّسلا ِباذَع  نِم 

َنوُمَلعَی اُوناک  َول  نَأ  ُّنِجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اّمَلَف  ُهَتَأَسنِم  ُلُکَأت  ِضرَألا  ُۀَّباَد  ّالِإ  ِِهتوَم  یلَع  مُهَّلَد  اـم  َتوَملا  ِهیَلَع  انیَـضَق  اّـمَلَف  [ 13  ] ُروُکَّشلا َيِدابِع 
َو مُکِّبَر  ِقزِر  نِم  اُولُک  ٍلامِش  َو  ٍنیِمَی  نَع  ِناتَّنَج  ٌۀَیآ  مِِهنَکسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناک  دََقل   842-1- نآرق [ - 14  ] ِنیِهُملا ِباذَعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َبیَغلا 

نِم ٍءیَش  َو  ٍلثَأ  َو  ٍطمَخ  ٍلُکُأ  یَتاوَذ  ِنیَتَّنَج  مِهیَتَّنَِجب  مُهانلََّدب  َو  ِمِرَعلا  َلیَس  مِهیَلَع  انلَسرَأَف  اوُضَرعَأَف  [ 15  ] ٌروُفَغ ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَدَلب  َُهل  اوُرُکشا 
انرَّدَق َو  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انکَراب  ِیتَّلا  يَرُقلا  َنَیب  َو  مُهَنَیب  انلَعَج  َو  [ 17  ] َروُفَکلا َّالِإ  يِزاُجن  لَه  َو  اوُرَفَک  اِمب  مُهانیَزَج  َِکلذ  [ 16  ] ٍلِیلَق ٍردِس 

َّنِإ ٍقَّزَمُم  َّلُک  مُهانقَّزَم  َو  َثیِداحَأ  مُهانلَعَجَف  مُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  َو  انِرافسَأ  َنَیب  دِعاب  انَّبَر  اُولاقَف  [ 18  ] َنِینِمآ ًاماّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِس  َریَّسلا  اَهِیف 
َُهل َناک  ام  َو  [ 20  ] َنِینِمؤُملا َنِم  ًاقیِرَف  ّالِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیلبِإ  مِهیَلَع  َقَّدَص  دََقل  َو   739-1- نآرق [ - 19  ] ٍروُکَش ٍراّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 
نِم ُمتمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعدا  ِلـُق  [ 21  ] ٌظیِفَح ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  ٍّکَش  ِیف  اـهنِم  َوُه  نَّمِم  ِةَرِخـآلِاب  ُنِمُؤی  نَم  َمَلعَِنل  ّـالِإ  ٍناطلُـس  نِم  مِهیَلَع 
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ُۀَعافَّشلا ُعَفنَت  َو ال  [ 22  ] ٍریِهَظ نِم  مُهنِم  َُهل  ام  َو  ٍكرِـش  نِم  امِهِیف  مَُهل  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاـقثِم  َنوُِکلمَی  ـال  ِهّللا  ِنُود 
َو ِتاوامَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  نَم  ُلق  [ 23  ] ُرِیبَکلا ُِّیلَعلا  َوُه  َو  َّقَحلا  اُولاق  مُکُّبَر  َلاق  اذ  ام  اُولاق  مِِهبُوُلق  نَع  َعُِّزف  اذِإ  یّتَح  َُهل  َنِذَأ  نَِمل  ّـالِإ  ُهَدـنِع 

َنُولَمعَت اّمَع  ُلَئـُسن  َو ال  انمَرجَأ  اّمَع  َنُولَئـُست  ُلق ال   773-1- نآرق [ - 24  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َوأ  ًيدُـه  یلََعل  مُکاّیِإ  َوأ  ّانِإ  َو  ُهّللا  ُِلق  ِضرَـألا 
ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  ُهّللا  َوُه  َلب  ّالَک  َءاکَرُـش  ِِهب  ُمتقَحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ُلق  [ 26  ] ُمِیلَعلا ُحاّتَفلا  َوُه  َو  ِّقَحلِاب  انَنَیب  ُحَـتفَی  َُّمث  انُّبَر  انَنَیب  ُعَمجَی  لـُق  [ 25]

[ - 29  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  [ 28  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِساّنِلل  ًۀَّفاَک  ّالِإ  َكانلَسرَأ  ام  َو  [ 27]
زا یبّوا » : » تاـغل ینعم  هحفـص 206 ]  ] 84-1- نآرق [ - 30  ] َنُومِدقَتـسَت َو ال  ًۀَـعاس  ُهنَع  َنوُرِخأَتـسَت  ٍموَی ال  ُداعیِم  مَُکل  لـُق   450-1- نآرق
هرز نتفاب  درس »  » داشگ ینعمب  غباس  عمج  تاغباس » . » یپ رد  یپ  تسا  ادص  ندنادرگرب  ینعم  هب  اجنیا  يزیچ و  زا  نتـشگرب  ینعمب  بیوأت 

رد ماـما  هاـگیاج  هناـخ ، ياـج  نیرتهب  سلجم ، ردـص  ـالاب و  عاجـش  درم  بارحم : عمج  بیراـحم » . » نآ ياـههقلح  هرز و  دوخ  گـنج و 
یسار عمج  تایسار » . » دننکیم مهارف  نآ  رد  رتش  يارب  بآ  هک  یضوح  هیباج  عمج  باوج » . » گرزب يهساک  ۀنفج  عمج  نافج » . » دجسم

عمج مرع »  » ناناپوچ یتسدـبوچ  ةأسنم » . » تسین لقن  لمح و  لباق  یگرزب  يهطـساوب  هک  اهگید  ینعی  تایـسار » رودـق   » اجرب و اپ  تباث و 
یتخرد لثا » . » تخرد كدنا  يهویم  مک و  راب  خلت ، ای  شرت  زیچ  طمخ  تخـس . دنت و  ناراب  و  دوشیم ، هتـسب  هّرد  ولج  رد  هک  يّدس  همرع 

ره هک  تسا  ار  ادخ  نآ  شیاتس   1 نابرهم . يهدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : دنزاسیم . هساک  نآ  زا  تسا و  تخـس  نآ  بوچ  هک  ابیز  تسا 
وا ریبـخ 2  تسا و  میکح  وا  هک  نوچ  تسا  وا  لاـم  شیاتـس  مه  رگید  يارـسب  تسا و  وا  يارب  تسا  نیمز  نامـسآب و  هچ  هحفص 207 ] ] 

هدنـشخب و تساومه  دور و  ـالاب  نآـب  هچنآ  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  دوشیم و  نوریب  نآ  زا  هچنآ  دوـشیم و  ورف  نیمزب  هچنآ  دـنادیم 
تسا و تسرد  هک  مراگدرورپب  دنگوس  وگب  اهنآب  وت  دّمحم  يا  تسین . تسرد  زیخاتسر  دنیوگیم : نارفاک   3 هانگ ] تمعن و  ي   ] هدنزرمآ
ای رتمک  دـشاب  هچ  ره  تسین و  ناهنپ  وا  دـید  زا  ياهّرذ  تسا  نیمز  نامـسآب و  هچنآ  تسا و  یناـهن  ره  ياـناد  وا  هچ  دـیآ  ناترـس  رب  هّتبلا 

يارب هچ  دهد  شاداپ  دندرک  يراکوکن  دندش و  نمؤم  هک  ار  اهنآ  زیخاتسر  هب  هک  ات  تسا 4  رادومن  یلزا  راکشآ  يهمان  رد  هّرذ  زا  رتشیب 
دننک نامهراچیب  ات  دنراد  ام  تایآ  يدوبان  هب  ششوک  هک  مدرم  نآ  يارب  تسا 5 و  مهارف  جنریب  هدنزرا و  يزور  شزرمآ و  ناسک  نینچ 
ادـخ يوس  زا  ار  وت  رب  يهدـش  لزان  تایآ  هکنیا  هدیـسر  تاروت  ملع و  هک  اهنآب  یلو  كاندرد 6  دنسپان و  تخـس  تسا  يرازآ  ناشیارب 

یئامنهار ار  امـش  دیهاوخیم  دنیوگیم : رگدکی  اب  رفاک  مدرم  یمارگ 7  رترب و  هدوتـس و  دنوادخ  هارب  دنکیم  يربهر  هک  تسوا  دـننادیم و 
نخـس نیدب  و  ! ] دوب دهاوخ  ون  شنیرفآ  ار  امـش  زاب  دیدش  هدنکارپ  مرن و  یمامتب  كاخ  ریزب  نوچ  دهدیم : ربخ  امـش  هب  هک  مینک  يدرمب 

[ تسا نینچ  هن  یلو  ! ] تسا هتفرگ  وا  نابیرگ  یگناوید  ای  ددـنبب  غورد  ادـخب  دوخ  زا  وا  ایآ   8 دندرکیم ] ربمغیپ  يهرخـسم  سوسف و  دوخ 
رگم دـنوش 9  راـتفرگ  رازآـب  رگید  يارـسب  دـنرودب و  نآ  زا  رایـسب  هک  دـنهارمگ  ناـنچ  نونکا  دـنرادن  رواـب  زیخاتـسر  هک  نارفاـک  هکلب 
نامه زا  ای  میرب  ناشورف  نیمز  نیمهب  هک  میناوت  میهاوخب  رگا  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ناش  شیپ - سپ و  هک  نیمز  نامـسآ و  نیاـب  دـنرگنیمن 

رگم  ] دجنسیم 10 دنیبیم و  ار  تردق  ياههناشن  هکنیا  دراد  ام  اب  لد  هک  هدنب  ره  هّتبلا  میرآ . دورف  اهنآ  رب  یگنـس  ناشرـس  يالاب  نامـسآ 
مرن شفک  رد  نهآ  میدرک و  حـیبستب  زاوآ  مه  وا  اب  ار  هوک  غرم و  میدرک و  تیانع  دوخ  لـضف  زا  دوادـب  هک ] دـنرادن  ربخ  نارفاـک  هکنیا 

يهمه و  دوش ] تخاونکی  مکحم و  هرز  ات   ] نزب نآ  ياههقلح  رب  خـیم  هزادـناب  زاسب و  هداشگ  نماد  ياـههرز  میدومرف  واـب  میدومن 11 و 
شرایتخاب ار  داب  هک  میدرک  ناـسحا  نامیلـسب  مه  میانیب 12 و  دینکیم  هچ  رهب  نم  هک  دـینک  وکین  دـینک  هحفـص 208 ] هچنآ [  مدرم  امش 

میدرک وا  نامرفب  ار  اهوید  میدرک و  ناور  سم  همـشچ  نوچ ] ندعم  زا   ] وا يارب  دومیپیم و  ههام  کی  هار  زور  بش و  کیب  ات  میدراذگ 
ره میدرکیم 13 و  ناشرازآ  نازوس  شتآب  دندرکیم  يدنک  یمک  رگا  هک  دندوب  ربنامرف  نانچ  دندرکیم و  راک  وا  يور  شیپب  ّقح  نذاب  ات 
لآ و  دنرادرب . دنتسناوتن  ياج  زا  هک  اهگید  ضوح و  نوچمه  یئاههساک  اهلاثمت و  هسیدنت و  اهدبعم و  دنتخاسیم : وا  يارب  تساوخیم  هچ 
وا گرمب  نامرف  نوچ  یلو ] نامیلس  رب  ام  ماعنا  دوب  نینچ   ] دنمک 14 ام  رازگساپس  ناگدنب  هّتبلا  دینک و  اهتمعن  هکنیا  رکش  میتفگ  ار  دواد 
هک دش  راد  ربخ  وید  داتفا و  نیمز  رب  هدرم  وا  ات  دروخب  وا  ياصع  نورد  هک  نیمز  زا  یمرک  هدنبنج و  زج  دشن  راد  ربخ  نآ  زا  سک  میداد 
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اهبرع هکنیا  زین  15 و  درکیمن ] راومه  دوخ  رب  راک  جنر  و   ] دنامیمن يراوخ  رازآب و  دوب ] هاگآ  نامیلس  گرمب  و   ] تشاد بیغ  زا  ربخ  رگا 
دنتشاد و دوخ  تسار  پچ و  زا  ناتسب  ود  هک  دوب  ناش ] مشچ  ولج  هب   ] ّقح تردق  هناشن  ناش  هاگیاج  رد  ابس  نیمزرس  مدرم  هک  دناهدینش 
وا ساپـس  دـیروخب و  دوخ  يادـخ  يزور  هکنیا  زا  میدرک ] ناـش  هاـگآ  ناربمغیپ  يهلیـسوب  اـی  یناویح و  يهزیگنا  مکحب  و   ] میتفگ اـهنآب 
رب ناراب  دـنت  بالیـس  ام  دـندش و  ّقح  ناـمرف  زا  نادرگ  ور  اـهنآ  یلو  شوخ 16  ناتنیمزرـس  تسا و  هدـنزرمآ  ناتراگدرورپ  هک  دـیراد 

ناشازج نینچ  ردس 17  یمک  یلگنج و  يهویم  ربیب و  تخرد  نیمزرس  ودب  میدنادرگرب  ار  ناشتسار  پچ و  ناتسب  ود  میتخیر و  ناشرس 
كرابم نیمزرـس  اهنآ و  هلـصاف  رد  هکنیا  اب   18 تسا ! هدـید  ازـس  نینچ  ام  زا  ساپـسان  تمعن و  رفاک  زج  رگم  ناـشرفک و  ربارب  رد  میداد 

يرود و   ] دـنور هدوسآ  زور  بشب و  ات  دوب  هداد  ناشن  ناـش  هنازور  ندومیپ  هار  يهزادـنا  هک  میدرک  تسرد  رادومن  داـبآ  ياـههد  سدـق 
متس دوخ  رب  دندش و ] ساپسان  نخس  نیاب   ] يدرک و زارد  رود و  ای  نک و  زارد  رود و  ار  ام  ياهرفـس  ایادخ  دنتفگ :  19 دنیامیپن ] هاگلزنم 
هّتبلا میدرک و  هحفص 209 ] ناشراتفرگ [  یناماس  رسیب و  یگدنکارپ و  هنوگ  رهب  میدرک و  تربع  ناتساد  خیراتب  ار  اهنآ  مه  ام  دندرک و 

شوریپ هک  درب  تسرد  نامگ  ناطیش  مدرم  نیاب  هّتبلا  رازگ 20 و  ساپس - يابیکش  ره  يارب  تسا  تردق  ياههناشن  تشذگرـس  هکنیا  رد 
زا تسا  رازگـساپس  دراد و  راوتـسا  زیخاتـسر  هکنآ  مینک  رادومن  دیاب  ام  هک  دوب  هریچ  اهنآ  رب  وا  هن  نوچ  نمؤم 21  هتسد  کی  زجب  دندش 

نیرکنم هب  ربمغیپ  يا   ] 22 دشاب ] ادج  مه  ابیز ز  تشز و  ات   ] تسا نابهگن  يزیچ  رهب  تراگدرورپ  نوچ  تسرپ  وید  تسا و  لد  ود  هکنآ 
کچوک يهچروم  نادنچ  نیمز  نامـسآب و  دینیب  ات  دـیرب  زاین  دـیتشادنپ  راگدـیرفآ  ادـخ  زج  هک  اهنآب  وگب : دندینـش ] اهناتـساد  هکنیا  هک 

[ دینادب دیرادنپ  ّقح  هاگشیپ  یجنایم  ار  دوخ  ياههتشادنپ  رگا  و   ] دنتسه 23 دنوادخ  کموک  نابیتشپ و  هن  یتکرـش و  هن  دنرادن و  یئاراد 
هچ امـش  اب  ناتیگدنزب  امـش  يادخ  ناشدنیوگ : دنرب و  ناراگتـسر  لد  زا  میب  ات  دـهدیمن  دوس  وا  تشونرـس  وا و  روتـسد  زجب  يرگیجنایم 
یک نیمز  نامـسآ و  زا  سرپب : ناتـسرپ  تب  زا  وت  تسا 24  هبترم  دـنلب  تسا و  گرزب  وا  هک  تسرد  تفگ و  ّقح  دـنیوگ : خـساپب  تفگ !

يزور هک  تسا  هارمگ  يرگید  تسا و  هدیمهف  تسرد  امـش  ام و  زا  یکی  تسا و  دنوادخ  هد  يزور  وگب : دوخ  وت  دناسریم ! يزور  امـشب 
زا ار  ام  هن  دنسرپیمن و  ام  مرج  ار ز  امش  هک ] تسین  يراک  امـش  اب  ار  ام  : ] وگب دننامب ] دوخ  يورجکب  زاب  رگ  و   ] دسانشیمن 25 دوخ  ناسر 
زاب و   ] سب 27 اشگراک و  ياناد  تسا  وا  هک  دیاشگیم  ام  لکشم  یتسردب  زیخاتـسرب و  دنکیم  نام  مهارف  ام  راگدرورپ  نوچ  امش 26  راک 
نوچ یمارگ 28  ياناد  تسا  وا  هک  دیناوتن  یلو  دیاهدرک . ّقح  کیرـش  هک  ار  اهنآ  دیئامنب  نمب  وگب : اهنآ ] هب  شابم و  دوخ  راک  زا  دیماان 

هدـعو رگا  دنـسرپیم : وت  زا  دـنریذپیمن 29  وـت  نخـس  هک  دـننادان  ناـمدرم  رتـشیب  نکیل  تسا  هداتـسرف  مدرم  يهمه  دـیون  میب و  يارب  ارت 
: نیرّسفم نخس  درک . دیناوتن  سپ  شیپ و  یتعاس  تسا  امـش  داعیم  هک  يزور  وگب : ناشخـساپب   30 تسا ! یک  ایآ  تسا  تسرد  زیخاتـسر 

تامکحم یگمه  هک  تسا  هیآ  راهچ  هاجنپ و  و  َملِعلا ،» اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو   » تیآ کی  رگم  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  فشک :
هک تایآ  نآب  تسا  خوسنم  هک  انمَرجَأ » اّمَع  َنُولَئـُست  ُلق ال   » هیآ هکنیا  زجب  تسا  نشور  هحفص 210 ]  ] 112-73- نآرق  - ینعم هک  تسا 

اهنآ باسحب  هک  دناهتسناد  ادج  یتیآ  کی  ار  ٍلامِش » َو  ٍنیِمَی  نَع   » هلمج ماش  ياهیراق  عمجم : « 32» تسا هدش  لزان  نارفاک  اب  گنج  يارب 
هک دناهتـسناد  ادـج  یتـیآ  کـی  ار  ٍلامِـش » َو  ٍنیِمَی  نَع   » هلمج ماـش  ياـهیراق  عمجم : . تسا هیآ  جـنپ  هاـجنپ و  هروس  هکنیا  تاـیآ  عومجم 

3 ِبیَغلا » ِِملاع   » 206-180- نآرق -152-150- یقرواپ -72-36- نآرق . - تسا هیآ  جـنپ  هاجنپ و  هروس  هکنیا  تایآ  عومجم  اهنآ  باسحب 
يارب دشاب  ادتبم  ای  ملاع » وه   » ینعی دـشاب ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ات  دـناهدناوخ  ولج  يادـص  عفر و  اب  ملاع »  » هنیدـم ماش و  مدرم  عمجم :

هک ّیبر »  » ریمـض يارب  ای  هروس  لّوا  رد  هّللا »  » يارب دـشاب  عبات  تفـص و  ات  دـناهدناوخ  ریز  يادـص  ّرج و  اب  نارگید  و  ُبُزعَی .» ال   » يهلمج
« میلا زجر   » رد دـناهدناوخ و  رورجم  هغلاـبم و  هغیـصب  ماـّلع »  » هزمح یئاـسک و  و  تسا ، هفاـضاب  رورجم  یمّود  تـسا و  مـالب  رورجم  یلّوا 
- نآرق -19-1- نآرق «. - زجر  » يارب دشاب  تفـص  ات  دناهدناوخ  ّرج  اب  و  باذع ،»  » يارب دشاب  تفـص  ات  هدش  هدناوخ  عفر  اب  میلا »  » يهملک
86-79- نآرق -73-67- نآرق -49-1- نآرق  ...، - فِسَخن أَشَن ،...   » ياـهلعف عمجم :  9 طِقـُسن » َوأ  َضرَألا  ُمِِهب  فِسَخن  أَشَن  نِإ   » 190-177
« اًلضَف اّنِم  َدُواد  انیَتآ   » 7-1- نآرق . - درادن توافت  ینعم  هجیتن  رد  و  هدش ، هدناوخ  مّلکتم  يهغیصب  نون  اب  و  بیاغ ، يهغیصب  ءای  اب  طِقـُسن »
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یحو دوادب  هتـشون : فشک   29-1- نآرق . - دـشاب هدـنرپ  هوک و  نخـس  تموکح و  يربمغیپ و  هک  میدرک  ناسحا  دوادـب  ینعی  عمجم :  10
دواد يا  تفگ : دشاب ! كرابم  نوچ  ّتلز  ایادخ  راب  تفگ : دواد  « 33 ،» وت رب  دوب  كرابم  سب  دمایب  وت  زا  هک  ّتلز  نآ  دواد  يا  هک : دـمآ 
زاین زوس و  اب  یئآیم  راو  هدنب  یئآیم  هک  نونکا  و  تعاط ، زان  همـشرک و  اب  يدمآیم  راوکلم  يدمآ  ام  هاگردب  هک  راب  ره  ّتلز  نآ  زا  شیپ 

: عمجم  10 َریَّطلا » َو  [ » هحفص 211  ] 101-99- یقرواپ . - داهن ّتنم  يو  رب  داد و  ار  دواد  نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  لضف  نآ  هکنیا  یـسلفم .
دـشاب يدانم  ای  میدرک ، نامرفب  ار  غرم  میداد و  ار  لضف  ینعی  دشاب  ولج  رب  فطع  لوعفم و  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  بصن  اب  هملک  هکنیا 
يادـص عفر و  اب  و  نک . ّقح  حـیبست  غرم  اب  دواد و  اب  هوک  يا  ینعی  دـشاب  هعم  لوعفم  و  عم »  » ینعمب بوصنم  ای  غرم ، يا  هوک و  يا  ینعی 

دشاب لابج  ظفل  رب  فطع  ای  دینک و  حیبست  غرم  وت و  ینعی  ِیبِّوَأ »  » رد یلعاف  ریمض  يایب  طوبرم  دشاب و  لعاف  هک  تسا  هدش  هدناوخ  ولج 
نک هزادناب  ار  اهخیم  فابب و  هرز  یتسردـب  عمجم :  11 ِدرَّسلا » ِیف  رِّدَق   » 413-402- نآرق -14-1- نآرق . - تسا هدش  هدـناوخ  عوفرم  هک 

بصن اب  حیر »  » يهملک فشک :  12 َحیِّرلا » َنامیَلُِسل  َو   » 23-1- نآرق . - دفاکشب ار  هقلح  هک  دشاب  تفلک  هن  دنکشب و  دشاب و  كزان  هن  هک 
يادص اب  و  میدرک . نامیلـس  نامرفب  ار  داب  ینعی  دوشیم  هدیمهف  هلمج  زا  هک  یلعف  يارب  دشاب  لوعفم  هک  تسا  هدش  هدناوخ  الاب  يادص  و 

. - داب ندروآ  ناـمرفب  تسا  نامیلـس  راـیتخا  رد  دوش : ینعم  نینچ  ربخ و  رورجم و  راـج و  َنامیَلُِـسل »  » دـشاب و ادـتبم  هک  دـناهدناوخ  ولج 
مسر و فـالخ  رب  تسا  هدـش  هتفگ  نامیلـس  دواد و  يارب  هیآ  هس  هکنیا  رد  هچنآ  دـناهتفگ : یـضعب  رخف :  260-246- نآرق -28-1- نآرق

امـش دـنیوگیم و  ّقـح  حـیبست  زیچ  همه  ینعی  خـلا  اـّلِإ -» ٍءیَـش  نِم  نِإ  : » تـسا نآرق  رد  هـک  تـسا  ناـمه  هوـک  حـیبست  تـسین و  تداـع 
دوب نامیلـس  نامرفب  هک  داـب  زا  دوصقم  و  دـیمهفیم . ار  اـهنآ  حـیبست  دواد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  نیاـب  سپ   25-1- نآرق . - دیمهفیمن

تسا خسرف  یس  دوصقم  خلا  ٌرهَش -» اهُّوُدُغ   » ياههلمج تشاد و  دایز  بسا  نامیلس  دنتفریم و  داب  نوچ  يدنت  زا  هک  تسا  امیپداب  ياهبسا 
یـس نامیلـس  يههامکی  شدرگ  سپ  دوریمن  خـسرف  کـی  زا  شیب  يزور  دوریم  هار  شدرگ  يارب  هک  یمدآ  تسا و  زور  یـس  هاـم  نوچ 

دننکیم و نارگید  هک  تسا  نامه  تسا  هدـش  هدراذـگ  نامیلـس  دواد و  رایتخاب  هک  سم  نهآ و  امیپداب و  وردـنت و  بسا  اب  دوشیم  خـسرف 
هدوب دنمورین  مدرم  درکیم  راک  نامیلـس  يارب  هک  ناطیـش  زا  دوصقم  و  دناهتخاسیم . دـناهدرکیم و  بآ  زور  مسر  بابـسا  اب  ار  اهزلف  هکنیا 

رد انالوم  هحفص 212 ]  ] 227-210- نآرق . - تسا هدیقع  یتسـس  يهدـیدپ  هک  تسا  تسردان  یگمه  هدـنیوگ  نآ  راتفگ  هکنیا  و  تسا .
ود ره   || هدمآ  رما  ّیبوا  لابج  ای  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  دواد  هوک و  ندـش  هلانمه  راغب  ءایبنا  ندرب  هانپ  نایب  نمـض  يونثم  مّوس  رتفد 

قوش شتآ   || هدش  سنومیب  درف  بیرغ  يا  ياهدیربب  ناهرمه  زا  نم  رهب   || ياهدید  ترجه  وت  ادواد  تفگ : هدش  هدرپ  مه  زاوآ و  مه 
داب تشیپ  هلمج   || دـننک  یئانرـس  یلاّوق و  هک  ات  میدـق  نآ  درآ  تشیپ  ار  اههوک   || میدـن  لاّوق و  یهاوخ و  ناـبرطم  هدز  هلعـش  تلد  زا 

رد یبش  ره   || دـسج  یفاص  نآ  يازجا  يهمغن  تساههلان  ار  ّیلو  نادـند  بل و  یب   || تساور  ار  هک  نوچ  هلان  ینادـب  اـت  دـننک  یئاـمیپ 
وا نیشنمه   || وگتفگ  دص  دوخ  سفن  رد  درگنب  دورگب  شبیغب  وک  ناج  کنخ  يا   || دونشب  وا  دنونشن  نانیشنمه  دسریم  شّـسح  شوگ 

نینچ ِدرَّسلا » ِیف  رِّدَـق  ات - َُهل - اَّنلَأ   » لیوأت تالیوأت : تلزنم  ات  ناکم  زا ال  دـسریم   || تلد  ردـنا  باوج  دـص  لاؤس و  دـص  وب  چـیه  هدربن 
نیرتهب هک  دزاسب  يوقت  عرو و  ینعی  تاغباس »  » ات میدرک  مرن  دواد  يارب  تسا  راوتـسا  نهآ  نوچ  هک  ار  شکرـس  يرـصنع  تعیبط  تسا :

-18- نآرق . - دنک تسرد  مظنم  بوکخیم و  ار  هرز  هکنیا  یلمع  یملع و  تمکحب  یناطیش و  ياههحلـسا  اهریت و  زا  تسا  نابهگن  هرز و 
رکش ّدح   30-1- نآرق : - يونثم رکّـشلا . نم  هزجع  يری  نم  روکّـشلا  دناهتفگ : ینیـسح :  13 ًارکُـش » َدُواد  َلآ  اُولَمعا   » 65-44- نآرق -32

زا هّزنم  يا  ناهج  ود  ره  يهدنرآ  دیدپ  یک   || ناهن  رد  ّقح  اب  تفگ  یگرزب  نآ  سب  اناد و  لصاح  دمآ  تریح   || سکچیه  دـنادن  ّقح 
نوچ مادم  رکـش  دوب  هکنیا  وت  زا  شتفگ   || مایپ  دزیا  زا  شداد  ترـضح  کیپ  تفگ  تاهتمعن  رکـش  مناوت  یک   || تفج  دنزرف و  نز و 

 - نکاـس هزمه  حوتفم و  يهزمه  اـب  ةأـسنم »  » يهملک عمجم :  14 ُهَتَأَسنِم »  » یتخادرپ ام  ياـهتمعن  رکـش   || یتخانـشب  ردـقنیا  هر  هکنیا  رد 
يهغیـص هب  ءای  رـسک  ءاب و  ءات و  ّمض  اـب  تنّیبت »  » لـعف عمجم :  14 ُّنِجلا » ِتَنَّیَبـَت  . » تسا هدـش  تئارق  ود  ره  هحفـص 213 ]  ] 15-1- نآرق

هکنیا حتف  اب  اهیراق  رگید  دنامیمن و  رازآ  رد  تسنادـیم  بیغ  ّنج  هکنیا  رگا  هک  اهرظن  رد  دـش  رادومن  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  لوهجم 
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هدوب نینچ  دوعـسم  هّللا  دـبع  فحـصم  رد  و  دـنامیمن . رازآ  رد  دوبیم  بیغب  ملاع  رگا  هک  ّنج  يارب  دـش  رادومن  ینعی  دـناهدناوخ  فورح 
- نآرق . - دنامیمن راتفرگ  تسنادیم  بیغ  ّنج  رگا  هک  دـش  رادومن  مدرم  يارب  ینعی  خـلا  نوملعی -» اوناک  ول  ّنجلا  ّنا  سنإلا  تنّیبت   » تسا
تخرد و ینعی  فشک :  15 ٍلامِـش » َو  ٍنیِمَی  نَع  ِناتَّنَج   » تسا هدش  تئارق  زین  عمج  تروصب  مهنکاسم » : » عمجم  15 مِِهنَکسَم » ِیف   » 24-1

هفاـضاب لـکا »  » يهملک عمجم :  17 ٍطمَخ » ٍلُـکُأ   » 113-76- نآرق -19-1- نآرق . - دوـب هـتفرگارف  ار  اـهنآ  تـسار  پـچ و  زا  غاـب  بآ و 
ود يزاجن »  » يهملک عمجم :  18 يِزاُجن » لَه   » 16-1- نآرق . - دناهدناوخ زین  هفاضا  نودب  نیونت  اب  تسا و  هدش  هدـناوخ  طمخ »  » يهملکب

و دـنوشیم ، تازاجم  ینعی  لوهجم  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  و  میهدـیم ، ازج  اـم  ینعی  مولعم  مّلکتم  تروصب  نون  اـب  تسا  هدـش  تئارق  روج 
يهطساوب هک  ماش  نیمز  ابس و  مدرم  نیمزرـس  نایم  ینعی  عمجم : خـلا 18  يَرُقلا -» َنَیب  َو  مُهَنَیب  انلَعَج  َو   » 16-1- نآرق . - تسا یکی  هجیتن 

اجنآ هب  دـمآ  تفر و  رد  دوب و  اهنآ  یتراجت  هار  هک  میدرک  تسرد  مهب  هتـسویپ  ياهیدابآ  تسا  كراـبم  نیمزرـس  ناوارف  تخرد  بآ و 
هار لئاسو  كاروخب و  يزاین  هن  دـندیدیم و  رفـس  جـنر  هن  هک  دـندربیم  رـسب  رگید  ینادابآب  بش  دـندرکیم و  تحارتسا  يدابآ  کیب  رهظ 

ینعی خلا  َریَّسلا -» اَهِیف  انرَّدَق   » ینعم دوب و  مهب  کیدزن  اهیدابآ  دشیم و  هدید  رگید  هد  نآ  یهد  ره  زا  ینعی  ًةَرِهاظ » ًيُرق   » ینعم و  دنتشاد .
ناویح هچ  يدـنزگ  ره  زا  دـندشیم و  ّدر  اهیدابآ  هکنیا  زا  زور  بشب و  هک  میدرک  نّیعم  زور  فصن  ار  رگید  يدابآب  يدابآ  ره  زا  تکرح 

19 انِرافسَأ » َنَیب  دِعاب  انَّبَر  [ » هحفص 214  ] 526-500- نآرق -416-399- نآرق -42-1- نآرق . - دندوب هدوسآ  امرس  امرگ و  هچ  ناسنا  هچ 
وت تسا  کـیدزن  نآ  ياـهلزنم  هک  یترفاـسم  هکنیا  ادـخ  يا  ینعی : تسا  هدـش  تئارق  زین  نیع  دـیدشت  هب  دّـعب » « » دـعاب  » يهـملک يربـط :

هکنیا و  میرادرب . دوخ  اب  رفس  بابسا  مینیشنب و  اهرتش  رب  ات  هد  رارق  يدابآیب  ياهنابایب  ماش  نیمزرس  ام و  نایم  نک و  دایز  ارنآ  ياههلصاف 
« دعاب  » یضام تروصب  دعاب »  » لعف فشک :  33-1- نآرق . - دنداد ناشن  دوخ  زا  اهنآ  هک  تسا  تمعن  یـساپسان  یـشکرس و  يهناشن  دوخ 
هک دنتسناد  دب  ار  رفس  هار و  نانچ  هک  دوب  یساپسان  دوخ  هکنیا  و  تسا . هدرک  هلصاف  اب  رود و  ار  ام  ياهرفس  ادخ  ینعی  تسا  هدش  تئارق 

لثم اهنآب  مانـشد  يدـب و  رد  هک  يروطب  میدرک  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  وس  رهب  ینعی  يربط : خلا 19  َثیِداحَأ -» مُهانلَعَجَف  . » تسا رود  دـنتفگ 
رد تسد   || مرج  مدرکن ال  ترکش  تبقاع  يراگزور  تیب : ینیسح :  27-1- نآرق «. - ابس يدیا  ءابس و  يدایا  اوقّرفت  : » دنتفگیم دندزیم و 
غاب اهناویا و  رصق و  نارازه  دص   || غارف  سب  ار  ابس  لها  ّقح  داد  ابس : لها  يهّیضق  مّوس  رتفد  رد  يونثم  مزگیم  نادندب  نونکا  ار  شوغآ 

 || اننیب دعاب  دنتفگ  ابس  سپ   20-18- تمرف « - 34» ابص لها  ابس  نآ  ناگـس  زا  دنداتف  رتمک  افو  رد   || ناگر  دب  نآ  دنتـشاذگن  نآ  رکش 
نابایب نآ   || تسا  دب  رگیدمه  کیدزن  اهرهش  غارف  نما و  ین  بوخ و  نامز  ین   || غاب  عاونا  هکنیا  میهاوخیمن  ام  اننیز  ذخ  انل  ریخ  اننیش 

|| ال ادـبأ  لاحب  یـضری  وهف ال  هحفـص 215 ] اذ [  رکنا  اتّـشلا  ءاج  اذاف   || اتّـشلا  فیّـصلا  یف  ناـسنالا  بلطی  تسرد  اـجناک  شوخ  تسا 
نینچ ینعم  تسا و  تئارق  فالتخا  ُهَّنَظ » ُسِیلبِإ  َقَّدَص ،...   » تاملک رد  عمجم :  20 ُهَّنَظ » ُسِیلبِإ  مِهیَلَع  َقَّدَص  دََقل  َو   » ادغر شیعب  قیضب ال 

زا ار  مدآ  نادنزرف  ینعی  مُهَّنَّلِـضَُأل » مُهَّنَیِوغَُأل و   » 106-87- نآرق -81-72- نآرق -49-1- نآرق : - تفگ تقلخ  زاـغآ  رد  هک  سیلبا  تسا :
یلو دنک  هارمگ  ار  مدآ  ینب  دـناوتب  دـیاش  هک  تفگ  ینخـس  نامگب  هکلب  دوبن  ملع  نیقی و  زا  نخـس  هکنیا  منکیم . هارمگ  منادرگیم و  هار 

: نایبلا حور   38-21- نآرق -18-1- نآرق . - دش تسار  وا  نخـس  دمآ و  رد  تسرد  وا  نامگ  دندش  وا  وریپ  كرـشم  لد و  دـب  مدرم  نوچ 
ّنظ دوش  مسرت  هک   || تسا  ام  سفن  رد  هک  اهیدب  زا  ناغف  دب  راک  زجب  دیاین  نانیا  زک   || دز  هنعط  ام  ّقح  رد  سیلبا  هن  يدعس : خیّشلا  لاق 

اب میحلصب و  وا  اب  هک   || گنن  راع و  زا  میرآ  رب  رس  اجک  ام  رهب  زا  تخادنارب  شیادخ   || ام  رهق  شدمآ  دنـسپ  نوعلم  وچ  تسار  سیلبا 
نمشد هک  دنیب  وچ   || ياپ  تسود  دهن  رتمک  هک  ینادن  وت  يور  دوب  نمـشد  يور  رد  وچ   || وت  يوس  دنک  ردان  تسود  رظن  گنجب  ّقح 

. - لد ود  ّكاش و  زا  ار  زیخاتسرب  نمؤم  مهد  زیمت  ات  ینعی  تسا  یئادج  زیمت و  ملعن  زا  دوصقم  نایبت :  21 ُنِمُؤی » نَم  َمَلعَِنل   » يارس رد  دوب 
نَع َعُِّزف   » ینعم تسا و  تئارق  فـالتخا  َعُِّزف » َنِذَأ و   » هملک ود  رد  عمجم : خـلا 23  مِِهبُوُلق -» نَع  َعُِّزف  اذِإ  یّتَح  َُهل  َنِذَأ  نَِمل   » 27-1- نآرق

-61-1- نآرق : - دـناهتفگ یـضعب  دوـش ! مارآ  یک  لد  هک  تسا  فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  رد  تـسا و  اـهلد  ندرک  مارآ  مِِهبوـُُلق »
هکئالم دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هک  نیکرـشم  لد   171-144- نآرق -114-105- نآرق -102-94- نآرق
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تعافـش يهزاجا  ات  دنـشاب  رارقیب  تعافـش و  رظتنم  مدرم  دسرب و  هزاجا  ّقح  يوس  زا  رگم  درادـن  دوس  يرگیجنایم  ینعی  ینیـسح : تسا .
باوج هحفـص 216 ] تفگ [ ! هچ  تعافـش  يارب  امـش  راگدرورپ  دنـسرپ : رگیدکی  زا  مدرم  دوش  هتـشادرب  اهلد  زا  يرارقیب  عزف و  دسرب و 
راظتنا رد  هک  تسا  نینمؤم  لد  ندـش  مارآ  دوصقم  ار و  نارفاـک  هن  دـننک  تعافـش  ار  نینمؤم  هک  تفگ  تسرد  تسار و  نخـس  دـنیوگ :

اب دـنوشیم و  تعافـشب  نادـنمزاین  لد  شمارآ  بجوم  دـنوشیم و  یجنایم  ّقح  يهزاجاب  هک  اـهنآ  ینعی  یـسولآ : دنتـشادن . مارآ  تعاـفش 
تیآ 10 - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس  داد . تعافـش  يهزاجا  تفگ و  ّقح  ادخ  دنیوگیم : اهیجنایم  دننکیم و  وگتفگ  تعافـشب  نادنمزاین 
دوـب و شوـخ  يزاوآ  ياراد  دواد  نوـچ  هک  تسا  نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  میئوـگب : تسا  نـکمم  َریَّطلا » َو  ُهَـعَم  ِیبِّوَأ  ُلاـبِج  اـی   » يهـلمج
اب هوک  یئوگ  هک  دشیم  سکعنم  دیچیپیم و  وا  زاوآ  نانچ  دناوخیم  زاوآ  اههوک  ياههّرد  نایم  رگا  هک  يروطب  دوب  اسر  رایـسب  وا  يادص 

اهتب يهدیدپ  هن  تسا  ادخ  تیاهنیب  تردق  يهدیرفآ  هک  تسا  هناشن  هوک  زا  ادـص  تشگرب  زاوآ و  هرجنح و  نینچ  سپ  تسا  زاوآ  مه  وا 
ندـناوخ زاغآ  نوچ  هک  دوب  ادـص  شوخ  زاوآ و  دـنلب  نانچ  دواد  هک  دـشاب  هراشا  تسا  نکمم  زین  ریّطلا »  » يهملک نادان و  مدرم  رادـنپ  و 
کیدزن بوخ  زاوآ  ندینـشب  لبلب  تسا : هدـش  هدینـش  دایز  هکنانچ  درکیم  يراکمه  وا  اـب  دـشیم و  وا  بوذـجم  نامـسآ  يهدـنرپ  درکیم 

تسا هدرک  ینعم  بلق  ار  نامیلس  یناشاک  قازّرلا  دبع  الم  خلا  َحیِّرلا -» َنامیَلُِـسل  َو   » تیآ 12 - 2 92-50- نآرق . - دناوخیم دایز  دوشیم و 
تاداـبع و لـثم  يونعم  شـشوک  راـک و  شبنج  يارب  تسا  لد  حور  يرادومن  هار  هاـم  کـی  حبـص  رد  تکرح  یناـسفن و  ياوق  ار  داـب  و 
عیابط و سم  همـشچ  یگدـنز و  روما  يّدام و  لاعفا  تافـص و  رد  تسا  حور  رون  بورغ  بش  رد  هار  هاـم  کـی  تکرح  سفن و  يهیکزت 
تسا و وا  تمدخب  يهدامآ  بلق  يونعم  يّدام و  حـلاصم  ماجنا  يارب  هک  تسا  لایخ  مهو و  ياوق  ّنج  ندربنامرف  تسا و  یندـب  ياهیوخ 

دب ماـش  حبـص و  ردـنا  هم  ود  هار  تفر   || مار  میدرک  ار  داـب  نامیلـس  رب   40-13- نآرق : - تسا هتفگ  راعشا  هکنیا  هاشیلع  یفـص  ریـسفت -
هحفص داب [  ریس  اب  یگدنب  كولس  رد   || دادماب  ره  رد  تفر  هم  کی  هار  دوجو  زا  تعیبط  ياهاوه  نآ   || دوعـص  رد  ار  وا  سفن  رّخـسم 
ینعی هتخادگب  سم  ینعا  رطق  نیع   || هتخاس  زا  میتخاس  ار  وا  يراج  هابتنا  قیرط  رد  یهام  ردق   || هار  ماش  ردـنا  يدومیپ  نینچمه  [ 217
ینعی هلمج  ور  شیپ  ردنا  دندرکیم  راک   || وا  شیپ  یـضعب  دندوب  ّنج  مه ز  ّدجب  يوقت  تعاط و  رد  ناور  دب   || دمجنم  لولم  مسج  نآ 

دندینـشیم دـندوب و  نآرق  لوزن  ماگنه  هک  ناسک  نآ  راکفا  اب  اهریبعت  هکنیا  یلو  لـالجلا  وذ  نذاـب  شناـمرفب  دـب   || لاـیخ  مهو و  يهّوق 
تسا و لیئارـسا  ینب  ناـهاشداپ  زا  وا  نکل  تسین  تاروت  رد  تسا  هدـش  هتفگ  نامیلـس  يارب  نآرق  رد  هک  تردـق  هکنیا  درادـن و  شزاـس 

ةرئاد تسا و  هدش  یفّرعم  هاج  تمشح و  اب  رایـسب  يربمغیپ  نامیلـس  مالـسا  رد  یلو  بوغرم ، تسا و  لّصفم  تاروت  رد  نامیلـس  تمکح 
یبونج تمسق  نمی و  رد  ابس  يهملک  - 3 تسا . هدرک  لقن  وا  هاج  تمشح و  زا  بلاج  ياهناتساد  نامیلس  يهملک  رد  یناتـسب  فراعملا 

. تسا هدش  تاقیقحت  ابس  موق  برأم و  ّدس  زا  خیرات  بتک  رد  میدرک و  هراشا  نآب  لمن  يهروس  رد  هک  تسا  برعلا  ةریزج 

ات 54] تایآ 31  [: 34  ] إبس هروس  ]

َلوَقلا ٍضَعب  یلِإ  مُهُضَعب  ُعِجرَی  مِهِّبَر  َدنِع  َنُوفُوقوَم  َنوُِملاّظلا  ِذِإ  يَرت  َول  َو  ِهیَدَی  َنَیب  يِذَّلِاب  َو ال  ِنآرُقلا  اَذِهب  َنِمُؤن  َنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
يدُهلا ِنَع  مُکاندَدَص  ُنَحن  َأ  اوُفِعُضتسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَّلا  َلاق  [ 31  ] َنِینِمُؤم اّنَُکل  ُمتنَأ  َول ال  اوُرَبکَتسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعـُضتسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 

َلَعَجن َو  ِهّللِاب  َرُفکَن  نَأ  انَنوُُرمَأت  ذِإ  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ُرکَم  َلب  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعـُضتسا  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 32  ] َنیِمِرُجم ُمتنُک  َلب  مُکَءاج  ذِإ  َدَعب 
ِیف انلَسرَأ  ام  َو  [ 33  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  ّالِإ  َنوَزُجی  لَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقانعَأ  ِیف  َلالغَألا  اَنلَعَج  َو  َباذَعلا  اَُوأَر  اَّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  ًادادنَأ  َُهل 

927-1- نآرق [ - 35  ] َنِیبَّذَـعُِمب ُنَحن  ام  َو  ًادالوَأ  َو  ًالاومَأ  ُرَثکَأ  ُنَحن  اُولاق  َو  [ 34  ] َنوُِرفاک ِِهب  ُمتلِـسرُأ  اِمب  ّانِإ  اهُوفَرتُم  َلاق  ّالِإ  ٍریِذَن  نِم  ٍۀَیرَق 
ّالِإ یفلُز  انَدنِع  مُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  مُکُدالوَأ  َو ال  مُُکلاومَأ  ام  َو  [ 36  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ُرِدقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُلق 

َِکئلوُأ َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنوَعسَی  َنیِذَّلا  َو  [ 37  ] َنُونِمآ ِتافُرُغلا  ِیف  مُه  َو  اُولِمَع  اِمب  ِفعِّضلا  ُءازَج  مَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  نَم 
َنِیقِزاّرلا ُریَخ  َوُه  َو  ُهُِفلُخی  َوُهَف  ٍءیَـش  نِم  ُمتقَفنَأ  ام  َو  َُهل  ُرِدـقَی  َو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُلق  [ 38  ] َنوُرَضُحم ِباذَعلا  ِیف 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1499 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مِِهنوُد نِم  انُِّیلَو  َتنَأ  َکَناحبُـس  اُولاق   675-1- نآرق [ - 40  ] َنوُُدبعَی اُوناک  مُکاّیِإ  ِءالُؤه  َأ  ِۀَِـکئالَمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  ًاعیِمَج  مُهُرُـشحَی  َموَی  َو  [ 39]
ِراّنلا َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َو  ارَض  َو ال  ًاعفَن  ٍضعَِبل  مُکُـضَعب  ُِکلمَی  َموَیلاَف ال  [ 41  ] َنُونِمُؤم مِِهب  مُهُرَثکَأ  َّنِجلا  َنوُُدبعَی  اُوناک  َلب 

اذه ام  اُولاق  َو  مُکُؤابآ  ُُدبعَی  َناک  اّمَع  مُکَّدُصَی  نَأ  ُدـیُِری  ٌلُجَر  ّالِإ  اذـه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو  [ 42  ] َنُوبِّذَُکت اِهب  ُمتنُک  ِیتَّلا 
مِهَیلِإ انلَـسرَأ  ام  َو  اهَنوُسُردَـی  ٍُبتُک  نِم  مُهانیَتآ  ام  َو  [ 43  ] ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّالِإ  اذـه  نِإ  مُهَءاج  اَّمل  ِّقَحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ًيرَتفُم  ٌکفِإ  ّـالِإ 

امَّنِإ ُلق   753-1- نآرق [ - 45  ] ِریِکَن َناک  َفیَکَف  ِیلُسُر  اُوبَّذَکَف  مُهانیَتآ  ام  َراشعِم  اوُغََلب  ام  َو  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َو  [ 44  ] ٍریِذَن نِم  َکَلبَق 
ام ُلق  [ 46  ] ٍدیِدَش ٍباذَع  يَدَـی  َنَیب  مَُکل  ٌریِذـَن  ّالِإ  َوُه  نِإ  ٍۀَّنِج  نِم  مُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  ینثَم  ِهِّلل  اُوموُقَت  نَأ  ٍةَدِـحاِوب  مُکُظِعَأ 
َءاج ُلق  [ 48  ] ِبُویُغلا ُمّالَع  ِّقَحلِاب  ُفِذقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُلق  [ 47  ] ٌدیِهَش ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ِهّللا  یَلَع  ّالِإ  َيِرجَأ  نِإ  مَُکل  َوُهَف  ٍرجَأ  نِم  مُُکتلَأَس 
[ - 50  ] ٌبیِرَق ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُتیَدَتها  ِنِإ  َو  یِسفَن  یلَع  ُّلِضَأ  امَّنِإَف  ُتلَلَـض  نِإ  ُلق  [ 49  ] ُدیُِعی ام  َو  ُلِطابلا  ُئِدُبی  ام  َو  ُّقَحلا 
دَق َو  [ 52  ] ٍدـیَِعب ٍناکَم  نِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  ّینَأ  َو  ِِهب  اّنَمآ  اُولاق  َو  [ 51  ] ٍبیِرَق ٍناکَم  نِم  اوُذِـخُأ  َو  َتوَف  الَف  اوُعِزَف  ذِإ  يَرت  َول  َو   576-1- نآرق

ٍّکَش ِیف  اُوناک  مُهَّنِإ  ُلبَق  نِم  مِهِعایشَِأب  َلُِعف  امَک  َنوُهَتشَی  ام  َنَیب  َو  مُهَنَیب  َلیِح  َو  [ 53  ] ٍدیَِعب ٍناکَم  نِم  ِبیَغلِاب  َنُوفِذقَی  َو  ُلبَق  نِم  ِِهب  اوُرَفَک 
ات و ود  ات  ود  يدارف » ینثم و  . » تلزنم ماـقم و  هجرد ، هیاـپ و  یکیدزن ، یفلز » : » تاـغل ینعم  هحفص 219 ]  ] 369-1- نآرق [ - 54  ] ٍبیُِرم

رگید هن  میراد  لوبق  ار  نآرق  هن  دنیوگ : دـنرفاک  هک  مدرم  نآ   31 همجرت : ندرک . بلط  نتفر و  يزیچ  یپ  نـتفرگ ، شواـنت » . » یکی یکی 
هکنیا وت  رگا  دّـمحم ] يا  یلو   ] تحیـصن دـنپ و  راـبخا و  ماـکحا و  زا  دراد  دوخ  وـلج  رد  هچنآ  اـی  تسا  هدوـب  نآ  زا  شیپ  هک  ار  اـهزیچ 

يراتفرگ رد  ار  وا  دهدیم و  خساپ  ار  يرگید  نخـس  کی  ره  دـناهدش و  تشادزاب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپب  هنوگچ  هک  ینیب  ار  ناراکمتس 
ام رگم  دنهد : باوج  اهنآ  راگتسر 32  میدوب و  نمؤم  ام  دیدوبن  امش  رگا  دنیوگ : ناشنازارفن  درگب  ناگراچیب  دنادیم و  راک  ریـصقت  دوخ 

دندوب هراچیب  فیعـض و  هک  اهنآ  زاـب  دـیدوب 33  راکهانگ  دوخ  امـش  سپ  دـیتفریذپن  دـیدید و  تسار  هار  دوخ  هک  میدـش  امـش  ریگولج 
تـسرد وا  يارب  کیرـش  میوش و  ادخب  رفاک  درک  راداو  ار  ام  هک  دوب  امـش  يزور  هنابـش  هلیح  هکلب  میتفر  جـکب  دوخ  ام  هکنیا  هن  دـنیوگ :

ندرک هارمگ  زا  ار  دوـخ  ینامیـشپ  اـی  دـنوش و  نامیـشپ  میاهداـهن  ریجنز  ناـشندرگب  هک  دـننیب  مـشچب  ار  دوـخ  يراـتفرگ  نوـچ  و  مـینک .
نارذگشوخ و نامدرم  میداتسرف  يربهر  يدابآ  رهب  هک  تسا  نینچ  يرآ   34 دننیب ! دوخ  يهدرک  يازس  زج  ایآ  و  دننک . ناهنپ  ناگراچیب 

میوشیمن راتفرگ  ام  تسا و  ناوارف  نامدالوا  لام و  نوچ  میرکنم 35  میریذپیمن و  ام  دیتسه  رومأم  امش  هچنآ  دنتفگ : اجنآ  رطاخ  هدوسآ 
دـهدیم و یخارفب  يزور  دـهاوخب  هک  رهب  نم  راـگدرورپ  هک ] تسا  هکنیا  يارب  دـالوا  لاـم و  يداـیز  هکنیا   ] وگب باوجب  دّـمحم  يا   36

یـسرپزاب دننک  هچ  ره  سپ  دنراد  لام  هک  دنیادخ  تسود  هک  دنرادنپ  و   ] دننادیمن ار  هکنیا  مدرم  رتشیب  یلو  كدـنا  هزادـناب و  يرگیدـب 
هک راکوکین  دشاب و  نمؤم  هکنآ  رگم  دنکیمن  کیدزن  نارگید  زا  رتشیب  امب  ار  امش  نادنزرف ، هحفص 220 ] لام و [  هکنیا  اب   37 دنوشیمن ]

اهنآ یلو  دننامیم 38  هدوسآ  هدـنزرا  دـنلب و  ياهنامتخاس  اههفرغ و  رد  دـنراد و  هک  تسا  نآ  ربارب  ود  ناشراک  شاداپ  ناسک  نینچ  يارب 
يروآدای مدرم  نیاب  زاب   ] دننک 39 ناشرضاح  لدع  هاگشیپب  يراتفرگ  اب  دننک  نامهراچیب  ات  دنیامن  يربارب  ام  تایآ  اب  دنراد  شـشوک  هک 

هچ دراذگیم  شیاجب  وا  دیشخبب  نارگیدب  امش  هچ  ره  و  هزادناب ، مک و  ای  دهدیم ، دایز  يزور  هدرک  تشونرـسب  دنوادخ  هک  ار  نآ  نک :]
ار امش  هک  دندوب  هورگ  نیمه  ایآ  میئوگ : ناگتـشرفب  مینک و  مهارف  ار  مدرم  يهمه  هک  يزور  سب 40 و  تسا و  ناسر  يزور  نیرتهب  وا 

نانیا هکلب  دندیتسرپ  ار  ام  اهنآ  هن  یتسه و  ام  راد  رایتخا  وت  و  دنتـسرپ ] وت  زج  هکنیا  زا   ] يرتکاپ وت  ادخ  يا  دـنیوگ : اهنآ   41 دندیتسرپیم !
هکئالم شتسرپ  یلو  دندروآیم  نابزب  ار  هکئالم  ام  مان  و   ] دنتسه تسرپ  ناطیـش  دندوب و  نمؤم  اهنآب  ناشرتشیب  و  دندرک ، شتـسرپ  ار  وید 

: میئوگ دندرک  متس  هک  اهنآب  و  درادن ، يرگیدب  نایز  دوس و  یئاناوت  یـسک  زور  نینچ  رد  سپ   42 دندرکیم ] دوخ  یتسرپ  وید  يهناهب  ار 
ّطقف درم  هکنیا  دـنتفگیم : دـندناوخیم  ناـش  يارب  ار  اـم  رادومن  تاـیآ  تقو  ره  هکنوچ  دیتشادنپیم 43  غورد  هک  ار  یـشتآ  رازآ  دیـشچب 

هک دننینچ  ّقح  نیرکنم  هچ  تسین . هتخاس  دوخ  غورد  زج  يزیچ  نانخس  هکنیا  دراد و  زاب  دندیتسرپیم  ناتناردپ  هچنآ  زا  ار  امش  دهاوخیم 
دنناوخب هک  میداتـسرف  ناش  يارب  یباتک  هن  ربمغیپ  يا  وت  زا  شیپ  هکنیا  اب  تسا 44  وداج  هک  تسا  راکـشآ  هکنیا  دنیوگ : دننیب  ارنآ  نوچ 
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کی هد  یلو  دندرمـش  غورد  ار  قح  مه  اهنیا  زا  شیپ  ناـمدرم  یلب   45 دننک ]! اجک  زا  اعّدا  نینچ  سپ   ] دـنک ناشراد  ربخ  هک  یـسک  هن  و 
يا  46 دـشاب ! هچ  ناشراکنا  راک و  تبقاع  ات  دـندیمان  وگغورد  ار  ام  ناربمغیپ  هّتبلا  میدادـن  نارفاک  نیاب  ار  ناناملـسم  ای  اهنآ  ناوت  لام و 

اب رفن  کی  ای  دینک و  روش  مه  اب  رفن  ود  رفن  ود  ره  دیزیخرب و  ادخ  ياضر  ضحم  هک  مهدیم  امـشب  دنپ  کی  ّطقف  وگب : مدرم  نیاب  دّمحم 
و هحفص 221 ] دناسرتیم [  ار  امش  هدنیآ  تخس  باذع  زا  ّطقف  تسین  هناوید  هدوب  امش  نیشنمه  هک  دّمحم  هکنیا  دینادب  ات  دیـشیدنیب  دوخ 

تسا زیچ  همه  هاوگ  دوخ  وا  هچ  تسا  ادخ  اب  نم  دزم  هک  ناتدوخ ، لام  دیهدن و  متـساوخ  امـش  زا  دوخ  راک  رب  يدزم  رگا  وگب : سب 47 
هن تسا و  یتشگرب  لاجم  هن  ار  لطاب  و  دـش ، رادومن  ّقح  وگب : زاب  دنکفایم 49  اهلدب  ار  ّقح  هک  تسا  اهیناهن  ياناد  نم  يادـخ  وگب :  48

تسا و کیدزن  وا  هک  تسا  نم  راگدرورپ  یحو  زا  نآ  مهار  رب  رگا  دـید و  مهاوخ  نآ  يازـس  مهارمگ  رگا  نم  وگب : زین  یشیادیپ 50 و 
رارف هار  و   ] دـناهدش راتفرگ  ناش  هاگهانپ  کیدزن و  ياـج  نیمه  زا  اـیوگ  دـنرارقیب و  هچ  هک  ینیب  ار  اـهنآ  وت  رگا  تماـیقب  یلو  اونش 51 
رفاک یگدنز  نارودب  نوچ  دنرود 53  نآ  زا  یـسب  هک  دنراد  نامیاب  سرتسد  هنوگچ  و  میدش ، نمؤم  دـنیوگ  هک  تسا  اجنآ   52 دنرادن ]

و  ] دـنهاوخیم هچنآ  زا  دـننک  ناشادـج  دـنزادنایم 54 و  یکیراتب  يریت  رود  زا  دـنیوگ و  هدوهیب  اـجنآ  سپ  وا ، نخـس  دّـمحمب و  دـندش 
نخـس كاّکـش . دـنلد و  دـب  یگمه  هک  تسا  هدـش  راتفر  نیمه  زین  ناشنارکفمه  ناوریپ و  اـب  هکناـنچ  دـنرادن ] ناـمیا  هبوت و  هب  سرتسد 

ّدر ار  يرگید  نخس  سک  ره  دندرک و  وگتفگ  رگدکی  اب  هکنآ  زا  سپ  ینعی  رخف : خلا 32  َباذَعلا -» اَُوأَر  اَّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَسَأ  َو  : » نیرّسفم
« ّرسا  » نوچ دناهتفگ : یـضعب  دنتـشاد . هدیـشوپ  تسا ، ینامیـشپ  يهناشن  هک  وگتفگ  نآ  دندید  هک  ار  باذع  تسناد ، شراکهانگ  درک و 

دوخ ینامیشپ  دندید  باذع  نوچ  دشاب : هکنیا  ینعم  تسا  نکمم  تسا  دادضا  تاملک  زا  تسا و  ندرک  راکشآ  زار  نتشاد و  زار  ینعمب 
هدـنامهف لّوا  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  رارکت  هیآ  هکنیا  رخف :  36 َقزِّرلا » ُطُسبَی  یِّبَر  َّنِإ  لـُق   » 65-15- نآرق . - دندرک رادومن 

رد تسین و  فرـش  يدایز  یناشن  فرت  يدایز  دـناهتفگ : هکنانچ  تسین  یگدـیزرمآ  یبوخ و  هناشن  دـنزرف  لام و  يداـیز  هک  تسا  هدـش 
مّود رد  نوـچ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  هرهب  هکنیا  مه  نینمؤـم  تسا  نکمم  تسین و  امـشب  ّصتخم  ینوزف  هکنیا  هک  تـسا  هدـش  هدـنامهف  مّود 

: عمجم هحفص 222 ]  ] 40-1- نآرق . - نانمؤم يارب  مّود  تسا و  نارفاک  يارب  لّوا  هک  تسا  هنیرق  تسا  هدـش  هدروآ  هدابع » نم   » تاـملک
دنوش و راد  هیامرـس  تسا  نکمم  هک  اهنآ  یمرگلد  تسا و  نانمؤم  دـیون  ظعو و  يارب  مّود  تسا و  نارفاک  دـیدهت  شنزرـس و  يارب  لّوا 
هل لوعفم  یلّوأ  و  ربخ ، یمّود  هک  فعـض »  » عفر و  ءازج »  » بصن اب  عمجم :  37 ِتافُرُغلا » ِیف  «- » ِفعِّضلا ُءازَج  . » دنریگب ضوع  دنـشخبب و 

درفم تروصب  هفرغ  تافرغ »  » يهملک و  لومعمب . فاضم  ردـصم  تسا و  ربخ  ءازج  روهـشم  تئارق  هب  تسا و  هدـش  تئارق  دـشاب  لاح  اـی 
- نآرق -19-1- نآرق «. - رانیّدلا مهرّدلا و  ساّنلا  کلها   » لثم تسا  يواسم  درفم  عمج و  سنج  مساب  تبسن  رد  نوچ  تسا ، هدش  هدناوخ 

زین میشاب و  هداد  كرشب  روتسد  نآ  رد  هک  ناشیا  يارب  میداتسرفن  یئاهباتک  ام  يواضیب :  44 اهَنوُسُردَی » ٍُبتُک  نِم  مُهانیَتآ  ام  َو   ] » 41-23
45 مُهانیَتآ » ام  َراشعِم  اوُغََلب  ام  َو   » 47-3- نآرق [. - دیامن كرشب  توعد  ای  دناسرتب و  كرش  كرت  زا  ار  اهنآ  هک  میدرکن  لاسرا  ار  یسک 

ینعی ینیسح :  39-1- نآرق . - میدادـن وت  نامز  مدرمب  نآ  ریغ  يروالد و  یئاناوت و  زا  میداد  هتـشذگ  نامدرمب  هچنآ  کی  هد  ینعی  يربط :
يارب هک  لئالد  تایآ و  کی  هد  رخف : میدوب . هدادـن  اهنآب  میداد  وت  ناوریپ  هب  هک  ارنآ  کی  هد  نآ  ریغ  ّجـح و  فیاظو  زا  ناگتـشذگ  نآب 
داشرا هظعوم و  يارب  هملک  کی  ّطقف  ینعی   46 ِهِّلل » اُوموُقَت  نَأ  ٍةَدِحاِوب  مُکُظِعَأ  امَّنِإ  . ] » میدادن ناگتـشذگب  میداد  برع  نارفاک  شیرق و 

دیـشیدنیب و دینک و  روش  ادخ  يارب  رطاخ  شیوشت  دیلقت و  سرت و  نودب  ادـج  ادـج  يرفن و  ود  روطب  مه  اب  هکنیا  نآ  میئوگیم و  امـشب 
شتوعد يارب  تسین  یفاک  وا  لـقع  لاـمک  اـیآ  دـیراد و  غارـس  یگناوید  يو  رد  اـیآ  دـینیبب  دـیریگ  رظن  رد  ار  ربمغیپ  هکنیا  راـک  هقباـس 

ٍناکَم نِم  ِبیَغلِاب  َنُوفِذـقَی  َو   » 57-3- نآرق [. - دـنتفریذپیمن ار  دـیحوت  ربمغیپ و  تّوبن  هک  تسا  نارفاک  اب  هیآ  هکنیا  رد  باطخ  دـیحوتب .
دنیوگیم دننکیم و  دوخ  نامگ  رادنپ و  ریت  يهناشن  ار  وا  نخـس  و  هحفص 223 ]  ] 49-1- نآرق  - ار ربمغیپ  نارفاـک  ینعی  يربط :  53 ٍدیَِعب »

یسک لثم  دنتـسه  ربمغیپ  لاحب  ملاع  هکنیا  اب  لّوا - تسا : ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  رد  يروباشین : دنمانیم . شاهناوید  یـضعب  و  تسا ، رعاش 
لثم ار  يدنوادخ  ياهراک  هک  دنیوگیم  کیرات  رود و  زا  ینخـس  مّود - دنمانیم . رحاس  رعاش و  ار  ترـضح  نآ  دـنکیم  يراک  رود  زا  هک 
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هدنز زا  زجاع  دـننادیم و  دوخ  لثم  ار  ادـخ  تردـق  هک  دـنراد  رود  زا  یـشجنس  مّوس - دـهاوخیم . کموک  کیرـش و  هک  دـنرادنپیم  دوخ 
دـشاب یباقع  یباوث و  رگا  دنیوگیم  تسا و  ّرثؤم  ماقم  لام و  هک  دننادیم  ملاع  هکنیا  لثم  ار  رگید  ملاع  ياهراک  مراهچ - ناگدرم . ندرک 
هکنیا میوش و  راکوکن  ات  دینادرگرب  ایند  هب  ار  ام  میدوب  راکاطخ  هک  میدیمهف  ام  دـنیوگیم : مجنپ - مینیبیمن . رازآ  میرترب و  نارگید  زا  ام 
ینامیا اهنآ و  نایم  ینعی  يربط :  54 َنوُهَتـشَی » ام  َنَیب  َو  مُهَنَیب  َلیِح  َو  . » دنک باترپ  یکیرات  هب  يزیچ  رود  زا  یـسک  هک  تسا  نانچ  نخس 

رد هک  دنزرف  لام و  هچنآ  اهنآ و  نایم  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دنرادن . نآب  سرتسد  تسا و  هداتفا  یئادج  دـننکیم  وزرآ  ترخآ  رد  هک 
« رخآ ات  َّنِجلا - َنوُدـُبعَی  اُوناک  َلب   » تیآ 41 - 1 ام : نخس   47-1- نآرق . - تسا هداتفا  یئادج  دنتـسه  نآ  يوزرآ  هب  دنتـشاد و  یگدـنز 

یملع زکارم  زا  یکی  تسا و  هدوب  تارف  رانک  رد  نآ  هک  دناهدوب  ناّرح  نیمزرـس  مدرم  زا  یهورگ  هک  دشاب  هئباص  بهذـمب  هراشا  دـیاش 
هّدامب یگتـسب  هک  دّرجم  تاّیناحور  هکئالم و  دناهدوب  دـقتعم  هک  دـناهدوب  برعلا  ةریزج  هّکم و  بارعا  زا  ياهّدـع  ای  و  تسا . هدوب  میدـق 

یلو تسین  نشور  بهاذـم  هنوگ  نآ  لیـصفت  هچرگا  تروص  ره  رد  دـندیتسرپیم ، ار  اهنآ  دنتـسه و  قلاخ  قلخ و  نایم  يهطـساو  دـنرادن 
زا رگید  ملاعب  هک  تسا  اهنآب  هراشا  هیآ  هکنیا  و  دـناهدوب ، هکئالم  تادّرجم و  تاـّیناحورب و  دـقتعم  یمدرم  هک  تسا  مولعم  هزادـنا  هکنیا 

هکنیا روظنم  و  دندوب . تسرپ  ّنج  هکلب  دندیتسرپیمن  ار  ام  هک  دـنکیم  یفّرعم  ار  مدرم  نآ  یناحور  کلم و  نآ  دوشیم و  تساوخ  زاب  اهنآ 
ماهوا و راتفرگ  یمدرم  نینچ  هک  دشاب  راکفا  هنوگنیا  خیبوت  يارب  دیاش  َّنِجلا » َنوُُدبعَی   » يهلمج هحفص 224 ]  ] 56-23- نآرق  - هک تسا 

زورما هکنانچ  دنتـسرپیم  ار  اهنآ  دنـسرتیم و  دننکیم  تسرد  دوخ  لطاب  لایخ  هب  هک  یّنج  یناهن و  ياهزیچ  زا  دنتـسه و  هدـنکارپ  تالایخ 
نامه يایاقب  زا  دنریگیم  مئازع  ریگنج و  لاّمر و  هلیـسوب  ار  يراتفرگ  يدزد و  يرامیب و  ولج  دندقتعم و  یناوخ  اعد  دارواب و  یمدرم  مه 

اهنآ دشاب : هکنیا  هلمج  ینعم  دناهداد  لامتحا  نیرّسفم  میتشون و  همجرت  رد  هکنانچ  تسا  نکمم  و  دنتـسه . هیآ  شهوکن  دروم  دنمدرم و 
دوخ دناهتفر و  جکب  تسار  هار  زا  وا  نامرفب  هک  دنتسه  تسرپ  ناطیـش  تقیقح  رد  دندرک  هناهب  ار  یتسرپ  کلم  دندشن و  تسرپادخ  هک 

ام يهمجرت  زا  دـناهتفگ و  مه  نیرّـسفم  هک  يروطب  خـلا  ٍُبتُک -» نِم  مُهاـنیَتآ  اـم   » تیآ 44 - 2 31-9- نآرق . - دناهتـسناد تسرپکلم  ار 
اهنآب مّلعم  باتک و  هکنیا  اب  دـننکیم  ربمغیپ  نخـس  یگدوهیب  رحـس و  ياعّدا  اـجک  زا  نیرکنم  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا  رادومن 

یلو تسا . لوعجم  تسا و  ناشدوخ  رکف  هتخاس  اعّدا  هکنیا  سپ  دنـشاب  هدنامهف  اهنآب  ّقح  يوس  زا  ار  بلاطم  نینچ  هک  تسا  هدـشن  هداد 
دوصقم تسا  دب  هدنیآ  زا  يهدنناسرت  ینعمب  هک  ریذن  يهملک  يهطـساوب  ٍریِذَن » نِم  َکَلبَق  مِهَیلِإ  انلَـسرَأ  ام   » يهلمج میئوگب : تسا  نکمم 

نخـس ات  میتخوماین  اهنآب  مه  ار  تسرد  نخـس  وداج و  صیخـشت  میداتـسرفن و  باتک  ربمغیپ و  چیه  اهنآب  ینعی  يربهر  يارب  تسا  ربمغیپ 
. - وداج ریغ  زا  وداج و  صیخـشت  ندادن  دای  - 2 باتک . ربهر و  نداتسرفن  - 1 دنامهفیم : ار  بلطم  ود  هیآ  سپ  دنرامـشب . لطاب  ار  دّمحم 
رهاظ ولج  تیآ  يهنیرقب  یلو  دـش  هتـشون  نیرّـسفم  فالتخا  ِبیَغلِاب » َنُوفِذـقَی  َو   » يهلمج تیآ 53  - 3 459-414- نآرق -41-13- نآرق

نارفاک تمایق  تلاصا  زا  نخـس  هک  تسا  مولعم  سپ  اّنَمآ » اُولاق   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  میتشون  همجرت  رد  هک  تسا  ناـمه 
دَق َو   » تسا هدش  هتفگ  سپ  نآ  زا  دنرود . هک  دنرادن  نامیا  هب  سرتسد  ینعی  خلا  ُشُوانَّتلا -» ُمَُهل  ّینَأ   » تسا هدش  هتفگ  نآ  زا  سپ  تسا ،

هنوگچ ینعی  خلا  َنُوفِذقَی -» هحفص 225 ]  ] 445-406- نآرق -319-290- نآرق -194-179- نآرق -48-21- نآرق  - َو ُلـبَق  نِم  ِِهب  اوُرَفَک 
تسا يریت  هدوهیب و  تسا  ینخـس  سپ  دندش . رفاک  نآ و  رکنم  دوخ  عقومب  شیپ و  رد  نآ  زا  يرود  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نامیاب  سرتسد 

فانیتسا يارب  واو  دشاب و  ادج  ولج  زا  خلا  َنُوفِذـقَی -» َو   » يهلمج هکنیا  دـیاب  دـشاب  تسرد  دـناهتفگ  نیرّـسفم  هک  ینعم  رگا  و  یکیراتب .
هناشن لطاب  لایخب  ار  نید  ربمغیپ و  هک  دشاب  یگدنز  رد  اهنآ  راتفر  زا  نخـس  دوش و  ضوع  تسا  تمایق  لاح  هک  نخـس  عوضوم  دـشاب و 
میدرک ام  هک  ینعم  هکنیا  تسا  هتفرگ  يزار  رخف  زا  وا  هک  يروباشین  زا  تسا و  رود  نخـس  شور  زا  ینعم  هکنیا  و  دـندرکیم . یناداـن  ریت 

هحفص 226]  ] 275-259- نآرق -14-1- نآرق . - دش لقن  زین 

رطاف هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   35 - 

ات 26] تایآ 1  [: 35  ] رطاف هروس  ]

َعابُر َو  َثُالث  َو  ینثَم  ٍۀَِـحنجَأ  ِیلوُأ  ًالُـسُر  ِۀَِـکئالَملا  ِلِعاج  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهِّلل  ُدـمَحلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ِهِدَعب نِم  َُهل  َلِسُرم  الَف  کِسُمی  ام  َو  اَهل  َکِسمُم  الَف  ٍۀَمحَر  نِم  ِساّنِلل  ُهّللا  ِحَتفَی  ام  [ 1  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ُءاشَی  ام  ِقلَخلا  ِیف  ُدیِزَی 
ّینَأَف َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ِضرَألا ال  َو  ِءامَّسلا  َنِم  مُُکقُزرَی  ِهّللا  ُریَغ  ٍِقلاخ  نِم  لَه  مُکیَلَع  ِهّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 2  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو 

الَف ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   621-1- نآرق [ - 4  ] ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  َِکلبَق  نِم  ٌلُسُر  َتبِّذُک  دَقَف  َكُوبِّذَُـکی  نِإ  َو  [ 3  ] َنوُکَفُؤت
[6  ] ِریِعَّسلا ِباحصَأ  نِم  اُونوُکَِیل  َُهبزِح  اوُعدَی  امَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  مَُکل  َناطیَّشلا  َّنِإ  [ 5  ] ُروُرَغلا ِهّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  َو ال  اینُّدلا  ُةایَحلا  ُمُکَّنَّرُغَت 

َّنِإَف ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  نَمَف  َأ  [ 7  ] ٌرِیبَک ٌرجَأ  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  مَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
ُرِیُثتَف َحایِّرلا  َلَـسرَأ  يِذَّلا  ُهّللا  َو  [ 8  ] َنوُعَنـصَی اِمب  ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ٍتارَـسَح  مِهیَلَع  َکُسفَن  بَهذـَت  الَف  ُءاشَی  نَم  يِدـهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُّلُِضی  َهّللا 

ِهَیلِإ ًاعیِمَج  ُةَّزِعلا  ِهِّللَف  َةَّزِعلا  ُدـیُِری  َناـک  نَم   745-1- نآرق [ - 9  ] ُروُشُّنلا َِکلذَک  اِهتوَم  َدـَعب  َضرَألا  ِِهب  انیَیحَأَف  ٍتِّیَم  ٍدََـلب  یلِإ  ُهانقُـسَف  ًاباحَس 
نِم مُکَقَلَخ  ُهّللا  َو  [ 10  ] ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ  ُرکَم  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  مَُهل  ِتائِّیَّسلا  َنوُرُکمَی  َنیِذَّلا  َو  ُهُعَفرَی  ُِحلاّصلا  ُلَمَعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَکلا  ُدَعـصَی 
َّنِإ ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  ِهِرُمُع  نِم  ُصَقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  نِم  ُرَّمَُعی  ام  َو  ِهِملِِعب  ّالِإ  ُعَضَت  َو ال  یثنُأ  نِم  ُلِمَحت  ام  َو  ًاجاوزَأ  مُکَلَعَج  َُّمث  ٍۀَفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت 

َو ایِرَط  ًاـمَحل  َنُولُکأـَت  ٍّلُـک  نـِم  َو  ٌجاـجُأ  ٌحـِلم  اذـه  َو  ُُهبارَـش  ٌِغئاـس  ٌتاُرف  ٌبذَـع  اذـه  ِنارحَبلا  يِوَتـسَی  اـم  َو  [ 11  ] ٌریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َکـِلذ 
ِیف َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلیَّللا  ُجـِلُوی  [ 12  ] َنوُرُکـشَت مُکَّلََعل  َو  ِِهلـضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  َرِخاوَم  ِهِیف  َکلُفلا  يََرت  َو  اهَنوُسَبَلت  ًۀَـیلِح  َنوُجِرخَتـسَت 

[13  ] ٍریِمِطق نِم  َنوُِکلمَی  ام  ِِهنوُد  نِم  َنوُعدَت  َنیِذَّلا  َو  ُکلُملا  َُهل  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرجَی  ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِلیَّللا 
-1- نآرق [ - 14  ] ٍرِیبَخ ُلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  مُکِکرِِـشب  َنوُرُفکَی  ِۀَمایِقلا  َموَی  َو  مَُکل  اُوباجَتـسا  اَم  اوُعِمَـس  َول  َو  مُکَءاعُد  اوُعَمـسَی  مُهوُعدـَت ال  نِإ 

ِهّللا یَلَع  َِکلذ  اـم  َو  [ 16  ] ٍدـیِدَج ٍقلَِخب  ِتأَی  َو  مُکبِهذـُی  أَشَی  نِإ  [ 15  ] ُدـیِمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  ُهّللا  َو  ِهّللا  َیلِإ  ُءارَقُفلا  ُُمتنَأ  ُساّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   1169
مُهَّبَر َنوَشخَی  َنیِذَّلا  ُرِذُنت  امَّنِإ  یبُرق  اذ  َناک  َول  َو  ٌءیَـش  ُهنِم  لَمُحی  اِهلمِح ال  یلِإ  ٌۀَـلَقثُم  ُعدـَت  نِإ  َو  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  [ 17  ] ٍزیِزَِعب

َو ال  521-1- نآرق [ - 19  ] ُریِصَبلا َو  یمعَألا  يِوَتسَی  ام  َو  [ 18  ] ُریِـصَملا ِهّللا  َیلِإ  َو  ِهِسفَِنل  یّکَزَتَی  امَّنِإَف  یّکََزت  نَم  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِبیَغلِاب 
ِیف نَم  ٍعِمسُِمب  َتنَأ  ام  َو  ُءاشَی  نَم  ُعِمُسی  َهّللا  َّنِإ  ُتاومَألا  َو ال  ُءایحَألا  يِوَتـسَی  ام  َو  [ 21  ] ُروُرَحلا َو ال  ُّلِّظلا  َو ال  [ 20  ] ُروُّنلا َو ال  ُتاُملُّظلا 
نِإ َو   345-1- نآرق [ - 24  ] ٌریِذـَن اهِیف  ـالَخ  ّـالِإ  ٍۀَّمُأ  نِم  نِإ  َو  ًاریِذـَن  َو  ًاریَِـشب  ِّقَحلاـِب  َكانلَـسرَأ  اـّنِإ  [ 23  ] ٌریِذـَن ّـالِإ  َتـنَأ  نِإ  [ 22  ] ِرُوبُقلا

ِریِکَن َناک  َفیَکَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُتذَخَأ  َُّمث  [ 25  ] ِرِینُملا ِباتِکلِاب  َو  ُِربُّزلِاب  َو  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُسُر  مُهتَءاج  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  دَقَف  َكُوبِّذَُکی 
لّوا ّمض  اب  یمدآ و  يوزاب  تسد و  هدنرپ و  لاب  ینعمب  لّوا  حتفب  حانج  عمج  ٍۀَِـحنجَأ » : » تاغل ینعم  هحفص 228 ]  ] 207-1- نآرق [ - 26]

فرـصنم ار  یـسک  نتفگ ، غورد  ینعمب  هزمه  حـتفب  کفا  زا  نوکفؤت » . » نآ يهناد  امرخ و  يهناـیم  كزاـن  تسوپ  ریمطق » . » هاـنگ ینعمب 
يهتسیاش شیاتس  ناگدنبب 1  هدنیاشخب  ناگمهب و  نابرهم  يادخ  مانب  همجرت :  24-13- نآرق . - ندنادرگرب ار  یسک  دوخ  يأر  زا  ندرک ،

یئات راهچ  یئات و  هس  یئات و  ود  ياهلاب  ياراد  هک  درک  دوخ  هداتسرف  ار  ناگتـشرف  دروآ و  دیدپ  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  دنوادخ  نآ 
رب دوخ  تمحر  زا  رگا  سپ   2 دیازفایم . دوخ  يهدیرفآ  رب  دشاب  تحلصم  دهاوخب و  هچنآ  تسا و  اناوت  زیچ  ره  رب  هک  تسا  وا  دنتـسه و 

ياناد هچ  دهد  زاب  دنک و  اهر  دناوتن  وا  سپ  زا  سک  دریگ  زاب  ار  هچنآ  و  تسین . وا  تمحر  رادهگن  ریگولج و  سک  دهد  یشیاشگ  قلخ 
نامسآ و زا  هک  تسه  وا  زج  ياهدننیرفآ  ایآ  هک  دیشیدنیب  تسا  هدیشخب  امشب  هک  دیـشاب  ّقح  تمعن  دایب  مدرم  يا  سب 3  تسا و  وا  رترب 

يا  4 دننکیم ! نوگرگد  ار  ناتیأر  دننادرگیم و  ّقح  زا  ار  امش  نارفاک  هنوگچ  سپ  تسین . یئادخ  وا  زج  زگره  دناسر ! يزور  امشب  نیمز 
ات  ] تسا ادـخ  يوسب  اهراک  يهمه  تشگزاـب  یلو  دـندرک  بیذـکت  مه  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  دـنیوگ ، نزغورد  ار  وت  بارعا  رگا  دّـمحم 
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ات  ] تسا ادـخ  يوسب  اهراک  يهمه  تشگزاـب  یلو  دـندرک  بیذـکت  مه  وت  زا  شیپ  ناربمغیپ  دـنیوگ ، نزغورد  ار  وت  بارعا  رگا  دّـمحم 
یناهج هکنیا  یناگدـنز  هن  سپ  درادـن  رذـگب  تسا و  تسرد  ادـخ  يهدـعو  هک  دیـشاب  ربخاب  مدرم  يا   5 دوش ] ادـج  مه  زا  دـب  بوخ و 
دیرادب نمشد  ار  وا  مه  امش  سپ  تسا ، امش  نمشد  وا  هچ   6 تسا ] میرک  ادخ  هک   ] دنک رورغم  ار  امش  هدنبیرف  وید  نآ  هن  دنز و  ناتلوگ 

دندش ناطیش ] وریپ  و   ] رفاک هک  ناسک  نآ  تسا 7 و  نازوس  هحفص 229 ] شتآ [  نآ  تبقاع  هک  دناوخیم  اج  نآب  ار  دوخ  يهتـسد  وا  هک 
دوخ امش   ] سپ دـنمجرا 8  هدـنزرا و  يدزم  دـنراد و  شزرمآ  شاداپب ، دـندش  راکوکن  نمؤم و  هک  اهنآ  تسا و  تخـس  باذـع  ناشازس 
ادخ اب  هتشر  هکنیا  رس  سپ  درک !] ادج  مه  زا  تسردان  تسرد و  هک  تسا  وا  لثم   ] تسا هتسارآ  شمشچب  شدب  راک  هکنآ  ایآ  دیجنـسب ]

دننکیم هچنآ  هک  روخم  سوسفا  شابم و  اهنآ  يهشیدناب  وت  و  دنک . تیاده  دـهاوخ  هک  ار  نآ  دـهاوخ و  هک  ار  نآ  دـنک  هارمگ  هک  تسا 
شبنج نیاـب  سپ  دـناریم  هدرم  و  کـشخ ، نیمزرـسب  ارنآ  دزیخیم و  نآ  زاربا  دتـسرفیم و  اـهداب  هک  تسا  وا  نوچ   9 تسا . راد  ربخ  ادـخ 

تّزع هکنآ  سپ  دش 10  دهاوخ  مهارف  تردق  نینچب  زین  مدرم  يهرابود  یگدنز  و  دنک . هزات  هدنز و  یگدرم  یکـشخ و  سپ  زا  ار  نیمز 
دوریم و الاب  وا  هاگـشیپب  تسا  دنـسپ  هک  نخـس  نآ  تسا و  دنوادخ  زا  تمارک  تّزع و  ره  هّتبلا  هک  دـیوجب ] تب  زا  هن   ] دـهاوخب يرترب  و 

دنوادخ هچ  دوش 11  دوبان  هابت و  ناشرکم  دنوش و  راتفرگ  تخس  رازآب  دنراکدب  رگ و  هلیح  هک  اهنآ  دنکیم و  دنمجرا  وا  ار  هتـسیاش  راک 
تـشونرس ملعب و  دـیازب  دوش و  روراب  هدام  هچنآ  هک  درک  ناتتفج  هفطن  زا  هاـگنآ  هفطن و  زا  سپـس  درک و  كاـخ  زا  امـش  شنیرفآ  زاـغآ 

تسا 12 ناـسآ  هّتبلا  وا  رب  راـک  هکنیا  تسا و  يدـنوادخ  باـتک  رد  هک  زج  مک  اـی  دـنک  زارد  یگدـنز  سک  هن  و  سب . تسا و  دـنوادخ 
خـلت و يرگید  قاذـم و  شوخ  تسا و  اراوگ  یکی  هک  دنتـسین  ربارب  نیریـش  روش و  ياـیرد  ود  هک ] دیجنـسب  دـیئآ و  دوخب  امـش  نوـنکا  ]

دینیبیم نآ  رد  فاکـش  بآ  یتشک  دیروآیم و  نوریب  یتنیز  ناجرم  دیراورم و  دیروخیم و  یهام  هزات و  تشوگ  همه  زا  هکنیا  اب  هدـنزگ 
ود هکنیا  اب  ار  رفاک  نمؤم و  سپ  . ] دیـشاب رازگ  رکـش  دیرادب و  تمعن  ساپ  تسا  دیما  هک  دیرب  دوس  ادخ  لضف  زا  دینک و  رفـس  ایردـب  ات 

زورب بش  زا  هک ] دیسانشب  دوخ  راگدیرفآ  ات  دیشاب  یناهج  ياههدیرفآ  دایب  زاب   ] 13 دینادب ] مادک  ره  تشونرس  شزرا و  ات  دیجنسب  ایرد 
ینامز يارب  یگمه  هدرک و  نامرف  هب  ار  هام  دیـشروخ و  دوشیم و  زارد  کی  نآ  دیازفایم و  بشب  زور  زا  دـنکیم و  زارد  ار  نآ  دروآیم و 

زجب هک  اهنآ  تسا و  وا  يارب  یهاشداپ  تسا و  امـش  راگدرورپ  تسا  هحفص 230 ] هدرک [  نینچ  ار  اهنیا  هکنامه  سپ  دنـشبنج . رد  نّیعم 
رگا دنونشن و  امـش  ياعد  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا  دنرادن 14 و  یئاراد  کلم و  امرخ  يهناد  تسوپ  نادنچ  دینادب  دوخ  يادخ  دـیناوخب و  وا 
نادب دّمحم  يا  . ] دنوش امش  راتفگ  رازیب  رکنم و  دیتشادنپ  ّقح  کیرش  هک  اهنآ  زیخاتـسرب  تفگ و  دنناوتن  باوج  دنونـشب  هک  دوش  ضرف 

دنمزاـین یگمه  مدرم  يا  وگب ]: وـت  و   ] درک 15 دـناوتن  هاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  نوچ  ار  وت  يربخ  اـب  چـیه  هک ] تسا  تسرد  نانخـس  هکنیا 
ون زا  یقولخم  دنک و  دوبان  دربب و  ار  امـش  یگمه  دشاب  تحلـصم  دـهاوخب و  رگا  هک 16  سب  تسا و  دنوادخ  زاینیب  يهدوتـس  دـیئادخ و 

ياهدنام هانگ  ریز  رگا  درب و  دهاوخن  شود  رب  يرگید  هانگ  راب  سک  دـینادب ]: و   ] نارگ 18 تسا و  راوشد  ادـخ  رب  هن  هکنیا  دروایب 17 و 
اهنآ يارب  وت  زا  تسا  يدیون  میب و  نانخـس ] هکنیا  هّتبلا   ] دشاب وا  شیوخ  هک  دـنچ  ره  درادرب  نآ  زا  يزیچ  دـناوتن  سک  دـهاوخ  کموک 
ادخ يوسب  تشگزاب  هک  تسا  كاپ  دوخ  يارب  درادب  هزیکاپ  ار  دوخ  هک  ره  سپ  دنرادیم . اپب  زامن  دنکانسرت و  هدیدان  دوخ  يادخ  زا  هک 
نالد هدنز  زین  باتفآ 22 و  هیاس و  هن  تسین 21 و  ربارب  یکیرات  ینشور و  انیب 20 و  روک و  هکنوچ   19 تسا ] اجنآ  نایز  دوس و  و   ] تسا

شوگب نانخـس  هکنیا  یناوتن  وت  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  دنتـسین و  ربارب  رادنید  ملاع  نیدـیب و  نادان و  سپ  دـشابیمن  ناسکی  نالدهدرم  و 
وت يهـفیظو  سپ   23 دـناسر . دـشاب  وا  تشونرـسب  دـهاوخ و  هک  ره  شوـگب  هک  تسا  دـنوادخ  یناـسر و  دـنروگب  هدرم  نوـچ  هک  اـهنآ 
هک زج  تسا  هدوـبن  یتـّلم  چـیه  مدرم و  دـیون  میب و  يارب  میداتـسرف  ار  وـت  یتـسرد  یتـسارب و  هکنوـچ  سب 24  تـسا و  مدرم  يروآمـیب 

بیذـکت ار  ناشناربهر  مه  اهنیا  زا  شیپ  مدرم  هک  بجع  هن  دـنتفگ  وگغورد  ار  وت  اهبرع  هکنیا  رگا  تسا 25 و  هدوب  يروآمیب  ناشيارب 
هک میدرک  راتفرگ  دـندش  رفاک  هک  ار  یناسک  مه  اـم  دندروآ 26  ناشيارب  رادومن  ياههتـشون  اهباتک و  نشور و  نانخـس  هکنیا  اب  دندرک 

فیصوت اجنیا  رد  هحفص 231 ] ّطقف [  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  هکئالم  هروس  هکنیا  فشک : نیرّسفم : نخـس  دوب . دنـسپان  تشز و  هنوگچ 
تـسا مکحم  هروس  هکنیا  يهمه  مزح : نبإ  خساّنلا  ۀفرعم  تسا . هدش  لزان  هّکمب  یگمه  هک  تسا  هیآ  جنپ  لهچ و  و  تسا . هدـش  هکئالم 
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ربمغیپ راک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  هک  نآ  ظفل  هن  تسا  هدش  خـسن  گنجب  نامرف  تایآب  نآ  ینعم  هک  ٌریِذـَن » ّالِإ  َتنَأ  نِإ   » زجب خوسنم  ریغ  و 
دیاب یـضتقم  عقومب  دـیون  میب و  دـنپ و  رب  هوالع  ربمغیپ  هک  گنج  تاـیآب  تسا  هدـش  خـسن  ینعم  هکنیا  مدرم و  نداد  میبب  تسا  رـصحنم 
ینعی تسا : هتفگ  يرهز  عمجم :  1 ِقلَخلا » ِیف  ُدیِزَی   » 106-79- نآرق . - تسا هدش  خسن  تسا  راصحنا  هک  هیآ  دافم  سپ  دنکب . مه  گنج 
ربمغیپ زا  هریره  وبا  و  دهدیم ، ابیز  مشچ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دشاب . تحلـصم  دهاوخب و  دوخ  هک  سک  رهب  دهدیم  هرهچ  یئابیز  ادـخ 

تّمه ّولع  نیاب  دارم  هتشون : فشک   24-1- نآرق . - دهدیم وکین  يوم  زاوآ و  هرهچ و  ینعی  تسا : هدرک  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
يایـسآ بطق  نآ و  يو  دیما  تیاغ  تسا  ایند  تّمه  ار  یکی  دناهس : تّمه  باحـصا  دهاوخ . دوخ  هک  دـهد  ار  یـسک  یلاع  تّمه  تسا ،

الغـش ال و  ادـبا ، هنع  عطقنی  اّـمه ال  لاـصخ : عبرأ  هبلق  مزلا  هّللا و  نم  سیلف  هّمه  ربکا  اینّدـلا  حبـصا و  نم   » تسا ربخ  رد  و  نآ ، يو  یعس 
ایند راکب  شرکف  نیرتگرزب  دوش و  دـنلب  باوخ  زا  سک  ره  ینعی  «. ] ادـبا هاهتنم  غلبی  ـالما ال  و  ادـبا ، هاـنغ  غلبت  ـال  ارقف  و  ادـبا ، هنم  جّرفتی 

، درادن یصالخ  نآ  زا  زگره  هک  يراتفرگ  یگـشیمه و  یهودنا  دنکیم : راتفرگ  يرامیب  راهچب  ار  وا  لد  ادخ  تسین و  تسرپ  ادخ - دشاب 
میعن ناتـسب و  غاب و  دـسر  یبقعب  ات  يو  تّمه  ار  يرگید  مجرتم  دـسریمن .] نآب  زگره  هک  یئوزرآ  دوشیمن و  زاـینیب  زگره  هک  يراداـن  و 

دنب رد  تسا  رودزم  لاح  هکنیا  دراد  نآ  ناشن  يو  راگزور  درذگ و  نآ  همه  يو  لد  رب  ناسح  تاریخ  نادـلو و  روصق و  روح و  ناولا و 
 ] یناـهن يزار  لد  رد  دراد  یلاـع  یتّـمه  هک  تسا  نآ  درم ، رگید  هس  هدـنامزاب . تاـجانم  تولخ  تافـشاکم و  قیاـقح  زا  هدـنام  شاداـپ 

يهناگی يا  دـیوگ : یمه  تریح  نابزب  ناشن ، یبقع  زا  هن  دراد  ربخ  ایند  زا  هن  نایع  يهقرغ  وا  ناج  رهم  ریـسا و  وا  لد  دراد ، هحفص 232 ]
نادابآ برق  رونب  راد  هدـنز  نامعمج  نیعب  ناتـسود ، یگدـنزب  نک  نامهدـنز  ناشن  مان و  رد  دـیحو  دـحاو و  يا  نادواـج  اـت  لزا  زا  اـتکی 
ناراب زا  دهدب  ادخ  هچ  ره  ینعی  عمجم : خلا 2  ِساّنِلل -» ُهّللا  ِحَتفَی  ام  . » نابّرقم اب  رآ  دورف  نامدـیحوت  ماقم  رب  و  نایم ، زا  ریگرب  یگناگود 

-1 تسا : هنوگ  ود  حتف  دناهتفگ : فشک :  32-1- نآرق . - دوشب دناوتیمن  نآ  ریگولج  سک  دنادب  تحلصم  هک  اهتمعن  رگید  یتسردنت و  و 
رد هک  دومحم  ماقم  باوث و  يهلیسو  تسا  نامه  تداعـس و  هار  ندرک  ادیپ  مولعب و  ندیـسر  يارب  تسا  ّقح  کموک  هک  یهلا  یـشیاشگ 

ندیـسرب کموک  هک  ایند  راک  شیاشگ  - 2 تسا . حـتف  نیمه  دوصقم  ِحـتَفلِاب » َِیتأَی  نَأ  ُهّللا  یَـسَعَف   » زین و  ًانِیبُم » ًاحتَف  ََکل  انحَتَف  ّانِإ   » نآرق
- نآرق -220-183- نآرق . - تسا نیمه  دوصقم  ٍتاکََرب » مِهیَلَع  انحَتََفل   » و ٍۀَمحَر » نِم  ِساّنِلل  ُهّللا  ِحَـتفَی  ام   » تسا و یگدـنز  ياههتـساوخ 
، تفرعم نامیا و  لها  حوتفب  تسا  تراشا  تیآ  هکنیا  تقیرط  نابزب  هتشون : فشک  زین  -409-440 و  نآرق -406-362- نآرق -270-227
بولطماـن و تسا  شیع  قزر و  تادراو  نآ  زا  یکی  تسا  مسق  ود  نآ  دـیآ و  هتـساوخان  هتـسجان و  بیغ  زا  هک  ار  نآ  تسا  یماـن  حوـتف 

هتخومآان ملع  هکنیا  زا  هآ  تفگ : تقیرط  ریپ  انشآ ، لد  اب  هدینشان و  قفاوم ، تعیرـش  اب  هتخومآان ، تسا  ّیندل  ملع  مسق  رگید  بستکمان .
توفـص زا  ملاع  دوب  طاسبنا  ماقم  رد  نوچ  رزج  رد  هاگ  ّدـم و  رد  هاگ  تسا  ایرد  باب  هکنیا  زا  هدـنیوگ  هتخوس . هاگ  مقرغ و  نآ  رد  هاگ 

یف و  اهلد ، لوبق  ناکین و  ياـعد  وکین و  باوخ  تسا  حوتف  باوبا  زا  مه  و  دـنک . رپ  ّتیرـشب  زا  ملاـع  دوب  تبیه  ماـقم  رد  نوچ  دـنک . رپ 
ملع و يهخـسن  شفطل  تسد  مظن : ینیـسح : ضرإلا .» یف  لوبقلا  هل  عضوی  ضرإلا و  تاوامـسلا و  لها  هّبحا  ادبع  ّبحا  اذا  هّللا  ّنا   » ربخلا

ٍِقلاخ نِم  لَه  [ » هحفص 233 دوب [  ّبر  ّصاخ  نیقلت  زا  هکلب   || دوب  بتکم  زا  هن  لد  لها  ملع  مقر  دز  لد  يهحفـص  رد  ملق  یب   || مکح 
اب بهذت » : » عمجم  8 َکُسفَن » بَهذَت  الَف   » 34-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  ریز  يادص  ولج و  يادـص  اب  ریغ »  » هملک عمجم :  3 ِهّللا » ُریَغ 

سفن هک  يّدـعتم  تروص  هب  سفن  بصن  ءاه و  رـسک  ءات و  ّمض  اب  و  تسا ، هدـش  هدـناوخ  مزال  لعف  تروصب  سفن  عفر  ءاه و  ءات و  حـتف 
: تسا فالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط : خلا 10  َةَّزِعلا -» ُدیُِری  َناک  نَم   » 24-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  دـشاب  نآ  لوعفم 

هداتق - 2 تسا . دنوادخ  ماقم  هاج و  ره  هک  دنادب  دشاب  هتشاد  هاج  تّزع و  مشچ  اهتب  شتسرپ  زا  یـسک  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 1
هک دنادب  دهاوخب  ار  تّزع  هار  ملع و  سک  ره  دناهتفگ : نارگید  - 3 دهاوخب . ادخ  تدابع  زا  دهاوخب  تّزع  یسک  رگا  ینعی  تسا : هتفگ 
امش رگا  ینعی  يروباشین : خلا 10  ُبِّیَّطلا -» ُِملَکلا  ُدَعصَی  ِهَیلِإ   » 31-1- نآرق . - تسا دنوادخ  هاگشیپب  اهنیا  يهمه  هک  دنادب  تسا ! اجک  زا 
ُرکَم َو   » 41-1- نآرق . - دـنرادن يزیچ  یئاناوت  امـش  ياـهتب  یلو  دریذـپیم  تسا  بوخ  هچنآ  دونـشیم و  امـش  نخـس  وا  دـینیبیمن  ار  ادـخ 
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- َنوُرُکمَی َنیِذَّلا   » هک تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  دنناراکایر و  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دـهاجم  نایبلا : حور   10 ُرُوبَی » َوُه  َِکئلوُأ 
یلو دـننادب  حـلاص  ار  اهنآ  مدرم  هک  دـنرادیم  هدیـشوپ  ار  اهیدـب  دـننکیم و  رادومن  دوخ  زا  بوخ  ياهراک  هک  تسا  اهنآب  هراشا  رخآ » اـت 

زا رگا  متفگ : دش  نشور  هناخ  یبش  تفگ : یماطسب  دیزی  اب   165-142- نآرق -34-1- نآرق . - تسا يرادرکتسردب  يراوگرزب  تمارک و 
صالخا اب  تمدخ  هک  مسر  تمارک  يارسب  تمدخ  يارـس  زا  ات  راذگب  تسا  دوخ  زا  رگا  دنک و  عمط  نمب  وا  هک  مرترب  نم  تسا  ناطیش 

ءای و ولج  يادص  ّمض و  اب  مولعم و  تروص  هب  ءای  يالاب  يادـصب  صقنی » : » عمجم  11 ِهِرُمُع » نِم  ُصَقُنی  َو ال  . » تسا راونا  روهظ  يهلیسو 
 - ياجب تسا  نکمم  هرمع  ریمـض  ياه  و  تسین . توافت  ینعم  رد  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  يهغیـصب  فاق  يالاب  يادـص  حـتف و 

، ادخ نذاب  رگم  دوشیمن  مک  تسا  هدرک  یگدنز  دایز  هک  صخـش  نآ  رمع  زا  ینعی  دشاب  ولج  رّمعم  يهملک  هحفص 234 ]  ] 32-1- نآرق
يِوَتـسَی ام  َو  . » ادخ نذاب  رگم  دوشیمن  مک  ياهدنز  چیه  رمع  زا  درادن و  زارد  یگدـنز  سکچیه  ینعی  دـشاب  ناسنا  ياجب  تسا  نکمم  و 
ارنایهتنم طسب  ضبق و  و  ناکلاس . طسب  ضبقب و  تسا  تراشا  رحب  ود  هکنیا  نافراع  قوذ  رب  هتـشون : فشک  خلا 12  ٌبذَع -» اذه  ِنارحَبلا 

اب تلاح  تیاهن  رد  هکنانچ  تسین  هراچ  اجر  فوخ و  زا  تمدخ  تقوب  تدارا  ءدب  رد  ار  دـیرم  ار . نایدـتبم  اجر  فوخ و  هک  تسا  نانچ 
وا و  ادرف ، دـننک  هچ  نم  اب  ایآ  هک  دوش  دـبا  يوس  همه  يو  رظن  تسا  اجر  فوخ و  رد  هک  وا  تسین . یلاخ  طسب  ضبق و  زا  تفرعم  لامک 

رارسألا فشک  رد  مه  و  لزا . رد  دناهدنار  مکح  هچ  دناهدرک و  هچ  نم  اب  ایآ  هک  دوش  لزا  يوس  همه  يو  رظن  تسا  طسب  ضبق و  رد  هک 
يایرد تاجن . يایرد  يرگید  كاله و  يایرد  یکی  تسا  ادـخ  هدـنب و  نایم  هک  تسا  ایرد  ود  لاثم  جاـجا  تارف و  ياـیرد  ود  هک  تسا 

ایند لحاسب  ار  یمدآ  صرح  یتشک  ّقح . تمحر  زا  يدـیماان  تلفغ و  يراکهانگ و  رب  رارـصا  اـیر و  صرح و  دراد  یتشک  جـنپ  كـاله 
یتشکب هک  ره  دوشیم . هداـیپ  یتخبدـب  تواقـش و  لـحاس  هب  يراـکهانگ  یتشک  رب  يراوس  دربیم . قاـفن  يوسب  اـیر  یتشک  دربیم . یتـسرپ 

جنپ زین  تاجن  يایرد  و  دوشیم . هدایپ  رفک  نیمز  رسب  تسشن  تمحر  زا  يدیماان  یتشکب  هک  ره  و  دسریم ، ترـسح  لحاسب  دنیـشنب  تلفغ 
یتشک - 3 تسا . يدنوادخ  شـشخب  نآ  تبقاع  هک  يراودـیما  - 2 40-1- نآرق . - دـناسریم نما  لـحاس  هب  هک  فوخ  - 1 دراد : یتشک 
یتشک - 5 دناشکیم . ّقحب  یگدوسآ  سنا و  هب  نآ  يراوس  هک  تفرعم  یتشک  - 4 دوشیم . هدایپ  ّقح  یکیدزن  برق و  نیمزرس  هب  هک  دهز 
باطخ يهغیـصب  ءاتب  بیاغ و  يهغیـصب  ءای  اـب  نوعدـی »  » يهلمج عمجم :  13 َنوُعدـَت » َنیِذَّلا  َو  . » دربیم ّقح  تدـهاشم  يوسب  هک  دـیحوت 

یسک ناشتشونرس  اهتسرپ و  تب  اهتب و  هکنیا  ناتـساد  زا  دّمحم  يا  ینعی  يربط :  14 ٍرِیبَخ » ُلثِم  َُکئِّبَُنی  ال   » 26-1- نآرق . - دناهدرک تئارق 
هک تسا  ادخ  تریـصب  اب  رادربخ  نآ  تسا و  اهنآ  لاحب  هحفص 235 ]  ] 33-1- نآرق  - تریـصب اب  رادربخ و  هکنآ  دننام  دهدیمن  ربخ  وتب 
اب نخـس  هکنیا  تسا  نکمم  رخف : دنکیمن . رادربخ  ار  وت  یگدنز  بوخ  دب و  زا  ادـخ  نوچ  یـسک  ینعی : عمجم : تسین  ناهنپ  وا  زا  يزیچ 

تقیرط ناریپ  هتشون : فشک   15 ِهّللا » َیلِإ  ُءارَقُفلا  ُُمتنَأ   » هک نأ  یتسه . هک  ره  هدنونش  يا  ینعی  دشاب . مومع  اب  تسا  نکمم  دشاب و  ربمغیپ 
تمعن سابل  ار  میهاربا  دوب ، توفص  سیبلت  نایـصع  ار  مدآ  دوب ، رقف  سیبلت  یکلم  مان  ار  نامیلـس  دنداهن ، سیبلت  رب  یتسود  يانب  دنتفگ :
يرظن نینوکب  درادن و  ياهّرذ  نوک  زا  هک  یسک  دنیامنن ، سک  رهب  دوخ  لاح  ناتسود  تسا و  تریغ  ّتبحم  طرـش  هک  اریز  ّتلخ  سیبلت 

هن دیابیم  هنیس  رد  يرگناوت  رگناوت ، ّقحب  تسا و  شیورد  همه  زا  هک  دنیوگ  ریقف  ار  وا  دراد  شیوخ  مشچ  شیپ  هّللا  رظن  هراومه  درادن و 
دنک دوخ  تافـص  تاذ و  رب  ریبکت  راهچ  درادـن  دوخ  اب  رظن  دـنیبن و  زیوآ  تسد  ّقح  زج  ناهج  ود  رد  ار  دوخ  هک  تسا  وا  ریقف  هنیزخ  رد 

تـسدنام شیوخ  تافـص  ردـنا  زونه  وک   || راک  چـیه  لد  نآ  رد  ار  یلازی  ـال  قشع  تسین   45-1- نآرق : - تفگ درمناوج  نآ  کـنانچ 
ینیسح  15 ُدیِمَحلا » ُِّینَغلا  َوُه  ُهّللا   » هک نأ  راهن  لیل و  وا  تاذ  رب  دنک  يریبکت  راچ   || داهن  یماگ  ناوکین  قشع  نادـیم  رد  هک  ره  راوتـسا 

تسا و دمح  ّقحتسم  هک  يربک  تسا  یتمعن  نآ  اجنآ  رد  سپ  تانکمم  نایع  دوجو  رب  تسا  فوقوم  ینامسآ  لامک  روهظ  نوچ  هتـشون :
نایع فاصوا  هلمجب  ددرگ  ّقح  ات   44-1- نآرق : - درب ناوتیم  یپ  ینعم  نیدب  یعابر  هکنیا  زا  دنکیم و  يامیا  نادب  دیمحلا »  » يهملک انث و 

یمعَألا يِوَتـسَی  ام  َو   » نایب درک  دوخ  هکنانچ  ینغ  تسا و  درف   || نایملاع  زا  یتاذ  لامکب  هن  رو  نایم  هب  دیآ  نکمم  هک  دـشاب  بجاو  ||  
 - ياههلمج دنتسین و  یکی  رفاک  نمؤم و  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنتـسین ، ناسکی  ّقح  هار  يانیب  روک و  ینعی  عمجم : خلا 19  ُریِصَبلا -» َو 
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هدنـشک مومـس  داب  هک  زور  هریت و  بش  ای  مّنهج  تشهب و  ینعی  رورح  ّلـظ و  تسا : هدـش  ینعم  ود  زین  دـعب  هحفص 236 ]  ] 40-1- نآرق
دوخ ینعم  هک  تسا  هیاس  امرگ و  انیب و  روک و  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  رفاک و  نمؤم و  ای  لاّهج  ءاملع و  ینعی  تاوما  اـیحا و  دزویم و 

ّقح نمؤم و  رفاک و  اهتب و  ادخ و  شتسرپ  دنتسین  ربارب  اهنیا  هکنانچ  ینعی  تسا  هدش  هتفگ  شجنس  ناتـساد و  يارب  دشاب و  تاملک  هکنیا 
رد هکنانچ  میئوگیم  تسا  هدش  یفّرعم  لاب  دنچ  ياراد  هک  هکئالم  خلا  ٍۀَِـحنجَأ -» ِیلوُأ   » لّوا تیآ  - 1 ام : نخس  دنتسین . ربارب  مه  لطاب  و 

تـسا نـکمم  سپ  رترب ، اـم  يهشیدـنا  يهزادـنا  زا  اههدـیرفآ  تـسا و  تیاـهنیب  شنیرفآ  ملاـع  تـسا  هدـش  هداد  لاـمتحا  هرقب  يهروـس 
هچنآ راک و  يورین  زا  دـشاب  هیانک  تسا  نکمم  دـنچ  ياهلاب  اّما  دـشاب و  رـصاق  نآ  یگنوگچ  صیخـشت  زا  ام  رکف  هک  دنـشاب  یتادوجوم 

نآ يهلیـسوب  اـهنآ  هک  تسا  یتیـصاخ  تسین و  ناوختـسا  رپ و  تشوگ و  زا  غرم  لاـب  دـننام  تسا  مّلـسم  هچ  تسا  اـهنآ  تیلاّـعف  بجوم 
تعیبط ياههدـیدپ  اهتّیلاّعف و  لماع  هطـساو و  کلم »  » نید نآرق و  رد  هک  تسا  مولعم  دـنهد و  ماجنا  ار  تعیبط  ملاـع  ياـهراک  دـنناوتیم 

رد و  مُِکب » َلِّکُو  يِذَّلا  ِتوَملا  ُکَلَم   » هدجـس هروس  رد  و  ٍرمَأ » ِّلُک  نِم  مِهِّبَر  ِنذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَملا  ُلَّزَنَت   » ردـق يهروس  لـثم  تسا 
ياهینوگرگد اههدـیدپ و  طئاسو  لماوع و  يارب  کلم  يهملک  دـنامهفیم  هک  تایآ  رگید  و  ُرمَألا » َیِـضَُقل  ًاکَلَم  انلَزنَأ  َول  َو   » ماعنا يهروس 

يهطـساو نیمألا و  حور  هک  لیئربج  هکنانچ  تسا  اهورین  فلتخم  ياههزادنا  تاجرد و  زا  هیانک  دیاش  مه  دّدـعتم  ياهلاب  تسا و  تعیبط 
« ثـالث  » يهملک و  درک . رپ  ار  برغم  قرـشم و  ناـیم  دـش  رادومن  ترـضح  نآ  روضح  دوخ  تروصب  مالّـسلا  هیلع  ربـمغیپ  تیبرت  میلعت و 

کلم لاب  نوچ  دوش  ظفح  ناش  لداعت  ات  دـشاب  تفج  اهنآ  لاب  اوه  رد  يهدـنبنج  تادوجوم  دـننام  دـیابن  هک  تسا  هنیرق  یئاـت  هس  ینعمب 
دـشاب داـیز  مک و  تسا  نکمم  سپ  نیمز  رب  نتـسشن  اوه و  رد  زاورپ  ّطـقف  هن  شنیرفآ  فـلتخم  ياـهاج  رد  شیادـیپ  رب  تسا  وا  تردـق 

- نآرق -902-859- نآرق -836-793- نآرق -773-692- نآرق -45-26- نآرق «. - ِقلَخلا ِیف  ُدیِزَی   » تسا هدش  هتفگ  دعب  يهلمجب  هکنانچ 
تسا هدمآ  نایمب  هحفص 237 ]  ] 50-12- نآرق  - يّوج تارییغت  زا  نخـس  هک  خـلا  َحایِّرلا -» َلَسرَأ  يِذَّلا  ُهّللا   » تیآ 9 - 2 1594-1571
يارب تئارق  دراوم  فالتخا  تهجب  دـیاش  میدرک  لقن  هدـبع  موحرم  رانملا  ریـسفت  زا  هرقب  يهروس  رد  هکنانچ  تسا  هدـش  رّرکم  نآرق  رد 
عقاوم یـضعب  دـیاش  و  تسا . هدـشیم  لزان  دروم  ياضتقا  بسح  رب  فلتخم  لـیابق  اههتـسد و  اـی  فلتخم و  دراوم  رد  هک  تسا  هدوب  مدرم 
هّجوتم مدرم  رتشیب  اـت  تسا  هدـش  لزاـن  رگید  تقو  هچنآ  زا  ریغ  تسا  هدـشیم  لزاـن  تاـیآ  هنوگنیا  ینامـسآ  ثداوح  هنوگنیا  يهطـساوب 

دناهدیسرپیم ثداوح  هکنیا  بجوم  زا  هضراعم ، يارب  یناسک  صوصخب  نوچ  ای  دنـسانشب و  ار  دوخ  يهدننیرفآ  دنوش و  یلازی  تردقب ال 
نیـضراعم نآ  باوج  هتـشذگ  زا  یمک  توافت  اب  هک  تسا  هدشیم  لزان  ربمغیپ  رب  تسا  هدـش  لزان  رگید  تقو  شریظن  هچنآ  زا  ریغ  یتیآ 

ربمغیپ ار  اهنامه  دشیم و  افتکا  اههتشذگ  نامهب  رگا  هک  دوشب  ربمغیپ  ربارب  رد  ناش  یگراچیب - اهنآ و  یتفگـش  بجوم  رتشیب  ات  دوش  هداد 
نیمهب دیاش  و  دندوب . هدینـش  هک  دوب  هتـشذگ  رارکت  نوچ  تشادن  دنوش  هراچیب  شربارب  رد  هک  یتخـس  رثا  نآ  دومرفیم  رارکت  اهنآ  يارب 

هدش ورب  ور  شیدنا  جـک - ياهیتخـسرس  نآ  زا  یکی  اب  ربمغیپ  يزور  ره  هک  تسا  هدـش  لزان  هّکم  رد  تایآ  هکنیا  رتشیب  هک  تسا  تهج 
. تسا هدیسریم  یتیآ  وا  خساپب  تسا و  هتفگیم  يزیچ  وا  تسا و 

ات 45] تایآ 27  [: 35  ] رطاف هروس  ]

ٌدوُس ُبِیبارَغ  َو  اُهناولَأ  ٌِفلَتُخم  ٌرمُح  َو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلابِجلا  َنِم  َو  اـُهناولَأ  ًاـِفلَتُخم  ٍتارَمَث  ِِهب  اـنجَرخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ 
َنُولتَی َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 28  ] ٌروُفَغ ٌزیِزَع  َهّللا  َّنِإ  ُءامَلُعلا  ِهِدابِع  نِم  َهّللا  یَـشخَی  امَّنِإ  َِکلذَک  ُُهناولَأ  ٌِفلَتُخم  ِماعنَألا  َو  ِّباَوَّدـلا  َو  ِساّنلا  َنِم  َو  [ 27]

ُهَّنِإ ِِهلـضَف  نِم  مُهَدـیِزَی  َو  مُهَروُجُأ  مُهَیِّفَُوِیل  [ 29  ] َرُوبَت َنل  ًةَراِجت  َنوُجرَی  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  مُهانقَزَر  اّمِم  اوُقَفنَأ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ِهّللا  َباـتِک 
َُّمث  742-1- نآرق [ - 31  ] ٌریَِـصب ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهّللا  َّنِإ  ِهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَحلا  َوُه  ِباتِکلا  َنِم  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  َو  [ 30  ] ٌروُکَش ٌروُفَغ 

ُرِیبَکلا ُلضَفلا  َوُه  َِکلذ  ِهّللا  ِنذِِإب  ِتاریَخلِاب  ٌِقباس  مُهنِم  َو  ٌدِـصَتقُم  مُهنِم  َو  ِهِسفَِنل  ٌِملاـظ  مُهنِمَف  اـنِدابِع  نِم  انیَفَطـصا  َنیِذَّلا  َباـتِکلا  اَـنثَروَأ 
َنَزَحلا اَّنَع  َبَهذَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا  اُولاق  َو  [ 33  ] ٌریِرَح اهِیف  مُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُؤل  َو  ٍبَهَذ  نِم  َرِواسَأ  نِم  اهِیف  َنوَّلَُحی  اهَنُولُخدَی  ٍندَع  ُتاّنَج  [ 32]
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ُراـن مَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  [ 35  ] ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  اـنُّسَمَی  ـال  ِِهلـضَف  نِم  ِۀَـماقُملا  َراد  اـنَّلَحَأ  يِذَّلا  [ 34  ] ٌروُکَـش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ 
انَّبَر اهِیف  َنوُخِرَطصَی  مُه  َو   680-1- نآرق [ - 36  ] ٍروُفَک َّلُک  يِزَجن  َِکلذَک  اِهباذَـع  نِم  مُهنَع  ُفَّفَُخی  َو ال  اُوتوُمَیَف  مِهیَلَع  یـضُقی  َمَّنَهَج ال 
َّنِإ [ 37  ] ٍریِصَن نِم  َنیِِملاّظِلل  امَف  اُوقوُذَف  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاج  َو  َرَّکَذَت  نَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  ام  مُکرِّمَُعن  َمل  َو  َأ  ُلَمعَن  اّنُک  يِذَّلا  َریَغ  ًاِحلاص  لَمعَن  انجِرخَأ 

ُدیِزَی َو ال  ُهُرفُک  ِهیَلَعَف  َرَفَک  نَمَف  ِضرَألا  ِیف  َِفئـالَخ  مُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  [ 38  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِبیَغ  ُِملاع  َهّللا 
ِینوُرَأ ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاکَرُش  ُمتیَأَر  َأ  ُلق  [ 39  ] ًاراسَخ ّالِإ  مُهُرفُک  َنیِِرفاکلا  ُدیِزَی  َو ال  ًاتقَم  ّالِإ  مِهِّبَر  َدنِع  مُهُرفُک  َنیِِرفاکلا 

ًاروُرُغ ّالِإ  ًاضَعب  مُهُـضَعب  َنوُِملاّظلا  ُدـِعَی  نِإ  َلب  ُهنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  مُهَف  ًاباتِک  مُهانیَتآ  مَأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكرِـش  مَُهل  مَأ  ِضرَـألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  اـم 
-1- نآرق [ - 41  ] ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ِهِدـَعب  نِم  ٍدَـحَأ  نِم  امُهَکَـسمَأ  نِإ  اَتلاز  ِنَئل  َو  الوَُزت  نَأ  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِـسُمی  َهّللا  َّنِإ  [ 40]

ًارابِکتسا [ 42  ] ًاروُُفن ّالِإ  مُهَداز  ام  ٌریِذَن  مُهَءاج  اّمَلَف  ِمَمُألا  يَدحِإ  نِم  يدهَأ  َُّننوُکََیل  ٌریِذـَن  مُهَءاج  ِنَئل  مِِهنامیَأ  َدـهَج  ِهّللِاب  اوُمَـسقَأ  َو   957
ِتَّنُِـسل َدَِجت  َنل  َو  ًالیِدبَت  ِهّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِـجت  نَلَف  َنِیلَّوَألا  َتَّنُـس  ّالِإ  َنوُرُظنَی  لَهَف  ِِهلهَِأب  ّالِإ  ُئِّیَّسلا  ُرکَملا  ُقیِحَی  َو ال  ِئِّیَّسلا  َرکَم  َو  ِضرَألا  ِیف 

نِم ُهَزِجُعِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  َّدَـشَأ  اُوناک  َو  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَـألا  ِیف  اوُریِـسَی  َمل  َو  َأ  [ 43  ] ًالیِوَحت ِهّللا 
نِکل َو  ٍۀَّباَد  نِم  اهِرهَظ  یلَع  َكََرت  ام  اُوبَـسَک  اِمب  َساـّنلا  ُهّللا  ُذِـخاُؤی  َول  َو  [ 44  ] ًاریِدَـق ًامِیلَع  َناک  ُهَّنِإ  ِضرَألا  ِیف  َو ال  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍءیَش 
راوب زا  روبت » : » تاـغل ینعم  هحفص 239 ]  ] 858-1- نآرق [ - 45  ] ًاریَِـصب ِهِدابِِعب  َناک  َهّللا  َّنِإَف  مُُهلَجَأ  َءاج  اذِإَف  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  مُهُرِّخَُؤی 

لّوا و رـسکب  بیبرغ  عمج  بیبارغ » . » یگتـسخ جنر و  ینعمب  لّوا  حتفب  و  مّود ، لّوا و  ّمضب  بوغل » . » يدوبان تکاله و  ینعمب  لّوا  حـتفب 
يدـشن و] سانـشادخ  هار  هکنیا  زا  دوـخ  وـت  رگم   ] 27 همجرت : دوشیم . هتفگ  یهایـس  رد  دـیکأت  يارب  رتـشیب  داـیز و  یهایـس  مّود  نوـکس 
رب هایس  خرـس و  دیفـس و  گنراگنر  ياههار  مه  دمآ و  دیدپ  نآ  زا  روجب  روج  ياههویم  هک  دروآ  دورف  بآ  نامـسآ  زا  دنوادخ  يدیدن 

هّتبلا سپ  تسا ] ام  تردق  هناشن  و   ] تسا فلتخم  ناشاهگنر  ناگدنبنج  رگد  نایاپ و  راهچ  نایمدآ و  ینچمه ن  درک 28 و  نایامن  اههوک 
روفغ 29 و تسا و  زیزع  دنوادخ  و  صقان ] دـنجاتحم و  دوخ  هک  دـننادیم  هچ   ] دنـسرتیم ادـخ  زا  شنیرفآ ] رد  واکجنک  و   ] ملاع ناگدـنب 

تراجت دـیماب  دنـشخبیم  راکـشآ  ناهنب و  میدرک  ناش  يزور  هچنآ  زا  دـنرازگیم و  زاـمن  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  باـتک  هک  دـنناسک  نینچ 
تسا و هدنزرمآ  وا  هّتبلا  هک  دیازفیب  ناشيارب  دوخ  لضف  زا  دهد و  مامت  ناشدزم  ادخ  ات   30 دنرخیم ] تداعس  دنهدیم و  لام  هک   ] نایزیب

ینامسآ باتک  هچنآ  هکنیا  اب  تسرد  و  هحفص 240 ] تسا [  تسار  میدرک  یحو  وتب  هچنآ  هک  شاب ] لدمارآ  دّمحم  يا   ] ریذپ 31 كدنا 
32 و تسا ] هدیشخب  تیاده  هار  باتک و  هک   ] تسا هاگآ  تسا و  انیب  دوخ  ناگدنبب  هّتبلا  تسرد و  درامـشیم و  تسار  تسا  نآ  زا  رتولج 
شیوخ و راک  رکف  رد  ورهنایم و  يرگید  دوب و  دوخب  راکمتـس  ناش  هتـسد  کـی  هک  دوخ  يهدـیزگرب  ناگدـنبب  میداد  ثراـب  ارنآ  سپس 

نورد نادواج  تشهب  رد  دوخ ] شاداـپب   ] هک يدنوادخ 33  شـشخب  گرزب  تسا  نیمه  دش و  اهیکین  هب  اوشیپ  ورـشیپ و  ّقح  يرایب  مّوس 
هک تسا  ادخ  نآ  يارب  شیاتـس  دـنیوگیم : دوب 34 و  دهاوخ  ناینرپ  ناش  كاشوپ  دنوشیم و  هتـسارآ  دیراورم  الط و  دنبتـسدب  دـنوشیم و 

جنر نآ  رد  هن  هک  درک  نیزگیاج  یگـشیمه  يارـسب  ار  ام  دوخ  لضف  زا  هکناـمه  ریذپ 35  ساپـس  تسا و  هدنزرمآ  وا  هچ  دربب  ام  هودـنا 
هتـساک ناـشرازآ  زا  دـنوشیمن و  گرمب  موـکحم  تسا و  خزود  شتآ  ناـش  يارب  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  یلو  یگدـنامرد 36  هن  مـینیب و 

، رایب نام  نوریب  اجنیا  زا  سرب و  ام  دادب  ادخ  يا  دننک : دایرف  اجنآ  رد  هک  داد 37  دهاوخ  ازج  نینچ  ار  یساپسان  ره  دنوادخ  هچ  دوشیمن ،
رگا هک  میدادن  یگدـنز  رمع و  نادـنچ  ار  امـش  رگم  دـنیوگ ]: ناش  خـساپب  . ] دوب میهاوخ  راکوکن  هکلب  میاهتـشذگ  لثم  هن  سپ  نیز  هچ 

هدـنیآ يراتفرگ  هثداح و  دـب  زا  هک  دـمآ  يروآمیب  امـش  يارب  زین  و  دـشاب ! وا  يارب  ّقح  دای  رّکذـت و  لاجم  دوش  رّکذـتم  دـهاوخب  یـسک 
ناهنپ نیمز  نامسآ و  رد  هچنآب  تسا  اناد  ادخ  هّتبلا  دوب 38  دهاوخن  ناراکمتس  يارب  يروای  هک  دیشچب  ار  شتآ  زوس  سپ  درک  ناتهاگآ 

نانیـشناج نیمز  رب  ار  امـش  هک  تسا  نامه  39 و  دـهدیم ] ازـس  یگتـسیاشب  ار  سک  ره  و   ] تسا رادربخ  تسا  اهلد  رد  هچنآـب  مه  تسا و 
دوخب و نایز  زج  نارفاک  رفک  و  تسا ، وا  دوخ  رب  شنایز  سک  ره  فارحنا  رفک و  سپ  دندمآ ] ناردپ  ياجب  نادـنزرف  هک   ] درک رگدـکی 

اهنآب دیاهتشادنپ و  ادخ  زابنا  هک  اهنیا  ایآ  وگب : نارفاکب  دّمحم  يا  دناسر 40  دهاوخن  اهنآب  يدوس  دنوادخ  هاگشیپب  مشخ  یتشز و  ینوزف 
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اهنآب ياهمان  ای  دنراد  نامـسآ  رد  یتکرـش  رگا  ای  دیهد ، ناشن  نمب  دناهدیرفآ  نیمز  رد  ار  هچنآ  دینکیم . اعد  دیربیم و  زاین  دنوادخ  ياجب 
طقف هک  تسا  رگیدـکیب  ناراکمتـس  يهدـعو  هکلب  تسا ] اـهنیا  هـن  سپ  [ ] هحفـص 241 دـشاب [  اهنآ  يوعدـب  رادومن  يدنـس  هک  میاهداد 

اهنآ دناوتن  سک  دنوادخ  زج  دنبنجب  ياج  زا  رگا  درادیم و  هاگن  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  دنوادخ  نوچ  لافغا 41  تسا و  ندزلوگ 
دای تخـس  دنگوس  نانیدیب  هکنیا   42 نانمؤم ] يهدـنزرمآ  تسا و  نامـسآ  نیمز و  نابهگن  هک   ] هدنـشخب راـبدرب و  تسا  وا  هچ  درادـب  ار 

كانمیب هدنیآ  دب  زا  هکنآ  دمآ  نوچ  یلو  دنوش  تیاده  دنشاب و  هارب  مدرم  همه  زا  شیب  دوخ  دوش  روآ  میب  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  دندرک 
. تسا راک  دب  ریگندرگ  دب  هلیح  هّتبلا  يرگ و  هلیح  تشز  دندوب و  زارفن  درگ  هک  دوزفین 43  اهنآ  رب  يزیچ  ندیمر  ّقح  زا  زج  درکیم  ناش 

دیآ نامه  ناشرس  رب  سپ   ] ینیبیمن نوگرگد  ار  ّقح  ّتنـس  شور و  زگره  هکنیا  اب  دنراد ! يراظتنا  دیـسر  ناگتـشذگ  رب  هکنآ  زج  رگم 
هّتبلا و  دندوب . اهنیا  زا  رت  دنمورین  هکنیا  اب  دش ! هچ  ناش  ناینیـشیپ  تبقاع  دـناهدیدن  دـناهدرکن و  رفـس  رگم   44 تشذگ ] ناینیـشیپ  رب - هک 

دنوادخ رگا  سب 45 و  اناوت و  اناد و  تسا  وا  هچ  بارعا ] هکنیا  يورینب  دـسر  هچ  ات   ] نیمزب هن  نامـسآب و  هن  دـنکن  هراچیب  يزیچ  ار  ادـخ 
نوچ نّیعم و  ماگنهب  ات  دـنک  ارادـم  اهنآ  اب  دراذـگ و  سپ  زاب  ار  ناراکدـب  یلو  دراذـگن  نیمز  رب  ياهدـنبنج  دریگب  ناـشرادرکب  ار  مدرم 

خلا 28 ُءامَلُعلا -» ِهِدابِع  نِم  َهّللا  یَـشخَی  : » نیرّـسفم نخـس  دنک .] هچ  اهنآب  دناد  و   ] تسا انیب  دوخ  ناگدنبب  ادخ  دـیآ  رـس  ناشتلهم  تّدـم 
« هّللا  » عفر اب  یضعب  و  تسا . راودیما  مه  دسرتیم و  مه  دوخ  یئاسانش  هزادناب  دسانـشیم و  ملاع  تسا و  تفرعم  يهزادناب  سرت  ینعی  رخف :
دریگیم و ماقتنا  هک  تسا  زیزع  دنامهفیم : روفغ » زیزع   » تاملک و  ار . نادنمـشناد  ادـخ  درادـیم  یمارگ  ینعی  دـناهدناوخ  ءاملع »  » بصن و 

یمرن یگتسکش و  تلاح  تیـشخ  نوچ  یناشاک : تالیوأت   58-15- نآرق . - دشاب دیما  میب و  رد  یمدآ  ات  دنکیم  راودـیما  هک  تسا  روفغ 
روضح رّوصت  زا  ملاـع  تیـشخ  سپ  درادـن . تیـشخ  تسین و  ملاـع  دـنکن  ّقح  تمظع  رّوصت  هکنآ  سپ  ّقح  تمظع  رّوـصت  زا  تسا  لد 

. تسا فراع  ملاع و  تایّلجت  تارّوصت و  يهزادناب  تیشخ  تاجرد  وا و  رب  تسا  ّقح  تمظع  تباث  یّلجت  زا  فراع  ملاع  تیشخ  تسا و 
: تسا هتفگ  یئاـّبج  میداد ، تاروت  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  میداد . ثراـب  ار  نآرق  ینعی  عـمجم :  32 َباتِکلا » اَنثَروَأ  [ » هحفص 242 ] 

َنَیب اِمل  ًاقِّدَـصُم   » يهلمج يهنیرقب  يربط :  22-1- نآرق . - نّیعم درف  کی  هن  تسا  باـتک  سنج  دوصقم  نوچ  تسا  اـهباتک  مومع  دوصقم 
تسا هکنیا  ینعم  دنتـسه و  دّمحم  تّما  مه  دعب  يهلمج  دوشیم و  هدیمهف  هلمج  هکنیا  زا  هک  تسا  تاروت  دوصقم ، باتکلا  يهملک  ِهیَدَی »

هلمج هکنیا  زا  دوـصقم  رد  عـمجم :  32 اـنِدابِع » نِم  انیَفَطـصا  َنیِذَّلا   » 58-25- نآرق . - میدرک دّـمحم  ّتلم  ثاریم  ار  تاروـتب  ناـمیا  هـک 
نامه تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  - 2 37-1- نآرق . - دـندوب ام  هدـیزگرب  ناگدـنب  هک  یناربمغیپ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  - 1 تسا : فالتخا 

زا ام 4 - ربمغیپ  تّما  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 3 خلا ، ًاحُون -» َو  َمَدآ  یفَطـصا  َهّللا  َّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  ناگدـیزگرب 
123-82- نآرق . - میتسه ام  تسا  هدـش  راذـگاو  ثراب  هک  ادـخ  يهدـیزگرب  يهدـنب  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  قداـص و  ماـما 

. - دـنیبیم رازآ  باذـع و  یتّدـم  درک  متـس  دوخب  هکنآ  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ تسا : هتفگ  ءادرد  وبا  يربط : خـلا 32  ِهِسفَِنل -» ٌِملاظ  مُهنِمَف  »
ینعی دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب  و  دنتسه ، دوخب  رگمتس  ناگدنب  زا  یضعب  ینعی  دناهتفگ : ياهدع  و  هر ]  ] یضترم دیـس  عمجم :  31-1- نآرق

هس هکنیا  زا  دوصقم  رد  يراکوکن و  رد  هداتفا  ولج  یضعب  و  ورهنایم ، یضعب  دوخب و  رگمتس  یضعب  دنتسه : تمسق  هس  هدیزگرب  ناگدنب 
رد یتّدم  رگمتس  تسا : هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  ءادرد  وبا  هکنانچ  دنباییم  تاجن  هتـسد  هس  ره  - 1 تسا : فالتخا  هتسد 

و َنَزَحلا ،» اَّنَع  َبَهذَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  اُولاق  : » تسا هداد  ربخ  دـعب  يهلمج  رد  هک  تسا  نامه  دوریم و  تشهب  هب  دـعب  دـنامیم و  يراتفرگ 
ره تسا : هدش  لقن  هشیاع  زا  و  دوریم ، تشهبب  درادن و  یباسح  يراکوکین  رد  مدقشیپ  و  دنکیم ، كاپ  ار  دوخ  باسح  یناسآ  هب  ور  هنایم 
هک داد  تداهـش  ترـضح  نآ  دنتفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نارودب  هک  دنتـسه  اهنآ  تاریخلاب  قباس  و  دنوریم ، تشهبب  هتـسد  هس 
ام هسفنل  ملاظ  و  دنتفر ، وا  لابندب  دندوب و  ربمغیپ  باحـصا  هک  دنتـسه  اهنآ  دصتقم  و  هحفص 243 ]  ] 60-1- نآرق  - دنتسه یتشهب  مدرم 

ناملسم ترجه  زا  دعب  هک  اهنآ  دصتقم  و  دنتـسه ، ترجه  زا  شیپ  نیملـسم  قباس  تسا : هتفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا  زین  و  میتسه .
قباس تسا و  ربارب  ود  ره  دـصتقم  تسا و  رتهب  شرهاـظ  تسین و  یکی  وا  نطاـب  رهاـظ و  هک  تسا  وا  ملاـظ  میتسه 2 - ام  ملاظ  و  دـندش ،
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قباس و  دسانـشیم ، ار  دوخ  ماما  هک  تسا  وا  دـصتقم  و  دسانـشن ، ار  ماما  ماقم  هکنآ  ملاظ  تسا  لقن  قداص  ماـما  زا  - 3 تسا . رتهب  شنطاب 
و دنتسه ، اهنآ  نیعبات  دصتقم  و  دنشاب ، ربمغیپ  باحصا  قباس  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  - 4 دنباییم . تاجن  هتسد  هس  ره  تسا و  ماما  دوخ 
و دـنکیم ، تدابع  تداع  بجومب  هک  تسا  وا  ملاظ  تسا : هتفگ  دـیزی  وبا  فشک : درادـن . تاجن  ملاظ  يهتـسد  و  دنتـسه ، نیقفاـنم  ملاـظ 

دـصتقم و  تسا ، ملاع  قباس  تسا : هتفگ  هّللا  دبع  نب  لهـس  دـنکیم . تدابع  ّتبحم  زا  قباس  و  تسا ، دـیما  میبب و  شتدابع  هک  وا  دـصتقم 
چیه هکنآ  قباس  و  تسا ، هریغـصب  راکهانگ  دـصتقم  دـنکیم ، هریبک  هاـنگ  هکنآ  ملاـظ  تسا : هتفگ  يرگید  لـهاج و  ملاـظ  و  تسا ، مّلعتم 

دیحوت برـشم  زا  ار  یکی  ره  میدرک  داـی  هک  تقرف  هس  هکنیا  دـناهتفگ : تفرعم  لـها  تسا : هتـشون  فـشک  رد  مه  و  دـنکن . هاـنگ  هنوـگ 
. دناناملاظ همئاس  دنانادصتقم  هیقاس  دناناقباس  هبراش  همئاس . یکی  هیقاس  یکی  هبراش  یکی  شیوخ  شور  يهزادـنا  رب  تسا  يروخـشبآ 
. دندیشچیم بارـش  نوچ  دنتـسیرگنیم  یقاس  رد  دندیماشآ  نایع  ماج  زا  هبراش  دنناضّرعتم . همئاس  دنانایکاخ ، هیقاس  دنن . ناقّقحم  هبراش 

هرهبب هدینش  رد  اّما  دندینش  هچنآ  دنتفاین  هک  دنچ  ره  هیقاس  دندیشچ . یم  بارش  نوچ  دنتسیرگنیم  یقاس  رد  دندیماشآ  نایع  ماج  زا  هبراش 
همئاس دنهارمه . بلط  رد  هیقاس  دنهاگشیپ . رد  هبراش  دندیزگن . راکنا  نوچ  دنشابن ، هرهبیب  مه  اّما  دندید  هن  دندینش و  هن  همئاس  دندیسر .

ملع هل  نم  ملاّظلا  لیق : و  ۀـعاّطلا . نم  اهلّمح  ام  ةرثکل  هسفن  ملظ  نم  هب  دارا  ّهنأل  لـضفألا  وه  ملاّـظلا  لـیق : و  دـنهاگرد . رب  هدـنام  فوقوم 
 ] قباّسلا و  ۀیـشخ . بحاص  دـصتقملا  و  فوخ . بحاص  ملاّظلا  لیق : و  نیقیلا . ّقح  هل  نم  قباّـسلا  و  نیقیلا . نیع  هل  نم  دـصتقملا  و  نیقیلا ،

و دوب . لوغـشم  داعم  شاعمب و  هکنآ  دصتقم  دوب و  لوغـشم  داعمب  هک  دوب  نآ  قباس  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  ۀـبیه . بحاص  هحفص 244 ]
و دوب . یلوم  ياضر  بلاط  قباس  و  یبقع ، بلاـط  دـصتقم  و  دوب . اـیند  بلاـط  ملاـظ  دـنتفگ : و  دوب . لوغـشم  داـعم  زا  شاـعمب  هکنآ  ملاـظ 

دوب نآ  قباس  و  لالح ، بلط  رد  دنک  دهج  هک  دوب  نآ  دـصتقم  و  مارح . رگا  دوب و  لالح  رگا  درآ  تسدـب  ایند  هک  دوب  نآ  ملاظ  دـنتفگ :
« انِدابِع نِم  انیَفَطـصا  َنیِذَّلا   » تسا هدـش  هتفگ  لّوا  رد  هکنیا  اب  دوش : ضارتعا  رگا  رخف : دـنک . ترخآـب  يور  دـنک و  یّلکب  اـیند  كرت  هک 

رفاک ینعمب  ملاظ  هکنیا  اب  دناهدش  ملاظ  ریغ  ملاظب و  میـسقت  دنتـسه  هدـیزگرب  يهدـنب  هک  اهنآ  هنوگچ  سپ  ام  يهدـیزگرب  ناگدـنب  ینعی 
مه ملظ  و  دراذـگیم . دوـخ  عـقوم  ریغ  رد  ار  دوـخ  هاـنگ  ماـگنهب  نمؤـم  هک  تسا  هکنیا  باوـج  تـسا . هدـش  لامعتـسا  نآرق  رد  كرـشم 
هک تسا  هکنیا  سفنب  ملظ  رد  رفاک  نمؤم و  قرف  سپ  تسا . رگمتـس  دوخب  هانگ  ماـگنه  رد  سپ  تسا  ّقح  شزرا و  عقوم و  زا  يریگولج 

ماـگنهب نمؤم  هتفر و  رفک  يوسب  هتفرگ و  ولج  دوخ  عقوم  ّقـح و  زا  ار  شلد  هک  تسا  دوـخ  رب  رگمتـس  هشیمه  يارب  یّلک و  روـطب  رفاـک 
- نآرق : - تسا ثیدح  هکنانچ  تسا ، هدرب  يراکدبب  تسد  هک  تسا  هدش  دوخ  ّتیعقوم  ّقح و  زا  ریگولج  نّیعم  تّدـم  هزادـنا و  رد  هانگ 

هـس هکنیا  يارب  و  تسا . هدروآ  دورف  ناـمیا  ماـقم  زا  ار  دوخ  ماـگنه  ناـمه  رد  ینعی  تسین  نمؤم  يراـکهزب  ماـگنه  رد  نمؤـم   101-65
كرت دـنک و  يوریپ  ار  سفن  نامرف  شهاوخ و  هک  تسا  یـسک  ملاظ  هک  تسا  هکنیا  همه  زا  رتهب  دـناهتفگ و  ینعم  دـنچ  مدرم ، يهجرد 
تسا ّقح  هار  رد  ياشوک  هک  تسا  وا  دصتقم  تسا و  هتشاداو  نآ  ینتسیاب  عقوم و  ریغب  ار  سفن  هک  ملظ  ینعم  تسا  هکنیا  دنک و  ّقح  رما 
لیلدب تسا  هدرکن  یهانگ  ّقح  قیفوتب  هک  تسا  وا  قباس  و  تسا . هدرک  ّقح  هار  شـشوک  گنهآ و  وا  دوش  رادومن  وا  زا  یهانگ  هچرگا  و 

هکنآ تسا و  قباس  دـش  نآ  رب  يهریچ  هکنآ  تسا و  ملاظ  دـش  دوخ  سفن  بولغم  سک  ره  هکنیا  هصالخ  و  هّللا » نذاـب   » دـعب يهملک  ود 
درگن و معنمب  تمعن  زا  هکنآ  ملاـظ  هک  هـتفگ  فئاـطل  رد  ینیـسح : ریـسفت  هحفـص 245 ] تسا [ . دـصتقم  دـش  بولغم  هاگ  بلاغ و  هاـگ 
ود ره  میعن  دزادرپب . معنم  زا  واب  دزاس و  رد  معنم  هدهاشم  اب  ینعی  درگن  تمعنب  معنم  زا  هکنآ  قباس  درگن و  تمعنب  معنم  زا  هکنآ  دصتقم 

دافم رادـقم  زا  دوصقم  رد  يربط  خـلا 37  ُرَّکَذَـتَی -» ام  مُکرِّمَُعن  َمل  َو  َأ   » تسود ّالا  درادـن  اّنمت  هنایم  زا  لد   || ضرع  ام  رب  دـننکیم  ناهج 
ار امـش  یناگدنز  رگم  تفگ : دنهاوخ  هلاس  لهچ  مدرمب  ینعی  تسا  لاس  لهچ  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . فالتخا  هیآ  هکنیا 

یگدنز هیآ  هکنیا  رد  هک  تّدم  نآ  تسا : هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  هتابن  نب  غبـصا  دیریگب . دنپ  دیناوتب  هک  میدرکن  زارد  هزادنا  نآب 
ياههدومرف تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  ُریِذَّنلا » ُمُکَءاج   » 41-1- نآرق : - يهلمج زا  دوصقم  و  تسا . لاس  تصـش  تسا  هدـش  يروآداـی  یمدآ 

يرامیب دوصقم  دناهتفگ : یضعب  نایبت : دناسرتن ! گرم  زا  ار  امـش  دماین و  امـش  رـس  رب  يریپ  رگم  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  تسا . ربمغیپ 
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گرم دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  23-1- نآرق ! - دناسرتن تبقاع  يدـب  زا  تفرگن و  بت  ار  امـش  یگدـنز  رد  رگم  ینعی  تسا . بت 
. دینک يرود  نآ  زا  دیجنسب و  ار  هدنیآ  يدب  ات  دماین  ناترـس  رب  درخ  رگم  ینعی  تسا  لقع  لامک  تسا : هتفگ  رگید  تسا و  نادنواشیوخ 
یلدشوخ و زا  دوش  لد   || درد  سوک  دـنز  وچ  يریپ  تبون  يونثم : تسا . بیـش  ریذـن »  » زا دارم  هک  دـننآرب  ءاملع  رثکا  ینیـسح : ریـسفت 

گرم زا  مخ  تشپ   || مایپ  درآ  لجا  زا  دیفـس  يوم  تسد  وچ  یتسـس  ياپ ز  دـنک  هزرل   || تسکـش  دـیآ  وچ  مادـنا  نت و  رد  درف  شیع 
نیورپ ناوـید  زا  دیفـس  يوـم  يریپ و  تبـسانمب  تسا  يدـیمون  تیآ  دیفـس  يوـم   || تسا  يدیـشمج  تـلود  رگا  تـلود  مالـس  دـناسر 

هک هحفـص 246 ] هایـس [  يوم  وا  رب  درک  اههدنخ   || دیئور  يدیپس  يوم  يرـس ، ز  دوشیم : لقن  رـصاعم  يهتـشذگ  رد  يهرعاش  یماصتعا 
اضق هار  ورهر  هاوخن  هاوخ  ارم  دندناشنب   || متسشنن  ثبع  وت  اب  نم  تفگ : هار  کی  زا  ام  یهار و  کی  وت ز  ! || یتسـشنب  ام  فص  رد  ارچ 

تشز و هیـس و  دیپس و  زا  هانگ ! تسیچ  ارم  تسا  وا  زرگنر   || دیفـس  هاگ  دـنک  گنر  هیـس  هگ  هارمگ  مدوبن  دوب  هکنیا  مهار   || مردـق  و 
يهغیـصب نولخدی »  » نایبلا عمجم   40 ُهنِم » ٍۀَـنَِّیب  یلَع   » 36 َّلُـک » يِزَجن   » 33 اهَنُولُخدَـی » ٍندَـع  ُتاّنَج   » هاـبت میهاـبت  میتسه  هچ  ره   || وکن 

-31-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  عمج  تروصب  تانّیب »  » دناهدناوخ و لوهجم  بیاغ  هغیـصب  يزجی »  » تسا و هدـش  هدـناوخ  زین  لوهجم 
ربمغیپ شیادیپ  زا  شیپ  هّکم  بارعا  نوچ  دناهتفگ : نیرّسفم  يروباشین :  42 مِِهنامیَأ » َدهَج  ِهّللِاب  اوُمَسقَأ  َو   » 79-55- نآرق -51-35- نآرق

میریذپیم و ار  وا  نخس  دسرب  يربمغیپ  ام  يارب  رگا  هک  دندرکیم  اعّدا  دناهتفگیم ، نزغورد  ار  ناربمغیپ  یحیسم  دوهی و  هک  دندوب  هدینش 
هّکم بارعا  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  یلو  تسا . اـهنآ  شنزرـس  لـقن و  يارب  هیآ  هکنیا  دوب . میهاوخن  راتفردـب  یحیـسم  يدوـهی و  لـثم 
غورد دّمحم  هکنیا  دـناهتفگیم : هک  ربمغیپ  ندـمآ  زا  دـعب  دـشاب  بارعا  فصو  هک  تسا  رتهب  سپ  دـندوب . ربمغیپ  داعم و  رکنم  تسرپتب و 

زا تسا  ربمغیپ  وا  هک  دنتسناد  ربمغیپ  تازجعم  زا  هکنیا  اب  یلو  میریذپیم ، ار  شنخس  يدوزب  ام  دشاب  ربمغیپ  یـسک  یتسارب  رگا  دیوگیم و 
خلا ًءام -» ِءامَّسلا  َنِم - َلَزنَأ   » تسا هدش  هتفگ  لّوا  تایآ 28 و 29 و 32  - 1 ام : نخس   43-1- نآرق . - دندش وا  رکنم  يزارفندرگ  ربک و 
ٌدَدُج ِلابِجلا  َنِم  َو   » تسا هدش  هتفگ  دعب  هویم ، هایگ و  شیادیپ  دشاب و  ناراب  شزیر  هک  تسا  هدش  هدادـناشن  تادوجوم  شیادـیپ  زاغآ  و 
هتفگ خلا  ِّباَوَّدلا -» َو  ِساّنلا  َنِم   » نآ زا  سپ  تسا  هدش  هداد  ناشن  اهنآ  ندـش  گنراگنر  هوک و  كاخ  گنـس و  لّوحت  هک  خـلا  ٌضِیب -»
نیاب تسا  هدـش  میـسقت  هتـسد  هسب  يرگمدآ  يوخ  قلخ و  رظن  زا  ناسنا  تسا و  هدـش  يروآدای  ناسنا  ناویح و  شیادـیپ  هک  تسا  هدـش 

 ] 563-544- نآرق -387-355- نآرق -255-221- نآرق -92-58- نآرق  - ناـشن تاـیآ  هـکنیا  یگلمج  هـک  خـلا  ٌِملاـظ -» مُـهنِمَف   » هـلمج
هک دوجو  کیکـشت  لصاب  دـشاب  هراشا  دـیاش  تسا و  اههدـیدپ  روج  نیدـنچ  بجوم  هک  تسا  تردـق  وترپ  کی  دـهدیم : هحفص 247 ]

روبجم یگدنز  ياهراک  رد  دارفا  هک  ّصاخ  رایتخاب  دـشاب  هراشا  دـیاش  رخآ » ات  مُکرِّمَُعن - َمل  َو  َأ   » يهلمج تیآ 37  - 2 دناهتفگ . هفسالف 
نآ یناعم  فالتخا  هک  ُریِذَّنلا » ُمُکَءاج   » يهلمجب دراد و  ارنآ  ندرب  راکب  دب و  زا  بوخ  ندرک  ادج  هار  دوخ  يهزادـناب  سک  ره  دنتـسین و 

بوخ و هار  یمدآ  يارب  تربع  دنپ و  تابجوم  ندید  یگدنز و  تشذگ  هک  دهدیم  ناشن  دـشاب  هک  ینعم  رهب  میدرک  لقن  نیرّـسفم  زا  ار 
مدق هتـسب  مشچ  تساوخن و  رگا  و  دورب ، یتسرد  یتسار و  هارهاشب  دنیبب و  ار  دوخ  ياپ  شیپ  دناوتیم  دهاوخب  رگا  دـنکیم و  نشور  ار  دـب 

َول  » رخآ تیآ  - 3 248-226- نآرق -45-21- نآرق . - درک دهاوخ  جـک  دوخ  هار  یتخبدـب  ّتیمورحم و  یتسپ و  هار  هروکب  هّتبلا  تشادرب 
هحفص 248]  ] 50-14- نآرق . - میاهدرک ثحب  لّصفم  لحن  يهروس   35 تایآ 76 - مهدراهچ  ءزج  رد  خلا  اِمب -» َساّنلا  ُهّللا  ُذِخاُؤی 

سی هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   36 - 

ات 44] تایآ 1  [: 36  ] سی هروس  ]
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99-1- نآرق [ - 4  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلَع  [ 3  ] َنِیلَسرُملا َنَِمل  َکَّنِإ  [ 2  ] ِمیِکَحلا ِنآرُقلا  َو  [ 1  ] سی  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
مِِهقانعَأ ِیف  انلَعَج  ّانِإ  [ 7  ] َنُونِمُؤی مُهَف ال  مِهِرَثکَأ  یلَع  ُلوَقلا  َّقَح  دََقل  [ 6  ] َنُوِلفاغ مُهَف  مُهُؤابآ  َرِذنُأ  ام  ًاموَق  َرِذُنِتل  [ 5  ] ِمیِحَّرلا ِزیِزَعلا  َلیِزنَت 

-1- نآرق [ - 9  ] َنوُرِـصُبی مُهَف ال  مُهانیَـشغَأَف  ادَس  مِهِفلَخ  نِم  َو  ادَس  مِهیِدـیَأ  ِنَیب  نِم  انلَعَج  َو  [ 8  ] َنوُحَمقُم مُهَف  ِناقذَألا  َیلِإ  َیِهَف  ًـالالغَأ 
ٍرجَأ َو  ٍةَرِفغَِمب  ُهرِّشَبَف  ِبیَغلِاب  َنمحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُنت  اـمَّنِإ  [ 10  ] َنُونِمُؤی ـال  مُهرِذـُنت  َمل  مَأ  مُهَترَذـنَأ  َأ  مِهیَلَع  ٌءاوَس  َو   357

َباحصَأ ًالَثَم  مَُهل  بِرـضا  َو  [ 12  ] ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهانیَـصحَأ  ٍءیَـش  َّلُک  َو  مُهَراـثآ  َو  اُومَّدَـق  اـم  ُُبتکَن  َو  یتوَملا  ِیُحن  ُنَحن  اـّنِإ  [ 11  ] ٍمیِرَک
ام اُولاق   506-1- نآرق [ - 14  ] َنُولَـسُرم مُکَیلِإ  ّانِإ  اُولاقَف  ٍِثلاِثب  اـنزَّزَعَف  امُهُوبَّذَـکَف  ِنیَنثا  ُمِهَیلِإ  انلَـسرَأ  ذِإ  [ 13  ] َنُولَـسرُملا اَهَءاج  ذِإ  ِۀَیرَقلا 

ُغالَبلا َّالِإ  انیَلَع  اـم  َو  [ 16  ] َنُولَـسرَُمل مُکَیلِإ  ّانِإ  ُمَلعَی  انُّبَر  اُولاـق  [ 15  ] َنُوبِذـکَت ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ٍءیَـش  نِم  ُنمحَّرلا  َلَزنَأ  ام  َو  اُنلثِم  ٌرََـشب  ّـالِإ  ُمتنَأ 
ٌموَق ُمتنَأ  َلب  ُمترِّکُذ  نِإ  َأ  مُکَعَم  مُکُِرئاط  اُولاق  [ 18  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  اّنِم  مُکَّنَّسَمََیل  َو  مُکَّنَمُجرََنل  اوُهَتنَت  َمل  ِنَئل  مُِکب  انرَّیَطَت  ّانِإ  اُولاق  [ 17  ] ُنِیبُملا

مُه َو  ًارجَأ  مُُکلَئـسَی  ـال  نَم  اوُِعبَّتا  [ 20  ] َنِیلَـسرُملا اوُِعبَّتا  ِموَق  ای  َلاق  یعـسَی  ٌلُجَر  ِۀَـنیِدَملا  اَصقَأ  نِم  َءاج  َو   419-1- نآرق [ - 19  ] َنُوفِرسُم
ًائیَش مُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُغت  ٍّرُِضب ال  ُنمحَّرلا  ِندُِری  نِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  نِم  ُذِخَّتَأ  َأ  [ 22  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبعَأ  َِیل ال  ام  َو  [ 21  ] َنوُدَتهُم

یِموَق َتَیل  ای  َلاق  َۀَّنَجلا  ِلُخدا  َلـِیق  [ 25  ] ِنوُعَمـساَف مُکِّبَِرب  ُتنَمآ  یِّنِإ   399-1- نآرق [ - 24  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ  [ 23  ] ِنوُذِقُنی َو ال 
نِإ [ 28  ] َنِیلِزنُم اّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍدنُج  نِم  ِهِدـَعب  نِم  ِهِموَق  یلَع  انلَزنَأ  ام  َو  [ 27  ] َنیِمَرکُملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اـِمب  [ 26  ] َنوُمَلعَی
َمل َأ  [ 30  ] َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ّالِإ  ٍلوُسَر  نِم  مِهِیتأَی  ام  ِدابِعلا  یَلَع  ًةَرسَح  ای   338-1- نآرق [ - 29  ] َنوُدِماخ مُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَص  ّالِإ  َتناک 

ُۀَتیَملا ُضرَـألا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو  [ 32  ] َنوُرَـضُحم انیَدـَل  ٌعیِمَج  اَّمل  ٌّلُـک  نِإ  َو  [ 31  ] َنوـُعِجرَی ـال  مِهَیلِإ  مُهَّنَأ  ِنوُرُقلا  َنِم  مُـهَلبَق  اـنکَلهَأ  مَـک  اوَرَی 
433-1- نآرق [ - 34  ] ِنُویُعلا َنِم  اهِیف  انرَّجَف  َو  ٍباـنعَأ  َو  ٍلـیَِخن  نِم  ٍتاـّنَج  اـهِیف  اـنلَعَج  َو  [ 33  ] َنُولُکأَی ُهنِمَف  ابَح  اهنِم  اـنجَرخَأ  َو  اـهانیَیحَأ 
اّمِم ال َو  مِهِـسُفنَأ  نِم  َو  ُضرَألا  ُِتبُنت  اّـمِم  اـهَّلُک  َجاوزَـألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناحبُـس  [ 35  ] َنوُرُکـشَی الَف  َأ  مِهیِدـیَأ  ُهتَلِمَع  اـم  َو  ِهِرَمَث  نِم  اُولُکأَِـیل 
َو [ 38  ] ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ُریِدـقَت  َِکلذ  اـَهل  ٍّرَقَتـسُِمل  يِرَجت  ُسمَّشلا  َو  [ 37  ] َنوُِملظُم مُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُهنِم  ُخَلـسَن  ُلـیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو  [ 36  ] َنوُمَلعَی
َو ِراهَّنلا  ُِقباس  ُلیَّللا  َو ال  َرَمَقلا  َكِردـُت  نَأ  اـَهل  یِغَبنَی  ُسمَّشلا  ـال   436-1- نآرق [ - 39  ] ِمیِدَـقلا ِنوُجرُعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانرَّدَـق  َرَمَقلا 

أَشَن نِإ  َو  [ 42  ] َنُوبَکرَی اـم  ِِهلثِم  نِم  مَُهل  اـنقَلَخ  َو  [ 41  ] ِنوُحـشَملا ِکلُفلا  ِیف  مُهَتَّیِّرُذ  انلَمَح  اـّنَأ  مَُهل  ٌۀَـیآ  َو  [ 40  ] َنوُحَبـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک 
: تاـغل ینعم  هحفــص 250 ]  ] 379-1- نآرق [ - 44  ] ٍنـیِح یلِإ  ًاـعاتَم  َو  اـّنِم  ًۀَـمحَر  ّـالِإ  [ 43  ] َنوُذَـقُنی مُه  ـال  َو  مَُهل  َخیِرَـص  ـالَف  مُـهقِرُغن 

ّمضب دومخ  ردصم  زا  نودماخ » . » وا ندرگ  ریجنز  یگنت  يهطساوب  ریسا  صخش  رس  ندنام  الاب  ینعی  لّوا  حتفب  حمق  ردصم  زا  نوحمقم » »
زا سپ  هک  امرخ  يهشوخ  نب  مد و  جک ، بوچ  نوجرع » . » شتآ يهلعـش  نتـسشن  ورف  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  دمخ  مّود و  لّوا و 

دّمحم يا  نانمؤمب 1  نابرهم  ناگدنب و  هد  يزور  يادخ  مانب  همجرت : تسا . هدیبسچ  امرخ  تخرد  يهخاشب  نامک  لکـشب  هشوخ  ندـیرب 
ياناد يادخ  يهداتسرف  ورف  نآرق ] هکنیا  و   ] یتسه 5 تسار  هارب  ناربمغیپ 4  زا  یکی  مه  وت  هک  شناد 3  دنپ و  رـسارس  نآرقب  دنگوس   2

رب هّتبلا  دـندوب 7 و  لفاغ  نآ  زا  دوخ  هدرکن و  رادربخ  هدـنیآ  دـب  زا  ار  ناـش  ناردـپ  سک  هک  ار  یمدرم  ینک  رادربخ  اـت  تسا 6  یمارگ 
هک میاهدرک  اهریجنز  هناچ  ات  ار  اهتسد  ناشاهندرگب  8 و  دندش ] رازآ  راوازس  و   ] دندشن نمؤم  اهنآ  دش و  راوتسا  قح  تشونرس  ناشرتشیب 

ناشاهمـشچ رب  میداـهن و  يریگولج  ناـش  شیپ  سپ و  زا  9 و  دنهد ] ناکت  دنناوتن  دوخ  رـس  هک  دـناهراچیب  و   ] تسا هدـنام  الاب  ناشاهرس 
دنراین 11 نامیا  يور  چـیهب  هک  یناسرتن  ای  یناسرتب  ناش  هدـنیآ  دـب  زا  وت  هک  تسا  ربارب  ناشیارب  دنیبن 10 و  یئاج  رگد  میدـنکفا و  هدرپ 
هد و شزرمآ  دیون  ار  سک  نینچ  سپ  دوب . كانـشیدنا  لد  رد  یناهنب و  ادخ  زا  دـشاب و  نآرق  وریپ  هک  یهد  میب  وت  یناوت  ار  یـسک  طقف 

ياـجب هک  ناـشاههناشن  ّدر و  دناهداتـسرف و  دوخ  زا  شیپ  هچنآ  مینکیم و  هدـنز  ار  ناـگدرم  اـم  هّتبلا  نوـچ ]  ] یمارگ 12 هدـنزرا و  يدزم 
مدرم ناتساد  نارفاک  يارب  نونکا  میا 13  هتشاد ] هاگن   ] هدرک هرامش  رادومن  يا  هتـشون  رد  ار  يزیچ  ره  میـسیونیم و  یگلمج  دناهتـشاذگ 

کموک مّوس  يرفنب  دنتـسناد  وـگغورد  ار  اـهنآ  میداتـسرف و  رفن  ود  لّوا  هک 14  دـنتفر  اجنآ  هب  ّقح  ناگداتـسرف  هک  رایب  داـیب  يداـبآ  نآ 
هداتسرفن يزیچ  دنوادخ  دیتسین و  ام  دننامه  یمدآ  زج  امـش  دنتفگ : هد  مدرم  امش 15  يوسب  میئادخ  يهداتسرف  ام  دنتفگ : اهنآب  میدرک و 
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ام رب  17 و  هحفـص 251 ] دناهداتـسرف [  امـش  يارب  ار  ام  هک  دـنادیم  ام  يادـخ  دـنتفگ : اهنآ  امـش 16  يهتخاس  تسا  یغورد  ّطـقف  تسا 
هّتبلا دـیرادنرب  تـسد  دوـخ  يهـتفگ  زا  رگا  مـیدز و  دـب  لاـف  امـشب  اـم  دـنتفگ : مدرم  تسین 18  ندـناسر  ناـمرف  راکـشآب  زج  ياهـفیظو 

درآ دایب  ّقح  هک  ره  رگم  دـینز . دوخ  زا  دـب  لاف  دـنتفگ : نـالوسر  دیـسر 19  دـهاوخ  امـشب  كاندرد  يرازآ  ام  زا  مینکیم و  ناتنارابگنس 
ناود ناود  رهش  رس  نآ  زا  يدرم  نایم ] هکنیا  رد   ] دیتسه 20 فرسم  دیرادن و  دوخ  راک  يهزادنا  امش  هک  تسا  نینچ  هن  دشابن ] هدنخرف  ]
ادـخ دوخ  نم   ] دنوریم 22 و تسار  هارب  دـنهاوخیمن و  دزم  امـش  زا  هک 21  دـینک  نالوسر  هکنیا  يوریپ  نم  ناـنطومه  يا  تفگ : دـمآ و 

ریغ اهتب و  ایآ  دننادرگیم 23  زاب  وا  يوسب  ار  ناگدیرفآ  يهمه  تسا و  هدرک  مرادـیدپ  هک  ار  نآ  متـسرپن  هک  ارم  دوشیم  هچرگم  متـسرپ ]
میهارمگ منک  نینچ  رگا  هـّتبلا  دنهد 24  متاجن  اجنآ  زا  دنناوتن  درادن و  دوس  ناش  يرگیجنایم  دـهاوخ  نمب  یبیـسآ  رگا  هک  متـسرپب  ادـخ 

27 تفگ : وا  و  ور ، تشهب  نوردـب  دـنتفگ : واـب  شناـمیا ] شاداـپب   ] منمؤم 26 ناتراگدـیرفآب  هک  دیونـشب  امـش  سپ ]  ] تسا 25 راکـشآ 
وا مدرم  رـس  رب  نامـسآ  زا  يرکـشل  هن  سپ  نآ  زا  اـم  درک 28 و  مناراوگرزب  رامـشب  دـیزرمآ و  میادـخ  هک  دنتـسنادیم  نم  مدرم  شاکیا 

ناگدنب نینچ  رب  سوسفا  يا  سب 30  دندوب و  هدرم  ورف  یشتآ  نوچ  هک  يدایرف  تخس  کی  زج 29  میروآیم  دورف  يزیچ  هن  میداتسرف و 
يوسب رگید  میدرک و  دوبان  ار  اـهنآ  زا  شیپ  ّتلم  نیدـنچ  دـناهدیدن : رگم  دندرک 31  شاهرخـسم  هک  زج  دـماین  ناش  يارب  يربمغیپ  هک 

نیمز هک  اهنآ  زیخاتـسر ] ام و  تردـق  يارب   ] تسا ياهناـشن  بوخ  هچ   33 دـنیام . روضح  رد  رـضاح  اهنآ  یگلمج  32 و  دنتشگنرب ! ناش 
تـسرد روگنا  اـمرخ و  ياـهغاب  نآ  يور  رب  دـنروخیم 34 و  ار  نآ  هک  میدروآ  ردـب  ياهـناد  نآ  زا  مـیدرک و  هدـنز  ار  فـلعیب  هدرم و 

سپ دننکیمن 36  رکـش  دـنرادن و  نامیا  ارچ  سپ  دـنروخب . دوخ  راک  دزمتـسد  نآ و  يهرهب  زا  هک  میدرک 35  ناور  اههمـشچ  میدرک و 
زا هک  اهزیچ  رگد  مه  و  دیتسه ] یمدآ   ] هک ناشدوخ  زا  مه  هایگ و  زا  دیرفآ  تفج  روج و  نیدنچ  ار  زیچ  همه  هک  ادـخ  نآ  تسا  هزیکاپ 

یکیراتب و  میهد ] هحفـص 252 ] نایاپ [  ینـشورب  و   ] میروآ ردـب  ار  زور  بش  زا  هک  اهنآ  يارب  تردـق  يهناشن  رگید  دنربخیب 37 و و  نآ 
نوـگرگد نآ  شور  هک   ] تسا اـناد  رترب  يادـخ  تشونرـس  تسا  شبنج  رد  دوـخ  نّیعم  شمارآـب  هک  دیـشروخ  مه  میراذـگ 38 و  ناش 

يامرخ يهشوخ  نب  خیـس  دننامب  دوش  لّوا  وچمه  دسر  رخآب  نوچ  هک  میدرک  هزادـناب  اهـشخب  لزانم و  هام  شبنج  رد  مه  39 و  دوشیمن ]
زین دنروانش 41 و  یکلف  رد  مادک  ره  هک  دشاب  ولج  زور  زا  هک  دوش  بش ، هن  دناسر و  هام  هب  ار  دوخ  هک  دناوت  دیـشروخ  هن  کشخ 40 و 

اهزیچ رگد  یتشک  دـننامه  زین  میدرک 42 و  هناور  میتشادرب و  هدـنکآ  ياهیتشک  رد  ار  ناـشرابت  لـسن و  هک  ناـش  يارب  تسا  رگید  یتیآ 
دشابن و یسر  دایرف  هک  مینکیم  ناش  قرغ  ایردب  میشاب  هدرک  تشونرـس  رد  میهاوخب و  رگا  دنوشیم 43 و  نآ  راوس  هک  میدیرفآ  ناشارب 

تسا هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  دنرادروخرب . یگدنز  زا  يدنچ  ات  هک  ام  شیاشخب  زجب  دنباین 44  تاجن  نآ  زا 
هیآ ود  داتـشه و  نارگید  باسحب  دناهتـسناد و  هیآ  کی  ار  سی  هک  تسا  هیآ  هس  داتـشه و  هفوک  ياهیراق  باسحب  نآ  تایآ  يهرامـش  و 
يا ینعی  هیلاعلا : وبا  يرـصب و  نسح  دناهتفگ . ار  نیمه  مه  نیرّـسفم  رتشیب  ناسنا و  يا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : سی 1  تسا .

َو . » تسا ربمغیپ  مسا  هکنیا  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  اـمهیلع  رقاـب  ماـما  ّیلع و  زا  و  دّـمحم . يا  ینعی  هفینح : دّـمحم  ریبـج و  نب  دیعـس  درم .
راوتسا مکحم و  ینعمب  میکح  و  یتسه . ناربمغیپ  زا  وت  هک  طلغ  یب  تسرد  تسار و  نآرق  نیاب  دنگوس  ینعی  فشک :  2 ِمیِکَحلا » ِنآرُقلا 
ربـمغیپ يارب  تفـص  تسا  نکمم  فشک :  4 ٍمیِقَتسُم » ٍطارِـص  یلَع   » 26-1- نآرق . - تسا مکاـح  ینعمب  میکح  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا .

هکنیا زا  تسه  نآرق  رد  یتمکح  بلاطم  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  27-1- نآرق . - دشاب نیلسرم  يارب  تفـص  تسا  نکمم  دشاب و 
رد ینیسح : دیوگیم . نخس  هحفـص 253 ] نآ [  هب  دـنکیم و  رادومن  ار  شناد  تمکح و  هک  یئوگ  نینچ  دـناهدیمان و  میکح  ار  نآ  يور 

نیـس و  قاثیم ، مویب  تسا  هراشا  ءای  تسا : هتفگ  يریـشق  ماما  تسا و  هروس  مان  دناهتفگ  و  تسا ، ادخ  مان  سی  تسا : هتفگ  ّیملـس  قیاقح 
وا ینعی  دشاب  ادتبم  ربخ  ات  دناهدناوخ  عفر  اب  لیزنت »  » هرصب هنیدم و  ياهیراق  مومع  يربط :  5 ِزیِزَعلا » َلیِزنَت  . » بابحا اب  وا  ّرسب  تسا  هراشا 

هتـسد زا  تسا  هدمآ  دورف  ینعی  دشاب  قلطم  لوعفم  هک  دناهدناوخ  بصن  اب  اهیماش  یـضعب  هفوک و  مدرم  تسا و  زیزع  يادخ  زا  نداتـسرف 
ار ناـش  اهردـپ - هک  روجنآـب  ینعی  تـسا  لوـصوم  اـم » : » حوـتفلا وـبا   6 مُهُؤاـبآ » َرِذـنُأ  اـم   » 22-1- نآرق . - مـیحر زیزع  ياههدــش  دورف 
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میب ار  اهنآ  ناردپ  تسا و  هدوبن  یـسک  هک  ام  ربمغیپ  تسا و  حیـسم  نایم  لصاف  نارودب  هراشا  تسا و  هیفان  دـناهتفگ : یـضعب  دـندناسرت .
ایندب رس  ربخیب  دوخ  حالص  بلط  زا  لفاغ و  نید  راک  زا  یکی  دناود : نالفاغ  هتـشون : فشک   6 َنُوِلفاغ » مُهَف   » 23-1- نآرق . - تسا هدادن 
هدومن الیتسا  يو  نطاب  رب  تقیقح  ناطلس  لفاغ ، شاعم  بیترت  ایند و  راک  زا  هدیدنسپ  تسا  یلفاغ  رگید  هتشگ . توهش  تسم  هداهن و  رد 

-1- نآرق : - دیوگیم لاح  نابزب  یبقع ، هن  رادربخ و  ایند  زا  هن  هتشگ  بئاغ  دوخ  زا  هک  هدش  کلهتسم  نانچ  ّتیدحا  لالج  يهفشاکم  رد 
«- ًالالغَأ مِِهقانعَأ  ِیف  انلَعَج  ّانِإ   » نز رالاس  هید  ود  ره  ياـفق  رب  تمه  ياـپ   || حور  تسد  رد  ناـهجنآ  تسا  لـقع  تسد  رد  ناـهجنیا   20

ناتساد  42-1- نآرق : - ینعی تسا  لثم  هلمج  هکنیا  دناهتفگ : يرـصب  نسح  یئاّبج و  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ  ار  هیآ  هکنیا  عمجم : خلا 8 
يارب يراک  دـناوتن  هک  تسا  هدـش  ریجنزب  شندرگ  تسد و  هک  تسا  سک  نآ  ناتـساد  تداعـس  ریخ و  زا  ندـنادرگ  ور  رد  اـهبرع  هکنیا 
ملسم وبا  - 2 تسا . ناوارف  برع  نخـس  رد  ناتـساد  هنوگنیا  ریظن  و  دنیبب . دوخ  ياپ  شیپ  دناوتن  هک  تسا  هدنام  الاب  شرـس  دـنکب و  دوخ 

دنناوتیمن هک  میاهداـهن  اـهنآ  ندرگ  تسد و  رب  هک  تسا  يریجنز  یئوـگ  هحفـص 254 ] میداتـسرف [  اـم  هک  نآرق  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ 
: دناهتفگ يّدس  ساّبع و  نبإ  دنوشیمن 3 - نتورف  میلـست و  ّقح  نخـسب  تهج  هکنیا  زا  دننیبب و  ار  دوخ  ياپ  يولج  هن  دـنرآ و  دورف  دوخ 

اهنآ زیخاتسر  لاح  فصو  هکنیا  - 4 دش . هتسب  ناشاهندرگب  ناشاهتسد  دنشکب  ار  ربمغیپ  دنتـساوخیم  هک  تسا  نارفاک  زا  ياهّدع  دوصقم 
دهاوخ نینچ  هّتبلا  نوچ  تسا  هدـش  هتفگ  هدـش  ماجنا  راک  یـضام و  لعف  تروصب  هلمج  و  دوب ، دـنهاوخ  راـتفرگ  روج  هکنیا  هب  هک  تسا 

ناشاهندرگ ات  ناشاهتسد  نآ  سپ  ینعی : تسا  اهتـسد  ياجب  یه »  » ریمـض ِناقذَألا » َیلِإ  َیِهَف   » يهلمج رد  و  تسا . هدش  ماجنا  ایوگ  دوب و 
انلعج و   » زین و  الالغا » مهنامیا  یف  انلعج  و   » دناهدرک تئارق  نینچ  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  دوعـسم و  هّللا  دبع  زا  و  تسا . هدـش  هتـسب  الابب 

ِنَیب نِم  انلَعَج  َو   » 568-541- نآرق . - تسا یکی  اهتئارق  هکنیا  يهمه  رد  ینعم  يهجیتن  تسا و  هدـش  لقن  يرگید  زا  ـالالغا » مهیدـیا  یف 
زا تلفغ  بقع  ّدس  و  تسا ، لما  لوط  شیپ : ّدـس  هک  دـنتفگ  ناقّقحم   61-1- نآرق : - ینیسح ریسفت  خلا 9  مِهِفلَخ -» نِم  َو  ادَس  مِهیِدـیَأ 

حالف و هار  دنیبن  تردق و  لیالد  رد  رظن  زا  دشاب  هدیـشوپ  وا  مشچ  هنیآ  ره  دشاب  هدرک  هطاحا  نینچ  ّدـس  ود  ار  هک  ره  هتـشذگ و  تایانج 
اب تسا : هدـش  هتفگ  هلمج  نیاب  تسا  رطاـخ  یگدوسآ  يراودـیما و  بجوم  تمحر  نوچ  رخف : خلا 11  َنمحَّرلا -» َیِـشَخ  َو  . » ار تیاده 

هکنیا اـب  سپ  تسا  رتـشیب  وا  ینارگن  تیـشخ و  تسا  رتـشیب  وا  تفرعم  تسا و  لـقاع  هکنآ  نوچ  دیـسرت  لدـب  دـیاب  تسا  ناـمحر  هکنیا 
تسا نآرق  رد  هکنانچ  دنتـسه  ّقحب  ّصتخم  نمحر »  » و هّللا »  » نوچ و  دوش . هتفرگ  وا  زا  تمعن  هک  دسرتیم  لد  رد  تسا  نامحر  دسانـشیم 

ار یکانمهـس  تبیه  ینعم  هّللا »  » يهملک نوچ  و  تسا . هتـسناد  ّصاخ  مسا  ار  ود  ره  ءاملع  زا  یـضعب  و  َنمحَّرلا » اوُعدا  َِوأ  َهّللا  اوُعدا  ِلـُق  »
دیما اب  تبیه  هک  َهّللا » اوُجرَی   » تسا هدش  هتفگ  هیآ  کی  رد  يور  هکنیا  زا  دـنامهفیم . ار  ینابرهم  تفوطع و  نامحر »  » يهملک دـناسریم و 

765-745- نآرق -682-665- نآرق -445-400- نآرق -24-1- نآرق  - هک تسا  هدمآ  َنمحَّرلا » َیِـشَخ   » هیآ هکنیا  رد  و  تسا ، هدش  هنیرق 
دیشابن و هدوسآ  تسا  نابرهم  هکنیا  اب  و  دیشاب ، راودیما  تسا  كانمهس  هکنیا  اب  ینعی  تسا  هدش  هنیرق  تمحر  اب  تیـشخ  هحفص 255 ] ] 

هتفگ هداتق  - 1 تسا : فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوـصقم  رد  يربـط : خلا 13  ِۀَیرَقلا -» َباحصَأ  اًلَثَم  مَُهل  بِرـضا  َو  . » دیـشاب كانـسرت  لد  رد 
ناش نزغورد - اهنآ  داتـسرف و  اجنآ  مدرم  توعد  يارب  ار  دوخ  نالوسر  زا  رفن  ود  حیـسم  ترـضح  هک  تسا  هیکاطنا  رهـش  دوصقم  تسا :

رومأم رفن  هس  دوب و  تسرپ  تب  یناطلـس  هیکاطنا  رد  دناهتفگ : رابحألا  بعک  ساّبع و  نبإ  - 2 داتسرف . یمّوس  رفن  ترضح  نآ  دندناوخ و 
يارب ار  یتسرپ  تب  یتشز  تفر و  اهنآ  کموک  يارب  مّوس  رفن  دنتفریذپن  ار  اهنآ  نخـس  نوچ  دنتفر و  لّوا  رفن  ود  دـندش و  اهنآ  یئامنهار 

ياز دیدشت  اب  تسا  تئارق  ود  انزّزع »  » يهلمج رد  و  میتفرگ . دب  لافب  ار  امش  ندمآ  ام  مُِکب » انرَّیَطَت  ّانِإ   » دنتفگ اهنآ  دندرک ، نشور  ناشیا 
فاک و فیفخت  اب  مترکذ » نئا   » زین هزمه و  کی  اب  مترّکذ » نا   » تسا تئارق  فـالتخا  زین  مترّکذ » نئا   » يهلمج رد  و  نآ . فیفخت  لّوا و 
زا دیتسه و  رفاک  امـش  نوچ  ینعی  عمجم : خلا 19  مُکَعَم -» مُکُِرئاط   » 603-578- نآرق -46-1- نآرق . - دیروآ دایب  اج  ره  ینعی  لاذ  حـتف 

تکرب و ام  راک  تسین و  نیدب  توعد  رد  تمآش  دیرفاک و  هک  دیراد  تمآش  دوخ  اب  امـش  سپ  دنتـسه  مورحم  نید  یگدـنخرف  تکرب و 
امـش هب  رگا  - 1 تسا : امـش  دوـخ  اـب  دـب  بوـخ و  زا  امـش  يهرهب  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  هک  تـسا  لـقن  دّربـم  زا  و  تـسا . یگدـنخرف 
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ام هک  دینادب  دیوش  رّکذـتم  رگا  - 2 درک . میهاوخ  ناترازآ  میتفرگ و  دـب  لافب  ار  امـش  دـیئوگیم : دـینکیم و  دـیدهت  ار  ام  مینک  يروآدای 
لیئارـسا نب  بیبـح  ماـنب  دوب  يدرم  تسا  هتفگ  لـتاقم  حوتفلا : وبا   20 ٌلُجَر » ِۀَـنیِدَملا  اَصقَأ  نِم  َءاـج  َو   » 22-1- نآرق . - میئوـگیم تسار 

دـناهدمآ و ینالوسر  دینـش  نوچ  دادـیم  ارقفب  یمین  دوخ  بسک  زا  هک  اسراپ  رهـش  راـنک  رد  دوب  يدرم  تسا : هتفگ  هّبنم  نب  بهو  راّـجن ،
نوچ تسا : هتفگ  هحفص 256 ]  ] 42-1- نآرق  - يرـصب نسح  و  درک . تحیـصن  ارناشیا  تفر و  اهنآ  دزن  دـنریذپیمن  ار  اهنآ  نخـس  مدرم 

هکنیا داد و  شاداپ  تشهب  واب  ادـخ  تسا و  هیکاطنا  رازاب  رد  وا  روگ  دـنتخوس و  ار  وا  مدرم  تفریذـپ  ار  نالوسر  نخـس  درک و  تحیـصن 
هدش هدـناوخ  ود  ره  بصن  عفر و  اب  هملک  ود  هکنیا  عمجم :  29 ًةَدِحاو » ًۀَحیَص  ّالِإ   » 195-169- نآرق . - 25 َۀَّنَجلا » ِلُخدا  َلِیق   » ینعم تسا 
زاوآ کیب  هک  تسا ، نینچ  ینعم  تسا و  هدنرپ  زاوآ  ینعمب  طوقنم  لاذ  اب  هیقذ  هک  تسا  ةدـحاو » هیقذ  الا   » دوعـسم نبإ  تئارق  زا  تسا و 

هدناوخ ءاه  نوکـس  اب  یَلَع » ًةَرـسَح  ای   » جرعا عمجم :  30 ِدابِعلا » یَلَع  ًةَرـسَح  ای   » 25-1- نآرق . - میدرک دوبان  ار  ناـمرفان  مدرم  نآ  هدـنرپ 
-29-1- نآرق . - دناهدناوخ یلع  نودـب  دابعب  ترـسح  يهفاضا  هب  دابعلا » ةرـسح  ای  هک «  تسا  لقن  بعک  نب  ّیبا  داّجـس و  ماما  زا  تسا و 
تسا و هدش  هتـسناد  يدایز  میم  تسا و  هدش  هدناوخ  میم  فیفخت  اب  امل » : » عمجم  32 َنوُرَضُحم » انیََدل  ٌعیِمَج  اَّمل  ٌّلُک  نِإ   » 65-46- نآرق

رگم ناشهمه  دنتـسین  تسا : نینچ  ینعم  میم  دـیدشت  اب  تئارقب  و  دـناهدامآ . ام  دزن  رد  یگمه  هّتبلا  دـشاب : نینچ  ینعم  ات  هّتبلا  ینعمب  نا » »
ینعمب - 35 تسا : لامتحا  دـنچ  اـم »  » ینعم رد  رخف :  35 مِهیِدـیَأ » ُهتَلِمَع  ام  َو  ِهِرَمَث  نِم  اُولُکأَـی   49-1- نآرق . - دـناهدش هدامآ  ام  دزن  هک 

هرهب هویم و  زا  ینعی  هچنآ  ینعمب  - 2 تسا . هدرکن  يراک  اهنآ  تسد  هکنیا  اب  نآ  يهویم  زا  دـنروخب  ات  دوش : ینعم  نینچ  هلمج  اـت  تسین 
نکمم تئارق  نیاب  تسا و  هدش  هدناوخ  اه »  » نودب مهیدیا » تلمع  ام   » دـشاب و يردـصم  ام » - » 3 دـنک . راک  ناشدوخ  تسد  هچنآ  اب  نآ 
تـسد اب  ّقح  تردقب  يهدش  مهارف  عومجم  زا  دنروخب  ات  دشاب : نینچ  هیآ  ینعم  ناشتسد و  راک  دوش  ینعم  نینچ  تلمع »  » اب ام »  » تسا

ار بش  مینکیم  ادج  ینعی  رخف :  37 َراهَّنلا » ُهنِم  ُخَلسَن  ُلیَّللا  [ » هحفص 257  ] 564-562- یقرواپ -57-1- نآرق « - 1«35 .» ناشدوخ يهدرک 
لثم دوشن  هتفگ  نم  اب  خلس  لعف  رگا  و  بش ، لّوا  دش و  زور  رخآ  ینعی  لیّللا » نم  راهّنلا  خلـسنا   » دنیوگیم هکنانچ   38-1- نآرق . - زور زا 

يهطـساوب بش  هک  تسا  یهیبشت  هلمج  هکنیا  عمجم : دیـسر . زور  رخآب  ای  بش  رخآب  هک  تسا  هکنیا  ینعم  راهّنلا » خلـس   » ای لیّللا » خلـس  »
. تسا نآ  سابل  دننام  دیآیم و  نآ  رب  ینـشور  هک  تسا  یکیرات  لصا  زین  نآ و  يور  رب  یتسوپ  نوچ  زور  تسا و  یمـسج  دننامه  یگریت 
زا هک  یتقو  کی  ات  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دوخ . يریگمارآ  هاگیاج  ات  دوریم  هار  دیـشروخ  ینعی  يربط :  38 اَهل » ٍّرَقَتسُِمل  يِرَجت  ُسمَّشلا 

-266- یقرواپ -41-1- نآرق «. - 36 .» تسا نّیعم  شاهزادنا  هک  اجنآ  ات  دوریم  دوخ  هارب  ینعی  دناهتفگ : رگید  یضعب  و  دنکیمن . زواجت  نآ 
لزانم رترود  ات  دوریم  ینعی  دـنتفگ : و  تسا . ایند  نارود  يراذـگرب  هک  شراک  رخآ  اـت  دوریم  دیـشروخ  ینعی  دـناهتفگ : حوتفلا : وبا   268

مالّـسلا مهیلع  قداص  رقاب و  داّجـس و  ماما - زا  و  دـناهدناوخ . نآ  حـتف  اب  نارگید  و  فاق ، رـسک  اب  بوقعی  عمجم : بورغ . ماگنه  رد  دوخ 
هک نآ  تسا ، اج  رب  نامـسآ  ات  درادن  مارآ  دوریم و  دیـشروخ  دـشاب : نینچ  ینعم  ات  دـناهدناوخ  ءار  بصن  و  ال »  » اب ّرقتـسم » ال   » تسا لقن 
هک ناتسمز  ناتسباتب و  شلزنم  نیرترود  ات  دوریم  دیشروخ  تسا : هکنیا  هلمج  هکنیا  رگید  ینعم  و  دنامیم . راک  زا  مه  دیشروخ  دش ، دوبان 

ّرقتسم ینعم  تسا  نیمه  مک و  هحفص 258 ] هن [  دوریم و  دایز  نآ  زا  هن  هک  دراد  ياهزادنا  یتسپ  ضافخنا و  رد  مه  يدنلب و  عافترا و  رد 
يارب تسلوعفم  ای  ُمَُهل » ٌۀَیآ   » يارب دشاب  ربخ  لیّللا و  رب  فطع  هک  تسا . هدش  تئارق  ود  ره  بصن  عفر و  اب  رمقلا » و   » يهملک و  دیشروخ .
نّیعم ياهزادـنا  هام  شبنج  يارب  ینعی  فشک :  39 ِمیِدَقلا » ِنوُجرُعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم  ُهانرَّدَـق  َرَمَقلا  َو   » 162-147- نآرق «. - انردق  » لعف

فیعـض و کیراب و  کشخ و  هک  نوجرع  لکـشب  ددرگیمرب  دـسریم  رخآ  لزنمب  هک  ماـگنه  نآ  تسا و  لزنم  تشه  تسیب و  هک  میدرک 
شگرم ماگنه  هب  یسک  رگا  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يراکم  دیعـس  وبا  عمجم :  73-1- نآرق . - تسا نامک  لکـشب  تسا و  درز 

زا شیپ  هامـشش  زا  هک  اهنآ  دومرف : دنوش ! دازآ  دیاب  وا  ياهمالغ  مادک  ایآ  دـینک . دازآ  ار  نم  یمیدـق  ياهمالغ  دـیوگب : دـنک و  ّتیـصو 
نامک و لکشب  هک  هشوخ  نآ  نوچ  و  ِمیِدَقلا » ِنوُجرُعلاَک   » تسا هدش  هتفگ  نآرق  رد  نوچ  دومرف : لیلد ! هچب  دیسرپ  تسا  هتشاد  شگرم 
- نآرق . - تسا هدش  لامعتسا  هامشش  يارب  میدق  يهملک  سپ  دوشیم  هدیمان  نوجرع  دیآیم و  رد  تروص  نیاب  هامـشش  زا  سپ  دوشیم  درز 
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هک تسین  تسرد  هکنیا  یلو  دـنربیم ، راـک  هب  دـشاب  هتـشذگ  نآ  رب  لاـس  کـی  هـچنآ  يارب  ار  میدـق  يهـملک  دـناهتفگ : رخف :  332-306
دنیوگ یمن - یمیدق  يدابآ  ار  هلاس  کی  رهش  هکنانچ  تسا  تداع  مسرب و  هتـسب  هکلب  میدق  ینعم  يارب  دشاب  طرـش  لاس  کی  صوصخ 

خـلا 40 اَهل -» یِغَبنَی  ُسمَّشلا  َال  . » تسا میدـق  دـنیوگب : ار  هتخاس  لاس  کی  قاطا  تسا  نکمم  الثم  دـنیوگیم  یمیدـق  ار  اهزیچ  یـضعب  و 
دناوتیم بش  هن  دوشن و  بش  زگره  هک  دشاب  زور  هشیمه  دربب و  ار  وا  ینـشور  دسرب و  هامب  هک  دراد  یگتـسیاش  دیـشروخ  هن  ینعی  يربط :
يدـنت يهطـساوب  ینعی  هتفگ : همرکع  عمجم :  31-1- نآرق . - دـشاب بش  هشیمه  دربـب و  ار  زور  ینـشور  نآ  یگریت  دـنک و  دوباـن  ار  زور 

دوشیمن و ینعی  دناهتفگ : دوش و  ولج  زور  زا  دناوتیم  بش  هن  دـسرب و  واب  دـناوتیمن  دـنکیم  تکرح  رتمارآ  وا  زا  هک  دیـشروخ  هام  تکرح 
زا دوخ  ریسفت  رد  ّیـشاّیع  و  تسا . يرگید  لابندب  هحفـص 259 ] کی [  ره  هکلب  دشابن  هلـصاف  اهنآ  نایم  زور  هک  دـنوش  عمج  مه  اب  بش 

: دومرف اضر  ماما  دندوب  ورم  رد  لهس  نب  لضف  نومأم و  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  هک  هاگنآ  تفگ  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  متاح  نب  ثعـشا 
: دومرف دیئامرفب . امـش  درک : ضرع  لضف  دـیراد ! باوج  هچ  امـش  بش ! ای  تسا  هدوب  ولج  زور  شنیرفآ  دیـسرپ  يدوهی  يدرم  هنیدـم  رد 
ار هیآ  هکنیا  نآرقب  لالدتسا  هار  زا  درک و  نشور  لضف  يارب  ار  نآ  و  تسا . هدوب  ناطرس  ایند  علاط  دیهاوخب  باسحب  لالدتسا  هار  زا  رگا 
زا کی  ره  ینعی  يربط : خلا 40  ٍکَلَف -» ِیف  ٌّلُک   » 528-492- نآرق . - تسا هدوب  ولج  بش  زا  زور  ینعی  ِراهَّنلا » ُِقباس  ُلیَّللا  اـَل  َو   » دـناوخ

یکلف رد  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  زا  کـی  ره  ینعی  عـمجم :  22-1- نآرق . - دنتـسه ناور  یکلف  رد  زور  بـش و  هاـم و  دیــشروخ و 
یبورغ تسا و  یعولط  همه  يارب  ینعی  رخف : هام . باتفآ و  ریس  عضوم  يرجم و  زا  تسا  ترابع  کلف  هتشون : حوتفلا  وبا  دننکیم . شدرگ 
ریدتسم حطس  ای  تسا  ریدتسم  مسج  کلف  و  نآب . ّصتخم  تسا  یکلف  رد  یتکرح  ره  دنوریمن و  ولج  رگدکی  زا  هک  بش  زور و  رد  تسا 

بوچ و  درگ . تسا و  ریدتـسم  نوچ  دنمانیم  لزغملا  ۀکلف  ار  یـسیرخن  خرچ  هک  دنراد  قاّفتا  برع  تغل  نیـصّصختم  تسا  هرئاد  ای  تسا 
نینچ هلمج  هکنیا  زا  موهفم  و  دنیوگیم ، هکلف  مه  ارنآ  دوشن  خاروس  ریت  زا  رداچ  يهچراپ  ات  دـنراذگیم  همیخ  طسو  ریت  رـس  رب  هک  يدرگ 

مُهَتَّیِّرُذ انلَمَح  . » دیآ بآ  يالاب  رگید  فرط  زا  دور و  ورف  بآ  رد  دنک و  انش  هرئاد  فرط  کی  زا  یهام  هک  دوش  ضرف  ياهرئاد  هک  تسا 
هنیدم مدرم  عمجم :  39-1- نآرق . - میدرب حون  یتشک  رد  تفای  تاجن  قرغ  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  هکنآ  ینعی : يربط : خلا 41  ِکلُفلا -» ِیف 

نز هب  صاصتخا  دنوشیم و  راوس  یتشکب  هک  تسا  دنزرف  نز و  هّیّرذ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دناهدناوخ . عمج  يهغیـصب  مهتاّیّرذ » »
41 ِنوُحشَملا » [ » هحفص 260 يراوس [ . رب  اهدرم  زا  رتشیب  يدنمزاین  تسا و  اهنآ  یناوتان  يارب  دنوشیم  یتشک  راوس  همه  هکنیا  اب  دنزرف  و 

مَُهل انقَلَخ  َو   » 14-1- نآرق . - دوریمن ورف  بآب  ّقح  تردقب  ینیگنـس  همه  رابرپ  یتشک  هک  تسا  تردق  لامک  نایب  يارب  هملک  هکنیا  رخف :
دهاـجم میدرک . تسرد  رگید  ياـهیتشک  مدرم  يراوس  يارب  حون  یتـشک  دـننام  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم : خـلا 42  ِِهلثِم -» نِم 
میدیرفآ ار  نایاپ  راهچ  یتشک  لثم  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  میدیرفآ . يراوس  يارب  ایرد  یتشک  لثم  ارحـص  رد  ار  رتش  ینعی  تسا : هتفگ 

َرِذنُأ ام  ًاموَق  َرِذـُنِتل   » مشـش تیآ  - 1 اـم : نخـس  میدرک . تسرد  کـچوک  یتـشک  قروز و  ینعی  فـشک :  34-1- نآرق . - دـنوش راوس  ات 
تیانع امـشب  دناهتـشادن و  امـش  ناردپ  هک  دینادب  ار  تمعن  نینچ  ردق  هک  دنامهفب  ار  هکنیا  دـیاش  یلو  دـش  لقن  نارگید  نخـس  مُهُؤابآ »

وت دشاب : نینچ  ینعم  ات  دشاب  ءابآ  تفـص  دـیاش  یلو  میدرک  ینعم  موق  تفـص  نارگید  دـننام  ار  َنُوِلفاغ » مُهَف   » يهلمج زین  و  تسا . هدـش 
دََقل  » متفه تیآ  - 2 239-220- نآرق -64-25- نآرق . - دـندوب لـفاغ  هدرکن و  رادربخ  یـسک  ار  ناشناردـپ  هک  ینک  رادربخ  ار  یمدرم 

زا هک  دوشیم  نینچ  هجیتن  سپ  دـش . ناشریگندرگ  دـش و  قّقحم  اهنآ  رب  يدـنوادخ  تشونرـس  ینعی  لوق  هک  دـنامهفیم  خـلا  ُلوَقلا -» َّقَح 
ار ربج  ینعم  هیآ  و  دنرواین . نامیا  دننامب و  رفاک  هک  تسا  هدوب  ناش  تشونرـس  نوچ  دنوشیمن  نمؤم  اهنآ  رابجإب  دنتـشادن و  رایتخا  دوخ 
و دنوشیمن . نمؤم  مه  زاب  سپ  دش  نشور  قّقحم و  تباث و  ّقح  راتفگ  مدرم  نآ  رتشیب  يارب  دوش : ینعم  نینچ  تسا  نکمم  یلو  دنامهفیم 

ّقـح ناـمرف  دـندشن و  نمؤـم  مدرم  نآ  رتـشیب  دوـش : ینعم  روـجنیا  تسا  نکمم  و  دوـشیم . هدـیمهف  ینعم  هکنیا  مـه  يزار  رخف  نخـس  زا 
میب ناربمغیپ و  نخس  هک  بلطم  نیاب  دشاب  حیرص  هکلب  هراشا  دیاش  ِبیَغلِاب » َنمحَّرلا  َیِشَخ   » يهلمج مهدزای  تیآ  دش 3 - ناشریگندرگ 

زا سپ  هک  دنـشاب  كان  میب - دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  يهدیدان  بیغ و  زا  يهشیدنا  سرت و  لد  رد  هک  دراد  هجیتن  یناسک  يارب  اهنآ  دیون  و 
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اههوزج میاهتفگ و  سرد  رد  رّرکم  ام  هکنانچ  دمآ . دهاوخ  ناشرـس  رب  هچ  دنیبیمن  تسا  هدنز  ات  سک  دـناهدیدن و  زگره  هچنآ  گرم و 
لد بیغ و  زا  سرت  نیمه  يهلابند  رد  ناربمغیپ  نایدا و  شیادـیپ  هک  تسا  هحفص 261 ]  ] 640-609- نآرق -39-16- نآرق  - هدش هتشون 
نت دوب  دهاوخ  هدوسآ  مه  گرم  زا  سپ  هک  تسا  لد  هدوسآ  درادن و  یـسپ  او  لد  نینچ  هکنآ  و  تسا . هدوب  هدیدان  يهدنیآ  زا  یـسپ  او 

تیآ - 4 تسا . هدرک  هدیقع  هکنیا  رب  شنزرـس  ار  مدرم  هنوگ  هکنیا  رّرکم  نآرق  هکنانچ  دریذـپ  یمن - ینید  دـهدیمن و  ناربمغیپ  نخـسب 
هک مدرم  نآ  هیآ  هکنیا  لوزن  ماگنه  هک  تسا  هناشن  تسا  هدـش  هتفگ  فیرعت  تمالع  مال و  فلا و  اـب  هک  ِۀَـیرَقلا » َباحـصَأ   » يهلمج  13

دوـخ مه  رگا  تسا و  هدوـب  اـجک  یک و  اـجنآ  رومأـم  ناربـمغیپ  یناداـبآ و  هک  دـناهدوب  دوـصقمب  هّجوـتم  تسا  هدـش  هدـناوخ  ناـشيارب 
تیآ - 5 41-21- نآرق . - درادـن هجیتن  ام  يارب  نآ  نییعت  ثحب و  دناهتـسناد و  اهنآ  هدومرف و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دناهتـسنادیمن 
ناشن بوخ  مک » عم -  » يهملک ود  تسا و  اهنآ  دوخ  زا  دـب  لاف  دنـشاب : هّجوتم  مدرم  دـیاب  هک  دـنامهفیم  خـلا  مُکَعَم -» مُکُِرئاط  اُولاـق   » 19
زگره رکف  تسرد  دنمدرخ و  درم  هن  رگ  تسا و  امـش  یفارخ  دیاقع  هدوهیب و  ياههشیدنا  هک  دیراد  دـب  لاف  ناتدوخ  اب  امـش  هک  دـهدیم 

ای هناخ  نالف  تسا و  هدوب  هدـنخرف  مدـق و  شوخ  شدـنزرف  ای  تسا  هدوب  موش  مدـقدب و  شنز  هک  دـنکیمن  ماهوا  هنوگنیا  راتفرگ  ار  دوخ 
طیارـش اـهنیاب  یگتـسباو  زا  سپ  نوچ  و  دوب . مدـق  شوخ  بسا  نآ  دـنکیمن و  لوبق  بحاـص  هک  تسا  موـش  نیمز  بآ و  کـلم و  نـالف 

َءاج َو   » تیآ 20 - 6 41-13- نآرق . - دنکیم اهتواضق  هنوگ  هکنیا  هب  راداو  یفارخ  دیاقع  مهو و  تسا  هدوب  دـعاسمان  ای  دـعاسم  یگدـنز 
هدش هتفگ  هرکن  تروصب  تسا  هدوب  سانـشان  دش  لزان  ناشارب  هیآ  هکنیا  هک  یناسک  رظن  رد  درم  نآ  نوچ  خلا  ٌلُجَر -» ِۀَنیِدَملا  اَصقَأ  نِم 

رد هچرگا  هک  تسا  هدش  هدنامهف  یفیطل  ینعم  یصقأ »  » يهملک اب  تسا و  هدش  هتفگ  هفرعم  تروصب  تسا  هدوب  نّیعم  هک  يدابآ  تسا و 
زیمت ار  دوخ  دـب  بوـخ و  هک  دـناهدوب  مه  یناـسک  یلو  دـناهدوب  شیدـنا  دـب  تخـسرس و  امـش  لـثم  یمدرم  رگید  ياهرهـش  هتـشذگ و 

هک يدرم  نالوسر  نامه  اب  رهش و  نامه  رد  هکنانچ  دندادیم  شوگ  دنتفریم و  دیوگیم  بوخ  نخس  یـسک  دندینـشیم  نوچ  دناهدادیم و 
نیرترود زا  دناهدمآ  اهنآ  تسا  هدینـش  ات  تسا  هدـش  تیبرت  اجک  تسا و  هدوب  هراکچ  تسا  هدوبن  مولعم  هحفص 262 ]  ] 54-13- نآرق -

يهلمج تیآ 36  - 7 دنامهفب . نارگیدب  دونـشب و  ّقح  نخـس  ات  تسا  هدـناسر  اهنآ  دزن  ار  دوخ  ندـیود  تلاح  شـشوک و  اب  رهـش  طاقن 
اههایگ هک  دشاب  هدام  رن و  تفج  ینعمب  تسا  نکمم  نکل  دناهدرک  ینعم  لاثما  عاونا و  ار  جاوزا »  » يهملک نیرّسفم  خلا  َجاوزَألا -» َقَلَخ  »
هکنیا زا  دراد و  هدام  رن و  امرخ  ّطقف  هک  دنتـسنادیم  اـی  دـندوبن و  رادربخ  بارعا  هک  دـشاب  تقیقح  نیاـب  يهراـشا  دـنراد و  هداـم  رن و  زین 

َو  » يهلمج تیآ 38  - 8 41-21- نآرق . - میدرک روظنم  ار  لامتحا  ود  ره  همجرت  رد  مه  ام  دـندوب و  عالّطایب  رگید  ياـههایگ  تیـصاخ 
ناکم ای  نامز  ات  دناهتفرگ  یلا  ینعمب  ار  ّرقتسمل »  » مال اهنآ  نوچ  تسا  ادج  نیرّـسفم  يهتفگ  زا  ام  يهمجرت  اَهل » ٍّرَقَتـسُِمل  يِرَجت  ُسمَّشلا 

هک تسا  نآ  نّیعم  رارق  مارآ و  عضو  يهطـساوب  دیـشروخ  تکرح  ینعی  دـنامهفب  ار  ّتلع  ینعم  هک  میاهدرک  ینعم  يروج  اـم  شمارآ و 
تاقیقحت بجومب  دشاب  یسمش  يهموظنم  تکرح  دشاب و  نآ  یکیزیف  تیصاخ  ای  میدق و  ياملع  يهتفگ  هب  دشاب  سمـش  کلف  تکرح 

ُهانرَّدَق َرَمَقلا  َو   » تیآ 39 - 9 61-21- نآرق . - رود کی  مین  زور و  جنپ  تسیب و  رد  دوخ  رودب  دیشروخ  یصاصتخا  تکرح  مه  یملع و 
رودب نیمز  شدرگ  نوچ  ینعی  دشاب . نیمز  رودب  هام  رادـم  هک  دـناهدرک  ینعم  رمق  لزانم  حالطـصا  هب  ار  لزانم  نیرّـسفم  هچرگا  َلِزانَم »

هب بیرق  تّدم  رد  ار  ّطخ  نامه  هام  هک  تسا  یّطخ  رادـم و  کی  رد  نیمز  رودـب  دیـشروخ  يهنایلاس  تکرح  امدـق  يهتفگب  ای  دیـشروخ 
نیمز زا  هام  هک  یئاـهزور  يهرامـشب  شخب  تشه  تسیب و  ار  ریـس  ّطـخ  رادـم و  هکنیا  تهج  هکنیا  زا  دـیامیپیم ، نیمز  رودـب  زور  یس 

حوتفلا وبا  ریسفت  رد  مه  میدق و  تأیه  بتک  رد  هک  دناهدیمان  رمق  لزانم  ار  یگلمج  یلزنم و  ار  یتمسق  ره  دناهدرک و  میـسقت  دوش  هدید 
هام يارب  هک  تسا  هدش  حیرصت  هیآ  رد  نوچ  نآ و  ریغ  و  اّیرث . نیطب ، نیطرش ، لثم  دناهدرک  نّیعم  یمـسا  تامیـسقت  نآ  زا  کی  ره  يارب 

مولعم یلو  دـناهدیمهفیم  ار  رمق  لزانم  ینعم  مدرم  هیآ  لوزن  هحفص 263 ]  ] 48-13- نآرق  - ماگنه هک  دوشیم  مولعم  میدرک  نّیعم  لزاـنم 
يارب هک  میمهفیم  نیمزب  هام  یناـشفا  رون  ياـهرییغت  ناـمه  هیآ  هکنیا  زا  اـم  يور  رهب  و  هن ، اـی  دناهتـشاد  عـالّطا  حالطـصا  نیمه  زا  تسین 

ماسجا هکنیا  هک  دوش  هدیمهف  نینچ  دیاش  َنوُحَبسَی » ٍکَلَف  ِیف   » يهلمج تیآ 40  - 10 تسا . هدش  يروآدای  بارعأب  تردق  راثآ  ندنایامن 
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دنروانـش و هک  دنوشیم  هدید  دایز  يهلـصاف  زا  هک  دنتـسه  بآ  رد  دوجوم  ماسجا  دـننام  نآ  شیامن  یفاص و  يهطـساوب  اوه  رد  ینامـسآ 
48-22- نآرق . - ریدتسم ّطخب  ای  دشاب  میقتسم  ّطخب  هک  تسین  توافت  ندرک  انش  رد  دسریمن و  اهنآ  هب  تسد 

ات 83] تایآ 45  [: 36  ] سی هروس  ]

َو [ 46  ] َنیِضِرعُم اهنَع  اُوناک  ّالِإ  مِهِّبَر  ِتایآ  نِم  ٍۀَیآ  نِم  مِهِیتَأت  ام  َو  [ 45  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  مُکَفلَخ  ام  َو  مُکیِدیَأ  َنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
َو [ 47  ] ٍنِیبـُم ٍلالَـض  ِیف  ّـالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ُهَمَعطَأ  ُهّللا  ُءاـشَی  َول  نَم  ُمِعُطن  َأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّـمِم  اوُقِفنَأ  مَُهل  َلـِیق  اذِإ 

الَف  520-1- نآرق [ - 49  ] َنوُـمِّصِخَی مُـه  َو  مُهُذُـخَأت  ًةَدِـحاو  ًۀَحیَـص  ّـالِإ  َنوُرُظنَی  اـم  [ 48  ] َنِیقِداـص ُمتنُک  نِإ  ُدـعَولا  اَذـه  یتَـم  َنوـُلوُقَی 
انَثََعب نَم  انَلیَو  ای  اُولاـق  [ 51  ] َنُولِـسنَی مِهِّبَر  یلِإ  ِثادجَألا  َنِم  مُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  [ 50  ] َنوُعِجرَی مِِهلهَأ  یلِإ  َو ال  ًۀَیِصَوت  َنوُعیِطَتـسَی 
ُمَلُظت َموَیلاَف ال  [ 53  ] َنوُرَضُحم انیََدل  ٌعیِمَج  مُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  َتناک  نِإ  [ 52  ] َنُولَـسرُملا َقَدَص  َو  ُنمحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَقرَم  نِم 

ِیف مُهُجاوزَأ  َو  مُـه  [ 55  ] َنوُهِکاف ٍلُغُـش  ِیف  َموَیلا  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  َّنِإ   425-1- نآرق [ - 54  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  ّـالِإ  َنوَزُجت  ـال  َو  ًائیَـش  ٌسفَن 
َنُومِرجُملا اَهُّیَأ  َموَیلا  اوُزاـتما  َو  [ 58  ] ٍمیِحَر ٍّبَر  نِم  ًالوَق  ٌمالَـس  [ 57  ] َنوُعَّدَی ام  مَُهل  َو  ٌۀَـهِکاف  اهِیف  مَُهل  [ 56  ] َنُؤِکَّتُم ِِکئارَألا  یَلَع  ٍلالِظ 

ٌمیِقَتسُم ٌطارِـص  اذه  ِینوُُدبعا  ِنَأ  َو  [ 60  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  مَُکل  ُهَّنِإ  َناطیَّشلا  اوُدـُبعَت  نَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  اـی  مُکَیلِإ  دَـهعَأ  َمل  َأ   275-1- نآرق [ - 59]
[64  ] َنوُرُفکَت ُمتنُک  اِمب  َموَیلا  اَهوَلصا  [ 63  ] َنوُدَعُوت ُمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  [ 62  ] َنُولِقعَت اُونوُکَت  مَلَف  َأ  ًارِیثَک  الِبِج  مُکنِم  َّلَضَأ  دََقل  َو  [ 61]

مِِهُنیعَأ یلَع  انـسَمََطل  ُءاـشَن  َول  َو  [ 65  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اـِمب  مُُهلُجرَأ  ُدَهـشَت  َو  مِهیِدـیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  مِهِهاوفَأ  یلَع  ُِمتَخن  َموَیلا   339-1- نآرق -
ِیف ُهسِّکَُنن  ُهرِّمَُعن  نَم  َو  [ 67  ] َنوُعِجرَی َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتـسا  اَمَف  مِِهتَناکَم  یلَع  مُهانخَـسََمل  ُءاشَن  َول  َو  [ 66  ] َنوُرِصُبی ّینَأَف  َطارِّصلا  اوُقَبَتساَف 

َّقِحَی َو  ایَح  َناک  نَم  َرِذُنِیل   467-1- نآرق [ - 69  ] ٌنِیبُم ٌنآُرق  َو  ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ  َُهل  یِغَبنَی  ام  َو  َرعِّشلا  ُهاـنمَّلَع  اـم  َو  [ 68  ] َنُولِقعَی الَف  َأ  ِقلَخلا 
اهنِم َو  مُُهبوُکَر  اهنِمَف  مَُهل  اـهانلَّلَذ  َو  [ 71  ] َنوُِکلام اَهل  مُهَف  ًاماعنَأ  انیِدـیَأ  تَلِمَع  اّمِم  مَُهل  اـنقَلَخ  اـّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 70  ] َنیِِرفاکلا یَلَع  ُلوَقلا 

-1-375 ال نآرق [ - 74  ] َنوُرَـصُنی مُهَّلََعل  ًۀَِـهلآ  ِهّللا  ِنُود  نـِم  اوُذَـخَّتا  َو  [ 73  ] َنوُرُکـشَی الَف  َأ  ُبِراـشَم  َو  ُِعفاـنَم  اـهِیف  مَُهل  َو  [ 72  ] َنُولُکأَی
ُهانقَلَخ ّانَأ  ُناـسنِإلا  َرَی  َمل  َو  َأ  [ 76  ] َنُوِنلُعی ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَلعَن  ّانِإ  مُُهلوَق  َکنُزحَی  الَف  [ 75  ] َنوُرَضُحم ٌدنُج  مَُهل  مُه  َو  مُهَرصَن  َنوُعیِطَتـسَی 

ٍةَّرَم َلَّوَأ  اهَأَشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُحی  ُلق  [ 78  ] ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِعلا  ِیُحی  نَم  َلاق  ُهَقلَخ  َیِسَن  َو  ًالَثَم  اَنل  َبَرَض  َو  [ 77  ] ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُطن  نِم 
َقَـلَخ يِذَّلا  َسَیل  َو  َأ  [ 80  ] َنوُدـِقُوت ُهنِم  ُمتنَأ  اذِإَف  ًاراـن  ِرَـضخَألا  ِرَجَّشلا  َنِم  مَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا   419-1- نآرق [ - 79  ] ٌمِیلَع ٍقلَخ  ِّلُِـکب  َوُـه  َو 

[82  ] ُنوُـکَیَف نُک  َُهل  َلوـُقَی  نَأ  ًائیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُرمَأ  اـمَّنِإ  [ 81  ] ُمِیلَعلا ُقّـالَخلا  َوُه  َو  یَلب  مُهَلثِم  َقـُلخَی  نَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا 
لسن و ردـصم  زا  َنُولِـسنَی » : » تاـغل ینعم  هحفـص 265 ]  ] 390-1- نآرق [ - 83  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ٍءیَـش  ِّلُـک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َناحبُـسَف 

ردصم زا  انسمط » . » تعیبط تقلخ ، تروص ، لّبج » . » نتفر هار  رد  باتش  ینعمب  لّوا  رد  نیس  نوکس  ود و  ره  رد  نیس  نون و  حتفب  نالسن 
يالاب ندرک و  هنوراو  ینعمب  سیکنت  ردـصم  زا  هسکنن » . » ندـناشوپ ندرک ، دوباـن  ندرک ، كاـپ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  سمط 

ّمضب تهاکف  ياراد  ینعمب  هکاف  و  ندوب ، نادـنخ  ندوب ، عبط  شوخ  ندرک  یخوش  ینعمب  تهاـکف  زا  نوهکاـف » . » ندرک نیئاـپ  ار  يزیچ 
: دیئوگب نیدیب  مدرم  نیاب  رگا   45 همجرت :  26-13- نآرق . - اهیشوخ رگید  عوبطم و  ياهوگتفگ  یخوش و  زا  دنم  هرهب  صخـش  ینعی  ءاف 

هـشیپ يوقت  دیتشاذگ و  رـس  تشپ  رد  هک  دیـشاب  اهیراکدب  نآ  يهشیدناب  مه  دنکیم و  ناتراتفرگ  هدنیآب  دیراد و  ولجب  هچنآ  زا  دیزیهرپب 
ور نآ  زا  هک  زج  دننیبن  ار  ّقح  تایآ  زا  یتیآ  چـیه  هک ] دـنهد  ناشن  یتخـس  رـس  نانچ   ] دوش 46 ناتریگارف  ّقح  تمحر  هک  دیاش  دیـشاب 

میهد زیچ  یناسکب  ام  ایآ  دنیوگ : نانمؤمب  نارفاک  نیمه  دیشخبب  نارگیدب  درک  ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  دنیوگب  اهنآب  نوچ  دننادرگب 47 و 
يهدـع دـیئوگیم و  تسار  رگا  دنـسرپیم : زاـب  سب 48  تسا و  راکـشآ  یهارمگ  امـش  یئاـمنهار  هـکنیا  دادـیم  تساوـخیم  ادـخ  رگا  هـک 

زیتسب مه  اب  مشخ ] زا   ] دریگارف و ار  اهنآ  يداـیرف  هک  زج  دنـشکیمن  يراـظتنا  دـننادب ] اـهنآ   ] 49 دوب ! دـهاوخ  یک  دـینک  نّیعم  اریراتفرگ 
يوسب ناـشروگ  زا  ناـهگان  دوـش و  روـص  يهخفن  دـنراد 51 و  دـنزرف  نز و  يوسب  تشگزاـب  هن  دـننک و  ّتیـصو  لاـجم  هن  دنوش 50 و 
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[ اـیوگ  ] هک سوسفا   52 تخیگنارب ! نامهاگمارآ  زا  ار  اـم  هک  دـنیوگ : و  دـنرادن ] دوخ  زا  يراـیتخا  هک   ] دـندرگ ناباتـش  ناـشراگدرورپ 
دنوش 54 رضاح  ام  هاگشیپ  هب  یگمه  هک  دشابن  شیب  يدایرف  زج  یلب  تسا 53  يدنوادخ  يهدعو  نامه  هکنیا  دنتفگ و  تسار  ناربمغیپ 

دوخ دنتسه 56 و  یشوخ ] و   ] یخوشب مرگرـس  زور  نآب  یتشهب  مدرم  دننیبن 55 و  دندرک  هچنآ  يازس  زج  دوشن و  متـس  سکب  زور  نآ  و 
دوخ 59 و نابرهم  راگدرورپ  زا  یتمالسب  راتفگ  اب  دنراد 58  دنهاوخب  هچ  ره  زا  دناهدز 57 و  هیکت  اهتخت  يور  اههیاس  ریز  رد  نارسمه  اب 

دیتسرپن ناطیش  هک  میدرکن  راوتسا  نامیپ  مدآ  نادنزرف  امـش  اب  رگم  هچ  دیشاب 60  ادج  ناراکدب  يا  دنیوگ ] نایخزود  هحفص 266 ] اب [  ]
يرامشیب هورگ  هک  دیدیدن  دیرادن و  درخ  رگم  سب 62  تسا و  هکنیا  تسار  هار  هک  دیتسرپب  ارم  تسا 61 و  امش  راکشآ  نمشد  وا  نوچ 

يازسب دیور  نآ  شتآب  زورما  دندوب 64  هدرک  هدعو  امـشب  هک  مّنهج  هکنیا  دیدش ] رکنم  هک  ار  ناتدوخ  مه  و   ] درک 63 هارمگ  ار  امش  زا 
یهاوگ اهاپ  دـیوگ و  نخـس  ام  اب  ناشاهتـسد  دـنناوتن و  عافد  دوخ  زا  هک  ناشناهد  رب  میهن  رهم  زور  نآب  دـیدش 65  رکنم  زور  نآ  هکنآ 

لد زا  هک   ] دید دنناوت  اجک  یلو  دنبایب  دوخ  هار  هک  دنیوج  تقبس  اهنآ  میشوپب و  ار  ناشنامـشچ  میهاوخ  رگا  دناهدرک 66 و  هچ  هک  دهد 
تصرف دینادب   ] دنرادن 68 و نتشگرب  نتفر و  ناوت  هک  مینک  ناشنوگرگد  دنتسه  هک  اجنامه  میناوت  میهاوخب  رگا  67 و  دنروک ] مشچ  و 
دیتسین دوخ  يادرف  رکفب  هک   ] دیرادن درخ  رگم  میریگ  زاب  وا  زا  ناوت  میرآ و  دورف  راک  رکف و  رد  میدناسر  يریپ  هب  هک  ارنآ  تسا و ] مک 

يروآدای تسا و  نآرق  هکلب  تسا  وا  يهتـسیاش  يرعاش  رعـش و  هن  میتخومآ و  رعـش  دّمحمب  هن  هکنیا  اب   69 دیمانیم ] رعش  ار  ّقح  نخـس  و 
ناشيارب هک  دینیبیمن  ار  ام  تردـق  رگم   71 دنک . راوتـسا  نارفاک  رب  ّقح  تشونرـس  تسا و  لد  هدنز  هک  ار  نآ  دـهد  میب  ات  راکشآ 70 

اهدوس هچ  دنروخب 73 و  اهنآ  زا  دـنوش و  راوس  اهنآ  رب  هک  میدرک  ناشنامرفب  دنریگیم 72 و  تسدب  نانآ  رایتخا  هک  میدیرفآ  نایاپراهچ 
دنرادن اهتمعن  هکنیا  ساپ  ارچ  سپ  دنربیم ] هرهب  نآ  تشوگ  ریـش و  مشپ و  راب و  يراوس و  زا  هک  رتش  نوچ   ] دنراد نانآ  زا  اهیندینـشون  و 

طقف نانآ  يارب  مدرم  هکنیا  و  دـنرادن . دوخ  يرای  یئاناوت  هکنیا  اـب  دننک 75  ناشيرای  يزور  دیاش  ات  دـنتفرگ  يدوبعم  ادـخ  زج  هک   74
رادومن ای  ناهن  هچنآ  ام  هک  دـنکن  تکانهودـنا  نارفاک  هکنیا  راـتفگ  دّـمحم  يا  سپ  دنـشتآ 76  هدش  هدامآ  یگلمج  هک  دنتـسه  یناوریپ 

هک تسا 78  ام  نمـشد  راکـشآ  مه  زاب  میدـیرفآ و  یگدـنز  يهیاـم  هفطن و  زا  ار  وا  هک  درگنیمن  یمدآ  ارچ  سپ  میراد 77  ربخ  دـنراد 
يا  79 هحفص 267 ] دنک [ ! یم  هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختـسا  یک  دیوگیم : تسا و  هدرک  شومارف  ار  شلّوا  شنیرفآ  دزیم و  لثم  ام  يارب 

دروآ و رد  ناتيارب  شتآ  رت  بوچ  زا  هک  نامه  تسا 80  اناد  زیچ  همهب  درک و  رادیدپ  راب  نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  سکنآ  وگب : دّمحم 
تسا و راگدیرفآ  اناد  وا  هچ  دناوتیم  هک  یلب  دیرفآ ! نآ  دننامه  دـناوتن  دـیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  هکنآ  رگم   81 دیزورفایم . شتآ  نآ  زا 

تـسدب زیچ  همه  یهاشداپ  هکنآ  تسا  هزیکاپ  هچ  سپ  تسا 83  هدش  وا  شاب و  دیوگ : يزیچب  تسا  نیمه  شراک  يهزادـنا  هک  سب 82 
هتفگ ساّبع  نبإ  - 1 عمجم :  45 مُکَفلَخ » ام  َو  مُکیِدـیَأ  َنَیب  ام  اوُقَّتا  : » نیرّـسفم نخـس  دـننادرگ . زاب  وا  يوسب  ار  نایمدآ  امـش  تسا و  وا 

نآ لوگ  و  دیـشاب ، كانمیب  یگدـنز  نارود  راک  زا  و  دـیوش ، نآ  يهدامآ  دیـسرتب و  دوخ و  يهدـنیآ  زیخاتـسر  زا  دـیزیهرپب  ینعی  تسا :
زا دیـشاب  كانمیب  تسا : هتفگ  هداـتق  - 3 دـینک . يرود  نآ  زا  هدـنیآ  رد  دـینک و  هبوت  هتـشذگ  هانگ  زا  تسا : هتفگ  دـهاجم - دیروخن 2 -

دیزیهرپب تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلح  - 4 دیراد . شیپ  رد  رگید  ملاع  رد  هچنآ  دـندید و  هتـشذگ  مدرم  هک  يرازآ 
َول نَم  ُمِعُطن  َأ   » 62-15- نآرق . - دـیاهدرک هدامآ  دوخ  يارب  هتـشذگ  رد  هک  يرازآ  زا  دـینک و  دوخ  ریگندرگ  هدـنیآ  رد  هک  یهانگ  زا  زا 

دیهدب يزیچ  ارقفب  دـنتفگ  ربیخ  دوهی  هب  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  هدـنیوگ  رد  عمجم :  47 ُهَمَعطَأ » ُهّللا  ُءاشَی 
تـسا ادـخ  لام  تمـسق  نالف  ام  لاوما  زا  دـنتفگیم : شیرق  نارفاک  نوچ  تسا : هتفگ  لـتاقم  دادیم 2 - تساوخیم  ادـخ  رگا  دـنتفگ : اهنآ 
یضعب و  - 3 دـنتفگ : باوجب  ار  هلمج  هکنیا  اـهنآ  دـیهدب ، ارقفب  دـینادیم  ادـخ  لاـم  هک  ناـمه  زا   49-1- نآرق : - دنتفگ اهنآب  ناناملـسم 

هک دیهاوخب  وا  زا  دـیهاوخیم ، ام  زا  ارچ  تسه  ناسر  يزور  یئادـخ  رگا  دـنتفگیم  هک  تسا  رفاک  قیدـنز و  مدرم  نخـس  هکنیا  دـناهتفگ :
تـسا نکمم  تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  يهدنیوگ  رد  يربط :  47 ٍلالَـض » ِیف  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  . » تسا هدادن  اهنآب  هداد و  ام  هب  امـش  يهدیقعب 

هلمج و زاغآ  تسا  نکمم  دیهاوخیم 2 - ارقف  هحفص 268 ]  ] 34-1- نآرق  - يارب يزور  ام  زا  دیتسه  هارمگ  هک  دشاب  لّوا  نخس  يهلابند 
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« نومّصخی  » يهلمج هکنیا  رد  عمجم :  49 َنوُمِّصِخَی » مُه  َو  . » دیهارمگ دوخ  نخـس  رکف و  هکنیا  رد  نارفاک  يا  هک  دشاب  نارفاک  شنزرس 
ینعی دـناهتفگ : و  دنـشاب ، تموصخ  وگتفگ و  هلماـعم و  رد  رگدـکی  اـب  هک  دـشاب : هکنیا  تسا  نکمم  نآ  ینعم  تسا و  تئارق  روج  دـنچ 

: يربط خلا 52  َدَعَو -» ام  اذه  انِدَقرَم   » 24-1- نآرق ! - هن ای  تسا  باذع  يارب  هکنیا  ایآ  هک  دننکیم  تموصخ  مه  اب  دسریم  اهنآب  هک  دایرف 
تـسا فوذحم  نآ  ربخ  تسا و  ادتبم  ام »  » و تخیگنارب ! هاگباوخ  هکنیا  زا  ار  ام  یک  ینعی  دشاب ، روگب  هراشا  تسا  نکمم  اذه »  » يهملک
تئارق رد  و  تسا ، هدرک  هدـعو  ادـخ  هچنآ  هکنیا  ینعی  دـشاب  دـعبب  هراـشا  تسا  نکمم  و  تسا ، ّقح  تسا  هدرک  هدـعو  ادـخ  هچنآ  ینعی 

رد نوچ  هک  دشاب  ناراگتسر  نخـس  تسا  نکمم  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   26-1- نآرق «. - اندقرم نم  انّبها  نم   » تسا نینچ  دوعـسم  نبإ -
ياهیراتفرگ نوچ  هک  دـشاب  ناراتفرگ  نخـس  تسا  نکمم  و  درک .! دـنلب  ار  ام  هاـگباوخ  زا  هک  دـنیوگ  دـنوش  دـنلب  نوچ  دـناهدوسآ  روگ 

خلا ًةَدِحاو -» ًۀَحیَـص  ّالِإ  ! » دروآ تخـس  ياج  نیاب  درک و  دنلب  ار  ام  هاگباوخ  زا  یک  دنیوگ  دنریگب و  هداس  ار  روگ  باذع  دننیب  ار  خزود 
ياهناج امن  تسا و  تایح  ناشیز  ار  هدرم   || ایلوأ  دـنتقو  لیفارـسا  هک  نیمه   25-1- نآرق : - یگنچریپ ناتـساد  لّوا  رتفد  رد  يونثم   53
میدرمب ام  تسا  ادخ  زاوآ  راک  ندرک  هدنز   || تسادج  اهاوآ  ز  اوآ ، هکنیا  دیوگ  نفک  ردنا  ناشزاوآ  دهج ز  رب   || نت  روگ  ردـنا  هدرم 

ناتانف يا  بیج  ار ز  میرم  داد  وک  دهد  نآ   || بیجحیب  باجح و  ردنا  ّقح  گناب  میتساخرب  همه  دمآ  ّقح  گناب   || میتساک  یّلک  هب  و 
ٍلُغُش ِیف   » دوب هّللا  دبع  موقلح  زا  هچرگ   || دوب  هش  زا  دوخ  زاوآ  نآ  قلطم  تسود  زاوآ  مدع ز  زا  دیدرگ  زاب   || تسوپ  ریز  هدرک  تسین 

اب شزیمآ  ینعی  تسا : هتفگ  ّبیسم  نب  دیعس  - 1 هحفص 269 ]  ] 26-1- نآرق : - تسفالتخا لغش »  » يهملک ینعم  رد  يربط :  55 َنوُهِکاف »
هتفگ يرـصب  نسح  ربخیب 3 - دـناهدوسآ و  دـب  نامدرم  يراتفرگ  زا  ینارذگـشوخ  نآب  لاغتـشا  هطـساوب  تسا  هتفگ  دـهاجم  نارتخد 2 -
نیغ نوکـسب  هرـصب  مدرم  هنیدـم و  ياـهیراق  موـمع  تسا : فـالتخا  هملک  هکنیا  تئارق  رد  و  تسا . ینارذگـشوخ  ناـشراک  ینعی  تسا :
رفعج وبا  تئارق  فلایب  نوهکف »  » تسا و همه  تئارق  فلا  اـب  نوهکاـف »  » يهملک و  دـناهدناوخ . ود  ره  ّمض  اـب  هفوـک  مدرم  دـناهدناوخ و 
اضر یـشوخ و  تفگـش و  رد  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دنتـسه . داش  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ - هملک  هکنیا  ینعم  رد  تسا و  يراق 

. عوبطم شوخ و  تایاکح  اهوگتفگ و  زا  یئانک  ینعمب  تسا  هدـش  هتفرگ  تهاـکف  زا  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم : دنتـسه .
ناشرـسمه هک  نیعلا  روح  نآ  اب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دنتـسه . هیاس  رد  ناشنارـسمه  اـب  ینعی  عمجم :  56 ٍلـالِظ » ِیف  مُهُجاوزَأ  َو  مُـه  »

هتفگ دنراتفرگ  هک  ناتـسود  تهج  زا  دشابن  ینارگن  چـیه  نمؤم  يارب  تشهب  رد  هکنیا  يارب  زا  رخف :  35-1- نآرق . - دناهیاس رد  دنوشیم 
هدش هتفگ  دوخ  رسمه  نز و  تهج  زا  دنلد و  هدوسآ  راتفرگ  ناتسود  دای  زا  هک  دنمرگرس  اجنآ  رد  نانچ  ینعی  ٍلُغُـش » ِیف  مه   » تسا هدش 

ینامیا تسود  دننامه و  هک  اهنآ  - 2 دناهتشاد . ایند  رد  هک  ناشنارسمه  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  هملک  هکنیا  رد  و  مُهُجاوزَأ » َو  مُه   » تسا
-136-123- نآرق . - دنرادن ینارگن  اهنآ  تهج  زا  دنتـسه و  تخت  يور  هیاس  رد  رگدکی  اب  هک  دـناهدرکیم  اهنآب  ناسحا  ای  دـناهدوب  اهنآ 

لدب نوچ  تسا  هدـش  عوفرم   17-1- نآرق : - لّوا تسا : لاـمتحا  دـنچ  هملک  ود  هـکنیا  رد  رخف : خلا 58  ًالوَق -» ٌمالَـس   » 277-256- نآرق
نابرهم راگدرورپ  مالـس  نآ  تسا و  هدامآ  دـنهاوخیم  هچنآ  اهنآ  يارب  ینعی : تسا  هدـش  هتفگ  ولج  رد  هک  َنوُعَّدَـی » ام   » يهلمج زا  تسا 

ادـتبم مالـس  مّوس - ملاـس . تسا و  تسرد  ناـشيارب  دـنهاوخیم  هچنآ  دوش : ینعم  روجنیا  دـشاب و  مّود  يارب  ربـخ  لّوا  هملک  مّود - تسا .
یَلَع ٌمالَس  ٍحُون و  یلَع  ٌمالَس   » لثم تسا . اهنآ  رب  راگدرورپ  يوس  زا  مالس  هحفص 270 ]  ] 64-48- نآرق  - ینعی ولجب  طوبرم  ریغ  تسا و 

103-74- نآرق -71-50- نآرق : - روج هکنیا  هب  دوشیم  هدـیمهف  هلمج  ینعم  زا  هک  لـعفب  تسا  بوـصنم  اـی  ـالوق »  » يهملک و  َنِیلَـسرُملا »
راک هن  مالـس  نآ  ینعی  مالـس  يارب  تسا  زیمت  ای  و  میحر ، راگدرورپ  زا  يراتفگ  هکئالم  ای  دـنوادخ  دـیوگیم  هک  تسا  مالـس  اـهنآ  يارب 
هتفگ هداتق  و  دـیوش . ادـج  نانمؤم  زا  ناراـکهانگ  يا  ینعی  ناـیبت : خـلا 59  َموَیلا -» اوُزاتما  َو  . » تسا راـگدرورپ  راـتفگ  هکلب  تسا  یـسک 

اِلبِج  » 23-1- نآرق . - دیشاب ادج  یئاج  رد  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  عمجم : یشوخ  یبوخ و  ره  زا  دیـشاب  رود  ناراکهانگ  يا  ینعی  تسا :
اَهوَلصا  » 20-1- نآرق . - دـناهدرک تئارق  روج  راهچ  مال  فیفخت  دـیدشت و  ءاب و  میج و  تکرح  رد  فـالتخا  هطـساوب  عمجم :  62 ًارِیثَک »

ینعی تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دیـشاب . مّنهجب  هدـیبسچ  مزالم و  ینعی  عمجم :  20-1- نآرق . - دـیزوسب مّنهج  شتآـب  ینعی  يربط :  64 َموَیلا »
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نتفگ نخس  یگنوگچ  رد  تفگ و  دنهاوخ  نخس  ام  اب  ناشاهتـسد  ینعی  حوتفلا  وبا   65 خلا » مِهیِدیَأ - انُمِّلَُکت  . » دیوش خزود  يهریگشتآ 
تسد زا  یتمالع  - 3 دنیرفآیم . تسد  رد  نخـس  - 2 دیوگب . نخـس  دـناوتیم  هک  دـننیرفآیم  ار  تسد  يروج  - 1 تسا : لاـمتحا  هس  تسد 

ار يزیچ  رب  يهناشن  ياهتفرن و  باوخب  بش  هک  دـهدیم  تداهـش  وت  نامـشچ  دـنیوگیم  هکنانچ  هدرک  هانگ  دـننادب  همه  هک  دـشاب  رادومن 
ار اـهنآ  مشچ  میهاوخب  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط : خلا 66  انـسَمََطل -» ُءاشَن  َول  َو   » 24-1- نآرق . - دنمانیم نخس  زاجم  روطب 
تسار و هار  نوچ  رخف : مینکیم . ناشروک  ناشرفک  تازاـجمب  ینعی   26-1- نآرق : - دناهتفگ هداتق  نسح و  دننیبن . تسار  هار  هک  میدـنبیم 

دنکیم یگدنز  رایتخا  ربج و  نایم  هکلب  دراد  رایتخا  یّلکب  هن  تسا و  روبجم  یگدنز  رد  یّلکب  هن  یمدآ  هک  تسا  هکنیا  تسرد  يهدـیقع 
هکنیا رد  تسا و  رایتخا  رب  لـیلد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  يزیچ  نآ  لابندـب  تسا  هدـش  هتفگ  ربجب  نیدـقتعم  يارب  هچ  ره  مه  نآرق  رد  سپ 
ناشیا تسد  ات  دندرک  دب  دوخ  هک  تسا  رایتخا  رب  لیلد  سپ  رخآ » ات  مِهیِدـیَأ - انُمِّلَُکت   » تسا هحفص 271 ] هدش [  هتفگ  لّوا  نوچ  تایآ 

ربج رب  لیلد  هکنیا  و  رخآ » ات  انـسَمََطل - ُءاشَن  َول   » تسا هدـش  هتفگ  نآ  زا  سپ  دـناهدرک و  هچ  هک  دـهد  تداهـش  ناـشیاپ  دـیوگب و  نخس 
217-196- نآرق -30-7- نآرق . - دـنوش هارمگ  دـشابن و  زیمت  لقع و  یئانیب و  يورین  هک  میدـنبیم  ار  اهمـشچ  میهاوخب  رگا  ام  هک  تسا 

یـضعب و  هارمگ . دـنروک و  نوچ  دـنباییمن  دـنیوجیم و  ّقـح  هار  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عـمجم :  66 رخآ » ات  َطارِّصلا - اوُقَبَتـساَف  »
«- ُهسِّکَُنن ُهرِّمَُعن  نَم  َو   » 24-1- نآرق . - دننکیمن ادیپ  ار  هار  دـنرادن و  مشچ  یلو  دـننک  هدوسآ  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  دـنهاوخیم  دـناهتفگ :

رگم تسا : هدـش  هتفگ  میدوب . ربـخیب  اـم  دـنیوگن  هک  تسا  هدـش  هتـسب  رذـع  هار  نارفاـک  يارب  ولج  تاـیآ  رد  نوـچ  يروباـشین : خلا 68 
یگدنز رد  هک  دشابن  هناهب  نوچ  زاب  -1-34 و  نآرق . - دیتسرپن ار  وا  تسا  نمشد  ناطیش  هک  میتفرگن  نامیپ  امش  زا  میدرکن و  ناترادربخ 

هک دیدوب  هدرک  مگ  دوخ  درخ  رگم  دیدوبن  دوخ  بظاوم  ارچ  هک  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  میدرم  ناهگان  میتشادن و  يربنامرف  تصرف 
رگا تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  ولج  تیآ  رب  لالدتـسا  ياجب  هیآ  هکنیا  ینیـسح : یگدـنام . راک  زا  تسا و  يریپ  یگدـنز  نارود  دـینیب : هب 

دنباییمن رد  رگم  تسا : هدش  هتفگ  نآ  لابندب  دندرگرب . هن  دنورب و  ولجب  دنناوتن  دـننامب و  دوخ  ياج  رد  هک  مینکیم  ناشخـسم  میهاوخب 
تردق دزن  تیب : دنک . خسم  ار  اهندب  ددنبب و  ار  اهمـشچ  دناوتیم  دیامن  هدرمژپ  کچوک و  دنک و  ناوتان  دناسرب و  يریپ  هب  دـنناوتیم  هکنآ 

: - تسا هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  فشک :  69 رخآ » ات  َرعِّشلا - ُهانمَّلَع  ام  َو   » تسین راک  رـس  یتجاـح  ار  وا  راـک   || تسین  راوشد  اـهراک 
«- مالـسالا بیّـشلا و  یفک   » تسا هتفگ  نینچ  رعاش  درک  ضرع  رکب  وبا  دناوخیم . : نینچ  و  دروآیم . : لثم  رعـش  نیاب  ربمغیپ   28-1- نآرق

- نآرق  - هداتق زا  و  خـلا . َرعِّشلا -» ُهانمَّلَع  ام  َو   » تسا هتفگ  تیارب  هک  یئادـخ  ربمغیپ  هک  تسا  تسرد  دـنتفگ  رمع  اـی  رکب  وبا  هاـگنآ  خـلا 
تفگ وا  دروآیم ! لاثم  دهاش و  رعش  زا  دوخ  نخـس  رد  ربمغیپ  ایآ  دندیـسرپ : هشیاع  زا  مدینـش  تسا : هدش  لقن  هحفص 272 ]  ] 191-163
الهاج تنک  ام  ماّیألا  کل  يدبتس  سیق : ینب  زا  هفرط  رعش  نیاب  رگم  درواین  لثم  رعش  چیهب  دوب و  رعـش  ترـضح  نآ  دزن  نانخـس  نیرتدب 

هک دیـسر  دهاوخ  وتب  شربخ  يدربن  هرهب  هکنآ  زا  دـهدیم و  ناشن  وتب  راگزور  ینادـن  هک  ار  نآ  ینعی : دّوزت  مل  نم  رابخألاب  کیتأی  و  ||  
تمّلع ام  : » دومرف خلا  رابخألاب -» کیتأی  و   » تسا نینچ  رعـش  درک  ضرع  رکب  وبا  رابخألاب » دّوزت  مل  نم  کیتأی  و   » دـناوخیم نینچ  ار  نآ 

دوشیمن و مهارف  نتفگ  رعش  ربمغیپ  يارب  ینعی  يروباشین : تسین . نم  يهتـسیاش  نآ  دناهتخوماین و  رعـش  نمب  ینعی  یل » یغبنی  ام  رعّـشلا و 
ام هّللا  لیبس  یف  || و  تیمد  عبصا  ّالا  تنا  له  بلّطملا و  دبع  نبإ  انا   || بذک  ّیبّنلا ال  انا  تسا : هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  رعـش  ود  هکنیا 

هکنیا رد  عمجم   70 ایَح » َناک  نَم  َرِذُنِیل  . » تسا هدوب  نّیعم  يهیفاق  نزو و  دـصقب  هن  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  نابز  رب  اهنیا  اقاّفتا  تیقل و 
تـسا يدایز  ینعم  يارب  هک  دـیزم  دّرجم و  نزو  رب  هسّکنن »  » و تسا . هدـش  هدـناوخ  عمج  تروصب  مهتاناکم » « » مهتناکم  » تاملک تاـیآ 

ایادخ ینعی  دناهدناوخ  بیاغ  يهغیـصب  و  یناسرتب ، ربمغیپ  يا  وت  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  باطخ  يهغیـصب  رذنی »  » و تسا . هدش  هدـناوخ 
زا و  تسا . دنمدرخ  هک  ار  نآ  ینعی  تسا : لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا و  نمؤم  صخـش  اّیح »  » زا دوصقم  و  دناسرتب . دـهد و  میب  نآرق 

میئوگب نخـس  هنوگنیا  ام  رگا  عمجم :  71 انیِدیَأ » تَلِمَع  اّمِم   » 30-1- نآرق . - تسا هدـنز  یئانیب  لدـب و  هک  ار  نآ  ینعی  تسا : لقن  هداـتق 
ود هلمج  هکنیا  فشک :  75 َنوُرَـضُحم » ٌدنُج  مَُهل  مُه   » 26-1- نآرق . - تسا هدرکن  کموک  سک  میاهدرک و  یئاـهنتب  دوخ  هک  دـنامهفیم 
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یـسک رگا  دنوریم و  ناشروضحب  هک  دنتـسه  اهتب  يارب  يرکـشل  نوچ  نارفاک  هکنیا  - 1 هحفص 273 ]  ] 32-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم 
شتآ رد  دنتسه  اهنآ  يارب  يرکشل  نوچ  هک  ناتسرپ  تب - اب  ار  اهتب  هک  تسا  رگید  ملاعب  دوصقم  - 2 دنوشیم . كانبضغ  دیوگب  دب  اهنآب 

اب فلخ  نب  ّیبا  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 تسا : فالتخا  هدروآ  لـثم  هکنآ  زا  دوصقم  رد  يربط : خلا 78  اًلَثَم -» اَنل  َبَرَـض  َو  . » دننکیم مهارف 
ارنآ ادخ   26-1- نآرق : - دومرف دهدیم ! ناج  نیاب  هرابود  یک  دّمحم  يا  تفگ : داد و  دابب  درک و  مرن  ار  نآ  دمآ و  ربمغیپ  دزن  یناوختسا 

ار نخس  هکنیا  یمهـس  لئاو  نب  صاع  تفگ  ریبج  دیعـس  - 2 تشک . ار  وا  دـحا  گـنج  رد  و  دربیم ، مّنهجب  ار  وت  دـنکیم و  هدرم  هدـنز و 
هّللا دبع  دناهتفگ : نارگید  - 3 دربیم . مّنهجب  دنکیم و  هدنز  زاب  دربیم و  ار  وت  دـنکیم و  هدـنز  ار  هکنیا  ادـخ  یلب  دومرف : شباوجب  تفگ و 

زا بارعا  هک  تسا  بوچ  ود  دوصقم  عمجم :  80 ًاران » ِرَضخَألا  ِرَجَّشلا  َنِم  . » دش لزان  اهنآ  نخس  هکنیا  يارب  هیآ  تفگ و  ار  هکنیا  ّیبا  نب 
ود دزورفیب  شتآ  دـهاوخب  سک  ره  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  فـشک :  34-1- نآرق . - رافع خرم و  ماـنب  دـنتخورفایم  دوخ  يارب  شتآ  نآ 

شاهدام هک  رافعب  دـننکیم  باسح  رن  هک  ار  خرم  دـکچیم  بآ  اـهنآ  زا  دنتـسه و  هزاـت  هکنیا  اـب  دـشارتیم و  دراـک  لکـشب  اـهنآ  زا  هخاـش 
ره رد  تسا : هتفگ  ّیبلک  عمجم : رافعلا .» خرملا  دجمتـسا  ران و  رجـش  ّلک  یف  : » دـیوگیم برع  و  دوشیم . نوریب  شتآ  دـلامیم  دنرامـشیم 
زا یمدآ  تسین  مولعم  نآ  خـیرات  هک  راب  نیلّوا  يواطنط : باّنع . تخرد  زجب  درک  شتآ  يهدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  و  تسه ، شتآ  یتخرد 

ریبک سونایقا  ریازج  رد  مه  زونه  و  درک ، هدافتـسا  ینـشور  یمرگ و  يارب  نآ  زا  دید و  ياهقرج  رگدـکیب  بوچ  يهراپ  ود  تخـس  شلام 
شش هک  دهدیم  ناشن  یلکش  شریسفت  مهدفه  دّلجم  رد ص 229  دنربیم و  راکب  نتخورفا  شتآ  يارب  ار  رازبا  نامه  هک  دنتـسه  یمدرم 
هدش هتخورفا  دناهدز و  رگید  یبوچب  یتخسب  هحفـص 274 ] ار [  نآ  یتّدم  هک  دنراد  شود  رب  گرزب  یبوچ  اناوت  مادنا و  تشرد  درم  رفن 
هدوب هچ  يدـنوادخ  تردـقب  یمدآ  شنیب  شناد و  میـسانشب  ام  ات  تسا  هدرازگ  ياجب  نونک  ات  ار  راـک  هکنیا  دـنوادخ  و  دـنربیم . تسا و 
قطنم ملع  رد  تسا و  نتفایرد  ندیمهف و  ینعم  هب  تغل  رد  رعـس  نوچ  َرعِّشلا » ُهانمَّلَع  ام  َو   » تیآ 69 - 1 ام : نخس  تسا . هدش  هچ  تسا و 

و دشابن . ای  دشاب  هیفاق  نزو و  ياراد  هاوخ  هدش  تسرد  هدـنیوگ  يهشیدـنا  لایخ و  زا  هک  یبلطم  عوضوم و  کی  رد  تسا  ینخـس  ینعمب 
رعـش ناـمه  شرنه  برع  نوچ  و  دـشاب . یـصخش  لاـیخ  هشیدـنا و  يهتخاـس  هیفاـق  نزو و  اـب  هک  تسا  ینخـس  رعـش  مدرم  حالطـصا  رد 

تیاده يربهر و  ماقم  هک  تسا  هدش  هدنامهف  يور  هکنیا  زا  دـیمانیم ، رعـش  هتـسنادن  ای  هتـسناد  مه  ار  ربمغیپ  نخـس  دوب  مدرم  حالطـصاب 
امش راکشآ  هب  هک  تسا  ینامسآ  باتک  هکلب  تسا  رعش  هن  دیوگیم  وا  هچنآ  میزومایب و  رعش  واب  هک  تسین  يرعاش  رعش و  راوازس  يرـشب 

دنناـم تسا  گرزب  ياهتّیـصخش  رگید  زا  ریغ  يربـمغیپ  ماـقم  هک  دـنامهفیم  َُهل » یِغَبنَی  اـم   » يهـلمج و  دـنکیم . ناتّرـش  ریخب و  روآداـی  ار 
یئامنهار دنهاوخیم  دوخ  هچنآب  ار  مدرم  دوش  نکمم  هلیسو  ره  اب  هک  یبالقنا  نایاوشیپ  رگید  ناشکرکـشل و  ناهاشداپ و  نارادمتـسایس و 

يربهر يارب  ّقح  يوس  زا  هکنآ  یلو  دـشاب . رـشب  ندزلوگ  ای  تـالایخ و  راـکفا و  کـیرحت  اهرعـش و  اهینارنخـس و  اـب  هچرگ  دـننکیم و 
دیوگب و رعش  دیابن  ربمغیپ  هک  تسا  نشور  رایسب  بلطم  هکنیا  دیوگیمن و  دوخ  لایخ  يهدیدپ  نخس  رعش و  تسا  یگشیمه  یتخبـشوخب 
هک ترضح  نآ  دوخ  تاملک  يهراپ  هک  دناهتفگ  ای  و  دناوخیم ، رعاش  يهتخاس  ریغب  ار  رعـش  ترـضحنآ  میدرک : لقن  نیرّـسفم  زا  هکنانچ 

زغم و نامتخاس  هک  تسا  یتسرد  بلطم  يرعـش ، لایخ  دولوم  هن  تسا  هدوب  برع  نابز  ياضتقم  قاّفتا و  بجومب  تسا  هدوب  نزو  ياراد 
رد هباطخ  ای  رعـش  تروصب  دزاسیمن و  یلاـیخ  دوخ  زا  زگره  هدوب و  يوَتـساَف » ٍةَِّرم  ُوذ  يوُقلا  ُدـیِدَش   » ناـمرفب يربمغیپ  هتـسیاش  باـصعا 

- نآرق  - کیرحت يهلیسو  هن  يرشب  یلصا  تعیبط  تحلصم و  قباطم  دشاب و  تقیقح  ّقح و  هک  دیوگ  نآ  مدرم  يارب  دیاب  نوچ  دروآیمن 
ربـمغیپ هکنآ  سپ  دوشب . اـهنآ  دـب  تیبرت  تداـع و  زا  دولوم  لاـیما  ل و  هحفـص 275 ]  ] 1559-1520- نآرق -740-720- نآرق -51-23

« ایَح َناک  نَم  َرِذـُنِیل   » يهلمج تیآ 70  - 2 135-133- یقرواپ « - 1«37 .» دنک یفابلایخ  دـیوگب و  رعـش  تسین  نکمم  رـشب  يداه  تسا و 
مینزیم شرورپ  شزومآ و  نید و  گنهرف و  زا  مد  نامتلود  عامتجا و  درف و  هک  مدرم  ام  دراد و  مزال  یگدامآ  تیبرت  میلعت و  دـنامهفیم 

ياههتفگ رد  ّتقد  و  هشیدـناب ، هدرک  راداو  و  َنوُرَّکَفَتَت » الَف  َأ  َنُولِقعَت و  ـالَف  َأ   » تسا هتفگ  اـج  همه  هکناـنچ  مینکیمن و  هشیدـنا  نآرق  رد 
دیاش ات  مینک  نآ  رد  یلّمأت  یگدنز  ياهراک  يارب  مینادیم  نآرق  وریپ  ار  دوخ  هک  ام  دیاب  هک  مینکیمن  رکف  زگره  یگدنز  حلاصم  نآرق و 
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اُوتآ َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ   » يروآدای زج  ماکحا  تمـسق  رد  نآرق  نید و  رد  نیـصّصختم  اهنرق  و  میبایب . یگدنز  تالکـشم  يارب  نآ  زا  یهار 
زج زین  ام  نایاور  نامرف  و  دـندربن . قیال  هرهب  نآرق  زا  دـندرکن و  رگید  راک  َّنِِهتَّدـِِعل » َّنُهوُقِّلَطَف  و  ِضیِحَملا ، ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتعاَف  و  َةاکَّزلا ،

تـسد دننکب  مدرم  يارب  دیفم  يراک  دنتـساوخ  دوخ  لایخب  رگا  دـنتفرگن و  رظن  رد  تسا  تردـق  بابرا  مسر  هک  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ -
زونه و  دندرب ، راکب  دندید  دوخ  دوسب  هچنآ  مه  ار  نآ  دندرک و  عّقوت  هناگیب  زا  دنتشاد  دوخ  هچنآ  دندش و  یجراخ  ياهراشتـسم  نامادب 
ینعم هکنیا  ای  دننک . راوتـسا  شرورپ  شزومآ و  هاگیاپ  ربمغیپ  لمع  هیآ و  هکنیا  هلمج و  هکنیا  زا  هک  دـناهدماین  دوخب  ناشکی  چـیه  مه 

دراد و تسرد  رکف  هک  تسا  یـسک  تیبرت  يارب  نآرق  سپ  تسا  تسرد  رکف  لقع و  دـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هکنانچ  اـّیح »  » هملک
هک توافت  هکنیا  اب  اّیح »  » يهملک لومشم  دنتسه و  لقاع  یگمه  درادن  شجنس  ناوت  هنوگچیه  تسا و  درخیب  هیفـس و  هکنآ  زا  ریغ  هّتبلا 

تاــیح و هحفـــص 276 ]  ] 717-684- نآرق -680-642- نآرق -638-599- نآرق -292-268- نآرق -265-245- نآرق -50-21- نآرق -
هک دوب  هیاپ  نیمه  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يربهر  یتیبرت و  شور  تسا و  هداـمآ  یگدـنز  رد  يراـک  يارب  سکره  شجنـس  ناوت 

نوچ داتسرفیم . ریشمش  مد  زاب  ار  دوخ  راکادف  رادان  نارای  دیـشخبیم و  لاوما  مئانغ و  مالـسا  کی  هجرد  نمـشد  راد  هیامرـس  نایفـس  وباب 
حیحـص هار  ندرک  ادـیپ  ام  يداصتقا  یعامتجا و  تالکـشم  ّلح  يهلیـسو  هناگی  سپ  نینچ . اهنیا  دوب و  نانچ  وا  شجنـس  يورین  تایح و 

هک  ] تسرد راک  رکف و  هارب  یـشیدنا  دب  يورجک و  زا  دنوش و  يربهر  دنراد  یگدامآ  هچنآ  يوسب  هدـنیآ  لسن  ناناوج و  ات  تسا  تیبرت 
تیبرت و ساسا  ربمغیپ  راتفر  نآ  رگا  هک  دوش  مهافت  ءوس  تسا  نکمم  اجنیا  دـننادرگ . ناشزاب  تسا ] اهنآ  يهشیدـنا  ناوت و  اـب  راـگزاس 
دنـشخبیم و نادـنمروز  ناراد و  هیامرـسب  ار  ّتلم  لاوما  تسا  هدوب  مسر  هتـشذگ  نورق  زا  هک  اـم  ياـهتلود  مه  زورما  دـشاب  مدرم  يربهر 
هن هک  تسناد  دـیاب  یلو  ناراکمتـس . زا  يریگولج  یئاناوت  هن  دـنراد و  لاـم  هن  هک  تسا  نارگید  شود  رب  تسا  یگراـچیب  راـشف و  هچنآ 

نیملـسم لّوا  ياهگنج  يهمه  دندرکیم و  نینچ  دندش  وا  نیـشناج  دندوب و  هتفای  شرورپ  وا  تیبرت  هب  دندوب و  حلاص  هک  اهنآ  هن  ربمغیپ و 
ربمغیپ تفرگ . همشچ  رس  وا  راک  تسرد  نانیـشناج  ربمغیپ و  شور  رییغت  نیمه  زا  نیملـسم  باعـشنا  تموکح و  رب  ضارتعا  رگدکی و  اب 

نرق هکنیا  رد  دـندرک  وا  هدـش  تیبرت  نانیـشناج  هچنآ  هکلب  وا و  دوخ  ّطـقف  هن  درکیم  هچنآ  تفریمن و  اـطخب  دوب و  موصعم  دوخ  راـک  رد 
شیرق سیئر  تردق و  بحاص  هک  داد  تقونآ  هن  داد  مئانغ  نایفـس  وبا  هب  هک  ربمغیپ  دوشیم . هدیمان  يرـشب  تلادـع  لوصا  یناهج  نّدـمت 

بوخ تسا  وا  لاثما  نایفس و  وبا  يارب  هک  مهبولق » ۀفلؤم   » يهلمج و  تسا ، هدش  هدنهانپ  هراچیب و  هدش و  هتـسکش  هک  داد  یتقو  هکلب  دوب 
نایفـس وبا  نیمه  هن  رگ  دوش و  هداد  ناشن  ناهجب  يرـشب  يهیلاع  تاساسحا  فطاوع و  لامک  ات  دـشیم  یئوجلد  اهنیا  زا  هک  دـهدیم  ناشن 

لام هاجب و  سک  تفر و  هنیدمب  وگتفگ  دادرارق و  يارب  رفـس  دنچ  دوب  دوخ  لام  هاج و  رـس  رب  وا  دوب و  هدشن  هّکم  حتف  هک  ماگنه  نآ  رد 
نامه اب  نایفس  هحفـص 277 ] وبا [ - درکیم . هدوسآ  طـیحم  نآ  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچره  تفریم و  تبظاوم  سرت و  اـب  وا  درکن و  هّجوـت  وا 

يهناخب تفر و  هنیدـمب  وگتفگ  يارب  نّیعم  دادرارق  اب  دوب  موق  گرزب  هک  یتقو  رد  وا . تسکـش  زا  سپ  ربمغیپ  راـتفر  ناـمه  ّتیـصخش و 
وبا نوچ  تشادرب  ار  شرف  نآ  دوب ، ربـمغیپ  يهجوز  هک  هبیبـح  ّما  شرتـخد  دنیـشن  ربـمغیپ  شرف  يور  تساوخ  نوـچ  دـش و  دراو  ربـمغیپ 
روز رز و  بابرا  اب  شزاس  هن  ربمغیپ  راتفر  سپ  ینیـشنب . ربمغیپ  ياجب  دیابن  سجن ، يرفاک و  وت  تفگ : دیـسرپ ، ار  نآ  تهج  وا  زا  نایفس 

دندرک ینارگن  راهظا  راصنا  یتقو  هکنانچ  نادـنمدرخب  دوب  اهنآ  یتسپ  تراقح و  نداد  ناشن  هکلب  دوخ  ماقم  تموکح و  ظـفح  يارب  دوب 
يارب هک  يراوید  راهچب  اهنآ  دـنوش  عمج  همه  لغآ  رد  دومرف  دـهدیم . هّکم  ناملـسم  هزات  نارفاـکب  ار  نینح  گـنج  زا  مئاـنغ  ربمغیپ  هک 

هب ربمغیپ  اـب  دـیهاوخیمن  امـش  رگم  دومرف  تفگ و  نخـس  اـهنآ  اـب  درب و  فیرـشت  اـجنآ  دـندش و  مهارف  دوب  رتش  دنفـسوگ و  يروآعمج 
دشاب روط  نیمه  بلطم  هکنیا  رگا  هک  تسا ، هتفهن  بلاطم  رایسب  شیامرف  هکنیا  رد  دنفسوگ ، واگ و  اب  مدرم  هکنیا  دیدرگرب و  ناتاههناخ 

هک دش  هداد  ناشن  بوخ  ینایفس  وبا  يهنومن  و  دش ، يراذگ  هیاپ  مدرم  نآ  يارب  یتیبرت  راوتـسا  ساسا  کی  نخـس  هکنیا  اب  دناهتـشون  هک 
اب دیاب  دنتـسه و  تفرعم  ملعب و  يهتـسباو  دنمدرخ  مدرم  دنوش و  نآب  يهتـسویپ  دیاب  دننایاپ و  راهچ  دنفـسوگ و  دننامه  یگدـنز  رد  اهنآ 
ام دندنسپب  ربمغیپ  ادخ و  هچنآ  دنتفگ  دش و  رت  اهشیر  هک  دش  ناور  اهکـشا  ترـضح  نآ  نخـس  هکنیا  زا  دنیوگ  دنـشاب  هارمه  درخ  ربهر 
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هحفص 278] دیتسه [ . نم  زا  امش  متسه و  امش  زا  نم  دومرف : درک و  اعد  اهنآ  يارب  ترضح  نآ  میدنسپیم و  زین 

تافاص هروس 

هراشا

44-7- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   37 - 

ات 74] تایآ 1  [: 37  ] تافاصلا هروس  ]

-1- نآرق [ - 4  ] ٌدِحاَول مُکَهلِإ  َّنِإ  [ 3  ] ًارکِذ ِتاِیلاّتلاَف  [ 2  ] ًارجَز ِتارِجاّزلاَف  [ 1  ] افَص ِتاّفاَّصلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
[7  ] ٍدِرام ٍناطیَش  ِّلُک  نِم  ًاظفِح  َو  [ 6  ] ِبِکاوَکلا ٍۀَنیِِزب  اینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ّانِإ  [ 5  ] ِقِراشَملا ُّبَر  َو  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر   108

ُهَعَبتَأَف َۀَفطَخلا  َفِطَخ  نَم  ّالِإ   297-1- نآرق [ - 9  ] ٌبِصاو ٌباذَع  مَُهل  َو  ًاروُحُد  [ 8  ] ٍِبناج ِّلُک  نِم  َنُوفَذُقی  َو  یلعَألا  ِإَلَملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی  ال 
اوُرِّکُذ ال اذِإ  َو  [ 12  ] َنوُرَخسَی َو  َتبِجَع  َلب  [ 11  ] ٍبِزال ٍنیِط  نِم  مُهانقَلَخ  ّانِإ  انقَلَخ  نَم  مَأ  ًاقلَخ  ُّدَـشَأ  مُه  َأ  مِِهتفَتـساَف  [ 10  ] ٌِبقاث ٌباهِش 

ّانِإ َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اـّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  [ 15  ] ٌنِیبُم ٌرحِـس  ّالِإ  اذـه  نِإ  اُولاق  َو   273-1- نآرق [ - 14  ] َنوُرِخـسَتسَی ًۀَیآ  اَوأَر  اذِإ  َو  [ 13  ] َنوُرُکذَی
َو  250-1- نآرق [ - 19  ] َنوُرُظنَی مُه  اذِإَف  ٌةَدِـحاو  ٌةَرجَز  َیِه  اـمَّنِإَف  [ 18  ] َنوُرِخاد ُمتنَأ  َو  مَعَن  لـُق  [ 17  ] َنُولَّوَألا اـَنُؤابآ  َو  َأ  [ 16  ] َنُوثوُعبََمل
[22  ] َنوُُدبعَی اُوناک  ام  َو  مُهَجاوزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُشحا  [ 21  ] َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  ِلصَفلا  ُموَی  اذه  [ 20  ] ِنیِّدلا ُموَی  اذه  انَلیَو  ای  اُولاق 

َموَیلا ُمُه  َلب  [ 25  ] َنوُرَـصانَت مَُکل ال  ام   283-1- نآرق [ - 24  ] َنُولُؤسَم مُهَّنِإ  مُهوـُِفق  َو  [ 23  ] ِمیِحَجلا ِطارِـص  یلِإ  مُهوُدـهاَف  ِهّللا  ِنُود  نِم 
[ - 29  ] َنِینِمُؤم اُونوُکَت  َمل  َلب  اُولاـق  [ 28  ] ِنیِمَیلا ِنَع  انَنُوتَأت  ُمتنُک  مُکَّنِإ  اُولاـق  [ 27  ] َنُولَءاسَتَی ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  َلَبقَأ  َو  [ 26  ] َنوُِملسَتسُم

َنیِواغ اّنُک  ّانِإ  مُکانیَوغَأَف  [ 31  ] َنوُِقئاَذل ّانِإ  انِّبَر  ُلوَق  انیَلَع  َّقَحَف  [ 30  ] َنیِغاط ًاموَق  ُمتنُک  َلب  ٍناطلُـس  نِم  مُکیَلَع  اَنل  َناک  ام  َو   227-1- نآرق
ُهّللا َّالِإ  َهلِإ  مَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناـک  مُهَّنِإ   272-1- نآرق [ - 34  ] َنیِمِرجُملِاب ُلَعفَن  َِکلذَـک  ّانِإ  [ 33  ] َنوُکِرَتشُم ِباذَعلا  ِیف  ٍذـِئَموَی  مُهَّنِإَف  [ 32]

ِمِیلَألا ِباذَعلا  اوُِقئاذـَل  مُکَّنِإ  [ 37  ] َنِیلَـسرُملا َقَّدَص  َو  ِّقَحلِاب  َءاج  َلب  [ 36  ] ٍنُونجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراـَتل  اـّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  [ 35  ] َنوُِربکَتسَی
مُه َو  ُهِکاوَـف  [ 41  ] ٌمُولعَم ٌقزِر  مَُهل  َکـِئلوُأ  [ 40  ] َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ   298-1- نآرق [ - 39  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اـم  ّـالِإ  َنوَزُجت  اـم  َو  [ 38]

َنِیبِراّشِلل ٍةََّذل  َءاضَیب  [ 45  ] ٍنیِعَم نِم  ٍسأَِکب  مِهیَلَع  ُفاـُطی   177-1- نآرق [ - 44  ] َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  [ 43  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ِیف  [ 42  ] َنُومَرکُم
َلَبقَأَف  212-1- نآرق [ - 49  ] ٌنُونکَم ٌضَیب  َّنُهَّنَأَـک  [ 48  ] ٌنیِع ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  مُهَدـنِع  َو  [ 47  ] َنُوفَزُنی اـهنَع  مُه  ـال  َو  ٌلوَغ  اـهِیف  ـال  [ 46]

َو ًاباُرت  اـّنُک  َو  اـنتِم  اذِإ  َأ  [ 52  ] َنِیقِّدَـصُملا َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی  [ 51  ] ٌنیِرَق ِیل  َناک  یِّنِإ  مُهنِم  ٌلـِئاق  َلاـق  [ 50  ] َنُولَءاسَتَی ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب 
[56  ] ِنیِدُرَتل َتدِک  نِإ  ِهّللاَت  َلاق  [ 55  ] ِمیِحَجلا ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف   266-1- نآرق [ - 54  ] َنوُِعلَّطُم ُمتنَأ  لَه  َلاق  [ 53  ] َنُونیِدََمل ّانِإ  َأ  ًاماظِع 

اذه َّنِإ   247-1- نآرق [ - 59  ] َنِیبَّذَعُِمب ُنَحن  ام  َو  یلوُألا  اَنَتَتوَم  ّالِإ  [ 58  ] َنِیتِّیَِمب ُنَحن  امَف  َأ  [ 57  ] َنیِرَـضحُملا َنِم  ُتنَُکل  یِّبَر  ُۀَمِعن  َول ال  َو 
ٌةَرَجَش اهَّنِإ  [ 63  ] َنیِِملاّظِلل ًۀَنِتف  اهانلَعَج  ّانِإ  [ 62  ] ِموُّقَّزلا ُةَرَجَش  مَأ  ًالُُزن  ٌریَخ  َِکلذ  َأ  [ 61  ] َنُوِلماعلا ِلَمعَیلَف  اذه  ِلثِِمل  [ 60  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوَُهل 

مَُهل َّنِإ  َُّمث  [ 66  ] َنوُُطبلا اَهنِم  َنُِؤلامَف  اهنِم  َنُولِکَآل  مُهَّنِإَف  [ 65  ] ِنیِطایَّشلا ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُعلَط   238-1- نآرق [ - 64  ] ِمیِحَجلا ِلصَأ  ِیف  ُجُرَخت 
َنوُعَرُهی مِهِراثآ  یلَع  مُهَف   261-1- نآرق [ - 69  ] َنیِّلاض مُهَءابآ  اوَفلَأ  مُهَّنِإ  [ 68  ] ِمیِحَجلا َیلَِإل  مُهَعِجرَم  َّنِإ  َُّمث  [ 67  ] ٍمیِمَح نِم  ًابوََشل  اهیَلَع 

َنیِصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ  [ 73  ] َنیِرَذنُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  [ 72  ] َنیِرِذنُم مِهِیف  انلَسرَأ  دََقل  َو  [ 71  ] َنِیلَّوَألا ُرَثکَأ  مُهَلبَق  َّلَض  دََقل  َو  [ 70]
تخـس بذـال » . » مئاد یگـشیمه و  بصاو » . » ندـنار شیپ  زا  ندرک و  رود  روـحد » : » تاـغل ینعم  هحفـص 280 ]  ] 224-1- نآرق [ - 74]

تکـاله لّوا : حـتفب  لوغ » . » یکچوک يراوخ و  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمضب  روـخد  لّوا و  حـتفب  رخد  ردـصم  زا  نورخاد » . » تباـث هدنبـسچ ،
حتفب علط » . » نداد تسد  زا  لقع  ندش ، تسم  ندیـشک ، ار  هاچ  بآ  مامت  لّوا : حتفب  فزن  ردـصم  زا  َنُوفَزُنی » . » یناهگان يراتفرگ  یتسم ،
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« بوش . » تسا هدش  هدـیچ  نآ  يال  امرخ  تخرد  يهویم  هک  هداهن  مه  رب  شفک  ود  لکـشب  یفالغ  نآ و  لگ  زا  امرخ  يرادومن  لّوا  لّوا :
- نآرق . - نتفر باتـشب  ینعمب  مود  لّوا و  حتفب  عره  ردـصم  زا  نوعرهی » . » دوشیم هتخیمآ  رگید  زیچ  اب  هچنآ  نتخیمآ و  ینعمب  لّوا  حـتفب 

ناگتشرف نآب  مه  نامرفب 2 و  هدیشک  فص  ناگتشرف  هب  دنگوس  ناگدنب 1  هب  نابرهم  ناگمهب و  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  257-244
یکی امـش  يادخ  هّتبلا  هک  دـنناوخیم 4  نآرق  هک  اهنآب  دـنگوس  3 و  دـنریگولج ] دـب  زا  هک  نآرق  تایآ  هب  ای  دـنراد [  نامرفب  ار  اـهربا  هک 

نامسآ هک  میتسه  ام  هّتبلا  برغم 6  تسا و  قرـشم  راگدرورپ  مه  دـنراد و  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  تسا و  نامـسآ  راگدرورپ  هک  تسا 5 
دنهدن ارف  الاب  ملاعب  شوگ  ات  دننارب  یتخس  هب  ار  اهنآ  يوس  ره  زا  هک  یشکرس 8  وید  ره  زا  يریگولج  يارب  میتسارآ 7  ناگراتسب  ار  ایند 

زا دّـمحم  يا  سپ  دـنک 11  شلاـبند  نازوـس  يریت  دـیابر و  يزیچ  هدـیدزد  هکنآ  زج   10 دنونـشن ] چـیه  و   ] دنـشاب رازآ  رد  هـشیمه  9 و 
و  ] دوب هدنبسچ  یکاخ  زا  ناششنیرفآ  ناشیا  هکنیا  اب  میاهدیرفآ  هچنآ  ای  تسا  رتراوتسا  رتتخس و  اهنآ  شنیرفآ  ایآ  هک  سرپب : نیرکنم 

ّقح زا  هچنآ  دننک 13 و  هرخـسم  ار  وت  ناشیا  دیآ و  تفگـش  اهنآ  زا  ار  وت   12 دنرادن و ] رواب  زیخاتـسر  مه  زاب  مینادرگ و  ناشزاب  ناسآ 
رگم سب 16  تسا و  راکشآ  يوداج  دنیوگ : دنریگ 15 و  هرخسمب  دننیب  ّقح  زا  ياهناشن  نوچ  دننکن 14 و  نآ  ياورپ  دنیوگ  ناش  يارب 

وت ربمغیپ 18  يا  ار ! ام  هتـشذگ  رد  ناردپ  ای  دننک 17  دنلب  ياج  زا  ار  ام  زاب  میدوب  كاخ  ناوختـسا و  میدرم و  هحفص 281 ] هک [  هاگنآ 
یناهگان دمآ  شیپ  نیاب  نارگن  دنیگدوسآ و  راظتناب  مشچ  اهنآ  تسا و  تخس  زاوآ  کیب  نآ  دنزیگنارب 19 و  ار  امش  يراوخب  یلب ، وگب :
شغورد امـش  هک  تسا  تسرداـن  تـسرد و  یئادـج  ماـگنه  زورما  دنونـشب ]: و   ] تـسا 21 ازج  زور  نوـنکا  هـک  ياو  يا  دــنیوگ : 20 و 

شتآ هـب  سپ  دـینک 23 و  مهارف  اجکیب  دـندیتسرپ  هچنآ  اب  ناشراکمه  تفج و  اب  ار  ناراک  متـس - دـسر :] نامرف  هاـگنآ   ] دیدرمشیم 22
زورما یلب   26 دـینکیمن ! يراـی  ار  رگدـکی  ارچ  دــیئوگ ] و   ] دنلوئـسم 25 هـک  دـیراد  ناـش  هاـگن  شتآ  وـلجب  دـینک 24 و  ناـش  يربهر 

! دیدرک هچ  ام  يارب  سپ   ] دیدمآ ام  یهاوخ  ریخب  امش  دنیوگ : دنرآ 28 و  رگدکیب  شسرپ  يور  میلست 27 و  دناهدرپسرس و  ناشیگمه 
امش هک  میتشادن  يرترب  تنطلـس و  امـش  رب  ام  هچ  دیتشادن 30  نامیا  امـش  هکلب  میدوب ] راک  ریـصقت  ام  هن  : ] دنیوگ  29 ناشناربهر ] نآ  و 

میدوب و هارمگ  دوخ  ام  میشچب 32 و  باذع  یگمه  هک  دش  رادومن  ام  رب  ام  راگدرورپ  تشونرـس  نونکا  دیدوب 31 و  نامرفان  شکرس و 
مینک 35 نینچ  ناراکدـب  اب  ام  هک  دنباذع 34  رد  کیرـش  یگمه  زور  نینچب  سپ  میدرک 33  ناتهارمگ  دـیتشادن ] نامیا  هک  مه   ] ار امش 

هناوید يرعاش  رطاخب  دوش  رگم  دـنتفگیم : دندرکیم 36 و  رادومن  دوخ  یگرزب  اهنآ  سب ، تسا و  کی  ادـخ  دـنتفگیم : ناشیاب  نوچ  اریز 
امش تسا 38 و  هدرمـش  تسرد  ار  ناربـمغیپ  تسا و  هدروآ  تقیقح  ّقـح و  هکلب  تسا  نینچ  هن  یلو   37 میرادب ! دوخ  نایادـخ  زا  تسد 

ناسک نینچ  دنرازآ 41 و  هدوسآ ز  ادـخ  صلاخ  ناگدـنب  ّطقف  دینیبن 40 و  ازـس  دیاهدرک  هچنآ  زج  دیشچب 39 و  تخـس  یباذع  یتسیاب 
رگدکی ربارب  اهتخت  رب  ناتسود  تمعن 44 و  زان و  رپ  ناتـشهب  نایم  هب  يراوگرزب 43  مارتحا و  اب  تسا  اـههویم  هک  دنراد 42  نّیعم  يزور 

یمامت و هن  تسا و  رازآ  جـنر و  نآ  رد  هن  هک 47  دسریم  وا  تسدب  دـشونب  هک  ره  يارب  راوگشوخ 46  فاص  بآ  ياهماج  هتسشن 45 و 
غرم مخت  نوـچ  دندیفـس  دـنرادن 49 و  رظن  رگد  يدرمب  هک  الهـش  تـشرد  نامـشچ  اـب  دـنراد  اـهنز  دوـخ  وـلج  رد  دراد 48 و  يدـنزگ 

هک 52 دوب  یتسود  ایندـب  ارم   51 دیوگ : نایم  ناز  یکی  دـنیوگ و  نخـس  يرد  ره  زا  رگدـکی  اب  هاگنآ   50 هحفـص 282 ] هدروخنتسد [ 
هک دیهاوخ  نونکا   54 دننک ! نامتازاجم  میدش  كاخ  ناوختـسا و  هک  ندرم  زا  سپ  هک 53  يرامشیم  تسار  وت  نوچ  درکیم : مشنزرس 
ارم هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دنگوس  ادخب  دیوگ : دنیب 56 و  شتآ  لد  رد  ار  دوخ  تسود  نآ  دشکیم و  ندرگ  دوخ  دیشاب 55  راد  ربخ  وا  زا 

گرم و ار  اـم  یتفگیم ] هنوگچ  وت   ] مدوب 58 اجنآ  يهدامآ  امـش  نوچ  دـش  مریگارف  ّقح  تمحر  هن  رگا  یتسرف 57 و  خزودب  دوخ  نوچ 
گرزب منآ  رد  نم  هکنیا  هـّتبلا  60 و  تسا ] وت  يازـس  ینیب  وت  هچنآ  سپ  . ] میوشیمن راـتفرگ  تسین 59 و  لّوا  تبون  نامه  زج  يراـتفرگ 

رتهب یتشهب  یئاریذـپ  نآ  ایآ   62 هک ] دیجنـسب  مدرم  امـش  نونکا   ] دنک يدوس  نینچ  يارب  دـنک  هچ  ره  هک  ره  دـیاب  هک 61  تسا  ياهرهب 
رـس نوچ  شاهویم  دـیآ 65 و  ردـب  مّنهج  فک  زا  وا  هچ  میاهدرک 64  شتسرد  ناراکمتـس  يراتفرگ  يارب  هک 63  مّوقز  تخرد  اـب  تسا 
ناش بارـش  خزود  غاد  بآـب  هتخیمآ  نآ  ریز  رب  دیآرب 67 و  ناشاهمکـش  هک  دنناروخب  نآ  زا  نادـنچ  ار  نایخزود  هّتبلا 66  دوب و  يوـید 
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دندرک باتش  ناش  لابندب  دندید 70 و  دوخ  هارمگ  ناردپ   69 هکنآ ] يازسب   ] دوب ناش  تشگزاب - نازورف  یـشتآب  سپ  نآ  زو  دشاب 68 
ناگدنب زج  رگنب 74  وـت  سپ  میداتـسرف 73  روآ  میب  ناربـمغیپ  ناـش  يارب  دـندوب 72 و  هارمگ  مه  اـهنآ  زا  شیپ  مدرم  رتـشیب  هـّتبلا  71 و 

هیآ ود  داتـشه و  دـص و  تسا و  هدـش  لزان  هّکمب  یگمه  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخـس  دـش . هچ  ناگداد  میب  راـک  رخآ  لدـکاپ 
َو ٍنیِح - یّتَح  مُهنَع  َّلَوَتَف   » هیآ راهچ  زج  تسین  نآ  رد  یخسن  تسا و  تامکحم  زا  هروس  هکنیا  یگمه  مزح : نبإ  خوسنم . خسان و  تسا ،

تسا يدنگوس  يربط :  1 ِتاّفاَّصلا » َو   » 301-281- نآرق -274-202- نآرق . - مُهنَع 178 و 179 َّلََوت  َو   » زین و  َنوُرِصُبی » َفوَسَف  مُهرِصبَأ 
هک تسا  هکئالم  زین   2 ًارجَز » ِتارِجاّزلاَف   » زا دوصقم  و  دناهدیـشک . فص  دوخ  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  نامـسآ  رد  هک  هکئالمب  دنوادخ  زا 

ریگولج هک  تسا  هحفص 283 ]  ] 159-136- نآرق -18-1- نآرق  - نآرق تایآ  تارجاز  تسا : هتفگ  هداتق  و  دـنناریم . فارطأـب  ار  اـهربا 
زین تارجاز  زا  دوصقم  دنتـسه و  تعامج  زامن  فص  رد  هک  نینمؤمب  دـنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم : اهیدـب . زا  تسا  یمدآ 

هدیقع برع  نوچ  نآرق ص 99 : مهف  دیلک  تسا . زاوآ  هحیـص و  ینعمب  هرجز  نوچ  دننکیم  دنلب  زاوآ  نآرق  ندناوخب  هک  دنتـسه  نینمؤم 
دنگوس رتشیب  هچنآ  هک  تسا  ربمغیپ  یتسار  يراوتـسا  يارب  نآرق  ياهدنگوس  تهج  کی  تسا  یمدآ  زوسنامناخ  غورد  دـنگوس  تشاد :

: تسا هتفگ  دهاجم  - 1 عمجم :  3 ًارکِذ » ِتاِیلاّتلاَف  . » تسا اهنآ  ندـش  موکحم  رب  رادومن  یلیلد  هکنیا  دـش و  رتشیب  وا  يراوگرزب  درک  داـی 
: تسا هتفگ  يرگید  دنناوخیم 2 - ینامسآ ، ياهباتک  هک  تسا  هکئالم  دوصقم  دوشیم و  لزان  ناربمغیپ  هب  یحو  هلیـسوب  هچنآ  ینعمب  رکذ 

زامن رد  هک  نینمؤم  ینعی  تسا  هتفگ  ملسم  وبا  یناهج 3 - ثداوح  زا  تسا  هدش  يروآدای  ناشدوخب  هک  ارنآ  دـنناوخیم  هک  هکئالم  ینعی 
نآ درادن و  رواب  دنگوسب  ارم  دحلم  رفاک  نآ  هک  مناد  نم  دّیـس ، يا  هتـشون : فشک   4 ٌدِحاَول » مُکَهلِإ  َّنِإ   » 24-1- نآرق . - دنناوخیم نآرق 

دزانیم ناجب  دونـشیم  تسود  ات  ار  فیرـشت  فیرعت و  ار ، دیهمت  دییأت و  دـیکأت و  منک  دای  دـنگوس  دراد . رواب  دـنگوسیب  دّـحوم  نمؤم 
مان اهبرغم و  یناتسبات و  یناتسمز و  ياهقرـشم  راگدرورپ  ینعی  يربط :  5 ِقِراشَملا » ُّبَر  َو   » 28-1- نآرق . - دزادگیم لدب  دونشیم  نمشد 

تسا هدشن  هدروآ  هلمج  رد  برغم  مان  عمجم :  24-1- نآرق . - دوشیم هدیمهف  مالک  يهنیرق  زا  نوچ  تسا  هدـشن  هدروآ  هلمج  رد  برغم 
هکنانچ تسا  هدـماین  نایم  هب  برغم  مان  تسا  رتشیب  شدوس  نآ  شبات  باـتفآ و  ندـمآرب  نوچ  رخف : تسا . برغم  زا  رتولج  قرـشم  نوچ 

ٍۀَنیِِزب [ » هحفــص 284  ] 197-159- نآرق «. - ِقِرـشَملا َنِم  ِسمَّشلاـِب  ِیتأَـی   » تفگ دربـن و  برغم  مـسا  زین  مالّـسلا  هـیلع  مـیهاربا  ترـضح 
بکاوک لّوا  تئارقب  هک  تسا  هدناوخ  بصن  اب  ار  بکاوک  رکب  وبا  بکاوک و  ّرج  و  ۀـنیز »  » نیونت اب  هزمح  مصاع و  عمجم :  6 ِبِکاوَکلا »

شیارآـب تسا  نینچ  ینعم  تسا و  ردـصم  لومعم  بکاوک  بصن  تءارقب  تسا و  هراتـس  هک  یـشیارآب  دوـشیم  نینچ  ینعم  تسا و  لدـب 
تـسا هکنیا  دوصقم  و  تسا ، هدش  تءارق  ود  ره  فیفخت  میم و  نیـس و  دیدشت  اب  عمجم : خلا 8  َنوُعَّمَّسَی -» ال   » 24-1- نآرق . - ناگراتس

زا دننادیم  بیغ  هک  دنرب  نامگ  اهنآ  ات  دـندرکیم  هسوسو  نایوگبیغ  نانهاک و  لد  رد  دـندادیم و  شوگ  هکئالم  مالکب  نیطایـش  نوچ  هک 
ینعی اینُّدـلا » َءامَّسلا  : » یناشاک تالیوأت   20-1- نآرق . - دـنهد ارف  شوگ  هکئالم  نخـسب  دـنناوتن  هک  دـنناریم  يوس  ره  زا  ار  اهنآ  يورنیا 

تسا و ناهرب  لیلد و  بکاوک  تسا و  هدش  اینّدلا  ءامسب  فیصوت  تهج  هکنیا  زا  تسا  بلقب  رتکیدزن  تسا و  یناحور  نامـسآ  هک  لقع 
تـسا هلطاب  ماهوا  نتخیمآ  َۀَفطَخلا » َفِطَخ   » تسا و ینامـسآ  توکلم  تاّیناحور و  یلعأ  ءالم  تسا و  دساف  تالایخ  ماهوا  دازام  ناطیش 

يهجیتن و  یسدق ، رون  تسا و  هحـضاو  يّهلدا  ٌِبقاث » ٌباهِـش   » تسا و هدرک  هدافتـسا  یکلم  يهّقح  تاملک  زا  هک  ینارون  ّقح و  تروصب 
رگا دنک و  رود  دوخ  زا  ار  لطاب  لایخ  مهو و  ناطیش  ات  میتسارآ  لالدتـسا  يهراتـس  ناهرب و  غارچب  اریمدآ  يرظن  لقع  تسا  هکنیا  لیوأت 

. - دنکیم دوبان  ار  ماهوا  نآ  یـسدق  رون  قارـشا  یلقع  ناهرب  دش  هدناشوپ  ّقح  يهدرپ  ریز  رد  ماهوا  دـش و  هدـنایامن  ّقح  تروصب  یلطاب 
تسا و دوعسم  هّللا  دبع  تءارق  مّلکتم  تروصب  ءات  ّمضب  حوتفلا : وبا   12 َتبِجَع » َلب   » 411-394- نآرق -289-270- نآرق -38-18- نآرق
زا ربمغیپ  يا  وت  ینعی  دناهدناوخ  حتف  اب  اهیراق  رگید  و  نارفاک . نخس  رکف و  زا  تسا  راکنا  تّدش  دوصقم  تسا و  دنوادخ  بّجعت  ینعمب 

یـضعب دـندوب و  شرکنم  هک  زیخاتـسر  نآب  دـنرگنیم  ینعی  عمجم :  19 َنوُرُظنَی » مُه  اذِإَـف   » 16-1- نآرق . - ینکیم بّجعت  اهنیا  یتخـسرس 
رب هچ  هک  دننکیم  هاگن  ای  دـنرگنیم  رگدـکیب  ینعی  رخف :  26-1- نآرق . - دسرب یک  هک  دنرگنیم  دنوشیم و  باذـع  رظتنم  ینعی  دـناهتفگ :
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زا تسا  هلمج  زاغآ  ای  تسا  نارفاک  نخس  هلابند  هلمج  هکنیا  هک  تسا  فالتخا  رخف :  21 ِلصَفلا » ُموَی  اذه  [ » هحفص 285 دیآیم [ . ناشرس 
امـش هک  تسا  لطاب  ّقح و  يرادومن  تقو  زورما  دنیوگیم : نارفاکب  هک  دشاب  هکئالم  نخـس  هلمج و  زاغآ  هک  تسا  هکنیا  رتهب  يرگید و 

زا دوصقم  رد  حوتفلا : وبا   23 مُهَجاوزَأ » َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُشحا   » 22-1- نآرق . - میدرک رایتخا  ار  نیمه  همجرت  رد  مه  ام  و  دیدوب . رکنم 
ناطیش زا  اهنآ  تسود  نیشنمه و  ینعی  تفگ : لتاقم  هدیقع 2 - نید و  رد  دنتسه  ناراکمتس  دننامه  هک  اهنآ  - 1 تسا : فالتخا  جاوزا » »

راوخبارـش و اب  ار  راوخبارـش  هک  اهنآ  شورمه  رکفمه و  ینعی  دـنتفگ : یبلک  هداـتق و  دـننک 3 - ریجنزب  يوید  اـب  ار  يرفاـک  ره  هک  وید  و 
اب ار  نارفاـک  ياـهنز  ناکرـشم و  نارـسمه  ینعی   46-1- نآرق : - تفگ يرـصب  نـسح  دـننکیم 4 - مهارف  اج  کی  راـکهزب  اـب  ار  راـکهزب 

هتفگ کلام  سنا  - 1 37-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  روج  دنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  24 َنُولُؤسَم » مُهَّنِإ  مُهوُِفق  َو  . » دینک مهارف  ناشدوخ 
راک هچ  هک  دنسرپب  اهنآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  - 2 دندروآ ! نید  رد  اهتعدب  هچ  دنـسرپب  اهنآ  زا  هک  دـیراد  ناشهاگن  ینعی  تسا :

و دندرک ، رازگرب  هنوگچ  یگدنز  نارود  رد  ار  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » هک دنـسرپب  ات  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دناهدرک 3 - هانگ  هچ  بوخ و 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  یتسود  رد  هک  دنـسرپب  اهنآ  زا  ات  ینعی  دنتفگ : ریبج  نب  دیعـس  ّيردـخ و  دیعـس  وبا  - 4 تسا ! هدوب  هنوگچ  ناشدـیحوت 

اهّنج هب  اـهمدآ  تماـیق  رد  ینعی  يربـط :  28 ِنیِمَیلا » ِنَع  اـنَنُوتَأت  ُمتنُک  مُـکَّنِإ   » 276-250- نآرق ! - دـناهدرک هچ  دـناهدرک و  راتفر  هنوگچ 
رد نیمی  ینعم  و  دیدزیم . لوگ  لالدتـسا  رتیوق  تروص و  نیرتهب  اب  ار  ام  ام و  دزن  دـیدمآیم  یبلط  ّقح  يرادـنید و  هار  زا  امـش  دـنیوگیم :

دیدوب ریگولج  ریخ  لمع  ام و  نایم  امـش  دنیوگیم : رفاک  ياهناطیـشب  اهمدآ  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  و  تردق . تسا و  تّوق  برع  نابز 
ریخ مساب  ام  دزن  دـیدمآیم  امـش  دـنیوگیم : دـناهدرک  ناش  هارمگ  هک  اهنآب  نارفاـک  عمجم :  48-1- نآرق . - دـیدنادرگرب مالـسا  زا  ار  ام  و 

دیدـمآیم ام  دزن  ّقح  نید و  يوس  زا  ینعی  تسا  هتفگ  هحفص 286 ] جاّجز [  میتفریذپ . امش  نخـس  ام  تهجنیا  زا  تکرب  نمی و  یهاوخ و 
تسا لثم  رد  هتشون : ینیسح  خلا 32  مُکانیَوغَأَف -» . » تسا ّقح  ینعمب  نیمی  نوچ  ّقح  تسا و  نید  دـیئوگیم  هچنآ  هک  دـیدومنیم  نینچ  و 
تسد زا  هتخوس  ینم  وچمه  ات   || يوش  تسم  مه  وت  هک  مهاوخ  متـسم و  نم   17-1- نآرق : - تیب دبلطیم : نمرخ  مه  هتخوس  نمرخ  هک 

اور وا  قاقتشا  اّما  دننک ، لامعتسا  زین  بآ  فصو  رد  هکنیا  هزیکاپ و  رمخ  زا  ینعی  حوتفلا : وبا   45 ٍنیِعَم » نِم  ٍسأَِکب  مِهیَلَع  ُفاُطی   ] » يوش
هک دوب  اور  و  هیف ، غلاب  اذا  رمـالا  یف  نعما  نم  دور  کـین  هک  دـشاب  یبآ  يرجلا  دـیدّشلا  ءاـملا  وه  نعملا و  نم  دوب  لـیعف  وا  نزو  هک  دوب 

ٍةَّذـَل  » تساهنول نیرت  فیرـش  دیفـس  دـشاب و  دیفـس  يرمخ   46 َءاـضَیب »  » 45-3- نآرق . - نیعلاـب يأر  اذا  ناـع  نـم  دـشاب  لوـعفم  وا  نزو 
-1- نآرق . - تسا رتهب  لّوا  لوق  تسا و  سأک  تفـص  ءاضیب »  » دنتفگ یـضعب  ار ، ناگدنروخ  رمخ  هکنیا  دشاب  یتحار  یتّذـل و  َنِیبِراّشِلل »

حتف اب  عمجم :  47 َنُوفَزُنی » اهنَع  مُه  َو ال   » 18-1- نآرق [. - دشابن لقع  داسف  نآ  رد  ینعی  حوتفلا  وبا   47 ٌلوَغ » اهِیف  ال   » 84-60- نآرق -10
رگا سپ  دش . مامت  شبارـش  ینعی  دـش 2 - تسم  ینعی  - 1 دراد : ینعم  ود  فزنا » : » تسا هتفگ  ّیلع  وـبا  تسا . هدـش  تئارق  ياز  رـسک  و 

فوزنم ینعی  دوش  هدناوخ  حتفب  رگا  و  دنوشیمن . تسم  ای  دوشیمن  مامت  ناشبارش  دشاب  نینچ  ینعم  تسا  نکمم  دوش  هدناوخ  ياز  رـسکب 
نارگید زا  مشچ  تسا  بیـصن  هک  اـههیروح  ینعی  حوـتفلا : وـبا   48 ٌنیِع » ِفرَّطلا  ُتارِـصاق   » 31-1- نآرق . - دوب دـنهاوخن  هدـش  تسم  و 

نز ینعمب  رخآ  يهزمه  اب  تسا  ءانیع »  » نآ درفم  تسا و  ناخارف  مشچ  نیع »  » ینعم دناهدیدن و  يدرم  دناهتـسیرگنن و  سکب  دناهتخود و 
نب دیعس  - 1 33-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربـط :  49 ٌنُونکَم » ٌضَیب  َّنُهَّنَأَـک   » 29-1- نآرق . - مشچ تشرد 
هتفگ دیز  نبإ  - 2 تسا . هدیـسرن  نآب  زیچ  چیه  هک  هحفـص 287 ] دنتـسه [  غرم  مخت  يهدرپ  ینورد  شخب  دننام  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج 

تـسا کیدزن  يدرز  هب  نآ  گنر  نوچ  دزویمن و  نآب  داب  درادیم و  هاگن  دوخ  رپ  ریزب  ار  نآ  غرم  رتش  هک  تسا  مخت  دـننام  ینعی  تسا :
تسا و دـیراورم  دوصقم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 3 تسا . غرم  لاب  ریز  رد  هک  مخت  گـنرب  تسا  هدـش  دـننامه  صوصخم  يافـص  نآ 
ظوفحم و هچنآ  ره  برع  تسا و  هدوسپن  ار  نآ  يزیچ  هک  غرم  مخت  يهدیفـسب  تسا  هدـش  دـننامه  هک  تسا  هکنیا  یناـعم  هکنیا  نیرتهب 

نآ يارب  دـنتفگ  دـنغرم و  رتش  يهیاخ  تسالم  يدیفـس و  زا  هک  يرادـنپ  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  دـنمانیم . نونکم  دـشاب  هدروخن  تسد 
اّمنأک ءاوجلا  رقب  نم  ءارفص  تفگ : رعاش  هکنانچ  دنک  ناسحتسا  گنر  هکنیا  نانز  گنر  رد  برع  و  دشاب ، گنر  درز  نآ  هک  درک  هیبشت 
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- تمرف »- اهدودخ ضیب  اهیقارت و  رفص  || و  اهّفکا  رمح  اهیـصاون و  دوس  و  رخآ : لاق  -61-63 و  تمرف »- میقس عاد  راهب  ءایحلا  كرت  ||  
سپ هک  يراد  رواب  هنوگچ  تفگیم : هک  دوب  نم  تسود  یناطیـش  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط : خلا 51  ٌنیِرَق -» ِیل  َناک  یِّنِإ   » 61-59
ُمتنَأ لَه  َلاـق   » 30-1- نآرق . - تفگیم نینچ  هک  متـشاد  رفاـک  یتـسود  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دوـشیم . تساوخزاـب  اـم  زا  ندرم  زا 
رکنم متـشاد و  ایند  رد  هک  تسود  نآ  زا  دیهاوخیم  دـیوگیم : دوخ  نارایب  یتشهب  درم  نآ  ینعی  يربط : خلا 55  ُهآَرَف -» َعَلَّطاَف  َنوُِعلَّطُم 54 

دناهدناوخ و ءاط  فیفخت  نوکس و  اب  َعَلَّطاَف » َنوُِعلَّطُم   » نصیحم نبإ  ساّبع و  نبإ  عمجم :  59-1- نآرق ! - دینک يریگ  ربخ  دوب  ملاع  هکنیا 
. - دید درک و  يریگ  ربخ  وا  ینیبب و  ات  نک  هاگن  یـسانشیم  رتهب  ار  وا  وت  یلب  دـنتفگ : اهنآ  هک  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  یفذـح  مالک  رد 

نوکـس و تئارقب  و  دیرگنب . خزود  هب  دیهاوخیم  دنیوگب : یتشهب  مدرم  نیاب  ّقح  يوس  زا  ینعی  حوتفلا : وبا  هحفص 288 ]  ] 62-35- نآرق
. دنیبب وا  دننک و  علّطم  ار  وا  اهنآ  و  دینکیم ! رادربخ  تسود  نآ  لاح  زا  ارم  ایآ  دـیوگیم : یتشهب  درمنآ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  ءاط  فیفخت 

هکئالم زا  ینعی  هکئالم  اب  تسا  نایتشهب  نخس  - 1 31-1- نآرق : - تسا لامتحا  هس  هلمج  هکنیا  رد  فشک : خلا 58  َنِیتِّیَِمب -» ُنَحن  امَف  َأ  »
تسا نکمم  - 2 رخآ . ات  تسا  نیمه  گرزب  يهرهب  هّتبلا  دنیوگیم  اهنآ  تسین . یگرم  دنهدیم : خساپ  درم ! میهاوخن  ام  رگید  ایآ  دنسرپیم :

تسودب دشاب  یتشهب  يهدنیوگ  نآ  نخـس  تسا  نکمم  - 3 یـشوخ . يداش و  زا  رگدکی  اب  دشاب  یتشهب  نینمؤم  نخـس  هیآ  هس  ره  مامت 
« َنِیبَّذَـعُِمب ُنَحن  ام  َو  . » تسا هرهب  نیرترب  مراد  نم  هکنیا  ینیبیم و  يدوب و  رکنم  ار  يراتفرگ  گرم و  هک  وا  شنزرـس  يارب  دوخ  یخزود 
هک تسا  ینّابر  یناحور  یگدـنز  شلابندـب  یناویح  یناـسفن  تافـص  زا  يدارا  یلّوا و  گرم  هک  تسا  هراـشا  هیآ  هکنیا  ناـیبلا : حور   59

باذـع نارجه و  شتآـب  ّقح و  راوـجب  دوـشیم  لـقتنم ، رگید  يهناـخب  يهناـخ  زا  گرم  نیاـب  يهدرم  نمؤـم و  هکلب  درادـن . گرم  زگره 
مّلـسم ملأ  باذع و  زا  شیوخ  تجهم  وا ز  تفای  یگدـنز   || شیوخ  تدارا  زا  دـش  یناف  هک  ره   31-1- نآرق . - دوشیمن راتفرگ  نامرح 

نینچ هک  دنک  يراک  دـیاب  سک  ره  ینعی  تسا  نایتشهب  نخـس  هکنیا  عمجم : خلا 61  اذه -» ِلثِِمل   » تشگ مّعنم  ادـخ  راوج  رد   || تشگ 
- ات ٌمُولعَم - ٌقزِر  مَُهل   » زا دوصقم  دننک و  راک  دیاب  میدرمش  هک  اهیشوخ  هکنیا  يارب  ینعی  تسا  ّقح  نخس  زا  دناهتفگ : یضعب  و  درب . هرهب 

معن زان و  دـیما  رب  هک  تسا  ازـس  ار  نانمؤم  رگا  هتـشون : فشک   276-259- نآرق -247-223- نآرق -15-1- نآرق . - تسا ٌنوـُنکَم » ٌضَیب 
تفای ّتیدـحا و  لالج  رادـید  دـیما  رب  هک  دنرتازـس  نافراع  سپ  َنُوِلماعلا » ِلَمعَیلَف  اذـه  ِلثِِمل   » دـنیوگ نادـلو  ناـملغ و  رادـید  تشهب و 
ریـسفت دننک . راثن  تراشب  هکنیا  رد  لد  ناج و  دـننک و  هحفص 289 ]  ] 143-104- نآرق  - ادف لد  هدید و  تلصو  ریـشابت  تبرق و  قیاقح 

ددص رد  تسا و  لاوز  فرـش  رب  هک  ایند  هاج  لام و  يارب  هن  ناگدننک  لمع  دننک  لمع  هک  دـیاب  سپ  اهتمعن  هکنیا  لثم  يارب  زا  ینیـسح :
هفرط هر  كاخ  رب   || دـیلام  یهاوخ  هار  كاخب  يور  رو  يراب  يرای  يارب  ینک  راک  رو   || يراب  يراگن  راب  یـشک  راب  رگ  یعابر : لاقتنا 
هملک هکنیا  وبدب و  هدـننز و  خـلت و  رایـسب  تسا  ياهویم  مّوقز  حوتفلا : وبا  خلا 63  ًۀَـنِتف -» اهانلَعَج  ّانِإ  ِموُّقَّزلا 62  ُةَرَجَـش  مَأ   » يراب يراوس 

: تفگ هداتق  - 1 56-1- نآرق : - تسا فالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  و  دروخ . يدنسپان  یتخس و  اب  ینعی  ماعّطلا  مّقزت  زا  تسا  ّقتشم 
مّوقز تخرد  هک  دـش  هتفگ  اهنآ  باوجب  دـنازوسیم ! ار  نآ  شتآ  هکنآ  اب  دـشاب  تخرد  خزود  رد  هک  دوش  هنوگچ  دـنتفگ : نارفاک  نوچ 

تسا و راکمتـس  هکنآ  تسا و  نآ  رب  رداق  ادخ  هک  دنادیم  تسا  نمؤم  هک  ره  هچ  دـشاب  نارفاک  شیامزآ  ات  میاهدرک  ياج  رب - خزود  رد 
ناراکمتـس باذـع  رازآ و  ار  موـّقز  تخرد  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  باذـع و  ینعمب  هـنتف  تـسا : هـتفگ  يرگید  - 2 دوشیم . رکنم  رفاـک 

مّنهجب هک  دـنکیم  دـیدهت  نآـب  ار  اـم  دّـمحم  تسا و  اـمرخ  هرک و  ینعمب  اـقیرفا  ربرب و  تغلب  موـّقز  تفگ : يرعبز  نبإ  هکنوـچ  مـیدرک ،
. دروآ وا  روایب  ام  يارب  امرخ  هرک و  ینعی  انیمّقز » : » تفگ دوخ  زینکب  درب و  هناخب  ار  اهنآ  زا  یهورگ  لهج  وبا  و  دوب . دـهاوخ  ام  كاروخ 

بجوم موـّقز  تخرد  هک  تسا  نارفاـک  راـک  نخـس و  نیاـب  هراـشا  هیآ  هکنیا  دـیروخب . موـّقز  هکنیا  زا  ینعی  اوـمّقزت » : » تفگ لـهج  وـبا 
مّوقز خـلا  ُجُرَخت -» ٌةَرَجَـش  اهَّنِإ  : » هک دـش  یفّرعم  نآ  زا  سپ  و  دـننکیم . ینعم  ارنآ  دوخ  يهتـساوخب  هک  تسا  ناراکمتـس  هکنیا  شیامزآ 

« لصا یف  ۀتبان  ةرجش  : » تسا لقن  دوعـسم  نبإ  زا  يربط :  64 ِلصَأ » ِیف  ُجُرَخت  ٌةَرَجَش   » 990-963- نآرق . - تسا منهج  زا  هدیئور  یتخرد 
رد يربط :  65 ِنیِطایَّشلا » ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُعلَط  [. » دـیور خزود  نب  رد  هک  تسا  یتخرد  هکنیا  حوتفلا : وبا   ] 32-1- نآرق . - تسا هدرک  تءارق 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1528 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هتفگ بارعا  دوخ  مسرب  - 1 تسا : تبسانم  دنچ  ناطیش  رسب  مّوقز  تخرد  يهفوکش  هحفص 290 ]  ] 43-1- نآرق  - هویم و ندرک  دننامه 
مانب تسا  هدوب  تشز  رادـجات و  يراـم  - 2 تسا . ناطیـش  ایوگ  دنتفگیم : دنرامـشب  تشز  دایز  دنتـساوخیم  هک  ار  هچنآ  نوچ  تسا  هدـش 

. تسا هدـش  دـننامه  نآ  هب  مّوقز  يهویم  تسا و  تشز  هک  نیطایّـشلا  سوءرب  فورعم  تسا  یهایگ  - 3 تسا . هدـش  هیبشت  نآب  هک  ناطیش 
هکنیا دوشیم  هتخیمآ  هک  غاد  بآ  زا  تسا  ياهتخیمآ  مّوقز  تخرد  يور  مّنهج  مدرم  يارب  ینعی  عـمجم :  67 ٍمیِمَح » نِم  ًابوََشل  اهیَلَع  مَُهل  »

زا هتخیمآ  دنراد  یتبرش  حوتفلا : وبا  مّوقز . يور  غاد  بآ  ندیـشون  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  40-1- نآرق . - بآ نآب  كاروخ 
دنگوس اب  هروس  زاغآ  ام : نخـس  دنروخیم . بارـش  هکنیا  زا  ماعط  نآ  يور  مدرم  تسا و  نازوس  نآ  یمرگ  هک  تسا  یبآ  میمح  میمح و 
نیمهب و  دهدن . راکنا  هشیدنا و  لاجم  دسر  شوگب  نوچ  هک  تسا  هدش  يزاس  هنیمز  يروج  هدرپس  رس  ینامسآ  تادوجوم  ناگتـشرفب و 

هک نامسآ  رد  روآ  میب  يهنابش  ياهشتآ  بهش و  زا  مه  تسا و  هدمآ  نایمب  تسا  هدوب  كانسرت  نآ  زا  برع  هک  ناطیش  زا  نخـس  شور 
ربارب رد  ار  دوخ  دیایب و  اهمـشچ  ولجب  شنیرفآ  رب  يرترب  تردق و  ماقم  ات  تسا  هدش  هداد  ناشن  يرگید  نآ  ندـنار  يهلیـسو  کی  هکنیا 

ره زا  هک  يّوج  ثداوح  تئیه و  ملع  سرد  يارب  هن  تسا و  ناطیـش  کـلم و  ندناسانـش  يارب  هن  تاـیآ  هکنیا  هّتبلا  و  دـنبایب . هراـچیب  نآ 
ثحب يهدید  زا  دیابن  دوش  هدـهاشم  یملع  لوصا  فالخ  رب  تایآ  هکنیا  رهاوظ  زا  هچنآ  سپ  دوش . ثحب  نآ  نیناوق  قبط  هناگادـج  کی 

زارفندرگ درگنابایب و  مدرم  يارب  هک  تسا  نشور  رایـسب  و  تسیچ ! فدـه  تسا و  یک  نخـس  فرط  دـید : یتسیاب  هکلب  درک  هاگن  یملع 
لامک اب  هک  تسورنیا  زا  موجن  تئیه و  لوصا  نتـشون  نتفگ و  هن  دوش  لابند  یعاـمتجا  یقـالخا و  حـلاصمب  میلـست  تیبرت و  هار  یتسیاـب 
میلست رس  وخ  دب  میخدب و  مدرم  هک  تسا  هدیسر  ماجناب  هدش و  زاغآ  يروج  نخس  یـسانش  هراتـس  موجن و  یملع  نیناوق  دیق  زا  یگدازآ 

راکوکن و تبقاع  تایآ  هکنیا  رخآ  ات  َنوَزُجت  ام  َو   » تیآ 39 زا  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  نوچ  - 2 هحفص 291 ] دنرآ [ . دورف 
هک تسا  یناسک  يارب  دـیون  میب و  هنوگنیا  اریز  دـشاب  هدـش  لزاـن  تثعب  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  رد  تسا  نکمم  تسا ، هداد  ناـشن  ار  راکدـب 

برع هچنآب  تسا و  هدش  ورب  ور  اهنآ  اب  ابرلد  مه  تخس و  مه  ینانخـس  اب  ربمغیپ  راچانب  دناهتفریذپن ، دناهدینـش و  زردنا  دنپ و  يراگزور 
میب هدنیآ  زا  يروجب  مه  تسا و  هدرک  شراودیما  مادنا  دیفـس  ياهنز  لالز و  بآ  تخت و  يور  درـس و  يهیاس  نوچ  هدنام  شیوزرآ  هب 

81-65- نآرق . - دشابن سک  يارب  هراچ  هار و  میلست  زج  هک  هداد 

ات 182] تایآ 75  [: 37  ] تافاصلا هروس  ]

َنیِرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  انکََرت  َو  [ 77  ] َنِیقابلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  انلَعَج  َو  [ 76  ] ِمیِظَعلا ِبرَکلا  َنِم  ُهَلهَأ  َو  ُهانیََّجن  َو  [ 75  ] َنُوبیِجُملا َمِعنَلَف  ٌحُون  انادان  دََقل  َو 
اَنقَرغَأ َّمـُث  [ 81  ] َنِینِمؤُـملا اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  [ 80  ] َنِینِـسحُملا يِزَجن  َِکلذَـک  ّانِإ   243-1- نآرق [ - 79  ] َنیَِملاـعلا ِیف  ٍحوـُن  یلَع  ٌمالَـس  [ 78]

ًاکفِإ َأ  [ 85  ] َنوُُدبعَت اذ  ام  ِهِموَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاق  ذِإ   204-1- نآرق [ - 84  ] ٍمِیلَس ٍبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ذِإ  [ 83  ] َمیِهاربَِإل ِِهتَعیِش  نِم  َّنِإ  َو  [ 82  ] َنیِرَخآلا
ُهنَع اوَّلَوَتَف   216-1- نآرق [ - 89  ] ٌمیِقَس یِّنِإ  َلاقَف  [ 88  ] ِموُـجُّنلا ِیف  ًةَرظَن  َرَظَنَف  [ 87  ] َنیَِملاعلا ِّبَِرب  مُکُّنَظ  اـمَف  [ 86  ] َنوُدیُِرت ِهّللا  َنُود  ًۀَِهلآ 
[ - 94  ] َنوُّفِزَی ِهَیلِإ  اُولَبقَأَف  [ 93  ] ِنیِمَیلِاب ًابرَض  مِهیَلَع  َغارَف  [ 92  ] َنوُقِطنَت مَُکل ال  ام  [ 91  ] َنُولُکَأت َأ ال  َلاـقَف  مِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف  [ 90  ] َنیِِربدُم
ًادیَک ِِهب  اوُدارَأَف  [ 97  ] ِمیِحَجلا ِیف  ُهوُقلَأَف  ًانایُنب  َُهل  اُونبا  اُولاق  [ 96  ] َنُولَمعَت ام  َو  مُکَقَلَخ  ُهّللا  َو  [ 95  ] َنُوتِحنَت ام  َنوُُدبعَت  َأ  َلاق   203-1- نآرق

ٍمالُِغب ُهانرَّشَبَف  [ 100  ] َنیِِحلاّـصلا َنِم  ِیل  بَـه  ِّبَر   261-1- نآرق [ - 99  ] ِنیِدهَیَـس یِّبَر  یلِإ  ٌبِـهاذ  یِّنِإ  َلاـق  َو  [ 98  ] َنِیلَفسَألا ُمُهانلَعَجَف 
َءاش نِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُؤت  ام  لَعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يَرت  اذ  ام  رُظناَف  َکَُحبذَأ  یِّنَأ  ِمانَملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاق  َیعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اّمَلَف  [ 101  ] ٍمِیلَح

َِکلذَک ّانِإ  ایؤُّرلا  َتقَّدَص  دَـق   379-1- نآرق [ - 104  ] ُمیِهاربِإ اـی  نَأ  ُهاـنیَدان  َو  [ 103  ] ِنِیبَجِلل ُهََّلت  َو  امَلـسَأ  اّـمَلَف  [ 102  ] َنیِِرباّـصلا َنِم  ُهّللا 
َمیِهاربِإ یلَع  ٌمالَس  [ 108  ] َنیِرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  انکََرت  َو  [ 107  ] ٍمیِظَع ٍحبِِذب  ُهانیَدَف  َو  [ 106  ] ُنِیبُملا ُءالَبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  [ 105  ] َنِینِسحُملا يِزَجن 

َو [ 112  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحـسِِإب  ُهاـنرََّشب  َو  [ 111  ] َنِینِمؤُـملا اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  [ 110  ] َنِینِـسحُملا يِزَجن  َِکلذَک   222-1- نآرق [ - 109]
َو  296-1- نآرق [ - 114  ] َنوُراه َو  یـسُوم  یلَع  اّنَنَم  دََقل  َو  [ 113  ] ٌنِیبُم ِهِسفَِنل  ٌِملاظ  َو  ٌنِسُحم  اـمِِهتَّیِّرُذ  نِم  َو  َقاحـسِإ  یلَع  َو  ِهیَلَع  اـنکَراب 
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اَمُهانیَدَه َو  [ 117  ] َنِیبَتـسُملا َباتِکلا  اَـمُهانیَتآ  َو  [ 116  ] َنِیِبلاغلا ُمُه  اُوناـکَف  مُهانرَـصَن  َو  [ 115  ] ِمیِظَعلا ِبرَکلا  َنـِم  اـمُهَموَق  َو  اـمُهانیََّجن 
يِزَجن َِکلذَـک  ّانِإ  [ 120  ] َنوُراـه َو  یـسُوم  یلَع  ٌمالَـس   244-1- نآرق [ - 119  ] َنیِرِخـآلا ِیف  اـمِهیَلَع  اـنکََرت  َو  [ 118  ] َمیِقَتـسُملا َطارِّصلا 

َأ  218-1- نآرق [ - 124  ] َنوُقَّتَت َأ ال  ِهِموَِقل  َلاـق  ذِإ  [ 123  ] َنِیلَـسرُملا َنَِمل  َسایلِإ  َّنِإ  َو  [ 122  ] َنِینِمؤُملا اَنِدابِع  نِم  اـمُهَّنِإ  [ 121  ] َنِینِسحُملا
ِهّللا َدابِع  ّـالِإ  [ 127  ] َنوُرَـضحَُمل مُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف  [ 126  ] َنِیلَّوَـألا ُمُِکئاـبآ  َّبَر  َو  مُکَّبَر  َهّللا  [ 125  ] َنیِِقلاخلا َنَسحَأ  َنوُرَذـَت  َو  ًالَعب  َنوُعدـَت 

ُهَّنِإ [ 131  ] َنِینِـسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  [ 130  ] َنیِسایلِإ یلَع  ٌمالَس   250-1- نآرق [ - 129  ] َنیِرِخآلا ِیف  ِهیَلَع  اـنکََرت  َو  [ 128  ] َنیِصَلخُملا
َنیِِرباغلا ِیف  ًازوُجَع  ّـالِإ   210-1- نآرق [ - 134  ] َنیِعَمجَأ ُهَـلهَأ  َو  ُهاـنیََّجن  ذِإ  [ 133  ] َنِیلَـسرُملا َنَِمل  ًاـطُول  َّنِإ  َو  [ 132  ] َنِینِمؤُملا اـَنِدابِع  نِم 

[ - 139  ] َنِیلَسرُملا َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو  [ 138  ] َنُولِقعَت الَف  َأ  ِلیَّللِاب  َو  [ 137  ] َنیِِحبصُم مِهیَلَع  َنوُّرُمََتل  مُکَّنِإ  َو  [ 136  ] َنیِرَخآلا اَنرَّمَد  َُّمث  [ 135]
َناک ُهَّنَأ  وَلَف ال  [ 142  ] ٌمِیُلم َوُه  َو  ُتوُحلا  ُهَمَقَتلاَف  [ 141  ] َنیِضَحدُملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  [ 140  ] ِنوُحشَملا ِکلُفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ذِإ   216-1- نآرق
نِم ًةَرَجَـش  ِهیَلَع  انتَبنَأ  َو  [ 145  ] ٌمیِقَـس َوُه  َو  ِءارَعلِاب  ُهانذَـبَنَف   242-1- نآرق [ - 144  ] َنوـُثَعُبی ِموَـی  یلِإ  ِِهنَطب  ِیف  َِثبََلل  [ 143  ] َنیِحِّبَسُملا َنِم 

[149  ] َنُونَبلا ُمَُهل  َو  ُتانَبلا  َکِّبَِرل  َأ  مِِهتفَتساَف  [ 148  ] ٍنیِح یلِإ  مُهانعَّتَمَف  اُونَمآَف  [ 147  ] َنوُدیِزَی َوأ  ٍفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهانلَسرَأ  َو  [ 146  ] ٍنیِطقَی
[152  ] َنُوبِذاـَکل مُهَّنِإ  َو  ُهّللا  َدـَلَو  [ 151  ] َنوـُلوُقََیل مِهِکفِإ  نِم  مُهَّنِإ  ـالَأ  [ 150  ] َنوُدِـهاش مُه  َو  ًاـثانِإ  َۀَِـکئالَملا  اَـنقَلَخ  مَأ   265-1- نآرق -

اُوتأَف [ 156  ] ٌنِیبُم ٌناطلُس  مَُکل  مَأ  [ 155  ] َنوُرَّکَذَت الَف  َأ   235-1- نآرق [ - 154  ] َنوُمُکَحت َفیَک  مَُکل  ام  [ 153  ] َنِینَبلا یَلَع  ِتانَبلا  یَفَطصَأ 
َنوُفِصَی اّمَع  ِهّللا  َناحبُـس  [ 158  ] َنوُرَـضحَُمل مُهَّنِإ  ُۀَّنِجلا  ِتَِملَع  دََـقل  َو  ًابَـسَن  ِۀَّنِجلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  اوـُلَعَج  َو  [ 157  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  مُِکباـتِِکب 
ِمیِحَجلا ِلاص  َوُه  نَم  ّـالِإ  [ 162  ] َنِیِنتاِفب ِهیَلَع  ُمتنَأ  اـم  [ 161  ] َنوُدـُبعَت ام  َو  مُکَّنِإَف  [ 160  ] َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  ّالِإ   262-1- نآرق [ - 159]
َنُولوُقََیل اُوناک  نِإ  َو  [ 166  ] َنوُحِّبَـسُملا ُنحََنل  ّانِإ  َو  [ 165  ] َنوُّفاَّصلا ُنحََنل  اـّنِإ  َو   202-1- نآرق [ - 164  ] ٌمُولعَم ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اـّنِم  اـم  َو  [ 163]

دََقل َو  [ 170  ] َنوُمَلعَی َفوَـسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف   207-1- نآرق [ - 169  ] َنیِـصَلخُملا ِهّللا  َدابِع  اّنَُکل  [ 168  ] َنِیلَّوَـألا َنِم  ًارکِذ  انَدـنِع  َّنَأ  َول  [ 167]
[ - 174  ] ٍنیِح یّتَـح  مُهنَع  َّلَوَـتَف  [ 173  ] َنُوِبلاـغلا ُمَُهل  انَدـنُج  َّنِإ  َو  [ 172  ] َنوُروُـصنَملا ُمَُهل  مُهَّنِإ  [ 171  ] َنِیلَـسرُملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  تَقَبَس 
َّلََوت َو  [ 177  ] َنیِرَذـنُملا ُحابَـص  َءاسَف  مِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف  [ 176  ] َنُولِجعَتـسَی اِنباذَِعبَف  َأ  [ 175  ] َنوُرِـصُبی َفوَسَف  مُهرِـصبَأ  َو   227-1- نآرق
یَلَع ٌمالَـس  َو  [ 180  ] َنوُفِـصَی اّـمَع  ِةَّزِعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناحبـُـس   217-1- نآرق [ - 179  ] َنوُرِـصُبی َفوَـسَف  رِـصبَأ  َو  [ 178  ] ٍنیِح یّتَـح  مُهنَع 

ناغور لّوا و  حتفب  غور  ردـصم  زا  غار » : » تاغل ینعم  هحفص 293 ]  ] 140-1- نآرق [ - 182  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلا  َو  [ 181  ] َنِیلَسرُملا
باتش ینعمب  لّوا  حتف  هحفـص 294 ] هب [  ّفز  ردصم  زا  نّوفزی » . » ندش فرحنم  هار  زا  نتفر ، وس  نآ  وس و  هکنیا  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب 
ردصم زا  نیـضح » دم  . » نداهن تسد  رد  ندرک ، هاچ  رد  ندز ، نیمز  رب  ینعمب  لّوا  حتف  هب  ّلت  ردصم  زا  هّلت » . » ندیزو داب  هتـسهآ  ندرک ،

. ندیبنج رارقیب  ندیشک و  نیمز  رب  اپ  هدیرب  رس  لثم  ندرک ، لطاب  ار  یـسک  لالدتـسا  ینعمب  مّود  لّوا و  ّمضب  ضوحد  لّوا و  حتفب  ضحد 
ام وا  دندرک ] شینامرفان  هک  دندوب  حون  مدرم  ناراکزیهرپان  زا  مه   ] 75 همجرت : دشابن . نآ  رد  ندـش  ناهنپ  ياج  هک  راومه  ياضف  ءارع » »
مه مدرم و  رازآ  زا  ات   ] میدرک اهر  گرزب  یهودنا  زا  ارشاهداوناخ  دوخ و  هک  میدوب 76  بوخ  يوگخساپ  هچ  وا  يارب  ام  درک و  زاوآ  ار 

ناگدنیآ رد  ار  وا  دای  میدراذگ 78 و  یقاب  ار  شاهّیّرذ  و  میدرک ] وا  لسن  زا  ار  نافوط  زا  سپ  يهدنام  زاب  رشب  دندش 77 و  هدوسآ  نافوط 
دوب 82 و ام  نمؤم  ناگدنب  زا  وا  هک  میهد 81  نینچ  ناراکوکین  يازج  هّتبلا  دننک 80  مالس  حون  رب  نایناهج  همه  هک  میدراذگ 79  ياجب 

دزن درک 84  لاــبند  ار  وا  شور  دوـب و  شناوریپ  زا  مـیهاربا  هـک  وا  يارب  سب  هـکنیا  میدرب 83 و  ورف  بآـب  ار ] ناـمرف  اـن   ] نارگید سپس 
رگم  86 دیتسرپیم ! هکنیا  تسیچ  تفگ : دوخ  ّتلم  ردـپ و  اب  نوچ  دوب 85  لد  فاص  دوخ  يادخ  اب  دـمآ و  تسرد  لد  اب  شراگدرورپ 
راتفر هچ  امـش  اب  تسا و  هنوگچ  وا  هک  ! ] دـیراد نامگ  هچ  ناهج  راگدرورپب  سپ   87 دیاهتـسب ! لد  تسا  دنوادخ  ریغ  هک  دوخ  يهتخاسب 

وا دنتفر 91 و  دـندرک و  واب  تشپ  اهنآ  دـنریگ 90  هرانک  وا  زا  ات  مراـمیب  نم  تفگ : درک 89 و  ناگراتـسب  یهاگن  سپ  ناز   88 دوشیم ]!
اهنآ دوخ  ناوت  يهمه  اـب  سپ  نآ  زو   93 دیئوگیمن ! ینخس  ارچ  دیروخیمن 92 و  يزیچ  امـش  ارچ  تفگ : تفر و  ناش  ناتب  ياجب  ناهنب 
امش دنوادخ  هکنیا  اب   96 دیتسرپیم ! دیشارتیم  دوخ  هچنآ  ارچ  تفگ : وا  دندیود 95  وا  يوسب  دندش ] راد  ربخ  هک  مدرم   ] دیبوک 94 مه  رد 
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وا راک  يهراچ  وا و  دب  اهنآ ] نوچ   ] دیزوسب 98 نآ  رد  ار  وا  هک  دیزاسب  يزیچ  دنتفگ : رگدکی  اب  اهنآ  تسا 97  هدیرفآ  دینک  هچنآ  اب  ار 
نآ هحفـص 295 ] هب [  نم  تفگ :  99 دـش ] دـیماان  ناشریخ  زا  هدوسآ و  ناشرـش  زا  هک  میهاربا   ] میدرک ناش ، نوبز  تسپ و  اـم  دنتـساوخ 

يدنزرف نمب  ادخ  يا   100 تفگ ] درک و  ترجه  اجنآ  زا  میهاربا  . ] دـنکیم میربهر  يدوزب  وا  هچ  هدومرف ]  ] مراـگدرورپ هک  موریم  يوس 
نآب دیـسر  شدنزرف ] دش و  ماجنا  ام  يهدعو   ] نوچ میدرک 102 و  راودیما  رابدرب  يرـسپ  شیادیپ  هب  ار  وا   101 شخبب . هتسیاش  حلاص و 

! ینیب هچ  ات  رگنب  دوخ  راک  رد  وت  مربیم ، رـس  ار  وت  هک  مدید  باوخب  نینچ  رـسپ  يا  تفگ : واب  میهاربا  دش  راک  رد  زابنا  ردپ  اب  هک  هزادـنا 
ود نآ  نوچ  ینیب 103  نم  میابیکـش  دـنوادخ  تساوخب  هک  هدـش  نامرف  وتب  هچنآ  نکب  تسا ] ادـخ  نامرف  وت  باوخ   ] ردـپ يا  تفگ : وا 

و  ] يدرک تسار  دوخ  باوـخ  میهاربا 105  يا  مـیدرک : شزاوآ  اـم  دـناباوخ 104  نیمز  رب  يورب  دـنزرف  وا  دـندش و  ّقح  نامرفب  میلـست 
يراـتفرگ شیاـمزآ و  باوـخ  هکنیا  هّتبلا  میهد 106  شاداـپ  نینچ  اـم  ار  ناراـک  وکن  هک  دـش ] هتفریذـپ  دـنزرف  یناـبرق  ياـجب  وت  میلـست 

مدرم لد  رد  وا  داـی  108 و  میداهن ] نآ  ياجب  ینابرق  نیئآ  زارد  يراـگزور  و   ] میدرک نآ  يادـف  گرزب  يهتـشک  هک  دوب 107  يرادومن 
دزم و  دوـب 111  اـم  نمؤـم  ناگدـنب  زا  وا  هک  مـیهاربا 110  رب  مالـس  سپ ]  ] 109 دنکن ] شـشومارف  خیرات  هک   ] میدراذـگ ياجب  شدـعب 

دـشاب حلاص  يربمغیپ  هک  میداد  قاحـسا  مانب  يدنزرف  دـیون  واب  112 و  دـننادب ] ناشردـق  دـنامب و  ناش  مان  هک   ] میهد نینچ  ار  ناراکوکن 
یهورگ یلو  دنیایب ] ناربمیپ  اهنآ  زا  دنامب و  ناش  لسن  دنوش و  دـنم  هرهب  یـشوخ  ریخ و  ره  زا  هک   ] میدرک هدـنخرف  ار  ناشود  ره  113 و 

هورگ اب  هک  میداد 115  تمعن  نوراـه  یـسومب و  زین  دندش 114 و  رگمتـس  دوخ  رب  راکـشآب  یهورگ  دندوب و  راکوکن  ناش  نادـنزرف  زا 
ّقح رادومن  باتک  هک  میداد  اهنآب  تاروت »  » دندش 117 و هریچ  ناینوعرف ] رب   ] ات میدرک  ناش  يرای  میدناهر 116 و  گرزب  یجنر  زا  ناش 

ام هک  نوراه 121  یـسوم و  رب  مالـس  سپ  میتشاذـگ 120  ياجب  اهنآ  زا  کین  ماـن  میدوـمن 119 و  اـهنآب  تسار  هار  دوب 118 و  لـطاب  و 
هب يزور  دوب 124 و  ساـیلا  ناربـمغیپ  زا  زین  دـندوب 123 و  ام  نمؤم  ناگدـنب  زا  ناشود  ره  نوچ  میهد 122  شاداپ  نینچ  ار  ناراـکوکن 

دنوادخ هکنیا  اب   126 هحفـص 296 ] دینکیم [  اهر  ار  راگدیرفآ  نیرتهب  دـیربیم 125 و  لعبب  زاین  هک  دـیتسین ! راگزیهرپ  ارچ  تفگ : مدرم 
میاهدرک ناش  باذع  باسح و  يهدامآ  هّتبلا  دندرمـش و  غورد  ار  شنخـس  اهنآ  امش 127  يهتشذگ  رد  ياهردپ  امـش و  راگدیرفآ  تسا 

میدراذگ 130 ناگدـنامزاب  رد  کین  مان  سایلا  زا  129 و  هدوسآ ] دناهدیزرمآ و  هک   ] دندوب ادخ  صلاخ  يهدـنب  هک  هتـسد  نآ  رگم   128
هک دوب 134  ربـمغیپ  مه  طول  دوب 133 و  اـم  نمؤم  ناگدـنب  زا  هک  سایلا 132  رب  مالـس  سپ  میهد 131  شاداـپ  نینچ  ار  ناراـکوکن  هک 

ار نارگید  سپس  دوب 136 و  ياجب  ناگدنام  زاب  رد  هک  ینز  ریپ  زج  میدناهر 135  يراتفرگ  زا  یگمه  ار  شاهداوناخ  دوخ و  يراگزور 
ار نآ  هک   ] دیرادن درخ  رگم  دینکیم 138  رذگ  طول ] مدرم  يهدید  بیسآ   ] نیمزرس نآ  زا  ماش  حبصب و  اهبرع  امـش  میدرک 137 و  دوبان 

يوسب دـش  يرارف  دوخ  مدرم  زا  يراـگزور  هک 140  دوب  سنوـی  ناربـمغیپ  زا  یکی  139 و  دیوشیمن ] نمؤم  دیریگیمن و  دـنپ  دـینیبیم و 
یهام  142 دیسر ] بآ  نایمب  نوچ  دور و  ایردب  هک   ] دمآ رد  وا  مانب  دز و  ياهعرق  یتشک  مدرم  اب  سپ  رفاسم 141  راب و  زا  هدنکآ  یتشک 

دوب یهام  مکش  رد  زیخاتـسر  زور  ات  دوب 144  ام  يوگ  حـیبست  وا  هن  رگا  شنزرس 143 و  راوازـس  دوب و  دوخ  رگتمالم  وا  درب و  ورف  ار  وا 
میدـنایورب 147 و شیارب  ودـک  يهتوب  میتخادـنا 146 و  هاـیگ  بآیب و  ینیمز  رب  دوب  راـمیب  هک  ار  وا  اـم  145 و  تفگ ] حـیبست  وا  یلو  ]
میدرک 149 ناشدنمرهب  یگدـنز  زا  يراگزور  دـندش و  نمؤم  یگمه  هک  میداتـسرف 148  نآ  زا  نوزف  ای  يرفن  رازه  دـص  یمدرم  يوسب 

دهاش اهنآ  ای   150 رـسپ ! اهنآ  نادنزرف  تسا و  رتخد  تردق ] نینچ  اب   ] تراگدرورپ دنزرف  ایآ  سرپب  نیکرـشم  هکنیا  زا  دّمحم  يا  نونکا 
دوخ دیئاز و  دنزرف  ادخ  دنیوگ 152  دوخ  يهتخاس  زا  دننادب 151  همه  تسا ] نینچ  هن  یلو  ! ] میدیرفآ هدام  ار  هکئالم  دـندید : دـندوب و 
دوخ نخـس  رگم   155 دـینکیم ! تواـضق  هنوـگچ  دوـشیم و  هچ  ار  امـش   154 دـنیزگ ! رتخد  رـسپ  ياـجب  هک  دوش  اـیآ  دنیوگغورد 153 
امـش يوعد  ات   ] دـیرایب ار  دوخ  يهتـشون  دـیئوگیم  تسار  رگا   157 دـیراد ! دوـخ  يهتفگ  رب  نشور  یلیلد  هتـشون و  اـی   156 دیمهفیمن !

يهدامآ یگمه  دننادیم  دوخ  نایرپ  هکنیا  اب  دناهتـشادنپ  يدنواشیوخ  هحفـص 297 ] نایرپ [  ادخ و  نایم  نارفاک  هکنیا   158 دوش ] رادومن 
سپ يدنوادخ  صلاخ  ناگدنب  حیبست ] شیاتـس و   ] رگم دـننک 160  شفیـصوت  هچنآ  زا  وا  تسا  كاپ  هّتبلا  دنیوا 159 و  تردق  هاگشیپ 
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ّقح تشونرسب  هکنآ  رگم  دینک 163  هارمگ  دیروشب و  ادخ  رب  ار 162  یسک  دیناوتن  دیتسرپیم  هک  اهنآ  امـش و   161 هک ] دیشاب  هدوسآ  ]
رارقا دوـخ  ناگتـشرف  تسا و  هدروآ  دـیدپ  کـلم  ّنج و  مدآ و  هک  تسا  يدـنوادخ  تردـق  سپ   ] دـش یخزود  تسا و  شتآ  يهتـسباو 

همه اب  ناشیدنا  جک  هکنیا  یلو   ] يوگ حیبست  مینامرفب 166 و  هدیشک  فص  میراد 165 و  مولعم  ماقم  ّقح  هاگشیپ  هب  یگمه   164 دننک ]
ادخ صلاخ  ناگدنب  مه  ام  دوب 169  ام  يارب  ناینیشیپ  زردنا  دنپ و  ناگتشذگ و  يروآدای 168  زا  رگا  دنیوگیم :  167 نآرق ] زردنا  دنپ و 

تسا هدش  نّیعم  ام  ربمایپ  ناگدنب  تشونرس  رد  هّتبلا  دننادب 171 و  دوخ ] رفک  تبقاع   ] يدوزب دندش و  رفاک  هناهب ] نیاب   ] سپ میدوب 170 
[ نونکا  ] وت دّـمحم  يا  سپ  دننارگید 174  رب  ّطلـسم  هّتبلا  دنناتـسرپ ] ادخ  هک   ] ام رگـشل  نیرکنم 173 و  رب  هریچ  دـنوش و  يراـی  هک   172

دوز دنهاوخیم  رگم   176 دـناهدرک ] هچنآ   ] دـننیب دوخ  يدوزب  هک  ناـشراک 175  رکفب و  رگنب  شدوخ و  تقوب  اـت  نادرگب  اـهنآ  زا  يور 
زاب  ] نامرف 178 ان  ناگدادـمیب  يارب  دـشاب  يدادـماب  دـب  هچ  دیـسر  باذـع  ناش  نوماریپ  هب  هک  هاگنآ  دـننادب ] نیقی   ] 177 دنوش ! راتفرگ 

تراگدرورپ هچ  دـننیب 180  دوـخ  يازـس  يدوزب  هک  رگنب  رادـم 179 و  اهنآ  ياورپ  يدـنچ  اـت  مینکیم :] رارکت  وت  يارب  ار  دوخ  روتـسد 
. سب تسا و  ناهج  راگدرورپ  صتخم  شیاتـس  یشوخ 182 و  تسا و  مالـس  ناربمغیپ  رب  تسا 181 و  اهنآ  فیـصوت  زا  رتکاپ  یمارگ و 
ِّبَر ال : » تسا هدش  لقن  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  تساوخ  ار  شمدرم  يدوبان  ام  زا  حون  ینعی  يربط :  75 خلا » ٌحُون - انادان  : » نیرّسفم نخس 
- نآرق -154-138- نآرق -29-15- نآرق . - تسا قرغ  نافوط و  مدرم و  ینامرف  اـنب  يراـتفرگ  ِمیِظَعلا » ِبرَکلا   » زا دوصقم  و  خـلا » رَذـَت -
زا مجع  برع و  هک  دـناهدنام  حون  دالوا  زا  اهدازیمدآ  حون  نافوط  زا  سپ  ینعی  يربط :  77 خلا » ُهَتَّیِّرُذ - انلَعَج  [ » هحفص 298  ] 198-177

دالوا ناتسوپ  هایس - نادوس و  دنتسه و  حون  رـسپ  ثفای  دالوا  رزخ  لحاوس  يهنکـس  والـسا و  داژن  كرت و  دنتـسه و  حون  رـسپ  ماس  دالوا 
دهاجم و - 1 35-1- نآرق : - دناهدرک ینعم  روج  دـنچ  عمجم :  78 خـلا » َنیِرِخآلا - ِیف  ِهیَلَع  انکََرت   » 23-1- نآرق . - دنتسه حون  رـسپ  ماح 

هتفگ جاّجز  میدرک 2 - دای  یکینب  وا  زا  اهنآ  نایم  میتفگ و  انث  وا  رب  دّـمحم  تّما  رد  میدراذـگ و  یقاـب  وکین  داـی  حون  زا  دـناهتفگ : هداـتق 
هک تسا  هکنیا  لثم  تسا و   79 ٍحُون » یلَع  ٌمالَـس   » يهلمج بوخ  دای  هکنیا  زیخاتـسر و  زور  ات  میدراذگ  کین  دای  حون  يور  ینعی  تسا :

حون يور  ینخس  ینعی  تسا : هتفگ  ءاّرف  حون 3 - رب  مالـس  دنیوگب : ناهج  يهمه  رد  هک  حون  رب  میدراذگ  ياجب  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ 
تیآ رد  هک  تسا  نیمه  داب و  حون  رب  یتمالـس  تسا  هتفگ  یبلک  ناهج 4 - يهمه  رد  حون  رب  مالـس  دنیوگب  اهتّلم  رخآ  رد  هک  میدراذگ 

، وکین ءانث  رکذ و  نانیرخآ  رد  وا  رب  میدرک  اهر  هتشون : حوتفلا  وبا   625-609- نآرق -273-251- نآرق «. - خلا ٍمالَِسب - ِطبها   » تسا رگید 
ات هدرک و  اجرب  اپ  تباث و  ادـخ  ار  حون  رب  مالـس  ینعی  رخف : نایناهج . نایم  رد  داب  حون  رب  مالـس  تفگ : هگنآ  دـنکفیب  مـالک  زا  هب  لوعفم 

نایم رد  حون  زا  وکین  شیاتس  بوخ و  دای  ینعی  فشک : دننکیم . مالـس  وا  رب  ناش  یگمه  هک  تسا  هدناسر  ارنآ  تاقولخم  همه  هکئالم و 
رد حون  رب  مالـس  ام  زا  هک  تسا  هلمج  زاغآ  سپـس  دوشیم و  مامت  مالک  اجنیا  رد  و  میدراذگ . ياجب  تمایق  زورب  ات  دعب  ناربمغیپ  مدرم و 

« خلا يِزَجن - َِکلذَک  ّانِإ  . » ناهج همه  رد  حون  رب  مالـس  دنیوگب : هدنیآ  مدرم  هک  میدرک  اهر  حون  رب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  ناهج . همه 
هتفگ يرگید  دنامب . ناهج  رد  وا  کین  مان  هک  میداد  واب  شاداپ  روج  هکنیا  حون  يراکوکن  يهطساوب  ینعی  تسا  هتفگ  لتاقم  عمجم :  80

83 خلا » ِِهتَعیِـش - نِم  َّنِإ  َو  [ » هحفص 299  ] 24-1- نآرق . - داد میهاوخ  يراـک  وکین  رهب  میداد  شاداـپ  حونب  هک  روـج  نیمه  ینعی  تسا :
وبا دوب . دّمحم  يهعیش  زا  میهاربا  ینعی  دناهتفگ : عمجم :  27-1- نآرق . - دوب حون  شور  هار و  رب  میهاربا  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :
رگم دومرف : دننکیم . شنزرـس  مان  نیاب  ار  ام  مدرم  مدرک : ضرع  دنمانیم . تاهعیـش  هک  وت  رب  داب  شوخ  دومرف : ع ]  ] رقاب ماما  تفگ : ریـصب 
نمب مردـپ  تفگ : هورع  نب  ماـشه  حوـتفلا : وـبا   84 ٍمِیلَـس » ٍبلَِقب   » 183-157- نآرق «. - خـلا ِِهتَعیِـش - نِم  َّنِإ  َو   » ياهدینـشن ار  هـیآ  هـکنیا 

فیصوت هلمج  نیاب  ار  وا  نآرق  رد  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  درکن و  تنعل  ار  یسک  میهاربا  هک  نکم  تنعل  ار  یـسک  زگره  هک  درک  شرافس 
« َنیِِربدُم ُهنَع  اوَّلَوَتَف   » 89 ٌمیِقَـس » یِّنِإ  َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرظَن  َرَظَنَف   » 267-230- نآرق -20-1- نآرق «. - ٍمِیلَـس ٍبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ذِإ   » تسا هدرک 
اب ار  دوخ  رس  دش  رادومن  هک  دید  ياهراتس  میهاربا  دنتشاد  راک  رس و  یسانش  هراتس  اب  میهاربا  نیرشاعم  مدرم  هک  دناهدرک  لقن  يربط :  90

و دـندرکیم ، رارف  يراـمیب  هکنیا  يریگاو  سرت  زا  مدرم  نآ  موشیم و  راـتفرگ  نوعاـط  يراـمیب  هب  نم  تفگ  تسبب و  یلامتـسد  اـی  یلاـش 
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درک هاگن  هراتـسب  وا  نوچ  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  و  دنکـشب . ار  اهنآ  اـت  دـننک  اـهر  هناـختب  هب  اـهنت  ار  وا  اـهنآ  هک  دوب  هکنیا  میهاربا  ضرغ 
94 َنوُّفِزَی » ِهَیلِإ  اُولَبقَأَـف   » 93 ِنیِمَیلِاب » ًابرَض   » 97-65- نآرق -61-1- نآرق . - موشیم ضیرم  نم  دوش  رادوـمن  هراتـس  هکنیا  تقو  ره  تفگ :

یِّنِإ  » 60-26- نآرق -22-1- نآرق . - دـناهدناوخ فـیفخت  اـب  نوـفزی »  » ندز و ندرگ  سپ  ینعی : دـناهدناوخ  اعفـص  ابرـض  ياـجب  عـمجم :
دوخ ّتین  لد و  لمعب و  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  ادـخ . تداـبع  يارب  سّدـقم  نیمزرـسب  منکیم  ترجاـهم  ینعی  يربط :  99 خلا » ٌبِهاذ -»

شیوخ يادخ  رب  نم  تفگ : دندنکفیم  شتآب  ار  وا  هک  تفگ  هگنآ  نخـس  هکنیا  میهاربا  دـناهتفگ  هتـشون : فشک   18-1- نآرق . - موریم
رب هدنار ، مکح  هدرک و  اضق  هکنانچ  موریم . هّللا  مکح  اضق و  رـسارف  نم  ینعی  دناهتفگ : دیامنب و  نمب  تیافک  تاجن و  هار  دوخ  وا  موریم 

یلِإ ٌرِجاـهُم  یِّنِإ   » دومرف هحفـص 300 ] اجنآ [  هک  تسا  نامه  تفای  صـالخ  شتآ  زا  هک  تفگ  هگنآ  نخـس  هکنیا  دـناهتفگ : و  دور . نم 
یـسوم وا . لوق  زا  تسا  رابخا  ٌبِهاذ » یِّنِإ   » دومرف ار  میهاربا  یلاعت  ّقح  موریم . ماش  يوس  هّللا  ياضر  ناـمرفب و  هک  تسا  نآ  ینعم  یِّبَر »

-153-136- نآرق -39-7- نآرق : - دومرف ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  وا . تفـص  زا  تسا  راـبخا  اـِنتاقیِِمل » یـسُوم  َءاـج  : » تفگ ار 
رد یفطصم  دوب . عمج  نیع  رد  یسوم  دوب . تقرفت  ماقم  رد  میهاربا  وا . ّقح  رد  تسا  رابخا  دوخ  تفص  زا  ِهِدبَِعب » يرـس   225-200- نآرق
رب « 40 «» ّیلَدَـتَف انَد   » یفطـصم عمج  عمج  ناشن  هاـنبّرق .»  » یـسوم عمج  ناـشن  َیِهجَو » ُتهَّجَو  یِّنِإ   » میهاربا تقرفت  ناـشن  دوب . عمج  عمج 

تیاهن رد  دـهجب و  تیادـب  رد  تسا  ندـیرب  ّقح  اب  عاطقنا  ینعم  هدـنب و  عاطقنا  هب  تسا  تراشا  یِّبَر » یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفرعم لها  قوذ 
لاس دـص  هدوسآ . ّقلعت  زو  هناگیب  دوخ  اب  تیراع و  قلخ  اب  تیاهن  رد  و  دـهج . رد  رمع  رکذ و  رد  نابز  یعـس و  رد  نت  تیادـب  رد  ّلکب .
زاب تیاهن  زا  تیادب  دسانـش و  زاب  ّقح  ماقم  زا  قلخ  ماقم  هک  دنهد  نآ  يهدـید  ار  یقطنم  ات  دوش  ورف  برغمب  دـیآ و  رب  قرـشم  زا  باتفآ 

زا هک  وا  و  دسانش ، لیلدب  ار  ّقح  دوش  ّقحب  قلخ  زا  هک  وا  دیآیم ، قلخب  ّقح  زا  بیبح  و  دشیم ، ّقحب  قلخ  زا  لیلخ  تفگ : یطـساو  دناد .
و یِّبَر » اذـه   » هک تخیوآ  یمهو  رد  دیـسریم  هک  یلیلد  رهب  دـمآ . رد  لیلد  هار  زا  لیلخ  هک  ینیبن  دسانـشب ، ّقحب  ار  لـیلد  دـیآ  قلخب  ّقح 

یهلا تفگ : تقیرط  ریپ  یِّبَر .» یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفگ دیدب  نایع  يهدیدب  دیحوت  لامج  دیـسر  تیاهنب  نوچ  دوب  يو  لاح  تیادـب  هکنیا 
نتـشیوخب ار  ّقح  هک  وا  ددرگرب و  تنحم  زور  دراد ، تسود  ناـسحاب  ار  ّقح  هک  وا  دتـسرپ و  عـمط  میب و  هب  دـیوج  لیلدـب  ار  ّقـح  هک  وا 

زاـب راـن  زا  دزوسیم و  رهم  شتآ  رد  دـناوتیمن  تداـبع  دوجو  عاعـش  زا  دـنادیم  وت  رونب  ار  وت  فراـع  یهلا ، درادـنپ . هتفاـی  هتفاـیان  دـیوج 
دهجب و تیادب  رد  تسا  ندیرب  ّقح  اب  عاطقنا  ینعم  هدـنب و  عاطقنا  هب  تسا  تراشا  یِّبَر » یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفرعم لها  قوذ  رب  . دزادرپیمن
. هدوسآ ّقلعت  زو  هناگیب  دوخ  اب  تیراع و  قلخ  اب  تیاهن  رد  و  دـهج . رد  رمع  رکذ و  رد  نابز  یعـس و  رد  نت  تیادـب  رد  ّلکب . تیاهن  رد 
زا تیادب  دسانـش و  زاب  ّقح  ماقم  زا  قلخ  ماقم  هک  دنهد  نآ  يهدـید  ار  یقطنم  ات  دوش  ورف  برغمب  دـیآ و  رب  قرـشم  زا  باتفآ  لاس  دـص 

، دسانـش لیلدب  ار  ّقح  دوش  ّقحب  قلخ  زا  هک  وا  دیآیم ، قلخب  ّقح  زا  بیبح  و  دشیم ، ّقحب  قلخ  زا  لیلخ  تفگ : یطـساو  دناد . زاب  تیاهن 
اذه  » هک تخیوآ  یمهو  رد  دیسریم  هک  یلیلد  رهب  دمآ . رد  لیلد  هار  زا  لیلخ  هک  ینیبن  دسانـشب ، ّقحب  ار  لیلد  دیآ  قلخب  ّقح  زا  هک  وا  و 

تقیرط ریپ  یِّبَر .» یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ   » تفگ دـیدب  ناـیع  يهدـیدب  دـیحوت  لاـمج  دیـسر  تیاـهنب  نوچ  دوب  يو  لاـح  تیادـب  هکنیا  و  یِّبَر »
ار ّقح  هک  وا  ددرگرب و  تنحم  زور  دراد ، تسود  ناسحاب  ار  ّقح  هک  وا  دتـسرپ و  عمط  میب و  هب  دـیوج  لیلدـب  ار  ّقح  هک  وا  یهلا  تفگ :

ران زا  دزوسیم و  رهم  شتآ  رد  دناوتیمن  تدابع  دوجو  عاعـش  زا  دنادیم  وت  رونب  ار  وت  فراع  یهلا ، درادنپ . هتفای  هتفایان  دیوج  نتـشیوخب 
- نآرق -1020-1007- نآرق -333-302- نآرق -279-277- یقرواپ -276-259- نآرق -206-178- نآرق -20-1- نآرق . - دزادرپـیمن زاـب 

ندـیرب رـس  يارب  هدـش  دای  هیآ  رد  هک  میهاربا  دـنزرف  هکنیا  رد  تسا  يدایز  فـالتخا  فشک :  102 َیعَّسلا » ُهَعَم  َغََـلب  اّـمَلَف   » 1140-1109
ِیف يرَأ  یِّن  سّدـقملا . تیب  ای  تسا  هدوب  هّکم  یناـبرق  ياـج  هحفص 301 ]  ] 66-49- نآرق  - 36-1- نآرق  - لیعامسا و ای  تسا  قاحـسا 

هک درک  رذن  وا  دنداد  دنزرف  يهدعو  يریپ  رـس  رد  میهارباب  نوچ  هک  تسا  هدوب  هکنیا  ینابرق  يهّصق  فشک :  4102 َکَُحبذَأ » یِّنَأ  ِمانَملا 
دوب هتـسخ  دوب  هتفر  لیعامـسا  ندید  يارب  هّکمب  هک  یبش  درک . شومارف  دوخ  رذـن  دـش  هلـصاف  نوچ  و  « 41» دنک ینابرق  ادـخ  يارب  ار  وا 
تهج هکنیا  زا  نامحر  ای  تسا  ناطیش  زا  باوخ  هکنیا  هک  دوب  هشیدنا  رد  زور  نآ  نک . افو  دوخ  رذنب  دنتفگ  واب  هک  دید  باوخب  دیباوخ 
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ّقح روتـسد  هک  تسناد  دـید و  باوخ  نامه  رگید  بش  زاـب  تسا  هّجحیذ  متـشه  هک  دـندیمان  یلد  ود  دـیدرت و  ینعی  هیورت »  » زور ار  نآ 
یبش درک . شومارف  دوخ  رذن  دـش  هلـصاف  نوچ  .و  تسا هدـش  دوخ  يهفیظوب  فراع  هک  دـندیمان  هفرع  ار  مهن  زور  يور  هکنیا  زا  تسا و 

هک دوب  هشیدنا  رد  زور  نآ  نک . افو  دوخ  رذنب  دـنتفگ  واب  هک  دـید  باوخب  دـیباوخ  دوب  هتـسخ  دوب  هتفر  لیعامـسا  ندـید  يارب  هّکمب  هک 
زاب تسا  هّجحیذ  متـشه  هک  دـندیمان  یلد  ود  دـیدرت و  ینعی  هیورت »  » زور ار  نآ  تهج  هکنیا  زا  نامحر  اـی  تسا  ناطیـش  زا  باوخ  هکنیا 
هدـش دوخ  يهفیظوب  فراع  هک  دـندیمان  هفرع  ار  مهن  زور  يور  هکنیا  زا  تسا و  ّقح  روتـسد  هک  تسناد  دـید و  باوخ  نامه  رگید  بش 

شدنزرف ندیرب  رسب  روتـسد  میهاربا  باوخ  هک  تسا  فالتخا  هرعاشا  هلزتعم و  نایم  رخف : ماما   206-204- یقرواپ -50-1- نآرق . - تسا
رظن رب  اهلیلد  هتـسد  ره  زا  تسا و  هدوب  بولطم  ندیـشک  ولگب  دراک  نتـسب و  اپ  تسد و  ندناباوخ و  زا  راک  تامّدـقم  نامه  ای  تسا  هدوب 
رسک ءات و  ّمض  اب  و  يراد ! راک  هکنیا  رد  يرظن  هچ  ینعی  دناهدناوخ  ءار  ءات و  حتف  اب  عمجم :  102 يَرت » اذ  ام  . » تسا هدرک  لقن  ناشدوخ 

اب هزمه و  نودب  امّلـس » : » عمجم  103 امَلسَأ » اّمَلَف   » 14-1- نآرق ! - يرادـیم راهظا  يرظن  هچ  ینعی  تسا  هدـش  تءارق  هئارا  ردـصم  زا  ءار 
ار يزیچ  ینعی  ءادف  يروباشین :  107 ٍمیِظَع » ٍحبِِذب  ُهانیَدَف   » 18-1- نآرق . - تسین توافت  ینعم  يهجیتن  رد  تسا و  هدش  تءارق  مال  دیدشت 

ینعمب میظع  و  حوبذم ، ینعی  تسا  هدش  هدیرب  رـس  ناویح  نآ  مسا  لاذ  رـسکب  حبذ  و  ندراذگ ، نآ  ياجب  يرگید  زا  نایز  ریگولج  يارب 
ساّبع نبإ  - 42 تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  دوش . هد  هحفص 302 ]  ] 31-1- نآرق  - رترب نادننامه  رگید  زا  هک  هدـنگ  هبرف و 
يارب ات  دـیرچیم  اـجنآ  رد  دـش و  هداد  تشهب  لـیوحت  دـش و  لوبق  داد و  یناـبرق  يارب  مدآ  رـسپ  لـیباه  هک  تسا  هدوب  يدنفـسوگ  هتفگ :

-3 « 42» میهاربا دزن  دمآ  نیئاپ  ریبث  مانب  هّکم  ياههوک  زا  هک  تسا  هدوب  یهوک  زب  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  - 2 دندروآ . لیعامسا  ینابرق 
وا داتسیا ، میهاربا  دزن  دمآ و  ریزب  هوک  زا  زیمت  هدیرب و  مشپ  يدنفـسوگ  دید  درک  هاگن  وا  میهاربا  يا  دش : دنلب  يزاوآ  تسا : هتفگ  يّدس 

نوچ - 42 تسا : هدش  ینعم  ود  میظعب  فیصوت  و  ٍحبِِذب .» ُهانیَدَف   » ینعم تسا  هکنیا  و  دیرب . رس  ار  دنفسوگ  نآ  درک و  اهر  ار  دوخ  دنزرف 
تسا و یقاب  تمایق  ات  ینابرق  هکنیا  رثا  نوچ  - 2 تسا . هدش  میظعب  فیصوت  تسا  هدش  هتفریذپ  هّللا  لیلخ  دنزرف  لیعامـسا  ینابرق  ضوع 

دنادیمن ار  اهنآ  يهرامـش  سک  دنوادخ  زج  هک  دننکیم  ینابرق  نادنچ  یلاس  ره  رد  تسا و  راک  هکنیا  زا  يوریپ  هب  دـنکب  ینابرق  سک  ره 
هدیرب و مشپ  يدنفسوگ  دید  درک  هاگن  وا  میهاربا  يا  دش : دنلب  يزاوآ  تسا : هتفگ  يّدس  - 3. تسا هدش  میظع  هب  فیصوت  يور  هکنیا  زا 
و ٍحبِِذب .» ُهانیَدَف   » ینعم تسا  هکنیا  و  دیرب . رس  ار  دنفـسوگ  نآ  درک و  اهر  ار  دوخ  دنزرف  وا  داتـسیا ، میهاربا  دزن  دمآ و  ریزب  هوک  زا  زیمت 
. تسا هدش  میظعب  فیـصوت  تسا  هدش  هتفریذپ  هّللا  لیلخ  دـنزرف  لیعامـسا  ینابرق  ضوع  نوچ  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  میظعب  فیـصوت 

دننکیم ینابرق  نادنچ  یلاس  ره  رد  تسا و  راک  هکنیا  زا  يوریپ  هب  دنکب  ینابرق  سک  ره  تسا و  یقاب  تمایق  ات  ینابرق  هکنیا  رثا  نوچ  - 2
َو  » 587-566- نآرق -343-341- یقرواپ . - تسا هدش  میظع  هب  فیـصوت  يور  هکنیا  زا  دنادیمن  ار  اهنآ  يهرامـش  سک  دـنوادخ  زج  هک 

سیردا نامه  سایلا  تسا : هتفگ  هداتق  تسا . نارمع  رسپ  نوراه  رسپ  رازیع  رسپ  صاحنف  رسپ  نیـسای  رـسپ  سایلا  يربط :  123 َسایلِإ » َّنِإ 
ادـخ و ینعمب  نمی  مدرم  تغلب  تسا  هـتفگ  هداـتق  - 1 تسا : فـالتخا  لـعب  ینعم  رد  يربـط :  125 اًلَعب » َنوُعدـَت  َأ   » 21-1- نآرق . - تسا

قـشمد ياه  رهـش - زا  هک  کبلعب  رهـش  مدرم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  - 2 دـیتسرپیم ! دـنوادخ  ریغ  يراگدرورپ  ارچ  ینعی  تسا  راگدرورپ 
و دـندیتسرپیم . ار  وا  هک  تسا  هدوب  ینز  لعب  هک  مدینـش  ملع  لها  یـضعب  زا  تسا : هتفگ  قاحـسا  نبإ  - 3 لعب . مانب  دناهتـشاد  یتب  تسا 

زاین یب  هحفـص 303 ]  ] 22-1- نآرق  - يراـیبآ زا  تسا و  نامـسآ  بآـب  هک  تعارز  تخرد و  رهوـش و  ینعمب  برع  رد  لـعب »  » يهـملک
َّبَر َو  مُکَّبَر   » يهلمجب ّبر »  » يهملک رد  و  هناـخ ، بحاـص  ّبر و  ینعی  راّدـلا  اذـه  لـعب  لـثم  تسا  بحاـص  ّبر و  ینعمب  مه  و  تـسا ،
زاغآ هّللا »  » دشاب و مامت  ياهلمج  َنیِِقلاخلا » َنَسحَأ   » ات تسا  هدش  هدـناوخ  عفر  ولج و  يادـص  اب  ود  ره  هک  تسا  تءارق  فالتخا  ُمُِکئابآ »

-130- نآرق . - تسا ولج  تیآ  رد  نورذت »  » يهلمج هک  دشاب  ولج  لعف  لوعفم  ات  دـناهدناوخ  ءای  يالاب  يادـص  اب  و  دـشاب ، ادـج  يهلمج 
دشاب و نیـسای  لآ و  يهملک  ود  اب  هک  دناهدناوخ  نیـسای  لآ  عفان  رماع و  نبإ  عمجم :  130 َنیِسایلِإ » یلَع  ٌمالَس   » 267-244- نآرق -162

عمج دوش  هدناوخ  لصو  هک  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز  و  دناهدناوخ . هملک  کی  تروصب  ادصیب  مال  هزمه و  ریز  يادص  اب  نارگید 
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ره نینچمه  و  دریگ ، ارف  مالس  ار  شناوریپ  وا و  هک  تسا  هدش  هتفگ  ظّفلت  هکنیا  اب  عمج  تروصب  شناوریپ  اب  سایلا  دوخ  هک  تسا  سایلا 
عمج تروصب  هعماسم  هبلاهم و  دـنیوگیم  ار  بلهم  ینب  عمـسم و  ینب  لثم  دـننکیم  ظّفلت  عمج  تروصب  تسا  وا  هب  هتـسباو  هچنآ  اـب  هملک 

لاکیم لثم  دنشاب  دننامه  يهملک  ود  نیـسایلا  سایلا و  هک  تسا  نکمم  هملک  هکنیا  رد  رگید  هجو  کی  و  بلهم . عمـسم و  نادنزرف  ینعی 
يهملک دوصقم  تسا و  هدوب  هتـشون  ادج  اهنآرق  رد  هک  تسا  هدوب  تهج  نیاب  دـناهدرک  ظّفلت  ادـج  ار  هملک  هکنیا  هک  اهنآ  لیئاکیم و  و 

و تسا ، ربمغیپ  مسا  نیـسای  تسا و  دّـمحم  لآ  نیـسای  لآ  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  دوشیم . لـیها  دـننک  شرّغـصم  نوچ  هک  تسا  هدوب  لآ 
نیـسای شمان  هک  تسا  هدش  ادخ  باتکب  نمؤم  هکنآ  رب  مالـس  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  نانچ  تسا و  هروس  مسا  سی  دناهتفگ  یـضعب 

دـشاب و فیرعت  فرح  لا »  » هک دـناهدناوخ  نیـسایلا » یلع  مالـس   » دـناهدرک و طقاس  ار  هزمه  اـهیراق  یـضعب  يربط :  29-1- نآرق . - تسا
ََقبَأ «. » نیساردا لآ  یلع  مالس  نیلسرملا  نمل  سیردا  ّنا  و   » تسا هدوب  نینچ  دوعسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  حوتفلا : وبا  دشاب . مسا  نیـسای 
ینب دزن  دوب  رومأـم  وا  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  یتـشک و  يوـسب  درک  رارف  ینعی  رخف :  140 ِنوُحشَملا » ِکلُفلا  َیلِإ 

درکیم و اعد  شمدرم  يارب  دـیاب  هکنیا  اب  درکن  یئابیکـش  وا  - 2 درک . رارف  دش و  كانبـضغ  هحفص 304 ]  ] 38-1- نآرق  - دورب لیئارسا 
دنهاوخ راتفرگ  نامرفان  مدرم  دـندوب  هتفگ  واب  نوچ  - 3 دـنکیمن . هفیظو  فـالخ  ربمغیپ  نوچ  تسین  تسرد  تهج  ود  هکنیا  و  درک . رارف 

هکنیا درکیم و  اعد  درکیم و  ربص  دیاب  هکنیا  اب  درک  رارف  وا  و  دیـسر ، دهاوخ  يراتفرگ  راچان  هکنیا  نامگب  درکن  اعد  ناشیا  يارب  وا  دـش 
ناشرس رب - يراتفرگ  نوچ  دش  دنهاوخ  راتفرگ  هک  دوب  هدرک  هدعو  مدرمب  سنوی  - 4 دش . وا  ینامیشپ  بجوم  یلو  دوبن  ینامرفان  وا  راک 

دندش و نمؤم  اهنآ  یلو  درک  رارف  داد و  باذع  يهدعو  شمدرمب  سنوی  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا  درک . رارف  وا  دش  رید  دماین و 
یتشکب درک و  رارف  تفرن و  مدرم  نایم  تلاجخ  زا  دش و  كانمـشخ  باذع  ندیـسرن  زا  تشادـن  ربخ  ناش  نامیا  زا  هک  وا  دـندشن  راتفرگ 

یـسک تسا و  هدش  يدـمآ  شیپ  هک  دنتـسناد  مدرم  تفرن و  درک و  ریگ  یتشک  تفگ : هداتق  يربط :  141 خلا » َمَهاسَف -  » هک نع  تسـشن .
وا زا  یتشک  ندنام  يراتفرگ و  هک  دنتـسناد  دمآ  رد  سنوی  مانب  دندز  هعرق  تقیقح  فشک  يارب  تسا  هدـش  نینچ  هک  تسا  هدرک  يراک 

و دوب ، تمـالم  ّقحتـسم  ینعی  عمجم :  19-1- نآرق . - دوب تمـالم  ّقحتـسم  وا  ینعی  حوتفلا : وـبا   142 ٌمِیُلم » َوُـه  َو   » 19-1- نآرق . - تسا
. درک رارف  مدرم  نایم  زا  ّقح  نامرف  نودب  نوچ  نامرف  كرت  رب  تازاجم  باذع و  يارب  هن  دوب  تساوخ  زاب  باتع و  يور  زا  تمالم  هکنیا 
. دوب نارازگ  زامن  يهتـسد  زا  يراودـیما  اب  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  عمجم :  143 َنیِحِّبَـسُملا » َنِم  . » تیـصعم هن  تسا  یلوا  كرت  هـکنیا  و 
-168- نآرق -24-1- نآرق «. - َنیِِملاّظلا َنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناحبُـس  َتنَأ  اـّلِإ  َهلِإ  ـال   » تفگیم ار  هلمج  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  دـیعس 

تمحزیب ات  تساوخیم  دوب . يو  هاگتولخ  نطاب  يور  زا  اّما  دوب  سنوی  يالب  یهام  مکـش  رهاظ  يور  زا  هک  دنچره  هتـشون : فشک   238
هاگ تولخ  دورمن  شتآ  نایم  رد  ار  لیلخ  دـنتخاس  هاگتولخ  یهام  مکـش  ار  سنوی  کنانچ  هحفـص 305 ] دیوگ [ . يزار  تسود  اب  رایغا 
زا رتشیب  هکلب  رازه  دص  اهنآ  يهرامش  هک  یمدرم  يوسب  میداتسرف  ار  وا  ینعی  يربط :  147 َنوُدیِزَی » َوأ  ٍفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهانلَسرَأ  َو  . » دنتخاس

نیاب اـهنآ  يهرامـش  هک  میداتـسرف  یمدرم  يوسب  ار  وا  دوش : ینعم  نینچ  هلمج  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  رتهب  عمجم :  54-1- نآرق . - دوب نآ 
دـص دهاوخب  دنیب  ار  اهنآ  یـسک  رگا  ینعی  دشاب  رییخت  وأ »  » ینعم هیوبیـس  يهتفگب  ای  تسا و  ماهبا  وأ »  » ینعم حالطـصاب  و  دوب . اههزادـنا 

و دوب ، رپیب  غرم  يهجوج  دننام  دش  ردب  یهام  مکـش  زا  سنوی  نوچ  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ  و  تسا . رتشیب  دـیوگ  هاوخ  دـنادب و  رازه 
زا شیپ  مدرم  نامه  هکنیا  تسا  نکمم  و  لصوم . نیمزرس  زا  يونین  مدرم  يارب  دش  رومأم  وا  دناهتفگ : و  ٌمیِقَس .» َوُه  َو   » ینعم تسا  نیمه 
. - دـناهدوب رگید  یمدرم  اـهنیا  تسا  نکمم  و  دـناهدش . نمؤم  تسا و  هدروآ  اـهنآ  يارب  ینید  هبترم  هکنیا  هک  دـناهدوب  سنوی  يراـتفرگ 

ردارب سیلبا  ادخ و  دناهتفگیم : یضعب   48-1- نآرق : - تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  158 ًابَسَن » ِۀَّنِجلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  اُولَعَج   » 441-423- نآرق
اب لاص » : » عمجم  163 ِمیِحَجلا » ِلاص  . » دش ادیپ  هکئالم  اهنآ  زا  تفرگ و  رتخد  ّنج  زا  ادخ  دـنتفگیم : یـضعب  تسا : هتفگ  هداتق  دنتـسه .

طقاس نینکاس  ءاقتلا  هطساو  هب  واو  هفاضا و  يهطـساوب  نون  هک  تسا  هدوب  عمج  يهغیـصب  نولاص »  » دناهتفگ دناهدناوخ و  مال  ولج  يادص 
تسا تراشا  تقیرط  ناسل  رب  تیآ  هکنیا  هتشون : فشک   164 ٌمُولعَم » ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اّنِم  ام  َو   » 19-1- نآرق . - تسا هدنام  ياجب  هّمض  دش و 
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رد یکی  برق ، رون  رد  یکی  دوهش ، تریح  رد  یکی  فشک ، قرب  رد  یکی  دجو ، رکـش  رد  یکی  تقیقح : بابرا  تافـشاکم  تالزانمب و 
نیرب ات  هار  هکنیا  رد  هدنور  هداهن  دـیحوت  يوک  رـس  رب  تسا  ایرد  تفه  هکنیا  دارفا . تقیقح  رد  یکی  عمج ، ءاهب  رد  یکی  دوجو ، تیالو 

 - یفطـصم هک  تسا  نآرق  هاگرد  تفه  زا  رحب  تفه  هکنیا  ياقـستسا  دسر و  دـیحوت  يوک  رـسب  هک  دـشابن  اور  دـنکن  رذـگ  ایرد  تفه 
فشک  171 اُنتَِملَک » تَقَبَس  دََقل  َو  «. » خلا فرحا - ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا   » هک داد  ربخ  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  هحفص 306 ]  ] 44-1- نآرق

هک تسناد  درک  زا  شیپ  تسا : ملع  قبـس  لّوا  تمکح . مّوس  تدارا  رگید  ملع ، یکی  لـصا : هس  رب  تسا  لمتـشم  اـجنیا  تملک  رارـسألا :
درک و تسار  درک  هچنآ  تسا : تمکح  قبـس  مّوس  دنک . هک  تساوخ  درک ، دیاب  هک  تسناد  هچنآ  تسا : تدارا  قبـس  رگید  درک . دـیابیم 

ودـب رو  مدود ، شتآ و  نایم  مسرن ، زور  نآ  زاب  ات  مدوبن . نم  يدوب و  ارم  وت  هک  زور  نآ  مبای  زاب  اـجک  زا  تفگ : تقیرط  ریپ  درک . ازـسب 
ریسفت  172 َنُوِبلاـغلا » ُمَُهل  انَدـنُج  َّنِإ  َو   » 31-1- نآرق . - مدونـشوخ دوخ  دوبنب  مباـی  رد  وت  دوب  رو  مدوـس ، رب  مباـی  زاـب  ار  زور  نآ  یتـیگ 

رد  || راـکب  یتـقو  مه  بولغم  دوـش  رگ  تسا  تروـص  هجوز  ین  ار ، اـیبنا   || تسا  تّجح  رد  اـبلاغ  ّتیبلاـغ   41-1- نآرق : - هاشیلعیفص
 || وا تّجح  ردـنا  دوب  بلاغ  هکنآ  دوب ز  قلخ  مامت  رب  بلاغ  کیل   || دوهی  بولغم  هچرگ  یـسیع  تشگ  راکماک  تسا و  بلاغ  تقیقح 

نوچ  || نایعلاب  بلاغ  دندرگ  مه  هاگ  دیما  ردنا  نیـسح  ای  بلاغ ! دوب   || دیزی  ناک  یناد  کین  رگ  يرگنب  وا  ّتیبولغم  دنب  ردـنا  دـب  یک 
شیب رد  - 1 تایآ : هکنیا  رد  ام  نخس  دوب  بلاغ  ینت  اهرکشلب  هک   || دوب  بجاو  یتّجح  ّقح  زا  مه  هکنیا  نایطبق و  رب  نکـش  فص  میلک 
هکنیا تسا  نکمم  تسا  هدش  هدروآ  اهنآ  زا  یتشذگرس  مان و  رگید  تایآ  رد  هکنیا  اب  تسا  هدش  هتشذگ  ناربمغیپ  زا  يدای  هیآ  داتفه  زا 

- مّود تسا . هدش  هتفگ  لّصفم  تقو  ياضتقاب  رگید  تایآ  رد  راکفا و  هّجوت  راصتخا و  هب  ندرب  مان  يارب  لّوا - دشاب : تهج  دـنچب  رارکت 
دراوم ياهراپ  رد  هکنانچ  تسا  هدش  هداد  بسانم  یباوج  شسرپ  تقو  ره  رد  تسا  هدش  هدیسرپ  ناربمغیپ  هکنیا  زا  تاقوا  فالتخاب  نوچ 

یپ رد  یپ  ياهیروآدای  رارکت و  يارب  دیاش  مّوس - خلا .» ِنیَنرَقلا - ِيذ  نَع  َکَنُولَئسَی   » لثم هدب  باوج  وت  دنسرپیم  وت  زا  تسا : هدش  هتفگ 
انـشآ و ربمغیپ  تقیقحب  اهنآ ، يربهر  شور  هحفص 307 ]  ] 577-541- نآرق  - زا دنوش و  هّجوتم  تبقاع  دنونـشب و  رّرکم  مدرم  ات  دـشاب 

رـس زا  هک  دشاب  مه  ربمغیپ  يرادلد  يارب  دیاش  مراهچ - دنور . تسار  هارب  دنریگب و  دنپ  اهنآ  ياهتّلم  تبقاع  راتفر و  زا  مه  دنوش و  نمؤم 
َّنِإ َو   » تیآ 83 - 2 دناهدیسر . هجیتنب  ات  دناهدرک  راومه  دوخ  رب  ار  مدرم  ینادان  جنر  یگمه  نارگیدب  ات  هدوب  حون  هک  ناربمغیپ  يهلـسلس 

روجب بادآ  ماکحا و  هک  مادک  ره  و  دنوریم ، نآ  لابندب  یگمه  هک  تسا  یتقیقح  کی  ناربمغیپ  يربهر  هک  دنامهفیم  خـلا » ِِهتَعیِـش - نِم 
دوهی یحیـسم و  ناملـسم و  زگره  سپ  تسا . راگزور  مدرم و  فالتخا  يارب  هکلب  تسا  اهنآ  فالتخا  يور  زا  هن  دنروآیم  رتشیب  ای  رگید 

هک دنتـشاد  فدـه  کی  یگمه  دـندوب و  امنهار  تقیقح  کی  هب  ار  رـشب  اهنآ  هک  دـنناربمغیپ  وریپ  یگمه  دـنرادن و  فالتخا  رگدـکی  اب 
دنفـسوگ نوچ  هک  دـشاب  روطنیا  دـیاش  خـلا » ِمانَملا - ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای   » يهلمج تیآ 102  - 3 39-13- نآرق . - دشاب داعم  دـیحوت و 

هکنانچ تسا  هدوب  یگدـنب  يهناشن  نیرتگرزب  ندرک  ینابرق  نآ و  زا  تشذـگ  تسا  هدوب  مدرم  كاشوپ  كاروخ و  یگدـنز و  يهیامرس 
تسا هدرکیم  رکف  هدیـسرن و  يربمغیپ  ماقم  هب  عقوم  نآ  ات  لیلخ  ترـضح  دیاش  و  تسا . هدش  يروآدای  رایـسب  ینابرق  روتـسد  تاروت  رد 

وا يارب  باوخ  رد  هشیدنا  نیمه  دوب و  دهاوخ  یگدنب  صولخ و  نیرتالاب  دنزرف  ندیرب  رس  سپ  دراد  شزرا  ّقح  هاگـشیپ  هب  ینابرق  نوچ 
راک نیاب  روتـسد  نوچ  یلو  مدیرب  رـس  ار  وت  هک  مدید  باوخب  تفگ  دوخ  دـنزرفب  يور  هکنیا  زا  تسا  هدـش  هداد  شیامن  لمع  تروصب 

هک يداد  ماجنا  ار  دوخ  راک  ینعی  ایؤُّرلا » َتقَّدَـص   » تسا هدـش  باطخ  واب  تسا  هدز  راک  نیاب  تسد  دوخ  يونعم  لاـمک  يارب  هتـشادن و 
زب میدرک  لقن  هکنانچ  تسا  دنفسوگ  ینابرق  تشذگ ، لامک  دمهفب  ات  دنداد  ناشن  واب  يدنفـسوگ  دشاب و  تشذگ  ّتین و  صولخ  راهظا 
زا زب  ندمآ  دوب  یّمهم  میظع و  راک  هک  دشاب  نیمه  ٍمیِظَع » ٍحبِِذب  ُهانیَدَف   » ینعم دیاش  و  دیرب ، رـس  تسناد و  وا  دمآ و  نیئاپ  هوک  زا  یهوک 

-736- نآرق -63-22- نآرق  - كولـس ریـس و  تضاـیر و  نیرخآ  دـیاش  و  داد ، ناـشن  ار  مدرم  رگید  میهاربا و  يهفیظو  تقیقح  هک  هوک 
َوَُهل اذه  َّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ  يور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  نیمه  وا  تّوبن  ماقمب  ندیـسر  میها و  هحفص 308 ]  ] 1020-990- نآرق -756

رد هک  دشاب  نیمهب  هراشا  ُهانیَدان » امَلـسَأ -...  اّمَلَف   » يهلمج دیاش  دوب و  لیلخ  لامک  يهبترم  نیرخآ  گرزب و  شیامزآ  هک  ُنِیبُملا » ُءالَبلا 
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نیرّـسفم ثحب  يارب  یئاج  میدرک  اههیآ  هکنیا  زا  ام  هک  هدافتـسا  هکنیا  اـب  و  میدرک . شزاوآ  اـب  تفر و  ـالاب  يربمغیپ  ماـقمب  عقوم  هکنیا 
درک مادقا  ارچ  دوبن  فظوم  رگا  و  ایؤُّرلا » َتقَّدَص   » دنتفگ واب  هدیربن  رس  هنوگچ  سپ  دوب  رسپ  ندیرب  رسب  فّظوم  میهاربا  ایآ  هک  دنامیمن 

-4 594-592- یقرواپ -525-505- نآرق -237-226- نآرق -218-202- نآرق -131-92- نآرق « - 1«43 .» تسا وغل  نانخـس  هکنیا  ماـمت 
رب دنوادخ  تسا : هدرک  زاغآ  نینچ  تسا و  هتـشون  یبن  سنوی  باتک  مان  هب  يهحفص 1341  تاروت  رد  خلا » َُسنُوی - َّنِإ  َو   » تیآ 139 زا 

-361-262- نآرق  - 38-19- نآرق  - هک اریز  نک  ادـن  نآ  رب  ورب و  گرزب  رهـش  يونین  هب  زیخ و  رب  تفگ : هدـش  لزاـن  ياـتما  نب  سنوـی 
1183-1116- نآرق -1106-1042- نآرق -1036-988- نآرق -887-841- نآرق -715-636- نآرق -563-510- نآرق -430-377- نآرق

هدمآ دورف  افایب  دنک و  رارف  شیشرتب  دنوادخ  روضح  زا  ات  تساخ  رب  سنوی  اما  تسا . هدمآ  رب  نم  روضحب  ناشیا  ترارش  هحفص 309 ] ] 
تایآ ریسفت  رد  نیرّسفم  هچنآ  تفگ : ناوتیم  هک  دسیونیم  ار  وا  تشذگرس  هحفص  هس  دودح  رد  و  دوب ، شیشرت  مزاع  هک  تفای  یئیتشک 

36 تایآ 112 - نمض  ایبنا  يهروس  ؤزج 17  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  هکنانچ  تسا  هحفـص  هس  هکنیا  زا  ياهصالخ  دناهتـشون  سنویب  طوبرم 
يدـب و ساسحا  یتشک  رد  سنوی  ندوب  زا  مدرم  میدرک  لقن  هکناـنچ  دـیاش  خـلا » َناـکَف - َمَهاـسَف   » هک نع  تیآ 141 - 5 میاهدرک . لقن 

نداتفا عقوم  هک  ٌمیِقَـس » َوُه  َو   » يهنیرقب تسا و  هتفرگ  ناهدـب  ار  وا  یهام  دـناهتخادنا و  ایردـب  ار  وا  دـناهدز و  هعرق  دـناهدرک و  يراوگان 
« هعلتبا  » هن تسا  هدش  هتفگ  همقتلا »  » هیآ رد  نوچ  دریمب  وا  يهدعم  رد  درب و  ورف  ار  وا  تسا  هتـسناوتن  یهام  دیاش  دوب  ضیرم  رانکب  سنوی 

يرانکب ار  وا  جوم  تسا و  هدرک  اهر  ناهد  زا  ار  شراکش  هک  تسا  هدش  ربارب  ياهثداح  ینمشد و  اب  هتفرگ و  ناهد  رد  همقل  لثم  دیاش  و 
ِهیَلَع ُمتنَأ  ام   » تیآ 162 - 6 255-237- نآرق -40-14- نآرق . - دوشیم ناوتان  راـمیب و  ثداوح  نینچ  ندرک  راذـگ  رب  اـب  هّتبلا  هتخادـنا و 

هک ار  نآ  رگم  دـنادرگ  رب  تسار  هار  زا  ار  ناسنا  دـناوتیمن  یـسک  تسا و  یتسرپ  ادـخ  ینیب و  ّقح  رب  یمدآ  تشرـس  دـنامهفیم  َنِیِنتاـِفب »
هحفص 310]  ] 48-14- نآرق . - تسا مّنهج  رد  ینتخوس  نایشتآ و  يهتسد  زا  دراد و  يرگید  تشرس 

هروس ص

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   38 - 

ات 44] تایآ 1  [: 38  ] هروس ص ]

ٍنرَق نِم  مِِهلبَق  نِم  انکَلهَأ  مَک  [ 2  ] ٍقاقِش َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  [ 1  ] ِرکِّذلا ِيذ  ِنآرُقلا  َو  -1-37 ص  نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ًاهلِإ َۀَِهلآلا  َلَعَج  َأ   253-1- نآرق [ - 4  ] ٌباّذَک ٌرِحاس  اذـه  َنوُِرفاکلا  َلاق  َو  مُهنِم  ٌرِذـنُم  مُهَءاج  نَأ  اُوبِجَع  َو  [ 3  ] ٍصانَم َنیِح  َتال  َو  اوَداـنَف 
ِۀَّلِملا ِیف  اذِهب  انعِمَـس  ام  [ 6  ] ُداُری ٌءیََـشل  اذـه  َّنِإ  مُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربـصا  َو  اوُشما  ِنَأ  مُهنِم  ُأَـلَملا  َقَلَطنا  َو  [ 5  ] ٌباجُع ٌءیََـشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو 
ِۀَمحَر ُِنئازَخ  مُهَدنِع  مَأ  [ 8  ] ِباذَع اُوقوُذَی  اَّمل  َلب  يِرکِذ  نِم  ٍّکَش  ِیف  مُه  َلب  اِننَیب  نِم  ُرکِّذلا  ِهیَلَع  َلِزنُأ  َأ  [ 7  ] ٌقالِتخا َّالِإ  اذه  نِإ  ِةَرِخآلا 
ٌموُزهَم َِکلانُه  ام  ٌدنُج  [ 10  ] ِبابسَألا ِیف  اوُقَترَیلَف  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  مَُهل  مَأ   421-1- نآرق [ - 9  ] ِباّهَولا ِزیِزَعلا  َکِّبَر 

[13  ] ُبازحَألا َِکئلوُأ  ِۀَکیَألا  ُباحـصَأ  َو  ٍطُول  ُموَق  َو  ُدوُمَث  َو  [ 12  ] ِداتوَألا ُوذ  ُنوَعِرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَـک  [ 11  ] ِبازحَألا َنِم 
اَنل لِّجَع  انَّبَر  اُولاق  َو  [ 15  ] ٍقاوَف نِم  اَهل  ام  ًةَدِحاو  ًۀَحیَـص  ّالِإ  ِءالُؤه  ُرُظنَی  ام  َو   353-1- نآرق [ - 14  ] ِباقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَـک  ّالِإ  ٌّلُک  نِإ 

َو ِّیِشَعلِاب  َنحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِجلا  اَنرَّخَـس  ّانِإ  [ 17  ] ٌباّوَأ ُهَّنِإ  ِدـیَألا  اَذ  َدُواد  انَدـبَع  رُکذا  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِربصا  [ 16  ] ِباسِحلا ِموَی  َلبَق  اـنَِّطق 
ُأَبَن َكاتَأ  لَه  َو  [ 20  ] ِباطِخلا َلصَف  َو  َۀَمکِحلا  ُهانیَتآ  َو  ُهَکُلم  اندَدَش  َو   352-1- نآرق [ - 19  ] ٌباّوَأ َُهل  ٌّلُک  ًةَروُشحَم  َریَّطلا  َو  [ 18  ] ِقارشِإلا

َو ال ِّقَحلِاب  انَنَیب  مُکحاَف  ٍضَعب  یلَع  انُضَعب  یَغب  ِنامـصَخ  فََخت  اُولاق ال  مُهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ذِإ  [ 21  ] َبارحِملا اوُرَّوَسَت  ذِإ  ِمصَخلا 
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[23  ] ِباطِخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اهِینلِفکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَجعَن  َِیل  َو  ًۀَجعَن  َنوُعـِست  َو  ٌعِست  َُهل  یِخَأ  اذه  َّنِإ  [ 22  ] ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ  انِدها  َو  طِطُشت 
ٌلِیلَق َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  یِغبََیل  ِءاطَلُخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاِعن  یلِإ  َِکتَجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  دََـقل  َلاق 
ٍبآَم َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدـنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکلذ  َُهل  اـنرَفَغَف   727-1- نآرق [ - 24  ] َبانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفغَتـساَف  ُهاّنَتَف  اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  مُه  اـم 
ِلِیبَس نَع  َنوُّلِضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  َکَّلُِضیَف  يوَهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَحلِاب  ِساّنلا  َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكانلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای  [ 25]

َنیِذَِّلل ٌلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَنَیب  ام  َو  َضرَـألا  َو  َءاـمَّسلا  اَـنقَلَخ  اـم  َو  [ 26  ] ِباسِحلا َموَی  اوُسَن  اِمب  ٌدـیِدَش  ٌباذَـع  مَُهل  ِهّللا 
ُهانلَزنَأ ٌباتِک  [ 28  ] ِراّجُفلاَک َنیِقَّتُملا  ُلَعَجن  مَأ  ِضرَألا  ِیف  َنیِدِـسفُملاَک  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَجن  مَأ  [ 27  ] ِراّنلا َنِم  اوُرَفَک 

ِهیَلَع َضِرُع  ذِإ  [ 30  ] ٌباّوَأ ُهَّنِإ  ُدبَعلا  َمِعن  َنامیَلُس  َدُواِدل  انبَهَو  َو   714-1- نآرق [ - 29  ] ِبابلَألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َکَیلِإ 
ِقوُّسلِاب ًاحسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اهوُّدُر  [ 32  ] ِباجِحلِاب تَراَوت  یّتَح  یِّبَر  ِرکِذ  نَع  ِریَخلا  َّبُح  ُتبَبحَأ  یِّنِإ  َلاـقَف  [ 31  ] ُدایِجلا ُتاِنفاّصلا  ِّیِشَعلِاب 

یِغَبنَی ًاکُلم ال  ِیل  بَه  َو  ِیل  رِفغا  ِّبَر  َلاـق   374-1- نآرق [ - 34  ] َبانَأ َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسرُک  یلَع  انیَقلَأ  َو  َنامیَلُـس  اّنَتَف  دََقل  َو  [ 33  ] ِقانعَألا َو 
َو [ 37  ] ٍصاّوَغ َو  ٍءاَّنب  َّلُک  َنیِطاـیَّشلا  َو  [ 36  ] َباصَأ ُثیَح  ًءاخُر  ِهِرمَِأب  يِرَجت  َحـیِّرلا  َُهل  انرَّخَـسَف  [ 35  ] ُباّهَولا َتنَأ  َکَّنِإ  يِدَعب  نِم  ٍدَـحَِأل 

ٍبآَـم َنسُح  َو  یفلَُزل  انَدـنِع  َُهل  َّنِإ  َو   334-1- نآرق [ - 39  ] ٍباسِح ِریَِغب  کِسمَأ  َوأ  ُننماَف  اـنُؤاطَع  اذـه  [ 38  ] ِدافـصَألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ 
انبَهَو َو  [ 42  ] ٌبارَش َو  ٌدِراب  ٌلَسَتغُم  اذه  َِکلجِِرب  ضُکرا  [ 41  ] ٍباذَع َو  ٍبُصِنب  ُناطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ذِإ  َبوُّیَأ  انَدبَع  رُکذا  َو  [ 40]

ُهَّنِإ ُدبَعلا  َمِعن  ًاِرباص  ُهاندَجَو  ّانِإ  ثَنَحت  َو ال  ِِهب  بِرضاَف  ًاثغِـض  َكِدَِیب  ذُخ  َو  [ 43  ] ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  اّنِم  ًۀَـمحَر  مُهَعَم  مُهَلثِم  َو  ُهَلهَأ  َُهل 
زجاع و دـسرن و  نآب  سک  هک  هیاپ  دـنلب  ندوب ، باـیمک  تّوق ، تفارـش ، ةّزع » : » تاـغل ینعم  هحفـص 312 ]  ] 426-1- نآرق [ - 44  ] ٌباّوَأ
اب ّطق » . » خیم ینعمب  ات  حتف  رسک و  نوکسب و  دتو  عمج  داتوألا » . » هاگرارف هاگهانپ و  صانم » . » نتـشاد گنن  راع و  تریغ و  دوش ، بولغم 

ّدح و زا  زواجت  طاطـشا  ردـصم  زا  ططـشت » . » هبرگ دوش و  هتـشون  هزیاج  يارب  هک  هلاوح  کچ و  بش ، زا  یتعاس  هرهب ، ینعمب  لّوا  رـسک 
اجنآ زا  تاجلاعم  ياهراپ  يارب  هک  قاس  نیئاپ  گر  هداتـسیا ، اپ  تسد و  هس  يور  هک  یبسا  نفاص : عمج  تانفاص » . » ّقح زا  يرود  طارفا ،

. تسین مولعم  تقیقح  هک  هتخیمآ  تسردان  تسرد و  يهثداح  ربخ و  درت ، کشخ و  هایگ  هتـسد  ثغـض » . » دنریگیم نوخ  دننکیم و  دـصف 
شیرق دش و  رامیب  ربمغیپ  يومع  بلاط  وبا  هک  دناهدرک : لقن  ساّبع  نبإ  زا  یئاسن  يذمرت و  دمحا و  یطویـس : لوزنلا  بابـسا  لوزن : نأش 

مهاوخیم دومرف : یهاوخیم ! هچ  اهنیا  زا  وت  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  بلاـط  وبا  دـندرک . هلگ  وا  دزن  ربمغیپ  زا  اـهنآ  دـنتفر . وا  دزن  ربمغیپ  و 
: دومرف تسا ! یچ  یهاوخیم  وت  هک  هملک  نآ  دیـسرپ  وا  دـهد . ناشیاب  هیزج  مجع  دوش و  اهنیا  هب  نتورف  برع  هک  دـنیوگب  ياهملک  کـی 

اُوقوُذَی اَّمل   » تیآ 8 ات  يهروس ص  اهنآ  نخـس  هکنیا  يارب  دـشاب . ادـخ  کی  هک  تسا  بیجع  رایـسب  هکنیا  دـنتفگ : اـهنآ  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال  »
قداص و دّـمحم ،  ] نانمؤمب 1 نابرهم  ناـگمهب و  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :  344-319- نآرق -205-179- نآرق . - دش لزان  ِباذَـع »

رگم  ] ینمشد 3 ینامرفان و  دنیدنسپ و  دوخ  يوخ  راتفرگ  نارفاک  یلو  زردنا 2  دنپ و  رسارس  هزاوآ و  دنلب  نآرقب  دنگوس  تسا ] وگتـسار 
دوبن 4 یگدوسآ  ماگنه  هک  دندرک  دـنلب  يرازب  دوخ  زاوآ  هاگنآ  میدرک و  دوبان  ار  ناشیا  زا  شیپ  هحفص 313 ] مدرم [  نیدنچ  دننادیمن ]

یکی ار  اهادخ  هک  تسا 5  وگغورد  يوداج  هکنیا  دنیوگیم : هدـمآ و  ناش  يارب  ناشدوخ  زا  يروآ  میب  هک  دـنرآ  تفگـش  نارفاک  هکنیا 
ّقح دارم  هک  دیـشاب  دوخ  نایادخ  اب  دیورب  دنتفگ : دـنتفرگ و  شیپ  دوخ  هار  ناش  ناگرزب  شراتفگ 6 و  تسا  ینخس  تفگـش  هچ  هدرمش 
هن رگ  و   ] تسا 8 وا  دوخ  يهتخاس  دّمحم  نخس  راچانب ] سپ   ] میاهدینـشن زگره  يزیچ  نینچ  نامدرم  رگد  زا  ام  هچ  سب 7  تسا و  نیمه 

دناهدیدن 9 ام  باذـع  دنتـسه و  لد  ود  ام  دای  رد  هک  تسا ] نامیا  زا  هن  نارفاک  نخـس  هکنیا  ! ] دوش لزان  واب  نآرق  ام  يهمه  نایم  زا  ارچ ]
[ تسا نینچ  رگا  ! ] دـنیاور نامرف - نامـسآ  ات  نیمز  زا  کلمب  ای  تسا 10  اهنآ  تسد  رد  گرزب  يهدنـشخب  دـنوادخ  بیغ  ياههنازخ  ای 

تسکش رکشل  يهتـسد  نایعّدم  هکنیا  هک  تسا  اجنیا   11 دنتسرفب ] نآرق  دنهاوخ  سک  ره  يارب  و   ] دنور نامـسآب  دنراد  هک  يزیواتـسدب 
ناشربمغیپ بیعش  و   ] دنتشاد هوبنا  ياههشیب  هک  اهنآ  طول و  دومث و  هورگ  راکمتس 13 و  نوعرف  داع و  حون و  مدرم  هکنانچ ]  ] دناهتفای 12

کی رگم  دننیبن  يزیچ  دنرادن و  يراظتنا  مه  بارعا  هکنیا  دش 15  راوتسا  ناشیا  رب  رازآ  ناربمغیپ و  رکنم  دندوب  یبازحا  یگمه   14 دوب ]
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يدوزب هدیسرن  باسح  زور  هک  نونکا  مه  اراگدرورپ  دنتفگ : هرخسمب ] نارفاک  هکنیا   ] 16 دشابن . تشگزاب  تلهم و  هار  هک  دایرف  تخس 
تشاد 18 و ادخ  اب  لد  يور  هک  ار  دواد  ام  دنمورین  يهدنب  راد  دای  هب  شاب و  ابیکـش  ناش  هتفگ  رب  مه  وت  دّمحم  يا  هدب 17  ار  ام  باسح 
دنتـشاد 20 و واب  يور  یگمه  هدـش  مهارف  ناغرم  زین  دـندوب 19 و  وا  حـیبست  زاوآ  مه  ماش  حبـصب و  هک  میدرک  وا  نامرفب  ار  اههوک  اـم 
هک ياهدینـش  ناهاوخ  داد  ربخ  ایآ  دّمحم ] يا   ] عطاق 21 نخـس  تواضق و  يورین  مه  میداد و  شناد  واب  میدرک و  راوتـسا  ار  وا  تموکح 

- نآرق  - 22-20- یقرواپ  - اهنآ دیـسرت و  اهنآ  زا  وا  واهنآ  دیـسرت و  اهنآ  زا  وا  و  « 44» دندش وا  دزنب  دـنتفر و  الاب  شبارحم  راوید  زا  یتقو 
نک یـسرداد  یتسردب  ام  نایم  وت  تسا و  هدرک  زواجت  يرگیدب  یکی  هک  میهاوخ  داد  ود  ره  ام  هک  سرتم  دـنتفگ : هحفص 314 ]  ] 29-5

دراد و شیم  هن  دون و  هک  تسا  نم  ردارب  هکنیا  تفگ : یکی  دیسرپ  اهنآ  يوعد  زا  هک  دواد  نک 23  نام  يربهر  تسار  هارب  هدرکن  متس  و 
وت رب  هّتبلا  تـفگ : دواد  درامـشیم 24  گرزب  ار  دوخ  دنکیم و  یتشرد  نم  اب  نخـس  رد  راذـگاو و  نمب  دوخ  شیم  دـیوگیم  وا  یکی ، نم 

رگم دننکیم  زواجت  رگدکی  رب  دنراد  راک  رس و  مه  اب  هک  اهنآ  رتشیب  دیازفیب و  دوخ  نآ  رب  ار  وت  شیم  تسا  هتـساوخ  هک  تسا  هدرک  متس 
دوخ يادخ  زا  میدرک  شـشیامزآ  هک  تسناد  دمآ و ] دوخب   ] دواد دنتـسه ، كدـنا  اهنآ  و  دـننکن ] زواجت   ] دـنراک وکین  نمؤم و  هک  اهنآ 

تسا و دنم  رهب  ام  هاگشیپ  هب  هک  میدیزرمآ  ار  شتواضق ] باتـش   ] هکنیا ام  درک 25  يراز  داـتفا و  نیمز  رب  ینتورف  زا  تساوخ و  شزرمآ 
لابندـب نک و  تموکح  مدرم  نایم  یتسردـب  سپ  میدرک ، ناگتـشذگ  نیـشناج  ار  وت  ام  دواد  يا  میتفگ ] واـب  و   ] دراد 26 یهاگیاج  وکن 

و  ] دندرب 27 دای  زا  رامش ، زور  نوچ  دنراد  تخس  یباذع  دندرک  مگ  ار  ادخ  هار  هک  اهنآ  دنادرگب و  ّقح  هار  زا  ار  وت  هک  ورم  دوخ  سوه 
زا اهنآ  رب  ياو  و  تسا ، نینچ  نارفاک  ناـمگ  میدـیرفاین و  هدوهیب  يزیچ  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  هک ] تسا  راـک  رد  یباـسح  مدرم  يارب  هّتبلا 
هن  ] ناراک 29 دب  وچ  ار  ناراگزیهرپ  ای  میدرک  ناهاوخ ] دب  و   ] نیدـسفم لثم  ار  راکوکن  نینمؤم  رگم  تسا 28  اهنآ  راظتنا  رد  هک  یشتآ 
هک  ] دنرادن دایب  نادنمدرخ  دنـشیدنیب و  دـننک و  هّجوت  شتایآب  هک  تسا  نیمه  يارب  وتب  هداتـسرف  يهدـنخرف  نآرق  هکنیا ] هک  تسا  نینچ 

بوخ هچ  میدیـشخب و  واب  ار  نامیلـس  دوب ] راـکوکن  دواد  هکناـنچ  ناـسکی 30  هن  راـک  دـب  راـک و  وکن  تسا و  هدوـهیب  هن  شنیرفآ  هکنیا 
یئاـبیز ریخ و  هکنیا  تفگ : وا  دنداد 32  شیامن  واب  ار  شاهتـسب  دـنمکب  بیجن  ياهبـسا  يراگزور  هک  ادخ 31  اب  لد  يور  دوب  ياهدـنب 

دندش 33 ناهنپ  هحفـص 315 ] رظن [  زا  اهنآ  اـت  تفگب ] هکنیا  مهاوخیم  ّقح  یگدـنب  رد  و   ] مراد تسود  دوخ  يادـخ  داـی  زا  ار  یگدـنز 
زین  ] ار نامیلس  34 و  دوب ] يدنوادخ  تمعن  یئابیز و  هک  درک  یـسراو  و   ] دیئاسپب اهنآ  ندرگ  قاس و  دوخ  ناشدـینادرگ و  رب  داد  روتـسد 

زرماـیب و ارم  اراـگدرورپ  تفگ  درک 35 و  هباـنا  وا  سپـس  میتخادـنا و  هدرم  نوچ  ینت  وا  یـسرک  رب  هک  میدرک  شیاـمزآ  شردـپ ] نوچ 
اج رهب  هک  میدرک  شنامرفب  ار  داب  ام  سب 36  تسه و  وت  زا  یگدنشخب  هک  دشابن  نآ  یگتـسیاش  ار  سک  نم  زا  سپ  هک  شخبب  یتنطلس 
رد هتسب  ریجنزب  ار  نامرفان ]  ] رگید يهتـسد  38 و  دوب ] وا  نامرفب   ] رگانـش ای  دوب  انب  هکنآ  اـهوید  زا  مه  تفریم 37 و  یمرنب  تساوخیم  وا 

[ یتسین لوئسم   ] تسین و يرامش  وت  رب  یشخبن  ای  یشخبب  سکب  رگا  هک  ام  زا  تسا  یششخب  هکنیا  میتفگ ] واب  و   ] میدراذگ 39 شرایتخا 
ار بّویا  ام  يهدنب  رایب  دایب  دّـمحم ] يا  نونکا   ] دوب 41 دهاوخ  وکن  وا  تشگزاب  ياج  تسا و  دنمهرهب  ام  هاگـشیپ  رد  نامیلـس  هّتبلا  40 و 
رب دوخ  ياپ  میتفگ ] وا  خساپب   ] درک 42 باذع  جنر و  راتفرگ  ارم  لد  روش  ناطیـش و  ادخ  يا  دـناوخ : نینچ  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  هاگنآ 

43 و يوـش ] هدوـسآ  ینوریب  ینورد و  جـنر  ره  زا  نتـسش  ندیـشونب و  و   ] تسا درـس  بآ  ندیـشون  وشتـسش و  ياـج  هکنیا  هک  نز  نیمز 
یتمحر دوخ ] هکنیا  دش و  ربارب  ود  وا  دنزرف  هداوناخ و  ات   ] دوب ناشیا  اب  اهنآ  دننامه  میدیـشخب و  واب  دـندوب  ادـج  وا  زا  هک  ار  شاهداوناخ 

ار دوخ  رسمه  يدرک  دای  دنگوس  يدوب و  نیگمـشخ  رامیب و  نوچ  میتفگ : واب   ] نادنمدرخ 44 و يارب  تربع  دـنپ و  و  وا ] يارب   ] دوب ام  زا 
دوب ياهدنب  وکین  هچ  دوب و  ابیکـش  هک  میدـید  ار  وا  هّتبلا  و  نکـشم ، دوخ  دـنگوس  نزب و  نآب  ریگ و  رب  هایگ  يهخاش  ياهتـسد  ینک ] بدا 

ینعمب تسا  تاداصم  ردصم  زا  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 1 تسا : لوق  دنچ  ص »  » زا دوصقم  رد  يربط : نیرّـسفم : نخـس  ادخ . اب  لد 
هن ای  تسا  قفاوم  نآرق  روتـسد  اب  وت  راک  نیبب  هدب و  رارق  دوخ  راک  ربارب  ار  نآرق  ینعی  تسا  رما  لعف  ندرک و  هضرع  ندراذگ و  ربارب  رد 

هدش دای  دنگوس  نآب  هک  تسا  دنوادخ  مان  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 2 تاقالم . ردصم  زا  قال »  » لثم تسا  لاد  رسک  اب  داص »  » نآ ظّفلت  و 
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-5 تسا . هّیئاجه  فورح  زا  تسا : هتفگ  يّدـس  - 4 تسا . هدش  دای  دـنگوس  نآب  هک  تسا  نآرق  مان  تسا : هتفگ  هداتق  - 3 هحفص 316 ] ] 
. میتفرگ ربـمغیپ  يهدومرف  قدـص  ینعمب  همجرت  رد  اـم  و  تسا . هتفگ  تسار  دـنوادخ  ینعی  تسا  قدـص  زا  هیاـنک  تسا : هتفگ  كاّـحض 

تشه داتشه و  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  فشک : لاد . نوکس  رـسک و  حتف و  اب  تسا  هدش  تئارق  روج  هس  هملک  هکنیا  عمجم :
هتـشون وا  و  ریگب . ناسآ  نک و  قافرا  دّـمحم  يا  ینعی  تسا ، یـشوپ  مشچ  هحماسم و  ینعمب  هضراعم  رب  هوالع  داص »  » ینعم تسا و  تیآ 

ِيذ ِنآرُقلا  َو  . » تسین زابنا  کیرش و  ارم  هک  مدحا  تسین ، زاین  سکب  ارم  تسا و  زاین  نمب  ار  همه  هک  مدمـص  نم  دیامرفیم : ص » : » تسا
و دناهتفگ . نایب  یئامنهار و  يروآدای و  ینعمب  نارگید  تفارـش و  ياراد  نآرق  هب  دنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  1 ِرکِّذلا »
. دـش نایامن  ّقح  هک  نآرقب  دـنگوس  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدـماین  هلمج  رد  تغالب  راهظا  يارب  - 1 تسا : لوق  دـنچ  مسق  باوج  رد 
. دشاب رخآ » ات  انکَلهَأ - مَک   » هک تسا  دعب  يهلمج  رد  باوج  - 3 تفگ . تسار  دّمحم  هک  ادخب  دنگوس  ینعی  تسا  مسق  باوج  داص  - 2
هک تسا  وا  دوخ  يهتـساوخ  دـنکیم  توعد  ار  اـم  دّـمحم  هکنیا  ینعی  يربـط :  6 ُداُری » ٌءیََـشل  اذـه  َّنِإ   » 422-408- نآرق -29-1- نآرق -

: تسا فالتخا  اذه »  » يهملک زا  دوصقم  رد  حوتفلا : وبا   29-1- نآرق . - تسا وا  یـصخش  فده  دیوگیم و  ام  يوریپ  دوخ و  يرترب  يارب 
ام زا  دنوادخ  تسا و  بولطمان  ادخ  شتـسرپ  رب - یئابیکـش  هکنیا  ینعی  خـلا » اوُِربصا - َو   » ولج يهلمجب  تسا  هراشا  دـنتفگ : یـضعب ، - 1

دناهتساوخ وا  زا  ار  دّمحم  نید  ینعی  وا  نید  ربمغیپ و  نانخسب  تسا  هراشا  دنتفگ  یـضعب  میتسرپب 2 - ار  اهتب  نیمه  هک  دهاوخیم  ار  هکنیا 
یضعب عمجم : هحفص 317 ]  ] 117-105- نآرق . - دنوریم ولج  دنوشیم و  دایز  شناوریپ - هک  تسا  ور  هکنیا  زا  دهد و  ماجنا  دـناوتیم  وا  و 

تسا و مدرم  يدوبان  داسف و  بجوم  دّمحم  نخـس  هکنیا  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نخـس  لقن  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ :
دوخ نید  زا  نتـشادرب  تسد  دّمحم و  نید  هکنیا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  میوشیم . هدوسآ  ام  دوشیم و  دوبان  دوشیم و  شریگندرگ  هکنیا 

نادرگ ور  اهتب  زا  سک  ره  دندوب : دقتعم  نوچ  ام ، یگدنز  یـشوخ و  ندمآ  رـسب  ام و  تمعن  لاوز  يارب  دنهاوخیم  ام  زا  هک  تسا  يراک 
. تسا سک  همه  هتـساوخ  هک  تسا  يزیچ  يرترب  تساـیر و  دّـمحم و  توعد  هکنیا  ینعی  فشک : دوش . راـتفرگ  یتخـس  یطحقب و  دوـش 

دوخ راتفرگ  ینعی  ٍقاقِـش » َو  ٍةَّزِع  ِیف   » دش هتفگ  هک  دنتـسه  مدرم  نامه  دنج  زا  دوصقم  يربط :  11 ِبازحَألا » َنِم  ٌموُزهَم  َِکلانُه  ام  ٌدنُج  »
هورگ ینعی  بازحا »  » و دندش . هتسکش  هتشک و  ناناملسم  تسدب  اجنآ  رد  هک  ردب  نیمزرـسب  تسا  هراشا  کلانه »  » دنینامرفان و يدنـسپ و 

: تسا هتفگ  هداتق  و  دش . دنهاوخ  هتـسکش  ردب  نیمزرـس  رد  دنتـسه و  سیلبا  يهتـسد  زا  مدرم  هکنیا  تسا  نینچ  ینعم  ناطیـش و  سیلبا و 
ردب گنج  زورب  دنوشیم و  وت  ربارب  زا  يرارف  تمیزه و  نارفاک  هکنیا  زا  یهورگ  هک  داد  ربمغیپ  هب  ادخ  هکم  رد  هک  تسا  ياهدـعو  هکنیا 
الاب نامسآب  هک  دنتسه  بولغم  اجنیا  رد  هتـسد  کی  درکیم : ینعم  نینچ  ار  هلمج  هکنیا  ّتیبرع  لها  زا  یـضعب  و  دش ، رادومن  هدعو  هکنیا 

يهملک عمجم :  131-106- نآرق -48-1- نآرق [. - میدرک همجرت  ار  هلمج  هکنیا  ام  هک  روجنآـب  تسا  کـیدزن  يربط  لـقن  هکنیا  . ] دـنور
نیمزرسب هراشا  هتفای و  تسکـش  اجنآ  رد  يرکـشل  ینعی  دشاب  موزهم  يارب  تسا  نکمم  تسا و  دنج  تفـص  کل » انه   » تسا و دیاز  ام » »

دندش دّحتم  هک  نارفاک  يهتسد  زا  دنتسه  هتفای  تسکش  يرکشل  دنتفگیم  ار  نانخس  هکنیا  هک  اهنآ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا و  ردب 
رد دنتسناد و  غورد  ناربمغیپ  نخس  هک  هورگ  نآ  زا  دنتـسه  کچوک  رکـشل  کی  نارفاک  هکنیا  ینعی  یجیهال : ریـسفت  ناربمغیپ . ربارب  رد 

هلمج هکنیا  حوتفلا : وـبا   12 ِداتوَألا » ُوذ  ُنوَعِرف  . » هتفاـی تمیزه  دـناهدش و  هحفص 318 ] هتـسکش [  یـشورف  یگرزب  یبلط و  تسایر  ماقم 
تردق و ياراد  دوب . هغدـغدیب  تباث و  تموکح  کلم و  ياراد  دوب . راوتـسا  مکحم و  ياههناخ  ياراد  - 1 تسا : هدش  ینعم  روج  دنچ 

شیارب اهنآ  رب  نارگیزاب  هک  دوب  يزاب  نامـسیر  خیم و  ياراد  درکیم . باذـع  تسبیم و  نآب  ار  مدرم  هک  دوب  اهخیم  ياراد  دوب . تّدـش 
میدرک دای  هک  اهنیا  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  رخف :  13 ُبازحَألا » َِکئلوُأ   » 26-1- نآرق . - درکیم اشامت  وا  دـندرکیم و  يزاب 

ار وت  فلاخم  بارعا  هکنیا  اهنآ  دننامب  میدرک و  ناشدوبان  ام  اهربمغیپ و  ربارب  رد  دندش  هتسد  کی  دناهدرک و  بیرخت  هک  دندوب  یناسک 
بّزحتم و ینامدرم  اهنآ  ینعی  تسا  تّوق  تّدـش و  رد  يهغلابم  بازحا  يهملک  - 2 درک . میهاوخ  دوبان  دنتسه  بازحا  هنوگ  نامه  زا  هک 
هنـسرگ و يهراچیب  مدرم  نیاب  دـسر  هچ  ات  میدرک  ناشدوبان  ام  اهنیا  يهمه  اب  تمواـقم و  اـب  دـنمورین و  دـناهدوب و  هتـسد  کـی  ریگمه و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1540 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


مومع دـناهدناوخ و  ءاف  حـتفب  قاوف »  » هفوک زا  رفن  دـنچ  هرـصب و  هنیدـم و  ياـهیراق  يربط :  15 ٍقاوَف » نِم  اـَهل  اـم   » 23-1- نآرق . - هنهرباپ
23-1- نآرق . - تسین یتسس  نآ  رد  درادن و  تشگرب  زاوآ  نآ  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  و  دناهدناوخ . ولج  يادص  اب  اهیفوک 
هس هلمج  هکنیا  یسوط : خیـش  نایبت   16 انَِّطق » اَنل  لِّجَع  . » دوب دـهاوخن  ایندـب  تشگرب  ندـمآ و  دوخب  نیکرـشم  يارب  زاوآ  نآ  زا  دـعب  - 2

-2 ناسرب . دوز  میتسه  ّقحتـسم  هک  يرازآ  دـنتفگ : دنخـشیرب  نارفاک  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  تسا 1 - هدـش  ینعم 
هک اهیـشوخ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  میریذپب 3 - ار  وت  نخـس  ات  ناسرب  دوز  یهدیم  هدعو  هک  اهیـشوخ  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس 

انَدبَع رُکذا  َو   » 23-1- نآرق . - مینیب هب  ات  دیهدب  نونکا  مه  دنهدیم  ام  تسدـب  تمایقب  هک  ام  لمع  يهمان  نآ  دـنتفگ : هرخـسمب  هدعو 3 -
میدرک رگد  ناربمغیپ  اب  هکنانچ  مینکیم  هریچ  اهنآ  رب  مینکیم و  شیامزآ  ار  وت  هک  نک  ربص  نارفاـک  يراتفردـب  رب  ینعی  يربط :  17 َدُواد »
قارشا فشک :  18 ِقارشِإلا » َو  ِّیِشَعلِاب  َنحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِجلا  اَنرَّخَس  . » ار اهنآ  رایب  رطاخب  دواد و  و  هحفص 319 ]  ] 26-1- نآرق  - بّویا لثم 

متـسنادیمن مدـناوخیم و  ار  هیآ  هکنیا  نم  تفگ : ساـّبع  نبإ  تسا . رهظ  زاـمن  دوصقم  نآ و  ینکفا  رون  تسا و  دیـشروخ  عوـلط  ینعم  هب 
رهظ زامن  تفرگ و  وضو  تساوخ و  بآ  دـمآ و  نم  يهناخب  ربمغیپ  هک  درک  لقن  نم  يارب  بلاط  وبا  رتخد  یناه  ّما  اـت  تسا  یچ  دوصقم 

تردق زا  نوچ  تفریذپ . ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یبیغ  زا  دواد  اب  گنس  هوک و  نتفگ  حیبست  و  قارشإلا ، ةالـص  تسا  هکنیا  دومرف : دناوخ و 
ٍءیَـش نِم  نِإ  َو   » تسا حیبست  نیمهب  هراشا  مه  تیآ  هکنیا  و  تسا . نیمه  بیغب  نامیا  ینعم  و  دسرن ، نآب  ام  لقع  هچرگا  تسین  رود  ادخ 

زا ای  میرگ  ترسح  زا  هک  منادن  زارد  مراد  ینتسیرگ  رس  رد  یهلا   675-626- نآرق -69-1- نآرق : - تفگ تقیرط  ریپ  ِهِدمَِحب .» ُحِّبَُسی  ّالِإ 
رد رخف : زارد . تسا  ياهّصق  هکنیا  دوب  نوچ  نتـسیرگ  زاـن  زا  زاـن . يهرهب  عمـش  نتـسیرگ  تسا و  میتی  يهرهب  ترـسح  زا  نتـسیرگ  زاـن .

هچنآ - 2 دوش . تیانع  شریذـپ  رییغت و  یگدامآ  هوکب  هک  ِلَبَجِلل » ُهُّبَر  یّلََجت   » لـثم - 1 تسا : لامتحا  ود  دواد  اـب  هوک  حـیبست  زا  دوصقم 
. - دندوب حیبست  رد  کیرش  وا  اب  ایوگ  هک  دادیم  شوگ  هدنرپ  دیچیپیم و  هوک  رد  هک  دوب  نانچ  دواد  زاوآ  یـشوخ  هک  تسا : هتفگ  لاّفق 

ینعم نایبت : تسا . هدش  هدیمان  حیبست  روبز  ندناوخ  ماگنهب  دواد  يادـص  ندـیچیپ  هک  تسا  هتفگ  ار  نیمه  یخلب  عمجم :  101-71- نآرق
: يربط  19 ٌباّوَأ » َُهل  ٌّلُک  . » تسا هداد  لامتحا  یخلب  هک  ینعم  هکنیا  زا  تسا  رتهب  تسا  هدـش  هداد  دواد  اب  تکرـش  یئاـناوت  هوکب  هک  لّوا 

. - دندوب يوگ  حیبست  ادخ  يارب  همه  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  دندوب . وا  تعاطا  يوسب  نادرگ  رب - دـندوب ، وا  نامرفب  ناغرم  يهمه  ینعی 
نیب هیرگ  گنس  زا  زان  ای ز  دوب  ترسح  منادن ز   || زارد  رود و  میراد  هیرگ  رـس  هحفص 320 ] تیب [ : تسا : هتشون  ینیسح   24-1- نآرق

يرصب نسح  دوعـسم و  نبإ  - 1 عمجم :  20 ِباطِخلا » َلصَف   » تسا ادـص  ناـک  رادـنپم  ناد و  هلاـن  هوک  || و ز  تسا  حّـشرت  ناـک  وگم  و 
دسریمن و ماجناب  ود  هکنیا  اب  زج  يوعد  نوچ  دـنگوس . دـهاش و  ینعی  - 2 میداد . واب  تواـضق  مهف  ملع و  ینعی   19-1- نآرق : - دناهتفگ

ردصم زا  نوچ  یلو  تسا  رفن  کی  زا  شیب  دوصقم  هچرگا  يربط :  21 ِمصَخلا » . » دناهتفگ ار  نیمه  نیرّسفم  رتشیب  دوشیمن و  لصف  ّلح و 
و  » دـیبل رعـش  لـثم  تسا . هدـش  هتفگ  درفم  تروصب  دوریم  راـکب  عمج  یّنثم و  ياـجب  نآ  درفم  هک  تسا  یتاـملک  زا  تسا و  هدـش  هتفرگ 

لثم هتـسناد  ینعم  کیب  ار  ذا »  » رارکت ّتیبرع  لها  يربط :  22 اولخد » ذا   » 21 اورّوست » ذا   » 11-1- نآرق «. - مّهنأک لوخّدلا  نوّدعی  مصخ 
دنتفر ـالاب  راوـید  زا  ینعی  دـشاب  اّـمل »  » ینعمب مّود  تسا  نکمم  و  تسا . یکی  ود  ره  يهجیتـن  هک  تأرتـجا » ذا  ّیلع  تلخد  ذا  کتبرـض  »

. دـشاب يرود  ینعمب  دّرجم و  ردـصم  زا  ات  تسا  هدـش  تئارق  زین  ءاط  ّمض  ءات و  حـتف  اب  عمجم :  22 ططـشت » ال  . » دندش وا  رب  دراو  هکنوچ 
زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  دیکأت . يارب  تسا  هدوب  هفاضا  رخآ  رد  یثنا »  » هملک دوعسم  نبإ  تئارق  رد  يربط :  23 ًۀَجعَن » َنوُعِست  َو  ٌعِست  »

: عمجم  30-1- نآرق . - دـنکیم لامعتـسا  ةأرما  ياجب  ار  هکنیا  برع  تسا و  نز  زا  هیانک  ۀـجعن »  » يهملک و  تسا . یئابیز  یئوکین و  هکنیا 
راهظا دوخ  ياعّدا  تفگیم و  نخـس  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :  23 ینّزع » و  . » تسا هدش  تءارق  مه  نون  رـسک  اب  ۀجعن » »

مال و کی  اب  هک  تسسم  تللظ و  لثم  دناهدناوخ . زین  دیدشتیب  ینزع » : » عمجم دوب . رتتخس  درکیم  هلمح  نوچ  دوب و  نم  زا  رتشیب  درکیم 
هکنیا رد  ام  يربط :  24 مُه » ام  ٌلِیلَق  َو   » 19-1- نآرق . - ءاکرش زا  ینعی  يربط :  24 ِءاطَلُخلا » َنِم  [ » هحفص 321 دننکیم [ . ظّفلت  نیـس  کی 

نینچ دـشاب و  لوصوم  يهلـص  مه  دـشاب و  لوـصوم  تسا  نکمم  و  تسا . تسرد  ینعم  دـشابن  رگا  هک  یظفل  طـبار  تسا و  هلـص  هلمج 
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ار ّنظ  هّیربخ  يهلمج  رد  برع  و  تسناد . ینعی  يربـط :  24 ُدُواد » َّنَظ  َو   » 22-1- نآرق . - دنشاب نینچ  هک  یناسک  دنتـسه  مک  دوش : ینعم 
امَّنَأ . » دشاب نامگ  هک  تسا  هملک  دوخ  ینعمب  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  19-1- نآرق . - دنکیم لامعتـسا  دشابن  هدهاشم  زا  هک  ملع  ینعمب 

ات تسا ، نون  فیفخت  اب  ءـالعلا  نب  ورمع  وبا  هداـتق و  تءارق  و  تسا ، نون  ءاـت و  دـیدشت  اـب  باّـطخلا  نب  رمع  تئارق  عمجم : خـلا » ُهاـّنَتَف -
انرَفَغَف  » هلمج نیاب  تسا  هدـش  هتفگ  شزرمآ  نآ  هلابند  رد  هک  شیامزآ  هکنیا  و  دـندرک . شیامزآ  ار  وا  کلم  ود  ینعی  دـشاب  نتف  ياـّنثم 

ادخ درک و  هبوت  درک و  یکچوک  هانگ  هک : تسا  نانچ  دننادیم  اور  مالّـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  يارب  ار  هریغـص  هانگ  هک  یئاهنآ  رظن  رد  َُهل »
لامک تداـبعب و  ندروآ  ور  يارب  دواد  دـنیوگ : هلزتعم  هّیماـما و  لـثم  دـننادیم  رودـب  اـههانگ  يهمه  زا  ار  ناربمغیپ  هک  اـهنآ  و  دـیزرمآ .
لامک يارب  تسا  هدرکن  هانگ  هکنیا  اب  ِیتَئیِطَخ » ِیل  َرِفغَی  نَأ  ُعَمطَأ   » تسا هدـش  لـقن  میهاربا  زا  هکناـنچ  درک ، رافغتـسا  دوجـس  یگدـنب و 

رد هل » انرفغ   » ینعم تسا و  هتساوخ  شزرمآ  تسا و  هدرک  رافغتـسا  تهج  نیمهب  مه  دواد  مراد . هانگ  شزرمآ  راظتنا  تسا  هتفگ  یگدنب 
هچنآ و  میداد . واـب  تداـبع  قیفوت  میتفریذـپ و  مه  اـم  دـشاب  هاـنگ  زا  رود  تداـبع و  رد  هشیمه  تساوـخ  وا  هک  تسا  دواد  رافغتـسا  ربارب 
ایروا اب  دنتساوخیم  شاهداوناخ  هک  دوب  راگتـساوخ  ایروا  مانب  يدرم  ار  ینز  - 1 دناهتفگ : تهج  دـنچ  دوب  دواد  يهنتف  شیامزآ و  بجوم 

تفر و گنجب  ایروا  دندرک 2 - تساوخ  زاب  ار  وا  لمع  هکنیا  رب  تفرگ . درک و  يراگتـساوخ  دش و  هاگآ  وا  لامج  زا  دواد  دننک  رـسمه 
هکنیا زا  تشادن  وا  گرم  رب  تشاد  ناگتـشک  رگد  گرم  رب  هک  فسأت  نآ  درک و  دوخ  رـسمه  ار  وا  دوب  وا  نزب  لیام  دواد  دـش و  هتـشک 

-3 دندرک . شنزرـس  ار  وا  همکاحم  يهل  هحفص 322 ]  ] 700-660- نآرق -313-296- نآرق -20-1- نآرق  - هب دـندمآ و  کلم  ود  يور 
يهطساوب اهنآ  دش و  وا  نز  راگتـساوخ  دواد  ایروا  گرم  زا  سپ  دندوب و  مّدقم  وا  اب  يرـسمه  رد  شنز  ناشیوخ  درمیم  یـسک  رگا  نوچ 

نز نآب  دواد  مشچ  دـندمآ و  وا  دزن  ینز  درم و  - 4 دندرک . تساوخزاب  ار  وا  يورنیا  زا  دننک . هدافتـسا  دوخ  ّقح  زا  دنتـسناوتن  دواد  ماقم 
هکنیا يارب  دوادب  باتع  - 5 دندرک . شتمالم  هثداح  هکنیا  رب  دوب . نز  نآ  هّجوتم  شلد  نوچ  دـنامب  بجاو  ریغ  تدابع  زا  زور  نآ  داتفا و 

« َکَمَلَظ دََقل   » تفگ هدینشن  يرگید  نخس  وا  درک  راهظا  ار  دوخ  يوعد  اهنآ  زا  یکی  دندمآ و  یهاوخ  دادب - وا  دزن  رفن  ود  نوچ  هک  دوب 
دواد تدابع  ماگنه  رد  رفن  ود  اهتشذگرس  هکنیا  زا  یکی  يهطساوب  و  دوب . هدینشن  ار  هیلع  یعّدم  نخس  هکنیا  اب  درک  تواضق  رد  باتش  و 

رگدـکیب ود  نآ  مُه » ام  ٌلِیلَق   » تفگ دواد  هک  رخآ  ات  میتسه  هاوخداد  رفن  ود  اـم  هک  سرتم  دـنتفگ ، اـهنآ  دیـسرت و  هک  دـندش  وا  رب  دراو 
هبوت وا  دناهدمآ و  دواد  دوخ  ّتیموکحم  يارب  دناهدوب و  هتـشرف  اهنآ  هک  دیمهف  دمآ و  دوخب  دواد  هک  دوب  اجنیا  دندیدنخ . دندرک و  هاگن 
هکنیا زا  دواد  سرت  تسین و  نز  زا  هیاـنک  هجعن  مسا  هتـشرف و  هن  دـناهدوب  ناـسنا  رفن  ود  نآ  هک  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  درک .

« - 1«45» تسا هدوب  تواضق  رد  باتـش  يارب  وا  شزرمآ  هبوت و  دواد و  شنزرـس  دـناهدمآ و  راوید  زا  عقوم و  ریغ  رد  اهنآ  هک  تسا  هدوب 
. دناوخ زامن  ینعی  عمجم :  24 ًاعِکار » َّرَخ  َو  [ » هحفص 323  ] 54-30- نآرق  - 1338-1336- یقرواپ -898-880- نآرق -624-607- نآرق

يرصب نسح   19-1- نآرق . - دنیوگیم عوکر  دوجس  ياجب  یهاگ  هدجس و  تروصب  هدجـس و  يارب  داتفا  نیمز  رب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
: ینیسح دتفایمن . كاخب  دوشن  مخ  ات  دنکیم و  عوکر  لّوا  دنک  هدجس  دهاوخب  سک  ره  هک  تسا  هکنیا  يارب  اعکار  يهملک  تسا : هتفگ 

رظن ود  لبنح  دمحا  ماما  زا  و  تسا . هتـسنادن  بجاو  ار  هدجـس  یعفاش  تسا  بجاو  هدجـس  هیآ  هکنیا  ندـناوخ  رد  تسا : هتفگ  هفینح  وبا 
رون روضح  رد  دشاب  رکـش  يهدجـس  هک  تسا  تبانا  هدجـس  هکنیا  تسا : هتفگ  هّیکم  تاحوتف  رد  و  بابحتـسا . بوجو و  تسا  هدش  لقن 
: - دیامرفیم بهّذـلا  ۀلـسلس  رد  تسا : هتـشون  نایبلا  حور   26 ِساـّنلا » َنَیب  مُکحاَـف  . » درک رکـش  يارب  ار  هدجـس  هکنیا  دواد  نوچ  راونـالا 

میداتسرف نآ  زا  ناقلخ  يوس   || میداد  یگفیلخ  نآ  ار ز  وت  هک  دواد  ای  باطخ ، ماقم  رد   || دومرف  ّقح  هک  ونش  نآرق  ّصن   27-1- نآرق
هکنآ تسا  رود  یگفیلخ  ماقم  زا   || تسا  روتـسد  لدع  هن ز  ار  هک  ره  ساّنلا  نیب  لدعب  ینار  مکح   || ساسحا  لدع  ار ز  کلم  یهد  ات 
ناهاش ّقح ز  ار  ناطیـش  بانم  بئان  هتـشگ   || ار  نامرف  فالخ  هدرک  هشیپ  ّقح  يهفیلخ  شدناوخ  نوچ  لدع   || قبـس  وید  متـس ز  دریگ 

ياه و تسا  نآ  رهب  هملظ  همر ، نآ  گرگ  و  همر ،  || همه  قلخ  نابش و  دشاب  هاش  تسا  اپب  لدعب  نیمز  نامـسآ و   || تساوخن  لدع  ریغب 
«48» یشعا و  « 47» یمجرب و  « 1 « 46» رفعج وبا  تءارق  لاد  فیفخت  ءات و  اب  عمجم :  29 اوُرَّبَّدَِیل »  » ناما گرگ  همر ز  دبایب  ات   || نابش  يوه 
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هدش طقاس  ءات  کی  دشاب و  ریبدت  ردصم  زا  اوّربدتت »  » هک تسا  تءارق  هدش و  طقاس  ءات  کی  دشاب و  ریبدت  ردـصم  زا  اوّربدـتت »  » هک تسا 
يات هک  تسا  لاد  دـیدشت  ءاـی و  اـب  مومع  هحفـص 324 ]  ] 92-90- یقرواپ -81-79- یقرواپ -69-67- یقرواپ -17-1- نآرق  - تءارق و 

تـسا هدنونـش  رظن  بلج  رد  مظن  تهج  زا  تایآ  رگد  اب  هیآ  هکنیا  طابترا  رخف : تسا . یکی  ینعم  يهجیتن  تسا و  هدش  لادب  لیدبت  مّود 
اهنآ يارب  دوش و  هّجوتم  اـهنآ  رکف  اـت  دـش  ناـیب  وا  تلادـع  و  دواد ، ناتـساد  يور  هکنیا  زا  دـندش  زیخاتـسر  نآرق و  رکنم  لّوا  نوـچ  هک 
لّوا هک  تسا  ینآرق  نیمه  زا  دناهتفریذپ  هچنآ  هک  دننادب  ات  دـمآ  نایمب  نآرق  یفّرعم  دـندرک  هّجوت  بلاطم  نآب  نوچ  و  دـشاب ، ینتفریذـپ 

رـس ار  یکی  دراد و  هیکت  اپ  تسد و  هس  رب  هک  بسا  نداتـسیا  ّصاخ  عضو  ینعمب  تسا  هنفاص  عمج  عمجم :  31 ُتاِنفاّصلا » . » دندوب رکنم 
رد هک  میدرک  ینعم  هتسب  دنمک  رس  ار  تانفاص »  » تبـسانم نیمهب  همجرت  ردام  و  وا . يارب  تسا  تحارتسا  لاح  هک  دراذگیم  نیمز  رب  مس 

َّبُح ُتبَبحَأ  . » دـنیوگ نفاص  ار  هداتـسیا  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  یبیتق  زا  حوتفلا : وبا   15-1- نآرق . - تسا اپ  هس  رب  هیکت  شیاسآ و  لاـح 
لثم دوشیم  لامعتـسا  برع  نابز  رد  رگدـکی  ياجب  ءار  مـال و  و  دـشاب ، بسا  هک  تسا  لـیخ  ینعمب  ریخ  حوتفلا : وبا   32 ِرکِذ » نَع  ِریَخلا 

ینعمب تببحا »  » ینعم نیاب  و  دوخ . راگدرورپ  دای  رب  ار  بسا  یتسود  مدیزگ  رب  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  و  رمهنا »  » و لمهنا » »
زامن رکذ  زا  دوصقم  و  دوب . ادخ  دای  ياجب  هک  یتسود  روج  کی  ار  بسا  متـشاد  تسود  - 2 یلع .»  » ینعمب نع »  » دوب و دهاوخ  ترثآ » »
هکنیا لثم  دوش  نع »  » هب يّدـعتم  هک  دوش  ینعم  يروج  تببحا » - » 1 دوشیم : ینعم  تروص  دـنچب  هلمج  هکنیا  رخف :  38-1- نآرق . - تسا

زا ینعی  دـشاب  تـمزلا »  » ینعمب مراـگدرورپ 2 - داـی  زا  ار  بسا  یتـسود  میدرک  نیـشناج  بیاـن و  ینعی  ریخلا » ّبـح  تـبنا   » دوـش هـتفگ 
ار بسا  متـسناد  مزـال  باـتک  نآ  رّکذـت  روتـسد و  تاروت و  زا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  ار ، بسا  یتـسود  متـسناد  مزـال  ّقح  يروآداـی 

ریخ دشاب و  هحفص 325 ] ّتبحم [  لامک  يارب  - 3 تسا . هدش  هدرمش  بوخ  بسا  يرادهاگن  نآرق  لثم  مه  تاروت  رد  هک  مرادب  تسود 
تسا هفیظو  دوصقم  يربط :  32 یِّبَر » ِرکِذ  . » یناسفن لیم  هتساوخ و  زا  هن  دوب  ّقح  دای  زا  دوب و  تحلصمب  بوخ و  یتسود  ینعی  حالـص  و 

زامن دومرف : تسا ! مادک  یطسو  ةالص  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  تسا و  رـصع  زامن   16-1- نآرق : - دناهتفگ يدنوادخ و  يهضیرف  و 
زامن تلیضف  زا  دش و  اهبساب  لوغشم  زامن  تقو  لّوا  دناهدرک : لقن  هعیش  ياملع  عمجم : دش . نآ  راتفرگ  دواد  نب  نامیلـس  هک  تسا  رـصع 

درکیم و مزال  ریغ  ّبحتسم  تدابع  زور  رخآ  تسا : هتفگ  یئاّبج  تسا . تقو  لّوا  زامن  یِّبَر » ِرکِذ   » زا شدوصقم  و  دش ، مورحم  تقو  لّوا 
باتک زا  هیانک  ّبر  رکذ  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  بجاو . ریغ  رکذ  اعد و  ینعی  ّیبر  رکذ  دیسرن و  تدابع  نآب  دش و  اهبـسا  دنب  رـس  زور  نآ 

: نایبت  32 ِباجِحلِاب » تَراَوت  یّتَح   » 139-124- نآرق . - مراد تسود  ار  اهبـسا  تاروت  روتـسد  يور  زا  ینعی  دشاب . تاروت  هک  تسا  ادخ 
ار وا  رکف  اهبسا  ینعی  تسا  اهبسا  ندش  ناهنپ  دوصقم  هک  يرگید  وا  زج  مه  و  تفگ : رحب  نب  دّمحم  ملـسم  وبا  دش  ناهنپ  دیـشروخ  ینعی 

نامیلس رظن  زا  همه  ات  دیشک  ازاردب  نامیلسب  اهبسا  ندرک  هضرع  ینعی  یجیهال : ریسفت   30-1- نآرق . - تلاح نآ  ات  دندرک  دوخب  لوغشم 
ار اهبسا  ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم  رتشیب  حوتفلا : وبا   33 خلا » َّیَلَع - اهوُّدُر  . » دنتفر هدرپ  تشپ  ایوگ  هک  دندش  هدیشوپ  وا  رظن  زا  دنتشذگ و 

دیلام تسد  ار  اهبـسا  ندرگ  قاس و  ینعی  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   33 خلا » ًاحسَم - َقِفَطَف   » 19-1- نآرق . - نم ولجب  دینادرگ  رب 
: - دنتفگ رگید  یضعب  كدنا . تسا و  مک  نتـسش  حسم ، و  تسـش : ار  اهنآ  ندرگ  قاس و  ینعی  تفگ : ملـسم  وبا  ّتبحم . شزاون و  يارب 

 ] 106-104- یقرواپ «. - 49» دـشاب راک  هکنیا  تمالع  ات  داهن  غاد  ناش  ندرگ  قاس و  رب  درک و  ادـخ  هارب  داـهج  رب  فقو  ین   18-1- نآرق
دنچ شیاـمزآ  هـکنیا  يارب  و  میتخادـنا . وا  یـسرک  يور  هدرم  میدوـمزآ و  ار  نامیلــس  ینعی  رخف :  34 خلا » َنامیَلُـس - اّنَتَف  [ » هحفص 326

. تفگن هّللا  ءاشنا  و  دننک ، داهج  ادخ  هار  رد  دنروآ و  رسپ  دنوش و  نتـسبآ  منارـسمه  يهمه  بشما  تفگ  نامیلـس  - 1 دناهتفگ : تیاکح 
هکنیا و  دـنداهن . وا  لـغب  رد  دـندروآ و  وا  یـسرک  يور  ار  وا  هک  دروآ  يدـنزرف  هـمین  هـک  یکی  زج  دـندشن  رادراـب  مادـکچیه  بـش  نآ 
هکنیا و  داـتفا ، حوریب  نت  نوـچ  دوـخ  یـسرک  يور  هک  دـش  يراـمیب  راـتفرگ  - 2 دوب . هّللا  ءاـشنا  كرت  هطـساوب  يراـتفرگ  شیاـمزآ و 
هکنیا داتفا و  دوخ  یـسرک  يور  هدرم  لثم  هک  دـش  فیعـض  نانچ  یـسرت  ای  الب  هودـنا  يارب  تسا  نکمم  دوب 3 - قح  يوس  زا  یـشیامزآ 

رفعج وبا  و  دناهدناوخ ، داص  نوکس  نون و  ّمض  اب  بصن »  » اهیراق مومع  يربط :  41 ٍباذَع » َو  ٍبُصِنب   » 20-1- نآرق . - دوب يدنوادخ  يالب 
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الب ّرش و  باذع و  برع  نابز  رد  نیـصّصختم  ار  هملک  هکنیا  ینعم  و  تسا ، هدش  لقن  وا  زا  زین  ود  ره  حتفب  و  تسا ، هدناوخ  ود  ره  ّمض  اب 
44 خلا » ًاثغِـض - َكِدَِیب  ذُخ   » 22-1- نآرق . - تسا لاـم  فلت  باذـع  تسا و  يراـمیب  جـنر و  هیآ  هکنیا  رد  بصن  زا  دوصقم  دـناهتفگ و 
اب نز  هکنیا  تفگ : مدرمب  ناطیش  يزور  درکیم . يزور  شالت  وا  يارب  شرسمه  دنتشاذگ  او  ار  وا  مدرم  دش و  راتفرگ  بّویا  نوچ  يربط :

کموک دـیهدن و  هار  ار  وا  دوش . ریگاو  امـشب  نز  هکنیا  زا  وا  يرامیب  تسا  نکمم  دـیآیم و  امـش  نایم  هک  دراد  راـک  رـس و  راـمیب  يدرم 
اهر يرامیب  زا  دیوگب  مهدیم  دای  نم  هک  هملک  کی  رگا  دنکیم و  یتخـس  رـس  وت  رهوش  تفگ : هودـنا  اب  تفر و  نز  نآ  دزن  زاب  دـینکم و 

ار وت  هک  ادخ  نمشد  دوب و  ناطیـش  هکنیا  تفگ : دش و  نیگمـشخ  وا  دناسر  رهوشب  ار  ماغیپ  نز  ددرگیم . رب  واب  شدنزرف  لام و  دوشیم و 
هحفص 327]  ] 22-1- نآرق - - نت رگا  ادخب  دنگوس  میوش ! رفاک  دیاب  تفرگ  رگا  میـشاب و  نمؤم  داد  تمعن  ادخ  نوچ  رگم  درک  هارمگ 

فلع کیراب و  بوچ  هتسد  کی  دنگوس  ماجنا  يارب  هک  تسا  بّویا  دنگوس  نیاب  هراشا  هلمج  هکنیا  منز . بوچ  دص  ار  وت  مدش  تسرد 
دنگوس دید و  يدنـسپان  دوخ  رـسمه  زا  بّویا  دناهتفگ : عمجم : دنیبن . رازآ  نز  دوش و  راتفر  دنگوسب  ات  نزب  دوخ  رـسمهب  ریگب و  تسدـب 

درک دای  دنگوس  دش  نیگمشخ  بّویا  تشگرب و  رید  تفر و  يراک  یپ  وا  دناهتفگ : و  دنز . بوچ  دص  ار  وا  دبای  دوبهب  نوچ  هک  درک  دای 
رظن بلج  يارب  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  داـص  فرحب  هروس  زاـغآ  - 1 ام : نخـس  تسا . هدرک  لقن  ار  دـنگوسب  لمع  روتـسد  هلمج  هکنیا  و 

گنهآ اب  کی  ره  یپ  رد  یپ  ياههلمج  نارفاک و  فیـصوت  دـنگوس و  يهنیرقب  دـشاب ، نآرقب  اـهنآ  نداد  ارف  شوگ  توکـس و  بارعا و 
ماجسنا کی  کبس و  کیب  یگمه  هیآ  هدزای  ات  لّوا  زا  دنکیم و  شوگ  اپ  ارس  ار  وا  دریگیم  هدنونش  زا  رایتخا  هک  یتبالـص  صوصخم و 

نخس و لاجم  هک  هدراذگ  راشف  رد  هدرک و  روصحم  ار  وا  يروط  هب  تسا و  فرط  یتخـس  رـس  ندرمـش  تسپ  تناها و  يارب  دیامنیم  هک 
تسا و رگید  کبسب  دیدهت  ات 16  تیآ 13  زا  - 2 تسا . هتشادن  هراچ  ندنکفا  ریزب  تلجخ  رس  نداد و  شوگ  زج  تسا و  هدوبن  هضراعم 

تـشذگرس زا  یتـسرهف  هدـفه  تیآ  زا  - 3 اهنآ . اـب  بارعا  لاـح  يهسیاـقم  اـهنآ و  راـک  تبقاـع  هتـشذگ و  رد  فرحنم  مدرم  يروآداـی 
هدـش نکمم  هچنآ  ام  تسا و  هدـمآ  هتـشذگ  ياههروس  رد  لیـصفتب  هک  ناشيربهر  تضایر و  اهنآ و  تازاـیتما  تسا و  نیـشیپ  ناربمغیپ 

ناطیش ندرب  نامرف  هوک و  نتفگ  نخس  نامیلس و  دواد و  تشذگرـس  يارب  ءزج 19  ارعش  مانب  يهروس 26  رد  صوصخب  میاهتشون  تسا 
هنتف مان  هک  َنامیَلُـس  اّنَتَف  دََقل  َو  ُهاّنَتَف ...  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ياههلمج  تایآ 24 و 34  رد  - 4 میاهدرک . ثحب  لیصفتب  هک  ات 112  تیآ 36  زا 
ربهر نیرید  نادرم  هکنیا  هک  دشاب  مدرم  يروآدای  اهنآ  ّتیـصخش  ماقم و  یفّرعم  رب  هوالع  دیاش  هدمآ  نایمب  شیامزآ  يراتفرگ و  ینعمب 
تسد یندب  يرکف و  يراتفرگ  یتخـس و  اب  هکلب  دناهدوب  هحفص 328 ]  ] 101-74- نآرق -69-34- نآرق  - هدوسآ هداس و  يدارفا  هن  رـشب 

راوتـسا ار  یتسیزمه  يرگمدآ و  هاگیاپ  دناهتـسناوت  هک  دناهتـشذگ  یناسفن  لایما  اههتـساوخ و  زا  دناهدرک و  تمواقم  دـناهدوب و  نابیرگب 
میاهتشون ایبنا  يهروس  رد  دوب  نکمم  بویا  يهراب  رد  هچنآ  خلا » َكِدَِیب - ذُخ  تیآ 44  - 5 دنراذگ . راگدایب  رشب  يهشیمه  يارب  دننک و 

لاـمک رد  بوـّیا  میدرک : لـقن  نارگید  نخـس  زا  هکناـنچ  دـیاش  میئوـگیم : يور  هکنیا  زا  تسا و  هدـشن  داـی  اـجنآ  بلطم  هـکنیا  زا  یلو 
هک ثنحت » ال   » يهنیرقب دـنزب  ار  وا  هک  درک  دای  دـنگوس  دـش و  نیگمـشخ  هک  دیـسر  واـب  شرـسمه  يوس  زا  مه  رگید  يرازآ  يراـتفرگ 

هتفگ ارچ  تسا  هدوب  تهجیب  دـنگوس  رگا  ایآ  یلو  تسا . هدوب  وا  ندز  رب  دـنگوس  دـهدیم  ناشن  هک  برـضا »  » تسا و دـنگوس  نتـسکش 
: میئوگب تسا  نکمم  دراد ! هجیتن  هچ  رثایب  كزان  بوچ  هتـسد  کی  اب  ندز  تسا  هدوب  اجب  رگا  و  نکـشم ، ارنآ  ثنحت » ـال  : » تسا هدـش 
هدوهیب و ار  نآ  درک  دای  يدنگوس  تفگ و  يزیچ  ناسنا  رگا  هک  دوخ  دنگوس  نخس و  يدنب  ياپب  تسا  ناسنا  يربهر  يارب  روتسد  هکنیا 
هک دروآ  رد  یتروص  کیب  ار  نآ  ّلقا  تشادـن ال  ریثأت  لامک  رگا  دـنک و  راتفر  تشاد  شزرا  اـب  دـیفم و  يهجیتن  رگا  درامـشن و  هدـیدان 

29-13- نآرق . - دنکن یفّرعم  وگ  هدوهیب  ار  دوخ  دنک و  ظفح  ار  نآ  تروص  دناوتب 

ات 88] تایآ 45  [: 38  ] هروس ص ]

َنَِمل انَدـنِع  مُهَّنِإ  َو  [ 46  ] ِراّدلا يَرکِذ  ٍۀَِصلاِخب  مُهانـصَلخَأ  ّانِإ  [ 45  ] ِراـصبَألا َو  يِدـیَألا  ِیلوُأ  َبوُقعَی  َو  َقاحـسِإ  َو  َمیِهاربِإ  اـنَدابِع  رُکذا  َو 
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- نآرق [ - 49  ] ٍبآَم َنسَُحل  َنیِقَّتُمِلل  َّنِإ  َو  ٌرکِذ  اذه  [ 48  ] ِرایخَألا َنِم  ٌّلُک  َو  ِلفِکلا  اَذ  َو  َعَسَیلا  َو  َلیِعامسِإ  رُکذا  َو  [ 47  ] ِرایخَألا َنیَفَطصُملا 
ٌبارتَأ ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  مُهَدنِع  َو  [ 51  ] ٍبارَـش َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَهِکاِفب  اهِیف  َنوُعدَـی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  [ 50  ] ُباوبَألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍندَـع  ِتاّنَج   336-1

َمَّنَهَج [ 55  ] ٍبآَم َّرََـشل  َنیِغاّطِلل  َّنِإ  َو  اذـه   261-1- نآرق [ - 54  ] ٍدافَن نِم  َُهل  ام  اـُنقزَِرل  اذـه  َّنِإ  [ 53  ] ِباسِحلا ِموَِیل  َنوُدَعُوت  ام  اذـه  [ 52]
مُهَّنِإ مِِهب  ًابَحرَم  مُکَعَم ال  ٌمِحَتقُم  ٌجوَف  اذه  [ 58  ] ٌجاوزَأ ِِهلکَش  نِم  ُرَخآ  َو  [ 57  ] ٌقاّسَغ َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَیلَف  اذه  [ 56  ] ُداهِملا َسِئبَف  اهَنوَلصَی 
ًاباذَع ُهدِزَف  اذـه  اَنل  َمَّدَـق  نَم  انَّبَر  اُولاق  [ 60  ] ُرارَقلا َسِئبَف  اَنل  ُهوُُمتمَّدَـق  ُمتنَأ  مُِکب  ًابَحرَم  ُمتنَأ ال  لـَب  اُولاـق   253-1- نآرق [ - 59  ] ِراّنلا اُولاص 
َِکلذ َّنِإ  [ 63  ] ُراصبَألا ُمُهنَع  تَغاز  مَأ  ایِرخِـس  مُهانذَخَّتَأ  [ 62  ] ِرارـشَألا َنِم  مُهُّدـُعَن  اّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال  ام  اُولاق  َو  [ 61  ] ِراّنلا ِیف  ًافعِض 

ام َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  [ 65  ] ُراّهَقلا ُدِـحاولا  ُهّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  نِم  ام  َو  ٌرِذـنُم  اَنَأ  امَّنِإ  لـُق   357-1- نآرق [ - 64  ] ِراّنلا ِلهَأ  ُمُصاـَخت  ٌّقََحل 
-1- نآرق [ - 69  ] َنوُمِصَتخَی ذِإ  یلعَألا  ِإَلَملِاب  ٍملِع  نِم  ِیل  َناک  ام  [ 68  ] َنوُضِرعُم ُهنَع  ُمتنَأ  [ 67  ] ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُلق  [ 66  ] ُراّفَغلا ُزیِزَعلا  اَمُهَنَیب 

یِحوُر نِم  ِهِیف  ُتخَفَن  َو  ُُهتیَّوَس  اذِإَف  [ 71  ] ٍنیِط نِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذِإ  [ 70  ] ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  ّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  نِإ   289
ُسِیلبِإ ای  َلاق   326-1- نآرق [ - 74  ] َنیِِرفاکلا َنِم  َناک  َو  َرَبکَتسا  َسِیلبِإ  ّالِإ  [ 73  ] َنوُعَمجَأ مُهُّلُک  ُۀَِکئالَملا  َدَجَسَف  [ 72  ] َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف 

َلاق [ 76  ] ٍنیِط نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍراـن  نِم  ِینَتقَلَخ  ُهنِم  ٌریَخ  اـَنَأ  َلاـق  [ 75  ] َنِیلاعلا َنِم  َتنُک  مَأ  َترَبکَتـسَأ  َّيَدَِـیب  ُتقَلَخ  اِمل  َدُجـسَت  نَأ  َکَعَنَم  ام 
َلاق  353-1- نآرق [ - 79  ] َنُوثَعُبی ِموَی  یلِإ  ِینرِظنَأَـف  ِّبَر  َلاـق  [ 78  ] ِنیِّدـلا ِموَی  یلِإ  ِیتَـنَعل  َکـیَلَع  َّنِإ  َو  [ 77  ] ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اهنِم  جُرخاَـف 
َلاق [ 83  ] َنیِـصَلخُملا ُمُهنِم  َكَدابِع  ّـالِإ  [ 82  ] َنیِعَمجَأ مُهَّنَیِوغَُأل  َکـِتَّزِِعبَف  َلاـق  [ 81  ] ِمُولعَملا ِتقَوـلا  ِموَـی  یلِإ  [ 80  ] َنیِرَظنُملا َنِم  َکَّنِإَـف 
َنِم اَنَأ  ام  َو  ٍرجَأ  نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ام  ُلق  [ 85  ] َنیِعَمجَأ مُهنِم  َکَِعبَت  نَّمِم  َو  َکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل   222-1- نآرق [ - 84  ] ُلُوقَأ َّقَحلا  َو  ُّقَحلاَف 
عمج بارتا » : » تاغل ینعم  هحفص 330 ]  ] 244-1- نآرق [ - 88  ] ٍنیِح َدـَعب  ُهَأَبَن  َّنُمَلعََتل  َو  [ 87  ] َنیَِملاعِلل ٌرکِذ  ّـالِإ  َوُه  نِإ  [ 86  ] َنیِفِّلَکَتُملا

دوشیم ظّفلت  دیدشتیب  دیدشت و  اب  هک  قاّسغ » . » تسا هدـمآ  ایندـب  وا  اب  ینعی  تسا  وا  برت  دـنیوگیم  لاسمه و  ینعمب  لّوا  رـسکب  برت 
دایب ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  45 و  همجرت : درک . متس  دش و  جک  برطضم و  فرحنم و  تغاز » . » وب دب  درـس  زیچ  ینعمب 
ناش مان  دوب و  رگید  يارـس  ناـشدای  همه  هک  میدرک  ناـش  كاـپ  ناـنچ  دـندوب 46 و  راـک  رکف و  يورین  مشچ و  تـسد و  ياراد  هـک  رآ 

ناکین زا  ناشیگلمج  هک  شاب  لفکلا  اذ  عسیلا و  لیعامسا و  هّجوتم  زین  دندش 48 و  هدیزگرب  ناکین  زا  ام  هاگشیپ  رد  دنامب 47 و  راگزورب 
هک تسا 50  ناراگزیهرپ  هکنیا  يارب  یگدـنز  شوخ  ماجنا  رـس  بوخ و  تشگزاب  هّتبلا  ناگتـشذگ و  نآ  زا  تسا  يدای  هکنیا  دندوب 49 

کی دوخ  وـلج  رد  دـننیب 52 و  هدامآ - و  دـنهاوخب ، ناوارف  ياهبارـش  اههویم و  هدز  هیکت  اج  نآب  تسا 51 و  زاب  ناشیورب  تشهب  ياـهرد 
يوس زا  يریذپان  نایاپ  يزور  هک  تسا 54  امش  رامش  زور  يارب  یگمه  اهنیا  دنرادن 53  يرگیدب  مشچ  هک  دنراد  ینانز  ربارب  تخاون و 
ربارب تسا و  خزود  هـک  دوب 56  دـهاوخ  ماجنا  رـس  نیرتدـب  نامرفان  ناشکرـس  يارب  هّتبلا  ناراگزیهرپ و  شاداـپ  تسا  هکنیا  تسا 55  ام 

زا دننک 58 و  دوخ  بارـش  هدـیدنگ  درـس  غاد و  بآ  دـیاب  هک  ناشازـس ] تسا   ] هکنیا تسا 57 و  یهاگـشیاسآ  دب  هچ  دـنوشیم و  شتآ 
دننک شتآ  رد  امش  اب  یتخسب  ار  دوخ  دندوب ] امش  وریپ   ] هک یهورگ  کنیا   59 دنونش ] نینچ  و   ] دننیب رگید  روجب  روج  ياهرازآ  هنوگنیا 

دب هاگمارآ  دیدرک و  هضرع  امب  ینید  یب - هک  دشابن  یشوخ  زگره  دیاب  امش  رب  هکلب   60 دنیوگ : نانیاب  هورگ  نآ  دننیبن . یشوخ  زگره  و 
 ] رورـش هک  ار  نادرم  نآ  ارچ  دنیوگ : رگدـکی  اب  نک 62 و  ربارب  ود  شتآـب  شرازآ  درک  ناـمیربهر  رفکب  هک  ار  نآ  ادـخ  يا  میراد 61 

ناش ندـید  زا  ام  نامـشچ  ای  دوب ] طلغ  رخـسمت  نآ  ایآ   ] 63 مینیبیمن ! اجنیا  میدرکیم  ناشهرخـسم  میدرمـشیم و  داهن  دب  و  هحفص 331 ]
زا  ] روآ میب  طقف  نم  يوگب : نارفاک  نیاـب  دّـمحم  يا  تسا 65  نینچ  ناـیخزود  تموـصخ  هک  تسا  تسرد  هکنیا  هّتبلا   64 تسا ! ناوتان 

هچنآ نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ   66 زجب ] تسین  يرایتخا  زور  نآب  ار  سک  و   ] تسین یئادخ  هناگی  دنوادخ !!! زج  و  مماجنا ] رس  نینچ 
دینآ 68 زا  نادرگ  ور  هک  تسا  يربخ  گرزب  متفگ  امشب  هچنآ  ره  وگب : اهنآب  زین  هدنزرمآ 67 و  یمارگ و  تسا  وا  هک  تسا  نایم  نآ  رد 

امش يارب  ار  تایآ  هکنیا  و   ] مشاب 70 راکـشآ  روآ  میب  هک  زج  دوشیمن  یماهلا  نمب  مرادـن 69 و  اجنآ  يوگتفگ  الاب و  ملاعب  یملع  نم  و 
[ تردـق و   ] حور زا  مدرک و  شتـسرد  نوـچ  منیرفاـیب 72 و  كاـخ  زا  یمدآ  نم   71 تفگ : ناگتـشرفب  تراگدرورپ  يراـگزور  مناوخب ]
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زا وا  هـچ  درک  يزارفندرگ  هــک  سیلبا  رگم  دنتفر 74  هدجـسب  ناگتـشرف  يهمه  دـیور 73  هدجـسب  وا  يارب  یگمه  مدـیمد  نآ  رد  دوـخ 
ای يدوـب  رترب  رگم  ینک ، هدجـس  نم  تردـق  تسد و  يهدـیرفآب  هک  دوـب  تریگوـلج  هچ  سیلبا  يا  تفگ : واـب  تیادـخ  دوب 75  نارفاـک 

نورب برق  ماقم  هاگرد و  ز  تفگ : واب  ادخ  كاخ 77  ار ز  وا  يدیرفآ و  مشتآ  زا  هک  مرتهب  مدآ  زا  نم  تفگ : وا   76 يدرک ! يزارفندرگ 
روگ زا  مدآ  لسن  هک  زور  نآ  ات  اراگدرورپ  تفگ : وا  دوب 79  دهاوخ  وت  رب  زیخاتسرب  ات  یگراچیب  نم و  تنعل  يدش 78 و  هدنار  هک  وش 

دنگوس تفگ : سیلبا  نّیعم 82  زور  نآب  ات  تسا 81  تلهم  ار  وت  تفگ :  80 منک ] ناـش  هسوسو  مناوت  رگا  هک   ] هد متلهم  دوش  هتخیگنارب 
خزود هک  میوگیم 85  تسرد  تسا و  تسرد  تفگ : شباوجب  ار 84  وت  كاپ  ناگدنب  رگم  منک 83  هارمگ  ار  ناش  یگمه  هک  تتّزع  هب 

هک مهنن 87  سک  شود  رب  يراب  مهاوخن و  يدزم  منخس  راک و  هکنیا  رب  وگب : مدرم  اب  دّمحم  يا  وت  منک 86 و  هدنکآ  تناوریپ  وت و  زا  ار 
« دبع : » عمجم  45 انَدابِع » رُکذا  َو  : » نیرّسفم نخس  دسریم . امشب  شربخ  یمک  زا  سپ  ناگمه 88 و  يارب  تسا  يروآدای  یگلمج  هکنیا 
« دیألا  » وا هک  تسا  لقن  دوعسم  نبإ  زا  يربط :  45 ِراصبَألا » َو  يِدیَألا  ِیلوُأ  . » دناهدناوخ هحفص 332 ]  ] 34-15- نآرق  - زین درفم  تروصب 

رخآ يای  تسا و  يدانم  هک  دانم »  » لثم تسا  نکمم  دـشاب و  ینابیتشپ  ینعمب  دـییأت  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـناوخیم  رخآ  ياـی  نودـب 
« راصبا يدـیا و   » يهملک ود  رخف :  33-1- نآرق . - دنتـسه لقع  تریـصب و  يربنامرف و  يورین  ياراد  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هداـتفا 

میدرک ناش  كاپ  يروجب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  46 ِراّدلا » يَرکِذ  ٍۀَِصلاِخب  مُهانـصَلخَأ  . » یلمع یملع و  يهّوق  ود  زا  تسا  هیانک 
رگید هشیدـنا  دـندوب و  ترخآ  داـیب  هشیمه  ناـشدوخ  ینعی  تـسا : هـتفگ  دـهاجم  دـندناوخیم . رگید  يارـس  ادـخ و  يوـسب  ار  مدرم  هـک 
نیونت اب  نارگید  و  دـناهدرک . يرکذـب  هفاـضا  دـناهدناوخ و  نیونتیب  ۀـصلاخب »  » هنیدـم ماـش و  ياـهیراق  عمجم :  42-1- نآرق . - دنتشادن

ینعی دشاب  ردصم  هصلاخ  تسا  نکمم  تسا ، رگید  يارـس  دای  هک  یکاپ  ینعی  دشاب  هصلاخ  زا  لدـب  يرکذ »  » تسا نکمم  و  دـناهدناوخ .
یقاب ینعی و  دشاب  ایند  راد  دوصقم  تسا  نکمم  دشاب  ترخآ  راد  تسا  نکمم  هکنانچ  راّدـلا »  » يهملک و  ترخآ . ندرک  دایب  ندوب  كاپ 

صوصخم یتلیـضف  ینعی  فشک : دـندوب . ام  دایب  صالخا  اب  ایند  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا  وکین . يدای  اهنآ  يارب  میدراذـگ 
لفکلا اذ  و  تسا . سایلا  رسپ  ای  ومع  رسپ  ای  نیشناج  عسیلا  فشک :  48 ِلفِکلا » اَذ  َو  َعَسَیلا  َو  . » میدرک ناشروهشم  ملاع  رد  هک  میداد  اهنآب 

ینعی يربط :  49 ٌرکِذ » اذه   » 31-1- نآرق . - دـنرفن کی  لفکلا  اذ  عشوی و  دـناهتفگ : و  تسا ، هدوب  حـلاص  يدرم  ای  تسا  هدوب  ربمغیپ  اـی 
اهنآ يارب  تسا  فرـش  بجوم  تسا و  داـی  هکنیا  ینعی  عمجم :  12-1- نآرق . - ناناملـسم وت و  يارب  تسا  يروآدای  رّکذـت و  نآرق  هکنیا 

ام . » دنرادن دـسح  مشخ و  ینمـشد و  هک  هحفـص 333 ] نابرهم [  يواسم ، لاس ، ّنس و  کـیب  دـننامه ، ینعی  يربط :  52 بارتا » . » اـیند رد 
اب عمجم : رخآ 58  57 و  ٌقاّسَغ » َو   » 17-1- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ود  ره  رـضاح  بیاغ و  يهغیـصب  ءات  ءای و  اب  عمجم :  53 َنوُدَعُوت »

« ٌمِحَتقُم ٌجوَف  اذه   » 14-1- نآرق . - دـناهدناوخ عمج  تروصب  هزمه  ّمض  اب  درفم و  تروصب  رخآ »  » دـناهدناوخ و نیـس  فیفخت  دـیدشت و 
هکنیا و  دنزادنیب . شتآ  رد  امـش  اب  ار  دوخ  تبرـض  یتخـس  هطـساوب  امـش  ناوریپ  زا  هتـسد  هکنیا  هک  دنیوگیم  مّنهج  نیرومأم  فشک :  59

رد میتشاد  سوسف  هیرخسب و  ارناشیا  و  حوتفلا : وبا   63 مُهانذَخَّتَأ »  ] » 24-1- نآرق . - تسا اهنآ  ناوریپ  یهارمگب و  ناربهر  نایم  يوگتفگ 
هک ار  نانمؤم  نآ  ارچ  ام  هک  دنیوگ  نارفاک  ار  ینعم  هکنیا  دیآیمن و  ناشیا  رب  ام  مشچ  ای  دـناهن ، اجنیا  دوخ  ُراصبَألا » ُمُهنَع  تَغاز  مَأ   » ایند
رب هدناوخ  لصو  هزمهب  مُهانذَخَّتَأ »  » مصاع زج  هفوک  لها  و  مینیبیمن ، دـنلطاب  رب  ناشیا  هک  میتشادـنپ  میدرک و  ءازهتـسا  ایند  رد  ناشیا  رب 

ناشیا ندرک  ءازهتسا  رد  یکش  خزود  لها  هکنآ  يارب  تسا  رتهب  تءارق  هکنیا  و  دشاب ، لاجر  تفـص  ياج  رد  تءارق  هکنیا  رب  ّتیربخ و 
فلا هکنآ  يارب  عطق  فلا  دندناوخ  فلا  حتفب  ءاّرق  یقاب  و  تسین ، مُهانذَخَّتَأ »  » لداعم تَغاز » مَأ   » هکنآ رگید  دنرادن و  ار  نانمؤم  ایند  رد 

رد فـشک :  67 ٌمیِظَع » ٌأَـبَن  َوُـه   » 613-597- نآرق -589-576- نآرق -365-349- نآرق -112-80- نآرق -19-3- نآرق [. - تسا ماهفتـسا 
هدـش میظعب  فیـصوت  نآرق  مه  رگید  ياـج  رد  هکناـنچ  گرزب . تسا  يربـخ  نآرق  نآ  ینعی  لّوا  دـناهتفگ : روـج  هس  هلمج  هکنیا  ینعم 
يربخ يربمغیپ  ربخ  ینعی  - 3 ِمیِظَعلا .» ِإَبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی  َّمَع   » لـثم گرزب . تسا  يربخ  زیخاتـسر  زا  ربخ  - 2 َمیِظَعلا .» َنآرُقلا  َو   » تـسا
شیپ رد  میظع  ياههبقع  ار  وا  مدآ  دنزرف  نیکسم  تفگ : ذاعم  يایحی  تسا : هتشون  وا  زین  و  دیریگیم . يزابب  امـش  هک  گرزب  ّمهم و  تسا 
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راـک و رد  نولفاـغ » هنع  متنا  میظع  رمـأل  متقلخ   » دـنکیم ادـن  ياهتـشرف  دادـماب  زور  ره  تسا . شیب  دـتفایم  اـهنامگ  رد  هچنآ  زا  تـسا و 
 ] 302-252- نآرق -204-179- نآرق -23-1- نآرق  - ار لد  هدرک و  ثّولم  غوردـب  ناـبز  هک  یـسک  دـنک  هشیدـنا  نوـچ  دوـخ  راـگزور 

تسا يوقت  ندعم  هک  یلد  هدرپس  تنایخ  هب  تسا  تناما  عضوم  هک  يرس  هدینادرگ  هدیروش  تنایخب  ار  رس  هدولآ و  فلخب  هحفص 334 ]
َناک ام  . » تسین قافن  زج  نید  تسین و  عادـخ  زج  نخـس  مرج  هدرک ال  فقو  غورد  رب  تسا  قیدـصت  تلآ  هک  ینابز  هتفرگ  فلخ  راگنز 

يارب یبوخب  نونکا  یلو  مدوبن  راد  ربخ  هکئالم  يوگتفگ  زا  يربمغیپ  هب  تثعب  زا  شیپ  ینعی  یجیهال : ریسفت   69 خلا » ِإَلَملِاب - ٍملِع  نِم  ِیل 
ذِإ  » ولج يهلمجب  تسا  طوـبرم  ذا »  » يهملک يربـط :  71 َکُّبَر » َلاـق  ذِإ   » 38-1- نآرق . - تسا نم  يربمغیپ  لـیلد  هکنیا  میوگیم و  اـمش 

-70- نآرق -21-1- نآرق . - متـشادن یعالّطا  مدوب و  ربخیب  تفگ : هکئالمب  ادـخ  هک  هاگنآ  الاب  ملاع  يوگتفگ  زا  نم  ینعی  َنوُمِـصَتخَی »
تاناویح رگید  لـثم  مدآ  تسوپ  يور  دـیوگیم و  هرـشب  برع  ار  تسوپ  يور  نوچ  تسا : هتفگ  بغار  ناـیبلا : حور   71 ًارََشب » ٌِقلاخ   » 89

هدوب الع  ّلج و  ّقح  مدآ  شنیرفآ  رـشابم  نوچ  دناهتفگ : تفرعم  لها  یـضعب  و  تسا . هدش  هدیمان  رـشب  يور  هکنیا  زا  درادن  يوم  مشپ و 
فشک  74 َرَبکَتسا » َسِیلبِإ  ّال   18-1- نآرق . - دـناهتفگ رـشب  ار  وا  تهج  هکنیا  زا  هبـشت  زا  رود  تسا و  سدـق  ماقم  قیال  هک  روجنآب  تسا 

اّما درکن  نک  هدجـس  دنتفگ : ار  سیلبا  دروخب . روخم  مدنگ  دنتفگ : ار  مدآ  سیلبا . زا  یتیـصعم  مدآ  زا  دمآ  یّتلز  رهاظ  يور  زا  رارـسالا :
تداعـسب مدآ  ّقح  رد  مدق  ّتیـشم  جیاتن  زا  ملق  تساخ . مدق  يایاضق  ملق و  نایرج  زا  هک  تساخ  ناشیا  رادرک  زا  هن  لوبق  ّدر و  يهیامرس 

ار سیلبا  و  ًامزَع » َُهل  دَِجن  َمل  َو  َیِسَنَف   » دنتفگ دندرک  تلاوح  يوب  رذع  مکحب  يو  تیانج  دندروآ و  ادیپ  یکّـسمتم  يو  داهن  زا  مه  تفر 
َو یبَأ  : » دنتفگ دـندرک  تلاوح  ودـب  يو  تیانج  دـنتخاس و  رب  یهاگنیمک  يو  داهن  زا  مه  تفر  وا  درط  درب و  مدـق  ّتیـشم  مکحب  ملق  هک 

يهتوب زا  هک  يرهوج  ره  ات  دنتـسب  وا  راگزور  دـیجرب  لزا  ّدر  مکحب  دـنتخاس و  رب  تنعل  رهب  زا  يا  هدالق  َنیِِرفاـکلا » َنِم  َناـک  َو  َرَبکَتـسا 
 ] 806-804- یقرواپ -643-595- نآرق -454-416- نآرق -28-1- نآرق  - دـمآدمآ « 50» هیاـفن مـلع  داّـقن  تـسد  رد  دـمآ  رب  يو  لـمع 

هداد نورب  ترابع  هکنیا  وا  راک  تقیقح  زا  هدش و  ندنار  يهیعاد  شتعاط  هتـشگ  تنعل  ببـس  شتدابع  دـمآ ، هیافن  شلمع  هحفص 335 ]
مدآب يور  تسا  یتّیحت  يدورد و  اجک  ره  در . ملاع  رد  سیلبا  هک  دوب  نانچ  لوبق  ملاع  رد  مدآ  عزانی .» لزألا ال  دـباکی و  ـال  مکحلا   » هک

نارفاـک اـت  ربک  دـسح و  زا  تسا  يریگولج  هّصق  لـقن  هکنیا  زا  دوصقم  رخف : هداـهن . سیلباـب  يور  تسا  يدرط  یتنعل و  اـجک  ره  هداـهن ،
مهیلع اهماما  زا  مهد : باب  اضّرلا  رابخا  نویع   75 َّيَدَِیب » ُتقَلَخ  . » دننکن ربک  شنامرف  نتفریذپ  رد  دنربن و  دسح  ربمغیپ  رب  دنریگ و  تربع 
تمعن هب  ایآ  دشاب  نینچ  ینعم  ات  دناهدرکیم  هلمج  زاغآ  َترَبکَتسَأ » َّيَدَِیب   » زا دناهدرکیم و  فقو  تقلخ »  » رد هک  تسا  تیاور  مالّـسلا 

. تسا مسج  ادخ  دندقتعم  هک  اهنآ  يهدیقع  رد  تسا  رهاظ  هلمج  هکنیا  هچرگا  يروباشین : يدـش  ینامرفان  يزارفندرگ و  رب  دـنمورین  نم 
یـسراف رد  ام  هکنانچ  « ] دـی رمـألا  اذـهب  یلاـم   » دـیوگیم برع  هک  تسا  تردـق  زا  هیاـنک  تسد  - 1 دـناهدرک : ینعم  تروص  دـنچب  یلو 

لمع ماجنا  تیبثت  دـیکأت و  تسا 3 - یـشوخ  تمعن و  زا  هیانک  مرادـن 2 - ناوت  ورین و  ینعی  مرادـن .] راـک  هکنیا  رد  یتسد  نم  میئوگیم :
«. - كادـی تبـسک  اّمم  اذـه   » دـنیوگیم هدرک  یتیانج  نابزب  هکنآ  لـثم  دوشیم  هتفگ  نت  ياـههراپ  رگید  رد  يزاـجم  ینعم  هکنیا  تسا و 

ار ردـتقم  هاـشداپ  دـیآ  شیپ  گرزب  يراـک  رگا  هکناـنچ  دـشاب  راـک  تّدـش  زا  هیاـنک  تسا  نـکمم  - 4 165-140- نآرق -22-1- نآرق
هکنیا زا  یکی  رادومن  ياهدـیدپ  ره  هک  ّقح  رهق  فطل و  زا  تسا  هیانک  هک  تسا  لیوأت  لها  يهتفگ  - 5 داد . ماجنا  ار  نآ  دوخ  دنیوگیم :

دش و هدجـس  يهتـسیاش  يور  هکنیا  زا  و  ود ، ره  رادومن  یمدآ  رهق و  دولوم  ناطیـش  تسا و  فطل  دولوم  کلم  هکنانچ  تسا  تفـص  ود 
ياهطـساو ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  463-430- نآرق «. - ًۀَـفِیلَخ ِضرَألا  ِیف  ٌلِعاج   » دـش هتفگ  وا  يارب  هک  نیمز  رد  تفالخ  لباق 

ّیلو نوک  هلمج  هنیئآ  دمآ  مظن : هتشون : ینیسح  هحفـص 336 ] مدآ [ . يراوگرزب  ماقم  زا  تسا  هیانک  فشک : تسا . هدوبن  مدآ  تقلخ  رد 
ّرـس  || عماج  یّلک و  تشگ  يرهظم  تافـص  هلمجب  وا  تاذ  ناـیع  دـش   || تآرم  هکنیا  يـالج  مدآ  تشگ  یلج  درکن  هنیآ  وا  وچمه  ||  
ربخ نارفاک  هک  تسا  هکنیا  يارب  مرتهب  مدآ  زا  نم  هک  ناطیـش  ياعّدا  هکنیا  لقن  يربط :  76 خلا » ُهنِم - ٌریَخ  اَنَأ   » عمال وا  زا  تافـص  تاذ و 

ات دیآ ! دورف  نآرق  دّمحمب  ام  نایم  زا  ارچ  دنتفگ : هک  دش  لقن  ناش  نخـس  هروس  هکنیا  لّوا  رد  هک  يزارفندرگ  تبقاع  يدب  زا  دنوش  راد 
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راتفرگ وا  تشون  رـسب  دـیوریم و  ناطیـش  هارب  هک  دـینادب  مه  امـش  دـش  نوعلم  میجر و  مرتهب  مدآ  زا  نم  تفگ : نوچ  ناطیـش  هک  دـننادب 
. تلصو ببس  كاخ  تسا و  تقرف  ببس  شتآ  هک  تفر  اطخ  هار  سایق  رد  درک و  سایق  نیعل  نآ  هتشون : فشک   20-1- نآرق . - دیوشیم

دوب شتآ  زا  هک  سیلبا  ُهُّبَر » ُهابَتجا  َُّمث   » دـنتفگ ار  وا  ات  تسویپب  دوب  كاخ  زا  هک  مدآ  نتـسویپ ، تلآ  كاخ  تسا و  نتـسسگ  تلآ  شتآ 
ال دزوسب . اهـشقن  همه  دریگ  الاب  نوچ  شتآ  دریذـپ . شقن  دوش  رت  نوچ  كاخ  ِنیِّدـلا » ِموَی  یلِإ  ِیتَنَعل  َکیَلَع   » دـنتفگ ار  وا  ات  تسـسگب 

شیپ رد  یشیورد  َنامیِإلا .» ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ   » تخورفیب ار  نایمدآ  مدآ و  لد  تفرعم  شقن  تخوسب و  سیلبا  تفرعم  شقن  مرج 
ای تفگ : شیوخ  دجو  رس  زا  دمآ ، رد  نارفاسم  ناسب  ياهدرکمگ ، ياپ  رس و  یگنر  هدیروش  ياهدز  درد  هکنیا  زا  دش . یماطـسب  دیزی  وب 

زوس هکنیا  يدوبن  كاخ  رگا  هک  دز  شیورد  رب  گناب  دش  اهر  دوخ  تسد  زا  دیزی  وب  يدوبن ! كابیب  كاخ  هکنیا  رگا  يدوب  هچ  دیزی  ابا 
لد زا  رهم  يوب  يدوبن  كاخ  رو  یتخورفین ، قشع  شتآ  يدوبن  كاخ  رو  يدوبن ، نید  هودـنا  يداش و  يدوبن  كاخ  رو  يدوبن ، اـههنیس 

یناـّبر تافـص  تسا ، كاـخ  لـالج  لاـمک  راـثآ  زا  سیلبا  تنعل  شیورد  يا  يدوب ! هک  لزی  مل  يانـشآ  يدوـبن  كاـخ  رو  يدینـش ! هک 
-233-206- نآرق : - تسا كاخ  ياهلد  دوهـشم  هّزنم  كاپ  تاذ  تسا ، كاخ  رارـسا  ياذـغ  یهلا  ّتبحم  تسا ، كاخ  لامج  يهطاّـشم 

ارم رهـش  رد  ماهتـسارایب  وت  يارب  ملاـع ز   || ماهتـساوخ  تنم  یتـساوخ  هک  شیپ  ناز  هحفـص 337 ]  ] 532-484- نآرق -333-290- نآرق
مدآ زا  مرتـهب  مشتآ و  زا  نم  هک  دوخ  ساـیق  هکنیا  اـب  سیلبا  نوچ  رخف : ماهتـساوخ  ار  وت  نم  هک  يزب  داـش  وت   || تسا  شیب  قشاـع  رازه 

: یعابر ینیسح : ریسفت  دش . میجر  نوعلم و  رفاک و  يور  هکنیا  زا  درامشب  هدیجنسن  وغل و  ار  هدجس  روتـسد  ّقح و  نامرف  تساوخ  یکاخ ،
وت میلـست   || دوب  هک  جـنگ  ره  ازنک  تنک  نزخم  رد  يراد  لـگ  رد  هک  تسا  فـیطل  ياـهلگ   || يراد  لـباق  تنیط  شوـخ  هچ  كاـخ  زا 
نآ || و  لامک  فصو  يهنیئآ  اهصقن  تسا : هتفگ  فسوی  يارب  هنیئآ  ناغمرا  تیاکح  نمض  لّوا  رتفد  رد  يونثم  يراد  لد  رد  هک  دندرک 

تخانـش دید و  ار  شیوخ  شقن  هک  ره  نیبگنا  هدیدپ  هکرـس  اب  هک  ناز   || نیقی  ادیپ  دنک  ّدض  ار  ّدـض  هک  ناز  لالج  ّزع و  هنیآ  تراقح 
 || لامک رادنپ  رتدب ز  یتّلع  لامک  ار  دوخ  دربیم  ینامگ  وک   || لالجلا  وذ  يوسب  درپیمن  ناز  تخات  هبـسا  ود  دوخ  لامعتـسا  ردنا  ||  

تـسا هدب  ریخ  انا  سیلبا  ّتلع  دوش  نوریب  یبجعم  هکنیا  وت  ات ز   || دور  نوخ  کشا  هدید  زا  لد و  زا  ّلاض  رورغم  يا  تناج  ردـنا  تسین 
وا رم  یناروشب  نوچ  وج  ریز  نیگرس  نار و  یفاص  بآ   || وا  دنیب  هتسکش  سب  ار  دوخ  هچرگ  تسه  قولخم  ره  سفن  رد  ضرم  نیو  ||  
وج بآ  ار  وت  رم  دـیامن  یفاـص  وج  هچرگ   || یتـف  يا  نیگرـس  تسه  وج  رگن  رد  ناـمز  رد  ددرگ  گـنر  نیگرـس  بآ   || ناـحتما  ار ز 
درم ملع  دـش ، ادـخ  ملع  زا  عفان  ! || درک  كاـپ  دـناوت  یک  ار  دوخ  يوج  درم  ملع  دـبورن  ار  شـسفن  لـهج   || درک  كاـپ  دـناتن  نیگرس 

زا هدیدپ  یندب  فیثک  يهّدام  زا  تسا  فرـشا  رترب و  هّتبلا  تسا  یـشتآ  تیـصاخ  ترارح و  يهدیدپ  هک  یناویح  حور  یناشاک : تالیوأت 
زا دید و  ار  مدآ  هحفص 338 ] يّدام [  يرشب و  تروص  دوبن و  هّدام  زا  يزاینیب  ّتیـصاخ  هدّرجم و  تقیقح  رب  ملاع  ناطیـش  یلو  كاخ ،

هدجـس درک و  سایق  يور  هکنیا  زا  دوب  ربخیب  هدرپ و  رد  وا  تسا  مدآ  يونعم  يّدام و  ّتیـصاخ  هک  یناحور  تفاطل  یهلا و  ّتیعمج  ماقم 
نآ رگا  یلو  كاـخ  زا  وا  مشتآ  زا  نم  تفگ : دیجنـس و  مدآ  اـب  ار  دوـخ  سیلبا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـهرب : ریـسفت  درکن .
نب یـسیع  دراد و  ینوزف  شتآ  رب  وا  قرب  یگدنـشخرد  رون و  هک  دشیم  مولعم  دیجنـسیم  شتآ  اب  دیرفآ  مدآ  نآ  زا  ادخ  هک  ار  يرهوگ 

ماکحا كردم  ار  نآ  ینکیم و  سایقب  راتفر  وت  ماهدینـش : دومرف : تفر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفینح  وبا  تفگ : یـشرق  هّللا  دبع 
ّتینارون رگا  دیجنـس و  درک و  سایق  كاخب  ار  شتآ  سیلبا  هک  نکم  راتفر  سایقب  هفینح  وبا  يا  دومرف : یلب . تفگ : وا  یهدیم  رارق  دوخ 

زا بوقعی  نب  دّمحم  و  تسا . هزادنا  هچ  مدآ  تلیضف  یئانشور و  ود  توافت  تسنادیم  دیجنسیم  بآ  يافص  ینشور و  اب  ار  مدآ  يافص  و 
ِرَـضخَألا ِرَجَّشلا  َنِم  مَُکل  َلَعَج   » هدومرف نآرق  رد  ادـخ  هچ  تسا : كاخ  زا  ناطیـش  دومرف : ترـضح  نآ  تسا : هدرک  لقن  میهاربا  نب  ّیلع 

« ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اهنِم  جُرخاَف   » 403-355- نآرق . - تسا كاخ  زا  هدـیرفآ  مه  تخرد  هکنیا  هک  دـیرفآ  تخرد  هکنیا  شتآ  ار ز  وا  و  ًاراـن »
رود تمحر و  زا  ياهدـش  هدـنار  وت  هک  یتسردـب  سپ  هکئالم . تروص  زا  ای  نامـسآ  زا  اـی  تشهب  زا  ور  نوریب  سپ  ینیـسح : ریـسفت   77

وت رب  تنعل  گنس  ینعی  دومرف : مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ترضح  ناهرب : ریسفت   37-1- نآرق . - تمارک تبتر  زا  ياهدش 
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درادن رخآ  تمایق  زور  دناهتفگ  فشک :  78 ِنیِّدلا » ِموَی  یلِإ  ِیتَنَعل  َکیَلَع  َّنِإ  . » يدش هدنار  وت  تسه  تکرب  ریخ و  هک  اج  ره  زا  دـندز و 
دـشیمن نآب  هتـسباو  سیلبا  تنعل  تشاد  رخآ  زور  نآ  رگا  و  تنعل . وت  رب  تمایق  زور  ات  هک  دـنتفگ  ار  هلمج  هکنیا  ناطیـش  اـب  ور  هکنیا  زا 

تـسا نآ  يارب  دنگوس  هکنیا  یناشاک : تالیوأت   78 َِکتَّزِِعبَف »  » 51-1- نآرق . - وا رب  تسا  یگـشیمه  تنعل  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  سپ 
و هحفـص 339 ]  ] 17-1- نآرق  - هوکـش ياـههدرپ  تافیرـشت  ینعی  ّقح  تّزع  نوچ  دـنهدیم و  رارق  دـنگوس  دروـم  ار  زیچ  نیرت  ّمهم  هک 
. درک راوتـسا  نآب  دوخ  دـنگوس  دـید  قیاقح  نیرترب  ارنآ  هک  سیلبا  سپ  رون ، بحـس  رد  يافتخا  ایربک و  کلم و  ياههدرپ  ارـس  لالج و 

اِمبَف  » تسا هـتفگ  رگید  تـیآ  رد  مـنکیم و  هارمگ  ار  دازیمدآ  نـم  تـسا : هـتفگ  هـلمج  نیاـب  ناطیـش  هـیآ  هـکنیا  رد  رخف :  82 مُهَّنَیِوغَُأل » »
. داد تبـسن  دـنوادخب  ار  یهارمگ  مّود  تیآ  رد  درک و  دوخ  راـیتخاب  رارقا  لّوا  تیآ  رد  سپ  يدرک . هارمگ  ارم  وت  نوچ  ینعی  ِینَتیَوـغَأ »

نوچ رخف : َكَدابِع » اـّلِإ   » 161-140- نآرق -19-1- نآرق . - تسا هدوب  دّدرم  راـیتخا  ربـج و  يهلئـسم  رد  ناطیـش  هک  دوـشیم  موـلعم  سپ 
رگم هک  تفگ  ار  هلمج  هکنیا  درادـن  سرتسد  ادـخ  كاپ  ناگدـنبب  هک  تسنادـیم  منکیم و  هارمگ  ار  مدآ  نادـنزرف  يهمه  تفگ  ناـطیش 
غورد ناملـسم  درم  زا  هنوگچ  سپ  تشاد  زیهرپ  غورد  زا  ناطیـش  هک  تسا  مولعم  سپ  دـشابن  غورد  شنخـس  رد  ات  ار  وت  كاـپ  ناگدـنب 

صلخم كاپ  يهدـنب   25-1- نآرق : - دـناهتفگ تفرعم  لها  زا  یـضعب  ناـیبلا : حور   83 َنیِـصَلخُملا » ُمُهنِم   » 18-1- نآرق . - دشاب هتـسیاش 
هن دـنک و  دوبان  ارنآ  هک  دوشیم  راد  ربخ  ناطیـش  هن  دـسیونب و  هک  دـنادیم  کلم  هن  هک  تسا  نانچ  دوخ  يادـخ  اب  وا  زار  هک  تسا  یـسک 

دنیب قح  تیالو  تنطلس  لاوحا و  تزع  اب  ناطیش  نوچ  ار  كاپ  ناگدنب  زا  یضعب  و  دنکیم ، فرحنم  جک و  ار  وا  یناسفن  لیم  شهاوخ و 
« ّقحلا انا   » ینعی دشاب  طقاس  يادتبم  ربخ  ات  دناهدناوخ  عفر  اب  هفوک  مدرم  رتشیب  عمجم :  84 ُّقَحلاَف » . » دوشیم بآ  ناشربارب  رد  کمن  دننامب 

بـسانم لعف  يارب  دشاب  مسق  ای  لوعفم و  هک  دناهدناوخ  الاب  يادـص  اب  نارگید  و  یّنم . ّقحلا  ینعی  تسا  هداتفا  شربخ  هک  دـشاب  ادـتبم  ای 
-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  روج  هس  هلمج  هکنیا  عمجم :  86 َنیِفِّلَکَتُملا » َنِم  اَنَأ  ام  َو   » 13-1- نآرق «. - ّقحلا لوقا   » و اّقح » ّنألمأل   » لثم
هنادرخیب و يراک  دوخ  زا  تسین 3 - نم  دوخ  يهتخاـس  نم  يربمغیپ  ماهدرکن 2 - تسرد  دوخ  شیپ  زا  دوـخ و  تمحزب  ار  نآرق  - 1 38

هـس فّلکتم  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : لـیفن  نب  هملـس  حوتفلا : وبا  هحفـص 340 ] منکیمن [ . لقع  فالخ  رب  روآ و  جـنر 
دبع دنادیمن . هک  دیوگیم  يزیچ  دسریمن 3 - نآب  شتسد  هک  دوریم  يزیچ  یپ  و  دنکیم 2 - لادج  عازن و  دوخ  زا  رترب  اب  - 1 دراد : تمالع 

رارقا مولع  يهلمج  زا  هک  دنادیم  رتهب  ادـخ  دـیوگب : دـیاب  دـنادن  هک  ره  دـیوگب و  هک  تسا  زیاج  دـنادب  يزیچ  هک  ره  تفگ : دوعـسم  هّللا 
88 خلا » ُهَأَبَن - َّنُمَلعََتل  . » متسین فّلکتم  مهاوخیمن و  دزم  نم  وگب  هک  دومرف  روتـسد  شربمغیپ  هب  نآرق  رد  ادخ  و  دوخ . ینادانب  تسا  نادان 

دهاوخ دـنام  هدـنز  سک  ره  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  دـینادیم  گرم  زا  سپ  ار  اهراتفگ  هکنیا  یتسار  ربخ  هکم  نارفاـک  يا  ینعی  فشک :
: رخف  25-1- نآرق . - تسا ربخ  هچ  هک  دوشیم  راد  ربـخ  گرم  سپ  زا  درم  سک  ره  دـش و  رادومن  ردـق  هچ  اـههتفگ  هکنیا  زا  هک  تسناد 

اماـطغلا فشک  ول  : » دومرف ّیلع  ناـیبلا : حور  تسین . هکنیا  زا  رتهب  دـیون  میب و  يارب  ياهلمج  نخـس  رخآ  رد  هتـشذگ  بلاـطم  نآ  زا  سپ 
نخس دیازفین  ياهّرذ  نیقی  نآ   || دنریگ  رب  هنایم  زا  باجح  رگ  دیابیم  هکنانچ  نآ  نیقی  هب   || متسناد  میحج  دلخ و  لاح  انیقی .» تددزا 

هاج و نایاوشیپ  اهامنهار و  يدام و  ناتسود  يارب  تسا  یتربعب  یئامنهار  ِراّنلا » ِیف  ًافعِض   » تیآ 61 رخآ  ات  ٌجوَف » اذه   » تیآ 59 زا  - 1 ام :
راکهانگ ار  يرگید  کی  ره  دـننکیم و  نیرفن  ار  رگدـکی  دـنتفایم و  مه  ناـجب  هنوگچ  يراـتفرگ  ماـقم  رد  ربناـمرف  هدـنامرف و  هک  ماـقم 

راتفرگ و هنوگچ  رازآ  هاـنگب و  یهدـنامرف  ماـجنا  رـس  یتشز  زا  یئاـهر  يارب  ار  ربناـمرف  اـهرکون  هک  مینیبیم  هزور  همه  هکناـنچ  دـنادیم 
فلتخم تاراـبعب  رّرکم  اـت 51 » َکُّبَر » َلاـق  ذِإ   » زا 72  80-59- نآرق -41-29- نآرق . - دـننک یفّرعم  هانگیب  ار  دوخ  اـت  دـننکیم  لوئـسم 

وا اب  یتسین  يدب و  یهارمگ و  تیاوغ و  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک  دازیمدآ  يارب  دـشاب  يرایـشه  ات  تسا  هدـش  هتفگ  ناطیـش  ناسنا و  يهطبار 
دازیمدآ يارب  دشاب  يرایشه  ات  تسا  هدش  هتفگ  ناطیـش  ناسنا و  يهطبار  فلتخم  تارابعب  رّرکيهدمع  ّتلع  تسا و  هدوب  نابیرگب  تسد 

هحفص 341]  ] 33-13- نآرق  - يهدمع ّتلع  تسا و  هدوب  نابیرگب  تسد  وا  اب  یتسین  يدـب و  یهارمگ و  تیاوغ و  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک 
یگشیمه يراتفرگب  ار  یگمه  هک  اج  نآب  ات  تسا  یعامتجا  یگدنز  اب  راگزاسان  مدق  لّوا  هک  تسا  هدوب  يزارفندرگ  یهاوخ و  دوخ  نآ 
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دوشیم ادیپ  ناشیا  نایم  هک  يراگزاسان  یتحاران و  يراتفرگ و  ره  تسا  نایامن  یبوخب  اهتّلم  دارفا و  یگدنز  رد  هکنانچ  دناشکیم  مّنهج  و 
يارب يونعم  يّدام و  يورین  نوچ  دـناشکیم  یگراچیب  رقف و  يّدام و  ناـیز  هب  هک  اـج  نآـب  اـت  يزارفندرگ  تسا و  یهاوخدوخ  يهدـیدپ 

يربهر و طرـش  نیرتـمهم  دـهدیم  ناـشن  بوخ  َنیِفِّلَکَتُملا » َنِم  اـَنَأ  اـم   » يهلمج تـیآ 86  - 3 تسا . هـتفر  راـکب  يرگید  ندرک  بوـلغم 
شیارآ و ره  زا  يدازآ  لامک  اب  دشاب و  رودب  یناسنا  یگدنز  شور  لقع و  ّدـض  تاشیامن  مامت  زا  تسا  ربهر  هکنآ  دـیاب  هک  ار  یئاوشیپ 

رادرک راتفگ و  رد  رهاظت  هنوگ  ره  زا  دنایامنب و  واب  ار  یمدآ  يونعم  يّدام و  یگدـنز  تسار  هار  يدـنمدرخ  شیاسآ و  یفانم  شیاریپ و 
هحفص 342]  ] 55-21- نآرق . - درادب رودب  یگدنز 

رمز هروس 

هراشا

44-7- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   39 - 

ات 26] تایآ 1  [: 39  ] رمزلا هروس  ]

َُهل ًاِصلُخم  َهّللا  ِدـُبعاَف  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َکَیلِإ  انلَزنَأ  اـّنِإ  [ 1  ] ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباـتِکلا  ُلـیِزنَت   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ِهِیف مُه  ام  ِیف  مُهَنَیب  ُمُکحَی  َهّللا  َّنِإ  یفلُز  ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  مُهُُدبعَن  ام  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو  ُِصلاخلا  ُنیِّدـلا  ِهِّلل  الَأ  [ 2  ] َنیِّدلا

ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  َوُه  ُهَناحبُـس  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  اّمِم  یفَطـصال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  نَأ  ُهّللا  َدارَأ  َول  [ 3  ] ٌراّفَک ٌبِذاک  َوُه  نَم  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتخَی 
يِرجَی ٌّلُک  َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو  ِراهَّنلا  یَلَع  َلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ   536-1- نآرق [ - 4]

ِیف مُکُُقلخَی  ٍجاوزَأ  َۀَِـینامَث  ِماعنَألا  َنِم  مَُکل  َلَزنَأ  َو  اهَجوَز  اهنِم  َلَـعَج  َُّمث  ٍةَدِـحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَقَلَخ  [ 5  ] ُراّفَغلا ُزیِزَعلا  َوُه  الَأ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل 
ٌِّینَغ َهّللا  َّنِإَف  اوُرُفکَت  نِإ  [ 6  ] َنُوفَرـُصت ّینَأَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ُکلُملا ال  َُهل  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ٍثالَث  ٍتاُملُظ  ِیف  ٍقلَخ  ِدَعب  نِم  ًاقلَخ  مُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب 

ُهَّنِإ َنُولَمعَت  ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  مُکُعِجرَم  مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرخُأ  َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  مَُکل  ُهَضرَی  اوُرُکشَت  نِإ  َو  َرفُکلا  ِهِدابِِعل  یضرَی  َو ال  مُکنَع 
ِهِّلل َلَعَج  َو  ُلبَق  نِم  ِهَیلِإ  اوُعدَـی  َناک  ام  َیِـسَن  ُهنِم  ًۀَـمِعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِهَیلِإ  ًاـبِینُم  ُهَّبَر  اـعَد  ٌّرُـض  َناـسنِإلا  َّسَم  اذِإ  َو  [ 7  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع 

اوُجرَی َو  َةَرِخآلا  ُرَذحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  نَّمَأ  [ 8  ] ِراّنلا ِباحصَأ  نِم  َکَّنِإ  ًالِیلَق  َكِرفُِکب  عَّتَمَت  ُلق  ِِهلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ًادادنَأ 
اوُقَّتا اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُلق   1273-1- نآرق [ - 9  ] ِبابلَألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتـسَی  لَه  ُلق  ِهِّبَر  َۀَمحَر 

َهّللا َُدبعَأ  نَأ  ُتِرمُأ  یِّنِإ  ُلق  [ 10  ] ٍباسِح ِریَِغب  مُهَرجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  ٌۀَعِساو  ِهّللا  ُضرَأ  َو  ٌۀَنَسَح  اینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَـسحَأ  َنیِذَِّلل  مُکَّبَر 
ُُدبعَأ َهّللا  ِلـُق  [ 13  ] ٍمیِظَع ٍموَی  َباذَـع  یِّبَر  ُتیَـصَع  نِإ  ُفاـخَأ  یِّنِإ  لـُق  [ 12  ] َنیِِملـسُملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  نَأـِل  ُتِرمُأ  َو  [ 11  ] َنیِّدـلا َُهل  ًاِصلُخم 
َِکلذ الَأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساخلا  َّنِإ  ُلق  ِِهنوُد  نِم  ُمتئِـش  ام  اوُُدبعاَف   445-1- نآرق [ - 14  ] ِینیِد َُهل  ًاِصلُخم 

اُوبَنَتجا َنیِذَّلا  َو  [ 16  ] ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  ٌلَلُظ  مِِهتَحت  نِم  َو  ِراّنلا  َنِم  ٌلَـلُظ  مِِهقوَف  نِم  مَُهل  [ 15  ] ُنِیبُملا ُنارسُخلا  َوُه 
َو ُهّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَـسحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتـسَی  َنیِذَّلا  [ 17  ] ِدابِع رِّشَبَف  يرـُشبلا  ُمَُهل  ِهّللا  َیلِإ  اُوبانَأ  َو  اهوُدـُبعَی  نَأ  َتوُغاّطلا 

مَُهل مُهَّبَر  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل   656-1- نآرق [ - 19  ] ِراّنلا ِیف  نَم  ُذِقُنت  َتنَأَف  َأ  ِباذَعلا  ُۀَِـملَک  ِهیَلَع  َّقَح  نَمَف  َأ  [ 18  ] ِبابلَألا اُولوُأ  مُه  َِکئلوُأ 
ُهَکَلَـسَف ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 20  ] َداعیِملا ُهّللا  ُِفلُخی  ِهّللا ال  َدـعَو  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌۀَِّینبَم  ٌفَرُغ  اـِهقوَف  نِم  ٌفَرُغ 

نَمَف َأ  [ 21  ] ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًاماطُح  ُُهلَعجَی  َُّمث  ارَفصُم  ُهارَتَف  ُجیِهَی  َُّمث  ُُهناولَأ  ًاِفلَتُخم  ًاعرَز  ِِهب  ُجِرُخی  َُّمث  ِضرَألا  ِیف  َعِیبانَی 
ِثیِدَحلا َنَسحَأ  َلََّزن  ُهّللا  [ 22  ] ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِرکِذ  نِم  مُُهبُوُلق  ِۀَیِساقِلل  ٌلیَوَف  ِهِّبَر  نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالـسِِإلل  ُهَردَص  ُهّللا  َحَرَش 

َو ُءاشَی  نَم  ِِهب  يِدهَی  ِهّللا  يَدُـه  َِکلذ  ِهّللا  ِرکِذ  یلِإ  مُُهبُوُلق  َو  مُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُهنِم  ُّرِعَـشقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک 
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-1- نآرق [ - 24  ] َنُوبِسکَت ُمتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاّظِلل  َلِیق  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِباذَعلا  َءوُس  ِهِهجَِوب  یِقَّتَی  نَمَف  َأ  [ 23  ] ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم 
َول ُرَبکَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََـعل  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  َيزِخلا  ُهّللا  ُمُهَقاذَأَف  [ 25  ] َنوُرُعـشَی ُثیَح ال  نِم  ُباذَعلا  ُمُهاتَأَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک   1007

نداد رود  ندناچیپ و  ینعمب  لّوا  حـتفب  روک »  » دّرجم ردـصم  زا  رّوکی » : » تاغل ینعم  هحفص 344 ]  ] 201-1- نآرق [ - 26  ] َنوُمَلعَی اُوناک 
. دش دوبان  تفر و  ای  دش  عمج  شرون  دش و  هدیچیپ  مه  رد  ینعی  سمّشلا  ترّوک  ندنک و  نیمز  نتفر ، هار  رد  ندرک  باتش  رس ، رب  همامع 

نابرهم يهدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : دش . نوگرگد  شگنر  دش ، میخض  تشرد و  دش ، عمج  دیزرل ، ندب  تسوپ  ینعی  ّرعشقا  زا  ّرعـشقت 
وت سپ  میداتـسرف  تقیقح  ّقـح و  ندرک ] نشور  يارب   ] ار نآرق  هکنیا  اـم  تسا 2 و  یمارگ  اناد و  يادـخ  يوس  زا  باتک  ندـمآ  دورف   1
هک تسا  نامه  كاپ  نید  دننادب : همه  3 و  ینادن ] هطساو  یجنایم و  يدوجوم  و   ] يرادب كاپ  وا  يارب  دوخ  نید  هک  نک  شتسرپ  ار  ادخ 

: مانب دندوب  هلیبق  هس  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  یطویس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : نأش  هحفـص 345 ] دشاب [ . وا  يوسب  لد  تسا و  دنوادخ  يارب 
مّوس تیآ  دـنربب . الاب  دـنوادخ  شیپب  ار  ام  ماقم  هجرد و  ات  میتسرپیم  ار  اهنیا  دـنتفگیم  دـندوب و  تسرپ  تب  هک  هملـس ، ینب  هنانک ، رماع ،
ادـخ زج  هک  اـهنآ  و  هـمجرت :  264-239- نآرق . - دـش لزاـن  هلیبـق  هس  نآ  نخـس  هکنیا  باوج  يارب  خـلا » اوُذَـخَّتا - َنیِذَّلا  َو   » ياـههلمج

تموکح ناشنایم  دـنوادخ  هّتبلا  دـننک  هیاپ  دـنلب  کیدزن و  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ار  ام  ات  میتسرپیم ] ار  اهنیا  دـنتفگ : و   ] دـندرک ادـیپ  یناتـسود 
[ دـنادیم قـح  هاگردـب  یجناـیم  ار  دوـخ  يهتخاـس  تب  و   ] وـگغورد تسا و  رفاـک  هکنآ  دـهد 4 و  نایاپ  ناـشتافالتخاب  درک و  دـهاوخ 
زا دهاوخب  دنزرف  ادخ  رگا  هکنیا ] اب  دنرادنپ  ادخ  دنزرف  ار  ناگدیرفآ  نارفاک  هکنیا   ] درادیمن 5 تسار  هارب  دنکیمن و  تیاده  شدنوادخ 

نیمز و یتـسرد  یتـسار و  ّقـحب و  هک  تسوا  هناگی 6  يهریچ  يادـخ  تسا  هزیکاـپ  هک  دـنیزگیم ، دـناد  دوخ  هک  ار  نآ  دوخ  ناگدـیرفآ 
ربخ سپ  دنـشبنج . رد  نّیعم  یماگنه  ات  هک  دراد  نامرفب  ار  دیـشروخ  هام و  و  بشب ، ار  زور  دنک و  دوبان  زورب  ار  بش  هک  دـیرفآ  نامـسآ 

يارب داد و  رارق  وا  دوخ  زا  ار  شرـسمه  درک و  رادیدپ  رفن  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  ومه  7 و  یمارگ . تسا و  هدنزرمآ  وا  هک  دیـشاب  راد 
ره زا  دـیرفآ  رداـم  مکـش  رد  ار  امـش  هک  تسا  وا  زین  دروآ و  دورف  ار  ناـیاپ  راـهچ  تفج  تشه  دوخ ] یناـهن  تردـق  زا   ] امـش شیاـسآ 

تـسا وا  يارب  تنطلـس  کلم و  هک  امـش  يادخ  تسا  هکنیا  نابهگن . يهسیک  نادهز و  و  مکـش ، یکیرات  هس  رد  رگید  یتروصب  یتروص 
وا هاگـشیپ  هب  ناگدنب  رفک  یلو  تسا  زاینیب  امـش  زا  دیوش  رفاک  رگا  هکنیا  اب   8 دنربیم ! اجکب  لد  ار  امـش  سپ  تسین . یئادـخ  وا  زج  هک 

یگدـنز سپ  زا  تشاد و  دـهاوخن  شود  رب  يرگید  هاـنگ  راـب  راـکهانگ  چـیه  ددنـسپب و  امـش  يارب  دـینک  وا  رکـش  رگا  تـسا و  دنـسپان 
و  ] تسا 9 راد  ربخ  اههنیس  نورد  زا  وا  هچ  دیاهدرک  یگدنز  رد  هچنآ  زا  دنک  ناتراد  ربخ  هک  تسا  امش  راگدرورپ  يوسب  امـش  تشگزاب 

دننامه لثم و  دنچ  دنک و  شومارف  دوخ  يهتشذگ  دناسر  واب  یشوخ  نوچ  درازب و  دوخ  يادخب  دسر  یبیـسآ  ار  یمدآ  نوچ  هک ] دنادیم 
یجک رفک و  هکنیا  اـب  یکدـنا  وگب : یمدآ ] نینچب  وت  دّـمحم  يا  [ ] هحفـص 346 دنادرگب [  ّقح  هار  ار ز  مدرم  ات  دـنک  تسرد  ادـخ  يارب 
ماجنا رـس  میب  زا  بش  مامت  هک  نآ   10 ای ]  تسا  رتهب  شیدنا  جک  رفاک  هکنیا   ] ایآ یـشابن . ادج  شتآ  ماجنا ز  رـس  هک  نک  یگدـنز  دوخ 

نینچ هّتبلا  !. ] دنربارب اناد  نادان و  ایآ  وگب : دّمحم  يا  تسا ! دوخ  راگدرورپ  تمحر  راودیما  تسا و  هدجسب  تسا و  هداتـسیا  ّقح  هاگردب 
هک اهنآ  دینادب  راگزیهرپ  ناگدـنب  يا  وگب : نینمؤمب  11 و  دنتسه ] دوخ  تبقاع  دایب  دنجنـسیم و   ] دنرّکذتم نادنمدرخ  ّطقف  یلو ] تسین 

ابیکـش مدرم  دزم  هّتبلا  و  درک ] ناوت  اهر  اـنگنت  زا  ار  دوخ  و   ] تسا هداـشگ  دـنوادخ  نیمز  هک  دـننیب  یئوکن  دـننک  یکین  ناـهج  هکنیا  رد 
ناملسم لّوا  دوخ  13 و  مرادنپن ] هطـساو  یجنایم و  و   ] مشاب تسرپ  ادخ  نید  رد  صالخا  اب  هک  مرومأم  نم  وگب : دسریم 12 و  باسحیب 

زیچ رهز  وا  يارب  دوخ  نید  متـسرپیم و  ار  ادخ  نم  وگب : زین  موش 15 و  راتفرگ  گرزب  زور  رازآب  منک  یناـمرفان  رگا  مسرتیم  هک  مشاب 14 
دوـخب و تماـیق  رد  هک  دـنناسک  نآ  ناراـکنایز  وـگب  و  دـیتسرپب ، دـیهاوخ  ار  هک  ره  ادـخ  زج  هک  دـیناد  دوـخ  امـش  سپ  مراد 16  كاـپ 

هنوگ هکنیا  هب  دنراد . نیـشتآ  ياهناب  هیاس  ناشنیئاپ  الاب و  زا  نوچ  سب 17  تسا و  نیمه  رادومن  نایز  هک  دندناسر  نایز  ناش  ناگتـسباو 
شتـسرپ زا  هک  اهنآ  دینک 18 و  زیهرپ  مینامرفان  زا  ناگدنب  يا  سپ  دناسرتیم . دب  ماجنا  رـس  زا  ار  ناگدنب  دـنوادخ  ندناسانـش ] یفّرعم و  ]

نامه نک  ناشراودیما  هدب و  دیون  ار  اهنآ  وت  دّمحم  يا  سپ  دنـشاب . لدشوخ  دندرپس  لد  ادخب  دندرک و  بانتجا  دنوادخ  ریغ  توغاط و 
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دـندرخیب و هک  اهنآ  یلو   ] تسا 19 هدرک  ناش  تیاده  ادخ  دـندنمدرخ و  هّتبلا  دـننیزگرب . شرتهب  دـنهد و  ارف  شوگ  نخـسب  هک  ناسک 
دراد یئازـس  یـسک  ره  هک  یناوتن  هّتبلا  ! ] ینک ناشاهر  شتآ  زا  یناوت  يربمغیپ  هک  وت  ایآ  دنراد . راوتـسا  يراتفرگ  تشونرـس ، هب  هارمگ ]
هدـش تسرد  ناش  يارب  يراج  ياهدور  اب  رگدـکی  يور  ياـهنامتخاس  دـندرک  زیهرپ  دوخ  يادـخ  یناـمرفان  زا  هک  یناـسک   20 هکنانچ ]
دورف بآ  نامسآ  زا  ادخ  هک  ینیبیمن  رگم   21 تسا ] نآ  زا  رترب  ّقح  تردق  هچ   ] درادن دشن  هک  تسا  يدنوادخ  يهدعو  هکنیا  و  تسا .

هکنانچ دوش  کشخ  سپـس  هک  دروآ  ردب  گنراگنر  ناهایگ  هدش  تشک  نآ  زا  هاگنآ  و  هحفص 347 ] درک [  اههمشچ  نیمز  رد  دروآ و 
وت دّمحم  يا   ] نادـنمدرخ 22 يارب  تسا  يروآ  داـی - يرادوـمن  نوگاـنوگ  هکنیا  رد  هّتبلا  و  هدـش . درخ  مرن و  سپ  نآ  ینیب و ز  شدرز 

دننام دریگ ، دنپ  دنیب  هچ  ره  زا  و   ] تسه دوخ  ادخ  يوس  زا  ینشور  رب  تسا و  هداشگ  هنیس  مالسا  يارب  ادخ  هک  ار  نآ  ایآ  شیدنیب ] دوخ 
نوچ دنهارمگ 23  راکشآ  هچ  هک  دنلد  تخـس  لفاغ و  ادخ  دای  زا  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ  تسین ] نینچ  هّتبلا  هک  تسا ! ریذپان  ّقح  لدتخس 
لدب دوخ  يادخ  زا  هک  اهنآ  رگدکی و  فالخ  رب  هن  روجب  روج  دننامه و  هناگ  ود  تسا  ياهمان  هک  تسا  هداتسرف  نخـس  نیرتهب  دنوادخ 

يدنوادخ تیاده  تسا  نیمه  دوشیم و  مرن  ناش  تسوپ  لد و  ادخ  دای  يارب  سپس  دوش و  عمج  ناشندب  رب  تسوپ  شندینـش  زا  دنـسرتیم 
یئاـمنهار چـیه  تسا  یهارمگ  تشون  رـسب  هک  ار  نآ  دـنکیم و  شیئاـمنهار  باـتک  هکنیا  يهلیـسوب  تشونرـس  بجوـمب  ار  سک  ره  هک 

درخیب نآ  لثم   ] درادـیم رودـب  زیخاتـسر  دـب  رازآ  زا  ار  دوخ  تروص  ندـب و ] تسا و  ربناـمرف  دـنمدرخ و   ] هکنآ اـیآ  تشاد 24  دـهاوخن 
ار ّقـح  نخـس  بارعا  هکنیا  زا  شیپ  مدرم  هکناـنچ  دیدرک 25  دوخ  هچنآ  يازـس  دیـشچب  دـنیوگ  ناراکمتـس  زور ] نآ  هک  تسا  راکمتس 

يراتفرگ هّتبلا  درک و  ناشراتفرگ  یگراچیب  يراوخ و  هب  دـنوادخ  دندش 26 و  راتفرگ  دنتشادن  نامگ  دوخ  هک  اجنآ  زا  دندرمـش و  غورد 
تسا و تیآ  جنپ  داتفه و  و  فرغ ، رمز و  دراد : مان  ود  هروس  هکنیا  فشک : نیرّسفم : نخـس  دننادب . رگا  رتدب  تسا و  رتتخـس  رگید  ملاع 
« َباتِکلا َکَیلِإ  انلَزنَأ  ّانِإ   » 173-134- نآرق «. - مّوس تیآ  رخآ  ات  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُلق   » هیآ هس  رگم  تسا  هدش  لزان  هّکمب  یگمه 

هلمج هکنیا  و  تسا ، باـتک  يهحولرـس  ناوـنع و  تسا  هدـش  هتفگ  ِباـتِکلا » ُلـیِزنَت   » هک لّوا  نوـچ  تسین  رارکت  هلمج  هکنیا  فـشک :  2
 - تسا كاپ  تدابع  هّللا  يازـس  هتـشون : فشک   3 ُِصلاخلا » ُنیِّدـلا  ِهِّلل  الَأ   » 108-87- نآرق -36-1- نآرق . - تسا باتک  بلاـطم  ندومن 
زا هنیـس و  يایرد  رد  دـنبای  لد  فدـص  رد  دـنبای  هک  صالخا  رهوگ  ایریب و  صالخ  اب  تعاط  قاـفن و  یب  هحفـص 348 ]  ] 35-1- نآرق
زا تفگ : تسیچ ! صالخا  هک  هیلع  همالس  هّللا و  تاولـص  مدیـسرپ  تانئاک  رتمهم  نآ  زا  هنع - هّللا  یـضر  دیوگ - هفیذح  هک  تسا  اجنیا 
لد يادـیوس  رد  مدروآ و  نوریب  شیوـخ  رارـسا  يهنیزخ  زا  هک  تـسا  يرهوـگ  تـفگ : مدیـسرپ  ةّزعلا  ّبر  زا  تـفگ : مدیـسرپ  لـیئربج 

دنکفا رب  یگدنب  تعلخ  دیشوپ و  ّتبحم  سابل  هک  ره  یگدنب . رثا  تسا و  یتسود  يهجیتن  صالخا  هکنیا  مداهن ، تعیدو  شیوخ  ناتسود 
تـسا هزور  زامن و  نت  يهضیرف  دوشن . عمج  لد  کی  رد  هدنکارپ  ياهوزرآ  اب  هلالج  ّلج  ّقح  یتسود  دنک . لد  نایم  زا  دنک  هک  راک  ره 

وت هک  لد  نآ  یهن . هدـید  رب  دـیآ  وـتب  تسود  زا  هک  داـهن  تعیبـط و  هورکم  ره  هک  تسا  نآ  یتـسود  ناـشن  ّقـح ، یتـسود  لد  هضیرف  و 
شوهاب دـنیب و  ار  وت  هناوید   || دـیآ  شون  مروخ  وت  دایب  هک  يرهز  دـنک  رخف  وتب  یتخیر  وت  هک  نوخ  نآ  || و  دـنک  رکـش  ار  وت  یتخوس 

زا امـش  يارب  درک  داجیا  دـیرفآ و  ینعی  - 1 38-1- نآرق : - دـناهدرک ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  6 ِماعنَألا » َنِم  مَُکل  َلَزنَأ  َو   » دـیآ
اهینتـشر و رگید  هبنپ و  نوچ  یـسابل  ّداوم  هک  هدروآ  دورف  ناراب  یلو  هدرواـین  دورف  ار  ساـبل  هک  ًاـساِبل » مُکیَلَع  اـنلَزنَأ   » لـثم ناـیاپ  راـهچ 
« لزنا - » دروآ 3 دورف  ار  اهنآ  تشهب  زا  دنوشیم 2 - ادـیپ  هایگ  ناراب و  يهلابندـب  مه  نایاپ  راهچ  تسا و  هایگ  ناراب و  يهلابند  رد  اهینتفاب 

نِإ َو   » 93-65- نآرق . - داد رارق  امـش  یگدـنز  یئاریذـپ و  يهلیـسو  لزن و  يزور و  ینعی  تسا  یئاریذـپ  يارب  یندروـخ  ینعمب  لزن »  » زا
ال  » ولج يهلمج  اب  هلمج  هکنیا  تسا و  هدش  تءارق  عابشا  ریغ  عابشا و  اب  نآ  ّمض  ءاه و  نوکـس  اب  هضری » : » عمجم  7 مَُکل » ُهَضرَی  اوُرُکشَت 
191-160- نآرق -36-1- نآرق . - دـنکیمن رفک  يهدارا  دـشاب و  رفاک  یـسک  دـهاوخیمن  دـنوادخ  هک  دـهدیم  ناشن  َرفُکلا » ِهِدابِِعل  یـضرَی 
ج 9 ص  ] ریدغلا هحفص 349 ]  ] 23-1- نآرق . - تسا هدش  تءارق  دّدشم ، میم  اب  دیدشتیب و  میم  کی  اب  نّما » : » عمجم  9 ٌِتناق » َوُه  نَّمَأ  »

لقن نارگید  زا  و  تسا . هدـش  لزان  راّمع  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهدرک : لقن  رکاسع  نبإ - هیودرم و  نبإ  تاقبط و  باـتک  رد  دعـس  نبإ  [: 22
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َنیِذَِّلل . » دش لزان  رفن  هس  يارب  هیآ  دناهتفگ  دناهتسناد و  زایتما  هکنیا  رد  کیرـش  ار  رگید  یـضعب  ناملـس و  دوعـسم و  نبإ  هک  تسا  هدش 
ادخ نیمز  هک  دینک  نطو  كرت  یـضعب  تسا : هتفگ  دهاجم   81-1- نآرق : - يربط  10 ٌۀَعِساو » ِهّللا  ُضرَأ  َو  ٌۀَنَسَح  اینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَـسحَأ 
هدـش ینعم  ود  هلمج  هکنیا  عمجم :  15 مِهِیلهَأ » َو  مُهَـسُفنَأ  اوُرِـسَخ  . » دیتسرپب دیاب  دوخ  نطو  رد  هک  اهتب  زا  دـیراد  رب  تسد  تسا و  خارف 

تسود و اجنآ  دـنور  خزودـب  نوچ  هک  دـناهدرب  نایز  زین  دوخ  هورگ  زا  دـناهدرب و  ناـیز  دوخ  صخـش  زا  ینعی  - 1 37-1- نآرق : - تسا
زا هک  مه  ار  اـهنآ  دنتـسه و  هدـیدنایز  دوخ  دـنتفر  مّنهجب  رگا  تسه  هداوناـخ  تسود و  ناـش  يارب  تشهب  رد  نوچ  دنرادن 2 - هداوناخ 

ریز و زا  ناب  هیاس  لثم  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  شتآ  نوچ  فشک :  16 خلا » ٌلَلُظ -» مِِهقوَف  نِم  . » دناهدید نایز  زین  اهنآ  يوس  زا  دناهداد  تسد 
هقبط دـنچ  نوچ  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هدـیمان  ناب  هیاس  زاجم  روطب  تسا  اجنآ  جراخ  ندـید  زا  عنام  تسا و  ظیلغ  نوچ  تسا و  الاب 

: تسا هتفگ  دـیز  نبإ  يربط :  17 خـلا » اُوبَنَتجا - َنیِذَّلا  َو   » 25-1- نآرق . - تسا ناب  هیاس  دـننام  نیئاپ  يهقبط  يارب  ـالاب  يهقبط  ره - تسا 
وبأ ورمع و  نب  دیز  دناهدوب : هّللا » الإ  هلإ  ال   » يهدـنیوگ دـقتعم و  مالـسا  زا  شیپ  هک  روهـشم  رفن  هس  يارب  بابلالا » اولوا   » ات هیآ  ود  هکنیا 
نم دزن  اـهزیچ  نیرتـهب  تسا : هتفگ  ءادرد  وـبا  حوـتفلا : وـبا   18 خـلا » َلوَقلا -» َنوُعِمَتـسَی   » 26-1- نآرق . - تسا هدـش  لزاـن  ناملـس  ّرذ و 

باختنا نانچ  ار  بوخ  نخـس  دنیوگب و  دنـسانشب و  بوخ  نخـس  هک  اهنآ  اب  نتـسشن  بش و  همین  رد  زامن  تسا و  مرگ  ياهزورب  يهزور 
دنداد يروتسد  ناشیاب  دندینـش و  ینخـس  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  و  مینکیم ، باختنا  امرخ  قبط  نایم  زا  بوخ  يامرخ  ام  هک  دننک 

رب تسا  رتـهب  ادـخ  يربناـمرف  نآ  رد  هچنآ  ینعی  تـسا : هحفـص 350 ]  ] 25-1- نآرق  - هتفگ هداـتق  دـننکیم . باـختنا  تسا  رتوکین  هکنآ 
دنناوتیم تیانج  رد  هکنانچ  دننک ، باختنا  ار  شرتهب  دنریگ و  ارف  ار  روتـسد  هک  هیآ  هکنیا  دافم  يارب  تسا  هنومن  دنچ  فشک : دـننیزگیم .

رظن فرـص  دنـشخب و  رگا  دنراد و  ّقح  دننک  یفالت  دبب  ار  دب  رگا  تسا و  رتهب  وفع  هّتبلا  دنرذگب و  دننک و  وفع  دنناوتیم  دننک و  صاصق 
درخب دـنک و  نزو  هزادـناب  ار  یـسنج  رگا  یلو  نتخورف  رد  مه  تسا و  بوخ  درخب  دـنک و  نزو  هزادـناب  ار  یـسنج  رگا  تسا  رتهب  دـننک 
هکنیا ریظن  تسا و  هدرک  نسحا  يوریپ  دشکب  رتنیگنس  نتخورف  رد  دشکب و  رتکبـس  ندیرخ  رد  رگا  یلو  نتخورف  رد  مه  تسا و  بوخ 

- نآرق «. - مُکِّبَر نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َنَسحَأ  اوُِعبَّتا  َو   » هیآ هکنیا  و  اِهنَـسحَِأب » اوُذُخأَی  َکَموَق  ُرمأ  َو  ٍةَّوُِقب  اهذُخَف   » یـسومب روتـسد  تسا  هیآ 
تراشب تسا : هدش  هتفگ  نوچ  لالدتـسا  تسا و  رکف  رتهب  تسرد و  هار  هک  دهدیم  روتـسد  هیآ  هکنیا  رخف :  696-635- نآرق -618-560

لقعب هک  تسا  نآ  رتهب  نخس  زا  ندرک  لابند  هک  تسا  مولعم  سپ  دننکیم  لابند  ار  شرتهب  دنونـشیم و  ار  نخـس  هک  تسا  یناگدنب  يارب 
درک لابند  رتهب  صیخـشت  لقع و  شجنـس  اب  ناوتیم  ار  یگمه  ماـکحا  دـیاقع و  ناـیدا و  باـختنا  سپ  دوش  نّیعم  نآ  يرتهب  لالدتـسا  و 

تـسا مالـسا  هک  ار  شرتهب  دنونـشب و  هک  تسا  هفلتخم  بهاذـم  نانخـس  دوصقم  هک  تسا  هتـشون  بابل  رد  ینیـسح : هیآ . هکنیا  بجومب 
دنتـسه لد  لـها  هک  اـهنآ  دوـشیم و  هتفگ  سلاـجم  رد  هک  تسا  ینخـس  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  هک  تسا  هکنیا  روهـشم  و  دـننک . يوریپ 

: تیب نک . اهر  ار  شدرد  هریت و  ریذـپب و  ارنآ  فاص  ینعی  ردـک » ام  عدو  افـص  ام  ذـخ   » تسا لاثما  رد  و  دـننکیم . باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب 
قداص ماما  زا  یفاک  رد  یجیهال : ریسفت  مالّـسلا  نک و  اهر  يو  درد  رادرب و  ار  فاص   || مامت  نک  لّمأت  يو  رد  يونـشب  نوچ  سک  لوق 

«- ُهَکَلَـسَف ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  . » تسا هدرک  لقن  دایز  مکیب و  ار  نآ  هدینـش و  یثیدـح  هک  تسا  یـسک  دوصقم  تسا : هدـش  تیاور  [ع ]
 - دوشیم دنلب  دیوریم و  هایگ  دوشیم و  همشچ  دیآیم و  ورف  بآ  نامسآ  زا  لّوا  هک  هایگ  فلتخم  بتارم  نداد  ناشن  هکنیا  فشک :  21 خلا »

ریپ و درم و  ناوـج و  تسا و  كدوـک  هک  یمدآ  ياـهلاس  بتارم  زا  تـسا  هیاـنک  دوـشیم . کـشخ  درز و  و  هحفـص 351 ]  ] 44-1- نآرق
لماک ات  مه  یمدآ  دـش  دـهاوخن  مهارف  تسا  وا  زا  دوصقم  هجیتن و  هک  هناد  دوشن  کشخ  ات  هایگ  هکنانچ  و  تسا ، گرم  هاگنآ  توترف و 
هداشگ مالسا  شریذپ  يارب  ار  شلد  ینعی  عمجم :  22 خلا » ُهَردَص -» ُهّللا  َحَرَـش  . » دسریمن لامک  يهبترمب  دنکن  اهر  ار  دوخ  سفن  دوشن و 

اهنآ رد  هک  تسا  ملاـع  مدرم  ّصتخم  هکنیا  تـسا و  هدرک  نـّیعم  دـنوادخ  هـک  ّهلدأـب  - 1 دوشیم : مهارف  هلیـسو  هسب  ردـص  حرـش  و  درک ،
بجوم دوشیم  ادیپ  وا  يارب  هک  اهیـشوخ  فطل و  دوشیم و  مهارف  یمدآ  يارب  هک  فلتخم  لاوحا  زا  دننک 2 - ادیپ  ردص  حرش  دنشیدنیب و 
فلتخم ياههرطاخ  دـنکیم و  يرگید  تیبثت  دـیکأت و  کـی  ره  دوشیم و  مهارف  هک  فلتخم  يّهلدا  دوشیم 3 - ردص  حرش  بلق و  تعـسو 
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-1- نآرق . - یگداشگ لد  تسا و  ردص  حرش  بجوم  یگلمج  دوشیم  عفر  ّلح و  هک  اهدیدرت  تاهبـش و  دوشیم و  مهارف  ناسنا  يارب  هک 
ُهّللا َحَرَش  نَمَف  َأ   » یلاعت هلوقل  مالـسا  دهع  ّرقتـسم  تسا  ردص  لّوا  يهدرپ  - 1 تسا : هدرپ  راهچ  ار  یمدآ  لد  هکنادب  رارـسالا : فشک   27
مّوس يهدرپ  َنامیِإلا 3 - ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک   » یلاعت هلوقل  ناـمیا  رون  لـحم  تسا  بلق  مّود  يهدرپ  - 2 165-117- نآرق «. - ِمالسِِإلل ُهَردَص 

هلوقل قشع  لحر  ّطـحم  تسا  فافـش  مراـهچ  يهدرپ  - 4 يأَر .» ام  ُداؤُفلا  َبَذَـک  ام  : » یلاـعت هلوقل  ّقح  تدـهاشم  يهدرپارـس  تسا  داؤف 
ّبر يرظن ، یکی  رهب  ّقح  زا  تسا و  یتیـصاخ  ار  یکی  ره  هدرپ  راـهچ  هکنیا  ابُح » اهَفَغَـش  دَـق   » 199-169- نآرق -98-61- نآرق : - یلاعت

اهتعدب اهاوه و  زا  يو  يهنیـس  ات  يو  ردصب  دنک  يرظن  لّوا  دشک  شیوخ  نید  هار  رد  فطل  دنمکب  ار  يا  هدـیمر  دـهاوخ  نوچ  نیملاعلا 
بجع و نوچ  هدـیهوکن  قالخا  ایند و  شیالآ  زا  اـت  يو  بلقب  دـنک  يرظن  سپ  دوش  میقتـسم  ّتنـس  يهّداـج  رب  يو  مدـق  ددرگ و  كاـپ 
قیالع و زا  ار  وا  يو و  داؤفب  دـنک  يرظن  سپ  دوش . ناور  عرو  هار  رد  ددرگ و  كاـپ  تنوعر  توادـع و  صرح و  اـیر و  ربک و  دـسح و 

دنادرگ يو  يهـطقن  هحفـص 352 ]  ] 22-1- نآرق  - يهفحت تیادـه  رون  دـیاشگ . يو  لد  رد  تمکح  ملع و  يهمـشچ  درب ، زاـب  قیـالخ 
تخرد تسا و  راگن  ناـج ، يور  رب  هک  يرظن  يرظن ، هچ  يرظن و  يو  فاغـشب  دـنک  يرظن  سپ  ِهِّبَر ،» نِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف   » دومرف هکناـنچ 

تسا و بارش  هک  يرظن  نآ ، يهیاس  تسود  تبحص  تسا و  تخرد  هک  يرظن  تسا ، رادیب  يوب  برط  يهدید  تسا و  رابب  يو  زا  رورس 
تـسین زیچ  هس  رد  زیچ  هس  دـهن . انف  يوک  رد  مدـق  درب  زاب  لگ  بآ و  زا  ار  وا  دـسر  فاغـش  هب  رظن  هکنیا  نوچ  نآ ، يهیاریپ  فراـع  لد 

رس رد  یتیگ  ود  تفگ : تقیرط  ریپ  دوش . تسین  تسود  رد  یتسود  دوش ، تسین  هتخانـش  رد  نتخانـش  دوش ، تسین  هتفایرد  نتـسج  دوش :
رپ همه  مراد  یمشچ   68-34- نآرق . - تسا وا  هک  تفگ  مراییمن  منم ، هک  تفگ  مراییمن  نونکا  تسود ، رس  رد  یتسود  و  دش ، یتسود 

ياجب تسا  وا  اـی   || تسا  وکن  هن  ندرک  قرف  تسود  هدـید و  زا  تسا  وا  رد  تسود  اـت  تسا  شوخ  ارم  هدـید  اـب   || تسود  تروص  زا 
تسا تاّینامسجب  لیام  یضعب  هلا و  ملاعب  یگتسباو  تسا و  تاریخب  لیام  یمدآ  سوفن  زا  یـضعب  نوچ  رخف : تسا  وا  دوخ  هدید  ای  هدید 

نوچ دـتفایم  راـکب  یگداـمآ  نآ  هراـشا  رتـمک  اـب  هک  ّقح  رونب  لاعتـشا  يارب  تسا  هداـمآ  دوب  لّوا  يهتـسد  زا  رگا  سپ  يّداـم . ملاوع  و 
رب دنیب  ّقح  رون  لیلد و  هچنآ  تشادن  یگدامآ  دوب و  مود  هتسد  زا  رگا  یلو  دوشیم . لعتشم  وا  لاعتـشا ، تسا و  راشف  يهدامآ  هک  تیربک 

ردص و  || ادـخ  هداشگب  هک  ایآ  یـسک  سپ  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  بلق . تواسق  ردـص و  حرـش  ینعم  تسا  هکنیا  دـیازفیب . وا  یلدـتخس 
نآ || و  رارق  رد  تیانع  ضحم  زا  هک  ای  لقن  ناهرب و  تّجح و  لیلد و  || و ز  لقع  كاردا و  يهّوق  يهلیـسو  اب  اطع  زا  مالـساب  ار  شبلق 

دشاب هک  سکنآ  نوچ  تسه  تسا  لصاح  شّقح  رون  زا  ردص  حرش   || تسا  لدنشور  ّقح  رون  زا  وا  هک  ای  راگدرورپ  زا  يرون  سپ  دوب 
وبا يدـحاو و  زا  دوخ  ضایر  باتک  رد  يربط  ظفاح  ج 2 ص 43 : ریدغلا : هحفص 353 ] شاهنیئآ [ ! هایـس  کیرات و  گنت و   || شاهنیس 

هراشا رعـش  نیاب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  فصو  رد  تباث  ناسح  دـش و  لزان  هزمح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هدرک  لقن  جرفلا 
: تسا هتفگ  يواضیب  یجیهال :  22 ِۀَیِـساقِلل » ٌلیَوَف   » نحتمم کبلق  حورـشم و  كردصف   || هلها  تنا  يّذلاب  اشیرق  تقبـس  دراد : هیآ  نیاب 

ءزج هکنیا  لّوا و  رفن  ود  يارب  لّوا  تمـسق  هک  تسا ، هدـش  لزاـن  وا  نادـنزرف  بهل و  وـبا  هزمح و  ّیلع و  يارب  رخآ  اـت  لّوا  زا  هیآ  هکنیا 
یضعب دننامه  نآرق  تایآ  یـضعب  ینعی  تفگ : ریبج  دیعـس  يربط :  23 ًاِهباشَتُم » ًاباتِک   » 23-1- نآرق . - تـسا مّود  رفن  ود  يارب  هـیآ  رخآ 
دننامه فرح  تسا و  هیآ  دـننامه  هیآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دـنراد . رگدـکی ، رب  تلـالد  ار و  رگدـکی  دنرامـشیم  تسار  تسا و  رگید 

اهنآ همه  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  هباشتم  نآرق  تایآ  يهمه  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  نآرق ص 66 : مهف  دیلک   22-1- نآرق . - فرح
ماکحأ لالدتـسا و  مه  نآ و  رابخا  نآرق و  ياهرّکذـت  ینعی  يربط :  23 َِیناثَم » . » دنتـسین مه  ادج ز  دنتـسه و  دننامه  يربهر  یبوخ و  رد 
دوصقم هک  یّنثت »  » ینعی فـشک :  12-1- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ  هک  ياهقباـسب  دراد  هّجوت  تمـسق  ره  تسا و  هدـش  هتفگ  ودـب  ود  نآ 
يهملک تسا ، نکمم  و  تسا . هدـش  هتفگ  هراب  رگد  هراب  رگد  ات و  ود  اـت  ود  نآرق  لاـثما  ماـکحأ و  صـصق و  عقوم  دـنچ  رد  تسا  هکنیا 
نخـسب تسا و  هنوگ  ود  هنوگ  ود  نآرق  رد  خزود  تشهب و  ترخآ و  ایند و  دـیدهت و  دـیون و  يروآداـی  ینعی  دـشاب  ینثم »  » عمج یناـثم 

نوچ دناهتفگ  یضعب  و  دوش . ات  ود  و  دوش ، هدوزفا  نآ  دننامه  يزیچب  هک  تسا  ینعم  کیب  دیدشت  فیفخت و  اب  ینثم  هملک  و  تسا . زارد 
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فالخ رب  نآرق  نوچ  تسا : هتفگ  رحب  نبإ  و  دناهدیمان . یناثم »  » ار نآ  يور  هکنیا  زا  دـشاب  هحتاف  هروس  هک  تسه  یناثملا  عبـس  نآرق  رد 
تسا هدش  هدیمان  نآرق  نآ  یگمه  يور  هکنیا  هحفص 354 ] زا [  تسا  نارگید  فالخ  رب  مه  نآ  يراذگمان  تسا  رشب  نخـس  رثن  مظن و 

و تسا ، هدش  هتفگ  هیآ  تیب ، ربارب  رد  تسا و  هدـش  هدـیمان  هروس  هلاسر ، هبطخ و  هدیـصق و  مان  ربارب  رد  دـنیوگیم و  ناوید  مدرم  هکنانچ 
رگدکی دننامه  نآرق  روس  تایآ و  ینعی  هباشتم  عمجم : تسا . هدیمان  یناثم  ار  تایآ  رخاوا  نآرق  دـناهدیمان  یفاوق  ار  اهرعـش  رخاوا  نوچ 

و یناگمه ، تسا و  رتشیب  شدوس  هچرگا  تسا  هتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک  هیبش  دناهتفگ  یـضعب  درادن . يراگزاسان  فالتخا و  هک  تسا 
رابخا و صـصق و  ظـعاوم و  روجب  روج  نانخـسب  نوچ  و  دنتـسه . دـننامه  ینعم  نسح  شور و  یبوخ  ظـفل و  تلازج  رد  ینعی  دـناهتفگ :

هدش هتفگ  یناثم  دروآیمن ، لالم  دوشیم و  هتفگ  راب  ود  ندناوخ  رد  هکنیا  يارب  زین  تسا و  هدش  یناثمب  فیصوت  تسا  هدش  هتفگ  ماکحا 
هبترم ود  هک  قلخ  ّقـح و  راـبتعاب  ربـمغیپ  بلق  رد  تسا  یئاـت  ود  یتـسرد و  یتـسار و  رد  تسا  دـننامه  ینعی : یناـشاک : تـالیوأت  تسا .

ون تـسا و  هزاـت  زور  ره  ینعی  نآرق ص 67 : مهف  دـیلک  دـنناوخیم . مدرم  هک  قلخ  يوس  زا  یکی  ّقح و  يوـس  زا  یکی  دوـشیم  هدـناوخ 
ینعم نآ  زا  دنمهرهب  دناهتـسنادن و  هتـشذگ  رد  نارگید  هک  دراد  هرابود  ياهدیاف  زور  ره  ای  تسا و  هدـش  لزان  هرابود  ایوگ  هک  دوشیم ،

دنونـشیم ار  نآ  دیون  نوچ  دوشیم و  عمج  دزرلیم و  نآرق  ياهدیدهت  ندینـش  زا  ناشندب  تسوپ  عمجم :  23 خلا » ُهنِم -» ُّرِعَشقَت  . » دناهدشن
نآرق عامتسا  رد  ام  يهراسخر  ارچ  تفگ : ملاع  رتمهم  نآ  اب  يزور  هباحص  زا  یکی  رارسالا : فشک   20-1- نآرق . - دوشیم مارآ  ناش  لد 

هک باتکلا  هملک  - 1 ام : نخس  دزوسیم . ار  ناشیا  دزورفایم و  ار  ام  تسا  يرون  نآرق  هک  اریز  تفگ : هایـس ! ناقفانم  نآ  ددرگیم و  خرس 
تـسا هدش  هتفگ  ِباتِکلا » ُلیِزنَت   » هک لّوا  میئوگب : تسا  نکمم  یلو  دش  لقن  رارـسألا  فشک  رد  يدبیم  رظن  تسا  هدـش  هدروآ  هروس  رد 

ینعم تسا و  نآرق  هک  هحفص 355 ]  ] 158-137- نآرق  - دشاب باتک  هکنیا  دوصقم  راب  مّود  دشاب و  ینامسآ  ياهباتک  نداتـسرف  دوصقم 
ِتاوامَّسلا َقَلَخ   » يهلمج تیآ 5  - 2 میداتسرف . ام  ار  نآرق  هکنیا  هکنانچ  تسا  ادخ  يوس  زا  نامسآ  زا  باتک  نداتسرف  لصا  دشاب : نینچ 

لطاب هدوهیب و  هن  تسا  فده  تقیقح و  هار  زا  دـیرفآ  هک  ار  نیمز  نامـسآ و  ینعی   65-20- نآرق : - دناهتفگ نیرّـسفم  ِّقَحلِاب » َضرَألا  َو 
تردـق هک  تسا  یتباث  راوتـسا و  تقیقح  کی  هلیـسوب  اهنیا  شنیرفآ  ینعی  تسا  يراوتـسا  یتسرد و  ّقح  ینعم  میئوگب  تسا  نکمم  یلو 

تیآ - 3 دشابن . نآ  هدنامرف  یتردق  دشابن و  نآ  رد  هدارا  هک  هداس  تعیبط  تیـصاخ  قاّفتا و  فداصت و  يهطـساوب  هن  دـشاب  ّقح  تیاهنیب 
يهتـساوخ هدیقع و  تداع و  فالخ  رب  هک  ینخـس  دنرادن و  بّصعت  دنمدرخ  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  خـلا » َلوَقلا -» َنوُعِمَتـسَی  َنیِذَّلا   » 18

تسا روتسد  هکنیا  دننکیم و  باختنا  ار  شرتهب  دنجنسیم و  دندینش  هک  ار  نآ  هکلب  دنرامشیمن  تسردان  دننکیمن و  ّدر  اروف  دنونشب  دوخ 
دننکیم نامگ  دنرامشیم و  نید  فالخ  دنونشیم  دوخ  رکف  يوخ و  فالخ  رب  هچ  ره  هدیجنـسن  هک  بّصعتم  نادان  مدرم  يارب  یئامنهار  و 
یـضتقم دـیوگیم  هیآ  هکنیا  تسا . وا  اب  يهضراعم  ینید  يهفیظو  تسا و  هتفگ  نید  فالخ  دـیوگب  اهنآب  یندینـشان  هزاـت و  هچره  هکره 

- نآرق . - دنرامشن روآ  نایز  لطاب و  هتسنادن  هدیجنسن و  دننک و  يوریپ  ار  نآ  رتهب  تمسق  دنهد و  ارف  شوگ  نخسب  هک  تسا  هکنیا  درخ 
48-13

ات 75] تایآ 27  [: 39  ] رمزلا هروس  ]

ًالُجَر ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  [ 28  ] َنوُقَّتَی مُهَّلََعل  ٍجَوِع  ِيذ  َریَغ  اِیبَرَع  ًانآُرق  [ 27  ] َنوُرَّکَذَتَی مُهَّلََعل  ٍلَثَم  ِّلُک  نِم  ِنآرُقلا  اَذه  ِیف  ِساّنِلل  انبَرَض  دََقل  َو 
َُّمث [ 30  ] َنوـُتِّیَم مُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  [ 29  ] َنوُمَلعَی مُهُرَثکَأ ال  َلب  ِهِّلل  ُدمَحلا  ًالَثَم  ِنایِوَتـسَی  لَه  ٍلُجَِرل  ًامَلَـس  ًالُجَر  َو  َنوُسِکاشَتُم  ُءاکَرُـش  ِهِیف 
ِیف َسَیل  َأ  ُهَءاـج  ذِإ  ِقدِّصلاـِب  َبَّذَـک  َو  ِهّللا  یَلَع  َبَذَـک  نَّمِم  ُمَلظَأ  نَـمَف   455-1- نآرق [ - 31  ] َنوُمِـصَتَخت مُکِّبَر  َدنِع  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُکَّنِإ 

َنِینِـسحُملا ُءازَج  َِکلذ  مِهِّبَر  َدنِع  َنُؤاشَی  ام  مَُهل  [ 33  ] َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَـص  َو  ِقدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  [ 32  ] َنیِِرفاکِلل ًيوثَم  َمَّنَهَج 
َنیِذَّلِاب َکَنُوفِّوَُخی  َو  ُهَدبَع  ٍفاِکب  ُهّللا  َسَیل  َأ  [ 35  ] َنُولَمعَی اُوناک  يِذَّلا  ِنَسحَِأب  مُهَرجَأ  مُهَیِزجَی  َو  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوسَأ  مُهنَع  ُهّللا  َرِّفَُکِیل  [ 34]

ِنَئل َو  [ 37  ] ٍماِقتنا ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهّللا  َسَیل  َأ  ٍّلِـضُم  نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِدـهَی  نَم  َو   541-1- نآرق [ - 36  ] ٍداه نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ِِهنوُد  نِم 
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َوأ ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  لَه  ٍّرُِـضب  ُهّللا  َِینَدارَأ  نِإ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدـَت  ام  ُمتیَأَرَف  َأ  ُلق  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَـس 
َفوَسَف ٌلِماع  یِّنِإ  مُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمعا  ِموَق  ای  ُلق  [ 38  ] َنُولِّکَوَتُملا ُلَّکَوَتَی  ِهیَلَع  ُهّللا  َِیبسَح  ُلق  ِِهتَمحَر  ُتاکِـسمُم  َّنُه  لَه  ٍۀَمحَِرب  ِینَدارَأ 

َّلَض نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  يدَتها  ِنَمَف  ِّقَحلِاب  ِساّنِلل  َباتِکلا  َکیَلَع  انلَزنَأ  ّانِإ  [ 40  ] ٌمیِقُم ٌباذَع  ِهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُخی  ٌباذَع  ِهِیتأَی  نَم  [ 39  ] َنوُمَلعَت
ِیتَّلا ُکِسُمیَف  اهِمانَم  ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتوَم  َنیِح  َسُفنَـألا  یَّفَوَتَی  ُهّللا   745-1- نآرق [ - 41  ] ٍلیِکَِوب مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  اهیَلَع  ُّلِضَی  اـمَّنِإَف 

َول َو  َأ  ُلق  َءاعَفُش  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  [ 42  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يرخُألا  ُلِسُری  َو  َتوَملا  اَهیَلَع  یـضَق 
ُهَدحَو ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  [ 44  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َُّمث  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  ًاعیِمَج  ُۀَـعافَّشلا  ِهِّلل  ُلق  [ 43  ] َنُولِقعَی َو ال  ًائیَش  َنوُِکلمَی  اُوناک ال 

َِملاع ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرِطاـف  َّمُهّللا  ِلـُق  [ 45  ] َنوُرِـشبَتسَی مُه  اذِإ  ِِهنوُد  نِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ِةَرِخـآلِاب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  ُبُوُلق  تَّزَأَمـشا 
َو ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  اـم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنَأ  َول  َو   764-1- نآرق [ - 46  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِداـبِع  َنَیب  ُمُکَحت  َتنَأ  ِةَداـهَّشلا  َو  ِبیَغلا 
ام مِِهب  َقاح  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  مَُهل  اَدب  َو  [ 47  ] َنُوبِسَتحَی اُونوُکَی  َمل  ام  ِهّللا  َنِم  مَُهل  اَدب  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ِباذَعلا  ِءوُس  نِم  ِِهب  اوَدَتفال  ُهَعَم  ُهَلثِم 

مُهَرَثکَأ ال َّنِکل  َو  ٌۀَـنِتف  َیِه  َلب  ٍملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  اـّنِم  ًۀَـمِعن  ُهاـنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  اـناعَد  ٌّرُـض  َناـسنِإلا  َّسَم  اذِإَـف  [ 48  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک 
ِءالُؤه نِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  اُوبَـسَک  اـم  ُتائِّیَـس  مَُهباـصَأَف  [ 50  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اـم  مُهنَع  ینغَأ  اـمَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  اََـهلاق  دَـق  [ 49  ] َنوُمَلعَی
َِکلذ ِیف  َّنِإ  ُرِدـقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُـسبَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َمل  َو  َأ   691-1- نآرق [ - 51  ] َنیِزِجعُِمب مُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  مُُهبیُِـصیَس 

ُروُفَغلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِۀَـمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِـسُفنَأ ال  یلَع  اُوفَرـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  لـُق  [ 52  ] َنُونِمُؤی ٍموَِقل  ٍتایَآل 
نِم مُکِّبَر  نِم  مُکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َنَسحَأ  اوُِعبَّتا  َو  [ 54  ] َنوُرَصُنت َُّمث ال  ُباذَعلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  َُهل  اوُِملسَأ  َو  مُکِّبَر  یلِإ  اُوبِینَأ  َو  [ 53  ] ُمیِحَّرلا

َنیِرِخاّسلا َنَِمل  ُتنُک  نِإ  َو  ِهّللا  ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  ام  یلَع  یتَرـسَح  اـی  ٌسفَن  َلوُقَت  نَأ  [ 55  ] َنوُرُعـشَت ُمتنَأ ال  َو  ًۀَتَغب  ُباذَعلا  ُمُکَِیتأَی  نَأ  ِلبَق 
َنِینِسحُملا َنِم  َنوُکَأَف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  َول  َباذَعلا  يََرت  َنیِح  َلوُقَت  َوأ  [ 57  ] َنیِقَّتُملا َنِم  ُتنَُکل  ِینادَه  َهّللا  َّنَأ  َول  َلوُقَت  َوأ   676-1- نآرق [ - 56]

مُهُهوُجُو ِهّللا  یَلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَـمایِقلا  َموَـی  َو  [ 59  ] َنیِِرفاکلا َنِم  َتنُک  َو  َترَبکَتـسا  َو  اِهب  َتبَّذَـکَف  ِیتایآ  َکـتَءاج  دَـق  یَلب  [ 58]
-1- نآرق [ - 61  ] َنُونَزحَی مُه  ـال  َو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ـال  مِِهتَزاـفَِمب  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  ُهّللا  یِّجَُنی  َو  [ 60  ] َنیِرِّبَـکَتُمِلل ًيوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َسَیل  َأ  ٌةَّدَوسُم 

ُمُه َکـِئلوُأ  ِهّللا  ِتاـیِآب  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم  ُهـَل  [ 62  ] ٌلـیِکَو ٍءیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُه  َو  ٍءیَـش  ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهّللا   517
َّنَطَبحََیل َتکَرـشَأ  ِنَئل  َکـِلبَق  نِم  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکـَیلِإ  َیِحوُأ  دََـقل  َو  [ 64  ] َنُولِهاجلا اَهُّیَأ  ُدـُبعَأ  یِّنوُُرمأـَت  ِهّللا  َریَغَف  َأ  لـُق  [ 63  ] َنوُرِساخلا

ًاعیِمَج ُضرَألا  َو  ِهِردَق  َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  ام  َو   458-1- نآرق [ - 66  ] َنیِرِکاّشلا َنِم  نُک  َو  ُدبعاَف  َهّللا  َِلب  [ 65  ] َنیِرِساخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع 
ِیف نَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  [ 67  ] َنوُکِرُشی اّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناحبُس  ِِهنیِمَِیب  ٌتاّیِوطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِقلا  َموَی  ُُهتَـضبَق 

َو َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِکلا  َعِضُو  َو  اـهِّبَر  ِرُوِنب  ُضرَـألا  ِتَقَرـشَأ  َو  [ 68  ] َنوُرُظنَی ٌماِیق  مُه  اذِإَف  يرخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهّللا  َءاـش  نَم  ّـالِإ  ِضرَـألا 
یلِإ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِس  َو  [ 70  ] َنُولَعفَی اِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َو  تَلِمَع  اـم  ٍسفَن  ُّلُـک  تَیِّفُو  َو  [ 69  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِـضق  َو  ِءادَهُّشلا 

مُکِموَی َءاِقل  مُکَنوُرِذـُنی  َو  مُکِّبَر  ِتایآ  مُکیَلَع  َنُولتَی  مُکنِم  ٌلُسُر  مُِکتأَی  َمل  َأ  اُهتَنَزَخ  مَُهل  َلاق  َو  اُهباوبَأ  تَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج 
يَوثَم َسِئبَـف  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخدا  َلـِیق   888-1- نآرق [ - 71  ] َنیِِرفاـکلا یَلَع  ِباذَـعلا  ُۀَِـملَک  تَّقَح  نِـکل  َو  یَلب  اُولاـق  اذـه 

اهُولُخداَف ُمتبِط  مُکیَلَع  ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  مَُهل  َلاق  َو  اُهباوبَأ  تَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَجلا  َیلِإ  مُهَّبَر  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  [ 72  ] َنیِرِّبَکَتُملا
َۀَِکئالَملا يََرت  َو  [ 74  ] َنِیِلماعلا ُرجَأ  َمِعنَف  ُءاشَن  ُثیَح  ِۀَّنَجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضرَألا  اَنَثَروَأ  َو  ُهَدعَو  انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدـمَحلا  اُولاق  َو  [ 73  ] َنیِِدلاخ

هحفص 358]  ] 600-1- نآرق [ - 75  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  َلِیق  َو  ِّقَحلِاب  مُهَنَیب  َیُِـضق  َو  مِهِّبَر  ِدـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ِشرَعلا  ِلوَح  نِم  َنیِّفاَح 
، نأش ماقم ، ۀناکم » . » دـندرک رگدـکی  اب  يراگ  هحفـص 359 ] زاسان [ - تفلاخم و  ینعی  موقلا » سکاـشت   » زا نوسکاـشتم » : » تاـغل ینعم 

لّوا ّمضب  ةرمز  عمج  رمز » . » دریمب قعـص » . » دیلک ینعمب  دلقم  عمج  دیلاقم » . » يدابآیب نابایب  كاله ، ياج  تاجن  ياج  ةزافم » . » یتسود
یلثم یبسانم  ره  زا  نآرق  هکنیا  رد  اـم  27و  همجرت : نتفرگ . ار  يزیچ  رود  ینعمب  لّوا  حتفب  فح  ردـصم  زا  نیّفاح » . » هتـس جوف و  ینعمب 

يدیماب تسا  هتفاین  هار  نآ  رد  یجک  یمک و  چیه  هک  میداتسرف  حیـصف  یبرع  نابزب  دنشاب 28 و  ّقح  دایب  دنیآ و  دوخب  دیاش  هک  میدروآ 
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وا رد  وخ  دـب  راگزاسان و  رفن  دـنچ  هک  دـیرخ ] رز   ] يدرم دروآ : یلثم  امـش  يارب  دـنوادخ  کـنیا  دـنوش 29  راگزیهرپ  بارعا  هکنیا  هک 
! دنربارب ود  ره  ایآ  دراد ] دوخ  راکب  رـس  و   ] تسا رفن  کیب  میلـست  هک  يدرم  و  دیامرفیم ] يراک  دربیم و  یهارب  ار  وا  کی  ره  و   ] دنکیرش

يرکف یمد  ره  هک  كرـشم  دراد و  دوخ  يادـخ  اب  لد  تسا و  تسرپ  هناگی  هک  نمؤم  لثم  تسا  نینچمه  سپ  دنتـسین ، ناسکی  هک  هّتبلا  ]
گرم اهنآ  وت و  تبقاع  30 و  دنشاب ] تسرپتب  و   ] دننادن ار  هکنیا  نیکرشم  رتشیب  هک  تسا  يادخ  يارب  شیاتس  سپ  دوریم ] یهارب  دراد و 
نونکا  32 دوش ] رادومن  اهنآ  تسردان  زا  وت  تسرد  راـتفگ  و   ] دـینک یـسرداد  دوخ  راـگدرورپ  لدـع  هاگـشیپ  هب  تماـیق  رد  تسا 31 و 

دیمان غورد  دمآ  شیارب  هک  یتسار  نخس  و  تشادنپ ] وا  يارب  دنزرف  و   ] داد تبسن  غورد  ادخ  هب  هکنآ  زا  دنرتراکمتس  کیمادک  دیجنسب 
دنریذپان ّقح  هک   ] تسا نارفاک  ياج  مّنهج  هن  سپ  دنراکزیهرپ  مدرم  نینچ  هک  دوب  ریذپ  ّقح  تسار و  تفگ و  ّقح  تسار و  هکنآ  33 و 

شاداپ تسا  هکنیا  هک  تسا  هدامآ  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  دنهاوخب  هچنآ  دـنتفریذپ  ّقح  تسار و  هک  اهنآ  يارب  34 و  راگزیهرپان .!] و 
يارب دـنوادخ  رگم  داد 36  اـهنآب  ار  ناـش  يراـکوکن  دزم  نیرتهب  تشذـگ و  رد  نآ  زا  ادـخ  دـندوب  هدرک  دـب  هچنآ  نوچ  ناراکوکن 35 
رـسب ادـخ  هک  ار  نآ  و  دـنهارمگ ] نخـس  رکف و  هکنیا  هب  اهنآ  ! ] دـنناسرتیم یتادوجوم  ادـخ  ریغ  زا  ار  وت  نارفاک  هک  تسین  سب  شاهدـنب 

 ] رگم هن  دـنک  شهارمگ  هک  دـناوتن  سک  هدرک  یئاـمنهار  تشونرـسب  هک  ار  نآ  دـشابن 37 و  شیامنهار  سک  دـنک  یهارمگ  وا  تشون 
ادخ رگا  وگب : وت  دیرفآ  ادخ  دنیوگ : دیرفآ ! نیمز  اهنامسآ و  یک  یـسرپب : نارفاک  زا  رگا  وج 38 و  هنیک  تسا و  رترب  ادخ  هحفص 360 ]
سپ وگب : دنوش ! نآ  ریگولج  دنناوت  دهاوخ  یتمحر  وا  رگا  ای  دننادرگب و  نم  زا  دنناوت  دـیتسرپیم  امـش  هک  اهنآ  ایآ  دـهاوخ  نمب  یبیـسآ 

يدوزب متسه و  دوخ  راکب  مه  نم  دینک و  دیناوت  هچنآ  مدرم  يا  وگب : دننک 39 و  لّکوت  وا  رب  لّکوت  اب  مدرم  هک  تسا  سب  نم  يارب  ادخ 
وت رب  یتسرد  یتسارب و  ار  نآرق  هکنیا  ام  نوچ  دوب 41  دهاوخ  یگشیمه  شیراتفرگ  دنکیم و  شراوخ  دسریم و  باذع  هک  رب  دینادیم 40 

ینابهگن اهنآ ، رس  رب  وت  هدرب و  نایز  دوخ  دش  هارمگ  هکنآ  تسا و  هدرب  هرهب  دوخ  يارب  دش  تیاده  نآب  هکنآ  سپ  میداتسرف  مدرم  يارب 
باوخ رد  اـی  سپ  دـنکیم  شباوخب  تسا  هدرمن  هکنآ  دـناسریم و  رخآـب  رمع  شگرم  ماـگنه  ار  یـسک  ره  هک  تسا  ادـخ  هچ  يرادن 42 
هکنیا تسا  هدنز  دوخ  نّیعم  ماگنه  ات  دوشیم و  رادـیب  هک  دـنکیم  اهر  شناج  ار  يرگید  دـشاب و  وا  تشونرـسب  گرم  رگا  دریگیم  شناج 

مه زاـب   43 دنـسانشب ] دوـخ  راگدـیرفآ  و   ] دنـشیدنیب هک  یمدرم  يارب  يدـنوادخ  تردـق  رب  تسا  اـههناشن  دوـخ  یمدآ  فـلتخم  لاوـحا 
! دوب دنهاوخ  یجنایم  مه  زاب  يرایتخا  کلم و  هن  دنراد و  درخ  هن  اهتب  رگا  ایآ  وگب : اهنآب  وت  دـنرادنپیم ، دوخ  یجنایم  ادـخ  ریغ  نیکرـشم 

مدرم هکنیا  دننادرگ 45  ناتزاب  وا  يوسب  ندرم  سپ  زا  تسا و  وا  لام  نیمز  نامـسآ و  کلم  هک  تسا  ادـخ  رایتخاب  يرگیجنایم  وگب :  44
دنوشیم 46 لد  داش  دننادیم  ادخ  هک  دوش  اهنآ  زا  يدای  رگا  دنوش و  لد  هدرزآ  دنونشیم  هناگی  يادخ  مان  نوچ  دنرادن  رواب  زیخاتـسر  هک 

زیخاتـسرب ینکیم و  تموکح  تناگدنب  نایم  فالتخا  رد  وت  یناهن  یندـید و  ياناد  نیمز و  اهنامـسآ و  يهدـنرآ  دـیدپ  يادـخ  يا  وگب :
نامگ ار  هچنآ  دـنهد و  دوخ  شیاسآ  ياجب  دـشاب  اهنآ  لام  تسا  نیمز  رد  هچنآ  نادـنچ  ود - رگا 47  هک  یهد  ازـس  ار  ناراک  دـب  نانچ 

دوش 49 و ناشریگارف  دنتفرگیم  سوسف  هرخسمب و  ار  هچنآ  ناشرادرک و  ياهیدب  مه  دوش 48 و  رادومن  ناش  يارب  ادخ  يوس  زا  دنتشادن 
میناسر و هحفـص 361 ] واب [  یتمعن  نوچ  و  درادـیم ] رب  اعدـب  تسد  و   ] دـناوخیم ار  ام  دـسر  ینایز  واـب  رگا  هک  تسا  نینچ  یمدآ  يوخ 

ناشرتشیب هک  ار  مدرم  هنوگنیا  تسا  یشیامزآ  هکلب  تسا  نینچ  هن  یلو  هدیسر ، نمب  هکنیا  هک  تسا  نم  ینادراک  زا  دیوگ : دیوش  هدوسآ 
دـشن و] ریگوـلج  ادـخ  باذـع  زا   ] دـندروآ گـنچب  هچنآ  تسا و  هدوـب  نیـشیپ  ناـمدرم  زین ز  نخـس  هنوـگنیا  دـنرادن 50 و  ربـخ  نآ  زا 
و دننیبب . دـناهدرک  هک  اهیدـب  نایز  يدوزب  راکمتـس  بارعا  هکنیا  زین  دـش و  ناشریگندرگ  ناشراک  دـب  ماجنا  رـس  درکن 51 و  ناشزاینیب 
دراد و هداـشگ  يزور  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  نآ  دـنرادن  ربخ  دوخ  رگم  دنیامن 52  هراچیب  ار  یـسک  دننک و  یگداتـسیا  تسناوت  دـنهاوخن 
53 دنوشیمن .] رورغم  دوخ  یئانادب  و   ] دنتـسه نمؤم  هک  اهنآ  يارب  تسا  يدنوادخ  تردق  يهناشن  هکنیا  و  دـنک ، يزور  گنت  ار  يرگید 
وا هک  دیـشابن  ادـخ  رهم  زا  دـیماان  دـیتشادن  هاگن  هزادـنا  دوخ  ناور  هب  نایز  هانگ و  زا  دـیدرک و  يور  دایز  هک  یناگدـنب  وگب : دّـمحم  يا 

دیرازب دوخ  راگدرورپب  دنکن  ناتیرای  سک  دسر و  امشب  يرازآ  هک  شیپ  نآ  زو  میحر 54  تسا و  روفغ  نوچ  دزرمآیم  ناهانگ  يهمه 
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رب يرازآ  ناهگان  هکنیا  زا  شیپ  هدـمآ  امـش  يارب  ّقح  يوس  زا  تسا  ینامـسآ  باـتک  رتهب  هک  دـینک  يوریپ  ار  نآ  دیوش 55 و  میلـست  و 
نامرف رب  رد  يرـس  دوخ  يدوبان و  رب  سوسفا  يا   56 دیوگ : تسا  راکهانگ  هکنآ  دیآ  باذع  نوچ  هک  دیـشاب  ربخیب  دوخ  دـیآ و  ناترس 
باذع دیـسر  ماگنهب  ای  مدوب 58 و  راـگزیهرپ  مه  نم  درکیم  میربهر  ادـخ  رگا  دـیوگ : اـی  57 و  متفرگیم . دنخـشیر  هرخـسمب و  هک  ّقح 

غورد وت  دـمآ و  تیارب  ام  تاـیآ  هّتبلا   59 دونـش ] باوج   ] دوب مهاوخ  ناراکوکن  اب  مشاب  هتـشاد  سرتسد  دـسر و  نمب  یتبون  رگا  دـیوگ :
هدش هایس  ناشاهتروص  دنتـسب  غورد  ادخ  رب  هک  اهنآ  ینیبیم  زیخاتـسرب  دّمحم  يا   60 يدوب . رفاک  هکنوچ  يدرک  يزارفندرگ  یتشادـنپ و 

هک درادب  هدوسآ  يادخ  يراگتسر ، هارب  دندوب و  راگزیهرپ  هک  ار  اهنآ  یلو   61 دشابن . ياج  مّنهجب  ار  نازارفندرگ  هک  دوش  هنوگچ  سپ 
اهنامـسآ و رایتخا  دیلک و  نابهگن 63 و  يزیچ  رهب  تسا و  زیچ  همه  يهدـننیرفآ  ادـخ  هک   62 دنوش ، كانهودنا  هن  دسر و  اهنآب  يدـب  هن 

هحفـص زج [  هک  دیهدیم  نامرف  ارم  نادان  مدرم  يا  وگب : اهنآب  وت  دنرکنم 64 و  ار  شتایآ  هک  دنتـسه ، اهنآ  هدربنایز  سپ  تسا  وا  اب  نیمز 
ياهراک دیتسرپب  ادخ  ریغ  دیـشاب و  كرـشم  رگا  تسا  هدش  ماهلا  دـناهدوب  نم  زا  شیپ  هک  اهنآ  نمب و  هکنیا 65  اب  متـسرپب  ار  ادخ  [ 362

تمظع ماقم  يهزادـنا ، ردـق و  مدرم  هک  رازگ 67  ساپـس  شاـب و  تسرپ  ادـخ  هکلب  دـیرب 66  نایز  یگدـنز  زا  دوش و  دوبان  مه  ناـتکین 
هدـیچیپ مه  رد  اهنامـسآ  تسا و  وا  تردـق  يهضبق  رد  نیمز  تمایقب  هکنیا  اـب  دـندش ] زیخاتـسر  رکنم  هک   ] دنتـشادن هاـگن  ار  يدـنوادخ 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هچنآ  همه  دـش  هدـیمد  روص  رد  نوچ  هک  دـننک 68  وا  زابنا  هچنآ  زا  رترب  تسا و  هزیکاـپ  هچ  سپ  دنـشاب  وا  راـیتخاب 
هتساوخ اپ  هب  یگمه  ناهگان  دوش و  هدیمد  راب  رگد  سپ  نآ  زو  درادب . ادج  دهاوخب و  ادخ  هک  ار  نآ  رگم  هدرم . دناهدش و  شوهیب  تسا 
ناهاوگ ناربمغیپ و  دنهنب و  همانراک  دهد و  ینشور  شراگدرورپ  لدع  وترپ  زا  نیمز  69 و  درذگب ] هچ  هتشذگ و  اهنآ  رب  هچ  هک   ] دنرگنب

رتاـناد دـنوادخ  هک  هتفرگ ، نآ  دزم  هدرک  هچ  ره  هـک  ره  دورن 70 و  متـس  سک  رب  هک  دوش  یـسرداد  یتسردب  یگمه  رب  دـنروایب و  ناش 
زا رگم  ناشدنیوگب : نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  اهرد  دنسر و  اج  نآب  ات  دننارب  خزودب  هتسد  هتـسد  ار  نارفاک  دننکیم 71 و  هچنآب  تسا 

دمآ ربمغیپ  یلب  دنیوگ : خساپب  اهنآ  دننک ! ناتکانمیب  زور  نینچ  اب  دروخرب  زا  دنناوخب و  ناتیارب  ّقح  تایآ  هک  دـندماین  ناربمغیپ  ناتدوخ 
هچ هک  دیوش  نورد  مّنهج  ياهرد  زا  دنیوگب : اهنآب  هاگنآ   72 درادن ] رذگب  و   ] تسا راوتسا  نارفاک  رب  ّقح  نامرف  میدنام و ] رفاک  ام   ] یلو

ياهرد دنسر  اج  نآب  ات  دننارب  تشهب  يوسب  هتسد  هتسد  دندوب  راگزیهرپ  ّقح  هاگـشیپ  هب  هک  ار  اهنآ  نازارفندرگ 73 و  هاگمارآ  تسا  دب 
ار ادخ  شیاتس   74 دنیوگ : ناراگیهرپ  نآ  و  دینامب ، هشیمه  هک  دیور  نوردب  دیـشاب و  شوخ  تسردـنت و  دـنیوگ : نانابهگن  هدوشگ  نآ 

دزم تسا  شوخ  هچ  هک  مینیزگ  ياج  میهاوخب  نآ  زا  اجکره  ات  درک  ام  ثاریمب  ار  تشهب  نیمزرـس  درک و  تسار  ام  اب  دوخ  يهدعو  هک 
ناگدـیرفآ همه  رب  هک  نانک  شیاتـس  ار  دوخ  راگدرورپ  یکاپب  هتفرگ  ارف  شرع  هرود  ینیب  ناگتـشرف  اـجنآ  راک 75 و  تسرد  نارگراک 

: عمجم  29 ًامَلَس » اًلُجَر  َو  : » نیرّسفم نخـس  هحفـص 363 ] نیملاعلا [ . ّبر  هّلل  دمحلا  دوش : دـنلب  اهزاوآ  تسا و  هدـش  تموکح  یتسردـب 
35-15- نآرق . - نکاس ادصیب و  مال  نیس و  ریز  يادص  اب  مّود و  لّوا و  حتف  اب  مّلس  فلا و  اب  املاس » : » تسا هدش  تءارق  هس  هملک  هکنیا 
دیدمتـس و رگمتـس و  و  دـننکیم . یهاوخ  داد  دـیوگیم  ّقح  اـن  هکنآ  اـب  دـیوگیم  ّقح  هکنآ  ینعی  حوتفلا : وبا   31 َنوُمِـصَتَخت » مُکِّبَر  َدنِع  »
ناملـسم و همه  ام  هک  مدوب  ّكاش  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  نم  تفگ : يردـخ  دیعـس  وبا  ناوریپ . نود و  ام  اب  قوف  اـم  ّتیعر و  باـبرا و 

تمایق هب  یهاوخداد  متسناد و  ار  دوصقم  دمآ  شیپ  نیّفص  لمج و  گنج  نوچ  و  دوب ! دهاوخ  هچ  هیآ  هکنیا  دافم  سپ  میتسه  نید  کیب 
دنزرف ادخ  يارب  تسا  هتشادنپ  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتس  هک  ینعی  فشک :  32 خلا » َبَذَک -» نَّمِم  ُمَلظَأ  نَمَف   » 32-1- نآرق . - مدیمهف ار 
ربـمغیپ هک  تسا  قداـص  قدـص  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . تسار  نخـس  نیرترب  هک  نآرق  قدـص  زا  دوصقم  کیرـش و  تسا و 

لتاقم هداـتق و  دـیز و  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هـکنیا  ینعم  رد  عـمجم   33 َقَّدَـص » َو  ِقدِّصلِاب  َءاـج  يِذَّلا  َو   » 34-1- نآرق . - دشاب
اهنآ ناهرب  نآرق  ناهج  ود  ره  رد  دندرک و  وا  قیدصت  هک  دنتـسه  اهنآ  نینمؤم  دروآ و  تسرد  تسار و  نآرق  هک  دّمحم  ینعی  دـناهتفگ :
هکنآ ینعی  تسا : هتفگ  يّدـس  - 2 َنوُقَّتُملا » ُمُه  َکـِئلوُأ   » تسا هدوتـس  هلمج  نیاـب  ار  اـهنآ  رخآ  رد  نوچ  ناـشراک  رکف و  لـیلد  تسا و 
تسا هّللا  ّالا  هلا  قدص ال  زا  دوصقم  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا 3 - هدرک  قیدصت  ار  نآ  دّمحم  دشاب و  لیئربج  هک  تسا  هدروآ  ار  نآرق 
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دروآ و ربمغیپ  ینعی  دناهتفگ : یبلک  ۀیلاعلا و  وبا  تسا 4 - دّمحم  تسا  هدرک  قیدـصت  تسا و  هدروآ  ار  نآ  هکنآ  تسا و  هدروآ  هکنآ  و 
: دناهتفگ كاّحض  دهاجم و  تسا 6 - اهنآ  ناوریپ  اهربمغیپ و  و  اهربمغیپ ، روتـسد  دوصقم  دناهتفگ : عیبر  ءاطع و  درک 5 - لوبق  رکب  وبا -

مهیلع اـم  ياـهماما  زا  ینعم  نیمه  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تسا  هدرک  قیدـصت  هکنآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا  هدروآ  هکنآ 
: لمع مزع و  دـعو و  لوق و  تسا  زیچ  راهچ  رد  یتسار : فشک : هحفص 364 ]  ] 376-345- نآرق -43-1- نآرق . - تسا هدش  لقن  مالّسلا 

َقِداص َناک  ُهَّنِإ   » هلمج نیاب  تسا  لیعامـسا  راک  دـعو  رد  یتسار  ِقدِّصلِاب .» َءاج  يِذَّلا  َو   » هلمج نیاـب  تسا  ربمغیپ  فصو  لوق  رد  یتسار 
يارب لمع  رد  یتسار  ِهیَلَع » َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر   » تسا هدـش  هتفگ  ربمغیپ  باحـصا  يارب  هک  تسا  هکنیا  مزع  رد  یتسار  ِدـعَولا .»

ّقحب و راـتفگ  دومرف  تسا ! یچ  نید  لاـمک  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  اُوقَدَـص .» َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ   » هیآ نیاـب  تسا  ناـنمؤم 
هچنآ تفگ  تسا ! یچ  قدص   425-394- نآرق -343-296- نآرق -219-187- نآرق -138-108- نآرق : - دنتفگ ار  يریپ  قدصب . رادرک 

دناهدناوخ زین  عمج  يهغیصب  دابع » : » عمجم  36 ُهَدـبَع » ٍفاِکب  ُهّللا  َسَیل  َأ  . » یـشاب یهد  زاوآ  هک  اجنآ  يراد و  یئامن  هچنآ  ینک و  یئوگ 
زا سنوی  حون و  میهاربا و  هک  تسا  ناربمغیپ  مومع  دوصقم  دـشاب  عمج  رگا  تسا و  ربمغیپ  دوصقم  دـشاب  درفم  رگا  تسا : هتفگ  ّیلع  وبا 

يرادلد يارب  راب  کی  تسا : هدش  لزان  راب  ود  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : نیرّسفم  فشک :  37-1- نآرق . - درک ناشتیافک  ادخ  دندش و  اهر  الب 
ار دیلو  دلاخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  دوب  نآ  رگید  راب  کی  و  دنادرگیم . وت  زا  ار  نمشد  ّرش  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 
و تفر ، ربمغیپ  روضح  دیسرت و  وا  دنکیم  هناوید  ای  كاله  ار  وت  يّزع  هک  دندناسرت  ار  وا  نارفاک  دنک  دوبان  دوب  يّزع  مانب  هک  یتب  دومرف 
ام دنتفگیم : ربمغیپب  نارفاک  دـناهتفگ : يّدـس  هداتق و  عمجم :  36 خـلا » َکَنُوفِّوَُخی - َو  . » درک دوباـن  ار  نآ  تفر و  وا  دـش . لزاـن  هیآ  هکنیا 

مانب تب  تساوخ  دلاخ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  -1-20 و  نآرق . - تسا راتفگ  نآب  هراشا  هیآ  هکنیا  دـنک  دوبان  ار  وت  ام  ياهتب  هک  میـسرتیم 
ّزع اـی  دـناوخ : ار  زجر  هکنیا  تسکـش و  ار  نآ  ینیب  ربـت  اـب  وا  دـسرب  وـتب  شبیـسآ  هک  سرتـب  هکنیا  زا  دـلاخ  يا  دـنتفگ  دنکـشب  ار  يّزع 

: عمجم  36 خلا » َُهل - امَف  ُهّللا  ِِللُضی  نَم  َو  [ » هحفص 365 تسا [ . عقوم  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  کناها و  نم  ناحبس   || کناحبس  کنارفک ال 
امنهار شدـنناوتن  سک  درک  شهارمگ  تشهب  یبایهار  زا  ادـخ  دوب و  نامرفان  رفاک و  هکنآ  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا 

يهیلاـع تاـجرد  زا  ار  هک  ره  دـمانب 3 - هدـش  تیادـه  ار  وا  تسین  یـسک  دـیمان  هارمگ  ار  وا  ادـخ  درک و  مگ  ار  ّقح  هار  هکنآ  دوش 2 -
ادخ ار  هک  ره  هک  دوشیم : ینعم  روط  نیمه  زین  دعب  يهلمج  و  دنک . هدافتـسا  یلاع  تاجرد  يدایز و  نآ  زا  دناوتن  وا  درک  مورحم  تیاده 

یسک تفر  هار  نآب  مه  وا  دش و  امنهار  ادخ  هک  ار  نآ  ای  و  دنک . هارمگ  ار  وا  دناوتیمن  یسک  هداد  ناشن  تشهب ، هار  يراکوکن  يهطساوب 
هجرد نآ  زا  ار  وا  ّکش  ساوسو و  دیلوت  يهلیـسوب  دناوتن  یـسک  درک  بیـصن  تیادـه  نیرخآ  هک  ار  نآ  ای  و  دـنک . شهارمگ  دـناوتیمن 

هتفای نایاپ  نخس  تسا و  هدش  هدنایامن  تقیقح  اههلمج  نیاب  دش  هتفگ  نخـس  رایـسب  دیون  میب و  رد  نوچ  رخف :  37-1- نآرق . - درآ دورف 
: رخف  36 خلا » ُهّللا - َسَیل  َأ  . » دنک قیفوت  تیادـه و  صوصخم  ار  یـسک  دـنوادخ  رگم  دـهدیمن  دوس  اهلیلد  اهوگتفگ و  هکنیا  ینعی  تسا 
هن رگ  تسین و  ادـخ  زا  رفک  یهارمگ و  هکنیا  رب  تسا  هناشن  ماقتنا  رّکذـت  نوچ  دناهتـسناد  دوخ  بهذـم  رب  لیلد  ار  هلمج  هکنیا  اـهیلزتعم 

هرصب ياهيراق  عمجم :  38 ِِهتَمحَر » ُتاکِسمُم  ِهِّرُض -...  ُتافِـشاک   » 19-1- نآرق . - تسین زیاج  شدوخ  راک  رب  ادـخ  زا  دـیدهت  ماقتنا و 
رد و  دـعب ، يهملک  ود  رد  نینچمه  دـناهدناوخ و  مّود  ّرج  هفاـضاب و  نارگید  و  دـناهدناوخ ، مّود  بصن  لّوا و  نیونت  اـب  ِهِّرُـض » ُتافِـشاک  »
ود ّقـح  يهملک  فـشک :  41 ِّقَحلِاب » ِساّنِلل  َباـتِکلا  َکـیَلَع  اـنلَزنَأ   » 97-77- نآرق -50-28- نآرق -20-1- نآرق . - تسین تواـفت  ینعم 
رس زیخاتسر و  هک  میداتسرف  یتسرد  ّقح و  زا  نداد  ربخب  ینعی  دننک 2 - راتفر  نآب  مدرم  ات  یتسرد  ّقح و  يارب  ینعی  تسا 1 - هدش  ینعم 
هب دوخ  یجک  رب  نارفاک  يراشفاپ  نوچ  رخف :  42 خلا » َسُفنَألا - یَّفَوَتَی  ُهّللا   » 51-1- نآرق . - دشاب ملاع  تاّیعقاو  يهمه  رـشب و  راک  ماجنا 

لصفم هحفص 366 ]  ] 32-1- نآرق  - نارفاک راک  ماجنا  رـس  راک و  يدـب  زا  تایآ  هکنیا  رد  دوب و  راوگان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ناربمغیپ 
نابهگن وت  یلو  دنبایب  دوخ  هار  مدرم  ات  میداتـسرف  نآرق  وتب  هک  خلا » َکیَلَع - انلَزنَأ  ّانِإ  دـش  هتفگ  لوا  ربمغیپ  لد  شیاسآ  يارب  دـش  هتفگ 
یهارمگ هکنانچ  تسا  دنوادخ  تردق  هب  یگدنز  گرم و  دـش : هتفگ  هیآ  هکنیا  نآ  زا  دـعب  و  ینک ، راداو  ار  اهنآ  روز  هب  هک  یتسین  اهنآ 
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وا رب  یگدنز  ياهیتخـس  اهیراوگان و  تسا  وا  تردق  يهجیتن  ثداوح  اهدمآ و  شیپ  يهمه  هک  دوش  هّجوتم  هک  ره  تسا و  واب  تیاده  و 
تاـیآب هیآ  هکنیا  طاـبترا  تهج  تسا  نیمه  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  رطاـخ  شمارآ  يهلیـسو  هکنیا  و  دوب ، دـهاوخن  راوشد  و 

دش هدرب  مان  ّقح  تردق  زا  هنومن  نیدنچ  نوچ  هک  تسا  يور  هکنیا  زا  شیپ  ياهنآ  لابند  هب  هیآ  هکنیا  تبسانم  دناهتفگ : یـضعب  و  ولج ،
ندـمآ دوخب  يارب  دـشاب  رگید  يهلیـسو  ات  دـشاب  باوخ  گرم و  هک  دـش  داـی  شنیرفآ  رب  ادـخ  یگریچ  یئاـناوت و  زا  رگید  يهنومن  زاـب 
شناج دوریم و  نامـسآب  شناور  دباوخیم  هک  یمدآ  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  عمجم :  78-55- نآرق . - نارفاک ناتسرپتب و 

دوب گرم  وا  تشونرسب  رگا  دیـشروخ و  عاعـش  دننام  تسا  یگتـسباو  تسه  باوخ  رد  هک  هاگنآ  ات  ناور  ناج و  نایم  دنامیم و  شنت  رد 
ناج يوسب  ناور  یگتسباو  نامه  بجوم  هب  دنامب  هدنز  هک  دیابیم  رگا  دریمیم و  یمدآ  دوریم و  ناور  لابندب  عاعش  نامه  يهلیـسوب  ناج 

ـالاب و ملاـع  رد  یناور  ترفاـسم  شبنج و  هکنیا  رد  رگا  و  خـلا » یَّفَوَـتَی - ُهّللا   » هیآ هکنیا  ینعم  تسا  نـیمه  دـنامیم و  هدـنز  ددرگیم و  رب 
ياـهباوخ زا  دـید  يزیچ  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  دوـخ و  هار  رد  رگا  دراد و  ریبـعت  تسا و  تـسرد  باوـخ  نآ  دـید  يزیچ  یهلا  توـکلم 

« ِتوَملا ُکَلَم - مُکاّفَوَتَی   » لثم رمع  نداد  ماـجنا  یکی  دراد  ینعم  ود  یّفوت  فشک :  457-437- نآرق . - ناطیش ياهرادنپ  تسا و  ناشیرپ 
: تسا نینچ  هیآ  ینعم  و  ِلیَّللِاب » مُکاّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هکنانچ  یمدآ  ياضعا  ندـب و  شیاسآ  باوخ و  ماـجنا  يرگید 

ماگنه تسا  گرمب  موکحم  هکنآ  سپ  وا  گرم  ماگنه  رگید  شباوخ و  هاـگب  یکی  تسا  هدرک  نّیعم  یمدآ  سفن  يارب  تاـفو  ود  ادـخ 
گرمب موکحم  هکنآ  و  هحفص 367 ]  ] 216-172- نآرق -89-54- نآرق  - دنادرگیمن رب  شندبب  درادیم و  هاگن  ار  شناور  سفن و  باوخ 

« َتوَملا اَهیَلَع  یضَق  . » تسا وا  تشونرـس  رد  هک  نّیعم  هدربمان و  ماگنهب  ات  شنت  يوسب  دتـسرفیم  دنادرگیم و  رب  ار  شناور  سفن و  تسین 
توملا عفر  لوهجم و  يهغیصب  فاق  ّمض  اب  مه  و  توملا »  » بصن اب  تسا  هدش  تئارق  مولعم  لعف  تروصب  فاق  حتفب  یـضق » : » عمجم  42
راگزور نوچ  یلو  دـهاوخن  دوخ  نمؤم  يهدـنب  ناج  نتفرگ  دـنوادخ  نایبلا : حور   26-1- نآرق . - تسین توافت  هجیتن  رد  و  دـناهدناوخ ،

باجح دوش : دنمهرهب  تسود  رادید  زا  ات  دراد  رب  ار  ندبب  يراتفرگ  يهدرپ  هکنیا  دراد  دوخ  يهدـنب  اب  هک  یتسود  زا  دـیآ  رـسب  یگدـنز 
موق  || لیق  لاق و  قیقد و  ياهرنه  نآ  تسا : يونثم  رد  منکف و  رب  هدرپ  هرهچ  هکنیا  زا  هک  یمد  اشوخ   || منت  راـبغ  دوشیم  ناـج  يهرهچ 

 || درک همقل  کی  همه  ار  اهیئوداج  اهدژا  دش  نآ  هک  ناد  یبوچ  گرم   || ار  هلمج  ناد  نارحاس  ياهرحـس  لین  بآ  نوچ  لجا  دننوعرف 
نافراع رب  لجا  داب  نینچمه  دزگ  شنوچ  دوب  ّقح  يهدیزگ  نوچ   || دزن  نادند  ار  میهاربا  شتآ  دروخ  حبص  ار  نآ  دوب  بش  ناهج  کی 

مدوخ یئانیب  ینادراک و  زا  ینعی  دـناهتفگ : یئاـّبج  يرـصب و  نسح  عمجم :  49 ٍملِع » یلَع  ُُهتِیتوُأ   » نافـسوی میـسن  وچمه  شوـخ  مرن و  ||  
نوچ هک  تسا  هکنیا  مّوس  ینعم  دیسر . نمب  هرهب  هکنیا  تسنادیم  بوخ  ار  نم  ادخ  نوچ  ینعی  دناهتفگ : لتاقم  هداتق و  دش . مبیصن  هکنیا 

هدیسر واب  هک  اهیشوخ  هکنیا  ینعی  عمجم :  49 ٌۀَنِتف » َیِه  َلب   » 27-1- نآرق . - دیسر نمب  اهیشوخ  هکنیا  تسا  یضار  نم  زا  ادخ  متـسنادیم 
هکنیا نوچ  دناهتفگ : یضعب  دریگب . شاداپ  هزادنا  نامهب  تسا و  ابیکش  رادساپس و  هزادنا  هچب  دوش  نایامن  ات  دوب  وا  يارب  یشیامزآ  تسا 

وا راتفگ  ياجب  یه »  » يهملک تسا : هتفگ  يرگید  درب . دـهاوخ  جـنر  نآ  زا  دوب و  وا  يارب  يراـتفرگ  هنتف و  تسنادیم  دوخ  زا  ار  اـهتمعن 
فحصم رد  عمجم :  53 ًاعیِمَج » َبُونُّذلا  ُرِفغَی  َهّللا  َّنِإ  [ » هحفص 368  ] 21-1- نآرق . - دوب دهاوخ  شباذع  بجوم  نخس  هکنیا  ینعی  تسا 

تفگ ساّبع  نبإ  - 1 تسا : لوق  دـنچ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط : تسا  هدوب  هلمج  هکنیا  يهلاـبند  رد  ءاـشی » نمل   » دوعـسم هّللا  دـبع 
میتشاد و یـشکمدآ  يراـکهزب و  یتسرپ و  تب  هکنیا  اـب  میوش  ناملـسم  اـم  هک  دوشیم  هنوگچ  دـنتفگ : رگدـکی  اـب  هّکم  مدرم  زا  ياهدـع 

نبإ ءاطع  - 2 خلا » اُوفَرـسَأ - َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای   » دش لزان  اهنآ  لد  شمارآ  يارب  هیآ  هکنیا  دزرمآیمن . ادخ  ار  اهراک  هکنیا  دیوگیم : دّمحم 
ربمغیپ يومع  يهزمح  لتاق  یـشحو  يارب  دـش  لزان  هنیدـم  رد  ًۀَـتَغب » ُباذَـعلا  ُمُکَِیتأَی  ات - َيِدابِع - ای   » زا هیآ  هس  هکنیا  تسا : هتفگ  راـسی 

هیآ هکنیا  تسا  لد  یگدوسآ  جرف و  يهلیـسو  هک  نآرق  تایآ  نیرتالاب  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ  - 3 وا ، ناتـسود  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
دندرک رازآ  ناش  مالسا  يارب  بارعا  ار  ناناملـسم  زا  رگید  نت  دنچ  دیلو و  نب  دیلو  هعیبر و  یبا  نب  شاّیع  تفگ : رمع  هّللا  دبع  تسا 4 -

رفن دنچ  نآب  تشون  ياهمان  رمع  و  دش ، لزان  تایآ  هکنیا  دننیبن . يراگتسر  يور  اهنیا  میتفگیم : ام  دنتشادرب و  یناملـسم  زا  تسد  اهنآ  و 
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يارب هیآ  هک  تسا  هکنیا  لاوـقا  هکنیا  نیرتـهب  و  دـندش . ناملـسم  دـندرک و  ترجاـهم  اـهنآ  درک . ناـشراد  ربـخ  تاـیآ  هـکنیا  لوزن  زا  و 
- نآرق -482-448- نآرق -46-1- نآرق . - دوش هدیزرمآ  ات  دنک  هبوت  دیاب  دـنک  يوردایز  زواجت و  دوخ  رب  هک  تسا  یـسک  ره  یئامنهار 

ّتیمها درادـن و  كاـب  و  دزرمآیم ، ار  ناـهانگ  يهـمه  ادـخ  دوـمرف : مالـّـسلا  اـهیلع  ارهز  يهمطاـف  ناـیبت :  605-574- نآرق -562-549
فطل و نم  || ز  دیرایم  يدـیمون  هک  يدومرف  وت  هّللا  ۀـمحر  نم  اوطنقت  زجب ال   || هار  يهشوت  هنوگچیه  مرادـن  مظن : ینیـسح : دـهدیمن .

اود ار  ناراودیما  لد   || نک  اور  ار  نادنمدرد  دیما  میراودیما  سب  هک  ناز  اشخبب   || میراد  دـیما  یـسب  ینعم  نیدـب  دـیراد  مشچ  تیانع 
ای  » تسا هیآ  هکنیا  نآ  زا  یکی  تسا و  نینمؤم  هحفص 369 ] يهمه [  شزرمآ  ياهجنگ  نآرق  رد  تفگ : ذاعم  نب  ییحی  نایبلا : حور  نک 
رگ يدرد  دص  يدیفس ز  رد  ور  دوب  ار  یهایس   || يدیماان  هر  هکنیا  رد  دوبن  یلب   76-52- نآرق : - تسا هتفگ  یماج  خلا » َنیِذَّلا - َيِدابِع 
نب ّیلع  یجیهال : ریـسفت  هار  يروآدصقم  يوس  رد  نآ  زا   || هاگان  هک  دز  دیابب  رگید  رد  دیاشن  ندروخ  رگج  يدیمونب   || دیاین  تدیّما 

نازیم هب  دـندرب و   || دـندیچیپ  مهب  ام  مرج  يهمان  نوچ  تسا : هدـش  لزان  ّیلع  نایعیـش  يارب  ّطـقف  هیآ  هکنیا  تسا : هدرک  تیاور  میهاربا 
دوخ ترطف  داهنب و  مدآ  نوچ  یناشاک : تالیوأت  دندیـشخب  ّیلع  ّتبحم  هب  ار  ام   || یلو  دوب  ام  هانگ  سک  همه  زا  شیب  دندیجنـس  لـمع 
رتمک رگا  اریز  یهلا ، وترپ  زا  ندش  هدرپ  رد  یگدیرب و  تسا و  یلـصا  ترطف  زا  طوقـس  يهناشن  يدـیماان  طونق و  تسا ، هدـنیآب  راودـیما 

ّتیمورحم یتسپ و  يوسب  لیم  يور  دایز  فارسا و  يهطساوب  هچرگا  دنکیم  كرد  ار  ّقح  هعساو  تمحر  دنامب  وا  رد  یلـصا  رون  زا  يرثا 
هانگ شزرمآ  لباق  دوب  یقاب  دیحوت  زا  يوترپ  رگا  سپ  تسا ، رون  عبنم  زا  یگدیرب  یکیرات و  يهلابندب  يدیماان  سأی و  سپ  دـشاب . هدرک 

دوصقم تفگ : یئاّبج  دینک . يوریپ  ار  دیعو  دعو  یهن  رما و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  55 خلا » َنَسحَأ - اوُِعبَّتا  َو  . » دوب دهاوخ 
. - تسا حابم  هک  اهنآ  هن  تاّبحتـسم  تسا و  تابجاو  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هدـشن  خوسنم  هک  تسا  هخـسان  ماکحأ  نسحا  زا 

زا دای  نآرق  نوچ  تفگ : يرـصب  نسح  دیـشاب . هدرک  يوریپ  ار  تروص  نیرتهب  ات  دـینک  راتفر  اـههدومرفب  ینعی  حوتفلا : وبا   24-1- نآرق
يّدس دوشن . زواجت  تسا  رتهب  هک  اهنآ  يهزادنا  زا  هک  دینک  يوریپ  ار  نسحا  تفگ : يور  هکنیا  زا  تسا  هدرک  اهرتهب  اهیبوخ و  اهیتشز و 

تاهباشتم دینک و  لمع  تامکحمب  ینعی  تفگ : دیز  نبإ  دشابن . رتهب  رب  زج  ّقح  نامرف  هک  دینک  راتفر  هدرک  رما  ادـخ  هچنآب  ینعی  تفگ :
- نآرق . - دناهدناوخ زین  رخآ  يای  اب  ياترسح » ای  عمجم « :  56 یتَرسَح » ای  . » دینک راذگاو  دنتسه  نآ  يهتسیاش  هک  هحفص 370 ] اهنآب [  ار 
: فشک  32-1- نآرق . - دشاب ولهپ  اب  بسانم  هک  دوشیم  لامعتسا  یّصاخ  ینعم  يارب  بنج »  » هملک نایبت :  56 ِهّللا » ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف   » 14-1

يوس نآ  رد  دناهتفگ ، یضعب  مدرک . عیاض  دوبان و  ّقح  تاذ  رد  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يدنوادخ . ّقح  نتشاداپب  تعاطا و  رد  ینعی 
سک نالف  رد  دنیوگ : یـسراف  رد  هکنانچ  تسا  ناوارف  نخـس  هنوگ  هکنیا  و  دـنمامنیم . بنج  ار  بناج  برع  دـسریم و  ادـخ  ياضرب  هک 
رخآ زور  مظن : هدومرف  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  بهّذلا  ۀلسلس  رد  تسا : هتـشون  ینیـسح  مدروآ . تسد  هب  لام  نالف ، يولهپ  زا  مدش و  رگناوت 

رد هچ  ره  يأر  نایـصع  مرجب و  دز  اـهلاس   || يادـخ  راوج  رد  هک  دـیآ  شداـی  رادـیب  شتلفغ  باوـخ  زا  دـنک   || راوـخمدرم  گرگ  هک 
دبنگ دـنراذگب ز  دـنرآ  وا  يورب  اراکـشآ   || دـنراد  وا  مشچ  شیپ  کیب  کی  داتفا  شیپ  شّرـش  ریخ و  زا  هدرک   || داتفه  ای  لاس  تصش 

ات ریز  يادص  اب  هک  تسا  هدش  لقن  هملس  ّما  هشیاع و  زا  حوتفلا : وبا   59 َتنُک » َو  َترَبکَتسا  َو  اِهب  َتبَّذَکَف   » الاو اترسح و  ای  گناب   || الاو 
ینعی يربط :  60 ِهّللا » یَلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا   » 44-1- نآرق . - تسا یظفل  ّثنؤم  هک  دـشاب  ولج  تیآ  سفن  ياجب  هک  دـناهدناوخ  ّثنؤم  ظفلب 

دنک لقن  یثیدح  ام  زا  هک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  عمجم :  37-1- نآرق . - دنتشادنپ دنزرف  کیرـش و  ادخ  يارب  هک  اهبرع  نآ 
یّلص ربمغیپ  راتفگ  لقن  ام  نابز  زا  غورد  ای  تسار  ثیدح  منکیم و  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ادخ و  زا  ام  نوچ  تسه  ام  لوئـسم 

َنیِذَّلا ُهّللا  یِّجَُنی  [ » هحفص 371  ] 320-299- نآرق «. - خلا ِۀَـمایِقلا - َموَی  َو   » دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  دـنوادخ ، زا  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا 
هدـش تءارق  زین  عمج  تروصب  مهتازافم »  » دـهدیم و ناش  تاجن  ناـش  يراگتـسر  لاـمعا و  لـئاضفب و  ینعی  يربط :  61 مِِهتَزافَِمب » اوَقَّتا 

فیفخت اب  زین  ءای و  حتف  نون و  دـیدشت  اب  ّینورمأت »  » يهلمج تسا و  هدـش  تءارق  زین  میج  فیفخت  اب  یجنی » : » نایبت  55-1- نآرق . - تسا
جنپ عومجم  هک  تسا  هدـش  تءارق  نکاس  يای  دّدـشم و  نون  اب  زین  و  نون ، ود  اب  مه  نکاس و  ءای  نون و  فیفخت  اـب  زین  ءاـی و  حـتف  نون و 
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رما زین  ار  ربمغیپ  دندیتسرپ و  تب  هک  دنتـسنادن  ّقح  هزادنا  تسا : هدـش  ینعم  ود  عمجم :  65 ِهِردَق » َّقَح  َهّللا  اوُرَدَـق  ام  . » تسا تءارق  روج 
وبا  68 ُهّللا » َءاش  نَم  ّالِإ   » 38-1- نآرق . - دنتشادنپ هدوهیب  ار  یمدآ  شنیرفآ  دندش و  زیخاتسر  رکنم  هک  دنتسنادن  ردق  دندرک 2 - راک  نآب 

هتشک ّقح ، هار  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  هریره  وبا  تسا 1 - فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  حوتفلا :
لیفارسا و لیئاکیم و  لیئربج و  دومرف :  26-1- نآرق ! - تسا یک  دوصقم  متفگ  دـناوخ  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  تفگ  کلام  سنا  - 2 دناهدش ،
َّرَخ  » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  نوچ  تسا : هتفگ  يراصنا  هّللا  دـبع  رباج  - 3 دنریم ، یمن  روص ، رد  ندیمد  هلیسوب  هک  توملا  کلم 

هچنآ روص  رد  ندیمد  زا  نوچ  هک  تسا  هدرک  ادج  ار  یسوم  هیآ  هکنیا  رد  يور  هکنیا  زا  داتفا  هدرم  شوهیب و  یسوم  ینعی  ًاقِعَص » یسُوم 
رابحألا بعک  تسا 4 - هدرم  هبترم  کی  وا  نوچ  دشاب  یسوم  هک  دهاوخ  ادخ  هک  ار  نآ  رگم  دتفیب  هدرم  شوهیب و  تسا  نامسآ  نیمزب و 

ادـخ تسا  هتفگ  هداتق  هریغ . لیئاکیم و  لیئربج و  خزود و  تشهب و  نانابهگن  شرع و  نیرومأـم  زا  تسا  رفن  هدزاود  دوصقم  تسا : هتفگ 
یضعب - 7 َکِّبَر » ُهجَو  یقبَی  َو   » تسا هتفگ  رگید  ياج  نوچ  ّقح  تاذ  ینعی  ُهّللا » َءاش  نَم  اـّلِإ   » تسا هتفگ  يرـصب  نسح  دنادیم 6 - رتهب 

َو [ » هحفـص 372 تسا [ . مّنهج  تارـشح  رگید  مدژک و  راـم و  دوـصقم   750-723- نآرق -678-653- نآرق -197-175- نآرق : - دنتفگ
و دناهتفریذپ ، ار  اهنآ  نخس  هزادنا  هچب  ناشاهتّلم  دنسرپب  اهنآ  زا  ات  دنرایب  ار  ناربمغیپ  رـشحمب  ینعی  يربط :  69 ِءادَهُّشلا » َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج 

تیآ رد  هکنانچ  دوخ  ياهتّلم  هب  دنتـسه  ناربمغیپ  غالبا  راتفگ و  رب  دهاش  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  ادهـش  زا  دوصقم 
. - تسین تسرد  هکنیا  دنتسه و  ناگدش  دیهش  ءادهش  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  ِساّنلا » یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَت   » تسا هدش  هتفگ  رگید 

یـضعب فشک : دـناهدوب . اهنآ  ياهراک  هاوگ  هک  دنتـسه  ناـیمدآ  ناـبهگن  ناگتـشرف  دوصقم  حوتفلا : وبا   374-338- نآرق -44-1- نآرق
تسا ناکم  نامز و  ندب و  ياههراپ  دوصقم  دناهتفگ  دوب و  دنهاوخ  نارگید  رب  دهاش  هک  تسا  نامز  ره  رد  ناراکوکین  دوصقم  دناهتفگ :

. - تسا هدـش  تءارق  دّرجم  يهغیـصب  فیفخت  اب  دـیزم و  نزو  رب  ءاف  دـیدشت  اـب  هیآ  ود  ره  رد  عمجم :  71 تَِحُتف » . » دنهدیم تداهـش  هک 
نآ زا  دناهتفر و  مّنهجب  دـناهدرک و  ینامرفان  تسا و  هدوب  نارگید  ّقح  هک  ار  تشهب  نیمز  ینعی  يربط :  71 َضرَألا » اَنَثَروَأ   » 11-1- نآرق

ار دوخ  نایرکـشل  یـسراو  يارب  ناـهاشداپ  هچناـنچ  ینعی  عمجم :  75 َنیِّفاَح » َۀَِـکئالَملا  يََرت   » 22-1- نآرق . - دـنداد امب  دـناهدش  مورحم 
. - درک دـهاوخ  تواضق  تمظع  لالج و  هکنیا  اـب  زور  نآ  رد  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  دـنیازفیم  دوخ  هاـگداد  هوکـش  رب  دـننکیم و  فصب 
زور هک  دهدیم  ناشن  بوخ  خلا » اُوبَسَک - ام  ُتائِّیَـس  مَُهل  اَدب  َو  ِهّللا ...  َنِم  مَُهل  اَدب   » ياههلمج تایآ 47 و 48  - 1 ام : نخس   33-1- نآرق

رخآب یمدآ  ّتیصخش  و  شنم ، دوشیم و  رادومن  هدرک  هچنآ  هک  تسا  یعقوم  نامه  یگدنز  نایز  دوس و  باسح و  هب  یگدیسر  تمایق و 
زا هچنآ  هک  دنامهفیم  بوخ  َنُوبِسَتحَی » اُونوُکَی  َمل  ام  ِهّللا  َنِم  مَُهل  اَدب   » تسا هدش  هتفگ  هیآ 47  رد  هک  نانچ  دسریم  دوخ  ناکما  يهجرد 

تردقب تشونرـس  نامه  هک  ادخ  يوس  زا  دناهتـشادن  نامگ  دوخ  هدش و  تسرد  یگدنز  راک  يهجیتن  رد  جیردتب  هک  شنم  ّتیـصخش و 
ُتائِّیَس مَُهل  اَدب   » دعب تیآ  هحفص 373 ]  ] 399-340- نآرق -107-70- نآرق -65-39- نآرق  - يهلمج زین  تسا و  هدش  رادومن  دشاب  یلزا 
قباطم دـناهدوب  لامعا  مّسجتب  دـقتعم  دوشیم و  مّسجم  لامعا   48-12- نآرق : - دـناهتفگ هچنآ  اب  هک  تسا  بلطم  نیمه  رارکت  اُوبَـسَک » ام 

« خـلا َنَسحَأ - اوُِعبَّتا  َو   » تیآ 55 - 2 تسا . هدرک  هچ  یگدـنز  رد  دوـش  ناـیامن  هک  زور  ناـمه  ینعی  تماـیق  زور  هک  دـنامهفیم  تـسا و 
دناهتفرگ ار  نآرق  فلتخم  ياهتمـسق  نسحا  زا  دوصقم  دناهتـسناد و  نیملـسم  اب  ار  نخـس  يور  اهنآ  میدرک  لـقن  نیرـسفم  زا  هک  يروطب 

هچرگا هک  تسا  هدش  اهنآب  يروآدای  اهنآ و  زا  تسا  نسحا  هک  لیجنا  تاروتب و  تبـسن  دشاب  يراصن  دوهی و  اب  نخـس  هکنیا  دـیاش  یلو 
دـیراد و ینامیـشپ  زیخاتـسرب  هن  رگ  دـینک و  يوریپ  ار  نآ  تسا  نآرق  همه  زا  رتـهب  نوـنکا  تسا  هدـمآ  امـش  يارب  مـه  لـیجنا  تاروـت و 

تـسین بسانم  اهدیدهت  هکنیا  هک  ُتطَّرَف » ام  یلَع  یتَرـسَح  ای   » و ًۀَتَغب » ُباذَعلا  ُمُکَِیتأَی   » لثم تسا  هدش  دعب  ياههلمج  رد  هک  یئاهدیدهت 
ّقح و زا  تسا و  هتخادـنا  رودـب  تسا  هدوب  ّقح  يوس  زا  هچنآ  هک  تسا  یـسک  بسانم  هکلب  تسا  هتفریذـپ  ار  نآرق  هک  ناملـسم  لاح  اـب 

نَم َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَـصَف   » يهلمج تیآ 68  - 3 585-553- نآرق -550-518- نآرق -36-13- نآرق . - تسا هدـش  رانک  رب  تقیقح 
هک ار  نآ  ندرک  ادج  انثتـسا و  هکنیا  دهاوخب ، ادـخ  هکنآ  رگم  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هکنآ  دریمیم  ینعی  ُهّللا » َءاش  نَم  ّالِإ  ِضرَألا  ِیف 
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دنکیم و دوبان  ار  یتادوجوم  يّوج  ثداوح  تسین و  یگرابکی  زیخاتسر  گرم و  هک  دهدیم  ناشن  دشاب  هدرک  تشونرـسب  دهاوخب و  ادخ 
لـسن زا  راگزور  يهحفـص  دـنکیم و  لابند  ار  دوخ  شور  ملاع  شدرگ  زاب  دنتـسه و  ياج  رب  هدـیرفآ  ینامدرم  تسین و  عطقنم  ضیف  زاـب 
هکنیا رد  تسا  حیرـص  خلا » ِباذَعلا -» ُۀَِـملَک  تَّقَح  نِکل  َو  یَلب  اُولاق   » ياههلمج تیآ 752  - 4 101-21- نآرق . - دوشیمن كاپ  دازیمدآ 

، ناشیدنا جـک  راک ، نایاپ  رد  و  « 52» درادن رثا  یمدآ  تشونرـس  یلزا و  ریدـقت  ّتیـشم و  ربارب  رد  اهنآ  دـیون  میب و  ناربمغیپ و  تیرومأم 
دب زا  يار  اـم  هک  دـندوب  یناـسک  اـم  دوخ  زا  هحفـص 374 ]  ] 229-175- نآرق  - 207-205- یقرواپ -73-23- نآرق  - دـننکیم رارقا  دوخ 

نخـس ام  و  دش ، رادومن  راوتـسا و  ّقح و  تسا  یلزا  تشونرـس  نامه  هک  ام  يراتفرگ  رب  ّقح  راتفگ  باذع و  هملک  یلو  دندناسرت  هدـنیآ 
امش شنیرفآ  دیدوب و  هزیکاپ  ّبیط و  تشونرسب  دوخ  امـش  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  دعب  تایآ  رد  متبط »  » هلمج زین  و  میتفریذپن . نایوگقح 

دنامهفیم يار  تلـصخ  يوخ  ینعم  تسا و  مزال  لعف  باط  نوچ  دیوش . دیواج  تشهب  لخاد  سپ  دوب  هدش  هتـشرس  یگزیکاپ  یکاپ و  اب 
ُرجَأ ُهَدـعَو و  انَقَدَـص   » هک دـعب  تایآ  ياههلمج  و  دـنوش . تشهب  لخاد  لمع  شاداپب  ات  دـنامهفیم  يراک  ماـجنا  ینعم  تسا و  يّدـعتم  هن 
بوخ راک  هک  تسا  تشونرس  یبوخ  و  « 53» ترطف ندوب  ّبیط  داهن و  یگزیکاپ  هجیتن  رد  هّتبلا  دـنامهفیم . ار  بوخ  لمع  ماجنا  َنِیِلماعلا »

دناهدرک بوخ  راک  هک  تسا  تشونرس  یبوخ  .و  تسا هدش  تفایرد  یبوخب  ناراکوکن  دزم  تسا و  هدوب  تسرد  ّقح  يهدعو  دناهدرک و 
-699- یقرواپ -612-593- نآرق -590-572- نآرق . - تسا هدـش  تفاـیرد  یبوخب  ناراـکوکن  دزم  تسا و  هدوب  تسرد  ّقـح  يهدـعو  و 
دنیبب و ار  شنیرفآ  قیاقح  زا  ياهنومن  دناوتیم  یمدآ  زیخاتـسر  هب  هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  دیاش  خلا » َۀَِکئالَملا -» يََرت   » تیآ 75 - 5 701

نامیا اهنآ  مساب  یتسیاب  میتسه  یگدنز  دـنب  رد  ات  هن  رگ  تسا و  نتفایرد  ندـید و  هتـسیاش  ماگنه  نآ  رد  حـیبست  شرع  کلم و  تقیقح 
-540- نآرق  - 34-13- نآرق . - میسرب اهیناشن  اهمان و  هکنیا  تقیقحب  میبایرد و  ار  اهنآ  دوخ  میناوتب  هک  هاگنآ  ات  میریذپب  میـشاب و  هتـشاد 

هحفص 375]  ] 591

[ رفاغ  ] نمؤم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   40  - 591-540- نآرق -

ات 85] تایآ 1  [: 40  ] رفاغ هروس  ]

ِبوَّتلا ِِلباق  َو  ِبنَّذـلا  ِِرفاغ  [ 2  ] ِمِیلَعلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباـتِکلا  ُلـیِزنَت  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   591-540- نآرق -
[ - 4  ] ِدالِبلا ِیف  مُُهبُّلَقَت  َكرُرغَی  الَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِهّللا  ِتاـیآ  ِیف  ُلِداـُجی  اـم  [ 3  ] ُریِـصَملا ِهَیلِإ  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ِلوَّطلا ال  ِيذ  ِباـقِعلا  ِدـیِدَش 

َّقَحلا ِِهب  اوُضِحدـُِیل  ِلِطابلِاب  اُولَداج  َو  ُهوُذُـخأَِیل  مِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُـک  تَّمَه  َو  مِهِدـَعب  نِم  ُبازحَـألا  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَـک   288-1- نآرق
نَم َو  َشرَعلا  َنوـُلِمحَی  َنیِذَّلا  [ 6  ] ِراّنلا ُباحـصَأ  مُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  تَّقَح  َِکلذَـک  َو  [ 5  ] ِباقِع َناک  َفیَکَف  مُُهتذَـخَأَف 

َکَلِیبَس اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  رِفغاَف  ًاملِع  َو  ًۀَمحَر  ٍءیَش  َّلُک  َتعِسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفغَتسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُؤی  َو  مِهِّبَر  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلوَح 
ُزیِزَعلا َتنَأ  َکَّنِإ  مِِهتاّیِّرُذ  َو  مِهِجاوزَأ  َو  مِِهئاـبآ  نِم  َحَلَـص  نَم  َو  مُهَتدَـعَو  ِیتَّلا  ٍندَـع  ِتاـّنَج  مُهلِخدَأ  َو  اـنَّبَر  [ 7  ] ِمیِحَجلا َباذَـع  مِِهق  َو 
َنوَداُنی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ   860-1- نآرق [ - 9  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ُهَتمِحَر  دَـقَف  ٍذـِئَموَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  نَم  َو  ِتاـئِّیَّسلا  ُمِِهق  َو  [ 8  ] ُمیِکَحلا

یلِإ لَهَف  اِنبُونُِذب  انفَرَتعاَف  ِنیَتَنثا  اَنَتیَیحَأ  َو  ِنیَتَنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق  [ 10  ] َنوُرُفکَتَف ِنامیِإلا  َیلِإ  َنوَعُدت  ذِإ  مُکَسُفنَأ  مُِکتقَم  نِم  ُرَبکَأ  ِهّللا  ُتقََمل 
ِِهتایآ مُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  [ 12  ] ِرِیبَکلا ِِّیلَعلا  ِهِّلل  ُمکُحلاَف  اُونِمُؤت  ِِهب  كَرُشی  نِإ  َو  ُمترَفَک  ُهَدحَو  ُهّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَِأب  مُِکلذ  [ 11  ] ٍلِیبَس نِم  ٍجوُرُخ 
ُعِیفَر  602-1- نآرق [ - 14  ] َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُخم  َهّللا  اوُعداَف  [ 13  ] ُبِیُنی نَم  ّالِإ  ُرَّکَذَـتَی  ام  َو  ًاقزِر  ِءامَّسلا  َنِم  مَُکل  ُلِّزَُنی  َو 
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ٌءیَش مُهنِم  ِهّللا  یَلَع  یفخَی  َنوُزِراب ال  مُه  َموَی  [ 15  ] ِقالَّتلا َموَی  َرِذُنِیل  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  یلَع  ِهِرمَأ  نِم  َحوُّرلا  یِقُلی  ِشرَعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدـلا 
َموَی مُهرِذنَأ  َو  [ 17  ] ِباسِحلا ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإ  َموَیلا  َملُظ  تَبَـسَک ال  اـِمب  ٍسفَن  ُّلُـک  يزُجت  َموَیلا  [ 16  ] ِراّهَقلا ِدِـحاولا  ِهِّلل  َموَیلا  ُکـلُملا  ِنَِمل 
[ - 19  ] ُروُدُّصلا یِفُخت  ام  َو  ُِنیعَـألا  َۀَِـنئاخ  ُمَلعَی  [ 18  ] ُعاُطی ٍعیِفَـش  َو ال  ٍمیِمَح  نِم  َنیِِملاّظِلل  ام  َنیِمِظاک  ِرِجاـنَحلا  يَدـَل  ُبُولُقلا  ِذِإ  ِۀَـفِزآلا 

ِضرَألا ِیف  اوُریِسَی  َمل  َو  َأ  [ 20  ] ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  ٍءیَِـشب  َنوُضقَی  ِِهنوُد ال  نِم  َنوُعدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَحلِاب  یِـضقَی  ُهّللا  َو   550-1- نآرق
ِهّللا َنِم  مَُهل  َناک  ام  َو  مِِهبُونُِذب  ُهّللا  ُمُهَذَخَأَف  ِضرَألا  ِیف  ًاراثآ  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  َّدَـشَأ  مُه  اُوناک  مِِهلبَق  نِم  اُوناک  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف 

َو اِنتایِآب  یسُوم  انلَسرَأ  دََقل  َو  [ 22  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهّللا  ُمُهَذَخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُـسُر  مِهِیتَأت  َتناک  مُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 21  ] ٍقاو نِم 
َءانبَأ اُوُلتقا  اُولاق  انِدـنِع  نِم  ِّقَحلِاب  مُهَءاج  اّمَلَف   650-1- نآرق [ - 24  ] ٌباّذَـک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َو  َناـماه  َو  َنوَعِرف  یلِإ  [ 23  ] ٍنِیبُم ٍناطلُس 

نَأ ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهَّبَر  ُعدَیل  َو  یـسُوم  ُلتقَأ  ِینوُرَذ  ُنوَعِرف  َلاق  َو  [ 25  ] ٍلالَض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُدیَک  ام  َو  مُهَءاِسن  اُویحَتـسا  َو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
َو [ 27  ] ِباسِحلا ِموَِیب  ُنِمُؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  نِم  مُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتذُـع  یِّنِإ  یـسُوم  َلاـق  َو  [ 26  ] َداسَفلا ِضرَألا  ِیف  َرِهُظی  نَأ  َوأ  مُکَنیِد  َلِّدَُـبی 

ِهیَلَعَف ًابِذاک  ُکَی  نِإ  َو  مُکِّبَر  نِم  ِتانِّیَبلِاب  مُکَءاـج  دَـق  َو  ُهّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  نَأ  ًـالُجَر  َنُوُلتقَت  َأ  ُهَناـمیِإ  ُُمتکَی  َنوَعِرف  ِلآ  نِم  ٌنِمُؤم  ٌلُـجَر  َلاـق 
ِیف َنیِرِهاظ  َموَیلا  ُکلُملا  ُمَُکل  ِموَق  اـی  [ 28  ] ٌباّذَک ٌفِرـسُم  َوُه  نَم  يِدهَی  َهّللا ال  َّنِإ  مُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَعب  مُکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  نِإ  َو  ُُهبِذَک 
َلاق َو   957-1- نآرق [ - 29  ] ِداشَّرلا َلِیبَس  ّالِإ  مُکیِدـهَأ  ام  َو  يرَأ  ام  ّالِإ  مُکیِرُأ  ام  ُنوَعِرف  َلاق  انَءاج  نِإ  ِهّللا  ِسَأب  نِم  انُرُـصنَی  نَمَف  ِضرَـألا 
ًاملُظ ُدـیُِری  ُهّللا  اَم  َو  مِهِدـَعب  نِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِموَق  ِبأَد  َلثِم  [ 30  ] ِبازحَألا ِموَی  َلثِم  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِموَق  اـی  َنَمآ  يِذَّلا 

ٍداه نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  ٍمِصاـع  نِم  ِهّللا  َنِم  مَُکل  اـم  َنیِِربدـُم  َنوُّلَُوت  َموَی  [ 32  ] ِدانَّتلا َموَی  مُکیَلَع  ُفاـخَأ  یِّنِإ  ِموَق  اـی  َو  [ 31  ] ِدابِعِلل
َِکلذَک ًالوُسَر  ِهِدَعب  نِم  ُهّللا  َثَعبَی  َنل  ُمتُلق  َکَلَه  اذِإ  یّتَح  ِِهب  مُکَءاج  اّمِم  ٍّکَش  ِیف  ُمتلِز  امَف  ِتانِّیَبلِاب  ُلبَق  نِم  ُفُسُوی  مُکَءاج  دََقل  َو  [ 33]

َنیِذَّلا َدنِع  َو  ِهّللا  َدـنِع  ًاتقَم  َُربَک  مُهاتَأ  ٍناطلُـس  ِریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا   623-1- نآرق [ - 34  ] ٌباتُرم ٌفِرـسُم  َوُه  نَم  ُهّللا  ُّلُِضی 
ِتاوامَّسلا َبابسَأ  [ 36  ] َبابسَألا ُُغلبَأ  یِّلََعل  ًاحرَص  ِیل  ِنبا  ُناماه  ای  ُنوَعِرف  َلاق  َو  [ 35  ] ٍراّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ُعَبطَی  َِکلذَک  اُونَمآ 

َلاق َو  [ 37  ] ٍبابَت ِیف  ّالِإ  َنوَعِرف  ُدیَک  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـص  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنوَعرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَـک  َو  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَف 
666-1- نآرق [ - 39  ] ِرارَقلا ُراد  َیِه  َةَرِخآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اینُّدلا  ُةایَحلا  ِهِذـه  امَّنِإ  ِموَق  ای  [ 38  ] ِداشَّرلا َلِیبَس  مُکِدـهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِموَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا 
[40  ] ٍباسِح ِریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُری  َۀَّنَجلا  َنُولُخدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُؤم  َوُه  َو  یثنُأ  َوأ  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  َو  اهَلثِم  ّالِإ  يزُجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  نَم 

َیلِإ مُکوُعدَأ  اَنَأ  َو  ٌملِع  ِِهب  ِیل  َسَیل  ام  ِِهب  َكِرـشُأ  َو  ِهّللِاب  َرُفکَِأل  ِینَنوُعدـَت  [ 41  ] ِراّنلا َیلِإ  ِینَنوُعدـَت  َو  ِةاجَّنلا  َیلِإ  مُکوُعدَأ  ِیل  ام  ِموَق  اـی  َو 
ُباحـصَأ مُه  َنِیفِرـسُملا  َّنَأ  َو  ِهّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  َو ال  اینُّدـلا  ِیف  ٌةَوعَد  َُهل  َسَیل  ِهَیلِإ  ِینَنوُعدـَت  امَّنَأ  َمَرَج  ـال  [ 42  ] ِراّفَغلا ِزیِزَعلا 

َقاح َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَس  ُهّللا  ُهاقَوَف   695-1- نآرق [ - 44  ] ِدابِعلِاب ٌریَِصب  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  يِرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  مَُکل  ُلُوقَأ  ام  َنوُرُکذَتَسَف  [ 43  ] ِراّنلا
َنوُّجاحَتَی ذِإ  َو  [ 46  ] ِباذَعلا َّدَشَأ  َنوَعِرف  َلآ  اُولِخدَأ  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  ایِـشَع  َو  اوُدُغ  اهیَلَع  َنوُضَرُعی  ُراّنلا  [ 45  ] ِباذَعلا ُءوُس  َنوَعِرف  ِلِآب 

َّنِإ اهِیف  ٌّلُک  ّانِإ  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَّلا  َلاق  [ 47  ] ِراّنلا َنِم  ًابیِـصَن  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنَأ  لَهَف  ًاعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانِإ  اوُرَبکَتـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراـّنلا  ِیف 
َو َأ  اُولاق   592-1- نآرق [ - 49  ] ِباذَعلا َنِم  ًاموَی  اّنَع  فِّفَُخی  مُکَّبَر  اوُعدا  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل  ِراّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 48  ] ِدابِعلا َنَیب  َمَکَح  دَق  َهّللا 

ِةایَحلا ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُـصنََنل  ّانِإ  [ 50  ] ٍلالَـض ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو  اوُعداَف  اُولاق  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَبلِاب  مُُکلُـسُر  مُکِیتَأت  ُکَت  َمل 
ِیَنب انثَروَأ  َو  يدُهلا  یَسُوم  انیَتآ  دََقل  َو  [ 52  ] ِراّدلا ُءوُس  مَُهل  َو  ُۀَنعَّللا  ُمَُهل  َو  مُُهتَرِذعَم  َنیِِملاّظلا  ُعَفنَی  َموَی ال  [ 51  ] ُداهشَألا ُموُقَی  َموَی  َو  اینُّدلا 
َکِّبَر ِدمَِحب  حِّبَس  َو  َِکبنَِذل  رِفغَتـسا  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  ِربصاَف   462-1- نآرق [ - 54  ] ِبابلَألا ِیلوُِأل  يرکِذ  َو  ًيدُه  [ 53  ] َباتِکلا َلِیئارسِإ 

َوُه ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  ِهیِِغلاِبب  مُه  ام  ٌربِک  ّالِإ  مِهِروُدُـص  ِیف  نِإ  مُهاتَأ  ٍناطلُـس  ِریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 55  ] ِراکبِإلا َو  ِّیِشَعلِاب 
َو ُریِصَبلا  َو  یمعَألا  يِوَتسَی  ام  َو  [ 57  ] َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  ِقلَخ  نِم  ُرَبکَأ  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُقلََخل  [ 56  ] ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا 

[ - 59  ] َنُونِمُؤی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َبیَر  ٌۀَِیتَآل ال  َۀَـعاّسلا  َّنِإ  [ 58  ] َنوُرَّکَذَتَت ام  ًالِیلَق  ُءیِـسُملا  َو ال  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
ُمَُکل َلَعَج  يِذَّلا  ُهّللا  [ 60  ] َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  مَُکل  بِجَتـسَأ  ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو   649-1- نآرق
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ٍءیَش ال ِّلُک  ُِقلاخ  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  [ 61  ] َنوُرُکشَی ِساّنلا ال  َرَثکَأ  َّنِکل  َو  ِساّنلا  یَلَع  ٍلضَف  وَُذل  َهّللا  َّنِإ  ًارِـصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکـسَِتل  َلیَّللا 
َو ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًارارَق  َضرَألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا  [ 63  ] َنوُدَحجَی ِهّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُؤی  َِکلذَـک  [ 62  ] َنوُکَفُؤت ّینَأَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ 

َوُه ّالِإ  َهلِإ  ُّیَحلا ال  َوُه   691-1- نآرق [ - 64  ] َنیَِملاعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَرابَتَف  مُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  ِتابِّیَّطلا  َنِم  مُکَقَزَر  َو  مُکَرَوُص  َنَسحَأَف  مُکَرَّوَص 
َو یِّبَر  نِم  ُتانِّیَبلا  ِینَءاج  اَّمل  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  َنیِذَّلا  َُدبعَأ  نَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُلق  [ 65  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدمَحلا  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُخم  ُهوُعداَف 

َُّمث مُکَّدُـشَأ  اوـُُغلبَِتل  َُّمث  ًـالفِط  مُکُجِرُخی  َُّمث  ٍۀَـقَلَع  نِم  َُّمث  ٍۀَـفُطن  نِم  َُّمث  ٍباُرت  نـِم  مُـکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه  [ 66  ] َنیَِملاـعلا ِّبَِرل  َِملـسُأ  نَأ  ُتِرمُأ 
امَّنِإَف ًارمَأ  یـضَق  اذِإَـف  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  يِذَّلا  َوُه  [ 67  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  َو  یمَـسُم  ًـالَجَأ  اوُُغلبَِتل  َو  ُلـبَق  نِم  یّفَوَُتی  نَم  مُکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل 

اِمب َو  ِباتِکلِاب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا   740-1- نآرق [ - 69  ] َنُوفَرـُصی ّینَأ  ِهّللا  ِتاـیآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  مـَل  َأ  [ 68  ] ُنوُکَیَف نُک  َُهل  ُلوـُقَی 
َلِیق َُّمث  [ 72  ] َنوُرَجـُسی ِراّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَحلا  ِیف  [ 71  ] َنُوبَحـُسی ُلِسالَّسلا  َو  مِِهقانعَأ  ِیف  ُلالغَألا  ِذِإ  [ 70  ] َنوُمَلعَی َفوَسَف  انَلُسُر  ِِهب  انلَـسرَأ 

-1- نآرق [ - 74  ] َنیِِرفاکلا ُهّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًائیَش  ُلبَق  نِم  اوُعدَن  نُکَن  َمل  َلب  اّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهّللا  ِنُود  نِم  [ 73  ] َنوُکِرُشت ُمتنُک  ام  َنیَأ  مَُهل 
َنیِرِّبَکَتُملا يَوثَم  َسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباوبَأ  اُولُخدا  [ 75  ] َنوُحَرمَت ُمتنُک  اِمب  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُحَرفَت  ُمتنُک  اـِمب  مُِکلذ   394

نَم مُهنِم  َِکلبَق  نِم  ًالُسُر  انلَـسرَأ  دََقل  َو  [ 77  ] َنوُعَجُری انَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َوأ  مُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَعب  َکَّنَیُِرن  اّمِإَف  ٌّقَح  ِهّللا  َدـعَو  َّنِإ  ِربصاَـف  [ 76]
َِکلانُه َرِسَخ  َو  ِّقَحلِاب  َیُِضق  ِهّللا  ُرمَأ  َءاج  اذِإَف  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍۀَیِآب  َِیتأَی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  َکیَلَع  صُـصقَن  َمل  نَم  مُهنِم  َو  َکیَلَع  انـصَصَق 

ِیف ًۀَـجاح  اهیَلَع  اوُُغلبَِتل  َو  ُِعفانَم  اهِیف  مَُکل  َو   663-1- نآرق [ - 79  ] َنُولُکَأت اهنِم  َو  اهنِم  اُوبَکرَِتل  َماعنَألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا  [ 78  ] َنُولِطبُملا
َناک َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِسَی  مَلَف  َأ  [ 81  ] َنوُرِکُنت ِهّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتایآ  مُکیُِری  َو  [ 80  ] َنُولَمُحت ِکلُفلا  یَلَع  َو  اهیَلَع  َو  مُکِروُدُص 

مُُهلُـسُر مُهتَءاج  اّمَلَف  [ 82  ] َنُوبِـسکَی اُوناـک  اـم  مُهنَع  ینغَأ  اـمَف  ِضرَـألا  ِیف  ًاراـثآ  َو  ًةَُّوق  َّدَـشَأ  َو  مُهنِم  َرَثکَأ  اُوناـک  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع 
ِِهب اّنُک  اِمب  انرَفَک  َو  ُهَدـحَو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولاـق  انَـسَأب  اَوأَر  اّـمَلَف  [ 83  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاـح  َو  ِملِعلا  َنِم  مُهَدـنِع  اـِمب  اوُحِرَف  ِتاـنِّیَبلِاب 

[85  ] َنوُِرفاکلا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِهِدابِع  ِیف  تَلَخ  دَق  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَّنُس  انَـسَأب  اَوأَر  اَّمل  مُُهنامیِإ  مُهُعَفنَی  ُکَی  مَلَف   624-1- نآرق [ - 84  ] َنیِکِرشُم
. زیخاتسر زور  ِۀَفِزآلا »  » 29-13- نآرق . - يزاینیب یئاناوت ، ششخب ، لضف ، ياراد  ِلوَّطلا » ِيذ  : » تاغل ینعم  هحفص 381 ]  ] 147-1- نآرق -

ندـمآ رد  ینعمب  حرم  ردــصم  زا  نوـحرمی »  » 38-26- نآرق -12-1- نآرق . - دـنلب ناـمتخاس  خاـک و  حرـص »  » هریچ بلاـغ و  َنیِرِهاـظ » »
دورف  2 دیـشاب ] راد  ربخ  میم  ءاـح و  زمر  اـب   ] نابرهم 1 گرزب  ناسر  يزور  يادـخ  ماـنب  همجرت  ّدـحیب . يداـش  ربک و  تعارز ، يهشوخ 

، تازاجم تخـس  هبوت و  يهدـنریذپ  تسا و  هانگ  يهدـنزرمآ  هک   3 تسا ، اـناد  رترب  يادـخ  يوس  زا  تسا ] نآرق  هک   ] هماـن هکنیا  ندـمآ 
یئوگتفگ سک  شتردق  ياههناشن  تایآ و  رد  تسا 4 و  وا  يوسب  یمدآ  ماجنا  رس  تسین و  یئادخ  وا  زج  هک  شیاشگ  ششخب و  ياراد 

5 دنوشیمن ] تازاجم  هک   ] دنزن لوگ  ار  وت  اهرهـش  رد  بارعا  هکنیا  شدرگ  يدازآ و  دّـمحم  يا  سپ  دـندش . رفاک  هک  یمدرم  زج  دـنکن 
دوخ ربـمغیپ  رازآ  رد  شـشوک  هک  اـهنآ  زا  دـعب  ياههتـسد  مه  دـندیمان و  نزغورد  ار  دوخ  ربـمغیپ  حون  مدرم  اـهنیا  يهمه  زا  شیپ  نوچ 

تـسا نینچ  دوب 6 و  يرازآ  تخـس  هچ  میدرک و  ناشراتفرگ  ام  دـننک و  لامیاپ  ار  ّقح  هلیـسو  نادـب  اـت  دـندرک  لدـج  هدوهیب  دـندرک و 
هکنیا اب  دـنوشیم ] ّقح  رکنم  مدرم  هکنیا   ] دنـشتآ 7 مدمه  زین  اهنیا  هچ  دندش  رفاک  هک  ناسک  هکنیا  رب  تراگدرورپ  تشونرـس  يراوتـسا 

رافغتـسا نینمؤم  يارب  دنتـسه و  ّقح  هب  نمؤم  دنیوگیم و  حیبست  تراگدرورپ  شیاتـسب  دنتـسه  نآ  رب  رودب  دناهتـشادرب و  شرع  هک  اهنآ 
هار دـندرک و  هبوت  هک  اهنآ  سپ  زیچ  همه  رب  ریگارف  تسا و  هداشگ  وت  ملع  تمحر و  ام  راگدرورپ  يا  تسا ] هکنیا  ناشنخـس  و   ] دـننکیم

نادنزرف نارـسمه و  ناشراکتـسرد و  ناردـپ  اهنآ و  هب  هک  نیرب  تشهب  رد  راد 8 و  ناش  هاگن  مّنهج  باذـع  زا  زرمایب و  دـنتفرگ  شیپ  وت 
وت ار  هک  ره  زور  نآـب  هـک  راد  ناـش  هاـگن  اهیدـب  زا  يرترب 9 و  یئاـناد و  دوـخ  وـت  هک  هد  هحفـص 382 ] ناشیاج [  ياهدرک  هدـعو  ناش 

مـشخ راتفرگ  رگید  ملاع  رد   ] دنرفاک هک  اهنآ  هّتبلا   10 تسا ، يراگتـسر  نیرتگرزب  دوخ  هکنیا  هک  ياهدرک  ینابرهم  واب  ینک  يرادهگن 
هک دنتـسه  كانمـشخ  دوخ  راک  زا  هک  نوچ   ] دوخ رب  ناتدوخ  مشخ  زا  تسا  رترب  یئادخ  مشخ  دنیوگ : اهنآب  هک  دنونـشب  و  دنیدنوادخ ]
راب ود  راگدرورپ  يا  دنیوگ : هک  تسا  اجنیا  دیدش 11  رفاک  دندرک و  نامیاب  توعد  ار  امش  يراگزور  اریز  راتفرگ ] نینچ  دندش و  رفاک 
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هار هّتبلا  دنونـش : باوج  ! ] دـشاب ندـش  نوریب  هار  شتآ  هکنیا  زا  هک  دوش  اـیآ  میراد  فارتعا  دوخ  هاـنگب  اـم  یتـفرگ و  يداد و  ناـج  اـمب 
یسک دوب و  كرـش  زا  ینخـس  رگا  دیدشیم و  رفاک  دوب  تسرپ  اتکی  یـسک  نوچ  هک  تسا  نآ  ربارب  رد  يراتفرگ  هکنیا  نوچ   12 دنرادن ]

زا هچ  دنایامنیم  امـشب  ار  دوخ  تردق  ياه  هناشن  هک  تسا 13  هبترم  دنلب  گرزب  يادخ  يارب  مکح  نونکا  دیتفریذپیم ، دـشیم  كرـشم ،
یلدکاپب ار  ادخ  ناناملسم  امش  سپ  دراد 14  ادخ  اب  لد  هکنآ  زج  دوشیمن  رّکذتم  دراین و  دایب  ارنیا  یسک  دتسرفیم و  ار  ناتیزور  نامـسآ 

زا هک  شرع  ياراد  تسا  وا  و  تسناگدنب ] ماقم  هدـنرب  الاب  و   ] تسا اههیاپ  نیرتدـنلب  رب  وا  هک  اریز  دندنسپن 15  نارفاک  هچرگ  دیناوخب و 
اب دروخرب  و   ] یقالت زور  زا  مدرم  ندناسرت  يارب  دشاب  هتـسیاش  دـهاوخب و  هک  دتـسرفیم  هدـنب  نآب  یحور  یماهلا و  تشونرـس  رما و  ملاع 

تنطلـس کلم و  سپ  دنامن ، هدیـشوپ  ادخ  رب  اهنآ  زا  يزیچ  هک  دنوش  رادومن  نانچ  یگمه  زور  نآ  رد  هک   16 یگدنز ] نارود  راک  دزم 
دـشابن متـس  دنیب و  هدرک  هچنآ  هکنآ  هک  تسا  زور  نآ  شنیرفآ 17 و  رب  هریچ  يهناگی  يادـخ  يارب  هّتبلا  دوب ! دـهاوخ  هک  يارب  زور  نآب 

دیـسر دـهاوخ  يدوزب  هک  ناـسرتب  زور  نآ  زا  ار  بارعا  هکنیا  وت  18 و  دهد ] دب  کین و  يازـس  يدوز  هب  و   ] تسا باسح  دـنت  ادـخ  هک 
اهمشچ هچنآ  یهدنامرف 19 و  یجنایم  هن  يدنواشیوخ و  هن  هدنام  ياج  رب  كانمـشخ  هدیـسر  ولگب  اهلد  ار  ناراکمتـس  هک  تخـس  نانچ 

هک دنناتن  یتواضق  دنرادنپ  ادخ  هک  ار  اهنآ  دنک و  یـسر  داد  یتسردب  دنوادخ  تسا 20 و  رادومن  هدرک  ناهن  اههنیس  هتسیرگن و  هدیدزد 
دننیبب ات  دـنرگنیمن  تربع  يهدـید  اب  اهترفاسمب  دـننکیمن و  شدرگ  نیمز  هحفـص 383 ] رد [  بارعا  هـکنیا  ارچ  انیب 21  اونـش و  تسا  وا 

ناش ناهانگ  راتفرگ  دنوادخ  دناهتـشاد و  اهنآ  زا  شیب  يهدنامزاب  ياههناشن  یئاناوت و  هک  ناش  نیـشپ  مدرم  ماجنا  رـس  تسا  هدوب  هنوگچ 
دنوادـخ دـندش و  رکنم  اهنآ  دـندروآ و  نشور  ياـهلیلد  ناـش  يارب  ناربمغیپ  نوچ  دوبن 22  ناـشنابهگن  ّقـح  تشونرـس  زا  سک  درک و 

ناماه نوعرف و  يوسب  يرادومن  يّهلدا  دوخ و  ياههناشن  اب  ار  یـسوم  هکنانچ ]  ] تسا 23 تازاجم  تخس  ياناوت  وا  هک  درک  ناشراتفرگ 
نادـنمدرخ و   ] درب اهنآ  يارب  تقیقح  ّقح و  اـم  يوس  زا  نوچ  تسا 25 و  وگغورد  يوداج  هکنیا  دـنتفگ : اهنآ  میداتسرف 24 و  نوراق  و 

زج نارفاک  يرگ  هراـچ  یلو  دـیربب ، يزینکب  ناـشاهنز  دیـشکب و  دـندیورگ  یـسوم  هب  هک  اـهنآ  نادـنزرف  دـنتفگ : ناـینوعرف ] دـنتفریذپ ،
ای دوخ ] ياعّدا  هکنیا  اب   ] مسرتیم هک  دناوخب  ار  دوخ  يادـخ  وا  مشکب و  ار  یـسوم  هک  ارم  دـیراذگاو  تفگ : نوعرف  دشابن 26  یهارمگب 

دوخ راگدرورپ  هدنهانپ  دنرادن  رواب  رامش  زور  هک  اهنآ  ّرش  زا  نم  تفگ : یـسوم  دنک 27  یبوشآ  روشکب  ای  دـنادرگب و  ناتنید  زا  ار  امش 
دیشکب ار  یسک  دیهاوخیم  ارچ  تفگ : تشادیم  هدیـشوپ  دوخ  نید  دوب و  ناشدوخ  زا  هک  نمؤم  يدرم  نایم ] هکنیا  رد   ] موشیم 28 امش  و 

رب شراب  تسا  وگغورد  رگا  هک ] دـیراذگاو  دوخب  ار  وا   ] تسا هدروآ  ناتیارب  امـش  راگدرورپ  يوس  زا  اههناشن  تسا و  تسرپ  هناـگی  هک 
دنکیمن تیاده  ار  وگغورد  فرسم  دنوادخ  هک  دیآ  ناترس  رب  دنکیم  كانمیب  ار  امش  هچنآ  زا  ياهراپ  دیوگ  تسار  رگا  شدوخ و  شود 

ناميرای هک  دسر  امب  ّقح  يوس  زا  يدب  رگا  هک ] دیرامش  تمینغ  ار  نآ   ] دیراد یناوت  لام و  نیمزرس  هکنیا  رد  امـش  زورما  مدرم  يا   29
مـسرتیم نم  مدرم  يا  تفگ : نمؤـم  نآ  میاـمنن 30  امـشب  يراگتـسر  هار  زج  مرادـن و  رگد  رظن  متفگ  هک  نیمه  زج  تفگ : نوعرف  دـنک !

، دیوش راتفرگ  زین  امـش  دندش  راتفرگ  ناشیا  زا  دعب  هک  اهنآ  دومث و  داع و  حون و  مدرم  هکنانچ  دیآ 31 و  ناترس  رب  اهتّلم  تشونرس  دننام 
زور نآ  مسرتیم 33  ناتزیخاتسر  يراتفرگ  زا  مدرم  يا   32 دینکیم ] متس  نتشیوخ  رب  دوخ  هک   ] درادن اور  متـس  ناگدنب  رب  دنوادخ  هّتبلا  و 
درک هارمگ  وا  هک  ار  یـسک  نوچ  تسین  ناـتنابهگن  سک  ّقح  هحفـص 384 ] تردق [  زا  دـینکیم و  رارف  رگدـکی  باسح و  شتآ و  زا  هک 

، دـش دوبان  وا  هک  ات  دـیدوب  لد - ود  نآ  رد  امـش  یلو  دروآ  امـش  يارب  راکـشآ  یقیاقح  فسوی  زین  هکنیا  زا  شیپ  درادن 34 و  یئامنهار 
ادخ ار  لد  دب  زواجتم و  ره  هنوگ  هکنیا  هب  تسا ] یهارمگ  نخس  رکف و  هکنیا   ] داتسرف دهاوخن  يربمغیپ  دنوادخ  وا  سپ  زا  زگره  دیتفگ 

ّقح و هاگشیپ  هب  یمـشخ  گرزب  هچ  دنرادن و  یلیلد  دوخ  هکنیا  اب  دننک  ثحب  ناربمغیپ ] ندمآ  و   ] دنوادخ راک  رد  هک  دنکیم 35  هارمگ 
دنیآ و ناربمغیپ  هتـسویپ  هک   ] ددنب رب  دـنک و  رهم  ار  رگمتـس  شکرـس و  ياهلد  هنوگنیا  دـنوادخ  دـندرک و  مهارف  دوخ  يارب  نینمؤم  لد 
مسرب و اهنامسآ  ردب  دیاش  هک  زاسب 37  دنلب  ینامتخاس  نم  يارب  داد : روتـسد  ناماهب  نوعرف  هاگنآ   36 دنوش ] رکنم  اهنآ  دننک و  يربهر 
دنامزاب و دوخ  هار  زا  هک  شراک  شرظن  رد  دش  هتسارآ  نینچ  هکنیا  تسا . وگغورد  هک  مراد  نامگ  هچرگا  موش  رادربخ  یسوم  يادخ  زا 
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یگدنز يهزور  ود  هکنیا  نوچ  مرب 39  ناتتسار  هارب  هک  دینک  میوریپ  مدرم  يا  تفگ : نمؤم  نآ  زاب  دوبن 38  شیدوبان  زج  وا  یئوج  هراچ 
هک يدرم  نز و  ره  دنیبن و  ازس  نآ  دننامه  زج  درک  دب  هکنآ  اجنآ  تسا 40 و  رگید  ناهجب  شمارآ  يهناخ  تسین و  شیب  ياهرهب  كدنا 

يوسب امـش  مناوخیم و  شیاسآ  يوسب  ار  امـش  نم  مدرم  يا  ارچ  دشاب 41  رامـشیب  شیزور  هک  دور  تشهب  نوردـب  دوب  راکوکن  نمؤم و 
مناوخیم هدنزرمآ  نیرترب  نآب  ار  امـش  نم  منک و  وا  کیرـش  منادیمن  هک  ار  نآ  موش و  ادخ  رکنم  هک  دینکیم  متوعد   42 دیناوخیم ! مشتآ 

هاگن دوخ  يهزادنا  هک  اهنآ  تسا و  ادخ  يوسب  نامتشگزاب  درادن و  ناهج  نآ  ناهج و  نیاب  یهار  دیئوگ  نمب  امش  هچنآ  راچانب  سپ   43
تسا 45، ناگدنبب  يانیب  وا  هک  مراذگیم  ادخب  دوخ  راک  نونکا  دـیوش و  روآدای  ارم  نانخـس  يدوزب  سپ  دنشاب 44  شتآ  نارای  دنتشادن 

ناهاگماش نادادماب و  هب  هک  دش 46  ریگارف  يرازآ  دب  ار  ناینوعرف  درک و  شیرادهگن  دـندرک  وا  يارب  هک  یئوج  هراچ  زا  مه  ادـخ  سپ 
دـننک و وگتفگ  رگدـکی  اـب  شتآ  ناـیم  هک  تسا  اـجنآ  دـننک 47  ناش  نوردـنا  رازآ  نیرت  تخـس  رد  زیخاتـسرب  ناـش و  دـنرادب  شتآـب 

ادخ دنیوگ  خساپب   48 دینک ! رود  شتآ  زا  هحفص 385 ] ار [  ام  یکدنا  دیناوت  نونکا  میدوب  امـش  وریپ  ام  دنیوگ : نازارفندرگب  ناگراچیب 
يزور دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  دنیوگ  نانابهگن  اب  دنـشتآ  رد  هک  اهنآ  يهمه  میـشتآ 49 و  نورد  هب  یگمه  تسا و  هداد  ناگدنب  داد 

هچنآ سپ  دنونـش : باوج  یلب ، دنیوگ : دـندرواین ! امـش  يارب  نشور  ياهلیلد  ناتناربهر  رگم  دـنیوگ : باوجب  دنک 50  کبـس  ار  ام  رازآ 
کموک ار  نینمؤم  دوخ و  ناگداتـسرف  یگدنز  نارود  رد  هّتبلا  51 و  درادن ] رثا   ] دشابن یهارمگ  زجب  نارفاک  نخـس  هک  دیئوگب  دـیهاوخ 

دنتـسه و نوعلم  هک  دـهدن  ناشدوس  ناراکمتـس  شزوپ  هک  زور  ناـمه  دناهداتـسیا  یهاوگب  یگمه  هک  زور  نآـب  زین  درک 52 و  میهاوخ 
ثراب تاروت  لیئارسا  ینب  شتّلمب  میداد و  يربهر  يهلیسو  هار و  یـسومب   53 هک ] دوب  نآ  ام  يرای  ياههناشن  زا   ] و دنراد . دـب  یهاگیاج 

تسا و تسرد  ّقح  يهدعو  هک  شاب  ابیکش  دّمحم  يا  وت  سپ  يدنمدرخ 55  ره  يارب  يروآدای  دوب و  یئامنهار  هلیسو  هک  میدراذگ 54 
هتشادن تسدب  یلیلد  هک  یناسک  نوچ  وگب 56  حیبست  دوخ  راگدرورپ  شیاتسب  ماش  حبـصب و  هاوخب و  دوخ  هانگ  شزرمآ  درادن و  رذگب 

ناشیا رب  هریچ  نیملسم  و   ] دنـسریمن دوخ  يوزرآ  هب  دنربیمن و  يدوس  دنراد  هنیـسب  هک  یهاوخدوخ  زج  هّتبلا  دننکیم  ثحب  ادخ  تایآ  رد 
هکنیا يدوباـن  و   ] تسا مدرم  شنیرفآ  زا  رتـگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نوچ  انیب 57  تسا و  اونـش  وا  هک  رب  هانپ  ادـخب  وت  و  دـنوش ]

روک و ناتساد  ناش  ناتـساد  هک  دنناشک  دوخ  یتخبدبب  ات  دننک  ثحب  هچ  رد  سپ   ] دننادن ارنیا  اهمدآ  رتشیب  یلو  تسا ] ناسآ  یـسب  اهبرع 
یـسک رتمک  بارعا  امـش  زا  یلو   ] دنتـسین راکدب  ربارب  راک  وکن  دـندش و  نمؤم  هک  یناسک  مه  تسین و  ربارب  روک  اب  انیب  58 و  تسا ] انیب 

[ يورنیا زا   ] 60 درادن . رذگب  تسا و  یندمآ  زیخاتسر  ّکشیب  هک  دنریذپیمن  مدرم  رتشیب  زین  59 و  دوش ] قیاقح  هکنیا  رّکذتم  هک  تسا 
نوچ دـنوش 61  خزود  نورد  يراوخ  اب  زیخاتـسرب  مشتـسرپ  زا  زارف  ندرگ  مدرم  هک  مریذـپب  ات  دـیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  امـش  راـگدرورپ 

هچرگا تسا  ناگدـنب  هب  هدنـشخب  دـنوادخ  هّتبلا  هک  ندرک  راک  ندـید و  يارب  زور  درک و  امـش  شمارآ  يارب  ار  بش  هک  تسا  دـنوادخ 
يهدننیرفآ هک  امـش  راگدرورپ  تسا  هکنیا   62 دنور ] خزودـب  يراوخب  هحفص 386 ] هک [  دنراوازـس  و   ] دنتـسین رازگ  ساپـس  ناش  رتشیب 

هک تسا  نینچ  هـّتبلا   63 دـینادرگیم ! ّقح  دوخ ز  لد  دـیربیم و  غوردـب  زاین  اجکب  مدرم  امـش  سپ  تسین  یئادـخ  وا  زج  تسا و  زیچ  همه 
هدرک و شمارآ  ار  نیمز  امـش  يارب  تسا  دـنوادخ   64 دـنریذپب ] دـنهاوخیمن  هک   ] هدزغورد و  دـنوشیم ، هنوراو  لد  ّقح  تایآ  رکنم  مدرم 

نینچ هکنآ  تسا . هداد  ناتیزور  تسا  هزیکاپ  بوخ و  هچنآ  زا  تسا و  هدرک  ابیز  هچ  تسا و  هدرک  ناتیرگهرهچ  ناـمتخاس و  ار  نامـسآ 
یئادـخ وا  زج  تسا و  هدـنز  هشیمه  وا  هـک  نایناهج 65  يهمه  يهدـننیرفآ  تسا  هدـنخرف  سپ  تسا  امـش  راگدرورپ  تسا  هدرک  اـهراک 

زا سپ  وگب : بارعا  نیاب  دّمحم  يا  تسا 66  ملاع  همه  راگدرورپ  نوچ  تسا  وا  يارب  شیاتـس  هک  دیناوخب  كاپ  لد  اب  ار  وا  سپ  تسین 
يادخ میلست  دناهدومرف  متسرپب و  ار  امش  نایادخ  هک  دناهتفرگ  ولج  ارم  یتسرپ  اتکی  رب  راگدرورپ  يوس  زا  رادومن  ياهلیلد  هکنیا  ندیسر 

زا دروآ و  ناتنوریب  یکدوک  تروص  هب  سپس  هتسب و  نوخ  زا  هاگنآ  هفطن و  زا  سپس  هدیرفآ و  كاخ  زا  ار  امـش  وا  هک  موش 67  نایناهج 
دیاش دیسرب و  تشونرس  ماگنه  نآب  دیاب  هّتبلا  دسریم و  ناتگرم  نآ  زا  شیپ  ای  دیوشیم و  ریپ  ای  هاگنآ  دیـسریم و  دوخ  ناوت  رخآب  سپ  نآ 
نیمه زیچ  رهب  وا  نامرف  دـنکیم و  هدرم  هدـنز و  دـیرفآ ] شور  نیاب  ار  امـش  هک   ] نامه دـیوش 68  هشیدـنا  لقع و  درم  نایم  هکنیا  رد  هک 
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رد هک  ناـسک  نآ  هـب  يرگنیمن  رگم   69 زردـنا ] دـنپ و  يروآدای و  هکنیا  يهمه  اب  و   ] تسا هدامآ  نآ  مد  ناـمه  شاـب ، دـیوگ : هک  تسا 
ار هچنآ  نآرق و  هک  مدرم  هکنیا   70 تسا ! هتفر  اجکب  ناش  لقع  دننادرگیم و  ناشرب  اجکب  تسین  مولعم  دـننکیم و  وگتفگ  ّقح  ياههناشن 

ندرگب ریجنز  هک  ناـمز  ناـمه   71 تسیچ ! ناـش  يازـس  دـناهدرک و  هچ  دـننادیم  يدوزب  دندرمـش  غورد  میداتـسرف  دوخ  ناربمغیپ  هب  هک 
هک اهنآ  دنتسه  اجک  دنـسرپب  ناشیا  زا  هاگنآ  ناشدننازوسب 73  شتآب  ناشدنـشکب 72 و  ریجنز  اب  یخزود  يهتفات  ياهبآ  يوسب  دـنراد و 

روج هکنیا  هب  دنوادخ  میدرکن 75  يراک  یگدنز  رد  هک  میدرک  مگ  دوخ  هار  تفر و  ام  تسد  زا  دنیوگ :  74 دیتشادنپیم ! ادخ  کیرش 
دوخب دـندرکیم و  يداش  هدیجنـسن  يدوخیب و  هکنیا  يارب  دـننادن ] دوخ  راـک  ماـجنا  رـس  هک  [ ] هحفـص 387 دـنکیم [  هارمگ  ار  نارفاک 
يارب تسا  یئاـج  رتدـب  هـچ  هـک  دـیوش  نورد  خزود  ياـهرد  زا  ناشدـنیوگ ] هـک  تـسا  اـجنآ  [ ] دـننارگید زا  رترب  هـک   ] دندیزانیم 76
تیارب میاهدرک  هدـعو  نارفاـکب  هچنآ  زا  ياهراـپ  رگا  هچ  تسا  تسرد  دـنوادخ  يهدـعو  هک  نک  ربـص  دّـمحم  يا  وت  نازارفندرگ 77 و 

78 دننیبیم ] دوخ  يازس  و   ] دننادرگیم زاب  ام  يوسب  ار  اهنآ  هک  راد ] هدوسآ  لد - دوخ   ] میناسرب ار  تگرم  هدیسران  زونه  ای  مینک ، نایامن 
ام نامرفب  زج  مادـکچیه  هک  هدـنام  هتفگاـن  ياهتـسد  و  میاهتفگ ، تیارب  ار  ناـش  یـضعب  ناتـساد  هک  میداتـسرف  یناربمغیپ  وت  زا  شیپ  هچ 

ناربمغیپ نیرکنم  نایوگ و  هدوهیب  دوش و  یـسر  داد  یتسردب  دسرب  زیخاتـسر  یئادخ و  نامرف  نوچ  هّتبلا  دنرآ و  ياهناشن  دوخ  زا  دنناوتن 
هب هک  دـیربیم  نآ  زا  اهدوس  درک 80 و  تسرد  ناتکاروخ  يراوس و  يارب  ار  نایاپ  راهچ  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  هکنیا  اب  دنرب 79  نایز 

هنوگ هکنیا  هب   ] دنناسریم 81 لزنمب  ار  امش  نابایب  رد  زین  تاناویح  هکنیا  دنربیم  دصقمب  یتشک  اب  ار  امـش  هکنانچ  دیـسریم و  دوخ  لد  زاین 
ترفاسم ارچ   82 دیریذپیمن ! دیرکنم و  ار  وا  تردق  ياههناشن  هکنیا  زا  کی  مادک  امش  سپ  دهدیم  ناشن  امـشب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ ]

ياجب ياههناشن  اهنآ و  يورین  هرامش و  هکنیا  اب  تسا  هدوب  هنوگچ  اهنآ  ماجنا  رس  دننادب  دنرگنب و ] ناگتشذگ  ياهنیمزرسب   ] ات دننکیمن 
ياهلیلد ناـش  يارب  ناربمغیپ  نوچ  دـشن 83  ّقح  تشونرـس  ریگولج  شـشوک  راک و  ناوت و  همه  نآ  دوب و  اـهنیا  زا  شیب  اـهنآ  يهدـنام 

دش 84 ناش  ریگارف - ناشدنخشیر  يازس  دنتشادنپیم و  دوخ  شناد  هچنآب  دندوب  شوخلد  دنتفرگیم و  هرخسمب  ار  اهنآ  دندروآ و  نشور 
سپ زا  هک  ناـمیا  نینچ  رکنم 85 و  میرفاک و  میدرکیم  وا  زابنا  هچنآب  مینمؤم و  هناگی  يادـخب  دـنتفگ : دـندش ، ام  رازآ  راتفرگ  نوچ  یلو 

. دناهدیدنایز نارفاک  هک  تسا  اجنیا  تسا و  نینچ  ناگدنب  اب  ناراگزورب  ّقح  تشونرـس  شور و  هچ  درادن  يدوس  اهنآ  هب  دشاب  يراتفرگ 
ناـمحر و هک  دـنوادخ  مسا  زا  تسا  یفورح  هحفـص 388 ] لّوا [ : تسا : لوق  دـنچ  مح »  » يهملک زا  دوصقم  رد  يربـط : نیرّـسفم : نخس 

تسا یئاجه  فورح  زا  طقف  تسا 4 - نآرق  ياهمان  زا  یکی  تسا 3 - هدش  دای  مسق  نآب  هک  تسا  يدنوادخ  ياهمسا  زا  دشاب 2 - میحر 
ال اـت - َنُولِداـُجی - َنیِذَّلا  َّنِإ   » زا هیآ  ود  رگم  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروـس  هکنیا  عـمجم : تسا . هدیـشوپ  اـم  زا  تسا و  صخـش  مسا  - 5

تسا هاگماش  دادماب و  زامنب  روتـسد  هک  تسا  هدمآ  هنیدم  هب  ِراکبِإلا » َو  ِّیِـشَعلِاب  َکِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَـس  : » تسا هتفگ  يرـصب  نسح  َنوُمَلعَی »
راهچ داتشه و  اهیزاجح  ماش و  هفوک و  ياهیراق  باسحب  تسا  جنپ  داتشه و  اههیآ  يهرامـش  و  دش . بجاو  هنیدم  رد  زامن  تسا  نیقی  هک 

-95-64- نآرق . - دناهدرمـش هیآ  ود  داتـشه و  هرـصب  مدرم  و  تسا . اـهیراق  فـالتخا  دروم  تاـیآ  متخ  عقوم  هن  رد  و  دـناهدرک ، باـسح 
. تسا هدـمآ  شماـن  هروس  هکنیا  رد  نوعرف ، لآ  نمؤم  نوچ  دـندیمان  نمؤم  ار  هروـس  هکنیا  فـشک :  199-147- نآرق -122-107- نآرق
و تسا . هیآ  ود  داتـشه و  تسا ، هدـمآ  هّکمب  یگمه  تسا و  هدـش  هدرب  مان  نمؤم  نآ  رد  هک  یئاـه  هروس  زا  ساـّبع : نبإ  ساـبقملا  ریونت 

هیلع داجـس  ماما  زا  یمعفک  حابـصم  رد  یجیهال : ریـسفت  دوش . ادیپ  تمایق  ات  هک  ار  هچنآ  درک  رادومن  ای  دـنوادخ  درک  نامرف  ینعی  مح » »
نایفـس زا  رابخألا  یناعم  رد  و  تسا ، ربمغیپ  مانب  دـنگوس  اههروس  لّوا  عّطقم  فورح  رتشیب  دـنامهفیم  هک  تسا  هدـش  یئاعد  لـقن  مالّـسلا 

ار امـش  هک  دّمحمب  دنگوس  تسا  نینچ  ینعم  سپ  تسا . دـیجم  دـیمح  مح »  » ینعم دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لقن  يروث 
میم ّتبحم و  هب  تسا  تراشا  ءاح  هتـشون : فشک  تسا . ادخ  يوس  زا  نآرق  نداتـسرف  ورف  هک  دیجم  دیمح  يادخب  ای  دهدیم  دـیون  میب و 

وت نم  يا  دوخ ، تعاط  هب  هن  هتفای ، ارم  نم  ّتنم  میمب  يا  دوخ ، رنهب  هن  هتشگ  تسود  نم  ّتبحم  ياحب  يا  دیوگیم : ّتنم  هب  تسا  تراشا 
هاگرد رب  سک  رازه  دص  هدوبان  ارم  وت  هدوب و  ار  وت  نم  يا  هتسنادان ، ارم  وت  هتـساوخ و  ار  وت  نم  يا  هتخانـشان ، ارم  وت  هتفرگ و  تسود  ار 
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میتفگ امـش  تساوخیب  دمحا ، هحفـص 389 ] تّما [  يا  ار  امـش  میدرکن و  تافتلا  ناـشیاب  دـندرک  اـهاعد  دنتـساوخ و  ار  اـم  هداتـسیا  اـم 
ادخ و مسا  هک  تسا  دّـمحم  نامحر و  طسو  فرح  ود  میم  ءاح و  هک  تسا  هّیمجن  تالیوأت  رد  نایبلا : حور  ینولئـست .» نا  لبق  مکتیطعا  »

يدّـمحم يهدرپ  رد  ّقح  ینعی  مح » : » یناـشاک تـالیوأت  تسا . وا  ربمغیپ  ادـخ و  ناـیم  هک  يّرـس  هب  تسا  هراـشا  هکنیا  سپ  تسا  ربمغیپ 
ّقـح يرادوـمن  روـهظ و  سپ  دـش  رادوـمن  وا  تروـصب  تشاد  تسود  ار  وا  نوـچ  تسا  ّقـح  تقیقحب  تسا و  دّـمحم  تقلخب  هک  ناـهنپ 

ینمـشد و ربمغیپ  اب  تخـس  هک  دـمآ  یمهـس  سیق  نب  ثراح  يارب  هیآ  هکنیا  فشک :  4 خـلا » ِهّللا -» ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی  ام  . » تسا دّـمحمب 
یَِفل ِباتِکلا  ِیف  اوُفَلَتخا  َنیِذَّلا   » یکی هکنیا و  یکی  تسا  هدرک  دیدهت  ار  مدرم  هنوگنیا  تخـس  هیآ  ود  تفگ : هیلاعلا  وبا  درکیم ، هرخـسم 
یّلـص ربمغیپ  میدرکیم  ثحب  ینید  یبلطم  رد  يزور  ام  دنتفگ : کلام  نب - سنا  عقـسا و  نب  ۀـلثاو  ءادرد و  وبا  هماما و  وبا  خـلا » ٍقاقِش -»
نایم ینمـشد  تسا و  مک  شدوس  هک  دـیرادرب  تسد  ثحب  زا  دومرف : تخـس  یمـشخ  اب  دـید و  نینچ  ار  ام  دـمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هّللا 

دنکیم دوبان  ار  نآ  دوس  دـش  ماجنا  یبوخ  راک  رگا  دـنکیم و  کش  دـیلوت  دوش و  بوشآ  بجوم  تسا  نکمم  دـنکیم و  تسرد  ناتـسود 
ولج لدـج  ثحب و  زا  ارم  نم  يادـخ  یگراوخبارـش  یتـسرپتب و  زا  سپ  موشیمن و  تماـیقب  وا  عیفـش  نم  هک  دـنکیمن  لادـج  نمؤم  درم 

290-237- نآرق -35-1- نآرق . - دننکیم ثحب  نید  رد  مدرم  هک  دش  لاحـشوخ  یلو  دتـسرپب  ار  وا  یـسک  دش  دیماان  ناطیـش  هک  تفرگ 
مدرم اهنیا  هک  دنزن  لوگ  ار  وت  دنرفاک  هکنیا  اب  یگدوسآب  ناش  یگدنز - اهرهـشب و  ناشدمآ  تفر و  ینعی  يربط :  4 خلا » َكرُرغَی -» الَف  »
ُۀَِملَک تَّقَح   » 17-1- نآرق . - تسا هدـشن  نآ  تقو  دـنوش و  تازاجم  دوخ  عقومب  دـیاب  اریز  دـناهدوسآ  نینچ  هک  ّقح  رب  دنتـسه و  یبوخ 

دنرامـشیم گرزب  ار  ادخ  ینعی  فشک :  7 مِهِّبَر » ِدمَِحب  َنوُحِّبَُـسی   » دـناهدناوخ عمج  تروصب  تاملک »  » هنیدـم ياهیراق  عمجم :  6 َکِّبَر »
« خلا ُرَبکَأ -» ِهّللا  ُتقََمل  َنوَداُنی  [ » هحفص 390  ] 119-86- نآرق -28-1- نآرق . - تسا وا  زا  اهتمعن  يهمه  هک  هکنیا  هب  فارتعا  يهلیـسوب 

ایندب هک  دندش  كانمشخ  دوخ  رب  دنتفر . شتآ  نوردب  دندش و  راد  ربخ  دوخ  راک  زا  دندید و  دوخ  يهمان  نارفاک  نوچ  ینعی  عمجم :  10
امـش نونکا  هکنیا  زا  دش  ادخ  مشخ  بجوم  رتشیب  امـش  راکنا  ناربمغیپ و  ندمآ  زور  نآ  هک  دننک : زاوآ  هکئالم  ار  اهنآ  هاگنآ  دندرک  دب 
دوـخ هک  دوـب  ناـنچ  ناربـمغیپ  راـکنا  اـیند و  رد  امـش  رفک  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  ار  هـلمج  هـکنیا  یخلب  دـیتسه و  دوـخ  رب  كانمـشخ 
اَنَّتَمَأ  » 38-1- نآرق . - ناـتدوخ مشخ  هنوگنیا  زا  دوب  رتشیب  امـش  رب  يدـنوادخ  مشخ  یلو  دـیدوب  هدرک  مهارف  دوخ  رب  ار  مشخ  نیرتگرزب 

يدناسر ار  ام  گرم  راب  ود  ینعی  دـناهتفگ : یتعامج  يّدـس و  - 1 تسا : فـالخ  هلمج  ینعم  رد  حوتفلا : وـبا   11 ِنیَتَنثا » اَـنَتیَیحَأ  َو  ِنیَتَنثا 
رد لّوا  يدرک  هدنز  ار  ام  راب  ود  میدرمب و  هرابود  میدش  هدنز  باسح  يارب  هک  روگ  رد  مّود  میدرمب ، دمآ و  رسب  ام  رمع  هک  ایند  رد  لّوا 

و ياهدرک ، هدـنز  ار  ام  تسا  زیخاتـسرب  هک  تسا  نونکا  مّود  تبون  ار و  ام  يهتـشذگ  راک  ینک  شـسرپ  ام  زا  اـت  يدرک  ناـم  هدـنز  روگ 
كاّحـض ساـّبع و  نبإ  دـناهدرک 2 - ینعم  روـجنیمه  زین  ار  مُکِییُحی » َُّمث  مُُکتیُِمی  َّمـُث  مُکاـیحَأَف  ًاـتاومَأ  مـُتنُک   » هرقب يهروـس  تـیآ  هـکنیا 

ایند رد  مّود  تبون  ردام و  ای  ردپ  ناد  مخت  رد  میدوب  ياهفطن  هک  یتشاد  هدرم  تروصب  ار  ام  لّوا  تبون  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ :
میدش و یگدنز  ياراد  میدمآ و  ایندب  ردام  مکـش  زا  هک  لّوا  يدرک  هدنز  ار  ام  راب  ود  میدرک و  یگدنز  كرت  هک  يدـناسر  ار  ام  گرم 

لالدتسا هیآ  نیاب  ءاملع  زا  يرایسب  رخف :  550-483- نآرق -50-1- نآرق . - يدرک نامهدنز  باسح  يارب  تسا  زیخاتـسر  رد  هک  راب  مّود 
َو َةَرِخآلا  ُرَذـحَی  ِلیَّللا ...  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  نَّمَأ   » هیآ نیاـب  لّوا - دـناهداد : باوج  دوشیم ، رازآ  شـسرپ و  راـتفرگ  یمدآ  ربق  رد  هک  دـناهدرک 

نوچ دشیم و  يروآدای  هیآ  رد  دـیاب  دوب  يراتفرگ  مه  روگ  رد  رگا  ترخآ و  سرت  زا  دـنکیم  يراز  بشب  هکنآ  ینعی  ِهِّبَر » َۀَـمحَر  اوُجرَی 
لقن یتشهب  مدرم  نابز  زا  تاّفاصلا » و  - » يهروس رد  مّود - تسین . رگید  یگدنز  شـسرپ و  ترخآ  شـسرپ  زج  سپ  تسا  هدشن  هدرب  مان 
اَنَتَتوَم اـّلِإ  َنِیتِّیَِمب  ُنَحن  هحفص 391 ]  ] 531-521- نآرق -226-180- نآرق -175-138- نآرق  - امَف َأ  : » دـنیوگیم اجنآ  رد  هک  تسا  هدـش 
رگید تروص  اـی  غوردـب و  نخـس  هکنیا  لـقن  هک  تسا  مولعم  و  درم ، میهاوـخن  اـم  رگید  میدرم  هک  لّوا  تبوـن  ناـمه  زج  ینعی  یلوُـألا »

ود نآ  زج  دنتفگیم : دیاب  هکلب  میدرم  هک  لّوا  تبون  دـنتفگیمن  دوب  هدرم  هدـش و  هدـنز  مه  روگ  رد  یمدآ  رگا  تسا و  تقیقح  و  تسین ،
وا زا  شسرپ  ربق و  رد  وا  یگدنز  دروخ  هدنرد  ار  یمدآ  رگا  هک  مّوس -  49-1- نآرق . - دوب دهاوخن  رگید  دوب  یگدنز  گرم و  هک  تبون 
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هدرکاـن روگب  ار  ياهدرم  رگا  میوش 4 - دقتعم  هدنرد  مکـش  رد  باذـع  شیارب  میناوتب  هک  تسا  راوشد  رایـسب  هکنیا  تسا و  تروص  هچب 
تیآ - 1 تسا : هکنیا  اهلالدتسا  هکنیا  زا  باوج  و  دش . دهاوخن  هدید  وا  رد  یگدنز  دوب و  دهاوخ  روطنامه  دننیبب  ار  وا  همه  هک  میراذگب 
باوج تسا  هدـمآ  روگ  رد  باذـع  يارب  هک  یثیداحا  تسا 2 - ایند  یگدنز  ریغ  ترخآ و  زین  روگ  شـسرپ  یگدـنز و  َةَرِخآلا » ُرَذـحَی  »

شیاسآ يراـتفرگ و  هچنآ  تسا و  هدـش  ندـب  هکنیا  رب  دراو  هک  مینادـب  ینارون  یلکیه  ار  یمدآ  اـم  رگا  دهدیم 3 - ار  اهلالدتـسا  هکنیا 
ود لباق  عیفر  يهملک  رخف :  15 ِتاجَرَّدلا » ُعِیفَر   » 388-369- نآرق . - دوب میهاوخ  هدوـسآ  باوـج  ثحب و  هکنیا  زا  تسا ، نآ  يارب  تسا 

مدرم رگید  تشهب و  رد  ار  ناگرزب  ناربمغیپ و  هک  دربیم  الاب  ار  زیچ  همه  تاجرد  ادخ  ینعی  عفار ، هدـنرب و  الاب  ینعمب  لّوا - تسا : ینعم 
ینعمب مّود  تسا . هدرب  الاب  ار  ناشتاجرد  تقلخ  رد  ياهیرترب  ایازم و  نتشاد  هلیـسوب  ار  تادوجوم  رگید  هلـضاف و  قالخا  مولع و  رد  ار 

ینعم ود  هلمج  هکنیا  يربط :  15 َحوُّرلا » یِقُلی   » 24-1- نآرق . - دنتـسه وا  يهدیدپ  همه  هک  تسا  تادوجوم  رترب  ادخ  ینعی  دنلب : عفترم و 
شربمغیپ دنکیم و  ماهلا  یحو و  دشاب  هتسیاش  هک  سک  رهب  تسا و  دنوادخ  رما  زا  هک  تسا  یحو  حور  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 تسا : هدش 

هک تسا  حور  ینامـسآ  ياهباتک  سپ  ُنیِمَألا » ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   » تسا هدومرف  هک  تسا  نآرق  باتک و  حور  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  دیامنیم 2 -
، دهدیم دـهاوخب  سک  رهب  هک  تسا  يربمغیپ  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدـس  دنهد 3 - دیما  میب و  ار  مدرم  ات  هداتـسرف  قیال  مدرم  يارب  ادـخ 
« ِقالَّتلا َموَی  َرِذـُنِیل  . » تسا فلتخم  نآ  ظافلا  هچرگا  تسا  یکی  هحفص 392 ]  ] 311-275- نآرق -20-1- نآرق  - یناعم هکنیا  مامت  یلو 
: تسا هتفگ  یئاّبج  دننیبیم . ار  رگدکی  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم  هک  يزور  زا  ارمدرم  دناسرتب  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  عمجم :  15

يهملک و  دـننیبیم . ار  رگدـکی  یگمه  دـنراد  يوـعد  وا  رب  هکنآ  اـب  هاوـخ  داد  موـلظم و  ملاـظ و  نارگید و  ناینیـشیپ و  هـک  يزور  ینعی 
ءای اب  یناسرتب و  ار  مدرم  تسا  هدـش  وتب  هک  یحو  يهطـساوب  دّـمحم  يا  وت  اـت  ینعی  تسا  هدـش  تءارق  باـطخ  تروصب  ءاـت  اـب  رذـنیل » »

ره ینعی  دناهتفگ : فشک :  30-1- نآرق . - دناسرتب ار  مدرم  هدرک  یحو  واب  هتساوخ و  ادخ  هک  سکنآ  ات  ینعی  دناهدناوخ  بیاغ  يهغیصب 
ردصم ۀنئاخ » : » دناهتفگ هداتق  دهاجم و  - 1 عمجم :  19 ُِنیعَألا » َۀَِنئاخ  ُمَلعَی  . » دنوش یم  ورب  ور  هکئالم  اب  ای  و  دـنیبیم . ار  دوخ  راک  سک 

: تسا هتفگ  يّدس  نتخود 2 - زیاج  ریغب  مشچ  دوش و  هدرک  رظن  اور  انب  هک  هچنآ  دنادیم  ادخ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  تنایخ و  ینعمب  تسا 
31-1- نآرق . - ماهدیدن دیوگب  تسا  هدید  هچنآ  ای  نتفگ و  هدید  ار  هدیدان  تسا : هتفگ  كاّحـض  ندنامهف 3 - يزیچ  زمرب  مشچ  اب  ینعی 

ءات اب  یضعب  و  دیناوخیم ، امش  هک  ار  یئاهنآ  وگب  دّمحم  يا  ینعی  دناهدناوخ  ءای  اب  بیاغ  يهغیصب  نوعدی » : » عمجم  20 َنوُعدَی » َنیِذَّلا  َو  »
مُهنِم َّدَشَأ   » 26-1- نآرق . - دیتسرپیم دیناوخیم و  مدرم  امش  هک  ار  اهنآ  ینعی  تسا  مدرم  اب  نخـس  يور  هک  دناهدناوخ  باطخ  تروصب 

« یسُوم ُلتقَأ  ِینوُرَذ   » 54-46- نآرق -26-1- نآرق . - تسا هدـش  تءارق  ود  ره  رـضاح  بیاغ و  تروصب  مُهنِم » مکنم و  : » عمجم  21 ًةَُّوق »
ارشردارب وا و  ینعی  تسا . هدش  لقن  رگید  يهروس  رد  هک  ُهاخَأ » َو  هِجرَأ   » تسا هدوب  هلمج  هکنیا  زا  سپ  نوعرف  نخـس  هکنیا  فشک :  26

ام هحفص 393 ]  ] 113-93- نآرق -27-1- نآرق  - هب وا  ياصع  زا  یبیـسآ  میـسرتیم  هک  هدـب  تلهم  ار  وا  دـنتفگ : مدرم  نوچ  هدـب ، تلهم 
مدرم بوقعی و  فشک :  26 َرِهُظی » نَأ  َوأ  . » دیوش هدوسآ  شّرـش  زا  هک  مشکب  ار  یـسوم  نم  دـیراذگب  هک  تفگ  ار  هلمج  هکنیا  وا  دـسرب 

نید ینعی  دناهدناوخ  هزمهیب  نا » و   » نارگید و  دنک . داسف  کلم  رد  ای  دنک  ضوع  ار  امـش  نید  ای  ینعی  دـناهدناوخ  وأ »  » يهزمه اب  هفوک 
ار داسف  يهملک  دناهدناوخ و  راهظا  ردصم  زا  دیزم  يهغیـصب  ءای  ّمض  اب  َداسَفلا » ِضرَألا  ِیف  َرِهُظی   » يهلمج دـنک و  بوشآ  دـنک و  ضوع 

عفر اب  دـناهدرک  تءارق  روهظ  ردـصم  زا  دّرجم  تروصب  ءاه  ءای و  حـتفب  و  ار ، داسف  یـسوم  دـنک  رادومن  ینعی  دـشاب ، لوعفم  ات  بوصنم 
: يربط  32 ِداـنَّتلا » َموَی   » 261-229- نآرق -19-1- نآرق . - دوش رادومن  یبوشآ  یـسوم  ياه  راـک  زا  مسرتیم  ینعی  دـشاب . لـعاف  هک  داـسف 

رخآ يای  هک  تسا  لعافت  نزو  رب  يدانت »  » ردصم زا  و  دـننکیم . زاوآ  ار  نایخزود  تشهب  مدرم  هک  يزور  ینعی  دـناهدناوخ  لاد  فیفختب 
هک يزور  ینعی  تسا  رارف  ینعمب  دودن  نآ  دّرجم  دشاب و  لعافت  نزو  رب  ددانت »  » زا هک  دـناهدناوخ  زین  لاد  دـیدشت  اب  تسا و  هدـش  طقاس 
اب عـمجم :  35 ٍراـّبَج » ٍرِّبَـکَتُم  ِبلَق  ِّلُـک  یلَع   » 19-1- نآرق . - دـندرگیم رب  دـننکیم و  دروـخرب  هکئـالم  فوفـصب  دـننکیم و  رارف  شتآ  زا 

ءالعلا و نب  ورمع  وبا  تءارق  بلق  ّلک و  نیونت  اب  و  رگمتـس ، نازارفندرگ  ياـهلد  يهمه  رب  ینعی  تسا  هدـش  تءارق  بلقب  ّلـک  يهفاـضا 
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لوقنم دوعـسم  نبإ  تءارق  زا  تسا و  ّربکتم  صخـش  لد  دوصقم  تسا و  زارفندرگ  هک  یلد  رب  ینعی  تسا  يزاـجم  ینعم  تسا و  يرگید 
ود ره  بصن  عفرب و  عمجم :  37 َِعلَّطَأَف »  » 42-1- نآرق . - تسا روهشم  تءارق  اب  بسانم  تءارق  هکنیا  بلق و  مدقتب  ّربکتم » ّلک  بلق   » تسا

مسرب ینعی  تسا  لّوا  يهلمج  باوج  بصن  تءارقب  و  موش . رادربخ  دیاش  مسرب و  دیاش  ینعی  دشاب  ادج  هلمج  رگا  هک  تسا  هدش  تءارق 
اهنآ ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا 1 - لوق  دنچ  نیفرسم  زا  دوصقم  رد  يربط :  43 خلا » َنِیفِرسُملا - َّنَأ   » 15-1- نآرق . - موش راد  ربخ  ات 

یضعب رخف :  46 خلا » َنوُضَرُعی - ُراّنلا  . » نیکرشم ینعی  تسا : هحفص 394 ]  ] 22-1- نآرق  - هتفگ هداتق  دنتسه 2 - كابیب  يزیرنوخ  رد  هک 
رهاظ فالخ  هکنیا  و  دنـسرتب . مّنهج  شتآ  زا  دنتفگیم : مدرمب  ماش  حبـص و  هک  تسا  شتآ  يروآدای  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هک  دناهتفگ 
رازآ نیرت  تخـسب  زیخاتـسر  رد  ناـش و  دـنهدیم  شتآـب  ماـش  حبـص و  هب  هک  ربق  باذـع  رب  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاـب  یـضعب  تسا و 

لاـخدا ردـصم  زا  دـیزم  تروصب  ءاـخ  رـسک  عطق و  هزمه  اـب  اولخدا » : » عمجم  46 خـلا » َنوَعِرف - َلآ  اوـُلِخدَأ   » 21-1- نآرق . - ناشدنربیم
ینعی دناهدناوخ  لوخد  ردـصم  زا  ءاخ  هزمه و  يولج  يادـص  اب  اهیراق  مومع  و  ار ، نوعرف  مدرم  هکئالم  يا  دـینک  دراو  ینعی  دـناهدناوخ 

هچ دـنهدیم  تداهـش  قحب  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  51 ُداهـشَألا » ُموُقَی  َموَی   » 26-1- نآرق . - دیوشب باذـع  نیرتتخـس  دراو  نوعرف  مدرم  يا 
يهکئـالم ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم   28-1- نآرق . - نینمؤم هکئالم و  ناربمغیپ و  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  دنـشاب . راـک  دـب  اـی  راـکوکین 

رّکذم و يهغیـصب  ءات  ءای و  اب  عمجم :  52 ُعَفنَی » َموَی ال  . » دـنتفریذپن نارفاک  دـندرک و  غالبا  ار  ّقح  ناربمغیپ ، هک  دـنهدیم  یهاوگ  نابهگن 
: دناهتفگ دناهتسناد  زیاج  ناربمغیپ  زا  ار  هریغـص  هانگ  هک  یئاهنآ  عمجم :  55 َِکبنَِذل » رِفغَتسا  َو   » 21-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  ّثنؤم 

راهظا يارب  تسا  يروتـسد  هکنیا  دـناهتفگ : تسا  اهنآ  اـب  ّقح  دناهتـسنادن و  زیاـج  هک  اـهنآ  و  نک . هبوت  دوخ  يهریغـص  ناـهانگ  زا  ینعی 
هاوخب ادخ  زا  ینعی  يربط :  25-1- نآرق . - دننک لمع  دننادب و  یتّنس  مه  نارگید  و  هیاپ ، نتفر  الاب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  یگدنب 

نِم َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفغَِیل   » تسا هدش  لزان  هیآ  هکنیا  زا  شیپ  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  فشک : دنک . توفع  دزرمایب و  ار  وت  هانگ  هک 
. - نک رافغتـسا  دز  رـس  هانگ  وت  زا  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  نک . رافغتـسا  دوخ  تّما  هانگ  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  خـلا .» َِکبنَذ -

رگ مظن : ینیسح : نک . رافغتسا  هحفص 395 ] تنارای [  وت و  رب  ادخ  تمعن  رکش  زا  ریـصقت  ربارب  رد  ینعی  سابقملا : ریونت   130-78- نآرق
ام  || تعافش  ینک  ادخ  کیدزن  ام  یهانگ  رپ  تلاح  زا   || ام  یهاوخ  رذعب  هک  ینعی  یئوگب  ام  يارب  یفرح ز   || یئوکن  زا  یئاشگب  بل 

یلوا كرت  زا  يهبوت  دوصقم  میئوگیم  ام  یلو  دناهدرک . لالدتسا  هیآ  نیاب  دنناربمغیپ  تمـصع  رکنم  هک  اهنآ  رخف : تعانـش  زا  یناهرب  ار 
ماکحا زا  نک  رافغتـسا  ینعی  تسا : یبلعث  سئارع  رد  ناـیبلا : حور  تسا . هدـش  یـشان  يربمغیپ  ماـقمب  ندیـسر  زا  شیپ  هچنآ  زا  اـی  تسا 

، تسا یهانگ  هنوگ  کی  میدق  دوجو  ربارب  رد  ثداح  شیادیپ  هک  ّقح  دوجو  رد  تدوخ  دوجو  يارب  تسا و  هتشذگ  تلد  رد  هک  يرشب 
چیه تسا  تاـماقم  نیرترب  تّوبن  ماـقم  كرد  قوذ  دـسرب  ياهبترم  رهب  هچرگا  يدرف  چـیه  تسا  تاـماقم  نیرترب  تّوبن  ماـقم  نوچ  یلو 

رد مه  ار  ربمغیپ  هب  بوسنم  هانگ  ینعم  دـنوادخ  زج  یـسک  سپ  درادـن ، ار  يربمغیپ  ماـقم  كرد  قوذ  دـسرب  ياهبترم  رهب  هچ  رگا  يدرف 
هکنیا و  خلا » َنوُّلَُصی - ُهَتَِکئالَم  َو  َهّللا  َّنِإ   » تسا هتفگ  هگ  تسین  رشب  كرد  لباق  ربمغیپ  رب  هکئالم  ادخ و  تاولص  ینعم  هکنانچ  دباییمن ،

هک تسا  وهس  نآ  لیبق  زا  هن  دراوم  یـضعب  رد  ربمغیپ  تلفغ  یـشومارف و  وهـس و  هکنانچ  شربمغیپ  ادخ و  نایم  تسا  يراوشد  یناهن  زار 
ای وا  بنذ  هاـشیلع : یفـص  ریـسفت  تمیوگ  نم  هچناز  يرتـالاو  هک   || تمیوگ  نخـس  نیمادـک  منادـن   615-571- نآرق . - میـسانشیم ام 

مـشخ هب  ار  ربـمیپ  يدروآ  هاـگ   || مشچ  هریخ  ناکرـشم  تخـس  فرح  تسا  دـصقم  نآ  زا  هک  اـی  تّما  بنذ   || تسا  دـب  لاوقا  مشخ ز 
رب نآ  حبـص  ماـش و   || نرتقم  دـشاب  هک  یحیبست  يوگ  شیپ  دـعب و  زا  ّقح  شزرمآ ز  هاوخ   || شیوخ  مشخ  زو  نک  ربص  ورنآ  تفگ ز 

يرازگ رکـشب  راذـگب  زاـمن  ینعی  يربـط :  55 خـلا » حِّبَـس - َو  [ » هحفــص 396  ] 143-111- نآرق  - 3-1- یقرواپ « - نـنملا 1 وذ  ساـپس 
يدنلب ات  باتفآ  ندـمآ  رد  زا  ینعی  راکبا  دـناهتفگ  یـضعب  و  باتفآ . ندـمآ  رب  ات  مد  هدـیپس  زا  بش و  یکیرات  ات  زورمین  زا  تراگدرورپ 
یـضعب و  نک . وا  رکـشب  فارتـعا  رامـش و  هزیکاـپ  ار  ادـخ  ینعی  عمجم :  12-1- نآرق . - تــسا لّوا  ینعم  اــهبرع  دزن  فورعم  یلو  زور .

ینعی تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  رامـش ، ادـج  ناراکمتـس  راک  زا  ار  وا  راک  رادـب و  رود  اههدـیدپ  یگنوگچ  زا  ار  وا  تافـص  ینعی  دـناهتفگ :
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لد نوچ ز  ّقح  رون  رهب  ار  ناج  بیـصن و  ار  لد  تسین   || رهج  هچ  ّرـس و  هچ  ادـخ  رکذ  ریغ  نایبلا : حور  رآ . ياـجب  هناـگجنپ  ياـهزامن 
شیرق - 1 تسا : لوق  ود  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  فـشک :  56 خلا » َنُولِداُجی - َنیِذَّلا  َّنِإ   » دنک روش  ّرـش و  هچ  نت  تملظ   || دـنک  روهظ 

ار اهنآ  تیآ  نیاب  دـنهد . هولج  لطاب  ار  نآ  دـننک و  نآرق  تاـیآ  رب  ضارتعا  يریگ و  هدرخ  هک  دـندیچیپیم  نینمؤم  ربمغیپ و  اـب  هتـسویپ 
: دنتفگیم دوهی  - 2 32-1- نآرق . - دنـسریمن دوصقمب  دـنکیم و  ناشراداو  ناش  يدنـسپدوخ  ربک و  هک  هدوسآ  ار  اـهنیا  درک و  شنزرس 
. دش میهاوخ  هریچ  نآ  ریغ  برع و  رب  ام  دریگ و  تسدب  ار  ناهج  تموکح  هک  دش  دهاوخ  ادـیپ  ام  نایم  زا  دواد  نب  حیـسم  مانب  یهاشداپ 

َّنِإ یمعَألا -...  يِوَتـسَی  ام  َو  ِتاوامَّسلا -...  ُقلََخل  . » دنـسرن نآب  زگره  يدنـسپ و  دوخ  زا  تسا  یئوزرآ  هکنیا  هک  دش  هتفگ  اهنآ  باوجب 
بلطم تایآ  نیاب  درادـن ، ماجنا  رـس  تسا و  ربک  زا  لـیلدیب  لادـج  ثحب و  دـش : هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  رخف : تیآ 59  خلا » َۀَعاّسلا -

دراد تردـق  هدـیرفآ  ار  راوشد  ياهزیچ  هکنیا  هکنآ  سپ  تسا  رتراوشد  رتگرزب و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نوچ  هک  تسا  هدـش  لابند 
يور هکنیا  زا  دـنوش و  هّجوتم  لالدتـسا  نیاب  دـنربب و  یپ  بلطم  نیاـب  دـنناوتن  مدرم  رتشیب  هچرگا  دـنک  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  یمدآ  هک 

-1- نآرق  - كرد ار  بلاطم  هکنیا  دنناوتیم  هک  رّکفتم  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  نایمب  یلاثم  بلطم  هکنیا  نایب  زا  دـننکیمن . رواب  ار  زیخاتـسر 
يهشیدناب زگره  دنرادن و  يرکف  نینچ  هک  اهنآ  اب  دـننک  قیدـصت  دنجنـسب و  دـننک و  هحفـص 397 ]  ] 79-63- نآرق -55-31- نآرق -23

كابیب و هک  اهنآ  اب  دنتسه  دنسپ  راک  لمع و  درم  هک  اهنآ  زین  و  دنتسین . ربارب  انیب  روک و  هکنانچ  دوب  دنهاوخن  ربارب  دنتـسین  قیاقح  هکنیا 
بیذکت ای  نارگید  دیلقت  دسح و  زا  قیدصت  دشاب و  اهشجنس  اهناتـساد و  هنوگنیا  دایب  دناوتب  هک  یـسک  سپ  دوب ، دنهاوخن  ربارب  دنراکدب 

شجنـس و رکف و  درم  هک  دیجنـسب  يرفن  دنچ  زج  دیناوتیمن  مدرم  امـش و  تسا و  مک  دمهفب  ار  اهنیا  دنک و  ادـج  ار  يزارفندرگ  ربک و  زا 
هک هتـسب  مشچ  تسا  يروک  دننام  رکفیب  راکدب  یلو  دـنکیم ، كرد  ار  يزیچ  ره  دـنکیم و  رظن  اج  همهب  هک  تسا  انیب  مدآ  لثم  راکوکن 

ياج يروآدای  لاثم و  هکنیا  يهمه  زا  دعب  هک  تسا  هدش  يروآدای  شجنـس  لاثم و  هکنیا  زا  سپ  و  دنکیمن . قیدصت  دـنیبیمن و  يزیچ 
بیاغ تروصب  ءات  ءای و  اب  نورّکذتت »  » يهلمج و  تسا . يرگید  ملاع  هلابند و  یگدنز  هکنیا  يارب  تسا و  یندمآ  تمایق  هک  تسین  ّکش 

یتحلصم نآ  رد  رگا  ینعی  نایبت :  60 خلا » بِجَتـسَأ - ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  . » تسین توافت  ینعم  رد  تسا و  هدش  هدـناوخ  ود  ره  باطخ  و 
هکنیا يهنیرق  و  مهدـب . امـشب  ار  نآ  دزم  هک  دـینک  تدابع  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم :  38-1- نآرق . - دش دهاوخ  هتفریذـپ  دوب 
ياجب تسا  هدـش  هتفگ  ءاعد  تدابع  ياجب  نوچ  سپ  تستدابع . ءاعد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ثیدـح  ساّبع  نبإ  يهتفگ 
هکنیا رد  اعد  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  فشک : مکبثا .» ینودـبعا   » تسا هدـمآ  ياهلمج  نینچ  ياجب  تسا و  هدـش  هتفگ  تباجا  باوث 

ياج رد  هکنانچ  منک  ناتهدوسآ  ات  دـیهاوخ  کـموک  نم  زا  یگدـنامرد  يراـتفرگ و  تقو  رد  ینعی  تسا  یهاوخ  داـیرف  تثاغتـسا و  هیآ 
ینوجعم نوچ  تلـصخ  تسیب  ناـیم  عماـج  تسا  یظفل  ءاـعد  دـناهتفگ : و  مَُکل .» َباجَتـساَف  مُکَّبَر  َنُوثیِغَتـسَت  ذِإ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید 

تبلط و ءادن و  تبهر و  تبغر و  لاؤس و  دیحوت و  لیلهت و  ءانث و  رکش و  صالخا و  تدابع و  تسا و  دمح  هک  قّرفتم  قالخا  زا  هتخاس 
هکنیا اب  دـنوادخ  ءاـجتلا و  تناکتـسا و  هثاغتـسا و  و  هحفـص 398 ]  ] 258-209- نآرق  - تنکـسم ّللذـت و  عوضخ و  راقتفا و  تاـجانم و 

دّـحوم و ینعی  سابقملا : ریونت  دـهدیم . اهنآب  ار  تلـصخ  تسیب  نآ  باوث  دـناوخیم و  دوخب  ار  مدرم  تلـصخ  تسیب  نیاب  هاـتوک  يهلمج 
افو ناتاهدیما  ات  دیراد  رب  نمب  اهدیما  منک ، خـساپ  ار  امـش  ات  دـیناوخ  ارم  ناگدـنب  هتـشون : فشک  مزرمایب . ار  امـش  ات  دـیوش  تسرپ  اتکی 

نایـصاع يا  ّدبؤم . تابوثمب  منک  خساپ  ار  امـش  ات  ّتقوم  تاعاطب  دـیناوخ  ارم  مهد ، ازج  ناتاهـششوک  ات  دـینک  نم  رهب  زا  شـشوک  منک ،
، اطع فطل و  يهقرغ  دیشاب  هک  لاح  ره  رد  هلدکی ، ناتسود  يا  هدز ، درد  ناقاتشم  يا  هدش ، ورف  لگب  ياپ  هدنامرد و  ناسلفم  ياهتـسکش 
ام برق  تسا ، ام  برق  نازیزع  عمجم  قنور  دیئوج ، ام  زا  زع  دیدرگ ، ام  رد  درگ  دـیناد ، ار  ام  همه  دـیناوخ  ار  ام  همه  الب ، ریت  يهتـسخ  ای 

دوخ ناهانگ  زا  نتشادرب  تسد  تفگ : ناوخب . ار  ادخ  دنتفگ : نایفسب  دیئوج . ام  روضح  تسا ، ام  روضح  ناتسود  لفحم  لامج  دیهاوخ ،
ای لامب  دوخ  لد  يهشوگ  رد  دنکیم  اعد  سک  ره  دـشابن و  یعّقوت  وا  ریغب  هک  ندـناوخ  ار  ادـخ  ینعی  ندرک  اعد  نوچ  رخف : تسا . یئاعد 
هک درک  اعد  لد  زا  نوچ  لدـب و  هن  تسا  هدرک  اعد  نابزب  تقیقح  رد  سپ  تسا ، راودـیما  دوخ  شـشوک  اـی  لـقع  اـی  ناـشیوخ  اـی  ماـقم 
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هک تسا  گرم  ماگنه  نآ  دشاب و  هدش  هدیرب  زیچ  ره  زا  یمدآ  دیما  هک  تسا  یماگنه  نآ  دش و  دهاوخ  هتفریذپ  تشادن  هّجوت  يرگیدب 
دنک هدامآ  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  لاح  ياعد  تسا  هدـش  تباجا  يهدـعو  هک  ءاعد  هکنیا  یناشاک : تالیوأت  تسا . باجتـسم  اـعد  هّتبلا 

انف و يارب  یگدامآ  زا  سپ  قیاقحب  لوصو  ياعد  ای  يربنامرف ، یئاسراپ و  هبوت و  سپ  زا  شزرمآ  ياعد  لثم  دهاوخیم  هچنآ  طیارش  يارب 
بوجحم و مدرم  ياعد  هکنیا  هن ! ای  تسا  وا  ریخ  دـهاوخیم  هچ  هک  دـنادن  دـشاب و  نابز  لاـق و  ياـعد  رگا  یلو  تهج ، ره  زا  یگتخاـبلد 

هحفص  ] 518-472- نآرق  - ینعی ٍلالَض » ِیف  ّالِإ  َنیِِرفاکلا  ُءاعُد  ام  َو   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  نامه  دوشیمن و  تباجا  هک  تسا  هرهبیب 
زا یناوخ  ار  وا  هک  رگ  مالّسلا  جئاوح و  رد  ار  ادخ  ناوخ   || ماقم  هکنیا  رد  ياهتکن  میوگ  وت  اب  یفـص : ریـسفت  دوبان . تسا و  عیاض  [ 399

دیناوخ امش  ای  اعد  ددرگ  یک  سفن  زا  باجتسم   || ار  سفن  لیم  هن  وا  تفگ  ارم  ناوخ  ریزگان  لد  زا  تسفن  لیم  تفر   || ریمـض  بلق و 
و دـناهدناوخ ، ءاخ  حـتف  ءاـی و  ّمضب  رکب  وبا  رفعج و  وبا  ریثک و  نبإ  فشک :  60 َمَّنَهَج » َنُولُخدَیَـس   » میئاراد زا  دـیبای  ات  رجا   || میئاتکی  رب 
هک تدارا  ناتسآ  رب  تیب : ینیسح :  27-1- نآرق . - تسا یکی  ینعم  يهجیتن  دناهدناوخ و  ءاخ  ولج  يادـص  ءای و  يالاب  يادـصب  نارگید 

مرذـگ رد  تاهمیرج  رـس  هگنآ ز  || و  مرک  يور  زا  مریذـپ  ینک  هبوت  رگ  داـشگن ! رد  رازه  شیورب  تسود  فطل  هک   || یبـش  داـهن  رس 
نآ ار  سک  چـیه  تاقولخم  تادوجوم و  زا  خـلا » َناسنِإلا - اَـنقَلَخ  دََـقل  : » دومرف رگید  ياـج  هتـشون : فشک   64 خـلا » َنَسحَأَف - مُکَرَّوَص  »

نایمدآ دندّرجم و  ناگدنب  همه  هک  اریز  دوب  یمدآ  اب  هک  دوبن  رـس  نآ  قولخم  چـیه  اب  دـنداد ، ار  یمدآ  هک  دـندادن  لامج  نآ  تروص و 
ّلج ّقح  دـنرامگ . يو  رب  ار  بیقر  ات  دـیاب  یلامج  بحاص  ًابِیقَر » مُکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ   » دـیامرفیم ار  ناـشیا  ناتـسود ، مه  دـنناگدنب و  مه 

طرـش بیقر  هک  اریز  میامـش ، بیقر  نم  تفگ : ارناـیمدآ  میـسرک ، شرع و  بیقر  نم  تفگن : منیمز ، نامـسآ و  بیقر  نم  تفگن  هلـالج 
َو  » هک دادـن  فیرـشت  هکنیا  درکن و  باـطخ  هکنیا  دوـجوم  چـیه  ّقـح  رد  و  تسین ، قوـلخم  چـیه  یمدآ  لاـمجب  تسا و  لاـمج  بحاـص 

ناـبوخ ناوـکین و  يهلمج  زا   710-694- نآرق -382-341- نآرق -93-67- نآرق -24-1- نآرق . - ار كاـخ  یتـشم  هکنیا  رگم  مُکَرَّوَص »
يامن مامت  يهنیئآ  وا  هک  تسا  نیاب  یمدآ  يهرهچ  يرتهب  هک  تسا  قیاقحلا  رحب  رد  ینیـسح : هالک  ياـبیز  یئوت و  رمک  ياـبیز   || هاـپس 

راثآ ّقح و  تفرعم  راونا  تسا و  مهارف  وا  رد  قیاقد  هکنیا  يهمه  تسا و  یلفـس  يولع و  يونعم و  يروص و  ینطاـب و  يرهاـظ و  قیاـقح 
وترپ تخر  نشور ز   || دوجو  ّرـس  يهنیآ  وت  تروـص  يا  یعاـبر : تسا . رادوـمن  هنیئآ  هکنیا  زا  لازی  ـال  هحفص 400 ] تافـص [  نتخانش 

تـسا هراـشا  هیآ  هکنیا  رد  ناـیبلا : حور  دوجو  ّینعم  تروص و  تکلمم  رد   || وـت  وـچ  تسین  سک  نوـک  ود  ره  هعوـمجم  دوهـش  راوـنا 
-100- نآرق . - تسا يزیرنوخ  یهابت و  بجوم  َءامِّدلا » ُکِفـسَی  َو  اهِیف  ُدِسُفی   » دـنتفگ دندرمـش و  تشز ، ار  یمدآ  هک  هکئالم  شنزرـسب 

امش يهمانراک  رد  ار  امش  ياهیدب  هکئالم  دندرک و  تشز  ام  شیپ  ار  امش  نانیچ  نخـس  تسا : هدش  هتفگ  نینچ  ایوگ  هیآ  نیاب  سپ   137
تشون ار  امـش  ياهیئوکن  نآ  ياجب  درک و  كاپ  ار  امـش  ياهـشزغل  هک  درک  بوخ  دوخ  شیپ  رد  ار  امـش  تروص  دنوادخ  یلو  دنتـشون 

یبوخ مه  تروص و  نسح  مه  سپ  ٍتانَـسَح » مِِهتائِّیَـس  ُهّللا  ُلِّدَُـبی  َکـِئلوُأَف   » تسا هتفگ  زین  و  ُءاـشَی » اـم  ُهّللا  اوُحمَی   » تسا هتفگ  هکناـنچ 
هتفگ بئاص  دوشیم . رادـیدپ  وا  یبوخ  زا  دـنزیم و  رود  وا  رب  اهیبوخ  رگد  تسا و  وا  اهیبوخ  يهمه  رادـم  تسا و  یمدآ  صوصخم  ینعم 
رهب زو  همه  ناـهن  دزیا  هتخاـس  وـت  يهـطقن  رد   || باـتک  هـن  نومـضم  رتـفد و  راـهچ  رارـسا   398-342- نآرق -323-296- نآرق : - تسا

هبترم مولع و  نآ  اب   || دـناهداهن  ّتلذـم  كاـخب  رـس  وت  شیپ  همه  ناـیم  رب  رمک  دناهتـسب  صـالخا  || ز  ناگدـنب  وچ  اـهکلف  وت  تمدـخ 
نآ ياهببـس  هتخادنا و  وت  دوجو  زا  شیپ  وت  قزر  هلالج  ّلج  ّقح  هک  ینادیم  نوچ  هتـشون : فشک   64 ِتابِّیَّطلا » َنِم  مُکَقَز  همه  نایناحور 

، يراد رب  قولخم  هب  دوخ  زاین  ینک و  سک  ره  عامطا  لام  تسد  ار  دوخ  وت  هک  دوبن  وکین  هدرک ، نامـض  دوخ  ار  نآ  ندـیناسر  هتخاـس و 
باوخب ار  ّیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : یفاـح  رـشب  «. 55» ینادـنز زا  تسا  ینادـنز  نتـساوخ  يرای  نوچ  قولخم  زا  قولخم  نتـساوخ  يرای 

تسا ناشیورد  ّربکت  رتوکین  نآ  زا  و  باوث ، بلط  رهب  زا  ناشیورد  رب  نارگناوت  تقفـش  تسا  وکین  هچ  تفگ : هد ، يدنپ  ارم  متفگ : مدید 
يزور زا  ار  وت  هک  تسا  نآ  وت  داقتعا  هک  يرگیدارف  تفگ : قاّقد  ّیلع  وبا  داتـسا  هلـالج  لـج  ّقح  مرک  رب  داـمتعا  تیاـغ  زا  نارگناوت  رب 

زا ناشیورد  رب  نارگناوت  تقفـش  تسا  وکین  هچ  تفگ : هد ، يدنپ  ارم  متفگ : مدید  باوخب  ار  ّیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : یفاح  رـشب  هراچ 
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: تفگ قاّقد  ّیلع  وبا  داتـسا  هلالج  لج  ّقح  مرک  رب  داـمتعا  تیاـغ  زا  نارگناوت  رب  تسا  ناـشیورد  ّربکت  رتوکین  نآ  زا  و  باوث ، بلط  رهب 
نآ نم  داـقتعا  تسین و  هحفص 401 ]  ] 360-358- یقرواپ -33-1- نآرق  - هراـچ يزور  زا  ار  وت  هک  تسا  نآ  وـت  داـقتعا  هک  يرگیدارف 

كاپ رایغا  رابغ  زا  هنیـس  هدـنکفا ، رب  دـیرفت  ءادر  هتـسب ، رب  دـیرجت  رزئم  یـشیورد  تسا  اـجک  هآ ، تسین ، هراـچ  وت  زا  ار  يزور  هک  تسا 
ياهتبرـش نیزا  دش و  وج  رب  قزر  تابّیط  همـشچ  مدـق  فطل  مکحب  يو  ّتیعمج  مدـق  ریز  زا  ات  هدرک ، ّالوت  نّوکمب  اّربت و  نوک  زا  هدرک ،

هریغم نب  دیلو  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  لوزنلا : بابسا   66 خلا » َُدبعَأ - نَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُلق  . » دنک شون  تسود  رادـیدب  دراد و  رب  يازفا  ناج 
هکنیا خساپب  هیآ  هکنیا  ریذپب ، ار  دوخ  ناردپ  نید  درگرب و  دوخ  راتفگ  زا  دندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  هعیبر  نب  ۀبیـش  و 

دـشاب و نوبحـسی  لوعفم  هک  تسا  ساّبع  نبإ  تئارق  مال  بصن  ناـیبت :  71 َنُوبَحـُسی » ُلِسالَّسلا  َو   » 36-1- نآرق . - دش لزان  اهنآ  داهنـشیپ 
لـسالّسلا یف   » ینعی دـشاب  ریدـقت  رد  یف »  » هک تسا  هدـش  لـقن  مـال  ّرج  زین  تسا و  هدـناوخ  موـلعم  تروـصب  ءاـی  حـتف  اـب  ار  نوبحـسی » »

مگ دنیوگ  دیدرک  هچ  ار  دوخ  دوبعم  ياهتب  هک  دنسرپب  نارفاک  زا  نوچ  ینعی  عمجم :  74 خلا » اّنَع - اوُّلَض  اُولاق   » 30-1- نآرق «. - نوبحسی
هک میدیتسرپن  يزیچ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  اوُعدَن » نُکَن  َمل  َلب   » دـعب يهلمج  و  میرادـن . اهنآ  رب  تردـق  دـنتفر و  ام  تسد  زا  دـندش و 

تـسا هتفگ  ملـسم  وبا  میدیتسرپن . دشاب  هتـشاد  نایز  دوس و  یئاونـش و  یئانیب و  هک  يزیچ  ینعی  دناهتفگ  و  دهد . يدوس  دـشاب و  هتـسیاش 
دش و عیاض  ام  تدابع  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسین . يزیچ  هکنیا  دیوگ  دربن و  يدوس  يزیچ  زا  یسک  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  هکنیا 

رخف ناـتخرد  رب  ناـهایگ  تـفگ : یمیکح  ناـیبلا : حور   76 َنیِرِّبَـکَتُملا » يَوثَم  َسِئبَـف   » 221-195- نآرق -22-1- نآرق . - میدرکن يراـک 
هکنیا رد  دنروخیم . ام  يهویم  زا  اسراپ  مدرم  هک  میرتهب  ام  دنتفگ : ناتخرد  دـننکیمن . هانگ  اهنآ  دـنروخیم و  نایاپ  راهچ  ار  ام  هک  دـندرک 

نوچ دـش . هدـیرفآ  رکـش  وا  رد  هک  دـش  بجوم  ینتورف  هکنیا  ناـسنا . هن  ناوـیح و  يارب  هن  مرادـن  يدوـس  نم  هک  درک  ینتورف  ین  ناـیم 
وراج يارب  ار  ین  رـس  لگ  شیزارفندرگ  ربک و  هکنیا  يارب   37-1- نآرق . - منیریـش نوچ  مرترب  همه  زا  هک  دیلابب  دید  دوخ  دوس  ینیریش 

ربمغیپ هک  ّرذ  وبا  زا  تسا  یتـیاور  فشک :  78 َکیَلَع » صُـصقَن  َمل  نَم  . » دنبورب اهحارتسم  هحفـص 402 ] نآ [  اب  مدرم  ات  دـندرک  تسرد 
رازه تشه   29-1- نآرق : - دـناهتفگ یـضعب  و  تسا . هدوب  رازه  راـهچ  تسیب و  دـص و  ناربـمغیپ  يهرامـش  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

: دناهتفگ یضعب  و  مدش . ثوعبم  نم  ربمغیپ  رازه  تشه  زا  سپ  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  تسا  یتیاور  يهطـساوب  دناهدوب 
ریونت  83 ِتانِّیَبلِاب » مُُهلُـسُر  مُهتَءاج  اّمَلَف  . » درک لوبق  ار  همه  دـیاب  تسین و  زیاج  اـهنآ  يهرامـش  ندرک  دودـحم  تسین و  مولعم  ناشددـع 

َنِم مُهَدـنِع  اِمب  اوُحِرَف   » 46-1- نآرق . - دـنداد اهنآب  يراددوخ  ماـجنا و  ياهروتـسد  دـندرک و  ناـش  یهن  رما و  ناربمغیپ  ینعی  ساـبقملا :
نآب نارفاک  ینعی  دـناهتفگ : دـهاجم  يرـصب و  نسح  دـندوب . لدـشوخ  دوخ  ملع  هب  ناربمغیپ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  عمجم :  83 ِملِعلا »

ار نآ  هک  دندوب  داش  دوخ  رفک  كرشب و  نارفاک  ینعی   41-1- نآرق : - تسا هتفگ  كاّحض  دندوب . داش  دنتشادنپیم  ملع  دوخ  هک  یلهج 
زیخاتسر زگره  هک  مینادیم  نینمؤم  هکنیا  زا  رتهب  ام  دنتفگیم : هک  هکنیا  هب  دندوب  داش  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط : دنتـشادنپیم . ملع 

هکنانچ عیانص  یسانش و  رتخا  یعیبط و  مولع  ای  دنتـشادنپیم  ملع  ار  نآ  هک  نارفاک  يهلطاب  دیاقع  ینعی  نایبلا : تشاد . میهاوخن  یباذع  و 
زا هار  دوخ  هک  تسین  ناربمغیپ  هب  يزاین  ار  ام  دنتفگیم : دنتسنادیم و  رترب  ار  دوخ  مولع  راکفا و  دندرمشیم و  کچوک  ار  ایبنا  مولع  امکح 

يربهر ار  ام  هک  یـسکب  میرادـن  زاین  میاهتـساریپ و  بّذـهم و  دوخ  اـم  تفگ : یـسوم  شیادـیپ  ماـگنهب  طارقـس  هکناـنچ  میاهتـسناد  هاـچ 
تالایخ و زا   || ناوخم  تمکح  ار  لهج  نک  اهر  ناـنیدیب  ملع   415-413- یقرواـپ : - تسا هتفگ  یبرغم  تسا : هتفگ  یبرغم  «. 56» دنک

یلو دراد  شناد  و  هحفـص 403 ] ملع [  هک  دنتـشادنپیم  نوچ  دندناوخیم  مکحلا  وبا  مالـسا  زا  شیپ  ار  لهج  وبا  نزم  مد  نانوی  لها  نونظ 
يارـس تسا : هتفگ  ظفاح  دـنتفگ . لـهج  وبا  ار  وا  يور  هکنیا  زا  تفریذـپیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نخـس  تشاد  شناد  ملع و  رگا 

- نآرق : - نایبلا حور   83 َنُؤِزهَتسَی » ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح   » تسین انیب  مشچ  اناد و  لد  نوچ  دوس  هچ   || قاور  قاط  ملع و  ثحب  هسردم و 
ملع فاطلا  ار  وت  يا   || نک  وفع  دّمحم  ياک  دمآ  زاب  دنامب  ژک  شناهد  ار  دمحا  مان   || دـناوخب  رخـست  زا  درک و  جـک  ناهد  نآ   45-1
ردنا شلیم   || درد  سک  هدرپ  هک  دـهاوخ  ادـخ  نوچ  لها  بوسنم و  ار  سوسفا  مدـب  نم   || لهج  مدرکیم ز  سوسفا  ار  وت  نم  ندـل  نم 
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درک  || ناهج  رد  ار  ام  هک  ار  وا  ساپـس  سپ  سفن  نابویعم  بیع  رد  دنز  مک   || سک  بیع  دشوپ  هک  دهاوخ  ادخ  رو  درب  ناکاپ  يهنعط 
ساپ هب  ور  وچمه   || شیپ  ناگرگ  نآ  لاح  زا  ام  هک  ات  قبس  ردنا  هیضام  نورق  رب   || ّقح  ياهتسایس  نآ  میدینش  ات  ناینیـشیپ  سپ  زا  ادیپ 

دنپ دیرگنب و   || نایع  ناگرگ  نآ  مشپ  ناوختـسا و  نایب  رد  قداص  ّقح  لوسر  نآ   || نامدناوخ  ور  نیز  هموحرم  تّما  شیب  میداد  دوخ 
زا دنریگ  یتربع   || وا  لاح  زا  نارگید  دهنبن  رو  داع  نانوعرف و  ماجنا  دینش  نوچ   || داب  ّیتسم و  هکنیا  دهنب  رس  زا  لقاع  ناهم  يا  دیریگ 

تقیقح نآ  ینعی  ءایـشألا » ّلک  ۀقیقحلا  طیـسب   » دـنیوگیم هک  میدـق  يهفـسلف  حالطـصاب  تسا  هراشا  مّوس  تیآ  - 1 ام : نخس  وا  لالـضا 
وا زا  دورف  و  وا ، وـترپ  زا  داد  ودـب  ناوـتب  زیچ  ماـن  هچنآ  تسا و  ناـمه  زیچ  همه  تسا  هدـشن  هتخاـس  يزیچ  زا  هک  ءزجیب  يهداـس  یعقاو 

تـسا هدرک  يروآدای  تسین  سرتسد  نادـب  ار  سک  هک  تسا  رترب  شناد  نآ  يوس  زا  هک  درک  یفّرعم  ار  نآرق  هکنآ  زا  سپ  نوچ  تسا .
« لوّطلا يذ   » همه رب  يهوالع  دنک و  یتخـس  دریذپب و  دشخبب و  هک  تسا  اهیئاناوت  يهمه  كرتشم  ّدح  اتمهیب  ياناد  میکح و  زیزع  نآ  هک 

ياراد ینعمب  میتشون  تاغل  ینعم  رد  هچرگا  مینک و  ادیپ  ینیـشناج  یـسراف  رد  هحفـص 404 ] میناوتیمن [  ام  بیکرت  هکنیا  يارب  هک  تسا 
یعیسو رایسب  تقیقح  کی  دیآیم  رطاخب  بیکرت  هکنیا  زا  هک  ینعم  نآ  تسا و  ظفل  حرش  اهنیا  نکل  يزاینیب  یئاناوت و  لضف و  ششخب و 

هدنرآ و دیدپ  هکلب  دشاب  هدرک  مهارف  یئاج  زا  هک  تسا  تافص  هکنیا  ّتیکلام  دوصقم  هن  و  ءایشألا » ّلک  ۀقیقحلا  طیسب   » میتفگ هک  تسا 
تایآ رد  يوگتفگ  تسا  هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  هک  تسا  ینعم  نیمه  يارب  تسا و  لئاضف  هکنیا  يهدـنروآ  مهارف  یلـصا و  بحاـص 

نینچ ياههناشن  رد  رگید  یـسک  رفاک  مدرم  زج  فارحنا و  تسا و  رفک  دولوم  ّطقف  زیچ  همه  يهدنرآ  دـیدپ  تقیقح  هکنیا  يدـنوادخ و 
نمؤم رادتسود  دنراد و  راک  رـس و  نامیا  اب  مه  تعیبط  لماوع  هک  دهدیم  ناشن  تایآ 7 و 8 و 9  - 2 دنکیمن . لادج  شکمشک و  تردق 
لماوع نانکراک و  نآـب  تسا  هراـشا  َشرَعلا » َنُولِمحَی  َنیِذَّلا   » يهلمج نوچ  وا  حـلاص  نادـنواشیوخ  دنـسک و  نینچ  يوگ  اـعد  دنتـسه و 

هک تسا  يرتگرزب  لماوع  دولوم  اـم  یئاـناوت  هشیدـنا و  هکنیا  اریز  دـنراد  شود  رب  ار  اـم  شنیرفآ  هکنیا  ناـمزاس  نیرترب  راـب  هک  تعیبط 
تردق لقع و  امب  دنتـسه و  ضیف  يهطـساو  شرع و  لماح  هک  دنتـسه  اهنامه  دنوشیم و  هدـیمان  لوقع  ای  هکئالم  ياهتـسد  ره  حالطـصاب 

نآ يهدـیرفآ  هدـیدپ و  دوخ  هک  دـناهدرک  كرد  ار  تقیقح  هکنیا  نوچ  دنتـسه  لازی  تردـق ال  لـقعب و  میلـست  اـهنآ  دوخ  سپ  دـناهداد 
-166- نآرق . - دننکیم رافغتـسا  زین  اهنآ  بوخ  ناشیوخ  دنتـسه و  نمؤم  هک  اهنآ  يارب  دنتـسه ، ماجنا  زاغآیب و  يهدارا  لقع و  تردق و 
رفک و تبقاـع  هک  تسا  هدـش  يروآداـی  رّرکم  تقیقح  هکنیا  راـک و  دـب  مدرمب  تسا  میب  دـیدهت و  یگمه  ات 22  تاـیآ 10  زا  - 3 199

تهج دنـسرن و  دصقمب  دننک و  یـصالخ  يوزرآ  هدیـسر  بلب  ناج  هدش و  هاتوک  اج  همه  زا  ناوت  تسد و  هک  دسریم  اج  هکنیا  هب  یجک 
لصاب ناجیب  راد و  ناج  تادوجوم  يهمه  یگتسباو  هک  تسا  هکنیا  میاهتشون  تسا  هدوب  بسانم  هک  باتک  هکنیا  رد  اج  دنچ  هکنانچ  نآ 

داـهن تعیبط و  بجومب  شنیرفآ  لـصاب  ناـجیب  راد و  ناـج  تادوجوم  یلو  تسه  هاوخاـن  هاوخدوخ و  داـهن  تعیبط و  بجومب  شنیرفآ 
یگتـسباو زین  دوخ  يهشیدنا  هداراب و  دیاب  هحفـص 405 ] دـنراد [  هشیدـنا  هدارا و  هک  راد  ناج  تادوجوم  یلو  تسه  هاوخان  هاوخدوخ و 
يدوجوم ره  هکنانچ  نوچ  دوب  دنهاوخ  صقان  مک و  جک و  هن  رگ  دنشاب و  مامت  تسرد و  تسار و  يدوجوم  ات  دنشاب  هتـشاد  دوخ  لصاب 

زا سپ  ای  دشیمن  دوجوم  لّوا  زا  ای  هن  رگ  تسا و  هدنام  یقاب  هدش و  ادـیپ  هک  تسه  شنیرفآ  لوصا  للعب و  هتـسب  دوخ  ّتیدوجوم  يهمهب 
ات دشاب  هدارا  لقع و  تابجوم  لوصا و  للعب و  يهتـسباو  دـیاب  مه  وا  يهشیدـنا  لقع و  هدارا و  سپ  دـشیم ، دوبان  یگتـسباو  هطبار و  عطق 

دوخ یتمالـسان  صقن و  راتفرگ  هشیمه  دوب  ملاسان  صقان و  هک  يزیچ  تسا و  صقان  ملاسان و  هدـش و  ادـج  هن  رگ  دـنامب و  ملاس  یقاـب و 
لـش روک و  نمزم و  رامیب  لثم  دوش ، مامت  دسر و  رخآب  یتقو  هک  تسین  هّدام  زا  اهیتمالـسان ، رگید  لثم  یتمالـسان  صقن و  هکنیا  تسه و 

تسا رودب  لاوز  هّدام و  ضراوع  زا  تسا و  يّدام  تیـصاخ  زا  رترب  هک  تسا  یناسفن  یناور و  صقن  هکنیا  هکلب  دوش  هدوسآ  دریمب و  هک 
رارکت هکنیا  ّتلع  کی  هّتبلا  هدـمآ  رّرکم  نآرق  يهروس  نیدـنچ  رد  هک  دوشیم  زاغآ  یـسوم  ناتـساد  تیآ 23  زا  - 4 تسا . یگـشیمه  و 
ناتسرپ تب  دزن  رد  دوهی  نید  ترهـش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  اهنآ  تمواقم  نامز و  نآ  رد  تسا  برع  يدوهی  ّتیعقوم  ّتیمها 

يدرم زردنا  دنپ و  هک  تسا  هدـمآ  نایمب  نخـس  رگید  يور  زا  تایآ  هکنیا  رد  هک  تسا  هکنیا  هّتبلا  بلطم  هکنیا  نایب  رگید  تهج  برع .
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درخ و درم  هک  دنکیم  یفّرعم  رخآ » ات  ُتذُع - یِّنِإ  یـسُوم  َلاق   » تیآ 27 - 5 یـسوم . اب  نوعرف  مدرم و  یتّین  دـب  ربارب  رد  تسا  هاوخ  ریخ 
هک دوشیم  ّقحب  يهدـنهانپ  درخ  هزیرغ و  بجوم  هب  درادـن و  ادـخ  زا  نتـساوخ  کمک  زج  ياهراچ  یئوگروز  تردـق و  ربارب  رد  هشیدـنا 
زا - 6 230-223- نآرق -41-13- نآرق . - دوشیم قیاف  دریگیم و  هجیتن  دوخ  دادمتسا  لّکوت و  نیمه  زا  ماجنا  رس  و  خلا » ُتذُع -  » دیوگیم
رزب رورغم  هکنآ  یلو  دوشیم  روآدای  دروآیم و  شیپ  ار  اهیراوشد  شیاشگ  ياههار  دنمدرخ  هاوخ و  ریخ  درم  هک  تسا  يروآدای  تیآ 28 

نوعرف هکنانچ  درادـن ، مدرم  هحفـص 406 ] داسف [  حالـص و  يهشیدنا  دـنکیم و  لابند  ار  دوخ  يهتـساوخ  لیلد  نودـب  تسه  دوخ  روز  و 
-35- نآرق . - مشکب ار  یـسوم  دیاب  مراذگیم و  امـش  ياپ  شیپ  نم  هک  تسا  نیمه  تسرد  هار  ینعی  ِداشَّرلا » َلِیبَس  ّالِإ  مُکیِدهَأ  ام   » تفگ

يهجیتن یتخـسرس  هکنیا  دـننکیم و  ثحب  هتـشادن  لیلد  هک  ار  درخیب  مدرم  يوخ  دـهدیم  ناشن  خـلا » َنُولِداُجی - َنیِذَّلا   » تیآ 36 - 7 75
تـسرد یـشور  اب  رگا  هک  قیاـقح  كرد  درخ و  زا  ّتیمورحم  تسا و  لد  ندـش  رهم  نآ  ماـجنا  رـس  هک  تسا  يرگمتـس  یهاوخ و  دوخ 

درم دنکیم  یفّرعم  تیآ 41 و 42  - 8 37-13- نآرق . - درک دنهاوخن  لیلد  نودب  لدـج  دـنیاین  راب  هاوخ  دوخ  رگمتـس و  دـنوش و  تیبرت 
لقع و زج  تسا  یچ  امش  نم و  توافت  ینعی  خلا » ِةاجَّنلا - َیلِإ  مُکوُعدَأ  ِیل  ام   » دسرپیم هک  ار  رس  دوخ  درخیب  دارفا  هاوخریخ و  دنمدرخ 
ام ِِهب  َكِرشُأ   » هک هتسنادن  زا  يوریپ  یتشز  دنکیم  دزشوگ  هوالعب  و  نم ، نتخوس  امش  مهاوخیم و  ار  امـش  تاجن  نم  هک  فیرـش  ساسحا 

-9 339-310- نآرق -129-93- نآرق . - تسا نتفر  شتآ  نوردب  لثم  مه  نتفر  هتسنادن  یپ  رد  هک  دناسریم  ار  بلطم  هکنیا  خلا » َسَیل »-
لد راوتـسا  رطاخ و  هدوسآ  هزادنا  نیاب  دیاب  دوخ  تاراهظا  ربارب  رد  نامیا  اب  درم  هک  ار  نامیا  تردق  نانیمطا و  دنایامنیم  بوخ  تیآ 44 

اب درب و  دیهاوخ  یپ  نم  ياههتفگ  نیاب  رخآ  خلا » ُلُوقَأ »- ام  َنوُرُکذَتَسَف   » هک دنک  دیدهت  هنوگ  هکنیا  هب  ار  دوخ  نیفلاخم  دناوتب  هک  دشاب 
« خـلا َنُولِداـُجی - َنیِذَّلا  َّنِإ   » تـیآ 56 - 10 253-221- نآرق . - دـندش راتفرگ  نیفلاخم  تفاـی و  تاـجن  ناـیب  تردـق  تماقتـسا و  نیمه 

ذِعَتساَف  » رخآ يهلمج  دنبلطیم و  ینوزف  دنوشیمن و  مارآ  زاب  دنـسریم  دوخ  دصقمب  هک  هزادنا  ره  ات  دنمزآ  هاوخدوخ و  مدرم  هک  دنامهفیم 
-45-14- نآرق . - درک واب  يهذاعتـسا  دش و  ّقح  يهدـنهانپ  دـیاب  هزادـنایب  اجبان و  ياههتـساوخ  هنوگنیا  ربارب  رد  دـنامهفیم  خـلا » ِهّللِاب -
نود و ره  یگدنب  ینتورف و  هدیجنـسن  هک  یئاهنآ  ماجنا  رـس  دهدیم  ناشن  خلا » َنیَأ - مَُهل  َلِیق  َُّمث   » تایآ 73 و 74 - 11 203-183- نآرق
-48-20- نآرق  - هلمج و  میداد ، دایب  میتشاد  هچ  ره  اّنَع » اوُّلَـض   » دـننکیم رارقا  يراچان  زا  تبقاـع  دـننکیم و  راومه  دوخ  رب  ار  تسیاـشان 
زا فرحنم  مدرم  یهارمگ  بجوم  هک  دـنکیم  رادومن  ار  تقیقح  هکنیا  خـلا » ُّلُِضی - َِکلذَـک   » هیآ رخآ  هحفص 407 ]  ] 219-204- نآرق

دنکیم و هارمگ  ادخ  دنریذپیمن  ار  ّقح  نخس  دننکیم و  دوخ  زا  رتشزرایب  میلست  ار  دوخ  هک  روج  هکنیا  هب  نوچ  تسا  شور  راک و  نیمه 
ماقم و هاج و  ياراد  یعّدـم و  رهب  میلـست  دنتـسه و  ّتیـصخشیب  مدرم  هک  ار  نیرفاک  دـنادرگیم  رب  یمدآ  شور  نید و  میقتـسم و  هار  زا 
یـشوخ و يارب  هک  ار  تّمه  نود  درخیب  مدرم  هنوگنیا  يوخ  دـنکیم  نشور  بوخ  خـلا » ُمتنُک - اـِمب  مُِکلذ   » يهلمج دـعب  تیآ  صوصخب 

میوش قیقد  مدرم  یـصوصخ  قالخا  هب  زورما  رگا  هکنانچ  دنـشورفیم  یگرزب  نارگید  رب  دنوشیم و  نتورف  سکان  سک و  رهب  دوخ  هدنخ 
تیآ 78 - 12 437-416- نآرق -29-11- نآرق . - تسا یگدنز  شور  نیمه  يور  اهنآ  یـشوخ  رنه و  هک  دنتـسه  ناسک  رایـسب  مینیبیم 
رب ياهزجعم  ياهناشن و  یتمالع و  ربمغیپ  تسا  نکمم  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراشا  دـیاش  خـلا » ّالِإ - ٍۀَـیِآب  َِیتأَـی  نَأ  ٍلوُسَِرل  َناـک  اـم   » يهلمج

يهزاجا تحلـصم و  ماگنهب  طقف  دشاب  هتـشاد  ياهزجعم  هناشن و  دوخ  اب  هک  تسین  مزال  یلو  دروایب  دوخ  يربمغیپ  هاوگ  راتفگ و  یتسرد 
قح شریذپ  تسردان و  زا  تسرد  زیمت  شجنس و  يهدامآ  هک  وگ  هدوهیب  رکنم و  ربارب  رد  هن  رگ  دشاب و  هتـشاد  يزیچ  نینچ  دناوتیم  ّقح 
ِهّللا ُرمَأ  َءاج  اذِإَف   » رخآ يهلمج  هکنانچ  درک  راذگاو  قح  يرواد  هاگدادب  ار  وا  راک  رـس و  یتسیاب  هکلب  تشاد  دـیابن  هزجعم  راظتنا  تسین 

هک دیایب  ادخ  رما  هک  تسا  یتقو  وا  نیفلاخم  وا و  نایم  تواضق  طقف  درادن و  هزجعم  دوخ  زا  ربمغیپ  هکتسا  هکنیا  رد  حیرص  ِّقَحلِاب » َیُِضق 
رما  » هک دناهدرک  حیرـصت  نیرّـسفم  میتشون و  همجرت  رد  هکنانچ  دـنوش  موکحم  دـنرب و  نایز  نیرکنم  نایوگ و  هدوهیب  تسا و  زیخاتـسر 
نامز نآ  ناشیدـنا  جـک  شنزرـس  رب  هوـالع  خـلا » اوُریِـسَی - مَلَف  َأ   » تـیآ 82 - 13 610-564- نآرق -70-22- نآرق . - تماـیق ینعی  هّللا »

رد ایآ  هک  دناهدراذگ  اجب  دناهداد و  ماجنا  نارگید  هچنآ  رد  ندش  نیبکیراب  ناگتـشذگ و  راثآ  زا  نتفرگ  تربع  دنپ و  رب  تسا  یئامنهار 
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ّدس هحفص 408 ]  ] 34-14- نآرق  - دباعم و نتخاس  لثم  دناهدرک  ّتلم  کلمب و  تمدخ  دناهتفر و  دیفم  میقتـسم و  تبثم و  هارب  دوخ  راک 
یگدـنز دـعاوق  دـیاقع و  ءارآ و  يرادـهگن  مه  یئاـشگراک و  مه  تسا و  یئاـمن  رنه  مه  هک  راوشد  ياـههار  ندـیرب  ندوـشگ و  بآ و 

هچنآ ای  و  دـناهدرک ، هچنآ  زا  رتهب  يراک  ماجنا  رد  شـشوک  مه  درک و  يرادـهگن  ار  نآ  دـیاب  هک  ناگدـنیآ  یئامنهار  يارب  ناگتـشذگ 
دیآیم مشچب  هدنام و  ياجب  هچنآ  هک  تسا  هدوب  يرگمتـس  یئامنتردق و  ینارـسوه و  يارب  دـناهدراذگ  ياجب  دوخ  زا  هتـشذگ  ياهتردـق 
يریگ ولج  نآ  ریاظن  شیادیپ  زا  تسیرگن و  نآب  تربع  ترفن و  مشچب  یتسیاب  نایاونیب و  ناوختسا  تسوپ و  تسا و  ناگراچیب  لد  نوخ 

زا يدایز  ياههنومن  هک  ار  بّصعتم  لهاج  مدرم  يوخ  دـهدیم  ناـشن  بوخ  ِملِعلا » َنِم  مُهَدـنِع  اـِمب  اوُحِرَف   » يهلمج تیآ 83  - 14 درک .
عمط و تسایـس و  هدیدپ  ياهباتک  رد  هک  دنتـسه  یلیطابا  هب  شوخلد  دنراد و  ماقم  هاج و  ملع و  يهیعاد  دننکیم و  یئامن  دوخ  زونه  اهنآ 

یـشزرا ار  یگدـنز  تاـنّیب  یملع و  نیناوق  يور  چـیهب  دـناهدرک و  مدرم  لاـفغا  زیواتـسد  لزنم و  یحو  دناهدرمـش و  نّودـم  ملع  بّصعت 
دنریقح روفنم و  دوخ  خلا » مِِهب - َقاح   » دافم و  دـنراد . زارد  دـناهرهبیب  نآ  زا  دوخ  هک  ملاع  ملع و  رهب  رخـسمت  هنعط و  نابز  دـنهدیمن و 

- نآرق -62-22- نآرق . - دننادنمدرخ سوسف  هرخـسم و  دنتـسه و  نارگید  شود  رب  راب  دـنربخیب و  یگدـنز  مولع  اهراک و  يهمه  زا  هک 
هحفص 409]  ] 520-507

تلّصف هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   41 - 

ات 54] تایآ 1  [: 41  ] تلصف هروس  ]

َو ًاریَِشب  [ 3  ] َنوُمَلعَی ٍموَِقل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُُهتایآ  تَلُِّصف  ٌباتِک  [ 2  ] ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلیِزنَت  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َِکنَیب َو  اِننَیب  نِم  َو  ٌرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  ِهَیلِإ  انوُعدـَت  اّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اـُنبُوُلق  اُولاـق  َو   191-1- نآرق [ - 4  ] َنوُعَمـسَی مُهَف ال  مُهُرَثکَأ  َضَرعَأَف  ًاریِذَن 

[6  ] َنیِکِرشُمِلل ٌلیَو  َو  ُهوُرِفغَتسا  َو  ِهَیلِإ  اوُمیِقَتساَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  مُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  مُُکلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  [ 5  ] َنُوِلماع انَّنِإ  لَمعاَف  ٌباجِح 
َنوُرُفکََتل مُکَّنِإ  َأ  ُلق  [ 8  ] ٍنُونمَم ُریَغ  ٌرجَأ  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 7  ] َنوُِرفاک مُه  ِةَرِخآلِاب  مُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُؤی  ـال  َنیِذَّلا 

َو اهِیف  َكَراب  َو  اِهقوَف  نِم  َیِساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو   595-1- نآرق [ - 9  ] َنیَِملاعلا ُّبَر  َِکلذ  ًادادنَأ  َُهل  َنُولَعَجت  َو  ِنیَموَی  ِیف  َضرَألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب 
انیَتَأ اَتلاق  ًاهرَک  َوأ  ًاعوَط  اِیتئا  ِضرَِألل  َو  اَهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث  [ 10  ] َنِیِلئاّسِلل ًءاوَس  ٍماّیَأ  ِۀََعبرَأ  ِیف  اهَتاوقَأ  اهِیف  َرَّدَـق 

ِزیِزَعلا ُریِدقَت  َِکلذ  ًاظفِح  َو  َحِیباصَِمب  اینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحوَأ  َو  ِنیَموَی  ِیف  ٍتاوامَـس  َعبَـس  َّنُهاضَقَف  [ 11  ] َنیِِعئاط
اوُُدبعَت ّالَأ  مِهِفلَخ  نِم  َو  مِهیِدیَأ  ِنَیب  نِم  ُلُسُّرلا  ُمُهتَءاج  ذِإ  [ 13  ] َدوُمَث َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َلثِم  ًۀَقِعاص  مُُکترَذـنَأ  لُقَف  اوُضَرعَأ  نِإَف  [ 12  ] ِمِیلَعلا

اُولاق َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  اوُرَبکَتـساَف  ٌداع  اّمَأَف   717-1- نآرق [ - 14  ] َنوُِرفاک ِِهب  ُمتلِـسرُأ  اِمب  ّانِإَف  ًۀَِکئالَم  َلَزنََأل  انُّبَر  َءاش  َول  اُولاق  َهّللا  َّالِإ 
ٍماّیَأ ِیف  ًارَصرَص  ًاحیِر  مِهیَلَع  انلَسرَأَف  [ 15  ] َنوُدَـحجَی اِنتایِآب  اُوناک  َو  ًةَُّوق  مُهنِم  ُّدَـشَأ  َوُه  مُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  ًةَُّوق  اّنِم  ُّدَـشَأ  نَم 

یمَعلا اوُّبَحَتـساَف  مُهانیَدَهَف  ُدوُمَث  اّمَأ  َو  [ 16  ] َنوُرَـصُنی مُه ال  َو  يزخَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََعل  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  ِيزِخلا  َباذَـع  مُهَقیِذـُِنل  ٍتاسَِحن 
ِهّللا ُءادعَأ  ُرَـشُحی  َموَی  َو  [ 18  ] َنوُقَّتَی اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـنیََّجن  َو  [ 17  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  ِنوُهلا  ِباذَعلا  ُۀَقِعاص  مُهتَذَخَأَف  يدُـهلا  یَلَع 

َو [ 20  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  مُهُدُولُج  َو  مُهُراصبَأ  َو  مُهُعمَـس  مِهیَلَع  َدِهَـش  اـهُؤاج  اـم  اذِإ  یّتَح   657-1- نآرق [ - 19  ] َنوُعَزُوی مُهَف  ِراـّنلا  َیلِإ 
نَأ َنوُِرتَتسَت  ُمتنُک  ام  َو  [ 21  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  مُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءیَش  َّلُک  َقَطنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  اَنَقَطنَأ  اُولاق  انیَلَع  ُمتدِهَـش  َِمل  مِهِدُولُِجل  اُولاق 

ُمتنَنَظ يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  مُِـکلذ  َو  [ 22  ] َنُولَمعَت اّمِم  ًارِیثَک  ُمَلعَی  ـال  َهّللا  َّنَأ  ُمتنَنَظ  نِکل  َو  مُکُدُولُج  ـال  َو  مُکُراـصبَأ  ـال  َو  مُکُعمَـس  مُکیَلَع  َدَهـشَی 
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َو  651-1- نآرق [ - 24  ] َنِیبَتعُملا َنِم  مُه  اـمَف  اُوِبتعَتـسَی  نِإ  َو  مَُهل  ًيوثَم  ُراـّنلاَف  اوُِربصَی  نِإَـف  [ 23  ] َنیِرِساخلا َنِم  ُمتحَبـصَأَف  مُکادرَأ  مُکِّبَِرب 
اُوناک مُهَّنِإ  ِسنِـإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  مِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلوَقلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  َو  مُهَفلَخ  اـم  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  اـم  مَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـنَُرق  مَُهل  انـضَّیَق 

مُهَّنَیِزجََنل َو  ًادیِدَش  ًاباذَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیُِذنَلَف  [ 26  ] َنُوِبلغَت مُکَّلََعل  ِهِیف  اوَغلا  َو  ِنآرُقلا  اَذِهل  اوُعَمـسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 25  ] َنیِرِساخ
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  َو  [ 28  ] َنوُدَحجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِدلُخلا  ُراد  اهِیف  مَُهل  ُراّنلا  ِهّللا  ِءادـعَأ  ُءازَج  َِکلذ  [ 27  ] َنُولَمعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوسَأ 

َُّمث ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ   697-1- نآرق [ - 29  ] َنِیلَفـسَألا َنِم  انوُکَِیل  انِمادـقَأ  َتَحت  امُهلَعَجن  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  انّالَـضَأ  ِنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر 
ِیف َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  مُکُؤاِیلوَأ  ُنَحن  [ 30  ] َنوُدَـعُوت ُمتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلِاب  اوُرِـشبَأ  َو  اُونَزَحت  َو ال  اُوفاَخت  ّالَأ  ُۀَِـکئالَملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتـسا 
َلِمَع َو  ِهّللا  َیلِإ  اعَد  نَّمِم  ًالوَق  ُنَسحَأ  نَم  َو  [ 32  ] ٍمیِحَر ٍروُفَغ  نِم  ًالُُزن  [ 31  ] َنوُعَّدَت ام  اهِیف  مَُکل  َو  مُکُسُفنَأ  یِهَتـشَت  ام  اهِیف  مَُکل  َو  ِةَرِخآلا 

ٌِّیلَو ُهَّنَأَک  ٌةَوادَـع  ُهَنَیب  َو  َکَنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  عَفدا  ُۀَـئِّیَّسلا  َو ال  ُۀَنَـسَحلا  يِوَتـسَت  ـال  َو  [ 33  ] َنیِِملـسُملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص 
ِهّللِاب ذِعَتساَف  ٌغَزن  ِناطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَزنَی  اّمِإ  َو  [ 35  ] ٍمیِظَع ٍّظَح  ُوذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  اـم  َو   637-1- نآرق [ - 34  ] ٌمیِمَح

نِإ َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّلل  اوُدُجـسا  َو  ِرَمَقِلل  َو ال  ِسمَّشِلل  اوُدُجـسَت  ُرَمَقلا ال  َو  ُسمَّشلا  َو  ُراهَّنلا  َو  ُلـیَّللا  ِِهتاـیآ  نِم  َو  [ 36  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُـه  ُهَّنِإ 
َضرَألا يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  نِم  َو  [ 38  ] َنُومَأسَی مُه ال  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی  َکِّبَر  َدنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبکَتـسا  ِنِإَف  [ 37  ] َنوُُدبعَت ُهاّیِإ  ُمتنُک 

َنیِذَّلا َّنِإ   692-1- نآرق [ - 39  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتوَملا  ِیحَُمل  اهایحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َتبَر  َو  تَّزَتها  َءاملا  اَـهیَلَع  اـنلَزنَأ  اذِإَـف  ًۀَعِـشاخ 
َّنِإ [ 40  ] ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُمتئِـش  ام  اُولَمعا  ِۀَـمایِقلا  َموَی  ًانِمآ  ِیتأَی  نَم  مَأ  ٌریَخ  ِراّنلا  ِیف  یقُلی  نَمَف  َأ  انیَلَع  َنوَفخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِـحُلی 

ُلاُقی ام  [ 42  ] ٍدیِمَح ٍمیِکَح  نِم  ٌلیِزنَت  ِهِفلَخ  نِم  َو ال  ِهیَدَی  ِنَیب  نِم  ُلِطابلا  ِهِیتأَی  ال  [ 41  ] ٌزیِزَع ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو  مُهَءاج  اَّمل  ِرکِّذلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
َء ُُهتایآ  تَلُِّصف  َول ال  اُولاَقل  ایِمَجعَأ  ًاـنآُرق  ُهاـنلَعَج  َول  َو  [ 43  ] ٍمِیلَأ ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفغَم  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َِکلبَق  نِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  دَـق  ام  ّـالِإ  َکـَل 

ٍدیَِعب ٍناکَم  نِم  َنوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  مِهیَلَع  َوُه  َو  ٌرقَو  مِِهناذآ  ِیف  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َو  ٌءافِـش  َو  ًيدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  لـُق  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجعَأ 
ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مُهَّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِـضَُقل  َکِّبَر  نِم  تَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  انیَتآ  دََـقل  َو   785-1- نآرق [ - 44]

َو اهِمامکَأ  نِم  ٍتارَمَث  نِم  ُجُرَخت  ام  َو  ِۀَـعاّسلا  ُملِع  ُّدَُری  ِهَیلِإ  [ 46  ] ِدـِیبَعِلل ٍمّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  اهیَلَعَف  َءاسَأ  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  [ 45]
نِم َنوُعدَی  اُوناک  ام  مُهنَع  َّلَض  َو  [ 47  ] ٍدیِهَـش نِم  اّنِم  ام  َكّانَذآ  اُولاق  ِیئاکَرُـش  َنیَأ  مِهیِداُنی  َموَی  َو  ِهِملِِعب  ّالِإ  ُعَضَت  َو ال  یثنُأ  نِم  ُلِمَحت  ام 

ًۀَمحَر ُهانقَذَأ  ِنَئل  َو   666-1- نآرق [ - 49  ] ٌطُونَق ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  نِإ  َو  ِریَخلا  ِءاعُد  نِم  ُناسنِإلا  ُمَأسَی  ال  [ 48  ] ٍصیِحَم نِم  مَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُلبَق 
اِمب اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف  ینـسُحَلل  ُهَدـنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُتعِجُر  ِنَئل  َو  ًۀَِـمئاق  َۀَـعاّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذـه  ََّنلوُقََیل  ُهتَّسَم  َءاّرَـض  ِدـَعب  نِم  اـّنِم 

َأ ُلق  [ 51  ] ٍضیِرَع ٍءاعُد  وُذَـف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ِِهِبناـِجب  يأـَن  َو  َضَرعَأ  ِناـسنِإلا  یَلَع  اـنمَعنَأ  اذِإ  َو  [ 50  ] ٍظِیلَغ ٍباذَـع  نِم  مُهَّنَقیِذـَُنل  َو  اُولِمَع 
مَُهل َنَّیَبَتَی  یّتَح  مِهِسُفنَأ  ِیف  َو  ِقافآلا  ِیف  اِنتایآ  مِهیُِرنَـس  [ 52  ] ٍدیَِعب ٍقاقِـش  ِیف  َوُه  نَّمِم  ُّلَضَأ  نَم  ِِهب  ُمترَفَک  َُّمث  ِهّللا  ِدـنِع  نِم  َناک  نِإ  ُمتیَأَر 

-1- نآرق [ - 54  ] ٌطیُِحم ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  مِهِّبَر  ِءاِقل  نِم  ٍۀَیِرم  ِیف  مُهَّنِإ  الَأ  [ 53  ] ٌدیِهَش ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفکَی  َمل  َو  َأ  ُّقَحلا  ُهَّنَأ 
ار هاپـس  رخآ  لّوا و  حتفب  عزو  ردصم  هحفص 413 ] زا [  نوعزوی » . » درس رایـسب  داب  ای  دنت  داب  رـصرص » : » تاغل ینعم  هحفص 412 ]  ] 787
، میدرک رّدقم  میدرک و  تشونرسب  انضّیق » . » ندرک میسقت  قیرفت و  ندرک ، يریگولج  رکشل ، فص  ندرک . ّبترم  يارب  ندرک  يروآعمج 
شنزرـس و هزین ، ای  تسد  اب  ندز  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  عزن » . » دـهدیم ینعم  داد  دروآ و  يزیچ  ادـخ  یـسک  يارب  زین  ضیق  و 
زا ۀعشاخ » . » هانگ رب  ناطیش  هسوسو  داسف ، ینمـشد و  رب  کیرحت  و  ندنابنج ، حالطـصاب  نداد و  تکرح  ار  یـسک  هتـسهآ  ندرک ، تبیغ 

شـشخب گرزب  يادخ  مانب  همجرت : نیمز . ندش  نارابیب  کشخ و  باتفآ ، بورغ  ندش  کیدزن  یـشوپ ، مشچ - ینتورف ، ینعمب  عوشخ 
[ فئاظو قیاقح و  حیرـشتب   ] تسا لّصفم  شتاـیآ  هک   3 نابرهم . ناـسر  يزور  يوس  زا  تسا  یباـتک  هداتـسرف  ورف  هکنیا   2 مح »  » نابرهم

شوگ هک  دـندش  نآ  زا  نادرگ  ور  اهبرع  رتشیب  یلو  دـشخب  دـیما  دروآ و  میب  اـت  یبرع  نآرق  تروصب   4 درخ . نید و  مـلع و  مدرم  يارب 
وت ام و  نایم  تسا و  نیگنـس  ام  ياهـشوگ  دـسریمن و  نآب  وت  توعد  هک  تسا  یفالغب  ام  ياهلد  دـنتفگ : ربمغیپ  اـب  5 و  دنتشادن . یئاونش 

نمب هکنیا  زج  متـسین  شیب  یمدآ  امـش  نوچ  نم  وگب : دّمحم  يا  میتـسه 6  دوخ  راـکب  مه  اـم  هک  نک  یهاوخ  هچنآ  وت  سپ  تسا . هدرپ 
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دنهدیمن و تاکز  هک   7 نیکرـشم . رب  ياو  دیهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  دیور و  وا  يوس  تسار  هارب  سپ  تسا . اتکی  ناتیادـخ  دوشیم  ماهلا 
هک دینآ  رکنم  امش  ارچ  وگب : نارفاک  نیاب  دّمحم  يا   9 دنراد . ّتنمیب  دزم  دنراک  وکین - نمؤم و  هک  اهنآ  یلو   8 دنراد . رواب  زیخاتسر  هن 

يهدیرفآ دیرادنپ  هچنآ  هک   ] ناهج يهمه  يادخ  تسا  وا  هکنیا  اب  دینکیم ! تسرد  کیرـش  زابنا و  وا  يارب  دیرفآ و  زور  ودب  نیمز  هکنیا 
نآ رد  ناگدنهاوخ  يارب  ار  نیمز  مدرم  ياهیکاروخ  زور  راهچ  هب  هک  تکربرپ  هدـنخرف و  دـیرفآ  اههوک  نیمز  يور  رب  هچ   10 تسا ] وا 

هاـگنآ دوـبن و  شیب  يدود  هک  درک  نامـسآ  شنیرفآ  گـنهآ  سپـس   11 درآ .] ردـب  ناـنآ  دـهاوخب ز  هچنآ  هک  ره  اـت   ] درک نـّیعم  ربارب 
درک و نامـسآ  تفه  زور  ودب  دنوادخ  سپ  میدمآ 12  يربنامرفب  دنتفگ : دیـشاب . نامرفب  دنیایب و  هاوخان  هاوخ و  تفگ : نیمز  نامـسآب و 

میکح زیزع  يادخ  هک  تشادب  ظوفحم  تسارآ و  ناگراتـسب  ار  ناهج  هحفص 414 ] هکنیا [  نامسآ  و  درک . يراک  يارب  ار  ینامـسآ  ره 
هک مناسرتیم  ینامسآ  نازوس  شتآ  نآ  زا  ار  امش  وگب : دندش  نآرق  نادرگ ز  ور  نارفاک  رگا  سپ  دوب 13  هدرک  تشون  رس - نینچ  هکنیا 

تـساوخیم نامراگدرورپ  رگا  دنتفگ : اهنآ  دیتسرپن . ادخ  زج  هک  دـندش  روآدای  وس  ره  ناش ز  ناربمغیپ  هک  هاگنآ  دیسر 14  دومث  داعب و 
ناشیا زا  یـسک  دنتـشادنپ : دـندرک و  يزارفندرگ  اور  انب  داع ] مدرم  هک  دوب  هکنیا   ] میرکنم 15 ار  امش  يهتفگ  ام  سپ  داتـسرفیم . هتـشرف 

ام سپ  دـندوب 16  ّقح  تایآ  رکنم  اـهنآ  یلو  تسا . اـهنآ  زا  رترب  دـیرفآ  ار  اـهنآ  هک  يدـنوادخ  تردـق  دـندید  هکنیا  اـب  دـشابن  رتاـناوت 
شیئاوسر يراوخ و  رگید  ناهج  رازآ  هّتبلا  دنشچب و  ناهجنیا  یئاوسر  رازآ و  ات  میداتسرف  ناشرس  رب  تخـس  يداب  دیلپ  موش و  ياهزورب 

يازس دندید و  تیاده  زا  رتهب  ار  یهاردب  يروک و  اهنآ  میدرک و  يربهر  مه  ار  دومث  ّتلم  دنکیمن 17 و  ناش  يرای  سک  تسا و  رتشیب 
زور نآ  هّتبلا  دندنام 19 و  هدوسآ  دندوب  راگزیهرپ  نمؤم و  هک  اهنآ  ناش 18 و  تفرگ  ارف  يراوخب  ینامسآ  يهقعاص  زا  یباذع  ناشراک 
نوچ دنور 20 و  شتآب  رگدکی  یپ  رد  یگمه  نیـسپ  نیـشیپ و  ات  دنرادهگن  ار  همه  دنوش  مهارف  شتآ  يوسب  ادخ  نانمـشد  هنوگنیا  هک 

! دـیدش ام  رب  هاوگ  امـش  ارچ  دـنیوگ : دوخ  تسوپ  اب  اـهنآ  دـهد 21 و  یهاوگ  ناـشراک  رب  ناـش  تسوپ  شوگ و  مشچ و  دـنوش  نوردـب 
دنرب 22 و زاب  ار  امـش  وا  يوسب  ناتدیرفآ و  راب  نیتسخن  هک  تسا  ومه  تسا و  هدرک  ایوگ  ار  همه  هک  دوشگ  ام  نابز  یئادخ  نآ  دنیوگ :

هکنیا درادـن 23 و  ربخ  ناتراک  زا  ادـخ  هک  دـیتشادنپیم  یلو  دیـشوپب  دوخ  تسوپ  شوگ و  مشچ و  یهاوگ  زا  ار  دوخ  دـیتسناوتیمن  اـمش 
رگا تسا و  شتآ  ناشیاج  دـننک  یئابیکـش  رگا  نارفاک  هکنیا  سپ  دیدش 24  هدیدنایز  درک و  دوبان  ار  امـش  دوخ  يادخب  امـش  دب  نامگ 
ناـش مشچب  هک  میدرک  نـّیعم  ناـش  يارب  یناتـسود  ناـکیدزن و  ناـشیراک  دـب  يارب  نوـچ  دنرادن 25  باوج  دـنهاوخب  یتشذـگ  رذـع و 

زا اهتّلم  رس  رب  هچنآ  يور  هکنیا  زا  دیـسریم . تشپ  زا  هک  ترخآ  راک  رد  هچ  دنتـشاد  هدامآ  هک  ایند  زا  هچ  دنتـساوخیم  هچنآ  دنتـسارآیم 
نآرقب دنتفگ : نارفاک  هکنیا  دندوب 26  هدیدنایز  یگدنز  زا  هک  دش  راوتسا  هحفص 415 ] مه [  اهنیا  رب  دوب  هدمآ  نیشیپ  رفاک  یمدآ  ای  وید 

زا رتدب  میناشچیم و  تخس  يرازآ  نانآب  هّتبلا  سپ  دیوش 27  هریچ  نآ  رب  دیاش  ات  دینک  هرخسم  هدوهیب  ینانخس  اب  ار  نآ  دیهدن و  شوگ 
دنشتآ 29 و رد  ّقح  تایآ  راکنا  تازاجمب  نادواج  يارس  رد  هک  ادخ  نانمشد  يازـس  تسا  نیمه  میهدیم 28 و  ناشازس  دننکیم  هچنآ 

تاقبط نیرت  هلفـس  زا  میراذگ و  دوخ  ياپ  ریزب  ات  امنب  امب  دـندرک  نامهارمگ  دـندوب و  ام  نیرق  هک  یمدآ  وید و  نآ  اراگدرورپ  دـنیوگ :
دیشابن و كانهودنا  دیسرتن و  هک  دنیآ  دورف  ناگتشرف  نانآ  رب  دندوب  تسار  هارب  دنتفگ و  دوخ  راگدرورپ  ار  ادخ  هک  اهنآ  یلو  دنوش 30 
ره دیبایب و  يارـس  نآ  رد  دیهاوخ  هچنآ  میئامـش و  تسود  ناهج  ود  رهب  ام  هک  دنداد 31  نآ  دیون  ار  امش  هک  یتشهب  هب  دیـشاب  لدشوخ 
هک تسین  سک  نآ  زا  رت  نخس  کین  یـسک  هّتبلا  33 و  دیوش . یئاریذپ  نابرهم  هدنزرمآ و  يادـخ  يوس  زا  دینیب 32 و  هدامآ  دیئوجب  هچ 

دوخ زا  یکین  هب  ار  يدب  وت  تسین  ربارب  دب  کین و  نوچ  دّمحم  يا  مناملسم 34  نم  هک  دیوگ  دشاب و  راکوکن  دنک و  توعد  ّقح  يوسب 
ناشراتفر هکنیا  زا  گرزب  ياهرهب  هک  دوب  دناتن  ابیکـش  مدرم  زا  زج  راتفر  هکنیا  هّتبلا  دوش 35 و  نابرهم  تسود  نوچ  تنمشد  ات  نک  رود 

وش هدنهانپ  ادخب  يریگب ] ولج  یکین  هب  ار  يدب  یناوتن  هک   ] دیلخ تلدب  يزیچ  ناطیش  زا  نایم  هکنیا  رد  رگا  تسا 36 و  هدش  ناش  بیصن 
اهنآب هن  سپ  دـندنوادخ  تردـق  ياـههناشن  زا  مه  دیـشروخ  هاـم و  زور و  بش و  هک ] نک  رادربخ  ارمدرم   ] اناد 37 و ياونـش  تسا  وا  هک 

و  ] ّقـح هاگـشیپ  هب  هک  اـهنآ  تـسا  گـنن  هدجـس  زا  ار  بارعا  هـکنیا  رگا  دیرفآ 38 و  ار  اهنآ  هک  دینک  هدجـس  یئادـخب  دـینک و  هدـجس 
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هک تسا  يدنوادخ  تایآ  زا  زین  دنشابن 39 و  دوخ  راک  زا  هدناماو  زگره  دنیوگ و  حیبست  ار  وا  زور  بشب و  دنتسه  هبترم ] دنلب  ناگتـشرف 
هدنز ار  نیمز  هکنیا  هکنآ  هّتبلا  سپ  دیآ  رب  شهایگ  دبنجب و  میرآ  دورف  نآ  رب  یبآ  نامـسآ  نوچ ز  هایگیب  هدرم و  ورف  نیمز  ینیبیم  وت 

ام رب  ناشراک  رکف و  دـننکیم  هنخر  ّقح  تایآ  ام و  ياههناشنب  هک  یناسک  زین  تساناوت 40 و  زیچ  رهب  هک  دنک  هدنز  مه  ار  ناگدرم  دـنک 
سپ دوشیم ! هدامآ  هدوسآ  زیخاتـسرب  هکنآ  ای  تسا  رتهب  دنزادنیب  شتآب  هک  ار  نآ  ایآ  هحفص 416 ] دنجنسب [ ] دوخ  سپ   ] تسین هدیشوپ 

دیـسر ناـش  يارب  نآرق  اـهیروآ و  داـی  هکنیا  نوـچ  هک  دـنمدرم  هنوـگ  هکنیا  هّتبلا  تسا 41  انیب  ناـشراکب  ادـخ  هک  دـننک  دـنهاوخ  هچنآ 
شناد و يهمـشچ  رـس  يهدـمآ  دورف  نوچ  درادـن  هار  نآب  لـطاب  هدوهیب و  هک  دـنمدوس 42  زیزع و  سب  تسا  ياهمان  هکنیا  اـب  دـنتفریذپن 
دـنیوگن و وت  اـب  دـش  هتفگ  نیـشیپ  ناربـمغیپ  اـب  هچنآ  زج  هک ] شاـب  هدوـسآ  دـننکیم  هدرزآ  ار  وـت  بارعا  هکنیا  رگا   ] تسا 43 شیاـتس 

برع نابزب  رگا  44 و  تسا ] اهنآ  نابز  هب  هک  دـنراد  ضارتعا  هچ  نآرق  نیاب   ] كاندرد ياهجنکـش  مه  دراد و  شزرمآ  مه  تراگدرورپ 
یبرع شنخـس  تسا و  برع  هدـنیوگ  ارچ  دـشاب و  رادومن  نشور و  اـت ] تسین  اـم  ناـبزب   ] شتاـیآ ارچ  دـندرکیم  ضارتعا  میداتـسرفیمن 

نیب ّقح  دـنرک و  لد  شوگب  دـنتفریذپن  هک  اهنآ  اهلد و  نامرد  و  تسا ، یئامنهار  يارب  ناـتدوخ  ناـبزب  نآرق  هکنیا  وگب : اـهنآب  وت  تسین !
باتک یسومب   45 هک ] دوب  دوهی  يوخ  بارعا  هکنیا  يوخ  دننامه   ] و دنونـشن . دننیبن و  هک  دـننک  ناشزاوآ  رود  یئاج  زا  یئوگ  دنتـسین و 

[ یسوم نیفلاخم  دننامب   ] بارعا هکنیا  دوبن  تراگدرورپ  نّیعم  تشونرس  رگا  دندش و  هتسد  ود  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  میداد و  تاروت 
دوخ دوسب  درک  بوخ  راک  یـسک  رگا  دننادب : یلو   46 لد . دب  دننامگ و  رد  تخـس  اههتفگ  هکنیا  زا  اهنآ  هّتبلا  دندوب و  باذـعب  موکحم 

تسا راد  ربخ  زیخاتـسر  زا  وا  47 و  تسا ] تلادـع  رب  تمایق  و   ] تسین رگمتـس  شناگدـنبب  تراگدرورپ  هچ  دوخ  نایزب  دـب  رگا  هدرک و 
دنوادـخ هک  تسا  زور  نآ  وا و  نامرف  ملعب و  زج  دراذـگن  راب  دوشن و  رادراـب  هداـم  چـیه  دوشن و  رد  دوخ  يهفوکـش  زا  هویم  چـیه  نوچ 

اجنآ . ] دـهدن یهاوگ  نینچ  ام  زا  سک  هک  مینکیم  مالعا  وتب  نونکا  دـنهد : خـساپ  دـیدرک ! نم  زابنا  هک  اهنآ  وک  دـنک : زاوآ  ار  نیکرـشم 
لابند هک ] یمدآ  يوخ  تسا  نیمه  هّتبلا  و   ] دنرادن 49 یهاگزیرگ  هک  دنناد  دنتفرگ و  دوخ  يادخ  ار  هچنآ  دنهد  تسد  زا  هک   48 تسا ]

مینک واب  ینابرهم  يراـتفرگ  سپ  زا  رگا  دوش 50 و  دیماان  تخس  دنیبب  يدب  دسرب و  واب  یبیسآ  رگا  یلو  دوشیمن  هتـسخ  دوریم و  یـشوخ 
یبوخ رسارس  نم  يارب  مدنوادخ  هاگشیپ  هب  دشاب  رگا  دشاب و  مربن  نامگ  يزیخاتسر  و  هحفص 417 ] تسا [  نم  یگتسیاشب  هکنیا  دیوگ :
تمعن واـب  نوچ  هک  تسا  یمدآ  يوخ  زین  میناشچیم 51 و  اهنآب  يرازآ  تخـس  مینکیم و  رادربخ  ناشراک  زا  ار  نارفاک  اـم  یلو  تسا .

هچ وگب : نارفاکب  دّمحم  يا  دشک 52  ازاردب  شیراز  دسر  ودـب  يدـب  كدـنا  رگا  یلو  دـنک  رود  ّقح  ار ز  دوخ  دوش و  نادرگ  ور  میهد 
تردق ياههناشن  يدوز  نیمهب   53 دشاب ! رتهتـشگ  رب  تخب  رتهارمگ و  یک  نآ  رکنم  امـش  دشاب و  ادخ  يوس  زا  نآرق  رگا  دیربیم  نامگ 
یتسرد هک  دوس  رادومن  ناشيارب  ات  میهدیم  ناش  ناشن  ناشدوخ  صخش  رد  زین  فلتخم و  ياهقفا  اهرهش و  رد  ار  نآرق ] یتسرد  و   ] دوخ

یلو  54 رکنم !] دـنلد و  دـب  مه  زوـنه  هک   ] تسین سب  زیچ  همه  رب  یهاوـگب  تراـگدرورپ  دوـجو  رگم  سب . تسا و  دـنوادخ  تـقیقح  و 
هکنیا هتشون  فشک  نیرّسفم : نخس  تسا . زیچ  همه  رب  هریچ  دنوادخ  هکنیا  اب  دنتسه  لد  دب  ّكاش و  ّقح  رادید  زیخاتـسر و  زا  هک  دننادب 

هروس ریسفت  يربط : دمآ . دورف  هّکمب  هلمج  تسا  تیآ  راهچ  هاجنپ و  حیباصملا ، ةروس  رگید  ةدجّـسلا  مح  یکی  دناهتفگ : مان  ود  ار  هروس 
، زاجح ياهیراق  باسحب  تسا  تیآ  هس  هاجنپ و  و  هفوک ، ياهیراق  باسحب  تسا  هیآ  راهچ  هاجنپ و  تلّصف  يهروس  عمجم : ةدجّـسلا . مح 

ادـج یتیآ  ار  مح »  » اهیفوک هک  تسا ، دومث » داع و   » رد و  مح »  » رد اهیراق  هکنیا  فالتخا  و  ماش ، هرـصب و  ياهیراق  باسحب  ود  هاجنپ و  و 
هک ره  هک  تسا  ربخ  رد  تسا و  یّکم  هدجس  مح  يهروس  حوتفلا : وبا  دناهتسناد . هیآ  رخآ  ار  دومث » داع و  هقعاص   » اهیزاجح دناهدرمش و 
مح . » ةدجّسلا اهیف  رکذی  یّتلا  ةروّسلا  نم  و  سابقملا : ریونت  دنسیونب . هنسح  هد  شیارب  فرح  ره  ددعب  دناوخب  حیباصملا » مح   » يهروس وا 

شربمغیپ رب  ارنآ  هک  تسا  میحر  نامحر  يوس  زا  يهداتـسرف  نآرق  هکنیا  ینعی  يربط :  3 ُُهتایآ » تَلُِّصف  ٌباتِک  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلـیِزنَت 
: عمجم تسا  هدش  حیضوت  نیبم و  شتایآ  هک  تسا  یباتک  تسا  هداتـسرف  هحفص 418 ]  ] 72-1- نآرق  - ورف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 
نداتسرف و زا  لّوا  رد  هک  دنراد  یکارتشا  هجو  یگمه  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدش  زاغآ  مح »  » هب هروس  دنچ  هکنیا  تهج  دناهتفگ : یـضعب 
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تخیر دنتسه  دننامه  رگدکیب  تخس  هکنیا  اب  تسا و  مه  دننامه  اهنآ  رد  نخس  يازارد  تسا و  هدش  دای  اهنآ  يهمه  رد  باتک  فیصوت 
. تسا لّصفم  يهمان  میحر  نامحر  يوس  زا  هداتـسرف  تسا : نینچ  جاّجز  يهتفگب  هلمج  ینعم  تسا و  هناگادج  کی  ره  رد  نخـس  مظن  و 

تلّصف و  میحر ، نامحر  يوس  زا  تسا  ياهداتـسرف  باتک  هکنیا  ای  تسا  ياهداتـسرف  مح  دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  تسا : هتفگ  ءاّرف 
زا تمکح  اـب  بساـنم  - 2 بـجاو . ریغ  زا  بـجاو  ندرک  رادوـمن  - 1 تسا : تروـص  دـنچب  نآرق  رد  حیـضوت  ناـیب و  هدـش و  ناـیب  ینعی 

لّـصفم ینعی  تسا  هتفگ  يرگید  و  عونمم . ریغ  زا  عونمم  و  بوغرمان ، زا  بوغرم  - 5 لطاب . زا  ّقح  - 4 زیاج . ریغ  زا  زیاج  - 3 بسانمان .
رب تسا  هدش  مّظنم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  ناتـساد . دنپ و  و  مارح ، لالح و  بیهرت و  بیغرت و  و  میب ، و  دیون ، و  یهن ، رمأب و  تسا  هدش 

. تسا لّصفم  شتایآ  هک  تسا  یباتک  هداتسرف  هکنیا  ینعی  لیزنت »  » زا تسا  لدب  باتک »  » يهملک حوتفلا : وبا  نایب . رتنـشور  مظن و  نیرتهب 
هچ یئوگ : ار  كدوک  کنانچ  تسا  نامحر  يهداتـسرف  ورف  تسا  هلمج  نآ  زا  میم  ءاـح و  هک  یّجهت  فورح  هکنیا  تسا : هتـشون  فشک 

هکنیا دـهاوخ . یّجهت  فورح  هلمج  هک  دـهاوخ  فرح  ود  هکنیا  دوخ  هن  ءاب » فلا و  : » دـیوگ ياهتـشبن ! هچ  حول  رد  یئوگ  ای  يزومآیم 
دنوادخ مالک  هک  دوش  مولعم  ار  نایاناد  ات  هیلع  همالس  هّللا و  تاولـص  دناوخ  دّمحم  رب  دروآ و  ورف  نامـسآ  زا  لیئربج  هک  تسا  نانچمه 
تَلُِّصف ٌباتِک  لاقف : رّـسف  ّمث  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلـیِزنَت  نآرقلا  اذـه  يا  نآرقلا  مسا  مح  : » لـیق و  تسین . توص  فرحیب و  هلـالج  ّلـج 

هب تسا  یندش  هچ  ره  هک  تسا  يدنوادخ  دنگوس  مح » : » سابقملا ریونت   581-554- نآرق -535-497- نآرق -465-461- نآرق «. - ُُهتایآ
هحفـص 419]  ] 142-115- نآرق -21-16- نآرق  - هکنیا ینعی  خـلا » ِنمحَّرلا - َنِم  ٌلـیِزنَت   » تسا هدوـمن  نشور  تـسا و  هدرک  تشوـنرس 

نآ ربخ  لـیزنت  تسا و  ادـتبم  ياـجب  تسا و  هروس  مسا  مح »  » میئوگب هک  تسا  هکنیا  رتهب  رخف : میحر . ناـمحر  زا  هداتـسرف  تسا  یباـتک 
هکنانچ روهـشم  تسا  يزاجم  لامعتـسا  هنوگنیا  تسا و  هدـش  هدروآ  لوعفم  مسا  ياجب  ردـصم  هک  تسا  لزنم  لـیزنت  زا  دوصقم  تسا و 

میم تمکحب و  تسا  تراشا  ءاح  دناهتفگ : تسا : هتشون  ینیسح  هبورـضم . هینبم و  ینعی  ناطلّـسلا  برـض  اذه  ریمألا و  ءانب  اذه  دنیوگیم :
تیادـهب هدنـشخب  دـنوادخ  زا  تسا  هدـش  هداتـسرف  ورف  نآرق  هکنیا  هک  تمکح  لیزنتب  نانمؤم  رب  تسا  ّتنم  ار  هناحبـس  ّقح  ینعی  ّتنمب 

يویند و ینید و  حـلاصم  هکنآ  رب  درک  ناوتیم  لالدتـسا  مسا  ود  نیدـب  لیزنت  تفاضا  زا  و  ّصاوخ . بولق  تیاـعرب  ناـبرهم  ماوع ، سوفن 
لعف لعاف  ياجب  تاـیآ  هک  لاغتـشا  يهدـعاقب  تسا  هدـش  بوصنم  هملک  هکنیا  يربط :  3 اـنآرق » . » تسا نآرقب  هتـسباو  يونعم  يروص و 

دیق هکنیا  یلو  تسا  هدـمآ  نادان  اناد و  يارب  نآرق  هچ  رگا  حوتفلا : وبا   3 َنوُمَلعَی » ٍموَِقل  . » نآب بوصنم  نآرق  تسا و  هدش  روظنم  تلّـصف 
نآ لـثم  نتفگ  زا  دـننادیم و  یبرع  هک  اـهنآ  يارب  ینعی  عـمجم :  23-1- نآرق . - دـنوش دـنمهرهب  نآ  زا  ملاـع  مدرم  هک  تسا  هـکنیا  يارب 

: سابقملا ریونت  تسا . دنوادخ  يوس  زا  نآرق  دننادیم  هک  اهنآ  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  تسا . هزجعم  هک  دـنریذپیم  دـننامیم و 
! تسا یچب  طوبرم  تسا و  هملک  مادکب  ّقلعتم  هلمج  هکنیا  ایآ  رخف : دـننادیم . تسرد  تسار و  ار  دّـمحم  نآرق و  هک  یمدرم  يارب  ینعی 

تاملک دـننام  هک  تسا  هکنیا  رتهب  مدرم و  يارب  هدـش  نایب  ای  تسا  مدرم  يارب  هداتـسرف  ینعی  دـشاب  تلّـصف  ای  لیزنتب  ّقلعتم  تسا  نکمم 
تاملک هک  تسا  برع  مدرم  يارب  هک  روج  هکنیا  هب  هداتسرف  تسا  یباتک  دوشیم : نینچ  ینعم  دشاب و  تفـص  ًاریِذَن » ًاریَِـشب ،...  اِیبَرَع ،...  »

: يربط  4 ًاریِذَن » َو  ًاریَِشب  [ » هحفص 420  ] 265-256- نآرق -250-242- نآرق -236-225- نآرق . - دـنباییم رد  یبوخب  ار  نآ  تالمج  و 
: فشک  7 َةاکَّزلا » َنُوتُؤی  َنیِذَّلا ال   » 23-1- نآرق «. - اریذن اریشب و  انرکذ   » تروص نیاب  حدم  رب  بصن  ای  دنتـسه  تفـص  ای  هملک  ود  هکنیا 

هتفگ يرصب  نسح  سجن . دنتسه و  كرـشم  هک  دننکیمن  كاپ  يدیلپ  زا  دوخ  ناور  دنیوگیمن و  ّالِإ » َهلِإ  ال   » ینعی تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 
َنوُمیُِقی  » لثم ةالص »  » دای اب  - 1 تسا : هدش  هدروآ  روج  ودب  تاکز  مان  نآرق  رد  و  دنهدیمن . دنتسین و  تاکز  بوجوب  دقتعم  ینعی  تسا :

یکاپ دوصقم  ًةاکَز » ُهنِم  ًاریَخ   » و اهاّکَز » نَم  َحَلفَأ   » لثم تسا  هدـش  هتفگ  اهنتب  - 2 تسا . لام  تاکز  دوصقم  هک  َةاکَّزلا » َنُوتُؤی  َو  َةـالَّصلا 
8 خــلا » اوــُنَمآ - َنــیِذَّلا  َّنِإ   » 473-451- نآرق -448-425- نآرق -361-315- نآرق -95-78- نآرق -36-1- نآرق . - يرادــنید تـسا و 

ياهریپ اهرامیب و  يارب  هیآ ، هکنیا  تفگ : يّدـس  تسین . اهنآ  رب  يرازآ  یگریت و  یتّنم و  تسا و  هدـشن  عنم  عطق و  ناشدزم  ینعی  فشک :
ِیف َضرَألا  َقَلَخ   » 27-1- نآرق . - تسا اهنآ  يرادـلد  هیآ  هکنیا  دـناهدنام  تدابع  تعاط و  زا  هک  تسا  هدـش  لزان  اـهریگنیمز  فیعض و 
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هب مدرم  يارب  دشاب  ّتنـس  ات  باتـش  زا  تسا  رتهب  یگتـسهآ  یمارآ و  دنامهفب  یمدآ  هب  هک  تسا  هکنیا  يارب  هیآ  هکنیا  فشک :  9 ِنیَموَی »
هیآ هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  عـمجم :  34-1- نآرق . - دـنیرفایب مد  کـیب  تسناوـتیم  هن  رگ  نـتفر و  هتـسهآ  ندرک و  راـک  مارآ 

تعیبط دولوم  رگا  هن  رگ  تسا و  هدش  ماجنا  نّیعم  تّدمب  هک  تسا  هدوب  رایتخا  تردـق و  يهجیتن  رد  شنیرفآ  هک  تسا  مدرمب  ندـنامهف 
اب زین  و  مکنیا »  » فیفخ نکاس  يای  هزمه و  کی  اب  َنوُرُفکََتل » مُکَّنِإ  َأ   » هیآ لّوا  يهلمج  رخف : دـشیم . رادومن  مد  کـی  تلاـح و  کـیب  دوب 
رد هک  تسا  هکنیا  يارب  دنوادخ  تردق  رب  زور  ود  رد  نیمز  شنیرفآ  رب  لالدتـسا  و  تسا . مومع  تءارق  هزمه  ود  اب  دناهدناوخ و  ءای  ّدـم 

اهنآ زا  ار  بلاطم  هکنیا  دناهتـشاد و  لوبق  ار  دوهی  نخـس  هّکم  بارعا  دناهتـشاد و  لوبق  ار  نآ  دوهی  تسا و  هدوب  بلطم  هکنیا  مه  تاروت 
 ] 53-25- نآرق  - ياهتب ندوب  زیچان  تسا و  دـنوادخ  تردـق  تاـبثا  هار  تسا  هدـش  هتفگ  اـهنآ  يارب  هک  بلطم  هکنیا  دـندوب و  هدـینش 

- نآرق . - ندعم تخرد و  ایرد و  دور و  شنیرفآ  يهطـساوب  داد  تکرب  نیمزب  ینعی  فشک :  10 اهِیف » َكَراب  َو  . » ناشدوبعم هحفص 421 ]
كاّحض فشک :  10 اهَتاوقَأ » اهِیف  َرَّدَق  َو  . » دـننکیم یگدـنز  نآ  رد  هک  اهنآ  يارب  درک  یگـشیمه  دـنمدوس  ار  نیمز  ینعی  يربط :  19-1
یگدنز دنرادن  هک  یئاجب  دنراد  هچنآ  ندرب  تراجت و  يهطـساوب  مدرم  ات  تسین  يرگید  رد  هک  نّیعم  يزیچ  يرهـش  ره  رد  ینعی  تفگ :
بـسانم مه  درک و  نّیعم  ناشیگدـنز  تاـجایتحا  بساـنم  ار  ینیمزرـس  ره  مدرم  يزور  ینعی  عـمجم :  29-1- نآرق . - دوش رازگرب  ناـش 

ًءاوَـس ٍماـّیَأ  ِۀََـعبرَأ  ِیف  . » تسا هدـناوخیم  اـهیف » مّسق   » وا هک  تسا  لـقن  دوعـسم  نـبإ  زا  يربـط : درک . نـّیعم  ار  وا  يزور  یئاـج  ره  ناوـیح 
، تسا زور  راـهچ  نیمه  ءزج  لّوا  زور  ود  هک  دوـب  زور  راـهچ  اـهیزور  نییعت  ماـجنا  اـت  نیمز  شنیرفآ  زاـغآ  ینعی  عـمجم :  10 َنِیِلئاّسِلل »

هفوک ات  دادغب  زا  دادغب و  ات  هرصب  زا  ترفاسم  مامت  ماجنا  ینعی  زور  هدزناپ  هب  هفوک  ات  متفر و  زور  هدب  دادغب  ات  هرصب  زا  دنیوگیم : هکنانچ 
ّرج و اب  تسا و  ربارب  زور  راهچ  نآ  ینعی  دشاب  ماّیا  تفـص  ات  دناهدناوخ  ولج  يادـص  عفر و  اب  ءاوس »  » يهملک ینعی و  زور  هدزناپ  یگمه 
هک اهنآ  يارب  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  و  يواسم ، زور  راهچ  رد  ینعی  دـشاب  ماّیا  تفـص  ات  دـناهدناوخ  ریز  يادـص 
هک اهنآ  يارب  تسا  يواسم  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  يدـس و  - 2 تسا . هدوب  يواسم  زور  راهچ  رد  دش  هدیرفآ  نیمز  تّدـم  هچب  دنـسرپیم 

: دومرف هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  مدوب و  راوس  ربمغیپ  رـس  تشپ  تفگ : ساّبع  نبإ  نایبلا : حور   48-1- نآرق . - دنهاوخیم ار  دوخ  يزور 
نم دنکن و  ای  دنکب  لاؤس  یـسک  هچ  يواسم  روطب  تسا  هدش  هدیرفآ  هلـصاف  لاس  رازه  راهچب  حور  زا  شیپ  يزور  و  ندب ، زا  شیپ  حور 

يزور هک  تسا  هحفـص 422 ] تالیوأت [  رد  تسا و  ناداـن  دـنک  لاؤس  سک  ره  مدرکن و  يزور  لاؤس  ادـخ  زا  هک  متـسه  اـهنآ  زا  دوخ 
 || تسا ریدقت  تسدب  يزور  يهدقع  داشگ  دنتسین . عناق  دوخ  يزورب  هک  اهنآ  يارب  تسا  بیدأت  هکنیا  رد  و  دوشیمن . دایز  مک و  لاؤسب 

كاچ نابیرگ  مدـنگ  نیمز  زا  ارچ ! دـشابیمن  قشاع  یمدآ  رب  رگا  قزر  تسا : هتفگ  بئاص  راـهنز  نآ  هکنیا و  زا  تیاکـش  قزر  نکم ز 
لّوا تقو  ود  دوصقم  تسا  هدش  هتفگ  نیمز  شنیرفآ  يارب  ولج  تیآ  رد  هک  نیموی »  » يهملک تسا : یّمق  ریـسفت  رد  یفاص : ارچ ! دـیآیم 

اوه و نیمز و  رد  ار  ناراوخ  يزور  همه  يزور  دـنوادخ  هک  تسا  تقو  راهچ  زین  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا و  نیمز  شنیرفآ  تّدـم  رخآ  و 
دوصقم و  دش . اجرب  اپ  ربارب و  يوتـسم و  تاقوا  نیاب  نایناهج  یگدنز  مظن  هک  دیرفآ  زیئاپ  ناتـسبات و  راهب و  ناتـسمز و  تقو  راهچب  ایرد 

دوخ تعیبط  هب  دنتسه و  دنمزاین  نکیل  دننکیمن  لاؤس  دنرادن و  لاؤس  يورین  ناگدیرفآ  ياهراپ  هچرگا  هک  دنتـسه  نادنمزاین  نیلئاس »  » زا
زا یجیهال :  11 خـلا » ِءامَّسلا - َیلِإ  يوَتـسا  َُّمث  . » تسا لاق  ناـبز  زا  رت  غیلب  تسا  لاـح  ناـبزب  ناـشلاؤس  نوچ  و  دـنراد . لاؤس  شهاوخ و 

َِکلذ َدَعب  َضرَألا  َو   » تاعزاّنلا يهروس و  تیآ  اب  بلطم  هکنیا  تسا و  هدوب  نیمز  زا  دعب  نامسآ  شنیرفآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  مث  يهملک 
دش و هدیرفآ  نامسآ  دعب  نیمز  لّوا  دیاش  دناهتفگ : یضعب  تسا . زاسان  تسا ، هدوب  نامسآ  شنیرفآ  زا  سپ  نیمز  شرتسگ  ینعی  اهاحَد »
-184- نآرق -33-1- نآرق . - دـشاب هدرتسگ  نیمز  یتسیاب  نآ  قلخ  ماگنهب  نیمز  رد  قازرا  هوک و  شنیرفآ  اـب  یلو  دـش ، نهپ  نیمز  دـعب 

قلخ زا  سپ  تسا و  هدـش  يزور  ریدـقت  نامـسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  داـجیا  زا  ریغ  يزور  ریدـقت  تسا : هتفگ  يزار  رخف   217
هلمج هحفـص 423 ] هکنیا [  رد  ّمث »  » يهملک تسا : هتفگ  يواضیب  یـضاق  تسا . هدش  هدیرفآ  اهیزور  نیمز  ندرک  نهپ  نامـسآ و  نیمز و 
هلمج هک  تسا  هدرک  لقن  لتاقم  زا  ّيدـحاو  و  تسا . نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  ود  نایم  توافت  يارب  هکلب  تسین  ناـمز  رد  ریخأـت  ینعمب 
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هدرک نامسآ  شنیرفآ  گنهآ  نیمز  قلخ  زا  شیپ  دنوادخ  سپس  ینعی  يوتـسا » دق  ناک  ّمث   » تسا هدوب  روج  هکنیا  تسا و  هدش  رـصتخم 
تـسا شنیرفآ  رب  تردـق  لامک  ندـنایامن  يارب  رخآ  ات  اههلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  نایبت :  11 خـلا » ًاهرَک - َوأ  ًاعوَط  اِیتئا  . » دوب
يهملک دناهتفگ : یضعب  رخف :  168-151- نآرق -26-1- نآرق . - تسین نایم  رد  یتهارک  تعاـطا و  راـتفگ و  هن  رگ  و  ُنوُکَیَف » نُک   » لـثم

رـس هشیمه  شتادوجوم  اب  شدوخ  رتالاب و  تسا و  فرـشا  یئانـشور  اب  نامـسآ  نوچ  نیمز  يارب  اهرک »  » تسا و نامـسآب  هّجوتم  اعوط » »
اههلمج هکنیا  اب  تهج  هکنیا  زا  سپ  تسا  تهارک  اـب  بساـنم  نوگاـنوگ  هریت و  تسپ و  نیمز  تسا و  تعاـط  اـب  بساـنم  سپ  دـننامرفب 
تـسا ربجب  نیمز  شنیرفآ  رادـم  نوچ  راـبجا و  هارکاـب و  نیمز  شنیرفآ  تبغر و  عوطب و  نامـسآ  شنیرفآ  بساـنت  زا  تسا  هدـش  هیاـنک 

ینعم رد  عمجم :  12 اهَرمَأ » ٍءامَس  ِّلُک  ِیف  یحوَأ  َو  . » دنتسه یگدرـشف  يراچان و  يدنـسپان و  رابجا و  تابجوم  راتفرگ  زین  نآ  تادوجوم 
تسا هتفگ  لتاقم  - 2 39-1- نآرق . - دیرفآ تساوخ  هچ  ره  مادکره  رد  ینعی  دـناهتفگ : هداتق  يّدـس و  - 1 تسا : لوق  دـنچ  هلمج  هکنیا 

« ًاظفِح َو  . » درک نّیعم  ار  اهنآ  تدابع  نامـسآ  ره  يهکئالمب  ینعی  تسا : هتفگ  یـسیع  نب  ّیلع  - 3 داد . نامرف  تساوخ  هچ  ره  مادـک  رهب 
ًاظفِح  » تسا هدش  هتفگ  ینعم  هکنیا  مه  رگید  تایآ  رد  هکنانچ  نیطایش  زا  ار  ایند  نامسآ  میتشادهگن  اههراتس  يهلیسوب  ینعی  فشک :  12
هکنیا يربـط :  16 ٍتاـسَِحن » ٍماـّیَأ  ِیف   » 215-180- نآرق -179-150- نآرق -12-1- نآرق «. - ِنیِطایَّشِلل ًاموُجُر  اـهانلَعَج  « » ٍناطیَـش ِّلُـک  نِم 

رد ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 2 دیـسریم . باذـع  یپ  رد  یپ  هک  یئاـهزور  ینعی  - 1 26-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روـج   4 تاملک .
-4 دوبن . یـشوخ  یبوـخ و  چـیه  نآ  رد  و  هحفـص 424 ] داتـسرف [  يدـب  رـش و  داب  هک  یئاـهزور  رد  ینعی  دـیز : نبإ  - 3 موش . ياـهزور 

یئاّبج عمجم : تسا  هدش  تئارق  ءاح  رسک  اب  ءاح و  نوکـس  اب  تاسحن »  » هملک و  دیدش . تخـس و  ياهزور  رد  ینعی  تسا  هتفگ  كاّحض 
. دمانیم سحن  ار  درس  برع  نوچ  درس . ياهزور  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دشیمن . هدید  يزیچ  هک  كاخ  درگ و  اب  ینعی  تسا : هتفگ 

حتف مومضم و  يای  اب  - 2 ءادعا . بصن  مّلکتم و  يهغیصب  نون  اب  رشحن  - 1 تسا : تئارق  ود  هلمج  هکنیا  رد  عمجم :  19 ُءادعَأ » ُرَشُحی  َموَی  »
تداهش ینعم  رد  عمجم :  20 خلا » مِهیَلَع - َدِهَش   » 25-1- نآرق . - دنکیمن توافت  ینعم  يهجیتن  ءادعا و  عفر  بیاغ و  لوهجم  هغیصب  نیش 
ياهراک رب  تداهـش  هک  دنکیم  تسرد  هدنز  دـهاش  تروصب  ار  نت  ياههراپ  هکنیا  - 1 تسا : لوق  هس  نارفاک  يراکدب  رب  ندـب  ياههراپ 

هدش هتفگ  زاجم  روطب  دوشیم و  هدینـش  تاملک  فورح و  هک  دنکیم  رادومن  ار  تداهـش  لمع  دنوادخ  اضعا  نآ  زا  - 2 دنهد . اهنآ  تشز 
- نآرق . - دنتسه باذع  ّقحتـسم  مدرم  نآ  دهدیم  ناشن  هک  دنکیم  رادومن  يزیچ  اضعا  هکنیا  زا  - 3 دنهدیم . تداهش  اهنآ  دوخ  هک  تسا 
هتـسکش و لاکـشاب  تسا و  یقاب  گرم  مد  ات  هک  دوشیم  رادومن  یطوطخ  وا  ياپ  تسد و  فک  رد  هامـشش  زا  سپ  نینچ  يواطنط :  18-1

رگا دوب  دـهاوخن  هغلاـبم  تسا  هدـش  طوطخ  هکنیا  راـثآ  نآ  يور  هک  یملع  تاـقیقحت  يهجیتن  رد  و  تسا ، يروج  یـسک  ره  رد  ینحنم 
هک دننک  يرادـهگن  يروج  ار  اهنآ  نوچ  هک  تسا  هدـنام  اجنآ  رد  اهنآ  زا  يرثا  تسا  هدیـسر  یمدآ  ياپ  تسد و  اجک  رهب  هک  دوش  اعّدا 
رب سوسحم  يهناشن  لیلد و  نیرتشزرا  اب  هّتبلا  دننک  شرادومن  لولحم  ای  هدیئاس  یئایمیش  ّداوم  اب  دوشن و  دوبان  دنامب و  نوصم  ثداوح  زا 

صاخـشا راک  رکف و  زرط  يهناشن  طوطخ  هکنیا  لاکـشا  هک  تسا  هدـش  مولعم  یملع  تاقیقحت  هکنیا  زا  نوچ  دوب  دـهاوخ  هتـشذگ  راـک 
ام َو  . » دوشیم نشور  هیآ  ینعم  دنکیم و  رادومن  هتشذگ  هانگ  رب  ار  حراوج  ءاضعا و  تداهـش  یگنوگچ  زورما  ملع  هک  تسا  هکنیا  تسا ،
راک ناتنت  ياههراپ  زا  دیتسناوتیمن  - 1 هحفص 425 ]  ] 29-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روج  هس  هکنیا  يربط :  22 خلا » َنوُِرتَتسَت - ُمتنُک 
هّللا دبع  حوتفلا : وبا  دنهد . تداهش  امـش  نایز  رب  اهنآ  هک  دیدربیمن  نامگ  - 3 دیتشادن . زیهرپ  دوخ  نت  ياههراپ  زا  - 2 دیشوپب . ار  دوخ 

- دبع مانب  یفقث  رفن  کی  هّیما و  نب  ناوفص  هعیبر و  مانب  شیرق  زا  رفن  ود  هک  مدوب  هدیشوپ  هبعک  ياههدرپب  ار  دوخ  يزور  تفگ : دوعـسم 
رگا دونـشیم و  میئوگب  دـنلب  رگا  تفگ : يرگید  دونـشیم . ادـخ  دـیئوگ  هچ  ره  تفگ  ناشیکی  دـنتخادرپ  نتفگ  نخـسب  دـندمآ و  لیل  ای 
لزان هیآ  هکنیا  متفگ ، ار  هکنیا  متفر و  ربمغیپ  روضح  نم  دونشب . مه  ار  هتسهآ  دونشب  ار  دنلب  رگا  تفگ : یمّوس  دونـشیمن . میئوگ  هتـسهآ 

ار امـش  دیدرب  ادخ  هب  هک  دب  نامگ  هکنیا  ینعی  حوتفلا : وبا   23 خلا » ُمُکُّنَظ »- مُِکلذ   » 142-114- نآرق «. - خلا َنوُِرتَتـسَت - ُمتنُک  ام  َو   » دش
نوچ درب و  نامگ  نمب  نم  يهدـنب  هک  متـسه  اجنآ  نم  تسا : هتفگ  ادـخ  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  هریره  وبا  و  درک . كـاله 
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و درک . ناشدوبان  دندش و  نامگدب  ادخ  هب  یمدرم  هک  دیشابن  نامگدب  ادخب  گرم  مد  ات  دومرف : ربمغیپ  زین  و  متسه . وا  اب  نم  دنک  دای  ارم 
زا تسا و  بوخ  یگدـنب  يهجیتـن  بوخ  ناـمگ  دومرف : -411-430 و  نآرق -24-1- نآرق «. - خـلا ُمُکُّنَظ - مُِکلذ   » هیآ ینعم  تسا  نـیمه 

رگا - 1 دوشیم . ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  فـشک :  24 خلا » اُوِبتعَتـسَی - نِإ  َو  . » تسا نخـس  رتغورد  دوخ  نامگ  هک  دـینک  يرود  ینامگدـب 
دنناسرب ناشدوصقمب  دـنهاوخب  رگا  - 3 دوشیمن . یـضار  دشاب  یـضار  اهنآ  زا  ادـخ  هک  دـنهاوخب  رگا  - 2 تسین . هتفریذپ  دنهاوخب  رذـع 

هبوتب دننک  ناشراداو  رگا  ینعی  لعاف  مسا  تروصب  نیبتعم »  » تسا و هدش  هدناوخ  لوهجم  يهغیصب  اوبتعتسی »  » يهلمج و  دوشیمن . هتفریذپ 
تـسود هک  اهوید  نآ  ینعی  يروباـشین :  25 خـلا » اُونَّیَزَف -  » 22-1- نآرق . - تسین اـهنآ  رد  یـشوخ  ریخ و  نوچ  دـنریذپیمن  يراـکوکن  و 

دعب و  دـنراد - ناش  تشپ  سپ  رد  هچنآ  تسا و  یگدـنز  ياههتـساوخ  هک  دـنراد  ولج  رد  هچنآ  دنتـسارآ  اـهنآ  مشچ  رد  دـندش  نارفاـک 
هک دنـشاب  هدوسآ  دـنداد - هولج  ناـشرظن  رد  هک  تسا  رگید  هحفـص 426 ]  ] 13-1- نآرق  - ملاـع خزود  تشهب و  باـسح و  هک  دـسریم 
هک تسا  نآ  دـنراد  تشپ  سپ  رد  هچنآ  و  دـندرکیم . دوـخ  هک  یئاـهراک  ینعی  دـنراد  وـلج  رد  هچنآ  دـناهتفگ : یـضعب  تـسین و  يربـخ 

هرعاشا بهذمب  هیآ  هکنیا  و  داد . دنهاوخ  ماجنا  مه  نارفاک  هکنیا  هدنیآ  رد  تسا و  هدـش  هتـسارآ  ناشرظن  رد  دـننکیم و  هدرک و  نارگید 
يهلیـسو قیفوت و  ره  زا  مه  دـنوادخ  دـندوب  یجک  رفکب و  مرگرـس  اهنآ  نوچ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هلزتعم  بهذـمب  یلو  تسا  نشور 

ناش يربهر  یکین  هارب  هک  دنتـشادن  رگید  یتسود  يوخ  وید  ناتـسود  نانیـشنمه و  ءانرق و  نامه  زجب  هکنیا  ات  درک  ناش  مورحم  تداعس 
شیوخ باحـصا  ياهفـس  ارف  هک  دـمآ  دورف  لهج  وب  نأش  رد  تیآ  هکنیا  هتـشون : فشک   26 ِهِیف » اوَغلا  َو  ِنآرُقلا  اَذِهل  اوُعَمـسَت  ال  . » دـنک
نانخـس دیئوگ و  زجر  رعـش و  دینز و  ریفـص  دیبوک و  تسد  دیریگ : رد  یبلج  یبغـش و  دنلب ، زاوآب  امـش  دناوخ  نآرق  دّمحم  نوچ  تفگ :
شومارف ددرگ و  هدـیروش  يو  رب  تئارق  ای  دوش  شوماخ  وا  ات  دـینک  هبلغ  يو  رب  کنانچ  دـینکفا  يو  تئارق  ناـیم  رد  لـصاحیب  راـکبان 

هارمگ نیلّوا  درف  ود  هک  لیباق  تسا و  ناطیـش  دوصقم  هک  تسا  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  29 اناّلَضَأ » ِنیَذَّلا   » 49-1- نآرق . - دنک
هک یمدآ  وید و  زا  تسا  ياهتـسد  ره  هکلب  تسین  صوصخم  درف  ود  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دندرک . تیـصعم  عادبا  دـندوب و  هدـننک 
اب دش و  دّـحوم  هک  ره  ینعی  دومرف : ربمغیپ  فشک :  30 اُوماقَتسا » َُّمث   » 23-1- نآرق . - دنکیم توعد  یجک  رفک و  يوسب  دـنکیم و  هارمگ 

تفرعم دیحوت  تسا : هتشون  رارـسالا  فشک  رد  مه  -1-20 و  نآرق . - دوب بظاوم  ضئارف  ماـجنا  رب  ینعی  دومرف : ّیلع  درم . یتسرپ  هناـگی 
دمارخب و نیقی  قدص و  مدقب  نامیا  قیاقح  قیادح  رد  دسر و  قیقحت  تیاهنب  قیدصت  رد  هک : تسا  نآ  دمآ  تماقتـسا  نآ  زا  ترابع  هک 

غاب رد  دشچب ، قدـص  یقاس  تسد  زا  ّتبحم  بارـش  ددـنب ، دـیرفت  دـیج  رب  دـیرجت  يهدالق  دراد ، تباث  مدـق  میقتـسم  طارـص  يهّداج  رب 
 || دز ملاع  نیرد  قشع  ملع  مدآ  هحفـص 427 ] دیوگ [ : يدوخیب  نابزب  دنز ، مه  رب  ار  یلفـس  يولع و  ملاع  دیوبب ، فراعم  لگ  فیاطل 
: اـتفگ تقیرط  ریپ  دز  مک  ملاـع  ود  ره  تشهب و  تخاـب  رد   || دز  مد  یناـمز  شیوـخ  سفن  رد  اـت  دز  مه  رب  هـمه  ناـملاع  ملاـع و  دـص 
، تسا تقیقح  تماقتسا  تسا و  تعیرش  تباجا  افو ، تماقتـسا  تسا و  دهع  تباجا  تماقتـسا . تباجا و  تسا : فرح  ود  ّقح  اب  تبحص 

دجنگیم تهج  ین  مظن : ینیـسح : تفای . ناوتن  رد  لاس  رازهب  یتعاس  تقیقح  كرد  تفای و  ناوت  رد  یتعاـسب  لاـس  رازه  تعیرـش  كرد 
: یجیهال تخوسب  دمآ  شیپ  هچ  ره  دـحاو  ریغ   || تخورف  رب  تدـحو  ّرـس  زا  یـشتآ  تفرعم  ین  نایب  ین  رّکفت ، ین   || تفـص  ین  اجنیا 

نیدب هکنآ  زا  دشاب  رتهب  وا  نخـس  هک  تسا  یک  ینعی  يربط :  33 خلا » ًالوَق - ُنَسحَأ  نَم  َو  . » دندنام رادـیاپ  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  ینعی 
ربمغیپ هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدـس  و  دـشاب ! ربارب  وا  راکـشآ  ناهن و  دـشاب و  قفاوم  شلمع  اـب  شراـتفگ  دـنک و  توعد  ّقح 

. دـهدیم زامن  گناب  هک  تسا  نّذؤم  دوصقم  تسا : هتفگ  مزاح  یبا  نب  سیق  درک . توعد  مالـساب  ار  مدرم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
ّقح يوسب  مدرم  يربهر  ياوشیپ  هک  اـهنآ  يهمه  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوصقم  تسا : هتفگ  لـتاقم  عمجم :  25-1- نآرق -

دیوگب سک  ره  تسا  هدش  شیاتس  هیآ  هکنیا  رد  نوچ  مناملسم ، هّللا  ءاش  نا  نم  تفگ : دیابن  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  هکنیا  زا  و  دنتـسه .
يهلیـسوب هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اـب  نخـس  يور  عمجم :  34 ُنَسحَأ » َیِه  ِیتَّلاـِب  عَفدا  . » هّللا ءاـش  نا  نتفگیب  مناملـسم  نم 

دوخ زا  ار  اهنآ  يراتفردـب  دوخ  تشذـگ  يهلیـسوب  و  ار ، اهنآ  ینادان  دوخ  يرابدرب  يهلیـسوب  و  ریگب ، ولج  ار  اهنآ  لطاب  دوخ  ّقح  نخس 
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يدب دناوتیم  دشاب  ینیب  زیت  درخ و  زا  ناوارف  يهرهب  ياراد  هکنآ  ینعی  عمجم :  35 ٍمیِظَع » ٍّظَح  ُوذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو   » 35-1- نآرق . - نادرگب
هداتق درک . دناوت  نینچ  دراد  ناوارف  ریخ  باوث و  هکنآ  ینعی  دناهتفگ : هحفص 428 ]  ] 43-1- نآرق  - یضعب دنک . رود  دوخ  زا  یکین  هب  ار 

هک تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دـنکب . دـناوتیم  نینچ  درادـن  رذـگب  تسا و  مزـال  تشهب  سک  ره  رب  ینعی  تسا : هتفگ 
اّمِإ . » تسا هتشگ  يذ  تروصب  ءای  اب  هدش  وذ »  » هب يهفاضا  تسا و  هتشاد  دایز  ّلک »  » يهملک هک  ّظح » يذ  ّلک  ّالا   » دومرفیم تءارق  نینچ 

دنادرگب هار  زا  هک  دـنک  کـیرحت  ار  وت  ناطیـش  یکین  هب  يدـب  ندرک  رود  راـک  هکنیا  رد  رگا  ربـمغیپ  يا  ینعی  رخف :  36 خلا » َکَّنَغَزنَی -
هک اجنآ  مراهچ  دـلج  رد  يونثم   37 ِسمَّشِلل » اوُدُجسَت  ال   » 21-1- نآرق . - ورب دوخ  هارب  ربم و  ناطیـش ]  ] وا نامرف  و  وش ، ادـخ  يهدـنهانپ 
زا باتفآ  ار ! خرب  یلاع  ناـج  هدرک  راوخ   || ار  خرچ  باـتفآ  دـیتسرپیم   26-1- نآرق : - تسا هتفگ  داتسرف ، نامیلـس  يارب  هیده  سیقلب 
رگ تباتفآ  دنک  رتخا  وک  دیرآ  وا  هب  ور  ! || دنک  رز  وک  يرتخا  دیتسرپیم  تسادخ  وا  میئوگ  هک  دـشاب  یهلبا   || تسا  ام  خابط  ّقح  رما 
رگ ّقح  يوس  عاعـش  هداو  ربب ، ار  یهایـس  هک   || عادص  يرآ  ادـخ  هاگردـب  ین  ینک  نوریب  نوچ  وت  وز  یهایـس  نآ   || ینک  نوچ  دریگب 
رد دناهتفگ : ّبیـسم  نب  دیعـس  هداتق و  ساّبع و  نبإ  عمجم :  38 َنُومَأـسَی » ـال  مُه  َو   » يوش مرحم  نارتخا  زا  یهر  او   || يوش  مخ  هناتـسار 

تسا بجاو  هدجـس  خلا » ُهاّیِإ - ُمتنُک  نِإ   » ولج تیآ  رخآ  رد  تسا  هتفگ  ءالع  نب  ورمع  وبا  یلو  تسا . بجاو  هدجـس  هلمج  هکنیا  تءارق 
هدروآ هلمج  هکنیا  ربخ  يربـط :  41 اوُرَفَک » َنـیِذَّلا  َّنِإ   » 208-186- نآرق -25-1- نآرق . - تسا هدـش  تیاور  نیمه  زین  اـم  ياـهماما  زا  و 

رد دوشیم و  هدیمهف  هلمج  زا  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـناهدوب . رادربخ  هلمج  ینعم  زا  ناگدنونـش  هدیـشک و  ازاردـب  نخـس  نوچ  تسا  هدـشن 
هدـیمهف هلمج  زا  ربـخ  عمجم :  260-232- نآرق -29-1- نآرق . - تسا نآ  ربـخ  ٌزیِزَع » ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ   » دـناهتفگ و  هـب » اورفک   » تـسا ریدـقت 

-1 24-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  دنچ  هیآ  هکنیا  عمجم :  42 خلا » ُلِطابلا - ِهِیتأَی  ال  [ » هحفص 429 دشاب [ . مهرفکب » نوزاجی   » هک دوشیم 
رد هن  دـشاب و  نآرق  فالخ  رب  يزیچ  هتـشذگ  ياهباتک  زا  هن  - 2 دیازفیب . نآب  ای  دـنک  مک  نآ  زا  يزیچ  هک  درادـن  نآرقب  سرتسد  ناطیش 
زین مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  تسین و  نآرق  رد  لطاب  هدوهیب و  ربخ  هدنیآ  هتشذگ و  زا  - 3 دنک . نآ  خسن  هک  دشاب  یباتک  هدنیآ 

تسین و نآرقب  یگدوهیب  يور  چـیه  زا  - 5 تسا . هتـشادن  هار  هدوـهیب  نآ  لوزن  رخآ  رد  لوزن و  لّوا  زا  - 4 تسا . هدـش  لقن  ینعم  هکنیا 
زین وتب  دـنتفگ  رگید  ناربمغیپ  هب  هکناـمه  ینعی  حوتفلا : وبا   43 خـلا » ََکل - ُلاُقی  ام  . » زیخاتـسر زورب  ات  رـشب  يارب  عطاـق  تسا  یتّجح  نآ 

يرادلد يارب  هیآ  دنتفگ : يّدـس  هداتق و  دراد . هجنکـش  دوخ  مه  دزرمآیم و  مه  ادـخ  خـلا » ٍةَرِفغَم - وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ   » هک دـنتفگ  ار  نامه 
شزرمآ و ياراد  ادخ  تسا  هدش  هتفگ  دیون  میب و  يارب  هاگنآ  دنتفگ . هتـشذگ  ناربمیپ  اب  هک  دـنیوگ  نآ  وت  اب  نارفاک  ینعی  تسا  ربمغیپ 

نآرق رگا  ینعی  يربـط :  44 ٌِّیبَرَع » َو  ٌّیِمَجعَأ  َء  ُُهتاـیآ  تَلُِّصف  ـال  وـَل  ُهاـنلَعَج -...  وـَل  َو   » 147-115- نآرق -18-1- نآرق . - تسا تبوـقع 
ریبج نب  دیعـس  و  تسا . برع  هدروآ  نآرق  هک  دّمحم  و  تسا ، یمجعب  هک  تسین  نشور  ام  يارب  نآرق  تایآ  ارچ  دنتفگیم : دوبیم  یمجع 
اهنآ نخـس  لقن  يارب  هیآ  هکنیا  دـمهفب . ار  نآ  برع  ریغ  ات  دـماین  مجع  برع و  نابزب  نآرق  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  شیرق  تسا : هتفگ 

نب دیعـس  يهتفگ  اب  قفاوم  تءارق  هکنیا  تسا و  هدـناوخ  هزمه  کی  اب  ّیمجعا »  » وا هک  تسا  لـقن  يرـصب  نسح  زا  و  نآ ، باوج  تسا و 
دََقل َو   » 82-27- نآرق -19-1- نآرق !. - دـشن یمجع  یبرعب و  لّصفم  نآرق  تاـیآ  ارچ  ینعی  تسا  بارعا  يهتـساوخ  لـقن  هک  تسا  ریبج 

و دنوشیم ، رکنم  يدروآ و  نآرق  هک  بارعا  لثم  دـندش  رکنم  دنتـشاد و  تاروت  مه  دوهی  هک  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  رخف :  45 یَسُوم » انیَتآ 
ای هرخـسم  يارب  هلمج  هـکنیا  يروباـشین :  47 خـلا » مِهیِداـُنی -» َموَی   » 26-1- نآرق . - نآرق نـیرکنم  تـسا و  بارعا  يارب  دـعب  ياـههلمج 
زا تسین و  هحفص 430 ]  ] 21-1- نآرق  - ادخ يارب  کیرش  هک  میتسناد  راکـشآ  ام  هک  تسا  هکنیا  دعب  ياههلمج  ینعم  تسا و  شنزرس 

تداهـش نینچ  ام  دنیوگ : هک  دـشاب  ینتـشادنپ  ياهزابنا  اهتب و  نآ  نخـس  تسا  نکمم  اهتب و  یئادـخب  دـهد  یهاوگ  هک  تسین  یـسک  ام 
و تسا ، نتشادن  دوس  ّلض  ینعم  تشادن و  دوس  تدابع  هکنیا  اهتب  يارب  ینعی  مُهنَع » َّلَض   » دعب يهلمج  میتسه و  وت  کیرش  هک  میهدیمن 
دنتـسه و ناهنپ  ام  زا  هک  مینیبیمن  ار  اهنآ  ام  زا  سک  چیه  ینعی  ٍدیِهَـش » نِم  اّنِم  ام   » دشاب و ندید  هدهاشم و  زا  دیهـش  ینعم  تسا  نکمم 

اعد ینعی  فشک :  51 ٍضیِرَع » ٍءاعُد  وُذَف   » 363-340- نآرق -207-191- نآرق . - دنتسناد ینعی  اّونظ »  » و دوشیم . ینعم  دنتـسرپیم  نوعدی 
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راگزاسان یفانم و  تسا  دـیماان  تخـس  ینعی  ٌطُونَق » ٌسُؤَیَف   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  یتیآ  رد  هکنآ  اب  هلمج  هکنیا  و  داـیز ، زارد و  دـنکیم 
ای و  دراد ، زارد  دایز و  ياعد  ادخ  هاگشیپ  هب  تسا و  دیماان  تب  زا  ای  و  روجنیا ، یمدرم  دنـشاب و  روجنآ  یمدرم  تسا  نکمم  نوچ  تسین 

هدش ینعم  روج  دنچ  هیآ  هکنیا  فشک :  53 خلا » اِنتایآ - مِهیُِرنَس   » 144-125- نآرق -24-1- نآرق . - دنکیم اعد  نابزب  تسا و  دیماان  لدب 
هک راگزور  ياهینوگرگد  میهدیم و  ناشن  اهنآب  دندش  دوبان  راتفرگ و  هک  هدوب  هتـشذگ  مدرم  ياهنیمزرـس  رد  هچنآ   21-1- نآرق : - تسا
زا هک  میهدـیم  ناشن  اهنآب  ار  ناشدوخ  لاوحا  ياهینوگرگد  - 2 دننیبیم . دـنزرف  لام و  يدوبان  مشچ  ولج  رد  دـننامیمن و  رارق  کیب  دوخ 
رد ياهتّلم  ياهیراتفرگ  - 3 دـنوشیم . راتفرگ  راوگان  ياهدـماشیپ  يرامیب و  هب  ای  دـندش و  زیمت  لـقع و  ياراد  تروصب  اـت  هفطن  تروص 

ياهنیمزرس نیملـسم  تسدب  هک  ناشدوخ  يراتفرگ  مه  فارطا و  لیابق  ياهیراتفرگ  - 4 ناشدوخ . يارب  ردب  زور  يهثداح  مه  هتـشذگ و 
بآ و شیادـیپ  دیـشروخ و  هام و  بورغ  عولط و  دـننیبیم  قافآ  رد  هک  یتایآ  - 5 دوب . دهاوخ  مالـسا  ورملقب  شیرق  يهّکم  رهـش  اهنآ و 
َأ [ » هحفص 431  ] 754-752- یقرواپ « - 1«57 .» ندرک عفد  ندیشون و  ندروخ و  یندب و  نامتخاس  زا  دننیبیم  دوخ  رد  هچنآ  تسا و  هایگ 

!. - نارفاک رفک  يازس  يارب  تسین  سب  زیچ  همهب  ملاع  يادخ  ایآ  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  دیاز  ءاب  نایبت :  53 خلا » َکِّبَِرب - ِفکَی  َمل  َو 
ینعم هکنیا  دـیاش  یلو  میتـشون  هک  دـناهدرک  ینعم  روج  دـنچ  نیرّـسفم  ار  َنوُمَلعَی » ٍموَِقل   » يهلمج مّود  تیآ  - 1 ام : نخـس   30-1- نآرق
دننام هک  تسا  نینچ  هن  برع  نابزب  لّـصفم  باـتک  هکنیا  هک  دـشاب  هکنیا  دوصقم  دـشاب و  نولقعی »  » ینعمب نوملعی »  » هک دـشاب  رتریگارف 

كّرحم يهنارعاش  یناعم  ابیز و  ظاـفلا  هطـساوب  دوش  دـنمهرهب  نآ  زا  ناـبز  یبرع  ره  هک  دـشاب  ناـبیطخ  نارعاـش و  ياـههباطخ  راعـشا و 
دوخ درخیب و  رـسکبس و  ره  راک  بلاطم  هنوگنیا  نتفای  رد  و  يونعم ، يّدام و  تداعـسب  یئامنهار  زردـنا و  تسا و  دـنپ  هکلب  تاساسحا 

ندرک ادیپ  يریگارف و  یپ  رد  دشاب و  هشیدنا  درخ و  ياراد  هک  دربیم  هرهب  ضیف  همشچ  رس  هکنیا  زا  یسک  هکلب  تسین  هاوخاوه  تسرپ و 
تسا و هدرک  نّیعم  زور  ود  تّدم  رد  ار  نیمز  شنیرفآ  هک  ِنیَموَی » ِیف  َضرَألا  َقَلَخ   » يهلمج تیآ 9  - 2 56-34- نآرق . - یتخبشوخ هار 
نامـسآ و شنیرفآ  تسا : هدـش  هتفگ  رگید  يهروس  رد  تسا و  هدرک  نّیعم  زور  راهچ  رد  ارنآ  ياـهزور  تسا : هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد 

ناشن يارب  هن  میدرک  لقن  نارگید  زا  هک  روطنامه  اههلمج  هکنیا  هک  دوشیم  مولعم  اههرامش  هکنیا  يهمه  زا  سپ  دوب  زور  شـش  هب  نیمز 
هب رّکذت  مه  نیرکنم و  يارب  تردق  ندنایامن  مدرم و  يواکجنک  ّسح  ندرک  مارآ  يارب  هکلب  تسا  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  تّدم  نداد 
رد نوچ  هک  هوالعب  دوشیمن . هحفص 432 ]  ] 53-20- نآرق  - ماجنا یگرابکی  تسا و  یجیردت  دراد و  مزال  نامز  ياهدیدپ  ره  هک  هکنیا 

یک و هک  اهنآ  شسرپ  ّسح  نخس ، هزادنا  نیمهب  مدرم  زور  نآ  دوشیم  مولعم  تسا  هدشن  نیفلاخم  زا  ینخس  لقن  هدشن و  یضارتعا  ربارب 
يهلمج تیآ 10  رخآ  - 3 دناهتـساوخیمن . يزیچ  دناهتـشادن و  یلاؤس  هکنیا  زا  شیب  تسا و  هدـشیم  مارآ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  روج  هچ 

ربارب يزور  هزادنا  تسا و  ربارب  ناگدنهاوخ  يارب  نیمز  يور  رد  يزور  يریگ  هزادنا  ریدقت و  هک  دـنامهفب  نینچ  دـیاش  َنِیِلئاّسِلل » ًءاوَس  »
راک مک  هک  ره  سپ  تسا  هدش  نّیعم  رّدقم و  يزور  اهنآ  همه  هزادناب  دـنهاوخب  شـشوک  راک و  اب  هچنآ  هک  تسا  ناگدـننک  شهاوخ  اب 

بجومب اهیدایز  مک و  هکنیا  يهمه  دسرب  واب  مک  ای  دسرب  واب  دایز  دنک و  راک  دایز  یـسک  ای  دسرب و  وا  هب  دایز  ای  دـسرب  واب  مک  دـنک و 
يروطب يوَتسا » َُّمث   » يهلمج تیآ 11  - 4 48-25- نآرق . - تسا هدش  نّیعم  نیلئاس  ناراوخ و  يزور  يهزادـناب  هک  تسا  تشونرـس  نآ 

نکمم تسا ، راگزاسان  اهاحَد » َِکلذ  َدَعب  َضرَألا  َو   » يهلمج اب  نیمز  قلخ  زا  سپ  نامسآ  شنیرفآ  هک  میدرک  نیرّسفم  لاکـشا  لقن  هک 
هب یگداشگ  یگدامآ و  وحد  ینعم  نیرّـسفم  نیّیوغل و  نخـس  رد  تسا  هتفگ  احد »  » يهدام رد  نیرحبلا  عمجم  رد  هکناـنچ  میئوگب : تسا 

تسا يرگید  ياهحطس  شیادیپ  نیمز  یگداشگ  دیاش  هک  هوالعب  تسا . یلصا  شنیرفآ  زا  ریغ  ّتیصاخ  هکنیا  تسا و  ینیزگیاج  روظنم 
يهراـق تفگ : ناوتب  دـیاش  دوشیم و  هدـید  اهـسونایقا  رد  هک  يرئازج  دـننام  تسا  هدـش  ادـیپ  نیمز  يهرک  رارقتـسا  شمارآ و  سپ  زا  هک 

َو  » ياـههلمج تسا و  هدـش  رادـیدپ  هدـمآ و  ـالاب  سوناـیقا  لد  زا  زارد  یناـیلاسب  نیمز  شنیرفآ  زا  سپ  هک  تسا  اـهنامه  زا  مـه  اـکیرما 
-37-21- نآرق . - اهنیا دـننام  ایلارتسا و  نپاژ و  كاخ  لثم  دـشاب  نیمز  حطـس  يادـج  مه  زا  ياهـشیازفا  نیاب  هراشا  خـلا » َدـَعب - َضرَـألا 
هدـش و هتـشون  یـسرد  ياـهباتک  رد  هک  يروـطب  میئوـگیم  ٌناـخُد :» َیِه  َو   » يهـلمج تـیآ 11  - 5 749-731- نآرق -165-132- نآرق
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نآ ّنف  ياملع  وا  زا  دعب  هک  مهدزون  مهدـجه و  هحفص 433 ]  ] 39-21- نآرق  - نرق يوسنارف  ملاع  سالپال »  » يهیـضرف دوشیم  سیردت 
هتـشابنا اضف  تارک ، هکنیا  شیادـیپ  زا  شیپ  تسا : هکنیا  ملاع  نآ  رظن  نوچ  تسا . قیبطت  لباق  هلمج  هکنیا  اب  دـناهدرک  نشور  ار  هیـضرف 

اب نونکا  تسا و  هدش  رادومن  يزورما  ياههرک  تروصب  هدـش و  ادـج  رگدـکی  زا  نامز  تشذـگ  زا  سپ  هک  زاگ  ياههدوت  زا  تسا  هدوب 
رادومن یتارک  تروصب  زارد  ینایلاس  زا  سپ  تسا و  نیمز  ربارب  نویلیم  نیدنچ  هک  دوشیم  هدـید  زاگ  هوبنا  ياههدوت  یموجن  ياهنیبرود 

هک دوشیم  هدـید  يزاگ  يهدوت  اضف  زا  نّیعم  یتمـسق  رد  دـندوب : هتـشون  مدـناوخ  اجک  مرادـن  رطاخ  هب  هک  شیپ  يدـنچ  و  دـش ، دـنهاوخ 
دناهتفگ ار  مهد  تیآ  رد  ٍماـّیَأ » ِۀََـعبرَأ  ِیف   » يهلمج و  تسا . هدـش  مهارف  نآ  تامّدـقم  تـسا و  هزاـت  ياهرک  ندـش  تـسرد  يارب  ياـّیهم 

لّوا ياهدهع  نیمز و  لیمکت  ياهنارود  زا  یکی  زا  دشاب  هیانک  زور  ره  هک  درک  قیبطت  یضرألا  تاقبط  هناگ  راهچ  راودا  اب  تسا  نکمم 
« خلا مُهانیَدَهَف - ُدوُمَث  اّمَأ  َو   » تیآ 17 - 6 726-701- نآرق . - دناهتشون ّنف  هکنیا  یسرد  یملع و  ياهباتک  رد  هک  مراهچ  مّوس و  مّود و  و 
دنریذپیمن و يزردنا  دـنپ و  و  یئامنهار ، چـیه  هب  دـنوشیمن  میلـست  دنتـسه و  دوخ  ّتیعقوم  يهدروخلوگ  هک  اهنآ  يارب  تسا  يروآدای 
میونـشیم و مینیبیم و  ار  رازآ  مدرم  يّدـعتم  ياههداوناخ  هدـش و  نوگژاو  ياهتموکح  هکنانچ  دـنوشیم  دوخ  یتخـسرس  راتفرگ  تبقاع 

تبقاـع دـناهداد و  حـیجرت  يورتـسار  تیادـه و  رب  ار  يورجک  يروک و  دنتـسه و  هیآ  هکنیا  قادـصم  هنوـگچ  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات 
رادومن دهدیم  ناشن  خـلا » مِهیَلَع - َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یّتَح   » يهلمج  22 ، 21 تایآ 20 ، - 7 44-13- نآرق . - دناهدش نوگنرس  يراوخب 

هـسمال يورین  هک  ندـب  تسوپ  مشچ و  دوشیم و  رادومن  شوگ  تروص  هب  شوگ  راک  هک  وضع  نامه  تروصب  يوضع  ره  لاـمعا  ندـش 
نامه هک  دـشاب  بلطم  نیمه  هب  هّجوتم  تسا  نکمم  خـلا » ُهّللا - اَـنَقَطنَأ   » يهلمج دـیآیم و  رد  نآ  تروصب  دـننکیم  هچنآ  مادـک  ره  دـشاب 
یندید زا  یتروص  هدوب  صخـش  ياهیندید  هداد و  ماجنا  مشچ  هچنآ  تسا و  هدـش  رادومن  مّسجم و  هک  تسا  وضع  نآ  نابز  ياجب  اهراک 

اهراک نینچ  مشچ  هکنیا  اب  یمـشچ  نینچ  بحاص  هک  دوشیم  رادومن  هدش و  مّسجم  اه  هحفص 434 ]  ] 303-284- نآرق -69-30- نآرق -
ناشن خـلا » ًارِیثَک - ُمَلعَی  َهّللا ال  َّنَأ  ُمتنَنَظ  نِکل  َو   » تیآ 22 رخآ  يهلمج  و  نآ . ندمآ  نخـسب  وضع و  تداهـش  ینعم  تسا  نیمه  هدرک و 

لاـمعا رب  علّطم  تیاـهنیب  زومرم  تردـق  ملع و  بجومب  هک  تسا  ّقـح  ملع  يهجیتـن  اـضعا  نتفگ  نخـس  يرادوـمن و  هکنیا  هک  دـهدیم 
. دوشیم رهاظ  تسا  هداد  ماجنا  ار  راک  هک  ندب  وضع  نآ  لمع  تروص  هب  یمدآ  سفن  ماقم  رد  هک  تسا  ّقح  ملع  نامه  هدوب و  صاخـشا 

صوصخم يزیچب  دراذگ و  مه  رب  مشچ  دنک و  زکرمتم  ار  دوخ  رکف  یکیرات  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  نآ  راتفگ  هکنیا  یتسرد  يهنومن  و 
يدارا ياهراک  ندـش  مّسجم  ناکما  يهنومن  هکنیا  و  دـنیبیم . دوخ  يهتـسب  یکیرات  رد  مشچ  ولج  رد  ار  نامه  یتّدـم  زا  سپ  دـنک  رکف 

یندوسپ ياـهراک  اهیندینـش و  تروـص  هب  یندینـش  ياـهراک  دـیآیم و  رد  اهیندـید  تروـصب  دـنکیم  مشچ  هک  يراـک  سپ  تسا . ناـسنا 
اهراکنیا رارکت  تّدم و  ندش  رازگرب  زا  سپ  هک  تسا  ناسنا  یناسفن  ّتیـصاخ  اهراک  هکنیا  عومجم  هک  یندرک  سمل  ياهزیچ  تروصب 

تسا و اهراک  نیمه  يدـنوادخ  مولعم  ّقح و  ملع  ّقلعتم  هک  راکـشآ  دوشیم و  لـماک  اـهراک  نیمه  رارکت  يهلیـسوب  یناور  ّتیـصاخ  نآ 
يهلمج تیآ 32  - 8 219-164- نآرق . - تسا یگدنز  نارود  رد  هدش  ماجنا  ياهراک  کیاکی  رب  دهاش  نایامن  یتروصب  اهنآ  يرادـیدپ 

دنوشیم و اهنآ  نامرف  میلـست  هتـسناد و  روز  رز و  نابحاص  دنمزاین  ار  دوخ  هک  ار  اهنآ  یگراچیب  دهدیم  ناشن  بوخ  خـلا » ِنیَذَّلا -» اَنِرَأ  »
يا هک  رادومن  ناش  ینوبز  تسا و  زارد  ناش  سامتلا  زجع و  نابز  دـنوشیم  هراچیب  هک  رخآب  دـننکیم و  زارد  تسد  اهنآ  لیمب  یتیاـنج  رهب 

زا دسریمن و  یئاجب  ترـسح  سوسفا و  هکنیا  هّتبلا  میلامب و  دوخ  ياپ  ریز  ات  میـشاب  هتـشاد  سرتسد  دوخ  یتخبدب  ياههیامرـس  نیاب  شاک 
ار یمدآ  ماجنا  رـس  رتوکن  نادـجو و  رتحـلاص  رتمارآ و  خـلا » ًالوَق - ُنَسحَأ  نَم  َو   » تیآ 33 - 9 41-21- نآرق . - دـنوشیمن اهر  يراتفرگ 
تسا و مدرم  نیرتهب  درک  يربهر  ّقح  يوسب  ار  نارگید  دوب و  راکوکن  دوخ  درک و  یفّرعم  ناملسم  ار  دوخ  یـسک  رگا  هک  دنکیم  یفّرعم 
اب راک  رس و  هک  اهنآ  يارب  تسا  یئامنهار  ُۀَنَـسَحلا » يِوَتـسَت  ال   » تیآ 34 تسا . نانخس  هحفص 435 ]  ] 37-13- نآرق  - نیرتهب وا  نخس 

داد و باوج  يدـب  اـب  ار  يدـب  ناوتیمن  هک  دنـشاب  هّجوتم  دـیاب  دنتـسه  رب  ور  یئوج  هنیک  تاـساسحا  نشخ و  ياـهیوخ  اـب  دـنراد و  مدرم 
ولج یکین  هب  ار  مدرم  ياهـشبنج  تاکیرحت و  دیوشن  یهاوخ  نیک  راتفرگ  دـیهاوخیم  رگا  تسین و  ناس  کی  يراتفر  دـب  يراتفرـشوخ و 
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هکنیا بوخ  ٌمیِمَح » ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک   » يهلمج دننادرگب و  امش  زا  مه  ار  نارگید  ّرش  اهنآ  دینک و  دوخ  تسود  ار  نانمشد  دیناوتب  ات  دینک  يریگ 
- نآرق : - تسا هتفگ  نینچ  ار  بلطمنیا  يدعس  درک . دوخ  راوخمغ  تسود  ار  نمـشد  يراتفرـشوخ  اب  ناوتیم  هک  دهدیم  ناشن  ار  تقیقح 
، وز رتب   || تفخ  درک و  نم  بیع  افق  رد  يدب ، اسا  نم  یلا  نسحا  يدرم  رگا   || ازج  دشاب  لهـس  يدب  ار  يدـب   489-459- نآرق -33-8

دیاین  || دوج  فطل و  دنیب و  مرک  نمشد  وچ  دنمک  هکنیا  غیتب  ندیرب  ناوتن  هک   || دنبب  ندرگ  فاطلا  هب  ار  ودع  تفگ  دروآ و  هک  یبیرق 
نانمـشد اـب  هجاوـخ  رگ  گـنر و  شقن و  ار  وـت  دـنیب  هک  دـهاوخن   || گـنت  يریگ و  راوـشد  تسود  اـب  وـچ  دوـجو  رد  وا  زا  ثبخ  رگد 
يهدـننک هراچیب  هدـنرب و  تسا  یناـیب  رخآ » اـت  یقُلی - نَمَف  َأ   » يهلمج تیآ 40  تسود 11 - دـندرگ  هک  دـیاین  رب  یمک   || تسوـخکین 

راتفرگ رفاک  ایآ  دیمهفب  ات  دیجنـسب  ار  هکنیا  یلو  دیراد  لوبق  مه  دوخ  هک  تسا  نایامن  يردـقب  نارفاک  امـش  يراتفرگ  لصا  هک  فلاخم 
دوب هدنرب  ياههلمج  هنوگ  نیمه  هّتبلا  دـینک . هچنآ  دـیناد و  دوخ  شجنـس  هکنیا  سپ  زا  رطاخ ! هدوسآ  نمؤم  ای  تسا  رتهب  رگید  ملاع  رد 
رتهب یلو  دش  لقن  همجرت و  عمجم  راتفگ  خـلا » ُلِطابلا - ِهِیتأَی  ال   » تیآ 42 - 12 40-23- نآرق . - دروآ رد  ونازب  ار  یـشحو  بارعا  نآ  هک 

نارود ندش  هدـیچ  رب  زا  دـعب  هک  لابند  زا  دوشیم و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نامز  رد  هک  ولج  زا  نآرق  میئوگب : هک  تسا  هکنیا 
- نآرق  - ارنآ راـگزور  ثداوح  و  درک ، دـناوتن  هنخر  نآ  رد  زگره  هن  نونکا و  رد  هن  سک  درادـن و  هار  نآـب  یگدوهیب  زگره  تسا  یحو 

لد دب  زور  نآ  رد  هک  اهنآ  فیـصوت  رب  هوالع  خلا » ُناسنِإلا - ُمَأسَی  ال   » تیآ 49 - 13 تخاس . دهاوخن  نوگرگد  هحفص 436 ]  ] 37-14
هتـسویپ دوشن و  ریگلد  یـشوخ  يریگ  لابند  زا  هک  درگنب  ار  راک  يور  کی  هشیمه  یتسیابن  یمدآ  هک  تسا  يروآدای  هاوخ  دوس  دندوب و 

تعیبط و یئابیز  هداد و  ادـخ  يورینب  دـیاب  هشیمه  هکلب  دـنیبب ، هراچیب  دـیماان و  ار  دوخ  دـید  ینایز  رگا  دـشاب و  دوخ  ياههتـساوخ  قرغ 
هحفص 437]  ] 37-14- نآرق . - ّقح تمحرب  راودیما  دشاب و  لدشوخ  شنیرفآ 

يروش هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   42 - 

ات 53] تایآ 1  [: 42  ] يروشلا هروس  ]

ِیف ام  َُهل  [ 3  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  ُهّللا  َِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَک  [ 2  ] قسع [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
مِهِّبَر ِدمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِکئالَملا  َو  َّنِِهقوَف  نِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت   191-1- نآرق [ - 4  ] ُمیِظَعلا ُِّیلَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا 

ٍلیِکَِوب مِهیَلَع  َتنَأ  ام  َو  مِهیَلَع  ٌظیِفَح  ُهّللا  َءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو  [ 5  ] ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  الَأ  ِضرَألا  ِیف  نَِمل  َنوُرِفغَتسَی  َو 
[7  ] ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َبیَر  ِعمَجلا ال  َموَی  َرِذُنت  َو  اَهلوَح  نَم  َو  يرُقلا  َّمُأ  َرِذُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُرق  َکَیلِإ  انیَحوَأ  َِکلذَـک  َو  [ 6]

َءاِیلوَأ ِِهنوُد  نِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  [ 8  ] ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  مَُهل  ام  َنوُِملاّظلا  َو  ِِهتَمحَر  ِیف  ُءاشَی  نَم  ُلِخُدی  نِکل  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  مُهَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َول  َو 
ُهّللا ُمُِکلذ  ِهّللا  َیلِإ  ُهُمکُحَف  ٍءیَـش  نِم  ِهِیف  ُمتفَلَتخا  اَم  َو   777-1- نآرق [ - 9  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتوَملا  ِیُحی  َوُه  َو  ُِّیلَولا  َوُه  ُهّللاَف 

َسَیل ِهِیف  مُکُؤَرذَـی  ًاجاوزَأ  ِماعنَألا  َنِم  َو  ًاجاوزَأ  مُکِـسُفنَأ  نِم  مَُکل  َلَعَج  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُرِطاـف  [ 10  ] ُبِینُأ ِهَیلِإ  َو  ُتلَّکَوـَت  ِهـیَلَع  یِّبَر 
مَُکل َعَرَش  [ 12  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدقَی  َو  ُءاشَی  نَِمل  َقزِّرلا  ُطُسبَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدِیلاقَم  َُهل  [ 11  ] ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَش  ِِهلثِمَک 

یَلَع َُربَک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ  نَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاربِإ  ِِهب  انیَّصَو  ام  َو  َکَیلِإ  انیَحوَأ  يِذَّلا  َو  ًاـحُون  ِِهب  یّـصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم 
َول ال َو  مُهَنَیب  ًایَغب  ُملِعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ّالِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو  [ 13  ] ُبِیُنی نَم  ِهَیلِإ  يِدهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ِهَیلِإ  ِیبَتجَی  ُهّللا  ِهَیلِإ  مُهوُعدَت  ام  َنیِکِرشُملا 
1008-1- نآرق [ - 14  ] ٍبیُِرم ُهنِم  ٍّکَش  یَِفل  مِهِدَعب  نِم  َباتِکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِضَُقل  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  َکِّبَر  نِم  تَقَبَس  ٌۀَِملَک 
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اَنل مُکُّبَر  َو  انُّبَر  ُهّللا  ُمُکَنَیب  َلِدـعَِأل  ُتِرمُأ  َو  ٍباتِک  نِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اـِمب  ُتنَمآ  لـُق  َو  مُهَءاوهَأ  ِعبَّتَت  ـال  َو  َتِرمُأ  اـمَک  مِقَتـسا  َو  ُعداَـف  َِکلذـِلَف 
َُهل َبیُِجتـسا  اـم  ِدـَعب  نِم  ِهّللا  ِیف  َنوُّجاَُـحی  َنیِذَّلا  َو  [ 15  ] ُریِـصَملا ِهَیلِإ  َو  اـنَنَیب  ُعَمجَی  ُهّللا  ُمُکَنَیب  َو  اـنَنَیب  َۀَّجُح  ـال  مُُکلاـمعَأ  مَُکل  َو  اـُنلامعَأ 

َۀَعاّسلا َّلََعل  َکیِردـُی  ام  َو  َنازیِملا  َو  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  ُهّللا  [ 16  ] ٌدیِدَش ٌباذَع  مَُهل  َو  ٌبَضَغ  مِهیَلَع  َو  مِهِّبَر  َدنِع  ٌۀَـضِحاد  مُُهتَّجُح 
یَِفل ِۀَـعاّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَلعَی  َو  اهنِم  َنوُقِفـشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اـِهب  َنُونِمُؤی  ـال  َنیِذَّلا  اَِـهب  ُلِجعَتـسَی  [ 17  ] ٌبیِرَق
ِِهثرَح ِیف  َُهل  دَِزن  ِةَرِخآلا  َثرَح  ُدیُِری  َناک  نَم   861-1- نآرق [ - 19  ] ُزیِزَعلا ُّيِوَقلا  َوُه  َو  ُءاشَی  نَم  ُقُزرَی  ِهِداـبِِعب  ٌفیَِطل  ُهّللا  [ 18  ] ٍدیَِعب ٍلالَض 

َول ال َو  ُهّللا  ِِهب  نَذأَی  َمل  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُهل  اوُعَرَش  ُءاکَرُش  مَُهل  مَأ  [ 20  ] ٍبیِـصَن نِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اهنِم  ِِهتُؤن  اینُّدلا  َثرَح  ُدیُِری  َناک  نَم  َو 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  مِِهب  ٌِعقاو  َوُه  َو  اُوبَسَک  اّمِم  َنیِقِفـشُم  َنیِِملاّظلا  يََرت  [ 21  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  َو  مُهَنَیب  َیِضَُقل  ِلصَفلا  ُۀَِملَک 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع  ُهّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ  [ 22  ] ُرِیبَکلا ُلضَفلا  َوُه  َِکلذ  مِهِّبَر  َدـنِع  َنُؤاشَی  ام  مَُهل  ِتاّنَجلا  ِتاضوَر  ِیف  ِتاِحلاّصلا 

َنُولوُقَی مَأ  [ 23  ] ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ًانـسُح  اهِیف  َُهل  دَِزن  ًۀَنَـسَح  فِرَتقَی  نَم  َو  یبرُقلا  ِیف  َةَّدَوَملا  َّالِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  لـُق ال  ِتاـِحلاّصلا 
-1- نآرق [ - 24  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطابلا  ُهّللا  ُحـمَی  َو  َِکبلَق  یلَع  ِمتخَی  ُهّللا  ِإَـشَی  نِإَـف  ًابِذَـک  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا 
َو ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتـسَی  َو  [ 25  ] َنُولَعفَت اـم  ُمَلعَی  َو  ِتاـئِّیَّسلا  ِنَع  اوُفعَی  َو  ِهِداـبِع  نَع  َۀـَبوَّتلا  ُلَـبقَی  يِذَّلا  َوُـه  َو   1002

ِهِدابِِعب ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِـقب  ُلِّزَُنی  نِکل  َو  ِضرَألا  ِیف  اوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقزِّرلا  ُهّللا  َطََسب  َول  َو  [ 26  ] ٌدیِدَش ٌباذَع  مَُهل  َنوُِرفاکلا  َو  ِِهلضَف  نِم  مُهُدیِزَی 
َو ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُقلَخ  ِِهتایآ  نِم  َو  [ 28  ] ُدیِمَحلا ُِّیلَولا  َوُه  َو  ُهَتَمحَر  ُرُشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدَعب  نِم  َثیَغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 27  ] ٌریَِصب ٌرِیبَخ 

نَع اوُفعَی  َو  مُکیِدیَأ  تَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  نِم  مَُکباصَأ  ام  َو   642-1- نآرق [ - 29  ] ٌریِدَـق ُءاشَی  اذِإ  مِهِعمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد  نِم  امِهِیف  ََّثب  اـم 
نِإ [ 32  ] ِمالعَألاَک ِرحَبلا  ِیف  ِراوَجلا  ِِهتایآ  نِم  َو  [ 31  ] ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  نِم  ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُکل  ام  َو  ِضرَألا  ِیف  َنیِزِجعُِمب  ُمتنَأ  ام  َو  [ 30  ] ٍرِیثَک
[ - 34  ] ٍرِیثَک نَع  ُفعَی  َو  اُوبَـسَک  اِمب  َّنُهِقبُوی  َوأ  [ 33  ] ٍروُکَش ٍراّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِرهَظ  یلَع  َدِکاوَر  َنلَلظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکـُسی  أَشَی 

َو ٌریَخ  ِهّللا  َدـنِع  ام  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ُعاتَمَف  ٍءیَـش  نِم  ُمتِیتوُأ  امَف  [ 35  ] ٍصیِحَم نِم  مَُهل  اـم  اـِنتایآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا  َمَلعَی  َو   435-1- نآرق
َنیِذَّلا َو  [ 37  ] َنوُرِفغَی مُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ  َو  َشِحاوَـفلا  َو  ِمثِـإلا  َِرئاـبَک  َنوـُِبنَتجَی  َنیِذَّلا  َو  [ 36  ] َنوـُلَّکَوَتَی مِهِّبَر  یلَع  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَِّلل  یقبَأ 

[ - 39  ] َنوُرِـصَتنَی مُه  ُیغَبلا  ُمَُهباـصَأ  اذِإ  َنـیِذَّلا  َو  [ 38  ] َنوُقِفُنی مُهاـنقَزَر  اّـمِم  َو  مُهَنَیب  يروُش  مُهُرمَأ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  مِهِّبَِرل  اُوباجَتـسا 
ام َِکئلوُأَف  ِهِملُظ  َدَعب  َرَـصَتنا  ِنََمل  َو  [ 40  ] َنیِِملاّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهّللا  یَلَع  ُهُرجَأَف  َحَلصَأ  َو  افَع  نَمَف  اُهلثِم  ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو   523-1- نآرق

َو َرَبَص  نََمل  َو  [ 42  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  مَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُغبَی  َو  َساّنلا  َنوُِملظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  [ 41  ] ٍلِیبَس نِم  مِهیَلَع 
نِم ٍّدَرَم  یلِإ  لَه  َنُولوُقَی  َباذَعلا  اَُوأَر  اَّمل  َنیِِملاّظلا  يََرت  َو  ِهِدَعب  نِم  ٍِّیلَو  نِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللـُضی  نَم  َو  [ 43  ] ِرُومُألا ِمزَع  نَِمل  َِکلذ  َّنِإ  َرَفَغ 

َنیِذَّلا َنیِرِـساخلا  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍّیِفَخ  ٍفرَط  نِم  َنوُرُظنَی  ِّلُّذـلا  َنِم  َنیِعِـشاخ  اهیَلَع  َنوُضَرُعی  مُهاَرت  َو   581-1- نآرق [ - 44  ] ٍلِیبَس
ِِللُضی نَم  َو  ِهّللا  ِنُود  نِم  مُهَنوُرُصنَی  َءاِیلوَأ  نِم  مَُهل  َناک  ام  َو  [ 45  ] ٍمیِقُم ٍباذَع  ِیف  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِقلا  َموَی  مِهِیلهَأ  َو  مُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ 

نِإَف [ 47  ] ٍریِکَن نِم  مَُکل  ام  َو  ٍذـِئَموَی  ٍإَجلَم  نِم  مَُکل  ام  ِهّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌموَی ال  َِیتأَـی  نَأ  ِلـبَق  نِم  مُکِّبَِرل  اُوبیِجَتـسا  [ 46  ] ٍلِیبَس نِم  َُهل  اـمَف  ُهّللا 
مِهیِدیَأ تَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  مُهبُِـصت  نِإ  َو  اِهب  َحِرَف  ًۀَمحَر  اّنِم  َناسنِإلا  اَنقَذَأ  اذِإ  ّانِإ  َو  ُغالَبلا  َّالِإ  َکیَلَع  نِإ  ًاظیِفَح  مِهیَلَع  َكانلَـسرَأ  امَف  اوُضَرعَأ 

-1- نآرق [ - 49  ] َروُکُّذـلا ُءاشَی  نَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  نَِمل  ُبَهَی  ُءاشَی  ام  ُُقلخَی  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُلم  ِهِّلل  [ 48  ] ٌروُفَک َناسنِإلا  َّنِإَف 
َوأ ٍباجِح  ِءارَو  نِم  َوأ  ًایحَو  ّالِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  [ 50  ] ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاشَی  نَم  ُلَعجَی  َو  ًاثانِإ  َو  ًانارکُذ  مُهُجِّوَُزی  َوأ   894

َو ُنامیِإلا  َو ال  ُباتِکلا  اَم  يِردَت  َتنُک  ام  انِرمَأ  نِم  ًاحوُر  َکَیلِإ  انیَحوَأ  َِکلذَک  َو  [ 51  ] ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُری 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهّللا  ِطارِـص  [ 52  ] ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  يِدـهََتل  َکَّنِإ  َو  انِدابِع  نِم  ُءاشَن  نَم  ِِهب  يِدـهَن  ًارُون  ُهانلَعَج  نِکل 

. یتشک ینعمب  هیراج  عمج  راوج » . » اهدیلک دـیلاقم » : » تاغل ینعم  هحفص 441 ]  ] 605-1- نآرق [ - 53  ] ُرُومُألا ُریِـصَت  ِهّللا  َیلِإ  الَأ  ِضرَألا 
دننامب  3 قسع .  2 مح . نابرهم 1  شـشخب  گرزب  يادخ  مانب  همجرت : يدوبان . كاله و  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  قبو  ردـصم  زا  نهقبوی » »

رد هچنآ  تسا  وا  زا  هـک  يادـخ  ناـمه   4 دـنکیم . یحو  هتـشذگ  ناربـمغیپ  وت و  يوسب  یمارگ  ياـناد  دـنوادخ  اـههلمج  فورح و  هکنیا 
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و تسا ، نتفاکـش  يهداـمآ  رگدـکی  ربز  زا  ياهنامـسآ  هکنیا  وا  یگرزب  ربارب  رد  هـک   5 راوـگرزب . تسا و  رترب  نیمز و  تـسا و  نامـسآ 
هکنیا اـب  دـنوادخ  هک  شاـب  رادربخ  سپ  دـنبلط . شزرمآ  دـننیمز  رد  هک  اـهنآ  يارب  دـننک و  حـیبست  دوخ  راـگدرورپ  شیاتـسب  ناگتـشرف 

ناشراک رکف و  نابهگن  دوخ  وا  دنتفرگ  یناتسود  دوخ  يارب  دنوادخ  زج  هک  اهنآ  ینابرهم 6 و  تسا و  شزرمآ  لصا  یگرزب ] یئاناوت و  ]
هّکم مدرم  و  یشابن ] ناش  نید  رفک و  يهشیدنا  هب  هک   ] میدرک ماهلا  وتب  ار  یبرع  نآرق  روج  هکنیا  هب  7 و  میتشامگن . اهنآ  رب  ار  وت  تسا و 
ادـخ رگا  هّتبلا  8 و  دـنور . شتآـب  یهورگ  تشهبب و  ياهتـسد  ریزگاـن  هک  ناـیمدآ  یمه  ارف  زور  زا  یهد  میب  تساـجنآ  زا  نوریب  هکنآ  و 

دروآ و رد  دوخ  تمحرب  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسا ] نینچ  یمدآ  شنیرفآ   ] یلو دنیرفآ  هنوگ  کیب  دنک و  هتـسد  کی  ار  همه  دـهاوخب 
دنک هدنز  ناگدرم  هک  یتسود  تسا  وا  هکنیا  اب  دنتفرگ  یناتـسود  ادخ  زج  ارچ  سپ   9 يروای . هن  دنراد و  یتسود  هن  دنراکمتـس  هک  اهنآ 

فالتخا دیدشن و  گنهآ  مه  يزیچب  رگا   10 تسا ] اناوت  تسود  ادخ  نوچ  هک  نک  يروآدای  نونکا  دّـمحم  يا  . ] دـشاب اناوت  زیچ  رهب  و 
هک ومه  مراد 11  ودب  لد  يور  تسا و  واب  ملّکوت  هک  تسا  نم  راگدرورپ  اهیراگزاسان  هکنیا  مکاح  هک  تسا  ادخ  اب  نآ  روتـسد  دیدرک 

هکنیا هب  [ ] هحفـص 442 درک و [  هدام  رن و  نایاپ  راهچ  زا  مه  دیرفآ و  ناتیارب  اهتفج  ناتدوخ  زا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يهدنرآ  دـیدپ 
وا رایتخاب  نیمز  اهنامـسآ و  ياهدیلک  سب 12 و  تسا و  وا  اونـش  انیب و  هچ  تسین  وا  نوچ  سک  دیازفایم و  دـنیرفآیم و  ار  امـش  هنوگ ]

رادومن ناتيارب  هک  نید  هکنیا  تسا 13 و  اناد  زیچ  همه  رب  وا  هچ  دنک  تشونرـسب  درادب و  هداشگ  يزور  دـهاوخب  هک  ره  يارب  هک  تسا 
اپب دـش  شرافـس  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  ماهلا  وتب  هچنآ  و  دـش ] ماهلا  وتب  هچنآ   ] دـش شرافـس  حونب  هک  تسا  نامه  درک 

دندوسح هک   ] تسا نارگ  نیکرشم  رب  وت  يربمغیپ  توعد و  نیمه  یلو  دیوشن  ادج  مه  زا  دیـشاب و  هار  نآب  یگمه  هک  تسا  نید  نتـشاد 
ود سپ   ] دـنک 14 يربـهر  دوخ  يوسب  دراد  ادـخ  اـب  لد  تسا و  هباـنإ  درم  هک  ار  نآ  دـنیزگرب و  دـهاوخب  ادـخ  هک  ارنآ  نکیل  ناداـن ] و 

راگزاسان هدنکارپ و  رگدکی  رب  زواجت  يرگمتـس و  يارب  دب  بوخ و  نتـسناد  سپ  زا  وت ] زا  شیپ  هک  تسا  نارفاک  راک  هقرفت  یگتـسد و 
اهنآ زا  دعب  هک  یمدرم  مه  دندوب و  گرم  هب  موکحم  یگمه  هتبلا  دننامب  نیعم  یماگنهب  ات  هک  دوبن  تراگدرورپ  تشونرـس  رگا  دندش و 

روتسد هکنانچ  وت  سپ  دندش 15  لد  ود  دندنام و  کشب  نآرق  يربمغیپ و  زا  دنتـسه ] وت  اب  نامزمه  نونکا  و   ] دـندرب ثراب  باتک  ملع و 
منک راتفر  تلادعب  امش  نایم  مرومام  منمؤم و  داتسرف  ادخ  هک  یباتک  رهب  وگب : شابم و  ناشاههتساوخ  وریپ  شاب و  دوخ  تسار  هارب  يراد 

دنوادـخ تسین و  یلیلد  یتجح و  نامنایم  هک  ناتدوخ  يارب  امـش  راک  ام و  دوخ  يارب  ام  راک  تسا و  امـش  ام و  راـگدرورپ  دـنوادخ  هچ 
ینمشد جاجتحا و  ادخ  نید  ربارب  رد  هک  ناسک  نآ  دننادب ] همه  و   ] تسا 16 وا  يوس  هب  یگمه  تشگزاب  نوچ  دنکیم  مهارف  ار  ام  نایم 

ناش يارب  تخـس  باذـع  مشخ و  تسا و  دوبان  ناـشراگدرورپ  روضحب  ناشلالدتـسا  دـناهتفریذپ  ار  نآ  دـنمدرخ  مدرم  هکنیا  اـب  دـننکیم 
وا تسردان ] زا  تسرد  شجنـس  هلیـسو  درخ و  و   ] نازیم میب  هداتـسرف و  یتسردب  ار  نآرق  هکنیا  هک  تسا  دـنوادخ  نوچ  تسا 17  مهارف 

تسا و تسرد  دننادیم  دنناسرت و  نآ  زا  نانمؤم  و  دسریمن ! دوز  ارچ  دـنیوگیم  نارفاک  دشاب 18  کیدزن  زیخاتسر  دیاش  تسا و  هداتـسرف 
دوخ ناگدنب  هب  دـنوادخ  هحفـص 443 ] یلو [  دـنرودب 19  هار  زا  دـنهارمگ و  دنتـسه  لد  ود  زیخاتـسر  زا  هک  اهنآ  دـننادب  هتبلا  یندـمآ ،
دهد واب  دـهاوخ  هک  ره  ناهج  نآ  دوس  هک  اناوت 20  تسا و  یمارگ  وا  هچ  دـناسریم  يزور  تسا  حالـص  هچنآ  سک  رهب  تسا و  نابرهم 
دنچ یئادـخ  نارفاـک  هکنیا  رگم  درادـن 21  ياهرهب  رگید  ناـهج  رد  دـهد و  واـب  ار  ناـمه  دـهاوخب  ناـهج  هکنیا  دوـس  هکنآ  ینوزفاـب و 

رگید ناهجب  هّتبلا  دندشیم و  دوبان  یگمه  دوبن  يدنوادخ  ریزگان  نامرف  رگا  هّتبلا  دناهتخاس ! نید  ناشیا  رب  ّقح  يهزاجایب  هک  دناهتـشاد 
هک تشهب  ياهغاب  رد  راکوکن  نینمؤم  دناهدش و  نآ  راتفرگ  هک  دوخ  راک  زا  كانسرت  ینیب  ار  ناراکمتس  هک  دنراد 22  كاندرد  يرازآ 

نمؤم ناگدنب  هب  دـنوادخ  ياهرهب  نینچ  سب 23 و  گرزب و  شـشخب  تسا  نیمه  دننیب و  هدامآ  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  دنهاوخ  هچنآ 
تـسد هک  ره  هچ  ناـشیوخ  ناـکیدزن و  یتـسود  زج  مهاوخن  دوخ  راـکب  يدزم  امـش  زا  نم  وگب : مدرمب  وت  و  دـهدیم . دـیون  شراـکوکن 

غورد ادخب  دّمحم  دـنیوگیم : لد  دـب  مدرم  ارچ  روکـش 24  تسا و  روفغ  دـنوادخ  هک  میئازفایم  شراک  یبوخب  دـنک  زارد  کین  يراکب 
دوبان تسا  هدوهیب  هچنآ  و  ینک ] شومارف  نتفگ  نخـس  هکنانچ   ] دنکیم رهم  ار  تلد  دـهاوخب  رگا  هّتبلا  تسا ] ناوتان  وا  رگم  ! ] تسا هتـسب 
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يهبوـت هک  تـسا  وا  تسا 25 و  راد  ربخ  وا  دـنراد  هنیـس  رد  مدرم  هچنآ  هچ  درادـیم  راوتـسا  دوخ  نانخـس  اـب  ار  یتـسرد  ّقح و  دـنکیم و 
ناشیا رب  دوخ  ششخب  زا  دریذپیم و  راکوکین  نینمؤم  نخـس  دنادیم 26 و  دینکیم  هچنآ  درذگیم و  رد  اهیدب  زا  دریذپیم و  دوخ  ناگدـنب 

شکرـس هشیپ و  متـس  دنک  يزور  خارف  ار  یگمه  دنوادخ  رگا  دـننادب : مدرم  دراد 27 و و  يرازآ  تخـس  نارفاک  يارب  نکل  دیازفایم و 
يدیماان زا  سپ  هک  تسا  وا  انیب 28 و  تسا و  ربخ  اب  دوخ  ناگدنبب  وا  هک  دتسرفیم  ورف  هتسیاش  يهزادناب  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  دنوشیم .

نامسآ شنیرفآ  تسا  وا  تردق  ياههناشن  زا  سب 29 و  تسا و  وا  هدوتس  تسود  نوچ  دناسریم  همه  هب  دوخ  رهم  دتسرفیم و  ناراب  مدرم 
يدب رگا  دنک 30 و  اپب  زیخاتـسر  دیامن و  مهارف  ار  یگمه  دناوت  دـهاوخب  هک  هاگنآ  تسا و  هدـنکارپ  ود  نآ  رد  هدـنبنج  هچنآ  نیمز و  و 

زا و   ] دینک هحفص 444 ] هراچیب [  ار  ادخ  دیناوتن  امـش  دشخبب 31 و  ار  نآ  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  دیاهدرک  دوخ  هک  تسنآ  يارب  دسر  امـشب 
ایرد رد  هک  رکیپ  هوک  ياهیتشک  تسا  ّقح  تردـق  ياههناشن  زا  مه  دشاب 32 و  يروای  تسود و  وا  زج  ار  امـش  هن  و  دیوش ] اهر  شباذع 

دشاب و ابیکـش  هک  ره  يارب  تسا  اههناشن  ینار  یتشک  هکنیا  رد  هّتبلا  دـننامب و  بآ  رب  اهنآ  دـنک و  مارآ  ار  داب  دـهاوخب  رگا  دنناور 33 و 
ام تایآ  رد  هک  اهنآ  سپ  دشخبیم 35  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  یلو  دنک  دوبان  ناشناهانگ  يازسب  ار  نآ  نانیشنرس  هک  دناوت  زین  رکاش 34 و 

دوز تسا  ياهیامرس  هک  دیوشن  رورغم  یگدنز  ياهیـشوخب  سپ  دنرادن 36  رارف  هار  هک  تسناد  دنهاوخ  دـنریذپیمن  دـننکیم و  ثحب 
ناهانگ زا  هک  مدرم  ناـمه  لّـکوت 37  اـب  نینمؤم  يارب  رتهدـنیاپ  تسا و  رتهب  هریخذ ] رگید  يارـس  رد   ] تسا دـنوادخ  دزن  هچنآ  رذـگ و 

زاـمن دـنتفریذپ و  ار  دوخ  راـگدرورپ  توـعد  هک  مدرم  ناـمه  دـنرذگ 38  رد  دـنوش  كانبـضغ  نوـچ  دـننکیم و  زیهرپ  یتـشز  گرزب و 
زا درک  یتـسد  زارد  اــهنآب  يرگید  رگا  دنـشخبیم 39 و  میدرک  ناش  يزور  هچنآ  زا  دـننک و  روش  رگدـکی  اـب  دوخ  راـک  رد  دـندرازگ و 
اب شدزم  دننک  شزاس  دنرذگ و  رد  رگا  یلو  تسا . نآ  دننامب  يراتفر  دب  يازـس   40 هک ] دنهدیم  شیازس  و   ] دنهاوخیم کموک  رگدکی 

هدیبلط يرای  هدیدمتـس و  هکنآ  هّتبلا  تسین 41 و  ناراکمتـس  تسود  دنوادخ  هّتبلا  و  تسا ] متـس  شیب  هزادنا  يزوت ز  هنیک  و   ] تسا ادخ 
يزیچ دننکیم و  متـس  مدرمب  هک  دنتازاجم  راوازـس  تسا و  زارد  یناسک  رب  تسد  یلو  تسین 42  زارد  وا  رب  یتسد  تساوخ و  زاـبب  یهار 

رد  ] هکنآ هّتبلا  دنراد 43 و  راظتنا  رد  كاندرد  يرازآ  ناسک  هنوگنیا  شکرـس ] دنزواجتم و  ینیمزرـس  رد  و   ] دنرادن ّقح  هک  دـنهاوخیم 
یهارمگ سپ  زا  دـنک و  شهارمگ  ادـخ  دوب ] زواـجتم  رگمتـس و   ] هک یـسک  دراد 44 و  هنادرم  یتّـمه  دیـشخب  دوب و  ابیکـش  متـس ] ربارب 

زا دناهتـشاد و  شتآب  هک  ینیب  45 و  تسه ! یتشگزاب  هار  ایآ  دنیوگ : دننیب  يراتفرگ  نوچ  ناراکمتـس  هک  دـید  یهاوخ  درادـن و  یتسود 
دوخ و زیخاتـسرب  هک  دـنناسک  نآ  هدربنایز  دـنیوگ : نینمؤم  هک ] تسا  اجنآ   ] دـنرگنیم و شتآـب  هدـیدزد  دـننتورف و  یگراـچیب  يراوخ و 
 ] ناراکمتـس هک  دیـشاب  ربخ  اب  سپ  دوخ ] ناـشیوخب  سرتسد  هن  دـنراد و  ياهتخودـنا  دوخ  يارب  هن  هک   ] دـنداد تسد  زا  ار  ناـشهداوناخ 

یهار دنک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  نآ  هچ  دـنرادن . دـنک  ناش  يرای  ّقح  هاگـشیپ  رد  هک  یتسود  دنشاب 46 و  یگـشیمه  يرازآب  هحفص 445 ]
هک دیریذپب  دوخ  راگدرورپ  توعد  دوب  دهاوخن  ّقح  نامرف  زا  یتشگ  زاب  هک  زور  نآ  ندیسر  ارف  زا  شیپ  مدرم  يا  سپ  دشابن 47  شیارب 

ینابهگنب هک  رادم ] هشیدنا  دنتفریذپن  ار  تنانخس  و   ] دندرک وتب  تشپ  مدرم  رگا  دّمحم  يا  دیناوتن 48  يراکنا  دیرادن و  هاگهانپ  زور  نآب 
دنیب يدـب  شراک  يازـسب  رگا  تسا و  داش  نادـب  میناـسرب  یتمحر  رگ  ار  یمدآ  نوچ  يرادـن  يروتـسد  ماـغیپ  زج  تمیداتـسرفن و  ناـش 

دشخب 50 هنیرن  دنزرف  دشاب  تحلصم  هک  رهب  تسا و  ّقح  يهدیدپ  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هکنیا ] اب   ] تمعن 49 رفاک  دشاب و  ساپسان 
رد هک  اب  هک  دنجنـسب  دوخ  اب  سپ  . ] اناوت مه  تسا و  اناد  مه  نوچ  دـنک  ازان  نورتس و  ای  دـهد و  ار  ود  ره  ای  هنیدام و  دـهاوخ  هکنآ  هب  و 

دیاشن ار  یمدآ   51 دننادب ] یلو  دنریذپب ! تراتفگ  ات  دنونـشب  وت  اب  ّقح  نخـس  دنراد  راظتنا  رگم  دـننکیم ! نارفک  ار  یتمعن  هچ  دـنزیتس و 
تسا و ولج  رد  هدرپ  رد  نآ  ار  نارگید  هک   ] دونـش نخـس  رادنپ  يهدرپ  سپ  رد  ای  دتفا  شلدب  قیاقح  هک  زجب  دیوگ  نخـس  وا  اب  ادخ  هک 
اناد 52 و الاو و  هتـسویپ  تسا  دنوادخ  هّتبلا  هک  دیوگب  زارب  وا  اب  هدومرف  ادخ  ار  هچنآ  دیآ و  ّقح  يوس  زا  ياهداتـسرف  ای  و  دینـش ] دنناوتن 
ام هکلب  تسیچ  نامیا  نآرق و  یتسنادـیمن  وت  نآ  زا  شیپ  هک  میدرک  ماهلا  وتب  دوخ  يهتخاـس  راـک و  زا  یتقیقح  دّـمحم  يا  شور  نیمهب 

تـسار هارب  ام ] تیانع  هکنیا  اب   ] وت هّتبلا  و  مینک . يربهر  نآ  اـب  میـشاب  هدرک  تشونرـسب  نامناگدـنب  زا  ار  هک  ره  اـت  میدرک  يوترپ  ار  نآ 
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يوسب زیچ  همه  تشگزاب  هک  دننادب  همه  سپ  تسا . نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  ره  تسا  وا  زا  هک  يدنوادخ  نامه  هار  ینکیم 53  يربهر 
« ًارجَأ ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ُلق ال   » زا تیآ  راهچ  رگم  تسا  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک : نیرّسفم : نخس  تسا . وا 
« قسع مح   » 141-104- نآرق . - تسا خوسنم  نآ  هیآ  تفه  تسا و  تیآ  هس  هاجنپ و  و  تسا ، هدـش  لزان  هنیدـم  هب  هک  هیآ  راهچ  رخآ  ات 
وا تردق  فاق  انـس ، نیـس ، ملع ، نیع  دجم ، هحفص 446 ]  ] 11-1- نآرق ، - میم تسا ، دـنوادخ  ملح  ءاح ، تفگ : ساـّبع  نبإ  فشک :  2

هدـنیآ ثداوح  زا  هیانک  تسا : هتفگ  بشوح  نب  رهـش  تسا . هدرک  دای  ادـخ  هک  تسا  مسق  فورح  هکنیا  تفگ : بعک  نب  دّـمحم  تسا ،
تسا و یبس  نیـس  و  تسا ، نمـشد  ّودـع و  نیع  دوشیم ، لقتنم  رگید  یمدرمب  یمدرم  زا  هک  تسا  کلم  میم  تسا ، برح  ءاـح  هک  تسا 

دهاوخ هک  تسا  یباذع  تشون  رسب - ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  نایملاع . رب  تسا  قح  تردق  فاق  و  دیآیم ، شیرق  هلیبق  رـس  رب  هک  تراسا 
ساّبع نبإ  تءارق  لثم  ءارف  يهتفگب  دوعسم  نبإ  فحاصم  یضعب  رد  مه  نیع و  نودب  تسا  هدناوخیم  قس » مح   » ساّبع نبإ  نایبت : دیـسر .

. تسنادـیم درکیم و  ینیب  شیپ  ار  اهبوشآ  فورح  هکنیا  زا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  و  تسا . هتـشادن  نیع  هک  تسا  هدوب 
لد هکنوچ  درک . رادومن  ار  تقیقح  ملع و  وا  لد  یتسرد  یتمالـس و  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دش  رادومن  دّـمحمب  ّقح  ینعی  یناشاک : تالیوأت 

َِکلذَـک  » تقیقح ملع و  سپ  دـش  یلاـخ  ملاـس و  ّقح  ریغ  زا  دّـمحم  لد  و  دوشیم ، رادومن  نآ  زا  تقیقح  ملع و  دـش  یلاـخ  ّقـح  ریغ  زا 
شـسرپ و باوج  ياجب  ُزیِزَعلا » ُهّللا   » هک تسا  هدـناوخ  لوهجم  تروصب  یحوی  ریثک  نبإ  حوتفلا : وبا   3 خـلا » َنیِذَّلا - َیلِإ  َو  َکَیلِإ  یِحُوی 

ینعم يهجیتن  دوصقم و  رد  و  ُزیِزَعلا .» ُهّللا   » دهدیم باوج  دنکیم ! یحو  هک  دسرپیم : یـسک  دوشیم و  یحو  ینعی  دـشاب . رّدـقم  لعف  لعاف 
یِحُوی َِکلذَـک   » تسا هدـش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  تسا  هدوب  قـسع » مح   » يربـمغیپ ره  باـتک  رد  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسین . تواـفت 

هدوب بلاطم  نیمه  ناشدوخ  نابزب  هک  دنکیم  یحو  ناگتـشذگب  وتب و  قسع » مح   » هکنیا دننامب  ادخ  ینعی  َِکلبَق » نِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َکَیلِإ 
ینعی عــــمجم :  791-781- نآرق -752-690- نآرق -641-631- نآرق -534-515- نآرق -407-388- نآرق -313-266- نآرق . - تــسا
هروس هکنیا  مکح  دننامب  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  فشک : دوشیم . یحو  هتشذگ  ناربمغیپ  وتب و  هدنیآ  بیغ و  رابخا  هتشذگ ، ماهلا  دننامب 
ُداکَت . » دوشیم یحو  ناگتـشذگ  وتب و  مجعم  فورح  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هدـش  ماهلا  مه  هحفص 447 ] هتـشذگ [  ناربمغیپ  رب 

تسا و ّطلسم  شتردق  اهنامسآ  يالاب  رد  هک  دنوادخ  تبیه  زا  دوشیم 1 - ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  رخف :  5 َّنِِهقوَف » نِم  َنرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا 
اهنامـسآ دشاب : نینچ  ینعم  تسا  نکمم  تسا  هدوب  ولج  تیآ  رد  ضرا  هملک  نوچ  - 2 دنوش . ادج  رگدـکی  زا  اهنآ  تسا  نکمم  ریگارف 

هکنیا ناکما  تهج  و  دنوش . هتفاکش  مه  زا  تسا  نکمم  دنتسه  نآ  رد  اهنآ  هک  الاب  يوس  نآ  زا  ینعی  - 3 دنوش . هتفاکش  اهنیمز  يالاب  زا 
َو يرُقلا  َّمُأ  َرِذُنِتل   » 53-1- نآرق . - دنتشادنپیم کیرـش  دنزرف و  هک  نیکرـشم  نخـس  یتشز  ای  تسا  ّقح  تمظع  تبیه  نامه  ای  نتفاکش 

نآ فارطا  تسا و  هّکم  هک  يرقلا  ّما  مدرم  دـیون  میب و  يارب  میداتـسرف  ار  وـت  هـک  دـنامهفب  رهاـظب  هـلمج  هـکنیا  رگا  رخف :  7 اَهلوَح » نَم 
« ِساّنِلل ًۀَّفاَک  ّالِإ  َكانلَـسرَأ  ام   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  هوالعب  دـنامهفیمن  نیمزرـس  نامهب  ار  ترـضح  نآ  ّتیرومأم  راصحنا 

مدرم يهمه  يارب  نم  ياهروتـسد  هک  تسا  هدومرف  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  دوـخ  یتـسه و  مدرم  يهمه  رب  غـالباب  رومأـم  ینعی 
- نآرق -43-1- نآرق . - تسا مدرم  يهمه  يارب  نم  ياهروتـسد  هک  تسا  هدومرف  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوخ  یتـسه و 

ادخ اب  تسردان  زا  تسرد  نداد  ناشن  دـینک  فالتخا  هچنآ  رد  ینعی  عمجم :  10 ِهّللا » َیلِإ  ُهُمکُحَف  ٍءیَـش  نِم  ِهِیف  ُمتفَلَتخا  اَم  َو   » 321-280
ینعی  66-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دینک و  ادیپ  ار  تسرد  هار  هک  دنکیم  نّیعم  امـش  يارب  یلیلد  دنوادخ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا و 

دوخ زا  یمکح  درادن  ّقح  یسک  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا  تسا . هدوبن  هک  هدوب و  تسار  هارب  یک  دنک  مولعم  تمایق  رد 
هب لسن  ار  امش  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  يربط :  11 ِهِیف » مُکُؤَرذَی  . » دشاب یمکح  رب  رتاوتم  يربخ  ای  مکحم  یتیآ  رگم  دنک  نّیعم  نید  رد 

ینعی هیف »  » يهملک عمجم :  21-1- نآرق . - دهدیم رارق  روجنیا  هب  ار  امـش  یگدـنز  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دـنیرفآیم . روج  نیمهب  لسن 
11 ِِهلثِمَک » َسَیل  . » مینکیم دایز  ار  نایاپ  راهچ  امش و  جاودزا ، يهلیـسوب  تسا  هحفـص 448 ] هتفگ [  ءاّرف  و  نداد . رارق  تفج  هنوگنیا  رد 
هن دـننام  وتب  سک  سکب و  وت   || هن  دـنویپ  تروـص و  ار  وـت  تاذ   20-1- نآرق . - تسا تاذ  ینعمب  ای  تسا  دایز  لـثم  يهملک  ینیـسح :
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فالتخاب هک  تسا  اهزیچ  نآ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  فلتخم  ناـیدا  ماـکحا  نوچ  رخف :  13 خلا » ِِهب - یّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَـش  »
. - لئاذر زا  يرود  لئاضف و  رد  ششوک  تسا و  زیخاتسر  ناربمغیپ و  ینامـسآ و  بتک  هکئالم و  ادخب و  نامیا  هک  دنکیمن  توافت  نایدا 

حون و هک  هتـشذگ  گرزب  ناربـمغیپ  هک  دـنامهف  یم - ناربـمغیپ  زا  هلمج  هکنیا  لـقن  رخف :  13 اُوقَّرَفَتَت » ـال  َو  َنیِّدـلا  اوُمِیقَأ   » 48-1- نآرق
امش نایم  رد  یگدنکارپ  فالتخا و  هک  دیشاب  راوتسا  یگمه  نانچ  نید  رد  هک  دناهدرکیم  شرافس  دناهدوب ، یـسیع  یـسوم و  میهاربا و 

هک اهنآ  مینیبیم  مشچب  تسا و  فالتخا  هار  نیرتگرزب  سایق  نوچ  تسین  زیاج  سایقب  لمع  هیآ  نیاب  سایق  نیرکنم  يهتفگب  سپ  دشابن .
زا دوصقم  رخف :  14 خلا » ّالِإ - اُوقَّرَفَت  ام  َو   » 42-1- نآرق . - دشاب عونمم  دیاب  سپ  تسا ، یقاب  ناشفالتخا  تمایقب  ات  دـننکیم  راتفر  سایق  هب 

یگناگی و هب  ناربمغیپ  شرافس  اب  دسرپیم  یسک  ایوگ  هک  تسا  یحیسم  يدوهی و  باتکلا » اوثروا   » و مهنیب » یـضق   » و اوقّرفت »  » ياههلمج
یبلط و هاج  يارب  فالتخا  هک  تسا  باوج  اههلمج  هکنیا  تسا ! فلتخم  بهاذم  حیـسم  دوهی و  نید  رد  ارچ  سپ  فالتخا  زا  يراددوخ 

نامیا هک  دنتـسه  ناشناگتـشذگ  لثم  مه  اهنیا  هک  تسا  ربمغیپ  نامز  نیرـصاعم  دوصقم  باـتکلا » اوثروا   » يهلمج تسا و  یـشورف  دوخ 
نوچ هک  تسا  بلطم  نیمه  يهلابند  خلا » ُعداَف - َِکلِذلَف   » دـعب يهلمج  ینعم  و  دـنلد . ود  و  ّکش ، رد  ناشدوخ  نید  باتک  رد  دـنرادن و 

- نآرق -25-1- نآرق . - نکم لابند  ار  اهنآ  فلتخم  ياههتساوخ  نک و  توعد  قاّفتاب  شاب و  راوتـسا  وت  دنتـسه  فلتخم  هتـسد و  ود  اهنآ 
يوسب ار  همه  مراذگن و  توافت  یـسک  نایم  نید  رد  منک و  تلادع  ات  متـسه  رومأم  ینعی  عمجم :  15 خلا » َلِدعَِأل »- ُتِرمُأ  َو   » 554-535

هـس تسا  ثیدـح  رد  منک و  تاواـسم  تلادـع و  زیچ  همه  رد  ینعی  هحفـص 449 ]  ] 28-1- نآرق  - دـناهتفگ یـضعب  و  منک ، توعد  ّقح 
رد هچ  يور  هنایم  - 2 يدونشخ . مشخ و  رد  تلادع  - 1 يدوبان : يراتفرگ و  يهیام  رگید  هس  تسا و  وا  یئاـهر  يهیاـم  یمدآ  رد  يوخ 

و - 2 دـشاب . نآ  ناـمرفب  هتـسویپ  یمدآ  هک  یتـمه  نود  زآ و  - 1 و . ناـهن . راکـشآب و  ادـخ ، زا  سرت  و  - 3 يراداـن . رد  هچ  يزاـینیب و 
: عمجم  15 انَنَیب » َۀَّجُح  ال  . » دنادب رتهب  همه  زا  ار  دوخ  یمدآ  هک  يدنسپ  دوخ  و  - 3 دشاب . نآ  یپ  رد  یمدآ  هتسویپ  هک  یناسفن  يهتساوخ 

نایم لالدتسا  ياج  ینعی  دناهتفگ : و  تسا ، داهجب  روتسد  زا  شیپ  وگتفگ  هکنیا  و  تسین . امش  ام و  نایم  ینمشد  دش و  رادومن  ّقح  ینعی 
« َنازیِملا َو  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  ُهّللا   » 21-1- نآرق . - تسا مولعم  مه  امش  یتخسرس  تسا و  هدش  رادومن  ّقح  نوچ  تسین  امـش  ام و 
: دناهتفگ یضعب   63-1- نآرق . - تسا هدش  هدیمان  نازیم  لدع  تسا  تاواسم  فاصنا و  رازبا  نازیم  نوچ  تلادـع  ینعی  نازیم  فشک :  17

نایم نآرق  هلیـسوب  هک  تسا  دّـمحم  نازیم  تسا : هتفگ  همقلع  دـننک . راتفر  تلادـع  فاصناب و  زارت و  اب  هک  درک  ماـهلا  مدرمب  ادـخ  ینعی 
زا یتمـسق  ینعی  تسا  ضیعبت  ینعمب  نم »  » میاهدرک و وا  هرهب  هچنآ  میهدـیم  واـب  ینعی  فـشک :  20 اهنِم » ِِهتُؤن  . » دـنکیم تموکح  مدرم 

فالتخا هلمج  هکنیا  ینعم  رد  رخف :  23 یبرُقلا » ِیف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ُلق ال   » 17-1- نآرق . - میهدیم واب  دهاوخب  هک  ایند  دوس 
مهاوخیمن يزیچ  امـش  زا  نم  هک  تسا  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دوب  شیوخ  شیرق  يهمه  اب  ربمغیپ  نوچ  تفگ : ساـّبع  نبإ  - 1 تسا :

هتفگ هداتق  - 3 دینک . یتسود  ربمغیپ  ناشیوخ  اب  ینعی  تفگ : ریبج  نب  دیعس  - 2 دینک . مکموک  نم  اب  يدنواشیوخ  يهطساوب  امش  هک  زج 
. - ناتدوخ نادـنواشیوخ  اـب  تسا  امـش  یتسود  نم  دزم  ینعی  - 4 دـنک . کیدزن  ادـخب  ار  امـش  هک  ار  يراک  دـیرادب  تسود  ینعی  تسا :

، نم دالوا  ناشیوخ و  یتسود  ینعی  هحفص 450 ] تسا [ : هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  داّجـس  ماما  قداص و  رقاب و  ماما  زا  عمجم :  71-1- نآرق
هاگنآ درادیم  تسود  ار  ام  نمؤم  صخـش  ّطقف  هک  ام  يارب  تسا  یتیآ  مح  لآ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  هدرک  لقن  ناذاز  و 

تیآ نوچ  دناهتفگ : حوتفلا : وبا   24 َِکبلَق » یلَع  ِمتخَی  ُهّللا  ِإَشَی  نِإ   138-118- نآرق «. - خلا مُُکلَئسَأ - ُلق ال   » دومرف توالت  ار  هیآ  هکنیا 
مدرم دزن  ار  دوخ  ناشیوخ  دهاوخیم  دّمحم  دنتفگ : نیقفانم  دش  نّیعم  مدرم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دالوا  یتسود  دش و  لزان  ولج 

ادـخ دـنیوگیم و  نیقفانم  هکنانچ  یـشاب  وگ  غورد  وت  رگا  تسا ، هتفگ  غورد  دّـمحم  دـنیوگیم  مدرم  هک  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  دـنک . زیزع 
تـسا هتفگ  دهاجم  تسا . ادـخ  يوس  زا  تایآ  هکنیا  یتسین و  وگغورد  وت  سپ  ینک ، شومارف  ار  نآرق  هک  ار  وت  لد  دـنک  رهم  دـهاوخب ،

َو  » دناهتخادنا تهج  نودب  َلِطابلا » ُهّللا  ُحمَی   » رد واو  و  يوشن . هدرزآ  اهنآ  نخـس  زا  هک  درادب  ظوفحم  ار  وت  لد  دهاوخب  ادـخ  رگا  ینعی 
«. 58» تسا هدوب  فحاصم  تباتک  زرط  زا  يوریپ  يارب  دناهتشونن  تباتک  رد  ار  تاملک  هکنیا  رخآ  واو  هک  َۀَِینابَّزلا » ُعدَنَس   » و ُناسنِإلا » ُعدَی 
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نبإ حوتفلا : وبا   25 َۀـَبوَّتلا » ُلَبقَی  يِذَّلا  َوُه  َو   » 801-799- یقرواپ -693-669- نآرق -666-644- نآرق -620-594- نآرق -47-1- نآرق -
يارب يروتـسد  ادـخ  دـنک و  زیزع  دوخ  ناـشیوخ  دـهاوخیم  هک  دنتـسب  تمهت  هکنیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  هب  نوچ  تفگ : ساـّبع 

ار لطاب  مینکیم و  رهم  ار  شلد  ام ، وگغورد ، ربمغیپ  دشاب و  تسار  اهنآ  نخـس  رگا  هک  دمآ  ناشباوجب  ولج  تیآ  تسا و  هدادـن  ناشیوخ 
هیآ هکنیا  دندرک . هبوت  دندمآ و  دندش و  نامیشپ  هتفگ  زا  تسا . هدش  راد  ربخ  ناشنانخـس  زا  ربمغیپ  ّقح  يوس  زا  هک  دنتـسناد  اهنآ  دوبان .

- نآرق . - تسا هدش  تءارق  ود  ره  باطخ  بیاغ و  يهغیصب  ءای  ءات و  اب  عمجم :  25 َنُولَعفَت » ام   » 39-1- نآرق . - دنشاب لد  هدوسآ  ات  دمآ 
دوخ لضف  زا  ار و  نینمؤم  ياعد  ادخ  دنکیم  تباجا  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هیآ  هکنیا  يربط :  26 خلا » اُونَمآ - َنیِذَّلا  ُبیِجَتسَی  َو   » 17-1

رد هحفص 451 ]  ] 35-1- نآرق  - مه وا  ار و  ادـخ  دـننکیم  تباجا  نینمؤم  - 2 دریذـپیم . ار  ناشناردارب  يارب  ياعد  هک  دـیازفایم  اهنآب 
ّتنس لها  نارّـسفم  لوقب  تدایز  هکنیا  هتـشون : فشک   26 ِِهلـضَف » نِم  مُهُدـیِزَی  َو  . » دـیازفایم اهنآب  دوخ  لضف  زا  قیدـصت  تباجا و  ربارب 

، دنیبن یـسک  ار  وت  نم  زج  ات  زیگنا  انیبان  ار  همه  ادرف  ایادخ  راب  تفگ : شیوخ  دجو  تابلغ  رد  یتقو  یلبـش  رکب  وب  تسا ، دنوادخ  رادـید 
يهدـید زا  لامج  رب  دوب  تریغ  لّوا  نخـس  نآ  دـنیب . ار  وت  نم  نوچ  دوب  غیرد  زیگنا ، انیبان  ار  یلبـش  ایادـخ  راـب - تفگ : رگید  یتقو  زاـب 

تـسا و رتماـمت  مدـق  نآ  زا  مدــق  هـکنیا  نادرمناوـج  هار  رد   31-1- نآرق . - دوـخ يهدــید  زا  لاـمج  رب  دوـب  تریغ  رگید  نآ  و  راــیغا ،
27 خـلا » ُهّللا - َطََسب  َول  َو   » شیب دـناد  نآ  هن  دـنیبن و  تنیا  ات   || شیوخ  هدـید  لد و  منک  رب  وت  کشر  زا   75-73- یقرواپ «. - 59» رتزیزع
زا یماقم و  دوخ  ماـقم  زا  رترب  دـننک  یئوزرآ  يزور  ره  درادـب  هداـشگ  ادـخ  ار  مدرم  يهمه  يزور  رگا  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  عمجم :

نوچ هّفـص  باحـصا  هورگ  اـم  تفگ : ترأ  نب  باـبخ  فشک :  23-1- نآرق . - دـنهاوخب رتهب  یبـسا  دـنهاوخب و  رگید  یلزنم  دوخ  لزنم 
نوریب ام  لد  زا  وزرآ  نآ  درک و  هیبنت  ار  ام  دـنوادخ  هیآ  نیاب  میدرک  نآ  يوزرآ  دـمآ و  اـم  مشچ  رد  نارگید  هظیرق و  ینب - دوهی  لاوما 

هداد يزور  تعـسو  ناسکیب  همهب  رگا  - 1 دـناهدرک : لقن  هیآ  هکنیا  ینعم  يارب  تهج  دـنچ  رخف : دراذـگ . شیاجب  تعانق  شمارآ  درب و 
یگدـنراب و رگا  هک  برعب  تسا  ّصتخم  هـیآ  - 2 دوشیم . هتخیسگ  رـشب  یگدنز  يهتـشر  تفریذپ و  دهاوخن  ار  يرگید  راک  یـسک  دوش 

ناسنا - 3 دنتخادرپیم . رگدکی  راتشک  تراغب و  دندرکیم و  یـشکرس  دشیم  مهارف  ناشنان  بآ و  دشیم و  ناوارف  نابایب  رد  ناشیارب  فلع 
ناـمرف دوشیم و  مارآ  دوب  راداـن  هراـچیب و  رگا  دـتفایم و  راـکب  وا  يوخ  هکنیا  دـش  زاـینیب  رگا  دراد و  یهاوخدوخ  يزارفندرگ و  يوخ 

ماش هنیدم و  فحاصم  رد  تَبَـسَک » اِمبَف   » دعب تیآ  رد  مه  و  تسا ، هدش  تءارق  ياز  فیفخت  دیدشت و  اب  رخف :  28 َثیَغلا » ُلِّزَُنی  . » دربیم
و دـناهدناوخ . ءاف »  » نودـب رماع  نبإ  و  هحفـص 452 ]  ] 199-147- نآرق  - 116-99- نآرق -22-1- نآرق  - عفان تسا و  هدوب  ءاـف »  » نودـب

ربمغیپ تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هلیخـس  وبا  و  تسا . هدوب  هتـشون  ءاف »  » رگید ياهنآرق  رد  و  دـناهدناوخ ، ءاـف »  » اـب نارگید 
شربارب رد  هچنآ  دـنک و  تازاجم  نآ  رب  هراـبود  زیخاتـسرب  هکنیا  زا  تسا  رترب  وا  تسا  هدیـشخب  ادـخ  ار  هچنآ  دومرف : دـناوخ و  ار  هکنیا 

طیسب باتک  رد  ّيدحاو  ار  ثیدح  هکنیا  دنک . تازاجم  هرابود  هک  تسا  رتمیرک  ادخ  تسا  هدش  هداد  نآ  تازاجم  تسا و  هدوب  یتبیصم 
هتـسد ود  ار  ناهانگ  نوچ  تسا  هیآ  نیمه  نآرق  تایآ  نیرت  شخب  دیما  دـشاب  تسرد  ثیدـح  هکنیا  رگا  تسا : هتفگ  تسا و  هدرک  لقن 

تیآ هکنیا  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  عمجم : تسا . هدش  فاعم  هتـسد  کی  تسا و  هدش  نآ  رب  تازاجم  ایند  رد  هتـسد  کی  تسا : هدرک 
هنوگ همه  تسا  هتفگ  هداتق  دـسریم . یـسکب  یعرـش  ّدـح  قاقحتـسا  تهج  زا  هک  تسا  يرازآ  يارب  خـلا » تَبَـسَک - اِمبَف  مَُکباصَأ ...  اـم  »
ظفلب هچ  رگا  تسا  ّصاخ  هیآ   78-63- نآرق -58-44- نآرق : - دناهتفگ قیقحت  لها  یضعب  و  سک ، همه  يارب  تسا و  دوصقم  تبیـصم 

. نینمؤم ناگناوید و  لافطا و  يرامیب  مه  ناربمغیپ و  یـشیامزآ  يراتفرگ  لثم  دناهدرکن  هانگ  دنوشیم و  رتراتفرگ  یـضعب  نوچ  تسا  ماع 
هدش هدـناوخ  عفر  اب  ملعی  لعف  َنیِذَّلا » َمَلعَی  َو   » يهلمج تیآ 35  رد  تسا و  هدـش  تءارق  زین  ءای  اب  يراوج  عمجم :  32 ِرحَبلا » ِیف  ِراوَجلا  »

فوطعم هک  دناهتسناد  زیاج  هیوبیـس  دشاب و  ولج  ياههلمج  طرـش  يازج  رب  فطع  هک  دناهدناوخ  بصن  اب  دشاب و  ادج  يهلمج  هک  تسا 
تسا و ادـخب  كرـش  شحاوف  رئاـبک و  فشک :  37 ِمثِإلا » َِرئاـبَک   » 121-97- نآرق -24-1- نآرق . - دوش ظّـفلت  بوـصنم  طرـش  يازج  رب 
درم و تسین و  نتشک  راوازس  هک  یمدآ  نتـشک  نیدلاو و  قاع  رازآ و  يدنوادخ و  یناهگان  يراتفرگ  زا  یگدوسآ  تمحر و  زا  يدیماان 
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غورد هب  دنگوس  يراک و  هزب  يرگ و  وداج  ندروخ و  ابر  گنج و  زا  رارف  میتی و  لام  ندروخ  ندرک و  ماندب  يراکب  انب  ار  راکتسرد  نز 
عطق ینکـشنامیپ و  يراوخبارـش و  تداهـش و  زا  يراددوخ  غوردب و  تداهـش  تاکز و  عنم  ندوبر و  يزیچ  هنایفخم  هک  ندرک  تنایخ  و 
تسا فطع  تسا  هیآ  لّوا  رد  هک  َنُوِبنَتجَی » َنیِذَّلا  َو   » يهلمج و  تسا . هحفص 453 ]  ] 20-1- نآرق  - نادنواشیوخ اب  يراتفردب  هک  محر 
لّکوت ادـخب  هک  نینمؤم  يارب  رت  هدـنیاپ  تسا و  رتهب  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  دوشیم : نینچ  ینعم  تسا و  ولج  تیآ  رد  هک  اُونَمآ » َنیِذَِّلل   » رب

َو . » دـناهدرک تءارق  درفم  تروصب  مثإلا » ریبک   » یئاـسک هزمح و  -92-113 و  نآرق -47-18- نآرق . - دننکیم زیهرپ  اهیتشز  زا  دـنراد و 
ياـهراک رد  مشخ  دوصقم  َنوُرِفغَی » مُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ   » دـعب يهلمج  و  تسا . رت  تشز  یتـشز  ره  زا  هچنآ  ینعی  عـمجم :  37 َشِحاوَفلا »
تـشذگ دودح  فیاظو و  ماکحا و  رد  هن  رگ  درذگ و  رد  وا  دنناسرب و  رازآ  یـسکب  هک  يروآمشخ  هنوگنآ  زا  تشذگ  تسا و  صخش 

رگم دننکیمن  يراک  یئاهنتب  ینعی  عمجم :  38 مُهَنَیب » يروُش  مُهُرمَأ  َو   » 123-88- نآرق -17-1- نآرق . - درک تازاجم  دیاب  تسین و  زیاج 
تـسد سپـس  دـندرکیم  روش  دـندشیم و  عمج  مالـسا  زا  شیپ  هک  تسا  راصنا  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : يرگید و  اـب  يهرواـشم  زا  سپ 

هب مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  مدرم و  فرط  زا  هدنیامن  بیقن و  ناونعب  ياهدع  نوچ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دندربیم . يراکب 
هنیدـمب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـنریذپ و  مالـسا  هک  دـندرک  روش  دـندش و  عمج  يراصنا  بّویا  وبا  يهناـخ  رد  دـندمآ و  هنیدـم 

کی اب  سک  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  و  تسا . راصنا  راک  نیاب  هراشا  هیآ  هکنیا  دـننک ، شیراـی  دـنروایب و 
دادبتـسا اب  دوشیمن و  تخبدـب  تروشم  اب  سک  چـیه  دومرف : ربمغیپ  حوتفلا : وبا   32-1- نآرق . - دوشیم يربـهر  تسار  هارب  دـنک  روش  رفن 

دریگیم ماقتنا  وا  درک  متس  ناملسمب  ملسم  ریغ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  عمجم :  39 َنوُرِصَتنَی » مُه  ُیغَبلا  ُمَُهباصَأ  . » دوشیمن تخبشوخ 
ار ناناملـسم  ینعی  تسا : هتفگ  ءاطع  دنزیخیمرب . رگدکی  يرایب  عقوم  نینچ  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دـنکیمن . زواجت  هزادـنا  زا  و 
ود ار  نینمؤم  ادخ  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دنتفرگ . ماقتنا  نارگمتـس  زا  دنتفای  یئاناوت  نوچ  زواجت  رازآب و  دندرک  نوریب  هکم  زا  نارفاک  هک 

هحفـص 454]  ] 42-1- نآرق  - زا هک  اـهنآ  - 2 دـنرذگیم . رد  متـس  زا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هک  اـهنآ  تسا 1 - هدرک  هتـسد 
روتسد هکنیا  تسا  هتفگ  لتاقم  فشک :  40 خلا » ٍۀَئِّیَـس - ُءازَج  . » دننکیمن متـس  دنرادیم و  هاگن  هزادنا  دننکیم و  یئوج  هنیک  دوخ  رگمتس 
نامهب تفگ  امشب  هچنآ  هک  ره  هک  تسا  مانـشد  يراتفگ و  دب  دوصقم  تسا : هتفگ  يّدس  تسا . ندز  مخز  نتـشک و  مرج  تازاجم  يارب 

هیآ هکنیا  رخف :  18-1- نآرق . - دنیوگ شباوجب  ار  نامه  دنک  تراوخ  ادخ  تفگ : رگا  هک  دینکن  يّدعت  هدایز و  دیئوگ و  شباوج  هزادنا 
درذگب دوخ  ّقح  زا  هدیدمتس  هک  دوش  مکح  ای  درک  تازاجم  هزادنا  زا  شیب  دیاب  هک  دراوم  یـضعب  رد  هقف و  ملع  رد  تسا  یگرزب  لصا 
یتـسود يارب  زا  هن  خـلا » اـفَع - نَمَف   » میتـفگ هک  شیپ  يهـلمج  رد  ینعی  عـمجم :  40 َنیِِملاّظلا » ُّبُِحی  ال  . » تسا دـهتجم  داـهتجاب  هتـسباو 

هب تسا  طوبرم  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا . يراکوکن  تشذـگ و  يارب  هکلب  درادـن  تسود  ار  رگمتـس  ادـخ  هک  تسا  رگمتس 
-88-76- نآرق -28-1- نآرق . - دنک تازاجم  يدب  زا  شیب  ار  يدـب  هک  درادـن  تسود  ار  رگمتـس  ادـخ  ینعی  ٍۀَئِّیَـس » ُءازَج   » رتولج هلمج 

یگراـچیب يراوخ و  مشچ  زا  شتآ  ناـیم  رد  نارفاـک  ینعی  تسا  هتفگ  دـهاجم  يربـط :  45 ٍّیِفَخ » ٍفرَط  نـِم  َنوُرُظنَی   » 281-263- نآرق
یـضعب دـنرگنیم  فیعـض  یمـشچ  اب  ینعی  دـناهتفگ  هرـصب  مدرم  یـضعب  دـننکیم . هاگن  هدـیدزد  اـهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  دـنرگنیم .

ام  » 35-1- نآرق . - دنرگنیم شتآب  لد  اب  دناهدمآ  رـشحمب  روک  نوچ  دناهتفگ : رگید  یـضعب  دنرگنیم . دوخ  مشچ  زا  یتمـسق  اب  دناهتفگ :
دینکیم ناشرازآ  ارچ  دیوگب : هک  دیرادن  یـسک  ینعی   25-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  دیرادن . راکنا  نابز  ینعی  نایبت :  47 ٍریِکَن » نِم  مَُکل 

هک دش  هجیتن  زاغآ  دش  هتفگ  رایـسب  دیدهت  دـیون و  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولجب  هیآ  هکنیا  طابترا  رخف : دـنک . يریگ  هدرخ  امـش  رازآ  رب  و 
 - هداد تعاطاب  روتسد  نوچ  رخف :  48 خلا » َناسنِإلا - اَنقَذَأ  اذِإ  ّانِإ  . » دیریذپب ّقح  نخس  دیرادن  راکنا  هار  هک  زور  نآ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ 

: تسا هکنیا  یمدآ  يوخ  هک  هدش  نایب  مدرم  ینامرفان  تهج  دش و  هداد  يرادلد  ربمغیپ  هب  نآ  لابندـب  دـش ، هحفص 455 ]  ] 32-1- نآرق
وا هب  هزادـنا  نیرتمک  تسا  ینادواج  يارب  هچنآ  ربارب  رد  رگا  هک  دـنامهفیم  اَنقَذَأ »  » هلمج و  تسا . داش  میناشچب  یبوخ  یتمحر و  واـب  رگا 

يارب خلا » ُکُلم - ِهِّلل   » دعب تیآ  و  دنادیم . هدیـسر  وزرآ  هب  ار  دوخ  وا  تسا  چیه  رگید  ملاع  یـشوخ  ربارب  رد  هکنیا  اب  تسا و  داش  دسرب 
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- نآرق -175-165- نآرق . - تسا ادخ  اب  زیچ  همه  رایتخا  نوچ  درادـن  دوس  نارفک  یـساپسان و  یـشوخ و  هکنیا  دـنامهفب  هک  تسا  نیمه 
هتخیمآ ینعی  مهجّوزی »  » دـیازیم و رتـخد  تبون  کـی  رـسپ و  تبون  کـی  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربـط :  50 مُـهُجِّوَُزی » َوأ   » 398-383

رتخد هک  دهدیم  ولق  ود  مأوت و  دنزرف  اهنآب  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  نایبت :  20-1- نآرق . - دیازیم يزیچ  یتبون  رهب  هک  ار  اهنآ  دنکیم 
هکنیا رد  نوچ  دشاب  رتخد  وا  دـنزرف  نیلّوا  هک  تسا  نیاب  نز  یگدـنخرف  هک  تسا  ربخ  رد  فشک : رـسپ . ود  ره  ای  رتخد  ود  ره  ای  رـسپ  و 

صوـصخم هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  ًاـثانِإ .» ُءاـشَی  نَِمل  ُبَهَی   » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  لّوا  رد  هـک  تـسا  هدـش  هدرب  رتـخد  ماـن  لّوا  هـیآ 
ییحی یـسیع و  ود و  ره  دّـمحمب  رـسپ و  میهارباب  تسا و  هداد  رتخد  ّطقف  طولب  هک  اهنآ  لسن  دـنزرف و  عضو  ندومن  يارب  تسناربمغیپ و 

ثانا و زا  دوصقم  هک  يرادان  تسا و  یـشوخ  هیامرـس و  زا  تیانک  میقع  ثانا و  روکذ و  تاملک  دـناهتفگ  یـضعب  و  دـناهدوب . دـنزرفیب 
ُهَّنِإ  » 216-185- نآرق . - مادـکچیه ای  ود و  ره  ای  ترخآ و  دـهاوخ  هک  رهب  دـهد و  ایند  دـهاوخ  هک  رهب  ینعی  ترخآ  تسا و  اـیند  روکذ 

ام  » روصق ناصقن و  شیالآ  كاـپ ز  شتردـق   || روتف  لـهج و  يهبئاـش  زا  فرط  رب  وا  ملع   28-1- نآرق : - تیب ینیسح :  50 ٌریِدَق » ٌمِیلَع 
لثم تسا  هدرپ  سپ  زا  ای  تسا  وا  لد  رد  ماهلا  يهلیـسوب  ای  یمدآ  اـب  ادـخ  نتفگ  نخـس  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم :  51 خلا » ٍرَشَِبل - َناک 

دنکیم هحفص 456 ]  ] 19-1- نآرق  - ماهلا واب  ار  ّقح  نامرف  کلم  نآ  دتسرفیم و  هک  تسا  یکلم  يهلیسوب  ای  یسوم ، اب  ّقح  نتفگ  نخس 
واب تفگ و  نخـس  ادخ  اب  یـسوم  دندرک : ضرع  ربمغیپ  هب  دوهی  هک  دوب  نآ  هیآ  هکنیا  لوزن  تهج  فشک : تسا . هتفگ  ادـخ  هک  روجنآب 

، هچ دیئوگن  ینخس  نینچ  دومرف : ترضح  نآ  یئوگب . نخس  وا  اب  يرگنب و  ادخ  هب  دیاب  دوخ  يربمغیپ  رد  یئوگتـسار  رگا  درکیم و  هاگن 
ای ام  ربمغیپ  زا  شیپ  ناربمغیپ  یحو  رتشیب  و  دمآ . دورف  ربمغیپ  يهدومرف  ینابیتشپ  هب  هیآ  هکنیا  دینـش . ار  وا  نخـس  دیدن و  ار  ادخ  یـسوم 

دندینشیم زاوآ  ناربمغیپ  یـضعب  تسا : تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  و  دناهدیدیم . هک  یباوخب  ای  تسا  هدوب  اهنآ  لد  رد  ماهلاب 
اب امـش  هکنانچ  دـیوگیم  نخـس  نم  اب  لیئربج  و  دـشیم ، ناش  يربمغیپ  يهلیـسو  داتفایم و  ناشـشوگ  لدـب و  یـضعب  دـندشیم و  ربمغیپ  و 

گنز زاوآ  لثم  یهاگ  دومرف : دسریم ! یحو  امشب  هنوگچ  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  ماشه  نب  ثرح  دیئوگ و  نخس  رگدکی 
يدرم تروصب  کـلم  یهاـگ  دـنامیم و  مرطاـخب  تسا  هدوب  هچنآ  دوشیم  عطق  ادـص  نوـچ  روآ و  جـنر  تسا و  رتتخـس  همه  زا  هک  تسا 

یحو لاح  اب  ار  ترـضح  نآ  درـس  ياهزور  تفگ : هشیاع  و  مرادـیم . هاگن  رطاخب  ار  نآ  دـیوگیم و  نخـس  نم  اب  دوشیم و  ناـیامن  مولجب 
51 َیِحُویَف » ًالوُسَر  َلِسُری  َوأ  . » تخیریم قرع  شیناشیپ  زا  دوشیم و  هتخیـسگ  مه  زا  شندب  ياههراپ  ایوگ  هک  تسا  مارآیب  نانچ  مدیدیم 
هک دناهدناوخ  ود  ره  بصن  اب  نارگید  دـشاب و  فانیتسا  ادـج و  ياهلمج  ات  نوکـس  اب  یحوی »  » عفر اب  لسری »  » تسا هدـناوخ  عفان  فشک :

یکی تءارق  ود  ره  رد  ینعم  يهجیتن  و  یحویف » ـالوسر  لـسری  وا  یحوی  نا  اـّلا  : » دوش ینعم  نینچ  اـت  دـشاب  ولج  يهلمج  ینعم  رب  فطع 
هّزنم هک  ّقح  میدق  تفص  رگم  تسا  دنوادخ  نخس  هک  تسا  رطاخ  هدوسآ  اجک  زا  دونشیم  ار  ّقح  مالک  هکنآ  رخف :  35-1- نآرق . - تسا

دـشابن نآ  رب  رگید  لیلد  ات  تسین  مولعم  نآب  نانیمطا  زاب  تسا و  يدـنوادخ  نخـس  هک  دـنک  نیقی  ات  دـبای  رد  تسا  تاوصا  فورح و  زا 
یکلم زا  رگا  نینچمه  و  تسا . دنوادخ  زا  نخـس  ادص و  هکنیا  دنک  نیقی  ات  دـشاب  ياهناشن  دـیاب  هّتبلا  دونـشب  تاوصا  فورح و  رگا  یلو 
تسا ینخس  یحو  لصا  نوچ  یفاص : تسا . نزهار  ناطیش  هن  تسا  ادخ  يوس  زا  وا  دهد  ناشن  هحفص 457 ] هک [  تسا  مزال  هنیرق  دینش 

. دنیبیمن یسک  دونشیم و  يزاوآ  - 2 دنیبیمن . ار  یسک  دتفایم و  شلد  رد  - 1 تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دوشیم  كرد  يدوزب  هک  هدیـشوپ 
يّدام دوجوب  هکنیا  اب  ّقح  رد  يانف  تدـحو و  ماقمب  وا  ندیـسر  ینعی  ربمغیپ  هب  یحو  یناشاک : تـالیوأت  دونـشیم . نخـس  هداتـسرف  زا  - 3

هدرپ سپ  زا  ندینـش  نخـس  و  خلا » َناکَف - ّیلَدَتَف  انَد  َُّمث   » تسا مجن  يهروس  رد  هکنانچ  هدنز  تسا و  راوتـسا  یقاب و  تسا و  ّققحم  دوخ 
ادیپ هفـشاکم  هملاکم و  تاجانم و  نتفگ و  زار  هک  تسا  هکنیا  يرگهولج  رد  تافـص  تسا و  نایم  رد  لد  يهدرپ  هک  دوب  دـهاوخ  هاگنآ 

52 خـلا » ًاحوُر - َکَیلِإ  اـنیَحوَأ  َِکلذَـک  َو   » 223-192- نآرق . - دوب راـتفرگ  تافـص  يهدرپ  رد  وا  هک  دوـب  یـسوم  يارب  هکناـنچ  دوـشیم 
و میدرک ، یحو  وـتب  اـم  ناـمرف  زا  تسا  یتـمحر  یحو و  هک  ار  نآرق  هکنیا  نینچمه  میدرکیم  یحو  هتـشذگ  ناربـمغیپب  هکناـنچ  يربـط :

نآرق ینعمب  حور  عـمجم :  38-1- نآرق . - تسا یحو  ینعمب  تسا  هتفگ  يّدـس  و  هداـتق . يهتفگب  تـسا  تـمحر  ینعمب  حور »  » يهـملک
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عرش و تسا و  یچ  نآرق  هک  یتشادن  ربخ  ینعی  عمجم :  52 ُنامیِإلا » َال  َو  ُباتِکلا  اَم  . » تسا اهلد  ناج  یگدنز و  تسا و  امنهار  هک  تسا 
. دوب دهاوخن  هک  دوب و  دهاوخ  نمؤم  یک  دنتسه و  ناسک  هچ  هک  یتسنادیمن  ار  نامیا  لها  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا . یچ  نید  ماکحا 

ياملع و  مُکَنامیِإ » َعیُِـضِیل  ُهّللا  َناک  ام  َو   » لثم تسا  زاـمن  ناـمیا  زا  دوصقم  تفگ : همیزخ  نب  قاحـسا  نب  دّـمحم  فشک :  34-1- نآرق -
121-77- نآرق . - دوب میهاربا  نیدـب  يربمغیپ  زا  شیپ  اـم  ربمغیپ  دـناهدوب و  نمؤم  يربـمغیپ  زا  شیپ  ناربـمغیپ ، هک  دـندقتعم  نید  لوصا 

شتـشونرس هک  ار  نآ  یلو  تسا  یناـگمه  وت  توعد  سپ  یهدـیم  ناـشن  ار  تسار  هار  وـت  ینعی  ینیـسح :  52 خلا » ُءاشَن - نَم  ِِهب  يِدـهَن  »
نید هحفص 458 ]  ] 27-1- نآرق  - میقتـسم طارـص  و  نّیعم . يهّدع  کیب  تسا  ّصاخ  ام  تیادـه  سپ  مینکیم . يربهر  ام  تسا  تیادـه 

يهمه تشگزاب  ناقّقحم  دزن  هتشون : ینیسح   53 ُرُومُألا » ُریِـصَت  ِهّللا  َیلِإ  . » دناسر دوصقمب  ار  وجقح  ار و  بلاط  هک  یهار  ای  تسا  مالـسا 
35-1- نآرق : - مظن دهد . تسد  یناعم  هکنیا  هدـهاشم  طئاسو و  بجح و  عافتراب  تسا و  وا  ترـضح  هب  لاوحا  تاقوا و  يهمه  رد  روما 
-1 ام : نخس  رومالا  ریـصت  هّللا  یلا  ّرـس   || نیبب  اشگ و  زاب  لد  يهدید  روضح  رون  عنام  ام  تبیغ   || تسا  تدحو  بجح  ترثک  تروص 

نآرق يهدـنناوخ  نخـسب  دـنکیم و  هّجوتم  دوخب  ار  نیفلاخم  ناهذا  نآ  راهظا  اب  هک  تسا  يزمر  تفگ : ناوتب  دـیاش  ار  هروس  لّوا  فورح 
تداع فالخ  رب  هزات و  نوچ  هک  تسا  نانمـشد  هّجوت  يهلیـسو  ظفل  رد  تسود و  اب  هدیـشوپ  تسا  يزمر  ینعم  رد  سپ  دنهدیم . شوگ 

. نآرق هب  تسا  اهنآ  ندرک  هّجوتم  هار  دوخ ، تسیچ و  هزات  شور  هکنیا  دـنمهفب  ات  دـنهدیم  شوگ  دـنوشیم و  مارآ  دـسریم  ناش  شوگب 
باوج رد  و  تسا ، ینعم  هچب  هچ و  يارب  نامـسآ  نتفاکـش  هک  دشاب  ضارتعا  ياج  دـیاش  َنرَّطَفَتَی » ُتاوامَّسلا  ُداکَت   » يهلمج تیآ 5  - 2

ياـههرک نتخیر  مه  رد  تعیبـط و  نیناوـق  ندروـخ  مه  رب  تادوـجوم و  ندـش  ربز  ریز و  زا  تسا  هیاـنک  نامـسآ  نتفاکـش  تـفگ  ناوـتب 
ات تسا  هدـش  هـتفگ  نـیمه  يارب  یندـش و  تـسا و  ناـسآ  هدرک  تـسرد  هـکنآ  تیاـهنیب  تردـق  ربارب  رد  اهیرادـیدپ  هـکنیا  و  ینامـسآ .

. دیاهدرک تسرد  راگدیرفآ  دوخ  رادنپب  امش  ار  هچنآ  هن  دنکب  دناوت  ناریو  تسا  هدیرفآ  هکنامه  دنشاب : هّجوتم  ناراگزاسان  ناتسرپتب و 
ياج تسا  هدش  هتفگ  هلمج  هکنیا  ادخ  يارب  کیرش  ضرف  ناتـسرپتب و  نخـس  یتشز  لابند  هب  هک  میدرک  لقن  رخف  ماما  زا  هچنآ  رگا  و 

فالخ رب  تسا و  تشز  نارفاک  نخس  رکف و  هکنیا  هزادنا  نآب  تسا : نینچ  ینعم  هک  تفگ  ناوتیم  مه  زاب  دفاکشب  اهنامسآ  هک  تسا  نآ 
- نآرق . - دنامن اهنامـسآ  يارب  ینابهگن  اهنآ  ضرف  اب  اریز  دشاپب  مه  زا  اهنامـسآ  دـشاب  تسرد  دـنیوگ  اهنآ  هچنآ  رگا  هک  تعیبط  نیناوق 

نامه دنامهفیم  ِضرَألا » ِیف  نَِمل  َنوُرِفغَتـسَی  َو  َنوُحِّبَُـسی ...  ُۀَِکئالَملا  َو  : » تسا هدش  هتفگ  الاب  يهلمج  لابندب  - 3 هحفص 459 ]  ] 55-20
اهنآ هب  هتسباو  امش  یگدنز  يهمه  هک  نیمز  مدرم  هاوخ  ریخ  دنتسه و  ّقح  تردق  يهدرپس  رس  دیرامـشیم  تاسّدقم  زا  امـش  هک  هکئالم 

تسا و ینامـسآ  تادوـجوم  زا  تسا  اـهنیمز  ياـقب  شیادـیپ و  يهلیـسو  هچنآ  هک  ینعی  دـننکیم  رافغتـسا  نیمز  مدرم  يارب  اـهنآ  تسا و 
َتنَأ ام   » ولج هلمجب  هراشا  دـشاب و  هکنیا  دوصقم  دـیاش  انیَحوَأ » َِکلذَـک   » يهلمج تیآ 7  - 4 120-81- نآرق -76-46- نآرق . - هکئالم
تسا اهنآ  ینابهگن  يارب  هن  میدرک  یحو  وتب  ار  نآرق  هکنیا  هک  ام  یتسین و  اهنآ  رب  هتـشامگ  وت  هک  تسا  نینچ  بلطم  ینعی  خلا » مِهیَلَع -
تـسا راک  زاغآ  يارب  هکلب  تسا  ربمغیپ  غیلبت  ياج  صاصتخا  يارب  هن  اَهلوَح » نَم  َو  يرُقلا  َّمُأ   » تاملک تسا و  مدرم  نداد  میب  يارب  هکلب 

ره زا  سپ  شور  نـیمهب  نآ و  فارطا  هـچنآ  سپ  نآ  زو  یهد  مـیب  ار  هّـکم  نیمزرــس  مدرم  تراـک  زاـغآ  رد  وـت  اـت  ینعی  نآ ، مـیمعت  و 
هّکم زا  هک  دش  نینچ  زین  لمع  ماقم  رد  هکنانچ  دسرب ، وت  تلاسر  رشب  يهمهب  هک  ِساّنِلل » ًۀَّفاَک  ّالِإ  َكانلَسرَأ  ام   » ات نآ  رب  رود و  ینیمزرس 

-39-20- نآرق . - درک غالبا  هریغ  ناریا و  رـصم و  ماش و  دـعب  برع و  لیابق  ياهنیمزرـس  سپـس  هنیدـمب و  دـعب  تفگ و  تفر و  فئاـطب 
ربمغیپ توعد  هک  مالـسا  نید  دنامهفیم  خلا » َلِدعَِأل - ُتِرمُأ   » يهلمج تیآ 15  - 5 616-575- نآرق -331-299- نآرق -105-85- نآرق

تسا و هدرکن  راتفر  وا  غیلبت  ربمغیپ و  تیرومأمب  تسین  لداع  هکنآ  سپ  تسا  مدرم  ناـیم  تلادـع  ترـضح  نآ  تیرومأـم  تسا و  [ص ]
يهتـساوخ رب  ام  دهاوخب  رگید  ملاع  دوس  هکنآ  يارب  ینعی  ِِهثرَح » ِیف  َُهل  دَِزن   » يهلمج تیآ 20  - 6 41-21- نآرق . - دوب دهاوخن  ناملسم 

تسا و يونعم  ياهراک  يورخا  دوس  نوچ  تسا  هتفگ  رخف  ماما   48-21- نآرق ! - تسا اجک  زا  تسیچ و  ندوزفا  ّتلع  ایآ  میئازفایم . وا 
: تفگ ناوتیم  یلو  تسا  رتشیب  دوس  ندش  ادیپ  هار  دوخ  هکنیا  دوشیم و  رتشیب  وا  يراودیما  یشوخ و  دنکب  اهراک  نینچ  رتشیب  ناسنا  هچنآ 
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تـسا هتـشادنپ  دوخ  وا  هچنآ  زا  شیب  ام  دـنادیم و  دوخ  يارب  هرهب  ياهزادـنا  وا  هک  دـشاب  یمدآ  دـیما  مهف و  زا  شیب  يداـیز  ینعم  دـیاش 
لقن نیرّسفم  فالتخا  یبرُقلا » ِیف  َةَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ال   » يهلمج تیآ 23  - 7 هحفص 460 ] میاهدرک [ . نّیعم  ار  شراک  يهرهب 

نم ینعی  شدوخ  ناشیوخ  اب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  یتسود  دوصقم  میئوگب : دناهتفگ  هچنآ  دـننامه  تسا  نکمم  دـش و 
هکنیا رهاظ  یلو  مروایب  ناشتسار  هارب  منک و  ّتبحم  مالساب  اهنآ  توعد  اب  مهاوخیم  مرادن و  رگید  ضرغ  دوخ  ناشیوخ  یهاوخریخ  زج 

رس هک  کیدزن  ناشیوخ  همطاف و  یلع و  ترـضح  رد  تسا  رـصحنم  ربمغیپ ص و  ناشیوخب  تبـسن  تسا  مدرم  یتسود  دوصقم  هک  تسا 
و سب ، دشاب و  ربمغیپ  اب  یشیوخ  تهج  زا  هن  تسا  یمدآ  حالص  ریخ و  ّتیرشب و  اب  یتسود  اهنآ  اب  یتسود  دندوب و  نیملسم  ربهر  دمآ و 

هار ّطقف  وا  دننک  یتسود  اهنآ  اب  دهاوخب  مدرم  زا  هک  درادن  دنویپ  شیوخب و  یگتسبلد  ربمغیپ  هوالعب  دوب و  ربمغیپ  يومع  بهل  وبا  هن  رگ 
دنـشاب و ناشوریپ  اـت  تساوخ  مدرم  زا  ار  اـهنآ  یتسود  دـندوب  ّقح  هارب  وا  ناراـک  کـموک  هک  شدـنویپ  شیوخ و  نآ  و  دـهاوخیم . ّقح 
ّیلع و هک  دنـشاب  صوصخم  نادـنواشیوخ  ناـمه  دوصقم  خـلا » فِرَتقَی - نَم  َو   » دـعب يهلمج  دـیاش  و  دنـسرب . تداعـسب  اـهنآ  يهلیـسوب 

راک دنـشاب  شاهداوناخ  ّیلع و  هک  نادنواشیوخ  هکنیا  زا  هکنآ  تسا : هدش  هتفگ  اهنآ  اب  یتسودـب  شرافـس  زا  سپ  نوچ  دنتـسه  شدالوا 
ناشیوخ نآ  ياهیراکوکن  رازگ  رکـش - ادخ  میهدیم و  رارق  اهنآ  یتسود  ار  يربمغیپ  دزم  هک  میئازفایم  نآ  رد  یبوخب  مه  ام  دنکب  کین 

ام  » تـیآ 30 - 8 1002-984- نآرق -87-22- نآرق . - دـناهدرک مالـسا  تفرـشیپ  رد  شـشوک  ترـضح و  نآ  تنواـعم  هک  تسا  ربـمغیپ 
هّتبلا دندش و  راتفرگ  ربمغیپ  رازآ  لابندب  هک  دنـشاب  ربمغیپ  نامز  نارفاک  نامه  دوصقم  دیاش  دـش و  لقن  نیرّـسفم  نخـس  خـلا » مَُکباصَأ -

نآ رد  ار  امـش  هک  یگدنز  ياهیراتفرگ  زا  یتمـسق  دـشاب : هکنیا  دوصقم  دـیاش  و  نارگید . نایفـس و  وبا  لثم  دـندشن  راتفرگ  مه  يرایـسب 
دوش یم - دب  تعارز  رگا  دیاهدرک . دب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  نآ  يارب  دـسرب  امـشب  اهنآ  يوس  زا  ینایز  یتبیـصم و  رگا  هّتبلا  تسا  رایتخا 

دهاوخ امـشب  رگید  ملاع  رد  هک  یتبیـصم  زین  و  دیاهدوبن ، بظاوم  ار  اهنآ  قوقح  نوچ  دـینیبیم  تناها  مدرم  زا  رگا  دیاهتـشاک . دـب  نوچ 
یمدآ رایتخا  زا  هچنآ  یلو  دـیاهدرک . یهاتوک  دوخ  يهفیظو  رد  ملاـع  نیاـب  هحفص 461 ]  ] 27-13- نآرق  - هک تسا  هکنیا  يارب  دیـسر 

امش ياهراک  زا  يرایسب  ینعی  ٍرِیثَک » نَع  اوُفعَی  : » دعب يهلمج  و  دشابن . اهنآ  ریگارف  هیآ  ایوگ  میتفگ  هکنانچ  تسا  یناگمه  تسا و  نوریب 
ّقح يوس  زا  هک  دوب  هّجوتم  دـیاب  میـشخبیم و  میرذـگیم و  رد  نآ  زا  اـم  یلو  دـشاب  هتـشاد  لابندـب  يراـتفرگ  یتسیاـب  رهاـظب  هک  تسه 

تشذگ وفع و  دنادرگیم و  هدرک و  تسرد  روجکیب  تسا و  تردق  کی  دبا  هب  ات  لزا  زا  اجنآ  تسین و  تلاح  رییغت  شیادیپ و  ثودح و 
یندوشخبان هاـنگ  اـجنیا  امـش  هچنآ  ینعی  ندیـشخب  ار  ناـهانگ  زا  يرایـسب  تفگ : دـیاب  سپ  درادـن  ینعم  تسا  تلاـح  رییغت  يهجیتن  هک 

اهیدب ربارب  رد  هک  تسا  هکنیا  دنکیم  دوبان  ار  هانگ  تیصاخ  دب و  راثآ  هک  تسا  هتسباو  راک  رکف و  نارازه  اب  ّقح  هاگـشیپ  رد  دیرادنپیم 
نآب بآ  نوچ  دـیراد و  یتعارز  هکنانچ  دـیتسین  رادربخ  نآ  زا  امـش  دوشیم و  هدوشخب  اهیدـب  اهنآ  لابند  رد  هک  تسا  اهیبوخ  هتـسد  کی 

داد نآب  ار  بآ  تیصاخ  نامه  يرحس  کنخ  ياهمیسن  اوه و  يدرـس  هک  دینادیمن  یلو  دش  دهاوخ  دوبان  هک  دیتسه  دیماان  تسا  هدیـسرن 
نایز تراجت  هکنیا  زا  تسین و  نآ  ناهاوخ  یسک  هک  دیدش  راد  ربخ  دیداتسرف و  يرهش  هب  یئالاک  امش  ای  دیسر . دوخ  لامک  يهزادناب  و 

یناـیرتشم نینچ  زا  يربـخ  چـیه  دـیدرب و  دوس  دـندیرخ و  دندیدنـسپ و  دـندید و  ار  نآ  یناـسک  هار  رد  دـیدنادرگ و  رب  ار  نآ  دـیدرب و 
يرتشمیب ياج  هب  الاک  نداتـسرف  تسا و  هانگ  نآ  ندوشخب  يرحـس  میـسن  اوه و  یکنخ  تسا و  هانگ  تعارز  یبآیب  نآ  سپ  دـیتشادن .

یلو تسه  ام  مهف  لباق  يّدام  ياهدـمآ  شیپ  هکنیا  هّتبلا  تسا ، هانگ  نآ  زا  وفع  هار ، رد  ناهاوخ  ياهتـسد  ندیـسر  تسا و  هانگ  يهلزنمب 
میدیجنـس هک  هنومن  هکنیا  زا  شیب  تسا و  رتالاب  ام  رکف  يهزادـنا  زا  میماـنیم  ندوشخب  وفع و  هک  راـثآ  نآ  زا  عناوم  هاـنگ و  يونعم  راـثآ 
شریذـپب دـناهدش  هدوتـس  نینمؤم  هیآ  لّوا  زا  نوچ  يروُش » مُهُرمَأ  َو   » يهلمج تیآ 38  - 9 23-1- نآرق . - مینک رّوصت  ار  نآ  میناوـتیمن 

هناشن تسا  هدـش  هدروآ  قافنا  زا  ولج  زامن و  لابندـب  راک  رد  روش  ناشلاوما و  قافنا  ناشاهراک و  رد  روش  زامن و  ندـناوخ  ّقح و  توعد 
تسا و هدش  هتفگ  یّلک  روطب  تسا و  هدشن  دودحم  رما »  » يهملک نوچ  تروشم و  ّتیمها  لامک  رب  هحفص 462 ]  ] 42-21- نآرق  - تسا

یگدـنز يهیاپ  مدرم  نایم  تموکح  هک  اجنآ  زا  تفگ : ناوتب  دـیاش  دـنامهفیم  ار  اهراک  يهمه  رد  روش  رهاظب  تسا و  قلطم  حالطـصاب 
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دننکیم روش  مه  تموکح  راک  رد  هک  دـنامهفیم  دـناسریم و  زین  ار  تموکح  رما »  » يهملک تسا  یعامتجا  ياهراک  نیرترب  تسا و  یمدآ 
عقوم نآ  رد  هّتبلا  يروش  تموکح  مکاح و  نییعت  رد  روش  بوجو  رب  تسا  هنیرق  تسا  هدش  هدروآ  ّمهم  لّوا و  تابجاو  رامش  رد  نوچ  و 

دهاوخن نییعت  روش و  دیدرت و  يارب  یعوضوم  دوب  یمکاح  نینچ  رگا  اریز  دـشابن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  بناج  زا  نّیعم  مکاح  هک 
یلو دیوگ . نخـس  دوش و  ورب  ور  یـسک  اب  دنوادخ  هک  تسا  لطاب  هشیدـنا  هکنیا  دـیوگیم : خـلا » نَأ - ٍرَـشَِبل  َناک  ام   » تیآ 51 - 10 دوب .

تروص دیوگب . وا  اب  دیاب  هچنآ  هک  دتسرف  یکلم  ای  دیوگ و  نخـس  وا  اب  هدرب  سپ  زا  ای  دنکفیب و  یـسک  لد  رد  دهاوخب  هچنآ  هک  دوشیم 
تالکـشم و فشک  يارب  دـسریم  رطاـخب  ار  نیعرتخم  نادنمـشناد و  نیرّکفتم و  هک  تسا  ناـمه  یلاـع  يهجرد  نوچ  تسا  رتهداـس  لّوا 
رد يرترب  يهطـساو  هب  ناربمغیپ  هک  توافت  هکنیا  اب  دنباییم  رد  ار  اهراک  داسف  حالـص و  هار  هک  نادـنمدرخ  رگید  يارب  مه  تاعارتخا و 

تسین و یناطیـش  هسوسو  یلد و  ود  ياج  هک  دوشیم  ماهلا  اـهنآب  یقیقح  حـلاصم  تاـّیعقاو و  رـشب  تداعـس  ریخ و  رد  يهشیدـنا  ترطف و 
صخـش طقف  تسا و  رتیلاع  مّود  قیرط  دـناهدوب . ّقحب  يامنهار  هلیـسو  نیمهب  طقف  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  ریغ  ناربمغیپ  دـیاش 

یلص ربمغیپ  هک  میتشون  رارسألا  فشک  لقنب  ماشه  نب  ثرح  زا  دینش و  یـسوم  هکنانچ  دونـش  زاوآ  هک  دسریم  هیاپ  نآب  يربمغیپ  هتـسیاش 
هک تسا  هدوب  ربمغیپ  باوص  يوق و  يهشیدنا  رکف و  لابند  هب  زاوآ  هکنیا  دیاش  و  دسریم ، مشوگب  گنز  زاوآ  لثم  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 
رد هچنآ  تسا  هـکنیا  هـک  دـندناسریم  شـشوگب  يزاوآ  تـسا  هدـشیم  كانـشیدنا  تخـس  يراوـشد  شیاـشگ  اـی  يدـمآ  شیپ  زا  نوـچ 

لقن ماـشه  نب  ثرح  يارب  ربـمغیپ  هک  تسا  هدوب  زاوآ  هنوگنیا  يراوـشد  ینارگن و  تخـس و  هشیدـنا  نیمه  دـیاش  و  یتـسه ، شاهشیدـنا 
اهیراوشد نیمه  يارب  تسا  نکمم  دناهتـشون  هک  ار  ترـضح  نآ  یحو  لاح  ضراوع  زین  تسا و  هحفص 463 ]  ] 37-14- نآرق  - هدومرف

ماـقم ّصتخم  دـشاب و  رتراوشد  تعیبط  رظن  زا  دـیاش  دـشاب  ندرک  ناور  هداتـسرف  هک  خـلا » اـًلوُسَر - َلِـسُری  َوأ   » مّوس يهقیرط  تسا . هدوب 
. دونـشب وا  دیوگب و  ترـضح  نآ  اب  ار  قیاقح  هک  دوش  نایامن  شولجب  یـسک  ربمغیپ  رکف  تّدش  بلطم و  ّتیمها  لامک  يارب  هک  یمتاخ 
هدوب و مارآ  شلد  تسا  هدـشیم  ورب  ور  هتـشرف  اـب  نوچ  یلو  تسا  هتفرگیم  رارق  ّقـح  تردـق  راـشف  رد  ترـضح  نآ  شوـگ  مشچ و  سپ 

رتتخـس زاوآ  هک  ربمغیپ  يهدومرف  ینعم  ام  حیـضوت  هکنیا  اب  دشاب  تسرد  ماشه  زا  لقن  رگا  تسا و  هدشیمن  رارقیب  ندینـش  زاوآ  هزادـناب 
هدـشن لقن  دـشاب  لد  رد  ماهلا  هک  لّوا  تروص  ماشه  نخـس  هکنیا  رد  نوچ  -123-145 و  نآرق . - دوشیم نشور  ياهزادـنا  ات  تسا  هدوب 

اب مّوـس  مّود و  هار  ود  زا  طـقف  هک  تسا  هدوـب  ترـضح  نآ  لاـمک  رخآ  نارود  رد  ربـمغیپ  خـساپ  هکنیا  هک  هدوـب  يورنیا  زا  دـیاش  تـسا 
ود نآ ، لابندب  تسا و  هدش  هتفگ  رت  هداس  تروص  لّوا  هیآ  رد  هک  دـشاب  يدـنب  هجرد  نیمه  يارب  دـیاش  تسا و  هدـشیم  ورب  ور  تقیقح 
هیآ هکنیا  دـیاش  لّوا - میمهفیم  نآ  زا  بلطم  ود  اـم  خـلا » َکـَیلِإ - اـنیَحوَأ  َِکلذَـک  َو   » تیآ 52 - 11 تسا . هدـش  دای  رت  یلاـع  تروص 
يا میتفگ  هک  شور  نیمهب  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  تسا ، هدش  یفّرعم  روج  هسب  رشب  اب  نتفگ  نخـس  هک  دشاب  ولج  تیآ  حیـضوت 

يهدـیرفآ زا  حور  مانب  نآ  تقیقح  هک  دـشاب  لوسر  نامه  حور  دـیاش  سپ  میداتـسرف . وت  يوسب  دوخ  شنیرفآ  راـک و  زا  یحور  دّـمحم 
یتاـیح تیـصاخ  کـی  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ  يارب  سپ  ناـسنا ، یتاـیح  تیـصاخ  ینعی  حور  نوـچ  تـسا و  هدـش  یفّرعم  دوـخ 
تـسرد يّدام  لماوع  نارازه  اب  هک  تسا  یمدآ  حور  زا  ریغ  تسا و  يدـنوادخ  یلومعم  هّدام و  ریغ  راـک  يهتخاـس  هک  تسه  صوصخم 
ناـیامن ناشمـشچ  ولج  رد  هک  تسا  ناربـمغیپ  يهّماـت  عیاـبط  ناـمه  تسا  ّقح  رما  زا  يهتخاـس  هک  صوـصخم  حور  هکنیا  و  تسا . هدـش 

« خلا يِردـَت - َتنُک  ام   » يهلمج مّود   44-14- نآرق . - دنکیم رادومن  اهنآب  ندناونش  نخـس  يهلیـسوب  ار  اهنآ  ّتیونعم  تقیقح و  دوشیم و 
یحو و زا  شیپ  دـنامهفیم : یتشادـن  ربـخ  ناـمیا  و  هحفـص 464 ]  ] 32-14- نآرق  - باـتک زا  وـت  تسا : هدـش  هتفگ  ترـضح  نآ  اـب  هک 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  يارب  دناهتساوخ  هک  اهنآ  زین  تسا و  هتـشادن  درک  نیقلت  نارایب  هک  نامیا  نآ  مه  ترـضح  نآ  دوخ  يربمغیپ 
دهدیم ار  يوعد  هکنیا  باوج  یبوخب  هیآ  هکنیا  تسا  هدرک  لیصحت  یحیسم  دوهی و  ياملع  تاقالم  رفـس و  زا  هک  دننک  تباث  یتامولعم 

داد و دـندادیم و  ار  هیآ  هکنیا  باوج  نیفلاـخم  دوب  تسرد  دـنیوگ  اـهنآ  هچنآ  رگا  ربـمغیپ  راـک  زا  تبظاوـم  تّدـش  نارود  نآ  رد  اریز 
ناشباوج نآرق  رد  دنتفگیم  يربخ  نینچ  رگا  و  تسا . هدوب  ربخ  اب  اهباتک  نایدا و  زا  دـیوگیم و  غورد  دّـمحم  هک  دـندرکیم  اپب  لاجنج 
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هحفص 465] دندینش [ . باوج  دندرک و  ترضح  نآ  رب  هدوهیب  ياعّدا  رّرکم  هک  نانچ  دشیم  هداد 

فرخز هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   43  - 199-147- نآرق -

ات 89] تایآ 1  [: 43  ] فرخزلا هروس  ]

ُهَّنِإ َو  [ 3  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُهانلَعَج  اـّنِإ  [ 2  ] ِنِیبُملا ِباتِکلا  َو  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   199-147- نآرق -
ِیف ٍِّیبَن  نِم  انلَسرَأ  مَک  َو  [ 5  ] َنِیفِرسُم ًاموَق  ُمتنُک  نَأ  ًاحفَص  َرکِّذلا  ُمُکنَع  ُبِرـضَنَف  َأ   165-1- نآرق [ - 4  ] ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  انیَدـَل  ِباتِکلا  ِّمُأ  ِیف 
َقَلَخ نَم  مُهَتلَأَـس  ِنَئل  َو  [ 8  ] َنِیلَّوَألا ُلَثَم  یـضَم  َو  ًاشَطب  مُهنِم  َّدَـشَأ  اـنکَلهَأَف  [ 7  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ّـالِإ  ٍِّیبَن  نِم  مِهِیتأَـی  اـم  َو  [ 6  ] َنِیلَّوَألا

مُکَّلََعل ًالُبُـس  اـهِیف  مَُکل  َلَـعَج  َو  ًادـهَم  َضرَـألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا   377-1- نآرق [ - 9  ] ُمِیلَعلا ُزیِزَعلا  َّنُـهَقَلَخ  َُّنلوـُقََیل  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا 
َنِم مَُکل  َلَعَج  َو  اهَّلُک  َجاوزَـألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َو  [ 11  ] َنوُجَرُخت َِکلذَک  ًاتیَم  ًةَدَلب  ِِهب  انرَـشنَأَف  ٍرَدَِـقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو  [ 10  ] َنوُدَتهَت

ام َو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناحبُس  اُولوُقَت  َو  ِهیَلَع  ُمتیَوَتـسا  اَذِإ  مُکِّبَر  َۀَمِعن  اوُرُکذَت  َُّمث  ِهِروُهُظ  یلَع  اوُوَتـسَِتل  [ 12  ] َنُوبَکَرت ام  ِماعنَألا  َو  ِکلُفلا 
اّمِم َذَخَّتا  ِمَأ  [ 15  ] ٌنِیبُم ٌروُفََکل  َناسنِإلا  َّنِإ  ًاءزُج  ِهِداـبِع  نِم  َُهل  اُولَعَج  َو   534-1- نآرق [ - 14  ] َنُوِبلَقنَُمل انِّبَر  یلِإ  ّانِإ  َو  [ 13  ] َنِینِرقُم َُهل  اّنُک 
ِیف اُؤَّشَُنی  نَـم  َو  َأ  [ 17  ] ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوسُم  ُهُهجَو  َّلَظ  ًـالَثَم  ِنمحَّرِلل  َبَرَـض  اـِمب  مُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  [ 16  ] َنِینَبلِاب مُکافـصَأ  َو  ٍتاَنب  ُُقلخَی 

[19  ] َنُولَئُسی َو  مُُهتَداهَش  ُبَتُکتَس  مُهَقلَخ  اوُدِهَش  َأ  ًاثانِإ  ِنمحَّرلا  ُدابِع  مُه  َنیِذَّلا  َۀَِکئالَملا  اُولَعَج  َو  [ 18  ] ٍنِیبُم ُریَغ  ِماصِخلا  ِیف  َوُه  َو  ِۀَیلِحلا 
ِِهب مُهَف  ِِهلبَق  نِم  ًاباتِک  مُهاـنیَتآ  مَأ  [ 20  ] َنوُصُرخَی ّالِإ  مُه  نِإ  ٍملِع  نِم  َِکلذـِب  مَُهل  ام  مُهاندَـبَع  ام  ُنمحَّرلا  َءاـش  َول  اُولاـق  َو   471-1- نآرق -
ّالِإ ٍریِذَن  نِم  ٍۀَیرَق  ِیف  َِکلبَق  نِم  انلَسرَأ  ام  َِکلذَک  َو  [ 22  ] َنوُدَتهُم مِهِراثآ  یلَع  ّانِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  اندَجَو  ّانِإ  اُولاق  َلب  [ 21  ] َنوُکِسمَتسُم
اِمب ّانِإ  اُولاق  مُکَءابآ  ِهیَلَع  ُمتدَـجَو  اّمِم  يدـهَِأب  مُُکتئِج  َول  َو  َأ  َلاق  [ 23  ] َنوُدَـتقُم مِهِراثآ  یلَع  ّانِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  اندَـجَو  ّانِإ  اهُوفَرتُم  َلاق 
اّمِم ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِموَق  َو  ِهِیبَِأل  ُمیِهاربِإ  َلاق  ذِإ  َو  [ 25  ] َنِیبِّذَکُملا ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  رُظناَف  مُهنِم  انمَقَتناَف   555-1- نآرق [ - 24  ] َنوُِرفاک ِِهب  ُمتلِسرُأ 
یّتَح مُهَءابآ  َو  ِءـالُؤه  ُتعَّتَم  لـَب  [ 28  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اـهَلَعَج  َو  [ 27  ] ِنیِدهَیَـس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ـَّالِإ  [ 26  ] َنوُُدبعَت

ُنآرُقلا اَذه  َلُِّزن  َول ال  اُولاق  َو  [ 30  ] َنوُِرفاک ِِهب  ّانِإ  َو  ٌرحِـس  اذه  اُولاق  ُّقَحلا  ُمُهَءاج  اَّمل  َو   375-1- نآرق [ - 29  ] ٌنِیبُم ٌلوُسَر  َو  ُّقَحلا  ُمُهَءاج 
ٍضَعب َقوَف  مُهَضَعب  انعَفَر  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  مُهَتَشیِعَم  مُهَنَیب  انمَـسَق  ُنَحن  َکِّبَر  َتَمحَر  َنوُمِـسقَی  مُه  َأ  [ 31  ] ٍمیِظَع ِنیَتَیرَقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع 
ُرُفکَی نَِمل  اـنلَعََجل  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساـّنلا  َنوُکَی  نَأ  ـال  وـَل  َو  [ 32  ] َنوُعَمجَی اّمِم  ٌریَخ  َکِّبَر  ُتَمحَر  َو  ایِرخُـس  ًاـضَعب  مُهُـضَعب  َذِـخَّتَِیل  ٍتاـجَرَد 

نِإ َو  ًافُرخُز  َو   622-1- نآرق [ - 34  ] َنُؤِکَّتَی اهیَلَع  ًارُرُـس  َو  ًاباوبَأ  مِِهتُوُیِبل  َو  [ 33  ] َنوُرَهظَی اهیَلَع  َجِراعَم  َو  ٍۀَِّضف  نِم  ًافُقُـس  مِِهتُوُیِبل  ِنمحَّرلِاب 
َو [ 36  ] ٌنیِرَق َُهل  َوُـهَف  ًاناطیَـش  َُهل  ضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرکِذ  نَع  ُشعَی  نَم  َو  [ 35  ] َنیِقَّتُمِلل َکِّبَر  َدـنِع  ُةَرِخآلا  َو  اینُّدـلا  ِةایَحلا  ُعاتَم  اَّمل  َِکلذ  ُّلُک 
َو [ 38  ] ُنیِرَقلا َسِئبَف  ِنیَقِرـشَملا  َدُعب  َکَنَیب  َو  ِینَیب  َتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یّتَح  [ 37  ] َنوُدَتهُم مُهَّنَأ  َنُوبَـسحَی  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  مُهَنوُّدُصََیل  مُهَّنِإ 

ٍلالَض ِیف  َناک  نَم  َو  َیمُعلا  يِدهَت  َوأ  َّمُّصلا  ُعِمـُست  َتنَأَف  َأ   480-1- نآرق [ - 39  ] َنوُکِرَتشُم ِباذَـعلا  ِیف  مُکَّنَأ  ُمتمَلَظ  ذِإ  َموَیلا  ُمُکَعَفنَی  َنل 
َکَیلِإ َیِحوُأ  يِذَّلِاب  کِسمَتساَف  [ 42  ] َنوُرِدَتقُم مِهیَلَع  ّانِإَف  مُهاندَعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َوأ  [ 41  ] َنوُمِقَتنُم مُهنِم  ّانِإَف  َِکب  َّنَبَهذَن  اّمِإَف  [ 40  ] ٍنِیبُم

اِنلُسُر نِم  َِکلبَق  نِم  انلَسرَأ  نَم  لَئس  َو   375-1- نآرق [ - 44  ] َنُولَئُست َفوَس  َو  َکِموَِقل  َو  ََکل  ٌرکَِذل  ُهَّنِإ  َو  [ 43  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِإ 
اّمَلَف [ 46  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  ِِهئالَم  َو  َنوَعِرف  یلِإ  اـِنتایِآب  یـسُوم  انلَـسرَأ  دََـقل  َو  [ 45  ] َنوُدَـبُعی ًۀَِـهلآ  ِنمحَّرلا  ِنُود  نِم  انلَعَج  َأ 

ای اُولاق  َو  [ 48  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِباذَعلِاب  مُهانذَخَأ  َو  اِهتخُأ  نِم  ُرَبکَأ  َیِه  ّالِإ  ٍۀَیآ  نِم  مِهیُِرن  ام  َو  [ 47  ] َنوُکَحضَی اهنِم  مُه  اذِإ  اِنتایِآب  مُهَءاج 
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يدان َو  [ 50  ] َنُوثُکنَی مُه  اذِإ  َباذَـعلا  ُمُهنَع  انفَـشَک  اّمَلَف   499-1- نآرق [ - 49  ] َنوُدَتهَُمل انَّنِإ  َكَدـنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُعدا  ُرِحاّسلا  اَهُّیَأ 
ٌنیِهَم َوُه  يِذَّلا  اَذه  نِم  ٌریَخ  اَنَأ  مَأ  [ 51  ] َنوُرِصُبت الَف  َأ  ِیتَحت  نِم  يِرَجت  ُراهنَألا  ِهِذه  َو  َرـصِم  ُکُلم  ِیل  َسَیل  َأ  ِموَق  ای  َلاق  ِهِموَق  ِیف  ُنوَعِرف 

ًاموَق اُوناک  مُهَّنِإ  ُهوُعاـطَأَف  ُهَموَق  َّفَخَتـساَف  [ 53  ] َنِینِرَتـقُم ُۀَِـکئالَملا  ُهَعَم  َءاـج  َوأ  ٍبَهَذ  نِم  ٌةَرِوسَأ  ِهیَلَع  َیِقلُأ  ـال  وَـلَف  [ 52  ] ُنِیُبی ُداکَی  ـال  َو 
ُنبا َبِرُض  اَّمل  َو  [ 56  ] َنیِرِخِآلل ًالَثَم  َو  ًافَلَـس  مُهانلَعَجَف  [ 55  ] َنیِعَمجَأ مُهانقَرغَأَف  مُهنِم  انمَقَتنا  انوُفَـسآ  اّمَلَف   455-1- نآرق [ - 54  ] َنیِقِساف
ٌدبَع ّالِإ  َوُه  نِإ  [ 58  ] َنوُمِـصَخ ٌموَق  مُه  َلب  ًالَدَـج  ّالِإ  ََکل  ُهُوبَرَـض  ام  َوُه  مَأ  ٌریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو  [ 57  ] َنوُّدِـصَی ُهنِم  َکُموَق  اذِإ  ًالَثَم  َمَیرَم 

ِۀَعاّسِلل ٌملَِعل  ُهَّنِإ  َو  [ 60  ] َنوُُفلخَی ِضرَألا  ِیف  ًۀَِکئالَم  مُکنِم  انلَعََجل  ُءاشَن  َول  َو   389-1- نآرق [ - 59  ] َلِیئارسِإ ِینَِبل  ًالَثَم  ُهانلَعَج  َو  ِهیَلَع  انمَعنَأ 
دَق َلاق  ِتانِّیَبلِاب  یـسیِع  َءاج  اَّـمل  َو  [ 62  ] ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  مَُکل  ُهَّنِإ  ُناطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُـصَی  ـال  َو  [ 61  ] ٌمیِقَتـسُم ٌطارِـص  اذـه  ِنوُِعبَّتا  َو  اِهب  َّنُرَتمَت  الَف 

ٌمیِقَتسُم ٌطارِـص  اذه  ُهوُُدبعاَف  مُکُّبَر  َو  یِّبَر  َوُه  َهّللا  َّنِإ  [ 63  ] ِنوُعیِطَأ َو  َهّللا  اوُقَّتاَف  ِهِیف  َنوُِفلَتَخت  يِذَّلا  َضَعب  مَُکل  َنَِّیبُأـِل  َو  ِۀَـمکِحلِاب  مُُکتئِج 
َو ًۀَتَغب  مُهَِیتَأت  نَأ  َۀَـعاّسلا  َّالِإ  َنوُرُظنَی  لَه  [ 65  ] ٍمِیلَأ ٍموَی  ِباذَـع  نِم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ٌلیَوَف  مِِهنَیب  نِم  ُبازحَألا  َفَلَتخاَف   492-1- نآرق [ - 64]

َنیِذَّلا [ 68  ] َنُونَزَحت ُمتنَأ  َو ال  َموَیلا  ُمُکیَلَع  ٌفوَخ  ِداـبِع ال  اـی  [ 67  ] َنیِقَّتُملا َّالِإ  ٌّوُدَع  ٍضعَِبل  مُهُـضَعب  ٍذـِئَموَی  ُءّالِخَألا  [ 66  ] َنوُرُعـشَی مُه ال 
َو ٍبَهَذ  نِم  ٍفاحِِـصب  مِهیَلَع  ُفاـُطی  [ 70  ] َنوُرَبـُحت مُکُجاوزَأ  َو  مـُتنَأ  َۀَّنَجلا  اوـُلُخدا   390-1- نآرق [ - 69  ] َنیِِملـسُم اُوناک  َو  اـِنتایِآب  اُونَمآ 

اهِیف مَُکل  [ 72  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  اهوُُمتثِروُأ  ِیتَّلا  ُۀَّنَجلا  َکـِلت  َو  [ 71  ] َنوُِدلاخ اهِیف  ُمتنَأ  َو  ُُنیعَألا  ُّذََـلت  َو  ُسُفنَألا  ِهیِهَتـشَت  ام  اهِیف  َو  ٍباوکَأ 
ام َو  [ 75  ] َنوُِسلبُم ِهِیف  مُه  َو  مُهنَع  ُرَّتَُفی  ـال   390-1- نآرق [ - 74  ] َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِباذَـع  ِیف  َنیِمِرجُملا  َّنِإ  [ 73  ] َنُولُکَأت اهنِم  ٌةَرِیثَک  ٌۀَهِکاف 

مُکَرَثکَأ َّنِکل  َو  ِّقَحلِاب  مُکانئِج  دََقل  [ 77  ] َنُوثِکام مُکَّنِإ  َلاق  َکُّبَر  انیَلَع  ِضقَِیل  ُِکلام  ای  اوَدان  َو  [ 76  ] َنیِِملاّظلا ُمُه  اُوناک  نِکل  َو  مُهانمَلَظ 
مِهیَدـَل اُنلُـسُر  َو  یَلب  مُهاوَجن  َو  مُهَّرِـس  ُعَمـسَن  ّانَأ ال  َنُوبَـسحَی  مَأ   313-1- نآرق [ - 79  ] َنُومِربـُم اـّنِإَف  ًارمَأ  اُومَربَأ  مَأ  [ 78  ] َنوُهِراـک ِّقَحِلل 
مُهرَذَف [ 82  ] َنوُفِـصَی اّمَع  ِشرَعلا  ِّبَر  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  َناحبُـس  [ 81  ] َنیِِدباعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمحَّرِلل  َناک  نِإ  ُلق  [ 80  ] َنُوُبتکَی

- نآرق [ - 84  ] ُمِیلَعلا ُمیِکَحلا  َوُه  َو  ٌهلِإ  ِضرَألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءاـمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 83  ] َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمُهَموَی  اُوقالُی  یّتَح  اُوبَعلَی  َو  اوُضوُخَی 
نِم َنوُعدَی  َنیِذَّلا  ُِکلمَی  َو ال  [ 85  ] َنوُعَجُرت ِهَیلِإ  َو  ِۀَعاّسلا  ُملِع  ُهَدـنِع  َو  امُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  يِذَّلا  َكَرابَت  َو   435-1
ٌموَق ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر  ای  ِِهلِیق  َو  [ 87  ] َنوُکَفُؤی ّینَأَف  ُهّللا  َُّنلوُقََیل  مُهَقَلَخ  نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو  [ 86  ] َنوُمَلعَی مُه  َو  ِّقَحلِاب  َدِهَش  نَم  ّالِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد 

یئابیز و ـالط ، فرخز » : » تاـغل ینعم  هحفـص 469 ]  ] 458-1- نآرق [ - 89  ] َنوُمَلعَی َفوَسَف  ٌمالَـس  لـُق  َو  مُهنَع  حَفـصاَف  [ 88  ] َنُونِمُؤی ال 
يریگولج ندنادرگ و  رب  ینعمب  لّوا  حتفب  ّدص  ردـصم  زا  نوّدـصی » . » ندرک راک  انیبان  مدرم  نوچ  ینعمب  وشع  ردـصم  زا  شعی » . » یبوخ

ور ینعمب  روسکم  تسا و  مومـضم  عراضم  لعفلا  نیع  هک  مّود  لّوا و  ّمض  هب  دودص  زا  تسا و  داص  ّمض  اب  ّدـصی »  » نآ عراضم  ندرک و 
داش ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  ربح  زا  نوربحت » . » ندرک ناغف  هلان و  دایرف و  ینعمب  دیدص  ردصم  زا  و  ندرک ، رگد  يوسب  لیم  ندـنادرگ و 

يادخ مانب  همجرت : دیماان . نادرگرس ، ّتیصاخیب ، كانهودنا ، هتسکشلد ، نوسلبم » . » نیمز هایگ  ندش  دایز  تحارج ، ندش  بوخ  ندش ،
رد 4 و  میدومن . برع  نابزب  ینآرق  ار  نآ  ام  هک   3 راکشآ . يهمان  نیاب  دنگوس  2 مح . زمر  اب   1 ناربنامرفب . نابرهم  ناگمهب و  هد  يزور 

نوچ هک  دوش  رگم   5 دیریذپب ] ار  نآ  و   ] دیشیدنیب دوخ  اب  دیاش  ات  میدرک  راوتسا  هیاپ و  دنلب  دوخ  هاگشیپ  هب  باتکلا  ّما  شنیرفآ و  يهمان 
ربمغیپ نیدـنچ  ناگتـشذگ  نایمب  هکنیا  اب   6 دشابن !] ناتیارب  دـیون  میب و  ربمغیپ و  و   ] مینادرگب امـش  زا  رکذـت  نآرق و  دـیرکنم  فرـسم و 

ناشکاله ناشراک ] يازسب  ام   ] دندوب امـش  زا  رتاناوت  هحفص 470 ] هک [  اهنآ  8 و  دندرک . هرخـسم  دندید  هک  يربمغیپ  ره  7 و  میداتسرف .
میاهتفگ و ار  ناـنآ  تشذگرـس  و   ] تسا 10 هدـش  هدروآ  نآرقب  تسا و  هدـش  رازگرب  ناینیـشیپ  زا  يدـنپ  ياهنومن و  هکناـنچ   9 میدرک .

ومه هّتبلا  و  . ] دـیرفآ یمارگ  ياناد  دـنیوگ : دـنراچان ] ! ] دـیرفآ هک  نیمز  نامـسآ و  یـسرپب : نارفاـک  هکنیا  زا  رگا  دّـمحم  يا  دـیاهدینش ]
بآ نامسآ  زا  هک  تسا  ادخ  نامه  وا  دیبایب 11  دوخ  هار  دیاش  ات  دومن  تسرد  اههار  نآ  رد  درک و  هدامآ  امش  يارب  ار  نیمز  هک  دیرفآ ]

هک ادخ ] نآ  تردقب   ] دننک 12 نوریب  روگ  مه ز  ار  امش  هنوگ  نیمهب  سپ  درک . هدنز  نآ  هب  ار  هایگیب  هدرم و  نیمزرـس  تخیر و  هزادناب 
تمعن دایب  دـیتفرگ  مارآ  نآ  رب  نوچ  اـت  درک 13  يراوس  يهلیـسو  ناتیارب  ار  اهیتشک  نایاپ و  راـهچ  دـیرفآ و  هداـم  رن و  ياـهتفج  يهمه 
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نایاپ هّتبلا  میتشادن 14 و  نآ  ناوت  دوخ  ام  درک و  ام  نامرفب  ار  اهنیا  هک  ادخ  نآ  تسا  كاپ  دیئوگ : هنارکش ] هب   ] دیشاب و دوخ  راگدرورپ 
تـسرد ياهدوزفا  ياهراپ و  شیارب  وا  ناگدـنب  زا  ّقح ] تردـق  نینچ  اب  رفاـک  مدرم   ] تسا 15 وا  يوسب  ام  یگمه  تشگزاـب  یگدـنز و 

دنیزگ رتخد  دوخ  يارب  هک  دوش  ایآ  تمعن 16  رفاک  تسا و  ساپسان  راکشآب  یمدآ  هک  هّتبلا  دنتسه ] ادخ  رتخد  هکئالم  دنتفگ : و   ] دندرک
دوش و كانمـشخ  تخـس  داد ] رتـخد  تدوخب  وا   ] هتـشادنپ ادـخ  يارب  هچنآ  هب  دـنهد  ربـخ  ناـش  یکی  هب  نوچ  17 و  دهد ! رـسپ  اهنآب  و 

يهکئالم اهنآ  هک  دوش 19  ادخ  دنزرف  دشاب  ناوتان  نمشد  يربارب  زا  دنک و  یگدنز  تنیز  رد  هک  ینز  دوش  رگم  سپ  هایس 18  شتروص 
راتفرگ نآ  یـسرپزابب  دوشیم و  هتـشون  يدوزب  نانخـس  هکنیا  هّتبلا  دندش ! هدام  هک  دندید  دندوب و  دوخ  رگم  دنرادنپ  هدام  ار  ّقح  ناگدنب 

شیپ زا  هک  زج  دننادن  يزیچ  نانخس  هکنیا  زا  اهنآ  یلو  میدرکیمن . شتسرپ  ار  اهنآ  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  دنیوگیم : نیکرـشم  دنوش 20 
هک تسا  هکنیا  ناش  هناـهب  یلو  دـننک 22  دوخ  زیواتـسد  هک  میاهداد  اهنآ  هب  ياهماـن  نآرق  زا  شیپ  هک  رگم  دنیوگ 21  هدیجنـسن  دوخ و 
وت زا  شیپ  مدرم  دـناهدوب  هنوگنیمه  هب  میوریم 23 و  تسار  هارب  میتسه و  نانآ  یپ  رد  ام  دنراد و  شور  نینچ  هک  میدـید  ار  دوخ  ناردـپ 
دوخ ناردپ  شورب  ام  دنتفگ : ناش  نانارذگشوخ  اهراد و  هیامرس  میداتسرف ، هحفص 471 ] ناشدیون [  میب و  يارب  يربمغیپ  يدابآ  رهب  هک 

یتسه و فّظوم  هچ  رهب  دـنتفگیم : دـیئوگ ! هچ  مروایب  ناتیارب  دـندرک  ناتناردـپ  هچنآ  زا  هب  رگا  تفگیم : وا  میناـنآ 24 و  وریپ  میتسه و 
دیسر 26 اجک  هب  نازاسغورد  راک  نایاپ  رگنب  دوخ  وت  و  میتفرگ ، ماقتنا  اهنآ  زا  تخس  راتفر ] هکنیا  يازس  هب   ] میرکنم 25 ار  نآ  ام  رومأم 

میهاربا درب 28 و  متسار  هارب  وا  هک  دیرفآ  ارم  هکنآ  زجب  مرازیب 27  امش  ياهتب  زا  نم  هک  شمدرم : شردپ و  اب  ار  میهاربا  نخس  راد  دایب 
ناردـپ بارعا و  هکنیا  زین  ام  دـندرگ 29 و  زاب  یتسرپ  تب  زا  دـیاش  هک  درک  راگدـنام  دوخ  یناگدـنامزاب  رد  ار  یتسرپ  اتکیب  رارقا  هکنیا 

ناش يارب  ار  یتسرد  تقیقح و  راکشآب  يربمغیپ  دّمحم ] نوچ   ] ات میدرک  دنمهرهب  یگدنز  رد  دنتسه ] میهاربا  نامه  لسن  زا  هک   ] ار ناش 
کی رب  نآرق  هکنیا  ارچ  دنتفگ : میدنسپیمن 31 و  ار  نآ  ام  تسا و  وداج  هکنیا  دنتفگ : دندید  ار  یتسرد  تقیقح و  نوچ  یلو  دروآ 30 
دزمان ار  یمدرم  هک   ] دـننکیم میـسقت  اهنآ  تسا و  بارعا  هکنیا  تسدـب  ّقح  تمحر  رگم   32 دـماین ! دورف  فیاط  هّکم و  ناـگرزب  زا  رفن 

يهتـسد زا  رتالاب  ار  هتـسد  کی  يهیاپ  میدرک و  شخب  اهنآ  نایم  ناش  یگدنز  يهیامرـس  ام  هک ] تسا  اهنآ  تسدـب  هن  دـننکیم ! يربمغیپ 
تراگدرورپ يزور  یکین و  یلو  دربیم . هرهب  يرگید  زا  يروجب  یسک  ره  دروآیم و  نامرفب  ار  يرگید  یکی  هک  هکنیا  هب  ات  میدرک  رگید 

شنیرفآ و   ] دندشیم تخاون  کی  هتـسد و  کی  مدرم  يهمه  هک  دوب  هکنیا  هن  رگا  دوش 33 و  مهارف  مدرم  جـنرتسد  زا  هک  تسا  نآ  زا  هب 
میدرکیم هرقن  زا  ار  نارفاک  ياههناخ  ناکّلپ  فقس و  رد و  هّتبلا  تسا ] هدش  هداهن  دایز  مک و  توافت و  رب  نوچ  تسا  نآ  ریغ  ناهج  هکنیا 
هاگـشیپب رگید  يارـسب  هچنآ  تـسا و  رذـگ  دوز  یگدـنز  يهرهب  هـمه ، هـکنیا  یلو  الط 35  هرقن و  ناـش  هاــگ  هـیکت  تـخت و  مـه  34 و 

يوید ددرگ  اـنیبان  نادرگ و  ور  ّقح  داـی  زا  دوش و ] یگدـنز  یئاـبیز  مرگ  رـس -  ] هکنآ تسا 36 و  ناراـگزیهرپ  دزم  تسا  وت  راـگدرورپ 
تـسار هارب  هک  دـنرادنپیم  دوخ  دناهتـشاد و  زاب - ناشهار  زا  هک  تسا  اهوید  ناـمه  37 و  دشاب . وا  نیـشنمه  هتـسویپ  هک  میزاسب  شیارب 

ات قرـشم  زا  یئادج  نانیـشنمه  امـش  نوچ  ام و  نایم  شاک  يا  دـنیوگ : دـنیآ و  هحفـص 472 ] ام [  هاگـشیپ  هب  هک  زور  نآ  اـت  دنوریم 38 
نونکا دیدرک و  متس  هتـشذگ  رد  هک  درادن  دوس  ینامیـشپ  زورما  دنونـش : باوج  دیدوب 39 و  یمدـمه  تسود و  دـب  هچ  هک  دوب  برغمب 

مه ینک و  يربهر  ار  ناروک  ای  یناسر و  نخس  رک  مدرم  شوگب  یناوتیم  دّمحم  يا  وت  ایآ  سپ  دیرگیدکی 40  زابنا  يراتفرگ  رد  یگمه 
مه دیاش  هک  ای  میریگب 42  ماقتنا  اهنآ  زا  تخـس  میربب و  ناش  نایم  زا  ار  وت  ای  ام ] سپ  یناوتن  وت  هک  هّتبلا   ] 41 دنهارمگ ! راکشآب  هک  اهنآ 
وتب هچنآ  و  رادم ] ناش  يورجک - يهشیدنا   ] وت سپ  میئاناوت 43  دنمورین و  اهنآ  رب  ام  هچ  میاهدرک  هدـعو  اهنآ  هب  هچنآ  میئامنب  وتب  نونکا 

یسرزاب نآ  زا  ناتیگمه  هدنیآ  رد  تسه و  تمدرم  وت و  يربهر  يهلیسو  تنآرق  یتسه 44 و  تسار  هرب  هک  رادهگن  راوتسا  دوشیم  ماهلا 
ار یـسک  نامحر  دـنوادخ  زج  ایآ  میداتـسرف  يربمغیپ  هب  وت  زا  شیپ  هک  اهنآ  راک  زا  نک  یـسراو  45 و  دیدرک ! راتفر  هنوگچ  هک  دـیوش 

میداتسرف شیرابرد  نایعا  نوعرف و  يوسب  دوخ  تردق  رب  یئاههناشن  اب  ار  یـسوم  هکنانچ   46 میاهدرک ! نّیعم  شتسرپ  يدنوادخ و  يارب 
اهنآب هک  هناشن  ره  48 و  دندرک ] هرخسم  و   ] دندیدنخ دومن  اهنآب  ار  ام  ياههناشن  نوچ  مناهج 47 و  راگدرورپ  يهداتسرف  نم  تفگ : وا  و 
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یـسومب هک ] اج  نآب  ات   ] دـندرگرب 49 دوخ  جـک  هار  زا  دـیاش  ات  میدرک  ناشرازآ  راتفرگ و  دوب و  يرگید  زا  رتگرزب  رترب و  میداد  ناـشن 
نوچ یلو  میریذپیم 50  تنخـس  میئآیم و  هارب  ام  هک  دنک  افو  ام  شیاسآ  رب  وت  اب  نامیپ  هب  ات  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  یئوداج  يا  دنتفگ :

هکنیا مرـصم و  هاـشداپ  نم  هن  رگم  تفگ : دوخ  مدرم  اـب  نوـعرف  دـندنامب 51 و  دوخ  رفک  رب  دنتـسکش و  دوخ  نامیپ  میدرک  ناـشهدوسآ 
ارچ تسا  ربـمغیپ  وا  رگا  دـناوتن 53  دوخ  نتفگ  نخـس  هک  زیچاـن  هکنیا  زا  مرتهب  نم  دـینیبب  هنرگم   52 تسا ! ناور  مخاـک  ریز  زا  اـهدور 

شربنامرف ات  دـیدزدب  دوخ  مدرم  درخ  نانخـس ] هکنیا  اـب   ] وا  54 دنتـسین ! وا  اب  ناگتـشرف  اهفـص ز  ای  درادن  الط  دنبتـسد  ناهاشداپ ] نوچ  ]
 ] هنومن ات  میدرب 56  ورف  بآب  ار  ناش  یگمه  میتفرگ و  ماقتنا  دندرک و  نامکانمـشخ  هک  اج  نآب  ات  دندوب 55  راکدب  یمدرم  نوچ  دندش 

ینیب ناهگان  دیآ  نایمب  میرم  رـسپ  یـسیع  زا  یلثم  رگا  هکنانچ  رفاک ] يازـس  راک و  تسا  هکنیا   ] دنوش 57 ناگدنیآ  دـنپ  و  هحفص 473 ]
هکنیا هّتبلا  دیوگ ! دّمحم  هکنآ  ای  دنرتهب  ام  نایادخ  ایآ  دنیوگ : دنیامن 58 و  رادومن  دوخ  ینمشد  دننک و  دنلب  زاوآ  وت  ّتلم  بارعا  هکنیا 

وا هک  دوبن  ام  ناسحا  لومـشم  يهدنب  زج  میرم  ياسیع  یلو   59 دنراوتسا . وت  ینمشد  رد  هک  دنیوگن  یتخسرس  لادج و  يارب  زج  ناتـساد 
درم تکرـشیب  رداـم و  زا  ار  یـسیع  هکناـنچ   ] دـشاب تحلـصم  میهاوـخب و  رگا  میدومن 60 و  لیئارـسا  ینب  هب  دوـخ  تردـق  يهنوـمن  ار 
امـش ملع  هار  نآرق  لوزن  ای  یـسیع  شیادـیپ  سپ  دـنوش 61  امـش  نیـشناج  هک  میهد  رارق  نیمز  رد  هکئالم  امـش  ياجب  میناوت ] میدـیرفآ 
نیمه تسار  هار  هک  دیشاب  نم  نید  وریپ  و  دروآ ] رشحمب  ار  امـش  دناوت  دیرفآ  ار  نآ  هکنآ  هچ   ] دیـشابن لد  ود  نآ  رد  تسا و  زیخاتـسرب 

رب  ] رادومن ياههناشن  یسیع  نوچ  تسا 63 و  امش  راکشآ  نمشد  وا  هک  دوشن  ناتهار  ریگولج  ناطیش  هک  دیشاب  شوهب  سب 62 و  تسا و 
سپ منکیم  نشور  ناتیارب  ار  امـش  تافالتخا  زا  ياهراپ  مدروآ و  يربمغیپ  دنپ و  تمکح و  امـش  يارب  تفگ : دروآ  دوخ ] يوعد  یتسرد 

سب 65 تسا و  نیمه  تسار  هار  هک  دـیتسرپب  ار  وا  سپ  تسا  دـنوادخ  امـش  نم و  راگدرورپ  نوچ  دیوش 64  نم  وریپ  دیـسرتب و  ادخ  زا 
زور نآ  زا  نارگمتس  رب  ياو  سپ  تخانش ] یتروصب  ار  یسیع  مادک  ره  هک   ] دش ادیپ  فلتخم  ياههتـسد  یحیـسم  يدوهی و  نایم  زا  یلو 

دننمشد رگدکی  اب  ناتسود  يهمه  زور  نینچ  رد  دسر 67 و  ناشزیخاتسر  ناهگانب  ربخیب  هدرکن و  زاب  مشچ  دراد 66 و  كاندرد  رازآ  هک 
نوردب دیرادن 70 و  هودـنا  سرت و  زورما  دیدوب 69  هدرپسرـس  نمؤم و  ام  تایآب  هک  ناگدـنب  يا  ناش ] میئوگ   ] هک ناراگزیهرپ 68  رگم 

هدامآ دهاوخب  مشچ  لد و  هچنآ  دنرادب و  ناتولجب  الط  يهزوک  هساک و  دیدنمهرهب 71 و  لدشوخ و  ناتنارسمه  اب  دوخ  هک  دیور  تشهب 
دنمهرهب هک  دراد ! ناوارف  هوـیم  دـیربیم 73 و  ثراب  دوخ  راک  بسک و  زا  هک  تسا  تشهب  ناـمه  هکنیا  دینامب 72  نادواج  اج  نآب  دـنیب و 

ام هن  نادرگرس 76 و  دندیماان و  سپ  درادن  هار  نآب  یتسـس  هک  دنتسه 75  خزود  رد  یگـشیمه  يراتفرگ  اب  ناراکهانگ  هّتبلا  دیوش 74 و 
: دیوگ وا  دناسرب . ار  ام  گرم  وت  راگدرورپ  شاک  يا  دنیوگ : نآ  نابردب  دندوب 77 و  راکمتس  دوخ  هک  میدرک  متس  هحفص 474 ] اهنآب [ 

راک رد  ياهلیح  راوتسا  هکلب  دیدوب 79  ریذپان  ّقح  ناترتشیب  یلو  میدروآ  امش  يارب  یتسرد  تقیقح و  ام  هچ  دیراگدنام 78  اجنیدب  امش 
ناشناهن زار و  هک  دیدربیم  نامگ  ایآ   80 درک ] هراچیب  ار  اهنآ  ربمغیپ  هک   ] میدرک رتراوتـسا  ار  نآ  ام  و  دننک ] هراچیب  ار  ربمغیپ  ات   ] دندرک

ار نامحر  يادخ  رگا  وگب : ناتـسرپتب  نیاب  دّـمحم  يا  دنـسیونیم 81  درذگب  هچنآ  ناشولج ، رد  ام  ناگداتـسرف  هکنیا  اب  میونـشیمن  ار 
هچنآ زا  شنیرفآ  نیرترب  شرع  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  تـسا  كاـپ  هـچ  مدوب 82  هدـنریذپ  هدنتـسرپ  لّوا  دوخ  نم  دوب  يدـنزرف 
دنوش راتفرگ   ] دنسرب 84 و دوعوم  زورب  ات  دنشاب  دوخ  يزاب  مرگرـس  ینادان و  راتفرگ  هک  ناشراذگب  سپ  دننکیم 83  شفیصوت  نامدرم 

ود نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هکنآ  تسا  هدـنخرف  میکح 85 و  ياناد  نیمز و  نامـسآ و  يادخ  تسا  وا  هکنآ  باذعب ]
دنتـسرپیم ادخ  ياجب  هک  اهنآ  زا  مادکچیه  دنهد 86 و  ناتتـشگزاب  وا  يوس  هب  دشاب و  یک  زیخاتـسر  هک  دـناد  تسا و  وا  رایتخا  هب  تسا 

دننادب 87 و دوخ  هک  دنیوگ  نآ  دنهد و  یتسردب  یهاوگ  ناگتشرف  یـسیع و  نوچ  هک  اهنآ  رگم  دنرادن  ّقح  هاگـشیپ  هب  یتعافـش  رایتخا 
دوخ زا  دنیوگ و  غورد  هنوگچ  سپ  دیرفآ . ادخ  دنیوگ : هک ] زج  دـنرادن  هراچ  ! ] ناشدـیرفآ سک  هچ  دنـسرپ : ناتـسرپ  تب  هکنیا  زا  رگا 
مدرم هنوگنیا  زا  دّـمحم  يا  سپ  دنرادن 89  نامیا  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنیا  ادخ  يا  دـیوگ : هک   88 دنرازایب ] ار  ربمغیپ  و   ] دـنزاسب يزیچ 
هکنیا فشک : نیرّـسفم : نخـس  دینادب . دوخ  راک  رکف و  يازـس  يدوزب  هک  تصرف  رظتنم  متـسه و  ادج  امـش  زا  نم  وگب : نادرگب و  يور 
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-1 تسا : هدش  هداد  داهج  روتـسد  هک  یتایآب  تسا  خوسنم  نآ  تیآ  هس  تسا و  هدش  لزان  هّکم  هب  یگمه  تسا و  هیآ  هن  داتـشه و  هروس 
267-250- نآرق -235-215- نآرق -203-173- نآرق . - خلا مُهنَع - حَفـصاَف  - » 3 خلا » اوُضوُخَی - مُهرَذَـف  - » 2 خلا » َِکب -» َّنَبَهذـَن  اّمِإَف  »
: دیامرفیم دـنکیم  دای  مسق  وا ، کلمب  تسا  هحفـص 475 ] تراشا [  میم  هلالج . ّلج  ّقح  تایحب  تسا  تراشا  ءاـح  هتـشون : فشک  مح » »
تسا و نآب  هراشا  ءاح  تسا و  ّقح  هک  دوجو  لّواب  تسا  دـنوادخ  دـنگوس  یناشاک : تـالیوأت  نم . مـالک  نآرقب  نم  کـلمب  نم  تاـیحب 

دای دـنگوس  شنیرفآ  يهّیّلک  لامک  لصاب و  نوچ  تسا  دـنگوس  نیرتـالاب  هکنیا  و  تسا ، نآـب  هراـشا  میم  تسا و  دّـمحم  هک  دوجو  رخآ 
: هاشیلع یفص  ریسفت  دوجو . لامک  تّوبن  تسا و  دوجو  لصا  دیحوت  هک  تسا  مالـسا  ساسا  هیاپ و  نیتداهـش  يهملک  هکنانچ  تسا ، هدش 

رخآ تسا و  ّقـح  شلّواـک   || ـالجنا  ردـنا  ینعی  تقیقح  نآ  میم  ءاـح و  رب  ّقـح  دـنگوس ، دروـخ  یم   || میحّرلا  نـمحر  هـّللا  مـسب  دـعب 
تایآ و هکنیا  ینعی   || باطتـسم  نیبم  نآرق  هب  مه  تسا  نیبا  هکنیا  میم  اح و  شیادـتباک   || تسا  نسحا  ياهمـسا  رب  مسق  اـی  یفطـصم 
زا ندرک و  رادربـخ  يارب  عّـطقم  فورح  ینیـسح : بلط  رد  دـیاش  دـیبای  امـش  اـت   || برع  ظـفل  رب  میدرک  ناـیب  هک  باـتک  نشور  هـکنیا 

: تسا هتفگ  تسا  تغل  لـها  ياوشیپ  هک  یبلعث  و  دوش . هاـگآ  دـیآ و  دوخب  يربـخیب  تلفغ و  زا  هدنونـش  هک  تسا  ندروآ  ردـب  يدوخیب 
َو . » تسا ّقح  نخـس  نداد  شوـگ  رب  هیبـنت  يارب  هروـس  هکنیا  رد  مح »  » سپ ـالا »  » هملک ياـجب  تسا و  ندرک  هاـگآ  يارب  یّجهت  فورح 

هّللا یّلـص  دّـمحم  يهتخاس  هک  دـناد  درگنب  یئانیب  مشچب  نآ  رد  سک  ره  هک  باتک  نیاب  دـنگوس  ینعی  يربط :  3 خلا » ِنِیبُملا -» ِباتِکلا 
حول رد  نآرق  ینعی  حوـتفلا : وـبا   4 خـلا » ِباـتِکلا -» ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ   » 29-1- نآرق . - میداتـسرف برع  ناـبز  هب  ار  نآ  اـم  تسین و  هـلآ  هـیلع و 

ضقانت و هک  تسا  راوتـسا  مکحم و  دـسریمن و  واب  ینخـس  هک  تسا  هیاـپ  دـنلب  درادـن  هار  يزیچ  اـم  مکح  زج  هک  یئاـج  نآـب  ظوفحم 
ٌتاـیآ ُهنِم   » هـیآ هـکنیا  يهـنیرقب  دـشاب  تاـمکحم  تاـیآ  باـتکلا  ّما  تـسا  نـکمم  رخف :  36-1- نآرق . - دــشابیمن نآ  رد  یگنهآمهاـن 

« ّیلعل  » و تسا . هحفص 476 ]  ] 125-75- نآرق  - تامکحم تاـیآ  زا  هروس  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  ِباـتِکلا » ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُحم 
ینعی میکح »  » یگـشیمه و تسا  ياهزجعم  هک  تسا  اـهباتک  يهمه  رترب  اـی  دـسرب  نآـب  يدوباـن  یهاـبت و  تسد  هکنآ  زا  تسا  رترب  ینعی 

هدش ینعم  ود  اههلمج  هکنیا  يربط :  5 خلا » َرکِّذلا -» ُمُکنَع  ُبِرضَنَف  َأ  . » تغالب تحاصف و  هنوگ  همه  رد  راوتـسا  ای  لماک  تمکح  ياراد 
! دیـشاب هتـشادن  یتازاجم  میراذگ و  دوخ  راکب  مینکن و  دای  ار  امـش  دیتسه  ردب  هزادنا  زا  فرـسم و  نوچ  هک  دوشیم  رگم  ینعی  - 1 تسا :

رسک حتف و  اب  َنِیفِرسُم » ًاموَق  ُمتنُک  نَأ   » يهزمه و  میهدن . امشب  رّکذت  نآرق و  میشابن و  امش  رکفب  دیتسه  فرـسم  نوچ  هک  دوشیم  رگم  - 2
351-318- نآرق -37-1- نآرق . - تسین توافت  ینعم  يهجیتن  رد  دیشاب و  فرسم  رگا  ای  امش  فارسا  يهطساوب  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ 

يِذَّلا  » 36-1- نآرق . - میدرک دوباـن  دوب  شیب  شیرق  زا  ناـشروز  ورین و  هک  ار  دوـمث  داـع و  ینعی  فـشک :  8 ًاشَطب » مُهنِم  َّدَـشَأ  انکَلهَأَف  »
مه دـعب  تیآ  ود  دـشاب و  ولج  تیآ  يهلابند  - 1 43-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روـج  ود  هیآ  هکنیا  فـشک :  10 ًادـهَم » َضرَألا  ُمَُکل  َلَعَج 

ار نیمز  دـیرفآ و  نیمز  اهنامـسآ و  یک  دوـشیم : لاؤـس  هک  نارفاـک  زا  تـسا  یپ  رد  یپ  شـسرپ  دـنچ  یگمه  دـشاب و  نـیمهب  يهتـسباو 
مامت ُمِیلَعلا » ُزیِزَعلا   » ولج تیآ  رخآ  رد  نارفاک  زا  شسرپ  - 2 دیرفآ . تفج  زیچهمه  زا  دروآ و  دورف  بآ  نامسآ  زا  درک و  امـش  هاگمارآ 

اههتسد فانصا و  ینعی  فشک :  12 خلا » َجاوزَألا -» َقَلَخ   » 64-42- نآرق . - ّقح تردق  رهاظم  ندـنایامنب  دوشیم  زاغآ  هیآ  هکنیا  دوشیم و 
24-1- نآرق . - خزود تشهب و  دیـشروخ ، هام و  زور ، بش و  ناتـسمز ، ناتـسبات و  نیمز و  نامـسآ و  هداـم و  رن و  لـثم  دـیرفآ  ار  یگمه 

یـضعب تسا و  دوخ  ردپ  زا  یئزج  دنزرف  نوچ  دنداد  رارق  دنزرف  ادخ  يارب  هکئالم  زا  ینعی  فشک :  15 خلا » ًاءزُج -» ِهِدابِع  نِم  َُهل  اُولَعَج  »
هرهب و ءزج  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دیئاز . رتخد  نز  نآ  ینعی  ةأرملا » تأزجا   » دیوگیم برع  تسا و  رتخد  ینعم  هب  ءزج  دـناهتفگ :

هکنیا هدـیقع و  هکنیا  رد  یمدآ  هـک  تـسا  هحفـص 477 ]  ] 330-310- نآرق -42-1- نآرق  - هکنیا ٌنِیبـُم » ٌروـُفََکل   » ینعم و  تسا . بیـصن 
تءارق دّرجم  یثالث  لعف  زا  مه  دـیزم و  یثالث  لـیعفت  نزو  زا  أّـشنی » : » عمجم  608 خلا » ِۀَـیلِحلا -» ِیف  اُؤَّشَُنی  ن  تسا . رفاک  راکـشآب  نخس 

رد ینعی  خـلا » ِماـصِخلا -» ِیف  َوُـه  َو   » دـعب يهلمج  تسا و  رتـخد  دوـصقم  دـنکیم و  یگدـنز  ناـنز  شیارآ  رد  هـکنآ  ینعی  تـسا . هدـش 
ّقح رب  لالدتـسا  دهاوخب  ینز  تسا : هدش  هدید  عقاوم  رتشیب  تسا : هتفگ  هداتق  و  دیوگب . راکـشآ  دناوتیمن  دوخ  نخـس  فرط  اب  يوگتفگ 
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هرقن ـالط و  اـب  ار  اـهنآ  هک  تسا  اـهتب  هیآ  هـکنیا  زا  دوـصقم  تـسا : هـتفگ  دـیز  نـبإ  « 60 .» تسا هدرک  دوـخ  ررـض  رب  رارقا  دـنک و  دوـخ 
الط و اب  ار  اهنآ  هک  تسا  اهتب  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  . دنرادن دوخ  ّقح  رب  لالدتسا  نخس و  یئاناوت  هّتبلا  دنتسارآیم و 

اندَجَو  » 449-447- یقرواپ -246-219- نآرق -36-1- نآرق . - دـنرادن دوخ  ّقـح  رب  لالدتـسا  نخـس و  یئاـناوت  هّتبلا  دنتـسارآیم و  هرقن 
هک میدـید  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  میدـید . شور  نیاب  ار  اـم  ناردـپ  ینعی  دـناهتفگ : دـهاجم  ساـّبع و  نبإ  عمجم :  22 ٍۀَّمُأ » یلَع  اـنَءابآ 

يارب هیآ  هکنیا  دناهتفگ : و  لیلدیب ، تسا  ناردپ  زا  دیلقت  دوصقم  فشک :  32-1- نآرق . - دندوب راک  نیاب  گنهآ  مه  قفاوم و  نامناردپ 
هک نارذگـشوخ  مدرم  نآ  ینعی  عمجم :  23 اهُوفَرتُم » َلاق  . » تسا هدـش  لزان  هبیـش  هبتع و  ماشه و  نب  لـهج  وبا  هریغم و  نب  دـیلو  يهتفگ 

« لق « » لاق  » ياجب عمجم :  24 خلا » يدهَِأب -» مُُکتئِج  َول  َو  َأ  َلاق   » 19-1- نآرق . - دنرادیم ولج  ثحب  لالدتسا و  رب  ار  یـشوخ  یگدوسآ و 
رد هلمج  هکنیا  و  مروایب . نم  دـندوب  دـقتعم  امـش  ناردـپ  هچنآ  زا  رتهب  رگا  وگب : مدرم  نآب  وت  میتفگ  ربمغیپ  نآب  اـم  ینعی  دـناهدناوخ  مه 

ِینَّنِإ  » 40-1- نآرق . - درک لوبق  رتـکیدزن  تقیقحب  تسا و  رتـهب  هچنآ  درک و  وجتـسج  دـیاب  هک  فیطل  تسا  یتراـبع  ّقح  يوسب  توـعد 
ای ًۀَِیقاب » ًۀَِملَک   » زا دوصقم  يرازیب و  ینعمب  دوشیم  هتفگ  ناسکی  ّثنؤم  رّکذم و  عمج و  درفم و  ياجب  ءارب  يهملک  عمجم :  26 خلا » ٌءاَرب -»

هکنیا بسانت  و  ءارب » یّننا   » تسا میهاربا  نخـس  نیمه  ای  تسا  ّقح  یگناـگی  هحفص 478 ]  ] 153-134- نآرق -22-1- نآرق  - هب تداهش 
وا هک  تسا  هدمآ  نایمب  میهاربا  مان  تسا  هدش  لیلدیب  يوریپ  دیلقت و  یئوگدب  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولج  تایآ  اب  میهارباب  طوبرم  تایآ 

میهاربا دوخ  ردپ  زا  دـینک  دـیلقت  دـیهاوخب  اهبرع  امـش  رگا  هک  تسا  هدـش  هدروآ  هکنیا  يارب  ای  و  دوب . لیلد  اب  یئامنهار  لالدتـسا و  درم 
هک تسا  هدوب  نآ  ناـشدوصقم  فئاـط و  هّکم و  زا  يدرم  ینعی  عمجم :  31 ِنیَتَیرَقلا » َنِم  ٍلُجَر  . » دوب هیاپ  هکنیا  رب  شنید  هک  دینک  دـیلقت 
رد هک  دشن  لزان  اهنآب  نآرق  ارچ  تسا  هدوب  اهنآ  رد  ناشدوخ  نامگب  يربمغیپ  طرش  دناهتشاد و  غارـس  دوخ  هک  نّیعم  رادلام  یمان  نادرم 

30-1- نآرق . - فئاـط رد  لـیلای  دـبع  هّکم و  رد  هعیبر  نب  ۀـبتع  اـی  فئاـط ، رد  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  تسا و  هدوب  هریغم  نب  دـیلو  هّکم 
وبا رب  ای  دوش  لزان  نم  رب  ای  نانخـس  هکنیا  نآرق و  یتسیاب  دشاب  تسرد  دّـمحم  يهتفگ  رگا  تفگ : هریغم  نب  دـیلو  هک  تسا  لقن  فشک :

مدرمب اـم  تسا  نکمم  تسین و  اـهنآ  راـیتخا  هب  درادـن  یـشزرا  هک  مدرم  يزور  ینعی  عـمجم :  32 خلا » َنوُمِـسقَی -» مُه  َأ  . » یفقث دوعـسم 
رایتخا رد  ّتیمها  نآ  اب  تّوبن  ماقم  هنوگچ  سپ  دنـشاب  مورحم  دنتـسه  اناوت  كریز و  هک  اـهنآ  میهد و  رایـسب  هیامرـس  ناوتاـن  ناـبزیب و 

زا تسا  رتـهب  مالـسا  ناـمیا و  اـی  يربـمغیپ  اـی  تشهب  ینعی  فشک : عمجم و   32 خـلا » ٌریَخ -» َکِّبَر  ُتَـمحَر   » 25-1- نآرق . - دـشاب مدرم 
: تسا هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يربط :  33 خلا » ًةَدِحاو -» ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َنوُکَی  نَأ  َول ال   » 29-1- نآرق . - دننکیم هتخودنا  اهنآ  هک  اههیامرس 

ایندـب لـیام  لد  کـی  مدرم  یگمه  هن  رگا  - 2 دنتـشادیمرب . نید  زا  تـسد  ایندـب  تـبغر  يارب  دـندشیم و  رفاـک  یگمه  مدرم  هـن  رگا  - 1
هّکم ياهراد  هیامرـس  ارچ  دنتفگ : هک  تسا  اهنآ  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  فشک :  52-1- نآرق . - دندرمـشیم نید  زا  رترب  ار  ایند  دندشیم و 

مینکیم هرقن  الط و  ار  نارفاک  هناـخ  فقـس  و  هحفـص 479 ] درادن [  یـشزرا  هیامرـس  تسا : هدش  هتفگ  ناشباوجب  دندشن ! ربمغیپ  فیاط  و 
هتفگ دـهاجم  تسا و  هدـش  تءارق  ود  ره  فاق  حـتف  فاق و  نیـس و  ّمض  اب  عمجم :  33 ًافُقُس »  » دندشیمن نیدیب  نایمدآ  هطـساو  نیاب  رگا 
نبإ يهتفگب  فرخز »  » يهملک و  دنیوگ . هّمـض  ود  اب  فقـس  ار  هناخ  يالاب  حطـس  دنیوگ و  حـتفب  فقـس  ار  نامـسآ  ام  رـس  يالاب  تسا :

شرف و  99-90- نآرق : - تسا هتفگ  دـیز  نبإ  یـشاّقن . ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تـسا و  ـالط  ینعمب  كاّحـض  هداـتق و  ساـّبع و 
تحلـصم یلو  دـنهاوخب  هچنآ  ره  دوش  هداد  نارفاکب  دوشیم  شتراقح  يارب  اـیند  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  ینعم  و  تسا . هناـخ  يهّیثاـثا 

و تسا ، هدناوخ  دیدشت  اب  اّمل »  » هزمح مصاع ، فشک :  35 ُعاتَم » اَّمل  َِکلذ  ُّلُک  نِإ  . » تشاد دهاوخن  راک  رس و  نید  اب  یـسک  نوچ  تسین 
« ّنإ  » فّفخم نا »  » هک دـناهدناوخ  دـیدشتیب  اّـمل »  » نارگید یگدـنز و  يهزور  دـنچ  يهرهب  زج  درادـن  یـشزرا  همهنیا  ینعی  اـّلإ »  » ینعمب

يزور زا  یـسک  رگا  تسا  لقن  رمع  زا  و  تسا ، رذگ  دوز  يهرهب  اهنیا  يهمه  هّتبلا  ینعی  تسا  هدئاز  ام »  » دـیکات و يارب  مال  هّتبلا و  ینعمب 
رازگرب ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یگدنز  ار  یـسک  ره  دسریم و  يرارف  لابندب  زاوآ  هکنانچ  دـسرب  واب  ات  دـنک  لابند  ار  وا  يزور  دزیرگ  دوخ 

ایند زا  نآب  هک  دراد  یگرم  دروخ و  دـهاوخ  ار  نآ  هک  تسا  نّیعم  وا  يزور  دـسریم و  اج  نآـب  شیاـپ  هک  دراد  نّیعم  ماـگ  ياـج  دـنک و 
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تـسا يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  هچنآ  هک  دیئوجم  ار  نآ  هانگ  هار  زا  دیـسر  رید  رگا  دینک و  راتفر  یکین  هب  يزور  يریگلابند  رد  سپ  دوریم .
دوخ يزور  یئوکنب  دیـشاب و  ّقـح  یناـمرفان  زا  راـکزیهرپ  سپ  دوـشن  ریگتـسد  يزیچ  وا  تیـصعم  اـب  دـیاین و  تسدـب  شیربناـمرف  اـب  زج 

ياهبیـسآ رب  تسا  ندرک  هاگآ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رخف :  36 ًاناطیَـش » َُهل  ضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرکِذ  نَع  ُشعَی  نَم  َو   » 35-1- نآرق . - دیهاوخب
دوشیم و ناطیش  نیشنمه  دش  نینچ  هک  یسک  دنک و  انیبان  ّقح  دای  زا  ار  یمدآ  ماقم  هیامرس و  هک  بوخ  ماجنارس  اب  یگدنز  یتخبشوخ و 

فقس دشابن  رفکب  مدرم  هّجوت  داسف  رگا  رفاکب  درادن و  شزرا  یگدنز  يالاک  دش  هتفگ  نوچ  هک  تسا  نیمه  ولج  اب  هیآ  هکنیا  تبـسانم 
ناطیش ینیـشنمه  لام  تبقاع  هک  تسا  هدرک  لابند  ار  بلطم  نآ  هیآ  هحفص 480 ]  ] 64-1- نآرق  - نیاب مهدـیم  هرقن  الط و  يهناخ  رد  و 

هب تسا  وشع »  » ردـصم زا  لّوا  تءارق  هب  هک  تسا  هدـش  تءارق  نیـش  حـتف  ّمض و  اب  شعی »  » يهملک تسا : هتفگ  فاّشک  بحاص  و  تسا .
ار ّقح  یـسک  رگا  ینعی  لّوا  تءارق  اب  و  ندوب . انیبان  بشب  ینعمب  یـشع »  » زا حتف  اب  ندرک و  هاگن  ندرک و  راک  روکبـش  مدآ  دـننام  ینعم 

هتفگ يرصب  نسح  - 1 حوتفلا : وبا  تسا . انیبان  نآرق  ّقح و  ندـید  زا  هکنآ  ینعی  حـتف  تءارق  هب  تخاس و  انیبان  نآ  زا  ار  دوخ  تخاـنش و 
دوصقم تسا  نکمم  و  مینک . وا  نیشنمه  یناطیـش  - 2 دوش . ناطیـش  تسد  راوخ  هک  میراذـگاو  تسا  انیبان  ّقح  داـی  زا  هکنآ  ینعی  تسا :

رگید ملاع  رد  ینعی  - 3 دنشاب . لالض  يهّمئا  یهارمگب و  نایاوشیپ  نامه  هک  دوشیم  مدآ  روجنیا  نیشنمه  هک  تفص  ناطیـش  دشاب  یمدآ 
- ّيدابآرصن مساقلا  وبا  خیش  هک  هدروآ  سنالا  تاحفن  رد  هتـشون : ینیـسح  دناسر . خزودب  ار  وا  ات  مدآ  نینچ  يارب  مینک  تسرد  یناطیش 

هنوگچ ار  مدرم  هکنیا  خیش  يا  هک  تفگ  یّنج  دوب  هتسشن  عماج  دجسم  رد  یتقو  تشاد . یتسود  ّنج  نانمؤم  زا  یکی  اب  هّرـس - هّللا  سّدق 
ار وا  مشچ  سپ  ین . تفگ : ینیبیم ! تسا  ناشیا  ياهرس  رد  هچنآ  تفگ : باوخ  رد  ار  یـضعب  باوخیب و  ار  یـضعب  هک  تفگ : ینیبیم !
دراذگیم و ورف  يو  مشچب  لاب  یهاگ  ار  یضعب  و  هتشاذگ ، ورف  مشچب  اهلاب  ار  یضعب  تسا  هتـسشن  یبارغ  سک  ره  رـس  رب  هک  دید  دیلامب 

ناشیا ياهرـس  رب  اهنیا  ًاناطیَـش » َُهل  ضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرکِذ  نَع  ُشعَی  نَم  َو   » هک ياهدـناوخن  تفگ : تسیچ ! هکنیا  تفگ : رـس . يالاب  یهاـگ 
هلماعم نیز  || و  میاهدش  نیرقدـب  سفن  اب  هک  درد  غیرد و   637-574- نآرق : - یعابر هتفای . الیتسا  يو  تلفغ  ردقب  کی  ره  رب  هتـسشن و 

: هتشون فشک  هحفص 481 ] میاهدش [  نینچ  هکنیا  هشیپ  افج  سفن  روج  || ز  کلم  کشر  میاهدوب  کلف  هاگرابب  میاهدش  نیشنمه  وید  اب 
سواسو نمحر  رکذب  مرج  دبای ال  اجک  زا  نامیا  توالح  دنام  زاب  وا  رکذ  زا  هک  ره  دنام و  زاب  وا  رکذ  زا  دنادن  ّقح  اب  تولخ  ردق  هک  ره 

! دراد ربخ  هچ  نید  درد  زا  دناد و  هچ  هّللا  رکذ  ردق  دتسرپ  سفن  ياوه  دور و  ناطیش  یپرب  هک  ره  دنیب و  سفن  سجاوه  دنیـشن و  ناطیش 
چیه انعر  يوج  تسایر  یتشم  هکنیا  زا  دـنیوگب . وت  اب  رکذ  سنا  نید و  درد  ثیدـح  ات  هتفوک  ذاعم  هتخیر و  ناملـس  دـیاب و  هتخوس  لالب 

هدرپارس تسا  ذاعم  رو  هتـشگ  فیحن  رامیب و  یناملـسم  رامیت  زا  تسا  لالب  رگا  ادرد  وب  نید ز  درد  يوج و  ناملـس  یناملـسم ز  دیاشگن 
مالـسا درد  نید و  هودـنا  زا  راوبیرغ  شیوخ  لد  ناج و  تسا  ناملـس  رو  ۀـعاس » نمؤن  اولاـعت   » هک هدز  تفاـیان  درد  يارحـص  رد  قشع 

رد هتـشگ و  دوخیب  نانچ  دوخ  زا  تشذگرب  لوسر  دجـسم  ردب  هک  هدیـسر  ياجنادب  ّریحت  هلو و  زا  هدرک  مگ  دوخ  رـس  رد  رـس  هتخادگب 
رب یمالس  ياج  هک  هدروآ  نتخات  نانچ  يو  لد  ناجب و  لسرم  تمظع  لالج و  شومارف ، لوسر  رب  مالس  هک  هدش  قرغتسم  نانچ  روکذم 
يو لد  تسیرگن  يو  رد  زیت  یفطصم  درکن  مالس  تشذگرب و  نوچ  زور » بش  اراگن  مناد  یمه  رگ  هّللا  ملعی  : » عارـصم هتـشاذگن  لوسر 
لد ترایزب  ناملس  نابز  هتشگرس ، ناملس  هتسکشب و  یتشک  هتـساخ  یّلجت  ّبهم  زا  لالج  داب  هدنکفا  بیغ  رحب  رد  یتشک ، نوچ  دید : ار 

توکلم ملاعب  لد  نزور  زا  شغرم  هدـش و  اـهر  دوخ  زا  ناملـس  هک  تسناد  یفطـصم  هتخیرگ  ّقح  رد  ناـج  هتخیوآ ، ناـج  رد  لد  هتفر ،
وا رپ  غرم ، تناـما  تسا و  بلاـق  سفق  دـناهتفگ : دـیاش . هچب  دوبن  غرم  وا  رد  هک  سفق  هک  دراد  غرم  نآ  راـک  درمناوج ، يا  هدرک . زاورپ 

نایبورک دـنک  زاورپ  بیغ  قفا  رب  ّتیرـشب  سفق  هکنیا  زا  تناـما  غرم  هکنیا  هک  هگ  ره  درد . وا  لزنم  بیغ ، وا  قفا  تدارا ، وا  زاورپ  قشع ،
: تسا لقن  هنییع  نب  نایفـس  زا  نایبلا : حور  دـیابرن . ناشیا  ياههدـید  لامج  هکنیا  قرب  ات  دـنهن  زاـب  شیوخ  يهدـیدب  اهتـسد  سدـق  ملاـع 
هد امرخ  ار  تردارب  ینعی  تسا ! نآرق  ياجک  رد  لـثم  هکنیا  يهشیر  دندیـسرپ : وا  زا  تسا . هحفـص 482 ] نآرق [  رد  برع  لاثما  يهشیر 
اب ضّیقن »  » يهملک عمجم :  127-108- نآرق . - خـلا ُشعَی -» نَم  َو   » تسا هدـمآ  هیآ  هکنیا  زا  تفگ : وا  هدـب  واب  شتآ  هراپ  تفریذـپن  رگا 
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یضعب و  دیآ . ام  دزن  زیخاتسرب  نآ  نوچ  ینعی  عمجم :  38 انَءاج » اذِإ  یّتَح  . » تسا هدش  تءارق  بیاغ  يهغیصب  ءایب  مّلکتم و  يهغیصب  نون 
رد تکرش  ینعی  عمجم :  39 خلا » َموَیلا -» ُمُکَعَفنَی  َنل   » 21-1- نآرق . - وا نیـشنمه  رفاک و  نوچ  ینعی  دناهدناوخ  یّنثم  تروصب  انا » ءاج  »

نارگید لد  شمارآ  تیلـست و  بجوم  هّدع  کی  يراتفرگ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دنراتفرگ . یتخـسب  نوچ  درادن  يدوس  امـش  هب  باذـع 
- نآرق . - تسین ندش  مک  يارب  یهار  اجنآ  رد  یلو  دهاکب  وا  جنر  زا  دـنیب  راتفرگ  ار  دوخ  نمـشد  هک  یمدآ  تسا  نکمم  نوچ  دوشیمن .

وت يهنیک  مینک و  تباین  وت  زا  ام  یشاب  هتفرگن  نارفاک  زا  ماقتنا  میربب و  ار  وت  ام  رگا  ینعی  حوتفلا : وبا   41 خلا » َِکب -» َّنَبَهذَن  اّمِإَف   » 32-1
یشاب هتفرگن  ماقتنا  شیرق  زا  وت  میربب و  هّکم  زا  ار  وت  ام  رگا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  -1-31 و  نآرق . - میهاوخب اهنآ  زا 

. میاهدرک اهنآ  زا  رترب  ار  وت  يدش و  نارفاک  رب  هریچ  هک  میهدـیم  ناشن  وتب  ینعی  يربط :  42 خلا » َکَّنَیُِرن - َوأ  . » میریگب ماقتنا  ردب  زورب  ام 
چیه رد  هک  سرپب  دنتسه  هتشذگ  ناربمغیپ  نیدب  هک  مدرم  زا  ینعی  دناهتفگ : كاّحض  هداتق و  نایبت :  45 خلا » نَم - لَئس  َو   » 18-1- نآرق -

نم مما  لئـس   » ینعی تسا  هدـش  طـقاس  فاـضم  هلمج  رد  و  هن . اـی  تسا  هدرک  نّیعم  ینایادـخ  شدوخ  زج  شتـسرپ  يارب  دـنوادخ  یتـّلم 
نوعرف نوچ  عمجم :  54 ُهَموَق » َّفَخَتساَف   » 30-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  ةرواسأ  عمجم :  53 ٌةَرِوـسَأ » ِهیَلَع  َیِقلُأ   » 15-1- نآرق «. - انلسرا

24-1- نآرق  - مدرم درادن و  هکئالم  فص  الط و  دنبتسد  هک  یسوم  صقن  دوخ و  ّتیصخش  رب  درک  اجنآ  دور  رصم و  کلم  رب  لالدتـسا 
ای تسا  مزـال  کـلم  فص  ربمغیپ  يارب  هک  تسا  مدرم  نآ  يدرخیب  يهجیتـن  هکنیا  دوب  هدرک  دوخ  عیطم  نانخـس  نیاـب  ار  هحفص 483 ] ] 

انوُفَسآ اّمَلَف   » ینابش یبوچ و  هّللا  میلک  یسوم   || عّصرم  شیر  دبا و  باذع  نوعرف و  تیب : ینیـسح : تسا . نوعرف  يرترب  هار  الط  خاک و 
تسا و اهنآ  باذـع  يهدارا  ناراکهانگ  رب  ادـخ  مشخ  دـندرک و  نیگمـشخ  ار  ام  ینعی  دـنتفگ : دـهاجم  ساّبع و  نبإ  عمجم :  55 انمَقَتنا »

هکنیا انمَقَتنا  ینعم  و  دندرک . كانهودنا  ار  ام  ناربمغیپ  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  اهنآ  هداد  باوث  يهدارا  ناربنامرف  زا  ياضر 
ینعی حوتفلا : وـبا   56 اًـلَثَم » َو  ًافَلَـس  مُهاـنلَعَجَف   » 296-287- نآرق -29-1- نآرق . - میتـفرگ ماـقتنا  نارفاـک  زا  نامناتـسود  يارب  هک  تـسا 
يارب دنپ  يهیام  لّثمت و  میدرک و  ناشنایخزود  ورشیپ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  و  دنریگ . دنپ  وا  زا  ناگدنیآ  هک  دناهدش  رازگرب  هتشذگ و 

-1- نآرق . - تسا هدوب  مال  حتف  نیس و  ّمض  دوعسم  نبإ  تءارق  و  دناهدناوخ . ود  ره  حتف  اب  مه  دناهدناوخ و  مال  نیس و  ّمض  اب  و  ناسپزاب .
نوچ ینعی  دـناهتفگ : لتاقم  ساـّبع و  نبإ  - 1 تسا : لوـق  دـنچ  هیآ  هکنیا  زا  دوـصقم  رد  عـمجم :  57 خـلا » َمَیرَم - ُنبا  َبِرُـض  اَّمل  َو   » 35

لدجب دایرف  نارفاک  هکنیا  هک  ینیب  ناهگان  دوب  نارفاک  يهدش  تسرد  نایادخ  رگید  وا و  نایم  هک  يدننامه  هطساوب  یسیع  دش  فیصوت 
اب هک  نارفاک  دندش  دیدهت  خلا » َنوُُدبعَت - ام  َو  مُکَّنِإ   » تیآ نیاب  هک  دش  ادـیپ  اجنآ  زا  ربمغیپ  اب  يوگتفگ  هکنیا  و  دـننک . دـنلب  ینمـشد  و 
ام دشاب  شتآ  رد  دناهتشادنپ  شیادخ  هک  یسیع  رگا  دندرک : دنلب  دایرف  دندینـش  دیدهت  هکنیا  هک  اهنآ  دوب  دنهاوخ  خزودب  دوخ  نایادخ 

تسرد دّمحم  نخس  رگا  ینعی  َوُه » مَأ  ٌریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق   » يهلمج ینعم  تسا  نیمه  و  دنشاب . شتآ  رد  ام  ياهادخ  هک  میتسه  یضار  مه 
دنتـسین رتهب  وا  زا  هک  ام  نایادخ  تسین  یکاب  دورب  شتآب  وا  نوچ  دناهدیتسرپ و  مه  ار  یـسیع  دورب  شتآب  دناهدیتسرپ  ار  هک  ره  هک  دشاب 

-696-659- نآرق -398-370- نآرق -33-1- نآرق  - خلا َمَدآ - ِلَثَمَک  ِهّللا  َدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ   » هیآ هکنیا  رد  نوچ  ینعی  دنورب 2 - شتآب 
دنچ دش  هدیرفآ  ردپیب  یـسیع  دش ، هدیرفآ  ردـپ  ردامیب و  مدآ  هکنانچ  هک  دـش  هدز  لثم  مدآب  یـسیع  هحفص 484 ]  ] 980-927- نآرق

حیـسم و ربمغیپ  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  - 3 تسا . اهنآ  ضارتعا  هب  هراشا  هیآ  هکنیا  و  دـندرک . يریگهدرخ  ربمغیپ  رب  نارفاـک  زا  رفن 
نایحیـسم نوچ  هک  دهاوخیم  دوخ  نخـس  هکنیا  اب  دّمحم  دنتفگ : نارفاک  دنتـسه  مدآ  لثم  یبوخ  راثآ و  رد  هک  درک  فیـصوت  ار  شردام 

شیرق زا  یهورگ  و  متفر ، ربمغیپ  روضح  يزور  دومرف : ّیلع  تسا : لقن  تیب  لها  ناگرزب  زا  - 4 میتسرپب . ار  وا  ام  دندیتسرپ  ار  حیسم  هک 
کی هک  تسا  حیسم  ناتساد  ناناملسم  تّما و  هکنیا  نایم  رد  وت  ناتساد  ّیلع  يا  دومرف : درک و  هاگن  نمب  ترضح  نآ  دندوب  شتمدخ  رد 

شردـق دـندوب و  ورهنایم  موس  هتـسد  دـندش و  نینچ  وا  ینمـشد  رد  يا  هتـسد  دـندش و  كاله  دـندرک و  يورهدایز  وا  یتسود  رد  هتـسد 
يارب هیآ  هکنیا  دنکیم . هیبشت  ناربمغیپب  ار  ّیلع  دنتفگ : دندیدنخ و  دمآ و  نارگ  نانخـس  هکنیا  ار  نیرـضاح  دـندش . راگتـسر  دنتـسناد و 

دننکیم دایرف  ای  دنوریم و  جک  ینعمب  تسا و  هدش  تءارق  داص  ّمض  رـسک و  اب  َنوُّدِـصَی »  » يهلمج و  دـش . لزان  اهنآ  نخـس  نیاب  شنزرس 
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ام ياهادخ  ایآ   28-1- نآرق : - دـنتفگ بارعا  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  58 َوُه » مَأ  ٌریَخ  اُنتَِهلآ   » 992-979- نآرق . - دناهتفگ ود  ره 
ینعی تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم : اذه .» ما   » ياجب تسا  هدوب  وه » ما   » بعک ّیبا  تءارق  رد  و  میتسرپب ! ار  وا  دهاوخیم  هک  دّـمحم  ای  دـنرتهب 

61 خلا » ِۀَعاّسِلل - ٌملَِعل  ُهَّنِإ  َو  . » تسا وا  زا  رتهب  اهنیا  شتـسرپ  سپ  دندیتسرپ  ار  وا  هک  مدرم  تسا  حیـسم  زا  رتهب  ام  نایادـخ  دـنتفگیم  اهنآ 
هب وا  تمایق  یکیدزن  رد  نوچ  تسا  زیخاتسر  زا  عالّطا  هار  یـسیع  هّتبلا  ینعی  - 1 33-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  يربط :

رـسک اب  ملع »  » و دـنکیم . رادربخ  نآ  ياهیتفرگ  زور و  نآ  زا  ار  امـش  هک  تسا  تماـیقب  ملع  يهلیـسو  نآرق  هکنیا  هّتبلا  - 2 دیآیم . نیمز 
تـسا هدوب  نینچ  ّیبا  تءارق  تسا و  تمایق  يهناشن  وا  ینعی  دناهدناوخ ، دشاب  هناشن  ملع و  ود  ره  حتف  اب  دناهدناوخ و  مال  نوکـس  نیع و 

سک تقیقح  ناز  رثا  رد  تمایق  ملع  زا  دشاب   || ردپیب  دمآ  یسیع  هکنیا  ینعی  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  هحفص 485 ] ۀعاّسلل [ .» رکذل  ّهنا  »
یـشاب هدید  یکردم  بحاص  مهف و  تراشا  رگ   || یکی  دیوگ  یفـص  تزمر  نیز  کیل  یهّللا  ّرـس  مرحم  ددرگ  هک  زج   || یهگآ  دـباین 

هچنآ دوش  عقاو  نآ  نیع  ینیب  هچ  ره   || دوش  عمال  را  كدـنا  تحور  رون  زوس ! دردیب و  دوش  عقاو  نآ  نیع   || زور  هک  ار  يزیچ  باوخ 
ناـشن وز  تعیبـط  رد  ینیب  وت  هک   || نآ  زا  ریغ  یهلا  بابـسا  تسه  تسا  عناـمیب  نآ  نیع  تقیقح  رد   || تسا  عـقاو  تعیبـط  کـلم  رد 

عمط و زن  دوب  یهلا  نآک   || بجع  دوبن  اهدژا  دـش  رگ  بوچ  تسا  هتـسر  تعیبط  دـنب  زا  شناج   || تسا  هتـسر  نت  زا  هک  دـنیب  یـسکنآ 
ار زار  قمحا  ناج  دمهفن  وگ   || ار  زاس  هکنیا  درکن  رواب  زا  یلقع  نیبزیت  یلدنـشور و  زا  دشاب   || نینچ  هکنیا  هلمج  تاداع  قراخ  ببس 

يهملک دناهتفگ : یـضعب  يربط :  63 خـلا » يِذَّلا - َضَعب  مَُکل  َنَِّیبُِأل   » جازم عبط و  هدرپ  نوچ  دـش  زاب   || جالع  ـال  ار  نآ  دـمهف  تماـیق  رد 
رد هک  فالتخا  نآ  ینعی  دناهتفگ : یضعب   37-1- نآرق . - منکیم عفترم  نشور و  امـش  تافالتخا  يهمه  ینعی  تسا  ّلک »  » ینعمب ضعب » »

راهچ هب  رگدکی  اب  نایمدآ  یتسود  تالیوأت :  67 خلا » ٍِذئَموَی - ُءاّلِخَألا  . » تسا یگدنز  هنازور  ياهراک  رد  هچنآ  هن  تسا  نم  اب  تسا  نید 
اهیشوخ يارب  ای  تسا و  يرگمدآ  طباور  یقیقح و  تابسانم  يارب  تسا و  قیاقح  تبـسانمب  ای  تسا  ّقح  يوسب  ّقح  هار  رد  ای  تسا : روج 
هتخیمآ هـک  تـسا  یناـحور  یتاذ  ياـهّتبحم  لّوا - تـسا . يوـنعم  ياـههرهب  یلقع و  ياــهدوس  يارب  اــی  تـسا و  یناــسفن  ياهتّذــل  و 
تـسا نامه  دناهدوب و  تخاونکی  هجرد  کیب  ّتیدحا  ترـضح  رد  هدـش و  تسرد  بلاق  کی  لزا  رد  تسا و  هدوبن  يّدام  ياههتـساوخب 
رادومن ملاع  نیاب  نوچ  و  هحفص 486 ]  ] 23-1- نآرق « - تفلتئا اهنم  فراعت  امف  ةدـّنجم  دونج  حاورألا   » تسا هدـش  هتفگ  ناش  يارب  هک 

زا هک  ار  اهنآ  كرتشم  ّدح  تسا و  اهنآ  یتسود  یئاسانش و  بجوم  رذگ  دوز  ّداومب  يرظنیب  ّقحب و  هّجوت  یلصا و  تبسانم  نامه  دنوش 
دنتـسه و هّجوتم  یگمه  ّقح  تفرعم  لامک  هب  لوصو  تسا و  ّقح  برق  هک  صوصخم  تهجب  دـناهدش و  تسرد  صوصخم  تهج  کـی 

هار نیکلاس  هلمج  ءایلوا و  ناربمغیپ و  یتسود  لثم  تسا  یگـشیمه  هک  یقیقح  یتسود  تسا  نیمه  و  تسا . ناـمه  یگدـنز  زا  ناشفدـه 
هتـسیاش لامعا  بسانتم و  تاداقتعا  تسا و  هدیدنـسپ  ياه  شور - قالخا و  شزاس  يهدـیدپ  هک  ناج  تسا و  لد  زا  یتسود  مّود - ّقح .

رن یتسود  لثم  تسا  يّدام  ياه  هتساوخ  يارب  یتسود  مّوس - دوخ . تّماب  تبسن  ناربمغیپ  یتسود  مه  ناراکوکن و  ناکین و  یتسود  نوچ 
ياهراک رد  نتـسج  يرای  ندرک و  کموک  يارب  نادنمدرخ  یتسود  مراهچ - يراک . دـب  رد  ناراکمه  يارب  ناتـسرپاوه  یتسود  هدام و  و 

يّدام دوس  تبـسانمب  هک  یتسود  نآ  سپ  دوخ . راکوکین  هب  تبـسن  هدید  یکین  هکنآ  رگتعنـص و  عراز و  رجات و  یتسود  لثم  یگدـنز 
ار نآ  ياج  ینمـشد  دوبن  نآ  بجوم  نوچ  اهیتسود  هنوگنیا  رتشیب  دوب و  دـهاوخن  مه  یتسود  دوبن  دوس  نآ  هک  هاـگنآ  تسا  هدـش  مهارف 

زیخاتسرب هک  خلا » ٌّوُدَع - ٍِذئَموَی ... - ُءاّلِخَألا   » تسا هدش  هتفگ  هیآ  رد  تسا  مراهچ  مّوس و  هتسد  زا  مدرم  ياهیتسود  رتشیب  نوچ  دریگیم و 
زا ار  دوخ  نایز  يراتفرگ و  کـی  ره  هک  دروآیم  راـب  هب  ینمـشد  مشخ و  هتـشذگ  ناـیز  سوسفا  هودـنا و  تسا و  هتـسب  يّداـم  دوس  هار 
هک َنیِقَّتُملا » اَّلِإ   » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  رد  يور  هکنیا  زا  تسا  هتـسارآ  شیارب  ار  اههتـساوخ  هداد و  ناشن  عمط  هار  وا  هک  دـنادیم  نارگید 

-1220- نآرق -1212-1190- نآرق . - تسا هدنام  ياجب  ناشیتسود  دـناهدوبن و  راتفرگ  شیالآ  هنوگ  هکنیا  هب  دنتـسه و  لّوا  يهتـسد  ود 
نآ رد  رگدکیب  کموک  یتسود و  راثآ  هک  دوش  شیب  نیقّتم  یتسود  تسا  نکمم  ّيدـنواهن : نامحّرلا  ۀـخفن   1542-1520- نآرق -1227

ام اهِیف  . » يراگزیهرپ يراکوکن و  رب  ایند  رد  تسا  يونعم  ناتـسود  کموک  يهجیتن  هک  ماقم  عافترا  تسا و  دزم  هک  دوشیم  رادومن  ملاـع 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1608 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: تالیوأت  77 ُِکلام » ای  اوَداـن  . » تسا هدـش  هحفـص 487 ]  ] 23-1- نآرق  - تءارق زین  ریمـض  ياهندوزف  اـب  هیهتـشت » : » عمجم  71 ِهیِهَتشَت »
َو یغَط  نَم   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  تسا  وا  اب  هیامرـس  ياراد  ایند و  کلام  مدرم  راک  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  کلام  مّنهج  راددیلک 

ینعی کـلام  سپ  تسا  مّنهج  شیاـج  دوـب  شکرـس  درک و  مهارف  اـیند  لاـم  هـک  ره  ینعی  يوأَـملا » َیِه  َمـیِحَجلا  َّنِإَـف  اینُّدـلا  َةاـیَحلا  ََرثآ 
اهنآ زا  ادخ  هک  دراد  راک  رـس و  اهنآ  اب  نوچ  تسا  هدیمان  ناوضر  ار  تشهب  تسرپرـس  و  زواجتم ، ياهرادلام  ياج  راددیلک  تسرپرس و 

دننکیم زاوآ  ناّیمنهج  لاس  رازه  دنتفگ : يّدـس  ساّبع و  نبإ  حوتفلا : وبا   237-163- نآرق -20-1- نآرق . - دنتسه یضار  ادخ  زا  اهنآ  و 
ای ربمغیپ «  تسا  هتفگ  ادرد  وبا  و  دـیتسه . اجنیا  راگدـنام  امـش  دـیوگ : ناش  باوجب  لاس  رازه  زا  سپ  دـهدیمن و  باوج  وا  کـلام و  يا 

راوتسا ربمغیپ  يارب  دوخ  يهلیح  اهنآ  ینعی  فشک :  79 خلا » ًارمَأ - اُومَربَأ  مَأ  . » مّخرم يادانم  تروصب  دومرفیم و  تءارق  فاک  نودب  لام »
ترضح نآ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  يومع  بلاط  وبا - گرم  زا  سپ  هک  دش  لزان  اجنآ  هیآ  هکنیا  و  ار ، اهنآ  يازـس  ام  دننکیم و 

ردب رد  يروش  ياضعا  دنداد و  هنیدمب  رارف  روتسد  ربمغیپ  راک  يهراچ  هار  هک  دندش  نمجنا  دوخ  ياروّشلا  راد  رد  شیرق  دوب  نابیتشپ  ار 
ّیلع تفلاخم  رب  دـندرک  راوتـسا  نامیپ  هک  تسا  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  لقن  هعیـش  رابخا  زا  یجیهال :  23-1- نآرق . - دندش هتشک 
هبعک ردـب  هک  دـش  لزاـن  یفقث  ورمع  نب  بیبـح  هّیما و  نب  ناوفـص  هعیبر و  يارب  هیآ  هکنیا  فشک :  80 خلا » َنُوبَسحَی - مَأ  . » مالّـسلا هیلع 

: تفگ هعیبر  دنادب  ار  ام  نخـس  هکنیا  تسا  نکمم  دنادیم  ار  مدرم  زار  هک  دراد  اعّدا  دّمحم  تفگ : بیبح  دنتفگیم : زار  دـندوب و  هتـسشن 
هیآ هکنیا  تسناد . دهاوخ  ار  همه  دنادب  يزیچ  دناوتب  رگا  و  دـنادن ، مه  ار  هملک  کی  تفگ : ناوفـص  ار . همه  هن  دـنادب  ار  يا  هراپ  دـیاش 

تءارق مال »  » نوکس و  واو »  » ّمض اب  دلو » : » فشک  81 خلا » ٌَدلَو - ِنمحَّرِلل  َناک  نِإ  . » دمآ وگتفگ  هحفص 488 ]  ] 18-1- نآرق  - نآ يارب 
. - دراد ظفلت  زوج  ود  هک  بلص  بلص و  لثم  دشاب  يرگید  ظّفلت  تسا  نکمم  دشاب و  دلو »  » عمج تسا  نکمم  و  تسا . یئاسک  هزمح و 

يارب دیئوگیم  امـش  هک  دشاب  روط  نآ  رگا  ینعی  تسا : هدش  هتفگ  دـهاجم  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  هس  هیآ  هکنیا  يربط :  31-1- نآرق
دنزرف ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 2 منکیم . بیذکت  ار  امـش  درادن و  دنزرف  هک  متـسه  ادخ  اب  نمؤم  لّوا  نم  تسا  دـنزرف  ادـخ 
هدوبن يزیچ  نینچ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  - 3 تسین . دنزرف  وا  يارب  هک  منیارب  هاوگ  متـسرپیم و  ار  ادخ  هک  متـسه  سک  لّوا  نم  درادن و 

وا هکنیا  رب  قیدصت  نامیا و  اب  متسرپیم  ار  ادخ  هک  متسه  سک  لّوا  نم  سپ  دشاب  هتـشاد  دنزرف  ادخ  هک  تسا  یندشان  زیچ  نینچ  تسا و 
دنزرف وا  نکل  دوب  مهاوخ  ادخ  دنزرف  هدنتـسرپ  هدنب و  لّوا  نم  دشاب  هتـشاد  دنزرف  ادخ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  - 4 تسین . دنزرف  ار 
دنزرف جاودزا  هامـشش  زا  سپ  ینز  درک  لقن  یلعألا  دـبع  نب  سنوی  هکناـنچ  تسا  هدـش  لامعتـسا  فنا  بضغ و  ینعمب  دـبع  - 5 درادن .

َو  » تسا نآرق  رد  دومرف  دینش  دش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  داد  تازاجم  روتـسد  وا  دنتفگ  مّوس  يهفیلخ  ناّفع  نب  نامثعب  ار  هیّـضق  دروآ 
نارود تـسا و  هاـم  یـس  دـنزرف  نداد  ریـش  يرادراـب و  نارود  ینعی  ِنیَماـع .» ِیف  ُُهلاـِصف   » تـسا هـتفگ  و  ًارهَـش » َنُوثـالَث  ُُهلاـِصف  َو  ُهـُلمَح 

اهیلا ثعب  نا  نامثع  دبع  ام  هّللا  وف   » دیوگ ربخ  هکنیا  يوار  دـشاب . هامـشش  يرادراب  نارود  تسا  نکمم  سپ  تسا  لاس  ود  یگراوخریش 
لامعتسا دش  كانبـضغ  ار و  وا  دمآ  دب  ینعمب  دبع  سپ  دننادرگب . ار  نز  نآ  دتـسرفب  هک  دشن  نیگمـشخ  دماین و  دب  ار  نامثع  ینعی  ّدرت »

-444- نآرق -429-385- نآرق . - منم هدیقع  هکنیا  دنسپان  كانمشخ و  لّوا  دشاب  هتـشاد  دنزرف  ادخ  رگا  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دوشیم و 
و مدیدنسپن . دمآ و  مدب  نآ  زا  ینعی  دشاب  هنم » تدبع   » زا قتـشم  ات  تسا  هدش  تءارق  فلا  نودب  نیدبع  عمجم :  81 َنیِِدباعلا » ُلَّوَأ   » 469

ُِکلمَی َو ال  . » تسا هدـش  تءارق  ود  ره  باطخ  يهغیـصب  ءات  بیاغ و  يهغیـصب  ءاـی  اـب  نوعجرت » [ » هحفـص 489  ] 24-1- نآرق  - يهلمج
ود ار  هلمج  هکنیا  نتشادن و  کیرشب  دش  لابند  بلطم  هکنیا  دمآ  نایمب  ادخ  نتشادن  دنزرف  زا  نخس  نوچ  رخف :  86 خلا » َنوُعدَی - َنیِذَّلا 

هکنآ يارب  رگم  دننکن  یسک  زا  تعافش  دنشاب ، هکئالم  زیزع و  یسیع و  هک  دنتـسرپیم  ادخ  ياجب  مدرم  هک  ار  یئاهنآ  - 1 دناهدرک : ینعم 
رگا میراد و  تسود  ار  ناگتشرف  ام  دنتفگ : رگید  رفن  دنچ  ثراح و  نب  رـضن  دناهدرک : لقن  و  دیوگب . هّللا  ّالا  هلا  دهدب و ال  ّقحب  تداهش 

هک دش  لزان  اهنآ  نخـس  هکنیا  باوجب  هیآ  هکنیا  درک . دـنهاوخ  تعافـش  ام  يارب  دّـمحم و  زا  دـنرتهب  اهنآ  دـشاب  تسرد  دّـمحم  نانخس 
-2 دشاب . ادخ  یگناگیب  دقتعم  تسا و  هّللا  ّالا  هلا  هک ال  دهدب  یتسرد  ّقحب و  تداهـش  هک  تسا  یـسک  يارب  امـش  دوبعم  هکئالم  تعافش 
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دناهدوب و تسرپ  اتکی  دناهداد و  ّقحب  تداهـش  هک  اهنآ  رگم  دنرادن  تعافـش  رایتخا  مادکچیه  دیتسرپیم  ادخ  ياجب  هک  یئاهنآ  زا  ینعی 
ياراد دناهدوب و  تسرپاتکی  ّقحب و  دهاش  دوخ  دناهدوبن و  راک  نیاب  یضار  یلو  دناهدوب  دوبعم  هک  دنتـسه  هکئالم  یـسیع و  ریزع و  اهنآ 

درادـن و رثا  دـشابن  ناـمیا  ملع و  زا  هک  ّقحب  تداهـش  دـنامهفیم  َنوُمَلعَی » مُه   » هیآ رخآ  هلمج  و  ّقح ، هاگـشیپ  هب  تعافـش  ّقـح  ماـقم و 
نآ دنک  لد  ود  ّكاش و  ار  صخـش  دهاوخب  نآ  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  نیقی  مّود  ینعم  ملع  دـشاب و  ملع  اب  هک  تسا  نآ  رثؤم  تداهش 

تـسا هدـش  هتـسب  ّکش  هار  تسا و  هدرک  راوتـسا  ار  نیقی  هک  تسا  لیلد  لابندـب  نیقی  ملع و  هکنیا  هّتبلا  دوشن و  ّکش  لدـب  دوبان و  نیقی 
لالدتـسا هنوگ  نیاب  تسا  هجیتنیب  دّلقم  نامیا  دناهدش  دقتعم  هک  اهنآ  درادن و  دوس  دیلقتب  نامیا  هک  تسا  هدش  هدنامهف  هلمج  نیاب  سپ 

رد هیآ  هکنیا  حوتفلا : وـبا   87 خـلا » مُهَقَلَخ - نَم  مُهَتلَأَس  ِنَئل  َو   » 1081-1063- نآرق -37-1- نآرق . - دـناهدرک فشک  هیآ  هکنیا  زا  هدرک 
نآ زا  بجع  دش  راگتـسر  هنوگچ  هک  تسین  بجع  دش  راگتـسر  تفر و  تسار  هارب  هکنآ  دنیوگ : هک  تسا  هلمج  روجنیا  ياجب  تقیقح 

یئاـمنهار و همهنیا  اـب  تسا  هدـش  كـاله  تسا و  هحفـص 490 ]  ] 39-1- نآرق  - هتفر ههاریب  هنوـگچ  تسا  هتفر  هـهاریب  هـک  تـسا  سک 
رب فطع  تسا  هدناوخ  ّرج  اب  هکنآ  تسا . هدـش  تءارق  نآ  عفر  بصن و  و  لیق »  » مال ّرج  اب  عمجم :  88 ِّبَر » ای  ِِهلِیق  َو  . » يدنوادخ تمحر 
زا تیاکش  هک  ار  دّمحم  راتفگ  دنادیم  زین  دوب و  دهاوخ  یک  زیخاتسر  دنادیم  ادخ  ینعی  تسا  ملع »  » هیلا فاضم  هک  تسا  هدرک  ۀعاّسلا » »

ملعی  » ینعی لوـعفم  ینعم  رد  هک  تسا  هدرک  ۀـعاّسلا  ملع  هدـنع  ینعم  رب  فـطع  تسا  هدـناوخ  بوـصنم  هکنآ  دـنکیم و  مدرم  یتخـسرس 
، دوشیم هدیمهف  هلمج  زا  هک  دشاب  عومـسم  شربخ  دشاب و  ادتبم  هکنیا  رظن  زا  عفر  تءارق  و  تسا ، یک  دنادیم  ار  زیخاتـسر  ادـخ  ۀـعاّسلا »

یّلص ربمغیپ  تیاکش  لقن  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  و  تسا . عومـسم  وا  هاگـشیپ  هب  تسا و  ادخ  يهدش  هدینـش  وا  راتفگ  هکنیا  ینعی 
ّنا ّبر  اـی  لوـسّرلا : لاـق   » تسا هدـش  لـقن  روـج  هکنیا  دوعـسم  نبإ  تءارق  زا  و  دـنرادن . ناـمیا  مدرم  هک  دـنوادخب  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا 

ینعمب دـناهتفگ  یــضعب  و  تـسا . ندـنارذگ  زور  شزاـس و  يارب  هـلمج  هـکنیا  عـمجم : مالــس 89  لـق  -1-24 و  نآرق «. - خـلا ءالؤه »-
ماجنا رـس  ات  يرادن  يراک  امـش  اب  يدـنچ  ات  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  نیلهاجلا » یغتبن  مکیلع ال  مالـس   » لثم تسا  يرود  يریگهرانک و 

نآ هب  تسا  هدش  خسن  تسا : هتفگ  هداتق  و  دشاب . اهنآ  ّرـش  زا  وت  یگدوسآ  مالـس و  هک  وگب  ینخـس  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دوش و  مولعم 
اهنآ رسب  رـس  ینعی  تسا  يرابدرب  مّلـس و  روتـسد  تسا و  هدشن  خسن  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . هدش  هداد  داهج  روتـسد  هک  تایآ 
. - تسا هدش  هدناوخ  باطخ  تروصب  ءات  بیاغ و  تروصب  ءای  اب  َنوُمَلعَی » َفوَسَف   » يهلمج و  نکم . ربارب  يدـبب  ار  اهنآ  يدـب  راذـگم و 

نامه رتهب  یلو  دناهدرک  ینعم  روج  ود  میتشون  هکنانچ  نیرّسفم  هچرگا  َرکِّذلا » ُمُکنَع  ُبِرضَنَف  َأ   » تیآ 5 - 1 ام : نخس   169-147- نآرق
هک يربهر  تیبرت و  زا  يریگلابندـب  تسا  یئامنهار  هشیمه  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  مدرم  نآـب  زور  نآ  هچنآ  رب  هوـالع  میتشون و  هک  تسا 

ناکما و ّدـح  نیرخآ  ات  دـیاب  درک و  يراددوخ  وا  تیبرت  یئامنهار و  زا  دـیابن  دوب  ناـمرفان  رـسکبس و  شیدـناجک و  یتّلم  اـی  يدرف  رگا 
هک خلا » َرَّخَس - يِذَّلا  َناحبُـس  اُولوُقَت   » يهلمج تیآ 13  - 2 دننک . حالـص  و  هحفص 491 ]  ] 55-22- نآرق  - ریخب راداو  نکمم  ياـههار 

یگدنز ياههرهب  هّجوتم  یمدآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  دیاش  دیئوگب  هنارکـشب  ار  هلمج  هکنیا  دـیوش  راوس  اپراهچ  رب  نوچ  دـهدیم : روتـسد 
دوخ يهدارا  مزع و  یگتـسیاش و  دشاب و  رـسدوخ  هک  هن  دیامن  راک  درادهاگن و  مزاول  طیارـش و  اب  ار  يزیچ  ره  دنادب و  نآ  ردق  دـشاب و 

يهدافتسا نآ و  يرادهگن  یسراوب و  دنکیم  راداو  ار  یمدآ  یتمعن  ره  ردق  نتخانـش  هک  تسا  هدش  هدراذگ  شرایتخا  رد  اهنیا  هک  درادنپ 
میاهتـشون رّرکم  هکنانچ  خـلا  انَءابآ - اندَـجَو  ّانِإ  اُولاق  َلب   » و 25 و 24  و 23  تایآ 22  - 3 57-21- نآرق . - نـکمم هار  نیرتـهبب  نآ  زا 

َول اُولاق   » ات 35 تیآ 31  زا  - 4 63-29- نآرق . - راک رکف و  هنوگنیا  دب  ماجنا  رـس  يروآدای  دیلقت و  شهوکن  تسا و  دّلقم  مدرم  شنزرس 
ناملـسم ریغ  ياهتّلم  ارچ  دنکیم  مهارف  ار  یمدآ  یتخبـشوخ  مالـسا  نید  رگا  دندیـسرپیم : سرد  رد  رّرکم  هک  دروآ  مدایب  خـلا » َلُِّزن - ال 

دنتساوخیم نانیب  هتوک  زور  نآ  هک  دهدیم  خساپ  شسرپ  نیاب  یبوخب  تایآ  هکنیا  دنتسه ! ناناملـسم  زا  رترب  تسا و  رتشیب  ناشناوت  لام و 
و دـشن ! لزان  دـنراد  هاج  لام و  هک  فیاط  هّکم و  درم  رفن  ود  زا  یکیب  نآرق  ارچ  دـنتفگ : نوچ  دنـشاب  ربمغیپ  دـنراد  ماقم  لام و  هک  اهنآ 

يارب تسا ، هدـمآ  اهنآ  يارب  زور  نآ  هک  یخـساپ  و  توافت . یمک  اب  نامز  هکنیا  رد  تسا  اـهدرگاش  شـسرپ  نیمه  اـهنآ  زور  نآ  لاؤس 
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هک دنیرفایب  يروج  ار  نآ  مدرم  نیمز و  هک  دوب  راگدیرفآ  تردـق  رد  دروایب  یتخبـشوخ  هیامرـس ، رگا  نوچ  دوب  دـهاوخ  زین  مدرم  هکنیا 
انلَعََجل ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َنوُکَی  نَأ - َول ال   » اههلمج نیاب  یلو  دنـشاب  هتـشاد  دـننادیم  دوخ  یتخبـشوخ  هار  هچنآ  نیرتشیب  نیرترب و  یگمه 

تسا و هدـش  هداهن  يداـیز  مک و  تواـفت و  رب  نآ  تادوجوم  اـم و  نیمز  هکنیا  شنیرفآ  هک  تسا  نشور  هلئـسم  هکنیا  خـلا » ُرُفکَی - نَِمل 
هحفــص 492]  ] 908-833- نآرق -49-26- نآرق  - رازبا دوـب  نکمم  هـن  رگ  درادـن و  شزاـس  یتـخاونکی  اـب  ناـمتخاس  هـکنیا  تایـضتقم 
يراـگزاسان و اـی  نـید و  ياهروتــسد  يهدـیدپ  ناناملــسم  یناوتاـن  يراداـن و  سپ  دـشاب . هرقن  ـالط و  زا  ناـیمدآ  ناـمتخاس  یگدـنز و 

هکنیا یلصا  ّتلع  تسین و  نارگید  تسایس  تعنص و  ملع و  تفرشیپ  هار  فلتخم  ینیدیب  اب  رفک  زین  تسین و  رـشب  يارب  نید  یگتـسیاشان 
نادرگراک نارازه  و  ًةَدِـحاو » ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َنوُکَی  نَأ  َول ال   » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  شنیرفآ  رد  توافت  نامه  اهیدـنمهرهب  اـهتّیمورحم و 

يربخ نآ  زا  ار  ام  هک  اهزیچ  رگد  تاساسحا و  فطاوع و  نیمزرـس و  عاـمتجا و  طـیحم و  زا  تسا  راـک  رد  رـشب  رادـن  راد و  هکنیا  يارب 
یقیقح تداعس  یـشوخان ، یـشوخ و  یلـصا  ّتلع  نداد  ناشن  زا  سپ  تایآ  هکنیا  رخآ  رد  و  سب . تسا و  راگدرورپ  تردق  رد  تسین و 

ضارتعا تسا  نکمم  ام  نخس  هکنیا  رب   394-346- نآرق . - يّدام يداه  هرهب - هن  تسا  یگـشیمه  هریخذ  يوقت  هک  تسا  هدش  هدناسانش 
نیدیب یگمه  مدرم  ات  میدرکن  هرقن  الط و  ار  نارفاک  یگدنز  رازبا  هک  تسا  نیمه  طقف  نیرّـسفم  ینعم  و  هیآ ، زا  دوصقم  رهاظ  هک  دوش 

ینعم رد  تسا  راکـشآ  ِنمحَّرلاـِب » ُرُفکَی  نَِمل   » تاـملک درادـن و  شنیرفآ  رد  فـالتخا  یفـسلف و  لـصا  اـب  طاـبترا  هیآ  قایـس  و  دـنوشن ،
هکلب سب  تسه و  ام  رظن  نیمه  هیآ  ینعم  میدرکن  اعّدا  هک  تسا  هکنیا  باوج   295-266- نآرق . - تسا ام  رظن  هکنیا  فلاخم  نیرّسفم و 

دندرکیم نامگ  اهبرع  هک  تسا  هیامرس  شزرا  رادنپ  باوج  رد  نخـس  يهنیمز  هک  هوالعب  مینکیم  مه  ار  هدافتـسا  هکنیا  تایآ  هکنیا  زا  ام 
لثمب درکیم  اضتقا  شنیرفآ  لصا  رگا  تسین و  رگراک  هیامرس  یمدآ  تقیقح  رد  هک  دش  هتفگ  ناشباوجب  دنـشاب  ربمغیپ  دیاب  اهرادهیامرس 
هکنیا تسین و  يرادهیامرـس  يهتـسباو  يربمغیپ  ماقم  میدادـیم و  هرقن  الط و  رازبا  هناخ و  دـیتسه  ماقم  لام و  يهتـسبلد  هک  نارفاـک  اـمش 
ناوارف يهرقن  الط و  مدرم  هنوگ  هکنیا  هب  هک  تسین  ام  ریگولج  ربمغیپ  ام و  اب  تفلاخم  رفک و  درادـن و  یـشزرا  اـم  هاگـشیپ  رد  تازاـیتما 

اب رهاظب  تسا  نکمم  نَع » ُشعَی  نَم  َو   » تیآ 36 - 5 هحفـص 493 ] دنکیم [ . تسرد  ینغ  ریقف و  هک  تسا  شنیرفآ  فالتخا  طقف  میهدب 
هکنآ تسا . هدش  هتفگ  اجنیا  رد  نوچ  دشاب  راگزاسان  تسین  ام  تیبرت  رّکذت و  زا  ریگولج  امـش  يورهدایز  تسا  هدـش  هتفگ  هک   5 تیآ .

يریگولج و دیاب  هک  تسا  يورهدایز  فارسا و  زا  نخس  هیآ  نآ  رد  یلو  مینکیم  وا  نیـشنمه  ار  ناطیـش  دشاب  نایانیبان  دننامه  ّقح  دای  زا 
دـنرادیم و راـنکرب  ّقـح  هار  زا  ار  دوـخ  هک  تسا  مدرم  نآ  هب  رظن  میدرک  لـقن  نیرّـسفم  زا  هک  يروـطب  هـیآ  هـکنیا  رد  درک و  یئاـمنهار 

هّجوت ّقح  رکذ  یئانیبان  هچ  دراد  لابندـب  ندـش  وید  نیـشنمه  يورجک  هنوگنیا  هّتبلا  هک  دـنوشیم  یگدـنز  ياهیـشوخ - هیامرـس و  مرگرس 
هیآ رهاـظ  و  تسا . وید  ینیـشنمه  دوخ  شور  هکنیا  تسا و  نتفر  یهاـبت  جـک و  هارب  نارگید و  دوـخ و  تداعـس  حالـصب و  تسا  ندرکن 

يوخ هکنیا  زورب  زور  هک  دوشیم  وید  نیـشنمه  هاوخان  هاوخ و  درادب  انیبان  ّقح  ندید  زا  ار  دوخ  یـسک  نوچ  هک  دناسریم  ار  بلطم  نیمه 
تسین و نآ  زا  رادربتـسد  تسا و  نآ  راتفرگ  گرم  مد  ات  دنک و  اهر  دـناوتن  ار  تسیاشان  زا  يریگلابند  ّقح و  زا  يروک  دوشیم و  رتتخس 

مدرم هنوگنیا  هک  تسا  ینعم  نیمه  ندنارورپ  تقیقح  رد  خـلا  َّمُّصلا - ُعِمـُست  َتنَأَف  َأ   » تیآ 40 و  دوب . دـهاوخ  نآ  راتفرگ  مه  ماـجنا  رس 
 ] 1125-1094- نآرق -35-14- نآرق . - درادـن اـهنآب  يدوس  تیبرت  میلعت و  یـشاب و  ناـشامنهار  یناوتن  وت  دنتـسه و  روک  رک و  دـننامه 

هحفص 494]

ناخد هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   44 - 
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ات 59] تایآ 1  [: 44  ] ناخدلا هروس  ]

ٍرمَأ ُّلُک  ُقَرُفی  اهِیف  [ 3  ] َنیِرِذنُم اّنُک  ّانِإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَـلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ  [ 2  ] ِنِیبُملا ِباتِکلا  َو  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ام َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  [ 6  ] ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َکِّبَر  نِم  ًۀَـمحَر  [ 5  ] َنِیلِـسُرم اّنُک  ّانِإ  انِدنِع  نِم  ًارمَأ   146-1- نآرق [ - 4  ] ٍمیِکَح

315-1- نآرق [ - 9  ] َنُوبَعلَی ٍّکَش  ِیف  مُه  لـَب  [ 8  ] َنِیلَّوَألا ُمُِکئاـبآ  ُّبَر  َو  مُکُّبَر  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  [ 7  ] َنِیِنقُوم ُمتنُک  نِإ  اـمُهَنَیب 
ُمَُـهل ّینَأ  [ 12  ] َنُونِمُؤم اـّنِإ  َباذَـعلا  اَّنَع  فِشکا  اَـنَّبَر  [ 11  ] ٌمِیلَأ ٌباذَـع  اذـه  َساّنلا  یَـشغَی  [ 10  ] ٍنِیبُم ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتأـَت  َموَی  بِقَتراَـف 

َنوُِدئاع مُکَّنِإ  ًالِیلَق  ِباذَعلا  اوُفِـشاک  ّانِإ   282-1- نآرق [ - 14  ] ٌنُونجَم ٌمَّلَعُم  اُولاـق  َو  ُهنَع  اوَّلََوت  َُّمث  [ 13  ] ٌنِیبُم ٌلوُسَر  مُهَءاج  دَق  َو  يرکِّذـلا 
یِّنِإ ِهّللا  َداـبِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  نَأ  [ 17  ] ٌمیِرَک ٌلوُسَر  مُهَءاج  َو  َنوَعِرف  َموَق  مُهَلبَق  اـّنَتَف  دََـقل  َو  [ 16  ] َنوُمِقَتنُم ّانِإ  يربُکلا  َۀَـشطَبلا  ُشِطبَن  َموَی  [ 15]

ِنوُـمُجَرت نَأ  مُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتذُـع  یِّنِإ  َو   349-1- نآرق [ - 19  ] ٍنِیبـُم ٍناطلُِـسب  مُکِیتآ  یِّنِإ  ِهّللا  یَلَع  اُولعَت  ـال  نَأ  َو  [ 18  ] ٌنیِمَأ ٌلوُـسَر  مَُکل 
ًاوهَر َرحَبلا  ِكُرتا  َو  [ 23  ] َنوُعَبَّتُم مُکَّنِإ  ًالَیل  يِدابِِعب  ِرسَأَف  [ 22  ] َنُومِرُجم ٌموَق  ِءالُؤه  َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  [ 21  ] ِنُولِزَتعاَف ِیل  اُونِمُؤت  َمل  نِإ  َو  [ 20]

[27  ] َنیِهِکاف اهِیف  اُوناک  ٍۀَمعَن  َو  [ 26  ] ٍمیِرَک ٍماقَم  َو  ٍعُورُز  َو  [ 25  ] ٍنُویُع َو  ٍتاـّنَج  نِم  اوُکََرت  مَک   279-1- نآرق [ - 24  ] َنُوقَرغُم ٌدنُج  مُهَّنِإ 
ِیَنب اـنیََّجن  دََـقل  َو   241-1- نآرق [ - 29  ] َنیِرَظنُم اُوناـک  اـم  َو  ُضرَـألا  َو  ُءاـمَّسلا  ُمِهیَلَع  تََکب  اـمَف  [ 28  ] َنیِرَخآ ًاموَق  اـهانثَروَأ  َو  َِکلذَـک 

مُهانیَتآ َو  [ 32  ] َنیَِملاعلا یَلَع  ٍملِع  یلَع  مُهانرَتخا  ِدََـقل  َو  [ 31  ] َنِیفِرـسُملا َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ  َنوَعِرف  نِم  [ 30  ] ِنیِهُملا ِباذَعلا  َنِم  َلِیئارسِإ 
اِنئابِآب اُوتأَف  [ 35  ] َنیِرَـشنُِمب ُنَحن  ام  َو  یلوُألا  اَُنتَتوَم  ّالِإ  َیِه  نِإ   285-1- نآرق [ - 34  ] َنُولوُقََیل ِءالُؤه  َّنِإ  [ 33  ] ٌنِیبُم اُؤَلب  ِهِیف  ام  ِتاـیآلا  َنِم 

ام َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنقَلَخ  ام  َو  [ 37  ] َنیِمِرُجم اُوناک  مُهَّنِإ  مُهاـنکَلهَأ  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َو  ٍعَُّبت  ُموَق  مَأ  ٌریَخ  مُه  َأ  [ 36  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ 
َموَی ال [ 40  ] َنیِعَمجَأ مُُهتاقیِم  ِلصَفلا  َموَی  َّنِإ   373-1- نآرق [ - 39  ] َنوُمَلعَی مُهَرَثکَأ ال  َّنِکل  َو  ِّقَحلِاب  ّالِإ  امُهانقَلَخ  اـم  [ 38  ] َنِیبِعال امُهَنَیب 

[ - 44  ] ِمِیثَألا ُماعَط  [ 43  ] ِموُّقَّزلا َةَرَجَش  َّنِإ  [ 42  ] ُمیِحَّرلا ُزیِزَعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهّللا  َمِحَر  نَم  ّالِإ  [ 41  ] َنوُرَصُنی مُه  َو ال  ًائیَش  ًیلوَم  نَع  ًیلوَم  ِینُغی 
ِباذَع نِم  ِهِسأَر  َقوَف  اوُّبُص  َُّمث  [ 47  ] ِمیِحَجلا ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتعاَف  ُهوُذُخ  [ 46  ] ِمیِمَحلا ِیلَغَک  [ 45  ] ِنوُُطبلا ِیف  ِیلغَی  ِلهُملاَک   251-1- نآرق

ِیف [ 51  ] ٍنیِمَأ ٍماـقَم  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ  [ 50  ] َنوُرَتمَت ِِهب  ُمتنُک  اـم  اذـه  َّنِإ   222-1- نآرق [ - 49  ] ُمـیِرَکلا ُزیِزَعلا  َتـنَأ  َکَّنِإ  قُذ  [ 48  ] ِمیِمَحلا
ِّلُِکب اهِیف  َنوُعدَی   229-1- نآرق [ - 54  ] ٍنیِع ٍروُِحب  مُهانجَّوَز  َو  َِکلذَک  [ 53  ] َنِیِلباقَتُم ٍقَربَتسِإ  َو  ٍسُدنُس  نِم  َنوُسَبلَی  [ 52  ] ٍنُویُع َو  ٍتاّنَج 

[57  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر  نِم  ًالـضَف  [ 56  ] ِمیِحَجلا َباذَع  مُهاقَو  َو  یلوُألا  َۀَتوَملا  َّالِإ  َتوَملا  اَهِیف  َنُوقوُذَـی  ال  [ 55  ] َنِینِمآ ٍۀَهِکاف 
راومه و وه » و  : » تاـغل ینعم  هحفص 496 ]  ] 305-1- نآرق [ - 59  ] َنُوبِقَتُرم مُهَّنِإ  بِقَتراَـف  [ 58  ] َنوُرَّکَذَـتَی مُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانرَّسَی  امَّنِإَف 

يادـخ مانب  همجرت : ندوب . يزیچ  زا  رترب  دـنمورین و  ندرک ، بولغم  هراچیب و  ینعمب  التعا  ردـصم  زا  هولتعا » . » هتخادـگ زلف  لـهم » . » مارآ
میدروآ دورف  ار  نآ  هدـنخرف  یبش  رد  ام  هک  رادومن  باتک  نیاـب  دـنگوس  میم 2  ءاح و  زمر  اـب  ناگدنب 1  يهدنزرمآ  ناگمهب و  هدنـشخب 

راـک ره  بش  نآ  رد  هـک   4 مینک . نامدرم  دـیون  میب و  اـت   3 تسا ] اهبـش  نیرتکراـبم  دـیآ  دورف  يربهر  يهلیـسو  نآرق و  هک  یبش  نوچ  ]
6 دنتسه . ام  يهداتسرف  مه  ناربمغیپ  هّتبلا  ام و  يوس  زا  تسا  یتشونرـس  تسا و  ینامرف  نوچ   5 دوشیم . رارقرب  تباث و  راوتسا و  مکحم و 

رگا دوب  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  هکنامه   7 دشاب . وت  ياونش  انیب و  راگدرورپ  زا  یتمحر  نامدرم ] رب   ] ات
نیقی یلو  . ] تسا نایمدآ  يهتشذگ  ناردپ  راگدرورپ  دناسریم و  گرمب  دنکیم و  هدنز  وا  تسین و  یئادخ  وا  زج  هک  دننک 8  نیقی  مدرم 

نبإ زا  ّيراخب  ّیطویـس : لوّزنلا  بابـسا  لوزن : نأش  دناهدش . یگدنز  يزابب  مرگرـس  دنتـسه و  لد  ود   9 دوخ ] نخـس  رکف و  رد  هک  اـجک 
یلاس گنت  نانچ  دنوش ، یلاس  کشخ - راتفرگ  هک  درک  ناشنیرفن  دندرک  رازآ  تخـس  ار  ربمغیپ  شیرق  نوچ  تسا : هدرک  لقن  دوعـسم 
مهد تیآ  دـیدیم . دود  دوـخ  مشچ  وـلجب  یگراـچیب  زا  درکیم  هاـگن  نامـسآ  هب  یـسک  رگا  دـندروخ و  ناوختـسا  یگنـسرگ  زا  هک  دـش 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ  نوچ  هاوخب  ناراب  ادخ  زا  دندرم  مدرم  هک  دندمآ  ربمغیپ  دزن  اهنآ  دش . لزان  هثداح  هکنیا  يارب  خلا » َموَی -» بِقَتراَف  »
زاغآ دـندش  هدوسآ  یگنـسرگ  زا  نوچ  و  َنوُدـِئاع » مُکَّنِإ  اًلِیلَق  ِباذَـعلا  اوُفِـشاک  ّانِإ   » دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  دـمآ  ناراـب  درک و  اـعد  هلآ  و 

-574-518- نآرق -327-308- نآرق . - خلا َۀَـشطَبلا - ُشِطبَن  َموَی   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  دنتـشگرب ، هتـشذگ  شور  هب  دـندرک و  يراتفردـب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1612 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یباذـع هکنیا  دریگارف و  ار  ناـمدرم  راکـشآ 11 و  درواـیب  يدود  نامـسآ  يزور  هک  شاـب  هارب  مشچ  سپ   10 همجرت :  705-679- نآرق
 ] يراتفرگ نینچ  رد  هنوگچ  میتسه 13  نمؤم  میدرک و  دب  هک  ناهرب  رازآ  هکنیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ   12 دنیوگ : نارفاک  دشاب و  كاندرد 
هک تسا  ياهناوید  هکنیا  دنتفگ : دندرک و  تشپ  واب  اهنآ  درک 14 و  ناشيربهر  راکشآب  ربمغیپ  هک  دشاب  ناشدوسب  ّقح  دای  هحفص 497 ]

دندرگرب 16 يرادـنیدب  یهاوگ  دوخ و  يهتفگ  زا  یلو  مینک  ناشهدوسآ  یمک  هک  دوش  هتبلا  دنزومآیم 15  وا  هب  نانخس  هکنیا  نارگید 
یمارگ يربـمغیپ  میدومزآ و  ار  ناـینوعرف  ناـشیا  زا  شیپ  هکناـنچ  میریگب 17  ماـقتنا  ناـشیا  زا  زیخاتـسر  گرزب و  يراـتفرگ  زورب  اـم  و 

مراکتسرد 19 و يربمغیپ  هک  دیراپس  نمب  دینک و  دازآ  دنیامش ] راتفرگ  هک   ] ار ادخ  ناگدنب   18 تفگ : اهنآ  هب  هک  میداتسرف  ناشيوسب 
هک مربیم  هانپ  امـش  دوخ و  يادـخب  مراد 20 و  راکـشآ  یلیلد  دوخ  نخـس  یتسرد  رب  نم  هک  دیـشابن  نامرفان  دیئوجب و  يرترب  دـنوادخ  رب 

اهنیا هک  دیراز  دوخ  يادخب  وا   22 دنتفریذپن ] شنخس  اهنآ   ] دیراذگ دوخب  ارم  دیریذپیمن  منخس  رگا  دینارب 21 و  دوخ  زا  دینک و  مرازآ 
هکنانچ ار  اـیرد  وت  دـننک 24 و  ناتلابند  نارفاک  هّتبلا  هک  ربب  اجنآ  زا  ار  ام  ناگدـنب  هنابـش   23 میداد ]: نامرف  واب  ام   ] دـنراک اـفج  یمدرم 

دوخ زا  یئاـهراس  همـشچ  اـهغاب و  هچ  25 و  دـندش ] قرغ  اـهنآ  هّتبلا  . ] دـنوریم ورف  بآ  هب  دـنیآیم و  ناـینوعرف  هک  نک  اـهر  تسا  مارآ 
نارگید ثاریمب  ار  اـهنآ  يهمه  اـم  دندوب 28 و  دـنم  هرهب - نآ  زا  هک  اهیـشوخ  ابیز 27 و  ياـهنامتخاس  اـهرازتشک و  مه  دندراذگ 26 و 

سک هن   ] دروخ یناکت  نیمز  هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامـسآ  هن  دندش 29 و  دوبان  هتشادن  تلهم  هک  ناراکدب  يازـس  تسا  نینچ  و  میدرک .
ار اهنآ  میدرک 32 و  هدوسآ  دنـسپ  دوخ  زواجتم  نوعرف 31  تموکح  يراوخ  يراـتفرگ و  زا  ار  لیئارـسا  ینب  30 و  دوب ] یکاـب  نآ  زا  ار 

دوب يراتفرگ  شیامزآ و  زا  يرادومن  يهنومن  هک  میداد  شیاـمن  اـهنآب  هناـشن  هیآ و  نادـنچ  میدیزگرب 33 و  نارگد  رب  هتخانـش  هدـید و 
تسا و گرم  نیمه   35 دنیوگیم : 34 و  دنوشیم ] ّقح  رکنم  دنریگیمن و  دـنپ  اهبرع  هکنیا  یلو  راکدـب  راکوکن و  تشونرـس  دوب  هکنیا  ]
زا رتهب  اهنیا  رگم   37 دنریگیمن ]! دنپ  هتشذگ  زا  ارچ   ] دنوش هدنز  ام  يهتـشذگ  ناردپ  تسا  تسار  رگا  تسین 36 و  یگدنز  نآ  زا  سپ 

ار و نیمز  هحفص 498 ] اهنامـسآ و [  سپ  میدرک 38  دوبان  ار  ناشیگلمج  دـندوب و  راکدـب  هک  اـهنآ  زا  شیپ  ّتلم  دنتـسه و  عّبت  مدرم 
زیخاتسر هک  دـنربخیب 40  هکنیا  زا  نیرکنم  نآ  رتشیب  یلو  میدـیرفآ  یتـسرد  ّقحب و  هّتبلا  میدـیرفاین 39 و  يزابب  تسا  اهنیا  نایمب  هچنآ 

يرای سک  ار  نامدرم  دـسرن و  دوخ  تسود  دادـب  یتسود  چـیه  زور  نآب  ناگمه 41 و  یمهارف  ماگنه  تسا و  لـطاب  ّقح و  یئادـج  زور 
مّوقز تخرد  زا  كاروخ 44  ار  ناراکهانگ  نابرهم 43 و  تسا و  رترب  وا  هّتبلا  هک  دنک  ینابرهم  دـشخبب و  ادـخ  هک  ار  نآ  رگم  دنکن 42 
نایمب دـیریگب و  ار  رفاک   47 دسر ] روتـسد  هکئالمب  و   ] تسا نایلغ  رد  شوج  بآ  دـننام  هتخادگ 46  ّزلف  نوچ  اهمکـش  رد  هک  تسا 45 

یتشادنپ یتمرح  یتّزع و  مدرم  نایمب  ار  دوخ  هک  وت  ارنیا  شچب   49 دیئوگب ] و   ] دیزیرب مّنهج  شوج  بآ  زا  شرس  رب  دیشکب 48 و  خزود 
هک اههمـشچ 53  اـهغاب و  ناـیم  رد  دـناهدوسآ 52  یئاـج  هب  ناراـگزیهرپ  یلو  يدوـب 51  شرکنم  هـک  يراـتفرگ  نآ  تـسا  نـیمه  50 و 

ناشرسمه نامـشچ  ابیز  اب  تسود 54 و  دـناهتخیمآ و  رگدـکی  اب  مه  يورب  ور  یگمه  تسا و  روجبروج  مشیربا  ياههچراپ  زا  ناشـسابل 
يراتفرگ زا  دـنرادن و  یگرم  ناهجنیا  زا  گرم  زجب  دـننیب 56 و  هدامآ  اجنآ  رد  لاوز  نایز و  زا  هدوسآ  دـنهاوخب  هویم  هچنآ  مینک 55 و 

ناـسآ و وت  ناـبزب  هک  نآرق  هکنیا  تسا 58 و  يراگتـسر  نیرترب  هک  تسا  وت  راگدرورپ  شـشخب  اـهنیا  دّـمحم  يا  دناهدوسآ 57  خزود 
ترس رب  هک  دنهارب  مشچ  زین  نارفاک  هک  شاب  هدنیآ  راظتناب  وت  سپ  دنریگ 59  دنپ  نآ  زا  مدرم  دیاش  هک ] تسا  هکنیا  يارب   ] میدرک ناور 

ناتسود نابیتشپ  ینعی  ینیسح :  1 مح » . » تسا هدمآ  هکم  هب  هلمج  تسا و  هیآ  هن  هاجنپ و  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخـس  دـیآ . هچ 
یتـسرد رب  تسا  دـنوادخ  دـنگوس  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  عـمجم :  2 ِنِیبُـملا » ِباـتِکلا  َو   » 6-1- نآرق . - دـنرادن رظن  يزیچب  هـک  مدوـخ 

ِیف ُهانلَزنَأ   » 26-1- نآرق . - تسا هدش  ادـج  مارح  زا  لالح  تسا و  هدـش  نّیعم  مدرم  فیاظو  ماکحا و  نآ  رد  هک  نآرقب  دّـمحم  يربمغیپ 
رد درک و  لزان  هدنخرف  یبشب  ار  نآرق  هک  تسا  هحفص 499 ]  ] 38-1- نآرق  - هدرک دای  دنگوس  هیآ  نیاب  دنوادخ  يربط :  3 ٍۀَکَرابُم » ٍۀَلَیل 

تاروت و فحص و  ینامسآ  بتک  هک  دناهتفگ  ناضمر  هام  بش  ياهّدع  بش ! مادک  هک  تسا  فالتخا  تسا  ردق  بش  هک  نآ  زا  دوصقم 
بـش دـناهتفگ : یـضعب  مراهچ . تسیب و  بشب  نآرق  تسا و  هدـش  لزان  مهدـجه ، مهدزناـش و  مشـش و  لّوا و  ياهبـش  رد  لـیجنا  روبز و 
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هدیمهف هلمج  زا  هک  وه »  » يارب ربخ  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ  ولج  يادـص  اب  ّبر »  » يهملک عمجم :  7 ِتاوامَّسلا » ِّبَر  . » تسا نابعـش  يهمین 
زا لدب  هک  دـناهدناوخ  ریز  يادـص  اب  و  خـلا » َهلِإ -» ال   » دـعب يهلمج  شربخ  دـشاب و  ادـتبم  ای  تسا و  نامـسآ  راگدرورپ  وا  ینعی  دوشیم ،

ینعم ود  عمجم :  9 َنُوبَعلَی » ٍّکَش  ِیف   » 225-214- نآرق -22-1- نآرق . - تسا اهنامـسآ  يهدننیرفآ  هک  وت  راگدرورپ  ینعی  دشاب  ّکبر » »
: دناهتفگ یضعب  دـننکیم 2 - هرخـسم  دـنریگیم و  يزابب  ار  نآ  ار و  وت  دـنراد و  ّکش  نآرق  رد  ینعی  تسا : هتفگ  یئاـّبج  - 1 دناهدرک :

يزاب نخـس  رد  دننکیم و  دوخ  ناردـپ  دـیلقت  ینعی : فشک :  26-1- نآرق . - دنتـسه دوخ  ناتـسود  اب  شزیمآ  ایند و  راکب  مرگرـس  ینعی 
: تسا فالتخا  هکنیا  زا  دوصقم  رد   10 ٍناخُِدب » ُءامَّسلا  ِیتَأت  َموَی  بِقَتراَف  . » دنیوگیم ضقانت  تسین و  شزاس  ناشهتفگ  رد  هک  دـننکیم 

اهنآ دـنوش  یگنـسرگ  راتفرگ  هک  درک  نیرفن  ار  اـهنآ  دـندرک و  یتخـسرس  ربمغیپ  اـب  شیرق  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب   48-1- نآرق -
دوب و دهاوخ  يراتفرگ  نینچ  هک  تسا  ربمغیپ  يرادلد  يارب  هیآ  هکنیا  دـشیم  هایـس  ناشمـشچ  ولج  یگنـسرگ  زا  دـندش و  یطحق  راتفرگ 
. دریگیم ارف  ار  مدرم  تمایق  ندیسر  زا  شیپ  هک  تسا  دود  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا . اهنآ  مشچ  ولج  یهایـس  نامه  ناخد  زا  دوصقم 

ادخب دیوگن . دنادیمن  ار  يزیچ  هک  یسک  تفگ : دننکیم ، ینعم  تمایق  رد  دود  ار  هکنیا  دنتفگ : دوعسم  نباب  ّیجلگنس : نآرق  مهف  دیلک 
مـشچ یگریت  ار  ناخد  هک  اهنآ  يهتفگب  عمجم :  16 خلا » ُشِطبَن -» َموَی  [ » هحفـص 500 دش [ . لزان  بارعا  يراتفرگ  يارب  هیآ  هکنیا  مسق 

دنتشگرب دوخ  یتخسرسب  دندش و  هدوسآ  یگنسرگ  زا  نوچ  هک  تسا  ردب  زور  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : دناهتـسناد  یگنـسرگ  زا 
یتخـس هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : دناهتـسناد  تمایق  تامّدـقم  زا  ار  ناخد  هک  اهنآ  يهتفگب  و  دـش . هتفرگ  ماقتنا  ردـب  زورب  اهنآ  زا 

هک لیئارسا  ینب  دندوب و  رـصم  یلـصا  نینکاس  یطبق و  نوعرف  ناوریپ  نوچ  فشک :  18 ِهّللا » َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ   » 18-1- نآرق . - تسا تمایق 
هدـش هتفگ  يور  هکنیا  زا  تشاد  نامرف  ریز  مالغ  نوچ  ار  اهنآ  نوعرف  دـندوب و  هبیرغ  دـنتفر و  اج  نآب  فسوی  نامز  رد  بوقعی  دـالوا  زا 

نامیا و هک  دیهد  نمب  ار  يدنوادخ  ّقح  ینعی  دناهتفگ : یضعب  نک و  ناشاهرازآ  زا  نک و  میلست  نمب  دنتسه  ادخ  ناگدنب  اهنآ  هک  تسا 
ایردب و ندز  اصع  زا  سپ  نوچ  نک  اهر  مارآ  ار  ایرد  ینعی  فشک :  24 ًاوهَر » َرحَبلا  ِكُرتا  َو   » 34-1- نآرق . - دشاب یمدآ  فئاظو  رگید 

لابندب دنناوتن  ناینوعرف  ددرگ و  زاب  یلصا  تروصب  ایرد  هک  دنزب  اصع  هرابود  تساوخ  یـسوم  لیئارـسا  ینب  ندرک  رذگ  بآ و  نتفاکش 
یـضعب دـنوش . قرغ  ایرد و  نایم  دـنیایب  اهنآ  ات  دـنامب  مارآ  تروص  نیمهب  اـیرد  راذـگب  هک  دـش  رما  یـسومب  يور  هکنیا  زا  دـنیایب  اـهنآ 

اهِیف اُوناک   » 28-1- نآرق . - یـسرتن نمـشد  زا  يورب و  هدوسآ  مارآ و  هک  نک  اـهر  ار  اـیرد  ینعی  تسا  یـسوم  تفـص  اوـهر » : » دـناهتفگ
-1- نآرق . - بجع يدنسپدوخ و  ینعمب  دناهدناوخ  فلا  نودب  نیهکف »  » یـضعب و  دندوب . یـشوخ  تمعن و  رد  ینعی  يربط :  27 َنیِهِکاف »

مدرم نآ  رس  رب  میدرک  فیصوت  امـش  يارب  هک  يروط  ینعی  يربط :  28 اهانثَروَأ » َو  َِکلذَک  . » دـندوب طاشن  زان و  اب  ینعی  حوتفلا : وبا   26
نینچ هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  یبـلک  عـمجم :  25-1- نآرق . - دوب ناـشیارب  روج  نیمهب  يراـتفرگ  هکنیا  میدرک و  دراو  ار  ثداوـح  هکنیا 

ام ینعی  حوتفلا : وبا  هحفـص 501 ] شابم [ . لد  ود  نآ  رد  وت  تسا و  هدوب  روج  نیمهب  هّیـضق  ینعی  فشک : ناراـکهانگ . اـب  دوشیم  راـتفر 
هلمج هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  29 خـلا » ُءامَّسلا -» ُمِهیَلَع  تََکب  امَف  . » میداد لیئارـسا  ینب  هب  میتفرگ و  ناینوعرف  زا  هک  میداد  ثاریمب  نینچ 
هتفرگ ار  اهنآ  يدنوادخ  مشخ  نوچ  دندرکن  هیرگ  اهنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  نینکاس  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 1 تسا : لوق  دنچ 

تبیـصم یگرزب  يارب  زا  برع  نوچ  تسا ، اهنآ  يزیچان  ریقحت و  رد  هغلاـبم  دوصقم  - 2 درک . هیرگ  اهنآ  رب  دازیمدآ  هن  هکئـالم و  هن  دوب 
دنتـشادن و یـشزرا  مدرم  نآ  نوچ  و  دوش . هتفاکـش  نامـسآ  دوب  کیدزن  تفرگ و  هام  ای  دش  کیرات  دیـشروخ  دـیوگیم  گرزب  صخش 

یکین راـک  اـهنآ  هکنیا  زا  تسا  هیاـنک  هـکنیا  - 3 دـشن . رادوـمن  ناـهج  رد  يرثا  ناـشگرم  قرغ و  زا  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  دـندوب  زیچاـن 
! تسیچ نیمز  نامـسآ و  يهیرگ  دناهدیـسرپ  ساّبع  نبإ  زا  و  دـنک . تسرد  یتلزنم  ماقم و  اـهنآ  يارب  دور و  ـالاب  نامـسآب  هک  دناهتـشادن 

يّدـس دـنیرگیم . دریمیم  هک  یمدآ  رب  دوریم  نامـسآ  نوردـب  وا  کین  راک  هک  اجنآ  زا  دـناوخیم و  زامن  هک  اـجنآ   35-1- نآرق : - تفگ
نیسح ییحی و  نتشک  رب  نامسآ  هدومرف  ةرارزب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . هیرگ  نامسآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  رب  تسا  هتفگ 
البرک نادیهش  نوخ  سکع  ماش ، ره   || تسا  افویب  خرچ  هکنیا  رب  هک  قفـش  یخرـس  هکنیا  یعابر : ینیـسح : درک . هیرگ  مالّـسلا  امهیلع -
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ٍملِع یلَع  مُهاـنرَتخا  ِدََـقل   » تسا اور  ارجاـم  هکنیا  زا  دـیرگب  نوخ  كاـخ  رو   || تسا  روخ  رد  هّصغ  هکنیا  زا  دراـبب  نوخ  خرچ  رگ  تسا 
. دنراد ارنآ  یگتسیاش  میتسنادیم  نوچ  میداد  يرترب  ناشدوخ  نامز  نارگید  رب  ار  لیئارسا  ینب - یسوم و  ینعی  عمجم :  32 َنیَِملاعلا » یَلَع 
هحفص 502]  ] 54-1- نآرق . - دوب دالوا  نآ  زا  يدایز  ناربمغیپ  هکنیا  رد  میدرب  ناـشرتالاب  ناـیملاع  يهمه  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و 
ّنم و ناـینوعرف و  رازآ  سپ  يراـتفرگب  مه  دـشاب و  یگدوسآ  هب  ناـحتما  ءـالتبا و  تسا  نکمم  يربـط :  33 خـلا » ِتایآلا -» َنِم  مُهانیَتآ  »

هکنیا دـناهتفگ  عمجم :  36 خـلا » اِنئابِآب -» اُوتأَف   » 28-1- نآرق . - تسا راکـشآ  شیاـمزآ  یگمه  مدرم  نآ  ياهتـشذگرس  رگید  يوـلس و 
هچ گرم  زا  سپ  میسرپب  ات  نک  هدنز  ار  وا  دوب  وگتسار  يدرم  بالک  نب  یصق  وت  گرزب  ردپ  تفگ : ربمغیپ  هب  هک  تسا  لهج  وبا  نخس 

هنوگ هکنیا  هب  دینک  هدنز  ار  ام  ناردـپ  هک  دـندرکیم  یتخـسرس  نارفاک  نوچ  عمجم :  37 ٍعَُّبت » ُموَـق  مَأ  ٌریَخ  مُه  َأ   » 20-1- نآرق !. - دوشیم
برک وبا  دعـس  وا  مان  تسا و  هدوب  نمی  ناـهاشداپ  بقل  عّبت  دـناهدش و  هداد  باوج  دـیدهت  دـنپ و  تروصب  هک  تسا  هدـش  يربارب  هلمج 
قداص ماما  زا  و  تسا . هدوب  نمؤم  يدرم  وا  هک  دیهدن  مانشد  ار  عّبت  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  دعس  نب  لهس  و  تسا . هدوب 

کموک ار  وا  مدوـب  رگا  دـیایب و  اـجنیا  يربـمغیپ  اـت  دـینامب  هک  درک  شرافـس  جرزخ  سوا و  يهلیبـق  ودـب  وا  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع 
تسا هدش  هدروآ  هیآ  هکنیا  زیخاتسر  راکنا  نارفاک و  نخس  لقن  لابندب  رخف :  38 َنِیبِعال » ِتاوامَّسلا ...  اَنقَلَخ  ام   » 37-1- نآرق . - مدرکیم

لّوا رد  و  دـشاب . يزاـب  هدوهیب و  شنیرفآ  هکنیا  دـیاب  دـشابن  یفدـه  ار  یگدـنز  هکنیا  رگا  هک  تماـیق  رـشح و  یتسرد  رب  لالدتـسا  يارب 
ُماعَط  » 42-31- نآرق -26-1- نآرق . - تسا هدرک  ثحب  لّـصفم  ار  بلطم  هکنیا  يهروـس ص  رد  مه  حـلفا و  دـق  رخآ  سنوـی و  يهروـس 

دوعـسم هّللا  دبع  تفگیم  میتیلا  ماعط  دنک و  ظّفلت  تسناوتیمن  وا  درکیم  میلعت  یـسکب  ار  هیآ  هکنیا  دوعـسم  نبإ  دنیوگ : رخف :  44 ِمِیثَألا »
لقنب نآرق و  ظافلا  ریغب  نآرق  تءارق  هک  تسا  هدرک  هدافتسا  دوعسم  نبإ  نخس  هکنیا  زا  هفینح  وبا  رجافلا » ما   21-1- نآرق : - وگب تفگ :

تاـملک هکنیا  رد  عمجم : ات 49   46 َکَّنِإ » قُذ  ُهُوِلتعاـَـف -...  ِنوـُُـطبلا -...  ِیف  ِیلغَی   » 146-144- یقرواپ « - 1«61 .» تسا زیاـج  نآ  ینعم 
هکنیا رد  رخف :  49 ُمیِرَکلا » ُزیِزَعلا  َتـنَأ  َکَّنِإ  قُذ  [ » هحفص 503  ] 67-53- نآرق -45-33- نآرق -25-1- نآرق . - تسا تءارق  فـالتخا 
هراشا - 2 دیتسه . مرتحم  بوخ و  رایسب  دیتسه  اجنیا  رد  هک  امـش  دنیوگیم : نارفاک  اب  هرخـسمب  - 1 44-1- نآرق : - تسا لامتحا  هس  هیآ 

وت رتیمارگ و  مرترب و  دننکیم  یگدنز  هوک  ود  هکنیا  نایم  هک  اهنآ  همه  زا  نم  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  هک  تسا  لهج  وباب 
اب ماقم  حوتفلا : وبا   51 ٍنیِمَأ » ٍماقَم  . » یتفگیم نینچ  اجنیا  هک  شچب  اـجنآ  تفگ : شباوجب  هیآ  هکنیا  تسین . سرتسد  نمب  ار  تیادـخ  و 

54 ٍنیِع » ٍروُِحب  مُهانجَّوَز  َو  َِکلذَک   » 19-1- نآرق . - راوتسا یئاج  ینعی  دشاب ، ناکم  مسا  ات  حتفب ، دشاب و  ردصم  ات  دناهدناوخ ، میم  ّمض 
- نآرق . - میدرک ناشرسمه  نیعلا  روح  زا  روط  نیمه  میدرک  دنم  هرهب  اهسابل  اههمـشچ و  تشهب و  زا  ار  اهنآ  هک  روط  نامه  ینعی  يربط :

تیآ و  اهتجّوزت » : » دـیوگیم و  اـهب » تجّوزت   » دـیوگیمن برع  نوچ  تسا  ندرک  کـیدزن  هکلب  تسین  يرـسمه  دـقع  دوصقم  رخف :  42-1
دوب یکی  ینعی  ندرک  رسمه  هن  تسا  ندرک  تفج  هب » هتجّوز   » ینعم و  اهَکانجَّوَز » ٌدیَز -...  یـضَق  اّمَلَف   » تسا ینعم  هکنیا  لیلد  مه  نآرق 

یمشچ ینعی  ءاروح » نیع   » و تسا . يدیفـس  ینعمب  يدحاو  يهتفگب  روح »  » یلو رخآب » هتعفـش   » لثم میدرک  ات  ود  يرگید  نآ  يهلیـسوب 
يدیفـس ینعمب  سیع  تسا و  هدـش  لقن  نیع » سیعب   » دوعـسم نبإ  تءارق  زا  و  دـشاب . تخـس  دـیدش و  ود  ره  نآ  یهایـس  يدیفـس و  هک 

هلمج هکنیا  تسا : هتفگ  فاّشک  بحاص  رخف :  56 یلوُألا » َۀَتوَملا  اَّلِإ  َتوَملا  اَهِیف  َنُوقوُذَی  ال   » 191-178- نآرق -170-150- نآرق . - تسا
همجرت رد  هک  تسنامه  ام : نخس   59-1- نآرق . - تسین گرم  اجنآ  ینعی  ۀّتبلا » توملا  اهیف  نوقوذی  ال   » دوش هتفگ  هک  تسا  هکنیا  ياجب 
یـسوم نوچ  هک  میئوگب  میناوتب  دناهتـشون  نیرّـسفم  هچنآ  ریغ  دـیاش  ًاوهَر » َرحَبلا  ِكُرتا  َو   » تیآ 24 رد  طـقف  میتشون  نارگید  زا  لـقن  و 

زا درک  دـهاوخ  لابند  ار  وا  هحفص 504 ]  ] 107-80- نآرق  - نمـشد هک  دیـشیدنا  لد  رد  دـش  هناور  درک و  رارفب  يربهر  ار  دوخ  ناوریپ 
ناینوعرف ات  رذگب  تسه  مارآ  هک  نانچ  ای  ورب  رگید  هار  زا  تسه و  مارآ  هک  تروص  نیمهب  نک  كرت  ار  ایرد  وت  دنتفگ : واب  يور  هکنیا 

یخیرات و یثحب  يدنه  ناخ  دـمحا  دیـس  ریـسفت  زا  خـلا » َرحَبلا -» ُمُِکب  انقَرَف  ذِإ   » هرقب يهروس  مهن  لهچ و  تیآ  رد  دـنوش . قرغ  دـنیایب و 
دش و دهاوخ  لابند  ثحب  هکنیا  هدـنیآ  رد  دـشاب  یلاجم  رگا  تسا و  هدرک  هراشا  هیآ  نیاب  هک  میدرک  لقن  بلطم  نیاب  طوبرم  یئایفارغج 
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هحفص 505]  ] 263-234- نآرق . - تشون میهاوخ  یضتقم  ياج  رد 

هیثاج هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   45 - 

ات 37] تایآ 1  [: 45  ] ۀیثاجلا هروس  ]

َنِینِمؤُمِلل ٍتایَآل  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّنِإ  [ 2  ] ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلـیِزنَت  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ٍقزِر نِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِلیَّللا  ِفـالِتخا  َو   209-1- نآرق [ - 4  ] َنُوِنقُوی ٍموَِقل  ٌتایآ  ٍۀَّباد  نِم  ُُّثبَی  اـم  َو  مُکِقلَخ  ِیف  َو  [ 3]
ِِهتایآ َو  ِهّللا  َدَعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف  ِّقَحلِاب  َکیَلَع  اهُولتَن  ِهّللا  ُتایآ  َکِلت  [ 5  ] َنُولِقعَی ٍموَِقل  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرـصَت  َو  اِهتوَم  َدَعب  َضرَألا  ِِهب  ایحَأَف 

نِم َِملَع  اذِإ  َو  [ 8  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهرِّشَبَف  اهعَمسَی  َمل  نَأَک  ًاِربکَتسُم  ُّرُِصی  َُّمث  ِهیَلَع  یلُتت  ِهّللا  ِتایآ  ُعَمـسَی  [ 7  ] ٍمِیثَأ ٍكاّفَأ  ِّلُِکل  ٌلیَو  [ 6  ] َنُونِمُؤی
اوُذَخَّتا اَم  َو ال  ًائیَـش  اُوبَـسَک  ام  مُهنَع  ِینُغی  َو ال  ُمَّنَهَج  مِِهئارَو  نِم   546-1- نآرق [ - 9  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  مَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذَخَّتا  ًائیَـش  اِنتایآ 

ُمَُکل َرَّخَس  يِذَّلا  ُهّللا  [ 11  ] ٌمِیلَأ ٍزجِر  نِم  ٌباذَع  مَُهل  مِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ًيدُه  اذـه  [ 10  ] ٌمیِظَع ٌباذَـع  مَُهل  َو  َءاِیلوَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم 
َّنِإ ُهنِم  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  مَُکل  َرَّخَـس  َو  [ 12  ] َنوُرُکـشَت مُکَّلََعل  َو  ِِهلـضَف  نِم  اوُغَتبَِتل  َو  ِهِرمَِأب  ِهِیف  ُکلُفلا  َيِرجَِتل  َرحَبلا 

-1- نآرق [ - 14  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  اِمب  ًاموَق  َيِزجَِیل  ِهّللا  َماّیَأ  َنوُجرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُلق  [ 13  ] َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف 
مُهانقَزَر َو  َةَُّوبُّنلا  َو  َمکُحلا  َو  َباتِکلا  َلِیئارسِإ  ِیَنب  انیَتآ  دََقل  َو  [ 15  ] َنوُعَجُرت مُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  اهیَلَعَف  َءاسَأ  نَم  َو  ِهِسفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم   640
یِـضقَی َکَّبَر  َّنِإ  مُهَنَیب  ًایَغب  ُملِعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَعب  نِم  ّالِإ  اوُفَلَتخا  اَمَف  ِرمَألا  َنِم  ٍتانَِّیب  مُهانیَتآ  َو  [ 16  ] َنیَِملاعلا یَلَع  مُهانلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم 

َنل مُهَّنِإ  [ 18  ] َنوُمَلعَی َنیِذَّلا ال  َءاوهَأ  ِعبَّتَت  َو ال  اهِعبَّتاَف  ِرمَألا  َنِم  ٍۀَعیِرَـش  یلَع  َكاـنلَعَج  َُّمث  [ 17  ] َنوُِفلَتخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُهَنَیب 
ٌۀَمحَر َو  ًيدُه  َو  ِساّنِلل  ُِرئاَصب  اذه   706-1- نآرق [ - 19  ] َنیِقَّتُملا ُِّیلَو  ُهّللا  َو  ٍضَعب  ُءاِیلوَأ  مُهُضَعب  َنیِِملاّظلا  َّنِإ  َو  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  َکنَع  اُونُغی 

ام َءاـس  مُُهتاـمَم  َو  مُهاـیحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَـک  مُهَلَعَجن  نَأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتـجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  مَأ  [ 20  ] َنُوِنقُوی ٍموَِـقل 
ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َتیَأَرَف  َأ  [ 22  ] َنوُمَلُظی مُه ال  َو  تَبَسَک  اِمب  ٍسفَن  ُّلُک  يزُجِتل  َو  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهّللا  َقَلَخ  َو  [ 21  ] َنوُمُکحَی

ّالِإ َیِه  ام  اُولاق  َو  [ 23  ] َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ِهّللا  ِدَعب  نِم  ِهیِدهَی  نَمَف  ًةَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  َو  ِِهبلَق  َو  ِهِعمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو  ٍملِع  یلَع  ُهّللا  ُهَّلَـضَأ  َو 
اُنتایآ مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  َو   739-1- نآرق [ - 24  ] َنوُّنُظَی ّالِإ  مُه  نِإ  ٍملِع  نِم  َِکلِذب  مَُهل  ام  َو  ُرهَّدلا  َّالِإ  انُِکلُهی  ام  َو  ایَحن  َو  ُتوُمَن  اینُّدلا  اَُنتایَح 

ِهِیف َبیَر  ِۀَمایِقلا ال  ِموَی  یلِإ  مُکُعَمجَی  َُّمث  مُُکتیُِمی  َُّمث  مُکِییُحی  ُهّللا  ُِلق  [ 25  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  اِنئابِآب  اُوتئا  اُولاق  نَأ  ّالِإ  مُهَتَّجُح  َناک  ام  ٍتانَِّیب 
ٍۀَّمُأ َّلُـک  يَرت  َو  [ 27  ] َنُولِطبُملا ُرَـسخَی  ٍذـِئَموَی  ُۀَـعاّسلا  ُموُقَت  َموَی  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُلم  ِهِّلل  َو  [ 26  ] َنوُمَلعَی ـال  ِساـّنلا  َرَثکَأ  َّنِکل  َو 

[29  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  ُخِسنَتسَن  اّنُک  ّانِإ  ِّقَحلِاب  مُکیَلَع  ُقِطنَی  اُنباتِک  اذه  [ 28  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  َنوَزُجت  َموَیلا  اَِهباتِک  یلِإ  یعُدت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ًۀَِیثاج 
مَلَف َأ  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  اَّمَأ  َو  [ 30  ] ُنِیبُملا ُزوَفلا  َوُه  َکـِلذ  ِِهتَمحَر  ِیف  مُهُّبَر  مُُهلِخدـُیَف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف   602-1- نآرق -

ُۀَعاّسلا اَم  يِردَن  ام  ُمتُلق  اهِیف  َبیَر  ُۀَعاّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو  [ 31  ] َنیِمِرُجم ًاموَق  ُمتنُک  َو  ُمترَبکَتساَف  مُکیَلَع  یلُتت  ِیتایآ  نُکَت 
امَک مُکاسنَن  َموَیلا  َلـِیق  َو  [ 33  ] َنُؤِزهَتـسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  مَُهل  ادـَب  َو  [ 32  ] َنِینِقیَتسُِمب ُنَحن  اـم  َو  انَظ  ّـالِإ  ُّنُظَن  نِإ 

ُةایَحلا ُمُکتَّرَغ  َو  ًاوُزُه  ِهّللا  ِتایآ  ُمتذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب  مُِکلذ   627-1- نآرق [ - 34  ] َنیِرِصان نِم  مَُکل  ام  َو  ُراّنلا  ُمُکاوأَم  َو  اذه  مُکِموَی  َءاِقل  ُمتیِـسَن 
ِیف ُءاـیِربِکلا  َُهل  َو  [ 36  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  ِضرَـألا  ِّبَر  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ُدـمَحلا  ِهِّللَف  [ 35  ] َنُوبَتعَتـُسی مُه  َو ال  اهنِم  َنوُجَرُخی  َموَیلاَـف ال  اینُّدـلا 
وناز دنب  يور  ینعمب  وثج  ردصم  زا  ۀـیثاج » : » تاغل ینعم  هحفص 507 ]  ] 318-1- نآرق [ - 37  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا 
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دورف باتک  هکنیا  مح 2  زمر  اب  ناراکهانگ ، يهدـنزرمآ  ناگمهب  ناسر  يزور  يادـخ  مانب  همجرت : نداتـسیا . اپ  يهجنپ  يور  ای  نتـسشن ،
هک اهنآ  يارب  یسانش ] ادخ  رب   ] تسا اههناشن  نیمز  اهنامسآ و  رد  هّتبلا  هک ] دنک  يروآدای  ات   ] 3 تسا . میکح  ياناد  يادخ  يوس  زا  هدمآ 

مدرم يارب  تسا  تردق  ياههناشن  نیمز  رب  هدنکارپ  نایاپ  راهچ  نایمدآ و  امش  شنیرفآ  رد  مه  4 و  تقیقحب ] هدرپس  لد  و   ] دنتسه نمؤم 
ندش هدنز  نارابب و  نامـسآ  زا  يدنوادخ  يزور  ندـمآ  دورف  تسا و  زور  بش و  تفر  دـمآ و  ینوگرگد و  رگید ، يهناشن  5 و  نیقی . اب 

يا  6 دـنوادخ . تردـق  رب  تسا  اـههناشن  دـنمدرخ  مدرم  يارب  هک  اـهداب  شزو  زا  اهنیمزرـس  ینوـگرگد  یناتـسمز و  گرم  سپ  زا  نیمز 
سپ میناوخیم . وت  يارب  یتساک  یمکیب و  یتسرد  تقیقح و  اـب  هک  تسا  يدـنوادخ  تاـیآ  ّقح و  هحفص 508 ] نانخـس [  هکنیا  دّمحم 

يدنوادخ تایآ  هک   8 راـکهانگ . يوـگغورد  ره  رب  ياو  يا   7 دنوش . نمؤم  دـنهاوخیم  هچب  وا  نخـس  دـنوادخ و  زا  دـعب  بارعا  هکنیا 
كاندرد يرازآب  ار  سک  نینچ  سپ  تسا . هدینـشن  زگره  ار  نآ  یئوگ  هک  دـنکیم  راکنا  رد  يراشفاپ  نانچ  يزارف  ندرگ - زا  دونـشیم و 

رد یخزود  تسا 10 و  راظتنا  رد  يرازآ  يراوخب  ار  ناسک  نینچ  هّتبلا  دریگب و  دنخـشیر  هب  دنادب  نآرق  زا  يزیچ  نوچ  وا  هک   9 هد . دیون 
و دنوش ] ناشروای   ] دنتشادنپ دنوادخ  زج  هک  یناتسود  هن  دوشن و  ّقح  باذع  ریگولج  دناهدرک  يراکوکن ] دوخ  لایخب   ] هچنآ رس و  تشپ 

واب كاندرد  دیلپ و  يرازآ  دـش  ّقح  تایآ  رکنم  تفریذـپن و  هکنآ  تسا و  یمدآ  ربهر  هک  تسا  نآرق  هکنیا  دنراد 11  یکاندرد  باذع 
ساپ دیرآ و  گنچب  يزیچ  ّقح  شـشخب  زا  دور و  نآ  رب  یتشک  وا  رمأب  ات  تسا  هدرک  ناتنامرفب  ایرد  هک  تسا  دـنوادخ  نوچ  دسریم 12 
هکنآ يارب  تسا  ّقح  يهناشن  دوخ  هکنیا  تسا و  امش  نامرفب  وا  بناج  زا  یگمه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  زین  دیرادب 13 و  تمعن 
دننکن تازاجم  دنرذگرد و  دندیماان  دـنوریمن و  ّقح  هارب  هک  ناسک  نآ  زا  وگب : نینمؤمب  دّـمحم  يا   14 دیوجب ] حالص  هار  و   ] دشیدنیب

وا ریگندرگ  درک  دـب  هکنآ  تسا و  هدرک  دوخ  يارب  درک  بوـخ  هکنآ  هچ  تسا 15  هدرک  هک  دهد  نآ  ار  یهورگ  ره  يازـس  دـنوادخ  ات 
ناشدـنمهرهب یگدـنز  ياهیـشوخ  زا  میداد و  يربمغیپ  نوناـق و  تاروت و  دوهی  هب  هکناـنچ  دـینک 16  وا  يوسب  تشگزاـب  یگمه  تسا و 

[ دش رادومن  ناش  یگدـنز  نید و  شور  ات   ] میدرک زاب  ناشیارب  يرد  یهار  ره  زا  میدومن 17 و  ناشرترب  نارگد  رب  اهتمعن  نیاب  میدرک و 
تافالتخا نیاـب  دـنوادخ  زیخاتـسرب  هّتبلا  و  هاوخدوخ . دـندوب و  بلط  نوزف  نوچ  دـندش  فلتخم  راـگزاسان و  دـندوب  ملاـع  هکنیا  اـب  یلو 

میربیم تسار  يهداـج  رب  یمدآ ] تیبرت  و   ] نید راـک  رد  ار  وت  اـم  یهاوـخدوخ ] فـالتخا و  هکنیا   ] سپ زا  درک 18 و  دهاوخ  تموکح 
ناراکمتـس دـش و  دـنناوتن  ریگولج  وت  زا  ار  ادـخ  مشخ  كدـنا  اهنآ  هک  ورم 19  نادرخیب  يهتـساوخ  لاـبند  نـک و  يوریپ  ار  ناـمه  سپ 

يارب تمحر  يربهر و  تسا و  یئاـنیب  هار  یگمه  نانخـس  هکنیا  ناراگزیهرپ 20  تسرپرس  هحفـص 509 ] دنوادخ [  دنرگدکی و  تسود 
دنهاوخ یگدنز  نارود  شیاسآب  گرم  سپ  زا  دنربارب و  یگدنز  گرمب و   ] دنرادنپن دـنراکدب  هک  اهنآ  دنراوتسا 21 و  نید  رد  هک  نانآ 
یتسرد تقیقحب و  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  نوچ  دـننک 22  دوخ  دوسب  یتواضق  دـب  هچ  مینکیم  ناـش  راـکوکن - نینمؤم  نوچ  دوب و ]
شیوخ يادـخ  ار  دوخ  يهتـساوخ  هکنآب  رگنب  وت  دوشن 23  متـس  سک  هب  دـنیبب و  تسا  هدرک  هچنآ  هک  ره  اـت  يزاـب  هدوهیب و  هن  دـیرفآ 

هک دـنوادخ  زج  سپ  دراذـگ . هدرپ  وا  مشچ  يور  درک و  رهم  ار  شلد  شوگ و  دوـمن و  شهارمگ  هتـسناد  دـنوادخ  هنوـگچ ]  ] تشادـنپ
: دنتفگ نارفاک   24 ددنبب ] تیاده  هار  دـنک و  روک  رک و  یتسرپ  يوه  هک   ] دـیرآیمن دای  هب  ارچ  سپ  دـنک ! يربهر  ار  سک  نینچ  دـناوت 

اهنآ نخـس  هکنیا  دـنکیم . دوبان  ار  همه  هک  تسا  راگزور  طقف  میریمیم و  میئآیم و  هک  تسین  یناهج  هکنیا  یگدـنز  نیمه  زج  ام  يارب 
هک زج  دـنرادن  یخـساپ  دـنناوخب  ناش  يارب  ار  اـم  نآرق  رادومن  تاـیآ  نوچ  دـنرذگیم 25 و  دـننکیم و  یناـمگ  هکلب  تسا  درخ  زا  هن 

دربیم و دنکیم و  هدنز  ار  امـش  هک  تسا  دنوادخ  وگب : ناشیا  خساپب  دّـمحم  يا   26 دیئوگتـسار ! رگا  دیرایب  ام  دزن  ار  ام  ناردپ  دنیوگ :
دنبایرد 27 ار  نآ  هک  دنتسین  هشیدنا  نیاب  و   ] دنرادن ربخ  نآ  زا  مدرم  رتشیب  یلو  دنکیم  ناتمهارف  تسین  کش  نآ  رد  هک  زیخاتسرب  سپس 

دنرامـش هدوهیب  ار  نید  هک  دننانآ  هدربنایز  دوش  اپب  زیخاتـسر  هک  هاگنآ  تسا و  ادخ  لام  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  هک  دننادیمن ] زین  و 
نینچب ناشدـنیوگب ]  ] هدـش دوخ  يهمانراک  لوئـسم  هتـسشن  زیخمین  هداهن  نیمز  رب  وناز  یهورگ  ره  ینیب  هک  تسا  زور  نآ  دّـمحم  يا   28
دیاهدرک امش  هک  میاهتشبن  ارنآ  اریز  دیوگ  نخس  امش  يهدرکرب  یتسردب  هک  تسا  ام  يهتـشبن  همان  نآ  هچ  دینیب 29  دوخ  راک  يازس  زور 
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نینچ دنرفاک  هک  نانآ  تسا 31 و  يرادومن  يراگتـسر  هک  دنک  نورد  دوخ  تمحرب  ناشراگدرورپ  دنراکوکن  نمؤم و  هک  اهنآ  سپ   30
: دـنتفگ نوچ  32 و  يراکدـب ! دـیدومن و  يزارفندرگ  هک  دـندناوخن  ناـتیارب  ار  نید  ياهروتـسد  ّقح و  ياـههناشن  رگم  دـنوش : شنزرس 
میربن و ینامگ  زج  ام  هک  دشاب  هچ  زیخاتـسر  مینادن  دـیتفگ  خـساپب  تسین  یّکـش  هحفـص 510 ] زیخاتـسرب [  تسا و  تسرد  ّقح  يهدعو 

زورما  34 هک ] دنونـشب  و   ] ددرگ ناشریگارف  دـناهدرک  هرخـسم  هچنآ  دوش و  ناشرادومن  ناشراک  يدـب  هک  تسا  اـجنآ  میرادن 33  ینیقی 
ار ّقح  ياـههناشن  هکنوـچ  دـیرادن 35  يرواـی  تسا و  شتآ  ناـتهاگیاج  دـیدوبن و  زور  نینچ  رکفب  امـش  هکناـنچ  مـینکیم  ناـتشومارف 

تسا اهتب  يارب  هن   ] شیاتـس دنریذپ 36 و  ناترذع  هن  دنرب و  ناتنوریب  شتآ  زا  هن  سپ  دز  ناتلوگ  یگدنز  ياهیـشوخ  دـیتفرگ و  هرخـسمب 
هک تسا  وا  يارب  يرترب  يراوگرزب و  نیمز  اهنامسآ و  رد  تسا 37 و  نایملاع  راگدیرفآ  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  يارب  هک ]

باسحب تسا و  هیآ  تفه  یس و  هفوک  ياهيراق  باسحب  هروس  هکنیا  تایآ  يهرامش  حوتفلا : وبا  نیرّـسفم : نخـس  میکح . تسا و  زیزع 
ار هروس  هکنیا  فشک : تسا . هدـش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  دـناهتفگ : دـهاجم  هداتق و  تسا و  شـش  یـس و  هنیدـم  هرـصب و  مدرم 
ماقتنا و رد  زیزع  يادخ  مالک  نآرق  تسا : هکنیا  هروس  لّوا  يهلمج  ینعم  و  دناهدیمان . ۀعیرّشلا » ةروس   » و رهّدلا » ةروس   » و هیثاجلا » ةروس  »

رهم هب  نم ، تایحب  ینعی  هتـشون : زین  تسا و  دّمحم  يهتخاس  ای  وداج و  ای  تسا  رعـش  دـنرادنپ : نیرکنم  هکنانچ  هن  تسا  ریبدـت  رد  میکح 
تقیقحب دـنگوس  ینعی  یناشاک : تالیوأت   2 ِباتِکلا » ُلیِزنَت  مح  . » نم رادـید  دـیما  تسا  ناهج  ود  ّزع  ار  ناتـسود  هک  نم  ناتـسود  نم و 

ياهمان هک  تسا  دوجو  لامک  تسا و  ّلک  لصاب  یفاضا  دوجو  رهظم و  هک  دّـمحمب  دـنگوس  تسا و  ياهدـیدپ  ره  لصا  هک  قلطم  دوجو 
ینعی ءاح  تسا : يدنوادخ  ياهمسا  زا  يرـصتخم  فورح  هکنیا  ینیـسح :  26-1- نآرق . - تقیقح ودنیا  ندرک  نشور  يارب  میاهداتـسرف 

زا نآرق  هکنیا  هک  يدبا  کلم  یلزا و  مکحب  دنگوس  ینعی  تسا ، مسق  دروم  ود  ره  دـیجم و  کلم و  زا  تسا  هیانک  میم  دـیمح . ظیفح و 
يهمه شنیرفآ  رد  دنکیم  دوخ  فطل  راهظا  هتـشون : فشک   5 خلا » ِلیَّللا - ِفالِتخا  َو   » 4 ٍۀَّباد » نِم  ُُّثبَی  ام  َو  . » تسا هدمآ  دورف  ادـخ  دزن 

ناراب و داب و  بآ و  شنیرفآ  رد  دهدیم  قلخ  دای  هحفص 511 ]  ] 56-33- نآرق -30-1- نآرق  - اب دوخ ، تمعن  نایمدآ . هّصاخ  ناروناج و 
دـنک و مهف  هلالج  ّلج  وا  تردـق  یلوا  تیآ  زا  دـنک . رّکفت  ّربدـت و  تاـیآ  نیردـنا  هک  دـیاب  یـسک  لـقاع  نآ . رد  ناـشیا  يزور  يهیبعت 

مرک رد  لد  تسا  اجر  فطل  ياضتقم  دنک و  مهف  وا  فطل  مّود  تیآ  زا  و  دسرتب ، وا  توطس  تسایـس و  زا  تسا ، فوخ  تردق  ياضتقم 
نارکاش ماقم  مّوس  تسا  نایجار  ماقم  مّود  تسا  نافئاخ  ماقم  لّوا  دنک . مایق  نآ  رکشب  دسانـشب  دوخ  رب  وا  تمعن  مّوس  تیآ  زا  و  ددنب ، وا 

تـسا باجح  فشک و  ارف  هراشا  ِراهَّنلا » َو  ِلیَّللا  ِفالِتخا   » هدومرف هّزعلا  ّبر  هچنآ  و  دتفا ، رایـسب  باجح  فشک و  رکـش  ماقم  رد  تسا و 
رد هن  دـنیب  معنم  همه  فشک  لاح  رد  نادرگ . رـس - لاح  ود  ره  نایم  هدـنب  باجح و  ناشن  کیرات  بش  تسا و  فشک  لاثم  نشور  زور 
: - تنحم هودنا  اب  هن  دزادرپ  تمعن  يداش  اب  هن  هک  دتفا  لغش  نادنچ  ار  وا  معنم  يهدهاشم  رد  دروخ . مغ  تنحم  رد  هن  درب ، يداش  تمعن 
يور يو  زا  معنم  يهدهاشم  باجح  تقو  رد  وتب و  هن  هگنآ  مشاب  قرفب  لوغـشم   || دبای  يدرک  کین  هک  منک  قرف  رگ   500-466- نآرق

: تفگ تقیرط  ریپ  دـشکیم ، هودـنا  راب  تنحم  رد  دـنزیم و  يداش  لبط  تمعن  رد  مرج  ال  دوب . ّتبحم  تمعن و  اب  يو  تافتلا  همه  دـشوپب 
هن تسا  ماقم  هن  ار  وا  دیـسر  دـصقمب  هک  درم  اّما  هار  لزانم  رد  تسا  ناکلاس  تافـص  همه  هکنیا  ینغ  رقف و  يداش  مغ و  ناـمرد و  درد و 
هن هن  نوریب  ود  ره  نیز  مدـق   || ـالاو  نآ  تسا و  نود  هکنیا  هک  لزنم  ناـج  مسج و  رد  نکم  لد . هن  ناـج و  هن  لاـح و  هن  تقو  هن  لزنم ،
رب ود  ره  تحار  درد و  مزادـگب  درد  هکنیا  رد  نوچ  هکنآ  دـیماب  مزاسیم  ار  داـیز  مزاـنیم و  دردـب  ار  تقو  یهلا  اـج  نآ  هن  شاـب و  اـجنیا 

رتفد و راچ  رارـسا  همه  ناک  ایرد و  لصاح  وت  نماد  رد   || همه  نایع  تدوجو  کلف ز  هن  زار  يا  تسا : هتفگ  بئاص  نایبلا : حور  مزادنا .
رب هتشاذگ  رس  وت  شیپ   || یهن  رما و  دنوادخ  مکحب  نایسوّدق  هحفص 512 ] همه [  ناهن  دزیا  هتخاس  وت  يهطقن  رد   || باتک  هن  نومضم 

ِحایِّرلا ٌتایآ و  ٍۀَّباد  نِم   » تایآ يهملک  ود  همه و  نامـسآ  رب  هدـمآرب  ناـکدوک  نوچ   || تاهولج  ياـشامت  يارب  ناـیناحور  همه  ناتـسآ 
نآ مسا  لقع  یهاگ  ناـیبلا : حور  َنُولِقعَی »  » 61-43- نآرق -40-20- نآرق . - دـناهدناوخ بصن  عفر و  اب  هک  تسا  تءارق  فالتخا  ٌتایآ »

لقع دوشیم  دنمهرهب  یئاناوت  تیـصاخ و  هکنیا  زا  یمدآ  هچنآ  یهاگ  و  تسا . شناد  نتفرگارف  هدامآ  هک  دـنراذگیم  ار  یمدآ  تیـصاخ 
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اذا  || عوبطم  عفنی  عومـسم و ال  عوبطمف و   || نالقع  لقعلا  ّنإـف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  ور  هکنیا  زا   14-1- نآرق . - دنمانیم
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نامه  لّوا  ینعم  عونمم و  نیعلا  ءوض  || و  سمّـشلا  عفنی  ـال  اـمک  عومـسم  کـی  مل 

بـسک هک  یگدنز  رد  یمدآ  يهرهب  نیرتهب  تسا : ترـضح  نآ  يهدومرف  هکنیا  مّود  ینعم  و  دـیرفاین . يزیچ  لقع  زا  رتیمارگ  دـنوادخ 
دوصقم َنوُِملاعلا » اَّلِإ  اُهلِقعَی  ام  َو   » تسا هدش  هتفگ  هک  نآرق  رد  و  یهارمگ . جـک و  هار  زا  ریگولج  تسار و  هارب  ربهر  تسا  لقع  دـنکیم 
تمسقب هراشا  دناهدش  یلقعیب  هب  شهوکن  نارفاک  نآرق  رد  هک  اجنآ  و  تلالض . زا  ریگولج  تسا و  تیادهب  ربهر  هک  تسا  لقع  نیمه 

تسا مولعم  مادک  ره  ّتلع  تسا و  لّوا  تمسق  دوصقم  دناهتـسناد  فّلکم  ریغ  ملقلا و  عوفرم  یلقعیب  يارب  ار  یمدآ  هک  اجنآ  تسا و  مّود 
14-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  باطخ  هغیصب  ءات  اب  هلمج  هکنیا  عمجم :  6 َنُونِمُؤی »  » 357-320- نآرق . - دوخ عوضوم  اب  بسانم  و 
هک تشاد  رارصا  دربیم و  ناریا  زا  رایدنفـسا  متـسر و  ياهناتـساد  هک  تسا  ثرح  نب  رـضن  هب  هراشا  فشک :  7 خـلا » ٍكاّفَأ - ِّلُِکل  ٌلیَو  »

هحفص  ] 35-3- نآرق  - زاجم روطب  باذـع  هب  تراشب  حوتفلا  وبا   8 ٍمِیلَأ » ٍباذَِعب  ُهرِّشَبَف   ] » 26-1- نآرق . - تسین یتقیقح  ار  نآرق  تاـیآ 
هاوخ دوش  ادیپ  بطاخم  هرـشب  رد  نآ  رثا  هک  تسا  يربخ  تراشب  اریز  درادن  یعنام  تغل  عضو  لصا  رد  دـنچ  ره  فرع  يور  تسا  [ 513
يارب زا  تسا  لمتحم  ود  ره  اجنیا  رد  بقع و  ولج و  ینعی  ماّدق  دشاب و  فلخ  تسا  دادـضا  زا  ءارو  ُمَّنَهَج » مِِهئارَو  نِم  . » ّرـش هاوخ  ریخ و 

ّرج اـب  میلا »  » يهملک عـمجم :  11 ٌمـِیلَأ » ٍزجِر  نـِم   » 175-147- نآرق [. - دــناهتخادنا تـشپ  سپ  رب  نآ  داـی  رکذ و  خزود و  ناـشیا  هـکنآ 
- ات مَُکل - َرَّخَـس   » 22-1- نآرق . - میلا باذـع  وه  ینعی  دـشاب  ادـتبم  ربخ  هک  دـناهدناوخ  عفر  اب  دـشاب و  زجر  عبات  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ 
رد فقو  تسا و  دـنوادخ  تمحر  زا  نیمز  نامـسآ و  تادوجوم  زا  ياههرهب  يهمه  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم :  13 ُهنِم » ًاعیِمَج 
ادخ زا  اههدافتـسا  يهمه  ینعی  هنم » کلذ  ّنا   » دشاب نینچ  هک  دوش  نآ  يهلابند  زا  نخـس  زاغآ  دـشاب و  هلمج  رخآ  هک  تسا  وکین  اعیمج 

شنیرفآ رد  ینعی  تسا  هدناوخ  بصن  نیونت  نون و  دیدشت  اب  ۀّنم »  » وا هک  تسا  هدـش  لقن  ّيردـحج  ورمع  نب - نمحّرلا  دـبع  زا  و  تسا .
يارب هیآ  تفگ : ساّبع  نبإ  فشک :  624 خلا » اوُرِفغَی - اُونَمآ  َنیِذَِّلل  -28-44 ل  نآرق -16-1- نآرق . - درک یناسحا  داـهن و  یتّنم  یگمه 

رمع داتـسرف  بآ  يارب  ار  دوخ  مالغ  نیقفانم  سیئر  ّیبا ، هللا  دـبع  دـمآ و  یهاچ  رـسب  « 62» رمع قلطـصملا  ینب  گنج  رد  هک  دـمآ  هکنیا 
رمع تفگ : خـساپب  يدـمآ ! رید  ارچ  دیـسرپ  وا  درب  بآ  ّیبا  مالغ  هاگنآ  دنتـشادرب  دنتـشاد  مزـال  بآ  شیـالوم  شدوخ و  ربمغیپ و  هچنآ 

نّمـس  » دـناهتفگ هک  تسا  نامه  مدرم  هکنیا  اب  اـم  ناتـساد  تفگ : ّیبا  تشادرب . نارگید  دوخ و  ربمغیپ و  يارب  بآ  اـت  دادـن ، نمب  لاـجم 
يارب هک  دناهتفگ : نارگید  يّدس و  دش . لزان  وا  يریگولج  يارب  هیآ  درک . وا  رازآ  گنهآ  دینش  نخس  هکنیا  رمع  نوچ  کلکأی » کبلک 

و دـنرذگ . رد  اهنآ  زا  هک  دـندش  ریگولج  هیآ  نیاب  دـندرک  ماـقتنا  گـنهآ  دـندوب و  رازآ  رد  نارفاـک  زا  نوچ  دـش  لزاـن  هّکم  ناناملـسم 
سیئر ّیبا ، هللا  دـبع  دـمآ و  یهاچ  رـسبتءارق  مولعم  مّلکتم  بئاـغ و  لوهجم و  بئاـغ  تروصب  تسا  هیآ  رخآ  رد  هک  يزجیل »  » يهلمج

وا درب  بآ  ّیبا  مالغ  هاگنآ  دنتـشادرب  دنتـشاد  مزال  بآ  شیالوم  شدوخ و  ربمغیپ و  هچنآ  رمع  داتـسرف  بآ  يارب  ار  دوخ  مالغ  نیقفاـنم 
اب اـم  ناتـساد  تفگ : ّیبا  تشادرب . نارگید  دوخ و  ربمغیپ و  يارب  بآ  اـت  دادـن ، نمب  لاـجم  رمع  تفگ : خـساپب  يدـمآ ! رید  ارچ  دیـسرپ 
وا يریگولج  يارب  هیآ  درک . وا  رازآ  گنهآ  دینـش  نخـس  هکنیا  رمع  نوچ  کلکأی » کبلک  نّمـس   » دـناهتفگ هک  تسا  نامه  مدرم  هکنیا 
هیآ نیاب  دندرک  ماقتنا  گنهآ  دندوب و  رازآ  رد  نارفاک  زا  نوچ  دش  لزان  هّکم  ناناملـسم  يارب  هک  دناهتفگ : نارگید  يّدـس و  دـش . لزان 

تءارق مولعم  مّلکتم  بئاغ و  لوهجم و  بئاغ  تروصب  تسا  هیآ  رخآ  رد  هک  يزجیل »  » يهلمج و  دنرذگ . رد  اهنآ  زا  هک  دـندش  ریگولج 
هتشون حوتفلا  وبا   21 خلا » ًءاوَس - ِتائِّیَّسلا -...  اوُحَرَتجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  مَأ  . » تسا هدـش  هحفص 514 ]  ] 135-133- یقرواپ -36-1- نآرق -

رد هک  مدید  ار  ّيارّدلا  میمت  زور  ات  یبش  تفگ : يرآ  متفگ  ینیبیم ! هاگیاج  هکنیا  تفگ : ارم  هّکم  لها  زا  يدرم  تفگ : قورـسم  تسا :
-1- نآرق : - تفگ تشذگیمن . هیآ  هکنیا  زا  تسیرگیم و  دیآ و  رب  باتفآ  هک  دوب  کیدزن  ای  ندمآرب  حبـص  ات  دـناوخیم  تیآ  هکنیا  زامن 
زا هک  یتسنادب  لیـضف  ات  یکـشاک  یتفگ : هگنآ  يدـناوخ  رایـسب  تیآ  هکنیا  بش  زامن  رد  نینچمه  ضایع  نب  لیـضف   64-58- نآرق -50

تسیرگیم درکیم و  رارکت  زامن و  رد  دناوخیم  تیآ  هکنیا  مدوب  میثخ  عیبر  کیدزن  یبش  تفگ : همعط  یبأ  نب  نیریـس  تسا . هورگ  مادک 
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يادـص اب  و  ءاوس » مهلعج   » ینعی دـشاب  لوعفم  هک  دـناهدناوخ  الاب  يادـص  بصن و  اب  ءاوس »  » يهملک و  تشذـگیمن . رد  تیآ  هکنیا  زا  و 
رگا دنتفگیم : هک  دمآ  كرـشم  رفن  دنچ  يارب  هیآ  هکنیا  فشک : ءاوس .» مهتامم  مهایحم و   » ینعی دشاب  ربخ  هک  دـناهدناوخ  عوفرم  ولج و 
رتهب یگدنز  ناناملـسم  امـش  زا  نونکا  هکنانچ  رتهب  امـش  زا  دوب و  میهاوخ  هدوسآ  ام  مه  رگید  ملاعب  دـشاب  تسار  دـیوگیم  دّـمحم  هچنآ 
نید هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 28-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  23 ُهاوَه » ُهَهلِإ  َذَخَّتا  . » میراد

ار دیفس  یگنس  شیرق  نوچ  دنـسرپیم  دراد  تسود  ار  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  دیعـس  - 2 تسا . وا  سوه  يوه و  وا  دوبعم  درادـن و 
هک ّقح  یلزا  ملع  لابندـب  دـنوادخ  ینعی  يربـط :  23 ٍملِع » یلَع  ُهّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  . » دـش لزاـن  اـهنآ  يارب  تیآ  هکنیا  دـندیتسرپیم  يّزع  ماـنب 
درک شراذگاو  ادخ  ینعی : عمجم :  37-1- نآرق . - درک شهارمگ  هراچیب و  تسار  هار  زا  دوشیمن  نمؤم  سک  نینچ  يور  چیهب  تسنادیم 

ار وا  هحفص 515 ] دوخ [  ملع  ربارب  ینعی  دناهتفگ : و  تسا . هکنیا  ّقحتـسم  هک  دوب  ملاع  نوچ  وا  رفک  يازـس  يارب  دهاوخیم  دوخ  هچنآ  اب 
ام ینعی  لّوا  ياـههلمج  يربط :  24 ُرهَّدلا » اَّلِإ  انُِکلُهی  ام  َو  ایَحن  َو  ُتوُمَن  . » دـش هارمگ  ادـخ  هار  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تفای . هارمگ 

یگدنز ار  دوخ  نادنزرف  یگدنز  هکنیا  لثم  تسا  یقاب  نادنزرف  یگدنزب  ام  مان  نوچ  مینامیم  هدنز  ام ، زا  سپ  ام  دالوا  ندوبب  میریمیم و 
هشیمه دوخ  دراذگ  ياجب  دوخ  زا  يدنزرف  نینچ  هکنآ  دنیوگیم : هک  تسا  هکنیا  دننام  اهنآ  نخس  هکنیا  دناهتـسناد و  دوخ  گرم  زا  سپ 

ینعم ندربماـن  وـلج  ار  گرم  بیترت و  هـن  تـسا  یگدـنز  گرم و  ینعم  دوـصقم  تـسا  نـکمم  و  تـسا . هدرمن  زگره  وا  تـسا و  هدـنز 
ولج و رّخأـت و  مّدـقت و  هن  دـمهفیم  نآ  زا  یمهارف  عمج و  ینعم  دـنکیم  ظّـفلت  هلمج  رد  هک  واو  برع  تسا و  هدوبن  دوصقم  یـصوصخم 
ار اـم  راـگزور  تسین  تردـق  هداراـب و  هتـسباو  اـم  یگدـنز  گرم و  هک  تسا  بارعا  يهدـیقع  لـقن  مّود  يهـلمج  ینعم  و  ندوـب . بـقع 

. - دربیم دروآیم و  ار  اـم  رذـگ  دوز  راـگزور  ینعی  ّرمی » رهد  اـّلا  اـنکلهی  اـم  و   » تسا هدوب  دوعـسم  نبإ  تءارق  رد  و  دربـیم . دروآیم و 
تسا و راک  رد  يرداق  يادخ  هن  تسا و  ندرم  شیادیپ و  بجوم  نامز  رورم  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  نخـس  هکنیا  اب  رخف :  52-1- نآرق
تسین و نیقی  ملع و  زا  نانخـس  هکنیا  تسا : هدـش  هتفگ  تاـیآ  هکنیا  لاـبند  رد  هک  تسا  لالدتـسا  نـیمه  يارب  تماـیق و  زیخاتـسر و  هـن 

يهدیقع هک  تسا  لیلد  هیآ  هکنیا  دناهدش و  دقتعم  دوخ  نامگ  هشیدنا و  نامهب  دناهدیـشیدنا و  يزیچ  نوچ  سب  تسا و  نامگ  يهدـیدپ 
اب دـشاب و  ناک »  » مسا ات  دـناهدناوخ  عفر  اب  تّجح  ياـت  رخف :  25 خـلا » مُهَتَّجُح - َناک  ام  . » دنـسپان تسا و  لطاب  نامگب  مکح  لـیلدیب و 

نونکا مه  دوب  دهاوخ  زیخاتـسر  رگا  دـنیوگ  هک  تسا  لطاب  هضراعم  هکنیا  و  تسا . هدـش  مّدـقم  تسا  ناک  ربخ  هک  هدـش  هدـناوخ  بصن 
تـسین لیلد  ام  يهتـشذگ  دوبن  میدوبن و  نونک  ات  ام  هکنانچ  یطرـش  تسا و  یماگنه  ار  يزیچ  ره  هک : اریز  دینک  هدنز  ار  ام  هدرم  ناردپ 

يَرت َو  [ » هحفص 516  ] 22-1- نآرق . - میوش دوجوم  زگره  دـیابن  میـشابن  هک  دوب  لیلد  هتـشذگ  دوبن  نآ  رگ  میوشن و  رادـیدپ  زگره  هک 
. - تسا اپ  ناتـشگنا  رب  نتـسشن  نآ  ینعم  تسا و  هدـش  تءارق  مه  لاذ  اب  ۀـیذاج » : » تسا هتفگ  فاّشک  بحاص  رخف :  28 ًۀَِیثاج » ٍۀَّمُأ  َّلُک 

دروآ و ناشربمغیپ  هک  تسا  ینامسآ  باتک  نآ  باتک  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  28 اَِهباتِک » یلِإ  یعُدت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک   » 35-1- نآرق
زا لدـب  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  بصن  اب  ّلک »  » يهملک و  تسا . لمع  يهماـن  دوصقم   40-1- نآرق : - دناهتفگ رثکا  یلو  دوب  ناشروتـسد 

بـصن اب  ۀعاّسلا »  » يهملک رخف :  32 َبیَر » ُۀَعاّسلا ال  . » دشاب ربخ  دـعب  يهلمج  ادـتبم و  هک  دـناهدناوخ  عفر  اب  و  دـشاب ، لّوا  ّلک »  » يهملک
هدـیمهف هلمج  زا  هک  دـشاب  لیق  لعاف  بیاـن  هک  دـناهدناوخ  عفر  اـب  و  دـشاب ، ولج  تیآ  دـعو »  » يهملک رب  فطع  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ 

زا دوصقم  رد  و  مینکیم . شومارف  ار  امـش  زورما  دـنیوگ : نارفاکب  زیخاتـسر  رد  ینعی  رخف :  34 مُکاسنَن » َموَیلا  َلِیق   » 22-1- نآرق . - دوشیم
رد ار  امـش  مه  اـم  دـیدرک  شومارف  تسا  امـش  زورما  يهشوت  هک  يربناـمرف  امـش  هک  روط  ناـمه  - 1 تسا : تروـص  ود  یـشومارف  هکنیا 
زا میئاین و  ناتتقو  رسب  زگره  هک  میهدیم  رارق  هدش  شومارف  دننامه  ار  امـش  - 2 میراپسیم . یـشومارفب  مینکیم و  اهر  يراتفرگ  باذع و 

انیَتآ  » تیآ 16 ام : نخس   28-1- نآرق . - دیدادیمن نیاب  شزرا  دیدوب و  هدرک  شومارف  ار  زورما  امـش  هکنانچ  میهدـن  تاجن  ناتیراتفرگ 
للم نیرترب  دـناهدوب و  دـنم  هرهب  شزرا و  اب  مدرم  زا  نیمز  يور  رد  دوهی  ّتلم  هک  یفّرعم  تسا و  يروآدای  خـلا » َباتِکلا - َلِیئارـسِإ  ِیَنب 

هـصالخ دناهتـشاد و  يربهر  يهتـسیاش  يهبترم  یلاع  مدرم  هتـشاد و  فئاظو  تیبرت و  باتک  دناهتـشاد و  نیناوق  هک  دناهدوب  میدـق  يایند 
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اب نوچ  دننک  تفرشیپ  هک  دش  ناشریگولج  یئوجنوزف  یهاوخدوخ و  يوخ  یلو  تسا  هدوب  زاب  ناشیارب  تفرشیپ  يرترب و  ياههار  يهمه 
َنِم مُهانقَزَر   » ياههلمج و  دنوش . دـنم  هرهب  دـنراد  هچنآ  زا  دنتـسناوتن  دـندرک و  مهارف  يراتفرگ  ناشدوخ  نایمب  دـندش و  زاسان  رگدـکی 

یغب و هزادـنا  هچ  ات  دناهتـشاد و  یلاعت  تفرـشیپ و  لئاسو  هنوگ  همه  ّتلم  هکنیا  هک  دـهدیم  ناشن  ِرمَـألا » َنِم  ٍتاـنَِّیب  مُهاـنیَتآ  ِتاـبِّیَّطلا و 
زا ریگوـلج  تسا و  هدرک  فـالتخا  هحفـص 517 ]  ] 629-593- نآرق -590-558- نآرق -54-18- نآرق  - دـیلوت یهاوخنوزف  یـشکرس و 

« خـلا یِـضقَی - َکَّبَر  َّنِإ   » يهلمجب رخآ  رد  هک  دـناهدش  یّقرت  یلاـعت و  زا  مورحم  تسا و  هدـش  يدادادـخ  ياههیامرـس  هکنیا  يهدافتـسا 
دش دهاوخ  هدناشک  زین  رگید  ملاع  یسرپزاب  ّتیلوئسمب و  دندرک  مورحم  ار  دوخ  هک  یبلط  نوزف  یهاوخدوخ و  هکنیا  ماجنا  رس  دنامهفیم 

َأ  » تیآ 23 - 2 172-148- نآرق . - دوب دهاوخ  نآ  لوئـسم  هشیمه  يارب  دنکیم و  راتفرگ  ار  یمدآ  نتـسنادن  ار  تمعن  ردق  دب و  يوخ  و 
شیاسآ و یگدنز و  ياههتـساوخب  هدوبن و  دوخ  ماجنا  زاغآ و  رکفب  زگره  هک  ار  اهنآ  دـنکیم  یفّرعم  خـلا » ُهاوَه - ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َتیَأَرَف 

هکنانچ تسین و  ناش  تیادـه  يارب  یهار  ار  صاخـشا  نینچ  هّتبلا  تسا ، اـهنآ  سوه  يوه و  ناـشدوبعم  و  دـنرورغم ، دـنراد  هک  یـشوخ 
يربهر دـناوت  سک  هچ  سپ  دنتـسین  ّقح  داـیب  زگره  نوچ  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  مدرم  هنوگ  هکنیا  لاـح  خـلا » ِهیِدـهَی - نَمَف   » يهلمج

الَف َأ   » رخآ يهــلمج  -309-326 و  نآرق -59-13- نآرق . - دـنیآ ّقح  دایب  هک  دـنک  نوگرگد  ار  ناـشلد  دـنوادخ  يزور  رگم  دـنک  ناـش 
هک ار  اهنآ  يوخ  دـینکیمن  هعلاطم  دـیوشیمن و  قیاقح  هکنیا  هّجوتم  ارچ  هک  تقیقح  نیاب  تسا  مدرم  نداد  هّجوت  يارب  دـیاش  َنوُرَّکَذـَت »

تسا نیمه  و  دنرادن ، رگید  يهشیدنا  ینارسوه  يارب  هیامرـس  تقو و  رکف و  ندرب  راکب  زج  دننکیم و  دوخ  يهتـساوخ  يادف  ار  زیچ  همه 
كرد زا  ناش  شوگ  لد و  دنهارمگ و  هک  تسا  نایامن  ناش  یگدـنز  راتفر و  زا  خـلا » ِهِعمَـس - یلَع  َمَتَخ  َو  ُهّللا ... ، ُهَّلَـضَأ   » ياههلمج هک 

 ] 367-342- نآرق -336-317- نآرق -37-14- نآرق . - دننکن راتفرگ  ار  دوخ  دنریگ و  تربع  اهنآ  زا  نارگید  دیاب  تسا و  هتـسب  تقیقح 
هحفص 518]

- فاقحا هروس 

هراشا

37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 

ات 35] تایآ 1  [: 46  ] فاقحألا هروس  ]

ّالِإ امُهَنَیب  ام  َو  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنقَلَخ  اـم  [ 2  ] ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللا  َنِم  ِباتِکلا  ُلـیِزنَت  [ 1  ] مح  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
مَُهل مَأ  ِضرَألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُعدَت  ام  ُمتیَأَر  َأ  ُلق  [ 3  ] َنوُضِرعُم اوُرِذنُأ  اّمَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَحلِاب 
ِنُود نِم  اوُعدَی  نَّمِم  ُّلَضَأ  نَم  َو   429-1- نآرق [ - 4  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ٍملِع  نِم  ٍةَراثَأ  َوأ  اذه  ِلبَق  نِم  ٍباتِِکب  ِینُوتئا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكرِش 

َو [ 6  ] َنیِِرفاک مِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادعَأ  مَُهل  اُوناک  ُساّنلا  َرِـشُح  اذِإ  َو  [ 5  ] َنُوِلفاغ مِِهئاعُد  نَع  مُه  َو  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتـسَی  نَم ال  ِهّللا 
ِهّللا َنِم  ِیل  َنوُِکلمَت  الَف  ُُهتیَرَتفا  ِنِإ  ُلق  ُهارَتفا  َنُولوُقَی  مَأ  [ 7  ] ٌنِیبُم ٌرحِس  اذه  مُهَءاج  اَّمل  ِّقَحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  مِهیَلَع  یلُتت  اذِإ 
ِیب ُلَعُفی  ام  يِردَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعدـِب  ُتنُک  ام  ُلق  [ 8  ] ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  َو  مُکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَـش  ِِهب  یفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلعَأ  َوُه  ًائیَش 

ٌدِهاش َدِهَش  َو  ِِهب  ُمترَفَک  َو  ِهّللا  ِدنِع  نِم  َناک  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق   716-1- نآرق [ - 9  ] ٌنِیبُم ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  ام  َو  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  نِإ  مُِکب  َو ال 
ام ًاریَخ  َناـک  َول  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  [ 10  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدـهَی  ـال  َهّللا  َّنِإ  ُمترَبکَتـسا  َو  َنَمآَـف  ِِهلثِم  یلَع  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  نِم 

اِیبَرَع ًاناِسل  ٌقِّدَصُم  ٌباتِک  اذـه  َو  ًۀَـمحَر  َو  ًامامِإ  یـسُوم  ُباتِک  ِِهلبَق  نِم  َو  [ 11  ] ٌمیِدَق ٌکفِإ  اذه  َنُولوُقَیَـسَف  ِِهب  اوُدَـتهَی  َمل  ذِإ  َو  ِهَیلِإ  انوُقَبَس 
ُباحصَأ َِکئلوُأ  [ 13  ] َنُونَزحَی مُه  َو ال  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَف  اُوماقَتسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 12  ] َنِینِسحُمِلل يرُشب  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِذُنِیل 
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َو ًاهرُک  ُهتَعَـضَو  َو  ًاهرُک  ُهُّمُأ  ُهتَلَمَح  ًاناسحِإ  ِهیَدـِلاِوب  َناـسنِإلا  اَـنیَّصَو  َو   706-1- نآرق [ - 14  ] َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ِۀَّنَجلا 
َو َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتمَعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِعن  َرُکشَأ  نَأ  ِینعِزوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَـس  َنیَِعبرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یّتَح  ًارهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلمَح 
َو اُولِمَع  ام  َنَسحَأ  مُهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  [ 15  ] َنیِِملـسُملا َنِم  یِّنِإ  َو  َکَیلِإ  ُتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِحلـصَأ  َو  ُهاضَرت  ًاِحلاص  َلَمعَأ  نَأ 

دَق َو  َجَرخُأ  نَأ  ِیِننادِعَت  َأ  امَُکل  ٍّفُأ  ِهیَدـِلاِول  َلاق  يِذَّلا  َو  [ 16  ] َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ِقدِّصلا  َدعَو  ِۀَّنَجلا  ِباحصَأ  ِیف  مِِهتائِّیَـس  نَع  ُزَواجَتَن 
ُمِهیَلَع َّقَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 17  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  ّالِإ  اذه  ام  ُلوُقَیَف  ٌّقَح  ِهّللا  َدعَو  َّنِإ  نِمآ  َکَلیَو  َهّللا  ِناثیِغَتـسَی  امُه  َو  ِیلبَق  نِم  ُنوُرُقلا  ِتَلَخ 

مُه ال َو  مَُهلامعَأ  مُهَیِّفَُوِیل  َو  اُولِمَع  اّمِم  ٌتاـجَرَد  ٍّلُِـکل  َو  [ 18  ] َنیِرِـساخ اُوناک  مُهَّنِإ  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  مِِهلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلوَقلا 
َنوَزُجت َموَیلاَف  اِهب  ُمتعَتمَتـسا  َو  اینُّدـلا  ُمُِکتایَح  ِیف  مُِکتابِّیَط  ُمتبَهذَأ  ِراـّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَرُعی  َموَی  َو   1073-1- نآرق [ - 19  ] َنوُمَلُظی

ِتَلَخ دَق  َو  ِفاقحَألِاب  ُهَموَق  َرَذـنَأ  ذِإ  ٍداع  اخَأ  رُکذا  َو  [ 20  ] َنوُقُـسفَت ُمتنُک  اِمب  َو  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضرَألا  ِیف  َنوُِربکَتـسَت  ُمتنُک  اِمب  ِنوُهلا  َباذَع 
انُدِعَت اِمب  اِنتأَف  اِنتَِهلآ  نَع  انَِکفأَِتل  انَتئِج  َأ  اُولاق  [ 21  ] ٍمیِظَع ٍموَی  َباذَع  مُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهّللا  َّالِإ  اوُُدبعَت  ّالَأ  ِهِفلَخ  نِم  َو  ِهیَدَـی  ِنَیب  نِم  ُرُذُّنلا 

َِلبقَتسُم ًاضِراع  ُهَوأَر  اّمَلَف  [ 23  ] َنُولَهَجت ًاموَق  مُکارَأ  یِّنِکل  َو  ِِهب  ُتلِـسرُأ  ام  مُکُغَِّلبُأ  َو  ِهّللا  َدنِع  ُملِعلا  اَمَّنِإ  َلاق  [ 22  ] َنِیقِداّصلا َنِم  َتنُک  نِإ 
اوُحَبصَأَف ال اهِّبَر  ِرمَِأب  ٍءیَش  َّلُک  ُرِّمَُدت   828-1- نآرق [ - 24  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  ِِهب  ُمتلَجعَتسا  اَم  َوُه  َلب  انُرِطمُم  ٌضِراع  اذه  اُولاق  مِِهتَیِدوَأ 

ینغَأ امَف  ًةَِدئفَأ  َو  ًاراصبَأ  َو  ًاعمَس  مَُهل  انلَعَج  َو  ِهِیف  مُکاّنَّکَم  نِإ  امِیف  مُهاّنَّکَم  دََقل  َو  [ 25  ] َنیِمِرجُملا َموَقلا  يِزَجن  َِکلذَک  مُُهنِکاسَم  ّالِإ  يُری 
ام انکَلهَأ  دََقل  َو  [ 26  ] َنُؤِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ام  مِِهب  َقاح  َو  ِهّللا  ِتایِآب  َنوُدَحجَی  اُوناک  ذِإ  ٍءیَش  نِم  مُُهتَِدئفَأ  َو ال  مُهُراصبَأ  َو ال  مُهُعمَس  مُهنَع 

َِکلذ َو  مُهنَع  اوُّلَـض  َلب  ًۀَِـهلآ  ًانابُرق  ِهّللا  ِنُود  نِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَـصَن  وَلَف ال  [ 27  ] َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  ِتاـیآلا  اَنفَّرَـص  َو  يرُقلا  َنِم  مَُکلوَح 
مِهِموَق یلِإ  اوَّلَو  َیُِضق  اّمَلَف  اُوتِصنَأ  اُولاق  ُهوُرَضَح  اّمَلَف  َنآرُقلا  َنوُعِمَتـسَی  ِّنِجلا  َنِم  ًارَفَن  َکَیلِإ  انفَرَـص  ذِإ  َو  [ 28  ] َنوُرَتفَی اُوناک  ام  َو  مُهُکفِإ 

ٍقیِرَط یلِإ  َو  ِّقَحلا  َیلِإ  يِدـهَی  ِهیَدَـی  َنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  یـسُوم  ِدـَعب  نِم  َلِزنُأ  ًاباتِک  انعِمَـس  ّانِإ  انَموَق  اـی  اُولاـق   809-1- نآرق [ - 29  ] َنیِرِذنُم
َسیَلَف ِهّللا  َیِعاد  بُِجی  نَم ال  َو  [ 31  ] ٍمِیلَأ ٍباذَـع  نِم  مُکرُِجی  َو  مُِکبُونُذ  نِم  مَُکل  رِفغَی  ِِهب  اُونِمآ  َو  ِهّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَموَق  اـی  [ 30  ] ٍمیِقَتسُم

َیعَی َمل  َو  َضرَألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهّللا  َّنَأ  اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 32  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َِکئلوُأ  ُءاِیلوَأ  ِِهنوُد  نِم  َُهل  َسَیل  َو  ِضرَألا  ِیف  ٍزِجعُِمب 
یَلب اُولاق  ِّقَحلِاب  اذه  َسَیل  َأ  ِراّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَرُعی  َموَی  َو  [ 33  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یَلب  یتوَملا  َِییُحی  نَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِقلَِخب 
َموَی مُهَّنَأَک  مَُهل  لِجعَتـسَت  َو ال  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمزَعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِربصاَف   775-1- نآرق [ - 34  ] َنوُرُفکَت ُمتنُک  اِمب  َباذَعلا  اُوقوُذَـف  َلاق  انِّبَر  َو 

: تاغل ینعم  هحفـص 521 ]  ] 218-1- نآرق [ - 35  ] َنوُقِـسافلا ُموَقلا  َّالِإ  ُکَلُهی  لَهَف  ٌغالَب  ٍراهَن  نِم  ًۀَـعاس  ّـالِإ  اُوثَبلَی  َمل  َنوُدَـعُوی  اـم  َنوَرَی 
ام هک   3 اناد . رترب  يادـخ  يوس  زا  تسا  یباتک  هداتـسرف  ورف   2 میماح .  1 میحر . نمحر  دوبعم  مانب  همجرت : ثیدـح . ملع و  لـقن  ةراـثا » »
ور دنداد  ناشمیب  هچ  ره  زا  دنرفاک  هک  اهنآ  یلو  نّیعم  یماجنا  رس  ات  میدیرفآ  تلادع  یتسردب و  هک  هدوهیب  هن  ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنیا 
نآ دناهدیرفآ ! يزیچ  نیمز  ياههدیرفآ  زا  دیاهتشادنپ  دوخ  دوبعم  هک  یئاهتب  دیتسه  دقتعم  ایآ  وگب : نارفاکب  دّمحم  يا   4 دندش . نادرگ 

يهناشن ای  یباتک  نآرق  زا  شیپ  دیئوگیم  تسار  رگا  دیاهدرک ]! دوخ  يادخ  هک   ] دنراد اهنامـسآ  رد  یتکرـش  هچ  ای  دـیهد . ناشن  نمب  ار 
دنتسرپیم اریزیچ  دنوادخ  زج  هک  ناسک  نانچ  زا  تسا  رتهارمگ  یک   5 دیجنسب ] دوخ  امش  و   ] دینک رادومن  دوخ  نخس  یتسرد  رب  یملع 

اهنآ نمـشد  دنوش  مهارف  مدرم  يهمه  هک  زور  نآب  6 و  دوشیمن . راد  ربخ  ناشزاین  اعد و  زا  زگره  دـسریمن و  ناشدایرفب  تمایق  اـت  هک 
: دنیوگ دیایب  ناشولجب  یتقیقح  دـنناوخب و  ناش  يارب  ار  ام  رادومن  تایآ  نوچ  رفاک  مدرم  هنوگنیا   7 دننک . ناشیا  شتسرپ  راکنا  دنشاب و 

ریگولج امـش  ماهتخاس  دوخ  زا  نم  ار  نآرق  هکنیا  رگا  وگب : خساپب  وت  تسا . دّـمحم  يهتخاس  دـنیوگب : ای  اراکشآ 8  تسا  یئوداج  هکنیا 
تسا هدنزرمآ  وا  هک  امش  نم و  نایم  تسا  یهاوگ  هدنسب  دیـشیدنایم و  دیئوگیم و  هچنآب  تسا  رتاناد  وا  دش و  دیناوتن  نم  زا  ّقح  ماقتنا 

اب هک  مرادن  ربخ  ماجنا  رس  زا  و  دنتفگ ] نارگید  هک  میوگ  نآ  هچ   ] مین روهظ  ون  هزات و  ناربمغیپ  نایم  زا  نم  وگب : اهنآب  زین  9 و  نابرهم . و 
زین منکیمن 10 و  ریوزت  میوگیم و  راکـشآب  هک  مرادن  دیون  میب و  زج  دننک و  مماهلا  هک  منک  نآ  ّطقف  دش ! دهاوخ  راتفر  هچ  امـش  نم و 

تسا تقیقح  هحفص 522 ] هک [  هنوگنیمه  هب  لیئارـسا  لآ  زا  یهاوگ  دشاب و  ادخ  يوس  زا  نآرق  هکنیا  رگا  دیئوگ  هچ  وگب : بارعا  نیاب 
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دنوادخ هّتبلا  و ] دیراکمتـس ! هک  دیراد  لوبق   ] دیریذپن دینک و  يزارفندرگ  امـش  دوش و  نمؤم  نآب  مه  دوخ  دهد و  تداهـش  ّقح  يوس  زا 
ام زا  نارگید  دوب  بوخ  مالـسا  رگا  دـنتفگ : نینمؤمب  دنتـشادن ] ياهناهب  نوچ   ] نارفاک هکنیا  درک 11  دهاوخن  تیاده  ار  راکمتـس  مدرم 

اوشیپ یسوم  باتک  نآ ، زا  شیپ  هکنیا  اب  تسا 12  هنیرید  تمهت  دّمحم  نانخس  دنتفگ : دندوبن  تیاده  هتسیاش  نوچ  نکل  دندشیمن . ولج 
میب ار  ناراکمتـس  ات  تسا  مدرم  دوخ  یبرع  نابزب  تسا و  هدرمـش  تسار  ار  نآ  ياههتفگ  نآرق  هکنیا  تسا و  هدوب  يدـنوادخ  تمحر  و 

هودنا دنشابن و  كانسرت  زگره  دندنامب  راوتسا  نآ  رب  تسا و  ام  راگدرورپ  ادخ  دنتفگ : هک  اهنآ  هّتبلا  دروآ 13 و  دیون  ارناراکوکن  دهد و 
ردپ ردام و  اب  میدرک  شرافـس  یمدآب  ام  هک ] دـنتفریذپ  نوچ   ] دنتـشهب 15 نانیزگیاج  نادواجب  ناشراک  شاداپب  ناسک  نینچ  دنرادن 14 
نوچ دیـسر و  دوخ  دشرب  ات  داد  شریـش  درب و  شینیگنـس  هام  یـسب  دیـشک و  وا  نامیاز  يرادراب و  جـنر  هک  دوب  ردام  هچ  دـشاب  راکوکن 

دنزرف مه  يدنـسپ و  وت  هک  منک  نآ  يداد و  مردام  ردـپ و  نمب و  هک  منک  یتمعن  رکـش  ات  هد  مقیفوت  اراگدرورپ  تفگ  دـش  هلاـس  لـهچ 
رد ناشدـب  راک  زا  تسا و  ام  يهتفریذـپ  ناش  يراـکوکن  هک  دـنناسک  نینچ  میارگیم 16  وـتب  زیچ  ره  زا  مناملـسم و  نم  هچ  هد  ماهتـسیاش 

دوخ ردام  ردپ و  اب  هک  تسه  یـسک  زین  17 و  درادن ] رذگب  و   ] تسا هدش  هداد  تسار  يهدعو  اهنآب  هک  دنتـسه  ینایتشهب  زا  میرذـگیم و 
ناگراچیب نآ  دندشن و  ردـب  روگ  زا  دـنتفر و  مدرم  زارد  نایلاس  هکنیا  اب  دـنرآ  مردـب  روگ  زا  دـیناسرتیم  ارم  هک  امـش  رب  ياو  يا  دـیوگ :

يهناسفا زج  نانخـس  هکنیا  دـیوگ : وا  تسا  تسرد  دـنوادخ  يهدـعو  هچ  ریذـپب  زیخاتـسر  هک  وت  رب  ياو  يا  دـنیوگ : واـب  دـنلانب و  ادـخب 
دندرب 19 نایز  دندرک و  نینچ  یمدآ  يرپ و  زا  زین  هتشذگ  ياهتّلم  هک  دوش  راوتسا  ّقح  تشونرس  ناسک  هنوگنیا  رب  دشابن 18  ناگتشذگ 

دهاوخ يزور  تسا 20 و  هدشن  متس  یسک  رب  تسا و  هتفرگ  مامت  دوخ  راک  دزم  هک  دراد  ياهبترم  ياهیاپ و  دوخ  راک  زا  یسک  ره  هّتبلا  و 
مرگرـس دیدادب و  تسد  هحفـص 523 ] زا [  دوب  امـش  یگدـنز  يهرهب  هک  دوس  نآ  ناشدـنیوگ : دـنرادب و  شتآ  رب  ار  نارفاـک  هک  دیـسر 

دب دیدوب و  زارفندرگ  ّقحانب  مدرم  ولج  رد  نیمز و  يور  رب  هک  دنهد  يراوخ  هب  يرازآ  ار  امـش  يازـس  زورما  سپ  دیدش . دوخ  ياهـسوه 
[ ماجنا رس  تبقاع و  زا   ] داع هورگ  زا  يدرم  فاقحا  نیمزرس  رد  هک  روآ  مدرم  دایب  ناشیدنا ] دب  يهتشذگ  زا  یناتساد  دّمحم  يا   ] راک 21

امش رب  گرزب  زور  رازآ  مسرتیم  هک  دیتسرپن  ار  يادخ  زج  دندوب : هتفگ  زین  نارگید  وا  زا  دعب  مه  وا و  زا  شیپ  مه  هکنیا  اب  ناشدیناسرت 
ادخ تفگ : خساپب  وا  روایب 23  ینکیم  هدعو  هچنآ  یئوگتسار  رگا  يراد ! نامزاب  نامنایادخ  زا  هک  ياهدمآ  وت  رگم  دنتفگ : اهنآ  دسر 22 

يهرانک زا  يربا  ناهگان  ریذپان 24  دنپ  دینادان و  یمدرم  هک  ناتمنیبیم  یلو  مراد  روتـسد  هک  میوگ  نآ  نم  دـنک و  راتفرگ  یک  هک  دـناد 
هچ دیتشاد  نآ  باتش  دوخ  هک  تسا  نامه  هکلب  تسا  یناراب  ربا  هن  تفگ : وا  دهد . ناراب  امب  ربا  هکنیا  دنتفگ : اهنآ  دش و  رادومن  نامـسآ 
زج هک  تشذـگن  يزیچ  درک ، دوبان  ار  زیچ  همه  شراگدرورپ  نامرفب  دـیزو ] يداب   ] تسا 25 و نآ  رد  كاندرد  يرازآ  هک  تسا  يداـب 

هزادـنا نآ  امـشب  هک  میداد  ناشناوت  نادـنچ  میهد 26 و  ازـس  نینچ  ار  ناراکهانگ  هورگ  هچ  دـشیمن  هدـید  اهنآ  زا  ياهناـشن  ناـشاههناخ 
دش ناشریگارف  دنتفرگ  هرخسمب  هچنآ  دندش و  ّقح  تایآ  رکنم  نوچ  دندربن  اهنآ  زا  يدوس  هک  میداد  ناشلد  مشچ و  شوگ و  و  میدادن ،

ّقحب دـندرگب و  يدـب  زا  دـیاش  ات  میدرک  روجب  روج  ار  اههناشن  میدرک و  دوبان  ار  امـش  رب  رود و  يدابآ  نیدـنچ  دـینادب ] بارعا  يا   ] 27
رـس هّتبلا  دـندوبن ! ادـیپ  يراتفرگ ] ماگنهب  و   ] دـندرکن ناشیرای  دوب  ّقحب  ناشبرق  یجنایم  دوبعم و  ادـخ  زج  هک  اـهنآ  ارچ  سپ  دنیارگ 28 

میدرک وتب  ور  ار  نایّنج  زا  نت  دنچ  هک ] رآ  مدرم  دایب  تشذگرس  هکنیا  زا  نونکا   ] سب 29 تسا و  نیمه  یگتخاس  دوخ  زا  غورد و  ماجنا 
ناشدیون میب و  ات  دوخ  ّتلم  يوسب  دنتفر  دش  رخآ  نوچ  و  دیهد . ارف  شوگ  دنتفگ : رگدکی  اب  دیسر  ناشـشوگب  نوچ  دنونـشب و  نآرق  ات 

تـسا هدـمآ  نآ  زا  شیپ  هچنآ  تسا و  هدـمآ  یـسوم  تاروت  زا  دـعب  هک  میدینـش  ياهمان  ام  ناّینج  هورگ  يا  دـنتفگ : اـهنآ  هب  دنهد 30 و 
ادـخ يوـسب  هک  ار  سک  نآ  نخـس  دـیریذپب  ّنج  هورگ  يا  دـنکیم 31  يربهر  هحفـص 524 ] تقیقح [  تـسار و  هارب  دـنادیم و  تـسرد 

هک دناوتن  تفریذپن  ّقح  نخس  هک  ره  هچ  دناهرب 32  كاندرد  یباذع  زا  ار  امـش  دزرمایب و  ناتناهانگ  ات  دیوش  واب  نمؤم  دنکیم و  توعد 
دننیب یمن  رگم  تسا 33  هارمگ  یـسک  نینچ  هک  تسا  راکـشآ  تشاد و  دـهاوخن  یناـبیتشپ  وا  زج  دـنک و  هراـچیب  نیمز  يور  رب  ار  ادـخ 

زیچ همه  رب  وا  هّتبلا  هک  یلب ، دنک . هدنز  ناگدرم  هک  دـناوت  سپ  تسا ! ناش  شنیرفآ  زا  ناوتان  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ 
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دنگوس یلب  دنهد : خساپ  اهنآ  دوب ! تسرد  اههدعو  هکنیا  هن  دنـسرپب : دـنرادب و  شتآب  ار  نارفاک  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  تسا 34 و  اناوت 
هدارا مزع و  اب  ناربمغیپ  هک  روط  ناـمه  دّـمحم  يا  دـیدوب 35  رفاک  هک  دیـشچب  ار  رازآ  هکنیا  ناشدـنیوگ  هک  تسا  اجنآ  ام ، راگدرورپب 
ایندب زور  زا  یتعاس  زا  شیب  ایوگ  دننیبب  ار  دوعوم  باذع  هک  زور  نآ  هچ  نکم  باتش  ناشیا  يراتفرگ  رد  شاب و  روبص  دندرک  یئابیکش 

زج دنوادخ  هک ] دنجنـسب  دوخ  ات   ] مدرمب وت  زا  تسا  یغالبا  نانخـس  هکنیا  همه  و  هدوب .] مد  کی  اهینارذـگ  شوخ - يهمه  و   ] دـناهدوبن
تیآ کی  رگم  تسا  هدمآ  دورف  هّکمب  تسا و  تیآ  جنپ  یس و  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : دنکیمن . كاله  ار  یـسک  ناراکدب  هورگ 

نِإ ُمتیَأَر  َأ  ُلق  : » دـنتفگ هداتق  ساّبع و  نبإ  تسا . هدـش  لزان  هنیدـمب  خـلا » امَک - ِربصاَف   » تیآ دـناهتفگ  یـضعب  تسا : فـالتخا  نآ  رد  و 
يهروس لّوا  تیآ  نآ  خسان  هک  خلا » ُلَعُفی - ام  يِردَأ  ام  - 63 تسا : خوسنم  هیآ  ود  هروس  هکنیا  رد  تسا و  هدش  لزان  هنیدمب  خلا » َناک -

هداد داـهجب  روتـسد  هک  تـسا  یتاـیآ  نآ  خـسان  هـک  خـلا » اـمَک - ِربصاَـف  - » 2 خـلا .» ََکل - َرِفغَِیل  ًاـنِیبُم  ًاـحتَف  َکـَل  اـنحَتَف  اـّنِإ   » تسا حـتف 
« مــح  » 566-564- یقرواپ -495-482- نآرق -466-414- نآرق -358-336- نآرق -251-222- نآرق -156-143- نآرق « - 1«63 .» تسا
تاذ و رد  هدنناوت  هاشداپ  منم  هشیمه  هدنز  دنوادخ  منم  هحفص 525 ] کلم [ .»  » همسا حاتفم  میم ، ّیح »  » همسا حاتفم  ءاح  هتـشون : فشک 

تـسا هحولرـس  ناونع و  ياجب  هک  تسا  هکنیا  يارب  هروس  دـنچ  رد  هیآ  هکنیا  رارکت  فشک :  2 خلا » ِباتِکلا - ُلیِزنَت  . » هدنیاپ تافـص  رد 
هروس هکنیا  و  فاقحألا ،» اهیف  رکذـی  یّتلا  ةروّسلا  نم  و  : » ساـّبع نبإ  ساـبقملا  ریونت   21-1- نآرق . - دوشیم رّرکم  اـههمان  يهمه  رد  هک 

ّالِإ اذه  ام  ات - ًاناسحِإ - ِهیَِدلاِوب  َناسنِإلا  اَنیَّصَو   » زا هیآ  هس  و  خلا » َلِیئارـسِإ - ِیَنب  نِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  َو   » هیآ هکنیا  رگم  تسا  هدش  لزان  هّکمب 
هیآ ود  یـس و  هروس  هکنیا  و  نامحّرلا . دـبع - شرـسپ  رکب و  وبا  يارب  تسا  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  زین  هیآ  هس  هکنیا  هک  َنِیلَّوَـألا » ُریِطاـسَأ 

هدرک دای  دـنگوس  اـی  تسا . هدرک  نّیعم  تسا و  هدرک  مکح  دـنوادخ  تسا  یندوب  هچ  ره  هک  تسا  هکنیا  مّود  لّوا و  تیآ  ینعم  و  تسا .
-202- نآرق -175-134- نآرق . - تفرگ دـهاوخ  ماقتنا  دـشن  نمؤم  هک  ره  زا  هک  تسا  زیزع  دـنوادخ  نتفگ  نخـس  هماـن  هکنیا  هک  تسا 

. - میدـیرفآ قلخ  رد  تلادـع  ّقح و  نتـشاد  اـپب - يارب  ار  اههدـیرفآ  همه  ینعی  يربط :  3 ِّقَحلِاب » ّالِإ  اـمُهَنَیب  اـم  َو   » 294-257- نآرق -245
هناگی یتسرپ و  اتکی  هب  ینعی  فشک : میدیرفآ . تازاجم  باوث و  تدابع و  روتسد و  يارب  هک  میدیرفاین  هدوهیب  ینعی  عمجم :  35-1- نآرق
تسا هدناوخ  فلا  نودب  ةرثا »  » تسا هدش  لقن  ّیملس  نمحّرلا  دبع  وبا  زا  يربط :  4 ٍملِع » نِم  ٍةَراثَأ  َوأ  . » میدیرفآ دشابن  يزابنا  هک  یسانش 
تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 تسا : فالتخا  ةراـثا »  » ینعم رد  و  تسین . يربخ  نآ  زا  ار  يرگید  تسا و  امـش  دوخب  ّصتخم  هک  یملع  ینعی 

. دیتسه ریگلاف  وگبیغ و  نهاک و  امش  نوچ  دینکیم ، یئوگبیغ  يهدافتـسا  نآ  زا  دیـشکیم و  نیمز  رب  اهبرع  امـش  هک  ّطخ  زا  ياهناشن  ینعی 
هتفگ يرصب  نسح  - 3 دیروایب . شنیرفآ  رد  اهتب  تکرـش  رب  دیراد  امـش  هک  یـصوصخم  ملع  ینعی   27-1- نآرق : - تسا هتفگ  هداـتق  - 2
رگا ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 4 دیروایب . شنیرفآ  رد  تکرـش  رب - دینک  جارختـسا  دیناوتب  دوخ  ترطف  زا  هک  یملع  بلطم  ینعی  تسا :

يرگید - 6 دـیروایب . دـیراد  هکنیا  رب  يرادومن  زیچ  رگا  ینعی  - 5 دیروایب . دـیراد  اعّدا  هکنیا  رب  هحفص 526 ] ناگتـشذگ [  زا  یملع  رثا 
هکنیا تسا : هتفگ  جاّـجز  فشک :  8 ُمیِحَّرلا » ُروـُفَغلا  َوُـه  َو  . » دـیروایب تسه  بلطم  هکنیا  رب  شیپ  یملع  زا  يهدـنامیقاب  رگا  تسا  هـتفگ 

. - دـنکیم ینابرهم  دـشخبیم و  ار  امـش  ادـخ  دـیرادب  تسد  دوخ  یتخـسرس  زا  امـش  رگا  ینعی  هبوتب  تسا  مدرم  نآ  توعد  يارب  هلمج 
ناربمغیپ نم  زا  شیپ  هچ  تسا  هداتـسرف  ادـخ  هک  متـسین  يربمغیپ  لّوا  نم  ینعی  يربط :  9 خلا » ِلُسُّرلا - َنِم  ًاعدـِب  ُتنُک  ام   » 32-1- نآرق

ُلَعُفی ام  يِردَأ  ام   » دش لزان  هیآ  هکنیا  فاقحا  يهروسب  نوچ  دنتفگ : يرـصب  نسح  همرکع و  و  دناهدش . مدرم  تیبرت  رومأم  هک  دـناهدوب 
يارب ار  هکنیا  هک  ربمغیپ  خـلا » َمَّدَـقَت - ام  ُهّللا  ََکل  َرِفغَِیل   » اههلمج هکنیا  هب  دـش  خـسن  هیآ  هکنیا  انحتف  ّانا  يهروس  رد  خـلا » مُِکب - َو ال  ِیب 

ام رـس  رب  تسیچ و  ام  فیلکت  دش  مولعم  وت  يهدنیآ  دیزرمآ و  ار  وت  ناهانگ  ادـخ  هک  داب  وت  ياراوگ  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دـناوخ  مدرم 
ِتانِمؤُملا َو  َنِینِمؤُملا  َلِخُدِیل  «. » ًارِیبَک اًلضَف  ِهّللا  َنِم  مَُهل  َّنَِأب  َنِینِمؤُملا  ِرَِّشب  َو  - » دش لزان  حتف  بازحا و  هروس  تایآ  هکنیا  دمآ  دهاوخ  هچ 

ایآ دشکیم  اجکب  امـش  نم و  راک  منادیمن  دیوگب : نارفاکب  ربمغیپ  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  دناهتفگ : نارگید  و  خـلا » ٍتاّنَج -
ياهباذـعب شیپ  ناربمغیپ  ياهتّلم  دـننام  ای  دـنورگیم  واب  اهنآ  اـی  دـننکیم  ناشرهـش  زا  جارخا  اـی  دوشیم  هتـشک  اـهنآ  تسدـب  وا  تبقاـع 
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تبقاع خلا » ِنیِّدلا - یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » هیآ هکنیا  زین  و  َطاحَأ » َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  انُلق  ذِإ  َو   » دش لزان  تیآ  هکنیا  نوچ  و  دـنوشیم . دوبان  یناهگان 
نّیعم مدرم  وا و  يارب  یماـکحا  هچ  دـنادیمن  ربمغیپ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـناهتفگ : رگید  یـضعب  دـش . مولعم  مدرم  نآ  اـب  ربمغیپ  راـک 

هیآ هکنیا  هکتـسنیا  هجیتن  و  دنادیمن ، یلو  دـسرب ، يزیچ  ّقح  يوس  زا  هک  دراد  يراظتنا  ربمغیپ  ینعی  دـناهتفگ : رگید  هتـسد  دـش . دـهاوخ 
- نآرق -731-659- نآرق -414-376- نآرق -299-258- نآرق -35-1- نآرق . - تسین رگید  ملاع  باقع  باوث و  يارب  رخآ  یناـعم  نیاـب 

یناتـسلخن دـید  باوخ  هک  دوـب  هّکم  رد  زوـنه  ربـمغیپ  تفگ : ساـّبع  نبإ  فـشک :  1214-1184- نآرق -1163-1120- نآرق -783-733
ناشنانمشد رازآ  رد  هک  شناتسود  هحفـص 527 ] اب [  ار  باوخ  هکنیا  دـنکیم . ترجه  ناتـسلخن  نآ  يوسب  وا  ناور و  بآ  اب  خارف  تسا 

يِردَأ ام   » دمآ اهنآ  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  دوشیم ، رادومن  یک  ام  ترجه  باوخ و  هکنیا  هجیتن  دـندرک  ضرع  اهنآ  داهن ، نایم  رد  دـندوب 
188-165- نآرق . - دسریم يروتسد  هچ  ّقح  يوس  زا  دننکیم و  هچ  امـش  نم و  اب  كرـشم  مدرم  هکنیا  تسین  مولعم  هک  خلا » ُلَعُفی - ام 
10 ِِهلثِم » یلَع  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  نِم  ٌدِـهاش  َدِهَـش  َو  ! » یبلطیم تبقاع  ناشن  هچ  نم  زا  ! || یبجعلا  وب  یلوضف  یک  ات  لد  يا  یعابر : ینیـسح :
. دـهد یهاوگ  نم  يربـمغیپ  نآرق و  یتـسرد  رب  وا  رگا  ینعی  دوب  دوهی  نینمؤم  زا  هک  تسا  مالـس  نب  هّللا  دـبع  دـهاش  زا  دوصقم  عـمجم :

ناملسم هنیدمب  مالس  هّللا  دبع  تسا و  هدوب  هّکمب  هروس  هکنیا  نوچ  تسا  یسوم  ترضح  یلیئارسا  ینب  دهاش  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
رد طرـش  باوج  و  تسا . هاوگ  نآرقب  دّمحم  هکنانچمه  دوش  هاوگ  تاروت  یتسردـب  یـسوم  رگا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تسا . هدـش 

نامه - 1 58-1- نآرق : - تسا لامتحا  هس  هلثم » یلع   » ینعم رد  و  دوب !] دـیهاوخ  راکمتـس  امـش  هن   ] تسا هکنیا  نآ  تسا و  هدـماین  هلمج 
دـشاب تاروت  هک  یباتک  نآرق  لثم  رب  لیئارـسا  ینب  زا  يدهاش  - 2 نآرق . رب  دّمحم  دـننام  دوش  هاوگ  تاروت  رب  یـسوم  ینعی  دـش  لقن  هک 

- اُونَمآ َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  . » دهد تداهش  تسا  دنوادخ  يوس  زا  هک  نآرق  یتسرد  لثم  رب  لیئارسا  ینب  زا  یهاوگ  - 3 دهد . تداهش 
باتک ملع و  درم  ام  نوچ  دندشیمن  ولج  ام  زا  نارگید  دوبیم  بوخ  دّمحم  نید  رگا   47-1- نآرق : - دنتفگ دوهی  ینعی  فشک :  11 خلا »

كرشم هک  دنتسه  عجشا  دسا و  نافطغ و  رماع و  ونب  لیابق  نارفاک  زا  دوصقم  دنتفگ : یضعب  و  مینادیم . رتهب  تسردان  تسرد و  میتسه و 
راد و هیامرس  هک  ام  دوب  تسرد  دّمحم  هتفگ  رگا  دنتفگ  اهنآ  دندش . ناملسم  رافغ  ملسا و  هنیزم و  هنیهج و  ياههلیبق  هک  دندینش  دندوب و 

طابترا رخف :  12 خلا » یـسُوم - ُباتِک  ِِهلبَق  نِم  َو  . » میتفریذـپیم ار  وا  هحفص 528 ] نخـس [  اهنارچ  دنفـسوگ  هکنیا  زا  رتدوز  میتسه  ربتعم 
باوج هیآ  نیاب  دندشیمن  ولج  ام  زا  ناگراچیب  هکنیا  دوب  بوخ  نآرق  رگا  دنتفگ : نارفاک  نوچ  هک  تسا  هکنیا  هتشذگ  تیآب  هیآ  هکنیا 

هدش هداد  دیون  دّمحم  ندمآب  نآ  رد  هکنیا  اب  دـینادیم  تسرد  ار  نآ  امـش  هک  تسا  هدوب  تاروت  نآرق  زا  شیپ  هک  تسا  هدـش  هداد  اهنآ 
 ...- ًاناِسل ٌقِّدَصُم  ٌباتِک  اذه   » 33-1- نآرق . - دیریذپب تسا  ربمغیپ  دّمحم  هک  ار  نآ  يهتفگ  هکنیا  دـیراد  لوبق  ار  تاروت  رگا  سپ  تسا 

وت ینعی  دناهدناوخ  باطخ  يهغیصب  ءات  اب  رذنتل »  » تسا و هدوب  اناسل » هیدی  نیب  امل  قّدصم   » دوعـسم نبإ  فحـصم  رد  فشک :  12 َرِذُنِیل »
َناسنِإلا اَنیَّصَو  َو   » 50-40- نآرق -32-1- نآرق . - دـناسرتب نآرق  ینعی  تسا  روهـشم  تءارق  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  و  یناـسرتب ، ربمغیپ  يا 

هفوک مدرم  زا  تسا و  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  نیـس  ءاـح و  حـتف  اـب  انـسح » : » عمجم  15 ُُهلاِصف » َو  ًاـهرُک -...  ًاـناسحِإ -...  ِهیَدـِلاِوب 
حتف اب  تسا و  مومع  تءارق  فاک  ّمض  اب  اهرک » . » دناهدناوخ نیس  نوکـس  ءاح و  ّمض  اب  اهیراق  مومع  و  تسا ، هدش  لقن  هزمه  اب  اناسحا » »

82-69- نآرق -61-55- نآرق -47-1- نآرق . - تسا ءاجر  وبا  ّيردـحج و  يرـصب و  نسح  تءارق  فلایب  هلـصف » . » تسا یئاسک  تءارق 
لمح لاح  رد  مه  ار ، نتسبآ  هکنآ  يارب  تّقـشم  جنرب و  واب  داهنب  راب  تفرگ و  رب  راب  واب  ردام  تفگ  تّقـشمب ، ینعی  اهرک » : » حوتفلا وبا  ]

ینعمب فاک  ّمضب  دـناهتفگ : تسا و  ینعم  کیب  تغل  ود  ره  فاک  ّمضب  هرک »  » فاک و حـتفب  هرک »  » و عضو ، لاـح  رد  مه  و  دـسر ، جـنر 
شـشوک رخف  ماما   15 خـلا » ُهَّدُـشَأ - َغََلب  اذِإ  یّتَح  [. » نتخادـنا تّقـشمب  ار  يرگید  ینعی  تسا ، هارکا  ینعمب  فاک  حـتفب  و  تسا ، تّقـشم 

صخـش هک  تسا  مولعم  دـنامهفیمن و  ار  مدرم  مومع  هیآ  قایـس  نوچ  لّوا  يهفیلخ  رکب  وـبا  يارب  هیآ  هکنیا  لوزن  تاـبثا  رد  تسا  هدرک 
دیاب خـلا » اُولِمَع - اـم  َنَسحَأ  مُهنَع  ُلَّبَقَتَن  [ » هحفص 529  ] 32-1- نآرق  - تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  نوچ  تسا و  روظنم  صوـصخم 
هیلع ّیلع  زور  نآ  رمع  نینـس  اب  بساـنم  نوچ  دنـشاب و  رکب  وبا  اـی  ّیلع  هک  دـشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  باحـصا  فرـشا  دوصقم 
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دّیـس ترـضح  هیآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تباث  دوخ  ریـسفت  رد  یجیهال  فیرـش  و  تسا . هدش  لزان  رکب  وبا  يارب  سپ  هدوبن  مالّـسلا 
بیاغ تروصب  اـهلعف  هکنیا  عمجم :  16 ُزَواـجَتَن » َو  َنَسحَأ ...  مُـهنَع  ُلَّبَقَتَن   » 43-1- نآرق . - تسا مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  ءادهّـشلا 

-31-1- نآرق . - تسا هفوک  مدرم  تءارق  نسحا »  » بصن مّلکتم و  مولعم  لـعف  تروـصب  تسا و  موـمع  تءارق  نسحا »  » عـفر اـب  لوـهجم 
رکب وبا  رسپ  نمحّرلا  دبع  يارب  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : دهاجم  يّدس و  هیلاعلا و  وبا  عمجم :  17 رخآ » ات  ِهیَِدلاِول - َلاق  يِذَّلا  َو   » 50-36- نآرق

ات دینک  هدنز  ار  شیرق  ناگرزب  رگید  ناعدج و  نب  هّللا  دبع  امـش  تفگ : وا  دوش  ناملـسم  هک  دـندرک  شـشوک  شردام  ردـپ و  هک  تسا 
ردپ و دنپ  هک  تسا  یسک  ره  فیـصوت  يارب  هیآ   32-1- نآرق : - دناهتفگ هداتق  يرـصب و  نسح  هن ! ای  تسا  تسرد  اههتفگ  هکنیا  مسرپب 
- ٍمَمُأ ِیف  ُلوَقلا  ُمِهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » تسا دعب  تیآ  تسا  مومع  يارب  هیآ  هکنیا  هکنیا  لیلد  دوشیمن و  ناملـسم  دریذپیمن و  ردام 

کی اـب  متبهذا » : » عمجم  20 مُِکتاـبِّیَط » ُمتبَهذَأ   » 210-149- نآرق . - دنراتفرگ ناگتـشذگ  دـننام  مدرم  هتـسد  هکنیا  تسا  هتفگ  هک  خـلا »
نب ءالع  یـسرپ  رامیب  هب  هرـصب  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  لقن  و  تسا ، هدـش  تءارق  هزمه  ود  اب  حوتفم و  هزمه  اب  دودـمم و  يهزمه 

هک درک  شنزرس  وا  رب  دندرک و  شرضاح  دومرف   27-1- نآرق . - تسا هدرک  یگدنز  كرت  هک  درک  تیاکش  دوخ  ردارب  زا  وا  تفر  دایز 
تسا و هتشاد  اور  ام  رب  ار  یگدنز  ياههرهب  اهنآ  زا  ام  ددنسپیمن  وا  هک  يرادنپیم  وت  تسا و  هتـشاد  اور  ام  رب  ار  یگدنز  ياههرهب  ادخ 

عوبطمان تشرد و  كاروخ  اب  سابل و  نینچ  رد  امش  ارچ  سپ  درک : ضرع  وا  میوش ! دنم  هرهب  اهنآ  زا  ام  ددنـسپیمن  وا  هک  يرادنپیم  وت 
مدرم اـب  ار  دوـخ  هک  تسا  هدرک  نّیعم  هفیظو  ّقـحب  ياـهماما  ناـیاوشیپ و  يارب  دـنوادخ  یمهفیمن ، وـت  هـک  ياو  يا  دو : ینکیم ! رازگرب 

: يربط  21 ِفاـقحَألِاب » ُهَموَق  َرَذـنَأ  [ » هحفـص 530  ] 194-192- یقرواپ « - 64 .» دنـشابن هدرزآ  دوخ  رقف  زا  اـهنآ  اـت  دـنرادب  ربارب  ناوتاـن 
ای ماـش  رد  دـشاب  یهوک  تسا  نکمم  تسا  فـالتخا  نآ  ّلـحم  رد  نوچ  دـشابن و  هوک  يهزادـناب  هک  تسا  عفترم  رازگیر  نیمز  فاـقحا 
رد تسا و  ندع  نامع و  نایم  ایرد  لحاس  رد  هک  دشاب  هطقنیب  ياح  نوکـسب  رحـش  نیمزرـس  ای  دشاب ، توم  رـضح  نامع و  نایم  ینابایب 

ینیمز هحفص 531 ]  ] 32-1- نآرق - - رـس رد  مینادب  هک  تسا  سب  هزادـنا  نیمه  تسین  نایم  رد  هفیظو  ماجنا  يهلئـسم  نوچ  تروص  ره 
هدرک ادـیپ  ار  برع  میدـق  ياهتلود  ياههناشن  زا  يرایـسب  یملع  ياهـشواک  يواطنط : دـناهدش . دوبان  دـناهدوب و  یمدرم  عفترم  رازگیر و 

اهنآ زا  یناـشن  تسا  هدـش  وجتـسج  هچنآ  تسا  هدوب  ناـشهاگیاج  فاـقحا  هک  داـع  ّتلم  رگم  هدـش ، راد  ربـخ  اـهنآ  لاوـحا  زا  یلو  تسا 
تسه و نآ  رد  یـشقن  طخ و  هک  دـنیبب  راد  هناشن  يهنهک  كاخ  يهدوت  هّپت و  اج  ره  دراد  تداع  برع  هک  هوـالعب  تسا  هدـماین  تسدـب 

نم  » دوعسم نبإ  تءارق  رد  يربط :  21 ِهِفلَخ » نِم  َو  ِهیَدَی  ِنَیب  نِم  . » داع ّتلمب  هتـسباو  ینعی  دنمانیم  ۀیداع »  » ار نآ  تسین  مولعم  شبحاص 
تءارق نکاسم  ّمض  ءای و  اب  لوهجم  بیاغ  هغیـصب  عمجم :  25 مُُهنِکاسَم » ّالِإ  يُری  ال   » 40-1- نآرق . - تسا هدوب  هفلخ » نم   » ياجب هدـعب »

ّثنؤم بیاغ  يهغیـصب  ءات  اب  ّذاش  تءارق  تسا و  یمومع  تءارق  نکاـسم  بصن  بطاـخم و  يهغیـصب  حوتفم  ياـت  اـب  تسا و  هفوک  مدرم 
« مُکاّنَّکَم نِإ  امِیف  مُهاّنَّکَم  دََقل  َو   » 30-1- نآرق . - تسا هدناوخ  درفم  تروصب  مهنکسم »  » شمعا تسا و  هریغ  يرـصب و  نسح  زا  لوهجم 
48-1- نآرق . - میاهداد امـشب  هک  میداد  ار  یئاناوت  نامه  فاقحا  مدرمب  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  دیاز  نا »  » دـناهتفگ یـضعب  عمجم :  26

یتردق اهنآب  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدش  طقاس  هلمج  زا  طرش  باوج  و  دشاب ، طرش  يارب  نا »  » تسا نکمم  دناهتفگ : یـضعب  فشک :
رمع يدایز  یندب و  یلام و  یئاناوت  هک  تسا  هکنیا  روهـشم  ینعم  یلو  دیدشیم ، زواجتم  شکرـس و  رتشیب  میدادیم  امـشب  رگا  هک  میداد 
رات بش  رد  هک  دوب  يروج  ناـش  مشچ  يزیت  ینعی : تسا : هتفگ  هّبنم  بهو  ار  خـلا » ًاعمَـس - مَُهل  اـنلَعَج   » يهلمج و  دـیرادن . امـش  ار  اـهنآ 
ورف نآ  رد  وناز  ات  دندرشفیم و  گنس  رب  دوخ  ياپ  دندینشیم و  ار  رفن  ود  نتفگ  زار  هار  لیم  کی  زا  دندیدیم و  ریش  رد  ار  دیفـس  يوم 

زا دوب  امش  نماریپ  هچنآ  میدرک  كاله  ام  تسا : هتشون  حوتفلا  وبا   27 يرُقلا » َنِم  مَُکلوَح  ام  انکَلهَأ  دََقل  َو   » 326-304- نآرق . - دندرکیم
ار تردق  ياههناشن  ینعی  عمجم :  27 ِتایآلا » اَنفَّرَص  َو  [ » هحفص 532  ] 47-1- نآرق  - نآ دننام  مودس و  نیمز  دومث و  رجح  نوچ  اهرهش 
هک اهیـشوخ  اهتمعن و  يروآ  دایب  یهاگ  مدرم ، زا  هتـسد  کـی  ندرک  دوباـنب  یهاـگ  هزجعم و  تروصب  یهاـگ  میداد  شیاـمن  نوگاـنوگ 

یهاگ دوش  يوریپ  اهنآ  زا  ات  ناکین  فیـصوتب  یهاگ  تسا ، هدیـسر  یتّلمب  هک  تمقن  يراـتفرگ و  رّکذـتب  یهاـگ  تسا  هدـش  هداد  مدرمب 
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دنادرگ ناشرب  ینعی  لـعف  تروصب  مهکفا » : » عمجم  28 مُهُکفِإ » َِکلذ  َو   » 24-1- نآرق . - دوش يرود  اهنآ  شور  زا  ات  ناراکدـب  یفّرعمب 
ذِإ َو   » 22-1- نآرق . - تسا روهـشم  تءارق  ردـصم  تروصب  تسا و  تءارق  کی  زین  لعف  تروصب  دـیدشت  اـب  تسا و  ساـّبع  نبإ  تءارق 
هک دـنامهفیم  هیآ  نیاب  درک  شخب  رفاک  نمؤم و  يهتـسد  ودـب  ار  مدرم  ولج  تاـیآ  رد  نوچ  - 1 رخف :  29 ِّنِجلا » َنِم  ًارَفَن  َکَیلِإ  اـنفَرَص 

تخـس ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هّکم  مدرم  بلاـط  وبا  توف  زا  سپ  نوچ  - 2 دنرفاک . نمؤم و  يهتـسد  ود  نایمدآ  دننام  مه  نایرپ 
نطب مانب  یلزنم  رد  تشگرب و  دش و  دیماان  زین  اجنآ  زا  دـنریذپب  شنخـس  اهنآ  دـیاش  هک  تفر  فیاط  يوسب  ترـضح  نآ  دـندرکیم  رازآ 

یضعب - 3 دندینش . شندناوخ  نآرق  دنتشذگ و  ترضح  نآ  رب  نیبیصن »  » نایرپ زا  رفن  دنچ  دوب  لوغـشم  نآرق  ندناوخب  حبـص  زامنب  لخن 
زا نت  دنچ  يور  هکنیا  زا  دناوخب  ناش  يارب  نآرق  و  دناسرتب ، دب  ماجنا  رس  زا  دناوخب و  ّقح  هارب  ار  نایرپ  دیسر  روتسد  ربمغیپ  هب  دناهتفگ :
: - تسا هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  یـضاق  هک  تسا  هدش  لقن  - 4 دـنناسرتب . دوخ  هورگ  دنونـشب و  نآرق  ات  درک  ربمغیپ  يوسب  يهناور  ار  اهنآ 
مه اهنآ  هک  دـنراد  قاّفتا  قیقحت  لها  و  دنتـسه . تسرپتب  یـسوجم و  یحیـسم و  دوهی و  بهذـمب  ناـیمدآ  دـننام  زین  ناـیّنج   49-1- نآرق
دبع نایرپ  نداد  شوگ  ربمغیپ و  ندـناوخ  نآرق  بش  نآ  رد  هک  تسا  فالتخا  - 5 دنتسه . یبهذم  لامعا  ماجناب  موکحم  دنراد و  هفیظو 

زا ندینش  لیلدب  طقف  ام  يواطنط : تسا . هدوب  هارمه  وا  هک  تسا  روهشم  تایاور  رد  تسا و  هدوبن  ای  تسا  هدوب  ربمغیپ  اب  مه  دوعـسم  هّللا 
میدق و يهفسالف  و  مینکیمن . ارچ  نوچ و  تسا  هدرک  حیرـصت  نآ  دوجوب  نید  هحفـص 533 ] نوچ [  میراد و  لوبق  ار  کلم  ّنج و  نید 

یناسک اپورا  يهفـسالف  زا  و  يدب . اب  ای  دراد  راک  رـس و  یبوخ  اب  ای  وا  دادعتـسا  بجومب  وا  گرم  سپ  زا  یمدآ  حور  دناهتفگ : ناملـسم 
ربمغیپ نآرقب  شوگ  هک  اهنآ  ایآ  تسا و  تسرد  کلم  ّنج و  رد  نایدا  نخس  دناهتفگ : حاورا  اب  طابترا  حاورا و  ملع  هطساوب  هک  دنتـسه 

دوخ نید  رکف و  دناهدشن و  ادج  یندب  زا  دناهتـشاد و  هناگادج  دوجو  دوخ  هک  دناهدوب  یحاورا  ای  دناهدوب  دوهی  صقان  حاورا  زا  دـناهداد 
31-1- نآرق . - تسا هدناوخ  عراضم  لعف  تروصب  ردـقی »  » بوقعی عمجم :  33 َِییُحی » نَأ  یلَع  ٍرِداِقب  ! » دـناهدرک سابتقا  نیمز  مدرم  زا  ار 

نابحاص ینعی  تسا  حیضوت  نایب و  يارب  نم »  » 36-1- نآرق : - دناهتفگ یهورگ  یئاّبج و  دـیز و  نبإ  عمجم :  35 ِلُسُّرلا » َنِم  ِمزَعلا  اُولوُأ  »
نداد نت  تلاسر و  ماجنا  رد  تباث  يهدارا  ياراد  ینعی  دنتـسه  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  يهمه  ینعم  نیاـب  دـندوب و  ناربمغیپ  هک  مزع  هدارا و 

رد دندوب و  مزعلا  اولوا  هک  ناربمغیپ  زا  يهتسد  کی  ینعی  تسا  ضیعبت  نم »  » ینعم دناهتفگ : نیرّـسفم  مومع  مدرم ، يوس  زا  رازآ  جنرب و 
ساسا دـندرک و  خـسن  ار  هتـشذگ  دـندروآ و  هزات  نید  هک  اـهنآ  ینعی  دـناهتفگ : هداـتق  ساـّبع و  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  نآ  زا  دوـصقم 

زا ینعم  نیمه  دّمحم و  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  دنرفن : جنپ  دنناربمغیپ و  نیرتگرزب  تسا و  اهنآ  ّتیـصخشب  هتـسباو  يربمغیپ 
شش دندرک و  یئابیکش  یگداتـسیا و  مدرم  رازآ  ربارب  رد  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  لتاقم  - 2 تسا . هدش  تیاور  زین  قداص  رقاب و  ماما 

. دنتشاد تخـس  يراتفرگ  مادک  ره  هک  بّویا  فسوی و  بوقعی و  دوب و  وا  ندیرب  رـس  رومأم  میهاربا  هک  قاحـسا  میهاربا و  حون و  دندوب :
دوخ زا  یتافـشاکم  مدرم و  ربارب  رد  يرادـیاپ  يارب  داهجب و  دنتـشاد  روتـسد  هک  دنتـسه  ناسک  نآ  دوصقم  دـناهتفگ : یبلک  يّدـس و  - 3

اب عمجم :  35 خـلا » ُکَلُهی - لَهَف  ٌغالَب  [ » هحفـص 534 دـندوب [ . دّـمحم  دوه و  حون و  میهاربا و  تسا : هتفگ  هیلاعلا  وبا  - 4 دندرک . رادومن 
و تسا . هدـناوخ  رما  لـعف  تروصب  غلب »  » هک تسا  لـقن  زلجم  وـبا  زا  و  اـغالب » اوـغلب   » ینعی دـشاب  يدـیکأت  ردـصم  هک  دـناهدناوخ  بصن 
رت شخب  دیما  هیآ  هکنیا  زا  ّقح  تمحرب  يراودـیما  يارب  تسا  هتفگ  جاّجز  و  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  مولعم  تروصب  ءای  حـتفب  کلهی » »

میتشون و هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  ار  نارگید  نخـس  خلا » ِیب - ُلَعُفی  ام  يِردَأ  ام   » يهلمج  9 تیآ . - 1 ام : نخس   25-1- نآرق . - تسین
هدش هتفگ  لّوا  هیآ  نیاب  دنزیم  تمهت  دنکیم و  وداج  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  نارفاک  نخـس  لقن  شیپ  تایآ - رد  نوچ  تفگ : ناوتب  دـیاش 
لابند رد  دنتفگ و  مدرم  اب  نانخس  هنوگنیا  دندوب و  نارگید  هتـشذگ  رد  هچ  دشاب  وداج  تمهت و  هک  درادن  یگزات  اههتفگ  هنوگنیا  تسا :
مدرم امـش  نم و  رـس  رب  هک  مین  هاگآ  تشونرـس  زا  نوچ  مرادن  مه  رتشیب  ياعّدا  تسین  هزات  منانخـس  هک  روط  نامه  تسا  هدش  هتفگ  نآ 

دناهتـسناد خوسنم  ار  هیآ  هکنیا  نیرّـسفم  هکنیا  رگید و  يارـسب  اـی  ناـهج و  نیاـب  هاوخ  ناملـسم و  ریغ  هچ  ناملـسم و  هاوـخ  دـیآیم  هچ 
نامه يارب  تسا  يرطاخ  شمارآ  يرادـلد و  تسا ، هدـش  هداد  شزرمآ  ای  حـتف  دـیون  هک  رگید  تاـیآ  رد  اریز  تسناد  تسرد  ناوتیمن 
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59-31- نآرق : - دـیوگب نارفاک  ینادان  تراسج و  ربارب  رد  ربمغیپ  هک  تسا  ماع  هلمج  هکنیا  یلو  تسا  اهنآ  اـب  ربمغیپ  هک  یتّدـم  مدرم و 
دیحوت و ساسا  رب  ربمغیپ  زور  نآ  نانخـس  هک  تسا  تسرد  مه  زورما  ات  بلطم  هکنیا  و  مراد . ربخ  تشونرـس  زا  هن  منارگید و  ریغ  نم  هن 

ماهلا نودب   ] ترـضح نآ  هک  میدـقتعم  مه  نونکا  ام  زین  تسا و  هدوب  نیمه  ناربمغیپ  يهمه  تیرومأم  هک  نانچ  تسا  هدوب  داعم  تّوبن و 
هچ منادـن  هک  درک  مالعا  مدرمب  هیآ  هکنیا  يهلیـسوب  مه  زور  نآ  هکنانچ  تسا ، هدوب  ربخیب  نایناهج  ناـهج و  تشونرـس  زا  يدـنوادخ ]
زج میوگیمن  يزیچ  دوخ  زا  مرادن و  یئاعّدا  نم  هک  دشاب  بلطم  نیمه  ندرک  نشور  يارب  دیاش  خلا » ُِعبَّتَأ - نِإ   » دـعب يهلمج  دوشیم و 
هیآ هکنیا  رخآ  يهلمج  - 2 هحفص 535 ]  ] 466-450- نآرق . - دوب مهاوخ  رادربخ  هدنیآ  زا  دوش  یماهلا  رگا  هّتبلا  دوش و  ماهلا  نمب  هچنآ 
نم راک  رد  هک  دـشاب  هکنیا  يارب  نیبم »  » يهملک میتشون  همجرت  رد  هک  روط  نامه  دـیاش  تسا  هدـش  رارکت  رایـسب  هک  خـلا » ّالِإ - اـَنَأ  اـم  »

-32- نآرق . - منکیمن ناهنپ  يزیچ  میوگیم و  راکـشآب  هک  تسا  نیمه  مرادـن  مراد و  هچ  ره  تسین و  ریوزت  یئامندوخ و  لطاب و  ياـعّدا 
نآ نیمزرس و  نآ  رد  نوچ  هک  دشاب  يورنیا  زا  نخس  هنوگ  هکنیا  ندروآ  نایمب  دیاش  َلِیئارـسِإ » ِیَنب  نِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  َو   » تیآ 10 - 3 47
زا رگا  هک  تسا  هتفگ  دناهدوب  هاگآ  نآ  زا  شیب  امک  تسا و  هدوب  هتخانـش  هدید و  دوهی  نید  تسا  اهنآ  اب  وگتفگ  هکنیا  يور  هک  یمدرم 

!. - دیراد ياهناهب  هچ  درک و  دیهاوخ  هچ  داد  تداهـش  نآ  یتسردـب  تفریذـپ و  ار  نانخـس  هکنیا  یـسک  نید  نآب  نادنمـشناد  داژن و  نآ 
دشابن تسرد  تسا  هتفگ  ولجب  هیآ  هکنیا  طابترا  يارب  رخف  ماما  هک  نآ  دیاش  خلا » یسُوم - ُباتِک  ِِهلبَق  نِم  َو   » تیآ 12 - 4 55-13- نآرق

، هکنیا زا  شیپ  تسین و  هقباسیب  زیچ  نآرق  هکنیا  هک  خـلا » ًاعدـِب - ُتنُک  ام   » تیآ 9 يهلمج  تبـسانم  هب  تسا  هدـش  هتفگ  یّلک  رظن  زا  و 
تسا اهبرع  امش  دوخ  نابزب  نآرق  هکنیا  تسا و  هدوب  مدرم  نآ  نابزب  باتک  نآ  هّتبلا  تسا  هدش  هتفریذپ  نآ  بلاطم  هک  تسا  هدوب  تاروت 

- نآرق -45-13- نآرق !. - یتخـس رـس  یهاوخ و  دوخ  زج  دیراد  هکنیا  شریذـپ  زا  ریگولج  هچ  سپ  تسا  هدرمـش  تسرد  ار  باتک  نآ  و 
ردام و مکـش  نارود  هک  دشاب  حـلاص  ناسنا  ندناسانـش  میدرک ، همجرت  هکنانچ  دـیاش  خـلا » َناسنِإلا - اَنیَّصَو  َو   » تیآ 15 - 5 217-200

هدش یفّرعم  حلاصان  مدآ  هک  تسا  دعب  تیآ  نآ  ربارب  رد  دوشیم و  تخبکین  بوخ و  يدرف  دوشیم و  ماجنا  یبوخب  وا  دـشر  یکدوک و 
37-13- نآرق . - دشابن تسرد  تسا  هدش  لزان  نّیعم  صخش  يارب  دننک  تباث  دناهتـساوخ  هک  یجیهال  فیرـش  رخف و  ماما  دیاش  تسا و 
ربـک و هکنیا  اـب  تسا  هدـش  هدروآ  داـیز  تاـیآ  رد  ضرـالا » یف   » دـیق اـب  هلمج  هنوـگنیا  ِضرَـألا » ِیف  َنوُِربکَتـسَت   » يهلمج تـیآ 20  - 6
 ] 51-21- نآرق  - دیق ود  هکنیا  سپ  درادن  ینشور  ینعم  ّقحلا » ریغب   » دیق زین  تسا و  نیمز  يور  رب  هک  تسا  هدنز  مدآ  يوخ  يزارفندرگ 

رهـش و رد  امـش  ینعی  عاـمتجا  اـب  تسا  سک  نینچ  يهطبار  نداد  ناـشن  يارب  دـیق  هکنیا  تفگ : ناوتب  دـیاش  تسیچ ! يارب  هحفص 536 ]
راـک هکنیا  سپ  دـنتفگیم  تسرد  اـهنآ  نوـچ  دوـب  ّقحاـنب  راـک  هکنیا  دـیدرکیم و  يزارف  ندرگ - ناربـمغیپ  اـب  دوـخ  راـید  تـکلمم و 

ذِإ  » تیآ 29 - 7 دـیدرک . دـب  مه  ار  نارگید  دـیدوب  دـب  دوخ  هک  هوالع  سپ  درک  زاب  زین  ار  اهنآ  يراگزاسان  هار  مدرم  ولج  رد  تسیاشان 
میرادـن هطاحا  شنیرفآ  ملاعب  ام  نوچ  میئوگیم : ّنج  يارب  مه  اجنیا  میتفگ  کلم  يارب  هرقب  يهروس  رد  هکنانچ  خـلا » ًارَفَن - َکَیلِإ  انفَرَص 

هک هکنیا  هب  تسا  مدرم  هّجوت  يارب  ّقـح  نخـس  نآرق و  هب  اـهنآ  نداد  شوـگ  و  میربـخیب ، اـهنآ  زا  اـم  هک  دـشاب  یئاـهزیچ  تسا  نکمم 
تسرپتب ياهبرع  امش  زج  تسین  تقیقح  ّقح و  زا  نادرگ  ور  يدوجوم  چیه  دنتسه و  میلـست  قیاقح  نیاب  امـش  زا  ناهن  زومرم  تادوجوم 

هحفص 537]  ] 42-13- نآرق . - هاوخ دوخ  دندرخیب و  امش  نوچ  هک  اهنآ  و 

دّمحم ص هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   47 - 

ات 38] تایآ 1  [: 47  ] دّمحم هروس  ]

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1628 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


َو ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  [ 1  ] مَُهلامعَأ َّلَـضَأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  نَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
َنیِذَّلا َّنَأ  َو  َلِطابلا  اوُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَِأب  َکـِلذ  [ 2  ] مَُهلاب َحَلـصَأ  َو  مِِهتائِّیَـس  مُهنَع  َرَّفَک  مِهِّبَر  نِم  ُّقَحلا  َوُه  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ 
اوُّدُـشَف مُهوُُمتنَخثَأ  اذِإ  یّتَح  ِباقِّرلا  َبرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف  [ 3  ] مَُهلاثمَأ ِساّنِلل  ُهّللا  ُبِرـضَی  َِکلذَـک  مِهِّبَر  نِم  َّقَحلا  اوُعَبَّتا  اُونَمآ 

اُوِلُتق َنیِذَّلا  َو  ٍضعَِبب  مُکَـضَعب  اَُولبَِیل  نِکل  َو  مُهنِم  َرَـصَتنال  ُهّللا  ُءاشَی  َول  َو  َِکلذ  اهَرازوَأ  ُبرَحلا  َعَضَت  یّتَح  ًءادـِف  اّمِإ  َو  ُدـَعب  انَم  اّمِإَف  َقاثَولا 
نِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 6  ] مَُهل اهَفَّرَع  َۀَّنَجلا  ُمُُهلِخُدی  َو  [ 5  ] مَُهلاب ُِحلُصی  َو  مِهیِدهَیَس   765-1- نآرق [ - 4  ] مَُهلامعَأ َّلُِضی  نَلَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف 

َطَبحَأَف ُهّللا  َلَزنَأ  اـم  اوُهِرَک  مُهَّنَأـِب  َکـِلذ  [ 8  ] مَُهلاـمعَأ َّلَـضَأ  َو  مَُهل  ًاـسعَتَف  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َو  [ 7  ] مُکَمادـقَأ تِّبَُثی  َو  مُکرُـصنَی  َهّللا  اوُرُـصنَت 
[10  ] اُهلاثمَأ َنیِِرفاکِلل  َو  مِهیَلَع  ُهّللا  َرَّمَد  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُظنَیَف  ِضرَألا  ِیف  اوُریِـسَی  مَلَف  َأ   319-1- نآرق [ - 9  ] مَُهلامعَأ

نِم يِرَجت  ٍتاـّنَج  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخدـُی  َهّللا  َّنِإ  [ 11  ] مَُهل یلوَم  ـال  َنیِِرفاـکلا  َّنَأ  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلوَم  َهّللا  َّنَأـِب  َکـِلذ 
ِیتَّلا َِکتَیرَق  نِم  ًةَُّوق  ُّدَشَأ  َیِه  ٍۀَیرَق  نِم  نِّیَأَک  َو  [ 12  ] مَُهل ًيوثَم  ُراّنلا  َو  ُماعنَألا  ُلُکَأت  امَک  َنُولُکأَی  َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ُراهنَألا  اَِهتَحت 

703-1- نآرق [ - 14  ] مُهَءاوهَأ اوُعَبَّتا  َو  ِِهلَمَع  ُءوُـس  َُهل  َنِّیُز  نَمَک  ِهِّبَر  نِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناـک  نَمَف  َأ  [ 13  ] مَُهل َرِـصان  الَف  مُهانکَلهَأ  َکتَجَرخَأ 
ٍلَسَع نِم  ٌراهنَأ  َو  َنِیبِراّشِلل  ٍةََّذل  ٍرمَخ  نِم  ٌراهنَأ  َو  ُهُمعَط  رَّیَغَتَی  َمل  ٍنََبل  نِم  ٌراهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِریَغ  ٍءام  نِم  ٌراهنَأ  اهِیف  َنوُقَّتُملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلا  ُلَثَم 

ُعِمَتسَی نَم  مُهنِم  َو  [ 15  ] مُهَءاعمَأ َعَّطَقَف  ًامیِمَح  ًءام  اوُقُس  َو  ِراّنلا  ِیف  ٌِدلاخ  َوُه  نَمَک  مِهِّبَر  نِم  ٌةَرِفغَم  َو  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  نِم  اهِیف  مَُهل  َو  یفَـصُم 
َو [ 16  ] مُهَءاوهَأ اوُعَبَّتا  َو  مِِهبُوُلق  یلَع  ُهّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاِفنآ  َلاق  اذ  اـم  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاـق  َكِدـنِع  نِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یّتَح  َکـَیلِإ 

مُهارکِذ مُهتَءاج  اذِإ  مَُهل  ّینَأَف  اهُطارشَأ  َءاج  دَقَف  ًۀَتَغب  مُهَِیتَأت  نَأ  َۀَعاّسلا  َّالِإ  َنوُرُظنَی  لَهَف  [ 17  ] مُهاوقَت مُهاتآ  َو  ًيدُه  مُهَداز  اوَدَتها  َنیِذَّلا 
ُلوُقَی َو   924-1- نآرق [ - 19  ] مُکاوثَم َو  مُکَبَّلَقَتُم  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ِتاـنِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُـمِلل  َو  َِکبنَذـِل  رِفغَتـسا  َو  ُهّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  مَلعاَـف  [ 18]

ِّیِـشغَملا َرَظَن  َکَیلِإ  َنوُرُظنَی  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َتیَأَر  ُلاتِقلا  اَـهِیف  َرِکُذ  َو  ٌۀَـمَکُحم  ٌةَروُس  َتلِزنُأ  اذِإَـف  ٌةَروُس  َتلُِّزن  ـال  َول  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
نَأ ُمتیَّلََوت  نِإ  ُمتیَـسَع  لَهَف  [ 21  ] مَُهل ًاریَخ  َناـَکل  َهّللا  اُوقَدَـص  وَلَف  ُرمَـألا  َمَزَع  اذِإَـف  ٌفوُرعَم  ٌلوَق  َو  ٌۀَـعاط  [ 20  ] مَُهل یلوَأَـف  ِتوَملا  َنِم  ِهیَلَع 
یلَع مَأ  َنآرُقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  [ 23  ] مُهَراصبَأ یمعَأ  َو  مُهَّمَـصَأَف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  [ 22  ] مُکَماحرَأ اوُعِّطَُقت  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُدِـسُفت 
َِکلذ [ 25  ] مَُهل یلمَأ  َو  مَُهل  َلَّوَس  ُناطیَّشلا  يَدُهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَعب  نِم  مِهِرابدَأ  یلَع  اوُّدَترا  َنیِذَّلا  َّنِإ   594-1- نآرق [ - 24  ] اُهلافقَأ ٍبُوُلق 

مُهَهوُجُو َنُوبِرضَی  ُۀَِکئالَملا  ُمُهتَّفََوت  اذِإ  َفیَکَف  [ 26  ] مُهَرارـسِإ ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ِرمَألا  ِضَعب  ِیف  مُکُعیُِطنَـس  ُهّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاق  مُهَّنَِأب 
َجِرُخی َنل  نَأ  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  مَأ  [ 28  ] مَُهلامعَأ َطَبحَأَف  ُهَناوضِر  اوُهِرَک  َو  َهّللا  َطَخسَأ  ام  اوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 27  ] مُهَرابدَأ َو 

َو [ 30  ] مَُکلاـمعَأ ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ِلوَـقلا  ِنَحل  ِیف  مُهَّنَفِرعََتل  َو  مُهامیِِـسب  مُـهَتفَرَعَلَف  مُهَکاـنیَرََأل  ُءاـشَن  وـَل  َو   553-1- نآرق [ - 29  ] مُهَناغـضَأ ُهّللا 
ِدَعب نِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 31  ] مُکَرابخَأ اَُولبَن  َو  َنیِِرباّصلا  َو  مُکنِم  َنیِدِهاجُملا  َمَلعَن  یّتَح  مُکَّنَُولبََنل 

مَُکلامعَأ اُولِطُبت  ـال  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 32  ] مَُهلامعَأ ُِطبُحیَـس  َو  ًائیَـش  َهّللا  اوُّرُـضَی  َنل  يدُهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام 
َو ِملَّسلا  َیلِإ  اوُعدَت  َو  اُونِهَت  الَف   657-1- نآرق [ - 34  ] مَُهل ُهّللا  َرِفغَی  نَلَف  ٌراّفُک  مُه  َو  اُوتام  َُّمث  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 33]

مُکلَئـسَی َو ال  مُکَروُجُأ  مُِکتُؤی  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُؤت  نِإ  َو  ٌوَهل  َو  ٌبَِعل  اینُّدـلا  ُةاـیَحلا  اَـمَّنِإ  [ 35  ] مَُکلاـمعَأ مُکَِرتَی  َنل  َو  مُکَعَم  ُهّللا  َو  َنوَلعَـألا  ُُمتنَأ 
نَم َو  ُلَخبَی  نَم  مُکنِمَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفُنِتل  َنوَعُدت  ِءالُؤه  ُمتنَأ  اه  [ 37  ] مُکَناغضَأ جِرُخی  َو  اُولَخبَت  مُکِفُحیَف  اهوُمُکلَئسَی  نِإ  [ 36  ] مَُکلاومَأ

 ] 587-1- نآرق [ - 38  ] مَُکلاثمَأ اُونوُکَی  ـال  َُّمث  مُکَریَغ  ًاـموَق  لِدبَتـسَی  اوَّلَوَتَت  نِإ  َو  ُءارَقُفلا  ُُمتنَأ  َو  ُِّینَغلا  ُهّللا  َو  ِهِسفَن  نَع  ُلَـخبَی  اـمَّنِإَف  لَـخبَی 
« لاثمأ . » دمآ رـسب  دش و  دوبان  سعت » . » درک راتـشک  رد  يدایز  یتخـس و  ینعی  ودعلا » یف  نخثا   » زا هومتنخثا » : » تاغل ینعم  هحفص 539 ]

بآ نسآ » . » دنگوسمه قیفر ، تسود ، هدش ، دازآ  هدننک ، دازآ  هدنب ، اقآ  کلام ، یلوم » . » ربارب و  هحفص 540 ] دننامه [  ینعمب  لثم  عمج 
متس ندروآ ، عزفب  لّوا  حتفب  رتو  ردصم  زا  مکرتی » . » زیچ ره  لّوا  هناشن و  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  طرش  عمج  طارشا » . » ّریغتم نوگرگد و 

هار ریگولج  دـندش و  رفاک  هکنانآ   1 راگزرمآ . ناسر  يزور  راگدیرفآ  مانب  همجرت : ندرک . مک  یـسک  ّقح  لام و  زا  ندـناسر ، دنـسپان  و 
يوـس زا  یتسردـب  هـک  ار  نآ  دـنتفریذپ  راـکوکن و  دــندش و  نمؤـم  هـک  اـهنآ  2 و  دـنک . دوباـن  زین  ار  ناـشوکن  ياـهراک  دـنوادخ  ّقـح 
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نارفاک هک  تسا  نآ  زا  ازج  دزم و  هکنیا   3 دیامن . هارب  ور  ناشراک  و  دنک ، ناشنیب  هدیـشوپ و  ار  ناشاهیدب  هدمآ  دّمحمب  ناشراگدرورپ 
رادومن ناشیارب  ار  مدرم  راک  هنومن  دنوادخ  هنوگنیدـب  دسر 4 و  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  دنور  یتقیقح  لابندـب  نانمؤم  دـنلطاب و  وریپ 

ناشدیـشکب دـیناوت  ات  دـیوش  ورب  ور  نارفاک  اب  وچ  دـیاب ] هک  تسا  ور  نیمه  زا  دربیم و  نآ  نایز  دوس و  هدرک  هچ  ره  هک  ره  هک   ] دـنکیم
هک هاگنآ  ات  دینک  اهر  دیریگ و  اهبناج  ای  دینک  دازآ  دیهن و  ّتنم  ای  سپ  نآ  زا  دیدنبب و  راوتـسا  ار  ناریـسا  دینک و  ناش  هراچیب  هکنادـنچ 

ماقتنا نارفاـک  زا  هدرکاـن ] گـنج   ] دـنوادخ دوب  تحلـصم  رگا  و  نارفاـک ، اـب  امـش  يهفیظو  تسا  هکنیا  دـینیبن . گـنج  ینیگنـس  جـنر و 
دندـش هتـشک  ادـخ  هار  رد  هکنانآ  هّتبلا  و  دـینک ] رادومن  دوخ  ناوت  درخ و  اـت   ] دـنک شیاـمزآ  رگدـکی  هب  ار  امـش  یتسیاـب  یلو  تفرگیم 

رد 6 و  دـنک . تسرد  ناـشرگید  ناـهج  راـک  درب و  تسار  هارب  دوز   5 ناشیزابناجب ] دـنوادخ  هک   ] دوب دـهاوخن  دوسیب  دوبان و  ناـشراک 
رفاک هک  اهنآ  8 و  درادب . ناتاجرباپ  دـنک و  ناتیرای  وا  دـینک  ّقح  يرای  رگا  نینمؤم  يا  سپ   7 دنک . ناشنورد  هدناسانـش  اهنآب  هک  یتشهب 
رگم درک 10  هابت  ناشراک  هک  ات  دندیدنسپن  ار  ّقح  يهدمآ  دورف  هک  يور  هکنیا  زا   9 دنک . هدوهیب  ار  ناشراک  وا  دنشاب و  نوگنرس  دندش 
هّتبلا و  تسا . هدرک  ناشنوگنرـس  دنوادخ  هنوگچ  هک  دـننیبب  ار  دوخ  زا  شیپ  مدرم  ماجنا  رـس  ات  دـناهدرکن  شدرگ  نیمز  يور  هکنیا  دوخ 

هحفص 541] يروای [  ار  نارفاک  تسا و  نینمؤم  نابیتشپ  تسود و  دنوادخ  اریز  تسا 11  هدش  تشونرسب  نآ  دننامه  نارفاک  هکنیا  يارب 
رفاک هک  اهنآ  دشاب و  ناور  نآ  رد  اهدور  هک  دنک  نورد  یتشهبب  دندرک  بوخ  راک  هدـش و  نمؤم  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  هّتبلا  دشابن 12 

نوریب تراید  رهـش و  زا  ار  وت  هچرگا  دّـمحم  يا  دنراد 13  نیـشتآ  هاگیاج  ماجنارـسب  یلو  دنروخیم  نایاپ  راهچ  نوچمه  هچرگ  دندش 
وت و نوچ   ] هکنآ دوـش  رگم  دیـسرن 14  ناشدایرفب  سک  میدرک و  كاله  دـندوب  رتاناوت  دوخ  راید  رد  هک  ار  یمدرم  رایـسب  نکل  دـندرک 
15 دش ! دوخ  ياههتـساوخ  لابندب  درک و  هولج  شیارب  شدب  راک  هک  دنـشاب  یـسک  نوچ  دـنراد  دوخ  راگدرورپ  زا  لیلد  درخ و  نینمؤم ]
- دور رد  ریـش  دوشن و  نوگرگد  شبآ  هک  تسا  اهدور  اجنآ  رد  تسا : هدش  هدـعو  ناراکزیهرپب  هک  تشهب  نآ  يهناشن  دیونـشب ] نونکا  ]
ره زا  اـجنآ  مدرم  يارب  یّفـصم و  لـسع  ياـههناخدور  مه  دراد و  ذـیذل  بارـش  زا  اـهدور  زین  دوشیمن و  دـب  شاهزم  هک  تسا  یئاـههناخ 
رد هتـسویپ  هکنآ  اب  اهنآ  اـیآ  دـنوشیمن ] نآ  رب  شنزرـس  هک  تسا  اههتـشذگ  رب   ] ناـشراگدرورپ يوس  زا  یـششوپ  تسا و  مهارف  ياهویم 

اهنآ دنماجنارسدب  مدرم  نیمه  زا  دّمحم  يا   16 تسا ! ربارب  دنک  ادج  مه  زا  ار  شیاههدور  هک  دـنزیرب  شیولگب  یغاد  بآ  تسا و  شتآ 
ار اهنیا  تفگیم ! هچ  دّمحم  نونکا  مه  دنـسرپ : دنراد  درخ  ملع و  هک  اهنآ  زا  دنور  نوریب  وت  دزن  زا  نوچ  دنهدیم و  شوگ  تنخـس  هب  هک 

دوزفا ناشتیاده  رب  دنوادخ  دنتسه  تیاده  ناهاوخ  هک  ناسک  نآ  نکل  دنتفر 17  دوخ  ياههتساوخ  یپ  رد  تسا و  هداهن  رهم  لد  رب  ادخ 
ناشرس رب  زیخاتـسر  ناهگان  هک  دننیب   18 نیرفاک ] رهمب و  لد  نیقفانم  نآ   ] دادـب ناشیاوقت  دوس و  اـی ]  و  . ] دومن ناـش  يراـکزیهرپ  هار  و 
یئادخ دنوادخ  زج  نادـب  نونکا   19 دـنرب ! ینابیتشپ  هبوت و  زا  يدوس  هچ  هاگنآ  سپ  تسا . هدـمآ  نونکا  مه  نآ  ياـههناشن  نوچ  دیـسر 
ماجنا رس - دیدرگب و  اجک  رهب  هک  هاوخب  ترفغم  نمؤم  نز  درم و  يارب  مه  نک و  دوخ  هانگ  زا  رافغتسا  سپ  دروآ ] زیخاتـسر  هک   ] تسین

لزان راوتسا  نشور و  ياهروس  نوچ  و  دوشیمن ! لزان  ياهروس  ارچ  دنیوگیم : نینمؤم  سب 20  تسا و  هاگآ  نادب  دنوادخ  دیوش  نیزگیاج 
دوخ رودـب  تسا و  هحفـص 542 ] گرم [  مدـب  هک  یـسک  نانچمه  دـنرگنیم  وتب  نالد  رامیب  هک  ینیب  دـشاب  نآ  رد  گنج  زا  یمان  دوش و 

دندوب یتسارب  ادخ  اب  دشیم  يراک  گنهآ  نوچ  دـنتفگیم و  یتسردـب  نخـس  دـندربیم و  نامرف  رگا  هک  ناشیارب  ياو  سپ  درگنیم 21 
هک دینک  یبارخ  نانچ  دیدرک  مالساب  تشپ  يزور  رگا  دیراد  راظتنا  نیقفانم  امـش  هن  ایآ   22 یلد ] دب  غورد و  زا   ] تسا رتهب  ناشیارب  هّتبلا 
ادخ ار  اهنیا   24 دنراد !] دیلپ  يراکفا  نینچ  هک   ] تسا لفق  ناش  لد  رب  ای  دنشیدنایمن  نآرق  هب  رگم  دینکن 23  محر  مه  دوخ  دنواشیوخب 

تسا ناطیش  دنوریم  یگریتب  دندرگیم و  رب  ّقح  هار  يرادومن  زا  سپ  هک  اهنآ  هّتبلا  روک 25  رک و  ناشمشچ  شوگ و  تسا و  هدرک  تنعل 
ار ادـخ  يهداتـسرف  ورف  هک  نارفاـکب  نیقفاـنم  هـکنیا  هکنوـچ  دوـمن 26  یندـش  ناـش  مـشچب  ار  ناـشوزرآ  درک و  هتـسارآ  ارناـشراک  هـک 
تسا 27 راد  ربخ  ادخ  ناشزار  زا  هکنیا  اب  میرادب ] هدیشوپ  ار  ربمغیپ  فاصوا  هک   ] ار امش  میربنامرف  اهراک  ياهراپب  دنتفگ : دندیدنسپیمن 

دندیدنسپن وا  يدونشوخ  دندش و  ادخ  مشخ  وریپ  هکنآ  يازـسب  دنبوکب 28  ناشور  تشپ و  رب  ناگتشرف  هک  هاگنآ  دنـشاب  هنوگچ  دوخ  و 
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اب  30 دنکیمن ! رادومن  ادخ  ار  ناش  ینورد  ياههنیک  زگره  هک  دـنراد  نامگ  نالد  رامیب  هکنیا  رگم   29 درک . هابت  ناش  بوخ  ياهراک  ات 
تسا راد  ربخ  ناشراک  زا  دنوادخ  هچ  یسانشب  ناش  نخـس  ناس  هرهچ و  زا  هک  میهد  ناشن  ار  اهنآ  دّمحم  يا  وتب  میناد  حالـص  رگا  هکنیا 

رفاک و هک  اهنآ  میئامنب 32 و  میئامزایب و  ناتنخس  راتفگ و  مینک و  رادومن  ار  ابیکش  دهاجم و  مدرم  ات  مینکیم  شیامزآ  ار  امش  هّتبلا  31 و 
راک يدوزب  وا  دنرادن و  نایز  ادخب  دندرک  یتخـسرس  هزیتس و  ربمغیپ  اب  دوب و  رادومن  ناشیارب  تسار  هار  هکنیا  اب  دـندش  ّقح  هار  ریگولج 
هار ولج  دندش و  رفاک  هک  اهنآ  هّتبلا  دینکن 34 و  هابت  دوخ  کین  راک  دیرب و  لوسر  ادـخ و  نامرف  نینمؤم  يا  سپ  دنک 33  هابت  ناشکین 

رترب هک  دیناوخن  شزاسب  ار  اهنآ  دـینکن و  یتسـس  گنج  راک  رد  امـش  ناشدزرماین 35 و  ادـخ  زگره  دـندرمب  رفک  نامه  اب  دنتـسب و  ّقح 
نمؤـم رگا  يزاـب و  تسا و  هدوـهیب  ناـهج  هکنیا  یگدـنز  نوـچ  دـنکیمن 36  مک  امـش  ياـهراک  دوس  زا  تسا و  امـش  اـب  ادـخ  دـیتسه و 

دیشخب و دیهاوخن  دهاوخب  ار  امـش  لام  و  هحفـص 543 ] دشوکب [  رگا  دهاوخیمن 37 و  ار  ناتلام  دـهدیم و  ار  ناتدزم  دیـشاب  راگزیهرپ 
هکنآ دنشاب و  لیخب  ياهتسد  هّتبلا  دینک و  ّقح  هارب  ششخب  ات  دننکیم  توعد  ار  امش  هک  دیـشاب  ربخاب  سپ  دنک 38  رادومن  ار  ناتاههنیک 

ناتیاجب رگید  یهورگ  دینک  تشپ  ّقح  نخسب  رگا  تسا و  زاینیب  ادخ  دیرادان و  امش  اریز  دش ] مورحم  دزم  زا  هک   ] درک دوخب  درک  لخب 
نایفوک باسحب  تسا و  هیآ  لهچ  هرصب  مدرم  باسحب  هروس  هکنیا  تایآ  عمجم : نیرّسفم : نخـس  دنـشابن . نامرف  ان  امـش  نوچ  هک  دروآ 

باسحب نیبراّشلل »  » يهملک زین  دناهتسناد و  هیآ  رخآ  هک  تسا  اهرازوا »  » رد فالتخا  و  دناهتـسناد ، هیآ  هن  یـس و  نارگید  تشه و  یس و 
یّکم كاّحـض  يّدـس و  هنیدـمب : ای  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  فشک : تسا . هیآ  رخآ  هرـصب  ياـه  يراـق -

َیِه ٍۀَیرَق  نِم  نِّیَأَک  َو   » هیآ هکنیا  رگم  تسا  یندـم  دـناهتفگ  هداتق  ساّبع و  نبإ  تسا . هدـش  لزان  هنیدـمب  تسا : هتفگ  دـهاجم  دناهتـسناد .
هیآ نیاـب  درک . رثا  لد  رد  شنهیم  يرود  هودـنا  تسیرگن و  زاـب  هّکمب  دـش  هنیدـم  يهـناور  هّـکم  زا  ربـمغیپ  نوـچ  هـک  خـلا » ًةَّوـُق - ُّدَـشَأ 

هقدـص رگا  ینعی  عمجم :  1 مَُهلامعَأ » َّلَـضَأ  . » دـنمانیم زین  لاـتقلا  ةروس  ار  هروس  هکنیا  ناـیبلا : حور   268-220- نآرق . - دنداد شیرادلد 
. دنرادن يدزم  رگید  ملاعب  دناهدرکن و  يراک  نینچ  ایوگ  هک  درک  دوبان  ارنآ  ادخ  دندومن  دازآ  مالغ  ای  دندرک و  نامهم  یئاریذپ  ای  دنداد 
ار مدرم  كاروخ  زور  کی  مادک  ره  دـندرک و  مهارف  نوشق  ردـب  گنج  يارب  هک  دنتـسه  شیرق  نارـس  رفن  هد  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

ياهیدـب دـننامه  لـثم و  میتفگ  هک  نانخـس  هکنیا  دـننامب  ینعی  عمجم :  3 مَُهلاثمَأ » ِساـّنِلل  ُهّللا  ُبِرـضَی  َِکلذَـک   » 23-1- نآرق . - دندادیم
تـسا هکنیا  تسا  هدش  مدرمب  طوبرم  لثم  هک  مهلاثما »  » زا دوصقم  و  دنکیم . نشور  مدرم  يارب  ادخ  ار  نانمؤم  بوخ  ياهراک  نارفاک و 
دّمحم تّما  يارب  ادخ  دـنکیم  نشور  نینچ  هکنیا  ینعی  فشک :  50-1- نآرق . - اهنآ يهدافتـسا  تسا و  مدرم  يارب  لـثم  هنوگ  هکنیا  هک 

هچ ره  هک  دروآیم  مدرم  يارب  ادـخ  هک  یناگمه  تسا  یلثم  هکنیا  رخف : ار . مدرم  نآ  يدوبان  اـهنآ و  زا  شیپ  هحفص 544 ] مدرم [  لاثما 
َبرَـضَف . » دراد دزم  تسا و  دنـسپ  تسا  ّقح  زا  يریگلابند  هچنآ  و  دوب ، دـهاوخ  نآ  لابندـب  يراـتفرگ  تسا و  دودرم  تسا  لـطاب  يوریپ 

. دیشکب ار  اهنآ  هحلسا  اب  دینزب و  ار  ناشاهندرگ  مهباقر » اوبرضاف   » ینعی دارفا  هب  تسا  بوصنم  برـض »  » يهملک فشک :  4 خلا » ِباقِّرلا -
ریسا مکحم  ياهدنب  اب  دیـشاب  بظاوم  نتفرگ  ریـسا  رد  ینعی  َقاثَولا » اوُّدُشَف   » دیدرک ناش  هراچیب  دش و  دایز  راتـشک  ینعی  مُهوُُمتنَخثَأ »  » و

هیآ هکنیا  مکح  رد  عمجم :  4 خلا » انَم - اّمِإَف   » 241-220- نآرق -177-160- نآرق -21-1- نآرق . - دنشکن ار  امـش  اهنآ  ات  دیدنبب  ار  دوخ 
ربارب رد  ای  دنک  دازآ  دریگب و  اهبناج  ای  دنک  دازآ  هک  دنتسه  ماما  رایتخاب  نارفاک  ناریسا  دناهتفگ  فسوی  وبا  ّیعفاش و  - 1 تسا : فالتخا 
نتشک ّقح  ماما  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دنک 2 - مالغ  ار  وا  دروآ و  رد  يرگید  یگدنب  هب  ای  و  دشکب ، ای  دـنک  دازآ  ناناملـسم  يارـسا 

نیاب تسا  خوسنم  هیآ  دناهتفگ : جـیرج  نبإ  يّدـس و  هداتق و  - 3 دنک . دازآ  يزیچ  ربارب  رد  ای  دنک ، دازآ  ای  دنک ، مالغ  ای  دـیاب  و  درادـن ،
ادف ردب  ناریـسا  زا  ربمغیپ  هکنوچ  تسا  هدشن  خـسن  هیآ  مکح  دـناهتفگ : ءاطع  رمع و  نبإ  - 4 مُهوُُمتدَجَو » ُثیَح  َنیِکِرـشُملا  اُوُلتقاَف   » هیآ

هکنآ - 1 تسا : روج  ود  ریـسا  هک  تسا  تیاور  ام  ياهماما  زا  و  درک . اهر  داهن و  ّتنم  يرگیدـب  تشک و  ار  طیعم  یبأ  نب  هبقع  تفرگ و 
ادف ای  ندرک  دازآ  ّقح  دنـشکب و  دیاب  ار  ریـسا  هنوگنیا  تسا  هدشن  مامت  گنج  دندروخ و  دز و  رد  مدرم  زونه  دوشیم و  ریـسا  گنج  رد 

- نآرق -16-1- نآرق . - تسا ریـسا  روجنیا  يارب  الاب  يهناگجنپ  تارایتخا  دوشیم  ریـسا  گـنج  یماـمت  زا  سپ  هکنآ  - 2 دنرادن . نتفرگ 
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هتـشادرب ناش  ندرگ  زا  رفاک  نایوجگنج  هانگ  لاـبو و  رز و  گـنج و  يهلیـسوب  ینعی  يربط :  4 اـهَرازوَأ » ُبرَحلا  َعَضَت  یّتَح   » 558-510
 ] 36-1- نآرق - - رب هحلسا  نایگنج  هک  هاگنآ  ات  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دنـشاب . ربمغیپ  ادخ و  ربنامرف  دنوش و  ناملـسم  یگمه  هک  دوش 
ات تفگ : جاّجز  دنـشاب . شزاس  تملاسم و  رد  نیملـسم  اب  ای  دـنوش  ناملـسم  مدرم  ات  ینعی  تفگ : ءاّرف  عمجم : دـنهن . نیمز  هحفص 545 ]

ادـخ هار  رد  هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  4 ِهّللا » ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  . » دوش ادـیپ  رفاک  هک  تقو  ره  اـت  تسا  مزـال  گـنج  دـنوش و  نمؤم  همه 
مدرم تسا و  هداتق  يهتفگ  لوهجم  يهغیـصب  تئارق  هکنیا  دـنربیم ، دوخ  يهرهب  تسین و  دوبان  ناشدزم  دـحا  گـنج  زورب  دـندش  هتـشک 

44-1- نآرق . - دـنربیم ارناشدزم  دـنوشن  ای  دـنوش  هتـشک  هاوخ  دـننک  گنج  هک  اهنآ  ینعی  دـناهدناوخ  فلا - اب  اولتاـق »  » نارگید هرـصب و 
« اولتق  » دنوش و هتـشک  رگدکی  لابندب  هک  اهنآ  ینعی  تسا  هدناوخ  دیزم  لوهجم  يهغیـصب  ءات  دیدشت  فاق و  ّمض  اب  يرـصب  نسح  يربط :

تسا هکنیا  يارب  هلمج  رارکت  عمجم :  5 مَُهلاب » ُِحلُصی  َو  . » دنشکب ار  نیکرـشم  هک  اهنآ  ینعی  دناهدناوخ  مولعم  يهغیـصب  ءات  فاق و  حتفب 
تسرد ار  اهنآ  یشوخ  هار  هک  دنامهفیم  لّوا  تیآ  سپ  تسا  هدش  هراشا  ترخآ  راکب  مّودب  دنکیم و  تسرد  ار  ایند  نید و  راک  لّوا  هک 

ینعی رخف :  6 مَُهل » اهَفَّرَع  َۀَّنَجلا  ُمُُهلِخدـُی   » 23-1- نآرق . - تسرد تسا و  مهارف  ناش  هدـنیآ  شیاسآ  یـشوخ و  دـیوگیم  مّود  دـنکیم و 
ای دننادیم و  ار  دوخ  ياج  دوخ  یتشهب  مدرم  - 1 دشاب : تسا  نکمم  يور  دنچب  هکنیا  تسا و  هدرک  یفّرعم  نینمؤم  يارب  ار  تشهب  ادـخ 

« فّرع  » تسا نکمم  تسا : هـتفگ  يرـشخمز  فورعم  ماـعط  دـنیوگیم  درک و  يوبـشوخ  ینعی  فّرع  - 2 دهدیم . ناشن  اهنآب  ياهتـشرف 
نیاب دشاب  هراشا  ای  و  ُضرَألا » َو  ُتاوامَّسلا  اَهُـضرَع  ٍۀَّنَج   » هیآ هکنیا  لثم  تسا  هدرک  نّیعم  ار  نآ  يهزادـنا  هک  ینعی  دـشاب  دّدـح »  » ینعمب

هنوگچ هک  دـنهدیم  شیامن  شگرم  زا  شیپ  دیهـش  يارب  هکنیا  اـی  و  تسا . هداد  ناـشن  ار  تشهب  هک  اـهوُُمتثِروُأ » ِیتَّلا  ُۀَّنَجلا  َکـِلت   » هیآ
هتفگ نوچ  هک  دشاب  هدش  مگ  ندناسانش  ینعمب  فّرع » - » 3 تسا . هدش  فصو  نآرق  رد  هبترم  نیدنچ  هک  تسا  یتشهب  ای  و  دراد . یئاج 
ُمَُهل َّنَأـِب  مَُهلاومَأ  َو  مُهَـسُفنَأ  َنِینِمؤُملا  َنِم  يرَتشا  َهّللا  َّنِإ   » تسا هحفص 546 ]  ] 543-502- نآرق -466-423- نآرق -42-1- نآرق  - هدش

، دنداد ناج  دندینـش و  ار  شـسرپ  هکنیا  نادیهـش  دریگب و  تشهب  دوخ  ناج  لام و  ربارب  رد  هک  دهاوخیم  یک  دیوگیم  ایوگ  سپ  َۀَّنَجلا »
دناهدرکن رفـس  ماش  فرطب  رگم  ینعی  يربط :  10 خلا » ِضرَألا - ِیف  اوُریِـسَی  مَلَف  َأ   » 105-7- نآرق . - تسا هدش  هدناسانـش  اهنآ  يارب  سپ 

: يواطنط  35-1- نآرق !. - درک هچ  أبس  مدرم  اب  ادخ  دننیب  ات  دناهتفرن  نمی  يوسب  رگم  تسا و  هدمآ  هچ  دومث  رجح  مدرم  رـس  رب  دننیبب  هک 
هنوگچ سلدنا  لثم  مالـسا  ردـتقم  ياهتلود  هک  دـناهدناوخن  خـیرات  دـناهدرکن و  رفـس  رگم  هک  تسه  نیملـسم  اب  نخـس  هکنیا  مه  زورما 

هک تسا ، هدرک  یفّرعم  ار  رفاـک  هیآ  هکنیا  رخف :  12 ُماعنَألا » ُلُکَأت  امَک  . » دنتشگ دوبان  دندش و  اهیگنرف  ناگناگیب  ياهینارـسوه  يهتخابلد 
رگید تسا و  نیمه  رفاک  يهرهب  هک  تسا  هکنیا  صیـصخت  تهج  تسا  دـنمهرهب  یگدـنز  زا  مه  نمؤم  هکنیا  اـب  دربیم  هرهب  دروخیم و 

هتفگ وا  يارب  تسا و  راهنا  تاّنج و  هک  دراد  نآ  زا  رتهب  ياهرهب  نمؤم  تسا و  هدـش  داـی  شاهرهب  نیرتـالاب  يور  هکنیا  زا  درادـن  ياهرهب 
مه رفاک  درادن  ندروخ  زج  يرگید  يهشیدنا  اپ  راهچ  - 1 27-1- نآرق : - دراد لامتحا  دنچ  اپ  راهچب  رفاک  يدننامه  تهج  تسا و  هدش 

رکف دروخیم  هچنآ  يهدننیرفآ  هب  اپ  راهچ  - 2 تسا . دوخ  ماجنا  رس  يهشیدنا  رد  ندرک  یگدنز  ندروخ و  زا  ریغ  نمؤم  یلو  تسا  نینچ 
زا تسا  لفاغ  دوشیم و  قاچ  دروخیم و  اپ  راهچ  - 3 دنکیم . نآ  يهدننیرفآ  هب  لالدتسا  نآ  زا  نمؤم  یلو  تسا  نینچ  رفاک  دنکیمن و 

ًيوثَم ُراّنلا   » تسا هدش  هتفگ  وا  يارب  هک  تسا  لفاغ  دوریم و  دوخ  هتساوخیپ  مه  رفاک  دنربیم  شرـس  هک  ندش  قاچ  ندروخ و  دب  نایاپ 
دناهدناوخ و عمج  تروصب  لاثما »  » هک تسا  لقن  ساّبع  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  15 خلا » َنوُقَّتُملا - َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَجلا  ُلَثَم   » مَُهل
- نآرق -490-467- نآرق : - تسا هتفگ  يرگید  تسا . هتـسناد  لـعف  رب  ار  نآ  لـعاف  مسا  نوچ  تسا  هدـناوخ  ّدـم  نودـب  نسا »  » ریثک نبإ 

تراشا بابرا  هتشون : ینیسح  هحفـص 547 ] هدنیآ [  رد  هدـنوش  نوگرگد  ینعی  فلا  اب  و  رییغت . تلاح  اب  ینعی  فلایب  نسا »  » 539-491
يهرجـش ریز  فراع و  لد  نیمز  رد  زین  يوج  راـهچ  تسا  ناور  یبوط  يهرجـش  ریزب  تشهب  نیمز  رد  هعبرا  راـهنا . هچناـنچ  هک  دـناهتفگ 

ّرس يهناخمخ  زا  - 3 توفـص . نبل  ردص  عوبنی  زا  - 2 تباـنا . بآ  بلق  عبنم  زا  - 1 تسا : يراج  ءامّسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  يهبّیط 
وت رهم  دـلخ  ریـش  يوج   || دوب  دـلخ  يوج  بآ  تردـص  بآ  يونعملا : يونثملا  یف  و  تّدوـم . لـسع  حور  يارجم  زا  - 4 ّتبحم . رمخ 
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لد تاـیحب  تراـشا  بآ  هک  هدروآ  قیاـقحلا  رحب  رد  نیب  رمخ  يوج  وت  قوذ  یتـسم و   || نیبـگنا  يوـج  تشگ  تعاـط  قوذ  دوز  تسا 
برق و توالح  یّفصم  لسع  و  تسا ، یهلا  ّتبحم  ششوج  رمخ  يوج  و  هتشگن ، ّریغتم  تعدب  تضومحب  هک  یلصا  ترطفب  نبل  تسا و 

تسا یهانگ  ام  دوجو  رادنپ  تیب : بنذ .» هب  ساقی  بنذ ال  كدوجو  . » دوجو بونذ  نارفغ  ترفغم  تافـشاکم و  زا  تسا  تدابع  تارمث 
« عمتسی  » لعف عمجم :  16 اُولاق » َكِدـنِع  نِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یّتَح  َکَیلِإ  ُعِمَتـسَی  نَم  مُهنِم   » نارذـگ رد  اـم  هنگ ز  هکنیا  نک و  یفطل   || میظع 

ینعم تبـسانمب  تسا  عمج  دعب  ياهلعف  تسه و  نم »  » ظفل يارب  هک  تسا  يرتتـسم  درفم  ریمـض  نآ  لعاف  نوچ  تسا  هدـش  هدروآ  درفم 
دنخشیر و يارب  ار  هلمج  هکنیا  عمجم :  16 ًاِفنآ » َلاق  اذ  ام   » 77-1- نآرق . - عمج ینعمب  تسا و  درفم  ظفلب  هلمج  هکنیا  رد  نم »  » نوچ نآ 

ینعی دناهتفگ : یـضعب   21-1- نآرق . - دناهتـشادن ترـضح  نآ  نخـسب  یئانتعا  هک  دننامهفب  ات  دـنتفگیم  ربمغیپ  نخـس  ندرمـش  هچیزاب 
و دـندیمهفن . دندینـش  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ  و  دـنتفگیم . يزیچاـن  تراـقح و  رظن  زا  ار  هکنیا  و  دـشاب ، يدوـس  نآ  رد  هک  تـفگن  يزیچ 

هّللا دبع  هتـشون : حوتفلا  وبا  مینادب . ات  دـیئوگب  هرابود  تفگ  هچ  میدـیمهفن  ام  ینعی  دنـشاب  هتفگ  نینچ  قافن  یئامندوخ و  زا  تسا  نکمم 
164-144- نآرق «. - ًاِفنآ َلاق  اذ  ام   » هک دندیسرپ  اهراب  دنچ  نم  زا  هچ  تیآ  نیاب  ما  ینعم  دنداد و  ملع  ارم  هک  منانآ  زا  نم  تفگ : ساّبع 

نانخس رد  یهاگ  دندادیم و  شوگ  ربمغیپ  هعمج  زور  يهبطخب  هک  تسا  ینیقفانم  هورگ  ُعِمَتـسَی » نَم   » زا دوصقم  فشک : هحفص 548 ] ] 
ثرحلا و نب  رمع  مشعج و  نب  کـلام  دـیز و  نب  هعاـفر  لولـس و  نب  ّیبا  نب  هـّللا  دـبع  نوـچ  دوـب  نیقفاـنم  رب  يریگ  هدرخ  ترـضح  نآ 

دنمهرهب ترـضح  نآ  يهدومرف  زا  ناناملـسم  دننامه  یلو  دندشیم  رـضاح  ربمغیپ  يهعمج  ياههبطخ  سلاجم و  رد  هک  ناشیا  ياهماگمه 
- َلاق اذ  ام   » دندیـسرپیم تسا  ءادرد  وبا  دوعـسم و  هّللا  دبع  ساّبع و  هّللا  دبع  دوصقم  دـناهتفگ : هک  ربمغیپ  باحـصا  ياملع  زا  دـندشیمن 
. دـیازفایم ناـشیا  تیادـه  رب  نآرق  ربمغیپ و  ینعی  عمجم :  17 مُهاوقَت » مُهاـتآ  َو  ًيدُـه  مُهَداز   » 530-518- نآرق -35-18- نآرق «. - خلا

دنوادـخ و  دوشیم . هدوزفا  ربمغیپب  ناشنامیا  یئانیب و  یئاناد و  دـیازفایم و  ناـنمؤم  تیادـه  رب  نارفاـک  دنخـشیر  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
يراگزیهرپ هار  ینعی  دـناهتفگ : و  دـهدیم . ار  ناشیا  ياوقت  دزم  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  دـنکیم . مهارف  اهنآ  يارب  يوقت  قیفوت 

- َهلِإ ُهَّنَأ ال  مَلعاَف   » 39-1- نآرق . - دننک يراددوخ  تسا  اور  ناشیارب  هچنآ  زا  دنشوکب و  دوخ  فئاظو  رد  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  اهنآب 
ياههناشن اریز  دیآ  ناهگان  زیخاتسر  هدش  هتفگ  هیآ  نآ  رد  نوچ  - 1 دوشیم : هار  دنچ  زا  شیپ  تایآب  هیآ  هکنیا  یگتسباو  رخف :  19 خلا »

نوچ هک  دشاب  یشسرپ  باوج  - 2 دروآ . زیخاتسر  هک  تسین  یـسک  ادخ  زج  هک  نادب  سپ  تسا : هدش  هتفگ  نآ  لابندب  هدمآ  نونکا  نآ 
وت تسین و  ادـخ  زج  ياهدـننیرفآ  نادـب  هک  تسا  هکنیا  شباوج  دوب ! دـهاوخ  یک  دـسرپب  یـسک  رگا  هدـمآ  تمایق  ياـههناشن  دـش  هتفگ 

یکی ادخ  تسا  هتسنادیم  دوخ  هک  ربمغیپ  اب  نخس  هنوگنیا  ینعم  رد  و  نآ . ندیـسر  هدامآ  هشیمه  شاب و  ّقح  دای  دوخ و  فئاظو  لوغـشم 
هک تسا  مدرم  دوصقم  یلو  تسا  ربـمغیپ  اـب  نخـس  يور  هچرگا  - 2 ناـمب . رادـیاپ  دوخ  ملع  هکنیا  رب  ینعی  - 1 تسا : لاـمتحا  ود  تسا 

. رادم هشیدنا  نک و  رافغتـسا  سپ  تسا  یکی  ادخ  ینادیم  دوخ  وت  هک  دنداد  شیرادلد  دشیم  كانهودنا  مدرم  ینامرفان  زا  ربمغیپ  نوچ 
هانگ يارب  زا  رافغتـسا  هحفـص 549 ]  ] 900-879- نآرق -29-1- نآرق  - دوـصقم - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  َِکبنَذـِل » رِفغَتـسا   » يهـلمج و 

ربمغیپ هک  تسا  لضفأ  یلوا و  كرت  زا  رافغتسا  دوصقم  - 2 دشاب . کتیب » لها  بنذ  « » کبنذ  » زا دوصقم  هک  تسا  ترضح  نآ  ناشیوخ 
شزرایب هدیشوپ و  اهسوه  اهیتشز و  موصعم  يارب  سپ  تسا  اهیتشز  ندناشوپ  شهاوخ  رافغتـسا  ینعم  نوچ  - 3 دوشن . بکترم  مه  ارنآ 

شیاههلابندـب هدـشن  رادومن  دوشیم و  هدیـشوپ  اـهیتشز  نآ  يور  اـهندربنامرف ، رگید و  لـیاسوب  اـهنآ  ماـجنا  زا  سپ  نینمؤم  يارب  و  تسا .
«. - ُهَّنَأ مَلعاَف   » هلمج نیاب  دشاب  ندرمش  هناگی  هک  ادخ  اب  وا  - 1 تسا : هدش  دای  تلاح  هس  ربمغیپ  يارب  هیآ  هکنیا  رد  و  دنوشیمن . راتفرگ 

هک مدرم  اـب  ترـضح  نآ  َِکبنَذـِل 3 - رِفغَتـسا  دـشاب و  وا  تمـصع  ندـنام  ياـجب  شهاوخ  هک  شدوخ  اـب  شدوخ  - 2 585-566- نآرق
هک ار  نآ  دّـمحم  يا  ینعی  فـشک :  180-162- نآرق -86-67- نآرق «. - خلا َنِینِمؤُمِلل - َو   » تاملک نیاب  دـهاوخب  هانگ  ندیـشوپ  ناشیارب 

نادب و ار  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » شزرا ینعی  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هناگی  ادخ  هک  شاب  نیقی  اب  نادـب و  ربخ  هب  نونکا  یتسناد  لیلد  یـسراوب و 
يادخب زج  یهاگهانپ  دیسر  زیخاتـسر  نوچ  ینعی  تسا  شیپ  تیآب  هتـسباو  هکنیا  هک  هنییع : نبإ  تفگ و  هیلاعلا  وبا  شاب . ياجرباپ  نآ  رب 
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نیع زا  هگنآ  دـندناوخ و  نیقیلا  نیع  اب  نیقیلا  ملع  زا  ار  وا  باطخ  نیاـب  دوب  نیقیلا  ملع  ار  یفطـصم  تسا : هتـشون  نآ  رد  و  تسین . اـتکی 
نیقیلا ملع  دزیخ  نایع  زا  نیقیلا  ّقح  دـیور ، ماـهلا  زا  نیقیلا  نیع  دوب ، عامـس  زا  نیقیلا  ملع   182-156- نآرق . - دـندرب نیقیلا  ّقحب  نیقیلا 

ملع زا  ات  دهاوخ  هک  یسک  تسا . نتشگ  دازآ  زیمت  راظتنا و  زا  نیقیلا  ّقح - تسا ، نتـسر  زاب  ببـس  زا  نیقیلا  نیع  تسا ، نتخانـشب  ببس 
دسر نیقیلا  ّقحب  نیقیلا  نیع  زا  دهاوخ  نوچ  ّتنس  عاّبتا  رما و  میظعت  ملع و  لامعتـسا  دیآ : راکب  زیچ  هس  ار  وا  دسرب  نیقیلا  نیع  هب  نیقیلا 
ناراب تفگ : تقیرط  ریپ  هک  تسا  نآ  دسر  نیقیلا  ّقحب  نوچ  سپ  تمدخ . زا  لجخ  تولخ و  رد  تمرح  اضر و  موزل  دیاب و  ریبدت  كرت 

داد باوج  ملـسا » : » دـنتفگ ار  لـیلخ  میهاربا  دـیوگ : یـسک  رگا  دیـسر . یلوـمب  هک  سک  نآ  دیـسر  دوـخ  رد  دیـسرب ، دیـسر ، ایردـب  هک 
بهاذ ّینا   » هار رد  دوب  هدنور  لیلخ  هک  تسا  نآ  باوج  تملع »  » هک تفگن  ملعاف »  » دـنتفگ ار  بیبح  هحفص 550 ] یفطصم [  تملسا .» »

« ِهِدبَِعب يرـسَأ   » يهتخاون عمج  يهطقن  رد  دوب  ّقح  يهدوبر  بیبح  و  داد . تسیاب  دوخ  شباوج  مرج  هدـنام ال  تقرفت  يداو  رد  ّیبر .» یلا 
نم ّمتا  ملع  نمآ و  ّهنا  هنع  هناحبـس  ّقحلا  رابخا  ملعلا و  وه  نامیالا  و  « » ُلوُسَّرلا َنَمآ   » داد باوج  يو  رهب  زا  تشاذگن  زاب  دوخب  ار  وا  ّقح 

هک نکب  رافغتسا  رایب و  هبوت  شناد  هکنیا  زا  یتسناد  ار  ام  هک  ینادب  دوخ  رد  نوچ  دّمحم  ای  کبنذل » رفغتـسا  و  تملع . ّینا  هسفنب  هرابخا 
تسا ربمغیپ  ندرک  راداو  يارب  هلمج  هکنیا  یناشاک : تالیوأت   335-315- نآرق -259-240- نآرق . - دنادن ام  ّزع  لامج  زج  ام  ردق  لالج 

حوتفلا وبا   19 مُکاوثَم » َو  مُکَبَّلَقَتُم  ُمَلعَی  . » دوخ يرادومن  زا  تسا  ترضح  نآ  ندش  نوریب  يارب  رافغتساب  روتـسد  تدحو و  يهدهاشم  هب 
امش نتشگ  مکبّلقتم » : » تفگ ریرج  نبإ  و  ناردام . ماحرا  رد  امـش  ماقم  ناردپ و  بالـصا  زا  امـش  تشگزاب  تفگ : همرکع  تسا : هتـشون 

هکنیا روگ ، رد  امش  ماقم  و  مکئوثم »  » نیمز و رد  امـش  نتـشگ  مکبلقتم » : » دنتفگ و  مارآ . يارب  بشب  امـش  ماقم  مکئوثم »  » اهراکب و زورب 
نخـس هک  اـهنآ  ینعی  يربط :  20 ٌۀَـمَکُحم » ٌةَروُس  َتلِزنُأ  اذِإَـف  ٌةَروُس  َتلُِّزن  ـال  َول   » 40-1- نآرق . - تسا كاّحـض  و  ساّبع ، هّللا  دـبع  لوق 

راوتـسا هک  دوش  لزان  ياهروس  نوچ  و  دهدب ! داهجب  روتـسد  هک  دوشیمن  لزان  ياهروس  ارچ  دنتفگ  دنتـسناد  تسرد  ار  ربمغیپ  يادـخ و 
ره تسا : هتفگ  هداـتق  و  تسا . هدـش  لـقن  ۀـثدحم » ةروس   » دوعـسم نبإ  تئارق  رد  و  خـلا . ینیبیم  دـنک  نشور  ار  یمدآ  فئاـظو  دـشاب و 

. نیقفانم رب  تسا  هدوب  نآرق  تایآ  نیرتتخـس  اههروس  هنوگنیا  تسه و  ۀمکحم » ةروس   » تسا هدـش  هدرب  مان  داهج  زا  نآ  رد  هک  ياهروس 
يروتسد هکنیا  تسا : هتفگ  دهاجم  - 1 تسا : هدش  ینعم  روج  ود  هلمج  هکنیا  نایبت :  20 ٌفوُرعَم » ٌلوَق  َو  ٌۀَعاط  مَُهل  یلوَأَف   » 62-1- نآرق -

هحفص  ] 45-1- نآرق  - قافن نخس  لقن  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  نتفگ . هدیدنـسپ  تسا و  ندربنامرف  ام  راک  دیئوگب : هک  نیقفانمب  تسا 
هلمج هکنیا  هک  تسا  هناشن  َهّللا » اُوقَدَـص  وَلَف   » دـعب هلمج  نوچ  تسا . داهج  لـثم  اـم  يارب  فورعم  نخـس  تعاـطا و  هک  تسا  اـهنآ  [ 551
لوق تعاـط و  ینعی  تسا  هدـش  طـقاس  هلمج  زا  ادـتبم  تسا و  ربـخ  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 2 غوردـب . تسا  اهنآ  نخس 

: عمجم  108-84- نآرق . - داهجب روتـسد  تیآ  لوزن  ماگنهب  اهنآ  یباتیب  زا  تسا  رتهب  اـی  دـنیوگیم ، نیقفاـنم  هچنآ  زا  تسا  رتهب  فورعم 
تـسا وت  کیدزن  تسود و  یلو و  هک  هکنیا  هب  تسا  ندـناسرت  مَُهل » یلوَأَف  «، ... » ََکل یلوَأ   » تاملک هنوگنیا  ینعم  تسا : هتفگ  یعمـصا 

هطبار تسا و  مامت  يهلمج  مَُهل » یلوَأَف   » دناهدرک ینعم  اهنیا  هک  روج  هکنیا  هب  و  اهنآ ، رب  رازآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يدنسپیمن . هچنآ 
هدیدنسپ ندربنامرف و  ینعی   276-259- نآرق -86-69- نآرق -63-49- نآرق : - دناهتفگ یئاسک  ءاطع و  ساّبع و  نبإ  درادن . دـعب  تیآ  اب 

تسا ّلعل »  » ینعمب یسع » - » دناهدرک 1 ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   22 خلا » ُمتیَّلََوت - نِإ  ُمتیَـسَع  . » تسا رتهب  اهنآ  يارب  نتفگ 
طباور دیـشکیم و  اهمدآ  دینکیم و  یبارخ  نیمز  يور  رد  دینکن ، راتفر  نآرق  ماکحاب  دیدرگ و  رب  نید  زا  ناقفانم  امـش  رگا  دیاش  ینعی 

دننک نآرق  نیدب و  تشپ  رگا  ار  ناقفانم  هکنیا  ناناملسم  امـش  دینادیم  هنوگچ  ینعی  تفگ : هداتق  - 2 دینکیمن . تیاعر  ار  يدنواشیوخ 
رود ینعی  تموکح  ینعم  هب  تسا  تیالو  زا  متّیلوت » : » دـنتفگ ءاّرف  کیرـش و  نب  ّبیـسم  - 3 دـنربب . دوخ  ناشیوخ  زا  دنـشکب و  ّقح  انب  و 

دناهدناوخ لوهجم  يهغیـصب  واو  ءات و  ّمضب  متّیلوت »  » لعف و  دینک . محر  عطق  دـینک و  داسف  یهابت و  دـیریگ  تسدـب  تموکح  رگا  تسین 
ینعی تسا : هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  تئارق  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  سیور  و  دنوش . یلاو  امـش  رب  دـیوش و  هدرک  یلاو  رگا  ینعی 

هب تئارق  اب  تفگ : کیرـش  نب  ّبیـسم  دینک . محر  عطق  داسف و  نیمز  رد  دـینک و  یکی  تسد  اهنآ  اب  دیـشاب  هتـشاد  ملاظ  ناهدـنامرف  رگا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1634 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ار مشاه  ینب  دـیدش  مکاح  هّیما  ینب  امـش  رگا  ینعی  تسا  مشاـه  ینب  ماـحرا  زا  دوصقم  تسا و  هّیما  ینب  اـب  نخـس  يور  لوهجم  تروص 
َو [ » هحفص 552  ] 29-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  لوهجم  دیزم و  دّرجم و  يهغیصب  زین  اوعّطقت »  » لعف و  دینکیم . محر  عطق  دیشکیم و 

يارب ناطیـش  ینعی  مّوس  تئارقب  تسا و  هدـش  هدـناوخ  عراضم  مّلکتم  و  مولعم ، لوهجم و  یـضام  تروصب  یلما » : » عمجم  25 مَُهل » یلمَأ 
رازآ داد و  ناشتلهم  یگدنز  رد  ادخ  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  فشک :  19-1- نآرق . - مداد تلهم  مه  نم  داد و  شیارآ  اهنآ 

26 ِرمَألا » ِضَعب  ِیف  مُکُعیُِطنَـس  . » دـندش رورغم  درک و  ناشراتفرگ  لما  لوطب  دوزفا و  ناـشوزرآب  ناطیـش  دراذـگ 2 - رگید  تقوب  ار  اهنآ 
رد هچنآ  هک  اهراک  ياهراپ  رد  میربیم  امـش  نامرف  اـم  دـنتفگ : نیقفاـنمب  اـهیدوهی  - 1 دـناهدرک : ینعم  روـج  ود  ار  هلمج  هکنیا  فـشک :

دّمحم کموک  گنج  رد  هک  میئامش  ربنامرف  ام  دنتفگ  دوهیب  نیقفانم  - 2 میریذپن . ار  وا  نخـس  مینکن و  رادومن  تسا  دّمحم  يارب  تاروت 
رسک اب  - 1 تسا : هدش  هدناوخ  روج  ود  تسا  هلمج  هکنیا  لابندب  هک  مهرارسا »  » يهملک -1-36 و  نآرق . - مینک ینابیتشپ  امش  زا  مینکن و 

ساّبع نبإ  حوتفلا : وبا   30 ِلوَقلا » ِنَحل  . » ناشرارـسا اهزار و  زا  ینعی  هزمه  حـتف  اب  - 2 تسا . رادربخ  ادـخ  امـش  نتفگ  زار  زا  ینعی  هزمه 
نحل دـهاوخب  یمالک  زا  هدـنیوگ  هچنآ  مه  و  دـشاب ، هراـشا  نآـب  يراـتفگ  هچنآ  تفگ  يرـصب  نسح  تسا . نخـس  ینعم  دوصقم  تفگ :

دنیوگیم نحل  ار  طلغ  نخـس  يور  نیمه  زا  دـشاب و  دـیاب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  نخـس  نتـشگرب  زا  هملک  هکنیا  لصا  و  دـنیوگ . لوقلا 
يزغلب دنراد و  رگدکی  اب  يوگتفگ  رد  نیقفانم  هک  يداد  رارق  زا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  تسا . هتـشگرب  دوش  ظّفلت  دیاب  هچنآ  زا  نوچ 

نحل یف  مهّنفرعتل   » ناونع ریز  مّوس  رتـفد  رد  يونثم   18-1- نآرق . - تخانش یهاوخ  ار  اهنآ  وت  دنیوگیم  نخـس  رگدکی  اب  هک  یئاّمعم  و 
درم یسانش  او   || لوه  زغن و  دشاب  تفز  قفانم  رگ  قافن  لها  رتلهس ز  ناشن  کی   || قاسم  رد  ار  یبن  رم  نادزی  تفگ  تسا : هتفگ  لوقلا »

! || ارچ هزوک  نآ  رب  یتسد  ینزیم  هحفص 553 ] يرتشم [  يا  ینکیم  یناحتما   || يرخیم  ار  اههزوک  نیلافـس  نوچ  لوق  نحل و  رد  ار 
دنک شفیرعت  هک  دیآیم  گناب  دوریم  ششیپ  تسا  یشوواچ  گناب   || دوبیم  نوگرگد  هتسکشا  گناب  ار  هتـسکشا  نینط  زا  یـسانش  ات 

بیاغ تروصب  ءای  اب  اَُولبَن » َمَلعَن و   » نآ زا  دـعب  لعف  ود  اـب  هملک  هکنیا  عمجم :  31 خلا » مُکَّنَُولبََنل -  » دنک شفیرـصت  لعف  ردصم  وچمه  ||  
نون اب  زین  تسا و  هدـش  لقن  رقاب  ماما  زا  تئارق  نیمه  و  دـنکیم . شیامزآ  ادـخ  ینعی  دـشاب  ولج  يهلمجب  طوبرم  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ 

دـهاجم و مینادـب  اـت  ار  امـش  میئاـمزآیم  ینعی  حوتفلا : وـبا   102-93- نآرق -90-81- نآرق -18-1- نآرق . - دـناهدناوخ مّلکتم  يهغیـصب 
ات - 1 دـناهدرک : ینعم  روج  ود  اـجنیا  رد  و  تسا . نتـشاذگ  دازآ  ندرک و  فیلکت  ادـخ  ناـحتما  زا  دوـصقم  و  تسا . سک  مادـک  اـبیکش 

لیضف و  دنادب ، هکنیا  يارب  دنادن  هک  مینکیم  راتفر  یسک  دننام  اهنآ  اب  ینعی  - 2 دیبایب . نآ  دزم  دوش و  رادیدپ  دوجوم و  امش  زا  يداهج 
. میوشیم اوسر  دوشیم و  هدـیرد  ام  يهدرپ  هک  نکم  ناحتما  ار  ام  ایادـخ  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دـناوخیم  هیآ  هکنیا  هک  ضایع  نب 

دوخ اب  ینعی  تسا : هتفگ  ّیبلک  دـینکن . لطاب  قافن  ّکش و  اب  ار  دوخ  کین  راک  ینعی  تسا : هتفگ  ءاـطع  عمجم :  33 مَُکلامعَأ » اُولِطُبت  «ال 
. - دـیهدن تسد  زا  ار  دوخ  بوخ  راک  هریبک  یـصاعم  اب  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـینکن . دوبان  دوخ  راـک  ندیـشک  مدرم  خرب  یئاـمن و 
دوخ راک  ینعی  ینیسح : دیـشاب . هتـشادن  ربمغیپ  ادخب و  ّتنم  دوخ  نامیاب  ینعی  دنتفگ : لتاقم  یلامث و  هزمح  وبا  حوتفلا : وبا   27-1- نآرق

زو  || رورغم  شیوخ  راکب  هتـشگ  يا  تفات  رب  لوبق  هر  شیور ز   || تفاـی  هر  بجع  هک  یلمع  ره  رد  مظن : دـینکن . دوباـن  ّربکت  بجعب و 
رد ناـیبلا : حور   34 خـلا » ٌراّـفُک - مُه  َو  اُوتاـم   » سیلبا هداـتف  هچب  بجع  زک   || سیبـلت  قیرط  زا  وـشم  بجعم  روـجهم  هدـنام  برق  هگرد 

هکنیا و  دیوشیم . هدنز  هرابود  دیدرم  روج  رهب  دیریمیم و  دـیتسه  یگدـنز  رد  هحفص 554 ]  ] 24-1- نآرق  - هک روجنآب  تسا  ثیدـح 
یهاچ رد  هک  دش  لزان  ردب  گنج  نارفاک  ياههتـشک  يارب  هیآ  هکنیا  هچرگا  و  دنرادن . شزرمآ  دـندرم  نارفاک  نوچ  هک  دـنامهفیم  هیآ 

دیهاوخ رترب  امش  ماجنا  رـسب  تسا  هتفگ  یبلک  فشک :  35 َنوَلعَألا » ُُمتنَأ  . » تسا مدرم  نینچ  مومع  يارب  یلو  دـنتخیر  ار  اهنآ  بیلق  ماـنب 
نمـشد نتفای  تسد  زا  ندـنام  هانپ  رد  يارب  ربمغیپ  هک  دـحا  گـنج  زور  نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنوش . هریچ  اـهنآ  یهاـگ  هچرگ  دوب 

دوخ یمدآ  هچنآ  ینعی  بعل  رخف :  36 ٌوَهل » َو  ٌبَِعل   » 23-1- نآرق . - دیتسه رترب  امـش  نونکا  هک  دش  لزان  هیآ  هکنیا  دش  هدنهانپ  ياهردب 
سب و تسا و  بعل  تشادن  زاب  اهراک  رگد  زا  ار  وا  رگا  سپ  دشاب . هتـشادن  هدنیآ  رد  يدوس  دـشابن و  راچان  هک  درادـب  لوغـشم  نادـب  ار 
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هک هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هریره  وبا  يربط :  38 ًاموَق » لِدبَتسَی   » 19-1- نآرق . - دـشاب وهل  درک  شربخیب  تشادزاب و  مزال  ياهراک  زا  رگا 
ترضح نآ  دنتسه  یمدرم  هچ  دوب  دنهاوخ  ام  ياج  هب  هک  ناسک  نآ  دندیسرپ  مدرم  دوب  هتسشن  ربمغیپ  يولهپب  یـسراپ  ناملـس  دش  لزان 

. دنروآیم گنچب  ارنآ  سراف  مدرم  دشاب  اّیرث  يهراتـس  رد  نید  رگا  دوب و  دنهاوخ  درم  هکنیا  ّتلم  زا  دومرف : دز و  ناملـس  يهناشب  تسد 
امش رگا  ینعی  دنتـسه  راصنا  اهنآ  ضوع  تسا و  شیرق  اب  نخـس  يور  فشک :  20-1- نآرق . - تسا نمی  مدرم  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 

زا اهبرع  امـش  رگا  ینعی  تسا : هدرک  لقن  رقاب  ماما  زا  ریـصب  وبا  عمجم : دوب . دنهاوخ  امـش  ياجب  راصنا  دـینک  نید  ربمغیپب و  تشپ  شیرق 
یلاوم مدرم  نآ  زا  رتهب  هک  دنگوس  ادخب  تسا : هدش  تیاور  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دوب . دنهاوخ  امش  ياجب  یلاوم »  » دیوش نادرگ  ور  نید 

تیآ - 1 ام : نخس  مجرتم .]  ] تسا هدوب  زور  نآ  حالطـصا  هک  تسا  ناملـسم  ياهیناریا  یلاوم  زا  دوصقم  و  دروآ . اهنآ  ياجب  دنوادخ  ار 
تسا نکمم  اهُطارـشَأ » َءاج  دَقَف   » و ًۀَتَغب » هحفص 555 ]  ] 79-69- نآرق -49-23- نآرق - - مُهتَءاج  » يهنیرقب خـلا » اَّلِإ - َنوُرُظنَی  لَهَف   » 18

رورغم و ارچ  هک  تسا  ربمغیپ  نامز  راـگزاسان  مدرم  يراـتفرگ  دـمآ و  شیپ  زا  نخـس  نوچ  دـشاب  یـسکره  يارب  تماـیق  ندـمآ  دوصقم 
دوصقم رگا  و  تسا . رادومن  تسا و  هدمآ  نآ  ياههناشن  نوچ  دیآ  ناشرس  رب  زیخاتسر  ناهگان  هک  دنتـسه  یگدنز  ياههتـساوخ  مرگرس 

نوچ تسا  نکمم  دـشاب  شتمایق  شگرمب  یـسک  ره  هک  یـصخش  زیخاتـسر  یلو  تسین  قفاوم  نخـس  يهنیمز  اب  دـشاب  یمومع  زیخاتـسر 
-9-1- نآرق . - دنریمب ربخیب  دیآ و  ناشرـس  رب  ناهگان  تسا و  هدامآ  تمایق  گرم و  ياههناشن  دناهدرک  یگدنز  یتّدم  هک  یمدرم  يارب 

هحفص 556] متفه [  دّلجم  نایاپ   34-12- نآرق

یقرواپ

« ۀـیالا ًۀَِّمئَأ  مُهانلَعَج  َو   » ینعم تسا  نکمم  [ 2 . ] تسا هدـش  ظّفلت  ای  تروصب  فلا  هیفاـق  يارب  هک  هکم  رد  تسا  ینم  يداـبآ  دوصقم  [ 1]
[3 . ] میتشاذـگ مّنهج  لها  نایاوشیپ  ار  ناشمان  میدـیمان و  خزود  نایعاد  تلالـض و  نایاوشیپ  ار  شناراکمه  نوعرف و  اـم  هک  دـشاب  هکنیا 
هچ دندوب  قباس  ربمغیپ  عرش  ظفاح  هک  دناهدوب  یئایبنا  دنچ  ره  هدماین  اهنآ  يارب  تعیرـش  بحاص  یلوسر  وت  زا  شیپ  هک  دناهتفگ  یـضعب 

اسؤر هکتسنیا  هیآ  ینعم  لصاح  [ 4 . ] دشاب یلاخ  تّجح  زا  نامز  هک  دننادیم  عنتمم  هک  دناهتفگ  تهجنادب  ار  هکنیا  و  یناهنپ . هچ  رهاظ و 
رایتخاب روطنیمه  مه  نانیا  میداتفا  یهارمگ  تلالـضب و  رایتخاب  دوخ  ام  هک  روطنامه  میدرک ، ناشهارمگ  ام  هک  اهنیا  اراـگدرورپ  دـنیوگ 

ياوه قفاوم  هک  ام  توعدب  دندومنن و  هشیدنا  دندرکن و  لّقعت  دوخ  اهنیا  میدرک و  هسوسو  غیلبت و  ار  اهنآ  طقف  ام  دنداتفا  تلالـضب  دوخ 
مالک هّمتت  و  دـندرکیم ، نوراقب  یـسوم  موق  هک  تسا  یتحیـصن  تیاکح  ارهاظ  مالک  هکنیا  [ 5 . ] دنداتفا تلالضب  رایتخا  اب  دوب  ناشـسفن 

دنیزگب ای  دوش  ماما  ای  ربهر  ای  ربمغیپ و  هک  تسین  ّقح  ار  یسک  هک  تسا  رهاظ  هیآ  دوصقم  [ 6 . ] دشاب ادخ  مالک  اسأر  هکنآ  هن  تسا  اهنآ 
ار دوهج  يراوخ  نم ، يراوـخ  ینعی  [ 7 . ] تسا اهنآ  باوج  هیآ  دنـشابن  نارگید  یـشاب و  ربمغیپ  وت  ارچ  دنتفگیم  راّفک  و  دـنوادخ ، رگم 

يا دیآ  هچ  امـش  نم و  رـس  رب  منادیمن  ینعی  [ 9 . ] مراد رب  دوخ  يهژم  يوم  کی  اب  هک  دـنیاجک  اـهنیمز  اهنامـسآ و  ینعی  [ 8 . ] درک زیچان 
میتفگ اقباس  [ 11 . ] دهدیم مماعط  بآ و  وا  هک  مربیم  رسب  قح  روضحب  هکلب  متسین  امـش  دننام  نم  ینعی  [ 10 . ] دوب هدیرفاین  ارم  ادخ  شاک 

دنیاهناملسم و ندرک  رازآ  ماقم  رد  دناهتسکش و  نامیپ  ای  دنراد و  زیتس  رس  نیملسم  اب  هکیناسکنآ  هب  تسا  رـصحنم  رافک  اب  لاتقب  رما  هک 
هیآ میئوگب  هک  هکنیا  هب  دـشاب  يزاین  ات  دوشیمن  هدـیمهف  نآ  زا  قالطا  و  دنتـسه . هّللا  لیبس  نع  نیّداص  دـنریگ و  ولج  دـیحوتب  توعد  زا 

تایآ زا  يرایـسب  خسنب  لوقب  راچان  هک  تسا  هدش  بجوم  ناشیهاو  رّوصت  مّهوت و  تایآ  هنوگنیا  خسنب  نیلئاق  دسریم  رظنب  هدـش و  خـسن 
فئاـظو و ینعی  [ 13 . ] هـکنآ مّوـس  ینعی  [ 12 . ] دـندوبن لئاق  نینچ  دـیاش  دـیدرکیم  رکف  اوملظ » نیذـّلا  اـّلا   » هلمج رد  هچناـنچ  دـناهدش و 
زا دوخ  امـش  هکتـسنآ : ینعم  و  تسا ، نیکرـشم  هب  باطخ  [ 14 [ ] حّحـصم . ] دیـشوکب ّقح  هار  رد  دیهد و  ماجنا  ار  دوخ  یئادـخ  فیلاکت 
امش نادیرخ  رز - یسک  هک  دیتسه  یضار  ایآ  دیهد  ربخ  نونکا  تسا ، رتکیدزن  امـشب  زیچ  ره  زا  نآ  و  دیراد ، ربخ  بوخ  ناتدوخ  دوجو 
لام ادابم  هک  دیراد  نآ  میب  هکلب  دوب ، دیهاوخن  یضار  زگره  هک  تسا  مولعم  دنک ، ربارب  اهنآ  اب  ار  امـش  دنادب و  ناتکیرـش  ناتلاوما  رد  ار 
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امش تسد  زا  دنک و  اعّدا  ار  لام  مامت  هک  ادابم  دیراد  میب  یسک  اب  ندش  کیرش  زا  هک  روطنامه  دنرآ  نوریب  امـش  کنچ  زا  ار  ناتتورث  و 
. دینادیم کیرش  اهنآ  زاینیب  هدننیرفآ  اب  ار  دنمزاین  جاتحم و  ناگدیرفآ  ناگدنب و  هنوگچ  سپ  دیتسین ، تکارشب  یـضار  اذل  دیامن  جراخ 

طحق رحب  ّرب و  رد  داسف  زا  دارم  هک  تسادیپ  « َنوُعِجرَی مُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَعب  مُهَقیُِذِیل   » دیامرفیم هک  هیآ  رخآ  هلمج  زا  [ 15 [ ] حّحصم ]
تسا و مدرم  دوـخ  راـتفر  رثا  رد  یگلمج  هک  تسا  مدرم  نیب  يزیرنوـخ  گـنج و  ضرم و  یـشوخان و  قازرا و  یمک  ینارگ و  ـالغ و  و 
زا دـنوش و  هّجوـتم  رادرکدـب  مدرم  دـیاش  اـت  دـهدیم  رفیک  روـما  نیدـب  اـیند  رد  ار  اـهنآ  زا  ياهراـپ  دـنوادخ  هک  تساـهنآ  لاـمعا  يازج 

گنج یطحق و  ضرم و  میتفگ  هکنانچ  تشز و  لامعا  دوخ  هن  تسا  لامعا  يازج  داسف »  » تروص هکنیا  رد  دنراد و  رب  تسد  يراکتشز 
یسک تساوخ  نودب  دنوادخ  هک  تسین  هکنیا  شینعم  « ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَهل  َهّللا  َّنِإ  [ » 16 [. ] حّحصم  ] تسا يزیرنوخ  و 

دوخ ول  دوشیم و  نمؤم  دهاوخب  وا  هک  ار  هک  ره  تسا و  ادخ  تسد  رد  بولق  دنیوگ  هک  هرعاشا  يارب  دشاب  لیلد  ات  دنکیم  تیاده  ار  وا 
هکلب تسین  بلطم  هکنیا  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  اساسا  دهاوخب ، ول  دروآیمن و  درواین  نامیا  دـهاوخ  ادـخ  هک  ار  هک  ره  دـهاوخن و  صخش 
مـسا يداه » و   » تسا یـضام  لعف  تسا و  اونمآ »  » هیآ ظفل  و  دنکیم ، یئامنهار  تسرد  هارب  ناشتالکـشم  رد  ار  نینمؤم  دنوادخ  دـیوگیم 

رد تسار  هارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـندروآ  ناـمیا  ناـشدوخ  راـیتخاب  اـقباس  هکیناـسک  ینعی  دوشیم  هدـیمهف  هدـنیآ  لاـح و  نآ  زا  لـعاف و 
نارگراک و لاّمع و  ناگتـشرف  و  دـنک ، حور  ضبق  قح  تساوخ  ناـمرفب و  توملا  کـلم  [ 17 [ ] حّحـصم . ] درک دهاوخ  تیاده  یگدنز 

تسا ّتنس  لها  زا  نوچ  نایبلا  حور  بحاص  یّقح  لیعامسا  خیش  [ 18 [ . ] حّحصم  ] تسا حیحص  همهب  حور  ضبق  تبسن  و  دنیوا ، طئاسو 
راکب بش  اـبلاغ  اـهراکتنایخ  اـهراکتیانج و  [ 19 [ ] حّحـصم  . ] تسا هتفگ  هنع » هّللا  یـضر   » اذـل دـنادیمن  موـصعم  ار  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  و 
رتشیب بش  رد  تیـصعم  لئاسو  و  دـنوشیم ، هدامآ  مدرم  هسوسو  يارب  اهبـش  نیطایـش  دوشیم و  ماجنا  بش  بلغا  اـههئطوت  دـنزادرپیم و 

َّقَح  » زا دارم  [ 20 [ ] حّحـصم . ] دوب دهاوخ  مک  رایـسب  داسف  تیـصعم و  رورـش و  دنزادرپ  ادخ  هب  ماگنه  هکنیا  رد  مدرم  رگا  تسا و  مهارف 
ببـس هک  مدآ - هکنیا  دالوا  نم  تفگ  هکیزورنآ  ینعی  هدـش  رداص  سیلبا  باوج  رد  یهلا  لالج  ردـصم  زا  البق  هکتـسیمالک  « یِّنِم ُلوَقلا 

وت زا  ار  مّنهج  «] َنیِعَمجَأ مُهنِم  َکَِعبَت  نَّمِم  َو  َکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل   » زین نم  دومرف  دنوادخ  منکیم و  ردب  هار  زا  ار  یگلمج  دش  نم  یتخبدـب 
یعمج هک  تسا  هتفر  یلزا  مکح  هک  دـشاب  هکنیا  ّتلع  هکنیا  هن  تسا  هکنیا  هب  هراشا  مالک  دومن ] مهاوخ  رپ  دـنک  تعباتم  ار  وت  هک  ره  و 

رتبـسانم هیآ  قایـسب  نارگید  لاوقا  زا  يرهز  لوـق  [ 21 [ ] حّحـصم . ] دنهاوخن هچ  دـنهاوخب  هچ  دـنور  مّنهجب  دـیاب  دنتـسه و  یمّنهج  امتح 
نیاب دراد  ياهفاـضا  حوتفلا  وبا  [ 22 [ ] حّحـصم . ] تسین ناسنا  یعقاو  رهاوخ  اـی  رداـم  ناـسنا  نز  ینعی  تسا . سفن  بلق »  » زا دارم  و  تسا .
عوجر نیبلاط  تسه  نآ  نتـسنادب  زاین  تاـیآ  مهف  يارب  هدرواـین و  ّفلؤم  ار  بازحا  قدـنخ و  هوزغ  [ 23 [. ] درادـن ثراو  رگا  ینعی   ] ظفل
گنج زا  دـعب  هتوم  هعقو  [ 24 [ ] حّحـصم  ] دنمهفب رتهب  ار  تمـسق  هکنیا  تایآ  ات  قودـص  هناخباتک  پاچ  نآرقلا  صـصق  باتک  هب  دـننک 
هتشک بلاط  یبأ  نب  رفعج  زونه  اریز  درک  هیجوت  یعون  دیاب  ار  حوتفلا  وبا  مالک  دشاب  هدش  لزان  بازحا  هوزغ  رد  هیآ  رگا  تسا و  بازحا 

هنیدـمب هک  هفیاط  سک و  ره  هک  دـندوب  هتـسب  ناـمیپ  ربمغیپ  اـب  هظیرق  ینب  دوهی  [ 26 [ ] حّحـصم . ] ءادا ای  تعاـمجب  ینعی  [ 25 . ] دوب هدشن 
هظیرق ونب  دندرک و  موجه  هنیدمب  هرابکی  دندش و  نامیپمه  مه  اب  نیکرـشم  بازحا  هوزغ  رد  دنـشوکب  نآ  عفدب  مه  اب  یگمه  دـنک  هلمح 
لخاد زا  دناهنیدم  لخاد  هک  اهنیا  هک  دنتسب  رارق  دندش و  ماگمه  نیکرشم  اب  دنتـسکش و  نامیپ  دننک  عافد  شلها  هنیدم و  زا  هکنیا  ياجب 

دندشن قفوم  یلو  دندرک  لمعب  عورش  مه  يّدح  ات  دننک و  نک  هشیر  ار  نیملسم  مه  یتسدمهب  جراخ  زا  دناهدمآ  هّکم  زا  هک  نیکرـشم  و 
دنسرب و دوخ  ینکش  نامیپ  يازس  هب  دیاب  دندوب  هنیدم  رد  هک  هظیرق  ینب  نکل  دندرک  رارف  دومرف و  نوبز  راوخ و  ار  نیکرـشم  دنوادخ  و 

هبوت [ 27 [ ] حّحصم . ] دیئامرف هعجارم  اجنادب  رتشیب  عالطا  يارب  ماهدروآ  رکذلا  قباس  نآرقلا  صصق  رد  الّصفم  ار  ارجام  حرش  و  دندیسر ،
هبوت یلوبق  هک  دوشیم  هدیمهف  تعیبط  نیمه  هعلاطم  زا  درک  هعلاطم  دیاب  ار  تعیبط  بلاطم  هنوگنیا  رد  دومرف : هک  فلؤم  هتفگ  ربانب  یعقاو 
هدش اهر  نادب  یگدولآ  زا  هکنیا  رب  هوالع  رّدخم  داومب  داتعم  هدولآ و  درف  الثم  هک  ینعم  نیدب  دشاب  هدـش  تاف  ام  ناربج  هک  تسا  هاگنآ 
هبوت درف  هک : تسا  مولعم  هاگنآ  دـشاب  نآ  ناربج  بابـسا  یمهارف  ماقم  رد  لقا  ای ال  دـنک  ناربج  ار  دایتعا  نامز  ياـههداد  تسد  زا  ماـمت 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1637 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یلوبق دنک  هدنسب  نیمهب  رگا  دنادیمن و  هبوت  تقلخ  تعیبط  ار  تشز  راک  نتشاذگ  رانک  فرـص  ّالا  تسا و  نتفریذپب  ور  شاهبوت  هدرک و 
بلطم هیآ  ریـسفت  رد  درادـن و  يرابتعا  لباق  دنـس  دـسریم و  رظنب  یگتخاس  يّدـح  اـت  هّصق  هکنیا  [ 28 [ ] حّحـصم . ] تسین مولعم  شاهبوت 

ص]  ] ادـخلوسرب هک  هدوب  نینمؤملا  ماهجیدـخ  ناگدرب  زا  هثراح  نب  دـیز  [ 29 [ ] حّحـصم . ] تفگ میهاوخ  هّللا  ءاش  نا  يدوزب  ار  حـیحص 
ترـضحنآ دـشورفب  ناـشیاب  ار  دـیز  هک  دنتـساوخ  ص ]  ] ربمغیپ زا  دـندش و  هکم  دراو  هثراـح  ینب  هلیبق  زا  یتعاـمج  یتقو  دوب ، هدیـشخب 

رد دیز  اب  ار  هصق  مراپسیم ، امشب  ار  وا  نم  دیایب  امش  هارمهب  دشاب  لیام  دوخ  رگا  دینیبب  دومرف  درک و  دازآ  ار  دیز  اما  دشن  رضاح  شورفب 
ص]  ] دّمحم رـسپ  ار  دیز  هکم  مدرم  سپ  نآ  زا  مهدیم  حـیجرت  امـش  اب  نتـسیز  دازآ  رب  ار  دّـمحم  اب  یگدرب  تفگ : دـیز  دنتـشاذگ  نایم 

يو يارب  دوب  شاهمع  رتخد  هک  شحج  تنب  بنیز  شیرق  نادـناخ  زا  ادـخلوسر  دیـسر  دـشر  ّدـحب  اـت  دـنام  ربـمغیپ  دزن  دـیز  دـندناوخ ،
لاح هکنیا  اب  دـنرادن  شوخ  ار  لئابق  رگید  اب  جاودزا  شیرق  اساسا  دـندوبن و  یـضار  تلـصاوم  نیدـب  بنیز  ناردارب  درک ، يراگتـساوخ 
یلو دش  رـسمه  دیز  اب  بنیز  دش و  لزان  رخآ » ات  ًارمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُؤم  َو ال  ٍنِمؤُِمل  َناک  ام   » هیآ درک و  رارـصا  ادـخ  ربمغیپ 

دزاسب و شاهجوز  اب  هک  درکیم  تحیـصن  ار  دـیز  ادـخلوسر  دوب و  هرجاشم  ناشنایم  هتـسویپ  تخاسیمن و  يو  اـب  دوب و  دـنت  دـیز  قـالخا 
دندوبن و رـضاح  جاودزا  نیدب  بنیز  نادناخ  هکنیا  زا  ص ]  ] ادخلوسر دش . قالطب  رجنم  هرخالاب  ات  دوبن  رادربتـسد  دیز  یلو  دنکن  يدـنت 

هلیبق ریغ  اب  دـش  رـضاح  هکنیا  اب  بنیز  اریز  دوب  تحاران  رایـسب  دـیماجنا  قـالطب  مه  دـعب  دوب و  هتفرگ  تروص  راـک  هکنیا  يو  تعافـشب 
ار وا  یگتـسکشرس  هکنیا  ناربج  يارب  ربمغیپ  هدنام ، رهوش  نودب  هتـسکش و  رـس  نونکا  دـنک  جاودزا  هدـش  دازآ  یمالغ  اب  مهنآ  شدوخ 

تبغر شیرق  زا  یـسک  دوبن  مولعم  و  دـشاب . هتـساوخ  بنیز  يارب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  فرـش و  تزع و  اـت  دروآ  رد  دوخ  تیجوزب 
ربمغیپ اب  دوب و  هرکاب  يرتخد  دوب  هدماین  رد  دیز  يرسمهب  هک  يراگزور  رد  بنیز  دشاب و  هتشاد  يرجام  هکنیا  زا  سپ  ار  يو  اب  جاودزاب 

رهوش لاس  هدزیس  هد  زا  دعب  هن  دنک  جاودزا  يو  اب  تقو  نامه  تسناوتیم  دیدنسپیم  یئابیز  رظن  زا  ار  يو  رگا  ادخلوسر  تشاد  یـشیوخ 
تبـسانمنیدب ار  وا  دـیز  دـمآ و  شوخ  يو  لاـمج  ار  ادـخلوسر  میئوگب  هک  تسا  بیجع  رایـسب  و  یناوـج . قـنور  نداد  تسد  زا  يراد و 

زور ره  دنتخاسیم  تحاران  ار  نینمؤم  ینکارپ  هعیاش  اب  هک  تسا  نیقفانم  زا  هتـسد  نآ  دـیدهت  ماقم  رد  هیآ  [ 30 . ] هچ هچ و  داد و  قـالط 
نینچ رگا  هک  داد  راطخا  اهنادـب  زیمآ  دـیدهت  ینحل  اب  هفیرـش  هیآ  دـندشیم  نیملـسم  رطاخ  شیوشت  بجوم  دـنتخادرپیم و  یغورد  هعیاش 

و دـشاب ، نانکارپ  هعیاش  نیفجرم و  رفیک  مکح  عیرـشت  ماـقم  رد  هکنیا  هن  تسا . اـهنآ  راـظتنا  رد  نینچ  یتخـس  رفیک  دـننک  لاـبند  اریراـک 
نآ مدع  هیآ و  هکنیا  خـسن  هراب  رد  نخـس  [ 32  ] غالک ینعی  [ 31 [ ] حّحـصم . ] تسا دـیدهت  فرـص  هکلب  تسین  مکح  نایب  هکنآ  هصالخ 
داص رسک  اب  ابص  [ 34 [ ] ّححـصم . ] تسا هدـمآ  ریطاسا  رد  هک  تسا  وا  نز  اـیروا و  یگتخاـس  هصق  دواد  ّتلز  زا  دارم  [ 33 . ] دمآ دهاوخ 

ناتسب و غاب و  حلاصم  دئاوف و  نوچ  ینعی  هدومرف  ینارعش  داتسا  موحرم  [ 35 . ] یکدوک ینعمب  رخآ  يهزمه  داص و  حتف  اب  ءابص  هزمهیب و 
تـسا هدیرفآ  دنروخب  نآ  هرمث  زا  مدرم  هکنآ  يارب  هدارا  روعـش و  ریبدت و  دمعب و  نآ  قلاخ  یناد  ینک  هظحالم  ار  تخرد  بآ و  هویم و 

« ّرقتـسمل  » رد مال  و  توح ، ات  لمح  زا  تسا  فورعم  ياـهجرب  ناـمه  باـتفآ  لزاـنم  [ 36 [ ] حّحـصم . ] تسین روعـشیب  تعیبط  راک  نآ  و 
لاس نارازه  زا  هکنانچ  تسا  ریذپان  رییغت  تباث و  ّرقتسم و  دراد و  نّیعم  تّدم  لجا و  باتفآ  ریس  ینعی  تسا  یّمسم » لجال   » رد مال  دننام 
ارنآ ناـمّجنم  دراد و  تباـث  هدـعاق  زاـب  دـسریم  رظنب  هک  مه  تارییغت  نآ  هدرکن و  رییغت  میراد  تسد  رد  ارنآ  خـیرات  هچنآ  نونک  اـت  شیپ 

تاساسحا کیرحت  ابلاغ  رعـش  [ 37 [ ] حّحـصم [. ] حـتفلا وبا  یقرواپ  زا  لـقن   ] دوشیم عقاو  وا  ریـس  رد  رییغت  هچ  تقو  هچ  رد  ـالثم  دـننادیم 
رّکفت و لاجم  دـهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  باصعا  يّدـح  ات  هک  تسا  یقیـسوم  یعون  تسا و  ّصاخ  هیفاـق  نزو و  ياراد  نوچ  دـنکیم 

نیفلاخم هک  تسناد  دیاب  زین  و  تاساسحا ، کیرحت  هن  دناهدش  ثوعبم  لوقع  کیرحت  يارب  ءایبنا  و  دریگیم ، هدنونش  صخش  زا  ار  لّقعت 
ّدر رد  هیآ  تسا و  هداهن  یحو  ار  شمان  هک  تسوا  دوخ  تالایخ  درادن و  ینعم  یحو  رعاش و  ربمغیپ  تسا و  رعش  نآرق  دنتفگیم  ربمغیپ 

. هتـشگزاب شیرامیب  تسا  يرامیب  هک  دومنیم  نانچ  مرـش  طرف  زا  نابایب و  یـشحو  واگ  دـننام  دوب  گنر  درز  [ 38 [ ] حّحصم . ] تسا اهنآ 
انَد  » رد لـعاف  ریمـض  هک  تسا  رّکذـت  هـب  مزـال  [ 40 . ] دیفـس شاهنوگ  درز و  شیوـلگ  خرـس و  شتـسد  هایـس و  شرـس  شیپ  يوـم  [ 39]
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تازایتما زا  یکی  هچ  دـیامنیم ، تسردان  مالک  هکنیا  [ 41 [ ] حّحـصم . ] ددرگیم زاب  تسا  لیئربج  نآ  زا  دارم  هک  يوقلا » دیدش   » هب « ّیلَدَـتَف
يریپ ّنس  ات  دـنزرف  ندوب  اراد  زا  هک  یتّیعقوم  نینچ  رد  يرذـن  نینچ  لقاع  صخـش  زگره  تسا و  اهنآ  لـماک  لـقع  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا 
تداع قرخ  ناویح  ندمآ  يرـصب  نسح  لوق  ربانب  [ 42 [ ] حّحـصم [. ] ع  ] میهاربا نوچ  يربمایپ  هب  دسر  هچ  ات  درک ، دـهاوخن  هدوب  مورحم 

، هدش ینابرق  لیباه  تسدب  راب  کی  هک  يدنفـسوگ  اریز  تسا ، دیعب  رایـسب  دوب  لیباه  ینابرق  دنفـسوگ  نآ  هک  ساّبع  نبإ  لوق  اّما  دوبن و 
لقع یئاسران  رب  لیلد  اسب  لکشم و  شندرک  رواب  هدیسرن ، ع ]  ] موصعم زا  بلاطم  هکنیا  نوچ  و  درادن . یفطل  نادنچ  دوش ، ینابرق  هرابود 

تقیقح زا  رود  رایسب  یلامتحا  دوب » هتشگن  ثوعبم  تلاسرب  عقومنیا  ات  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دیاش   » هک لامتحا  هکنیا  [ 43 [ ] حّحصم . ] تسا
َِکلذَک  » دیامرفیم شنانیدمه  رزآ و  اب  میهاربا  تاّجاحم  رکذ  زا  سپ  نآرق  رد  اریز  تسا  زاسان  تایآ  ضعب  حیرص  هکلب  رهاظ  اب  تسا و 

اهنیا و ۀـیالا » ِهِموَق  یلَع  َمیِهاربِإ  اهانیَتآ  اُنتَّجُح  َکِلت   » دـیامرفیم زاب  »و  َنِیِنقوُملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاربِإ  يُِرن 
شدنزرف ندش  اراد  و  دراد ، نآ  رب  تلالد  « ُمیِهاربِإ َُهل  ُلاُقی  مُهُرُکذَی  یًتَف  انعِمَس  ّانا   » هک هدوب  میهاربا  یناوج  ّنس  رد  همه  اهتب  نتـسکش  زین 

میهاربا نآ و  رد  تسا  حیرص  [ 39 میهاربا : هروس  «] َقاحسِإ َو  َلیِعامـسِإ  ِرَبِکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلا   » هیآ هچ  هدوب  يریپ  ّنس  رد 
هچ دراد  نآ  رد  روهظ  دوخ  « يرـُشبلِاب َمیِهاربِإ  اُنلُـسُر  تَءاـج  دََـقل   » هیآ دوب و  هدیـسر  يربمغیپب  ندـش  دـنزرف  ياراد  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع 

َو َمیِهاربِإ  یلِإ  اندِـهَع   » زین »و  ِتیَبلا َناکَم  َمیِهاربِِإل  انأََّوب  ذِإ  َو   » هکنانچ دـندرگن . لزان  نیموصعم  ءایبنا و  رب  زج  تراـشب  یحو و  ناگتـشرف 
هدوب و باوخ  ندید  زا  لبق  هک  دراد  هکنیا  رد  روهظ  « ُلیِعامـسِإ َو  ِتیَبلا  َنِم  َدِعاوَقلا  ُمیِهاربِإ  ُعَفرَی  ذِإ   » نینچمه »و  َِیتَیب ارِّهَط  نَأ  َلیِعامـسِإ 

هدافتسا هیآ و  نایب  يارب  و  درادن ، رتشیب  حیضوتب  جایتحا  تسا و  نشور  الماک  بلطم  و  دراد ، ود  ره  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  تّوبن  رب  تلالد 
لّـسوت تسا  دـیاش »  » و لامتحا »  » يور شـساسا  هک  تاهیجوت  نیدـب  دـیابن  نیرّـسفم  نیب  فالتخا  عفر  اـی  تالاکـشا  زا  باوج  اـی  نآ  زا 

نوریب زوریپ  الماک  ناحتما  زا  دش و  عقاو  یتخس  رایسب  شیامزآ  دروم  نامرف  هکنیا  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تسا  ملـسم  هچنآ  اهنت  تسج .
راوید زا  نتفر  ـالاب  ینعمب  نارـسفم  زا  يرایـسب  دـننام  فلؤم  ار  « َبارحِملا اوُرَّوَسَت  [ » 44 [ ] حّحـصم . ] دورمن شتآ  هلأسم  رد  هکنانچ  دـمآ 

نوچ هتـشرف  هچ  دـیامنیم ، رتتـسرد  رابتعا  اب  دـندز » هقلح  شبارحم  رود   » ینعمب هکلب  دـسریمن ، تسرد  نادـنچ  رظنب  ینعم  هکنیا  هتفرگ و 
میهاوخ حیـضوت  هیآ  ریـسفت  رد  ادعب  عوضوم  هکنیا  رد  و  تسین ، نتفر  الاب  راوید  زا  هب  جاتحم  هتـسب  رد  یناکمب  ندـش  لخاد  يارب  یمدآ 
نونکا و  دـندز ، هقلح  بارحم  درگادرگ  ینعی  تسا  روّسلاک » اولعج   » ینعمب « َبارحِملا اوُرَّوَسَت   » میتفگ هکنیا  زا  شیپ  [ 45 [ ] حّحصم . ] داد
قیبطت کلم  رفن  ود  اب  تسا و  عمج  هغیصب  همه  اننیب »  » و انـضعب »  » و فخت » اولاق ال   » و مهنم » عزف   » و اولخد »  » و اورّوست » : » میئوگ احیـضوت 

، دندز هقلح  بارحم  فارطا  دوب و  تدابع  لوغشم  بارحم  رد  هکیماگنه  رد  دندش  دراو  دواد  رب  یتعامج  اب  نامـصخ  نت  ود  و  دنکیمن ،
ره وا  درک و  رداص  مکح  هلجع  اب  يرواد  يارب  هدش  نّیعم  طئارش  تافیرـشت و  نودب  دش و  تحاران  دوبن  ءاضق  زور  نوچ  ترـضح  نآ  و 

كرت ار  یلوا  قیرط  نوچ  دنک و  مکح  هنّیب  هب  هک  دوب  نآ  یلوا  نکل  دـنک  مکح  هنّیب  نودـب  دوخ  ملعب  هک  تشاد  راک  نیدـب  هزاجا  دـنچ 
يزاین هک  تسا  تاّیلیئارسا  نازاس و  هّصق  ياههتخاس  زا  اّلک  ایروا  نز  هّصق  و  دیبلط ، شزوپ  دنوادخ  زا  دش و  تحاران  نآ  يارب  دوب  هدرک 

[48 . ] یفوک حلاص  وبا  ینعی  [ 47 . ] یندم عاقعق  نب  دـیزی  ینعی  [ 46 [ ] حّحـصم . ] تسین تمهت  هکنیا  زا  مالّـسلا  هیلع  دواد  ندومن  هئربت  هب 
هروس هکنیا  تایآ  ياضتقم  هب  و  تسا ، هدمآ  بسا  هب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  تبحم  دوهی  هسدـقم  بتک  رد  [ 49 . ] یفوک فسوی  وبأ  ینعی 

رد دزادرپ و  نادب  دوش و  نشور  اوه  هک  درکن  ربص  تخادرپ و  دـندوب  هدروآ  هزات  هک  دـنچ  ینابـسا  دـیدزاب  هب  نامیلـس  بش  یکیرات  رد 
[51,52 . ] بلق هرسان و  ینعی  [ 50 [ ] حّحصم . ] دیامزایب ار  اهنآ  يرغال  یهبرف و  ات  دیـشکیم  نابـسا  قاس  ندرگ و  رب  تسد  بش  یکیرات 

لوق دناهتفگ  نارـسفم  هکنانچ  باذعلا » ۀملک   » ینعم و  دوشیمن ، هدید  هیآ  هکنیا  رد  زگره  تسا  هتفگ  هّللا - همحر  ّفلؤم - هک  یتحارص 
نانچ ار  یتعامج  هک  دـشاب  هتفرگ  ّقلعت  رارق  هکنیا  رب  یلزا  ّتیـشم  هکنیا  هن  ِساّنلا » َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَلمََأل  : » دومرف هک  تسا  راگدرورپ 

یئاناوت تردق و  اب  هک  یتعامج  هک  هتفرگ  هکنیا  رب  ّقلعت  وا  ّتیشم  هکلب  دنشاب ، هتـشادن  ارنآ  تردق  ای  دنریذپن  ار  ءایبنا  نامرف  هک  دنیرفایب 
رب ار  همه  دـنوادخ  اریز  دـسریم ، تسردان  رظن  هب  زین  مالک  هکنیا  [ 53 [ ] حّحـصم . ] دنک باذع  ار  اهنآ  دنورن  ّقح  راب  ریز  ّقح  نتفریذـپ 
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دنکیم باختنا  ار  یهار  رایتخا »  » ینعی تسا  يداد  ادخ  هک  شدوخ  رایتخا  هب  سک  ره  و  هدیـشخب ، هشیدنا  لقع و  هدـیرفآ و  كاپ  ترطف 
زا يوریپ  دننام  تسا ، يرگید  ياهزیچ  یبوخ  رب  يدب  رایتخا  تابجوم  هدـش و  هدـیرفآ  روطکی  همه  داهن  تسین و  راک  رد  يربج  زگره  و 

اهنآ زا  ياهراپ  رگا  میئوگ  تسیچ ! تنیط  رابخا  ینعم  سپ  دوش  هتفگ  رگا  لقع . نامرف  شریذپ  ای  لّقعت و  مدع  ناطیش و  ای  سفن و  ياوه 
ربج هک  یمسقب  دوش  هیجوت  يوحن  هب  دیاب  تسین  راگزاس  « اهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِطف   » هیآ حیرص  اب  نوچ  دشاب  حیحص  دنس  ياراد 
ّانِإ  » هروس ردص  تایآ  یقرواپ  رد  وا  بنذ  ای  ص ]  ] ربمغیپ رافغتسا  ینعی  عوضوم ، هکنیا  هراب  رد  یحیـضوت  [ 54 [ ] حّحصم . ] دیاین راک  رد 
هک تسناد  دیاب  [ 56 . ] يرای قلطم  هن  تسا ، قولخم  زا  قولخم  نتساوخ  يزور  دارم  [ 55 [ ] حّحصم . ] دمآ دهاوخ  خلا »  ...« ًاحتَف ََکل  انحَتَف 

ساسایب نایبلا  حور  بحاص  نخس  تروص  هکنیا  رد  و  تسا ، هدمآ  ایند  هب  ع ]  ] یسوم شیادیپ  زا  دعب  لاس  رازه  زا  رتشیب  میکح  طارقس 
هکنونکا ربمغیپ  يا  هک  ینعم  نیدب  دـنامهفیم  ار  دـیدهت  تسا و  زاسمه  کین  رایـسب  هیآ  قایـس  اب  لّوا  هجو  راهچ  [ 57 [ ] حّحصم . ] تسا

مدع رد  ار  سفن  ياوه  تعباتم  دننزیم و  زابرـس  لقع  يوریپ  زا  دنوریمن و  قح  راب  ریز  دننکیم و  ّربکت  دنیوجیم و  هناهب  ناکرـشم  هکنیا 
ینعی دینامهف  میهاوخ  ار  قح  اهنآب  تسا  اهنآ  لمع  نامه  هجیتن  هک  راگزور  راشف  اب  يدوزب  هک  دـننادب  دـنیامنیم  مالـسا  نآرق و  شریذـپ 

ّقح یئوگیم  وت  هچنآ  هک  دـنامن  یقاب  راکنا  ياج  ناشیا  رب  دـننادب و  ات  اهلاثما  يزیرنوخ و  گـنج و  ضرم و  یتخبدـب و  ـالغ و  طـحقب و 
تـسین گنهامه  تایآ  قایـس  اب  نادنچ  مجنپ  هجو  اّما  و  تسا . هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  یتیاور  ینعم  نیمهب  و  تسرد . تسا و 

ياعد [ 59 . ] دوشن نآرق  فیرحت  مّهوت  ات  دـناهدرک  ظـفح  فحاـصم  هیلک  رد  ار  ءـالما  هکنیا  [ 58 [ ] حّحـصم . ] دیامنیم مه  یبنجا  هکلب 
ال  ] دـید دـنهاوخن  یبقع  رد  هن  اـیند و  رد  هن  ار  ادـخ  روک  هچ  اـنیب و  هچ  ناگدـنب  تسا  ملـسم  هچنآ  دوشن ، اـی  دوش  باجتـسم  هاوخ  یلبش 

نز لاح  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  [ 60 [ ] حّحـصم . ] دـنیوگن دـجو  تابلغ  رد  زج  ار  نانخـس  هنوگنیا  ]و  َراصبَألا ُكِردـُی  َوُه  َو  ُراـصبَألا  ُهُکِردـُت 
، دـیلئاق نینچ  نز  هراب  رد  دوخ  هک  نیکرـشم  امـش  هک : تسا  هکنیا  شیانعم  و  لدـج ، قیرطب  تسا  مصخ  اب  هجاحم  ماـقم  رد  هکلب  تسین ،

يأر هب  هتبلا  [ 61 . ] دیرادیم گنن  دوخ  يارب  ارنآ  امـش  هکنیا  اب  هدرک ! رایتخا  رتخد  دوخ  يارب  ار  هکئالم  ادخ  هک  دیئوگیم  هنوگچ  سپ 
نآرق فیرحت  مّهوت  دندوب  هداد  راک  نیدب  هزاجا  رگا  هچ  تقیقح . عقاوب و  هن  تسا  نینچ  هفینح  وبأ  ياوتف  داهتجا و  دوعـسم و  نبإ  رظن  و 

انعم ماکحا  رد  خسن  [ 63 . ] دیعـس نب  هاجهج  مانب  رمع  دوخ  هن  وا  ریجا  ای  تسا  رمع  مـالغ  خـیراوت  ریـس و  بتک  رد  [ 62 . ] دوب اجب  رایسب 
هب خسن  و  صوصخم ، يدروم  رد  ص ]  ] ادخلوسر هب  ّتقوم  تسا  يروتسد  مّود  هیآ  و  تسین ، ماکحا  زا  یمکح  نّمضتم  لوا  هیآ  و  دراد .
زا يرایـسب  دـننک  یفّرعم  نآرق  خوسنم  خـسان و  هب  ملاع  ار  دوخ  هکنیا  يارب  هّماع  نیرـسفم  ابلاغ  درادـن و  ییانعم  اـجنیا  رد  فورعم  ینعم 

ماـقم رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هبطخ  هیآ  هکنیا  لـیذ  رد  حوتفلا  وـبا  [ 64 [ ] حّحـصم . ] لیلد نودب  دناهدرمـش  خوسنم  ار  تایآ 
لهنم یلع  رفـسک  ّالا  يدنع  مکایند  ام  هّللا  و   » دومرف نآ  يادـتبا  هک  هدروآ  اویـش  یبرع  ظفل  نامهب  تسا  دـهزب  بیغرت  ایند و  یـشزرایب 

وأ اقاهد  هاقسأ  ةاعفأ  ّمس  وا  اقاعز ، هعّرجتا  مقلع  وأ  اقاّسغ ، هبرـشا  میمحک  ّالا  ینیع  یف  اهتذاذل  و ال  اولحتراف . مهحئاص  مهب  حاص  ذا  اّولح 
- اهعقریل اهیضتری  ال  نتالا ، فذق  اهب  فذقا  یل : لاق  و  اهعقار ، نم  تییحتسا  یّتح  هذه  یتعردم  تعّقر  دقل  و  اقانح ، اهقهوا  ران  نم  ةدالق 

تلقف اهئانا  یلع  اهطـسب  ۀنوجعم  اهئاعو و  یف  اهلّمز  تافوفلمب  انقرط  قراط  نم  اّنم  عنـص  الب  بجعأ  و  : » دومرف ترـضح  رخآ  رد  و  خـلا .»
ال یل : لاقف  ۀّنّـسلا ، باتکلا و  یف  یبرقلا  يذ  سمخ  هنم  انـضّوع  ةّوبّنلا و  تیب  لها  انیلع  مرحم  کلذ  ّلک  و  ةاکز ، ما  رذـن  ما  هقدـص  أ  هل :

ءارفـص ۀـصیبخ  مکدـنقب و  اـهومتقّرع  ۀـنوجعمب  ینعدـخت  هّللا  نید  نعفا  لـکاّوثلا ، کـتلکث  هـل : تـلقف  ۀـّیده ، هـّنکل  كاذ و  ـال  كاذ و 
- حوتفلا وبا  هرخآ . یلا  ۀلوئـسم - لد  رخ  نم  ۀـّبح  لاـقثم  نع  سوفّنلا  تسیلا  رجهت ! ما  ۀـّنج  وذ  ما  طـبتخما  مکرمت  ریـصعب  اـهب  ینومتیتآ 

يدوقعم ار  وا  ناتـسود  زا  یکی  يزور  هک  وا  دهز  رد  درفم  تسا  یثیدح  تسه  هبطخ  هکنیا  رد  مدـید  هچنآ  هلمج  زا  دـیوگ  هّللا - همحر 
تسا و وکین  شگنر  تفگ : هگنآ  دیرگنیم  وا  رد  دروآ و  رب  ودـب و  درب  ورف  تشگنا  وا  داهنب  وا  دزن  رد  دروآ و  هیدـهب  هتخاس  یئاولح ] ]
هن و دومرف  تسا  مارح  وت  رب  اـیآ  هکنیا  دـنتفگ  درک ، رود  دوخ  زا  درتـسب و  تشگنا  هگنآ  دـشاب . هچ  شاهزم  منادـن  تسا . شوـخ  شیوـب 

زورما نم  دنشاب ، هکنیا  زا  رتمک  هکنیا و  دنموزرآ  ناشیا  هک  دنشاب  سک  رایسب  نم  يایاعر  رد  هک  مراد  اور  یک  مایتّیعر  یعار  نم  نکیل 
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[ حّحصم . ] میآ نوریب  هنوگچ  هکنیا  هدهع  زا  میوگ و  هچ  ار  يادخ  تمایقب  ادرف  مروخب  هکنیا  زا 

دلج 8

تسرهف

یضر  ] رد نخس   16 مِهیِدیَأ ] َقوَف  ِهّللا  ُدَی   ] و َکَنوُِعیاُبی ] َنیِذَّلا   ] ینعم رارسالا 13  فشک  هتشون  و  َۀَنیِکَّسلا ] َلَزنَأ   ] رد نخس  حتف 3  هروس 
و ایؤُّرلا ] َُهلوُسَر  ُهّللا  َقَدَـص   ] رد نخـس   21 مُکنَع ] مُهَیِدـیَأ  َّفَک   ] زا دوـصقم  هّیبیدـح 18  حلـص  و  ِةَرَجَّشلا ] َتَحت  َکـَنوُِعیاُبی  ذِإ   ] و هّللا ]
36 ِهّللا ] ِمِسب   ] رد فشک  نخس  تارجح 30  هروس  ادخ 26  تسد  ینعم  ام و  نخس   25 ُهَأطَش ] َجَرخَأ  ٍعرَزَک   ] رد نخس  ربمغیپ 23  باوخ 
-106- نآرق -103-76- نآرق -45-22- نآرق  ...[ - مُکَتاوصَأ اوُعَفَرت  ـال   ] زا دوـصقم   37 ِِهلوُسَر ] َو  ِهّللا  ِيَدَـی  َنَیب  اُومِّدَُـقت  ـال   ] زا دوصقم 

568-538- نآرق -523-470- نآرق -455-439- نآرق -374-346- نآرق -317-280- نآرق -266-238- نآرق -207-168- نآرق -138
نخس 38 104-77- نآرق -51-13- نآرق  ...[ - ٌقِساف مُکَءاـج  نِإ   ] رد حوتفلا  وبا  نخـس   38 ِتارُجُحلا ] ِءارَو  نِم  َکـَنوُداُنی   ] زا دوصقم  37

42 اُوفَراعَِتل ] َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  مُکانلَعَج   ] يانعم  41 مُکُـضَعب ] بَتغَی  َو ال  اوُسَّسََجت  ال   ] يانعم  40 ٌموَق ] رَخـسَی  ال   ] و ٌةَوخِإ ] َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   ] رد
53 ٌبلَق ] َُهل  َناک  نَِمل  ات - ٍدِینَع - ٍراّفَک   ] ینعم  52 َمَّنَهَج ] ِیف  ایِقلَأ   ] رد نخس   49 ق ]  ] يانعم رد  نیرّسفم  نخس  هروس ق 45  ام 42  نخس 

- نآرق -297-281- نآرق -271-246- نآرق -232-228- نآرق -175-127- نآرق -116-76- نآرق -65-47- نآرق -44-12- نآرق -
87-57- نآرق -47-28- نآرق  ...[ - ٍبوُُغل نِم  انَّسَم  اـم   ] ینعم  54 َعمَّسلا ] یَقلَأ   ] رد زاّرخ  دیعس  وبا  نخـس   53 هحفص 713 ]  ] 335-309
65 ُهنَع ] ُکَـفُؤی   ] ینعم  64 ِهّللا ] ِمِسب   ] رد فشک  نخـس   63 ِتایِراّذـلا ] َو   ] ینعم تاـیراذ 58  هروس  و 17 56  تایآ 15  رد  اـم  نخس  55
ام  ] رد لّصفم  راتفگ   70 يرکِّذلا ] َّنِإَف  رِّکَذ  َو   ] رد نخس  فشک 69  نخس  و  َیلِإ ] اوُّرِفَف   ] ینعم  66 َنوُعَجهَی ] ام  ِلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق   ] زا دوصقم 

ٌوَغل ال   ] يانعم  85 ِروُجـسَملا ] ِرحَبلا  و - ِروُمعَملا - ِتیَبـلا   ] ینعم رد   84 ِروُّطلا ] َو   ] ياـنعم روط 81  هروـس  ام 76  نخـس   71 َّنِجلا ] ُتقَلَخ 
رعش  97 يوَتساَف ]  ] ینعم رد  فشک  هتشون   96 ِمجَّنلا ] َو   ] ینعم رد  نیرّسفم  نخس  مجن 92  هروس  ام 90  نخس   90 ِموُجُّنلا ] َرابدِإ  ات - اهِیف -

- نآرق -107-91- نآرق -72-55- نآرق  - 103 ُرَصَبلا ] َغاز  ام   ] ینعم  101 ِةَردِس ] َدنِع  ُهآَر ...  دََقل   ] زا دوصقم   99 یلِإ ] یحوَأَف   ] رد یفص 
-410- نآرق -401-381- نآرق -366-353- نآرق -318-296- نآرق -274-244- نآرق -218-200- نآرق -190-149- نآرق -134-117
-673-659- نآرق -654-641- نآرق -626-610- نآرق -592-581- نآرق -555-541- نآرق -487-467- نآرق -455-440- نآرق -429
رد لـالظ  یف  نخـس   105 َّنَّظلا ] َّنِإ  َو  َنوــُِعبَّتَی -...  نِإ   ] رد نخــس   104 َتاـّللا ] ُمـُتیَأَرَف  َأ   ] ینعم  103 هحفـص 714 ]  ] 703-684- نآرق

رمقلا 129 ّقش  رد  ام  نخـس   117 ُۀَعاّسلا ] َِتبَرَتقا   ] ینعم رد  نیرّسفم  نخـس  رمق 113  هروس  هرامش 110  رد 7  ام  نخس   107 اوُدُجساَف ] ]
ُرَجَّشلا َو  ُمـجَّنلا  َو   ] ياـنعم  138 َنآرُقلا ] َمَّلَع   ] ياــنعم  136 ُنمحَّرلا ]  ] ياـنعم دـش 136  هدـناوخ  اراکـشآ  هک  ینآرق  نمحر 131  هروـس 

نخس هعقاو 151  هروـس  ّنج 149  شنیرفآ  رد  اـم  نخـس   142 ِنـیَرحَبلا ] َجَرَم   ] رد نخـس   141 ِءـالآ ] ِّيَأـِبَف   ] زا دوصقم   139 ِنادُجسَی ]
فشک هتشون   160 َنِیلَّوَألا ] َنِم  ٌۀَُّلث   ] رد نخـس   159 َنوُِقباّسلا ] َنوُِقباّسلا  َو   ] ینعم هعقاو 157  ینعم   156 ُۀَِعقاولا ] ِتَعَقَو  اذِإ   ] رد نیرّـسفم 

-70-51- نآرق -36-10- نآرق  - 163 َنوُمَلعَت ] ـال  اـم  ِیف  مُکَئِـشُنن  َو   ] ینعم  161 َنیِرِخـآلا ] َنِم  ٌۀَُّلث   ] رد نخـس   161 ٍۀَـعُوفرَم ] ٍشُُرف   ] رد
- نآرق -447-429- نآرق -413-375- نآرق -363-343- نآرق -331-319- نآرق -229-206- نآرق -136-124- نآرق -98-78- نآرق

هحفـــــــص  ] 818-779- نآرق -768-741- نآرق -726-706- نآرق -685-656- نآرق -641-609- نآرق -581-554- نآرق -483-462
[ ِموُجُّنلا ِِعقاوَِمب  ُمِسقُأ  الَف   ] رد نخـس  يونثم 164  رعـش  و  یلوُألا ] َةَأشَّنلا  ُُمتِملَع  دََـقل   ] زا دوصقم  نآرقلا 164  لالظ  یف  نخـس   163 [ 715
رد ام  نخس   171 َنوُمَلعَت ] ام ال  ِیف  مُکَئِشُنن   ] رد ام  نخس   168 مُکَّنَأ ] مُکَقزِر  َنُولَعَجت  َو   ] ینعم  167 َنوُرَّهَطُملا ] اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال   ] ینعم  165

[ ُرِخآلا َو  ُلَّوَألا  َوُه   ] يانعم  181 ِتاوامَّسلا ] ِیف  ام   ] يانعم  180 َحَّبَس ]  ] رد نیرّسفم  نخس  دیدح 174  هروس   173 َنوُرَّهَطُملا ] اَّلِإ  ُهُّسَمَی  [ال 
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- نآرق -244-208- نآرق -197-159- نآرق -148-109- نآرق -81-43- نآرق  ...[ - َعَـشَخت نَأ  اوـُنَمآ  َنـیِذَِّلل  ِنأَـی  مـَل  َأ   ] رد نخــس   182
و اوَسأـــَت ] ـــالیَِکل   ] ینعم 186 547-493- نآرق -478-450- نآرق -438-416- نآرق -404-394- نآرق -356-318- نآرق -299-263
هلداجم 194 هروس  بلطم 192  جنپ  رد  ام  نخس  رخف 190  نخـس  و  ِباتِکلا ] ُلهَأ  َمَلعَی  اّلَِئل   ] زا دوصقم   188 ع ]  ] قداص ترضح  هدومرف 

دوعسم هّللا  دبع  نخس   205 اوُحَّسَفَت ] مَُکل  َلِیق  اذِإ   ] رد نخـس   203 يوَجن ] نِم  ُنوُکَی  ام   ] رد نخـس  هروس 201  هکنیا  رد  نیرّـسفم  نخس 
رد ام  نخس  ار 209  شرـسپ  قفانم  درم  شنزرـس  و  ًاموَق ] ُدَِـجت  ال   ] ینعم  209 َّنَِبلغََأل ] ُهّللا  َبَتَک   ] رد نخـس   206 َملِعلا ] اوـُتوُأ  َنیِذَّلا   ] رد

- نآرق -393-362- نآرق -347-318- نآرق -284-252- نآرق -237-212- نآرق -103-68- نآرق -26-9- نآرق  - هرامــش 210 تــفه 
[ ِرـشَحلا ِلَّوَأـِل  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  َجَرخَأ   ] زا دوصقم  هروس 217  هکنیا  رد  نیرّسفم  نخـس  رشح 212  هروس   210 هحفـص 716 ]  ] 422-404

ُهّللا َءافَأ  ام   ] رد نخـس  سایق 222  رد  رخف  نخـس   221 ِراصبَألا ] ِیلوُأ  ای  اوُِربَتعاَـف   ] زا دوصقم   221 مِهیِدـیَِأب ] مُهَتُوُیب  َنُوبِرُخی   ] ینعم  219
ام  ] ینعم  227 ِءاِینغَألا ] َنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  یَک ال   ] رد نخـس  رکب 224  وبا  اب  كدـف  رد  ع ]  ] ۀـمطاف يوعد  رد  رخف  لـقن   223 ِِهلوُسَر ] یلَع 

یلَع َنآرُقلا  اَذه  انلَزنَأ  َول   ] رد نخـس   231 مِهِدـَعب ] نِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو   ] ینعم  230 مِهِسُفنَأ ] یلَع  َنوُِرثُؤی   ] زا دوصقم   228 ُلوُسَّرلا ] ُمُکاتآ 
زا ارچ  نوچیب و  يربنامرف  و  ُلوُسَّرلا ] ُمُکاتآ  ام   ] تبسانم هرامـش و  شـش  رد  ام  نخـس   236 ُزیِزَعلا ] ُنِمیَهُملا  ُنِمؤُـملا   ] ینعم  234 ٍلَبَج ]

248 ًۀَنِتف ] انلَعَجت  ال   ] رد نخـس   245 ُهّللا ] ُمُکاهنَی  ـال   ] لوزن تهج  لوزن 242  تهج  هنحتمم 241  هروس  ناـمز 237  ره  رد  ص ]  ] ربمغیپ
- نآرق -94-65- نآرق  - تارجاهم 252 نانز  اـب  ربمغیپ  تعیب   250 َکَنِعیاُبی ] ُتانِمؤُملا  َكَءاـج  اذِإ   ] ینعم  250 َنیِذَّلا ] اُوتآَف   ] زا دوصقم 

-505- نآرق -494-463- نآرق -447-422- نآرق -411-366- نآرق -293-257- نآرق -218-183- نآرق -167-129- نآرق -118-99
 ] 962-922- نآرق -911-891- نآرق -875-854- نآرق -839-816- نآرق -709-684- نآرق -644-609- نآرق -598-555- نآرق -540

ِمِسب  ] رد فشک  نخس  فص 257  هروس   254 ُلِصفَی ] ِۀَمایِقلا  َموَی   ] رد ام  نخس   252 ٍفوُرعَم ] ِیف  َکَنیِصعَی  ال   ] ینعم  252 هحفص 717 ]
رد نخس   263 سوطیلقرف ]  ] هملک رد  ینارعـش  موحرم  لقن   262 ِتانِّیَبلِاب ] مُهَءاج   ] ینعم  260 َنُولوُقَت ] َِمل   ] و ِهِّلل ] َحَّبَـس   ] ینعم  259 ِهّللا ]

ُلِمحَی  ] رد يونثم  رعـش   270 ص ]  ] ربمغیپ ناگدنسیون  و  نیّیّما ] و - ُحِّبَُـسی -  ] رد نخـس  هعمج 267  هروس   264 ٍةَراِجت ] یلَع  مُکُّلُدَأ  لَـه  ]
عقو ام  نایرج  لوزن و  تهج  نوقفانم 276  هروس  هرامش 275  هس  رد  ام  نخس   274 ِضرَألا ] ِیف  اوُرِشَتناَف   ] رد عمجم  نخـس   272 ًارافسَأ ]
ُموَی  ] ياـنعم  285 یِّبَر ] َو  یَلب  اـت - مُکَرَوُـص - َنَسحَأَـف   ] ياـنعم  282 ِهِّلل ] ُحِّبَُـسی   ] ياـنعم نباـغت  هروس   278 ٌةَدَّنَـسُم ] ٌبُشُخ   ] ياـنعم  277

 - رارسالا 289 فشک  لقن  ناطیش و  رعـش  ام و  نخـس   287 ُمتعَطَتـسا ] اَم  ات - ٌۀَنِتف - مُکِجاوزَأ ...   ] زا دوصقم   286 ُهَبلَق ] ِدـهَی  ات - ُِنباغَّتلا -
- نآرق -318-285- نآرق -224-199- نآرق -188-169- نآرق -166-148- نآرق -137-121- نآرق -88-60- نآرق -41-10- نآرق

-723- نآرق -711-694- نآرق -682-660- نآرق -648-628- نآرق -604-583- نآرق -491-463- نآرق -442-423- نآرق -359-348
اَهُّیَأ ای   ] رد نخس  قالط 291  هروس   289 هحفص 718 ]  ] 838-822- نآرق -810-803- نآرق -798-786- نآرق -770-755- نآرق -743

ُتالوُأ  ] يانعم ینیـسح 297  رعـش  و  ًاجَرخَم ] َُهل  لَعجَی  َهّللا  ِقَّتَی  نَم  َو   ] رد نخـس  هیودع 295  هعبار  نخـس  و  َِکلذ ] َدَعب  ُثِدـُحی  ُِّیبَّنلا ... 
راتفر رد  َّنُهوُجِرُخت ] ال   ] رد ام  نخـس  نیمز 301  تاقبط  و  َّنُهَلثِم ] ِضرَـألا  َنِم  َو   ] رد نخـس  قالط 298  زا  دـعب  نز  جراخم  و  ِلامحَألا ]

ربمغیپ ياهنز  تباقر  ناـیرج  لوزن و  تهج  میرحت 306  هروس  نامـسآ 303  نیمز و  شنیرفآ  لداع و  دـهاش  روضح  هقّلطم و  نز  اب  درم 
و ِهیَلَع ] ارَهاظَت   ] رد لالظ  یف  نخـس   311 ُِّیبَّنلا ] َّرَـسَأ  ذِإ   ] زا دوصقم  دـنگوس 310  ندوشگ  و  ُهّللا ] َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل   ] ياـنعم  307 [ص ]

هتشون کلم 319  هروس   317 ُساّنلا ] اَهُدُوقَو   ] تایآ و هکنیا  رد  ام  نخس  حوصن 315  هبوت  یناعم  دوخ 313  نارسمه  اب  هنیدم  مدرم  راتفر 
اههراتس 326 ياج  كالفا و  رد  رخف  نخـس   325 ًاموُجُر ] اهانلَعَج   ] ینعم  324 مُکُّیَأ ] مُکَُولبَِیل   ] یناعم هّللا 323  مسب  رد  رارـسالا  فشک 
-80-58- نآرق -53-29- نآرق  - 329 ِنیِطایَّشِلل ] ًاموُجُر  و - مُکَُولبَِیل -  ] رد ام  نخـس  يأر 327  هب  لالدتـسا  و  ُلِقعَن ] َوأ  ُعَمـسَن   ] رد نخس 

-631-612- نآرق -586-561- نآرق -530-492- نآرق -339-320- نآرق -286-255- نآرق -210-189- نآرق -164-115- نآرق
329 هحفـص 719 ]  ] 1037-1013- نآرق -1004-990- نآرق -950-927- نآرق -871-851- نآرق -840-815- نآرق -749-728- نآرق
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نَع ُفَشُکی   ] ینعم  336 ِموُطرُخلا ] یَلَع  ُهُمِسَنَس   ] رد نخس   334 ٍُقلُخ ] یلََعل   ] و َکِّبَر ] ِۀَـمِعِنب   ] زا دوصقم   333 ن ]  ] يانعم ملق 329  هروس 
زا دوصقم   347 ٌۀَـیِعاو ] ٌنُذُأ  اهَیِعَت   ] يانعم ۀّقاح 342  هروس  تایآ 340  هکنیا  رد  ام  نخـس   339 َنیِذَّلا ] ُداـکَی  نِإ   ] رد نخـس   337 ٍقاس ]

-164-143- نآرق -132-100- نآرق -85-68- نآرق -65-45- نآرق -29-25- نآرق  ...[ - َکِّبَر ِمساـِب  حِّبـَـسَف   ] ینعم  350 ِنیِقَیلا ] ُّقََـحل  ]
[ ِجِراعَملا ِيذ   ] رد نخس  جراعم 353  هروس  ام 351  نخس  351 369-337- نآرق -326-305- نآرق -289-262- نآرق -203-179- نآرق
[ اُوماقَتسا َِول  نَأ   ] رد نخس   373 اهاندَجَوَف ] َءامَّسلا  اَنسََمل  ّانَأ   ] زا دوصقم   371 انِّبَر ] ُّدَج  یلاعَت   ] ینعم ّنج 368  هروس  حون 364  هروس   359
-42- نآرق  - 381 اوُغَلبَأ ] دَق  نَأ  َمَلعَِیل   ] ینعم  380 ُُکلسَی ] ُهَّنِإَف   ] زا دوصقم   378 ِهّللا ] ُدبَع  َماق  اَّمل   ] ینعم  377 ِهِّلل ] َدِجاسَملا   ] ینعم  376

 ] 361-330- نآرق -319-298- نآرق -282-255- نآرق -244-224- نآرق -213-191- نآرق -176-138- نآرق -122-99- نآرق -60
ّرثدم ةروس   390 ِلیَّللا ] َۀَئِشان   ] ینعم  389 َنآرُقلا ] ِلِّتَر   ] ینعم  388 َلیَّللا ] ُِمق   ] ینعم لمّزم 384  هروس  ام 382  نخس   381 هحفص 720 ]

و َنِقیَتسَِیل ]  ] زا دوصقم   402 َرَّدَق ] َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ   ] رد نخس   400 رِّهَطَف ] ََکباِیث   ] ینعم تسا 398  هدش  لزان  هک  هروس  نیلّوا  رد  فالتخا   393
- نآرق -220-200- نآرق -118-98- نآرق -87-67- نآرق -56-39- نآرق  ...[ - ُهّللا ُّلُِضی  َِکلذَـک   ] رد نخـس  نیقی 405  شیادـیپ  تهج 
و- ُمِسقُأ - ـال   ] رد نخـس  تماـیق 411  هروس   410 ِنیِمَیلا ] َباحـصَأ   ] رد اـم  نـخس  406 362-331- نآرق -295-280- نآرق -264-235

یلَع  ] رد تالیوأت  نخس  هروس 415  هکنیا  لوا  ياهدـنگوس  رد  رخف  راتفگ  هماّول 415  سفن  رد  هاشیلع  یفص  رعـش   413 ِۀَماّوَّللا ] ِسفَّنلِاب 
[ یلوَأَف َکـَل  یلوَأ   ] ینعم  422 ٌةَرِظان ] اـهِّبَر  یلِإ   ] زا دوصقم   419 َکَناِسل ] ِِهب  كِّرَُحت  ـال   ] رد نخـس   419 ُهَریِذاعَم ] یقلَأ  و  ٌةَریَِـصب . ِهِسفَن 
- نآرق -115-90- نآرق -81-69- نآرق -38-17- نآرق  - ناسنا 430 434 هروس  تایآ 425  مظن  هروس و  لوا  دـنگوس  رد  ام  نخـس   424

رعش و  ًاروُهَط ] ًابارَش   ] رد نخس   434 هحفص 721 ]  ] 394-371- نآرق -360-336- نآرق -320-290- نآرق -275-255- نآرق -251-226
ِيذ ٍّلِـظ   ] زا دوصقم  تالسرم 443  هروس  رگید 441  تیآ  و 5  ِهِیلَتبَن ]  ] رد ام  نخـس   439 َکِّبَر ] َمسا  ِرُکذا  َو   ] زا دوـصقم  ینیسح 435 

نخس  460 ُحوُّرلا ] ُموُقَی   ] زا دوـصقم   456 ًاجاوفَأ ] َنُوتأَتَف   ] ینعم ءابن 452  هروس   450 ًارکِذ ] ِتایِقلُملاَف   ] رد ام  نخـس   448 ٍبَعُش ] ِثالَث 
رد نخس   467 ًارمَأ ] ِتارِّبَدُملاَف   ] يانعم تاعزان 465  هروس   461 ُحوُّرلا ] ُموُقَی  و  ًاقافِو . ًءازَج   ] رد ام  نخـس   461 ًاباُرت ] ُتنُک  ِینَتَیل  اـی   ] رد

یلِإ و - ُرَّکَذَتَی - َموَی   ] رد ام  نخـس   475 یغَط ] نَم  اّمَأَف   ] رد رارسالا  فشک  هتـشون  يونثم 471  رعـش  سیلبا و  راتفگ  و  یلعَألا ] ُمُکُّبَر  اَنَأ  ]
راّطع 484 رعـش  و  ِهِینُغی ] ٌنأَش   ] زا دوصقم   481 ینغَتسا ] ِنَم   ] رد نخس   480 تسیک ! هیآ  بطاخم  سبع 477  هروس   476 اهاهَتنُم ] َکِّبَر 
-119-106- نآرق -87-61- نآرق -32-14- نآرق  - 489 تَرِّجُس ]  ] رد لالظ  یف  نخس  ریوکت 486  هروس  تایآ 485  هکنیا  رد  ام  نخس 

-421-402- نآرق -398-383- نآرق -364-335- نآرق -320-300- نآرق -284-262- نآرق -237-214- نآرق -195-166- نآرق
-769-751- نآرق -735-719- نآرق -666-641- نآرق -632-613- نآرق -594-574- نآرق -517-490- نآرق -475-450- نآرق

نخس و  ِنِیبُملا ] ُِقفُألِاب   ] رد نخـس   491 ُةَدُؤوَملا ] اَذِإ   ] رد نخس   490 تَجِّوُز ] ُسوُفُّنلا  اَذِإ   ] يانعم  489 هحفص 722 ]  ] 865-854- نآرق
هروس 497 183-159- نآرق -113-89- نآرق -74-55- نآرق -40-11- نآرق  ...[ - ُِقفُألِاب ُهآَر   ] شوحو و رشح  رد  ام  نخس  يواطنط 494 

512 اُولاتکا ] اَذِإ   ] رد نخـس  نیفّفطم 508  هروس  هروس 506  لّوا  تایآ  رد  اـم  نخـس   502 ِمیِرَکلا ] َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام   ] یناـعم راطفنا 501 
[ ًاقَبَط َُّنبَکرََتل   ] ینعم قاقشنا 520  هروس   519 مِِهبُوُلق ] یلَع  َنار  َلب  و - نیفّفطم -  ] رد ام  نخـس   516 َنُوبوُجحََمل ] ٍِذئَموَی  مِهِّبَر  نَع   ] ینعم

دهاش رد  ام  نخس   530 ٍدوُهشَم ] َو  ٍدِهاش   ] يانعم جورب 527  هروس  هروس 526  هکنیا  تایآ  رد  ام  نخـس  رارسالا 525  فشک  هتشون   524
هیآ حالصا  و  َنیِِرفاکلا ]...  ِلِّهَمَف   ] ینعم یسولآ 537  يواطنط و  نخس  و  ِِبئارَّتلا ] َو  ِبلُّصلا  ِنَیب   ] ینعم قراط 533  هروس  دوهشم 533  و 

- نآرق -146-130- نآرق -61-26- نآرق  - بئارت 540 بلص و  بقاث و  قراط و  رد  ام  نخس  تباث 539  نب  دیز  بعک و  نب  ّیبا  هلیسوب -
یلعا هروس   540 هحفص 723 ]  ] 578-549- نآرق -514-480- نآرق -423-403- نآرق -315-292- نآرق -264-235- نآرق -198-157

ندناوخ و و  ُهّللا ] َءاش  ام  ّالِإ   ] رد نخس   543 َُکئِرُقنَس ]  ] زا دوصقم  زامن 540  رد  ار  هروس  هکنیا  یبارعا  ندناوخ  و  َمسا ] ِحِّبَس   ] ینعم  540
ِتَعَفَن نِإ  رِّکَذَـف   ] ینعم یبارعا 547  اب  راـتفر  ربمغیپ و  هدومرف  لـالظ و  یف  نخـس   545 يرُسیِلل ] َكُرِّسَُین   ] رد نخـس  ربمغیپ 544  نتشون 
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-289- نآرق -221-197- نآرق -156-133- نآرق -118-104- نآرق -41-25- نآرق  ...[ - یّکََزت نَـم  َحـَـلفَأ   ] زا دوــصقم   548 يرکِّذلا ]
هیشاغ هروس   551 َُکئِرُقنَس ]  ] رد ام  نخـس  وا 551  باوج  نایبلا و  حور  نخـس  و  یلوا ] فحـص   ] زا دوصقم  549 368-340- نآرق -324
ینعم 555 191-149- نآرق -134-124- نآرق -92-78- نآرق  ...[ - ِلـِبِإلا َیلِإ  َنوُرُظنَی  ـالَف  َأ   ] رد نخــس   554 ٍعیِرَـض ]  ] زا دوـصقم   551

122-99- نآرق -29-9- نآرق  ...[ - اذِإ ِلـــیَّللا  َو   ] ینعم رجف 558  هروـس  هیآ 557  هـکنیا  زا  هدافتـسا  رد  اـم  نخـس   556 مَُهباسِح ] اـنیَلَع  ]
فشک هتشون  دلب 573  هروس  بلطم 571  تفه  رد  ام  نخـس  فشک 569  هتـشون  و  هّنئمطم ] سفن   ] زا دوصقم   563 َمَرِإ ] ٍداِعب   ] ینعم 563

-201- نآرق -185-167- نآرق -25-9- نآرق  - 577 ََدلَو ] ام  َو  ٍدـِلاو  َو   ] زا دوصقم   575 ٌّلِـح ] َتنَأ  َو   ] ینعم مسقا 575  ـال  هّللا و  مسب  رد 
لیل 586 هروس  سمش 582  هروس   581 ٍۀـَبَرقَم ] اذ   ] و ٌّلِح ] َتنَأ   ] رد ام  نخـس   578 َۀَـبَقَعلا ] َمَحَتقا  اَلَف   ] يانعم  577 هحفـص 724 ]  ] 225
نیّدلا 595 یحم  تبقارم  و  ص ]  ] دّمحم اب  یسوم  قرف  رد  فشک  نخـس  یحض 592  هروس  هتشرف 587  ياعد  و  ینسُحلِاب ] َقَّدَص   ] ینعم

تایآ هکنیا  رد  ام  نخس   607 ََكرزِو ] َکنَع  انعَضَو   ] ینعم حارشنا 604  هروس   599 الاَض ] َكَدَجَو   ] رد و  ًامِیتَی ] َكدِجَی  َمل  َأ   ] رد نخس 
قلع هروس  هروس 617  هکنیا  ياهدنگوس  رد  ام  نخـس  وا 616  راتفگ  هروس و  لّوا  ياهدنگوس  رد  هدـبع  نخـس  نیّتـلا 615  هروس و   611

رصعلا هروس و  رثاکت 654  هروس  ۀعراقلا 651  هروس  تایداعلا 645  هروس و  تلزلز 640  اذا  هروس  هنّیب 633  هروس  ردقلا 625  هروس   618
رصّنلا 687 هروس  نورفاـک 682  هروس  رثوک 679  هروـس  نوعاـم 675  هروس  فـالیا 672  هروس  لـیف 666  هروس  ةزمهلا 662  هروـس   659
-150-129- نآرق -90-76- نآرق -73-58- نآرق -39-11- نآرق  - ساـن هروـس  قـلف 700  هروـس  صـالخا 695  هروـس  ّتبت 691  هروـس 

370-345- نآرق -317-298- نآرق -290-263- نآرق

حتف هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   48  - 554

ات 29] تایآ 1  [: 48  ] حتفلا هروس  ]

َو َکیَلَع  ُهَتَمِعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  ام  َو  َِکبنَذ  نِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهّللا  َکـَل  َرِفغَِیل  [ 1  ] ًانِیبُم ًاحتَف  ََکل  انحَتَف  اـّنِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ِهِّلل َو  مِِهنامیِإ  َعَم  ًانامیِإ  اوُدادزَِیل  َنِینِمؤُملا  ِبُوُلق  ِیف  َۀَـنیِکَّسلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه  [ 3  ] ًازیِزَع ًارصَن  ُهّللا  َكَرُصنَی  َو  [ 2  ] ًامیِقَتسُم ًاطارِص  َکَیِدهَی 

ُراهنَألا اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ِتاـنِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  َلِخدـُِیل   405-1- نآرق [ - 4  ] ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناـک  َو  ِضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدُونُج 
ِتاکِرـشُملا َو  َنیِکِرـشُملا  َو  ِتاِقفانُملا  َو  َنیِِقفانُملا  َبِّذَُعی  َو  [ 5  ] ًامیِظَع ًازوَف  ِهّللا  َدـنِع  َِکلذ  َناک  َو  مِِهتائِّیَـس  مُهنَع  َرِّفَُکی  َو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ 

َو ِتاواـمَّسلا  ُدُونُج  ِهِّلل  َو  [ 6  ] ًاریِـصَم تَءاس  َو  َمَّنَهَج  مَُهل  َّدَـعَأ  َو  مُهَنََعل  َو  مِهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  َو  ِءوَّسلا  ُةَِرئاد  مِهیَلَع  ِءوَّسلا  َّنَظ  ِهّللاـِب  َنیِّناّـظلا 
َو ًةَرُکب  ُهوُحِّبَُست  َو  ُهوُرِّقَُوت  َو  ُهوُرِّزَُعت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اُونِمُؤِتل  [ 8  ] ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكانلَسرَأ  ّانِإ  [ 7  ] ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهّللا  َناک  َو  ِضرَألا 

اِمب یفوَأ  نَم  َو  ِهِسفَن  یلَع  ُثُکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  نَمَف  مِهیِدـیَأ  َقوَف  ِهّللا  ُدَـی  َهّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ   674-1- نآرق [ - 9  ] ًالیِصَأ
َسَیل ام  مِِهتَنِسلَِأب  َنُولوُقَی  اَنل  رِفغَتساَف  انُولهَأ  َو  اُنلاومَأ  انتَلَغَش  ِبارعَألا  َنِم  َنوُفَّلَخُملا  ََکل  ُلوُقَیَس  [ 10  ] ًامیِظَع ًارجَأ  ِهِیتُؤیَسَف  َهّللا  ُهیَلَع  َدَهاع 

َنل نَأ  ُمتنَنَظ  َلب  [ 11  ] ًارِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َناک  َلب  ًاعفَن  مُِکب  َدارَأ  َوأ  ارَـض  مُِکب  َدارَأ  نِإ  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  مَُکل  ُکـِلمَی  نَمَف  لـُق  مِِهبُوُلق  ِیف 
َو ِهّللاـِب  نِمُؤی  َمل  نَم  َو  [ 12  ] ًارُوب ًاـموَق  ُمتنُک  َو  ِءوَّسلا  َّنَظ  ُمتنَنَظ  َو  مُِکبُوُلق  ِیف  َکـِلذ  َنِّیُز  َو  ًادـَبَأ  مِهِیلهَأ  یلِإ  َنُونِمؤُملا  َو  ُلوُـسَّرلا  َِبلَقنَی 
[14  ] ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  ُءاشَی  نَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  نَِمل  ُرِفغَی  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  ِهِّلل  َو  [ 13  ] ًاریِعَس َنیِِرفاکِلل  اندَتعَأ  ّانِإَف  ِِهلوُسَر 

َلاق مُِکلذَک  انوُِعبَّتَت  َنل  ُلق  ِهّللا  َمالَک  اُولِّدَُبی  نَأ  َنوُدیُِری  مُکِعبَّتَن  انوُرَذ  اهوُذُخأَِتل  َِمناغَم  یلِإ  ُمتقَلَطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُملا  ُلوُقَیَـس   929-1- نآرق -
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ٍدیِدَـش ٍسَأب  ِیلوُأ  ٍموَق  یلِإ  َنوَعُدتَـس  ِبارعَألا  َنِم  َنیِفَّلَخُمِلل  ُلق  [ 15  ] ًالِیلَق ّالِإ  َنوُهَقفَی  اُوناک ال  َلب  انَنوُدُـسَحت  َلب  َنُولوُقَیَـسَف  ُلبَق  نِم  ُهّللا 
یمعَألا یَلَع  َسَیل  [ 16  ] ًامِیلَأ ًاباذَـع  مُکبِّذَُـعی  ُلبَق  نِم  ُمتیَّلََوت  امَک  اوَّلَوَتَت  نِإ  َو  ًانَـسَح  ًارجَأ  ُهّللا  ُمُِکتُؤی  اوُعیُِطت  نِإَـف  َنوُِملـُسی  َوأ  مُهَنُوِلتاـُقت 

ُهبِّذَُـعی َّلَوَتَی  نَم  َو  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ُهلِخدـُی  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِعُِطی  نَم  َو  ٌجَرَح  ِضیِرَملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرعَألا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح 
ًابیِرَق ًاحتَف  مَُهباثَأ  َو  مِهیَلَع  َۀَـنیِکَّسلا  َلَزنَأَف  مِِهبُوُلق  ِیف  اـم  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَحت  َکـَنوُِعیاُبی  ذِإ  َنِینِمؤُملا  ِنَع  ُهّللا  َیِـضَر  دََـقل  [ 17  ] ًامِیلَأ ًاباذَع 

َو ِهِذه  مَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُـخَأت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهّللا  ُمُکَدَـعَو   1026-1- نآرق [ - 19  ] ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهّللا  َناـک  َو  اهَنوُذُـخأَی  ًةَرِیثَک  َِمناـغَم  َو  [ 18]
ُهّللا َناک  َو  اِهب  ُهّللا  َطاحَأ  دَق  اهیَلَع  اوُرِدـقَت  َمل  يرخُأ  َو  [ 20  ] ًامیِقَتسُم ًاطارِـص  مُکَیِدهَی  َو  َنِینِمؤُمِلل  ًۀَیآ  َنوُکَِتل  َو  مُکنَع  ِساّنلا  َيِدیَأ  َّفَک 
َنل َو  ُلبَق  نِم  تَلَخ  دَق  ِیتَّلا  ِهّللا  َۀَّنُس  [ 22  ] ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  َُّمث ال  َرابدَألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکََلتاق  َول  َو  [ 21  ] ًاریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع 

َنُولَمعَت اِمب  ُهّللا  َناک  َو  مِهیَلَع  مُکَرَفظَأ  نَأ  ِدَعب  نِم  َۀَّکَم  ِنطَِبب  مُهنَع  مُکَیِدیَأ  َو  مُکنَع  مُهَیِدیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  [ 23  ] ًالیِدبَت ِهّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت 
َو َنُونِمُؤم  ٌلاجِر  ـال  َول  َو  ُهَّلِحَم  َُغلبَی  نَأ  ًاـفوُکعَم  َيدَـهلا  َو  ِمارَحلا  ِدِجـسَملا  ِنَع  مُکوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُه   672-1- نآرق [ - 24  ] ًاریَِصب

مُهنِم اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َول  ُءاشَی  نَم  ِِهتَمحَر  ِیف  ُهّللا  َلِخدـُِیل  ٍملِع  ِریَِغب  ٌةَّرَعَم  مُهنِم  مُکَبیُِـصتَف  مُهُؤَطَت  نَأ  مُهوُمَلعَت  َمل  ٌتانِمُؤم  ٌءاِسن 
َۀَِملَک مُهَمَزلَأ  َو  َنِینِمؤُملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهّللا  َلَزنَأَف  ِۀَِّیلِهاجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ذِإ  [ 25  ] ًامِیلَأ ًاباذَع 

َءاش نِإ  َمارَحلا  َدِجـسَملا  َُّنلُخدََتل  ِّقَحلِاب  ایؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهّللا  َقَدَص  دََـقل  [ 26  ] ًامِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َو  اهَلهَأ  َو  اِهب  َّقَحَأ  اُوناـک  َو  يوقَّتلا 
َُهلوُسَر َلَـسرَأ  يِذَّلا  َوُه  [ 27  ] ًاـبیِرَق ًاـحتَف  َکـِلذ  ِنُود  نِم  َلَـعَجَف  اوُمَلعَت  َمل  اـم  َِملَعَف  َنُوفاـَخت  ـال  َنیِرِّصَقُم  َو  مُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهّللا 
مُهَنَیب ُءامَحُر  ِراّـفُکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  [ 28  ] ًادیِهَـش ِهّللِاب  یفَک  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنیِد  َو  يدُـهلِاب 

ِلیِجنِإلا ِیف  مُُهلَثَم  َو  ِةاروَّتلا  ِیف  مُُهلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  نِم  مِهِهوُجُو  ِیف  مُهامیِـس  ًاـناوضِر  َو  ِهّللا  َنِم  ًالـضَف  َنوُغَتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  مُهاَرت 
مُهنِم ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَـعَو  َراّفُکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاّرُّزلا  ُبِجُعی  ِِهقوُس  یلَع  يوَتـساَف  َظَلغَتـساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأطَـش  َجَرخَأ  ٍعرَزَک 

ینعمب ریزعت  زا  ُهوُرِّزَُعت » ، » یکانمهس شمارآ ، ینیگنـس ، ۀنیکـس » : » تاغل ینعم  هحفص 5 ]  ] 1535-1- نآرق [ - 29  ] ًاـمیِظَع ًارجَأ  َو  ًةَرِفغَم 
تاملک زا  هکنیا  و  ندز ، یتخـسب  هحفص 6 ]  ] 63-48- نآرق  - ندرک بدا  تمالم و  ندرک ، يراـی  کـموک و  نتـشاد ، یمارگ  گرزب و 
دننکیم رادهناشن  ینابرق  يارب  هک  یناویح  يده » . » نتخادنا رود  نتـسکش و  َثَکَن » . » دراد بسانتیب  راگزاسان و  یناعم  هک  تسا  دادضا 

لّیزت ردصم  زا  اُولَّیََزت » . » هانگ رازآ ، يدب ، ٌةَّرَعَم » . » هتفرگ فارطا  رب و  رود و  هدش ، ریگولج  ینادنز و  ًافوُکعَم » . » دنربیم جـح  هاگنابرقب  و 
« رزآ . » دیآیم نوریب  تخرد  قاس  نب  زا  هک  اههخاش  تسج و  یپ  تعارز ، گرب  أطش » . » ندش هدنکارپ  رب  رود  زا  نتشاد و  يزیچ  مارتحا 

دّمحم يا   1 هـمجرت :  221-208- نآرق -188-177- نآرق -124-113- نآرق -10-1- نآرق . - ندرک کـموک  ینعمب  هرزاؤـم  ردــصم  زا 
هک  ] میـشوپب ار  نآ  سپ ز  ای  هتـشذگ و  رد  هچ  تمدرم  هانگ  وت و  يهشیدنا  ات  میدرک 2  مهارف  تیارب  رادومن  یـشیاشگ  ام  هک  شاب  نیقیب 
زا هن  ات   ] میئاـمن وتب  يربهر  غیلبت و  تسار  هار  مینک و  ماـمت  وت  رب  دوخ  تمعن  و  يرذـگرد ] ناشدـب  راـتفر  زا  یـشابن و  نارگن  نارفاـک  زا 

4 دنامب ] رادومن  هشیمه  تنید  دشابن و  یتسد  وت  رب  ار  سک  هک   ] مینک وت  اب  هدـنزرا  یکموک  3 و  ینامب ] دوخ  راک  زا  هن  یسرتب و  نمشد 
اهنامـسآ و ياهرکـشل  نوچ  دـنور . ولج  راک  رکف و  رد  دـنیازفیب و  دوخ  نامیا  رب  ات  دروآ  دورف  نینمؤم  لد  رد  شمارآ  هک  یـسک  ناـمه 

درم نز و  هک  تسا  نآ  دوس  ار  ناـمیا  شیازفا  لد و  شمارآ  هتبلا  تسا 5  راکتـسرد  ياناد  هک  تسا  وا  رایتخا  رد  لئاسو  يهمه  نیمز و 
یئادخ هاگشیپب  يراگتسر  گرزب  دوخ  هکنیا  دنک و  نورد  نادواجب  تسا  ناور  نآ  زا  اهدور  هک  یناتـشهب  رد  دشوپب و  ناهانگ  ار  نمؤم 
شدرگ دـنک و  ناشرازآ  امـش ] تسدـب  امـش و  ناـمیا  ینوزف  يهطـساوب   ] ار دـنوادخب  لد  دـب  كرـشم  قفاـنم و  نز  درم و  زین  تسا 6 و 

اهنآ تشونرـس  نیرتدـب  هک  تسا  هدرک  مهارف  ناشیا  رب  یخزود  دـنک و  ناشتنعل  دریگ و  مشخ  اهنآ  رب  ادـخ  دوب و  ناشنایز  رب  راگزور 
هب ار  وت  ام  دّـمحم  يا  راکتـسرد 8  تسا و  رترب  و  تسا ] اناوت  يراـک  رهب  و   ] تسا وا  ناـمرفب  نیمز  اهنامـسآ و  ياهرکـشل  نوچ  تسا 7 

هاگماش دادمابب و  ار  وا  دنرادب و  شیمارگ  دـننک و  يرای  ار  هکنیا  دـنورگب و  ربمغیپ  ادـخب و  نایمدآ  ات  میداتـسرف 9  دیون  میب و  یهاوگ و 
قح يارب  نوچ   ] تسا اهنآ  تسد  رب  وا  تسد  هک  دناهداد  ادـخ  اب  دـنهد  افـص  تسد  هحفـص 7 ] وت [  اب  هک  یناسک  هتبلا  دننک 10  شیاتس 
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راوتـسا قح  نامیپ  هک  ره  تسا و  هدـید  نایز  تسا و  هتـسکش  ار  دوخ  تسکـش  نامیپ  هکنآ  و  دوش ] ناـشریگارف  وا  تمعن  دـننک و  تعیب 
میاهداوناخ و هیامرـس و  راتفرگ  دنیوگ : وت  اب  ریگهرانک  هدـنام و  ياجب  ياهبرع  دّـمحم  يا  دـناسر 11  گرزب  يدزم  ار  وا  يدوزب  تشاد 

رگا وگب : وت  دنرادن . لد  رد  دـنیوگ  هچنآ  هچ  تسا  غورد  نخـس  هکنیا  هاوخب ، هانگ  هکنیا  شزرمآ  ام  يارب  وت  میور ، گنجب  وت  اب  میناوتن 
دوس هچ  نم  رافغتـسا  نتفریذپ و  رذع  امـش و  يریگهرانک  وا  تردق  ربارب  رد  دوب و  وا  ریگولج  هک  دهاوخب  ینایز  ای  دوس  امـش  يارب  ادخ 

هکنیا و  دـننیبن . هناخ  يور  گنج  زا  سپ  زگره  نینمؤم  ربمغیپ و  هک  دـیتشاد  نامگ  امـش  تسا 12 و  رادربخ  دـینک  هچنآ  زا  وا  هچ  دراد !
نامیا شربمغیپ  ادـخب و  هکنآ  هّتبلا  دیدوب 13 و  شیدنادب  دوبان و  یمدرم  هک  دیدرب  ینامگدب  دـش و  راوتـسا  هتـسارآ و  ناتلد  رد  نامگ 
هتسیاش هک  ره  تسا و  ادخ  لام  نیمز  اهنامسآ و  یهاشداپ  نوچ  میاهدرک 14  هدامآ  نازوس  یـشتآ  نارفاک  يارب  ام  تسا و  رفاک  تشادن 

دیرآ گنچب  یتمینغ  ات  دـیوریم  ناناملـسم  امـش  هک  هاگنآ  میحر 15  تسا و  روفغ  دـنوادخ  هک  درازاـیب  دـشابن  هکنآ  دزرماـیب و  دـشاب 
نوگرگد ار  ّقح  روتسد  نخس و  دنهاوخیم  اهنآ  میـشاب . امـش  لابندب  هک  دیهد  هزاجا  دنیوگ : امـش  زا  ریگهرانک  هتـسشن و  هناخب  ياهبرع 

یکدنا زج  یلو  میرب  دوس  ام  هک  دیرب  دسح  امـش  تفگ : دـنهاوخ  دوب  دـیهاوخن  ام  لابندـب  زگره  هتفگ  هتـشذگ  رد  ادـخ  وگب : وت  دـننک .
تخس یمدرم  گنجب  ار  امـش  يدوز  نیمهب  وگب : هدنام  ياج  رد  بارعاب  دّمحم  يا   16 دنجنسیم ] دوخ  تسردان  هتـساوخب  هک   ] دنمهفن

دیتخیرگ هتـشذگ  نوچ  رگا  دهد و  ناتوکین  دزم  ادخ  دیدرب  نامرف  امـش  رگا  سپ  دنوش  میلـست  ات  دیگنجب  اهنآ  اب  هک  دـنناوخیم  دـنمورین 
نامرف هک  ره  سپ  دنورن  نارفاک  گنجب  رگا  دنرادن  هانگ  دنتسه  رامیب  ای  گنل  ایروک  هک  اهنآ  یلو  دنک 17  ناتراتفرگ  كاندرد  يرازآب 

شکاندرد یباذـع  درک  نامرفب  تشپ  هکنآ  دوب و  ناور  نآ  ناتخرد  ریز  زا  اـهدور  هک  دـنک  نورد  یتشهب  رد  ار  وا  درب  شربمغیپ  ادـخ و 
رازه و يهزادـناب  هیبیدـح  رد  رادراخ  رواـنت  رمـس   ] تخرد نآ  ریز  هک  ار  نینمؤم  نآ  هحفـص 8 ] دیدنـسپ [  ادخ  هّتبلا  دّمحم  يا  دنک 18 

نارفاک اب  حلـص  وت و  يهدومرفب  ات   ] دروآ دورف  ناشیا  رب  شمارآ  دنتـشاد و  لد  رد  هچنآ  تسنادب  وا  سپ  دندرک  تعیب  وت  اب  رفن ] دـصناپ 
دنوادخ راکتسرد 20  تسا و  رترب  ادخ  هک  دنریگیم  رایسب  ياهتمینغ  دسریم 19 و  ناشدزمب  یحتف  شیاشگ و  يدوزب  و  دندش ] میلست 

رکف شزرا  رب  یگشیمه   ] ياهناشن ات  تفرگ  ولج  امش  زا  ار  اهبرع  تسد  دناسر و  دوز  ار  کی  هکنیا  داد و  امـشب  ناوارف  یگنج  دوس  دیون 
رگید ياهتمینغ  21 و  رتتخـس ] لّکوت  دینک و  رتراوتـسا  نامیا  هک   ] دنک تیادـه  تسار  هارب  ار  امـش  مه  دـشاب و  نینمؤم  يارب  ناتراک ] و 

رگا 22 و  تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  وا  هچ  تسا  نآ  نابهگن  ریگارف و  دنوادخ  هّتبلا  دیرادن و  نآب  ندیسر  ناوت  نونکا  هک  دیراد  تشونرسب 
يرای هک  يروای  هن  دنتفاییم و  یتسود  هن  سپ  نا  دنتخیرگ و ز  یم - دندرکیم  گنج  هیبیدح ] نیمزرس  رد   ] امش اب  دندوب  رفاک  هک  اهنآ 

رد هک  دوب  ادخ  یباین 24  نیشناج  ار  نآ  زگره  تسا و  يدنوادخ  يهتشذگ  تشونرس  شور و  دشاب 23  ناشنانمشد  تسکش  ناربمغیپ و 
يانیب تسا  وا  هک  اهنآ  زا  ار  امـش  تسد  مه  تفرگ و  ولج  امـش  زا  ار  ناـشتسد  درک  ناـتریچ  اـهبرع  رب  هکنآ  سپ  زا  هّکم  نیمزرـس  لد 

هّکم یناـبرق  ندرب  زا  مـه  مارحلا و  دجـسم  هـب  نـتفر  زا  امـش  ریگوـلج  دـندش و  رفاـک  هـک  دنتــسه  اـهبرع  ناـمه  دـینک 25  ماجنا  هچنآـب 
یهانگ جنر و  هتـسنادن  ار  امـش  دـینک و  ناشلامیاپ  گنج  رد  هک  دوبن  هکمب  امـش  سانـشان  ناملـسم  نانز  نادرم و  رگا  هچ  شهاگنابرقب 

. دروآ رد  دوخ  تمحرب  ادخ  دشاب  تحلصم  هک  ار  نآ  یلو  دیور ] مارحلا  دجسمب  دینکـشب و  ار  اهبرع  هک  میدرکیم  کموک  هتبلا   ] دشاب
راـگزور يزارفندرگ  بّصعت و  اـهنآ  هـچ  میدرکیم 26  كاـندرد  یباذـع  ار  اـجنآ  نارفاـک  دـندوب  ادـج  هّکم  ناملـسم  نز  درم و  رگا  و 

مارحلا دجـسمب  ناناملـسم  نداد  هار  زا  دندرک و  يراددوخ  هیبیدـح  يهماننامیپ  رد  هّللا  مسب  نتـشون  زا  هک   ] دـندوب هتفرگ  لدـب  ّتیلهاج 
يوقت يهملک  زا  ار  ناشیا  و  دنتفرگ ] هدیدن  نارفاک  بّصعت  ات   ] داتـسرف ورف  نینمؤم  ربمغیپ و  رب  دوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  دنتـشاد ] گنن 
تسا هدوب  زیچ  همه  رب  ياناد  دنوادخ  هچ  یتسرپاتکی  درم  دندوب و  رتراوازـس  نآب  هحفص 9 ] اهنآ [  هک  تشادن  ادج  يراگزیهرپ  نخس  و 
سرت دیوریم و  مارحلا  دجسمب  هدوسآ  هتفرگ ، نخان  هدرک و  هاتوک  يوم  هدیشارت و  رس  امش  هّتبلا  درک و  تسار  شربمغیپ  باوخ  هک   27
هیبیدح رد   ] درک مهارف  امش  يارب  يدوزب  یحتف  شیاشگ و  مارحلا  دجسمب  نتفر  زا  شیپ  هک  تسنادب  وا  دینادن  امش  ار  هچنآ  سپ  دیرادن 
تـسا سب  دـنک و  شاهریچ  نایدا  همه  رب  اـت  داتـسرف  تسرد  نید  يربهرب و  ار  شربمغیپ  هک  تسا  یـسک  وا   28 هک ] دـینادب  سپ  ربیخ  ای 
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عوکرب ینیبب  هک  لدمرن  دوخ  اب  دنریگتخس و  نارفاکب  شناهرمه  تسا و  ادخ  ربمغیپ  دّمحم  نوچ  يربمغیپ 29  نید و  رب  دنوادخ  یهاوگ 
تاروت و رد  هک  دـنمدرم  هنوگنیا  تسا . رادومن  هدجـس  ناشن  ناشهرهچ  رد  ار و  وا  دنـسپ  دـنهاوخب و  يدـنوادخ  شـشخب  دندوجـس و  و 

دوخ نیرب  دـش و  راوتـسا  روانت و  ات  درک  شکموک  دروآ و  ردـب  كاخ  ار ز  دوخ  خاش  هک  یتعارز  دـننامب  تسا  هدـش  دای  ناشلثم  لـیجنا 
نیگمشخ نانمؤم  شرورپب  ار  نارفاک  ات  اهلدب ] دّمحم  نید  تشک  تسا  نینچ   ] درآ تفگش  دوخ  یئابیزب  ار  نازرواشک  هک  داتـسیاب  نانچ 

هروس هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرّـسفم : نخـس  دهد . گرزب  دزم  ناشناراکوکینب  هک  تسا  هداد  دـیون  دـندش  نمؤم  هک  اهنآب  دـنوادخ  دـنک و 
میتفر باوخب  میدرک و  لزنم  شیاسآ  يارب  هارب  میتشگرب و  هیبیدح  زا  تفگ : دوعسم  هّللا  دبع  يربط : تسا  هیآ  هن  تسیب و  تسا و  ّیندم 

رهب دومرف : دش و  رادیب  ربمغیپ  هک  میرآ  ياجب  زامن  ياضق  میتفگ  رگیدکی  اب  دوب . باوخ  هب  زونه  ربمغیپ  میدـش و  رادـیب  باتفآ  شباتب  و 
میتشگ میدرک و  مگ  ار  ربمغیپ  رتش  نایم  هکنیا  رد  دیناوخب  روج  نامهب  دیدنام  باوخب  ای  دیدرک  شومارف  رگا  دیدناوخیم  زامن  هک  روج 

نآ رب  یحو  هک  میتفریم  هارب  دش و  راوس  ترـضح  نآ  دندروآ و  دوب . هدرک  ریگ  نآ  يهخاشب  شراهم  هک  میتفای  یتخرد  ياپ  رد  ار  نآ  ات 
هک داد  ربخ  ار  ام  تشگ  هدوسآ  ترـضح  نآ  دش و  راذگرب  نوچ  تشذگیم و  تخـس  رایـسب ، ربمغیپ  رب  لاح  نینچ  رد  دمآ و  ترـضح 

هحفص  ] 757-744- نآرق  - ربمغیپ اب  تفگ : دوب  نآرق  ياهیراق  زا  هک  يراصنا  يهثراح  نب  عّمجم  و  تسا . هدـش  لزان  انحَتَف  اـّنِإ  يهروس 
رب دـنتفگ : تسا ! ربخ  هچ  دندیـسرپ  یـضعب  دـندش و  شوج  بنج و  رد  مدرم  ناهگان  میتشگیم  رب  اـجنآ  زا  نوچ  میدوب و  هیبیدـحب  [ 10
مان هک  ار  هیبیدـح  زور  ام  یلو  دـینادیم  ار  هکم  حـتف  مدرم  امـش  تفگ : بزاع  نب  ءارب  خـلا .» ََکل »- انحَتَف  اـّنِإ   » تسا هدـمآ  یحو  ربمغیپ 

هروس هکنیا  رد  فـشک :  1 انحَتَف » اـّنِإ   » 176-152- نآرق . - ربـمغیپ هارمه  هب  میدوـب  رفن  دـصناپ  رازه و  مینادیم و  ناـبایب  رد  تسا  یهاـچ 
تسین و هیآ  هکنیا  رد  خوسنم  و  خـلا » ِیب -- ُلَعُفی  ام  يِردَأ  ام  َو   » تسا هیآ  هکنیا  خـسان  هک  خـلا » ُهّللا - ََکل  َرِفغَِیل   » تسا هیآ  کی  خـسان 

مومع تسا 3 - ربیخ  حـتف  دوصقم  تفگ : دـهاجم  تسا 2 - هّکم  حـتف  دوصقم  تفگ  هداـتق  - 1 تسا : فـالتخا  حـتف  هکنیا  زا  دوصقم  رد 
- نآرق -90-66- نآرق -16-1- نآرق : - هکنیا يارب  تسا  هتفگ  گرزب  حتف  ار  هکنیا  و  تسا . هیبیدح  حلـص  دوصقم  هک  دندقتعم  نیرّـسفم 
داد 2- شیاشگ  ناناملـسم  راکب  درک و  ناسآ  ار  هکنیا  ادخ  دوب و  راوشد  اهنآ  اب  گنج  ای  حلـص  نیکرـشم و  اب  يوگتفگ  - 1 165-131
َو  » هیآ هکنیا  هب  داد  ترـصن  يهدـعو  نینمؤـمب  خـلا 3 - ُهّللا »- َکـَل  َرِفغَِیل   » هیآ نیاـب  دـش  لزاـن  عـقوم  هکنیا  رد  شزرمآ  ترفغم و  تیآ 

دش رادومن  ربمغیپ  یتسار  دیـسر و  ماگنه  نآب  مر  تلود  يزوریپ  ربخ  دمآ 5 - گنچب  ربیخ  ياهتمینغ  نآ  لابندب  خلا 4 - ُهّللا »- َكَرُصنَی 
دنتـشادنپیم غورد  ار  هکنیا  هّکم  نارفاک  نوچ  دندش  داش  نیملـسم  و  َنُوِبلغَیَـس » مِِهبَلَغ  ِدَعب  نِم  مُه  َو   » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک 

رد دندش و  انشآ  مالساب  نارفاک  دنتخیمآ و  رگدکیب  نیملسم  نیکرشم و  زور  هکنیا  رد  دندش 6 - زوریپ  اهیمور  نآرق  ربمغیپ و  رابخاب  هک 
- نآرق -222-194- نآرق . - دش نوزف  مالـسا  تکوش  دندش و  ناملـسم  رایـسب  یهورگ  لاس  هس  تّدـمب  سپ  نا  دـش و ز  ریگیاج  ناشلد 

هیبیدح رد  هک  میدوشگ  امش  يارب  رهـش  هعلق و  ینعی  - 1 تسا : لوق  هس  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  حوـتفلا : وـبأ   511-466- نآرق -305-279
زین تجح  لیلد و  يهلیـسوب  شیاشگ  ینعمب  حتف  نوچ  دوب 2 - ود  هکنیا  نایم  رد  ربیخ  حتف  تسا و  نآ  زا  دولوم  هّکم  حـتف  دـش و  حـلص 

تـسه زین  مکح  اضق و  ینعمب  حتف  هحفص 11 ] یعرـش 3 [ - یلقع و  يهرهاظ  يّهلدأب  تسا  مالـسا  شیاشگ  دوصقم  هیآ  هکنیا  رد  تسه 
دـنمانیم و حاّتف  ار  مکاح  نک و  ّقحب  تواضق  مکح و  مدرم  ام  نایم  اراگدرورپ  ینعی  ِّقَحلِاب » انِموَق  َنَیب  َو  انَنَیب  حَـتفا  اَنَّبَر   » هیآ هکنیا  لـثم 

هیآ ینعم  و  دشاب . وت  نم و  نایم  دـیاب  مکاح  ینعی  حاّتفلا  کنیب  ینیب و  تفگیم  دوخ  رهوش  اب  برع  ینز  مدینـش  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع 
دوش رادومن  همه  رب  وت  نید  يوش و  يرای  یـشاب و  هریچ  هک  میدرک  رادومن  تواـضق  نشور و  مکح  وت  يارب  اـم  دّـمحم  يا  تسا : هکنیا 

يهدومرف هکنیا  دش و  حتف  هداشگ و  دنیوگیم  دوش  مولعم  هک  یلکشم  هلئسم  تسا و  عالّطا  يرما و  دومن  ندش و  رادربخ  ینعمب  حتف  - 4
يرد ره  زا  هک  تخومآ  نمب  ملع  زا  رد  رازه  ربمغیپ  ینعی  باب » فلا  باب  ّلـک  نم  یل  حـتف  ملعلا  نم  باـب  فلا  هّللا  لوسر  ینمّلع   » ّیلع
يارب میدرک  مالعا  رادومن و  ام  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دش و  رادومن  مدش و  علّطم  رادربخ و  هک  تسا  نیمه  دوصقم  دش . هداشگ  رد  رازه 

کنع و جّرف  کنع و  هّللا  فشک   » دنیوگیم هک  تسا  ّمه  فشک  مغ و  ندرب  ینعمب  حتف  مهف 5 - سک  همه  راکشآ و  رایسب  ار  تنید  وت 
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- نآرق . - میدرک وت  مغ  فشک  میتشادرب و  ار  وت  ياهمغ  ام  هک  تسا  هکنیا  ینعم  دـنکیدزن و  ینعم  رد  هلمج  هس  ره  هکنیا  و  کیلع » حـتف 
مه اجنآ  رد  تسا و  هدیـسر  نپاژ  نیچ و  هب  مالـسا  نید  هک  تسا  هدـش  رادومن  تروص  نیاـب  زورما  هیآ  هکنیا  ینعم  يواـطنط :  106-52

تمصع اب  مادکچیه  هک  دناهدرک  ینعم  دنچ  ار  هلمج  هکنیا  عمجم : خلا 2  َِکبنَذ »- نِم  َمَّدَقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفغَِیل  . » تسا هدش  دایز  ناملسم 
هدز و رس  وت  زا  حتف  زا  شیپ  هچنآ  ار 2 - نآ  زا  دعب  وت و  يربمغیپ  زا  شیپ  ناهانگ  دزرمآیم  ادخ  درادن 1 - شزاس  ناربمغیپ  یهانگیب  و 

وت تکربـب  هدزرـس  اوـح  مدآ و  زا  هچنآ  میزرمآیم 4 - دوشب  ماـجنا  رگا  هدـشن  ماـجنا  هچنآ  هدـش و  ماـجنا  هچنآ  حـتف 3 - زا  دـعب  هچنآ 
ناتسود و و  میزرمآیم . ار  وت  رّخؤم  مّدقم و  يهریغص  ناهانگ  میزرمآیم 5 - وت  ياعدب  تسا  نآ  زا  سپ  وت  تّما  زا  هچنآ  میزرمآیم و 

ربـمغیپ دوخب  تما  هاـنگ  تبـسن  تهج  میزرمآیم و  ار  وت  تما  رتولج  وـلج و  هاـنگ  ینعی  - 1 دناهدرک : ینعم  ود  هعیـش  ام  ياهبهذـم  مه 
لّضفمب هک  هحفص 12 ]  ] 57-1- نآرق  - تسا هدش  لقن  ینعم  هکنیا  زین  ع ]  ] قداص ماما  زا  تما و  اب  تسا  ترـضح  نآ  یگتـسباو  لامک 

: تسا هتفگ  یضترم  دّیس  دزرمایب 2 - هک  دش  رادهدهع  ار  وا  ناوریپ  هانگ  دنوادخ  تشادن و  هانگ  ربمغیپ  دومرف : دیزی  نب  ورمع  رمع و  نب 
مهبنذ نم   » ینعی تسا  لوعفم  هب  هفاضا  هلمج  هکنیا  رد  دوخ و  لوعفمب  مه  دوش و  دوخ  لـعافب  هفاـضا  تسا  نکمم  تسا و  ردـصم  بنذ 

: حیـضوت هکنیا  اب  شزرمآ  ینعم  و  دزرمآیم ، يورب  مارحلا  دجـسمب  هک  دندش  تریگولج  دـندرک و - وت  اب  مدرم  هک  یهانگ  ینعی  کیلا »
يهطـساوب دشوپیم  دنکیم و  دوبان  دننک  راتفر  دنهاوخب  وت  اب  هچنآ  زین  دوش و  راتفر  شنانمـشد  اب  دـیاب  هک  تسا  یماکحا  ندرب  خـسن و 

وت اب  راتفر  رد  اهنآ  هانگ  هک  دوشیم  هلیـسو  شیاشگ  حـتف و  هک  تسا  هکنیا  اـنحَتَف » اـّنِإ   » ولج يهلمج  هب  َکـَل » َرِفغَِیل   » طاـبترا سپ  حـتف .
ینعم دنچ  زین  و  دـننک . تناها  رازآ و  نیملـسم  وتب و  دـنناوتب  اهنآ  هن  ینک و  راتفر  ینمـشدب  اهنآ  اب  یـشاب  روبجم  وت  هن  هک  دوش  هدیـشوپ 

633-618- نآرق -600-583- نآرق . - میزرمآیم ینک  هانگ  هدنیآب  ای  ياهدرک  هانگ  هتشذگ  رد  رگا  - 1 دناهتفگ : هلمج  هکنیا  يارب  رگید 
ارنآ ربمغیپ  ماقم  يرترب  تسا  زیاج  نارگید  يارب  هچنآ  نیبّرقملا » تائیس  راربالا  تانسح   » هک تسا  رتهب  ّبحتسم و  كرت  هانگ  زا  دوصقم 

شهار هک  ینید  ینعی  يربـط :  2 ًامیِقَتسُم » ًاطارِـص  َکَیِدهَی  َو  [ » هحفـص 13  ] 179-177- یقرواپ «. - 1» درادیم اوران  ترـضح  نآ  يارب 
یهارب ار  وت  درادب  رادیاپ  ادخ  ینعی  عمجم :  36-1- نآرق . - دنک تیئامنهار  ادخ  درب ، ّقح  ياضر  يوسب  ار  وت  دشاب و  یجکیب  میقتسم و 

ینعی - 1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عـمجم :  5 خـلا » ِبوـُُلق -- ِیف  َۀَـنیِکَّسلا  َلَزنَأ  . » دـسر تشهب  هـب  دور  هار  نآـب  سک  ره  هـک 
اهنآ يارب  دـیحوت  رب  هک  اهلیلد  اـههناشن و  يهطـساوب  دـش  مارآ  ناـشبلق  لد و  دـش و  هدوزفا  ناـشیئانیب  رب  هک  درک  یفطل  اـهنآب  دـنوادخ 
ههبـش دیدرت و  نیرتمکب  دـنرادن و  لد  رد  شمارآ  حور  نوچ  دنتـسه  مورحم  نارفاک  هک  نینمؤم  يارب  تسا  یتمعن  هکنیا  و  درک . رادومن 
تباث ناشمدق  گنج  رد  دوشیم و  مارآ  ناشاهلد  نآ  يهطساوب  هک  تسا  نینمؤم  يرای  هنیکس  ینعم  دنهدیم 2 - تسد  زا  دوخ  شمارآ 
تسا یمارآ  هنیکس  هتشون : فشک   40-1- نآرق . - داد رارق  ناشلد  رد  دنوادخ  تسا  نکمم  ربمغیپ  ادـخ و  میظعت  هچنآ  ینعی  دنامیم 3 -

رد يهنیکس  اما  نیقی  رد  تمدخ و  رد  تسا : زیچ  ود  رد  نآ  ار و  اهلد  نآ  يدازآ  شیوخ  ناتـسود  لد  رب  دتـسرف  ورف  هلالج  ّلج  ّقح  هک 
نآ رد  قلخ  و  تشگ . دازآ  سواسو  زا  اـت  درک  داـمتعا  لـصا  رب  و  تشگ . رگناوت  كدـناب  اـت  درک  تنـس  رب  راـک  درک : زیچ  هس  تمدـخ 
عفن ررض و  و  دوسایب . لایتحا  زا  ات  داد  اضر  ماسق  تمسقب  درک : زیچ  هس  لد  رد  نیقی ، رد  يهنیکـس  و  تشگ . دازآ  ایر  زا  ات  درک  شومارف 

: هک تسا  نآ  دیآ  دورف  لد  رد  هک  هنیکـس  هکنیا  ناشن  دش . اهر  قیالع  زا  ات  دیدنـسپب  لیک  و و  تشگ . غراف  رذـح  زا  ات  دـید  اج  کی  زا 
رگ دشخب و  ینمؤمب  یبقع  میعن  همه  هک  یششخب  دهنن  تنم  دشخب و  يرفاکب  ایند  يهمه  هک  یشیاشخب  ددرگ  هدنـشخب  هدنیاشخب و  درم 

طاشن اب  دنیب  نآب  هچنآ  هک  تسا  لد  ینشور  هنیکس  یناشاک : تالیوأت  ناشیا . تریـس  نادرمناوج و  ّتنـس  تسا  هکنیا  دراد . تنم  دریذپب 
نادجو دننام  دراد و  لابندـب  نیقیلا  هحفـص 14 ] نیع [ - دوشیم  رادومن  نیقیلا  ملع  زا  سپ  ینـشور  هکنیا  رطاخ و  هدوسآ  دوش و  داـش  و 

هنیکس زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  لقن  رایسب  ثیدح  یفاک  رد  یجیهال : فیرش  ریـسفت  دراد . هارمه  يداش  تّذل و  دوخ  اب  هک  تسا  ینیقی 
ماکحا دننام  دسریم  اهنآ  يارب  فیلاکت  جـیردتب  نوچ  - 1 دوشیم : ینعم  روج  دـنچب  هلمج  هکنیا  رخف :  4 ًانامیِإ » اوُدادزَِیل  . » تسا نامیا 

هچنآ دندرک و  ربص  ناشاهلدـب  هنیکـس  ندیـسر  يهطـساوب  دـنیازفایم 2 - دوـخ  ناـمیا  رب  سپ  دــنریذپیم  اـهنآ  هریغ و  هزور و  زاـمن و 
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دوخ داهن  رد  دش 3 - لّدبم  نیقیلا  نیعب  اهنآ  نیقیلا  ملع  دندید و  مشچب  دش  دنهاوخ  هریچ  اهنآ  دیوگیم و  تسار  ربمغیپ  هک  دنتـسنادیم 
رب شریذـپ  نیاب  سپ  دـنتفریذپ  نید  عورف  دـندوب  نمؤم  نید  لوصاب  دـندوزفا 4 - دوخ  يرطف  نامیا  رب  ناهرب  لـیلد و  اـب  دـندوب و  نمؤم 
ّنج هکئالم و  زا  ینوشق  ادخ  هک  تسا  هکنیا  ولج  اب  هلمج  هکنیا  تبسانم  رخف :  4 خلا » ُدُونُج - ِهِّلل  َو   » 23-1- نآرق . - دناهدوزفا دوخ  نامیا 

بولغم ار  اهنآ  ات  درک  مدق  تباث  ار  نینمؤم  هنیکـس  يهلیـسوب  یلو  دنک  راتفرگ  ار  نیکرـشم  هک  دراد  رایتخا  رد  هقعاص  هلزلز و  سنا و  و 
دعب هک  هلمج  هکنیا  رد  دشاب و  تشهبب  ندرک  لخاد  زا  شیپ  دیاب  هانگ  ندـناشوپ  رخف :  5 مِِهتائِّیَس » مُهنَع  َرِّفَُکی  َو   » 20-1- نآرق . - دندرک

ندـناشوپ شزرمآ و  اب  هک  تسا  اهنآ  ندوب  یتشهب  ندـنامهف  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  خـلا » َنِینِمؤُملا - َلِخدـُِیل   » زا
هلیذر قالخا  يونعم و  ياهیتشز  اجنآ  رد  هک  دنتسه  ّقح  تمارک  لومشم  تشهب  رد  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  ناهانگ 

6 خـلا » َنیِِقفانُملا - َبِّذَُـعی  َو   » 163-138- نآرق -37-1- نآرق . - تسین اجنآ  رد  یندـب  ياهیدـیلپ  يدام و  ياـهیتشز  هکناـنچ  تسا  دوباـن 
نارفاـک نآ  لابندـب  دـش  هداد  تشهب  يهدـعو  نینمؤمب  نوچ  عمجم :  30-1- نآرق . - مینک رازآ  ار  نیقفاـنم  اـت  میدرک  حـتف  ینعی  يربـط :
نیقفانم باذع  بجوم  ترخآ و  رد  امـش  يارب  تسا  تشهب  بجوم  امـش  نامیا  شیازفا  ینعی : رخف : هحفـص 15 ] دندش [ . باذعب  دیدهت 

هک تسا  هکنیا  يارب  نآ  رارکت  تسا و  هدـمآ  مراـهچ  تیآ  رد  هیآ  هـکنیا  رخف :  7 خلا » ُدُونُج - ِهِّلل  َو  . » ملاع هکنیا  رد  امـش  تسدـب  تسا 
هکنیا لابندب  تهج  هکنیا  زا  نینمؤم و  مان  لابندب  تسا  هدش  هتفگ  هک  لوا  تیآ  رد  شیاسآ  يارب  ای  تسا  باذع  يارب  ای  رکشل  نداتـسرف 
باذـع لابندـب  تسا  هدـش  هتفگ  هک  مّود  تبون  رد  تسا و  تمحر  يهناـشن  تمکح  اـب  ملع  هک  ًاـمیِکَح » ًاـمِیلَع   » تسا هدـش  هتفگ  هلمج 

اب يرترب  تّزع و  نوـچ  ًاـمیِکَح » ًازیِزَع   » تسا هدـش  هتفگ  رخآ  رد  تـهج  هـکنیا  زا  تـسا و  رازآ  يهناـشن  تـسا و  هدـش  هدروآ  نیقفاـنم 
نداد ناشن  يارب  مّود  نینمؤم و  رب  تمحر  هب  تسا  يدنوادخ  تردق  ندنامهف  يارب  لّوا  رد  سپ  تسا  باذع  رب  تردق  تمالع  تمکح 

: سیقلب هب  نامیلـس  دـیدهت  مراـهچ ، رتفد  رد  يونثم   533-514- نآرق -318-299- نآرق -20-1- نآرق . - ناکرـشم رازآ  رب  تسا  تردـق 
! درک هچ  نافوط  اب  هک  يدـید  ار  بآ  ! || درک  هچ  ناداع  اب  هک  يدـید  ار  داب  ناحتما  هاـگ  دـنّقح  رکـشل   || نامـسآ  نیمز و  تاّرذ  هلمج 

درم نآ  هلک  هّشپ  هچنآ  || و  درک  لیپ  نآ  اب  لیب  اب  نآ  هچنآ  نیمزنیا و  تسا  هدومن  نوراق  اب  هچنآ  || و  نیک  رحب  نآ  دز  نوعرف  رب  هچنآ 
بآ رد  هک  ات   || طول  يادعا  رب  دیرابیم  گنس  تسکش  رکـشل  هراپ و  دصیـس  تشگ   || تسدب  يدواد  تخادنا  گنـس  هکنآ  دروخ و 

زا دوش  زجاع  دشک  رگ   || رتش  لچ  هک  دوش  نادـنچ  يونثم  ناربمغیپ  يرای  هنالقاع   || ناهج  تادامج  زا  میوگب  رگ  طوغ  دـندروخ  هیس 
ناناملسم امش  دنروایب و  نامیا  نارفاک  ات  ینعی  تسا  هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  اونمؤیل » : » عمجم  9 خلا » ِهّللِاب - اُونِمُؤِتل   » رپ راب 

نوچ و  دینک . مارتحا  ار  ربمغیپ  دیوش و  نمؤم  امش  ات  ینعی  تسا  باطخ  يهغیـصب  ءات  اب  روهـشم  تئارق  و  دینک . يرای  مارتحا و  ار  ربمغیپ 
-1- نآرق  - يارب ریمـض  هک  هوّحبـست  رد  ات  دـناهدرک  فقو  هورّزعت  رد  اهیراق  زا  يدایز  يهّدـع  تسا  ربمغیپ  يارب  ُهوُرِّقَُوت  َو  ُهوُرِّزَُعت  ریمض 

هکنیا ینعم  تسا و  هّللا  يارب  اهریمـض  هکنیا  يهمه  دناهتفگ  یـضعب  و  دـشاب . بلطم  زاغآ  تسا  هّللا  هحفص 16 ]  ] 331-301- نآرق -23
10 خـلا » َکَنوُِعیاُبی - َنیِذَّلا  . » دـینک حـیبست  ماش  حبـصب و  دـینک و  يرای  دـیرب و  ناـمرف  ار  ادـخ  دـیوش و  لوسر  ادـخب و  نمؤم  هک  تسا 

دناهدرک تقفاوم  تسلا  زور  نامیپ  رد  ترـضح و  نآب  سنا  تسا و  هدوب  ربمغیپ  اب  تبـسانم  مدرم  نآ  تشرـس  داهن و  رد  نوچ  تالیوأت :
اب تعیب  سپ  ّقح ، تافص  تاذ و  رهظم  دوب و  ّقح  رد  یناف  ربمغیپ  نوچ  و  دندومن . تعیب  دندرک و  رادومن  ار  دوخ  تشرـس  مه  زور  نیاب 

اهنآ تسد  يور  هک  تسا  دنوادخ  تسد  سپ  تسا ، يدنوادخ  تردـق  تسد و  روظنم  ربمغیپ  تسد  تسا و  ادـخ  اب  تعیب  ترـضح  نآ 
َقوَف ِهّللا  ُد   27-1- نآرق . - دننیب نآ  نایز  دننکشب  رگا  دنرب و  دوس  دننک  نامیپ  هب  افو  رگا  هک  دنتسه  ّقح  تردق  تسد و  ورگ  رد  تسا و 

تـسد ادـخ  رگا  هک  دـیرادنپ  نانچ  تسا : هدـش  هتفگ  دادیم  تسد  ناناملـسم  اـب  ربمغیپ  تعیب  ماـگنه  رد  نوچ  حوتفلا : وبا   20 مِهیِدیَأ »
ریقف تسدب  دعب  دسریم  ادـخ  تسدـب  لّوا  هقدـص  هک  ربمغیپ  يهدومرف  تسا  هلمج  هکنیا  لثم  و  «. 2» تسا نآ  ياـجب  ربمغیپ  تسد  تشاد 
تسا هلمج  هکنیا  لثم  و  دناهدرک : رگید  ینعم  دنچ  و  دریگیم . ادخ  ار  اهـششخب  هقدص و  ینعی  ِتاقَدَّصلا » ُذُخأَی  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ 

ار اهـششخب  هقدص و  ینعی  ِتاقَدَّصلا » ُذُخأَی  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  ریقف  تسدب  دعب  دسریم  ادخ  تسدب  لّوا  هقدص  هک  ربمغیپ  يهدومرف 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1649 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسا و اهنآ  دقع  يالاب  ادخ  دقع  - 1 344-319- نآرق -199-197- یقرواپ -33-1- نآرق : - دناهدرک رگید  ینعم  دنچ  و  دریگیم . ادـخ 
امش يرای  زا  تسا  رترب  ادخ  يرای  ینعی  تسا 2 - ینعم  یب  اجنیا  رد  ادخ  دهع  يرترب  تسا و  دهع  ینعمب  دقع  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا 

دربیم 3- راکب  یـشوخ  تمعن و  یگریچ و  ياجب  دربیمن و  راکب  يرای  ینعمب  ار  دـی »  » يهملک برع  نوچ  تسین  تسرد  ینعم  هکنیا  و 
نامه رتهب  تسین و  بسانم  اجنیا  رد  تمعن  هچ  تسین  بوخ  زین  هکنیا  تسا و  ناـشیا  يربناـمرف  تمعن  يـالاب  ادـخ  تیادـه  تمعن  ینعی 

رگا تفگ : يراـصنا  رباـج  و  دوـب . تخرد  ریزب  هیبیدـح  رد  هک  تسا  ناوـضر  تعیب  تعیب  زا  دوـصقم  میتـفگ و  لوا  رد  هـک  تـسا  ینعم 
میگنجب و گرم  مد  ات  هک  میدرک  تعیب  ربمغیپ  اب  اجنآ  رد  ام  مدادیم و  ناـشن  امـشب  ار  تخرد  نآ  ياـج  دوب  هحفص 17 ] ملاس [  ممشچ 

َکـَل ُلوُقَیَـس  . » دـماین اـم  اـب  دـش و  ناـهنپ  رتـش  ریز  رد  دوب و  قفاـنم  وا  هک  سیق  نب  ّدـج  رگم  تشگنرب  تعیب  هکنیا  زا  یـسک  میزیرگن و 
هنیدـم رب  رود و  بارعا  زا  دور  هّکمب  ّجـح ] دـننامب  تسا  تاداـبع  زا  یکی   ] هرمع ماـجنا  يارب  تساوخ  ربمغیپ  نوچ   11 خلا » َنوُفَّلَخُملا -

دیشوپ و مارحا  سابل  دوخ  دوش و  هکم  دراو  دنراذگن  دنیآ و  ترضح  نآ  ربارب  گنجب  شیرق  ادابم  ات  دنرازگ  هرمع  وا  اب  هک  درک  توعد 
: دـنتفگ دیـسر  اهنآب  ربمغیپ  توعد  هک  هنیزم » هنیهج و   » ياههلیبق درادـن . گنج  گنهآ  هک  دـننادب  مدرم  ات  درک  هدامآ  یناـبرق  يارب  رتش 
دندمآ و هنیدم  يوسب  بارعا  هک  تسا  دحا  گنج  دوصقم   ] دنتـشک ار  شنارای  دـندمآ و  دّـمحم  رـس  رب  هک  میورب  یمدرم  يوسب  هنوگچ 

شنزرس ار  اهنآ  تشگرب و  ربمغیپ  نوچ  دنتفرن و  دنتفگ و  دوخ  اب  ار  نخس  هکنیا  مجرتم ] دش - دیهـش  گنج  نآ  رد  ربمغیپ  يومع  هزمح 
وت اب  میتسناوتن  میدوب و  دوخ  يهداوناخ  یگدـنز و  راـک  راـتفرگ  اـم  هک  دـندروآ  رذـع  ربمغیپ  اـب  اـهنآ  ندرکن  یهارمه  فّلخت و  زا  درک 

نینچ دـیدماین ! ارچ  یـسرپب  اهنآ  زا  يدرگ و  رب  هیبیدـح  حلـص  زا  نوچ  هک  دـهدیم  ربخ  ار  ربمغیپ  هیآ  هکنیا  هب  دـنوادخ  مینک . یهارمه 
هیبیدـح زا  ربـمغیپ  هکنآ  زا  سپ  فشک :  11 اَنل » رِفغَتـساَف   » 1029-1008- نآرق -34-1- نآرق «. - اُنلاومَأ انتَلَغَـش   » هک داد  دـنهاوخ  باوج 

تسا هدوب  رذع  لوبق  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  نک و  رافغتسا  ام  يارب  دنتفگ : دندروآ و  رذع  دندوب  هتفریذپن  ربمغیپ  توعد  هک  اهنآ  تشگرب 
داض حـتف  ّمض و  اب  عمجم :  11 ارَـض » مُِکب  َدارَأ   » 18-1- نآرق . - درکیم رافغتـسا  شیارب  تفریذـپیم  هک  ار  سک  ره  رذـع  ربمغیپ  نوچ 

هچنآ دنداد و  ربخ  بیغ  زا  ار  وا  هک  تسا  ربمغیپ  يهزجعم  خلا » ُمتنَنَظ - َلب   » تسا هدـش  هتفگ  هک  هکنیا  زا  سپ  تیآ  تسا و  هدـش  تئارق 
رب دنوشیم و  هتـشک  نیملـسم  ربمغیپ و  هک  دیتشاد  نامگ  دیدوب و  نیبدب  هک  دـش  رادومن  هیآ  هکنیا  رد  دندیـشیدنایم  دوخ  اب  بارعا  نآ 
 ] 23-1- نآرق  - دیسر ربیخ  حتف  دیون  دنتـشگرب  هیبیدح  زا  نوچ  فشک :  15 مُکِعبَّتَن » انوُرَذ   » 137-122- نآرق -23-1- نآرق . - دندرگیمن

ادخ يور  هکنیا  زا  دندرک . تکرش  رفـس  نآ  رد  هک  تسا  اهنآ  لام  طقف  تسا و  هیبیدح  رفـس  جنر  ضوع  رد  اجنآ  مئانغ  هک  هحفص 18 ]
، دنرب تمینغ  ات  دنوش  هارمه  ربیخ  گنجب  امش  اب  هک  درک  دنهاوخ  شهاوخ  رفـس  هکنیا  زا  فّلختم  مدرم  هک  دهدیم  ربخ  ص ]  ] ربمغیپ هب 

يهدـعو دـنهاوخیم  اـهنآ  تسا : هکنیا  دوـصقم  تسا و  فـلا  یب  هللا » ملک   » یئاـسک هزمح و  تئارقب  ِهّللا » َمـالَک  اُولِّدَُـبی   » دـعب يهلمج  و 
- نآرق . - تسا هدش  هتفگ  هلمج  هکنیا  لابندـب  يور  هکنیا  زا  تسا . هیبیدـح  نیرفاسم  هصاخ  ربیخ  تمینغ  هک  دـننک  ضوع  ار  يدـنوادخ 
ام اب  تمینغ  گنج و  نیاب  دـیناوتیمن  زگره  امـش  تسا  نارگید  ّتیمورحم  وا  يهدـعو  ادـخ و  مالک  نوچ  ینعی  اـنوُِعبَّتَت » َنل   » 315-286

دننکیم توعد  ار  امـش  ینعی   41-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  - 1 يربط :  16 خلا » ٍسَأب - ِیلوُأ  ٍموَق  یلِإ  َنوَعُدتَـس   » 20-1- نآرق . - دیشاب
« فیقث نزاوه و   » يهلیبق گنجب  ینعی  ناریا 3 - مور و  گنجب  ینعی  دناهتفگ  یضعب  تسا 2 - دنمورین  تخس و  رایسب  هک  ناریا  اب  گنجب 

َسَیل . » دش دیهاوخ  توعد  باّذک  يهملیـسم  اب  گنجب  تسا 4 - نینح  گنج  دوصقم  دنتـسه و  دنمورین  يهلیبق  ود  هک  دـیوشیم  توعد 
رفـس رد  هک  تسا  اهیرامیب  نیاب  راـتفرگ  مدرم  رذـع  شریذـپ  يارب  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  لـتاقم  عمجم :  17 خـلا » ٌجَرَح - یمعَألا  یَلَع 

هکنیا رارسألا : فشک - يربط و   18 ِةَرَجَّشلا » َتَحت  َکَنوُِعیاُبی  ذِإ  َنِینِمؤُملا  ِنَع  ُهّللا  َیِضَر   » 32-1- نآرق . - دنوش هارمه  دنتسناوتن  هیبیدح 
هکنیا تشذگرـس  نآ  لیـصفت  دندیمان و  ناوضّرلا  ۀعیب  باحـصا  ار  اهنآ  دندوب و  ربمغیپ  اب  هیبیدـح  رفـسب  هک  دـش  لزان  یمدرم  يارب  هیآ 

مدرم نوچ  درک و  هدامآ  ینابرق  يارب  رتش  داتفه  درک و  هبعک  ترایز  گنهآ  ترجه  مشش  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا 
ربمغیپ دوش . دراو  هکمب  ترـضح  نآ  دـنراذگن  يور  چـیهب  هک  دـندرک  هدامآ  هحلـسا  دـندش و  مهارف  دـندش  رادربخ  ربمغیپ  راـک  زا  هّکم 
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ار اهنآ  وا  تشادرب و  یئامنهارب  ار  هعازخ  زا  یمدرم  ةورع ، زا  یسربط  تیاورب  دوشن . رادربخ  شیرق  هک  دنورب  یهار  زا  ات  تساوخ  امنهار 
گنج يهدامآ  ترـضح و  نآ  ریگولج  رفن  هحفص 19 ]  ] 76-1- نآرق  - دصناپ اب  همرکع  دندیـسر و  هیبیدـح  نابایبب  ات  درب  هرد  هوک و  زا 

اب ات  داتسرف  هّکم  هب  ار  یعازخلا  ۀّیما  نب  شارخ  ربمغیپ  دندشن و  اهنآ  ضّرعتم  دندوب ، عونمم  گنج  زا  هدیشوپ و  مارحا  هک  ناناملـسم  دش .
، تفر دـش و  راوس  هک  داد  واب  بلعث  مانب  دوخ  رن  رتش  هدـمآ و  هبعک  ترایز  يارب  دـنرادن و  گـنج  گـنهآ  هک  دـنک  وگتفگ  اـجنآ  مدرم 
درک و رارف  وا  ات  دندرک  يریگولج  یهورگ  دنـشکب  ار  شارخ  دنتـساوخ  دـندرک و  یپ  ار  نآ  تسا  ربمغیپ  زا  رتش  دنتـسناد  هک  هّکم  مدرم 

نم زا  اهنآ  درک : ضرع  وا  وگب ، نخـس  مدرم  هکنیا  اـب  ورب و  وت  دومرف  رمعب  ربمغیپ  تفگ  ار  دوخ  تشذگرـس  دـناسر و  ربمغیپ  هب  ار  دوخ 
تسا و هقباـس  شوـخ  وا  هچ  تـسرفب  ار  ناـمثع  دـشاب ، مناـبیتشپ  هـک  تـسین  اـجنآ  یـسک  نـم  ناـشیوخ  زا  دـنرادن و  یبوـخ  يهتـشذگ 

مینک ترایز  دیراذگب  ماهدماین  گنجب  نم  وگب  اهنآ  اب  ورب و  هک  داتـسرف  ار  وا  ترـضح  نآ  دننکیم ، شیرادهگن  هک  دراد  نادنواشیوخ 
فارشا اب  ات  درب  هّکمب  درک و  راوس  دوخ  اب  داد و  ناما  ار  وا  صاع  نب  دیعس  نب  نابا  مانب  وا  ناشیوخ  زا  يدرم  تفر و  نامثع  میدرگرب ، و 

نیملسمب یبیسآ  هنابش  هک  دندوب  تصرف  یپ  رد  بارعا  رکشل  نایم  هکنیا  رد  ددرگرب و  هک  دنتـشاذگن  ار  وا  اهنآ  دنک . ماغیپ  غالبا  شیرق 
هک دمآ  ربخ  دندش و  نیملسم  ریسا  رفن  دنچ  دندش و  یمخز  فرط  ود  زا  رفن  دنچ  دندرک و  عفد  ار  اهنآ  ّرش  دندوب و  رادیب  اهنآ  دنناسر و 

اهنآ يازس  ات  مگنجیم  دنشاب  هتشک  ار  نامثع  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دش و  كانهودنا  دینش  ار  هکنیا  ربمغیپ  نوچ  دناهتـشک . ار  نامثع 
نمـشد و ربارب  رد  تمواقم  رب  دـننک  تعیب  وا  اب  هک  درک  زاوآ  ار  مدرم  تفر و  هدرب  مان  نآرق  هک  تخرد  نآ  ریزب  تساخرب و  مهدـب و  ار 

مدرم زا  ربـمغیپ  دـنتفگیم  مدرم  دـنتفگیم و  بهو  نب  نانـس  وبا  ار  وا  هک  دوـب  دـسا  ینب  زا  يدرم  درک  تعیب  هک  یـسک  لّوا  دـنزیرگن و 
نآ همه  مینکن و  رارف  میگنجب و  هک  تفرگ  تعیب  هکلب  تـفرگن  گرم  رب  تـعیب  ربـمغیپ  تـفگ : يراـصنا  رباـج  دریگیم  گرم  رب  تـعیب 

دص و راهچ  رازه و  دصیـس و  رازه و  ار  اهنآ  يهرامـش  دننیبن و  ار  وا  ات  دیبسچ  دوخ  رتش  مکـشب  هک  سیق  نب  ّدج  ریغ  دندرک  تعیب  مدرم 
بارعا دش  هحفـص 20 ] گنج [  يهدامآ  دـش و  مامت  تعیب  نوچ  دـناهدرک . تیاور  رفن  جـنپ  تسیب و  دـصناپ و  رازه و  دـصناپ و  رازه و 

داد شباوج  رکب  وبا  تفگ و  ناشدوخ  دوسب  زیمآ  دنپ  ینانخس  دیسر و  ربمغیپ  روضح  هک  دنداتسرف  ار  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  دندیـسرت .
رـس هک  دـننکیم  ربمغیپ  زا  مارتحا  نادـنچ  ناناملـسم  هک  دـید  هورع  نایم  هکنیا  رد  ادـخ . هار  رد  ام  دـیگنجیم و  اهتب  یناـبیتشپب  امـش  هک 

دننکیم تسدب  تسد  دنریگیم و  كّربتب  ار  وا  يوضو  ناهد و  بآ  دنیوگیم و  نخـس  شروضح  رد  هتـسهآ  دننکیمن و  دنلب  شیوسب 
راتفر وا  اب  دّمحم  مدرم  هک  دـنکن  مارتحا  نادـنچ  اهنآ  هب  یـسک  مدـید و  ناریا  مور و  ناهاشداپ  رابرد  نم  تفگ : بارعأب  تشگ و  رب - وا 

اج نآب  نوچ  مروآیم  تسرد  ربخ  موریم و  نم  تفگ : هنانک  ینب  زا  يدرم  دوش . هریچ  همه  رب  دنک  قرشم  برغمب و  يور  رگا  دننکیم و 
سابل اـب  مدرم  دـیرب  وا  دزن  نارتش  امـش  دـنرگنیم  مارتحا  مشچ  اـب  یناـبرق  نارتشب  هک  تسا  یمدرم  زا  هکنیا  دومرف : ربمغیپ  دـش  کـیدزن 

اور ار  مدرم  نینچ  هک  هّللا  ناحبـس  تفگ : وا  دـندرک . دـنلب  تسا  ّجـح  بادآ  زا  هک  کیّبلب  ادـص  دـنتفر و  وا  ولجب  یناـبرق  نارتش  مارحا و 
تروص نآب  ار  اهنآ  تفر و  نیملـسم  دزن  تشاد  ياهلیبق  ّتیـصخش و  هک  همقلع  نب  سیلح  مانب  رگید  يدرم  دـنریگب . ولج  ّجـح  زا  تسین 

امـش هک  دـنک  مهارف  ماهلیبق  دارفا  زا  نادـنچ  دـیریذپن  منخـس  رگا  دـیوش و  ریگولج  ّجـح  زا  ار  اـهنیا  تسین  اور  تفگ : تشگرب و  دـید و 
حلص نامیپ  يارب  ار  ورمع  نب  لیهس  دندرک و  حلـص  گنهآ  دندیـسرت و  اهوگتفگ  هکنیا  زا  بارعا  دیـشاب  هتـشادن  اهنآ  اب  يربارب  یئاناوت 

نامیپ هکنیا  و  دش . هارب  ور  اهراک  ینعی  مکروما » نم  مکل  لّهس   » دومرف دز و  لاف  وا  مانب  برع  تداعب  دید  ار  وا  ربمغیپ  نوچ  دنداتـسرف و 
ًاحتَف  » 572-558- نآرق «. - خلا انحَتَف - ّانِإ   » هیآ نیاب  تسا  هدش  هدیمان  حتف  هروس ، لّوا  رد  هک  تسا  نامه  درک  راوتسا  ربمغیپ  اب  لیهـس  هک 

تـسیب هنیدم  رد  تشگرب و  هیبیدح  رفـس  زا  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  ربیخ  حـتف  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  هداتق و  عمجم :  17 ًابیِرَق »
دعب يهلمج  و  تسا . هّکم  حـتف  دوـصقم  تسا  هتفگ  یئاـّبج  درک . حـتف  ار  يرگید  زا  سپ  یکی  دـش و  ربـیخ  ياـههعلق  يهناور  دـنام  بش 

نزاوه لاوما  دناهتفگ  یـضعب  دناهتـسناد و  ربیخ  هحفـص 21 ]  ] 302-281- نآرق -18-1- نآرق  - ناوارف ياهتمینغ  یـضعب  ًةَرِیثَک » َِمناـغَم  »
-1 تسا : هچ  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  هک  تسا  فـالتخا  يربـط :  20 ِهِذه » مَُکل  َلَّجَعَف  . » دش نیملـسم  بیـصن  هّکم  حتف  زا  دـعب  هک  تسا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1651 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ادـخ دوز  هک  يدوس  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دناسر 2 - امـشب  يدوزب  ار  ربیخ  ياهتمینغ  هکنیا  ینعی  دناهتفگ : دـهاجم  هداتق و 
ربیخ هیبیدـح و  رفـس  رد  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  20 مُکنَع » ِساّنلا  َيِدـیَأ  َّفَک  َو   » 27-1- نآرق . - دوب هیبیدح  حلص  دناسر  امـشب 

هک تسا  بارعا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دنربب . تراغب  دننک و  هلمح  هنیدم  رد  امش  لاوما  هداوناخب و  هک  دش  امش  نانمـشد  ریگولج  ادخ 
َو  » 38-1- نآرق . - دنناسر بیسآ  نیملسم  هب  دنتـسناوتن  هک  دش  ناشریگولج  دنوادخ  هّکمب  نتفر  زا  دندش  ترـضح  نآ  ریگولج  هیبیدحب 

هکم حـتف  ینعی  تسا  هتفگ  هداـتق  تسا . هدرک  هدـعو  امـشب  رگید  يداـبآ  ندوشگ  اـی  رگید  تمینغ  ینعی  عـمجم :  21 اوُرِدـقَت » َمل  يرخُأ 
مور سراف و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . هدش  حتف  نیملسم  تسدب  دعبب  نآ  زا  هچنآ  ینعی  تسا  هتفگ  دهاجم  تسا  امـش  بیـصن 

دنامهفیم َۀَّکَم » ِنطَِبب   » تاملک رخف :  24 ِنطَِبب » مُهنَع  مُکَیِدیَأ  َو  مُکنَع  مُهَیِدـیَأ  َّفَک   » 27-1- نآرق . - تسا نّیعم  امـش  يارب  هدنیآ  رد  هک 
دـندش و رود  دوخ  رهـش  زا  ناناملـسم  هکنآ  زا  سپ  نوچ  تسا  هدوب  راـظتنا  فـالخ  رب  يراـک  رگدـکی  زا  ار  اـهنآ  امـش و  يریگولج  هک 

دنگنجب لد  ناج و  زا  هتسد  ود  ره  دیاب  دندید  دوخ  يهناخ  کیدزنب  ار  دوخ  نمشد  بارعا  دندش و  دراو  نمشد  يهناخ  هکم و  کیدزنب 
هنیرید نمشد  دنوش  هتسکش  اهنیا  رگا  دهدیمن  نطوب  ندیسر  تصرف  اهنآ  هب  نمشد  دنوشیم و  دوبان  یگمه  دنوش  هتـسکش  رگا  اهنآ  هک 

نِم  » دعب يهلمج  درک و  يرادهگن  ار  هتـسد  ود  ره  تسا  زیچ  همه  يانیب  اناد و  هک  دنوادخ  سپ  دراذگیمن  ناشيارب  وربآ  هناخ و  لام و 
- نآرق -61-1- نآرق  - اب درک و  رتالاب  ار  نیملسم  امـش  تسد  هک  هکنیا  هب  ّتنم  مالعا و  - 1 دنامهفیم : ینعم  ود  خلا » مُکَرَفظَأ - نَأ  ِدـَعب 

دیدوب هریچ  امش  هکنیا  اب  درک 2 - رترب  ار  امش  دندوب  دایز  اهنآ  دیدوب و  نارفاک  يهناخ  رد  هکنیا  هحفص 22 ]  ] 674-646- نآرق -95-77
گنهآ هک  بارعا  نآ  زا  تفرگ  ولج  ادـخ  ینعی  يربط : دـیدرکن . گنجب  تسد  هک  تفرگ  ار  امـش  ولج  دـیگنجب  اهنآ  اـب  دـیتسناوتیم  و 

ناشدازآ داهن و  ّتنم  اهنآ  رب  ترـضحنآ  دندروآ و  يریـساب  دنتفرگ و  ار  اهنآ  داتـسرف  ربمغیپ  دننک و  هلمح  ناناملـسم  رب  ناهگانب  دندرک 
ار اهنآ  تسد  ادـخ  هک  هیآ  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  دـناهتفگ و  رفن  داتـشه  هاجنپ و  لهچ و  یـس و  رفن و  هدزاود  ار  اـهنآ  يهرامـش  و  درک .

یـضعب فشک : دـیدرک . ناشدازآ  دـیتشکن و  ار  اهنآ  هک  تفرگ  ار  امـش  تسد  مه  دـنزاتب و  امـش  رب  ناـهگانب  دنتـسناوتن  هک  تفرگ  ولج 
تسد ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دیدرکن . راتشک  گنج و  هک  تفرگ  ولج  رگدکی  زا  ار  امش  تسد  هیبیدح  حلـص  يهلیـسوب  ینعی  دناهتفگ :

هکم رد  سانـشانب  هک  ینیملـسم  يهطـساوب  میتفرگ  ولج  ار  امـش  تسد  میتخادنا و  اهنآ  لد  رد  هک  یـسرت  يهطـساوب  میتشادهاگن  ار  اهنآ 
« خلا َنُونِمُؤم »- ٌلاجِر  َول ال  َو   » دعب تیآ  رد  هکنانچ  دـنوش  لامیاپ  اهنآ  دـیگنجب  بارعا  اب  رگا  هک  دـیدوب  اهنآ  يهشیدـناب  امـش  دـندوب و 

يهغیـصب ءای  اب  تسا و  مومع  تئارق  باطخ  تروصب  ءاـت  اـب  عمجم :  24 َنُولَمعَت » اِمب   » 435-401- نآرق . - ینعم هکنیا  يارب  تسا  هـنیرق 
ینعی مود  تئارقب  دنادیم و  ادخ  دـینکب  میدـش  ناتریگولج  هک  ياهتـسد  ود  امـش  هچنآ  ینعی  لوا  تئارقب  تسا و  ورمع  وبا  تئارق  بیاغ 
نادرم رگا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هدـشن  هدروآ  هلمج  رد  ـال » َول   » باوج رخف :  25 ٌلاجِر » َول ال  َو   » 19-1- نآرق . - دننک نارفاک  هچنآ 

: عمجم  26 َۀَّیِمَحلا » ُمِِهبُوُلق  ِیف  اـت - َلَـعَج - ذِإ   » 43-35- نآرق -20-1- نآرق . - میدـشیمن اهنآ  زا  امـش  تسد  ریگولج  اـم  دـندوبن  نمؤم 
هتفرگ لدـب  یلهاج  تریغ  بّصعت و  نوچ  میدرکیم  باذـع  ار  اهنآ  ینعی  دـشاب  اَنبَّذََـعل »  » هک تسا  ولج  تیآ  هلمجب  هتـسباو  هلمج  هکنیا 

رس زیچ  هحفـص 23 ]  ] 127-114- نآرق -55-25- نآرق -13-1- نآرق  - چـیه هب  اـهنآ  هک  تسا  نآ  یلهاـج  ّتیمح  زا  دوصقم  و  دـندوب .
دنیوگب مدرم  دنک و  ترایز  هک  میهد  هار  هّکمب  ار  وا  هنوگچ  تسا  هتـشک  ار  ام  ناردپ  دّمحم  دنتفگ : دنتفریذپیمن و  دندروآیمن و  دورف 

هتفگ يرهز  میوشیمن . میلـست  ام  زگره  میریگب . ار  ناشولج  میتسناوتن  ام  دنتفر و  دندمآ و  ام  رهـشب  ام  مشچ  يروک  هب  شنارای  دّمحم و 
تشون و همان  نامیپ  ربمغیپ  روتسدب  ّیلع  ترضح  تسب و  نامیپ  ربمغیپ  اب  ورمع  نب  لیهس  نوچ  هک  دوب  هکنیا  ناشّتیلهاج  ّتیمح  تسا :
: تفگ وا  دسیونب  هّللا  لوسر  دّمحم  تساوخ  نوچ  و  ّمهّللا . کمسب  دیسیونب  مسانـشیمن  نامحر  نم  تفگ : لیهـس  درک  هللا  مسب  هب  زاغآ 
26 يوقَّتلا » َۀَِملَک  . » تسا ّتیلهاج  تریغ  يهجیتن  اهیئوگ  هدوهیب  هکنیا  میدشیمن . هّکم  ترایز  زا  وت  ریگولج  میتخانـشیم  تربمغیپ  رگا 

ّالا هلا  دوصقم ال  دناهتفگ : ياهدع  هداتق و  دهاجم و  هّللا 2 - ّالا  هلا  ینعی ال  دومرف  هک  مدینش  ربمغیپ  زا  تفگ : بعک  نب  ّیبا  - 1 حوتفلا : وبا 
ّالا هلا  دوصقم ال  تسا : هتفگ  حابر  یبا  نب  ءاـطع  تسا 4 - ربکا  هّللا  هّللا و  اـّلا  هلا  ـال  دوصقم  دومرف : یلع  تسا 3 - هّللا  لوسر  دّـمحم  هّللا 
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نمحّرلا هّللا  مسب  ینعی   21-1- نآرق : - تفگ يرهز  تسا 5 - ریدق  ءیـش  ّلک  یلع  وه  دمحلا و  هل  کلملا و  هل  هل  کیرـش  هدحو ال  هّللا 
نارای اب  هک  دید  باوخ  رد  هیبیدح  رفس  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  حوتفلا : وبا   27 خلا » ایؤُّرلا »- َُهلوُسَر  ُهّللا  َقَدَص  دََقل  . » میحّرلا
هکنیا تسا . جح  فیاظو  ماجنا  يهناشن  هک  دناهدرک  هاتوک  رـس  يوم  مه  ياهدـع  دناهدیـشارت و  رـس  یـضعب  هتفر و  مارحلا  دجـسمب  دوخ 

هدرخ ترضح  نآ  رب  تشگرب  دنک و  ترایز  دور و  هّکمب  ربمغیپ  دنتشاذگن  هیبیدح  رد  نوچ  دومرف و  لقن  باحـصا  يارب  ار  دوخ  باوخ 
لزان اهنآ  باوجب  هیآ  هکنیا  دش ! هچ  هدعو  نآ  میوریم  مارحلا  دجـسمب  هدرک  هاتوک  يوم  هدیـشارت و  رـس  ام  یتفگ  وت  هک  دندرک  يریگ 
هدوبن هیبیدح  رفـس  هکنیا  يارب  باوخ  هک  تسا  هلمج  هکنیا  حیـضوت  لابند  يهلمج  و  درک . تسار  دنوادخ  ار  شربمغیپ  باوخ  ینعی  دش 

هتفگ هدـنیآ  رد  راک  ماجنا  يارب  تسا  ّبحتـسم  هک  تسا  ینخـس  ُهّللا » َءاش  نِإ   » يهلمج دـیوریم و  مارحلا  دجـسمب  هدـنیآ  رد  هّتبلا  تسا 
هیآ هکنیا  رد  هلمج  هـکنیا  - 1 دناهتفگ : هحفـص 24 ]  ] 778-759- نآرق -47-1- نآرق  - تهج دـنچ  هیآ  هـکنیا  رد  ندروآ  يارب  دوـش و 

تقو دـناهدوب  هیآ  لوزن  تقو  رد  هک  اهنآ  يهمه  درم و  دـنهاوخ  ياهدـع  مارحلا  دجـسمب  ناناملـسم  نتفر  ماگنه  ات  هک  تسا  هکنیا  يارب 
هدرک وا  تشونرـسب  دهاوخب و  ادخ  هک  اهنآ  ناناملـسم  امـش  زا  تسا  هدش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  دوب  دنهاوخن  هدـنز  دجـسم  يوسب  شبنج 

کموک و اب  هّتبلا  هک  تسا  هکنیا  ینعم  هکلب  تسا  هدشن  طورـشم  تسین و  دهاوخب » ادخ  رگا   » هلمج ینعم  مود - دیوریم . دجـسم  نورد 
تـسا مدرمب  نتخومآ  يارب  هلمج  هکنیا  ندروآ  هکلب  دنک  طرـش  دنادن و  ادخ  هک  تسین  طرـش  دوصقم  تفر 3 - دیهاوخ  ّقح  تشونرس 

ادخ نوچ  دیوریم  هّتبلا  ینعی  دشابیم  هکنوچ  ذا و  ینعمب  تسین و  رگا  طرـش و  ینعمب  نِإ » - » دیئوگب 4 ار  هکنیا  هدنیآب  يهدعو  رد  هک 
تسا رما »  » ینعمب َءاش »  » دنتسه بسانتم  ینعم  رد  ّتیـشم  رما و  نوچ   658-652- نآرق : - تسا هتفگ  یخلب  مساقلا  وبا  تسا 5 - هتساوخ 
شدوخ تیشم  دنادن  هک  ّقح  نخس  هن  تسا  ص ]  ] ربمغیپ راتفگ  زا  هلمج  هکنیا  تفر 6 - دیهاوخ  دیسر  ّقح  يوس  زا  يروتسد  رگا  ینعی 
یضعب عمجم :  49-43- نآرق . - دشاب وا  ّتیشم  دهاوخب و  ادخ  هک  تسا  یتروص  رد  دجـسمب  دورو  هکنیا  دیوگیم  ربمغیپ  هکلب  تسیچ !

. دوب دیهاوخ  زین  لد  هدوسآ  دهاوخب  ادخ  رگا  دش و  دـیهاوخ  دجـسم  دراو  هّتبلا  ینعی  تسا  نینمآ  يهملکب  طوبرم  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ :
ناناملـسم يارب  اهـشیاشگ  نیرتهب  هک  هیبیدح  حلـص  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  دوب و  هّکمب  دورو  زا  شیپ  هک  ربیخ  حتف  ینعی   27 ًابیِرَق » ًاحتَف  »

. دنک رترب  نایدا  يهمه  رب  لیلد  ناهرب و  يهلیسوب  ار  مالسا  نید  دنوادخ  ات  ینعی  عمجم :  28 ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » 18-1- نآرق . - دوب
ع]  ] دوعوم يدهم  روهظ  ماگنه  اهرهش  همهب  مالسا  ندیسر  یگریچ و  لیمکت  هک  اهرهش ، رد  مالسا  رشن  هبلغب و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و 

دناهتفگ یضعب  دوب . دهاوخ  نایدا  يهمه  رترب  مالسا  نید  نامسآ  زا  یـسیع  ندمآ  دورف  ماگنه  ینعی  فشک :  41-1- نآرق . - دوب دهاوخ 
هحفص نید [  اهرهش و  نآ  يهمه  رب  هک  تسا  هکنیا  دننام  دش  هریچ  نایدا  رگید  رب  اهرهش  یـضعب  رب  دیـسر و  اج  همهب  مالـسا  نید  نوچ 

رب ای  دنک و  رترب  هریچ و  نید  لها  يهمه  رب  ار  دّـمحم  ینعی  تسا  دّـمحم  يارب  ُهَرِهُظِیل »  » ریمـض دـناهتفگ : یـضعب  دراد . يرترب  اجنآ  [ 25
وبا  29 ِدوُجُّسلا » َِرثَأ  نِم  مِهِهوُجُو  ِیف  مُهامیِـس   » 54-40- نآرق . - دـشاب رادومن  لماک و  شیارب  هک  دـنک  ّطلـسم  ار  وا  نید  ماکحا  يهمه 

يهناـشن هک  دـنراد  تروصب  يرون  تماـیق  زور  رد  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  حوـتفلا :
رثا تفگ : دهاجم  تسا 3 - هدراهچ  بش  هام  دننام  تمایق  رد  ناشیا  هدجس  ياج  تفگ : بشوح  نب  رهش  ایند 2 - رد  تسا  اهنآ  يهدجس 

دندوجـس درم  هک  تسا  رادومن  یباوـخیب  رثا  يور و  يدرز  زا  ینعی  تفگ : هّیطع  نب  رمع  تسا 4 - رادومن  ناـشيور  زا  عضاوت  عوشخ و 
رب كاخ  رثا  دـننکیم  هدجـس  نیمز ، رب  نوچ  تفگ : ریبج  دیعـس  تروص 6 - ینـشور  تسا و  ینیگنـس  دوجـس  رثا  تفگ : جـیرج  نبإ  - 5
نآ رثا  ینتفاب  هچراپ و  رب  هن  دننکیم  هدجس  كاخ  رب  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  هیلاعلا  وبا  فشک :  52-1- نآرق . - تسا رادومن  ناشیناشیپ 

ار وا  باحـصا  ار و  لوسر  دز ، یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یلثم  هکنیا  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   29 خلا » ُهَأطَـش - َجَرخَأ  ٍعرَزَک  . » تسا رادومن 
هگنآ دیآ  رب  اهگرب  اهخاش و  وا  نوماریپ  هگنآ  دـیآ  نوریب  هناد  نایم  زا  هک  دوب  وا  لصا  نآ  دـشاب و  خاش  کی  دـنزب  هکرت  لّوا  هک  یعرزب 
تیب لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  باحـصا  نینچمه  دنراد  تسار  دنراد و  يوق  ار  وا  دنیآ و  رد  لصا  نآ  نوماریپ  درایب و  اههشوخ 

ات دننکیم  بذ  وا  زا  دـننکیم و  داهج  وا  شیپ  رد  دراد  يوق  ار  عرز  هک  دـننام  اهگرب  اهخاش و  نآب  هدرک  ادـفب  لام  ناج و  وا  نوماریپ  وا 
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دوخ رجح  رد  ار  وا  بلاط  وبا  میتی ، ردام  ردپ و  یب  هدنام  زاب  یکدوک  هک  دـیآ  بجعت  هب  درگنب  هک  ره  هکنانچ  ددرگ  تسار  دوش و  يوق 
وا زا  نارفاک  ات  دننام  ورف  تفگـشب  وا  رد  دنیآ و  زجاع  وا  زا  ملاع  همه  هک  تیوقت  هب  تیبرتب و  دـناسر  اج  نآب  وا  راک  یلاعت  يادـخ  دریگ 

یلو میتشون  هحفص 26 ]  ] 67-53- نآرق «. - خلا انحَتَف - ّانِإ   » زا دوصقم  رد  ار  نیرّسفم  فالتخا  - 1 ام : نخس   28-1- نآرق . - دنیآ مشخب 
نیملسم و نایم  اجنآ  رد  نوچ  دش . مهارف  نیملـسم  مالـسا و  يارب  هیبیدح  رد  هک  یگرزب  شیاشگب  دشاب  هراشا  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم 

هدوسآ بازحا  دحا و  ياهگنج  ندش  رارکت  هنیدمب و  اهنآ  يهلمح  رـش  زا  دـش و  حلـص  دـندوب  هکم  بارعا  هک  اهنآ  تخـس  رـس  نمـشد 
بجومب لاس  رخآ  رد  دمآ و  تسدب  ناوارف  لاوما  دندش و  هراوآ  میلـست و  اجنآ  تخـس  رـس  دوهی  هک  دش  ربیخ  حتف  نآ  لابندـب  دـندش و 

دنتفر و هّکمب  ناناملسم  دنامب  اجنآ  ترایز  يارب  زور  هس  دور و  هّکمب  دوخ  نارای  اب  دوب  هداد  ّقح  ربمغیپ  هب  هک  هیبیدح  يهماننامیپ  هدام 
شیب هک  دوب  يرادومن  یپردیپ  شیاشگ  نیبم و  حتف  یگلمج  اهنیا  دنداد . ناشن  بارعاب  ار  دوخ  تردق  دندرک و  فاوط  تردق  لامک  اب 
هکنیا يارب  دیاش  تسا  هدش  هدروآ  شیاشگ  حتف و  يهلابندب  خـلا » ۀنیکـسلا - لزنا   » يهلمج - 2 دش . مهارف  ص ]  ] ربمغیپ يارب  هتـشذگ  زا 

هک دوب  يراکادف  نیرتگرزب  دوخ  ربمغیپ  زا  تعاطا  يارب  نتفر  هنیرید  نمشد  يهناخ  هب  نتشذگ و  دوخ  زا  ّجح و  ترایزب  مادقا  راب  نیلوا 
هک تسا  هدـش  هتفگ  زاب  دـندرک  تعیب  تخرد  ریز  رد  هک  اهنآ  زا  ّقح  ياضر  مالعا  زا  سپ  تیآ 18  رد  دش و  هنیکـس  شمارآ و  بجوم 

ّتیمح ربارب  مّوس  تبون  رد  درک ، ادـیپ  اهنآ  رد  يرگید  شمارآ  دوخ  یبلق  ناـمیا  راـهظا  تعیب و  هکنیا  هکنآ  يارب  دروآ  هنیکـس  اـهنآ  رب 
نیاب درک و  لزان  نینمؤم  ربمغیپ و  رب  ار  دوخ  يهنیکـس  دنوادخ  تسا : هدـش  هتفگ  دـندوب  هداد  ياج  ناشلد  رد  دوخ  هک  بارعا  ّتیلهاج 

رـس نمـشد و  اب  تمواقم  يارب  یگدامآ  رفـس و  جـنر  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  ّقحب  اهنآ  برق  ناـمیا و  يهبترم  نیرتـالاب  هلمج 
بارعا هک  ینامیپ  هب  نتفریذـپ و  ربمغیپ  روتـسد  ندرک و  اهر  هنیرید  ّتیلهاج  ّتیبرع و  يوخ  نتفرگ و  هدـیدان  ار  اهنآ  يراتفر  دـب  ماـجنا 
کیرـش ربمغیپ  اب  هنیکـس  يریگارف  رد  هک  تسا  يرگمدآ  يهبترم  لامکب  ندیـسر  يهناشن  اهنیا  يهمه  ندش ، میلـست  دنتـشون  دوخ  لیمب 

اُوناک َو  يوقَّتلا  َۀَِملَک  مُهَمَزلَأ   » هک دناهدش  فیصوت  نینمؤم  هکنیا  تیآ 26  رخآ  رد  هلمج  هکنیا  يهلابندب  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  و  دـندش .
يهملک يارب  دنتسه  دارفا  نیرتهتسیاش  دندیـسر  هحفـص 27 ]  ] 1259-1203- نآرق  - یتـالامک نینچب  هک  نینمؤم  هکنیا  ینعی  اـِهب » َّقَحَأ 

هتفگ دـنچ  یتازایتما  هیبیدـح ، رفـسب  ربمغیپ  ناهارمه  يارب  هروس  هکنیا  رد  - 3 میدرک . ناـشقحب  هدـیبسچ  هک  دوب  تهج  هکنیا  زا  قـح و 
دیون تیآ 5  رد  - 2 دناهدش . هنیکس  لومشم  تبون  هسب  - 1 تسا : هدشن  هتفگ  هزادنا  نیاب  یـسک  يارب  نآرق  رگید  تایآب  هک  تسا  هدـش 

ادخ تسد  دناهدرک و  تعیب  ادخ  اب  تسا  هدش  هتفگ  خلا » َکَنوُِعیاُبی - َنیِذَّلا  َّنِإ   » مهد تیآب  تسا 3 - هدش  هداد  اهیدب  ندناشوپ  تشهب و 
تسین 5- یماقم  نآ  زا  رترب  هک  دناهدش  ّقح  ياضر  لومشم  َنِینِمؤُملا » ِنَع  ُهّللا  َیِـضَر   » يهلمجب تیآ 18  رد  تسا 4 - اهنآ  تسد  يور 

رخآ تیآب  تسار 6 - هار  ندومن  نمـشد و  رـش  يریگولج  تسا و  هدش  هداد  اهنآب  رایـسب  تمینغ  دیون  خلا » ُهّللا - ُمُکَدَـعَو   » تیآ 20 رد 
اج نآب  ناشماقم  مه  تسا و  رادومن  ناشهرهچ  زا  تدابع  يهناشن  زین  و  دنتـسه . نابرهم  رگدکیب  ریگتخـس و  نارفاکب  هک  دـناهدش  یفرعم 

دـص دنچ  رازه و  يهدع  هکنیا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  سپ  تکرب . رپ  تعارز  دننام  دنتـسه و  لیجنا  تاروت و  لثم  دروم  هک  تسا  هدیـسر 
تسا و هدـنامن  ظوفحم  مالـسا  هاگیاپ  نآرق و  رد  یتازایتما  نینچ  يرگید  يارب  هک  دـناهدوب  نیملـسم  دارفا  نیرتالاب  ربمغیپ  ناـهارمه  رفن 
ادخ و ياضر  زا  هورگ  هکنیا  هک  دنامهفب  دیاش  خلا » َّقَحَأ - اُوناک  َو  يوقَّتلا  َۀَِملَک  مُهَمَزلَأ   » و خلا » مهنع - هللا  یـضر   » ياههلمج صوصخب 

تسین رییغت  لباق  دوش  یفّرعم  بوخ  هدیدنـسپ و  ّقح  يوس  زا  نوچ  دنـسپ و  بوخ و  ینعی  ادخ  ياضر  اریز  دناهدشن . ادج  يوقت  يهملک 
ینعی يوقت  يهملکب  يدنوادخ  مازلا  زین  تسا و  دوجو  رد  يهتسیاش  تسا و  شنیرفآ  رد  هدش  دنسپ  ینعی  دش  یضار  وا  زا  ادخ  هک  نآ  و 
داـفم رظن  زا  سپ  دوشیمن . ادـج  وا  زا  زگره  هک  نداد  رارق  دـیحوت  وا  ترطف  تشرـس  رد  ندوب و  سک  يهریمخ  یتسرپ  اـتکی  دـیحوت و 

يهملکب هدیبسچ  دناهدوب و  ادخ  دنـسپ  گرم  مد  ات  دناهدشن و  فرحنم  یگدنز  رد  دارفا  هدـع  نآ  درک  قیدـصت  دـیاب  راچان  تایآ  هکنیا 
- نآرق -403-383- نآرق -305-268- نآرق -151-118- نآرق - - ود اهفارحنا و  رد  دـندوب و  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  یئاـهنآ  اـیآ  یلو  يوقت ،

دناهدش تایآ  هکنیا  لومشم  هنوگچ  دش  ادیپ  اهنآ  زا  ناناملسم  یشک  ردارب  گنج و  ای  دندوب و  رثؤم  اهیگتسد  هحفص 28 ]  ] 1012-962
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هکنیا هب  دـشاب  هراشا  ِهِسفَن » یلَع  ُثُکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  نَمَف   » هلمج مهد  تیآ  رد  میئوگب  رگم  تسین  هیآ  ود  هکنیا  رد  انثتـسا  دـیق و  هکنیا  اب 
زا تشاگنا و  دنهاوخ  هدیدن  ار  نامیپ  هکنیا  هک  دنتسه  یناسک  نایم  هکنیا  رد  نوچ  تسین  دارفا  نآ  يهمهب  تبـسن  هلمج  ود  نآ  دافم  هک 

ار نیرّـسفم  رظن  خلا » َقوَف - ِهّللا  ُدَـی   » يهلمج تیآ 10  رد  - 4 249-199- نآرق . - دنتـسین ادـخ  دنـسپ  يوقت و  يهملک  مزالم  نونکا  مه 
تعیب و رد  نوچ  دانـسا  رد  زاـجم  روطب  تسا  هدـش  لامعتـسا  تسد  ندـب و  وـضع  ینعمب  هملک  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  یلو  میتـشون 

تهج هکنیا  زا  نارگیدـب  تبـسن  يونعم  قوفت  ياراد  شزرا و  اب  تسا و  رترب  دـننکیم  زارد  تسد  نارگید  وا  يوسب  هکنآ  تسد  ناـمیپ 
ادـخ نامرفب  تسا  هدرک  هدامآ  تعیب  يارب  دوخ  تسد  هک  ربمغیپ  نوچ  تسا و  اهنآ  تسد  زا  رتـالاب  هک  مِهیِدـیَأ » َقوَف   » تسا هدـش  هتفگ 
هدش هتفگ  لّوا  تهج  نیمه  زا  تعیب و  يارب  هدش  هدامآ  تسا  ادخ  تسد  ایوگ  هک  هدـش  هداد  تبـسن  ادـخب  تسد  زاجم  روطب  سپ  تسا 

تسا يدنوادخ  تسد  اهتسد  رگد  زا  رترب  قوف و  ام  تسد  هکنیا  هک  تسا  هدش  هداد  حیضوت  نآ  لابندب  تسا و  ادخ  اب  تعیب  هکنیا  تسا 
یتسه ياـمن  نیرتـالاب  نوچ  يوقَّتلا » َۀَِـملَک  مُهَمَزلَأ   » يهلمج تیآ 26  - 5 379-360- نآرق -46-26- نآرق . - تسا ّقـح  دوـجو  رهظم  و 

هک حیـسم  ترـضح  فصو  رد  هکنانچ  تسا  هدـش  هدروآ  یتسه  زا  يهیاـنک  يارب  هملک  يور  هکنیا  زا  دـیاش  تسا  نخـس  هملک و  یمدآ 
رتشیب ینعم  دیاش  يوقت  يهملک  سپ  تسا . دنوادخ  يوس  زا  یصوصخم  تقلخ  ّقح و  داجیا  ینعم  هب  هملک  ُهنِم » ٍۀَِملَِکب   » تسا هدش  هتفگ 

راداو ینعمب  هن  تسا  ریذپان  رییغت  هک  تسا  تشرـس  ترطف و  ینعم  هب  دـنوادخ  مازلا  نوچ  زین  دـشاب و  هتـشاد  دـناهتفگ  نیرّـسفم  هچنآ  زا 
درک مازلا  زیچ  رهب  دـنوادخ  ار  هک  ره  هکلب  دـهدن  ماجنا  ار  راک  سک  نآ  دـنک و  رییغت  تسا  نکمم  هک  يراـکب  ار  یـسک  ناـیمدآ  ندرک 

ینعم نیاـب  هلمج  هکنیا  تسا  ن  هحفص 29 ]  ] 253-234- نآرق -53-21- نآرق  - سپ دوشیمن ، ادـج  نآ  زا  زگره  تسا و  نآـب  ریزگاـن 
هدش حیضوت  دعب  هلمجب  تبسانم  نیمهب  دیاش  دنتسه و  سرت ، ادخ  یتادوجوم  اهنآ  تسا و  يراکزیهرپ  دوجو  اهنآ  تشرـس  رد  هک  دشاب 

دنتـسه یمدرم  رگد  زا  يوقتب  رتراوازـس  تسا  هدوب  يراگزیهرپ  اهنآ  ترطف  رد  نوچ  ینعی  اِهب » َّقَحَأ  اُوناک  َو   » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا 
تـسا نکمم  هک  تسا  هدـش  تیانع  يراگزیهرپ  یگدامآ  دادعتـسا و  نایمدآ  مومع  يارب  نوچ  تسین . يراگزیهرپ  دوجو  ناشدوجو  هک 

546-544- یقرواپ -229-204- نآرق «. - 3» دنوشیمن ادج  نآ  زا  تسا و  يوقت  ناشهریمخ  هورگ  هکنیا  یلو  دـنوشن  ای  دـنوشب  راگزیهرپ 
هحفص 30]  ] 1777-1745- نآرق -

تارجح هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   49  - 1777-1745- نآرق -

ات 18] تایآ 1  [: 49  ] تارجحلا هروس  ]

َهّللا َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  ِيَدَـی  َنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   1777-1745- نآرق -
َطَبَحت نَأ  ٍضعَِبل  مُکِـضَعب  ِرهَجَک  ِلوَقلاـِب  َُهل  اوُرَهَجت  ـال  َو  ِِّیبَّنلا  ِتوَـص  َقوَـف  مُکَتاوـصَأ  اوـُعَفَرت  ـال  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 1  ] ٌمِیلَع ٌعـیِمَس 

ٌرجَأ َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  يوقَّتِلل  مَُهبُوُلق  ُهّللا  َنَحَتما  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـنِع  مُهَتاوصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 2  ] َنوُرُعـشَت ُمتنَأ ال  َو  مُُکلامعَأ 
ًاریَخ َناَکل  مِهَیلِإ  َجُرَخت  یّتَح  اوُرَبَص  مُهَّنَأ  َول  َو   588-1- نآرق [ - 4  ] َنُولِقعَی مُهُرَثکَأ ال  ِتارُجُحلا  ِءارَو  نِم  َکـَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 3  ] ٌمیِظَع

َو [ 6  ] َنیِمِدان ُمتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبـُصتَف  ٍۀـَلاهَِجب  ًاموَق  اُوبیُِـصت  نَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  مُکَءاج  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 5  ] ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهّللا  َو  مَُهل 
َو َرفُکلا  ُمُکَیلِإ  َهَّرَک  َو  مُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِإلا  ُمُکَیلِإ  َبَّبَح  َهّللا  َّنِکل  َو  مُِّتنََعل  ِرمَـألا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  مُکُعیُِطی  َول  ِهّللا  َلوُسَر  مُکِیف  َّنَأ  اوُمَلعا 

اوُِحلـصَأَف اُولَتَتقا  َنِینِمؤُملا  َنِم  ِناتَِفئاط  نِإ  َو  [ 8  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  ًۀَـمِعن  َو  ِهّللا  َنِم  ًالـضَف  [ 7  ] َنوُدِشاّرلا ُمُه  َِکئلوُأ  َنایـصِعلا  َو  َقوُسُفلا 
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َهّللا َّنِإ  اوُطِـسقَأ  َو  ِلدَـعلِاب  امُهَنَیب  اوُِحلـصَأَف  تَءاف  نِإَف  ِهّللا  ِرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرخُألا  یَلَع  امُهادـحِإ  تََغب  نِإَـف  اـمُهَنَیب 
اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 10  ] َنوُمَحُرت مُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  َو  مُکیَوَخَأ  َنَیب  اوُِحلصَأَف  ٌةَوخِإ  َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ   877-1- نآرق [ - 9  ] َنیِطِسقُملا ُّبُِحی 

ِباقلَألِاب اوَُزبانَت  َو ال  مُکَـسُفنَأ  اوُزِمَلت  َو ال  َّنُهنِم  ًاریَخ  َّنُکَی  نَأ  یـسَع  ٍءاِسن  نِم  ٌءاِسن  ـال  َو  مُهنِم  ًاریَخ  اُونوُکَی  نَأ  یـسَع  ٍموَق  نِم  ٌموَق  رَخـسَی 
ٌمثِإ ِّنَّظلا  َضَعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 11  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُبتَی  َمل  نَم  َو  ِنامیِإلا  َدَعب  ُقوُسُفلا  ُمسالا  َسِئب 
اَهُّیَأ ای  [ 12  ] ٌمیِحَر ٌباَّوت  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ُهوُُمتهِرَکَف  ًاتیَم  ِهیِخَأ  َمَحل  َلُکأَی  نَأ  مُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَعب  مُکُـضَعب  بَتغَی  َو ال  اوُسَّسََجت  ـال  َو 
َِتلاق [ 13  ] ٌرِیبَـخ ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  مُکاـقتَأ  ِهّللا  َدـنِع  مُکَمَرکَأ  َّنِإ  اُوفَراـعَِتل  َلـِئابَق  َو  ًابوُعُـش  مُکاـنلَعَج  َو  یثـنُأ  َو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاـنقَلَخ  اـّنِإ  ُساـّنلا 

َّنِإ ًائیَش  مُِکلامعَأ  نِم  مُکِتلَی  َُهلوُسَر ال  َو  َهّللا  اوُعیُِطت  نِإ  َو  مُِکبُوُلق  ِیف  ُنامیِإلا  ِلُخدَی  اَّمل  َو  انمَلسَأ  اُولُوق  نِکل  َو  اُونِمُؤت  َمل  ُلق  اّنَمآ  ُبارعَألا 
ِلِیبَس ِیف  مِهِـسُفنَأ  َو  مِِهلاومَِأب  اوُدَـهاج  َو  اُوباترَی  َمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمؤُملا  اَـمَّنِإ   1130-1- نآرق [ - 14  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا 

[16  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َو  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  مُِکنیِدـِب  َهّللا  َنوُمِّلَُعت  َأ  لـُق  [ 15  ] َنُوقِداّصلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهّللا 
َبیَغ ُمَلعَی  َهّللا  َّنِإ  [ 17  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ِنامیِِإلل  مُکادَـه  نَأ  مُکیَلَع  ُّنُمَی  ُهّللا  َِلب  مُکَمالـسِإ  َّیَلَع  اوُّنُمَت  ُلق ال  اوُمَلـسَأ  نَأ  َکـیَلَع  َنوُّنُمَی 

نوکـس لّوا و  حتفب  زمل  ردصم  زا  اوُزِمَلت » : » تاغل ینعم  هحفص 31 ]  ] 589-1- نآرق [ - 18  ] َنُولَمعَت اِمب  ٌریَِـصب  ُهّللا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
لّوا و حتفب  تلا  زا  مُکِتلَی » . » دنداد بقل  رگدکیب  دندرک و  رگدکی  شنزرس  ینعی  اوَُزبانَت » . » ندرک هراشا  مشچب  نتفرگ ، بیع  ینعمب  مّود 

يادـخ مانب  همجرت : هحفـص 32 ]  ] 176-165- نآرق -117-105- نآرق -24-13- نآرق . - ندرک مـک  یـسک  ّقـح  زا  ینعمب  مّود  نوـکس 
تـسا وا  هک  دینک  زیهرپ  ّقح  ینامرفان  زا  دیـشابن و  ولج  شربمغیپ  ادخ و  زا  يور  چـیهب  دـیدش  نمؤم  هک  یمدرم  يا  نابرهم 1  هد  يزور 

دوش دوبان  ناتوکن  ياهراک  هک  دیئوگن  دنلب  نخس  رگدکی  وچ  وا  اب  و  دینکن ، ربمغیپ  يادص  زا  رتالاب  دوخ  زاوآ  نینمؤم  يا  اناد 2  اونش و 
دزم شزرمآ و  دـندش و  يوـقتب  لد  هدوـمزآ  ّقـح  هاگـشیپ  هب  هّتبلا  دـنرادیم  مرن  زاوآ  ربـمغیپ  دزن  هک  ناـسک  نآ  دـینامب 3  ربخیب  دوخ  و 
يور ناشيوسب  وت  ات  دـننامب  رگا  هک  دننادرخیب 5  دـنهدیم  زاوآ  ار  وت  هناخ  تشپ  زا  هک  اهنیا  رتشیب  دّـمحم  يا  دنراد 4  شاداپب  گرزب 
ینب يهلیبق  يوسب  ار  طـیعم  یبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  ربمغیپ  يربـط : لوزن : نأـش  ناـبرهم . تسا و  هدـنزرمآ  ادـخ  هچ  دـشاب  ناـشدوسب  هّتبلا 

تشگرب و دناهدیـشیدنا  يدـب  وا  اب  هک  درب  نامگ  تشاد  ینمـشد  اهنآ  اب  شیپ  زا  وا  نوچ  دریگب ، تاـکز  اـهنآ  زا  هک  داتـسرف  قلطـصملا 
هلیبق نآ  زا  رفن  دـنچ  هک  دوب  ناـشتازاجم  يهشیدـنا  رد  دـش و  كانبـضغ  ربـمغیپ  دـندادن ، تاـکز  و  دنتـشگرب . نید  زا  اـهنیا  درک  ضرع 

میربیم هانپ  ادخب  ام  دیدش و  كانبضغ  ام  زا  امـش  میدرب  نامگ  ام  تشگرب و  دمآ و  امـش  يهداتـسرف  دندرک  ضرع  دندمآ و  شروضحب 
لزان دیلو  شرازگ  يارب  خلا » ٌقِساف »- مُکَءاج  نِإ   » تیآ 6 دنرایب . دـنیایب و  هک  امرفب  تسا  هدامآ  ام  تاکز  کنیا  میور  وت  مشخ  هارب  هک 
بیسآ سکب  امش  زا  هتسنادن  دیاش  هک  دیئوجب  نآ  یتسرد  درآ  يربخ  امـشب  يراکدب  رگا  نینمؤم  يا   6 همجرت :  601-575- نآرق . - دش
يهـمه رگا  و  دـیامن ] زاـب  غورد  زا  تـسار  دـناوت  هـک   ] تـسا امــش  ناـیم  رد  ادـخ  ربـمغیپ  دـینادب  دـینام 7 و  نامیــشپ  هدرک  زا  دـسر و 

يراکدب رفک و  تسارآ و  یتسود  نید  رب  ار  امش  لد  دنوادخ  یلو  دسر  جنر  ار  امش  درامش ] تسرد  ار  اهربخ  و   ] دریذپ ار  ناتاههتساوخ 
مدرم هنوگنیا  هّتبلا  دیوشن ] یتخس  جنر و  راتفرگ  دوش و  نایامن  هدیشوپ  ربمغیپ  زا  يرادربنامرف  نامیاب و  ات   ] درک ناتدنـسپان  ار  ینامرفان  و 

: لوزن نأش  هحفص 33 ] راکتسرد [ . میکح و  تسا  یئاناد  وا  هک  تسا  يدنوادخ  شزاون  ششخب و  دوخ  هکنیا  هچ  دنوریم 8  تسار  هارب 
وت زا  ربمغیپ  رخ  ادـخب  دـنگوس  تفگ  يراـصنا  يدرم  درازآیم و  ارم  ترخ  يوب  تفگ : ّیبا  نب  هّللا  دـبع  دوب  غـالا  راوس  ربمغیپ  يربـط :
ای و  دـنداتفا . مه  ناجب  بوچ  شفک و  تشم و  اب  تفرگ و  الاب  وگتفگ  يراصنا  درم  نارای  هّللا و  دـبع  ناـهارمه  ناـیم  تسا  رتيوبـشوخ 

حالصا يارب  خلا » ِناتَِفئاط »- نِإ  َو   » تیآ 9 دندیروش . مهب  رهوش  نز و  ناشیوخ  راک  ماجنا  رـس  هک  تشاد  یئوگتفگ  شرـسمه  اب  يدرم 
یکی رگا  دیهد و  شزاس  ناشنایم  دـنگنجب  رگدـکی  اب  نمؤم  هتـسد  ود  رگا  9 و  همجرت :  401-377- نآرق . - دش لزان  هتـسد  ود  نآ  نایم 

تسا 10 رادتسود  ادخ  ار  نارگداد  هک  دینک  ناشراگزاس  مهب  تلادعب  هاگنآ  دوش و  ادخ  نامرفب  رس  ات  دیگنجب  وا  اب  درک  متـس  يرگیدب 
: لوزن نأش  دسر . امـشب  ّقح  تمحر  دیاش  ات  دینک  ّقح  ینامرفان  زا  زیهرپ  دینک و  راگزاس  مهب  ار  ناردارب  دیاب  دـنمه و  ردارب  نینمؤم  هّتبلا 
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نآ کیدزن  ات  دـندرکیم  زاـب  ياـج  شیارب  دیـسریم  ص ]  ] ربمغیپ روضحب  هاـگره  دوب  رک  شوگب  ساّمـش  نب  سیق  نب  تباـث  حوتفلا : وبا 
ات دناوخ و  تعامجب  ربمغیپ  اب  تعکر  کی  دمآ و  دجسمب  وا  دناوخیم  حبص  زامن  ربمغیپ  يزور  دونـشب  رتهب  نخـس  هک  دنیـشنب  ترـضح 

کی هب  تشذگیم و  اهرـس  يالاب  زا  وا  دـندوب  هدرک  رپ  اهاج  مدرم  دوب و  هدـش  مامت  ترـضح  نآ  زامن  درک  مامت  یئاهنتب  ار  مّود  تعکر 
ترضح نآ  نخـس  ات  تسـشن  كانمـشخ  وا  نیـشنب  تسـشن  یناوتیم  اجنیمه  تفگ : وا  نک ، زاب  ياج  تفگ  دوب  ربمغیپ  کیدزن  هک  رفن 

دب مالسا  زا  شیپ  وا  ردام  نوچ  نز ! هنالف  رسپ  دیسرپ : هرابود  وا  نالف ، رـسپ  نالف  تفگ  یتسیک ! وت  دیـسرپ  درم  نآ  زا  تباث  دیـسر  رخآب 
يارقف هک  دمآ  هیآ  هکنیا  میمت  ینب  يارب  تسا : هتفگ  كاّحض  دش . لزان  وا  يارب  ٌموَق » رَخـسَی  ال   » هیآ 11 دش و  هدنمرش  درم  نآ  دوب . مان 
تماق دندرکیم : هرخسم  ار  هملس  ّما  هک  ربمغیپ  نانز  يارب  مه  دنتفرگیم و  هرخسم  سوسفب و  ار  نارگید  بیهص و  لالب و  لثم  باحـصا 

 - ار هملـس  ّما  تفگ : يرگید  اب  یکی  دـشیم  هدیـشک  نیمزب  نآ  يهشوگ  هک  دوب  هتـسب  دوخ  رمکب  ياهماج  يزور  هک  ای  تسا . هاتوک  وا 
هک بطخا  نب  ّییح  رتخد  هّیفـصب  ای  دـشکیم . دوخ  لابند  زا  یگـس  ناـبز  نوچ  هماـج  يهشوگ  هک  نیبب  هحفـص 34 ]  ] 741-723- نآرق

هنوگ هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دوب . يدوهی  مه  تردپ  هک  یتسه  يدوهی  وت  دنتفگیم : دـمآ  ربمغیپ  يهناخب  ربیخ  حـتف  زا  سپ 
امش زا  دیدرمش  مک  هک  ار  نآ  دیاش  هچ  نانز  هن  دننک و  هرخـس  سوسف و  ار  رگدکی  نادرم  هن  نینمؤم  يا   11 همجرت : تسا . هدوب  نانخس 

نامیا و سپ  زا  تسا  تشز  هچ  هک  دـینکن  شنزرـس  ار  یـسک  دنـسپان  دـب و  ماـن  بقلب و  دـیریگن و  رگدـکی  بیع  هراـشاب  زین  دـشاب و  هب 
ياهینامگدب رتشیب  نینمؤم  يا  دنناراکمتـس 12  دـننکیمن  اهر  دوخ  تشز  راک  هکنیا  هک  اهنآ  نداهن و  سک  رب  رفک  قسف و  ماـن  یناملـسم 

هچ دینکن  رگدکی  تبیغ  دیآ و  رد  نارگید  راک  زا  رـس  هک  دیـشابن  سوساج  زین  دشاب و  هانگ  ینامگدب  دوشیم ، هک  دیراگنا  هدیدن  دوخ 
تسا و ریذپهبوت  وا  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دیدنسپیمن و  هک  تسا  نآ  نوچمه  هکنیا  هک  دروخ  دوخ  يهدرم  ردارب  تشوگ  یـسک  دوش  رگم 
: دنتفگ رگدکی  اب  مدرم  تفگ ، ناذا  تفر و  هبعک  ماب  رب  لالب  هّکم  حتف  زور  تفگ : هکیلم  وبا  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : نأش  نابرهم .

هتفگ رکاسع  نبإ  و  دش . لزان  اهنآ  باوجب  خـلا » ٍرَکَذ - نِم  مُکانقَلَخ  ّانِإ   » تیآ 13 دیوگب ! ناذا  دور و  هبعک  ماب  رب  دیاب  هایـس  مالغ  هکنیا 
هک دوش  هنوگچ  دنتفگ : اهنآ  دینک . رـسمه  وا  اب  ینز  دوخ  يهلیبق  زا  دومرف  هضایب  ینب  يهلیبق  هب  ربمغیپ  هک  تسا  دنه  وبا  يارب  هیآ  تسا :

ناذا ماب  رب  لالب  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  نایبلا  عمجم  رد  دـمآ و  ناشباوجب  هیآ  هکنیا  میهد ! دوخ  نامالغب  دوخ  نارتخد 
یسک هایس  غالک  هکنیا  زا  ریغ  دّمحم  رگم  تفگ : ماشه  نب  ثرح  دیدن . ار  هکنیا  درم و  مردپ  هک  هّلل  دمحلا  تفگ  دیسا  نب  باّتع  تفگ ،

هک میوگیمن  يزیچ  نم  تفگ : نایفـس  وبا  دنکیم . شـضوع  تساوخ  ار  يزیچ  ادخ  رگا  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  درکن ! ادیپ  ناذا  يارب 
دندرک و رارقا  دومرف و  ناشراضحا  درک و  رادربخ  ار  ترـضح  نآ  دـش و  لزان  لیئربج  دـنک . رادربخ  ار  دّـمحم  نامـسآ  راگدرورپ  ادابم 
و میدیرفآ . هدام  رن و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا   13 همجرت : هحفص 35 ]  ] 233-203- نآرق . - دش لزان  ناشيریگولج  يارب  هیآ  هکنیا 

اناد وا  تسا و  رتراگزیهرپ  هک  تسا  رتیمارگ  سک  نآ  ّقح  هاگـشیپب  طقف  دیـسانشب و  ار  رگدـکی  هک  میدرک  ناـتشخب  نادـناخ  هریتب و 
ربمغیپ هب  دندیمان و  ناملـسم  غوردب  ار  دوخ  دندمآ و  هنیدمب  دـسا  ینب  يهلیبق  زا  یهورگ  حوتفلا : وبا  لوزن : نأش  رادربخ . هشیمه  تسا و 

هدایپ هچب  نز و  هداوناخ و  اب  ام  دـندمآ  وت  دزن  اهنت  دوخ  هراوس و  برع  نادرم  زین  دـندرک و  گـنج  وت  اـب  نارگید  هک  دنتـشاذگیم  ّتنم 
« خلا اّنَمآ - ُبارعَألا  َِتلاق   » تیآ 14 دندرکیم  نارگ  ار  اه  خرن  دنتشاد و  هتفشآ  هنیدم  هار  دنتشاد و  هقدص  عقوت  نخس  هکنیا  زا  میدمآ و 
هک دـش  لزان  رافغ  عجـشا و  ملـسا و  هنیهج و  هنیزم و  بارعا  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  يدـس   395-369- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  يارب 

: همجرت دنتفریذپن . درک  توعد  هیبیدح  رفـس  يارب  ار  اهنآ  ربمغیپ  نوچ  دشاب و  هتـشادن  راک  اهنآ  اب  یـسک  ات  دندومنیم  ناملـسم  ار  دوخ 
دیئوگب دیناوت  یلو  دیرادن  راوتـسا  لد  رد  نامیا  زونه  هچ  دیتسین  نمؤم  امـش  وگب : ناشباوجب  وت  مینمؤم ، ام  دـنیوگ : برع  ياهتـسد   14

هدنـشخب دنوادخ  هچ  دوشیمن  مک  ناتدزم  زا  يزیچ  دیـسریم و  دوخ  راک  دوسب  دیرب  وا  لوسر  ادخ و  نامرف  رگا  هّتبلا  میدش و  ناملـسم 
ود نید  رد  سپ  نآ  دندیورگ و ز  شربمغیپ  ادخب و  هک  دنمدرم  نآ  نمؤم  یلو   15 ینابرهمب ] درذگیم  رد  هتشذگ  زا  هک   ] نابرهم تسا و 

نید زا  ار  ادخ  دیهاوخیم  رگم  وگب : ربمغیپ  يا  دننایوگتـسار 16  هک  دنناسک  نینچ  هّتبلا  دندیگنج  ادخ  هار  رد  لام  ناجب و  دندشن و  لد 
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زا رفن  هد  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن : نأش  تسا . اناد  زیچ  همه  رب  هک  دنادیم  تسا  نامسآ  نیمزب و  هچنآ  وا  هکنیا  اب  دینک  رادربخ  دوخ 
مهدیم و وت  تلاسر  دیحوتب و  یهاوگ  تفگ : ناشيوگنخس  دندرک و  مالس  اهنآ  دوب  دجسمب  ترـضح  نآ  دندمآ و  ربمغیپ  دزن  دسا  ینب 

باوج يارب  َکـیَلَع » َنوُّنُمَی   » تیآ 17 دنناملـسم . دنتـسه و  میلـست  مه  ام  ناگدنام  ياجب  میدمآ و  دوخ  ام و  يوسب  يداتـسرفن  سک  وت 
ّتنم دوخ  هحفص 36 ] مالس [  اب  نم  رب  وگب : وت  دنراد  ّتنم  وت  رب  دوخ  مالس  اب  اهبرع  هکنیا   17 همجرت :  298-276- نآرق . - دش لزان  اهنآ 

ياههدیشوپ دنوادخ  هّتبلا  دومن 18 و  ناتيربهر  نامیاب  هک  درک  ششخب  داهن و  تنم  امش  رب  ادخ  ناملسم  دیئوگتـسار و  رگا  هکلب  دیهنن 
هروس و هکنیا  و  تسا . تیآ  هدجه  تسا و  ّیندم  هروس  هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرّسفم : نخس  دوب . انیب  دینک  هچنآب  دنادب و  ینامـسآ  ینیمز و 

اههروس هکنیا  نوچ  هدـش  ادـج  مه  زا  دایز  ینعی  دـناهدیمان  تالّـصفم  ار  اهنیا  یگلمج  دـنمان و  لصفم  ار  نآرق  رخآ  ات  ياـههروس  رگید 
هک زارد  يهروس  تفه  تسا  لقن  ربمغیپ  زا  و  دـناهدش . ادـج  مه  زا  هّللا  مسب  يهلیـسوب  تسا و  دایز  اهنیا  نایم  رد  هّللا  مسب  تسا و  هاتوک 
ود شتایآ  ای  تسا  هدـش  ررّکم  اهنآ  رد  اههّصق  تسا و  هروس  تفه  هک  ار  یناثملا  عبـس  دـنداد و  نمب  تاروت  ياجب  تسا  داـیز  شتاـیآ 

يدنوادخ يرترب  تالّـصفم  روس  هکنیا  روبز و  ياجب  یتیآ  دص  ياههروس  دـنداد و  نمب  لیجنا  ياجب  تسا  باذـع  تمحر و  يارب  ودـب 
ّانِإ ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای   » تیآ تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دناهتـسناد . ّیندـم  ار  هروس  هکنیا  نیرّـسفم  مومع  فشک : تسا . هدـش  هداد  نمب  هک  تسا 
زا دندیـسرپ  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  هتـشون : فشک  ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   » هنیدـمب هیقب  تسا و  هدـمآ  هّکم  رد  خـلا » مُکانقَلَخ -

تسا نآ  ینعم  هّللا ،  217-178- نآرق -129-90- نآرق : - دیوگ هدـنب  نوچ  دوب . غاد  تمـس  تسار و  تمـس  زا  مسا  تفگ : مسب »  » ینعم
دراد غاد  هکنیا  هک  ره  تسا . هّللا  مسب  راتفگ  صالخا  لها  ّصاوخ  رب  یهلا  غاد  مشاب  وا  ناسک  زا  ات  مشکیم  دوخ  رب  ّقح  یگدـنب  غاد  هک 

روجهم روجنر  تسا و  « 4» ریـسک ریـسا  درادـن  غاد  هکنیا  هک  ره  لابقا و  لوبق و  تعلخ  رد  لامج و  تیاعر  رد  تسا و  لالج  تیامح  رد 
ات یشک  دوخ  رس  رب  قح  تیدوبع  غاد  ات  درمناوج  يا  نک  دهج  سپ  نیطایش . يهدرم  يهدرپس  ياپ  وا  نطاب  نیطالس و  يهرخـس  وا  رهاظ 
يا نک  دهج  سپ  نیطایش . يهدرم  يهدرپس  ياپ  وا  نطاب  نیطالس و  يهرخس  وا  رهاظ  روجهم  روجنر  تسا و  . يدرگ يارـس  ود  ره  دیعس 
غاد اب  هک  شاب  کلم  ّصاخ  يهدنب   300-298- یقرواپ . - يدرگ يارس  ود  ره  دیعس  ات  یـشک  دوخ  رـس  رب  قح  تیدوبع  غاد  ات  درمناوج 

شاب وا  سک  ردارب  يا   || تفای  هگرد  هکنیا  زا  تفای ، یسک  مان  وا  هک  ره  هحفص 37 ] سسع [  اهبش ز  هنحش و  زا  ینمیا  اهزور   || کلم 
ادـخ و هکنآ  زا  شیپ  دوخ  ياهگنج  ای  نید و  رد  يراـکب  دـینکن  باتـش  ینعی  يربط :  1 خلا » ِيَدَی - َنَیب  اُومِّدَُـقت  ال   » سک شیدـنیم ز  و 
20-7- نآرق . - دناهدناوخ فاق  رـسک  ءات و  ّمض  اب  فاق و  ءات و  حـتف  اب  اُومِّدَُـقت » : » عمجم  31-1- نآرق . - دننک امـش  يارب  یمکح  ربمغیپ 

روتـسد ادخ  هچنآ  رب  يراک  دیرادم  ولج  ای  دـینک . اهر  تسا  هتفگ  ادـخ  هچنآ  ات  دـینکن  دیدنـسپب  دوخ  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یّنج  نبإ 
دـشاب تاکز  تخادرپ  هچرگا  دـیهدن  ماجنا  دـناهدرک  نّیعم  ربمغیپ  ادـخ و  هک  تقو  زا  شیپ  يراک  چـیه  تسا : هتفگ  جاّـجز  تسا . هداد 

نسح دوخ . نخس  راک و  رد  دیشاب  نآ  لابندب  یگمه  دور و  هار  ربمغیپ  ولج  یسک  دیراذگم  ینعی  دناهتفگ : و  نآ . بوجو  تقو  زا  شیپ 
. دننک ینابرق  هرابود  درک ، نامرف  ربمغیپ  دمآ و  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دنتشک  ار  دوخ  ینابرق  دیع  زامن  زا  شیپ  یمدرم  تسا : هتفگ  يرـصب 

اوـُعَفَرت ـال  . » دـیئوگن باوـج  ترـضح  نآ  زا  شیپ  دندیـسرپ  هلئـسم  ربـمغیپ  زا  هک  دـیدوب  یـسلجم  رد  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ 
رکب وبا  دوب . اهنآ  اب  سباح  نب  عرقا  دندش و  دراو  ربمغیپ  رب  دندوب  میمت  ینب  دیاش  هک  ياهلیبق  تسا : هتفگ  ریبّزلا  نبإ  يربط :  2 مُکَتاوصَأ »

وا دـش  وگتفگ  رمع  رکب و  وـبا  ناـیم  نکم  راـک  هکنیا  ربـمغیپ  يا  تفگ : رمع  دـنک و  مدرم  نآ  سیئر  ار  وا  درک  اعدتـسا  ترـضح  نآ  زا 
يادـص زا  هک  دیـسر  یئاـجب  اـهنآ  زاوآ  مهاوخیمن و  وـت  تفلاـخم  نم  تفگ : هکنیا  یـشاب . هتفگ  نم  يهتفگ  زجب  یهاوـخیم  وـت  تفگ :

هک الط  دـننامب  ینعی  دـناهتفگ : دـهاجم  هداـتق و  عمجم :  3 مَُهبوـُُلق » ُهّللا  َنَـحَتما   » 27-1- نآرق . - دـش لزاـن  هیآ  هکنیا  دـش . رتـالاب  ربمغیپ 
: دـناهتفگ یـضعب  و  درک . هزیکاپ  فاص و  يوقت  يارب  دومزآ و  ار  اهنیا  ياـهلد  ادـخ  دوشیم  صلاـخ  هدومزآ و  هتوب  رد  شتآ  يهلیـسوب 
هحفـص 38]  ] 32-1- نآرق  - نتـسناد يارب  درک  ناـحتما  ار  يزیچ  هک  یـسک  نوچ  تسا  يوقتب  هدومزآ  اـهنیا  ياـهلد  تسناد  ادـخ  ینعی 

مرگ ناحتما  يهتوب  رد  تیب : هتـشون : ینیـسح  درک . راتفر  اهنآ  اب  ادـخ  دـننک  ناـحتما  هک  ار  یـسک  دـننامب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسا .
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. دناهدناوخ میج  حتف  ّمض و  اب  تارجح »  » يهملک عمجم :  4 ِتارُجُحلا » ِءارَو  نِم  َکَنوُداُنی   » يزاسیم مشغ  یب  هک  مراد  ّتنم   || يراذگب 
دیرخناج هک  دـندمآ  هنیدـمب  دـندوب  هدـش  ناناملـسم  ریـسا  ناـشدالوا  هک  ربنعلا  ینب  يهلیبق  زا  یهورگ  تسا : هتفگ  یلاـمث  يهزمح  وبا  و 

دعب يهلمج  دش و  لزان  اهنآ  یبدایب  يارب  هیآ  هکنیا  ایب  نوریب  دوز  دّمحم  يا  دندرکیم : دایرف  دنتشاد و  باتـش  دنربب و  ار  اهنآ  دنهدب و 
« خلا اوُرَبَص - مُهَّنَأ  َول   » دعب تیآ  دننادن و  ربمغیپ  ماقم  شزرا  بدا و  دنرادن و  درخ  اهنآ  هک  تسا  بلطم  نیمه  يارب  َنُولِقعَی » مُهُرَثکَأ ال  »

دازآ دیرخناج  ادف و  نتفرگ  اب  ار  فصن  درک و  دازآ  ار  ناریسا  فصن  ترضح  نآ  دندمآ  ربمغیپ  روضح  اهنآ  نوچ  هک  تسا  هکنیا  يارب 
يارب یئآ  نوریب  هناخ  زا  وت  اـت  دـندنامیم  دـندرکیمن و  زاوآ  راوید  تشپ  زا  دـندرکیمن و  يدرخیب  رگا  هک  درک  مـالعا  هیآ  نیاـب  درک و 

: دـناهتفگ وا  ریغ  هداـتق و  يربط :  530-507- نآرق -410-382- نآرق -39-1- نآرق . - يدرکیم دازآ  ادـفیب  ار  همه  هک  دوـب  رتـهب  اـهنآ 
ربمغیپ گنن ، نم  شهوکن  تسا و  شیارآ  نم  شیاتس  ینعی  نیـش » یمتـش  ّنا  نیز و  یحدم  ّنا  دّمحم  ای  داد «  زاوآ  هناخ  تشپ  زا  یبرع 

مساق هدیبع  وبا  فشک : تسا . نیگنن  هشیمه  هن ، ار  هک  ره  تسا و  هتسارآ  دوتـس  ار  هک  ره  وا  تسا و  نینچ  دنوادخ  هک  وت  رب  ياو  دومرف :
َول َو   » هدومرف ادخ  هک  هیآ  هکنیا  يارب  دیآ  نوریب  وا  ات  متسشن  هکلب  مدزن  رد  ملاع  يهناخ  هب  یملع  يهدافتسا  يارب  زگره  تفگ : مالس  نب 
هک روآ  فکب  بدا  يهیامرس  تیب : هتشون  ینیـسح   201-174- نآرق . - تسا نم  دوسب  ملاع  ندـمآ  نوریب  ات  نم  ندـنام  هک  اوُرَبَص » مُهَّنَأ 
 - دـهدیم ناـشن  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا   6 خـلا » اُونَّیَبَتَف »- ٍإَبَِنب  ٌقِساف  مُکَءاج  نِإ   » تسدـب شدـیآ  دـبا  دوس  تسه  هک  ار  نآ   || عاـتم  هکنیا 

موصعم یـسک  ات  هک  دشاب  لداع  هچرگا  دشاب  غورد  تسا  نکمم  نوچ  درک  لمع  دوشیمن  رفن  کی  ربخب  هک  هحفص 39 ]  ] 50-1- نآرق
رگا تسا : هدش  هتفگ  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  و  وا ، يهتفگب  لمع  زا  يراد  دوخ - تسا  مزال  غورد  لامتحا  اب  دیوگب و  غورد  دیاش  دشابن 
نوچ تسین  تسرد  هکنیا  یلو  درک . لمع  نآب  دوشیم  درادـن و  مزال  قیقحت  قساف  ریغ  ربخ  دوشیم  مولعم  دـینک  قیقحت  داد  يربخ  قساـف 

باطخلا لیلد  زا  يهدافتـسا  درادـن . مزال  قیقحت  لداـع  ربخ  دـنامهفیم  تسا  مزـال  قیقحت  قساـف  ربخ  غورد  تسار و  زا  دـنیوگیم : هکنیا 
دوش هدـیمهف  ینخـس  نمـض  زا  هچنآب  تسین و  تّجح  قیقحت  لها  دزن  رد  باطخلا  لیلد  میمهفیم و  نینچ  ام  نخـس  هنوگنیا  زا  هک  تسا 

باتـش ندرک و  هشیدـنا  ندـنام و  ياجب  تاـبث و  ياـنعمب  تبثت  زا  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  اوتّبثتف »  » اُونَّیَبَتَف يهلمج  و  درک . ناوتیمن  هیکت 
هداد روتـسد  شیپ  تیآ  رد  نوچ  رخف :  7 خـلا » ِهّللا - َلوُسَر  مُکِیف  َّنَأ  اوُمَلعا  َو   » 23-10- نآرق . - تسا یکی  دوصقم  يهجیتـن  هک  ندرکن 

ناـسآ تقیقح  زا  يرادرب  هدرپ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  نیاـب  دوش  نآ  غورد  تسار و  زا  يوجتـسج  دوشن و  لـمع  قساـف  ربخب  هک  دـش 
ُمُکَیلِإ َبَّبَح   » دـعب يهلمج  دوش و  امـش  جـنر  بجوم  اـت  دـهدیمن  شوگ  امـش  نخـسب  تهج  یب  وا  تسا و  امـش  ناـیمب  ربمغیپ  هک  تسا 

هدرک بوبحم  امـش  لد  رد  نید  دـنوادخ  تسین و  سب  تسردان  تسرد و  ندرک  ادـیپ  رد  امـش  لـقع  هک  هکنیا  هب  تسا  هراـشا  َناـمیِإلا »
يهلمج طابترا  عمجم :  380-348- نآرق -45-1- نآرق . - دیورب تسار  هارب  ربمغیپ  يهلیـسوب  ات  دـینکن  فقوت  نآ  شریذـپ  رد  سپ  تسا 

نوچ دیدشن  جنر  راتفرگ  مه  امـش  درکن و  راتفر  امـش  يهتفگب  اهراک  رتشیب  رد  ربمغیپ  ینعی  تسا  نینچ  شیپ  تیآب  خلا » ُمُکَیلِإ »- َبَّبَح  »
زا تفگ : روعا  ثراـح  فشک :  9 یِغبَت » ِیتَّلا  اُوِلتاقَف   » دیدن ام  هدوسآ  دنتفریذپ و  شنخـس  ات  تخادنا  امـش  لد  رد  ار  نامیا  یتسود  ادـخ 

! دـندوب كرـشم  دـندیگنج  وت  اب  نیّفـص  لمج و  گنج  رد  هک  اـهنآ  اـیآ   284-255- نآرق -46-22- نآرق : - دندیـسرپ مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
: دومرف دوب ! هچ  اهنآ  لاح  دیـسرپ  دـشاب . ادـخ  دایب  هک  دوش  مک  قفاـنم  دومرف : دـندوب ! قفاـنم  درک  ضرع  دـندرک . رارف  كرـش  زا  دومرف :
: دومرف ربمغیپ  تفگ : يرهز  عمجم :  10 ٌةَوخِإ » َنُونِمؤُملا  اَمَّنِإ  . » دندرک زواجت  امب  هحفـص 40 ] هک [  دندوب  ام  ناردارب  انیلع » اوغب  انناوخا  »
وا راک  ادخ  دشوکب  شنمؤم  ردارب  راک  رد  هک  ره  دراذگ و  راکمتس  تسدب  ار  وا  هن  دنک و  متـس  واب  هن  هک  تسا  ناملـسم  ردارب  ناملـسم 

تمایق هب  ار  وا  ادخ  دنک  داش  ار  یناملسم  هک  یـسک  دنک و  زاب  وا  راک  زا  هرگ  تمایقب  ادخ  دیاشگب  شردارب  راک  زا  هرگ  هکنآ  دیاشگب و 
ردـپ ود  وت  نم و  دوـمرف : ّیلع  هب  تسا : لـقن  ص ]  ] ربـمغیپ زا  هک  تسا  هکنیا  نینمؤـم  يردارب  تهج  یفاـص :  33-1- نآرق . - درادب داش 

يهیاـم هک  دنتـسه  کیرـش  ناـمیا  رد  نوـچ  زین  دنتـسه و  ردارب  دنتـسه  ع ]  ] ّیلع و  ص ]  ] دّـمحمب هتـسباو  نوـچ  سپ  میتـسه  تما  هکنیا 
رفن ود  رگا  دومرف : لّضفم  هب  ع ]  ] قداص ماما  و  تسا . نامیا  نآ  دناهدش و  هدـنز  زیچ  کی  زا  هک  دـنردارب  سپ  تسا  یگـشیمه  یگدـنز 
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هکنیا زا  دوصقم  رد  يربط :  11 ٌموَق » رَخسَی  ال  . » دنوش زاس  مهب  ات  نک  يرادیرخ  ارناشفالتخا  نم  لام  زا  يدید  وگتفگ  رد  ار  ام  يهعیش 
- مّود درامـشن . ریقح  ار  دوخ  زا  رتمک  دیامنن و  هرخـسم  دـنکن و  سوسف  ار  رادان  رادـلام  تسا : هتفگ  دـهاجم  لّوا - تسا : فالتخا  هلمج 
« ِباقلَألِاب اوَُزبانَت  ال   » يهلمج رد  و  دیئامنن . هرخس  نادب  ار  وا  دینکن و  رادومن  ارنآ  دیدید  یسک  زا  یـشزغل  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ 
ای مسا  ودب  ار  ام  زا  يرایسب  مالسا  زا  شیپ  تفگ : هملس  ینب  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  یبعـش  - 1 تسیچ ! دوصقم  هک  تسا  فالتخا 

-19-1- نآرق . - دـنوشیم نیگمـشخ  دـنناوخیم  نادـب  ار  ناـشیا  هک  اـهمان  هکنیا  زا  مدرم  دـندرک : ضرع  ربمغیپب  دـندناوخیم و  مسا  هس 
رفاک قساـف و  ماـنب  ار  یناملـسم  ینعی  تفگ : همرکع  دـش 2 - لزاـن  اهيراذـگمان  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا   346-318- نآرق
رگا دینکن و  شنزرـس  شاهتـشذگ  راکب  ار  وا  نآ  زا  سپ  درک  هبوت  راکدـب  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  ساّبع و  نبإ  دنناوخن 3 -

ود هلمج  هکنیا  فـشک :  11 خلا » ُقوُسُفلا - ُمسِالا  َسِئب  . » دـینکن باطخ  یحیـسم  يا  ای  يدوهی  يا  ار  وا  دـش  ناملـسم  یحیـسم  يدوهی و 
امـش هکنآ  زا  سپ  تسا 2 - دـب  نداهن  وا  رب  قسف  ماـن  دـش  نمؤم  یـسک  هکنآ  زا  سپ  - 1 هحفـص 41 ]  ] 28-1- نآرق  - تسا هدـش  ینعم 

اُوِبنَتجا . » دـینک شنزرـس  بقلب  ار  مدرم  هک  تشز  راک  هکنیا  هطـساوب  دـینک  تسرد  دوخ  يارب  قسف  مان  هک  تسا  دـب  دـیدرک  ادـیپ  نامیا 
. تسا رادومن  اهنآ  زا  هک  تسنامه  ناراکدب  هب  نامگ  یلو  دیـشابن  نامگدـب  ناکینب  ینعی  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  12 ِّنَّظلا » َنِم  ًارِیثَک 

هتـسد راهچب  ار  نامگ  ّنظ و  فشک : تسا  هدرکن  هانگ  دـشاب  هتفگن  ات  هن  رگ  تسا و  ینامگدـب  ندرک  رادومن  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
نیاب دشاب  نیب  شوخ - ادخب  شگرم  زا  شیپ  دیاب  یـسک  ره  دومرف : ربمغیپ  دشاب و  دـنوادخب  ینیب  شوخ  هک  بجاو  - 1 دناهدرک : شخب 

نم ّنّظلا  نسح  ّنا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  نینمؤمب  ینیبشوخ  تسا  مزال  زین  و  هّللاب » ّنّظلا  نسحی  وه  ّالا و  مکدـحا  ّنتومی  ـال   » اـههلمج
يهلمج هکنانچ  دشاب  نینمؤم  ادخب و  ینیبدـب  هک  مارح  اوران و  - 2 ًاریَخ » مِهِـسُفنَِأب  ُتانِمؤُملا  َو  َنُونِمؤُملا  َّنَظ   » تسا هیآ  هکنیا  و  نامیالا »

دوخ دومرف : ربمغیپ  ندروخن و  لوگ  تسا و  مزح  هک  دنسپ  ّبحتسم و  دشاب 3 - هانگ  نامگ  دشاب  هاگ  هک  ٌمثِإ » ِّنَّظلا  َضَعب  َّنِإ   » تسا دعب 
عوضوم رد  حابم  زاـجم و  تسا 4 - ینامگدب  عون  کی  یـشیدنا  رود  ّنّظلا » ءوس  مزحلا   » دومرف دـیراد و  هاگن  دـب  مدرم  زا  ینامگدـبب  ار 

« اوُسَّسََجت ال   » 785-753- نآرق -670-611- نآرق -38-1- نآرق . - هزور زاـمن و  تقو  هلبق و  لـثم  تسین  مهارف  ملع  هار  هک  یعرـش  مکح 
ینک تنمؤم  ردارب  بیع  يوجتسج  ینعی  سّسجت  تفگ : هداتق  دینکن . نمؤم  یتشز  بیع و  يریگلابند  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :  12

سسج و  » 26-13- نآرق : - هتفگ شفخا  تسا و  هدـش  هدـناوخ  زین  ءاـح  اـب  اوُسَّسََجت » : » حوتفلا وبا   17-1- نآرق . - يوش هاگآ  وا  زارب  اـت 
دینکن و سّـسجت  تسا و  ثیدح  رتغورد  نامگ  هک  دیربن  دب  نامگ  درک  لقن  ربمغیپ  زا  هریره  وبا  و  تسا . ینعم  کیب  سـسح » سـسم و 

هبقع نب  دیلو  ینیب  یمن - دنتفگ  دوعـسم  هّللا  دبع  هب  دیـشاب . ردارب  نوچ  مه  اب  دینکن و  رگدـکی  رب  تشپ  دـیربن و  دـسح  دـینکن و  هسفانم 
بَتغَی َو ال  . » مینک ضارتعا  دـش  رادومن  يزیچ  رگا  میرادـن  هحفص 42 ] سّسجت [  هب  روتسد  ام  تفگ : دکچیم ! شـشیر  رـس و  زا  بارش 
دـشابن وا  رد  يزیچ  نانچ  رگا  تسا و  وا  تبیغ  دیآ  شدب  وا  هک  دیئوگب  یـسک  يارب  يزیچ  رگا  دومرف : ربمغیپ  يربط :  12 خلا » مُکُضَعب -

هدرک هقبط  شـش  ار  دوخ  دادـجا  برع  تسا : هتفگ  راّکب  نب  ریبز  فشک :  13 َِلئابَق » َو  ًابوُعُـش  مُکانلَعَج   » 25-1- نآرق . - تسا واب  تمهت 
رـسکب ةرامع  دنوشیم  ادج  هلیبق  زا  هک  مّوس - تسا . هلیبق  مّود - تسا . اههلیبق  يهمه  رترب  رـس و  هک  تسا  نیـش  حتفب  بعـش  لّوا - تسا :
هلیصف زا  دعب  تسا و  هلیصف  تسا  نیرخآ  هک  مشش -  36-1- نآرق . - تسا ذخف  مجنپ - تسا . نطب  رتدودحم  رتنیئاپ و  نآ  زا  تسا  نیع 
هدیرفآ نز  درم و  زا  امش  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  همرکع  عمجم : دنرادن . رکذ  لباق  يهتـسد  دنمان  زین  هریـشع  هک 

رگم تسین  يرترب  یـسک  رب  ار  یـسک  توافت و  یب  تسا  هناد  یگمه  دـنکیم و  رپ  ار  هنامیپ  هک  یئاههناد  دـننام  دـیربارب  همه  دـیاهدش و 
مک یـسک  ّقح  زا  ینعمب  دـشاب  تلا  يهّدام  زا  ات  دـناهدناوخ  هزمه  اب  مکتلأـی »  » هرـصب مدرم  عمجم :  14 مُکِتلَی » ال  . » يراـگزیهرپ يوقتب و 

: ام نخس   155-144- نآرق -15-1- نآرق . - دنام ربخ  یب  ینعی  دـشاب  اتیل  تیلی  تال  زا  ات  دـناهدناوخ  هزمه  یب  مُکِتلَی »  » نارگید و  ندرک .
ات هک  تسا  ربمغیپ  اب  بدا  تیاعر  روتسد  لوا  رگدکی . اب  ترشاعم  یگدنز و  نیئآ  تسا و  یعامتجا  ياهروتسد  هروس  هکنیا  تایآ  رتشیب 

تمسق تسا . هدش  عنم  يریگولج و  ربمغیپ  زا  نداتفا  ولج  نخس  راک و  رد  ندرک و  زاوآ  راوید  تشپ  زا  ندرک و  دنلب  ادص  زا  مجنپ  تیآ 
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و دیوش . نامیـشپ  هک  دیربن  يراکب  تسد  هدرکان  یگدیـسر  دـیوشن و  رورغم  سک  ره  نخـسب  هک  تسا  یئامنهار  يارب   8 تیآ 6 - مود 
کی رد  هکنانچ  دوشیم  مدرم  يراتفرگ  بجوم  بیذاکا  رشن  حالطصا  هب  يزادرپ و  غورد  دوشیمن و  هّجوت  روتـسد  نیاب  مینیبیم  زورما 
تسا تیآ 9 و 10  مّوس - تمسق  هحفص 43 ] دننکیم [ . وربآیب  ای  راتفرگ  ای  نارگن  ار  ياهداوناخ  دنسیونیم و  لصا  یب  يربخ  همانزور 

دیاب هک  تسا  راوشد  هتبلا  و  درک ! دیاب  هچ  دـنداتفا  مهب  نمؤم  هتـسد  ود  رگا  هک  گرزب  يراوشد  ندوشگ  يارب  دـنکیم  یئامنهار  لّوا  هک 
ای عامتجا و  کی  رد  هّتبلا  دوش . قح  ناـمرفب  میلـست  دوش و  هتفرگ  شولج  اـت  زواـجتم  تسا و  راکمتـس  هتـسد  مادـک  دوش  هداد  صیخـشت 
اب اهکرت  ياهگنج  لثم  دـنداتفا  مهب  تکلمم  ود  اـی  دـندش  هتـسد  ود  یتّلم  رگا  یلو  دوشیم ، مولعم  دنـشاب  زواـجتم  هک  رفن  دـنچ  تکلمم 

شولج تخانش و  ار  زواجتم  دیاب  هک  اهلاس  هکنیا  رد  ناتسناغفا  اب  ناتسکاپ  تافالتخا  ای  هتـشذگ . نارود  رد  هعیـش  یّنـس و  گنج  ناریا و 
اهنآ یگتـسب  مهب  هار  هک  اهتّلم  نایم  تسا  یکرتشم  ّدح  نید  تدحو  هک  رـشب  یمومع  يهفطاع  کیب  تسا  هراشا  مهد  تیآ  و  تفرگ . ار 

رداـم ردـپ و  هداوناـخ و  رد  داـّحتا  يردارب و  يهلزنمب  مالـسا  نید  رد  داـّحتا  هک  تسا  هدرک  دـیدشت  ار  هفطاـع  نیمه  هیآ  هکنیا  تـسا و 
تیآ زا  مراهچ - تمسق  دنشابن . نمشد  دنامب و  اهنآ  تدحو  هک  دننک  حالصا  دنشاب و  راگزاس  مهب  هک  دیشوک  دیاب  تسا و  هدش  یفّرعم 

ندرک و تبیغ  یسوساج و  نداهن و  دب  مان  ندز و  کمشچ  ندرک و  هرخسم  زا  تسا  هدرک  يریگولج  یتخـسب  هک  تسا  هدزیـس  ات  هدزای 
يرترب و يارب  راوتـسا  رادوـمن و  یـسایقم  رخآ  رد  مه  يراوـخ و  رادرم  تسا و  متـس  تسا و  هاـنگ  اـهنیا  زا  فـّلخت  هـک  ندـش  نامگدـب 

يدـنوادخ هاگـشیپ  هب  هک  تسا  نآ  يرترب  دـناهدمآ و  هداـم  رن و  کـی  زا  نوـچ  دـنربارب  ناـیمدآ  يهمه  هک  تسا  هدـش  نّیعم  ّتیـصخش 
رارسالا و فشک  نخـس  خلا » ِّنَّظلا - َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتجا   » تسا هدش  هتفگ  هک  تیآ 12  رد  و  سب . تسا و  يراگزیهرپ  نآ  دشاب و  یـشزرا 
هک دینک  يرود  اهنامگ  يرایسب  زا  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  هیآ  هکنیا  رد  هک  ضعب » ریثک و   » يهملک میئوگب : دیاب  میتشون و  ار  وا  میـسقت 
زج هک  دشاب  هاگ  یلو  دنک  راک  رادنپ  نامگب و  دیابن  یمدآ  هچرگا  هک  دشاب  هکنیا  يارب  هملک  ود  هکنیا  دیاش  تسا  هانگ  اهنامگ  ياهراپ 

صیخـشت يوسب  یهار  نامگ  زجب  ینید  فیاظو  ماجنا  يارب  زورما  هکنانچ  درادـن  ياهراچ  نتـسب  راک  ار  نآ  نتفر و  دوخ  ناـمگ  لابندـب 
مینک راک  دوخ  نامگب  میتسه  راچان  زاـب  اـهنآ  تاـّیئزج  يارب  هک  ینیقی  یّلک  عوضوم  دـنچ  رگم  میر  هحفص 44 ]  ] 74-38- نآرق  - اهنآ

هک ماکحا  رازه  نیدنچ  ّصاخ  لئاسم  زا  یکدنا  تسا و  هدش  نّیعم  یّلک  فیاظو  راکشآ و  نآرق  رد  هچنآ  زا  ریغ  نید  ياهروتـسد  نوچ 
تایاور ثیداحا و  زا  یتسیاب  تسا  اهیف  فلتخم  تسین و  یعامجا  حالطـصاب  دنتـسین و  اهنآ  رب  قفّتم  دننادیمن و  نیقی  ار  اهنآ  نید  ياملع 

ص]  ] ربمغیپ هتفگ  هکنیا  نامگب  ار  یگمه  تسین و  ینیقی  نشور و  اهنآ  ینعم  ای  میرادن و  تایاور  نآ  یتسردب  نیقی  ای  هک  مینک  هدافتسا 
رتشیب سپ  دـنمانیم . دادـسنا  لـیلد  ار  نآ  هک  لّـصفم  تسا  یثحب  دوخ  هکنیا  مینادـب و  نید  فیاـظو  ماـکحا و  لـیلد  دـیاب  تسا  ماـما  و 

نوچ دننکیم  راتفر  نامگ  هب  یگدنز  ياهراک  رتشیب  رد  مدرم  مومع  زین  مینکیم و  لمع  میهدیم و  صیخـشت  نامگ  هب  ار  ینید  فیاظو 
- نآرق  - 921-919- یقرواپ «. - 5» دوریم راک  نآ  یپ  دوس  نامگ  دیما و  هب  دربیم و  دوس  دوخ  راک  زا  هک  درادن  نیقی  يدنمرنه  ای  رجات 

هحفص 45]  ] 534-433- نآرق -383-336- نآرق -50-24

هروس ق

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   50  - 534-433- نآرق -383-336- نآرق -

ات 45] تایآ 1  [: 50  ] هروس ق ]

مُهنِم ٌرِذـنُم  مُهَءاج  نَأ  اُوبِجَع  َلب  [ 1  ] ِدـیِجَملا ِنآرُقلا  َو  -1-37 ق  نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   534-433- نآرق -383-336- نآرق -
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[4  ] ٌظیِفَح ٌباتِک  انَدنِع  َو  مُهنِم  ُضرَألا  ُصُقنَت  ام  انِملَع  دَق  [ 3  ] ٌدیَِعب ٌعجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اّنُک  َو  انتِم  اذِإ  َأ  [ 2  ] ٌبیِجَع ٌءیَش  اذه  َنوُِرفاکلا  َلاقَف 
نِم اَهل  ام  َو  اـهاّنَّیَز  َو  اـهانیََنب  َفیَک  مُهَقوَف  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  اوُرُظنَی  مَلَف  َأ  [ 5  ] ٍجـیِرَم ٍرمَأ  ِیف  مُهَف  مُهَءاج  اَّمل  ِّقَحلِاب  اُوبَّذَـک  َلب   247-1- نآرق -
َنِم انلََّزن  َو  [ 8  ] ٍبِینُم ٍدبَع  ِّلُِکل  يرکِذ  َو  ًةَرِـصبَت  [ 7  ] ٍجـیَِهب ٍجَوز  ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنَأ  َو  َیِـساوَر  اهِیف  انیَقلَأ  َو  اهاندَدَـم  َضرَـألا  َو  [ 6  ] ٍجوُُرف

ًةَدَلب ِِهب  انیَیحَأ  َو  ِدابِعِلل  ًاقزِر  [ 10  ] ٌدیِضَن ٌعلَط  اَهل  ٍتاقِساب  َلخَّنلا  َو   419-1- نآرق [ - 9  ] ِدیِـصَحلا َّبَح  َو  ٍتاّنَج  ِِهب  انتَبنَأَف  ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا 
ِۀَکیَألا ُباحصَأ  َو  [ 13  ] ٍطُول ُناوخِإ  َو  ُنوَعِرف  َو  ٌداع  َو  [ 12  ] ُدوُمَث َو  ِّسَّرلا  ُباحـصَأ  َو  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَک  [ 11  ] ُجوُرُخلا َِکلذَک  ًاتیَم 

اَنقَلَخ دََقل  َو  [ 15  ] ٍدـیِدَج ٍقلَخ  نِم  ٍسَبل  ِیف  مُه  َلب  ِلَّوَألا  ِقلَخلِاب  اـنِییَعَف  َأ   328-1- نآرق [ - 14  ] ِدـیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَـک  ٌّلُک  ٍعَُّبت  ُموَق  َو 
ام [ 17  ] ٌدـیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَیلا  ِنَع  ِناـیِّقَلَتُملا  یَّقَلَتَی  ذِإ  [ 16  ] ِدـیِرَولا ِلبَح  نِم  ِهَیلِإ  ُبَرقَأ  ُنَحن  َو  ُهُسفَن  ِِهب  ُسِوسَُوت  اـم  ُمَلعَن  َو  َناـسنِإلا 

ِروُّصلا ِیف  َخُِفن  َو   424-1- نآرق [ - 19  ] ُدیَِحت ُهنِم  َتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَحلِاب  ِتوَملا  ُةَرکَـس  تَءاج  َو  [ 18  ] ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِهیَدـَل  ّالِإ  ٍلوَق  نِم  ُظِفلَی 
َموَیلا َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َکنَع  انفَـشَکَف  اذه  نِم  ٍۀَلفَغ  ِیف  َتنُک  دََقل  [ 21  ] ٌدیِهَـش َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسفَن  ُّلُک  تَءاج  َو  [ 20  ] ِدیِعَولا ُموَی  َِکلذ 
يِذَّلا [ 25  ] ٍبیُِرم ٍدَتعُم  ِریَخِلل  ٍعاّنَم   305-1- نآرق [ - 24  ] ٍدـِینَع ٍراّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِقلَأ  [ 23  ] ٌدِیتَع َّيََدل  ام  اذـه  ُُهنیِرَق  َلاق  َو  [ 22  ] ٌدیِدَح

َو َّيََدل  اوُمِصَتَخت  َلاق ال  [ 27  ] ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َناک  نِکل  َو  ُُهتیَغطَأ  ام  انَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاق  [ 26  ] ِدیِدَّشلا ِباذَعلا  ِیف  ُهایِقلَأَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهّللا  َعَم  َلَعَج 
لَه ُلوُقَت  َو  ِتأَلَتما  ِلَـه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َموَی   353-1- نآرق [ - 29  ] ِدِیبَعِلل ٍمّالَِظب  اَنَأ  ام  َو  َّيََدل  ُلوَقلا  ُلَّدَُـبی  ام  [ 28  ] ِدیِعَولِاب مُکَیلِإ  ُتمَّدَق  دَق 

ٍبلَِقب َءاج  َو  ِبیَغلِاب  َنمحَّرلا  َیِـشَخ  نَم  [ 32  ] ٍظیِفَح ٍباّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَعُوت  ام  اذـه  [ 31  ] ٍدـیَِعب َریَغ  َنیِقَّتُمِلل  ُۀَّنَجلا  ِتَِفلزُأ  َو  [ 30  ] ٍدیِزَم نِم 
مُه ٍنرَق  نِم  مُهَلبَق  انکَلهَأ  مَک  َو  [ 35  ] ٌدیِزَم انیََدل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  مَُهل   303-1- نآرق [ - 34  ] ِدُولُخلا ُموَی  َِکلذ  ٍمالَِسب  اهُولُخدا  [ 33  ] ٍبِینُم
دََقل َو  [ 37  ] ٌدیِهَـش َوُه  َو  َعمَّسلا  یَقلَأ  َوأ  ٌبلَق  َُهل  َناک  نَِمل  يرکِذـَل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  [ 36  ] ٍصیِحَم نِم  لَه  ِدالِبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاـشَطب  مُهنِم  ُّدَـشَأ 
ِعُولُط َلبَق  َکِّبَر  ِدـمَِحب  حِّبَـس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِربصاَـف  [ 38  ] ٍبوُُغل نِم  انَّسَم  ام  َو  ٍماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَنَیب  اـم  َو  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنقَلَخ 

َموَی [ 41  ] ٍبیِرَق ٍناکَم  نِم  ِدانُملا  ِداُنی  َموَی  عِمَتسا  َو  [ 40  ] ِدوُجُّسلا َرابدَأ  َو  ُهحِّبَسَف  ِلیَّللا  َنِم  َو   486-1- نآرق [ - 39  ] ِبوُرُغلا َلبَق  َو  ِسمَّشلا 
ٌرشَح َِکلذ  ًاعارِس  مُهنَع  ُضرَألا  ُقَّقَشَت  َموَی  [ 43  ] ُریِصَملا اَنَیلِإ  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُحن  ُنَحن  ّانِإ  [ 42  ] ِجوُرُخلا ُموَی  َِکلذ  ِّقَحلِاب  َۀَحیَّصلا  َنوُعَمسَی 

 ] 112-1- نآرق [ - 45  ] ِدـیِعَو ُفاخَی  نَم  ِنآرُقلِاب  رِّکَذَـف  ٍراّبَِجب  مِهیَلَع  َتنَأ  اـم  َو  َنُولوُقَی  اـِمب  ُمَلعَأ  ُنَحن   327-1- نآرق [ - 44  ] ٌریِسَی انیَلَع 
قـساب لخن  رترب و  قساب » . » دـساف هبتـشم ، رارقیب ، جـیرم » . » هبترم يدـنلب  يراوگرزب و  فرـش و  ياراد  دـیجم » : » تاـغل ینعم  هحفص 47 ]

. رـضاح هدامآ و  دیتع » . » هارب مشچ  رظتنم ، نابـساپ ، بیقر » . » هتـشابنا مه  رب  ای  مّظنم و  هدیچ و  يالاک  دیـضن » . » زارد هخاش  دنلب و  تخرد 
يزیچ زا  ندش و  جک  صیحم » . » دندرک وجتـسج  یتسردب  ار  يزیچ  هاگرارف و  ندرک  ادیپ  يارب  دـندرک  شدرگ  نیمز  يورب  ینعی  اوبّقن » »

يربمغیپ و وت  هک   ] راوگرزب نآرق  فاقب و  دـنگوس  نابرهم 1  راکوکن  يادخ  مانب  همجرت : یناوتان . جنر و  یگتـسخ و  بوغل » . » نتـشگرب
هکنیا تسا  يراک  تفگـش  هچ  دنتفگ : نارفاک  يور  هکنیا  زا  دـیآ ، يروآمیب  ناشدوخ  زا  هک  دنتفگـش  رد  هکلب   2 لد ] ود  نآ  رد  مدرم 

یلو هکنیا 4  تسا  يدرخ  زا  رود  تشگزاب  هچ  میوش ! هدـنز  ندـش  كاـخ  ندرم و  سپ  زا  دوش  رگم  وا 3  دیون  میب و  دّـمحم و  يربمغیپ 
نارفاک یلو  ناگدـیرفآ 5  همه  نابهگن  تسا  ياهمان  ام  دزن  هچ  دوش . مک  ندـش  كاخ  ندرمب و  ناشیا  زا  هچنآ  میراد  ربخ  ام  هک  دـننادب 

یگناوید غورد و  وداج و  ار  نآ  هک  دـناهتخیمآ  هدـیروش و  يراک  رد  یئوگ  دندرمـش و  غورد  دندینـش و  ربمغیپ  نخـس  دـندید و  ار  ّقح 
میدرتسگب و نیمز  مه  يزرد 7 و  یخاروس و  یب  میتسارآ  میتخاس و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دـندرکن  رـس  يالاب  نامـسآب  رظن  رگم  دنمانیم 6 

نآ ره  يارب  يریگدای  تسا و  یئاـنیب  دوخ  هک  میدیرفآ 8  تفج  ریذپلد  ابیز و  هایگ  ره  زا  هدـنام و  ياجب  دـنلب و  میدـنکفا  نآ  رب  اههوک 
مه یندرک 10 و  ورد  ياه  هناد  میدرک و  تسرد  اهغاب  نآب  میتخیر و  ورف  نامسآ  زا  هدنخرف  بآ  مه  دراد 9 و  ادخ  اب  لد  يور  هک  هدنب 
زبس زین  هدنز و  نارابب  هانگیب  هدرم و  ياهنیمز  زین  و  دشاب . ناگدنب  يزور  ات  هدیچ 11  مه  رب  ياههفوکش  اب  هدیشک  نامسآب  رس  نانب  امرخ 

هک رادم  هودنا  دّمحم  يا   12 نیمز ] زا  تسا  يراهب  هایگ  ندش  نورب  نوچ  هک   ] ندش ردب  روگ  زا  زیخاتسر و  تسا  نینچمه  سپ  میدرک 
طول 14 و ناردارب  نوعرف و  نارای  داع و  مدرم  مه  دنتفگ 13 و  وگغورد  ار  ناربمغیپ  دومث  سر و  مدرم  حون و  ّتلم  اهبرع  هکنیا  زا  شیپ 
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زا رگم  دش 15  ناشیا  رب  راوتسا  ّقح  دیدهت  دندرمش و  غورد  ناربمغیپ  هحفص 48 ] راتفگ [  یگمه  عّبت  ریپ و  هورگ  ۀکیا و  نیمزرس  مدرم 
ام یلو  دـندرکن 16  رواب  هک  دـندوب  لد  ود  ون ، شنیرفآ  دـیدج و  قلخ  رد  یلب  دنتـشادن ! رواب  زیخاتـسر  هک  میدوب  ناوتان  شنیرفآ  زاـغآ 

هچنآ هتسشن  پچ  تسار و  زا  هتـشرف  ود  میرتکیدزن 17 و  واب  شندرگ  گر  زا  هچ  مینادب  دـشیدنیب  دوخ  اب  هچنآ  میدـیرفآ و  ار  یمدآ 
هک ار  نآ  دـنک  رادومن  دـسرب و  گرم  یـشوهیب  اـت  دراد 19  کباچ  هداـمآ و  یناـبهگن  ولجب  رگم  دـیوگن  ینخـس  دنریگ 18 و  ارف  دـنک 

دنارب شرشحمب  هک  تسا  ینابهگن  یسک  ره  اب  دیسر 21 و  دوعوم  زور  هک  دیآ  رب  قوب  ياوآ  نازیرگ 20 و  نآ  زا  یمدآ  تسا و  تقیقح 
رد ياهدرک  هچنآ  هک  يراد  نیب  زیت  مشچ  زورما  يدوب و  ربخ  یب  زور  هکنیا  زا  دـنیوگ : واـب  دراد 22 و  ربخ  شاهتـشذگ  زا  هک  یهاوگ  و 

خزودب ار  یـشکرس  نامرفبان  ره  دسر : نامرف  هدامآ 24 و  نم  دزن  تسا  وا  راک  يههایـس  هکنیا  دیوگ : هک  دراد  یمدـمه  ینیب 23 و  ولج 
باذعب تشادـنپ  يرگید  يادـخ  اب  هکنآ  مه  لد 26 و  ود  قـح  هارب  تسد و  زارد  نارگید  هب  دوـب و  ریخ  راـک  ریگوـلج  هـک  دیزادنا 25 
يههاریب هدرک ز  مگ  هار  دوـخ  هک  مدربـن  شهار  نم ز  اراـگدرورپ  دـیوگ : وا  یخزود  مدـمه  هک  تـسا  اـجنآ  دـینک 27  راتفرگ  شتخس 
راکمتـس دوشن و  نوگرگد  اـم  نخـس  میداد 29 و  ناـتمیب  شیپ  نیز  هک  دـینکن  تموصخ  اـم  هاگـشیپ  هب  دـسر : ناـمرف  تـفر 28  يرود 
کیدزن ار  تشهب  يدوزب  زور  ناـمهب   31 دیئازف ! هکنیا  رب  دوش  دـیوگ : يدـش ! رپ  میـسرپ  خزود  هک ز  تسا  زور  نآ  میشابن 30  ناگدنبب 

وا يوسب  ور  لد  دیـسرت و  ادخ  زا  ناهن  رد  هک  ّقحب 33  هتشگ  زاب  راد  نتـشیوخ  رب  دیون  تسا  نیمه   32 ناشدنیوگ : دننک و  ناراگزیهرپ 
ام دزنب  دـیبایب و  اجنآ  دـیهاوخ  هچنآ  ینادواـج 35 و  زور  نآ  تسا  هکنیا  هک  دـیوش  نآ  نورد  یگدوسآ  یتسردـنتب و  نوـنکا  دروآ 34 
هک اهنآ  رگم  ناشیا . زا  رتاناوت  تخـس  میدرک  دوباـن  یمدرم  هچ  نیـشیپ  راـگزورب   36 دـننادب ] نارفاک  دّـمحم  يا  . ] دـشاب زین  نآ  زا  نوزف 
هک ره  يارب  يدـنپ  تسا و  يروآداـی  ثداوحنآ  دناهتشادن 37 و  یهانپ  هتبلا  دناهتفای ! ناسک  هنوگنآ  يارب  یهاگزیرگ  دناهتـشگ  اهرهـشب 

میدیرفآ و زور  شـشب  تسا  اهنآ  نایمب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک   38 هحفص 49 ] دجنـسب 38 [  درخ  اب  دروآ و  ارف  شوگ  دهد و  لد 
ندـمآ رب  زا  شیپ  و  دنتـشادنپ ] تحارتساب  هتـسخ و  ار  ادـخ  هک   ] شاب دوهی  يهتفگ  يابیکـش  دّـمحم  يا  سپ  دوبن 39  راک  رد  یگتـسخ 

شوگ زامن 41 و  هدجـس و  لابندب  نک و  وا  حیبست  بشب  مه  يوگب 40 و  حیبست  ار  وا  دوخ  راگدرورپ  شیاتـس  اب  نآ  ندش  ورف  باتفآ و 
یتسردـب زیخاتـسر  دایرف  یگمه  هک  يزور  نامه  دـسر 42  شوگب  کـیدزن  زا  شزاوآ  يدـنوادخ  يوگدـنلب  هک  شاـب  زور  نآ  زاوآ  هب 

اج ره  زا  هک   ] تسا اـم  يوـسب  تشگزاـب  میناـسریم و  گرمب  مینکیم و  هدـنز  اـم  هک  هـتبلا  43 و  تسا . روگ  ندـش ز  ردـب  زور  دنونـشب 
ام رب  هک  رـشحمب  یمدآ  یمهارف  تسا  نیمه  دفاکـشب و  مدرم  روگ  يور  زا  نیمز  گنردیب  هک  يزورب   44 میربیم ] زاب  نادب  میاهدروآ 
هد ناسک  نآ  دـنپ  نآرقب  سپ  ینک  ناشراچان  هک  یناوتن  وت  و  دـنرادن ] رواب  زیخاتـسر  هک   ] میرتاناد نارفاک  يهتفگب  ام  ناسآ 45 و  تسا 

یگمه هک  تسا  هیآ  جنپ  لهچ و  و  دـنمانیم ، زین  تاقـساب »  » ار ق »  » يهروس فشک : نیرّـسفم : نخـس  دنـسرتب . يدـنوادخ  دـیدهت  هک ز 
194-166- نآرق . - تسا هدمآ  هنیدمب  خـلا » ِتاوامَّسلا - اَنقَلَخ  دََـقل   » تیآ 38 هداـتق  ساـّبع و  نبإ  يهتفگب  رگم  تسا  هدـمآ  دورف  هکمب 

یظرق تسا 2 - هدـش  دای  مسق  نآب  تسا و  ادـخ  ماـن  تفگ : ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  فرح  هکنیا  زا  دوصقم  رد  حوـتفلا : وـبا  «ق »
ياهمان زا  تفگ : هداتق  - 3 ضباق ، یـضاق  بیرق  رهاق ، رداق ، سوّدق ، نوچ  تسا  فاق  نآ  لّوا  هک  تسا  ادخ  ياهمان  لّوا - فرح  تفگ :

یملاع زا  تفگ  ءاّرف  - 6 نیمز ، رودب  تسا  یهوک  مان  دـنتفگ : كاّحـض  همرکع و  - 5 تسا ، هروس  زاغآ  تفگ : یبعـش  - 4 تسا ، نآرق 
ربـمغیپ هب  باـطخ  تسا  هلمج  هکنیا  يهصـالخ  تفگ : قاّرو  رکب  وبا  - 7 نئاـک » وه  اـم  هّللا  یـضق   » درک ینعم  نینچ  ار  هکنیا  هک  مدـینش 

ینعی تفگ : مصاع  نب  دمحا  دّمحم 9 - يا  لق  ینعی  تفگ : رگید  - 8 رذگم ، رد  نآ  زا  تسیاب و  ام  نامرف  ولجب  انیهن » انرما و  دـنع  فق  »
- نآرق . - هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بلق  تّوقب  تسا  مسق  تفگ : اطع  نبإ   10 تسا ، کیدزن  دوخ  ناگدنبب  ادخ  هدابع » نم  هّللا  برق  »

هکنیا نآ  ینعم  تسا و  هدـشن  هدروآ  هلمج  هب  نآ  باوج  تسا و  دـنگوس  هلمج  هکنیا  عـمجم :  1 ِدـیِجَملا » ِنآرُقلا  َو  [ » هحفص 50  ] 5-1
دَق  » 25-1- نآرق . - تسا ادخ  ربماغیپ  دّمحم  هک  نآرقب  دنگوس  ای  دنزیگنارب . زیخاتسرب  ار  امـش  هک  دنمدوس  یمارگ  نآرقب  دنگوس  تسا :

تمایق يارب  میناوتیم  ار  نآ  يهمه  دوشیم و  كاخ  اهنآ  ندب  تشوگ و  زا  هچنآ  مینادیم  ینعی  فشک :  4 مُهنِم » ُضرَألا  ُصُقنَت  ام  انِملَع 
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رب یناداـن  يهطـساوب  ینعی  عـمجم :  5 ٍجــیِرَم » ٍرمَأ  ِیف   » 43-1- نآرق . - دریمب اـی  دوـش  هتـشک  هکنآ  مینادـب  ینعی  دـناهتفگ  مینک و  مـهارف 
غورد دّـمحم و  يهتخاس  دوخ  وداج و  ار  نآرق  زین  دـنمان و  رعاش  هاگ  رگوداج و  هاگ  هناوید و  ار  ربمغیپ  هاگ  هک  تسا  هتفـشآ  ناـشدوخ 
ندرک هدـنزب  تسا  ّقـح  تردـق  رب  لالدتـسا  يارب  هیآ  دـنچ  هکنیا  عـمجم :  6 خــلا » ِءاـمَّسلا - َیلِإ  اوُرُظنَی  مَـلَف  َأ   » 22-1- نآرق . - دندیمان
بیعـش موق  هّصق   13 خـلا » ِۀَـکیَألا - ُباحـصَأ  َو   » 38-1- نآرق . - دـنادرگرب ار  اـههدرم  دـناوتیم  هدـیرفآ  اـهزیچ  نینچ  هکنآ  ناـگدرم و 
مالـسا يو  دندوب و  تسرپ  شتآ - ّتیلهاج  رد  تشاد و  رایـسب  وریپ  هک  دـنتفگ  نآ  يارب  عّبت  دـنیوگ  دوب و  نمی  هاشداپ  عّبت »  » تشذـگ و

. - دندش كاله  باذعب  هرخألاب  دندومن و  وا  بیذکت  دندرکن و  تعاطا  دندوب و  ریمح  هلیبق  ناشیا  دناوخ و  مالـساب  ار  دوخ  موق  دروآ و 
نیاب تسا  ینمـض  يهراشا  هلمج  هکنیا   30-1- نآرق : - بطق دّیس  نآرقلا  لالظ  یف  ریـسفت   16 خلا » َناسنِإلا - اَنقَلَخ  دََـقل  َو   » 23-1- نآرق

هدیرفآ هکنآ  هّتبلا  سپ  تسا  هدیرفاین  ار  نآ  هکنیا  اب  تسا  يرگید  زا  رتهاگآ  نآ  طیارش  تاّیصوصخب و  هاگتسد  ره  يهدنزاس  هک  بلطم 
رد مینیبب  ار  بطق  دّیس  ریسفت  هکنیا  هکنآ  زا  شیپ  ام  . ] دوش راگتسر  ات  دشاب  روج  هچ  دیاب  هک  دنادیم  رتهب  ار  تادوجوم  يدنمزاین  تسا 
هک تسا  هدـمآ  یئاج  زا  نوچ  دیجنـس  دوخ  لقع  اب  ناوتیمن  ار  یمدآ  فیاـظو  رگید  تاداـبع و  هک  میاهتـشون  رّرکم  دوخ  ریـسفت  هکنیا 

-1- نآرق  - یمدآ يارب  هلمج  هکنیا  نآرقلا : لالظ  یف   16 خلا » ُبَرقَأ - ُنَحن  َو  [. » تسین سرتسد  نآب  ار  یسک  تسا و  هدش  هتخاس  یمدآ 
میناوتیمن ام  نآرقلا : لالظ  یف   17 خلا » ِنایِّقَلَتُملا - یَّقَلَتَی  ذِإ  . » دشابن ربخ  یب  دوخ  زا  يور  چیه  هب  هک  تسا  نابهگن  رتهب  هحفص 51 ]  ] 20
براـجت مولع و  دودـح  زا  میـسر و  یمن - یئاـجب  نوچ  تسین  نآ  يوگتفگ  رد  ياهدـیاف  مینک و  رّوصت  ار  یمدآ  لاـمعا  تبث  یگنوگچ 

زین توملاب  ّقحلا  ةرکس  عمجم :  19 ِّقَحلِاب » ِتوَملا  ُةَرکَس   » 34-1- نآرق . - سب میشاب و  نمؤم  نآ  لولدمب  دیاب  سپ  تسا  جراخ  يرـشب 
هتفگ ملـسا  نب  دیز  يربط :  21 خلا » ٌدیِهَـش - َو  ٌِقئاس  اهَعَم   » 30-1- نآرق . - تسا هدـش  لقن  تئارق  هکنیا  زین  ام  ياـهماما  زا  دـناهدناوخ و 

تـسا ربمغیپ  زین  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  يدَهَف » الاَض  َكَدَجَو  َو  يوآَف  ًامِیتَی  َكدِجَی  َمل  َأ   » تسا هدش  هتفگ  ربمغیپ  يارب  هکنانچ  مه - تسا 
تثعب و زا  سپ  خـلا » َموَیلا - َكُرَـصَبَف   » زا دوصقم  دوب و  ربخ  یب  اج  همه  زا  ربمغیپ  هک  تسا  تّوبن  نارود  زا  لبق  يارب  رخآ  يهلمج  زین  و 

هتخادنا ولجب  یکی  ار  وا  هک  تسا  رفاک  دوصقم  تسا  هدـیمهفن  ملـسا  نب  دـیز  تسا : هتفگ  ناسیک  نب  حـلاص  تسا . تّوبن  مولع  رب  عالطا 
ربخ یب  اج  همه  زا  هک  تسا  رفاک  تمایق  تلاح  رخآ  يهلمج  دـهد و  یهاوگ  وا  ياهراک  رب  هک  تسا  وا  هارمه  يرگید  دربیم و  رـشحمب 

راکدب هچ  راکوکن و  هچ  دنامدرم  يهمه  دوصقم  تفگ : ساّبع  هّللا  دـیبع  نب  هّللا  دـبع - نب  نیـسح  دوشیم . نیبزیت  زور  نآ  تسا و  هدوب 
- نآرق . - دوشیم زیت  دراد و  ربخ  اجنآ  رد  تسا  هدوب  ربخ  یب  هچ  ره  زا  تسا و  وا  دـب  بوخ و  راـک  دـهاش  یکی  دربیم و  ار  وا  یکی  هک 
ود دیهـش  قئاس و  زا  دوصقم  و  تسا . ود  ره  راکوکن  راکدـب و  لماش  هیآ  هکنیا  داـفم  عمجم :  356-335- نآرق -185-122- نآرق -27-1
اپ تسد و  زا  تسا  وا  نت  ياههراپ  دیهش  تسا و  هتشرف  قیاس  هک  تسا : هتفگ  كاّحض  دیامن . راکنا  هن  دنک و  رارف  دناوتن  هک  تسا  کلم 
هک ره  نوچ  تالیوأت : تسا . سابع  نبإ  يهتفگ  هکنیا  تسا و  وا  یگدنز  نارود  ياهراک  دیهش  تسا و  هتـشرف  قئاس  حوتفلا : وبا  هریغ . و 

ياههتـساوخ ای  دـنک  شراداو  نآب  شدرخ  هک  يونعم  تاّذـل  هاوخ  هحفـص 52 ] درامـشیم [  دوخ  دنـسپان  ای  دنـسپ  دنک  كرد  ار  هچ  ره 
نآ دیهـش »  » دـناریم و دوـخ  هتـساوخ  يوـسب  ار  وا  هک  یمدآ  ملع  تستفاـیرد و  قئاـس »  » سپ شدرب  وـس  نآـب  وا  یتـمه  نود  هک  يّداـم 
هاوگ کلم  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  عمجم :  23 خلا » ُُهنیِرَق - َلاق  . » تسا هتشاد  راک  رس و  نآ  اب  هک  تسا  وا  يهتساوخ  هدیدنـسپ و 

وا مدمه  ناطیـش  ینعی  تسا : هدش  لقن  دهاجم  زا  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  تفگ و  شراک  رب 
زا دوصقم  رگا  هدامآ  نم  دزن  تسا  وا  باسح  هکنیا  ینعی  ٌدِیتَع » َّيَدـَل  ام  اذـه   » دـعب يهلمج  و  وا . یمدآ  مدـمه  ینعی  دـناهتفگ : و  تفگ .
نم يارب  نم و  دزن  باذع  رازآ و  هکنیا  ینعی  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دشاب  یمدآ  ای  ناطیـش  دوصقم  رگا  و  دـشاب ، کلم  ُُهنیِرَق »  » يهملک

يهملک زا  دوصقم  رد  عمجم :  24 َمَّنَهَج » ِیف  ایِقلَأ   » 395-383- نآرق -309-284- نآرق -18-1- نآرق . - نم ياهیراکدب  يارب  تسا  هدامآ 
زا هکنانچ  دـهدیم  نامرف  ینثم  تروصب  درف  کـیب  هک  هدـش  هتفگ  برع  مسرب  - 1 تسا :! یک  اب  نخـس  يور  هک  تسا  فالتخا  اـیِقلَأ » »

هفیلخ نامثعب  رعاش  و  دیـشکب . ار  وا  نم  نابـساپ  ود  يا  ینعی  هقنع .» ابرـضا  ّیـسرح  ای  تفگ « : دوخ  نابـساپ  کیب  هک  تسا  لقن  جاّـجح 
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ظفلب اعدـت » ارجزت و   » هک اعّنمم  اضرع  محا  یناعدـت  نا  || و  رجزنا  ناّفع  نبإ  ای  ینارجزت  ناف   70-61- نآرق -26-1- نآرق : - تسا هتفگ 
نارچ و رتش  هک  دنرادنپیم  نواعم  ود  سک  ره  يارب  هک  دنروآیم  تهج  نآ  زا  نخـس  هنوگنیا  تسا . هدـش  نامثعب  باطخ  درفم  ینثم و 

سیقلا ؤرما  رعش  رد  تسا و  هتفگ  ینثم  تروصب  هک  دراد  دوخ  رایتسد  ودب  يور  نخـس  هکنیا  اب  هدنیوگ  ایوگ  دشاب و  وا  نارچ  دنفـسوگ 
رد زادنیب  زادنیب  قلا » قلا   » ینعی دـشاب  درفم  رارکت  ياجب  ات  تسا  هدـش  هتفگ  ینثم  تروصب  تسا 2 - هدـش  ظّفلت  هلمج  هنوگ  هکنیا  هب  زین 

تسا 3- هدش  هتفگ  ینعجرا »  » راب هس  ياجب  هک  ِنوُعِجرا » ِّبَر   » لثم دـنکیم  ظّفلت  عمج  ینثم و  تروصب  لعف  رارکت  يارب  برع  و  مّنهج ،
هارمه رفن  ود  یـسک  ره  تسا  هدش  هتفگ  ولج  يهلمج  رد  هک  تسا  دیهـش  قئاس و  رفن  ود  ای  هحفص 53 ]  ] 540-521- نآرق  - نخس يور 

زادنیب و ار  وا  هّتبلا  ینعی  تسا  هفیفخ  دـیکات  نون  اب  نیقلا »  » ياجب ایِقلَأ »  » يهملک تسا 4 - وا  راک  هاوگ  رگید  دـناریم و  ار  وا  یکی  دراد 
زا و  تسا . هدـش  هتفگ  نفق  ياجب  افق »  » يهملک لزنم » بیبح و  يرکذ  نم  کبن  اعق   » سیقلا ؤرما  رعـش  رد  هکنانچ  تسا  نون  ياـجب  فلا 

« ٍدِینَع : » عمجم  25 خلا » ِریَخِلل - ٍعاّنَم  ٍدِینَع . ٍراّفَک   » 176-167- نآرق . - تسا هدناوخ  بصن  نیونت  اب  ایقلا »  » وا هک  تسا  لقن  يرـصب  نسح 
هکنآ ٍدَـتعُم » . » تسا ریگوـلج  ّقـح  هار  ریقف و  يارب  فّـظوم  لاـم  زا  هـکنآ  ینعی  ِریَخِلل » ٍعاـّنَم  . » تـسا هـتفر  نوریب  ّقـح  هار  زا  هـکنآ  ینعی 

راک ماجنا  رد  هکنآ  ینعی  دناهتفگ : و  تسا . لد  ود  نآ  فئاظو  نید و  رد  هکنآ  ٍبیُِرم »  » دـنکیم زواجت  دوخ  فئاظو  زا  تسا و  راکمتس 
اب شیاههداز  ردارب  ناشیوخ و  هک  تسا  هریغم  نب  دیلو  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : و  دـنکیم . هفیظو  ماجنا  ینیبدـب  اب  تسا و  ّكاش 

- نآرق -211-202- نآرق -133-114- نآرق -65-56- نآرق -36-1- نآرق . - دـش ناشریگولج  وا  دـنوش  ناملـسم  هک  دـندرک  تروشم  وا 
شهارمگ تسا و  رفاک  مدـمه  هک  تسا  ناطیـش  نیرق  زا  دوصقم  دـناهتفگ : ساّبع  نبإ  دـهاجم و  عمجم :  27 انَّبَر » ُُهنیِرَق  َلاـق   » 274-264

ِتَِفلزُأ َو  . » یهارمگب ياـهاوشیپ  اـی  دنـشاب و  دـب  ياـملع  هک  تسا  وا  یمدآ  مدـمه  دوصقم   27-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  تسا . هدرک 
ار نآ  ندـش  لخاد  زا  شیپ  تسین و  رود  داـیز  دـننک و  کـیدزن  ناراـکزیهرپ  هب  ار  تشهب  ینعی  حوتفلا : وبا   31 ٍدـیَِعب » َریَغ  َنیِقَّتُمِلل  ُۀَّنَجلا 
32 َنوُدَعُوت » ام  . » دوشیم کیدزن  تبقاع  یندمآ  ره  هک  تسین  رود  تشهب  ندـمآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :  55-1- نآرق . - دننیبب
دـنک 2- هبوت  هانگ  زا  هکنآ  باّوا  حوتفلا : وبا   32 ٍظیِفَح » ٍباّوَأ   » 17-1- نآرق . - دناهدناوخ زین  بیاغ  تروصب  ءای  اب  نودـعوی » : » فشک
: دنتفگ دـهاوخ 4 - دوخ  هانگ  رذـع  تولخ  رد  هکنآ  تسا : هتفگ  دـهاجم  دیوگ 3 - ّقح  حـیبست  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  هّللا  دـبع 

نامرف رادهاگن  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  ٍظیِفَح » : » فشک ددرگ . زاب  هحفص 54 ]  ] 19-1- نآرق  - همه زا  دزیرگ و  ادـخب  لد  رد  هکنآ 
دوخ رادهاگن  - 4 دونشب . ربمغیپ  روتـسد  ادخ و  باتک  زا  هچنآ  رادهاگن  هبوت 3 - يارب  ناهانگ  باسح  رادهاگن  - 2 15-6- نآرق . - ادخ

َنمحَّرلا َیِـشَخ  . » نتفر طـلغ  هار  زا  دوخ  ینورد  ياههشیدـنا  راـکفا و  دوخ و  دـصاقم  یگدوهیب و  زا  دوخ  تقو  رادـهگن  تیصعم 5 - زا 
ینعی دـناهتفگ : يدـس  كاّحـض و  دـشاب . نمؤم  وا  تازاجم  دزمب و  -1-32 و  نآرق . - دسرتب هدـیدن  يادـخ  زا  ینعی  عمجم :  33 ِبیَغلِاب »
ینعی دشاب  رما  تروصب  ات  دناهدناوخ  زین  فاق  رـسک  اب  عمجم :  36 ِدالِبلا » ِیف  اُوبَّقَنَف  . » دسرتب ادخ  زا  دنیبن  ار  وا  یـسک  هک  اجنآ  تولخب و 
بلق زا  دوصقم  تسا و  درخ  ياراد  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  فشک :  37 ٌبلَق » َُهل  َناک  نَِمل   » 28-1- نآرق . - اهرهش رد  دیدرگب 

راک مدرم  و  دـش . راگتـسر  داد  لقع  ادـخ  ار  هک  ره  دومرف : ربمغیپ  و  يرادـن . لقع  ینعی  بلق » کلام   » دـیوگیم برع  نوچ  تسا  لـقع 
درخ زا  دنکیم  تدابع  دایز  یـسک  دندشیم  رادربخ  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  رگا  و  دنربیم . دزم  ناشلقع  يهزادناب  یلو  دـننکیم  بوخ 

و تسین . دیراد  نامگ  امـش  هک  روجنآ  دومرفیم : هن  رگ  دیـشاب و  واب  راودیما  دومرفیم : دـندرکیم  یفّرعم  لقاع  ار  وا  رگا  دنـسرپیم ، وا 
کی هک  ار  يادـخ  ياهنامرف  رـضاح  یلد  تفگ : یلبـش  هتـشون : حوتفلا  وبا   28-1- نآرق . - دـش راگتـسر  داد  درخ  ادـخ  ار  هک  ره  دومرف :
تقوب عمس  ياقلا  هک  هدومرف  هّرس  سّدق  زارخ  دیعس  وبا  خیـش  هتـشون : ینیـسح   37 ٌدیِهَـش » َوُه  َو  َعمَّسلا  یَقلَأ  . » دـشابن لفاغ  وا  زا  تعاـس 

ار مهف  سپ  دـنکیم  عامتـسا  لیئربج  زا  هک  دـناد  نانچ  دور  رتالاب  مهف  رد  سپ  دونـشیم ، ربمغیپ  زا  ایوگ  هک  دـیابیم  نانچ  نآرق  ندـینش 
وا یهاوگ  نآرق  رد  نآ  رب  تسا و  مامت  نخس  هکنیا  هک  هدومرف  هّرس  سّدق  مالسالا  خیـش  دونـشیم . يادخ  زا  هک  دناد  نانچ  درب و  رتدنلب 

هدنهد ربخ  زا  هن  دونش  هدنیوگ  زا  دشاب و  رـضاح  هک  دنیوگ  ار  نآ  دیهـش  هچ  تسا  دیهـش  هحفص 55 ]  ] 36-1- نآرق  - ظفل نآ  تسا و 
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ات ار  نآرق  مدرکیم  رارکت  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  مّلکتم و  زا  رـضاح  دونـشیم و  ربخم  زا  بئاغ  هچ 
نوریب دنتـسشنیم و  ربمغیپ  روضح  هک  نیقفانم  لاـح  زا  تسا  هیاـنک  هکنیا  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  عمجم : مدینـش . وا  مّلکتم  زا  هک  یتقو 

هن دونـشب  لدب  هک  دراد  هدیاف  یـسک  يارب  نآرق  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  تفگیم ! هچ  وا  مدنیا  افنآ » لاق  اذام  : » دـنتفگیم دـنتفریم و 
زا يریگوـلج  يارب  هـیآ  لّوا  زا  دـناهتفگ : نیرّـسفم  زا  یـضعب  رخف :  38 ٍبوُُغل » نِم  انَّسَم  اـم  . » دـنمهفیمن دنونـشیم و  هک  نیقفاـنم  نوچ 

يالاب رب  هبنـش  زور  دـش و  هدوسآ  دوخ  راک  زا  هعمجب  درک و  ناهج  شنیرفآـب  زاـغآ  هبنـش  زور  زا  ادـخ  دـنتفگ : هک  تسا  دوهی  يهدـیقع 
یگتـسخ میدـیرفآ و  ناهج  زور  شـشب  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  نیاب  يور  هکنیا  زا  دـیآ . رد  یگتـسخ  زا  اـت  دـیباوخ  تشپ  هب  دوخ  شرع 

هداد ناشن  ات  ندـشن  هتـسخ  تردـق و  ندرک  نشور  تسا و  نیکرـشم  داقتعا  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  یلو  میتشادـن .
: عمجم  27-1- نآرق . - دـنکیم هدـنز  دروآیم و  رد  روگ  زا  هرابود  تردـق  نامه  تسا و  هدوب  یگتـسخ  یب  شنیرفآ  رب  تردـق  هک  دوش 

مه تسا و  حـیبست  مه  زامن  رد  نوچ  تسا  زاـمن  حـیبست  زا  دوصقم  عمجم :  39 خلا » ِدمَِحب - حِّبَـس  َو  . » دناهدناوخ زین  مال  حـتف  اب  بوغل » »
راکذا هکنیا  حبـص  ماـش و  زا  شیپ  دومرف : دندیـسرپ  هیآ  هکنیا  ینعم  زا  نوچ  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  راـکذا ، رگد 

-259- نآرق -20-1- نآرق «. - ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  ُدمَحلا  َُهل  َو  ُکلُملا  َُهل  َُهل  َکیِرَش  هدحو ال  ُهّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دیوگب
اب دناهدناوخ  ود  ره  هزمه  رـسک  حـتف و  اب  حوتفلا : وبا   40 ِدوُجُّسلا » َراـبدَأ  َو   » 398-341- نآرق -340-309- نآرق -308-291- نآرق -284

هدش ینعم  دنچ  هلمج  هکنیا  و  دوجس . ياههلابند  رد  ینعی  تسا  عمج  حتف  اب  ندش و  ماجنا  ندرک و  تشپ  ماگنه  ینعی  تسا  ردصم  رسک 
تسا و حبـص  زا  شیپ  تعکر  ود  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  یهورگ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  هحفص 56 ]  ] 24-1- نآرق  - يهتفگب - 1 تسا :

نخـس زا  شیپ  ماـش و  زاـمن  زا  سپ  تسا  تعکر  هکنیا 2  هک  تسا  هدرک  ربـمغیپ  زا  لـقن  ساـّبع  نبإ  دـنمانیم 2 - رجفلا ، یتعکر  ار  نآ 
هتفگ دهاجم  هدشن 4 - ریگارف  یکیرات  هدشن و  مامت  قفا  ولج  ینـشور  قفـش و  هک  هاگنآ  ات  تسا  تعکر  ود  تسا : هتفگ  لتاقم  نتفگ 3 -

تعکر ود  موّجنلا  رابدا  تسا و  ماش  زامن  زا  دـعب  زامن  تعکر  ود  دوجّـسلا  راـبدا  بجاو 5 - ياهزامن  لابندب  تسا  حـیبست  دوصقم  تسا :
هک تسا  هکنیا  ینعم  هکلب  ونـشب  زیخاتـسر  زور  زاوآ  نونکا  هک  تسا  هکنیا  هن  دوصقم  عمجم :  41 خلا » َموَی - عِمَتسا  . » حبـص زامن  زا  شیپ 

نخس هنوگنیا  ياونش  ینعی  - 1 درک : ناوتیم  ینعم  دنچ  رخف :  17-1- نآرق . - ار زور  نآ  هب  طوبرم  يوگتفگ  ثیدح و  ونـشب  نونکا  مه 
دوصقم زور و  نآب  نک  هدـنیوگ  زاوآب  شوگ  ینعی  هد 3 - شوگ  دوشیم  ماـهلا  وتب  هچنآ  یـشاب 2 - ربخ  یب  هک  نیدیب  مدرم  لثم  هن  شاب 

نینچ راظتنا  رد  ینعی  دـشاب  رظتنا »  » ینعمب عِمَتـسا »  » تسا نکمم  درک و  دـهاوخ  ادـن  يدانم  يزور  هک  هدـب  شوگ  نونکا  هک  تسا  هکنیا 
دنتسین و نآرق  یناعم  قیاقح و  تفایرد  يهدامآ  سوفن  يهمه  ینعی  نایبلا : حور   45 خلا » ِنآرُقلِاب - رِّکَذَف   » 290-280- نآرق . - شاب زور 
هک زگره  رادنپم   || دوب  رـس  رد  رادنپ  هک  ار  یـسک   22-1- نآرق : - تسا هتفگ  يدعـس  دشاب  كانـشیدنا  لد  رد  هک  تسا  قیال  سک  نآ 

ٍجَوز ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنَأ  َو   » يهلمج تیآ 7  - 1 ام : نخس  گنس  دیورن ز  نارابب  قیاقـش   || گنن  ظعو  زا  دیآ  لالم  شملع  دونـشب ز  قح 
هایگ يریگتفج  لابندب  عون  ياقب  مخت و  شیادیپ  اهرادناج  دننام  اههایگ  رد  هک  تعیبط  نوناق  نیاب  دشاب  هراشا  جوز  يهملک  دیاش  ٍجیَِهب »
هدام يهلالک  يور  رد  رن  يهفطن  زا  يدرگ  تارشح  ای  داب  يهلیـسوب  هک  دشاب  هدام  يهلالکب  کیدزن  رن  يهلالک  دیاب  هک  تسا  هدام  رن و 

نآ زا  رگید  هایگ  شیادـیپ  لباق  يهناد  هحفص 57 ]  ] 78-31- نآرق  - نآ هک  روجنآب  دـنک  يدـنب  هناد  ددرگ و  روراب  هدام  اـت  دریگ  رارق 
ِقلَخلِاب انِییَعَف  َأ   » تیآ 65 دوش . هعجارم  یهایگ  یعیبط  بتکب  هایگ  يروراب  زرط  نادمخت و  لکـش  بلطم و  هکنیا  لیـصفت  يارب  و  دـشاب .

، هن میـشاب  ناوتان  هدـنیآ  يرادومن  يرادـهگن و  رد  هک  میدوب  ناوتاـن  شنیرفآ  زاـغآ  زا  رگم  درک : ینعم  نینچ  ناوتب  دـیاش  خـلا » ِلَّوَـألا -
رـس هک  دنتـسه  هدـیرفآ  نیمه  شنیرفآ و  نیمه  هکنیا  اب  تسا  ياهزات  شنیرفآ  زیخاتـسر  هک  تسا  هدیـشوپ  نارفاک  رب  یلو  میتسین  ناوتان 
َلب  » يهلمج ینعم  هکنیا  رب  هناشن  هنیرق و  و  دوشیم . رضاح  زیخاتسرب  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  يهزات  قولخم  هکنیا  هن  تسا  اج  نآب  ناشماجنا 

میوشیم دوبان  هک  ام  دناهتفگیم : نارفاک  هک  تسا  نآ  یگنوگچ  رد  هابتشا  زیخاتـسر  راکنا  تهج  هک  تسا  ٍدیِدَج » ٍقلَخ  نِم  ٍسَبل  ِیف  مُه 
هک میدوب  ناوتاـن  میدـیرفاین و  لوا  رگم  تسا  هدـش  هتفگ  ناـشباوجب  هک  تسا  هکنیا  دوب ! دـهاوخ  هنوگچ  هزاـت  يهدـیرفآ  ون و  زا  تقلخ 
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يرادهگن ناهاوگ  روضح  اب  ار  ناشراک  رکف و  میدیرفآ و  ام  تسا : هدش  هتفگ  اهنآ  يهدیقع  لقن  هکنیا  لابندب  و  دـنیایب ! زیخاتـسرب  دوشن 
- نآرق  - 970-968- یقرواپ -506-463- نآرق -48-13- نآرق « - 1«6» دنوش رادومن  دناهدوب  یگدنز  رد  هک  روجنآب  زیخاتسرب  ات  مینکیم 

هحفص 58]  ] 810-749- نآرق -151-17

تایراذ هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   51  - 810-749- نآرق -151-17- نآرق -

ات 60] تایآ 1  [: 51  ] تایراذلا هروس  ]

ًارُسی ِتایِراجلاَف  [ 2  ] ًارقِو ِتالِماحلاَف  [ 1  ] ًاورَذ ِتایِراّذلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   810-749- نآرق -151-17- نآرق -
ٍلوَـق یَِفل  مُکَّنِإ  [ 7  ] ُِکبُحلا ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو  [ 6  ] ٌِعقاَول َنیِّدـلا  َّنِإ  َو  [ 5  ] ٌقِداَصل َنوُدَـعُوت  امَّنِإ   104-1- نآرق [ - 4  ] ًارمَأ ِتاـمِّسَقُملاَف  [ 3]
ِنیِّدلا ُموَی  َناّیَأ  َنُولَئـسَی  [ 11  ] َنوُهاـس ٍةَرمَغ  ِیف  مُه  َنیِذَّلا  [ 10  ] َنوُصاّرَخلا َِلُتق   172-1- نآرق [ - 9  ] َِکفُأ نَم  ُهنَع  ُکَـفُؤی  [ 8  ] ٍِفلَتُخم

ٍنُویُع َو  ٍتاـّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ   224-1- نآرق [ - 14  ] َنُولِجعَتـسَت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذـه  مُکَتَنِتف  اُوقوُذ  [ 13  ] َنُونَتُفی ِراـّنلا  یَلَع  مُه  َموَـی  [ 12]
[18  ] َنوُرِفغَتسَی مُه  ِراحسَألِاب  َو  [ 17  ] َنوُعَجهَی ام  ِلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناک  [ 16  ] َنِینِـسُحم َِکلذ  َلبَق  اُوناک  مُهَّنِإ  مُهُّبَر  مُهاتآ  ام  َنیِذِخآ  [ 15]

ِیف َو  [ 21  ] َنوُرِصُبت الَف  َأ  مُکِسُفنَأ  ِیف  َو  [ 20  ] َنِیِنقوُمِلل ٌتایآ  ِضرَألا  ِیف  َو   281-1- نآرق [ - 19  ] ِموُرحَملا َو  ِلـِئاّسِلل  ٌّقَح  مِِهلاومَأ  ِیف  َو 
َمیِهاربِإ ِفیَـض  ُثیِدَـح  َكاتَأ  لَه  [ 23  ] َنوُقِطنَت مُکَّنَأ  اـم  َلـثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  ِضرَـألا  َو  ِءاـمَّسلا  ِّبَر  َوَـف  [ 22  ] َنوُدَـعُوت ام  َو  مُُکقزِر  ِءاـمَّسلا 

َُهبَّرَقَف [ 26  ] ٍنیِمَـس ٍلجِِعب  َءاجَف  ِِهلهَأ  یلِإ  َغارَف  [ 25  ] َنوُرَکنُم ٌموَق  ٌمالَـس  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف  ِهیَلَع  اُولَخَد  ذِإ   288-1- نآرق [ - 24  ] َنیِمَرکُملا
َتلاق َو  اهَهجَو  تَّکَصَف  ٍةَّرَص  ِیف  ُُهتَأَرما  ِتَلَبقَأَف  [ 28  ] ٍمِیلَع ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  فََخت  اُولاق ال  ًۀَـفیِخ  مُهنِم  َسَجوَأَف  [ 27  ] َنُولُکَأت َأ ال  َلاق  مِهَیلِإ 

ّانِإ اُولاق  [ 31  ] َنُولَـسرُملا اَهُّیَأ  مُُکبطَخ  امَف  َلاـق  [ 30  ] ُمِیلَعلا ُمیِکَحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاـق  َِکلذَـک  اُولاـق   352-1- نآرق [ - 29  ] ٌمیِقَع ٌزوُجَع 
َناک نَم  انجَرخَأَف   266-1- نآرق [ - 34  ] َنِیفِرـسُمِلل َکِّبَر  َدنِع  ًۀَمَّوَسُم  [ 33  ] ٍنیِط نِم  ًةَراجِح  مِهیَلَع  َلِـسُرِنل  [ 32  ] َنیِمِرُجم ٍموَق  یلِإ  انلِسرُأ 

ذِإ یسُوم  ِیف  َو  [ 37  ] َمِیلَألا َباذَعلا  َنُوفاخَی  َنیِذَِّلل  ًۀَـیآ  اهِیف  انکََرت  َو  [ 36  ] َنیِِملـسُملا َنِم  ٍتَیب  َریَغ  اهِیف  اندَجَو  امَف  [ 35  ] َنِینِمؤُملا َنِم  اهِیف 
َو ِّمَیلا  ِیف  مُهانذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانذَـخَأَف   310-1- نآرق [ - 39  ] ٌنُونجَم َوأ  ٌرِحاس  َلاـق  َو  ِِهنکُِرب  ّیلَوَتَف  [ 38  ] ٍنِیبُم ٍناطلُِسب  َنوَعِرف  یلِإ  ُهانلَـسرَأ 

مَُهل َلِیق  ذِإ  َدوُمَث  ِیف  َو  [ 42  ] ِمیِمَّرلاَک ُهتَلَعَج  ّالِإ  ِهیَلَع  َتتَأ  ٍءیَـش  نِم  ُرَذَت  ام  [ 41  ] َمیِقَعلا َحیِّرلا  ُمِهیَلَع  انلَـسرَأ  ذِإ  ٍداع  ِیف  َو  [ 40  ] ٌمِیُلم َوُه 
اُوناک ام  َو  ٍماـِیق  نِم  اوُعاطَتـسا  اَـمَف   360-1- نآرق [ - 44  ] َنوُرُظنَی مُه  َو  ُۀَـقِعاّصلا  ُمُهتَذَـخَأَف  مِهِّبَر  ِرمَأ  نَـع  اوَـتَعَف  [ 43  ] ٍنیِح یّتَـح  اوُعَّتَمَت 
َمِعنَف اهانـشَرَف  َضرَألا  َو  [ 47  ] َنوُعِـسوَُمل ّانِإ  َو  ٍدـیَِأب  اهانیََنب  َءاـمَّسلا  َو  [ 46  ] َنیِقِـساف ًاـموَق  اُوناـک  مُهَّنِإ  ُلـبَق  نِم  ٍحُون  َموَق  َو  [ 45  ] َنیِرِصَتنُم

َو ال [ 50  ] ٌنِیبـُم ٌریِذـَن  ُهنِم  مَُکل  یِّنِإ  ِهّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف   309-1- نآرق [ - 49  ] َنوُرَّکَذـَت مُکَّلََعل  ِنیَجوَز  انقَلَخ  ٍءیَـش  ِّلُک  نِم  َو  [ 48  ] َنوُدِهاملا
َأ [ 52  ] ٌنُونجَم َوأ  ٌرِحاـس  اُولاـق  ّـالِإ  ٍلوُسَر  نِم  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  اـم  َِکلذَـک  [ 51  ] ٌنِیبـُم ٌریِذـَن  ُهنِم  مَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهّللا  َعَم  اوـُلَعَجت 

ُتقَلَخ ام  َو  [ 55  ] َنِینِمؤُملا ُعَفنَت  يرکِّذلا  َّنِإَف  رِّکَذ  َو   349-1- نآرق [ - 54  ] ٍمُولَِمب َتنَأ  امَف  مُهنَع  َّلَوَتَف  [ 53  ] َنوُغاط ٌموَق  مُه  َلب  ِِهب  اوَصاَوت 
َنیِذَِّلل َّنِإَف  [ 58  ] ُنِیتَملا ِةَّوُقلا  ُوذ  ُقاّزَّرلا  َوُه  َهّللا  َّنِإ  [ 57  ] ِنوُمِعُطی نَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  ٍقزِر  نِم  مُهنِم  ُدـیِرُأ  ام  [ 56  ] ِنوُُدبعَِیل ّالِإ  َسنِإلا  َو  َّنِجلا 

71-1- نآرق [ - 60  ] َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِموَی  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌلیَوَف   338-1- نآرق [ - 59  ] ِنُولِجعَتسَی الَف  مِِهباحصَأ  ِبُونَذ  َلثِم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ 
زا راب  نیگنس  ربا  نیگنـس و  راب  ینعمب  لّوا  رـسکب  ًارقِو » . » ار مدنگ  ندرک  كاپ  ار و  كاخ  داب  ندنکارپ  ورذ » : » تاغل ینعم  هحفص 60 ] ] 

نآب هچنآ  يوم و  ياه  هتسد - نایم  يهلصاف  يدیفـس  طخ و  رازگیر و  نایم  هار  ینعمب  لّوا  رـسکب  كابح  کیبح و  عمج  کبح » . » ناراب
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ِتاذ ِءاـمَّسلا  َو   » تسا رادوـمن  یهار  هلـصاف و  ناـیم  رد  دوـشیم و  ادـج  مه  زا  هدـش و  هتـسد  مشپ  هک  دنفـسوگ  تشپ  لـثم  تسا  لـکش 
فرط و هکنیا  ینعمب  مّود  لّوا و  حـتف  اب  ناغور  لّوا و  حـتفب  غور  ردـصم  زا  غار » . » تسا ابیز  ياههار  ياراد  هک  نامـسآب  ینعی  ِکـُبُحلا »
. سرت يارب  نتساوخ  کموک  دایرفب  دایرف و  ٍةَّرَـص »  » ندش هجوتم  سک  يوسب  ناهن  رد  یمدآ و  ندش  جک  هار  زا  راکـش ، نتفر  فرط  نآ 
ای بآ  رپ  هک  ولد  ینعمب  مّود  ّمض  لّوا و  حـتفب  ِبُونَذ » . » وخکین فورعم  هناشنب  رادهناشن  ًۀَـمَّوَسُم » . » دز یلیـس  اـی  در ، یتخـسب  تَّکَـصَف » »

-630-621- نآرق -402-372- نآرق -75-67- نآرق . - سوماق زا  لقن  رگید  ینعم  نیدنچ  و  دـشاب ، یبآ  رپ  کیدزن  ای  هتـشاد  بآ  یمک 
هدننکارپ هب  دـنگوس  ناگدـنبب 1  نابرهم  ناگمهب و  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :  768-758- نآرق -726-713- نآرق -684-673- نآرق

هتبلا هک  اهتـشرف 5  ناهج  راک  هدننک  شخبب  دـنگوس  اهیتشک 4  ایرد  هب  ناور  یناـسآب  دـنگوس  اهربا 3  ناراب  رابنیگنـسب  دنگوس  اهداب 2 
یمد ره  برع  مدرم  امـش  هـک  نامسآ 8  هتـسارآب  دنگوس  دـسریم 7 و  ازج  زور  يازـس  تسا 6 و  تسار  دناهدرک  هدـعو  ار  امـش  هچنآ 

هب هک  اهنآ  دنشاب  دوبان  دناهدرک 10  شجک  هک  دوریم  جک  سکنآ  تسرد  نخـس  هار و  زا  هتبلا  دیراد 9 و  ياهشیدنا  مادک  ره  ینخس و 
! دوش اپب  یکزیخاتسر  دنسرپیم : دّمحم  يا  وت  زا  12 و  دنزاسیم . یغورد  دنیوگیم و  ینخس  رادنپ  نامگب و  هتفر 11  ورف  يدوخیب  يانفرژ 

نامهب  ] یلو دیتشاد . نآ  باتش  هک  ار  دوخ  يهدومزآ  رازآ  دیـشچب : ناشدنیوگ  دـنوش 14 و  هدومزآ  شتآب  هک  تسا  يزور  نآ  هّتبلا   13
هک ز دـندوب 17  ناراکوکن  نآ  زا  اهنآ  هچ  هدیسر 16  ناشراگدرورپ  هچنآ ز  دنبایرد  ناراس  همـشچ  اهناتـسب و  رد  ناراگزیهرپ   15 زور ]

يارب یـشخب  ناشهیامرـس  زا  دنتـساوخ 19 و  یم - هانگ  شـشخب  ادـخ و  زا  شزرمآ  ناـهاگ  رحـسب  دنتفریم 18 و  باوخب  یکدـنا  بش 
نیقی يارب  تسا  تردـق  ياههناشن  نیمز  يانهپ  رد  هچ   20 دندش ] نمؤم  دـندید و  قح  هحفـص 61 ] تردق [  نوچ   ] دوب اونیب  هدنهاوخ و 

دینامیم و دیوشیم و  ادیپ  هاگتـسد  هچ  اب  هک  دینیبن  رگم  تسا . اههناشن  یمدآ  نت  نامتخاس  رد  مه  دنراد 21 و  قح  يوسب  لد  هک  ناراد 
هب دـنگوس  سپ  يدنوادخ 23  تردـق  تسا و  نامـسآ  زا  دـنهدیم  ناتدـیون  هچنآ  مه  دـسریم و  ناتيزور  نامـسآ  22 و ز  دیریمیم !

نامسآ رد  هکنانچ  دّمحم  يا   ] دیراچان نتفگ  نخس  زا  هکنانچ  نآ  یندش  ماجنا  تسا و  تسرد  زیخاتـسر  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ 
نامهیم ناراوگرزب  ناتـساد  زا  رگم   24 یتربع ] تسا و  يدـنپ  زین  نیـشیپ  مدرم  تشذگرـس  رد  تسا  رادومن  ام  تردـق  يهناـشن  نیمز  و 

يهداوناخ هدیشوپ  سپ  نآ  سانشان 26 و ز  مدرم  رب  مالس  تفگ : وا  دندرک و  مالـس  دنتفر و  شاهناخب  يزور  هک  يرادن 25  ربخ  میهاربا 
28 دیروخیمن ! ارچ  تفگ : میهاربا   27 دندروخن ] دندوب  هتـشرف  اهنآ  نوچ   ] دراذگ نانامهم  ولج  هب  نایرب  ياهلاسوگ  درک و  ربخ  ار  دوخ 

شرسمه نایم  هکنیا  رد  يرسپ 29  اناد  شیادیپ  هب  دندرک  شربخشوخ  سرتم و  دنتفگ : اهنآ  دنشیدنایم ،] يدب  دیاش  هک   ] دیـسرت لدب  و 
راگدرورپ راتفگ  تسا  نینچ  دنتفگ : ناگتشرف   30 نداز ! دـنزرف  نورتس و  ینز  ریپ  تفگ : دز و  دوخ  یناشیپ  هب  دـمآ و  شیپ  نانک  دایرف 

! دـیراد شیپ  رد  هچ  ّقح  نالوسر  يا  تفگ : دناهتـشرف ] اهنآ  تسناد  هک   ] میهاربا تسا 31  راکتسرد  ياناد  وا  هچ  هدش  تشون  رـسب  وت و 
تراگدرورپ هاگشیپ  زا  هک  میزیرب 34  اهنآ  رب  هدش  گنـس  ياهلگ  ات  دناهداتـسرف 33  راکهانگ  یمدرم  يوس  ار  ام  دنتفگ : ناگتـشرف   32

نیمزرـس نآ  زا  اـم  دوب  نمؤم  ار  هک  ره   35 دـندش ] رازآ  راکب  تسد  ناگتـشرف  نوچ   ] هدـش رادهناشن  نارـسدوخ  ناراک و  فازگ - يارب 
ياج هب  یناـشن  دنـسرتب  قح  كاـندرد  رازآ  هک ز  ناـسک  نآ  يارب  میدـیدن 37 و  ناملـسم  نآ  رد  راوناخ  کی  زج  یلو  میدرب 36  نورب 
یلیلد یتجح و  اب  ار  وا  هک  نوچ  تردق  ناشن  تسا و  دـنپ  یـسوم  تشذگرـس  رد  زین  38 و  دنریگ ] دنپ  دـننیب و  هناریو  نآ  هک  ات   ] میداهن

ای تسا  هناوید  هحفص 62 ] هکنیا [  تفگ : دنادرگب و  یـسوم  يور ز  دوخ  مدرم  تردق و  همه  اب  وا  میداتسرف 39 و  نوعرف  يوسب  رادومن 
داع هورگ  يراتفرگ  رد  زین  دوبن 41 و  شاهناهب  دوب و  شنزرس  راوازس  هک  میدنکف  ناشایردب  میتفرگب و  شنایرکـشل  اب  سپ  وداج 40  هک 
هایگ نوچ  درک  رذگ  هچ  رهب  دوبن 42 و  شدوس  يدوبان  یکشخ و  زج  هک  میداتسرف  يداب  تخـس  اهنآ  رب  هچ  ماقتنا  تسا و  تردق  ناشن 

رادومن تشونرـس  هک  ات  دیوش  رادروخرب  یگدنز  يزور ز  دنچ  دندرک : ناشهاگآ  هک  دنریگ  دـنپ  دومث  ّتلم  زا  مه  دومن 43 و  هدیکشخ 
هک دنتسیرگنیم 45  دوخ  دش و  ناشتفرگ  ارف  یشتآ  تخس و  يدایرف  دندرب و  ردب  دوخ  راگدرورپ  نامرف  زا  رس  مالعا  سپ  زا  دوش 44 

رگید و  . ] دندوب نامرفبان  یمدرم  هک  دندش  دوبان  حون  موق  نامدرم  هکنیا  زا  شیپ  يزوت 46 و  هنیک  ناوت  هن  تسا و  نتساوخ  اپب  يورین  هن 
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میدرتسگب و نیمز  زین  یئاناوت 48 و  شیاشگ و  تسا  ام  زا  هچ  میدرک  تسرد  دوخ  ناوتب  ار  نامسآ  هک   47 تسا ] ام  تردق  ياههناشن  زا 
[ وگب دّمحم  يا   ] دیرآ دایب  دوخ  راگدیرفآ  دـیاش  ات  میدـیرفآ  یتفج  يزیچ  ره  نآ ز  رب  هک  میدرک 49  یگدـنز  يهدامآ  ياج  بوخ  هچ 
زا راکـشآب  مه  هک  دینکن  زابنا  يرگید  يادـخ  اب  مهد 51 و  ناتمیب  راکـشآب  هدنیآ  دـب  زک  دـیزیرگ  ّقح  يوسب  تشز  راک  ره  سپ ز   50
زج دماین  ناشیا  رب  يربمغیپ  دندوب و  نینچ  زین  ناگتشذگ   52 هک ] شاب  لد  هدوسآ  دّمحم  يا  وت  یلو  . ] منک ناتكانمیب  یشیدنا  دب  نینچ 

شکرس یگمه  هک  تسا  شرافس  هن  یلو  دنوش ! ناربمغیپ  نمشد  هک  دناهدرپس  ار  رگدکی  نانید  یب  ایآ  دنتفگ 53  شاهناوید  وداج و  هک 
يدوس ینمؤمب  يدنپ  ره  هک  وشم  لفاغ  زردنا  رّکذت و  زا  دشابن 55 و  شنزرس  وت  رب  هک  نادرگب  اهنآ  زا  يور  دّمحم  يا  دننامرفبان 54  و 

هرفـسب و هـن  تـسا و  اـهنآ  يزورب  مـشچ  هـن  میدــیرفآ 57 و  يرگمدآ  دوــخ و  شتــسرپ  ناــمیا و  يارب  ار  يرپ  یمدآ و  هـچ  دهد 56 
ناشیکمه وچ  هک  رادـم  نارفاـک  ياورپ  سپ  راوتـسا 59  هدنیاپ و  یناوت  اب  تسا  يزور  يهدنـشخب  دوخ  دـنوادخ  نوچ  ناشكاروخ 58 

هروس هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرّسفم : نخس  دشاب . ناشیا  رب  ياو  دسریم و  دوعوم  زور  هک  تسین  نآب  باتش  دنرازآ 60 و  راوازس  ناشهتشذگ 
خوسنم هیآ  ود  تایراّذـلا  يهروس و  رد  مزح : نبإ  خوـسنم  خـسان و  تسا . تیآ   60 هحفص 63 ] تسا و 60 [  هدـمآ  دورف  هّکمب  یگلمج 

تـسا خوسنم  خلا » مُهنَع - َّلَوَتَف   » مراهچ هاجنپ و  تیآ  مّود  تاکز . تیآب  تسا  خوسنم  خلا » ٌّقَح - مِِهلاومَأ  ِیف  َو   » متـسیب تیآ  لّوا  تسا :
زا ءاّوک  نبإ  يربـط :  1 خلا » ِتایِراّذـلا - َو   » 191-162- نآرق -127-108- نآرق -45-18- نآرق «. - خلا يرکِّذـلا - َّنِإَف  رِّکَذ  َو   » دـعب تیآب 

، دیسرپ ارما » تامّسقم  ارقو و  تالماح  ارـسی و  تایراج   » ینعم زا  مه  و  داب ، دومرف : تسا ! ینعم  هچب  تایراّذلا  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
17-1- نآرق . - تسا ناور  بآ  رب  هک  تسا  یتشک  رسی » تایراج  ، » تسا اهربا  رقو » تالماح   » دنتسه و ناگتشرف  ارما » تامّسقم  : » دومرف

ياههراتس دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  دوریم . یناسآب  ینیمز  رـس - رهب  هک  تسا  ربا  ارـسی » تایراج   » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :
تردق يهناشن  اههدیرفآ  هکنیا  نوچ  دنتسه و  تکرح  رد  نامـسآب  هک  دشاب  هریغ  هرهز و  دراطع و  رمق و  هک  دنتـسه  هناگ  تفه  يهراّیس 
دنگوس تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . هدرک  دای  مسق  اهنیاب  تسا  مدرم  دوس  یگدـنز و  يهلیـسو  زین  تسا و  يدـنوادخ 

یسک يارب  تسا : لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  و  تسین . اور  دنگوس  دنوادخ  ریغب  نوچ  خلا  تایراج - تایراذ و  راگدرورپب 
هکنیا يهمه  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  فشک : دـنکیم . دای  دـنگوس  دوخ  ناگدـیرفآب  دـنوادخ  یلو  تسین  اور  ادـخ  مان  ریغب  دـنگوس 

نوچ تسا و  رتبسانم  دشاب  هتشرف  روظنم  رگا  مه  رگید  يهلمج  هس  سپ  تسا  هتشرف  دوصقم  رخآ  يهلمج  زا  نوچ  دنناگتـشرف  اههلمج 
ینعم دشاب و  نآب  هتسباو  يرگید  لابندب  کی  ره  هک  تسا  هکنیا  بسانم  تسا  هدش  رگدکیب  هتـسباو  فطع  ياف  يهلیـسوب  اههلمج  هکنیا 

رهب ار  اهنآ  نآ  زا  سپ  دنربیم و  دوخ  اب  ار  اهربا  سپ  نا  دننکیم و ز  هدـنکارپ  هشوگ  رهب  ار  اهداب  هک  ناگتـشرفب  دـنگوس  دـشاب : نینچ 
اهنیاب دنگوس  هحفـص 64 ] ینعی [  تسا ، دعب  يهلمج  مسق  دروم  و  دننکیم . ناشمیـسقت  اهرهـشب  مدرم  نایم  هاگ  نآ  دننکیم و  ناور  وس 

زا تسا  رابخا  هّللا  مسب  تسا : هتـشون  رارـسالا  فشک  رد  زین  یندش و  ماجنا  تسا و  تسار  دناهدرک  هدـعو  امـشب  رازآ  ای  دزم و  هچنآ  هک 
نابلاط ناج  رازه  دـص  ّتیهولا  لالج  لامک . رب  لامج  فطل  تفأر و  تعنب  تسا  تراـشا  میحّرلا  نمحّرلا  لـالجلا و  وذ  تردـق  تّزع و 

رب لامج  فطل  رد  یموق  دـنزوسیم . ّتیعطق  میب  زا  لالج  رهق  رد  یموق  تخورفیب . ناقـشاع  ناـج  رازه  دـص  ّتیدمـص  لاـمج  تخوسب 
لصا ود  هکنیا  ّتیـضق  زا  اجر و  رد  هاگ  فوخ و  رد  هاگ  تفـص  ود  هکنیا  ریثأت  زا  بش  زور و  ناگدنب  ياهلد  دنزورفیم و  تلـصو  دیما 
درگن تمظعب  ضبق  هاگب  تمحر . دنیب و  فطل  همه  طسب  هاگب  تبیه . دـنیب و  ترطف  همه  ضبق  هاگب  طسب . رد  هاگ  تسا و  ضبق  رد  هاگ 

تمظعب دـیاز . سنا  وا  زا  ات  رگن  برقب  تفگ : اجنیا  زا  تقیرط  ریپ  دـنیب . زان  سنا و  همه  درگن  برقب  طسب  هاـگب  دـنیب  زادـگ  درد و  همه 
میـسنب تسا  هراـشا  ِتایِراّذـلا » : » ناـیبلا حور  دـیامن . هچ  دوـخ  لزا  قبـس  اـت  شاـبیم  رظتنم  نآ  هـکنیا و  ناـیم  دـیازف  تـمرح  اـت  رگنیم 

ار تقیقح  يوب  شوخ  درـس و  شزو  ّقح و  تاـحفن  دـناسریم و  تّزع  هاگـشیپ  هب  ار  ّقـح  فـطل  ناـگتخاب  لد - قوـش  هک  یهاـگحبص 
تـسود يوب  هک   || اهّلبق  دجن و  یبر  یّنمرز  حبّـصلا  میـسن   28-14- نآرق : - تسا هتفگ  یماج  و  دـنادرگیم . رب  ّتبحم  رارـسا  يهماـشب 

دروآ اجب  یتسود  نهک  نامدـمهب   || دروآ  ام  يوسب  یمایپ  تسود  ابـص ز  تسا : هتفگ  يدـنجخ  لامک  اـهلزنم و  هزیکاـپ  نآ  زا  دـیآیم 
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روآ هچب  ياهنز  ِتایِراّذـلا »  » زا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دروآ و  ایتوت  بوبحم  مدـقم  كاخ  || ز  ام  يهتفرگ  دـمر  فیعـض  مشچ  يارب 
اههراتس يهلیسوب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  هدیرفآ . ابیز  نامـسآ  ینعی  يربط :  7 ُِکبُحلا » ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو   » 44-30- نآرق . - دنتسه

متفه نامسآ  دوصقم  تسا : هتفگ  رمع  هّللا  دبع  راوتـسا . مکحم و  نامتخاس  ياراد  ینعی   31-1- نآرق : - تسا هتفگ  دهاجم  هدش . هتسارآ 
: حوتفلا وبا   8 ٍِفلَتُخم » ٍلوَق  یَِفل   » هک وه  دـناهدرک . ینعم  زین  تّدـش  یتخـس و  اـههار و  نامـسآ و  تفه  حوتفلا : وبا  هحفـص 65 ] تسا [ .

رعاش دیوگیم  یکی  تسا . وگغورد  دیوگ  يرگید  تسا ، وداج  دنیوگیم  هک  تسا  فلتخم  نآرق  دّمحم و  يهراب  رد  امـش  نخـس  ینعی 
: دنتفگ یضعب  و  تسا . هدیمان  ناملـس  يهتخومآ  يرگید  هتفگ و  ناطیـش  نیقلت  یکی  دناهتفگ و  ناگتـشذگ  يهناسفا  ار  نآرق  زین  تسا و 

يرگید دنکیم و  بیذکت  ياهتسد  قیدصت و  یضعب  رکنم و  یضعب  نمؤم و  یضعب  هک  تسا  فلتخم  ربمغیپ  هب  تبـسن  امـش  دیاقع  ینعی 
تسا هرهب  یب  هدنادرگ و  زاب  اهیبوخ  تاریخ و  يهمه  زا  یسک  ینعی  عمجم :  9 خلا » ُهنَع - ُکَفُؤی   » 35-1- نآرق . - دیتسه لد  ود  كاش و 

بارعا تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  ولج  يهلمجب  هّجوتم  هلمج  هکنیا   17-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  تسا . مورحم  هتشگ و  زاب  نید  زا  هک 
دـناهدنادرگ و رب  قح  نخـس  زا  ار  وا  هک  دوش  هدـنادرگرب  فرـصنم و  باوص  ّقـح و  زا  سکنآ  سپ  دـنراد  نوگاـنوگ  نخـس  ّقـح  يارب 
فلتخم و نانخـس  زا  ینعی  تسا  نینمؤم  شیاتـس  - 1 دوشیم : ینعم  تروص  دـنچب  هیآ  هکنیا  رخف : تسا . هتفرگ  يوخ  هدوـهیب  نانخـسب 
دنوشیم 2- يربهر  تسرد  تسار و  نانخسب  دننکیم و  ناشنانخس  هنوگنیا  زا  فرـصنم  هتـشاد و  زاب  هک  اهنآ  دنوشیم  هتـشاد  زاب  هدوهیب 
زا دـنوشیم 3 - ترـضح  نآ  زا  هتـشاد  زاب  دنتـسه و  نآ  يهدامآ  ربمغیپ  زا  هدـش  فرـصنم  ياهنآ  هک  تسا  نارفاـک  شهوکن  هیآ  هکنیا 

دننکیم ناشفرـصنم  هتـشاد و  زاب  نآرق  نتفریذـپ  زا  دنراد 4 - ناشزاب  دننک و  ناشجـک  هک  دـنوریم  جـکب  یئاهنآ  زیخاتـسر  نتفریذـپ 
نآ شریذـپ  زا  سک  نآ  ینعی  تسا ، ٌقِداَصل » َنوُدَـعُوت  امَّنِإ   » ولج يهلمج  ياجب  ُهنَع »  » ياه فشک : دـنراد . نآ  یگدامآ  هک  ار  یئاـهنآ 
رب قـح  زا  سک  نآ  ینعی  دــناهتفگ : -38-69 و  نآرق -19-11- نآرق . - دـشاب هدـش  فرحنم  لزا  رد  هک  تسا  فرحنم  تـسرد  يهدـعو 

هحفص نآرق [  ربمغیپب و  نامیا  زا  مورحم  ادخ  ملع  تشونرسب و  هکنآ  ینعی  ینیـسح : درک . یتسردانب  توعد  تفگ و  غورد  هک  ددرگیم 
تـسا نوچ  سک  ره  قح  رد  لزا  مکح  ات   || تسا  نوخ  همه  اهرگج  حورجم و  همه  اـهلد  تیب : دوب ، دـهاوخ  مورحم  وا  هّتبلا  دـشاب  [ 66

يزیچ دوخ  نامگب  دـنفابیم و  مهب  تسرداـن  غورد و  هک  یناـیوگ  بیغ - ناـنهاک و  رب  نیرفن  تنعل و  ینعی  يربط :  10 َنوُصاّرَخلا » َِلُتق  »
زین و  میرادن ، زیخاتـسر  دنیوگ : یم - دنرادن و  نیقی  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دـنهدیم . شیامن  شوخ  بوخ و  ارنآ  دـنیوگیم و 

رب دوخ  لیمب  تبسن  هک  اهنآ  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دنیوگیم . يزیچ  دوخ  نامگ  زا  دنتـسه و  ّنظ  نامگ و  درم  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ 
شتآـب ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  هـلمج  هـکنیا  ینعم  رد  يربـط :  13 َنوـُنَتُفی »  » 24-1- نآرق . - دـندنبیم غورد  ربمغیپ 

هتفگ كاّحـض  دنتـسه . شتآ  راـتفرگ  دوش  صلاـخ  اـت  دوشیم  هتخوس  هتوب  رد  هک  ـالط  دـننام  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دنزوسیم 2 -
دنوشیم باذـع  نتخوسب  هک  تسا  نیمه  یناعم  نیرتهب  و  دـنوشیم . هدـناوخ  وگغورد  مه  دـنوشیم و  هتخپ  ینعی   14-1- نآرق : - تسا

ینعی يربط :  16 خلا » مُهاتآ - ام  َنیِذِخآ  . » دوش نایامن  شدب  بوخ و  ات  دنزادگ  یم - هتوب  رد  ار  الط  هک  تسا  شیامزآ  هنتف  لصا  نوچ 
يراوگرزب یشوخ و  هچنآ  ینعی  عمجم :  22-1- نآرق . - دندوب ربنامرف  راکوکن و  تابجاو  نییعت  زا  شیپ  دـننکیم و  راتفر  ینید  تابجاوب 

« خلا ام - ِلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق  . » دندوب راکوکن  دوب  لمع  یگدنز و  نارود  هک  هکنیا  زا  شیپ  نوچ  دنرادیم  تفایرد  هدیـشخب  اهنآب  دنوادخ  هک 
هتفگ يرصب  نسح  - 1 تسا : فالتخا  نآ  زا  دوصقم  رد  و  دندوب . باوخب  بش  زا  یمک  ینعی  تسا  طبار  هلص و  ام »  » يهملک فشک :  17

باوخب دنـشابیمن و  ربخ  یب  نتفخ  ءاشع و  زامن  زا  تسا : هتفگ  هداتق  دنوشیم 2 - رافغتسا  لوغشم  هاگنآ  دنزامنب و  رحـس  ات  ینعی  تسا :
زامن يرادقم  هحفـص 67 ] بش [  زا  یتمـسق  رد  - 4 دـنناوخیم . زامن  نتفخ  ماش و  ناـیم  ینعی  دـناهتفگ : و  - 3 29-1- نآرق . - دنوریمن
رارق ادـج  يهلمج  َنوُعَجهَی » ام  ِلیَّللا  َنِم   » زا دـناهدرک و  فقو  اًلِیلَق » اُوناک   » رد اهیراق  یـضعب  و  بش . هناـیم  اـی  بش  لّوا  زا  اـی  دـنناوخیم 

رازگرب تدابع  زاـمنب و  دـندیباوخیمن و  بش  هب  هک  دـندوب  مدرم  زا  یمک  دوش : نینچ  ینعم  اـت  دناهتـسناد  هیفاـن  اـم »  » يهملک دـناهداد و 
ام صقان  تعاط  تیب : هتـشون : ینیـسح   155-123- نآرق -101-84- نآرق . - تسا لـتاقم  كاّحـض و  يهتفگ  بلطم  هکنیا  و  دـندرکیم ،
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نسح دنناوخیم  زامن  رحس  ماگنهب  ینعی  يربط :  18 خلا » مُه - ِراحسَألِاب  َو   » دوشن نایصع  ّتلع  يددم  رگ  میضار   || دوشن  نارفغ  بجوم 
هکنیا هک  دناهتفگ  و  دننکیم . رحس  رد  ار  هانگ  زا  رافغتسا  هک  دنتـسه  راکب  هدامآ  طاشن و  اب  دنناوخیم و  زامن  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب 

رد هک  تسا  هدوب  يور  هکنیا  زا  مهاوخیم  امـش  ترفغم  ادـخ  زا  يدوزب  ینعی  یِّبَر » مَُکل  ُرِفغَتـسَأ  َفوَس   » دوخ نادـنزرفب  بوقعی  باوـج 
زا یمک  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  یفیطل  يهراشا  هیآ  ود  هکنیا  رد  رخف :  286-252- نآرق -21-1- نآرق . - دنک رافغتسا  ناشيارب  رحس 

نآب يهراشا  سپ  تسا  تدابع  تسا و  مزال  باوخ  هزادنا  نآ  هکنیا  يارب  دنتـسه  رادیب  ار  بش  زا  یتمـسق  تسا  هتفگن  دنباوخیم و  بش 
نکمم تادابع  هکنیا  يارب  هک  يدنـسپ  دوخ  بجع و  زا  دننکیم  رافغتـسا  بش  رخآ  رد  تسا  هدش  هتفگ  نآ  لابندب  تسا و  هدش  تدابع 
يوربآ هکنآ  درادـن 2 - يدوـس  تسا و  هرهب  یب  هکنآ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  عمجم :  19 ِموُرحَملا » َو  . » دوشب یـسک  ریگندرگ  تسا 

نآ مورحم  ینعم  لصا  و  درادـن . ياهرهب  مهـس و  ناناملـسم  مومع  دوس  تمینغ و  رد  هکنآ  دبلطیمن 3 - يزیچ  سک  زا  دـهاوخیم و  دوخ 
رد مهـس  نابحاص  يههایـس  زا  ندش  نوریب  ای  نیمز  بآ و  کلم و  یبارخ  ای  هیامرـس  نتفر  يارب  هاوخ  دـسریمن  واب  يزور  هک  تسا  سک 

لثم تسا  هدش  نّیعم  نید  رد  هچنآ  ای  ٌمُولعَم » ٌّقَح   » زا دوصقم  و  دوشیم . رادان  اههار  هکنیا  زا  یمدآ  هک  نتـشادن  لاؤس  يور  ای  تمینغ و 
: - یعابر هتشون : ینیسح   21 مُکِسُفنَأ » ِیف  َو  [ » هحفص 68  ] 495-477- نآرق -17-1- نآرق . - دریگ ندرگب  دوخ  یمدآ  هچنآ  ای  تاـکز 

لامک وت  یناهن  دوخ  مشچ  وت ز  یئاج  دـنلب  زا  وت  هک  ار  دوخ  كاخب  نکفم   || یئابرلد  ناـج  وت  هک  نک  دوخ  يوسب  يرظن   22-1- نآرق
الاب يادص  بصن و  اب  لثم »  » يهملک عمجم :  23 مُکَّنَأ » ام  َلثِم  ٌّقََحل   » یئاهبنارگ سب  وت  هک  نورب آ  فدـص  زا  رد  وچ  ! || یناد  هچ  دوخ 
راک ینعی  فشک :  31-1- نآرق . - دشاب ّقح  يارب  تفـص  ات  تسا  هدش  هدناوخ  ولج  يادص  عفر و  اب  دـشاب و  لاح  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ 
روط نیمه  دیناوتیم  نتفگ  نخس  امش  هک  تسین  کش  هکنانچ  ینعی  دناهتفگ : و  تسرد . تسا و  تباث  امش  نتفگ  نخس  لثم  امش  يزور 
اجک زا  تاملک  فورح و  دنادیمن  سک  ره  هک  نانچ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دیـسر . دهاوخ  دنهدیم  امـشب  هک  اههدعو  هک  تسین  ّکش 

هکنانچ ینعی  تسا : هتفگ  رگید  و  دسریم . وا  يزور  اجک  زا  دنادیمن  هنوگ  نیمهب  دـیوگیم  نخـس  دـیآیم و  شنابزب  دوشیم و  مهارف 
وبا  24 َنیِمَرکُملا » َمیِهاربِإ  ِفیَض  . » دروخب دناوتیمن  ار  دوخ  يزور  زج  روط  نیمه  دیوگب  نخس  دناوتیمن  شدوخ  نابز  اب  زج  سکچیه 

هدیمان مرکم  دوب  اهنآ  یئاریذـپ  راک  ردـنا  تسد  دوخ  میهاربا  نوچ  دناهدش 2 - هدرمـش  یمارگ  دندوب  هدناوخان  نامهم  نوچ  - 1 حوتفلا :
مه اهنآ  دوب  مرتحم  ربمغیپ و  اـهنآ  رادـنامهم  نوچ  دناهدش 4 - فیـصوت  مرکمب  دندوب  ادخ  یمارگ  يهدیرفآ  هتـشرف و  نوچ  دناهدش 3 -

تسا لوعفم  نوچ  تسا ، هدش  بوصنم  لّوا  حوتفلا : وبا   25 ٌمالَس » َلاق  ًامالَس  اُولاقَف   » 35-1- نآرق . - دناهدش هدناوخ  مرتحم  وا  تبسانمب 
-1- نآرق . - مکیلع مالس  ینعی  تسا  ءادتبم  ای  مالس ، یتّیحت  یباطخ و  ینعی  تسا  ربخ  نوچ  تسا  هدش  غوفرم  مّود  و  امیلـست . مّلـس  ینعی 

ٌموَق . » دیتسه تمالـس  مّلـس و  یمدرم  امـش  تفگ : هحفـص 69 ] میهاربا [  ینعی  دـناهدناوخ  فلایب  مّلـس » لاـق   » هفوک ياـهیراق  يربط :  33
وا دـندرک  مالـس  اهنآ  دوبن  مسر  مالـس  نوچ  اـی  -1-21 و  نآرق . - تخانـشن دـندوب  هدـش  دراو  هزاـجا  یب  نوچ  حوتفلا : وبا   25 َنوُرَکنُم »

مارتحاب ات  دربن  اذـغ  هرفـس  رب  ار  اـهنآ  دراذـگ و  اـهنآ  ولج  ار  اذـغ  رخف :  27 مِهَیلِإ » َُهبَّرَقَف  . » دـندرک راـک  مسر  فـالخ  رب  نوچ  تخانـشن 
فالخ دوش و  عقاو  سلجم  نیئاپ  تسا  هدوب  الاب  هکنآ  دوش و  ضوع  ناشاج  تسا  نکمم  دنوش  دنلب  ياج  زا  اهنآ  رگا  هک  دشاب  رتکیدزن 

اب َموَق »  » يهملک تسا و  هدش  هدناوخ  زین  فلا  نودـب  ۀقعـصلا »  » يهملک عمجم :  45 ٍحُون » َموَق  َو   » 44 ُۀَقِعاّصلا » ُمُهتَذَخَأَف   » دشاب وا  مارتحا 
فلا یب  تسا و  ینامـسآ  يادص  ۀقعاص »  » يهملک و  دشاب . رّدـقم  لعف  لوعفم  ای  دـشاب  ولج  رب  فطع  هک  دـناهدناوخ  ود  ره  ّرج  بصن و 

وبا  47 َنوُعِـسوَُمل » ّانِإ  َو   » 395-387- نآرق -314-296- نآرق -292-264- نآرق -25-1- نآرق . - دـسریم ناـسناب  نآ  زا  هک  تسا  يرازآ 
. مینادب زیچ  همه  تسا و  عیسو  ام  ملع  اراد 4 - میرگناوت و  ام  میهد 3 - تعسو  ار  يزور  میناوت  یم - ام  میتسه 2 - اناوت  ینعی  - 1 حوتفلا :
، دیـشروخ هام و  نیمز ، نامـسآ و  زور و  بش و  دننام  میدیرفآ  هتـسد  ود  زیچ  ره  زا  ینعی  - 1 عمجم :  49 ِنیَجوَز » انقَلَخ   » 25-1- نآرق -
زا ینعی  - 1 فشک :  50 ِهّللا » َیلِإ  اوُّرِفَف   » 20-1- نآرق . - میدـیرفآ ياهدام  يرن و  يزیچ  ره  ینعی ز  یکیرات 2 - ینـشور و  نابایب ، ایرد و 
زا ینعی   27-1- نآرق : - هتفگ ساـّبع  نبإ  تیـصعم 2 - زا  يرود  تعاطا و  ناـمیا و  يهلیـسوب  دـیزیرگ  وا  باوث  يوسب  دـنوادخ  باذـع 
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يور نامحر  تعاطاب  ناطیـش  يربنامرف  زا  دینک و  رارف  ملعب  لهج  زا  دـناهتفگ : و  دینک 3 - راتفر  وا  تعاطاب  دیزیرگ و  شدوخب  دـنوادخ 
تـسرد ار  وا  ماقم  هکنیا  هک  یـسک  یتسود . لزانم  زا  یلزنم  ناگدـنور و  تاماقم  زا  تسا  یماقم  رارف  تسا : هتـشون  فشک  زین  و  دـیرآ .

 ] رادرک زا  دـیما  دـنیب  تیاـنج  دوخ  درک  همه  دـنیب  تیاکـش  دوخ  نخـس  همه  دـنیب . تمارغ  دوخ  سفن  همه  هک  تسا  نآ  شناـشن  دوـش 
رادرک دهج و  زا  هن  لزا  مکح  زا  دـنیب و  ّقح  لضف  زا  يو  هار  رد  دـیآ  یتلود  رگا  دـهن . تمهت  دوخ  صالخا  رب  دربب و  دوخ  هحفص 70 ]

هن دجنگ  نآ  رد  اوح  هن  هک  یمد  تسا  مادـک  مد  نآ  مدـکی  تریح  رد  مدـنام  ورف  مرکب  يداه  رب و  هب  يراب  يا  تفگ : تقیرط  ریپ  دوخ .
هتـشون حوتفلا  وبا  و  دیورب . ّجحب  ینعی  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمجم  تسا ! یـسک  نم  وچ  مبایب  مد  نآ  نم  رگ  مدآ ،

اج رب  اپ  دیکأت و  يارب  ای  تسا  هدش  رارکت  هلمج  هکنیا  فشک :  51 ٌنِیبُم » ٌریِذَن  ُهنِم  مَُکل  . » دیهد هّکم  اب  هانپ  تفگ : نامثع  نب  ورمع  تسا :
یتسرپ اتکی  راکنا  كرـش و  يارب  مّود  تسا و  ینامرفان  هانگ و  زا  ندـناسرت  يارب  لّوا  دـناهتفگ  هکناـنچ  اـی  و  تسا . دـیدهت  میب و  ندرک 

: میئوگ ام  هکنانچ  نیاب ! ار  رگدکی  دناهدرک  تیصو  هک  دومرف  بّجعت  لیبس  رب  هتـشون : حوتفلا  وبا   53 ِِهب » اوَصاَوت  َأ   » 33-1- نآرق . - تسا
زا ياهماـمع  ندـمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تفگ : دـهاجم  يربـط :  54 مُهنَع » َّلَوَـتَف   » 20-1- نآرق . - دـناهدرک رگدـکی  نهد  رد  ناـبز 
هک میدش  كانهودنا  ام  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  دومرف : هدـیچیپ  دوخ  رب  شوگ  راهچ  هایـس و  ياهچراپ  هداهن و  رـس  رب  هار  هار  يهچراپ 
 : 346-316- نآرق -21-1- نآرق «. - خلا يرکِّذـلا »- َّنِإَف  رِّکَذ   » دـش لزان  تیآ  هکنیا  هکنیا  ات  دـشاب  نادرگ  ور  ام  زا  دراد  روتـسد  ربمغیپ 

: رخف  55 خلا » يرکِّذلا - َّنِإَف  رِّکَذ  َو   » 87-85- یقرواپ -84-54- نآرق «. - 7 «» َکَیلِإ َلِزنُأ  ام  غَِّلب   » هیآ نیاب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  دناهتفگ 
ندش روآ  دای  نینمؤمب  ندنادرگ و  ور  نارفاک  زا  درادن و  هدـیاف  همه  توعد  تسین و  مزال  سک  همهب  ندرک  تشپ  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا 
لقن يهطـساوب  وت  زا  دـعب  نینمؤم  دوشیم 2 - رتراوتـسا  اـهنآ  نیقی  - 1 دوشیم : ینعم  دـنچ  هیآ  هکنیا  و  تسا . دوـصقمب  لوـصو  بجوـم 
نیمه يهلیـسوب  هک  هدرب  وت  نخـس  زا  دوس  دوش  نمؤـم  وـت  ياـهیروآ  داـی  زا  هکنآ  دـنوشیم 3 - دـنمهرهب  وت  ياه  يروآدای - ناـنخس و 

زا نارفاک  یتخس  رـس  يهطـساوب  ینعی  ینیـسح : هحفـص 71 ]  ] 81-60- نآرق -29-9- نآرق  - 30-1- نآرق . - تسا هدـش  نمؤم  اـههتفگ 
-1 دوش : دـنمدوس  شنخـس  ات  دریگب  رظن  رد  ار  زیچ  هد  دـنکیم  يروآدای  ظـعو و  هکنآ  دـیاب  نکم و  يراد  دوخ - ناـنمؤمب ، يروآداـی 
دنوش 4- راددوخ  ات  دروآ  دای  ار  يراکدـب  يازـس  دنوش 3 - ابیکـش  ات  دیوگب  اریراتفرگ  دزم  دنوش 2 - رازگـساپس  ات  دروآ  دای  ار  اهتمعن 
ار گرم  دـندنبن 6 - لد  نآب  ات  دروآ  اهرطاخ  هب  ار  اـیند  يرادـیاپان  يراـبتعا و  یب  دـننک 5 - زیهرپ  نآ  زا  ات  دـیوگب  ار  ناطیـش  ياههلیح 
نآ زا  ات  درامـشب  ار  خزود  ياـهیراوگان  دـننک 8 - نآ  يهراچ  ات  دـیوگب  ار  تمایق  ياـهراتفرگ  دنـشاب 7 - نتفر  يهدامآ  ات  دوش  روآداـی 

نایم ات  دنک  راوتـسا  قح  تبوقع  تمحر و  دیما  میب و  رب  دوخ  نخـس  دنوش 10 - نآ  يهتسبلد  ات  درامـشب  ار  تشهب  ياههرهب  دنسرتب 9 -
ملسا نب  دیز  - 1 يربط :  56 خلا » َّنِجلا - ُتقَلَخ  ام  . » دنوش دنمهرهب  نآ  زا  مدرم  دشاب  طئارـش  هکنیا  اب  هک  نخـس  ره  دنـشاب و  دـیما  میب و 

تداعـس تواقـش و  زا  شداهن  رد  هچنآ  يارب  سکره  هک  تیـصعم  يارب  ار  ناتخبدـب  میدـیرفآ و  ار  ناتخبکین  تدابع  يارب  ینعی  تفگ :
هتفگ دـهاجم  عمجم :  22-1- نآرق . - دـنهاوخن اـی  دـنهاوخب  هاوخ  میدـیرفآ  یگدـنبب  رارقا  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسه 2 -

دیحوت یـسانش و  اـتکی  يارب  تفگ : یبـلک  حوتفلا : وـبا  منک . یناـمرفان  زا  یهن  تداـبعب و  منک  ناـشرما  هکنیا  يارب  میدـیرفآ  ینعی  تسا :
و نودبعیل .» ّالا  نینمؤملا  نم  سنالا  ّنجلا و  تقلخ  ام   » تسا هدرک  تئارق  روجنیا  كاّحـض  یبلک و  لقنب  ساّبع  نبإ  زا  فشک - میدیرفآ .

نآ اب  دوب  راوتسا  ّقفوم و  هکنآ  سپ  مدیرفآ . تدابعب  شیامزآ  فیلکت و  روطب  هکلب  مدیرفآ  تدابع  يارب  رابجا  روطب  هن  دناهتفگ : یضعب 
دربیمن و يدوس  دوشیم و  مورحم  دوب  هدـنار  هراچیب و  هکنآ  و  دـش . دـهاوخ  راک  ردـنا  تسد  تسا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یتدابع 
ره هک  دیـشاب  راک  رد  هشیمه  ینعی  هل » قلخ  امل  رّـسیم  ّلکف  اولمعا   » هدومرف ربمغیپ  هکنانچ  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  دنکیم  يراک 

دهاجم دنشاب . مناگدنب  ات  مدیرفآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دهد . ماجنا  هحفص 72 ] ار [  نآ  دناوتیم  تسا و  هدیرفآ  يراک  يارب  یسک 
و تسا . تدابع  شنیرفآ  زا  فده  ینعی  تسا  ضرغ  مال  ِنوُدـُبعَِیل »  » مال یـسوط : خیـش  نایبت  دنـسانشب . ارم  هکنیا  يارب  ینعی  تسا : هتفگ 

هدیرفآ شتآ  رد  يراتفرگ  یهارمگ و  يارب  ار  مدرم  زا  يدایز  دنوادخ  دنیوگیم  هک  تسین  تسرد  اهیربج  يهدیقع  دنامهفیم  هیآ  هکنیا 
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دوخ اهنآ  زا  يدایز  یلو  میدیرفآ  یگدنب  يارب  ارناگدـیرفآ  هکنیا  اب  ینعی  تسا  تبقاع  يارب  مال  ًارِیثَک » َمَّنَهَِجل  انأَرَذ   » هیآ هکنیا  رد  نوچ 
هتفگ نخس  روج  ود  تسین و  فالخ  ضقانت و  دنوادخ  مالک  رد  سپ  تسا ، مّنهج  ناشراک  نایاپ  دندنـسپیم و  ار  دب  دننکیم و  ینامرفان 

ناگدـیرفآ هکنیا  زا  يرایـسب  تسا  هدـش  هتفگ  يرگید  رد  تسا و  تدابع  شنیرفآ  زا  ضرغ  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  کـی  رد  تسا  هدـش 
رد نوچ  - 1 تسا : هدیاف  دنچ  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  291-260- نآرق -39-24- نآرق . - دوشیم مّنهج  ناشراک  تبقاع  دنسریمن و  فدهب 

تسا و یگدنز  يهیاپ  هک  تسا  یگدـنب  اهیروآدای  نیرترب  هک  تسا  هدـش  هدـنامهف  هیآ  نیاب  نک  يروآدای  مدرمب  دـش : هتفگ  ولج  تیآ 
هیآ هکنیا  رد  نک  نارفاکب  تشپ  هک  هدیسر  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  هتـشذگ  تیآ  رد  نوچ  تسا 2 - تقو  يدوبان  نآ  زج 

تسا یگدنب  مود - دنکن . هجوت  اهنآب  دیاب  دندرکن  لوبق  مدرم  رگا  هک  تسا  يربهر  لّوا - دراد : هفیظو  ود  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  هدنامهف 
نخـس هک  دننکیم  راتفر  شنیرفآ  زا  ضرغ  فالخ  رب  نارفاک  هک  دنامهفیم  درادنرب 3 - تسد  نآ  زا  دیاب  تسا و  وا  تقلخ  فدـه  هک 

هن دشاب  یکیدزن  هنراقم و  تسا  نکمم  مال  ینعم  دوش 4 - نادرگ  ور  اهنآ  زا  دوشیم  رومأم  وا  ات  دننکیمن  تدابع  دـنریذپیمن و  ربمغیپ 
َّنُهوُقِّلَطَف  » نینچ مه  تسا و  هنراقم  یکیدزن و  ینعمب  تسین  ضرغ  ینعمب  مـال  هک  ِسمَّشلا » ِكُولُدـِل  َةـالَّصلا  ِِمقَأ   » لـثم فدـه  ضرغ و 

مه اجنیا  تسا و  هّدع  ندش  نورقم  ندیـسر و  ماگنهب  قالط  نداد  دیـشروخ و  ندیـسر  ماگنهب  تسا  زامن  ندناوخ  دوصقم  هک  َّنِِهتَّدـِِعل »
 ] 854-820- نآرق -747-707- نآرق  - دـشاب ضرغ  ینعمب  رگا  مال  و  یگدـنب ، تسا و  تداـبعب  نورقم  شنیرفآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم 

تسا زیچ  همه  زا  زاین  یب  وا  هک  تسا  فالخ  هکنیا  دشاب و  هتشاد  يدوس  یـضرغ و  دنک و  هدافتـسا  شنیرفآ  زا  ادخ  یتسیاب  هحفص 73 ]
ینارود و ره  رد  نایدا  ماکحا  تادابع و  وا و  ياههدـیرفآ  هب  یناـبرهم  تسا و  ادـخ  ناـمرف  نتـشادگرزب  هیآ  هکنیا  رد  تداـبع  ینعم  - 5

تـسا تفرعم  ینعمب  تدابع  دـشاب  تبقاع  ینعمب  مال  رگا  دـناهتفگ  میتفگ و  هک  تسا  ناـمه  همه  روحم  هک  تسا  هدوب  يروج  ینیمزرس 
ینعی فرعا » یک  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  اـّیفخم  ازنک  تنک   » تسا هدـش  تیاور  ربمغیپ  زا  نوچ  دنـسانشب  ارم  هک  مدـیرفآ  ینعی 

ّنج ینعی  یناشاک : تالیوأت  دنـسانشب . ارم  ات  میدـیرفایب  اههدـیرفآ  سپ  منـسانشب  موش و  رادومن  متـساوخ  هک  مدوب  ياهدیـشوپ  يهنیجنگ 
دنتسرپب سپس  دنسانشب و  ارم  دوش و  رادومن  اهنآ  رب  متالامک  تافص و  هکنیا  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  روهـشم  نیلقث  ای  نادبا  سنا  سوفن و 

هک تسا  هکنیا  دوصقم  و  تسا . دوباـن  یئاسانـش  یب  تداـبع  هچ  درکن  تداـبع  تخانـشن  هکنآ  تسا و  یئاسانـش  يهزادـناب  شتـسرپ  هک 
قلخ يادخ  ار  دوخ  ای  دنتـسرپب و  ار  نم  ياههدیرفآ  دنـشاب و  راتفرگ  ینیب  نتـشیوخ  تافـص  یتسرپ و  دوخ  رادـنپ  هدرپ  رد  هک  مدـیرفاین 
نوچ تیدوبع  زا  تسا  رتاسر  تداـبع  دنتـسرپب و  ار  نم  ینعی  تسا  هدـناوخ  رخآ  ياـی  اـب  ینودـبعی »  » يراـق بوقعی  ناـیبلا : حور  دـنناد .

و تسا . شـشخب  لامک  ربارب  رد  شتـسرپ  تدابع و  نوچ  تسا  يراوخ  ّللذـت و  تیاهن  تدابع  تسا و  يراوخ  ّللذـت و  راـهظا  تیدوبع 
هکنیا تسا و  تلذ  يراوخ و  ینعمب  برع  تغل  رد  تدابع  نوچ  تسا  هتـشرس  ناگدـیرفآ  داـهن  رد  شتـسرپ  دـناهتفگ : ناـگرزب  یـضعب 
تـسا عورـشم  هک  روط  نآب  دوخ  راگدیرفآ  يارب  دننامهفب و  ار  يرطف  ّتلذ  هک  تسا  هدش  نیعم  هکنیا  يارب  صوصخم  تروصب  تادابع 
تدابع یمهارف  ناگدیرفآ و  یگدامآ  لامک  اب  هک  تسا  هکنیا  ندـیتسرپ  يارب  ندـیرفآ  ینعم  و  دـننک . رادومن  ار  دوخ  ینتورف  يراوخ و 

رگا و  ّقح ، لاعفا  زا  تسا  یلامک  رادومن  تسا و  يدنوادخ  لّضفت  نوچ  دـناهدش  هدـیرفآ  اهنآ  زا  لمع  هکنیا  ندوب  بولطم  اهنآ و  يارب 
ینیوق نیدلا  ردص  هک  تسا  هکنیا  باوج  دوش  لماک  تدابع  شنیرفآ و  نیاب  ات  تسین  یصقن  ار  دنوادخ  هحفص 74 ] هک [  دوش  ضارتعا 

هن تسا  ّقح  تافـصب  لامک  تدابع  شنیرفآ و  هکنیا  رد  تسا و  ریغ  زا  لاـمک  لیـصحت  تسا  صقن  هچنآ  تسا : هتفگ  هحتاـف  ریـسفت  رد 
رب هک  دوشن  یتاذ  لامک  رد  یئامـسا و  لامک  کی  دراد و  یتاذ  لامک  کـی  یلاـعت  ّقح  تسا : صوصف  حورـش  یـضعب  رد  و  ریغ . دوجوب 
هک دوب  دـهاوخ  رداق  قزار و  قلاخ و  یتقو  هک  دوشیم  مهارف  تادوجوم  شیادـیپ  يهطـساو  هب  یئامـسا  لامک  اّما  دوش  لماک  ریغ  دوجو 

لامک طرش  لباق ، دوجو  تسا : هتفگ  یماج  دوشیم . رادومن  مهارف و  هّیلامک  ءامـسا  ندیرفآ ، لابندب  سپ  دهد  يزور  دنیرفایب و  دناوتب و 
تـسین تمرک  لـضف و   || ضرع  هن  رهوج  هن  وت  عـیفر  تاذ  يا  تسا : هتفگ  زین  لمکتـسم و  ریغب  دـشابن  تاذ  هن ، رگ  || و  تسا  یئامـسا 

تسا و درف   || نایمدآ  زا  یتاذ  لامکب  هن  نایمب و ر  دـیآ  نکمم  هک  دـشاب ، بجاو   || نایع  فاصوا  هلمجب  ددرگ  دوخ  اـت  ضرغب  لـّلعم 
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باحصا ولج  رد  دمآ و  نوریب  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  تسا : لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاص : نایب  درک  دوخ  هکنانچ  ینغ 
دیتسرپ و دنهاوخ  ار  وا  دش  مهارف  یئاسانـش  تفرعم و  نوچ  دیرفاین و  تفرعم  يارب  زج  ار  ناگدنب  دـنوادخ  مدرم  يا  دومرف : اهنآب  دوخ و 

ّقح تفرعم  تناـبرقب  مناـج  ربـمغیپ  رـسپ  يا  تفگ : يدرم  دوب  دـنهاوخ  هدوسآ  زاـین و  یب  قولخم  شتـسرپ  زا  دـندش  تسرپ  ادـخ  نوچ 
ار ّقح  هک  ین  هاشیلع : یفـص  تسا . بجاو  وا  تعاطا  مدرم  رب  هک  تسا  نامز  نآ  ماما  یئاسانـش  نارود  ره  مدرم  تفرعم  دومرف : تسیچ !

کیل وا  دوج  زا  قلخ  دـندرگ  روهرهب   || وا  دوصقم  رب  هک  ات  وا  دـیرفآ  تسا  ّتلع  لـصا  هکلب  یـشخب  ضیف   || تسا  تعاـط  رب  یتجاـح 
 ] دوب قلخ  رب  وا  مارکا  زا  مه  هکنیا   || دومن  ناقلخ  رب  دوج  زا  جـنگ  هار  باسحیب  رد  وا  جـنگ  زا  دـنرب  ات   || باوث  رب  بجوم  دوب  تعاـط 

لماش هاتوک  يهلمج  هکنیا  نآرقلا : لالظ  یف  ریـسفت  دـب  کین و  رب  دـهد  يزور  وا  هن  || و ر  دـسر  رتهب  وا  ضیف  ناکین  هب  ات  هحفص 75 ]
یگدـنز ظوظح  تاّیونعم و  ياهرانک  هشوگ و  دوب و  دـهاوخن  هارب  ور  یمدآ  یگدـنز  دـشابن  رگا  هک  تسا  يدوجو  قیاـقح  رتراد  هنماد 

نداد ناشن  دروخیم  مشچب  هک  تیعقاو  هکنیا  زا  يامن  نیلّوا  تسا و  یگدـنز  ياـنب  ریز  گنـس  ياـجب  هک  تسا  تقیقح  هکنیا  يهتـسباو 
يدوجو شزرا  نیرخآ  داد  ماجنا  ار  نآ  سک  ره  تسا و  هدش  نشور  یفئاظو  نمض  رد  هک  ّنج  سنا و  شیادیپ  يارب  تسا  نّیعم  فده 

دوب دهاوخ  دوخ  رـس  هفیظو و  نودـب  يدوجوم  دـسریمن و  دوخ  يدوجو  تقیقحب  درک  یهاتوک  نآ  رد  رگا  تسا و  هدرک  مهارف  ار  دوخ 
يدوبان يوسب  دنشابیم و  مورحم  شنیرفآ  سومان  زا  دوشیم و  رادروخرب  دوخ  تایح  یلـصا  ینعم  زا  هن  دراد و  فده  یگدنز  رد  هن  هک 

هتسباو و مهب  دوجو  سومان  شنیرفآ و  يهشیر  رد  ار  يرپ  یمدآ و  هک  نّیعم  يهفیظو  هکنیا  درادن و  يدوبهب  زیواتـسد  هک  تسا  راپـسهر 
یتسرد و  دنک . ادخ  شتسرپ  دیاب  هک  تسا  یقولخم  دیتسرپب و  ار  وا  دیاب  هک  تسا  یئادخ  ینعی  تسا ، شتسرپ  یگدنب و  درادیم  هتسویپ 

زا رگید  روجب  شتسرپ  تسا و  یمدآ  شود  رب  يراب  رگید  يوس  زا  و  تسا . دوبعم  دباع و  یگتـسباو  هکنیا  يور  یمدآ  یگدنز  لامک  و 
رد هک  نیمز  يور  رب  تسا  ناسنا  يدنوادخ  ینیشناج  تفالخ و  ماقم  نآ  تسا و  ینید  فیاظو  عیارش و  زا  ریغ  هک  تسا  هدش  هتساوخ  وا 

یمدآ شبنج  شیادیپ ، نیوکت و  مکحب  يدنوادخ  داد  رارق  دـنامهفیم  و  ًۀَـفِیلَخ » ِضرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » تسا هدـش  هتفگ  هرقب  يهروس 
. تسا ملع  لقع و  غولب و  زا  سپ  مود و  يهفیظو  نید  ماکحا  هکنانچ  تسا  یمدآ  یلّوا  يرطف و  يهفیظو  تکرح  رکف و  راک و  هک  تسا 

هتساوخ هشیدنا و  چیه  رد  هک  لمع  هدارا و  رکف و  زا  یتایح  ياهشبنج  مامتب  قحب  هجوت  ینعی  دنوادخ  ینیـشناج  تفالخ و  لامک  هکنوچ 
دشاب و رادومن  یگدنب  يرادنید و  یتایح ، ياهـشبنج  مامتب  هک  یگدنب  شتـسرپ و  تقیقح  تسا  هکنیا  دشیدنین و  دـنیبن و  ّقح  زج  راک  و 

ناشن هحفص 76 ]  ] 1361-1320- نآرق  - واب تسا و  هدـیرفآ  ادـخ  هک  درب  راکب  هار  نآب  تسا  هدـش  تیانع  واب  یئاناوت  یئاناد و  زا  هچنآ 
تسا ّقح  هار  رد  ششوک  داهج و  دوخ  هکنیا  يرـشب و  نّدمت  تایح و  ياقب  رد  يراکمه  نیمز و  يدابآ  شـشوک و  راک و  زا  تسا  هداد 

ترطف و بجومب  دوخ  يهفیظوب  هّجوتم  یسک  رگا  سپ  تسا  دنوادخ  يهدادب  ياضر  تسا و  اهیتخـس  رد  یئابیکـش  ربص و  يهدیدپ  هک 
شمارآ هتشادن  یگدنز  زا  يرگید  روظنم  دصقم و  هدرک و  ادیپ  ار  دوخ  یگدنز  فده  دش  نآ  راک  ردنا  تسد  دوب و  يدنوادخ  تشرس 

َیلِإ اوُّرِفَف   » ولج تیآ  دافمب  سک  نینچ  و  دش ، دهاوخ  وا  بیصن  ترخآب  يدنوادخ  لضف  تمعن و  یگدنز و  رد  شیاسآ  لد و  رد  لماک 
صلاخ صاخ و  يهدنب  هدیسر  دوخ  یناسنا  تشرس  ترطف و  تقیقحب  هدش و  هدوسآ  یگدنز  ياهیراتفرگ  هنوگ  همه  زا  هدرک  راتفر  ِهّللا »

. - تسا شمعا  تءارق  تسا  ّرج  تروصب  هک  ءای  اـب  ةّوقلا » يذ  : » عمجم  58 ُنِیتَملا » ِةَّوُقلا  ُوذ   » 544-518- نآرق . - دوب دهاوخ  يدنوادخ 
ار ولد  تسا : هتفگ  جاّجز  دنراد . باذع  زا  ياهرهب  هتشذگ  مدرم  دننام  هّکم  مدرم  ینعی  فشک :  59 خلا » ِبُونَذ - َلثِم  ًابُونَذ   » 27-1- نآرق

دیآیم الاب  هاـچ  زا  یپردیپ  بآ  ولد  هکناـنچمه  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـشاب . بآ  رپ  هک  هاـگنآ  دـنمانیم  بونذ 
هک وا  ناراـی  تـسا و  ثرح  نـب  رــضن  باوـج  يارب  هـیآ  هـکنیا  -1-26 و  نآرق . - دوـب دـنهاوخ  یپردیپ  رازآ  راـتفرگ  مـه  مدرم  هـکنیا 
ات هروـس  هکنیا  لّوا  زا  - 1 ام : نخـس  دش . رادومن  هجیتن  ردب  زور  رد  و  دنکیمن ! راتفرگ  ار  ام  ارچ  تسا  وگتـسار  دّـمحم  رگا  دـنتفگیم :

درادـن و هار  نآ  رد  یلد  ود  کش و  تسا و  تسرد  زیخاتـسر  و  ص ]  ] ربمغیپ ياههدـعو  هک  بلطم  ود  رب  تسا  دـنگوس  جـنپ  متفه  تیآ 
هتفرن و تسار  هارب  نوچ  دننکیم  یئاعدا  یمدره  دنوریم و  جـک  هک  ناشنخـس  رکف و  يرادـیاپان  تسا و  بارعا  یئوگ  هدـنکارپ  رگید 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1674 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسا هدوب  راتفگ  ندرک  راوتـسا  نیئآ  دنگوس  نوچ  و  دراد . فلتخم  نخـس  دیوگیم و  يزیچ  یتقو  ره  یـسک  ره  راچان  دناهتفریذپن  قح 
، قیاقح ندرک  اج  رب  اـپ  يارب  فلتخم  ياـهتروصب  نآرق  تسا  هدروآ  ار  بارعا  دـنگوس  زا  دـنچ  ياهنومن  رهاوجلا  رد  يواـطنط  هکناـنچ 
رد هک  تسا  یئاهزیچب  مسق  هّتبلا  تسا و  هدـش  باـطخ  اـهنآب  دـنگوس  يهلیـسوب  بارعا  دوخ  مسرب  تسا و  هحفـص 77 ] هدروآ [  دنگوس 

تـسا هدش  دای  نآرق  رد  هک  يرایـسب  ياهدنگوس  مینکیم و  دای  دنگوس  تاسّدقم  دنوادخب و  زورما  مه  ام  هکنانچ  تسا  شزرا  اب  اهرظن 
بش و هتشرف و  ناراب و  داب و  نوچ  تعیبط  هلاّعف  لماوع  ناگراتـس و  دیـشروخ و  هام و  نوچ  تسا  شنیرفآ  يهیلوا  ياههدیدپ  هب  یگمه 
زا ياهنومن  تسا و  هدوب  مسر  هکنیا  زین  میدق  یسراف  رد  تسا . كانشیدنا  نادرگرس و  اهنآ  یگنوگچ  رد  یمدآ  هتـسویپ  هک  ایرد  زور و 

يازس ربارب  رد  تیآ 19  ات  خلا » ِیف - َنیِقَّتُملا  َّنِإ   » تیآ 15 زا  تسا 2 - هدروآ  عطاق  ناهرب  یقرواپ  نیس  فرح  رد  نیعم  رتکد  ياقآ  ارنآ 
نوچ دناهتـشاد  یعامتجا  یناسفن و  يراکوکن  یگدنز  رد  هک  تسا  هدش  يروآدای  نآ  تهج  ناراگزیهرپ و  شاداپ  شیدنا ، جک  نارفاک 
شیپ یـشسرپ  اـجنیا  تسا . هدوب  ياهرهب  ناراداـن  يارب  ناشهیامرـس  زا  دـناهدوب و  رافغتـسا  رد  رادـیب و  رحـس  دـناهدیباوخیم و  مک  بشب 
هدرمش يراکوکن  یگدنـشخب  دننام  هک  دراد  يرگمدآ  لامک  یناسفن و  ّتیـصاخ  هچ  رحـس  يرادیب  بش و  ندیباوخ  مک  ایآ  هک  دیآیم 

تسا نامه  شسرپ  هکنیا  خساپ   635-609- نآرق ! - دشاب رحس  رافغتسا  بش و  یباوخ  مک  لام و  ششخب  لابندب  يونعم  ياههرهب  دوش و 
یتسردـب میناوتیمن  ار  نآ  اـم  تسا و  ناربمغیپ  هژیو  ياـهراک  زا  تداـبعب  روتـسد  هک  تسا  هدـش  ررکم  باـتک  هکنیا  ياـج  نیدـنچ  هک 

يهجیتن هکنیا  اب  دشاب  دیاب  ادخ  نامرف  يارب  تبرق و  دـصق  تاکز  سمخ و  رد  لام  زا  نتـشذگ  شـشخب و  يارب  مینیبیم  هکنانچ  میبایرد 
میاهتـشون باتک  هکنیا  رگید  ياج  رد  هکنانچ  میئوگیم  هوـالعب  تسا . راداـن  زا  يریگتـسد  هک  تسا  مهارف  تبرق  دـصق  یب  راـکنیا  یلّوا 

وا یگتـسباو  هک  تسا  هکنیا  دـنمورحم  نآ  زا  تادوجوم  رگید  هک  تسا  وا  ملع  هدارا و  زا  یگدـنز  رد  وا  ياههرهب  یمدآ و  يرترب  نوچ 
لماک يدوجوم  ات  دشاب  هتـشاد  یگتـسباو  زین  هدارا  دصقب و  یتسیاب  تسا  تعیبط  بجومب  اههدیرفآ  رگید  دننام  هچنآ  رب  هوالع  هدننیرفآب 

تسا و راتفرگ  تسا و  مک  تعیبط  اـب  وا  يهطبار  دوب  راـمیب  يدوجوم  رگا  هکناـنچ  هن  رگ  دـسرب و  دوخ  ناـکما  يهیاـپ  نیرخآـب  دـشاب و 
دنوادخب شاهدارا  رد  هک  مه  ناسنا  دوشیم  لماک  تعیبط  اب  شاهطبار  هدش  بوخ  وا  يرامیب  ای  دوشیم و  دوبان  ای  هک  هحفص 78 ] صقان [ 

يهرهب زا  دوخ  یمدآ  تیـصاخ  تهج  زا  هک  تسا  يرامیب  تسا و  صقان  وا  یگتـسباو  هک  تسا  يدوجوم  دوبن  راوتـسا  شنیرفآ  لـصا  و 
نوچ هک  تسا  يروانهپ  راوتسا و  يهدارا  يهناشن  نتساوخ  شزرمآ  ندوب و  هدننیرفآ  دایب  نتساخ و  اپب  رحسب  سپ  تسا  مورحم  يرگمدآ 
دوخ صقاون  یمامتان و  تسا و  وا  شنیرفآ  هدننیرفآ و  هشیدناب  دوریم و  دوخ  هاگـشیاسآب  بش  رد  هدش و  هدوسآ  یگدـنز  تاجایتحا  زا 

صقن یمامتان و  يونعم و  يدنمزاین  يارب  بشب  تسا  شـشوک  راک و  رد  دوخ  یعیبط  يدام و  يدنمزاین  يارب  زور  رد  هک  شور  نامهب  و 
یگتـسباو دـننامب  هک  تسا  یـسک  يارب  ندـش  دـنمهرهب  تشهب  زا  ندوب و  یقّتم  نمؤم و  سپ  تسا . رافغتـسا  هشیدـنا و  رد  دوـخ  یقیقح 

ناگراتـس و شـشخرد  ماگنه  هک  رحـس  رد  هّتبلا  دـشاب . وا  ناـمرفب  رـس  وا و  داـیب  واـب و  يهتـسباو  يهشیدـنا  هدارا و  هب  دـنوادخب ، یعیبط 
شنیرفآ و یئاـبیز  يدـنوادخ و  تردـق  يونعم و  ملاوع  هّجوتم  یمدآ  يهشیدـنا  رکف و  يهنماد  رتهداـشگ  رتشیب و  تسا  تعیبط  شمارآ 
هک دیـشابن  دوخ  عرز  تشک و  راک و  بسک و  يهتفیـش  هک  دنامهفیم  خلا » مُُکقزِر - ِءامَّسلا  ِیف  َو   » تیآ 22 - 3 دوشیم . دوخ  یئاناوتان 

دیابن سپ  تسا  يدنوادخ  تشونرـس  تردق و  نآ  و  دیـشیدنیب . دـیناوتب  دوخ  هک  تسا  یئاج  نیرترب  ینعی  تسا  نامـسآ  رد  امـش  يزور 
هریچ تسا و  هدننیرفآ  هک  تسا  زومرم  تردق  کی  هناشن  دوخ  امش  ندنام  هدنز  ندروخ و  يزور  هک  دوب  ربخیب  هدننیرفآ  زا  دش و  رورغم 

تسا و هتـشذگ  يروآدای  َنیِقِـساف » ًاموَق  اُوناک  مُهَّنِإ   » ات 46 خلا » ِفیَـض - ُثیِدَح  َكاتَأ  لَه   » تیآ 24 - 4 41-13- نآرق . - شنیرفآ رب 
يهشیدنا رد  نمحّرلا  لیلخ  نوچ  دیاش  تسا ! هدوب  هچ  میهاربا  نتشادنپ  نامهم  اههتـشرف و  ناتـساد  ایآ  یلو  نارگید  تشونرـس  زا  تربع 

زا تسا  هدوب  تحاران  دیاش  دنزرف ، نتـشادن  زا  مه  تسا و  هدوب  وا  دنواشیوخ  هلاخ و  رـسپ  هک  تسا  هدوب  طول  تخـس  دنـسپان و  یگدنز 
تسا هدوب  هدیدن  هتـشرف  دیاش  تقو  نآ  ات  نوچ  دناهدش و  رادومن  وا  ولجب  هحفص 79 ]  ] 96-60- نآرق -42-13- نآرق  - اهنآ يور  هکنیا 

ار وا  میاهتـشرف و  ام  هک  دـندرک  رادومن  ار  تقیقح  اـهنآ  تسا و  هدروآ  اـهنآ  يارب  هتخپ  يهلاـسوگ  ناـمز  مسرب  هتـشادنپ و  مدآ  ار  اـهنآ 
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- ِهّللا َیلِإ  اوُّرِفَف   » تیآ 42 - 5 دوشیم . هدوسآ  وا  دش و  دـنهاوخ  دوبان  طول  مدرم  تشاد و  دـهاوخ  دـنزرف  مه  هک  دـندرک  رطاخ  هدوسآ 
دنب و هدوهیب و  ياههشیدنا  دراد و  يونعم  يدام و  يراتفرگ  وس  ره  زا  یگدنز  نارود  رد  یمدآ  هک  تقیقح  نیاب  دشاب  هراشا  دیاش  خـلا »

چیه هک  دوش  اـسب  دراد و  كاـندرد  روجنر و  هتـسب و  اـپ  تسد و  ار  یمدآ  هشیمه  یقـالخا  لـئاذر  نارازه  یعاـمتجا و  يدرف و  ياهدـیق 
ادـخ اب  لد  يور  زج  دـشخبن  دوبهب  ار  یمدآ  ینورد  درد  لام  هاج و  هیامرـس و  چـیه  دـنکن و  مارآ  ار  وا  یگدـنز  ياهیـشوخلد  زا  کـی ،

ندروآ گـنچ  هب  هارب  تـسا  یمدآ  ندرک  راداو  هـلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم  دـیاش  سپ  نـتفرگ ، کـموک  یهلا  زوـمرم  تردـق  زا  ندرک و 
همه هک  دـش  هّجوتم  ناـسنا  نوچ  و  تسا . یهاوخدوخ  دـسح و  ربـک و  بضغ و  صرح و  دولوم  هک  لدروـش  شمارآ  ینورد و  شیاـسآ 

ار وا  دـناوتیمن  یماقم  هاج و  چـیه  هک  دراد  یلزا  يهداراـب  تشگزاـب  یگدـنز  ياهزیواتـسد  لـئاسو و  ماـمت  تسا و  دـنوادخ  زا  وا  زیچ 
تسا و مارآ  هشیمه  دـش  اج  نآـب  هتـسبلد  تسناد و  وا  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  دوب و  دـنوادخ  داـیب  هتـسویپ  ّقح و  فطل  رگم  دـشاب  ریگتـسد 

دعب يهلمج  وا ، هب  ندرپـس  لد  تسا و  ّقـح  يوـسب  رارف  یمدآ  يوـنعم  ناـبهگن  هک  يور  هـکنیا  زا  -13-38 و  نآرق . - طاشن اب  یـضار و 
ام َو   » تیآ 56 - 6 دیـشابن . لفاغ  دوخ  شیاسآ  هار  ادـخ و  يوسب  رارف  زا  هک  مناـسرتیم  مهدیم و  دـنپ  ار  امـش  نم  هک  تسا  هدـش  رارکت 

: تسا هکنیا  باوج  دراد ! یـشزرا  هچ  تسا و  يراک  هنوگچ  ندـیتسرپ  يارب  ندـیرفآ  هک  تسا  شـسرپ  هکنیا  ياـج  خـلا » َّنِجلا - ُتقَلَخ 
رثا هجیتن و  يارب  ِنوُُدبعَِیل »  » مال  37-13- نآرق : - تفگ ناوتب  دیاش  تسا  دـنوادخ  يربنامرف  ینتورف و  یتسرپ و  اتکی  ینعمب  تدابع  نوچ 
 - دوبان مامتان و  يدوجوم  دـندوبن  نینچ  رگا  هک  ربنامرف  نتورف و  تسرپاتکی و  دنـشاب  يدوجوم  اـت  میدـیرفآ  ار  اـهنیا  هک  تسا  شیادـیپ 

دیـسرن فده  هجیتن و  نآب  دوجوم  هکنیا  رگا  هدننیرفآ و  يارب  تسا  يدوس  هن  هجیتن  هکنیا  هّتبلا  دوب و  دنهاوخ  هحفص 80 ]  ] 20-5- نآرق
دوس دنامهفیم  هیآ  هکنیا  اریز  دنیرفآیم ! ارچ  دوشیمن  مهارف  فده  هکنیا  دـنادیم  هک  وا  دوش : ضارتعا  هک  تسین  هدـننیرفآ  زا  یئاطخ 

ياهراپ فّلخت  تسا و  یناگمه  هجیتن  هکنیا  هّتبلا  هدیسرن و  دصقمب  تسا و  دوبان  تشادن  شتـسرپ  هکنآ  هن  رگ  تسا و  شتـسرپ  شنیرفآ 
رتشیب دنـسریمن  هک  اهنآ  دنـسریم و  هجیتن  نیاـب  رثکا  یّلک و  روطب  نوچ  تسین  راـک  ندـش  ردـه  ضرغ و  ضقن  هدافتـسا  هکنیا  زا  دارفا 

هایگ نوچ  درادـن و  شتـسرپ  تدابع و  مهف  روصق  یناوتان و  زا  هک  اهنآ  دـناهدش و  نآ  ببـس  ناشدوخ  هک  تسا  ینایز  دـنراک و  ریـصقت 
ندش نشور  يارب  زین  و  تسا . هدیسرن  دوخ  يروراب  لامکب و  هتـشادن  لماک  يورین  نوچ  هدرک و  رادیدپ  ار  نآ  تعیبط  هک  تسا  یفیعض 

هک دوب  دهاوخ  بلطم  هکنیا  باوج  میتفگ  َنیِقَّتُملا » َّنِإ   » يارب مّود  يهرامش  رد  هچنامه  میئوگیم  نآ  نداد  تسد  زا  نایز  هجیتن و  هکنیا 
رگا تسا و  تعیبـط  تباـث  نیناوق  هک  تسا  ّقح  رما  زا  يربناـمرف  هطـساوب  نآ  شرورپ  شبنج و  تسا و  ّقحب  هتـسباو  يدوجوم  ره  دوجو 

یـضتقم وا  تعیبط  دـنوادخب و  تسا  وا  يدارا  یگتـسباو  وا  لامک  تسا  هدارا  اب  دوجوم  هک  یناسنا  تسا و  دوباـن  اـی  صقاـن  دـش  فّلخت 
هدـشن ّقحب  هتـسباو  هک  تسا  وا  شنیرفآ  لـصا  فـالخ  رب  هن  رگ  دـشاب و  ّقحب  هّجوتم  وا  يهدارا  رکف و  ینعی  دـشاب  تداـبع  رد  هک  تسا 

هحفص 81]  ] 1431-1410- نآرق -908-886- نآرق «. - خلا َّنِجلا - ُتقَلَخ  ام   » دوصقم دشاب  نیمه  دیاش  تسا و 

روط هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   52  - 81-60- نآرق -29-9- نآرق -

ات 49] تایآ 1  [: 52  ] روطلا هروس  ]

ِتیَبلا َو  [ 3  ] ٍروُـشنَم ٍّقَر  ِیف  [ 2  ] ٍروُطـسَم ٍباتِک  َو  [ 1  ] ِروُّطلا َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   81-60- نآرق -29-9- نآرق -
ُءامَّسلا ُروُمَت  َموَی  [ 8  ] ٍِعفاد نِم  َُهل  ام  [ 7  ] ٌِعقاَول َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  [ 6  ] ِروُجسَملا ِرحَبلا  َو  [ 5  ] ِعُوفرَملا ِفقَّسلا  َو   91-1- نآرق [ - 4  ] ِروُمعَملا
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ِران یلِإ  َنوُّعَُدی  َموَی  [ 12  ] َنُوبَعلَی ٍضوَـخ  ِیف  مُه  َنیِذَّلا  [ 11  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَوَف  [ 10  ] ًاریَس ُلابِجلا  ُریِـسَت  َو   154-1- نآرق [ - 9  ] ًاروَم
َوأ ال اوُِربصاَف  اهوَلـصا  [ 15  ] َنوُرِـصُبت ُمتنَأ ال  مَأ  اذـه  ٌرحِـسَف  َأ   227-1- نآرق [ - 14  ] َنُوبِّذَُـکت اِهب  ُمتنُک  ِیتَّلا  ُراّنلا  ِهِذـه  [ 13  ] اعَد َمَّنَهَج 

َباذَع مُهُّبَر  مُهاقَو  َو  مُهُّبَر  مُهاتآ  اِمب  َنیِهِکاف  [ 17  ] ٍمیِعَن َو  ٍتاّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ  [ 16  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  َنوَزُجت  امَّنِإ  مُکیَلَع  ٌءاوَس  اوُِربصَت 
َنیِذَّلا َو  [ 20  ] ٍنیِع ٍروُِحب  مُهانجَّوَز  َو  ٍۀَفوُفصَم  ٍرُرُس  یلَع  َنِیئِکَّتُم   336-1- نآرق [ - 19  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرشا  َو  اُولُک  [ 18  ] ِمیِحَجلا
ٍۀَهِکاِفب مُهاندَدمَأ  َو  [ 21  ] ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِرما  ُّلُک  ٍءیَش  نِم  مِِهلَمَع  نِم  مُهانَتلَأ  ام  َو  مُهَتَّیِّرُذ  مِِهب  انقَحلَأ  ٍنامیِِإب  مُُهتَّیِّرُذ  مُهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ 

-1- نآرق [ - 24  ] ٌنُونکَم ٌُؤلُؤل  مُهَّنَأَک  مَُهل  ٌناملِغ  مِهیَلَع  ُفوُطَی  َو  [ 23  ] ٌمِیثَأت َو ال  اهِیف  ٌوَغل  ًاسأَک ال  اهِیف  َنوُعَزانَتَی  [ 22  ] َنوُهَتشَی اّمِم  ٍمَحل  َو 
اّنُک ّانِإ  [ 27  ] ِموُمَّسلا َباذَع  اناقَو  َو  انیَلَع  ُهّللا  َّنَمَف  [ 26  ] َنیِقِفشُم اِنلهَأ  ِیف  ُلبَق  اّنُک  ّانِإ  اُولاق  [ 25  ] َنُولَءاسَتَی ٍضَعب  یلَع  مُهُضَعب  َلَبقَأ  َو   454
ِِهب ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  مَأ   314-1- نآرق [ - 29  ] ٍنُونجَم َو ال  ٍنِهاِکب  َکِّبَر  ِۀَمِعِنب  َتنَأ  امَف  رِّکَذَف  [ 28  ] ُمیِحَّرلا ُّرَبلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعدَن  ُلبَق  نِم 

َلب ال َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  مَأ  [ 32  ] َنوُغاط ٌموَق  مُه  مَأ  اذِهب  مُهُمالحَأ  مُهُُرمَأت  مَأ  [ 31  ] َنیِصِّبَرَتُملا َنِم  مُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبََرت  ُلق  [ 30  ] ِنُونَملا َبیَر 
اوـُقَلَخ مَأ  [ 35  ] َنوُِقلاـخلا ُمُـه  مَأ  ٍءیَـش  ِریَغ  نـِم  اوـُِقلُخ  مَأ   310-1- نآرق [ - 34  ] َنِیقِداـص اُوناـک  نِإ  ِِهلثِم  ٍثیِدَِـحب  اُوتأَـیلَف  [ 33  ] َنُونِمُؤی

مُهُعِمَتسُم ِتأَیلَف  ِهِیف  َنوُعِمَتـسَی  ٌمَّلُـس  مَُهل  مَأ  [ 37  ] َنوُرِطیَـصُملا ُمُه  مَأ  َکِّبَر  ُِنئازَخ  مُهَدـنِع  مَأ  [ 36  ] َنُوِنقُوی َلب ال  َضرَـألا  َو  ِتاواـمَّسلا 
مُهَف ُبیَغلا  ُمُهَدـنِع  مَأ  [ 40  ] َنوـُلَقثُم ٍمَرغَم  نِم  مُهَف  ًارجَأ  مُُهلَئـسَت  مَأ   329-1- نآرق [ - 39  ] َنوـُنَبلا ُمَُکل  َو  ُتاـنَبلا  َُهل  مَأ  [ 38  ] ٍنِیبُم ٍناطلُِسب 

َنِم ًافسِک  اوَرَی  نِإ  َو  [ 43  ] َنوُکِرُشی اّمَع  ِهّللا  َناحبُس  ِهّللا  ُریَغ  ٌهلِإ  مَُهل  مَأ  [ 42  ] َنوُدیِکَملا ُمُه  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ًادیَک  َنوُدیُِری  مَأ  [ 41  ] َنُوُبتکَی
مُهُدیَک مُهنَع  ِینُغی  َموَی ال  [ 45  ] َنوُقَعُصی ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَموَی  اُوقالُی  یّتَح  مُهرَذَف   333-1- نآرق [ - 44  ] ٌموُکرَم ٌباحَس  اُولوُقَی  ًاِطقاس  ِءامَّسلا 

َو اِنُنیعَِأب  َکَّنِإَـف  َکِّبَر  ِمکُِحل  ِربصا  َو  [ 47  ] َنوُمَلعَی ـال  مُهَرَثکَأ  َّنِکل  َو  َکـِلذ  َنُود  ًاباذَـع  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  [ 46  ] َنوُرَـصُنی مُه  َو ال  ًائیَش 
. لزنم ياضف  روط » : » تاغل ینعم  هحفص 82 ]  ] 394-1- نآرق [ - 49  ] ِموُجُّنلا َرابدِإ  َو  ُهحِّبَسَف  ِلیَّللا  َنِم  َو  [ 48  ] ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَس 

ندرک شتآ  رپ  ینعم  هب  رجـس  ردصم  زا  روجـسم » . » دیفـس قرو  نتـشون ، يارب  هدش  كزان  تسوپ  ّقر »  » دشاب يزیچ  ّدح  رد  هچنآ  هوک ،
هب ّعد » . » بارطضا يدنتب و  فرط  نآ  فرط و  هکنیا  شبنج  ایرد ، جوم  بارطضا و  روم » . » ایرد ندش  زیر  رس  دور و  ندش  بآ  رپ  رونت و 

راـگزومآ 1 ناـسر  يزور  يادـخ  ماـنب  همجرت : مرگ . داـب  مومـس » . » ندرک مک  ار  یـسک  ّقح  تلا » . » ندـنار ولج  متـسب  ندـنار و  یتخس 
نایجاح 5 و زا  نادابآ  هّکم ]  ] يهناخ نیاـب  4 و  تسا ] ظوفحم  حول  هک   ] هتـشون تسوپ  رب  يهداشگ 3  يهماـن  هب  روط 2 و  هوکب  دنگوس 

مارآ یب  نامسآ  هک  زور  نآب  درادن 9 و  ریگولج  دسریم 8 و  يدنوادخ  رازآ  هّتبلا  هک  بآ 7  زا  هتـشابنا  يایرد  نامسآ 6 و  فقس  دنلب 
یئوگ هدوهیب  رد  دنتفگ 12 و  نزغورد  ار  ناربمغیپ  هک  نارفاک  نآ  رب  ياو  دنتفا 11  هارب  اههوک  دبنجب 10 و  تخس  و  هحفص 83 ] دشاب [ 

رگم دـیتشادنپیم 15  شغورد  هک  یـشتآ  تسا  هکنیا   14 دنونـشب : ناشدـنرب و  شتآ  يوسب  یتخـسب  هک  زور  نامه  دنیزابب 13  مرگرس 
دوخ راک  يازس  هک  دیشابن  ای  دیشاب  ابیکـش  هچ  دیزوسب  شتآب  نونکا   16 دیراتفرگ !] تخس  هچ  هک  ! ] دینیبیمن امـش  ای  تسا  وداج  هکنیا 

دوب و ناشنابهگن  خزود  رازآ  ناش ز  راـگدرورپ - هچ  دننارذگـشوخ 18  هداد  ادخ  تذل  ناتـشهب ز  نوردب  ناراکزیهرپ  هتبلا  دیرب 17 و 
هدیچ فیدر  هب  ياهتخت  يور  ندرک  هیکت  تسا 20  امش  يهتشذگ  راک  شاداپ  هک  داب  ناتاراوگ  دیشونب و  دیروخب و   19 درک : ناشماهلا 
هکنیا اب  مینکیم  ناشاهنآ  يهتسباو  دندش  ناشناردپ  وریپ  هک  نینمؤم  نادنزرف  نآ  دیشاب  هدوسآ  یتشهب 21 و  نامشچ  هیس  اب  يرسمه  و 

کموک دـنهاوخب  هچنآ  نینمؤمب  هوـیم  تشوـگ و  زا  زین  تسا 22 و  دوخ  راـک  ورگ  رد  یـسک  ره  هک  مینکیمن  مک  ناـشیا  راـک  دوس  زا 
تمدخب یناطخ  ون  یمانـشد و  هدوهیب و  راتفگ  هن  تسا و  یهانگ  نآ  رد  هن  هک  دننادرگب  رود  تسدب  تسد  هباشون  ياههلایپ  مینکیم 23 

رد دهد  خساپ  رگد  نآ  26 و  دسریم ! اجک  زا  اهنیا  هک  دنسرپب  يرگید  زا  ياهتـسد  دندیفـس 25 و  دیراورم  وچ  هک  دندرگب  ناشرود   24
ام هک  دـیناهرب 28  منهج  رازآ  داهن و ز  تنم  ام  رب  ادـخ  سپ  میدوبن 27  هدوسآ  زورما  هشیدـنا  میدوب ز  دوخ  راک  سک و  اـب  هک  هتـشذگ 

هدوهیب نارفاک  هک   ] شاب مدرم  دـنپ  يروآدای و  رب  وت  دّـمحم  يا  سپ  نابرهم 29  تسا و  راـک  وکن - نوچ  میتساوخیم  نیمه  وا  زا  ایندـب 
: وگب وت  میتسه 31  وا  گرم  هارب  مشچ  ام  هک  تسا  يرعاش  وا  دـنیوگ : زین  وداج 30  هن  یتسه و  هناوید  هن  دنوادخ  شـشخبب  وت  و  دنیوگ ]
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: دنیوگ هک  دننامرفبان  شکرس و  یمدرم  دوخ  ای  دنکیم  نانخـس  نیاب  راداو  ناشدرخ  رگم  مراظتنا 32  رد  امش  اب  مه  نم  هک  دیشاب  نینچ 
اهبرع هکنیا  رگم  دنیوگتسار 35  رگا  دنروآ  نآ  دننامه  ینخـس  هن  رگ  دنرادن 34 و  نامیا  یلو  تسا ، دّـمحم  يهتخاس  دوخ  نآرق   33

هن یلو  ! ] دندیرفآ نیمز  اهنامسآ و  اهنآ  ایآ   36 هحفص 84 ] دنرادن [ ] رواب  هدننیرفآ  هک   ] دننیرفآیم دوخ  ای  ناشهدیرفاین  یـسک  دنرادنپ :
ینابدرن ای  دناهدیرفآ ! رب  هریچ  دوخ  ای  تسا  اهبرع  يهدرپس  یئادخ  ياههنیجنگ  رگم  نادرگرس 37  دنراوتسا و  ان  یمدرم  هک  تسا ] نینچ 

ناشیا يدزم ز  وت  ای  رسپ 40  اهنآ  دراد و  رتخد  ادخ  ایآ  دهد 39  ناشن  لیلد  اب  هدینش  هکنآ  دیاب  سپ  دنونش  ربخ  نامسآ  هک ز  دنراد 38 
ای  42 دنراد ! بیغ  زا  يهتشون  دوخ  ملع  رب  دنـسیونیم و  نآ  زا  دوخ  هک  دنراد  بیغ  زا  یهگآ  ای   41 دنرابنارگ ! نآ  ینیگنس  زک  یهاوخ 

دوـخ يارب  دـنوادخ  زج  رگم   43 درب ] ناـیز  دوخ  راـک  نوچ ز   ] تسا هدروـخلوگ  دوـخ  تسا  رفاـک  هکنآ  یلو  دـنراد ! راـک  رد  ياهلیح 
نامـسآ زا  ياهراپ  رگا  هک  دـندرخیب  دنـسپ و  دوخ  نانچ  اـهبرع  هکنیا  دـننک 44  شزابنا  هچنآ  زا  وا  تسا  كاپ  هکنیا  اـب  دـنراد  یئادـخ 

دنریمب 46 ینامـسآ  دایرف  زک  دیآ  ناشرـس  رب  زورنآ  ات  رادم  ناشياورپ  وت  سپ  هتـشابنا 45  تسا  يربا  دنیوگ : دننیب  دوخ  رـس  رب  ریزارس 
ناشرتشیب یلو  تسا  يرازآ  زین  شیپ  ناز  ار  ناراکمتس  هّتبلا  دنک 47 و  ناشيرای  سک  هن  دشخب و  دوس  ناشيرگهراچ  هن  هک  زور  نامه 

اب يزیخ  ياـج  نوچ ز  یئاـم و  مشچ  شیپـب  هک  شاـب  ّقح  ناـمرف  يابیکـش  وت  سپ   48 دنرادن ] دوخ  يهدنیآ  يهشیدـنا  هک   ] دـنناربخیب
نیرّسفم قاّفتاب  فشک :  8 ِروُّطلا » َو  : » نیرسفم ناگراتـس . نتفر  ورف  هاگب  بش و  زا  ياهراپب  مه  نک 49 و  دوخ  راگدرورپ  حیبست  شیاتس 

هک تسا  یهوک  دوصقم  هوک و  ینعم  هب  تسا  ینایرـس  روط  يهملک  تسا و  هیآ  هن  لهچ و  تسا و  هدمآ  دورف  هّکمب  هروس  هکنیا  یگمه 
هب دنگوس  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دناهتفگ : یـضعب  و  «. 8» تفگ نخـس  یـسوم  اب  اجنآ  رد  ادخ  تسا و  سّدقم  نیمزب  نیدم  يهیحان  رد 

274-272- یقرواپ -27-14- نآرق . - روط هوک  راگدرورپ  هب  دـنگوس  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دـناهتفگ : یـضعب  و  روط . هوک  راگدرورپ 
ٍباتِک َو  [ » هحفـص 85 دوشیم [ . مهارف  هوک  زا  بوخ  زیچ  همه  نوـچ  تسا  هوـکب  دـنگوس  دوـصقم  دـناهتفگ : یبـلک  دـهاجم و  عـمجم :

. - دنناوخب ار  نآ  ات  تسا  هتشون  هکئالم  يارب  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  دنوادخ  هک  هتـشبن  قرو  رب  همان  ینعی  - 1 عمجم :  2 خلا » ٍروُطسَم -
رد هک  تسا  نایمدآ  لامعا  همان  دناهتفگ  یضعب  تسا 3 - هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هک  نآرق  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  - 2 21-1- نآرق

دنـسیونیم و مدرم  هـک  تـسا  نآرق  دوـصقم  دـش 5 - هتفگ  نخـس  وا  اـب  روـط  رد  هک  تسا  یـسوم  تاروـت  دنهدیم 4 - تسدـب  تمایق 
هیلع قداـص  ماـما  زا  هکناـنچ  گرب  قرو و  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تشون . نآ  يور  ناوـتب  هک  تسیزیچ  ره  ّقر »  » ینعم و  دـنناوخیم .

تسا نایامن  بوخ  زورما  هملک  هکنیا  ینعم  يواطنط :  3 ٍروُشنَم » ٍّقَر  ِیف  . » تسا ظوفحم  حول  دنتفگ : حوتفلا : وبا  تسا . هدش  لقن  مالّـسلا 
- نآرق . - تسا هدیمان  ٍروُشنَم » ٍّقَر   » ارنآ نآرق  و  دسریم ، مدرم  تسدب  دوشیم و  رشتنم  هزور  همه  اههمانزور  تاّلجم و  نیمز  يور  رد  هک 

تسا ياهناخ  دناهتفگ : هکنانچ  و  تسا ، دایز  نآ  رد  دمآ  تفر و  هک  ياهناخ  ینعی  يربط :  4 ِروُمعَملا » ِتیَبلا  َو   » 197-180- نآرق -23-1
وا رکذب  هک  ینابز  هتشون : فشک   25-1- نآرق . - دنورن راب  ود  دنور و  نآ  نوردب  کلم  رازه  داتفه  يزور  ره  هک  هبعک  ربارب  نامـسآ  رد 

يرصب نسح  حوتفلا : وبا  دوب . رومعملا  تیب  نآ  تقیقح  يور  زا  دوب  رورسم  وا  رظنب  هک  یناج  دوب ، رومعم  وا  رهمب  هک  یلد  دوب ، لوغـشم 
هّیّلک هقطان  سفن  هک  ملاع  بلق  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  ناداـبآ . تسا و  رومعم  اـج  نآـب  ناـیجاح  نتفر  زا  هک  هبعک  هناـخ  ینعی  تفگ :

مهارف الاب  ملاـع  رد  هچنآ  هک  توکلم  ملاـع  يارب  تسا  نآ  تیزکرم  رومعم  زا  دوصقم  شنیرفآ و  تشونرـس  تسا و  ردـق  حول  و  دـشاب ،
نآ تسا و  رگید  تارک  رد  هکینّدـمت  یناداـبآب و  تسا  هراـشا  روـمعملا  تیب  يواـطنط : تسا . نآ  ریگارف  هدـش و  رادوـمن  اـجنآ  زا  تسا 

هلیلاگ حور  تسا  هدرک  لـقن  و  تسا ، بلطم  هحفـص 86 ] هکنیا [  رب  هناشن  دنوریم  اج  نآب  هکئالم  نامـسآ و  رد  تسا : هتفگ  هک  ثیدـح 
اهنآ ربارب  رد  دیشروخ  هک  تسه  یتارک  تسا : هتفگ  دیوگب  يزیچ  ملاع  بئاجع  زا  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  رـضاح  ار  روهـشم  مّجنم 

مال فلا و  تسا  نکمم  رخف : دـسریمن . نآـب  یمدآ  رکف  هک  تسا  يروطب  اـهنآ  مدرم  نّدـمت  یـشوخ و  یهوک و  رب  رد  تسا  ياهناد  لـثم 
هدش ینعم  دـنچ  يربط :  6 ِروُجـسَملا » ِرحَبلا  . » دـشاب نادابآ  هتخاـس و  هناـخب  دـنگوس  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـشاب و  سنج  يارب  تیبلا » »

21-1- نآرق . - تسه زین  عونمم  ینعمب  روجـسم  نوچ  بآ  زا  یلاخ  ياـیرد  - 3 بآ ، زا  لامالام  رپ و  ياـیرد  مرگ 2 - يایرد  - 1 تسا :
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رگم دـینکم  ایرد  رفـس  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هّللا  دـبع - تسا و  شتآ  يایرد  نوچ  هک  تسا  نیمز  يزکرم  ّداوم  دوصقم  يواـطنط :
یلّوا دندوب  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  سنوی و  یسوم و  هک  ناربمغیپ  زا  رفن  هس  نوچ  رخف : تسا . شتآ  ایرد  ریز  رد  اریز  ّجح  ای  تراجت  يارب 

و َنیِِملاّظلا » َنِم  ُتنُک  یِّنِإ  َکَناحبُـس  َتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  : » تفگ هک  درک  تاجانم  یهام  مکـش  رد  ایردـب  مّود  و  دوب ، ادـخ  تاجانمب  هوک  رد 
هدـش و هدرمـش  مرتحم  هس  ره  هکنیا  يور  هکنیا  زا  نیحلاّصلا » هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّـسلا   » درک ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  اـم  ربمغیپ 

حول تسا و  باتک  رد  هک  دنتـشاد  ادخ  اب  ینخـس  ناربمغیپ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نآ  يارب  باتکب  دنگوس  تسا و  هدش  دای  اهنآب  دنگوس 
متفر تفگ : معطم  نب  ریبـج  فشک :  7 ٌِعقاَول » َکِّبَر  َباذَع   » 71-1- نآرق . - تسا هتشاد  تاروت  روط  رد  یـسوم  مینیبیم  هکنانچ  ظوفحم 

رد دوخ  نارای  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  مدیسر  یتقو  میوگ  ینخس  موش و  یجنایم  ردب  گنج  ناریسا  يارب  ربمغیپ  دزن  ات  هنیدمب 
هراپ ملد  ترضح  نآ  نخس  زا  ایوگ  خلا » َباذَع - َّنِإ   » دیـسر هلمج  نیاب  ات  دومرفیم  تئارق  روط  يهروس  درازگیم و  برغم  زامن  دجـسم 

ِیف . » دریگب ار  ام  هحفص 87 ]  ] 308-293- نآرق -29-1- نآرق  - باذع هتساوخن  رب  ياج  زا  مدیسرت  هک  داتفا  ملد  رد  مالسا  مد  نآ  دش و 
یگدنز ياهراک  مرگرـس  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنرادن . لیلد  دـننکیم و  يزاب  يربمغیپ  نید و  راکنا  رد  ینعی  فشک :  12 َنُوبَعلَی » ٍضوَخ 

13-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دنراد . هچنآ  زا  دنتفگش  رد  ینعی  فشک :  18 َنیِهِکاف »  » 26-1- نآرق . - دنرادن تبقاع  يهشیدنا  دنتسه و 
نون و هزمه و  اب  مُهانعَبتَأ » َو  : » عمجم  21 مُهتَعَبَّتا » َو  . » دنتسه هویم  زا  دنمهرهب  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  دنتسه . دهاش  لدشوخ و  ینعی 
هک هدناوخ  ءات  رسک  اب  عمج و  يهغیصب  فلا  اب  ار  ۀّیّرذ »  » يهملک تسا و  ورمع  وبا  تئارق  هیف  دیزم  لعف  زا  یـضام  مّلکتم  يهغیـصب  فلا 

-1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   47-30- نآرق -19-1- نآرق . - دشاب روسکم  بصن  ياجب  ّثنؤم و  عمج  دشاب و  لوعفم 
هچرگا دنـشاب  ناردـپ  يداش  يهلیـسو  هک  دوب  دـنهاوخ  ناردـپ  اـب  رگید  ناـهج  رد  دـندش  نمؤم  ناردـپ  وریپ  هک  نینمؤم  نادـنزرف  ینعی 

اب عمجم :  21 مُهانَتلَأ » ام  َو  . » میهد رارق  ناشناردپ  وریپ  میناسر و  اهنآب  ار  نینمؤم  لافطا  ینعی  دشابن 2 - ناردپ  دننامب  اهنآ  دوخ  يهجرد 
23 ٌمِیثَأت » َو ال  اهِیف  ٌوَغل  ـال  ًاـسأَک  اـهِیف  َنوُعَزاـنَتَی   » 20-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  انلعفا  نزو  رب  انّتلا »  » تسا و هدـش  هدـناوخ  زین  مـال  رـسک 

يهمه رد  سأک  يهملک  فشک :  61-1- نآرق . - غورد هن  تسا و  هدوهیب  هن  هک  ار  یبارـش  ياههلایپ  دننکیم  تسد  هب  تسد  ینعی  يربط :
ینمـشد مانـشد و  اـی  تسین  يدـیلپ  لوـضف و  اـههساک  هکنیا  بارـش  رد  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  تسا و  يروخبارـش  فرظ  ینعمب  نآرق 

هدش رادـمان  هکم  بارعا  زا  نت  دـنچ  نیرّـسفم  يهتفگب  عمجم :  32 مُهُمـالحَأ » مُهُُرمأـَت  مَأ  . » تسین هاـنگ  تسین و  لـطاب  غورد و  تسین و 
ریگولج تسا  امش  درخ  نیمه  هک  دنکیم  هحفص 88 ]  ] 31-1- نآرق  - اهنآ شنزرس  یئوجبیع و  هیآ  نیاب  دنرابدرب  دنمدرخ و  هک  دندوب 

ظّفلت لب »  » يهملک زا  دعب  هچنآ  تسا و  كوکـشم  تسین و  ینیقی  تسا  هدش  ظّفلت  ما »  » زا دعب  هچنآ  ربمغیپ و  ادخ و  قیدـصت  نامیا و  زا 
هکلب تسا  هدرکن  ناشراداو  ناشدرخ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  و  دنشابیم . مه  هب  کیدزن  ینعم  لصا  رد  ود  ره  یلو  تسا  ینیقی  تسا  هدش 

هدـیرفآ اـیآ  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  عمجم :  34 ٍءیَـش » ِریَغ  نِم  اوـُِقلُخ  مَأ  . » تسا هدرک  ناـشراداو  ناـشیبلط  نوزف  یـشکرس و  يوـخ 
هدیرفآ ربدم  هدننیرفآیب و  ایآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دنـشاب و  هتـشادن  باتک  باسح و  یهن و  رما و  دنـشاب و  هدوهیب  لطاب و  هک  دناهدش 
رایتخاب مدرم  يزور  ناراب و  اـیآ  تسا 1 - هدـش  ینعم  هس  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   37 َکِّبَر » ُِنئازَخ  مُهَدـنِع  مَأ   » 34-1- نآرق ! - دناهدش
يهملک و  راـگزاسان ! دـناهدوسآ و  هک  تـسا  اـهنآ  تسدـب  تارّدـقم  مـلع و  - 3 دـنراد ! راـیتخا  رد  يربـمغیپ  ماـقم  رگم  - 2 تسا ! اـهنآ 
ُصَّبَرَتَن  » دنتفگ بارعا  نوچ  - 1 عمجم :  41 خلا » ُبیَغلا - ُمُهَدنِع  مَأ   » 36-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  نیس  اب  هیآ  رخآ  نورطیصم » »

دـنراد و ربـخ  بیغ  زا  اـیآ  دـش : هتفگ  هلمج  هکنیا  ناـشباوجب  میتـسه  دّـمحم  گرم  هدـنیآ و  ثداوح  راـظتنا  رد  ینعی  ِنُونَملا » َبیَر  ِِهب 
نآ يور  زا  تسا و  اهنآ  ولج  رد  ظوفحم  حول  رگم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 2 دنیوگیم ! نینچ  هک  دریمیم  اهنآ  زا  شیپ  دّمحم  دـننادیم 

هتفگ هلمج  هکنیا  ینـسُحَلل » ُهَدنِع  ِیل  َّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ُتعِجُر  ِنَئل  َو   » دناهتفگ هک  اهنآ  باوجب  - 3 دننکیم ! اعدا  نینچ  هک  دنسیونیم  يزیچ 
- نآرق -26-1- نآرق ! - دوب دهاوخ  شوخ  اهنآ  رب  رگید  ملاع  رد  هک  دناهتـشون  يزیچ  زا  دنراد و  ربخ  یئادخ  ملع  زا  رگم  هک  تسا  هدـش 

شتدحو اب   || كرش  رابغ  دنیـشنن  شتّزع  کیدزن   26-1- نآرق : - هتشون ینیسح   43 خلا » ُریَغ - ٌهلِإ  مَُهل  مَأ   » 505-440- نآرق -107-69
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نِإ َو   » دنز نآ  رد  تریغ  شتآ  شلامک  تسد   || مهو  لایخ و  شفصوب  دننکفاک  حرط  ره  هحفص 89 ] دنز [  ناس  هچ  تکرش  مد  یسک 
زا ياهراـپ  کـی  رگا  هک  تسا  هکم  ناتـسرپتب  یتخـسرس  یناداـن و  هجرد  ندرک  نشور  يارب  هلمج  هکنیا  عمجم :  44 خلا » ًافـسِک - اوَرَی 

هکنیا رد  هک  ما »  » فرح دنچ  هکنیا  و  تسا . هدش  هتـشابنا  مکارتم و  يهریت  ربا  تفگ  دنهاوخ  دننک  تازاجم  ار  اهنآ  هک  دـننکفیب  نامـسآ 
زا شیپ  ینعی  - 1 فشک :  47 َِکلذ » َنُود  ًاباذَع   » 23-1- نآرق . - ناشاوران نخس  هکنیا  رد  تسا  نارفاک  ندرک  هراچیب  يارب  تسه  تایآ 

دنوشیم راتفرگ  هلاس  تفه  یگنسرگ  یطحق و  هب  ینعی  ردب 3 - گنج  زور  راتشک  يراتفرگ و  دش 2 - دنهاوخ  راتفرگ  یگدنز  رد  تمایق 
يهملک دنتسه  هدنیآ  باذعب  نادان  همه  هکنیا  اب  رخف :  47 َنوُمَلعَی » مُهَرَثکَأ ال   » 24-1- نآرق . - دنرازآ رد  تمایق  زا  شیپ  مه  روگ  رد  - 4

ناملـسم رفن  نیدنچ  نوچ  دـیوگیم 2 - رثکا  مومع  يارب  یهاـگ  هک  برع  شورب  - 1 تسا : هدـش  هتفگ  تـالامتحا  زا  یکیب  رتشیب  رثکا و 
باذـع زا  دوخ  نارود  لاوحا و  رتـشیب  رد  ینعی  ناشهمه 3 - هن  دنتـسه  نادان  ناشرتشیب  تسا  هدش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  دـقتعم ، دـندش و 

هچ نآرقلا : لـالظ  یف   48 اِنُنیعَِأب » َکَّنِإَف   » 29-1- نآرق . - درادن يدوس  یلو  دیمهف  دـنهاوخ  دوهـش  فشک و  لاح  رد  هچرگا  دـنربخیب 
تـسا هدـشن  هتفگ  ترابع  هنوگنیا  اب  ياهبترم  نینچ  یـسک  يارب  هن  نآرق و  تاـیآ  رگد  رد  هن  هک  یتراـبع  هچ  ینادردـق و  هچ  يرّوصت و 

يارب هلمج  هکنیا  رد  یلو  ِینیَع » یلَع  َعَنـُصِتل  َو  یِّنِم . ًۀَّبَحَم  َکیَلَع  ُتیَقلَأ  َو  یِـسفَِنل ...  َُکتعَنَطـصا   » تسا هدش  هتفگ  یـسوم  يارب  هچرگا 
زا رتفیرظ  فیطل و  رایـسب  تسا و  زجاع  نآ  ریبعت  همجرت و  زا  یمدآ  نابز  هک  تسا  قح  صاخ  سنا  تسا و  صوصخم  مارتحا  اـم  ربمغیپ 
هک هاگ  نآب  - 1 يربط :  48 ُموُقَت » َنیِح   » 328-259- نآرق -254-231- نآرق -25-1- نآرق . - تسا هدش  هتفگ  یـسوم  يارب  هک  تسا  نآ 

هجیتـن و  تسا ، لوق  تفه  هیآ  هکنیا  عومجم  رد  عمجم : هحفص 90 ]  ] 18-1- نآرق . - يزیخرب زاـمن  يارب  نوچ  يوش 2 - دنلب  باوخ  زا 
مه ءای و  رسک  ّمض و  اب  تسا  تئارق  ود  ولج  تیآ  َنوُقَعُصی »  » يهملک رد  عمجم :  49 ِموُجُّنلا » َرابدِإ  َو  . » دش لقن  يربط  زا  هک  تسا  نامه 

هکنیا و  دـنناوخب . هلفان  تعکر  ود  هک  تسا  حبـص  زامن  زا  شیپ  نآ  ینعم  تسا و  هدـش  هدـناوخ  هزمه  حـتف  رـسک و  اب  رابدا »  » يهملک رد 
دوصقم دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . حبـص  زامن  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . هدـش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  زا  ینعم 

دیاش ّقر »  » يهملک مّوس  تیآ  - 1 ام : نخس   62-49- نآرق -25-1- نآرق . - دنشاب ّقح  دایب  ماش  حبص و  تقو  همه  رد  هک  تسا  يروآدای 
زا رتشزرا  اب  تسا و  رتفیرظ  تسا و  لکـشم  شندرک  مهارف  هک  تسا  هدش  هدروآ  يور  هکنیا  زا  تسا و  هدمآ  هدش  كزان  تسوپ  ینعمب 

ياههدیدپ همه  تسا و  هدش  هدیمان  ظوفحم  حول  هک  تسا  نامه  قرو  هکنیا  رد  هتشون  باتک  زا  دوصقم  رتبسانم و  دنگوس  يارب  ذغاک و 
بارعا هک  دشاب  شزرا  اب  یملع و  ياههتـشون  هیلک  دوصقم  هدش  لقن  يواطنط  زا  هک  يروطب  دـیاش  نّیعم و  تسا و  تبث  نآ  رد  شنیرفآ 

ینیقی يهدعاق  هک  فیلکت  رد  كارتشا  لصاب  دشاب  هراشا  دیاش  خـلا » مِِهب - انقَحلَأ  و  مُُهتَّیِّرُذ . مُهتَعَبَّتا   » تیآ 21 - 2 دوبن . نآب  سرتسد  ار 
ینارود ره  رد  تسا  مزال  دنراد و  ار  دزم  نامه  دنـسریم و  اهنآب  دـندش  اهنآ  وریپ  رگا  نینمؤم  نادـنزرف  هک  تسا  مالک  لوصا و  ملع  رد 

-42-13- نآرق . - دـنوش دنمتداعـس  روجنامه  دـنوش و  اهنآب  تسویپ  ات  دـناهتفریذپ  ناشناردـپ  هک  ّقح  نیئآ  نید و  لابندـب  دـنورب  مدرم 
رد دنناوتن  دوخ  هک  درامـشیم  زیچان  راوخ و  ار  نیفلاخم  نانچ  هاتوک  يهلمج  ود  اب  خلا » مُهُمالحَأ - مُهُُرمَأت   » تیآ 32 - 3 61-46- نآرق

تسا امش  ولج  رد  تقیقح  دینیبیم و  هچنآ  هک  تسا  هزادنا  نیمه  امش  لقع  ایآ  دیوگیم : نوچ  دننک . رادومن  دوخ  يارب  یتّیصخش  ربارب 
ای دریذپیمن  هکنآ  سپ  رادومن  تسا و  نشور  دّـمحم  راتفگ  یتسرد  نوچ  تسا  امـش  ریگولج  ناتیرگیـشحو  یـشکرس و  ای  دـیریذپیمن 

دـنکیم و رادومن  ار  هزجعم  تقیقح  خـلا » ٍثیِدَِـحب - اُوتأَـیلَف   » تـیآ 34 - 4 دراد . ضرغ  اــی  هحفـص 91 ]  ] 37-13- نآرق  - درادـن درخ 
نآ زا  سپ  دش  مالعا  اجنآ  يراتفرگ  زیخاتـسر و  یتسرد  تاسدقم  هب  دنگوس  اب  لوا  اریز  دـنوشیم ، هراچیب  شربارب  رد  نارفاک  یتسردـب 

مالعا قیاقح  هکنیا  نایب  نایاپ  رد  دـش  لقن  بارعا  یئوگهدوهیب  ناشیرپ و  راـکفا  نآ ، لابندـب  درک و  نشور  ار  راـگزیهرپ  نمؤم و  يهرهب 
باوج دنتسناوتن  نوچ  و  دیروایب ، شدننامب  ثیدح  روهظ و  ون  ینخس  دوخ  دیناد  یم - وداج  هناوید و  نخس  ار  اهنیا  هک  امش  تسا : هدرک 

يروآدای ناشتبقاع  يدب  دناهدش و  تمالم  شنز و  رس - هدش و  اهنآ  نخـس  رکف و  یتشز  يریگلابند  نآ  زا  دعب  تیآ  هدزیـس  ات  دنیوگب 
. - دونـش شنزرـس  دـنامب و  وا  دـنهاوخب و  یـسک  زا  نتفگ  نخـس  شزرا و  یب  زیچ  هک  تسا  یگراچیب  لاـمک  دوخ  هکنیا  و  تسا . هدـش 
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هزجعم دـنکیم و  هراچیب  ار  هاوخدوخ  تسرپتب و  برع  رگید  ینایب  اـب  ُبیَغلا » ُمُهَدـنِع   » و 41 ٌمَّلُـس » مَُهل  مَأ   » تیآ 38 - 5 35-13- نآرق
هدمآ نآرق  هکنیا  هک  اج  نآب  دیورب  دیراد  ینابدرن  نیفلاخم  امش  رگا  تسا  الاب  ملاع  ّقح و  يوس  زا  نانخـس  هکنیا  دیوگیم : هک  دوشیم 
نوچ یلو  دیهد  ناشن  دیاهتشون  دیراد و  يربخ  هدیـشوپ  تسا و  بیغ  هچنآ  زا  رگا  ای  دیروایب  ناهرب  لیلد و  اب  بلاطم  هنوگنیا  زا  تسا و 

- ِمکُِحل ِربصا  َو  «، » خلا مُهرَذَـف -  » و 48 تایآ 45  - 6 62-41- نآرق -35-13- نآرق . - دیـشابن قح  فلاخم  دیتسه  هراچیب  دـیناوتیمن و 
تـسد هک  یـسک  ره  يارب  هدنزومآ  تسا و  یئامنهار  دنک  لابند  ار  دوخ  ّتیرومأم  رطاخ  یگدوسآ  اب  هک  ربمغیپ  يرادلد  رب  هوالع  خـلا »

ای دشاب و  يرفن  دنچ  هداوناخ  تسرپرس  ردپ و  ای  سالک  هسردم و  کی  ملعم  ای  دشاب  اهتّلم  ياوشیپ  هاوخ  تسا  تیبرت  يربهر و  راک  ردنا 
تخس رس  دارفا  يدنچ  دهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  هکلب  دوش  نیگمـشخ  دیماان و  دیابن  دشاب  یهد  ای  يرهـش  رد  تموکح  يّدصتم 
هحفص  ] 58-40- نآرق -29-19- نآرق  - كدنا دوشن و  مهارف  اهنآ  مشخ  کیرحت و  بجوم  هک  دراذـگ  دوخ  لاحب  ار  شیدـنا  جـک - و 

کلهتـسم نارگید  نایم  رد  ای  دنهد و  ماجنا  دنریگ و  ارف  ار  نآ  هتـسنادن  دوخ  هک  يروطب  دـنک  ارجا  ار  دوخ  یتیبرت  يهمانرب  كدـنا  [ 92
. تسا هدوب  نیمه  نآرق  ياهروتسد  هکنیا  يهجیتن  رد  ربمغیپ  شور  هکنانچ  دنوش  میلست  يراچانب  هدش 

مجن هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   53 - 

ات 62] تایآ 1  [: 53  ] مجنلا هروس  ]

ٌیحَو ّالِإ  َوُه  نِإ  [ 3  ] يوَهلا ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو  [ 2  ] يوَغ ام  َو  مُُکبِحاص  َّلَض  ام  [ 1  ] يوَه اذِإ  ِمجَّنلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َوأ ِنیَسوَق  َباق  َناکَف  [ 8  ] ّیلَدَتَف انَد  َُّمث  [ 7  ] یلعَألا ُِقفُـألِاب  َوُه  َو  [ 6  ] يوَتساَف ٍةَِّرم  ُوذ  [ 5  ] يوُقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع   131-1- نآرق [ - 4  ] یحُوی

ًَۀلَزن ُهآَر  دََقل  َو  [ 12  ] يرَی ام  یلَع  ُهَنوُراـُمتَف  َأ  [ 11  ] يأَر ام  ُداؤُفلا  َبَذَـک  ام  [ 10  ] یحوَأ ام  ِهِدـبَع  یلِإ  یحوَأَف   155-1- نآرق [ - 9  ] یندَأ
یغَط ام  َو  ُرَصَبلا  َغاز  ام  [ 16  ] یشغَی ام  َةَردِّسلا  یَشغَی  ذِإ  [ 15  ] يوأَملا ُۀَّنَج  اهَدنِع   176-1- نآرق [ - 14  ] یهَتنُملا ِةَردِس  َدنِع  [ 13  ] يرخُأ

َُهل َو  ُرَکَّذلا  ُمَُکل  َأ  [ 20  ] يرخُألا َۀَِثلاّثلا  َةانَم  َو   191-1- نآرق [ - 19  ] يّزُعلا َو  َتّـاللا  ُُمتیَأَرَف  َأ  [ 18  ] يربُکلا ِهِّبَر  ِتایآ  نِم  يأَر  دََـقل  [ 17]
ام َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ٍناطلُس  نِم  اِهب  ُهّللا  َلَزنَأ  ام  مُکُؤابآ  َو  ُمتنَأ  اهوُُمتیَّمَس  ٌءامـسَأ  ّالِإ  َیِه  نِإ  [ 22  ] يزیِض ٌۀَمِسق  ًاذِإ  َکِلت  [ 21  ] یثنُألا

ٍکَلَم نِم  مَک  َو  [ 25  ] یلوُألا َو  ُةَرِخآلا  ِهِّللَف   353-1- نآرق [ - 24  ] یّنَمَت ام  ِناسنِِإلل  مَأ  [ 23  ] يدُهلا ُمِهِّبَر  نِم  مُهَءاج  دََقل  َو  ُسُفنَألا  يَوهَت 
َۀَِکئالَملا َنوُّمَُـسَیل  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  [ 26  ] یـضرَی َو  ُءاشَی  نَِمل  ُهّللا  َنَذأَی  نَأ  ِدَعب  نِم  ّالِإ  ًائیَـش  مُُهتَعافَـش  ِینُغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف 

َمل َو  انِرکِذ  نَع  ّیلََوت  نَم  نَع  ضِرعَأَف  [ 28  ] ًائیَش ِّقَحلا  َنِم  ِینُغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ  ٍملِع  نِم  ِِهب  مَُهل  ام  َو  [ 27  ] یثنُألا َۀَیِمسَت 
َو [ 30  ] يدَـتها ِنَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  نَع  َّلَض  نَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِملِعلا  َنِم  مُهُغَلبَم  َِکلذ   481-1- نآرق [ - 29  ] اینُّدلا َةایَحلا  َّالِإ  دُِری 
َو ِمثِإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتجَی  َنیِذَّلا  [ 31  ] یَنـسُحلِاب اُونَـسحَأ  َنیِذَّلا  َيِزجَی  َو  اُولِمَع  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزجَِیل  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل 

مُکَـسُفنَأ اوُّکَُزت  الَف  مُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُمتنَأ  ذِإ  َو  ِضرَألا  َنِم  مُکَأَـشنَأ  ذِإ  مُِکب  ُمَلعَأ  َوُه  ِةَرِفغَملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  ـَّالِإ  َشِحاوَفلا 
َمل مَأ  [ 35  ] يرَی َوُهَف  ِبیَغلا  ُملِع  ُهَدنِع  َأ   627-1- نآرق [ - 34  ] يدکَأ َو  ًالِیلَق  یطعَأ  َو  [ 33  ] ّیلََوت يِذَّلا  َتیَأَرَف  َأ  [ 32  ] یقَّتا ِنَِمب  ُمَلعَأ  َوُه 

- نآرق [ - 39  ] یعَس ام  ّالِإ  ِناسنِِإلل  َسَیل  نَأ  َو  [ 38  ] يرخُأ َرزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ّالَأ  [ 37  ] یّفَو يِذَّلا  َمیِهاربِإ  َو  [ 36  ] یسُوم ِفُحُص  ِیف  اِمب  أَّبَُنی 
ُهَّنَأ َو  [ 43  ] یکبَأ َو  َکَحضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  [ 42  ] یهَتنُملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  [ 41  ] یفوَألا َءازَجلا  ُهازُجی  َُّمث  [ 40  ] يُری َفوَس  ُهَیعَس  َّنَأ  َو   217-1

َو [ 47  ] يرخُألا َةَأشَّنلا  ِهیَلَع  َّنَأ  َو  [ 46  ] ینُمت اذِإ  ٍۀَفُطن  نِم  [ 45  ] یثنُألا َو  َرَکَّذلا  ِنیَجوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأ  َو   196-1- نآرق [ - 44  ] ایحَأ َو  َتامَأ  َوُه 
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ٍحُون َموَق  َو  [ 51  ] یقبَأ امَف  َدوُمَث  َو  [ 50  ] یلوُألا ًاداع  َکَلهَأ  ُهَّنَأ  َو   211-1- نآرق [ - 49  ] يرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأ  َو  [ 48  ] ینقَأ َو  ینغَأ  َوُه  ُهَّنَأ 
[55  ] يرامَتَت َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   197-1- نآرق [ - 54  ] یّشَغ ام  اهاّشَغَف  [ 53  ] يوهَأ َۀَکِفَتؤُملا  َو  [ 52  ] یغطَأ َو  َمَلظَأ  مُه  اُوناک  مُهَّنِإ  ُلبَق  نِم 
196-1- نآرق [ - 59  ] َنُوبَجعَت ِثیِدَحلا  اَذه  نِمَف  َأ  [ 58  ] ٌۀَفِشاک ِهّللا  ِنُود  نِم  اَهل  َسَیل  [ 57  ] ُۀَفِزآلا ِتَفِزَأ  [ 56  ] یلوُألا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه 

رسکب ٍةَِّرم » : » تاغل ینعم  هحفص 94 ]  ] 98-1- نآرق [ - 62  ] اوُُدبعا َو  ِهِّلل  اوُدُجـساَف  [ 61  ] َنوُدِماس ُمتنَأ  َو  [ 60  ] َنوُکبَت َو ال  َنوُکَحـضَت  َو 
ینعمب ّیلدت  زا  ّیلَدَتَف » . » لقع تّدش  توق و  نامسیر ، يراوتسا  لقع ، یتسرد  تلاصا و  تسا  یقاب  هتـسویپ  يزیچ  رد  هک  یتلاح  نآ  میم 

نامک يهشوگ  نامک و  هز  فصن  يهلـصاف  هزادنا  ینعمب  َباق »  » ینتورف یکیدزن و  و  بسا ، زا  ندش  هدایپ  تخرد ، زا  هویم  ندش  نازیوآ 
، هریغص هانگ  کبس ، مک و  یگناوید  َمَمَّللا » . » هنارگمتـس مک و  تمـسق  يزیِـض » . » یکیدزن لامک  زا  تسا  هیانک  برع  رد  نیـسوق  باق  و 
410-398- نآرق -374-366- نآرق -253-246- نآرق -152-140- نآرق -22-13- نآرق . - دربـن نآ  هب  تسد  هـک  هاـنگب  ندـش  کـیدزن 

ءانقا ردصم  زا  ینقَأ » . » نوخ نتخیر  ینعمب  ءانما  ردصم  زا  ینُمت » . » دیـسرن دوخ  دوصقمب  درک . هقیاضم  دوب و  لیخب  شـشخب  رد  يدکَأ » »
، یناوـخزاوآ ینادرگرـس ، ینعمب  دومـس  ردـصم  زا  َنوُدـِماس »  » 121-113- نآرق -76-68- نآرق -9-1- نآرق . - يزاـینیب اــضر و  ینعمب 
هن دوـب و  هارمگ  هن  ناتمدـمه  دش 2  ریزارـس  هراتـس  هک  هاگنآب  دنگوس   1 همجرت :  13-1- نآرق . - يدنـسپ دوـخ  زا  نتفرگ  تسار  ندرگ 

دوب و دنمدرخ  هک  تخومایب 6  واب  یئاناوت  تخس  نوچ  دوشگن 5 ناـبز  یحوب  زج  هک  تفگ 4  نخـس  دوخ  تساوخب  هن  تفر 3 و  ههاریب 
نامک يهشوگ  ود  يهلـصاف  هب  هک  دیسر 9  واب  نانچ  دش و  کیدزن  سپـس  نامـسآ 8  يهرانک  نیرترب  دوب و  الاب  قفاب  وا  مادنا 7  تسرد 

رب نارفاک  امش  ارچ  سپ  دیدن 12  غورد  تفرن و  طلغب  وا  لد  هک  درک 11  ماهلا  ّقح  يهدرورپ  هب  دوب ] راوازس  هچنآ  و   ] رتمک 10 ای  دش و 
یندید يهدیرفآ  نیرترب  و   ] یهتنملا ةردس  ولج  رد  دید 14  یتسردب  مه  رگید  راب  هکنیا  اب   13 دیریذپیمن ! دینکیم و  لدج  هدید  هچنآ 

شیب هن  دید و  دب  هن  دّـمحم  مشچ  تفرگ 17 و  ارف  قح  وترپ  ار  یهتنملا  ةردـس  هک  هاگنآب  تسا 16  اجنآ  نادواـج  تشهب  هک   15 یمدآ ]
21 و دـیرادنپ ! دوخ  يادـخ  تانم  مانب  رگید  مّوس  يّزع 20 و  تال و  اهبرع  امـش  ارچ  دـید 19  دوخ  راگدرورپ  تاـیآ  نیرتگرزب  هک   18
زا هچ  ناتناردپ  امـش و  زا  تسا  يراذـگمان  يرگمتس 23 و  زا  هدیجنسن  تسا  یـشخب  هکنیا   22 رتخد ! ار  يادخ  دشاب و  رـسپ  امـش  دنزرف 

ناشن امشب  هحفـص 95 ] تیاده [  هار  ناتراگدرورپ  هکنیا  اب  دـیدش  دوخ  لد  يهتـساوخ  نامگ و  وریپ  هک  دـیرادن  لیلد  نآ  رب  قح  يوس 
اهنامسآب و هتشرف  رایـسب  هچ  تسا 26 و  دـنوادخ  اب  ماجنا  زاغآ و  هک   25 تسا ] نینچ  هن  ! ] دـهاوخ یمدآ  هچنآ  دوش  رگم  تسا 24  هداد 

یشناد هچ  دنمانیم 28  هدام  مانب ، ار  ناگتشرف  دنرادن  رواب  زیخاتسر  هک  اهنآ  هّتبلا  دنوشن 27  یجنایم  وا  ياضر  نذاب و  زج  هک  دراد  نیمز 
وا ياورپ  تساوخن  یگدنز  تنیز  زج  دش و  نادرگ  ور  ادخ  زا  هکنآ  دّـمحم  يا  سپ  دهدن 29  ناشن  ّقحب  هار  نآ  هک  ینامگ  زج  دنرادن 

اهنامسآب هچنآ  هچ  تسا 31  ورتسار  یک  تسا و  هتشگب  هار  زا  هک  دنادب  تراگدرورپ  انامه  تسا و  نیمه  شـشناد  يهزادنا  هک  رادم 30 
راک گرزب و  هانگ  زا  هک  ناـسک  ناـمه  دـننیب 32  یئوکن  ناراکوکن  دـنرب و  دوخ  دزم  زیخاتـسرب  ناراکدـب  تسا و  وا  کـلم  تسنیمز  و 

ناتنیمز لد  زا  نوچ  دسانـش  رتهب  ار  امـش  وا  تسا و  هداشگ  وت  يادخ  شزرمآ  هّتبلا  هک  يزیچان  یکدناب و  یکیدزن  زج  دننک  زیهرپ  تشز 
نأش دسانش . رتهب  ار  ناراکزیهرپ  وا  هک  دیروخن  لوگ  دینکن و  دوخ  شیاتـس  سپ  دیدوب  ناهن  وا ] تردقب   ] ناتناردام مکـشب  دروآ و  رد 

رد اهنآ  هک  يرادـنپ  يدرک و  اهر  ار  دوخ  ّتلم  ناـگرزب  نید  ارچ  تفگ : شناتـسود  زا  یکی  دـش  ناملـسم  هریغم  نب  دـیلو  يربط : لوزن :
ار وت  ترخآ  رازآ  راـب  نم  اـت  هد  نمب  دوـخ  لاـم  زا  يزیچ  وـت  تفگ : وا  قـیفر  مسرتیم ، ترخآ  رازآ  زا  نم  تفگ : وا  هارمگ ، دنـشتآ و 
. دش لزان  وا  يارب  تیآ 32  دادن . دش و  نامیـشپ  دوخ  دّهعت  يهّیقب  تخادرپ  زا  سپ  ناز  دش و  كرـشم  داد و  واب  لام  یکدـنا  وا  مریذـپب 

يراددوخ سپ  ناز  داد و  ترخآ ] باذـع  زا  يریگولج  يارب   ] ياهیامرـس كدـنا  درک 34 و  نیدب  تشپ  هکنآ  يدـیدن  رگم   33 همجرت :
دندرکن شرادربخ  یسوم  باتک  زا  رگم   36 دیرخ !] لامب  ترخآ  باذع  ناوتیم  هک   ] دیدیم تشاد و  ربخ  بیغ  زا  رگم  دادن 35  درک و 

زج ار  یمدآ  39 و  دریگ ! ندرگب  دناوتن  يرگد  ار  یـسک  هانگ   38 درک : مالعا  داد و  ماـجنا  دوخ  يهفیظو  یتسردـب  هک  میهاربا  زین  37 و 
يوسب راک  ماـجنا  رـس  دـسر 42 و  واب  مامت  یئازـس  سپـس  دوـش 41 و  هدـید  شراـک  يهرهب  يدوزب  دوبن 40 و  يدوس  شدوـخ  شـشوک 
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زا هدام 46  رن و  تفج  ود  دناسر 45 و  گرمب  دنک و  هدنز  دنادنخب 44 و  و  هحفـص 96 ] دنایرگب [  ار  یمدآ  هک  تسا 43  وت  راگدرورپ 
هیامرس درک و  زاین  یب  هک  تسا  ومه  دروآ 48 و  رشحم  هب  نامدرم  دنک و  رگید  ناهج  هک  تسا  وا  رب  دیرفآ 47 و  هدش  ادج  رن  زا  يهفطن 

داـع يهلیبق  هک  تسا  وا  زین  50 و  دیتسرپیم ] دیناد و  دوخ  يادخ  امـش  هک  ازوجلا ] مزرم   ] و  ] تسا يرعـش  هراتـس  يهدـننیرفآ  داد 49 و 
مه دوب 53 و  رتشیب  ناشیشکرس  يرگمتـس و  شیپ  نیز  هک  درک  تسین  حون  هورگ  دراذگن 52 و  ياجب  ار  دومث  درک 51 و  دوبان  نیرید 

55 و دیـشاب ] لد  ود  هچ  زا  دـیتسه  هدوسآ  هک  امـش   ] سپ دـش . ناـشریگارف  يرازآ  تخـس  هچ  درک 54 و  نوگنرـس  طول  مدرم  یناداـبآ 
راـتفگ هتبلا  و   ] هتـشذگ ناربمغیپ  ناروآ و  میب  نوچ  تسا  يروآمیب  امـش  ربـهر  هکنیا  هکنیا  اـب  دیتسه 56  ّکشب  دـنوادخ  تمعن  مادـکب 
تفگش نآرق  امـش ز  ارچ  دنک 59  شرادومن  هک  دـناوتن  سک  ادـخ  زج  تسا 58 و  کیدزن  زیخاتسر   57 تسا و ] تسرد  ناـشیا  یگمه 

هدجس دنوادخب  هک ] تسا  امـش  رب   ] سپ  62 دینکیم ! يزارفندرگ  دینکیمن 61 و  هیرگ  دوخ  دب  ماجنا  رـس  رب  دیدنخیم و  دیروآ 60 و 
ياهيراق باسحب  و  ود ، تصش و  هفوک  ياهيراق  باسحب  و  تسا ، یّکم  هروس  هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرسفم : نخس  دیتسرپب . ار  وا  دینک و 
دناهدرمـش هیآ  رخآ  هک  دـناهدرک  فـالتخا  هلمج  هس  رد  اـهيراق  عمجم : تسا . هدـمآ  هّکم  هب  هلمج  تسا و  هیآ  تصـش  هرـصب  هنیدـم و 

، دناهتسناد رخآ  ار  اینُّدلا » َةایَحلا   » یماش ریغ  و  دناهتسناد . هیآ  رخآ  ار  ّیلََوت » نَم  نَع   » اهیماش دناهتـسناد و  رخآ  ار  ًائیَـش » ِّقَحلا  َنِم   » اهیفوک
. - هّکمب هّیقب  تسا و  هدش  لزان  هنیدمب  خلا » َنُوِبنَتجَی - َنیِذَّلا   » تیآ يرصب  نسح  يهتفگب  و  تسا . هیآ  تایآ 61  عومجم  باسح  نیاب  و 

دنگوس ینعی  تفگ : دـهاجم  - 1 يربط :  1 يوَـه » اذِإ  ِمـجَّنلا  َو   » 330-305- نآرق -213-194- نآرق -152-132- نآرق -102-79- نآرق
هرصب مدرم  زا  یضعب  - 3 26-1- نآرق . - دش لزان  نآرق  هک  هاگنآب  دـنگوس  ینعی  - 2 دنک . بورغ  حبص  يدیپسب  هک  هاگنآ  اّیرث  هراتـسب 

بورغب دـنگوس  ینعی  تسا  عـمج  دوـصقم  تـسا و  درفم  مـجن  هحفـص 97 ] يهملک [  تسا : هتفگ  تـسا  هدوـب  برع  ناـبزب  يانـشآ  هـک 
بش هک  دّمحمب  مسق  ینعی  تفگ : ع ]  ] قداص ماما  دنزیر . ورف  تمایق  لوه  زا  هک  اههراتسب  مسق  ینعی  دناهتفگ : یضعب  فشک : ناگراتس .

هک تسا  نکمم  رگید  لیوأت  و  دـتفا . نیمز  رب  هک  هایگب  دـنگوس  ینعی : تسا  هایگ  ینعمب  مجن  دـناهتفگ : و  دـمآ . دورف  نامـسآ  زا  جارعم 
دتفیب نیمز  رب  دوش و  هتشک  هک  يدیهش  ای  دور و  هدجسب  هک  يرازگزامنب  دنگوس  ینعی  دشاب  رازگ  زامن  دیهـش و  ملاع و  مجن  زا  دوصقم 

-1 عمجم :  6 ٍةَِّرم » ُوذ   » 29-1- نآرق . - تسا لیئربج  يوقلا  دـیدش  زا  دوصقم  حوتفلا : وبا   5 يوُقلا » ُدـیِدَش  ُهَمَّلَع  . » دریمب هک  یملاع  ای  و 
الاب و اوهب و  دـمآ  تفر و  یئاناوت  ياراد  تفآ 4 - ضرم و  یب  تسردـنت و  - 3 14-1- نآرق . - بوخ يوخ  ياراد  ورین 2 - ياراد  ینعی 

ُِقفُألِاب َوُه  َو  يوَتـساَف   » 98-71- نآرق «. - ُنِیتَملا ِةَّوُقلا  ُوذ   » لثم تسا  یلاـعت  ّقح  هلمج  ود  ره  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  فشک : نیئاـپ .
هک یتقو  اریز  دندوب  یلعأ  قفا  رد  ود  ره  دّـمحم  وا و  هکنیا  اب  دـش  ربارب  تسار و  تسا  لیئربج  هک  يوقلا  دـیدش  ینعی  يربط :  7 یلعَألا »

یـضعب و  دـش . ربارب  لیئربج  اب  تسا  ناـمه  یلعا  قفا  زا  دوصقم  هک  دیـشروخ  هاگدـمآ  رب  علطم و  نیرتـالاب  رد  دـندرب  نامـسآب  ار  ربمغیپ 
: دناهتفگ و  هتشون : فشک   41-1- نآرق . - دـش تسار  تفر و  الاب  یقرـش  قفا  نیرتربب  لیئربج  ینعی  تسا  لیئربج  طقف  دوصقم  دـناهتفگ :
رد ّرسب  تفشاکم ، رد  حورب  تدهاشم ، رد  لدب  تدهاجم و  رد  سفنب  داتسیاب  تسار  هک  تسا  نآ  ینعم  تسا  یفطصم  تفـص  يوتـساف 

دارم هچ  ره  ار  ام  دارم  داتسیاب  تسار  دزن . مد  ام  نامرف  یب  داهنن و  رد  مدق  ام  یهنب  داهنن و  نوریب  مدق  ام  رما  زا  داتـسیاب  تسار  تفطالم ،
زج تسود  زا  هک  یتـسود  رد  داتـسیاب  تسار  دوب . يو  دارم  هک  میدرک  نآ  دوـخ  اـم  تشگ و  وا  دارم  اـم  دارم  دروآ و  مدـق  ریز  دوـب  يو 

هحفص 98] تقفاوم [  ّرس  داتسیاب  تسار  ار ، ّرس  تقفاوم  بلق  داتسیاب  تسار  ار ، بلق  تقفاوم  سفن  رد  داتسیاب  تسار  تساوخن ، تسود 
ءاکتم رب  هتفر  رب  برق  نیـسوق  باقب  داهن  مدـق  ّیلَدَـتَف »  » طاسب رب  دیـسر  انَد » َُّمث   » لزنمب ات  درکن  هاگن  پچ  تسارب و  تفر  تسار  ار ، ّقح 

169-157- نآرق -100-88- نآرق -72-59- نآرق . - هدید تسود  هدینش  زار  هدیشچ  بارش  هدیسر  تدهاشمب  هدز  هیکت  یندَأ » َوأ   » تّزع
نسح و ساّبع و  نبإ  - 1 حوتفلا : وبا   8 ّیلَدَـتَف » انَد  َُّمث   » لد مناد و  نم  مناد و  نم  دـناد و  لد   || لصاح  مدرک  وت  قشع  زا  نم  هک  يدرد 

يهزادـناب هک  دـش  کیدزن  ناـنچ  ترـضح  نآـب  دروآ و  دورف  دّـمحمب  یحو  دـش و  کـیدزن  لـیئربج  ینعی   25-1- نآرق : - دـنتفگ هداتق 
يارب تسا  ندـمآ  دورف  یلدـت  لـصا  نوـچ  اندـف » ّیلدـت   » تسا نینچ  تسا و  شیپ  سپ و  هلمج  دـنتفگ : نارگد  دوب 2 - نامک  يهلـصاف 
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دهاجم دّمحمب 4 - دـنوادخ  تمحر  دـش  کیدزن  ینعی  درک 3 - نیئاپ  هاـچب  ار  ولد  ینعی  ولّدـلا » یلدا   » زا تسا  قتـشم  ندـش و  کـیدزن 
ّقح هب  دوجـس  يارب  دـش و  کیدزن  شرع  قاسب  دّـمحم  ینعی  دـنتفگ : رگید  یـضعب  دـش 5 - کیدزن  ّقح  تمحرب  لـیئربج  ینعی  تفگ :

9 ِنیَـسوَق » َباق  َناکَف  . » تخیوآ رد  شرع  ياههدرپ  ارـسب  تشادـن  ندـنام  ياج  شیاپ  دـش و  کیدزن  شرع  قاسب  ینعی  دش 6 - ریزارس 
هّللا دبع  تسا 2 - برع  نخـس  مسر  رب  هلمج  هنوگنیا  ندروآ  تهج  دوب و  نیـسوق  باق  هزادـناب  ربمغیپ  لیئربج و  ناـیم  ینعی  - 1 عمجم :

: تسا هتفگ  تیّکس  نبإ  و  تسا . سایقم  ود  يهزادنا  نیسوق  باق - ینعم  نیاب  و  دوب ، شراود  يهزادناب  هلـصاف  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم 
هب هراشا  ّیلَدَتَف »  » ربمغیپ و سفن  تلاحب  تسا  هراشا  انَد » : » ینیـسح  26-1- نآرق . - اسوق سوقی  ساق  دیوگیم : يریگ  هزادـنا  يارب  برع 
رد لد  دوب و  تمدخ  رد  وا  سفن  هک  تسا  ترـضح  نآ  ّرـس  يهبترم  یندَأ » َوأ   » تسا و وا  حور  ماقم  ِنیَـسوَق » َباق  . » تسا وا  سّدقم  لد 

-139- نآرق -114-97- نآرق -61-49- نآرق -14-8- نآرق : - مظن تدهاشم . يهبترم  رد  وا  ّرس  تبرق و  ماقم  رد  شحور  ّتبحم و  لزنم 
وا زا  هدرپ  یگدرپ   || دـش  رود  وا  زا  یتسم  یگریت  هحفـص 99 ] تاذ [  رون  قتت  دش  وا  يهدرپ   || تاهج  دودـح و  دز ز  نورب  همیخ   151

: دناهتفگ یضعب  فشک :  10 خـلا » ِهِدـبَع - یلِإ  یحوَأَف  ! » زاب هدرپ  نآ  زا  دـیوگ  ياهمزمز   || زاس  راک  دوش  هدرپ  نازک  تسا  یک  دـش  رون 
ریسفت  25-1- نآرق . - دـشاب دّـمحم  هک  درک  ادـخ  يهدـنبب  یحو  ّقح  نامرفب  لیئربج  دـناهتفگ : یـضعب  درک و  یحو  دّـمحمب  ادـخ  ینعی 

ار شیوـخ   || شرب  ینعی  قـفا  زا  دروآ  رد  رـس  نخـس  رهب  سپ  تخیوآ  شرـس  زو   || نـمز  رخف  رب  کـیدزن  وا  دـش  سپ  هاـشیلع : یفص 
نوچ برقا  زاب   || بیرق  وا  ینعی  تشگ  ربمیپ  رب  مالک  یناد  را  ینعم  کی  رب  تسه   || ماقم  ردـنا  یند  ّیلدـت و  ای  شرـس  يالاب  تخیوآ 

لیوأت و ونـش  کن   || یفو  يا  رهاظ  ریـسفت  هکنیا  دوب  نایع  ردـنا  رتکیدزن  نآ  زا  ای   || نامک  ود  ناشیا  نیب  تفاـسم  دـب  بیبح  اـب  یبیبح 
نآ تشذـگ  رب   || لـیئربج  ماـقم  زا  یقرت  رد  حور  بلق و  ماـقم  زا  تشذـگب  زاـب   || حوتف  لـماک  دـمحا  جارعمب  نوچ  یفـص  زا  قـیقحت 

ّیقاب و ّقح  تاذ   || تسا  یناکما  یتسه  ینعا  یناف  ههجو  ّالا  کلاه  هجو  تسنیا   || وا  دش  یتاذ  تدـحو  ردـنا  یناف  لیدـع  یب  راپـسهر 
رد دوش  یط   || لوزن  رد  دوعـص و  ردـناسوق  ود  هکنیا  قرب  وچ  ّقح  باتفآ  ددرگ  زاب   || قرف  يوس  قلطم  عمج  ماقم  زا  تسا  یناف  یقاب 
هک  || هار  درم  ّتیوه  نآ  زا  تسا  فقاو  تسا  اـجب  ّتیعمج  قرف  ماـقم  رد   || تسا  اـنف  زا  دـعب  اـقب  نآ  یناـث  سوق  لوـصو  باـب  زا  ریس 
يا متفگ  هچ  یپ  يدرب  چیه  هحفص 100 ] رظن [  لماک  فراع  دوهش  رد   || رتکیدزن  ّقح  تسا  نیسوق  سپ ز  هاگن  ار  ایـشا  دراد  نایرـسب ،

یتـسه زک  یندرم  روگ  كاـخ  رد  يور  ندرم  نازک  ین   || روـن  كـالفا  يرذـگب ز  هک  یندرم  ریمب  ور  یپ  نکم  یپ  يدربـن  رگ   || ریقف 
تـسا اجنآ  سوفن  زن  کلم  ناسنا و  عبط و  جازم و  زو   || کلف  زا  يرذـگب و  رـصانع  زا  يوش  الاب  رب  توم  تایح و  زا   || يوش  ـال  دوخ 

رد نوچ  تفر  هناـخ  ردـنا  تشه و  دوخ  یتـسه   || تفر  هناـناج  توعد  رب  ناـمهیم  لوصو  زا  دـعب  ّقح  ریغ  دوجو  زن   || لوقع  زن  یفرح 
وت نوچ  دوش  بجاو  انف  رد  نکمم  هک  ین   || دوش  بلاغ  شیموهوم  یتسه  دوب  هناخ  اب  ادخ  هناخ  شهرمه   || دوب  هناگیب  يدوخ  زا  دمآ 

نارادنید مومع  نآرق ص 220 : مهف  دیلک   11 يأَر » ام  ُداؤُفلا  َبَذَـک  ام   » دوجو یناقح  دـشخب ز  ار  وت  وا   || دوج  هاش  ردـنا  یناف  یتشگ 
ربـمغیپ يارب  قـح  ناـمرفب  دریگیم و  ارف  ـالاب  ملاـع  زا  یبلاـطم  تاـملک و  روـن ، زا  يدوـجوم  تسا و  هتـشرف  هک  لـیئربج  - 1 دنیوگیم :
رطاـخب ار  تادوجوم  تروص  لاـیخ  يورین  اـب  دونـشیم و  دـنیبیم و  ار  اـهزیچ  رهاـظ  ّسح  اـب  یمدآ  دـنیوگیم : هفـسالف  دناوخیم 2 -

ریغ ناربمغیپ  شجنـس  لّقعت و  ناوت  نوچ  دجنـسیم و  دباییم و  رد  ار  یلک  يونعم و  قیاقح  لّقعت  یئاناوت  اب  دنکیم و  میـسرت  دروآیم و 
یلقع تردق  سدـح و  يورین  اب  ناشیا  دـنریگیم  ارف  زارد  تدـم  رد  رارکت  هشیدـنا و  سرد و  اب  نارگید  هچنآ  هک  تسا  نایمدآ  رگد  زا 

يونعم و قیاقح  نوچ  هک  تسا  نایمدآ  رگید  زا  رترب  نادنچ  اهنآ  لایخ  يورین  زین  دـننکیم و  كرد  تّدـم  كدـناب  رکف  راگزومآ و  یب 
هچنآ سپ  دنکیم . رادومن  صّخـشم  نّیعم  تروصب  ار  نآ  هدمآ  رد  لقع  نامرفب  ناشهّلیختم  يهوق  دنجنـسب  دوخ  لقعب  ار  هدام  زا  زاینیب 

تروصب ار  لیئربج  ربمغیپ  هکنانچ  دنکیم  رادومن  دارفا  نیرتهب  تروصب  لّیخت  يورین  دشاب  دّرجم  صخـش  تاذ و  رگا  دـناهدرک  لّقعت  ار 
نآرق هکنانچ  دـنکیم  رادومن  اههلمج  ظافلا و  نیرترب  بلاـقب  دـشاب  یّلک  ماـکحا  يونعم و  بلاـطم  زا  رگا  دـیدیم و  تادوجوم  نیرتهب 
مراهچ يورین  اب  دنباییم  رد  یحوب  ناربمغیپ  ار  هچنآ  هک  تسا  هکنیا  تسرد  بلطم  - 3 هحفص 101 ]  ] 31-1- نآرق . - دمآ ربمغیپ  نابزب 
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هفـسالف ار  هچنآ  و  يأَر » ام  ُداؤُفلا  َبَذَک  ام   » تسا هیآ  هکنیا  رد  هکنانچ  دنمانیم  داؤف  ار  نآ  تسا و  لقع  لایخ و  ّسح و  زا  ریغ  تسا و 
رد هک  تسا  ناربمغیپ  يراصحنا  يورین  میتفگ  ام  هکنیا  یلو  دوشیم  مهارف  ناربمغیپ  تـالایخ  لابندـب  یحو  هک  دـهدیم  هجیتن  دـناهتفگ 

: عمجم دـید . ار  لیئربج  ص ]  ] ربمغیپ ینعی  تسا : هتفگ  ةداتق  دـید . ار  ادـخ  لدـب  ربمغیپ  ینعی  يربط :  231-201- نآرق . - تسین نارگید 
هک تشادنپن  غورد  دید  هچنآ  ینعی  تئارق  نیاب  درکن و  لقن  غورد  دید  هچنآ  ینعی  روهشم  تئارقب  دناهدناوخ ، زین  لاذ  دیدشت  اب  بذک » »

. دید ار  وا  تارودقم  يدـنوادخ و  توکلم  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  و  دـید . تقیقح  و  دوب ، تسرد  تسار و 
رد شلد   || دوب  شلصاح  تریح  هک  ندید  نآ  رد  دید  تهجیب  ار  ناهج  دنوادخ   || دینشب  لقنیب  يدمرـس  مالک  مظن : هتـشون : ینیـسح 
دید وا  دوخ  یلصا  تروصب  ار  لیئربج  ربمغیپ  ینعی  تفگ : هشیاع  - 1 يربط :  13 يرخُأ » ًَۀلَزن  ُهآَر  دََقل  َو   » دوب شلد  رد  شمـشچ  مشچ و 

يهچراـپ يور  ار  لـیئربج  ینعی  تفگ : دوعـسم  نبإ  نامـسآ . نیمز و  ناـیم  دوب  ناگدـیرفآ  نیرترب  دـمآ و  نیمزب  هک  هاـگنآ  راـب  کـی  و 
ادـخ ربمغیپ  رگید  تبون  ینعی  تسا : هدرک  لقن  سابع  نبإ  زا  همرکع  دوب 2 - هدرک  رپ  ار  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  دید  یفیطل  نیمـشیربا 

وت تفگ : باوجب  همرکع  خلا !» ُراصبَألا - ُهُکِرُدت  ال   » تسا هتفگن  نآرقب  رگم  تفگ  همرکعب  اجنآ  يدرم   33-1- نآرق . - دوب هدید  لدب  ار 
ولج تیآ  رد  ُهَنوُراـُمتَف »  » يهلمج عمجم :  73-49- نآرق !. - ینیبیم ار  نامـسآ  همه  رگم  تفگ : وا  ارچ  تـفگ  ینیبیمن ! رگم  ار  نامـسآ 

هحفص  ] 31-15- نآرق  - دّمحم هچنآ  رد  ارچ  ینعی  تسا  ثحب  لادج و  ینعمب  ءارم »  » زا لوا  تئارقب  هک  تسا  هدش  هدـناوخ  فلا  نودـب 
مدرک وا  ّقح  راکنا  ینعی  تسا  هّقح » تیرم   » زا مّود  تءارقب  و  دیدن . غورد  دید و  تسرد  وا  هکنیا  اب  دینکیم  لادـج  ثحب و  دـید  [ 102

ندمآ و دورف  يهطـساوب  رگید  راب  کی  ینعی  یفاص : دینکیم ! راکنا  تسا  تسرد  هک  ار  دّمحم  نخـس  ارچ  هک  دوشیم  هکنیا  هیآ  ینعم  و 
اجنآ رد  دوریم  الاب  نامسآب  هچ  ره  هک  یئاجنآ  ینعی  دوعسم  نبإ  يهتفگب  نایبت :  14 خلا » ِةَردِس - َدنِع  . » دید ار  وا  لیئربج  ندش  کیدزن 

نآ رب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  لوسر  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   15-1- نآرق . - دوریم اجنآ  ءادهش  حاورا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دوشیم . رخآ 
هدیـشوپ نامـسآ  يور  همه  دـید  ار  یـصخش  درک  هگن  دوب  ارح  هوک  رب  لوسر  دـمآ و  یحو  هک  تبون  لّواـب  راـبکی  دـید  راـب  ود  تروص 

وا رب  هحتاف  لیئربج  دـمآ  شوهب  زاـب  تفرب . شوه  زا  دیـسرتب و  وا  زا  لوسر  درک  مالـس  لوسر  رب  دوبن و  دـیدپ  چـیه  نامـسآ  زا  هکناـنچ 
لکـش و نآ  رب  ار  وا  دید  یهتنم  هردس  کیدزنب  رگید  يراب  دوب و  نیبم  قفاب  لیئربج  ینعی  ِنِیبُملا » ُِقفُألِاب  ُهآَر  دََقل  َو   » هلوق کلذ  دناوخ و 

دناوخ یهتنم  نآب  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  دـشاب . اج  نآب  ات  قیالخ  ملع  هک  ارنآ  دـناوخ  یهتنم  نآ  يارب  دـشاب و  دوخ  ماقم  رد  هک  تئیه 
، دسر واب  ّالا  ادخ و  ياهنامرف  زا  دشابن  ربخ  چیه  سپ  دـسر  اج  نآب  دوب  ریز  زا  هچ  ره  دـسر و  اج  نآب  دـیآ  نآ  يالاب  زا  هچ  ره  هک  ار  نآ 

نوچ دنرادن  رگدـکی  رب  يرترب  مّود  لّوا و  رادـید  نایبلا : حور   399-359- نآرق . - دـیآ دورف  الاب  زا  هک  اـضق  دوش و  رب  نیمز  زا  هک  اـعد 
: تسا هتفگ  هک  هلمج  هکنیا  دوب و  رادـیدب  مه  دوب  هک  دوخ  هاـگباوخ  رد  دوبن و  رود  رادـید  زا  یمد  ّقح  رادـیدب  لوـصو  سپ  زا  ربـمغیپ 
اب هک  لالج  تسا و  مدـق  يرادومن  تبون  ود  ره  نوچ  قح  هیزنت  تسا و  ربمغیپ  هب  فطل  لاـمک  يرادومن  يارب  دوب  هدـید  زین  رگید  تبون 

بلق رد  ياهولج  هک  دوب  یناکما  يرادومن  ّقح  يوس  زا  یلو  نّیعم  یئاجب  دوب و  ناکم  رد  ربمغیپ  نوچ  درادـن  راک  رـس و  ناـکم  ناـمز و 
دـنّریحتم و ماهوا  دـنزجاع و  لوقع  اج  نآـب  اریز  هدیـشاپ  مه  شناد ز  تسا و  دوباـن  نآ  رد  درخ  هحفـص 103 ] هک [  روجنآب  درک  دّمحم 

ملاع رد  تسا  هدید  اجنآ  هچنآ  هک  درب  نامگ  دید  یهتنملا  ةردسب  هک  لّوا  تبون  رد  و  دنتسه . یناف  رارـسا  ریاح و  حاورا  دنهلا و  بولق و 
چیه هک  تسناد  دـید  رگید  تبوـنب  نوـچ  تسا و  رتهزیکاـپ  یمدآ  شجنـس  رهز  قـح  هک  تسنادـیم  نوـچ  تسین  یندـید  داـسف  نوـک و 

دباییم نایاپ  اج  نآب  هکئالم  ملع  هک  تسا  نامه  یهتنملا  ةردس  یناشاک : تالیوأت  تسین . تقیقح  نآ  ولج  رد  هدرپ  ثداوح  زا  ياهبترم 
دوجو هضحم و  ّتیوه  رگم  تسا  نآ  قوف  ياهبترم  هن  زیچ و  هن  نّیعت و  هن  هک  تسا  مظعا  حور  نآ  تسین و  هاـگآ  شیوس  نآ  زا  سک  و 
تخرد رطق  یفاص : دـید . وا  یلـصا  تروصب  ار  لیئربج  دیـسر و  اج  نآب  تشگرب  ءاقبب  ضحم  ءاـنف  زا  هک  ربمغیپ  تهج  هکنیا  زا  قلطم و 

ینعی يوأَملا » ُۀَّنَج   » دریگیم و ارف  ار  ناهج  مدرم  يهمه  نآ  گرب  کی  ره  تسا و  ایند  مدرم  تکرح  لاس  کی  يهزادناب  یهتنملا  ةردس 
« نج  » ات تسا  هدـش  تئارق  ءاه  اـب  يوأـملا » هنج  : » عمجم  151-133- نآرق . - دـنوشیم نیزگیاج  اج  نآب  هک  ناراگزیهرپ  شمارآ  ياـج 
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ارف ار  وا  هک  اهنآ  هب  درکن  هّجوت  ربمغیپ  ینعی  - 1 يروباشین :  17 خلا » ُرَصَبلا - َغاز  ام  . » دناشوپ ار  وا  ینعی  لوعفم  ریمض و  ءاه  دشاب و  لعف 
ای دـشن . رون  بحاـص  رادـید  ریگولج  روـن  درکن و  هّجوـت  دوـب  هتفرگ  ارف - ار  یهتنملا  ةردـس  رب  رود و  هک  اـهوترپ  نآـب  ینعی  دوـب . هتفرگ 
زا مشچ  ینعی  تفرن 2 - یئاجب  شمشچ  درکن و  رثا  دّمحم  رد  درک  مورحم  ّقح  وترپ  رادید  زا  ار  یسوم  هک  دایرف  نآ  تسا  هکنیا  دوصقم 
رب تافتلا  وترپ  بش  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  شیاتس  تیآ  هکنیا  رد  تسا : هتـشون  ینیـسح   19-1- نآرق . - درکن زواجت  دوخ  هزادنا 
 ] غاب ین  درک  هاگن  غاز  ین   || غاز  ام  لحک  دیـشک  هدید  رد  مظن : دوشگن . یهلا  لامج  يهدهاشمب  زج  لد  يهدید  دنکفین و  ياهرذ  چـیه 

راتفرگ ینیبدوخب  تشادـن و  مشچ  يرگیدـب  ّقح  زا  ینعی : یناشاک : زار  يهدرپ  زان  يهلجح  ات   || زاورپ  شرع  قارب  دـناریم  هحفص 104 ]
ّتینامحر تفـصب  ّقح  يهولج  نوچ  تسا  عمج  نآ  رد  تافـص  يهمه  تسا و  ّتیناـمحر  تفـص  هک  دـید  ّقح  گرزب  تاـیآ  زا  دـشن و 

 || غورد ار  نآ  تفگن  ربمغیپ  بلق  شاهدنبیز  دب  درک و  وا  یحو  هچنآ   || شاهدنب  يوسب  سپ  وا  درک  یحو  هاشیلع : یفص  ریـسفت  تسا .
ز ! || لادج  ایآ  دینکیم  دّـمحم  اب  دوب  لیربج  لد  ریـس  رد  شهرمه   || دوب  لییخت  زا  رتیلاع  وا  فشک  غورف  زا  حوتف و  زا  دـید  نایع  هک 

کلف متفه  یهتنم  يهردس  تسه  یفطصم  هردسب  تروص  نامه  رب   || ار  لیربج  رم  دید  رگید  راب  لاح  فشک و  زا  دید  جارعم  رد  هچنآ 
 || شندید رد  ناهگنآ  تمظع  رون  ناکم  ار  نادیهـش  حاورا  تسه   || نآ  کیدزن  دوب  يواملا  تنج  کلم  ریـس  زا  دـشاب  تیاهن  هک  ||  
 || تشگن یئوس  زا  لیام  شبلق  مشچ  لالج  رون  رد  هردس  دب  رتتـسم   || لاجم  نشور  دمحا  ینعی  دید  شندیـشوپ  دب  هدیـشوپ  ار  هردـس 

دوخ ّبر  تایآ  زا  دید  رـصبلا  غاز  ام  قیقحت  دوب  هکنیا   || رظن  وا  دنکفن  تسار  ای  پچ  يوس  تشذـگ  ردـنا  دوب  هک  يدـح  نآ  هن ز  مه 
تمالع رخآ  يات  تسا و  هدـش  هتفرگ  هّللا  زا  تاـّللا  هملک  يربط :  19 خلا » َتاّللا - ُُمتیَأَرَف  َأ   » لوقع رد  دـیآ  ردـناک  نآ  زا  ربکا   || لوسر 

تسا و هدـش  هتفرگ  زیزع  زا  يّزع  نینچمه  تسا و  ثینأت  تمالع  رخآ  يات  هک  نز  مان  هساّبع  تسا و  درم  مان  ساّبع  هکنانچ  تسا  ثینأت 
تـسا هدوب  ياهناخ  مان  تال  -1-26 و  نآرق . - دناهدیمان هدام  مانب  هک  دناهتـشادنپ  ادـخ  نارتخد  ار  اهنآ  برع  تسا و  ثینأت  تمالع  فلا 

ّتل  » زا هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  ءاـت  دـیدشت  اـب  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  دـهاجم  ناـبایب . رد  تسا  هدوـب  یئاـج  هک  هلخن  رد  اـی  فئاـط  رد 
ار تمدخ  هکنیا  جاح  يارب  هک  تسا  هدوب  يدرم  هحفص 105 ] نوچ [  تخیمآیم  بآ  اب  هداد  تفت  درآ  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  قیوّسلا »

تـسا هدوب  تخرد  دنچ  مان  يّزع  و  دش . روهـشم  مان  نیاب  دندیتسرپ و  ار  وا  دـندنام و  وا  روگ  رـس  شگرم  زا  سپ  تسا و  هدادیم  ماجنا 
: دناهتفگ یضعب  و  تسا . هدوب  فئاط  رد  ياهناخ  دناهتفگ : یضعب  تسا و  هدوب  دیفس  یگنـس  دناهتفگ : یـضعب  دندیتسرپیم و  ار  اهنآ  هک 
و دـناهدیتسرپیم . ار  نآ  بعک  ینب  يهلیبـق  هک  تسا  هدوـب  ياهناـخ  ماـن  تاـنم  و  تسا . یّلحم  ماـن  هک  تسا  هدوـب  هلخن  نطب  رد  ياهناـخ 

ةاـنم يهملک  رد  عمجم : دـندیتسرپیم  ار  نآ  هک  هبعک  نوردـب  تسا  هدوب  گنـس  يهراـپ  هس  ماـن  يزع  تاـنم و  تـال و  دـناهتفگ  یـضعب 
تخورفیم و نغور  اـب  دـنمانیم  قیوس  هک  هداد  تفت  درآ  ظاـکع  رازاـب  رد  يدرم  هک  تسا  هدوب  یگنـس  تـال  تسا و  تئارق  فـالتخا 
وا مارتحا  يارب  فیقث  يهلیبق  مدرم  درم ، وا  نوچ  دادیم و  يرتشمب  تخیمآیم و  یگنـس  يور  ار  نغور  درآ و  وا  دـمآیم  يرتـشم  نوچ 

َو  » 623-615- نآرق -603-595- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  زین  يزیِـض »  » هزمه اب  يزیِـض »  » يهملک دنداد و  رارق  دوخ  تب  ار  گنـس  نآ 
ار دوخ  ینید  بادآ  رگید  ینابرق و  نوخ  هک  فیقث  ای  هعازخ  لیذـه و  هلیبق  رد  تسا  هدوب  یگنـس  مان  يواـطنط :  20 يرخُألا » َۀَِثلاّثلا  َةانَم 

هملک هکنیا  اهیرـصم  ام  ناـیم  رد  نونکا  زیچاـن و  تسپ و  ینعی  تسا  ریقحت  شهوکن و  تفـص  يرخا »  » يهملک و  دـناهتخیریم . نآ  ولج 
یعرش و فئاظو  هنازور و  یتحلصم  ياهراک  رد  رخف :  28 خلا » َّنَّظلا - اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  نِإ   » 33-1- نآرق . - تسا فرش  ردق و  رد  یتسپ  ینعمب 

يهملک و  درک . راتفر  ناـمگ  ّنظب و  ناوتیمن  یبلق  روما  دـیاقع و  رد  یلو  درک  راـتفر  ناـمگ  نظب و  دـیاب  تسین  ملعب  سرتسد  هک  یفرع 
َوُه َهّللا  َّنَِأب  َکـِلذ   » تسا هدـش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  دـشاب  دـنوادخ  دوصقم  دـیاش  ِّقَحلا » َنِم  ِینُغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ   » هلمج رد  قح » »

دـنکیمن و زاـینیب  قح  فاـصوا  زا  ناـمگ  تسا : هکنیا  ینعم  مه  هیآ  رد  سپ  تسا  هدـش  هدروآ  هّللا  فصو  يارب  ّقح  يهملک  هک  ُّقَحلا »
تقیقح و يواـطنط :  399-360- نآرق -293-249- نآرق -37-1- نآرق . - درک مولعم  داد و  صیخـشت  ار  ّقح  فاـصوا  ناوـتیمن  ناـمگب 

اهنآ يارب  ّقح  يوس  زا  تیادـه  نوچ  نآرقلا : لـالظ  یف  مهو . ّنظ و  هحفـص 106 ] اب [  هن  دوشیم  نشور  نیقی  ملع و  اـب  زیچ  ره  یتسرد 
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: عمجم  32 َمَمَّللا » اَّلِإ  . » دریگیمن ار  ملع  ياج  هک  تسا  ینامگ  ندیمان  ادخ  رتخد  ار  تخرد  گنـس و  هراپ  دنچ  رادنپب ، سپ  تسا  هدـمآ 
نآ زا  مالـسا  زا  سپ  دـناهدرک  نآب  مادـقا  مالـسا  زا  لـبق  تیلهاـج و  رد  هچنآ  نآ 2 - دـننام  هسوب و  لـثم  کـچوک  هاـنگ  رگم  ینعی  - 1

َتیَأَرَف َأ   » 20-1- نآرق . - تسا ندیشخب  بجوم  ندرکن  يراک  نینچ  هرابود  ندش و  نامیشپ  هانگب و  ندروآ  يور  دنشخبب 3 - دنرذگب و 
نب هّللا  دبع  وا  یعاضر  ردارب  دادیم و  ادـخ  هارب  دوخ  لام  زا  هک  تسا  هدـش  لزان  نامثع  يارب  هک  تسا  هیآ  تفه  عمجم :  33 خلا » يِذَّلا -

هدـش لزان  هریغم  نب  دـیلو  يارب  يربط  تیاور  هب  هک  میتفگ  لوزن  حرـشب  تایآ  هکنیا  لّوا  رد  ام  . ] درک عنم  راـک  هکنیا  زا  ار  وا  جرـس  یبا 
دوخ ینید  فئاظو  داد 2 - ماجنا  ار  دوخ  دـنزرف  ینابرق  باوخ  ینعی  - 1 يربط :  37 یّفَو » يِذَّلا  َمیِهاربِإ   » 24-1- نآرق «[. - ّفلؤم  » تسا

-1 حوتفلا : وبا   43 یکبَأ » َو  َکَحضَأ   » 30-1- نآرق . - تسا هدوب  یـسوم  میهاربا و  فحـص  رد  يهتـشون  دعب  تایآ  دافم  و  داد . ماجنا  ار 
: تفگ يرصم  نونلا  وذ  تسا 2 - هدش  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  ینعم  هکنیا  راهبب و  ار  غاب  دـنایرگب و  ناراب  هب  ار  ربا  تفگ : كاّحض 
و دینادنخب ، تمحرب  ار  عیطم  تفگ : لهس  دینایرگب 3 - یسانشان  رفکب و  نارفاک  ياهلد  و  دینادنخب ، تفرعم  باتفآب  نافراع  ياهلد  ینعی 

وبا  44 ایحَأ » َو  َتامَأ   » 21-1- نآرق . - دنادنخب ار  ناشاهبل  دنایرگب و  ار  ناشاهلد  تفگ : هّللا  دبع  نب  ماّسب  دینایرگب 4 - بضغب  ار  یصاع 
هدرم ّقح  یـسانشانب  ار  رفاک  دنک 3 - هدنز  ار  نارـسپ  دناریمب و  ار  ناردـپ  دنک 2 - هدـنز  ترخآ  رد  دـناریمب و  ایند  رد  ینعی  - 1 حوتفلا :

دراد و هدرم  ناـمرحب  دنک 5 - هدنز  هحفص 107 ]  ] 19-1- نآرق  - لضفب دناریمب و  لدـعب  دنک 4 - هدـنز  یـسانش  قحب  ار  نمؤم  دراد و 
دروآ رد  اهنآ  گنچب  دنفـسوگ  واگ و  زا  دننکیم  مهارف  هچنآب  درک و  رگناوت  هیامرـسب  - 1 حوتفلا : وبا   48 ینقَأ » َو  ینغَأ  . » هدنز ناسحاب 

152-144- نآرق -19-1- نآرق . - درک یـضار  داد  هچنآب  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  داد 3 - امـشب  راکتمدخ  ینعی  ینقَأ » : » تفگ دهاجم  - 2
49 يرعِّشلا » ُّبَر  . » داد مدرمب  نادـنزرف  ینعی  ینقا  تفگ : ناسیک  نبإ  درک 5 - دوخب  دنمزاین  ار  مدرم  زاینیب و  دوخ  تفگ : یمرـضح  - 4
دـیتسرپن و ار  هراتـس  هکنیا  ریغ  برع  نوـچ  نآرق : مهف  دـیلک  رد  یجلگنـس   19-1- نآرق . - دوش هعجارم  نیعم  رتکد  پاچ  عطاـق  ناـهربب 
هک دـنامهفب  ات  تسا  هدـمآ  ناـیمب  هراتـس  هکنیا  ماـن  يور  هکنیا  زا  درک  یئاـمنهار  نآ  شتـسرپب  ار  هعازخ  يهلیبق  هشبک ] وبا   ] ماـنب يدرم 

رون نآ  ربارب  هاجنپ  تسا و  رتنیگنس  دیشروخ  ربارب  تسیب  هک  تسا  ياهراتس  نآرقلا : لالظ  یف  هدیرفآ . ار  امـش  دوبعم  ناهج  يهدننیرفآ 
نخس هکنیا  دناهتفگ : فشک :  55 خلا » َکِّبَر - ِءالآ  ِّيَِأبَف  . » نیمز زا  تسا  دیشروخ  هلصاف  ربارب  نویلیم  کی  نیمز  زا  نآ  يهلـصاف  دراد و 

ناملسم و درک و  هدجس  دناوخ و  ار  هروس  هکنیا  ربمغیپ  تفگ : همرکع  فشک :  62 خلا » اوُدُجسا -  27-1- نآرق . - تسا هریغم  نب  دیلو  اب 
هک تسا  هدوب  هروس  هکنیا  تسا  هدجـس  نآ  رد  هک  ياهروس  لّوا  « 9» تسا لقن  هّللا  دبع  زا  دندرک و  هدجس  وا  اب  يرپ  یمدآ و  كرـشم و 

رفاک ماجنا  رس  درک و  هدجس  نآ  رب  تشادرب و  كاخ  یتشم  هک  فلخ  نب  ۀّیما  رگم  دندرک  هدجس  دوب  وا  رـس  تشپ  هکنآ  و  ص ]  ] ربمغیپ
درکن و هدجس  ترـضح  نآ  مدناوخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  روضح  ار  مّجنلا  هروس و  نم  تفگ : تباث  نب  دیز  دش . هتـشک  دنام و 

هدنناوخ رب  ار  هدجس  دنتسه  داهتجاب  دقتعم  هک  يأر  باحصا  يروث و  نایفس  تسین . بجاو  نآرق  ندناوخ  يهدجس  هک  تسا  لیلد  هکنیا 
هدجس دوب  وا  رس  تشپ  هکنآ  و  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  هدوب  هروس  هکنیا  تسا  هدجس  نآ  رد  هک  ياهروس  لّوا  . دناهتسناد بجاو  هدنونش  و 

نم تفگ : تباث  نب  دیز  دش . هتـشک  دنام و  رفاک  ماجنا  رـس  درک و  هدجـس  نآ  رب  تشادرب و  كاخ  یتشم  هک  فلخ  نب  ۀّیما  رگم  دندرک 
نآرق ندناوخ  يهدجس  هک  تسا  لیلد  هکنیا  درکن و  هدجس  ترضح  نآ  مدناوخ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  روضح  ار  مّجنلا  هروس و 

-12-1- نآرق . - دناهتسناد بجاو  هدنونش  هدنناوخ و  رب  ار  هدجس  دنتسه  داهتجاب  دقتعم  هک  يأر  باحصا  يروث و  نایفـس  تسین . بجاو 
لها عامجا  زین  تسا و  بجاو  هیآ  هکنیا  تئارق  يهدجس  هک  تسا  هکنیا  تیب  لها  بهذم  حوتفلا : وبا  هحفص 108 ]  ] 177-175- یقرواپ
هکنیا لّوا  شخب  نآرقلا : لالظ  یف  تسا . مارح  تداع  نارودـب  نز  بنج و  رب  شندـناوخ  هک  تسا  مئازع  يهروس  راـهچ  زا  تسا و  تیب 

یتسردـب ار  قیاقح  هک  دـنکیم  یفرعم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تادـهاشم  زا  هرظنم  ود  تسا و  یحو  تقیقح  ناـیب  هّجوتم  هروس 
نارفاک شنز  رس  مّود : شخب  دش . هاگآ  يدنوادخ  گرزب  تایآ  رب  یسراو  ّتقد و  اب  تفرگ و  ارف  لیئربج  زا  تبون  ودب  تلفغ  اطخیب و 

اهنآ دنوادخ  هکنیا  اب  دوخ  لطاب  مهو  بجومب  دنوادخب  ناشيرتخد  باستنا  يهفارخ  اهگنس و  شتسرپ  ناشیا و  يهدوهیب  نامگ  رب  تسا 
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دوز یگدنز  ناشرکف  هک  درخیب  مدرم  زا  ضارعاب  تسا  ربمغیپ  نیقلت  مّوس : شخب  دـناوخیم . تقیقح  ّقح و  يوسب  ربمغیپ  يهلیـسوب  ار 
زا دنوادخ  ملعب  مدرم  نوچ  شراک  يهطـساوب  سک  ره  نایز  دوس و  تسا و  ترخآ  يازجب  يهراشا  دنربخیب و  ّقح  دای  زا  تسا و  رذـگ 

نارود میدـق  زا  تسا  تّوبن  ماقمب  راعـشا  مراهچ : شخب  دوخ . لـطاب  يهشیدـنا  ناـمگب و  هن  دـنربیم  شاداـپ  ازج و  یگدـنز  شیادـیپ و 
دوجـس نامرف  هک  رخآ  تیآ  و  یگدنز . باسحب  یگدیـسر  زیخاتـسر و  یکیدزنب  هجوت  قح و  يوسب  رـشب  راک  ماجنا  رـس - رـشب و  تیبرت 

ار اههلمج  هکنیا  ناطیـش  خـلا » يّزُعلا - َو  َتاّللا  ُُمتیَأَرَف  َأ   » دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  نوچ  دـناهتفگ : لصایب  تایاور  یـضعب  تسا  هدـش 
تعافـش دـیما  هیاپ  دـنلب  ياـبیز  ياـهتروص  هکنیا  زا  ینعی  یجترت » یّتلا  یهل  ّنهتعافـش  ّنا  یلعلا و  نینارغلا  کـلت   » درک لـصو  هیآ  نیاـب 

-109- نآرق . - دنوادخ هاگشیپ  هب  رشب  هانگ  يارب  دنتسه  يرگیجنایم  قیال  اهبرع  دوبعم  ياهگنس  هکنیا  هک  دوشیم  هکنیا  هجیتن  و  میراد .
ربمغیپ و نوچ  يورنیا  زا  درک و  لوبق  ار  ام  ياهدوبعم  دـش و  قفاوم  ام  اب  ربمغیپ  هک  دـندش  داـش  دندینـش  ار  هکنیا  نیکرـشم  نوچ  146 و 

هحفص نیملسم [  هب  ربخ  هکنیا  دنتفر و  هدجـسب  اهنآ  اب  ربمغیپ  تقفاوم  يداش  زا  مه  نیکرـشم  دنتفر  دوجـسب  هدجـس  تیآ  يارب  نیملـسم 
اههلمج هکنیا  هک  تسا  موـلعم  هّتبلا  دـناهدش و  ناملـسم  هّکم  مدرم  هکنیا  دـیماب  دـندمآ  هـکمب  دـندش و  داـش  هـمه  دیـسر و  هـشبح  [ 109

دوخ نوچ  هکلب  لوعجم  ياههلمج  نآ  يهطساوب  هن  دنشاب  هتفر  هدجسب  ربمغیپ  اب  اهبرع  تسا  نکمم  یلو  لوبق  لباق  ریغ  تسا و  یگتخاس 
ایوگ هک  مدـیدیم  ربـمغیپ  ربارب  ار  دوخ  نآ  زا  یتـیآ  ره  ربارب  رد  نم  دـناوخیم و  ار  هروس  هکنیا  هک  مدینـش  ینحل  شوخ  يراـق  زا  يزور 
مشچ ولج  رد  هرظنم  نامه  لیئربج  رادید  توکلم و  ریس  زا  دوشیم و  مارآ  مرطاخ  شدنگوس  زا  مونشیم و  دیوگیم و  ار  اههلمج  هکنیا 
هراپ دنچ  يوسب  نم  تناهم  تراقح و  يهدید  اهتب  مان  تافارخ و  لقن  رد  یهتنملا و  ةردس - لیئربج و  تسا و  دّـمحم  هک  دوشیم  مّسجم 

هکنیا زا  یتمـسق  ره  رد  نینچمه  تسا و  هدش  نایامن  نم  ولج  رد  اهتب  هکنیا  ینادان  یتسپ و  هچ  اب  مدیدیم  ایوگ  دشیم و  هدوشگ  گنس 
زا زورما  تسا و  هتفگ  ربمغیپ  زور  نآ  هچنآ  ایوگ  تسا و  هدش  رادومن  ممـشچ  ولج  رد  اهنآ  دافم  هک  مدیدیم  ربمغیپ  ربارب  ار  دوخ  هروس 

مامت رد  ار  دوخ  صوصخم  رثا  مادک  ره  درذگیم و  نم  ولج  زا  کیاکی  هک  رادومن  تسا  یقیاقح  دسریم  نم  شوگب  يراق  هکنیا  نابز 
گر و ماـمت  اـت  لد  زا  تخـس  ياهزرل  دیـسر  مشوـگب  هدجــسب  ناـمرف  رخآ و  يهـلمج  نوـچ  و  دراذـگیم ، اـجب  نـم  باـصعا  قورع و 
هک دوب  هدش  ریزارـس  میاهکـشا  هداد و  تسد  زا  نانچ  ار  دوخ  رایتخا  دوشیم و  ادج  مه  زا  مندب  يهمه  ایوگ  تفرگ و  ارف  ار  میاهدـنویپ 

هکنیا هب  هک  دوب  تبون  هکنیا  ّصاـخ  رثا  مدوب  هدـناوخ  ار  هروس  هکنیا  اـهراب  هکنیا  اـب  و  دوبن . منکمم  شیریگوـلج  ورین  شـشوک و  چـیهب 
هک تسا  هدوب  تایآ  ياـضتقا  تیـصاخ و  نینچ  اـهلد و  رد  نآ  ذوفن  تسا و  نآرق  ّرـس  دوخ  هکنیا  و  درک ، نوگرگد  ار  منت  حور و  هنوگ 

ترـضح نآ  نخـس  توص و  ذوفن  و  ص ]  ] ربمغیپ ناـبز  زا  هک  صوصخب  تسا  هتخادـنا  هدجـسب  ار  اـهنآ  تسا و  هدرک  رثا  بارعا  لد  رد 
روضح ار  وا  بارعا  نوچ  تسا  هعیبر  یبا  نب  ۀـبتع  تشذگرـس  یکی  هک  تسا  هتـشاد  یئاههنومن  ربمغیپ  توص  نخـس و  رثا  تسا و  هدوب 

هچ دنریذپب  دهاوخب  هچنآ  هک  دراذـگب  رارق  دراد و  شزاب  اهتب  اهادـخ و  یئوگدـب  زا  دـیوگ و  نخـس  ترـضح  نآ  اب  ات  دنداتـسرف  ربمغیپ 
نآ تفگ ، ترضح  نآب  دیوگب  یتسیاب  هچنآ  وا  ناشناگرزب ، اههدوناخ و  اب  جاودزا  ای  تسایر و  یگرزب و  ای  دشاب  هحفص 110 ] هیامرس [ 
وا ونـشب ، نم  زا  نونکا  دومرف : یلب . تفگ : وا  دش ! مامت  یتفگ و  دوخ  نخـس  دیلولا  وبا  يا  ینعی  دـیلولا !» ابا  ای  تغرف  أ  : » دومرف ترـضح 

َنوُمَلعَی ٍموَِقل  اِیبَرَع  ًانآُرق  ُُهتایآ  تَلُِّصف  ٌباتِک  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  َنِم  ٌلـیِزنَت  مح  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  : » دومرف بوخ . رایـسب  درک : ضرع 
اوُضَرعَأ نِإَف   » 515-300- نآرق : - دیسر هیآ  نیاب  ات  دناوخ  ار  هروس  هکنیا  تایآ  يهّیقب  و  َنوُعَمسَی » مُهَف ال  مُهُرَثکَأ  َضَرعَأَف  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب 

هزرل دریگب و  ار  ربمغیپ  ناهد  ات  درک  زارد  دوخ  تسد  وا  دیـسر  تاملک  نیاب  نوچ  َدوُمَث .» َو  ٍداـع  ِۀَـقِعاص  َلـثِم  ًۀَـقِعاص  مُُکترَذـنَأ  لـُقَف :
درک و لقن  ار  هصق  تشگرب و  شیرق  يوسب  و  وگم . رگید  نک و  سب  هک  مهدیم  تدـنگوس  نامیدـنواشیوخب  تفگ : داـتفا و  شمادـناب 

انشآ برع  روعش  تسا  هکنیا  دسرب ، باذع  امشب  مدیسرت  نم  هک  دوب  هکنیا  دوشیمن  غورد  تفگ  دّمحم  هک  يزیچ  دینادیم : امـش  تفگ :
یعقوم رد  دندینش  مجنلا  يهروس و  تایآ  هک  اهنآ  تسا  نکمم  سپ  دوشیم . نانخس  نیاب  میلست  مه  زاب  ینمشد  یتخس و  رـس  اب  نابز  هب 

- نآرق . - دنداتفا هدجس  هب  یتخسرس  ینمـشد و  همه  اب  هک  دراذگ  اهنآ  لد  رد  ار  دوخ  رثا  نانچ  تایآ  تیـصاخ  ربمغیپ و  توص  هک  دوب 
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نآـب ماـهلا  یحو و  یگنوگچ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نخـس  یتسرد  دـهدیم  ناـشن  هروس  هکنیا  لّوا  تاـیآ  - 1 ام : نخـس   82-1
دشاب يور  هکنیا  زا  دیاش  ترضح  نآ  مّلعم  ربمغیپ و  نایم  تسا  هداد  ناشن  هلصاف  هک  خلا » ِنیَسوَق »- َباق  َناکَف   » مهن تیآ  و  ار ، ترضح 

يربـهر ار  دّـمحم  هک  تسا  يدـنوادخ  تیاـهنیب  تردـق  ناـمه  تقیقح  رد  یلو  تسا  لـیئربج  رهاّـظلا  یلع  يوـقلا  دـیدش  هچرگا  هـک 
دیدـش نآ  هک  تسا  هدـش  روآ  دای  داد  شدای  ورین  تخـس  کی  تسا  هدـش  هتفگ  هک  اهبرع  لد  رد  ینیزگیاـج  يارب  سپ  تسا ، هدرکیم 
ناـمک ياـههشوگ  يهلـصاف  زا  رتـمکب  دوب  کـیدزن  هکلب  دـنک  هابتـشا  دـنکن و  كرد  تسرد  ار  وا  نیقلت  دّـمحم  هک  دوـب  رود  هن  يوـقلا 
ربمغیپ هحفص 111 ]  ] 181-153- نآرق  - يرایـشه ّتیفرظ و  يهزادناب  دشاب  هراشا  دیاش  ترابع  هکنیا  مه  تقیقح  تهج  زا  رگیدـکیب و 

دراد و طابترا  دراد و  هلـصاف  نّیعم  ياهزادـنا  یمدآ  باصعا  زغمب و  یهدـنامرف  زکرم  یلعا و  أدـبم  زا  یـسکره  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دایز رگید  دوز و  دایز و  یکی  دباییم و  رد  ار  يزیچ  رید  مک و  یکی  مینیبیم  هکنانچ  دنک  كرد  ار  بلاطم  نّیعم  ياهزادـنا  ات  دـناوتیم 

هلصاف هک  هلمج  هکنیا  سپ  دوشیم  كرد  یبوخب  تقیقح  هکنیا  مدرم  یگدنز  راک  رکف و  رد  يهعلاطم  اب  دوز و  مک و  یمراهچ  رید و  و 
ارف ار  بلطم  رتدوز  رتشیب و  همه  زا  هک  اـهناسنا  رترب  تسا  یناـسنا  دّـمحم  هک  تسا  بلطم  هکنیا  ندـنامهف  يارب  تسا  هدرک  نّیعم  مک  ار 

رایـسب تسا و  مک  رایـسب  شاهلـصاف  تسا  هدـش  هدـیمان  يوُقلا » ُدـیِدَش   » هک زغم  باصعاب و  یهدـنامرف  زومرم  هاگتـسد  زا  نوچ  دریگیم 
رتـالاب و نوچ  دـیوگیم  نخـس  دوخ  لـیم  زا  هن  تیاوغ و  هن  دراد و  تلالـض  اـطخ و  هن  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  تسا ، نآـب  کـیدزن 
« خلا یلِإ - یحوَأَف   » تیآ 10 - 2 646-629- نآرق . - دشاب نایم  رد  یئاطخ  هک  درادـن  ياهلـصاف  دراد و  يوقلا  دـیدش  اب  طابترا  رتکیدزن 

هتـسب رـس  هچنآ  هک  تسا  نآ  تیمها  نداد  ناشن  يارب  لّوا - دـشاب : تهج  ود  زا  دـیاش  دـش  یحو  زیچ  هچ  تسا  هدـشن  هتفگ  راکـشآ  هک 
يارب دـیاش  مّود - میظعّتلا .» میخفّتلل و   » 28-13- نآرق : - هک تسا  هتفگ  رخف  ماما  هکناـنچ  دـنکیم  هولج  گرزب  راـظنا  رد  دوشیم  هتفگ 

رادومن مدرم  يارب  كدـنا  كدـنا  نآ  زا  يهراـپ  هک  دـشابن  نآ  یگمه  تفاـیرد  ناوـت  ار  سک  دـش  یحو  دـمحمب  هچنآ  هک  دـشاب  هکنیا 
تاملک ایآ  - 3 دـناهدادن . اـهزیچ  هنوگ  نآ  یگداـمآ  ار  ناگدـیرفآ  رگد  زگره  دوب و  نآ  دـیان  مهو  ردـنا  هچنآ  مه  یتمـسق  دوـشیم و 
میتشون همجرت  رد  میدرک و  لقن  نیرـسفم  زا  هکناـمه  دـیاش  تسا ! هدـش  هدروآ  تاـملک  هنوگنیا  هچ  يارب  دـشاب و  هچ  یهَتنُملا » ِةَردِـس  »

تاسوسحم اب  برع  نوچ  هک  دشاب  نآ  يارب  هردس  هملک  باختنا  تسا و  دّمحم  هک  دشاب  يرـشب  كرد  لباق  تیدوجوم  نیرخآ  دوصقم 
هدـش هدرب  نآ  مان  دـناهدیدن  یتخرد  روج  نآ  ریغ  بارعا  رتشیب  تسه و  وا  مشچ  ولج  رد  هک  یتخرد  رتهخاش  رپ  دراد و  راـک  رـس و  دوخ 

هک يدـنوادخ  قلخ  ملاوع  لاثم  هحفص 112 ]  ] 36-16- نآرق  - هب تسا  روج  دـنچ  دراد و  دایز  یلاب  هخاـش  تشرد و  ياهقاـس  هک  تسا 
يوزرآ ره  ناسنا  دنامهفیم  هکنیا  رب  هوالع  خـلا » ِناسنِِإلل - مَأ   » تیآ 24 - 4 تسا . هدش  هدیرفآ  روج  دنچب  دینک  كرد  دـیناوتیمن  امش 

یلک و تقیقح  کیب  تسا  هراشا  تسین ، ققحت  ماجنا و  لباق  زگره  درادنپیم  ادخ  رتخد  ار  تخرد  گنس و  ياههراپ  دنکیم و  هک  طلغ 
ادـخ تردـق  رد  ماجناب  اـت  زاـغآ  زا  زیچ  همه  هچرگ  تسین  یندروآ  رب  دـنک  وزرآ  هچنآ  نوچ  دـشابن  طـلغ  يوزرآ  یپ  هک  یمدآ  تیبرت 
زگره ناـسنا  يوزرآ  هن  رو  تسا ، یندـش  وا  يارب  تسا و  شیادـیپ  لـباق  نید  لـقع و  بجومب  هک  دوش  وزرآ  يزیچ  یتسیاـب  یلو  تسا 

تعافش چیه  هک  دهدیم  ناشن  ُهّللا » َنَذأَی  نَأ  ِدَعب  نِم  ّالِإ  ًائیَش  مُُهتَعافَش  ِینُغت  ال   » يهلمج تیآ 26  - 5 30-13- نآرق . - تسین ریذپ  نایاپ 
زا سک  ره  بیـصن  رد  هک  یمدآ  ریدقت  تشونرـسب و  ینعی  ادخ  نذاب  زج  تسین  مهارف  دـشاب  کلم  هک  هیلاع  تادوجوم  زا  يرگیجنایم  و 

يهلمج تیآ 28  - 6 92-21- نآرق . - سب يدنوادخ و  تشونرـس  زج  درادن  رثا  هدیرفآ  چیه  ینایم  ياپ  وا  گرم  زا  سپ  یگدنز و  راک 
دشاب هراشا  تسا  نکمم  هکلب  درادن  شزرا  یمدآ  يارب  یلک  روطب  نامگ  نظ و  هک  دشابن  بلطم  نیاب  رظن  دیاش  خلا » ِینُغی - َّنَّظلا ال  َّنِإ  »
هراشا َّنَّظلا »  » مال فلا و  دـندرکیم و  ضرف  قولخم  قلاخ و  نایم  یجناـیم  ادـخ و  رتخد  ار  گنـس  تخرد و  هک  بارعا  يهدوهیب  رادـنپب 

تیآ - 7 298-287- نآرق -49-21- نآرق . - دوشیمن قح  ریگیاج  زگره  نامگ  روجنآ  هّتبلا  هک  دـندرکیم  نامگ  اهنآ  هچ  نامهب  دـشاب 
یلو تسا . اهنآ  يریگولج  يارب  هلمج  هکنیا  دندرکیم  راختفا  دوخ  تادابع  هب  یهورگ  تسا : هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  خلا » اوُّکَُزت - الَف   » 32

رد یئاتـس و  دوخ  ینعمب  سفّنلا » ۀیکزت   » زا تسا  ّقتـشم  اوُّکَُزت »  » يهلمج میـسرب : هجیتن  نیاب  مینک  هعلاطم  هک  ار  هیآ  رخآ  ات  لوا  زا  دیاش 
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-28-13- نآرق  - نوچ دزرمآیم  ار  وا  دـنوادخ  دز  رـس  وا  زا  یئاطخ  كدـنا  درک و  يرود  هانگ  زا  یـسک  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  لوا 
ای تسا  رادرک  تسرد  داهن و  کین  هک  تسا  هاگآ  سک  ره  داهن  زا  تسا و  وا  تردـقب  یمدآ  شیادـیپ  هحفص 113 ]  ] 253-242- نآرق

تسا و یبوخ  مدآ  دـنک  ناـمگ  هک  دوخ  نادـجو  لد و  رد  هچ  مدرم  رظن  رد  هچ  یئاتـس  دوخ  سپ  اـمندوخ  راـک و  دـب  تسا و  داـهن  دـب 
يارب تواضق  هنوگچیه  هفیظو  ماجنا  زج  ناسنا  دنادیم و  هدیرفآ  هک  ادخ  ار  سک  ره  نامتخاس  هریمخ و  هک  تسا  طلغ  تسا  راتفرشوخ 

یگدنز ياهزیواتسد  لئاسو و  هنوگ  ره  زا  ّتیمورحم  نآ  دب  يهجیتن  تسا و  رورغ  دولوم  یئاتس  دوخ  نوچ  دنکب  دیابن  دناوتیمن و  دوخ 
یعامتجا يهرهب  يراـکمه و  زا  هشیمه  دراد و  راـیتخا  رد  راـک  لـئاسو  رتشیب  دـمهفیم و  رتهب  نارگید  زا  دوخ  دـنکیم  ناـمگ  هک  تسا 

. دوشیم رادومن  بلاطم  هکنیا  یبوخب  اتس  دوخ  رورغم و  مدرم  لاوحا  يهعلاطم  اب  هکنانچ  تسا ، مورحم 

رمق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   54 - 

ات 55] تایآ 1  [: 54  ] رمقلا هروس  ]

َو اُوبَّذَک  َو  [ 2  ] ٌّرِمَتـسُم ٌرحِـس  اُولوُقَی  َو  اوُضِرُعی  ًۀَـیآ  اوَرَی  نِإ  َو  [ 1  ] ُرَمَقلا َّقَشنا  َو  ُۀَـعاّسلا  َِتبَرَتقا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
َّلَوَتَف [ 5  ] ُرُذُّنلا ِنُغت  امَف  ٌۀَِغلاب  ٌۀَـمکِح   239-1- نآرق [ - 4  ] ٌرَجَدُزم ِهِیف  ام  ِءابنَألا  َنِم  مُهَءاـج  دََـقل  َو  [ 3  ] ٌّرِقَتـسُم ٍرمَأ  ُّلُـک  َو  مُهَءاوهَأ  اوُعَبَّتا 
ُلوـُقَی ِعاّدـلا  َیلِإ  َنیِعِطهُم  [ 7  ] ٌرِـشَتنُم ٌدارَج  مُهَّنَأَـک  ِثادـجَألا  َنِم  َنوُجُرخَی  مُهُراـصبَأ  ًاـعَّشُخ  [ 6  ] ٍرُُکن ٍءیَـش  یلِإ  ِعاّدـلا  ُعدَـی  َموَـی  مُهنَع 
ٌبُولغَم یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَـف   353-1- نآرق [ - 9  ] َرِجُدزا َو  ٌنُونجَم  اُولاـق  َو  انَدـبَع  اُوبَّذَـکَف  ٍحُون  ُموَق  مُهَلبَق  َتبَّذَـک  [ 8  ] ٌرِـسَع ٌموَی  اذه  َنوُِرفاکلا 

َو ٍحاولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهانلَمَح  َو  [ 12  ] َرُِدق دَق  ٍرمَأ  یلَع  ُءاملا  یَقَتلاَف  ًانُویُع  َضرَألا  اَنرَّجَف  َو  [ 11  ] ٍرِمَهنُم ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباوبَأ  انحَتَفَف  [ 10  ] رِصَتناَف
ِرُُذن َو  ِیباذَـع  َناک  َفیَکَف  [ 15  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  ًۀَـیآ  اهانکََرت  دََـقل  َو   278-1- نآرق [ - 14  ] َرِفُک َناـک  نَِمل  ًءازَج  اـِنُنیعَِأب  يِرَجت  [ 13  ] ٍرُسُد
ِموَی ِیف  ًارَصرَص  ًاحیِر  مِهیَلَع  انلَسرَأ  ّانِإ  [ 18  ] ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َفیَکَف  ٌداع  َتبَّذَک  [ 17  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  ِرکِّذِلل  َنآرُقلا  اَنرَّسَی  دََقل  َو  [ 16]

َنآرُقلا اَنرَّسَی  دََـقل  َو  [ 21  ] ِرُذـُن َو  ِیباذَـع  َناک  َفیَکَف  [ 20  ] ٍرِعَقنُم ٍلَخن  ُزاـجعَأ  مُهَّنَأَـک  َساـّنلا  ُعِزنَت   286-1- نآرق [ - 19  ] ٍّرِمَتـسُم ٍسَحن 
َیِقلُأ َأ   288-1- نآرق [ - 24  ] ٍرُعُس َو  ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  ّانِإ  ُهُِعبَّتَن  ًادِحاو  اّنِم  ًارََشب  َأ  اُولاقَف  [ 23  ] ِرُذُّنلِاب ُدوُمَث  َتبَّذَک  [ 22  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  ِرکِّذِلل 

َو [ 27  ] ِربَطصا َو  مُهبِقَتراَف  مَُهل  ًۀَنِتف  ِۀَقاّنلا  اُولِـسُرم  ّانِإ  [ 26  ] ُرِشَألا ُباّذَکلا  ِنَم  ًادَغ  َنوُمَلعَیَس  [ 25  ] ٌرِـشَأ ٌباّذَک  َوُه  َلب  اِننَیب  نِم  ِهیَلَع  ُرکِّذلا 
[30  ] ِرُُذن َو  ِیباذَـع  َناک  َفیَکَف   314-1- نآرق [ - 29  ] َرَقَعَف یطاعَتَف  مُهَبِحاص  اوَداـنَف  [ 28  ] ٌرَضَتُحم ٍبرِش  ُّلُک  مُهَنَیب  ٌۀَمـِسق  َءاملا  َّنَأ  مُهئِّبَن 

ِرُذُّنلِاب ٍطُول  ُموَق  َتبَّذَـک  [ 32  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  ِرکِّذـِلل  َنآرُقلا  اَنرَّسَی  دََـقل  َو  [ 31  ] ِرِظَتحُملا ِمیِشَهَک  اُوناکَف  ًةَدِحاو  ًۀَحیَـص  مِهیَلَع  انلَـسرَأ  ّانِإ 
دََقل َو  [ 35  ] َرَکَـش نَم  يِزَجن  َِکلذَک  انِدـنِع  نِم  ًۀَـمِعن   300-1- نآرق [ - 34  ] ٍرَحَِـسب مُهانیََّجن  ٍطُول  َلآ  ّالِإ  ًابِـصاح  مِهیَلَع  انلَـسرَأ  اـّنِإ  [ 33]

ٌباذَع ًةَرُکب  مُهَحَّبَـص  دََـقل  َو  [ 37  ] ِرُُذن َو  ِیباذَـع  اُوقوُذَـف  مُهَُنیعَأ  انـسَمَطَف  ِهِفیَـض  نَع  ُهُودَوار  دََـقل  َو  [ 36  ] ِرُذُّنلِاب اوَرامَتَف  انَتَـشَطب  مُهَرَذنَأ 
[41  ] ُرُذُّنلا َنوَعِرف  َلآ  َءاج  دََقل  َو  [ 40  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  ِرکِّذِلل  َنآرُقلا  اَنرَّسَی  دََقل  َو   290-1- نآرق [ - 39  ] ِرُُذن َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف  [ 38  ] ٌّرِقَتسُم

ٌعیِمَج ُنَحن  َنوـُلوُقَی  مَأ  [ 43  ] ُِربُّزلا ِیف  ٌةَءاَرب  مَُـکل  مَأ  مُِـکئلوُأ  نـِم  ٌریَخ  مُکُراّـفُک  َأ  [ 42  ] ٍرِدَتقُم ٍزیِزَع  َذـخَأ  مُهانذَـخَأَف  اهِّلُک  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک 
ٍلالَض ِیف  َنیِمِرجُملا  َّنِإ  [ 46  ] ُّرَمَأ َو  یهدَأ  ُۀَعاّسلا  َو  مُهُدِعوَم  ُۀَـعاّسلا  َِلب  [ 45  ] َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعمَجلا  ُمَزُهیَس   306-1- نآرق [ - 44  ] ٌرِصَتنُم

ّالِإ انُرمَأ  ام  َو   284-1- نآرق [ - 49  ] ٍرَدَِقب ُهانقَلَخ  ٍءیَـش  َّلُک  ّانِإ  [ 48  ] َرَقَـس َّسَم  اُوقوُذ  مِهِهوُجُو  یلَع  ِراّنلا  ِیف  َنُوبَحـُسی  َموَی  [ 47  ] ٍرُعُس َو 
[53  ] ٌرَطَتسُم ٍرِیبَک  َو  ٍریِغَص  ُّلُک  َو  [ 52  ] ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ٍءیَش  ُّلُک  َو  [ 51  ] ٍرِکَّدُم نِم  لَهَف  مُکَعایشَأ  انکَلهَأ  دََقل  َو  [ 50  ] ِرَصَبلِاب ٍحمَلَک  ٌةَدِحاو 
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: تاغل ینعم  هحفص 115 ]  ] 49-1- نآرق [ - 55  ] ٍرِدَتقُم ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقدِص  ِدَـعقَم  ِیف   252-1- نآرق [ - 54  ] ٍرَهَن َو  ٍتاـّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ 
راسد عمج  ٍرُسُد » . » نتشادن رب  نآ  زا  نتخود و  يزیچب  مشچ  نتفر ، يزیچب  ور  سرت  باتـش و  اب  ینعمب  عوطه  عطه و  ردصم  زا  َنیِعِطهُم » »

. زارفندرگ دنـسپ ، دوخ  ٌرِـشَأ » . » هدرم هدنک ، ياج  زا  ٍرِعَقنُم » ، » درـس ای  دـنت  داب  ٍرَـصرَص » . » یتشک ياههتخت  نتـسب  يهلیـسو  خـیم و  ینعمب 
ندرک كاپ  يزیچ  يهناشن  سمط  ردصم  زا  انسَمَطَف » . » هدش يرادهاگن  عونمم ، ظوفحم ، ِرِظَتحُملا » . » هنهک مرن و  کشخ و  هایگ  میشه » »

-137- نآرق -26-13- نآرق . - تسا هدـش  لامعتـسا  يّدـعتم  مزال و  ینعمب  ندـش ، مک  مشچ  رون  ندـناشوپ  ندرک ، دوبان  ندـش ، هنهک  و 
رگیدب يادـخ  هدـنیاشخب  مانب  همجرت :  391-380- نآرق -347-334- نآرق -276-268- نآرق -243-232- نآرق -211-202- نآرق -145

راتفگ یتسرد   ] هناـشن نینچ  رگا  نارفاـک  یلو  دش 2  هراپ  ود  هام  هک  دـش  کیدزن  زیخاتـسر  ناهج 1  هکنیا  رد  ناگمهب  ناـبرهم  ناـهج و 
دوخ يهتـساوخ  يوریپ  هب  تسا 3 و  دّمحم  یگـشیمه  راک  دنیوگ : ای  تسا و  رذگ  دوز  يوداج  دـنیوگ : دـننادرگب و  يور  دـننیب  ربمغیپ ]

ناشریگولج دوش  دنراد و  ربخ  نیشیپ  تشذگرـس  زا  دوخ  4 و  هدش ] ماجنا  یتسردب  و   ] تسا ياج  رب  راک  همه  هکنیا  اب  دنرمـش  شغورد 
 ] دّمحم يا  سپ  دناسر 6  دوس  دروآ و  يزاینیب  دیون  میب و  هکنیا  یک  یلو  تمکح  تسا و  دنپ  رسارس  نآ  هک  دشاب 5  يدب  یتشز و  زا 

هدنکارپ خلم  نوچ  هتشه ، ورف  ياهمشچ  اب  دننک 7  ناشزاوآ  تشز  یماجنا  رس  يوسب  هک  دسر  ارف  يزور  ات  رادم  ناشیاورپ  هحفص 116 ]
ام يهدنب  هک ] دوب  نینچ  زین   ] هتـشذگ رد  يزور 9  راوشد  هچ  دـنیوگ : نارفاک  نآ  دـنور و  زاوآ  يوسب  كانباتـش  دنوش 8 و  ردـب  روگ  زا 

یهاوخنیک دوخ  وت  دندش  هریچ  نمب  تفگ : دوخ  راگدرورپ  اب  دش 10 و  هدرزآ  دنتفگ و  شاهناوید  دندرمش و  وگغورد  شمدرم  ار  حون 
بآ ات  میدرک  ناور  بآ  ياههمشچ  وچمه  ار  نیمز  میدوشگ 12 و  نامسآ  ياهرد  یئوگ ] هک   ] میتخیر ورف  بآ  نانچ  سپ   11 نک . نم 

و  ] نامـشچ ولج  هب  هک  مـیدرب 14  هـتخت  خــیم و  زا  يرازبا  رب  ار  وا  هدـش 13 و  تشونرـسب  ام  دوب ز  ینامرف  هچ  دیـسر  مهب  ریز  ـالاب و  زا 
هب ار  نآ  یسک  ایآ  سپ  دشاب . ام  ناوت  يهناشن  ات  میدراذگ  ياجب  ار  یتشک  دننیب 15 و  دوخ  يازس  نارفاک  ات  دش  ناور  بآب  ام  ینابهگن ]

دوش سپ  يریگداـی  يارب  میاهدرک  ناـسآ  هچ  ار  نآرق  مه ] نونکا   ] 17 و یباذـع ! دوب و  یمیب  هنوگچ   16 دریگ ! دـنپ  نا  دروآ و ز  رطاخ 
يداب هک  يراتفرگ 19  هچ  دوب و  ام  زا  یمیب  هچ  و  ار ، ناـشربمغیپ  دنتـسناد  وگغورد  ناـیداع  زین  18 و  دشاب ! ّقح  دایب  دناوخب و ]  ] یـسک
باذع ام و  يروآمیب  تسا  هدوب  هنوگچ  سپ  دنکب 21  ياج  زا  هدمآ  رب  هشیر  نانبامرخ ز  نوچ  نامدرم ، هتسویپ   20 موش ، يزورب  تخس 

ار اهدیون  میب و  دومث  تلم  23 و  دنک !] ادرف  يهشیدنا  و   ] دریگ دای  هک  یسک  تسه  سپ  تسا  يریگدای  يهدامآ  نآرق  هکنیا  هتبلا   22 ام !
هک دوبن  یـسک  وا  زج  اـم  زا  رگم   25 میـشاب ! هناوید  هارمگ و  میوش و  دوخ  نوچ  یمدآ  وریپ  دوـش  هنوـگچ  دـنتفگ : دندرمش 24 و  غورد 

و  ] 27 تسا ! زارفندرگ  هک  وگغورد و  تسا  یک  دننادب : دـسرب و  ادرف  يدوزب  یلو  هاوخدوخ 26  تسا و  وگغورد  وا  یلب  دننک ! شماهلا 
شخب ادخ  نامرفب  امش  بآ  همـشچ  نک : ناشهاگآ  ابیکـش 28 و  شاب و  نیمک  رد  وت  میتسرف . رتش  ناششیامزآب  ام  میداد ]: دیون  حلاصب 
يرایب ار  دوخ  شیوخ  دنمروز ] نیدیب و   ] مدمه دومث  مدرم  دروخ 29  بآ  دوخ  زورب  مه  رتش  دیور و  بآ  مد  دوخ  تبونب  امش  تسا و 
ناشرس رب  تخـس  نانچ  يزاوآ  هک   31 هحفـص 117 ] ام [  رازآ  يروآمیب و  رگنب  سپ   30 دیربب . یپ  ار  رتش  دـیزایب و  تسد  وا  دنتـساوخ 

دوش سپ  میاهدرک  هدامآ  هدـنیآ  يهشیدـنا  هتـشذگ و  داـی  يارب  ار  نآرق  نونکا  دـندوب 32  هدرک  هلاچ  رد  کشخ  هاـیگ  نوچ  اـت  میدروآ 
ناهاگرحسب هک  طول  نادناخ  زج  میتخیرب  هزیرگنس  داب  اهنآ ز  رب  ام  دنتشادن 34 و  رواب  وا  نخس  طول  مدرم  33 و  دریگ ! نآ  زا  دنپ  یسک 

یتخس طول ز  هّتبلا  دسانش 36 و  تمعن  ردق  تسا و  رازگـساپس  هکنآ  میهد  شاداپ  نینچ  هک  دوب  ام  يوس  زا  یتمعن  هکنیا  میدناهر 35 و 
: میتفگ میدـناشوپب و  ناشمشچ  ام  دنتـساوخ و  ماک  وا  ناـنامهیم  زا  لدجب 37 و  شدـیون  میب و  رد  دـندوب و  لد  ود  نکیل  ناشدـناسرت  ام 

دیشچب میتفگ  تفر 39 و  ناشرس  رب  يرازآ  هتسویپ  ناهاگرحـسب  نادادماب  هچ   38 ام . دـیون  میب و  اب ] راکیپ  يهلابند   ] ام و رازآ  دیـشچب :
41 و دـشاب ! ّقح  دایب  یـسک  دوش  سپ  میدرک  ناسآ  مدرم  دـنپ  يارب  ار  نآرق  هکنیا  هّتبلا  ار 40 و  ام  دیون  میب و  ینامرفان  يازـس  باذع و 
هک میدرک  ناشراتفرگ  تخـس  نانچ  ام  سپ  دنتـشادنپ  غورد  ام  ياهناشن  يهمه  ناـشیا  دندوب 42 و  ناروآ  میب - ار  ینوعرف  نادـناخ  مه 

دنتسه ناگتشذگ  نآ  زا  رتدنمروز  رتهب و  امـش  نارفاک  رگم  سرپب ] اهبرع  هکنیا  زا  دّمحم  يا   ] دناهدنام 43 اناوت  يرورس  لاگنچب  یئوگ 
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تشپ دنوش و  هتسکش  ناشناگمه  يدوزب  یلو   45 دنرگدکی ! تشپ  مه  دنهورگ و  دنرادنپ  ای  دنداد 44  ناتتسدب  يدازآ  يهتشون  ای  و 
نآ رد  شتآ 48  دنیهارمگب و  ناراکدب  هّتبلا  رتراوگان 47 و  تسا و  رتخلت  هک  تسا  زیخاتـسرب  ناشداعیم  یلب   46 زیرگب ] يور   ] دننادرگب

50 و میناسر ] شماجنارسب  و   ] میدیرفآ هزادناب  زیچ  همه  ام  هچ  دیشچب 49  شتآ  شواسپ  ناشدنیوگ ] و   ] دنشک ناششتآب  يورب  هک  زور 
هچنآ نوچ   52 دنک ! نآ  دای  تسه  یـسک  سپ  میدرک  دوبان  ناتنید  ناوریپ  هّتبلا  تسین 51 و  ندز  مه  رب  مشچ  کی  دـننامه  زج  ام  نامرف 
یتسار هاگیاجب  دنیاهرهن 55  رانک  رب  اهناتسب  هب  ناراکزیهرپ  هّتبلا  داتفین 54 و  ملق  زا  نآ  گرزب  کچوک و  هک  دوب 53  اههمانراکب  دندرک 

َو ُۀَعاّسلا  َِتبَرَتقا  [ » هحفص 118 تسا [ . هیآ  جنپ  هاجنپ و  یّکم و  هروس  هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرـسفم : نخـس  دوب . اناوت  ناطلـس  هاگـشیپ  هک 
تمایق و ندـش  کیدزنب  تسا  مدرم  ندـناسرت  دوصقم  و  دـش . کیدزن  دوشیم  اپب  زیخاتـسر  هک  تعاـس  نآ  ینعی  يربط :  1 ُرَمَقلا » َّقَشنا 

مدرم دوب  هّکمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زونه  هک  هاگنآ  نآ و  ندیسر  ارف  زا  شیپ  تمایق  یتخس  يارب  مدرم  یگدامآ  ناهج و  يدوبان 
دنایامن اهنآب  نوچ  دوخ و  يربمغیپ  یتسرد  نخـس و  یتسار  يارب  داد  ناشن  اهنآب  ار  هام  نتفاکـش  ترـضح  نآ  دنتـساوخ  ياهزجعم  اـجنآ 

هتفگ کـلام  سنا  -511-529 و  نآرق -45-1- نآرق «. - ٌّرِمَتـسُم ٌرحِـس   » ات هیآ  هکنیا  ینعم  تسا  هکنیا  درک و  وداج  ار  ام  دّـمحم  دـنتفگ :
هتفگ وا  زین  و  دندید . ودنآ  نایم  زا  ار  ارح  هوک  هکيروطب  داد  ناشن  هراپ  ود  ار  رمق  ترـضح  نآ  دنایامنب  یتیآ  دنتـساوخ  ربمغیپ  زا  تسا 

هک تسا  نانچ  و  رمقلا » ّقشنا  دـق  و   » دـناوخ هفیذـح  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا  زین  و  داد . ناـشن  هکم  مدرمب  ار  هاـم  نتفاکـش  راـب  ود  تسا 
هک دـمآ  تقو  دـش  هتفاکـش  رمق  نوچ  تسا  رمق  قاشنا  یکی  تعاس  مایق  برق  مالعا  زا  تفگ : درک و  تعاس  ماـیق  تمـالعب  رمق  قاقـشنا 

فالخ هکنیا  تسین و  تقو  زونه  ینعی  دـش  دـهاوخ  هتفاکـش  هاـم  و  رمقلا » ّقشنیـس  و   » هک تسا  نآ  ینعم  تفگ : اـطع  و  دزیخرب ، تماـیق 
هک ادـخب  دـنگوس  تسا : هتفگ  وا  زین  دـیرگنب و  دـیرگنب ، دومرف : ربمغیپ  دـش و  هراپ  ود  هام  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ  عمجم : تسا . عامجا 

ماـن ار  اـهنآ  زا  رفن  دـنچ  هکنیا  هک  دـناهدرک  تیاور  باحـصا  زا  یهورگ  ار  بـلطم  هـکنیا  و  مدـید . هاـم  يهراـپ  ود  ناـیم  زا  ار  ارح  هوـک 
نب نامثع  رگم  دنراد  ار  هدیقع  هکنیا  نیرّسفم  زا  یهورگ  رمع و  نب  هّللا  دبع  نامیلا و  نب  ۀفیذح  کلام ، سنا  دوعـسم ، هّللا  دبع  میربیم :
زین یخلب  تسا و  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  ینعم  نیمه  و  رمقلا » ّقشنیـس   » تسا هکنیا  هیآ  يانعم  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  هک  اطع 

ربمغیپ باحـصا  نایم  هک  یترهـش  دناهدرک و  عامجا  نآ  رب  نیملـسم  اریز  تسین  تسرد  هدیقع  هکنیا  یلو  تسا  هدرک  راکنا  ار  رمقلا  ّقش 
ناهج مدرم  رگید  تفاکش و  هام  دش  هچ  هک  دنک  يریگ  هدرخ  یسک  رگا  و  دوش ، رکنم  ار  نآ  یسک  هکنیا  زا  تسا  ریگولج  تسا  هتـشاد 

يهطساوب - 1 تسا : نکمم  هچ  تسین  تسرد  ضارتـعا  هکنیا  هک  تسا  هحفص 119 ] هکنیا [  باوج  درکن ! طبـض  ار  نآ  خیرات  دندیدن و 
هراتس و نداتف  ورف  هکنانچ  دنرادن  ثداوح  هنوگنیا  هب  یهّجوت  مدرم  رتشیب  دناهدوب 3 - باوخب  مدرم  تسا 2 - هدنام  هدیشوپ  اهمشچ  زاربا 

هدش هتفگ  مه  اب  تمایق  ندش  کیدزن  هام و  نتفاکـش  هک  هیآ  رد  و  دنتـسه . لفاغ  نآ  زا  دنوشیمن و  رادربخ  رتشیب  ار  نآ  بورغ  عولط و 
ياههناشن اهطرش و  زا  ترضح  نآ  نارود  يربمغیپ و  تسا و  ترـضح  نآ  يربمغیپ  يهناشن  هام  نتفاکـش  هک  تسا  تهج  هکنیا  زا  تسا 

هراـبود دـمآ  مهب  تفاکـش و  مین  ودـب  لّوا  هک  تفاکـش  هاـم  تبون  ود  بش  کـی  رد  تفگ : کـلام  سنا  فشک : تسا . تماـیق  یکیدزن 
قلاخ رورپ ، نمـشد  رامگ و  يزور  تسا  نامحر  تسا : هتـشون  نینچ  هیآ  هکنیا  هّللا و  مسب  ینعم  رد  رارـسالا  فشکب  زین  و  دـش . هتفاـکش 

، ربخیب ّقح  زا  وا  يهنیـس  رطخ و  تلزنم و  اب  اـیند  رد  ینیب  ار  یکی  ردـپ ، زا  هن  رداـم  زا  هن  مدآ  يهدـنراگن  رثا ، نیع و  عدـبم  ّرـش ، ریخ و 
ّانِإ  » دیامرفیم هّزعلا  ّبر  هک  تسا  نآ  رس  رب  راتـسد  هن  ياپ و  رد  شفک  هن  رگج ، رب  یئانـشآ  غاد  لد و  رد  نامیا  تخرد  ینیب  ار  يرگید 
وا دوتسب  میرک ، یلوسر  داتسرف  قلخب  میحج ، ران  زا  دناهر  ار  نانمؤم  میلس ، بلق  دهد و  نامیا  هک  وا  تسا  میحر  ٍرَدَِقب » ُهانقَلَخ  ٍءیَش  َّلُک 

ناشراسخر رب  توادع  رابغ  دمآ ، رب  ناشاههنیس  زا  دسح  دود  تساخ ، رب  ناگناگیب  ياهناج  زا  روش   573-532- نآرق . - میظع قلخ  هب  ار 
رب رحب  رگ  بجع  هچ  دوب . رمق  قاقشنا  ار  بیبح  یفطصم  دوب  رحب  قالفنا  ار  میلک  یسوم  دمآ . دیدپ  رمق  قاقـشنا  هک  تعاس  نآ  تسـشن 

يهبوجعا دراد . رثا  يو  هب  یمدآ  دصق  دسر و  ودب  یمدآ  تسد  تسا ، سوملم  بوکرس و  رحب  هک  تشگ  هتفاکـش  اصع  برـضب  یـسوم 
تشگنا ود  تراشا  هب  هگناو  رـصاق  يو  هب  ندیـسر  زا  سنا  ّنج و  تسد  زجاع و  نآ - تفایرد  زا  نایملاع  هک  تسا  رمق  قاقـشنا  تکلمم 
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ندوب کیدزنب  ّقح  يوس  زا  تسا  يرابخا  هکنیا  یسوط : خیش  نایبت  تشگ . رهاظ  ارورم  هزجعم  هکنیا  تشگ و  هتفاکش  یفطـصم  كرابم 
لثم تسا  هغلابم  ینعم  لـعتفا  نزو  رد  دیـسر و  شتقو  دـش و  کـیدزن  ینعی  َِتبَرَتقا »  » سپ نآ ، ماـگنه  ندیـسر  و  هحفـص 120 ] تمایق [ 
هدش رمقلا  قش  هک  دش  رکنم  یخلب  يرـصب و  نسح  لثم  سک  ره  و  درک . تسرد  بابک  دایز  ینعی  يوتـشا »  » دوب و اناوت  دایز  ینعی  ردتقا 

دنامهفیم ار  هتـشذگ  ینعم  َّقَشنا »  » يهملک نوچ  تسا ، هدش  نآرق  رهاظ  زا  رادرب  تسد  دش  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  دـیوگب  دـهاوخب  تسا و 
دوعسم هّللا  دبع  زا  تسا  هدش  تیاور  هام  نتفاکـش  و  دوب . دهاوخ  نآ  يزاجم  ینعم  تسا  هدنیآ  دوصقم  میئوگب  رگا  دش و  هتفاکـش  ینعی 
یئانتعا سپ  دـناهدرک ، نآ  رب  عامجا  ناناملـسم  میهاربا و  دـهاجم و  معطم و  نب  ریبج  ساّبع و  نبإ  هفیذـح و  رمع و  نبإ  کلام و  سنا  و 

-41-28- نآرق . - تسا مک  شراد  فرط - هک  تسا  ياهدیقع  تسا و  ربمغیپ  باحصا  نایم  روهشم  فالخ  رب  نوچ  تسین  فلاخم  لوقب 
: هتفگ راّطع  نایبلا : حور  وا  نانس  غیت  ریبد ز  يهماخ  نوچ  خرچ  يهزبس  حول  رب  هدراچ  هام  تشگ  درف : هتـشون : ینیـسح   355-345- نآرق

تراشب زجعم  يهباّبـس  زا  دز   || تراشا  ریت  رـس  رب  ار  هم  وچ  تفگ : یماج  هتفات و  سپ  زا  شنامرف  زا  رهم   || هتفاکـشب  وا  تشگنا  ار  هاـم 
رب قش  ّطخ  دز  مقر   || تشپ  ملق  رب  شتسد  تشاد  نوچ  یلب  هاجنپ  ود  زا  تصـش  وا  تخاس  ار  لهچ   || هام  يهقلح  رود  مین  دش  نون  ود 

: تسا هتفگ  یّمق  یفاص : تفاکش  خرچ و  رب  تشگ  همین  ود  سپ   || تفاتـش  دینـشب و  رما  هک  رمق  سپ  تسا : يونثم  رد  تشگنا و  ود  هم 
یّمق زین  و  دوب . دـهاوخن  تلاسر  يربمغیپ و  تمایق و  رگم  تسین  يربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  سپ  دـش و  کیدزن  تماـیق  ینعی 
دورف ربمغیپ و  شیادـیپ  يهطـساوب  ینعی  ساـبقملا : ری  هحفـص 121 ] تسا [ . کـیدزن  مئاـق  روـهظ  ینعی  تسا : هدـش  تیاور  تسا : هتفگ 

: یناشاک تالیوأت   147-145- یقرواپ «. - 10» تسا نآرق  ياههناشن  زا  نآ  دش و  هراپ  ودب  هام  دش و  کیدزن  زیخاتـسر  زور  ناخد  ندـمآ 
هک نشور  یکی  تسا : يور  ود  ياراد  هام  دـننامب  تسا و  بلقب  هراشا  رمق  هک  تسا  زیخاتـسر  شیادـیپ  يهناشن  يور  نآ  زا  هام  نتفاکش 

تسا نشور  حور  زا  بلق  دریگیم  ینشور  دیشروخ  زا  هام  هک  نانچمه  تسا و  سفن  يولهپ  رد  هک  کیرات  يرگید  تسا و  حور  يوسب 
تسا تالیوأت  يهلمج  ود  هکنیا  ياجب  رخآ  يهلمج  هکنیا  . ] مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  روهظ  هب  تسا  لد  نتفکش  هام  نتفاکش  و 

ام ربمغیپ  تّوبن  تامالع  زا  رمق  قاقـشنا  نوچ  هتـشون : یجیهال  ریـسفت  رمقلا .] رود  یف  هروهظل  دّـمحم  روهظ  نع  هقالفنا  رمقلا  قاقـشناف  »
و دـش . هراپ  ود  هام  کلام  سنا  تیاورب  ای  دفاکـشیم ، هام  يدوزب  ینعی  يواطنط : خـلا . تسا - تعاس  بارتقا  تاـمالع  زا  وا  ناـمز  تسا 

رایسب نارود  رد  ار  هام  زج  تسا  هدش  ادج  نیمز  زا  ینامـسآ  تارک  زا  کی  چیه  دناهتفگن  تئیه  ملع  زورما  نادنمـشناد  هک  تسا  بیجع 
سپ ندش ، ادـج  تسا و  نتفاکـش  دوخ  مه  هکنیا  و  داتفا . شدرگب  نآ  رودـب  دـش و  ادـج  نآ  زا  هام  تشگیم  دوخ  رود  نیمز  هک  میدـق 

زا هکنانچ  دوب  رادومن  نآ  نایم  زا  ارح  هوک  هک  دـندید  هراپ  ودـب  ار  نآ  شیرق  طـقف  هکنیا  يارب  هن  تسا  یملع  تازجعم  زا  هاـم  نتفاـکش 
نآ ءزج  هک  نیمز  زا  هام  یئادـج  زا  تسا  يروآدای  تسا  هدـش  ادـیپ  تّوبن  يربمغیپ و  نامز  رد  هچنآ  هکلب  تسا  هدـش  لـقن  دوعـسم  نبإ 

و دـش . ادـج  نیمز  زا  نآ  نیمز  نتفاکـش  سپ  زا  دوب و  نیمز  ءزج  مه  نیـشیپ  نارودـب  دـش ، هراـپ  ود  دوخ  هاـم  هکناـنچ  سپ  تسا ، هدوب 
دش و نتفاکـشب  ّصتخم  هام  ینامـسآ  مارجا  نایم  زا  ارچ  هن  رگ  تسا و  نآ  لیدبت  هدام و  يهیزجت  ندـنامهف  بلطم  هکنیا  نایب  زا  دوصقم 
رد هک  درک  یـسراو  دیاب  سپ  دوشیم . هحفـص 122 ] وگتفگ [  هام  زا  زورما  شناد  رد  هکنوچ  درکن . باختنا  ادخ  ار  اههراتـس  دیـشروخ و 

روشنم ّقر  و  تسا ، نیمز  زا  هتفاکش  هام  تسا و  نیمز  ینورد  ياهتمـسق  هک  ِروُجـسَملا » ِرحَبلا   » تسا هدش  هتفگ  هنوگچ  هروس  دنچ  هکنیا 
يهمه و  نادابآ . نوکـسم و  يهدش  فشک  ياهتمـسقب  تسا  هراشا  هک  ِروُمعَملا » ِتیَبلا   » و نّدمت . ملع و  ذغاک و  نارودب  تسا  هراشا  هک 

نیمّجنم یـضعب  يروباـشین :  252-231- نآرق -101-81- نآرق . - شناد مـلع و  لیــصحتب  کـیرحت  تـسا و  مدرم  يروآداـی  يارب  اـهنیا 
رگید يهراپ  دننام  يزیچ  تسا و  هدش  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  هام  زا  ياهراپ  هک  تسا  هدـش  نایامن  دـننام  فوسخ  یتروص  دـیاش  دـناهتفگ :

تـسین ینامز  یکیدزن  تمایق  یکیدزن  زا  دوصقم  و  مّجنم . لوق  زا  تسا  رتهب  حیحـص  تیاور  لقن و  یلو  تسا . هدوب  نایامن  اـضف  رد  هاـم 
تسا و یندـش  هنوگ  نیمهب  مه  تماـیق  هک  دـنمهفب  دـندید  ار  نآ  نوـچ  هک  تسا  مدرم  نتفریذـپ  يارب  یگداـمآ  لـقعب و  یکیدزن  هکلب 
زا هک  سب  نیمه  رمقلا  ّقش  توبث  يارب  يدـنواهن : نمحّرلا  ة  دـنامن . راکنا  يارب  یلاجم  نآ  ندـید  زا  سپ  و  تسا . لوبق  مهفب و  کیدزن 
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شزرا ناشنخـس  دـندیدن ! ایند  ياهاج  رگد - ارچ  هک  دـناهدرک  نآ  رد  ّکش  هک  اهنآ  و  تسا . هدوب  مّلـسم  ناناملـسم  ناـیم  ناـمز  میدـق 
هدوب و قفا  فالتخا  ای  دناهدوب  باوخ  مدرم  ای  هدوب  ربا  دیاش  دنوشیمن و  فوسخ  دننام  ثداوح  هنوگنیا  هّجوتم  مدرم  رتشیب  نوچ  درادـن .
-465- یقرواپ «. - 11» دشاب مامت  نیرـضاح  رب  تّجح  ات  درک  مورحم  هثداح  هکنیا  ندید  زا  ار  مدرم  رتشیب  دنوادخ  یتحلـصم  يارب  دـیاش 

شمارآ هک  نانچمه  دنازرلیم  ار  نآ  هک  رفاک  لدب  تسا  یتخس  روآسرت  يهلمح  ماجناب  ات  زاغآ  زا  هروس  هکنیا  نآرقلا : لالظ  یف   467
هحفـص 123] دـننام [  دـیون  میب و  فدـه  يور  تاـیآ  اـههلمج و  درادیم . هدوـسآ  ار  نآ  هک  نمؤـم  يارب  تـسا  يراد  هـنماد  یمرگلد  و 

سّفنت لاجم  ار  وا  زاب  ِرُُذن » َو  ِیباذَع  َناک  َفیَکَف   » هک دراشفیم  دنازرلیم و  اههلمج  نیاب  ار  هدنونش  دنزیم و  رود  هتـسویپ  مهب  ياههقلح 
بعر و کی  ره  زاغآ  هک  دراد  یبسانتم  بوانتم و  ياهـشخب  هروس  هکنیا  ٍرِکَّدُم .» نِم  لَهَف  ِرکِّذِلل  َنآرُقلا  اَنرَّسَی  دََقل   » دیوگیم دـهدیم و 
مارآ و مرن و  یئاضف  هروس  نایاپ  رد  دوشیم و  زاغآ  رتکانلوه  رتتخـس و  يرگید  تفای  ماجنا  نوچ  دـنکیم و  داجیا  لد  رد  ّصاـخ  يزرل 
- نآرق -227-168- نآرق -123-88- نآرق «. - ٍرِدَتقُم ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقدِص  ِدَعقَم  ِیف  ٍرَهَن  َو  ٍتاّنَج  ِیف   » هتفگ تسا و  هدـش  مهارف  شخب  دـیما 

کیدزن زیخاتسر  هک  دنازرلیم  لدب  هدید  مشچب  هچنآ  زا  رتتخس  ار  هدنونش  تسا و  لسگ  دنویپ  هدننک و  هریخ  هروس  زاغآ  رس   541-470
ترجه زا  شیپ  هّکم و  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  رتاوتم  تایاور  و  دروآیم . دایب  ار  هاـم  نتفاکـش  يّوج و  يهثداـح  نآ ، سپ  زا  دـش 

اهنآ يهتفگ  هن  رگ  دـندشن و  هثداح  هکنیا  رکنم  نارفاک  تسا و  هدوب  ینم  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  طـقف  تسا و  هدوب 
تـسین ناگتـشذگ  دننام  ربمغیپ  دیوگیم  هک  یتیآ  موهفم  اب  تسا  راگزاسان  هام  نتفاکـش  تیآ  هک  تسه  بلطم  کی  اجنیا  دشیم . لقن 

ناینیـشیپ نوچ  ینعی  َنُولَّوَألا » اَِهب  َبَّذَـک  نَأ  ّالِإ  ِتایآلِاب  َلِسُرن  نَأ  انَعَنَم  اـم  َو   » تیآ 59 ءارـسا  هروس  دـشاب ، نداد  ناشن  هزجعم  رومأم  هک 
طقف ربمغیپ  هک  تسا  هدش  هتفگ  ات 93  زا 88  هروس  نامه  رد  زین  و  دش . هزجعم  تیآ و  نداتسرف  زا  ریگولج  ار  ام  دندرمش  غورد  ار  تایآ 
هراپ سپ   686-605- نآرق . - دروایب شدـننام  تسا  نادـیم  درم  هک  ره  هک  تسا  نآرق  وا  يهزجعم  هناـگی  ّقح و  يهداتـسرف  تسا و  مدآ 

ربمغیپ هب  تاماهلا  شور  فالخ  رب  زین  تسا و  ینآرق  صوصن  فالخ  رب  هزجعم  کـی  ناونعب  نارفاـک  شهاوخ  شریذـپ  يارب  هاـم  ندـش 
يوس هب  دناشکیم  ار  ربمغیپ  دوخ  نآرق  نیمه  اب  تسا و  ینایامن  زجعم  دوخ  هک  تسا  هدوب  نآرق  اب  طقف  ترـضح  نآب  یحو  نوچ  تسا ،

بجوم هب  هک  ار  رمقلا  ّقش  يهّیـضق  سپ  یخیرات  ثداوح  رد  مه  تسا و  نایامن  تادوجوم  رد  هک  ّقح  تایآ  رد  ینیب  کـیراب  هعلاـطم و 
هحفص تسا [ . تّوبن  ماقم  ندنایامن  وا و  تشادگرزب  يارب  هکلب  تسا  ترـضح  نآ  يربمغیپ  تابثا  يارب  هن  مینکیم  لوبق  رتاوتم  ثیدح 

زا  || قاقـشنا  هکنیا  تسه  دـنیوگ  ياهراـپ  لوسر  تشگناـب  دـش  قـش  رمق  هک   || لوـبق  ار  ّتلم  لـها  بلغا  تسه  هاـشیلع : یفـص  [ 124
رمق ّقش  دوب  شیاهناشن  زا  تفهن  ردنا  تسا  دمحا  تمایق  دوخ   || تفگ  تسار  عقاو  تشگ  هکنیا  تفگ  هکنآ  قایـس  رد  تمایق  تامالع 
نّیب یناعم  هکنیا  فراـع  دزن  نارکنم  رب  نتـشیوخ  دوجو  رد   || ناـشن  ار  تماـیق  رگ  دـشاب  هداد  رظن  ردـنا  تفگـش  ینعم  هکنیا  تسین  ||  

دوشیم در  هک  تسا  هدنور  يوداج  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  - 1 يربط :  2 ٌّرِمَتسُم » ٌرحِس   » تسا نکمم  یمشچ  هتسب  دمهفن  رگ   || تسا 
تسا وداج  راک  هکنیا  دنتفگیم : نیکرشم  تفرگیم  هام  نوچ  تسا : هتفگ  كاّحـض  ندنامن و  ندرک و  رذگ  ینعمب  رورم  زا  دنامیمن  و 
يهملک تسا : هتفگ  تسا  برع  نخـسب  يانـشآ  هک  هرـصب  مدرم  زا  یـضعب  دـنتفگ 2 - وداـج  مه  ار  ص ]  ] ربـمغیپ لـمع  يور  هکنیا  زا  و 

- نآرق -373-361- نآرق -19-1- نآرق . - تخس يوداج  ینعی  ٌّرِمَتـسُم » ٌرحِـس   » نامـسیر و ندیبات  راوتـسا  ینعمب  تسا  رارما  زا  ٌّرِمَتـسُم » »
ره ینعی  فشک :  3 ٌّرِقَتـسُم » ٍرمَأ  ُّلُک  . » تسین بیجع  وا  زا  تسا و  نیمه  دّمحم  راک  هک  تسا  ناور  هدـنور و  ینعی  حوتفلا : وبا   441-423
هچ ره  نوچ  دسریم  دوخ  يهجیتن  فدهب و  يزیچ  ره  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوشیم . ماجنا  هاوخان  هاوخ و  تسا  هدـش  تشونرـسب  هچ 

دشاب ٍرمَأ » ُّلُک   » يارب ربخ  ات  دناهدناوخ  ءار  ولج  يادص  عفر و  اب  ٌّرِقَتـسُم » : » عمجم  26-1- نآرق . - تباث تسا و  رقتـسم  دسرب  دوخ  تیاغب 
دب ای  بوخ  زا  يراک  ره  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  دشاب و  رما  تفـص  ات  دناهدناوخ  ءار  ریز  يادـص  ّرج و  اب  تسا و  تباث  يزیچ  ره  ینعی 

يدوزب دـشاب  ایندـب  رگا  هک  تسا  یتقیقح  ار  يراک  ره  خزود 2 - ای  تشهب  رد  دـسرب  نآ  دـب  بوخ و  يهجیتن  ات  تسا  تباث  اـج و  رب  اـپ 
: عمجم  4 ٌرَجَدُزم » ِهِیف  ام  [ » هحفص 125  ] 87-73- نآرق -19-7- نآرق . - دش دهاوخ  هتخانـش  تبقاع  دشاب  ترخآب  رگا  دوشیم و  رادومن 
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ٌۀَمکِح  » 22-1- نآرق . - ناشیا دنپ  تسا و  نارفاک  يریگولج  يهلیسو  تسا و  نآرق  رد  دمآ  ناشرس  رب  هچنآ  ناگتشذگ و  رابخا  ینعی  - 1
یتمکح نآرق  اسر 3 - تسا و  یغلاب  تمکح  نآرق  اسر 2 - غلاب و  تسا  یتمکح  تسا  نارفاـک  ریگولج  هچنآ  ینعی  - 1 فشک :  5 ٌۀَِغلاب »

زیچ هـچ  ینعی  دـهدیمن 2 - يدوس  اهدـیون  میب و  ینعی  - 1 فشک :  5 ُرُذُّنلا » ِنُغت  اـمَف   » 19-1- نآرق . - مدرمب هدیـسر  دـنوادخ  زا  تسا 
ریذن عمج  ای  راذنا  ینعمب  تسا  ردصم  ای  دوشیم : ینعم  ود  رذن »  » دـشابن و روآ  دوس  دوخ  نآ  رگا  تسا  دـیون  میب و  زا  يزاینیب  بجوم 

تئارق ود  ره  فاک  نوکـس  ّمض و  اـب  ٍرُُکن » : » عمجم  6 ٍرُُکن » ٍءیَش   » 24-1- نآرق . - ناربمغیپ دـنهدیم و  دـیون  میب و  هک  اهنآ  ینعی  تسا 
ُعدَـی َموَی  مُهنَع  َّلَوَتَف   » 34-26- نآرق -16-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  لـعاف  مسا  تروصب  فلا  اـب  دـعب  هیآ  رد  عشخ »  » تسا و هدـش 

تسا 2- يرگید  هلمج  زاـغآ  خـلا » َموَی -  » نکم و نارفاـکب  یئاـنتعا  ینعی  ماـمت  هلمج  تسا و  فقو  مهنع  رد  - 1 عمجم :  6 خلا » ِعاّدلا -
زا يور  دنتفریذپن 3 - تنخـس  ایندـب  نوچ  نکم  تعافـش  اهنآ  يارب  نکم و  نارفاکب  انتعا  وت  دـنکیم  توعد  یعاد  هک  زور  نآ  رد  ینعی 

يوسب هدارایب  تسا و  هداتفا  ورف  ناشاهمـشچ  زور  نآب  هک  اـهنآ  زا  نادرگب  ور  ار 4 - دوخ  يازـس  دننیبیم  توعد  زور  هک  نادرگب  اهنآ 
هب - 1 عـمجم :  14 اــِنُنیعَِأب » يِرَجت   » 142-135- نآرق -43-1- نآرق . - شاـب زور  نآ  يهشیدـناب  رادــم و  ناـشاورپ  دـنودیم 5 - توعد 
زا ام  هک  بآ  ياههمـشچ  يور  دـش 3 - هناور  ام  ناگتـشرف  نیرومأم و  روضحب  - 2 22-1- نآرق . - دـش هناور  بآ  رب  یتشک  ام  یناـبهگن 

دوخ تردـق  يهناشن  ار  قرغ  نافوط و  يزاـس و  یتشک  لـمع  هکنیا  ینعی  عمجم :  15 ًۀَـیآ » اهانکََرت  . » دـش هناور  یتشک  میدروآ  رد  نیمز 
ياجب دوخ  تردـق  هحفـص 126 ] يهناشن [  يارب  ار  ناـهج  ياـهیتشک  یتشک و  نتخاـس  نتفرگ  داـی  فشک :  18-1- نآرق . - میداد رارق 
تسه یسک  ایآ  - 2 دریگ ! دنپ  دسرتب و  دنک و  هشیدنا  و  دنک ! دای  هک  تسه  یـسک  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   15 ٍرِکَّدُم » نِم  لَهَف  . » میدراذگ

ظفح و يارب  ار  نآرق  - 1 رخف :  17 ِرکِّذِلل » َنآرُقلا  اَنرَّسَی   » 24-1- نآرق . - دننک کمک  ار  وا  ات  دریگب ! دای  يزیچ  هک  دشاب  ملع  لابندب  هک 
یسک تسه  ایآ  سپ  میدرک  ناسآ  نتفرگ  دنپ  يارب  ار  نآ  - 2 دناوخب ! دنک و  رب  زا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  سپ  میدرک  ناسآ  ندرک  رب  زا 

دـنرب و تّذـل  شندینـش  زا  دبـسچب و  اهلدـب  هک  میدرک  يروجب  ار  نآ  ینعی  - 3 32-1- نآرق ! - دریگ دـنپ  درآ و  داـی  دوش و  رّکذـتم  هک 
مهف سک  همه  تسا و  ناسآ  هک  دـش  يروآدای  نآرق  ص ]  ] ربمغیپ يارب  دوب  یتشک  ناـفوط و  يهزجعم  حون  يارب  نوچ  دنوشن 4 - ریگلد 

هک تسه  یسک  ایآ  سپ  دوش . نآ  رکنم  یسک  وت  زا  دعب  هن  دهاوخب و  ار  نآ  ندنایامن  وت  زا  سک  هک  تسه  جاتحم  هن  هک  یقاب  هشیمه  و 
اب ًارََشب » : » عمجم  24 ًادِحاو » اّنِم  ًارََـشب  َأ  . » دوش دـنمهرهب  نآ  زا  دـشاب و  هتـشادن  رگید  يروآدایب  يزاین  دوش و  هّجوتم  دوخ  داهن  ترطفب و 

لاح بصن  تروص  رد  تسا و  هدش  هداتـسرف  یمدآ  ایآ  ینعی  دشاب  ثعبی  لعاف  بیان  عفر  تروص  رد  هک  دـناهدناوخ  ود  ره  بصن  عفر و 
جنر رد  میتسه 2 - يراـتفرگ  یهارمگ و  هب  - 1 تفگ : ساـّبع  نبإ  حوتفلا : وبا   24 ٍرُعُس » َو  ٍلالَـض   » 47-38- نآرق -27-1- نآرق . - تسا

20-1- نآرق . - دوب میهاوـخ  ّقـح  زا  يرودـب  تفگ : بهو  میـشاب 5 - یگناوـید  رد  تفگ  ءاّرف  میـشاب 4 - هـتخورفا  شتآ  رد  میتسه 3 -
حلاص نخـس  لقن  دناهتفگ  تسا و  هدش  هدناوخ  صخـش  مّوس  يهغیـصب  ای  صخـش و  مّود  تروصب  ءات  اب  حوتفلا : وبا   26 ًادَغ » َنوُمَلعَیَس  »

. دوش مولعم  تمایق  هب  هک  ناـشیا  اـب  تسا  ّقح  نخـس  دـناهتفگ  یـضعب  دـننادب و  تماـیق  يادرف   22-1- نآرق : - تفگ حـلاص  ینعی  تـسا 
تسار دسرب  باذع  هک  ادرفب  هحفص 127 ]  ] 40-33- نآرق  - ینعی تسا  يراتفرگ  زور  ادرف و  ًادَغ »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  فشک :
اوَدانَف . » تسا هدناوخ  ءار  فیفخت  نیـش و  ّمض  اب  دهاجم  تسا و  هدـناوخ  ءار  دـیدشت  اب  هبالق  وبا  عمجم :  26 رشا » . » دوش رادومن  غورد  و 
رمحا  » ار وا  دـندرک و  توعد  فلاـس ] نب  دادـق   ] ماـنب ار  دوخ  ياـهوجارجام  رارـشا و  زا  یکی  ینعی  عـمجم :  29 خـلا » یطاعَتَف - مُهَبِحاص 

تخادـنا و واب  يریت  تسـشن و  نآ  نیمک  رد  ای  دنتـشک و  اـهنآ  تفرگ و  ار  رتش  وا  دـنزیم ، لـثم  برع  وا  تمائـشب  دـندیمانیم و  دومث »
ینعم هب  حتف  اب  دناهدناوخ ، ءاظ  رـسک  حتف و  اب  فشک :  31 ِرِظَتحُملا » ِمیِشَهَک   » 31-1- نآرق . - شتشک درک و  هلمح  نآب  ریـشمش  اب  سپس 

ینعمب میشه  و  تسا ، هدرک  تسرد  ار  اجنآ  هکنآ  هریظح و  بحاص  ینعمب  رسک  اب  و  دنفسوگ ، شیاسآ  يارب  تسا  هدش  هریظح  هک  اجنآ 
36 اوَراـمَتَف » . » دـنکارپیم فرط  رهب  داـب  هک  تسا  راوید  مرن  كاـخ  میـشه  تفگ : ریبـج  نب  دیعـس  عمجم :  25-1- نآرق . - کشخ هاـیگ 
- ِیباذَع اُوقوُذَف   » 13-1- نآرق . - ّقح راتفگ  رد  دـندوب  لد  ود  دـندرک و  کش  ناربمغیپ 2 - اب  دـندرک  وگتفگ  لادـج و  ینعی  - 1 عمجم :
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تـسا هناحبـص  يراتفرگ  يارب  مّود  تسا و  مشچ  يدوب  انب  يراتفرگ  يارب  لّوا  هک  تسا  ور  نآ  زا  هیآ  هکنیا  رارکت  عمجم :  39 - 37 خلا »
تسا و حیـضوت  يارب  خلا » َناک - َفیَکَف   » ولج ياههلمج  رارکت  رخف :  20-1- نآرق . - دنتـشگ دوبان  دعب  دندش و  روک  لّوا  هک  يدوبان ، و 
24-1- نآرق : - متفگیم نم  دـمآ  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : رمع  يربط :  45 َُربُّدلا » َنوُّلَُوی   » 40-25- نآرق . - بلطمب نداد  ّتیمها  مـیظعت و 

ُمَزُهیَس : » دومرفیم درکیم و  تکرح  دوخ  هرز  اب  ربمغیپ  مدید  دندش  هتـسکش  نارفاک  دش و  ردب  گنج  زور  نوچ  دننیب  تسکـش  یگمه 
: يربط  49 ٍرَدَِـقب » ُهانقَلَخ  ٍءیَـش  َّلُک  . » تسا ردـب  گـنج  زور  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم   135-115- نآرق : - هک تفگ  دـیز  نبإ  خـلا » ُعمَجلا -
و دش . لزان  هیآ  هکنیا  دندرکیم  ردق  رد  لدج  و  هحفص 128 ]  ] 36-1- نآرق  - تموصخ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  اب  نیکرشم 

هچنآ ای  تسا  ردـقب  هتـشذگ  راـک  يهجیتن  اـیآ  مینک  هچ  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  يدرم  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ 
نون ّمض  اب  فشک :  54 ٍرَهَن » َو  . » تسا هدامآ  يراک  يارب  یسک  ره  هک  دیهد  ماجنا  دوخ  يهفیظو  راک و  امش  دومرف : ترضح  نآ  مینکیم !

- نآرق . - دنرادن یکیرات  بش و  زگره  هک  دنتـسه  زور  رد  هشیمه  دشاب : نینچ  ینعم  ات  دشاب  زور  ینعمب  راهن  عمج  هک  دـناهدناوخ  ءاه  و 
يهدـعو دـنوادخ  هک  یئاج  رد  دوـشیمن 2 - هاــنگ  هدوـهیب و  نآ  رد  هـک  ّقــح  سلجم  رد  ینعی  - 1 فـشک :  55 ٍقدِص » ِدَـعقَم   » 12-1

دوشیم و ریگلد  تبقاع  تسا  داش  شوخ و  یمدآ  هک  یئاج  ره  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  درک 3 - دهاوخ  تسار  ار  شناتسود 
یهر دوـصقم  هتـشون : رارـسالا  فـشک  رد  مه  و  تسا ، تقیقح  تسا و  تشهب  رد  هک  قدـص  دـعقم  رگم  دـیآیم  لاوزب  دـنکیم و  اـهر 

فرش و تبرق و  تعلخ  هکنیا  مکح  يارس  رد  ار  یبرع  يافطصم  ام  دراد ، صیصخت  بیرقت و  مقر  َدنِع »  » يهملک دوب  وت  يور  وت  يوکز 
- ٍقدِص ِدَعقَم  ِیف   » هک میهن  ناشیا  رانک  رد  ادرف  نانمؤم  شور  ردـق  رب  تبتر  تعلخ و  نیمه  ّیبر » دـنع  تیبا  : » تفگیم هک  میداد  تبتر 
هک دینک  ششوک  تفگیم : دندرکیم  راک  رد  یتسـس  اهنآ  نوچ  درکیم  راداو  تدابعب  ار  دوخ  نارای  يرـصم  نّونلا  وذ  حوتفلا : وبا  خلا »

ینیسح  857-839- نآرق -664-644- نآرق -427-420- نآرق -17-1- نآرق «. - خـلا ٍقدِـص - ِدَـعقَم   » رد دـنراد  یئاههناخ  ّقح  ناتـسود 
ترضح تبرق  زا  یبلق » مانی  ال   » لد بحاص   || ّیبر  دنع  تیبا   » نامهم یلالجلا  وذ  لامج  تآرم   || یلازی  ّرـس ال  مرحم  يا  مظن : هتـشون :

دسرن هکلب   || اجنآ  ترابع  دوب  هتـشگ  مگ  دجنگن  درخ  هلـصوح  رد   || دنجنـسب  شترابع  هک  یبرق  یهاوخ  هک  ياهباثمب  یتسه   || یهلا 
کیدزن زیخاتـسر  هک  دفاکـشب  هام  رگا  درک : ینعم  نینچ  ناوتب  دـیاش  يار  مّود  لّوا و  تاـیآ  - 1 ام : نخس  هحفـص 129 ] اجنآ [  تراشب 
زیخاتسر دنرادنپ  هک  دفاکـشب  يروج  هام  رگا  لّوا - اریز : تسا ، دّمحم  هکنیا  یگـشیمه  يوداج  دنیوگ : دننیب  یتیآ  نینچ  نارفاک  دوش و 

هکنیا ماجنا  هچنآ  هن  مّود - دش . اپب  تمایق  یئوگ  هک  تفاکـش  هام  تفگیم : نینچ  هیآ  دـنتفا و  يرازب  دـنوش و  هراچیب  یتسیاب  دـش  اپ  رب -
ربارب رد  تسا  هتفگ  هیآب  نوچ  دندش  هراچیب  اهبرع  عقوم  نآ  رد  هک  دهدیمن  ناشن  مادـکچیه  هیآ  شور  هن  تسا و  هدرک  لقن  يار  هّیـضق 
یئوگ هام  نتفاکـش  زا  هک  تسا  ولج  تایآ  ینعم  فالخ  رب  هکنیا  و  تسا ، رذگ  دوز  يوداج  دنتفگ : یگراچیب  زجعب و  دـمآ  شیپ  نینچ 

يار نآ  دنشاب و  دوخ  یتخس  رس  رب  هک  هن  دنوش  هدوسآ  ات  دننک  يراز  دنیآ و  رد  ونازب  یگمه  دیاب  عقوم  نینچ  رد  اریز  دش . اپب  زیخاتـسر 
تسا و هدش  هتفاکـش  هام  هنوگچ  هک  دیرگنب  ینعی  اودهـشا » اودهـشا ،  » دومرف ربمغیپ  ماگنه  نآ  رد  دناهدرک : لقن  هک  هوالعب  دـنمان  وداج 

دیامرف راداو  ربمغیپ  هک  تسا  هدوبن  راک  رد  یئافخ  یگدیـشوپ و  تلاح  هکنیا  رد  هکنیا  اـب  دـش ، هتفاکـش  هراـبود  تسویپ و  مهب  فاـکش 
دنریذپیمن اهنآ  دشاب  یتیآ  رگا  تسا و  هدوبن  هزجعم  تیآ و  هک  تسا  هکنیا  خـلا » اوَرَی - نِإ   » هلمج زا  رهاظ  مّوس - ندـید . ندرک و  رظنب 

حون رگا  هک  هوـالعب  دـشاب . رتکیدزن  نخـس  کبـس  هیآ و  شور  هب  میداد  لاـمتحا  اـم  هک  ینعم  هکنیا  دـیاش  سپ  تسا . وداـج  دـنیوگ : و 
میهاربا رب  شتآ  رگا  دندش . دوبان  ناراتفرجک  دـندنام و  تمالـس  نامیا  اب  رکف و  تسرد  مدرم  ربارب ، رد  دـش ، اپب  نافوط  تخاس و  یتشک 

یسوم ياصع  رگا  و  دشن . دوبان  دنام و  هدوسآ  یتسرپ  اتکی  راذگ  ناینب  یناهج و  گرزب  ّتیـصخش  هک  دوب  نآ  شدوس  دش  مالـس  درب و 
دندشیم هناور  شلابندب  مدرم  دادیم  افش  سیپ  روک و  حیـسم  ياسیع  رگا  و  درک . نمؤم  ار  نارگید  نوعرف و  رابرد  ياهوداج  دش  اهدژا 

رب هک  زج  داد  هجیتن  هچ  ربمغیپ  یـصاصتخا  زاجعا  یناهج و  يراصحنا  يهثداح  هکنیا  یلو   1136-1124- نآرق . - دنتفریذپیم شنخس  و 
دشاب زاجعا  هکنیا  هار  زا  هک  يرفاک  لدب  نامیا  شیادیپ  ای  ینمؤم  نامیا  شیازفا  نآ  لابندب  دندیمان و  وداج  ار  نآ  دوزفا و  اهبرع  یتخبدب 
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تسرد دناهدرک  قاّفتا  نیملسم  دناهتفگ و  نیرّـسفم  هچنآ  هک  مینک  اعّدا  هیآ  ینعم  رد  میناوتیمن  ام  هّتبلا  تسا . هحفص 130 ] هدشن [  لقن 
ِۀَقاّنلا اُولِسُرم  ّانِإ   » ات 31 تیآ 26  زا  - 2 تفریذپ . ینید  هدیقع  ناونعب  هدیجنـسن  تسا  هدش  هتفگ  هچنآ  دیابن  میئوگب  میناوتیم  یلو  تسین 

هک دوشیم  رادومن  یشیامزآ  هب  اهّتلم  ای  دارفا  نامیا  نازیم  تسا و  شیامزآ  هب  هتـسباو  نامیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  خلا » مَُهل - ًۀَنِتف 
زا بلطم  هکنیا  دندوب  هاگآ  دومث  مدرم  یناتساب  خیرات  زا  شیب  امک  بارعا  نوچ  و  تسا . اهنآ  درخ  يهزادنا  يداصتقا و  طیحم  اب  بسانم 

میلست بآ و  زا  تشذگب  ار  اهنآ  تسا  هدوب  نآب  هتسباو  ناشیگدنز  دناهتشاد و  یبآ  نوچ  هک  تسا  هدش  يروآدای  اهنآ  تشذگ  رـس  لقن 
کی هک  دـننک  شخب  ناویح  اب  ار  دوخ  یتایح  يهلیـسو  بآ و  ات  درک  نیعم  ناـشيارب  يرتش  وا  میدرک و  شیاـمزآ  ناـشربمغیپ  روتـسدب 

هک تسا  هتـشاد  ریـش  نادنچ  رتش  تسا : هدش  لقن  حلاص  تشذگرـس  رد  هکنانچ  و  دـنربب ، اهنآ  زور  رگد  دروخب و  ار  بآ  يهمه  وا  زور 
ناگمه يدنمهرهب  يهلیسو  رتش  ریش  نوچ  دیاش  دندرکیم و  هدافتسا  دروخیم  هک  یبآ  يهزادناب  شریـش  زا  مدرم  ناویح  بآ  تبون  زور 

يهزادـنا دنـشاب  ربارب  ناشیا  اب  نارگید  دـشاب و  نوریب  ناشرایتخا  زا  بآ  دنتـساوخن  دوبن  راـگزاس  ناـبلطهاج  نادـنمزآ و  يوخ  اـب  دوب و 
يدوبان هار  یلو  دنشاب  هدوسآ  مدرم  اب  تاواسم  بآ و  کیرـش  رتش و  زا  ات  دنتـشک  ار  رتش  دندرک و  رادومن  ار  دوخ  يربنامرف  يرادنید و 

ینوگنرـس اهتّلم و  يدوبان  خـیرات  مه  نونکا  دـندربن  ياهرهب  دوخ  ياههناخ  ياههناریو  زا  ياهناشن  دـب و  یماـن  زج  دـندرک و  زاـب  ار  دوخ 
ات هدرک  رادومن  ار  ناشتقیقح  یتسرد و  ینامرفان  یهاوخدوخ و  هنوگچ  یقالخا  یلقع و  شیامزآ  لابندـب  هک  دـهدیم  ناشن  ار  اـهتلود 

يهعجارم اب  ٍرَدَِـقب » ُهاـنقَلَخ   » تـیآ 49 - 3 67-26- نآرق . - تسا رادومن  دومث  موـق  تشذگرـس  ریاـظن  هشیمه  دندیـسر و  دوـخ  يازـسب 
بیکرت دـنویپ و  لولـس و  شیادـیپ  تعیبـط و  ياـهیراکهزیر  نآ  يهعلاـطم  یناوـیح و  یهاـیگ و  یعیبـط  ءاـضعألا و  فیاـظو  ياـهباتکب 

ّقح رما  نوچ  ٌةَدِـحاو » ّالِإ  انُرمَأ  ام  َو   » تیآ 50 - 4 هحفص 131 ]  ] 34-13- نآرق . - دوشیم رادومن  بوخ  هیآ  هکنیا  ینعم  اـب  تادوجوم 
ادج مه  زا  ناهج  ياههدـیدپ  تقیقح و  کی  یتسه  دوجو و  هک  تسا  کیدزن  نامیکح  نخـس  نامهب  سپ  ندرک  رادـیدپ  تسا و  داجیا 

رد هزادنا  هلصاف و  چیه  هن  رگ  دوش و  هدیجنس  يزیچ  اب  یتسیاب  راچان  هک  تسا  مدرم  مهف  هزادنا  يارب  ِرَصَبلِاب » ٍحمَلَک   » يهلمج دناهدوبن و 
227-206- نآرق -44-14- نآرق . - درادن رّوصت  رگد  يزیچ  ّقح  زا  هولج  کی  زج  شنیرفآ  درادن و  هار  نآ 

نمحر هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   55 - 

ات 78] تایآ 1  [: 55  ] نمحرلا هروس  ]

ُرَمَقلا َو  ُسمَّشلا   85-1- نآرق [ - 4  ] َنایَبلا ُهَمَّلَع  [ 3  ] َناسنِإلا َقَلَخ  [ 2  ] َنآرُقلا َمَّلَع  [ 1  ] ُنمحَّرلا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
َو ال ِطـسِقلِاب  َنزَولا  اوُمِیقَأ  َو  [ 8  ] ِنازیِملا ِیف  اوَغطَت  ّـالَأ  [ 7  ] َنازیِملا َعَضَو  َو  اهَعَفَر  َءاـمَّسلا  َو  [ 6  ] ِنادُجـسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمجَّنلا  َو  [ 5  ] ٍنابسُِحب
َو ِفـصَعلا  ُوذ  ُّبَـحلا  َو  [ 11  ] ِماـمکَألا ُتاذ  ُلـخَّنلا  َو  ٌۀَـهِکاف  اـهِیف  [ 10  ] ِمانَِألل اهَعَـضَو  َضرَـألا  َو   222-1- نآرق [ - 9  ] َنازیِملا اوُرِـسُخت 

ٍران نِم  ٍجِرام  نِم  َّناَـجلا  َقَلَخ  َو   226-1- نآرق [ - 14  ] ِراّخَفلاَک ٍلاصلَـص  نِم  َناسنِإلا  َقَلَخ  [ 13  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 12  ] ُناحیَّرلا
[ - 19  ] ِنایِقَتلَی ِنیَرحَبلا  َجَرَم  [ 18  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 17  ] ِنَیبِرغَملا ُّبَر  َو  ِنیَقِرـشَملا  ُّبَر  [ 16  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 15]

ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 22  ] ُناجرَملا َو  ُُؤلؤُّللا  اَمُهنِم  ُجُرخَی  [ 21  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 20  ] ِنایِغبَی ٌخَزَرب ال  امُهَنَیب   226-1- نآرق
ُهجَو یقبَی  َو  [ 26  ] ٍناف اهیَلَع  نَم  ُّلُک  [ 25  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   236-1- نآرق [ - 24  ] ِمالعَألاَک ِرحَبلا  ِیف  ُتآَشنُملا  ِراوَجلا  َُهل  َو  [ 23]

- نآرق [ - 29  ] ٍنأَش ِیف  َوُه  ٍموَی  َّلُک  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  نَم  ُُهلَئـسَی  [ 28  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 27  ] ِمارکِإلا َو  ِلالَجلا  ُوذ  َکِّبَر 
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ُمتعَطَتسا ِنِإ  ِسنِإلا  َو  ِّنِجلا  َرَشعَم  ای  [ 32  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 31  ] ِنالَقَّثلا َهُّیَأ  مَُکل  ُغُرفَنَس  [ 30  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   261-1
ُلَسُری  330-1- نآرق [ - 34  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  [ 33  ] ٍناطلُِـسب ّالِإ  َنوُذـُفنَت  اوُذـُفناَف ال  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراطقَأ  نِم  اوُذـُفنَت  نَأ 

ِّيَِأبَف [ 37  ] ِناهِّدلاَک ًَةدرَو  َتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَـشنا  اَذِإَف  [ 36  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 35  ] ِنارِـصَتنَت الَف  ٌساُحن  َو  ٍران  نِم  ٌظاوُش  امُکیَلَع 
ُفَرُعی [ 40  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءـالآ  ِّيَأـِبَف   287-1- نآرق [ - 39  ] ٌّناَـج ـال  َو  ٌسنِإ  ِهـِبنَذ  نَـع  ُلَئـُسی  ـال  ٍذـِئَموَیَف  [ 38  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءـالآ 

َنُوفوُطَی [ 43  ] َنُومِرجُملا اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  [ 42  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 41  ] ِمادقَألا َو  یِصاوَّنلِاب  ُذَخُؤیَف  مُهامیِِسب  َنُومِرجُملا 
ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 46  ] ِناتَّنَج ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  نَِمل  َو  [ 45  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   279-1- نآرق [ - 44  ] ٍنآ ٍمیِمَح  َنَیب  َو  اهَنَیب 

نِم امِهِیف  [ 51  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 50  ] ِنایِرَجت ِنانیَع  امِهِیف   204-1- نآرق [ - 49  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 48  ] ٍنانفَأ اتاوَذ  [ 47]
256-1- نآرق [ - 54  ] ٍناد ِنیَتَّنَجلا  یَنَج  َو  ٍقَربَتسِإ  نِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع  َنِیئِکَّتُم  [ 53  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 52  ] ِناجوَز ٍۀَهِکاف  ِّلُک 

َّنُهَّنَأَک [ 57  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 56  ] ٌّناَـج ـال  َو  مُهَلبَق  ٌسنِإ  َّنُهثِمطَی  َمل  ِفرَّطلا  ُتارِـصاق  َّنِهِیف  [ 55  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 60  ] ُناسحِإلا َّالِإ  ِناسحِإلا  ُءازَج  لَه   262-1- نآرق [ - 59  ] ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 58  ] ُناجرَملا َو  ُتُوقایلا 

امِهِیف [ 65  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   188-1- نآرق [ - 64  ] ِناتَّماهدُم [ 63  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  [ 62  ] ِناـتَّنَج اـمِِهنوُد  نِم  َو  [ 61]
213-1- نآرق [ - 69  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 68  ] ٌناّمُر َو  ٌلَخن  َو  ٌۀَـهِکاف  امِهِیف  [ 67  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 66  ] ِناتَخاّضَن ِنانیَع 

َّنُهثِمطَی َمل  [ 73  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 72  ] ِماـیِخلا ِیف  ٌتاروُصقَم  ٌروُح  [ 71  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  [ 70  ] ٌناـسِح ٌتاریَخ  َّنِهِیف 
ِءالآ ِّيَِأبَف  [ 76  ] ٍناسِح ٍّيِرَقبَع  َو  ٍرـضُخ  ٍفَرفَر  یلَع  َنِیئِکَّتُم  [ 75  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   213-1- نآرق [ - 74  ] ٌّناَج ـال  َو  مُهَلبَق  ٌسنِإ 

ینعمب نابـسح » : » تاـغل ینعم  هحفـص 133 ]  ] 211-1- نآرق [ - 78  ] ِمارکِـإلا َو  ِلـالَجلا  ِيذ  َکِّبَر  ُمـسا  َكَراــبَت  [ 77  ] ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر 
دروخ مه  رب  نوچ  یکشخ  زا  هک  کشخ  لگ  ٍلاصلَـص » . » تعارز گرب  فصع » . » تسا ۀنابـسح  نآ  درفم  هک  کچوک  ياهریت  باسح ،

دودیب صلاخ و  هک  شتآ  يهلعـش  ٌظاوُش » . » تخـس يهنابز  اب  يهلعـش  ٍجِرام » . » هتخپ لـگ  لافـس  راـخف » . » دوشیم هدینـش  نآ  زا  يزاوآ 
هدیسر دوخ  تقوب  نآ » . » يور مانب  صوصخم  زلف  دشابن ، شتآ  يهلعش  نآ  رد  هک  صلاخ  دود  ٌساُحن » . » دیـشروخ ای  شتآ  یمرگ  دشاب .

ءاــمهد و زا  ِناتَّماهدــُم »  » 334-325- نآرق -257-249- نآرق -220-211- نآرق -109-99- نآرق . - هدیــسر لـیمکت  يهـجرد  رخآـب  و 
. - دـنزیم هراوف  دایز  يدـنتب و  اهنآ  بآ  هک  همـشچ  ود  ِناتَخاّضَن » . » ندوب يوق  باریـس و  هطـساوب  یهایـسب  لیام  يزبس  ینعمب  ۀـماهدم 

یمـشیربا سابل  شرف ، اکّتم  کشت ، نآ ، زا  نازیوآ  تمـسق  هرز و  يهنماد  رداچ ، يهدرپ  هرانک و  ٍفَرفَر »  » 106-92- نآرق -16-1- نآرق
يورین تراهم و  لامک و  هک  هچ  ره  تسا ، رترب  همه  زا  هک  یگرزب  اقآ  ٍّيِرَقبَع »  » دنزودیم هدرپ  يهنماد  هیشاح و  رد  هک  ياهچراپ  كزان ،

رد ناـگمهب  ناـبرهم  يادـخ  ماـنب  همجرت :  181-168- نآرق -11-1- نآرق . - شزرا اـب  رخاـف و  شرف  عوـن  کـی  دـشاب ، روآتفگــش  نآ 
دراذگ 5 و شداهن  رد  نتفگ  هدیجنس  تخومآ 4 و  شنآرق  دیرفآ 2 و  ار  یمدآ  تفرگ 3  ار  شنیرفآ  شرهم  هکنآ  نانمؤم 1  زا  هدنرذگ 
و  ] دـننکیم هدجـس  وا  هاگـشیپ  هـب  تـخرد  هراتـس و  6 و  هحفـص 134 ] دنـشدرگ [ . رد  تـسرد  يرامـشب  وا  تردـق  زا  دیـشروخ  هاـم و 

زواجت دیراد و  هاگن  هزادنا  نآ  رد   8 دینادب و ] تسردان  تسرد و  شجنـس  هار  ات   ] داهنب وزارت  درب و  الاب  نامـسآ  هکنیا  وا  7 و  دنربنامرف ]
امرخ تسا و  هویم  نآ  رد  هک  درتسگب 11  داهنب و  همه  يارب  نیمز  هکنیا  وا  دینکن 10  یشورفمک  دیرادب و  ربارب  وزارت  دینکن 9 و  ّقح  زا 
تسا ومه   14 دیرامـش ! غورد  ار  دوخ  راگدرورپ  تمعن  مادک  سپ  وبشوخ 13  هایگ  رادگرب و  ياههناد  مه  فالغ 12 و  رد  هشوخ  نب 
تسا وا  17 و  تسا ! غورد  شتمعن  مادک  سپ  شتآ 16  تخس  يهنابز  زا  ار  نایرپ  دیرفآ 15 و  ادص  اب  دننام  لافـس  لگ  زا  ار  یمدآ  هک 

دنـسریم 20 و مهب  هک  درک  ناور  نیمز  رب  نیریـش  روـش و  ياـیرد  وا   19 دـینک ! راـکنا  ار  یتمعن  هچ  سپ  رتخاب 18  رواخ و  راـگدرورپ 
زا  22 دیرامشیم ! غورد  ار  يدنوادخ  ياهیـشوخ  زا  کی  مادک  سپ  دوریمن 21  ردب  هزادـنا  کیچیه ز  هک  دـنراد  نایم  رد  يریگنایم 

امنهوک ياهیتشک  تسا  وا  تردقب   24 دیناد ! غورد  یتمعن  هچ  امـش  سپ  دیآ 23  ردب  ناجرم  دـیراورم و  نیریـش  روش و  يایرد  ود  نآ 
هوکـش و اب  دنام  يادـخ  تسا 27 و  نیمز  رب  هـچنآ  ره  دور  يدوباـنب  هـک   26 دـیرآ ! راکنا  شتمعن  مادـکب  سپ  هدش 25  تسرد  ایردـب 
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تـسا وا  دـهاوخب و  وا  زا  دوخ ] زیچ  همه   ] تسا نامـسآ  نیمز و  رد  هک  ره  هک   29 دـیناد ! تسردان  یتمعن  هچ  سپ   28 دوخ . يراوگرزب 
میزادرپ امش  راکب  يدوزب  يرپ  یمدآ و  يا   31 دیدنسپیمن ! ار  يدنوادخ  یشوخ  مادک  سپ   30 دنک . تسرد  زور  نآ  راک  زور ، رهب  هک 

زا یخاروــسب  دــیناوت  رگا  يرپ  یمدآ و  هورگ  يا   33 دیدنـسپیمن ! ار  دوخ  راـگدرورپ  یـشوخ  مادـک  سپ   32 مینک ] ناتیـسرپزاب  [و 
يهلعش يزور ] هک   ] 35 تسا ! تسردان  ناتراگدرورپ  تمعن  مادک  سپ  دیرادن 34  نآ  ناوت  هک  دیور  نورد  نیمز  اهنامسآ و  ياههرانک 

دفاکشب نامسآ  هک  هاگنآب   37 دیناد ! غورد  ار  ّقح  تمعن  مادـک  سپ  دینک 36  يربارب  نآب  دیناوتن  هک  دنروآ  ناترـس  رب  يدود  یـشتآ و 
زا زور  نآب  هک   39 دیناد ! غورد  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کی  مادک  سپ   38 هدش ] اپب  زیخاتسر   ] هتخادگ نغور  خرس و  لگ  نوچمه 

ياپ زا  دنـسانش و  ناشهرهچ  هب  ار  ناراک  هانگ - هک   41 تسا ! غورد  قح  تمعن  مادک  سپ  دنسرپن 40  يرپ  یمدآ و  هانگ  هحفص 135 ] ] 
هک یخزود  تسا  نیمه  ناشدنیوگ ] هک   ] 43 دیدنسپیمن ! ار  يدنوادخ  یـشوخ  مادک  سپ   42 دننکف ،] شتآب  و   ] دـنریگب ناشیناشیپ  و 
ود هک   46 تسا ! امش  دنسپان  ّقح  تمعن  هچ  سپ  دنخرچب 45  هدیـشوج  تیاغب  بآ  نآ و  نایم  نونکا  دندرمش 44  شغورد  ناراکهانگ 
رد هک   48 دـینک ! راکنا  ار  ّقح  تمعن  هچ  سپ   47 دندوب ، دوخ  راگدرورپ  هاگشیپ  یـسرپزاب  يهشیدناب  هک  دوب  ناسک  نآ  شاداپب  ناتـسب 
بآ همشچ ، ود  نآ  رد  هک   50 دیوش ! رکنم  دوخ  راگدرورپ  تمعن  مادکب  سپ  ابیز 49  تسا و  تسار  یسب  ناتخرد  خاش  ناتسب ، ود  نآ 

يدنوادخ یشوخ  هچ  سپ   53 هدیدن ] نآ  دننام   ] تسا یتفج  ياهویم  رهز  نآ  رد  هک   52 دیدنسپیمن ! ار  یتمعن  هچ  سپ  تسا 51  ناور 
مادک سپ  ناشکیدزن 55  هب  ناتخرد  هویم  ناینرپ و  هدـنکآ ز  دـننک  اهـشلاب  هب  هیکت  نانمؤم  ناتـسب  ود  نآ  رد  هکنیا  اـب   54 تسا ! غورد 
اهنآـب سنا  ّنج و  زا  یتـسد  هتـشه و  ورف  نارگید  زا  مـشچ  دـننمادکاپ  ياـهنز  نآ  رد  هـک  دیرامـش 56  غورد  ار  دوخ  راـگدرورپ  تمعن 

ار اهتمعن  هکنیا  زا  مادک  سپ  ناجرم 59  دـنتوقای و  یئوگ  یئابیز  هب  نانز  نآ  هک   58 تسا ! امش  دنـسپان  قح  تمعن  هچ  سپ  هدیسرن 57 
ود ناتـسب  ود  نآ  زا  رتورف  هکنیا  اـب   62 دیرکنم ! ار  قح  تمعن  مادـک  سپ   61 دوب ! یکین  زجب  یکین  شاداـپ  دوـش  رگم   60 دیدنسپیمن !
زا سپ  تسا 65  نوگهریت  یئوگ  هک  تسا  زبـس  هوبنا و  ناـنچ  نآ  ناـتخرد  هک   64 دیرکنم ! ار  يدـنوادخ  تمعن  هچ  سپ  دوب 63  رگید 

امرخ ناتسب  ود  نآب  هک   68 دـیناد ! غورد  ار  قح  تمعن  هچ  سپ  دنک 67  هراوف  همـشچ  ود  اهنآب  هک   66 دیرازآ ! رد  دادادخ  تمعن  مادـک 
دناهرهچ 71 ابیز  نایوخ  وکن  اهناتـسب  نآ  رد  هچ   70 دیدنـسپیمن ! دوخ  راگدرورپ  تمعن  مادک  سپ  اههویم 69  رگید  راـنا و  تسا و  نب 
74 دیرفاک ! تمعن  هچب  سپ  هتسب 73  ورف  نارگد  زا  مشچ  هتسشن  اههمیخ  رد  دننامشچ  هیس  نآب  هک   72 تسا ! امش  دنسپان  یتمعن  هچ  سپ 
رب هدز  هیکت  ناتـسب  نآب  هک   76 دـیوش ! نادرگ  ور  قح  تمعن  هحفـص 136 ] هچ [  زا  سپ   75 دـناهدوسپن ! ناشيرپ  یمدآ و  شیپ  ناز  هک 

راکنا دّـمحم  يا   ] 78 دـیناد ! غورد  دوخ  راـگدرورپ  تمعن  مادـک  سپ  دـندوخ 77  ماجنا  رـس  يهشیدـناب  هک  اهنآ  دـنیابیز  شرف  شلاب و 
هروس هکنیا  تسا : هتفگ  اطع  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  وت . راوگرزب  هوکـش و  اب  راگدرورپ  مان  تسا  هدـنخرف  هک ] رامـشم  يزیچب  نارفاـک 

ماش هفوک و  ياهیراق  باسح  هب  و  تسا . هدمآ  هنیدمب  یگمه  دناهتفگ : و  خلا » ِتاوامَّسلا - ِیف  نَم  ُُهلَئـسَی   » هیآ کی  رگم  دـش  لزان  هّکمب 
« َناسنِإلا َقَلَخ -  » تسا و ُنمحَّرلا »  » رد ناشفالتخا  دناهتـسناد و  شـش  اهیزاجح  تفه و  داتفه و  هرـصب  لها  تسا و  هیآ  تشه  داـتفه و 

ادـج تیآ  یـضعب  هک  تسا  فالتخا  دروم  جـنپ  عومجم  هک  ٍران » نِم  ٌظاوُش   » و َنُومِرجُملا »  » و ِماـنَِألل » اهَعَـضَو   » تسا و مراـهچ  تیآ  هک 
- نآرق -405-390- نآرق -387-366- نآرق -340-317- نآرق -308-296- نآرق -117-83- نآرق . - رگید تیآ  ءزج  یضعب  دناهتسناد و 

هّللا دـبع  دوب . هروس  هکنیا  لّوا  تایآ  زا  ياهراپ  دـش  هدـناوخ  شیرق  يارب  اراکـشآ  هّکم  رد  هک  ینآرق  لّوا  تسا : لقن  فشک :  426-408
هک تسا  یک  تسا . هدیسرن  شـشوگب  نآرق  شیرق  زا  یـسک  نونک  ات  دنتفگ : دندرک و  نمجنا  ص ]  ] ربمغیپ نارای  يزور  تفگ : دوعـسم 

نوچ و  دندرک . یمخز  رازآ و  ارم  دمآ و  دب  ار  اهنآ  مدناوخ . هروس  نیمه  زا  ياهراپ  متفر و  هدش  بلطواد  نم  دناوخب ! اهنآ  يارب  راکشآ 
اوُدُجـسا ُمَُهل  َلِیق  اذِإ   » دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  دوب  نآ  هروس  هکنیا  لوزن  ببـس  میدوب . كانـشیدنا  نیمه  زا  دنتفگ  مدمآ  نارای  دزن 

- نآرق -573-531- نآرق «. - َنآرُقلا َمَّلَع  ُنمحَّرلا   » دـش هتفگ  ناـشباوجب  تسا ! یچ  تسا و  یک  ناـمحر  هکنیا  دـنتفگ : اـهنآ  ِنمحَّرِلل »
دناوخ راکشآب  ار  نآرق  اهبرع  يارب  لّوا  باحـصا  زا  هکنآ  ص ]  ] ربمغیپ زا  ریغ  درک : لقن  شردپ  زا  هورع  نب  ماشه  حوتفلا : وبا   677-646
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ياههروس دننام  نوچ  دشاب  هدمآ  هّکم  هب  هک  دهدیم  ناشن  هیآ  هکنیا  رد  نخس  بولـسا  شور و  نآرقلا : لالظ  یف  دوب . دوعـسم  هّللا  دبع 
ناتدای نآرق  هحفص 137 ]  ] 12-1- نآرق  - امش رب  شتمحر  يهطـساوب  مدرم  يا  ینعی  يربط :  1 خلا » ُنمحَّرلا - . » تسا هتفگ  نخس  یّکم 

لاعفا زا  تسا  هدش  فیـصوت  هروس  هکنیا  رد  هچ  ره  هک  دوش  هدنامهف  مدرمب  ات  تسا  هدش  هدروآ  هروس  زاغآ  رد  هملک  هکنیا  عمجم : داد .
هّللا دناهتفگ : یضعب  - 1 رخف : نمحّرلا . هّللا  ینعی  تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  و  تسا ، هدـش  رادومن  وا  تمحر  زا  هک  تسا  ّقح  يهیلاع 

َنمحَّرلا اوُعدا  َِوأ  َهّللا  اوُعدا  ُِلق   » تسا نآرق  رد  نوچ  تسا  هّللا  دننامب  زین  نمحّرلا  و  ناگدـیرفآ . يهدـنهد  شیادـیپ  يارب  تسا  ملع  مسا 
وکین ياهمسا  يهمه  هک  تسین  توافت  دیناوخب  ار  ادخ  نمحّرلا » ای -  هّللا -  » تاملک زا  کی  رهب  ینعی  ینسُحلا » ُءامـسَألا  ُهَلَف  اوُعدَت  ام  ایَأ 

زا هک  تسا  یتفص  مّود  تسا و  ّصاخ  مسا  یلّوا  هک  یضترم  ّیلع  لثم  مّود  تسا و  لّوا  مسا  مکح  رد  نمحّرلا  هّللا و  تسا 2 - ادخ  يارب 
نآـب تادوـجوم  هک  تسا  قباـس  تمحر  لّوا - دراد : تمحر  ود  دـنوادخ  تسا 3 - هدـش  نیمّود  ّصاخ  مسا  مکح  رد  لامعتـسا  يداـیز 

هار نتـسناد  يرایـشه و  يزور و  زا  شتاقولخمب  تسا  ّقح  ياهـششخب  بجوم  هک  تسا  هلاـبند  قحـال و  تمحر  مّود - دـناهدش . رادـیدپ 
ماـن هملک  هکنیا  تهج  هکنیا  زا  تسا و  واـب  ّصتخم  شنیرفآ  هک  تـسا  نـمحر  لّوا  تـمحر  تـهج  زا  دـنوادخ  سپ  نآ  ریغ  یگدـنز و 

مه ناگدنب  تسا و  هدش  ادیپ  وا  زا  هریغ  ناسحا و  قزر و  فاصوا  نوچ  تسا  میحر  یمّود  قحال و  تمحر  رظن  زا  دشاب و  دـیابن  يرگید 
مه ار  مدرم  تـهج  نـیمهب  دـننکیم و  مدرم  يزور  لوـبق  دـننکیم و  ناـسحا  يرگیدـب  هـک  دنـشاب  هتـشاد  تـسا  نـکمم  ار  نآ  زا  یمک 

 » تسا هدش  هتفگ  میحر ، ار  نآ  زا  سپ  دنیوگ و  نمحر  ار  لّوا  تمحر  نوچ  و  دیمان . میحر  ناوتیم  قلخب  تمحر  ینابرهم و  تبـسانمب 
زا نمحر  فـشک :  231-141- نآرق . - تسا ربـخ  نآ  زا  دـعب  يهیلعف  هلمج  تسا و  ادـتبم  نمحّرلا  و  ةرخـآلا .» میحر  اینّدـلا و  نـمحر  اـی 

همه ریگارف  هک  تسا  ینابرهم  تمحر و  رد  يهغلابم  نآ  ینعم  نوچ  دـیمان  نآـب  ار  یـسک  تسین  زیاـج  هک  تسا  یئادـخ  ّصاـخ  ياـهمان 
ار نینمؤم  رگید  ملاعب  یلو  دـهدیم  هحفـص 138 ] يزور [  همه  هب  اـیند  رد  نوـچ  ةرخـآلا » میحر  اینّدـلا و  نمحر   » تسا اـعد  رد  تسا و 

تمحر رد  يهغلابم  نمحر  حوتفلا : وبا  هدیسر  ارف  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  هک  شیاشخب  رایـسب  دنوادخ  هتـشون : ینیـسح  سب . دزرمآیم و 
تیارـس دوجو  ذفانم  رد  هدنکارپ و  وس  رهب  تسا  یگنهآ  ُنمحَّرلا »  » لالظ یف  ریـسفت  تسا . ریگارف  ار  رجاف  ّرب و  رفاک و  نمؤم و  هک  تسا 

َمَّلَع  » 29-17- نآرق . - دنکیم رپ  نیمز  اهنامـسآ و  ياضف  دناشکیم و  دوخب  ار  ياهدیدپ  ره  هک  هدروآ  نخـس  يور  دوجوم  رهب  هدرک و 
« ٌرََشب ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ   » دنتفگ هّکم  مدرم  نوچ  دناهتفگ : یـضعب  نارگید . هب  دّمحم  تخومآ و  نآرق  دّمحم  هب  دنوادخ  ینعی  عمجم :  2 َنآرُقلا »

. - تخومآ دـنوادخ  هک  تسا  اهنآ  باوج  يارب  هلمج  هکنیا  هتخومآ  نآرق  دّـمحم  هب  یمدآ  ینعی  تسا  هدرک  لقن  ار  ناشنخـس  نآرق  هک 
راـیتخاب لـئاسو  یئاـمن و  هار  و  نتخوـمآ . يارب  یمدآ  ندرک  هداــمآ  ینعی  دــنوادخ  مـیلعت  حوـتفلا : وـبا   161-132- نآرق -21-1- نآرق

داـجیا و  اـهَّلُک » َءامـسَألا  َمَدآ  َمَّلَع   » هیآ هکنیا  لـثم  يراد  ربـخ  مـالعا و  ینعم  هب  و  ُمَلعَت » نُکَت  َمل  اـم  َکَـمَّلَع   » هیآ هـکنیا  لـثم  ندراذـگ 
: فشک  339-308- نآرق -250-215- نآرق -163-127- نآرق «. - ٍسوـَُبل َۀَعنَـص  ُهاـنمَّلَع   » هیآ هکنیا  لـثم  يزیچ  يارب  تقاـیل  یگداـمآ و 
: نآرقلا لالظ  یف  درک . شناسآ  ندرک  لـقن  ظـفح و  يارب  داتـسرف و  برع  ناـبزب  درک و  تیاـنع  نآرق  نتفرگ  ارف  یگداـمآ  مدرمب  ینعی 

هار هک  تسا  یتسه  سومان  يهمجرت  نآرق  میلعت  دـنکیم ، هولج  ناشن  اـب  ناـمحر  تمحر  نآ  رد  هک  تسا  یـششخب  گرزب  نآرق  میلعت 
. دشخبیم واب  نخـس  مهف و  رد  یمارآ  یناسآ و  یتسه ، زار  تدعاسم  هب  دربیم و  تسار  یمدآ  يهشیدنا  ددنویپیم و  نیمزب  ار  نامـسآ 
هب ینعی  تفگ : دیز  نبإ  درک 2 - نشور  ار  ّرـش  ریخ و  مارح و  لالح و  یمدآ  يارب  دنوادخ  ینعی  تفگ : هداتق  - 1 يربط :  4 َنایَبلا » ُهَمَّلَع  »
نبإ عمجم : هحفـص 139 ]  ] 23-1- نآرق  - دـشاب وا  ياـیند  نید و  راـک  هک  دوخ  ياهیدـنمزاین  رد  نتفگ  نخـس  يهلیـسو  تخومآ  یمدآ 

ع]  ] قداص ماما  و  ار . اهتغل  اهمان و  يهمه  داد  دای  تسا : هکنیا  ینعم  رشبلا و  وبا  مدآ  ینعی  ولج  تیآ  رد  ناسنا  يهملک  تسا : هتفگ  ساّبع 
نخـس تسا  دازیمدآ  سنجب  نداد  دای  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دزومآیم . ار  زیچ  همه  نآ  يهلیـسوب  هک  تسا  مظعا  مسا  نایب  دومرف :

زا دنکیم و  رادومن  ار  دوخ  يهتساوخ  هک  تسا  نتفگ  نخس  مالک و  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاّبج  ندنامهف . ندیمهف و  نتـشون و  نتفگ و 
ناگتـشرف رب  ار  وا  ملع  کی  نآب  تخومآ و  رد  ار  يو  هک  تسا  ءامـسا  ملع  نایبلا : همّلع  هتـشون : فشک  درادیم . شیادج  تاناویح  رگد 
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القع لوقع  هک  دوش  راکشآ  یئاهیاج  تیبوبر  رارسا  ابجع ، يا  َنوُمَلعَت » ام ال  ُمَلعَأ  یِّنِإ   » تفگ ناگتشرف  باوجب  يو  رهب  زا  ات  داد  یـشیپ 
نآ هک  هن  هن  دنرب ! هدجـس  يو  شیپ  سنا  ربانم  ءابطخ  سدـق و  رئاظح  ناکـس  هک  دوب  نآ  تیلها  هچ  ار  كاخ  یتشم  دـسرن . نادـب  زگره 

198-162- نآرق «. - نمحّرلا عباصا  نم  نیعبصا  نیب  بلقلا  و   » دوب ار  لد  ناطلـس  نآ ، هک  دوب  ار  لگ  نابرد  هن  تلزنم  تبقنم و  تبترم و 
دوصقم تسا : هتفگ  دهاجم  تسا 2 - تخرد  رجـش  تسا و  هایگ  مجن  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 يربط :  6 ِنادُجـسَی » ُرَجَّشلا  َو  ُمجَّنلا  َو  »

ار وا  هاوخاـن  هاوـخ و  تسا  هدـیرفآ  ادـخ  هچ  ره  تسا : هتفگ  هداـتق  تسا ، اـهنآ  يهیاـس  ناشدوجـس  زا  دوـصقم  و  تـسا . هراتـس  مـجن  زا 
هریت بش  نوچ  هک  ار  یمدآ  نت  یّسح  روعش  يهطـساوب  هک  ینارون  یناویح  سفن  ینعی  مجن  یناشاک : تالیوأت   39-1- نآرق . - دتسرپیم
نیمز رب  یناـشیپ  اـهنآ و  يهدجـس  ینعم  تسا و  نآ  شیازفا  وـمن و  بجوـم  هک  یتاـبن  سفن  زا  تـسا  هیاـنک  رجـش  دراد و  نـشور  تـسا 

: رخف تسا . نآ  شیازفا  شرورپ و  ناـشراک  يهمه  هک  نیمز  نوچ  يهیاـمورف  نتب  تسا  یناوـیح  یتاـبن و  حور  لـماک  هجوـت  ناـشنداهن 
هک ناویح  دننامب  دوشیم  کشخ  دنربب  ار  نآ  رگا  دروخیم و  اذغ  نآ  زا  هک  تساهنآ  هشیر  نامه  هایگ  تخرد و  رـس  تقیقح  رد  نوچ 
هک تسا  هحفـص 140 ] ور [  هکنیا  زا  دـنمانیم  تخرد  رـس  ار  تخرد  يهخاش  هکنیا  دریمیم و  دوش  هدـیرب  رگا  دروخیم و  اذـغ  رـس  زا 

تقیقح و يور  زا  هچرگا  دناهدجـس  دـننام  لاح  رد  تسا و  نیمزب  هشیمه  ناشرـس  هایگ  تخرد و  سپ  دـنمانیم . رـس  زین ، ار  ـالاب  فرط 
عـشعشت تقیقح  رد  هک  تسا  هّرذ  متا و  یتسه  دـحاو  هک  تسا  هیـضرف  نیاب  لیام  زورما  ملع  نآرقلا : لـالظ  یف  دنـشابن  هدجـسب  یتسرد 
ّتیـصاخ هک  تسا ، یتسه  ناـمتخاس  گنـس  هشیر و  ياـجب  هک  تسا  تکرح  شبنج و  مزلتـسم  شرتـسگ  هکنیا  رون و  شرتـسگ  تسا و 

دیدپب ور  وا  دیوگیم  نآرق  تسا ! روآ  ور  يوس  مادکب  تسا  نآ  تیـصاخ  هیاپ و  هک  دوخ  شبنج  اب  یتسه  سپ  تسا  یناگمه  كرتشم 
هدـش هداد  ناشن  نآ  يهنومن  دـنچ  یتایآب  نآرق  رد  تسا و  ناـمه  تکرح  لـصا  هک  دوخ  یحور  شبنج  يهلیـسوب  دوریم  دوخ  يهدـنرآ 

- ِتاوامَّسلا ِیف  نَم  َُهل  ُحِّبَُسی   » -720-750 و نآرق -717-682- نآرق «. - خلا ُتاوامَّسلا - َُهل  ُحِّبَُست   » و ِنادُجسَی » ُرَجَّشلا  َو  ُمجَّنلا   » لثم تسا 
ات تسا  هدش  هدناوخ  عفرب  ءامس »  » يهملک عمجم :  8 اهَعَفَر » َءامَّسلا  َو   » 84-55- نآرق -42-2- نآرق «. - خلا ُهَتالَص - َِملَع  دَق  ٌّلُک   » و خلا .»

عفر ینعی  دشاب  رّدقم  لعف  لوعفم  هک  تسا  الاب  يادص  و  بصن ، اب  تئارق  ولج و  يهلمج  رب  فطع  نآ و  ربخ  دعب  يهلمج  دـشاب و  ادـتبم 
هّیلعف ود  ره  هک  دشاب  بسانت  هلمج  ود  نایم  ات  تسا  ِنادُجسَی »  » رب فطع  هلمج  ار و  رّدقم  لعف  نآ  دهدیم  ناشن  اهَعَفَر »  » لعف و  ءامّـسلا ،

رد ساـّبع  نبإ  مدینـش  تفگ : هریغملا  وبا  يربـط :  9 ِطـسِقلِاب » َنزَولا  اوُـمِیقَأ   » 314-302- نآرق -249-239- نآرق -24-1- نآرق . - دنتسه
يرگید هنامیپ و  یکی  دندش  دوبان  نآ  يهطـساوب  اهتّلم  زا  هتـسد  ود  هک  دـیراد  يراتفرگ  ود  امـش  یلاوم  هورگ  يا  تفگیم : هنیدـم  رازاب 

و دیـشاب . تسار  لد  رد  ینعی  ِطـسِقلِاب »  » دـیرادب و تسار  تسد  اـب  ینعی  اوُـمِیقَأ » : » تفگ هنییع  نب  نایفـس  عـمجم :  31-1- نآرق . - وزارت
لیلد هلمج  هکنیا  اـب  تسا و  نید  لـصا  هک  تسا  نآرق  َنازیِملا » َعَضَو  َو  اـهَعَفَر  َءاـمَّسلا   » ولج تیآ  رد  نازیم  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

تلادـع نازیم  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  جاّـجز  و  تسا . نآرق  هک  یظفل  لـیلد  تسا و  نامـسآ  ندرب  ـالاب  هک  تسا  هدروآ  دـیحوت  رب  یلقع 
زا دـنک  مک   || وت  يوزاـب  هک  هّبح  ره  وـج و  ره  هحفص 141 ] مظن [ : ینیـسح :  210-168- نآرق -88-77- نآرق -44-33- نآرق . - تسا

شیب یهد و  مک   || ار  تیناـهن  دـنیامن  وت  اـب  شیپ  دـنرایب  هلمج  ازج  زور   || شیوـخ  ياـج  رب  همه  کـیاکی  تسه  وـت  يوزارت  لـیک و 
هتفگ كاّحـض  مدـنگ . وج و  لثم  تسا  یندروخ  ياههناد  کـشخ  گرب  هاـک و  فصع  يربط :  12 ُناـحیَّرلا » َو  ِفصَعلا  ُوذ   » ار تیناـتس 
ماعط ینعمب  تسه  ناـحیر  ماـن  نآرق  رد  هچره  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 ناـحیر : زا  دوصقم  تسا و  مدـنگ  وج و  دوخ  فـصع  تسا :
ياراد هچ  ره  دوشیم 4 - هدروخ  زبس  هک  یهاـیگ  دیوریم 3 - نیمز  زا  هک  تسا  يوبـشوخ  ياهایگ  هتفگ : كاّحـض  يزور 2 - تسا و 

- نآرق . - تسا تئارق  هس  اوُرِـسُخت » ال   » رد مه  تسا و  تئارق  فالتخا  ناحیر  فصع ، وذ ، هملک : هس  ره  رد  و  تسا ، ناحیر  دـشاب  قاـس 
مان نآ  زا  دعب  نوچ  تسا  هدـش  ظّفلت  یّنثم  تروصب  هیآ  هکنیا  رد  ِنابِّذَُـکت »  » لعف يربط :  13 خلا » ِءالآ - ِّيَِأبَف   » 499-485- نآرق -30-1

یضعب و  تسا . يرپ  یمدآ و  يهتسد  ود  اب  نخس  يور  سپ  َّناَجلا » َقَلَخ  و  َناسنِإلا - َقَلَخ   » تسا هتفگ  هک  تسا  هدمآ  ود  ره  ّنج  سنا و 
کی اب  هک  مالغ » ای  اهایّلخ   » الثم دیوگیم  هک  برع  مسرب  تسا  هدـش  هدروآ  یّنثم  ظفلب  تسا  رفن  کی  اب  نخـس  يور  هکنیا  اب  دـناهتفگ :
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- نآرق -57-43- نآرق -18-1- نآرق . - نک اهر  ار  وا  مالغ  يا  ینعی  تسا ، هدـش  ظّفلت  تسا  رفن  ودـب  باطخ  هک  یّنثم  تروصب  ایّلخ  رفن 
یناـمرفان و رد  شنزرـس  يارب  مدرم  هکناـنچ  فرط  رارقا  تـسا و  دـیکأت  هـیآ  هـکنیا  رارکت  تـهج  عـمجم :  227-209- نآرق -203-184

یبوخ رگم  مداد ! وتب  نیمز  بآ و  همهنآ  هک  مدرکن  یبوخ  رگم  مدادـن ! وتب  لاـم  همهنآ  مدرکن و  یبوخ  رگم  دـنیوگیم  تمعن  یـساپسان 
دودـح رد  هک  برع  روهـشم  رعاش  سیقلا  ؤرما  یئاد - لهلهم  هکنانچ  دراد  دایز  ریظن  برع  رعـش  رد  و  متخاس ! هناـخ  وت  يارب  هک  مدرکن 

نا یلع  هحفـص 142 ] روزجلا [  نع  میتـیلا  درط  اذا   || بیلک  نم  الدـع  سیل  نا  یلع  تسا : هتفگ  تسا  هدرم  ترجه  زا  شیپ  لاـس  دـص 
نم الدع  سیل  نا  یلع  روبّدلا  نم  هاضعلا  فجر  اذا   || بیلک  نم  الدع  سیل  نا  یلع  ریجملا  ناریج  میـض  ام  اذا   || بیلک  نم  الدع  سیل 

لاله یبا  زا  یقرواپ  رد  هکنانچ  و   ] رودّـصلا يوجن  تنلعا  ام  اذا   || بیلک  نم  الدـع  سیل  نا  یلع  رودـخلا  ةأـّبخم  تجرخ  اذا   || بیلک 
يارب و  تسا ] دایز  برع  رعش  رد  رارکت  هکنیا  دننام  تسا و  هدش  رارکت  رعش  تسیب  زا  رتشیب  رد  عارـصم  هکنیا  تسا  هدرک  لقن  يرکـسع 

َقَلَخ  » 227-192- نآرق . - دوـشیم هتفگ  باوـج  هنوـگنیمه  هب  تسا  تالـسرملا  يهروـس و  رد  هک  َنِیبِّذَـکُمِلل » ٍذـِئَموَی  ٌلـیَو   » تیآ رارکت 
ّداوم تسا : هدرک  تباـث  زورما  ملع   62-40- نآرق -34-1- نآرق : - لالظ یف  و 15   14 خـلا » ٍجِرام - نِم  َّناَجلا  و  ٍلاصلَـص - نِم  َناسنِإلا 

بیکرت هزادنا و  فالتخاب  رـصنع و  تسیب  دودح  رد  هریغ  نژیـسکا و  تسا و  نبرک  هک  تسا  كاخ  شیادیپ  ّداوم  نامه  یمدآ  شیادـیپ 
زیچ نآرق  دـیاش  هچ  تسناد  نآرق  ینیقی  ریـسفت  ناوـتیمن  تسا  هدرک  تباـث  ملع  هچنآ  یلو  كاـخ ، يرگید  دوـشیم و  مدآ  یکی  اـهنآ 

تـسا نکمم  هک  تسین  يرـشب  يهنازور  تافوشکم  هب  دودحم  نآرق  فدـه  هک  تسا  نیقی  هکنیا  و  میمهفیمن ، ام  هک  دـشاب  هتفگ  رگید 
دنوریم اطخب  تسا  قباطم  زورما  یملع  تاّیفشک  اب  هک  دننک  تباث  هکنیا  هب  ار  نآرق  زاجعا  دنهاوخیم  هک  اهنآ  و  دشابن . ای  دشاب  تسرد 

تـسرد تسا و  هتفگ  نآرق  هک  تسا  نامه  شتآ  يهلعـش  زا  ّنج  شنیرفآ  و  دـشاب . شفالخ  رب  زور  ملع  هچرگا  تسا  زجعم  نآرق  نوچ 
: عمجم  18 خـلا » ِنیَقِرـشَملا - ُّبَر  . » دـنکیم یگدـنز  نیمز  رب  هنوگچ  ّنج  مینادیمن  اـم  تسا و  نوریب  یمدآ  كرد  يهزادـنا  زا  تسا و 
: يربط  20 ِنیَرحَبلا » َجَرَم   » 22-1- نآرق . - دیشروخ هام و  برغم  قرشم و  ینعی  دناهتفگ : یضعب  ناتسبات  ناتسمز و  برغم  قرـشم و  ینعی 

ناور ینیمز  يایرد  هب  تسا  ناراب  عبنم  هک  ینامـسآ  يایرد  ای  درک ، ناور  دـشاب  سراف  جـیلخ  هنارتیدـم و  هک  سراف  مور و  ياـیرد  ینعی 
« ِنایِغبَی ال   » زا دوصقم  و  دـش . هتخیمآ  اـت  درک  ناور  مهب  نیریـش  روش و  ياـیرد  ود  ینعی  حوتفلا : وبا  هحفص 143 ]  ] 22-1- نآرق . - درک
رد دننکن و  ناشقرغ  ینعی  دننکن  متـس  مدرم  رب  ات  دنتفگ : یـضعب  دنکن و  دوبان  ار  نیریـش  روش ، بآ  هک  تسا  يریگولج  ناشنایم  ینعی 

تراهط و يایرد  يرگید  تسا و  ایح  ملع و  تعاجش و  يایرد  یکی  هک  تسا  ع ]  ] ّیلع همطاف و  ایرد  ودب  دارم  هک  تسا  تیب  لها  ریسفت 
ینعم هکنیا  تسا و  ع ]  ] نسح نیـسح و  دوشیم  نوریب  ایرد  ود  زا  هک  ناجرم  ؤلؤل  تسا و  ص ]  ] ربمغیپ نایم  رد  خزرب  تسا و  افو  ملح و 
اهدور نیریش  تسا و  اهایرد  روش  بآ  نیرحب  زا  دوصقم  لالظ : یف   28-13- نآرق . - تسا هدش  لقن  يروث  نایفس  زا  رارسالا  فشک  رد 
يهرک حطس  مراهچ  هس  اهایرد  روش  بآ  نوچ  تسا : هدش  ماجنا  تفگش  ياههشقن  اب  هک  تسا  هدوبن  فداصت  نتخیمآ  میـسقت و  هکنیا  و 

ءاوه مه  زاب  دزیخیم  رب  نیمز  زا  هک  هدنشک  یمـس و  ياهراخب  ربارب  رد  تسا و  هدش  هتـسویپ  یـضعبب  یـضعب  هک  تسا  هتفرگ  ارف  ار  نیمز 
درس تاقبط  ندیسرب  دوریم و  الاب  راخب  ایرد  بآ  هوبنا  هکنیا  رب  دیشروخ  شبات  زا  هکنیا  يارب  تسا . مدآ  ناویح و  یگدنز  لباق  ملاس و 

یگدنز يهیامرس  نیریش و  بآ  اهدور و  مه  یگدنز و  لباق  دنکیم و  كاپ  یمـس  ياهزاگ  زا  ار  اوه  ددرگیم و  رب  ناراب  تروصب  اجنآ 
اهدورب يدوگ  يهطـساوب  مه  ایرد  دنکیمن و  ضوع  ار  نآ  تعیبط  يروش و  دزیریم  ایردـب  نیریـش  ياهدور  هکنیا  اب  و  دـنکیم ، مهارف 

هک ِنایِغبَی » ٌخَزَرب ال   » ینعم تسا  نیمه  دوشیمن و  يرگید  يهفیظو  زا  ریگولج  کیچـیه  دـنکیمن و  رپ  ار  نآ  ّبصم  دوشیمن و  ّطلـسم 
یمدآ تافیرشت  تاصیصخت و  زا  و  هتـشون : فشک   724-700- نآرق . - دشابن رگدکیب  زواجت  ات  تسه  هلـصاف  هکنیا  هشیمه  ّقح  تردقب 

زا ِنایِقَتلَی ،» ِنیَرحَبلا  َجَرَم   » ّلج ّزع و  هلوقب  هراشالا  هیلا  لد و  رحب  رگید  رـس ، رحب  یکی  هدـیرفآ : رحب  ود  يو  داـهن  رد  هک  تسا  نآ  یکی 
ره ُناجرَملا » َو  ُُؤلؤُّللا  اَمُهنِم  ُجُرخَی   » هلوق کلذ  تفـشاکم و  تقفاوم و  ناجرم  لد  رحب  زا  دیآ و  نورب  تنیاعم  تدهاشم و  ؤلؤل  رـس  رحب 

نیرحب هحفص 144 ]  ] 338-294- نآرق -192-158- نآرق : - دناهتفگ و  هتـشادب ، ود  ره  نایم  تردق  زجاح  هدرک و  هیبعت  يو  داهن  رد  ود 
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فوخ و رحب  زا  ار ، ناقیدص  ار و  ایبنا  سنا  تبیه و  رحب  ار و  نانمؤم  ّصاوخ  طسب  رحب و  ار و  ناناملسم  يهّماع  تسا  اجر  فوخ و  اجنیا 
رد ات  دـیامن  يور  انف  رهوگ  سنا  تبیه و  رحب  زا  دـیآ و  دـجو  رقف و  رهوگ  طـسب  ضبق و  رحب  زا  دـیآ و  نوریب  عرو  دـهز و  رهوگ  اـجر 

مولعم تروصب  دـنروآیم و  رد  مدرم  ینعی  دـناهدناوخ  لوهجم  تروـصب  عـمجم :  24 ُتآَشنُملا »  » 23 اَمُهنِم » ُجُرخَی  . » دـیاسایب اقب  لزاـنم 
« تآشنم  » يهملک و  دیآیم ، نوریب  دوخ  دیراورم  نآ  زا  دنتفرگ  ار  فدص  نوچ  هک  تسا  عاّستا  ریبعت و  تفارظ  رظن  زا  تسا  هدـش  تئارق 
هک دـمآ  ایندـب  ای  درم  نسح  لثم  عاـّستا  رظن  زا  لـعاف  مسا  تروص  هب  هداـتفا و  هارب  هدـش و  داـجیا  ینعی  دـناهدناوخ  لوعفم  مسا  تروصب 

. تسا هدش  طقاس  نآ  لوعفم  هک  دشاب  تکرح  هدـننک  داجیا  ینعمب  ای  و  تسا . رگید  ياج  زا  رابجاب  هکلب  تسین  يرایتخا  راک  مادـکچیه 
دهدن ماجنا  يراک  دنکن و  یمکح  چیه  ادخ  هبنش  زورب  دنتفگیم : دوهی  نوچ  فشک :  29 خلا » ٍموَی - َّلُک   » 37-24- نآرق -20-1- نآرق -

ره دنتـسین و  زاینیب  وا  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ّنج  سنا و  کلم و  تسا : هکنیا  هیآ  رخآ  ات  لّوا  ینعم  و  دمآ ، هیآ  هکنیا  ناشیا  باوجب 
لاعن ّفص  رد  ار  یکی  هداد  تّزع  تعنب  ردق  ردص  ار  یکی  هتشون  وا  و  دوش ، ماجنا  دوخ  ماگنهب  اهتشونرس  هک  تسا  يراک  وا  يارب  یتقو 

رهق طاسب  ریز  رد  ار  یکی  هدـناشن  فطل  طاسب  رب  ار  یکی  دـشاب ] نیع  دـیاش  تسا و  نیح »  » یپاچ يهخـسن  رد   ] هتـشادب ّتلذـم  نیح  رد 
کلم مّلعم  لیزازع  لیم . دهنیم و ال  يو  تّمه  يهماه  رب  لاضفا  مکحب  لابقا  جات  دشکیم و  رب  ّتلذـم  كاخ  زا  ار  یکاخ  مدآ  هدروآ ،

دیوـگیم ار  یموـق  دوـج  ـال  و  دزیوآیم ، تبوـقع  نیباـقع  زا  تـّلعیب  تدارا  يوـس  راـهچ  رــس  رب  دـشکیم و  رد  يوـلع  ملاـع  زا  دوـب 
نوچ میلگ  رد  دوب  ینابـش  دـشیم  نوچ  تساـخ ، رب  شتآ  بلطب  میلک  ياـسوم  مُکِظیَِغب » اُوتُوم   » دـیوگیم ار  یموق  ُمُکِعیَِبب » اوُرِـشبَتساَف  »
رهزب تنعل  ریت  هک  دوب  هدزن  زابرـس  زونه  ربدم  سیلبا  دـندوب  هتخاس  يو  يابتجا  هالک  هک  دوب  لگ  زونه  مدآ  میلک ، دوب  يربمغیپ  دـمآیم 

ار نآ  درکن ، نک  دوجـس  هک  دندومرف  هحفص 145 ]  ] 888-867- نآرق -847-819- نآرق -15-1- نآرق  - ار هکنیا  دـندوب ، هداد  بآ  رهق 
بنذب یتا  بیبحلا  اذا  و  دنراین ، باسح  رد  ناتـسود  ّتلز  دمآ و  تسود  لزا  رد  يو  هک  داهنب  رذع  ار  مدآ  دروخب  روخن  مدنگ  دـندومرف 

نکی مل  نم  دوبن . بوسحم  نانمشد  تعاط  دمآ و  نمـشد  لزا  رد  هک  داهن  رب  تنعل  غاد  ار  سیلبا  عیفـش  فلاب  هنـساحم  تءاج   || دحاو 
غرفیـس شمعا  و  مکیلا » غرفأس  ّینا  و   » تسا هدناوخ  دوعـسم  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   32 مَُکل » ُغُرفَنَـس   » بونذ هناسحا  ّلکف   || الها  لاصولل 

اب یقاـب  تسا و  یئاـسک  فلخ و  هزمح و  تئارق  ءار  ّمض  ءاـی و  حـتف  اـب  و  دـناوخ . حوتفم  يار  نون و  اـب  جرعا  دـناوخ ، لوهجم  تروـصب 
ینعی تفگ : ساّبع  نبإ  - 1 تسا : فالخ  هلمج  ینعم  رد  و  تسا . یکی  ینعم  يهجیتن  دناهدناوخ و  ءار  ولج  يادص  نون و  يالاب  يادـص 
تسا مدرم  نخس  شورب  هکلب  درادن  تصرف  دراد و  راک  دنوادخ  هک  تسا  هکنیا  هن  دوصقم  مزادرپ و  امشب  موش و  هدوسآ  دوخ  راک  زا  ات 

هب نداد  تـلهم  ندراذـگ و  دازآ  زا  سپ  ینعی  شاـب 2 - مزادرپ ، وتب  اـت  ارم  تسا  ربـص  دـنیوگیم : هک  دراد  ریظن  یـسراف  یبرع و  رد  هک 
ازس زج  دشابن  يراک  دسرب  دزم  ماگنه  نوچ  ینعی  تسا  دیون  میب و  هکنیا  دنتفگ : دیز  نبإ  لتاقم و  يرصب و  نسح  مزادرپیم 3 - ناتراک 

ّنج و دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  رخف :  32 ِنالَقَّثلا »  » 20-1- نآرق . - درادـن رگید  يراک  نیمه  زج  هک  هراکیب  مدآ  لثم  امـش  شاداپ  و 
تیمها و يهطساوب  - 1 عمجم :  15-1- نآرق «. - نیلقّثلا مکیف  كرات  ّینا  : » دومرف ربمغیپ  هک  گرزب  راک  زا  تسا  هیانک  لـقث  تسا و  سنا 

ِتَجَرخَأ  » تسا هدش  هتفگ  هکنانچ  دنراد  ینیگنس  ّتیدوجوم و  نوچ  دناهدش 2 - هدیمان  نالقث  تادوجوم  رگید  زا  زیمت  رکف و  رد  يرترب 
َو  » 9-1- نآرق . - تسا تئارق  فـالتخا  هکنیا  رد  عمجم :  36 ٌظاوُش »  » 189-158- نآرق . - دندش هدـیمان  نیلقث  يورنیا  زا  اَهلاقثَأ » ُضرَألا 

هتخادگ سم  اب  ینعی  دـناهتفگ : هحفص 146 ]  ] 13-1- نآرق  - یـضعب تسا و  هدش  هدـناوخ  ّرج  عفر و  اب  هملک  هکنیا  عمجم :  36 ٌساُحن »
: حوتفلا وبا   39 خلا » ِِهبنَذ - نَع  ُلَئُسی  ال  . » دنوشیم باذع  دود  اب  دناهتفگ : هتخادگ و  زلف  ره  ریق و  اب  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوشیم ، باذع 

نایامن ناشهرهچ  زا  نوچ  دنسرپیمن  ناشهانگ  زا  دناهتشون 2 - ناگتـشرف  دنادیم و  ادخ  نوچ  دنـسرپن  ناراک  هانگ - زا  تمایقب  ینعی  - 1
هیآ هکنیا  اـب  دوشیم  شـسرپ  همه  زا  تسا : هتفگ  هک  تاـیآ  نآ  اـیآ  و  تسا . هدرک  هچ  راـکهانگ  نآ  هک  دنـسرپن  ناـهانگیب  زا  تسا 3 -

! هن ای  دیتسه  راکهانگ  امش  دنـسرپیمن  ینعی  - 1 27-1- نآرق : - تسا هدش  هتفگ  روج  دـنچب  شـسرپ  هکنیا  خـساپ  دراد ! شزاس  هنوگچ 
اب دنسرپیمن و  یمارآ  تمیالم و  اب  - 2 تسا ! هدش  نایامن  امش  زا  ناهانگ  هکنیا  ارچ  دنـسرپیم : هکلب  تسا  نیعم  ناراکهانگ  رامآ  نوچ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1703 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا دنوشیمن  لاؤس  دنسرپن 4 - یضعب  رد  دنسرپ و  یضعب  رد  تسا  دنچ  یئاههاگتـسیا  زیخاتـسرب  نوچ  دنـسرپیم 3 - تراقح  یتشرد و 
-2 16-1- نآرق . - هدیـسر هزادنا  رتالابب  غاد  بآ  ینعی  - 1 يربط :  44 ٍنآ » ٍمیِمَح  . » دـشابیم دوخ  هانگ  لوئـسم  سک  ره  نارگید و  هانگ 
. تسا هدـش  نیعم  شیارب  ازـس  ود  هک  دـخرچیم  غاد  بآ  شتآ و  نایم  هدـش  هتفگ  مرجم  يارب  نوچ  رخف :  46 ِناتَّنَج » . » رـضاح غاد  بآ 
-2 نج . يارب  یکی  سنا و  يارب  تشهب  کی  ینعی  - 1 ررّدلا : تاینتقم  ریسفت   13-1- نآرق . - تسا هدش  نّیعم  تشهب  ود  مه  نمؤم  يارب 
شـشخب و يرگید  دزم و  یکی  هانگ 4 - زا  نتـشادرب  تسد  يارب  يرگید  يربناـمرف و  يارب  یکی  لمع 3 - يارب  یکی  هدـیقع  يارب  یکی 

نایبت  57 َّنُهثِمطَی » َمل   » 11-1- نآرق . - دایز ياههخاش  روجب 3 - روج  ياـههویم  - 2 روجب ، روج  ياـهتمعن  - 1 عمجم :  48 ٍنانفَأ » . » ماعنا
-1- نآرق  - هکنیا هب  رن  رتش  ینعی  ّطق » لمج  ریعبلا  اذه  ثمط  ام   » دیوگیم برع  نوچ  تسا ، هدشن  اهنآ  اب  یسنج  لمع  ینعی  - 1 یسوط :

ثماط نوچ  تسا  اهنآ  ندوب  رتخد  زا  هیانک  هکنیا  ار و  اهنآ  تسا  هدرکن  دولآ  نوخ  ینعی  تسا 2 - هدیسرن  زگره  رتش  هحفص 147 ]  ] 20
و تسا . هدـشن  راتفرگ  نانز  تلاح  دـننام  ياهضراعب  يدرم  يوس  زا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  نانچ  تسا و  هنانز  تداع  راتفرگ  ینعمب 

تسد ار  یمدآ  نیعلا  روح  هک  تسا  میسقت  يارب  ای  اهنآ و  ینمادکاپ  رد  تسا  هغلابم  ای  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  ّنج  زا  دوصقم 
60 خلا » ِناسحِإلا - ُءازَج  لَه  . » دناهدناوخ میم  رـسک  ّمض و  اب  عمجم : تسا . هدیـسرن  شنمادـب  دازیرپ  تسد  تسا  نایرپ  زا  هکنآ  یمدآ و 

رکش هک  تسا  هکنیا  ریغ  درک  ناسحا  امشب  هکنآ  شاداپ  ایآ  درادن 2 - شاداپ  یبوخ  زج  ترخآب  درک  بوخ  ایندب  هکنآ  ینعی  - 1 عمجم :
تسرد راکوکن  راکدب و  رفاک و  نمؤم و  رد  نوچ  تسا  لّجـسم  مدرم  رب  هیآ  هکنیا  دومرف : هک  تسا  ع ]  ] قداص ماما  زا  و  دینک . وا  تمعن 

. تسا رتشزرا  اب  تسا  هدرک  لّوا  هکنآ  دوب  ربارب  رگا  هک  رتشیب  یلو  دننک  بوخ  راک  شیارب  درک  بوخ  راک  یـسک  يارب  هک  ره  هک  تسا 
دش ّتبحم  هار  رد  هک  ره  يونثم : هّللاب . ءاقب  ّالا  هّللا  یف  ءانف  يازج  تسین  هک  تسا  هدومرف  قیاقحلا  رحب  رد  هتشون : ینیـسح   24-1- نآرق -

ریسفت  62 ِناتَّنَج » امِِهنوُد  نِم  َو   » دیچ لصو  تخرد  زا  قوذ  يهویم   || دیرب  رس  شقوش  ریـشمش  ار  هکره  انف  ردنا  اقل  رحب  زا  تفای   || انف 
اهنآ تسا  رتنیئاپ  ناشهجرد  هک  نیمیلا  باحصا  - 2 دش ، فیصوت  اهنآ  تشهب  هک  نیبّرقم  - 1 دناهتسد : ود  نینمؤم  ینعی  ررّدلا : تاینتقم 

یـضعب و  دـشاب . برق  وـند و  ینعمب  نود  هـک  شرعب  رتـکیدزن  دـنراد  رگید  تـشهب  ود  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنراد ، تـشهب  ود  مـه 
هک دراد  دوخ  بناج  راهچ  رد  تشهب  راهچ  ینمؤم  ره  هک  دـنراد  رگید  تشهب  ود  ات  ود  نآ  زا  ریغ  ینعی  تسا  ریغ  ینعمب  نود  دـناهتفگ :

فیرش  70 ٌناسِح » ٌتاریَخ  [ » هحفص 148  ] 31-1- نآرق . - دیازفیب شیداشب  ات  دوریم  يرگید  نوردب  دـش  هتـسخ  لولم و  مادـک  ره  زا 
ّنه  » تسا هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  یفاـک  يهضور  رد  و  دـناهرهچ ، اـبیز  تلـصخ و  شوخ  يوخـشوخ و  هک  یناـنز  ینعی  یجیهـال :

و ال تسا ] يوـب  دـب  شنت  هکنآ  ، ] تارفدـب نسل  دـناهتفگ : هملک  ود  هکنیا  ینعم  رد  فـشک :  19-1- نآرق «. - تافراعلا تانمؤملا  حـلاص 
هک اهنآ   ] تاـفّوشتم ـال  و  دـنوش ] رادربخ  مدرم  یناـهن  ياـهزار  زا  دـنهاوخیم  هک  اـهنآ   ] تاـعّلطتم ـال  و  تسا ] يوب  دـب  شنهد   ] تارخب

رظن رهوش  ریغ  اب  هک   ] تاحاّمط و ال  ادص ] رـس و  رپ  زارد و  نابز   ] تاطیلـس و ال  نابز ] دب   ] تابرذ و ال  دننکیم ] دوخ  شیارآ  واکجنک و 
هّللا دبع  هکنانچ  تسا  اههناخ  مایخ  زا  دوصقم  يربط :  72 ِمایِخلا » ِیف  [. » ددرگیم اههچوکب  هتـسویپ  هکنآ   ] قرّطلا یف  تافاّوط  و ال  دراد ]

17-1- نآرق . - دنتـسه دـیراورم  زا  ياههناخ  رد  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  دنتـسه . یلاـخ  ناـیم  رهاوج  نوردـب  ینعی  تسا : هتفگ  دوعـسم 
ياـهغاب تسا : هتفگ  ریبج  دیعـس  دـنلب 2 - عـفترم و  شرف  فرفر  تسا : هـتفگ  یئاـّبج  - 1 عمجم :  77 ٍّيِرَقبَع » ٍفَرفَر -...  یلَع  َنــِیئِکَّتُم  »

، اهشلاب ینعی  تسا : هتفگ  نسح  تسا 4 - هدش  نّیعم  نتـسشن  يارب  هک  اهياجنآ  سلاجم و  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا 3 - یتشهب 
شرف دوـصقم  تسا : هتفگ  نـسح  - 3 ریرح ، يهچراـپ  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 2 گـنراگنر ، شرف  ینعی  - 1 ٍّيِرَقبَع »  » و اـهاکّتم ، و 

عمج تروـصب  رقاـبع » فراـفر و  «، » ٍّيِرَقبَع ٍفَرفَر و   » تاـملک رد  و  هتـسارآ ، اـبیز  ياـهگنرب  يهچراـپ  ره  تسا : هتفگ  یبـیتق  - 4 تسا ،
- نآرق -519-510- نآرق -319-306- نآرق -50-38- نآرق -30-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  داض  ّمض  اـب  رـضخ »  » و تسا ، هدـش  هدـناوخ 
ای مسا و  بحاص  یگدنخرف  زا  تسا  هیانک  ای  دـنوادخ  مسا  یگدـنخرف  زا  دوصقم  ررّدـلا : تاینتقم  ریـسفت   78 ُمسا » َكَراـبَت   » 534-522

ینعمب ای  َكَراـبَت »  » يهملک رخف :  18-1- نآرق . - دوب دـهاوخ  هچ  مسا  بحاص  دوخ  سپ  دوب  هدـنخرف  یـسک  مسا  نوچ  هک  تسا  هغلاـبم 
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صخـش مان  نوچ  هک  نآ  مسا  يارب  میظعت  تیاهن  و  تسا ، نأش  و  هحفص 149 ]  ] 24-13- نآرق  - ماقم ّولع  ینعمب  ای  تسا  ماود  تاـبث و 
دنلب ياج  زا  دوشیم  هدرب  لـئاسر  رد  مظعا  ناطلـس  ماـن  نوچ  هک  ناـهاشداپ  لـثم  دـنوشیم  دـنلب  ياـج  زا  ناگدنونـش  دوش  هدرب  گرزب 

وذ : » عمجم  78 ِلالَجلا » ِيذ  . » دـنیاسیم نیمز  رب  تروص  دـنتفایم و  كاخب  وا  مارتحا  هب  یگمه  دوش  دراو  شدوخ  وا  رگا  و  دـنوشیم ،
دناهتفگ زورما  ياملع  هچنآ  اب  دیاش  خـلا » ٍلاصلَـص - نِم   » تیآ 14 - 1 ام : نخس   17-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  زین  واو  اب  لالجلا »

« خلا ٍجِرام - نِم  َّناَجلا  َقَلَخ   » تیآ 15 - 2 37-23- نآرق . - تسا اهایرد  فک  يال  زا  رادناج  تادوجوم  شیادـیپ  لصا  هک  دـشاب  قباطم 
نیمز یئادج  هک  نارود  نآ  هب  دوشیم : ادـیپ  يرکف  نینچ  یمدآ  يارب  تسا . هتفگ  شتآ  تخـس  يهنابز  زا  ار  نایرپ  شیادـیپ  يهیام  هک 
كاخ بآ و  تسا و  هدش  درس  دیشروخ  رودب  شدرگ  يهطـساوب  دناهتـشادنپ و  شنازوس  شتآ  هچراپ  کی  دناهتـسناد و  دیـشروخ  زا  ار 
كاخ تسا و  هدش  ادیپ  بآ  هدش و  درـس  نازوس  يهرک  نآ  هک  تبـسن  نامهب  هّیـضرف  نیمه  يور  میئوگب : تسا  نکمم  تسا  هدش  ادـیپ 

مانب ياهدارا  اب  كّرحتم و  دوجوم  شیادـیپ  يهیام  رواجم  ياوهب  لاعتـشا  نازوس و  شتآ  نامه  زا  دـیاش  تسا  مدآ  يرادـیدپ  يهّدام  هک 
مدآ هدـنام  ياج  رب  تسا و  هدرـشف  هک  كاخ  زا  هکنانچ  شبنجب  اوه  رد  تسا و  مارآیب  شتآ  يهناـبز  دـننام  هک  دـشاب  هدـش  مهارف  ّنج 
هدش لقن  ناطیش  نابز  زا  نآرقب  هک  دشاب  بلطم  نیمه  دیاش  دوش و  ادج  نیمز  زا  دناوتیمن  تسا و  هدنام  نیمز  رب  هک  تسا  هدش  تسرد 

و تسا ، هدوب  نراقم  ود  ره  شیادیپ  نارود  دیاش  و  يدـیرفآ ، شتآ  ارم ز  كاخ و  ار ز  وا  ینعی  ٍنیِط » نِم  ُهَتقَلَخ  َو  ٍران  نِم  ِینَتقَلَخ   » تسا
راک رد  تخـس  ياهناشف  شتآ  نوچ  تسا  یمدآ  شیادـیپ  هدام  هک  كاخ  اـیرد و  يرادومن  نیمز و  يدرـس  زا  سپ  میئوگب  تسا  نکمم 

ّنج و كدنا  كدنا  مه  ناشفشتآ  هناهد  ترارح  زا  تسا  هدش  تسرد  مدآ  كدنا  كدنا  ایرد  فک  يال  زا  هک  هنوگ  نامهب  تسا  هدوب 
 - یبآ تادوجوم  ایرد و  ندـش  تسرد  يارب  تسا  هدوب  دیـشروخ  زا  هدـش  ادـج  يهرک  رد  هک  ّتیـصاخ  نآ  و  دـشاب ، هدـش  تسرد  يرپ 

يارب تسا  هدوـب  نآ  رد  مه  تیـصاخ  هنوگناـمه  یکاـخ ، تادوـجوم  ارحـص و  مـه  و  هحفـص 150 ]  ] 937-888- نآرق -44-13- نآرق
یکاخ یبآ و  ّداوم  يهمه  هکنانچ  تسین  ام  اب  ّسامت  لباق  دراد  دایز  توافت  ام  زا  شیادیپ  داوم  رد  نوچ  هک  یـشتآ  تادوجوم  شیادـیپ 

تادوجوم زا  مه  دوبن و  ربخ  ملاع  رصانع  زا  ار  سک  هن  رگ  زورما و  یملع  رازبا  هلیسوب  مهنآ  یتمـسق  رگم  تسین  كرد  لباق  ام  يارب  مه 
زا نوچ  دـیاش  دـنکیم و  تسرد  ای  فشک و  يزیچ  يدـنوادخ  تادوجوم  زا  يزور  ره  تسا و  شـشوک  رد  رـشب  زونه  هکنانچ  ینیبهّرذ 
زا ياهناشن  نونکات  دنتـسناوتیم  دیاش  هن  رگ  دـناهدوبن و  نآ  یملع  قیقحت  یپ  رد  دناهتـشادن  يرواب  ای  يربخ  ثحب  دروم  دوجوم  هنوگنیا 

دیاش دناهدوب و  ربخیب  نآ  زا  ناراگزورب  هک  دناهدرک  ادـیپ  یملع  یـسراو  هزات و  رازبا  اب  زورما  اهزیچ  يرایـسب  هکنانچ  دـنرآ  تسدـب  نآ 
تیآ 33 - 3 دننک . ادیپ  دوخ  ياهیندید  يهزادـناب  یتادوجوم  ورین  نآ  اب  دوش و  رادومن  تسا  هدرک  نامگ  نیتشنا  هک  مشـش  ّسح  يزور 

دوخ اب  هتخیمآ  ار  نآ  برع  نوچ  هک  هدوب  يور  نآ  زا  دیاش  تسا  هدش  سنا  ّنج و  هورگ  ود  اب  نخس  يور  هک  ِسنِإلا » َو  ِّنِجلا  َرَشعَم  ای  »
يور تسا و  هتخیمآ  یمدآ  اب  ار  نآ  يورنیا  زا  تسا  هتـساوخیم  ار  وا  بیـسآ  زا  يریگولج  وداج  نهاک و  زا  یهاـگ  تسا و  هتـسنادیم 

نآ تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  دـنهد  رد  نت  ّقح  تردـق  دوخ و  یگراچیب  هب  دـنیآ و  دوخب  اهبرع  نآ  ات  تسا  هدـش  ود  ره  اب  نخس 
زا دـیناوتیم  مادـک  ره  امـش  اـی  اـهنآ  هن  رگ  دـناهراچیب و  امـش  نوـچ  ّقـح  ربارب  رد  دـیتسه  كانـسرت  نآ  زا  امـش  هک  زوـمرم  تادوـجوم 

ار بلطم  هـکنیا  دـیاش  خـلا » َنوـُمِرجُملا - ُفَرُعی   » تـیآ 41 - 4 46-13- نآرق . - دـینک رارف  ّقـح  تردـق  زا  نیمز  نامـسآ و  ياـههرانک 
لامعا زا  هدش  دـیدپ  یناسفن  دادتـشا  ای  تسا و  وا  یگدـنز  نارود  رادرک  نامه  رگید  ملاع  رد  یمدآ  شیادـیپ   36-13- نآرق : - دنامهفب

رد دب  ياهراک  تروصب  شاهرهچ  تسا  هدرک  دب  هچنآ  ینعی  تسا  نایامن  شاهرهچ  زا  راکدب  تسا : هدش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  ینامـسج ،
يهرامش بلطم  نامه  دیاش  خلا » ِناسحِإلا - ُءازَج  لَه   » تیآ 60 - 5 هحفص 151 ] دوب [ . دهاوخ  نینچ  مه  راکوکن  هّتبلا  سپ  تسا ، هدمآ 
تروصب هک  تسا  یمدآ  ياـهراک  تسا و  اـهیبوخ  شیادـیپ  بوخ  راـک  شاداـپ  دوشیم و  تسرد  یئوکن  یکین  زا  هک  دـنامهفب  ار  وـلج 

یتشهب ود  دوصقم  دناهتـشون : نیرّـسفم  یـضعب  هچنآ  قباطم  دیاش  خلا » امِِهنوُد - نِم  َو   » تیآ 62 - 6 37-14- نآرق . - دـیآیم رد  بوخ 
تـسا رتشیب  لّوا  تازایتما  هک  تسا  هدش  هتفگ  يزایتما  مادک  ره  يارب  نوچ  تسا  هدش  هدربمان  لّواب  هک  یتشهب  ود  زا  رتمک  تسپ و  دشاب 
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دیاش تسا  هدـش  هتفگ  یّنثم  تروصب  تمـسق  ود  ره  رد  هک  ِناتَّنَج »  » يهملک و  تسا . رتبـسانم  مک  تسپ و  ینعم  اـب  نود  يهملک  هوـالعب 
331-319- نآرق -31-13- نآرق . - تسا مهارف  ناتسب  کی  زا  شیب  سک  ره  يارب  تسین و  دودحم  هک  ّقح  تمحر  زا  دشاب  هیانک 

هعقاو هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   56 - 

ات 96] تایآ 1  [: 56  ] ۀعقاولا هروس  ]

[ - 4  ] اجَر ُضرَـألا  ِتَّجُر  اذِإ  [ 3  ] ٌۀَِعفار ٌۀَِضفاخ  [ 2  ] ٌۀـَبِذاک اِهتَعقَِول  َسَیل  [ 1  ] ُۀَِـعقاولا ِتَعَقَو  اذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
َو [ 8  ] ِۀَنَمیَملا ُباحـصَأ  ام  ِۀَـنَمیَملا  ُباحـصَأَف  [ 7  ] ًۀـَثالَث ًاـجاوزَأ  ُمتنُک  َو  [ 6  ] اثَبنُم ًءاـبَه  َتناـکَف  [ 5  ] اَسب ُلاـــبِجلا  ِتَُّسب  َو   117-1- نآرق

ٌۀَُّلث [ 12  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ِیف  [ 11  ] َنُوبَّرَقُملا َِکئلوُأ  [ 10  ] َنوُِقباّسلا َنوُِقباّسلا  َو   198-1- نآرق [ - 9  ] ِۀَمَئشَملا ُباحصَأ  ام  ِۀَمَئشَملا  ُباحـصَأ 
ٌنادلِو مِهیَلَع  ُفوُطَی  [ 16  ] َنِیِلباقَتُم اـهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  [ 15  ] ٍۀَنوُضوَم ٍرُرُـس  یلَع   165-1- نآرق [ - 14  ] َنیِرِخآلا َنِم  ٌلـِیلَق  َو  [ 13  ] َنِیلَّوَألا َنِم 

[20  ] َنوُرَّیَخَتَی اّمِم  ٍۀَهِکاف  َو   217-1- نآرق [ - 19  ] َنُوفِزُنی َو ال  اهنَع  َنوُعَّدَُصی  ال  [ 18  ] ٍنیِعَم نِم  ٍسأَک  َو  َقیِرابَأ  َو  ٍباوکَِأب  [ 17  ] َنوُدَّلَُخم
َنوُعَمسَی -1-173 ال  نآرق [ - 24  ] َنُولَمعَی اُوناک  اـِمب  ًءازَج  [ 23  ] ِنُونکَملا ُِؤلؤُّللا  ِلاثمَأَک  [ 22  ] ٌنیِع ٌروُـح  َو  [ 21  ] َنوُهَتـشَی اّمِم  ٍریَط  ِمَحل  َو 

ٍدوُضنَم ٍحلَط  َو  [ 28  ] ٍدوُضخَم ٍردِس  ِیف  [ 27  ] ِنیِمَیلا ُباحصَأ  ام  ِنیِمَیلا  ُباحـصَأ  َو  [ 26  ] ًامالَس ًامالَـس  ًالِیق  ّالِإ  [ 25  ] ًامِیثَأت َو ال  ًاوَغل  اـهِیف 
[ - 34  ] ٍۀَعُوفرَم ٍشُُرف  َو  [ 33  ] ٍۀَعُونمَم َو ال  ٍۀَعوُطقَم  ال  [ 32  ] ٍةَرِیثَک ٍۀَهِکاف  َو  [ 31  ] ٍبوُکسَم ٍءام  َو  [ 30  ] ٍدوُدمَم ٍّلِظ  َو   182-1- نآرق [ - 29]

-1- نآرق [ - 39  ] َنِیلَّوَـألا َنِم  ٌۀَُّلث  [ 38  ] ِنیِمَیلا ِباحصَِأل  [ 37  ] ًابارتَأ ًابُرُع  [ 36  ] ًاراکبَأ َّنُهانلَعَجَف  [ 35  ] ًءاشنِإ َّنُهانأَشنَأ  اـّنِإ   136-1- نآرق
َو ال ٍدِراب  ال  [ 43  ] ٍموُمحَی نِم  ٍّلِظ  َو  [ 42  ] ٍمیِمَح َو  ٍموُمَس  ِیف  [ 41  ] ِلامِّشلا ُباحصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحـصَأ  َو  [ 40  ] َنیِرِخـآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو   145

اّنُک َو  انتِم  اذِإ  َأ  َنُولوُقَی  اُوناک  َو  [ 46  ] ِمیِظَعلا ِثنِحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناک  َو  [ 45  ] َنِیفَرتُم َِکلذ  َلبَق  اُوناک  مُهَّنِإ   175-1- نآرق [ - 44  ] ٍمیِرَک
ٍموَی ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمجََمل   274-1- نآرق [ - 49  ] َنیِرِخآلا َو  َنِیلَّوَألا  َّنِإ  لـُق  [ 48  ] َنُولَّوَألا اـَنُؤابآ  َو  َأ  [ 47  ] َنُوثوُعبََمل ّانِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاـباُرت 

ِمیِمَحلا َنِم  ِهیَلَع  َنُوبِراشَف  [ 53  ] َنوُُطبلا اَهنِم  َنُِؤلامَف  [ 52  ] ٍموُّقَز نِم  ٍرَجَش  نِم  َنُولِکَآل  [ 51  ] َنُوبِّذَکُملا َنوُّلاّضلا  اَهُّیَأ  مُکَّنِإ  َُّمث  [ 50  ] ٍمُولعَم
[58  ] َنُونُمت ام  ُمتیَأَرَف  َأ  [ 57  ] َنُوقِّدَُصت وَلَف ال  مُکانقَلَخ  ُنَحن  [ 56  ] ِنیِّدلا َموَی  مُُهلُُزن  اذه  [ 55  ] ِمیِهلا َبرُش  َنُوبِراشَف   234-1- نآرق [ - 54]
َو مَُکلاثمَأ  َلِّدَُـبن  نَأ  یلَع  [ 60  ] َنِیقُوبـسَِمب ُنَحن  اـم  َو  َتوَملا  ُمُکَنَیب  انرَّدَـق  ُنَحن   205-1- نآرق [ - 59  ] َنوُِقلاـخلا ُنَحن  مَأ  ُهَنوـُُقلَخت  ُمتنَأ  َأ 

ُنَحن مَأ  ُهَنوُـعَرَزت  مـُتنَأ  َأ  [ 63  ] َنوـُثُرَحت اـم  ُمتیَأَرَف  َأ  [ 62  ] َنوُرَّکَذـَت وَلَف ال  یلوُـألا  َةَأـشَّنلا  ُُمتِملَع  دََـقل  َو  [ 61  ] َنوُمَلعَت اـم ال  ِیف  مُکَئِـشُنن 
َءاملا ُُمتیَأَرَف  َأ  [ 67  ] َنُوموُرحَم ُنَحن  لـَب  [ 66  ] َنُومَرغَُمل ّانِإ  [ 65  ] َنوُهَّکَفَت ُمتلَظَف  ًاماطُح  ُهاـنلَعََجل  ُءاـشَن  َول   304-1- نآرق [ - 64  ] َنوُعِراّزلا

َأ [ 70  ] َنوُرُکـشَت وَلَف ال  ًاجاجُأ  ُهاـنلَعَج  ُءاـشَن  َول   236-1- نآرق [ - 69  ] َنوـُلِزنُملا ُنَحن  مَأ  ِنزُملا  َنـِم  ُهوُُـمتلَزنَأ  مـُتنَأ  َأ  [ 68  ] َنُوبَرـشَت يِذَّلا 
َکِّبَر ِمسِاب  حِّبَسَف  [ 73  ] َنیِوقُمِلل ًاعاتَم  َو  ًةَرِکذَت  اهانلَعَج  ُنَحن  [ 72  ] َنُؤِشنُملا ُنَحن  مَأ  اهَتَرَجَش  ُمتأَشنَأ  ُمتنَأ  َأ  [ 71  ] َنوُرُوت ِیتَّلا  َراّنلا  ُُمتیَأَرَف 

ٍنُونکَم ٍباتِک  ِیف  [ 77  ] ٌمیِرَک ٌنآرَُقل  ُهَّنِإ  [ 76  ] ٌمیِظَع َنوُمَلعَت  وـَل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  [ 75  ] ِموُجُّنلا ِِعقاوَِمب  ُمِسقُأ  ـالَف   265-1- نآرق [ - 74  ] ِمیِظَعلا
مُکَقزِر َنُولَعَجت  َو  [ 81  ] َنُونِهدُم ُمتنَأ  ِثیِدَحلا  اَذـِهبَف  َأ  [ 80  ] َنیَِملاعلا ِّبَر  نِم  ٌلـیِزنَت   197-1- نآرق [ - 79  ] َنوُرَّهَطُملا َّالِإ  ُهُّسَمَی  ـال  [ 78]

نِـکل ال َو  مُـکنِم  ِهـَیلِإ  ُبَرقَأ  ُنـَحن  َو   220-1- نآرق [ - 84  ] َنوُرُظنَت ٍذـِئَنیِح  مـُتنَأ  َو  [ 83  ] َموـُقلُحلا ِتَغََلب  اذِإ  ـال  وَـلَف  [ 82  ] َنُوبِّذَُـکت مُکَّنَأ 
ُۀَّنَج َو  ٌناحیَر  َو  ٌحوَرَف  [ 88  ] َنِیبَّرَقُملا َنِم  َناک  نِإ  اّمَأَف  [ 87  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  اهَنوُعِجَرت  [ 86  ] َنِینیِدَـم َریَغ  ُمتنُک  نِإ  وَلَف ال  [ 85  ] َنوُرِصُبت

َنِیبِّذَـکُملا َنِم  َناک  نِإ  اّمَأ  َو  [ 91  ] ِنیِمَیلا ِباحصَأ  نِم  ََکل  ٌمالَـسَف  [ 90  ] ِنیِمَیلا ِباحـصَأ  نِم  َناک  نِإ  اـّمَأ  َو   243-1- نآرق [ - 89  ] ٍمیِعَن
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[ - 96  ] ِمیِظَعلا َکِّبَر  ِمسِاب  حِّبَسَف  [ 95  ] ِنیِقَیلا ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ   211-1- نآرق [ - 94  ] ٍمیِحَج ُۀَِیلصَت  َو  [ 93  ] ٍمیِمَح نِم  ٌلُُزنَف  [ 92  ] َنیِّلاّضلا
زا َنُوفِزُنی » . » مدرم هورگ  ٌۀَُّلث » . » نتخیمآ نغورب  هداد  تفت  درآ  ندنکارپ ، اهرهـشب  هیامرـس  اَسب » : » تاغل ینعم  هحفص 153 ]  ] 83-1- نآرق
دنب هدرک ، ربارب  ود  هدش  ات  ود  هدش ، هتـسباو  يرگیدب  يزیچ  ٍۀَنوُضوَم » . » دش مامت  ینعی  دشاب  دّرجم  هک  فزن  زا  و  دش ، تسم  ینعی  فزنا 

بیترت هزادناب و  هتشابنا  مهرب  هدش و  هدیچ  مّظنم  دش ، هدنک  تخرد  راخ  هدرک ، ود ال  هدش ، ادج  رگیدکی  زا  هک  هتسکش  ٍدوُضخَم » . » هتفاب
، هتـسکش کشخ  زیچ  ًاماطُح » . » نوخ نتخیر  ینعمب  ءانما  زا  َنُونُمت » . » رادراـخ گرزب  تخرد  مسق  کـی  زوم ، اـمرخ ، يهفوکـش  ٍحـلَط » »
-416-408- نآرق -283-273- نآرق -201-189- نآرق -114-101- نآرق -87-78- نآرق -21-13- نآرق . - هدــش کـشخ  زیچ  يهـمرن 
- نآرق -14-1- نآرق . - روش خـلت و  ًاجاجُأ » . » ناگدیـسر باسحب  ناگداد ، ازـس  ناگدـنب ، َنِینیِدَـم »  » 518-509- نآرق -477-466- نآرق

زیخاتسر راگزور و  يهثداح  نآ  دیآ  مدرم  رس  رب  نوچ   1 نانمؤم ، هب  نابرهم  ناگمهب  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : هحفص 154 ]  ] 63-54
هک هاگنآ  هب  دنک 4  زیچان  تسپ و  يرگید  دراد و  دنلب  دشکرب و  ار  یکی  هک  تسا  نامه  هچ   3 درادنپ . غورد  ار  نآ  هک  دسرن  ار  سک   2

هتسد هس  امش  هاگنآب  دشاب 6  هدنکارپ  اوهب  يدرگ  وچ  ات  ددرگب  دوخ  درگرب  نادنچ  اههوک و  دوش  هدنک  ياج  زا  نیمز 5 و  یتخسب  دزرلب 
قح يوسب  نامدقشیپ  دننک 9 و  رازگرب  دـب  هچ  هک  یتسردان  یپچ و  نارای  دنـشاب 8 و  شوخ  هچ  هک  یگدنخرف  یتسار و  نارای  دیشاب 7 

یمدرم 14 كدنا  نایسپاو  زا  دننیشیپ 13 و  ناگهتشذگ  ناشياهتسد ز  یشوخ 12  شیاسآب و  اهناتسب  رد  هیاپ 11  دنلب  دـنبّرقم و  هک   10
 - ناشتمدـخبناشتمدخب « 12» هداـمآ هشیمه  یناـمالغ  دـناهدرک و  هـیکت  رگدـکی  ربارب  هتفاـب 15  مـهب  ـالط  زا  ياـهتخت  رب  یگمه  هـک 
ره زا  ددرگ 19 و  یهت  زگره  هن  رس و  درد  هن  درآ و  لالم  هن  هک  راوگشوخ 18  يهباشون  قیربا ز  هزوک و  هساک و  اب   17 30-28- یقرواپ
راک شاداپب  هدنام 23  فدص  رد  هتفسن  دیراورم  وچ  ینامشچ 22  هیس  21 و  دننیب ]  ] دندنسپ هچنآ  هدنرپ  تشوگ  دنهاوخب 20 و  هک  هویم 

نارای یگدوسآ 26 و  یتسردـنتب و  ناشدـنیوگ : هک  رگم  دـنوشن 25  هانگ  هدوهیب و  نخـس  ناتـسب ] نینچ  رد  هّتبلا   ] دشاب 24 ناشهتشذگ 
زارد 30 و ياههیاس  هدـیچ 29 و  مه  رب  يهویم  رپ  ناتخرد  اب  دنراخیب 28  ردس  ناتسب  رد  هک  دنـشاب 27  شوخ  هچ  یگدنخرف  یتسار و 
شزرا و هب  هتفر  الاب  دنراد  اهـشرف  مه  دوب 33 و  يریگولج  نآ  زا  هن  دیآ و  رـسب  هن  هک  ناوارف 32  ياههویم  ناور 31 و  نازیر و  يراشبآ 

ربارب ناسکیب  نالاسمه  ربلد 36  يوگهلذـب و  يوش  اب  رتخد  یگمه  میهد 35  شیادـیپ  بوخ  هچ  ار  اهنز  ام  هّتبلا  شیاسآ 34  یئابیز و 
دب هچ  یتسردان  دـنپچ و  نارای  هک  اـهنآ  ناـسپزاب 40 و  یهورگ ز  دنناینیـشیپ 39 و  زا  یهورگ  هک  یتسرد 38  یتسار و  ناراـی  يارب   37

هحفـص زانب [  شیپ  ناز  هچ  دننیب 44  یـشوخ  هن  دنوش و  کنخ  هن  دود 43  يهیاس  ریزب  راتفرگ 42  غاد  بآ  مرگ و  داـب  رد  هک  دننیب 41 
دوش رگم  میشاب  كاخ  ناوختـسا و  هک  گرم  سپ  زا  دنتفگ : یمه  یتسرپ 46 و  تب  هانگ و  يهتخاـبلد  یهاوخنوزف 45 و  دندوب و  [ 155

ماگنهب ناسپاو 49  ناینیشیپ و  هّتبلا  وگب ]: اهنآب  وت  دّمحم  يا   ] 48 دنشاب ! نینچ  نامنیشیپ  ناردپ  ای   47 میزیخرب ! ياج  میوش و ز  هدنز  هک 
دیشاب 52 و رادروخرب  موقز  تخرد  زا  دیدرمش 51  غورد  ناربمغیپ  نخس  هک  ناهارمگ  يا   50 ناشدنیوگ ]  ] دنوش و مهارف  هدش  ینیبشیپ 

زیخاتسر زورب  اهنآ  یئاریذپ  تسا  هکنیا  هّتبلا  دیوشن 55  ریس  زگره  هکنانچ  دیشون 54  خزود  غاد  بآ  نآ ز  يور  رب  دینک 53 و  رپ  مکش 
امش  58 دیزیریم ! نادـهز  رد  هچنآب  دیـشیدنایم  هچ   57 دـیرادن ! رواب  زیخاتـسر  ربمغیپ و  ارچ  سپ  میدـیرفآ  ار  امـش  ام  نارفاـک  يا   56

يرگید میناوت  هّتبلا   60 دش ! دـناوتن  سک  ام  ریگولج  میدرک و  ناتتشونرـسب  گرم  ام  هک  هن   59 مینآ ! راگدیرفآ  ام  ای  دـینکیم  شمدآ 
زیچان نیتسخن  شیادیپ  هب  دینادیم  هک  امش  دیربخیب 61  نآ  زا  نونکا  هک  مینک  تسرد  ار  امش  يروجب  میروآ و  امـش  ياجب  ناتدننامه 

نیمز ریزب  امش  ایآ   63 دیاهدیشیدنا ! دینکیم  تشک  هچنآب  چیه   62 دیریذپیمن ]! ار  هرابود  شیادیپ  و  ! ] دیروآیمن دایب  ارچ  سپ  دـیدوب 
نآ زا  ار  امـش  ات  مینک  هاک  هدوهیب و  یگمه  میهاوخب  رگا  هک   64 ام ! ای  دنکیم  هناد  ات  دینکیم  ردب  كاخ  شرـس ز  دینکیم و  شاهدامآ 

رکف دوخ  یندیشون  بآب  چیه  میدنامب 67  يزور  قزر و  زا  میدرب 66 و  نایز  دوخ  راک  ام ز   65 دیئوگب : دیوش و  نامیشپ  دیآ و  تفگش 
تمعن ساـپ  ارچ  سپ  مینک ، شخلت  روـش و  میهاوـخ  رگا  هـّتبلا   69 ام ! هک  اـی  دـیزیر  ورف  ربا  نآ ز  امـش  اـیآ  تسا 68  اجک  زا  دـیاهدرک 

میدرک و قح  داـی  هار  ار  نآ  اـم  هّتبلا   72 امـش ! ای  میدروآ  دـیدپ  اـم  نآ  تخرد  بوچ و  دیرگنب 71  دیزورفایم  هک  یـشتآب   70 دیرادن !
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تسا 75 تسرد  نارفاک  راتفگ  هن  هک  نک 74  شیاتـس  ار  دوخ  راگدرورپ  گرزب  مان  دّمحم  يا  سپ  رضاح 73  رفاسم و  يهرهب  زیواتسد 
يهمان رد  تسا 78  راوگرزب  ینآرق  یناوخیم  وت  هک  هکنیا  تسا 77  يدنگوس  گرزب  دننادب  رگا  هک  ناگراتس 76  هاگدورفب  دنگوس  و 

هکنیا هک  دوش  سپ  ناهج 81  راگدرورپ  نامرفب  هدمآ  دورف   80 هحفص 156 ] دنواسپن [  ناکاپ  زج  ار  نآ  هتشون 79 و  نامشچ  هدیشوپ ز 
دسر 84 ولگب  یسک  ناج  هک  هاگنآ  ایآ   83 دینادب ! قح  ندرمش  غورد  ار  یگدنز  تمعن  رکش  يزور و  ساپ  دیرادنپن 82 و  غورد  نخس 

ناج  87 دنتسین ، راتفرگ  مالغ و  دوخ  دنیوگ و  تسار  رگا  میرتکیدزن 86  امش  زا  نآب  ام  هک  دینیبن  دیرگنب 85 و  ار  نآ  دوخ  مشچب  امش  و 
یـشوخ و تسا و  تشهب  وا  شاداـپ  دوب 89  ّقحب  ناگدـش  کـیدزن - زا  یـسک  رگا  یلب  دـینک 88  شاهدـنز  دـینادرگ و  زاب  ولگ  زا  ار  وا 
تسا 92 و مدرم  هنوگنیا  زا  دّـمحم  يا  وت  یگدوسآ  یـشوخ و  دوب 91  یگدـنخرف  یتسار و  ناراـی  زا  رگا  يداش 90 و  تسا و  شیاـسآ 

یتشونرس هکنیا  هّتبلا  دنشاب 95  شتآ  يهتـسویپ  دنوش 94 و  یئاریذـپ  خزود  غاد  بآب  دنرادنپ 93  غورد  ّقح  هک  دـشاب  ناهارمگ  زا  رگا 
نبإ عمجم : نیرسفم : نخس  رایب . نابز  رب  شیاتس  یگزیکاپ و  هب  دوخ  گرزب  راگدرورپ  مان  وت  دّمحم  يا  سپ  راوتسا 96  تسرد و  تسا 
ٌۀَُّلث  » هیآ هکنیا  زجب  دناهتفگ : یـضعب  َنُوبِّذَُـکت » مُکَّنَأ  مُکَقزِر  َنُولَعَجت  َو   » هیآ هکنیا  رگم  دـمآ  هّکمب  هروس  هکنیا  دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و 

، تسا هیآ  هن  دون و  اهیماش  اهیزاجح و  تئارقب  و  تسا ، هدش  لزان  هنیدمب  رفـس  هار  رد  هک  َنُونِهدُم » ُمتنَأ  ِثیِدَحلا  اَذِهبَف  َأ   » و َنِیلَّوَألا » َنِم 
باسح فالتخا  ياج  هیآ  هدراهچ  رد  و  دـناهدرک . باسح  هیآ  شـش  دون و  هفوک  مدرم  تسا و  هیآ  تفه  دون و  هرـصب  ياهیراق  باسحب 

هیآ رخآ  نارگید  دناهتسنادن و  هیآ  رخآ  اهیفوک  ار  ِلامِّشلا » ُباحـصَأ   » و ِۀَمَئـشَملا » ُباحـصَأ -  » و ِۀَنَمیَملا » ُباحـصَأ   » هکنانچ تسا ، اهنآ 
و تسا . هیآ  رخآ  زاـجح  هفوک و  ياـهیراق  باـسحب  ٍۀـَنوُضوَم »  » تسا و هیآ  رخآ  یفوک  ریغ  رظن  رد  ِنیِمَیلا » ُباحـصَأ   » مه و  دـناهدرمش ،

دوعـسم هّللا  دبع  یـسرپ  رامیب - هب  هفیلخ  نامثع  هک  تسا  لقن  تسا . هیآ  رخآ  هنیدم  ياهیراق  زا  رفن  دنچ  اهیفوک و  باسحب  ٌنیِع » ٌروُح  »
-507- نآرق -257-213- نآرق -210-181- نآرق -146-96- نآرق ! - یلاـنیم هـچ  هـک ز  دیـسرپ  وا  زا  و  درمب ، يراـمیب  نآ  رد  هـک  تـفر 
هچ دیـسرپ : دوـخ . ناـهانگ  زا  تـفگ :  790-776- نآرق -727-715- نآرق -675-654- نآرق -581-560- نآرق -557-532- نآرق -529
 ] کـشزپ دوخ  هدرک  مراـمیب  هکنآ  تفگ : میرواـیب ! تیارب  یکـشزپ  یهدیم  هزاـجا  تفگ  دوخ . راـگدرورپ  تمحر  تفگ : یهاوخیم !

يدادن وت  مدوب  نآ  دنمزاین  هک  زور  نآ  تفگ  دـنهدب ! وتب  لاملا  تیب  زا  ار  وت  قوقح  مهد  روتـسد  یهاوخیم  تفگ : تسا . هحفص 157 ]
باحـصا مه  نیملـسم و  هک  یقوقح  دید و  وا  زا  هک  يرازآ  يهقباسب  تسا  هراشا  وگتفگ  هکنیا  ! ] يزادرپب یهاوخیم  مزاینیب  هک  نونکا 
نارتخدب ار  نآ  تفگ : نامثع  مجرتم ] تسا . هدش  هدروآ  باتک  لّوا  رد  تشذگرـس  هکنیا  لیـصفت  . ] دیرب وا  زا  نامثع  دـنتفرگیم  ربمغیپ 

: دومرف مدینـش  ص ]  ] ربمغیپ زا  هک  ماهتخومآ  اهنآب  هعقو  اذا  يهروس  نوچ  تسین  لاـم  نآـب  يزاـین  ار  اـهنآ  تفگ : وا  خـساپب  دـنهدیم . وت 
نآب زیخاتـسر  هک  يدایرف  ینعی  يربط : 1 و 2  خلا » ُۀَِعقاولا - ِتَعَقَو  اذِإ  . » دنیبن يدـنمزاین  يور  زگره  دـناوخب  هعقو  اذا  يهروس  همه  هکره 

تمایق مان  تسا  نآرق  رد  هک  تاملک  هکنیا  دـننام  و  ُۀَّخاَّصلا » ُۀَّماَّطلا ،...  ُۀَِـعقاولا ،...   » تاـملک تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  نوچ  دوشیم ، اـپب 
- نآرق -161-150- نآرق -144-133- نآرق -27-1- نآرق . - تسا هدـش  هدـیمان  اهمان  نیاب  نآ  زا  مدرم  رارف  نآ و  یگرزب  يارب  هک  تسا 

شیپ دوشیم و  عقاو  يدایز  یتخـس  زور  نآب  هک  تسا  هکنیا  ُۀَِعقاولا »  » يهملکب تمایق  ندیمان  تهج  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  179-167
. دوش اپب  زیخاتـسر  دوش و  عقاو  هعقاو  هک  هاگنآ  دیروآ  رطاخب  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  نآ  عوقو  شیادیپ و  یتخـس  يارب  ای  دنکیم  دمآ 

یـسک تسا و  رادومن  همه  يارب  نآ  شیادـیپ  دـشاب  تماـیق  دوش و  عقاو  هعقاو  نوچ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  کـی  رخف :  64-52- نآرق -
تمایق زیخاتسر و  رکنم  دناوتن  دوش  اپب  يرغـص  تمایق  دسر و  ارف  یـسک  گرم  نوچ  ینعی  یناشاک : تالیوأت  درادنپ . غورد  ار  نآ  دناوتن 

دای هتشون : فشک  دراد . یتشونرس  نینچ  یسک  ره  هک  دباییم  رد  دوشیم و  رادربخ  دوخ  یتخبشوخ  ای  یتخبدب  زا  وا  نوچ  دوش  یمومع 
هک دسر  نیمزب  نآ  زا  رتدوز  دتفیب  هچ  ره  هک  ینیبن  دتفیب ، هک  يدوز  زا  دومرف  هعقاو  ار  تمایق  دتفیب . ینداتفا  هک  زور  نآ  دّـمحم  يا  نک 

يهبق زور  نآ  ۀعقاولا » ۀعراقلا و  هحفص 158 ] موی [  ۀیشاغلا ، ۀفزآلا و  موی  ، » تسا ترسح  نباغت و  زور  تسا  تبیه  تسایـس و  زور  دنهنب 
ورف کلف  زا  ار  نارتخا  دننک . هایـس  دیـشروخ  هام و  يهرهچ  نوچ  دـننک  هابت  نیورپ  دـقع  دـندرون و  رد  ربغا  طاسب  دـنیاشگ و  ورف  رـضخا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1708 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


3 ٌۀَِعفار » ٌۀَِضفاخ  . » دوب دهاوخ  هک  تسا  نیقی  نوچ  تسا  هدیمان  هعقاو  ار  تمایق  یفاص : دننابنجب . ار  نیمز  دننز  کمـس  رب  ار  امـس  دـنزیر 
دنلب دندوب  تسپ  زیچان و  ایندب  هک  اهنآ  دنوریم و  شتآ  يوسب  دنوشیم  تسپ  هبترم  دـنلب  دـندوب و  زیزع  ایندـب  هک  اهنآ  ینعی  - 1 يربط :

رود و دنوش و  ربارب  همه  ات  دنک  دنلب  ار  هاتوک  ياج  دنک و  هاتوک  تمایق  ار  دـنلب  ياج  ینعی  دنوریم 2 - تشهب  يوسب  دنوشیم و  هبترم 
وبا  20-1- نآرق . - هعقاو يارب  دشاب  لاح  ات  تسا  هدش  هدناوخ  الاب  يادـص  بصن و  اب  ّذاش  تئارق  رد  عمجم : دنونـشب  مه  دـننامب  کیدزن 

ار اـههوک  ینعی  حوتفلا : وبا   5 خـلا » ُلابِجلا - ِتَُّسب  . » درادرب لضف  هب  ار  یموق  دـهن و  ورف  لدـعب  ار  یموق  تفگ : اـطع  نبإ  هتـشون : حوتفلا 
نیمز يور  رب  تفگ  یبـلک  دوش . هتـسکش  هدـنک و  اـههوک  تفگ : دـهاجم  فشک :  20-1- نآرق . - دـننک درآ  دـننامب  مرن  دـننک و  تسپ 

ار شیورد  لالب  زور  نآ  اوه ، رب  دوش  يدرگ  يدود و  وچمه  ات  دننک  رب  خیب  زا  اههوک  هتشون : وا  مه  و  َلابِجلا » ُرِّیَُـسن  َموَی   » لثم دننادرگب 
رب لسالـس  لاکنا و  لالغا و  اب  فلخ  نب  هیما  ار  وا  يهجاوخ  دـنرب و  یلعا  سودرفب  ات  دـننزیم  دربادرب  بکرم  هّلح و  جات و  اـب  دـنرآیم 
ریپ نآ  دنتـسرفیم . تشهبب  ار  صلخم  يهتـسب  ابق  نآ  دنربیم و  شتآب  ار  قفانم  شوپ  ناسلیط  نآ  دنرب ، لفـسا  كردـب  ات  دنـشکیم  يو 

هک یتاجانم  ریپ  اسب   115-87- نآرق . - دنناشنیم تخب  تخت  رب  ار  دقتعم  یتابارخ  ناوج  نآ  دـنزوسیم و  رهق  شتآب  ار  عدـتبم  یتاجانم 
-1 نایبت :  9 - 8 ِۀَمَئشَملا » ُباحصَأ  ِۀَنَمیَملا -...  ُباحصَأ  [ » هحفص 159 ددنب [  رن  ریش  رب  نیز  هک  یتابارخ  دنر  اسب   || دنام  ورف  بکرمیب 
زا هک  اـهنآ  ینعی  یگـشیمه 2 - يراتفرگ  یگدـنز و  یگنت  موش و  باحـصا  و  يدـنوادخ ، باوث  تکرب و  یگدـنخرف و  ناـبحاص  ینعی 

ناشپچ تسدب  هک  اهنآ  دنهد و  ناشتسار  تسدب  ناشلمع  يهمان  هک  اهنآ  دنرب 3 - مّنهجب  پچ  يوس  زا  دنرب و  تشهبب  تسار  يوس 
رش و ریخ و  رد  تسا  هتسد  ود  هکنیا  زا  کی  ره  عقوم  یگرزب  تیّمها و  ِۀَمَئشَملا » ُباحصَأ  ام  ِۀَنَمیَملا و  ُباحـصَأ  ام   » زا دوصقم  و  دنهد .
-1 عمجم :  10 خـلا » َنوُِقباّسلا - َنوُِقباّسلا  َو   » 404-380- نآرق -377-353- نآرق -51-30- نآرق -22-1- نآرق . - یلاح دب  یلاحـشوخ و 
رد هک  اهنآ  دوب 2 - دنهاوخ  مدق  شیپ  زین  ّقح  تمحر  باوث و  رد  ناربمغیپ  يوریپ  رد  دـندش  مدقـشیپ  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج 

دعب يهلمج  ربخ  دشاب و  لّوا  يارب  دیکأت  مّود  نوقباس  تسا  نکمم  و  دوب ، دنهاوخ  ولج  وا  تمحرب  ندیسر  رد  دنتسه  ولج  ّقح  يربنامرف 
: فشک  356-346- نآرق -32-1- نآرق . - دنتسه ّقحب  ناکیدزن  دنتسه  مدقشیپ  یتسردب  دنمدقشیپ و  هک  اهنآ  ینعی  دشاب  خلا » َِکئلوُأ - »

تسا ریـسفت  رد  و  دنتـسه . نیبرقم  هک  ینامدقـشیپ  هنوگچ  نامدقـشیپ  ینعی  نوقباّسلا » ام  نوقباّسلا   » هک دشاب  هکنیا  دوصقم  تسا  نکمم 
لّوا ریبـکت  رد  هک  یناـسک  نآ  سپ  زا  دـندوب و  ولج  ترجهب  هک  اـهنآ  سپ  دـنتفر و  ولج  نتفریذـپ  مالـسا  رد  هک  تسا  اـهنآ  دوصقم  هک 

یناوج زاغآ  رد  هکنآ  - 1 دناهتـسد : هس  مدرم  دناهتفگ : یـضعب  دشاب . ولج  يراکوکنب  هک  ره  نآ  زا  دـعب  دنتـسه و  ولج  بجاو  ياهزامن 
هبوت رخآب  دوب و  يدب  راک  ردنا  تسد  یناوج  زاغآ  زا  هکنآ  تسا 2 - بّرقم  قباس  وا  دوب  گرم  مد  ات  شور  نامهب  درک و  تاریخ  راکتبا 

نبإ - 1 حوتفلا : وبا  تسا . لامـش  بحاص  تشاد  راک  رـس و  يدـب  اب  یگدـنز  ماـجناب  اـت  زاـغآ  هکنآ ز  - 3 تسا . نـیمی  بحاـص  وا  درک 
بعک هبعکب 2 - ور  ترجه  زا  هام  شش  زا  دعب  سّدقملا و  تیب  هب  ور  لّوا  هک  دندرک  زامن  ربمغیپ  اب  هلبق  ودب  هک  اهنآ  ینعی  تفگ : نیریس 

دندوب 4- ولج  نتفر  دجسمب  ندرک و  هحفص 160 ] داهج [  رد  هک  اهنآ  دنراذگ 3 - جات  ناشرس  رب  تمایقب  هک  دنتـسه  نآرق  لها  تفگ :
زا یهورگ  - 1 عمجم :  14 - 13 خـلا » ٌلـِیلَق - َو  َنِیلَّوَـألا  َنِم  ٌۀَُّلث  . » دـشاب ولج  ّقح  تمحرب  دوـب  وـلج  ترجه  رد  هکنآ  تفگ : ساـّبع  نبإ 

دـنداتفا و ولج  هک  یئاهنآ  نوچ  ام ، ربمغیپ  تّما  زا  كدـنا  یمدرم  هتـشذگ و  ناربمغیپ  ياهتما  زا  دایز  ياهتـسد  ینعی  دـناهتفگ : نیرّـسفم 
يهرامـش يدایز  يهطـساوب  دنتـسه  رتدایز  دندیورگ  ربمغیپ  هب  لّوا  هک  ياهّدع  نآ  هب  يهسیاقم  اب  دـناهتفریذپ  ار  هتـشذگ  ناربمغیپ  نخس 
ناشماقم ناشلاح و  دندیورگ  لّوا  هک  اهنآ  نوچ  دنتسه و  مالسا  ناوریپ  ود  ره  نیرخآ  نیلّوا و  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  ناربمغیپ 2 -

هتفگ لتاقم  دنـسریم 3 - نیلّوا  يهجردب  مه  ناینیـسپ  اهیرخآ و  زا  یکدنا  تسا  هدـش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  دوب  نارگید  زا  رتالاب  رایـسب 
مالغ فشک :  17 َنوُدَّلَُخم » ٌنادلِو   » 41-1- نآرق . - دوب دنهاوخ  تلم  هکنیا  رخآب  هک  اهنآ  زا  یکدنا  ولج و  ياهتّلم  زا  ياهتسد  ینعی  تسا 

هک تسا  مالغ  هچب و  ینعم  هب  دیلو  عمج  هک  تسا  هتفگ  ٌنادلِو »  » يورنیا زا  گرزب  درم  زا  تسا  رتهب  تمدخ  يارب  مدرم  رظن  رد  طخون  و 
نّیعم تمدـخ  يارب  دناهتـشادن  بوخ  دـب و  راک  نوچ  هک  دنتـسه  ناـکدوک  اـهنآ  تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  و  دـشاب . رمع  مک  ناوجون و 
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هتسارآ ای  تسا  هشیمه  یناوج  تروصب  ای  تسا  نادواج  ای  نودّلخم ، زا  دوصقم  و  دنشاب . یتشهب  تمعن  رد  هن  دنوش و  رازآ  هن  ات  دناهدش 
-1-17 و نآرق . - دنوشیمن تسم  دـنربیمن و  ار  ناشلقع  ینعی  عمجم :  19 َنُوفِزُنی » ال   » 125-115- نآرق -25-1- نآرق . - تسا شیارآب 

بـصن عـفر و  ّرج و  اـب  عـمجم :  22 ٌنیِع » ٌروُح  . » دوـشیمن ماـمت  ناشبارـش  ینعی  دـناهدناوخ  موـلعم  تروـصب  ياز  رـسک  ءاـی و  حـتف  اـب 
ای تسا  نیع  روح  اهنآ  يارب  ینعی  دشاب  ربخ  ای  دنتـسه  نیع  روح  نایم  رد  تشهب و  رد  ینعی  دشاب  ِتاّنَج » ِیف -  » رب فطع  هک  دـناهدناوخ 

نانخس اجنآ  رد  ینعی  عمجم :  26 - 25 ًامِیثَأت » َو ال  ًاوَغل   » 93-75- نآرق -15-1- نآرق . - ار نیع  روح  اهنآب  دنـشخبیم  ینعی  دشاب  لوعفم 
تسم هحفص 161 ]  ] 25-1- نآرق  - دناهتفگ یـضعب  دـنناوخیمن و  راکهانگ  ار  رگیدـکی  تسین و  ندروخ  بارـش  هانگ  تسین و  هدوهیب 

هک دـنراد  افـص  مّلـس و  راتفگ  رگدـکی  اب  ینعی  عمجم :  26 ًامالَـس » ًامالَـس  اًلِیق  . » دننک دای  دـنگوس  هتـسویپ  ناگراوخیم  نوچ  هک  دنتـسین 
راتفگ ینعی  دـشاب ، الیق  يارب  تفـص  ای  امیلـست » هّللا  کمّلـس   » دـنیوگیم ینعی  تسا  رّدـقم  لـعفب  امالـس  بصن  و  تسا ، یتسود  بجوم 

هیلع ّیلع  تسا 2 - هتفر  الاب  هک  تسا  هدش  هتخادنا  مه  يور  ياهرتسب  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   34 ٍۀَعُوفرَم » ٍشُُرف   » 25-1- نآرق . - یتسردنت
دنلب نانز  دوصقم  دیوگیم ، شارف  ار  نز  برع  نوچ  تسا 3 - دنلب  نیمز  زا  هک  تسا  هدنکفا  اهتخت  يورب  ياهرتسب  ینعی  دومرف : مالّـسلا 

هکنیا ناشیا و  تادابع  تاعاط و  باوث  نانمؤم و  رادرک  شاداپ  تسا  هکنیا  هتـشون : فشک   21-1- نآرق . - لامک لامج و  رد  تسا  هبترم 
روصق و روح و  و  دنراین ، ورف  ناوضر  تشهب  هب  رس  ناشیا  هک  دنایناتسود  اریادخ  اّما  دنهاوخ  دزم  دننک و  راک  هک  تسا  نارودزم  تفص 
، یتسین تبرش  قاتشم  تفرعم و  ناهج  نیطالس  قشع و  ملاع  نانکاس  دندیحوت و  ناطلس  يارس  نامالغ  دنکن ، دیص  ارناشیا  راجشا  راهنا و 
ریـش و یم و  يوج  تشهب  دـننکیم ، هولج  ورب  دوخ  تفرعم  نیقی و  ناشیا  دـنکیم و  هضرع  ناـشیا  رب  دوخ  لاـمج  تنیز و  دـلخ  تشهب 
رب هتساریپ  هتـسارآ و  انیع  اروح و  تشهب  دننکیم ، هولج  ورب  دیرفت  ياهایرد  دیحوت و  ياههمـشچ  ناشیا  دنکیم و  هضرع  ناشیا  رب  لسع 

ناشیا ددرگ و  زاب  لجخ  ناشیا  زا  تشهب  رخآ  ات  دننکیم  هولج  ورب  تدهاشم  تآبخم  تفرعم و  تارّدخم  ناشیا  دنکیم و  هضرع  ناشیا 
نوکـس و اب  عمجم :  37 ًابُرُع »  » 813-772- نآرق . - دننکن زاب  سکب  تّمه  يهدید  ٍرِدَتقُم » ٍکِیلَم  َدـنِع  ٍقدِـص  ِدَـعقَم   » هب ات  دـنرذگ و  رد 

نیلّوا رد  دنناراکوکن  هک  نیمیلا  باحصا - ینعی  نایبلا : حور   40 َنیِرِخآلا » َنِم  ٌۀَُّلث  َو  َنِیلَّوَألا  َنِم  ٌۀَُّلث   » 10-1- نآرق . - دناهدناوخ ءار  ّمض 
تاریخب نامدقـشیپ  نیقباس و  اهنآ  هک  تسا  هکنیا  يارب  َنیِرِخآلا » َنِم  ٌلِیلَق   » تسا هتفگ  هک  ولج  تیآ  رد  یلو  دنتـسه  داـیز  نیرخآ  رد  و 

. تاریخب هحفص 162 ]  ] 220-192- نآرق -59-1- نآرق  - مدقشیپ دارفا  تسا  مک  دنتسه  اهتّلم  رخآب  هک  اهنآ  نیسپاو و  مدرم  رد  دنتسه و 
داتفه تفگ : يرـصب  نسح  و  تفگ . ٌۀَُّلث »  » نیمیلا باحـصا  يارب  تفگ و  ٌلِیلَق »  » نیقباس يارب  هک  هلمج  ود  هکنیا  فـالتخا  تهج  تسنیا 

نآب مارح  زا  امـش  هک  دندرکیم  بانتجا  هزادـنا  نآ  لالح  زا  هک  مدـید  دـندوب  هدرک  تکرـش  ردـب  گنج  رد  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن 
دیتسنادیم ناشهناوید  دیدیدیم  ار  اهنآ  امش  رگا  شیع و  یگدوسآ و  رد  دندوب  امش  زا  رتلدشوخ  يراتفرگ  رد  و  دینکیمن ، يرود  هزادنا 

رگا دنرادن و  رواب  زیخاتسر  اهنیا  دنیوگ  دننیب  ار  امـش  رارـشا  رگا  دنبیـصنیب و  ّقح  زا  مدرم  هکنیا  دنیوگ : دننیب  ار  امـش  رایخا  اهنآ  رگا  و 
يهیاس ینعی  يربط :  44 ٍمیِرَک » َو ال   » 117-108- نآرق -77-67- نآرق . - دوشن هابت  ناشلد  ات  دـنریذپ  یمن - دوش  هضرع  اهنآب  لالح  لام 

ّبیطب و ماعّطلا  اذه  ام   » هلمج هکنیا  دننام  دروآیم  ٍمیِرَک » َو ال   » يهملک یفنم  يهدیدنسپ  تافـص  لابندب  برع  نوچ  تسا . روآدرد  دود 
دـشابن اراوگ  هک  یندیـشون  ره  تسا : هتفگ  كاّحـض  ۀمیرک .» ۀفیظنب و ال  راّدلا  هذه  ام   » و میرک » نیمـسب و ال  مّحللا  اذـه  ام   » و میرک » ال 
نتـسشن ياج  هن  ینعی  رظنملا » میرک  لزنملا و ال  درابب  ـال   » ینعی تسا : هتفگ  هداـتق  میرکب .» سیل  بذـعب  سیل  بارـش  ّلـک   » تسین میرک 

اب تسا  هدناوخ  رماع  نبإ  عمجم :  48 َنُوثوُعبََمل » ّانِإ  َأ  انتِم -...  اذِإ  َأ   » 126-110- نآرق -17-1- نآرق . - دیآیم مشچب  هچنآ  هن  تسا  درس 
رگید زا  رگید و  ياـج  رد  تسا و  هدـناوخ  تسا و  هدرک  عـمج  ماهفتـسا  ود  ناـیم  هیآ  نیمه  رد  نآرقب  طـقف  هلمج و  ود  ره  رد  هزمه  ود 

18-1- نآرق . - دناهدناوخ نیش  حتف  ّمضب و  برـش  عمجم :  55 ِمیِهلا » َبرُش   » 47-23- نآرق -15-1- نآرق . - تسین تئارق  هنوگنیا  اهیراق 
دیدشتیب ردق  ینعی  تسا  هدش  لامعتـسا  دیدشت  اب  ینعمب  دیدشت  یب  نوچ  تسا  هدناوخ  لاد  فیفختب  ریثک  نبإ  عمجم :  60 انرَّدَق » ُنَحن  »

هزادناب ار  سک  ره  گرم  - 1 18-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  ود  و  تسا ، هدش  لامعتـسا  يریگهزادنا  ریدقت و  زا  دـیدشت  اب  رّدـق  ینعمب 
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همه هک  ار  ناـمرفان  ربناـمرف و  میدوـمن  ربارب  میدرک و  نّیعم  هزادـنا  کـی  دریمیم 2 - يریپ  هب  يرگید  یناوـجب و  یکی  هـک  مـیدرک  نـّیعم 
سک ینعی  تسا  وـلج  يهلمج  يهلاـبند  هلمج  هـکنیا  - 1 عمجم :  60 َنِیقُوبـسَِمب » ُنَحن  اـم  َو  [ » هحفـص 163 دنامن [ . هدنز  سک  دـنریمب و 

میناوتن هک  دوشن  هریچ  ام  رب  سک  ینعی  دعبب  طوبرم  تسا  هناگادج  هلمج  دنکب 2 - يراک  دوش و  رادربخ  شگرم  تقوب  ام  زا  شیپ  دناوتن 
هک یتروص  رهب  ینعی  تسا  هتفگ  دهاجم  يربط :  61 َنوُمَلعَت » ام ال  ِیف  مُکَئِشُنن  َو   » 30-1- نآرق . - میرآ ناتیاجب  يرگید  میربب و  ار  امش 

مدرم هکنانچ  مینادرگب  كوخ  هنیزوبب و  ار  امش  تروص  ینعی  تفگ : يرصب  نسح  حوتفلا : وبا   40-1- نآرق . - مینک ناترادیدپ  میهاوخب 
یـضعب دـینادیمن . ار  نآ  امـش  هک  روجبروج  تروص  عضو و  رد  مینک  داـجیا  ار  امـش  میناوت  ینعی  ناـیبت : میدرک . نینچ  ار  امـش  زا  شیپ 

هکنیا هب  دیرادن  ربخ  نآ  زا  هک  یتروصب  یتقو و  رد  مینکیم  ناترادومن  ینعی  تسا  رگید  ملاعب  یمدآ  يهدنیآ  شیادیپ  دوصقم  دناهتفگ :
تفص امش  رد  هک  تسا  ینعم  هکنیا  ریسفت  رد  روهشم  رخف : دیتسه . رادربخ  دلاوت  لسانت و  هطـساوب  دوخ  یلوا  شیادیپ  هکنیا  زا  هک  روج 

دریمیم یک  دنادیمن  یسک  نوچ  دیرادن  ربخ  امش  هک  ینامز  تفص و  رد  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  و  دینادیمن . هک  مینکیم  داجیا  یئوخ  و 
اجنیا رد  خـلا » ُهَنوُُقلَخت - ُمتنَأ  َأ   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  هک  دوشب  رگید  فـیطل  ینعم  تسا  نکمم  و  دوـشیم ، هدـنز  یک  و 

! میتسین ام  دیتسه و  هدننیرفآ  امش  هنوگچ  سپ  دیربخیب  نآ  زا  دوخ  هک  مینکیم  تسرد  يروج  ار  امش  ردام  مکش  رد  ام  تسا  هدش  هتفگ 
تردـقب هک  دـیربخاب  نآ  زا  دوخ  نوـچ  هک  تسا  لّوا  شیادـیپ  ناـکما  ندرک  اـجرباپ  يارب  خـلا » َةَأـشَّنلا - ُُمتِملَع  دََـقل  َو   » دـعب يهلمج  و 

تقلخ و میناوـتیم  ینعی  دوعـسلا : وـبا   538-507- نآرق -323-298- نآرق . - دوب دـهاوخ  هتـشذگ  لاـثمب  مه  هدـنیآ  تسا  هدوب  يرگید 
دوصقم دـناهتفگ : زین  یـضعب  دـیاهدرکن . نآ  رّوصت  تسا و  هتـشذگن  امـش  رطاخب  هک  میروایب  رد  یتروصب  مینک و  ضوع  ار  امـش  تخیر 

تسا نکمم  نایبلا : حور  هحفص 164 ] مینکیم [ . ناترادومن  ینونک  یگدنز  تروص  هکنیا  زا  ریغ  یتروصب  ینعی  تسا  رگید  ملاع  يارب 
مدرم هک  تسا  ثیدـح  رد  و  دـننادیمن . دوخ  هک  لکـش  گنر و  زا  یتفـص  تقلخ و  رد  رگید  ملاعب  هراـبود  شنیرفآـب  دـشاب  هّجوتم  هیآ 

ةأـشن و رد  ینعی  یفاـص : تسا . دـحا  هوـک  هزادـناب  مّنهج  مدرم  نادـند  ناوـجون و  تروـصب  يوـمیب و  ینعی  دنتـسه  درم  درج و  یتـشهب 
ار سک  هک  تسا  يدـنوادخ  تشونرـس  گرم  َنوُمَلعَت :» ام ال  ِیف  ات - ُمُکَنَیب - انرَّدَـق   » زا نآرقلا  لالظ  یف  دـینادیمن . امـش  هک  یـشیادیپ 
ات دوش  نیـشناج  نیمز  ینادابآ  يارب  ناتدننامب  يرگید  دیورب و  ياهتـسد  دشاب و  هتـسویپ  لماکت  ریجنز  يهقلح  ات  تسین  نآ  زا  رارف  ناوت 

تـسین یـسرتسد  نادب  ار  یمدآ  هک  هچ  دیآ ، رد  لوهجم  بیغ  تروصب  دوش و  رادومن  يرگید  شیادیپ  دهد و  نایاپ  یگدنزب  تشونرس 
- نآرق . - دیآیم دورف  دوخ  یگشیمه  هاگیاجب  ناهج  هکنیا  نارواک  هدیسر و  دوخ  رخآب  شیادیپ  هکنیا  هاگنآ  هداد و  ربخ  ادخ  هچنآ  زج 

شیادیپ زا  ای  دیدش  تسرد  هغضم  هقلع و  هفطن و  زا  دینادیم  هک  امش  ینعی  نایبلا : حور   62 خلا » ُُمتِملَع - دََقل  َو   » 79-56- نآرق -44-24
دنک ناترادومن  هتـشذگ  دننامب  دناوتیم  هدنیآب  هک  دـیریگیمن  دـنپ  دـیتفایمن و  دایب  ارچ  سپ  دـش  تسرد  كاخ  زا  هک  دـیراد  ربخ  مدآ 

 || دوبان تولخ  ار ز  ام  هکنآ   21-1- نآرق : - قباس تروص  يرادومن  ازجا و  ندش  نّیعم  ّداوم و  یگدامآ  يهطساوب  تسا  رتناسآ  هکنوچ 
زا درک   || نوکیف  نک  رما  هب  دـناوت  مه  كاخ  يهدرپ  ریز  میـشوپ  يور   || كاله  مومـس  زا  هک  رگید  راب  دوجو  هاگهولجب  اـت  دـشکیم 

دینکیمن و سایق  هتـشذگب  ار  هدنیآ  ارچ  هک  تسا  هدرک  تمالم  نوچ  سایق  یتسرد  رب  تسا  یلیلد  هیآ  هکنیا  رد  نوریب و  دـحل  يهشوگ 
سایقب لمع  رب  کیرحت  سپ  تسا  هدش  تمالم  سایق  كرت  رب  نوچ  دیوش و  رادیدپ  هرابود  دوشیم  هک  دینکیمن  مکح  لّوا  شیادیپ  زا 

ردنا ّصن  دباین  نوچ  سایق  دشیدنین  تروص ، نآ  ردنا   || سانـش  ّصن  دشاب  هک  هگ  ره  دـهتجم  هحفـص 165 ] تسا [ : يونثم  رد  و  تسا .
هبعک دیـشروخ و  اب  کیل  ربح  تسا  هدرک  ار  هلبق  رم  بشب  ات   || ربا  زور  يّرحت  تاسایق و  هکنیا  یتربع  دـیامن  اجنآ  ساـیق  زا   || یتروص 

ۀیناّثلا ةأشّنلا  یلع  یلوالا  ةأشّنلاب  لالدتـسالا  میلعت  و  : » تسا هتـشون  نینچ  هیآ  هکنیا  رد  نایبت  وجم  ار  يّرحت  تاـسایق و  هکنیا   || ور  شیپ 
امـش 2- عرز  تشک و  يدوبان  هکنیا  زا  دـیآ  تفگـش  ار  امـش  ینعی  لتاقم : یبلک و  اطع و  - 1 عمجم :  65 َنوُهَّکَفَت » «. » ساـیقلا میلعت  هیف 
هک تسا  ثیدحلاب » هّکفّتلا   » زا هلمج  هکنیا  لصا  و  دوخ ، يهدش  رده  يهنیزهب  دیروخیم  سوسفا  دیوشیم  نامیشپ  ینعی  هداتق : همرکع و 

رادومن دوخ  ینامیـشپ  يروجب  یمد  ره  یتحاران  ینامیـشپ و  زا  مه  امـش  ایوگ  دـیوگیم . نخـس  يرد  زا  یمد  ره  یمدآ  لالم  عفر  يارب 
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ود اب  عمجم :  66 َنُومَرغَُمل » ّانِإ  ! » دیدربن قح  نامرف  ارچ  هک  دینکیم  تمالم  ار  رگدکی  ینعی  دناهتفگ : یضعب  - 3 16-1- نآرق . - دینکیم
اوق یق و  نوچ  دـنیآ  دورف  يداـبآیب  نیمز  رب  هک  اـهنآ  ینعی  نیوـقم  - 1 حوتفلا : وـبا   73 َنیِوقُمِلل »  » 22-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  هزمه 

رفاسم و زا  دنوش  دـنمهرهب  شتآ  زا  دـنهاوخب  هک  اهنآ  يارب  ینعی  تفگ : دـهاجم  تسا 2 - نارابیب  يدابآیب و  نیمز  ینعمب  فاـق  حـتفب 
هک رفاسم  يارب  تسا  یگدنز  زیواتسد  هغلب و  ینعی  يرصب : نسح  دنشاب 3 - خزود  شتآ  دایب  دنوش و  دنمرهب  نآ  زا  دشاب  نطو  رد  هکنآ 
ذنم تیوقا   » دیوگیم برع  نوچ  تسا . ناگنـسرگ  يالاک  تفگ  دـیز  نبإ  دنرادرب 4 - دوخ  اب  نهآ  هنزـشتآ و  گنـس و  یفاک  يهزادناب 

شیورد و هک  دراد  راگزاسان  ینعم  ود  هک  تسا  دادضا  زا  هملک  هکنیا  برطق : ماهدروخن 5 - يزیچ  ماهنسرگ و  تقو  نالف  زا  ینعی  اذک »
ِِعقاوَِمب ُمِسقُأ  الَف   » 15-1- نآرق . - رادان هچ  اراد و  هچ  میدرک  ناـگمه  يـالاک  شتآ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  و  دـنامهفیم ، ار  رگناوت 

زا یضعب  مینکیم 2 - داـی  دـنگوس  ینعی  تسا  هحفـص 166 ]  ] 40-1- نآرق  - دـیاز ـال  تسا : هتفگ  ریبج  دیعـس  - 1 يربط :  75 ِموُجُّنلا »
دای دـنگوس  هک  دیـشاب  قح  رکنم  دـیئوگیم و  امـش  هک  تسا  نینچ  هن  سپ  ینعی  دراد  لقتـسم  ینعم  ـال  دـناهتفگ : برع  ناـبزب  نایانـشآ 

ماـگنه هک  موّجنلا  طـقاسمب  دـنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  تـسا 2 - نآرق  لوزن  ياـهتبون  - 1 موّجنلا : عـقاوم  زا  دوـصقم  مینکیم و 
هناگهدزاود جورب  هک  موجن  لزانم  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  دوشیمن 3 - هدید  دنکیم و  بورغ  هراتس  هک  نامسآ  زا  هطقن  ای  دشاب  بورغ 

دایز دنگوس  رد  ال  دناهتفگ : یضعب  - 1 عمجم : تمایق . رد  ناگراتس  ندش  هریت  ندش و  هدنکارپب  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دشاب 4 -
رتخد يا  تردپ  ناجب  دنگوس  ینعی  ّرفا  ّینا  موقلا  یعّدی  || ال  ّيرماعلا  ۀنبا  کیبا  ال و  سیقلا : ؤرما  رعش  هکنیا  و  هّللا » ال و   » لثم دننکیم 

رتنشور بلطم  نوچ  منکیمن  دای  دنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  میرارف 2 - گنج  زا  نم  هک  دـننکیمن  اعّدا  مدرم  زگره  يرماع  درم 
بورغ عولط و  یلهاـج  برع  هک  ءاونا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  ار  عقاوم  و  دـشاب . دـنگوسب  يزاـین  دـشاب و  لد  ود  یـسک  هک  تسا  نآ  زا 

ءون نالفب  دنتفگیم : دنتـسنادیم و  نآب  ار  ناراب  شراب  دـندیمانیم و  نون  حـتفب  ءون  ار  یتمـسق  ره  دـندوب و  هدرک  یمیـسقت  ار  ناگراتس 
ٌنآرَُقل . » تسا هدـش  تئارق  زین  هزمه  نودـب  مسقـال »  » فلا و اـب  نارگید  دـناهدناوخ و  فلایب  عقوم »  » هفوک مدرم  و  دـمآ . ناراـب  اـم  يارب 

تـسا و زیزع  ینعی  دوـشیم 2 - مهارف  ترخآ  اـیند و  ریخ  نآرق  هب - یناـگمه و  دوـس  رایـسب و  ریخ  ياراد  میرک  - 1 فشک :  77 ٌمیِرَک »
يهکئـالم نینمؤم و  هک  تسا  یمارگ  ینعی  دـنکیم 4 - راوگرزب  میرک و  ار  دوخ  يراق  ظـفاح و  ینعی  تسا 3 - ّقح  مـالک  هک  راوگرزب 

« ٍنُونکَم ٍباتِک   » 21-1- نآرق . - تسا نآ  يراوشد  رـسع و  زا  رتشیب  نآ  یناـسآ  رـسی و  هک  تسا  راوگرزب  دنرادیم 5 - شگرزب  نیبرقم 
نینچ ینعم  ای  و  تسین . ربخ  نآ  زا  ار  سک  نّیعم  يهکئـالم  زج  تسا و  مدرم  زا  هدیـشوپ  هک  تسا  ظوفحم  حول  رد  نآرق  ینعی  رخف :  78

زا تسا  نوصم  نیـضرغم و  دربتـسد  زا  تسا  هدـش  هدیـشوپ  هک  تسا  هتـشون  یباتک  رد  میرک  نآرق  تسا : هحفـص 167 ]  ] 20-1- نآرق -
دشاب هتـشون  هک  تسا  هکنیا  ندوب  یندناوخ  نآرق و  يهمزال  تسا و  هدش  هتـشون  تسا  یندناوخ  هچ  ره  هکنیا  ای  نیفرحنم ، لیدبت  رییغت و 
یباتک زا  هدـش  هتفگ  ناشیا  باوجب  تسا  دّـمحم  يهتخاس  دـنتفگیم  نیرکنم  هک  تسا  هکنیا  يارب  هتـشون  باتکب و  دـیق  هکنیا  دوجو  اـب 

هتفگ کیهن  وبا  يربط :  79 َنوُرَّهَطُملا » اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  . » تسا لیدبت  رییغت و  تسد  زا  هدیـشوپ  ای  تسا  مدرم  زا  هدیـشوپ  هک  دوشیم  هدناوخ 
رد هک  هکئالم  ینعی  تفگ : ریبج  نب  دیعـس  دـشاب . كاـپ  هاـنگ  زا  هک  رگم  دـسرن  سک  تسد  ار  نامـسآ  رد  هدیـشوپ  باـتک  ینعی  تسا :
هک ناربمغیپ  هکئالم و  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دـندرک . راتفر  لیجنا  تاروت و  هب  هک  اـهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  همرکع  دنتـسه . نامـسآ 

. تسا كاپ  دـهدیم  لیوحت  واب  هک  ربمغیپ  تسا و  كاپ  دروآیم  هک  لـیئربج  نوچ  دنتـسه  كاـپ  دـنروآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ار  نآرق 
اب سجر  قفانم  سجن و  كرشم  اهدازیمدآ  امش  نایم  رد  نکیل  دواسپیمن  ار  نآ  یسک  ناکاپ  زج  ّقح  هاگـشیپ  هب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق 

حول ٍنُونکَم » ٍباـتِک   » زا دوصقم  میئوگب : رگا  عمجم :  39-1- نآرق . - تسا هدوب  هّسمی » ام   » دوعـسم نبإ  تئارق  رد  و  دراد . راک  رـس و  نآ 
ناـکاپ هک  هکئـالم  زج  تسا  ظوفحم  حول  رد  باـتک  نآ  دوب : دـهاوخ  نینچ  هلمج  هکنیا  ینعم  تسا  هدیـشوپ  مدرم  زا  هک  تسا  ظوفحم 

هکنیا هک  تسا  هکنیا  ینعم  دـشاب  مدرم  تسد  رد  يهتـشون  نآرق  نیمه  دوـصقم  رگا  و  دـنکیمن ، شواـسپ  ّسم و  ار  نآ  يرگید  دنتـسه 
ثدح و زا  هک  تسا  اهنآ  نورّهطم  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  و  دنواسپب . دیابن  دنتسه  كاپ  یتسرپتب  كرـش و  زا  هک  اهنآ  زج  ار  نآرق 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1712 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ندز تسد  تسین  زیاج  تداع  راتفرگ  نز  وضویب و  صخش  بنج و  يارب  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  دنـشاب . كاپ  تبانج 
هچرگا هلمج  هکنیا  سپ  تسا . نیمه  زین  یعفاش  کلام و  بهذـم  دناهتـشاد و  يأر  نینچ  زین  ملاس  اطع و  سوواط و  و  نآرق . اب  ساـمت  و 

- نآرق -52-33- نآرق  - زیاج و  تسا . نآرق  ياجب  ُهُّسَمَی »  » ریمـض اـم  يهدـیقعب  و  يریگولج . تسا و  ءاـشنا  ینعم  رد  تسا  ربخ  تروصب 
ینعی ُهُّسَمَی » ال  : » دـناهتفگ دنتـسه  قیقحت  ّتقد و  درم  هک  اـهنآ  ینیـسح : دـنز . تسد  نآـب  كاـپان  مدآ  تسین  هحفـص 168 ]  ] 828-816
تسا هکنیا  ینعم  ای  و  دننکیم . لمع  نآب  دنتسه و  نمؤم  هک  تسا  نالدکاپ  راک  نآرقب  داقتعا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دوشیمن و  دقتعم 

نآ ّرس  یکاپ  تسا  هتفگ  دینج  و  یگریت . زا  دشاب  كاپ  ناشینورد  زار  ّرس و  هک  تسا  اهنآ  ّصتخم  نآ  لیوأت  ریـسفت و  نآرقب و  ملع  هک 
کلملا راد  هک   || دزادنا  رب  هگنآ  باقن  نآرق  ترضح  لامج   70-55- نآرق : - هدومرف یئانس  میکح  دجنگن و  لد  رد  ّقح  ریغ  هک  تسا 

يریغ و ناـمگ  يدـیلپ  زا  هک  تسا  مـهارف  یـسک  يارب  نآرق  رارـسا  فـشک  هـک  تـسا  قیاـقحلا  رحب  رد  اـغوغ و  زا  دـنیب  دّرجم  ار  ینعم 
میلک ار  ثداـح  فصو  دزوسب  سپ   || میدـق  فاـصوا  درک  یّلجت  نوـچ  تیب : درگنب . ار  ّقـح  قـلخ  رادـید  زا  دـشاب و  كاـپ  یگناـگود 
دنراد نآ  رب  قّوفت  دنتـسه و  كاـپ  زاـینیب و  هّداـم  زا  هک  اـهنآ  زا  ریغ  ینعی  دـشاب  ظوفحم  حول  نونکم  باـتک  زا  دوصقم  رگا  يواـطنط :

نآ یپ  رد  تسا و  ظوفحم  یهاـبت  یگدوـهیب و  لـطاب و  زا  ینعی : دـشاب  نآرق  دوـصقم  رگا  و  تسین . راد  ربـخ  ظوـفحم  حوـل  زا  يرگید 
یناـبیتشپ نآرق  يهلیـسو  هب  امـش  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 1 يربط :  81 َنُونِهدـُم » . » دـنراد كاپ  رفک  لد ز  هک  اـهنآ  رگم  دـنوریمن 

وبا  82 خـلا » مُکَّنَأ - مُـکَقزِر  َنوـُلَعَجت  َو   » 14-1- نآرق . - دیرامـشیم غورد  ار  نآرق  ینعی  تـسا : هـتفگ  كاحـض  دـینکیم 2 - نارفاکب 
ساّبع هّللا  دـبع  دـیرادنپ 2 - غورد  ار  نآ  هـک  تـسا  نـیمه  نآرق  زا  امـش  يهرهب  ینعی   36-1- نآرق : - تفگ يرـصب  نسح  - 1 حوتفلا :
يارب دنیوگیم  ياهتسد  داد و  ناراب  هک  دننکیم  رکش  ار  ادخ  مدرم  هتسد  کی  دومرف : ترـضح  نآ  دیراب  یناراب  ربمغیپ  نامز  رد  تفگ :

 ] 364-340- نآرق -328-302- نآرق « - َنُوبِّذَُکت مُکَّنَأ  ات - ِِعقاوَِمب - ُمِسقُأ  الَف   » دمآ تایآ  هکنیا  دیراب . ناراب  دوب  نآ  ماگنه  هک  ءون  نالف 
ادخ رکـش  ياجب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دیراد و  ناراب  راظتنا  ناشعولط  بورغ و  زا  هک  اههراتـس  نآ  ءونب و  دـنگوس  ینعی  هحفص 169 ]

نولعجت : » دومرفیم تئارق  نینچ  ص ]  ] ربمغیپ هک  دناهدرک  لقن  و  دیتسناد ، هراتس  بورغ  عولط و  زا  ار  ناراب  دیتسناد و  غورد  ار  وا  تمعن 
هرهبیب نآ  زا  ات  دـیناوخب  يزیچ  موجن  ملع  زا  تفگ : اـملع  زا  یکیب  يوما  يهفیلخ  کـلملا  دـبع  نامیلـس  دـندرک : لـقن  مّکنا .» مکرکش 

هک مکانـسرت  اهراک  رگد  زا  شیپ  زیچ  هس  زا  دومرف  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  تیاور  نم  يارب  نوچ  دـناهدرک  نآ  زا  عنم  ار  ام  تفگ : دیـشابن .
. یسانش هراتسب - یگتسبلد  موجنب و  نامیا  نتسناد 3 - غورد  ریدقت  تشونرس و  - 2 ندرمش . زیچان  ار  نایاوشیپ  - 1 دنک : راتفرگ  ار  تما 

ولج رد  گرم  دیاهتخود و  مشچ  هک  تسا  گرم  مدامد  هک  تسا  وا  اب  نخـس  يور  دناهتفگ  یـضعب  - 1 حوتفلا : وبا   84 َنوُرُظنَت » ٍِذئَنیِح  »
: عمجم  86 خلا » ُمتنُک - نِإ  وَلَف ال   » دناهتسشن وا  نیلاب  رب  هک  تسا  وا  ناشیوخ  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دیرادن 2 - هراچ  دینیبیم و  مشچ 

ینعی تسا  ندرک  راداو  ینعم  تسا و  مود  يهلمج  هکنیا  خـلا » ِتَغََلب - اذِإ  ـال  وَلَف   » لّوا باوج  تسا و  هلـصاف  لوـط  يارب  ـال » وَـلَف   » رارکت
كولمم و دـیتسین و  دوخ  باـسح  راـتفرگ  رگا  دـینادرگیمن  رب  ارنآ  ارچ  دیـسر  ولگب  ناـج  نوچ  تسا : هکنیا  ینعم  يهجیتـن  ارچ و  سپ 
-1 حور : ینعم  رخف :  89 ٌناحیَر » َو  ٌحوَرَف   » 376-352- نآرق -312-302- نآرق -276-254- نآرق -24-1- نآرق ! - دیتسین يرگید  نامرفب 

ناحیر ای  تسا و  لگ  ینعم  هب  ای  تسا  گرب  ینعمب  ای  ناحیر  و  شیاشگ ، تسا و  تعـسو  شیاسآ 3 - تسا و  تحار  تسا 2 - تمحر 
تسا تحارتسا  ینعمب  حور  دوعسلا : وبا   23-1- نآرق . - دریمیم دیوبیم و  نآ  نمؤم  گرم ، ماگنه  هک  تسا  فورعم  يوبـشوخ  هایگ  و 
ینعی - 1 عمجم :  91 خلا » ََکل - ٌمالَسَف  . » تسا يزور  ینعمب  ناحیر  تسا و  یمئاد  یگدنز  ببـس  هک  تمحر  ینعی  دناهدناوخ  ار  مضب  و 

 ] 17-1- نآرق  - هتفگ هداـتق  دـنرادن 2 - يراـتفرگ  سرت و  هک  ینیبیم  ار  اـهنآ  یتمالـس  وت  دوـب  نیمی  باحـصا  زا  تسا  هدرم  هکنآ  رگا 
هتفگ ءاّرف  دننک 3 - مالس  وتب  ناگتشرف  ادخ و  يراتفرگ  زا  یتسه  هدوسآ  تمالس و  وت  نیمی  باحصا  نمؤم  يا  ینعی  تسا : هحفص 170 ]

- نآرق «. - خـلا ِباحـصَأ - نِم  َکَّنِإ   » تسا روج  هکنیا  هلمج  یتسه و  نیمی  باحـصا  زا  نوچ  یتسه  تمالـس  وت  ربـمغیپ  يا  ینعی  تسا :
: نایبلا حور   95 خلا » اذه - َّنِإ  . » دنتسه تشهب  رد  وت  اب  اهنآ  نوچ  تسا  وت  رب  نیمی  باحصا  مالـس  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  - 4 245-222
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دلخ و لاح   12-1- نآرق . - دـشاب نآ  ریگیاـج  يزیچ  هن  دوش و  نوگرگد  هن  هک  تسا  یتباـث  قح  دـش  هتفگ  هروـس  هکنیا  رد  هچنآ  ینعی 
: تسا هبترم  هسب  ّقح  ياههولج  دیازفین و  ياهّرذ  نیقی  نآ   || دنریگ  رب  هنایم  زا  باجح  رگ  دـیابیم  هکنانچ  نآ  نیقیب   || میتسناد  میحج 

دوخب هک  یتـقیقح  یّقح و  يهولج  مّوس - دـننیبب . ار  نآ  هک  ینیع  يهولج  مّود - دـنوش . ربـخ  اـب  يزیچ  تقیقح  زا  هک  یملع  يهولج  لّوا 
رد نآ  زا  یتروص  امن و  هک  دننیب  رود  زا  ار  نآ  هکنآ  لثم  مّود  دنادیم . نیقی  هب  ار  نآ  سک  ره  هک  هبعکب  ملع  لثم  لّوا  دـندنویپب . مولعم 

انـشآ نآرق  تقیقحب  ار  سک  همه  دـنوادخ  تسا : هتفگ  هداـتق  و  دوشیم . نآـب  يهتـسویپ  دورب و  هبعک  نوردـب  هکنآ  لـثم  موـس  دـنباییم .
باریـس هتفگ : یماج  درادـن . واب  يدوس  هک  دوشیم  انـشآ  ترخآب  رفاک  دربیم و  هرهب  ترخآ  هب  دوشیم و  انـشآ  ایند  رد  نمؤم  دـنکیم 

زا ار  وا  رادـب  هزیکاپ  ینعی  - 1 عمجم :  96 خلا » ِمسِاب - حِّبَسَف   » بیر بارـس  رب  نیـشنم  بل  کشخ  شیب  نیز   || ار  هنـشت  ناج  نیقی  نک ز 
: وگب ینعی  نکم 3 - هتسباو  واب  یتشز  تفـص  ای  راک  اوران و  زا  ار  وا  مسا  رادب  هزیکاپ  وا 2 - شیاتسب  رادب  شگرزب  كرش و  یتشز و  ره 
-1- نآرق . - رترب اناوت و  تسا و  هریچ  هک  تسین  یندیسر  وا  هاگـشیپ  هب  يزیچ  هک  تسا  دنوادخ  يارب  میظع  يانعم  میظعلا و  ّیبر  ناحبس 

نآ تفگ : ص ]  ] یفطصم هحفص 171 ]  ] 73-55- نآرق « - خلا ِمسِاب - حِّبَـسَف   » دمآ هیآ  نوچ  تفگ : ینهجلا  ۀبقع  هتـشون : حوتفلا  وبا   19
لوسر یَلعَألا » َکِّبَر  َمسا  ِحِّبَس   » دمآ هیآ  هکنیا  نوچ  هدمحب » میظعلا و  ّیبر  ناحبـس   » دنیوگ عوکر  رد  هک  دش  ّتنـس  دینک . عوکر  رد  ار 

تیآ 61 - 1 ام : نخـس   168-133- نآرق «. - هدـمحب یلعألا و  ّیبر  ناحبـس   » هک دـمآ  نینچ  دوجـس  رد  دـیئوگ . دوجـس  رد  هکنیا  تفگ :
تسا و گرم  زا  نخـس  هک  هیآ  هکنیا  شیپ  سپ و  تایآ  يهنیرقب  یلو  میتشون  ار  نیرـسفم  فالتخا  َنوُمَلعَت » ام ال  ِیف  مُکَئِـشُنن   » يهلمج

نینچ هدوبن  ار  امـش  هک  یگدنز  بلاق  هکنیا  يدوبان  گرم و  سپ  زا  تسا  یمدآ  يهدـنیآ  يرادومن  دوصقم  دـیاش  یمدآ  شیادـیپ  زاغآ 
لاثم و نیمه  دـناوتیم  دربیم  هدروآ و  ار  امـش  اجنیا  اـت  هک  تردـق  ناـمه  سپ  تسه  ناتتشونرـسب  گرم  میدرک و  تسرد  يدوجوم 

یگنوگچ يارب  زا  تسا  ناـیب  نیرتـالاب  هلمج  هکنیا  تسین و  نکمم  امـش  يارب  نآ  روصت  نوـنکا  هک  يروـجب  دـنک  ضوـع  ار  يرادوـمن 
دـش دـهاوخن  مهارف  ّداوم  هکنیا  اب  هدـنیآ  رد  هّتبلا  دوشیم و  دوبان  اهلولـس  ّداوم و  هکنیا  هچرگا  هک  رگید  ملاع  رد  یمدآ  تأیه  تروص و 

هک ناسنا  نیمه  سپ  تسا  هدش  دوبان  هدرک و  رازگرب  ینارود  هک  تسا  نیمه  دوب و  دهاوخن  یندنام  راچان  دشاب  ّداوم  نیمه  زا  رگا  نوچ 
زاغآ دوش ز  هتشاگنا  هدیدن  نآ  يهظحل  کی  هکنآیب  گرم  سپ  زا  هتشاد  يراک  رکف و  یگدنز  زا  يهظحل  ره  رد  هدراذگ و  رب  ینارود 

تاـفالتخا يهمه  اـب  یگدـنز  نارود  راـک  رکف و  همهنیا  یلو  دوب  دـهاوخ  یگـشیمه  هدـنیاپ و  يدوجوم  دوشیم و  رادومن  شماـجناب  اـت 
، دوخ لـثم  مدرم  اـهنویلیم  رب  یهدـنامرف  تورث و  ملع و  یئاـناوت و  اـت  یگراـچیب  لـهج و  زا  گرم و  مد  اـت  يدازون  زا  يونعم  يروـص و 

راتفرگ امـش  نونکا  هک  تسا  هلمج  نیمه  لاؤس  هکنیا  باوج  هّتبلا  دوش ! رادومن  مهارف و  ریذپان  انف  تباث  دوجوم  کی  رد  دوشیم  هنوگچ 
امـش یگدنز  نارود  راک  رکف و  زا  يهدش  مهارف  تروص  نآ  هک  دـینادب  دـیناوتیمن  دـیراد و  راک  رـس و  ناکم  نامز و  اب  دـیتسه و  هدام 

یندشن دوبان  یگـشیمه و  يدوجوم  هنوگچ  دیمهفب  دـیناوتیم  دـیناهرب  ناکم  نامز و  دـنب  زا  ار  دوخ  دـیناوتب  رگا  و  دوب . دـهاوخ  هنوگچ 
 - هتبلا مینزب  رانک  ار  یناکم  ینامز و  ياههلـصاف  میناوتب  ام  رگا  تقیقح  رد  و  تسا . یلکیه  تروص و  هچ  امـش  یمئاد  تروص  دـیتسه و 
دوب دـهاوخ  ام  ولج  رد  میاهدرک  تقو  ره  اج و  ره  رد  هچنآ  يهمه  میاهدوشگ  ناـهجب  مشچ  هک  مد  نآ  زا  هحفص 172 ]  ] 67-31- نآرق

هن رگ  دنکیم و  مهارف  عّونت  دّدعت و  دیامنیم و  ضوع  دنکیم و  روجب  روج - ار  اهزیچ  اهراک و  هک  تسا  راگزور  تشذـگ  نیمه  نوچ 
یتّدـم رد  هک  هدایپ  رفن  کی  دـینک : ضرف  شجنـس  یناسآ  رطاخ و  یئانـشآ  يارب  دوب . دـهاوخ  تباث  تقیقح  کی  راـک  همه  زیچ و  همه 

رـس تشپ  هچنآ  زا  دـنک  رازگرب  یمد  دراد و  رب  یمدـق  ره  هّتبلا  دـنک  شدرگ  يریوک  یناتـسهوک و  یلگنج و  یلحاس و  فلتخم  قطاـنمب 
هک تسا  نامه  دومیپ  دهاوخ  هدومیپ و  هک  اهنیمزرس  هکنیا  يهمه  زا  وا  یهاگآ  طقف  دراد ، ولج  رد  هچنآ  زا  مه  تسا و  ربخیب  هتـشاذگ 

مامت مد  کی  هب  دـنک  تکرح  وردـنت  يامیپاوه  اب  هدایپ  حاّیـس  هکنیا  رـس  يـالاب  زا  هکنآ  یلو  دراد . دوخ  مشچ  ولجب  مدـق  مد و  کـی  رد 
مشچ ولج  رد  یگمه  دوریم  نآ  يوزرآ  هب  هدیدن و  هچنآ  هتفر و  شرظن  زا  هدید و  وا  هچنآ  يهمه  دنارذگیم و  رظن  زا  ار  وا  تادهاشم 
هدـش نآب  ّقفوم  رـشب  نونکات  هک  یناکم  ینامز و  يهلـصاف  ندرک  مک  نیمه  هّتبلا  و  راکـشآ . تسا و  رادومن  هتـسشن  امیپاوه  رد  هک  هکنیا 
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تسین و رّوصت  لباق  ام  يارب  یمدآ  یگـشیمه  يهدـنیآ  تروص  نآ  مه  نونکا  سپ  دوبن  ّروصت  لباق  سک  يارب  شیپ  لاس  دـص  رد  تسا 
تـسا یمدآ  ماگ  نیتسخن  يروآدای  خـلا » َراّنلا - ُُمتیَأَرَف  َأ   » ات 73 تیآ 71  زا  - 2 میمهفیم . هلمج  هکنیا  زا  اـم  هک  ینعم  نآ  تسا  نـیمه 

زیچ هس  ار  رـشب  ندـمت  هاـگیاپ  نوـچ  درک . ادـیپ  ار  یکیراـت  امرـس و  زا  يریگوـلج  نـتخپ و  هار  هـک  ناوـیح  زا  يرترب  یئادـج و  يوـسب 
يزیچ يور  ار  دوخ  دوصقم  نتـشون و  هار  نداد 3 - ربخ  دوخ  نورد  زا  ناـبزب  نتفگ و  نخـس  شور  شتآ 2 - زا  هدافتسا  - 1 دناهتسناد :

ادـج ناویح  زا  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  یتاـیح  يهلیـسو  نیلّوا  هتبلا  تسا و  هدوـب  لوا  تبوـن  رد  شتآ  ندرک  ادـیپ  دـیاش  و  ندرک . رادوـمن 
بآ و هک  تعیبط  زا  وا  ياههرهب  رگید  زا  تسا  رتهدـنزرا  هک  تسا  هدـش  يروآدای  شتآ  زا  یمدآ  يدـنمهرهب  هک  تسا  هکنیا  دـنکیم و 
50-26- نآرق  - شتآ یلو  تسا  اهرادناج  يهمه  رایتخاب  دازآ و  اهنآ  يهمه  نوچ  تسا  راگدرورپ  ياههتخودـنا  رگد  باتفآ و  نیمز و 

نارگید هچنآ  رب  هوالع  دیاش  خـلا » ُهُّسَمَی - ال   » تیآ 79 - 3 تسا . یمدآ  صوصخم  تسا و  هشیدنا  سدـح و  يهجیتن  رد  هحفص 173 ] ] 
یکیدزن و ینعی  دـشاب  یلقع  یلاـیخ و  یّـسح و  زا  ّمعا  ُهُّسَمَی »  » زا دوصقم  هک  میریگب  مه  ار  هجیتـن  هکنیا  میناوتب  میدرک  لـقن  دـناهتفگ و 
نورهطم و يارب  رگم  دوشیمن  مهارف  نآ  اب  نتـشاد  راک  رـس و  نآرق و  اب  سامت  وگب ] ریگب و  سامت  وا  اـب  دـنیوگیم : هک   ] هناـماوع لوقب 
مینک و هدافتـسا  هیآ  زا  يرتعیـسو  رایـسب  ینعم  هجیتـن  رد  يرکف و  ینطاـب و  يرهاـظ و  تراـهط  زا  میریگب  معا  مه  ار  هـملک  هـکنیا  ینعم 

هرهب نآ  زا  دوش و  کیدزن  نآرقب  دناوتیم  تشادن  ینکـشراک  تفلاخم و  ضرغ  يرکف و  فارحنا  دوب و  كاپ  لدب  یـسک  رگا  میئوگب :
دندیدنـسپیم ار  نآ  هکنآ  اب  نـالد  هریت  دـندرب و  هرهب  نآ  زا  دـندش و  نمؤم  نالدـکاپ  هک  دوب  نینچ  نآ  شیادـیپ  زاـغآ  زا  هکناـنچ  دربب 

، دش هتـشک  ترـضح  نآ  دوخ  تسدب  دحا  رد  ایوگ  هک  ربمغیپ  تخـسرس  نانمـشد  زا  فلخ  نبإ  ۀّیما  دناهدرک  لقن  هکنانچ  دنتفریذپیمن 
تفگیم دـندرکیم  شنزرـس  شراک  رب  نارفاک  نوچ  دادـیم و  ارف  شوگ  نآـب  راوید  تشپ  زا  وا  دـناوخیم  نآرق  ص ]  ] ربمغیپ هک  اـهبش 

لثم دشن  کیدزن  نآب  درکن و  نآرق  سم  دوبن  لدکاپ  نوچ  تفریذپیم  ار  نآ  یئاونـش  سح و  يوس  زا  هکنیا  اب  و  تسا . ریذپلد  شنخس 
تیآ 95 - 4 161-149- نآرق -27-13- نآرق . - دنک شواسپ  نآرق  اب  دیابن  دشابن  كاپ  ندـب  رهاظب و  هکنآ  زین  و  دوخ ، نارکفمه  رگید 
زا يهدینـش  يهلابند  رد  یمدآ  دوشیم  اسب  دوش : هدافتـسا  نینچ  دیاش  دـش  لقن  برـشم  یفوص  نیرّـسفم  زا  هچنآ  زج  خـلا » َوَُهل - اذـه  َّنِإ  »
نآ فالخ  رب  شور  یگدـنز و  شیامزآ و  ینعی  تسا  عقاو  فالخ  رب  هک  دـنکیم  نیقی  يزیچب  اهباتک  رد  يهدـناوخ  ای  مدرم  ای  هداوناـخ 
رد یلد  ود  دیدرت و  نیرتمک  هدنیوگ  میونـشیم و  یمومع  لمع  هبرجت و  ملع و  نیمه  فالخ  رب  بلطم  نیدـنچ  هزور  همه  هکنانچ  تسا 

لهج ملع و  اب  هک  تسه  يراوتسا  تقیقح و  کی  نیقی  ملع و  هنوگنیا  ربارب  رد  و  تسا ، هتفر  ورف  بکرم  لهج  رد  حالطصاب  درادن و  نآ 
هحفـص 174]  ] 31-13- نآرق  - رد یـسک  رگا  و  دنتـسه ، راوتـسا  تباث و  یتادوجوم  اههوک  هکناـنچ  درادـن . راـک  سک  نیقی  ّکـش و  و 

چیه تسا ، هوک  نآ  هک  دناد  نیقی  دیامنب و  هوک  یـسک  رظن  رد  راوید  ای  دـنلب و  نیمز  یکیرات  رد  یبش  ای  دـنادن و  دـنیبن و  هوک  یگدـنز 
ای مدرم و  یناداـن  هب  تبـسن  یناـهج  قیاـقح  رگید  تسا  نینچمه  درادـن و  رثا  هوک  دوجو  تقیقح  رد  يربـخیب  نآ  نیقی و  هکنیا  زا  کـی 

یتسیاب نوچ  دـناهتفگ ، نیرّـسفم  هکنانچ  تسا  اجکب  هراـشا  تفگ  نیقیب  دوشیمن  اذـه »  » يهملک هیآ  هکنیا  رد  يرـشب . طـلغ  ياهرادـنپ 
رگا سپ  میتفگ  هک  اهنیا  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  هدش  زاغآ  اجک  زا  تایآ  هکنیا  لوزن  و  ص ]  ] ربمغیپ تئارق  نیلوا  دیمهف 
لابند تبون  کی  رد  هچنآب  هن  رگ  دوب و  دهاوخ  هروس  هکنیا  ياههتفگ  مامتب  هراشا  اذه  دشاب  هدش  هدناوخ  هدـمآ و  رابکی  هب  هروس  يهمه 
نیقی هن  تسا  راوتسا  یقیقح و  نیقی  میتفگ  امش  يارب  هک  اهنیا  دوشیم : هکنیا  هیآ  ینعم  سپ  دوب . دهاوخ  هراشا  تسا  هدش  هتفگ  رگدکی 

لد ود  ّکشب و  ای  دـنراد  نآرق  یتسردانب  نیقی  هک  اهبرع  نآ  و  دـنک ، اطخ  ای  دـیوگب  غورد  دّـمحم  هک  ینتخاس  ینتـشادنپ و  تسرداـن و 
. درادن رثا  یسک  زا  فالخ  رب  نیقی  لهج و  ّکش و  هک  تسا  اههتفگ  نیمه  راوتسا  یقیقح و  نیقی  هک  دننادب  دنتسه 

دیدح هروس 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   57 - 

ات 29] تایآ 1  [: 57  ] دیدحلا هروس  ]

ِییُحی ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  [ 1  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َحَّبَس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َضرَألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  [ 3  ] ٌمِیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطابلا  َو  ُرِهاّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوَألا  َوُه  [ 2  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو 

ام َنیَأ  مُکَعَم  َوُه  َو  اهِیف  ُجُرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِزنَی  ام  َو  اهنِم  ُجُرخَی  ام  َو  ِضرَـألا  ِیف  ُجـِلَی  اـم  ُمَلعَی  ِشرَعلا  یَلَع  يوَتـسا  َُّمث  ٍماـّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف 
ُِجلُوی َو  ِراهَّنلا  ِیف  َلیَّللا  ُِجلُوی  [ 5  ] ُرُومُألا ُعَجُرت  ِهّللا  َیلِإ  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل   552-1- نآرق [ - 4  ] ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ُمتنُک 

مَُهل اوُقَفنَأ  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلخَتـسُم  مُکَلَعَج  اّمِم  اوُقِفنَأ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اُونِمآ  [ 6  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  ِلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا 
یلَع ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  [ 8  ] َنِینِمُؤم ُمتنُک  نِإ  مُکَقاثیِم  َذَـخَأ  دَـق  َو  مُکِّبَِرب  اُونِمُؤِتل  مُکوُعدَـی  ُلوُسَّرلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤت  مَُکل ال  ام  َو  [ 7  ] ٌرِیبَک ٌرجَأ 

َو ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِفُنت  ّالَأ  مَُکل  ام  َو   638-1- نآرق [ - 9  ] ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  مُِکب  َهّللا  َّنِإ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُکَجِرُخِیل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهِدبَع 
َو اُوَلتاق  َو  ُدَعب  نِم  اوُقَفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَـجَرَد  ُمَظعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِحـتَفلا  ِلبَق  نِم  َقَفنَأ  نَم  مُکنِم  يِوَتـسَی  ِضرَألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهِّلل 

يََرت َموَی  [ 11  ] ٌمیِرَک ٌرجَأ  َُهل  َو  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضرَق  َهـّللا  ُضِرُقی  يِذَّلا  اَذ  نَـم  [ 10  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ینـسُحلا  ُهّللا  َدَـعَو  ـالُک 
ُزوَفلا َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌتاّنَج  َموَیلا  ُمُکارـُشب  مِِهنامیَِأب  َو  مِهیِدـیَأ  َنَیب  مُهُرُون  یعـسَی  ِتاـنِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا 
مُهَنَیب َبِرُـضَف  ًارُون  اوُسِمَتلاَف  مُکَءارَو  اوُعِجرا  َلِیق  مُکِرُون  نِم  سِبَتقَن  اـنوُرُظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاـِقفانُملا  َو  َنوُِقفاـنُملا  ُلوُقَی  َموَی  [ 12  ] ُمیِظَعلا

َو ُمتـصَّبََرت  َو  مُکَـسُفنَأ  ُمتنَتَف  مُکَّنِکل  َو  یَلب  اُولاق  مُکَعَم  نُکَن  َمل  َأ  مُهَنوُداُنی  [ 13  ] ُباذَـعلا ِِهلَِبق  نِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَـمحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  ٌۀَیِدف  مُکنِم  ُذَخُؤی  َموَیلاَف ال   1093-1- نآرق [ - 14  ] ُروُرَغلا ِهّللِاب  مُکَّرَغ  َو  ِهّللا  ُرمَأ  َءاج  یّتَح  ُِّیناـمَألا  ُمُکتَّرَغ  َو  ُمتبَترا 

َنیِذَّلاَک اُونوُکَی  َو ال  ِّقَحلا  َنِم  َلََزن  ام  َو  ِهّللا  ِرکِذـِل  مُُهبُوُلق  َعَشَخت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنأَی  َمل  َأ  [ 15  ] ُریِصَملا َسِئب  َو  مُکالوَم  َیِه  ُراّنلا  ُمُکاوأَم 
ُمَُکل اّنََّیب  دَـق  اِهتوَم  َدـَعب  َضرَألا  ِیُحی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  [ 16  ] َنوُقِـساف مُهنِم  ٌرِیثَک  َو  مُُهبُوُلق  تَسَقَف  ُدَـمَألا  ُمِهیَلَع  َلاطَف  ُلبَق  نِم  َباـتِکلا  اُوتوُأ 
اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  [ 18  ] ٌمیِرَک ٌرجَأ  مَُهل  َو  مَُهل  ُفَعاُضی  ًانَـسَح  ًاـضرَق  َهّللا  اوُضَرقَأ  َو  ِتاـقِّدَّصُملا  َو  َنِیقِّدَّصُملا  َّنِإ  [ 17  ] َنُولِقعَت مُکَّلََعل  ِتایآلا 

ِمیِحَجلا ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  مُهُرُون  َو  مُهُرجَأ  مَُهل  مِهِّبَر  َدنِع  ُءادَهُّشلا  َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللِاب 
َراّفُکلا َبَجعَأ  ٍثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالوَألا  َو  ِلاومَألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  مُکَنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَنیِز  َو  ٌوَهل  َو  ٌبَِعل  اینُّدلا  ُةایَحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلعا   836-1- نآرق [ - 19]

[20  ] ِروُرُغلا ُعاتَم  ّالِإ  اینُّدلا  ُةایَحلا  اَم  َو  ٌناوضِر  َو  ِهّللا  َنِم  ٌةَرِفغَم  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  ًاماطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن 
َو ُءاشَی  نَم  ِهِیتُؤی  ِهّللا  ُلضَف  َِکلذ  ِِهلُـسُر  َو  ِهّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  تَّدِعُأ  ِضرَألا  َو  ِءامَّسلا  ِضرَعَک  اهُـضرَع  ٍۀَّنَج  َو  مُکِّبَر  نِم  ٍةَرِفغَم  یلِإ  اوُِقباس 

ٌریِـسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَربَن  نَأ  ِلبَق  نِم  ٍباتِک  ِیف  ّالِإ  مُکِـسُفنَأ  ِیف  َو ال  ِضرَألا  ِیف  ٍۀَبیِـصُم  نِم  َباصَأ  ام  [ 21  ] ِمیِظَعلا ِلضَفلا  ُوذ  ُهّللا 
َو ِلُخبلِاب  َساّنلا  َنوُُرمأَی  َو  َنُولَخبَی  َنیِذَّلا  [ 23  ] ٍروُخَف ٍلاتُخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهّللا ال  َو  مُکاتآ  اِمب  اوُحَرفَت  َو ال  مُکَتاف  ام  یلَع  اوَسأـَت  ـالیَِکل  [ 22]

ِطسِقلِاب ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیِملا  َو  َباتِکلا  ُمُهَعَم  انلَزنَأ  َو  ِتانِّیَبلِاب  انَلُسُر  انلَسرَأ  دََقل   977-1- نآرق [ - 24  ] ُدیِمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  نَم 
َمیِهاربِإ َو  ًاحُون  انلَسرَأ  دََقل  َو  [ 25  ] ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهّللا  َّنِإ  ِبیَغلِاب  ُهَلُسُر  َو  ُهُرُصنَی  نَم  ُهّللا  َمَلعَِیل  َو  ِساّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَأب  ِهِیف  َدیِدَحلا  اَنلَزنَأ  َو 

ُهانیَتآ َو  َمَیرَم  ِنبا  یَسیِِعب  انیَّفَق  َو  اِنلُسُِرب  مِهِراثآ  یلَع  انیَّفَق  َُّمث  [ 26  ] َنوُقِساف مُهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَتهُم  مُهنِمَف  َباتِکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  انلَعَج  َو 
اِهتَیاعِر َّقَح  اهوَعَر  امَف  ِهّللا  ِناوضِر  َءاِغتبا  َّالِإ  مِهیَلَع  اهانبَتَک  ام  اهوُعَدَتبا  ًۀَِّینابهَر  َو  ًۀَـمحَر  َو  ًۀَـفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  انلَعَج  َو  َلیِجنِإلا 

َو ِِهتَمحَر  نِم  ِنیَلفِک  مُِکتُؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 27  ] َنوُقِـساف مُهنِم  ٌرِیثَـک  َو  مُهَرجَأ  مُهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـنیَتآَف 
َلضَفلا َّنَأ  َو  ِهّللا  ِلضَف  نِم  ٍءیَش  یلَع  َنوُرِدقَی  ّالَأ  ِباتِکلا  ُلهَأ  َمَلعَی  ّالَِئل  [ 28  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  مَُکل  رِفغَی  َو  ِِهب  َنوُشمَت  ًارُون  مَُکل  لَعجَی 

، تازاجم ای  دزم  ربارب  ود  لـفک » : » تاـغل ینعم  هحفـص 177 ]  ] 1182-1- نآرق [ - 29  ] ِمیِظَعلا ِلـضَفلا  ُوذ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  نَم  ِهِیتُؤی  ِهّللا  ِدَِـیب 
كاـپ ار  يادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  نابرهم 1  رگـشیاشخب  يادـخ  مانب  همجرت : يرادهدـهع . تلاـفک و  دـننامه  هرهب ، فیدر ،
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رهب ياناوت  هچ  دـناسریم  گرمب  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  وا  اب  نیمز  اهنامـسآ و  یهاشداپ  یمارگ 2  راکتـسرد و  تسا  وا  هک  درادیم 
رب هریچ  هاگنآ  دیرفآ ، زور  شش  هب  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  وا  زیچ 4  رهب  ياناد  یناهن و  رادومن و  ماجنا و  زاغآ و  تسا  وا  تسا 3  زیچ 
ای دیآ و  دورف  نامـسآ  هچنآ ز  مه  دوشیم و  ردـب  نآ  زا  ای  دوریم و  ورف  نیمزب  هچنآ  دـنادیم  هک  تسا  وا  دوب . شنیرفآ  نیرترب  شرع و 

تسا و وا  اب  نیمز  اهنامـسآ و  تموکح   5 تسا . انیب  دـینک  هچ  رهب  وا  دـیرب و  رـسب  اجک  ره  رد  تسا  امـش  اب  هک  تسا  وا  دور و  الاب  نآـب 
وا ربمغیپ  ادخ و  هب  مدرم  يا  اههنیس 7  نورد  ياناد  بشب و  زور  دربیم و  زورب  بش  هک  تسا  وا  تسا 6  وا  يوسب  اهراک  يهمه  تشگرب 

يدزم دیـشخب  دش و  نمؤم  سک  ره  هک  دیـشخبب  نارگیدب  هداهن  اهنآ  ياجب  ار  امـش  ادـخ  هک  ناگتـشذگ  يهیامرـس  هکنیا  زا  دـیورگب و 
راگدرورپب هک  دـنکیم  توعد  ار  امـش  ربمغیپ  هکنیا  اب  دـیوشیمن  ّقحب  نمؤم  هک  ار  امـش  تسا  هحفـص 178 ] هدش [  هچ  دراد 8  هدنزرا 

تسا ومه  دنوادخ  دیشاب 9  ریذپ  تقیقح  نمؤم و  رگا  درک  امش  تشونرسب  ار  نآ  تفرگ و  نامیاب  نامیپ  امش  زا  دنوادخ  دیورگب و  دوخ 
ادـخ هچ  دروآ  رد - شناد  ینـشورب  یناداـن  یگریت  زا  ار  امـش  اـت  دتـسرفیم  ورف  رادومن  ياـههناشن  تاـیآ و  دّـمحم  دوـخ  يهدـنب  رب  هک 

يادخ تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  و  دوش ] دوبان  زیچ  همه   ] هکنیا اب  دینک  قح  هارب  شـشخب  امـش  ارچ  تسا 10  امشب  نابرهم  هدنشخب و 
اب دـیگنج  نارفاک  اب  داد و  لام  هّکم  حـتف  زا  شیپ  هکنآ  دوش  ربارب  اـجک  یلو  هداد  یکین  دـیون  همهب  دـنوادخ  دـینادب ] و   ] تسا نآ  ثراو 
یک تسا 11  امـش  راک  زا  رادربخ  دنوادخ  دنرتهیاپ و  دنلب  اهنآ  دندرک . گنج  دـنداد و  لام  مالـسا ] يدـنمورین  و   ] حـتف زا  سپ  هک  نانآ 

دّمحم يا  زور  نامهب   12 دشاب ! شدنمجرا  یشاداپ  رگید  يارسب  دنک و  ربارب  ود  شیارب  وا  دهد و  يراکوکن  ضرق  دنوادخب  هکنآ  تسا 
ریزب اهدور  هک  تسا  نادواج  تشهب  زورماب  امش  دیون  دنونـشیم : دوریم و  ناشتسار  يوس  ولجب و  نمؤم  نز  درم و  زا  ینیب  يوترپ  هک 

نـشور ناتوترپ  زا  هک  دینک  اهر  دنیوگ : نمؤم  مدرم  اب  قفانم  درم  نز و  زور  نآب  سب 13  تسا و  نیمه  گرزب  يهرهب  تـسا و  ناور  نآ 
نایم هاگنآ  دیدوب ] یگریتب  یگدنز  راگزورب  نوچ  دیرادن  ینشور  ولج  رد  هچ   ] دیهاوخ ینشور  دیوش و  سپ  زاب  دنونش : باوج  میشاب و 
دنیوگ میدوب ! امـش  اب  ام  هن  رگم  دـنهد : زاوآ  ار  نانمؤم  ناشیا  زاب  وا 14  رازآ  نورب  زا  تسا و  ّقح  رهم  نآ  نورد  زا  دوش  يراوـید  اـهنآ 

ناتبیرف ناطیـش  هک  هاگنآ  هب  دیـسر  قح  نامرف  ات  دز  ناتلوگ  وزرآ  دـیدش و  لد  ود  دـیدنام و  ياجب  دـیدرک و  راـتفرگ  ار  دوخ  یلو  یلب ،
يوخ هچ   ] تسا امش  تسود  نآ  هک  تسا  شتآ  امش  ياج  يرفاک و  چیه  زا  هن  دنریذپ و  امـش  زا  هن  دیرخ  رـس  زورماب  سپ   15 دوب ، هداد 

دوش و مرن  ّقح  يهدمآ  دورف  ادخ و  دایب  اهلد  هک  هدیسرن  ماگنه  نآ  ایآ  نینمؤم ] يا  سپ   ] نآ 16 تسا  یماجنا  رس  دب  و  دیتشاد ] نیشتآ 
هک اهنآ  رتشیب  دش و  تخس  ناشاهلد  دیـشک و  ازاردب  ناشراگزور  دنتـشاد و  ینامـسآ  باتک  هتـشذگ  رد  هک  دنـشابن  ناسک  نآ  نوچمه 

ياهلد هکنانچ   ] دنک هدنز  ناراهبب  ینازخ  گرم  سپ  زا  ار  نیمز  دنوادخ  انامه  دینادب  سپ   17 هحفص 179 ] دناهدش [  رادرکدب  دناهدنام 
دوخ درخ  اب  دـیاش  ات  میدرک  نشور  امـش  يارب  اههنومن  تایآ و  هکنیا  هّتبلا  درک ] هدـنز  دّـمحم  شیادـیپ  هب  ار  ّتیلهاـج  راـگزور  يهدرم 
ادـخ دنـشاب  راکوکن  ات  دـنداد  ماو  ادـخب  دنتـسناد و  تسرد  ار  نید  هک  ناـنز  نادرم و  نآ  دینک 18  ادـج  تسردان  زا  تسرد  دیجنـسب و 

هاگـشیپ دنرادرک و  تسار  وگتـسار و  دندیورگ  شناربمغیپ  ادـخب و  هک  ناسک  نآ  19 و  دنراد . هدـنزرا  يدزم  دـنک و  ربارب  ود  ناشيارب 
دنـشتآ 20 نارای  دندرمـش  غورد  ام  تاـیآ  دـندش و  رفاـک  هک  اـهنآ  یئانـشور و  دوب و  دزم  ناـشيارب  دـننارگید و  هاوگ  دوخ  راـگدرورپ 

مدرم هک  یناراب  وچمه  دنزرف  لامب و  نتساوخ  نوزف  نتخورف و  یگرزب  شیارآ و  یمرگرس و  تسا و  هچیزاب  ایند  یگدنز  دینادب  مدرمیا 
هکنیا  ] دـنامن شیب  یکاشاخ  سپـس  ینیب و  درز  ار  همه  شبنج  کی  سپ  زو  دروآ  تفگـش  هایگ  یناوارف  يزبسرـس و  ار ز  درخیب  رفاک و 
يالاک زج  یگدنز  یئابیز  سپ  وا  ياضر  يدنوادخ و  شزرمآ  ای  دشاب و  تخـس  يرازآ  رگید  يارـسب  و  یگدـنز ] یئابیز  ناتـساد  تسا 
هدامآ تسا و  نیمز  نامسآ و  يانهپ  هب  هک  یتشهب  دوخ و  راگدرورپ  شزرمآ  يوسب  دیشاب  ولج  رگدکی  یتسیاب ز  تسین 21 و  يراکبیرف 

یگدنـشخب هچ  دـشخب  دـشاب  حالـص  سک  رهب  هک  يدـنوادخ  شـشخب  تسا  هکنیا  دـندیورگ . شناربـمغیپ  ادـخ و  هب  هـک  یئاـهنآ  يارب 
رگم دسرن  ناتنیمزرس  امـش و  دوخب  يراوگان  چیه  دینادب  22 و  دوش ] دنمهرهب  دناوت  دهاوخ  سک  ره  هک  نادنچ   ] تسا گرزب  دـنوادخ 

هچنآب دیروخن و  سوسفا  هتفر  تسد  زا  هچنآ  رب  امـش  ات  دشاب 23  ناسآ  دنوادخ  رب  هکنیا  هچ  تسا  هدـش  نّیعم  ياهمان  رد  شیپ  نآ  هک ز 
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نارگد دنشخبیمن و  دوخ  هک  ار  لیخب  مدرم  مه  درادن 24 و  تسود  ار  زارفندرگ  هاوخدوخ و  چیه  دنوادخ  هک  دیشابن  داش  دیرآ  گنچب 
اب ار  دوخ  ناربمغیپ  اـم  اـنامه  زاـینیب 25  تسا و  هدوتـس  دـنوادخ  دـنک  قـحب  تشپ  دـشاب و  نینچ  سک  ره  دـننکیم و  لـخب  هب  راداو  ار 

نهآ زین  دـننک و  راتفر  یتسردـب  مدرم  ات  تسردان  زا  تسرد  شجنـس  يوزارت  میدروآ و  دورف  همان  اـهنآب  میداتـسرف و  رادومن  ياـههناشن 
يراـی ناـهن  رد  ار  شناربـمغیپ  وا و  هک  دـنادیم  دـنوادخ  هتبلا  مدرم و  هحفـص 180 ] يارب [  دـنمدوس  تسا و  تخـس  نانچ  هک  میدـیرفآ 

میدراذگ باتک  يربمغیپ و  ناشیا  نادنزرف  رد  میداتسرف و  میهاربا  حون و  ام  هکنانچ  یمارگ 26  تسا  يدنمورین  نامگیب  وا  هچ  دنکیم 
سپ زا  مه  میداتـسرف و  ناربـمغیپ  ناـشیا  یپ  زا  سپـس  دـندش 27  راتفر  جـک  راکدـب و  اهنآ  رتشیب  دـندوب و  تسار  هارب  ناشياهتـسد  هک 
دوخ زا  هک  ّتینابهر  ایند و  كرت  نآ  میداهن و  ینابرهم  یمرن و  شناوریپ  لد  رد  میداد و  لیجنا  واب  میداتسرف و  ار  میرم  ياسیع  ناشهمه 
دزم مـه  اـم  دـندادن و  ماـجنا  یتـسرد  یگتــسیاشب و  مـه  ار  نآ  هـک  ّقـح  ياـضر  يریگلاـبند  رگم  میدادـن  روتــسد  ناـشیاب  اـم  دـنتخاس 

ات دـیوش  نمؤم  شربماغیپ  هب  دیـشاب و  راـگزیهرپ  ادـخ  يارب  نینمؤم  يا  دـندش 28  هار  دـب  قساف و  ناشرتشیب  یلو  میدادـب  ناشناراکوکن 
ینابرهم راگزرمآ  وا  هک  دزرمایب  ار  امش  دیور و  هار  نادب  بش  لد و  یکیراتب  هک  درآ  يوترپ  ناتيارب  و  دهد ، دزم  ود  دوخ  رهم  امـشب ز 

ره تسا و  دنوادخ  نامرفب  ششخب  دنرادن و  يزیچ  ناوت  هک  دننادب  دنتسه ] رورغم  و   ] دنربخیب دوخ  زا  هک  یحیسم  دوهی و  ات   29 تسا .
: نیرّسفم نخس  سب . تسا و  وا  زا  گرزب  لضف  ششخب و  هچ  دناهتشادنپ ] اهنآ  هک  يداژن  یتّلمب و  تسا  رـصحنم  هن   ] دهد دهاوخ  ار  هک 

لزان هنیدـم  رد  یگمه  و  تسا . هیآ  تشه  تسیب و  نارگید  باسحب  تسا و  هیآ  هن  تسیب و  قارع  ياهیراق  باـسحب  هروس  هکنیا  عمجم :
ریسفت  11-1- نآرق . - يدـب ره  زا  تشاد  رود  تسا و  راوازـس  هچنآـب  درک  شیاتـس  تشاد و  هزیکاـپ  ینعی  عـمجم :  1 َحَّبَـس » . » تسا هدش 

تروصب َناحبُـس »  » ارـسا يهروس  رد  و  نتـسناد . كاپ  تسیاشان  ار ز  يادـخ  رادرک  راتفگ و  هدـیقع و  رد  ینعی  حـیبست  ررّدـلا : تاـینتقم 
تروصب ُحِّبَُـسی »  » نباـغت هعمج و  رد  و  تسا . هدـمآ  یـضام  تروصب  َحَّبَـس »  » فصو رـشح  هروس و  هکنیا  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  ردـصم 

 - مدرم دوش و  ریگارف  هملک  هکنیا  تاهج  همه  زا  هکنیا  ات  تسا  هدش  هتفگ  رما  يهغیـصب  ِحِّبَـس »  » یلعا يهروس  رد  و  تسا . هدمآ  عراضم 
حیبست رد  فّقوت  نودب  رمتسم و  دیاب  هک  دننادب  هحفص 181 ]  ] 324-314- نآرق -265-253- نآرق -204-194- نآرق -131-121- نآرق

دای ار  ادخ  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  درازگیم . زامن  ادخ  يارب  ینعی  سابقملا : ریونت  دشابن . ناشراک  رد  هفقو  چیه  هک  تالاح  همهب  دنشاب 
تلالد نامه  تادوجوم  رگید  حیبست  و  دننکیم . ّقح  حیبست  نابز  لدب و  لقاع  تادوجوم  عمجم :  1 خلا » ِتاوامَّسلا - ِیف  ام  . » تسا هدرک 
حیبست دنوادخ  ار  تقیقح  هکنیا  ناشیا و  دننام  وا  هن  دنیوا و  دننام  ناگدیرفآ  هن  هک  وا  تافـص  دـنوادخ و  دـیحوت  رب  تسا  اهنآ  يدوجو 

دندینـشیم يدـنت  زاوآ  نوچ  دـناهدرک و  لامعتـسا  نم »  » ینعمب ار  ام »  » هک تسا  هدرک  لقن  زاجح  مدرم  زا  دـیز  وبا  و  تسا . هدـیمان  اهنآ 
. دشاب هتشرف  یمدآ و  هیآ  رد  دوصقم  تسا  نکمم  سپ  دناهدرمش  شاهزیکاپ ، هکنآ  تسا  هزیکاپ  ینعی  هل » تّحبـس  ام  ناحبـس   » دنتفگیم

هزادـنا زا  دـنوادخ  هک  دـنایامنیم  تادوجوم  عوـن  ماود  ءاـقب و  ّقـحب و  یگتـسباو  يهطـساوب  هدـیرفآ  ره  ینعی  تـالیوأت :  22-1- نآرق -
تـسا نامه  هلمج  هکنیا  ینعم  نآرقلا : لالظ  یف  تسین . ریذپانف  درادـن و  هار  وا  رد  دوبن ، ای  دوب  دـیاش  ینعی  ناکما  تسا و  هّزنم  تانکمم 
تـسا نیمز  نامـسآ و  هب  هچ  ره  هک  میریذـپب  دـیاب  هلمج  هکنیا  زا  ام  و  درادـن . هار  نآ  رد  لیدـعت  لـیوأت و  چـیه  تسا و  هدومرف  ّقح  هک 

تاـیاور هک  هلمج  هکنیا  زا  تسا  يرّوصت  رتـکیدزن  شریذـپ  قیدـصت و  نیمه  هچ  وا  يوـگ  حـیبست  راگدـیرفآب و  ور  تسا  یحور  ياراد 
هبرجت و زیچ  همه  رد  يهتفهن  تقیقح  هب  یگتسباو  اهلد و  یئانـشور  افـص و  ماگنهب  هکنانچمه  تسا  هدرمـش  تسرد  ار  نیمه  زین  حیحص 
هک تسا  هکنیا  يهناشن  هدرک  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  ادخ  ياهراک  ینعی  حوتفلا : وبا  دنادیم . تسرد  دباییم و  رد  ار  نآ  یمدآ  نادجو 

هدجس دوخ  تسا و  هدجس  راوازس  وا  هک  دنک  نیقی  درگنب  اهنآ  هب  یسک  نوچ  شیاتس و  هدجس و  ّقحتسم  تسا  هداد  ماجنا  یسک  ار  اهنآ 
هدش هتفگ  هحفـص 182 ] يور [  هکنیا  زا  تسا  هدرک  هدجـس  دوخ  هک  تسا  نانچ  دوشیم  هدجـس  بجوم  اههدـیرفآ  هکنیا  نوچ  دـنک و 
رگا دوشیمن و  رادومن  یگدـنز  تایح و  زج  يدـنوادخ  یلزا  تایح  زا  دـناهتفگ : یـضعب  ناـیبلا : حور  دـننکیم . هدجـس  اـهنآ  هک  تسا 
یلزا تایح  زا  يدوجوم  هک  تسین  نکمم  هکنیا  و  دوب ، دـنهاوخن  يدـنوادخ  تایح  تقیقح  هب  هتـسباو  دنـشاب  هتـشادن  تایح  تادوجوم 
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، دـید دـناوتیمن  ار  تقیقح  تسا و  هتـسب  ورف  هک  ام  مشچ  زا  دنتـسه و  یگدـنز  تاـیح و  ياراد  تادوجوم  يهمه  سپ  دـشاب  ادـج  ّقح 
نامه يواطنط : دننکیم . ادخ  حیبست  دناهدنز و  یگمه  سپ  دنتـسه  تایح  ياراد  دـناهدنز و  یگمه  عقاو  رد  دـنوشیم و  هدـید  ناجیب 
هکنیا اب  دـنامهفیم  يرگیدـب  ار  دوخ  دوصقم  هراـشا  يهلیـسوب  یمدآ  دـمهفیم و  ار  فلتخم  یناـعم  نوگاـنوگ  تاراـشاب  ناـسنا  هک  روط 

نابز و هچرگا  دوخ  راگدرورپ  حـیبستب  دـنراد  هراشا  دوخ  تابث  ماود و  تانکـس و  تاـکرحب و  یگمه  تادوجوم  تسین  راـک  رد  ینخس 
تسا و زیچ  همه  زا  دـعب  تیاـهنیب  رد  زین  تسا و  زیچ  همه  زا  ولج  تیاـهنیب  رد  ینعی  يربط :  3 خلا » ُرِخآلا - َو  ُلَّوَألا  َوُه  . » دـنرادن نخس 

. - تسین رتکیدزن  ادخ  زا  يرگیدب  يزیچ  هک  تسا  وا  زیچ  همه  نطاب  تسین و  يزیچ  وا  زا  رترب  هک  تسا  زیچ  همه  قوف  ام  رترب و  رهاظ و 
هک تسا  تادوجوم  يهمه  زا  دـعب  دـناهدش و  رادـیدپ  وا  زا  تادوجوم  هک  تسا  دوجوم  همه  زا  شیپ  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   28-1- نآرق

ار وا  يرهاظ  ساوح  ساسحا و  چیه  هک  تسا  نطاب  دوشیم و  وا  دوجو  تابثا  هک  اهلیلدب  تسا  رهاظ  و  دـنامب ، وا  دـنوش و  دوبان  نارگید 
نب لتاقم  نطاب 3 - ره  نوطب  تسا و  رهاظ  ره  روهظ  تسا ، واب  اهرخآ  رخآ  تسا و  وا  زا  اـهلّوا  لّوا  تفگ : كاّحـض  دنکیمن 2 - كرد 

هکنیا اب  نطاب  تسا و  رهاظ  تسا و  هدادن  رارق  رخآ  ار  وا  یسک  هک  تسا  رخآ  هدادن و  رارق  لّوا  ار  وا  یـسک  ینعی  تسا  لّوا  تفگ : ناّیح 
رهاظ نتـشذگ و  رد  وفعب و  تسا  رخآ  يراکوکنب ، تسا  لّوا  تفگ : لـضف  نب  دّـمحم  تسا 4 - هتشادن  هدیشوپ  ای  رادومن و  ار  وا  یـسک 

تـسا رهاظ  يدبا و  رخآ  تسا و  یلزا  لّوا  هحفـص 183 ] تفگ [ : قاّرو  رکب  وبا  ناگدنب 5 - هانگ  ندیـشوپب  تسا  نطاب  ناسحاب و  تسا 
، اهتنایب تسا  رخآ  و  ادتبایب ، تسا  لّوا  تفگ : لضف  نب  نیسح  یندازان 6 - ّتیدمص و  يهطساوب  تسا  نطاب  دوخ و  ّتیدحا  يهطساوب 

تـسا رخآ  ندیرفآب و  تسا  لّوا  ینعی  تسا : هتفگ  رمع  هّللا  دـبع  - 1 عمجم : هدرپ . باجحیب و  تسا  نطاـب  و  یکیدزنیب ، تسا  رهاـظ  و 
ییحی نب  زیزعلا  دـبع  ندناسر 2 - ارف  گرم  ندرک و  دوبان  هطـساوب  تسا  نطاب  ندراذـگ و  هدـنز  يهطـساوب  تسا  رهاظ  و  نداد ، يزورب 

: تسا هتفگ  یخلب  - 3 تسا . نطاـب  رهاـظ  رخآ  لّوا  وا  تسا : نینچ  ینعم  فـطع و  يارب  هن  تسا  تاـملک  هلـصاف  يارب  وا  و  تسا : هـتفگ 
هکنیا رادم  روحم و  ینعی  تسا  سک  نالف  اب  راک  هکنیا  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لّوا و  دـنیوگیم  هک  تسا  مدرم  نخـس  دـننامب  هلمج  هکنیا 
تـسا واب  نآ  جایتحا  نکمم و  ره  نایاپ  تسا و  وا  زا  دوجو  يرادومن  زاـغآ  ینعی  تـالیوأت : دوشیم . ماـجنا  وا  يهلیـسو  هب  تسا و  راـک 

ار وا  هک  تسا  يدبا  یقاب  درادن و  تیادب  هک  تسا  میدـق  ینعی  ینیـسح : دوشیم . تسین  وا  دوجو  رد  دوشیم و  رادـیدپ  واب  زیچ  ره  سپ 
تـسیچ یئوت  نطاب  رهاظ و   || مدـق  ثودـح و  تسیک  یئوت  رخآ  لّوا و  اهتنایب  رخآ  وا  رخآ   || ادـتبایب  لّوا  وا  لّوا  درف : تسین . تیاهن 

زاّرخ دیعس  وبا  خیش  زا  تسا : هتـشون  وا  زین  مک و  فیکیب و  نطاب  نوچ ، دنچیب و  رهاظ   || لاحترایب  رخآ  لاقتنایب ، لّوا  مدق  دوجو و 
تـسین رّوصتم  هک  دومرف  دناوخ و  تیآ  هکنیا  سپ  هدرک  عمج  دادضا  نایم  هکنآب  تفگ : یتخانـش ! هچب  ار  يادـخ  دندیـسرپ  هّرـس  سّدـق 

وت يرهاـظ  مد  نآ  رد  مه  ینطاـب و   || يرخآ  لّوا  رد  مه  ّیلّوا و  مظن : دـحاو  نآ  رد  دـحاو  راـبتعا  و  دـحاو ، ثیح  زا  اـّلا  دادـضا  عـمج 
دش کلم  یهدنامرف و  رب  هریچ  ینعی  عمجم :  4 ِشرَعلا » یَلَع  يوَتسا  َُّمث   » تاذب ینغتسم  یکاپ و  همه  زو   || تافـص  ردنا  همه  رب  یطیحم 

4 مُـکَعَم » َوُـه  َو  . » درک شرع  شنیرفآ  گـنهآ  اـی  دـش و  نامــسآ  ندرک  دوباـن  ندـیرفآ و  رب  ياـناوت  اـی  هحفـص 184 ]  ] 33-1- نآرق -
. - تسا امش  اب  وا  اج  همه  سپ  تسا  يدنوادخ  دومن  امش  ّتیصخش  يرادومن و  رد  تسا و  واب  هتسباو  امـش  یتسه  نوچ  ینعی  تالیوأت :
نآ قوذ  هکلب  ددرگیم  موهفم  لقعب  هن  ّتیعم  هکنیا  دوبن و  ادج  امش  زا  لاح  چیهب  تردق  ملع و  ّتیعم  ینعی  هتشون : ینیـسح   19-1- نآرق

نیرترب هک  تسا  ثیدـح  رد  نایبلا : حور  ناکم  ین  وز  ربخ  دراد  نامز  ین   || ناـیب  رد  دـجنگن  یم  ّتیعم  هکنیا  تیب : دـبایرد . فشکب  ار 
اب شابوا  يا  یهاوخ  هچ  رگید  ياج   || یتسه  اجک  ره  تسا  وت  اب  رای  تسا . وا  اب  ادخ  تسه  اجک  رهب  دنادب  هک  تسا  هکنیا  یمدآ  نامیا 

هزمه ولج  يادص  اب  ذخا »  » ورمع وبا  عمجم :  8 مُکَقاثیِم » َذَخَأ  دَق   » شاب ار  دوخ  فیرح  يا  ورب  سپ   || تسا  وا  وچ  میلگ  کی  ریز  رد  وت 
. - قاثیم بصن  مولعم و  تروصب  هزمه  يالاب  يادـص  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  عفر  اـب  مُکَقاـثیِم »  » تسا و هدـناوخ  لوهجم  يهغیـص  هب 

حلـص دوصقم  تسا : هتفگ  رماع  تسا  هّکم  حتف  دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 يربط :  10 ِحتَفلا » ِلبَق  نِم   » 120-107- نآرق -25-1- نآرق
تسا و رماع  نبإ  تئارق  عفر  اب  لـک » : » عمجم  10 ُهّللا » َدَعَو  الُک  َو   » 23-1- نآرق . - تسا هدیمان  میظع  حـتف  ار  نآ  ربمغیپ  تسا و  هیبیدـح 
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رب مّدقم  لوعفم  رعش  هکنیا  رد  هک  نانچ  دشاب  لعف  زا  سپ  هک  تسین  نانچ  نآ  بصن  ياضتقا  دوش  مّدقم  لعف  رب  لوعفم  نوچ  تسا  هتفگ 
لوعفم ّلک »  » يهملک هک  عنـصا  مل  هّلک  ابنذ  ّیلع   || یعّدت  رایخلا  ّما  تحبـصا  دق   27-1- نآرق : - تسا هدش  هدناوخ  عوفرم  هدـش و  لعف 
یعسَی . » دوش تئارق  عوفرم  دوشیم  سپ  تسا  دعو »  » لوعفم ّلک »  » مه هیآ  رد  تسا و  هدناوخ  عوفرم  تسا  مّدقم  نوچ  تسا و  عنصا » مل  »

زا ناشرون  نینمؤم  یـضعب  دومرف  هک  دـناهدرک  لـقن  اـم  يارب  ص ]  ] ربمغیپ زا  تسا  هتفگ  هداـتق  - 1 يربط :  12 خلا » مِهیِدـیَأ - َنَیب  مُهُرُون 
هحفص 185]  ] 36-1- نآرق  - نشور ار  رگید  ياج  شیاپ  ولج  زج  هک  یـسک  ات  رتمک  یـضعب  دنکیم و  نشور  ار  ندع  اعنـص و  ات  هنیدـم 

اهنآ یئانـشور  ینعی  يروباـشین : دـنراد . تسار  تسدـب  وـلج و  رد  هک  تسا  لـمع  يهماـن  دوـصقم  تـسا : هـتفگ  كاّحـض  دنکیمن 2 -
تـسار فرط  ولج و  هک  تسنآ  نامیا  يدـیا و  نیب  زا  دوصقم  دوریم و  ناشولج  رد  مه  نآ  دـنور  ولج  هچ  ره  هک  دوریم  ناششیپاشیپ 
تخبدب مدرم  يارب  تسا و  تداعس  يهناشن  دسرب  تسدب  تسار  ولج و  زا  هک  لمع  يهمان  هک  نانچمه  تسا  يراگتسر  تاجن و  يهناشن 

رد ناشرون  تسا : هدـش  هتفگ  تسا  ینـشورب  دـنمزاین  ولج  زا  یمدآ  نوچ  نایبلا : حور  دـنهدب . ناـشیاب  پچ  تسد  رـس و  تشپ  زا  ار  نآ 
ضرق دـناهتفگ : قیقحت  لها  زا  یـضعب  عمجم :  11 ًانَـسَح » ًاضرَق  . » تسا فیرـشت  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  هک  مهناـمیا  دوریم و  ناـشولج 

هک دشابن  دنـسپان  تسپ و  زیچ  - 2 ّبیّطلا » ّالا  لبقی  ّبیط ال  هّللا  ّنا   » دومرف ربمغیپ  نوچ  دـشاب  لالح  لاـم  زا  - 1 دراد : طرش  دنچ  هنسحلا 
هک دـشخبب  دوش  هدـنکلد  لانم  لام و  زا  دوش و  یگدـنز  زا  سویأـم  هکنآ  زا  شیپ  - 3 َنوُقِفُنت » ُهنِم  َثِیبَـخلا  اوُمَّمَیَت  ـال  َو   » تسا نآرق  رد 

نالفب غلبم  هچ  دـیوگب  گرم  ماگنه  رد  هک  هن  دوخ  لاـحب  یتسود  لاـم  دـشاب و  ملاـس  ندـب  هک  تسا  یتقو  هقدـص  نیرتهب  دومرف  ربمغیپ 
تسا 5- هداد  رارق  تاکز  فرصم  ار  ینّیعم  هتسد  دنوادخ  هکنانچ  دهدب  مدرم  نیرّتقحتسم  هتسیاشب و  نالفب 4 - غلبم  هچ  دیهدب و  سک 

ِّنَملِاب مُِکتاقَدَص  اُولِطُبت  ال   » هک دشابن  راک  رد  رازآ  ّتنم و  - 6 َءارَقُفلا » اَهُوتُؤت  َو  اهوُفُخت  نِإ  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  دهد  هدیشوپ  دناوت  ات 
هچنآ - 9 ٌلِیلَق » اینُّدـلا  ُعاتَم   » هک درامـش  زیچاـن  ار  دوخ  راـک  تسا 8 - تشز  يراـکایر  هک  یئاـمندوخب  هن  دـهد  ادـخ  يارب  - 7 يذَألا » َو 

-815-766- نآرق -727-685- نآرق -279-230- نآرق -17-1- نآرق «. - َنوُّبُِحت اّـمِم  اوُقِفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولاـنَت  َنل   » هک دـهدب  دراد  تسود 
فالتخا تاملک  لاـعفا و  هکنیا  رد  عمجم :  15 ُذَخُؤی » ال   » 14 ُروُرَغلا »  » 13 انوُرُظنا »  » 12 مِِهنامیَِأب »  » 1033-975- نآرق -942-915- نآرق

دوریم ناشولجب  هک  تسا  يروجب  ناشرون  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  بیعـش  نب  لهـس  تئارق  هزمه  رـسکب  ناـمیا »  » رد هک  تسا  تئارق 
َعَـشَخت نَأ  اوـُنَمآ  َنـیِذَِّلل  ِنأَـی  مـَل  َأ  . » اـهنآ ناـمیا  هحفــص 186 ]  ] 62-50- نآرق -46-35- نآرق -31-20- نآرق -16-1- نآرق  - هطساوب

نوچ نیقفانم  يارب  دش  لزان  هیآ  هکنیا  هنیدمب  ص ]  ] ربمغیپ ترجه  زا  لاس  کی  زا  سپ  دـنتفگ : لتاقم  یبلک و  عمجم :  16 خلا » مُُهبُوُلق -
َکِلت رلا   » دش لزان  تایآ  هکنیا  اهنآ  يهتفگ  باوج  رد  وگب  ام  يارب  اهنآ  زا  وت  تسه  روآتفگش  بلاطم  تاروت  رد  دنتفگ  ناملسب  اهنآ 

نیقفانم اههتفگ . رگد  زا  رتدنمدوس  تسا و  اهتشذگرس  نیرتهب  نآرق  هکنیا  تفگ : اهنآب  ناملـس  َنِیِلفاغلا » َنَِمل  ات - ِنِیبُملا - ِباتِکلا  ُتایآ 
يدنچ نیقفانم  زاب  ًاباتِک » ِثیِدَـحلا  َنَسحَأ  َلََّزن  ُهّللا   » دـمآ هیآ  هکنیا  دـندرک ، رارکت  ناملـس  زا  ار  دوخ  يهتـساوخ  زاب  دـندزن و  مد  یتّدـم 

راهچ هک  تسا  لقن  دوعـسم  نبإ  زا  و  خـلا .» ِنأَی »- َمل  َأ   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  دـندرک  راهظا  ار  دوخ  يهتـساوخ  مّوس  تبون  ات  دـندوب  مارآ 
هتفگ ساّبع  نبإ  دندرک . شنزرس  دوخ  شورب  ار  رگدکی  ناناملسم  دندرک و  شنزرس  هیآ  هکنیا  هب  ار  ام  تشذگ  ام  یناملسم  زا  هک  لاس 
بعک نب  دّمحم  تسا . تخس  زونه  ناشاهلد  ارچ  هک  دندش  شنزرس  هیآ  نیاب  ناناملـسم  نآرق  ندمآ  دورف  زا  لاس  هدزیـس  زا  سپ  تسا :
يوخ دش و  یشوخ  شیاسآب و  ناشیگدنز  دندرک  چوک  هنیدمب  نوچ  دندوب و  یتخـس  يرادان و  راتفرگ  ناناملـسم  هّکم  رد  تسا : هتفگ 

- نآرق -403-382- نآرق -370-331- نآرق -62-1- نآرق . - دمآ عقوم  نآ  يارب  هکنیا  دـندش و  لدتخـس  دـش و  ضوع  مه  اهنآ  یمرنلد 
ار هچنآ  ینعی  يّدعتم  تروصب  دیدشت  اب  تسا و  هدـش  هدـناوخ  ياز  فیفختب  َلََزن » : » عمجم  16 َلََزن » ام  َو   » 756-737- نآرق -632-586
-27- نآرق -16-1- نآرق . - ام يارب  فوذحم  ریمض  مه  لوعفم  تسا و  هّللا  ياجب  رتتسم  ریمـض  نآ  لعاف  هک  تسا  هداتـسرف  دنوادخ  هک 

اهنآ هک  تشذـگ  يزارد  ناـمز  ینعی  تشذـگ 2 - يزارد  ناـمز  ناربمغیپ  نارود  زا  ینعی  - 1 عمجم :  16 خـلا » ُدَـمَألا - ُمِهیَلَع  َلاطَف   » 36
هتفگ جاّجز  دش . تخـس  ناشاهلد  دندش و  راکدب  دـش و  زارد  ناشرمع  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  میدرکن 3 - ناشراتفرگ  دـندوب و  هدوسآ 
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- نآرق  - يهتـسیاش هک  یمرنلد  نآ  دندوب و  لدتخـس  هک  دشاب  صوصخم  يهتـسد  کیب  هّجوتم  دیاش  مُُهبُوُلق » تَسَقَف   » دعب يهلمج  تسا :
دناهدـش تمحر  ّتقر و  عوـشخب و  فیـصوت  هک  یهورگ  هن  رگ  دوـبن و  اـهنآ  رد  تـسا  نمؤـم  هحفـص 187 ]  ] 312-290- نآرق -29-1
یتخسلد بلق و  تواسق  نوچ  دوشیم  تخس  ناتاهلد  هک  دیئوگن  رایسب  نخس  ادخ  دای  رد  زجب  هک  تسا  لقن  حیسم  ياسیع  زا  و  دنرایـسب .

رزب نوچ  ار  دوخ  دیـشیدنیب و  دوخ  هاـنگب  هکلب  دـینادب  رترب  ار  دوـخ  هک  دـیرگنن  نارگید  هاـنگب  زگره  و  دـنکیم . رود  ادـخ  زا  ار  یمدآ 
زا هدوسآ  ای  درک و  محر  مدرم  هنوگ  نآب  دـیاب  دنتـسه و  دوخ  دـب  ياهیوخ  راتفرگ  اـی  دناهتـسد  ود  مدرم  و  دـیرگنب . راـکهانگ  يهدـیرخ 

هدـناوخ باطخ  تروصب  ءات  اب  اونوکت » : » عمجم  16 اُونوُکَی » َو ال  . » دوخ شیاسآ  رب  دننک  رکـش  ار  ادخ  دیاب  هک  دنتـسه  یئوخدب  هنوگنیا 
نیمز دـنوادخ  ینعی  عمجم :  17 خـلا » َدـَعب - َضرَـألا  ِیُحی  َهّللا  َّنَأ   » 18-1- نآرق . - دیـشابن یحیـسم  دوهی و  دننام  امـش  ینعی  تسا  هدـش 

هار تیادهب و  دنکیم  هدنز  نامیا  يهلیـسو  هب  تسا  یهارمگب  يهدرم  هک  ار  رفاک  نینچمه  دنکیم و  مرخ  زبس و  رـس  ار  هایگیب  کشخ و 
« ِتاقِّدَّصُملا َو  َنِیقِّدَّصُملا   » 38-1- نآرق . - دنکیم مرن  قیفوت  فطلب و  تواسق  یتخس و  سپ  زا  ار  اهلد  ینعی  دنتفگ : یـضعب  نتفر . تسار 
هقدص و ینعمب  قّدصت  زا  ای  دشاب  ندرمـش  تسار  ینعمب  قیدصت  زا  هک  تسا  هدش  هدـناوخ  ود  ره  داص  دـیدشت  فیفخت و  اب  عمجم :  18
: حوتفلا وبا   18 خـلا » اوُضَرقَأ - َو   » 38-1- نآرق . - تسا هدش  ماغدا  داصب و  لدب  ءات »  » یلو دوش  ظّفلت  دـیاب  نیقّدـصتم  هک  دـشاب  شـشخب 
ود ره  رد  ینعم  تسا و  لوصوم  نیقّدّـصملا  مال  فلا و  هک  تسا  نآ  يارب  َنِیقِّدَّصُملا »  » هّیمـسا هلمج  رب  اوُضَرقَأ »  » يهّیلعف يهلمج  فطع 

- نآرق «. - اوضرقا نیّذلا  نیقّدّصملا و  ّنا   » ینعی تسا  ریدقت  رد  نیذـّلا  مود  يهلمج  رد  ای  و  اوضرقا » اوقدـص و  نیذـّلا   » تسا هکنیا  هلمج 
هک اهنآ   23-1- نآرق : - لّوا تسا : هدـش  ینعم  ود  هیآ  هـکنیا  يربـط :  19 خـلا » اوـُنَمآ - َنیِذَّلا  َو   » 110-92- نآرق -74-63- نآرق -14-1

« ُءادَهُّشلا َو   » هک دنتسه  ینارون  دنراد و  دزم  دوخ  هحفص 188 ] راگدرورپ [  هاگشیپ  هب  ءادهش  دننایوگتـسار و  دندش  ربمغیپ  ادخب و  نمؤم 
نیقیّدـص و نینمؤـم و  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  َنوـُقیِّدِّصلا »  » رب فـطع  ُءادَـهُّشلا » َو   » 54-38- نآرق : - مّود تسا . رگید  يهـلمج  زاـغآ 

نارگید ناّیح و  نب  لتاقم  - 1 تسا : لوق  ود  ءادهـش  ینعم  رد  عمجم :  45-28- نآرق -17-1- نآرق . - دنتسه ینارون  دنراد و  دزم  ءادهش 
: دناهتفگ ریرج  نبإ  نامیلـس و  نب  لتاقم  دننامدرم 2 - دـب  بوخ و  ياهراک  هاوگ  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  ناربمغیپ  ینعی  دـناهتفگ :

راداو اـیند  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  بعل  دـناهتفگ : عمجم :  20 ٌوَهل » َو  ٌبَِعل  . » يوترپ دنراد و  دزم  دـناهدش  هتـشک  ّقح  هارب  هک  اهنآ  ینعی 
کین يوخ  راهچ  هلمج  هکنیا  داـفمب  راـتفر  عمجم :  23 خـلا » اوَسَأت - الیَِکل   » 19-1- نآرق . - دراد زاـب  ترخآ  زا  هک  تسا  نآ  وهل  دـنک و 

يرگید رب  دسح  دشاب  هتشادن  ایند  يهیامرس  ندیسرن  ندیـسر و  زا  يداش  هودنا و  هکنآ  اریز  یئوخـشوخ  - 1 دنکیم : ّرقتسم  یمدآ  يارب 
دـنکیم 2- مهارف  اهیوخ  هکنیا  هک  تسا  ایند  یتسود  نوچ  دـنکیمن  سک  اب  اـعّدا  تموصخ و  شکمـشک و  درادـن و  ینمـشد  درادـن و 
رد ایند  داـیز  مک و  هکنآ  دنزیچان 3 - شرظن  رد  نآب  يهتـسبلد  مدرم  ایند و  يهتـساوخ  تسین  كانهودنا  دناهدماین  زا  داش و  هدـمآب  هکنآ 

ادـخ و سک  نـینچ  - 4 17-1- نآرق . - دـنادیم رتـهب  ار  نآ  دزم  هـک  تـسا  گرزب  شرظن  رد  ترخآ  هـّتبلا  درادــن  يداـش  مـغ و  شرظن 
: دیـسرپ ع ]  ] نیدباعلا نیز  ماما  زا  يدرم  تسا  لقن  ار . تسرپ  ایند  مدرم  مدرم و  ایند و  هن  دنادیم  يرترب  راختفا و  يهلیـسو  ار  وا  يربنامرف 

يهجرد رتتسپ  عرو  يهجرد  رترب  و  تسا . عرو  هبترم  نیرتمک  دـهز  يهجرد  رتالاب  دراد و  ءزج  هد  دومرف : تسا ! یچ  یئاـسراپ  دـهز و 
َو ال مُکَتاـف  اـم  یلَع  اوَسأـَت  ـالیَِکل   » تسا مهارف  هیآ  هکنیا  رد  ماـمت  دـهز  تسا و  اـضر  يهجرد  رتنیئاـپ  نیقی  يهجرد  رترب  تسا و  نیقی 

رگا هک  يروخیم  اریا  هدش  تسد  زا  هودـنا  ارچ  دازیمدآ : يا  دومرف : ع ]  ] قداص ماما  حوتفلا : وبا   203-139- نآرق «. - مُکاتآ اِمب  اوُحَرفَت 
زا تفگ : رهمج  رذ  وب  دـنک . اـهر  ار  وت  يریمب  نوچ  هحفـص 189 ] هک [  يوش  داش  ياهتفای  زا  ای  دـیاین و  وت  اـب  نآ  يورب  ناـهج  هکنیا  زا 

هچنآ تفرگ و  سپ  وا  زا  ناوتن  دریگب  هچنآ  ایند  تفگ : لیـضف  تشاد . هگن  ناوتن  روزب  ار  هدمآ  دـنادرگ و  زاب  هیرگب  ناوتن  ار  هتفر  تسد 
دوب اجنآ  هک  ینز  ریپ  زا  مدـید  داـیز  يهدرم  رتش  برع  لـیابق  ياـهنابایب  زا  یکی  رد  تفگ : دیعـس  نب  ۀـبیتق  دریگب . سپ  دوز  دوخ  دـهدب 

اهرتش هکنیا  مدیـسرپ  متفر و  وا  دزن  دسیریم . مشپ  هتـسشن و  هپت  نآ  رب  هک  ریپ  نآ  تفگ : تسا ! هدرم  هک  تسا  هدوب  هک  زا  اهنیا  مدیـسرپ 
یلب تفگ  ياهتفگ ! يزیچ  هثداح  هکنیا  رد  متفگ : تفرگ . داد ، هکنآ  تفگ : دندرم ! هک  دش  هچ  مدیـسرپ  دوب . نم  مانب  تفگ  دوب ! وت  لام 
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یف يرج  ام  || و  اهکرابم  یف  یلبا  توم  ینّرس  ام  نحملا  ءازّرلا و  بصن  رهّدلا  یف  ءرملاف   || هقئالخ  نم  دبع  انا  يّذلا  ال و  اهرعش : هکنیا 
ره دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  یمغ و  هب  دزرین  زین  دوش  توف  رو   || دـنکن  يداش  يارک  دـهد  تسد  رگ  تیب : ینیـسح : نکی  مل  هّللا  ءاضق 

تـسا يدنپ  نآ  زا  دایرف  هب  وشم  دوش  توف  رو   || نآ  زا  داش  وشم  دهن  ور  وتب  را  لام  یعابر : تسا . لماک  دـهاز  دـنک  راتفر  هیآ  نیاب  هک 
ادخ نازیم  هکنیا  تسا : هتفگ  یلازغ  ررّدلا : تاینتقم  ریـسفت   24 َنازیِملا » َو   » نآ زا  دابآ  دوش  تنید  ایند و  ات   || نآ  زا  داـی  نکب  هدیدنـسپ 

میراد لیلد  هچ  تسا : هتفگ  يرگید  و  دریگ . دای  ار  دوخ  هار  ناربمغیپ  زا  یمدآ  ات  وا  ناربمغیپ  ینامسآ و  باتک  نتخانش  تسا و  یـسانش 
25 خلا » َدیِدَحلا - اَنلَزنَأ  َو   » 16-1- نآرق . - دـشاب هلپ  ود  ياراد  يوزارت  نازیم  زا  دوصقم  هک  دراد  ررـض  هچ  مینک و  اهر  ار  هیآ  رهاظ  هک 

تلادـع يارب  نازیم  یناـسفن  يربهر  يارب  باـتک  - 1 تسا : تبـسانم  دـنچب  نازیم  باتک و  نداتـسرف  لابندـب  نهآ  داجیا  يروآداـی  رخف :
تـسود هک  قلخ  طابترا  يارب  نازیم  ّقح ، اب  طاـبترا  هار  يارب  باـتک  دوشیمن 2 - تلادـعب  میلـست  هکنآ  يریگولج  يارب  نهآ  یعامتجا 

اب ینهآ  رازبا  جنپ  دمآ  نیمزب  تشهب  زا  هک  مدآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  نمـشد ، اب  راتفر  هحفص 190 ]  ] 24-1- نآرق  - يارب نهآ  دنشاب ،
هتفگ دـیدح  نازیم و  باتک و  بساـنت  يارب  رخف  هک  ینعم  هکنیا  و  تسا . ناـهوس  ربنازاـگ و  شکچ و  نزوس و  نادنـس و  هک  دروآ  دوخ 

يوسب میداتـسرف  ار  ناربمغیپ  ینعی  يربط :  25 ُهُرُـصنَی » نَم  ُهّللا  َمَلعَِیل  َو  . » تسا هدـش  هتفگ  یهاـشمارهب  هنمد  هلیلک و  يهمّدـقم  رد  تـسا ،
40-1- نآرق . - دنکیم ادـخ  نید  يرای  یک  دـننادب  ادـخ  بزح  دـننک و  دوخ  نایم  تلادـع  ات  میدروآ  دورف  اهنآ  اب  اهزیچ  هکنیا  مدرم و 

هلماعم لعف  نیاب  هک  تسا  نآ  هّللا  ملعیل  ینعم  هتـشون : حوتفلا  وبا  تسا . هدامآ  یک  داهج  تسا و  مهارف  یک  يرای  دـنادب  ادـخ  اـت  عمجم :
ناشفظوم ام  دنتخاس  دوخ  زا  اهنآ  هک  ینیشن  رید  ینعی  حوتفلا : وبا   27 خلا » ًۀَِّینابهَر - َو  . » دنادب ات  دنادن ، هک  یـسک  نوچ  دننک  ناربتخم 

هکنیا رد  تسا  هتفگ  جاجز  عمجم :  27 خلا » اهوَعَر - امَف   » 17-1- نآرق . - دنور ادخ  ياضر  یپ  هک  میدرک  فظوم  ار  اهنآ  یلو  میدرکن ،
وا اهنآ  دش و  ثوعبم  ربمغیپ  نوچ  دندرکن 2 - لابند  نآ  زا  یتسردب  دـندرک  راداو  نآ  رب  ار  دوخ  هچنآ  ینعی  - 1 تسا : لامتحا  ود  هلمج 

28 خـلا » ِنیَلفِک - مُِکتُؤی   » 14-1- نآرق . - دـندناسرن ماـجناب  دـندرک  بجاو  دوخ  رب  هک  تیناـبهر  ناـمه  یتسردـب  سپ  دـندرکن  لوبق  ار 
ًارُون  » 21-1- نآرق . - یسیع هب  نامیا  زا  سپ  دّمحم  هب  نامیا  دزم  یسیع 2 - هب  نامیا  دزم  داد 1 - دهاوخ  هرهب  ود  امشب  ادخ  ینعی  يربط :
نآب راـتفر  تسا و  تسرداـن  زا  تسرد  یئادـج  يهلیـسو  هک  داد  امـش  هب  نآرق  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 1 عمجم :  28 ِِهب » َنوُشمَت 
ادـیپ دوخ  هار  نآب  هک  داد  ناـشن  یتسار  هار  امـشب  ینعی  تفگ : دـهاجم  دـنوریم 2 - هار  نآ  یئانـشورب  زیخاتـسر  زور  هک  دروآیم  يرون 

تسا و دـیاز  ال »  » دـناهتفگ و  تسا . هدوب  ملعی » یکل   » دوعـسم نبإ  تئارق  رد  يربط :  29 ِباتِکلا » ُلهَأ  َمَلعَی  اـّلَِئل   » 25-1- نآرق . - دینکیم
یمالک ره  رد  تسا  طابترا  هلص و  ال » : » تسا هتفگ  ءاّرف  - 1 عمجم : هحفص 191 ]  ] 36-1- نآرق  - دننادب باتک  لها  ات  تسا : هکنیا  ینعم 

ینعی تسا  تاـبثا  مکح  رد  هلمج  ود  ره  هـکنیا  دـناهتفگ  یـضعب  - 2 ذِإ » َدُجـسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  ام   » لـثم دـشاب  دـحج  نآ  دـعب  ولج و  رد  هک 
گنچب يدنوادخ  شـشخب  دـنوش و  نمؤم  دـنناوتیم  هک  دـننادب  باتک  لها  ات  تسا : هکنیا  ینعم  يهجیتن  سپ  دـنناوتیمن  هک  دـننادیمن 

رب رداق  ناناملسم  ربمغیپ و  هک  دننادب  یحیسم  دوهی و  ات  ینعی  تسا  ناناملـسم  ربمغیپ و  َنوُرِدقَی »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دنروآ 3 -
یحیـسم دوهی و  داد و  دهاوخ  امـشب  دوخ  شـشخب  زا  تسا ، هدرک  رما  امـشب  دنوادخ  هک  يروجب  دیـشاب  نمؤم  رگا  دنتـسه و  ادـخ  لضف 

امـشب هرهب  ود  دـنکیم و  راتفر  نینچ  امـش  اب  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  یفاریـس  دـننادن 4 - هک  دوشیمن  دـننادیم و  ار  بلطم  هکنیا  دوـخ 
دهدیم امشب  ادخ  هچنآ  دنرادن و  امشب  ار  ادخ  لضف  نداد  رییغت  یئاناوت  دننادیمن  هک  دوش  رادومن  یحیسم  يدوهی و  ینادان  ات  دناسریم 
نیرّـسفم زا  مادـکچیه  تسا و  لکـشم  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  يدـحاو  رخف :  408-395- نآرق -151-119- نآرق . - دنروآ لاوزب  دـنناوتن 

ینامسآ باتک  يربمغیپ و  دنتفگیم  دوهی  نوچ  - 1 دوشیم : ینعم  روج  ود  هیآ  هکنیا  و  دناهدرکن . نشور  ولج  تیآ  اب  ار  هکنیا  تبسانم 
هتفگ و  دنریذپب ، مالـسا  نید  دیاب  مه  اهنآ  هک  تسا  هدـش  نوریب  اهنآ  لد  زا  هدوهیب  نامگ  نآ  هیآ  نیاب  تسا  هدـش  صوصخم  ام  داژن  رد 

نامیا تّوبن و  تلیـضف  دنناوتیمن  هک  دننادب  دوهی  هک  تسا  نآ  يارب  نمؤمب  نداد  رون  دزم و  دیعو و  دعو و  رد  هغلابم  هکنیا  تسا : هدش 
دیاز ال »  » ینعم نیاب  و  دهد . دهاوخ  سک  رهب  هک  تسا  دـنوادخ  تسدـب  شـشخب  لضف و  نوچ  دوهی ، ّتلم  هب  دـننک و  دوخب  دودـحم  ار 
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میهدیم رون  ربارب و  ود  دزم  ام  تسا : هکنیا  ینعم  يهجیتن  تسا و  ناناملـسم  ربمغیپ و  َنوُرِدقَی »  » زا دوصقم  تسین و  دـیاز  ال » - » 2 تسا .
ّقح ناسحا  بسک  دنرادن  تردق  نارگید  دننک و  دوخب  دودحم  ار  نامیا  تّوبن و  ادخ و  لضف  دنناوتیم  هک  دنـشابن  دـقتعم  دوهی  ّتلم  ات 

دیاش خلا » ُرِخآلا - َو  ُلَّوَألا  َوُه   » مشـش ات  مراهچ  تیآ  زا  - 1 ام : نخس  هحفص 192 ]  ] 526-513- نآرق . - دنوش وا  لضف  لومشم  دننک و 
الاب ناهن و  راکـشآ و  ماجنا و  زاغآ و  هک  یتسه  لصا  تسا و  دوجولا  تقیقح  مینکیم  دای  ظافلا  رگید  اپ  ادخ و  مانب  هچنآ  دیمهف : ناوتب 
ومه دـشاب  ریگ  ارف - یتـسه  تسه و  ظـفل  هک  اـجنآ  اـت  سب و  تسا و  دوـجو  تسه و  هک  تسا  ناـمه  هچ  ره  هک و  ره  همه و  تسپ و  و 

: تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  مدرم  رظن  بلج  يارب  مراهچ  تیآ  رد  ُمتنُک » اـم  َنیَأ  مُکَعَم  َوُه   » يهلمج دـنیوا و  يوگاـنث  زیچ  همه  هک  تسا 
تبسن دوجو  لصا  ّقح و  یلو  دشابن  ای  دشاب  هارمه  دوشب  هک  تسا  یئادج  ضرف  اب  یهارمه  عقاو  رد  دیـشاب و  اجک  ره  تسا  امـش  اب  ادخ 

یئادـج و دـنراد و  هیاس  مسجب  هتـسباو  هک  دنتـسه  ياهیاس  نوچ  هکلب  دـشاب  اهنآ  اـب  اـهنآ و  هارمه  اـت  درادـن  یئادـج  ضرف  تادوجومب 
نامهب هیاس  دـیآ  رد  تروص  رهب  مسج  نآ  هک  نآ  زا  تسا  يدومن  شیادـیپ و  هکلب  تسین  یقیقح  یهارمه  سپ  درادـن  ضرف  یگناگود 
تـسا راد  هیاس  مسج  اب  هیاس  هکنانچ  دنیوا  اب  تادوجوم  عقاو  رد  ینعی  تادوجوم  اب  ّقح  یهارمه  دنیوگیم  هک  تسا  هکنیا  دیامنیم . روج 

شریذپ دنامهفیم  خلا » َنُونِمُؤت - مَُکل ال  ام  َو   » تیآ 8 - 2 432-399- نآرق -70-43- نآرق . - تسا نآ  رادومن  تسا و  نآ  زا  يهدیدپ  و 
نامیا تسا و  يدادادخ  لقع  درخ و  نامه  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  نوچ  تسا  یمدآ  داهن  ترطف و  يهمزال  ناربمغیپ  راتفگ 
تسا هدش  هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  دینک و  راتفر  دوخ  لقعب  دیهاوخیم  ینعی  دیتسه  نمؤم  رگا  سپ  تسا . نآ  ياضتقمب  راتفر  لقع  درخب و 

. - دیوگیم امشب  تسا  لقع  ياضتقم  هچنامه  وا  هک  دیریذپب  دیهد و  شوگ  ربمغیپ  توعدب  دیاب  تسا  هدش  هداد  لقع  درخ و  امشب  ینعی 
یگدـنز نارود  رد  هک  تسا  اهنآ  لـمع  ملع و  ناـمه  نینمؤم  وترپ  رون و  زا  دوصقم  دـیاش  خـلا » يََرت - َموَی   » تیآ 12 - 3 40-12- نآرق

دوریم اهنآ  شیپاشیپ  یگـشیمه  تباث و  تسا  يرون  مه  ترخآ  ملاع  رد  تسا  هدوب  اهنآ  يونعم  يّداـم و  شیاـسآ  یباـیهار و  يهلیـسو 
براجت مولع و  يهجیتن  ملاع  نآ  رد  یگدـنز ، ياهراک  يارب  دـنک  ادـیپ  هار  دوش و  نشور  هبرجت  ملع و  اب  جـیردتب  دـیاب  ایندـب  رگا  نوچ 

لمع ملع و  زا  هدافتسا  هرهب و  نیرترب  هّتبلا  یگشیمه و  هدامآ و  تسا  يربهر  تسا و  هحفص 193 ]  ] 27-13- نآرق  - هدش مهارف  یگدنز 
دـش لقن  هچنآ  رب  هوالع  َنیِذَِّلل » ِنأَـی  َمل  َأ   » تیآ 16 - 4 تسا . یتخبـشوخ  هار  هنوگنیا  ندرک  ادیپ  ینـشور و  ندروآ  تسدب  یگدـنز  رد 

زا نخـس  و  دنهدیم ، طخـشوخ  نآرق  يارب  رایـسب  ياهب  دـنناوخیم و  نآرق  هک  دـنکیم  تمالم  ار  مدرم  نآ  يهمه  هیآ  هکنیا  میئوگیم :
اب يراتفر  دب  زواجت و  عمط و  رد  دنرامـشیم و  يرترب  دوخ  يارب  ار  تمیق  نارگ  نآرق  يرادهگن  دـننکیم و  نآ  بیهذـت  دـلج و  ّطخ و 

تسا و یشورف  دوخ  يارب  نآرق  اب  يهطبار  يرادتسود و  نآ  و  دنوشیم . ورب  ور  ناگراچیب  اب  یلدگنس  لامک  اب  دنرادن و  یهاتوک  مدرم 
امش دیوگیم  اهنآب  هیآ  هک  تسا  هکنیا  دننادیم . دوخ  يربنامرف  يربراب و  راد  هفیظو  ار  نارگید  هدرکن و  راتفر  نآرق  ياهروتـسدب  هن  رگ 

-13- نآرق !. - دیشابن زواجتم  زارفندرگ و  شورف  دوخ  دیوش و  مرنلد  نآرق  تایآ  ربارب  رد  دیابن  مه  زونه  دیاهدمآ  رد  نانمؤم  رامـشب  هک 
تسردان تسرد و  شجنس  يهلیسو  هک  ینامسآ  ياهباتک  ناربمغیپ و  هک  تسا  هدش  يروآدای  خلا » انَلُسُر - انلَـسرَأ  دََقل   » تیآ 25 - 5 41
دیهدیم ماجنا  دوخ  يارب  هک  یمدآ  یناسفن  ياـهراک  زین  دـننک و  راـتفر  رگدـکی  اـب  یتسرد  تلادـعب و  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا 

رادومن ّقح  هاگـشیپ  هب  دنکیم  ناربمغیپ  يرای  هک  سکنآ  ات  دشاب  ینامـسآ  ياهباتک  ناربمغیپ و  يهتفگ  قباطم  تلادع و  نازیمب  یتسیاب 
هک تسا  هکنیا  رهاـظ  -13-37 و  نآرق . - تسا ادـخ  باتک  نازیم و  ربارب  وا  یعاـمتجا  یناـسفن و  ياـهراک  تسا و  رادرکتـسرد  هک  دوش 
ود نایم  رد  و  دشاب . شجنس  يهلیسو  هک  نآ  زراب  تفصب  تسا  باتک  زا  يرگید  ریبعت  میتفگ  اجنیا  همجرت و  رد  هک  نانچ  نازیم  يهملک 

داجیا هک  هزادـنا  نامهب  دـنامهفب  هکنیا  يارب  دـیاش  تسا  هدـش  هدروآ  هضرتعم  حالطـصاب  خـلا » انلَزنَأ -  » يهلمج ملعیل » موقیل و   » يهلمج
يرورض نّدمتم  حلاص و  عون  ياقب  يارب  راکتسرد  يرادومن  تلادعب و  راتفر  نازیم و  نداتسرف  تسا  يرورـض  یمدآ  یگدنز  يارب  نهآ 

نّدمت حالـص و  دـشابن  تلادـع  نازیم و  رگا  تشادـن  یتوافت  ناویح  اب  یگدـنز  رد  یمدآ  دوبیمن  نهآ  رگا  هک  نانچمه  مزال و  تسا و 
تاجایتحا رد  تسا  نهآ  شزرا  لـثم  مدرم  يونعم  طـباور  رد  تلادـع  نازیم و  هحفص 194 ]  ] 212-203- نآرق  - شزرا دوب و  دـهاوخن 
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. یّسح

هلداجم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   58 - 

ات 22] تایآ 1  [: 58  ] ۀلداجملا هروس  ]

َهّللا َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمـسَی  ُهّللا  َو  ِهّللا  َیلِإ  یِکَتـشَت  َو  اهِجوَز  ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلوَق  ُهّللا  َعِمَـس  دَـق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
ًارُوز َو  ِلوَقلا  َنِم  ًارَکنُم  َنُولوُقََیل  مُهَّنِإ  َو  مُهَنَدلَو  ِیئّاللا  َّالِإ  مُُهتاهَّمُأ  نِإ  مِِهتاهَّمُأ  َّنُه  ام  مِِهئاِسن  نِم  مُکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  [ 1  ] ٌریَِصب ٌعیِمَس 

اِمب ُهّللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  مُِکلذ  اّساَمَتَی  نَأ  ِلبَق  نِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرحَتَف  اُولاق  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  مِِهئاِسن  نِم  َنوُرِهاـُظی  َنیِذَّلا  َو  [ 2  ] ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهّللا  َّنِإ  َو 
َو ِهّللِاب  اُونِمُؤِتل  َِکلذ  ًانیِکـسِم  َنیِّتِس  ُماعطِإَف  عِطَتـسَی  َمل  نَمَف  اّـساَمَتَی  نَأ  ِلـبَق  نِم  ِنیَِعباـتَتُم  ِنیَرهَـش  ُمایِـصَف  دِـجَی  َمل  نَمَف  [ 3  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت 

مِِهلبَق نِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  امَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ   807-1- نآرق [ - 4  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاکِلل  َو  ِهّللا  ُدوُدُـح  َکِلت  َو  ِِهلوُسَر 
ٍءیَـش ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ُهوُسَن  َو  ُهّللا  ُهاصحَأ  اُولِمَع  اِمب  مُُهئِّبَُنیَف  ًاـعیِمَج  ُهّللا  ُمُُهثَعبَی  َموَی  [ 5  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  َنیِِرفاکِلل  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  انلَزنَأ  دَـق  َو 

َو مُهُـسِداس  َوُه  ّالِإ  ٍۀَـسمَخ  َو ال  مُهُِعبار  َوُه  ّالِإ  ٍۀـَثالَث  يوَجن  نِم  ُنوُکَی  ام  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َمل  َأ  [ 6  ] ٌدیِهَش
َنیِذَّلا َیلِإ  ََرت  مـَل  َأ  [ 7  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِقلا  َموَی  اُولِمَع  اِمب  مُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َنیَأ  مُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثکَأ  َو ال  َکـِلذ  نِم  یندَأ  ـال 

َو ُهّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َمل  اِمب  َكوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِـصعَم  َو  ِناودـُعلا  َو  ِمثِـإلِاب  َنوَجاـنَتَی  َو  ُهنَع  اوُُهن  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يوجَّنلا  ِنَع  اوُُهن 
ِمثِإلِاب اوَجانَتَت  الَف  ُمتیَجانَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 8  ] ُریِصَملا َسِئبَف  اهَنوَلصَی  ُمَّنَهَج  مُُهبسَح  ُلوُقَن  اِمب  ُهّللا  اَُنبِّذَُعی  َول ال  مِهِسُفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی 

ِناطیَّشلا َنِم  يوجَّنلا  اَـمَّنِإ   1204-1- نآرق [ - 9  ] َنوُرَـشُحت ِهَیلِإ  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  يوقَّتلا  َو  ِِّربلاـِب  اوَجاـنَت  َو  ِلوُـسَّرلا  ِۀَیِـصعَم  َو  ِناودـُعلا  َو 
ِیف اوُحَّسَفَت  مَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 10  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ًائیَـش  مِهِّراـِضب  َسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزحَِیل 

َنُولَمعَت اِمب  ُهّللا  َو  ٍتاجَرَد  َملِعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  مُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِعَفرَی  اوُزُـشناَف  اوُزُـشنا  َلِیق  اذِإ  َو  مَُکل  ُهّللا  ِحَسفَی  اوُحَـسفاَف  ِِسلاجَملا 
ٌروُفَغ َهّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َمل  نِإَف  ُرَهطَأ  َو  مَُکل  ٌریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  مُکاوَجن  يَدَـی  َنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 11  ] ٌرِیبَخ

َو َهّللا  اوُعیِطَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  مُکیَلَع  ُهّللا  َبات  َو  اُولَعفَت  َمل  ذِإَف  ٍتاقَدَص  مُکاوَجن  يَدَی  َنَیب  اُومِّدَُقت  نَأ  ُمتقَفشَأ  َأ  [ 12  ] ٌمیِحَر
مُه َو  ِبِذَـکلا  یَلَع  َنوُِفلحَی  َو  مُهنِم  َو ال  مُکنِم  مُه  ام  مِهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  ًاموَق  اوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  [ 13  ] َنُولَمعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهّللا  َو  َُهلوُسَر 
ِهّللا ِلِیبَس  نَع  اوُّدَـصَف  ًۀَّنُج  مُهَنامیَأ  اوُذَـخَّتا  [ 15  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َءاس  مُهَّنِإ  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  مَُهل  ُهّللا  َّدَـعَأ   1032-1- نآرق [ - 14  ] َنوُمَلعَی
ُهّللا ُمُُهثَعبَی  َموَی  [ 17  ] َنوُِدلاخ اهِیف  مُه  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  مُهُدالوَأ  َو ال  مُُهلاومَأ  مُهنَع  َِینُغت  َنل  [ 16  ] ٌنیِهُم ٌباذَع  مُهَلَف 
ِهّللا َرکِذ  مُهاسنَأَف  ُناطیَّشلا  ُمِهیَلَع  َذَوحَتسا  [ 18  ] َنُوبِذاکلا ُمُه  مُهَّنِإ  الَأ  ٍءیَـش  یلَع  مُهَّنَأ  َنُوبَـسحَی  َو  مَُکل  َنوُِفلحَی  امَک  َُهل  َنوُِفلحَیَف  ًاعیِمَج 

َنیِّلَذَألا ِیف  َکـِئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ   603-1- نآرق [ - 19  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  ِناطیَّشلا  َبزِح  َّنِإ  الَأ  ِناطیَّشلا  ُبزِح  َکـِئلوُأ 
َول َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َّداَح  نَم  َنوُّداُوی  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  َنُونِمُؤی  ًاـموَق  ُدَِـجت  ـال  [ 21  ] ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهّللا  َّنِإ  ِیلُـسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلغَأـَل  ُهّللا  َبَتَک  [ 20]
نِم يِرَجت  ٍتاـّنَج  مُُهلِخدـُی  َو  ُهنِم  ٍحوُِرب  مُهَدَّیَأ  َو  َناـمیِإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ  مُهَتَریِـشَع  َوأ  مُهَناوخِإ  َوأ  مُهَءاـنبَأ  َوأ  مُهَءاـبآ  اُوناـک 

هحفص  ] 619-1- نآرق [ - 22  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  ِهّللا  َبزِح  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُبزِح  َِکئلوُأ  ُهنَع  اوُضَر  َو  مُهنَع  ُهّللا  َیِضَر  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت 
« رواحت . » دننکیم مارح  دوخ  رب  ار  اهنآ  اب  شزیمآ  دیتسه و  ردام  ياجب  امش  دنیوگیم  دوخ  نارـسمهب  ینعی  َنوُرَهاَُظی » : » تاغل ینعم  [ 196
. درک شکانمـشخ  ار و  وا  تشاد  نمـشد  ینعی  هّداح »  » یـضام لـعف  زا  َنوُّداَُـحی » . » ندرک وگتفگ  نداد و  خـساپ  ندـنادرگ و  رب  ار  نخس 
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ردصم اوُحَّسَفَت » . » ندرک دوبان  كاله و  ندنادرگ ، رب  نتسکش ، ندرک ، راوخ  ندز ، نیمز  رب  ینعمب  ءاب  نوکـسب  تبک »  » ردصم زا  اُوِتبُک » »
ینعمب مّود  لّوا و  ّمضب  حوسف »  » و نتـشون ، سک  يارب  رفـس  يهزاجا  نتـشادرب ، هداشگ  دنلب و  ماگ  ینعمب  مّود  نوکـسب  حسف »  » نآ دّرجم 

رد ندرک ، شرت  ور  نانیشنمه  زا  ندش ، دنلب  یئاج  زا  ینعمب  مّود  نوکسب  زشن  ردصم  زا  اوُزُشنا » . » ندرک زاب  سک  يارب  ینمجنا  رد  ياج 
هبلعث ای  دلیوخ  رتخد  هلوخ  هک  تسا  لقن  هداتق  ساّبع و  نبإ  زا  عمجم : لوزن : تهج  ندرک  ضوع  ياج  زا  يراد  دوخ  نتـسشن ، دنلب  ياج 

وا رب  دوب  جنر  دوز  دنت و  يدرم  سوا  نوچ  تفریذپن و  وا  تساوخ  ماک  وا  زا  سوا  يزور  تماص  نب  سوا  رسمه  دوب و  راصنا  زا  ینز  هک 
تـسا نانچمه  وت  اب  نم  شزیمآ  ینعی  تفگ ، واب  دوب  ّتیلهاج  نارود  قـالط  زا  هک  یّمأ » رهظک  ّیلع  تنا   » هلمج هکنیا  دـش و  نیگمـشخ 
هکنیا وت  دشابن ، زیچ  نینچ  تفگ : نز  دش . یئادج  قالط و  ام  نایم  هک  مراد  نامگ  تفگ  دش و  نامیشپ  نآ  زا  سپ  و  دشاب . مردام  اب  هک 

: تفگ وا  سرپـب  ربـمغیپ  زا  هحفـص 197 ]  ] 604-594- نآرق -412-399- نآرق -290-280- نآرق -209-195- نآرق -28-13- نآرق  - ار
هـشیاع يهناخب  ترـضح  نآ  تفر و  ربمغیپ  روضح  وا  سرپب . ورب و  وت  تفگ : درم  مسرپب  نم  راذگب  تفگ : نز  مراد ، مرـش  ربمغیپ  زا  نم 

دش رسمه  نم  اب  سوا  هک  مدوب  نادنواشیوخ  ياراد  رادلام و  ناوج و  ینز  نم  درک : ضرع  نز  نآ  تسشیم . ترـضح  نآ  رـس  وا  دوب و 
نامیـشپ یلو  تفگ  قالط  راهظب  ارم  وا  تسا  هدـش  دایز  مرمع  هک  نونکا  دـندش و  هدـنکارپ  مناشیوخ  درک و  مامت  ار  نم  یناوج  لام و  و 

: درک ضرع  وا  مرادـن . غارـس  ياهراچ  امـش  یئادـج  زج  نم  دومرف : ربمغیپ  منک ! یگدـنز  هدوسآ  وا  اب  مناوتب  هک  مراد  یهار  نونکا  دـش .
نز نآ  هک  راب  دنچ  دومرف و  ار  باوج  نامه  ربمغیپ  مراد . وا  زا  دـنزرف  دـنچ  مراد و  تسود  ار  وا  نم  تفرن و  درم  نابز  رب  قالط  يهملک 

ادـخب دوخ  یگراچیب  يدـنمزاین و  زا  تفگیم : درکیم و  هلان  وا  تسا و  هدیـسرن  نمب  يروتـسد  راکنیا  يارب  دومرفیم  ربمغیپ  درکیم  ضرع 
نآ دوب و  ترضح  نآ  رس  زا  یتمـسق  نتـسش  راک  ردنا  تسد  هشیاع  نوچ  و  تسرف . يروتـسد  نم  يارب  تربمغیپ  نابزب  ادخ  يا  ملانیم ،

. تسا یحو  راتفرگ  هک  ینیبن  ربمغیپ  تروص  رگم  وش  تکاـس  تفگ  هشیاـع  شیدـنیب ، مراـک  رد  ياهراـچ  موش  تناـبرق  درک : ضرع  نز 
مالغ کی  یناوتیم  دومرف : دناوخ و  وا  يارب  تایآ  هکنیا  ربمغیپ  دمآ و  وا  دیایب ، ترهوش  وگب  دومرف  دـش و  هدوسآ  یحو  لاح  زا  ربمغیپ 

: دوـمرف دوریم . ماهیامرـس  يهـمه  مـنک  دازآ  مرخب و  یمـالغ  رگا  تـسا و  نارگ  مـالغ  تـسا و  مـک  ماهیامرــس  درک : ضرع  ینک ! دازآ 
روک مسرتیم  دوشیم و  فیعـض  ممـشچ  مروخن  اذـغ  تبون  هس  رگا  دـنگوس  ادـخب  درک  ضرع  يرادـب ! هزور  مه  یپ  هاـم  ود  یناوتیم 

هدزناپ نم  دومرف : ینک . کموک  نمب  وت  رگم  مناوتیمن  هک  ادخب  دـنگوس  درک : ضرع  ینک ! ریـس  ار  ریقف  تصـش  یناوتیم  دیـسرپ : موش .
هارب ور  نز  درم و  نآ  راک  درک و  اعد  دومرف و  کموک  ربمغیپ  هاگنآ  دـهد  تکرب  وتب  ادـخ  منکیم  اعد  مهدیم و  تیارب  یکاروخ  عاـص 

رد هک  نز  نآ  راتفگب  داتـسرف  خساپ  دینـش و  دنوادخ  انامه  دّـمحم  يا  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناگمهب  هدنیاشخب  يادـخ  مانب  همجرت : دـش .
امـش خـساپ  شـسرپ و  دـنوادخ  نوچ  درب  دـنوادخب  دوـخ  يهلگ  دوـمنیم و  لادـج  درکیم و  هحفـص 198 ] وگتفگ [  وت  اـب  رهوش  راـک 

هک نانآ  رگم  دنـشابن  ردام  هک  دنوش  ردام  اهنآ  هن  دنرامـش  ردام  ياجب  دوخ  نانز  هک  امـش  نادرم  نآ  انیب 2  تسا و  اونش  وا  هک  دینـشیم 
ردام ياجب  دوخ  نارـسمه  هک  اـهنآ  دزرمآیم 3  دـشخبیم و  دـنوادخ  یلو  دـنیوگ . اوران  دنـسپان و  نخـس  اهنآ  هّتبلا  دـندازب و  ار  ناشیا 
دهد ناتدنپ  نینچ  هکنیا  دنوادخ  دنواسپب و  رگدکی  هک  شیپ  نآ  دننک ز  دازآ  یمالغ  دیابیم  دندش  نامیشپ  هتفگ  زا  سپ  نا  دنتفگ و ز 

تـصش دـناوتن  هکنیا  هکنآ  درادـب و  هزور  مه  یپ  هام  ود  شواسپ  زا  شیپ  تشادـن  هکنیا  یـسک  رگا  تسا 4 و  هاگآ  دـینک  هچنآـب  وا  هک 
راک يهزادنا  تسا  هکنیا  هک  دینک  اهر  هتـشذگ  شور  دیورگب و  شربمغیپ  ادخب و  هک  تسا  ورنآ  زا  روتـسد  هکنیا  دهد . كاروخ  هراچیب 

دوبان راوخ و  دنرآ  مشخب  شربمغیپ  ادـخ و  هک  اهنآ  هّتبلا  دنراد 5  شیپ  هب  كاندرد  يرازآ  نامرفان  دنرفاک و  هک  اهنآ  دنوادخ و  راوتـسا 
نآ هب  يراوخ 6  تسا و  رازآ  نارفاک  يارب  هّتبلا  و  دنتفریذپن ] و   ] میداتـسرف نشور  یتایآ  هک  دندش  اهنآ  نیـشیپ  مدرم  هکنآ  دننامب  دـنوش 
رب هاوگ  هچ  دناهدرک  شومارف  اهنآ  هتشاد و  هاگن  نآ  يهرامـش  وا  هک  دنک  ناشرادربخ  ناشهدرکب  دزیگنارب و  ادخ  ار  ناشیگمه  هک  زور 
وا رفن  هس  نتفگ  زارب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنادب  ادـخ  هک  ینادـن  وگب  دّـمحم  يا  سب 7  تسا و  دـنوادخ  زیچ  همه 

سپـس دنـشاب و  هک  اجک  رهب  تسا  اهنآ  اب  ادخ  دنـشاب  هکنیا  زا  شیب  ای  مک و  دـنچ  ره  دـشاب و  نیمـشش  وا  يرفن  جـنپ  رد  تسا و  مراهچ 
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نادوهج تفگ  ناّیح  نب  لتاقم  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج  دوب . زیچ  رهب  ياناد  دنوادخ  هک  دنک  ناشرادربخ  دـناهدرک  هچنآب  زیخاتـسرب 
ناشناشیوخ زا  یسک  دیاش  هک  دنوش  كانشیدنا  اهنآ  ات  دندزیم  کمشچ  دنتفگیم و  زار  رگدکی  اب  دنتسشنیم و  ناناملسم  هار  رس  رد 

هب دننکیم  نینچ  اهنآ  رازآ  دصقب  هک  دنتـسناد  دش و  رّرکم  ناشراک  هکنیا  نوچ  دنوش  كانهودنا  دـناهدش و  هتـشک  دـناهتفر  گنجب  هک 
. دش لزان  اهنآ  يارب  خلا » َنیِذَّلا - َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » متـشه تیآ  دندرکن  يراددوخ  اهنآ  درک و  عنم  ار  اهنآ  ربمغیپ  دندرک و  هلگ  ص ]  ] ربمغیپ
و کیلع » مالّـسلا   » دنتفگیم مالـس  ياجب  دـندشیم  ورب  ور  ربمغیپ  اب  هحفـص 199 ]  ] 448-417- نآرق  - نوـچ هک  نادوـهج  يارب  مه  و 

هیآ يهّیقب  داب . تدوخ  رب  یتفگ  هچنآ  ینعی  کـیلع » و   » دومرفیم باوج  رد  ربمغیپ  و  کـیلع » مالّـسلا   » دـنیوگیم هک  دـندومنیم  نینچ 
زا رادربتـسد  اهنآ  دندش و  نتفگ  زار  زا  ریگولج  هک  ار  مدرم  نآ  ینیبن  ربمغیپ  يا   8 همجرت : ناشراک . هکنیا  رب  تسا  دوهی  شنزرـس  يارب 

مالس وت  يارب  ادخ  هچنآ  ریغب  دنوش  وت  ربارب  نوچ  دنتفگ و  زار  رگدکی  اب  ربمغیپ  ینامرفان  ینمـشد و  يراکهانگ و  هب  دندشن و  دوخ  راک 
سب ناشخساپب  خزود  هتبلا  دنکیمن ! راتفرگ  نامراتفگ  نیدـب  ار  ام  ادـخ  ارچ  هک  دنـشیدنا  دوخ  اب  دـنیوگ و  ینخـس  تسا  هتفگ  ّتیحت  و 

ربمغیپ ینامرفان  ینمـشد و  هانگب و  دـیئوگ  زار  رگدـکی  اب  وچ  نینمؤم  يا  نآ 9  تسا  یماجنا  رـس  دب  هچ  دـنوش و  تسویپ  نآب  هک  دـشاب 
يوس زا  ناشیا  زار  هنوگ  نآ  اـنامه   10 دننکیم . مهارف  شیوسب  ار  امـش  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دوب و  يراگزیهرپ  يراکوکن و  هب  هک  دشابن 

لّکوت ادخب  نینمؤم  دـیاب  سپ  ادـخ ، نامرفب  رگم  دـنناسر  رازآ  سکب  دـنناوتن  ناشیا  هکنیا  اب  دـننک  نیگهودـنا  ار  نینمؤم  ات  تسا  ناوید 
رگا دهد و  شیاشگ  امـشب  دنوادخ  ات  دیریذپب  امـش  دینک  زاب  ياج  دنیوگ  امـش  اب  ینمجناب  نوچ  نینمؤم  يا   11 دننامب ] هدوسآ  ات   ] دننک

وا هچ  درب  الاب  دنرب  نامرف  دنناد و  هک  ار  ناتدنمشناد  نینمؤم  يهیاپ  دنوادخ  هک  دیزیخ  رب  ياج  امـش ز  دیزیخ  دوخ  ياج  زا  دنیوگ  امـشب 
وا دندوب و  هتـسشن  مدرم  دمآ و  ربمغیپ  سلجمب  ساّمـش  نب  سیق  نب  تباث  تفگ : ساّبع  نبإ  فشک : لوزن : تهج  دوب . هاگآ  دینک  هچنآب 
رد مدرم  تفگ : لـتاقم  دـش . لزاـن  وا  يارب  اوُحَّسَفَت » مَُکل  َلـِیق  اذِإ   » تیآ 11 درکن  زاب  ياـج  وا  يارب  سک  دـینک و  زاـب  ياـج  تفگیم 

ردـب نیدـهاجم  زا  هک  یهورگ  دوب و  هتـسشن  دجـسم  يهّفـص  رد  ترـضح  نآ  يزور  دنتـسشنیم ، ترـضح  نآ  کیدزن  ربمغیپ  سلاجم 
دوخ هکنیا  دندوب و  هدش  رضاح  ردب  گنج  رد  هک  نانآ  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  هدش  گنت  ياج  دندوب و  هتسشن  ترضح  نآ  کیدزن  دندوبن 

دندوب و کیدزن  هک  اهنآب  ص ]  ] ربمغیپ تساخن  رب  یسک  دوش  زاب  ياج  ربمغیپ  کیدزن  ات  دنداتـسیا  دندش و  دراو  دوب  اهنآ  يارب  یتلیـضف 
دندوب ردب  نیدهاجم  هک  دراو  هزات  يارب  دیوش  دنلب  ياج  زا  دومرف  دـندوب  هحفص 200 ]  ] 206-174- نآرق  - هدشن رضاح  ردب  گنج  رد 

ار هتـسشن  مدرم  درکن و  تلادـع  ربمغیپ  هک  دـندرک  يزارد  نابز  نیقفانم  دـمآ و  راوشد  اهنآ  رب  راک  هکنیا  دـناشن . ناشیا  ياجب  ار  اـهنآ  و 
دـنتفگیم و نخـس  هتـسهآ  دنتـسشنیم و  ربمغیپ  دزن  رگناوت  مدرم  تفگ : ناّیح  نب  لـتاقم  و  دـش . لزاـن  اـهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  درک . دـنلب 
- َلوُسَّرلا ُُمتیَجان  اذِإ   » تیآ 12 دوبیمن . ارقف  يارب  شسرپ  لاجم  دندرکیم و  هتسخ  ار  ربمغیپ  هک  هزادنا  نآب  ات  دندرکیم  رایـسب  شـسرپ 

هکنیا هک  دـیهد  هقدـص  دـیئوگ  زار  ربمغیپ  اب  هک  شیپ  ناز  نینمؤم  يا   12 همجرت :  229-201- نآرق . - دـش لزان  اهنآ  بیدأت  يارب  خـلا »
لتاقم عمجم : لوزن : تهج  نابرهم . تسا و  راگزرمآ  دـنوادخ  هّتبلا  دـیتشادن  نآب  سرتسد  رگا  رتکیدزن و  یلدـکاپ  هب  رتهب و  تسا  يراک 

َأ  » تیآ 13 دـندرک  يراددوخ  ترـضح  نآ  اب  نتفگ  زار  زا  مدرم  دـش  لزان  ربمغیپ  اب  زار  يارب  نداد  هقدـص  تیآ  نوچ  تفگ : ناـّیح  نب 
راتفر نآب  نم  زج  سک  هک  تسا  نآرق  رد  یتیآ  دومرف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  و  دش . هتشادرب  مکح  هکنیا  دش و  لزان  خلا » اُومِّدَُقت - نَأ  ُمتقَفشَأ 

متساوخ هک  هاگ  ره  مدرک و  ضوع  مهرد  هد  اب  ار  نآ  متشاد و  رانید  کی  نم  دش  لزان  نوچ  هک  دوب  خلا » ُُمتیَجان - اذِإ   » تیآ نآ  درکن و 
: همجرت  537-522- نآرق -351-335- نآرق -190-159- نآرق . - دـش لزان  ُمتقَفـشَأ » َأ   » تیآ اـت  مداد  ریقفب  یمهرد  میوگ  زار  ربمغیپ  اـب 
زا تبظاوم  سپ  تفریذپ  ار  امـش  يهبوت  ادخ  دیدرکن و  راک  نآ  هک  نونکا  دیهد ! هقدص  دوخ  نتفگ  زار  ولج  هک  دوب  ناتراوگان  رگم   13

رگنب دّمحم  يا  دوب 14  هاگآ  دینک  هچنآ  هب  وا  هک  دیـشاب  شربمغیپ  ادخ و  ربنامرف  دیهدب و  تاکز  دـیراد و  اپب  زامن  و  دـینک ، نید  ساسا 
دننکیم دای  دنگوس  غوردب  هدیمهف  هتسناد و  نانیدیب و  نآ  زا  هن  دنناناملسم و  امش  زا  هن  دنیادخ  ناگتفرگ  مشخ  رادتسود  هک  مدرم  نآب 

ریگولج دندرک و  دوخ  يالب  رپس  ار  دنگوس  اهنآ  دندرک 16  دب  دندرک  هچنآ  هک  تسا  هدرک  مهارف  تخـس  يرازآ  ناشيارب  دنوادخ   15
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یگشیمه نارای  و  هحفـص 201 ] دشابن [  يدنوادخ  مشخ  ریگولج  ناشدـنزرف  لام و  هچ  دنراد 17  يراوخب  يرازآ  سپ  دـندش ، ّقح  هار 
دنگوس امـش  يارب  زورما  هک  ناـنچمه  دـننک  داـی  دـنگوس  وا  يارب  درآ و  رب  روگ  ناـشیگمه ز  دـنوادخ  هک  زور  نآـب  دنـشاب 18  شتآ 

وید نوچ   19 سب . دنیوگ و  غورد  یگمه  هک  دـینادب  یلو  دـنیاشگیم  یلکـشم  دـنربیم و  شیپ  زا  يراک  دـنربیم  نامگ  دـنروخیم و 
شربمغیپ ادخ و  اب  هک  یناسک  هچ  دناهدیدنایز 20  نایناطیـش  هّتبلا  دنناطیـش و  هورگ  زا  دوخ  هک  درب  ناشلد  زا  ّقح  دای  دش و  ناشریگارف 

نامرفب یگمه  و   ] دوب میهاوخ  هریچ  مناربمغیپ  اـب  دوخ  هک  هدرک  تشونرـسب  تسا و  هتـشون  وا  نوچ  دنمدرم 21  نیرتراوخ  دننک  ینمشد 
دنوشن تسود  شربمغیپ  ادخ و  نانمشد  اب  دنـشاب  زیخاتـسر  ادخب و  نمؤم  هک  یمدرم  دّمحم  يا  اناوت 22  تسا و  رترب  دـنوادخ  هّتبلا  و  ام ]

یناـبیتشپ دوـخ  حور  هتـشون و ز  ناـمیا  ناـشلد  رب  دـنوادخ  هک  دـنناسک  نینچ  دنـشاب  ناـششیوخ  دـنزرف و  ردارب و  ردـپ و  اـهنآ  هـچرگ 
نینچ وا ، زا  اهنآ  دشاب و  یضار  اهنآ  زا  وا  دوب و  ناور  اهنآ  ریزب  اهدور  هک  داد  دهاوخ  ناشياج  ینادواجب  یناتشهب  رد  هدرک و  ناشيارب 

تسا و هدش  لزان  هنیدمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخـس  سب . دنناشیا و  مه  ناراگتـسر  هک  دیوش  هاگآ  دنیدنوادخ و  هورگ  ناسک 
هک ار  َنیِّلَذَألا » ِیف  َِکئلوُأ   » نوچ دناهتـسناد  هیآ  کی  تسیب و  دـندوب  هنیدـم  رد  رخآ  يهرود  هک  یئاهيراق  هّکم و  ياه  يراـق  باـسحب 

دناهتسناد و هیآ  ود  تسیب و  اهیراق  رگید  دناهدرمش و  دعب  تیآ  ءزج  هتسنادن و  هیآ  رخآ  اهنآ  دناهتسناد  مکی  تسیب و  تیآ  رخآ  نارگید 
402-382- نآرق -200-170- نآرق . - تسا مّود  تسیب و  دـعب  تیآ  تسا و  هدـش  ماـمت  َنیِّلَذَـألا » ِیف   » رد مکی  تسیب و  تـیآ  دـناهتفگ :

هتفگ یبلک  تسا . ّیندم  هروس  هکنیا  نارّـسفم  رتشیب  يهتفگب  فشک : تسا . هدرکن  فالخ  نآ  رد  سک  تسا و  ّیندم  هروس  هکنیا  نایبت :
یقاب تسا و  هدـمآ  هنیدـمب  هروس  لّوا  زا  هیآ  هد  تسا : هتفگ  اطع  تسا . هدـمآ  دورف  هّکمب  خـلا » يوَجن - نِم  ُنوُکَی  ام   » تیآ کـی  تسا :

 ] 59-50- نآرق -22-1- نآرق  - ياجب لـسرم  زاـجم  روطب  َعِمَـس »  » يهملک ررّدـلا : تاـینتقم   1 ُهّللا » َعِمَـس  دَـق   » 110-86- نآرق . - هّکمب
نینچ ینعم  وا و  نداد  باوج  يارب  تسا  ببس  دنوادخ  ندینش  هک  ّببـسم  ببـس و  تبـسانمب  تسا  هدش  لامعتـسا  باجا » [ » هحفص 202

شیاعد دنوادخ  ار ، وا  رهوش  ندرک  راهظ  يارب  درکیم  وت  زا  فیلکت  بسک  تفگیم و  نخـس  وت  اب  شرهوش  راک  رد  هک  نز  نآ  تسا :
يزور رمع  يا  تفگ : دیسر و  واب  نز  هکنیا  وا ، یپ  زا  یهورگ  دوب و  راوس  يرخ  رب  رمع  يزور  تفگ . خساپ  وا  نخسب  درک و  تباجا  ار 

رد تقو  تشذـگ  زا  تشاد  رواب  گرم  سک  ره  هک  سرتب  ادـخ  زا  سپ  دـنیوگ  تنینمؤملا  ریما  نونکا  و  دـش ، رمع  دـعب  دوب  ریمع  تمان 
هک تسا  ومه  هکنیا  تفگ : رمع  يداتـسیا ! هارب  ینز  ریپ  يارب  دنتفگ : رمعب  مدرم  دسرت . باذع  زا  دراد  رواب  باسح  هکنآ  دشاب و  هشیدنا 

نینچ دوخ  نز  اـب  هک  اـهنآ  ینعی  عـمجم :  2 خلا » ًارَکنُم - َنُولوُقََیل  . » دونـشن وا  نخـس  رمع  هنوگچ  دینـش ، وا  نخـس  نامـسآ  تفه  زا  ادـخ 
ار سک  تسا و  هدـش  هدـیئاز  سک  وا  زا  هک  تـسا  نز  نآ  رداـم ، نوـچ  غورد  تـسا و  دنـسپان  نـید  رد  هـک  دـناهتفگ  ینخـس  دـنیوگیم 
24-1- نآرق . - درک نّیعم  هراّفک  ناشراک  يارب  دـیزرمآ و  ار  اـهنآ  دیـشخب و  ار  ناـشغورد  هکنیا  دـنوادخ  سپ  تسا ، هدـیئازن  شرـسمه 

ءای حتف  ءاه و  ءاظ و  دیدشت  اب  نورهظی »  » مه ءاظ و  فیفخت  ءای و  ّمض  اب  تسا : هدش  هدـناوخ  روج  هسب  هملک  هکنیا  عمجم :  2 َنوُرِهاُظی » »
« مِِهتاهَّمُأ َّنُه   » نوچ هک  میمت  ینب  تغل  هب  تسا  هدش  هدناوخ  عفر  اب  مهتاهما »  » يهملک و  ءاظ ، دیدشت  ءای و  حتفب  نورهظی »  » فلا و نودـب 
اب نارگید  و  درک . ظّفلت  عوفرم  دـیاب  تشگ و  رب  دـیابن  نخـس  شور  زا  زین  هیفاـن  ياـم  ندوب  رد  تسا  عوفرم  تاـهّما  تسا و  ربخ  ادـتبم و 

رشب بصنب  ًارََشب .» اذه  ام   » دناهتفگ هکنانچ  نآرق  اب  رتبسانم  تسا و  زاجح  مدرم  تغل  هکنیا  تسا و  یفن  يام  ربخ  نوچ  دناهدناوخ  بصن 
فـالتخا هلمج  هـکنیا  زا  دوـصقم  رد  ناـیبت :  3 َنوُدوـُعَی »  » 563-546- نآرق -295-273- نآرق -15-1- نآرق . - تسا یفن  ياـم  ربـخ  هـک 

ینعی دناهتفگ : نارگید  دنریگ 2 - رـس  زا  یئوشانز  یـسنج و  يهطبار  هک  دندرگیمرب  دوخ  لّوا  شورب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 تسا :
-1- نآرق  - هب قالط  راهظ  يهلابند  رد  يرسمهب و  ددرگیمرب  هتفگ : یعفاش  دنوشیمن 3 - ادج  وا  زا  يرسمهب و  يرادهگنب  دندرگیمرب 
: تسا نینچ  ینعم  رد  تسا و  هدش  هدروآ  لابند  ولج  اههلمج  هک  تسا  هدرک  لقن  یهورگ  زا  يربط  درآیمن 4 - نابز  هحفص 203 ]  ] 14

هکنآ درادب و  هزور  هام  ود  دناوتن  هکنآ  دـننک و  دازآ  مالغ  یـسنج  يهطبار  شواسپ و  زا  شیپ  دـیاب  دـننکیم  راهظ  دوخ  رـسمه  هک  اهنآ 
دـنراذگیم 5- ياـجب  یئوشاـنز  دوـخ و  يهتفگ  زا  دـندرگیمرب  راـک  هس  هکنیا  زا  یکیب  سپ  دـهد و  كاروـخ  هراـچیب  تصـش  دـناوتن 
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دوخ يهتفگ  هب  هرابود  ینعی  دناهتفگ : نارگید  دنراگنا 6 - هدیدن  دننکـشب و  ار  نآ  ات  دوخ  هتفگ  زا  دندرگیمرب  ینعی  دناهتفگ : یهورگ 
دوصقم هک  تسا  هکنیا  ام  بهذم  و  دنرادن . لوبق  ملع  لها  رتشیب  ار  ینعم  هکنیا  و  دنهد . هرافک  دیاب  هاگنآ  دننک  رّرکم  راهظ  دـندرگرب و 

یلّوا و نخـس  سپ  دهد  هراّفک  هک  رگم  دناد  دوخ  نز  دـناوتن  هک  دوخ  يهتفگ  زا  تسا  نتـشگ  رب  ای  تسا  یـسنج  لمع  گنهآ  هلمج  زا 
ربمغیپ ار  ّتیلهاج  نارود  مسر  نوچ  يدنواهن : نامحّرلا  ۀحفن   5 َنوُّداَُحی » َنیِذَّلا  َّنِإ  . » دهد هراّفک  هکنآ  ات  تسا  یقاب  ياجب  ندرک  راهظ 
يورنیا زا  دندوزفا  دوخ  ینمـشدب  دـمآ و  نارگ  نیکرـشم  رب  درک  لطاب  هراّفک  نداد  اب  دوب  مدرم  نآ  قالط  هک  راهظ  درک و  ضوع  [ص ]

هک ِهّللا » ُدوُدُـح  َکِلت   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  نوچ  نآرقلا : لـالظ  یف   33-1- نآرق . - دناسرت دـب  ماجنا  رـس  زا  ار  اهنآ  هیآ  نیاب 
مالـسا دودحب  هک  اهنآ  ینعی  تسا  هدش  هتفگ  ّداحی »  » هلمجب نیفلاخم  يارب  تسا ، هدرک  نّیعم  مکح  دـح و  هزادـنا و  مدرم  يارب  دـنوادخ 

« خلا يوَجن - نِم  ُنوُکَی  ام   » 81-57- نآرق . - دنوشیم ناناملسم  نمشد  دننکیم و  تسرد  یمکح  يّدح و  دوخ  يارب  دنوشیمن و  میلست 
یموس نوچ  دـنیوگن  زار  مه  اـب  اـهنآ  رفن  ود  دـشاب  رفن  هس  زا  ینمجنا  رگا  تسا : هدرک  تیاور  ربـمغیپ  زا  دوعـسم  هّللا  دـبع  حوتفلا : وبا   7
گنتلد دنتـسه و  رگید  رفن  ود  نوـچ  دـشاب  اور  نـتفگ  زار  دنــشاب  رفن  راـهچ  رگا  یلو  دـنراد ، ناـهنپ  يزیچ  وا  زا  هـک  دوـشیم  گـنتلد 

هب ءات  ءای و  اـب  ُنوُکَی »  » تسا تئارق  فـالتخا  هس  تاـیآ  هکنیا  رد  عمجم :  25-1- نآرق . - دناهتشاد هدیـشوپ  اهنآ  زا  يزیچ  هک  دنوشیمن 
نوچ دشاب  يوَجن »  » يهملک ّلحم  رب  فطع  هک  حتف  عفر و  اب  رثکا  و  دـناهدناوخ . ّثنؤم  رکذـم و  هحفص 204 ]  ] 61-51- نآرق  - تروص
تسا فرصنم  ریغ  نوچ  دناهدناوخ  هحتف  اب  ّرج  ياجب  تسا و  رورجم  نمب  هک  دشاب  يوجن  ظفل  رب  فطع  ای  عوفرم و  تسا و  نوکی  لعاف 

باحـصا زا  یکی  درک  يوجن  یلع  اب  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  دنتـسه و  ینعم  کیب  نوچ  دـناهدناوخ  لاعتفا  نزو  زا  نوجتنی  َنوَجاـنَتَی »  » و
رب تفگ : يرصم  نّونلا  وذ  هتـشون : فشک   261-247- نآرق -88-80- نآرق «. - هاجتنا هّللا  لب  هتیجتنا  انا  ام   » دومرف اننود » هیجاـنت  ا   » تفگ
وا دـشاب  یک  بیرغ  هک  تهیدـبب  داد  باوج  بیرغ ! يا  یئاجک  زا  متفگ : تشاد ، میظع  يروش  مدـید  ار  یناوج  متـشذگیم  لین  فارطا 

دوخ زا  یتعاس  دـمآ  يو  رد  یهلو  دـش  اـهر  دوخ  تسد  زا  نّونلا  وذ  دوب ! وا  شهارمه  هک  یـسک  دوب  نوچ  اـهنت  دراد ! یـسنا  يو  اـب  هک 
. داـتفا قفاوم  درد  اـب  وراد ، تفگ : تعاـس ! هکنیا  دومن  هچ  ار  وت  تقیرط  ریپ  يا  تفگ : ناوج  دیـشک  یمه  ياهرعن  دوـخیب  تشگ  بیاـغ 

وت اهناج  ناغف  يزاس  وت  اهلصاح  يایمیک  يراد  وت  اهلد  نامرد  هک  يدنوادخ  يا  تفگ : دش . تاجانم  رد  درک  نامـسآ  يوس  يور  هگنآ 
یهب هک  دراد  يدرد  تسا ، بابک  تسیابان  درد  میب  زا  شلد  تسا و  باقرغ  رد  هک  هراچیب  هکنیا  باـیرد  ینیب  وت  اـهرطاخ  شواـت  يونش 

اب هک  دـمآ  نیقفاـنم  يارب  هیآ  هکنیا  رخف : تسا ! باـسح  هچ  ار  یـسک  دنـسرخ  دردـب  يدـنمدرد  اـب  تسا . باوـص  درد  هکنیا  ار  وا  داـبم 
دـش لزان  ۀّیما  نبإ  ناوفـص  بیبح و  شردارب  ورمع و  نب  ۀعیبر  يارب  تفگ : ساّبع  نبإ  دنوش . هدرزآ  ناناملـسم  ات  دنتفگیم  زار  رگدکی 

یمّوس هن ، ياهراپ  دنادب و  ار  ياهراپ  تفگ : يرگید  دـنادیم ! ادـخ  ام  نانخـس  هکنیا  ایآ  دیـسرپ : یکی  دـنتفگیم ، نخـس  رگدـکی  اب  هک 
نینچ هیآ  هکنیا  دوعـسم  هّللا  دبع  فحـصم  رد  و  دمآ . وگتفگ  هکنیا  خساپب  هیآ  تسناد . دهاوخ  ار  همه  دنادب  هکنیا  زا  يزیچ  رگا  تفگ :

هّللا ّالا  رثکا  کلذ و ال  نم  ّلقا  مهسداس و ال  هّللا  ّالا  ۀسمخ  مهسماخ و ال  هّللا  ّالا  ۀعبرا  مهعبار و ال  هّللا  ّالا  ۀثالث  يوجن  نم  نوکی  ام   » تسا
وا ملع  هچ  نیمز  يایاوز  رد  ای  تاومّـسلا  راطقا  رد  ملعب  تسا  ناشیا  اـب  وا  هتـشون : ینیـسح  هحفـص 205 ] یجانّتلا [ .» یف  اوذخا  اذا  مهعم 

نیـشنب نزم  مد  ّتیعم  نیز   || شوـه  لـقع و  دـباین  رد  ّتیعم  هکنیا  مظن : دـنک . تواـفت  هنکما  فـالتخاب  اـت  تـسین  یناـکم  برق  ءایـشاب 
- نآرق !!! - 9 ِلَّکَوَتَیلَف » ِهّللا  یَلَع  َو  مِهِّراِضب -...  َسَیل  َو   » ساسا ار  نآ  هنم  دوخ  سایق  رب   || سایق  تسا و  رود  هدـنب  زا  ّقح  برق  شومخ 

دنکیم هسوسو  ناطیـش  ینعی : تسین  یباسح  نآ  زا  ار  ام  سلجم  لـها  هک  !!! || يوخ  دـنت  مصخ  نخـس  اـمب  رگد   65-31- نآرق -23-1
ربمغیپ روضح  هک  یـسلجم  رد  دـناهتفگ : دـهاجم  هداتق و  عمجم : خـلا !!!» اوُحَّسَفَت - مَُکل  َلـِیق  اذِإ  . » دنتـسه ظوفحم  ّقح  یناـبیتشپ  هب  یلو 
دنیوگب رگا  و  درادب . هداشگ  ياج  امش  يارب  تشهب  رد  ادخ  ات  دیریذپب  امش  دینک  زاب  نارگید  يارب  ياج  دنتفگ : امـشب  رگا  دیتسه  [ص ]

ره سلاجم  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دـیهد و  ياج  ار  نارگد  دـیزیخ و  ياج  زا  امـش  دـیهد  ياج  ار  نارگید  دـیوش و  دـنلب  ياـج  زا 
يارب دنیوگ  امـش  هب  رگا  هک  تسا  هکنیا  اوُزُـشناَف »  » زا دوصقم  تسا  هتفگ  دهاجم  و  دوشیم . مهارف  ّقح  دای  دنپ و  يارب  هک  تسا  ینمجنا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1728 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ربـمغیپ روضح  رد  رگا  ینعی   478-466- نآرق -32-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  و  دینکن . یهاتوک  دیریذپب و  دـیوش  هدامآ  گنج  ای  زامن 
كاّحـض همرکع و  دشابن . ادخ  نامرفب  زج  ربمغیپ  روتـسد  هک  دیرب  نامرف  دوش  زاب  ياج  يرگید  يارب  ات  دیوش  دنلب  ياج  زا  دنیوگ  امـشب 

يور دـناهتفگ  و  دنباتـشب . زامنب  دـنزیخ و  ياج  زا  دوز  هک  تسا  اهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  دـندوب  لبنت  زامن  رد  هک  دـندوب  یمدرم  دـناهتفگ :
روتـسد هلمج  نیاب  دـنزیخن  ياج  زا  دـنورن  نوریب  نیرـضاح  يهمه  ات  دنـشاب و  ربمغیپ  دزن  دایز  دنتـساوخیم  هک  تسا  مدرم  نآ  اـب  نخس 

لقن دوعسلا : وبا   324-314- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  نیـش  رـسک  ّمض و  اب  اوُزُـشنا »  » لعف و  دیوش . دنلب  دوز  دینیـشنن و  دایز  هک  دیـسر 
زا نارگید  دینک و  زاب  ياج  نم  يارب  تفگیم : دیسریم و  یسک  هک  گنج  ّفص  رد  تسا  نازابرس  هاگیاج  سلاجم  زا  دوصقم  هک  تسا 

دوخ ّفص  رد  دراو  هزات  زابرـس  يارب  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  هلمج  نیاب  دـندادیمن  وا  باوج  گنجب  هحفـص 206 ] صرح [  تّدش 
شیاشگ نارگید  يارب  دینکن و  گنت  ياج  دوخ  نتسشن  رد  ینعی  دناهدناوخ  فلا  نودب  مال  حتفب  سلجملا » یف   » یضعب دینک و  زاب  ياج 

رب نینمؤم  هک  دربیم  الاب  ناشتاجرد  ار  املع  دربیم و  الاب  ار  نینمؤم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  فشک :  11 خلا » َملِعلا - اُوتوُأ  َنیِذَّلا  . » دیهد
و دوریم ، الاب  هجرد  کی  شتعاطا  نامیا و  يارب  نمؤم  ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . الاب  تلزنم  هیاپ و  ار  ملاع  دنراد و  يرترب  نارگید 

ینعم مدرم  يا  تفگ : دناوخ و  هیآ  هکنیا  دوعـسم  نبإ  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  تسا . رتالاب  ملاع  ریغ  نمؤم  رب  هجرد  دـنچ  نمؤم  ملاع 
29-1- نآرق . - نادان نمؤم  زا  دربیم  رتالاب  ار  نمؤم  ملاع  يهیاپ  دـیوگیم  ادـخ  دـنکیم و  قیوشت  ملعب  ار  امـش  هک  دـیمهفب  ار  هیآ  هکنیا 

شملع يهطـساوب  ار  ملاع  وا و  تعاطا  يهطـساوب  ار  نمؤم  ادـخ  هکنیا  ات  دـیوش  دـنلب  دـینک و  زاـب  ياـج  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم :
دوخب ار  املع  هک  تسا  ربمغیپ  هب  يروتـسد  هکنیا  دربب و  الاب  ربمغیپ  سلجم  رد  ار  ناشتاجرد  ینعی  دناهتفگ  درب و  الاب  تشهب  تاجردـب 

لیبق زا  هدـش  هدروآ  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » لابندـب هک  َملِعلا » اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » يهلمج ررّدـلا : تاینتقم  دوش . رادومن  اهنآ  تلیـضف  اـت  دـنک  کـیدزن 
نارگید رب  ناشهبترم  هنوگنیا  دـهدیم و  ياج  تشهب  رد  دـعب  دـنکیم و  يرای  ایند  رد  ار  نینمؤم  دـیوگیم  هک  تسا  ّماع  رب  ّصاخ  فطع 

رد لوا  يهـلمج   88-68- نآرق -54-25- نآرق : - تسا هتفگ  ساـّبع  نبإ  و  ناشنادنمـشناد . صوـصخب  دـناهتفای  يرترب  تسا و  هتفر  ـالاب 
. - یتاجردـب ار  ملاع  مدرم  دربیم  الاب  و  دـشاب : نینچ  ینعم  رد  اـت  دوشیم  زاـغآ  يرّدـقم  لـعف  اـب  مّود  يهلمج  دوشیم و  ماـمت  مُکنِم » »

ار لد  هک  یملع  دـنک و  ربنامرف  هنیـس و  خارف - ار  یمدآ  هک  ینامیا  دـهدیم : داـی  مدرم  نآـب  هیآ  هکنیا  نآرقلا : لـالظ  یف   27-18- نآرق
هحفـص 207] يدـنوادخ [ . هاگـشیپ  هب  یمدآ  يهجرد  نتفر  الاب  يارب  دـننکیم  زاب  هار  ود  ره  دوش  نامرفب  رـس  هداشگ و  ات  دـنک  هزیکاـپ 

اهراداـن دـندرکیم و  تولخ  وا  اـب  یتّدـم  دـنتفریم و  ربـمغیپ  روضح  ناراد  هیامرـس  تفگ : جاّـجز  ناـیبت :  12 خلا » يَدَـی - َنَیب  اُومِّدَـقَف  »
يراددوخ ات  دش  بجاو  ربمغیپ  اب  نتفگ  زار  تولخ و  زا  شیپ  ششخب  يورنیا  زا  دنبایب  ص ]  ] ربمغیپ هب  سرتسد  اهنآ  دننامب  دنتسناوتیمن 

یـسک دوب و  سب  راک  هکنیا  يارب  دایز  ای  مک  دشن و  نّیعم  هقدص  شـشخب و  يارب  ياهزادنا  ارقفب و  ندادن  لاجم  تقو و  نتفرگ  زا  دـننک 
ضرق يرانید  هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـناهتفگ  هک  يروجنآب  رگم  تفگ  زار  درک و  تولخ  ربمغیپ  اـب  هن  داد و  هقدـص  هن  هیآ  هکنیا  زا  دـعب 

اب زار  زا  شیپ  هقدصب  روتـسد  هکنیا  تسا : هتفگ  دـهاجم  عمجم :  27-1- نآرق . - دـش خـسن  هیآ  تفگ و  زار  ربمغیپ  اـب  داد و  ارقفب  درک و 
هتـشادرب نآ  زا  سپ  دوب و  یقاب  بش  هد  ات  تفگ : ناّیح  نب  لتاقم  دش . هتـشادرب  مکح  هکنیا  دـمآ و  دـعب  تیآ  دوب و  تعاس  کی  ربمغیپ 

هکنیا لّوا  زا  هکلب  دـشاب  هدـش  خـسن  دـعب  تیآب  ات  تسا  هدوبن  یعطق  يهفیظو  هقدـص  بوجوب  روتـسد  هکنیا  تفگ : ملـسم  وبا  رخف : دـش .
لدـکاپ نمؤم  مه  دـنوش و  رادوـمن  دـندرکیم  يراددوـخ  نداد  هقدـص  زا  هّتبلا  دـندوب و  لد  دـب  قفاـنم و  هک  اـهنآ  اـت  دوـب  ّتقوـم  مکح 

دـیدوب و راـکهانگ  امـش  دوب و  راوشد  امـش  رب  نداد  هقدـص  نوچ  ینعی  دوعـسلا : وـبا   13 خـلا » اُولَعفَت - َمل  ذِإَـف  . » دوش رادومن  رادربناـمرف 
رگید تاکز و  زاـمن و  بظاوم  هتـشذگ  یفـالت  نآ و  ناربج  يارب  سپ  دـش  امـش  يهبوت  شریذـپ  بجوم  یگدنمرـش  نیمه  هک  هدـنمرش 

دوش مدمه  دوب  لد  شکنآ  يو  اب   || دوش  مک  يو  زا  تمحز  ات  هکنیا ، تفگ  هاشیلع : یفـص  ریـسفت   22-1- نآرق . - دیشاب نید  فیاظو 
لها تسا ز  هکنیا  ناحتما   || رـسع  ناشیورد ز  لخب و  زا  اینغا  دندش  رتمک  شمدرم  محازم  رم   || دـنمجرا  سب  تیآ  هکنیا  دیـسر  نوچ 

دش قّدصت  رب   || هآ  جنر  شدوب  هناخمغ  رد  هکسب  نورب  نت  زا  دربب  ار  نآ  مشچ  بآ   || نوخ  زیربل  یلد  کی  ار  یفـص  دب  رـسی  رـسع و 
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هک ناز   || رانک  رب  مداهن  شتابارخ  رد  متخاب  يرامق  رد  نابوکياپ   || متخادنا  شود  مه ز  نآ  يرس  دب  هحفص 208 ] هایس [  فلز  نادب 
دوب تسود  زا  نآ  یـسرپ  یتسه  رگ ز  رـس  جاتحم  مدش  ادوس  نآ  رد  ین   || رگد  وک  ناز  مدمآ  نوریب  هب  نم  راپـس  رـس  اجنیا  رد  مدنتفگ 

اجنیا نونک  مدوب  اجک  نم  تسود  زاوآ  ناهد  ناز  ات  مونـشب   || تسود  زار  رد  مهد  ات  مراد  هچ  نم  دوب  تسوپ  یقاـب  درب  وا ، زا  هچنآ  ||  
لتبن نبإ  هّللا  دبع  دـنتفگ : لتاقم  يّدـس و  حوتفلا : وبا   14 اوَّلََوت » َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » تساجب رگ  وگ  دـش ! هچ  مریـسفت  مظن   || تساـجک 

ارم تنارای  وت و  ارچ  دومرف : واب  ربمغیپ  يزور  تفگیم . نادوهج  اب  ترـضح  نآ  نخـس  دیـسریم و  ربمغیپ  روضحب  هک  دوب  قفانم  يدرم 
ربارب رد  هیآ  هکنیا  دنروخیم  دـنگوس  غوردـب  هک  دنتـسنادیم  دوخ  تسین و  نینچ  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  شنارای  وا و  دـیهدیم  مانـشد 

نامیا و راـهظا  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  هزمه  رـسک  اـب  ناـمیا  عمجم :  16 مُهَنامیَأ » اوُذَـخَّتا   » 43-1- نآرق . - دـش لزان  اـهنآ  باوج 
اهنآ زیخاتـسر  زور  رد  ینعی  دـنتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   18 هیآ » رخآ  اـت  ُمُُهثَعبَی - َموَـی   » 25-1- نآرق . - دـناهدرک دوخ  رپس  ار  یناملـسم 

: دنتفگ یضعب  و  دیوگیم . هچ  دنادن  هک  دنشاب  یکدوک  نوچ  سرت  ینادرگرـس و  زا  دنتفگیم و  غورد  ایند  رد  هکنانچ  دنیوگیم  غورد 
رب ناـشنامگ  ینعی  تسا  تبیخ  ینعمب  بذـک  هکنیا  دـندمآ و  رد  وگغورد  دـناهدرک  بوـخ  راـک  یناگدـنزب  هک  دوـخ  ناـمگ  رد  ینعی 

21-1- نآرق . - دنتفگ غورد  دندرک و  قافن  امـش  اب  یگدنز  رد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دنتفگ : یـضعب  دندیـسرن . دوصقمب  دوب و  فالخ 
يردـق مدرم  دـنیاجک ! هک  دـنهد  زاوآ  ار  ادـخ  نانمـشد  زیخاتـسرب  تسا : هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ساـّبع  نبإ  فشک :

میدیتسرپن ادخ  ریغ  هک  دننک  دای  دنگوس  دزیریم و  ناشناهد  زا  بآ  هک  جک  ناهد  بل و  دوبک و  مشچ  هایـس و  يور  اب  دنزیخرب  بهذم 
هب دنگوس  تفگ : راب  هس  و  رخآ » ات  مُهَّنَأ - َنُوبَـسحَی  َو   » دناوخ ار  اههلمجنیا  ساّبع  نبإ  و  میدرمـشن . دوخ  يادخ  ار  تب  هراتـس و  هام و  و 
ادخ هچنآ  نوچ  عمجم :  21 خلا » ُهّللا - َبَتَک  . » دنتـسه هّیردق  نامه  دـناهدش  دای  هیآ  هحفص 209 ]  ] 387-362- نآرق  - رد هک  اهنیا  ادـخ 

ياـجب هک  َّنَِبلغَأـَل »  » دـعب يهلمج  يورنیا  زا  تسا  هدـش  هدروآ  يدـنگوس  هلمجب  هک  تسا  ناـنچ  سپ  تسا  یندـش  ریزگاـن  تسا  هتـشون 
ياهیدابآ دندید  ناناملسم  نوچ  هک  تسا  لقن  و  دوب . دهاوخ  نینچ  هّتبلا  ینعی  تسا  هدش  هدروآ  مال  تسا  دنگوس  عوضوم  مسق و  باوج 

نآ دننکیم  نامگ  اهنیا  دنتفگ : نیقفانم  دمآ  دهاوخ  ام  تسدـب  زین  مور  سراف و  کلامم  دـنتفگ : دـش  هدوشگ  ناشتـسدب  نآ  ریغ  ربیخ و 
- رـس ادـخ  هک  دـمآ  اهنآ  باوج  يارب  هیآ  هکنیا  دوش . هدوشگ  دوز  هک  تسا  اههدـکهد  هکنیا  دـننام  ناشرازبا  تاماکحتـسا و  اب  کلامم 

گنجب رومأم  ناناملسم  رگا  ینعی  ینیـسح :  184-169- نآرق -17-1- نآرق . - دوب دـنهاوخ  هریچ  وا  نید  ربمغیپ و  ادـخ و  هدرک و  تشون 
 || دوب ایربک  هگراب  نآ ز  هک  یمکح  تیب : دنوش . نارفاک  رب  هریچ  ناهرب  لیلدـب و  هن  رگ  دوب و  دـنهاوخ  تردـق  تّوقب و  يهریچ  دـنوش 
هک دـمآ  ناناملـسم  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  تـفگ : ساـّبع  نـبإ  رخف :  22 رخآ » ات  ًاـموَق - ُدَِـجت  ـال   » دوب اـجک  فّرـصت  لاـجم  نآ  رد  ار  سک 

رفاک ناشیوخ  وا  هک  دـش  لزان  هعتلب  یبا  نب  بطاح  شنزرـس  يارب  هیآ  دـندقتعم  نیرّـسفم  رتشیب  دنتـشک و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناشیوخ 
يّدس عمجم :  18-1- نآرق . - تسا روهـشم  هّصق  هکنیا  تسا و  هدرک  اـهنآ  گـنهآ  ربـمغیپ  هک  درک  رادربـخ  دـندوب  هّکم  هب  هک  ار  دوـخ 

رد یکدنا  درک : ضرع  وا  دیشون  يزیچ  ترضح  نآ  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  روضح  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  رـسپ  هّللا  دبع  هتفگ :
یچ هکنیا  دیسرپ : هّللا  دبع  داد  دوخ  ردپب  درب و  وا  داد و  واب  ترـضح  نآ  دوش . كاپ  قافن  زا  شلد  دیاش  هک  مهد  مردپب  ات  راذگب  فرظ 

! يدرواین ار  تردام  باشیپ  ارچ  تفگ : وا  دـنک . كاپ  ادـخ  ار  تلد  دـیاش  اـت  يروخب  هک  مدروآ  تسا  ربمغیپ  يهدروخمین  تفگ  تسا !
وا فیـصوت  يارب  هیآ  هکنیا  نک . ارادم  ردپ  اب  دومرف : واب  ربمغیپ  دـشکب . ار  شردـپ  هک  تساوخ  هزاجا  تفر و  ص ]  ] ربمغیپ روضح  رـسپ 
زا نارگلد  ایندـب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـنراد . تشهب  هک  دـنداش  ترخآ  رد  ینعی  فـشک :  22 ُهنَع » اوُـضَر  [ » هحفـص 210 دـش [ . لزان 
ادخ رگا  هن  مدـش و  ریگلد  مدوب  لاح  کیب  رگا  هن  هک  درذـگیم  لاس  لهچ  تسا : لقن  يروباشین  نامثع  وبا  زا  دـندوبن و  دوخ  تشونرس 

تسا و هدش  هدناوخ  تاریـشع »  » عمج تروصب  ةریـشع »  » يهملک هیآ  رد  عمجم :  16-1- نآرق . - مدش نیگمـشخ  درک  یلاحب  یلاح  ارم ز 
نِم ُنوُکَی  اـم   » تیآ 6 - 1 ام : نخـس   87-78- نآرق . - تسا یکی  ینعم  يهجیتـن  دـناهدناوخ و  لوـهجم  تروـصب  فاـک  ّمض  اـب  َبَتَک » »

ود نایم  يوجن  زار و  لصا  هکنیا  اب  تسا  هدـشن  هدرب  مسا  يرفن  ود  ياوجن  زا  هک  رتالاب  رفن و  هسب  يوجن  صاصتخا  تهج  خـلا » يوَجن -
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ایآ دندیـسرپیم  هدرک و  نمجنا  مه  اب  دناهدوب و  رفن  ود  زا  شیب  هک  تسا  اهبرع  نآ  خساپ  يارب  هک  دـشاب  يور  هکنیا  زا  دـیاش  تسا  رفن 
دـشاب مدرم  یئامنهار  يارب  دیاش  و  دناهدوب . رفن  ود  زا  شیب  اهنآ  هک  میدرک  لقن  لوزن  نأش  رد  هکنانچ  هن  ای  تسا  رادربخ  ام  زار  زا  ادـخ 
دـشاب ناـشرفن  ود  ناـیم  دودـحم  دوشن و  رادربخ  اـهنآ  زا  رگید  یـسک  هک  دـنیوگ  زار  مه  اـب  رفن  ود  رگا  هک  يرادزارب  ّتیمها  تّدـش  و 

هک رفن  ود  نایم  رد  دیابن  مدرم  سپ  تسا  هدوب  ربخیب  نآ  زا  ایوگ  هکنانچ  دنکیمن  شاف  ناشزار  دراذـگیم و  دوخب  ار  اهنآ  مه  دـنوادخ 
. - درادن ار  يرفن  ود  زار  ّتیمها  دوب  رفن  ود  زا  شیب  رگا  یلو  دـننک  شاف  دوخ  زار  دـیابن  رفن  ود  نآ  مه  دـننک و  هلخادـم  دـنیوگیم  زار 

لوزن نأش  رد  هک  ّصاخ  دروم  نامهب  رصحنم  هن  هشیمه  يارب  یناگمه و  تسا  يروتسد  خلا » مَُکل - َلِیق  اذِإ   » تیآ 11 - 2 46-22- نآرق
سلاجم زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  مه  دنتـسین  رادربخ  روتـسد  هکنیا  هیآ و  هکنیا  زا  ایوگ  هک  دوشیم  مولعم  مدرم  شورب  هّجوت  اـب  میتشون و 

يورب یسک  دینک  زاب  ياج  دیوگب  راکشآ  هک  دشکیم  تلاجخ  دنکیم و  هاگن  شهاوخ  مشچ  اب  هناخ  بحاص  هکنیا  اب  دوشیم  هدهاشم 
زاب شیارب  ياج  دنراگنایم و  هدـیدان  ار  وا  دـشاب  هتـشادن  یئانـشآ  رگا  يدجـسم  ای  یـسلجم و  رد  دراو  هزات  نینچ  مه  دروآیمن و  دوخ 

« خلا ُهّللا - ِعَفرَی   » تیآ 11 رخآ  يهلمج  - 3 هحفص 211 ]  ] 32-13- نآرق . - دریگیم ار  دراوم  هکنیا  هیآ  هکنیا  مومع  هکنیا  اب  دـننکیمن 
يارب مود  يهلمج  تقیقح  رد  دربیم و  الاب  ار  ناشتاجرد  دنتـسه  نادنمـشناد  نامه  هک  نمؤم  مدرم  ادخ  درک : ینعم  نینچ  ناوتب  دـیاش 

هب نوچ  و  تسا . وا  نامرف  زا  تعاطا  موزلب  ملع  ربمغیپ و  راتفگ  یتسرد  صیخشت  ملع  زا  دوصقم  هناگادج و  هن  دشاب  یلوا  حیضوت  نایب و 
ات دینک  تعاطا  ار  نامرف  هکنیا  ینعی  تسا  رما  باوج  ياج  هب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  هکنیا  نتـساخرب  ندرک و  زاب  ياج  نامرف  لابند 

ربمغیپ و يربنامرف  موزلب  تسا  ملاع  نوچ  دـنکیم  تعاطا  نمؤم  ار  ناـمرف  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـیاش  سپ  دـیربب  ياهرهب  نینچ 
-4 43-26- نآرق . - درب دهاوخ  الاب  دنربیم  نامرف  دنتـسه و  دوخ  حالـص  ریخب و  ملاع  ینعی  نمؤم  هک  ار  ناسک  نینچ  تاجرد  دـنوادخ 
ره دوبن  عقاو  رد  تشاد و  رواب  اطخب  ای  تشادن  رواب  ار  نآ  هدنیوگ  هک  یلقن  ینخـس و  ره  دـنامهفیم : خـلا » َنوُِفلحَی -  » يهلمج تیآ 14 

. تسا غورد  مه  زاب  دشاب  تسرد  عقاو  رد  هچرگ  دوخ  يهدیقع  فالخ  رب  ای  دـنک و  لقن  عقاو  فالخ  رب  یـسک  هچ  ینعی  تسا  غورد  ود 
-21- نآرق . - تسا غورد  مه  زاب  دنادن  رگا  ینعی  دـیوگیم ، غورد  تسین  تسرد  دـنادیم  هکنیا  اب  دـیوگیم  َنوُمَلعَی » مُه  َو   » دـیق نوچ 
دننکیم و دای  دنگوس  مه  زیخاتسرب  ایآ  هک  دنامهفیم  یخیبوت  ماهفتسا  ینعم  دیاش  خلا » ُمُُهثَعبَی - َموَی   » تیآ 18 - 5 328-307- نآرق -33
رب ینعی  دنیوگیم  غورد  هّتبلا  دـنروخب  لافغا  غوردـب و  دـنگوس  هنوگ  نامهب  دـنریگب و  قشمرـس  یگدـنز  نارود  راک  زا  هک  دـنراد  راظتنا 

دنیوگیم و اهنآ  هک  تسا  هدش  لامعتـسا  عقاو  فالخ  ینعم  هب  َنُوبِذاکلا »  » يهملک و  دنیوگیم . ینخـس  دـنراد و  راظتنا  تقیقح  فالخ 
هتفگ مومع  روطب  نوچ  خلا » ُهّللا - َبَتَک   » تیآ 21 - 6 324-310- نآرق -33-13- نآرق . - دش دهاوخن  تسین و  تسرد  یلو  دنراد  راظتنا 

هکنیا  29-13- نآرق : - تفگ ناوـتیم  تسا  هدرکن  یطرـش  دـیق و  تسا و  هدرک  تشونرـسب  ار  شربـمغیپ  دوـخ و  یگریچ  ادـخ  هک  تسا 
هدـید مه  ّقـح  فـالخ  هچرگا  تسا و  بلاـغ  ّقـح  هّتبلا  هک  دـنامهفیم  هکلب  تـسین  بارعا  رب  یگریچ  ربـمغیپ و  ناـمزب  دودـحم  بـلطم 

تشونرس هک  هکنیا  هب  دشاب  هراشا  تسا  نکمم  تسا و  ّقح  ندوب  ولج  تسا  يدنوادخ  هحفص 212 ] تشونرس [  هک  هچنآ  یلو  دوشیم ،
اهتّلم هک  دشاب  نامه  تسا و  هدشن  نّیعم  نآ  نامز  یلو  دـنوش  هریچ  سک  همه  رب  اج و  همه  رد  شربمغیپ  ادـخ و  هک  تسا  هکنیا  یئادـخ 

« خلا ًاموَق - ُدَِجت  ال   » رخآ تیآ  زا  - 7 تسا . هدیـسرن  نآ  ماگنه  زونه  دنوش و  هرادا  هلداع  تموکح  کی  نامرفب  یگمه  هک  دـنراد  وزرآ 
ربمغیپ يا  دیوگیم : نوچ  درادن  نامیا  دنک  یتسود  يدنواشیوخ و  تیاعر  تقیقح  ّقح و  ربارب  رد  هکنآ  لّوا  دوشیم : هدافتـسا  بلطم  ود 

دـشوپب و مشچ  تقیقح  ّقح و  زا  هکنآ  هّتبلا  و  دنـشاب . وا  ناشیوخ  هچرگا  تسین  تسود  لوسر  ادـخ و  نمـشد  اـب  تماـیق  ادـخب و  نمؤم 
ینمـشد یتسود و  ات  دـنرادن  مدرم  اب  یکرتشم  عفانم  لوسر  ادـخ و  نوچ  تسا  لوسر  ادـخ و  نمـشد  دـنک  راتفر  نآ  فالخ  رب  دـهاوخب 

تقیقح ّقح و  تیاعر  نامیا  يهمزال  مّود - دشاب . اهنآ  نمشد  دوش  ادج  نآ  زا  سک  ره  سپ  تلادع  تقیقح و  يرارقرب  زج  دنشاب  هتشاد 
يرادهگن يارب  هشیمه  هدرک و  تسرد  یماقم  هاج و  دوخ  يارب  هک  اهنآ  رتشیب  دیمهف  ناوتیم  يورنیا  زا  دـشاب  هک  سک  ره  ربارب  رد  تسا 

ینکـشتلادع یـشّکقح و  نابهگن  تسود و  نوچ  دـنرادن  نامیا  لد  رد  هّتبلا  دـننکیمن  یهاتوک  قح  ندرک  لاـمیاپ  زا  نآ  ندرب  ـالاب  و 
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36-19- نآرق . - دنور رتالاب  دننامب و  ماقم  هاجب و  دوخ  ات  دنتسه 

رشح هروس 

هراشا

هحفص 213] میحّرلا [  نمحّرلا  هّللا  مسب   59 - 

ات 24] تایآ 1  [: 59  ] رشحلا هروس  ]

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َجَرخَأ  يِذَّلا  َوُه  [ 1  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  َحَّبَس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َو اُوبِسَتحَی  َمل  ُثیَح  نِم  ُهّللا  ُمُهاتَأَف  ِهّللا  َنِم  مُُهنوُصُح  مُُهتَِعنام  مُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اوُجُرخَی  نَأ  ُمتنَنَظ  ام  ِرـشَحلا  ِلَّوَِأل  مِهِرایِد  نِم  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم 

َءـالَجلا ُمِهیَلَع  ُهّللا  َبَتَک  نَأ  ـال  َول  َو  [ 2  ] ِراصبَألا ِیلوُأ  اـی  اوُِربَتعاَـف  َنِینِمؤُملا  يِدـیَأ  َو  مِهیِدـیَِأب  مُهَتُوُیب  َنُوبِرُخی  َبعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَـق 
- نآرق [ - 4  ] ِباقِعلا ُدـیِدَش  َهّللا  َّنِإَف  َهّللا  ِّقاَُشی  نَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  اوُّقاَش  مُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 3  ] ِراّنلا ُباذَع  ِةَرِخآلا  ِیف  مَُهل  َو  اینُّدلا  ِیف  مَُهبَّذََـعل 

ُمتفَجوَأ امَف  مُهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  َو  [ 5  ] َنیِقِـسافلا َيِزُخِیل  َو  ِهّللا  ِنذِِإبَف  اِهلوُصُأ  یلَع  ًۀَِمئاق  اهوُُمتکََرت  َوأ  ٍۀَنِیل  نِم  ُمتعَطَق  ام   705-1
يرُقلا ِلهَأ  نِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  اـم  [ 6  ] ٌریِدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ُءاشَی  نَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهّللا  َّنِکل  َو  ٍباکِر  َو ال  ٍلیَخ  نِم  ِهیَلَع 

ام َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  مُکنِم  ِءاِینغَألا  َنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  یَک ال  ِلِیبَّسلا  ِنبا  َو  ِنیِکاسَملا  َو  یماتَیلا  َو  یبرُقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهِّللَف 
َو ِهّللا  َنِم  ًالضَف  َنوُغَتبَی  مِِهلاومَأ  َو  مِهِرایِد  نِم  اوُجِرخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجاهُملا  ِءارَقُفِلل  [ 7  ] ِباقِعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَتناَف  ُهنَع  مُکاهَن 

َنوُدِجَی َو ال  مِهَیلِإ  َرَجاه  نَم  َنوُّبُِحی  مِِهلبَق  نِم  َنامیِإلا  َو  َراّدـلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  [ 8  ] َنُوقِداّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنوُرُـصنَی  َو  ًاناوضِر 
- نآرق [ - 9  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسفَن  َّحُش  َقُوی  نَم  َو  ٌۀَصاصَخ  مِِهب  َناک  َول  َو  مِهِـسُفنَأ  یلَع  َنوُِرثُؤی  َو  اُوتوُأ  اّمِم  ًۀَجاح  مِهِروُدُـص  ِیف 

َکَّنِإ انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  ِیف  لَعَجت  َو ال  ِنامیِإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوخِِإل  َو  اَنل  رِفغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  مِهِدَعب  نِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو   1119-1
مُکِیف ُعیُِطن  َو ال  مُکَعَم  َّنَجُرخََنل  ُمتجِرخُأ  ِنَئل  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوخِِإل  َنُولوُقَی  اوُقَفان  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ  [ 10  ] ٌمیِحَر ٌفَُؤر 

ِنَئل َو  مُهَنوُرُـصنَی  ـال  اُوِلتُوق  ِنَئل  َو  مُهَعَم  َنوُجُرخَی  ـال  اوُـجِرخُأ  ِنَئل  [ 11  ] َنُوبِذاَکل مُهَّنِإ  ُدَهـشَی  ُهّللا  َو  مُکَّنَرُـصنََنل  ُمتِلتُوق  نِإ  َو  ًادـَبَأ  ًادَـحَأ 
ًاعیِمَج مُکَنُوِلتاُقی  ال  [ 13  ] َنوُهَقفَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهّللا  َنِم  مِهِروُدُص  ِیف  ًۀَبهَر  ُّدَـشَأ  ُمتنََأل  [ 12  ] َنوُرَصُنی َُّمث ال  َرابدَألا  َّنُّلَُوَیل  مُهوُرَـصَن 

-1- نآرق [ - 14  ] َنُولِقعَی ٌموَق ال  مُهَّنَِأب  َِکلذ  یّتَش  مُُهبُوُلق  َو  ًاعیِمَج  مُُهبَـسَحت  ٌدـیِدَش  مُهَنَیب  مُهُـسَأب  ٍرُدُـج  ِءارَو  نِم  َوأ  ٍۀَـنَّصَُحم  ًيُرق  ِیف  ّالِإ 
ٌءيَِرب یِّنِإ  َلاق  َرَفَک  اّمَلَف  رُفکا  ِناسنِِإلل  َلاق  ذِإ  ِناطیَّشلا  ِلَثَمَک  [ 15  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َو  مِهِرمَأ  َلابَو  اُوقاذ  ًابیِرَق  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک   935

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 17  ] َنیِِملاّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِنیَدـِلاخ  ِراّنلا  ِیف  امُهَّنَأ  اـمُهَتَِبقاع  َناـکَف  [ 16  ] َنیَِملاعلا َّبَر  َهّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکـنِم 
َِکئلوُأ مُهَـسُفنَأ  مُهاسنَأَف  َهّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  [ 18  ] َنُولَمعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  َو  ٍدَِـغل  تَمَّدَـق  اـم  ٌسفَن  رُظنَتل  َو  َهّللا  اوُقَّتا 

یلَع َنآرُقلا  اَذه  انلَزنَأ  َول  [ 20  ] َنوُِزئافلا ُمُه  ِۀَّنَجلا  ُباحصَأ  ِۀَّنَجلا  ُباحصَأ  َو  ِراّنلا  ُباحصَأ  يِوَتسَی  -1-595 ال  نآرق [ - 19  ] َنوُقِسافلا ُمُه 
َو ِبیَغلا  ُِملاع  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهّللا  َوُه  [ 21  ] َنوُرَّکَفَتَی مُهَّلََعل  ِساّنِلل  اُهبِرضَن  ُلاثمَألا  َکِلت  َو  ِهّللا  ِۀَیـشَخ  نِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَتیَأََرل  ٍلَبَج 

ِهّللا َناحبُـس  ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا  ُزیِزَعلا  ُنِمیَهُملا  ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهّللا  َوُه  [ 22  ] ُمیِحَّرلا ُنمحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلا 
[ - 24  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینـسُحلا  ُءامـسَألا  َُهل  ُرِّوَصُملا  ُئِرابلا  ُِقلاخلا  ُهّللا  َوُه  [ 23  ] َنوُکِرُشی اّمَع 

رپ نآ  هک  هوجع  زجب  امرخ  عاونا  ٍۀَنِیل »  » يراگزاسان ینمـشد و  ینعمب  هّقاشم  ردصم  زا  اوُّقاَش » : » تاغل ینعم  هحفص 215 ]  ] 701-1- نآرق
ینعی فجوا  زا  ُمتفَجوَأ » . » داد رارق  هرهب  تمینغ و  ار  یلام  ینعی  جارخ  تمینغ و  ینعم  هب  ئیف  زا  َءافَأ » . » دنـسپان تسا و  فـالغ  رد  هدـش 

. یگریچ هیامرـس ، دـنهدیم ، تسدـب  تسد  هـچنآ  لاد  مـض  اـب  ًۀـَلوُد » . » ندرک برطـضم  نداد و  تـکرح  يدـنتب  بـسا و  ندـناود  دـنت 
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ای يراتفرگ  زا  هدـننک  هدوسآ  ینعم  هب  تسا  ادـخ  ياهمان  زا  نمیهم » . » بیع صقن و  ره  زا  هزیکاپ  سوّدـق »  » هدـنکارپ قّرفتم و  عّدـصتم » »
-147- نآرق -78-69- نآرق -23-13- نآرق . - هدش هدرمش  راکتـسرد  نیما و  ای  نایمدآ و  گرم  يزور و  راکردنا  تسد  دهاش و  ینعمب 
ره تسا ز  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  نانمؤمب 1  نابرهم  ناگمهب  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  329-320- نآرق -247-235- نآرق -155
زا زیخاتـسر  يهنومن  نیتسخن  يارب  ار  دوهی  نارفاـک  هک  تسا  ومه  میکح 2 و  تسا و  زیزع  وا  هک  درمـش  كاـپ  ار  يادـخ  یمک  یتشز و 

تسا و يدنوادخ  تشونرس  ریگولج  ناشاههعلق  دنتشادنپیم  اهنآ  هچ  درک  ردبرد  ناشراید  رهـش و  زا  تبون  نیلّوأب  ای  درک . ردب  نامناخ 
دمآ و ناشرس  رب  ّقح  نامرف  دنتـشادن  نامگ  دوخ  هک  يوس  نآ  زا  سپ  دنوش . نورب  دوخ  هاگیاج  زا  هک  دیدربیمن  نامگ  ناناملـسم  امش 

تردق و   ] دیریگ دنپ  نادنمدرخ  يا  سپ  دندرکیم . ناریو  اههناخ  ناناملـسم  تسدب  دوخ و  تسد  اب  هک  دنکف  ناشاهلد  رد  یـسرت  نانچ 
رگید يارـسب  درکیم و  ناشراتفرگ  اـیند  هب  هظیرق ] ینب  وچمه   ] هّتبلا دوب  هدرکن  ناشتشونرـسب  يردـبرد  دـنوادخ  رگا  3 و  دینادب ] ّقح 

. دنیب رازآ  یتخسب  دنک  نینچ  سک  ره  دندرک و  هضراعم  ربمغیپ  ادخ و  اب  هک  تسا  ورنآ  زا  اهیراتفرگ  هکنیا  دوب 4 - ناشبیصن  شتآ  رازآ 
هراچیب راوخ و  ار  ناراکدب  دوش ] یهار  ره  زا   ] ات دوب  ّقح  نامرفب  یگمه  دیدراذگ  ياجب  دـیدیرب و  ناشنانب  امرخ  زا  هچنآ  هک  دـینادب   5

نآ سپ  . ] دـیتخاتن شنتفرگ  هب  يرتـش  بسا و  دوـبن و  یجنر  نآ  رد  ار  امـش  دیـشخب  شربـمغیپ  هب  ادـخ  ناـشیا  لاوـما  زا  هچنآ  دنک 6 و 
هحفص زا [  ادخ  هچ  ره  تسا 7 و  اناوت  يزیچ  رهب  وا  هک  دنک  هریچ  ار  شربمغیپ  دهاوخ  هک  ره  رب  دنوادخ  و  تسا ] ربمغیپ  يهژیو  اهتمینغ 

هارب ناـگراچیب و  ناردـپیب و  ربـمغیپ و  تسا و  ادـخ  صتخم  یگمه  داد  شربـمغیپ  هـب  نارفاـک  ياـهیدابآ  هـکنیا  مدرم  يهیامرـس  [ 216
دینک يراد  دوخ  دادن  هچنآ  دیریذپب و  داد  امشب  ربمغیپ  هچنآ  سپ  ددرگن  تسدب  تسد  نارادهیامرـس  نایم  رد  لاوما  هنوگنیا  ات  ناگدنام 

دناهدرک ناشنوریب  هناخ  زا  هک  تسا  ریقف  نیرجاهم  لام  اههیامرس  هکنیا  تسا 8 و  تخس  وا  رازآ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  و  دیوش ] یضار  [و 
. دننکیم شربمغیپ  ادخ و  يرای  دنهاوخیم و  وا  شـشخب  دنیادخ و  يدونـشوخ  لابندب  اهنآ  تسا و  هدش  هتفرگ  ناشتسد  ناشلاوما ز  و 

ياج لدـب  نامیا  دنتـشاد و  ياج  هنیدـم  رد  نیملـسم  ربمغیپ و  زا  شیپ  هک  ناسک  نآ  دننایوگتـسار 9 و  یتسرد ] هب   ] هک دـنناسک  نینچ  و 
دوخ هچرگا  دنباین و  لدب  يزاین  جنر و  اهنآب  دنوادخ  شـشخب  زا  دنرادیم و  تسود  تفر  ناشيوسب  درک و  نطو  كرت  سک  ره  دـنداد 

دندوبن نوچ   ] دنوش ادیپ  ناشیا  زا  سپ  هک  اهنآ  تسا 10 و  راگتسر  دنامب  رود  نینچ  یلیخب  سک ز  ره  و  دننیزگرب . ار  اهنآ  دنوب  دنمزاین 
لد هنیک  ار  ام  دـندوب و  ولج  ام  نامیاب ز  هک  ام  ناردارب  مه  زرمایب و  ار  ام  اراگدرورپ  دـنیوگ : ضوع ] رد  دـننک  کـمک  لاـم  ناـجب و  اـت 

ار ز امـش  رگا  دنیوگ : دوخ  نیدیب  دوهی  ناتـسودب  هک  رگن  لد  دـب  قفانم و  مدرمب  نکل  ینابرهم 11  هدنـشخب  وت  انامه  هک  نکم  نینمؤمب 
هک تسا  هاوگ  دنوادخ  یلو  مینک . ناتکموک  دنگنجب  امش  اب  رگا  میربن و  امش  ینمشدب  سک  نامرف  میئامش و  اب  ام  دننک  نوریب  نامناخ 
مه رگا  دننکن و  اهنآ  يرای  نالد  دب  هکنیا  دنگنجب  اهنآ  اب  رگا  دننامب و  ياج  رب  نانیا  دـننک  نوریب  ار  اهنآ  رگا  هچ  دنیوگ 12  غورد  اهنآ 
رد ناناملـسم  امـش  هک  دـندرخیب  نانچ  نیقفانم  هکنیا  دنکن 13  ناشیا  يرای  سک  سپـس  دـنزیرگب و  دـننک و  تشپ  دـنور  ناشکموکب 

رگدکی ولجب  ناشورین  راوتسا و  ياههعلق  نوردب  ای  اهراوید و  سپ  زا  زج  دنیاین  ناتگنجب  ناگمه  هک  دیئادخ 14  زا  رتهوکش  اب  ناشلد 
دننامه نالد  دب  هکنیا  ناتساد  دنباین 15  رد  تسردان  تسرد و  هار  نوچ  تسا  ادج  مه  اهلد ز  یلو  دنمهارف  مهب  يرادنپ  هک  دیامن  تخس 

شیپ هب  كاندرد  يرازآ  مه  دندیـشچ و  هحفـص 217 ] دوخ [  دب  ماجنا  رـس  ربیخ ] ای  ردـبب   ] دـندوب و ناشیا  زا  شیپ  یمک  هک  تسا  اهنآ 
: دیوگ درک  اهر  دوخ  نید  وا  نوچ  شاب و  نیدیب  دیوگ : یمدآب  هک  تسا  ناطیـش  ناشناتـسود ، اب  نالد  دـب  هکنیا  راتفر  يهنومن  دنراد 16 

سپ تسا 18  ناراکمتس  يازس  هک  تسا  یگشیمه  شتآ  ناشود  ره  ماجنا  رس  مکانسرت 17 و  نایناهج  راگدرورپ  زا  هک  مرازیب  وت  زا  نم 
دوش سرت  ادخ  دب  ماجنا  رس  زا  ات  دراد  هتخودنا  هچ  زیخاتسر  يادرف  هک  دنک  هشیدنا  نآ  سک  ره  دیـشاب و  راگزیهرپ  ّقح  هارب  نینمؤم  يا 

ناسک نینچ  هتبلا  دـندش و  ربخیب  دوخ  هک ز  ات  دـندرک  شومارف  ادـخ  دای  هک  دیـشاب  نامدرم  نآ  هن ز  دوب 19 و  هاگآ  وا  دـینک  هچنآ  هچ 
رگا هک  دینادب ] نآرق  هکنیا  تردق  مدرم  يا   ] دنراگتسر 21 نایتشهب  هک  دنـشابن  ناسکیب  شتآ  تشهب و  نارای  سپ  راکدب 20  دنقساف و 
راـک يهشیدـنا  رد  اـت  میرآ  مدرم  يارب  هک  تسا  یناتـساد  هکنیا  دـننیب . شادـخ  سرت  زا  هدیـشاپ  مـه  مرن و ز  مـیرآ  دورف  هوـک  رب  ار  نآ 
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تسا و ناوارف  وا  شـشخب  تسا و  راکـشآ  ناهن و  ياـناد  تسین و  هدـننیرفآ  وا  زج  هک  تسا  وا  دـنوادخ  هک  دـننادب  دنشاب 22 و  شیوخ 
دشاب هاوگ  یتسارب  درادب و  هدوسآ  هک  تسرد  كاپ  هاشداپ  تسا  وا  تسین . ادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  تسا  وا  تسا 23  ناگدنبب  نابرهم 
دیدپ يهدننیرفآ  تسا  وا  دننک 24  شزابنا  هچنآ  زا  وا  تسا  كاپ  هچ  زیچ و  ره  رترب ز  دـناسر و  یتسرد  هب  ار  یمک  ره  تسا و  یمارگ  و 

رترب تسا  وا  هک  درامـش  شکاـپ  تسا  نیمز  اهنامـسآب و  هـچنآ  تـسا و  وا  يهتـسیاش  کـین  ماـن  هـمه  رگتروـص و  دـنبهرهچ و  يهدـنرآ 
هکنیا ساّبع  نبإ  و  تسا . هیآ  راهچ  تسیب و  اـهیراق  قاـّفتاب  تسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  راکتـسرد .

و دـمآ . دورف  ناشراک  ماـجنا  رـس  ریـضن و  ینب  يارب  هروس  هکنیا  يهمه  دـنتفگ : نیرّـسفم  فشک : دـیمانیم . ریـضن  ینب  يهروس  ار  هروس 
ناشتکوش مه  ناشدارفا و  ریـضن  ینب  دندوب و  تسرپ  تب  دوهج و  هک  دندوب  لیئارـسا  ینب  زا  هلیبق  ود  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  دـناهتفگ :

نب بعک  مانب  دنتشاد  یـسیئر  و  هرهز ، مان  هب  دنتـشاد  راوتـسا  ياهراصح  اههعلق و  هنیدم  زا  هلـصاف  لیم  کی  رد  دوب و  هظیرق  ینب  زا  شیب 
اب هورگ  ود  ره  دنشابن و  نیملسم  اب  گنجب  هک  دنتـسب  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  اهنآ  هحفص 218 ] دش [  دراو  هنیدمب  ربمغیپ  نوچ  فرـشا و 

نامه دّمحم  هک  ادخب  دنگوس  دنتفگ : اهنآ  داد  تسکـش  ار  نارفاک  ربمغیپ  ردب  گنج  رد  نوچ  دننک . راتفر  افـص  حلـص و  رد  زا  رگدـکی 
لد ود  اـهنآ  دیـسر  ناناملـسمب  یتسکـش  دوب و  دـحا  گـنج  هک  دـعب  لاـس  دوشن . هریچ  وا  رب  سک  تسا و  هتفگ  تاروت  هک  تسا  ربمغیپ 

دّمحم اب  ارچ  هک  دیـسر  اهنآب  همان  هّکم  نارفاک  زا  دـنتفرگ و  لد  هب  ناناملـسم  ینمـشد  دنتـشگرب و  هتـشذگ  رد  دوخ  يهتفگ  زا  دـندش و 
دجـسم رد  دنتفر و  هّکمب  دوهی  رفن  لهچ  اب  بعک  ناشسیئر  هک  دوب  هکنیا  میئآ . امـش  گنجب  ام  دیگنجن  وا  اب  رگا  و  دیتسب ! حلـص  نامیپ 

بیغ زا  دنتشگرب و  هنیدمب  اهنآ  دننکن . نامیپ  هکنیا  فالخ  دنشاب و  هناگی  ربمغیپ  اب  گنج  ینمشد و  رد  هک  دنتسب  نامیپ  شیرق  اب  مارحلا 
تشک ار  وا  ات  داتسرف  ار  هملسم  نب  دّمحم  ترضح  نآ  دنداد و  شروتسد  فرـشا  بعک  نتـشکب  دندرک و  رادربخ  نامیپ  نآ  زا  ار  ربمغیپ 

ار ام  سیئر  دّـمحم  يا  هک  دـندرک  دایرف  داتفا  ناشیاب  اهنآ  مشچ  نوچ  تفر  ریـضن  ینب  گـنجب  ناناملـسم  اـب  ربمغیپ  بعک  گرم  زا  سپ 
دنتسشن و اههعلق  رد  اهنآ  دیشاب . هنیدم  نیمز  رد  دیابن  هک  دیورب  نیمزرس  هکنیا  زا  دومرف : ترـضح  نآ  يراذگیمن ! نامهدوسآ  یتشک و 

دیرادنرب دّمحم  اب  گنج  زا  لد  دیـشاب و  رادیاپ  دوخ  راک  رد  هک  داد  ماغیپ  اهنآ  هب  قفانم  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  دـندش و  گنج  يهدامآ 
ایب ام  کیدزن  دوخ  نادرم  زا  رفن  هس  اب  دـنداد : ماغیپ  ربمغیپ  هب  دندیـشیدنا و  ياهلیح  نایم  هکنیا  رد  مینکیم . ناتکمک  میئامـش و  اب  ام  هک 

ناملـسم یگمه  اـم  دـنوش  ناملـسم  دندنـسپب و  رگا  دنونـشب و  وـت  نخـس  اـت  مینک  هناور  زین  دوـخ  نادنمـشناد  راـبحا و  زا  رفن  هس  اـم  هک 
دیماب ربمغیپ  دنزاتب . ترضح  نآ  رب  ناهگان  ات  دنتـشادرب  رجنخ  دوخ  اب  دندش  هناور  ربمغیپ  نخـس  ندونـش  يارب  هک  رفن  هس  نآ  میوشیم .

هب ار  دوخ  باتـشب  ناملـسم  نآ  تسا  راـک  رد  ياهلیح  نینچ  هک  داد  ربـخ  دوخ  ناملـسم  ردارب  هب  يدوهی  ینز  هک  دـش  هناور  اـهنآ  ناـمیا 
و تفرگ . هرـصاحمب  ار  اهنآ  زور  کی  تسیب و  دروآ و  ناشیاب  يور  یهورگ  اب  تشگرب و  ترـضح  نآ  درک  شهاـگآ  دـناسر و  ربمغیپ 

شهاوخ تشگ و  راوشد  راک  كانـسرت و  تخـس  دـندش و  دـیماان  تبقاع  دـندرک و  يرادـیاپ  ناقفانم  يراـی  دـیماب  هحفـص 219 ] اهنآ [ 
يهزادـناب ناشراوناخ  هس  ره  هک  دـش  هکنیا  رب  شزاس  و  دـیرادن . هراچ  دـینک  راید  هکنیا  كرت  هکنیا  زج  دومرف : ربمغیپ  دـندرک . شزاـس 

ِلـهَأ نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرخَأ  . » دـشابن هرهب  نآ  رد  ار  اـهنآ  دـنامب  هچنآ  دـنربب و  دـنراذگ و  رتـش  رب  دـنناوتب  لاوما  زا  هچنآ  رتـش  کـیراب 
ینعم رد  درک و  نوریب  ناشنطو  هناخ و  هعلق و  زا  ار  ریـضن  ینب  دوهی  ربمغیپ  هک  داد  نامرف  دنوادخ  ینعی  عمجم :  2 مِهِرایِد »- نِم  ِباتِکلا 

ماش نیمزرسب  ناشندش  مهارف  هنیدم و  زا  يردبرد  راب  لّوا  ینعی  دناهتفگ : یئاّبج  يرهز و  ساّبع و  نبإ  - 1 تسا : فالتخا  رشحلا » لّوا  »
. دـیورب نیمزرـس  هکنیا  زا  دومرف : اـهنآب  ص ]  ] ربـمغیپ نوچ  تفگ : ساـّبع  نبإ  و  دوب . دـهاوخ  زیخاتـسرب  رگید  تبون  دوـب و  تبوـن  هکنیا 
زا هک  اهنآ  يهمه  زا  نوچ  نطو  كرت  راب  نیلّوا  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  یخلب  - 2 72-1- نآرق . - رشحم نیمزب  دومرف  میور ! اجک  دنتفگ 
رد ینعی  تسا : هتفگ  بابر  نب  ناـمی  دندرک 3 - نوریب  نادوهی  رگید  اهنآ  زا  سپ  دندوب و  رتولج  ریـضن  ینب  دـندش  جارخا  برعلا  ةریزج 

اهنآ يوسب  دوخ  نوشق  اب  بعک  نتشک  زا  سپ  هک  ربمغیپ  رخف : دش . مهارف  حتف  شیاشگ و  ص ]  ] ربمغیپ يارب  اهنآ  اب  گنجب  عورش  نیلّوا 
تلهم دـناهتفگ : یـضعب  دـندش و  گـنج  يهداـمآ  اـهنآ  دـیورب ، نیمزرـس  هکنیا  زا  دومرف  دیـسر  اـهنآب  نوچ  دوب و  راوس  یغـالا  رب  تفر 
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امـش اب  ناناملـسم  رگا  دیورن و  نوریب  دوخ  ياج  زا  داد : ماغیپ  اهنآب  ّیبا  هّللا  دبع  دـننک . هدامآ  نتفر  يارب  ار  دوخ  زور  هد  ات  هک  دنتـساوخ 
کی تسیب و  ات  دندرک و  یگداتـسیا  دندروخ و  لوگ  ماغیپ  هکنیا  زا  اهنآ  میئایب . امـش  اب  مه  ام  دـیورب  رگا  میـشاب و  ناتکمک  ام  دـنگنجب 

تفریذپن ربمغیپ  دندومن و  شزاس  شهاوخ  دندش و  دـیماان  نیقفانم  يرای  زا  دـنکفا و  ناشلد  رد  سرت  دـنوادخ  دـندنامب و  هعلق  رد  بش 
هحفص مه [  ياهفیاط  دنتفر و  ربیخب  اهنآ  هک  بطخا  نب  ّییح  قیقحلا و  یبا  ياههداوناخ  رگم  دنتفر  ماش  يوسب  اهنآ  هنیدم و  زا  چوک  زج 

سپ ترجه  مراهچ  لاس  لئاوا  رد  ریضن  ینب  يهثداح  نآرقلا : لالظ  یف  تسا . لوق  جنپ  رشحلا » لّوا   » زا دوصقم  رد  و  دنتفر . هریحب  [ 220
ینب اب  هنیدـمب  ترـضح  نآ  دورو  لّوا  داد  رارق  بجومب  هک  دـش  نآ  زا  راک  هکنیا  زاـغآ  دوب و  بازحا  گـنج  زا  شیپ  دـحا و  گـنج  زا 
رکب وبا  رمع و  ّیلع و  هک  دوخ  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  هد  اب  ربمغیپ  دندادیم  اهنآ  دندوب  هدش  هتشک  هک  ار  رفن  ود  ياهبنوخ  یتسیاب  ریضن 

دندرک هدعو  دنتفگ و  دمآ  شوخ  دندید  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دـنتفر و  اهنآ  هاگیاج  يوسب  اهبنوخ  تفایرد  يارب  دـندوب  نایم  نآ  رد  زین 
زا دنتفگ : رگدـکی  اب  دوب  هتـسشن  اهنآ  زا  يراوید  ياپ  ربمغیپ  نوچ  دنتـشاد . ترـضح  نآ  نتـشک  يهشیدـنا  لد  رد  و  دـنهدب ، ار  لام  نآ 

بلطواد بعک  نب  شاحج  نب  ورمع  مانب  يدوهی  دـینک . شدوباـن  دـینز و  وا  رـس  رب  یگنـس  راوید  يـالاب  زا  هک  دـیباین  رتهب  یتصرف  نینچ 
نوچ دش و  دنلب  ياج  زا  ياهناهبب  دناهدیـشیدنا ، وا  يارب  يدب  نینچ  هک  دش  ماهلا  ربمغیپ  هب  دزادنیب . گنـس  ات  تفر  الاب  دـش و  راک  هکنیا 

ینکـش و نامیپ  لاـبند  هب  و  تسا . هتـشگرب  هنیدـمب  دـش  مولعم  دنتـشگ  ترـضح  نآ  یپ  رد  اـهنآ  درک  رید  دـش و  ناـهنپ  ناراـی  مشچ  زا 
اـهبوشآ و رد  هـک  دـندوب  نوراـه  دـالوا  لیئارـسا  ینب  زا  ياهتـسد  ریـضن  ینب  دوعـسلا : وـبا  تـفر . اـهنآ  گـنجب  ربـمغیپ  اـهنآ  یـشیدنادب 

یـسک هاـگنآ  اـت  هـک  دـندوب  ياهریت  زا  اـهنآ  نوـچ  و  دوـعوم . ربـمغیپ  كرد  يارب  دـندرک  ترجاـهم  هنیدـمب  لیئارــسا  ینب  ياـهیراتفرگ 
دندوب یهورگ  نیلّوا  اهنآ  ینعی  ِرـشَحلا » ِلَّوَِأل  : » هدش هتفگ  دننک ، چوک  دوخ  ياج  زا  دندش  راچان  دوب  راب  نیلّوا  دوب و  هدرکن  ناشردـبرد 

- ُثیَح نِم  ُهّللا  ُمُهاتَأَف   » 332-312- نآرق . - دوب رمع  نامزب  رخآ ، دوب و  راب  هکنیا  اهنآ  يردبرد  لّوا  ای  و  دندرک ، ناشنوریب  هنیدـم  زا  هک 
ینعی فشک :  33-1- نآرق . - تسا هداد  تبـسن  دوخب  دنوادخ  دمآ  دوهی  رـس  رب  ص ]  ] ربمغیپ تسدـب  هچنآ  هیآ  هکنیا  رد  عمجم :  2 خلا »

َنُوبِرُخی [ » هحفص 221 دنکفا [ . ناشياهلد  رد  هک  دوب  ادخ  يوس  زا  یسرت  بجوم  دمآ و  ناشرس  رب  هک  دوب  یئادخ  نامرف  بعک  نتـشک 
دوب بوخ  دنـسپ و  ناشاههناخ  زا  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  2 خلا » مُهَتُوُیب -

جاّجز دنناسرب 2 - اجنآ  نوردب  ار  دوخ  ات  دندرکیم  بارخ  راصح  نوریب  زا  ناناملـسم  دتفین و  ناناملـسم  تسدـب  ات  دـندرک  ناریو  دوخ 
يهطـساو هب  ینعی  دـندروآ 3 - رد  ناناملـسم  یبارخ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ياـههناخ  ینکـش  ناـمیپ  راـتفر و  هـکنیا  اـب  ینعی  تـسا : هـتفگ 

« َنُوبِرُخی  » يهلمج و  دـندرک . ناشبارخ  هناخ  ناناملـسم  گنج  يهطـساوب  دـندرکیم و  بارخ  ناشیاههناخ  دوخ  هک  اـیوگ  ینکـشنامیپ 
اهر هناریو  ار  یئاج  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  لاعفا  نزو  رب  بارخا  تسا : هتفگ  وا  تسا و  رمع  وبا  تئارق  ار  دـیدشت  ءاخ و  حـتف  اب  َنُوبِرُخی » »
هدـش هدـناوخ  زین  ققاشی »  » فاق ود  تروصب  فیفخت  اب  َهّللا » ِّقاَُشی   » يهلمج و  تسا . ندرک  ناریو  ینعمب  لـیعفت  نزو  رب  بیرخت  دـننک و 

زا دـندرک : ماـغیپ  اـهنآب  نیقفاـنم  تسا : هـتفگ  لـتاقم  رخف :  809-790- نآرق -579-566- نآرق -565-552- نآرق -25-1- نآرق . - تسا
رذـگ هار  اههچوک و  ولج  نآ ، گنـس  بوچ و  اـب  دـندرکیم و  بارخ  ار  اـههناخ  اـهنآ  دـیدنبب . ار  اـههچوک  ولج  دـیورن و  نوریب  اـههعلق 

. دنربب دـننک و  راب  هک  دـننکب  دنتـشاد  اههناخ  رد  بوخ  رد  بوچ و  هچنآ  ات  دـندرکیم  بارخ  ینعی  دـناهتفگ : و  دنتـسبیم . ار  ناناملـسم 
هک اهزیچ  رگد  نتخانش  يارب  تسا  اهراک  رد  ندش  نیبکیراب  رابتعا  ینعم  اریز  دیریگب  دنپ  نادنمدرخ  يا  ینعی  عمجم :  2 خلا » اوُِربَتعاَف - »

اهنآ يهیامرـسب  ندیـسر  نارفاک و  رب  ناناملـسم  یگریچ  دـیون  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  و  تسا . اـهنآ  دـننامه 
هکنیا تفگ و  تسار  تفگ  هچنآ  هک  دـیریذپب  ترـضح  نآ  نانخـس  دـیریگب و  دـنپ  هثداـح  هکنیا  زا  سپ  دـش  ماـجنا  تسرد  دوب و  هداد 

ساـیقب یگتـسباو  چـیه  راـبتعا  اریز  ار  نید  رد  ساـیق  هب  لـمع  یتسرد  دـناسریمن  يور  چـیه  هب  هیآ  هکنیا  و  تسا . وا  يربمغیپ  يهناـشن 
دجنـسب نآب  ار  يرگید  دـهد و  رارق  لصا  ار  نآ  ات  تسین  بلطم  ود  زا  یکی  حـیجرت  رد  یهار  تسه  سایقب  دـقتعم  هکنآ  يارب  و  درادـن .

تـسا هدـش  نّیعم  مکح  سنج  ای  ندیـشک  و  هحفـص 222 ]  ] 14-1- نآرق  - هناـمیپ يارب  هک  ناـشرظن  رد  تسین  مولعم  اـبر  هنوـمن : يارب 
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تـسا یـسنج  دشاب  هچره  هک  تسا  هکنیا  يارب  تمرح  ایآ  دقن  لوپ  رد  زین  تسا و  یندروخ  سنج و  يارب  ای  دـناهتفگ و  یـضعب  هکنانچ 
لـصا هک  شجنـس  هکنیا  سپ  دناهتفگ ، رگید  تابجوم  یـضعب  تسا و  يرگید  زیچ  تمرح  كالم  ای  تسا  هدش  هداد  رارق  نمث  اهب و  هک 

نیاب ار  لوهجم  يهدنیآ  هک  تباث  تسا  یلـصا  ياهثداح  نآ  نوچ  هدنیآ  يارب  تسا  ياهثداح  زا  نتفرگ  دـنپ  رابتعا و  زا  ریغ  درادـن  تباث 
یتسرد رب  هیآ  هکنیا  تلالد  يهصالخ  رخف : دنرادن . لوهجم  یئاسانش  يارب  یهار  سایق  دراوم  رگید  ابر و  لثم  رد  یلو  دیجنـس . ناوتیم 

يور رهب  ترخآ  رد  ای  دـشاب  ایند  رد  هچ  دراد  لابندـب  يراتفرگ  رازآ و  نتـسکش  نامیپ  رفک و  تسا : هدـنامهف  هیآ  هک  تسا  هکنیا  سایق 
باذـع دـش ، ادـیپ  هلیح  رفک و  نوچ  هک  میدراذـگ  بلطم  هکنیا  رب  ار  رابتعا  سایق و  يهیاپ  نوچ  تسا و  باذـع  اب  بسانم  راک  ود  هکنیا 

هتفگ ساّبع  نبإ  - 1 تسا : فالتخا  ِراصبَألا » ِیلوُأ   » ینعم رد  و  ار . ساـیقب  لـمع  یتسرد  دـنامهفب  هیآ  هک  تسا  راوشد  دوشیم  مهارف  مه 
: یـسولآ دیدید . ار  هثداح  هکنیا  دیتشاد و  مشچ  هک  یناسک  يا  ینعی   436-417- نآرق : - تسا هتفگ  ءاّرف  نادنمدرخ 2 - يا  ینعی  تسا :
زا لاقتنا  روبع و  رابتعا  ینعم  و  اوُِربَتعاَف »  » تسا هتفگ  نوچ  تسا . زیاج  یعرش  ماکحا  رد  سایقب  لمع  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  تسا : روهشم 

يهمیرج هید و  يور  هکنیا  زا  یعرفب و  یلـصا  زا  تسا  یعرـش  مکح  ندنارذگ  هک  سایق  ینعم  تسا  نیمه  رگید و  يزیچب  تسا  يزیچ 
اهنآ يهید  هک  جنسب  ناتشگناب  ار  نادند  نتسکش  ینعی  ۀیواستم » اهتید  ّنا  یف  عباصالاب  اهمکح  ربتعا   » تفگ ساّبع  نبإ  ار  نادند  نتسکش 

زا دوصقم  سپ  دنتـسه . تمیق  کیب  همه  دـنرادن و  توافت  مه  ناتـشگنا  يهید  تسا  تمیق  کـیب  همه  اـهنآ  يهید  هکناـنچ  تسا و  ربارب 
هک تسا  هکنیا  روهشم  لالدتسا  باوج  و  رگید . بلطم  اب  یبلطم  شجنس  سایق و  تسا  نیمه  تسا و  مکح  ندناسر  ندنارذگ و  اوربتعا 

و ًةَربَِعل » َِکلذ  ِیف  َّنِإ   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تایآ  رد  هکنانچ  يرگیدب  یعوضوم  زا  یمکح  ندناشک  هن  تسا  نتفرگ  دـنپ  رابتعا  ینعم 
تربع رابتعاب و  تسا  هداد  روتسد  امب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یجافخ  و  هکنیا . هحفص 223 ]  ] 843-813- نآرق -118-104- نآرق  - دننام

ار نتفرگ  دنپ  مه  بلطم  هکنیا  زیچ و  هکنیا  رب  ار  دننامه  نآ  مکح  ندرک  راوتسا  شدننامهب و  يزیچ  ندناشک  ندنادرگرب و  ینعی  نتفرگ 
نمض هراشاب و  دنامهفیم و  ار  دنپ  ترابع  ظفلب و  سپ  تسا  دنپ  يارب  نخـس  عوضوم  نوچ  ار و  یعرـش  یلقع و  سایق  مه  دنامهفیم و 

يهدامآ دنتفر و  اههعلقب  اهنآ  دش و  دراو  ریضن  ینب  نیمز  رـسب  ربمغیپ  نوچ  فشک :  5 خلا » ٍۀَنِیل - نِم  ُمتعَطَق  ام  . » دـناسریم ار  سایق  راتفگ 
: دندرک دایرف  دندید  دوهی  دندش و  راک  ردنا  تسد  ناناملـسم  نوچ  دننازوسب  دنربب و  ار  ناشامرخ  ياهتخرد  دومرف  روتـسد  دندش  گنج 

وتب ادخ  يوس  زا  يراک  نینچ  هک  يراد  نامگ  ای  و  تسا ! امرخ  تخرد  ندیرب  یهاوخ  ریخ  رگم  یمانیم  هاوخ  ریخ  ار  دوخ  وت  دّمحم  يا 
داسف يراکهابت و  هکنیا  دنتفگ : ياهراپ  دندش  هتسد  ود  ناناملسم ، دش و  هدرزآ  هشیدنا و  رد  ربمغیپ  اهنآ  نانخس  زا  تسا ! هدیسر  روتـسد 

هیآ هکنیا  تسا ، اهنآ  ندرک  نیگمشخ  هار  راک  هکنیا  دنتفگیم : ياهتسد  تسا و  هدیـشخب  امب  ادخ  هک  دیربن  ار  اهنآ  و  تسا ، ضرإلا  یف 
دوهی ات  تسا  قح  نامرفب  ود  ره  دیراذگ  ياجب  ای  دیربب  رگا  هک  تسا  ادخ  نامرفب  ناناملسم  ربمغیپ و  راک  هک  دش  لزان  وگتفگ  هکنیا  رد 

رود و ياهیدابآ  نارفاـک  يهیامرـس  فرـصم  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : ساـّبع  نبإ  عمجم :  6 خـلا » ِِهلوُسَر - یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام   » دـنوش هراـچیب 
هک عبنی  هنیرع و  ربیخ و  دوب و  هنیدم  زا  هلصاف  لیم  هس  رد  هک  كدف  دندوب و  هنیدمب  ریـضن  ینب  هظیرق و  ینب  هک  دش  لزان  هنیدمب  کیدزن 

دنکیمن تمـسق  ربمغیپ  ار  لاوما  هکنیا  ارچ  دـنتفگ : مدرم  نوچ  دـنکب و  دـهاوخ  هچ  ره  هک  درک  ربمغیپ  يهژیو  دـنوادخ  ار  اـهنیا  يهمه 
870-835- نآرق -27-1- نآرق . - دمآ ریضن  ینب  لاوما  فرصم  يارب  ّطقف  هیآ  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  دمآ . اهنآ  خساپ  يارب  هیآ  هکنیا 

تـسدب ریـضن  ینب  ياههیامرـس  زا  هچنآ  دیدرکن  یجرخ  دیدربن و  يراوس  رتش  نتخات و  بسا  جنر  دـیدرکن و  یگنج  نوچ  ینعی  فشک :
زا يزیچ  راصنا  هب  درک و  شخب  نیرجاهمب  ار  نآ  ربمغیپ  دنک  شخب  دهاوخ  روج  رهب  ات  درک  هحفص 224 ] راذگاو [  شربمغیپب  ادخ  دمآ 

دعس بهو و  نب  ریمع  نب  نایفس  مانب  رفن  ود  ریـضن  ینب  دوهی  زا  هّمـص و  نب  ثراح  فینح و  نب  لهـس  هناجد و  وبا  رفن : هس  زجب  دادن  نآ 
نآ يارب  ناناملسم  هک  دوب  هیامرس  نآ  زا  ریـضن  ینب  لاوما  تفگ : رمع  و  دندنامب . دوخ  یگدنز  لام و  رـس  رب  دندش و  ناملـسم  بهو  نب 

تخادرپیم و نآ  زا  ار  دوخ  يهداوناخ  يهلاس  کـی  جراـخم  ترـضح  نآ  درک و  ربمغیپ  هب  يهژیو  ارنآ  ادـخ  دنتـشادن و  یجنر  گـنج و 
ریـضن ینب  يهیامرـس  نوچ  تسا  لاکـشا  هیآ  ینعم  دوصقم و  رد  رخف : دربیم . راکب  بسا  گـنج و  رازبا  ندرک  مهارف  رد  دـنامیم  هچنآ 
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نآ تمینغ  نوچ  دنراذگب  تمینغ  باسح  هب  دیاب  ار  لام  هکنیا  سپ  دمآ  تسدب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  ندش  هتشک  گنج و  هرصاحم و  لابندب 
هکنانچ دـیآ  تسدـب  جـنر  نودـب  هک  تسا  نآ  ئیف  دـشاب و  هتـشاد  يراوس  رتش  نتخات و  بسا  دـشاب و  راک  رد  یجنر  گنج و  هک  تسا 

ای دننک  دوخ  لام  نام و  ناخ و  كرت  هک  گنج  نودب  نیفلاخم  هیامرـس  زا  دهدب  شنید  لهاب  ادخ  هک  تسا  نآ  ءیف  تسا : هتفگ  يرهزا 
ار هکنیا  نیرّـسفم  هک  تسا  لاکـشا  نیمه  يارب  تسا و  ربمغیپ  لاـم  تسا  ئیف  هچنآ  تسا  هتفگ  هیآ  هکنیا  و  دـنهدب . یلاـم  تخادرپ  رارق 

يارب هیآ  هکلب  دـنتفر  ناشرـس  رب  رتش  بسا و  اب  دوب و  هرـصاحم  اـجنآ  رد  نوچ  تسین  ریـضن  ینب  يارب  هیآ  هکنیا  - 1 دناهتفگ : روج  ودـب 
يارب گنج  يراوس و  رتش  بسا و  جنر  داتفا و  ربمغیپ  تسدـب  اجنآ  ياههیامرـس  اهیدابآ و  دـندش و  هراوآ  اجنآ  مدرم  نوچ  تسا  كدـف 

رگد گنج و  رازبا  يارب  دنامیم  هچنآ  تخادرپیم و  دندوب  وا  يهدهعب  هک  اهنآ  دوخ و  جراخم  اجنآ  دمآ  رد  زا  ربمغیپ  و  دوبن . ناناملـسم 
وبا تسا : هدیـشخب  شترـضحب  ار  كدف  ربمغیپ  هک  درک  اعّدا  مالـس  اهیلع  همطاف  تفر  ایند  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دربیم و  راکب  نآ  مزاول 

نمیا و ما  سپ  منادـب  وت  لاـم  ار  نآ  هک  تسین  اور  تسین و  نم  مولعم  وت  نخـس  یتسرد  یلو  نم  شیپ  یمدرم  نیرتیمارگ  وت  تفگ : رکب 
 ] ار شیهاوگ  ناوتب  عرـش  رد  هک  روایب  يدهاش  تفگ : رکب  وبا  دـنداد . تداهـش  ترـضح  نآ  دوسب  ربمغیپ  يهدـش  دازآ  نامالغ  زا  یکی 
مه وا  دادیم  ار  ناشجراخم  نآ  دـمآ  رد  زا  ربمغیپ  هک  اهنآب  درب و  راکب  ربمغیپ  شورب  ار  نآ  وا  دوبن  یـسک  نوچ  تفریذـپ . هحفص 225 ]
ّیلع رایتخا  رد  ارنآ  رمع  دربیم ، راکب  گنج  رد  يراوس  يهلیـسو  گـنج و  رازبا  يارب  دـنامیم  هچنآ  دادیم و  اـهنآب  ناـشجراخم  ردـقب 

ناناملسم میزاینیب و  نآ  زا  ام  دومرف : دنادرگرب و  رمع  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ّیلع  وا  نارود  رخآ  رد  دناسر و  فرـصم  نامهب  هک  دراذگ 
راهچ ره  سپ  درک  جرخ  شور  نامهب  دیسر  تفالخب  هک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  درکیم و  جرخ  هنوگ  نامهب  زین  نامثع  دنتـسه و  واب  دنمزاین 

ناناملـسم دوب و  هنیدم  کیدزن  اهنآ  يدابآ  هک  تسا  ریـضن  ینب  لاوما  يارب  هیآ  هکنیا  دوب 2 - یکی  نآ  فرـصم  رد  ناششور  اوشیپ  رفن 
نآ هک  دـش  ربمغیپ  ّصتخم  اجنآ  يورنیا  زا  دوبن  يراوس  جـنر  نآ  رد  ار  یـسک  دوب و  راوس  يرتش  رب  هک  ربمغیپ  ریغ  دـنتفر  اج  نآـب  هداـیپ 

7 خـلا » يرُقلا - ِلهَأ  نِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  . » داد زین  اهنآب  دـندوب  ریقف  هک  يراصنا  رفن  هس  زجب  درک  شخب  نیرجاهم  ناـیم  ترـضح 
دشاب و هنارـس  هک  تسا  هیزج  دوصقم  - 1 تسا : لوق  هس  تسا  هدـش  هیانک  اـم »  » يهملکب هیآ  هکنیا  رد  هک  هیامرـس  زا  دوصقم  رد  يربط :

یگنج تمینغ  دوصقم  صاخـشا 2 - لاوما  ربارب  رد  دـشاب  ناطلـس  تایلام  هک  تسا  جارخ  و  دریگیم . دارفا  ربارب  رد  ناطلـس  هک  تاـیلام 
شزاس رگدـکی  اب  دـنهدیم و  رارق  حلـص  طرـش  ناناملـسم  اب  نارفاک  هک  یلاوما  نآ  دـنروآیم 3 - گنچب  گنج  اب  ناناملـسم  هک  تسا 

ینب مشاه و  ینب  هک  تسا  ربمغیپ  ناـشیوخ  یبرقلا » يذ   » زا دوصقم  و  دنـشابن . رگدـکی  محازم  دـنهدب و  لاـم  هزادـنا  نـالف  هک  دـننکیم 
يهلمج ینعم  و  دنهدیم . نت  یئادگ  يراوخب  هک  دنتسه  رادان  هک  اهنآ  نیکاسم »  » تسا و ناناملـسم  ریقف  لافطا  یماتی »  » دنـشاب و بلطم 

هاگ درب و  راکب  دوخ  يهتساوخب  سک  ره  هک  دتفین  ناراد  هیامرـس  تسدب  ات  میدرک  مدرم  هکنیا  ّصتخم  ار  لام  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  دعب 
ادخ هچنآ  ینعی  عمجم :  56-1- نآرق . - دوشن نوگرگد  هک  میدرک  نّیعم  یـشور  امـش  يارب  ام  یلو  دنک  دوخ  جرخ  هاگ  دهد و  ریخ  هارب 

يارب یـشخب  دهد و  نامرف  دـهاوخ  فرـصم  رهب  هک  تسا  ادـخ  لام  نآ  هحفـص 226 ] زا [  یـشخب  داد  اهیدابآ  نآ  مدرم  ياههیامرـس  زا 
اهنآ مه  لیبس  نبإ  نیکـسم و  میتی و  زا  دوصقم  دنـشاب و  مشاه  ینب  زا  هک  ربمغیپ  ناشیوخ  هداوناـخ و  يارب  یـشخب  هدیـشخب و  شربمغیپ 
هیقب و  یبرُقلا » ِيَوذ   » زا دوـصقم  هک  تسا  هدرک  لـقن  ع ]  ] نیدـباعلا نیز  ترـضح  زا  رمع  نـب  لاـهنم  و  دنـشاب . مشاـه  ینب  زا  هـک  تـسا 
هارب نانیکـسم و  نامیتی و  يهمه  دوصقم  دـناهتفگ : اهقف  مومع  یلو  تسا . تیب  لها  ام  زا  ناگدـنام  هارب  نانیکـسم و  نامیتی و  ناشیوخ و 

تشگرب ینعمب  ئیف  زا  ّقتشم  َءافَأ » : » فشک  342-325- نآرق . - تسا هدش  تیاور  زین  ام  ياهماما  زا  ینعم  نیمه  دنناناملـسم و  ناگدنام 
ای نامیپ  حلـص و  ربارب  رد  لام  لثم  هدربن  جـنر  هدرکان و  گنج  دـسریم  نیملـسمب  نارفاک  زا  هک  تسا  هیامرـسنآ  ینعمب  نید  رد  تسا و 

یـضعب و  دـنرادن . ثراو  دـنراذگیم و  ثراب  هک  یلام  ای  هیامرـس  تراجت و  دوس  کی  هد  ای  هیزج  ای  لاوما  ندراذـگ  ياـجب  اـهنآ و  رارف 
ینب لاوماب  تسا  صوصخم  لّوا  تیآ  دـیآیم و  ناناملـسم  گنچب  گنج  ریغ  زا  هک  تسا  یلاوما  ئیف و  مومع  يارب  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ :

و تسا . هدش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هک  تسا  نامه  میـسقت  زرط  نداد  ناشن  يارب  مود  تیآ  تسا و  یکی  ود  ره  دناهتفگ : ياهدـع  و  ریـضن .
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ناج لام و  ندرک  كاپ  يارب  هک  نآ  دـننام  تاـکز و  لـثم  تاقدـص  - 1 تسا : هتـسد  هس  دـسریم  مکاح  تسدـب  هک  یلاوما  یّلک  روطب 
دسریم ناناملسمب  نارفاک  زا  هک  ئیف  دسریم 3 - ناناملسم  گنچب  گنج  رد  نارفاک  نتسکش  يهلیـسوب  هک  یگنج  تمینغ  دنهدیم 2 -
ماکحا رد  و  خـلا » ِءارَقُفِلل - ُتاقَدَّصلا  اَـمَّنِإ   » تسا هتفگ  هک  تسا  ناـمه  تاقدـص  رد  لاوما  هکنیا  فرـصم  و  زاـت . تخاـت و  گـنجیب و 

هیآ هکنیا  هکنآ  ات  خـلا » ِهِّلل - ُلافنَألا  ُِلق   » هیآ هکنیا  بجومب  دوب  ص ]  ] ربمغیپ رایتخاب  یتّدـم  ات  یگنج  مئانغ  و  تسا ، هدـش  نیعم  تاـکز 
-1190- نآرق -1146-1121- نآرق -998-964- نآرق -14-6- نآرق . - دشیم راتفر  نآ  بجومب  و  خلا » ُمتِمنَغ - امَّنَأ  اوُمَلعا  َو   » دش لزان 

هچنآ ار  هّیقب  درکیم و  فرـصم  تمینغ  سمخ  کـی  دـننامب  ار  نآ  مجنپ  کـی  ترـضح  نآ  دوب و  ص ]  ] ربمغیپ راـیتخا  رد  ئیف  1220 و 
يهژیو ای  تسا  ناناملسم  يهمه  ّقح  هک  دنراد  فالتخا  نآ  رد  اهقف  تسین و  نّیعم  نآ  فرصم  ربمغیپ  زا  دعب  یلو  تسنادیم . تحلـصم 
یبلطم دوخ  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ، هدـشن  زاغآ  فطع  واو  اب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  رخف : تسا . نایرکـشل  هحفص 227 ] ] 

رّکذم و يهغیصب  نوکی  عمجم :  7 خلا » ًَۀلوُد - َنوُکَی  یَک ال  . » دنکیم نّیعم  ارنآ  فرـصم  تسا و  لّوا  تیآ  نامه  يهلابند  تسین و  ادـج 
مدرم دننام  دتفین و  مدرم  نارـس  اسؤر و  تسدب  لاوما  هکنیا  ات  ینعی  تسا . هدـش  تئارق  ۀـلود  عفر  ّثنؤم و  ظفلب  ءات  اب  مه  ۀـلود و  بصن 

نک راتفر  ام  نیشیپ  شور  دننامب  دنتفگ : ربمغیپ  هب  هک  دش  لزان  ناناملـسم  نارـس  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یبلک  دننک . راتفر  ّتیلهاج 
ۀطیشّنلا و کمکح و  || و  ایافّصلا  اهنم و  عابرملا  ذخ   26-1- نآرق : - دندناوخ رعش  هکنیا  راذگاو و  امب  ار  هّیقب  وت و  لام  عبر ] یفـص و  ]

هداتفا نایرکـشل  تسدب  هچنآ  دنامیم و  هچنآ  رادرب و  دوخ  يارب  وت  ار  نآ  ياههدیزگرب  مه  لاوما و  هکنیا  زا  مراهچ  کی  ینعی  لوضفلا 
رادربنامرف دـنتفگ : ربمغیپ  باحـصا  دـش  لزان  اهنآ  باوجب  هیآ  هکنیا  نوچ  دوب  ّتیلهاج  نارود  مسر  هکنیا  هک  نک . رداص  ار  نآ  روتـسد 

تـسدب تسد  هچنآ  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  لاد  يـالاب  يادـص  اـب  ۀـلود  دوعـسلا : وبا  مینک . لوبق  دـنیوگ  هچنآ  میربمغیپ و  ادـخ و 
لاد ولج  يادص  شیپ و  اب  تنطلس و  کلم و  ینعمب  لاد  رب  زاب  دناهتفگ : یضعب  و  ماقم . هاج و  یگدنز ، ياههرهب  هیامرـس ، دننام  دوشیم 
هلمج هکنیا  نآرقلا : لالظ  یف  دنـشابن . مورحم  ارقف  دـنامن و  نارادهیامرـس  راـصحنا  رد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  و  یئاراد . کـلم و  ینعمب 
تسد هیامرس  هک  هکنیا  هب  طورشم  دودحم و  یلو  تسا  هتفریذپ  درف  ره  يارب  یئاراد  تسا و  هدرک  راوتسا  ار  مالسا  يراد  هیامرـس  يهیاپ 

تــسدب تـسد  ار  هیامرــس  هـک  يداـصتقا  شور  ره  سپ  ناریقف . تسدـب  ندیــسر  زا  دــشاب  ریگوـلج  هـک  ددرگن  زاـینیب  مدرم  تسدــب 
هکنیا هب  هک  دـشاب  يروج  دـیاب  یمالـسا  يهعماـج  رد  اهدتـس  داد و  يهمه  تسا و  هحفـص 228 ] عونمم [  مالـسا  رد  دهدب  نارادهیامرس 

يدـقن و يهیامرـس  زا  هلاس  همه  هک  تسا  هدرک  نّیعم  تاـکز  هکناـنچ  دـنکن . ناراد  هیامرـس  تسدـب  رـصحنم  ار  هیامرـس  دـسرن و  هجیتن 
رد هک  تسا  هدرک  نیعم  ار  هعرازم  نوناق  زین  نداعم و  جارختسا  زا  مه  دنهدب و  تاکز  ناراد  هیامرـس  نایاپ  راهچ  نیمز و  تاّلغ  لوصحم 

اینغا لاوما  يدایز  هک  تسا  هدـش  رارق  رب  رایتخا  هکنیا  ماـما  يارب  دراد و  یّقح  تسا  هدرک  تعارز  هکنآ  دوش  يرادربهرهب  نیمز  زا  هچنآ 
ار راکتحا  ابر و  و  دـنک . نّیعم  ياهفیظو  اجنآ  يارب  نارادهیامرـس  لاوما  زا  دـش  یلاـخ  لاـملا  تیب  هنازخ و  رگا  دـهدب و  ارقفب  دریگب و  ار 

تسا هدش  هدراذگ  هدعاق  نیمه  يور  يداصتقا  ماظن  یّلک  روطب  و  هیامرـس . نتخودنا  ندوزفا و  يارب  تسا  هداشگ  هار  ود  هک  تفرگ  ولج 
نادنواشیوخ هچرگ  تسا  ءارقف  يهرهب  لاوما  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  رهاظ  یـسولآ : تسا . يدرف  ّتیکلام  ّقح  ساسا  دوخ  هک 

هکنانچ دشاب  یّقح  نآ  رد  ار  ادخ  هک  هن  تسا  كّربت  يارب  ِلوُسَّرِلل » َو  ِهِّللَف   » تسا هدش  هتفگ  هدمآ و  نایمب  هک  ادـخ  مسا  دنـشاب و  ربمغیپ 
هتفگ یفراع  درادن . یلصا  يرخف » رقفلا  : » دناهداد تبسن  ترـضح  نآب  هک  هلمج  هکنیا  و  ص ]  ] ربمغیپ يارب  نینچمه  دناهتفگ و  نیرّـسفم 

نآ هک  دسر  هچ  ات  درادن  نآب  رظن  ربمغیپ  یلو  درذگب  نآ  زا  دشاب و  ایندب  لیام  هک  تسا  وا  دـهاز  هک  تفگ  ناوتن  دـهاز  ار  ربمغیپ  تسا :
تسا و هدرک  زاـینیب  زیچ  همه  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هّللا  یلا  رقف  دوصقم  دـشاب  تسرد  ثیدـح  هکنیا  رگا  و  درذـگب . نآ  زا  دـهاوخب و  ار 

لابقا تسد  زا  هک  یتبرـش  ره  هتـشون : فشک   7 خـلا » ُلوُسَّرلا - ُمُکاتآ  ام   » 190-163- نآرق . - تسا هدـش  هتـسباو  قح  يوسب  وا  زاـین  لد 
يو تمه  زا  یبلاط  دیزومآ  يو  قلخ  زا  یگدنب  دسیون  وا  هک  دیناوخ  حول  نآ  تسا  نآ  رد  امش  تایح  هک  دیناتـسب  دیآ  رد  یبرع  دّمحم 

25-1- نآرق . - تسام تسود  تقیقحب  وا  تسار  تفر  يو  یپ  رب  هک  ره  دیـشاب ، وا  ورـسپ  لاوحا  همه  رد  دیراد  راکب  يو  ّتنـس  دـیریگ 
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زا دیـسرپ : وا  رآ  ردب  دوخ  سابل  تفگ : دراد ، نتب  هحفـص 229 ] سابل [  مارحا  رد  دید  ار  يدرم  دوعـسم  هّللا  دبع  تسا : لقن  نایبلا : حور 
دقوت رما  عباتم  دش  هک  سکنآ   144-132- نآرق «. - خلا ُمُکاتآ - ام   » دناوخ هیآ  هکنیا  هّللا  دبع  يراد ! دوخ  يهتفگ  رب  يزیچ  ادـخ  باتک 

يهلیـسو هب - دیاب  ار  نآرق  هک  دنامهفیم  نآ  رئاظن  هیآ و  هکنیا  نآرق ص 40 : مهف  دیلک  کله  دق  دـیزرو  وت  يأر  فالخ  وکناو   || اجن 
ِءارَقُفِلل . » درک راـتفر  نآـب  ربمغیپ  حیـضوت  نودـب  ناوتیمن  هن  رگ  درک و  راـتفر  نآـب  تسناد و  تسا  ص ]  ] ربمغیپ راـتفگ  راـک و  هک  ّتنس 

. تسا شیرق  نیرجاهم  صوصخم  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . رجاهم  يارقف  يهمه  يارب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  يربط :  8 خلا » َنیِرِجاهُملا -
میاهدینش هکنانچ  یتخس  يهمه  اب  مالسا  هب  یگتسبلد  يارب  دنتـشذگ  دوخ  زیچ  همه  زا  هک  یناسک  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق   28-1- نآرق -

دوگ نیمز  تشادن و  كاشوپ  ناتسمز  رد  هک  دوب  یسک  دنتسیاب و  تسار  دنناوتب  ات  دنتسبیم  مکش  رب  گنس  یگنـسرگ  زا  دندوب  یناسک 
رد هک  تسا  راصنا  دوصقم   48-1- نآرق : - تسا هتفگ  هداتق  يربط :  9 خلا » َنامیِإلا - َو  َراّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  . » دشاب نآ  هانپ  رد  هک  درکیم 
زا هک  تسا  راصنا  یئوجلد  يارب  هیآ  هکنیا  عمجم : دنتخاس . دجسم  دندش و  ناملـسم  اج  نآب  ربمغیپ  ندمآ  زا  شیپ  دنتـشاد و  هناخ  هنیدم 

َراّدلا و اُؤَّوَبَت   » هلمج دندش و  ناملـسم  اهنآ  هنیدـمب ، نیرجاهم  ندـمآ  زا  شیپ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـندنام و  هرهبیب  ریـضن  ینب  لاوما 
کلام نب  سنا  هک  تسا  لـقن  دـندیزگرب . ناـمیا  دـنتفرگ و  ياـج  ربمغیپ  ترجاـهم  يهناـخب  دوشیم : ینعم  نینچ  تسا و  ناـمیالا » اورثآ 

ياج هنیدـمب  هک  اـهنآ  ینعی  رخف :  199-180- نآرق . - درکیم لالدتـسا  هیآ  نیاب  تسین و  لـیخب  درم  راـصنا  رد  هک  درکیم  داـی  دـنگوس 
اج رب  ياپ  نآ  رب  دندوب و  هداد  ياج  ناشلد  رد  نوچ  دندوب  هدرک  دوخ  هاگمارآ  ياج و  ار  نامیا  ای  دنتـشاد  صلاخ  نامیا  دـندوب و  هتفرگ 

ساّبع نبإ  عمجم :  34-1- نآرق . - دنرادن نیرجاهم  رب  دسح  لد  رد  ینعی  يربط :  9 خلا » مِهِسُفنَأ - یلَع  َنوُِرثُؤی  َو  [ » هحفص 230 دندوب [ .
دیهدب و یمهس  دوخ  يهناخ  لام و  زا  ار  نیرجاهم  دیهاوخیم  رگا  دومرف : راصنا  هب  ربمغیپ  ریـضن  ینب  ياهیدابآ  نتفرگ  زور  تسا : هتفگ 
هیامرـس و رد  ار  نیرجاهم  ام  دـندرک : ضرع  اهنآ  تسین . هرهب  امـش  يارب  لاـم  هکنیا  زا  هن  رگ  دـیربب و  یمهـس  ریـضن  ینب  لاوما  هکنیا  زا 
و تسا . اهنآ  فیـصوت  يارب  هلمج  هکنیا  دـشاب . اهنآ  هرهب  میوشیمن و  کیرـش  اهنآ  اـب  لاوما  هکنیا  رد  مینکیم و  کیرـش  دوخ  يهناـخ 
وا دزن  نوچ  تسا و  رتهتـسیاش  نم  زا  هک  هدب  واب  تفگ  دندروآ  یکی  يارب  بآ  نوچ  دندوب و  هنـشت  رفن  تفه  دحا  گنج  زورب  دناهتفگ :

یگمه داتسرف  لّوا  يارب  دیسر و  متفه  رفن  هب  نوچ  داتـسرف و  يرگید  يارب  کی  ره  تسا و  رتدنمزاین  هک  دیرب  مّوس  نآ  دزن  تفگ  دندرب 
وا دندرب  ربمغیپ  باحـصا  زا  ریقف  يدرم  يارب  هتخپ  دنفـسوگ  رـس  تفگ  کلام  سنا  دش . لزان  اهنآ  يارب  هلمج  هکنیا  دـندرم . یگنـشت  زا 

اهنآ فیـصوت  يارب  هلمج  لّوا  رفن  نآ  تسدـب  تشگرب  دـش و  تسد  هب  تسد  رفن  هن  ات  دـیهد و  واب  تسا  رتریقف  ماهیاـسمه  نـالف  تفگ :
یک دومرف : مدرمب  دشن ، ادیپ  يزیچ  تساوخ  هچنآ  دوخ  يهداوناخ  زا  ترـضح  نآ  درک  اذغ  شهاوخ  ربمغیپ  زا  يریقف  دناهتفگ : و  تسا .

اههچب درک و  شوماخ  غارچ  نز  درب و  هناخب  ار  وا  تشادن  دوخ  ياههچب  ياذـغ  زج  هک  راصنا  زا  يدرم  دوشیم ! هکنیا  رادـنامهم  بشما 
دندیسر ربمغیپ  روضح  هک  حبـص  دندرب و  رـسب  هنـسرگ  اهنآ  دروخ و  اذغ  وا  ات  دندینابنجیم  ندروخ  اذغ  دننامب  ناهد  درک و  دنب  رـس  ار 

هکنیا هک  سکنآ  تسا : هدـش  لـقن  هریره  وبا  زا  حیحـص  دنـسب  هچنآ  و  دـناوخ . ار  هیآ  هکنیا  دز و  دـنخبل  تسیرگن و  اـهنآب  ترـضح  نآ 
یتسود نینچ  هکنیا  هک  ار  یهورگ  درادن  ناشن  یمدآ  یگدنز  خیرات  لالظ : یف  ناشیاههچب . اب  دندوب  همطاف  ّیلع و  ترـضح  درک  اهراک 

هک اج  نآب  ات  تسا  هتشادن  راتفر  هنوگنیا  زا  یناشن  دازیمدآ  يراگزور  چیه  رد  دندرک و  نیرجاهمب  راصنا  هک  دنک  يزابشیپ  شـشخب و  و 
هک دوب  هعرق  ناشنایم  رجاهم  درم  کی  ندرب  هناخب  يارب  دوب  نیرجاهم  زا  شیپ  راـصنا  هحفص 231 ] يهرامش [  نوچ  تسا : هدش  تیاور 

32-1- نآرق . - تسا صرح  اـب  لـخب  ّحـش  حوتفلا : وبا   9 خـلا » ِهِسفَن - َّحُـش  َقُوی  نَم  َو  . » دربب هناخب  ار  دراو  هزاـت  رجاـهم  نآ  کـی  مادـک 
زیچ رتروآ  نایز  دیـسرپ  دوخ  ناریزو  زا  ناریا  هاشداپ  دـنیوگ : دـنک . لخب  نارگید  لامب  هک  تسا  سک  نآ  حیحـش  تسا : هتفگ  سوواـط 

. دوشن هداشگ  شلد  زگره  لیخب  هک  تسا  رتدب  لخب  دوش  هداشگ  وا  تسد  هک  دیاش  دوش  اراد  ریقف  رگا  تفگ : رقف  دـنتفگ : تسا ! مادـک 
« ِهِسفَن َّحُش   » هیآ رد  تسا  لام  عنم  یضتقم  هک  تسا  یناسفن  تالاح  زا  ّحش  نوچ  تسا و  هدش  تئارق  نیش  حتف  ّمض و  اب  هملک  هکنیا  رخف :
: تفگ رمع  هّللا  دبع  دنروخب . متـسب  مدرم  لام  هک  تسا  نآ  ّحش  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  یـسولآ :  154-137- نآرق . - تسا هدـش  هتفگ 
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زا هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  دـیاش  و  تسا . هدرکن  ینعم  نینچ  ار  هملک  هـکنیا  تـغل  ياـملع  زا  یـسک  و  تـسا . نتـشاد  مدرم  لاـمب  مـشچ 
يارب یماج  یلوم  نایبلا : حور  دشاب . هتشاد  يزیچ  يرگید  دهاوخن  هک  دسرب  اج  نآب  لخب  صرح و  ای  دوشیم و  ریگلد  يرگید  شـشخب 

زا هک  تسه  یلثم  نیرید  درک  ناوتن  وا  رد  ناسحا ز  يهزویرد   || تسود  مرد  درم  مرک  فال  دنز  دـنچ  ره  تسا : هتفگ  حیحـش  سیـسخ 
زا سپ  هکنآ  ره  هتفگ : نـسح  عـمجم :  10 خـلا » مِهِدـَعب - نِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو   » درک ناوتن  وب ، یلو  تخاـس  ناوت  جـنران   || ناویح  يهلـضف 

نمؤم راصنا  نامیا  ترجه و  عاطقنا  زا  سپ  هک  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  دریگب . ار  وا  هیآ  هکنیا  دیآ  تمایقب  ات  راصنا  نیرجاهم و 
هنیدمب دـنتفریذپ و  نامیا  هک  اهنآ  نیرجاهم 2 - يارقف  - 1 دنتـسه : هیاـپ  هس  رب  مدرم  تفگ : یلیل  یبا  نبإ  فشک :  35-1- نآرق . - دندش

. دیشابن نوریب  هیاپ  هس  هکنیا  زا  هک  دیشوکب  سپ  دنتفر . هتـسد  ود  هکنیا  لابندب  هک  هحفص 232 ] اهنآ [  دنشاب 3 - راصنا  هک  دنتشاد  ياج 
یئاـهنآ يارب  تسا و  هدـشن  همه  يارب  شزرمآ  شهاوـخ  هک  تسا  یفیطل  ریبـعت  هلمج  هـکنیا  رد  عـمجم :  10 خـلا » اَِنناوخِِإل - َو  اـَنل  رِفغا  »

هب دناهداد  روتسد  امشب  هک  مدینش  هشیاع  زا  تفگ : قورسم  حوتفلا : وبا   28-1- نآرق . - دنشاب هدش  ولج  نامیا  رد  هک  تسا  هدش  شهاوخ 
ناشناگدـنیآ نم  تما  دوـمرف : مدینـش  ربـمغیپ  زا  دـینکیم . ناـشتنعل  امـش  دـینک و  اـعد  ربـمغیپ  باحـصا  يارب  هک  هیآ  هـکنیا  بجوـم 

رتدب اهنآ  زا  هک  دشاب  یسک  رب  تنعل  دیئوگب : درک  تنعل  ار  ربمغیپ  باحصا  یـسک  رگا  تفگ : رمع  هّللا  دبع  دننکیم  تنعل  ار  ناگتـشذگ 
اهنآب اهلد  ات  نک  لقن  ار  ربمغیپ  باحـصا  ياهیبوخ  دـنتفگیم : مدـید  ار  مدرم  هکنیا  ناینیـشیپ  زا  سک  ره  تفگ : بشوح  نب  ماّوع  تسا .

هنوگنیا زین  راگزور  نآب  هک  دوشیم  مولعم  رابخا  هکنیا  زا  ینکن . نیبدب  اهنآب  ار  مدرم  ات  نکم  لقن  دندرک  رگدکی  اب  اهنآ  هچنآ  دیارگب و 
هکنیا هکنآ  هّتبلا  دریگیم و  ارف  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  نمؤم  هک  مینک  اعد  هیآ  هکنیا  داـفم  هب  میرومأـم  اـم  تسا و  هدوب  وگتفگ  فـالتخا و 
ثداوح زا  هک  اهنآ  يارب  هن  دندوب  هاگآ  زیچ  همهب  هک  تسا  اهنآ  يارب  اعد  هکنیا  نوچ  دریگیمن ، ار  وا  اعد  دشاب  هتشادن  ار  تاّیـصوصخ 

هکلب دوبن  نینچ  سک  ره  سپ  دننک  اعد  ار  اهنآ  راصنا  نیرجاهم و  زا  دـعب  ناناملـسم  دـیاب  هیآ  هکنیا  بجومب  رخف : دـندوب . ربخیب  یناهن 
خیش ناهن  ناگرزب  کین  مان  نکم   || نادواج  دوب  تمان  هک  یهاوخ  وچ  نایبلا : حور  تسا . جراخ  نینمؤم  رامش  زا  درک  دای  يدبب  ار  اهنآ 

هک تسا  لقن  يربط :  11 خـلا » اوُقَفان - َنیِذَّلا  َیلِإ   » سک نیک  ورد  دـجنگن  یم  نآ  زا   || سب  تسا و  رای  رهم  يهناخ  ملد  هتفگ : يدـعس 
هاگنآب هحفص 233 ]  ] 28-1- نآرق  - اهنآ هک  سعاد  وا و  ردارب  کلام  لفون و  نب  ۀعیدو  تسا و  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  هیآ  نیاب  دوصقم 
ربمغیپ دزن  دندیسرت و  دندش  راتفرگ  یتخـسب  نوچ  میراکمه و  اج  همه  ات  امـش  اب  ام  دنداد : ماغیپ  اهنآب  تفر  ریـضن  ینب  رـس  رب  ربمغیپ  هک 

زا سپ  عمجم : دنورب . دنرادرب و  دوخ  اب  درب  راب  ناشرتش  هچنآ  دنرذگب و  یگدنز  هناخ و  زا  ات  دراذگب  ناشدازآ  هک  دندش  یجنایم  [ص ]
هیآ زا  دوصقم  رد  عمجم :  15 مِِهلبَق » نِم  َنیِذَّلا  ِلَثَمَک  . » تسا هدش  نیقفانم  فیـصوت  زاغآ  هکنیا  اب  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  فیـصوت 

تسا هدش  هتفگ  هیآ  رد  هک  دوب  ریـضن  ینب  يراتفرگ  ردب  يهیـضق  زا  دعب  هام  شـش  تسا : هتفگ  يرهز  - 1 38-1- نآرق : - تسا لوق  ود 
ساّبع نبإ  دـندش 2 - راتفرگ  ردـب  رد  هک  تسا  شیرق  نارفاک  ندروخ  لوگ - دـننامب  دوخ  ددـع  هّدـع و  لامب و  ریـضن  ینب  ندروخلوگ 

ناشروبجم ربمغیپ  دـنداد و  ناشيرای  يهدـع  نیقفانم و  دـندرک و  ینکـشنامیپ  ربمغیپ  اب  هک  تسا  عاـقنیق  ینب  دوهی  دوصقم  تسا : هتفگ 
: عمجم  16 رُفکا » ِناسنِِإلل  َلاق  . » دـندش راتفرگ  دـندروخ و  لوگ  هک  دـناهدش  دـننامه  اهنآب  ریـضن  ینب  هیآ  نیاب  دـننک و  نطو  كرت  درک 
و تسا . هدرک  دننامه  وا  راکب  ار  نیقفانم  ریضن و  ینب  ناتساد  دراد و  یناتساد  هک  اصیـصرب  مانب  تسا  لیئارـسا  ینب  دابع  ناسنا  زا  دوصقم 

دوخب ار  اهنآ  درک و  رارف  وا  دندید  تسکش  نوچ  دندیگنج و  ربمغیپ  اب  ات  دز  ناشلوگ  ناطیش  هک  تسا  شیرق  نارفاک  دوصقم  دناهتفگ :
هکنانچ دنزیم  ناشلوگ  ناطیش  هک  یمدآ  سانجا  زا  تسا  یلاثم  دنتـسه و  ناطیـش  وریپ  ياهمدآ  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دراذگاو .
ترابع نیاب  هک  مه  رگید  ياـج  رد  تسا و  رفک  راـهظا  دوصقم  حوتفلا : وبا   16 َرَفَک » اّمَلَف   » 26-1- نآرق . - دنروخیم وا  لوگ  سکهمه 

هیآ رد  اوُقَّتا »  » هلمج رارکت  عـمجم :  18 خـلا » َهّللا - اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » 17-1- نآرق . - تسا رفک  راـهظا  دوصقم  تسا  هدـش  هتفگ 
-49-1- نآرق . - تسا یلّوا  دـیکأت  یمّود  دـناهتفگ : هدـنیآ و  رد  هاـنگ  زا  زیهرپ  يارب  یگداـمآ  تسا و  هتـشذگ  ناـهانگ  زا  يهبوت  يارب 

مّود ندرک . زیهرپ  تامّرحم  زا  تسا  ماـع  ياوقت  لّوا  درک  يوقت  رکذ  راـب  ود  هیآ  کـی  رد  هتـشون : فشک  هحفص 234 ]  ] 90-80- نآرق
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. يوقت لامکب  تسا  تراشا  مّود  يوقت و  لصاب  تسا  تراشا  لّوا  دـناهتفگ  و  ندرک . زیهرپ  تسا  ّقح  نود  هچ  ره  زا  تسا  ّصاخ  ياوقت 
تفرگ دیاب  شون  اهرهز  يهمه  تفرگ . دیاب  رد  يدارمیب  تشاد و  دیاب  رب  اهدارم  يهمه  يوقت . لامکب  رگم  دیرب  ناوتن  تمایق  يهبقع  و 

حور باوخ . رد  زین  نآ  تسا و  یلافس  ایند  هتفگ : يزیزع  دیسر . يوقت  لامکب  دیـسر  اجنیا  مدق  نوچ  تشادنپ  دیاب  رهز  اهـشون  يهمه  و 
هلمج لابندب  هک  تسا  اهیدب  زا  يریگولج  يارب  مّود  و  رُظنَتل » َو   » هدش هدروآ  نامرف  رما و  نآ  لابندب  نوچ  تسا  راکب  يراداو  لّوا  نایبلا :
يوس اـم  عومجم  كرت   || تسا  هار  هکنیا  داز  هک  يوقت  لـصا   199-175- نآرق -95-83- نآرق «. - ٌرِیبَخ َهّللا  َّنِإ   » تسا هدـمآ  روآسرت 

- َنآرُقلا اَذـه  انلَزنَأ  َول   » شیوخ هشاش  زا  دوب  خلـسم  گس  زارتحا   || ندـیچ  یهانم  يوقت ز  نماد  لـمعیب  تسا : هتفگ  بئاـص  تسا  هّللا 
دیرد نبإ  هکنانچ  تسا  رایسب  نایسراف  نایزات و  نخس  رد  هک  هغلابم  تسا و  لثم  يارب  تسین  تقیقح  نایب  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا   21 خلا »
نامغ هوک  رگ  تسا : هتفگ  یسراف  رعاش  افّصلا و  دالصا  ّضف  یبلق  هاقلی   || ام  ضعبب  ّمصالا  رخّصلا  سبال  ول   29-1- نآرق : - تسا هتفگ 
نآرق رگا  تسا : نینچ  ینعم  رد  تسا و  هداتفا  يزیچ  هیآ  رد  دناهتفگ : یـضعب  یهاک  نوچ  یتخادگ  ام  مغ  زا  هوک   || یهام  يدیـشک  ام 
یئاویش رگا  ینعی  دناهتفگ : عمجم : دنکش . مهرد  دزیر و  ورف  ادخ  سرت  زا  هک  يدیدیم  هّتبلا  دبایرد  دونش و  دناوت  هوک  میتسرف و  هوک  رب 
ّتیهلا لالج  هک  ینآرق  تسا : نآرق  ریقوت  طاسب  رشن  هتـشون : فشک  دنکـش . هحفـص 235 ] مه [  رد  ار  نآ  نآرق  دـنک  رثا  هوک  رد  نخس 

، دنب ار  نابراه  ریگتسد ، یئامنهار  ریذپلد ، یئاسآ  ناج  ریظنیب ، یماظن  ریطخ  یمالک  تسا . وا  لّزنت  ّتیبوبر  ریـسیتب  و  تسا . وا  مدق  علطم 
وا ناهرب  حـضاو ، وا  يهیآ  زجعم ، وا  ینعم  زجوم  وا  ظـفل  نیتم ، لـبح  ار  ّتیدوبع  تمـصع  نیبم ، رون  ار  تریح  تملظ  دـنپ ، ار  نایـصاع 

سب دـندیدرگ  رایـشه  واب  هک  نالفاغ  سب  دنتـشاگن ، اههنیـس  رد  واب  هک  ّتبحم  ياهمقر  سب  دنتـشادرب ، اهلد  زا  واب  هک  اهلفق  سب  حـئال ،
رثا ار  لد  رادید . تقو  ات  رادیم  شزانب  راگدای  مه  تسدای و  مه  دنتفای ، ار  تسود  واب  هک  ناقاتشم  سب  دندیـسر  دوصقمب  واب  هک  نابلاط 

شومارف نتخوس  وت  فطل  زا   || دنک  شون  وت  لصو  بارـش  هک  شتآ  دنک  شوهدم  وت  بوخ  نخـس  ار  ناج   || دنک  شوپ  لگ  وت  يور 
نآرقب دومرف : دشاب ! هچ  مشچ  یگدنب  دندیسرپ : دینک . دنمهرهب  ادخ  یگدنب  زا  ار  دوخ  مشچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  نایبلا  حور  دنک 

رهاظ هک  نادم  ار  نآرق  فرح  تسا : هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  نآرق  مّوس ، دـلج  رد  يونثم  نتفرگ . دـنپ  ندیـشیدنا و  نآ  رد  نتـسیرگن و 
 || موس نطب  یکی  نطاب  نآ  ریز  رظن  رکف و  وردنا  ددرگ  هریخ   || رگد  نطب  یکی  نطاب  نآ  ریز  تسا  رهاق  مه  ینطاب  رهاظ  ریز   || تسا 

مرکلا وذ  يا  نطب  تفه  ات  نینچمه  دیدنیب  ریظنیب  يادخ  زج   || دـیدن  سک  دوخ  یبن  زا  مراچ  نطب  مگ  هلمج  اهدرخ  ددرگ  وا  رد  هک 
هک  || تسا  یمدآ  شقن  وچ  نآرق  رهاظ  نیط  ریغ  دنیبب  ار  مدآ  وید   || نیبم  رهاظ  رسپ  يا  نآرق  وت ز  مصتعم  ثیدح  نیز  وت  رمشیم  ||  

نینچ اج  نامه  رد  یئانـس  نابز  زا  وا و  لاح  دنیبن  یئوم  رـس  کی   || وا  لاخ  ّمع و  لاس  دص  ارو  رم  تسا  یفخ  شناج  رهاظ و  شـشوقن 
هکنیا  || لاق  ریغ  دنیبن  رگ  نآرق  هک ز  هحفص 236 ] يونعم [  لاثم  نابوجحم  رهب   || يونزغ  میکح  نآ  درک  نایب  شوخ  تسا : هدرک  لقن 
ینعی يربط :  23 ُنِمیَهُملا » ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا   » روبع رد  دـباین  یمرگ  زج  روک ،  || رون  رپ ز  باتفآ  عاعـش  زک  لالـض  باحـصا  دوبن ز  بجع 

ار نمیهم  يهملک  و  دنادیم . تسرد  ار  نآ  تسا و  نآ  هاوگ  ناگدنب و  نامیا  دهاش  دوخ  متس و  زا  ار  ناگدنب  درادیم ، تمالس  هدوسآ و 
ینعی دناهتفگ : یضعب  یتشز . ره  زا  تسرد  ینعی  مالـس  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  37-1- نآرق . - دناهدرک ینعم  قّدصم  دـهاش و  نیما و 

نامیاب هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دنکیم . نایامن  ار  شنخـس  یتسار  شراک  هکنآ  ینعی  نمؤم  و  تسا . یتسردنت  دیما  وا  زا  هکنآ 
نمؤم ینعم  رد  هغلابم  تدش و  يارب  یلو  تسا  نمیؤم  زا  نوچ  دناهتفگ  نمؤم  ینعمب  ار  نمیهم  و  دـهدیم . نامرف  نآب  دـنکیم و  توعد 

ياـناوت ینعی  زیزع  عمجم :  23 ُرِّبَـکَتُملا » ُراـّبَجلا  ُزیِزَعلا  . » تسا تبظاوم  تباـقر و  ینعم  هب  نمیهم . وـهف  نمیهی  نمیه  زا : دـناهتفگ : تسا .
هکنآ ینعی  راّبج  و  درآ . گنچ  هب  دـنک  گنهآ  هچ  رهب  وا  دـنک و  دـناوتن  وا  گـنهآ  سک  هک  ياهبترم  دـنلب  ینعمب  اـی  یندـشن و  هراـچیب 

دنکیم هراچیب  ار  همه  هکنآ  ینعی  هتفگ : يّدس  دشاب . وا  تّمذم  هک  دوتس  ناوتن  ار  ادخ  ریغ  تفص  نیاب  تسا و  گرزب  وا  نأش  تنطلس و 
هراچیب و راک  ینعی  تسا  ناربج  زا  تسا : هتفگ  اطع  نب  لـصاو  دـشاب . راـیتخا  ربارب  رد  ربج  هشیر  زا  اـت  دـنکیم  دوخ  يهتـساوخب  راـچان  و 

هتـسیاش ینعی  ربکتم : و  دنیوا . راوخ  رتورف و  همه  دسرن و  واب  سک  تسد  هکنآ  ینعی   36-1- نآرق : - دناهتفگ و  دنکیم . تسرد  ار  رادان 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1741 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ثودح ضراوع  شیادیپ و  یگنوگچ  زا  هکنآ  دـناهتفگ  يدـب و  ره  زا  رترب  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  میظعت . تافـص  ّقحتـسم  مارتحا و  ره 
راـبج و  دریگ . ماـقتنا  دـنک و  یهاوخنیک  یتخـسب  نانمـشد  زا  هکنآ  ینعی  زیزع  يربط : تسین . وا  يهتـسیاش  هچنآ  زا  رتـگرزب  تسا و  رترب 

دهاوـخ دوـخ  هچنآ  رب  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  دـنک . ناـشریخ  حالـص و  يوـسب  اـهنآ  يور  دـنک و  تسرد  ار  ناگدـنب  راـک  هکنآ  ینعی 
تسا و عینم  هکنآ  ینعی  زیزع  و  ناگدـنب . گرم  يزور و  راـتفر و  راـک  ردـنا  تسد  ینعی  نمیهم  فشک : هحفـص 237 ] دنک [ . ناشراداو 

بای مک - شدوجو  ینعی  ماعّطلا . ّزع  لثم : تسا  دننامیب  ینعی  دناهتفگ : و  تسا . تّدش  ینعمب  تغل  رد  ةّزع  تسین و  یناوت  وا  رب  ار  سک 
يازـس تسا  هتفگ  راکـشآب  دـنچ  یتایآ  میاهتفگ و  ياج  دـنچ  رد  هکنانچ  خـلا » َبَتَک - نَأ  َول ال  : » مراـهچ مّوس و  تیآ  اـم : نخـس  تسا .

ینکـشنامیپ هک  ار  دوهی  دب  راک  هتـشذگ  فالخ  رب  هیآ  هکنیا  یلو  دوش  هداد  ترخآب  دب  راک  تازاجم  دیاب  تسین و  ناهج  نیاب  يراکدب 
هّتبلا یناسنا  یتخبشوخ  هار  هناگی  زا  يریگولج  یمدآ و  يربهر  یـشرورپ و  شور  نیرخآ  يهدولاش  يزیریپ  ربارب  رد  یگداتـسیا  هدوب و 

دندوب و تازاجم  راوازـس  يور  هکنیا  زا  دوش  هدـنک  نب  زا  دـیاب  تسا  يراکهابت  يهشیر  نوچ  تسا ، هتـسناد  یناریو  يردـبرد و  راوازس 
زا نیملـسم  هک  دوش  هدـنک  داسفا  يراک و  بارخ  داینب  ات  دـنوش  رازآ  رگید  روجب  یتسیاب  راچان  دوب  هدـماین  ناشرـس  رب  يراتفرگ  نآ  رگا 

هکنیا هک  تسا  مولعم  و  دنگنجب . دوخ  راکشآ  نمـشد  اب  دننک و  لابند  ار  دوخ  فده  دنناوتب  دنـشاب و  هدوسآ  اهنمـشد  هنوگنیا  يهشیدنا 
ناهج باذع  موس  تیآ  رخآ  رد  هکنانچ  تسا  رگید  ملاعب  اهنآ  یلـصا  يازـس  یلو  تسا  اهنآ  يراکهابت  زا  يریگولج  يارب  رازآ  هزادـنا 
تـسا هدش  حیرـصت  میدرک  نایب  ام  دنوش و  باذع  مه  ایندب  هک  یتخـس  هکنیا  تهج  مراهچ  تیآ  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  ناشيارب  رگید 
دندوب قح  هار  زا  ریگولج  ینعی  دنتشاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ادخ و  اب  ینمـشد  نوچ  هک  خلا » َهّللا - اوُّقاَش  مُهَّنَِأب  َِکلذ   » هک

« ُهّللا َءافَأ  ام   » يهلمجب تیآ 6 و 7  - 2 1129-1093- نآرق -51-31- نآرق . - دننیبب ار  يردـبرد  نآ  یتسیاب  ینکـشنامیپ  لافغا و  قافنب و 
و ُمتفَجوَأ » امَف   » يهنیرقب لّوا  تیآ  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  یلو  میتشون  نآ  زا  دوصقم  رد  ار  ناـسیون  ریـسفت  فـالتخا  تسا و  هدـش  زاـغآ 

دنورب دـننک و  اـهر  مدرم  هدرکاـن  گـنج  هچنآ  رب  تسا  ربـمغیپ  يراد  راـیتخا  يارب  هیآ  هکنیا  هک  دوشیم  مولعم  نَم » یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  »
يهتفگب تفرگ و  رایتخا  رد  نوچ  دومرف  هحفص 238 ]  ] 222-190- نآرق -187-170- نآرق -44-25- نآرق  - راتفر هنوگنیمه  هب  هکنانچ 

تیآ و  دربیم . راکب  گنج  مزاول  هداوناخ و  فراصمب  میدرک  لقن  رخف  ماما  زا  هکنانچ  نارگید  يهتفگب  ای  دومرف و  تیانع  همطافب  هعیش 
اهیدابآ مدرم  زا  هچنآ  ره  تسا و  یگنج  مئانغ  لومـشم  و  ُمتفَجوَأ » امَف   » طرـش اب  هن  یلو  تسا  هدـمآ  تسدـب  هچنآ  رد  تسا  رهاـظ  دـعب 
ربمغیپ رایتخاب  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  هتفگ  دشاب  گنج  یب  هچنآ  ولج  تیآب  نوچ  تسا  گنج  يهلیـسوب  هک  تسا  مولعم  دیآ و  تسدب 

فرـصم ادخ  يارب  هیآ  هکنیا  رد  نوچ  و  خلا .» ِلوُسَّرِلل - َو  ِهِّللَف   » هک تسا  هدـش  نّیعم  فرـصم  نآ  يارب  هکلب  تسا  هدـشن  هدراذـگ  [ص ]
ریقف و ربمغیپ و  زا  ریغ  تسا  ادـخ  هب  هتـسباو  ادـخ و  يوس  هچنآ  رد  تسا  رهاظ  ِهِّللَف »  » هملک هکنیا  میئوگب  میناوتب  دـیاش  تسا  هدـش  نّیعم 

هدرب مان  راکشآب  دننک  فّرصت  دنناوتیم  دوخ  دنمدآ و  نوچ  یلو  دنتسه  ادخ  يوس  هتسباو و  زین  اهنیا  هک  لیبسلا  نبإ  میتی و  دنواشیوخ و 
يهملک تسا و  تاّربم  تاریخ و  يهّیّلک  هک  دنراد  یمهـس  نآ  زا  مه  ادـخب  بوسنم  ادـخ و  يوس  یمدآ  ریغ  ياهزیچ  رگد  یلو  دـناهدش 

یناـگمه ياـهراکب  کـمک  گـنج و  رازبا  يارب  اههیامرـس  هکنیا  زا  زور  نآ  هّتبلا  تسا و  فراـصم  هنوـگنیا  يهمه  زا  يهصـالخ  ِهـِّللَف » »
یئاویـش و هلمج  لّوا  رد  هملک  هکنیا  هک  هوـالعب  دـناهدیمهفیم . فراـصم  هکنیا  يهمه  ياـجب  دـیاش  ار  هملک  نآ  مدرم  تـسا و  هدـشیم 
زا تسه  نکمم  صاخشا  نوچ  مّدقم  تسا و  رتمزال  ناگدربمان  هکنیا  زا  ریغ  فراصم  دنامهفب : دهاوخیم  دیاش  هک  دراد  یّصاخ  تغالب 

- نآرق . - تسا مّدـقم  تسا و  ادـخ  هار  هک  تسین  لاوما  هکنیا  زج  یهار  یمومع  فراـصم  يارب  اـّما  دـننک  مهارف  يزیچ  دوخ  يارب  یهار 
مدرم ياههیامرـس  دـنامهفیم : خـلا » ًۀـَلوُد - َنوُـکَی  ـال  یَک   » يهلمج - 3 883-872- نآرق -508-497- نآرق -386-360- نآرق -88-71

دسرب و يرگید  تسدب  کیره  تسد  زا  هک  دـنامن  نارادهیامرـس  تسد  رد  اههیامرـس  هکنیا  ات  دـینک  شخب  ناسک  نیاب  ار  اهیدابآ  هکنیا 
ّتلع میناوتب  رگا  تسا و  رادهیامرـس  تسدـب  هیامرـس  ندـنامن  يارب  شخب  روتـسد  هکنیا  دوشیم  موـلعم  سپ  دـشاب . اـهنآ  يهژیو  هشیمه 

دنـسپان نید  رظن  زا  رادهیامرـس  تسدب  هیامرـس  نتـشگ  تسدب  تسد  نوچ  میئوگب  ینعی  میهد  میمعت  مکح  عوضوم  ریغ  رد  ار  صوصنم 
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ام  » زا ریغ  هچرگ  تسا  هدنام  نارادهیامرس  تسد  رد  هک  تسا  ياهیامرس  ره  يارب  میسقت  هحفص 239 ]  ] 38-13- نآرق  - مکح سپ  تسا 
ربمغیپ راتفگ  هک  دـنامهفیم  خـلا » ُلوُسَّرلا - ُمُکاتآ  اـم   » نآ زا  سپ  يهلمج  - 4 115-96- نآرق . - دـشاب یگنج  مئانغ  زا  ریغ  و  ُهّللا » َءاـفَأ 

هداد وا  هک  تسا  هتشذگ  نرق  هدراهچ  یهن  رماب و  فّظوم  رشب  يهمه  لمعلا و  مزال  تسا و  تحلـصم  ناهج  يهمه  هشیمه و  يارب  [ص ]
هاوخن هاوخ  راگزور  تشذگ  دـشاب و  نامز  نآ  مدرم و  نآ  بسانم  دـیاب  ینامز  ره  رد  یمدرم و  ره  يارب  تارّرقم  نوناق و  هکنیا  اب  تسا 

لباـق هشیمه  زورما و  يارب  تفگ  ربـمغیپ  زور  نآ  هچنآ  تفگ  ناوـتیم  ناـس  هچ  سپ  دراذـگیم ، نآ  ياـجب  يرگید  دربیم و  ار  ینیئآ 
ناسنا دوخ  يارب  هک  اهنآ  لّوا - تسا : هنوگ  ود  هب  مدرم  یگدنز  طئارش  موسر و  بادآ و  هک  تسا  هکنیا  لاؤس  هکنیا  باوج  تسا ! لوبق 
هداهن یمدآ  تشرـس  رد  هک  دوخ  یگدنز  يارب  دارفا  ياهـشبنج  رگید  ندیباوخ و  ندروخ و  لثم  درادـن  یـسکب  یگتـسباو  چـیه  تسا و 

اب راگزاس  هک  تسا  هزادنا  نآ  ات  تسا  هداد  روتـسد  یمدآ  ياهـشبنج  هنوگنیا  يارب  هچنآ  ربمغیپ  تسین و  ادـج  وا  زا  زگره  تسا و  هدـش 
زارد رود و  نارود  فلتخم و  قطانم  رد  مینیبیم  هکنانچ  تسا  راگزاس  یگدنز  نیمزرس  فالتخا  نامز و  تشذگ  اب  تسا و  وا  نامتخاس 

نآ هار  هدش و  ینیبشیپ  دهد  ماجنا  تسناوتن  ار  يراک  یـسک  هک  اجنآ  نوچ  تسین  یـسک  رب  یتخـس  انگنت و  دوشیم و  ماجنا  فیاظو  نآ 
هچنآ و  تسا ، یعامتجا  تارّرقم  نیناوق و  یگدنز و  موسر  بادآ و  هک  نارگید  اب  تسا  یمدآ  یگدنز  يارب  هچنآ  مّود - تسا . هدش  زاب 

فظوم هک  تسا  مدرم  نآ  اب  قیبطت  لباق  يراگزور  ای  هقطنم و  ره  رد  هک  تسا  یّلک  نیناوق  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  اهراک  هنوگنیا  يارب 
اهنیمزرس زا  يرایـسب  رد  تسا و  هتفرگ  ولج  ص ]  ] ربمغیپ تسا و  یمدآ  يهزادنا  یب - ياههتـساوخ  یتسرپ و  اوه  هچنآ  هّتبلا  دنتـسه . نآب 

مدرم نآ  يهتـساوخ  فالخ  رب  تفگ  دـیاب  هکلب  تسا  روتـسد  ضقن  تفگ  ناوتیمن  ار  اهنآ  تسا  اجنآ  مدرم  موسر  شور و  لوصا  ءزج 
 - طئارـش موسر و  نیناوق و  اب  ار  نید  ياهروتـسد  ناوتیمن  یّلک  روطب  و  تسا . حالـص  ریخب و  عرـش  عنم  دـننکیم و  راتفر  نآب  هک  تسا 

میدیمهفن رگا  دیمهف و  ناوتب  هک  اجنآ  ات  دیجنس  دیاب  یعقاو  حالـص  ریخ و  اب  هکلب  دیجنـس . مدرم  یگدنز  هحفص 240 ]  ] 52-28- نآرق
ربمغیپ میربخیب و  نآ  زا  ام  هک  تسا  هدـش  ربارب  یمدآ  یندـب  یحور و  نامتخاس  تحلـصم  اب  تسا  هدـش  هتفگ  هچنآ  نوچ  میریذـپب  دـیاب 
لاوما میسقت  روتـسد  زا  سپ  هک  هیآ  سپ  اوران . تسا و  هدوهیب  نآ  ریغ  تسا و  هتفرگ  تعیبط  ياروام  زا  ریذپان  اطخ  ماهلا  بجومب  [ص ]

نخس ص ]  ] ربمغیپ روتـسد  هک  تسا  بلطم  ّتیمها  يارب  دینکن  فّلخت  ص ]  ] ربمغیپ روتـسد  زا  هک  تسا  هتفگ  نخـس  مدرم  اب  هلمج  نیاب 
تیآ 16 و - 5 تسا . هدـش  روآ  میب  تمایق  رازآ  یتخـس  باذـعب و  هلمج  نایاپ  رد  هک  تسا  ور  نیمه  زا  و  درادـن . ارچ  نوچ  تسا و  ّقح 

دب مارآیب و  مدرم  تسا و  ناطیش  راتفر  دننامب  دوهی  اب  نیقفانم  راتفر  هک  یناتساد  تسا و  یشجنس  َنیِِملاّظلا » ُءازَج  ات  ِناطیَّشلا  ِلَثَمَک   » 17
ار دوخ  دـنربن  يدوس  نآ  زا  ناگراچیب  نآ  نوچ  دـننکیم و  راداو  ار  اهنآ  دوخ  يهتـساوخب  دـننالد و  هداس  لافغا  رازآ و  یپ  رد  هک  داهن 

تیآ - 6 67-46- نآرق -40-18- نآرق . - دننکیم اهر  يراتفرگ  يانگنتب  ار  ناگدروخلوگ  نآ  دـنرادیم و  رانکب  دنرامـشیم و  هانگیب 
ياـهراک رد  يراـکزیهرپ  هب  دـنکیم  راداو  لّوا  يهلمج  هک  دـشاب  هکنیا  يارب  دـیاش  تسا  هدـش  هتفگ  راـب  ود  َهّللا » اوُقَّتا   » يهلمج هک   18
راکزیهرپ یگدنز  راک  رد  دـشیدنیب و  ار  دوخ  راک  تبقاع  هشیمه  یمدآ  یتسیاب  ینعی  ام »- ٌسفَن  رُظنَتل  َو   » دـعب يهلمج  يهنیرقب  یگدـنز 

دیـشاب هتـشاد  ادخ  زا  سرت  ینعمب  ياوقت  دیدوب  ادرف  يهشیدـنا  رد  دـیدش و  راکزیهرپ  نوچ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  مّود  يهلمج  رد  دـشاب .
رادربخ امـش  راک  زا  ادـخ  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  لابندـب  ورنیا  زا  دـیاش  دـنکیم و  هداـمآ  سرت  يوقت و  هکنیا  يارب  اریمدآ  يوقت  نآ  اریز 

هحفص 241]  ] 214-189- نآرق -44-26- نآرق . - دیسرتیم وا  زا  هزادنا  هچ  ات  هک  تسا 

هنحتمم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   60 - 
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ات 13] تایآ 1  [: 60  ] ۀنحتمملا هروس  ]

اِمب اوُرَفَک  دَـق  َو  ِةَّدَوَملِاب  مِهَیلِإ  َنوُقُلت  َءاِیلوَأ  مُکَّوُدَـع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
مِهَیلِإ َنوُّرُِـست  ِیتاـضرَم  َءاـِغتبا  َو  ِیلِیبَس  ِیف  ًاداـهِج  ُمتجَرَخ  ُمتنُک  نِإ  مُکِّبَر  ِهّللاـِب  اُونِمُؤت  نَأ  مُکاـّیِإ  َو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُخی  ِّقَحلا  َنِم  مُکَءاـج 
مُکَیلِإ اوُطُسبَی  َو  ًءادعَأ  مَُکل  اُونوُکَی  مُکوُفَقثَی  نِإ  [ 1  ] ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  دَـقَف  مُکنِم  ُهلَعفَی  نَم  َو  ُمتنَلعَأ  ام  َو  ُمتیَفخَأ  اِمب  ُمَلعَأ  اَنَأ  َو  ِةَّدَوَملِاب 
ٌریَِـصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  مُکَنَیب  ُلِصفَی  ِۀَـمایِقلا  َموَی  مُکُدالوَأ  َو ال  مُکُماحرَأ  مُکَعَفنَت  َنل  [ 2  ] َنوُرُفکَت َول  اوُّدَو  َو  ِءوُّسلِاب  مُهَتَنِـسلَأ  َو  مُهَیِدیَأ 

انَنَیب اَدب  َو  مُِکب  انرَفَک  ِهّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبعَت  اّمِم  َو  مُکنِم  اُؤآَُرب  ّانِإ  مِهِموَِقل  اُولاق  ذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  َمیِهاربِإ  ِیف  ٌۀَنَسَح  ٌةَوسُأ  مَُکل  َتناک  دَق  [ 3]
انَّبَر ٍءیَـش  نِم  ِهّللا  َنِم  ََکل  ُِکلمَأ  ام  َو  ََکل  َّنَرِفغَتـسََأل  ِهِیبَأـِل  َمیِهاربِإ  َلوَق  ّـالِإ  ُهَدـحَو  ِهّللاـِب  اُونِمُؤت  یّتَح  ًادـَبَأ  ُءاـضغَبلا  َو  ُةَوادَـعلا  ُمُکَنَیب  َو 

ُزیِزَعلا َتنَأ  َکَّنِإ  انَّبَر  اـَنل  رِفغا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَـنِتف  اـنلَعَجت  ـال  اـنَّبَر   1163-1- نآرق [ - 4  ] ُریِـصَملا َکَیلِإ  َو  انبَنَأ  َکَیلِإ  َو  اـنلَّکََوت  َکـیَلَع 
نَأ ُهّللا  یَسَع  [ 6  ] ُدـیِمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  نَم  َو  َرِخآلا  َموَیلا  َو  َهّللا  اوُجرَی  َناک  نَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوسُأ  مِهِیف  مَُکل  َناـک  دََـقل  [ 5  ] ُمیِکَحلا
َمل َو  ِنیِّدـلا  ِیف  مُکُوِلتاُقی  َمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاهنَی  ـال  [ 7  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  َو  ٌریِدَـق  ُهّللا  َو  ًةَّدَوَم  مُهنِم  ُمتیَداـع  َنیِذَّلا  َنَیب  َو  مُکَنَیب  َلَـعجَی 

َو ِنیِّدـلا  ِیف  مُکُوَلتاـق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهـّللا  ُمُکاـهنَی  اـمَّنِإ  [ 8  ] َنیِطِـسقُملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  مِهَیلِإ  اوُطِـسُقت  َو  مُهوُّرَبـَت  نَأ  مُکِراـیِد  نـِم  مُکوُـجِرُخی 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   811-1- نآرق [ - 9  ] َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  مُهوَّلََوت  نَأ  مُکِجارخِإ  یلَع  اوُرَهاظ  َو  مُکِرایِد  نِم  مُکوُجَرخَأ 

َو ال مَُهل  ٌّلِح  َّنُه  ِراّفُکلا ال  َیلِإ  َّنُهوُعِجَرت  الَف  ٍتانِمُؤم  َّنُهوُُمتِملَع  نِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َّنُهُونِحَتماَـف  ٍتارِجاـهُم  ُتاـنِمؤُملا  ُمُکَءاـج  اذِإ 
ام اُولَئـس  َو  ِِرفاوَکلا  ِمَصِِعب  اوُکِـسُمت  ـال  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُـحِکنَت  نَأ  مُکیَلَع  َحاـنُج  ـال  َو  اوـُقَفنَأ  اـم  مُهوـُتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  مُه 

ُمتبَقاعَف ِراّفُکلا  َیلِإ  مُکِجاوزَأ  نِم  ٌءیَـش  مُکَتاـف  نِإ  َو  [ 10  ] ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  مُکَنَیب  ُمُکحَی  ِهّللا  ُمکُح  مُِکلذ  اوـُقَفنَأ  اـم  اُولَئـسَیل  َو  مـُتقَفنَأ 
نَأ ال یلَع  َکَنِعیاُبی  ُتانِمؤُملا  َكَءاج  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  [ 11  ] َنُونِمُؤم ِِهب  ُمتنَأ  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتا  َو  اوُقَفنَأ  ام  َلثِم  مُهُجاوزَأ  تَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَف 

ٍفوُرعَم ِیف  َکَنیِصعَی  َو ال  َّنِِهلُجرَأ  َو  َّنِهیِدیَأ  َنَیب  ُهَنیِرَتفَی  ٍناتُهِبب  َنِیتأَی  َو ال  َّنُهَدالوَأ  َنُلتقَی  َو ال  َنِینزَی  َو ال  َنقِرسَی  َو ال  ًائیَش  ِهّللِاب  َنکِرُشی 
َسِئَی امَک  ِةَرِخآلا  َنِم  اوُِسئَی  دَـق  مِهیَلَع  ُهّللا  َبِضَغ  ًاموَق  اوَّلَوَتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  [ 12  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  َّنَُهل  رِفغَتـسا  َو  َّنُهِعیابَف 

هک هراس  مانب  ینز  ردـب  گـنج  زا  سپ  لاـس  ود  عمجم : لوزن : تهج  هحفص 242 ]  ] 1225-1- نآرق [ - 13  ] ِرُوبُقلا ِباحـصَأ  نِم  ُراّفُکلا 
نآ ربمغیپ ، روضح  دـمآ  هنیدـمب  درکیم  یئارـسهحون  یناوخ و  هزاوآ  هّکم  رد  دوب و  وا  يالوم  ماشه و  نب  یفیـص  نب  ورمع  وباب  هتـسباو 

، هن درک : ضرع  وا  يدمآ ! هنیدم  رد  ندنام  ترجاهم و  يارب  دیسرپ : هن ، درک : ضرع  يدمآ ! اجنیا  يدش و  ناملـسم  دومرف : واب  ترـضح 
نم تسا و  هدـنامن  یگرزب  دـیدوب و  هلیبق  يهشیر  هحفـص 243 ] اقآ و [  گرزب و  دوخ  امـش  درک : ضرع  يدـمآ ! راـک  هچب  سپ  دومرف :

رب ار  وت  يدنمزاین  هک  دندش  هچ  هّکم  ناناوج  دیـسرپ : دیهد . نمب  يربراب  يهلیـسو  كاشوپ و  هیامرـس و  هک  مدمآ  مدش و  دنمزاین  تخس 
سابل و هنیزه و  واب  اـت  دومرف  راداو  ار  بلّطملا  دـبع  ینب  ربمغیپ  تسا . هدرکن  هعجارم  نمب  یـسک  ردـب  يهثداـح  زا  سپ  تفگ : وا  دـنرآ !

مدرمب ياهمان  هعتلب  یبا  نب  بطاح  دـش ، هّکم  هناور  نز  نآ  تشاد و  هّکمب  موجه  گنهآ  ربمغیپ  اهزور  نآب  نوچ  دـنداد . يراوس  هلیـسو 
دناشوپ واب  یشوپ  الاب - داد و  رانید  هد  ای  مهرد  هد  نز  نآب  دیشاب و  دوخ  بظاوم  دراد  امـش  گنهآ  ربمغیپ  هّکم  مدرم  يا  هک  تشون  هّکم 

هحلط ریبز و  رمع و  راّمع و  اب  ار  ّیلع  ترضح  نآ  درک و  رادربخ  یناهن  شورس  همان  هکنیا  زا  ار  ربمغیپ  دناسرب . هّکم  مدرمب  ار  شاهمان  ات 
لزنم ینز  اجنآ  و  خاخ » هضور   » مانب یئاج  ات  دنورب  داد  روتـسد  دومرف و  هناور  دندوب  راکراوس  یگمه  هک  دشرم  وبا  دوسا و  نب  دادـقم  و 

هدومرف ربمغیپ  هک  اجنامه  رد  دـنتفر  اهنآ  دـیریگب . وا  زا  ار  نآ  هّکم  بارعا  يارب  هعتلب  یبا  نبإ  بطاح  زا  تسا  ياهمان  وا  اب  تسا و  هدرک 
دندش و دیماان  دنتفاین ، يزیچ  دنتشگ و  ار  وا  يهتـسب  راب  اهنآ  درادن ، همان  هک  درک  دای  دنگوس  وا  دنتـساوخ  همان  وا  زا  دندید و  ار  نز  دوب 
زا ریـشمش  هاگنآ  میتفگ  غورد  واب  هن  میتشادـنپ و  غورد  ربمغیپ  نخـس  ام  هن  ادـخب  دـنگوس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـندرگرب  دنتـساوخ 
رد هک  ارنآ  دهدب  ار  همان  ای  دوش  هتـشک  هک  درادن  هراچ  دـید  نز  نآ  نوچ  مربیم . تندرگ  هن  رو  هدـب  ار  همان  دومرف  واب  دیـشک و  فالغ 

همان هکنیا  دیـسرپ  دومرف و  راضحا  ار  بطاح  ترـضح  نآ  دـندرب  ربمغیپ  روضح  ار  همان  اهنآ  دروآ . رد  نآ  زا  دوب  هدرک  ناهنپ  دوخ  يوم 
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وتب هن  متـشگرب و  نید  زا  هن  مدـش  ناملـسم  هکنآ  زا  سپ  دـنگوس  ادـخب  درک : ضرع  یتـشون ! ارچ  دوـمرف : یلب  تـفگ : وا  یـسانشیم ! ار 
رد نیرجاهم  يهمه  و  متـشاد ، تسود  ار  اهنآ  هکم  مدرم  زا  یئادـج  يرود و  زا  سپ  هن  مدـش و  وت  هاوخریخ  هک  هاـگنآ  زا  مدرک  تناـیخ 

اهنآب رازآ  زا  نم  تسا و  اهنآ  ناـیم  رد  ماهداوناـخ  مسکیب و  اـجنآ  رد  هک  نم  زجب  دـننک  وا  ناـشیوخ  یناـبیتشپ  هک  دـنراد  ار  یـسک  هّکم 
اهنآ يدنوادخ  تشونرس  درادن و  يدوس  اهنآب  نم  يهمان  متسنادیم  هکنیا  اب  هحفص 244 ] مشاب [  هتشاد  یتنم  اهنآ  رب  متساوخ  مدیسرت و 
مانب همجرت : دـش . لزان  بطاح  يارب  هروس  هکنیا  لّوا  تیآ  دـنچ  و  تشاد . شروذـعم  دومرف و  قیدـصت  ار  وا  ربمغیپ  دـنکیم . راـتفرگ  ار 

هک هچ  دـینایامنب  دوخ  یتسود  اهنآب  هک  دـیرادنپم  تسود  ار  دوخ  نم و  نمـشد  نینمؤم  يا  ناگدنبب 1  نابرهم  نایناهجب  هدنـشخب  يادخ 
يارب رگا  سپ  دـندرک . نوریب  ناتنامناخ  زا  ار  ربمغیپ  امـش و  دـندیورگ  دوخ  راگدرورپ  هب  نوچ  و  دـنتفریذپن . ار  امـش  نآرق  نید و  اهنآ 

راکشآ ای  دیـشوپب  هچنآ  مینادیم  ام  هک  دینکن  یتسود  اهنآ  اب  ناهن  رد  دیدش  ردب  دوخ  یگدنز  هناخ و  زا  نآ  هار  رد  داهج  ّقح و  ياضر 
تسد و هک  دنتسه  ینمـشد  دنوش  هریچ  امـش  رب  نارفاک  هکنیا  رگا   2 تسا . هدرک  مگ  دوخ  تسار  هار  دنک  نینچ  امـش  زا  هک  ره  دـینک و 
هچ دنهدن  دوس  امشب  زگره  امش  رفاک  نادنزرف  نادنواشیوخ و  دننیب 3  رفاک  ار  امش  هک  دنهاوخ  یمه  دننک و  زارد  امـش  يدبب  دوخ  نابز 

دیـشاب وا  ناهارمه  میهاربا و  وریپ  تسا  بوخ  هچ  دینک 4  امـش  هچنآ  دنیب  دنوادخ  نوچ  دروآ  یئادج  ناشیا  امـش و  نایم  زیخاتـسر  زور 
رادومن ینمشد  هنیک و  هشیمه  امـش  ام و  نایم  مینادیم و  دب  ناتنید  امـش و  ياهتب  زا  مه  میرازیب و  امـش  زا  ام  دنتفگ : دوخ  ناشیوخ  اب  هک 

هچ مهاوخب  شزرمآ  وت  يارب  انامه  تفگ : ردپ  اب  هک  دیشابن  وا  وریپ  میهاربا  نخـس  هکنیا  رد  یلو  دیورگب . هناگی  يادخ  هب  هکنآ  ات  تسا 
ماجنا رس  میراد و  وتب  لد  يور  میناد و  دوخ  نابیتشپ  ار  وت  اراگدرورپ  دیئوگب ] یگمه  سپ  . ] مرادن تیارب  يرگید  رایتخا  ّقح  هاگـشیپ  هب 

امـش يارب  تسا  وکین  هّتبلا  یمیکح 6  يرترب و  هک  زرمایب  ار  اـم  نکم و  نارفاـک  راـک  راـتفرگ  ار  اـم  راـگدرورپ  يا  دـشاب 5  وت  يوسب  ام 
ادخ  ] دش نادرگ  ور  هکنآ  و  دیهاوخ . تمایق  يراگتسر  دیراد و  ّقح  تمحرب  مشچ  رگا  نتفر  شمدرم  میهاربا و  شور  لابندب  ناناملـسم 

وا هک  دروآ  یتسود  دیراد  نمـشد  هک  نارفاک  نآ  امـش و  نایم  دنوادخ  دـیاش  زاینیب 7 و  تسا و  هدوتـس  هک  تسین ] ینایز  شراـک  ار ز 
تسا هتفگ  دهاجم  - 1 تسا : فالتخا  متـشه  تیآب  دوصقم  رد  يربط : لوزن : تهج  هحفـص 245 ] نابرهم [ . هدنزرمآ و  مه  اناوت و  تسا 

هّللا دبع  دندرکن 2 - نطو  كرت  يراکمه و  نیرجاهم  اب  هک  تسا  هدش  لزان  هّکم  ناملـسم  مدرم  يارب  خلا » ُهّللا - ُمُکاهنَی  ال   » متـشه تیآ 
يزور وا  دوب . وا  دنزرف  رکب  وبا  رتخد  ءامـسا  دوب و  رکب  وبا  رـسمه  ّتیلهاج  رد  يّزعلا  دبع  رتخد  هلیتف   113-91- نآرق : - تسا هتفگ  ریبز 
ربـمغیپ هک  رگم  مهدیم  تهار  ماهناـخب  هن  مریذـپیم  وت  ناـغمرا  هن  تفگ  واـب  ءامـسا  دروآ . ناـغمراب  نغور  کـشک و  دوخ  رتـخد  يارب 

تسا نارفاک  مومع  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دش 3 - لزان  وا  باوجب  هیآ  هکنیا  تفگ . ربمغیپ  اب  ار  تشذگرس  هکنیا  هشیاع  دیامرفب .
هکنیا هک  تسا  هکنیا  ّقح  یلو  خلا .» َنیِکِرشُملا - اُوُلتقاَف   » تیآ اب  تسا  خوسنم  هیآ  هکنیا  دنـشابن و  ینمـشد  گنج و  رد  ناناملـسم  اب  هک 

هیآ هکنیا  تفگ : ساـّبع  نبإ  عمجم :  495-470- نآرق . - دـشابن ناناملـسم  نایز  رب  هک  اجنآ  ات  تسا  نارفاک  اب  یتسود  يهزاجا  يارب  هیآ 
. دننک کموک  ناشنانمـشد  اب  هن  دـنگنجب و  ناناملـسم  اب  هن  ات  دـندرک  حلـص  ربمغیپ  اب  هک  دـش  لزان  جـلدم  ینب  هعازخ و  يهلیبق  ود  يارب 

ناشیا اب  يرگداد  یتسود و  ناتریگولج ز  دنوادخ  دندرک  ردب  ناتنامناخ  هن ز  دندیگنج و  امـش  اب  نید  هارب  هن  هک  نارفاک  نآ   8 همجرت :
دـندیگنج و ز امـش  اب  نید  رد  هک  ناسک  نآ  یتسود  تسا ز  امـش  ریگولج  دـنوادخ  هّتبلا  تسا 9  نارگداد  رادتـسود  دنوادخ  هچ  دشابن 
: لوزن تهج  تسا . راکمتـس  دوب  ناسک  نینچ  رادتـسود  سک  ره  هک  دندش  امـش  يردـبردب  نارگید  نابیتشپ  دـندرک و  ردـب  ناتنیمزرس 

اهنآب ار  وا  دـیآ  ربمغیپ  دزن  دـنک و  رارف  یـسک  اهنآ  زا  رگا  هک  تسب  ناـمیپ  هّکم  ناـیزات  اـب  ربمغیپ  هیبیدـح  رد  تفگ : ساـّبع  نبإ  عمجم :
هعیبس مانب  ینز  هک  دندرک  رهم  دنتـشون و  ار  همان  نامیپ  دننادرگن . رب  دنراد و  هاگن  اهنآ  دنک  رارف  هکمب  یـسک  هنیدـم  زا  رگا  دـنادرگرب و 
هحفـص دّمحم [  يا  تفگ : دیـسر و  رـس  موزخم  ینب  زا  يدرم  شرهوش  دوب و  هدـش  ناملـسم  دـمآ و  ربمغیپ  روضح  یملـسا  ثرح  رتخد 

رد يرپسب . امب  دیآ  وت  دزن  ام  زا  هکنآ  يدراذگ  رارق  وت  و  تسا ، هدشن  کشخ  تاهماننامیپ  رهم  کنیا  هک  راذگاو  نمب  ار  مرسمه  [ 246
هدمآ مالـس  اب  یگتـسبلد  يارب  هک  داد  دنگوس  ار  نز  نآ  ربمغیپ  دـش . لزان  خـلا » ُمُکَءاج - اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » مهد تیآ  نایم  هکنیا 
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رگید رهم و  ربـمغیپ  درک  داـی  دـنگوس  نینچ  نز  نآ  نوـچ   206-160- نآرق . - رگید يدرم  قـشعب  هن  دوـخ و  رهوـش  ینمـشد  زا  هن  تسا 
و دش . رـسمه  وا  اب  باّطخلا  نب  رمع  دـش و  ادـج  رهوش  زا  دومرف و  يراد  هگن  ار  نز  داد و  واب  دوب  هدرب  راکب  نز  يارب  درم  نآ  هک  هنیزه 
هب ار  اهنآ  رهم  تشادیم و  هگن  دناهدمآ  نید  قشعب  هک  شیامزآ  سپ  ار  اهنز  یلو  دنادرگیم  رب  دمآیم  ربمغیپ  دزن  هک  نارفاک  زا  يدرم  ره 

هّکمب هک  تشاد  رفاـک  نز  ود  رمع  ِِرفاوَـکلا » ِمَصِِعب  اوُکِـسُمت  ـال  َو   » هیآ يهلمج  هکنیا  يهطـساوب  تسا : هـتفگ  يرهز  دادیم . ناـشرهوش 
دنچ سپ  ناز  داد و  قالط  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  هک  تشاد  هّکم  رد  رفاک  ینز  هّللا  دبع  نب  ۀحلط  مه  داد و  قالط  ار  اهنآ  دـندوب  هدـنام 

رسمه دوب  ترـضح  نآ  رتخد  بنیز  یکی  هک  دنادرگن  رب  ار  اهنآ  ربمغیپ  دندمآ و  هنیدمب  دنتخیرگ و  دوخ  رهوش  زا  دندش و  ناملـسم  نز 
10 همجرت :  453-415- نآرق . - دنادرگ رب  صاعلا  وباب  ار  وا  ربمغیپ  دش  ناملـسم  نوچ  دمآ و  هنیدمب  دوخ  رـسمه  لابندـب  وا  صاعلا و  وبا 
و تسا . اهنآ  نامیاب  رتهاگآ  دنوادخ  هکنیا  اب  دیئامزایب  ار  اهنآ  دندمآ  امـش  دزن  دندرک و  اهر  دوخ  نطو  ناملـسم  ياهنز  رگا  نینمؤم  يا 
. دشابن اور  رفاک  نادرم  اب  نانآ  شزیمآ  هک  دینادرگن  رب - نارفاک  يوسب  دینک و  ناشيرادهگن  دنتـسه  نمؤم  اهنآ  هک  دـش  ناترادومن  رگا 

نانز نآ  اب  هک  تسین  یکاب  امش  رب  دیداد  ناشنیباک  نوچ  دیهد و  نانآ  سپ  زاب  دناهدرک  نآ  هنیزه  دناهداد و  ناشنیباک  نارفاک  هچنآ  و 
اهنآ هک  نانچ  دیهاوخب  اهنآ  زا  دیاهداد  واب  هک  يرهم  تفر ] اهنآ  يوسب  ینز  امـش  زا  رگا  و   ] دیوشن رفاک  نانز  رـسمه  یلو  دیوش . رـسمه 

ياناد وا  هچ  درادیم  راوتـسا  ناتنایم  هک  يدنوادخ  روتـسد  تسا  هکنیا  دـنهاوخب . امـش  زا  تسا  هدـمآ  امـش  يوسب  هک  ناشنز  يهنیزه 
یتمینغ دیدرک و  لابند  ناشیا  دندادن و ز  ار  وا  رهم  اهنآ  تفر و  نارفاک  يوسب  امش  نانز  زا  رگا  یلو   11 هحفص 247 ] تسا [ . راکتسرد 

دیاهدـیورگ واب  هک  ادـخ  زا  دـیهد و  زاب  ناشیاب  تمینغ ] لاـم  زا   ] دـناهدرک اـهنآ  يهنیزه  ناشناملـسم  نارهوش  هچ  ره  دـیدروآ  تسدـب 
اب يزابنا  ات  دننک  راوتسا  نامیا  نامیپ  دنهد و  وت  اب  يرب  نامرف - تسد  هک  دنیآ  وت  دزن  ناملـسم  نانز  نوچ  ربمغیپ  يا  دیشاب 12  راکزیهرپ 

شردـپ ریغ  ار ز  يدازون  هک  دـنراین  دوخ  زا  غوردـب  یتـمهت  دنـشکن و  دوخ  نادـنزرف  دنـشابن و  راـکهزب  دـننکن و  يدزد  دـننادن و  ادـخ 
ینابرهمب هدنزرمآ  دنوادخ  هّتبلا  هک  هاوخب  يادخ  زا  ناششزرمآ  رادب و  راوتسا  ناشنامیپ  وت  دننکن  وت  ینامرفان  کین  راک  رد  و  دنرامشب .

هکناـنچ دـندیماان  ماـجنا  رـس  یکین  تسا و ز  هتفرگ  ناشيدـنوادخ  مشخ  هک  ار  یمدرم  دـیرادن  تسود  مه  ناناملـسم  امـش  تسا 13 و 
تسا و هدـش  لزان  هنیدـمب  دـناهدیمان و  ةّدوملا  هروس  ناحتمالا و  هروس  ار  هروس  هکنیا  عمجم : نیرـسفم : نخـس  دوخ . ناگدرم  نارفاـک ز 

جاّجز عمجم :  36-1- نآرق . - دـینکیم یتسود  ناشیا  اب  یناهنپ  هب  ینعی  فشک :  1 ِةَّدَوَملِاب » مِهَیلِإ  َنوُقُلت  . » تسا تیآ  هدزیـس  همه  قاّفتاب 
دیئوگیم نانآب  ناهن  رد  ینعی  - 1 عمجم : خلا » مِهَیلِإ - َنوُّرُِست  . » دیناسریم اهنآب  ربمغیپ  رابخا  اهنآ  اب  یتسود  يهطساوب  ینعی  تسا : هتفگ 

3 مُکَنَیب » ُلِصفَی   » 23-1- نآرق . - دـینکیم ناشرادربخ  ربمغیپ  رابخاب  یناهنپ  هب  اهنآ  اـب  یتسود  يهطـساوب  میتسه 2 - تسود  امـش  اب  هک 
يادص اب  دشاب و  لیـصفت  ردصم  زا  ات  ریز  يادص  اب  داص  دیدشت  ءای و  ّمضب  مه  تسا و  هدـش  هدـناوخ  لوهجم  تروصب  ُلِصفَی » : » يربط

دشاب و لیصفت  ردصم  زا  لوهجم  ات  دناهدناوخ  داص  دیدشت  حتف و  ءای و  ّمضب  ماش  ياهیراق  یضعب  زین  داص و  رسک  فیفخت و  ءای و  يالاب 
نایم تماـیقب  ینعی  عمجم : هحفـص 248 ]  ] 41-31- نآرق -21-1- نآرق . - تسا حیحـص  اـهتءارق  هکنیا  يهمه  تسین و  تواـفت  ینعم  رد 

ناهاوخ و یـسردادب  ینعی  . ] دشاب هدـش  هتفرگ  ءاضقلا  لصف  ینعم  زا  ات  دـنکیم  یـسرداد  امـش  نایم  زور  نآب  ای  دـنکفایم  یئادـج  امش 
نمؤم هک  اهنآ  ینعی  عمجم :  24-1- نآرق . - دندوب میهاربا  اب  هک  ناربمغیپ  نآ  ینعی  يربط :  4 ُهَعَم » َنیِذَّلا  َو  [. » ندرک ادج  مه  ار ز  هدناوخ 

ناملـسم مومع  اب  مه  تشون و  همان  نارفاـکب  هک  دراد  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  اـب  نخـس  يور  هیآ  هکنیا  فشک : وا . وریپ  دـندوب و  میهارباـب 
هکنیا رد  رخف :  4 اُؤآَُرب » ّانِإ  . » دـندوب رازیب  نارفاک  زا  هک  دیـشاب  شناهارمه  میهاربا و  نوچمه  دـینکن و  یتسود  نارفاـک  اـب  هک  دـیوگیم 

رب ردصم  هک  ءاب  حـتف  هب  ءارب  و  ءاب 4 - رسک  اب  ءارب  لاعف 3 - نزو  رب  فارظ  لـثم  ءارب  ءاکرش 2 - لثم  ءآرب  - 1 تسا : تئارق  راهچ  هملک 
دوخ و ياـهرازآ  راـتفرگ  نارفاـک  ولجب  ار  اـم  ینعی  - 1 تسا : هتفگ  دـهاجم  عـمجم :  5 ًۀَـنِتف » انلَعَجت  ال   » 17-1- نآرق . - دـشاب لاعف  نزو 

امب دـننادرگب 3 - روزب  ناـمنید  زا  هک  نکم  هریچ  اـم  رب  ار  اـهنآ  ینعی  تـسا  هـتفگ  يرگید  دـننک 2 - ام  شنزرـس  ات  نکم  اهنآ  یگریچ 
ام ات  رادب  رود  نارفاک  یتسود  ار ز  ام  میشابن 4 - راتفرگ  میوشن و  هدرپس  رس  ناشربارب  رد  ات  هد  نارفاک  رازآ  رب  یئابیکـش  نک و  ینابرهم 
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هارب نانیا  رگا  دـنیوگ : میـشاب و  راوخ  هک  نکم  هتـسکش  ار  ام  نارفاک  اب  گـنج  رد  - 5 22-1- نآرق . - دـننادن دوخ  يهتفیـش  نوتفم و  ار 
اب ینمـشد  ندـنامهف  يارب  لوا  هک  تسا  ور  هکنیا  زا  ٌةَوسُأ »  » يهملک رارکت  عـمجم :  6 ٌةَوسُأ » مِهِیف  مَُکل  . » دـندشیمن راوخ  دـندوب  تسار 
هک تسا  ترخآ  شهاوخ  يارب  مود  میرازیب و  امـش  زا  دنتفگ : نانمـشدب  هک  تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  شور  زا  يریگلابند  ینعی  تسا  نارفاک 

7 خـلا » َلَعجَی - نَأ  ُهّللا  یَـسَع   » 58-49- نآرق -25-1- نآرق . - تسا راودـیما  زیخاتـسر  ادـخب و  هک  تسا  بوخ  یـسک  يارب  اهنآ  يوریپ 
 ] 30-1- نآرق  - نایفس وبا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  اهنآ و  یناملسم  يهطـساوب  دیوش  تسود  هّکم  نارفاک  اب  هک  تسا  دیما  ینعی  فشک :

َو ال . » دش لدب  یتسودب  ینمشد  نآ  شدوخ  مالسا  ربمغیپ و  اب  هبیبح  ما  شرتخد  يرسمه  يهطساوب  دوب و  نمـشد  هک  تسا  هحفص 249 ]
يرسمه یتسرد  طرش  فرط  ود  ره  زا  نامیا  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدش  هتفگ  نآ  ریظن  هکنیا  اب  هلمج  هکنیا  يهدیاف  رخف :  10 َنوُّلِحَی » مُه 

ندرب مان  فرط  ود  زا  هک  هوالعب  دـنا و  لـالح  ناـنز  هکنیا  يارب  نادرم  نآ  هن  اـهنآ و  يارب  اـهنیا  هن  تسا  هدـش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  تسا 
يراوتسا ببـس  دقع و  ینعی  تسا  تمـصع  عمج  مصع » : » يربط  10 خلا » ِمَصِِعب - اوُکِـسُمت  ال   » 25-1- نآرق . - تسا تمرح  دـیکأت  يارب 
راکردنا تسد  ینعی  عمجم :  24-1- نآرق . - دیوشن نارفاک  اب  يرـسمه  دقع  راکردنا  تسد  رادـهگن و  هک  تسا  هکنیا  ینعم  يرـسمه و 

يرادهگن دنب و  رد  نز ، نوچ  دناهدیمان  تمصع  ار  يرسمه  تسا و  عنم  يریگولج و  ینعم  هب  تمصع  لصا  دیوشن و  رفاک  ياهنز  حاکن 
دوشیمن دـنامهفیم و  ار  رفاک  نانز  مومع  هیآ  هکنیا  دـناهدناوخ و  زین  نیـس  فیفخت  دـیدشت و  اب  اوُکِـسُمت »  » و تسا . رهوش  يریگولج  و 

رفاوک يهملک  اریز  تسا  اور  ناملـسم  اب  شجاودزا  دـشابن  تسرپتب  هک  رفاک  نز  تسا  هدـش  لزاـن  تسرپتب  بارعا  يارب  هیآ  نوچ  تفگ :
ربمغیپ دـندمآیم  نارفاـک  يوس  زا  هک  ناملـسم  ناـنز  نوچ  يربط :  11 خـلا » مُکَتاـف - نِإ  َو   » 194-183- نآرق . - تـسا يرفاـک  ره  يارب 

دندادیمن رهم  اـهنآ  تفریم  نارفاـک  يوسب  ربمغیپ  يوس  زا  دـشیم و  رفاـک  ینز  رگا  یلو  دادیم  ناـشنارهوشب  ار  اـهنآ  رهم  جراـخم و 
اهنآ اب  هک  دـنتفر  ینارفاک  يوسب  امـش  نانز  رگا  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  راّفک  يهملک  زا  دوصقم  رد  دـش و  لزاـن  اـهنآ  يارب  هیآ  هکنیا 

تمینغ هک  دیدروآ  گنچب  یبقع  ینعی  تسا  روهـشم  تئارق  ُمتبَقاعَف »  » يهلمج و  دنتفر . شیرق  نارفاک  يوسب  رگا  ینعی  دیرادن 2 - نامیپ 
بیقعت و ینعمب  نوچ  تسین  توافت  ینعم  رد  تسا و  جرعا  دیمح  تئارق  فاق  دیدشت  اب  فلایب  تسا و  تمینغ  ینعمب  یبقع  نوچ  دشاب 

 - دـیدش رادرایتخا  امـش  هک  هاگنآ  ینعی  ُمتبَقاـعَف » : » دـناهتفگ یـضعب  عمجم :  464-451- نآرق -18-1- نآرق . - تسا گنجب  يریگلاـبند 
ای دش  امش  ریسا  اهنآ  نانز  زا  هک  دش  امـش  تبون  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  یـسیع  نب  ّیلع  اهنآ . نیزگیاج  و  هحفص 250 ]  ] 36-23- نآرق

تـسا هتفر  نارفاک  فرطب  ناناملـسم  يوس  زا  شنز  هک  یناملـسم  نآب  - 1 عمجم :  11 خلا » َنیِذَّلا - اُوتآَف  . » دمآ امـش  دزن  دـش و  ناملـسم 
ناناملـسم نامیپ  مه  نارفاک  يوسب  ناملـسم  ینز  هکنآ  مکح  تسا  نیمه  و  دـیهدب . تمینغ  لام  زا  تسا  هدرک  شرهم  هک  هزادـنا  نامهب 

مه نارفاک  يوسب  ینز  امـش  زا  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  هداـتق  دـیهدب 2 - ار  وا  رهم  مامت  دـیاب  تمینغ  لام  زا  دـنهدن  ار  وا  رهم  اهنآ  دورب و 
یسیع نب  ّیلع  دیهدب 3 - وا  ناملـسم  رهوشب  ار  يرارف  نز  رهم  مامت  تمینغ  نآ  لام  زا  دیدروآ  گنچب  یتمینغ  امـش  تفر و  امـش  نامیپ 
تسا هتفر  ناشیوسب  هک  تسا  نز  نآ  رهم  هچ  ره  دیاب  اهنآ  هکنانچ  دیهدب  هدمآ  ناتيوسب  هک  نز  نآ  رهوشب  رهم  امـش  ینعی  تسا : هتفگ 

دنچ اب  نم  درک : لقن  هقیقر  رتخد  همیما  تفگ  ردکنم  نب  دّمحم  يربط :  12 َکَنِعیاُبی » ُتانِمؤُملا  َكَءاج  اذِإ   » 20-1- نآرق . - دنهدب امشب 
اهنزب نم  دومرف  میهدـب  تسد  وت  اـب  اـت  اـشگب  دوخ  تسد  دـندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  مینک و  تعیب  وا  اـب  هک  میتفر  ربمغیپ  روضح  نز 
ياهنز دـمآ  هنیدـمب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تفگ : هیطع  ّما  و  میوگب . نز  رفن  دـصب  هک  تسا  نامه  نز  کی  اـب  نم  نخـس  مهدیمن و  تسد 

امش هک  مربمغیپ  هداتسرف  نم  تفگ : درک و  مالس  داتسیا و  رد  ولجب  وا  داتـسرف و  ام  دزن  ار  باّطخ  رمع  درک و  مهارف  ياهناخ  رد  ار  راصنا 
: تفگ وا  میدرک و  زارد  دوخ  تسد  هناخ  نوردب  مه  ام  درک و  زارد  رد  نوریب  زا  دوخ  تسد  وا  میتفریذپ و  ام  دیدنب  نامیپ  دینک و  تعیب 

دنتفر اجنآ  اهنز  دش  غراف  اهدرم  تعیب  زا  افص  هوک  رب  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  هّکم  حتف  زور  عمجم :  41-1- نآرق . - شاب نانیا  هاوگ  ادخ  يا 
: تسا هدرک  لقن  هشیاع  زا  دوخ  حیحـص  باتک  رد  يراخب  و  دش . لزان  اهنآ  تعیب  طورـش  يارب  هیآ  هکنیا  دننک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک 
وا نز  وا و  راـیتخا  رد  هکنآ  رگم  هحفـص 251 ] دیـسرن [  ینز  تسدب  ربمغیپ  تسد  زگره  دوب و  هیآ  نیمه  و  نتفگب ، اهنز  اب  ربمغیپ  تعیب 
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سابل تشپ  زا  تسا : هتفگ  یبعـش  دندربیم . ورف  نآ  رد  تسد  اهنز  سپـس  دربیم و  ورف  یبآ  حدق  رد  تسد  تعیب  يارب  دناهتفگ : و  دوب .
رمع تفرگ و  تعیب  نادرم  زا  افـص  هوک  يور  ربمغیپ  هک  دـش  لزان  هّکم  حـتف  زور  هیآ  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  فشک : دـندرکیم . تعیب 
اهنآب ترـضح  نآ  ماغیپ  تفرگیم و  ار  ناشتسد  ساـبل  تشپ  زا  هک  تفرگیم  تعیب  اـهنز  زا  وا  ناـمرفب  دوب و  ترـضح  نآ  زا  رتنیئاـپ 

رد ار  دوخ  تعیب  ماگنهب  ناملـسم  درف  هک  تبـسانم  نیاب  دشاب  شورف  دیرخ و  هک  تسا  هدش  هتفرگ  هعیابم  زا  تعیب  يهملک  و  دـناسریم .
یلَع . » دریگب تعیب  نانز  زا  هک  دومرف  رما  ءارهز  ترـضح  يهلاخ  هجیدـخ  رهاوخب  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  لقن  و  دـشورفیم . تشهب  ربارب 

تعیب امـش  اـب  ربمغیپ  وگب : اـهنزب  داد  ناـمرف  ار  رمع  ربمغیپ  هک  دوب  هکنیا  ناـنز  جـنر  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :  12 خلا » َنکِرـُشی - نَأ ال 
راک سرت  زا  دوب و  هتفاکـش  ربمغیپ  يومع  هزمح  لد  هک  دوب  هعیبر  نب  ۀبتع  رتخد  دنه  اهنآ  نایم  رد  دـیریگن و  يزابنا  ادـخ  اب  هک  دـنکیم 

هک ربمغیپ  دوش  هنوگچ  تفگ : دـنه  دـندرک  يراددوخ  نتفگ  نخـس  زا  اـهنز  دنـسانشن . ار  وا  هک  دوب  هتـسشن  يروج  اـهنز  ناـیم  رد  دوخ 
زا نم  تفگ : دنه  دینکن . يدزد  دیاب  اهنآب : وگب   25-1- نآرق : - دومرف رمعب  دنکفا و  واب  یهاگن  ربمغیپ  دـشکب ! ار  نانز  تشکن  ار  اهدرم 

هدرب راکب  هاوخ  ياهتـشادرب  ار  نم  لام  زا  هچنآ  تفگ : نایفـس  وبا  هن ! ای  دراد  اور  هک  منادیمن  ماهدرک و  فّرـصت  یکدنا  نایفـس  وبا  لام 
: درک ضرع  وا  تساوخ  دوخ  دزن  تخانـش و  ار  وا  دـیدنخ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تسا . اور  وت  رب  دـشاب  هدـنام  اـی  یـشاب 

اهنز دیاب  دومرف : دش و  وا  زا  فرصنم  ربمغیپ  درذگ . رد  هتشذگ  زا  ادخ  درک : ضرع  یتسه  دنه  وت  دومرف : ربمغیپ  متسه . هدنهانپ  تدوخب 
دیاب دومرف : زاب  دشابن . راکهزب  دازآ  نز  هک  ادخب  هن  دومرف : دنکیم ! راک  نینچ  دازآ  نز  رگم  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ : دنه  دنشابن ، راکهزب 

: عمجم هحفـص 252 ] دیاهدرک [ . هچ  هک  دیناد  رتهب  اهنآ  تدوخ و  یتشک و  ردب  گنج  رد  ار  اهنآ  وت  تفگ : دنه  دنـشکن . دوخ  نادـنزرف 
نوچ و  تسا . هدوب  يزیچ  دنه  وا و  نایم  مالـسا  زا  شیپ  نوچ  دیدنخ  رمع  دنکیم ! هزب  نز  دازآ  رگم  تفگ : دنه  وگتفگ  هکنیا  رد  نوچ 
تفگ يور  نآ  زا  ار  هکنیا  و  دیتشک . ار  اهنآ  امش  یگرزب  رد  میداد و  ناششرورپ  یکچوک  رد  تفگ  دنه  دیـشکن  دوخ  نادنزرف  دنتفگ 

یّلص ربمغیپ  داتفا و  تشپ  هب  هک  دیدنخ  نادنچ  دنه  نخس  زا  رمع  دش . هتشک  مالسلا  هیلع  ّیلع  تسدب  ردب  رد  نایفـس  وبا  رـسپ  هلظنح  هک 
تسا هتفگ  ءاّرف  دندنبن . یغورد  يدازونب  تبـسن  ینعی  عمجم :  12 خلا » َّنِهیِدـیَأ - َنَیب  ُهَنیِرَتفَی  ٍناتُهِبب  . » دومرف مّسبت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هتفگ ساّبع  نبإ  هلمج . هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  مراد و  وت  زا  ار  هکنیا  تفگیم  رهوش  اب  تشادیمرب و  هداـتفا  رذـگ  رد  يدازون  ینز 
ناـیم دوشیم  رادومن  هک  دـنزرف  نوچ   46-1- نآرق : - تفگ ءاّرف  و  دـنیوگ . دوـخ  رهوـش  دـنزرف  تسین  ناـشرهوش  زا  هکنآ  ینعی  تسا :

دناهتفگ یـضعب  و  تسا . هدش  هتفگ  هلمج  نیاب  نتـسب  يرگیدـب  دـنزرف  زا  هیانک  يارب  يور  هکنیا  زا  دـسریم  نیمز  رب  ردام  ياپ  تسد و 
و نداد . تبـسن  دوخ  رهوشب  يدنزرف  غوردب  تسا و  نتـسب  مدرمب  غورد  تسا و  نمادـکاپ  نانز  يراکهزب  تبـسن  ناتهب  هکنیا  زا  دوصقم 

َکَنیِـصعَی ال  . » ینکیمن يربهر  يراوگرزب  يوخب  زج  ار  ام  وت  تسا و  تشز  ناتهب  هک  دنگوس  ادـخب  تفگ : دینـش  هلمج  هکنیا  هک  دـنه 
رـس يوم  دندیـشارخیم و  هرهچ  دـندیردیم و  نهاریپ  یـسک  گرم  رد  اهنز  مالـسا  زا  شیپ  تفگ : ساـّبع  نبإ  يربط :  12 ٍفوُرعَم » ِیف 

: تسا هدرک  لـقن  هیراـصنا  يهیطع  ّما  زا  نیریـس  نبإ  تسا . اـهنآ  راـک  هکنیا  زا  ریگوـلج  هلمج  هکنیا  دـندرکیم  داـیرف  داد و  دـندنکیم و 
نم تفگ : ینز  مینکن  یئارـس  هحون  سک  گرم  رد  دومرف  مینکن  وا  ینامرفان  کین  راـک  رد  هک  هلمج  هکنیا  ربارب  تعیب  ماـگنه  رد  ربمغیپ 

شیپ نیز  هـک  نـم  ناـشیوخ  زا  یکی  گرمب  اـهنآ  یئارـسهحون  ربارب  رد  مـنک  یئارـسهحون  هلیبـق  نـالف  يارب  مورب و  اـت  مـنکیمن  تـعیب 
 ] 32-1- نآرق  - کلام نب  سنا  ردام  میلـس  ّما  نز و  نآ  زج  و  درک . تعیب  تشگرب و  درک و  یئارـس  هحون - اهنآ  اـب  تفر و  وا  دـناهدرک .

نوچ مدوب و  رضاح  تعیب  رد  نم  تفگ : هک  مدید  ینز  ریپ  تفگ  يراصنا  حون  نب  بعصم  و  درکن . افو  تعیب  نیاب  يرگید  هحفص 253 ]
يارب هک  دنتسه  یناسک  مدرک  ضرع  نم  دینکن  یئارسهحون  هک  دومرف  ار  هکنیا  تعیب  طیارش  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ 

. نک یفالت  ورب و  دومرف : منک . یفالت  هک  مهاوخیم  نم  تسا و  ياهثداـح  نینچ  اـهنآ  يارب  نونکا  دـناهدرک و  هحون  نم  ناـشیوخ  گرم 
نوچ و  درادـن . یناـمرف  یبوخ  زجب  ربمغیپ  نوچ  دـننکن  یناـمرفان  دـیامرف  ربمغیپ  هچنآ  ینعی  عمجم : درک . تعیب  تشگرب و  نز  نآ  سپس 

نامیپ دنتـسین  گنج  يارب  اهنز  هکنیا  اب  و  میرادن . لد  رد  وت  ینامرفان  چیه  میاهتـسشن  هک  اجنیا  ام  تفگ : دینـش  ار  هیآ  يهلمج  هکنیا  دنه 
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یـصخش و ياهراک  رد  اهنآ  یگدـنز  راک  ندرک  تسرد  يارب  هکلب  تسا  هدوب  گـنج  رد  کـمک  يارب  هن  اـهنآ  تعیب  نتفرگ و  اـهنآ  زا 
نز و یگتسد  ود  نید  ياهروتـسد  ماکحا و  رد  دنوش و  نامرفب  رـس  اهنآ  یتسیاب  دوب و  مالـسا  لوا  نوچ  تسا . هدوب  يرادرهوش  ینید و 

تعیب اهنز  زا  زور  نآ  رد  ربمغیپ  دـناهدرک : لقن  تسا : هتفگ  هداتق  يربط : درک . دـّیقم  تعیب  دـیقب  مه  ار  اـهنز  ربمغیپ  دوشن  تسرد  يدرم 
دبع ناـیم  هکنیا  رد  دـشاب . اـهنآ  مرحم  هک  يدرم  اـب  رگم  دننیـشنن  وـگتفگب  دـننکن و  ثیدـح  نادرم  اـب  دـننکن و  یئارـسهحون  هک  تفرگ 
اهنآ يوگتفگ  ناسک و  هنوگنیا  دومرف : میورب . رود  دوخ  نز  هناخ و  زا  میشاب و  هتشاد  نامهم  دیاش  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ : فوع  نمحّرلا 
نخس نامه  نمحّرلا  دبع  دننکن و  ثیدح  مرحم  ریغ  درم  اب  تولخب  دومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هداتق  زا  يرگید  و  دوبن . نم  روظنم 
تعیب فیاـظو  هکنیا  يهمه  هب  وت  اـب  میتـفگ  میتـفر و  تعیب  يارب  ربـمغیپ  روضح  تفگ : هقیقر  رتـخد  همیما  و  دینـش . باوـج  نآ  تفگ و 

. دیشاب هتشاد  نآ  ناوت  بات و  هک  اجنآ  ات  دومرف  میشابن  تنامرفان  بوخ  راک  چیه  هب  فورعم » یف  کنیصعن  و ال   » میتفگ نوچ  مینکیم و 
ناملـسم دنچ  فشک :  13 خـلا » ًاموَق - اوَّلَوَتَت  ال  . » دـنرتنابرهم امب  نامدوخ  زا  شربمغیپ  ادـخ و  میدرک : ضرع  ترـضح  نآ  خـساپ  هب  اـم 
ياههویم زا  يزیچ  ات  دندرمشیم  اهنآ  يهتـسویپ  ار  دوخ  دنتفگیم و  ناناملـسم  رابخا  هحفص 254 ]  ] 23-1- نآرق  - دوهی يارب  شیورد 

یـضعب عمجم : تسا . دوهی  یتـسود  زا  يریگوـلج  هیآ  زا  دوـصقم  و  تسا . اـهنآ  راـک  هکنیا  يریگوـلج  يارب  هیآ  هکنیا  دـنرب . هرهب  اـهنآ 
اب دـندناوخ  نزغورد  ار  ربمغیپ  نوچ  دوهی  ینعی  عمجم :  13 ُراّفُکلا » َسِئَی  امَک  . » تسا يرفاـک  ره  یتسود  زا  يریگولج  دوصقم  دـناهتفگ 
زا دیماان  ار و  دوخ  راک  نایاپ  دناهتـسناد  هدـش  روگب  هدرم و  نارفاک  هکنانچ  دنتـسه  رگید  ملاع  يهرهب  زا  دـیماان  دنتخانـشیم  ار  وا  هکنیا 

یـضعب دـنوش . هدـنز  ناشناگدرم  هک  دـنرادن  يدـیما  برع  نارفاک  هکناـنچ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح   25-1- نآرق . - دنیدنمهرهب
یئادج مّود  لّوا و  تیآ  - 1 ام : نخـس  دنوش . دنمهرهب  دوخ  يهتفر  روگب  ناگدرم  زا  دندیماان  رفاک  مدرم  هک  هنوگ  نامهب  ینعی  دناهتفگ :
تـسرد تسار و  مدرم  نمـشد  هاوخن  هاوخ  هک  رفاک  شیدنا و  جک  مدرم  يهدنبیرف  رهاظ  هک  تسا  هدش  يروآدای  لطاب  ّقح و  یگـشیمه 

یبنجا زورما  نابزب  هک  تسا  نامه  هکنیا  دـننک و  راوتـسا  یتسود  اهنآ  اب  ناشیا  لام  هاج و  تردـق  دـیماب  دـنزب و  ناشلوگ  دـیابن  دنتـسه 
هدـشیم تسرد  دارفا  یتسرپ  یبنجا - ّسح  نیمه  يور  هشیمه  اهتّلم  یـسوساج  ّدـض  یـسوساج و  ياههاگتـسد  دوشیم و  هتفگ  یتسرپ 

هروس لوزن  نأش  رد  هک  دـش  درم  نآ  یتسرپ  یبنجا  ریگولج  دوب  هدـش  تسرد  بیغ  ماهلا  زا  هک  ربمغیپ  یـسوساج  ّدـض  هاگتـسد  و  تسا .
ینورد و نابهگن  نآ  هچ  تسین  تسرد  يدنزرف  ردپ  يدـنواشیوخب و  یمدآ  دـیما  هک  یئامنهار  تسا و  يروآدای  مّوس  تیآ  - 2 میتفگ .
هب دوش  ادیپ  ینایز  ای  دشابن و  يدنواشیوخ  زا  يدوس  رگا  هک  تسا  یـضرع  یفاضا و  يرما  حالطـصا  هب  دشاب و  دناوتیمن  یمدآ  یقیقح 

دیما دـیاب  سپ  دوشیم  هدـیرب  گرم  زا  سپ  تسا و  یگدـنز  تّدـم  اـت  یجراـخ  یگتـسباو  هکنیا  هک  هوـالعب  دوشیم  لیدـبت  یگناـگیب 
هحفـص 255] هدـش [  هتفگ  هک  تسا  نیمه  و  دوش . مهارف  یمدآ  دوـخ  یناـسفن  تقیقح  زا  هک  تشاد  دوـخ  یگـشیمه  ینورد  یناـبهگنب 

رگدـکی زار  اهنآ  دوخ  زیخاتـسر  تسا  ادـج  یمدآ  یناور  تقیقح  زا  تسا و  یـضرع  يهطبار  نوچ  هک  خـلا » ُلِصفَی - ِۀَـمایِقلا  َموَی   » تسا
ساسحا کیرحت  تسا و  هتشذگ  يروآدای  تسا  هدمآ  نایمب  میهاربا  يوریپ  زا  نخس  هک   6 ، 5 تایآ 4 ، - 3 34-7- نآرق . - دنکیم ادج 

دندوب رکف  مه  ماگمه و  وا  اب  هک  اهنآ  هکلب  اهنت  شدوخ  هن  وا  دـینادیم و  میهاربا  ار  دوخ  هلـسلس  رـس  اهبرع  امـش  هک  رابت  لیاب و  راـختفا 
اهنیا دننام  هک  هاگنآ  ات  دندرکیم  ینمشد  نالعا  دوخ  ناشیوخ  اب  راکشآب  دنتشذگیم و  زیچ  همه  زا  تقیقح  ّقح و  ربارب  رد  ناشیگمه 

میهاربا و هک  تسا  هار  ناـمه  زا  يریگلاـبند  یتخبـشوخ  شور و  نیرتهب  مه  امـش  يارب  سپ  دنـشاب  هاوخ  تقیقح  دـنوش و  تسرپ  هناـگی 
میهاربا هک  تسا  شور  نیمهب  يرادـیاپ  یئاهن  تداعـسب  يراودـیما  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  بلطم  هکنیا  تایآ  رخآ  رد  دـنتفر و  شناوریپ 

زج درادـن  سکب  يزاین  ادـخ  دوش  تسار  هار  هکنیا  زا  نادرگ  ور  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  هیاـنکب  يدـیدهت  بلطم  ناـیاپ  رد  تشاد و 
هب هتـسبلد  مدرم  هنوگنیا  هب  تسا  يدـیون  َلَعجَی » نَأ  ُهّللا  یَـسَع   » مهن اـت  متفه  تیآ  زا  - 4 درک . دـهاوخ  هراچیب  تخبدـب و  ار  دوخ  هکنیا 

مالسا رد  یگناگی  ار  یگناگیب  نآ  هک  دیآ  يزور  دیاش  هک  دنشاب  راودیما  دنوشن و  درسلد  دوخ  شیک  زا  یگرابکیب  هک  نید  زا  يهناگیب 
لـصا تیاعر  يهزاجا  خـلا » َنیِذَّلا »- ِنَع  ُهّللا  ُمُکاهنَی  ـال   » متـشه تیآ  رد  دوش و  لدـب  یتسودـب  ینمـشد  هکنیا  دوش و  نیزگیاـج  نید  و 
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يراگزاسان هک  دوب  نمـشد  دیاب  اجنآ  ات  رفاک  مدرم  اب  تسا  هدش  هتفگ  دنتـسه و  رگدکی  هب  دنمزاین  یگدنز  رد  هک  تسا  يرـشب  یمومع 
تسا يراک  دنرادن  نیملسم  اب  ینمشد  راکشآ  هب  هک  ینارفاک  اب  يرگداد  یتسودب و  راتفر  هن  رگ  دنک و  امش  رازآب  راداو  ار  اهنآ  نید  رد 
هکنانچ دشاب  رفاک  اب  هچرگ  دراد  تسود  ار  تاواسم  تلادع و  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  رخآ  رد  يور  هکنیا  زا  یگدـنز و  يرورض 

رازآ ینمـشد و  رگدـکی  اب  نیئآ  نید و  رد  فـالتخا  همه  اـب  اـهتلم  هک  دـنکیم  لاـبند  ار  نآرق  روتـسد  نیمه  زورما  یللملا  نیب  تارّرقم 
مُه ال   » يهلمج مهد  تیآ  - 5 هحفص 256 ]  ] 366-323- نآرق -61-31- نآرق . - دننک راتفر  مه  اب  یتسرد  تلادع و  هب  دنشاب و  هتـشادن 

نادرمب ناملـسم  ياهنز  تسا : هدش  هتفگ  لّوا  يهلمجب  هک  دشاب  يور  هکنیا  زا  دیاش  تسا  هدش  ولج  يهلمج  ینعم  رارکت  خلا » َنوُّلِحَی -
هتفگ هک  مّود  يهلمج  دندازآ و  دنهاوخب  دوخ  رگا  یلو  دنزاسب  رفاک  رهوش  اب  هک  دـننک  ناشراداو  دـنرادن  ّقح  ینعی  دنتـسین  لالح  رفاک 
دوخ رفاک  رهوش  اـب  دـنناوتیمن  دوخ  لـیمب  مه  اـهنز  هک  تسا  هکنیا  يارب  دنتـسین  اور  ناـنزب  مه  رفاـک  نادرم   44-24- نآرق : - تسا هدش 

« اوَّلَوَتَت ال   » يهلمج زا  تسا و  لّوا  تیآ  يونعم  رارکت  تیآ 13  - 6 تسا . فرط  ود  زا  یّلک  يهحابإ  یفن  يارب  حالطصاب  دننک و  یگدنز 
زا تسا  ریگولج  لّوا  تیآ  نوچ  تسا . راگزاس  دـش  هتفگ  نارفاـکب  یگتـسباو  يارب  هچنآ  يهمه  اـب  هک  دوشیم  هدـیمهف  صوصخم  ینعم 
هیآ هکنیا  تسا  رازآیب  نارفاک  اب  هطبار  يهزاجا  دـعب  تاـیآ  دـننکیم و  رازآ  ینمـشد و  راکـشآب  هک  اـهنآ  اـب  یتسود  راـهظا  يرارقرب و 

درادن رازآ  ینمشد و  يرفاک  هچرگا  هکنیا  يارب  دشاب  نتـشاد  تسود  لد  رد  ّیلوت و  هک  تسا  ینورد  تلاح  یبلق و  ساسحا  زا  ریگولج 
لد زا  یتسود  قیال  سپ  ّقح  بوضغم  تسا و  رگید  ملاع  زا  دیماان  نوچ  دشاب و  هدنیآب  دیما  هک  تسا  رودب  یمدآ  یئاهن  تقیقح  زا  یلو 
زج یفده  وا  تسا و  رگید  ملاعب  یتخبشوخ  یگدنز  زا  امش  فده  نوچ   74-58- نآرق . - دیشابن نمشد  وا  اب  رهاظب  هچرگ  تسین  ناج  و 

ریگولج عفانم  ّداـضت  حالطـصا  هب  دوب و  دـهاوخن  ناـج  لد و  زا  یتسود  یگناـگی و  دوبن  كرتشم  فدـه  رگا  درادـن و  یگدـنز  یـشوخ 
دنراد عفانم  ّداضت  هک  اهنآ  دـنراگزاس و  مه  اب  دـنراد  كرتشم  فدـه  هک  اهنآ  مینیبیم  دارفا  اهتّلم و  رد  مه  زورما  هکناـنچ  دوشیم  یتسود 

رگا هک  تسا  ترخآ  دوس  عفانم  نیرتالاب  سپ  دنرطاخ  هدیجنر  نارگن و  رگدکی  زا  هتسویپ  ای  دنوشیم و  نمشد  ای  دنـشاب  تسود  هچرگ 
راکنایز درخیب و  ار  يرگید  کی  ره  هک  دوب  دهاوخ  هکنیا  فالتخا  نیرتمک  نوچ  دوشیمن  مهارف  یگناگی  افص و  دوبن  نآ  رد  يرکفمه 

هحفص 257] دنادیم [ .

فص هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   61 - 

ات 14] تایآ 1  [: 61  ] فصلا هروس  ]

َِمل اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 1  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُـه  َو  ِضرَـألا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهِّلل  َحَّبَـس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب 
ٌصوُصرَم ٌنایُنب  مُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  [ 3  ] َنُولَعفَت ام ال  اُولوُقَت  نَأ  ِهّللا  َدنِع  ًاتقَم  َُربَک  [ 2  ] َنُولَعفَت ام ال  َنُولوُقَت 

ُهّللا ال َو  مَُهبُوُلق  ُهّللا  َغازَأ  اوُغاز  اّمَلَف  مُکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُمَلعَت  دَـق  َو  ِینَنوُذُؤت  َِمل  ِموَق  اـی  ِهِموَِقل  یـسُوم  َلاـق  ذِإ  َو   332-1- نآرق [ - 4]
ًارِّشَبُم َو  ِةاروَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َنَیب  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  مُکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُـسَر  یِّنِإ  َلِیئارـسِإ  ِیَنب  اـی  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  َلاـق  ذِإ  َو  [ 5  ] َنیِقِـسافلا َموَقلا  يِدهَی 
یعُدی َوُه  َو  َبِذَـکلا  ِهّللا  یَلَع  يرَتفا  ِنَّمِم  ُمَلظَأ  نَم  َو  [ 6  ] ٌنِیبُم ٌرحِـس  اذه  اُولاق  ِتانِّیَبلِاب  مُهَءاج  اّمَلَف  ُدَمحَأ  ُهُمـسا  يِدَعب  نِم  ِیتأَی  ٍلوُسَِرب 
َلَسرَأ يِذَّلا  َوُه  [ 8  ] َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللا  َو  مِهِهاوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُطِیل  َنوُدیُِری  [ 7  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  ِمالسِإلا  َیلِإ 
ٍةَراِجت یلَع  مُکُّلُدَأ  لَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   858-1- نآرق [ - 9  ] َنوُکِرـشُملا َهِرَک  َول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقَحلا  ِنیِد  َو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر 
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َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  مُکِـسُفنَأ  َو  مُِکلاومَأـِب  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  َنُونِمُؤت  [ 10  ] ٍمِیلَأ ٍباذَـع  نِم  مُکیِجُنت 
يرخُأ َو  [ 12  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ  ٍندَـع  ِتاّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاسَم  َو  ُراهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  مُکلِخدـُی  َو  مَُکبُونُذ  مَُکل  رِفغَی  [ 11]

نَم َنیِّیِراوَحِلل  َمَیرَم  ُنبا  یَـسیِع  َلاق  امَک  ِهّللا  َراصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 13  ] َنِینِمؤُملا ِرَِّشب  َو  ٌبیِرَق  ٌحـتَف  َو  ِهّللا  َنِم  ٌرـصَن  اهَنوُّبُِحت 
اوُحَبصَأَف مِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَندَّیَأَف  ٌۀَِفئاط  تَرَفَک  َو  َلِیئارسِإ  ِیَنب  نِم  ٌۀَِفئاط  تَنَمآَف  ِهّللا  ُراصنَأ  ُنَحن  َنوُّیِراوَحلا  َلاق  ِهّللا  َیلِإ  يِراصنَأ 

نتخاس راوتـسا  ینعی  مّود  دـیدشت  لّوا و  حـتفب  صر »  » ردـصم زا  ٌصوُصرَم » : » تاغل ینعم  هحفص 258 ]  ] 824-1- نآرق [ - 14  ] َنیِرِهاظ
- نآرق -24-13- نآرق . - ندرک رگید  یئوسب  یئوس  زا  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  غیز  ردـصم  زا  اوُغاز » . » تسا ّسم  ینعمب  صاصر  نوچ 

نیرترب دندرک  وزرآ  ناناملـسم  زا  یهورگ  تسا 1 - لوق  دـنچ  هروـس  هکنیا  لّوا  تاـیآ  لوزن  تهج  رد  يربـط : لوزن : تهج   126-118
تایآ نیاب  دـمآ ، راوشد  ناشیا  رب  یگدـنب  نیرترب  تسا  ناراکهانگ  داهج  دـنتفگ : اهنآ  هب  نوچ  دـننک و  راتفر  نآب  اـت  دـننادب  ار  یگدـنب 

هدوهیب هک  تسا  اهنآ  شنزرس  دشاب 2 - راوتـسا  نید  نمـشد  اب  گنج  رد  هک  تسا  وا  ادخ  تسود  هک  دش  يروآدای  اهنآب  دندش و  خیبوت 
زا ار  اهنآ  هیآ  هکنیا  میدومن . دوخ  زا  نانچ  میدرک و  نینچ  گنج  رد  دنتفگیم : دناهدرکن و  هک  يراکب  یئاتـس  دوخ  دندرکیم و  یئارس 

مانب همجرت : دـندرکیمن . دـندادیم و  کمک  دـیون  نینمؤمب  هک  تسا  نیقفانم  اب  نخـس  يور  - 3 دنکیم . يریگولج  نخـس  هنوگ  هکنیا 
وا هک  نیمز  رب  هچ  نامسآ و  رد  هچ  دوب  هدیرفآ  هچنآ  ره  دوتـس  ار  يادخ  ناربنامرف 1  يارب  شرهم  تسا و  یناگمه  وا  شـشخب  هک  ادخ 
هب تسا  یهانگ  گرزب  هچ  دیهدن 3  شماجنا  هک  دیئوگب  ینخس  ارچ  دیدیورگ  شربمغیپ  ادخب و  هک  یمدرم  يا  راکتسرد 2  تسا و  رترب 

راوید نوچ  هدـش  فصب  شهارب  نارواـگنج  یندرکاـن ] راـتفگ  ربارب  رد   ] دراد تسود  دـنوادخ  یلو  دینکن 4  دـیئوگب و  هک  قح  هاگـشیپ 
دینادیم میادخ  ربمغیپ  هک  امـش  تفگ : دوخ  مدرم  اب  یـسوم  هک  رادب  رطاخب  و  شابم ] بارعا  رازآ  نارگلد ز  ربمغیپ  يا   ] دنشاب 5 نینهآ 
دهاوخن يربهر  ار  راکبان  مدرم  دنوادخ  هچ  دنادرگب  قح  تفایرد  ناشلد ز  مه  ادخ  دنتـشگب  ّقح  هار  ناشیا ز  نوچ  و  دـیرازایم ! ارم  ارچ 

هب هچنآ  هکنیا  اب  امش  يوسب  میادخ  يهداتـسرف  نم  تفگ : لیئارـسا  ینب  اب  هحفـص 259 ] میرم [  رـسپ  ياسیع  هک  رآ  رطاخب  مه  درک 6 و 
دوخ يربمغیپ  رادومن  ياـههناشن  وا  نوچ  یلو  دـمحا . ماـنب  دـیآ  يربـمغیپ  نم  سپ  زا  هک  مهدیم  دـیون  مه  تسا و  تسار  تسا  تاروت 

ادخب هک  سک  نینچ  زا  تسا  رتراکمتـس  یک  دیهد ] فاصنا  دوخ  نونکا   ] تسا 7 وداج  حیسم  راک  هک  تسا  راکـشآ  دنتفگ : دومن  اهنآب 
دنهاوخ ناـسک ] نینچ  هچ   ] دشابن 8 ناراکمتـس  ربهر  دـنوادخ  هتبلا ] سپ  ! ] دـنناوخب یتمالـس  یتسرد و  يوسب  ار  وا  هکنیا  اب  ددـنب  غورد 

تسا دنوادخ  نامه  دنهاوخن 9  نارفاک  هک  دنچ  ره  دناسر  رخآب  دوخ  وترپ  راک و  وا  هک  دنناوت ] اجک  و   ] دـننک شوماخ  ناهد  اب  ّقح  وترپ 
هک دـیهاوخ  نینمؤـم  يا  دندنـسپیمن 10  نارفاـک  هچرگ  دـنک  شرترب  اـهنید  همه  رب  اـت  داتـسرف  تسرد  نید  يربـهرب و  دوـخ  ربـمیپ  هک 

لاـم ناـجب و  وا  هار  رد  دـیورگب و  شربمغیپ  ادـخب و   11 دـناهرب ! خزود  كاندرد  رازآ  ار ز  امـش  هک  راتفر  راـک و  نآـب  منک  ناـتيربهر 
ریز زا  اهدور  هک  دنک  ناتنورد  یتشهب  رد  دزرمایب و  ناتناهانگ  وا  ربارب  رد  دینادب 12 و  رگا  تسا  راک  نیرتهب  ناتيارب  هکنیا  هک  دیشوکب 

شیوزرآ هشیمه  هک  يرگید  سب 13 و  تسا و  نیمه  امـش  يهرهب  گرزب  هک  دیراد  نادواج  ناتـشهب  رد  شوخ  هاگیاج  دوب و  ناور  نآ 
يا راد 14  راودـیما  هد و  ناـنیا  يهمه  دـیون  ار  نینمؤم  وت  ربمغیپ  يا  سپ  يدوزب . نانمـشد  رب  یگریچ  تسا و  دـنوادخ  يراـی  دـیراد  ار 
نآ زا  یلو  میئادخ  هارب  نارای  ام  دنتفگ : تسا ! یک  ادخ  هارب  نم  رای  دیسرپ  هک  یسیع  خساپب  نییراوح  هکنانچمه  دیـشاب  ادخ  رای  نینمؤم 

نخـس دـندش . نارفاک  رب  هریچ  ات  میدوب  نانمؤم  ناـبیتشپ  اـم  دـندش و  رفاـک  وا و  رکنم  یهورگ  دـنتفریذپ و  دـندش و  نمؤم  یهورگ  سپ 
هتفگ ءاطع  یلو  تسا  هدـمآ  هنیدـمب  هلمج  تسا و  تیآ  هدراهچ  یـسیع و  نّویراوح ، ّفص ، دراد  ماـن  هس  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم :

هک درک  زاغآ  يرقم   17-1- نآرق . - تشادیم سلجم  ّیلع  وب  داتسا  هک  دناهدروآ  هتشون : فشک  ِهّللا » ِمِسب  . » تسا هدش  لزان  هکمب  تسا 
ار نآ  هک  يدرد  هن و  نایاپ  ار  نآ  هک  یئالب  یتشگ  دبا  ءالب  هحفص 260 ] يدمآ [  لزا  ّرب  دنچ  ره  هّللا  مسب  ءاب  يا  تفگ : داتسا  هّللا . مسب 
، يورارف تمرح  هب  ات  رگن  داد ، ِهّللا » ِمِسب   » ءاب هاگرد  زا  داد  راب  ار  قیالخ  هک  نآرق  تسا . نآرق  تزع  هاگرد  هللا  مسب  ءاب  هکنیا  هن . نامرد 
زا تمیزه  دربادرب  ددرگ  یلوتـسم  ناـک  ّمث  نکی  مل  رب  رهق  مکحب  ءاـب »  » لـالج تسایـس  زا  يررـش  رگا  هک  يرگننب  میظعت  نیع  هـب  زج  و 
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لامج تفصب  قرب  کی  ءاب »  » يهدس تحسف  ءایض و  زا  رگا  دوش و  مدع  متکب  دراد  ناثدح  تمس  هچ  ره  دزیخب و  نیمز  نامـسآ و  تفه 
-180- نآرق : - ددرگ نید  قشع  رمک  اهرّانز  همه  ددرگ  دـیحوت  اهرفک  همه  ددرگ  رون  اهتملظ  همه  دـیآ  روهظ  رد  داسف  نوک و  ملاـع  رب 

كاپ ار  وا  هدیرفآ  هچ  ره  ینعی  فشک :  1 خلا » ِهِّلل - َحَّبَـس   » یهام ات  رب  هام  دوش ز  رون  وترپ   || یئامنب  رگا  شیوخ  لامج  هزور  کی   196
دیرفآ و راوتسا  زیچ  همه  دهاوخب ، وا  تفرعم  هکنآ  يارب  وا  یئاسانش  هار  تسا و  وا  یگناگی  يامنهار  ياهدیرفآ  ره  سپ  هدرمش  هزیکاپ  و 

َوُه َو   » تسا وا  ندـیزگرب  نتـساوخ و  هاوگ  نآ  دراذـگ و  دوخ  ياـجب  يزیچ  ره  تسا و  وا  يراـک  تسرد  یئاـناد و  يهناـشن  دوخ  هکنیا 
دـشابن بیع  وا  يراکتـسرد  رد  هک  تسا  میکح  دشابن ، شریگ  ولج - و  یئاورنامرفب ، يزابنا  درادن و  ربارب  دننامه و  ینعی  ُمیِکَحلا » ُزیِزَعلا 
دیوگب يزیچ  یمدآ  هکنیا  تسا : هتفگ  یئاّبج  عمجم :  2 خلا » َنُولوُقَت - َِمل   » 379-349- نآرق -18-1- نآرق . - تفرگ هدرخ  وا  رب  ناوتن  و 

مولعم یلو  دهاوخب  منکیم و  دیوگب  دنـسپان 2 - تسا و  تشز  هکنیا  دنکن . هک  دراد  لد  رد  منکیم و  دیوگب  - 1 دشاب : روج  ودب  دنکن  و 
دومرف ربـمغیپ  نآرقلا : لـالظ  یف   19-1- نآرق . - هتـشادن شماـجنا  دـیما  دوـخ  هتفگ و  يزیچ  هک  تسا  تشز  زین  هکنیا  دـنکیمن  هک  دوـب 

دمحا و ماما  و  دنک . تنایخ  دنرامـش  شنیما  نوچ  دهدن ، ماجنا  دهد  هدعو  نوچ  دـشاب ، غورد  دـیوگب  نوچ  تسا  زیچ  هس  قفانم  يهناشن 
: درک مزاوآ  مردام  يزاب  لابندب  متفر  مدوب و  هچب  نم  دمآ و  ام  يهناخ  هب  ربمغیپ  دناهدرک : لقن  هعیبر  یبا  نب  رماع  نب  هّللا  دبع  زا  دواد  وبا 

یهدن واب  امرخ  ياهناد  رگا  هک  نادب  دومرف : امرخ ، هناد  کی  تفگ : یهد ! واب  یهاوخ  هچ  دیسرپ  ربمغیپ  مهد ، هحفص 261 ] ار [  وت  ات  ایب 
ثیدح میلعت  زا  لبنح  نب  دمحا  يراددوخ  دشاب  ربمغیپ  يهدومرف  نیمه  زا  ماهلا  دیاش  و  دوش . وت  ریگندرگ  دنـسیون و  وت  رب  یغورد  هانگ 
لاـیخب ناوـیح  اـت  تفرگ  دوـخ  نـماد  وا  درک و  رارف  درم  نآ  رطاـق  دـید  دـمحا  دزوماـیب . یثیدـح  وا  زا  اـت  دوـمیپ  رود  یهار  هـک  يدرمب 

: دوعسلا وبا   5 یسُوم » َلاق  ذِإ  َو  . » تخومآ ثیدح  درمش و  نیما  ار  وت  ناوت  هنوگچ  ینزیم  لوگ  ار  ناویح  وت  تفگ  دیآ  وا  دزن  یکاروخ 
ینعم مدرم و  رب  ضارتعاب  تسا  ربمغیپ  اب  نخس  يور  گنج و  زا  نیملسم  يراد  دوخ  یتشز  ندنایامن  يارب  تسا  نخس  زاغآ  هلمج  هکنیا 

زا هک  دیرازآیم  ارم  ارچ  هک  لیئارـسا  ینب  هب  ار  یـسوم  راتفگ  دنتـسه  گنج  زا  نادرگ  ور  هک  اهنآ  يارب  روآ  دایب  ربمغیپ  يا  تسا  هکنیا 
یتسرد یتسار و  زا  دوخ  اـهنآ  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  5 خلا » اوُغاز - اّمَلَف   » 22-1- نآرق . - دینکیم يراددوخ  گنج 

: دناهتفگ یـضعب  تفرگ . زاب  مدرم  نآ  زا  دروآیم  هارب  نینمؤم  لد  نادب  هک  دوخ  فطل  نآ  يادخ  دندیدنـسپ  دوخ  يارب  دـب  دنتـشگرب و 
یسیع مان  لالظ : یف   6 خلا » یَسیِع - َلاق  ذِإ   » 16-1- نآرق . - دندنسپیمن هچنآ  يوسب  دنادرگب  دنوادخ  دنتـساوخیم  دوخ  هچنآ  زا  ینعی 
يارب دـمآ  یـسیع  ماـن  وا  لابندـب  دـید  رازآ  دوـخ  مدرم  زا  یـسوم  دـش : هتفگ  وـلج  تیآ  رد  نوـچ  هک  هدـمآ  يور  نآ  زا  هـیآ  هـکنیا  رد 
ربمغیپ ندـمآ  يارب  مالعا  زاغآ و  مه  منادیم و  تسرد  ار  تاروت  تفگ : يور  هکنیا  زا  تشاد و  یـسوم  هک  فدـه  نامه  زا  يریگلاـبند 

ًارِّشَبُم  » 380-358- نآرق -19-1- نآرق . - دنتـشاد باتک  ود  ره  هک  دشاب  نید  ود  نایم  يهطبار  ات  يِدـَعب » نِم  ِیتأَی   » تفگ هک  دوب  مالـسا 
ای و  دنک . رتشیب  ادخ  شیاتس  مدرم  رگید  زا  ینعی  تسا  دماح  زا  يهغلابم  ای  دمحا  يهملک  عمجم :  6 ُدَمحَأ » ُهُمسا  يِدَعب  نِم  ِیتأَی  ٍلوُسَِرب 

دهدیم ناشن  هیآ  هکنیا  و  دنرامـشرب . شاهدوتـس  قالخا  دنهد و  تلیـضف  نارگید  زا  شیب  ار  وا  ینعی  دومحم  تسا و  لوعفم  زا  يهغلابم 
هحفص  ] 61-1- نآرق  - ار يدعب  يای  زاجح  هرصب و  ياهیراق  و  تسا ، هدش  رادومن  هک  تسا  هداد  يربخ  هدنیآ  زا  هک  ار  یـسیع  يهزجعم 

-1- نآرق . - دـندیمان شیوداج  بارعا  دروآ و  تازجعم  دـمحا  ینعی  يربط : عمجم و   6 خلا » ِتانِّیَبلِاب - مُهَءاج  . » دناهدناوخ حـتف  اب  [ 262
. - تسا هدش  هدناوخ  زین  فلا  اب  رحاس »  » هیآ رد  ٌرحِـس »  » يهملک شدـندیمان و  وداج  شمدرم  دروآ و  تازجعم  یـسیع  ینعی  فشک :  25

هب هک  اـّنحوی  لـیجنا  رد  و  دروآ . تازجعم  دـمحا  دروآ 2 - تازجعم  یـسیع  - 1 دـناهدرک : ینعم  ود  ار  هلمج  هـکنیا  رخف :  73-66- نآرق
وا هک  دهدب  ار  طیلق  راف  امـشب  هک  مهاوخیم  مردپ  زا  دیوگیم  یـسیع  هدزناش  هدزناپ و  هدراهچ و  ياهتمـسق  رد  تسا  هدش  همجرت  یبرع 

ار نم  يهتفگ  دزومآیم و  امـشب  زیچ  همه  دتـسرفیم و  امـش  يوسب  ادخ  سدقلا  حور  طیلق  راف  دشاب . امـش  اب  دـبا  ات  تسا و  نیقیلا  حور 
طیلقراف مورن  نم  ات  هک  تسا  امـش  دوسب  امـش  نایم  زا  نم  نتفر  دیورگب . واب  دیآ  نوچ  ات  متفگ  وا  زا  ولج  ار  اهنیا  نم  دروآیم . امـش  دایب 
دیرادن نآ  شریذـپ  ناوت  میئوگب  رگا  ار  زیچ  همه  نم  دـنک . هاگآ  يرادـنید  یئوکن و  هانگب و  دـناسر و  هرهب  همهب  دـیآ  وا  نوچ  دـیاین و 
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لالظ یف  دـیوگن . دزاسن و  دوخ  زا  وا  هچ  اهیتسرد  يهمهب  دـنک  ناتینابیتشپ  دـنکیم و  ماهلا  امـشب  دـیآ  ناـتيوسب  ّقح  حور  نوچ  یلو 
نآ هن و  ای  دشاب  هتفگ  ار  نآ  نایحیـسم  تسد  ياهلیجنا  هاوخ  تسا  هداد  ار  ربمغیپ  ندمآ  دیون  حیـسم  هک  تسا  حیرـص  هیآ  نیمه  نآرقلا 

هریزج رد  یلو  دشاب . بلطم  هکنیا  تابثا  لباق  دناوتیمن  تسا  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  هک  یعامتجا  تسا و  هتـشون  ار  اهلیجنا  هکنیا  هک  یـشور 
هچرگا و  ِلیِجنِإلا » َو  ِةاروَّتلا  ِیف  مُهَدنِع  ًابُوتکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُألا  َِّیبَّنلا   » دیـسر ناگمه  شوگ  هب  هیآ  هکنیا  دش و  هدناوخ  نآرق  برعلا 

هّللا دبع  نوچ  دنتشاد  افص  قدص و  هک  اهنآ  یلو  دنراد  ناهنپ  ارنآ  هک  ار  رگدکی  دندرکیم  شرافس  دندرکیم و  ناهنپ  ار  تقیقح  هکنیا 
ةریزج رد  يربمغیپ  شیادیپ  راظتناب  یحیـسم  ياملع  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  تباث  لقنب  -374-472 و  نآرق . - دنتفریذپ ار  نآ  مالس  نب 

دوب برع  دـشن و  لیئارـسا  ینب  زا  دـیآ و  هحفـص 263 ] يربـمغیپ [  اـهنآ  دوخ  زا  دنتـساوخیم  نوچ  مه  دوهی  دـندوب و  ریگهشوگ  برعلا 
ندرج مانب  یحیـسم  ملاع  زا  يرمق : بجر 1374  پاچ  ینارعش  نسحلا  وبا  يهیشحت  حیحـصتب و  یقرواپ  عمجم ، رکنم . دندش و  یـضاران 

: تفگ وا  تسا  ّقتـشم  هچ  زا  تسا و  ینعم  هچب  سوطیلقرف »  » يهملک مدیـسرپ : تسا  نابز  نآب  اّنحوی  لیجنا  دوب و  ینانوی  ناـبزب  ملاـع  هک 
« نویلق  » دنکیم لیدبت  فاقب  ار  ینانوی  فاک  هک  برع  تداع  هب  نآ  بّرعم  تسا و  نویلک »  » نآ ردـصم  تسا و  لوعفم  مسا  هملک  هکنیا 

لّوا رد  هک  رف »  » يهملک و  تسا . هدش  هدـناوخ  هدربمان و  نآ  یلوعفم  ینعم  ندرک و  زاوآ  ندـناوخ و  ار  یـسک  هملک  هکنیا  ینعم  تسا و 
هدـناوخ ءار  ءاف و  رـسک  اب  رگا  هّتبلا  تسا  یحاون  رب و  رود و  ینعمب  دـنروآیم و  اـهلعف  رتشیب  لّوا  رد  هک  تسا  يدـنوشیپ  دـنروآیم  نآ 

نامه تسرد  هکنیا  دـننکیم و  شداـی  یکین  هب  دوشیم و  هدرب  شماـن  اـج  همهب  هکنآ  تسا : نینچ  هملک  ود  هکنیا  عومجم  ینعم  دوش و 
شودـب شود - ولهپ و  رد  ینعمب  هک  میناوخیم  ءار  ءاف و  حـتف  اب  ار  دـنواشیپ  هکنیا  ام  تفگ : یحیـسم  ملاـع  نآ  تسا . یبرع  دـمحا  ینعم 

نآ یّلـست  تیوقت و  يارب  دوشیم  هدرب  شمان  غّلبم  توعد و  بحاص  شودب  شود  ولهپ و  رد  هکنآ  ینعی  سوطیلقرف »  » میئوگیم تسا و 
خـسن اب  تباتک  فالتخا  تاملک  زا  يرایـسب  رد  یلب  تفگ : تسه ! تئارق  فالتخا  مه  لیجنا  رد  رگم  مدیـسرپ : یحیـسم  نآ  زا  نم  غّلبم .

ار نآ  مه  يرایـسب  دـناهدروآ و  ار  سوطیلقرف »  » يهملک دوخ  دـناهدرک  همجرت  لـیجنا  هک  اـهنآ  زا  يرایـسب  تفگ : وا  مه  و  دراد . همیدـق 
. مّود بصن  لّوا و  نیونت  - 1 تسا : هدـش  تئارق  ود  هملک  ود  هکنیا  يربط :  8 ِهِرُون » ُِّمتُم  . » دناهدرک همجرت  هدننک  مارآ  هدنهد و  يرادـلد 
- نآرق . - تسا نآرق  دوصقم  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تسا . مالـسا  رون  زا  دوصقم  و  مّود . ّرج  مّودب و  يهفاضاب  نیونت  نودـب  لّوا  عفر  اب  - 2
ار دّـمحم  وترپ  هک  دیـشاب  شوخلد  تفگ : مدرم  اب  يدوهی  فرـشا  بعک  دیـسرن  یحو  ربمغیپ  هب  يزور  تفگ : ساـّبع  نبإ  فشک :  20-1

هیآ هحفـص 264 ] هکنیا [  دش و  كانهودنا  ربمغیپ  درک . دهاوخن  لماک  ار  یئانـشور  نآ  دنکیمن و  لزان  وا  رب  يزیچ  درک و  شوماخ  ادخ 
بـش هعطق : هتـشون : ینیـسح  دـنهاوخیم . ار  ترـضح  نآ  يدوبان  اهنآ  هک  تسا  ربمغیپ  رون  تسا و  دوهی  دوصقم  دـناهتفگ : و  دـش ، لزان 

یف موش  شاّفخ  يروک  دزورف  رب   || رهم  عمـش  یحابـص  ره  تردق  تسد  موب  زرم و  وا  يهدید  دنیبب  ات   || باتفآ  دوبن  هک  دـهاوخ  كرپ 
اب یبیلـص  ياهگنج  هکنانچ  نآ  زا  سپ  راودا  رد  هچ  ربمغیپ و  نامز  رد  هچ  مالـسا  يدوبان  رب  اهـششوک  همه  اب  هک  داد  ناشن  خیرات  لالظ 

لحنم ار  یمالـسا  تفالخ  هک  لّوا  یناهج  گنج  رد  دربن و  يدوس  سلدـنا  برغم و  ياهگنج  دـید و  تسکـش  يراشف  اپ - یئاناوت و  نآ 
زا ار  یکرت  یمالـسا  تلود  دـندرک و  دنتـساوخ  هچنآ  ات  دنتـشامگ  اجنآ  رب  ربناـمرف  ياهرـسفا  دـندرک و  میـسقت  ار  وا  کـلامم  دـندرک و 

فارطا رد  زور  همه  مالسا  نید  اهنیا  يهمه  اب  میتسین . ینید  چیه  رادفرط  ام  تفگ : اشاپ  لامک  یفطصم  دندرک و  نالعا  ادج  ناناملسم 
نایدا يهمه  رب  تسا  هدـمآ  نآ  يارب  ربمغیپ  هک  تسرد  نید  ینعی  يربط :  9 ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  . » دنورگیم نآ  هب  دـسریم و  ملاع 

: عمجم  41-1- نآرق . - تسا مالسا  هک  دنشاب  نید  کی  ياراد  نایمدآ  يهمه  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  حیسم  ياسیع  هک  هاگنآ  دشاب  بلاغ 
باوجب هیآ  هکنیا  عمجم :  10 ٍةَراِجت » یلَع  مُکُّلُدَأ  لَه  . » دوب دـهاوخ  رترب  نایدا  همه  زا  ّقح  يرای  ینابیتشپ و  لالدتـسا و  يهطـساوب  ینعی 
یتراـجت نینچ  دـش  هتفگ  میهد  ماـجنا  ار  نآ  تسا  رترب  ّقـح  هاگـشیپ  هب  راـک  هـچ  مینادـب  رگا   34-1- نآرق : - دـنتفگیم هک  دـمآ  یمدرم 

ناشیا داهج  هک  نید  ءادعا  نید و  ءادعا  اب  داهج  تسا و  نامیا  دنمدوس  تراجت  هتشون : فشک  باذع . زا  شیاسآ  تسا و  باوث  شدوس 
رگید هداشگ ، ناشیا  رکم  تسد  ساوسو  دیکب و  هک  ناطیش  رگشل  یکی  نطاب  نانمشد  نطاب . یکی  رهاظ  یکی  دنامسق : ود  تسا  عورـشم 
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هّزعلا ّبر  هکنانچ  دـشوکیم  وت  كاله  رد  دـنکیم و  هولج  وت  رب  ار  دوخ  رورغ  سابل  رد  یناـما  تسدـب  هک  سفن  هحفص 265 ] ياوه [ 
تیالو شیوشت  رد  ناطیـش  نآ  دیوج  ّتنـس  راصح  یناریو  عدتبم  نآ  دهاوخ ، مالـسا  نصح  یبارخ  رفاک  نآ  يدرَتَف » ُهاوَه  َعَبَّتا  َو   » تفگ

رهق نادب  ار  وا  ات  هداد  یحالس  نانمـشد  هکنیا  زا  یکی  ره  رب  ار  وت  هلالج  ّلج  ّقح  دهاوخ . وت  نید  ربز  ریز و  سفن  ياوه  نآ  دشوک ، لد 
تملک قیقحت  ّقح و  رکذ  تموادـمب  ناطیـش  اب  تسا  تّجح  ناهرب و  غیتب  ناعدـتبم  اب  تسا . تسایـس  ریـشمشب  نارفاک  اـب  لاـتق  ینکیم .

هّزعلا ّبر  هکنانچ  هدنور  تاعاط  يهدیزگ  هدـنب و  لامعا  يهنیهب  تسا  هکنیا  تسا و  تضایر  نانـس  هدـهاجم و  ریتب  سفن  ياوه  اب  تسا .
یهدـب و ار  ّقح  ریغ  هک  تسا  نآ  تراجت  هکنیا  رد  هلماعم  لصا  هتـشون : ینیـسح   17-1- نآرق «. - ٌریَخ مُِکلذ   » 154-123- نآرق : - تفگ
زا دوب  نم  هیامرس  هک  متشاد  نغور  يوبس  تفگ : دمآ و  يوب  يو  رسپ  هک  دنکیم  لقن  يرسب  هّللا  دبع  نبإ  زا  تاحفن  رد  یناتسب . ار  ّقح 

تسا و وت  ردپ  يهیامرس  هک  زاس  نآ  دوخ  يهیامرس  دنزرف  يا  تفگ : دش . عیاض  نم  يهیامرس  تسکـشب و  داتفیب و  مدروآیم  نوریب  هناخ 
تراـشا يدوبن  شرـسپ  هک  يدوـب  نآ  ماـمت  دوـس  هک  دوـمرف  مالـسالا  خیـش  هّللا  زا  ریغ  ترخآ  اـیند و  رد  تسین  چـیه  ار  تردـپ  هک  هّللا 

تـسم انف  ماج  زا  هک  باتـشب  ! || يوش  تسپ  يدوخ  رازابب  دنچ  ات  تیب : اقل . قوش  رازاب  رد  هیامرـس  دوس و  نتخاب  رد  تسا  انف  يهنیدـمب 
نون و يالاب  يادـص  اـب  عمجم :  10 مُکیِجُنت »  » يوش تسد  یهت  هک  هب  ناـمه  وت  دوـس   || يوـشب  تسد  ناـهج  ود  دوـس  هیاـم و  زا  يوـش 
و تسا . هدش  تئارق  زین  ّرج  مال  اب  هّلل  نیونت و  اب  اراصنا  يربط :  14 ِهّللا » َراصنَأ  اُونوُک   » 13-1- نآرق . - تسا رماع  نبإ  تئارق  میج  دیدشت 
رد هّکم  کیدزن  ياههپت  زا  یکی   ] هبقع رد  درم  داتفه  نوچ  دوب  هکنیا  اـم  ربمغیپ  يارب  هک  هّلل  دـمحلا  تفگ : دـناوخ و  ار  هیآ  هکنیا  هداـتق 
ات دنداد  هحفص 266 ]  ] 26-1- نآرق  - شیاج دوخ  رهـشب  دندرک و  يرای  دندرک و  تعیب  دندیـسر و  شروضح  مجرتم ] هنیدـم . هار  نایم 

هتفگ جاّـجز  عمجم :  78-61- نآرق . - تسا اهدیفـس  ساـبل  اـی  اهوشـسابل و  َنوُّیِراوَحلا »  » يهملک ینعم  و  درب . ـالاب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ 
یسیع ناوریپ  تفگ : ساّبع  نبإ  عمجم :  14 َنیِرِهاظ » اوُحَبـصَأَف  . » دوبن اهنآ  رد  یبیع  چیه  هک  دـنتفگ  نّویراوح  ار  اهنآ  يور  نآ  زا  تسا :
ربمغیپ هدنب و  درب 3 - دوخ  يوسب  ار  وا  هک  دوب  ادـخ  رـسپ  تفر 2 - الاب  نامسآب  دوب  ادخ  حیـسم  دنتفگ : - 1 دندش : هتـسد  هس  وا  سپ  زا 
نارگید رب  اهنآ  هک  ربمغیپ  روهظ  ات  دنتفای  تسکش  دندیگنج و  هتسد  ود  نآ  اب  هک  دندوب  نینمؤم  اهنیا  و  درب ، دوخ  يوسب  ار  وا  دوب و  ادخ 

حیسم يربمغیپ  هب  ترضح  نآ  قیدصت  ربمغیپ و  روهظب  ینعی   25-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  هیآ و  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  دندش و  هریچ 
رب نارود  ناـمه  رد  گـنج  سپ  زا  یـسیعب  نینمؤـم  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  وا . نیرکنم  زا  دـش  رترب  یـسیعب  نینمؤـم  ناـهرب  تّـجح و 

دعب يهلمج  مه  دیورگ و  ربمغیپب  هک  تسا  يدوهی  نآ  دوصقم  ٌۀَِفئاط » تَنَمآَف   » ولج يهلمج  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـندش . هریچ  ناشنارفاک 
يرای گنجب و  مه  ناهرب و  لیلدب و  مه  دش  هریچ  دوخ  نمشد  يهتسد  هکنیا  رب  هتـسد  نآ  هک  تسا  ترـضح  نآ  رکنم  دوهی  دوصقم  نآ 

هک یمدرم  مک  هچ  شنزرـس و  ناـبزب  تسا  يربهر  گرزب  هچ  خـلا » َنُولوُقَت - َِمل   » يهلمج مّود  تیآ  - 1 ام : نخس   32-12- نآرق . - ّقح
ماـجنا ارنآ  دـنهد و  يدـیون  رگا  ار  یمدآ  تسا  رادرک  راـتفگ و  يربارب  لـصا  نیمه  یمدآ  یگدـنز  يهیاـم  هکنیا  اـب  دنـشاب  نآ  ورگ  رد 

هدیبنج و ینابز  هک  تسین  نآ  زا  شیب  دنکن ، دیوگب و  شدوخ  رگا  یلو  دنک ، يزوت  هنیک  هن  رگ  دـنهد و  شماجنا  ات  درادـن  مارآ  دـنهدن 
َُربَک  » تسا هدـش  هتفگ  هیآ  هکنیا  لابندـب  هک  تسا  نیمه  و  فاـصنا . نادـقف  هدارا و  فعـض  زا  تسا  يرادومن  دوخ  هکنیا  و  هدـش ، ماـمت 

کی ره  شزرا  رگدکی و  اب  نایمدآ  یگتـسباو  نوچ  دننکن  دنیوگب و  هک  تسا  نیمه  ادخ  مشخ  يراوازـس  گرزب و  هانگ  هک  خـلا » ًاتقَم -
 ] 543-529- نآرق -52-34- نآرق  - دنناوت هلیسو  هچ  اب  هن  رگ  دنهد و  ماجنا  دنیوگب و  دنشاب و  هتشاد  نامیپ  رگدکی  اب  هک  تسا  نیمه  رب 

یگرزب تسا : هتفگ  نینچ  شلوق  زا  فّلخت  رب  يونزغ  دومحم  شنزرس  رد  مه  یسودرف  دننک . شزیمآ  یگدنز و  رگدکی  اب  هحفص 267 ]
- ان تشز  يهتـشذگ  دای  رب  هوالع  هیآ  رخآ  ات  اوُغاز » اّـمَلَف   » تیآ 5 تسین 2 - رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص  ود   || تسین  راتفگ  هب  رـسارس 

تماقتسا ّتیصاخ  نآ  هاوخن  هاوخ  دورب  جکب  یهار  زا  یمدآ  نوچ  هک  دوشیم  ناشنرطاخ  یساکعنا  یناسفن  ّتیصاخ  کی  یـسوم  ینامرف 
زا راک  يهتـشر  ینالف  دنیوگیم  تسا  روهـشم  یـسراف  رد  هکنانچ  دـهدیم  تسد  زا  ار  تسردان  تسرد و  جـک و  تسار و  صیخـشت  و 

دوخ دوز  رگا  یگدنز  راک و  ای  راتفگ  ای  هشیدنا  رد  هچ  يورجک  زا  سپ  هک  تسا  هیآ  هکنیا  تقیقح  رادومن  لثم  هکنیا  هتفر . رد  شتـسد 
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تـسا هدش  هتفگ  هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  نامه  تسا و  هاتوک  اج  همه  زا  شتـسد  هن  رگ  دراد و  ياهرهب  تفر  تسار  هب  دنادرگرب و  هارب  ار 
طلغ ثداوح و  اهتلود و  ینوگژاو  خیرات  مینیبیم و  اهتّلم  مه  مدرم و  تاقبط  رد  ار  نآ  هنومن  زور  همه  هکنانچ  رخآ  ات  يِدـهَی » ُهّللا ال  َو  »

ِنیِّدـلا یَلَع  ُهَرِهُظِیل   » يهلمج تیآ 9  - 3 659-636- نآرق -29-13- نآرق . - تسا هیآ  نیمه  داـفم  زا  يدومن  مه  تسایـس  ناربـهر  نتفر 
هکنیا دوب  برع  ناتـسرپتب  دوهی و  زا  ینمـشد  ینکـش و  راک  نوچ  دـشاب : ینعم  هکنیا  دـیاش  دـش  لقن  نیرّـسفم  زا  هچنآ  رب  هوـالع  ِهِّلُک »

امـش نایدا  يهمه  رب  تسا و  تسرد  شنید  ادـخ  لوسر  یلو  دـیریگب  ولج  ار  نید  دـیهاوخیم  امـش  هک  دراد  اـهنآ  اـب  نخـس  يور  هلمج 
60-20- نآرق . - دندش نامرفب  رس  یگمه  نمی  ياهیحیسم  دوهی و  ناتسرپتب و  هکنانچ  دش  دهاوخ  هریچ  اهبرع 

هعمج هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   62 - 

ات 11] تایآ 1  [: 62  ] ۀعمجلا هروس  ]

َثََعب يِذَّلا  َوُه  [ 1  ] ِمیِکَحلا ِزیِزَعلا  ِسوُّدـُقلا  ِِکلَملا  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  ُحِّبَُـسی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َنیِرَخآ َو  [ 2  ] ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُلبَق  نِم  اُوناک  نِإ  َو  َۀَـمکِحلا  َو  َباـتِکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  مِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  مِهیَلَع  اُولتَی  مُهنِم  ًـالوُسَر  َنیِّیِّمُـألا  ِیف 

َنیِذَّلا ُلَثَم   464-1- نآرق [ - 4  ] ِمیِظَعلا ِلضَفلا  ُوذ  ُهّللا  َو  ُءاـشَی  نَم  ِهِیتُؤی  ِهّللا  ُلـضَف  َکـِلذ  [ 3  ] ُمیِکَحلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  مِِهب  اوـُقَحلَی  اَّـمل  مُهنِم 
ُلق [ 5  ] َنیِِملاّظلا َموَقلا  يِدهَی  ُهّللا ال  َو  ِهّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِموَقلا  ُلَثَم  َسِئب  ًارافسَأ  ُلِمحَی  ِرامِحلا  ِلَثَمَک  اهُولِمحَی  َمل  َُّمث  َةاروَّتلا  اُولِّمُح 

َو مِهیِدیَأ  تَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهَنوَّنَمَتَی  َو ال  [ 6  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  َتوَملا  اُوَّنَمَتَف  ِساّنلا  ِنُود  نِم  ِهِّلل  ُءاِیلوَأ  مُکَّنَأ  ُمتمَعَز  نِإ  اوُداه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
[8  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  مُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِبیَغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  مُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتوَملا  َّنِإ  لـُق  [ 7  ] َنیِِملاّظلِاب ٌمِیلَع  ُهّللا 
-1- نآرق [ - 9  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  نِإ  مَُکل  ٌریَخ  مُِکلذ  َعیَبلا  اُورَذ  َو  ِهّللا  ِرکِذ  یلِإ  اوَعـساَف  ِۀَـعُمُجلا  ِموَی  نِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ًاوَهل َوأ  ًةَراـِجت  اَوأَر  اذِإ  َو  [ 10  ] َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهّللا  اوُرُکذا  َو  ِهّللا  ِلضَف  نِم  اوُغَتبا  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُرِـشَتناَف  ُةـالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَـف   806
ینعم هحفص 268 ]  ] 318-1- نآرق [ - 11  ] َنِیقِزاّرلا ُریَخ  ُهّللا  َو  ِةَراجِّتلا  َنِم  َو  ِوهَّللا  َنِم  ٌریَخ  ِهّللا  َدـنِع  ام  ُلق  ًاـِمئاق  َكوُکََرت  َو  اـهَیلِإ  اوُّضَفنا 

زا ءزج  کی  گرزب و  باـتک  ینعمب  رفـس  عمج  ًارافـسَأ »  » 29-13- نآرق . - هدـناوخن سرد  داوسیب و  ینعمب  یّما  عمج  « َنیِّیِّمُـألا : » تاـغل
تـسا نیمز  اهنامـسآ و  هب  هـچنآ  ره  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناـگمهب  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :  11-1- نآرق . - یـسوم تاروت  يازجا 

زا يربمغیپ  برع  داوسیب  مدرم  ناـیمب  هک  تسا  دـنوادخ  ناـمه  راکتـسرد 2  رترب  تسا و  هاشداپ  هدوتـس  هک  ار  يادخ  درامـشیم  هزیکاپ 
دراد ناشكاپ  يدیلپ  ره  زا  و  هحفص 269 ] دناوخب [  ناشيارب  وا  تردق  ياههناشن  نآرق و  تایآ  ات  داتـسرف  داوسیب ] برع و   ] ناشدوخ

دناهدیسرن نانیاب  زونه  هک  نارگید  دنهارمگ 3 و  هک  دوب  راکـشآ  شیپ  نآ  هک ز  دـنچ  ره  دزومایب  ناشیاب  تسرد  شور  هار و  نآرق و  و 
لضف دوخ  هکنیا  4 و  ناگمه ] يارب  شیربهر  هار  و   ] راکتسرد تسا و  رترب  هک  تسا  دنوادخ  هچ  دنریگ ] ارف  وا  تمکح  نآرق و  دنیایب و  ]

میداتسرف و ناشیا  رب  تاروت  هک  یناسک  ناتساد  سب 5  دراد و  وا  گرزب  ششخب  هچ  دهدب  دشاب  تحلصم  سک  رهب  هک  تسا  يدنوادخ 
ناتـساد دوب  دـب  هچ  و  دربیم ، دراد و  راـب  دـنچ  یباـتک  هک  تسا  رخ  نآ  ناتـساد  دـندربن  هرهب  ناز  دنتـشادنپ و  شود  رب  يراـب  نوچ  ارنآ 

ار دوخ  هک  امـش  وگب : دوهی  نیاـب  دّـمحم ] يا   ] نونکا تسین 6  ناراکمتـس  ربهر  دـنوادخ  هّتبلا  دنتـشادنپ و  غورد  ّقح  تاـیآ  هک  یمدرم 
زگره 7 و  دیـسرب ] تداعـسب  دوز  اـت   ] دـینک گرم  يوزرآ  دیئوگتـسار  رگا  دـیرادیم ، رودـب  نآ  زا  ار  نارگد  دـینادیم و  ادـخ  تسود 
نازیرگ هک  گرم  نآ  وگب : دّمحم  يا  تسا 8  رادربخ  ناراکمتس  راک  زا  دنوادخ  دنکانـسرت و  دوخ  يهدرک  زا  هک  دننکن  گرم  يوزرآ 
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نوچ نینمؤم  يا  دننک 9  رادربخ  ناتهدرکب  دننادرگ و  زاب  دناد  راکـشآ  ناهن و  هکنآ  يوسب  ار  امـش  هاگنآ  دسریم و  امـشب  هّتبلا  دینآ  زا 
دب کین و  رگا  تسا  رتهب  ناتيارب  نآ  دوس  هک  دیرادب  شورف  دیرخ و  زا  تسد  دیباتـشب و  ادخ  دای  يوسب  دـیآ  رب  زامن  ياوآ  هنیدآ  زورب 

دینک ادخ  دای  رایـسب  دـیریگب و  کمک  ّقح  شـشخب  زا  دـیوش و  دوخ ] راک   ] لابندـب هدـنکارپ  دوشب  ماجنا  زامن  نوچ  دیسانش 10 و  دوخ 
لاس ای  دروآ و  ماش  زا  نوتیز  نغور  یناوراک  هک  دوب  هعمج  زامن  ای  هبطخ  رد  ص ]  ] ربمغیپ يربط : لوزن : تهج  دیشاب . راگتـسر  هک  دیاش 

دـشیم اسب  رفن و  هدزاود  زج  دندرک  اهر  هداتـسیا  ار  ص ]  ] ربمغیپ دـنتفر و  وا  يوس  هب  مدرم  دروآ  یندروخ  ناوراک  دوب و  گنت  مدرم  رب 
نآ یئامنهر  يارب  رخآ  تیآ  دـنتفریم . زاوآ  نآ  يوسب  دـندرکیم و  اهر  هداتـسیا  ار  ربمغیپ  مدرم  دـندربیم و  لبط  ین و  اب  یـسورع  هک 

يارب دنوش و  هاگآ  مدرم  هک  دزیم  لبط  دشیم  دراو  ناوراک  نوچ  دناهتفگ : ناّیح  نب  لتاقم  نامیلس و  نب  لتاقم  عمجم : دش . لزان  مدرم 
دّمحم يا   11 همجرت :  13-1- نآرق . - تسا ناناگرزاب  لـبط  تسا  هیآ  رد  هک  ًاوَهل » َوأ  [ » هحفـص 270 زا [  دوصقم  و  دنوش . مهارف  دیرخ 

ّقح هاگشیپ  هب  هچنآ  وگب : اهنآب  دنراذگ . تاهداتسیا  دنباتش و  نآ  يوسب  وت  نماریپ  زا  دننیب  یمرگرس  ای  شورف و  دیرخ و  مدرم  هکنیا  رگا 
هروس هکنیا  فشک : نیرّسفم : نخس  سب . تسا و  يادخ  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  هک  تسا  رتهب  یناگرزاب  یمرگرس و  ره  تسا ز  هریخذ 

تروصب یضعب  رد  و  َحَّبَـس »  » یـضام هغیـصب  اههروس  یـضعب  رد  عمجم :  1 خـلا » ِهِّلل - ُحِّبَُـسی  . » هدـمآ هنیدـمب  یگمه  تسا و  تیآ  هدزای 
ریز و دناوت  هنوگ  رهب  هک  هتفرگ  رایتخاب  ینعی  کلم  و  تسه . هشیمه  رد  ادخ  شیاتـس  دـنامهفب  هکنیا  يارب  تسا  هدـمآ  ُحِّبَُـسی »  » عراضم

اناوت ینعی  زیزع  یمک . يدیلپ و  ره  زا  كاپ  مارتحا و  يهتـسیاش  ینعی  سوّدـق   121-109- نآرق -81-71- نآرق -20-1- نآرق . - دنک ربز 
هداـتق دـهاجم و  عمجم :  2 خـلا » - َنیِّیِّمُـألا ِیف  َثََعب  . » دـهن دوـخ  ياـجب  زیچ  ره  هک  یئاـناد  ینعی  مـیکح  تـسین ، راوـشد  وا  رب  يزیچ  هـک 
يارب ینعی  دناهتفگ : یضعب  و  دوب . هتفرن  ناشيوسب  يربمغیپ  تسنادیمن و  نتشون  ندناوخ و  هک  داوسیب  ّتلم  رد  داتسرف  ینعی  دناهتفگ :
دندش هدیمان  یما  دنتشادن  باتک  نآرق  زا  شیپ  نوچ  بارعا  فشک :  29-1- نآرق . - دندیمانیم يرقلا  ّما  ار  هّکم  نوچ  داتسرف  هکم  مدرم 

هک فیاط  رد  فیقث  يهلیبق  رگم  دنتـسنادیمن  نتـشون  ندـناوخ و  بارعا  زین  و  دـناهدش . هدـیمان  باتک  لها  هک  یحیـسم  دوهی و  ربارب  رد 
لیـسغب روهـشم  هلظنح  ربمغیپ  باحـصا  زا  دـندوب و  هتفرگ  ارف  رابنا  مدرم  زا  هریح  لـها  دـناهتفگ  دـندوب و  هتفرگ  داـی  هریح  مدرم  زا  اـهنآ 

نم تفگ : هک  حرس  یبا  نبإ  هیواعم و  تباث و  نب  دیز  لثم  دندش  تفای  یناگدنسیون  باحصا  رد  سپ  ناز  تشاد و  دای  نتـشون  هکئالملا 
نایم هیبیدح  حلـص  رد  هک  هماننامیپ  دنـشکب و  ار  وا  دومرف : ربمغیپ  هّکم  حتف  زور  تخیرگ و  هکمب  دش و  ّدترم  مروآیم و  نآرق  لثم  مه 

 ] تفگ دید  هتـشون  طلغ  اهنآ  رد  وا  دندرک  هضرع  نامثعب  ار  اهنآرق  نوچ  و  تشون . مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دش  هتـشون  شیرق  نارفاک  ربمغیپ و 
ربمغیپ روضح  رد  نامثع  ّیلع و  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـنکیم . تسرد  ار  نآ  طلغ  دوخ  نابز  اب  برع  یلو  دراد  طـلغ  هکنیا  هحفص 271 ]

تاـجایتحا رگد  هیواـعم  صاـع و  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  دنتـشونیم و  تباـث  نبإ  دـیز  بـعک و  نـب  ّیبا  دـندوبن  رگا  دنتـشونیم و  ار  یحو 
نب ءالع  مقرا و  نب  هّللا  دبع  و  تشونیم . دوب و  اهنآ  ياجب  هبعش  نب  ةریغم  دندوبن  اهنآ  رگا  دندادیم و  ماجنا  ار  ترضح  نآ  یگدنـسیون 

راصنا يارب  هنیدـم  لخاد  رد  مه  دـندادیم و  ماجنا  ار  اهنآ  ینتـشون  تاجایتحا  ناشاهرداچ  نایم  اههلیبق و  ياـههاچ  رـس  مدرم  يارب  هبتع 
و تشونیم . ار  زاجح  يامرخ  تاکز  تخادرپ  رادقم  هزادنا و  نامی  نبإ  ۀفیذح  و  دنتـشونیم . دوب  نتـشون  زاین  هچنآ  نادرم  نانز و  نایم 

ناگدنـسیون زا  کی  ره  دوبن  رد  عیبر  نبإ  ۀـلظنح  و  نآرق . یحو و  تباتک  رب  هوالع  تشونیم  هماـن  مه  ناـهاشداپ  يارب  تباـث  نب - دـیز 
شـسرپ هکنیا  باوج  يارب  و  هن ! ای  تفرگ  دای  یگدنـسیون  رمع  رخآ  رد  ص ]  ] ربمغیپ ایآ  هک  تسا  فالتخا  و  دادیم . ماجنا  ار  ناـشراک 
هتفرگان میلعت  حول  شدرک  ناز  يادخ  یّما  بقل   || شدرورپ  باتکلا  ّما  ضیف  يونثم : هتشون : ینیـسح  میرادن . تسد  رد  یتسرد  ثیدح 

زا نآرقلا : لـالظ  یف  رطخ  هچ  نآ  زا  طـخ  تسدـناوخن  رگ   || رـس  ار  نج  سنا و  تسا  وا  طـخ  رب  ربـخ  هداد  حوـل  رارـسا  همه ز   || ربـب 
هاـگنآ روجنیا  تسا و  روجنآ  تسا و  نینچ  هکنیا  هک  دومرفیم  هراـشا  ناتـشگنا  هب  ار  اـههام  هرامـش  هک  تسا  هدـش  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ

- نآرق . - دزومآیم اهنآب  وکین  ياهشور  ننس و  ینعی  يربط :  2 خلا » َۀَمکِحلا - َو  . » نتـشون هن  مینادیم و  باسح  هن  برع  مدرم  ام  دومرف :
ار نید  اـیند و  رد  ّقـح  ياهروتـسد  يهمه  تنـس و  باـتک و  ینعم  تمکح  دـناهتفگ : یـضعب  نید و  بادآ  ینعی  تمکح  عـمجم :  14-1
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ربمغیپ رب  هعمج  يهروس  تسا : هتفگ  هریره  وبا  تسا . برع  ریغ  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  - 1 يربط :  3 خلا » َنیِرَخآ - َو  . » تسا ریگارف 
دوب رضاح  مه  ناملس  دومرفن و  باوج  تبون  هس  ای  ود  ات  دیـسرپ و  ار  هلمج  هکنیا  هحفص 272 ]  ] 14-1- نآرق  - ینعم يدرم  دش و  لزان 

: تسا هتفگ  دیز  نبإ  دنروایب 2 - گنچب  ار  نآ  اهنیا  زا  ینادرم  دشاب  اّیرث  يهراتـسب  نامیا  رگا  دومرف : دراذگ و  وا  يهناش  رب  تسد  ربمغیپ 
راتفر تاروت  ياهروتـسد  ماـجناب  هتـسیاش  روطب  ینعی  عمجم :  5 اـهُولِمحَی » َمل  . » دوش ناملـسم  زیخاتـسرب  اـت  ربمغیپ  زا  دـعب  سک  ره  ینعی 

يا هتفگ : نارهم  نب  نومیم  و  دـندرکن . راک  دوب  هتـشون  نآ  رد  هچنآب  یلو  دـندرک  ظفح  دـندروآ و  رد  باتک  تروصب  هکنیا  اـب  دـندرکن 
-1- نآرق «. - خلا َنیِذَّلا - ُلَثَم   » دناوخ ار  هیآ  هکنیا  هاگنآ  و  دینک . وا  يوریپ  دنک  امـش  یئوگدـب  بیقعت و  نآرق  هکنآ  زا  شیپ  نآرق  لها 

ملع بوتکم . يهروس  لیترت  هن  تسا  بوخ  تریـس  لیـصحت  نآرق  لوزن  زا  دارم  تفگ : يدعـس  خیـش  نایبلا : حور   345-326- نآرق -18
هچ ار  زغم  یهت  نآ  دـنچ  یباتک  وا  رب  یئاپ  راچ   || دنمـشناد  هن  دوب  قّقحم  هن  ینادان  تسین  وت  رد  لـمع  نوچ   || یناوخ  رتشیب  هکنادـنچ 

ناشلاّمح لد  لها  ياهملع  دـیوگ : یتسم  لاوحا و  ندرک  ناهنپ  ناـیب  هب  لّوا  دـلج  رد  يونثم  رتفد  اـی  تسا  مزیه  وا  رب  هک   || ربخ  ملع و 
راب  || هرافـسا  لمحی  دزیا  تفگ  دوش  يرام  دـنز  نت  رب  نوچ  ملع   || دوش  يرای  دـنز  لد  رب  نوچ  ملع  ناشلامحا  نت  لـها  ياـهملع  ||  
راب  || یـشک  وکین  ار  راب  هکنیا  نوچ  کیل  هطـشام  گنر  وچمه  دـیاپن  نآ   || هطـساویب  وه  دوبن ز  ناک  ملع  وه  دوبن ز  ناـک  ملع  دـشاب 
نآ  || راوس  یئآ  ملع  راوهر  رب  هک  ات  ملع  رابنا  نورد  رد  ینیبب  ات   || ملع  راـب  هکنیا  ادـخ  رهب  شکب  نیه  یـشوخ  تدنـشخب  دـنریگرب و 

6 خـلا » ُءاِیلوَأ - مُکَّنَأ  ُمتمَعَز  نِإ  . » دـندرکن رادومن  دوب  تاروت  رد  هک  ربمغیپ  فاصوا  ینعی  سابقملا : ریونت  راب  شود  زا  ار  وت  دـتفا  ناهگ 
هب هنیدـم  دوهی  هک  دـمآ  يور  نآ  زا  هیآ  هکنیا  تسا و  ربمغیپ  هحفص 273 ]  ] 36-1- نآرق  - صخـش ساّنلا  نود  نم  زا  دوصقم  فشک :

نادنزرف میناربمیپ و  نادنزرف  ام  دنتفگ : اهنآ  دشاب ! هشیدنا  هچ  هکنیا  رد  ار  امـش  دناوخ  شیوخ  شیک  هب  ار  ام  دّمحم  دنتـشون : ربیخ  دوهی 
گرم يوزرآ  دیتسه  وا  تسود  امـش  رگا  هک  درک  شنزرـس  ار  اهنآ  هیآ  هکنیا  میهدیمن  رد  نت  دّـمحم  شیک  هب  وا و  ناتـسود  میئادـخ و 

مزج و ّمض و  اب  تسا  ظّـفلت  روج  هس  ءاّرف  يهتفگب  هملک  هکنیا  رد  عمجم :  9 خلا » ِۀَعُمُجلا - ِموَی  نِم  . » دیسرب دوخ  تسودب  رتدوز  ات  دینک 
راصنا زا  مسا  هکنیا  دناهتفگ  یـضعب  دیمان . هعمج  ار  نآ  يؤل  نب  بعک  دندیمانیم و  هبورع  اهبرع  ار  زور  هکنیا  مان  دناهتفگ : و  میم . حـتف 

مه امش  سپ  يزور  مه  اهیحیسم  دنراد و  دوخ  عامتجا  يارب  يزور  دوهی  دنتفگ : رگدکی  اب  راصنا  تفگ : نیریـس  نبإ  دش و  ادیپ  ربمغیپ 
راهن هک  تشک  يدنفسوگ  درک و  ناشتحیصن  دنپ و  دناوخ و  زامن  اهنآ  اب  وا  دنتفر و  هرارز  نب  دعـسا  دزن  هاگنآ  دینیزگرب  ار  هبورع  زور 

اب ربـمغیپ  هک  هعمج  لّوا  دوب و  مالـسا  رد  هعمج  لّوا  زور  نآ  دـندیمان و  هعمج  ار  زور  نآ  دوب و  مک  ناشهرامـش  نوـچ  دـش  اـهنآ  ماـش  و 
دش دراو  فوع  نب  رمع  ینب  ربابق  يهّلحم  هب  لّوألا  عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  هک  دوب  هّکم  زا  ترجه  ماگنه  درک  رازگرب  دوخ  باحـصا 
دـش هعمج  زامن  ماگنه  فوع  نب  ملاس  ینب  هاگیاج  يهرد  رد  دـش و  هناور  هنیدـم  يوسب  اجنآ  زا  هعمج  زور  دـنام و  اـجنآ  هبنـشجنپ  اـت  و 

رد هک  هبطخ  نیتسخن  درک و  مهارف  ار  مدرم  ربمغیپ  هک  دناهتـسناد  ياهعمج  لوا  ار  نآ  دـناوخ و  زاـمن  ربمغیپ  هک  دـندرک  نّیعم  يدجـسم 
دبع يربط :  9 یلِإ » اوَعساَف  « » خلا هیدهتسا » هرفغتـسا و  هنیعتـسا و  هدمحا و  هّلل  دمحلا   » دناوخ اجنآ  رد  هک  تسا  نامه  تسا  هدناوخ  هنیدم 

میادر هک  مدرکیم  باتش  زامن  دجـسم و  فرطب  نانچ  نم  دوبیم  اوَعـساَف »  » هیآ رد  رگا  تفگیم : دناوخیم و  یلا » اوضماف   » دوعـسم هّللا 
یعـس و دوـصقم  دـنگوس  ادـخب  تفگ : يرـصب  نـسح  رخف :  1321-1311- نآرق -1230-1214- نآرق -24-1- نآرق . - دـتفیب مـشود  زا 

شمارآ اب  یلو  هحفص 274 ] دیودن [  زامن  يارب  تسا  هدومرف  ربمغیپ  لیم و  تسا و  ّتین  تسا و  لدب  شـشوک  هکلب  تسین  اپ  اب  شـشوک 
نیرّـسفم رتشیب  يهتفگب  ِهّللا » ِرکِذ   » زا دوصقم  و  دوب . شمارآ  اب  تفریم  هعمج  زاـمنب  نوچ  ربمغیپ  هک  دـنراد  یکی  نخـس  ءاـهقف  دـیورب و 

هدرک لـقن  ص ]  ] ربـمغیپ زا  کـلام  سنا  - 1 عمجم :  10 اوُرِشَتناَف »  » 131-116- نآرق . - زاـمن ینعی  یـضعب  لوـقب  تسا و  هعمج  يهبطخ 
زاـمن نوچ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  هکلب  دـنور  دوـخ  ياههتـساوخ  یپ  هعمج  زاـمن  زا  سپ  مدرم  هک  تسا  هکنیا  يارب  هن  هلمج  هکنیا  تسا :
ینعی دنتفگ  ریبج  نب  دیعس  يرصب و  نسح  يرادنید 2 - هار  زا  تسود  رادید  ای  هزانج  عییشت  ای  یـسرپ  رامیب  یپ  دیوش  هدنکارپ  دش  مامت 

ادخ هک  موریم  هراوس  لالح  يزور  يارب  نم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  دیز  نب  ورمع  و  دیورب . ملع  لیصحت  لابندب 
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دریگب هناخ  رد  هک  یسک  رگم  ِهّللا » ِلضَف  نِم  اوُغَتبا  َو  ِضرَألا  ِیف  اوُرِشَتناَف  : » تسا هدومرف  نوچ  متسه  دوخ  يزور  هب  ياشوک  هک  دنیب  ارم 
هک اهنآ  مدیسرپ  تفگ : ورمع  تسین . هتفریذپ  ناشاعد  هک  دنتسه  هتسد  هس  نآ  زا  مدرم  هنوگنیا  دوشیم  تسرد  هد  میزور  ایادخ  دیوگ : و 

یسک اب  هکنآ  دیوگ و  قالط  ار  وا  دناوتیم  دوخ  هکنیا  اب  دوش  اهر  وا  زا  دنکیم  اعد  تسا و  رازآب  دوخ  نز  يدب  زا  هکنآ  دومرف  دنـشاب !
هک يدرم  تسا و  هتفرگن  دنس  تسا و  هدرک  ریصقت  دوخ  هک  تسین  باجتسم  شیاعد  دنکیم  راکنا  وا  دریگیمن و  دنس  دنکیم و  هلماعم 

. دوشیمن هتفریذپ  دنکیم  يزور  ياعد  سپس  دنکیم و  مامت  ار  نآ  ات  دنکیمن  یبسک  دزادنایمن و  راکب  ار  نآ  دوریمن و  دراد و  یلام 
رد ینعی  یشوخ 2 - يزور و  یگدنب و  رب  دیراد  ادخ  ساپس  ینعی  - 1 عمجم :  10 خلا » َهّللا - اوُرُکذا  َو   » 628-568- نآرق -15-1- نآرق -

ادـخ دایب  دوخ  تراجت  دوخ و  ياهرازاب  اج و  همه  رد  ینعی  - 3 ۀنس » ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  رّکفت  : » دناهتفگ هک  دیـشاب  دوخ  راک  يهشیدنا 
لها هک  تسرکذ  لصاح  ملاع  ود  ریخ  دوب  رکذ  زک   || لفاغ  مد  کی  شابم  ادـخ  رکذ  زا  یعاـبر : هتـشون : ینیـسح   21-1- نآرق . - دیشاب

يروآدای مراهچ  تیآ  ات  هروس  هکنیا  زاـغآ  زا  - 1 ام : نخس  هحفـص 275 ] لد [  شمارآ  دـشاب و  ناج  شیاسآ   || تقو  همه  رد  ار  قوش 
دنیوگ وا  حـیبست  اههدـیرفآ  همه  هک  تیاـهنیب  تردـق  ناـمه  هکلب  تسا  هدرواـین  يزیچ  دوـخ  شیپ  زا  ربـمغیپ  هک  تسا  زور  نآ  مدرمب 

ّقح و تایآ  یلو  دنادن  نتـشون  ندناوخ و  امـش  دننام  تسا و  امـش  دوخ  زا  هک  نیمه  تسا  ادـخ  يوس  زا  هک  شلیلد  هداتـسرف  ار  دّـمحم 
سپ زا  هکلب  تسا  یئاهنتب  اهبرع  امش  يارب  هن  وا  دیوش و  هدوسآ  هتـشذگ  ینادرگرـس  یهارمگ و  نآ  زا  ات  هدروآ  ناتيارب  شنیب  شناد و 

هن رـشب  يربهر  يارب  تسا  هدش  يدنوادخ  لضف  لومـشم  دّمحم  سپ  دنوش . دنمهرهب  وا  باتک  شناد و  زا  هک  دمآ  دنهاوخ  نارگید  امش 
تـسد زا  ار  هتـشذگ  ياـهراختفا  هک  تسا  زور  نآ  دوهی  اـب  نخـس  يور  متـشه  اـت  مجنپ  تیآ  زا  - 2 اهبرع . امـش  رب  یـشورف  دوخ  يارب 

هک ار  دوخ  یلـصا  ثاریم  نوچ  درادن  يدوس  امـش  هب  ناتناردپ  يربمغیپ  تیـصخش و  دـیرادن و  یئاوشیپ  يربهر و  یگتـسیاش  دـیاهداد و 
ار اهنآ  نخس  هکنیا  نایم  رد  دیوش . يرگید  روتسدب  میلـست  دیاب  نونکا  دیداهن  نیمز  رب  دیتشادنپ و  شود  رب  يراب  نوچ  امـش  دوب  تاروت 

دنزرف هک  دـینز  لوگ  ار  مدرم  دـیهاوخیم  ای  دـیاهدروخلوگ و  دوخ  دـیتسه و  رورغم  دوخب  رگا  هک  دراذـگیم  یگراچیب  تسبنب و  رد 
يوزرآ دیراپـس و  دـنوادخب  ار  دوخ  دـیرادب و  یـشورف  دوخ  یبلط و  هاج  زا  تسد  دـیراد  راک  رـس و  تقیقح  ملاع  اب  دـیتسه و  ناربمغیپ 

دوب دهاوخ  یـسک  زا  یئوزرآ  نینچ  هّتبلا  و  دینکیم . اعدا  دوخ  يارب  هچنآ  هب  دیـسرب  دینارگید و  زا  رتالاب  هک  دوش  رادومن  ات  دینک  گرم 
اهینکـشنامیپ و اب  مه  رخآ  دـندوب و  هشیپ  متـس  نوچ  دنـشاب  نینچ  اـهنیا  دـنناوت  یک  دـنیب و  نشور  دوخ  يهدـنیآ  دـشاب و  لد  هدوسآ  هک 

هدـش يروآدای  مدرم  عامتجا  هعمج و  زاـمن  يونعم  شزرا  هروس  رخآ  اـت  مهن  تیآ  زا  - 3 دندرک . رادومن  ار  قیاقح  هکنیا  دوخ  يردـبرد 
ماجنا هعمج  زامن  نمشد  زا  یشیاسآ  درک و  ادیپ  قفاوم  یمدرم  هک  تصرف  نیلّوا  رد  ربمغیپ  هچ  تسا  هدوب  گرزب  یناتساد  دوخ  هک  تسا 

ياهباعشنا یلو  تشذگ . هحفـص 276 ] نآ [  لیـصفت  هک  دش  ماجنا  فوع  نب  ملاس  ینب  مدرم  نایم  هنیدـم  هار  رد  هعمج  لّوا  هکنانچ  داد .
هکنیا زا  و  دوش . ماجنا  تسا  هتسیاش  هک  روجنآب  مدرم  حالـص  نآرق و  ياهروتـسد  هک  دراذگن  یـسایس  ضارغا  اهیدنب و  هتـسد  یبهذم و 
. دناهدرک هقف  بتکب  هلاحا  ار  هعمج  زامن  ماکحا  لیصفت  فالتخا  نآب  يهراشا  اب  نیرّسفم  تسا و  دایز  فالتخا  نآ  طیارش  رد  يور 

نیقفانم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   63 - 

ات 11] تایآ 1  [: 63  ] نوقفانملا هروس  ]

َّنِإ ُدَهـشَی  ُهّللا  َو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَلعَی  ُهّللا  َو  ِهّللا  ُلوُـسََرل  َکَّنِإ  ُدَهـشَن  اُولاـق  َنوُِقفاـنُملا  َكَءاـج  اذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
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یلَع َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  مُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 2  ] َنُولَمعَی اُوناک  ام  َءاس  مُهَّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  نَع  اوُّدَصَف  ًۀَّنُج  مُهَنامیَأ  اوُذَـخَّتا  [ 1  ] َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُملا 
مِهیَلَع ٍۀَحیَص  َّلُک  َنُوبَسحَی  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  مُهَّنَأَک  مِِهلوَِقل  عَمـسَت  اُولوُقَی  نِإ  َو  مُهُماسجَأ  َُکبِجُعت  مُهَتیَأَر  اذِإ  َو  [ 3  ] َنوُهَقفَی مُهَف ال  مِِهبُوُلق 
مُهَتیَأَر َو  مُهَـسُؤُر  اوََّول  ِهّللا  ُلوُسَر  مَُکل  رِفغَتـسَی  اَولاـعَت  مَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو   592-1- نآرق [ - 4  ] َنوُکَفُؤی ّینَأ  ُهّللا  ُمُهََلتاق  مُهرَذـحاَف  ُّوُدَـعلا  ُمُه 

ُمُه [ 6  ] َنیِقِـسافلا َموَقلا  يِدـهَی  َهّللا ال  َّنِإ  مَُهل  ُهّللا  َرِفغَی  َنل  مَُهل  رِفغَتـسَت  َمل  مَأ  مَُهل  َترَفغَتـسَأ  مِهیَلَع  ٌءاوَس  [ 5  ] َنوُِربکَتـسُم مُه  َو  َنوُّدُصَی 
َنُولوُقَی [ 7  ] َنوُهَقفَی َنیِِقفانُملا ال  َّنِکل  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُِنئازَخ  ِهِّلل  َو  اوُّضَفنَی  یّتَح  ِهّللا  ِلوُسَر  َدـنِع  نَم  یلَع  اوُقِفُنت  ـال  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 

اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 8  ] َنوُمَلعَی َنیِِقفانُملا ال  َّنِکل  َو  َنِینِمؤُمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِعلا  ِهِّلل  َو  َّلَذَألا  اَهنِم  ُّزَعَألا  َّنَجِرُخَیل  ِۀَـنیِدَملا  َیلِإ  انعَجَر  ِنَئل 
نِم مُکانقَزَر  اـم  نِم  اوُقِفنَأ  َو   805-1- نآرق [ - 9  ] َنوُرِـساخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  لَعفَی  نَم  َو  ِهّللا  ِرکِذ  نَع  مُکُدـالوَأ  ـال  َو  مُُکلاومَأ  مُکِهُلت 
َءاج اذِإ  ًاسفَن  ُهّللا  َرِّخَُؤی  َنل  َو  [ 10  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  نُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَترَّخَأ  َول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتوَملا  ُمُکَدَـحَأ  َِیتأَی  نَأ  ِلبَق 

کی ره  ندنکارپ و  ینعمب  ضاضفنا  ردصم  زا  اوُّضَفنَی » : » تاغل ینعم  هحفص 277 ]  ] 282-1- نآرق [ - 11  ] َنُولَمعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهّللا  َو  اُهلَجَأ 
هدمآ قفانم  لولس  ّیبا  نبإ  هّللا  دبع  يارب  هروس  هکنیا  تایآ  دناهتفگ : نیرّـسفم  حوتفلا : وبا  لوزن : تهج   25-13- نآرق . - نداتفا یئاج  هب 

یهدنامرفب قلطصملا  ینب  يهلیبق  دنداد  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  هک  دوب  هکنیا  دناهتشون  هکنانچ  نآ  تشذگرس  تسا و 
ءزج دش و  ریسا  گنج  رد  هک  تسا  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  هیریوج  ردپ  نامه  وا  و   ] دناهدش ربمغیپ  اب  گنج  يهدامآ  رارـض  یبا  نب  ثراح 
ایرد لحاس  رد  دش و  هناور  اهنآ  يوسب  ترضح  نآ  دومن ] جاودزا  يو  اب  درک و  دازآ  دیرخ و  ار  وا  ادخلوسر  دوب و  هدش  میـسقت  يارـسا 

تسدب ناوارف  ریسا  لام و  دندروخ و  تسکش  دندیگنج و  دروخرب و  اهنآب  دوب  هلیبق  نآ  لام  هک  عیـسیرم  مانب  یبآ  رـس  رب  دیدق  نیمزرـسب 
رافغ و ینب  زا  دوب  رمع  رودزم  هک  دـمآ  دیعـس  نب  هاجهج  ای  هاجحج  مانب  يدرم  ناشنایم  رد  دـندمآ و  بآ  رـس  رب  مدرم  داـتفا و  نیملـسم 
هب ار  راصنا  درک و  زاوآ  ینهج  دش و  ناشوگتفگ  بآ  رس  رب  جرزخلا  ینب  دنگوسمه  ّینهجلا  نانـس  مانب  يدرم  اب  دیـشکیم و  ار  وا  بسا 
هّللا دـبع  درک و  کمک  ار  رمع  رودزم  يرافغ  نآ  لاعج  مانب  نیرجاهم  زا  يدرم  داد و  زاوآ  ار  نیرجاـهم  رمع  رودزم  تساوخ و  کـمک 

اب هّللا  دـبع  تفگ . نخـس  یتشردـب  هّللا  دـبع  اب  مشابن و  ارچ  تفگ  وا  یکابیب  وت  تفگ : رجاـهم  درم  نآـب  دوب  ناـیم  هکنیا  رد  هک  ّیبا  نب 
اهنیاب دوخ  ياذـغ  زا  دـیدرکیمن و  ناشکمک  لّوا  زور  رگا  دـیاهدنارورپ و  ار  اـهنیا  دوخ  تسدـب  هک  تسا  امـش  هاـنگ  تفگ : دوخ  مدرم 

رگا دروخب . ار  وت  ات  نک  هبرف  ار  دوخ  گس  کلکأی » یّتح  کبلک  نّمـس   » دناهتفگ هک  تسا  نامه  ام  ناتـساد  دندشیمن  نینچ  دـیدادیمن 
ّزعا زا  وا  دوصقم  و  درک . دهاوخ  نوریب  اجنآ  زا  تسا  رتنوبز  راوخ و  اهنآ  زا  ار  هک  ره  دراد  یتّیـصخش  تّزع و  ام  زا  هکنآ  میـسر  هنیدـمب 
دوب هّللا  دبع  يهلیبق  زا  هک  مقرا  نب  دیز  و  تشادیم ، راوخ  ار  وا  هک  دوب  ربمغیپ  ّلذا  زا  تسنادیم و  زیزع  هحفص 278 ] هک [  دوب  شدوخ 

هب تسا و  نیملسم  نایم  یتسود  تّزع و  رد  ربمغیپ  يروفنم و  دوخ  ناشیوخ  نایم  زیچان و  ياهراچیب و  وت  هک  ادخب  تفگ : واب  دوب  یناوج 
هب ار  تشذگرس  تفر و  دیز  مدرکیم . یخوش  نم  هک  شاب  مارآ  تفگ  وا  دشابن  یتسود  وت  ام و  نایم  نخس  هکنیا  زا  سپ  رگید  هک  ادخ 

مدرم ندرک  مارآ  يارب  ربمغیپ  تساوخ و  وا  نتشک  يهزاجا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دوب  رـضاح  رمع  درک و  ضرع  ربمغیپ 
زا ربمغیپ  نوچ  و  دـشیم ، هناور  ربمغیپ  هشیمه  هک  دوب  یتقو  ریغ  رد  هکنیا  اب  دـنوش  هناور  اـجنآ  زا  مدرم  دومرف  روتـسد  نخـس  هنوگنیا  زا 

نایم رد  نوچ  دـیوگیم و  غورد  دـیز  تسا و  هدوبن  يزیچ  نینچ  هک  درک  دای  دـنگوس  وا  ياهتفگ ! ینخـس  نینچ  وت  هک  دیـسرپ  هّللا  دـبع 
وا نخس  دیاش  تسا و  هچب  دیز  دیوگیمن و  نینچ  وا  دندرک : ضرع  دندرک و  قیدصت  ار  وا  مه  نارگید  تشاد  یتّیـصخش  دوخ  ناشیوخ 
زا وا  يدرک ! مهّتم  ار  يدرم  ریپ  ارچ  هک  دـندرک  تمالم  ار  دـیز  مدرم  تفریذـپ و  ناشیا  نخـس  ربمغیپ  تسا . هدرک  هابتـشا  هتفاـین و  رد  ار 
زا سپ  و  دش . لزان  ّیبا  هّللا  دبع  غورد  دیز و  نخس  یتسار  يارب  تایآ  هکنیا  تفریمن  ربمغیپ  دزن  نیگمرش و  دش و  نامیشپ  نتفگ  هکنیا 
هک دهاوخب  ادخ  زا  ات  یـسرب  ربمغیپ  تمدـخ  تسا  بوخ  تسا  هدـمآ  هیآ  دـنچ  وت  شهوکن  يارب  شدـنتفگ  دـش و  ضیرم  وا  زور  دـنچ 

ار وا  هکنآ  زج  تسا  هدـنامن  رگید  مدرک  دّـمحم  هب  شورگ  هزور و  زامن و  زا  دـیتفگ  هچنآ  هک  دـنابنجب  رـس  وا  دوش  هدـیزرمآ  تناـهانگ 
میحر تسا و  ناگمه  هد  يزور  هک  نامحر  يادخ  مانب  همجرت :  323-294- نآرق . - دمآ وا  يارب  اَولاعَت » مَُهل  َلِیق  اذِإ   » تیآ منک . هدـجس 
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وت دـناد  ادـخ  هّتبلا  یئادـخ  ربـمیپ  وت  هک  میهاوگ  اـم  دـنیوگ : دـنیآ  وت  دزن  نـالد  دـب  نوچ  دّـمحم  يا  تسا 1  ناربناـمرف  يهدـنزرمآ  هک 
رفک هب  ار  مدرم  یگدوسآب  و   ] دنتـشادنپ الب  رپس  ار  دوخ  دـنگوس  هکنیا  اهنآ  دـنیوگ 2  غورد - نیقفانم  هک  تسا  هاوگ  یتسه و  شربمغیپ 

دندش و نمؤم  نابزب  هک  تسا  نآ  زا  ناشقافن  یلد و  دـب - هکنیا  دندوب 3  یمدرم  راک  دب  هّتبلا  دندش و  ادخ  هار  ریگولج  و  دـندناوخیم ]
ناوت هک  تشادـب ] ناشنیتسخن  يوخ  رب  و   ] داهن رهم  ناـشاهلد  رب  دـنوادخ  يور  هکنیا  زا  دـندش  هحفـص 279 ] رفاک [  ناـهن  رد  سپ  ناز 
نانچ نوردب  یلو   ] دنک بلج  دوخب  ار  وت  ناشنخـس  دروآ و  تفگـش  ار  وت  ناشنت  هثج و  هک  هدنبیرف  نانچ  رهاظب  دنرادن 4  قح  تفایرد 

دـشکب ناشیادخ  زیهرپب و  ناشیزوت  دنرادنپ  نمـشد  دنونـش ز  يزاوآ  ره  هک ] دناهراچیب  نانچ   ] هداهن و راویدب  دنبوچ  یئوگ  هک  دـنچوپ ]
دنخشیرب دوخ  رس  دهاوخب  ار  امـش  شزرمآ  ربمغیپ  ات  دیئایب  ناشدنیوگ  وچ  دننک 5  ناشیربهر  غوردب  ای  ناشدنرب و  جـک  هارب  هنوگچ  هک 

زگره يادـخ  یهاوخن و  اـی  یهاوخب  ناـشیا  رب  شزرمآ  هک  تسا  ربارب  اـهنآ  رب  دـنوش 6  قح  هار  ریگولج  يزارفندرگب  ینیب  دـننادرگب و 
هکنآ اب  دنوش  هدنکارپ  وا  زا  ات  دیشخبن  چیه  ربمغیپ  نماریپ  مدرمب  دنیوگ  هک  دنناسک  نیمه  دوشیمن 7  ناراکدب  ربهر  وا  هچ  ناشدزرماین 
زیزع هکنآ  میور  زاب  دوخ  رهـشب  رگا  دنیوگ : اهنیا  دنباین 8  رد  ار  نآ  لد  دب  نامدرم  یلو  تسا  ادخ  يارب  نیمز  اهنامـسآ و  ياههتخودـنا 

یپ ناقفانم  هک  نینمؤم  تسا و  ربمغیپ  ادـخ و  نآ  زا  يرترب  تّزع و  نکیل  رتهراچیب و  تسا و  نوبز  هک  ار  نآ  دـنارب  اـجنآ  زا  رترب  تسا و 
هک دشک  دوخب  ادخ  دای  ار ز  امـش  ناتنادنزرف  اههیامرـس و  هک ] دربن  ناتهار  زا  ار  امـش  نارگید  یلد  دب   ] نینمؤم يا  سپ  دناهدربن 9  نادب 

: دـیوگن دـسر  شگرم  وـچ  اـت  هک  دیـشخبب  هدیـسران  گرم  زوـنه  مـیدرک  امـش  يزور  هـچنآ  زا  دـشاب 10 و  راـکنایز  دوـب  نینچ  هـک  ره 
هاـگآ دـینک  ار  هچنآ  دربن و  سپ  او  سک  گرم  دـنوادخ  زگره  هک  موش 11  راگتـسر  مشخبب و  ات  يدربن  رترودـب  مگرم  ارچ  اراگدرورپ 

هدش لقن  يرـصب  نسح  زا  عمجم :  2 ًۀَّنُج » مُهَنامیَأ  . » تسا تیآ  هدزای  دـش و  لزان  هنیدـمب  هروس  هکنیا  حوتفلا : وبا  نیرّـسفم : نخـس  دوب .
ولج رد  دـشاب  اـهنآ  يارب  يرپـس  ناـمیا  اـت  دـندرک  یفّرعم  نمؤـم  ار  دوـخ  نیقفاـنم  ینعی  تسا  هدرک  تـئارق  هزمه  رـسکب  ناـمیا »  » تـسا
هار ز  هحفص 280 ]  ] 11-1- نآرق  - ار مدرم  دنتـشگب 2 - ّقح  هار  زا  دوـخ  ینعی  - 1 فشک :  2 خلا » اوُّدَصَف -  » 22-1- نآرق . - ناناملسم
رفاک نارفاک  دزن  دـندش و  نمؤم  ربمغیپ  شیپ  ای  رفاـک ، لدـب  دـندش و  نمؤم  ناـبزب  ینعی  عمجم :  3 خـلا » َُّمث - اُونَمآ  . » دـندش ریگولج  ّقح 

- یلَع َِعبُطَف   » 146-138- نآرق -16-1- نآرق . - دندرک هزات  دوخ  رفک  نامیا  سپ  زا  دـنامهفب  هک  تسا  هکنیا  يارب  َُّمث »  » يهملک دـندوب و 
رفک زا  اهنآ  ياهلد  دوشیمن  ضوع  هدروخ  رهم  هچنآ  دننام  دروآ  دنهاوخن  نامیا  اهنآ  هکنیا  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وبا   3 خلا »

ّقح و يهشیدناب  دناهتفرگ و  يوخ  یتخسرس  رفک و  اب  نوچ  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  عمجم :  17-1- نآرق . - دوشیمن ضوع  یجک  و 
يوخ و رفک  هکنآ  اـت  درک  اـهر  ناـشدوخ  رکف  هتـساوخ و  اـب  ار  اـهنآ  مه  دـنوادخ  دـناهدادن  ارف  شوگ  ّقـح  نخـسب  دـناهدوبن و  تقیقح 

ناشلد رب  ادخ  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ  مولعم  هغیـصب  ءاف  حتف  اب  و  دندش . رفکب  لدمارآ  هدیزرو و  ات  ینعی  دوعـسلا : وبا  دـش . ناشتلـصخ 
تسا هکنیا  دوصقم  -48-57 و  نآرق -22-1- نآرق . - تسا ورمع  وبا  تئارق  ٌبُشُخ »  » نیش نوکـس  اب  عمجم :  4 ٌةَدَّنَسُم » ٌبُشُخ  . » داهن رهم 

هدیسوپ هدروخمرک و  بوچ  دننام  ای  دتفیب و  بوچ  دشابن  نآ  رگا  تسا و  تسار  هداد  هیکت  يزیچب  ات  هک  دنتسه  یبوچ  دننام  نیقفانم  هک 
سیق نب  ّدـج  سیق و  نب  ثیغم  ّیبا و  هّللا  دـبع  رخف :  4 مُهُماسجَأ » َُکبِجُعت  . » دوبان هدوهیب و  نطاب  رد  تسا و  دـنمدوس  رهاظب  هک  دنتـسه 

25-1- نآرق . - دادیم شوگ  اهنآ  نخـسب  زین  ربمغیپ  دشیم و  اهنآ  هّجوتم  شوگ  مشچ و  هک  دـندوب  هرهچ  ابیز  روآنابز و  روانت و  یمدرم 
يارب يدب  دمآ  شیپ  ار  ناویح  شبنج  ای  ناسنا  زاوآ  هک  دـندوب  كانـسرت  نانچ  تفگ : لتاقم  - 1 فشک :  4 خلا » ٍۀَحیَص - َّلُک  َنُوبَسحَی  »

نئمطم نید  ادخب و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دوش 3 - لزان  ناشنایز  رب  یتیآ  هک  دندوب  كانشیدنا  - 2 28-1- نآرق . - دنتشادنپیم دوخ 
 ] 21-1- نآرق  - شنزرس هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  4 َنوُکَفُؤی » ّینَأ  . » لدـمارآ تسا و  ریلد  هک  نمؤم  فالخ  رب  دـندوبن 

هنوگچ ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوشیم ! جک  فرحنم و  يوس  مادکب  تسرد  هار  زا  اههناشن  همهنیا  اب  ینعی  تسا  نیقفانم  هحفص 281 ]
. - تسا ندنابنج  رـس  يدایز  ینعمب  هک  تسا  مومع  تئارق  واو  دیدشت  اب  دـناهدناوخ و  واو  فیفخت  اب  فشک :  5 اوََّول » ! » دنیوگیم غورد 
نآ هکنیا و  رب  مرج  || ال  دهد  وا  يزور  هک  درادـنپ  هجاوخ   27-1- نآرق : - مظن هتشون : ینیسح   7 خلا » َنیِِقفانُملا - َّنِکل  َو   » 10-1- نآرق
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دهدیم يزور  زین  اهببسیب   || دهنیم  اهببس  رب  يزور  مکح  رگد  بابسا  دنتسه  دوش  مک   || رگا  سپ  دش  یکی  وا  اهببس  نآ  دهن ز  ّتنم 
ياهنامرف يهمه  دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  درادـن 2 - زاب  بجاو  زامن  زا  ار  امـش  دـنزرف  لام و  ینعی  - 1 عمجم :  9 خـلا » مُکِهُلت - «ال 

: عمجم  10 خـلا » ِینَترَّخَأ - ـال  َول  ِّبَر   » 14-1- نآرق . - تسا ءاـضقب  ياـضر  تبیـصم ، رب  ربص  تمعن  رکـش  دوصقم  تسا 3 - يدـنوادخ 
: تسا هتفگ  لتاقم  و  تسین ..  نآرق  رد  رتتخـس  هکنیا  زا  یتیآ  ءارقف  ّقح  يهقیاـضم  يرادـهاگن و  زا  يریگولج  دـیدهت و  يارب  دـناهتفگ :
« َنیِِحلاّصلا َنِم   » دـندیمان و نمؤم  ار  دوخ  ناـبزب  هک  تسا  مدرم  نآ  هیآ  لوا  رد  اُونَمآ » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  تسا و  نیقفاـنم  يارب  هیآ  هکنیا 

نینمؤم َنیِِحلاّـصلا » َنِم   » زا دوصقم  تسا و  نینمؤم  اـب  نخـس  يور  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  مدـشیم . نینمؤم  زا  مدوـبیمن و  قفاـنم  ینعی 
ات تسا  هدـش  تئارق  مزج  اـب  عمجم :  10 نُکَأ »  » 488-467- نآرق -350-329- نآرق -256-236- نآرق -28-1- نآرق . - تسا رادربنامرف 
اب نوکا »  » موزجم و تسا و  رما  باوج  رد  عراضم  لعف  دشابیم و  قّدصا » ینرّخا و   » ینعم رد  هک  َقَّدَّصَأَف »  » عقوم ینعم و  رب  دشاب  فطع 

11 َنُولَمعَت » اِمب   » 100-85- نآرق -9-1- نآرق . - دنکن توافت  ینعم  هجیتن  دشاب و  قدصا »  » ظفل رب  فطع  ات  تسا  ورمع  وبا  تئارق  بصن 
تئارق باطخ  يهغیص  هب  ءاتب  و  تسا ، نآ  يهناشن  سفن »  » يهملک هک  سوفن  نآ  رابتعا  هب  تسا  هدش  تئارق  بیاغ  يهغیصب  ءای  اب  عمجم :
میتشون نارگید  زا  لقن  همجرت و  رد  هک  تسا  نامه  ام : نخس  هحفص 282 ]  ] 19-1- نآرق . - تسا مدرم  اب  نخس  يور  نوچ  تسا  مومع 

. - میاهدرک ثحب  لّصفم  هلمج  هکنیا  دـننامه  ياههلمج  مه  و  ُُهتَئیِطَخ » ِِهب  تَطاحَأ   » هیآ 81 هرقب  يهروسب  مِِهبُوُلق » یلَع  َعـِبُطَف   » يهلمج و 
161-132- نآرق -107-78- نآرق

نباغت هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   64 - 

ات 18] تایآ 1  [: 64  ] نباغتلا هروس  ]

[1  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُدمَحلا  َُهل  َو  ُکلُملا  َُهل  ِضرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهِّلل  ُحِّبَُـسی   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َو مُکَرَوُص  َنَسحَأَف  مُکَرَّوَص  َو  ِّقَحلِاب  َضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  [ 2  ] ٌریَِصب َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  ٌنِمُؤم  مُکنِم  َو  ٌِرفاک  مُکنِمَف  مُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

مُِکتأَی َمل  َأ   470-1- نآرق [ - 4  ] ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهّللا  َو  َنُوِنلُعت  ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَلعَی  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَلعَی  [ 3  ] ُریِصَملا ِهَیلِإ 
َو اوُرَفَکَف  انَنوُدهَی  ٌرََشب  َأ  اُولاقَف  ِتانِّیَبلِاب  مُُهلُسُر  مِهِیتَأت  َتناک  ُهَّنَِأب  َِکلذ  [ 5  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  َو  مِهِرمَأ  َلابَو  اُوقاذَف  ُلبَق  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَبَن 

ِهّللا یَلَع  َکـِلذ  َو  ُمتلِمَع  اـِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  لـُق  اوـُثَعُبی  َنل  نَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  [ 6  ] ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهّللا  َو  ُهّللا  یَنغَتـسا  َو  اوَّلََوت 
نِمُؤی نَم  َو  ُِنباـغَّتلا  ُموَی  َکـِلذ  ِعمَجلا  ِموَِیل  مُکُعَمجَی  َموَی  [ 8  ] ٌرِیبَخ َنُولَمعَت  اِمب  ُهّللا  َو  اـنلَزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللاـِب  اُونِمآَـف  [ 7  ] ٌریِسَی

793-1- نآرق [ - 9  ] ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ُهلِخدـُی  َو  ِِهتائِّیَـس  ُهنَع  رِّفَُکی  ًاِحلاص  لَمعَی  َو  ِهّللِاب 
نِمُؤی نَم  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  ّالِإ  ٍۀَبیِـصُم  نِم  َباصَأ  اـم  [ 10  ] ُریِـصَملا َسِئب  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِراّنلا  ُباحـصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

ّالِإ َهلِإ  ُهّللا ال  [ 12  ] ُنِیبُملا ُغالَبلا  اَِنلوُسَر  یلَع  اـمَّنِإَف  ُمتیَّلََوت  نِإَـف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهّللا  اوُعیِطَأ  َو  [ 11  ] ٌمِیلَع ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َو  ُهَبلَق  ِدهَی  ِهّللِاب 
َو اوُحَفـصَت  َو  اوُفعَت  نِإ  َو  مُهوُرَذحاَف  مَُکل  اوُدَـع  مُکِدالوَأ  َو  مُکِجاوزَأ  نِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 13  ] َنُونِمؤُملا ِلَّکَوَتَیلَف  ِهّللا  یَلَع  َو  َوُه 
َو ُمتعَطَتـسا  اَم  َهّللا  اوُقَّتاَف  [ 15  ] ٌمیِظَع ٌرجَأ  ُهَدـنِع  ُهّللا  َو  ٌۀَـنِتف  مُکُدالوَأ  َو  مُُکلاومَأ  اـمَّنِإ   627-1- نآرق [ - 14  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإَـف  اوُرِفغَت 
َو مَُکل  ُهفِعاُضی  ًانَـسَح  ًاضرَق  َهّللا  اوُضِرُقت  نِإ  [ 16  ] َنوُِحلفُملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسفَن  َّحُـش  َقُوی  نَم  َو  مُکِـسُفنَِأل  ًاریَخ  اوُقِفنَأ  َو  اوُعیِطَأ  َو  اوُعَمـسا 

يادـخ مانب  همجرت : هحفـص 283 ]  ] 408-1- نآرق [ - 18  ] ُمـیِکَحلا ُزیِزَعلا  ِةَداـهَّشلا  َو  ِبـیَغلا  ُِملاـع  [ 17  ] ٌمِیلَح ٌروُکَـش  ُهـّللا  َو  مَُـکل  رِفغَی 
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یهاشداپ و هچ  درادیم  يدـب  ره  هزیکاـپ ز  ار  يادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هب  هچنآ  ره  نانمؤم 1  راگزرمآ  ناگمه و  هب  ناـسريزور 
راکب يانیب  وا  هّتبلا  دـیدش و  رفاک  نمؤم و  هب  شخب  دوخ  دـیرفآ و  ار  امـش  هک  تسا  وا  تسا 2  اـناوت  زیچ  رهب  هک  تسا  وا  نآ  زا  شیاـتس 
يوس هب  زین  ماجنا  رس  دومن و  وکین  هچ  درک و  امـش  يراگن  رکیپ  دیرفآ و  راوتـسا  تسرد و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  وا  تسا 3  امش 
سپ  ] تسا 5 اههنیس  نورد  ياناد  وا  مه  سب و  دناد و  وا  دینک  راکشآ  ای  دیـشوپب  هچنآ  مه  تسا و  نیمز  اهنامـسآب و  هچنآ  تسا 4 و  وا 
دنراد شیپ  هب  كاندرد  يرازآ  دندیشچ و  دوخ  يراکدب  یخلت  هک  دیدینشن  نیـشیپ  نارفاک  تشذگرـس  رگم  دینکیم ]! ینامرفان  هنوگچ 

و دوش ! ام  ربهر  یمدآ  هک  دوش  رگم  دـنتفگ : اـهنآ  دـندمآ و  ناـشيارب  دوخ  یتسرد  رب  رادومن  ياـههناشن  اـب  ناربماـیپ  هک  يور  نآ  زا   6
دندش رفاک  هک  اهنآ  زاینیب 7  تسا و  هحفـص 284 ] هدوتـس [  وا  هک  دومنب  ناشیا  دوخ ز  يزاینیب  ادخ  دندرک و  ّقحب  تشپ  دـنتفریذپن و 

دننک ناترادربخ  ناتهدرک  زا  دندروآ و  رد  روگ  ار ز  امـش  هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس  وگب : دّمحم  يا  وت  دنرادن . زیخاتـسر  هک  دنتـشادنپ 
دوب 9 هاگآ  دینک  هچنآب  وا  هک  میداتسرف  ورف  هک  نازورف  وترپ  نآب  مه  دیورگب و  شربمغیپ  ادخب و  سپ  ادخ 8  رب  هکنیا  دوب  ناسآ  هچ  هک 

دوب راکوکین  ادخب و  نمؤم  هکنآ  هّتبلا  سوسف  نایز و  هاگ  تسا  نامه  دننک  مهارف  زیخاتسر  یناگمه و  زور  يارب  ار  امش  هک  زور  نآ  هچ 
رفاک هک  اهنآ  یلو  هکنیا 10  تسا  ياهرهب  گرزب  هچ  دشاب و  ناور  نآب  اهدور  هک  دهد  شیاج  نادواج  یتشهب  رد  درتسب و  ار  وا  ياهیدب 

دشاب 11 ناشماجنا  رس  دب  هچ  نآ و  رد  هتسویپ  دنـشتآ و  نارای  دنتـشادنپ  غورد  ار  ربمغیپ ] یتسار  ياههناشن  نآرق و  و   ] ام تایآ  دندش و 
زیچ 12 رهب  ياناد  تسا  وا  هک  دنک  يربهر  ّقحب  ار  شلد  دورگب  واب  سک  ره  ادـخ و  نامرفب  زج  دـسرن  سکب  يراوگان  یتخـس و  هّتبلا  و 
هب دوخ  ماغیپ  هک  تسا  ام  ربمغیپ  يهفیظو  دیـشاب  نامرفان  دینک و  ّقح  نانخـسب  تشپ  رگا  دیـشاب و  ربمغیپ  ادـخ و  ربنامرف  مدرم  امـش  سپ 

هتفگ ساّبع  نبإ  يربط : لوزن : نأش  دننادب . دوخ  نابیتشپ  ار  وا  دیاب  نینمؤم  تسین و  یئادخ  راگدـیرفآ  يادـخ  زج  هک  دناسر 13  راکشآ 
دننک و چوک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  يوسب  دوخ  نیمزرـس  یگدنز و  هناخ  زا  دنتـساوخیم  هک  ناملـسم  دندوب  یمدرم  تسا :

دنتـساوخیم دندیدیم  ار  ربمغیپ  باحـصا  مهف  رکف و  نآ  دندیـسریم و  ربمغیپ  تمدخ  نوچ  دندشیم و  ناشریگولج  ناشدـنزرف  نز و 
نب ءاطع  و  دـش . لزان  اهنآ  يارب  اوُحَفـصَت » َو  اوُفعَت  نِإ  َو  ات - مُکِجاوزَأ - نِم  َّنِإ   » تیآ 14 دننک  تازاجم  دـندوب  ناشریگولج  هک  ار  اهنآ 
دوب يدرم  وا  نوچ  دش  لزان  هنیدمب  یعجشا  کلام  نب  فوع  يارب  هک  تایآ  نیمه  رگم  دش  لزان  هّکمب  نباغت  يهروس  تسا : هتفگ  راسی 

ار وا  لد  يراپـسیم ! هکب  ار  ام  يوریم  هک  دـندرکیم  دایرف  داد و  اهنآ  دورب  گـنجب  تساوخیم  تقو  ره  هک  دـنزرف  هداوناـخ و  ياراد 
-389- نآرق -377-353- نآرق . - دش لزان  وا  يارب  هنیدم  رد  تایآ  هکنیا  تفریمن  گنجب  دنامیم و  ياجب  درکیم و  مرن  نانخس  هکنیا 
ار اهنآ  رگا  دـینک و  يرود  اهنآ  زا  دـیاب  دنـشاب و  امـش  نمـشد  ناتدـنزرف  نز و  زا  ياهتـسد  نینمؤم  يا   14 همجرت : هحفـص 285 ]  ] 418
هب گرزب  دزم  لدروش و  تسا و  يراتفرگ  دـنزرف  لام و  هّتبلا  نابرهم 15 و  تسا و  راگزرمآ  مه  ادخ  دیرذگ  رد  ناشهانگ  زا  دیـشخبب و 

یلام دـیرب و  نامرف  دـیهد و  ارف  شوگ  ربمغیپ  نخـسب  دـینک و  زیهرپ  ادـخ  یناـمرفان  زا  دـیناوت  اـت  سپ  سب 16  تسا و  دـنوادخ  هاگـشیپ 
نارادانب و   ] دیهد ماو  ادـخب  يراکوکن  رگا ز  دش 17 و  راگتسر  دش  راددوخ  یمـشچ  گنت  زا  هک  ره  تسا و  امـش  دوس  نآ  هک  دیـشخبب 

رترب یناـهن و  یندـید و  ياـناد  راـبدرب 18 و  تسا و  رادساپـس  هک  دزرماـیب  ار  امـش  مـه  دـهد و  امـشب  نآ  ربارب  ود  وا  دـینک ] يریگتـسد 
یبلک دمآ . دورف  هکمب  تفگ  كاّحض  تسا . هدش  لزان  هنیدمب  هروس  هکنیا  دناهتفگ  نیرّسفم  رتشیب  فشک : نیرّـسفم : نخـس  راکتـسرد .

192-137- نآرق . - تسا تیآ  هدـجه  هّکمب و  یقاب  تسا و  هدـمآ  هنیدـمب  خـلا » مُکِجاوزَأ - نِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » تیآ هس  تفگ :
فاصوا تروصب ز  تسا و  رایب  تبرق  لامجب  ار  وا  نطاب  تردـق و  لاـمکب  ار  یمدآ  رهاـظ  هتفگ  يریـشق  ینیـسح :  3 مُکَرَوُص » َنَسحَأَف  »

یلفس يولع و  تادوجوم  يهمه  زا  يدومن  ات  داد  صاصتخا  دیشخب و  تنیز  تاعدتبم  تاّصتخم  يهصالخ  هب  درک و  هتسارآ  تادوجوم 
تـسا وت  نوردب   311-288- نآرق -24-1- نآرق : - هعطق رهاـظ . یئاـبیز  هن  تسا  نطاـب  یبوخ  مُکَرَوُص » َنَسحَأَـف   » زا دوـصقم  سپ  دـشاب 

نوچ وت   || ناتـسرپتب  لاثم  هب  تروص  مالغ  ماهدش  يرادن  رکـش  ددم  نوریب  رگ ز  تسا  مغ  هچ   || شیاتـس  رکـش و  یئوت  هک  يرـصم 
نتـشاد ناـهن  ینعم  هب  رارـسا  هک  تسا  هکنیا  ءاـفخا  اـب  رارـسا  قرف  عمجم :  4 َنوُّرُِـست » اـم  ُمَلعَی   » يرادـن رظن  دوخ  يوس  نکیل  یفـسوی و 
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صخـش و ندرک  یفخم  لثم  رادومن  ریغ  رادومن و  زا  تسا  ّمعا  افخا  نآ و  دـننام  وزرآ و  زار و  لثم  تسا  رادومن  ریغ  يونعم و  ياـهزیچ 
هک تسا  هکنیا  دندوب  يربمغیپ  رکنم  نیرفاک  هکنیا  اب  دـنگوس  هدـئاف  رخف :  7 یِّبَر » َو  یَلب  [ » هحفص 286  ] 26-1- نآرق . - زار وزرآ و  ای 

ردب روگ  زا  ار  امـش  مراگدرورپ  هب  دـنگوس  یلب  هک  تسا  هتفگ  دـنگوس  اب  زیخاتـسر  زا  یهگآ  دـیوگیمن  غورد  ربمغیپ  دنتـسنادیم  نوچ 
9 مُکُعَمجَی »  » 19-1- نآرق . - دیوگیمن دشاب  هتـشادن  راوتـسا  رگا  دیوگیم و  نینچ  ادخب  یگتـسبلد  نیقی و  زا  وا  هک  دننادب  ات  دـننکیم 

ینعی بوقعی  زا  تسا  سیور  تئارق  نون  اب  تسا و  ولج  تیآ  ُهّللا »  » يهملک نآ  لعاف  تسا و  مومع  تئارق  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اـب  عمجم :
. - دناهدناوخ زین  مّلکتم  يهغیصب  نون  اب  تسا  هیآ  هکنیا  رد  هک  لخدی  رّفکی و  لعف  ود  نینچمه  مینکیم و  ناتمهارف  میراگدیرفآ  هک  ام 

: عمجم  22-1- نآرق . - نایخزود رب  نایتشهب  ندروآ  ناـیز  ندرک و  نوبغم  زور  ینعی  يربط :  9 ُِنباغَّتلا » ُموَی   » 97-88- نآرق -14-1- نآرق
ایندب نوچ  دنتـسه  نینمؤم  لّوا  هک  دننکیم  اهر  ار  بوخ  دنریگیم و  ار  دب  ای  دننکیم و  اهر  ار  دب  دـنریگیم و  ار  بوخ  هک  يزور  ینعی 

یـضعب فشک : دوشیم . رادومن  نوبغم  نباغ و  زور  نآب  سپ  دـناهتفریذپ ، ار  دـب  ایندـب  هک  دـننارفاک  مّود  يهتـسد  دـناهدرک و  اهر  ار  دـب 
لثم رد  و  ینیبیم . دوخ  زا  رترب  ار  وا  نونکا  يدرمشیم و  شراوخ  ایندب  هکنآ  دنکیم  نوبغم  ار  وت  هک  تسا  هکنیا  نباغت  ینعم  دناهتفگ :

43-36- نآرق -17-1- نآرق : - تسا هدش  هدناوخ  روج  جنپ  ِدهَی »  » يهملک عمجم :  11 ُهَبلَق » ِدهَی  «. » روجأم دومحم و ال  نوبغملا ال   » تسا
هب ات  ادهی  تروصب  فلاب  رخآ  يهزمه  هکنیا  لیدبت  اب  دشاب و  شمارآ  ینعمب  أده »  » زا هک  رخآ  يهزمه  اب  بیاغ ، لوهجم  مّلکتم ، بیاغ ،

هکنآ ینعی  خـلا » َباصَأ - اـم   » تسا لّوا  يهلمجب  هتـسباو  هلمج  هکنیا  رخف : تسین . تواـفت  ینعم  هجیتن  رد  دـشاب و  شمارآ  ینعم  ناـمه 
ادخ نامرف  هب  میلست  تسا و  ّقح  يوس  زا  دمآ  شیپ  هکنیا  هک  دنادیم  سپ  دوشیم  ّقح  يوسب  يربهر  يراتفرگ  ماگنهب  شلد  دوب  نمؤم 

ماـگنه و  دـنک . يربـهر  رکـشب  ار  وا  لد  یگدوسآ  ماـگنهب  ینعی  دـناهتفگ : هحفـص 287 ]  ] 59-48- نآرق  - مـه ینعم  لـها  و  دوـشیم .
الب دـناهتفگ : ناـگرزب  دـنکیم . لوبق  ناـج  هب  تسا  هّللا  دارم  ـالب  هکنیا  هک  تسناد  نوچ  ینعی  ینیـسح : ری  یئابیکـش . ربصب و  يراـتفرگ 

تدهاشم تهج  هب  ار  هنیئآ  سپ  : مظن تشاد . دـیاب  تسود  وا  لامج  رون  تدـهاشم  تهج  هب  ار  هنیئآ  سپ  « 13» تسا یلوم  لامج  يهنیئآ 
مخز دوب  شتآ  رپ  ياـیرد  همه  رگ   || دوب  شوخ  دـیآ  وت  تسد  زا  هچ  ره   143-141- یقرواپ : - مظن تشاد . دـیاب  تسود  وا  لامج  رون 
مدرم زا  یناسک  تفگ : ساّبع  نبإ  فشک :  14 خلا » مُکِجاوزَأ - نِم  َّنِإ   » نوخ يوج  نم  يهنیس  زا  زیرب  وگ   || نورب  دیآیم  وت  تسد  زک 

ضارتعا میدش و  ابیکـش  امـش  مالـساب  ام  هک  دنتفرگ  ناشیولج  ناشدـنزرف  نز و  دـننک  ترجه  هنیدـمب  دنتـساوخ  دـندش و  ناملـسم  هّکم 
دنتفرگ ناشولج  ترجه  كرت  اهنآ و  يربنامرف  زا  هیآ  نیاب  دندرک  ترجه  كرت  اهنآ  میوشیمن و  امش  اب  یئادج  زا  ابیکش  یلو  میدرکن 

كّودـع يدـعا  نکل  و  هلتق ، یلع  هّللا  كرجآ  هتلتقف و  هتیفلا  يذـّلا  كّودـع  سیل   » تـسا ربـخ  رد  و  دـندش . ترجه  كرت  رب  تمـالم  و 
15 ٌۀَـنِتف » مُکُدالوَأ   » 25-1- نآرق «. - کبلـص نم  يذـّلا  كدـلو  کشارف و  یلع  کـعجاضت  یّتلا  کـتارما  کـیبنج و  نیب  یّتلا  کـسفن 

دندروخیم نیمزب  دندمآ و  وا  فرطب  زمرق  نهاریپ  اب  نینسح  شدنزرف  ود  دناوخیم و  هبطخ  يزور  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  لقن  يروباشین :
َو مُُکلاومَأ  امَّنِإ   » تفگ تسار  دـنوادخ  دومرف  دـناشن و  ونازب  ربنم  يور  تفرگ و  رب  ار  اهنآ  دـش و  نیئاـپ  ربنم  زا  ربمغیپ  دـندشیم  دـنلب  و 

نب هّللا  دبع  زا  هعیـش  ریغ  هعیـش و  نیرّـسفم  ار  ثیدح  هکنیا  . ] منک يراددوخ  متـسناوتن  مدید  ار  كدوک  ود  هکنیا  هک  نم  ٌۀَـنِتف » مُکُدالوَأ 
-22-1- نآرق [. - مجرتم رخآ . ات  دـندمآ  نینـسح  دوب و  هبطخ  هب  ربمغیپ  تفگ  هک  هدینـش  هدـیرب  شردـپ  زا  وا  هک  دـناهدرک  لـقن  هدـیرب 

مربیم هانپ  هحفص 288 ]  ] 32-23- نآرق  - وتب هنتف  زا  ایادخ  دـیوگب : دـیابن  سکچیه  تفگ : دوعـسم  هّللا  دـبع  فشک :  321-277- نآرق
هد مهانپ  دروآ  یهارمگ  هک  اههنتف  نآ  زا  ادخ  يا  دنک : اعد  نینچ  دیاب  سپ  دراد  راک  رـس و  هنتف  اب  دراد  دنزرف  لایع و  لام و  هک  ره  اریز 

َهّللا اوُقَّتا   » تسا هیآ  هکنیا  خسان  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  146 ُمتعَطَتسا » اَم  َهّللا  اوُقَّتا  نتفلا .» تاّلضم  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  »
ره یئاناوت  يهزادناب  دـش و  کبـس  راب  سپ  نآ  و ز  « 14» دـننکن ینامرفان  دـنربنامرف و  هک  تسا  هکنیا  ِِهتاُقت » َّقَح   » ینعم نوچ  ِِهتاـُقت » َّقَح 

لوسر عیاب  . » دنـشاب ربنامرف  دنناوت  هچنآ  دنونـشب و  وا  نخـس  هک  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هنوگنیمه  هب  ص ]  ] ربمغیپ و  دش . مزال  يوقت  سک 
هب ص ]  ] ربمغیپ و  دـش . مزال  يوقت  سک  ره  یئاناوت  يهزادـناب  دـش و  کبـس  راـب  سپ  نآ  و ز  «. متعطتـسا اـمیف  ۀـعاّطلا  عمّـسلا و  یلع  هّللا 
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«. متعطتسا امیف  ۀعاّطلا  عمّسلا و  یلع  هّللا  لوسر  عیاب  . » دنشاب ربنامرف  دنناوت  هچنآ  دنونـشب و  وا  نخـس  هک  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هنوگنیمه 
هلیسوب تسا  يدنسپان  یتسپ و  زا  يراددوخ  ینعمب  ءاقتا  عمجم :  223-221- یقرواپ -173-155- نآرق -143-108- نآرق -37-1- نآرق -
روتـسد ود  ره  نوـچ  تسین  راـگزاسان  ِِهتاـُقت » َّقَـح  َهّللا  اوـُقَّتا   » يهلمج هکنیا  اـب  هلمج  هکنیا  و  یناـسفن . ياهـسوه  اههتـساوخ و  زا  يرود 

تیآ زا  دوصقم  هروس  هکنیا  تیآ  یلو  دوب  دـهاوخ  ادـخ  باـقع  زا  راـکزیهرپ  دوب  نینچ  هک  ره  اـهیتشز و  يهمه  زا  يراددوخب  دـهدیم 
: فشک  16 مُکِسُفنَِأل » ًاریَخ  اوُقِفنَأ   » 176-141- نآرق . - دشاب یئاناوت  هک  تسا  اجنآ  ات  يراکزیهرپ  يهزادـنا  هک  دـنکیم  نشور  ار  رگید 

هکنیا هک  دیهد  گنج  هنیزه  دیهد و  هقدص  ینعی  دناهتفگ : یضعب  یشوخ . تسا و  ریخ  امش  يارب  هک  دیـشخبب  ار  نآ  ناتهیامرـس  زا  ینعی 
یضعب و  مکسفنأل » اریخ  قافنالا  نکی   » دشاب هکنیا  هجیتن  دشاب و  ناک  ربخ  اریخ »  » يهملک هک  دوب . دهاوخ  بوخ  ناتدوخ  يارب  اهـششخب 

16 خلا » َّحُـش - َقُوی  [ » هحفـص 289  ] 46-28- نآرق -22-5- نآرق  - 33-1- نآرق . - شدوخ يارب  تسا  نمؤم  يهنیزه  دوـصقم  دـناهتفگ 
مدرم لام  ّحش  فشک :  15-1- نآرق . - تسا هلمج  هکنیا  لومشم  تخادرپ  دوخ  لام  تاکز  هکنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  عمجم :

هک تسا  مدرم  نآ  زا  رتتخبدـب  یک  يروباشین :  17 خلا » َهّللا - اوُضِرُقت  . » تسا تاکز  زا  يریگولج  دنتفگ : یضعب  تسا . ندرمـش  لالح 
دـنوادخب و ضرق  نداد  زا  شگرم  زا  سپ  يارب  دراد  یـضرق  نینچ  ندادـب  هک  جایتحا  هزادـنا  نآ  اب  وا  دـهاوخیم و  ضرق  وا  يارب  ادـخ 

مه شدوخ  گرزب  يهتخودنا  هکنیا  زا  هک  دنادیمن  وا  دوخ و  ثراو  يارب  دنکیم  زادناسپ  دـنکیم و  يراددوخ  یگـشیمه  ندرب  دوس 
هدـش لزان  هّکم  هب  هک  تایآ  نآ  هب  تسا  هیبش  ٌدـیِمَح » ٌِّینَغ  ُهّللا  َو   » اـت لّوا  تیآ  شـش  - 1 ام : نخس   19-1- نآرق ! - هن اـی  دربیم  ياهرهب 

ضراوع و يهمه  زا  تسا  رودب  تسا و  تاملک  هنوگ  هکنیا  دافم  هّللا و  قلاخ و  ینعم  هک  ار  یتقیقح  نآ  نارفاکب  نداد  هجوت  يارب  تسا 
هنوگنآ نخـس  رکف و  يریگلابند  زا  يراددوخ  يارب  تسا  شابرادـیب  ناگتـشذگدب  تشذگرـس  يروآداـی  اـب  رخآ  رد  یمـسج و  ّصاوخ 

وکین تروصب  ناـنچ  ار  امـش  هک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  ُریِـصَملا » ِهَیلِإ  َو   » دـعب يهلمج  يهنیرقب  دـیاش  مُکَرَوُص » َنَسحَأَـف   » يهلمج مدرم و 
. - دـنوشیم دوبان  دـننکیمن و  وا  يوسب  تشگزاب  دـیرفاین و  یئوکن  نیاب  ار  تاـناویح  یلو  درک  دوخ  يوسب  تشگزاـب  قیـال  هک  دـیرفآ 

تسا و يروآدای  ُریِـصَملا » َسِئب   » مهد تیآ  ات  خـلا » َنیِذَّلا - َمَعَز   » متفه تیآ  زا  - 2 483-460- نآرق -430-407- نآرق -64-35- نآرق
دنکیمن رود  امش  زا  ار  وا  تردق  گرم  تشاد و  دیهاوخ  راک  رـس و  وا  اب  هشیمه  هک  تسا  راگدیرفآ  نامه  هک  مدرم  نامه  يارب  یفرعم 

رد تسا  يروآدای  رخآ  ات  تاـیآ  هّیقب  - 3 83-65- نآرق -40-21- نآرق . - تسرد تسا و  ّقح  هدـنیآ  شیاسآ  يراتفرگ و  زیخاتـسر و  و 
تردـقب مهنآ  دـسریم  امـشب  هک  اـهیراوگان  اهیدـب و  تسا  هدـش  هتفگ  دـننادیم و  يدـب  يادـخ  زا  ریغ  ار  یبوخ  يادـخ  هک  اـهنآ  ربارب 

کیب ار  مدرم  تسا  هداد  هّجوت  لصا  ود  هب  داقتعا  هحفص 290 ] لاطبا [  دیحوت و  تابثا  يارب  تسا و  مزال  يربنامرف  سپ  تسا  راگدیرفآ 
لام و هک  یگدنز  رد  تشذگ  لباق  ریغ  بوخ و  ياهزیچ  یگمه  دـنوشیم و  ناتنمـشد  هّدـع  کی  امـش  دـنزرف  نز و  هک  یعیبط  بلطم 
زا ریغ  یبوخ  يادخ  هنوگچ  سپ  تسا  يراوگان  يدب و  تبیـصم و  لصا  هتـسد  ود  هکنیا  يود  ره  تسا و  يراتفرگ  بجوم  تسا  دـنزرف 

یقیقح دوجو  کی  راکـشآ  ناهنپ و  ياناد  هک  دـیمهفب  دـیاب  سپ  تسا . اهیراتفرگ  اهیدـب و  لصا  اـهیبوخ  نیرترب  هک  تسا  يدـب  يادـخ 
تشز هک  اههشیدنا  هکنیا  زا  ات  دیونشب  ربمغیپ  نخس  دیشخبب و  لام  دینک و  هشیپ  وا  يربنامرف  ّرـش ، ریخب و  يهدوهیب  راکفا  ياجب  هک  تسا 

لوا رد  نوچ  تسا  هدـش  يوگ  زاب  يور  هچ  زا  دالوا  مان  مه  یپ  هیآ  ود  رد  دوشیم  مولعم  میتفگ  هچنآ  زا  - 4 دیشاب . هدوسآ  دندوسیب  و 
نداد ناشن  مّود  رد  دنتسه و  رهوش  ردپ و  نمشد  یتسردب  هک  نانز  نادنزرف و  زا  یضعب  تشز  يوخب  هراشا  يارب  تسا  هدش  هتفگ  نز  اب 
دندـش نم  يهنتف  نینـسح  مدـالوا  دومرف : مه  ربمغیپ  هک  اـج  نآـب  اـت  تسا  يراـتفرگ  بجوم  سک  ره  يارب  هک  تسا  یناـگمه  تیّـصاخ 

ّتیـصخش اب  ار  هیآ  هکنیا  داـفم  رارـسألا  فشک  رد  خـلا » ٌِرفاـک - مُکنِمَف   » يهلمج مّود  تیآ  - 5 میدرک . لقن  رارـسألا  فشک  زا  هکناـنچ 
رد هک  تسا  نآ  تعلخ  دـنار . لزا  رد  هک  تسا  نآ  مـکح   41-24- نآرق . - درک لزا  رد  هک  تسا  نآ  راک  تسا : هدیجنـس  نینچ  ناـطیش 

. روجیب یئاضق  و  لیمیب ، یمکح  هتـسباو  در  خیم  هب  ار  یکی  هتـسش و  تیانع  بآب  ار  یکی  هتـساک ، هن  هدوزف و  هن  هتفر  یتمـسق  داد . لزا 
- یم يراوخ  يرازب و  هداهن و  رـس  رب  یهالک  هتـسشن و  هشوگ  نآ  رب  مدید  ار  يریپ  متفریم  دیرجتب  یتقو  هیداب  رد  تفگ : صاوخ  میهاربا 
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لاس رازه  لهچ  نم ! زا  رتراوازس  نتسیرگب  تسیک  تفگ : ییرگیم ! ارچ  متفگ : ماهّرم ، وبا  نم  تفگ : یتسیک ! وت  اذه ، ای  متفگ : تسیرگ .
! ] هدروآ زور  هچب  ارم  هک  رگنب  یبیغ  مکح  یهلا و  ریدقت  نونکا  دوبن ، سک  رتمدقم  نم  زا  یلعا  قفا  رد  ماهدرک و  تمدـخ  هاگرد  نآ  رب 
ّیلع لاص  هرکم  نامّزلا  تنما  یّتح   || لاصو  یف  لاتخا  تلز  ام  هّرـس  ینءاس و  اـم  تیقل  ! || يدـعب  تنک  فیک  یلئاـس  اـی  هحفص 291 ]

رایتخا تیانعب و  راک  هک  یـشابن  هّرغ  شیوخ  تعاط  دهج و  نیدب  ات  رگن  صاّوخ  يا  تفگ : هّرذ ه  تدهـش  اّمم  قبی  مل   || یّتح  دودّـصلا 
، روخم تخرد  نآ  زا  هک  دـمآ  نامرف  ار  مدآ  مدرکن و  نک ، هدجـس  ار  مدآ  هک  دـمآ  ناـمرف  کـی  نمب  هدـنب  تعاـط  دـهجب و  هن  تسا  وا 
رد وا  ّتلز  َرَبکَتـسا » َو  یبَأ  : » تفگ دوبن  تیانع  نم  راـک  رد  و  ًاـمزَع » َُهل  دَِـجن  َمل  َو   » هک داـهنب  شرذـع  دوب  تیاـنع  مدآ  راـک  رد  دروخب ،

نکی مل  نـم   439-437- یقرواپ -369-349- نآرق -313-285- نآرق « - 1«15 .» دندرمـش ّتلز  ام  يهنیرید  تعاـط  دـندرواین و  باـسح 
بونذ هناسحا  ّلکف   || الها  لاصولل 

قالط هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   65  - 46-28- نآرق -22-5- نآرق -

ات 12] تایآ 1  [: 65  ] قالطلا هروس  ]

َو َةَّدِعلا  اوُصحَأ  َو  َّنِِهتَّدِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   46-28- نآرق -22-5- نآرق -
ُهَسفَن َمَلَظ  دَقَف  ِهّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  نَم  َو  ِهّللا  ُدوُدُح  َکِلت  َو  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتأَی  نَأ  ّالِإ  َنجُرخَی  َو ال  َّنِِهتُوُیب  نِم  َّنُهوُجِرُخت  مُکَّبَر ال  َهّللا  اوُقَّتا 

َو مُکنِم  ٍلدَع  َيَوذ  اوُدِهشَأ  َو  ٍفوُرعَِمب  َّنُهُوقِراف  َوأ  ٍفوُرعَِمب  َّنُهوُکِسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنغََلب  اذِإَف  [ 1  ] ًارمَأ َِکلذ  َدَعب  ُثِدُحی  َهّللا  َّلََعل  يِردَت  ال 
َو ُبِسَتحَی  ُثیَح ال  نِم  ُهقُزرَی  َو  [ 2  ] ًاجَرخَم َُهل  لَعجَی  َهّللا  ِقَّتَی  نَم  َو  ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهّللِاب  ُنِمُؤی  َناک  نَم  ِِهب  ُظَـعُوی  مُِکلذ  ِهِّلل  َةَداـهَّشلا  اوُمِیقَأ 

ُمتبَترا ِنِإ  مُِکئاـِسن  نِم  ِضیِحَملا  َنِم  َنِسئَی  ِیئّـاللا  َو  [ 3  ] ًاردَـق ٍءیَـش  ِّلُِکل  ُهّللا  َلَعَج  دَـق  ِهِرمَأ  ُِغلاب  َهّللا  َّنِإ  ُُهبـسَح  َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  لَّکَوَتَی  نَم 
- نآرق [ - 4  ] ًارُسی ِهِرمَأ  نِم  َُهل  لَعجَی  َهّللا  ِقَّتَی  نَم  َو  َّنُهَلمَح  َنعَضَی  نَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلامحَألا  ُتالوُأ  َو  َنضِحَی  َمل  ِیئّاللا  َو  ٍرُهـشَأ  ُۀَثالَث  َّنُُهتَّدِعَف 
َو ال مُکِدجُو  نِم  ُمتنَکَس  ُثیَح  نِم  َّنُهُونِکـسَأ  [ 5  ] ًارجَأ َُهل  مِظُعی  َو  ِِهتائِّیَـس  ُهنَع  رِّفَُکی  َهّللا  ِقَّتَی  نَم  َو  مُکَیلِإ  َُهلَزنَأ  ِهـّللا  ُرمَأ  َکـِلذ   1081-1

مُکَنَیب اوُرِمَتأ  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  مَُکل  َنعَضرَأ  نِإَف  َّنُهَلمَح  َنعَضَی  یّتَح  َّنِهیَلَع  اوُقِفنَأَف  ٍلمَح  ِتالوُأ  َّنُک  نِإ  َو  َّنِهیَلَع  اوُقِّیَُضِتل  َّنُهوُّرآُضت 
ام ّالِإ  ًاسفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ُهّللا ال  ُهاتآ  اّمِم  قِفُنیلَف  ُُهقزِر  ِهیَلَع  َرُِدق  نَم  َو  ِِهتَعَس  نِم  ٍۀَعَس  ُوذ  قِفُنِیل  [ 6  ] يرخُأ َُهل  ُعِضُرتَسَف  ُمترَساعَت  نِإ  َو  ٍفوُرعَِمب 

[8  ] ًارُکن ًاباذَـع  اهانبَّذَـع  َو  ًادـیِدَش  ًاباسِح  اهانبَـساحَف  ِِهلُـسُر  َو  اهِّبَر  ِرمَأ  نَع  تَتَع  ٍۀَـیرَق  نِم  نِّیَأَک  َو  [ 7  ] ًارُسی ٍرـسُع  َدَعب  ُهّللا  ُلَعجَیَـس  اهاتآ 
دَق اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِبابلَألا  ِیلوُأ  ای  َهّللا  اوُقَّتاَف  ًادیِدَش  ًاباذَـع  مَُهل  ُهّللا  َّدَـعَأ   817-1- نآرق [ - 9  ] ًارـسُخ اهِرمَأ  ُۀَِبقاع  َناک  َو  اهِرمَأ  َلابَو  تَقاذَف 
نَم َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُخِیل  ٍتاـنِّیَبُم  ِهّللا  ِتاـیآ  مُکیَلَع  اُولتَی  ًـالوُسَر  [ 10  ] ًارکِذ مُکَیلِإ  ُهـّللا  َلَزنَأ 
َعبَـس َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  [ 11  ] ًاقزِر َُهل  ُهّللا  َنَسحَأ  دَـق  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاّنَج  ُهلِخدـُی  ًاـِحلاص  لَـمعَی  َو  ِهّللاـِب  نِمُؤی 

-1- نآرق [ - 12  ] ًاملِع ٍءیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  دَق  َهّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَق  ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلعَِتل  َّنُهَنَیب  ُرمَألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَلثِم  ِضرَألا  َنِم  َو  ٍتاوامَس 
زا نز  یکاپ  ياهزور  ةدـع » . » دـینک روش  دـیرادب ، تسود  دـیریگب ، میمـصت  دـینک ، گنهآ  اوُرِمَتأ » َو  : » تاغل ینعم  هحفـص 292 ]  ] 664

، نانمؤم يهدنزرمآ  ناگدیرفآب  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : قالط  هحفص 293 ]  ] 27-13- نآرق  - هب رهوش  زا  یئادج  ياهزور  هدـعاق و 
نآ رامـش  تسا و  اهنآ  یکاپ  ياهزور  رامـش  رد  هک  دشاب  هاگنآ  دینک  اهر  یئوشانز  دنب  ار ز  دوخ  نارـسمه  نادرم  امـش  نوچ  ربمغیپ  يا 

یتشز رگم  دینک  نوریب  ناشنامناخ  ار ز  دوخ  يهتفگ  قالط  نانز  هک  دینک  زیهرپ  دوخ  راگدرورپ  ینامرفان  زا  دـیرادب و  یتسردـب  اهزور 
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سک نآ  تسا و  هدرک  راوتـسا  ادخ  هک  یگدنز  ياهراک  يهزادنا  تسا  هکنیا  دنورن . نوریب  هناخ  نارود ز  نآب  زین  دوخ  دننک و  راکـشآب 
رگد يراک  نز  درم و  یئادج  زا  سپ  ادخ  دیاش  هک  درادن  ربخ  هدنیآ  یـسک ز  و  تسا . هدرک  متـس  دوخب  درب  ردب  هزادنا  هکنیا  ياپ ز  هک 

هب دنسپ  سک  همه  یـشورب  ای  دیرادب و  دوخ  يرـسمهب  يراتفرـشوخب  دیناوت  دشاب  نایاپب  ناتنانز  نآ  يرهوشیب  نارود  نوچ  دزاسب 2 و 
ادـخ نامرف  يارب  دـیدش ] هاوگ  نوچ  و   ] دـیریگب هاوگ  یئادـج  رب  راکتـسرد ]  ] لداع ود  دوخ  نادرم  زا  دـیوش و  ادـج  ناشیا  زا  یگرابکی 

وا دوب  ادخ  يارب  راگزیهرپ  هک  ره  دوب و  زیخاتسر  ادخب و  نمؤم  هک  ارنآ  تسا  دنپ  اهروتـسد  هکنیا  هک  دوخ  شهاوخ  هب  هن  دیهد  یهاوگ 
هچ تسا  سب  شیارب  دنادب  دوخ  نابیتشپ  ار  ادخ  هکنآ  هّتبلا  و  دناسر . شیزور  دنادن  دوخ  هک  وس  نآ  زا  دنکیم 3 و  زاب  یشیاشگ  هار  مه 
زا دعب  يهفیظو  رد  رگا  دناهداد  تسد  تداع ز  هک  ناتنانز  نآ  هداهن 4 و  یماگنه  ياهزادنا و  يزیچ  رهب  و  اسر ، تسا و  ناور  وا  نامرف 
راب هک  ات  نارادراب  و  هدیـسران . تداع  نارود  هب  ياهنآ  مه  تسا و  هام  هس  ناشيرهوشیب  نارود  هّدع و  دینادب : دیتسه  لد  ود  ناشقالط 

نامرف اهروتسد  هکنیا  دنک 5  ناسآ  شیارب  ار  شراک  وا  دنک  هشیپ  يدـنوادخ  ياهروتـسد  نیاب  يراکزیهرپ  هک  ره  دـننکن و  رهوش  دـنهن 
دهد 6 شگرزب  دزم  دناشوپب و  وا  ياهیدـب  دـنک  زیهرپ  ّقح  ینامرفان  هک ز  یـسک  ره  هداتـسرف و  ناتيارب  نامـسآ  هک ز  تسا  يدـنوادخ 
رب ات  دیناسرن  هناخ  هنیزه و  رد  نایز  ناشیاب  دیراد و  نآ  ینیزگیاج  ناوت  دوخ  هک  دیهد  ياج  اههناخ  نآب  ار  دوخ  يهتفگ  قالط  نارسمه 

دنهد ریش  ار  امـش  دنزرف  رگا  دیزادرپب و  ناشیا  یگدنز  يهنیزه  دندوب  رادراب  رگا  دیرآ و  هحفص 294 ] ناشهوتسب [  دیریگ و  گنت  اهنآ 
يرگید دیسر  يراوشدب  ناتراک  دیدشن و  راگزاس  رگا  دینک و  راتفر  وگتفگ و  یمدرم  شور  یکینب و  دوخ  نایم  رد  دیهدب و  ار  ناشدزم 

واب ادخ  هچنامه  زا  تسا  گنت  وا  رب  یگدنز  هکنآ  دـشخب و  يرگیدـب  دوخ  لام  زا  دراد  یـشیاشگ  هکنآ  هّتبلا  دهد 7 و  ریش  ار  ناتدنزرف 
هکنانچمه دناسر 8  شیاشگ  يدوزب  هک  دوش  یگنت  سپ  زا  دنوادخ  دهاوخن و  وا  زا  هداد  سکب  هچنآ  زا  شیب  دـنوادخ  هک  دـشخبب  هداد 

یتخسب ناشرامـش  ام  دندیچیپ و  رـس  وا  ناربمغیپ  دوخ و  راگدرورپ  نامرف  اهیدابآ ز  مدرم  اسب  هکنانچ  دهد  یگتـسیاشب  ازـس  ار  ناراکدب 
ناسک نینچ  يارب  دـنوادخ  هچ  دوب 10  نایز  ناشماجنا  رـس  دندیـشچ و  دوخ  راـک  رازآ  ناـشیا  میدرک 9 و  یتشزب  ناشباذـع  میدیـسر و 

داتسرف يروآدای  ناتیارب  دیدش و  نمؤم  ادخب  هک  امـش  دینک  يرود  ّقح  ینامرفان  نادنمدرخ ز  يا  سپ  تسا . هدرک  هدامآ  تخـس  يرازآ 
ملع ینـشورب  ینیدیب  ینادان و  یگریت  ار ز  راکوکن  نینمؤم  ات  دناوخیم  ناتيارب  نآرق  تایآ  قح و  تردق  نشور  ياههناشن  هک  ربمایپ   11

نآ رد  دوـب و  ناور  نآ  ریز  زا  اـهدور  هک  دـنک  نورد  یتـشهب  رد  ار  وا  دوـب  راـکوکن  دـش و  ادـخب  نمؤـم  هک  ره  و  دـنک . يربـهر  نید  و 
نانآ و دننامب  نیمز  سنج  زا  دیرفآ و  نامـسآ  تفه  هک  ادـخ  نامه  تسا 12  هدرک  ناشيزور  بوخ  نینچ  دنوادخ  هک  دـننامب  نادواج 

همه ریگارف  وا  شناد  زیچ و  همه  رب  ياناوت  تسا  دـنوادخ  دـینادب  ات  دوشیم  ناور  دـیآیم و  دورف  یگمه  هکنیا  نایم  هک  تسا  وا  ناـمرف 
. تسا هدـش  لزاـن  هنیدـمب  یگمه  دـناهدیمان و  زین  يراـصقلا » ءاـسّنلا   » يهروس ار  هروس  هکنیا  عـمجم : نیرّـسفم : نخـس  دوـب . ناگدـیرفآ 
هفوک و ياهیراق  باسحب  ًاجَرخَم » َُهل  لَعجَی   » يهلمج مّوس  تیآ  رد  و  هیآ . هدزاود  نارگید  دناهدرمـش و  هیآ  هدزای  ار  نآ  هرـصب  ياـهیراق 
- ِیلوُأ ای   » هنیدـم ياـهیراق  مهن  تیآ  رد  و  دوشیم . ماـمت  هیآ  ِرِخـآلا » ِموَیلا  َو   » رد ماـش  ياـهیراق  باـسحب  تسا و  هیآ  رخآ  هنیدـم  هکم و 
: فشک  1 خـلا » ُِّیبَّنلا - اَهُّیَأ  ای  [ » هحفص 295  ] 424-398- نآرق -345-324- نآرق -241-217- نآرق . - دناهتـسناد هیآ  رخآ  ار  ِبابلَألا »

ربمغیپ دوصقم  تسا  هدش  هتفگ  عمج  ظفلب  هک  ُُمتقَّلَط »  » يهلمج تسا و  ربمغیپ  اب  نخس  يور  تسا 1 - هدش  ینعم  روج  راهچ  هلمج  هکنیا 
: تسا هکنیا  هلمج  ینعم  تسا 3 - وا  ناوریپ  دوصقم  تسا و  ترـضحنآ  اب  نخـس  يور  تسا 2 - هدـماین  درفم  مارتحا  يارب  تسا و  [ص ]
: يربط  1 َّنِِهتَّدِِعل » َّنُهوُقِّلَطَف   » 140-127- نآرق -25-1- نآرق . - نینمؤمب وگب  ربـمغیپ  يا  تسا : هکنیا  ینعم  نینمؤم 4 - يا  ربـمغیپ و  يا 
دنرادیم و اهزور  نآ  رامش  دوخ  دنـشاب و  هدعاق  زا  كاپ  هک  دیهد  قالط  نارود  نآب  دیهد  قالط  ار  دوخ  نارـسمه  دیهاوخب  نوچ  ینعی 

يدرم خساپب  ساّبع  نبإ  دیهدن و  قالط  دننادیمن  دوخ  یکاپ  رامش  زا  هک  هدعاق  نارودب  دشاب و  هدشن  ماجنا  اهزور  نآب  مه  یسنج  لمع 
ینعی دناهتفگ : یضعب  عمجم :  35-1- نآرق «. - ّنهتّدع لبق  یف  ّنهوقّلطف  : » دناوخ نینچ  ار  هیآ  تفگیم  نخس  وا  اب  دوخ  نز  قالط  زا  هک 
نینچ هلمج  تسا و  ببـس  ینعمب  مال  دناهتفگ : یـضعب  و  نانز . یگدـعاق  ياهزور  ینعی  ةّدـع »  » ناشهّدـع و زا  شیپ  دـیهد  قالط  ار  اهنآ 
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كاحض هداتق و  نیریس و  نبإ  دهاجم و  يرصب و  نسح  دوعسم و  نبإ  سابع و  نبإ  و  دنرادهاگن . هدع  ات  دیهد  ناشقالط  دوشیم : ینعم 
ینعمب هّدع  يهملک  ینعم  نیاب  و  دناهتـشاد . هاگن  ار  نآ  يهرامـش  هک  هدعاق  زا  یکاپ  نارودـب  دـیهد  ناشقالط  ینعی  دـناهتفگ : يّدـس  و 

حور تسا . نیمه  زین  یعفاش  بهذـم  دـناهدرک و  ینعم  نینچ  هعیـش  ام  ياهرکفمه  نابهذـم و  مه  هکناـنچ  تسا  هدـعاق  زا  یکاـپ  نارود 
تّذل هکنیا  معط و  نآ  راکنالا و  رارقالا و  هیلع  سق  لاصو و  تّذـل  نامیا  دراد و  قارف  معط  رفک  هک  هتفگ  هیودـع  يهعبار  هتـشون : نایبلا 

لاصو ال  » دنیوگ ار  یموق  و  هل » لاصو  قارف ال   » دنیوگ ار  یموق  تسایـس  يهصرع  تبیه و  يارحـص  نآ  رد  هک  دیآ  دـیدپ  تمایق  يادرف 
ناگتخورفا هحفص 296 ] دنک [  لاس  رازه  مه  یبش  وا ز  يالب   || درآ  زور  رازه  ینامز  وا ز  قارف  دنیوگ : یمه  قارف  ناگتخوس  هل » ۀیاهن 

یّلـص ربمغیپ  نایبلا : حور  زا  همجرت  لاود و  رای  قارف  دز  رب  تلحر  لبطب   || تخاون  زور  دیـشک  تلـصو  يهدرپارـس  دنیوگیمه : لاصو 
نز نآ  ینعی  ار  تاقاّوذ » نیقاّوذ و   » درادن تسود  دنوادخ  هچ  دیوش  لد  دب  هک  رگم  دیهدن  قالط  دوخ  نز  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یضعب - 1 تسا : فـالتخا  هشحاـف  زا  دوصقم  رد  يربـط :  1 ٍۀَـنِّیَبُم » ٍۀَـشِحاِفب  . » دـنرذگ دـننیچ و  یلگ  ینمچ  ره  ز  دـنهاوخیم : هک  درم  و 
ینامرفان تیـصعم و  ینعی  دـشاب 3 - نابز  دـب  وا  ناشیوخ  رهوش و  اب  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  تسا 2 - يراکهزب  دوصقم  دـناهتفگ :

هّدع تّدم  ات  دیاب  هک  هناخ  نآ  زا  نتفر  نوریب  ینعی  تسا : هتفگ  رمع  هّللا  دبع  رهوش 5 - ینامرفان  زوشن و  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  ادخ 4 -
عوجر ات  دنک  مهارف  نزب  یتسود  داجیا  رهوش  لد  رد  ادـخ  دـیاش  ینعی  يربط :  1 ًارمَأ » َِکلذ  َدَعب  ُثِدُحی   » 25-1- نآرق . - دنامب اجنآ  رد 
ربمغیپ دوب و  یموزخم  صفح  وبا  رـسمه  سیق  تنب  همطاف  تفگ  يرهز  و  ددرگ . زاـب  یئوشاـنز  رـس  رب  دوش و  نامیـشپ  قـالط  زا  دـنک و 

قالط ربخ  دش و  نمی  يهناور  ترضح  نآ  اب  صفح  وبا  درک و  نمی  زا  یشخب  رادنامرف  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رگم دنتفگ : اهنآ  دنهدب . ار  وا  یگدـنز  يهنیزه  هک  داد  روتـسد  ماشه  نب  ثراح  یموزخم و  هعیبر  یبا  نب  شایعب  داتـسرف و  شیارب  ار  وا 
درکن نّیعم  یجراخم  شیارب  ترضح  نآ  تفر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دزن  نز  نآ  درادن . جراخم  ّقح  هن  رگ  دشاب و  رادراب 

: دومرف  31-1- نآرق ! - مورب اجکب  دیـسرپ  داد . هزاجا  ترـضح  نآ  دورب  رهوش  يهناـخ  زا  هک  تساوخ  هزاـجا  وا  يرادراـب  طرـش  اـب  رگم 
دیـسر و نایاپب  وا  يرهوش  یب  هّدـع و  نارود  ات  دوب  اجنآ  وا  دـیدیمن . شاهماج  ندروآ  رد  هاگب  ار  وا  دوب و  انیبان  نوچ  موتکم  ّما  يهناخب 

ربمغیپ زا  یتشذگرس  نینچ  هک  داتسرف  نز  نآ  دزن  هّیما  ینب  يافلخ  يهلسلس  رـس  مکح  نب  ناورم  درک ، شرـسمه  دیز  نب  ۀماسا  اب  ربمغیپ 
هحفـص 297] زا [  تسا  یثیدـح  هکنیا  تفگ : ناورم  درک . لـقن  نادرم  يارب  ار  نیمه  وا  تسا ! هدوب  هنوـگچ  هکنیا  دـناهدرک  لـقن  وـت  اـب 

همطاف مینادـب  تسرد  دـیاب  دـننکیم  راتفر  مدرم  هچنامه  ام  میدـنب و  راـکب  ار  نآ  میناوتیمن  میاهدینـشن و  نز  رفن  کـی  زا  زج  هک  ربمغیپ 
ادخ رگم  تفگ : هاگنآ  ًارمَأ » َِکلذ  َدَعب  ُثِدُحی  َهّللا  َّلََعل  ات - َّنُهوُقِّلَطَف -  » هیآ هکنیا  رد  دنکیم  یسرداد  ادخ  باتک  وت  نم و  نایم  تفگ :

دنهدب ار  شیگدـنز  هنیزه  هکنآیب  ینز  دوشیم  هنوگچ  و  نز ! اب  رهوش  عوجر  یتشآ و  زج  درک  دـهاوخ  مهارف  يراک  هچ  قالط  زا  سپ 
ینعی يربط   3 خلا » ٍلدَع - َيَوذ  اوُدِهـشَأ   » 285-239- نآرق -227-210- نآرق ! - دورن نوریب  هناخ  زا  هک  دننک  شینادـنز  هدـع  نارود  رد 

هدش و تیاور  نیمه  زین  ام  ياهماما  زا  دـیریگب و  دـهاش  قالط  ماجنا  رب  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : دـیریگب  دـهاش  یتشآ  قالط و  رب 
ریزگان یمازلا و  دهاش  نتفرگب  نامرف  ینعی  تسا  هتـسناد  بابحتـسا  يارب  ار  رما  دیریگب  دـهاش  عوجر  یتشآ و  رب  تسا : هتفگ  هک  سکنآ 

بجاو عوجر  رد  یعفاش  بهذم  هب  تسا و  ّبحتـسم  دـهاش  نتفرگ  هفینح  وبا  رظن  رد  يروباشین :  25-1- نآرق . - تسا بوخ  هکلب  تسین 
فوع نب  کلام  ای  یعجشا ، فوع  تسا : هتفگ  يّدس  يربط :  2 ًاجَرخَم » َُهل  لَعجَی  َهّللا  ِقَّتَی  نَم  َو  . » تسا ّبحتـسم  یئادج  يارب  زا  تسا و 

ترضحنآ درکیم . تیاکش  شرـسپ  يراتفرگ  دوخ و  یگراچیب  زا  ربمغیپ  دزن  وا  دندوب  هدرک  شریـسا  بارعا  هک  تشاد  يرـسپ  یعجـشا 
درک و رارف  نمـشد  گـنچ  زا  وا  رـسپ  تشذـگن  وگتفگ  هکنیا  زا  يزیچ  دـنک . مهارف  شیاـشگ  هار  تیارب  ادـخ  هک  نک  ربـص  دوـمرفیم :

درم نآ  تفگ : دعجلا  یبا  نب  ملاس  و  دش . لزان  هلمج  هکنیا  دـندش و  زاینیب  دروآ و  ردـپ  دزن  دوخ  اب  دـید  هارب  اهنآ  زا  دـنچ  يدنفـسوگ 
رد رارسالا : فشک   50-1- نآرق . - یلب دومرف : تسا ! اور  ام  يارب  اهدنفسوگ  هکنیا  دیسرپ  تفگ و  ار  دوخ  تشذگرس  دمآ و  ربمغیپ  دزن 

! یناد نآرق  تفگ : رمع  دـشاب . لماع  تفالخ  ناوید  رد  اـت  تساوخ  لـمع  تیلوت  رمع  زا  دـمایب و  يدرم  باـطخ  رمع  تفـالخ  راـگزور 
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میظع یجنر  يدهج و  تشگزاب و  هحفـص 298 ] درم [  دنادن . نآرق  هک  میهدن  یـسکب  لمع  ام  تفگ : رمع  ماهتخوماین . هک  منادن  تفگ :
وا نآ  نتـسناد  ندناوخ و  نآرق  تاکرب  تفرگ  دای  تخومایب و  نآرق  نوچ  دهد . لمع  ار  وا  رمع  هکنآ  عمطب  نآرق  میلعت  رد  داهن  دوخ  رب 
هچ درمناوج  يا  تفگ : دید ، ار  وا  رمع  يزور  سپ  رمع . رادید  ياضاقت  هن  دـنام  تیالو  صرح  هن  يو  لد  رد  هک  دـیناسر  ياج  نادـب  ار 

رایتخا وت  ترجه  هک  دراد  اور  یـسک  هک  یـشابن  نادرم  نآ  زا  وت  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : يدرک ! راـیتخا  اـم  ترجه  یگراـبکی  هک  داـتفا 
ار وت  هک  تسا  تیآ  مادـک  نآ  تفگ : رمع  مدـش . زاینیب  لـمع  زا  قلخ و  زا  هک  متـشگ  لد  رگناوت  ناـنچ  متخوماـیب و  نآرق  نکیل  دـنک .

هتشون ینیسح   699-674- نآرق «. - خـلا َهّللا - ِقَّتَی  نَم  َو   » تسا قالّطلا  ةروس  رد  هک  تیآ  نآ  تفگ : دیـشک ! رد  يزاینیب  هاـگرد  نیدـب 
رد نامگ و  رد  دـشابن  هک   || لالح  قزر  تدـشخب  یئاج  قح ز  ببـسیب  دـناسر  يزور  ادـخ  ات   || بلط  يوقت  رذـگب و  اهببـس  زا  مظن :

راـهچ هملک  ود  هکنیا  رد   3 ِهِرمَأ » ُِغلاب   » ورهر يهشوت  يوقت  تسا  هار  بکرم  لّـکوت   || يوقت  دـیاب و  لّـکوت  ار  ینعم  هار  كولـس  لاـیخ 
ای تسا  رمع  يدایز  يارب  هک  نانز  نآ  ندشن  هدعاق  ببـس  رد  دیدوب  لد  ود  رگا  ینعی  عمجم :  4 ُمتبَترا » ِنِإ   » 19-1- نآرق . - تسا تئارق 

زونه دنتـسه  اهنآ  لثم  هک  یناسک  دنوشب و  هدعاق  دشاب  نکمم  هک  دنـشاب  ینارود  رد  نانز  نآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  يرامیب و  لابندـب 
. تسا هدـش  تیاور  ام  ياهماما  زا  ینعم  نیمه  دـنامیمن و  یقاب  ّکش  ياـج  درادـن و  ینعم  هلمج  هکنیا  هن  رگ  دـنوشیم و  هدـعاق  راـتفرگ 

رگا ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  و  تسا . رگید  يهضراع  نآ  ای  تسا  هدـعاق  يراتفرگ  هکنیا  هک  دـیدوب  ّكاش  رگا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
هیآ هکنیا  يربط :  4 ِلامحَألا » ُتالوُأ  َو   » 18-1- نآرق . - تسا هّدع  هام  هس  اهنآ  مکح  دیراد  کش  دـنوشیمن  هدـعاق  هک  ینانز  مکح  رد 

تّدـم نآ  شاهّدـع  تروص  ود  ره  رد  هک  دریمب  شرهوش  اـی  دوشب  قـالط  هحفـص 299 ]  ] 25-1- نآرق  - هک يرادراـب  نز  رد  تسا  ّماـع 
يهّدع نداهن و  راب  زا  مادک  ره  دـیاب  اههدرم  رهوش  یلو  تسا  اههدـش  قالط  يارب  مکح  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  و  دراذـگ . راب  هک  تسا 

رسکب و عمجم :  6 مُکِدجُو » نِم  . » تسا هدش  لقن  ساّبع  نبإ  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  مکح  نیمه  دنرادب و  هّدع  ار  نآ  دش  رتشیب  هک  تافو 
. دیباییم هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  دـیناوتیم . دـیراد و  هچنآ  زا  ینعی  دـناهتفگ : ملـسم  وبا - يّدـس و  تسا : هدـش  هدـناوخ  واو  ّمض 

دوخ یئاناوت  يهزادناب  دیاب  درم  تسا  هتفگ  ءاّرف  دشاب . هردقم  ینعمب  دجو  زا  قتـشم  ات  دوخ  یلام  شیاشگ  یئاناوت و  زا  دـناهتفگ  یـضعب 
17-1- نآرق . - دـهدب رتشیب  تشاد  رتشیب  هک  یتقو  دـهدب  رتمک  درادـن  هک  یتقو  ات  دـهدب  ار  وا  لزنم  جراخم و  هدـع  نامز  اـت  هقّلطم  نزب 

يهزادـناب تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  دـنورب . امـش  يهناخ  زا  راچان  دـیریگب و  یگنتب  هک  دـیناسرن  نایز  اهنآب  ینعی  عمجم :  6 َّنِهیَلَع » اوُقِّیَُضِتل  »
یـشور شردام  دنزرف و  راک  رد  ینعی  - 1 عمجم :  6 مُکَنَیب » اوُرِمَتأ  َو   » 28-1- نآرق . - دنشابن یتخـسب  یگدنز  رد  هک  دیهدب  ناشجایتحا 

دـشاب دنـسپ  رگا  ار  درم  يأر  مه  دنریذپب و  ار  ادخ  نامرف  درم  نز و  ینعی  درب 2 - نایز  وا  هن  دوش و  مک  ردام  رهم  هن  هک  دیبایب  هدیدنـسپ 
راتفر یتسردب  شدـنزرف  اب  ردام  دوخ و  يهقّلطم  نز  اب  درم  هک  هچب  نداد  ریـش  راک  رد  دـیهدب  وکین  يروتـسد  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  - 3

زا شنز  هکنآ  ینعی  يربط :  7 خلا » ٍۀَعَس - ُوذ  قِفُنِیل   » 25-1- نآرق . - دنک یسراو  بوخ  ار  هچب  دریگب و  یتسردب  ار  شدزم  نز  مه  دنک و 
رگا شدنزرف و  يارب  مه  دشخبب و  نز  نآب  یناوارف  شیاشگب و  شدنزرفب  نداد  ریـش  دزم  يارب  تسا  راد  هیامرـس  رگا  تسا  هدش  ادـج  وا 

هداتفا یگدنز  راشف  رد  هدش و  گنت  دعب  يهلمج  رد  َرُِدق »  » ینعم و  دـهدب . مه  وا  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  هزادـنا  نامهب  تسا  یگنت  رد 
یگدـنز هنوگچ  ماش  مکاح  هحفص 300 ]  ] 300-292- نآرق -22-1- نآرق  - حاّرج يهدـیبع  وبا  دیـسرپ : هفیلخ  رمع  دـندرک : لقن  تسا .

دعب دشاب  بظاوم  هداتسرف  هک  داد  روتسد  داتسرف و  شیارب  رانید  رازه  وا  دراد . ار  كاروخ  سابل و  نیرتدنسپان  تشرد و  دنتفگ  دنکیم !
. درک مهارف  ار  كاشوپ  كاروخ و  نیرتهب  وا  یمک  زا  سپ  دـناسر  ار  لوپ  هداتـسرف  نوچ  دوشیم . هچ  شیگدـنز  لوپ  هکنیا  تفاـیرد  زا 

هکنیا تسا و  هدرک  ربارب  هیآ  اب  ار  دوخ  راـک  بوخ  هک  دزرماـیب  ار  وا  ادـخ  تفگ : رمع  تفگ : رمعب  دوب  هدـید  هچنآ  تشگرب و  هداتـسرف 
دناهدناوخ و فاک  ّدـم  هزمه و  اب  نئاک » : » عمجم  8 خلا » ٍۀَیرَق - نِم  نِّیَأَک   » 490-476- نآرق «. - خـلا ُوذ - قِفُنِیل   » تسا هدرک  لیوأت  ار  هیآ 

ایند رد  هک  تسا  اـهنآ  باـسحب  یگدیـسر  زا  سپ  تازاـجم  ًارُکن » ًاباذَـع   » زا دوصقم  و  تسا . مومع  تئارق  ءاـی  دـیدشت  فاـک و  حـتف  اـب 
ینیقی و نوچ  یلو  تسا  یـضام  ظـفلب  هچرگا  انبذـع »  » يهملک تسا و  رگید  ملاـع  باذـع  دوصقم  دـناهتفگ  یـضعب  درک و  ناـشهراچیب 
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ارکن اینّدلا  یف  اهانبّذع   » تسا نینچ  ینعم  رد  تسا و  هدش  هدروآ  لابند  ولج  اههلمج  دناهتفگ : یضعب  تسا . هتـشذگ  دننامب  تسا  یندمآ 
-24-1- نآرق . - دـشابن تشذـگ  نآ  رد  هک  تسا  هکنیا  دـیدش  باسح  ینعم  دـناهتفگ : و  ادـیدش » اباسح  ةرخآلا  یف  طحقلا و  عوجلاـب و 
، ربـمغیپ لوسر  تسا و  نآرق  رکذ  - 1 تسا : فـالتخا  هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  10 اـًلوُسَر » ًارکِذ  مُکَیلِإ  ُهّللا  َلَزنَأ   » 162-146- نآرق

یسک داتسرف  ینعی  تسا . ربمغیپ  ینعمب  ود  ره  لوسر  رکذ و  ربمغیپ 2 - داتسرف و  نآرق  امش  يوسب  ادخ  ینعی  دناهتفگ : دیز  نبإ  يّدس و 
زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  فشک :  45-1- نآرق . - دناوخیم امـش  يارب  ار  شتایآ  هک  تسا  وا  يهداتـسرف  دـنکیم و  امـش  يروآدای  هک 

هکنیا مه  تسا و  وا  يوس  زا  يهداتـسرف  هک  دروآ  دورف  يروآدای  ینعی  تسا  رکذ  زا  لدب  تسا  بوصنم  هک  الوسر  تسا و  لیئربج  رکذ 
يّرد وت  ین  هحفص 301 ] افج [ ! دنام  یک  وت  قشع  اب  هصاخ  ار  یمدآ   || وت  دهع  رد  یمه  دزیر  ورف  يوید  ار  وید  تسا : هتشون  وا  ار  رعش 

اب بیاغ و  يهغیـصب  ءای  اب  ُهلِخُدی » : » عمجم  11 ٍتاّنَج » ُهلِخدـُی   » ایبنا قرف  رهب  زا  درک  تیجات  ام  لـضف   || میتی  ینامـسج  رحب  ردـنا  يدوب 
ار نیمز  ینعی  عمجم :  12 َّنُهَلثِم » ِضرَألا  َنِم   » مینکیم تشهب  لخاد  میئادـخ  هک  ام  اـی  ادـخ ، نآ  ینعی  هدـش  تئارق  مّلکتم  تروصب  نون 

نامسآ یگنوگچ  نامتخاس و  اریز  یگنوگچ  رد  هن  تسا  هرامش  رد  يدننامه  دوصقم  هک  تسا  مولعم  دیرفآ و  تفه  نامـسآ  دننامب  مه 
تـسرد اـملع  يهمه  و  دـشاب . هتفگ  تفه  نامـسآ  لـثم  ار  نیمز  يهرامـش  هک  تسین  یتیآ  هیآ  هکنیا  زج  نآرق  رد  و  تسا . نیمز  زا  ریغ 

200-172- نآرق -43-32- نآرق -21-1- نآرق : - تسا فـالتخا  نیمز  رد  اـّما  تسا  يرگید  يور  کـی  ره  نامـسآ  تفه  هـک  دـننادیم 
يور تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  هتـسناد . هتـسیاش  ادـخ  هک  روجنآـب  تسا  یناگدـیرفآ  کـی  ره  رب  تسا و  رگدـکی  يـالاب  دـناهتفگ : یـضعب 

یسوم ترضح  دیاش  نسحلا - وبا  ماما  زا  یشاّیع  و  دنتسه . دنمهرهب  نامسآ  زا  یگمه  تسا و  هلصاف  ایرد  کی  ره  نایم  تسین و  رگدکی 
شنامـسآ هک  تسا  اـیند  نیمز  هکنیا  دومرف : داـهن و  نآ  رب  تسار  فک  دوـشگ و  دوـخ  تسد  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـشاب - ع ]  ] رفعج نب 

مّوس نیمز  تسا و  نآ  يور  يدـبنگ  نوچ  مّود  نامـسآ  هک  تسا  ایند  نامـسآ  يالاب  مود  نیمز  تسا و  هتفرگ  ار  نآ  يور  يدـبنگ  نوچ 
تسا مشش  نامسآ  يالاب  متفه  نیمز  مشش و  مجنپ و  مراهچ و  ات  تسا  يدبنگ  نوچ  نآ  يالاب  مّوس  نامسآ  هک  تسا  مّود  نامـسآ  يور 

ٍتاوامَس َعبَس   » ّقح يهدومرف  ینعم  تسا  نیمه  تسا و  متفه  نامسآ  يور  يدنوادخ  شرع  تسا و  دبنگ  نوچ  نآ  يور  متفه  نامسآ  و 
رتکیدزن رابتعاب  ساّبع  نبإ - نخس  هتشون : هیآ  هکنیا  یقرواپ  رد  ّینارعش  نسحلا  وبا  ازریم  ياقآ   629-581- نآرق «. - َّنُهَلثِم ِضرَألا  َنِم  َو 
يهدـیقع اب  یـشاّیع  تیاور  رگدـکی و  رب  رد  نیمز  میلقا  تفه  دنتخانـش و  یم - نامـسآ  تفه  هک  تسا  مدرم  اب  نخـس  يور  نوچ  تسا 

هک تسا  مولعم  و  هحفـص 302 ] تسا [  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یئاضف  هک  تسا  ینیمز  هراّیـس  ره  هک  تسا  رتبـسانم  نارود  هکنیا  ياملع  یملع 
يهقبط - 1 تسا : هقبط  هس  نیمز  هک  تسا  روهـشم  رخف : دـنکیم . تکرح  نآ  رد  هک  تسا  هوک  نآ  رب  ریگارف  ياضف  ناـمه  ینامـسآ  ره 
صلاخ هک  دنتسنادیم  ار  نیمز  رصانع  زا  یکی  هک  دشاب  ناینیـشیپ  رظن  نامه  ماما  دوصقم  ایوگ   ] تسین هتخیمآ  يزیچب  هک  صلاخ  ینیمز 

هک یکاخ  هقبط  - 2 مجرتم ] دوشیمن . كرد  وا  زا  يزیچ  ینیگنـس  زج  دوشیم و  تفای  نیمز  لد  رد  نآ  تسین و  يزیچب  هتخیمآ  تسا و 
تـسا نکمم  و  تسا ، اهایرد  بآب  هتفر  ورف  نآ  زا  یتمـسق  هک  مینکیم  یگدـنز  نآ  رب  ام  هک  ینیمز  تسا 3 - رگید  ّداوـمب  هتخیمآ  نیمز 

رثا و هراتـس  نآ  زا  کـی  ره  يارب  تسا و  هرایـس  يهراتـس  تفه  نامـسآ و  تفه  هک  هنوگناـمه  دـشاب  میلقا  تفه  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم 
لـالظ یف  ریـسفت  دوشیم . تسرد  مه  نیمز  تفه  هیرظن  هکنیا  اـب  سپ  دوشیم . رادومن  نیمز  میلقا  تفه  زا  یکی  رد  هک  تسا  یتیـصاخ 
ياسر ام  شناد  نوچ  مینک  شیامزآ  دوخ  تامولعم  اـب  هک  میتسین  راـچان  تسین و  یملع  راکـشآ  يهتفگ  هکنیا  یگنوگچب  ار  اـم  نآرقلا :
هکنیا تاـبیکرت  يهمهب  یمدآ  ملع  هک  يزور  رگم  تسین  نینچ  تسه و  نـینچ  میئوـگب  هـک  تـسین  تـسرد  تـسین و  شنیرفآ  تـقیقحب 

ربارب رد  ام  يهدـید  لد و  طـقف  دوش ! مهارف  یملع  نینچ  هک  دوش  یک  تسا و  هدـش  تسرد  هنوگچ  هک  دـنادب  نیقی  هب  دـسرب و  شیادـیپ 
ياهراپب دسر  هچ  ات  تسا  زیچان  رایسب  نآ  ربارب  رد  نیمز  نامـسآ و  هکنیا  هک  درگنیم  دنامیم و  ناسرت  ناریح و  تعـسو  تردق و  هکنیا 

اب سپ  درذـگب ! نآ  زا  نز  اـی  دـهدب  دوخ  يهتفگ  قـالط  نزب  درم  هک  کـمه  رد  دـنچ  يارب  تسا  شزرا  هچ  ثداوح و  تادوـجوم و  زا 
ُلَّزَنَتَی . » یهلا تیاهنیب  ملع  تردـق و  تشونرـسب و  تسا  هدـش  طوبرم  يدـنوادخ  ياهروتـسد  هروس و  عوضوم  هک  تسا  اـههلمج  هکنیا 
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سایقم چیه  اب  هک  دسریم  یکانلوه  شنیرفآ  نینچ  نایم  زا  يدنوادخ  ياه  روتسد - هک  دنامهفیم  هلمج  هکنیا  لالظ : یف   12 َّنُهَنَیب » ُرمَألا 
رد تسا  یگداتسیا  هحفص 303 ]  ] 35-1- نآرق  - تفلاخم و اهنآ  اب  تفلاخم  سپ  دوشیمن . تسرد  یمدآ  رّوصت  چـیه  ناکم و  نامز و 

ینیسح ریسفت  دنناسریم . امب  ات  دننادرگیم  تسدب  تسد  دنهدیم و  لیوحت  رگدکی  هب  ار  نآ  نیمز  نامـسآ و  رـساترس  هک  يزیچ  ربارب 
تردـق و يهرئاد  زا   || تفاـی  ناوتن  هّرذ  ةداهـش  بیغ و  رد  نورد  نوریب و  تسا  یکی  وا  شناد  اـب  یعاـبر : هتـشون : هروس  هکنیا  رخآ  رد 
ال  » هک وـلج  يهلمج  نوـچ  تسین  نز  لاـم  هناـخ  تسا  موـلعم  هکنیا  اـب  َّنِِهتوـُُیب » نِم   » تاـملک لّوا  تیآ  رد  - 1 ام : نخـس  نوریب  شملع 

شدوـخ يهناـخ  زا  دـیوگب  هک  درادـن  ینعم  هن  رگ  تسا و  رهوـش  زا  هناـخ  هّتبلا  تـسا  هدـش  اـهنآ  ندرک  نوریب  زا  ریگوـلج  َّنُهوُـجِرُخت »
هچرگا نوچ  یگدنز  طئارش  عفانم و  رد  درم  اب  وا  كارتشا  یگناگی و  لامک  اب  تسا  نز  ّتیصخش  يهناشن  نخس  هنوگنیا  دینکن  شنوریب 

نآ رد  رهوش  اب  نز  یگدنز  طرش  یعامتجا و  قوقح  رظن  زا  یلو  دشاب  رهوش  هک  تسا  نآ  بحاص  ّتیکلمب  موکحم  یئاضق  رظن  زا  هناخ 
هناخنآ رد  نتسشن  زا  رهوش  دننام  نز  نوچ  اهنز ، نآ  يهناخ  تسا : هدش  هتفگ  تهجنیا  زا  تسا  کیرـش  وا  یگدنز  ياههیامرـس  رگید  و 

-2 147-128- نآرق -59-39- نآرق . - درادـن وا  ندرک  نوریب  ّقـح  سک  هک  تـسا  رهوـش  هناـخ و  بحاـص  دـننامب  دوـشیم و  دـنمهرهب 
زا یتحاران  نز  رگا  هک  دـشاب  يورنیا  زا  دـیاش  دـنورن  نوریب  هناخ  زا  هّدـع  نارودـب  دوخ  اهنز  تسا : هتفگ  هک  َنجُرخَی » ـال   » دـعب يهلمج 

نوریب هناخ  زا  هتسویپ  رگا  دننک و  یگدنز  مه  اب  هرابود  هک  دنک  یـضار  ار  وا  دیآ و  رهم  رـس  رب  دنامب  هناخ  رد  یتّدم  دشاب  هتـشاد  رهوش 
رـس رگید  دهد و  لد  يرگیدب  دنکب و  لد  دناهدوب  مه  اب  يراگزور  هک  يدرم  زا  یگرابکی  دوش و  لافغا  دنک و  رادـید  یـسک  ره  اب  دور 

هحفص  ] 41-24- نآرق  - هتفگ ّنهوقراف  زا  دـعب  هک  خـلا » َيَوذ - اوُدِهـشَأ   » يهلمج مّوس  تیآ  - 3 33-19- نآرق . - دشاب هتـشادن  شزاس 
زا یگرابکی  دندرکن و  یتشآ  هک  دشاب  نز  نتـسشن  هناخ  راگزور  تشذگ  زا  دعب  دـیاب  نتفرگ  دـهاش  هکنیا  رد  تسا  رهاظ  تسا  ه  [ 304

یتسرد طرـش  قالط  سلجم  رد  ار  لداع  دهاش  ود  ندوب  رـضاح  هعیـش  ام  ياهقف  میدرک و  لقن  ار  اهقف  فالتخا  هچرگا  دـندش . ادـج  مه 
نوچ تسا  نیمه  زین  یگدـنز  شور  اب  بسانم  تسا  هیآ  رهاظ  هک  روط  نامه  یلو  تسین . تسرد  قالط  دنـشابن  رگا  هک  دـننادیم  قالط 

زا سپ  اهنآ  لماک  یئادج  دندش و  ادـج  مه  زا  رهوش  نز و  هک  دوش  تباث  مدرم  يارب  عامتجا و  رد  هک  تسا  هکنیا  يارب  دـهاش  ود  ندوب 
زا اهنآ  یگناگیب  رب  تداهـش  دنناوتیمن  دندوب  ربخیب  دوهـش  دندرک و  یتشآ  اهنآ  دعب  دندش و  قالط  رب  دهاش  رگا  تسا و  هّدع  تشذـگ 

نز و هکنیا  هک  دنهد  تداهـش  دنناوتیم  تسا  هیآ  رهاظ  هکنانچ  دنوش  دهاش  یگرابکی  یئادـج  هّدـع و  زا  سپ  رگا  یلو  دـنهد  رگدـکی 
دوشیم و اهقف  يهمه  يهتفگ  فالخ  رب  هیآ  رهاـظ  میتفگ  اـم  هکنیا  اـب  دـنرگیدکی و  زا  هناـگیب  دـنرادن و  يرـسمه  یگتـسباو  چـیه  درم 
-4 1046-1044- یقرواپ «. - 16» تسین یمکح  قالط  سلجم  يارب  تسا و  بجاو  دهاش  هّدع  زا  سپ  یئادـج  يارب  ّطقف  هک  دـنامهفیم 

دیاش دشاب . هدش  ناملسم  هک  دشاب  امـش  دوخ  زا  هک  دهاش  ود  ینعی  تسا  هدش  هتفگ  دهاش  ود  فصو  رد  هک  مُکنِم » ٍلدَع  َيَوذ   » تاملک
دهاش يارب  هچنآ  یلو   35-12- نآرق . - دوش مهارف  ناملسم  ریغ  رد  هک  دوش  يراکتـسرد ، یئاسراپ و  ینعمب  تلادع  هک  دشاب  نیاب  هراشا 
دشابن یماما  هدزاود  هعیش  رگا  دهاش  تفگ : دیاب  هحفص 305 ]  ] 270-244- نآرق  - لامتحا هکنیا  اب  تسا و  مالسا  اب  تلادع  تسا  طرش 

َو ِهّللِاب  ُنِمُؤی   » دـعب يهلمج  - 5 درک . لوبق  دیاب  ار  وا  تداهـش  دشاب  راکتـسرد  درادب و  رواب  ار  مالـسا  ربمغیپ  ادخ و  هک  دـشاب  ناملـسم  و 
نتفریذپ دنپ  هک  تسا  هنیرق  دشاب  زیخاتـسر  زور  ادخب و  نمؤم  هک  دریگیم  دنپ  یـسک  اههتفگ  هکنیا  زا  تسا  هدش  هتفگ  هک  ِرِخآلا » ِموَیلا 

رگا هک  اریز  يدنوادخ  يونعم  ملاعب  یگتسباو  یمدآ و  لامک  نیرخآ  نتشاد  رواب  زیخاتـسر و  شریذپ  هدننیرفآب و  نامیاب  تسا  طورـشم 
زیخاتسر هدنیآ و  زا  دیما  میب و  طقف  دنکیمن  روتـسد  مکح و  ره  نتفریذپ  هب  راداو  ار  یمدآ  هدننیرفآ  نتـشاد  رواب  دشن  هتفریذپ  زیخاتـسر 

ادیپ یتیاهنیب  تردق  زا  دـبایرد : یمدآ  هک  تسا  نامه  دـنوادخب  لماک  نامیا  هک  هوالعب  دـنکیم  ریذـپ  دـنپ  مرن و  ار  یمدآ  لد  هک  تسا 
نآب یگتـسویپ  هب  نآ و  يهنماد  رد  مه  وترپ  هکنیا  سپ  تسا  تیاـهنیب  وا  نوچ  تسا و  تردـق  ناـمه  زا  يوترپ  شدوخ  هک  تسا  هدـش 

-6 تسا . هدـش  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  هناگادـج  تسا  یبلطم  زور  نآ  یگنوگچ  یلو   59-19- نآرق . - یندشن دوبان  تسا و  یگشیمه 
دناوتیم هچ  ره  سک  ره  تسا  هدش  هتفگ  لّوا  هک  دشاب  تبـسانم  هکنیا  هب  دیاش  ولج  تایآ  اب  خلا » ٍۀَیرَق - نِم  نِّیَأَک   » يهلمج متـشه  تیآ 
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رادیب هیآ  نیاب  نآ  لابندب   47-24- نآرق . - تسا هدرکن  فّلکم  ار  سک  ناوت  زا  شیب  ادخ  هک  دـهدب  دوخ  دـنزرف  رادریـش و  نز  جراخم 
مدرم دـننامب  دـشاب  نامرفان  یـسک  امـش  دوخ  یگدـنز  يرورـض  يهداـس  نشور  ياهروتـسد  هکنیا  زا  سپ  رگا  هک  تسا  یهیبنت  یـشاب و 

ادخ تسا : هدش  هتفگ  هک  لّوا  يهلمج  مهدزای  تیآ  - 7 دندید . دوخ  يازس  دندیچیپ و  ّقح  نامرف  زا  رس  هک  دش  دیهاوخ  راتفرگ  هتشذگ 
يدننامه هلثامم و  ّنه » لثم ،  » يهملک ود  زا  دیاش  یلو  میتشون  ار  نارگید  نخـس  اهنآ . دـننامب  نیمز  زا  دـیرفآ و  نامـسآ  تفه  هک  تسا 

تـسا ادخ  دوش  ینعم  نینچ  دشاب و  ّقح  تردق  شنیرفآ و  لصا  رد  يدننامه  دوصقم  دیاش  دناهتفگ و  نارگید  هکنانچ  دشابن  هرامـش  رد 
هحفص 306] ار [ . اهنامسآ  سنج  هک  دیرفآ  تسناوت و  هنوگ  نامهب  نیمز  سنج  زا  زین  دیرفآ و  نامسآ  تفه  هک 

میرحت هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   66  - 270-244- نآرق -

ات 12] تایآ 1  [: 66  ] میرحتلا هروس  ]

ٌروُفَغ ُهّللا  َو  َکِجاوزَأ  َتاضرَم  یِغَتبَت  ََکل  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
ِِهب تَأَّبَن  اّمَلَف  ًاثیِدَح  ِهِجاوزَأ  ِضَعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ذِإ  َو  [ 2  ] ُمیِکَحلا ُمِیلَعلا  َوُه  َو  مُکالوَم  ُهّللا  َو  مُِکنامیَأ  َۀَّلَِحت  مَُکل  ُهّللا  َضَرَف  دَق  [ 1  ] ٌمیِحَر

دَقَف ِهّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  نِإ  [ 3  ] ُرِیبَخلا ُمِیلَعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَبنَأ  نَم  َتلاـق  ِِهب  اـهَأَّبَن  اّـمَلَف  ٍضَعب  نَع  َضَرعَأ  َو  ُهَضَعب  َفَّرَع  ِهیَلَع  ُهّللا  ُهَرَهظَأ  َو 
یسَع  673-1- نآرق [ - 4  ] ٌریِهَظ َِکلذ  َدـَعب  ُۀَِـکئالَملا  َو  َنِینِمؤُملا  ُحـِلاص  َو  ُلیِربِج  َو  ُهالوَم  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  ِهیَلَع  ارَهاظَت  نِإ  َو  اـمُُکبُوُلق  تَغَص 
اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ 5  ] ًاراکبَأ َو  ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتادـِباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُؤم  ٍتاِملـسُم  َّنُکنِم  ًاریَخ  ًاجاوزَأ  َُهلِدـُبی  نَأ  َّنُکَقَّلَط  نِإ  ُهُّبَر 

اَهُّیَأ ای  [ 6  ] َنوُرَمُؤی ام  َنُولَعفَی  َو  مُهَرَمَأ  ام  َهّللا  َنوُصعَی  ٌدادِش ال  ٌظالِغ  ٌۀَِـکئالَم  اهیَلَع  ُةَراجِحلا  َو  ُساّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  مُکِیلهَأ  َو  مُکَـسُفنَأ  اُوق 
َرِّفَُکی نَأ  مُکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًۀـَبَوت  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 7  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  ام  َنوَزُجت  اـمَّنِإ  َموَیلا  اوُرِذَـتعَت  ـال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

َو مِهیِدـیَأ  َنَیب  یعـسَی  مُهُرُون  ُهَعَم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهّللا  يِزُخی  ـال  َموَـی  ُراـهنَألا  اَِـهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍتاـّنَج  مُکَلِخدـُی  َو  مُِکتائِّیَـس  مُکنَع 
َو مِهیَلَع  ُظلغا  َو  َنیِِقفانُملا  َو  َراّفُکلا  ِدِـهاج  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  [ 8  ] ٌریِدَـق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَنل  رِفغا  َو  انَرُون  اَنل  مِمتَأ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  مِِهناـمیَِأب 

انِدابِع نِم  ِنیَدبَع  َتَحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَرما  َو  ٍحُون  َتَأَرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض   991-1- نآرق [ - 9  ] ُریِصَملا َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  مُهاوأَم 
ذِإ َنوَعِرف  َتَأَرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  [ 10  ] َنِیلِخاّدـلا َعَم  َراّنلا  الُخدا  َلِیق  َو  ًائیَـش  ِهّللا  َنِم  امُهنَع  اِینُغی  مَلَف  اـمُهاتَناخَف  ِنیَِحلاـص 

تَنَصحَأ ِیتَّلا  َنارمِع  َتَنبا  َمَیرَم  َو  [ 11  ] َنیِِملاّظلا ِموَقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنوَعِرف  نِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَجلا  ِیف  ًاتَیب  َكَدـنِع  ِیل  ِنبا  ِّبَر  َتلاـق 
: تاغل ینعم  هحفـص 307 ]  ] 617-1- نآرق [ - 12  ] َنِیِتناقلا َنِم  َتناک  َو  ِِهُبتُک  َو  اـهِّبَر  ِتاـِملَِکب  تَقَّدَـص  َو  اـنِحوُر  نِم  ِهِیف  اـنخَفَنَف  اـهَجرَف 

. - دش راتفرگ  انگنت  هب  ای  درک  لیم  ینعی  تَغَـص »  » دوش رثایب  دنگوس  هک  يراک  ماجنا  ینعی  نامیأ  ۀّلحت  ندوشگ و  ینعمب  ّلح  زا  َۀَّلَِحت » »
: دناهتفگ یـضعب  يربط : لوزن : نأش   12-1- نآرق . - دوخ راک  رد  شـشوک  اب  ارذـگ و  ینعی  ٍتاِحئاس »  » 114-106- نآرق -24-13- نآرق

رـسب هصفح  يهناخ  هب  هک  دوب  يزور  نآ  درک و  تولخ  رمع  رتخد  هصفح  شرگید  نز  يهناخ  رد  هیرام  دوخ  زینک  اب  يزور  ربمغیپ  نوچ 
يارب دومرف : واب  ربمغیپ  ینکیم ! تولخ  دوخ  زینک  اب  نم  يهناخ  رد  نم  تبون  زورب  ارچ  هک  دش  نیگمشخ  نز  نآ  دوب . وا  تبون  دربیم و 

تـشذگرس هکنیا  زا  ار  هشیاع  دومرف  واب  ربمغیپ  دـش و  رادربخ  هصفح  دـش و  هشیاع  يهناخ  رد  راک  هکنیا  ای  و  داب . مارح  نمب  وا  وت  رطاخ 
تبقاع ات  تشادنرب  تسد  دش و  نیگمـشخ  وا  درک و  رادربخ  ار  هشیاع  هصفح  دندوب  رگدکی  نابیتشپ  رفن  ود  نآ  نوچ  یلو  نکم  رادربخ 

ترـضح نآ  ندرک  مارح  دوخ  رب  ار  لالح  ربمغیپ و  شنزرـس  يارب  هیآ  هکنیا  دـنکن . تولخ  هیرام  اب  زگره  هک  درک  داـی  دـنگوس  ربمغیپ 
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ای هملس  ّما  ای  هصفح  يارب  يزور  درکیم . یشکرس  دوخ  ياهنز  يهمه  قاطا  زا  حبـص  زامن  زا  سپ  ربمغیپ  هک  تسا  لقن  عمجم : دش . لزان 
زا شیب  یناـمز  اـهنآ  هناـخ  رد  ربـمغیپ  هک  دـیبنجب  تریغ  ار  هشیاـع  دروآ و  ربـمغیپ  يارب  وا  دـندوب و  هدروآ  یلـسع  شحج  رتـخد  بنیز 

مولعم نوچ  دنیشنیم ! اههناخ  رگد  زا  شیب  هناخ  نآ  رد  ارچ  ربمغیپ  دنک  یسراو  هک  درپس  ار  وا  تشاد  یـشبح  يزینک  دنامیم و  نارگید 
جنز ایوگ  ياهدش و  وب  دب  وت  دـنیوگ  دـننیب  ار  ربمغیپ  نوچ  هک  دنتـشاذگ  رارق  نارگید  اب  وا  تسا  لسع  ندروخ  هحفص 308 ] يارب [  دش 
دوخ ینیب  دیـسر  ترـضح  نآب  هک  هشیاع  دنتفگ و  نینچ  دندید  ار  ترـضح  نآ  کی  ره - نوچ  و  ياهدروخ . ریفاغم  مانب  يوب  دـب  نیریش 

لـسع نمب  هصفح  هن ، دومرف : دـیاهدروخ  ریفاـغم  امـش  رگم  تسا  دـب  يوب  هچ  هکنیا  درک  ضرع  دوشیم  هچ  ار  وت  دومرف : ربمغیپ  تفرگ و 
مهاوخن ارنآ  ادخب  دومرف  ربمغیپ  تسا . هدوب  هدروخ  ریفاغم  دهـش  هتـسشن و  طفرع  تخرد  يورب  لسع  نآ  روبنز  سپ  درک . ضرع  وا  داد .

نم رب  هیرام  دومرف : هصفح  هب  ربمغیپ  هک  تشذگرـس  نآ  زا  سپ  دـناهتفگ : یـضعب  دـش . لزان  تاـیآ  هکنیا  درک و  مارح  دوخ  رب  دروخ و 
هـشیاع دوخ و  يهناخ  نایم  لصاف  راوید  رب  تشم  وا  دـش  نوریب  هصفح  يهناخ  زا  ربمغیپ  نوچ  يوگم ، سک  اب  ار  هکنیا  وت  یلو  داب  مارح 

دوخ رب  ار  هیرام  ادـخ  ربمغیپ  هک  مهد  وتب  شوخ  ربخ  یهاوخیم  تفگ  ربمغیپ و  نانز  رگید  اب  ضراعم  دـندوب و  رگدـکی  نابیتشپ  هک  دز 
زور هن  تسیب و  دوخ  نانز  رگید  زا  تفگ و  قالط  ار  هصفح  ربمغیپ  دـش و  لزان  تاـیآ  هکنیا  درک . هدوسآ  وا  زا  ار  اـم  ادـخ  درک و  مارح 

هداتق و زا  تشذگرـس  هکنیا  و  دـش . لزان  رییخت  تیآ  اـت  تفرگ  ياـج  دوب  هیراـمب  ّقلعتم  هک  هبرـشمب  فورعم  ياهناـخ  رد  درک و  هراـنک 
دعب رکب و  ابا  یلّوا  نم  زا  سپ  دومرف : هصفحب  درک  مارح  دوخ  رب  ار  هیراـم  ربمغیپ  نوچ  تفگ  جاّـجز  تسا . هدـش  لـقن  قورـسم  یبعش و 

زا يدرک و  راکـشآ  وت  هک  دومرف  واب  دوب  هیرامب  طوبرم  هک  یتمـسق  ربمغیپ  درک  راکـشآ  ربمغیپ  زار  هکنیا  وا  نوچ  دنوشیم و  هفیلخ  رمع 
دندرک هاگآ  ربمغیپ  يهتفگ  زا  ار  دوخ  ناردپ  مادک  ره  اهنآ  هک  تسا  لقن  ع ]  ] رقاب ماما  زا  و  دومرفن . يزیچ  ناشاهردـپ  تفالخ  يهلئـسم 

. دومرفن يزیچ  دندوب  هتفگ  دوخ  ناردپ  اب  هک  تفالخ  راک  زا  هیرام و  تشذگرس  ندرک  راکشآ  رب  درک  شنزرـس  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  و 
رب تنارـسمه  يدونـشوخ  يارب  تسا  هدرک  اور  وت  رب  ادـخ  هچنآ  ارچ  ربمغیپ  يا  نانمؤمب . نابرهم  ناـگمهب  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :
وا هک  ندوشگ  دوخ  هحفص 309 ] دنگوس [  درک  امش  رب  راوتـسا  دنوادخ  انامه  تسا 2  نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هکنیا  اب  يرادـیم  اوران  دوخ 

درک و راکـشآ  ار  نآ  وا  تفگ و  زار  دوخ  نارـسمه  زا  یـسک  اـب  ربـمغیپ  هک  دوب  يزور  تسا 3  راکتـسرد  ياناد  امـش و  رادرایتخا  تسا 
ار وت  هک  دیـسرپ : ربمغیپ  زا  وا  تشاذگ . هتفگن  ياهراپ  درک و  لقن  وا  يارب  ار  نز  يهتفگ  زا  يزیچ  وا  درک  هاگآ  نآ  رب  ار  ربمغیپ  دنوادخ 

هّتبلا  ] دـیدرگ زاب  ادـخب  ربمغیپ ] زار  ندرک  شاـف   ] هاـنگ نیز  نت  ود  امـش  رگا  اناد 4  تسا و  هاگآ  هکنآ  تفگ : خـساپب  درک ! هاـگآ  نیاـب 
تسا و وا  تسود  دنوادخ  هتبلا  دیشاب  ربمغیپ  رازآ  رب  رگدمه  نابیتشپ  رگا  دیدرگب و  ربمغیپ  اب  یتسرد  زا  ناتياهلد  هک ] هچ  تسا  هتـسیاب 

امـش ياجب  وا  يارب  دنوادخ  دیوگ  قالط  ار  امـش  وا  رگا  دیاش  دنیوا 5 و  نابیتشپ  ناشیا  سپ  زا  ناگتـشرف  راکتـسرد و  نینمؤم  لیئربج و 
هدوسپان درم  ای  هدید  رهوش  يرادهزور  یگدنب و  اب  نامیشپ  هانگ  زا  هدرک  ادخ  اب  لد  يور  دنشاب و  نمؤم  ناملسم و  هک  دهدب  رتهب  ياهنز 

نآ رگشتآ  گنـس و  تسا و  مدآ  شاهریگـشتآ  هک  دیرادب  هاگن  شتآ  نآ  زا  شیوخ  ناسک  دوخ و  دیدش  نمؤم  هک  یناسک  يا  دنشاب 6 
زیخاتـسر زورب  دـیدش  رفاک  هک  یناسک  يا  دنهد 7 و  ماجنا  دـسر  نامرف  هچنآ  دـننکن و  ّقح  ینامرفان  هک  دـنیوخدنت  تخـس و  ناگتـشرف 

تـسا دـیما  هچ  دـینکن  هاـنگ  يهشیدـنا  هک  ناـنچنآ  دـیدرگ  زاـب  قحب  نینمؤـم  يا  دـینیبن 8  دوـخ  يهدرک  يازـس  زج  هـک  دـیباین  يرذـع 
اب هک  نینمؤم  ار و  ربمغیپ  ادـخ  هک  زور  نآب  دوب . ناور  نآ  ریز  زا  اهدور  هک  دـهد  ناتياج  تشهب  نآب  دـناشوپب و  ناتهانگ  ناتراگدرورپ 
ار ام  ناسرب و  یمامتب  ام  لد  ینـشور  اراـگدرورپ  دـنیوگ : دوخ  دور و  ولج  تسار  يوس  ورب و  ور  زا  ناـشوترپ  درادـن و  راوخ  دنتـسه  وا 
- رـس دب  هچ  تسا و  خزود  ناشهاگیاج  هک  نک  یتشرد  شاب و  گنجب  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمغیپ  يا  یئوت 9  زیچ  رهب  ياناوت  هک  زرمایب 

دندوب ام  راکتـسرد  يهتـسیاش  يهدنب  ود  یتسرپرـس  هب  طول  حون و  رـسمه  هک  دروآ  یلثم  نارفاک  يارب  دـنوادخ  کنیا  تسا 10  یماجنا 
نورد دـنوریم  شتآب  هک  اهنآ  اب  دـنتفگ : ناشیاب  دـشن و  ناشيدـنوادخ  رازآ  ریگولج ز  اـهنآ  ینیـشنمه  دـندرک و  یتسرداـن  اـهنآب  یلو 

نوعرف ارم ز  اراگدرورپ  تفگ : وا  هک  داد  ناشن  هنومن  ار  نوعرف  هحفص 310 ] رسمه [  دندش  نمؤم  هک  اهنآ  يارب  مه  دیور 11 و  خزود 
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هک نارمع  رتـخد  مـیرم  زین  رادـب 12 و  ماهدوسآ  راکمتـس  مدرم  زا  زاـسب و  میارب  تشهب  رد  ياهناـخ  دوخ  هاگـشیپ  هب  ناـهرب و  شراـک  و 
زا مه  تسنادـب و  تسرد  دوخ  راگدرورپ  ياههمان  نانخـس و  وا  میدـیمد و  ودـب  دوخ  تردـق  وترپ  حور و  زا  ام  دوب  يراکدـب  راددوخ ز 

هدش لزان  هنیدـمب  یگمه  هک  تسا  تیآ  هدزاود  هروس  هکنیا  دـناهتفگ  قاّفتاب  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  ادـخ  اب  لد  يور  دوب و  ناربنامرف 
نآ جـنر  زا  يزوسلد  يارب  طـقف  تسا و  هدرک  اوراـن  راـک  ربـمغیپ  هک  دـنامهفیمن  چـیه  نخـس  هکنیا  عـمجم :  1 خـلا » ُمِّرَُحت - َِمل  . » تـسا
راـک هکنیا  كرت  ربـمغیپ  دوشیم  مولعم  هیآ  هکنیا  بجومب  هک  میئوگب  رگا  تساوـخ و  دوـخ  ياـهنز  لد  يدونـشوخ  هک  تسا  ترـضح 

زا دنتفگ  واب  یلو  اهنز  ندرک  لدشوخ  رد  تسا  القع  نیئآ  هک  تسا  هدرک  راک  نامه  ترضح  نآ  نوچ  درادن  يررـض  دوب  رتهب  درکیم 
دروخن رگید  دوب  هدروخ  هک  نآ  زا  ای  دـنکن  تولخ  نز  نآ  اب  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  ترـضح  نآ  نوچ  و  درگرب . دوخ  راـتفگ  هکنیا 

2 خلا » َۀَّلَِحت - مَُکل  ُهّللا  َضَرَف  دَـق   » 18-1- نآرق . - ددرگ زاب  شیوخ  نیـشیپ  شورب  دهد و  دوخ  دـنگوس  يهراّفک  درک  بجاو  وا  رب  ادـخ 
38-1- نآرق : - تفگ وا  داب . مارح  نم  رب  سپ  نیز  هیرام  تفگ  نز  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  نوچ  تفگ : ملـسا  نب  دیز  يربط :

دنگوس هکنیا  يارب  هیآ  دشاب  هتشادن  راک  رس و  هیرام  اب  رگید  هک  ادخب  درک  دای  دنگوس  ترـضح  نآ  دوشیم ! مارح  وت  رب  لالح  هنوگچ 
ربمغیپ دناهتفگ : رگید  یـضعب  دنگوس . يهراّفکب  نامرف  دمآ و  باقع  يارب  هیآ  دنگوس  لابندب  تسا  هتفگ  قورـسم  و  دمآ ، ترـضح  نآ 

نامه داهن و  دنگوس  ياجب  ار  ربمغیپ  راک  هکنیا  دنوادخ  درک  مارح  دوخ  رب  ار  هیرام  طقف  درکن  دای  دـنگوس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ینعی عمجم : درک . ون  هتـشذگ  راتفر  هیرام  اب  داد و  هراّفک  ربمغیپ  هک  دناهتفگ : امب  دنهدب و  دیاب  دنگوس  يارب  هک  درک  نّیعم  نآ  رب  هراّفک 
ینعی تسا : هتفگ  لتاقم  تسا  بجاو  امش  ياهدنگوس  ندز  هحفص 311 ] مه [  رب  ندوشگ و  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا  هدرک  نّیعم  دنوادخ 

. دنکن يرود  هیرام  زا  دهدب و  دوخ  دـنگوس  يهراّفک  ربمغیپ  هب  داد  نامرف  تسا و  هدرک  نّیعم  هدـئام  يهروس  رد  ار  دـنگوس  هراّفک  ادـخ 
نداد هراّفک  يهلیـسوب  ار  دـنگوس  ندوشگ  درک  زاجم  ادـخ  ینعی  يروباـشین : درکن  دوخ  دـنگوسب  راـتفر  درک و  دازآ  هدـنب  ترـضح  نآ 

لثم ینثتـسا .» اذا  هنیمی  یف  لّلح   » زا تسا  ّقتـشم  ۀّلحت  نوچ  ار  دنگوس  رد  يانثتـسا  امـش  يارب  درک  عورـشم  ادخ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
وبا تسا . مدرم  میلعت  يارب  هیآ  دادن و  هراّفک  ربمغیپ  هک : تسا  هتفگ  يرـصب  نسح  و  منکیمن . هّللا  ءاشنا  هک  ادخب  دنگوس  دـیوگب : هکنیا 
دوخ رب  ار  يزینک  اب  تولخ  ای  یئاذغ و  ندروخ  یسک  رگا  نوچ  روظنم  يهرهب  زا  يراددوخ  رب - تسا  هدوب  يدنگوس  تسا : هتفگ  هفینح 

نآ و  تفگ ، زارب  هصفح  اب  ینعی  فشک :  3 خلا » ًاثیِدَح - ِهِجاوزَأ  ِضَعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ذِإ  . » نآ رب  تسا  يدنگوس  دوخ  هکنیا  دنک  مارح 
ار هکنیا  هک  دوب  هدومرف  ترـضح و  نآ  زا  دـعب  رمع  رکب و  وـبا  تفـالخ  يرگید  هیراـم  زا  يرود  یکی  دوـب  هتفگ  زیچ  ود  وا  اـب  ترـضح 

َفَّرَع  » يهلمج -1-58 و  نآرق . - درک شنزرـس  ار  وا  دنداد و  ربخ  هصفح  يهتفگ  زا  ار  ربمغیپ  تفگ و  هشیاع  اب  ود  ره  وا  رادـب  هدیـشوپ 
وا داد  میب  ینعی  تسا  هدناوخ  ءار  فیفخت  اب  یئاسک  درک  رادربخ  شاهتفگ  زا  ار  وا  ینعی  دناهدناوخ  ءار  دیدشت  اب  خـلا » َضَرعَأ - َو  ُهَضَعب 

تفگ و شقالط  هک  درک  تازاجم  ار  وا  تفگ و  نخس  هنوگ  هکنیا  هب  هصفح  اب  ربمغیپ  ینیبدوخ و  يازس  ار و  وت  راک  متخانش  تفگ  ار و 
یـضعب و  دادیمن . قـالط  ار  وت  ربمغیپ  دـشیم  ادـیپ  یـشوخ  یبوخ و  باّـطخ  يهداوناـخ  رد  رگا  تفگ  رمع  داتـسرف و  شردـپ  يهناـخب 

رب ضارتعا  زا  دوب و  هیرام  ندرک  مارحب  طوبرم  تفگ  زاب  واب  هصفح  يهتفگ  زا  ار  هچنآ  و  درک . وا  قالط  گنهآ  دادن و  قالط  دـناهتفگ :
و ّطق » میرک  شقان  ام   » تسا هتفگ  هنییع  نبإ  دوشن و  دایز  شنزرس  ات  دومرف  یگرزب  هک  دومرف  يراددوخ  تفالخ  راک  رگید و  نخس  لقن 
 ] داد قـالط  دـش و  نیگمـشخ  وا  رب  هک  تسا  نآ  فیفخت  اـب  فرع  ینعم  عـمجم :  40-10- نآرق «. - ّطق میرک  یـصقتسا  اـم   » هتفگ نسح 

: فشک  4 امُُکبُوُلق » تَغَـص  دَقَف  ِهّللا  َیلِإ  ابُوتَت  نِإ  . » درک وا  قالط  گنهآ  دناهتفگ : یـضعب  درک و  عوجر  ادـخ  نامرفب  دـعب  هحفص 312 ]
رد رگدکی  ینابیتشپ  زا  دـینک  هبوت  رگا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هدـماین  هلمج  رد  طرـش  باوج  تسا و  هصفح  هشیاع و  اب  نخـس  هکنیا 

هتفر جکب  امش  لد  ینعی  تسا  هتفگ  دیز  نبإ  تسا . هدش  هبوت  راوازس  تسا و  هتشگب  ّقح  زا  امش  لد  وچ  تسا  امـش  يهفیظو  ربمغیپ  رازآ 
تسا هدش  گنت  تسار  هار  زا  ناتاهلد  ینعی  دناهتفگ : یضعب  عمجم :  55-1- نآرق . - دیآ دب  ار  ربمغیپ  هچنآ  زا  دیتسه  لدشوخ  هک  تسا 
ینعمب تسا  طرـش  هلمج  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هتفریذپ  دینک  هبوت  رگا  ینعی  دناهتفگ : و  تسا . هدش  جـک  هانگ  يوسب  باوث  دزم و  زا  و 
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ناتلد نتفر  جک  هک  تسا  هدزرس  امش  زا  هبوت  بجوم  دینک  هبوت  رگا  ینعی  يروباشین : تسا . هدش  جک  ناتلد  هک  دینک  هبوت  ینعی  نامرف 
اب رخف : امکبولق .» تغاز  دـقف   » تسا هدـناوخیم  وا  هک  مدینـش  دوعـسم  نبإ  تئارق  زا  تفگ : دـهاجم  يربط : تسا . ربمغیپ  هب  صـالخا  زا 
اپ تسد و  نوچ  تسا  ات  ود  مدآ  نت  ياههراپ  رتشیب  نوچ  تسا : هتفگ  ءاّرف  هک  يورنیا  زا  تسا  عمج  بولق »  » يهملک دنتسه  رفن  ود  هکنیا 
ره ایوگ  سپ  دـنرادنپیم . درف  ود  هینثت و  یئات  ود  وضع  لثم  مه  ار  نآ  دوش  هینثت  يهملکب  هفاضا  دـشاب و  کت  یکی  رگا  هراـپ و  رگید  و 
لاس کی  تفگ : ساّبع  نبإ  يربط :  4 ِهیَلَع » ارَهاظَت  نِإ  َو  . » رفن ود  امـش  ياهلد  تسا  هدش  هتفگ  دشاب و  لد  راهچ  هک  دـنراد  لد  ود  کی 

! دیـشاب مه  نابیتشپ  ربمغیپ  ربارب  رد  رگا  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  هک  تسا  یک  نز  ود  نآ  زا  دوصقم  مسرپب  رمع  زا  هک  مدوب  رظتنم 
دوخ راک  زا  نوچ  ناسرب  نمب  بآ  تفگ  تفر و  تجاح  يارب  نارهّظلا » ّرم   » نیمز رـسب  جـح  رفـس  رد  يزور  ات  متفاین  بساـنم  عقوم  یلو 

وا هک  مدوب  هدرکن  ماـمت  هحفص 313 ]  ] 28-1- نآرق  - دوخ نخـس  مدیـسرپ و  مدـید و  بساـنم  ار  عقوم  متخیریم و  وا  رب  بآ  تشگرب 
تسا و هدـش  تئارق  تسا  هدـش  ءاظ  هب  لیدـبت  یکی  هدوب و  ات  اب  ارهاظتت  زا  هک  ءاظ  دـیدشت  اـب  ارهاـظت » : » عمجم هصفح . هشیاـع و  تفگ :

نآ زا  دوصقم  هک  متـشاد  وزرآ  هتـسویپ  تسا : لقن  ساّبع  نبإ  زا  دمحا  ماما  دنـسم  رد  لالظ : یف  تسا . هفوک  مدرم  تئارق  مه  دـیدشتیب 
متخیر وا  تسد  رب  بآ  تشگرب و  تفر و  تجاح  ياضقب  هک  ّجح  هار  رد  ات  متـسناوتن  مسرپب و  رمع  زا  تسا  هدـش  دای  هیآ  رد  هک  نز  ود 
هصفح هشیاع و  نآ  درکن ] ناهنپ  یلو  دیوگب  تساوخیمن  ادخب  دنگوس  تفگ : يرهز   ] تسا بجع  وت  زا  تفگ : مدیسرپ ، تفرگ  وضو  و 

هک میدـید  یمدرم  میدـمآ  هنیدـمب  نوـچ  میدوـب  ّطلـسم  دوـخ  ياـهنز  رب  هک  میدوـب  یمدرم  شیرق  هورگ  اـم  تفگ : نینچ  سپـس  دـندوب 
رب يزور  یلاوع  شخب  رد  دوب  دیز  نب  ۀـّیما  يهناخ  نم  هناخ  دـنتفرگ و  دای  اهنآ  زا  مکمک  مه  ام  ياهنز  دنتـسه ، ّطلـسم  اهنآ  رب  ناشاهنز 

! يراد تفگش  هچ  تفگ  ینکیم ! نینچ  ارچ  هک  مدش  تفگش  رد  شراک  زا  نم  و  تفگ ، سپ  ار  مباوج  وا  مدش  نیگمـشخ  دوخ  رـسمه 
نم دنربیم ، رـسب  رهق  تروصب  دننکیم و  اهر  ار  وا  بش  ات  هک  دشاب  زور  دنهدیم و  سپ  ار  ترـضح  نآ  باوج  ربمغیپ  ياهنز  هک  ادخب 

میهدیم و سپ  ار  ربمغیپ  باوج  هک  تسا  نینچ  تفگ : وا  مدیـسرپ  ار  هکنیا  وا  زا  متفر و  هصفح  مرتـخد  يهناـخب  مدـش و  هناور  اـجنآ  زا 
هک دـیتسه  رطاخ  هدوسآ  رگم  یگدـنز . زا  دـیماان  تسا و  هدـید  ناـیز  دـنک  نینچ  هک  ره  متفگ : میوش . ادـج  وا  زا  بش  اـت  زور  هک  دوش 

هاوخم و يزیچ  ربمغیپ  زا  شابم و  نینچ  رگید  وت  مرتخد  و  دوش . دوبان  وا  دوش و  نیگمـشخ  امـش  زا  یکی  رب  ادخ  ربمغیپ  مشخ  يهطـساوب 
دوخ هار  زا  روخم و  لوگ  وت  تسا  ربمغیپ  دزن  رتبوبحم  رتاـبیز و  وت  قاـطا  يهیاـسمه  رگا  و  نک . هبلاـطم  مدوخ  زا  یتـساوخ  يزیچ  رگا 

نیئاپ دوخ  يدابآ  زا  نم  زور  کی  میدوب  هدراذـگ  تبون  مه  اب  هک  متـشاد  راصنا  زا  ياهیاـسمه  نم  و  دوب ] هشیاـع  شدوصقم   ] ورم جـکب 
و درکیم . نینچ  وا  رگید  زور  مدربیم و  وا  يارب  مدـشیم  رادربخ  هک  نآ  زج  یحو و  راـبخا  زا  مدیـسریم و  ربـمغیپ  تمدـخ  مدـمآیم و 

نآ يزور  ام . اب  گنج  يارب  تسا  بسا  لئاسو و  ندرک  مهارف  راک  رد  ناّسغ  هحفص 314 ] يهلیبق [  هک  دشیم  وگتفگ  هکنیا  دوب  يدنچ 
تـسا هدش  یگرزب  دمآ  شیپ  تفگ : متفر  نوریب  نم  درک . زاوآ  دـیبوک و  نم  يهناخ  رد  تشگرب و  بش  تفر و  دورف  يدابآ  زا  هیاسمه 

نم تسا . هتفگ  قالط  ار  دوخ  ياهنز  ربمغیپ  هک  رترادهنماد  رتگرزب و  هکلب  هن  تفگ : دـناهدمآ ! ام  رـسب  ناّسغ  يهلیبق  رگم  تسیچ ! متفگ 
مدـمآ و نیئاپ  مدرک  تسار  دوخ  رب  ساـبل  مدـناوخ  زاـمن  حبـص  نوچ  هدـیدنایز . مه  نم  دـش و  دـیماان  یگدـنز  زا  هصفح  مرتخد  متفگ :
رد نونکا  ترضح  نآ  منادیمن و  تفگ : خساپب  تفگ ! قالط  ار  امـش  ربمغیپ  رگم  مدیـسرپ  درکیم . هیرگ  وا  مدش و  دراو  رتخد  يهناخب 
وا ریگب . هزاجا  میارب  ربمغیپ  زا  متفگ : متفر و  دوب  اجنآ  هک  یهایـس  مالغ  دزن  نم  تسا . هدرک  هراـنک  همه  زا  تسا و  هتـسشن  هبرـشم  هکنیا 

روش متسشن ، نم  دننکیم  هیرگ  یضعب  دناهتسشن و  یهورگ  مدید  ربنم  کیدزن  متفر  دجـسمب  نم  دادن . باوج  تفگ : تشگرب و  تفر و 
متفر و زاب  دـنام . تکاـس  تفگ  دـمآ و  نوریب  تفر و  وا  ریگب . هزاـجا  میارب  متفگ : متفر و  مـالغ  نآ  شیپ  هراـبود  دراذـگن و  ممارآ  ملد 

نآ متـشگرب  نم  دادن . باوج  تفگ : دـمآ و  وا  ریگب . هزاجا  میارب  متفگ  مالغ  اب  متـشگرب و  مشاب  مارآ  متـسناوتن  و  متـسشن ، ربنم  کیدزن 
هک يریـصح  رب  هدرک  هیکت  مدید  مدرک و  مالـس  مدش و  دراو  نم  داد . هزاجا  ربمغیپ  هک  وش  دراو  تفگ : درک و  مزاوآ  رـس  تشپ  زا  مالغ 

نخس نآ  نم  هن ، دومرف : درک و  الاب  رس  یتفگ ! قالط  ار  دوخ  ياهنز  مدرک : ضرع  نم  تسا . رادومن  ترضح  نآ  يولهپ  رد  نآ  يهناشن 
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اب هچنآ  زین  دز و  يدنخبل  مدرک . ضرع  ترضح  نآب  ار  هنیدم  مدرم  راتفر  میتشاد و  ناماهنز  اب  شیرق  ام  هک  شور  نآ  متفگ و  منز  اب  هک 
منیشنب و دیئامرفیم  هزاجا  متفگ : هاگنآ  دومرف . یمّسبت  ترضح  نآ  زاب  ربمغیپ  رظن  رد  هشیاع  یتسود  مه  مدرک و  لقن  مدوب  هتفگ  مرتخد 
زج داتفین  دشاب  یندید  هک  يزیچب  ممشچ  دنگوس  ادخب  متسیرگن  هچنآ  مدرک و  الاب  رس  متسشن و  نم  یلب ، دومرف : میوگب ! نخس  هناتسود 

هحفـص زا [  امـش  دنربیم ، رـسب  یـشوخ  یگدنز و  شیاشگ  رد  دنتـسرپیمن و  ادـخ  مر  ناریا و  مدرم  مدرک : ضرع  ربمغیپ ، ماقم  تباهم 
رگم وت  باّطخ  رـسپ  يا  دومرف : تسـشن و  تسار  دش و  دنلب  هیکت  لاح  زا  ترـضح  نآ  دهد . یـشیاشگ  تناوریپ  هب  هک  هاوخب  ادخ  [ 315

وت ادخ  لوسر  يا  متفگ  نم  تسا  یگدـنز  نارود  نیمه  رد  اهنآ  یـشوخ  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنیا  یتسه ! لد  ود  تنید  دوخ و  شور  رد 
و دورن ، دوخ  ياهنز  يهناخب  هام  کی  تّدم  ات  هک  دوب  هدرک  دای  دنگوس  ترضح  نآ  و  دزرمایب . دریگن و  مراتفگ  نیاب  ارم  ادخ  هک  هاوخب 

ینعی يربط :  4 َنِینِمؤُملا » ُِحلاص  َو  . » فالتخایب دناهدرک  لقن  يرهز  زا  قیرط  دنچ  زا  یئاسن  يذمرت و  يراخب و  ملسم و  ار  ثیدح  هکنیا 
رمع رکب و  وبا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دنناربمغیپ و  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  دنتـسه  وا  تسود  نابیتشپ و  مه  بوخ  هدیزگرب و  نینمؤم 

تسا و هدوب  عمج  يهغیـصب  اوحلاـص »  » هملک هکنیا  تسا  هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  27-1- نآرق . - دنتسه ترـضح  نآ  نابیتشپ  هک  تسا ،
ار نآ  اهنآرق  نتـشون  رد  يور  هکنیا  زا  دنتـسه  ظّفلت  لباق  ریغ  نکاس و  ود  ره  هک  نینمؤملا  مـالب  لاـّصتا  يارب  دـتفین  واو  ظّـفلت  رد  نوچ 

مدینـش ربمغیپ  زا  تسا  هتفگ  سیمع  تنب  ءامـسا  و  تسا . مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  حلاص  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دناهتخادنا .
هتفگ ساّبع  نبإ  ّقح  يربنامرف  رد  ناگدنراذگرب  ینعی  عمجم :  5 ٍتاِحئاس »  » 404-381- نآرق . - تسا ّیلع  َنِینِمؤُملا » ُِحلاص  : » دومرف هک 

ینعمب ار  حـئاس  هک  اهنآ  و  تارجاـهم . ینعی   12-1- نآرق : - دناهتفگ یئاّبج  ملـسا و  نب  دـیز  شردـپ  دـیز و  نبإ  نارادهزور  ینعی  تسا :
زا كاسما  رد  هتـسویپ  مه  رادهزور  تسا  شدرگ  تکرح و  رد  هتـسویپ  هک  درگناهج  دننام  هک  تسا  ور  نآ  زا  دناهتفگ  رادهزور  مئاص و 
نب ذاعم  باوج  رد  ربمغیپ  ادـخ 2 - يارب  صلاخ  يهبوت  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هملک  هکنیا  عمجم :  8 ًاحوُصَن » ًَۀبَوت  . » تسا كاروخ 
لد زا  ات  دهد  دنپ  ار  یمدآ  دوخ  هبوت  هک  روجنآب  دنک 3 - هانگ  هرابود  وا  تشگرب  ناتسپ  هب  ریش  رگا  هکنانچ  دنک  هبوت  هکنآ  دومرف : لبج 

: تسا هتفگ  یبلک  دشاب 4 - هتـشذگ  هانگ  نآ  دـننام  هک  هحفص 316 ]  ] 19-1- نآرق  - یتشز ره  ندرک  اهر  رد  راوتـسا  دـشاب و  نامیـشپ 
رد كرت  رب  ندرک  مهارف  دوخ  هتـشذگ و  زا  ینامیـشپ  تفگ : يرـصب  نسح  ندبب 5 - كاسما  لدب و  ینامیـشپ  و  نابز ، هب  رافغتـسا  ینعی 
رد هتـسویپ  ندـش و  لوـبق  دـیما  ندـشن و  لوـبق  سرت  تسا  طرـش  هس  نآ  رد  هک  هتفریذـپ  يهبوـت  ینعی  هتفگ  ریبـج  نـب  دیعـس  هدنیآ 6 -

هراـپ ار  نید  هاـنگ  اـیوگ  هک  تسا  نتخود  ینعمب  حـصن  زا  درگنیم 8 - واـب  اـیوگ  هک  درادـب  مشچ  ولج  رد  ار  هاـنگ  ندوب 7 - يربنامرف 
هک تسا  حـصن  دـننام  سپ  دـنکیم  عمج  مه  اب  ادـخ  ناتـسود  ناراکهانگ و  نایم  هبوت  نوچ  ینعی  دـنکیم 9 - هنیپ  ار  نآ  هبوت  دـنکیم و 

مهب راوتسا و  ار  يربنامرف  نوچ  دنابـسچیم  مهب  نتخود  يهلیـسوب  ار  هچراپ  ياههراپ  هک  تسا  طایخ  دننام  دزودیم 10 - مهب  ار  يزیچ 
ملاـظم و ّدر  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصم  قاـّقز  رکب  وـبا  فـشک : تسا . هدـش  هدـناوخ  نوـن  ّمض  حـتف و  اـب  هملک  هکنیا  و  دـنکیم . هتـسویپ 
: مظن ینیسح : ریسفت  نتفگ . مک  ندیباوخ ، مک  ندروخ ، مک  ینعی  تسا : هتفگ  نّونلا  وذ  یگدنب . تعاطب و  یگدیبسچ  مصخ و  لالحتـسا 
ال  » زاجم زا  ندرک  يور  تقیقح  اب   || زاین  اب  نتفرگ  رـس  زا  یتمدـخ  ندـمآ  ناملـسم  ون  قح  رد  رب   || ندـمآ  نامیـشپ  دـشاب ، نوچ  هبوت 

باذع نارفاک  ولج  رد  دنشاب  راکهانگ  رگا  ار  وا  نارسمه  دنک و  در  ار  شتعافش  هک  دنکیمن  راوخ  ار  ربمغیپ  ینعی  رخف :  8 خلا » يِزُخی -
رگا نمؤم  سپ  دنکیمن  رازآ  راوخ و  دنشاب  نینمؤم  هک  ربمغیپ  ناهارمه  ادخ  هک  دناهدرک  لالدتسا  هلمج  هکنیا  رهاظب  هلزتعم  و  دننکیمن .

ناشرون دنوریم  نوچ  ینعی  رخف :  8 خلا » یعسَی - مُهُرُون   » 12-1- نآرق . - دوب دهاوخن  باذع  رد  هیآ  هکنیا  بجومب  دـشاب  مه  راکهانگ 
هک دـعب  يهلمج  تسا و  اجنآ  ناشلمع  يهماـن  هک  دنتـسه  نشور  ناـشتسار  فرط  زا  دنـسرب  ناـشباسحب  نوچ  تسا و  اـهنآ  ولج  رد 

رون شراک  يهزادـناب  سک  ره  اـی  تسا  قح  هحفص 317 ]  ] 217-195- نآرق -18-1- نآرق  - هب بّرقت  يارب  دـنیوگیم  انَرُون » اـَنل  مِمتَأ  »
مجنپ تیآ  - 1 ام : نخس   15-1- نآرق . - دـناهدناوخ مه  درفم  تروصب  باـتک  عمجم :  12 ِِهُبتُک » َو  . » دـنکیم رتشیب  ياضاقت  اـجنآ  دراد و 

هب تبـسن  تسا  دودـحم  نامیا  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  هدـش  هتفگ  تانمؤم  زا  شیپ  تاملـسم  يهملک  نوچ  ٍتانِمُؤم » ٍتاِملـسُم   » تاـملک
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زا يراددوخ  میلـست و  تلاح  مالـسا  دنامهفب : دهاوخب  هیآ  هکنیا  دـننادیم  تیالو  ار  نامیا  هعیـش  بهذـم  رد  هچنآ  زا  ریغ  دـیاش  مالـسا و 
هدرمـش ناملـسم  تسا و  مالـسا  لومـشم  دـشاب  یناهن  رد  راکدـب  ای  قفانم  یـسک  هچرگ  یمالـسا  يهعماج  دارفا  مامت  هک  تسا  یناـمرفان 

هدـش هتفگ  يور  هکنیا  زا  دـشاب و  ّقح  نامرف  يهدرپسرـس  میلـست و  لد  ناج و  زا  هک  تسا  یگدادـلد  یبلق و  تلاح  نامیا  یلو  دوشیم .
ربمغیپ اب  ناشلد  دنشاب و  مه  نمؤم  امش ، دننامه  یناملـسم  رب  هوالع  هک  دنک  مهارف  ربمغیپ  يارب  امـش  زا  رتهب  ياهنز  ادخ  دیاش  هک  تسا 

ات زاغآ  هیآ ز  جنپ  هکنیا  - 2 56-33- نآرق . - دنوش شربارب  رد  رگدکی  نابیتشپ  دنهاوخب و  ربمغیپ  رازآ  هک  يوخ  دب  امـش  دننام  هن  دشاب 
یمدرم نوچ  يوس  کـی  زا  یکاـخ  ینامـسآ و  تسا  یمدآ  هک  تسا  ص ]  ] ربـمغیپ یتوکلم  کـلم و  يّداـضت  تیّـصاخ  شیاـمن  ماـجناب 
میلـست هک  دـناهدرک  شاهراـچیب  دناهتـسب و  رمک  وا  رازآ  يارب  دـنرگیدکی و  نـیمک  رد  هتـسویپ  هـک  تـسا  يوـخ  وـید  نز  دـنچ  راـتفرگ 

رادید تشپ  ناهج  نامـسآ و  زا  يراچان ، يرادومن و  هکنیا  ربارب  رد  دـنکیم و  مارح  دوخ  رب  دـنهاوخ  هچنآ  دوشیم و  اهنآ  ياههتـساوخب 
مه هک  دنناشنیم  دوخ  ياجب  دننکیم و  دیدهت  ار  شراتفر  دـب  هاوخدوخ و  ياهنز  دـننکیم و  شتمالم  دـنیوگیم و  نخـس  وا  اب  نایمدآ 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو   » يهلمج متشه  تیآ  - 3 درک . دنهاوخ  کموک  ار  وا  یناگدیرفآ  اهنامسآ  رتارف  زا  مه  دش و  دیهاوخ  یگدنز  مورحم  امش 
طقف رگا  یلو  دنکیمن  شراوخ  ادخ  زیخاتـسرب ، تسا  ربمغیپ  اب  هک  نمؤم  ره  دـنامهفب : دـیاش  میتفگ  مجنپ  تیآ  رد  هک  هنوگ  نامهب  ُهَعَم »

هیآ هکنیا  هک  میدرک  لـقن  رخف  ماـما  زا  هچنآ  دوب و  دـهاوخن  ربـمغیپ  اـب  يراوخ  زا  یگدوـسآ  رد  دوـشن  هدرمـش  نمؤـم  دـشاب و  ناملـسم 
دشاب يراکزیهرپ  يوقت و  نامیا  طرـش  رگا  نوچ  تسین  تسرد  تسا  هدوسآ  هحفص 318 ]  ] 55-24- نآرق  - راکهانگ نمؤم  دنامهفیم 

زا هکنآ  سپ  دراد  مزال  يوقت  نامیا  تسا و  راگزیهرپ  نمؤم  هک  تسا  نیمه  زین  تایآ  عومجم  زا  رهاظ  و  دوب . دـهاوخن  راـکهانگ  نمؤم 
مورحم نینمؤم  يهرهب  هیاپ و  زا  ای  دشاب و  راتفرگ  ینارود  هک  دـیاش  تسا و  ناملـسم  دـش و  دـهاوخن  هدرمـش  نمؤم  تشادـن  زیهرپ  هانگ 

هک نینمؤم  تفگ : ناوتب  دیاش  میتشون  ار  نارگید  زا  رخف  لقن  هک  انَرُون » اَنل  مِمتَأ   » يهلمج تیآ 8  - 4 دنیب . يراوخ  يور  هکنیا  زا  دشاب و 
يهتشذگ زا  نوچ  هک  تسا  ور  نآ  زا  نک  مامت  ام  ینشور  ایادخ   42-20- نآرق : - دنیوگیم مه  زاب  دنراد  ینشور  تسار  يوس  ولج و  زا 

اجنآ رد  هچرگ  دـشاب  شزرمآ  رون و  یمامت  هک  دـنراگدرورپ  تیاـنع  راتـساوخ  دوخ  نیرید  يوخب  راـگزور و  نآ  داـی  هب  دـنداشلد  دوخ 
زین اجنآ  رد  نمؤم  هک  تسا  یلاح  ناـبز  زا  هیاـنک  یلو  دـنهاوخیم  دـنراد  هچنآ  دـناهدیزرمآ و  ینارون و  اـهنآ  دوشیمن و  هدوزفا  يزیچ 
رخآ ات  مُکَسُفنَأ » اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » مشـش تیآ  زا  - 5 تسا . شیاسآ  رد  هچرگ  تسین  ربخیب  قح  دای  زا  تسا و  قح  اـب  يوگتفگب 
نینچ ینامرفان  يراکدب و  هک  ربمغیپ  نانز  دیدهت  لابندب  تسا  نارفاک  نداد  میب  هک  تسا  هروس  هکنیا  مّود  تمسق  ُریِـصَملا » َسِئب  َو   » مهن
نوچ هک  دشاب  هکنیا  دیاش  هدمآ  نایمب  مدآ  گنس و  مان  هکنیا  تهج  تسا و  مدآ  گنس و  نآ  يهریگـشتآ  تسا و  شتآ  هک  دراد  هلابند 
دوخ زورفا  شتآ  هک  دوب  دـهاوخن  یمدآ  زج  راچان  نآ  يهریگـشتآ  سپ  تسین  رذـگ  دوز  یناهج  هکنیا  شتآ  دـننامب  رگید  ملاـع  شتآ 

، یئوخدب هن  یناوت و  هن  یتردق و  هن  دراد و  يرکف  هن  هک  دـناوتن  يزورفا  شتآ  یتشز و  رازآ و  یـسک  یمدآ  زا  ریغ  اریز  نارگید  تسا و 
اما تسا  نیعم  شراک  ماجنا  زاـغآ و  هک  تخاون  کـی  دراد  ینارود  یـشبنج و  دوخ  تیفرظ  يهزادـنا  يدوجو و  دـح  رد  يدوجوم  ره  و 
مان -84-105 و  نآرق -69-20- نآرق . - دـناشفیم يرون  دراد و  يوترپ  اـی  دزورفیم و  یـشتآ  دراد و  ياهشیدـنا  یمد  ره  هک  تسا  یمدآ 
هدش یفّرعم  اهنآ  شزرا  هک  دشاب  اهنآ  ياهادـخ  یگنـس  ياهتب  ای  دنتخانـشیم و  مدرم  هک  دـشاب  تیربک  گنـس  تبـسانمب  دـیاش  هراجح 

هک رخآ  تیآ  - 6 دشاب . یمرگ  ینوزف  يرادهگن و  ای  تسا و  هنزـشتآ  تبـسانمب  دیاش  و  دناهتفگ . هحفص 319 ] نارگید [  هکنانچ  تسا .
اههدناوخباتک و زا  شیبامک  هک  یخیرات  يهتشذگ  رد  نانز  تشذگرس  لاح و  زا  تسا  نانز  نآ  يروآدای  زاب  تسا  هدش  هدروآ  لثم  مانب 
زا میب  اهنآ و  یلد  دـب  زار و  ندرک  شاـف  زا  سپ  هک  تسا  یلاـع  یتیبرت  شور  دوخ  هکنیا  و  دـندوب ، هدینـش  یحیـسم  يدوهی و  نارادـنید 
دای ناگتـشذگ  رد  دـب  کین و  شور  شجنـس  خـیرات و  هار  زا  رگید  ملاع  رازآ  زا  ندـناسرت  قالطب و  ناشیگدـنز  يهیاـپ  نتخیر  مهرد 

هک دـینک  يوریپ  ناـشناکین  زا  دـیریگب و  تربع  ناشنادـب  زا  دـیروایب و  رظن  رد  یخیراـت  یماـن  ناـنز  نآ  راـک  هک  دـنکیم  ناـشيروآ 
. میئوگیم ام  دیاهدینش و  امش  هک  دوب  نامه  ناشتشونرس 
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کلم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   67  - 270-244- نآرق -

ات 30] تایآ 1  [: 67  ] کلملا هروس  ]

َو َتوَملا  َقَلَخ  يِذَّلا  [ 1  ] ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُکلُملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
ِعِجراَف ٍتُوافَت  نِم  ِنمحَّرلا  ِقلَخ  ِیف  يَرت  اـم  ًاـقابِط  ٍتاوامَـس  َعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  [ 2  ] ُروُفَغلا ُزیِزَعلا  َوُه  َو  ًـالَمَع  ُنَسحَأ  مُکُّیَأ  مُکَُولبَِیل  َةاـیَحلا 

اینُّدلا َءامَّسلا  اَّنَّیَز  دََقل  َو   416-1- نآرق [ - 4  ] ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرَصَبلا  َکَیلِإ  ِبلَقنَی  ِنیَتَّرَک  َرَـصَبلا  ِعِجرا  َُّمث  [ 3  ] ٍروُُطف نِم  يَرت  لَه  َرَصَبلا 
اوُقلُأ اذِإ  [ 6  ] ُریِـصَملا َسِئب  َو  َمَّنَهَج  ُباذَـع  مِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو  [ 5  ] ِریِعَّسلا َباذَع  مَُهل  اندَـتعَأ  َو  ِنیِطایَّشِلل  ًاموُجُر  اهانلَعَج  َو  َحـِیباصَِمب 
انَءاج دَق  یَلب  اُولاق  [ 8  ] ٌریِذـَن مُِکتأَی  َمل  َأ  اُهتَنَزَخ  مَُهلَأَس  ٌجوَف  اهِیف  َیِقلُأ  امَّلُک  ِظـیَغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداـکَت  [ 7  ] ُروُفَت َیِه  َو  ًاقیِهَش  اَهل  اوُعِمَـس  اهِیف 

ِباحصَأ ِیف  اّنُک  ام  ُلِقعَن  َوأ  ُعَمسَن  اّنُک  َول  اُولاق  َو   512-1- نآرق [ - 9  ] ٍرِیبَک ٍلالَض  ِیف  ّالِإ  ُمتنَأ  نِإ  ٍءیَـش  نِم  ُهّللا  َلََّزن  ام  انُلق  َو  انبَّذَکَف  ٌریِذَن 
مَُکلوَق اوُّرِسَأ  َو  [ 12  ] ٌرِیبَک ٌرجَأ  َو  ٌةَرِفغَم  مَُهل  ِبیَغلاـِب  مُهَّبَر  َنوَشخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 11  ] ِریِعَّسلا ِباحصَِأل  ًاقحُـسَف  مِِهبنَِذب  اُوفَرَتعاَف  [ 10  ] ِریِعَّسلا
َضرَألا ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه   377-1- نآرق [ - 14  ] ُرِیبَـخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  نَم  ُمَلعَی  ـال  َأ  [ 13  ] ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِهـِب  اوُرَهجا  َِوأ 

ُمتنِمَأ مَأ  [ 16  ] ُروُمَت َیِه  اذِإَف  َضرَألا  ُمُِکب  َفِسخَی  نَأ  ِءامَّسلا  ِیف  نَم  ُمتنِمَأ  َأ  [ 15  ] ُروُشُّنلا ِهَیلِإ  َو  ِِهقزِر  نِم  اُولُک  َو  اِهبِکانَم  ِیف  اوُشماَف  ًالُولَذ 
َیلِإ اوَرَی  َمل  َو  َأ  [ 18  ] ِریِکَن َناک  َفیَکَف  مِِهلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  دََقل  َو  [ 17  ] ِریِذَن َفیَک  َنوُمَلعَتَسَف  ًابِصاح  مُکیَلَع  َلِسُری  نَأ  ِءامَّسلا  ِیف  نَم 

مُکُرُصنَی مَُکل  ٌدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذه  نَّمَأ   528-1- نآرق [ - 19  ] ٌریَِصب ٍءیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمحَّرلا  َّالِإ  َّنُهُکِـسُمی  ام  َنِضبقَی  َو  ٍتاّفاص  مُهَقوَف  ِریَّطلا 
یِشمَی نَمَف  َأ  [ 21  ] ٍروُُفن َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل  َلب  ُهَقزِر  َکَـسمَأ  نِإ  مُُکقُزرَی  يِذَّلا  اَذـه  نَّمَأ  [ 20  ] ٍروُرُغ ِیف  ّالِإ  َنوُِرفاـکلا  ِنِإ  ِنمحَّرلا  ِنُود  نِم 

ام ًالِیلَق  َةَِدئفَألا  َو  َراصبَألا  َو  َعمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  مُکَأَشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ُلق  [ 22  ] ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشمَی  نَّمَأ  يدهَأ  ِهِهجَو  یلَع  ابِکُم 
[25  ] َنِیقِداص ُمتنُک  نِإ  ُدعَولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو   510-1- نآرق [ - 24  ] َنوُرَـشُحت ِهَیلِإ  َو  ِضرَألا  ِیف  مُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُلق  [ 23  ] َنوُرُکشَت
َأ ُلق  [ 27  ] َنوُعَّدَت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  تَئیِـس  ًۀَـفلُز  ُهَوأَر  اّمَلَف  [ 26  ] ٌنِیبُم ٌریِذـَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهّللا  َدـنِع  ُملِعلا  اَمَّنِإ  ُلق 

نَم َنوُمَلعَتَسَف  انلَّکََوت  ِهیَلَع  َو  ِِهب  اّنَمآ  ُنمحَّرلا  َوُه  ُلق  [ 28  ] ٍمِیلَأ ٍباذَع  نِم  َنیِِرفاکلا  ُریُِجی  نَمَف  انَمِحَر  َوأ  َیِعَم  نَم  َو  ُهّللا  َِینَکَلهَأ  نِإ  ُمتیَأَر 
هحفص 321]  ] 86-1- نآرق [ - 30  ] ٍنیِعَم ٍءاِمب  مُکِیتأَی  نَمَف  ًاروَغ  مُکُؤام  َحَبـصَأ  نِإ  ُمتیَأَر  َأ  ُلق   493-1- نآرق [ - 29  ] ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه 
. درادن نتفر  هار  رد  تفرشیپ  هک  هدنام  هار  زا  ٌریِسَح » . » ینوزف یـشوخ و  یگدنخرف و  ینعمب  تکرب  سّدقت و  ینعی  َكَرابَت » : » تاغل ینعم 

دعب يرود ، ًاقحُـسَف » . » نیمز زا  بآ  گید و  ندیـشوج  ینعمب  ناروف  روف و  ردصم  زا  ُروُفَت » . » هنیـس رد  هیرگ  ندیچیپ  غالا ، يادص  قیهش 
يدنتب دورب و  رگید  فرط  هب  یفرط  زا  هک  تعرسب  یـضرع  تکرح  ایرد ، یمارآیب  جوم و  ینعمب  روم  ردصم  زا  ُروُمَت » . » ّقح تمحر  زا 

ناگمهب و هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  310-301- نآرق -270-260- نآرق -198-189- نآرق -90-81- نآرق -24-13- نآرق . - ددرگ رب 
دیامزایب ات  دیرفآ  یگدنز  گرم و  هک  ومه  تسا 2  واب  یئاناوت  همه  تسا و  وا  تسدب  کلم  هکنآ  تسا  هدنخرف  هچ  ناربنامرفب 1  نابرهم 

هکنانچ دیرفآ  اهبوکش  اب  نامـسآ  تفه  هک  سکنامه  راگزرمآ 3  تسا و  رترب  وا  هچ  تسا  رتراکوکن  امـش  زا  کیمادـک  دوش  رادومن  و 
زاب مشچ  رگید  راـب   4 ینیب ! ياهنخر  یفاکـش و  نآ  رد  هک  نیبـب  زادـنیب و  مشچ  زاـب  ینیب  یـشیب  مـک و  يادـخ  هدنـشخب  نآ  شنیرفآ  رد 

هب ار  نایمدآ ] رـس  يـالاب  ياـضف  و   ] ناـهج نامـسآ  هک  میدوب  اـم  دـشاب 5  هراـچیب  ددرگرب و  هدـنام  زاـب  تیوسب  تمـشچ  هک  اـت  نادرگ 
ندنایامن اب  دنـشاب  لد  هدوسآ  ناوید  يهشیدنا  بش ز  یکیراتب  نایمدآ  ات   ] میدرک ناوید  ندـنار  يارب  ار  نآ  میتسارآ و  هراتـس  ياهغارچ 

هچ میدرک 6  هدامآ  يرازآ  خزود  شتآ  ار ز  اهنآ  يهرهب  هک  دننک ] رود  دوخ  دیلپ ز  ياههشیدنا  دنوش و  هدنار  ناتریـس  وید  قح  تردـق 
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زا يزاوآ  تشز  دـننک  ناشورف  نآب  نوچ  تسا 7 و  یماجنا  رـس  دب  هک  تسا  خزود  شتآ  ناشازـس  دندش  دوخ  راگدرورپ  رکنم  هک  اهنآ 
ناـشیا ناـنابهگن ز  دـنتف  نآـب  یهورگ  نوچ  و  دراد . نارفاـک  رب  هک  مشخ  زا  دوشیم  هدیـشاپ  مه  دشوجیم 8 و ز  یئوگ  هک  دنونـش  نآ 

هحفـص میتفگ [ : میدرمـش و  ناشتسردان  ام  دـندمآ و  ناروآ  میب  هک  تسا  نینچ  دـنیوگ   9 دادن ! هکنیا  میب  ار  امـش  سک  رگم  دنـسرپ :
نیشتآ نادرم  میدوب  دنمدرخ  میتشاد و  اونـش  شوگ  رگا  دیشابن 10 و  یسک  دیهارمگ  هک  زج  امـش  درواین و  يزیچ  نامـسآ  ادخ ز  [ 322

يهدـیدان راگدرورپ  هک ز  اـهنآ  يارب  هتبلا  نایخزود 12  دـنوب  دوبان  هراچیب و  هچ  دـنروآ و  ناـبزب  شیوخ  هاـنگ  دوخ  سپ  میدشیمن 11 
اههنیس نورد  ياناد  هک  راکشآب  ای  دیئوگ و  هدیشوپ  نخس  هچ  دیشاب  رادربخ  دوخ  يدزم 13 و  گرزب  تسا و  شزرمآ  دنسرتب  لدب  دوخ 

زا دیئآرب و  نآ  رـسارس  رب  سپ  هدرک  ناتیاپ  ریزب  نیمز  15 و  هاگآ ! تسا و  نیبکیراب  تسا و  هدـیرفآ  هکنآ  دـنادن  دوش  نوچ  تسا 14 و 
رد شتردق  هکنآ  زا  دیاهدوسآ  نایمدآ  امـش  رگم  دیور 16  وا  يوسب  ناتروگ  یگمه ز  ماجنارـسب  هک  دیوش  رادروخرب  يدنوادخ  يزور 

هزیرگنس ناترس  رب  وا  هک  دیاهدوسآ  ای  17 و  دنک ! ناتور  و  ریز - دوخ  لد  رد  نآ  درب و  ناتورف  نیمز  رب  تسا ، امش  رـس  يالاب  نامـسآ و 
دوب هنوگچ  سپ  دنتـسناد  نزغورد  ار  ناربمغیپ  نایزات  هکنیا  زا  شیپ  مدرم  18 و  ام ! دیون  میب و  تسا  هنوگچ  دـینادب : هاگ  نآ  دزیر و  ورف 
هّتبلا دننکیم ! مهارف  دنیاشگیم و  رپ  هنوگچ  ناشرـس  زارف  رب  ناگدنرپ  هک  قح  تردقب  دـنرگنیمن  رگم   19 يراکتشز ! هکنیا  ماجنا  رس 

هدنشخب هاگشیپ  هب  دناوت  ناتهورگ  هکنیا  یسک ز  رگم  سب 20  زیچ و  رهب  يانیب  تسا  وا  هک  ناشدرادب  نینچ  هن  سک  يادخ  هدنشخب  زج 
يزور هک  دراد ، زاب  امـش  دوخ ز  يزور  يادـخ  رگا  اـی  دـنناوید 21  يهدروخلوگ  نارفاـک  هک  تسا  نینچ  هن  هتبلا  دوش ! ناـترای  يادـخ 
تسا تسرد  دوریم  نیمز  رب  هرهچ  راسنوگن  هکنآ  ایآ  دننامب 22  دوخ  یتخس  هزیتس و  رب  هک  دنریذپ ] دنپ  نانخس  نیز  هن  ! ] دوب ناتناسر 

امـش یلو  داد  ناتمشچ  لد و  شوگ و  دیرفآ و  ار  امـش  هک  تسا  ادخ  وگب : نارفاکب  دّـمحم  يا   23 دوریم ! تسار  هارب  هداتـسیا  هکنآ  ای 
دننکیم ناتمهارف  وا  يوسب  دـیرفآ و  یئاجب  یهورگ  ره  نیمز  رب  ار  امـش  هک  تسا  وا  ناشيوگب : مه  دیدوب 24 و  رازگساپس  كدنا  هچ 
يرایتخا  ] نم درادـن و  ربخ  نآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  وگب   26 دوب ! دهاوخ  یک  زیخاتـسر  هدـعو و  هکنیا  دیئوگتـسار  رگا  دـنیوگ : وت  اب   25

نیمه ناشدنیوگ : نارفاک و  دنوش  هرهچ  دب  تخس  هحفص 323 ] دننیب [  کیدزن  زیخاتسر ز  وچ  سپ  منایامن 27  يروآمیب  هک  زج  مرادن ]
هچ نارفاک  يارب  دشخبب  ای  دنک و  دوبان  ار  مناروای  نم و  ادـخ  رگا  دـیئام ] هاوخدـب  هک  امـش  : ] وگب وت  دـیتشادیم 28  نآ  يوعد  هک  تسا 

دوخ نابیتشپ  میدـیورگ و  واب  اـم  تسا و  هدنـشخب  هک  تسا  دـنوادخ  وا  وگب  ناـشیاب   29 دـهد ! ناشهانپ  هک  كاندرد  رازآ  دیـشیدنا و ز 
ناتيارب یک  دور  ورف  ناتهمـشچ  هاچ و  بآ  رگا  وگب : اهنآب  زاـب  تسا 30  هارمگ  راکـشآب  هک  تسا  یک  دینادب  يدوز  هب  امـش  میدرک و 

ربق رازآ  هک ز  دناهدرک  لقن  ربمغیپ  زا  نوچ  دناهدیمان  ۀـیجنم » ۀـیقاو و   » ار هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دروایب .! اراوگ  بآ  هکنیا 
کی یس و  هک  هنیدم  يرخآ  ياهیراق  هّکم و  ياهیراق  باسحب  زج  تسا  تیآ  یس  تسا و  هدمآ  هّکم  هب  هلمج  دناهریم و  درادیم و  هاگن 
ارورم هک  دوش  یناف  دوخ  زا  نانچ  تملک  هکنیا  تبیه  زا  تملک  هکنیا  يهدنونش  رارسالا : فشک  ِمیِحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  دناهتسناد . هیآ 

اتنا تمد  و  یّنع ، تبغ  و  یمسج ، مسر  و  یمسا ، توحم   37-1- نآرق : - دوش ناهن  ناشن  نآ  زا  دنهد  هک  ناشن  ره  زا  دنامن و  لایخ  چیه 
تفصب يو  ءانف  دتفا و  سنا  ءارحصب  تشهد  قیضم  زا  میحر  نامحر و  مان  عامـسب  زاب  اتنا  تدجو  یئارو  یف  و  یئانف ، ینف  یئانف  یف  و  ||  

مهرم زاب  تریح  تسا و  تشهد  بجوم  هک  دیامنب  ّتیهلا  تبیه  هئامـسا  تسّدقت  و  هئایربک ، ّزع  ادـخ  ّتنـس  تسا  هکنیا  ددرگ  لدـب  ءاقب 
. تمحر فـطل و  لاـمک  هب  تسا  تراـشا  میحر  نمحر و  ّتیهوـلا  تّزع  لـالج و  هب  تسا  تراـشا  هـّللا  تـمحر . فـطل و  تفـصب  دـهن 

ینعی دناهتفگ : و  دشاب 2 - یقیالان  شدوخ  شراک و  رد  هک  رتدنمهوکش  تسا و  رترب  ینعی  - 1 تسا : هتفگ  ملسم  وبا  عمجم :  1 َكَرابَت » »
هدـنیاپ 4- تسا و  هدـیدپ  واب  زیچ  همه  هچ  تسا  گرزب  تقیقحب  ینعی  دـناهتفگ : و  ماجنا 3 - هن  دوب  زاغآ  ارو  هن  هک  تسا  ياهیاـپ  دـنلب 

ساـّبع نبإ  فشک :  2 َةاـیَحلا » َو  َتوَـملا  َقَـلَخ  . » تسا وا  هحفـص 324 ]  ] 12-1- نآرق  - زا یگدـنخرف  همه  هکنآ  تسا  هـبترم  دـنلب  ینعی 
ای يرترب  رهق و  يهناـشن  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  لّوا  توـم  يور  نآ  زا  و  هراـبود . یگدـنز  ترخآـب  دـناسریم و  گرم  ایندـب  ینعی  تـفگ :

نبإ زا  تسا . هدـش  هتفگ  ولج  گرم  يورنیا  زا  كاخ  هفطن و  دـننام  تسا  هدـش  ادـیپ  هدوبن و  يزیچ  ره  نوچ  دـناهتفگ : و  تسا . یگریچ 
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لکـشب یگدـنز  و  دوش ، دوبان  دـسر  هچ  ره  هب  نآ  ياپ  نآ و  يوب  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يدنفـسوگ  تروصب  گرم  تسا : لقن  ساّبع 
ناویح نامه  ياپ  ّدر  زا  دوب و  لیئربج  ناربمغیپ و  بکرم  نآ  دریگب و  ناج  دسرب  شیوب  ای  درذگب و  زیچ  رهب  هک  هدش  هدیرفآ  هدام  بسا 

: عمجم  31-1- نآرق . - دـمآ ادـصب  دـش و  هدـنز  وا  تخیر و  الط  يهلاسوگ  رد  تشادرب و  كاخ  یتشم  يرماس  دوب  شراوس  لیئربج  هک 
يارب یگدنز  يریگدنپ و  يارب  ار  گرم  دناهتفگ : و  يرازگرکـش . يارب  دیرفآ  یگدنز  دنـشاب و  ابیکـش  یگدنب  رد  ات  دیرفآ  گرم  ینعی 
دننام نید  فیاظو  يهطـساوب  امـش  اب  هکنیا  يارب  دیرفآ  یگدنز  گرم و  ینعی  - 1 عمجم :  2 خلا » مُکُّیَأ - مُکَُولبَِیل  . » دـیرفآ يرادرب  هشوت 
گرم دایب  رتشیب  یک  دوش  مولعم  ات  دـناهتفگ : دنیب 2 - دوخ  راک  نایز  دوس و  سک  ره  ات  دنک  ناتشیامزآ  دـهاوخ  هک  دوش  راتفر  یـسک 
ُنَسحَأ  » ینعم ربمغیپ  زا  تفگ : هداتق  وبا  دشاب . نید  فیاظو  ربنامرف  رتهب  نارگید و  دوخ و  گرم  رب  رتابیکـش  نآ و  يارب  رتهدامآ  تسا و 

-399- نآرق -25-1- نآرق . - تسا رتشیب  ادـخ  زا  وا  يربنامرف  سرت و  تسا و  رتلماک  رتهب و  وا  لقع  یک  ینعی  دومرف : مدیـسرپ . ار  اًـلَمَع »
شیامزآ سپ  تسا  ندـش  رادربخ  يارب  شیاـمزآ  نوچ  - 1 رخف : دـیامزایب . ار  امـش  گرم  اـت  یگدـنز  زا  هکنیا  يارب  ینعی  فشک :  417

سپ تسین  شیامزآ  یگدنز  گرم و  لصا  نوچ  دنک 2 - شیامزآ  دهاوخ  هک  یـسک  دننامب  راتفر  ینعمب  يزاجم  تسا  يریبعت  دنوادخ 
زا تسا  شیامزآ  دـننامه  هک  تسا  هکنیا  تهج  زا  دـیرفآ  شیاـمزآ  يارب  هحفـص 325 ] یگدـنز [  گرم و  تسا  هدـش  هتفگ  هک  هیآ  رد 

تلاـح دوصقم  توم  نوچ  تسا 3 - شیامزآ  يارب  تاـیح  گرم و  تسا  هدـش  هتفگ  زاـجم  روطب  هدـش و  هدروآ  لـیلعت  مـال  يور  هکنیا 
هبرجت يراتفرگ و  شیامزآ و  سپ  تسا  حور  شیادـیپ  تلاح  تایح  تسا و  نآ  تالوحت  هفطن و  شیادـیپ  بتارم  هک  تسا  ندوب  ناجیب 

هدـنز هرابود  ات  دـیامیپب  تسا  نکمم  رگید  لحارم  زاب  هدومیپ و  یلحارم  نینچ  دـنادب  یمدآ  هک  دوب  دـهاوخ  تاـیح  توم و  هکنیا  هجیتن 
هجیتن يارب  مُکَُولبَِیل »  » بسانت تسا  رگید  ملاـع  تاـیح  ملاـع و  هکنیا  رد  توم  دوصقم  میئوگب : رگا  دـشاب 4 - وا  تربع  هار  هکنیا  دوش و 
تـسا ملعیل » « » ولبیل  » ینعم هتفگ : فاّـشک  رد  تسا 5 - راکدـب  راـکوکن و  شیاـمزآ  يدـعب  یگدـنز  گرم و  يهجیتن  نوچ  تسا  نشور 

یکی هقبط  هقبط  نامـسآ  تفه  ینعی  عـمجم :  3 ًاقابِط » ٍتاوامَس  َعبَـس   » 607-592- نآرق ! - تسا رتراکوکن  هک  دـنامهفب  امـش  هب  اـت  ینعی 
دنناـمه قباـطم و  نامـسآ  تفه  ینعی   27-1- نآرق . - تسا تهابـش  هقباـطم و  قاـبط  زا  دوـصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دـیرفآ . رگید  يـالاب 

ربارب رد  تسا  یتغل  مه  هکنیا  هدش و  هدناوخ  نیع  دیدشت  اب  لّعفت  نزو  رب  تّوفت » : » عمجم  3 ٍتُوافَت » نِم  . » ماکحتسا مظن و  رد  دنرگدکی 
دوـصقم هکلب  تسا  يزیچب  ندـنادرگ  مـشچ  تبوـن  ود  هـن  ِنـیَتَّرَک »  » زا دوـصقم  رخف :  4 ِنیَتَّرَک » َرَـصَبلا  ِعِـجرا   » 17-1- نآرق «. - توافت »

هکلب تسا  ندرک  تقفاوم  نتفگ و  باوـج  تبوـن  ود  ینعمب  هن  کـی  دعـس  کـیّبل و  تاـملک  هکناـنچ  تسا . ندرک  رظن  ررّکم  یـسراو و 
ندز ریت  يهلیسو  ار  اههراتس  ینعی  فشک :  5 ًاموُجُر » اهانلَعَج   » 63-50- نآرق -31-1- نآرق . - یپردیپ تقفاوم  باوج و  زا  تسا  هیاـنک 
هدید تسا  راک  نآ  يارب  هک  هراتـس  نآ  دـننزیمن و  نیطایـشب  دوشیم  هدـید  هک  اههراتـس  هکنیا  اب  تسا : هتفگ  كاّحـض  میدرک . ناوید  هب 

دوشیم ادج  شتآ  نوچ  ریت  اهنآ  زا  یلو  دنبنجیمن  دوخ  ياج  زا  اهنآ  نوچ  دوشیمن  راک  هکنیا  هراتـس  اب  تسا  هتفگ  ّیلع  وبا  دوشیمن .
رد ار  اههراتـس  هک  دنامهفیمن  اینُّدلا » َءامَّسلا  اَّنَّیَز   » تسا هدش  هتفگ  هک  ولج  يهلمج  رد  رخف : هحفص 326 ]  ] 21-1- نآرق . - دنازوسیم و 
ایند نامسآ  رد  هراتس  هاوخ  سپ  درذگب  نآ  زا  رون  دشاب  نکمم  دشابن و  رون  ریگولج  يهدام  نامسآ  رگا  نوچ  دناهداد  ياج  ایند  نامـسآ 

و مینیبیم ، ار  نآ  رـس  يالاب  رد  تسا و  نآب  هتـسارآ  ام  نامـسآ  يور  رهب  دوشیم و  هدید  نامـسآ  زا  نآ  رون  دـشاب  نآ  زا  رتالاب  ای  دـشاب 
زا یضعب  نوچ  دنتسه  تاراّیس  زا  رتالاب  هک  دنتسه  متشه  کلف  رد  تباث  ياههراتس   76-46- نآرق : - دنیوگیم تئیه  ياملع  دشاب : مولعم 
رد هک  دنراد  تخاون  کی  دنک  تکرح  کی  اهنآ  يهمه  نوچ  دنتسه و  تاراّیـس  زا  رتالاب  سپ  دنوریم  فوسکب  تاراّیـس  يهلیـسوب  اهنآ 
هک دنتـسه  تارایـس  زا  رترب  نامـسآ  کی  حطـس و  کی  رد  اهنآ  يهمه  سپ  دـنیامیپیم  ار  دوخ  یناگمه  رادـم  زا  هجرد  کی  لاس  دـص 

رمق کلف  زا  رتنیئاپ  یحطـس  یکلف و  رد  اهنآ  زا  ياهراپ  تسا  نکمم  هچ  تسین  تسرد  لالدتـسا  هکنیا  یلو  دوشیم . هدیمان  متـشه  کلف 
هلصاف کی  حطس و  کی  رد  همه  مینکیم  نامگ  ام  دنشاب و  متشه  کلف  رد  رگید  ياهنآ  تکرح  اب  ربارب  يدنک  تکرح و  رد  هک  دنـشاب 
هکنیا  ] تسا هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  ایند  نامـسآ  رد  دـندوب  هام  يهرک  اب  رمق و  کلف  زا  رتنیئاپ  هک  ضرف  هکنیا  اـب  و  دنتـسه .
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تـسا نکمم  ِنیِطایَّشِلل » ًاموُجُر   » يهلمج و  تسا ] یـسویملطب  تئیهب  روهـشم  تئیه و  رد  امدق  يهدیقعب  تسا  طوبرم  رخف  ماما  ياههتفگ 
دـننکیم و نییعت  سحن  دعـس و  تاـعاس  دـنراد و  یموجن  ماـکحا  هک  ناسانـش  رتـخا  دنـشاب و  تفـص  ناطیـش  مدرم  نیطایـش  زا  دوصقم 

هیانک هک  نتخادـنا  یکیراتب  ریت  ینعمب  دـشاب  بیغلاب » مجر   » زا اـموجر  ینعم  دـننکیم و  یئوگـشیپ  وا  يهراتـس  زا  ار  سک  ره  تشونرس 
اههراتس ام  دوشیم : هکنیا  هلمج  ینعم  يهجیتن  دوش و  رداص  سک  يهیضرف  هشیدنا و  یمکح ز  دوش و  هتفگ  نامگب  هک  ینخـس  زا  تسا 

جاّجز عمجم :  10 ُلِقعَن » َوأ  ُعَمـسَن   » 904-879- نآرق . - میداد رارق  نیمجنم  تفـص و  ناطیـش  مدرم  هشیدـنا  مکح ز  ناـمگ و  هلیـسو  ار 
هحفص  ] 24-1- نآرق  - دنمدرخ هنوگنآب  میشیدنیب و  نآ  رد  میراپس و  رطاخب  دوخ  يهدینش  هک  میدوب  اونش  نانچ  نآ  ام  رگا  ینعی  تفگ :

هزور زامن و  رد  هک  يدرم  اسب  دومرف : ربمغیپ  هتفگ : رمع  نبإ  مینک . ادج  مه  زا  ار  اهنآ  میرگنب و  یئانیب  اب  دب  بوخ و  رد  هک  میدوب  [ 327
: تسا لقن  کلام  سنا  زا  و  درادـن . دزم  شدرخ  يهزادـنا  زا  شیب  زیخاتـسرب  یلو  دراد  شـشوک  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  داـهج و  و 
ادـخ و یگدـنب  رد  وا  راـک  زا  اـم  دـندرک : ضرع  تسا ! هنوگچ  شدرخ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  دـندرک . فیرعت  يدرم  زا  ربـمغیپ  روضحب 

راک يازس  راتفرگ  يراکدب  هچنآ  زا  شیب  دوشیم  دوخ  يدرخیب  راتفرگ  درخیب  دومرف : دیسرپیم . وا  درخ  زا  امش  میئوگیم و  شیراکوکن 
. تسا هدوب  ناشیا  درخ  هک  هزادـنا  نآب  دـننیبیم  تلزنم  برق و  دـنوادخ  زا  دوریم و  الاب  ناشهجرد  مدرم  زیخاتـسر  يادرف  دوش ، دوخ  دـب 
ای ثیدـح و  باحـصا  زا  ام  رگا  ینعی  دـناهتفگ : هیآ  هکنیا  رد  تسا  هدـش  هک  يروآتفگـش  ياهریـسفت  زا  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  رخف :

هتسد ود  هک  تسا  هدش  لزان  یتقو  هیآ  هکنیا  دوشیم  مولعم  دناهدرک  اهنآ  هک  ینعم  هکنیا  اب  و  میدشیمن . راتفرگ  میدوبیم  يأر  باحصا 
رگید میب  شهوکن و  رد  مه  رگید  یتیآ  هّتبلا  هیآ  هکنیا  ربارب  رد  هدش و  لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  دناهدش و  ادیپ  ثیدح  يأر و  باحصا 

. - دـناهدناوخ نآ  نوکـس  اب  نارگید  اـح و  مض  اـب  یئاـسک  رفعج و  وبا  عمجم :  11 ًاقحُـسَف » . » دشاب هدش  لزان  دیاب  نیدـهتجم  بهاذـم و 
قلخ و زا  تسا  هدیـشوپ  هک  تسا  لد  بیغ  زا  دارم  هک  دیوگ  یناعملا  نیع  رد  ینیـسح : ریـسفت   12 ِبیَغلاـِب » مُهَّبَر  َنوَشخَی   » 11-1- نآرق
: تیب دنسرت . هچ  ره  زا  دشاب  ناما  ناگدنسرت  دزم  ینعی  دناهتفگ : و  شزرمآ . تسا  ار  ناشیا  رم  دنشاب  راکـسرت  لد  هب  ینعی  يادخ  رب  ادیپ 

اناد هک  ره   || دوب  نایاناد  صاخ  تیـشخ  فوخ و  تسا  هدنب  كرابم  دسرتیم  هک  ره   || تسا  هدنـسرت  يهدژم  اوفاخت  -1-33 ال  نآرق -
13 خلا » مَُکلوَق - اوُّرِـسَأ  [ » هحفـص 328 درب [  ناـمرد  ضوـع  درآ  درد  هک  ره   || دروآ  يراگتـسر  يراکـسرت  دوـب ! ناـسرت  یک  تـسین 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  دندرکیم و  يزارد  نابز  ربمغیپ  هب  تبسن  هک  دش  لزان  نیکرشم  يارب  هیآ  هکنیا  تفگ : ساّبع  نبإ  فشک :

ناشباوج هب  هیآ  هکنیا  دوشن ، رادربخ  دّمحم  يادخ  ات  دیئوگ  نخـس  هتـسهآ  هک  دندرکیم  شرافـس  رگدـکیب  اهنآ  دـشیم  راد  ربخ - مّلس 
. - تسا اههرد  اههار و  دوصقم  هتفگ : دـهاجم  و  تسا . اههوک  بکانم  زا  دوصقم  هتفگ : هداـتق  عمجم :  15 اِهبِکانَم »  » 21-1- نآرق . - دمآ

کی واو و  اـب  هک  دـناهدناوخ  متنمأ » روشن و  : » عمجم  16 ُمتنِمَأ » َأ  . » نآ رب  رود و  فارطا و  ینعی  تفگ : ساـّبع  نـبإ  يربـط :  13-1- نآرق
نآرق مهف  دیلک   16 ِءامَّسلا » ِیف  نَم  . » دناهدناوخ هزمه  ود  اب  اهیراق  مومع  دناهدناوخ و  زین  دودمم  يهزمه  کی  اب  -1-15 و  نآرق . - هزمه
تـسا هکنیا  يارب  مِِهقوَف » نِم  مُهَّبَر  َنُوفاخَی   » لثم تسا  هدرک  نیعم  ياج  ادـخ  يارب  هک  هکنیا  دـننامه  تایآ  رگد  هیآ و  هکنیا  یجلگنس :
ّطلسم امش  رب  يوس  ره  زا  دنک و  ناتراتفرگ  دناوتیم  هک  تسا  رترب  امش  يهدننیرفآ  هک  دنوش  هّجوتم  دیاب  دنتـشاد و  ینایادخ  بارعا  هک 

قرف  19-1- نآرق : - یعابر ینیسح :  22 ابِکُم » یِشمَی   » 175-138- نآرق -22-1- نآرق . - تسا امـش  دوخ  يهتخاس  نایادخ  هکنیا  تسا و 
ّنظ هب  دور  یمه  هشوگ  ره   || یسک  تسدیب  هتـسب  مشچ  ود  هکنآ  ات  نید  هر  ردنا  دور  انیب  يهدید  اب   || نیقی  يور  زا  هکنآ  نایم  تسا 

اب نوعدـت »  » بوقعی و  دوب . دـهاوخن  زیخاتـسر  دـیتفگیم  دـیدرکیم و  هک  لـطاب  ياـعّدا  ینعی  فشک :  27 َنوُعَّدـَت » ِِهب  ُمتنُک   » نـیمخت و 
تـسا نارفاک  راتفگ  لقن  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دسرب . يدوزب  هک  دـیتساوخیم  دـیدرکیم و  اعد  امـش  ینعی  تسا  هدـناوخ  لاد  فیفخت 

. - زیرب گنـس  نامرـس  رب  نونکا  مه  زا  تسا  تسار  ربمغیپ  دـیون  میب و  رگا  ینعی  خـلا » ًةَراجِح - انیَلَع  رِطمَأَـف  َّقَحلا ...  َوُه  اذـه  َناـک  نِإ  »
یگدـنز گرم و  هک  خـلا » مُکَُولبَِیل -  » يهلمج مّود  تیآ  ام 1 - نخس  هحفـص 329 ]  ] 319-294- نآرق -289-260- نآرق -28-1- نآرق

فدـه لعاف و  ضرغ  هن  دـشاب  راـک  يهجیتن  لـعف و  تیاـغ  يارب  ولبیل »  » مـال دـیاش  تسا  هدـش  نیعم  مدرم  نیرتراـکوکن  شیاـمزآ  يارب 
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هن یگدنز  گرم و  هکنیا  هصالخ  و  دوشیم . رادومن  ناتنیرتراکوکن  راک  رخآ  رد  هک  دسریم  اج  نآب  امـش  یگدنز  گرم و  ینعی  صخش 
يهلمج مجنپ  تیآ  - 2 48-34- نآرق . - تسا امش  نیرتراکوکن  يرادومن  یگدنز  گرم و  نایاپ  هکلب  تسا  هدش  هدیرفآ  شیامزآ  يارب 

زا هنوگچب و  هک  تسا  هدشن  نّیعم  نوچ  میدرک  وید  ندـنار  رازبا  ار  هراتـس   43-24- نآرق : - تسا هدش  هتفگ  هک  خـلا » ًاموُجُر - اهانلَعَج  »
تـسا مولعم  تسا  هدـش  لزان  هکم  رد  قافتا  هب  هروس  هکنیا  نوچ  میئوگب : میناوتیم  طقف  يورنیا  زا  دوشیم . ماجنا  راک  هکنیا  یک  اـجک و 

دنتفریذپ هک  يروطب  تسا  هدش  حیرشت  ناشيارب  هنوگ  نامهب  دنشیدنایم  ناطیـش  هراتـس و  زا  دوخ  هچنآ  هدوب و  هکم  بارعا  نامه  يارب 
نوچ تسین ! ای  تسا  هدیسرن  امب  هک  تسه  رگید  یبلطم  دناهدینـش  اهنآ  تسا و  هتفگ  هیآ  رهاظ  هچنآ  رب  هوالع  ایآ  و  دندرکن ، ضارتعا  و 

یلامتحا مینک و  تعانق  شرهاظ  ینعم  نامهب  هیآ  هکنیا  زا  يهدافتـسا  رد  هک  تسا  رتهب  میرادـن  تسد  رد  بلطم  نآ  رد  حیحـص  ثیدـح 
. میدادن حیضوت  ار  نآ  تسین  نانیمطا  لباق  نوچ  یلو  میتشون  باّلق  ود  نایم  همجرت  رد  هک  تسه  هلمج  هکنیا  ینعم  رد 

ملق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   68  - 270-244- نآرق -

ات 52] تایآ 1  [: 68  ] ملقلا هروس  ]

ًارجََأل ََکل  َّنِإ  َو  [ 2  ] ٍنُونجَِمب َکِّبَر  ِۀَمِعِنب  َتنَأ  ام  [ 1  ] َنوُرُطسَی ام  َو  ِمَلَقلا  َو  -1-37 ن  نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
نَع َّلَض  نَِمب  ُمَلعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  [ 6  ] ُنُوتفَملا ُمُکِّیَِأب  [ 5  ] َنوُرِصُبی َو  ُرِصُبتَسَف   168-1- نآرق [ - 4  ] ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  [ 3  ] ٍنُونمَم َریَغ 

[10  ] ٍنیِهَم ٍفّالَح  َّلُک  عُِطت  ـال  َو   228-1- نآرق [ - 9  ] َنُونِهُدیَف ُنِهدـُت  َول  اوُّدَو  [ 8  ] َنِیبِّذَـکُملا ِعُِطت  الَف  [ 7  ] َنیِدَـتهُملِاب ُمَلعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس 
ِهیَلَع یلُتت  اذِإ   187-1- نآرق [ - 14  ] َنِیَنب َو  ٍلام  اذ  َناـک  نَأ  [ 13  ] ٍمِینَز َِکلذ  َدَعب  ٍُّلتُع  [ 12  ] ٍمِیثَأ ٍدَتعُم  ِریَخِلل  ٍعاّنَم  [ 11  ] ٍمیِمَِنب ٍءاّشَم  ٍزاّمَه 

َو ال [ 17  ] َنیِِحبصُم اهَّنُمِرصََیل  اوُمَسقَأ  ذِإ  ِۀَّنَجلا  َباحـصَأ  انوََلب  امَک  مُهانوََلب  ّانِإ  [ 16  ] ِموُطرُخلا یَلَع  ُهُمِسَنَس  [ 15  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  َلاق  اُنتایآ 
ِنَأ [ 21  ] َنیِِحبـصُم اوَدانَتَف  [ 20  ] ِمیِرَّصلاَک تَحَبـصَأَف   281-1- نآرق [ - 19  ] َنوُِمئاـن مُه  َو  َکِّبَر  نِم  ٌِفئاـط  اـهیَلَع  َفاـطَف  [ 18  ] َنُونثَتسَی

َو  213-1- نآرق [ - 24  ] ٌنیِکـسِم مُکیَلَع  َموَیلا  اَهَّنَلُخدَـی  نَأ ال  [ 23  ] َنُوتَفاخَتَی مُه  َو  اوُقَلَطناَـف  [ 22  ] َنیِمِراص ُمتنُک  نِإ  مُِکثرَح  یلَع  اوُدـغا 
[28  ] َنوُحِّبَُست َول ال  مَُکل  ُلقَأ  َمل  َأ  مُهُطَسوَأ  َلاق  [ 27  ] َنُوموُرحَم ُنَحن  َلب  [ 26  ] َنوُّلاََضل ّانِإ  اُولاق  اهوَأَر  اّمَلَف  [ 25  ] َنیِرِداق ٍدرَح  یلَع  اوَدَغ 

یسَع [ 31  ] َنیِغاط اّنُک  ّانِإ  انَلیَو  ای  اُولاـق  [ 30  ] َنُومَوالَتَی ٍضَعب  یلَع  مُهُـضَعب  َلَبقَأَف   232-1- نآرق [ - 29  ] َنیِِملاظ اّنُک  ّانِإ  انِّبَر  َناحبُـس  اُولاق 
مِهِّبَر َدـنِع  َنیِقَّتُمِلل  َّنِإ  [ 33  ] َنوُمَلعَی اُوناک  َول  ُرَبکَأ  ِةَرِخآلا  ُباذََعل  َو  ُباذَـعلا  َِکلذَـک  [ 32  ] َنُوبِغار انِّبَر  یلِإ  ّانِإ  اهنِم  ًاریَخ  اَنلِدـُبی  نَأ  اـنُّبَر 

[37  ] َنوُسُردَت ِهِیف  ٌباتِک  مَُکل  مَأ  [ 36  ] َنوُمُکَحت َفیَک  مَُکل  ام  [ 35  ] َنیِمِرجُملاَک َنیِِملسُملا  ُلَعجَنَف  َأ   317-1- نآرق [ - 34  ] ِمیِعَّنلا ِتاّنَج 
َِکلِذب مُهُّیَأ  مُهلَس   269-1- نآرق [ - 39  ] َنوُمُکَحت اَمل  مَُکل  َّنِإ  ِۀَـمایِقلا  ِموَی  یلِإ  ٌۀَِـغلاب  انیَلَع  ٌنامیَأ  مَُکل  مَأ  [ 38  ] َنوُرَّیََخت اـَمل  ِهِیف  مَُکل  َّنِإ 

[42  ] َنوُعیِطَتـسَی الَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنوَعدـُی  َو  ٍقاـس  نَع  ُفَشُکی  َموَی  [ 41  ] َنِیقِداص اُوناک  نِإ  مِِهئاکَرُِـشب  اُوتأَیلَف  ُءاکَرُـش  مَُهل  مَأ  [ 40  ] ٌمیِعَز
نِم مُهُجِردَتسَنَس  ِثیِدَحلا  اَذِهب  ُبِّذَُکی  نَم  َو  ِینرَذَف  [ 43  ] َنوُِملاس مُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنوَعُدی  اُوناک  دَق  َو  ٌۀَّلِذ  مُهُقَهَرت  مُهُراصبَأ  ًۀَعِـشاخ 

ُبیَغلا ُمُهَدنِع  مَأ  [ 46  ] َنوـُلَقثُم ٍمَرغَم  نِم  مُهَف  ًارجَأ  مُُهلَئـسَت  مَأ  [ 45  ] ٌنِیتَم يِدـیَک  َّنِإ  مَُهل  ِیلمُأ  َو   401-1- نآرق [ - 44  ] َنوُمَلعَی ـال  ُثیَح 
ِءارَعلِاب َِذُبَنل  ِهِّبَر  نِم  ٌۀَمِعن  ُهَکَرادَت  نَأ  َول ال  [ 48  ] ٌموُظکَم َوُه  َو  يدان  ذِإ  ِتوُحلا  ِبِحاصَک  نُکَت  َو ال  َکِّبَر  ِمکُِحل  ِربصاَف  [ 47  ] َنُوُبتکَی مُهَف 
َرکِّذلا اوُعِمَس  اَّمل  مِهِراصبَِأب  َکَنوُِقلُزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  نِإ  َو  [ 50  ] َنیِِحلاّصلا َنِم  ُهَلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهابَتجاَف   337-1- نآرق [ - 49  ] ٌمُومذَم َوُه  َو 
ینعمب هنهادـم  زا  ُنِهدـُت » : » تاـغل ینعم  هحفـص 331 ]  ] 229-1- نآرق [ - 52  ] َنیَِملاـعِلل ٌرکِذ  ّـالِإ  َوُه  اـم  َو  [ 51  ] ٌنوـُنجََمل ُهَّنِإ  َنوـُلوُقَی  َو 
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. هدوبن اهنآ  زا  هک  هداوناخ  کیب  هتسباو  نود  ٍمِینَز » . » راتفردب تخس  ٍُّلتُع » . » مدرم يوجبیع  دایز  ٍزاّمَه » . » تسه لد  رد  هچنآ  ریغ  ندنایامن 
- نآرق -23-13- نآرق «: - میرصلا . » ندیرب مرص » . » لیف ینیب  صوصخب  و  ینیب ، موطرخ » . » نداهن تمالع  غاد و  ینعمب  مسو  زا  ُهُمِـسَنَس » »
، نتفرگ ولج  ٍدرَح »  » تسا هدـش  ورد  نآ  تعارز  هک  ینیمز  هدـش ، هدـیرب   212-199- نآرق -146-136- نآرق -121-111- نآرق -90-81
. دوشیمن ناهنپ  نآ  رد  يزیچ  هک  یئاضف  ءارعلا »  » دندیسر راکشب  اهگـس  ینعی  دیّـصلا » بالکلا  تقهر   » زا قهرت » . » ندرک يزیچ  گنهآ 

رادومن ینتشون و  دراد و  یشزرا  و   ] دنسیونیم هک  ار  هچنآ  ملقب و  دنگوس  نون ، نابرهم 1  يهدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  61-54- نآرق -
یئوخ 5 راوگرزب  4 و  يراد . تنمیب  گرزب و ]  ] يدزم یتسین 3 و  هناوید  هک  تسا  وت  راگدرورپ  تمعن  زا  دّمحم  يا  وت   2 تسا ] یندرک 

هتشگب ّقح  هار  زا  هک  دناد : رتهب  وت  يادخ  هّتبلا  راتفرگ 7  تسا و  هدید  بوشآ  امش  کی  مادک  هک  نارفاک 6  ینیب و  وت  يدوز  نیمهب  سپ 
وت 10 و اب  اهنآ  یـشاب و  یمرنب  اهنآ  اب  وت  دنراد : تسود  دـنرادنپ 9 و  غورد  ار  ّقح  هک  ربم  اهنآ  نامرف  سپ  تسا 8  هتفایهار  یک  تسا و 
زا هحفـص 332 ] ریگوـلج [  نارگید 12 و  شنزرـس  تسا و  ینیچنخـس  یپ  هتـسویپ  راوخ 11 و  تسا و  وـگغورد  هک  ربـم  نآ  ناـمرف  زین 

لاـم و نوچ  رگم  تسا 14  رابت  لـصایب و  یتشز ، همهنیا  اـب  لدتخـس و  يوخدـنت و  راـکهانگ 13  تسا و  هاوخنوزف  تسا و  يراـکوکن 
رب يدوزب   16 دراد ]! تمعن  ساپ  نینچ  و   ] تسا لصایب  نیشیپ و  ياههناسفا   15 دیوگب : دیاب  دنناوخ  شیارب  ام  تایآ  رگا  دراد  نادنزرف 

میدرک راتفرگ  نارادـغاب  هک  نآ  دـننامه  میدومزایب  نارفاک  هلمج  ام   17 هچ ] وا  رفک  یتسرداـن و  رب -  ] مـیهن ياهناـشن  یغاد و  وا  يهرهچ 
دندوبیم دنوادخ  تشونرس  يهشیدناب  هن  دننیچب 18 و  دوخ  روگنا  هاوخان  هاوخ و  دادمابب  دندرک  دای  دنگوس  دندش ] مرگرـس  هک   ] هاگنآب

هریت و ینیمز  نوچ  ناتـسب  نآ  تفرگ 20 و  ناشنوماریپ  تراگدرورپ  نامرف  هک  دـندوب  باوخب  زونه  ناریقف 19 و  یگراـچیب  رکف  هب  هن  و 
اب دندش 23 و  هناور  یگمه  و  دـینیچب ! دـیهاوخ  هویم  رگا  دیور 22  ناتـسب  هب  هاگپ  دنداد : زاوآ  ار  رگدـکی  دادـمابب  هک  دوب 21  هایگیب 

دندـید دوخ  غاـب  نوچ  دندیـسر 26 و  دوخ  دوصقمب  دنتـشادنپ : نانچ  دـنیآ 25 و  ناتغابب  ناریقف  هک  دـنکن   24 دنتفگیم : زارب  رگدـکی 
امـشب رگم  هن  تفگ : تشاد  یـشجنس  يدرخ و  ناشیا  هکنآ ز  میاهدـیدنایز 28  هرهبیب و  هک  هن  ای  میاهدرک 27  مگ  هار  هک  رگم  دـنتفگ :

رگدکی شنزرس  هاگنآ  میراکمتـس 30  ام  ام و  راگدرورپ  تسا  هدوتـس   29 دـنتفگ : وا  باوج  هب  اهنآ  دیئاتـسیمن ! ار  يادـخ  ارچ  متفگ :
يهتـسبلد ام  هچ  دشخبب  امب  نآ  زا  هب  هک  میراد  دـیما  دوخ  راگدرورپ  کنیا ز  میدرک 32  نوزف  متـس  ام  هک  ياو  يا   31 دنتفگ : دندرک و 

هب ناراـکزیهرپ  يارب  یلو  دـینادب 34  رگا  تسا  رتراوـشد  رگید  ناـهج  رازآ  هتبلا  یناـهج و  هکنیا  رازآ  تسا  نینچ  هـکنیا  میئوا 33  رهم 
دـیئوگ و اجک  زا  مینک 36  مه  دـننامب  راکهانگ  ناملـسم و  دـینک : نامگ  رگم  یـشوخ 35  زان و  اب  تسا  اهناتـسب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ 

امب راوتـسا  يدنگوس  ای   39 دـیبایب ! نآ  رد  دیدنـسپ  دوخ  هچنآ  هک  دـیناوخیم 38  نینچ  یباـتک  زا  رگم   37 دـینک ! يرواد  نینچ  هنوگچ 
! تسا دنگوس  هکنیا  ماجنا  هب  مدقـشیپ  ناشمادک  سرپب : نارفاک  هکنیا  زا  دّمحم  يا  دیهد 40  نامرف  دیهاوخ  هچنآ  زیخاتـسرب  ات  هک  دیراد 

دنوش هدجسب  راداو  دشک  الابب  یتخس  هک  يزور  دنرایب 42  هحفص 333 ] ار [  اهنآ  دنیوگتسار  رگا  دنراد ! ام  راک  رد  يزابنا  دوخ  ای ز   41
تسردنت هک  دندرک  ناشهدجسب  نامرف  زور  نآب  هچ  هدش  ناشریگارف  يراوخ  هک  تسا  هتشه  ورف  ناشاهمـشچ  دنرادن 43 و  نآ  ناوت  هک 

هکنانچ میوش  ناشراک  ردنا  تسد  يدوزب  هک  دنرامـش  غورد  نآرق  هکنیا  هک  اهنآ  راذگ و  ارم  دّـمحم  يا  سپ  دندربن 44  نامرف  دندوب و 
دّمحم يا  رگم  درادن 46  رذگب  تسا و  راوتـسا  ناميرگهراچ  یلو  میراذگ  ناشدوخب  یکدـنا  هچرگ  دنراتفرگ 45  اجک  دـننادن ز  دوخ 

نآ زا  دــنراد و  وـلجب  يزیچ  یناـهن  بـیغ و  اـی ز  47 و  دـنریذپیمن ] تنخـس  هک   ] دـناهدنامب نآ  ینیگنـسب  یهاوـخ و  نارفاـک  يدزم ز 
زاوآ ار  ام  دوب و  كانهودنا  هک  شابم  یهام  مدـمه  سنوی  شاب و  ابیکـش  دوخ  راگدرورپ  يروادـب  وت  سپ  دناهدوسآ 48  هک  دنسیونیم 

هـک ز دوـب  وا  راـگدرورپ  هـّتبلا  50 و  دوـب . شراـک  شنزرـس  راـتفرگ  هداـتفا  يراـنکب  دیـسریم  واـب  تراـگدرورپ  رهم  هن  رگ  49 و  دادیم .
دننازغلب و اج  ار ز  وت  دوخ  مشچب  دـنهاوخ  هک  دوب  نانچ  دنونـش  نآرق  هک  نارفاک  هکنیا  دومن 51  شناگتـسیاش  درک و ز  ادج  شنارگید 

نیرّـسفم رتشیب  لوقب  فشک : نیرّـسفم : نخـس  دـشابن . نایناهج  يروآدای  يارب  زج  هکنیا  اب   52 دـناوخ ] نآرق  هک   ] دوب هناوید  وا  دـنیوگ 
َو  » ات سپ  نآ  زا  تسا و  هدمآ  هّکم  هب  ِموُطرُخلا » یَلَع  ُهُمِـسَنَس   » ات لوا  زا  دناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  تسا . هدـش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1782 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هدـش لزاـن  هّکمب  َنُوُبتکَی » مُهَف   » اـت دـعب  نآ  زا  -207-238 و  نآرق -161-129- نآرق . - تسا هدمآ  هنیدـمب  خـلا » ُرَبکَأ - ِةَرِخآلا  ُباذََـعل 
هیآ ود  هاجنپ و  نیرّـسفم  قاّفتاب  تسا و  هدش  لزان  هکمب  هروس  يهّیقب  هدـش و  لزان  هنیدـمب  َنیِِحلاّصلا » َنِم  ُهَلَعَجَف   » ات دـعب  تایآ  و  تسا .

-1 تسا : فـالتخا  فرح  هکنیا  رد  يربـط : ن » . » دـنمانیم مه  ن »  » هروس ار  هروس  هکنیا  عمجم :  122-89- نآرق -43-23- نآرق . - تسا
ناـمحر فورح  زا  یفرح  دوصقم  تسا 2 - یهاـم  ینعمب  نون  نوـچ  تسا  وا  تشپ  رب  ناـهج  هک   5-1- نآرق . - تسا یهاـم  نآ  دوصقم 

تاود نون  زا  دوصقم  دناهتفگ : يرصب  نسح  هداتق و  دنتسه 3 - ُنمحَّرلا »  » هعّطقم فورح  ن »  » و مح »  » و رلا » : » تفگ ساّبع  نبإ  هک  تسا 
هدرک لقن  شردپ  زا  هرق  نب  ۀـیواعم  تسا 4 - هحفص 334 ]  ] 173-161- نآرق -147-143- نآرق -140-135- نآرق -132-127- نآرق -

ن» : » تسا هتفگ  بهو  نـبإ  دوشیم 5 - هتـشون  نآ  رد  تسا  یندـش  زیخاتـسرب  اـت  هچنآ  ره  هک  تسا  یحول  ن » : » دوـمرف ربـمغیپ  هک  تسا 
رد هک  تسا  هعّطقم  فورح  زا  یکی  - 7 191-187- نآرق -80-76- نآرق . - تسا هروس  مسا  تسا 6 - هدرک  دای  ادخ  هک  تسا  يدنگوس 
هک تسا  یهام  نون  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : تسا . نتفگ  لباق  زین  هکنیا  رد  دـش  هتفگ  اهنآ  رد  هچنآ  تسا و  هدـش  هدروآ  اـههروس  لّوا 

دنتفا بآب  رگا  یکاخ  تاناویح  هکنانچ  دریمب  دتفا  نوریب  بآ  زا  نوچ  هک  تسا  يدـنوادخ  تقلخ  بیاجع  زا  دـنکیم و  یگدـنز  ایردـب 
ینعمب تسا  نکمم  مدرم و  یگدنـسیون  راـک  هب  دـنگوس  ینعی  دـشاب  يردـصم  اـم »  » تسا نـکمم  حوـتفلا : وـبا   1 َنوُرُطـسَی » ام  . » دنریمب

هکنیا وت  هب  دنوادخ  یکین  زا  ینعی  - 1 عمجم :  2 ٍنُونجَِمب » َکِّبَر  ِۀَمِعِنب  َتنَأ  ام   » 17-1- نآرق . - اهنآ هتشونب  دنگوس  ینعی  دشاب  لوصوم 
تـسا هداد  وتب  ادخ  هک  تمکح  لقع و  تمعن  اب  یتسین 3 - هناوید  وت  هّلل  دمحلا  دنیوگب  هک  تسا  نآ  دـننامب  یتسین 2 - هناوید  هک  تسا 

-321- نآرق -43-1- نآرق . - یتسه هناوید  وت  ینعی  ٌنُونجََمل » َکَّنِإ   » ربمغیپ هب  تسا  بارعا  يهتفگ  ربارب  رد  هلمج  هکنیا  یتـسین و  هناوید 
يارب ءاب  دـناهتفگ : یـضعب  اهتمعن . يهمه  رب  تسا  یـشیاتس  ياجب  هلمج  هکنیا  هک  راگدرورپ  تمعنب  تسین  وت  رد  یگناوید  فشک :  343

رد وت  یئابیکش  يارب  دّمحم  يا  ینعی  يربط :  3 ٍنُونمَم » َریَغ  . » یتسین هناوید  وت  هک  تراگدرورپ  ياههدیـشخب  هب  دنگوس  ینعی  تسا : مسق 
-1- نآرق . - دنراذگیمن وت  باسحب  ینعی  تسا : هتفگ  دهاجم  دوشیم . هدیرب  عطق و  هن  دوشیم و  مک  هن  هک  تسا  يدزم  نیکرـشم  ربارب 

ینعی يربط :  4 ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  . » دوب دهاوخن  وت  رب  دزم  نآ  ربارب  رد  یـشورف  دوخ  ّتنم و  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  18
وچ ینعی  دناهتفگ : نیرّسفم  تسا ، هدرک  بّدؤم  ار  وا  مالسا  بداب  هک  دراد  نآرق  هحفص 335 ]  ] 36-1- نآرق  - نوچ يراد  گرزب  یبدا 

تسا و هدش  هتفگ  نونمؤملا  حـلفا  دـق  يهروس  لّوا  تیآ  هد  رد  هک  دوب  نامه  ربمغیپ  قلخ  تفگ : هشیاع  نایبت : دراد . نآرق  مالـسا و  نید 
رد لد  فک و  یگداشگ  تقیقح و  ّقح و  رب  یئابیکش  میرک  قلخ  سپ  دوش  تداع  يوخ و  هک  يروجب  تسا  يراک  رب  شور  قلخ  ینعم 

يرگید نآ  سپ  زا  دوتـس  میظع  قلخب  ادخ  ار  سک  ره  تشذگ و  يرابدرب و  یمرن و  ارادم و  درخ و  لقع و  بجومب  اهراک  ماجنا  لام و 
رد وا  لد  درک و  راتفر  شوخ  يوخب  مدرم  اب  هک  دناهدیمان  مان  نیاب  ار  ص ]  ] ربمغیپ يور  هکنیا  زا  دناهتفگ : عمجم : درادن . رّوصت  یشیاتس 

ترـضح نآ  رد  قالخا  مراکم  يراوگرزب و  ياهیوخ  يهمه  نوچ  دـناهتفگ : و  دوب . ّقح  اب  شنطاب  قلخ و  اب  شرهاـظ  دوبن و  اـهنآ  ناـیم 
رد يربـط :  6 ُنُوتفَملا » ُمُکِّیَأـِب  «. » قـالخالا مراـکم  مّمتـأل  تثعب  : » دومرف دوخ  هکناـنچ  دـندرک . باـطخ  هنوـگ  هکنیا  هب  ار  وا  دوـب  مهارف 

دوشیم 2- هدید  هناوید  نونجم و  اهنآ  امـش و  يهتـسد  ود  زا  کی  مادک  رد  هک  دینیبب  يدوزب  ینعی  تسا 1 - فالتخا  نوتفم  زا  دوصقم 
هداتق تسا 3 - امـش  زا  کیمادک  رد  یگناوید  ینعی   27-1- نآرق : - تسا هتفگ  كاّحـض  تسا و  یگناوید  هنتف و  ینعمب  نوـتفم  يهملک 

5 خلا » ُنِهُدت - َول  اوُّدَو   » 131-117- نآرق . - دوشیمن ینعم  تسا و  دیاز  ُمُکِّیَِأب »  » ياب تسا و  ناطیش  امش  زا  کیمادک  ینعی  تسا : هتفگ 
هک یشاب  اهنآ  لثم  دنهاوخیم  - 1 هدش : ینعم  دنچ  دندناوخیم و  دوخ  نیدب  ار  ربمغیپ  هک  دـش  لزان  یئاهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا 
وت دنشاب 3 - رفاک  مه  اهنآ  یشاب و  رفاک  وت  دنهاوخیم  - 2 22-1- نآرق . - دننک راتفر  یمرنب  وت  اب  زین  اهنآ  ینک و  راتفر  یمرنب  اهنآ  اب  وت 
نید راک  رد  هک  وت  اب  اـهنآ  ینک و  هعناـصم  اـهنآ  اـب  نید  رد  وت 5 - اب  اهنآ  يزاسب  ناـشیا  اـب  وت  دـنهد 4 - هزاجا  مه  اهنآ  ات  یهد  هزاـجا 

هحفص 336] یئور [  ود  قافنب و  رگدکی  اب  ینعی  تفگ : ملـسا  نب  دیز  دیهدب 6 - رگدکیب  هوشر  دیهدب و  رگدکی  ضرقب  نان  حالطـصاب 
هک ناوتان  نآ  ینعی  يربط :  10 ٍنیِهَم » ٍفاّلَح  َّلُک  عُِطت  ال  . » دننکن یتخـس  وت  اب  اهنآ  اهنآ و  اب  وت  ینعی  دـینک  راتفر  هبراقمب  دینک 7 - راتفر 
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مک درخ  دـنکیم و  دای  دایز  دـنگوس  هکنآ  ینعی  عمجم :  37-1- نآرق . - نکم شوگ  شنخـس  ربم و  شنامرف  دنکیم  دای  دنگوس  رایـسب 
ات داد  ناشن  هیامرس  لام و  ربمغیپ  هب  هک  تسا  هریغم  نب  دیلو  دوصقم  تسا : هتفگ  لتاقم  تسا . وگغورد  ای  تسا و  هراچیب  راوخ و  ای  دراد 

هبیتـق نبإ  تسا . ثوغی  دـبع  نب  دوـسا  هتفگ : دـهاجم  تسا . قیرـش  نب  سنخا  دوـصقم  تسا : هتفگ  ءاـطع  درادرب . نید  زا  تسد  دریگب و 
: يربط  13 خلا » ٍُّلتُع - . » دشاب هدش  هدرک  دای  تشز  فاصوا  نیاب  هریغم  نب  دیلو  هزادـناب  نآرق  رد  هک  مرادـن  غارـس  ار  یـسک  تسا : هتفگ 

نوـچ وـلگ  ریز  رد  ینعی  تسا : هتفگ  يرگید  هدـش و  اـهنآ  هب  هتـسباو  تسین و  یمدرم  زا  هکنآ  مینز  و  نود . رفاـک و  تخـس و  رگمتس و 
زین و  رازآ ، ترارـشب و  تـسا  روهـشم  هـکنآ   10-1- نآرق : - دـناهتفگ و  تسا . وا  يهناـشن  هک  دراد  يداـیز  یتشوگ  اهدنفـسوگ  یـضعب 

دناهدناوخ هزمه  ود  اب  نإأ  - 1 تسا : ینعم  تئارق و  فـالتخا  هلمج  هکنیا  رد  يربط :  14 خلا » َناک - نَأ  . » تسا راکمتـس  هکنآ  دناهتفگ :
ایآ - 2 درامشب ! هنهک  ياههناسفا  ار  نآرق  تایآ  دیاب  دوب  دنزرف  هیامرس و  ياراد  دراد  تشز  فاصوا  نینچ  هک  سک  هکنیا  رگا  ایآ  ینعی 
مّود ینعمب  تسا و  وا  دوخ  شنزرـس  لّوا  ینعمب  سپ  يرب ! وا  نامرف  دیاب  وت  دوب  هیامرـس  دنزرف و  ياراد  اهیتشز  هکنیا  اب  سک  نینچ  رگا 

ار فاصوا  نآ  اـب  سک  نآ  دوشیم : نینچ  ینعم  دـناهدناوخ و  حوتفم  يهزمه  کـی  اـب  نا  دـشاب 3 - وا  ربنامرف  هک  تسا  یـسک  شنزرس 
وا تعاـطا  بجوم  مدآ  روـجنیا  دـنزرف  لاـم و  ینعی  تسا  تعاـطا  ّتلع  ياـجب  هلمج  هکنیا  تسا و  دـنزرف  لاـم و  ياراد  هک  ربـم  ناـمرف 

هحفص فیاط [ . رد  یغاب  هرقن و  لاقثم  رازه  هن  تشاد و  رسپ  هدزاود  ای  هد  هریغم  نب  دیلو  هک  تسا  لقن  فشک :  12-1- نآرق . - دوشیمن
رب يریـشمش  ردب  زور  رد  میراذگ و  هناشن  وا  ینیب  رب  ریـشمش  اب  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  حوتفلا : وبا   16 ِموُطرُخلا » یَلَع  ُهُمِسَنَس  [ » 337

دوـشن 3- ادـج  یمدآ  زا  هک  غاد  لـثم  دوـشن  هدوـسآ  وا  زا  زگره  هک  مـینک  یگنن  راـتفرگ  ار  وا  دش 2 - وا  يهناشن  هک  دیـسر  دـیلو  ینیب 
دننادـب سک  همه  مینک و  نشور  ار  وا  لاح  ناـنچ  میهنب 5 - غاد  وا  ینیبـب  دنـسانشب 4 - هناشن  نادـب  ار  وا  ات  مینک  هایـس  ار  شیور  تمایقب 
تازاجم ار  وا  يراوخبارش  رب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  بارش  ینعم  هب  موطرخ  تسین 6 - هدیشوپ  سک  زا  هک  ینیب  يور  غاد  دننام 
رادهناشن ار  ناراوخبارش  نت  ياههراپ  يدوزب  تسا : هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  یجیهال : ریسفت   33-1- نآرق . - مینزیم ّدح  مینکیم و 

نوچ دوش ، مدرم  مشچ  رد  هیامیب  راوخ و  ات  میهنیم  وا  نت  ياههراپ  نیرتفیرـش  رب  یغاد  يدوزب  ینعی  ررّدلا : تاینتقم  مینک . ناشراک  رب 
هیاـنک ار  ینیب  شزرا  يراوـگرزب و  ياـجب  يور  هکنیا  زا  نآ  يرادوـمن  يارب  تسا  یمدآ  وـضع  نـیرترب  تـسا  ینیب  ینعمب  هـک  موـطرخ 

ار كوخ  لـیف و  ینیب  نوچ  تسا  وا  ندرمـش  زیچاـن  يارب  فنا  ياـجب  موطرخ  يهملک  و  نینرعلا » خـماش   » دـنیوگیم هکناـنچ  دـناهدروآ 
- ِۀَّنَجلا َباحصَأ  انوََلب  امَک  . » تسا هدش  هتفگ  شموطرخ  وا  ینیب  ياجب  هک  تسا  هدش  هدرمـش  ناویح  دننامه  سک  نآ  دنیوگیم  موطرخ 
33-1- نآرق . - درکیم دـنمهرهب  نآ  زا  ار  ارقف  تشاد و  یغاب  اهنآ  ردـپ  هک  یـشبح  تسا  یمدرم  دوصقم  تفگ : همرکع  يربط :  17 خلا »

يریقف هک  مینیچیم  ار  هویم  میوریم و  دوز  حبـص  اـم  درکیم و  شخب  ار  نآ  هک  دوـب  ربـخیب  اـم  ردـپ  دـنتفگ : وا  ياـههچب  درمب  نوـچ 
يهرهب لاس  همه  دوب و  تعارز  امرخ و  تخرد  هک  تشاد  يدابآ  ءاعنـص  کیدزنب  فیقث  يهلیبق  زا  يدرم  تسا : لقن  رخف : دوشن . رادربخ 

يزیچ مینیچیم و  دوخ  يهویم  دنتفگیم : نیقی  عطق و  روطب  ینعی  يربط :  18 َنُونثَتسَی » َو ال  . » خلا درم - نوچ  دادیم و  ارقفب  نآ  زا  ناوارف 
رگا هّللا  ءاشنا  دنتفگیمن : دـندرکیمن و  هحفص 338 ]  ] 21-1- نآرق  - نامگ راـک  رد  رگم  رگا و  دنتـسنادیمن و  دوخ  راـک  ریگولج  ار 

: تسا هتفگ  ناّیح  وبا  تاینتقم : دـندادیمن . يزیچ  اـهنآب  دـندرکیمن و  ادـج  ریقف  ّقح  ینعی  تفگ : همرکع  مینیچیم . هویم  دـهاوخب  ادـخ 
ینثتسم هک  ای   || ریمض  زا  دنتفگن  انثتـسا  هکلب  هاشیلع : یفـص  ریـسفت  دنناسرن . هرهب  ناگراچیب  هب  هک  دنتـشگیمن  رب  دوخ  گنهآ  ینعی ز 

دوش ناک  دیاب  هکلب   || تفگب  يراک  نامه  انثتسا  تسین  لادج  ثحبیب و  تسا  انثتسا  طرش   || لانم  زا  نیکاسم  ّقح  نداد  ریقف  لام  دشن 
کـی ز ره  هک  تسا  زور  بش و  ینعمب  نامیرـص  نوچ  - 1 تسا : هدش  ینعم  روج  دـنچ  عمجم :  20 ِمیِرَّصلاَک » تَحَبـصَأَف   » تفج لعف  اب 

يهمه هک  اـیوگ  ینعی  هـتفگ : یئاـّبج  دوـب 2 - هدـش  هریت  بش  نوـچ  ناتـسب  نآ  هک  تسا  هـکنیا  هـلمج  ینعم  سپ  دوـشیم  ادـج  يرگید 
زا هک  دوب  گیر  يهعطق  دننام  دوبن 4 - نآ  رد  يریخ  هرهب و  هک  دوب  هدش  هدـنک  نآ  زا  یبوخ  ریخ و  ره  دوب 3 - هدش  هدنک  نآ  ياههویم 
نآ دادـمابب  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هایـس  رتسکاخ  همیزخ  تغلب  میرـص  دوب 5 - هدـنامن  نآ  رد  يدابآ  زا  يرثا  هدـش و  ادـج  يرازگیر 
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ریگولج نیگمـشخ و  ناوتیم  دنتـشاد : نامگ  ینعی  - 1 رخف :  25 َنیِرِداـق » ٍدرَح  یلَع   » 28-1- نآرق . - دوب هدش  هایـس  رتسکاخ  وچ  ناتـسب 
تسا 3- هدش  ینعم  باتـش  گنهآ و  درح  نوچ  دنهدن  ریقف  هب  دننیچب و  هویم  هک  دنـسرب  دوخ  دوصقمب  يدنت  باتـش و  اب  دنشاب 2 - ارقف 

یـشکهشقن يریگهزادـنا و  ای  دـندش . هناور  دنتـسنادیم  ریقف  ندرک  مورحم  هویم و  ندـیچرب  ياناوت  ار  دوخ  هک  گنهآ  دـصق و  نآب  ینعی 
تردق زا  ای  دشاب  ّقتشم  هزادنا  ردق و  زا  َنیِرِداق »  » يهملک هک  تسا  ور  نآ  زا  ینعم  ود  هکنیا  دنهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  دصقم  هک  دنتـشاد 

تـفگیم و نخـس  رتهدیجنــس  دوـب و  رتـهب  نارگید  زا  هـکنآ  فـشک :  28 مُهُطَـسوَأ » َلاـق   » 464-452- نآرق -25-1- نآرق . - یئاـناوت و 
َول ال . » دوب نارگیدـب  تبـسن  طّـسوتم  ّنس  رد  دوب 3 - رتلداـع  دوب 2 - رتلـقاع  - 1 عمجم : هحفـص 339 ]  ] 20-1- نآرق . - دوب رتکچوک 
: تفگ حلاص  وبا  دینکیم 2 - دای  دوخ  يهدـنیآ  راک  رب  دـنگوس  يریلد  نیاب  دـینکیمن و  انثتـسا  ارچ  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   28 َنوُحِّبَُست »

دیدشت اب  عمجم :  32 اَنلِدُبی »  » 23-1- نآرق ! - دیدرکن رافغتـسا  ارچ  - 4 دیدرکن ! رکـش  ارچ  ینعی  دوب 3 - هّللا  ناحبس  نتفگ  نامه  انثتـسا 
همرکع دوـشیم . رادوـمن  یتخـس  میب و  هک  يزور  ینعی  عـمجم :  42 ٍقاـس » نَع  ُفَشُکی  َموَـی   » 12-1- نآرق . - دـناهدناوخ زین  لدـبی »  » لاد

ار رعـش  هکنیا  رگم  تسا . برع  ناوـید  رتـفد و  رعـش  هک  دـیئوجب  رعـش  رد  ار  نآ  ینعم  تفگ : دندیـسرپ . ساـّبع  نبإ  زا  ار  هـکنیا  تـفگ :
ناسنا نوچ  تسا : هتفگ  یبیتق  دـناسر . یتخـس  هودـنا و  زورب  ار  ام  گنج  ینعی  قاس  یلع  اـنب  برحلا  تماـق  -1-29 و  نآرق : - دیاهدینشن

رد شـشوک  يراتفرگ و  زا  تسا  هیانک  هلمج  هکنیا  دـنک  شـشوک  دـناوتب  هک  دـشکیم  الاب  هماج  دـنزیم و  رمکب  نماد  راوشد  راـک  يارب 
یگدزباتـش و يارب  میدرک  شینادـنز  یهاـم  مکـش  رد  هک  شاـبم  سنوی  نوـچ  ینعی  يربـط :  48 ِتوُحلا » ِبِحاـصَک  نُکَت  ـال  َو  . » یئاـهر

رازآ راتفرگ  سنوی  دننامب  هک  درادـن  زاب  تراک  ار ز  وت  بارعا  بیذـکت  رازآ و  رب و  راکب  دوخ  راگدرورپ  نامرف  وت  سپ  وا . یکانمـشخ 
راظتنا رد  هک  شابم  یهام  مدمه  دننام  روج : هکنیا  هب  تسا  يریدـقت  فذـح و  هلمج  هکنیا  رد  نایبت :  34-1- نآرق . - يوش تراگدرورپ 

یهام مکـش  رد  درک و  شـشنزرس  دنوادخ  تشگزاب و  دیـسر  نایاپب  اهنآ  رازآ  نارود  نوچ  تفر و  ناشنایم  زا  باتـشب  دوب و  اهنآ  رازآ 
- نآرق . - تسا دـیدشت  اب  نا »  » زا فّفخم  نا »  » يهملک عمجم :  51 َکَنوُِقلُزَیل » اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  نِإ  . » درب هانپ  ادخب  وا  درک و  شینادـنز 

دندوب یمشچ  روشب  فورعم  دسا  ینب  زا  یهورگ  دننک و  مشچب  ار  ربمغیپ  دنتساوخ  نارفاک  هک  دوب  نآ  يارب  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا   50-1
ار وا  يورنیا  زا  دشیم و  دوبان  هک  تشادن  رذگب  دمآیم  بوخ  وا  مشچب  تسیرگنیم و  هحفص 340 ] هچ [  ره  هب  هک  اهنآ  نایم  يدرم  و 
وا مشچب  تشذـگیم و  وا  ولج  زا  یئاپ  راهچ  رگا  درکیم و  الاب  همیخ  نماد  دـشیم  گنت  شلد  رگا  دور و  نوریب  همیخ  زا  دنتـشاذگیمن 
وا دسرب . ترضح  نآب  وا  مشچ  دیاش  دنیبب  ار  ربمغیپ  دورب  هک  دنتساوخ  وا  زا  شیرق  تفگ : یبلک  داتفایم . نیمز  رب  ناویح  دمآیم  شوخ 
ناک دـق  دـناوخ : ار  رعـش  هکنیا  تسا و  هدرک  رثا  شمـشچ  درک  نیقی  دـناوخیم و  نآرق  هک  یتقو  درک  هاگن  ترـضح  نآـب  یتّدـم  تفر و 
ياقآ هک  مراد  نامگ  نم  یلو  یتسه  اقآ  هک  تسا  هکنیا  وت  مدرم  ناـمگ  ینعی  نویعم  دّیـس  کـّنا  لاـخا  || و  ادّیـس  کنوبـسحی  کـموق 

دوب کیدزن  هّتبلا  ینعی  تسا  دـیدشت  اب  ّنا  فّفخم  نا »  » يهملک و  دـنام . ملاس  ربمغیپ  دـش و  لزان  ماگنه  نآب  هیآ  هکنیا  یتسه . هدز  مشچ 
هلمج هکنیا  دناهدناوخ و  زین  کنوقهزی  تسا و  ینعم  کیب  ود  ره  دشاب و  قلزا  ای  قلز  زا  هک  نآ  ّمض  ءای و  حـتف  اب  دـسر و  وتب  ناشمشچ 

و تسا . هیآ  هکنیا  ندناوخ  هدز  مشچ  يوراد  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  و  تسا . رگدکی  هب  کیدزن  همه  تسا و  هدش  ینعم  روج  نیدنچ 
هّتبلا دـناهدرک : ینعم  نینچ  ار  هیآ  تسین  نکمم  ندز  مشچ  دـناهتفگ : هک  یئاـهنآ  دـناهدرک و  فـالتخا  هکنیا  یتـسرد  رد  مـالک  ياـملع 
رظنب يزیچ  میتفگ  اههروس  زاـغآ  فورح  رگید  يارب  هچنآ  زج  ن »  » فرح رد  - 1 ام : نخس  دنرگنب . ینمـشد  مشچ  اب  وتب  هک  دوب  کیدزن 

یتسرد و هار  چیه  هک  تسا  یسک  يور  نخس  هنیمز  هک  ِموُطرُخلا » عُِطت -...  ال   » مهدزناش ات  مشش  تیآ  زا  - 2 29-25- نآرق . - دسریمن
وا گنن  هک  دشیم  فیـصوت  روآتریح  ياههلمج  نینچ  هب  دـیاب  سک  نانچ  يارب  زور  نآ  هّتبلا  تسا  هدوبن  نآ  یپ  رد  هتـشادنپن و  یتسار 

ندرک دای  دنگوس  لوگ  هک  تسا  یئامنهار  ناهج  هشیمه  رد  مدرم  يارب  مه  دنیوجب و  تسرد  تسار و  هار  دنریگ و  دنپ  نارگید  دنامب و 
64-52- نآرق -44-36- نآرق  - ره رد  درم  نآ  ریظن  مه  زورما  هکنانچ  دنروخن  ار  نیچ  نخس  يوخدب و  لد و  دب  مدرم  نتشاد  هیامرـس  و 

دننزیم لوگ  ار  مدرم  دمآ  شوخ  ّقلمت و  اب  یهاگ  یئوخ و  دـنت  ای  دـنگوس و  اب  هک  دروخیم  مشچب  ینامزاس  ّتیعمج و  هحفص 341 ] ] 
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مدرم تشذگرـس  لقن  َنوُمَلعَی » اُوناک  مُهانوََلب -...  ّانِإ   » موس یـس و  اـت  مهدـفه  تیآ  زا  - 3 دـنرادیمن . رب  یتسرد  یتسارب و  ماگ  کـی  و 
دنوادخ نامرف  هک  تیآ 19 و 20  دافم  ایآ  و  دوشن . رارکت  راـتفر  نآ  هدـنیآ  رد  دوش و  هتفرگ  دـنپ  هتـشذگ  زا  اـت  تسا  رظن  هتوک  تفز و 

-64- نآرق -56-38- نآرق ! - هن ای  تسا  هدش  رارکت  ياهثداح  نینچ  هتشاد و  يدننامه  تسا و  هدوب  هنوگچ  درک  دوبان  تفرگ و  ار  ناتسب 
يدـنزگ رتـمک  دناهدیـسر و  دوـصقمب  هشقن  رکف و  نیمه  اـب  دـناهدوب  یناـمدرم  ناراـگزورب  هک  تسا  یتفگـش  زا  شـسرپ  هکنیا  هّتبلا   83

دوبان تسین و  یگراـبکی  دـناهدش و  ناـمگیب  یناـهگان و  ثداوح  راـتفرگ  دـناهدوب و  مه  یمدرم  هک  تسین  ّکـش  ياـج  یلو  دـناهدیدن .
هکنانچ تسا  هدرک  رتهب  ای  هدنادرگرب و  ار  اهنآ  هرابود  راگزور  شدرگ  دناهدش و و  راتفرگ  هک  دناهدوب  مه  یمّوس  يهتـسد  و  دناهتـشگ .

ناهج يهشوگ  ره  رد  رازاـب  لوزن  دوعـص و  لّوحت  یناریو ، گـنج ، لیـس ، هلزلز ، ندـش ، قرغ  و  نتخوس ، ثداوح  نارازه  يزور  ره  رد 
ثداوح هکنیا  زا  کی  ره  و  دنوشیم . دنمهرهب  اهنیا  زا  هک  ناسک  رایسب  هچ  دنکیم و  دوبان  ار  رفن  نارازه  اهنآ  مادک  ره  هک  دوشیم  رادیدپ 

هدوب راظتنا  فـالخ  رب  راوگاـن و  اهرادـغاب  نآ  تشذگرـس  نوچ  و  دراد . ياهشیدـنا  درخ و  هکنآ  يارب  تسا  يدـنپ  تسا و  یتربع  دوخ 
ادـیپ یئاـج  رد  تبون  کـی  ناـیلاسب  هک  ثداوح  نینچ  تسا : هدـش  يروآداـی  دـندوب  هدینـش  اـی  دناهتـشاد  ربخ  نآ  زا  هک  بارعا  هب  تسا 
لوگ دیـشاب و  ربخ  اب  دوخ  زا  سپ  دـینک  يریگولج  ینیب و  شیپ  ار  نآ  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  یتشونرـس  یتردـقب و  هتـسباو  دوشیم 

یتخـس و نینچ  مه  راکتـسرد  نمؤم  يارب  تسا  نکمم  هچرگا  دـیوشن و  اهنآ  دـننام  ات  دیـشاب  ربنامرف  دـیروخن و  دوخ  یئاـناوت  یئاراد و 
راداو ار  نارگید  مدرمب ، يراـکوکن  يوـخ  لّوا - دـنراد : يراگتــسر  هار  ود  اـهنآ  ربارب  رد  یلو  دوـش  ادـیپ  نآ  زا  رتدــب  اـی  یگراـچیب و 

 ] بلج بجوم  دراد و  يونعم  رثا  دوخ  سک  نینچ  زا  هدـید  ناـسحا  مدرم  سوـسفا  هّجوـت و  هک  هوـالعب  دـنکیم  وا  يرواـی  يزوسلدـب و 
مارآ راوتـسا و  لد  رد  تسا  هدوسآ  مدرم  شدوخ و  شنزرـس  زا  هکنیا  اب  سک  نینچ  مّود - دوشیم . وا  يارب  حالـص  ریخ و  هحفص 342 ]

تقیقح و رد  هدیسر  واب  دیآیمن  دیدپ  هتـسیاش  یـشوخ و  زج  هک  راگدیرفآ  زا  هچنآ  تسا و  هدرکن  یهاتوک  دوخ  يهفیظو  رد  هک  تسا 
هیلع ّیلع  ياعد  رد  هکنانچ  تسا  ّقح  ياضرب  یـضار  لدشوخ و  هشیمه  تسا و  يدوبان  یبارخ و  نیمه  رد  شریخ  تسا و  وا  دوسب  عقاو 

هک ُداکَی » نِإ  َو   » يهلمج تیآ 51  - 4 رادب . ملدشوخ  متشون  رس  ینعی ز  یل » تمسق  امب  شیعلا  نم  ینّضر  و   » تسا داّجس  ماما  مالّـسلا و 
مخز و مشچ  وداج و  بارعا  دشاب : هکنیا  دوصقم  دیاش  مخز  مشچ  زا  يریگولج  يارب  تسا  روهـشم  ّصاوخ  ّماوع و  دزن  رثن و  رعـش و  رد 

دوب نیقی  اهنآ  رظن  رد  دننز و  مشچ  ار  ربمغیپ  دنتساوخ  اهنآ  دش  لقن  حوتفلا  وبا  زا  هکنانچ  يورنیا  زا  دنتشاد  بیجع  بیرغ و  لامعا  رگد 
ار وت  نارفاک  داقتعاب  دوب  کیدزن  هّتبلا  هک  دش  مالعا  ترضح  نآب  هیآ  نیاب  دروآیم  رد  ياپ  ار ز  ترضح  نآ  مشچدب  درم  نآ  مشچ  هک 
هب رگا  هک  دـشاب  نینچ  مدرم  ياهراـپ  یناور  ّتیـصاخ  تسا  نکمم  زین  و  درکن . رثا  هکناـنچ  دوـب  لـطاب  ياهدـیقع  هکنیا  یلو  دـننز  مشچ 

37-21- نآرق . - تسا لکشم  نآ  تابثا  یلو  دوش  رادومن  نآ  رد  ناشمشچ  زا  يرثا  دنتسیرگن  یتفگشب  يزیچ 

هقاحلا هروس 

هراشا

هحفص 343] میحّرلا [  نمحّرلا  هّللا  مسب   69  - 270-244- نآرق -

ات 52] تایآ 1  [: 69  ] ۀقاحلا هروس  ]

ٌداع َو  ُدوُمَث  َتبَّذَـک  [ 3  ] ُۀَّقاَحلا اَـم  َكاردَأ  اـم  َو  [ 2  ] ُۀَّقاَحلا اَـم  [ 1  ] ُۀَّقاَـحلا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   270-244- نآرق -
َۀَِینامَث َو  ٍلاَیل  َعبَس  مِهیَلَع  اهَرَّخَس  [ 6  ] ٍۀَِیتاع ٍرَـصرَص  ٍحیِِرب  اوُِکلهُأَف  ٌداع  اّمَأ  َو  [ 5  ] ِۀَیِغاّطلِاب اوُِکلهُأَف  ُدوُمَث  اّمَأَف   110-1- نآرق [ - 4  ] ِۀَعِراقلِاب

ُتاکِفَتؤُملا َو  ُهَلبَق  نَم  َو  ُنوَعِرف  َءاـج  َو  [ 8  ] ٍۀَِـیقاب نِم  مَُهل  يَرت  لَهَف  [ 7  ] ٍۀَـیِواخ ٍلَخن  ُزاجعَأ  مُهَّنَأَک  یعرَـص  اهِیف  َموَقلا  يَرَتَف  ًاموُسُح  ٍماّیَأ 
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مَُکل اهَلَعجَِنل  [ 11  ] ِۀَـیِراجلا ِیف  مُکانلَمَح  ُءاملا  یَغَط  اَّمل  ّانِإ  [ 10  ] ًۀَِیبار ًةَذخَأ  مُهَذَـخَأَف  مِهِّبَر  َلوُسَر  اوَصَعَف   347-1- نآرق [ - 9  ] ِۀَئِطاخلِاب
-1- نآرق [ - 14  ] ًةَدِـحاو ًۀَّکَد  اتَّکُدَـف  ُلابِجلا  َو  ُضرَألا  ِتَلِمُح  َو  [ 13  ] ٌةَدِحاو ٌۀَخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف  [ 12  ] ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکذـَت 

ٍِذئَموَی مُهَقوَف  َکِّبَر  َشرَع  ُلِـمحَی  َو  اـِهئاجرَأ  یلَع  ُکَـلَملا  َو  [ 16  ] ٌۀَیِهاو ٍذـِئَموَی  َیِهَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَـشنا  َو  [ 15  ] ُۀَِعقاولا ِتَعَقَو  ٍذـِئَموَیَف   302
یِّنِإ  328-1- نآرق [ - 19  ] هَِیباتِک اُؤَرقا  ُمُؤاـه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  نَم  اـّمَأَف  [ 18  ] ٌۀَِـیفاخ مُکنِم  یفَخت  َنوُضَرُعت ال  ٍذـِئَموَی  [ 17  ] ٌۀَِینامَث

ِماّیَألا ِیف  ُمتفَلسَأ  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرشا  َو  اُولُک  [ 23  ] ٌۀَِیناد اُهفوُُطق  [ 22  ] ٍۀَِیلاع ٍۀَّنَج  ِیف  [ 21  ] ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  [ 20  ] هَِیباسِح ٍقالُم  یِّنَأ  ُتنَنَظ 
َِتناک اهَتَیل  ای  [ 26  ] هَِیباسِح اـم  ِردَأ  َمل  َو  [ 25  ] هَِیباتِک َتُوأ  َمل  ِینَتَیل  ای  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباتِک  َِیتوُأ  نَم  اـّمَأ  َو   209-1- نآرق [ - 24  ] ِۀَِیلاخلا
ٍۀَلِسلِس ِیف  َُّمث  [ 31  ] ُهوُّلَص َمیِحَجلا  َُّمث  [ 30  ] ُهوُّلُغَف ُهوُذُخ   229-1- نآرق [ - 29  ] هَِیناطلُس یِّنَع  َکَلَه  [ 28  ] هَِیلام یِّنَع  ینغَأ  ام  [ 27  ] َۀَیِضاقلا

َُهل َسیَلَف   223-1- نآرق [ - 34  ] ِنیِکـسِملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  [ 33  ] ِمیِظَعلا ِهّللِاب  ُنِمُؤی  َناـک ال  ُهَّنِإ  [ 32  ] ُهوُُکلساَف ًاعارِذ  َنوُعبَـس  اهُعرَذ 
[ - 39  ] َنوُرِـصُبت ام ال  َو  [ 38  ] َنوُرِـصُبت اِمب  ُمِسقُأ  الَف  [ 37  ] َنُؤِطاخلا َّالِإ  ُُهلُکأَی  ـال  [ 36  ] ٍنِیلـسِغ نِم  ّالِإ  ٌماعَط  َو ال  [ 35  ] ٌمیِمَح انُهاه  َموَیلا 
نِم ٌلیِزنَت  [ 42  ] َنوُرَّکَذـَت ام  ًالِیلَق  ٍنِهاک  ِلوَِقب  َو ال  [ 41  ] َنُونِمُؤت ام  ًالِیلَق  ٍرِعاش  ِلوَِقب  َوُه  اـم  َو  [ 40  ] ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلوََقل  ُهَّنِإ   184-1- نآرق

مُکنِم امَف  [ 46  ] َنِیتَولا ُهنِم  اـنعَطََقل  َُّمث  [ 45  ] ِنیِمَیلِاب ُهنِم  انذَخََأل   241-1- نآرق [ - 44  ] ِلیِواقَألا َضَعب  اـنیَلَع  َلَّوَقَت  َول  َو  [ 43  ] َنیَِملاعلا ِّبَر 
َنیِِرفاکلا یَلَع  ٌةَرسََحل  ُهَّنِإ  َو   220-1- نآرق [ - 49  ] َنِیبِّذَـکُم مُکنِم  َّنَأ  ُمَلعََنل  ّانِإ  َو  [ 48  ] َنیِقَّتُمِلل ٌةَرِکذََتل  ُهَّنِإ  َو  [ 47  ] َنیِزِجاح ُهنَع  ٍدَحَأ  نِم 

، زیچ ره  لماک  طسو ، ُۀَّقاَحلا » : » تاـغل ینعم  هحفص 344 ]  ] 126-1- نآرق [ - 52  ] ِمیِظَعلا َکِّبَر  ِمسِاب  حِّبَسَف  [ 51  ] ِنیِقَیلا ُّقََـحل  ُهَّنِإ  َو  [ 50]
. بش رد  تخس  یهایس  رگمتس  ٍۀَِیتاع » . » کلهم يراتفرگ  تخـس  دمآ  شیپ  تمایق  ِۀَعِراقلِاب » . » زیخاتـسر هدیـسر ، ناهگان  یتخـس  هلزان و 
-101-87- نآرق -25-13- نآرق . - نیمز زا  دنلب  تمـسق  ًۀَِیبار » . » تسا یئادج  بجوم  هک  هدنخرفان  موش و  هدننک ، ادج  هدنرب و  موسح » »

راتفرگ ناگمه  هک  يزور  دّمحم  يا  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناگدیرفآب و  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  259-249- نآرق -149-139- نآرق
تسا و هدـنبوک  هک  ار  زور  نآ  درمـش  تسردان  هک  دوب  دومث  داـع و   4 دـشابن . ربـخ  نآ  ار ز  وت  تسا 3 و  يزور  تخـس  هچ  دنوب 2  نآ 
بش و تفه  دـنوادخ  هک  دش 7  راتفرگ  درـس  تخـس و  يدابب  داع  دـش 6 و  دوبان  رظتنم  ریغ  يهثداح  هیغاـطب و  دومث   5 دنکیم . هراچیب 
هک ینیب  رگم  دندوب 8  هداتف  كاخ  رب  هدنک  ياج  نانبامرخ ز  وچ  ات  دادن  مارآ  درشفیم و  هتسویپ  هک  درک  هریچ  نانآ  رب  ار  نآ  زور  تشه 

يهداتـسرف ینامرفان  دــندرک 10 و  هاـنگ  ناشیدــنادب  ناـنز و  غورد - وا و  زا  شیپ  مدرم  نوـعرف و  زین  9 و  دـشاب !  ياـجب  يزیچ  اـهنآ  ز 
یتشکب ار  نایمدآ  امـش  ام  تشذگ  هزادـنا  بآ ز  وچ  حون  نافوط  هب  درک 11 و  ناشراتفرگ  مامت  هچ  ره  یتخـسب  وا  سپ  دوخ  راگدرورپ 

نیمز و دیآ 14 و  رب  زیخاتـسر  قوب  ياوآ  وچ  سپ  دوش 13  هدرپس  شوین  ّقح  شوگب  دوب و  ادـخ  ناوت  زا  يدای  امـش  يارب  اـت  میدرب 12 
تسس نامسآ  هدش 16 و  اپب  زیخاتـسر  تسا  يزور  نینچ  هب  سپ  ددرگ 15  هدیبوک  مه  رب  دوش و  هدـنک  ياج  زا  یگرابکی  نآ  ياههوک 

زور نینچ  هب  دنربیم 18  دوخ  يورب  تراگدرورپ  شرع  زور  نآب  هتـشرف  تشه  دنوب و  نآ  رودـب  ناگتـشرف  دوش 17 و  ادج  مه  هدـش ز 
دنهد تسار  تسدـب  شاهمان  هک  ار  نآ  سپ  دنامن 19  هدیشوپ  هحفـص 345 ] ناتراک [  يزیچ ز  هک  دننک  رادومن  ّقح  هاگـشیپ  هب  ار  امش 

هب دراد 22  شوـخ  یـشیع  هک  تـسا  وا  منیب 21 و  دوخ  راـک  رامـش  زور ] نینچب  : ] متـسنادب هچ  دیناوخب 20  ماهمان  راک - دـیریگب  دـیوگ 
راگزورب هچنآ  ياجب  دیشون  دیروخ و  یئاراوگب  دنیوگ ] ناسک  نینچب  هک  تسا  اجنآ   ] دیآ 24 تسدب  دوز  شاهویم  هک  نیرب 23  یتشهب 

ربخیب دوخ  راک  رامش  زا  مدیدیمن 26 و  ماهمان  شاک  يا  دیوگ : دنهد  شپچ  تسدـب  شاهمان  هک  نآ  دیدرک 25 و  دیرخ  شیپ  هتشذگ 
: هدـش تسد  میئاورنامرف ز  ناوت و  هک  دنکن 29  مزاینیب  ماهیامرـس  هک  سوسفا  دـنک 28  ماهدوسآ  دوب  ناهج  نآـب  هک  یگرم  مدوب 27 و 

گرزب يادخب  وا  هک  دیشک 33  شیعرز  داتفه  ریجنزب  سپس  دیزوسب 32 و  خزودب  دیربب 31 و  دیریگب و  ار  وا   30 دسر ] نامرف  هاگنآب  ]
دـیآ 37 رد  شنت  زا  هک  تسا  نامه  شکاروخ  درادن 36 و  یتسود  زورما  هب  سپ  درکن 35  يراک  ناگنسرگ  يریـس  يارب  دیورگن 34 و 
هک رعاش  نخس  هن  تسا 41  یمارگ  ربمغیپ  راتفگ  نآرق  هک  یندیدن 40  یندیدب 39 و  دنگوس  سپ  دشابن 38  اذغ  نآ  زج  ار  ناراکدب  هک 

دّمحم رگا  تسا 44 و  نایناهج  راـگدرورپ  يهدـمآ  دورف  هکنیا  هکلب  دـیرادب 43  رطاـخب  مک  هک  وگبیغ  راـتفگ  هن  دیریذپ 42 و  یکدنا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1787 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآرق هّتبلا  دوب 48  دناوتن  نآ  ریگولج  امـش  سک ز  هکنانچ  میربب 47  شندرگ  میریگب 46 و  شناوت  ددنب 45  امب  دـیوگ و  دوخ  يزیچ ز 
نامه نوچ  دوش 51  ناشلد  رب  يراب  زیخاتـسرب  هکنیا  دنرامـش 50 و  غورد  ار  نآ  امـش  زا  هک  اهنآ  میناد  تسا 49 و  ناراگزیهرپ  روآدای 

سک و ز   ] رادـب یمارگ  هزیکاپ و  دوخ  گرزب  راگدرورپ  مان  دّـمحم  يا  سپ  درادـن 52  هار  نآ  رد  یلد  ود  هک  يراوتـسا  تسرد و  تسا 
باسحب تسا و  هیآ  کی  هاجنپ و  ماش  هرـصب و  ياهيراق  باسحب  تسا و  هدمآ  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  رادم .] كاب 

و دناهتـسناد ، ادـج  یتیآ  هفوک  ياهیراق  دناهتـسنادن و  ادـج  یتیآ  اهنآ  هک  تسا  یلّوا  ُۀَّقاَحلا »  » رد ناـشفالتخا  هیآ و  ود  هاـجنپ و  نارگید 
ادج یتیآ  هحفص 346 ]  ] 329-306- نآرق -298-286- نآرق -177-165- نآرق  - ار ِِهلامِِـشب » َُهباتِک   » یلّوا ُۀَّقاَحلا »  » ياجب زاجح  ياهیراق 

، یگدنیاشخبب رورپ  نمـشد  رادناهج ، دنوادخ  مانب  هتـشون : فشک  خلا » ِهّللا - ِمِسب  . » دناهتـسنادن ادـج  ماش  هرـصب و  ياهیراق  دناهتـسناد و 
هک نم  دیـسرپ ز  حور  تحار  نآ  لاـیخ  نم  رب  دـمآ   || حوبـص  تقو  یبش  نم  رمع  همه  ردـنا   16-1- نآرق : - ینابرهمب ياـشخب  تسود 

، مینامداش تلـضفب  میناگدـنز ، تماـنب  میناگدـننیب ، تناـشنب  ادـنوادخ  حوتف  دوب  نیمه  وت  قشع  هک ز  متفگ :  || حورجم  يا  يدـش  نوچ 
ام لد  مالغ  وا  میـسن  ربنع ز   || تسا  ام  لد  ماد  وت  ربنعم  ریجنز  میئام : وت  ماد  رد  قشع  دیـص  میئام ، وت  ماج  زا  رهم  تسم  مینازان ، ترهمب 

هّقاحلا ار  زیخاتسر  دنوادخ  يربط :  1 ُۀَّقاَحلا »  » تسا ام  لد  ماکب  ناهج  همه  هک  یئوگ   || تسا  ام  لد  ماـنب  یطخ  نوچ  وت  قشع  رد  تسا 
: دـیوگیم هدـش  هتخانـش  یناگمه و  زیچ  يارب  برع  دوشیم و  رادومن  قّقحم و  عقوم  نآ  رد  یئازـس  ره  يراـک و  ره  نوچ  تسا  هدـیمان 
زا وت  هک  اـیوگ  ینعی  عـمجم :  3 ُۀَّقاَحلا » اَـم  َكاردَأ  اـم   » 13-1- نآرق «. - ئیّـشلا هیلع  ّقح  دـق   » دـیوگیم زین  و  یتم » ۀّـقحلا  یتم و  ۀـّقاحلا  »
ریغ يارب  تسا و  هدش  هتفگ  َكاردَأ » ام   » تسا مدرم  مولعم  هچنآ  يارب  نآرق  يهمه  رد  تسا : هتفگ  يروث  و  يرادن ! ربخ  زور  نآ  یتخس 

- نآرق -29-1- نآرق «. - َكاردَأ ام   » دنیوگیم يور  هکنیا  زا  تسا  هدش  مولعم  فیـصوتب  ّطقف  دننادیم  ار  هچنآ  نوچ  َکیِرُدی » ام   » مولعم
یـشکرس رفک و  ندنارذگ  هزادـنا  يهطـساوب ز  ینعی  - 1 فشک :  5 ِۀَـیِغاّطلِاب » اوُِکلهُأَف   » 328-314- نآرق -230-216- نآرق -175-162

هک یغاط  شکرس و  مدرم  يهطساوب  هیغاط 4 - مانب  ینیمزرس  رد  ردب 3 - هزادـنا  دوب و ز  رترب  يزاوآ  ره  زا  هک  يدایرفب  دندش 2 - دوبان 
-1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  عمجم :  7 ًاموُسُح »  » 28-1- نآرق . - دـندش دوبان  اهنآ  وا  ناوریپ  دوب و  حـلاص  رتش  يهدنـشک  فلاس  نبإ  راّدـق 
ار ناشهمه  ات  هدوب  هدننک  ادج  هدـنرب و  دوب 3 - هتسویپ  رازآ  ّرش و  دیسریم 2 - اهنآب  هحفص 347 ]  ] 11-1- نآرق  - يدب ّرش و  یپردیپ 
داب و نآ  رد  دمانیم و  زوجعلا  درب  برع  هک  دوب  یئاهزور  نیمهب  و  دوبن . نآ  رد  یـشوخ  شیاسآ و  هک  دوب  دیلپ  موش و  درک 4 - كاله 

نآ رد  تخـس  درـس و  داب  نآ  دـش و  هدـنهانپ  نیمز  رد  یخاروسب  ینز  ریپ  هک  دـش  روهـشم  ماـن  نینچب  هکنیا  يارب  تسا و  تخـس  اـمرس 
ناتـسمز لابند  زجع و  رد  هک  دندیمان  شزوجعلا  درب  هکنیا  يارب  دناهتفگ : و  دش . مارآ  داب  تشک و  ار  وا  هک  متـشه  زورب  ات  دیزو  خاروس 

ئفطم مراهچ - ربو  مّوس - ربّنص  مّود - ّنص  لّوا - تسا : روهـشم  بارعا  نایم  رد  هک  دراد  یمان  مادک  ره  زور  تشه  هکنیا  دوشیم و  ادیپ 
هکفتؤم تسا و  طول  مدرم  دوصقم  يربـط :  9 ُتاکِفَتؤُملا » َو  . » لّلعملا متـشه - رمتؤملا  متفه - رمآلا  مشـش - نعّظلا  ئفکم  مجنپ - رمجلا 

تسا هدش  هدناوخ  ءاب  حتف  فاق و  رسک  اب  لبق »  » وا و زا  شیپ  ینعی  دناهدناوخ  ءاب  نوکس  فاق و  حتف  اب  عمجم :  9 ُهَلبَق » نَم   » دناهدناوخ زین 
درک و هاـگن  ع ]  ] یلعب دـناوخ و  هیآ  هکنیا  ص ]  ] ربمغیپ يربـط :  12 ٌۀَـیِعاو » ٌنُذُأ  اهَیِعَت   » 92-77- نآرق -20-1- نآرق . - وا بناـج  زا  ینعی 

شومارف دـنام و  مرطاخب  مدینـش  ربمغیپ  زا  هچنآ  سپ  نآ  زا  دومرف : ترـضح  نآ  دـنک . نینچ  ار  وت  شوگ  هک  متـساوخ  يادـخ  زا  دومرف :
هاگن ندینـش و  يارب  هدامآ  شوگ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  و  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  ءای  نوکـس  اب  اهَیِعَت » : » عمجم  28-1- نآرق . - مدرکن

 || ریگ بیع  ياهـشوگ  يدوبن  رگ  هیعاو  دیابب  ینذا  ار  دنپ   || هیعاد  دص  دوب  ار  حصان  هک  رگ   17-7- نآرق : - ینیسح هدنیآ ، دنپ  نتشاد 
ّقح زا  هچنآ  تسا و  یقاـب  دوخ  یلـصا  تقلخ  ترطفب و  هک  اهـشوگ  نآ  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  ریـشب  کـی  نودرگ  يدرواـن ز  یحو 

راتفگ رهب  یگدنز  هکنیا  رد  هدینشن و  هدوهیب  نخس  وید  زا  و  تسا . هدرکن  شومارف  یتسرپاتکی  دیحوت و  دهع  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدینش 
: متـساوخ ادـخ  زا  دومرف : ّیلعب  ربـمغیپ  هیآ  ندـمآ  ماـگنهب  هک  تسا  ورنیا  زا  و  تسا . هدـشن  ّقح  يوس  زا  نادرگ  يور  هدادـنارف و  شوگ 

يدنوادخ یلصا  داهن  ترطف و  نامه  اب  تفگ : دوخ  هک  دوب  ّیلع  رارـسا  نینچ  نابهگن  نوچ  هحفص 348 ] دهد [  رارق  نینچ  ار  وت  شوگ 
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رد دنرادیم  هضرع  ار  مدرم  تبون  هس  تفگ : دوعسم  هّللا  دبع  عمجم :  19 َنوُضَرُعت » . » مدش ولج  نارگید  ترجه ز  نامیاب و  مدمآ و  ایندب 
دنوادخ عالّطا  يارب  هن  هضرع  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  فشک  دسرب . اهتـسد  هب  اههمانراک  مّوس  رد  دننک و  لدج  دـنروآ و  رذـع  تّرک  ود 

- نآرق . - دوخ باقع  باوث و  قاقحتسا  زا  تسا  سک  ره  یهاگآ  يارب  دناهتفگ : زین  و  تسا . لدع  يراوتسا  يرادومن و  يارب  هکلب  تسا 
. - یفخم هدیـشوپ و  يراک  ای  یـصخش  ینعی  ۀیفاخ  و  دناهدناوخ . زین  بیاغ  رّکذـم  يهغیـصب  ءای  اب  یفخی » : » عمجم  19 یفَخت » ال   » 14-1

نامداش دـسریم و  واـب  تسا  وا  درخ  هک  یهلا  يدـنمورین  يوس  زا  وا  ياـهراک  يههایـس  ینعی  تـالیوأت :  20 ِِهنیِمَِیب » َُهباـتِک   » 12-1- نآرق
ُمُؤاه  » 25-1- نآرق : - دـیوگیم هک  تسا  ور  هکنیا  زا  دـنوش  رادربـخ  مه  نارگید  یتـخبکین ، یـشوخ و  نآ  زا  هک  دـهاوخیم  دوـشیم و 

دروخیم سوسفا  دوشیم و  نامیـشپ  دسریم و  وا  هب  وا  یناویح  یناسفن  یناوتان  يوس  زا  ینعی  هلامـشب  هباتک  دعب  يهلمج  و  خـلا » اُؤَرقا -
تایآ رخآ  ینزو  مه  مظن و  يارب  رخآ  ياـه  عمجم :  21 هَِیباسِح » ٍقالُم   » 182-169- نآرق -17-1- نآرق «. - خلا ِینَتَیل - ای   » دـیوگیم هک 
شیپ راتفگ  يهلابند  ال » - » 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  عمجم :  38 ُمِسقُأ » الَف   » 21-1- نآرق . - دنمانیم تحارتسا  ياههک  تسا 
تسا يدایز  ال » - » تسا 2 راوگرزب  يهداتـسرف  راتفگ  نآ  هک  یندیدان  یندیدب و  دـنگوس  دـنیوگ ، نارفاک  هک  تسا  نینچ  هن  ینعی  تسا 
برع مسر  دـننامب  مسقا  ال  تسین 4 - دـنگوس  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  نانچ  نوچ  منکیمن  داـی  دـنگوس  ینعی  تسا  یفن  ینعمب  ـال  - 3

دای یندـیدن  یندـید و  هب  دـنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 5 ّنلعفأل » هّللا  ال و  لـعفا ، ـال  هّللا  ـال و   » دـیوگیم هک  دوخ  نخـس  رد  تسا 
تئارق و ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   40 ٍمیِرَک » ٍلوُسَر  ُلوََـقل  [ » هحفص 349  ] 16-1- نآرق . - مروخیم دنگوس  نآ  يهدـننیرفآب  هکلب  منکیمن 

ِيذ ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلوََقل  ُهَّنِإ   » تسا رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  تسا  لـیئربج  میرک  لوسر  زا  دوصقم  تسا 2 - میرک  هک  تسا  دّـمحم  توالت 
: نایبت  41 ٍرِعاش » ِلوَِقب  َوُه  اـم   » 224-175- نآرق -29-1- نآرق . - دشاب ادـخ  هک  تسا  میرک  يهداتـسرف  يهدنتـسرف  راتفگ  - 3 خلا » ٍةَُّوق -
دنیوگیم و نخس  یمدآ  یناسفن  ياههتساوخ  زا  دوخ  رعـش  رد  نارعاش  رتشیب  - 1 تسا : تهج  ودب  يرعاش  رعش و  زا  ربمغیپ  نتـشاد  رود 

نآب یمدآ  یگدـنز  دـباییم و  نآب  دـنمزاین  ار  دوخ  دجنـسیم و  درخ  هک  دـیوگیم  يزیچ  ربمغیپ  یلو  دـننکیم  اـهراک  هنوگنآ  هب  راداو 
هچنآ زا  ریغ  تسا  یّصاخ  نخس  هکلب  دشابیمن  دنمانیم  رعـش  هک  یّفقم  موظنم  نخـس  يهتـسد  زا  نآرق  هکنیا  ندنامهف  دوشیم 2 - مّظنم 

: تسا هتفگ  هداـتق  و  تسا . نآ  ناـفلاخم  یگراـچیب  نآ و  يرترب  يهناـشن  دوـخ  هکنیا  دـشاب و  عجـس  رثـن و  رعـش و  هک  دنـسانشیم  مدرم 
-1- نآرق . - تسا هدرک  يرادهاگن  راک  رکف و  هنوگنیا  زا  هتشاد و  كاپ  ندورس  نادواج  نخـس  نتفگ و  رعـش  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ 

برع شورب  نخس  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  هلمج  دهدیمن و  ینعم  تسا و  یظفل  دیکأت  يارب  ام »  » يهملک رخف :  41 َنُونِمُؤت » ام  اًلِیلَق   » 26
هنوگنیا زا  دوصقم  یئآیم . ام  رادیدب  وت  هک  تسا  كدنا  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  هکنیا  اب  و  انیتأت » امّلق   » دـیوگیم هک  تسا  هدـش  هتفگ 

مک ینعی  دوـشیمن 2 - ناملـسم  امـش  زا  یـسک  هک  تسا  ینعم  نیمهب  مه  هیآ  یئآیمن و  اـم  رادـیدب  زگره  ینعی  تسا  یّلک  یفن  نخس 
42 َنوُرَّکَذـَت » ام  اًلِیلَق   » 26-1- نآرق . - دـیدرگیم رب  يدوزب  دیجنـسیمن و  دـیوشیم و  نمؤم  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دـیوشیم و  نمؤم 

تسرد شجنس  اب  تسا و  وگبیغ  نخس  دیئوگیمن  هن  رگ  دیجنسیمن و  ار  اهنیا  دینکیم و  نانخس  هکنیا  رد  هشیدنا  مک  امـش  ینعی  نایبت :
- نآرق  - تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  يهغیـصب  ءای  اب  َنوُرَّکَذـَت » َنُونِمُؤت و  : » عمجم  28-1- نآرق . - تسا ّقح  نخـس  هک  دینکیم  قیدصت 

دوصقم درادن و  ینعم  تسا و  یظفل  طبار  هلص و  يارب  نم  - 1 حوتفلا : وبا   45 ِنیِمَیلِاب » ُهنِم  انذَخََأل  [ » هحفص 350  ] 36-22- نآرق -19-7
مُکَّنِإ  » هیآ هکنیا  لـثم  میریگب . ماـقتنا  میهد و  رارق  شلوئـسم  مینک و  هذـخاؤم  میریگب و  یتسار  یتسردـب و  ار  وا  ینعی  تسا  ّقح  نیمی  زا 

تردق تّوق و  ینعی  - 2 298-251- نآرق -32-1- نآرق . - دـیدمآیم ام  يوسب  تقیقح  ّقح و  هار  زا  امـش  ینعی  ِنیِمَیلا » ِنَع  انَنُوتَأت  ُمتنُک 
يارب هکناـنچ  ندرک  ناوتاـن  راوـخ و  زا  تسا  هیاـنک  نتفرگ  تسار  تـسد  - 3 تسا . یئاـناوت  ورین و  زا  هیاـنک  نـیمی  نوـچ  مـیریگب  ار  وا 

رب دراد  هک  ّتیصخش  ماقم و  هکنیا  زا  میریگیم و  ار  وا  تسد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دیربب و  دیریگب و  ار  وا  تسد  دنیوگیم  یموکحم 
وا زا  هک  دوخ  یئاناوت  ورین و  يهلیسوب  میریگیم  ار  وا  ام  ینعی  دنتفگ : جاّجز  دّربم و  ءاّرف و  عمجم : میئامنیم . شاهراچیب  مینکیم و  رانک 

تـسا هدـش  يرگیدـب  يهفاضا  یکی  هک  تسا  یظفل  فالتخا  تسا و  نیقی  نامه  ّقح  عمجم :  51 ِنیِقَیلا » ُّقََحل  . » میاهریچ میتسین و  زجاـع 
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دناهتفگ یـضعب  و  ةرخآلا . راد  نینچمه  دنتـسه و  دـّحتم  ینعم  رد  هک  يرگید  ظفلب  ظفل  کی  هفاضا  هک  نآ  دـننام  عماجلا و  دجـسم  لثم 
ّقح ینعی  تسا  هدـش  دوخ  تفـصب  هفاضا  ّقح  فشک :  22-1- نآرق . - درادـن هار  نآ  رد  کش  هچنآ  نیقی  تسا و  صخـش  يهدـیقع  ّقح 

تـسا یبسا  ینعی  داوجلا » نیع  داوجلا  وه   » دنیوگ هکنانچ  تسا  نیقی  تقیقح  هک  تسا  ینیقی  ینعی  دناهتفگ : و  دـیدرت . لباق  ریغ  ینیقی و 
دّمحم لد  ماقم  زا  رگا  نوچ  تسا  هدـش  دراو  عمجلا  نیع  ماقم  زا  هک  تسا  یـصلاخ  نیقی  ینعی  یناشاک : تـالیوأت  تسا . بسا  دوخ  هک 

هک تسا  نیقیلا  ّقح  تسا  هدـمآ  عمجلا  نیع  تدـحو و  ماقم  زا  نوچ  یلو  دوب  نیقیلا  نیع  دوب  وا  حور  ماقم  زا  رگا  دوب و  نیقیلا  ملع  دوب 
زیچ ره  هک  وا  ندیمان  گرزب  دوخ و  راگدرورپ  دایب  ینعی  يربط :  52 خلا » ِمسِاب - حِّبَسَف  . » درادن لطاب  یگتخیمآ  هب  یهار  تسا و  صلاخ 

هزیکاپ ار  وا  ای  گرزب . راگدرورپ  مساب  رادـب  هزیکاپ  نایبت :  19-1- نآرق . - يوگب حیبست  رادـب و  هزیکاپ  ار  وا  تسا  کچوک  نآ  ربارب  رد 
ربمغیپ دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا  وا  ناگدـیرفآ  تافـص  هک  تسین  وا  قیـال  هحفـص 351 ] هچ [  ره  زا  رادـب 

مه و  راوگرزب . نآ  شیوخ  دنوادخ  مان  ياتس  یبیعیب  هب  نک و  دای  یکاپب  رارـسالا : فشک  دیئوگب . دوخ  زامن  عوکر  رد  ار  هکنیا  دومرف :
رب تسا  لـیلد  هیآ  حوتفلا : وـبا  رادـب . شکاـپ  تسین  وا  قیـال  هچنآ  زا  رازگب و  زاـمن  وا  يارب  ینعی  تسا  يداـیز  مسا  يهملک  تسا : هتفگ 

. تسا یّمسم  مساب  دارم  دناهتفگ : نامحّرلا : ۀحفن  ریسفت  يدوب . هسفن  یلا  ئّـشلا  ۀفاضا  يدوب  نینچ  رگا  دشاب  یّمـسم  ات  دیاشن  مسا  هکنآ 
وا يرود  یگزیکاپ و  يارب  هّللا  ناحبـس  یئوگب  هک  روج  نیاب  تسا  گرزب  هک  وا  مسا  دایب  ار  ادخ  رامـش  هزیکاپ  ینعی  نایبلا : حور  ریـسفت 

تسا و فوذحم  حّبس  لوعفم  ینعم  نیاب  سپ  تسا . هدرک  وتب  هک  ماهلا  یحو و  رکـش  يارب  نداد و  تبـسن  وا  هب  دوخ  نخـس  تمهت و  زا 
هدـنبوک هدننکـش و  درفم  تاملک  اب  هروس  هکنیا  - 1 ام : نخـس  مدز . هنایزات  يهلیـسوب  ینعی  طوّسلاب  هتبرـض  لثم  تسا  تناعتـسا  يارب  ءاب 
كاندرد ياههتشذگ  درادیم و  اهمشچ  ولج  رد  زیخاتسر  دوخ  يازتریح  روآتهب و  کبس  نامهب  هیآ  تفه  یـس و  ات  دوشیم و  زاغآ 

دایب دنکیم  ییآرد  هزره  دیآیم و  ّقح  ربارب  رد  درادن و  دوخ  يهدنیآ  يهشیدنا  هک  يدرخیب  درم  كاندرد  تعاس  نآ  نیـشیپ و  ياهتّلم 
میدق يهفسلف  رد  روهشم  حالطـصاب  تسا  هراشا  خلا » َنوُضَرُعت - ٍِذئَموَی   » تیآ 18 - 2 دزوسیم . دوخ  ینورد  شتآب  هنوگچ  هک  دـهدیم 

دوهـش و ضرعم  رد  ار  امـش  دیدش و  نوریب  یناکم  ینامز و  ّصاوخ  يّدام و  طیارـش  زا  نوچ  هک  تایقاب » تاتباث  لئاوالا  دـنع  ثداوحلا  »
نآب تبسن  نوچ  دشاب  ادخ  هاگشیپ  رد  هضرع  هک  تسین  مزال  و  دینیبیم . مشچ  ولجب  دوخ  يهدنیآ  هتـشذگ و  يهمه  دنروآ  رد  يرادومن 
دشاب یناکم  ینامز و  عناوم  نتشادرب  نارود  َنوُضَرُعت »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  هچ  دشاب  شیامن  هضرعب و  زاین  ات  تسین  یگدیـشوپ  ماقم 

رد هک  هحفص 352 ]  ] 461-448- نآرق -35-13- نآرق  - یگدـنز نارود  يهویم  تشک و  ندیـسر  ماگنه  يّدام و  طئارـش  ندـش  مامت  و 
هک تسا  زور  هکنیا  تسا و  تلاح  نینچ  رد  تسین . رّوصتم  هدنیآ  هتـشذگ و  ای  راکـشآ و  ناهن و  دوب و  دـهاوخ  روضح  دوهـش و  ضرعم 

هداتفین ملق  زا  نآ  زا  مد  کی  هک  یگدنز  ياههظحل  يهمه  شیامن  يهنحص  رد  تسا و  دوخ  راکـشآ  ناهن و  يرادومن  ضرعم  رد  یمدآ 
نیرتکچوک دنروآ  رد  یگدنز  ياهراک  شیامن  يهنحصب  ار  امش  هک  زور  نآ  تسا : هدش  هتفگ  يورنیا  زا  تسا . هدنامن  هدیشوپ  رظن  زا  و 

رگا دنـشیدنیب : دوخ  اب  هک  دشاب  ناسک  نآ  يارب  دیاش  خلا » َلَّوَقَت - َول  َو   » ات 47 تیآ 44  زا  - 3 دوب . دهاوخن  هدیشوپ  ناتمشچ  زا  ناتراک 
یتمهت نینچ  ناوت  دّمحم  تسا : هدش  هتفگ  رکف  نینچ  ربارب  رد  دسانـشب ! ار  اهنآ  دناوت  هک  درامـش  ادخ  زا  دیوگب و  دوخ  زا  يزیچ  دّمحم 

ار اـطخ  زا  ینورد  یناـبهگن  ّتیــصاخ  مـه  موـصعم و  ینعم  بارعا  نوـچ  هـک  تـسا  موـلعم  و  مـینکیم . شدوباــن  دــنکب  رگ  درادــن و 
نینچ هکنیا  لامتحا  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  اهنآ  يارب  یمدآ  یمـسر  ياـهتازاجم  يرهاـظ و  ياهتردـق  ناـمه  اـب  يورنیا  زا  دـندیمهفیمن 

بجومب دوـش : هتفگ  تسا  نکمم  اـجنیا   44-26- نآرق . - میناسریم شیازـسب  ار  وا  میراد و  ربخ  اـم  هک  دیـشاب  هدوسآ  دـیهدیم  يراـک 
نایعّدم اهدص  هکنیا  اب  دوش . تازاجم  هنوگ  نیمهب  درامـش  ّقح  يهتفگ  زا  ینخـس  دهد و  غوردب  یتبـسن  ادـخب  سک  ره  دـیاب  هیآ  هکنیا 

نآ نوچ  تسا : هکنیا  باوج  دناهدیـسر . دوخ  دوصقمب  يدـنچ  دـناهدز و  لوگ  ار  مدرم  شیب  امک  تسا و  هدوب  لوعجم  نآرق  يربمغیپ و 
رد لطاب  راکفا  ای  هدوهیب و  نانخـس  زا  يریگولج  يارب  دـمآ ، راک  هکنیا  يارب  نایامن  ّتیـصخش  دـنوش و  ّقحب  يربهر  مدرم  یتسیاـب  زور 

يارب ینـالعا  نینچ  هّتبلا  میدادیمن و  شتلهم  اـم  هن  رگ  تسین و  غورد  ياـج  صخـش  هکنیا  يهتفگ  رد  هـک  تـسا : هدـش  هـتفگ  وا ، ربارب 
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« ِّیَغلا َنِم  ُدـشُّرلا  َنَّیَبَت  دَـق   » تشگ رادومن  تسردان  زا  تسرد  دـش و  رادومن  ّقح  هکنآ  زا  سپ  یلو  دوب . مزـال  نخـس  رکف و  نآ  شمارآ 
درادـن یمومع  تسین و  اهنآ  زا  يریگولجب  مزتلم  هیآ  هکنیا  تسا و  رایـسب  ناهج  رد  تسردان  یفنم و  لاوقا  راـکفا و  لاـمعا و  ثداوح و 

« خلا حِّبَـسَف -  » يهلمج تیآ 52  - 4 هحفـص 353 ]  ] 733-693- نآرق . - میربـب ار  شلد  گر  مینک و  هراـچیب  ار  اوراـن  يهدـنیوگ  ره  هک 
-22- نآرق . - تسین يربخ  دشاب  هک  نابز  رهب  اهمان  هنوگ  هکنیا  هب  يهدیمان  یّمـسم و  زا  ار  وت  نوچ  دّمحم  يا  دشاب : هکنیا  دوصقم  دیاش 

دب ره  زا  نک و  حیبست  دیاهداد  رارق  دوخ  هک  ار  یئاهمان  ظافلا و  نامه  سپ  خـلا » كانفرع - ام   » تسا هدومرف  دوخ  تسا : لقن  هکنانچ   32
. تسین واب  یگتسباو  يارب  یهار  حیبست  هب  زج  هک  رادب  هزیکاپ  اوران  و 

جراعم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   70  - 270-244- نآرق -

ات 44] تایآ 1  [: 70  ] جراعملا هروس  ]

ِجِراعَملا ِيذ  ِهّللا  َنِم  [ 2  ] ٌِعفاد َُهل  َسَیل  َنیِرفاکِلل  [ 1  ] ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
[6  ] ًادیَِعب ُهَنوَرَی  مُهَّنِإ  [ 5  ] ًالیِمَج ًاربَص  ِربصاَف   211-1- نآرق [ - 4  ] ٍۀَنَس َفلَأ  َنیِسمَخ  ُهُرادقِم  َناک  ٍموَی  ِیف  ِهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَملا  ُجُرعَت  [ 3]

ُّدَوَی مُهَنوُرَّصَُبی  [ 10  ] ًامیِمَح ٌمیِمَح  ُلَئسَی  َو ال   163-1- نآرق [ - 9  ] ِنهِعلاَک ُلابِجلا  ُنوُکَت  َو  [ 8  ] ِلهُملاَک ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َموَی  [ 7  ] ًابیِرَق ُهاَرن  َو 
[14  ] ِهیِجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضرَألا  ِیف  نَم  َو  [ 13  ] ِهیِوُؤت ِیتَّلا  ِِهتَلیِصَف  َو  [ 12  ] ِهیِخَأ َو  ِِهتَبِحاص  َو  [ 11  ] ِهِینَِبب ٍِذئِموَی  ِباذَع  نِم  يِدَتفَی  َول  ُمِرجُملا 

[ - 19  ] ًاعُولَه َِقلُخ  َناسنِإلا  َّنِإ  [ 18  ] یعوَأَف َعَمَج  َو  [ 17  ] ّیلََوت َو  ََربدَأ  نَم  اوُعدَت  [ 16  ] يوَّشِلل ًۀَعاَّزن  [ 15  ] یَظل اهَّنِإ  ّالَک   251-1- نآرق -
َنیِذَّلا َو  [ 23  ] َنوُِمئاد مِِهتالَـص  یلَع  مُه  َنیِذَّلا  [ 22  ] َنیِّلَصُملا َّالِإ  [ 21  ] ًاـعُونَم ُریَخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  [ 20  ] ًاـعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ   152-1- نآرق

مِهِّبَر ِباذَـع  نِم  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 26  ] ِنیِّدلا ِموَِیب  َنُوقِّدَُـصی  َنیِذَّلا  َو  [ 25  ] ِموُرحَملا َو  ِِلئاّسِلل   203-1- نآرق [ - 24  ] ٌمُولعَم ٌّقَح  مِِهلاوـمَأ  ِیف 
تَکَلَم ام  َوأ  مِهِجاوزَأ  یلَع  ّـالِإ   237-1- نآرق [ - 29  ] َنوُِظفاـح مِهِجوُرُِفل  مُه  َنـیِذَّلا  َو  [ 28  ] ٍنُومأَـم ُریَغ  مِهِّبَر  َباذَـع  َّنِإ  [ 27  ] َنوُقِفشُم
َنیِذَّلا َو  [ 32  ] َنوُعار مِهِدهَع  َو  مِِهتانامَِأل  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 31  ] َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَتبا  ِنَمَف  [ 30  ] َنیِمُولَم ُریَغ  مُهَّنِإَف  مُُهنامیَأ 
َنیِذَّلا ِل  امَف  [ 35  ] َنُومَرکُم ٍتاّنَج  ِیف  َکـِئلوُأ   315-1- نآرق [ - 34  ] َنوُِظفاـُحی مِِهتالَـص  یلَع  مُه  َنیِذَّلا  َو  [ 33  ] َنوُِمئاق مِِهتاداهَِـشب  مُه 

اّمِم مُهانقَلَخ  ّانِإ  ّالَک  [ 38  ] ٍمیِعَن َۀَّنَج  َلَخدـُی  نَأ  مُهنِم  ٍئِرما  ُّلُک  ُعَمطَی  َأ  [ 37  ] َنیِزِع ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَیلا  ِنَع  [ 36  ] َنیِعِطهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک 
[41  ] َنِیقُوبـسَِمب ُنَحن  ام  َو  مُهنِم  ًاریَخ  َلِّدَُبن  نَأ  یلَع  [ 40  ] َنوُرِداَقل ّانِإ  ِبِراغَملا  َو  ِقِراشَملا  ِّبَِرب  ُمِسقُأ  ـالَف   265-1- نآرق [ - 39  ] َنوُمَلعَی
[43  ] َنوُِضفُوی ٍبُُصن  یلِإ  مُهَّنَأَـک  ًاعارِـس  ِثادـجَألا  َنِم  َنوُجُرخَی  َموَی  [ 42  ] َنوُدَـعُوی يِذَّلا  ُمُهَموَی  اُوقـالُی  یّتَح  اُوبَعلَی  َو  اوُضوُخَی  مُهرَذَـف 
، هتخادگ زلف  لهملا » : » تاغل ینعم  هحفص 354 ]  ] 406-1- نآرق [ - 44  ] َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ُموَیلا  َِکلذ  ٌۀَّلِذ  مُهُقَهَرت  مُهُراصبَأ  ًۀَعِـشاخ 
يراوـخب و َنیِعِطهُم »  » ابیکـش اـن  دـنمزآ ، مارآیب ، عوـله » . » ندـب ياـضعا  ناـسآ ، راـک  شزرایب ، لاـم  يوّـشلا » . » كزاـن نوـتیز ، نغور 
. باـستنا یگتـسباو و  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتف  هب  يزع  ردـصم  زا  َنیِزِع » . » دـنرادیمن رگید  ياـجب  مشچ  دـنرگنیم و  یگراـچیب 
زا َنوُِضفُوی » . » باتش غورد ، يراکتـشز ، يدرخیب ، متـس ، یئاناوت ، زا  شیب  رب  ندرک  راداو  ینعمب  مّود  لّوا و  حتفب  قهر  ردصم  زا  قهرت » »

ماـنب همجرت :  432-419- نآرق -220-210- نآرق -152-139- نآرق . - ندـیود ندرک و  باتــش  ینعمب  مّود  نوکــس  لّوا و  حــتفب  ضفو 
هک تسا  نارفاک  يهژیو  نآ  وگب ] دّـمحم  يا   ] 2 دوش ! راتفرگ  زیخاتسر  هب  یسک  دیـسرپ : یکی  ناگدنب 1  راگزرمآ  ناسر  يزور  يادـخ 

تسا 4 وا  زا  يدنمهرهب  يرترب و  ياهزیواتسد  اهنابدرن و  يهمه  هک  تسا  يدنوادخ  يوس  زا  نآ  دشابن 3 و  نآ  يریگولج  ناوت  ار  سک 
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ابیکش هحفـص 355 ] دّمحم [  يا  سپ  دنور 5  الاب  وا  هاگـشیپ  هب  شورـس  ناگتـشرف و  دـشاب و  لاس  رازه  هاجنپ  هزادـناب  هک  دوب  يزورب  و 
دوب 9 و هتخادگ  سم  نوچ  نامسآ  هک  زور  نامه  تسا 8  ام  هاگشیپ  هب  هدامآ  تسا 7 و  رود  نارفاک  مشچب  زور  نآ  هک  شاب 6  یئوکنب 
12 دـننک : وزرآ  ناراـکهانگ  زور  نآ  هب  دـنرادن 11  مه  ياورپ  دـننیب و  ار  رگدـکی  ناشیوخ  هدـش 10 و  ادـج  مه  زا  مشپ  وچمه  اههوک 

یک یلو   15 دنهرب . زور  نآ  يراتفرگ  زا  دنهدب و  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  ناشهاگهانپ 14 و  ناشیوخ  ناتسود و  ناردارب 13 و  نادنزرف و 
مهارف هیامرس  دوب 18 و  ینامرفان  درک و  ّقحب  تشپ  هک  ره  دشک  دوخب  دنک 17 و  تسوپ  هک 16  یشتآ  يهنابزب  دنراتفرگ  هک  دوش  مهارف 

هقیاضم نارگید  دنیب ز  یشوخ  رگا  دراین 21 و  مارآ  دنیب  دب  رگا  هک  هدش 20  هدیرفآ  بیکشان  دنمزآ و  یمدآ  هتبلا  تخودنیب 19  درک و 
ناشیا هیامرـس  رد  هک  اهنآ  مه  دنراد 24 و  راک  رس و  نآ  اب  هتـسویپ  هک  رازگ 23  زامن  مدرم  وچمه  دوب  ناشیا  زج  یـسک  دوش  دنک 22 و 

زا سک  هک  دنیدنوادخ 28  يراتفرگ  يهشیدناب  دنراد 27 و  رواب  زیخاتسر  هک  اهنآ  دشاب 26 و  نایاونیب  نایادگ و  يارب  نّیعم  يهرهب   25
هکنآ دنوشیمن 31 و  شنزرس  نآ  رب  هک  دنراد  هاگن  شیوخ  دیرخ  رز  رسمه 30 و  زا  مرش  هک  اهنآ  زین  دوب 29 و  دناوتن  لد  هدوسآ - نآ 
دننکن تناما  رد  تنایخ  دنرب و  نامیپ  تسرد  هک  اهنآ  تسا 32 و  هدش  راکمتـس  تسا و  هدرک  نورب  هزادنا  ياپ ز  دنک  دهاوخ  هکنیا  زج 
یتشهب رد  یگلمج  دنشاب 35  دوخ  زامن  بظاوم  هک  اهنآ  34 و  دنرادن ] هدیشوپ  و   ] دننامب راوتـسا  نآ  رب  دندش  هاوگ  نوچ  هک  اهنآ  33 و 

ندرگ تسار  پـچ و  زا  یئوسب 37  کی  ره  هدش  هتـسد  دنچ  یهورگ  دـناوت  نوماریپ  هک  نارفاک  هکنیا  ارچ  دّـمحم  يا  دنوب 36  دنمجرا 
دش دهاوخن  نینچ  هّتبلا   39 دنوش ! نوردنا  یـشوخ  تشهب و  رد  هک  دـنراد  وزرآ  ناشکی  ره  رگم  دناهتخود 38  وتب  مشچ  دناهدیـشک و 

راگدرورپ هب  دنگوس   40 دناهدرک ] مهارف  دوخ  یتخبـشوخ  يارب  هلیـسو  هچ  و   ] دنراد یگتـسیاش  هچ  میاهدـیرفآ و  هچ  زا  دـنناد  دوخ  هک 
اهنآ وت  سپ  میـشابن 42  هراچیب  مینامن و  بقع  سک  میروآ و ز  ناشیاجب  ناشیا  زا  هب  یمدرم  میناوت  هک  دنگوس  هن  نارتخاب 41  نارواخ و 

اب دـنوش  ردـب  روگ  زا  هک  زور  ناـمه  دننیب 43  دوخ  دیـسر  رـس  هحفـص 356 ] زور [  ات  دـننک  يزاـب  دـنیوگ و  هدوهیب  هک  راذـگ  دوخب  ار 
هک زور  نآ  دوـب  نینچ  هکنیا  دـنناود . ياهناـشن  مچرپ و  يوـسب  یئوـگ  هک  ناباتـش  ناـنچ  هدـنام 44 و  يراوخ  هب  هتـشه و  ورف  ینامـشچ 

هّکمب خلا » مِِهلاومَأ - ِیف  َنیِذَّلا  : » تسا هتفگ  يرصب  نسح  و  تسا . هدمآ  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  هدش . ناشهاگهدعو 
هیآ رخآ  ار  ٍۀَنَـس » َفـلَأ   » تاـملک دناهتـسناد و  هس  لـهچ و  هک  ماـش  ياـهیراق  رظن  زا  رگم  تسا  هیآ  راـهچ  لـهچ و  تسا و  هدـشن  لزاـن 

-1 17-1- نآرق : - تسا لوق  راـهچ  هیآ  نیاـب  دوصقم  رد  فشک :  1 خـلا » ٌِلئاس - َلَأَس   » 249-234- نآرق -110-82- نآرق . - دناهتسنادن
- اذـه َناک  نِإ   » تسا نآرق  رد  هکنانچ  زیرب  گنـس  ام  رـس  رب  سپ  وت  يوس  زا  تسا و  تسرد  نانخـس  هکنیا  رگا  تفگ : ثراح  نب  رـضن 

نآرق رگید  ياج  رد  هک  نانچ  خـلا » ًافَـسِک - انیَلَع  طِقـسَأَف   » تفگ لهج  وبا  دش 2 - لزان  نخـس  هتـساوخ و  هکنیا  باوجب  هیآ  هکنیا  خلا »
نآرق رد  مه  هـک  دـمآ  رفاـک  هورگ  نآ  يارب  تسا 3 - هدـمآ  هتـساوخ  هکنیا  باوجب  هیآ  هکنیا  تسا و  هدـش  لـقن  يرفاـک  زا  هلمج  هکنیا 

رازآ زا  ربمغیپ  دناهتفگ : دش 4 - لزان  هیآ  هکنیا  ناشهتساوخ  هکنیا  باوجب  ِباسِحلا » ِموَی  َلبَق  انَِّطق  اَنل  لِّجَع   » تسا هدش  لقن  ناشهتـساوخ 
-250-225- نآرق -142-127- نآرق . - دمآ ترـضح  نآ  باوجب  هیآ  هکنیا  دنک . راتفرگ  ار  اهنآ  ادـخ  هک  تساوخ  دوب و  هوتـسب  نارفاک 

نینچ ینعم  دـشاب و  بآ  یناور  ینعمب  نالیـس  زا  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  ءای  اب  ٌلـِئاس » َلَأَـس   » هلمج هکنیا  دوعـسلا : وبا   514-468- نآرق
يرترب و ياراد  ینعی  يربط :  3 ِجِراعَملا » ِيذ   » 43-26- نآرق . - هرد هناخدور و  رتسب  زا  لیـس  نوچ  تسا  هدش  ماجنا  باذع  دوب : دـهاوخ 
ای دـنور  الاب  نامـسآب  هکئالم  هک  یئاهنابدرن  اههار و  ياراد  ینعی  - 1 هدش : ینعم  دنچ  هملک  هکنیا  عمجم  یـشوخ . شـشخب و  تاجرد و 

دوخ ناربمغیپ  هب  هک  اهششخب  تاجرد و  ياراد  دنور 3 - نامسآب  هک  هکئالم  ياراد  دنور 2  اج  نآب  ناگتشرف  هک  اهنامسآ  دنلب و  ياهاج 
هدـش هتفگ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  يدـنلب  هحفص 357 ]  ] 19-1- نآرق  - يرترب و زا  تسا  يریبـعت  هملک  هکنیا  نآرقلا : لـالظ  یف  دـهد .
الاـب ادـخ  يوـسب  نامـسآب  هک  يزور  رد  لـیئربج  هکئـالم و  ینعی  يربـط :  4 خـلا » ُۀَِـکئالَملا - ُجُرعَت   » 66-43- نآرق «. - ِتاجَرَّدـلا ُعِیفَر  »

مدرم و راـک  لاـس  رازه  هاـجنپ  يهزادـناب  متفه  نامـسآ  يـالاب  رد  وا  يهدـیدپ  نیرتـالاب  اـت  متفه  نیمز  ياهتمـسق  نیرتدورف  زا  دـنوریم 
هاجنپ دوشیم  یگدیـسر  مدرم  باسحب  دنوریم و  الاب  ادـخ  يوس  هب  هکئالم  هک  تمایق  زور  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا . ناگدـیرفآ 
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يهزادـنا زا  رتکبـس  زور  نآ  يزارد  نمؤم  يارب  دومرف : دوب ! يزور  نینچ  هنوگچ  دیـسرپ : ربمغیپ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  تسا و  لاس  رازه 
لقن ع ]  ] قداـص ماـما  زا  عمجم :  23-1- نآرق . - تسا هدـناوخ  رّکذـم  يهغیـص  هب  ءای  اب  جرعی »  » یئاسک تسا و  بجاو  زاـمن  کـی  ماـجنا 
کیب ّقح  هاگـشیپ  رد  یلو  دش  دهاوخن  مامت  مه  لاس  رازه  هاجنپ  رد  دنـسرب  اهراک  باسح  هب  دـنهاوخب  مدرم  رگا  هک  يزور  ینعی  تسا :

یـضعب و  تفر . دـهاوخ  دوـخ  ياـجب  یمّنهج  یتـشهب و  هدیـسران  همین  هب  زور  نآ  هک  تسا  لـقن  ترـضح  نآ  زا  مـه  و  دوـش . ماـجنا  مد 
رازه هاجنپ  دوب  دهاوخ  زیخاتـسر  دنوریم و  الاب  نامـسآب  هک  عقوم  نیرخآ  ات  مدرم  نایم  یهن  رما و  هکئالم و  لوزن  لّوا  زا  ینعی  دناهتفگ :

19-1- نآرق : - ینیسح ریسفت   19 ًاعُولَه » َِقلُخ  . » هدنام دـنچ  هدوب و  دـنچ  دـنادیمن  ادـخ  زج  هک  تسا  ایند  يزارد  هزادـنا  هک  تسا  لاس 
دروخ يزور  مغ  يریس  رس  رب   || دوب  يریسب  هکنآ  تسا  یمدآ  تسا  یمغیب  ببس  دش  رپ  وچ  هدعم   || تسا  یمدآ  زجب  هک  ار  يروناج 

ناـن رکف  زجب  تسین  یمغ  چـیه   || ناـنچمه  شلما  صرح و  هر  مرک و ز  ناوـخ  هزور ز  ره  يزور   || مک  شیب و ز  رمع ز  هـمه  دروـخ 
دـندادیم و وا  نخـس  هب  شوگ  دـندشیم و  عمج  ص ]  ] ربمغیپ رود  هک  دـش  لزاـن  یهورگ  يارب  هیآ  هکنیا  فشک :  36 َنیِعِطهُم » َکَلَِبق  »
و هحفص 358 ]  ] 24-1- نآرق  - دنتفریم هک  تسا  اهنآ  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  و  دندرمـشیم . غورد  شنخـس  دندرکیم و  شاهرخـسم 

يارب هکنیا  نامگب  و  دوخ ، ناشیوخ  اب  تقفاوم  يارب  ای  دوخ  نید  نتـشگرب  زا  زارتحا  يارب  ای  دندشیمن  نمؤم  یلو  دنتفرگیم  ار  شرود 
ینعی رخف :  38 خلا » ُّلُک - ُعَمطَی  َأ  : » تسا هدش  هتفگ  نآ  يهلابندب  يورنیا  زا  تشاد ، دنهاوخ  تشهب  قاقحتـسا  ربمغیپ  روضح  نتفر  نیمه 
تهج دنچ  زا  خلا » مُهانقَلَخ - ّانِإ   » دعب يهلمج  و  دش . دهاوخن  نینچ  دنور ، تشهب  هب  نیملـسم  دننامه  هک  دـنراد  عمط  نینچ  نارفاک  رگم 

زا دننادیم  هک  تسین  تسرد  ناشنتفر  تشهب  عمط  تسا : هدش  هتفگ  دنتفرگیم  دنخشیرب  ارناناملـسم  نوچ  - 1 تسا : ولج  تیآب  طوبرم 
سپ دشاب  هقلع  هفطن و  هک  دناهدش  هتخاس  هچ  زا  دـننادیم  دوخ  نوچ  دنراد 2 - تداعس  راظتنا  قاقحتـسا  هچ  هب  سپ  دناهدش  هتخاس  هچ 

-20-1- نآرق . - دـنوش تداعـس  تشهب و  هتـسیاش  ات  دـننک  مهارف  یـسانش  ّقح  نامیاب  دوخ  يارب  يرترب  دـیاب  تسا و  اـجک  زا  قاقحتـسا 
ره برغم  قرشم و  تسا 2 - رگید  زور  ریغ  هک  زور  ره  برغم  قرشم و  ینعی  - 1 رخف :  40 ِبِراغَملا » َو  ِقِراشَملا  ِّبَِرب   » 162-144- نآرق

براغم تسا و  نامدرم  ياهیربهر  قراـشم  زا  دوصقم  تسا 4 - وا  گرم  برغم  تسا و  ربمغیپ  ره  توعد  قرـشم  زا  دوصقم  یبکوک 3 -
« خلا َلِّدَُبن - نَأ  یلَع  . » تسا هدش  هدـناوخ  زین  درفم  تروصب  برغملا  قرـشملا و  ّبر  حوتفلا : وبا   38-1- نآرق . - تسا نانآ  ياهیگراچیب 
دـندش 2- ربمغیپ  مدـمه  راصنا  رجاهم و  مدرم  هّکم  بارعا  نآ  ياجب  - 1 23-1- نآرق : - تسا فالتخا  هلمج  نیاـب  دوصقم  رد  رخف :  41

مُهَّنَأَک . » دـشن ماجنا  تسا و  هدوب  اهنآ  ندـناسرت  یئامن و  تردـق  يارب  هلمج  هکنیا  دـندش 3 - ناملـسم  هک  درک  ضوع  ار  اهنآ  زا  ياهراپ 
رب بوصنم و  هک  دناهدناوخ  نکاس  ادـصیب و  داص  نون و  يالاب  يادـص  حـتف و  اب  بصن »  » اهیراق مومع  يربط :  43 َنوُِضفُوی » ٍبُُصن  یلِإ 

رارق رب  تب  يوسب  ای  و  دنودیم ، ولج  رگدکی  زا  دناهتشارفا  رب  اهنآ  يارب  هک  یمچرپ  يوسب  ایوگ  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  دشاب و  هتشارفا 
عمج هک  تسا  هتفرگ  تب  ینعمب  تسا و  هدناوخ  داص  نون و  هحفص 359 ]  ] 40-1- نآرق  - ولج يادص  اب  يرصب  نسح  و  دنودیم . هدش 

- لاوحا سرت  نامه  رارکت  مهدـجه  تیآ  ات  هروس  هکنیا  لّوا  زا  اـم : نخـس  دـنودیم . دوخ  يادـخ  يوسب  اـیوگ  ینعی  تسا  باـصنا  نآ 
رّوصتم نآ  زا  شیاسآ  هار  يربنامرف  نامیا و  زج  هک  يرازآ  يراتفرگ و  نآ  زا  تخـس  رـس  بارعا  باصعا  زغم و  ندرـشف  تسا و  تماـیق 

یگراچیب ّقح و  تردق  لامک  زا  ياهنومن  اههتفگ  هکنیا  یگمه  ۀنـس . فلا  نیـسمخ  موی  ۀکئالملا ، جرعت  جراعملا ، يذ  تاملک  تسین و 
تاریبعت هکنیا  يهمه  سپ  تسا . مد  کی  نارود  هکنیا  نمؤم  مدرم  يارب  دوب : يردـخ  دیعـس  وبا  ثیدـح  رد  هکناـنچ  تسا  ناـمرفان  مدآ 

هزادنا و نآ  اب  دیوش  رادربخ  ّقح  تردـق  ربارب  رد  ناتيراتفر  دـب  يازـس  دوخ و  يهدـنیآ  زا  دـیهاوخب  رگا  هک  يروآدای  تسا و  اههنومن 
زا رازه  هاجنپ  تّدمب  تردق  هاگشیپ  هب  امش  تاسّدقم  ناگتشرف و  نتفر  الاب  يارب  تسا  نابدرن  نارازه  هک  دیجنسب  دیراد  دوخ  هک  سایقم 

. دینادیم راگزور  تشذگ  لاس و  امش  هچنآ 

حون هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   71  - 270-244- نآرق -

ات 28] تایآ 1  [: 71  ] حون هروس  ]

[1  ] ٌمِیلَأ ٌباذَع  مُهَِیتأَی  نَأ  ِلبَق  نِم  َکَموَق  رِذنَأ  نَأ  ِهِموَق  یلِإ  ًاحُون  انلَـسرَأ  ّانِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
ِهّللا َلَجَأ  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  مُکرِّخَُؤی  َو  مُِکبُونُذ  نِم  مَُکل  رِفغَی  [ 3  ] ِنوُعیِطَأ َو  ُهوُقَّتا  َو  َهّللا  اوُُدبعا  ِنَأ  [ 2  ] ٌنِیبُم ٌریِذَن  مَُکل  یِّنِإ  ِموَق  ای  َلاق 
یِّنِإ َو  [ 6  ] ًاراِرف ّالِإ  ِیئاعُد  مُهدِزَی  مَلَف  [ 5  ] ًاراهَن َو  ًالَیل  یِموَق  ُتوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق   360-1- نآرق [ - 4  ] َنوُمَلعَت ُمتنُک  َول  ُرَّخَُؤی  َءاـج ال  اذِإ 

َُّمث [ 8  ] ًاراهِج مُُهتوَعَد  یِّنِإ  َُّمث  [ 7  ] ًارابِکتسا اوُرَبکَتسا  َو  اوُّرَـصَأ  َو  مَُهباِیث  اوَشغَتـسا  َو  مِِهناذآ  ِیف  مُهَِعباصَأ  اُولَعَج  مَُهل  َرِفغَِتل  مُُهتوَعَد  امَّلُک 
َو [ 11  ] ًاراردِم مُکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  [ 10  ] ًاراّفَغ َناک  ُهَّنِإ  مُکَّبَر  اوُرِفغَتسا  ُتلُقَف   359-1- نآرق [ - 9  ] ًارارسِإ مَُهل  ُترَرسَأ  َو  مَُهل  ُتنَلعَأ  یِّنِإ 

[ - 14  ] ًاراوطَأ مُکَقَلَخ  دَـق  َو  [ 13  ] ًاراقَو ِهِّلل  َنوُجَرت  ـال  مَُکل  اـم  [ 12  ] ًاراهنَأ مَُکل  لَعجَی  َو  ٍتاـّنَج  مَُکل  لَـعجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاومَأـِب  مُکدِدـُمی 
َنِم مُکَتَبنَأ  ُهّللا  َو  [ 16  ] ًاجارِس َسمَّشلا  َلَعَج  َو  ًارُون  َّنِهِیف  َرَمَقلا  َلَعَج  َو  [ 15  ] ًاقابِط ٍتاوامَس  َعبَـس  ُهّللا  َقَلَخ  َفیَک  اوََرت  َمل  َأ   274-1- نآرق
ًالُبُس اهنِم  اوُُکلسَِتل   292-1- نآرق [ - 19  ] ًاطاِسب َضرَـألا  ُمَُکل  َلَـعَج  ُهّللا  َو  [ 18  ] ًاجارخِإ مُکُجِرُخی  َو  اـهِیف  مُکُدـیُِعی  َُّمث  [ 17  ] ًاتابَن ِضرَألا 

َّنُرَذـَت اُولاق ال  َو  [ 22  ] ًاراـّبُک ًارکَم  اوُرَکَم  َو  [ 21  ] ًاراـسَخ ّـالِإ  ُهُدـَلَو  َو  ُُهلاـم  ُهدِزَی  َمل  نَم  اوُعَبَّتا  َو  ِینوَصَع  مُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلاـق  [ 20  ] ًاجاِجف
372-1- نآرق [ - 24  ] ًالالَض ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ِدَِزت  َو ال  ًارِیثَک  اوُّلَـضَأ  دَق  َو  [ 23  ] ًارـسَن َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَی  َو ال  ًاعاوُس  َو ال  ادَو  َّنُرَذَت  َو ال  مُکَتَِهلآ 
[26  ] ًاراّیَد َنیِِرفاکلا  َنِم  ِضرَألا  یَلَع  رَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو  [ 25  ] ًاراصنَأ ِهّللا  ِنُود  نِم  مَُهل  اوُدِجَی  مَلَف  ًاران  اُولِخدُأَف  اُوقِرغُأ  مِِهتائیِطَخ  اّمِم 

ِتانِمؤُملا َو  َنِینِمؤُمِلل  َو  ًانِمُؤم  َِیتَیب  َلَخَد  نَِمل  َو  َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  رِفغا  ِّبَر  [ 27  ] ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِضی  مُهرَذَت  نِإ  َکَّنِإ 
. هوک ود  نایم  نایامن  يهداشگ  هار  ینعمب  ّجف  عمج  جاجف » : » تاغل ینعم  هحفص 360 ]  ] 422-1- نآرق [ - 28  ] ًارابَت ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ِدَِزت  َو ال 

يادخ مانب  همجرت : دوخب . صوصخم  یمانب  دنتشاد  یتب  مادک  ره  هک  تسا  برع  فلتخم  لیابق  ياهتب  مان  رـسن  قوعی ، ثوغی ، عاوس ، ّدو ،
رـس رب  كاندرد  يرازآ  هک  شیب  نآ  دـهد ز  ناشمیب  اـت  میداتـسرف  شمدرم  يوس  هب  ار  حون  اـم  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناـگمه  هد  يزور 

زیهرپ شینامرفان  دـیتسرپب و ز  ار  ادـخ  هک  منکیم 3  رادربخ  ار  امـش  راکـشآب  نم  نادـنویپ  ناشیوخ و  يا  تفگ : اـهنآب  وا  دسر 2  ناشیا 
ناهگان گرمب  و   ] درادب ناتهدنز  تشونرس  زورب  ات  دزرمایب و  امـش  ناهانگ  دنوادخ   4 منک و ] يربهر  ار  امـش   ] ات دیرب  نم  نامرف  دینک و 

نم اراگدرورپ  هک 5  دـیلان  امب  حون  یلو  دـتفین ، سپاو  هحفـص 361 ] یمد [  دسر  نوچ  ّقح  تشونرـس  دـینادب ، رگا  هچ  دـیوشن ] راتفرگ 
وت ات  مدـناوخ  تسار  هارب  ار  ناـشیا  هک  ناـمز  ره  دوزفین 7 و  يزیچ  ّقـح  زا  زیرگ  زج  ار  اــهنآ  مدـناوخب 6 و  زور  بشب و  ار  دوـخ  مدرم 
وت يوسب  دـنلب  زاوآب  سپـس  دـندومن 8  يزارفندرگ  دـندرک و  یتخـس  رـس - دندیـشک و  رـس  رب  هماج  دـنداهن و  شوگب  تشگنا  يزرماـیب 

بآ ز مـه  دوب 11 و  هدـنزرمآ  ناـمز  رید  وا ز  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  دوـخ  راـگدرورپ  ز  متفگ : راکـشآ 10 و  ناـهنب و  مه  مدناوخ 9 و 
يادخ یگرزب ز  دیما  هک  ار  امش  دوش  هچ  دزاسب 13  ناتيارب  ناتسب  دور و  دنک و  کموک  دنزرف  هیامرسب و  دزیرب 12 و  ناتيارب  نامسآ 

درک و نشور  نایم  نآ  رد  هام  16 و  دیرفآ ! ّقبطم  نامسآ  تفه  هنوگچ  دینیبن  رگم  دیرفآ 15  ناتروجب  روج  وا  هکنیا  اب   14 دیرادن ! دوخ 
رگد درب و  زاب  نآ  نوردب  سپـس  درک 18 و  ردب  نیمز  زا  هایگ  وچ  ار  امـش  هک  تسا  دـنوادخ  نامه  دومن 17 و  یغارچ  وچمه  دیشروخ 

: تفگ حون   21 سپ ] ناز   ] دـیئامیپب دوخ  هار  ناتـسهوک  نایم  اـت ز  درتـسگب 20  ناـتیارب  نیمز  هک  تسا  ومه  دـنک 19 و  نوریب  نآ  راب ز 
رد  ] ياهـلیح گرزب  دوزفین 22 و  يزیچ  نایز  زجب  شدـنزرف  لاـم و  هک  دـنتفر  سک  نآ  لابندـب  دـندربن و  مناـمرف  مدرم  نآ  اراـگدرورپ 
زا ار  يرایسب  هّتبلا  دیرذگن 24 و  رد  رـسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  ّدو و  زا  دینکن و  اهر  دوخ  ياهتب  دنتفگ  مدرمب  هک 23  دندرک  مربارب ]

شتآب سپ  نا  دـندش و ز  ورف  بآـب  اـهنآ  هک  دوب  ناـهانگ  هکنیا  يوس  زا  يازفیب 25  ناراکمتـس  یهارمگ  رب  زین  وـت  سپ  دـندنادرگب  هار 
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رادم هدنز  نیمز  رب  یسک  نارفاک  زا  راگدرورپ  هک  درک  نیرفن  حون  دندیدن 26 و  ینارای  وا  تازاجم  ّقح و  هاگشیپ  هب  دندرک و  ناشنورد 
ردپ زرمایب و  ارم  اراگدرورپ   28 درک ] اعد  نینچ  هاگنآ  و   ] دنیازن راکدب  نیدیب و  زج  دنهد و  تناگدنب  یهارمگ  ینک  ناشاهر  رگ  هک   27

. يازفیم يدوبان  زجب  ناراکمتـس  رب  زرمایب و  نمؤم  نز  درم و  يهمه  دـش و  نورد  نم  يربهر  يهزوح  هناخب و  نامیا  اـب  هکنآ  مرداـم و  و 
هن و تسیب و  ماش  هرـصب و  رد  تسا و  هیآ  تشه  تسیب و  هفوک  ياهیراق  باسحب  هدش و  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخس 
راتـشک و قرغ و  راتفرگ  دراذـگیم و  ناتهدوسآ  رمع  تّدـم  رخآ  ات  ینعی  فشک :  4 خلا » مُکرِّخَُؤی - [ » هحفص 362 تیآ [ . یـس  نارگید 

تروص ینعی  فشک : دندناشوپ  ناشكاشوپ  رد  ار  دوخ  ینعی  يربط :  7 مَُهباِیث » اوَشغَتسا   » 14-1- نآرق . - دیوشیمن هدنشک  ياهالب  رگد 
ار رگدکی  هک  راکـشآ  ینعی  دنلب 2 - يادصب  ینعی  - 1 عمجم :  8 ًاراهِج » مُُهتوَعَد   » 23-1- نآرق . - دننیبن ارم  ات  دـندناشوپ  سابل  رد  دوخ 
ار یـضعب  تسا : نینچ  ینعم  اـی  مدرک و  توعد  ناـهنپ  راکـشآب و  ینعی  تررـسا ] تنلعا و   ] دـعب ياـههلمج  و  دوـبن . ناـهنپ  دـندیدیم و 

ناهن رد  هک  اهنآ  مدرک و  ناشتوعد  ناهن  رد  دـندوب  هدـش  توعد  راکـشآب  هک  اـهنآ  زاـب  مدرک و  توعد  ناـهن  رد  ار  یـضعب  راکـشآ و 
ُتلُقَف  » 22-1- نآرق . - مدـش لّـسوتم  ناـشيربهر  يارب  هلیـسو  رهب  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  مدرک و  توعد  راکـشآب  دـندوب  هدـش  توعد 

نک رافغتـسا  ورب و  تفگ : مراد  رایـسب  هانگ  تفگ : دـمآ و  يرـصب  نسح  دزن  يدرم  هک  تسا  لقن  حوتفلا : وبا   10 خلا » مُکَّبَر - اوُرِفغَتسا 
یئاعد مشیورد  تفگ : یمّوس  نک . رافغتسا  ورب  تفگ : دوشن . مریگتسد  يزیچ  مسرت  هدماین  ناراب  ماهدرک و  رایـسب  تشک  تفگ  يرگید 

ملام نم  زا  سپ  هک  مسرت  مرادن و  دنزرف  مراد و  رایـسب  لام  تفگ : دمآ و  يرگید  نک . رافغتـسا  ورب و  تفگ : درآ . یـشیاشگ  هک  زومایب 
مـسرت تسین  بآ  تسا و  کیدزن  نآ  يهویم  مراد و  یناتـسب  هک  دمآ  یمجنپ  نک . رافغتـسا  ورب و  تفگ : دسر . ناّقحتـسمان  نانمـشدب و 

یگدوسآ هار  کی  يدـنمزاین  روج  دـنچ  يارب  دـنتفگ  بّجعت  اـب  دـندوب  اـجنآ  هک  یهورگ  نک . رافغتـسا  ورب  تفگ : دـسرن  دوش و  دوباـن 
رافغتسا هب  شرافـس  ار  دوخ  ّتلم  اهنیا  يهمه  يارب  هچ  متفرگ  دای  حون  يهتفگ  زا  هک  متفگ  دوخ  زا  هن  هکنیا  تفگ : نسح  دشاب ! هنوگچ 

13 ًاراـقَو » ِهِّلل  َنوُجَرت  ـال   » 891-859- نآرق -847-835- نآرق -32-1- نآرق «. - ًاراـهنَأ مَُکل  لَـعجَی  هک  نب  - اـت اوُرِفغَتـسا -  » تفگ درک و 
نبإ تسا 2 - فوخ  ینعمب  اجنیا  رد  ءاجر  تسا و  تمظع  ینعمب  راـقو  نوچ   31-1- نآرق ! - دیسرتیمن ادخ  یگرزب  زا  ینعی  - 1 عمجم :

زا تبقاع  دـیما  ینعی  هتفگ : هحفـص 363 ] هداتق [  دـیربیمن 3 - وا  نامرف  دـیروآیمن و  ياجب  يدـنوادخ  تمظع  ّقح  تسا : هتفگ  ساّبع 
هتفگ ملسم  وبا  دیتسین 6 - دّحوم  دـیرادن و  نامیا  تبقاعب  دـیما  ارچ  دیرادن 5 - باذـع  سرت  باوث و  دـیما  ادـخ  زا  ارچ  دیرادن 4 - ادخ 

ار امش  دشاب  هریغ  هقلع و  هفطن و  هک  روجب  روج  ياهلکـشب  ینعی  - 1 رخف :  14 ًاراوطَأ » مُکَقَلَخ  . » دیرادن ادخب  تباث  يهدـیقع  ینعی  تسا :
اوََرت َمل  َأ   » 22-1- نآرق . - دنامن يرگیدب  کیچیه  دشاب و  مدرم  روجاروج  ياه  هتسد  هک  دیرفآ  ار  امـش  فلتخم  لاوحاب  ینعی  دیرفآ 2 -

راهظا تسا و  نارفاک  اـب  نخـس  يور  اـجنیا  زا  عمجم :  23-1- نآرق . - تسا حون  نخـس  لـقن  يهلاـبند  مه  هکنیا  يربط :  15 خلا » َفیَک -
- نآرق . - تسا حون  نخـس  لقن  تایآ  هکنیا  یگمه  هک  دوشیم  هدافتـسا  خـلا » َضرَألا - ُمَُکل  َلَعَج   » تیآ 19 رد  رخف  نخـس  زا  و  تردق .

دنکیم نشور  هک  داد  رارق  رون  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هام  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  عمجم :  16 ًارُون » َّنِهِیف  َرَمَقلا  َلَعَج  َو   » 54-29
يال ریخ و  نمض و  رد  ّنهیف  ینعم  درک 3 - نیمز  لها  يارب  وترپ  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  اب  ار  هام  ینعی  دشابیم  ّنهعم  ینعمب  ّنهیف  - 2
ياج کی  رد  هاچ  هکنیا  اب  تسا  هاـچ  نیمزرـس  هکنیا  رد  دـنیوگیم  هکناـنچ  داد  رارق  وترپ  ار  هاـم  اـهنآ  تقلخ  ءزج  رد  ینعی  تسا  اـهنآ 

هک رمق  يور  هکنیا  زا  تسا  ئیـضم  جارـس  تـسا و  روـن  زا  رتيوـق  ءایـض  نوـچ  رخف :  16 ًاجارِـس » َسمَّشلا   » 39-1- نآرق . - تـسا ینّیعم 
ینعی يربط :  17 ِضرَألا » َنِم  مُکَتَبنَأ   » 20-1- نآرق . - تسا رتشیب  یئانـشور  ینعم  هب  هک  جارـس  سمـش  هدش و  هتفگ  رون  تسا  رتفیعض 

زا وا  لسن  مدآ و  نیمز  زا  شنیرفآ  زاـغآ  رد  ینعی  - 1 عمجم :  29-1- نآرق . - دیرفایب ار  امـش  نآ  زا  درک و  ناتداجیا  نیمز  كاخ  زا  ادخ 
ار هاتوک  دـنکیم و  گرزب  هحفـص 364 ] ار [  کچوک  نوچ  درک 3 - نیمز  تابن  زا  هیذغت  يهلیـسوب  رـشب  داجیا  ینعی  دیرفآ 2 - وا  سپ 

لوگ دنتفر و  اهرادهیامرس  لابند  مدرم  ینعی  - 1 عمجم :  21 خلا » ُهدِزَی - َمل  نَم  اوُعَبَّتا  َو  . » تسا هدنایور  نیمز  زا  هک  ایوگ  سپ  تماق  دـنلب 
لاـبند راداــن  نود و  مدرم  دوبیم 2 - رادهیامرـس  ناـنیا  نوـچ  یتسیاـب  تشاد  یـشزرا  حوـن  رگا  دـنتفگ : دـندروخ و  ار  اـهنآ  يهیاـمرس 
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يهملک و  درادـن . يدوس  ترخآ  هب  رازآ  ایندـب و  يدوبان  نایز و  زج  مه  اـهنآ  دوخ  يارب  دـالوا  لاـم و  نآ  هکنیا  اـب  دـنتفر  نارادهیاـمرس 
« ًاراّبُک ًارکَم   » 34-1- نآرق . - تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  عمج  تروصب  مال  نوکـس  واو و  ّمض  اب  و  مال . واو و  حتف  هب  درفم  تروصب  دـلو » »
: دنتفگیم زین  تسا و  رتاناد  دـنزرف  زا  ردـپ  هک  تسا  رتهب  ناردـپ  نید  دـنتفگیم  دـندزیم و  لوگ  ار  مدرم  هک  دـندرک  رکم  يروباشین :  32

توعد اـهیبوخ  نیرتهب  هک  تسا  ور  نآ  زا  هلیح  رکم و  یگرزب  دـننکیم و  تعافـش  مه  دـنهدیم و  دوس  تکرب و  ریخ و  مه  اـهتب  هکنیا 
نیرتگرزب نیرتدب و  دندرک و  هلیح  هک  تسا  هکنیا  تسا  رفک  كرـشب و  يربهر  اهیدـب  نیرتگرزب  ربارب  رد  سپ  تسا  تسار  هار  نیدـب و 

مدرم رفن  دـنچ  راـگزور  نآ  رد  تفگ : سیق  نـب  دّـمحم  - 1 يربط :  23 خـلا » ادَو - َّنُرَذـَت  ال   » 18-1- نآرق . - دوب اـهنآ  راـک  هکنیا  هلیح 
ار نایاوشیپ  هکنیا  ریوصت  رگا  دـنتفگ  اهنآ  ناوریپ  ناشگرم  زا  سپ  دـندرکیم و  اـهنآ  يوریپ  نارگید  هک  اهمـسا  نیاـب  دـندوب  راکتـسرد 

ناطیــش دــندرم  نارود  نآ  مدرم  دــش و  تـسرد  اــهتروص  نوـچ  میوـشیم و  تداــبعب  راداو  مـینکیم و  داــی  اــهنآ  زا  رتــهب  میزاــسب 
ار اهنآ  دـنتفریذپ و  مدرم  دـیرابیم  دنتـساوخیم و  ناراـب  اـهنآ  زا  دنتـسرپ و  یم - ار  اـهنیا  ناتناردـپ  هک  درک  هسوسو  ناشناگدـنامزابب 
بوچ و كدـنا  هک  يروجب  دـنداد  رارق  دوخ  تب  ارنآ  برع  هک  دوب  حون  مدرم  تب  اهمان  هکنیا  تفگ : هداـتق  دش 2 - اهتب  مان  دندیتسرپ و 

تب طاـیر  رد  دـندرک و  نّیعم  تب  دوخ  يارب  ار  ّدو  دنتـشاد  ياـج  لدـنجلا  ۀـمود  رد  هک  بلک  يهلیبق  دـندرکن و  مک  نآ  زا  گنـس  لـگ 
يهلیبق و  دـندرک . باـختنا  ار  ثوغی  دـندوب  نکاـس  فائـس  نیمز  رـس - زا  فرج  رد  دارم  يهلیبـق  زا  هک  فیطغ  ینب  و  دوب . عاوس  لیذـه ،

اب ادَو »  » يهملک و  دوب . ریمح  يهلیبـق  زا  عـالک  يذ  لاـم  رـسن  و  دوب . ناـشتب  قوعی  عـخلب  هحفـص 365 ]  ] 22-1- نآرق  - نکاس نادمه 
يربط لقن  ریظن  ع ]  ] قداص ماما  زا  عیارّـشلا  لـلع  رد  یجیهـال : ریـسفت   93-85- نآرق . - تسا هدـش  تئارق  ود  ره  واو  ولج  ـالاب و  يادـص 
قوعی ریـش و  دـننامب  ثوغی  نز و  تروصب  عاوس  دوب و  هدـش  هتخاـس  يدرم  تروصب  ّدو  تسا : هتفگ  يدـقاو  عمجم : تسا . هدـش  تیاور 

ار اهنآ  ناطیش  هکنیا  ات  دش  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  اهتب  هکنیا  حون  نافوط  يهطساوب  هک  تسا  لقن  دوب و  سکرک  لکـشب  رـسن  بسا و  نوچ 
هارمگ ار  يدایز  مدرم  اهنآ  اـهتب  شتـسرپ  هطـساوب  ینعی  - 1 عمجم :  24 ًارِیثَـک » اوُّلَـضَأ  . » دروآ رد  كاـخ  ریز  زا  تسرپ  تب  بارعا  يارب 

اّمِم  » 147-108- نآرق -21-1- نآرق . - دــندرک هارمگ  ار  مدرم  زا  يداـیز  ناـشناگرزب  ینعی  - 2 ًارِیثَک » َنلَلـضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر   » لـثم دـندرک .
دـیاز و تسا و  هلـص  اـم »  » يهملک و  تسا . هئیطخ  عمج  ود  ره  تسا و  هدرک  تئارق  مُهاـیاطَخ »  » ورمع وـبا  فـشک :  25 خلا » مِِهتائیِطَخ -
دندش و كاله  ناهج  هکنیا  رد  حون  تیاعـسب  حون  موق  تسا : هتـشون  رارـسألا  فشک  رد  زین  و  ناشناهانگ . يهطـساوب  تسا  نینچ  ینعم 
و مِِهنامیِِإب » مُهُّبَر  مِهیِدهَی   » دنتفای تیاده  ناهج  نیرد  يو  تعافـشب  دّـمحم  تّما  و  ًاران » اُولِخدُأَف  اُوقِرغُأ   » دندیـسر تبوقعب  ناهج  نآ  رد 
- نآرق -429-393- نآرق -340-311- نآرق -61-49- نآرق -21-1- نآرق «. - ٌمـیِظَع ٌرجَأ  َو  ٌةَرِفغَم  مَُـهل   » دندیـسر ترفغمب  ناـهج  نآ  رد 
هک ارود  ارود ، رودـی  راد  ردـصم  زا  تسا  لاـعیف  هملک  هکنیا  نزو  و  درذـگب . نیمز  رب  سک  ره  ینعی  حوـتفلا : وـبا   26 ًاراّیَد »  » 500-463

برع هناخوراد و  بحاص  ینعی  رادب  تبسن  يارب  تسا  لاّعف  نزو  رب  دناهتفگ : و  تسا . هدش  ماغدا  ءایب و  لیدبت  واو  تسا  راوید  نآ  لصا 
نخس هکنیا  رخف :  27 ًارِجاف » ّالِإ  اوُِدلَی  ال   » 11-1- نآرق . - دسرب هناخراکب  هک  یـسک  تسین  ینعی  راّید » رّوید و ال  راّدلا  یف  ام   » دـیوگیم

ّالِإ َکِموَق  نِم  َنِمُؤی  َنل   » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دوب  واب  ادخ  هحفص 366 ]  ] 28-1- نآرق ، - يوس زا  رابخا  هطساوب  حون 
َِثبَلَف  » تسا هدش  هتفگ  رگید  تیآ  رد  هک  توعد  تّدم  يزارد  زین  دـش و  دـهاوخن  نمؤم  يرگید  نینمؤم  نیمه  زا  ریغ  هک  َنَمآ » دَـق  نَم 

: فشک  28 ًانِمُؤم » َِیتَیب  َلَـخَد   » 244-226- نآرق -109-58- نآرق . - دـش دـهاوخن  نمؤم  یـسک  هک  دوب  هدـش  نیقی  وا  يارب  خـلا » مِهِیف -
مّوس تیآ  - 1 ام : نخس   28-1- نآرق . - دش دراو  نامیا  اب  نم  نیدب  ای  دمآ  نم  یتشکب  نامیا  اب  ای  نامیا  اب  دش  لخاد  نم  دجـسم  هب  ینعی 

مولعم سپ  نم  زا  يربنامرف  يوقت و  یگدـنبب و  تسا  طورـشم  ناتناهانگ  شزرمآ  دـیوگیم : مدرم  اب  حون  خـلا » َهّللا - اوُدـُبعا   » مراهچ و 
راچان دـیآیمن و  تسدـب  تداعـس  هار  یمدآ  ترطف  لقع و  یئاهنتب  درادـن و  رثا  دـشابن  ناربمغیپ  يربهر  زا  هک  يوقت  یگدـنب و  دوشیم 

هک یمَسُم » ٍلَجَأ  یلِإ  مُکرِّخَُؤی   » يهلمج تیآ 4  - 2 52-35- نآرق . - دسرب دوخ  نکمم  تداعـسب  ناسنا  ات  تسا  مزال  مه  امنهار  ربهر و 
هانگ شزرمآ  دننام  بلطم  هکنیا  دـنکیمن . راتفرگ  ناهگان  گرمب  دربیم و  بقعب  تشونرـس  ماگنهب  ات  ار  امـش  گرم  تسا : هدـش  هتفگ 
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هکنیا هب  خساپ  رد  یناهگان ! گرم  زا  یگدوسآ  یتسرپ و  ادخ  نایم  تسا  هطبار  هچ  ایآ  تسا و  هدش  يربنامرف  يوقت و  یگدنبب و  طوبرم 
تسا ندروآ  تسدب  یفاک  كاروخ  یگدنز و  عبانم  زا  يدنمرهب  شیاسآ و  بجوم  يربنامرف  يوقت و  تسا : هتفگ  يواطنط  لّوا : شسرپ 
هدوب مدرم  ندناسرت  حون  دوصقم  دیاش  مّود : راظتنا . فالخ  رب  ریم  گرم و  تسا و  یناهگان  يالب  ره  زا  شیاسآ  تشادهب و  هار  دوخ  هک 

دیـشاب ربنامرف  رادـنید و  رگا  هک  دـناهدید  نوگانوگ  ياهیرامیب  اـهیراتفرگ و  یگدـنز  تّدـم  رد  هچنآ  ناـهگان و  ياهدـمآشیپ  زا  تسا 
نافوط و ناشینامرفان  ماجنا  رـس  هکنانچ  دش  دیهاوخ  دنمهرهب  یعیبط  رمع  زا  دـیرادن و  يراتفرگ  گرم و  هنوگنآ  دـیوشیمن و  تازاجم 

امـش گرم  هک  تسا  وا  دیتسه و  وا  تردق  يهضبق  رد  هک  دیوش  تسرپ  ادخ  دشاب : هکنیا  هلمج  ینعم  دـیاش   58-20- نآرق : - مّوس قرغ .
تشونرس يدنوادخ و  لجا  هک  دینادیم  دینک  یـسراو  رگا  و  هحفـص 367 ] دینیبیم [  دوخ  نوچ  تسا  هدرک  تشونرـس  نّیعم  ماگنهب  ار 

تمعن و يروآدای  یگمه  تیآ 20  ًاجاِجف » اًُلبُس   » ات تایآ  يهّیقب  - 3 درک . يربنامرف  دیتسرپ و  دیاب  ار  تردق  نینچ  سپ  دوشیمن ، ریخأت 
ال  » تیآ 23 - 4 42-25- نآرق . - دنوش میلـست  یتردق  نینچب  دیاب  هک  دنبایرد  دنـشیدنیب و  نارگید  نامز و  نآ  مدرم  ات  تسا  ّقح  تردق 
هنومن و يارب  ینعمب و  لقن  دشابن و  مدرم  نآ  راتفگ  لصا  دیاش  تسا  هدمآ  نایم  هب  بارعا  صوصخم  تب  دنچ  مان  هک  خـلا » ادَو - َّنُرَذـَت 

هچنآ دیرادن و  رب  دوخ  نایادخ  زا  تسد  دنتفگ : نارگید  اب  رادهیامرـس  اوشیپ و  مدرم  دـشاب : نینچ  ینعم  تسا و  هدـش  هدرب  اهنآ  مان  لاثم 
ياهمانب یئاهتب  زین  اـهنآ  دـیراد  عاوس  دو و  امـش  هکناـنچ  دـندوب  هدرک  نّیعم  اـهنآ  يارب  امـش  دـننامب  یماـن  دنتـشاد و  اـهبرع  امـش  دـننام 

رخف ماما  ضارتعا  اهمسا  هکنیا  ینعم  رد  لامتحا  هکنیا  اب  و  دیشابن . اهنآ  زا  رادربتسد  دندرکیم : شرافـس  رگدکیب  هک  دنتـشاد  صوصخم 
و داتفا ! بارعا  تسدـب  هنوگچ  سپ  دربن  یتشکب  دوخ  اب  ار  اهنآ  حون  نوچ  دـش  دوبان  نافوطب  اـهتب  نآ  تسا : هتفگ  هک  دوب  دـهاوخن  دراو 
-13- نآرق . - درک ردب  كاخ  زا  بارعا  يارب  ناطیـش  ات  دـنام  كاخ  ریزب  نافوط  زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخن  نایبلا  عمجم  لقنب  یجایتحا  زین 

راکدـب نیدـیب و  زج  مدرم  هکنیا  دـنزرف  تسا : هتفگ  تسا و  هدـیلان  ادـخب  حون  هک  خـلا » ًارِجاف - اـّلِإ  اوُدـِلَی  ـال   » يهلمج تیآ 27  - 5 34
طیحم دیوگب : تسا  هتساوخ  حون  دیازن و  رام  هچب  زج  رام  ینعی  ۀّیحلا » ّالا  ۀّیحلا  دلی  ال   » تسا برع  روهشم  لثم  شورب  دیاش  دوب  دهاوخن 

هک تسا  قیالان  دساف و  داژن  نوخ و  هزادنا  نیاب  دوب و  دهاوخن  ناشنایم  رد  تیبرت  قیال  یسک  زگره  هک  تسا  يروج  مدرم  هکنیا  تیبرت 
-6 47-21- نآرق . - دـیازیم یمدآ  نینچ  نداز  ماـگنهب  هک  دوشیم  تسرد  نیدـیب  رجاـف و  دوـشیم  تسرد  اـهنز  نادهچب  رد  هچنآ  اـیوگ 
وا صخشب  هک  دشاب  یسک  نمؤم  دشاب و  هحفص 368 ]  ] 49-22- نآرق  - حون يهناخ  دوصقم  دیاش  ًانِمُؤم » َِیتَیب  َلَخَد   » يهلمج رخآ  تیآ 

اهنآ هک  دشاب  يور  نآ  زا  دیاش  مدرم  هنوگنیا  يارب  حون  شزرمآ  شهاوخ  ربمغیپ و  هن  دنادب  شراکتسرد  وگتسار و  دشاب و  هتـشاد  نامیا 
بجوم وا  شزراب  نامیا  اب  نتفر  یسک  يهناخب  نوچ  دش  دنهاوخ  شزرمآ  يهتـسیاش  رادنید و  ماجنارـسب  نم  تیـصخش  لوبق  يهطـساوب 

. دش دهاوخ  هطبار  نسح  ینیبشوخ و 

ّنج هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   72  - 270-244- نآرق -

ات 28] تایآ 1  [: 72  ] نجلا هروس  ]

يِدهَی [ 1  ] ًابَجَع ًانآُرق  انعِمَس  ّانِإ  اُولاقَف  ِّنِجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُلق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
ِهّللا یَلَع  انُهیِفَـس  ُلوُقَی  َناـک  ُهَّنَأ  َو  [ 3  ] ًاَدلَو َو ال  ًۀَـبِحاص  َذَـخَّتا  اَم  انِّبَر  ُّدَـج  یلاعَت  ُهَّنَأ  َو  [ 2  ] ًادَـحَأ انِّبَِرب  َكِرـُشن  َنل  َو  ِِهب  اّنَمآَف  ِدـشُّرلا  َیلِإ 

ِّنِجلا َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِسنِإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  َو  [ 5  ] ًابِذَک ِهّللا  یَلَع  ُّنِجلا  َو  ُسنِإلا  َلوُقَت  َنل  نَأ  اّنَنَظ  ّانَأ  َو   322-1- نآرق [ - 4  ] ًاطَطَش
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ّانَأ َو  [ 8  ] ًابُهُش َو  ًادیِدَش  ًاسَرَح  تَِئُلم  اهاندَجَوَف  َءامَّسلا  اَنـسََمل  ّانَأ  َو  [ 7  ] ًادَـحَأ ُهّللا  َثَعبَی  َنل  نَأ  ُمتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ  مُهَّنَأ  َو  [ 6  ] ًاقَهَر مُهوُدازَف 
َدارَأ مَأ  ِضرَألا  ِیف  نَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَش  َأ  يِردَن  ّانَأ ال  َو   447-1- نآرق [ - 9  ] ًادَصَر ًاباهِش  َُهل  دِجَی  َنآلا  ِعِمَتسَی  نَمَف  ِعمَّسِلل  َدِعاقَم  اهنِم  ُدُعقَن  اّنُک 
ًابَرَه ُهَزِجُعن  َنل  َو  ِضرَألا  ِیف  َهّللا  َزِجُعن  َنل  نَأ  اّنَنَظ  اـّنَأ  َو  [ 11  ] ًادَدـِق َِقئارَط  اّنُک  َِکلذ  َنُود  اّنِم  َو  َنوُِحلاّصلا  اَّنِم  ّانَأ  َو  [ 10  ] ًادَشَر مُهُّبَر  مِِهب 

َمَلـسَأ نَمَف  َنوُطِـساقلا  اَّنِم  َو  َنوُِملـسُملا  اَّنِم  ّانَأ  َو  [ 13  ] ًاقَهَر َو ال  ًاسَخب  ُفاخَی  ـالَف  ِهِّبَِرب  نِمُؤی  نَمَف  ِِهب  اـّنَمآ  يدُـهلا  اَنعِمَـس  اَّـمل  اـّنَأ  َو  [ 12]
ًاقَدَغ ًءام  مُهانیَقسََأل  ِۀَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتـسا  َِول  نَأ  َو  [ 15  ] ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساقلا  اَّمَأ  َو   484-1- نآرق [ - 14  ] ًادَشَر اوَّرََحت  َِکئلوُأَف 

ُدبَع َماق  اَّمل  ُهَّنَأ  َو  [ 18  ] ًادَحَأ ِهّللا  َعَم  اوُعدَت  الَف  ِهِّلل  َدِـجاسَملا  َّنَأ  َو  [ 17  ] ًادَعَص ًاباذَع  ُهُکلـسَی  ِهِّبَر  ِرکِذ  نَع  ضِرُعی  نَم  َو  ِهِیف  مُهَِنتفَِنل  [ 16]
َو ال ارَض  مَُکل  ُِکلمَأ  یِّنِإ ال  ُلق  [ 20  ] ًادَحَأ ِِهب  ُكِرشُأ  َو ال  یِّبَر  اوُعدَأ  امَّنِإ  ُلق   380-1- نآرق [ - 19  ] ًادَِبل ِهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  ُهوُعدَی  ِهّللا 

َّنِإَف َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصعَی  نَم  َو  ِِهتالاسِر  َو  ِهّللا  َنِم  ًاغالَب  ّـالِإ  [ 22  ] ًادَحَتُلم ِِهنوُد  نِم  َدِجَأ  َنل  َو  ٌدَـحَأ  ِهّللا  َنِم  ِینَریُِجی  َنل  یِّنِإ  ُلق  [ 21  ] ًادَشَر
نِإ ُلق   454-1- نآرق [ - 24  ] ًادَدَع ُّلَقَأ  َو  ًارِـصان  ُفَعـضَأ  نَم  َنوُمَلعَیَـسَف  َنوُدَـعُوی  ام  اَوأَر  اذِإ  یّتَح  [ 23  ] ًادـَبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل 

ُُکلسَی ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  نِم  یضَترا  ِنَم  ّالِإ  [ 26  ] ًادَحَأ ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهُظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  [ 25  ] ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعجَی  مَأ  َنوُدَـعُوت  ام  ٌبیِرَق  َأ  يِردَأ 
-1- نآرق [ - 28  ] ًادَدَع ٍءیَـش  َّلُک  یـصحَأ  َو  مِهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  مِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَلبَأ  دَـق  نَأ  َمَلعَِیل  [ 27  ] ًادَصَر ِهِفلَخ  نِم  َو  ِهیَدَـی  ِنَیب  نِم 
زا يوردایز ، ططش » . » يراکتشز يرگمتـس ، يدرخیب ، قهر » . » یگرزب يزور ، هرهب ، گرزب ، ردپ  ُّدَج » : » تاغل ینعم  هحفص 369 ]  ] 360
مال ّمض  رـسک و  اب  ةدبل  عمج  دبل » . » ناوارف بآ  ناراب و  يدایز  قدغ » . » روجبروج يهتـسد  ددق » . » ندرک متـس  مکح  رد  ندش ، رود  ّقح 

هدنـشخب يادخ  مانب  همجرت :  20-13- نآرق . - ریـش لای  يوم  ینعمب  مال  ّمض  اب  هدیبسچ و  هدـیبوک و  رگدـکیب  هدـش و  مهرد  مشپ  ینعمب 
ینآرق تفگش  ام   2 دنتفگ : دنداد و  ارف  نآرقب  شوگ  ناینج  دنچ ز  ینت  هک  هداتفا  ملد  رد  وگب : دّـمحم  يا  نانمؤمب 1  نابرهم  ناگمهب و 

هن راـی و  هن  هک  راوـگرزب  رترب  تسا  وا  هـچ  مینکن 3  دوخ  راـگدرورپب  يزاـبنا  زگره  میتفریذـپ و  ار  نآ  تسا و  یتسارب  ربهر  هک  میدـینش 
يرپ یمدآ و  سک ز  میتشادـن  نامگ  تفگیم 5 و  نخس  متـسب  دنوادخ  رب  دوب  درخیب  ام  ز  هحفص 370 ] هکنآ [  هتبلا  دشاب 4  شدنزرف 

دـیازفیب 7 و ناشیهارمگ  رب  درب و  هاـنپ  ناـیرپ  هب  یمدآ  ینادرم ز  هک  میتشادـنپیمن  دزاسب 6 و  شدنزرف  تسود و  ددـنب و  غورد  ادـخب 
نازوس شتآ  تخس و  نابهگن  رـسارس  میدوسپ و  نامـسآ  ام  یلو  دتسرفن 8  يربمغیپ  هب  یـسک  ادخ  زگره  هک  میتشاد  نامگ  امـش ، نوچ 
مینادن ام  دـنیب 10  دوخ  نیمک  رد  نازوس  يوترپ  دـهد  ارف  شوگ  هک  یـسک  نوـنکا  میونـشب و  يزیچ  هک  میتسـشنیم  شیپ  نیز  دوب 9 و 

هک میروجاوروج  ياههتسد  مه  ام  11 و  هتساوخ ! نانآ  یتخبکین  یشوخ و  ناشراگدرورپ  ای  تسا  هدش  تشونرسب  يدب  نیمز  مدرم  يارب 
شناوتان هک  دوش  دوخ  رارف  زا  هن  درک و  میناوتن  هراچیب  ار  يادخ  نیمز  رد  هک  میتسنادب  هکنیا  نآ 12 و  ریغ  يرگید  راکتسرد و  یهورگ 

ام نایم  رد  يراوخ 14  زا  هن  دـسرت و  نایز  زا  هن  دـش  دوخ  يادـخب  نمؤم  هک  ره  هچ  میتفریذـپ  دیـسر  نامشوگب  اـمنهر  نوچ  مینک 13 
نوچ دّمحم  يا   ] دوب خزود  مزیه  دش  رگمتس  هکنآ  تسا 15 و  هدش  یتسار  ریگلابند  دش  ناملسم  هک  ره  دشاب و  ود  ره  نیدیب  ناملسم و 

نآ هب  اـت  مینک 17  ناشراشرـس  یگدنز  يهیامرـس  بآ و  دـنوب ز  تسار  هارب  رادـیاپ  رگا   16 دـننادب ] ناگمه  سپ  دنتـسناد  نایّنج  راتفگ 
تسا دنوادخ  ّصاخ  هدجس  هّتبلا  هچ  دوب 18  شریگ  ارف - يرازآ  تخـس  هک  درب  شیهارب  دوب  ادخ  دایز  نادرگ  ور  هکنآ  ناشمیئامزایب و 
هوبنا وا  رب  ریش  ندرگ  يوم  وچمه  دنامن  يزیچ  دناوخب  ار  ادخ  ات  تساوخ  اپب  تسرپ  ّقح  درم  نوچ  هک  دینک 19  وا  زابنا  يرگید  دیاشن  و 
سک وا  ناوت  زا  زگره  مرادن 22 و  ناتنایز  دوس و  رایتخا  منکن 21 و  وا  زابنا  سک  متسرپ و  دوخ  يادخ  طقف  وگب : دّمحم  يا  دنوش 20 
شتآ رد  هتـسویپ  دوب  شربمغیپ  وا و  نامرفان  هکنآ  یلو  مرادـن ] يراک  امـش  اـب   ] وا يرازگ  ماـغیپ  زج  مباین 23 و  یهاـنپ  نآ  مدـناهرن و ز 

مه رتمک 25 و  شرامـش  تسا و  رتناوتان  شروای  هتـسد  مادک  دننادب  دنداد و  ناشمیب  هچنآ  دـننیب  ات   24 دنـشاب ] راظتناب  سپ  . ] دوب خزود 
سک تسا و  بیغلا  ملاع  وا  هچ  هداهن 26  رگد  ماگنه  ار  نآ  نم  يادخ  ای  دسر  دوز  دندرک  ناتهدعوب  هک  دـب  نآ  منادـن  نم  وگب : مدرمب 

[ دـنار ناناوشوگ  و   ] درب نابهگن  وا  شیپ  سپ و  زا  دیدنـسپ  يربمغیپ  هب  هک  ار  نآ  رگم  درکن 27  ربخ  دوخ  يهدیشوپ  هحفص 371 ] زار [ 
. دنادب زیچ  همه  رامـش  تسا و  ریگارف  وا  تسا  ناگدیرفآ  دزن  هچنآ  هک  دندناسر  دوخ  راگدرورپ  ماغیپ  دـندرکن و  اطخ  اهنآ  دـنادب  ات   28
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ّنج نایبت :  1 ِّنِجلا » َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتـسا  ُهَّنَأ  . » تسا هدش  لزان  هّکمب  یگمه  تسا و  تیآ  تشه  تسیب و  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخس 
یـضعب و  دراد . تواـفت  هتـشرف  مدآ و  اـب  تروص  رد  تسا و  یمدآ  مشچ  زا  هدیـشوپ  قیقر و  نت  ياراد  هک  تسا  ناگدـیرفآ  زا  ياهتـسد 

: رخف  43-1- نآرق . - شتآ زا  ّنج  رون 3 - زا  هتشرف  تسا 2 - هدـش  تسرد  كاخ  زا  یمدآ  - 1 دناهتـسد : هس  لقاع  ناگدیرفآ  دناهتفگ :
مه نیـشیپ و  نادنمـشناد  زا  یگرزب  هورگ  دـناهدرک و  قیدـصت  مه  ار  ّنج  دوجو  دناهتـشاد  لوبق  ار  ناربـمغیپ  هک  ناـیدا  باـبرا  روـهمج 
واو ياجب  هزمه  دشاب و  یحو »  » لوهجم هک  تسا  هدش  هدناوخ  واو  نودب  یحا » : » عمجم دناهدیمان . هّیلفس  حاورا  ار  نآ  حاورا  هب  نیدقتعم 

تسود و هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  ام  راگدرورپ  تمظع  لالج و  ینعی  هتفگ  يرـصب  نسح  - 1 عمجم :  3 انِّبَر » ُّدَج  یلاعَت  ُهَّنَأ  . » تسا هدـمآ 
تسا هوکش  اب  لیلج و  ام  راگدرورپ  يدنوادخ 3 - ّصاخ  تافص  نآ  تسا  هبترم  دنلب  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دشاب 2 - هتشاد  دنزرف 

رکذ تسا  رترب  رترب 5 - تسا و  قوف  ام  راگدرورپ  تردق  - 4 33-1- نآرق . - تسا رودب  ماسجا  تافص  ّصاوخ و  زا  هک  دوخ  تافص  رد 
هکنیا يهمه  و  تسا . رترب  وا  تمعن  شـشخب و  تسا 8 - رترب  ام  راگدرورپ  یهاـشداپ  تسا 7 - رترب  ام  يادـخ  نامرف  راک و  وا 6 - دای  و 

ینادانب هک  تسا  نایرپ  نخـس  هکنیا  دشابن و  دج  ار  يادخ  تسا : هتفگ  سنا  نب  عیبر  يدـنوادخ . لالج  تمظع و  اب  دوشیم  قیبطت  یناعم 
هدناوخ رسک  حتف و  اب  ّهنا  يهزمه  و  تسا . هدش  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  بلطم  نیمه  تسا و  هدرک  لقن  نآرق  دناهتفگ و 

ُهَّنَأ  » رب فطع  رگا  هک  تسا  ظّفلت  فالتخا  تسا  هیآ  دنچ  هکنیا  رد  هک  هنا  نا و  ياههزمه  یقاب  رد  نینچمه  تسا و  هدـش  هحفص 372 ] ] 
- نآرق . - هزمه رـسک  اب  تسا و  ّنج  نخـس  زا  دشاب  انعِمَـس » ّانِإ   » رب فطع  رگا  تسا و  هزمه  حتف  اب  دـشاب  یحو  يهلابند  دـشاب و  َعَمَتـسا »

ياجب زاجم  روطب  ّدج  يهملک  سپ  تسا  هدـش  رادـیدپ  نآ  زا  هک  تسا  وا  يهشیر  لصا و  ناسنا  ّدـج  رخف :  238-223- نآرق -151-131
: دوب دـهاوخ  نینچ  ینعم  يهجیتـن  دـشاب و  بجاو  دوجو  هک  اـم  يادـخ  تقیقح  لـصا و  ینعی  اـنِّبَر » ُّدَـج   » و تسا . هدـش  لامعتـسا  لـصا 
و تسا . دـنزرف  تسود و  نتـشاد  زا  رترب  هک  تسا  هکنیا  ریغ و  هب  یگتـسباو  قـّلعت و  ره  زا  تـسا  رترب  يدـنوادخ  يهصوـصخم  تـقیقح 
هب ینعی  فشک :  4 ًاطَطَش » ِهّللا  یَلَع   » 396-389- نآرق -153-138- نآرق . - دشاب زیمت  هک  تسا  هدش  هدـناوخ  زین  بصن  اب  ُّدَـج »  » يهملک
. - دنتفگیم ّقح  تقیقح  فصو و  زا  رود  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دـشاب . نارفاک  راتفگ  هک  دـنتفگیم  نخـس  دـنوادخ  رب  غورد  متس و 

: عمجم  6 ِّنِجلا » َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی   » 16-1- نآرق . - دناهدناوخ زین  واو  دیدشت  فاق و  حـتف  اب  لوقت » : » عمجم  5 َلوُقَت » َنل   » 25-1- نآرق
هکنیا دوخ  شیاـسآ  يارب  درکیم  لزنم  بشب  ياهشیب  هرد و  ناـیمب  دوخ  رفـس  رد  رگا  برع   39-1- نآرق : - دناهتفگ هداتق  دـهاجم و  - 1

زا تسا  هتفگ  لتاقم  دننکیم . يرادهگن  ار  اهنآ  نایّنج  دنتـشادنپیم : نوچ  هموق » ءاهفـس  ّرـش  نم  يداولا  اذه  زیزعب  ذوعا   » دناوخیم اعد 
هکنیا اـهبرع  رگید  ناـیم  رد  سپ  ناز  دـندرک و  ار  راـکنیا  هفینح  ینب  اـهنآ  زا  سپ  دـشیم و  ّنجب  هدـنهانپ  نمی  زا  یهورگ  رتوـلج  هـمه 

نیرّـسفم رخف :  6 ًاـقَهَر » مُـهوُدازَف  . » ّنـج ندوـب  تـهجب  ّنـج و  سرت  زا  ینادرمب  دـندربیم  هاـنپ  ینعی  هـتفگ : یخلب  دش 2 - ادیپ  هشیدـنا 
تأرج و اهنآ  دندرب  هانپ  نایرپ  هب  دندشن و  ادخب  هدنهانپ  نایمدآ  نوچ  هک  تسا  نینچ  هجیتن  هانگ و  یـشکرس و  تأرج و  ینعی  دـناهتفگ :

زواجت متـسرب و  ناشراک  هکنیا  يهطـساوب  نایمدآ  هحفـص 373 ]  ] 22-1- نآرق  - هک تسا  هکنیا  رگید  لامتحا  و  دـش . داـیز  ناـشزواجت 
یهارمگ و قهر »  » زا دوصقم  دـیاش  نآرقلا : لالظ  یف  ریـسفت  میدروآ . تسدـب  یئاـقآ  قّوفت و  یمدآ  رب  اـم  دـنتفگ  هک  دـندوزفیب  ناـیرپ 
تسا و هدوب  نمـشد  ّنج  ناطیـش و  اب  میدق  زا  ناسنا  دنوشیم و  نمـشدب  هدـنهانپ  هک  دوشیم  ادـیپ  یئاهنآ  لد  رد  هک  دـشاب  ینادرگرس 

یباتیب راتفرگ  نایز  زا  يریگولج  ای  دوس  دیماب  دوش  هدنهانپ  ّقح  ریغب  نوچ  یمدآ  هّتبلا  و  دوش . هدنهانپ  ادخب  اهنآ  رش  زا  تسا  هدوب  رومأم 
: تسا نکمم  رخف :  7 خـلا » اوُّنَظ - مُهَّنَأ  َو  . » دـنیبیمن شیاـسآ  یگدوسآ و  يور  لد  هک  قهر  نیرتدـب  تسا  نیمه  و  دوـشیم . ینارگن  و 

ناـیرپ امـش  هکناـنچ  دنتـشادنپ  ناـیمدآ  دوـب : دـهاوخ  نینچ  ینعم  وـلج و  تیآ  مه  دـشاب و  رگدـکی  اـب  ناـیّنج  نخـس  لـقن  هلمج  هـکنیا 
ناـمگ اـهبرع  امـش  دـننامب  مه  نج  هک  دـش  یحو  نمب  ینعی  دـشاب . یحو  ءزج  دـشاب و  هروس  لّواـب  فـطع  تسا  نکمم  و  دـیرادنپیم ،

« خلا اهاندَجَوَف - َءامَّسلا  اَنسََمل  ّانَأ  َو   » 22-1- نآرق . - دشاب ّنج  نخـس  لقن  هک  تسا  هکنیا  اههلمج  طابترا  اب  بسانم  رتهب و  و  دـندرکیم .
نتفر زا  ّنج  يریگوـلج  يهلیـسو  یلو  تسا  هدوـب  هتـشذگ  نارود  زا  ینامـسآ  بهـش  هکنیا   41-1- نآرق : - تسا هـتفگ  یخلب  عـمجم :  8
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، تسا هدوبن  بهـش  ربمغیپ  زا  شیپ  دناهتفگ : یـضعب  رخف : دندش . ّنج  ریگولج  اهنآ  اب  ص ]  ] ربمغیپ ندـمآ  زا  دـعب  تسا و  هدوبن  نامـسآب 
هکناـنچ تسا  هدـش  رتلـماک  رتداـیز و  ربـمغیپ  تثعب  زا  سپ  یلو  تسا  هدوـب  اـهنیا  دـناهدرک  ثحب  نآ  زا  هک  نادنمـشناد  قاـّفتا  هـب  یلو 

هک میتسـشنیم  اهاج  یـضعب  رد  ینعی  َدِعاقَم » اهنِم  ُدُعقَن  اّنُک   » دعب يهلمج  نینچمه  دـنامهفیم و  اربلطم  هکنیا  تَِئُلم » اهاندَـجَوَف   » يهلمج
ای سوفن  تالیوأت :  308-278- نآرق -228-206- نآرق . - تسا هدـش  رپ  دایز و  ربمغیپ  زا  دـعب  دوشیم  مولعم  سپ  دوبن . نابهگن  بهش و 
 ] دادعتـسا كاردا و  اب  تسا و  فیطل  هچرگا  هک  تسا  یناـسنا  اـی  تسا و  مک  كاردا  تسین و  تفاـطل  نآ  رد  هک  تسا  یعبـس  یمیهب و 

هدرجم سوفن  ای  و  تسا . ینیمز  ّداوم  نآ  رتشیب  هک  تسا  یهوبنا  ظیلغ و  داومب  هتسباو  مه  نآ  عبس  همیهب و  دننام  راچان  یلو  هحفص 374 ]
و دنشاب . الاب  ملاع  تادّرجم  تاسّدقم و  هکئالم و  هک  تسا  يولع  ملاعب  ّقلعتم  هدام و  زا  دّرجم  تسا و  تفاطل  افص و  لامک  رد  هک  تسا 
زا هن  دنتـسه و  ناگتـشرف  نوچ  ینامـسآ  تادّرجم  زا  هن  هک  دنتـسه  شتآ  اوه و  فیطل  يرـصنع  مارجاب  ّقلعتم  هک  دنتـسه  هّیوق  سوفن  ای 

نیمزب هدـیبسچ  هن  نامـسآب و  هتـسباو  هن  هک  دـناهدیمان  هقّلعم  روص  ار  اهنآ  امکح  یـضعب  و  دنتـسه . ناسنا  ناویح و  نوچ  ینیمز  تاـّیّدام 
کیدزن هک  دنتسه  يروج  دوجو  نامتخاس و  رد  نوچ  دننادب و  دنبایرد و  نایمدآ  دننام  دنرب و  رسب  نیمز  نامـسآ و  نایم  رد  هکلب  دنـشاب 

ملاوع الاب و  يوسب  تسا  نکمم  سپ  دنبایرد  اهنآ  تسا  نایمدآ  زا  هدیـشوپ  هچنآ  تابیغم و  زا  ياهراپ  دنناوتب  دـیاش  دـنوشیم  الاب  ملاوعب 
رتناوتان دنتسه و  نیمز  یـشتآ  یئاوه و  داوم  زا  نوچ  و  دنریگ . ارف  يزیچ  هدّرجم  تادوجوم  هکئالم و  زا  دنهد و  ارف  شوگ  دنورب و  یهلا 

رخآب دوخ  فده  راک و  دنوش و  هراچیب  ینامسآ  ياوق  رترب و  ياهناوت  نآ  ربارب  رد  تسا  نکمم  دنـشاب  یم - هدرجم  هیلاع و  سوفن  نآ  زا 
زا دنتـسه  یـشتآ  یئاوه و  ّداوم  زا  نوچ  هک  تسین  رود  دـنوش و  هدـنار  الاب  ملاوع  نآ  زا  دـندرگ و  ّرثأتم  اهنآ  ّتیدوجوم  رثا  زا  هدـناسرن 

تسین و لاـحم  تسا و  نکمم  بلاـطم  هکنیا  يهمه  و  دـنور . دورف  دـنوش و  هدـنار  اـی  دـنزوسب و  دـنریگب و  شتآ  اـجنآ  ناگراتـس  وـترپ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  اهربمغیپ  همه  رتلماک  صوصخب  وگتـسار و  دناهدوب و  الاب  ملاع  زا  رادربخ  یمدرم  هک  ّقح  يایلوا  ناربمغیپ و 

یمدآ لد  نوچ  میئوگیم : مینک  قیبطت  یمدآ  تاّیـصوصخ  ملاوع و  اب  ار  تایآ  هکنیا  میهاوخب  رگا  و  دـناهتفگ . ار  بلاـطم  هکنیا  یگمه 
دنـشاب و وا  یلمع  لقع  يرظن و  لقع  مهو و  لایخ و  رکف و  يورین  هک  نآ  ینورد  ياـهناوت  دـش  بیغ  مـالک  یحو و  نتفرگ  ارف  يهداـمآ 

زیچ هک  دنراد  ارف  نآ  يوسب  شوگ  دنوشیم و  بیغ  نخـس  هب  هّجوتم  ناگدننیب ، يهدـید  زا  هدیـشوپ  دنتـسه و  یمدآ  دوجو  ّنج  یگمه 
ریغ دسریم  سدقلا  حور  هلیسوب  ّقح  يوس  هحفص 375 ] زا [  هک  بیغ  نخـس  نوچ  و  دنوشیمن . رگید  زیچ  هّجوتم  دنباییمن و  رد  رگید 

يهمه زا  رترب  تسا  ینخـس  دوش و  تسرد  یلایخ  یمهو و  تامّدـقم  ای  یلقع و  ياهـسایق  لایخ و  رکف و  اب  هک  تسا  ناـیمدآ  نانخـس  زا 
دوب رتکیدزن  يدب  ّرـش و  هب  دوب و  راکدب  رگا  دریمیم  هک  یمدآ  يواطنط : ًابَجَع » ًانآُرق  انعِمَـس   » دـنیوگ يورنیا  زا  اههدینـش  هدـید و  هکنیا 

هکئالم و ملاعب  هتـسباو  دوب  کیدزن  یبوخ  ریخب و  رگا  هریرـش و  حاورا  دوب و  دـهاوخ  نایّنجب  هتـسباو  دـنمانیم و  ّنج  ار  وا  ناور  حور و 
رارق هکئـالم  ّفص  رد  ار  ناراـکوکن  هحلاـص و  حاورا  هک  افَـص » ُۀَِـکئالَملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َموَی   » تسا نآرق  رد  هکناـنچ  دوشیم  تادّرجم 

هب کیدزن  هکنآ  و  دنوشیم . هدـیمان  ّنج  دـناهدوب  لهجب  کیدزن  هک  دنتـسه  اهنآ  هتـسد  کی  ام  مشچ  زا  یناهن  ملاع  رد  سپ  تسا . هداد 
ار یلامک  یلاع  بتارم  یگدنز  رد  هک  حور  نآ  تسا : هدـش  تباث  حاورا  ملع  رد  و  تسا ، ناگتـشرف  ملاعب  هتـسباو  تسا  هدوب  درخ  ملع و 
زج یگدنز  زا  درم و  لهاج  هکنآ  و  دوشیم . ناگتـشرف  رادید  یگتـسباو و  يهدامآ  دـش  هدوسآ  ینیمز  ملاع  زا  نوچ  تسا  هدرک  رازگرب 

نایمدآ ینیمز و  ملاعب  هتسباو  راچان  ددرگ  دنمهرهب  اهنآ  زا  دوش و  هتـسباو  هکئالم  الاب و  ملاع  اب  دناوتیمن  دیمهفن  يزیچ  يّدام  يدنمزاین 
دـنمدرخ و هک  اـهنآ  یگدـنز  نارود  رد  هکناـنچ  دـبایرد  دـناوتیم  دنـشیدنا  دـنیوگ و  هچنآ  زا  تسا و  رتـکیدزن  اـهنیاب  نوچ  دوب  دـهاوخ 

هسردم سالک و  چیهب  درخ  مک  دنناوتان و  هک  اهنآ  و  دنتسه . دنمهرهب  ءاملع  تسلاجم  سرد و  سلاجم  مولع و  زا  دنتـسه  شناد  يهدامآ 
سرد ناـنز  لاـفطا و  هکناـنچ  زین  و  دـننکیمن . كرد  رگید  زیچ  نادرخیب  راـتفگ  هناـیماع و  عماـجم  زا  زج  دـنرادن و  هار  یملع  نمجنا  و 
ناهج دنوادخ  نوچ  دنتسه . هنوگنیمه  مه  اهنآ  حاورا  سپ  دنمهفیم  دنهاوخیم و  رتهب  ار  دوخ  دننامه  نانز  ناکدوک و  نخـس  هدناوخن 

- نآرق  - ریرـش حاورا  نتفر  سپ  تسا . هدوب  هکنیا  شنیرفآ  لّوا  زا  وا  شنیرفآ  یمومع  نوناـق  دـنکیم و  رازگرب  نوناـق  شور و  کـیب  ار 
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نآ ندینـش  زا  بّجعت  وا و  نآرق  ربـمغیپ و  نخـسب  نداد  شوگ  اـجنآ و  زا  ناشندـنار  نامـسآب و  صقاـن  -515-565 و  نآرق -252-227
نآرق ربمغیپ و  يادص  زا  دنوش  دنمهرهب  دنتسناوتیمن  الاب  ملاع  زا  هحفص 376 ] هک [  تسا  یگتسیاشان  يدرخیب و  لهج و  نیمه  هطساوب 

تادوجوم هتـسد  هکنیا  مهف  بلاـق  رد  نیمز و  مدرم  يارب  یلو  تسا  یلعا  ملاـع  زا  نآرق  ربـمغیپ و  ناور  هچرگا  نوچ  دـندش  دـنمهرهب  وا 
-264- نآرق «. - خلا ًاباهِـش - َُهل  دِجَی  ِعمَّسِلل -...  َدِعاقَم  اهنِم  ُدـُعقَن  ًانآُرق -...  انعِمَـس  ّانِإ   » دـنتفگ هک  دوب  يور  هکنیا  زا  تسا  هدـش  هدروآ 

يارب نامـسآ  ناـیرپ ز  ندـنار  هکنیا  هک  تسین  مولعم  ینعی : عمجم :  10 َدیِرُأ » ٌّرَـش  َأ  يِردَن  ال   » 354-335- نآرق -327-294- نآرق -286
ینعی دـناهتفگ : یـضعب  دوب . دـهاوخ  هزات  نید  رگید و  يربمغیپ  اـی  دنتـسین  فّلکم  دـنرادن و  ياهفیظو  ناـیمدآ  سپ  نیز  هک  تسا  هکنیا 

یضعب فشک :  30-1- نآرق . - دـیامنب تسار  هار  دـیآ و  يربمغیپ  ای  دیـسر  دـهاوخ  نیمز  مدرم  رب  هک  تسا  يرازآ  يارب  ای  هثداح  هکنیا 
هدش هتـساوخ  اهنآ  يدب  ای  دنک  يربهر  ار  اهنآ  وا  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  مدرم  حالـص  ربمغیپ  هکنیا  نداتـسرف  زا  منادیمن  ینعی  دناهتفگ :

ّنج وا  توعد  ردنا  لخاد   25-1- نآرق : - مظن ینیسح : ریسفت   13 يدُهلا » اَنعِمَـس  اَّمل  . » دنوش باذع  راتفرگ  دننک و  وا  ینامرفان  هک  تسا 
« خلا اُوماقَتسا - َِول  نَأ  َو   » همه وا  لیخ  هاشنهاش و  تسا  وا   || همه  وا  لیفط  ناطلـس و  تسا  وا  سنج  عون و  ره  شتّما  تمایق  ات   || سنا  و 

هارب رادیاپ  رگا  ینعی  يرصب : نسح  لتاقم ، كاحـض ، اطع ، ّبیـسم ، نب  دیعـس  - 1 25-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  روج  ود  فـشک :  16
تمعن ساپ  دننکیم و  رکش  هنوگچ  هک  میئامزایب  ات  دوش  رایـسب  دیورب و  ناشتشک  هک  میهد  ناشناوارف  بآ  دنـشاب  نمؤم  دننامب و  ّقح 

 ...- اُونَمآ يرُقلا  َلهَأ  َّنَأ  َول  « » خلا مِِهقوَف - نِم  اُولَکََأل  َةاروَّتلا -...  اُوماقَأ  مُهَّنَأ  َول   » تسا هدمآ  ینعم  هکنیا  دننامب  نآرق  تیآ  دنچ  دـنراد و 
-304-270- نآرق ، - عیبر - 2 خـلا » َءامَّسلا - ِلِسُری  مُکَّبَر ...  اوُرِفغَتـسا  « ... » ًۀَـبِّیَط ًةایَح  ًاِحلاص -...  َلِمَع  نَم  « » خـلا ٍتاکََرب - اـنحَتََفل -... 

-498-476- نآرق -471-454- نآرق -446-425- نآرق -415-406- نآرق -398-389- نآرق -381-347- نآرق -337-312- نآرق
ات میهدیم  ناشرایـسب  لاـم  دـننامب  دوخ  یهارمگ  رفک و  رب  نارفاـک  رگا  ینعی : یبـلک : ملـسا ، نب  دـیز  هحفـص 377 ]  ] 521-503- نآرق

ًۀَّمُأ ُساّنلا  َنوُکَی  نَأ  َول ال  « » خلا َباوبَأ - انحَتَف -...  اوُسَن -...  اّمَلَف  : » تسا تایآ  هکنیا  رد  هکنیا  دننامه  هکنانچ  دوش . ناشهدـنیآ  يراتفرگ 
-237- نآرق -227-219- نآرق -211-204- نآرق -196-181- نآرق «. - خلا ٍۀَِّضف - نِم  ًافُقُـس  مِِهتُوُیِبل  ِنمحَّرلِاب  ُرُفکَی  نَِمل  انلَعََجل  ًةَدِـحاو 
ناملـسم و هّکم  بارعا  رگا  دـناهدرک : ینعم  نینچ  یـضعب  هک  تسا  ّقح  نخـس  زاـغآ  تسین و  ّنج  نخـس  لـقن  هلمج  هکنیا  عمجم :  357

يارب ًاقَدَغ » ًءام   » و دماین . ناراب  لاس  تفه  هک  دوب  تقو  نآ  لتاقم  يهتفگب  ینعم  نیاب  میهد و  ناشیاب  نامـسآ  زا  دایز  بآ  دنوش  رادـیاپ 
هچ ات  هک  مینک  یـشیامزآ  راتفر  اهنآ  اب  ینعی  دناهتفگ : مُهَِنتفَِنل »  » رد و  دوش . مهارف  ناراب  زا  یـشوخ  يزور و  نوچ  تسا  هدش  هدروآ  لثم 
زا ّیلجع  دیرب  و  ءالتبا ، هنتف و  ینعم  تسا  نیمه  دنتـسه و  ابیکـش  راک  هکنیا  یتخـس  ربارب  رد  دـننکیم و  يراددوخ  اههتـساوخ  زا  هزادـنا 

- نآرق -113-98- نآرق -16-2- نآرق . - میهدـیم اهنآب  نایاوشیپ  زا  رایـسب  ملع  ینعی  ًاقَدَـغ » ًءام  مُهانیَقـسََأل   » تسا هدرک  لقن  قداص  ماـما 
ینعم هدـشن و  هدروآ  هلمج  رد  هک  تسا  ناشریمـض  نآ  مسا  تسا و  هدوب  دـیدشت  اب  ّنأ  هک  تسا  هفّفخم  نأ  یجیهـال : ریـسفت   374-345

اب رخف :  17 ًادَعَص » ًاباذَع  ُهُکلسَی  . » دنشاب ّقح  نید  تماقتـسا  رب  سنا  ّنج و  رگا  تسا : هکنیا  هّیـضق  هک  تسا  هدش  یحو  نمب  تسا : هکنیا 
ینعی دعص »  » يهملکب باذع  فیصوت  تسا و  هدش  هدناوخ  دیزم  دّرجم و  مّلکتم  تروصب  حوتفم  مومـضم و  نون  اب  بیاغ و  تروصب  ءای 

يزاردب هک  خزود  رد  تسا  یهوک  مان  دعـص  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  دوشیم  رترب  دوریم و  الاب  یمدآ  ناوت  تقاط و  رب  هک  تسا  یباذع 
-28-1- نآرق «. - ًادوُعَـص ُهُقِهرُأَس   » لثم نآ ، نیئاپب  دننادرگیم  شزاب  شور  نیمه  هب  دسریم و  نآ  يالابب  ندیـشک  ندز و  اب  لاس  لهچ 
رد ار  يرگید  تسا  هدـش  تسرد  تداـبع  يارب  هک  اـهیاجنآ  رد  تسا : هـتفگ  لـیلخ  - 1 عمجم :  18 ِهِّلل » َدِـجاسَملا  َّنَأ   » 438-415- نآرق

هحفص  ] 28-1- نآرق  - میرم ریوصت  هب  اسیلک  رد  اهیحیـسم  دـندیتسرپیم و  تب  هبعک  رد  بارعا  هکنانچ  دـینکن  دـنوادخ  زاـبنا  تداـبع 
هدراذگ نیمز  رب  هدجـس  ماگنهب  هک  یمدآ  نت  يهناگتفه  ياههراپ  ریبج : دیعـس  - 2 دندرکیم . رادومن  شتسرپ  یگدنب و  حیـسم  و  [ 378
تیاور و  دوش . هدراذگ  نیمز  رب  ادخ  زج  يرگیدـب  هدجـس  يارب  تسین  هتـسیاش  سپ  یمدآ  رب  تسا  وا  تمعن  ادـخ و  يهدـیرفآ  دوشیم 

رب هدجـسب  هک  یمدآ  نت  يهراـپ  تفه  دومرف : باوج  رد  دیـسرپ . ار  هیآ  هکنیا  ینعم  ع ]  ] داوج ماـما  زا  یـساّبع  يهفیلخ  مصتعم  هک  تسا 
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هکنیا هیآ  ینعم  سپ  تسا  اور  نآ  رد  زاـمن  تسا و  زاـمن  ياـج  ربـمغیپ  يارب  نیمز  يهمه  نوـچ  يرـصب : نسح  دوشیم 3 - هداـهن  نیمز 
ینعم هک  تسا  يرـصب  نـسح  زا  زین  و  دوش 4 - هدجـس  يرگیدب  هک  تسین  اور  تسا و  يدـنوادخ  هاگهدجـس  اهنیمز  رـس - يهمه  تسا :

کیرش نآ  رد  ار  يرگید  دیناوخب و  زامن  وا  يارب  تسا و  دنوادخ  ّصاخ  تدابع  زامن و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  تاولص  دجاّسم 
نآ دوصقم  رگا  و  اههاگزامن ، ینعی  تسا  میج  رـسک  هب  دجـسم  عمج  دشاب . زامن  هدجـس و  ياج  دـجاسم  زا  دوصقم  رگا  فشک : دـینکن .
هدش هتفگ  هیآ  هکنیا  رد  نوچ  هتفگ : يرـصب  نسح  رخف : تسا . میج  حتفب  دجـسم  عمج  دنکیم  تسرد  ار  هدجـس  هک  تسا  نت  ياههراپ 
«. - ُهّللا اَّلِإ  َهلِإ  ال   » دنیوگ دنوش  نورد  دجـسمب  نوچ  هک  تسا  ّتنـس  سپ  دیتسرپن  اهنآ  رد  يرگید  وا  اب  تسا و  ادـخ  لام  دـجاسم  تسا :

تـسا هبعک  يهناخ  لد  نکم  دای  رگد  سک  زا  يو  دای  اـب   || نکم  داـش  ادـخ  داـی  زا  زجب  ار  لد  تیب : ینیـسح : ریـسفت   205-178- نآرق
نایرپ نخـس  يهلابند  هیآ  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  رخف :  19 خـلا » ِهّللا - ُدـبَع  َماق  اَّمل   » نکم دابآ  يو  داـی  زا  زجب  ارنآ  || و  راذـگم  ناریو 

ترـضح نآ  دوخ  نخـس  رگا  تسا و  ربمغیپ  هّللا  دـبع  زا  دوصقم  تروص  ره  رد  یحو و  نابزب  تسا  ربمغیپ  نخـس  تسا و  ادـج  ای  تسا 
هحفص 379]  ] 27-1- نآرق  - ّنج راتفگ  رگا  تسین و  بسانم  هکنیا  دشاب و  هدیمان  هّللا  دبع  صخش و  مّوس  تروص  هب  ار  دوخ  دیاب  دشاب 

تسا هزمه  رسکب  هیآ  لّوا  نا »  » لّوا يهتسد  يهتفگب  تسا و  نخس  مظن  فالخ  رب  هکنیا  دشاب و  هدمآ  نایم  رد  اهنآ  نخس  ریغ  دیاب  دشاب 
ینعی تسا  هحتف  الاب و  يادص  اب  هزمه  دشاب  تسرد  مّود  هتسد  يهتفگب  رگا  و  تساخ . اپب  زامن  يارب  ربمغیپ  نوچ  هک  دنتفگ : نایّنج  ینعی 
ینعم دنچ  خلا » َنُونوُکَی - اوُداک   » زا دوصقم  رد  و  خلا . ادخ ....  ناگدنب  زا  ياهدـنب  نوچ  هک  تسا  هکنیا  تسا  هدـش  نمب  هک  رگید  یحو 

دننک 3- شدوبان  هک  دندرک  تفلاخم  دـندش و  هوبنا  وا  رب  نارفاک  دنونشب 2 - نآرق  ات  دندش  هوبنا  وا  رب  نآرق  ندینـش  زا  نایّنج  - 1 تسا :
دبع تاملک  ندروآ  و  دـندش . هوبنا  وا  اب  تفلاخم  رب  سنا  ّنج و  دنتشاد 4 - نآرق  ندینش  زامنب و  قوش  نوچ  دندش  هوبنا  وا  رب  ناناملـسم 
نوچ هک  تسا  هکنیا  ندـنامهف  يارب  دـشاب  ّنج  زا  لـقن  رگا  تسا و  ینتورف  يارب  دـشاب  ربمغیپ  یحو و  زا  رگا  یبـن  اـی  لوسر  ياـجب  هّللا 

ولج و يادص  اب  ًادَِـبل » : » عمجم  257-238- نآرق . - دنتفرگ بیع  ار  وا  يهنادنمدرخ  راک  نادرخیب  تساخ  رب  یگدـنبب  دوب و  ادـخ  يهدـنب 
لتاقم و  دناهدناوخ . یـضام  يهغیـصب  لاق  هزمح  مصاع و  رخف :  21 خـلا » یِّنِإ ال - ُلق   » 16-7- نآرق . - تسا هدش  هدـناوخ  ود  ره  مال  ریز 

اهنآ باوجب  هیآ  هکنیا  رادب . هکنیا  زا  تسد  يدـش  نمـشد  همه  اب  یتفرگ و  شیپ  گرزب  يراک  وت  دـنتفگ : ربمغیپ  اب  نارفاک  تسا : هتفگ 
« خلا ًاغالَب - ّالِإ   » 17-1- نآرق . - تفگ ناشخـساپب  وا  ینعی  رگید  تئارقب  و  باوج . رد  وگب  دوشیم : ینعم  نینچ  روهـشم  تئارقب  تسا و 

نم تلاسر  نم  هاگهانپ  هک  دنامهفیم  هملک  هکنیا  مرادـن  یهانپ  تردـق  هاگـشیپ  رد  تفگ : ولج  تیآ  رد  - 1 هدـش : ینعم  ود  عمجم :  23
رگم مرادن  یهاگهانپ  - 1 تسا : لامتحا  ود  غالب  ینعم  رد  و  تسین . ّقح  غـالبا  زج  نم  راـک  مرادـن و  سک  يارب  يراـیتخا  نم  تسا 2 -

21 خـلا » ِِهبیَغ - یلَع  ُرِهُظی  الَف   » 15-1- نآرق . - منک ّقح  غالبا  هکنیا  زج  متـسین  امـش  ینیدیب  يرادنید و  لوئـسم  دسرب 2 - ادـخ  زا  هچنآ 
هچنآ هک  دـنک  باـختنا  يربـمغیپ  هـب  هـک  ار  نآ  رگم  دـنکیمن  رادربـخ  هحفـص 380 ]  ] 29-1- نآرق  - بـیغ زا  ار  یـسک  ینعی  عـمجم :

دوصقم تسا و  هار  ینعمب  هیآ  هکنیا  رخآ  رد  ًادَـصَر »  » يهملک عـمجم :  27 خلا » ُُکلسَی - ُهَّنِإَف  . » دنک شرادربخ  بیغ ، زا  دشاب  تحلـصم 
هدنیآ ثداوحب  ملع  هتـشذگ و  ناربمغیپ  راک  زا  یهگآ  يارب  هک  تسا  یهار  دـنکیم  رادربخ  نآ  زا  ار  ناربمغیپ  هک  بیغ  نآ  تسا  هکنیا 

: دناهتفگ یضعب  دوشیم و  ینعم  دتسرفیم  دربیم و  ولجب  ُُکلسَی » : » فشک  58-49- نآرق -21-1- نآرق . - دوش رادربخ  وا  ات  دنکیم  زاب 
زا ار  دوخ  لوسر  دـهاوخب  نوچ  تسا : هکنیا  دوصقم  و  تسا . ناـبهگن  ًادَـصَر »  » ینعم و  تسا . لـیئربج  لوسر  زا  دوـصقم   16-6- نآرق -

: دناهتفگ یـضعب  دراد  هاگن  ناوید  ندینـش  زا  ار  نآ  بقع  ولج و  زا  هک  دتـسرفیم  نابهگن  یناگتـشرف  دنک  یحو  واب  دنک و  رادربخ  بیع 
نهاک هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا و  دوصقم  بیغ  یحو و  يرادهاگن  دناهتفگ : یضعب  و  دنراد . هاگن  نیطایـش  زا  ار  لوسر  نانابهگن  ینعی 
لیئربج نوچ  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـشاب . ربمغیپ  دوش  رادربخ  بیغ  زا  هک  یـسک  لّوا  دـسرب و  ربمغیپ  هب  اـت  دوشن  رادربـخ  نآ  زا  وگبیغ  و 

ات ار  وا  اهنآ  هک  ایند  نامـسآب  ات  دـندادیم  لیوحت  دـنتفرگیم و  ارف  ار  وا  اـجنآ  تادوجوم  نامـسآ  ره  زا  دروآیم  یحو  يربمغیپ  يوسب 
هتفگ فاّـشک  رد  رخف :  50-41- نآرق . - دـندناسریم دوخ  ماـیپ  اـت  دـندشیم  ریگارف  ار  یحو  ربمغیپ و  وا و  دـندرکیم و  یهارمه  نیمز 
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ماـهلا دوخ  دنـسپ  لوـسرب  ار  بیغ  تسا : هدـش  هتفگ  نوـچ  تسا  تسرداـن  یگمه  موـجن  رحـس و  تمارک و  دـنامهفیم  هیآ  هکنیا  تسا :
صّحفتب و دوخ  نم  یلو  دنتسین . مه  هدیدنـسپ  مّجنم  رحاس و  دنتـسین و  لوسر  دنتـسه  ّقح  يهدیدنـسپ  هچرگا  تمارک  لها  سپ  دنکیم 

تـسرد ار  هکنیا  نارگید  لقن  نایدا و  لها  قاـّفتاب  مه  دـیوگیم و  تسرد  تسه و  وگبیغ  هک  مدرک  نیقی  لاـس  یـس  تّدـم  رد  یـسراو 
زا دوصقم  سپ  تسا  هدوب  تسرد  یگمه  ءایلوا  تاماهلا  مه  اهوداج و  ياهراپ  زین  یـسانش و  هراتـس  یهاگ  باوخ و  ریبعت  هک  دناهتـسناد 
هیآ نیاب  ار  یئوگبیغ  موجن و  هتـسناد و  تسرد  ار  تمارک  هک  مه  يدـحاو  و  هتفگ . فاّشک  بحاـص  هک  تسا  نآ  هن  هحفص 381 ] هیآ [ 

هنیرقب تسا و  هدرکن  لوسر  هب  دودـحم  یّلک  روطب  ار  بیغ  هیآ  هک  تسا  هکنیا  ّقح  تسا و  هتفگ  نخـس  دوخ  لیم  هب  تسا  هتـسناد  لطاب 
رب عـالّطا  تسین و  ربخ  نآ  زا  ار  یـسک  هک  تسا  ناـمه  بیغ  زا  دوصقم  تسا و  زیخاتـسر  زا  نخـس  خـلا » ٌبیِرَق - َأ  يِردَأ  نِإ   » ولج تیآ 
هک ُۀَِـکئالَملا » َلُِّزن  َو  ُءاـمَّسلا ...  ُقَّقَـشَت  َموَـی   » تسا نآرق  رد  هکناـنچ  دفاکـشیم  نامـسآ  دـیآیم و  هک  تـسا  یلوـسر  نآ  يارب  تماـیق 
ِنَم اـّلِإ   » يهلمج تسا  نکمم  هک  هوـالعب  دوـب  دـهاوخ  یک  تماـیق  دنتـسه  رادربـخ  هّتبلا  دـنیآیم و  ناگتـشرف  ماـگنه  نآ  رد  دـنامهفیم 

بیغ رب  ار  سک  بیغلا  ملاع  دشاب : نینچ  ینعم  دشاب و  عطقنم  ءانثتسا  حالطـصاب  دشابن و  ِِهبیَغ » یلَع  ُرِهُظی  الَف   » زا يانثتـسا  خلا » یـضَترا -
-735- نآرق -711-691- نآرق -562-537- نآرق -532-504- نآرق -303-278- نآرق . - دـنکن هاـگآ  تسا  تماـیق  هک  دوخ  صوصخم 

وبا دسرن . یبیسآ  واب  نایّنج  نایمدآ و  يوس  زا  ات  دنکیم  يرادهگن  بقع  ولج و  زا  نانابهگن  يهلیسوب  ار  دوخ  دنسپ  لوسر  نآ  یلو   764
. دنکیم شرادربخ  وا  تلاسرب  هتسباو  ياهبیغ  یضعب  زا  یهاگآ  يارب  دیدنسپ  تلاسرب  هک  ار  سک  نآ  طقف  تسا  هکنیا  دوصقم  دوعـسلا :

تمایق تقو  یلو  تسا . يربمغیپ  راک  تاقّلعتم  زا  هک  ترخآ  رد  لامعا  باقع  باوث و  تسا و  وا  تّوبن  تبث  هزجعم و  هک  اهبیغ  نآ  لـثم 
اریز تسین  تسرد  فـشک  تمارک و  بیغ و  چـیه  هک  دـنامهفیمن  هیآ  هـکنیا  و  تـسین . يربـمغیپ  راـکب  طوـبرم  نآ  ماـگنه  زا  عـالّطا  و 

ناسک رگد  يارب  هداـس  تافـشاکم  یـضعب  لزاـن و  بتارم  رب  عـالّطا  زا  عناـم  تسا  ناربمغیپ  ّصتخم  هک  بیغ  رب  یهاـگآ  لـماک  يهبترم 
هیآ مه  ار  هفـشاکم  لزاـن و  هداـس و  بتارم  دـنکیمن و  اـعّدا  يرگید  يارب  سک  تـسا و  لوـسر  يارب  طـقف  لـماک  بـیغ  نآ  و  تـسین ،

نابّذکم تفگ : دـهاجم  دـنادب . دّـمحم  ینعی  تفگ : هداتق  دـنادب . ات  هتـشون : حوتفلا  وبا   28 َمَلعَِیل » . » تسین نارگید  يارب  هـک  دـنامهفیمن 
هداتق - 1 عمجم : هحفص 382 ]  ] 13-1- نآرق . - دندرکن للخ  چیه  وا  رد  دـندراذگب و  وا  ياهماغیپ  تلاسر و  يادـخ  نالوسر  هک  دـننادب 

یگمه نوچ  دناسر  یتسردب  يادخ  مایپ  شدوخ  هکنانچ  دندناسر  مدرمب  دنوادخ  مایپ  یگمه  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  دنادب  دّمحم  ات  تفگ :
دوب مولعم  تسنادیم و  ّقح  هچنآ  اـت  دندرک 3 - غالبا  نالوسر  هک  دنادب  دنوادخ  ات  دـناهتفگ : یـضعب  دـندوب 2 - ظوفحم  ّقح  تسارحب 

ياجب هک  نخس  ياج  ندوب  زاب  عّسوت و  رظن  زا  تسا  هدش  هتفگ  اوُغَلبَأ » دَق  نَأ  َمَلعَِیل   » نآ ياجب  تسا و  اوغلبیل »  » دوصقم - 4 دوش . رادومن 
ام  » دیوگب یـسک  هک  هلمج  هکنیا  تسا  نخـس  هنوگنیا  زا  و  دناسرب . ار  دوصقم  نامه  يهجیتن  هک  تسا  هدش  هتفگ  يزیچ  مالک  هنوگ  نآ 

دنادیم و وا  دشاب  رگا  دنادب و  ادـخ  ات  تسا  هدوبن  يزیچ  تسا : هکنیا  دوصقم  دـنادیمن و  نم  زار  هکنیا  ادـخ  ینعی  یّنم » کلذ  هّللا  ملع 
دّلجم نیمه  رد  ار  ّنج  شنیرفآ  - 1 ام : نخس   71-40- نآرق . - تسا یکی  ود  ره  يهجیتن  هک  هدـش  هتفگ  هّللا » ملع  ام  « » ناک ام   » ياج هب 
يارب میتفریم  نامسآ  هب  ام  خلا » ُدُعقَن - اّنُک  اَنسََمل -...  ّانَأ   » تسا هدش  هتفگ  هک   9 تایآ 8 - رد  - 2 میاهدرک . رظن  راهظا  نمحّرلا  يهروس 

ادیپ الاب  ياضف  يارب  میدق  رایـسب  نارود  رد  هک  دشاب  یلّوحت  هب  هراشا  دیاش  الّوا : دوب  ینابهگن  هب  ناوارف  شتآ  میتفر  هک  نونکا  ندینش و 
نامه هک  تسا  يدـنوادخ  تیاهنیب  تردـق  نداد  ناشن  يارب  دـیاش  یناث : رد  و  دـشاب . تادوجوم  هنوگنآ  قارتحا  بجوم  هک  تسا  هدـش 
تسا ياهشیدنا  رکف و  هکنیا  دیریگیم  ماهلا  وا  زا  دوخ  یئوگبیغ  تناهک و  هب  دیـسرتیم و  نآ  زا  دینادیم و  ّطلـسم  دوخ  رب  هچنآ  ّنج و 

نتخوس بجوم  ناشربخ  بسک  ّقح  تردق  ربارب  رد  و  دـنرادن . ینامـسآ  هدـنیآ و  رابخا  نتفرگ  ارف  ناوت  امـش  لثم  مه  اهنآ  هچ  تسردان 
دوـخ يراودـیما  يهیاـم  ار  نهاـک  وـگبیغ و  دـیدرکیم و  مهارف  يرطاـخ  شمارآ  دوـخ  يارب  اـههار  هکنیا  زا  نوـنک  اـت  رگا  تسا و  اـهنآ 

سکب یعـالّطا  دـنوشیم و  دوباـن  دـنزوسیم و  مه  دوخ  دـندادیم  اـهوگبیغ  هب  اـهربخ  هکنیا  هک  اـهنآ  دـینادب  نوـنکا  مه  زا  دـیتسنادیم 
دیرادنپیم هحفـص 383 ]  ] 82-69- نآرق -61-46- نآرق  - امـش رگا  هک  تسا  ربمغیپ  ماقم  یفّرعم  يارب  دـیاش  مّوس : دـنهدب . دـنناوتیمن 
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واب ار  نانخـس  هکنیا  نایرپ  تسا و  مدرم  ناـمه  زا  مه  ربمغیپ  دـنکیم و  هاـگآ  ینامـسآ  ياهتـشذگرس  هدـنیآ و  زا  ار  امـش  ناـگرزب  ّنج 
يوگدب رکنم و  وا و  نآرق  يهداد  لد - وا و  نامرفب  رس  اهنآ  هکلب  تسا  امش  نادرم  دننام  هن  ّنج  اب  دّمحم  يهطبار  هک  دینادب  دنزومآیم .

- یم رادربخ  نامسآ  زا  ام  هک  دیتشادنپیم  امش  رگا  هک  دنراد  رارقا  دوخ  دنرادن و  راک  رس و  وا  اب  دنرفاک و  هک  دنتـسه  دوخ  زا  دارفا  نآ 
ياعدا دهاوخب  یـسک  رگا  تسا و  هدرک  دوبان  ار  اهنیا  يهمه  دّمحم  يربهر  نآرق و  نونکا  میدرکیم  زاب  ار  امـش  یهارمگ  هار  میدـش و 
هکنانچ دوب  دـهاوخن  ّتیـصخش  شزرا و  اـهوگبیغ  يارب  رگید  دزوسیم و  ینامـسآ  شتآ  باهـش و  ریتب  دـنک  یئوگبیغ  ینامـسآ و  ربخ 
دندوب نیدب  رادیاپ  مدرم  رگا  تسا : هدش  هتفگ  هک   17 تیآ 16 - - 3 دش . رادومن  ربمغیپ  دالیم  ثداوح  ءزج  یضعب  يهتفگب  هجیتن  نیمه 

ای يدـنمهرهب و  هنوـگچیه  ربارب  رد  هک  ار  شورگ  ناـمیا و  تقیقح  دـهدیم  ناـشن  دـیاش  خـلا ، میئاـمزایب - اـت  میهدیم  ناـشناوارف  بآ 
دـشاب و ّقـح  اـب  وا  لد  ود  اـی  یـشوخان  تمقن و  رد  یـشوخ و  تمعن و  رد  هک  تسا  نآ  میقتـسم  نمؤـم  دوـشیمن و  لزلزتـم  تـّیمورحم 
دش و دنمهرهب  تسناد و  نمؤم  ار  دوخ  یـسک  رگا  سپ  دنامن . هدیـشوپ  شنامیا  تماقتـسا  نارگید  شدوخ و  رب  دهدب و  ناحتما  یتسردب 
لّوا و تماقتسا  نآ  هک  دش  دهاوخ  باذع  راتفرگ  هّتبلا  ّقح  زا  نادرگ  ور  دش و  شیاسآ  هیامرس و  تسم  دیسر و  واب  ناوارف  بآ  تمعن و 

هتفگ يور  هکنیا  زا  دـنادرگیمن  ّقح  زا  يور  دروخیمن و  ار  یگدـنز  ياهیـشوخ  لوگ  دوبیم  نیزگیاج  لد  رد  اـج و  رب  اـپ  رگا  ناـمیا 
زا ار  نید  تمعن  نوچ  مینکیم  شراتفرگ  دش  نادرگ  ور  یـسک  یـشوخب  ندیـسر  میقتـسم و  تقیرط  رب  تماقتـسا  زا  سپ  رگا  هک  هدـش 

رادیاپ دوخ  راک  رد  تسا و  هدادن  ناحتما  تسرد  تقیقح  رد  تسا و  هدرک  نارفک  ار  یگدـنز  لئاسو  یناوارف  بآ و  تمعن  داد و  تسد 
ّنج نخس  لقن  زا  دیاش  خلا . تساخاپب - ادخ  يهدنب  نوچ  تسا و  ادخ  لام  دجسم  تسا  هدش  هتفگ  هک   19 تایآ 18 - - 4 هدوبن . تباث  و 

لصا هک  عّسوت  رظن  زا  تسا  ماع  ینعم  دجاسم  زا  دوصقم  تسین و  زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجـس  دننادیم  هحفص 384 ] مه [  اهنآ  هک  دشاب 
تـساخاپب یتسرپ  ادخ  يارب  هک  دّمحم  ادخ  يهدنب  ربارب  رد  هّکم  بارعا  هب  دشاب  ّنج  شنزرـس  دیاش  دعب  تیآ  زا  دوصقم  دشاب و  هدجس 

« خلا یـضَترا - ِنَم  ّالِإ  ِبیَغلا -...  ُِملاع   » 27 تایآ 26 - - 5 دـش . لقن  ینعم  هکنیا  مه  نارگید  زا  هکنانچ  دـندرک  تفلاخم  دـندش و  هوبنا 
زا يربخ  یـسک  رگا  تسین و  هاگآ  بیغ  رب  يرگید  تسا  هدرک  باختنا  هدیدنـسپ و  ادخ  هک  ربمغیپ  هب  زج  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دـیاش 

هدمآ رد  تسرد  تسا و  هتفگ  ینخـس  دوخ  رادـنپ  زا  هکلب  تسا  هدوب  بیغب  ملاع  تقیقح  رد  هک  تسا  هکنیا  هن  دوب  تسرد  داد و  هدـنیآ 
روطب هکلب  تسا  يربمغیپ  ّقح و  يوس  زا  تلاسر  هن  ٍلوُسَر » نِم  یضَترا   » دوش هتفگ  دوش و  فّرصت  لوسر  ینعم  رد  تسا  نکمم  تسا و 

رـصتخم دناوتیم  دوشیم و  مهارف  وا  يارب  ثداوح  تابجوم  اب  طابترا  یناسفن  تلاح  دوب  وا  تشونرـسب  تساوخ و  ادـخ  ار  سک  ره  یّلک 
-37-20- نآرق . - دـبایرد ار  اهزیچ  ياهراپ  هک  دوش  تسرد  وا  ناور  رد  ملاع  قیاقح  زا  هدـنریگ  هاگتـسد  دـنک و  ادـیپ  هدـنیآ  زا  یماـهلا 

443-420- نآرق -64-45- نآرق

لّمّزم هروس 

هراشا

هحفص 385] میحّرلا [  نمحّرلا  هّللا  مسب   73  - 270-244- نآرق -

ات 20] تایآ 1  [: 73  ] لمزملا هروس  ]

دِز َوأ  [ 3  ] ًالِیلَق ُهنِم  صُقنا  َِوأ  ُهَفِصن  [ 2  ] ًالِیلَق ّالِإ  َلیَّللا  ُِمق  [ 1  ] ُلِّمَّزُملا اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
ِیف ََکل  َّنِإ  [ 6  ] ًالِیق ُمَوقَأ  َو  ًائطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِلیَّللا  َۀَئِشان  َّنِإ  [ 5  ] ًالیِقَث ًالوَق  َکیَلَع  یِقُلنَس  ّانِإ   158-1- نآرق [ - 4  ] ًالِیتَرت َنآرُقلا  ِلِّتَر  َو  ِهیَلَع 

302-1- نآرق [ - 9  ] ًالیِکَو ُهذِخَّتاَف  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ِبِرغَملا ال  َو  ِقِرـشَملا  ُّبَر  [ 8  ] ًـالِیتبَت ِهَیلِإ  لَّتَبَت  َو  َکِّبَر  َمسا  ِرُکذا  َو  [ 7  ] ًالیِوَط ًاحبَس  ِراهَّنلا 
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[12  ] ًامیِحَج َو  ًالاکنَأ  انیََدل  َّنِإ  [ 11  ] ًالِیلَق مُهلِّهَم  َو  ِۀَمعَّنلا  ِیلوُأ  َنِیبِّذَکُملا  َو  ِینرَذ  َو  [ 10  ] ًالیِمَج ًارجَه  مُهرُجها  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِربصا  َو 
مُکَیلِإ انلَـسرَأ  ّانِإ   310-1- نآرق [ - 14  ] ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلابِجلا  َِتناـک  َو  ُلاـبِجلا  َو  ُضرَـألا  ُفُجَرت  َموَی  [ 13  ] ًامِیلَأ ًاباذَـع  َو  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاـماعَط  َو 

ًاموَی ُمترَفَک  نِإ  َنوُقَّتَت  َفیَکَف  [ 16  ] ًالِیبَو ًاذخَأ  ُهانذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنوَعِرف  یصَعَف  [ 15  ] ًالوُسَر َنوَعِرف  یلِإ  انلَـسرَأ  امَک  مُکیَلَع  ًادِهاش  ًالوُسَر 
َّنِإ  364-1- نآرق [ - 19  ] ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  نَمَف  ٌةَرِکذَت  ِهِذه  َّنِإ  [ 18  ] ًالوُعفَم ُهُدعَو  َناک  ِِهب  ٌرِطَفنُم  ُءامَّسلا  [ 17  ] ًابیِش َنادلِولا  ُلَعجَی 

َباتَف ُهوُصُحت  َنل  نَأ  َِملَع  َراهَّنلا  َو  َلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهّللا  َو  َکَعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفـِصن  َو  ِلیَّللا  ِیَُثُلث  نِم  یندَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَلعَی  َکَّبَر 
َنُوِلتاُقی َنوُرَخآ  َو  ِهّللا  ِلضَف  نِم  َنوُغَتبَی  ِضرَألا  ِیف  َنُوبِرـضَی  َنوُرَخآ  َو  یـضرَم  مُکنِم  ُنوُکَیَـس  نَأ  َِملَع  ِنآرُقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَرقاَف  مُکیَلَع 

ِهّللا َدنِع  ُهوُدَِجت  ٍریَخ  نِم  مُکِـسُفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  ًانَـسَح  ًاضرَق  َهّللا  اوُضِرقَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُهنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَرقاَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف 
میم حتف  اب  لّمّزم  تسا و  لّمزتم  زا  ُلِّمَّزُملا » : » تاغل ینعم   690-1- نآرق [ - 20  ] ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُرِفغَتسا  َو  ًارجَأ  َمَظعَأ  َو  ًاریَخ  َوُه 

رد ار  نخس  یتروصب  اًلِیتَرت » . » دوشیم لامعتسا  زین  دوخ  راک  رد  یهاتوک  یتسـس و  زا  هیانک  يارب  هدیچیپ و  دوخ  يهماجب  ار  دوخ  ینعمب 
« حبـس . » باوخ زا  سپ  باوخ  زور  لّوا  بش  لّوا  َۀَئِـشان » . » ندرک رادومن  ار  نآ  تاملک  ندناوخ و  يراوتـسا  یبوخب و  ار  نآرق  ندروآ و 
- نآرق . - دـنامیمن ياج  کیب  هک  مرن  گیر  نوچ  نازیر  لـیهم » . » یگیر يهپت  بیثک » . » نداد ماـجنا  یگدـنز  يارب  روجبروج  ياـهراک 

دوخ هدیچیپ  يا  نانمؤم 1  هب  نابرهم  ناگمهب  هدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت : هحفص 386 ]  ] 311-301- نآرق -198-187- نآرق -28-13
رب ینخس  هیامنارگ  ام  هّتبلا  هک  ناوخب 5  رادومن  هدیچ  هدیچ  نآرق  نآ 4 و  زا  شیب  مک و  اـی  فصن  هچ  یکدنا 3  رگم  زیخ  بش  هماجب 2 
مان سپ  يراد 8  زارد  رود و  ياـهراک  زورب  هک  تسا 7  يراـتفگ  تسرد  يراز و  هدـنزرا  تسا  راوشد  هچرگ  يزیخ  بش  مینکفا 6 و  وت 

10 نادب . دوخ  نابیتشپ  ار  وا  تسین و  یئادخ  رگد  وا  زج  رتخاب و  تسا و  رواخ  يادـخ  هک  زیرگ 9  وا  يوسب  رآ و  نابزب  دوخ  راگدرورپ 
یکدنا درامش و  غورد  ّقح  نخس  هک  رادهیامرـس  نآ  اب  راذگ  ارم  شاب 11 و  ادج  شوخ  يوخب  ناشیز  وش و  ابیکـش  نارفاک  يهتفگ  و ز 

نیمز هوـک و  هک  زور  نآ  هب  كاـندرد 14  يرازآ  ریگولگ و  یکاروخ  خزود 13 و  تسا و  هجنکـش  ام  هاگـشیپ  هب  هک  هد 12  ناشلاجم 
يارب هکنانچمه  تسا  امـش  راک  هاوگ  هک  میداتـسرف  ناتيوسب  يربمایپ  ام  نارفاـک  يا  دوش 15  ناور  گـیر  يهپت  وچمه  اـههوک  دزرلب و 

ریپ ار  نادازون  هک  يزورب  هنوگچ  دـیدش  رفاک  هک  امـش  میدرک 17  راتفرگ  ار  وا  تخـس  اـم  درک و  شیناـمرفان  وا  میداتسرف 16 و  نوعرف 
ز  ] يروآ دای - نانخـس  هکنیا  هّتبلا  دشاب 19  هدش  ماجنا  دـنوادخ  يهدـعو  دفاکـش و  مه  نامـسآ ز  زور  نآ  هب   18 دیوش ! راکزیهرپ  دـنک 

همین هچ  تسا  رادربخ  تیزیخ  بش  وت ز  يادخ  نادب ] دّـمحم  يا   ] 20 دریگ . شیپ  شیوخ  يادخ  هار  دـهاوخ  هک  ره  ات  تسا  ّقح ] يوس 
يرادیب ناوت  نادب  دنک و  هزادـناب  وا  زور ، بش و  هچ  دـنزیخ  بش  وت  اب  هک  اهنآ  زا  مه  دوب و  نآ  مّوس  ود  زا  رتمک  ای  مّوس و  کی  ای  بش 

يزور يارب  يرگید  دشاب و  رامیب  یـسک  امـش  زا  دوش  دنادب : ادخ  هک  دیناوخب  نآرق  دـیناوت ز  هچنآ  دوشخب و  امـش  رب  سپ  دـیرادن  بش 
ماو ز ادـخب  دـیهد و  تاکز  دـیراد و  ياپب  زامن  دـیناوخب و  نآرق  دـیناوت ز  هچنآ  سپ  دنـشاب  ّقح  هارب  گـنج  رد  یمدرم  زین  دور و  رفـسب 
وا زا  شزرمآ  مه  دزم و  رتـگرزب  تسا و  رتـهب  نآ  دـیبای و  هداـمآ  ّقح  هاگـشیپ  هب  دـیتسرف  شیپ  دوخ ز  يارب  هچنآ  هچ  دـیهد  يراـکوکن 

هحفص یضعب [  دناهتـسناد ، یّکم  مامت  ار  هروس  هکنیا  یـضعب  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  سب . تسا و  ومه  نابرهم  هدنزرمآ و  هک  دیهاوخ 
زا ياهتـسد  دناهتـسناد و  هیآ  هدزون  هرـصب  ياهیراق  و  تسا . هدش  لزان  هنیدمب  هیآ  دنچ  هّکمب و  هیآ  دنچ  دناهتفگ : ياهتـسد  یندم ، [ 387

نیرخآ زا  ریغ  دناهتـسناد . هیآ  کـی  ار  ُلِّمَّزُملا »  » اهیندـم زا  یـضعب  ماـش و  هفوک و  مدرم  هیآ و  تسیب  نارگید  هیآ و  هدـجه  هنیدـم  مدرم 
-230-222- نآرق -160-145- نآرق . - دناهتـسناد هیآ  رخآ  ار  ًالوُسَر » مُکَیلِإ   » هّکم مدرم  دناهتـسناد و  هیآ  رخآ  ار  ًابیِـش »  » هنیدم ياهیراق 

خـسن خلا » َنل - نَأ  َِملَع   » رخآب دش و  بجاو  بش  زامن  خـلا » َلیَّللا - ُِمق   » هروس هکنیا  لّوا  رد  فشک :  1 ُلِّمَّزُملا » اَهُّیَأ  ای   » 291-271- نآرق
هک دـندش  مـهارف  ةودـّنلا  رادـب  شیرق  تـفگ : رباـج  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تـهج   131-113- نآرق -78-62- نآرق -28-1- نآرق . - دش

هناوید میئوگیم  تفگ : يرگید  تسین . وگبیغ  دـنتفگ : وگبیغ . تفگ : یکی  دـنیامن . يرود  وا  زا  مدرم  ات  دـننک  یفّرعم  هنوگچ  ار  ربمغیپ 
دوخ دش  رادربخ  وگتفگ  هکنیا  زا  ربمغیپ  نوچ  تسین . وداج  وا  دنتفگ : زاب  میمانیم ، وداج  تفگ  یمّوس  تسین ، مه  هناوید  دنتفگ : تسا .
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لّمزتم ینعمب  لـّمّزم  فشک :  137-110- نآرق «. - ُلِّمَّزُملا اَهُّیَأ  اـی   » تفگ دـمآ و  لـیئربج  تفر . باوخب  دـیچیپ و  شیوخ  ياـههماجب  ار 
شنت ياهدنب  هک  دیسرت  دید  لیئربج  ءارح  هوکب  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تفگ : سابع  نبإ  - 1 تسا . هدش  ماغدا  لیدبت و  ياز  هب  ات  هک  تسا 
باوخ سابل  دناهتفگ : یضعب  - 2 خلا » اَهُّیَأ - ای   » تفگ دمآ و  لیئربج  دندیچیپ  هفیطق  هب  ار  وا  و  ینولّمز »  » تفگیم تشگرب و  دـیزرلیم 
تسا نتـشادرب  راب  ینعمب  لمز  تسا  هتفگ  همرکع  دـناهدرک 4 - لقن  زامن  يارب  دوخ  يهماجب  دمآ 3 - هیآ  هکنیا  هک  دوب  هدـیچیپ  ار  دوخ 

هک يا  ینعی  تسا  باوخ  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  تسا : هتفگ  يّدـس  يراد 5 - شود  رب  يربمایپ  نیگنـس  راب  هک  يا  تسا : هکنیا  ینعم  سپ 
ار وا  نآ  زا  سپ  دوش و  يربمغیپ  رومأم  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  ربمغیپ  اب  نخس  هکنیا  دناهتفگ  امکح  زا  یـضعب  یتسه 6 - باوخب  بش  همه 
هحفص 388]  ] 189-177- نآرق  - تسلد شمارآ  نتفرگ و  يوخ  يارب  نخـس  هنوگنیا  دـندرک 7 - باطخ  لوسّرلا  اهّیا  ای  ّیبّنلا و  اهّیا  ایب 

سرت زا  هک  تسا  هدوب  هکنیا  يارب  يراد ! دوخ  تسار  تسد  رد  هچ  دندیـسرپ  روط  رد  یـسوم  زا  هک  یـسُوم » ای  َِکنیِمَِیب  َکـِلت  اـم   » لـثم
هدـش تئارق  هس  هملک  هکنیا  رخف :  40-6- نآرق . - مینک تاهراوآ  دنلب  يدوزب  مانمگ  يا  ینعی  دـناهتفگ : دوش 8 - یحو  واب  اـت  دریگ  مارآ 
مـالک رد  لوعفم  لـعاف و  مسا  تروصب  تسا  هدـناوخ  لاد  دـیدشت  ياز و  فیفخت  هب  همرکع  - 2 میم . ياز و  دـیدشت  اب  لّمّزم  - 1 تسا :

: ینیسح لصا . تروصب  ءات  اب  لّمزتم » - » هدیچیپ 3 هماجب  ار  وا  شدوخ  ای  يرگید  هک  لوعفم  مسا  يهغیصب  ای  و  هسفن » لّمّزم   » ینعی تسین 
هدراهچ دوب  يرداچ  لثم  میلگ  نآ  هک  تسا  لـقن  هجیدـخ  زا  و  دـیچیپ . یمیلگ  هب  ار  دوخ  دـناوخیم  زاـمن  هک  ربمغیپ  يربماـیپ  زاـغآ  رد 

« خلا َلیَّللا - ُِمق  . » دش لزان  وا  رب  هیآ  هکنیا  دناوخیم و  زامن  دیچیپیم و  دوخب  ربمغیپ  ار  رگید  فصن  دوب و  ام  يالاب  رب  نآ  فصن  هک  عارز 
ینعی لیلق  تسا : لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  نآ و  زا  شیب  یمک  ای  فصن و  زا  رتمک  یکدنا  ای  بش  زا  فصن  رد  ناوخب  زامن  ینعی  عمجم :  3
زامن يارب  بش  نمؤم  یهورگ  ربمغیپ و  يازفیب . همین  رب  یکدـنا  اـی  مک  همین  زا  یکدـنا  اـی  ناوخب  زاـمن  بش  مین  تسا  هکنیا  ینعم  همین و 

دندوبیم و رادیب  بش  همه  يورنیا  زا  هدنام  هتشذگ و  هچ  دناهدوب و  رادیب  بش  يهزادنا  هچ  دنتسنادیمن  هک  دشیم  هاگ  دندشیم و  دنلب 
: تسا هتفگ  هشئاع  دش ، هتشادرب  ناششود  زا  نیگنـس  يهفیظو  هکنیا  دش و  هداد  فیفخت  هروس  هکنیا  رخآ  تایآب  هکنیا  ات  دندربیم  جنر 

روتـسد دش و  هتـشادرب  مکح  دش و  لزان  هروس  هکنیا  رخآ  لاس  رخآب  هام  هدزاود  زا  سپ  دش و  بجاو  زامنب  نتـساخبش  هروس  هکنیا  لّواب 
دش بدنب  لیدبت  بوجو  مکح  هک  نآ  رخآ  دش و  بجاو  بش  زامن  هک  هروس  لوا  نایم  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس  دش . ّبحتـسم  بجاو 

اهنیا نوچ  يزورهنابـش و  زامن  جـنپ  بوجو  زا  شیپ  تسا  هدوب  هّکمب  روتـسد  هکنیا  دـناهتفگ : ناسیک  نبإ  لتاقم و  دـش . هلـصاف  لاـس  هد 
هکنیا رتهب  سپ  دوشیمن ، هدـیمهف  هحفص 389 ]  ] 17-1- نآرق  - مکح خـسن  تاـیآ  هکنیا  رهاـظ  زا  یلو  تشگ . خوسنم  نآ  دـش  بجاو 

ناوخب و ادـیوه  هداـشگ و  مه  زا  ار  تاـملک  ینعی  - 1 حوتفلا : وـبا   4 َنآرُقلا » ِلِّتَر  . » تسا ّبحتـسم  بش  همین  هب  زاـمن  میئوـگب  هک  تسا 
ماکحا ماجناب  فّظوم  ار  دوخ  شیدنیب و  نخس  فطل  اب  ینعی  تفگ : رهاط  نب  رکب  وبا  ادج 2 - مه  زا  نادند  ینعی  لتر » رغث   » دیوگ برع 

ینعی دناهتفگ : یضعب  - 1 فشک :  21-1- نآرق . - رادب نآ  هّجوتم  یگرابکی  ار  دوخ  رـس  راداو و  نآ  ینعم  تفایردب  ار  تلد  نادـب و  نآ 
كانهودنا و مدآ  دـننامب  دوخ  زاوآ  ناوخم 3 - باتـشب  ار  تایآ  ینعی  نکم 2 - شیپ  سپ و  ار  تاـملک  ناوخب و  تسه  هک  روج  ناـمهب 
نآرق و قیاقح  رد  ندیـشیدنا  زا  ات  دوش  هدـناوخ  لیترت  هب  نآرق  هک  دیـسر  روتـسد  يزیخرحـسب  ناـمرف  زا  سپ  رخف : نک . رادومن  ناوتاـن 

لد رد  دـیما  سرت و  دـسر  دـیون  میب و  ياههلمج  هب  نوچ  و  دـبایرد . ار  يدـنوادخ  هوکـش  یگرزب و  یمدآ  لد  ّقح  فصو  رکذ و  قیاقد 
هّجوت نآ  قیاقح  یناعمب و  هک  دناسریم  نآرق  ندـناوخ  رد  باتـش  یلو  دوش . نشور  یـسانش  ّقح  وترپ  هب  لد  هار  هکنیا  زا  و  دوش . مهارف 

: دوعسلا وبا   5 اًلیِقَث » ًالوَق  . » تفرعم لامک  ّقح و  هب  هّجوت  يارب  لد  یگدامآ  تسا و  بلق  روضح  روتسد  هکنیا  زا  دوصقم  سپ  تسا . هدشن 
نارفاک زا  نآ  غـالبا  رد  هک  ربمغیپ  رب  تسا  نیگنـس  دراذـگیم 2 - مدرم  شود  رب  نیگنـس  فیلاـکت  تسا و  گرزب  هک  ینآرق  ینعی  - 1
ضوع درک و  اجباج  ار  نآ  ناوتن  تسا و  نیگنس  ایوگ  هک  ینعم  رد  ياج  رب  اپ  تخـس و  ظفل و  رد  راوتـسا  نخـس  ینعی  دنیبیم 3 - رازآ 

رب هدنزرا 6 - تسا و  نیگنس  باسح  يوزارت  رد  دهاوخیم 5 - نیبکیراب  مشچ  لد و  يافص  هک  تسا  نیگنس  مدرم  رب  نآ  مهف  دومن 4 -
. دریگارف ار  نآ  هک  ربمغیپ  رب  راوشد  تسا و  نیگنـس  دندنب 7 - راکب  ار  نآ  هک  تسا  راوشد  دـنریذپب و  ار  نآ  هک  تسا  نیگنـس  نیرکنم 
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هشیاع دشیم . نوگرگد  شندب  تسوپ  هک  دوب  نیگنس  وا  رب  نانچ  دنتخومآیم  نآرق  واب  دشیم و  یحو  ربمغیپ  هب  نوچ  تفگ : ساّبع  نبإ 
مه شندب ز  ياههراپ  تخیریم و  قرع  یناشیپ  زا  هک  مدـید  یحو  رد  ار  ترـضح  نآ  هحفص 390 ]  ] 18-1- نآرق  - درس يزورب  تفگ 

ینعی - 1 رخف : درادیم . رب  هدرپ  ناـشيراک  تشز - یهارمگ و  یناداـن و  زا  هک  نارفاـک  رب  نیگنـس  تسا و  راوشد  عمجم : دـشیم . ادـج 
درخ هک  تسا  نیگنس  - 2 َنوُِظفاَحل » َُهل  ّانِإ  َو  َرکِّذـلا  اَنلََّزن  ُنَحن   » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  درک  دوبان  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  نیگنس 

تغل و ياملع  نآ و  ماـکحا  رد  اـهقف  دـناهدرک و  ثحب  دوشیم  كرد  لـقعب  هچنآ  رد  نیمّلکتم  ناراـگزورب  دـسریمن و  نآ  مهفب  مدرم 
نآب ناشناگتشذگ  هک  دنروخیم  رب  نآرق  زا  ياهتکن  ینعمب و  ینارود  ره  رد  دنراد و  زارد  رود و  نانخس  اهنآ  یناعم  نآ و  ظافلا  رد  بدا 

يهیفصت تدابع و  رد  بشب  دیاب  میداتسرف  وت  رب  نیگنس  ینخس  نوچ  هک  بش  زامن  يارب  تسا  ّتلع  تلزنم  هب  هلمج  هکنیا  و  دناهدیسرن ،
یسک راک   || تسا  وت  رادقمب  راب  نینچ  لمح  مظن : ینیـسح :  149-94- نآرق . - يوش نآ  غالبا  يریگارف و  يهدامآ  ات  یـشاب  دوخ  حور 
هئشان - 1 حوتفلا : وبا   6 ِلـیَّللا » َۀَئِـشان   » سب يراد و  وت  راـک  هکنیا  تّوق   || سفن  اـجنیا  ندز  دـناوتن  سک  تسا  وت  راـک  هکنیا  هک  تسین 

هّللا دبع  - 2 21-1- نآرق «. - باحّـسلا تأشن   » دـنیوگ دوش  ادـیپ  نوچ  ربا  هکنانچ  دوشیم  دـیدپ  ون  یتعاس  ره  هک  تسا  بش  ياـهتعاس 
وا ینعی  اشن »  » دنیوگیم اهنآ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  یـشبح  نابز  زا  دشاب و  بشب  نداتـسیا  دنیوگ 3 - ار  بش  يهمه  هئـشان  تفگ : ساّبع 

دایز زامن  نتفخ  ماش و  زامن  نایم  هک  تسا  لقن  ع ]  ] نیدباعلا نیز  ماما  زا  تسا و  بش  لّواب  نداتسیا  تسا : هتفگ  همرکع  تساخ 4 - اپب -
: دنتفگ ّزلجم  وبا  هداتق و  لیّللا 5 - هئشان  تسا  نیمه  و  ُّدَشَأ » َیِه  ِلیَّللا  َۀَئِشان  َّنِإ   » دومرف تسا ! يزامن  هچ  هکنیا  دندیسرپ : نوچ  دناوخیم 
دزیخ و اپب  دبسخب و  یمدآ  هک  دشاب  نآ  هئشان  تفگ : هشیاع  هحفص 391 ]  ] 407-366- نآرق - - تسا 6 نتفخ  زامن  زا  دعب  تعاس  هئشان 
« ًائطَو ُّدَشَأ  . » تسا بش  رخآب  نتساخ  ياج  زا  هیشان  دنتفگ : ناسیک  نبإ  نامی و  دشاب 7 - هیشان  دناوخ  زامن  باوخ  زا  يرادیب  زا  دعب  هچنآ 

ینعی تسا  تقفاوم  ةأطاوم و  ینعمب  لّوا  تئارقب  و  تسا . هدش  تئارق  ءاط  نوکس  واو و  حتفب  زین  و  ءاطو »  » ءاط ّدم  واو و  رـسکب  عمجم :  6
لد بش  لد  نآ  رد  هک  ّقحب  هّجوت  رکف و  يهدامآ  دنتـسه و  راکمه  قفاوم و  رگدکی  اب  رتهب  ماگنه  نآ  رد  رازگزامن  شوگ  نابز و  لد و 
زا یمدآ  هک  تخس  تسا و  نیگنس  نتساخ  بشب  ینعی  تسا  ینیگنس  ینعمب  أطو »  » مّود تئارقب  تسین و  لوغشم  راتفرگ و  يزیچب  یمدآ 

موقا هیآ  هک  دندرک  يریگهدرخ  وا  رب  الیق » بوصا   » دناوخ سنا  يربط :  6 اًلِیق » ُمَوقَأ   » 17-1- نآرق . - دزادرپ تدابع  هب  دوش و  دنلب  باوخ 
هداـتق تسا . رتکیدزن  نآرق  ندـیمهفب  ینعی  تفگ : ساـّبع  نبإ  تسا و  ینعم  کـیب  هس  ره  أـیها ، موقا ، بوصا ، تفگ : وا  بوصا  هن  تسا 
تسا رتکیدزن  یتسردب  تقو  نآ  رد  ندناوخ   18-1- نآرق : - تفگ دـیز  نبإ  تسا . رتکیدزن  ظفحب  تسا و  یناسنا  دایب  رتهب  ینعی  تفگ :
ماـجنا روجبروج  ياـهراک  یناوتیم  يراد و  تقو  زورب  ینعی  يربـط :  7 اًلیِوَط » ًاحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  َکـَل  . » تسا هدوسآ  اـهراک  رگد  زا  نوچ 

کیدزن هک  تسا  هدش  یجاّلح  هداشگ و  مه  زا  يهبنپ  مشپ و  ینعمب  هک  تسا  هدناوخ  رادهطقن  ياخدرم  اب  اخبـس  رمعی  نب  ییحی  و  یهد .
دوشیمن دشاب  ملع  لیصحت  هچرگا  يراک  چیه  يارب  هک  دنامهفیم  هیآ  هکنیا  عمجم :  39-1- نآرق . - تقو تعسو  تغارف و  ینعمب  تسا 

ربمغیپ هکنیا  اب  زیخاـپب و  زاـمن  يارب  بش  رد  سپ  يراد  داـیز  راـک  زور ، هب  وت  تسا : هدـش  هتفگ  ربمغیپ  هب  نوچ  درک  كرت  ار  بش  زاـمن 
دنشاب هتـشاد  زورب  مهم  راک  هچ  ره  نارگید  رب  سپ  زامن  يارب  زیخرب  بش  دناهتفگ  واب  مه  زاب  تسا  هتـشاد  شزرا  اب  رایـسب  دایز  ياهراک 

ّرج اب  و  هحفص 392 ]  ] 20-1- نآرق  - دشاب ادتبم  هک  تسا  هدش  هدناوخ  ءاب  عفر  اب  عمجم :  9 ِقِرشَملا » ُّبَر  . » دوشیمن ناشبش  زامن  عنام 
کیدزن اهبش  یـضعب  ینعی  عمجم :  20 خـلا » ِلیَّللا - ِیَُثُلث  نِم  یندَأ   » 58-48- نآرق . - ولج تیآ  رد  َکِّبَر »  » يارب دـشاب  عبات  ات  دـناهدناوخ 

فصن و تاملک  و  مّوس . کی  هب  کیدزن  يرگید  رد  ار و  بش  زا  فصن  هب  کیدزن  اهبـش  یـضعب  یتسه و  زامنب  هداتـسیا  ار  نآ  مّوس  ود 
ثلث فصن و  يهزادـنا  هب  ینعی  دـناهدناوخ  فصن  اب  و  یناوخیم . زامن  بش  ثلث  فصن و  زا  رتمک  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  ّرج  اب  ثلث 

-1- نآرق . - تسا هدـش  هدرک  موقت  رب  فطع  مّود  تئارقب  هدـش و  هتـسناد  نمب  رورجم  یثلث و  رب  فطع  لّوا  تئارق  هب  هک  یناوخیم  زامن 
زامنب عقاوم  نآ  رد  هک  دیـسانشب  دـیناوتیمن  ار  موس  کی  مّوس و  ود  فصن و  ياـهتعاس  نآ  ماـمت  ینعی  - 1 عمجم :  20 ُهوُـصُحت » َنل   » 33

زا دوش  كرت  بجاو  يهزادنا  زا  يزیچ  ادابم  هک  دندناوخیم  زامن  حبصب  ات  بش  هک  دندوب  یناسک   17-1- نآرق : - تفگ لتاقم  و  دیشاب .

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1807 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رد یهاتوک  دیـشاب و  زامنب  بش  همه  دیناوتیمن  ینعی  دیشاب 2 - زامنب  دیسانشب و  ار  عقاوم  نآ  دیناوتیمن  امـش  دش : هتفگ  هک  دوب  يورنیا 
زاب راک  هبوت  زا  هکناـنچ  - 2 20-1- نآرق . - بجاو هـن  داد  رارق  ّبحتـسم  ینعی  - 1 عمجم :  20 مُکیَلَع » َباتَف  . » درک دـیهاوخ  راـک  هکنیا 

بجاو هک  درک  کبس  امش  رب  دیتسین 3 - بوجو  راب  ریز  درکن و  بجاو  هک  دیشخب  ادخ  مه  ار  امش  دنشخبیم  ار  وا  دوشیمن و  تساوخ 
دوصقم دـیناوخب 2 - زاـمن  دـشاب  نکمم  هچنآ  هک  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  زاـمن  تئارق  زا  دوـصقم  - 1 رخف :  20 َرَّسَیَت » ام  اُؤَرقاَـف   » درکن

دیناوخب و زامن  بشب  دیناوت  هچنآ  ینعی  دـیناوخب 3 - نآرق  دوش  هچنآ  نتفخ  ماش و  زامنب  ینعی  تسا  اشع  برغم و  بجاو  زامن  رد  تئارق 
دوـصقم هک  دـیناوخب  نآرق  دـیناوت  هچنآ  ینعی  تسین 4 - مزال  روتـسد  هلمج  هکنیا  زور و  هنابـش  هناگجنپ  زاـمنب  دـش  خـسن  روتـسد  هکنیا 

. - دناهتسناد یفاک  ار  کچوک  يهروس  کی  یضعب  هیآ و  هاجنپ  یضعب  هیآ و  دص  دناهتفگ : یضعب  و  تسا . نآرق  نتـشاد  دایب  ندناوخ و 
نآرق ندـناوخ  يارب  بش  هحفـص 393 ] نتـساخ [  اپب  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  يرئاح : ررّدـلا  تاینتقم  ریـسفت   200-176- نآرق

ندناوخ نآرق  دناهتـسنادن و  بجاو  ار  نآ  زامن  ماجنا  هن  تسا  نآرق  ندناوخ  خلا » ام - اُؤَرقاَف   » زا دوصقم  دناهتفگ : هک  اهنآ  رتشیب  و  تسا .
دیحوت تایآ  رد  دناوخب و  نآرق  یسک  ره  ات  دناهتسناد  بجاو  ار  اُؤَرقاَف »  » رما یضعب  عمجم :  87-74- نآرق . - دناهتسناد ّبحتسم  ار  بشب 

دربب و يرهشب  يرهش  زا  یئالاک  هک  ره  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   20 ِضرَألا » ِیف  َنُوبِرضَی   » 28-17- نآرق . - دشیدنیب تّوبن  و 
هیلع اـضر  ماـما  زا  عمجم :  20 خـلا » َرَّسَیَت - ام  اُؤَرقاَـف   » 28-1- نآرق . - دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  هاـگنآ  درب  نادیهـش  باوـث  دـشورفب  زور  خرنب 
هلمج هکنیا  فشک : تسا . یمدآ  نوردـنا  يافـص  یمرنلد و  دوش  مهارف  هچنآ  ینعی  تسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا 

. - تسا دـیکأت  يارب  هلمج  هکنیا  یجیهال : دنـشابن . راشف  رد  مدرم  ات  ار  نآ  بوجو  دـنکیم  خـسن  یبابحتـسا و  يزیخبـشب  دـنکیم  راداو 
و دناهدناوخ : عفر  اب  و  دـشاب ، اودـجت »  » لوعفم هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  رجا » ریخ و   » بصن اب  رخف :  20 ًارجَأ » َمَـظعَأ  َو  ًاریَخ   » 24-1- نآرق
زا تسا  رتهب  ینعی  تسا : هتفگ  جاّـجز  دـینکب . گرم  ماـگنهب  هک  یتّیـصو  زا  تسا  رتهب  دـیتسرفب  ولج  هچنآ  ینعی  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبإ 

نارگید زا  لقن  همجرت و  نامه  تایآ  هکنیا  رد  ام  نخـس   28-1- نآرق . - تسا رتهب  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  هک  ینعم  و  یگدـنز . ياههرهب 
تسا

رّثّدم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   74  - 270-244- نآرق -

ات 56] تایآ 1  [: 74  ] رثدملا هروس  ]

- نآرق [ - 4  ] رِّهَطَف ََکباِیث  َو  [ 3  ] رِّبَکَف َکَّبَر  َو  [ 2  ] رِذنَأَف ُمق  [ 1  ] ُرِّثَّدُملا اَهُّیَأ  ای   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   270-244- نآرق -
150-1- نآرق [ - 9  ] ٌریِسَع ٌموَی  ٍِذئَموَی  َِکلذَف  [ 8  ] ِرُوقاّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  [ 7  ] ِربصاَف َکِّبَِرل  َو  [ 6  ] ُِرثکَتسَت ُننمَت  َو ال  [ 5  ] رُجهاَف َزجُّرلا  َو   97-1
[14  ] ًادیِهمَت َُهل  ُتدَّهَم  َو  [ 13  ] ًادوُهُش َنِیَنب  َو  [ 12  ] ًادوُدمَم ًالام  َُهل  ُتلَعَج  َو  [ 11  ] ًادیِحَو ُتقَلَخ  نَم  َو  ِینرَذ  [ 10  ] ٍریِسَی ُریَغ  َنیِِرفاکلا  یَلَع 
[19  ] َرَّدَق َفیَک  َِلتُقَف  [ 18  ] َرَّدَق َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  [ 17  ] ًادوُعَص ُهُقِهرُأَس  [ 16  ] ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  ّالَک  [ 15  ] َدیِزَأ نَأ  ُعَمطَی  َُّمث   176-1- نآرق -

[ - 24  ] َُرثُؤی ٌرحِـس  ّالِإ  اذه  نِإ  َلاقَف  [ 23  ] َرَبکَتـسا َو  ََربدَأ  َُّمث  [ 22  ] َرََـسب َو  َسَبَع  َُّمث  [ 21  ] َرَظَن َُّمث  [ 20  ] َرَّدَـق َفیَک  َِلُتق  َُّمث   168-1- نآرق -
- نآرق [ - 29  ] ِرَشَبِلل ٌۀَحاَّول  [ 28  ] ُرَذَت َو ال  یِقُبت  ال  [ 27  ] ُرَقَس ام  َكاردَأ  ام  َو  [ 26  ] َرَقَس ِهِیلصُأَس  [ 25  ] ِرَشَبلا ُلوَق  ّالِإ  اذه  نِإ   158-1- نآرق

َباتِکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِقیَتسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَنِتف  ّالِإ  مُهَتَّدِع  انلَعَج  ام  َو  ًۀَِکئالَم  ّالِإ  ِراّنلا  َباحـصَأ  انلَعَج  ام  َو  [ 30  ] َرَشَع َۀَعِست  اهیَلَع   143-1
اذـِهب ُهّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنوُِرفاکلا  َو  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  َنُونِمؤُملا  َو  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباترَی  َو ال  ًاـنامیِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادزَی  َو 
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ِلیَّللا َو  [ 32  ] ِرَمَقلا َو  ّالَک  [ 31  ] ِرَشَبِلل يرکِذ  ّالِإ  َیِه  ام  َو  َوُه  ّالِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَلعَی  ام  َو  ُءاشَی  نَم  يِدهَی  َو  ُءاشَی  نَم  ُهّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًالَثَم 
[37  ] َرَّخَأَتَی َوأ  َمَّدَقَتَی  نَأ  مُکنِم  َءاش  نَِمل  [ 36  ] ِرَشَبِلل ًاریِذَن  [ 35  ] ِرَبُکلا يَدحَِإل  اهَّنِإ   608-1- نآرق [ - 34  ] َرَفسَأ اذِإ  ِحبُّصلا  َو  [ 33  ] ََربدَأ ذِإ 

ِیف مُکَکَلَس  ام  [ 41  ] َنیِمِرجُملا ِنَع  [ 40  ] َنُولَءاسَتَی ٍتاّنَج  ِیف   188-1- نآرق [ - 39  ] ِنیِمَیلا َباحصَأ  ّالِإ  [ 38  ] ٌۀَنیِهَر تَبَسَک  اِمب  ٍسفَن  ُّلُک 
اّنُک َو  [ 45  ] َنیِِـضئاخلا َعَم  ُضوَُخن  اـّنُک  َو   172-1- نآرق [ - 44  ] َنیِکـسِملا ُمِعُطن  ُکـَن  َمل  َو  [ 43  ] َنیِّلَـصُملا َنِم  ُکَن  َمل  اُولاـق  [ 42  ] َرَقَس

209-1- نآرق [ - 49  ] َنیِـضِرعُم ِةَرِکذَّتلا  ِنَع  مَُهل  امَف  [ 48  ] َنیِِعفاّشلا ُۀَعافَـش  مُهُعَفنَت  امَف  [ 47  ] ُنیِقَیلا اـَناتَأ  یّتَح  [ 46  ] ِنیِّدلا ِموَِیب  ُبِّذَُـکن 
[53  ] َةَرِخآلا َنُوفاخَی  َلب ال  ّـالَک  [ 52  ] ًةَرَّشَنُم ًافُحُـص  یتُؤی  نَأ  مُهنِم  ٍئِرما  ُّلُک  ُدـیُِری  َلب  [ 51  ] ٍةَرَوسَق نِم  تَّرَف  [ 50  ] ٌةَرِفنَتسُم ٌرُمُح  مُهَّنَأَک 
- نآرق [ - 56  ] ِةَرِفغَملا ُلهَأ  َو  يوقَّتلا  ُلهَأ  َوُه  ُهّللا  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  َنوُرُکذَـی  اـم  َو  [ 55  ] ُهَرَکَذ َءاش  نَمَف   207-1- نآرق [ - 54  ] ٌةَرِکذَت ُهَّنِإ  ّالَک 
رس هار  ًادوُعَص » . » ار وا  منکیم  راوشد  راکب  راداو  ُهُقِهرُأَس » . » یتسرپتب هانگ ، باذع ، يدیلپ ، زجر » : » تاغل ینعم  هحفص 395 ]  ] 119-1

مانب همجرت :  184-176- نآرق -113-103- نآرق -66-52- نآرق . - درک شرت  ور  َرََـسب » . » دـشاب راوـشد  نآ  رب  نتفر  ـالاب  هک  ياهـپت  ـالاب ،
راگدرورپ ناسرتب 3 و  دب ] ماجنا  رس  ار ز  مدرم   ] زیخاپب و هتفر 2  باوخب  هدیچیپ  هماجب  يا  ناربنامرف 1  هب  نابرهم  ناگمهب  هدنشخب  يادخ 

نکم 7 و یکین  ّتنم و  رتـشیب ، دزم  یپ  امن 6 و ز  يرود  هانگ  يدـیلپ و  زا  نک 5 و  كاپ  هماج  4 و  بارعا ] نایادخ  هن   ] راد گرزب  دوخ 
. دشابن یـشیاشگ  ار  نارفاک  هک  دوب 10  يزور  راوشد  دش 9  هدـیمد  ناج  اهتروصب  ای  زیخاتـسر و  قوب  نوچ  هک  شاب 8  ّقح  هار  يابیکش 

ایوگ دناوخ و  نآرق  شیارب  ترضح  نآ  دمآ و  ربمغیپ  دزن  « 17» هریغم نبإ  دیلو  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  زا  یطویس : لوّزنلا  بابسا  لوزن :
دّمحم دزن  نوچ  دنهدب  وتب  دننک و  عمج  یلام  دنهاوخیم  مدرم  تفگ : تفر و  وا  دزن  دش و  رادربخ  لهج  وبا  هک  درک  يرثا  شلد  رد  هک 

ناشهمه زا  هیامرـس  هک  دنناد  شیرق  مدرم  تفگ : دیلو  ياهتفریذپن . ار  وا  وت  دـننادب  هک  یئوگب  يزیچ  دـیاب  ياهدینـش  وا  نخـس  ياهتفر و 
دزنمادکچیه دننامه  دّمحم  نخس  یلو  تسین  رتاناد  نانیچ  رعش  رعش و  ماسقاب  نم  زا  یسک  ادخب  میوگب ! هچ  دّمحم  يارب  یلو  مراد  رتشیب 

مدرم تفگ : تفر و  وا  دزن  دـش و  رادربخ  لهج  وبا  هک  درک  يرثا  شلد  رد  هک  اـیوگ  دـناوخ و  نآرق  شیارب  ترـضح  نآ  دـمآ و  ربمغیپ 
. ياهتفریذپن ار  وا  وت  دننادب  هک  یئوگب  يزیچ  دیاب  ياهدینش  وا  نخس  ياهتفر و  دّمحم  دزن  نوچ  دنهدب  وتب  دننک و  عمج  یلام  دنهاوخیم 

رعـش رعـش و  ماسقاب  نم  زا  یـسک  ادخب  میوگب ! هچ  دّمحم  يارب  یلو  مراد  رتشیب  ناشهمه  زا  هیامرـس  هک  دـنناد  شیرق  مدرم  تفگ : دـیلو 
مـسق ادـخب  تسین  اهنیا  هحفـص 396 ]  ] 133-98- نآرق  - 90-88- یقرواپ  - مادـکچیه دـننامه  دّـمحم  نخـس  یلو  تسین  رتاناد  ناـنیچ 

ره رب  دزادـنایم  وترپ  ریز  زا  و  دـناشفیم . رون  الاب  زا  وا  نآرق  تسا  هتفرگارف  ار  نآ  یناور  یئاـبیز و  هک  تسا  ینیریـش  وا  نخـس  يـالبال 
رینمل ّهنا  ةوالطل و  هیلع  ّنا  ةوـالحل و  هلوقل  ّنا  . » درک دـهاوخ  مرن  دوب  نآ  زج  ار  هچنآ  ره  دـشابن و  نکمم  رترب  نآ  زا  تسا و  رترب  ینخس 

هک رگم  دندنـسپن  وت  زا  ار  هکنیا  تنادـنویپ  شیوخ و  تفگ : لـهج  وبا  هتحت » اـم  مطحیل  ّهنا  یلعی و  اـم  ولعیل و  ّهنا  هلفـسا و  قرـشم  هـالعا 
زا تسا . رادهناشن  هتفرگ و  نارگید  زا  يوداج  رثؤی » رحـس  اذه   » تفگ سپ  ناز  مشیدنیب . ات  دشاب  تفگ  یئوگب . دّمحم  يهراب  رد  يزیچ 

مداد 13 و شرایـسب  لام  مدیرفآ 12 و  کت  هکنآ  راذـگ و  ارم  نونکا   11 همجرت : دش . لزان  دیلو  نخـس  هکنیا  يارب  دـعب  هب  هدزای  تیآ 
دش دهاوخن  نینچ  یلو  تشاد 16  شیازفا  زآ  هاگنآ  هداهن 15  شسرتسدب  متـشاد و  شاهدوسآ  زیچ  همه  شرب 14 و ز  رودب و  ینادنزرف 
دوخ اب  دیـشیدنیب و  نآرق  ربمغیپ و  راـک  رد  وا  هچ  مینک 18  شاهراـچیب  هک  میرب  شراوـشد  یهارب  يدوزب  دوب 17 و  ام  تاـیآ - رکنم  هک 

رد هک  تخاس  دوخ  ینخـس ز  هنوگچ  هک  داب  هتـشک  وا  مه  زاب   20 دـنک ! ام  راـک  یناریو  حرط  هنوگچ  وا  رب  گرم  يا  دیشک 19  ياهشقن 
نارگید يوداج  زج  نآرق   24 تفگ : دومن و  يریذـپ  ّقح  زا  رترب  ار  دوخ  دنادرگب 23 و  تشپ  درک 22 و  شرت  ور  تسیرگنب 21 و  نآ 

دریگ ارف  ار  همه   ] دشاب یـشتآ  هنوگچ  ینادن  هک  میرب 27  شتآب  ار  وا  يدوزب  شنخس  يازـسب  ام  دشاب 26  نایمدآ  راتفگ  همه  دوبن 25 و 
لزاـن هیآ  هکنیا  نوچ  يربط : لوزن : تهج  دوب . شناـبهگن  هدزون  دنک 30 و  نوگرگد  یمدآ  دنک 29 و  اهر  هن  دراذـگ و  اجب  هن   28 هک ]

امـش رفن  هد  ره  رگم  تسا  هـتفگ  رفن  هدزوـن  ار  نانابـشتآ  دّـمحم  شیرق  هورگ  يا  تـفگ : مدرم  اـب  لـهج  وـبا - َرَـشَع » َۀَعـِست  اـهیَلَع   » دـش
. - دـیوش ربارب  اهنآ  اب  امـش  هک  یمدآ  هن  دناهتـشرف  اهنآ  هک  دـش  لزاـن  وا  باوج  يارب  تیآ 31  دـنک . يربارب  اهنآ  زا  یکی  اب  دـیناوتیمن 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1809 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ربمغیپ هب  وا  دنتـسه ! رفن  دنچ  مّنهج  هحفص 397 ] نانابهگن [  دندیسرپ  ناملـسم  يدرم  زا  يدوهی  یهورگ  لوزنلا : بابـسا   71-47- نآرق
نآ زا  رفن  هد  نم  تفگ : دشألا  وبا  هب  روهـشم  شیرق  زا  يدرم  تسا  هدرک  لقن  يّدس  و  دش . لزان  اهنآ  باوج  يارب  تیآ 31  درک  ضرع 

: همجرت یمدآ . هن  دناهتـشرف  اهنآ  هک  دمآ  وا  باوجب  تیآ 31  دوخ  پچ  يوزاب  اب  ار  رفن  هن  مناریم و  دوخ  تسار  يوزاـب  اـب  ار  نانابـشتآ 
ات نانمؤم  نامیا  شیازفا  نایحیسم و  نایدوهی و  نتـشاد  رواب  تسا و  نارفاک  شیامزآ  يارب  رامـش  هکنیا  دنـشابن و  هتـشرف  زج  اهنآ  هک   31

هّتبلا دوب ! يدوصقم  هچ  رامـش  لاثم و  نیز  ار  ادخ  دنیوگ : هک  دشاب  هکنیا  هرهب  ار  نالد  رامیب  نارفاک و  یلو  دـنامن  لد  ود  نانیا  یـسک ز 
زج ار  وت  راگدرورپ  رکـشل  رامـش  یلو  دنک  تیادـه  ای  درب و  یهارمگب  نخـس ] يروآدای و   ] هنوگنیا هب  هدرک  تشونرـسب  ادـخ  هک  ار  نآ 

هدش 34 نایاپ  بش  هامب و  دنرادنپ 33  نارفاک  هک  تسا  نآ  هن  هّتبلا  سب 32  دشاب و  نایمدآ  يروآدای  يارب  نانخس  هکنیا  دنادن و  شدوخ 
هچ دوب 37  یمدآ  روآمیب  اـت  تسا 36  يدـنوادخ  ناگدـیرفآ  گرزب  زا  یکی  نآرق  ياـههتفگ  خزود و  هک  دـنگوس  نایامن 35  حبـص  و 

هدوسآ  ] دـنوب تسار  يوس  زا  هکنانآ  رگم  تسا 39  دوخ  راـک  ورگ  رد  یـسک  ره  هک  دنام 38  لابندب  ای  دور  ولج  دـهاوخ  امـش  زا  هکنآ 
نایاونیب يریگتسد  هن  میدرک 44 و  زامن  هن  دنیوگ :  43 درک ! شتآ  نورد  ار  امش  هچ   42 دنسرپ : ناراکهنگ  زا  تشهب 41  رد  40 و  دننام ]

دـنربن 49 دوخ  ياهیجنایم  زا  يدوس  سپ  میدید 48  شراوتسا  هک  زورماب 47  ات  میتشادـن  رواب  ازج  زور  میدش 46 و  نانیدیب  زابنا  45 و 
هتفگ يّدس  لوّزنلا : بابسا  لوزن : تهج  ریـش . زا  يرارف  رخ 51  روگ  نوچ  دندش 50  نازیرگ  ربمغیپ  يروآدای  ناشیا ز  هک  دـش  هچرگم 

رد هک  میشاب  هتشاد  ياهمان  رس  ریزب  میزیخیم  ياج  حبص ز  هک  ام  مادک  ره  یتسیاب  تسا  تسرد  دّمحم  راتفگ  رگا  دنتفگ : بارعا  تسا :
کی ره  هک  دنهاوخ  رگم   52 همجرت :  16-3- نآرق . - دمآ نخـس  هکنیا  باوجب  خلا » ُدیُِری - َلب   » تیآ 52 دـشاب . مّنهج  زا  ام  شیاسآ  نآ 
نآرق یلو  دنرادن 54  زیخاتـسر  میب  هکلب  دـنیوگ  تسار  هکنیا  هک  هن   53 دنشاب !] ریذپ  هحفـص 398 ] ّقح [  ات   ] دشاب هداشگرـس  يهمان  ار 

ادخ دایب   56 هک ] رادم  هشیدنا  دّـمحم  يا  وت  و  . ] درادـب قح  يهشیدـنا ، دـهاوخ  هک  ره  سپ  تسا 55  يروآداـی  هار  تسا و  رّکذـت  يارب 
اهیقارع باسحب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  تسا . وا  زا  شزرمآ  هک  دـنوب  وا  راگزیهرپ  هک  دـیاب  دـهاوخب و  وا  هک  رگم  دیـشابن 

فـالتخا نولئاـستی  نیمرجم و  رد  هک  تسا  جـنپ  هاـجنپ و  هکم  هنیدـم و  ياـهیراق  یـضعب  اـهیماش و  باـسحب  تسا و  هیآ  شـش  هاـجنپ و 
يا يربط :  1 ُرِّثَّدُملا » اَهُّیَأ  . » دناهتـسناد ادج  یتیآ  ار  نولئاستی  ياهتـسد  نیمرجم و  یـضعب  دناهتـسناد  هیآ  جنپ  هاجنپ و  هک  اهنآ  دناهدرک و 

ياهفیطق رد  ار  دوخ  دـش  ترـضح  نآـب  باـطخ  هکنیا  هک  یتقو  دـناهدرک  لـقن  ياهدـیچیپ و  تاهماـج  هب  ار  دوخ  باوخ  يارب  هک  یـسک 
درکیم لقن  ار  یحو  زاغآ  هک  ربمغیپ  تفگ : رباج  نوچ  دوب  هیآ  نیمه  دـش  لزان  ربمغیپ  هب  هک  یتیآ  لّوا  هک  تسا  لقن  زین  و  دوب . هدـیچیپ 

يور نیمز  نامسآ و  نایم  مدید  دمآ  مدزن  ارح  راغب  هک  ار  هتشرف  نآ  مدرک  دنلب  رس  نوچ  مدینش  نامسآ  زا  يزاوآ  متفریم  هار  نم  دومرف :
ینولّمز متفگ : متفر و  ماهداوناخ  دزن  مراد و  شود  رب  نیگنس  يراب  یئوگ  هک  مارآ  یب - مدش و  كانـسرت  وا  زا  نم  تسا  هتـسشن  یـسرک 

سپ زا  یکی  یحو  نآ  زا  سپ  و  رُجهاَـف » َزجُّرلا  َو   » اـت دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  دـندناشوپ  ارم  نوـچ  دـیزادنیب و  نـم  رب  يزیچ  ینعی  ینوـلّمز 
هلق رهب  دیودیم و  اههوک  هّلق  هب  دوب و  كانهودنا  تخـس  يدنچ  دش و  عطق  ربمغیپ  زا  یحو  تسا : هتفگ  يرهز  دش . لزان  نم  رب  يرگید 

یکی رد  تفگیم  ار  تشذگرـس  هکنیا  ربمغیپ  دوخ  دشیم و  مارآ  ترـضح  نآ  لد  یئادخ و  ربمغیپ  وت  تفگیم : لیئربج  دیـسریم  هک 
مدش و مارآیب  تخس  سرت  زا  هتسشن  یسرک  رب  نیمز  نامسآ و  نایم  مدید  دمآیم  مدزن  ارحب  هک  هتشرف  نامه  متفریم  هار  هک  اهزورنآ  زا 
هک ینآرق  لّوا  تسا  هتفگ  يرهز  زین  و  دش . لزان  هیآ  هکنیا  سپ   723-702- نآرق -24-1- نآرق . - دیشوپب ارم  متفگ : متفر و  هجیدخ  دزن 
 ] 145-128- نآرق -116-92- نآرق - - وبا زا  تفگ : ریثـک  یبا  نب  ییحی  و  مَلعَی .» َمل  اـم   » اـت دوب  َکِّبَر » ِمساـِب  أَرقا   » دـش لزاـن  ربـمغیپ  هب 
زا نم  تفگ  تسا ، هدوب  أرقا » : » دنیوگیم مدرم  متفگ  ُرِّثَّدُملا » اَهُّیَأ  ای   » تفگ دش ! لزان  لّوا  نآرق  تیآ  مادک  مدیسرپ  هملس  هحفص 399 ]

تفگ هاگنآ  دومرف . ربمغیپ  هک  منکیم  لقن  ار  نامه  نم  تفگ : تسا  هدوب  أرقا »  » دـنیوگ مدرم  متفگ  نم  رثدـم »  » تفگ وا  مدیـسرپ  رباج 
وس ره  زا  هچنآ  مدینش و  زاوآ  هک  مدوب  هرد  نایم  مدمآ و  دورف  دیسر  نایاپ  هب  راگزور  نآ  نوچ  مدنام  ارح  هب  ینامز  دومرف : ترضح  نآ 

متفگ مدید  ار  هجیدخ  مدیسرت و  وا  زا  مدید  هتسشن  نیمز  نامسآ و  نایم  ار  وا  مدرک  هاگن  مرـس  يالاب  هب  نوچ  مدیدن و  يزیچ  متـسیرگن 
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دیاش لالظ : یف   666-640- نآرق -80-54- نآرق «. - ُرِّثَّدُملا اَهُّیَأ  ای   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دنتخیر . نم  رب  بآ  دـندناشوپ و  ارم  دیـشوپب  ارم 
هدمآ هروس  هکنیا  هاگنآ  تسا و  هدیـسرن  یحو  يدنچ  هدـمآ و  أرقا »  » يهروس یحو  لّوا  رد  هک  دـشاب  هکنیا  اههتفگ  هکنیا  نایم  عمج  هار 

وت تسین و  سرتسد  وتب  ار  ناطیش  هک  سرتم  ینعی  - 1 عمجم :  2 رِذنَأَف » ُمق  . » تسا هدوب  یحو  عاطقنا  زا  سپ  هروس  لّوا  رثدـم »  » هک تسا 
هدوسآ رازآ  زا  ار  دوخ  هماجب  ندـیچیپ  يهلیـسوب  یهاوخیم  هک  وت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  نک 2 - دـیحوتب  تیادـه  ار  مدرم  يربمغیپ و 

: دنتفگ واب  دوب  هدـیچیپ  باوخ  يارب  کچوک  ياهماجب  ار  دوخ  دـناهتفگ : هاوخب 3 - دوـخ  شیاـسآ  مدرم  نداد  میب  هار  زا  زیخرب و  يراد 
يهتسیاش هچنآ  زا  ینعی  - 1 عمجم :  3 رِّبَکَف » َکَّبَر  َو   » 16-1- نآرق . - ناسرتب دب  ماجنا  رـس  زا  ار  مدرم  تسا و  راک  تقو  هک  ورم  باوخب 

گرزب ار  وا  نأش  رامـش و  سّدقم  ار  وا  فشک :  23-1- نآرق «. - ربکا هّللا  : » وگب رامـش و  شگرزب  زامن  رد  رامش 2 - شرود  هب  تسین  وا 
راتفرگ هک  يا  ینعی  تالیوأت : دشاب . زیچان  دنتـسرپ  وا  زج  هچنآ  دـیآ و  کچوک  وت  مشچب  وا  يهلیح  نمـشد و  وا  تمظع  ربارب  رد  ات  ناد 

شاب و رادیب  يدوخیب  باوخ  زا  رادب و  تسد  یتسه  تعیبط  ياهیراتفرگ  هتسباو  هتسبلد و  هچره  ز  یتسه ، دوخ  ندب  يامن  نت و  كاشوپ 
رادـیدب تسا  وا  زج  هچ  ره  اـت  رامـشم  گرزب  هحفــص 400 ] يزیچ [  تراـگدرورپ  زج  ناـسرتب و  گرزب  باذـع  زا  ار  نارگید  دوـخ و 

هتفگ ساّبع  نبإ  نکم و  نت  رب - يرگهلیح  تیصعم و  كاشوپ  ینعی  - 1 يربط :  4 رِّهَطَف » ََکباِیث  َو  . » دـیامن کچوک  تلد  رد  وا  یئایربک 
سند  » ار نکـشنامیپ  لوقدـب و  مدآ  برع  تسا : هتفگ  هداـتق  داـهنکاپ . راکتـسرد و  مدآ  يارب  تسا  برع  راـتفگ  زا  باـیّثلا » ّیقن  : » تـسا
دشابن اوران  هار  زا  تاهماج  ینعی  - 2 بایّثلا » رّهطم   » دیوگیم تسا  نامیپتسرد  راکتـسرد و  هکنآ  نیکرچ و  سابل  ینعی  دمانیم  بایّثلا »

و بایّثلا » رهاط   » دـنیوگ دـنکیم  بوخ  راک  هک  ار  نآ  برع  ندرک و  بوخ  راک  زا  تسا  هیاـنک  نکم 3 - مهارف  هماـج  مارح  بسک  زا  و 
ور راد  رودـب  بارعا  راتفگ  زا  ار  دوخ  سپ  یتسین  وداج  وگبیغ و  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 4 بایّثلا » ثیبخ   » دنیوگ دشاب  راکدـب  رگا 
نبإ دـیوشب و  ار  شاهماج  دوخ و  دـش  رما  ترـضح  نآـب  دنتـشادیمن  كاـپ  ار  دوخ  ناتـسرپتب  نوچ  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  نادرگب 5 -

رادب و هزیکاپ  تلد  ینعی  دنتفگ : دهاجم  ریبج و  دیعس  - 1 حوتفلا : وبا   24-1- نآرق . - يوشب بآب  دوخ  يهماج  ینعی  تسا : هتفگ  نیریس 
دوخ لد  ینعی : یلسنت  کبایث  نم  یبایث  یّلسف   || ۀقیلخ  یّنم  کتئاس  دق  کت  نا  و  سیقلا : ؤرما  رعش  هکنیا  لثم  تسا  بلق  زا  هیانک  بایث 

كاـپ و دوخ  يوخ  ینعی  تفگ : يرـصب  نسح  دـسر 2 - رظنب  يدنـسپان  يدـب و  ار  وت  نم  يوخ  زا  رگا  رادهدوـسآ  نم  رکف  نم و  لد  زا 
و مَُکل » ٌساِبل  َّنُه   » هیآ هکنیا  لثم  تسا  هداوناخ  زا  هیانک  ساـبل  دـنتفگ : یـضعب  راد 4 - هاتوک  هماج  ینعی  تفگ : سوواـط  راد 3 - وکین 

كاپ لد  تسا  ادخ  ریغ  هچ  ره  زا  ینعی  دـنتفگ : یـضعب  راد 5 - رودـب  تمهت  زا  ار  دوخ  راـک  سک و  هداوناـخ و  هک  تسا  هکنیا  دوصقم 
ریـسفت دنـشاب . حـلاص  نمؤم و  همه  اـت  رادـب  رود  رفک  زا  دوـخ  يهداوناـخ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  عـمجم :  301-278- نآرق . - نک

هب اـت   || رود  توهـش  مشخ و  ثول  زا  شراد  یناـحور  تافـص  زا  یتـعلخ   || ینادزی  فطل  دیـشوپ  وت  رد  هحفص 401 ] مظن [ : ینیـسح :
. وشم کیدزن  اهنآب  ینعی  تسا  اـهتب  دوصقم  تسا و  هدـش  تئارق  ار  رـسک  ّمض و  اـب  فشک :  5 رُجهاَف » َزجُّرلا  َو   » روهـشم يوش  یگزیکاپ 

باذع بجوم  هانگ  زا  ینعی  باذع  رـسکب  تسا و  تب  ینعمب  ار  ّمض  اب  دناهتفگ : یـضعب  و  نک . يرود  ناطیـش  زا  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
یتسود ینعی  تسا : هتفگ  رگید  - 2 نک . يرود  دب  يوخ  تشز و  راک  زا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج  - 1 عمجم :  22-1- نآرق . - نک يرود 

هدم يزیچ  - 1 يربط :  6 ُِرثکَتسَت » ُننمَت  َو ال  . » تسا نتفر  یگدنز  ياهیئابیز  لابندب  هانگ  ره  دمآ  رس  هک  نک  ردب  لد  زا  اههتـساوخ  ایند و 
ّتنم مدرم  رب  دوـخ  يربـمغیپب  دـسرب 3 - وتب  رتـشیب  هک  رادـم  مشچ  ینکیم  ادـخ  يارب  هک  يراـک  ینعی  دـسرب 2 - وتب  رتشیب  هکنآ  دـیماب 

ار ُننمَت »  » یـضعب و  رثکتـست .» نا  ننمت  ال   » دـناوخیم نینچ  وا  هک  تسا  لـقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  و  یهاوخب . اـهنآ  زا  يدزم  هک  راذـگم 
. تسا هدمآ  ترظنب  دایز  نوچ  امنم  فیعض  نکم و  مک  ینعی  دشاب ، فیعض  نامـسیر  ینعمب  ننمی » لبح   » زا هک  دناهتفگ  فعـضت  ینعمب 

نیرتهب هب  ار  ربـمغیپ  دـنوادخ  دـناهتفگ : یعخن  كاّحـض و  هداـتق و  دـهاجم و  ساـّبع و  نبإ  - 1 عـمجم :  335-326- نآرق -27-1- نآرق -
هن صوصخب  تسا  ربمغیپ  هب  روتسد  هکنیا  رتشیب و  دیماب  هدم  يزیچ  یسکب  تسا  هداد  روتسد  واب  هک  تسا  هدرک  تیبرت  يراوگرزب  بادآ 

تسا يراوخابر  زا  یهن  تسا و  مارح  يابر  دوصقم  يریگب و  سپ  رتشیب  هک  هدم  سکب  يزیچ  ینعی  تسا : هتفگ  ملسم  وبا  نارگید 2 - هب 
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نوچ رامـشم  دایز  راذـگم و  تنم  يداد  يزیچ  یـسکب  رگا  ینعی  ینک 4 - مک  دوخ  لـمع  زا  هک  رامـشم  داـیز  ار  دوخ  تاـعاط  ینعی  - 3
دـنکیم 5- شزرایب  هریت و  ار  یمدآ  کین  راک  مدرم  رب  نداهن  ّتنم  هک  هوالعب  كدـنا و  تسا و  شزرایب  دـشاب  هچ  ره  ایند  يهیاـمرس 

َکِّبَِرل َو  . » دهد نآ  دزم  وتب  هحفص 402 ] ادخ [  ات  شاب  ابیکش  هدب و  ادخ  يارب  يداد  یـسکب  يزیچ  رگا  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسا  نب  دیز 
ابیکش ادخ  يارب  اهیراتفرگ  رگید  داهج و  رب  دسریم و  وتب  هک  نارفاک  زا  جنر  رب  شاب و  ابیکش  تلاسر  ماجنا  رب  ینعی  حوتفلا : وبا   7 ِربصاَف »

نب دـیلو  دوصقم  و  راذـگ . نمب  ار  شراک  مدـیرفآ  دـنزرف  لامیب و  هّکی  هک  ار  نآ  ینعی  يربط :  11 ًادیِحَو » ُتقَلَخ   » 24-1- نآرق . - شاب
رد هکنآ  راذـگ و  ارم  تسا : نینچ  ینعم  دـشاب  لـعاف  ریمـض  زا  لاـح  دـیحو  يهـملک  رگا  عـمجم :  20-1- نآرق . - تـسا یموزخم  هریغم 
نبإ تشادن . دنزرف  لام و  هک  دوب  اهنت  مدیرفآ  ار  وا  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ینعم  دشاب  لوعفم  زا  لاح  رگا  متـشادن و  یکیرـش  وا  شنیرفآ 

: تسا هدرک  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  و  تسا . هدوب  دـیحوب  روهـشم  هریغم  نب  دـیلو  تسا : هتفگ  ساـّبع 
زا دندوب و  رـضاح  شدوخ  دزن  هّکم  رد  هک  ینارـسپ  ینعی  - 1 فشک :  13 ًادوُهُـش » َنِیَنب  َو  . » درادن يدنواشیوخ  هک  تسا  انّزلا  دلو  دـیحو 

ناگداز بیجن  ینعی  دنور 2 - يزور  ندروآ  تسدب  یپ  دننک و  اهر  ار  ردپ  دندوبن  راچان  هک  دندوب  رادهیامرس  دربیم و  تّذل  ناشرادید 
: عمجم  23-1- نآرق . - دندوب فرش  بسک  يهدامآ  هزرابم  نادیم  عامتجا و  ره  راختفا و  ياج  ره  رد  دندشیم  رـضاح  دهاش و  هک  دندوب 
14 خلا » ُتدَّهَم - . » دش كاله  مه  دوخ  وا  دندش و  مک  شدنزرف  لام و  دیدن و  یـشوخ  يور  دیلو  هیآ  هکنیا  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  لقن 
-1- نآرق . - دنرتسگب رتسب  هکنانچ  مدرتسگب  شلام  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  مداد . یخارف  تسد  مدرکب و  ینیکمت  ار  وا  حوتفلا : وبا  ریـسفت 

مارحلا دجـسم  رد  ترـضح  نآ  دـش و  لزان  ربمغیپ  رب  ُریِـصَملا » ِهَیلِإ   » اـت ِباـتِکلا » ُلـیِزنَت  مح   » يهروس فشک :  18 َرَّدـَـق » َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ   » 11
- نآرق -30-1- نآرق  - ار نآ  دـنلب  زاوآ  اب  هرابود  تسا  اجنآ  وا  هک  تسناد  ربمغیپ  دینـش  تشذـگ و  اجنآ  زا  هریغم  نب  دـیلو  دـناوخیم و 

دّمحم زا  تفگ : تـفر و  ناریح  نادرگرـس و  دوـخ  ناـشیوخ  دزن  دـمآ و  تفگـش  ار  وا  دـناوخ . هحفـص 403 ]  ] 99-79- نآرق -73-48
نید زا  وا  دنتفگ : بارعا  تفر  دوخ  يهناخب  دراد و  نخـس  نینچ  ناوت  ياهدیرفآ  هن  تسا و  يرپ  هن  یمدآ و  نخـس  هن  هک  مدینـش  ینخس 

نمجناب ود  ره  دـنچ  یئوگتفگ  زا  سپ  تفر و  وا  هناخب  لهج  وبا  دـنیارگ و  دّـمحم  هب  دـندرگب و  نید  زا  وا  يوریپ  هب  نارگید  تشگرب و 
دنهاوخ وا  لاوحا  زا  دمآ و  دنهاوخ  تسا  کیدزن  ّجح  ماگنه  تسا و  هتفر  برع  لیابق  نایم  رد  دّمحم  مسا  تفگ : دـیلو  دـنتفر و  شیرق 

نخس نالقاع  لثم  تسین و  وا  رد  نونج  زا  يرثا  نوچ  دیئوگیم  غورد  دننادیم  هک  دیئوگب  دیناوتیم  هناوید  هن  دیئوگ ! باوج  هچ  دیـسرپ 
نخـس رد  دـنیوگ  دـیمانب  وگبیغ  ار  وا  رگا  تسین . رعـش  وا  نخـس  هک  دـننادیم  دنـسانشیم و  رعـش  دـینک  یفّرعم  رعاـش  رگا  و  دـیوگیم .

دناهدینـشن و وا  زا  غورد  زگره  هک  شدیمانب  دیناوتن  وگغورد  و  دیوگ . رایـسب  هّللا  ءاش  نا  دّمحم  تسین و  هّللا  ءاش  نا  هّللا و  دای  نایوگبیغ 
هک دیوگب  هنوگچ  هک  درک  یسررب  دیوگب و  هچ  هک  درک  رکف  وا  میمانب ! هچ  ار  وا  نخس  وگب : وت  دنتفگ : اهنآ  تسا . روهـشم  یئوگتـسارب 

: دـنتفگ واب  تبقاـع  دـندرک و  روش  دـیلو  اـب  بارعا  نوچ  عمجم : تسا . هتفگ  ار  وا  باوج  زرط  وا و  فصو  هیآ  هک  تسا  هکنیا  دـنریذپب ،
وداج وا  یلب  تفگ : دنکیم  تسود  نانمـشد  نمـشد و  ار  ناتـسود  هکنآ  دـنتفگ : تسا ! یچ  وداج  دیـسرپ  تسا . وداج  دّـمحم  میئوگیم 

ات هروس  هکنیا  دمآ  راوگان  تخس  ص ]  ] ربمغیپ رب  هکنیا  وداج و  يا  وداج  يا  دنتفگیم : دندیدیم  ار  ترـضح  نآ  ناشمادک  ره  تسا و 
-1- نآرق . - تسا دیکأت  يارب  هلمج  هکنیا  رارکت  - 1 فشک :  20 خلا » َِلُتق - َُّمث   » 340-323- نآرق . - دش لزان  عقوم  هکنیا  رد  ِرَشَبلا » ُلوَق  »

نآرق ربارب  رد  وا  رکف  يارب  رارکت  هکنیا  تسا و  هدوـب  ربـمغیپ  دوـخ  يارب  وا  يهشقن  هشیدـنا و  ربارب  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هـک  لّوا  - 2 16
تمهت رب  تسا  وا  يهشقن  يارب  هرابود  و  تسین . وگبیغ  وگغورد و  هناوید و  رعاـش و  وا  دـیوگب : هک  وا  يهشقن  رکف و  يارب  لّوا  تسا 3 -
دّمحم نوچ  هک  درک  لالدتـسا  هرابود  تسا و  وداج  تفگ : لّوا  هک  تسا  نآ  يارب  رارکت  حوتفلا : وبا  هحفص 404 ] ترضح [ . نآب  وداج 

هک دوخ  ناشیوخ  زا  دوشیم  ناملـسم  سک  ره  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  وداج  وا  سپ  دنکیم  ادـج  مه  زا  ار  ناشیوخ  ناتـسود و 
ینعی دناهتفگ : یـضعب  ناوداـج 2 - نارگید و  زا  لوـقنم  يوداــج  ینعی  - 1 عـمجم :  24 َُرثُؤی » ٌرحِـس  . » دنکیم يرود  دـناهدشن  ناملـسم 
دندرک روش  دیلو  اب  بارعا  نوچ  هک  تسا  تیاور  و  دندنسپیم . ار  وا  دبیرفیم و  ار  مدرم  نیریـش  نانخـسب  هک  تسا  ياهدیزگرب  يوداج 
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درم و نایم  دـینیبن  رگم  دـشابن  وداج  زج  دّـمحم  تفگ  دومن و  شرت  ور  درک و  يرظن  دیـشیدنا و  دوخ  اب  وا  نک  یئامنهار  وت  دـنتفگ : واب 
: دناهتفگ فشک :  16-1- نآرق . - تسا لوقنم  ای  هدیزگرب  يوداج  وا  نخس  تسا و  وداج  وا  دنکفا ! یئادج  وا  ناتسود  دنزرف و  هداوناخ و 

یمور درم  نخـس  ِرَـشَبلا » ُلوَق   » زا دوصقم  و  دـنکیم . لقن  لباب  مدرم  زا  دـناهتفگ : دـنکیم و  لقن  ار  وداج  هکنیا  راـسی  ریبج و  زا  دّـمحم 
« ًۀَنِتف ّالِإ  مُهَتَّدِـع  انلَعَج  ام  َو   » 141-124- نآرق . - درکیم لقن  ربمغیپ  يارب  باّذک  يهملیـسم  زا  وا  دنتفگیم  هک  هکیهن  وباب  روهـشم  تسا 

يارب ددـع  هکنیا  هک  تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  هیآ  هکنیا  رد  تسا  هدـش  هتفگ  شیپ  تیآ  رد  هک  منهج  نابهگن  هدزون  يهرامـش  رخف :  31
هک دندرکیم  هرخسم  نارفاک  نوچ  - 1 تسا : نارفاک  يراتفرگ  شیامزآ و  بجوم  هار  ود  زا  ددـع  هکنیا  نییعت  تسا و  نارفاک  شیامزآ 

يهرامش هکنیا  يراتفرگ 2 - بجوم  تسا و  تشز  ضارتعا  هرخـسم و  هّتبلا  تسین  رتمک  رتشیب و  ارچ  دراد و  صاصتخا  هچ  هرامـش  هکنیا 
یلو تسا  نآ  يهدنیوگ  يراتفرگ  بجوم  نخـس  هنوگنیا  سپ  درادن  دنتـسه  راگزور  نارود  رد  هک  نامرفان  ناگدیرفآ  رازآ  یئاناوت  مک 

یسراو و تسا  هیآ  رد  هک  هنتف  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  یئاّبج  دنتسه . ّقح  تردقب  میلـست  دنیوگیمن و  نخـس  هنوگنیا  زگره  نمؤم  مدرم 
هحفص  ] 42-1- نآرق  - نکمم هک  تردق  لامک  رب  دننک  لالدتـسا  اههلمج  هکنیا  زا  دننک و  رکف  مدرم  هک  تسا  ّقح  تردق  رد  يهشیدنا 

رفک و هنتف  زا  دوصقم  دناهتفگ : زین  و  دوشن . ربارب  نآ  اب  هتـشرف  نارازه  دص  هک  دشاب  دنمورین  نادـنچ  كدـنا  يهرامـش  هکنیا  تسا  [ 405
لماش فطل  هجیتن  رد  دنوش و  راتفرگ  دنرمش  غورد  دنشاب و  هتشادن  ّقح  تردقب  نامیا  دنونشب و  نوچ  هک  تسا  نانخس  هنوگنیا  بیذکت 

رد نم  اب  يدحلم  تسا : هتـشون  نایبلا  عمجم  یقرواپ  رد  رـصاعم  لضاف  ّینارعـش : نسحلا  وبا  ازریم  دش . دـهاوخن  داقتعا  مک  مدرم  هنوگنیا 
: تفگ يدـماین  راب  کی  وت  مدـمآ  راب  رازه  میئوگیم  ام  هکناـنچ  دـشاب  دـیاش  هغلاـبم  يارب  متفگ : درک  ثحب  ناـبهگن  هدزون  ددـع  هکنیا 

ددـع سپ  تسا  دایز  رفن  جـنپ  نادـنز  رد  لوارق  اهینادـنز و  ینابهگن  يارب  متفگ : رازه  دـص  رازه و  لثم  تسا  الاب  ياههرامـش  رد  هغلاـبم 
رخآ هک  تسا  يددع  رتالاب  رـشع  هعـست  متفگ : دراد  صاصتخا  هچ  ددع  هکنیا  دشاب  هغلابم  يارب  ضرف  رب  تفگ : تسا  دایز  رایـسب  هدزون 

هدزون مّنهج  نانابهگن  لیجنا  تاروت و  رد  تسا : هتفگ  هداتق  - 1 يربط :  31 خلا » َنِقیَتسَِیل - . » تسا بسانم  ولج  تایآ  اب  تسه و  ءار »  » نآ
نبإ درامـشیم 2 - تسرد  ار  اهنآ  تسا و  قفاوم  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  اب  نآرق  هک  دننکیم  نیقی  اهیحیـسم  دوهی و  سپ  دناهدش  نّیعم 
ددع هکنیا  رکذ  رخف :  15-1- نآرق . - یتسه ربمغیپ  وت  دننک  نیقی  یحیسم  يدوهی و  هک  تسا  نآ  يارب  ددع  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  دیز 
همه زا  ربخیب  هدـناوخن و  سرد  ربـمغیپ  نوچ  تسا و  لـیجنا  تاروت و  رد  هچنآ  اـب  تسا  قفاوم  نوچ  - 1 دوشیم : نیقی  بجوـم  هار  هس  زا 
رییغت فیرحت و  يهطـساوب  نوچ  تسا 2 - يدـنوادخ  یحوب  هک  تسا  مولعم  دـهدیم  ربخ  تسه  اهنآ  بتک  رد  هک  ار  هرامـش  هکنیا  زیچ 
درمش تسرد  ار  نآ  نآرق  هکنآ  زا  سپ  تسردان و  ای  تسا  تسرد  ددع  هکنیا  هک  دنتـشاد  ّکش  اهنآ  تسا  هدش  لیجنا  تاروت و  رد  هک 

ندـناوخ اب  ربمغیپ  نوچ  تسا 3 - هدـشن  فیرحت  تسا و  لصا  اـب  قباـطم  لـیجنا  تاروت و  رد  بلطم  هکنیا  هک  دـننکیم  نیقی  داد  ربخ  و 
رگ تسین و  نایم  رد  رگید  هحفص 406 ] زیچ [  تلاسر  یحو و  غیلبت  زج  هک  تسا  مولعم  دش  نارفاک  يهدنخ  هرخسم و  راتفرگ  هیآ  هکنیا 

دیوگیم ّقح  وا  دندرک  نیقی  سپ  دننک  شاهرخـسم  دندنخب و  واب  هک  دیوگب  يزیچ  هن  دـشاب ، دنـسپ  ار  اهنآ  هک  تفگیم  يزیچ  دـیاب  هن 
راک يهجیتن  ات  ینعی  تسا  تبقاع  هجیتن  ینعمب  مـال  هکنیا  - 1 عمجم :  31 خلا » مِِهبُوُلق - ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  . » درادـن كاب  اهنآ  رازآ  زا  هک 

هتشاد رظن  هچ  ددع  فیـصوت و  هکنیا  زا  ادخ  دنیوگب : اهنآ  هکنیا  يارب  ینعی  - 2 خلا » َدارَأ - اذ  ام   » دـنیوگ هک  دوش  نینچ  لد  رامیب  مدرم 
-43-1- نآرق . - دنوش نمؤم  دسرب و  نامیا  هب  ناشرکف  هشیدنا و  رخآ  دنوش و  راتفگ  هکنیا  يهشیدنا  رد  هک  دوش  بجوم  هکنیا  و  تسا !

مدرم میدرک  شیامزآ  میدومن و  راتفرگ  هدزون  ددـع  نتفگب  هک  روط  نیمه  ینعی  - 1 عمجم :  31 خلا » ُّلُِضی - َِکلذَک   » 183-170- نآرق
هداد تبسن  دوخب  ار  تیاده  یهارمگ و  تسا  دنوادخ  يوس  زا  فیلکت  هکنیا  نوچ  دوش و  رادومن  ورتسار  هارمگ و  ات  مینکیم  فّلکم  ار 

هک ره  دنوادخ  ینعی  تسا 2 - هدرک  رّرقم  فیلکت  يربنامرف و  زا  فّلخت  هفیظو و  ماجناب  ار  تیاده  یهارمگ و  هلیسو  دنوادخ  سپ  تسا 
ار هیآ  هکنیا  هلزتعم  رخف :  19-1- نآرق . - دنکیم نآ  يوسب  يربهر  دهاوخ  ار  هک  ره  دـنکیم و  هارمگ  تشهب  باوث و  هار  زا  دـهاوخ  ار 
رد يدازآ  ّقح و  هار  زا  ّتیمورحم  هک  تسا  تمـصع  قیفوت و  عنم  دـنوادخ  ندرک  هارمگ  لالـضا و  زا  دوـصقم  - 1 دناهدرک : ینعم  دنچ 
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سپ دندش  فرحنم  رکنم و  ياهتـسد  دـنتفر و  تسار  هارب  دـنتفریذپ و  دوخ  رایتخاب  هتـسد  کی  تایآ  هکنیا  ربارب  رد  نوچ  دشاب 2 - لطاب 
یهارمگ تیاده و  رب  تسا  يدنوادخ  مکح  تیاده  لالـض و  زا  دوصقم  تسا 3 - تیاده  لالـض و  بجوم  تایآ  هکنیا  هک  تسا  نانچ 

تسا قیاقح  يروآدای  اب  تلالض  تیاده و  ینعی  نآرقلا : لالظ  یف  دنتسه . مورحم  ندش  دنمهرهب  ندرب و  دزم  هار  زا  تمایق  رد  ینعی  - 4
تیاده هچ  تسا  یلزا  تشونرس  هچ  ره  دریذپیم و  ار  اهنآ  يروجب  یلد  ره  مدرم ، رکف  لد و  فالتخا  بجومب  هک  ّقح  تایآ  شیامن  و 

، تلالـض تیاده و  زا  هدش  بیکرت  یگدامآ  اب  تسا  تردـق  نآ  يهدـیدپ  یمدآ  هچ  دریگیم  هحفـص 407 ] ارف [  ار  نامه  یهارمگ  هچ 
هک وس  رهب  اـت  دـندازآ  دـنراک و  رکف و  شوج و  بنج و  رد  هبناـج  ود  دادعتـسا  هکنیا  يراوـید  راـهچ  رد  ود  ره  راکدـب  راـکوکن و  سپ 

يانگنت زا  یمدآ  راکفا  تسا  نآ  هب  شتـشگزاب  تسا  دوجو  رد  هک  ره  هک  دوش  رّوصت  یتسردب  یلزا  هدارا  يهنماد  رگا  و  دنورب . دنهاوخ 
اب میرگنیم و  دوخ  دـید  کـچوک  يهرئاد  زا  ار  يدـنوادخ  ماـکحا  یهلا و  ياـیاضق  نوـچ  و  دوـشیم . هدوـسآ  راـیتخا  ربـج و  رد  ثحب 

تسا زاب  تلالض  تیاده و  هار  هن  رگ  میوشیم و  هدوهیب  لدج  ثحب و  راتفرگ  میجنسیم  دوخ  دودحم  لالدتسا  هبرجت و  رکف و  يوزارت 
دناهدرکن فّظوم  ار  ام  و  میوش . راکنایز  هارمگ و  میورب و  جـک  ای  میوش و  راگتـسر  میبایب و  دوخ  هار  هک  تسا  نّیعم  ام  يارب  يدودـح  و 

شـشوک دیاب  سپ  میوش . رادربخ  بیغ  يهدرپ  سپ  یلزا و  يهدارا  زا  هک  دناهدادن  نآ  یئاناوت  مینادـب و  يزیچ  هنّیعم  فیاظو  زا  ریغب  هک 
- َدُونُج ُمَلعَی  ام  . » سب تسا و  هدوب  نیمه  یلزا  هدارا  مینادب  دـش  رادومن  تشونرـس  نوچ  هک  میـشاب  رظتنم  دـشاب و  نامفیاظو  ماجنا  رد  ام 

دنناگتشرف دیسر  خساپ  دنشاب ! ناگدیرفآ  هچ  نامسآ  رد  ایادخ  درک : ضرع  دوخ  تاجانم  رد  یسوم  تفگ : یعازوا  حوتفلا : وبا   31 خلا »
. - كاخ ياههّرذ  رامشب  دمآ : باوج  دشاب ! هتشرف  دنچ  یطبس  رهب  دیسرپ  طبس . رازه  هدزاود  دینش : باوج  تسا ! دنچ  ناشرامش  دیسرپ :

رگید کموک  نابهگن  هدزون  زج  دّـمحم  رگم  تفگ : هک  دـمآ  لهج  وبا  باوجب  هلمج  هکنیا  تسا  هتفگ  لـتاقم  - 1 فشک :  21-1- نآرق
دـنادن 3- سک  يادـخ  زج  هک  دنرامـشیب  دنتـسه  نابهگن  هدزون  نآ  راصنا  ناوعا و  هک  باذـع  نیرومأـم  ینعی : تفگ : اـطع  - 2 درادن !

شتآ هکنیا  - 1 عمجم :  31 خلا » يرکِذ - ّالِإ  َیِه  ام  َو  . » دنادن ادخ  زج  ار  ناگدیرفآ  تقیقح  یگنوگچ و  هزادنا و  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
و هحفـص 408 ]  ] 26-1- نآرق  - دنجنـسب نایملاع  همه  هک  تسا  خزود  نازوس  شتآ  نداد  ناـشن  رّکذـت و  هار  دـیراد  یگدـنزب  امـش  هک 
يروآدای و يارب  ناـبهگن  هدزون  يهرامـش  هکنیا  دنـشیدنیب 3 - ات  تسین  نایمدآ  يروآداـی  يارب  زج  اـههتفگ  هروس و  هکنیا  دنزیهرپب 2 -

يارب میتفگ  هک  خزود  شتآ  هکنیا  ینعی  - 1 فشک : دننکن . هانگ  دنـسرتب و  ّقح  تردق  زا  دنریگ و  دنپ  ات  تسا  يدنوادخ  تردقب  هّجوت 
رگراـک هن  دـنوادخ  هک  نوـچ  تسین  مدرم  هّجوـت  يارب  زج  میدرب  ماـن  هک  رکـشل  دوـنج و  هکنیا  تـسا 2 - مدرمب  نداد  دـنپ  يروآداـی و 

نخس راکنا  دـنریگ 2 - دـنپ  دـنوش و  رّکذـتم  هک  نینچ  هن  ینعی  تسا  ولج  يهلمج  راـکنا  - 1 رخف :  32 اّلَک » . » راـککمک هن  دـهاوخیم و 
هدزون میناوتیم  دـنتفگ : هک  تسا  وا  ناراـی  لـهج و  وبا  نخـس  خـساپ  دـنریذپن 3 - دـنیوگ و  اـهنآ  هک  تسا  ناـنچ  هن  ینعی  تسا  نـیرکنم 

« ذِإ  » یـضعب دناهدناوخ و  هزمه  نودـب  ربد »  » فلا و اب  اذا »  » اهیراق مومع  عمجم :  33 ََربدَأ » ذِإ   » 8-1- نآرق . - مینک دوبان  ار  شتآ  ناـبهگن 
ور بش  هک  هاـگنآ  ینعی  مّود  تئارقب  دـمآ و  زور  لاـبند  هـب  بـش  نوـچ  ینعی  لّوا  تـئارقب  و  دـناهدناوخ . هزمه  اـب  ََربدَأ »  » فـلا و نودـب 

هزمه نودـب  ربکلا » يدـحل   » ریثـک نبإ  رخف :  35 ِرَبُکلا » يَدـحَِإل  اهَّنِإ   » 121-112- نآرق -98-93- نآرق -14-1- نآرق . - تفر دـنادرگب و 
ظّفلت فذح و  نیب  هک  تسا  هکنیا  سایق  یلو  تسین  یسایق  هزمه  هکنیا  نتخادنا  دنیوگیم و  هّملیو »  » هک ار  هّما » لیو   » لثم تسا  هدناوخ 
ینعی تسا 2 - اـهنیهم  اـهگرزب و  زا  یکی  شتآ  رقـس و  ینعی  - 1 فشک :  29-1- نآرق . - تسا يربـک  عمج  ربـک »  » يهملک دوش و  هتفگ 

بیذکت ینعی  تسا 4 - يدـنوادخ  باذـع  گرزب  ياـهيروآدای  زا  یکی  هیآ  هـکنیا  ینعی  تـسا 3 - گرزب  ياهباذـع  اـهتفآ و  زا  یکی 
يارب ربـمغیپ   11-1- نآرق - - 2 تـسا . ناـیمدآ  يهدـنناسرت  شتآ  ینعی  - 1 عـمجم :  36 ًاریِذـَن » . » تسا گرزب  ياـهراک  زا  یکی  ربـمغیپ 

هب هک  اهنآ  ینعی  - 1 يروباشین :  39 ِنیِمَیلا » َباحصَأ  ّالِإ  [ » هحفـص 409 تسا [ . مدرم  يهدنناسرت  دنوادخ  ینعی  تسا 3 - مدرم  ندناسرت 
دوصقم تسا 3 - هکئـالم  دوصقم  دنتـشاد 2 - ياج  مدآ  دوخ  ردـپ  تسار  تسد  رد  اـهنآ  زا  نتفرگ  ناـمیپ  مدآ و  لـسن  يرادـیدپ  زور 

زا هک  یئاـهنآ  دـنهدیم 2 - ناشتسار  تسدـب  ار  ناشلمع  يهماـن  هک  اـهنآ  ینعی  - 1 عمجم :  28-1- نآرق . - تسا ناناملـسم  ياههچب 
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مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  باوث 5 - ّقحتـسم  نینمؤم  دـناهدرکن 4 - هانگ  دوخ  یگدـنخرف  تنمیم و  زا  هک  اهنآ  ناشدـنربیم 3 - تسار  يوس 
هدش و هدیمر  ای  هدنمر  ینعی  تسا  هدش  هدـناوخ  اف  رـسک  حـتف و  اب  عمجم :  50 ٌةَرِفنَتسُم » . » میتسه نیمیلا  باحصا  نامنایعیـش  ام و  دومرف :

ریش - 4 12-1- نآرق . - یچراکش نیگمشخ 3 - زادناریت 2 - ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   51 ٍةَرَوسَق »  » 15-1- نآرق . - تسا یکی  ینعم  يهجیتن 
هروسق دشاب  دنمورین  هک  نآ  ریغ  ای  یمدآ  برع  نوچ  يدنمورین ، ره  نایچراکش 6 - ماد  دنیوگ 5 - هروسق  ار  ریش  یشبح  نابزب  هک  هدنرد 

هراشا يونثم  هکنانچ  دنزیرگیم  نآرق  زا  هدیمر  نارخ  دـننام  دـنرادن  ریذـّپقح  لد  شوگ و  نوچ  ینعی  ینیـسح : بش . یکیرات  - 7 دمان .
رد دـب  لایخ  دـص   || رظن  هتوک  يهنهک  ياهمهف  اجر ! دـشاب  اجک  ناج  يدامج ، زا  ! || اجک  زا  ماغیپ  موق  هکنیا  اجک  زا  تسا : هدرک  نیاب 
هب بارعا  تفگ : هداتق  يربط :  52 ًةَرَّشَنُم » ًافُحُـص  یتُؤی   » تسین زار  رکنم  شوگ  ردـنا  زار   || تسین  زابنا  ناد  زار  اـب  زج  زار  رکف  رد  درآ 

: حوتفلا وبا  مینک . وت  يوریپ  دوش  رما  اـمب  هک  رواـیب  کـی  رهب  صوصخم  يهماـن  میوش  وت  وریپ  یهاوخ  رگا   29-1- نآرق : - دنتفگ ربمغیپ 
میزیخرب ام  هک  ادرف  ات  دیاب  تسا  وگتـسار  دّمحم  دنتفگ : بارعا  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  دننکیم 2 - يربمغیپ  يوزرآ  مادـک  ره  ینعی  - 1

وا مانب  ناشمادـک  ره  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  عمجم : هحفـص 410 ] دشاب [ . مّنهج  شتآ  زا  يدازآ  تارب  ام  مادـک  ره  يارب 
هکنیا رخف : هتفرگ . رب  رهم  هداشگ و  دـنهنب  ياهمان  کی  ره  نیلابب  هک  هتـشون : فشک  دـیوش . نمؤم  دّـمحم  هب  هک  دـیآ  نامـسآ  زا  ياهمان 

« ًةَرَّشَنُم  » ریبج نب  دیعـس  و  رادومن . زاب و  یئاههمان  دوصقم  هک  رگم  تسین  بساـنم  ةرّـشنم  يهملک  اـب  دـناهدرک  لـقن  نیرّـسفم  هک  یناـعم 
هکنیا زا  دوصقم  عمجم :  56 ُهّللا » َءاشَی  نَأ  ّالِإ  َنوُرُکذَـی  ام  َو   » 151-138- نآرق . - تسا یکی  ود  ره  ینعم  تسا و  هدناوخ  نیـش  فیفختب 

يرایتخا تساوخ  یلّوا  سپ  دوشیم  ضقاـنت  دـشاب  ینعم  کـیب  ود  ره  رگا  اریز  تسا  ولج  تیآ  رد  ءاـش »  » يهملک زا  ریغ  َءاـشَی »  » يهملک
دنـشابیمن ّقح  دای  هب  نارفاک  ینعی  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  و  تسا . مدرم  راـبجا  دـنوادخ و  تساوخ  دوصقم  یمّود  تسا و  مدرم  دوخ 

دشاب و هدوب  دنوادخ  تساوخ  نآ  زا  شیپ  هک  رگم  دنوشیمن  رّکذـتم  دـنهاوخیمن و  ینعی  دنک 2 - ناشروبجم  دهاوخب و  ادـخ  هک  رگم 
« ِنیِمَیلا َباحـصَأ   » تاملک تیآ 39  اـم : نخـس   92-84- نآرق -46-1- نآرق . - دـشاب هدـش  غـالبا  مدرمب  وا  دــیون  مـیب و  وا و  یهن  رما و 

یمدآ تسار  تسد  تسار و  يوس  ینعمب  نیمی  و  تسا . هارمه  هشیمه  مدمه و  تسود  ینعمب  اجنیا  رد  هک  تسا  بحاص  عمج  باحـصا 
تـسار تسد  اب  ار  راوشد  شزرا و  اب  ياهراک  مدرم  مومع  دـننادیم و  پچ  تسد  پچ و  بناج  زا  رتشزرا  اب  رتاـناوت و  ار  نآ  هک  تسا 

تسا و هدرکیم  ظفح  پچ  تسدب  هتشاد  زیزع  هچنآ  نیـشیپ  ناراگزور  رد  یمدآ  هک  دناهتـشون  و  دنهدیم . ماجنا  پچ  تسد  زا  رتناسآ 
تبسانم نیمهب  دیاش  سپ  تسا  هدش  پچ  تسد  زا  رتیوق  تسار  تسد  يورنیا  زا  تسا و  هدرکیم  رود  دوخ  زا  ار  نمـشد  تسار  تسد  اب 
فورعم مه  مدرم  نآ  نایم  رد  بلطم  هکنیا  نامز  نآ  رد  دـیاش  تسا و  هدرب  راـکب  ار  ِنیِمَیلا » َباحـصَأ   » تاـملک نآرق  تعیبط  ّتیـصاخ 
ّتیصاخ هکنیا  ای  نآرق  يهتفگ  زا  یتسار  یپچ و  تسار و  پچ و  بزح  حالطصا  تسا  نکمم  دناهتشاد و  یحالطصا  نینچ  تسا و  هدوب 

دناهتشون تاملک  هکنیا  يارب  نیرّـسفم  هچنآ  زا  رتهب  دیاش  هحفص 411 ]  ] 634-613- نآرق -46-25- نآرق  - سپ دشاب . هدش  ادـیپ  یمدآ 
تسار و نامیا  دناهدرک و  باختنا  ار  رترب  بناج  دنوریم و  تسار  يوسب  رکف  لقع و  رد  هک  اهنآ  ینعی  نیمیلا  باحـصا - هک  دـشاب  هکنیا 

مدرم راکفا  رد  تسار  يوس  نیمی و  نوچ  دنـشابیم . یتسرد  یتسار و  اب  مدمه  هتـسویپ  دنبنجیمن و  يداب  رهب  هک  دـنراد  راوتـسا  اناوت و 
. دنتسه تلصخ  يوخ و  نینچ  رادتسود  ناهاوخ و  هک  یناسک  ینعی  نیمیلا  باحصا  سپ  تسا  اناوت  تسرد و  تسار و  ینعمب 

تمایق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   75  - 133-98- نآرق -

ات 40] تایآ 1  [: 75  ] ۀمایقلا هروس  ]
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نَّلَأ ُناسنِإلا  ُبَسحَی  َأ  [ 2  ] ِۀَـماّوَّللا ِسفَّنلِاب  ُمِسقُأ  َو ال  [ 1  ] ِۀَـمایِقلا ِموَِیب  ُمِسقُأ  -1-37 ال  نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   133-98- نآرق -
اذِإَف [ 6  ] ِۀَمایِقلا ُموَی  َناّیَأ  ُلَئسَی  [ 5  ] ُهَمامَأ َرُجفَِیل  ُناسنِإلا  ُدیُِری  َلب   186-1- نآرق [ - 4  ] ُهَناَنب َيِّوَُسن  نَأ  یلَع  َنیِرِداـق  یَلب  [ 3  ] ُهَماظِع َعَمَجن 

[11  ] َرَزَو ّالَک ال  [ 10  ] ُّرَفَملا َنیَأ  ٍذـِئَموَی  ُناسنِإلا  ُلوُقَی   176-1- نآرق [ - 9  ] ُرَمَقلا َو  ُسمَّشلا  َعِـمُج  َو  [ 8  ] ُرَمَقلا َفَسَخ  َو  [ 7  ] ُرَصَبلا َقَِرب 
یقلَأ َول  َو   224-1- نآرق [ - 14  ] ٌةَریَِـصب ِهِسفَن  یلَع  ُناسنِإلا  َِلب  [ 13  ] َرَّخَأ َو  َمَّدَـق  اِمب  ٍذـِئَموَی  ُناسنِإلا  اُؤَّبَُنی  [ 12  ] ُّرَقَتـسُملا ٍِذئَموَی  َکِّبَر  یلِإ 

[ - 19  ] ُهَناَیب اـنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  [ 18  ] ُهَنآُرق ِعبَّتاَف  ُهانأَرَق  اذِإَـف  [ 17  ] ُهَنآُرق َو  ُهَعمَج  اـنیَلَع  َّنِإ  [ 16  ] ِِهب َلَجعَِتل  َکـَناِسل  ِِهب  كِّرَُحت  ـال  [ 15  ] ُهَریِذاعَم
ٌةَرِساب ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  َو  [ 23  ] ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  [ 22  ] ٌةَرِضان ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  [ 21  ] َةَرِخآلا َنوُرَذَت  َو  [ 20  ] َۀَـلِجاعلا َنوُّبُِحت  َلب  ّالَک   205-1- نآرق
ُقاّسلا ِتَّفَتلا  َو  [ 28  ] ُقارِفلا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  [ 27  ] ٍقار نَم  َلِیق  َو  [ 26  ] َِیقارَّتلا ِتَغََلب  اذِإ  ّالَک  [ 25  ] ٌةَِرقاف اِهب  َلَعُفی  نَأ  ُّنُظَت   164-1- نآرق [ - 24]

ِِهلهَأ یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  [ 32  ] ّیلََوت َو  َبَّذَـک  نِکل  َو  [ 31  ] یّلَـص َو ال  َقَّدَص  الَف  [ 30  ] ُقاسَملا ٍذـِئَموَی  َکِّبَر  یلِإ   179-1- نآرق [ - 29  ] ِقاّسلِاب
ًۀَفُطن ُکَی  َمل  َأ  [ 36  ] ًيدُـس َكَرُتی  نَأ  ُناسنِإلا  ُبَسحَی  َأ  [ 35  ] یلوَأَف َکـَل  یلوَأ  َُّمث   179-1- نآرق [ - 34  ] یلوَأَف ََکل  یلوَأ  [ 33  ] یّطَمَتَی

یلَع ٍرِداِقب  َِکلذ  َسَیل  َأ   233-1- نآرق [ - 39  ] یثنُألا َو  َرَکَّذـلا  ِنیَجوَّزلا  ُهنِم  َلَعَجَف  [ 38  ] يّوَسَف َقَلَخَف  ًۀَـقَلَع  َناک  َُّمث  [ 37  ] ینُمی ٍِّینَم  نِم 
نآـب ار  سک  هـک  یهوـک  هاـگهانپ ، ینعمب  مّود  لّوا و  حـتفب  َرَزَو » : » تاـغل ینعم  هحفـص 412 ]  ] 59-1- نآرق [ - 40  ] یتوَـملا َِییُحی  نَأ 

: همجرت  11-1- نآرق . - تخس يراوگان  ٌةَِرقاف »  » 21-13- نآرق . - نآ ریغ  تروص و  یگزات  رت و  یئوکین ، یئابیز ، رضان » . » دشابن سرتسد 
یمدآ هنوگچ   3 مینک ] یـشسرپ  امـش  زا  یلو   ] میروخن دـنگوس  دوخ  رگتمالم  حور  نآ  زیخاتسرب 2 و  نابرهم 1  يهدنـشخب  دنوادخ  مانب 

وا یلو  مینک 5  ربارب  تسار و  وا  تشگنا  دنب  کیاکی  میناوت  هکلب   4 مینک !] شاهدنز  هرابود  و   ] مینک مهارف  ار  شناوختسا  میناوتن  درادنپ :
دشخرد 8 و مشچ  تریح  وچ ز   7 دنادب ]: سپ  ! ] دوش اپب  یک  زیخاتـسر  دسرپ : يورنیا  زا  درادنپ 6  غورد  دوخ  يهدنیآ  هک  دهاوخ  یمه 
11 مزیرگ ! اجکب  زورما  دـیوگ : تشادـنپ ] غورد  ماگنه  نینچ  هک   ] ناسنا نآ  ددرگ 10  مهارف  ياج  کیب  دیـشروخ  اب  دوش 9 و  هریت  هام 

ياجب ای  هداتسرف  شیپ  هچنآ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  اجنآ  سب 13  دشاب و  وت  يادخ  هاگشیپ  هب  زور  نآ  شمارآ  دوبن 12 و  یهاگهانپ  هتبلا 
و شاب ] دوخب  نونکا  دّمحم  يا   ] دروآ 16 شیپ  هناهب  نارازه  دنچ  ره  تسا 15  شیوخ  لاحب  يانیب  وا  یلو  دننک 14  شرادربخ  هدراذگ 
ناوخب 19 وت  هاگنآ  میناوخب  اـم  نوچ  ندـناوخ 18 و  يهدامآ  مینک و  مهارف  ارنآ  تسا  ام  رب  هک  اشگم 17  نآرق  ندناوخب  نابز  باتـش  اب 
دیهاوخ 21 و رذگ  دوز  دیباتـش و  رادتـسود  و  دیرادن ] شمارآ   ] نایمدآ امـش  نکل  مینکب 20  شرادومن  نشور و  اـم  هک  دـیاب  سپ  نازو 

ياههرهچ زا  ياهتسد  هحفص 413 ] یگدنز [  ماجنا  رس  هدیسر و  رخآ  زور  نآ   22 دینادب ] یلو   ] دینک اهر  دیاپ ] رید  و   ] دسر رخآب  هچنآ 
هراچیب دننک و  شراتفرگ  هنوگچ  هک  هدش 25  شرت  يور  يرگید  هتخود 24 و  دوخ  راگدرورپ  تمحرب  مشچ  تسا 23 و  هزات  رت و  مدرم 

تسا یئادج  ماگنه  هک  دنادب  دوخ  وا   28 دشخب ! دوبهب  دیآ و  رگنوسفا  هک  دوش  دنیوگ : نارای  دسر 27 و  ولگب  حور  نوچ  یلب   26 دوش !
درکن شـشخب  ارقف  هب  درازگن و  زامن   31 هک ] دروخ  سوسفا  و   ] دننارب ّقح  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  يزور  دچیپ 30 و  رگدکیب  اهیاپ  هچ   29

نیرتهب  34 يدوب ] نینچ  یگدـنزب  هک  یمدآ  يا   ] تفرب یـشورف  دوخ  اب  سپ  نآ  درمـش 33 و ز  غورد  ار  نآ  دومن و  ّقحب  تشپ  یلو   32
37 میتسرفن ] شربهر  و   ] میراذگ دوخ  رس  ار  وا  هک  درب  نامگ  یمدآ  ارچ  دوب 36  تیازس  نیمه  زین  سپ  نا  تسا 35 و ز  نیمه  وت  يازس 

شاهدام رن و  تفج  هاگنآ  دیرفآ 39 و  شمادنا  تسار  دنوادخ  تشگ و  هتـسب  نوخ  نآ  سپ  زا  هک  دوبن 38  يزیچان  يهیام  زاغآ  رگم ز 
تسا هیآ  لهچ  هفوک  ياهیراق  باسحب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخـس  دنک ! هدنز  هدرم  دناوتن  درک  نینچ  هکنآ  ایآ  درک 40  تسرد 

هّکم هب  یگمه  و  دناهدرمـش . یکی  دـعب  تیآ  اـب  دناهتـسنادن و  هیآ  رخآ  ار  ِِهب » َلَـجعَِتل   » يهلمج نوچ  دناهتـسناد  هیآ  هن  یـس و  نارگید  و 
دنگوس ینعمب  مال  اب  مسقال »  » هک تسا  لقن  جرعا  يرصب و  نسح  زا  يربط :  1 ِۀَمایِقلا » ِموَِیب  ُمِسقُأ  ال   » 143-125- نآرق . - تسا هدش  لزان 

تسا 1- فالتخا  نآ  ینعم  رد  دناهدناوخ و  هناگادـج  ال »  » اهیراق مومع  -1-34 و  نآرق . - منکیم دای  دنگوس  هّتبلا  ینعی  دناهدرک  تئارق 
منکیم 3- دای  دنگوس  هّتبلا  ینعی  هللا » ال و   » لثم تسا  دیکأت  يارب  ال » - » منکیم 2 دای  دنگوس  ینعی  تسا  هتسناد  هلص  ار  ال »  » ریبج دیعس 

امـش هک  تسا  نینچ  هن  تسا  هدـش  هتفگ  تسین ، یخزود  تشهب و  زیخاتـسر و  دـنتفگیم  هک  تسا  نیرکنم  نخـس  ریگولج  ـال »  » يهملک
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دای دـنگوس  زیخاتـسر  ینعی  - 1 عـمجم :  241-237- نآرق -150-146- نآرق -91-87- نآرق -19-15- نآرق . - زیخاتـسرب دنگوس  دـیئوگ 
هکنیا فشک : هحفـص 414 ] دیرادن [ . لوبق  ار  نآ  امـش  نوچ  منکیمن  دای  دنگوس  تسا 2 - یندـمآ  نآ  هک  تسا  نشور  نوچ  منکیمن 
يهمه تسا و  هروس  کـی  هیآ و  کـی  يهلزنمب  نآرق  نوچ  تسا  هروس  لّوا  رد  هچرگا  تسا  نیرکنم  نخـس  يریگوـلج  هب  طوـبرم  ـال » »

تسا و هیآ  هکنیا  وـلج  تسا  هدـش  لـقن  رگید  ياـج  رد  هک  اـهنآ  نخـس  هک  تسا  هکنیا  لـثم  تسا و  رگدـکی  هب  هتـسباو  روـس  تاـیآ و 
ینعی تسا : هتفگ  هداتق  - 1 يربط :  2 ِۀَماّوَّللا » ِسفَّنلِاب  ُمِسقُأ  ال   » 19-15- نآرق . - زیخاتسرب دنگوس  دیئوگ  امش  هک  تسا  نانچ  هن  دیوگیم 

دنگوس ود  ره  هک  تسا  هکنیا  رتهب  یلو  هماّول ، سفنب  دنگوس  هن  تمایقب و  دـنگوس  تسا : هتفگ  نسح  هماّول 2 - سفنب  تمایقب و  دنگوس 
زا يریگولج  ال »  » زا دوصقم  تلعف » هّللاب ال  مسقا  ـال  تلعف و  ـال  هّللا  ـال و   » دـیوگب رگا  هک  تسا  هکنیا  وگتفگ  رد  برع  مسر  نوچ  دـشاب 

هنیرق و رگم  مینادب  نآ  يارب  رگید  ینعم  میناوتیمن  ام  تسا  هکنیا  رب  برع  نخـس  شور  نوچ  سپ  دـنگوسب ، زاغآ  تسا و  نخـس  رگید 
تسا دنگوس  لّوا  يهلمج  نآ  هک  دنراد  قاّفتا  تسا  تّجح  ناشنخس  هک  نانآ  زا  یهورگ  هک  هوالعب  دشاب  ینعم  هکنیا  فالخ  رب  یلیلد 

نفد زا  سپ  همقلع  هکناـنچ  تسا ، وا  گرم  یـسکره  تماـیق  دـناهتفگ : یهورگ  دـشابن و  دـنگوس  مّود  يهـلمج  هـک  میرادـن  یلیلد  سپ 
ۀمایقلا : » دنیوگیم مدرم  تسا : هتفگ  هبعـش  نب  ةریغم  و  دـش . اپ  رب  وا  يارب  تمایق  دیـسر و  دوخ  زیخاتـسرب  مدآ  هکنیا  تسا  هتفگ  ياهدرم 

ینعی تسا : هتفگ  ریبج  دیعس  - 1 39-1- نآرق : - تسا فالتخا  هماّول  سفن  زا  دوصقم  رد  و  تسا . وا  گرم  سک  ره  تمایق  ّطقف  ۀمایقلا »
تمالم هتسیاش  راکدب  دراد 3 - ینامیـشپ  دنکیم و  تمالم  هتـشذگ  رب  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دنکیم 2 - تمالم  دب  بوخ و  رب  هک  یـسفن 
دنگوـس شیوـخ  رگتمـالم  سفن  هب  هن  زیخاتـسرب و  دـنگوس  هن  ینعی : تسا : هتفگ  ملـسم  وـبا  عـمجم : دنـسپان . تـسا و  مومذـم  هـکنآ  - 4

لّوا تسا  هتفگ  هکنآ  تفگ : یسیع  نب  ّیلع  و  زور . نآ  رد  ار  دوخ  صخش  تمالم  هب  هن  دیراد و  هدیقع  زیخاتسرب  هن  امش  نوچ  مروخیم 
ره هک  تسا  هکنیا  رتهب  سپ  درادن  يدننامه  تسا و  جراخ  دوخ  شور  زا  نخـس  نوچ  تسین  تسرد  دـنگوس  یفن  مّود  تسا و  دـنگوس 

ار دوـخ  راکدـب  تماـیق  رد  هک  تسا  هکنیا  هماّوـل  سفن  زا  دوـصقم  و  تسا . نیمه  هحفـص 415 ] رثکا [  هدیقع  هکنانچ  دـشاب  دـنگوس  ود 
ار دوخ  تسا  رفاک  هکنآ  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  مدرکن ، رتشیب  ارچ  دنکیم ، شنزرـس  ار  دوخ  راکوکن  مدرک و  دـب  ارچ  دـنکیم : تمالم 

نالف ارچ  مدرک و  یهاتوک  ارچ  هک  دسریم  دوخ  راک  باسحب  ایند  رد  هک  تسا  نمؤم  دوصقم  تسا  هتفگ  يرصب  نسح  دنکیم . تمالم 
وبا دـنکیمن . ترخآ  هشیدـنا  دـسریمن و  دوخ  راک  باـسحب  زگره  راکدـب  تسا و  دوخ  راـک  يهشیدـنا  رد  هتـسویپ  مدرکن و  بوخ  راـک 
نوچ سفن  تفگ : قاّرو  رکب  وـبا  تسا 2 - وزرآ  صرح و  اب  هتـسویپ  هک  تسا  هراـّما  سفن  ناـمه  هماّول  سفن  تفگ : لهـس  - 1 حوتفلا :
نینچ هک  ره  تسا و  مدرم  مشچ  يارب  دنک  راک  ره  دش  راک  ایر  نوچ  دنک و  ینکـشنامیپ  دش  قفانم  نوچ  درادن و  سنا  ادخ  اب  دش  رفاک 

راکدب هک  رگ  ورب  ور  تمالم  ار  دوخ  دنکیم   || وا  هک  زج  تمایق  رد  یـسفن  تسین  هاشیلع : یفـص  تسا . دوخ  شنزرـس  رد  هتـسویپ  دوب 
لعف زا  مولم  دش  نوریب  وچ  دش   || تشهب  زک  نآ  تسا  مدآ  سفن  هک  ای  شیب ! هچ  زا  مدرگن  دیوگ : وکن ، رو   || شیوخ  نایصع  زا  تسا 

تازاجم ار  وا  دوب  هک   || نآ  زا  درک  مض  ار  سفن  تمایق  رب  سفن  ره  ردـنا  گرم  تقو  هب  ات   || سب  درک  تمالم  ینعی  ار  شیوخ  تشز 
هن منکیمن  دای  دـنگوس  تسا : هدـش  هتفگ  دوش  دای  دـنگوس  نآ  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دـنگوس  عوضوم  نوچ  ینعی  - 1 رخف : نآ  ردنا 

يارب تسا  ماهفتـسا  هلمج  زا  ضرغ  تسین 3 - ود  نیاب  دـنگوسب  يزاـین  تسا و  نشور  دـنگوس  عوضوم  هماول 2 - سفن  هب  هن  زیخاتـسرب 
شنزرس ار  راکدب  تمایق  رد  هک  تسا  راکوکن  صخش  - 1 هماّول : سفن  ینعم  منک و  دای  دنگوس  هماّول  سفن  زیخاتسرب و  ایآ  ینعی  راکشآ 
یناسنا سفن  دوصقم  دندرک 3 - شنوریب  تشهب  زا  نآ  بجومب  هک  دـنکیم  راک  نآ  رب  تمالم  ار  دوخ  هک  تسا  مدآ  دوصقم  دنکیم 2 -

 ] هکنیا داـیز  نوچ  متفر و  نآ  یپ  ارچ  هک  دـنکیم  تمـالم  ار  دوخ  دوشیم و  ریگلد  نآ  زا  دـنکیم  دـهاوخیم و  يزیچ  نوچ  هک  تسا 
تـسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دناهدیمان  هماول  ار  وا  دوشیم  مهارف  یمدآ  يارب  نآ  زا  سپ  تمالم  نداد و  ماجنا  نتـساوخ و  هحفص 416 ]
رارکت هداعا و  زا  هیانک  و  دـنکیم . يراک  نینچ  داـیز  دـهدیم  ناـشن  هماّول  يهملک  و  خـلا .» ُریَخلا -» ُهَّسَم  اذِإ  ًاـعُولَه ...  َِقلُخ  َناـسنِإلا  َّنِإ  »

هک تسا  سوفن  لاوحا  يرادومن و  يهجیتن  تماـیق  - 1 تسا : لامتحا  دـنچ  دـشاب  هماّول  همایق و  هک  مسق  ود  هکنیا  نایم  تبـسانم  و  تسا ،
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هدـش هتفگ  هک  دراد  بیجع  لاوحا  دوخ  سفن  نوچ  هماّول 2 - ۀمایق و  نایم  تسا  تبسانم  لامک  سپ  دشاب  تخبدب  تخبـشوخ و  هماّول و 
تـسا هماّول  سفن  یگرزب  تمظع و  تسا و  هدش  هتـسباو  راگدرورپ  یئاسانـش  اب  سفن  یئاسانـش  و  ّهبر » فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   » تسا
سفنب دنگوس  یفن  تسا و  زیخاتسرب  دنگوس  دناهتفگ : هک  لوق  نآ  هب  و  دنیبیم . زیچان  ادخ  تمحر  ربارب  رد  ار  دوخ  شـشوک  راک و  هک 

هک قساف  ای  تسا و  رفاک  ای  نوچ  زیچان  تسا و  ریقح  هماّول  سفن  یلو  بیجع  تسا و  مهم  رایسب  زیخاتـسر  هک  تسا  هکنیا  تبـسانم  هماّول 
هب تسا  دـنگوس  لّوا  تیآ  تسا و  يدایز  ال » : » يواـطنط  194-172- نآرق -167-132- نآرق . - دـنکیم تمالم  شیوخ  راک  رب  ار  دوخ 
هب هک  مارآیب  حور  ینعی  هماّول  سفنب  دـنگوس  نوچ  تماـیق  ندـمآ  یتسرد و  يارب  تسا  لالدتـسا  ياـجب  مّود  تیآ  زیخاتـسر و  یگرزب 

یئاجب یمدآ  هک  تسا  هناشن  یبلط  نوزف  تلاح  هکنیا  ددرگیم و  رتالاب  يهیاپ  یپ  دوشیمن و  عناق  رنه  ملع و  لاـم و  هاـج و  يهجرد  چـیه 
ایآ ینعی  يربط :  4 ُهَناَنب » َيِّوَُسن   » 13-9- نآرق . - دـسریم دوخ  دوصقم  هب  هک  تسا  تمایق  نآ  دـسرب و  دوخ  يوزرآ  نیرخآب  هک  دوریم 

کی هب  مینک و  راومه  ار  وا  ناتـشگنا  هک  میناوتیم  ار  نآ  زا  رترب  هکلب  مینک ! مهارف  ار  وا  ياهناوختـسا  میناوتیمن  ام  هک  درادنپیم  یمدآ 
تروصب ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دریگرب  شیوخ  ناهد  اب  دروخ  دـهاوخ  هچنآ  نایاپراچ  نوچ  ات  رخ  مس  ای  رتش  ياپ  لثم  میروآ  رد  تروص 

ینعی دـناهتفگ : یئاّبج  جاّـجز و  ملـسم و  وبا  عمجم :  23-1- نآرق . - دـهد ماجنا  دـناوت  دـهاوخ  هچنآ  ات  درک  تسرد  ادـج  مه  زا  تشگنا 
ناتش هحفـص 417 ] هک [  مینک  مهارف  مه  اب  میناوت  دـشاب  کچوک  مک و  ياهناوختـسا  هچرگا  مینک  تسرد  دوب  هک  روج  نآ  هب  میناوتیم 

هک تسا  هدمآ  هعیبر  نب  ّيدـع  يارب  ود  ره  هیآ  هکنیا  و  ُناسنِإلا » ُبَسحَی  َأ   » مّوس تیآ  فشک :  28-26- یقرواپ «. - 18» دنوش رسمه  ربارب 
بیسآ ینعی  ءوّسلا » يراج  ینفکا  ّمهّللا   » تسا هدرکیم  اعد  ربمغیپ  تشاد و  یببس  يدنواشیوخ  ربمغیپ  رگید  نمشد  قیرـش  نب  سنخا  اب 

دیسر و ربمغیپ  روضح  ّيدع  يزور   41-17- نآرق . - دناهدوب سنخا  ّيدع و  ترـضح  نآ  دوصقم  و  نادرگب . نم  زا  ار  دـب  يهیاسمه  ود 
تـسار ار  وت  نخـس  منیب  مشچ  هب  ار  نآ  رگا  تفگ : وا  دومرف  ربمغیپ  نوچ  وگب . نم  يارب  ارنآ  یگنوگچ  ماـگنه  زیخاتـسر و  درک : ضرع 

هک تسا  مدآ  نامه  دوصقم  دمآ و  وا  يارب  ُناسنِإلا » ُبَسحَی - َأ   » تیآ دنک ! مهارف  ار  اهناوختسا  ادخ  هک  دوش  رگم  مورگن  وتب  مرامـشن و 
دنکب و یهانگ  دوریم  ولج  هک  یماگ  رهب  دـهاوخیم  یمدآ  ینعی  - 1 يربط :  5 ُهَمامَأ » َرُجفَِیل   » 268-241- نآرق . - دشاب هعیبر  نب  يدع 

یگدنز هک  تسا  ناسنا  يوزرآ  دوصقم  تسا : هتفگ  كاّحـض  درک 2 - دهاوخ  هبوت  يزور  هک  دشیدنا  نینچ  دـشاب و  هتـشادن  يریگولج 
اذِإَف  » 22-1- نآرق . - دوش رکنم  ار  زیخاتـسر  دوخ و  يهدنیآ  دهاوخیم  رفاک  ینعی  دشابن 3 - گرم  يهشیدنا  رد  دشاب و  دنمهرهب  دـنک و 

يادص رـسک و  اب  اهیراق  مومع  دش و  هتخود  یئاجب  دنام و  زاب  گرم  ماگنهب  مشچ  ینعی  دناهدناوخ  ءار  حـتف  اب  قرب  يربط :  7 ُرَصَبلا » َقَِرب 
هک توملا  کلم  ندـید  زا  دـنام  زاب  مشچ  گرم  ماگنه  ینعی  عمجم :  26-1- نآرق . - دش نادرگرـس  ریحتم و  نوچ  ینعی  دـناهدناوخ  ریز 

: حوتفلا وبا   9 ُرَمَقلا » َو  ُسمَّشلا  َعِمُج  . » دش نادرگرس  ّریحتم و  زیخاتسر  یتخس  ندید  زا  نوچ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنز . مه  رب  دناوتن 
راک رخآ  لّواب و  ینعی  - 1 عمجم :  13 َرَّخَأ » َو  َمَّدَق  اِمب   » 32-1- نآرق «. - رمقلا سمّشلا و  نیب  عمج   » تسا هدناوخ  نینچ  دوعـسم  هّللا  دبع 

هچ دـنهد  ماجنا  شگرم  سپ  زا  هک  درک  رّرقم  هچنآ  داد و  ماجنا  لّوا  دوخ  هحفص 418 ]  ] 27-16- نآرق  - 27-1- نآرق  - هچنآ دوخ 2 -
درک 5- اـهر  هچنآ  تفرگ و  هچنآ  درکن 4 - دراذـگ و  ریخأت  هب  هک  تعاـطا  هچنآ  درک و  ولجب  تیـصعم  هچنآ  ینعی  دـب 3 - هچ  بوخ و 

راکب دوخ  يارب  ولجب  دوخ  لام  زا  هچنآ  درک 6 - عییـضت  دراذگ و  ریخأت  هب  هچنآ  داد و  ماجنا  تخادنا  ولج  هب  يدنوادخ  قوقح  زا  هچنآ 
ياجب هک  دیاب  بوخ  شور  هچنآ  هدرک و  دوخ  هچنآ  ینعی  تفگ : دوعـسم  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا  دنام . ثراوب  دراذگ و  لابندب  هچنآ  درب و 

هیآ ود  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا  دوخ  راکب  يانیب  دهاش و  وا  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   14 ٌةَریَِصب » ِهِسفَن  یلَع  . » دننک راتفر  وا  سپ  زا  ات  هدراذگ 
مِهیَلَع ُدَهـشَت  َموَی   » لثم دنتـسه  هاوگ  وا  راـک  رب  یمدآ  ياـضعا  - 2 ًابیِـسَح » َکیَلَع  َموَیلا  َکِـسفَِنب  یفَک  مِهِـسُفنَأ و  یلَع  َنیِدِـهاش   » تسا

دوخ یمدآ  ۀباّسن 4 - هماّلع و  لثم  تسا  هغلابم  يارب  ةریصب  يات  دنادیم و  ار  دوخ  لاوحا  تسا و  دوخ  راکب  يانیب  دوخ  - 3 خلا » مُُهتَنِسلَأ -
ماـما زا  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  عـمجم :  293-254- نآرق -204-160- نآرق -157-128- نآرق -27-1- نآرق . - دوـخ رب  تسا  یئاـنیب  مـشچ 
نینچ دـنباییم  دنـشیدنیب  دوخ  اب  رگا  هکنیا  اب  دنـشوپیم  ار  يدـب  دـننکیم و  رادومن  ار  یکین  مدرم  ارچ  دومرف : هک  تسا  لقن  ع ]  ] قداـص
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َِلب دومرف  درادب ! هزور  دـیابن  رامیب  هنوگچ  مدیـسرپ  ع ]  ] قداص ماما  زا  تفگ : هرارز  و  خـلا .» یلَع - ُناسنِإلا  َِلب   » تسا نآرق  رد  دنتـسین و 
15 ُهَریِذاـعَم » یقلَأ  وـَل  َو   » 349-327- نآرق -232-209- نآرق . - دـناوتیم هزادـنا  هچ  اـت  هک  دـنادیم  رتهب  دوخ  وا  خـلا و  یلَع - ُناـسنِإلا 

اهنت دنامب و  دوخ  هچرگا  ینعی و  دنک 2 - هدوهیب  لادج  دشارت و  رذع  دوخ  هانگ  يارب  هچرگا  دراد  دهاش  دوخ  زا  یمدآ  ینعی  - 1 يربط :
-1- نآرق . - دوبن هتفریذپ  دروآ  رذع  رگا  دریگب 4 - ار  دوخ  مشچ  ولج  ددـنبب و  ار  اهرد  دزادـنیب و  ار  اههدرپ  هچرگا  دشیدنیب 3 - دوخ  اب 

فاّشک بحاص  و  تسا . نمی  مدرم  تغل  تسا : هتفگ  دربم  هدرپ و  ینعمب  تسا  راذعم  عمج  ریذاعم » : » دناهتفگ ياهّدـع  يّدـس و  رخف :  29
رگا تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدش  لامعتـسا  يزاجم  ینعم  رد  دـشاب  تسرد  نمی  زا  لوقنم  ینعم  هکنیا  هحفص 419 ] رگا [  تسا : هتفگ 

یمدآ هچنآ  نوچ  هیآ : ود  ره  رد  تالیوأت  تسا . دوخ  راک  رب  دـهاش  دوخ  نوچ  دـنامیمن  ناـهنپ  دراذـگ  دوخ  راـک  ولج  رد  هدرپ  یمدآ 
وا تسد  دـشاب  رگمتـس  رگا  هک  دروآیم  رد  دوخ  تروـصب  ار  وا  نت  ياـههراپ  وا  تلـصخ  يوـخ و  دوـشیم و  راوتـسا  وا  ناور  رد  دـنک 
وا تسد  دوب  راـکوکن  رگا  دوشیم و  هدـید  ینیچ  نخـس  تروـص  هب  وا  ناـبز  دـنک  ینیچ  نخـس  رگا  دوـشیم و  رادوـمن  متـس  تروـصب 

تـسین مزال  وا  راک  يارب  رگید  ياج  زا  يدـهاش  هاوگ و  سپ  نت  ياههراپ  رگد  نینچمه  دوشیم و  رادومن  یگدنـشخب  یکین و  تروصب 
كِّرَُحت ال  . » دروایب دشارت و  اههناهب  ای  دراذگ و  دوخ  راک  ولج  رد  اههدرپ  دنچ  ره  دنشاب  یمدآ  راک  رادومن  دوخ  نت  ياههراپ  ناور و  هک 

اب دنابنجیم  نآب  بل  باتـش  اب  دراپـس و  دوخ  نهذب  ار  نآ  دوز  تساوخیم  دـشیم  لزان  ربمغیپ  هب  نآرق  نوچ  - 1 يربط :  16 َکَناِسل » ِِهب 
شهاگآ هیآ  هکنیا  اب  دومرفیم  توالت  دایز  ار  نآ  نآرق  ندرک  شومارف  سرت  زا  ربمغیپ  هدش 2 - ترضح  نآ  راک  زا  يریگولج  هلمجنیا 

هیآ هکنیا  عمجم :  31-1- نآرق . - میئامنیم ندناوخ  يهدامآ  مینکیم و  مهارف  ار  نآ  ام  هک  نکم  نآرق  ندناوخ  رد  باتـش  وت  هک  دندرک 
ارف رد  باتـش  زا  تسا  ربمغیپ  يریگولج  دوصقم  ُُهیحَو » َکَیلِإ  یـضُقی  نَأ  ِلبَق  نِم  ِنآرُقلِاب  لَجعَت  ال   » تسا هدش  هتفگ  هک  هیآ  نآ  دننامه 

اب نخـس  يور  هک  دـهدیم  ناـشن  هیآ  هکنیا  لاـبند  ولج و  تاـیآ  نوچ  تسین  نآرق  ندـناوخ  ربمغیپ و  دوصقم  تسا : هتفگ  یخلب  نتفرگ 
درادن و دوس  باتـش  زور  نآ  رد  هک  تسا  نایمدآ  شنزرـس  تسین و  هیآ  هکنیا  رد  ماکحا  نآرق و  زا  ياهناشن  زیخاتـسر و  رد  تسا  مدرم 

هدرک هچ  دنادیم  دوخ  هک  دناوخب  شمارآ  اب  ار  نآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسین و  تاجن  هار  ندـنابنج  دوخ  يهمانراک  يهتـشونب  نابز 
هیآ هکنیا  يهطبار  یلو  یخلب ، نخـس  دوب  هکنیا  درک  دـناوتن  نآ  زا  رارف  هک  دـهنب  ندرگ  دـنک و  لابند  میدرک  مهارف  ار  نآ  نوچ  تسا و 

ناوخم و نآرق  يدـنت  هب  هک  دـش  يروآدای  هحفـص 420 ]  ] 128-62- نآرق  - ربـمغیپ دوب  زیخاتـسر  زا  نخـس  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولجب 
. دنتـسه رارکت  هیبنت و  هب  دنمزاین  هک  دوش  ریگیاج  اهنآ  لد  رد  ات  نک  رّرکم  ناوخب و  یمارآ  هب  هکلب  دنتـسه  لفاغ  مدرم  هکنیا  هک  رذـگم 
ال  » لثم دنکن  هدنیآ  رد  هک  دشاب  يروآدای  هکلب  دشابن  هتـشذگ  راک  رارکت  زا  ربمغیپ  يریگولج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  حوتفلا : وبا 
-137- نآرق . - تسا هدیـسر  روتـسدنیا  هدنیآ  يارب  تسا و  هدوبن  قفانم  رفاک و  ربنامرف  ترـضح  نآ  تسا  مولعم  هک  خلا » َنیِِرفاکلا - ِعُِطت 

هتخیـسگ هطبار  هک  دناهدرک  دایز  مک و  ار  نآ  سپ  درادن  ولجب  یگتـسباو  هیآ  هکنیا  نوچ  دـناهتفگ : هعیـش  يامدـق  زا  یهورگ  رخف :  161
رد تسا  هدرک  باتش  تایآ  هکنیا  لوزن  ماگنه  ربمغیپ  تسا و  دب  باتش  نوچ  هک  دیاش  - 1 دراد : تبسانم  تهج  دنچ  زا  یلو  تسا . هدش 

ناراکدب زیخاتسر و  زا  يوگتفگ  هک  تسا  هدش  لابند  هتـشذگ  نخـس  هرابود  هیآ و  نیاب  تسا  هدش  هتفرگ  ترـضح  نآ  ولج  نخـس  نایم 
رب زاب  و  هدب . شوگ  سردب  رادم و  هّجوت  یئاجب  دیوگ : واب  داتـسا  دشاب و  هّجوتم  رگید  ياجب  يدرگاش  سرد  نایم  رد  هکنانچ  تسا  هدش 
رد ُهَمامَأ » َرُجفَِیل  ُناسنِإلا  ُدـیُِری   » هیآ نیاب  تسا  هدوب  نایم  هب  نارفاـک  باتـش  زا  نخـس  نوچ  دـنک 2 - لابند  دوخ  نخـس  دور و  سرد  رس 

تسا هدمآ  نایمب  بلطم  نامه  نآ  زا  سپ  دشاب و  نآرق  ندناوخ  نید و  راک  رد  باتش  هچرگا  تسا  هدش  هتفگ  باتـش  یتشز  نایم  هکنیا 
نآرق ندناوخب  وت  باتش  هک  تسا  ترضح  نآ  هب  ندنامهف  دوصقم  - 3 َۀَلِجاعلا » َنوُّبُِحت  َلب  اّلَک   » تسا هدش  هتفگ  دشاب و  باتش  يدب  هک 

ار ناـشراک  یتـشز  یهاوخیم  هک  وت  سپ  دـنوریم  لـطابب  دـننادیم  دنتـسه و  دوخ  راـکب  ياـنیب  اـهنآ  نوچ  درادـن  دوس  مدرمب  غـالبا  و 
917-882- نآرق -691-651- نآرق . - نابنجم نآرق  هب  نابز  هدوهیب  دـنرادن و  يدوس  دـننادیم و  دوخ  هک  نکم  نآ  رد  باتـش  یناـمهفب 

میاهدرک لزان  هک  روجنامه  دـنامب و  تداـیب  اـت  مینک  شمهارف  وت  يهنیـس  رد  هک  تسا  اـم  رب  ینعی  - 1 عمجم :  17 ُهَنآُرق » َو  ُهَعمَج  اـنیَلَع  »
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یناوتب دـنامب و  تداـیب  اـت  میناوخب  وت  يارب  مینک و  عـمج  ار  نآ  هک  تسا  اـم  رب  - 2 هحفـص 421 ]  ] 32-1- نآرق  - مینک مّظنم  فیلأـت و 
نک 2- شوگ  ار  نآ  وت  میدرک  لزاـن  نوـچ  ینعی  - 1 يربط :  18 ُهَنآُرق » ِعبَّتاَف  . » شاـبم كانـسرت  نآرق  يزیچ ز  يدوباـن  زا  سپ  یناوخب 

وت میدرک  رادوـمن  نشور و  ار  نآ  نوـچ  - 3 23-1- نآرق . - ریذـپب نک و  يوریپ  ار  نآ  مارح  لـالح و  ماـکحا و  دـندناوخ  وت  يارب  نوچ 
ماـکحا ندرک  نشور  ینعی  - 1 يربط :  19 ُهَناَیب » انیَلَع  . » ناوخب وت  دـش  غراف  نآ  ندـناوخ  زا  لیئربج  نوچ  عمجم : نک . لمع  دـنب و  راـکب 

هک میاهداد  ربـخ  هچنآ  ینعی  - 1 عمجم :  20-1- نآرق . - مینک رادومن  وت  ناـبزب  ار  نآ  هک  تسا  اـم  رب  تسا 2 - ام  اب  نآرق  مارح  لـالح و 
میئامنیم نشور  مینکیم و  نایب  ام  يدرک  ظـفح  وت  ار  هچنآ  میرادب 2 - راوتـسا  مینک و  شرادومن  هک  تسا  ام  رب  دوب  دهاوخ  رگید  ملاعب 

نآ رد  مدرم  يارب  ات  مینک  لزان  یبرع  ناـبزب  هک  تسا  اـم  رب  ینک 4 - نشور  یناوخب و  مدرم  يارب  ات  میرادـب  وت  داـیب  هک  تسا  اـم  رب  - 3
َّنِإ : » تسا هتفگ  نوچ  درک  عمج  لیئربج  يهتفگب  ربمغیپ  ار  نآرق  هک  تسا  لیلد  لّوا  تیآ  حوتفلا : وبا  دشاب . يرادومن  ینـشور و  هلیـسو 
«. - ُهَناَیب انیَلَع  َّنِإ   » تسا هتفگ  نوچ  تسین  تسرد  ربمغیپ  زا  حیرـصت  هب  زج  نآرق  ریـسفت  هک  تسا  لـیلد  مّود  تیآ  و  خـلا » ُهَعمَج - اـنیَلَع 

ماگنه نامه  رد  درکیم و  نآرق  ندـناوخ  زاغآ  لـیئربج  اـب  ربمغیپ  هک  دـنامهفیم  هیآ  ود  هکنیا  رخف :  261-235- نآرق -127-103- نآرق
باتش ناوخب و  نآ  لابندب  وت  میدناوخ  ام  هکنآ  زا  سپ  ینعی  خلا » ِعبَّتاَف - ُهانأَرَق  اذِإَف   » تسا هدش  هتفگ  واب  اریز  دیـسرپیم  وا  زا  نآ  یناعم 

-160- نآرق . - مینکیم نشور  وـت  يارب  ار  نآ  اـم  نآ  زا  سپ  هک  سرپـم  باتـشب  ینعی  خـلا » اـنیَلَع - َّنِإ  َُّمث   » تسا هدـش  هتفگ  زین  نکم و 
تسا و ربـمغیپ  باتـش  زا  يریگولج  يارب  اـّلَک »  » يهملک تسا  هتفگ  فاّـشک  رد  رخف :  20 خـلا » َنوُّبُِحت - َلب  اّلَک   » 317-295- نآرق -189
-24-1- نآرق  - دناهتفگ نیرّسفم  رگید  و  دیتسه . باتش  رادتسود  اهدازیمدآ  امش  يهمه  هک  تسا  نآ  رد  يهغلابم  بیقعت و  دعب  يهلمج 
دیهاوخیم و دسریم  دوز  هچنآ  هک  دیتسه  باتـش  رادتـسود  مدرم  امـش  هک  تسرد  تسا و  ّقح  ینعی  اّلک  هحفص 422 ]  ] 81-74- نآرق
دنوشیمن و دنمهرهب  نآ  ياههتفگ  زا  دنـشیدنایمن و  نآرقب  ینعی  عمجم : دینکیم . اهر  دـشاب  رگید  ملاع  هک  دـیآیم  تسدـب  رید  هچنآ 

تاملک و  دنتـسه . يّدام  رذگ  دوز  راک  یگدـنز  مرگرـس  دوخ  تبقاع  نآرق و  رد  يهشیدـنا  ياجب  دـنهدیم و  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند 
ای اب  مومع  تئارق  دـیراد و  تسود  ایند  وگب  اهنآب  وت  دّـمحم  يا  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  باـطخ  تروص  هب  ءاـت  اـب  َنوُرَذـَت » َنوُّبُِحت و  »

ابیز هزات و  رت و  باداـش و  - 1 عمجم :  22 ٌةَرِضان »  » 230-219- نآرق -216-204- نآرق . - دنتـسه نینچ  اهنآ  ینعی  تسا  بیاـغ  تروصب 
ناگتشرف و ات  زور  نآب  تسا  نینمؤم  يهناشن  هکنیا  هتفرگ . ارف  ار  نآ  يرون  یئوگ  هک  ناشخرد  دیفـس و  نانچ  لد 3 - شوخ - داش و  - 2

دنرگنیم ادخب  نینمؤم  ینعی  تفگ : یفوعلا  ۀّیطع  - 1 يربط :  23 ٌةَرِظان » اهِّبَر  یلِإ   » 11-1- نآرق . - دنناراگتسر اهنآ  هک  دننادب  ناگدیرفآ 
هب نوچ  دنتـسه  يور  وکن  اهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دریگ و  ارف  ار  ناـنیا  وا  دـید  دوشن و  وا  ریگارف  ناـشمشچ  وا  یگرزب  زا  و 

دوخ راـگدرورپ  زا  ینعی   25-1- نآرق : - تسا هتفگ  دـهاجم  دوب 2 - هرهچ  ابیز  درگنب  هدـننیرفآ  هب  هکنآ  دـیاب  دـنرگنیم و  دوخ  يادـخ 
دنرگنیم ینعی  دناهتسد 1 - ود  تسا  نتـسیرگن  ٌةَرِظان »  » زا دوصقم  دناهتفگ : هک  اهنآ  عمجم : تسا . هدرک  نّیعم  وا  يارب  هچنآ  دراد  راظتنا 

یلو دننیبیم  مشچب  ار  دوخ  راگدرورپ  ینعی  دـناهتفگ : ناشیا  ریغ  لتاقم و  اطع و  یبلک و  دوخ 2 - راگدرورپ  تمعن  دزم و  يوسب  مدبمد 
تسا لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  و  تسا . ندید  ریغ  نتـسیرگن  نوچ  تسین  تیؤر  ینعمب  رظن  يهملک  هدیقع  هکنیا  لصا  یتسردان  رب  هوالع 
تمعن هک  تسا  هزات  ورت  یئاههرهچ  ینعی  دشاب  اهتمعن  ینعمب  ءالآ »  » درفم یلا  تسا  نکمم  و  تسا . باوث  راظتنا  ینعمب  تسا  هدومرف  هک 
هتـسویپ نوچ  دنراد و  ّقح  تمعن  هب  مشچ  اهنآ  هک  دشاب  ینعم  ود  رهب  تسا  نکمم  دـناهتفگ : یهورگ  و  تسا . نارگن  ار  دوخ  راگدرورپ 
دنرظتنم دننادیم و  و  هحفص 423 ]  ] 50-40- نآرق  - دسریم دننیبیم و  ار  نآ  هتسویپ  هک  دنراد  مه  ار  نآ  زا  دعب  عّقوت  راظتنا و  دسریم 

ددرگ هاش  تسد  يهتـسیاش  هک  دنهاوخ  دنریگب و  نوچ  ار  زاب  تسا ، زاب  لثم  نمؤم  يهدـنب  لثم  رارـسالا : فشک  مدـبمد . دـسریم  زاب  و 
ات دننک  التبم  شیگنـسرگب  يدنچ  کی  دننک  ادج  شتفج  زا  دنراد  زاب  کیرات  ياهناخ  رد  دنهن  شیاپ  رب  يدـنب  دـنزودب  وا  مشچ  یتّدـم 
يو شیپ  یعمش  دنیاشگب  شمـشچ  تبقاعب  هگنآ  درادب ، تسد  یگتـشاذگ  عبط  دنک و  شومارف  شیوخ  نطو  ددرگ و  فیحن  فیعض و 

هکنیا دوب  ار  هک  ملاع  همه  رد  دـیوگ  دوخ  اب  دـنزاس  يو  رقم  هاش  تسد  دـنهن  يو  شیپ  تشوگ  همعط  دـننزب  يو  رهب  زا  یلبط  دـنزورفیب 
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نیمه يو  اب  دنناشون  ّتبحم  بارـش  دنناشوپ و  تعلخ  يهّلح  ار  نمؤم  يهدنب  هک  دنهاوخ  نوچ  لاح  هکنیا  لاثم  رب  تسا ! ارم  هک  تمارک 
هکنیا رب  يراگزور  دنرادرب  هدید  زا  یئانیب  دنناتـسب  اپ  زا  یئاور  تسد و  زا  یئاریگ  دنراد ، زاب  دـحل  راوید  راهچ  رد  یتدـم  دـننک . هلماعم 

« مِهیِدیَأ َنَیب  مُهُرُون  یعسَی   » دنیب تشهب  رون  دیاشگب  مشچ  درآ  رب  رـس  دحل  كاخ  زا  هدنب  دننزب  تمایق  لبط  هاگان  هگنآ  دننارذگب  تفص 
نمؤم هدنب  دنیب  هاش  تسد  رب  ار  دوخ  دنک  زاب  مشچ  زاب  نآ  هکنانچ  دنیـشنب ، دلخ  يهدئام  رب  دـنک  شون  لصو  بارـش  دـنک  شومارف  ایند 

ریپ خلا .» ٍِذئَموَی - ٌهوُجُو   » دومرف نیملاعلا  ّبر  هک  تسا  هکنیا  دنیب  کلم  رادید  دونش  کلم  مالس  دنیب  قدص  دعقمب  ار  دوخ  دنک  زاب  مشچ 
«. َنوُرَبـُحی ٍۀَـضوَر  ِیف  مُهَف   » هب تسا  تفگ  ار  عامـس  رادـید . بارـش و  عامـس و  تسا  زیچ  هس  تشهب  رد  فراـع  يهرهب  تـفگ : تـقیرط 

يهرهب رادید  بل ، يهرهب  بارش  شوگ  يهرهب  عامـس  خلا » ٍِذئَموَی - ٌهوُجُو   » تفگ ار  رادید  ًاروُهَط .» ًابارَـش  مُهُّبَر  مُهاقَـس   » تفگ ار  بارش 
، ار نادـــجاو  عامـــس   1433-1414- نآرق -1395-1358- نآرق -1340-1297- نآرق -1189-1170- نآرق -922-886- نآرق . - هدــید

هولج زار  بارش  دنک  دقن  بولطم  عامس  دیابر . تفص  رادید  دیاشگ ، نابز  بارش  دیازف  برط  عامس  ار . ناّبحم  رادید  ار ، ناقشاع  بارش 
ياهدید یئوم  ره  ریز  رادید  شون  همه  بارـش  تسا  وا  یقاس  نوچ  شوگ  یهر ، مادـنا  تفه  ار  عامـس  دـنک . درف  ار  فراع  رادـید  دـنک 

تسا و ّقح  حور 2 - دسرب  هک  هحفص 424 ]  ] 23-1- نآرق  - هاگنآب دنروآ  نامیا  نارفاک  هن  ینعی  - 1 عمجم :  26 ِتَغََلب » اذِإ  اّلَک  . » نشور
وراد کشزپ و  و  دشخبیم ! دوبهب  اعد  درواب و  ار  وا  یک  دنیوگیم : وا  يهداوناخ  - 1 يربط :  27 ٍقار » نَم  . » حور دسرب  نوچ  هک  تسرد 

رازآ و هب  تمحر  يهتـشرف  ایآ  دروآیم  الابب  ار  وا  یک  دـنیوگیم  هکئالم  ینعی  - 2 13-1- نآرق . - دنربیمن دوس  دـنهاوخیم و  وا  يارب 
دعاس تسد و  فک و  يا  دینکب  رس  عادو  ممـشچ  ود  يا   || لجا  تسد  تفوکب  تلحر  سوک  تسا : هتفگ  يدعـس  نایبلا : حور  يراوخ !

مدرکن نم   || ینادان  هب  دشب  مراگزور  دینکب  رذگ  ناتـسود  يا  رخآ   || ماک  نمـشد  هداتفوا  نم  رب  دینکب  رگدـکی  عیدوت  همه   || وزاب  و 
مهب یگدـنز  گرم و  لاـح  دوش 2 - هدـیچیپ  رگدـکیب  ترخآ  اـیند و  یتخـس  - 1 عـمجم :  29 ِقاّسلِاب » ُقاّسلا  ِتَّفَتلا   » دـینکب رذـح  اـمش 

نآ يهلاـبند  هیآ و  هکنیا  يربط :  34 یلوَأَف » ََکل  یلوَأ   » 33-1- نآرق . - دنچیپب رگدـکیب  گرم  ماگنهب  یمدآ  ياپ  قاس  ود  دنچیپیم 3 -
دناسرتیم ارم  دّمحم  تفگ : وا  خلا » یلوَأ -  » دومرف تفرگ و  ار  وا  ياهـسابل  ربمغیپ  تسا : لقن  هکنانچ  لهج  وبا  يارب  تسا  رّرکم  دیدهت 

- نآرق -24-1- نآرق . - مرتیمارگ هّکم  يهرد  نایم  مدرم  يهمه  زا  نم  نوچ  دنرادن  یطّلـست  نمب  شیادخ  شدوخ و  هک  ادـخب  دـنگوس 
لهج وبا  يهماج  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  لقن  و  وت . يارب  تسا  کـیدزن  تسا و  وت  راوازـس  يدـب  يراـتفرگ و  ینعی  - 1 عمجم :  167-160

دوبن و زا  تسا  رتهب  وت  يارب  یتـشز  يدـب و  ینعی  دـش 2 - لزان  هیآ  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  روج  ناـمه  دومرف و  ار  هکنیا  تفرگ و 
مه وت و  يارب  تسا  رتراوازـس  دیـسر  دهاوخ  وتب  ردـب  گنج  رد  هچنآ  ینعی  یـشاب 4 - رود  ترخآ  اـیند و  تاریخ  زا  ینعی  نآ 3 - كرت 

نیاب هحفـص 425 ] يرتیلوا [  وت  هک  تسا  هکنیا  ینعم  دنتفگ : املع  یـضعب  هتـشون : حوتفلا  وبا  نآ . يارب  يرتراوازـس  ینیب  تمایقب  هچنآ 
کیدزن يرـش  ینعی  تسا  ریذحت  هملک  هکنیا  دناهتفگ : و  دوب . نآ  ّقحتـسم  هک  دسر  یئالب  ار  وا  هک  دیوگ  یـسکب  ار  هکنیا  برع  باذع .

نآ هیآ  ینعم  دـنتفگ : و  لیولاب . ّقحا  يا  لیوا »  » ریدـقتلا تسا و  بولغم  نآ  يهملک  دـنتفگ : املع  زا  رگید  یـضعب  نک . رذـح  وا  زا  دـش 
هدـنز ار  وت  هک  زور  نآ  وت  رب  ياو  يریمب و  هک  زور  نآ  وت  رب  ياو  يدوب و  هدـنز  هک  زور  نآ  وـت  رب  ياو  دـنیوگ : ار  لـهج  وـبا  هک  تسا 

يرود و دنچ  ینعی  دوش 2 - راـتفرگ  ددنـسپیمن  هچنآ  هب  هک  تسا  نیرفن  هکنیا  وت و  رب  ياو  هک  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  - 1 رخف : دننک .
لاّفق و  وت . رب  ياو  تبونب  تبون  وت 3 - ترخآ  راک  رد  دـشاب  وت  يارب  رّرکم  ّتیمورحم  يرود و  وت و  يایند  راک  رد  ار  وت  داـب  ّتیمورحم 

وا تفگ و  نمـشد  اـب  يزیچ  دوـخ  زا  ربـمغیپ  رفاـک 2 - يارب  تسا  ادـخ  يوـس  زا  مـیب  - 1 تسا : هتفگ  لاـمتحا  دـنچ  هـلمج  هـکنیا  يارب 
ّقح يوس  زا  تسا  نکمم  - 3 داتسرف . نآرقب  دوب  هتفگ  وا  هک  روج  نامه  دنوادخ  درمش  تشز  ار  ترضح  نآ  راتفگ  درک و  يزارفندرگ 

سپ تفر  هناخب  يزارفندرگ  یشورف و  دوخ  اب  وا  دوشیم : نینچ  ولج  تیآ  اب  ینعم  و  دیوگب ، نینچ  نمـشد  اب  هک  دشاب  ربمغیپ  هب  روتـسد 
ابا يا  ار  وت  رم  تسا  راوازـس  هتـشون : ینیـسح  يرادن . نآ  زا  رارف  هار  تسا و  هدش  کیدزن  وتب  هک  یتشز  يدب و  نآ  زا  سرتب  وگب : واب  وت 
وت تسا  راوازس  تیاغب  سپ  تمایق  لوه  ار  وت  رم  تسا  راوازس  کین  سپ  ربق . رد  میلا  باذع  ار  وت  تسا  راوازس  سپ  تخس  یگرم  لهج 
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دناهدناوخ ّثنؤم  يهغیـصب  ءات  اب  ّینم و  ظفل  رابتعاب  دـناهدناوخ  رّکذـم  بیاغ  هغیـصب  ءای  اب  عمجم :  37 ینُمی » ٍِّینَم  . » خزود رد  دوــلخ  ار 
نآ زا  يراددوخب  مالعا  ای  دشاب و  دـنگوس  هاوخ  هروس  هکنیا  لّوا  - 1 ام : نخس   18-1- نآرق «. - ّینم نم  ینمت  ۀـفطن   » ینعی هفطن  رابتعاب 

در و تسا و  هدش  تسرد  هرابود  یگدنز  يارب  یمدآ  دنوادخ  تردقب  هک  زیخاتسر  تمظع  نداد  ناشن  يارب  تسا  مدرم  يوگتفگ  مسرب 
! تسا تبـسانم  ینعم و  هچب  هماّول  سفنب  دـنگوس  ایآ  درادـن 2 - رثا  نآ  رد  وا  ریغ  هـعیبر و  هحفـص 426 ] نب [ - ّيدع  نوچ  يرفاک  لوبق 
هدرک و زا  هتسویپ  دنرادن و  ینادجو  شمارآ  مدرم  هنوگنیا  رتشیب  دندوب و  هاوخدوخ  نادان و  یمدرم  هک  تسا  بارعا  اب  نخس  يور  نوچ 

يرادومن تسا و  هدـش  اهنآ  یـشیدنا  جـک  يروآدای  دـنگوس  هنوگ  هکنیا  هب  دـیاش  دـننارگن . راگزور  يهدـشان  هدـش و  دوخ و  يهدرکان 
نآ يور  دـنکیم و  مّسجم  دوخ  يارب  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهتروص  يّدام  لئاسو  چـیه  اـب  هک  نآ  تـالاح  یمدآ و  ناور  حور و  شزرا 

نینچ تردـق  نامه  تسا و  وا  نامرف  ریز  هاوخاـن  هاوخ  یمدآ  هک  تسا  يرترب  قوف و  اـم  تردـق  هناـشن  دوخ  هکنیا  دـیامنیم و  تواـضق 
هرهبیب نآ  زا  تسا و  هدومن  ینادرگرـس  تمالم و  راتفرگ  ار  دوخ  وا  یلو  تسا  هدرک  تیانع  واب  دنگوس  يهتـسیاش  دنمجرا و  ّتیـصاخ 

يارب دـیاش  یلو  تسا  هدـش  هدروآ  زیخاتـسر  زور  زا  نخـس  هلاـبند  رد  هـچرگا  خـلا » ُناـسنِإلا - ِلـَب   » 15 تـیآ 14 - ود  - 3 تسا . هدـنام 
ياـهراک رد  هچ  مدرم  اـب  شزیمآ  یگدـنز و  راـک  رد  هچ  تسا  رادربـخ  دوخ  زا  دوخ  یمدآ  هک  دـشاب  وا  یگـشیمه  تیـصاخ  يروآداـی 

هک دبایرد  دـناوتیم  دوخ  یـسراو  فاصنا و  كدـنا  اب  هک  زیخاتـسر  زور  هب  مه  یگدـنز و  نارود  رد  مه  رگید ، ملاعب  طوبرم  یناسفن و 
ای دشاب و  هیفس  هک  رگم  دربن  یپ  دوخ  بیعب  دشیدنیب و  دوخ  اب  هک  تسا  یـسک  رتمک  دراد و  راتفر  راک و  روج  هچ  تسا و  یمدآ  هنوگچ 

يادـخ تداهن  رد  تفـص  هکنیا  تشرـس   || يأر  مهف و  تتخوماین  مّلعم   39-22- نآرق : - يدعـس يهتفگب  دوش  ربخ  اب  دوخ  زا  دـهاوخن 
هلابندـب یتسرد  ّقح و  يوعد  اب  مدرم  يراتفر  دـب  هک  تسا  ورنیا  زا  شوگب  يدومن  لـطاب  نیع  تقح   || شوین  ّقح  لد  يدرک  عنم  ترگ 

ولج تایآب  هیآ  ود  هکنیا  یگتـسباو  دیاش  تسا و  هدوهیب  هک  دـننادب  دـنناوت  دـنروآ  هک  هناهب  ره  هن  رگ  یفاصنایب و  تسا و  یـشیدنا  دـب 
رگا هکلب  یندـش  دوبان  تسا و  اههدـیدپ  رگد  دـننام  هن  هک  تسا  دوخ  يانیب  دوخ  هن  رگ  تسا و  وجهناهب  زیخاتـسر  رکنم  هک  دـشاب  هکنیا 
نایز دوس و  دنـسرب و  وا  یگدـنز  هحفـص 427 ] نارود [  راک  رامـشب  يزور  دیاب  هک  دبایرد  دـناوتیم  دـشیدنیب  دوخ  اب  دـهدب و  فاصنا 

« خلا ِنآرُقلِاب - لَجعَت  ال   » تسا ءزج 16  هط  يهروس  تیآ 114  رارکت  خلا » ِِهب - كِّرَُحت  ال   » دـعب تیآ 16 و  - 4 دنهدب . ار  وا  دـب  کین و 
نآرق مان  اجنآ  رد  هک  توافت  هکنیا  اب  میاهتـشون ، هک  تسا  نامه  ربمغیپ  يریگولج  هکنیا  رد  ام  نخـس  میتشون و  میتشاد  رظن  هچنآ  اـم  هک 

يهطبار نودـب  تیآ  هکنیا  رد  تسا و  هدـمآ  نایمب  نآرق  زا  نخـس  ولج  تیآ  نآ  رد  هدـمآ و  ریمـض  تروصب  اـجنیا  تسا  هدـش  راکـشآ 
هیآ طسو  رد  یهاـگ  لّوا و  رد  هک  تسا  ناوارف  نآرق  رد  بلاـطم  تاـیآ و  هنوگنیا  زا  هّتبلا  و  تسا . هدـش  نآرق  زا  نخـسب  زاـغآ  يرهاـظ 

عمجم تسا و  هدوب  یضتقم  هک  عقوم  ره  رد  نارگید  همجرت و  رد  ام  هکنانچ  درادن و  هتشذگ  اب  هطبار  هنوگچیه  هک  دوشیم  زاغآ  یبلطم 
تسرد ظفل  ام و  رظن  زا  یگتسباو  هکنیا  هک  تسا  مولعم  یلو  مینک  ادیپ  ار  بلاطم  تایآ و  يهطبار  میدرک  ششوک  مظّنلا »  » ناونعب نایبلا 

تسا و نآ  نیرکنم  تلاح  زیخاتـسر و  زا  نخـس  هیآ  نیمه  رد  هکنانچ  تسین  مولعم  ام  رب  اهنآ  تبـسانم  تقیقح و  عقاو و  رظن  زا  هن  تسا 
هک تسا  ثحب  لباق  رایـسب  دوخ  هلئـسم  هکنیا  و  ترـضح . نآ  ندناوخ  نآرق  رد  باتـش  زا  تسا و  هدـش  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  یگرابکی 
هن هک  دـننادیم  ربمغیپ  دوخ  روتـسدب  ار  اههروس  میـسقت  تایآ و  مظن  هکنیا  اب  تسا ! نینچ  ارچ  تسا و  هدوب  هچ  طوبرم  ریغ  تاـیآ  هکنیا 
رد مه  دش و  لقن  هیآ  نیمه  رد  رخف  ماما  نخـس  هکنانچ  دناهتفگ  نیبّصعتم  یـضعب  هچنآ  رگم  شیپ  سپ و  هن  تسا و  هدش  شومارف  یتیآ 

تایآ هکنیا  هک  هیواعم  رطاخ  يهطساوب  یحو و  لوزن  بیترتب  هن  تسا  اجنیا  رد  ینامثع  شورب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  یجیهال  فیرش  ریسفت 
« خـلا كِّرَُحت - ـال   » زا دوـصقم  دـناهدرک و  شیپ  سپ و  ار  تاـیآ  ناـمثع  ناـمز  رد  تـسا  هدوـب  ّیلع  تفـالخ  راـکنا  رد  وا  يهـتفگ  يارب 

لکـشم هکنیا  اـههتفگ  هکنیا  اـب  یلو  میریذـپیمن . تفـالخب  ار  ّیلع  اـم  تفگ : هک  هیواـعم  زار  ندرک  راکـشآ  زا  تسا  ربمغیپ  يریگولج 
نایب رد  زاجعاب  نآرق  کبـس  لّوا - دـسریم : رظن  هب  تهج  دـنچ  يرهاظ  یطوبرمان  هکنیا  يارب  میئوگب  میناوتب  دـیاش  دوشیمن و  هدوشگ 
سپ تسین  بلطم  کی  هحفص 428 ]  ] 1678-1665- نآرق -113-90- نآرق -40-21- نآرق  - يارب هروس  کی  تسمولعم  هکنآ  حیـضوت 
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دشاب رگدکیب  هتسباو  عوضوم و  کی  رد  دیاب  یتروص  رد  هیآ  کی  بلاطم  نینچمه  دنـشاب و  هتـسباو  مهب  یگمه  هروس  کی  تایآ  دیابن 
زارد یتیآ  رادهنماد  لّصفم و  بلطم  يارب  دشاب و  هدمآ  هاتوک  یتیآ  رصتخم  بلطم  کی  يارب  دشاب و  تاعوضوم  يور  تایآ  میـسقت  هک 

هک ِراّنلا » َباحـصَأ  انلَعَج  ام  َو   » ّرثّدم يهروس  مکی  یـس و  تیآ  هنومن  يارب  تسا  هدشن  میـسقت  هنوگ  هکنیا  هب  تایآ  هک  تسا  مولعم  یلو 
تیآ يهلاـبند  هیآ  هکنیا  عوضوم  لـصا  هکنیا  اـب  تسا  هدـش  هدروآ  هناگادـج  بلطم  راـهچ  اـی  هس  هیآ  کـی  هکنیا  رد  دوش  یـسراو  رگا 

نآ يهلابند  تسا و  هدمآ  کچوک  تیآ  کی  رد  عوضوم  لصا  یلو  دشاب  هیآ  هکنیا  ءزج  دیاب  هک  َرَشَع » َۀَعـِست  اهیَلَع   » تسا ولج  رـصتخم 
تـسا هدـمآ  بلطم  کی  يارب  دـنچ  یتایآ  هکنانچ  تسا و  هدـش  هتـسباو  مهب  طابترا  لامک  اب  رگید  بلطم  دـنچ  هک  زارد  تیآ  کـی  رد 

هک تسا  بلطم  کی  يارب  مهدزیـس  اـت  هروس  نیمه  لّوا  تاـیآ  هک  روط  ناـمه  دـیآ ، رد  هیآ  نیدـنچ  تروصب  دوب  نکمم  مه  هیآ  هکنیا 
ار اهلد  اهـشوگ و  بلطم  ندروآ  رد  روجبروج  عّونت و  اب  هک  تسا  نآرق  کبـس  هکنیا  تفگ  دیاب  سپ  دشاب . تمایق  ياهیتخـس  اههناشن و 
و مینکیم . دـّیقم  ار  دوخ  نخـس  ام  هک  هیآ  هلمج و  يزارد  یهاـتوک و  رد  طرـش  دـیقیب و  دـنامهفیم  ار  یلـصا  روظنم  دـشکیم و  دوخب 

رـس نانمـشد  تسا و  هدرک  دوخ  يهتفیـش  مه  ار  ناگناگیب  هک  نایب  رد  زاجعا  تسا  نیمه  سپ  مینادیم . نآ  یئاـسر  یئاویـش و  يهناـشن 
مینادب هک  درک  ادیپ  ار  اه  هیآ - اههلمج و  يهطبار  دوشیم  یتروص  رد  مّود - درک . دوبان  هراچیب و  ار  نخس  رعـش و  رد  صّـصختم  تخس 
تـسا هدرک  تسرد  تبـسانم  تسا و  هداد  لامتحا  وا  هک  میتشون  هیآ  نیمه  رد  رخف  ماما  زا  هکنانچ  تسا  هدمآ  هیآ  هکنیا  هچ  يارب  یک و 
هدروآ بلطم  يهلابند  نآ  زا  سپ  دنتفرگ و  ولج  راکنیا  زا  ار  وا  درک  نآرق  ندناوخب  باتـش  ربمغیپ  تایآ  هکنیا  لوزن  ماگنه  رد  دیاش  هک 

رارق دوخ  راک  كالم  ار  مدرم  يهباطخ  رعش و  وگتفگ و  شور  هک  تسا  هکنیا  يارب  میدرگیم  نآ  یپ  ام  هک  یگتسباو  هکنیا  مّوس - دش .
-432-400- نآرق  - دـیاب یلو  میوریم  نآ  يهطبار  یپ  میناوتیمن و  مینک و  تسرد  اـهنآ  دـننامه  ار  نآرق  تاـیآ  میهاوـخیم  میهدیم و 

بارعا هک  اـهوگبیغ  عّجـسم  نخـس  مه  هدوب و  شور  هچب  هحفـص 429 ] برع [  زور  نآ  زردـنا  دـنپ و  اههباطخ و  دـید   621-597- نآرق
نآرق و نایم  يدننامه  کی  نامگ  اهنآ  دوشیم  مولعم  هک  ٍنِهاک » ِلوَِقب  َو ال   » تسا هتفگ  نآرق  دوخ  هکنانچ  دنتسناد  نآ  دننامه  ار  نآرق 

تسا هدوب  زور  نآ  بارعا  هنوگ  نآ  نانخس  هنوگنیا  شورب  نآرق  تایآ  زا  ياهتسد  دیاش  سپ  دناهتفگ . نینچ  هک  دناهتشاد  نانهاک  نخس 
زا یلو  تسا  ناشدوخ  نابزب  ینانخـس  دننیب  هک  دوش  عنتمم  لهـس و  ات  تسا  هدش  هتفگ  ناشدوخ  کبـس  اب  اهنآ  شوگب  یئانـشآ  يارب  هک 

یتسرد یگنهاـمه و  اـم  هچنآ  مراـهچ - ٌنِیبُم .» ٌِّیبَرَع  ٌناـِسل   » تسا هدـمآ  رّرکم  بلطم  هکنیا  نآرق  دوخ  رد  هکناـنچ  دـنزجاع  شدـننامه 
ناریگ هدرخ  نانمـشد و  هن  رگ  دندوبن و  شدـنب  رد  زور  نآ  بارعا  مینک  تسرد  نآرق  رد  ار  نآ  میهاوخیم  مینادیم و  اههیآ  اههلمج و 

ُمَلعَن دََقل  َو   » تسا هدـش  هتفگ  تیآ 103  لحن  يهروس 16  رد  هکنانچ  دـمآیم  ناشخـساپب  نآرق  دندرمـشیمرب و  ار  بیع  هکنیا  نآرق  رب 
راجنهان نانخـس  رگد  نینچمه  و  دنتفگیم . واب  یبرع  ریغ  زا  میلعت  ار  نآرق  هک  ربمغیپ  رب  تسا  اهنآ  ياعّدا  خـساپب  هکنیا  و  َنُولوُقَی » مُهَّنَأ 

درادـن و مهب  طابترا  اههلمج  ای  اـههیآ  ياهراـپ  ارچ  میئوگب  میناوتیمن  زورما  اـم  سپ  دناهدینـش . نآ  خـساپ  دناهتـشاد و  اور  ربمغیپ  هب  هک 
بلاقب ات  میزاسیم  دوخ  زا  ياهطبار  یسراف  ياههلمج  یگتسباو  يارب  همجرت  رد  طقف  و  دوشیم . هّجوت  رگید  بلطم  هب  یبلطم  زا  ناهگان 

دناهتفگ و هچنآ  هب  يزاین  ٌةَرِظان » اهِّبَر  یلِإ   » تیآ 23 - 5 931-890- نآرق -588-559- نآرق -143-119- نآرق . - دیآ رد  هزادناب  یسراف 
لّمأت ندرک و  یسراو  مشچ  اب  ار  يزیچ  رظن  ینعم  تسین و  راگدرورپ  زج  یئوس  یتهج و  نانمؤم  يارب  ناهج  نآ  رد  نوچ  تسین  میتشون 

راگدرورپ و بناج  زج  دنرگنب  دنزادنیب و  مشچ  هچ  رهب  تسا و  ّقح  بناجب  يوسب و  ناشمشچ  طقف  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  ندرک 
هحفص  ] 37-13- نآرق . - دیاین ناشمشچب  يراتفرگ  یهارمگ و  یناطیـش و  راثآ  دننیبن و  دـشاب  ناشراگدرورپ  هدـننیرفآ و  يوس  زا  هچنآ 

[430

ناسنا هروس 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   76  - 27-16- نآرق -

ات 31] تایآ 1  [: 76  ] ناسنإلا هروس  ]

اَنقَلَخ اـّنِإ  [ 1  ] ًاروُکذَـم ًائیَـش  نُکَی  َمل  ِرهَّدـلا  َنِم  ٌنـیِح  ِناـسنِإلا  یَلَع  یتَأ  لَـه   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنـمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   27-16- نآرق -
َو َلِسالَـس  َنیِِرفاکِلل  اندَتعَأ  ّانِإ  [ 3  ] ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهانیَدَـه  اـّنِإ  [ 2  ] ًاریَِـصب ًاعیِمَـس  ُهانلَعَجَف  ِهِیلَتبَن  ٍجاشمَأ  ٍۀَـفُطن  نِم  َناسنِإلا 
[6  ] ًاریِجفَت اهَنوُرِّجَُفی  ِهّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرـشَی  ًانیَع  [ 5  ] ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسأَک  نِم  َنُوبَرـشَی  َراربَألا  َّنِإ   310-1- نآرق [ - 4  ] ًاریِعَس َو  ًالالغَأ 
ِهّللا ال ِهجَِول  مُکُمِعُطن  اـمَّنِإ  [ 8  ] ًاریِـسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُطی  َو  [ 7  ] ًاریِطَتـسُم ُهُّرَـش  َناک  ًاموَی  َنُوفاخَی  َو  ِرذَّنلِاب  َنُوفُوی 

ًةَرضَن مُهاَّقل  َو  ِموَیلا  َِکلذ  َّرَش  ُهّللا  ُمُهاقَوَف  [ 10  ] ًاریِرَطمَق ًاسُوبَع  ًاموَی  انِّبَر  نِم  ُفاَخن  ّانِإ   367-1- نآرق [ - 9  ] ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  مُکنِم  ُدیُِرن 
مِهیَلَع ًۀَِیناد  َو  [ 13  ] ًاریِرَهمَز َو ال  ًاسمَـش  اهِیف  َنوَرَی  ِِکئارَألا ال  یَلَع  اـهِیف  َنِیئِکَّتُم  [ 12  ] ًاریِرَح َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَـص  اـِمب  مُهازَج  َو  [ 11  ] ًاروُرُس َو 

اهوُرَّدَق ٍۀَِّضف  نِم  اَریِراوَق  [ 15  ] اَریِراوَق َتناک  ٍباوکَأ  َو  ٍۀَِّضف  نِم  ٍۀَِینِآب  مِهیَلَع  ُفاُطی  َو   346-1- نآرق [ - 14  ] ًالِیلذَت اُهفوُُطق  تَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ 
مُهَتیَأَر اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنادـلِو  مِهیَلَع  ُفوُطَی  َو  [ 18  ] ًالِیبَسلَس یّمَُـست  اهِیف  ًانیَع  [ 17  ] ًالِیبَجنَز اهُجاِزم  َناک  ًاسأَک  اـهِیف  َنوَقـُسی  َو  [ 16  ] ًاریِدقَت

اوُّلُح َو  ٌقَربَتسِإ  َو  ٌرضُخ  ٍسُدنُـس  ُباِیث  مُهَِیلاع  [ 20  ] ًارِیبَک ًاکُلم  َو  ًاـمیِعَن  َتیَأَر  َّمَث  َتیَأَر  اذِإ  َو   323-1- نآرق [ - 19  ] ًارُوثنَم ًاُؤلُؤل  مُهَتبِسَح 
َنآرُقلا َکیَلَع  انلََّزن  ُنَحن  اـّنِإ  [ 22  ] ًاروُکـشَم مُُکیعَـس  َناک  َو  ًءازَج  مَُکل  َناک  اذـه  َّنِإ  [ 21  ] ًاروُهَط ًابارَـش  مُهُّبَر  مُهاقَـس  َو  ٍۀَِّضف  نِم  َرِواـسَأ 

ِلیَّللا َنِم  َو  [ 25  ] ًالیِـصَأ َو  ًةَرُکب  َکِّبَر  َمسا  ِرُکذا  َو   384-1- نآرق [ - 24  ] ًاروُفَک َوأ  ًاِمثآ  مُهنِم  عُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمکُِحل  ِربصاَـف  [ 23  ] ًالیِزنَت
انئِش اذِإ  َو  مُهَرسَأ  اندَدَش  َو  مُهانقَلَخ  ُنَحن  [ 27  ] ًالیِقَث ًاموَی  مُهَءارَو  َنوُرَذَی  َو  َۀَلِجاعلا  َنوُّبُِحی  ِءالُؤه  َّنِإ  [ 26  ] ًالیِوَط ًالَیل  ُهحِّبَس  َو  َُهل  دُجساَف 
َناک َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  َنُؤاشَت  اـم  َو   364-1- نآرق [ - 29  ] ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  نَمَف  ٌةَرِکذـَت  ِهِذـه  َّنِإ  [ 28  ] ًالیِدبَت مَُهلاثمَأ  انلََّدب 

« ِرهَّدلا : » تاغل ینعم  هحفص 431 ]  ] 176-1- نآرق [ - 31  ] ًامِیلَأ ًاباذَع  مَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاّظلا  َو  ِِهتَمحَر  ِیف  ُءاشَی  نَم  ُلِخُدی  [ 30  ] ًامیِکَح ًامِیلَع 
تادوجوم اب  تسا  ّریغتم  تادوجوم  يهطبار  يارب  رهد  رگدکیب و  تبسن  تسا  ّریغتم  تادوجوم  هطبار  يارب  نامز  هفـسلف  رد  زارد و  نامز 

مّود نوکس  مه  مّود و  لّوا و  حتف  اب  جشم  عمج  ٍجاشمَأ » . » دنیوگیم دمرس  رگدکیب  ّریغتی  تباث ال  تادوجوم  تبسن  يارب  ّریغتی و  تباث ال 
نآ زا  هک  يرطع  وبشوخ و  تسا  یهایگ  کی  روفاک » . » طولخم هتخیمآ و  ینعمب  لیعف  نزو  رب  ءای  اب  جیشم  مّود و  نوکـس  لّوا و  رـسک  و 

. تخس زور  تخس و  يدب  ّرش و  ریرطمق » . » ندرب یئاجب  ار  بآ  ندرک و  زاب  بآ  يارب  هار  ذفنم و  ریجفت » . » دنمانیم روفاک  زین  دنریگیم 
« قربتـسا . » كزان فیطل و  یمـشیربا  يهچراپ  سدنـس » . » يوبـشوخ تسا و  دنت  هک  ین  دـننامب  تسا  یهایگ  يهشیر  بارـش و  لیبجنز » »
رب هن  رگم  ناربنامرف 1  هب  نابرهم  ناگدیرفآ  هب  هدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت :  253-243- نآرق -23-13- نآرق . - میخض یمشیربا  هچراپ 

هکنیا مینک  شاهدومزآ  ات  میدیرفآ  هتخیمآ  يهفطن  ار ز  وا  ام  هچ   2 دوبن ! ندرب  مان  ندرک و  دای  يهتسیاش  وا  تشذگ و  يراگزور  یمدآ 
نارفاک يارب  ام  هّتبلا  دوب 4  هشیپ  ساپسان  ای  رازگساپس و  دوخ  ات  میدومنب  واب  هار  میدرک 3 و  اونش  و  هحفص 432 ] انیب [  لدب  ار  وا  هک  دوب 

ناگدنب نآ  زا  هک  ياهمشچ  دنشونب 6 ز  روفاکب  هتخیمآ  بارش  ناراکوکن  یلو  میدرک 5  هدامآ  قوط  دنبتـسد و  نهآ  ریجنز و ز  شتآ و 
هک دنـسرتب  زور  نآ  زا  دننک و  افو  ّقح  نامیپ  رذـن و  هب  هک ] دـندوب  یمدرم  نانیا   ] دنرب 7 ییوج  نآ  زا  دنهاوخ  ياجک  رهب  دنـشون و  ّقح 
زج دنیوگ 9  لدب  دنناروخ و  اذغ  راتفرگ  دنب  هب  ردپیب و  رادان و  هب  دوخ  زاین  ام و  یتسودب  8 و  دشاب . هدیسر  اج  همه  شیراتفرگ  يدب و 

وچمه هک  دیآ  امب  يزور  میـسرتب  دوخ  راگدرورپ  زا  هچ   10 دوخ . راک  ساپـس  هن  میهاوخ و  امـش  زا  شاداپ  هن  میهدن و  ّقح  ياضر  يارب 
هب داتـسرف 12 و  ناشزابـشیپ  هب  یئور  هزات  يداشلد و  تشادـب و  ناـشهاگن  زور  نآ  دـب  زا  مه  دـنوادخ  دوب 11  هریت  تخـس و  نایورـشرت 

دنزگ دـننز و  هیکت  هتـسارآ  اهبنارگ و  ياهتخت  رب  نآ  رد  هک  دیشخب 13  ناشناینرپ  ناتسب و  يربنامرف ] یگنـسرگ و  رب   ] یئابیکـش شاداپ 
دنرادب 16 و نیمیس  ياهفرظ  ناشنوماریپ  ناسآ 15 و  نآ  هویم  ندیچ  دشاب و  کیدزن  ناشرـس  رب  اههیاس  هچ  دننیبن 14  امرس  دیشروخ و 
اج نآب  مه  دنـشون 18 و  هتخیمآ  لیبجنزب  ماج  اجنآ  رد  هدـش 17 و  تسرد  زاین  هزادـناب و  یگمه  هتخاس و  هرقن  زا  رولب  نوچ  هک  اـهگنت 
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ار اـجنآ  رگا  دناهدناشفا 20 و  دـیراورم  يرادـنپ  هک  دـنوب  نادواجب  یناگچبمالغ  ناشدرگ  دنیوگ 19 و  لیبسلـس  مانب  هک  دوب  ياهمـشچ 
میـس اهدنبتـسدب ز  هتـسارآ  ربتـس و  يابید  دشاب و  زبس  كزان  ناینرپ  اههماج ز  ناشیارب  ینیب 21 و  یتلود  گرزب  یـشوخ و  رـسارس  ینیبب 

دنمجرا دنسپ و  ناتراک  شـشوک و  هک  ناتشاداپ  دوب  نیمه  انامه  ناشدنیوگ ] و   ] دنـشونب 22 روهط  یم  ناشراگدرورپ  يوس  زا  دنوب و 
وت سپ   24 وگبیغ ] راتفگ  هن  تسا و  وید  يهسوسو  هن  هک   ] میداتـسرف تبونب  نآرق  وتب  دوخ  ام  هک  انامه  نادب ] نونکا  دّـمحم  يا   ] دوب 23
رآ دایب  دوخ  راگدرورپ  مان  هاگماش  دادمابب و  شابم 25 و  بارعا  نیدیب  راکهانگ و  نامرفب  شوگ  شاب و  دوخ  راگدرورپ  نامرف  يابیکش 

هحفـص 433] تسود [  دـسر  دوز  هچنآ  نارفاـک  هکنیا  یلو  نک 27  يزاردـب  وا  حـیبست  بش  هب  نک و  وا  يهدجـس  بش  یکدـنا ز  26 و 
میدـیرفایب و ار  ناشیا  ام  هکنیا  اب   28 دنک ] ناشراتفرگ  تخـس  هک   ] دنراذگ يزور  نیگنـس  دوخ  لابندب  و  دنـشابن ] تبقاع  رکفب  و   ] دنراد
ره هک  تسا  يروآدای  يارب  نانخس  هکنیا  هّتبلا  میرآ 29  ناشدننامه  مینک و  ناشدوبان  میناوت  میهاوخب  رگا  میدرک و  ناشراوتسا  تخس و 

نامه ادخ  هکنآ  زج  دیهاوخن  ّقح  تیانع  يزیچ ز  ای  دهاوخب . ادخ  هکنآ  زج  دـیهاوخن  دریگ 30 و  شیپ  دوخ  راگدرورپ  هار  دـهاوخ  هک 
تمحرب هدرک  تشونرـسب  ار  هک  ره  هچ  راکتـسرد 31  ياناد  تسا  وا  هّتبلا  هک  دهاوخب  نامه  زین  وا  دیهاوخب  ّقح  یگدنب  رگا  ای  دـهاوخب 

نوچ هک  تسا  مدآ  دوصقم  يربط :  1 ًاروُکذَم » ًائیَش  : » نیرّسفم نخـس  هدرک . هدامآ  كاندرد  يرازآ  ناراکمتـس  يارب  دنک و  نورد  دوخ 
: عمجم  33-15- نآرق . - تشادـن يراوگرزب  يرترب و  شزرا و  هک  دوب  لگ  زا  ياهسیدـنت  نوچ  لاس  لـهچ  اـی  يراـگزور  دـنتخاس  ار  وا 

سپ نآ  يدوبن و ز  دوب  دای و  قیال  وت  هک  دوبن  يراگزور  رگم  ار  وا  تردق  يرادـن و  لوبق  ار  ادـخ  هکیـسک  يا  ینعی  تسا : هتفگ  یئاّبج 
زا و  دراد . ياهدننیرفآ  سپ  تسا  هدش  تسرد  تسا و  هدوبن  هک  دنادیم  دشیدنیب  دوخ  اب  هک  سکره  و  دننکیم ! تدای  دـنربیم و  تمان 

تـسا نکمم  و  دوب . دوجوم  ّقح  تردـق  رد  یلو  دوب  هدـشن  رادومن  نیوکت و  مدآ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هک  تسا  لقن  ع ]  ] قداص ماـما 
ار اهنآ  یـسک  هک  دنتـسه  املع  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسین . ندرک  دای  لباق  مولعم و  هدـشن  دـّلوتم  ات  هک  دـشاب  یناسنا  ره  دوصقم 
و دنامیم . ناشیا  مان  مه  گرم  زا  سپ  هک  دننکیم  دای  اهنآ  زا  همه  ناشملع  يهطـساوب  دنوشیم و  روآمان  كدنا  كدـنا  دسانـشیمن و 

له يهروس  دنمانیم و  نآ  لّوا  مانب  یضعب  دنمانیم و  ار  هروس  هکنیا  زین  راربالا  ةروس  فالتخایب و  تسا  کی  یس و  هروس  هکنیا  تایآ 
هکنیا رگم  تسا  یندـم  یگمه  تسا 3 - یندم  یگمه  تسا 2 - هدـمآ  هّکم  هب  یگمه  - 1 تسا : فالتخا  نآ  لوزن  رد  دـنیوگیم و  یتا 

-997- نآرق  - هّکم رد  هروس  رخآ  ات  اًلیِزنَت » َنآرُقلا  َکیَلَع  انلََّزن  ُنَحن  ّانِإ   » زا تسا 4 - هدمآ  هّکم  هب  هک  ًاروُفَک » َوأ  ًاِمثآ  مُهنِم  عُِطت  ال   » هیآ
نز درم و  يهفطن  زا  هـتخیمآ  - 1 فشک :  2 ٍجاشمَأ » ٍۀَفُطن  . » هنیدم رد  هیقب  تسا و  هدـش  لزان  هحفص 434 ]  ] 1127-1075- نآرق -1036

سپ ناوختـسا و  سپ  هغـضم و  سپ  دوشیم و  هقلع  هفطن  هک  شیادیپ  راوطا  زا  ینعی  دوشیم 3 - هدـید  هفطن  رد  هک  اهگر  نآب  هتخیمآ  - 2
: عمجم  2 ًاعیِمَس » ُهانلَعَجَف   » 19-1- نآرق . - تسوبی تبوطر و  تدورب و  ترارح و  زا  فـلتخم  عیاـبط  ینعی  یمدآ 4 - تروص  تشوـگ و 
عمس و رخف :  24-1- نآرق . - مینک شیامزآ  ار  وا  هکنیا  يارب  میدرک  انیب  اونش و  ار  وا  ینعی  تسا  رّخؤم  مّدقم و  ینعم  رد  تسا : هتفگ  ءاّرف 

دوصقم تسا  نکمم  و  ُرِصُبی .» َو ال  ُعَمـسَی  ام ال  ُُدبعَت  َِمل   » تسا هدش  تیاکح  میهاربا  زا  نآرق  رد  هکنانچ  زیمت  مهف و  زا  تسا  هیانک  رـصب 
يارب هیآ  دنچ  هکنیا  هک  دناهدرک  لقن  هّصاخ  هّماع و  عمجم :  5 َراربَألا » َّنِإ   » 142-98- نآرق . - دشاب ملاع  ریصب  زا  دشاب و  ربنامرف  عیمس  زا 

و تسا . هدش  لقن  هکنیا  زین  حلاص  وبا  دـهاجم و  ساّبع و  نبإ  زا  تسا و  هدـش  لزان  هّضف  ناشزینک  و  ع ]  ] نیـسح نسح و  همطاف و  ّیلع و 
تـسا بوخ  هچ  ّیلع  يا  دنتفگ  دـنتفر و  اهنآ  سرپ  رامیب  هب  برع  ناگرزب  اب  ربمغیپ  دـندش و  ضیرم  نینـسح  هک  دوب  هکنیا  نآ  لیـصفت 

رذن نینچ  هکنیا  زین  هّضف  همطاف و  ترضح  درادب و  هزور  زور  هس  دنبای  افـش  اهنآ  رگا  درک  رذن  ترـضح  نآ  ینک  يرذن  تنادنزرف  يارب 
عاص کی  يزور  ره  همطاـف  ترـضح  درک و  ضرق  يدوهی  زا  وج  عاـص  هس  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دـندش و  بوخ  يراـمیب  اـهنآ ز  دـندرک و 
ناـن نآ  زا  زونه  ریـسا و  مّوس  بش  یمیتی و  مّود  بش  دـمآ و  ینیکـسم  راـطفا  ماـگنه  لّوا  بش  تخپ و  راـطفا  يارب  ناـن  درک و  ساتـسد 
اهنآ راک  هکنیا  يارب  تایآ  هکنیا  دندرب و  رسب  هنسرگ  دوخ  دنداد و  هدنهاوخب  دوخ  ياذغ  اهنآ  دش و  دنلب  شهاوخب  اهنآ  يادص  هدروخن 

مولعم بیترت  هب  هروس  تشه  تسیب و  دش و  لزان  هّکم  رد  نّیعم  بیترت  هب  هروس  جنپ  داتـشه و  هک  دندرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  و  دـش . لزان 
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نـسح زا  مه  و  تسا . هبوت  يهروس  اـهنآ  نیرخآ  دـش و  لزاـن  هنیدـمب  نمحّرلا  زا  دـعب  قـالط و  يهروس  زا  شیپ  رهد  يهروـس  هکنیا  هک 
ّرب عمج  راربا »  » يهملک و  تسا . هدش  لقن  هنیدم  هّکمب و  اههروس  لوزن  بیترت  هحفص 435 ]  ] 19-1- نآرق  - مالّسلا هیلع  ّیلع  زا  يرصب و 

يدـب دـنرازآیمن و  ياهچروم  هک  اـهنآ  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دوخ . راـک  همه  رد  راتفرـشوخ  دـنوادخ و  ربناـمرف  ینعمب  تسا 
همطاف و ّیلع و  فلاخم  قفاوم و  قاّفتاب  دـنهدیم و  ماجنا  ار  مزال  ریغ  مزال و  فیاظو  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـناهتفگ : و  دـنهاوخیمن .

َنُوفُوی . » تسا هدـش  لزان  اـهنآ  يارب  تاـیآ  هکنیا  هک  دـناهتفگ  فلاـخم  قفاوم و  زا  ياهّدـع  دـندوب و  راربا  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناشنادـنزرف 
: دناهتفگ همرکع  دهاجم و  تابجاو . رگید  هزور و  زامن و  فئاظو  زا  دـنهد  ماجنا  ار  دوخ  تدابع  ینعی  تفگ : هداتق  حوتفلا : وبا   7 ِرذَّنلِاب »

یتسود اب  ینعی  دـناهتفگ : و  یگنت . یگنـسرگ و  اب  ینعی  فشک :  8 ِهِّبُح » یلَع   » 23-1- نآرق . - دنیامن افو  دننک  هک  يرذـن  هنوگ  ره  ینعی 
ریبج دیعـس  اطع و  دهاجم و  - 1 فشک :  8 ًاریِسَأ » َو   » 17-1- نآرق . - دـنوادخ یتسود  يور  دـناهتفگ : زین  و  نارگید . ماعطا  نداد و  اذـغب 

دنتشادن يریسا  ناناملسم  تسا  هدمآ  هیآ  هکنیا  هک  زور  نآ  هداتق : دناهدرک 2 - دنب  رد  ار  وا  یسک  ّقح  يارب  هک  یناملسم  ینعی  دناهتفگ :
دـشاب نینچ  وت  ناملـسم  ردارب  رگا  سپ  دوش  ناسحا  اهنآب  تسا  هداد  روتـسد  هیآ  نیاـب  ادـخ  دـندشیم و  اـهنآ  راـتفرگ  هک  نیکرـشم  زج 

یف هّللا  اوّقتا   » دومرف ربمغیپ  نوچ  تسا  نز  دوصقم  دشاب 4 - زینک  مالغ و  هک  تسا  دیرخ  رز  ریسا  زا  دوصقم  تسا 3 - ناسحاب  رتراوازس 
10 ًاریِرَطمَق » ًاسُوبَع   » 14-1- نآرق . - دنتـسه امـش  روای  هناخ  رد  هک  اهنز  قوقح  يارب  دیزیهرپب  ادخ  زا  ینعی  ناوع » مکدـنع  ّنّهناف  ءاسّنلا 
یکابیب و یتخـس و  رد  تسا  ریـش  دـننامب  زور  نآ  ای  دوشیم و  سوبع  هدیـشک و  مهرد  نآب  اههرهچ  يهمه  هک  يزور  ینعی  دوعـسلا : وبا 

شاداـپ رگا  ینعی  دـشاب  شاداـپ  نتـشادن  عّقوت  يارب  ّتلع  تسا  نکمم  هیآ  هکنیا  تسا و  سوـبع  ریـش  ياـهمان  زا  یکی  نوـچ  یگدـنرد .
 ] 23-1- نآرق  - دـنک يرادـهاگن  يزور  نینچ  زا  ار  ام  ادـخ  ات  میهدیم  ینعی  دـشاب  شـشخب  ّتلع  اـی  میـسرتیم و  زور  نینچ  زا  میهاوخب 

. تسا ناهج  هکنیا  رد  هچنآ  اب  تسا  تشهب  رد  هک  اـهزیچ  نآ  تواـفت  نداد  ناـشن  دوصقم  - 1 رخف :  16 ٍۀَِّضف » نِم  اَریِراوَق  [ » هحفص 436
هک تسا  یگنس  زا  رترب  هرقن  هک  اجنیا  هشیش  زا  تسا  رترب  نادنچ  اجنآ  يهشیش  سپ  دوشیم  تسرد  گیر  گنس و  زا  هشیـش  نوچ  ینعی 

فاص نانچ  اجنآ  میس  تسا و  هدش  هتخاس  میس  زا  يرادنپ  هک  تسا  ابیز  راوتسا و  نادنچ  اجنآ  يهشیـش  ینعی  دنزاسیم 2 - هشیش  نآ  زا 
ملاع نآب  هچنآ  اب  یمـسا  يدننامه  تهابـش و  زج  تسا  اجنیا  رد  هچنآ  تسا : هتفگ  سابع  نبإ  و  تسا ، هشیـش  يرادنپ  هک  تسا  نشور  و 
دیاش - 3 26-1- نآرق . - دراد ار  ود  ره  تازاـیتما  ینعی  تسا  هرقن  زا  يهشیـش  تسا : هدـش  هـتفگ  يورنیا  زا  درادـن  رگید  تبـسانم  تـسا 

نآ دشاب  بآ  زا  هدش  مهارف  ياهزیچ  هاگیاج  كزان و  فاص و  هک  درگ  فرظ  ره  برع  نوچ  دشابن  عیام  فرظ  يهشیش  يهروراق  ینعم 
يهلمج و  تسا ، كزان  فیطل و  فاص و  درگ و  تسا  هدش  هتخاس  هرقن  زا  هک  یئاهگنت  دشاب : هکنیا  ینعم  دـیاش  سپ  دـمانیم  هروراق  ار 
باریس يهزادناب  اهگنت  جنگ  دنوشن 2 - هتـسخ  اهیقاس  هک  دناهدرک  تسرد  ار  اهگنت  نتفرگ  تسدب  هزادـناب  ینعی  - 1 : 16 اهوُرَّدَق »  » دعب

. - دوشیم تفای  اـهگنت  رد  دناهتـساوخ  دوخ  هک  هزادـنا  نآـب  ینعی  دـشاب  ناگدنـشون  دوخ  دوصقم  تسا  نکمم  تسا 3 - صخـش  ندش 
يارب دنشونیم و  نآ  زا  ّقح  نابّرقم  هک  تسا  ياهمشچ  مان  لیبجنز  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  17 اًلِیبَجنَز » اهُجاِزم  َناک   » 304-292- نآرق

-1- نآرق . - ناور اج  همه  هب  تسا و  ناـمرف  رد  - 1 يربط :  18 اًلِیبَسلَس »  » 29-1- نآرق . - دـننکیم بآب  هتخیمآ  نآ  زا  یتشهب  مدرم  رگید 
هچ زا  تسین  مولعم  سپ  ماهدـیدن  نآرق  رد  زج  ار  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  ّیبارعا  نبإ  رخف : يراج . تسا و  ناور  اـج  همهب  دـنت و  - 2 14

يزیچ تفـص  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز  و  ولگ ، زا  رذـگ  دوز  اراوگ و  هب  دـناهدرک  ینعم  نیرّـسفم  رتشیب  و  تسا . هدـش  هتفرگ  هملک 
ّیلع زا  و  تسین . نآ  رد  هحفص 437 ] لیبجنز [  يهزم  رازآ  هک  تسا  هکنیا  لیبسلس  مسا  زا  دوصقم  و  دشاب . تمالـس  لامک  رد  هک  تسا 
دیاـش یلو  تسین  تسرد  ینعم  هکنیا  هچرگا  يوـجب . یهار  ینعی  تسه  ـالیبس » لـس   » زا بیکرت  هملک  هکنیا  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع 

وبا  21 ًاروُهَط » ًابارَش  . » حلاص لمع  يهلیسوب  شهاوخ  اب  رگم  دیـسر  ناوتیمن  نآب  هچنآ  يارب  تسا  ّرـش  مسا  اّرـش  ّطبأت  دننام  هملک  هکنیا 
يدـیلپ ات  دـیوشب  تسا  ادـخ  ریغ  هچ  ره  یمدآ ز  لد  هک  یبارـش  ینعی   19-1- نآرق : - دومرف هک  تسا  لـقن  ع ]  ] قداـص ماـما  زا  حوتفلا :

نشور مدق  رارسا  راونا  عماولب  ار  هدنشون  لد  تآرم  هک  دنیوگ  دوهش  بارش  ار  نآ  ناقّقحم  ینیسح : ریسفت  دنامن . نآ  رد  يدنسپ  ّقحان -
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رد ّتیریغ  بئاوش  ّتینث و  راذـقا و  اقلطم  هک  دزاس  یفاص  نانچ  ار  وا  لاح  تقو و  دـنادرگ و  دـبا  لزا و  شوقن  سوکع  ياریذـپ  هتخاـس 
ای  || یم  یئوگ  تسین  تسا و  ماج  همه  تیب : دزاس  گنرکی  ار  مادم  ماج و  هدـینادرگ  لّدـبم  یگناگود  گنر  دـنامن و  تدـحو  عراشم 

روهط بارش  رورـس  و  « 19» روـبح کـئارا  رب  ار  رارقلا  راد  نانیـشن  مزب  ادرف  رگا  هک  تسا  هـتفگ  یفرا  ماـج  یئوـگ  تـسین  تـسا و  مادـم 
دیناشچ دنهاوخ  روهط  بارش  رورس  :و  مظن دناهداد . مامت  یبیصن  نآ  زا  ردق  هکنیا  ار  لاضفا  يهناخمخ  ناشونهداب  زورما  دیناشچ  دنهاوخ 

راربا يهلمج  نیب  مّهبر  مهاقـس  زا   86-84- یقرواپ : - مظن دناهداد . مامت  یبیـصن  نآ  زا  ردـق  هکنیا  ار  لاضفا  يهناخمخ  ناشونهداب  زورما 
راهنالا اهتحت  يرجت  ندع  تشهب  رد   || ناقـشاع  كاپ  ناج  نیمز و  رب  هیاس  وچ  نت  تسم  راچ  جـنپ و  تفه  یلازی  لامج ال  زا   || تسم 

: يروباشین هحفـص 438 ] تسم [  راجـشا  يهلمج  لاـبج و  ارحـص و  هوک و   || يادـخ  دـیحوت  ياـج  زک  ناقـشاع  ياـج  هچ  دوـخ  تسم 
یفاـص و رد  دـنکیم  نشور  ار  اـهلد  دوشیم و  هضاـفا  ناگدـنبب  ـالاب  ملاـع  زا  هک  يراونا  نوـچ  دـناهتفگ : نآرق  تاـیآ  لـیوأت  باحـصا 
فوخ و ماقمب  ار  وا  دـسرب  سک  رهب  هک  کشخ  تسا و  درـس  روفاک  نوچ  اـهنآ  زا  ياهتـسد  يورنیا  زا  تسا  فلتخم  ریثأـت  يدـنمورین و 
ره زا  دـنکیم و  ایندـب  يانتعایب  دریگ  ارف  ار  سک  ره  هک  کشخ  تسا و  مرگ  لیبجنز  نوچ  ياهتـسد  و  درادیم . نایرگ  دربیم و  ضبق 

يهتسدب لاوحا  هکنیا  يهتسد  کی  زا  یمدآ  حور  يدنوادخ  شـشخب  هضافا و  هکنیا  يهجیتن  رد  دوشیم  نادرگ  يور  تسا  ّقح  ریغ  هچ 
هدیـسر واب  هک  اهوترپ  رگید  وا  يهولج  ربارب  رد  هک  راونالا  رون  روضحب  دسریم  ات  دوریم  رگید  یماقمب  یماقم  زا  دوشیم و  لقتنم  رگید 

نینچ يارب  هک  تسا  هکنیا  تسا ، نیقیدص  لماکت  بتارم  نایاپ  تسا و  ّقح  هار  نیرفاسم  لزنم  نیرخآ  هک  دـشابیم  غورفیب  دوبان و  دوب 
تیاقس ار  ناشیا  ّقح  هک  دسریم  اهنآب  میقتسم  ضیف  تسا و  هدش  هتشادرب  نایم  زا  هطـساو  ینعی  مُهُّبَر » مُهاقَـس   » تسا هدش  هتفگ  ياهجرد 

. دش هدامآ  ناتدزم  دیدناسر و  ماجناب  دوخ  راک  ینعی  ًءازَج » مَُکل  َناک  اذه  َّنِإ   » تسا هدش  مالعا  دناهدیسر  هیاپ  نیرترب  هب  نوچ  دنکیم و 
لد ماج  رد  دهد ، بیغ  تسد  هک  تسا  بارش  نآ  بارش  درمناوج  يا  تسا : هتـشون  نایبلا  حور   1079-1047- نآرق -881-861- نآرق -

ریدملا نم  يرکـس  ناک  || و  سأک  رود  موقلا  رکـسا  و  رادـید : ار  یموق  درک و  تسم  بارـش  ار  یموق  دـنک . شون  ار  وا  فراع  و  دزیر ،
ار وا  تـفگیم : ار  ناگتــشرف  هّزعلا  ّبر  درکیم و  فاوـط  شرع  درگ  هـّللا - هـمحر  یخرک - فورعم  هـک  دــندومن  باوــخب  ار  یگرزب 

بارـش زورما  ار  هک  ره  ددرگن ، رایـشه  دـیاین  ام  رب  وا  يهدـید  ات  هدـش  تسم  اـم  رهمب  تسا  یخرک  فورعم  تفگ : هن ، دـنتفگ  دیـسانش !
وا مدرکیم  زامن  هّللا  دـبع  نب  لهـس  رـس  تشپ  بشب  تفگ : یفراع  باـتک ] نآ  زا  همجرت  . ] تسین روهط  بارـش  ار  وا  ادرف  تسین  تبحم 

زامن نوچ  هحفص 439 ]  ] 23-1- نآرق . - دکمیم يزیچ  یئوگ  هکنانچ  دنابنجیم  دوخ  ناهد  و  خلا » مُهُّبَر - مُهاقَس  َو  : » دناوخ هیآ  هکنیا 
مباین بارش  تّذل  هیآ  هکنیا  ندناوخ  ماگنهب  رگا  ادخب  دنگوس  تفگ  يدیشونیم ! يزیچ  ای  يدناوخیم  نآرق  وت  دندیـسرپ : دناسر  رخآب 

رب داهن  ّتنم  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  تسا : هتـشون  حوتفلا  وبا   23 اًلیِزنَت » َنآرُقلا  َکیَلَع  اـنلََّزن  . » مناوخیمن ار  نآ  زگره  مشونیم  هکناـنچ 
نتفرگ داـی  وا  ینعم  ندرک و  مهف  دوبن  راوـشد  اـت  داتـسرفن  راـبکی  هب  هروـس و  سپ  زا  هروـس  هیآ و  سپ  زا  هیآ  داتـسرف  قّرفم  نآرق  هکنآ 

هعیبر نب  ۀبتع  لوا  تسا  هتفگ  لتاقم  - 1 عمجم :  24 ًاروُفَک » َوأ  ًاِمثآ   » 296-264- نآرق -40-1- نآرق «. - خلا ُهَأَرقَِتل - ُهانقَرَف  ًانآُرق   » هلوقک
مهارف یهاوخ  يرـسمهب  سک  ره  میهدب و  لام  یهاوخ  هچنآ  ات  رادرب  دوخ  راک  زا  تسد  دنتفگ  ربمغیپ  هب  هک  هریغم  نب  دیلو  مّود  تسا و 
هکنیا مراذگیم  شندرگ  يور  ياپ  دناوخیم  زامن  دّـمحم  منیب  رگا  تفگ : هک  تسا  لهج  وبا  ًاروُفَک »  » زا دوصقم  تفگ : هداتق  مینک 2 -
نامرف هک  تسا  یمومع  روتسد  هکنیا   268-258- نآرق -22-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دیامنن 3 - هّجوت  وا  نخسب  هک  دمآ  نآ  يارب  هیآ 

رهظ و زامن  اًلیِـصَأ »  » تسا و حبـص  زامن  ًةَرُکب »  » يهملک زا  دوصقم  يربط :  25 خلا » َکِّبَر - َمسا  ِرُکذا  َو  . » دریذپن ار  نیدیب  راکدـب و  چـیه 
دوخ زامن  هب  بش  زا  ياهراپ  رد  نک و  دای  رصع  رهظ و  حبص و  زامن  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  مان  دّمحم  يا  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  رصع 

ّالِإ َلیَّللا  ُِمق   » تسا نآرق  رد  هکنانچ  يوگب  حیبست  ار  وا  بش  رتشیب  رد  هک  تسا  هکنیا  اًلیِوَط » اًلَیل  ُهحِّبَس   » زا دوصقم  و  نک . هدجس  وا  يارب 
دناوخ لّمّزم  يهروس  زا  تسا و  هدوب  بجاو  روتسد  نیلّوا  خلا » ِلیَّللا - َنِم  َو  : » تفگ دیز  نبإ  و  ِهیَلَع » دِز  َوأ  اًلِیلَق  ُهنِم  صُقنا  َِوأ  ُهَفِصن  اًلِیلَق 

ّبحتسم يزیخبش  هک  ََکل » ًۀَِلفان  ِِهب  دَّجَهَتَف   » دش هتفگ  دش و  هتشادرب  مدرم  ربمغیپ و  زا  هفیظو  هکنیا  تفگ  و  َرَّسَیَت » ام  اُؤَرقاَف   » تیآ رخآ  ات 
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- نآرق -637-613- نآرق -528-509- نآرق -489-403- نآرق -320-293- نآرق -103-93- نآرق -74-65- نآرق -26-1- نآرق . - دـــش
: دناهتفگ یضعب  تسا و  بش  رد  یّبحتـسم  زامن  اًلیِوَط » اًلَیل  ُهحِّبَـس   » و تسا . ءاشع  برغم و  زامن  ِلیَّللا » َنِم   » زا دوصقم  فشک :  737-704

فـالتخا هیآ  هکنیا  زا  دوـصقم  رد  رخف : تقو . همهب  تـسا  دـنوادخ  هحفـص 440 ]  ] 89-62- نآرق -34-17- نآرق  - داـی يهمادا  دوصقم 
هّللا یّلـص  ربمغیپ  رب  لّوا  دناهتفگ : یـضعب  هک  تسا  هلفان  زامن  خلا » ُهحِّبَـس -  » رخآ يهلمج  تسا و  هناگ  جنپ - ياهزامن  دوصقم  - 1 تسا :

بجاو تسا و  هدیسر  روتسد  بابحتـسا  لفن و  روطب  لّوا  زا  دناهتفگ  یـضعب  دش و  بابحتـسا  لفنب و  لیدبت  دعب  دوب و  بجاو  هلآ  هیلع و 
دوب ادخ  دایب  نابز  لد و  اب  زور  بشب و  دشاب و  نابزب  نتفگ  لدب و  نامیا  هک  تسا  حیبست  خـلا » َمسا - ِرُکذا  َو   » زا دوصقم  تسا 2 - هدوبن 

زج يرـشب  لوقع  نوچ  هک  تسا  فـیطل  یتراـشا  هیآ  هکنیا  رد  و  اًلیِـصَأ » َو  ًةَرُکب  ُهوُحِّبَـس  َو  ًارِیثَـک  ًارکِذ  َهّللا  اوُرُکذا   » تسا هتفگ  هکناـنچ 
رُکذا  » تسا هدش  هتفگ  رگید  ياج  رد  تسا و  مان  كرد  هک  َکِّبَر » َمسا  ِرُکذا   » تسا هدش  هتفگ  دنکیمن  كرد  يزیچ  تافـص  ءامـسا و 

رد يهشیدـنا  دـیآ و  نابزب  ّقح  مان  هک  دـنکیم  مولعم  سپ  شاب  ّقح  دایب  دوخ  اب  ینعی  تسا  تافـص  ماقمب  هراشا  هک  َکِـسفَن » ِیف  َکَّبَر 
-715-692- نآرق -574-505- نآرق -376-360- نآرق -114-104- نآرق . - تـسین یــسرتسد  ار  یمدآ  هـکنیا  زج  لدــب و  یگنوــگچ 
26-9- نآرق . - دنتـسه لفاغ  نآ  زا  مدرم  هکنیا  هک  شاب  تدابع  رد  ار  بش  زا  زارد  يهراپ  ینعی  اًلیِوَط » اًـلَیل  : » يواـطنط  802-772- نآرق

هتفگ مُهَءارَو »  » تهج هسب  مهماّدق . تفگیم : دیاب  دیآیم و  ولج  زا  هک  تسا  زیخاتـسر  زور  دوصقم  هکنیا  اب  رخف :  27 مُهَءارَو » َنوُرَذَی  »
-2 138-126- نآرق -24-1- نآرق . - دناهتخادنا رس  تشپ  ار  نآ  هک  تسا  هکنیا  لثم  سپ  دنرادن  زیخاتسرب  یهّجوت  نوچ  تسا 1 - هدش 
دـننکیم و اـهر  دوخ  تشپ  سپ  ار  نیگنـس  زور  تحلـصم  و  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  هدـشن  هدروآ  هلمج  رد  تحلـصم  ریخ و  يهملک 
َو  » 161-159- یقرواپ -158-130- نآرق «. - 20 «» ُمَّنَهَج مِِهئارَو  نِم   » لثم تسا  هدش  لامعتـسا  ماّدـق  ینعمب  ءارو »  » هملک دنرادن 3 - هّجوت 
هک تساوخ  دیهاوخ  امش  هاگنآ  دیوش  راچان  دنک و  تسار  هارب  روبجم  ار  امش  هک  دهاوخب  ادخ  رگا  ینعی  - 1 عمجم :  30 خلا » َنُؤاشَت - ام 

تسا و هحفص 441 ]  ] 17-1- نآرق  - يرایتخا راک  رب  دزم  نوچ  درادن  دوس  تسار  هار  رابجا  تلاح  هکنیا  اب  یلو  دیریگ  شیپ  تسار  هار 
دیورب تسار  هارب  دیهاوخب  امـش  هچنآ  ینعی  دیربیمن 2 - هجیتن  تسین و  امـشب  طوبرم  دـینکب  يراک  دـیهاوخب  رابجاب  هک  تروص  نآ  رد 

ام و  قربتـسا ، رـضخ ، مهیلاـع ، اورّدـق  ریراوق ، لسالـس ، تسا : تئارق  فـالتخا  دـنچ  هروـس  هکنیا  رد  و  دـهاوخیم . ار  نآ  مه  ادـخ  هّتبلا 
لّوا تیآ  - 1 ام : نخـس  دـنکیمن . توافت  هجیتن  تسا و  ظّفلت  فـالتخا  ءامـسا  بارعا  تاـکرح و  لاـعفا و  ياههغیـص  رد  هک  نوءاـشی ،
ّداوم نوگانوگ و  ياـهتروصب  رتولج  لـحارم  رد  یمدآ  تشذـگ و  يراـگزور  هک  تسا  هدـش  هتفگ  بلطم  دـنچ  لابندـب  ِهِیلَتبَن »  » يهلمج

هچ يارب  لّوحت  هکنیا  سپ  دـمآ  رد  یمدآ  تروص  هب  کیدزن  ّداوم  تروصب  سپ  نا  و ز  دوبن ، یناسنا  ماـن  لـباق  یلو  دـمآ  رد  روجبروج 
هدش هتفگ  ِهِیلَتبَن »  » هک هجیتن  رکذ  دعب  تالّوحت و  يروآدای  بیترت  هکنیا  دیاش  تسا ! هدیسر  اجکب  وا  يدوجو  هجرد  نیرخآ  تسا و  هدوب 

اهیراتفرگب و شیامزآ  ّتیلباق  وا  يرادیدپ  يهیاپ  نیرخآ  تسا و  تادوجوم  رگید  ریغ  ناسنا  هک  دشاب  بلطم  هکنیا  ندـنامهف  يارب  تسا 
و دیآ ، رب  هتسیاش  روطب  اهنآ  يهمه  يهدهع  زا  دشاب و  هتـشاد  تمواقم  یعامتجا  یناسفن و  ّصاوخ  رد  هک  تسا  یگدنز  ياهدمآ  شیپ -
مهف و درخ و  هک  تسا  لد  یئاونـش  یئانیب و  دوصقم  و  خـلا » ًاعیِمَـس - ُهاـنلَعَجَف   » تسا هدـش  هتفگ  رخآ  رد  هک  تسا  هدوب  يورنیا  زا  دـیاش 

شیامزآ دناوتب  ات  دشاب  وا  یلد  رادیب  هک  میدرک  مهارف  زین  ار  شیامزآ  يهلیـسو  نیرخآ  سپ  میتشون  همجرت  رد  هکنانچ  دـشاب  لد  یئانیب 
التبا هکنیا  رگید  طرـش  دیاش  خلا » ُهانیَدَه - ّانِإ   » مّوس تیآ  - 2 807-785- نآرق -427-414- نآرق -47-34- نآرق . - دهد یتسردب  دوخ 

وا اب  رایتخا  سپ  نآ  زا  دـش ، مهارف  وا  راک  هار  هک  دوب  ام  اب  اجنیا  ات  میدرک و  زین  یئامنهار  لد  یئاونـش  یئانیب و  اـب  هک  دـشاب  شیاـمزآ  و 
راک دایز  مک و  دعبب  نآ  زا  دش و  هتـسب  رذع  هار  دـش و  هدامآ  لماکت  يرایتخا  يرایتخا و  ریغ  لئاسو  سپ  دـشاب  روفک  ای  رکاش  هک  تسا 

هحفص  ] 62-21- نآرق  - هکنیا اب  دـیاش  خـلا » َنآرُقلا - َکیَلَع  اـنلََّزن  ُنَحن  اـّنِإ   » ود تسیب و  تیآ  - 3 33-16- نآرق . - تسا وا  دوخ  اـب  وا 
ناهد نتـسب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  لد  شمارآ  يارب  نحن  ّانا و  يهلیـسوب  تسا  هدـش  هتفگ  نامدوخ  اـم  هک  دـیکأت  [ 442
تایآ سب و  تسا و  ّقح  هارب  ّقح  يوس  زا  طقف  تسین  یئاج  زا  یـسک و  زا  میداتـسرف و  صوصخم  شورب  ار  نآ  اـم  هک  دـشاب  نایوگدـب 
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يور چـیه  هب  هک  نارفاـک  ربارب  رد  تداـبع  يهفیظو  ماـجنا  نآ  لابندـب  تسا و  ربـص  هب  رما  نوـچ  تسا  ینعم  هـکنیا  يهناـشن  مـه  لاـبند 
يهلمج تیآ 25  - 4 دننکیم . يراددوخ  دنتسین و  میلـست  تدابع ، ّقحب و  هّجوت  مد  دنچ  يارب  دنتـسین و  رذگ  دوز  یگدنز  زا  رادربتـسد 

مه بش  زا  ياهراپ  دنک و  ادـخ  دای  نیـسپ  دادـمابب و  تسا  هدیـسر  روتـسد  ربمغیپ  هب  نوچ  هک  دـشاب  ینعم  نیاب  دـیاش  اًلیِوَط » اًلَیل  ُهحِّبَـس  »
هن رگ  دشاب و  زورب  حیبست  زا  هدجـس و  تّدـم  زا  رتزارد  دـیاب  بش  رد  حـیبست  هک  تسا  هدـش  هتفگ  روتـسد  هکنیا  لابند  رد  دـنک  هدـجس 

« اًلِیلَق ّالِإ  َلـیَّللا  ُِمق   » دـننام ار  هیآ  هکنیا  هک  میدرک  لـقن  يربط  زا  هکناـنچ  و  تسا ، هزادـنا  هچ  هک  تسا  مولعماـن  بش  رد  ینـالوط  حـیبست 
فصن و ای  دشاب و  زامن  رد  دیاب  ار  بش  یقاب  بش  زا  یکدنا  زجب  هک  تسا  هدـش  مولعم  هیآ  نآ  رد  نوچ  دـشابن  تسرد  دـیاش  دناهتـسناد 

طقف ماش  حبـص و  يارب  رتولج  هدـش و  هتفگ  بش  زا  ياهراپ  هدجـس  يارب  ولج  رد  هکنیا  اب  تسا  هدـش  هتفگ  اًـلیِوَط »  » یّلک روطب  اـجنیا  رد 
هکنیا تسا  رـصتخم  ود  نآ  نوچ  هکنیا  رب  دـشاب  هنیرق  اهنیا  تسا  نکمم  سپ  تسا ، هدـشن  نّیعم  تّدـم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ندرک  رکذ 

- َنُؤاشَت ام  َو   » يهلمج تیآ 30  - 5 645-635- نآرق -466-434- نآرق -48-21- نآرق . - یشاب راک  هکنیا  رد  یتّدم  هک  دشاب  زارد  کی 
هک مدرم  نید  رفکب و  تسا  ّقـح  يهدارا  طاـبترا  يارب  هن  هلمج  هکنیا  هـک  دـیمهف  ناوـتیم  دـعب  ياـههلمج  وـلج و  تاـیآ  رهاـظ  زا  خـلا »
هک یهگآ  حیبست و  هدجس و  رکذب و  روتسد  روفک و  مثآ و  يربنامرف  زا  ربمغیپ  يریگولج  لابندب  هکلب  میدرک  لقن  دناهتـشون و  نیرّـسفم 
وا هچنآ  دهاوخب و  ادـخ  رگم  دـنناسر  یبیـسآ  دـنهاوخب و  يدـب  دـنناوتن  روفک  مثآ و  هک  تسا  هدـش  مالعا  تسا  نایوج  ّقح  ربهر  نآرق 
 - رایتخاب سپ  دهدیمن  اهنآب  متس  لاجم  تسا و  هدرک  ایهم  كاندرد  رازآ  ناراکمتس  يارب  تسا و  يراکتسرد  یئاناد و  دنکب  دهاوخب و 

دوصقم تفگ : ناوـتب  دـیاش  ُءاـشَی » نَم   » يهلمج رخآ  تیآ  رد  - 6 دـننکب . دـنهاوخب  هچنآ  هک  تسین  اهنآ  هحفـص 443 ]  ] 37-21- نآرق
تمحرب ادخ  دشاب : نینچ  ینعم  و  ُلِخدـُی »  » يارب دـشاب  لوعفم  و  خـلا » َذَـخَّتا - َءاش  نَمَف   » تسا هدـش  هتفگ  ولج  تیآ  رد  هک  دـشاب  نامه 

هار هک  رگید  يهتـسد  يارب  سپ  تسا  هدـش  هتفگ  رازآ  راکمتـس  يارب  نوچ  دریگ . شیپ  ّقح  هار  دـهاوخب  هک  ار  نآ  دـنکیم  لخاد  دوخ 
180-170- نآرق -137-116- نآرق -40-27- نآرق . - تسا هدش  هداد  تمحر  دیون  دناهتفرگ  شیپ  ّقح 

تالسرم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   77 - 

ات 50] تایآ 1  [: 77  ] تسرملا هروس  ]

-1- نآرق [ - 4  ] ًاقرَف ِتاقِرافلاَف  [ 3  ] ًارشَن ِتارِشاّنلا  َو  [ 2  ] ًافصَع ِتافِصاعلاَف  [ 1  ] ًافرُع ِتالَسرُملا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َو  146-1- نآرق [ - 9  ] تَجُِرف ُءاـمَّسلا  اَذِإ  َو  [ 8  ] تَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف  [ 7  ] ٌِعقاَول َنوُدَعُوت  امَّنِإ  [ 6  ] ًارُذن َوأ  ًارذُع  [ 5  ] ًارکِذ ِتایِقلُملاَف   103
160-1- نآرق [ - 14  ] ِلصَفلا ُموَی  ام  َكاردَأ  ام  َو  [ 13  ] ِلصَفلا ِموَِیل  [ 12  ] تَلِّجُأ ٍموَی  ِّيَِأل  [ 11  ] تَتِّقُأ ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو  [ 10  ] تَفُِسن ُلابِجلا  اَذِإ 
[19  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 18  ] َنیِمِرجُملِاب ُلَعفَن  َِکلذَک  [ 17  ] َنیِرِخآلا ُمُهُِعبُتن  َُّمث  [ 16  ] َنِیلَّوَألا ِِکلُهن  َمل  َأ  [ 15  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو 

ٌلیَو [ 23  ] َنوُرِداقلا َمِعنَف  انرَدَـقَف  [ 22  ] ٍمُولعَم ٍرَدَـق  یلِإ  [ 21  ] ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ُهاـنلَعَجَف  [ 20  ] ٍنیِهَم ٍءاـم  نِم  مُکُقلَخن  مـَل  َأ   189-1- نآرق -
ًءام مُکانیَقسَأ  َو  ٍتاِخماش  َیِساوَر  اهِیف  انلَعَج  َو  [ 26  ] ًاتاومَأ َو  ًءایحَأ  [ 25  ] ًاتافِک َضرَألا  ِلَعَجن  َمل  َأ   185-1- نآرق [ - 24  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی 

ال [ 30  ] ٍبَعُـش ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  اوُِقلَطنا   226-1- نآرق [ - 29  ] َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُمتنُک  ام  یلِإ  اوُِقلَطنا  [ 28  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 27  ] ًاتاُرف
اذه  208-1- نآرق [ - 34  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 33  ] ٌرفُص ٌَتلامِج  ُهَّنَأَک  [ 32  ] ِرصَقلاَک ٍرَرَِشب  یِمَرت  اهَّنِإ  [ 31  ] ِبَهَّللا َنِم  ِینُغی  َو ال  ٍلِیلَظ 
مَُکل َناک  نِإَف  [ 38  ] َنِیلَّوَألا َو  مُکانعَمَج  ِلصَفلا  ُموَی  اذه  [ 37  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 36  ] َنوُرِذَتعَیَف مَُهل  ُنَذُؤی  َو ال  [ 35  ] َنوُقِطنَی ُموَی ال 
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َو اُولُک  [ 42  ] َنوُهَتـشَی اّمِم  َهِکاوَف  َو  [ 41  ] ٍنوـُیُع َو  ٍلـالِظ  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِإ  [ 40  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍذـِئَموَی  ٌلیَو   209-1- نآرق [ - 39  ] ِنوُدیِکَف ٌدیَک 
ًالِیلَق اوُعَّتَمَت  َو  اوـُلُک  [ 45  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍذـِئَموَی  ٌلیَو   225-1- نآرق [ - 44  ] َنِینِـسحُملا يِزَجن  َِکلذَک  ّانِإ  [ 43  ] َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرـشا 
ِّيَِأبَف  226-1- نآرق [ - 49  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 48  ] َنوُعَکرَی اوُعَکرا ال  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  [ 47  ] َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو  [ 46  ] َنُومِرُجم مُکَّنِإ 
دوخب دش ، هنهک  دش ، دوبان  شرون  دش و  کیرات  هراتـس  تَسِمُط » : » تاغل ینعم  هحفص 444 ]  ] 45-1- نآرق [ - 50  ] َنُونِمُؤی ُهَدَعب  ٍثیِدَح 

هب هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  96-87- نآرق -23-13- نآرق . - دوشیم هتـسویپ  رگدکیب  مهارف و  يزیچ  هک  یئاج  ًاتافِک » . » دش ناشنیب 
دنرتسگب یندرتسگ  هک  ناگدیرفآ  هب  تخس 3 و  دنت و  ياهداب  نآ  هب  هوبنا 2 و  هداتسرف  ناگتشرف  هب  دنگوس  نانمؤم 1  هب  نابرهم  ناگمه 

دننک امش  يهدعو  هچنآ  هک  یمیب 6  ياهناهب و  دـنهدیم  دایب  هک  نانآ  هب  دـنگوس  زین  دننک 5 و  ادج  مه  یندـش ز  ادـج  هک  اهنآ  مه  4 و 
دوخ تقوب  ّقح  ناگداتسرف  دندنک 10 و  ياج  ار ز  اههوک  دیسر 9 و  هنخر  نامسآب  دندش 8 و  کیرات  ناگراتس  نوچ  سپ  دوب 7  یندش 

تسا يزور  هچ  هک  یناد  هچ  وت  دّمحم  يا  دوب 13  ادج  تسردان  تسرد ز  هک  زور  نآب   12 دسر ! ارف - همهنیا  زور  هچب  ایآ  دندیسر 11 
. ] میتسرف ناینیـسپ  ناشلابندب  سپ  نیز  هّتبلا  16 و  میدرک ! دوبان  ناینیشیپ  رگم  هن  دنرمـش 15  غورد  ّقح  هک  نانآب  ياو  زور  نآب   14 نآ !

زیچاـن بآ  ار ز  امـش  رگم  هن  نارامــش 19  غورد  ّقـح  رب  زور  نآ  رد  ياو  يا  میهد 18  نینچ  ناراکمتـس  يازـس  ام  هک   17 هحفص 445 ]
سپ ام 23  مینک  هزادـناب  بوخ  هچ  میدرک 22 و  ناتتـسرد  هزادناب  سپ   21 میداهن ! مارآ  یئاجب  نآ  دیـسر  رـس  ماگنهب  ات  میدیرفآ 20 و 

میدیرفاین و نآ  رد  نامسآب  رس  ياههوک  25 و  میدرکن ! ناتهاگیاج  نیمز  یگدرم 26  یگدنزب و  رگم  نارادنپ 24  غورد  رب  زور  نآب  ياو 
ناور دیتشادنپ 29  غورد  هک  دیور  يوس  نامهب  ناشدـنیوگ ] هک   ] نارادـنپ 28 غورد  رب  زور  نآب  ياو   27 میدرکن ! ناتریـس  اراوگ  بآ  ز 
هلعش دوخ ] نایم  زا  دود  هکنیا   ] شتآ 31 و يهنابز  زا  ریگولج  هن  دشاب و  کنخ  هیاس  نوچ  هن  هک   30 دود ] زا   ] هخاش هس  ياهیاسب  دیوش 
نخس زور  نآ  هچ  دنرمش 34  غورد  ّقح  هک  یمدرم  رب  زور  نآب  ياو  دننارتش 33  گنر  درز  دنرادنپ  هک  دنارپ 32  نورب  یخاک  يهزادناب 

تسا و يرواد  زور  نآ  هـک  نارادـنپ 37  غورد  رب  زور  نآب  ياو  دنرآ 36  هناهب  دـنهاوخ و  شزوپ  هک  ناشدـنراذگن  تفگ 35 و  دنناوتن 
دینک نم  اب  دیناوت  ياهلیح  دیراد و  ياهراچ  رگا  سپ  مینک 38  مهارف  ياج  کیب  ناگتشذگ  رد  امـش و  هچ  تسرد  ان - زا  تسرد  یئادج 

و  ] دنهاوخ 42 هک  هویم  روجنآ  ره  اب  دنوب 41  اههمشچ  بل  اههیاس و  رد  ناراکزیهرپ  هتبلا  یلو  رادنپ 40  غورد  مدرم  رب  زور  نآب  ياو   39
ّقح رب  ياو  زور  نآـب  یلو  میهد 44  نینچ  شاداپ  ار  ناراکوکن  اـم  هک  هّتبلا  داب 43  ناتاراوگ  ناتدزم  هک  دیـشونب  دیروخب و  ناشدنیوگ ]

غورد ّقح  هک  نانآ  رب  زور  نآب  ياو  دیراکهانگ 46  هک  دیـشاب  دنمهرهب  یگدنز  یکدنا ز  دیروخب و  ناشدنیوگ ] هک   ] نارامش 45 غورد 
[ نانیا رگم   ] نارادـنپ 49 غورد  رب  زور  نآب  ياو  يا  دننز 48  زابرـس  دیـشاب  ربنامرف  نتورف و  دینک و  زامن  دنیوگ : نانآب  نوچ  دنرادنپ 47 

هاجنپ دناهدیمان و  زین  فرعلا  هروس  ار  هروس  هکنیا  فشک : نیرّسفم : نخس  دنورگب ! راتفگ  هچب  دنریذپ 50 و  ینخس  هنوگچ  نآرق  زا  سپ 
تفالخ راگزور  رد  دـش  لزان  هنیدـمب  اوُعَکرا » ُمَُهل  َلِیق  اذِإ   » تیآ کـی  ساـبع  نبإ  يهتفگب  رگم  تسا  هدـش  لزاـن  هّکمب  هک  تسا  تیآ 

ار نآرق  تالکشم  نوچ  دیسرپ ، وا  زا  ار  تالـسرم  تایراذ و  يهروس  هحفص 446 ]  ] 182-152- نآرق  - غیبص ماـن  هب  یقارع  يدرم  رمع 
هکنیا متـشکیم . ار  وت  يدوب  هدیـشارت  دوخ  رـس  رگا  تفگ : دز و  هناـیزات  ار  وا  رمع  يورنیا  زا  دـننامب  نآ  ینعم  رد  اـت  دیـسرپیم  مدرم  زا 
یمدرم قـیلّحتلا » مهامیـس   » هدرک یفّرعم  نینچ  ار  اـهنآ  ترـضح  نآ  دوـب و  هدینـش  جراوـخ  تفـص  ربـمغیپ  زا  هک  دوـب  نآ  زا  رمع  نخس 
نآرقب ینیبدب  يهناشن  تایآ  هکنیا  زا  شـسرپ  هک  دوب  هکنیا  رمع  دوصقم  و  دنـشارتیم . رـس  نایم  يوم  هک  هناشن  نیاب  دنوش  ادیپ  جراوخ 

قارع ریما  يرعـشا  ياسوم  وباب  وا  دوش . هتـشک  دـیاب  تسا و  نیدیب  يدرم  هک  دـشیم  مولعم  تشادیم  مه  جراوخ  يهناـشن  رگا  تسا و 
هتفگ یبعش  و  تفریذپ . ار  نآ  رمع  درک و  هبوت  دروآ و  رذع  لاس  کی  زا  سپ  درم  نآ  دینکم . ترشاعم  غیبص  اب  لاس  کی  تّدم  تشون :

ناـمه تسیرگن و  غیبـص  هب  رمع  هک  مرگنیم  مشچ  نآـب  دـننکیم  لالدتـسا  ثحب و  ینید  دـیاقع  رد  هک  ار  اـهنآ  نیمّلکتم و  نم  تـسا :
حلاص وبا  دزویم 2 - یپردیپ  هک  اهداب  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  دوعسم  نبإ  - 1 يربط :  1 ًافرُع » ِتالَسرُملا  َو  . » مراد اهنیا  هراب  رد  ار  هدیقع 
ینعی  25-1- نآرق : - دناهتفگ یضعب  دنوشیم 3 - هداتـسرف  يدـنوادخ  یهن  رما و  فورعم و  ياهزیچ  يارب  هک  هکئالم  ینعی  تسا : هتفگ 
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رتهب و  دندروآ . يور  یسک  يوسب  ناوارف  هوبنا و  ینعی  دحاو » فرع  نالف  یلا  ساّنلا   » دیوگیم برع  بسا و  لای  دننام  هوبنا  ناگداتـسرف 
3 ِتارِـشاّنلا » َو  . » نایمدآ زا  ای  داب  ای  دـشاب  هتـشرف  هاوخ  دـشاب  یپردیپ  داـیز و  هک  تسا  ياهداتـسرف  رهب  دـنگوس  میئوگب  هک  تسا  هکنیا 

هایگ هک  اهناراب  دنیاشگیم 3 - دنوادخ  يوس  زا  اهباتک  هک  یناگتـشرف  ناراب 2 - يارب  دـنک  هدـنکارپ  ار  اهربا  هک  اهداب  ینعی  - 1 عمجم :
تسا نآرق  دوصقم  دننکیم 2 - ادج  لطاب  ّقح و  نایم  هک  ناگتشرف  ینعی  - 1 يربط :  4 ِتاقِرافلاَف »  » 18-1- نآرق . - دنیاشگیم وس  همهب 

هحفـص 447] رد [  تسا و  هدـش  فـطع  ءاـفب  مّود  يهلمج  هس  لّوا و  يهلمج  ود  رد  رخف :  16-1- نآرق . - دنکیم ادـج  لطاب  زا  ّقح  هک 
تالسرم و زا  دوصقم  تسا  نکمم  سپ   90-72- نآرق «. - ِتارِشاّنلا َو   » تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  هدش  هدروآ  واو »  » هتسد ود  هکنیا  نایم 

لصو ءاف  يهلیسوب  هک  اهنآ  نوچ  دشاب  نآرق  دوصقم  نآ  زا  دعب  تارـشان و  مّود  يهتـسد  دنـشاب و  باذع  تمحر و  يهکئالم  تافـصاع 
لّوا زا  ریغ  یمّود  هک  دـنکیم  مولعم  تسا  هتـسد  ود  نایم  لصاف  هک  واو  دـنهدیم و  ماجنا  یپردیپ  یئاهراک  هک  دناهتـسد  کی  دـناهدش 

هّمـض و اب  هک  تسا  تئارق  فـالتخا  هملک  ود  ره  لاذ  رد  عمجم :  6 ًارُذن » َوأ  ًارذُع  . » دـننکیم رگید  راک  دـنرگید و  یناسک  اهنآ  تسا و 
نـالوسر ینعی   12-1- نآرق . - دـناهدناوخ ءاـت  دـیدشت  فیفخت و  لّوا  رد  واو  اـب  فـشک :  11 تَـتِّقُأ »  » 20-1- نآرق . - دـناهدناوخ نوکس 

هک نّیعم  ياهتقو  رد  نالوسر  ینعی  دناهتفگ : و  دـنهد . اهتّلم  ياهیتشز  رب  تداهـش  ات  دـشاب  تمایق  زور  هک  مولعم  تقو  يارب  دـنوش  مهارف 
لامتحا هس  نآ  رد  تسا و  هدش  رارکت  هروس  هکنیا  رد  تبون  هد  هیآ  هکنیا  فشک :  15 خلا » ٍِذئَموَی - ٌلیَو  . » دنوشیم هداتسرف  دنادیم  ادخ 

مـسرب مه  نآرق  سپ  دـنک  هاـتوک  زجوـم و  دراد  مسر  هکناـنچ  دـنک  لّـصفم  دـنک و  رارکت  ار  یبـلطم  دراد  مـسر  برع  نوـچ  - 1 تسا :
نامگ دوبیمن  رگا  تسا و  هدـش  ابیز  تسا  هدـمآ  یتیآ  لابندـب  تایآ  هکنیا  زا  کـی  ره  نوچ  تسا 2 - هتفگ  نخـس  ناشيارب  ناشدوخ 
کی زا  تسا  رتکیدزن  دـشاب  نارفاک  میب  هک  فدـهب  رارکت  هکنیا  رگید 3 - یـضعب  يارب  هن  تسا و  یـضعب  يارب  نداد  میب  هکنیا  تفریم 

اب تیآ 17  مهعبتن  رد  دـناهدناوخ و  لاد  دـیدشت  فیفخت و  اـب  عمجم :  23 انرَدَقَف »  » 18-1- نآرق . - دـنازرلیم ار  اهلد  رتشیب  نتفگ و  راـب 
تسا هاگشیاسآ  هناخ و  اههدنز  يارب  نیمز  يور  ینعی  عمجم :  26 ًاتاومَأ » َو  ًءایحَأ  ًاتافِک 25  َضرَألا   » 12-1- نآرق . - دناهدناوخ نیع  مزج 

-1- نآرق  - ینعی دناهتفگ : یضعب  و  دنکیم . ناشهتسویپ  مهب  تسا و  رادهاگن  نیمز  لد  اههدرم  يارب  دراد و  هتسویپ  رگدکیب  ار  اهنآ  هک 
: عمجم  30 اوُِقلَطنا » . » دـیوریم اههایگ  نآ  رد  هک  هدـنز  یـضعب  هاـیگیب و  ینعی  هدرم  یـضعب  میدرک  فرظ  ار  نیمز  هحفـص 448 ]  ] 42

دشاب رما  یلّوا  دننامب  هک  دناهدناوخ  رسک  اب  و  يوسب ، دنتفر  ینعی  دشاب  ربخ  یـضام و  ات  تسا  هدش  هدناوخ  مال  حتف  اب  مّود  يهلمج  هکنیا 
ار شتآ  تسا و  شتآ  ناـشياپ  ود  ریز  زا  ـالاب و  زا  ینعی  - 1 رخف :  30 ِثالَث » ِيذ  ٍّلِظ   » 13-1- نآرق . - ناشلمع يهجیتن  نداد  ناـشن  و 
- ارـس ینعی  اُهقِدارُـس » مِِهب  َطاحَأ   » لثم تسا  دود  دوصقم  - 2 ٌلَلُظ » مِِهتَحت  نِم  َو  ِراّنلا  َنِم  ٌلَلُظ  مِِهقوَف  نِم   » لـثم تسا  زاـجم  ندـیمان  دود 
تسار و زا  یکی  رـس و  يالاب  زا  تمـسق  کی  دـیآرب و  شتآ  زا  هک  تسا  دود  ینعمب  راـّنلا » قدارـس   » تفرگ و ارف  ار  اـهنآ  شتآ  يهدرپ 

تـسا مشخ  زا  دنکیم  ناسنا  هک  اهیدـب  نوچ  -218-244 و  نآرق -191-127- نآرق -22-1- نآرق . - دریگیم ار  یمدآ  پـچ  زا  يرگید 
ياج وا  زغم  رس و  رد  هک  تسا  یتریس  وید  ياههشیدنا  زا  تسا و  وا  پچ  يوس  رد  هک  تسا  اههتساوخ  زا  و  تسا ، وا  تسار  يوس  زا  هک 

یمدآ ياهراک  میئوگب  تسا  نکمم  و  دوشیم . شریگ  ارف  دنشاب  وا  يراکدب  ياههمـشچ  رـس  هک  وا  بناج  هس  زا  دود  هریت  هس  سپ  دراد 
اجنآ زا  ینشور  یگزیکاپ و  یکاپ و  ملاوعب  شدرگ  زا  دنوشیم  یمدآ  حور  ریگولج  هک  تسا  مهو  لایخ و  ّسح و  يهبترم  هس  زا  هدیدپ 
تسا دود  يدایز  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  دنروآیم 3 - رابب  يدود  دوخ  زا  دنراد و  صوصخم  یگریت  بتارم  هکنیا  زا  کی  ره  سپ  نتفرگ 

هیاس - 1 تسا : هدش  هداد  ناشن  نآ  يهلابند  رد  هک  تسا  نامه  دود  ندوب  هخاش  هس  دیاش  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دوشیم 4 - بعشنم  هک 
« ٍموُمحَی نِم  ٍّلِظ   » هک ناخد  نآ  زا  ادرف  هک  دهاوخ  هک  ره  ینیـسح : ریـسفت  دنکفایم . هرارـش  تسین 3 - یغاد  هلعـش و  ریگولج  درادن 2 -
 ] 84-61- نآرق : - مظن تشذگ . دیابب  یعبـس  یمیهب و  تفـص  یگریت  زا  هدش  کّسمتم  لقع  رونب  زورما  ددرگ  نمیا  تسا  نادـب  تراشا 

يوه  || نوریب  لقع  دور  دیآ  رد  نوچ  بضغ  ددرگ  هریت  لد  مشچ  نآ  دود  زا  هک   || نک  رذح  توهش  مشخ و  یکیرات  ز  هحفص 449 ]
برع نوچ  -1-21 و  نآرق . - دربیم يوس  رهب  شتآ  زا  هک  تسا  نآ  ررش  عمجم :  32 ِرصَقلاَک » ٍرَرَِشب   » ددرگ هریخ  ناج  هریچ  دوش  نوچ 
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حتفب رـصق »  » دـشاب و نآب  هیبشت  دوصقم  تسا  نکمم  دـنیوگیم و  رـصق  زین  ار  گرزب  تخرد  ياههشیر  و  دـنکیم . خاـکب  هیبشت  ار  رتش 
18-1- نآرق . - دـناهدرک ینعم  زین  سم  ياههراپ  یتشک و  تفلک  نامـسیر  نارتش و  ینعی  يربط :  33 ٌرفُص » ٌَتلامِج  . » دناهدناوخ زین  داص 

يورنیا زا  دوشیم  هدـید  نآ  رد  يدرز  هایـس  رتش  نوچ  دـناهدناوخ و  زین  میج  رـسک  ّمض و  اـب  تـالامج »  » ملاـس ّثنؤم  عمج  تروصب  ع :
تسا درز  شتآ  گنر  نوچ  تسا : هتفگ  یئاّبج  و  دمانیم . ءارفـص  ار  هایـس  رتش  تهج  هکنیا  زا  برع  تسا و  هدش  هتفگ  ٌرفُـص »  » يهملک

هتفگ رگید  دایز  تایآ  رد  نوچ  يربط :  35 َنوُقِطنَی » ُموَی ال   » 309-307- یقرواپ -152-145- نآرق «. - 21» تسا هدش  هدروآ  هملک  هکنیا 
هکنیا رد  سپ  نآ  دننام  رب و  نوریب  شتآ  ار ز  ام  ادخ  يا  ینعی  اهنِم » انجِرخَأ   » لثم دنیوگیم  نخـس  زور  نآب  ناراکهانگ  هک  تسا  هدـش 

هلمج هکنیا  تسا  دّدعتم  شـسرپ  يراتفرگ و  ياهاج  اهتعاس و  هک  تسا  هکنیا  يارب  دنیوگیمن  نخـس  زور  نآب  تسا  هدـش  هتفگ  هک  هیآ 
-24-1- نآرق . - تفگ دـنناوتن  نخـس  دـنراد  صوصخم  يراتفرگ  هک  زور  نآ  ياـهتعاس  زا  یکی  رد  هک  تسا  اهتمـسق  نآ  زا  یکی  يارب 

ینعی دننکیم  یگدنز  نارودب  مدرم  هک  ریوزت  هلیح و  نآب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رخف :  39 خلا » ٌدیَک - مَُکل  َناک  نِإَف   » 139-123- نآرق
دوشن ّدر  يادخ  باذع  هلیح  رکمب و  مظن : ینیسح : ریسفت  هحفص 450 ]  ] 27-1- نآرق . - دیروایب دیراد  رایتخا  رد  مه  زورما  اهنآ  زا  رگا 

ال  » يروخ فیح  هک  وشم  لفاغ  هلماعم  هکنیا  زا   || ناهج  ود  ره  کلم  هآ  کـیب  دـیرخ  ناوت  يرحـس  يهلاـن  صـالخا و  دـیاب و  زاـین  ||  
یـضعب دناهدرکن و  یگدنز  رد  نوچ  دنناوتن  دـیناوخب  زامن  ناشدـنیوگ  نوچ  هک  تسا  تمایق  رد  دوصقم  دـناهتفگ : يربط :  48 َنوُعَکرَی »

اهنآ داد  زامن  روتـسد  فیقث  يهلیبق  هب  ربمغیپ  تسا : لقن  نایبلا : حور  دنریذپیمن . هک  تسا  زامن  روتـسد  دوصقم   17-1- نآرق : - دناهتفگ
هک ینید  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  و  دش . لزان  اهنآ  يارب  هیآ  هکنیا  مینک  دوجـس  عوکر و  هک  تسا  گنن  ام  رب  دنتفگ :

عوکر تروصب  یلو  درکیم  هدجس  تب  هب  برع  مالسا  زا  شیپ  تسا : اهریسفت  یضعب  رد  و  درادن . شزرا  دشابن  نآ  رد  دوجـس  عوکر و 
رد ار  نیرّـسفم  فالتخا  تسا  دنگوس  هک  لّوا  تیآ  جنپ  - 1 ام : نخـس  دش . ناناملـسم  یگدنب  يهناشن  عوکر  يور  هکنیا  زا  دمآیمن  رد 

هدوب کیدزن  اهدنگوس  هکنیا  هک  تسا  نیقی  نوچ  میئوگب  هک  تسا  هکنیا  رتهب  میدرک و  لقن  نآ  زا  سپ  ياهدـنگوس  تالـسرم و  ینعم 
ینعم مهف  زا  دـشاب  هچره  دـنگوس  دروم  سپ  تسا . هدـش  دای  ناشيارب  زیخاتـسر  یتسرد  رب  دـنگوس  هک  بارعا  نآ  مهف  رکف و  اـب  تسا 
يهمه تسا و  هدش  هدنازرل  ناشلد  تسا و  هدش  هدرشف  مدرم  نآ  زغم  نانخس  نیاب  هک  تسا  مولعم  اریز  دوشیمن  مک  يزیچ  تایآ  هکنیا 

رد رگا  هک  تسا  نآ  بلاطم  شریذپ  يهلیسو  لّوا  ياهدنگوس  تسا و  نآ  يرادومن  زا  دیون  میب و  زیخاتـسر و  يراوتـسا  رد  هروس  هکنیا 
ربمغیپ مدرم  نآ  اـب  زور  نآ  هک  میباـیرد  میـشیدنیب و  نآ  رد  هک  اـم  يارب  تسا  یفاـک  دـشیمن و  هتفگ  تشادیمن  رثا  اـهنآ  لد  شوگ و 

نخس و کبـس  نامه  هک  میمهفب  و  تسا ! هدرکیم  راوتـسا  ناشیاهلد  رد  ار  ینید  یـساسا  يهدیقع  هکنیا  هار  هچ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
شوگ رد  كدناكدنا  هک  تسا  هدشیم  اههتفگ  نیاب  اهلد  شوگ و  هّجوت  يهلیـسو  اههلمج  تاملک و  هکنیا  بلاق  رد  هدنیآ  قیاقح  نایب 

هلابند و راتفگ  يراوتـسا  يارب  دـنگوس  رب  هوالع  خـلا » ِتایِقلُملاَف -  » مجنپ تیآ  - 2 هحفـص 451 ] دـنتفریذپ [ . تفرگ و  ياج  مدرم  لد  و 
دوخ ياهیدـنمزاین  هارب  ناسنا  لاقتنا  يروآدای و  ّتیـصاخب  تسا  راکفا  ندرک  هّجوتم  هک  دوشیم  روآداـی  رگید  بلطم  کـی  مسق  باوج 

رد دنکیم و  يراتفگ  نانچ  ای  يراک  نینچ  هب  هّجوتم  ار  وا  ناهگان  هک  یمدآ  باصعا  زغم و  رب  تسا  يزومرم  تردـق  ّطلـست  يهناشن  هک 
هتفگ هک  دشاب  ندناسرت  ای  هناهب و  رذع و  راتفگ  هک  تسا  هدـش  هدروآ  نخـس  يروآدای  طقف  یـسرپ  زاب  زیخاتـسر و  تبـسانمب  هیآ  هکنیا 

لوـقب هک  تسا  هناـشن  دوـخ  هکنیا  دـنزادنایم و  میب  هناـهب و  یمدآ  لد  رد  هک  اـهنآ  ینعی  ًارذـُن » َوأ  ًارذُـع  ًارکِذ  ِتاـیِقلُملاَف   » تـسا هدـش 
ناهگان هک  دنکیم  هچ  تسا و  اجک  زا  مینادیمن  هک  تسملاع  رد  يزومرم  هدنهد  هاگتسد  کی  یکیژلب : كاّکش  قیقد  دنمشناد  گنیلرتم 

ریزب دوخ  ياهراک  لصا  رد  وا  هک  دناسریم  یمدآ  ینورد  يورین  هکنیا  میئوگب و  ینخـس  ای  مینکب  يراک  هک  دـنکفایم  يزیچ  ام  لد  رد 
شیاهیراوشد زا  ریگولج  نآ و  يریگلابند  هار  ناهگان  رگید  زیچ  يارب  دسریمن و  شرکفب  چیه  يراک  رد  هک  رایتخا  یب - تسا و  نامرف 

دهدیم ناشن  خلا » ٍثیِدَح - ِّيَِأبَف   » رخآ تیآ  - 3 563-522- نآرق -32-17- نآرق . - دهدیم شماجنا  دوریم و  نآ  یپ  هدیسر  شرطاخب 
دنک راذگاو  تعیبط  هب  ار  دوخ  یتسرپرـس  ریز  دارفا  دیاب  راچان  دسریم و  تسب  نب  هب  ّیبرم  دوریمن و  ولج  شرورپ  شزومآ و  یهاگ  هک 
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شنزرـس اب  نآ  لابندب  و  دنریذپیمن ، دنرامـشیم و  غورد  ار  ربمغیپ  تامیلعت  هک  یمدرم  رب  ياو  تسا  هدـش  هتفگ  لّوا  هیآ  رد  يورنیا  زا 
یئامنهر و هار  نیرخآ  نداد  میب  هدنیآ  زا  ندناسرت و  هک  تسا  هکنیا  دـنراذگیم . هارب  رـس  ینخـس  هچ  اب  نآرق  زا  سپ  تسا : هدـش  هتفگ 

هحفص 452] ءزج 29 [  رخآ   34-14- نآرق . - تسا هدش  هداد  ناشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  تیبرت 

أبن هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   78 - 29

ات 40] تایآ 1  [: 78  ] إبنلا هروس  ]

-1- نآرق [ - 4  ] َنوُمَلعَیَس ّالَک  [ 3  ] َنوُِفلَتُخم ِهِیف  مُه  يِذَّلا  [ 2  ] ِمیِظَعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  [ 1  ] َنُولَءاسَتَی َّمَع   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
-1- نآرق [ - 9  ] ًاتابُس مُکَمَون  انلَعَج  َو  [ 8  ] ًاجاوزَأ مُکانقَلَخ  َو  [ 7  ] ًاداتوَأ َلابِجلا  َو  [ 6  ] ًاداهِم َضرَألا  ِلَعَجن  َمل  َأ  [ 5  ] َنوُمَلعَیَس ّالَک  َُّمث   119

َنِم اـنلَزنَأ  َو  [ 13  ] ًاجاّهَو ًاجارِـس  اـنلَعَج  َو  [ 12  ] ًادادِـش ًاعبَـس  مُکَقوَف  اـنیََنب  َو  [ 11  ] ًاـشاعَم َراـهَّنلا  اَـنلَعَج  َو  [ 10  ] ًاـساِبل َلـیَّللا  اَـنلَعَج  َو   155
ِیف ُخَفُنی  َموَی  [ 17  ] ًاتاقیِم َناک  ِلصَفلا  َموَی  َّنِإ  [ 16  ] ًافافلَأ ٍتاّنَج  َو  [ 15  ] ًاتابَن َو  ابَح  ِِهب  َجِرُخِنل   193-1- نآرق [ - 14  ] ًاجاَّجث ًءام  ِتارِصعُملا 

َتناـک َمَّنَهَج  َّنِإ  [ 20  ] ًابارَـس َتناکَف  ُلابِجلا  ِتَرِّیُـس  َو   210-1- نآرق [ - 19  ] ًاباوبَأ َتناـکَف  ُءاـمَّسلا  ِتَِحُتف  َو  [ 18  ] ًاجاوفَأ َنُوتأَـتَف  ِروُّصلا 
[25  ] ًاقاّسَغ َو  ًامیِمَح  ّـالِإ   187-1- نآرق [ - 24  ] ًابارَـش َو ال  ًادَرب  اهِیف  َنُوقوُذَـی  ال  [ 23  ] ًاباقحَأ اهِیف  َنِیِثبـال  [ 22  ] ًابآَم َنیِغاّطِلل  [ 21  ] ًاداصِرم

اُوقوُذَف  173-1- نآرق [ - 29  ] ًاباتِک ُهانیَصحَأ  ٍءیَـش  َّلُک  َو  [ 28  ] ًاباّذِک اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  [ 27  ] ًاباسِح َنوُجرَی  اُوناـک ال  مُهَّنِإ  [ 26  ] ًاقافِو ًءازَج 
-1-159 ال نآرق [ - 34  ] ًاقاهِد ًاـسأَک  َو  [ 33  ] ًاـبارتَأ َبِعاوَک  َو  [ 32  ] ًابانعَأ َو  َِقئادَـح  [ 31  ] ًازاـفَم َنیِقَّتُمِلل  َّنِإ  [ 30  ] ًاباذَع ّالِإ  مُکَدـیَِزن  نَلَف 

ًاباطِخ ُهنِم  َنوُِکلمَی  ِنمحَّرلا ال  اَمُهَنَیب  ام  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  [ 36  ] ًاباسِح ًءاطَع  َکِّبَر  نِم  ًءازَج  [ 35  ] ًاباّذِک َو ال  ًاوَغل  اهِیف  َنوُعَمسَی 
ِهِّبَر یلِإ  َذَـخَّتا  َءاش  نَمَف  ُّقَحلا  ُموَیلا  َِکلذ  [ 38  ] ًاباوَص َلاق  َو  ُنمحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  نَم  ّالِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  افَـص  ُۀَِـکئالَملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َموَی  [ 37]

133-1- نآرق [ - 40  ] ًاباُرت ُتنُک  ِینَتَیل  ای  ُِرفاکلا  ُلوُقَی  َو  ُهادَی  تَمَّدَق  ام  ُءرَملا  ُرُظنَی  َموَی  ًابیِرَق  ًاباذَع  مُکانرَذنَأ  ّانِإ   382-1- نآرق [ - 39  ] ًابآَم
هتخورفا و تخـس  ًاجاّهَو » [. » سوماـق ، ] ندـیرب شیاـسآ ، دـجنملا ]  ] زور بش و  راـگزور ، باوخ ، تابـس » : » تاـغل ینعم  هحفـص 453 ] ] 

دنت ناور و  رایـسب  بآ  ًاجاَّجث » . » دوش هتفرگ  شبآ  ات  دنرـشفب  هک  يزیچ  دننام  دـنهدیم  نوریب  ناراب  هک  هک  اهربا  ِتارِـصعُملا » . » نازورف
تاجن و يراگتسر و  ياج  ًازافَم »  » يوب دب  زیچ  تخس ، يدرس  ًاقاّسَغ » . » راگزور ینعم  هب  مّود  لّوا و  ّمض  اب  بقح  عمج  ًاباقحَأ » . » شزیر
-256- نآرق -226-216- نآرق -131-117- نآرق -91-81- نآرق . - ناتسپ ران  رتخد  بعاک  عمج  َبِعاوَک » . » يدوبان تکاله و  ياج  مه 
دازمه و تـسود و  ینعمب  مّود  نوکــس  لّوا و  رــسکب  برت  عـمج  ًاــبارتَأ »  » 428-417- نآرق -364-355- نآرق -330-320- نآرق -266
: همجرت  126-117- نآرق -11-1- نآرق . - ناوارف بآ  زیربل ، رپ  يهساک  ًاـقاهِد » . » تسا تخاونکی  رمع و  لاـس  کـیب  ياـهرتخد  دوصقم 

نخس هنوگ  دنچب  نآ  رد  دوخ  هک  ياهثداح 3  گرزب  نآ  زا   2 نارفاک ! دنسرپ  هچ  زا  ناربنامرف 1  هب  نابرهم  ناگمهب  هدنشخب  يادخ  مانب 
ار نیمز  اـم  رگم  هن   6 دوخ ] راک  ناـیز  دوس و   ] دـننادب يدوز  نیمهب  هّتبلا  دـننادب 5 و  يدوزب  دـنرادنپ و  هک  تسا  نانچ  هن  یلو   4 دننک .
ار بش  شیاسآ 10 و  يارب  ناـتباوخ  میدیرفآ 9 و  تفج  ار  امـش  نآ 8 و  يراوتـساب  خیم  وچمه  اههوک  میدرک 7 و  یگدـنز  يهدامآ 

میتخاس راوتسا  تخس  تفه  ناترس  الابب  نتفر 12 و  يزور  یپ  يارب  نشور  ار  زور  میدرک 11 و  ناتشمارآ  رهب  ریگارف  كاشوپ  وچ  هریت 
ردـب نیمز  زا  هناد  هایگ و  نآب  اـت  میتخیر 15  ورف  يدـنتب  یناراب  هدرـشف  ياهربا  میدرک 14 و ز  نازورف  یغارچ  نوـچمه  دیـشروخ  13 و 
ماگنه ار  تسردان  زا  تسرد  یئادج  زور  هّتبلا  دیرفآ ] اهنیا  هک  تردق  نامهب  سپ   ] 17 هدیچیپ ! مهب  هوبنا و  ناتخرد  اهناتسب ز  میرآ 16 و 
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نانچ نامسآ  دیئآ 19 و  يدنوادخ ] هاگدادب   ] هورگ هورگ  دوخ  امش  دنمدب و  اههرهچ  ای  قوب و  رد  هک  تسا  يزور  نآ  تسا 18 و  نّیعم 
زور نآ  رد  هـّتبلا  هدش 21  بارس  هحفـص 454 ] نوچمه [  هدـنک  ياج  اـههوک ز  دـشاب 20 و  اـههار  اـهرد و  نوچ  هک  دوب  هدوشگ  مه  ز 

یئاوه هن  دنـشچ و  یبآ  هن  هک  دنرب 24  رـسب  نآ  رد  ناراگزور  دوش 23 و  نآ  رد  ناشیا  تشگزاب  اـت  دوب 22  نامرفان  مدرم  نیمکب  مّنهج 
دنتشادن رواب  شیوخ  راک  رامش  نانآ  هّتبلا  دندرک 27  هچنآ  ربارب  تسا  یئازس  هک  نایخزود 26  نت  كرچ  غاد و  بآ  زج  دنبای 25  کنخ 

رازآ زج ز  هک  دیـشچب  ناشدنیوگ ] زور  نآب  و   ] میراد 30 هتشون  زیچ  ره  يهرامـش  هکنیا  اب  دندرمش 29  غورد  ام  تایآ  تخـس  هچ  28 و 
اب ناوج 34  هزادـنا  کی  هب  ینارتخد  اهروگنا 33 و  اب  تسا  اـهغاب  رازآ 32  یئاـهر ز  يارب  ار  ناراـکزیهرپ  هّتبلا  دیباین 31 و  نوزف  يزیچ 
وت راگدرورپ  شاداـپ ز  همهنیا  دّـمحم  يا  ینخـس 36  هدوهیب  هن  دـسر و  ناـششوگب  غورد  هن  اهناتـسب  نآ  رد  یپایپ 35 و  زیربل  یم  ماـج 

ار سک  هک  هدـنیاشخب  تسا و  ناـمحر  تسا  ناـیم  هکنیا  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  هچ  سب 37  هزادناب و  تسا  یـششخب 
تسرد نخس  دهد و  شاهزاجا  ادخ  هکنآ  زج  دنیوگن  نخـس  دنتـسیا و  فصب  ناگتـشرف  حور و  زور  نآب  دشابن 38 و  وا  اب  نخـس  رایتخا 

ار ز امش  نونکا  ددرگ 40  زاب  دوخ  راـگدرورپ  يوسب  هک  دـیوج  ار  نآ  دـهاوخ  هک  ره  سپ  یندـمآ  تسا و  قح  يزور  نینچ  دیوگ 39 
و  ] مدوب كاخ  شاک  يا  دیوگ : رفاک  دنیب و  مشچب  هدرک  شیپ  هچنآ ز  هکره  هک  دوب  يزور  هچ  میدـیناسرت  يراتفرگ  باذـع و  یکیدزن 

لؤاـستلا ةروس  مه  یـضعب  تارـصعم و  و  تارـصعملا ، ةروـس  أـبّنلا ، ةروـس  ار  هروـس  هکنیا  عـمجم : نیرّـسفم : نخـس  مدـیدن .] زور  نینچ 
رخآ ار  ًابیِرَق » ًاباذَع   » هک تسا  هیآ  کی  لهچ و  هرـصب  هّکم و  ياهیراق  باسحب  و  تسا ، هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  و  دناهدیمان ،

نیرخآ هکنیا  فشک :  252-234- نآرق . - دناهدرمش دعب  تیآ  ءزج  ار  هملک  ود  هکنیا  هک  دناهتسناد  هیآ  لهچ  نارگید  و  دناهتـسناد ، هیآ 
هک تسا  لقن  يربط :  1 َنُولَءاسَتَی » َّمَع  . » درک ترجه  هنیدمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  زا  سپ  دش و  لزان  هکمب  هک  تسا  ياهروس 

زیخاتـسر یتسرد  دیوگیم و  ادخ  بناج  زا  هچنآ  دّـمحم و  يربمغیپ  هحفص 455 ]  ] 24-1- نآرق  - رد دندرک  وگتفگ  رگدـکی  اب  بارعا 
: عمجم  2 ِمیِظَعلا » ِإَبَّنلا  ِنَع  . » دناهدناوخ زین  فلا  اب  امع » : » عمجم اهنآ ! زا  تسا  یئوگتفگ  هچ  هکنیا  هک  دـش  یحو  ربمغیپ  هب  هک  دوب  هکنیا 

َّنِإ  » مهدفه تیآ  يهنیرقب  دهدیم 2 - ربخ  اهزیچ  رگد  تلاسر و  دـیحوت و  زا  نوچ  دراد  هدـنزرا  سب  يربخ  هک  تسا  نآرق  دوصقم  - 1
نآ رد  هک  تسا  اهزیچ  نآ  مامت  میظع  أـبن  زا  دوصقم  تسا 3 - ّمهم  هک  تسا  زیخاتـسر  زا  ربخ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  خـلا » ِلصَفلا - َموَی 

-1 فشک :  188-165- نآرق -29-1- نآرق . - بلاطم هکنیا  دننام  زیخاتـسر و  هکئالم و  تّوبن و  دیحوت و  لثم  دننکیم  لادج  فالتخا و 
ای تسا  وداج  ایآ  یمدآ  ای ز  تسا  يدـنوادخ  نخـس  ایآ  هک  دـندرکیم  وگتفگ  نآ  رد  هک  تسا  نآرق  دوصقم  دـناهتفگ : نارّـسفم  رتشیب 

هدـش ینعم  روج  هس  هب  هیآ  ود  هکنیا  رخف : دـنریذپن . اـی  دـنریذپب  ار  وا  هک  دـندرکیم  دّـمحم  يربمغیپ  یتـسرد  رد  وگتفگ  - 2 یئوگبیغ !
باوج 2- مّود  تسا و  ماهفتسا  لّوا  هک  دنسرپیم  گرزب  دمآ  شیپ  زا  دنسرپیم ! زیچ  هچ  زا  ایآ  ینعی  دناهتفگ : هرـصب  ياملع  - 1 تسا :

ءزج مه  مّود  يهلمج  هک  دـناهدرک ! فـالتخا  نآ  رد  دوخ  هک  دـنراد  یـشسرپ  میظع  يهثداـح  زا  رگم  اـهنآ  يوگتفگ  دروم  تسیچ  اـیآ 
دمآ شیپ  زا  هچ  يارب  دـناهدرک : ینعم  نینچ  هفوک  مدرم  - 3 تسا . هداتفا  هلمج  زا  لّوا  يهنیرقب  مّود  رد  نولءاستی  لـعف  تسا و  ماهفتـسا 

تسا گرم  یمدآ  يارب  تبیصم  رتگرزب  يواطنط : دشاب . لّواب  هتسباو  مّود  يهلمج  هک  نآ ! زیچ  هچ  زا  دنراد و  وگتفگ  شـسرپ و  گرزب 
نآ رد  ینعی  يربط :  3 َنوُِفلَتُخم » ِهِیف  . » گرم زا  سپ  یگدـنزب  رابخا  تسا و  زیخاتـسر  شیادـیپ  زا  عالطا  میظع  أبن  ربخ و  نیرتگرزب  سپ 

رارکت تهج  رخف :  5 خلا » اّلَک - َُّمث   » 23-1- نآرق . - درادنپیم غورد  يرگید  دنادیم و  تسار  تسرد و  ار  نآ  یکی  دـناهدش : هتـسد  ود 
-14-1- نآرق  - يارب تسا  نکمم  لّواب و  تبـسن  تسا  مّود  یتخـس  دیدشت و  يارب  َُّمث »  » يهملک دشاب و  دـیکأت  تسا  نکمم  هلمج  هکنیا 

ندرمش غورد  تبقاع  يدوز  هب  هک  تسا  نارفاک  يارب  یلّوا  - 1 دشاب : یبلطم  يارب  مادک  ره  دشابن و  دیکأت  هحفص 456 ]  ] 99-91- نآرق
ار و زور  نآ  رامش  زیخاتـسر و  دننادب  يدوزب  ینعی  لّوا  دـننادب 2 - دوخ  نامیا  دوس  يدوز  هب  هک  تسا  نینمؤم  يارب  مّود  و  دـننادب . ّقح 

ینعی مّود  دنک ، يراتفر  هچ  اهنآ  اب  ادخ  هک  دننادب  دوز  ینعی  لّوا  دننیب 3 - دوخ  مشچب  هک  زور  نآ  ياهیراتفرگ  دننادب  يدوزب  ینعی  مّود 
ردب گنج  رد  هکنانچ  دیآ  ناشرـس  رب - هچ  ایند  رد  هک  دـننادب  يدوزب  تسا 4 - هدوب  هدوهیب  اهنآ  نامگ  فالتخا و  هک  تسناد  دـنهاوخ 
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. - تسا هدش  هدناوخ  زین  باطخ  تروصب  ءات  اب  َنوُمَلعَیَـس »  » يهلمج و  دنراد . یتشونرـس  هچ  رگید  ملاع  رد  هک  دـننادب  يدوزب  دـندید و 
یمرگ یگتخورفا و  غارچ  نوچ  تسا  فیطل  قیقد و  رایسب  دروم  هکنیا  رد  جارس  يهملک  لالظ : یف   13 ًاجاّهَو » ًاجارِس   » 644-629- نآرق
ربمغیپ اـب  تفگ : لـبج  نب  ذاـعم  حوتفلا : وبا   18 ًاجاوفَأ » َنُوتأَـتَف   » 19-1- نآرق . - تسا هدـش  هدروآ  دیـشروخ  ياـجب  دراد و  یئانـشور  و 

زیخاتسرب دومرف : درک و  هیرگ  هاگنآ  یسرپیم و  یگرزب  بلطم  زا  دومرف : مدیسرپ . ترضح  نآ  زا  ار  هیآ  هکنیا  مدوب و  بّویا  وبا  يهناخب 
هوشر هک  اهنآ  دنیآ  رد  كوخ  لکشب  دندرک 2 - ینیچنخس  یمامن و  ایندب  هک  اهنآ  دنشاب  ناگنیزوب  دننامب  - 1 دنیآ : رد  روج  هد  هب  مدرم 

دنتفرگ 4- لوپ  هرهب  دـندرک و  يراوخ  ابر  هک  اهنآ  دـنیایب  نوگن  رـس - دـنتفرگ 3 - دزم  دوخ  یعامتجا  يهفیظو  ربارب  رد  دـندوب و  راوخ 
کی و  دنتفایم 5 - دنوریم و  وس  نآ - وس و  نیاب  دننیبن و  دوخ  ياپ  شیپ  هک  دنـشاب  ناروک  يهتـسد  دناهدرک  ّقح  انب  مکح  هک  اهیـضاق 

يهتسد دنتـسیرگنیم 6 - دوـخ  راـکب  بجع  اـب  تـشاد و  هوـلج  ناـشرظن  رد  دـندرک  هـچنآ  یگدـنز  رد  هـک  دـنیایب  گـنگ  رک و  هتـسد 
دنیوجیم 7- ار  نآ  هتسویپ  هک  هداتفا  هنیس  يور  ياهنابز  اب  دنیآیم  دنتـسه  لمعیب  ملاع  دننکیمن و  راتفر  دوخ  شنادب  هک  نادنمـشناد 
هحفص 457]  ] 23-1- نآرق  - هک اهنآ  دنوش 8 - رضاح  رشحمب  هدیرب  اپ  تسد و  هک  دنتسه  هتسد  کی  دننکیم  هیاسمه  رازآ  هک  یئاهنآ 

قح هاگدادب  شتآ  زا  یتخرد  دننامه  يرادب  هتخیوآ  هک  دنشاب  ياهتسد  دنیوگ  ناطلـسب  ّتلم  دب  دننک و  تیاعـس  مدرم  يارب  ناطلـس  دزن 
قح دنتـشاد و  یگدـنز  رد  هـک  ینارـسوه  یتـسرپ و  اوـه  يهجیتـن  رد  دـنهد  رادرم  يوـب  هـک  دـنیایب  اـجنآ  رد  ياهتـسد  دنـشاب 9 - هدامآ 
رب هتخاس و  ریق  زا  ياهسابل  اب  هتـسد  کی  و  نید 10 - رد  بجاو  قوقح  رگد  تاکز و  سمخ و  نوچ  دندادیمن  ّقحتـسم  هب  يدـنوادخ 

ربمغیپ اب  یتّلم  ره  نوچ  تفگ : دهاجم  يربط : دناهدرک  نارگیدب  یگدنز  رد  هک  يزارفندرگ  یـشورف و  دوخ  يارب  دـنیایب  اجنآ  هدرک  نت 
ره هک  زور  نآ  مِهِمامِِإب » ٍسانُأ  َّلُک  اوُعدَن  َموَی   » دـننام دـنیآ . رـشحمب  دـنچ  تروصب  هتـسد و  هتـسد  تسا  هدـش  هتفگ  دـنیآ  رـشحمب  دوخ 
زین دیدشت  اب  دیزم  نزو  زا  هک  ات  دیدشت  اب  عمجم :  19 ُءامَّسلا » ِتَِحُتف   » 660-616- نآرق . - مناوخیم دوخ  شیپ  ناشياوشیپ  اب  ار  یمدرم 

دوش و هتفاکش  دوب  راوتسا  تخاون و  کی  هکنآ  ینعی  يربط :  19 ًاباوبَأ » َتناکَف   » 22-1- نآرق . - تسا يدایز  ینعمب  هک  تسا  هدش  تئارق 
تناکف  » تسا هکنیا  ینعم  دوش و  ادـج  مه  زارد  يارب  هدـیرب  ياهبوچ  دـننامب  نامـسآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـیآ . رد  اههار  تروصب 

هکنیا زیخاتسرب  ینعی  هدبع : ریسفت   20-1- نآرق . - تسا هداتفا  هلمج  زا  تسا  دننام  ینعمب  هک  فاک  دشاب و  اهرد  دننامب  ینعی  باوبألاک »
ایوگ هک  تسا  دازآ  نانچ  حور  هکلب  تسا  وا  رـس  الاب  نامـسآ  هن  تسا و  نیمز  يور  وا  هن  هک  تسا  نوگرگد  یمدآ  يارب  شنیرفآ  ماظن 
ملاع هکنیا  اب  یتبـسانم  ترخآ  ملاع  نوچ  درادن  ریگولج  دورب و  دهاوخ  هک  اج  رهب  درادـن و  نیئاپ  الاب و  تسا و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد 

ترخآ ياهزور  زا  زور  تصـش  دصیـس و  هک  تسا  لاـس  داتـشه  یبقح  ره  هک  تسا  بقح  عمج  يربط :  23 ًاباقحَأ » اهِیف  َنِیِثبال  . » درادـن
رگم تسین  يرامـش  ارباـقحا  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دـنادن و  ادـخ  زج  ار  نآ  رامـش  دـناهتفگ  تسا و  لاـس  رازه  يزور  ره  هک  دـشاب 

هحفــص 458]  ] 304-293- نآرق -28-1- نآرق . - دــناهدناوخ زین  فـلا  نودــب  نیثـبل » َنِیِثبــال ،...   » يهـملک و  ندوـب . شتآ  رد  هـشیمه 
رگا و  دش . دهاوخن  هدوسآ  نآ  زا  زگره  هک  یگـشیمه  يراتفرگ  ینعی  وا  يارب  باقحا  دوب  دساف  لطاب و  هدـیقع  ار  یـسک  رگا  تالیوأت :

تـسا رتمک  يراتفرگ  تدم  دوب  راکدب  تسرد  يهدیقع  اب  رگا  دوب و  دهاوخ  راتفرگ  يدایز  تدم  دوب  راک  دب - تشادن و  يداقتعا  چـیه 
دنک مک  مّنهج  شتآ  یمرگ  زا  هک  يدرـس  ینعی  يربط :  24 ًادَرب » اهِیف  َنُوقوُذَی  ال  . » تسا صاخشا  یناسفن  تالاح  تبـسن  هب  باقحا  سپ 
یلو تسا  باوخ  درب  ینعم  کی  دنکیم و  مک  یگنشت  زا  باوخ  هچرگا  تسا و  باوخ  درب  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  و  دسریمن . اهنآب 

قاّسغ تسا : هتفگ  هدیرب  هّللا  دبع  يربط :  25 ًاقاّسَغ »  » 30-1- نآرق . - تسا روهشم  ینعم  نامه  رتهب  تسا  يدرس  درب  فورعم  ینعم  نوچ 
بّرعم قاّسغ  دنتفگیم : هک  مدینـشیم  دوخ  خـیاشم  زا  تفگ : ذاعم  وبا  - 1 رخف :  11-1- نآرق . - تسا يوب  دب  ینعمب  یناتـسراخط  نابزب 

نآ درک و  ناوتن  راومه  دوخ  رب  هک  درس  رایسب  تسا  يزیچ  - 2 تسا . یمدآ  يارب  دنسپان  دب و  زیچ  ره  ینعمب  هک  تسا  یـسراف  كاشاخ 
ینعمب قساغ  نوچ  تسا 5 - يوب  دب  زیچ  نآ 4 - دننام  قرع و  كرچ و  نوچ  دیآ  رد  خزود  مدرم  ندـب  زا  هچنآ  - 3 دنمانیم . ریرهم  ار ز 

لاذ فیفخت  اـب  عمجم :  28 ًاباّذِک » اِنتایِآب  اُوبَّذَک  . » دـنازرلیم ار  لد  هک  دنـسپان  هایـس و  تسا  یندـیماشآ  قاّسغ  سپ  تسا  تخـس  یگریت 
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رمع هّللا  دبع  زا  لاذ  دیدشت  فاک و  ّمض  اب  و  هدش . لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هکنیا  دشاب و  باتک  اوبتک و  دننامب  ءات  ود  ره  رد  دناهدناوخ 
لاح تسا  هدـش  بوصنم  هک  هلمج  هکنیا  رد  تسا و  بذاک  عمج  ًاباّذِـک »  » يهملک و  دـشاب . تسرد  تئارق  هکنیا  رگا  و  تسا . هدـش  لقن 

30 ًاباذَـع » ّالِإ  مُکَدـیَِزن  نَلَف   » 291-281- نآرق -31-1- نآرق . - دـندوب وگغورد  دوـخ  هکنیا  اـب  دندرمـش  غورد  ار  اـم  تاـیآ  ینعی  تسا ،
هک هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هکنیا  دوش و  نوزف  درد  تفایرد  رازآ ، راـگزور  يزارد  ماود و  يهلاـبند  رد  تسا  نکمم  - 1 يروباشین :

تیآ رد  هکنانچ  دوش  نوزف  نآ  هحفص 459 ]  ] 35-1- نآرق  - رازآ دوش  هدوزفا  ناـشرفک  رب  هچنآ  ره  میئازفایمن 2 - امـش  باذع  رب  زج 
دشاب نآ  رارمتـسا  ماود و  نامه  باذع  ندرک  دایز  دیاش  دش 3 - نوزف  رگید  يدیلپ  ناشیا  يدیلپ  رب  ینعی  مِهِـسجِر » َیلِإ  ًاسجِر  مُهتَدازَف  »
تسا رتتخس  نآرق  تیآ  مادک  دندیسرپ : يرـصب  نسح  زا  فشک :  71-34- نآرق . - تسا هتـشذگ  رب  نوزف  دننیب  هچنآ  درذگب  هچ  ره  هک 

- مُکَدیَِزن نَلَف  اُوقوُذَف   » هیآ هکنیا  دومرف  مدیسرپ  ص ]  ] ربمغیپ زا  ار  هکنیا  نم  تفگ : وا  میدیـسرپ  یملـسا  يهزرب  ابا  زا  تفگ  وا  نارفاک  رب 
باریس هک  هزادنا  نآب  دنشون 3 - شیع و  رد  هک  اهنآ  هب  یپردیپ  زیر 2 - رس  رپ و  ینعی  - 1 عمجم :  34 ًاقاهِد »  » 221-192- نآرق «. - خلا

! دـشاب هچ  قاهد  دیـسرپ  ار  هریره  وبا  یناـبز  یـسراپ  هک  درک  تیاور  عفار  وبا  هتـشون : حوتفلا  وبا   10-1- نآرق . - دشاب ناشسب  دـنوش و 
ینعمب دیدشتیب  باذک »  » نوچ تسا  هدش  هدـناوخ  زین  دـیدشتیب  هملک  هکنیا  رخف :  35 ًاباّذِک » َو ال  . » مدامد تفگ : هداد  باوج  یـسراپب 

-1- نآرق . - هدوهیب هابت و  راتفگ  راک و  ره  ربارب  رد  یگدوسآ  لامک  زا  تسا  هیانک  دسریمن و  ناشـشوگب  غورد  چیه  ینعی  تسا  بذـک 
دـنهاوخب و هک  هزادـنا  نآب  یگتـسیاش 4 - باـسح و  يور  رایسب 3 - شـشخب  سب 2 - یفاــک و  ینعی  - 1 عمجم :  36 ًاباسِح » ًءاـطَع   » 17
« ًءازَج  » ارچ هـچ و  يارب  شــشخب  سپ  تـسا  راـک  دزم  ازج و  رگا  هـک  دوـش  ضارتـعا  تـسا  نـکمم  رخف :  17-1- نآرق . - دوش ناـشسب 

ربارب رد  دنوادخ  نوچ  تسا و  هدش  هدیمان  ازج  تسا  هدش  هداد  دزم  يهدـعو  نوچ  هک  تسا  هکنیا  باوج  اباسح ! ءاطع  هب  دوش  فیـصوت 
اب بر »  » يهملک عمجم :  37 ِتاوامَّسلا » ِّبَر   » 96-88- نآرق . - اطع تسا و  شـشخب  دهدب  هچنآ  سپ  تسین  لوئـسم  رادهدهع و  ناگدنب 
نِم  » يارب دشاب  نایب  فطع  ات  دناهدناوخ  ریز  يادص  ّرج و  اب  و  نآ ، ربخ  نمحرلا »  » ادتبم و دشاب و  هلمج  زاغآ  ات  تسا  هدش  هدـناوخ  عفر 

ات دناهدناوخ  ولج  يادص  اب  عفر و  اب  دـشاب و  َکِّبَر » نِم   » عبات رگید و  فطع  ات  تسا  هدـناوخ  ّرج  اب  تئارق  نیاب  نمحر  يهملک  و  َکِّبَر »
هحفص  ] 391-376- نآرق -300-285- نآرق -209-194- نآرق -22-1- نآرق . - دشاب شربخ  خـلا » َنوُِکلمَی - ال   » يهلمج دـشاب و  ادـتبم 

اـههوک و اهنامـسآ و  زا  هک  مراـهچ  نامـسآ  رد  تسا  یکلم  حور  تـسا : هـتفگ  دوعـسم  نـبإ  - 1 يربـط :  38 خـلا » ُحوُّرلا - ُموـُقَی  [ » 460
تماـیق رد  هک  تسا  وا  دوشیم و  هدـیرفآ  ياهتـشرف  وا  حـیبست  رهب  دـیوگیم و  حـیبست  رازه  هدزاود  يزور  رهب  تسا و  رتـگرزب  ناگتـشرف 

هک نایمدآ  دننامب  دنتـسه  یناگدیرفآ  حور  تسا : هتفگ  دهاجم  تسا 3 - لیئربج  دوصقم  تسا : هتفگ  كاّحض  دراد 2 - هناگادج  یفص 
هک دوب  اهزیچ  نآ  زا  حور  ینعم  تسا : هتفگ  هداـتق  و  تسا . ناـیمدآ  حور  دوصقم  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  دنشونیم 4 - دنروخیم و 

ناگدرم زونه  هک  نایم  هکنیا  رد  مّود  تبون  ات  لّوا  تبون  ندـیمد  روص  زا  سپ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  درکیم 5 - ناهنپ  ساّبع  نبإ 
تیآ رد  نوچ  تفگیم  مردـپ  تسا و  نآرق  دوصقم  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دنوشیم 6 - ّفص  هب  ناگتـشرف  اب  اهنآ  حاورا  دناهدشن  هدنز 

زا میهاربا  نب  ّیلع  عمجم :  873-834- نآرق -20-1- نآرق . - تسا هدش  هدیمان  حور  نآرق  هک  انِرمَأ » نِم  ًاحوُر  َکَیلِإ  انیَحوَأ   » تسا رگید 
زا یکی  حور  - 1 دوعـسلا : وبا  لیئاکیم . لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  ياهتـشرف  حور  دومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

فارشا و حور  دناهتفگ : یـضعب  دشاب 2 - وا  اب  اهنآ  زا  یکی  دیآ  دورف  نامسآ  زا  هتـشرف  ره  دنتـسین و  هتـشرف  هک  تسا  يدنوادخ  رکـشل 
هیاپ و رد  اهورین  ناگتـشرف  یمدآ و  حور  ینعی  یناـشاک : تـالیوأت  دنناگتـشرف  ناـنابهگن  اـهنآ  دـناهتفگ : دنناگتـشرف 3 - زا  ناگدیزگرب 

نوچ فشک :  40 ًابیِرَق » ًاباذَع   » 257-214- نآرق «. - ٌمُولعَم ٌماقَم  َُهل  ّالِإ  اّنِم  ام  َو   » هیآ هکنیا  دننام  دوخ  ماقم  رد  دنشاب و  فصب  دوخ  يهبترم 
باذع زا  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  کیدزن . باذع  تسا  هدش  هتفگ  تسا  کیدزن  تسا  ینیقی  شندـمآ  هچ  ره  تسا و  یندـش  زیخاتـسر 

رگ دیئآ و  دوخب  ات  مهدیم  ناتمیب  یکیدزن  يراتفرگ  دمآ و  شیپ  زا  ار  امـش  نم  تسا : هدش  هتفگ  هک  تسا  ردـب  گنج  يراتفرگ  بیرق 
هداد واب  هحفص 461 ] یکیدزن [  ّتیـصخش  هک  تسا  وا  دب  ياهیراکدب  نامه  بیرق  باذع  تالیوأت :  19-1- نآرق . - دینیب دوخ  يازس  هن 
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تَمَّدَق ام   » ینعم تسا  نیمه  دسریم و  دعب  دشاب و  يدنوادخ  طخس  رهق و  هب  يراتفرگ  هک  تسا  رترود  هچنآ  ربارب  رد  دراد  شراتفرگ  و 
ارم باسح  يارب  مدـنامیم و  كاخ  رد  شاک  يا  دـیوگ  رفاـک  ینعی  - 1 حوتفلا : وـبا   41 ًاباُرت » ُتنُک  ِینَتَیل  اـی   » 158-136- نآرق «. - ُهادَی

یـشوخ نوچ  هک  تسا  سیلبا  رفاـک  زا  دوـصقم  متـشادن 3 - یگـشیمه  ياقب  مدـشیم و  كاخ  تادوجوم  رگید  دـننام  دندروآیمن 2 -
نوچ هک  متشادنپ  متفر و  هدوهیب  نامگب  هک  شتآ  زا  هن  مدشیم  دنمتداعـس  مدآ  ینب  نوچ  مدوبیم و  كاخ  شاک  يا  دیوگ  دنیب  نانمؤم 

ضوع یکاخ  دوجو  نیتسخن  زا  شاک  يا  ینعی  - 1 رخف :  30-1- نآرق . - مدوبیم بارت  وبا  يهعیـش  زا  شاک  يا  ینعی  مرترب 4 - مشتآ  ز 
. مدرکیمن یشورف  دوخ  يربنامرف  رد  مدوبیم و  نتورف  كاخ  نوچ  شاک  ینعی  دناهتفگ : هیفوص  یـضعب  دندیرفآیمن 2 - ارم  مدشیمن و 

هریت راوخ و  ار  كاخ  تسین . ار  تاقولخم  تاقبط  زا  هقبط  چیه  تسا  ار  نایکاخ  هک  هنطنط  هبدبد و  هکنیا  شیورد  يا  نایبلا : حور  ریسفت 
لد رد  تسه  هک  یجنگ  رهب  وا  نطاب  ّرـس  هگآ ز  دـشن   || وا  نطاـب  رون  لـفاغ ز  دـنام  سیـسخ  دوسح  نآ  شراـکنا  درک   || سیلبا  دـید 
ًءازَج  » تیآ 26 - 1 ام : نخس  لگ  دیورب  ات  كاخ  وش  كاخ   || ّلک  رهظم  تسین  كاخ  زجب  هک  كالفا  رد  دناهداد  ادص  هکنیا   || كاخ 
ندز مد  شبنج و  نیرتمک  يهرامـش  نوچ  دـهد : هجیتن  نینچ  دـیاش  دوش  تسویپ  مهب  هک  ًاباتِک » ُهانیَـصحَأ  ٍءیَـش  َّلُک   » تیآ 29 اب  ًاـقافِو »
رخف ماما  يهتفگب  يزاین  ینعم  هکنیا  اب  و  دایز ، مکیب و  تسا  یگدنز  نارود  ياهراک  یگنوگچ  اب  ربارب  ازس  سپ  میراد  هتـشون  ار  یمدآ 
یکی هک  تسا  هداد  باوج  دـنچ  هاگنآ  یگدـنز و  يهلاس  دـنچ  يراتفرجک  اب  تسا  ربارب  یگـشیمه  تخـس  يراـتفرگ  هنوگچ  هک  تسین 
دیما ینعی  ًاباّذِک » اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  ًاباسِح . َنوُجرَی  ال   » 89-54- نآرق -40-24- نآرق : - تسا هدش  هتفگ  تیآ 26  لابندب  نوچ  تسا  هکنیا 

يدوبان نآ  دنتـشادنپ و  غورد  ار  ام  تاـیآ  تسا و  يرظن  يهّوق  يدوباـن  هکنیا  و  هحفص 462 ]  ] 56-1- نآرق . - دنتـشادن دوخ  راک  رامش 
ام لامتحا  نیاب  یلو  دـنامب . يراتفرگ  رد  هک  دـشاب  نیمه  شیازـس  دـنام  زاب  یلمع  يرظن و  يهّوق  ود  ره  زا  هکنآ  سپ  تسا  یلمع  يهّوق 

لّوا زا  دیاش  میتشون و  ار  حور  ینعم  رد  فالتخا  خلا » ُحوُّرلا - ُموُقَی  َموَی   » تیآ 38 - 2 راتفر . راک و  بسانت  هب  تسا  دایز  مک و  لباق  ازس 
تبهوـم نینچ  لومـشم  تسا و  روعـش  اـب  هک  دـشاب  یمدآ  ناور  نیمه  حور  زا  دوـصقم  میـسرب : هجیتـن  نیاـب  میجنـسب  هک  ار  هیآ  رخآ  اـت 

زیمت روعش و  نوچ  دنوب  دوبان  ناگدیرفآ  رگد  تسا و  هتـشرف  یمدآ و  هک  درخ  لقع و  اب  تادوجوم  یمهارف  ینعی  زیخاتـسر  يدنوادخ و 
نتفگ نخـس  ناوت  هکنانچ  دنوش  هدامآ  تلادع  روضح  رد  ناشیگمه  ینعی  دنـشاب  فص  هب  هتـسد  ود  هکنیا  دنوش و  لوئـسم  هک  دـنرادن 
سپ دننکیم  ینعم  یگدنز  نابهگن  تایح و  يهلیسو  ار  حور  نوچ  و  تسرد ، نخـس  ّقح و  روتـسد  اب  رگم  دنـشاب  هتـشرف  هچرگا  دنرادن 

. دوش هتساوخ  رگید  ینعم  دنمهفیم  اهنآ  هچنآ  زجب  دوشیمن  تسا و  هدوب  ینعم  نیمه  دشیم  لزان  ناشيارب  نآرق  هک  بارعا  نآ  رظن  رد 
دهاوخ نخـس  يهزاجا  یگتـسیاش  ّقح  هاگـشیپ  هب  درک و  دناوت  ادـج  مه  زا  تسردان  تسرد و  تفگ و  دـناوت  نخـس  هک  یحور  نوچ  و 

تسا ناور  نیمه  حور  زا  دوصقم  سپ  درادن  یگتـسیاش  نینچ  تاناویح  رگید  حور  دشاب  هقطان  سفن  ناور و  هک  یمدآ  حور  زج  تشاد 
و دـندیمهفیمن . هکنیا  ریغ  مدرم  نآ  نوـچ  تسا  يرگید  زیچ  هن  تسا و  ناراد  ناـج  يهمه  رد  هک  ناـج  هن  تسا  یمدآ  صوـصخم  هـک 

نآرقب بطاـخم  برع  هک  تسا  یتـغل  ینعم  لـصا  زا  جراـخ  یگمه  میدرک  لـقن  هکناـنچ  دـناهتفگ  هـملک  هـکنیا  يارب  هـک  رگید  یناـعم 
ینعم ار  اهنآ  ناوتیمن  تسا و  هدش  هتفگ  یناعم  هکنیا  نید  صوصخم  تاحالطـصا  شیادیپ  نامز و  تشذگ  زا  سپ  تسا و  هدـیمهفیم 

وا دوبن و  يربـخ  مالـسا  زا  هک  يراـگزور  ناـمه  رد  اـیآ  دـش  لـقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  هک  ینعم  نآ  هنوـمن : يارب  تسناد . یبرع  یلـصا 
مراهچ و نامسآ  هحفص 463 ]  ] 39-13- نآرق  - رد تسا  يدوجوم  هک  دـیمهفیم  حور  زا  ار  ینعم  نیمه  هّکم  ياهنابایب  رد  دوب  یناپوچ 
زا یمهـس  مه  واب  هدـش  لقن  یـسک  ره  زا  روجاوروج  یناعم  هتـشذگ و  مالـسا  نارود  زا  اـهلاس  زا  سپ  اـی  رتگرزب  اـههوک  اهنامـسآ و  زا 

. دسریم رظن  هب  رتتسرد  دیآیم و  نهذب  رتدوز  مّود  ضرف  هّتبلا  تسا ! هدش  هداد  یناعم  هنوگنیا 

تاعزان هروس 

هراشا
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هحفص 464] میحّرلا [  نمحّرلا  هّللا  مسب   79 - 

ات 46] تایآ 1  [: 79  ] تاعزانلا هروس  ]

- نآرق [ - 4  ] ًاقبَس ِتاِقباّسلاَف  [ 3  ] ًاحبَس ِتاِحباّسلا  َو  [ 2  ] ًاطشَن ِتاطِشاّنلا  َو  [ 1  ] ًاقرَغ ِتاعِزاّنلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
141-1- نآرق [ - 9  ] ٌۀَعِـشاخ اهُراصبَأ  [ 8  ] ٌۀَفِجاو ٍذـِئَموَی  ٌبُوُلق  [ 7  ] ُۀَـفِداّرلا اَهُعَبتَت  [ 6  ] ُۀَـفِجاّرلا ُفُجَرت  َموَی  [ 5  ] ًارمَأ ِتارِّبَدُـملاَف   106-1

اذِإَف [ 13  ] ٌةَدِـحاو ٌةَرجَز  َیِه  امَّنِإَف  [ 12  ] ٌةَرِـساخ ٌةَّرَک  ًاذِإ  َکِلت  اُولاق  [ 11  ] ًةَرَِخن ًاماظِع  اـّنُک  اذِإ  َأ  [ 10  ] ِةَِرفاحلا ِیف  َنوُدوُدرََمل  اـّنِإ  َأ  َنُولوُقَی 
یغَط ُهَّنِإ  َنوَـعِرف  یلِإ  بَهذا  [ 16  ] ًيوُط ِسَّدَـقُملا  ِداولِاب  ُهُّبَر  ُهادان  ذِإ  [ 15  ] یـسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  لَه   203-1- نآرق [ - 14  ] ِةَرِهاّسلِاب مُه 
یصَع َو  َبَّذَکَف  [ 20  ] يربُکلا َۀَـیآلا  ُهارَأَف   217-1- نآرق [ - 19  ] یـشخَتَف َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدهَأ  َو  [ 18  ] یّکََزت نَأ  یلِإ  ََکل  لَـه  لـُقَف  [ 17]

ِیف َّنِإ  [ 25  ] یلوُألا َو  ِةَرِخآلا  َلاکَن  ُهّللا  ُهَذَخَأَف   144-1- نآرق [ - 24  ] یلعَألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  [ 23  ] يدانَف َرَشَحَف  [ 22  ] یعسَی ََربدَأ  َُّمث  [ 21]
[ - 29  ] اهاحُـض َجَرخَأ  َو  اهَلَیل  َشَطغَأ  َو  [ 28  ] اهاّوَسَف اهَکمَس  َعَفَر  [ 27  ] اهاَنب ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاـقلَخ  ُّدَـشَأ  ُمتنَأ  َأ  [ 26  ] یـشخَی نَِمل  ًةَربَِعل  َِکلذ 
اذِإَف [ 33  ] مُکِماعنَِأل َو  مَُکل  ًاعاتَم  [ 32  ] اهاسرَأ َلابِجلا  َو  [ 31  ] اهاعرَم َو  اهَءام  اهنِم  َجَرخَأ  [ 30  ] اهاحَد َِکلذ  َدَعب  َضرَألا  َو   231-1- نآرق

ََرثآ َو  [ 37  ] یغَط نَم  اّمَأَف  [ 36  ] يرَی نَِمل  ُمیِحَجلا  ِتَزُِّرب  َو  [ 35  ] یعَس ام  ُناسنِإلا  ُرَّکَذَتَی  َموَی   178-1- نآرق [ - 34  ] يربُکلا ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج 
َیِه َۀَّنَجلا  َّنِإَف  [ 40  ] يوَهلا ِنَع  َسفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  نَم  اـّمَأ  َو   182-1- نآرق [ - 39  ] يوأَملا َیِه  َمیِحَجلا  َّنِإَف  [ 38  ] اینُّدلا َةایَحلا 

ُرِذنُم َتنَأ  امَّنِإ   228-1- نآرق [ - 44  ] اهاهَتنُم َکِّبَر  یلِإ  [ 43  ] اهارکِذ نِم  َتنَأ  َمِیف  [ 42  ] اهاسُرم َناّیَأ  ِۀَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئسَی  [ 41  ] يوأَملا
زا ندیـشون  کی  يهزادناب  قرغ » : » تاغل ینعم   116-1- نآرق [ - 46  ] اهاحُـض َوأ  ًۀَّیِـشَع  ّالِإ  اُوثَبلَی  َمل  اهَنوَرَی  َموَی  مُهَّنَأَک  [ 45  ] اهاشخَی نَم 

حتفب طشن  ردصم  زا  تاطشان » . » ندیـشک دوش  نکمم  هچنآ  ره  ات  ار  نامک  راک و  رد  يوردایز  ینعمب  قارغا  نتـشادرب و  نآ  دننام  ریش و 
یتخـسب ُفُجَرت » . » ندیـشک هاـچ  زا  وـلد  ندز ، هرگ  نامـسیر  نتفر ، يرهـشب  يرهـش  زا  ندـش  نوریب  یئاـج  زا  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و 

ندنار دوخ  زا  ٌةَرجَز » . » برطضم مارآیب و  زیچ  ره  ناقفخب و  راتفرگ  لد  ٌۀَفِجاو » . » تمایق روص  رد  لّوا  تبون  ندیمد  هفجار  دنابنجیم و 
ادخ دروآ ، یکیرات  بش  َشَطغَأ » . » دیاین مشچ  هب  باوخ  نآ  رد  هک  یبش  نابایب ، ِةَرِهاّسلِاب » . » ناگدرم ندش  هدـنز  يارب  لیفارـسا  زاوآ  هب 

-230-220- نآرق -157-147- نآرق . - تمایق تسا ، رتراوگان  رتالاب و  زیچ  ره  زا  هک  راوگاـن  دـمآ  شیپ  ُۀَّماَّطلا » . » درک کـیرات  ار  بش 
ناربناـمرفب 1 ناـبرهم  ناـگمهب  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  هـمجرت :  491-478- نآرق -432-422- نآرق -369-354- نآرق -289-280- نآرق

ولج كالاچ 4 و  نارگانـشب  دـنناشکیم 3 و  دـنیاشگیم و  هک  اهنآب  زین  نایمدآ 2 و  ناج  ای  نامک  هز  دنـشکیم  تخـس  هک  اهنآب  دنگوس 
دسر 8 شاهلابندب  يرگید  نآ  یپ  زا  دنازرلیم 7 و  روص  ياوآ  هک  دوب  يزور  دننک 6  شنیرفآ  راک  ریبدت  هک  اهنآ  زاتشیپ 5 و  ناگداتفا 

روگب هکنآ  اـب  دـننادرگرب 11 و  نامزاغآب  دوش  رگم  دـنیوگ : نارفاـک  یلو   ] هتـشه 10 ورف  یئاهمـشچ  مارآیب 9 و  دوب  یئاـهلد  زور  نآـب 
يزاوآ هّتبلا   14 وگب : هحفـص 465 ] اهنآب [  دّمحم  يا  دوب 13  یگدـنز  نایز  تبون  سپ   12 میوش ! هدنز  هرابود  میدوب  هدیسوپ  ناوختـسا 

شراگدرورپ يوط  يهدـنخرف  كاپ و  نابایب  رد  هک 16  يدینشن  یسوم  ناتـساد  رگم  رـشحم 15  يارحـصب  مهارف  یگمه  دشاب و  تخس 
يوـسب نم  ینک 19 و  كاـپ  يدـیلپ  نیز  دوـخ  هک  یهاوـخ  وـگب : هدرک 18 و  هـشیپ  متـس  وا  هـچ  ورب  نوـعرف  دزن  هـک  درک 17  شزاوآ 

درمش غورد  وا  یلو  دومن 21  نوعرفب  يدنوادخ  تیآ  گرزب  تفر و  وا   20 يوش ! كانسرت  مرن و  لدب  وت  مشاب و  نومنهر  تراگدرورپ 
وا مه  دنوادخ  منم 25  ناتیادخ  رترب  هک 24  داد  زاوآ  درک و  مهارف  نامدرم  دیشوکب 23 و  دنادرگب و  یسوم  يور ز  دربن 22 و  نامرف  و 

27 دنک ] ام  تردق  هشیدنا  و   ] دشاب كانسرت  هکنآ  يارب  تسا  يدنپ  تشذگرـس  هکنیا  هّتبلا   26 درک . راتفرگ  نیسپاو  نیتسخن و  رازآب  ار 
درک و هریت  نآ  بـش  دومن 29 و  شراومه  درب و  ـالاب  نآ  فقـس  هک  تسا 28  رتراوشد  نامـسآ  شنیرفآ  اهبرع ز  امـش  ندرک  هدنز  رگم 
ات دومن 33  راوتـسا  اههوک  دروآ 32 و  رد  نآ  زا  هاـــگارچ  بآ و  درتـسگب 31 و  نـیمز  سپ  نآ  درک 30 و ز  نورب  نآ  زا  زور  ینــشور 

هچنآ ار  یمدآ  هک  دنک  يزور  درآ 35  گرزب  یتخس  نآ  وچ   34 دناوت ] دـیرفآ  اهنیا  هکنانچ  سپ  . ] دوب ناتنایاپراهچ  دوخ و  يهیامرس 
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وا هاگیاج  دیزگرب 39  یناهج  هکنیا  یگدنز  دوب 38 و  نامرفان  هک  ره  سپ  دوش 37  ناگدننیب  مشچب  رادومن  خزود  دیآ 36 و  دایب  هدرک 
تسا 42 تشهب  شهاگیاج   41 دوب ، سوه  زا  راددوخ  دیـسرتب و  دوخ  راگدرورپ  لدع  هاگـشیپ  هکنآ ز  دوب 40 و  نازورف  شتآ  لادوگ 

دوب تراگدرورپب  شماجنا  رس  هک  دوبن 44  رطاـخب  نآ  زا  يزیچ  ار  وت   43 دشاب ! یک  یئوگ ] وت  هک   ] زیخاتـسر هکنیا  دنـسرپ : وت  زا  مدرم 
یبـش و یکیراـت  زج  هک  دـنرادنپ  دـننیب  زور  نآ  وچ  تـسین 46 و  رگد  يراـک  دـسرتب  زور  نآ  زا  هـک  سکنآ  نداد  مـیب  زج  ار  وـت  45 و 

هیآ شـش  لهچ و  ار  هکنیا  هفوک  ياـهیراق  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دـندوبن . ایندـب  يزور  ینـشور 
دعب تـیآ  ءزج  ار  یغَط »  » اـهیزاجح دناهدرمـش و  دـعب  تـیآ  ءزج  ار  مُکِماـعنَِأل »  » اـهیماش اـهیقارع و  جـنپ و  لـهچ و  نارگید  دناهتـسناد و 

هک ناگتـشرفب  دنوادخ  زا  تسا  يدـنگوس  - 1 يربط :  1 ِتاـعِزاّنلا » َو  [ » هحفـص 466  ] 223-216- نآرق -175-160- نآرق . - دناهتسناد
هک تسا  اهنامک  هب  دنگوس  دنناشکیم 3 - رگید  قفا  هب  یقفا  زا  ار  دوخ  هک  تسا  ناگراتـسب  دنگوس  دنـشکیم 2 - وا  نت  زا  یمدآ  ناج 

تسا یمدآ  سفن  دوصقم  دنشکیم 4 - یتخسب  ار  دوخ  نامک  هک  دنتسه  ادخ  هار  رد  يوجگنج  نادرم  نآ  دوصقم  دنشکیم و  یتخـسب 
-1- نآرق . - دنشاب دنگوس  لومشم  اهزیچ  هنوگنیا  يهمه  تسا  هدشن  نییعت  دوصقم  نوچ  هک  تسا  هکنیا  ّقح  یلو  دچیپیم . هنیس  رد  هک 

ینعمب طشن  نوچ  دـنربیم 2 - راکب  ار  اهنآ  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  نارواـگنج  دوصقم  اهدـنمک و  ینعی  - 1 عمجم :  2 ِتاطِـشاّنلا » َو   » 18
هدش لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  ینعم  نیمه  دنشکیم و  یتخسب  نارفاک  ناج  هک  تسا  هکئالم  دوصقم  تسا  ندیـشک  دوخ  يوسب  بذج و 

تـسا هتفگ  ءاّرف  و  دـنیاشگیم . نآ  زا  رتش  ياپ  دـنب  لاقع و  هکنانچ  دـنریگیم  یناسآب  ار  نمؤم  ناج  هک  تسا  هکئالم  دوصقم  تسا 3 -
ماگنهب هک  تسا  نمؤم  حور  دوصقم  مدوشگ 4 - ار  نآ  ینعی  لبحلا » تطشنا   » متسب و ار  نامسیر  ینعی  لبحلا » تطـشن  : » دیوگیم برع 

یقفا هب  یقفا  زا  هک  تـسا  ناگراتـس  دوـصقم  دـنهدیم 5 - ناـشن  واـب  هاـگنآب  هک  دورب  اـههریخذ  نآ  يوس  هب  هک  تسا  طاـشن  اـب  گرم 
ّیلع زا  - 1 حوتفلا : وبا   3 ِتاِحباّسلا » َو   » 18-1- نآرق . - دوریم یئوسب  یئوس  زا  هک  یغالا  ینعی  طشان » رامح   » دنیوگیم هکنانچ  دنوریم 

یتعاس ار  وا  درآ و  رد  بآ  زا  رگانش  ار  یسک  هک  دننک  نوریب  نت  زا  نانچ  نانمؤم  ناج  هک  تسا  هکئالم  دوصقم  تسا : لقن  مالّسلا  هیلع 
رد نیدـهاجم  کتزیت  نابـسا  دوصقم  دـنیآ 3 - دورف  نامـسآ  زا  کـت  زیت  نابـسا  نوچ  هک  دنناگتـشرف  دوش 2 - هدوسآ  اـت  دراذـگ  دوخب 

َو  » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دنشبنج  رد  نارگانـش  نوچ  هک  تسا  دیـشروخ  هام و  دوصقم  تسا 4 - ورزیت  بسا  حباس »  » نوچ دـنگنج 
-1- نآرق . - دننارگانـش نوچ  بآ  رب  هک  اهیتشک  ینعی  دنرگانـش 5 - یکلف  رد  دیـشروخ  هام و  زا  کی  ره  ینعی  َنوُحَبـسَی » ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک 
هک دنناگتشرف  - 1 هحفص 467 ]  ] 17-1- نآرق : - تسا تافالتخا  ناـمه  زین  هملک  هکنیا  رد  عمجم :  4 ِتاِقباّسلاَف »  » 492-456- نآرق -18

دنربیم تشهب  يوسب  ولجب  ار  نینمؤم  حور  ای  دنرتولج  نیطایش  زا  ناربمغیپ  هب  یحو  ندناسر  رد  ای  دنتـسه  ولج  نایمدآ  زا  يراکوکن  رد 
زا شبنج  رد  هک  دنناگراتس  دوصقم  دنوریم 3 - ولج  ناگتشرف  يوسب  هک  تسا  نینمؤم  حاورا  تسا 2 - لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  هکنانچ 

باذع و یحو و  راک  ردنا  تسد  هک  دنناگتشرف  دوصقم  فشک :  4 ِتارِّبَدُملاَف » . » دنوریم ولج  گنج  رد  هک  یئاهبسا  دنولج 4 - رگدکی 
اهنآ نوچ  ای  تسا  اهنآ  يهدننیرفآ  دنوادخب  اهدـنگوس  هکنیا  هک  تسا  فالتخا  و  دنتـسه . ندـیمد  روص  نتفرگ و  ناج  يزور و  ناراب و 

هکنیا تسا  هدش  فطعاف  يهلیسوب  تاّربدم » تاقباس و   » هکنیا تهج  و  تسا . هدش  دای  دنگوس  اهنآ  دوخب  دنتسه  تربع  دنپ و  يهتـسیاش 
اهراـک ریبدـت  دـنوریم و  ولج  تحابـس  زا  سپ  هک  هنوگ  هکنیا  هب  تسا  ولج  ياـهنآ  زا  يریگلاـبند  بیقعت و  ینعم  ود  هکنیا  رد  هک  تسا 
يهمه سپ  تاملک  هکنیا  یناعم  يارب  تسا  هدـشن  لـقن  يزیچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  نوچ  رخف :  19-1- نآرق . - دننکیم

هب وا  يوسب  ّقح  ریغ  زا  دـشاب  یمدآ  لد  تشگرب  بتارم  دوصقم و  دـیاش  هک  هوالعب  دـشاب  دوصقم  تسا  نکمم  دـناهتفگ  نیرّـسفم  هچنآ 
ادج ّقح  ریغ  ار ز  دوخ  هک  اهنآ  ای  دـنزیوایب  ّقح  راوتـسا  زیواتـسد  نآب  ار  دوخ  دنتـسه  قاتـشم  هک  اهلد  نآ  ینعی  تاعزان  هک  هنوگ  هکنیا 

دنـسرب ات  دنتـسه  شـشوک  رد  لماک  يورین  طاـشن و  اـب  دـندش  روآ  ور  ّقحب  ّقح  ریغ  زا  نوچ  هک  اـهلد  نآ  ینعی  تاطـشان »  » و دـننکیم .
« تاقباس  » و دنتسه . يروانش  شدرگب و  یهلا  ملاع  ياهایرد  هب  طاشن ، اب  شـشوک  زا  سپ  ینعی  تاحباس »  » و يدنوادخ . دنـسپ  ياهیوخب 

تفرـشیپ يهیاپ  نیرترب  هب  تسا  هراشا  تاربدم »  » و دـنوریم . ولج  دوخ  راک  رد  یـضعب  هک  حاورا  بولق و  هکنیا  فالتخا  هب  تسا  هراشا 
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هتسویپ تسا  نتفر  ولج  قبس و  ینعم  هک  دیـسر  دوخ  تفرـشیپ  نایاپب  یمدآ  حور  نوچ  سپ  ناگتـشرف  هیاپ  نیتسخن  هب  دسریم  هک  یمدآ 
اهدنگوس هکنیا  رد  نوچ  دوعـسلا : وبا  هحفـص 468 ] تسا [ . لد  حور و  يهبترم  هیاپ و  نیاب  هراشا  تاربدـم »  » هک دوش  ناگتـشرف  ناهجب 

دوب دهاوخ  َُّنثَعُبَتل »  » مسق باوج  تسا و  تمایق  شیادیپ  يارب  دنگوس  هک  تسا  هناشن  سپ  تسا  زیخاتسر  یتخـس  ندنک و  ناج  زا  نخس 
رد هدبع :  167-152- نآرق . - دـنروآیم رد  روگ  زا  ار  امـش  هک  تاّربدـم  تاـقباس و  تاـحباس و  تاطـشان و  تاـعزانب و  دـنگوس  ینعی 

دنگوس دنتسنادیم  رادقمیب  ار  یگرزب  زیچ  مدرم  نوچ  - 1 تسا : هدش  نآ  بجوم  هک  دسریم  رظنب  یصوصخم  تلع  نآرق  ياهدنگوس 
يارب دنتشادن  رواب  ار  ینیقی  زیچ  نوچ  دوش 2 - مولعم  نآ  شزرا  ات  دش  دنگوس  دروم  دندیمانیم  وداج  هک  نآرق  لثم  تسا  هدـش  دای  نآب 

مدرم و هّجوت  يارب  - 3 تسا . هدش  دای  دنگوس  نآ  یتسرد  نداد  ناشن  يارب  هک  زیخاتـسر  لثم  تسا  هدش  دای  دـنگوس  نآ  ندرک  اج  رب  اپ 
دوبعم ار  اهنآ  هک  ناگراتـس  لثم  دنتـسیرگنیم  نآ  رد  هدوب  هچنآ  فـالخ  رب - زور 4 - بشب و  دـنگوس  لثم  نآ  شنیرفآ  زا  نتفرگ  دـنپ 

نسح - 1 يربط :  7 - 6 خـلا » ُفُجَرت - َموَی  . » دـناهتفریم اطخب  مدرم  هک  دوش  مولعم  ات  تسا  هدـش  دای  اـهنآب  دـنگوس  دنتـشادنپ  یم - دوخ 
ندش هدـنز  يارب  هک  تسا  مّود  تبون  ۀـفدار »  » دوشیم و هدـیمد  روصب  اههدـنز  ندرم  يارب  هک  تسا  لّوا  تبون  ۀـفجار » : » تفگ يرـصب 

هکنانچ هلزلز  نآ  لابندـب  تسا  نامـسآ  نتفاکـش  هقدار  نیمز و  هوک و  هلزلز  ینعی  ۀـفجار  تفگ : دـهاجم  تسا 2 - لّوا  لابندـب  ناگدرم 
زیخاتـسر شیادیپ  ُۀَفِداّرلا »  » تسا و نیمز  يهلزلز  هفجار  تفگ : دیز  نبإ  - 3 ًةَدِحاو » ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُءامَّسلا ...  ِتَّقَـشنا  َو   » تسا رگید  تیآب 

ات دـشاب  هیآ  هس  هکنیا  تسا  نکمم  هروـس  لّوا  ياهدـنگوس  باوـج  دـناهتفگ : هرـصب  ياـهیوحن  زا  یـضعب  و  تسا . نآ  لابندـب  هک  تسا 
تیآ 26 مسق  باوج  تسا  نکمم  و  دشاب . كانـسرت  یئاهلد  نآ  يهلابند  نیمز و  شزرل  زور  هک  اهنیاب  دنگوس  ینعی  خلا » ٍِذئَموَی - ٌبُوُلق  »
- نآرق -17-1- نآرق . - دسرب هکنآ  يارب  تسا  يدـنپ  اهتشذگرـس  هکنیا  رد  هک  اهنیاب  دـنگوس  ینعی  خـلا .» ًةَربَِعل - َِکلذ  ِیف  َّنِإ   » دـشاب

برع يربـط :  10 ِةَِرفاــحلا » ِیف  َنوُدوُدرََمل  اـــّنِإ  َأ   » 798-769- نآرق -637-618- نآرق -462-449- نآرق -396-369- نآرق -364-340
نیکرشم هک  تسا  هکنیا  هیآ  ینعم  تشگرب و  دمآ  هک  اجنامه  زا  ینعی  هترفاح » هحفص 469 ]  ] 42-1- نآرق  - یلع نالف  عجر   » دیوگیم

! میـشاب هدـنز  زورما  دـننامب  میدرگرب و  گرم  زا  شیپ  تروصب  ام  هک  دوشیم  رگم  دـنتفگیم : تمایق  زا  ربمغیپ  نخـس  باوج  رد  شیرق 
دننادرگیم رب  ار  اـم  هنوگچ  میتـسه  روگ  رد  يهدرم  نوچ  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  هدـش و  دوگ  نیمز  ینعی  ِةَِرفاـحلا »  » تسا هتفگ  دـهاجم 

- نآرق -247-235- نآرق ! - دـنربب شتآب  دـننادرگ و  رب  روگ  زا  ار  اـم  هک  دوشیم  ینعی  تسا  شتآ  ینعمب  ِةَِرفاـحلا »  » تسا هتفگ  دـیز  نبإ 
نیرکنم ضارتـعا  هکنیا  باوـج  رخف : میوـش ! هدـنز  روـگ  رد  گرم  زا  سپ  هـک  دوـشیم  اـیآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  عـمجم :  392-380

و تسین ، يّداـم  ّصاوخ  هّداـم و  هک  تسا  دوخب  هتـسناد  يدوجوم  دـنروآیم  شرـشحمب  هکنآ  - 1 تسا : هتفگ  روـج  هس  هب  ار  زیخاتـسر 
رد بآ  دننام  تسا و  ماسجا  هکنیا  ریغ  تشرس ، رد  هک  یمدآ  ندب  رد  تسا  یمـسج  دناهتفگ 2 - ار  هکنیا  هفسالف  نیملسم و  زا  یهورگ 

دوشیم و ادج  ّداوم  نآ  زا  مسج  هکنیا  دش  دـساف  یمدآ  ندـب  نوچ  هدـش و  هتـشرس  ندـب  يازجا  مامتب  ینغور  ياههناد  رد  نغور  لگ و 
هکنیا زج  ندب  ّداوم  ماسجا و  نیمه  دـننام  تسا  یمـسج  دـیآیم  رد  روگ  زا  هچنآ  تسین 3 - داسف  لباق  نوچ  دـنامیم  یقاب  هشیمه  يارب 
نارازه هکنیا  اب  نم  ای  وا  هک  دوشیم  هراشا  صخـش  کیب  رخآ  ات  شیادـیپ  لّوا  زا  ناسنا  هکنانچ  تسا  هداد  ءاـقب  ّتیـصاخ  دـنوادخ  ارنآ 

مه زا  گرم و  زا  سپ  مهنامه  تسا  یقاب  یندـب  تالّدـبت  همه  اب  یگدـنز  تّدـم  رد  هچناـمه  سپ  دـناهدش  ضوع  وا  ندـب  يازجا  تبون 
ياهیراق عمجم :  11 ًةَرَِخن » . » دنام دـهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  دوب  یقاب  یگدـنز  نارود  مامت  رد  دوب و  یلـصا  هّدام  نوچ  نآ  ّداوم  ندیـشاپ 

رد و  تسا ، یلاخ  نایم  ینعمب  ةرخان »  » تسا و هدیـسوپ  ینعمب  ًةَرَِخن » : » تسا هتفگ  ءاّرف  دناهدناوخ . فلا  اب  ةرخان »  » رفن دـنچ  زا  ریغ  هفوک 
ود هب  ظّفلت  رد  تسا  تئارق  فالتخا  َنوُدوُدرََمل » ّانِإ  َأ  و  اّنُک . اذِإ   » رد ظّفلت و  رد  فیفخت  يارب  فلا  نودب  ةرفحلا »  » زا فورعم  ریغ  تئارق 
ٌةَّرَک . » دــم نودــب  دــم و  اـب  هزمه  کـی  هزمه و  هحفــص 470 ]  ] 296-272- نآرق -268-257- نآرق -115-105- نآرق -11-1- نآرق -

دیآیمن شیاجب  يزیچ  دوریم  هیامرـس  هک  ینایز  يهلماعم  دننامب  تسا  روآنایز  یتبون  هرابود  یگدـنز  هکنیا  ینعی  عمجم :  12 ٌةَرِساخ »
ینعی دناهتفگ : یـضعب  دروآیمن . ياهیامرـس  هک  ینایز  تراجت  دننامب  دوشیمن  یگدـنز  بجوم  درادـن و  ربارب  رد  يزیچ  تبون  هنوگنیا 
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. - دوب دـهاوخ  امب  روآنایز  یگدـنز  تبون  هکنیا  هّتبلا  مینیبیم  رازآ  میوشیم و  هدـنز  اـم  هک  دـشاب  تسرد  دـیوگیم  دّـمحم  هچنآ  رگا 
نیمز لدـب  روـگ  رد  نوـچ  هک  نیمز  تشپ  ینعی  تسا 2 - رـشحم  نیمز  مان  ةرهاـس  - 1 حوتفلا : وـبا   14 ِةَرِهاّسلِاب » مُه  اذِإَـف   » 19-1- نآرق
تفگ بهو  تسا 3 - نآ  رب  مدرم  يرادیب  باوخ و  هک  تسا  نیمز  حطـس  مان  هرهاس  و  دوب ، دـنهاوخ  نیمز  تشپ  رب  زیخاتـسر  رد  دـندوب 
خزود ياـهمان  زا  یکی  تفگ : هداـتق  احیرا 6 - ناسح و  هوک  ناـیم  ینیمز  ماـن  ماش 5 - نیمز  ماـن  سدـقملا 4 - تیب  رد  تسا  یهوک  ماـن 

: تسا هتفگ  جیرج  نبإ  تسا 2 - هدوب  يوط  هّرد  نآ  مان  تسا : هتفگ  دـهاجم  - 1 يربط :  15 ًيوُط » ِسَّدَقُملا  ِداولِاب   » 28-1- نآرق . - تسا
تسا هدیچیپ  مهب  يوط  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يرگید  یتسه 3 - سّدقم  نیمزرس  هکنیا  رد  وت  هک  راذگب  نیمز  هکنیا  رب  هنهرب  ياپ  ینعی 

اب و  دـندرک . كرابم  هدـنخرف و  ار  وا  تبون  ود  نوچ  تسا  هدـش  هدـیچیپ  مهب  رّرکم و  نآ  یگدـنخرف  یکاپ و  هک  یتسه  ییداو  رد  ینعی 
رخآ فلا  ءاط و  رسک  اب  يرصب  نسح  دناهدناوخ ، رخآ  نیونت  ءاط و  ّمض  اب  هفوک  ماش و  مدرم  و  تسا . مومع  تئارق  رخآ  فلا  ءاط و  ّمض 

: تفگ سّدقم  يداو  رد  ینعی : تسا  درم  يا  ینعمب  يربع  نابز  رد  ًيوُط » : » تسا هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 رخف :  31-1- نآرق . - تسا هدناوخ 
ورب  44-36- نآرق : - تفگ ادخ  بش  زا  یتعاس  زا  سپ  سّدقم  يداو  رد  ینعی  دشاب  بش  زا  یتعاس  ینعم  هب  تسا  نکمم  ورب 2 - درم  يا 

لّعفت يات  هتفرگ و  لّعفت  نزو  زا  هک  تسا  هدناوخ  ياز  دـیدشت  اب  عفان  يوش . هزیکاپ  رفک  زا  ینعی  حوتفلا : وبا   18 یّکََزت » . » نوعرف يوسب 
ورمع وبا  دنتسه . جرخملا  بیرق  حالطصاب  دنوشیم و  ظّفلت  نابز  رس  زا  هحفص 471 ]  ] 11-1- نآرق  - ود ره  نوچ  هدرک  لیدبت  يازب  ار 

درکن و توعد  راک  نیاب  ار  نوعرف  یسوم  تسا و  نداد  تاکز  ینعمب  لّعفت  نزو  زا  یّکزت  نوچ  تسا  فیعـض  تئارق  هکنیا  تسا : هتفگ 
هنوگ هکنیا  عمجم : درک . نآب  توعد  رفک  يدـیلپ  زا  ار  نوعرف  هک  مالـسا  یکاپ و  تراـهط و  اـکز و  ینعمب  تسا  فیفخت  اـب  تئارق  رتهب 
َۀَیـآلا ! » یـشاب كاـپ  هتـسیاش و  هدرپـس و  رـس  هک  هکنیا  هب  دـشکیم  تلد  اـیآ  ینعی  یناـبرهم  یمرن و  اـب  تسا  یتوعد  هیآ  هکنیا  نخس و 

يدـنوادخ و ياـههناشن  يهمه  تسا  نکمم  دوب 3 - یـسوم  ياضیب  دی  دـناهتفگ  دـش 2 - اهدژا  هک  اـصع  ینعی  - 1 فشک :  20 يربُکلا »
دشاب یسوم  زا  تسا  نکمم  داد و  ناشن  واب  ادخ  ینعی  دشاب  ادخ  يوس  زا  تسا  نکمم  هیآ  لّوا  رد  ُهارَأَف »  » ینعم و  دشاب . یسوم  تازجعم 
باتـش درک و  تشپ  دیـسرت و  دـید  اهدژا  نوچ  ینعی  - 1 رخف :  22 یعـسَی » ََربدَأ  َُّمث   » 182-171- نآرق -19-1- نآرق . - داد شیاـمن  ینعی 

ینعی دـشاب  یعـسی » لبقا   » ینعمب هلمج  هکنیا  دـیاش  - 3 24-1- نآرق . - وا تسکـش  رد  شـشوک  درک و  یـسومب  تـشپ  دوـمن 2 - نتفرب 
رب داب  فیـصوت  يور  هکنیا  زا  لابقا  هن  تسا  رابدا  وا  راک  نوچ  تسا  يداـیز  لـبق  اـب  فیـصوت  نوعرف  يارب  نوچ  و  تخادرپ ، شـشوکب 

يادخ نم  دنتسه و  امـش  يادخ  اهتب  - 2 28-1- نآرق . - تسین یئادـخ  نم  زج  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   24 یلعَألا » ُمُکُّبَر  اَنَأ  . » تسا هدـش 
ار اصع  نوعرف  هکنآ  زا  سپ  تسا : هتفگ  یضاق  رخف : اهنآ . امش و  يهمه  يادخ  نم  دنتـسه و  امـش  بابرا  ناهدنامرف  ناگرزب و  اهنآ 3 -

نم دیوگب : یسک  تسا  بسانم  هنوگچ  یگراچیب  يراوخ و  زا  سپ  نوچ  تفگیم  ینخس  نینچ  دیابن  درک  شاهراچیب  دش و  رام  هک  دید 
دوخ تفگ و  ینخس  نینچ  هک  دوب  هدز  تشهد  هداد و  تسد  دوخ ز  درخ  ماگنه  نآ  رد  دوشیم  مولعم  سپ  متـسه  امـش  يادخ  نیرتالاب 

دینش و نخـس  هکنیا  هحفـص 472 ] سیلبا [  هک  هدروآ  فیاطل  رد  هّرـس - سّدق  يریـشق - ماما  ینیـسح : ریـسفت  دیوگیم . هچ  دـیمهفیمن 
وا راک  ات  دـنزیم  یفال  نینچ  هک  وا  دیـسر  نمب  الب  همه  هکنیا  مدآ  رب  مدرک  ّتیریخ  نآ  يوعد  نم  تسین  مالک  هکنیا  تقاـط  ارم  تفگ :

نوچ متفر  جاّلح  روصنم  نیـسح  ترایزب  دش  مرگ  لاح  ارم  یتقو  هک  هدومرف  هّرـس - سّدق  هلوّدـلا - ءالع  نیّدـلا  نکر  خیـش  دـسر ! اجکب 
« یلعَـألا ُمُکُّبَر  اـَنَأ   » نوعرف هک  تسا  لاـح  هچ  هکنیا  ایادـخ  هک  مدرک  تاـجانم  نیّیّلع  زا  متفاـی  یلاـع  یماـقم  رد  ار  وا  حور  مدرک  هبقارم 

نوعرف هک  دیسر  ادن  ارم  نیّجس ! رد  نوعرف  ناور  تسا و  نیّیّلع  رد  نیـسح  حور  و  دندرک ، يوعد  کی  ود  ره  ّقحلا » انا   » روصنم تفگ و 
رایـسب قرف  ناشيوعد  نایم  رد  سپ  درک  مگ  ار  دوخ  دید و  ار  ام  همه  نیـسح  درک و  مگ  ار  ام  دید و  ار  دوخ  همه  داتفا و  رد  ینیب  دوخب 

هتفگ نینچ  دشاب  نیب  يادخ  نیب  دوخ  هچرگ   || دـشاب  نیقی  يهنیآ  ار  هک  ره  ناونع : لیذ  مجنپ  رتفد  رد  يونثم   457-430- نآرق . - تسا
يوگ زاب  ار  دوخ  هک  ای   || بجع  يا  يرادتـسود  وت  ارم  رم  نالف  نب  نالف  ياک  یحوبـص  رد   || ناحتما  قشاـعب ز  یقوشعم  تفگ  تسا :

زج مدوجو  رد   || تسین  مان  زج  نم  یتسه  زا  نم  رب  مدق  ات  رـس  زا  وت  زا  نم  مرپ  هک   || مدـش  یناف  نانچ  وت  رد  نم  تفگ : برکلا  وب  يا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1841 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


رپ  || وا  ردـنا  دـنامن  یگنـس  نآ  فصو  باتفآ  تافـص  زا  وا  دوش  رپ   || بان  لعل  ّلک  دوش  وک  یگنـس  وچمه  تسین  ماـک  شوخ  يا  وت 
دراد تسود  ار  دوخ  هاوخ  یتـف  يا  نآ ، دوب  دوخ  ّیتـسود   || ار  شیوخ  دراد  تسود  رگ  نآ  زا  دـعب  ور  تشپ و  وا  دوخ  فصو  زا  دوش 
لعل وا  دـشن  ات  تسین  قرـش  ءایـض  زج  بناج  ود  ره   || تسین  قرف  دوخ  یتسود  ود  نیردـنا  باتفآ  دراد  تسود  وا  ای  هاوخ   || بان  لعل 

تقیقح یناملظ  تسه   || روضح  اب  يا  گنـس  تسین  اـملظ  هک  ناز  تسنم  ود ، اـجنیا  تسین  نم  کـی  هک  ناز   || تسا  نمـشد  ار  دوخ 
 || انا گنـس : دیوگب  هک  دیاشن  سپ  هحفـص 473 ] تسا [  ربکا  سمـش  عاّنم  وا  هکنآ  || ز  تسا  رفاک  دراد  تسود  ار  نتـشیوخ  رون  دض 
 || بقع رد  هّللا  ۀـنعل  ار  انا  نآ  تسرب  ّقحلا و  انا  يروصنم  تفگ   || تسپ  تشگ  هّللا  انا  ینوعرف  تفگ  انف  ردـنا  تسا  یکیرات  همه  وک 

يا ّرس  رد  دوب  وه  انأ  هکنیا  قیشع  هکنیا  دوب و  رون  يودع  نآ   || قیقع  هکنیا  دب  هیـس  گنـس  وا  هکنآ  ّبحم ز  يا  هّللا  تمحر  ار  انا  نیو 
چیه تفگ : یفراع  نایبلا : حور  دوش  رونا  وت  گنـس  یلعلب ، ات   || دوش  رتمک  تیگنـس  اـت  نک  دـهج  لولح  هار  زن  رون  داـّحتا  || ز  لوضف 

ُفاخَأ یِّنِإ  : » تفگ درک و  يراددوخ  نآ  زا  سیلبا  مرترب و  امـش  يادخ  زا  تفگ : وا  هک  درکن  لامک  يوعد  یمدآ  يهزادـناب  ياهدـیرفآ 
دوب و لامج  يوس  رب  هک  هتـشرف  ربارب  رد  دوب  ّقح  لـالج  يوس  رب  وا  نوچ  تفگن  دوبن  نآ  يهتـسیاش  هک  يزیچ  مسرتیم و  ادـخ  زا  َهّللا »

ارچ دنیوگ  رگا  تسا : هدمآ  زیمآ  تمکح  ياهـشسرپ  رد  و  تسا . هدـش  هدـیرفآ  لالج  لامج و  يوس  ود  زا  هک  تسا  یمدآ  هکنیا  سب و 
رتدب سیلبا  ّتین  تسا : هکنیا  باوج  دشن ! هدیمان  نوعلم  درک و  یئادـخ  يوعد  نوعرف  درکن و  یئادـخ  يوعد  هکنیا  اب  دـش  نوعلم  سیلبا 
یئادخ يوعد  وا  زا  سپ  نارگید  دوخ و  لد  يهشیدنا  رادرک و  راتفگب و  درک  تسرد  یگتسد  ود  تفلاخم و  لّوا  وا  نوچ  دوب  نوعرف  زا 

دش ورب  ور  یسوم  اب  نوعرف  یلو  درک  ضارتعا  دش و  ورب  ور  دنوادخ  اب  تسار  کی  وا  سیلبا و  يهسوسوب  تفلاخم  یشکرس و  دندرک و 
وا دوجو  سپ  دومنن  يراز  درمـشن و  راـکهانگ  ار  دوـخ  زگره  سیلبا  درک و  فارتـعا  دوـخ  هاـنگب  درک و  يراز  هاـگ  دوـب و  هطـساو  اـب  و 

-1 يربط :  25 یلوُألا » َو  ِةَرِخآلا  َلاکَن   » 26-1- نآرق . - تسین شراک  رد  یجنایم  هک  دوخ  يدوخب  تسا  ینادرگرس  یهارمگ و  يهدنیامن 
« يِریَغ ٍهلِإ  نِم  مَُکل  ُتِملَع  ام   » تسا وا  لّوا  نخس  يازس  یلوالا » لاکن   » و ُمُکُّبَر » اَنَأ   » تسا وا  مّود  نخس  يازس  ِةَرِخآلا » َلاکَن   » زا دوصقم 
رفک و يازـس  تـسا 3 - ترخآ  ایندـب و  يراـتفرگ  یلوا  ترخآ و  زا  دوـصقم  تشذـگ 2 - لاس  لهچ  مّود  نخـس  اـت  وا  لّوا  نخـس  زا  و 
-172- نآرق -125-107- نآرق -78-59- نآرق -32-1- نآرق  - ياهراک يازس  دوصقم  رخآب 4 - خلا » ُمُکُّبَر - اَنَأ   » يوعد لّواب و  ینامرفان 
زا هک  تـسا  یـسک  دـنمدرخ  ناـیبلا : حور   26 ًةَربـَِعل » َکـِلذ  ِیف  . » تـسا وا  نیــسپاو  نیتـسخن و  هحفــص 474 ]  ] 386-369- نآرق -212
وفع رد  تبوقع  زا  شیپ  وت  دنپ  دنریگب  ناتخب  کین  وا  زا   || دنبب  دتفا  رد  یتخب  هتشگ  رب  وچ   24-1- نآرق : - دریگ دنپ  نارگید  تشونرس 

ناتـساد یگتـسباو  عمجم : ترب  رد  لجخ  دـنامن  ادرف  هک   || ترـس  تلفغ  نابیرگ  زا  رآ  رب  بوچ  ریز  ناـغف  درادـن  يدوس  هک   || بوک 
بارعا يروآدای  مه  ترضح و  نآ  يزوریپ  دیون  نیرکنم و  راتفگ  ربارب  رد  دشاب  ربمغیپ  يرادلد  هک  تسا  ورنیا  زا  هتشذگ  تایآب  یسوم 

: - دناهتفگ یـضعب  - 1 يربط :  30 اهاحَد » َِکلذ  َدـَعب  َضرَألا  َو  . » دـمآ نوعرف  رـس  رب  هچنآ  ناربمغیپ و  نیفلاخم  تشونرـس  زا  دـنپ  يارب 
اب نیمز  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  و  کـلذ » عـم   » ینعی َکـِلذ » َدـَعب  - » دـش 2 تـسرد  نـیمز  نامـسآ ، شنیرفآ  زا  سپ  ینعی   34-1- نآرق

هکنیا اب  ینعی  میئل » کلذ  دعب  تنا  قمحا و  تنا   » دنیوگیم هکنیا  لثم  کلذ و  عم  ینعی  ٍمِینَز » َِکلذ  َدَعب  ٍُّلتُع   » لثم دش . هدـیرفآ  نامـسآ 
نیمز ماگنه  نیاـب  ینعی  اـهاحد » کـلذ  دـنع  ضرـالا  و   » درکیم تئارق  نینچ  دـهاجم  هک  تسا  هتفگ  شمعا  ياهیاـمورف . یتسه  درخیب 
وحد ینعم  نوـچ  تسا  هدوـب  نامـسآ  زا  سپ  نیمز  شنیرفآ  هک  دـنامهفیمن  هیآ  هـکنیا  - 3 182-150- نآرق -67-53- نآرق . - درتسگب

رد ّینارعـش  نسحلا  وـبا  ازریم  دـشاب . هدـش  هدرتـسگ  نامـسآ  شنیرفآ  سپ  زا  تسا و  هدوـب  نیمز  هک  تسا  نـکمم  سپ  تـسا  ندرتـسگ 
سپ دـیوگیم ، ضرا  برع  ار  اـپ  ریزب  يهدرتسگ  يراومه  نیمه  هکلب  تسین  نیمز  هرک  ضرا »  » يهملک برع  ناـبز  رد  عمجم : یقرواـپ 

يهتسوپ هکنیا  كدناكدنا  هدوب و  هتخادگ  يزیچ  ای  بآ  یگمه  نوچ  هدوبن  یگدنز  يهتسیاش  هک  هدش  هدیرفآ  ياهرک  نامسآ  اب  دیاش 
هدوب میدق  ّرب  ياه  طسو - رد  نیمز  كاخ و  لکشب  رادومن  تمـسق  نیلّوا  دیاش  دیوگیم و  دیعـص  ضرا و  برع  هک  هدش  ادیپ  نیمز  مانب 

زا تسا  هلصاف  فصن  دودح  هک  تسا  یلامـش  بونج و  ضرع  هحفص 475 ] هقیقد [  هجرد و 40  رد 21  نوچ  دشاب  هّکم  نیمز  هک  تسا 
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. تسا ادرف  نباغت  زورما  لفاغت  نیکـسم  يا  رارـسالا  فشک   37 خـلا » یغَط - نَم  اّمَأَف  . » یلامـش يهجرد  هاجنپ  اـت  یبونج  هجرد  هد  ضرع 
عیاض ار  سفن  رادراک و  رد  ار  سفن  وت  سفن  هیامرس  تسا و  وت  سفن  هیاریپ  هداد  وت  تسد  رد  ياهیامرس  دناهداهن و  وت  شیپ  رد  ياهیاریپ 
رعـش هکنیا  هک  درمناوج  نآ  هتفگ  وکین  هک  ینیب  اـه  دوس  تراـجت  هکنیا  زا  ادرف  اـت  نک  تراـجت  نادـب  نک و  تراـمع  ار  هکنیا  راذـگم .

نادـیم زا  رو  ینیب  ناـیز  نیز  ادرف  هک  ادوـس  هیامرـس و  یهز   || دـشاب  ناـیز  یلاـح  ار  وـت  لزنم  نـیرد  مزورما  رگ   20-1- نآرق : - تفگ
 || تزع زا  يدرگ  نامارخ  یسدق  ترضح  نی  رگ ز  ینیب و  نامسآ  متفهب  ار  دوخ  نایم  رد  ناویک  وچ   || یئآ  لقع  ناویا  يوس  یناوهش 
ای هک  دیـسرپ  يو  زا  دوب  تقو  دـهاز  ماما ، مزاح  وب  دوب و  راگزور  يهفیلخ  ناورم  کلملا  دـبع  ینیب  ناور  اـهتبینج  یناـّبر  کـلملا  راد  ز 

اّمَأَف : » تفگ دیوگیم ! اجک  تفگ : دیوگیم : باوج  ار  وت  نآرق  یناوخیم  نآرق  رگا  تفگ : دوب ! دـهاوخ  نوچ  ام  راک  لاح و  ادرف  مزاح 
هکنادـب يوأَملا » َیِه  َۀَّنَجلا  َّنِإَف  يوَهلا  ِنَع  َسفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  نَم  اّمَأ  َو  يوأَملا  َیِه  َمیِحَجلا  َّنِإَف  اینُّدـلا  َةاـیَحلا  ََرثآ  َو  یغَط  نَم 

-232- نآرق . - دنیوگ تبوقع  شتآ  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  یبقع  رد  دنیوگ و  توهش  شتآ  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  ار  یسفن  ره  ایند  رد 
توهش شتآ  تدهاجم  تضایر و  بآب  زورما  هک  ره  هلاحم و  دسر ال  تبوقع  شتآب  ادرف  ددرگ  هتخوس  توهش  شتآب  زورما  هکره   419

نافرع تشهب  ارنآ  هک  تسا  یتشهب  نمؤم  ره  لد  رد  ایند  رد  نینچمه  دناشنب . ار  تبوقع  شتآ  تفرعم  رون  تمحر و  بآب  ادرف  دناشنب  ار 
تیدوبع دهج  تدابع و  تعاطب و  نافرع  تشهب  ایند  رد  زورما  هک  ره  دنیوگ . ناوضر  تشهب  ار  نآ  هک  تسا  یتشهب  یبقع  رد  دـنیوگ و 

103-68- نآرق «. - يوأَملا َیِه  َۀَّنَجلا  َّنِإَف   » تفگ نیملاـعلا  ّبر  هک  تسا  هکنیا  دـسر  ناوضر  تشهب  هب  ادرف  هحفص 476 ] دراد [  هتسارآ 
سفن یـسفن  رگ  رعـش : دنک . يراددوخ  وا  دـشاب و  مهارف  یهانگ  ببـس  هک  تسا  یـسک  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  لوصف  رد  نایبلا : حور 

َتنَأ َمِیف   » تسرب دز  یسفن  شفالخ  هک  ره   || تسپ  يوس  یسفن  ره  دشک  سفن  تسا  وت  نآ  تشهب  هک  روایم  ههبـش   || تسا  وت  نامرفب 
وت يربمغیپ  هب  طوبرم  هچنآ  ینادیمن 2 - زیخاتسر  نآ  زا  يزیچ  اهرکذ » اهملع و  نم  ءیش  یف  تنا  ام   » ینعی - 1 عمجم :  43 اهارکِذ » نِم 
وت دنتفگ : هک  تسا  نارفاک  نخس  لقن  ینادن 3 - يرادن و  يزیچ  مدرم  توعدب  روتسد  زج  وت  نوچ  درادن  یگتسباو  بلطم  هکنیا  اب  تسا 

دنوادخ يوسب  زیخاتـسر  راک  نایاپ  - 1 عمجم :  44 اـهاهَتنُم » َکِّبَر  یلِإ   » 29-1- نآرق ! - دوب دـهاوخ  یک  سپ  یتسه  نآ  داـی  هب  هتـسویپ 
بش و ینشور  ینعی  رخف :  46 اهاحُض »  » 27-1- نآرق . - درادن ربخ  نآ  زا  وا  زج  سک  دوشیم و  یهتنم  ادخ  يوسب  زیخاتسرب  ملع  تسا 2 -

يدایز تسا و  نخس  طبار  يارب  فلا  ءاه و  دشاب 1 - يور  هس  زا  یکیب  ًۀَّیِشَع »  » ریمضب یحـض »  » يهملک هفاضا  سپ  تسین  تسرد  هکنیا 
زور ینشور  اهاحُض »  » زا دوصقم  يزور 2 - ینـشور  یبش و  یگریت  يهزادناب  زج  دناهدنامن  دوشیم : ینعم  نینچ  هلمج  درادـن و  ینعم  و 
سپ دـنیوگ  ار  بش  زا  لـبق  زور  هک  تـسا  هـکنیا  بساـنم  - 3 اـهموی » یحـض  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  لـثم  تـسا و  بـش  نآ 

رد عـمجم :  453-445- نآرق -295-287- نآرق -101-90- نآرق -9-1- نآرق . - تـسا بـش  نآ  زا  شیپ  هــک  ینــشور  ینعی  اهاحـُـض » »
-27-19- نآرق . - تسا هدـش  هدـناوخ  باطخ  تروصب  ءات  اب  يرَی » نَِمل   » تسا و بارعا  رد  تئارق  فالتخا  َلابِجلا » َو  ُرِذـنُم ...   » تاملک
یتسه و هنوگ  کی  گرم  زا  سپ  یمدآ  يارب  هک  تسا  هناـشن  خـلا » ُرَّکَذَـتَی - َموَی   » تیآ 35 - 1 ام : نخس   95-81- نآرق -45-32- نآرق
تسا و ششوک  راک و  ینعمب  یعَـس »  » يهملک نوچ  هحفص 477 ]  ] 42-23- نآرق  - تسا ناهج  هکنیا  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسا  يراگدـنام 

نارود رد  یمدآ  ندروآ  دایب  نتـشاد و  دای  يورین  هک  تسا  نشور  بوخ  و  تسا . هدوب  وا  شـشوک  راک و  هچنآ  ینعی  یعَـس » ام   » يهلمج
دنراد یلثم  دوخ  يورین  هکنیا  فعـض  يارب  مدرم  يورنیا  زا  دنامب و  شدای  هب  دنک  شـشوک  راک و  هچنآ  هک  تسا  هزادنا  نآب  هن  یگدنز 
دنویپ گر و  زغم و  یندب و  نامتخاس  هکنیا  اب  تسا  هدرک  ناسنا  هچ  ره  ندمآ  دایب  سپ  ماهدروخ . هچ  بشید  مرادن  رطاخب  دـنیوگیم  هک 

زا یشومارف و  درادن و  رثا  نآ  رد  نآ  ثداوح  نامز و  هک  تشاد  دهاوخ  ناوتان  یندب  داوم  هکنیا  زا  رترب  يرادومن  کی  هکلب  دوب  دهاوخن 
هیانک َموَی »  » يهملک زین  و  نکممان . هدوهیب و  تسا  يرادنپ  درآ  دایب  دهاوخب  دنویپ  هلـضع و  زغم و  نیمه  اب  رگا  دـشابن و  نکمم  نتفر  دای 

ولج تیآ  رد  يربُکلا » ُۀَّماَّطلا   » هکنانچ درادن  یبسانت  هنوگچیه  میراد  یگدنز  سایقم  زور و  ام  هچنآ  اب  هک  تسا  يدودحمان  يهدـنیآ  زا 
یظفل َموَی »  » هملک هکنیا  رب  تسا  ینیقی  لیلد  تسا  هداد  ربخ  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  یگریت  نامـسآ و  یبارخ  زا  هک  دـنچ  یتاـیآ  و 
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هک دشاب  نیاب  هراشا  دیاش  اهاهَتنُم » َکِّبَر  یلِإ   » تیآ 44 تسین 2 - ام  مهف  لباق  میاهدنز  ات  نآ  تقیقح  ناگدنونش و  یئانـشآ  يارب  تسا 
هتـسباو دنوادخب  نآ  يرادیدپ  ای  دوعوم  زور  نایاپ  هیآ  هکنیا  رد  دوش و  ادـج  نآ  زا  دوشن  هک  نامزب  هتـسباو  تسا  يدوجوم  ناسنا  نوچ 

ناهج هکنیا  لصا  هک  تسا  يدنوادخ  ملاع  وا  ینامز  يّدام و  یگدـنز  نارود  نایاپ  وا و  دوعوم  زور  ناسنا و  ماجنا  رـس  سپ  تسا  هدـش 
ینابر ملاع  زا  هچنآ  دوشیم و  دوبان  تسا  نامز  هداـم و  يهجیتن  هچنآ  سپ  دـشاب  هکنیا  تقیقح  تقیقر و  تفیطل و  زغم و  تسا و  يداـم 

1151-1125- نآرق -1024-1016- نآرق -878-856- نآرق -740-732- نآرق -67-57- نآرق -21-14- نآرق . - دنامیم تسا 

سبع هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   80 - 

ات 42] تایآ 1  [: 80  ] سبع هروس  ]

يرکِّذلا ُهَعَفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َوأ  [ 3  ] یّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِردـُی  ام  َو  [ 2  ] یمعَألا ُهَءاـج  نَأ  [ 1  ] ّیلَوـَت َو  َسَبَع   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
[ - 9  ] یشخَی َوُه  َو  [ 8  ] یعـسَی َكَءاج  نَم  اّمَأ  َو  [ 7  ] یّکَّزَی ّالَأ  َکیَلَع  اـم  َو  [ 6  ] يّدَصَت َُهل  َتنَأَف  [ 5  ] ینغَتسا ِنَم  اّمَأ   132-1- نآرق [ - 4]

-1- نآرق [ - 14  ] ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفرَم  [ 13  ] ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  [ 12  ] ُهَرَکَذ َءاش  نَمَف  [ 11  ] ٌةَرِکذَت اهَّنِإ  ّالَک  [ 10  ] یّهََلت ُهنَع  َتنَأَف   139-1- نآرق
158-1- نآرق [ - 19  ] ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍۀَفُطن  نِم  [ 18  ] ُهَقَلَخ ٍءیَش  ِّيَأ  نِم  [ 17  ] ُهَرَفکَأ ام  ُناسنِإلا  َِلُتق  [ 16  ] ٍةَرََرب ٍمارِک  [ 15  ] ٍةَرَفَس يِدیَِأب   143
-1- نآرق [ - 24  ] ِهِماعَط یلِإ  ُناسنِإلا  ِرُظنَیلَف  [ 23  ] ُهَرَمَأ ام  ِضقَی  اَّمل  ّالَک  [ 22  ] ُهَرَشنَأ َءاش  اذِإ  َُّمث  [ 21  ] ُهَرَبقَأَف ُهَتامَأ  َُّمث  [ 20  ] ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 
153-1- نآرق [ - 29  ] ًالَخن َو  ًانُوتیَز  َو  [ 28  ] ًابضَق َو  ًابَنِع  َو  [ 27  ] ابَح اهِیف  انتَبنَأَف  [ 26  ] اقَش َضرَألا  اَنقَقَش  َُّمث  [ 25  ] ابَص َءاملا  اَنبَبَص  ّانَأ   182
-1- نآرق [ - 34  ] ِهیِخَأ نِم  ُءرَملا  ُّرِفَی  َموَـی  [ 33  ] ُۀَّخاَّصلا ِتَءاج  اذِإَف  [ 32  ] مُکِماعنَِأل َو  مَُکل  ًاـعاتَم  [ 31  ] ابَأ َو  ًۀَـهِکاف  َو  [ 30  ] ًابلُغ َِقئادَح  َو 

[ - 39  ] ٌةَرِشبَتسُم ٌۀَکِحاض  [ 38  ] ٌةَرِفسُم ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  [ 37  ] ِهِینُغی ٌنأَش  ٍِذئَموَی  مُهنِم  ٍئِرما  ِّلُِکل  [ 36  ] ِهِیَنب َو  ِِهتَبِحاص  َو  [ 35  ] ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو   162
ینعم هحفص 478 ]  ] 110-1- نآرق [ - 42  ] ُةَرَجَفلا ُةَرَفَکلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  [ 41  ] ٌةَرَتَق اهُقَهَرت  [ 40  ] ٌةَرَبَغ اهیَلَع  ٍذـِئَموَی  ٌهوُجُو  َو   178-1- نآرق

هب هفیحص  عمج  ٍفُحُص » . » دهدیم هقدص  دوشیم ، نوزف  دوشیم ، كاپ  هتسیاش و  ینعی  دشاب  یّکزتی  هک  تسا  لّعفت  نزو  زا  یّکَّزَی » : » تاغل
يهملک اب  یسراف  رد  اهیزبس و  نوچ  دوشیم  هدروخ  هدیچ و  هزات  رت و  هک  یهایگ  هبضق ، عمج  ًابـضَق » . » باتک يهقرو  هتـشون ، ذغاک  ینعم 
کـشخ هچ  هایگ  ابَأ » . » تخرد رپ  غاب  بلغا ، عمج  ًابلُغ » . » دور يوس  رهب  نآ  ياههخاش  هک  هخاش  زارد  تخرد  ره - تسا ، بسانم  رابهرت 

-24-13- نآرق  - زا قهرت » . » دباین رد  ار  یچراکـش  يوب  راکـش  ات  نابایب  رد  رتش  لکـشپ  ندرک  دود  ریتقت  و  رابغ . درگ و  ٌةَرَتَق » ، » هزات هچ 
مّود لّوا و  حتفب  قهر  ردصم  هحفص 479 ]  ] 450-440- نآرق -413-405- نآرق -377-369- نآرق -192-184- نآرق -132-123- نآرق

ششوک ترضح  نآ  دندوب و  ربمغیپ  دزن  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  يربط : لوزن : تهج  باتش . غورد ، يراکتشز ، متس ، یکبـس ، ینعمب 
هراشا دنتـسه و  ربمغیپ  دزن  یهورگ  هک  دیدیم  وا  شکاصع  دوب و  يروک  درم  هک  موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع  دـنک  ناملـسم  ار  اهنآ  هک  تشاد 

واب تشپ  دیـشک و  مهرد  يور  دش و  تحاران  ربمغیپ  نتفر و  ولجب  درکیم  راداو  ار  دوخ  شکاصع  دیدیمن و  وا  یلو  دـیاین  هک  دومرفیم 
نوچ و  دش . ریگلد  زومایب  نمب  هداد  دای  وتب  ادخ  هک  اهنآ  زا  تفگیم : هک  وا  نخـس  زا  تخادرپ و  نخـسب  دـندوب  اجنآ  هک  اهنآ  اب  درک و 

وا یحو  لاح  نیگنس و  شرس  دش و  عمج  ترضح  نآ  ياهمـشچ  دشاب  دوخ  يهداوناخ  دزن  تساوخ  ربمغیپ  دندش و  هدنکارپ  نمجنا  نآ 
زا يزیچ  تساوخیم  ربمغیپ  رگا  دنتفگیم : راگزور  نآ  رد  تفگ : دـیز  نبإ  و  خـلا » ّیلََوت - َو  َسَبَع   » دـش لزان  تایآ  هکنیا  تفرگ و  ار 

: همجرت  684-664- نآرق . - دناوخیمن مدرم  يارب  دوب  شررـض  رب  هک  ار  تایآ  هکنیا  هّتبلا  درادب  هدیـشوپ  مدرم  زا  دـشیم  یحو  واب  هچنآ 
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وا دیاش  هک  یناد  هچ  وت  نکل  دمآ 3  وا  دزن  روک  نآ  هک  دنادرگب 2  يور  دیشک و  مه  رب  هرهچ  ناربنامرفب 1  نابرهم  يادخ  هدنشخب  مانب 
وا رگ  دوبن  تشود  رب  يراب  هکنیا  اـب  ینک 7  واب  يور  دوب 6  يزاـینیب  رگا  5 و  درب ! يدوس  نازو  دـشاب  ّقح  دایب  ای  دوش 4  یسک  هزیکاپ 
هن یلو  يزادرپ 11  يرگیدـب  وا  زا  وت  دشاب 10  هتشاد  یـسرت  لدب  دنک 9 و  شـشوک  دـیآ و  وت  يوسب  یـسک  نوچ  دوشن 8 و  ریذـپ  قح 

هکنیا هک  هچ  دوش 13  شروآدای  دـشاب ، ّقح  دایب  دـهاوخ  هکنآ  سپ  يربـهر 12  تسا و  يروآداـی  نانخـس  نآرق و  هکنیا  هچ  نک  نینچ 
17 سپ ] هدیـسر  ّقح   ] راکوکن راوگرزب و  ناگدنیامن 16  تسدب  اوران 15  ره  كاپ ز  هیاـپ و  دـنلب  تسا 14  یئاههتـشبن  یمارگ  رد  همان 

نآ زو  درک 20  شاهزادناب  هک  دیرفآ  ياهیام  19 ز  دیرفآ ! ادخ  ار  وا  هچ  18 ز  دنادن ] رگم   ] ساپسان تسا و  رفاک  هچ  هک  یمدآ  رب  گرم 
هچنآ یلو  دروآ 23  رد  روگ  ار ز  وا  دـهاوخ  وچ  سپ  هکنیا  زا  درک 22 و  شروگب  دناریمب و  هاگنآ  دومن 21 و  ناسآ  شیگدنز  هار  سپ 

[ امش دنوادخ   ] ام انامه   25 تسا ! اجک  زا  شکاروخ  هک  دریگ ] دنپ   ] درگنب و دـیاب  هّتبلا  دادن 24  ماجنا  داد  هحفص 480 ] نامرف [  واب  ادخ 
امرخ 30 نوتیز و  رابهرت 29 و  روگنا و  میدنایورب 28 و  هناد  نآ  رد  ات  میتفاکشب 27  یتسردب  نیمز  سپ  میتخیرب 26 و  ناوارف  بآ  الاب  ز 

نآ نوچ  هک   33 دیشیدنیب ] دوخ  ماجنارسب  سپ   ] دوب ناتنایاپ  راهچ - امش و  دوس  ات  هایگ 32  هویم و  رگد  تخرد 31 و  ربتس  ياهناتسب  و 
ناشکی ره  زور  نآب  هچ  شدنزرف 37  نز و  ردپ 36 و  ردام و  مه ز  دزیرگ 35 و  دوخ  ردارب  زا  درم  هک  دوب  يزور  دیآ 34  دایرف  تخس 

درگ مه  یئاههرهچ  ناداش 40 و  نادنخ و  دوب 39 و  نشور  یئاـههرهچ  هک  تسا  زور  نآ  هب  دوبن 38  شرگید  ياورپ  هک  دوب  يراـک  ار 
هرفس يهروس  ار  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخـس  راکدب . دنوب و  رفاک  ناسک  نینچ  هتسشن 42  نآ  رب  دود  یئوگ  هک  هتفرگ 41  هودنا 

ماش و مدرم  هیآ و  کی  لهچ و  هرـصب  مدرم  تسا و  هیآ  ود  لهچ و  اهیزاجح  اهیفوک و  باسحب  تسا و  هدـش  لزان  هکمب  دـنمانیم و  زین 
-251- نآرق . - دناهتسنادن هیآ  رخآ  ار  ُۀَّخاَّصلا » ِتَءاج   » یضعب و  مُکِماعنَِأل »  » یضعب و  هماعط » یلا   » یضعب هک  دناهتـسناد  هیآ  لهچ  هنیدم 

دّیـس عمجم :  1 خـلا » َسَبَع - . » یمعـألا اـهیف  رکذـی  هروس  ساـبقملا : ریونت  تسا . هتـشون  یمعـالا  هروـس  یفاـص :  296-275- نآرق -266
یهاگآ کی  زا  شیب  هدوب  ترضح  نآ  زا  راک  هکنیا  دشاب و  ربمغیپ  اب  نخس  هکنیا  هک  دهدیمن  ناشن  چیه  هیآ  هکنیا  تسا  هتفگ  یضترم 

ندرک و شرت  يور  نوچ  تسا  ربمغیپ  ریغ  دوصقم  هک  تسه  هناشن  هکنیا  اب  تسا  هدشن  راکشآ  مه  سکنآ  مان  هک  تسین  یـسک  راک  زا 
دنریگب ار  شولج  دنک و  نینچ  وا  ات  هدوبن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  قالخا  زا  ندروآ  رادهیامرـسب  يور  ندرک و  ریقف  هب  تشپ 

ار وا  هک  درم  نآ  دمآ و  موتکم  ّما  نب  هّللا  دبع  دوب  ربمغیپ  دزن  هیما  ینب  زا  يدرم  تسا : لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دنکن . رگید  هک 
درم نآ  راک   9-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  دمآ . يوما  نآ  يارب  هیآ  دیـشک و  مهرد  يور  درک و  مهارف  ار  دوخ  دمآ و  شدـب  وا  زا  دـید 
زین مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دادن . وا  نخـسب  هحفـص 481 ] شوگ [  درک و  شرت  يور  وا  تیبرت  يارب  ربـمغیپ  دوب و  رود  بدا  زا  روک 

دهاوخن شنزرـس  وت  يارب  ارم  دـنوادخ  زگره  هک  ابحرم  ابحرم  دومرفیم : دـیدیم  ار  موتکم  ّما  نب  هّللا  دـبع  ربمغیپ  هاگره  تسا : هدـش  لقن 
اب ُهَءاج » نَأ  « » ُهَءاج نَأ   » يهملک و  ربمغیپ . روضح  زا  درکیم  يراددوخ  دـشیم و  هدنمرـش  وا  هک  درکیم  ینابرهم  واـب  هزادـنا  نآ  درک و 

334-320- نآرق -319-305- نآرق . - دمآ رگا  ایآ  ینعی  هءاج  نا  الأ  دشاب  يراکنا  ماهفتـسا  فّفخم  تروصب  ات  دناهدناوخ  هدیـشک  فلا 
بونّذـلا نم  یّکزتی  ینعی  دوش 2 - كاپ  دریگدای  وت  زا  هچنآ  يراـکوکن و  هلیـسوب  دـهاوخب  هک  دـیاش  ینعی  - 1 فشک :  3 یّکَّزَی » ُهَّلََعل  »
دناهدناوخ بصن  اب  دشاب و  ولج  رب  فطع  هک  تسا  هدـش  تئارق  عفر  اب  عمجم :  4 ُهَعَفنَتَف »  » 23-1- نآرق . - دوش كاپ  ناهانگ  زا  هک  دیاش 

. - تسا رادهیامرس  تسا و  گرزب  دوخ  مدرم  نایم  رد  هک  یـسک  ینعی  عمجم :  5 ینغَتسا » ِنَم   » 15-1- نآرق . - دشاب ءاف  زا  دعب  باوج  ات 
دـشن و تسرپاـتکی  هک  ره  و  دـنکیم . ناطیـش  يوریپ  نوـچ  دـناد  زاـینیب  ادـخ  زا  ار  نتـشیوخ  دوـخ  دزن  رد  ینعی  فـشک :  17-1- نآرق
زا ار  دوخ  دراد  هک  ياهیامرـس  يارب  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . هتـسناد  زاـینیب  ادـخ  زا  ار  دوخ  وا  دربن  ادـخب  دوخ  ياهیدـنمزاین 

هجوتم يرادهیامرـس  اب  هن  درک و  شرت  يریقفب  يور  هن  ربمغیپ  هیآ  هکنیا  زا  سپ  هک  تسا  لقن  يروباشین : دـنادیم . زاینیب  ناـمیا  ادـخ و 
تسا يرتشیب  يدنسپان  يریگتخس و  باطخب  تبیغ  زا  تافتلا  رد  حالطصا  هب  رضاح و  صخشب  بیاغ  زا  نخس  ندنادرگ  هکنیا  رد  دش و 

وا رب  رتشیب  ات  دـنزادرپیم  وا  شنزرـس  هب  دـننکیم  شدوخب  يور  هاگنآ  دـننکیم و  یئوگدـب  تسا  رـضاح  هک  يراک  ریـصقت  زا  هکنانچ 
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دزن رد  تسا  رتبسانم  يریگمرگ  ینابرهم و  روک  يارب  نوچ  ترـضح  نآ  رب  تسا  يراکنا  زین  یمعَألا »  » يهملک رد  دناهتفگ : دیآ . تخس 
دوب رتهدنزرا  رتگرزب و  هحفص 482 ]  ] 427-417- نآرق  - يهلئـسم هب  ربمغیپ  رظن  هچرگا  و  يرهم . مک  یئور و  شرت  ات  راتفرـشوخ  مدرم 

صالخا هب  ارنیا  دوب  نارادهیامرسب  یئانتعایب  ارقف و  یئوجلدب  رظن  نوچ  نکل  دنوش . هدوسآ  ناملسم و  همه  ات  دنک  ناملسم  ار  شیرق  هک 
یلو دوب  هدمآ  نآ  یپ  دوخ  وا  نوچ  دوب  مولعم  ربمغیپ  زا  وا  يدنمهرهب  روک و  درم  هکنیا  تیاده  هکنیا  اب  دنتـسناد . رتکیدزن  ّقح  ياضر  و 

مزح و زا  رود  يرگیدـب  ناـمگ  يارب  نتـشادرب  ینیقی  زا  تسد  دومنیم و  رود  ناشتیادـه  دـندوب و  هدـمآ  هرخـسم  ینیبدـب و  اـب  شیرق 
نآ یتسناد  اجک  زا  ینعی  تسا  نارفاک  يارب  ُهَّلََعل »  » ياه دناهتفگ : یـضعب  و  خلا » ُهَّلََعل - َکیِردـُی  ام   » دـش هتفگ  يورنیا  زا  تسا و  طایتحا 

- نآرق «. - خلا ینغَتسا - ِنَم  اّمَأ   » هلمج نیاب  دش  هدوزفا  راک  هب  حیرـصت  رب  نآ  زا  سپ  دوشیم ! ریذپ  دنپ  كاپ و  یتشاد  واب  يور  هک  رفاک 
دروـخرب وا  اـب  هک  تسا  بلّطملا  دـبع  نب  ساـّبع  دوـصقم  يربـط :  6 يّدَـصَت » َُهل  َتنَأَـف   » 648-627- نآرق -467-455- نآرق -422-398

ینعی رخف :  26-1- نآرق . - تسا هتشاد  اهنآ  یناملـسم  دیما  ربمغیپ  هک  دناهدوب  هریغ  هبیـش و  هعیبر و  نب  ۀبتع  ای  وا  یناملـسم  دیماب  درکیم 
بلط لابندب و  درک و  واب  دروخرب  ینعی  نالفل » نالف  يّدصت   » زا تسا  ّقتـشم  هملک  هکنیا  تسا و  وا  يوسب  تلد  يروآیم و  واب  يور  وت 

هدش هدناوخ  لوهجم  يهغیـصب  ءات  ّمضب  زین  دناهدومن و  تئارق  دوش  ددشم  نآ  اب  ات  هک  داص  دیدشت  اب  هملک  هکنیا  و  دوب . وا  يوجتـسج  و 
دسرتیم ادخ  زا  - 1 رخف :  9 یـشخَی » َوُه  . » يوشیم وا  بولطم  هدناوخ و  يریگیم و  رارق  ینغ  نآ  يوجتـسج  ضرعم  رد  وت  ینعی  تسا 

-1- نآرق . - دیآیم جنر  سرت و  اب  دنیبیمن  تسا و  روک  نوچ  دیآیم 3 - وت  دزن  راّفک  زا  سرت  اب  دنک 2 - یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  هک 
رب نارگید  زا  ار  وت  نارادهیامرـس  دـشاب : نینچ  ینعم  ات  هدومرف  تئارق  لوهجم  يهغیـصب  هک  تسا  لقن  رقاب  ماما  زا  عمجم :  10 یّهََلت »  » 14

-1- نآرق  - ریقف زا  هک  نکم  نینچ  رگید  ینعی  - 1 فشک :  11 خلا » اهَّنِإ - اّلَک   » 11-1- نآرق . - دننکیم اهنآ  زا  نادرگ  ور  دننادرگیم و 
تایآ هکنیا  اب  هروس  هکنیا  هک  شاب  رادربخ  تایآ 3 - هکنیا  اب  هروس  هکنیا  هک  تسا  تسرد  يرآ 2 - ور  رادهیامرسب  هحفص 483 ]  ] 15

طبر تسا  نـکمم  رخف :  161-154- نآرق . - تسا هلمج  زاـغآ  رگید  ینعم  ودـب  تسا و  لّوا  نخـس  يهلاـبند  اـّلَک »  » يهملک لّوا  ینعمب  و 
يهکئالم يهلیسو  هب  ظوفحم  حول  رد  رادهیامرـسب  تشادن  مشچ  ریقف و  مارتحا  يروآدای  هکنیا  - 1 دشاب : تهج  ود  زا  ولجب  تایآ  هکنیا 

ینادرگب و يور  ریقف  زا  هک  تسین  يزاـین  ار  وت  تسا  رادـیاپ  ظوفحم  حول  رد  هکئـالم  تسدـب  هک  نآرق  نینچ  اـب  تسا 2 - تبث  نیبّرقم 
هاگـشیپ هب  يهدـنزرا  ياـهباتک  فحـص  زا  دوـصقم  تسا : هـتفگ  ساـّبع  نـبإ  - 1 عـمجم :  13 ٍفُحُـص » ِیف  . » یـشاب راودـیما  رادهیامرـسب 

َّنِإ  » لثم تسا  هدوب  زین  اهباتک  نآ  رد  اهیروآدای  هکنیا  هک  تسا  ناربماـغیپ  ياـهباتک  دوصقم  دشاب 2 - ظوفحم  حول  هک  تسا  يدـنوادخ 
ارنآ یـسک  كاپ  زج  هک  تسا  كاپ  ناـنچ  ینعی  - 1 فشک :  14 ٍةَرَّهَطُم »  » 280-241- نآرق -15-1- نآرق «. - یلوُألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذـه 

غورد و زا  تـسا  كاـپ  دوـش 4 - هدـناجنگ  نآ  رد  قـح  مـالک  زج  هکنآ  زا  تسا  كاـپ  نارفاـک 3 - سرتـسد  زا  تسا  كاـپ  دیاسپن 2 -
رد ینعی  تفگ : هداتق  تسا 2 - ناگدنـسیون  تسد  رد  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  - 1 يربط :  15 ٍةَرَفَس » يِدیَِأب   » 14-1- نآرق . - يراگزاسان

21-1- نآرق . - دنراد ار  مدرم  ياهراک  يهرامش  هک  هکئالم  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  دنناوخیم 3 - ارنآ  هک  اهنآ  تسا و  اهیراق  تسد 
هدش رفاک  وا  هنوگچ  هدننیرفآ  یئاتکی  ياههناشن  هکنیا  اب  هک  یمدآ  زا  تسا  تفگش  ینعی  تسا  بّجعت  ینعمب  - 1 عمجم :  17 ُهَرَفکَأ » ام  »

تفرعم دیزم  يارب  هیآ  هکنیا  هدبع : تسا  هدش  یمدآ  رفک  بجوم  زیچ  هچ  تسا  ریگارف  ّقح  تمعن  هکنیا  اب  ینعی  تسا  ماهفتسا  تسا 2 -
 ] 16-1- نآرق  - ّتقدب ّقح  ياهتمعن  هب  رگا  هک  تسا  هدـش  هداهن  یمدآ  تشرـس  رد  هکلب  تسین  يروآدایب  جاتحم  یـسانش  ّقح  هک  تسا 
َُّمث . » درادن قحب  رارقا  زا  يریگولج  شدوخ  يهدارا  زج  تسا و  نشور  وا  مشچب  ّقح  درذگب ، دوخ  ياههتـساوخ  زا  درگنب و  هحفص 484 ]

ناسآ وا  يارب  تسردان  تسرد و  یئادـج  هار  درک 2 - ناسآ  وا  رب  ردام  مکـش  زا  ندـش  نورب  هار  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   20 ُهَرَّسَی » َلِیبَّسلا 
َو ًۀَهِکاف   » 17-1- نآرق . - دشاب ولج  تیآ  ماعط  يهملک  زا  لدب  ات  دـناهدناوخ  زین  هزمه  حـتف  اب  عمجم :  25 اَنبَبَص » ّانَأ   » 32-1- نآرق . - درک

کـشخ يهویم  با »  » تسا و هزاـت  يهویم  ههکاـف  دـنروخیم 2 - ناـیاپ  راـهچ - هتـشاکن و  یمدآ  هک  تسا  هاـیگ  نآ  ّبا  فشک :  31 ابَأ »
مـالک رد  هتـسنادن  مناوتب  هک  مشاـب  نامـسآ  ریز  نیمز و  يور  هنوگچ  تفگ : دادـن و  باوج  وا  دندیـسرپ  ار  با »  » ینعم رکب  وبا  زا  تسا .
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هچنآ تفگ  تفگن و  ینخس  با »  » ینعم رد  و  مینک . يراتفگب  راداو  ار  دوخ  هک  دناهتفرگ  ولج  ار  ام  تفگ : رمع  زین  و  میوگ ! يزیچ  ادخ 
زا کی  ره  ینعی  دوعسلا : وبا   37 مُهنِم » ٍئِرما  ِّلُِکل   » 21-1- نآرق . - دینک اهر  دینادیمن  هچنآ  دینک و  لابند  تسا  راکـشآ  ادـخ  باتک  زا 

هطقنیب نیع  ءاـی و  حـتف  اـب  عـمجم :  37 ِهِینُغی » ٌنأَـش   » 27-1- نآرق . - دـنراتفرگ دـشاب و  يراـک  ار  دــنزرف  نز و  رداـم و  ردــپ و  ردارب و 
- نآرق . - تسا یکی  تئارق  ود  ره  هجیتن  شدراد و  لوغـشم  هک  نآب  هتخادرپ  تسا  يراک  ار  یـسک  ره  دوشیم : نینچ  ینعم  دناهدناوخ و 

ایرد رد  دروآ  یئتشک  مظن : دراد . موظنم  یتیاکح  هرـس  سدـق  راطع  نیّدـلا  دـیرف  خیـش  تمایق  یلوغـشم  باب  رد  ینیـسح : ریـسفت   19-1
ار شوم  هبرگ  ین ز  دنامب  هتخپ  رگدکی  اب  ناشراک   || دنامب  هتخت  نآ  رب  یشوم  هب و  رگ  تسـشن  الاب  رب  هلمج  نآ  ياهتخت ز   || تسکش 

زین تماـیق  رد  بل  کـشخ  هدـنامزاب  ّریحت  رد   || بجع  ياـیرد  لوـه  زا  ناـشود  ره  زیت  لاـگنچ  ار  هبرگ  نآ  شوـم  ین ز   || زیرگ  يور 
دوصقم هک  میدرک  لقن  لّوا  تیآ  هد  رد  ار  نیرّـسفم  فالتخا  - 22 ام : هحفـص 485 ] دوب [  ام  ین  وت و  ین  اجنآ  ینعی   || دوب  اغوغ  هکنیا 
ریـسفت رد  ضیف  يهتفگب  ای  تسا و  هّیما  ینب  زا  يدرم  راک  لقن  ای  راـتفر  ناـنچ  زا  تسا  ترـضح  نآ  يروآداـی  و  ص ]  ] ربمغیپ راـک  لـقن 

هملک دنچ  دـعبب  مّوس  تیآ  زا  یلو  تسا  هدـش  هتفگ  نخـس  هک  زا  درادـن  هناشن  مّود  لّوا و  تیآ  هچرگا  و  تسا . هدوب  نامثع  يارب  یفاص 
يور تسا  رادومن  هک  تایآ 5 و 6 و 7  صوصخب  تسا . ربمغیپ  دوخ  اب  نخـس  يور  هکنیا  رد  تسا  رهاظ  تسا و  هدمآ  باطخ  تروصب 

زا دوشن و  تیبرت  وا  رگا  تسین  یکاـب  وت  رب  هکنیا  اـب  يراد  رادهیامرـسب  يور  وـت  تسا : هدـش  هتفگ  نوـچ  « 22» تسا ترـضحنآ  اب  نخس 
رب هک  دوش  ضارتعا  وا  رب  دیوگب و  نخس  رادهیامرس  اب  ات  تسا  هدوبن  یئامنهار  رومأم  ربمغیپ  زج  یـسک  نوچ  و  ددرگن . كاپ  رفک  يدیلپ 

تسا هتشاد  رادهیامرسب  يور  وا  هک  تسا  هدوب  ربمغیپ  دوخ  اب  نخس  هکنیا  هک  دوشیم  مولعم  دوشن . تیبرت  رادلام  نآ  رگا  تسین  كاب  وت 
وت رب  هکنیا  اـب  يراد  رادهیامرـسب  يور  وت  تسا : هدـش  هتفگ  نوچ  . تسا تّحـصب  رتکیدزن  تسا  هدرک  لـقن  يربـط  هک  هیآ  لوزن  تهج  و 

رادهیامرـس اب  ات  تسا  هدوبن  یئامنهار  رومأـم  ربمغیپ  زج  یـسک  نوچ  و  ددرگن . كاـپ  رفک  يدـیلپ  زا  دوشن و  تیبرت  وا  رگا  تسین  یکاـب 
هدوب ربمغیپ  دوخ  اب  نخس  هکنیا  هک  دوشیم  مولعم  دوشن . تیبرت  رادلام  نآ  رگا  تسین  كاب  وت  رب  هک  دوش  ضارتعا  وا  رب  دیوگب و  نخس 

-2 526-524- یقرواپ . - تسا تّحصب  رتکیدزن  تسا  هدرک  لقن  يربط  هک  هیآ  لوزن  تهج  تسا و  هتشاد  رادهیامرـسب  يور  وا  هک  تسا 
مولعم تسا  هدوب  فلخ  نب  ۀـّیما  دـناهتفگ  هک  نارادهیامرـس  اب  ربمغیپ  نتفگ  نخـس  يهنیرق  زا  تسا و  هدـش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  نوچ 

ینمـشد راکـشآب  تسا و  هدوبن  هریت  تخـس  بارعا  اـب  ربـمغیپ  يهطبار  زونه  هک  تسا  هدوب  تثعب  لّوا  نارود  رد  هروـس  هکنیا  لوزن  تسا 
يرادهیامرـس ذوفن  ّتیـصخش و  اب  مالـسا  هک  دشاب  مالعا  نایناهجب  ات  تسا  هدش  زاغآ  ضارتعا  نحل  اب  هروس  تهج  هکنیا  زا  دندرکیمن .

رس تسا و  ّتیمدآ  شبنج  ون  تضهن  هکنیا  هک  دریگ  رب  لد  نآ  زا  دیاب  سپ  هکنیا  زا  دشاب  هتشاد  يدیما  نینچ  ربمغیپ  رگا  درادن و  يراک 
زا تسا  رتـالاو  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تسرپ  ّقح  هحفـص 486 !!! ]  ] 109-99- نآرق -97-88- نآرق  - روک نآ  تسا و  اـهلد  اـب  شراـک  و 

هکنیا لابند  رد  دـننادن . یـشورف  دوخ  هتخودـنا و  زج  يار  یگدـنز  دـنرودب و  عامتجا  نید و  زا  هک  ناگتخود  لام  هاـجب و  مشچ  نارازه 
شزرا نآ  زا  سپ  ددـنبن . لام  هاج و  نابحاص  تیادـه  هب  دـیما  دـنکن و  وزرآ  نینچ  رگید  هک  درک  رادربخ  ار  ربمغیپ  اّلَک »  » هملک اب  مـالعا 

تسد زا  هدیسر  تسا و  الاب  ملاع  يهدیدپ  هک  تسا  يروآدای  هناگی  تضهن  هکنیا  زیوآتسد  هیامرس و  هک  تسا  هدش  رادومن  نآرق  ماقم 
یـسانش ماـجنا  زاـغآب و  ار  یمدآ  هاـگنآ  سب . دـنک و  زارد  نآ  يوسب  تسد  دـیابیم  دـشاب  ّقح  هار  ياـیوج  هکنآ  شنیرفآ و  تاسّدـقم 

درک دهاوخ  لزنم  اجکب  دننکیم و  یگدنز  هنوگچ  تسا و  هدش  هچ  هدوب و  هچ  هک  دشاب  دوخ  شیادیپ  يهشیدـناب  ات  تسا  هدرک  يربهر 
214-207- نآرق . - یگراچیب يراوخ و  ای  تسا  نادنخ  يور  ای  تسا  یگدنز  نایاپ  هک  شماجنا  رس - و 

ریوکت هروس 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   81  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 29] تایآ 1  [: 81  ] ریوکتلا هروس  ]

ُلابِجلا اَذِإ  َو  [ 2  ] تَرَدَکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  [ 1  ] تَرِّوُک ُسمَّشلا  اَذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
اَذِإ َو  [ 7  ] تَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  [ 6  ] تَرِّجُس ُراِحبلا  اَذِإ  َو  [ 5  ] تَرِشُح ُشوُحُولا  اَذِإ  َو   130-1- نآرق [ - 4  ] تَلِّطُع ُراشِعلا  اَذِإ  َو  [ 3  ] تَرِّیُس

تَرِّعُـس ُمیِحَجلا  اَذِإ  َو  [ 11  ] تَطِـشُک ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  [ 10  ] تَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو   162-1- نآرق [ - 9  ] تَِلُتق ٍبنَذ  ِّيَأـِب  [ 8  ] تَِلئُس ُةَدُؤوَملا 
اذِإ ِلیَّللا  َو  [ 16  ] ِسَّنُکلا ِراوَجلا  [ 15  ] ِسَّنُخلِاب ُمِسقُأ  الَف   169-1- نآرق [ - 14  ] تَرَـضحَأ ام  ٌسفَن  تَِملَع  [ 13  ] تَِـفلزُأ ُۀَّنَجلا  اَذِإ  َو  [ 12]

ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  [ 20  ] ٍنیِکَم ِشرَعلا  ِيذ  َدنِع  ٍةَُّوق  ِيذ   163-1- نآرق [ - 19  ] ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلوََقل  ُهَّنِإ  [ 18  ] َسَّفَنَت اذِإ  ِحبُّصلا  َو  [ 17  ] َسَعسَع
ٍناطیَش ِلوَِقب  َوُه  ام  َو   196-1- نآرق [ - 24  ] ٍنِینَِضب ِبیَغلا  یَلَع  َوُه  ام  َو  [ 23  ] ِنِیبُملا ُِقفُألِاب  ُهآَر  دََقل  َو  [ 22  ] ٍنُونجَِمب مُُکبِحاص  ام  َو  [ 21]

َنیَِملاعلا ُّبَر  ُهّللا  َءاشَی  نَأ  ّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  [ 28  ] َمیِقَتسَی نَأ  مُکنِم  َءاش  نَِمل  [ 27  ] َنیَِملاعِلل ٌرکِذ  ّالِإ  َوُه  نِإ  [ 26  ] َنُوبَهذَت َنیَأَف  [ 25  ] ٍمیِجَر
« ُراشِعلا  » 24-13- نآرق . - دـش دوبان  هدـیچیپ و  مهرد  عمج و  دیـشروخ  وترپ  تَرِّوُک » : » تاغل ینعم  هحفص 487 ]  ] 218-1- نآرق [ - 29]

نز لثم  دشاب  ندیئاز  نارودب  ای  دـشاب  هتـشذگ  نآ  ندـش  نتـسبآ  زا  هام  تشه  ای  هام  هد  هک  تسا  هدام  رتش  ینعمب  ءارـشع  نآ  درفم  عمج 
شـشوپ ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حـتفب  طشک  ردـصم  زا  تَطِـشُک » . » تسا نآ  ضراوع  راتفرگ  نداهن و  راب  لّوا  ياهزور  رد  هک  ءاسفن 

لّوا و حتفب  سنخ  ردصم  زا  سناخ  نآ  درفم  عمج ، سنخلا » . » ندنک ار  رتش  تسوپ  نتشادرب و  بسا  يور  زا  لج  لثم  نتشادرب  ار  يزیچ 
ای هراّیـس  ای  تسا  اههراتـس  همه  ینعمب  سوماق  يهتفگب  و  ندرک . عمج  ار  دوخ  ندـنام و  لاـبند  بقع و  نتفر و  راـنک  ینعمب  مّود  نوکس 

ینعمب سناک  نآ  درفم  عمج ، ِسَّنُکلا » . » نآ ندرک  بورغ  ینعی  هراتـس  سونخ  دراطع و  هرهز و  خیّرم و  يرتشم و  لحز و  يهراتـس  جنپ 
، هریت بش  َسَعسَع » . » یشحو يوهآ  یشحو و  واگ  ای  تسا  ناگراتس  ینعمب  سّنکلا  راوج  دوشیم و  نورد  دوخ  هاگمارآ  لغآب و  هک  وهآ 

هدنشخب يادخ  مانب  همجرت :  835-825- نآرق -682-670- نآرق -241-231- نآرق -11-1- نآرق . - کیدزن نیمزب  ربا  هدش ، رازگرب  بش 
نارتش دـنروآ 4 و  شبنجب  ار  اههوک  دشابن 3 و  غورف  ار  ناگراتـس  دـش 2 و  دوبان  هریت و  دیـشروخ  وچ  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناـگیارب و 
گنهآ مه  تفج  یـسک  ره  دزیر 7 و  مهرد  دـیآ و  رب  جوم  ار  اـیرد  دـندش 6 و  مهارف  ياج  کـی  هب  ناود  دنامن 5 و  رادیرخ  ار  نتـسبآ 

10 و دنتـشک ! ناشهانگ  مادـکب  دنـسرپ 9  ار  ناروـگب  هدـنز  8 و  ددـنویپ ] نتب  اـهناج  ناـکین و  هب  ناـکین  نادـب و  اـب  نادـب  اـت   ] دوش دوخ 
یسک ره   14 دوش . کیدزن  هدامآ و  تشهب  دنزورفا 13 و  شتآ  ار  خزود  دننک 12 و  وسکیب  نامسآ  دنیاشگب 11 و  نایمدآ  ياههمانراک 

دادماب راـت 18 و  بشب  ناور 17 و  دوخ  هاـگیاجب   16 هحفـص 488 ] نایامن [  ناهنپ و  ناگراتـسب  دنگوس  سپ  دراد 15  مهارف  هچ  دـنادب 
هن اورنامرف 22 و  راکتـسرد و  برقم 21 و  شرع  يادخ  هاگـشیپ  هب  اـناوت 20  راوگرزب و  تسا  ياهداتـسرف  ناـبز  زا  نآرق  هک  نشور 19 

ار وا  هن   24 سپ ] تفرگ  ارف  وا  زا  نآرق   ] دیدب و راکشآب  هداشگ  یتشد  رد  ّقح  يهداتـسرف  نآ  وا  هچ  دشاب 23  هناوید  امش  نیشنمه  هکنیا 
نآ هک   27 دیور ! اجکب  نآرق ] دّمحم و  امش ز   ] سپ  26 دشاب . میجر  وید  شنخس ز  هن  دنک 25 و  ناهن  امش  زا  ياهدیشوپ  هک  دوب  یتمهت 

تـساوخ زج  امـش  تساوخ  هک  دور 29  تـسار  هارب  دــهاوخب  امــش  زا  سک  ره  يارب  هـّتبلا  دـشابن 28  يربهر  ناـیناهج و  يروآداـی  زج 
تروـک ریوـکت و  يهروـس  تسا و  هدـمآ  هکمب  هلمج  تـسا و  تـیآ  هروس 29  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  تسین . ناـهج  راـگدرورپ 
يهداتفا راک  نآ  رماع ، ینب  نونجم  رارـسالا : فشک  ِهّللا » ِمِسب  . » تسا هدش  لزان  ادی  ّتبت  يهروس  زا  دعب  هروس  هکنیا  يواطنط : دـنمانیم .

ماعط و چیه  هک  تسـشنب  هتـشبن  نآ  يهدـهاشم  رد  زورهنابـش  تفه  دـش  یلیل  مان  شقن  يهتفیـش  دـید  راوید  رب  یلیل  مان  شقن  یتقو  یلیل 
تـسود مان  اب  شک  ار  یـسک  هراچیب  يا  تفگ : يروآ ! رـسب  نوچ  بارـش  ماعطیب و  زورهنابـش  تفه  نونجم  يا  دـنتفگ : دروخن . بارش 

امـش ینعی  احیحـش  یلیل  ّرـسب  ینادجت   || یلیل  ّرـس  املعتل  امتئج   17-1- نآرق : - تفگ هگنآ  دـیآ ! دای  اـجک  شبارـش  ماـعط و  دوب  شوخ 
هکنیا مجرتم ]  ] منکیمن راکـشآ  امـشب  یلیل  زار  هک  متـسه  لیخب  يدرم  نم  دید : دـیهاوخ  یلو  دـیوش  رادربخ  نم  یلیل ز  زارب  ات  دـیدمآ 
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رهم يو  لد  بلاغ  دوب و  یهلا  سدـق  ترـضح  يو  ناج  يهلبق  هک  یـسک  یئوگ  هچ  سپ  یقولخم ، قشع  يوعد  رد  تسا  یقولخم  لاـح 
سابل ّیبر  ءانث  یـسفن و  ماعط  ّیبر  رکذ  تفگ : یلبـش  رکب  وب  دوب ! بیع  هچ  دـیاین  دای  شبارـش  ماعط و  وا  رکذ  ماـن و  اـب  رگا  میدـق . تاذ 
عامس دیما  رب  زورهنابش  لهچ  میلک  ياسوم  ّیبر ، ءادف  یحور  یحور ، ءادف  یبلق  یبلق . ءادف  یسفن  یسفن ، بارش  ّیبر  نم  ءایحلا  یـسفن و 
کی ملع ، ناتـسریبد  رد  دشیم  رـضخ  بلطب  نوچ  زاب  تشذگن . يو  رطاخب  بارـش  ماعط و  هک  تسـشن  رظتنم  ّقح  هحفص 489 ] مالک [ 
لقع ياوتف  یکریز و  یئانادب و  قشع  تسا و  قشع  يهجیتن  لاح  هکنیا  انئادغ » انتآ  : » تفگ ات  دوبن  بیکش  بارـش  ماعط و  ار ز  وا  زورمین 

ار تسود  مرح  هدوبن  قشع  مرحم  هک  وا  دناد ! هچ  هار  هکنیا  لزنم  تفرن  هار  هکنیا  هک  یسک  ینتخومآ ، هن  دوب  یندمآ  قشع  دوشن  لصاح 
نارتش عمجم :  4 تَلِّطُع » ُراشِعلا  اَذِإ  َو   » مهب لد  ناج و  زا  مدز  یقشاع  کیّبل   || مرح  ارم  دش  ناهج  قشعب و  مدش  مرحم  دسرپ :! ناشن  هچ 
نارتش هنوگنیا  ینعی  تسا . وا  يهیامرس  رتهدنزرا  برع  دزن  رد  ناویح  هکنیا  دمان و  راشع  برع  زین  ار  هداهن  راب  نتـسبآ و  ههام  هد  يهدام 

رد ار  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  يرهزا  دـنامب . نارابیب  اهربا  نوچ  ینعی   30-1- نآرق : - تسا هتفگ  یئاّبج  دنرادن . نابراس  هک  دـنوش  اهر 
ینعی بعک : نب  ّیبا  تسا 2 - اهنآ  رشح  تاناویح  گرم  تفگ : ساّبع  نبإ  - 1 يربط :  5 خلا » ُشوُحُولا - اَذِإ  َو  . » میسانشیمن برع  تغل 

. تسا ندرک  عمج  رـشح »  » ینعم نوچ  دنوش  مهارف  ینعی  دشابن 3 - ناشرگدکی  رب  زیرگ  هلمح و  ياورپ  دنزیمآ و  مهب  ماد  دد و  هدـنرپ و 
6 تَرِّجُس » . » دنک یفالت  وا  زا  ناوتان  دنیب و  دوخ  يازـس  هدرک  زواجت  هدوب و  رتاناوت  هکنآ  ات  دننک  ناشمهارف  ینعی  عمجم :  21-1- نآرق -

تیآ رد  نوچ  تسا  مّود  ینعم  رتـهب  و  دوش . بآیب  کـشخ و  - 3 12-1- نآرق . - دوش زیر  رـس  رپ و  دوش 2 - هتخورفا  ینعی  - 1 يربط :
«. روجسم ءام   » دیوگیم ار  بآ  رپ  کشم  بآ و  رپ  يوج  برع  تسا و  ندش  زیر  رس  ناور و  ینعمب  هک  تَرُِّجف » ُراِحبلا  اَذِإ  : » تسا رگید 

دنیوگیم نیمز  ندش  درـس  شیادیپ و  زاغآ  رد  هکنانچ  دـشاب  اهایرد  ندـش  زیر  رـس  رپ و  تَرِّجُـس »  » ینعم رگا  لالظ : یف   27-1- نآرق -
شتآ تخس و  ياههلزلز  ای  دوشیم و  رارکت  ثداوح  نامه  درک  هحفص 490 ]  ] 35-24- نآرق  - تسرد ار  اهایرد  ناوارف  شزیر  اهناراب و 

یگتخورفا تَرِّجُـس »  » ینعم رگا  دریگیم و  ارف  ار  اج  همه  دوشیم و  هتخیمآ  مهب  ایرد  دربیم و  ورف  ار  اهایرد  نایم  لصاف  ياهنیمز  اـهیناشف 
رّوصت لباق  یمدآ  يارب  هک  دشاب  اهمتا  راجفناب  ای  دشاب و  رگدکی  زا  نژردیا  نژیـسکا و  رـصانع  ندش  ادج  يهطـساوب  تسا  نکمم  دشاب 
هتسویپ دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  رـشب  نژردیئ  ای  متا  بمب  کی  راجفنا  اب  اریز  دوش . ادیپ  ناهج  رد  ینوگرگد  میب و  هچ  تسین 
ناوتیم هنوگچ  سپ  تسا  ایند  نادـنمروز  ياههتـساوخ  رکف و  ياهرطخ  هنوگنیا  يریگولج  هار  يهشیدـنا  رد  اـهنآ  زا  یکی  یـشیادیپ  زا 

ددرگ و هدوشگ  رگید  روجب  ای  دوش  رجفنم  اهنآ  یگمه  دننکیم  رجفنم  ار  متا  کی  زورما  هک  روج  نیمهب  اهایرد  ياهمتا  هک  درک  رّوصت 
مه راکمه و  اب  ار  یـسک  ره  ینعی  - 1 يربط :  7 خـلا » ُسوُفُّنلا - اَذِإ  َو   » 191-180- نآرق ! - دش دـهاوخ  رادومن  يریگناهج  خزود  هچ  ایآ 
زا شلمع  اب  ار  یسک  ره  ینعی  - 1 رخف :  22-1- نآرق . - دوشیم مهارف  یسک  ره  حور  ندب و  نایم  دننکیم 2 - مهارف  اجکیب  شدوخ  رکف 
اب تسا  هزادـنا  کـی  هب  تیـصعم  تعاـط و  رد  هکنآ  اـب  دـننکیم 3 - نیرق  نیطایـش  اب  اـی  نیعلا  روح  اـب  دـننکیم 2 - نیرق  دـب  بوخ و 

ناطلـس مزالم  رگا  دوشیم  نیرق  دراد  یگتـسباو  هکنآ  اب  دب 3 - اب  دـب  یلاع  اب  یلاع  طّسوتم  اب  طسوتم  دـنوشیم  مهارف  اجکیب  شدـننامه 
هک تسا  نینچ  تعیبط  ماظن  يواطنط : دوب  دهاوخ  ياج  کی  هب  وا  اب  تسا  مزالم  یقساف  ای  نمؤم و  اب  رگا  تسا و  هدنامرف  اب  رگا  تسا و 

نیمز داوم  دنتـسه و  ایرد  رد  یبآ  ّداوم  دنراد و  ياج  اوه  رد  یگمه  تسا  یئاوه  هچنآ  دنـشاب : کیدزن  مهب  دنرگدکی  دـننامه  هچنآ  ره 
هب یئاوه  ددنویپیم و  بآب  تسا  بآ  زا  هچنآ  هدش  ادج  مه  زا  يدوزب  هایگ  رد  هدـش  مهارف  رـصانع  مینیبیم  دـنراد و  ياج  نیمز  ریز  رد 

تـسا نیمز  سنج  زا  نوچ  دوش  دـنلب  نیمز  زا  هک  یگنـس  نداتفا  نیمز  رب  تهج  تسا  نیمه  دوشیم و  كاخ  یکاخ  ّداوم  دوریم و  اوه 
هک رگید  ملاع  هحفص 491 ] هّتبلا [  و  دوب . یهاوخ  دوخ  تسود  اب  وت  ینعی  تببحا » نم  عم  تنا   » ثیدح هکنیا  ّرس  تسا  نیمه  اوه و  زا  هن 
ملع رد  هچ  دبایب  ار  دوخ  گنهآ  مه  هک  دوب  دهاوخ  اج  نآب  نایمدآ  زا  یـسک  ره  دوب و  دهاوخ  روج  نیمه  هب  تسا  ناهج  نیمه  يهجیتن 

: يروباشین  8 خـلا » ُةَدُؤوَملا -  » 250-232- نآرق «. - خـلا ُسوُفُّنلا - اَذِإ   » ینعم تسا  نیمه  و  تاداـع . قـالخا و  اـی  نید  رفک و  اـی  لـهج  و 
ینیگنس نآ  ینعم  تسا و  هدش  بلق  دوئیدآ »  » زا نآ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  دئیدأو »  » 13-1- نآرق : - زا هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  يرشخمز 
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هکنیا ینعم  و  دناهتفگ . ةدؤوم »  » يورنیا زا  دننکیم  نیگنـس  ار  شیور  دـننکیم  كاخ  رد  هک  ار  نآ  نوچ  تسا و  دوشیم  نیگنـس  هدرک و 
َتُلق َتنَأ  َأ   » هدش حیسم  اب  نخس  يور  رگید  یتیآ  رد  هکنانچ  دوش  موکحم  هدننک  كاخب  هک  تسا  نآ  زا  هتفر  كاخب  يهچب  زا  شـسرپ 
نینچ حیـسم  هک  تسا  مولعم  و  دـننادب ! ادـخ  ار  ترداـم  دوخ و  یتـفگ  مدرمب  وت  دنـسرپیم : حیـسم  زا  زیخاتـسر  رد  ینعی  خـلا » ِساـّنِلل -
هدـش روگب  زا  زیخاتـسر  هب  هک  هیآ  هکنیا  رد  نینچمه  سپ  تسا  ناتـسرپ  حیـسم  ندـش  موـکحم  يارب  شـسرپ  هکنیا  درادـن و  یتیلوئـسم 

-356- نآرق . - دناهدرک روگب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیمرجم  نآ  ندرک  موکحم  يارب  شـسرپ  هکنیا  ینعی  دنتـشک  ار  امـش  هانگ  هچب  دنـسرپب :
سیق درمش و  دب  ار  ناشراک  هیآ  نیاب  دنوادخ  دادیم  اذغ  ار  دوخ  گس  درکیم و  روگب  دوخ  رتخد  برع  تسا : هتفگ  هداتق  يربط :  383

: حوتفلا وبا  ۀندب .» ةدحاو  ّلک  نع  قتعاف   » دومرف مدرک  روگب  هدـنز  رتخد  تشه  مالـسا  زا  شیپ  نم  درک : ضرع  ربمغیپب  یمیمت  مصاع  نب 
رد هک  تسرفب  ّجـح  هاگنابرق  هب  يرتش  کـی ، ره  ربارب  رد  دومرف : مراد  رتش  نم  تفگ : نک  دازآ  ياهدـنب  کـی  ره  ربارب  رد  تفگ : ربمغیپ 

عوضوم هدش  روگب  تسا و  هدرک  يراک  نینچ  هک  تسا  سک  نآ  زا  شسرپ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم : دننک . ینابرق  ماگنه  نآ 
ارچ هک  دسرپیم  وا  ینعی  تسا  هدش  هدـناوخ  مولعم  يهغیـصب  تلأس »  » و دنـسرپیم . ار  هدـش  هتـشک  هانگ  هدنـشک ، زا  سپ  تسا  شـسرپ 
هچ هک  دـنامهفب  ار  يدایز  ینعم  ات  تسا  هحفص 492 ]  ] 270-260- نآرق  - هدش هدناوخ  دیزم  نزو  رب  ات  دـیدشت  اب  تَِلُتق »  » شدنتـشک و

یتسود داد و  وزا  ات  تسا  هدش  هدناوخ  هلعفم  نزو  رب  لاد  دیدشت  میم و  حـتف  اب  ةدؤوم »  » يهملک و  دنتـشک . هنوگ  هکنیا  هب  یئاههچب  دایز 
زا ینعی  تسا : لقن  رقاب  ماما  زا  دنتـشک و  دـندرکن و  تیاـعر  ارچ  هک  دوش  هدیـسرپ  یتسود  يدـنواشیوخ و  زا  تسا : نینچ  ینعم  دـشاب و 
هک دنسرپیم  ار  اهنیا  لتاق  دنتشک  ار  وا  تیب  لها  یتسود  رد  ای  دنتـشک و  داهج  رد  ار  وا  هکنآ  ای  شدنتـشک و  دوب و  ربمغیپ  شیوخ  هکنآ 

شردامب هاگنآ  دنتـشادیم  هگن  یگلاس  شـش  اـت  - 1 دـندرکیم : روگب  دـنزرف  روج  دـنچب  نآرقلا : لـالظ  یف  تسا .! هدوب  هچ  ناـشهانگ 
، رگنب هاچ  نوردب  تفگیم : واب  دوب  هدنک  یهاچ  هک  نابایب  رد  دربیم  ار  وا  مرب و  شناشیوخ  زا  یکیدزن  ات  يارایب  دوخ  دنزرف  دنتفگیم :

تسشنیم یلادوگ  بل  دشیم  نز  نداهن  راب  ماگنه  نوچ  - 2 تشابنایم . كاخ  اب  تخادنایم و  هاچ  نآب  ار  وا  دـشیم  مخ  اج  نآب  نوچ 
رتش ياناوت  ات  دنتشادیم  هاگن  ار  رتخد  تشادیم 3 - رب  دوخ  اب  دوب  رسپ  رگا  تخادنایم و  لادوگ  نامهب  دوب  رتخد  رگا  دیایب  شدنزرف  ات 

ای روگب  ار  نارتخد  هک  اهنآ  و  دنارچب . هک  نارتش  لابندب  دندومنیم  ارحص  هناور  دندرکیم و  وا  نت  نیمشپ  ای  نیئوم  ياهّبج  دشیم  ینارچ 
نیـشناج ثراو و  درمیم  وا  درکیم و  رهوـش  رگا  - 1 دـندرکیم : راتفر  یتسپ  تراقحب و  اهنآ  اـب  رگید  هار  زا  دنداتـسرفیمن  ینارچرتشب 

رگا هک  تسا  درم  هکنیا  راـیتخا  رد  دوخ  لـیم  هدارایب و  هراـچیب  نآ  هک  دوب  هناـشن  هکنیا  تخادـنایم و  نز  نآ  رب  دوـخ  يهماـج  رهوـش 
دهدب واب  يزیچ  درخب و  وا  زا  ار  دوخ  ای  دسرب و  درم  نآب  وا  لام  دریمب و  ات  دنامب  هن  رگ  دنک و  دوخ  يرادربهرهب  دروم  نز  ار  وا  دـهاوخب 

ار دوخ  دـهدب و  یلام  رگم  دـنکن  رایتخا  رهوش  وا  يهزاجایب  درکیم  طرـش  دادـیم  قالط  شرهوش  رگا  دـشاب 2 - دوخ  رایتخاب  اهر و  ات 
رگا دروآ 4 - رد  دوخ  راـیتخا  رد  ار  وا  دوش و  گرزب  ناـشدوخ  زا  يرـسپ  اـت  دنتـشادیم  هاـگن  ار  وا  درمیم  شرهوش  رگا  دنک 3 - دازآ 
هحفص دشاب [  وا  رایتخا  رد  دوش و  گرزب  شریغص  رسپ  هکنیا  يارب  درکیم  جاودزا  زا  مورحم  ار  وا  دوب  یـسک  یتسرپرـس  رد  میتی  رتخد 
تشز تداع  دمآ و  مالـسا  دهد . رارق  شدوخ  نز  لامج  لام و  يارب  ار  رتخد  نآ  دریمب و  شدوخ  نز  ای  وا و  لامج  وا و  لام  يارب  [ 493

دوبن یئادخ  تفرعم  ینامسآ و  نید  رگا  و  درک . یفّرعم  رامـش  زور  باسح  عوضوم  درمـش و  تمایق  یتخـس  دننامب  ار  ندرک  روگب  رتخد 
زا یکی  درک  رارقا  دـیاب  و  دـبایرد . تسناوتیمن  ار  وا  یناـسنا  ّتیـصخش  يراوـگرزب و  تخانـشیمن و  ار  نز  ماـقم  برع  یگدـنز  زگره 

رتکچوک زور  نآ  ات  هک  يرـشب  لامک  رد  وا  تکرـش  نداد  ناشن  تسا و  نز  شزرا  ندرب  ـالاب  نیمه  دّـمحم  یحو  يربمغیپ و  ياـههناشن 
اهمشچ ولج  هب  ار  نآ  هک  دوب  ینامسآ  شور  یئادخ و  بتکم  ّطقف  دوبن و  نز  يراوگرزب  هکنیا  يارب  برع  نیمزرس  رد  ياهناشن  نامگ و 

دوب اهنآ  هتساوخ  يهجیتن  دنتخانشیم و  مدرم  هچنآ  زج  داد  واب  یشزرا  درک و  داجیا  یمدآ  یگدنز  رد  ار  نز  مالسا  ایوگ  درک و  رادومن 
تئارق دیدشتیب  ترّعس  ترّجس ، دیدشت و  اب  ترشن  تاملک  عمجم : درک . یبایزرا  ار  وا  ینامسآ  یـشزراب  دروآ و  نامـسآ  زا  ار  وا  هکلب 

: هدبع  13 ُمِسقُأ » الَف   » 160-148- نآرق «. - ریعـس ًةَرَّشَنُم و   » لثم تسا  هدش  لامعتـسا  هنوگ  هکنیا  هب  رگید  تیآب  نآرق  رد  نوچ  تسا  هدش 
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نآ هب  بلطم  هک  دـنامهفب  ات  دروآیم  رد  دـنگوس  یفن  تروصب  دـنک  راوتـسا  ار  دوخ  يهتفگ  دـهاوخیم  نوچ  هک  تسا  برع  تداع  زا 
دننامهفب ات  دنروآیم  یفنم  تروصب  دنیامنب  گرزب  ار  هدش  دنگوس  دـنهاوخب  نوچ  ای  و  تسین . دـنگوسب  يزاین  هک  تسا  نشور  هزادـنا 

مالّـسلا هیلع  ّیلع  زا  - 1 يربط :  16 - 15 ِسَّنُکلا » ِراوَجلا  ِسَّنُخلاـِب   » 16-1- نآرق . - دوش راوتـسا  نآب  هک  دـنگوس  زا  تسا  رتگرزب  نخس 
تسا 3- یشحو  واگ  دوصقم  تسا : هتفگ  دوعسم  هّللا  دبع - دنشبنج 2 - رد  رادومن و  بشب  دنناهنپ و  زورب  هک  اههراتـس  ینعی  تسا : لقن 

تسا هکنیا  رتهب  تسا  مادک  هیآ  رد  دوصقم  هک  میرادن  نیقی  هب  یلیلد  نوچ  و  تسا . وهآ  دوصقم   35-1- نآرق : - تسا هتفگ  ریبج  دیعس 
دودیم و یهاگ  دوشیم و  ناهنپ  یهاـگ  هچنآـب  تسا  هحفـص 494 ] هدرک [  دای  دنگوس  دـنوادخ  میئوگب : برع  لامعتـسا  ياضتقم  هب  هک 
يراوتسا و دشاب  رتهدنزرا  رتگرزب و  دنگوس  دروم  هچ  ره  نوچ  دشاب  هراتـس  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رتهب  رخف : دوشیم . ناهنپ  رگید  یتبون 
هک یـشحو  تاناویح  اب  هن  هراتـس  اب  تسا  بسانم  تسا و  هدـمآ  نایمب  حبـص  بش و  مان  نآ  لاـبند  رد  هک  هوـالعب  تسا  رتشیب  نآ  دـیکأت 

ینعی تفگ : يرصب  نسح  دیـسر 2 - رخآب  درک و  تشپ  بش  نوچ  ینعی  تفگ : ساّبع  نبإ  - 1 يربط :  17 َسَعسَع » اذِإ  . » دنرادن یشزرا 
دنگوس اـت  خـلا » اذِإ - ِحـبُّصلا  َو   » هنیرقب تسا  نتفاـی  ناـیاپ  ینعمب  میئوگب  هک  تسا  هکنیا  رتـهب  و  تفرگارف . ار  مدرم  بش  یکیراـت  نوچ 

هدروآ یحو و  نآرق  ینعی  حوــتفلا : وــبا   19 ٍمیِرَک » ٍلوُـسَر  ُلوََـقل   » 243-225- نآرق -16-1- نآرق . - دـشاب حبـص  ندـمآ  بش و  نـتفرب 
هار زا  لیئربج  هن  تسا  ادخ  راتفگ  هکنیا  اب  لوسر  هب  لوق  تبسن  و  تسا . هتفگ  دوخ  زا  دّمحم  هن  دشاب  لیئربج  هک  تسا  راوگرزب  هداتسرف 

دوصقم هک  دراد  شزاـس  نآ  هیآ  رهاـظ  اـب  یلو  تسا  دّـمحم  لوسر  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  لامعتـسا  رد  شیاـشگ  عّسوت و 
دوـخ و ناـیم  يهطـساو  یح و  نیما و  ار  وا  هک  تـسا  ناـمه  دـنوادخ  دزن  رد  لوـسر  تـمارک  يروباـشین :  29-1- نآرق . - دـشاب لیئربج 
: نایبلا حور   20 ٍةَُّوق » ِيذ  . » دـنکیمن يربـهر  لاـمک  ریخ و  يوسب  زج  هک  تسا  نآ  شدوـخ  یتاذ  یـصخش و  تمارک  هدرک و  ناربـمغیپ 
رب هک  حور  ّتیـصاخب  تسا  هراشا  نآ  رد  تسا و  اهنآ  تساک  مک و  زا  يراددوخ  تسا و  يدـنوادخ  تعاـط  ماـجنا  رد  یئاـناوت  دوصقم 

- نآرق : - دناهتفگ يرـصب  نسح  دهاجم و  هداتق و  عمجم :  23 ِنِیبُملا » ُِقفُألِاب   » 15-1- نآرق . - هریچ تسا و  ّطلـسم  دوجوم  قیاقح  يهمه 
يوس زا  تسا  الاب  قفا  نآ  دـنکیم و  عولط  دیـشروخ  هک  اـجنآ  رد  هدـیرفآ  ادـخ  هک  دـید  تروص  ناـمهب  ار  لـیئربج  ربمغیپ  ینعی   25-1
ناوت یمدآ  مشچ  هک  نادـب  و  دـنکیم . هحفـص 495 ] عولط [  دیـشروخ  هک  اج  نآب  دـید  الاب  قفا  رد  ار  لیئربج  ربمغیپ  يواـطنط : قرـشم .

هوک مینک و  روصت  روجب  روج  گرزب و  ياهزیچ  میناوتیم  ام  هکنانچمه  و  دنتسه . حاورا  يهتسد  زا  اهنآ  نوچ  درادن  ار  ناگتـشرف  ندید 
دننک روصت  ار  فلتخم  لاکـشا  دـنناوتیم  زین  هکئالم  مینک  رادومن  مسجم و  ار  اـهنآ  میناوتیمن  یلو  میناـجنگب  دوخ  نهذ  رد  یتراـمع  و 

ار یگدنـشخب  یئاناوت و  یئاناد و  نوچ  اهتلیـضف  میناوتیم  ام  زین  و  دنهد . ناشن  دنروآ و  رد  لاکـشا  نآ  هب  ار  دوخ  دـنناوتیم  هک  هوالعب 
یئاناوت یئاناد و  یگرزب و  نآ  میناوتن  هکنانچ  مینیبب  ار  اـهنآ  راـثآ  هک  زج  مینک  مّسجم  ار  اـهنآ  میناوتیمن  نکیل  مینک  روصت  میـشیدنیب و 

ملع و  دننک . رادومن  دوخ  تشرـس  هکنیا  نوگانوگ  لاکـشاب  ار  دوخ  دـنناوتیم  اهنآ  نکیل  مینیبب  هدـش  هدـیرفآ  هتـشرس و  نآب  هتـشرف  هک 
دننیبب دناهتسناوت  ناشیخزرب  تروصب  ار  تخبدب  ای  تخبـشوخ  لزان  تسپ  حاورا  تسا و  هدرک  رادومن  ار  تقیقح  هکنیا  اپورا  رد  حاورا 

: دومرف لیئربجب  ربمغیپ  تسا : هدرک  تیاور  ساّبع  نبإ - زا  يوغب  هک  دوشیم  ناـسآ  ثیدـح  هکنیا  مهف  دـش  هتـسناد  بلطم  هکنیا  نوچ  و 
نم جـنگ  اجنآ  تفگ : حـطبا  نیمز  رد  تفگ  ینیبب ! یهاوخیم  اـجک  رد  تفگ : وا  اـمنب  نمب  ار  دوخ  یتسه  نامـسآ  رد  هک  تروص  نآـب 
نوچ دننیبب . تسا  نامـسآب  هک  تروص  نآب  ار  وا  ربمغیپ  ارح  رد  دش  رارق  موشیمن  ياج  تافرع  رد  مه  اجنآ و  تفگ  ینمب  دومرف  درادن .

رب شیاهاپ  تسا و  نامسآب  شرس  هک  تاّزلف  ندروخ  مه  رب  نوچمه  يزاوآ  اب  دیآیم  ولج  وا  تافرع  ياههوک  زا  دید  تفر  اجنآ  ربمغیپ 
ریز شرس  لیفارسا  هک  سرتم  تفگ : درک و  دنلب  ار  ترـضح  نآ  وا  داتفا و  درک و  شغ  ربمغیپ  هتفرگارف  ار  برغم  قرـشم و  نایم  نیمز و 

: عمجم  24 ٍنِینَِـضب » ِبیَغلا  یَلَع  . » دوشیم کچوک  یکـشجنگ  وچ  ادـخ  سرت  زا  یهاگ  نیمز و  يهقبط  نیمتفه  رد  شیاپ  تسا و  شرع 
غالبا امـشب  دوشیم  یحو  واب  هچنآ  دنکیمن و  هقیاضم  ینعی  تّسخ  لخب و  ینعمب  ّداض  هک  تسا . هدش  هدناوخ  زین  فلا  اب  ياظ  اب  نینظب » »
هحفص  ] 29-1- نآرق . - دـیوگیمن غورد  هک  تسه  شنخـس  راک و  رد  یتسار  ياـههناشن  ینعی  تسا  تمهت  ینعمب  ءاـظ  اـب  و  دـنکیم .
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زا - 2 دیوریم ! تساران  جـک و  يوس  مادـکب  تسا  یگدـنز  دوبهب  يربهر و  هک  نآرق  هار  زا  ینعی  - 1 عمجم :  26 َنُوبَهذَت » َنیَأَف  [ » 496
تیآ زا  تسا  لدب  هیآ  هکنیا  يربط :  28 خلا » َءاش - نَِمل   » 23-1- نآرق ! - دیوریم هار  مادکب  دش  رادومن  امـش  يارب  هک  تسار  هار  هکنیا 

دنهاوخب هک  اهنآ  يارب  هکلب  همه  يارب  هن  تسا : هدـش  هتفگ  هیآ  نیاـب  نوچ  تسا  ناـیناهج  يارب  يروآداـی  يهلیـسو  نآرق  هتفگ  هک  ولج 
لهج وبا  دش  لزان  خلا » َءاش - نَِمل   » ولج تیآ  نوچ  يربط :  29 خلا » ّالِإ - َنُؤاشَت  ام  َو   » 13-1- نآرق . - دنوش ّقح  وریپ  دنشاب و  تسار  هارب 

هیآ هکنیا  میورن . میهاوخن  رگ  میور و  تسار  هارب  میهاوـخ  رگا  تسا  اـم  راـیتخا  رد  ندوـب  میقتـسم  تسار و  هارب  دوـشیم  موـلعم  تفگ :
سپ دـناهدیرفآ  نآب  فّلکم  تماقتـسا و  يارب  ار  امـش  نوچ  ینعی  - 1 عمجم :  69-57- نآرق -23-1- نآرق . - دش لزان  وا  نخـس  باوجب 
تسا وا  تساوخ  لابندب  امش  تساوخ  سپ  دشاب  هتـساوخ  امـش  يارب  ار  تماقتـسا  دنوادخ  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دیوریمن  نآ  یپ  امش 
دیور تسار  هارب  روز  هب  هک  دهاوخب  دنک و  روبجم  ار  امـش  ادخ  رگم  دـیهاوخیمن  تسار  هار  امـش  ینعی  تسا  نارفاک  اب  نخـس  يور  - 2

هارب دنک و  فطل  امـشب  دهاوخب  ادخ  نوچ  يرایتخا 3 - تسا  يراک  نتفر  تسار  هار  هکلب  دـنک  روبجم  دـهاوخب  وا  هک  تسین  نینچ  نکل 
تساوخ و دهاوخن  دشاب  یضتقم  تمکح  هچنآ  زج  ینعی  يواطنط : تساوخ . دیهاوخ  ار  نآ  مه  امش  دسرب  امـشب  یتمعن  دیـشاب و  تسار 
وا تساوخ  لولعم  امـش  تساوخ  سپ  دـشاب  امرفمکح  دـیاب  لماک  ماظن  راچان  تسا و  لاـحم  طـباور  یگتخیـسگ  هلـصاف و  هرفط و  نوچ 

هاگآ دـنکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ناهج  هکنیا  شدوخ و  تقیقحب  ار  یمدآ  نآرق  - 1 دـنامهفیم : رخآ  تیآ  هس  هکنیا  لالظ : یف  تسا .
دباییم ار  تیاده  هار  دهاوخب  سک  ره  هک  تسا  هدش  روآدای  فیطل  ماهلا  هکنیا  لابندب  و  دنکیم 2 - رادومن  یتسردب  ار  نآ  دزاسیم و 

هدارا زا  رترب  هک  تسا  هدش  تقیقح  هکنیا  نایب  تسا 3 - دوخ  راک  لوئسم  هحفص 497 ] یـسک [  ره  یبایهار  یگدامآ و  هکنیا  ربارب  رد  و 
دراد و یمدآ  هک  رایتخا  هکنیا  هچ  تسا  ادـج  یلزا  يهدارا  زا  یمدآ  تساوخ  دورن  ناـمگ  اـت  تسا  يدـنوادخ  ّتیـشم  یمدآ  تساوخ  و 

يدنوادخ ّتیـشم  زا  يدای  مدرم  يهدارا  لابندب  اجک  ره  نآرق  رد  و  تسا . يدوبن  دوب و  ره  ریگارف  ّتیـشم  نآب  هتـسباو  یبایهار  یگدامآ 
رد هچنآ  هک  دـنک  مّسجم  دوخ  مشچ  رد  تقیقح  هکنیا  دوـش و  هتـساریپ  هتـسیاش و  یمدآ  ناـمیا  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا  هدـمآ  ناـیمب 

دوخ راک  رد  یمدآ  هک  زیچان  کچوک  رایتخا  هکنیا  تسا و  نآ  يهدـیدپ  تسا و  هتـسباو  یلزا  يهداراـب  دراد  دوجوم  ماـن  تسا و  ناـهج 
هلمج هکنیا  دـشاب  تسار  هارب  دـهاوخب  هک  تسا  سک  نآ  يارب  نآرق  يروآدای  نوچ  هدـبع : تیاـهنیب . تردـق  نآ  زا  تسا  يوترپ  دراد 

هک تسا  وا  رایتخاب  زین  امش  يهدارا  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  دوخ  رایتخا  هب  هدارا  رد  یمدآ  هک  تسا  دب  نامگ  زا  يریگولج  يارب 
ناهج راگدرورپ  نوچ  دربب  ناتهدارا  فالخ  رب  ار  امـش  ای  دـیوش و  هدارایب  یناویح  ات  دریگب  امـش  زا  ار  امـش  يهدارا  دـناوت  دـهاوخ  رگا 
مشچ ولجب  تمایق  هنحص  زا  ياهدرپ  تیآ 14  ات  هروس  هکنیا  لّوا  زا  - 1 ام : نخس  دراد . رایتخا  رد  هدرک و  تسرد  وا  ار  زیچ  همه  تسا و 

هک دـناسریم  اج  نآب  تشونرـس  ار  یـسک  ره  تسا و  يزور  نینچ  یگدـنز  هکنیا  ماجنا  رـس  دـننادب  هک  تسا  هدـش  هداد  شیامن  بارعا 
دیشروخ يدوبان  میتسه و  نآ  رد  ام  هک  ار  یـسمش  يهموظنم  ینوگرگد  دهدیم  ناشن  بوخ  لّوا  تیآ  دنچ  - 2 دنیبب . هدرک  هدامآ  هچنآ 

نیرتهدـنزرا هکنیا  اـب  دـشابن  رادراـب  يهداـم  نارتش  ياورپ  ار  سک  هک  زور  نآ  رد  ینعی  تلّطع  راـشع  يهلمج 4 - نـیمز و  اههراتـس و  و 
رکف و برع  يارب  نوـچ  نکیل  تسا  زیچاـن  هدربماـن  ثداوـح  رگید  ربارب  رد  هچرگا  هک  تـسا  هدـش  هدروآ  هـکنیا  يارب  تـسا  اـههیامرس 

هدش ادیپ  ایند  رد  یگرزب  رایسب  دمآ  شیپ  هک  تسا  مولعم  دنامب  تسرپرسیب  اهر و  نابایب  رد  نآ  هک  يزور  تسین  ناویح  نآ  زج  يرکذ 
يارب زیخاتـسر  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  خـلا » ُشوُحُولا - اَذِإ  َو   » مجنپ تیآب  - 3 هحفـص 498 ] تسا [ . هدـش  راوخ  نینچ  ناوـیح  نآ  هک 

تفاـیرد و درخ و  يهلابندـب  زیخاتـسر  هک  میاهدرک  تباـث  رّرکم  باـتک  هکنیا  رد  اـم  یلو  دـشاب  ماد  دد و  هچرگ  تسا  نارادـناج  يهمه 
هک هکنیا  نارادناج و  رگید  هب  دسر  هچ  ات  تسا  لکـشم  رـشح  قیدصت  دسرن  هیاپ  نیاب  هک  یمدآ  دنزرف  يارب  تسا و  دب  بوخ و  یئادج 

هدش هتفگ  بارعا  راکفا  رد  نآ  صوصخم  رثا  یگرزب و  يهطـساوب  هک  دشاب  ُراشِعلا » اَذِإ   » تیآ 4 دننامب  دیاش  تسا  هدـش  هتفگ  اجنیا  رد 
دوبان امـش  نابایب  نارادناج  روجاوروج  ياههتـسد  هکنیا  ات  ثداوح  هکنیا  ماجنا  زا  شیب  هک  دوش  نانچ  یناهج  ینوگرگد  نوچ  هک  تسا 
تسا تقو  نآ  دنامن  اهنآ  رد  عمط  سرت و  دشابن و  رگید  يهتـسد  ياورپ  ار  ياهتـسد  دنوش و  عمج  مهرود  یمارآیب  سرت و  زا  دناهدشن 
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هکنیا دسریم  رطاخب  هچنآ  هک  میاهتفگ  باتک  هکنیا  رد  ام  - 4 426-410- نآرق -38-18- نآرق . - دنیب هدامآ  دوخ  يهدرک  یسک  ره  هک 
ناهج یناریو  ماگنه  نامه  یمدآ  راک  رامـش  زیخاتـسر و  هکنیا  رد  تسا  رهاظ  تایآ  هکنیا  تسا و  وا  زیخاتـسر  سک  ره  گرم  هک  تسا 

ماـگنهنآ رد  دـنامهفیم  هـک  ُفُـحُّصلا » اَذِإ  َو  «. » خـلا ٌسفَن - تَِـملَع  «. » خـلا ُةَدُؤوَـملا - اَذِإ  َو   » تـیآ زجب 3  تاـیآ  هکنیا  رد  نـکیل  تـسا 
یگدامآ دیاش  سپ  تسین  نیاب  ياهراشا  رتمک  تایآ  هکنیا  رگید  رد  تسا  رادومن  یمدآ  یگدنز  يهرود  ياهراک  یگدامآ  ّتیلوئـسم و 

ار ناشاهراک  گرم  ماگنه  هب  نارگید  دنوشیم و  دوبان  ثداوح  نآب  دننکیم و  تسیز  نارود  نآ  رد  هک  تسا  اهنآ  يارب  زور  نآ  لامعا 
زین رتخا  ندرک  روگب  هدنز  تیلوئـسم  دـننیبیم و  دوخ  راک  يهجیتن  تسه و  یگدامآ  نآ  هشیمه  ات  ماگنه و  نآ  ات  هّتبلا  دـناهدید و  هدامآ 
راک نینچ  هک  یناـسک  هکنیا  هب  دـشاب  هراـشا  تسا  نکمم  هن  رگ  تسا و  تقو  ناـمه  وا  زا  شـسرپ  دـشاب  یمـسر  نینچ  ماـگنهنآ  اـت  رگا 

« ُفُحُّصلا اَذِإ  َو   » تیآ 10 نینچمه  و  دـنوریمن . نوریب  هانگ  هکنیا  راب  ریز  زا  زگره  تسا و  یقاب  ّتیلوئـسم  هکنیا  ماگنه  نآ  ات  دـناهدرک 
تسا هدوب  هدوشگ  گرم  مد  نآ  زا  دناهدرم  ولج  هک  اهنآ  هچ  تسا  هدوشگ  مدرم  لامعا  ياههمان  يهمه  ماگنه  نآ  رد  تسا  رتنـشور  هک 

ناش هحفص 499 ]  ] 1059-1038- نآرق -327-306- نآرق -295-279- نآرق -268-247- نآرق - - همان دنورب  ماگنه  نآب  هک  اهنآ  هچ  و 
يهماـنراک تسا و  هداـمآ  یگلمجب  یـسمش  يهموظنم  هکنیا  رـشب  لاـمعا  تسا و  هدوشگ  ماـگنه  نآـب  اـههمان  یگمه  سپ  دوش  هدوـشگ 

زونه هک  نارگید  تسا و  هداشگ  هدامآ و  اههمانراک  لامعا و  زا  یتمـسق  هکلب  تسین  روج  نیاب  هدـشن  ماگنه  نآ  ات  یلو  تسا  زاب  یگمه 
ایآ دـید . نیهب  قفا  رد  ار  میرک  لوسر  نآ  ربـمغیپ  ینعی  تیآ 22  رد  ُهآَر » دََـقل  َو  - » 5 تسا . هدـشن  رادومن  اهنآ  لمع  همانراک و  دـناهتفرن 

حلاصم یناهج و  قیاقح  هک  یبیغ  تاماهلا  نتفرگ  ارف  يارب  دنراد  یّـصاخ  یگدامآ  ناربمغیپ  هّتبلا  دید ! هنوگچ  دـید و  ار  زیچ  هچ  ربمغیپ 
ناششوگب یئادـخ  نخـس  ینامـسآ و  جاوما  ای  َِکبلَق و  یلَع  ُنیِمَألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  : » تسا نآرق  رد  هکنانچ  دـنبایرد  لد  رد  اـی  ار  يرـشب 

دنراد هدامآ  زّهجم و  مشچ  اهنآ  مه  یهاـگ  ُهُّبَر » ُهاداـن  ذِإ   » 347-297- نآرق -22-5- نآرق : - تسا هدش  هتفگ  یـسوم  يارب  هکنانچ  دسر 
شوگ مشچ و  لد و  نآ  دـنهد و  صیخـشت  دـننیب و  ار  نآ  داسف  حالـص و  یناهج و  دـب  بوخ و  دـنناوتب  ات  ینامـسآ  قیاقح  ندـید  يارب 
هچنآ دـید و  تسجیم  هچنآ  هک  دیـسر  يزورب  هّتبلا  تسجیم  ار  دوـخ  يهدـش  مـگ  هّـکم  ياـههوک  رد  تـشاد و  ربـمغیپ  هـک  واـکجنک 

- لّوا بیترت : نیاـب  تـسا  هداد  ناـشن  ار  ربـمغیپ  لـماکت  تلاـح  هـکنیا  نآرق  يورنیا  زا  تفاـی  راوتـسا  دوـخ  لد  رد  دینـش و  تساوـخیم 
لـصاف ّدـح  طبار و  دـهدیم و  دـنویپ  هّدام  ملاعب  ار  شنیرفآ  قیاقح  هلا و  ملاع  هک  يونعم  طبار  دوجوم  نآ  ینعی  دـید  ار  ّقح  يهداتـسرف 
هاگیاپ هکنانچ  هلّدـبتم . يهبّکرم  يهفلتؤم  لـالظ  تادوجوم و  اـب  تسا  لازی  ـال  تباـث  ۀـقیقحلا  طیـسب  راونـألا و  رون  قلطم و  دوجو  ناـیم 

، یگمه یلصا  ّتلع  درف و  نیرترب  نآ  دنوشیم  هدرمش  لولعم  ّتلع و  رگدکیب  تبـسن  هک  روجاوروج  ياههدیدپ  تسا  هکنیا  رب  شنیرفآ 
ات تسا  ود  نآ  ناـیم  لـصاف  ّدـح  مّوـس و  تکرح  ّتلع  لّوا و  تـکرح  لوـلعم  مّود  درف  نـینچمه  تـسا و  نآ  تـّلع  مّود و  درفب  طوـبرم 

تـسرد طرـش  مظن و  هنوگنیا  گرزب  ياههناخراک  ای  تعاس  هاگتـسد  هکنانچ  تسا . یگمه  تکرح  لولعم  راک و  هجیتن  هک  درف  نیرخآ 
 - لصاف ّدح  طبار و  وا  راک  رازبا  سپس  وا  لّیخت  هشیدنا و  يورین  دزاسیم ، دنکیم و  عارتخا  هچنآ  اب  زین  یمدآ  دنتفایم . هارب  دنوشیم و 

قولخمب تسا  قلاخ  يهضافا  يهطساو  هک  تسا  نامه  میرک  لوسر  سپ  تسا . هتخاس  هچنآ  اب  تسا  وا  نایم  هحفص 500 ]  ] 23-1- نآرق
ملع لثم  دشاب  يدام  ریغ  ای  اهنآ و  ياقب  ندنام و  ياجب  لئاسو  تعیبط و  ياههدیدپ  لثم  دیآ  رد  يّدام  تروصب  هضافا  هکنیا  يهجیتن  هچ 

لصاف و دوجوم  لوسر و  نآ  مان  و  دوشیم . هضافا  ناربمغیپ  هب  هک  تسا  نامه  ملع  رکف و  نیرترب  هّتبلا  دنراد و  مدرم  هک  هشیدنا  رکف و  و 
تغل رد  قفا  يهملک  نوچ  دـید  نیبم  قفا  رد  ار  وا  مّود - تاحالطـصا . فالتخاب  تسا  لاّعف  لقع  اـی  ناـهج  يونابدـک  اـی  لـیئربج  طـبار 

ربمغیپ تسا . هکنیا  هجیتن  دشاب  ینعم  رهب  سپ  دنیبیم . نیمزب  هتـسویپ  ار  نامـسآ  هک  نیمزب  یمدآ  دـید  عاعـش  نایاپ  تسا و  هیحان  ینعمب 
زور رد  ندید  هک  دشاب  هیانک  دیاش  قفا  يهملک  و  دید . اراکـشآب  نیمز  يهرانک  رد  ای  دـید  دوب  راکـشآ  هک  يوس  نآ  رد  ار  میرک  لوسر 
قفا رد  اراکـشآ  هک  دید  ار  وا  ینعی  میرک  لوسر  تمظع  زا  هیانک  ای  دـشاب . ناهنپ  قفا  هک  هریت  ربا  ای  بش  رد  هن  راکـشآ  قفا  تسا و  هدوب 

کیدزن ار  وا  تسناوتن  یمدآ  زا  ادج  تسا و  هتشرف  نوچ  دشاب : هکنیا  قفا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  وا و  ياج  نیمز  يهرانک  رسارس  دوب و 
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مینک لوبق  ار  ناربمغیپ  ّصاخ  كرد  يرایشه و  ام  رگا  و  دوخ . رادنپ  نامگب و  هن  دید  راکـشآ  یلو  دید  قفا  يهرانک  رد  رو  دزادنیب  دوخ 
-6 میشاب . هزرابم  رد  یناسنا  نادجو  اب  میرامـش و  هدوهیب  ار  يربمغیپ  نایدا و  ساسا  هن  رگ  میریذپب و  ار  ربمغیپ  ّصاخ  دید  هکنیا  یتسیاب 

تـسا وا  صقن  دوشیمن  دـنمهرهب  نآ  زا  یـسک  رگا  نایناهج و  يهمه  يارب  تسا  روآدای  هک  دـهدیم  ناشن  ار  نآرق  ماقم  رخآ  تیآ  هس 
يدـنوادخ تساوخ  هجیتن  وا  یتسار  تماقتـسا و  هک  تسا  يروج  یمدآ  شنیرفآ  ینعی  دـنوادخ  تساوخ  هن  رگ  دـهاوخیمن و  دوخ  هک 

« هّللا ۀّیـشم  ّالا  نوءاشت  ام   » تسا نینچ  ینعم  دشاب  يردصم  نا »  » وحن ياملع  يهتفگب  رگا  دشاب . ورتسار  ات  تسا  هدـیرفآ  ار  وا  نوچ  تسا 
نوچ تسا  یمدآ  یتسرد  یبوخ و  يروآدای  يارب  نآرق  سپ  امش . تشونرـس  تسا و  دنوادخ  تساوخ  نآ  هک  زج  دیهاوخن  يزیچ  ینعی 
هارب دشاب  هار  نیاب  دـهاوخب  یـسک  رگا  دـهاوخیم و  وا  زا  ار  نامه  تسا و  هدـیرفآ  تسرد  و  هحفـص 501 ] بوخ [  هار  يارب  ار  وا  ادـخ 

. تسا هتفر  دوخ  شنیرفآ  فده  ادخ و  يهتساوخ 

راطفنا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   82  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 19] تایآ 1  [: 82  ] راطفنالا هروس  ]

ُراِحبلا اَذِإ  َو  [ 2  ] تَرَثَتنا ُبِکاوَکلا  اَذِإ  َو  [ 1  ] تَرَطَفنا ُءامَّسلا  اَذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
يِذَّلا [ 6  ] ِمیِرَکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناسنِإلا  اَهُّیَأ  ای  [ 5  ] تَرَّخَأ َو  تَمَّدَق  ام  ٌسفَن  تَِملَع   131-1- نآرق [ - 4  ] تَِرثُعب ُرُوبُقلا  اَذِإ  َو  [ 3  ] تَرُِّجف

[10  ] َنیِِظفاَحل مُکیَلَع  َّنِإ  َو   236-1- نآرق [ - 9  ] ِنیِّدلِاب َنُوبِّذَُکت  َلب  ّالَک  [ 8  ] َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  [ 7  ] ََکلَدَعَف َكاّوَسَف  َکَقَلَخ 
ِنیِّدلا َموَی  اهَنوَلصَی   172-1- نآرق [ - 14  ] ٍمیِحَج یَِفل  َراّجُفلا  َّنِإ  َو  [ 13  ] ٍمیِعَن یَِفل  َراربَألا  َّنِإ  [ 12  ] َنُولَعفَت ام  َنوُمَلعَی  [ 11  ] َنِیِبتاک ًامارِک 

ُرمَألا َو  ًائیَش  ٍسفَِنل  ٌسفَن  ُِکلمَت  َموَی ال  [ 18  ] ِنیِّدلا ُموَی  ام  َكاردَأ  ام  َُّمث  [ 17  ] ِنیِّدلا ُموَی  ام  َكاردَأ  ام  َو  [ 16  ] َنِیِبئاِغب اهنَع  مُه  ام  َو  [ 15]
دز و لوگ  رغ » . » درک ور  ریز و  ار  یعاتم  یئـالاک و  درک و  هدـنکارپ  ینعی  رثعب  زا  تَِرثُعب » : » تاـغل ینعم   227-1- نآرق [ - 19  ] ِهِّلل ٍِذئَموَی 

ناگراتس دفاکش 2 و  نامـسآ  هک  هاگنآ  نارب 1  نامرفب  نابرهم  ناگدیرفآب  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  24-13- نآرق . - تخادنا عمطب 
هداتسرف شیپ  هچ  دنادب  سک  ره  دوش 5  ربز  ریز و  نایمدآ  روگ  دنوش 4 و  مه  رد  ناور و  يوس  رهب  اهایرد  دنوش 3 و  هدنکارپ  يوس  رهب 

تخاس و بسانم  راومه و  دـیرفایب و  ارت  هکنآ  رگم ]  ] 7 يدش ! دوخ  راگدرورپ  شـشخب  يهتفیرف  اجک  یمدآ ز  يا  هداهن 6  ياجب  هچ  و 
نینچ هّتبلا  دنک ] ياجبان  شـشخب  تشذگ و  هک  دوش   ] درک تیرگهرهچ  مهارف و  تساوخ  روج  رهب  داهن 8 و  ربارب  ياج و  هب  اهمادنا  همه 

هحفص 502] تسرد [  یمارگ و  یناگدنـسیون  هک  تسا 11  امـش  رب  ینانابهگن  هّتبلا  یلو  دیرادنپ 10  غورد  ازج  زور  امـش  هکلب  تسین 9 
زورب هک  نازوس 15  شتآ  یلادوگ ز  رد  ناراکدـب  دنزان 14 و  یـشوخ و  رد  دنراکوکن  هک  اهنآ  هّتبلا  دننادب 13  دینک  هچنآ  دنراک 12 و 
يزور هچ  نآ  ینادن  هّتبلا  18 و  دشاب ! هچ  ازس  زور  یناد  هچ  وت   17 یمدآ ] يا  ، ] دنشابن ادج  نآ  زا  زگره  دنراد 16 و  ناشارف  نادب  ازج 
هدزون هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  سب . تسا و  دنوادخ  اب  زور  نآ  راک  هک  دشابن  رایتخا  سک  يارب  ار  سک  زور  نآ   19 تسا !

بآ یئاـیرد  ره  نوچ ز  ینعی  يربـط : و 4   3 ُرُوبُقلا » اَذِإ   » و ُراـِحبلا » اَذِإ  . » دـنمان زین  راـطفنا  يهروـس  و  هدـمآ ، هّکمب  هلمج  هک  تسا  تیآ 
-1- نآرق . - دنروایب نوریب  ار  نآ  ناگدرم  دـنرآ و  الاب  ریز و  زا  ار  اهروگ  دـنوش و  رپ  یگمه  هک  دزیر  رگید  يایردـب  دـشوجب و  ناوارف 

ولج هچنآ  هدرک 2 - رمع  رخآ  رد  هــچنآ  هدرک و  رمع  لوا  رد  هـــچنآ  ینعی  - 1 حوتفلا : وـبا   5 تَرَّخَأ » َو  تَمَّدَـق  اـم   » 37-20- نآرق -17
هچنآ دننک و  تعافـش  وا  يارب  هک  هدرک  تیبرت  بوخ  يدنزرف  هچنآ  درکن 3 - تخادـنا و  سپاو  هچنآ  فئاظو و  زا  داد  ماجنا  تشاد و 
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. هدرک يراددوخ  دـب  زا  هچنآ  هدرک و  بوخ  هچ  ره  - 5 28-1- نآرق . - هدرکن هچ  ره  هدرک و  هـچ  ره  ینعی  دندش 4 - طرفم  ور و  هدایز 
تـسا هتفیرف  ار  وا  یمدآ  یناداـن  دومرف : درک و  تئارق  ار  هیآ  هکنیا  ربمغیپ  هک  تسا  ربـخ  رد  - 1 حوتفلا : وبا   6 ِمیِرَکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  »
هتخیوآ ياههدرپ  تفگ : ضاـیع  لیـضف  دـشاب 3 - ناطیـش  هک  دز  شلوـگ  وا  رب  هریچ  يهراـچیب  نمـشد   36-1- نآرق : - تفگ هداـتق  - 2
دنزیم لوگ  دهدیمن  يازـس  يدوزب  هک  یئادخ  وفع  تشذـگ و  تفگ : لتاقم  دز 4 - لوگ  ارم  دشوپیم  ار  یمدآ  يدـب  هک  يدـنوادخ 

رکب وبا  ادـخ 8 - يرابدرب  تفگ : رگید  هدـنیآ 7 - هتـشذگ و  رد  دـنوادخ  یکین  تفگ : ذاعم  يایحی  ادخ 6 - يارادم  تفگ : يدـس  - 5
هدش ینعم  دنچ  میرک  يهملک  عمجم : وا . تشذگ  ششخب و  درک 9 - هتفیرف  وت  مرک  دنیوگب  هک  تسا  هدش  هتخومآ  هیآ  رد  تفگ : قارو 

هچ دشخبیم  هکنآ  ینایز 2 - يریگولج  هن  دـهاوخ و  يدوس  نآ  زا  هن  هک  يراـکوکن  هحفـص 503 ] يارب [  دهد  تمعن  هکنآ  - 1 تسا :
هک تسا  يدنوادخ  مرک  دهدیم 4 - رایـسب  یلو  دریذپیم  ار  مک  هکنآ  دنکیمن 3 - هبلاطم  سک  زا  دوخ  ّقح  دـشابن و  هچ  دـشاب  فّظوم 

ياهیدب ندنام  هدیشوپ  هتفیرف  مدرم  يرایـسب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دنکیم . ضوع  يراکوکن  اب  ار  اهنآ  هدرکن  سب  اهیدب  زا  تشذگب 
دـش لزان  یحمج  يدلک  نب  دوسا  يارب  هیآ  هکنیا  دناهدرک : لقن  فشک : دـنکیم . ناشراتفرگ  اهنآب  یکین  كدـناكدنا  دـناهدش و  دوخ 
رازآ هک  يوشیم  رورغم  ارچ  هک  دـش  خـیبوت  هیآ  نیاـب  درکن و  شراـتفرگ  ادـخ  تسناوتن و  درک و  ربـمغیپ  نتـشک  رازآ و  گـنهآ  وا  هک 
حور دنتـسه . یگدـنز  يهدروخ  لوگ  هک  تسا  نارفاک  يهمه  اب  دـناهتفگ : هدوب و  هریغم  نب  دـیلو  اـب  نخـس  هکنیا  دـناهتفگ  و  ینیبیمن .

یناعم مهف  رد  ناشصیخشت  زین  ناشرادنپ و  نامگ و  مه  مدرم و  ناهانگ  هک  نوچ  تسین  ینعم  کیب  اج  همه  یمدآ  اب  ّقح  نخـس  نایبلا :
هتخومآ نآ  خساپ  یمدآب  هک  تسا  هراشا  میرک  ظفل  ندـمآ  دـناهتفگ : تراشا  لها  زا  یـضعب  هک  تسا  هکنیا  تسا . فلتخم  ياهتراشا  و 

سپ  || تسرد  يزاـس  ار  هتـسکشا  ره  وت  نوچ  وتع  نایـصع و  مسرت ز  ارچ  نم   || اوـطنقت  ـال  يهدژم  يداد  وـت  دوـخ  رعـش : تسا . هدـش 
ار اـم  میرک  مرک  دـنیوگب : هک  ضارتعا  هکنیا  باوجب  تسا  هراـشا  میرک  يهملک  دـناهتفگ  هک  اـهنآ  هدـبع : تسا  وت  وفع  دـیما  رب  اـهاطخ 

دنچب نآرق  رد  میرک  زیرگ و  هار  ندوب  هتسب  تسا و  باسح  یتخس  يارب  تایآ  هکنیا  نوچ  دناهدرک  يزاب  نآرق  تایآ  لیوأت  اب  تفیرفب ،
تسا هدمآ  ِمیِرَکلا » ِشرَعلا  ُّبَر   » نمؤم يهروس  رد  هنومن  يارب  تسا  هدش  هدروآ  یتبسانمب  یماقم  ره  رد  هک  تسا . هدش  لامعتـسا  ینعم 

صقن و یب - هبترم  دـنلب  گرزب  يادـخب  ارت  زیچ  هچ  هک  تسا  بساـنم  ینعم  هکنیا  مه  هیآ  هکنیا  رد  تسا  یگرزب  تمظع و  دوـصقم  هک 
تشذـگ و شزرمآ و  ینعم  يوش و  دوبان  دـشابن و  تیگدـنز  ياهراک  يهلابند  شـسرپ و  دـنک و  اهر  تدوخ  رـس  هک  هدرک  رورغم  بیع 
392-364- نآرق  - يهملک تبظاوم و  تعاطا و  رب  تسا  یمدآ  کیرحت  شنزرس و  يارب  نوچ  تسین  بسانم  هیآ  هکنیا  شور  اب  ششخب 

ياراد یمدآ و  نوچ  ناسنا  يا  هک  تسا  وا  درخب  هراشا  تسا  هدـمآ  دـبع  قولخم و  نوچ  تاـملک  رگد  ياـجب  هک  ناـسنا  هحفص 504 ] ] 
هن دربب  یتسه  هکنیا  زا  رتالاب  ياـههیاپ  هب  ارت  دـیاب  وا  مرک  هکنیا  اـب  يوش  دوباـن  ناویح  نوچ  هک  يروخ  لوگ  هنوگچ  یتسه  زیمت  درخ و 
مرک يهناـشن  هک  تـسا  شنیرفآ  لـمع  هـس  دـعب  تـیآ  هـیآ و  هـکنیا  رد  رخف :  7 ََکلَدَـعَف » . » دراذـگ دوبان  هجیتنیب و  ار  یگدـنز  تّدـم 

تسا و مرک  دوخ  ندـب  یتسرد  يراومه و  نینچ  مه  تسا و  مرک  سپ  تسا  مدـع  زا  رتهب  تسا و  دوجو  ندـیرفآ  نوچ  تسا  يدـنوادخ 
هلمج هکنیا  ینعم  رد  و  دیرفاین . دایز  مک و  گرزب و  کچوک و  درک و  ربارب  ار  نت  ياههراپ  هک  تسا  مرک  مه  یمدآ  شنیرفآ  رد  لیدعت 

-1- نآرق . - نایاپراهچ نوچ  هن  دـیرفآ  لاب  تسار  تفگ : ساّبع  نبإ  توافتیب 2 - درک  رگدـکی  ربارب  ار  نت  ياههراپ  ینعی  هتفگ : لتاقم 
لامکب ندیـسر  تاناویح و  رگد  رب  هریچ  دوش و  یئاـناوت  یئاـناد و  يهداـمآ  اـت  درک  تسرد  يزیربلاـق  نیرتهب  رد  تفگ : ّیلع  وبا  - 3 14

رد دـیرفآ و  لدـتعم  ار  وت  ینعی  دـناهدناوخ  زین  دـیدشت  اـب  و  درک ، ربارب  ار  وت  نت  ياـههراپ  ینعی  دـناهدناوخ  لاد  فـیفخت  اـب  و  بوـلطم .
رد دهاوخب  هک  نآ  زج  نایمدآ و  زا  یتروص  رهب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  - 1 عمجم :  8 خلا » ٍةَروُص - ِّيَأ  ِیف  . » تسین توافت  ینعم  يهجیتن 

لقن مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و  درآ . رد  دهاوخ  هک  تناشیوخ  ردام و  ردپ و  زا  مادک  ره  تروص  هب  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  دروآ 2 -
ای درک  ضرع  تسا ! هیبش  یکب  دومرف  رتخد . ای  تسا  رـسپ  اـی  دـشاب ! هچ  درک  ضرع  تسا  یچ  تدـنزرف  دومرف : يدرمب  ربمغیپ  هک  تسا 

نز و نآ  نایم  هک  اهتروص  يهمه  دنوادخ  دـش  ریگ  ياج  محر  رد  هفطن  نوچ  اریز  وگم  نینچ  دومرف   21-1- نآرق ! - شردامب ای  شردپب 
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ِّيَأ ِیف  ! » ياهدناوخن نآرق  تیآ  هکنیا  رگم  دنکیم . يزاسهرهچ  دشاب  ّقح  يهدارا  هک  مادک  ره  دننامه  دروآیم و  ولج  هدوب  مدآ  ات  درم 
دافم هحفـص 505 ] یگدنزرا [  تمظع و  یلو  دناهدرمـش  يدایز  هچرگا  ام »  » يهملک هدـبع :  270-230- نآرق «. - َکَبَّکَر َءاش  اـم  ٍةَروُص 

وت يزیچ  ینعی  اّلک  يهملک  و  تساوخ . ار  نآ  تسناد و  هدنزرا  هتسیاش و  هک  یتروص  نانچ  کی  ینعی  دنامهفیم  ار  دوخب  لصو  يهملک 
ازـسب و هک  درب  تدهاوخ  تسوت  جنگ  هک  اجنآ  ات  دـنکن و  تیاهر  ياج  نیمهب  هک  دوش  تربهر  دـیاب  وا  شـشخب  مرک و  اریز  دـبیرفن  ار 

ربخ هک  تسا  هدش  هدناوخ  عفر  اب  ُِکلمَت » َموَی ال   » رد موی  دناهدناوخ و  زین  بیاغ  يهغیصب  ءای  اب  َنُوبِّذَُکت » : » عمجم یـسرب . تراک  شاداپ 
َّنِإ  » 93-73- نآرق -22-7- نآرق . - تسا یکی  ینعم  يهجیتـن  دـناهدناوخ و  زین  هزمه  اـب  كّرغا »  » دـشاب و فرظ  اـت  بصن  دـشاب و  ادـتبم 

هنوگ نیمه  ام  ياهراک  ناگدنـسیون  نانابهگن و  نآ  هک  میرادـن  ربخ  نآ  یگنوگچ  زا  یلو  مینادـب  دـیاب  اـم  هدـبع :  10 َنیِِظفاَحل » مُکیَلَع 
هک تسا  یحاورا  ای  تسا  فورح  لکشب  دنامیم  هچنآ  تسا و  راگدنام  تبث و  نآ  رد  ام  ياهراک  هک  تسا  یئاههحفص  ای  دنراد  بابسا 

هدیشوپ نایمدآ  راک  زا  يزیچ  هک  دناهدنزرا  ّقح  هاگـشیپ  هب  ینعی  فشک :  11 َنِیِبتاک » ًامارِک   » 32-1- نآرق . - تسا رادومن  نآ  رد  اهراک 
مه اب  ار  هبوت  هانگ و  ات  دنسیونیمن  رافغتسا  راظتناب  ار  يدب  دنـسیونیم و  ار  یبوخ  هک  دنراوگرزب  نانچ  ینعی  دناهتفگ : و  دشابن . ناشیا  ز 

ینامسآ و ياهتّیصخش  اهنآ  دشابن و  نانآب  داسف  نوک و  يدوبان و  هک  دنتسه  فیرـش  یتادوجوم  ینعی  تالیوأت :  21-1- نآرق . - دنسیونب
ناگرزب ولج  رد  هک  دراد  مرـش  یمدآ  نوچ  لالظ : یف  دـنامب . دوش و  سکعنم  اـهنآ  رد  دـننک  ناـمدرم  هچنآ  هک  دنتـسه  یکلف  ياـهورین 

رد ات  دنراوگرزب . ناگدنسیون  امش  نانابهگن  تسا : هدش  هتفگ  يور  هکنیا  زا  دشاب  دنـسپان  هک  دیوگب  ینخـس  ای  يراک و  ای  دنک  یـشبنج 
ام َنوُمَلعَی  . » دوش رادوـمن  وا  زا  یتسیاـشان  ناـسک  نینچ  مشچ  وـلج  رد  اداـبم  هک  دوـش  مهارف  يراکتـسرد  یگدنمرـش و  ّسح  یمدآ  لد 
هک دـنامهفب  اـت  نوـبتکی »  » هن تـسا  هدـمآ  َنوُـمَلعَی »  » نآ يارب   29-1- نآرق : - تـسا هدروآ  یناـعملا  نـیع  رد  ناـیبلا : حور   12 َنُولَعفَت »

رافغتـسا نآ  لابندب  هک  یهانگ  مه  دوشیمن و  هتـشون  درادن و  دـب  يهجیتن  هچنآ  و  هحفص 506 ]  ] 25-12- نآرق  - وهـس اطخ و  ياهراک 
هّللا دبع  زا  دننک 2 - یکین  ردام  ردپ و  اب  هک  نانآ  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   13 َراربَألا » َّنِإ  . » دننادب ار  یگمه  اهنآ  نکل  تسین  ینتـشون  دوش 

نادنزرف تسا  قح  نادنزرف  رب  ار  ناردپ  هک  نانچ  دومرف : و  دننک . یکین  دنزرف  ردام و  ردپ و  اب  هک  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  لقن  رمع 
ّرب  » دیوگیم برع  نوچ  دننک  افو  دوخ  نامیپ  هب  دنگوس و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  دنراد 3 - یّقح  ناردپ  رب  زین 
رب اپ  سرت و  شیازفا  يارب  هیآ  هکنیا  رارکت  نایبلا : حور   18 َكاردَأ » ام  َُّمث   » 19-1- نآرق . - درک راتفر  وکن  دوخ  دنگوسب  ینعی  هنیمی » یف 

هچنآ تسا و  هدـنامهف  ار  نآ  دافم  تسه  نآرق  رد  َكاردَأ » ام   » يهلمج هچنآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  تسا . زیخاتـسر  یتسرد  ندرک  اـج 
: ام نخس   242-228- نآرق -173-160- نآرق -21-1- نآرق . - تسا هدش  يراددوخ  نآ  دافم  ندنامهف  زا  تسا  هدش  هتفگ  َکیِردـُی » ام  »

شیپ رد  یتشونرـس  نینچ  راگزور  هک  دنازرلیم  ار  ناگراتـس  یگدنـشخرد  نامـسآ و  یفاصب  هدنز  برع  لد  مراهچ  ات  لّوا  تیآ  زا  - 1
دوشیم رادربخ  شراک  شدوخ ز  ثداوح  هکنیا  اب  هک  تسا  هدش  شروآدای  ار  وا  راک  رکف و  ماجنا  رس  مجنپ  تیآ  رد  نآ  لابندب  دراد و 

یمدآ یهگآ  ماگنه و  نآ  بسانم  هچنآ  نکیل  دـناهتفگ  ینعم  دـنچ  ار  هلمج  هکنیا  نیرّـسفم  هچ  رگا  و  نامرفان . ای  تسا  هدوب  ربناـمرف  هک 
هدرک یهاـتوک  يراـک  هچب  تسا و  هداتـسرف  ولج  ار  شدوس  هداد و  ماـجنا  ار  هفیظو  هچ  دوشیم ، رادربخ  زور  نآـب  هک  تسا  نیمه  تسا 
يور دناهتفگ  یضعب  هک  میتشون  خلا » َكَّرَغ - ام   » تیآ 6 - 2 تسا . هدش  نآ  ّتیمورحم  رازآ و  راتفرگ  تسا و  هدراذـگ  ياجب  هک  تسا 

نیدـیب رفاـک و  دـنراد و  رواـب  ار  وا  هک  تسا  اـهنآ  يارب  راـگدرورپ  مرکب  رورغ  هک  تسا  هکنیا  رهاـظ  یلو  تسا  نارفاـک  مومع  اـب  نخس 
 - زا یمدآ  ندش  رادربخ  ناهج و  ندش  ربز  ریز و  يروآدای  لابندب  دیاش  يور  هکنیا  زا  دوش ، رورغم  وا  مرکب  ات  درادن  راگدرورپ  قیدصت 

ادـخ دـنیوگیم : دـنربیم و  تسد  تسیاشان  رهب  هک  یمدرم  تسا . هدـش  يروآدای  دوخ  راک  نایز  دوس و  هحفـص 507 ]  ] 24-12- نآرق
ره هتخاس و  گنهآ  مه  ار  یمدآ  وا  هکنیا  اب  دننیبن  ار  دوخ  يهتـشذگ  ياهیدب  نایز  زور  نآ  هک  دـندش  رطاخ  هدوسآ  اجک  زا  تسا  میرک 
زا ربخ  خـلا » َلب - اّلَک   » مهن تیآ  - 3 يرادـنپ ! وا  یکین  مرک و  ار  دوخ  يدـب  يازـس  يوش و  هتفیرف  هنوگچ  سپ  هداهن  دوخ  ياجب  اریزیچ 

یتسردب هن  دنتسه  ادخ  مرک  يهتفیرف  هک  اهنآ  روج : هکنیا  هب  رکف  هشیدناب و  تسا  راتفگ  یگتسباو  مالعا  تسا و  مدرم  ینورد  ّتیـصاخ 
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ّقح مرک  دنروآ و  هناهب  دوخ  نادجو  شیاسآ  لد و  شمارآ  يارب  دنرادن و  رواب  زیخاتسر  هکلب  تسا  نآب  ناشدیما  هن  دنراد و  نآب  هدیقع 
تسا هدش  هتفگ  اهنآ  يهدیقع  لقن  لابندب  خلا » مُکیَلَع - َّنِإ  َو   » دعبب هدزای  هد و  تیآ  - 4 26-15- نآرق . - دننک دوخ  يراکدب  زیواتسد  ار 

رس دننادب و  دینک  هچنآ  دنراد و  رظن  ریز  ار  امش  هکنیا  اب  تسا  زیخاتسر  نتـشادن  رواب  زا  هکلب  تسا  یتسرد  هار  زا  هن  ّقح  مرکب  رورغ  هک 
 ...، َنیِِظفاـَحل مُکیَلَع ،...  : » تاـملک هدزاـی  هد و  تیآ  رد  - 5 48-28- نآرق . - تشهب شاداپ  ار  يراکوکن  تسا و  خزود  دـب  راـک  ماـجنا 

ریز هاوخان  هاوخ  امش  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا  يرترب  ینعمب  یلع  نوچ  هک : هکنیا  هب  دنشاب  هراشا  دیاش  ام » َنوُمَلعَی  َنِیِبتاک  ًامارِک ،... 
امارکب نوچ  دنتسه  امـش  بظاوم  هشیمه  هک  تسا  هکنیا  ینعم  درادن  نّیعم  نامزب  صاصتخا  تسا و  لعاف  مسا  نیظفاح  نوچ  دیتسه . رظن 

هک دناهدنسیون  اهنآ  رذگ . دوز  شزرایب و  دیاهدید  امش  هک  تادوجوم  وچ  هن  دنتسه  تباث  اریز  دنراوگرزب  اهنآ  ینعی  دناهدش  فیـصوت 
دینک امش  هچنآ  هک  دنامهفیم  مهبم  تسا و  لوصوم  ام »  » يهملک نوچ  دوشیمن ، دوبان  دنامیم و  هتـشون  دننامب  ناشيرادهگن  تبظاوم و 

هدروآ لعف  هلمج  رد  نوچ  و  تسا . نابهگن  ار  دب  کین و  هک  تسا  تباث  تقیقح  کی  رظن  ریز  امـش  راک  همه  سپ  دننادب . انثتـسایب  اهنآ 
-83- نآرق -77-70- نآرق -64-52- نآرق -46-36- نآرق  - رابخا تروصب  اهنیا و  دـننام  میداد و  رارق  ای  میدرک  دـیوگب  هک  تسا  هدـشن 

ناتراک رکف و  هک  تسا  يروج  اهدازیمدآ  امـش  نامتخاس  دـشاب : نیاب  هراشا  دـیاش  درادـن  نامز  تسا و  هدـش  هتفگ  هحفـص 508 ]  ] 109
شنیرفآ ءزج  تسا و  یمدآ  تشرس  رد  نابهگن  هکلب  دنرامگب . امش  رب  ار  یسک  ناتشیادیپ  زا  سپ  هن  تسا  ظوفحم  مولعم و  هشیمه  يارب 

تسا هقطان  سفن  يرهوج  دادتشا  نامه  حالطـصا  هب  دشاب و  ناسنا  یناور  ّتیـصاخ  بتاک  میرک  ظفاح  تفگ : ناوتب  دیاش  سپ  تسا . وا 
شبنج نیرتمک  هک  تسا  نیمه  وا  یگدنسیون  ندوب و  میرک  يراوگرزب و  دوشیمن و  دوبان  دنامیم و  دوریم و  ولج  دنکیم  هچنآ  اب  هک 
تطبه رعـش : انیـس : ّیلع  وبا  يهتفگب  تسا و  ناهج  هکنیا  ناگدـیرفآ  نیرترب  هتبلا  سپ  درادیم ، هاگن  دـنارورپیم و  دریگیم و  ار  یمدآ 

نتـشون هکنیا  هک  رخف  ماما  يوگتفگ  داریا و  باوج  میتشون  ام  هک  لامتحا  هکنیا  اب  عّنمت و  زّزعت و  تاذ  ءاقرو   || عفرألا  ّلحملا  نم  کیلا 
. تسین تسا  هتشون  وا  هک  یخساپ  هب  زاین  دش و  هداد  تسا  روج  هچ  هچ و  يارب 

نیففطم هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   83  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 36] تایآ 1  [: 83  ] نیففطملا هروس  ]

[2  ] َنُوفوَتـسَی ِساّنلا  یَلَع  اُولاتکا  اَذِإ  َنیِذَّلا  [ 1  ] َنیِفِّفَطُمِلل ٌلیَو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ِّبَِرل ُساـّنلا  ُموُقَی  َموَـی  [ 5  ] ٍمیِظَع ٍموَِـیل   188-1- نآرق [ - 4  ] َنوـُثوُعبَم مُهَّنَأ  َکـِئلوُأ  ُّنُظَی  ـال  َأ  [ 3  ] َنوُرِـسُخی مُهوـُنَزَو  َوأ  مُهُولاـک  اذِإ  َو 

َنِیبِّذَکُمِلل ٍِذئَموَی  ٌلیَو   178-1- نآرق [ - 9  ] ٌمُوقرَم ٌباتِک  [ 8  ] ٌنیِّجِـس ام  َكاردَأ  ام  َو  [ 7  ] ٍنیِّجِـس یَِفل  ِراّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  ّالَک  [ 6  ] َنیَِملاعلا
َنار َلب  ّالَک  [ 13  ] َنِیلَّوَألا ُریِطاسَأ  َلاق  اـُنتایآ  ِهیَلَع  یلُتت  اذِإ  [ 12  ] ٍمِیثَأ ٍدَتعُم  ُّلُک  ّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  َو  [ 11  ] ِنیِّدلا ِموَِیب  َنُوبِّذَُکی  َنیِذَّلا  [ 10]

ُلاُقی َُّمث  [ 16  ] ِمیِحَجلا اُولاَصل  مُهَّنِإ  َُّمث  [ 15  ] َنُوبوُجحََمل ٍذـِئَموَی  مِهِّبَر  نَع  مُهَّنِإ  ّالَک   271-1- نآرق [ - 14  ] َنُوبِـسکَی اُوناک  ام  مِِهبُوُلق  یلَع 
[20  ] ٌمُوقرَم ٌباتِک   256-1- نآرق [ - 19  ] َنوُّیِّلِع ام  َكاردَأ  ام  َو  [ 18  ] َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراربَألا  َباتِک  َّنِإ  ّـالَک  [ 17  ] َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُمتنُک  يِذَّلا  اَذه 
179-1- نآرق [ - 24  ] ِمیِعَّنلا َةَرـضَن  مِهِهوُـجُو  ِیف  ُفِرعَت  [ 23  ] َنوُرُظنَی ِکـِئارَألا  یَلَع  [ 22  ] ٍمـیِعَن یَِفل  َراربَـألا  َّنِإ  [ 21  ] َنُوبَّرَقُملا ُهُدَهـشَی 

َنُوبَّرَقُملا اَِهب  ُبَرشَی  ًانیَع  [ 27  ] ٍمِینـسَت نِم  ُهُجاِزم  َو  [ 26  ] َنوُِسفانَتُملا ِسَفانَتَیلَف  َِکلذ  ِیف  َو  ٌکـسِم  ُهُماـتِخ  [ 25  ] ٍمُوتخَم ٍقیِحَر  نِم  َنوَقـُسی 
ُمِِهلهَأ یلِإ  اوـُبَلَقنا  اَذِإ  َو  [ 30  ] َنوُزَماـغَتَی مِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو   260-1- نآرق [ - 29  ] َنوُکَحـضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناـک  اُومَرجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 28]
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َنوُکَحضَی ِراّفُکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َموَیلاَف  [ 33  ] َنیِِظفاح مِهیَلَع  اُولِسرُأ  ام  َو  [ 32  ] َنوُّلاَضل ِءالُؤه  َّنِإ  اُولاق  مُهوَأَر  اذِإ  َو  [ 31  ] َنیِهِکَف اُوبَلَقنا 
: تاغل ینعم  هحفـص 509 ]  ] 86-1- نآرق [ - 36  ] َنُولَعفَی اُوناک  ام  ُراّـفُکلا  َبُِّوث  لَـه  [ 35  ] َنوُرُظنَی ِکـِئارَألا  یَلَع   268-1- نآرق [ - 34]

ینعی اولاک » . » تفرگ گـنت  درک و  یتخـس  یگدـنز  مزاول  رد  دوخ  يهداوناـخ  رب  درک  مک  هناـمیپ  زا  ینعمب  لاـیکملا  فّفط  زا  نیفّفطم » »
و تخـس . هشیمه  ٍنیِّجِـس » . » دندرک هنامیپ  دوخ  يارب  اریزیچ  دنتفرگ و  اولاتکا » . » دندرک نّیعم  صوصخم  رازبا  يهلیـسوب  ار  يزیچ  رادـقم 
-271-260- نآرق . - تشهب رد  تسا  یبآ  مان  دنیوگ : ٍمِینسَت » . » بارش ٍقیِحَر » . » دش بلاغ  هریچ و  َنار » . » دمآ اراکشآ  ینعی  انیّجـس . ءاج 

هنیدـم هب  ص ]  ] ربـمغیپ ترجه  ماـگنه  تسا : هتفگ  همرکع  عـمجم : لوزن : تـهج   373-362- نآرق -354-344- نآرق -325-318- نآرق
دوخ يهنامیپ  مدرم  دـش و  لزان  هروس  هکنیا  الیک » ساّنلا  ثبخا  نم  اوناـک  . » دوب دنـسپان  دـب و  مدرم  يهمه  زا  شیب  اـجنآ  مدرم  يهناـمیپ 

يرگید اب  تفرگیم و  سنج  یکی  اب  هک  تشاد  هنامیپ  ود  مان  هنیهج  وبا  يدرم  دمآ  هنیدمب  هک  ربمغیپ  تسا : هتفگ  يدـس  دـندرک . بوخ 
يا نابرهم 1  يهدنـشخب  دنوادخ  مانب  همجرت : هحفص 510 ]  ] 391-367- نآرق . - دش لزان  وا  يارب  خـلا » َنیِفِّفَطُمِلل - ٌلیَو   » تیآ دادیم .

گرزب 5 ز يزورب  هک  دـنرادن  رواب  اهنآ  رگم  دنهاکب 4  نآ  زا  دنهد  هنامیپ  ای  گنـسب  يزیچ  وچ  دنناتسرپ 3 و  هنامیپ  هک  نانآ 2  رب  ياو 
هتشبن ناراکدب 9  يهمانراک  هک  دینکن  تنایخ  سپ  دنوب 7  ناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  هداتسیا  مدرم  هک  زور  نامه   6 دنرآ ! رب  ناشروگ 

هک نارادنپ 11  غورد  رب  زور  نآب  ياو  سپ   10 دوب ! هنوگچ  نآ  هک  یناد  هچ  دّمحم  يا  وت  ياج 8 و  نیرتدورفب  تسا  ياهمان  رادهناشن  و 
: دـنیوگ دـنناوخب  ناـشيارب  نآرق  نوـچ  هک  كاــبیب 13  ناراــکهانگ  زج  دــنادن  غورد  ار  نآ  سک  هـچ ، دـنرادن 12  رواـب  رامـش  زور 

زور نآ  هّتبلا  دش 15 و  ناشلد  ریگارف  ناشراک  یگریت  هکلب  دـنیوگ  هک  تسا  نانچ  هن  یلو  هکنیا 14  تسا  ناینیشیپ  يهدوهیب  ياهناتساد 
ناـنیا ربارب  رد  نـکل  دـیتشادنپ 18  غورد  هـچنآ  تـسا  نـیمه  ناشدـنیوگ : دـنرادب 17 و  ناـششتآب  دـنرودب 16 و  دوـخ  يادـخ  رهم  زا 
هنوگچ نآ  هک  یناد  هچ  وت  دّـمحم  يا  دننآ 19 و  هاوگ  يادـخ  نیبّرقم  هک  رادهناشن 21  هتشبن و  دوب 20  ياج  نیرتربب  ناکین  يهماـنراک 

ینیب 25 ادـخ  شـشخب  یباداش  ناشهرهچ  رد  وت  نارگیدب 24 و  دـنرگنیم  زان  یگدوسآب و  ناهاگتخت 23  رب  ناـکین  هک  هّتبلا  22 و  دوب !
دنهاوخ يرترب  دنیوج و  تقبس  نادب  ناشورف  دوخ  هک  دوب  هتـسیاش  دشاب 26 و  کشم  نآ ز  رهم  هک  دنهد  ناشرهمب  رس  بارـش  زا  نوچ 

نانمؤمب ناراکدب  نونکا ]  ] هّتبلا دنشون 29  نآ  قح ز  هب  ناکیدزن  هک  ياهمشچ  زا  تسا 28  یتشهب  بآ  مینست و  هب  هتخیمآ  بارش  هک   27
نانمؤم راک  هدنخ ز  تفگش و  اب  دنور  هناخب  نوچ  دنریگ 31 و  ناشهرخسم  هب  دننز و  ناشکمـشچ  دنرذگب  اهنآ  رب  نوچ  دندنخب 30 و 

هناور نینمؤم  یناـبهگن  هب  ار  نارفاـک  هکنیا  یـسک  نکل  دنـشاب 33  یمدرم  هارمگ  نانیا  هک  هتبلا  دـنیوگ : دـننیب  ار  ناـشیا  وچ  دنشاب 32 و 
ناشراک يازـس  نارفاک  رگم  هن  دنرگن 36  نانآب  هتـسشن  اهتخت  رب  هک  دـندنخب 35  نارفاکب  نانمؤم  دوب  زیخاتـسر  هک  زور  نآب  درکن 34 و 

تسا و هدش  لزان  هنیدـمب  تیآ 28  اـت  هحفـص 511 ] لّوا [  زا  هروس  هکنیا  دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دـننیب .!
هدش لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  دناهتفگ : یضعب  فشک : تسا . هیآ  شـش  یـس و  اهیراق  قاّفتاب  و  تسا . هدوب  هکمب  رخآ  تیآ  تشه 

. درکیم ترجه  هنیدم  يوسب  ربمغیپ  هک  هاگنآ  هنیدم  هّکم و  نایم  دناهتفگ : یضعب  تسا . هدش  لزان  هنیدمب  یگمه  دناهتفگ  رتشیب  تسا و 
كرچ هک  خزود  يهرد  نآ  نیئاپ  رد  ینعی  يربط :  1 َنیِفِّفَطُمِلل » ٌلیَو  . » تسا هروس  هکنیا  دش  لزان  هنیدـمب  هک  یتروس  لّوا  تفگ : لتاقم 

. - دـنهد کبـس  يوزارت  مک و  يهنامیپ  هب  ار  نارگید  ّقح  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ  دـنراد و  ياج  نیفّفطم  تسا  ناور  ناـیخزود  نوخ  و 
كدـنا گنـس  هنامیپ و  رد  هک  دنتـسه  مدرم  نآ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  کبـس  مک و  زیچ  ینعمب  فیفط  نوچ  عمجم :  26-1- نآرق

تسا و يراتفرگ  رد  هک  دـنیوگیم  یـسک  يارب  لـیو »  » يهملک فشک : تسین . مهارف  يدزد  كدـنا  زج  اـهنآ  رد  اریز  دـندزدیم  يزیچ 
فّفطم يهملک  تسا : هتفگ  يریـشق  مساقلا  وبا  خیـش  يروباشین : نآ . رد  تسا  ياهّرد  مان  ای  مّنهج و  شتآ  رد  تسا  یمخ  ماـن  اـی  رازآ و 
نارگید زا  دـشوپیم و  دوخ  بیع  هک  مدرمب  تبـسن  قوقح  فاـصنا و  بیع و  رد  هچرگ  نتـشاذگ  مدرم  يوزارتب  مک  گنـس  دـنامهفیم 
فّفطم اهنیا  یگمه  هک  دهدیمن  ار  یـسک  ّقح  دهاوخیم و  دوخ  ّقح  دنکیم و  یفاصنا  یب - دهاوخیم و  فاصنا  دوخ  يارب  دنیبیم و 

ماجنا یمامت  هب  ار  نآ  هک  ره  تسا و  یگدنب  يهنامیپ  زامن  تسا : لقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  زا  عمجم :  2 خلا » اُولاتکا - اَذِإ  . » دنوشیم هدرمش 
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-16-1- نآرق «. - َنیِفِّفَطُمِلل ٌلیَو - : » تسا هتفگ  ناگنامیپ  کبـس  يارب  هک  وا  دزم  تسا  نامه  دنک  مک  هک  ره  دـسرب و  مامت  وا  دزم  دـهد 
سنج نداد  يارب  دـعب  تیآب  هحفـص 512 ] هکنیا [  اب  تسا  هدـشن  هدرب  نزو  ماـن  مدرم  زا  سنج  نتفرگ  رد  دوعـسلا : وبا   274-245- نآرق
داـیز گنـس  دـننک و  هلیح  وزارت  رد  دـنناوتیمن  نتفرگ  عقوم  رد  هک  دـشاب  هکنیا  يارب  دـیاش  تسا  هدـمآ  ود  ره  نزو  لـیک و  ماـن  مدرمب 

هک تسا  مسر  نوچ  يروباشین : دـنراذگب . کبـس  گنـس  دنتـسناوتیم  سنج  نداد  ماـگنهب  یلو  دـنناوتیم  هناـمیپ  رد  هکناـنچ  دـنراذگب 
رادـیرخ هناـمیپ  رد  یلو  درک  فّرـصت  ناوتیمن  تسا  هدنـشورف  تسدـب  هک  وزارت  رد  دـهنیم  هناـمیپ  وزارتـب و  ار  سنج  دوـخ  هدنـشورف 

سنج نداد  رد  تسا و  هدـماین  نزو  مان  نتفرگ  رد  يورنیا  زا  دریگب  رتشیب  ات  دـهد  تکرح  ای  دراشفب  دـهن و  نآ  رب  دوخ  تسد  دـناوتیم 
هروس هکنیا  هاتوک  تیآ  دنچ  هدننازرل  تخس  گنهآ  يالبال  زا  نآرقلا : لالظ  یف  تسا . هدش  هدروآ  نآ  ندرک  مک  نزو و  مان  دعب  تیآب 

ناشسانجا اهنآ  هاوخلدب  دندادیم و  نت  اهنآ  ربج  روز و  هب  هراچیب  گنت  تسد  مدرم  هک  دوشیم  هدید  برع  ردتقم  نارادهیامرـس  شور 
دناسریم ار  یهدنامرف  یگریچ و  ِساّنلا » یَلَع  اُولاتکا   » يهلمج اریز  دنتخورفیم . ناشیاب  دوخ  يالاک  اهنآ  يهتساوخب  مه  دندیرخیم و  ار 

هنامیپ دوب  راک  رد  روز  هن  رگا  دـندرکیم و  هنامیپ  ناـشیا  يارب  راـیتخاب  مدرم  دـنامهفب  اـت  ساـّنلا » نم  اولاـتکا   » دـنیوگب یتسیاـب  هن  رگ  و 
هزادنا شیب ز  دـنداهنیم و  ناگراچیب  يالاک  رب  روز  تسد  هک  دـیامنیم  نینچ  سپ  ارچ ! هدـنیآ  زا  میب  یتخـس و  هنوگنیا  نتفرگ  تسرد 

رد هک  رگمتـس  بارعا  يور  هکنیا  زا  دـشابن . اهنآ  يهتـساوخ  هچرگ  دـندرکیم  ناشهنامیپ  وزارتب و  دنتـساوخیم  دوخ  هچنآ  دـندربیم و 
يور چیه  هب  تسا و  یگناگی  تاواسم و  تلادع و  نید  مالـسا  هک  دنتفایرد  دـنداهنیم  مدرم  يوزارتب  مک  گنـس  یگدـنز  بادآ  يهمه 

رد دوخ  رهـشب  ربمغیپ  توعد  يارب  هک  هنیدم  مدرم  نآ  و  دنتـساخ . رب  ینمـشدب  وا  اب  دریذـپیمن  ضیعبت  یـشوپمشچ و  يراگنا و  لهس -
افو و تسد  هچ  دـینادیم  امـش  درک : زاوآ  يدرم  دـندش  ربمغیپ  اب  تعیب  يهدامآ  نوچ  دـنتفایرد و  ار  تقیقح  هکنیا  زین  دـندش  مهارف  هّکم 

ناتهیامرس هک  دشابن  ناتكاب  دیگنجب و  هحفص 513 ]  ] 331-305- نآرق  - هایس دیپس و  اب  دهاوخیم  امـش  زا  وا  دیهدیم ! درم  نیاب  نامیپ 
دوخ دینک و  اهر  ار  وا  هن  رگ  دسر و  امشب  ملاع  ود  ریخ  ات  دینک  تسار  نامیپ  دیراد  یگدامآ  نینچ  رگا  دنـشکب  ار  امـش  ناگرزب  دنربب و 
ادخ لوسر  يا  نکل  دورب . لام  درم و  هچرگ  میریگیم  دوخ  يارب  ار  وا  دش : دنلب  ناشزاوآ  یگمه  دیئامن  تخب  دب  راوخ و  ناهج  ودـب  ار 

3 خـلا » مُهُولاک - اذِإ  . » تسا راوتـسا  ام  نامیپ  هک  نک  زارد  دوخ  تسد  دـنتفگ : تشهب  دومرف : میراد ! هرهب  هچ  میدوب  ناـمیپ  تسرد  رگا 
واو زا  دـشاب  لدـب  ات  تسا  هتـسناد  دـعب  يهلمج  زاغآ  ار  مه »  » تسا و هدرک  فقو  اولاـک »  » يهملک رد  يوحن  رمع  نب  یـسیع  حوتفلا : وبا 

رتهب تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  دـننکیم . مک  نآ  زا  ناشیا  دـننک  وزارت  هنامیپ و  هب  نوچ  ینعی  دـعب . يهلمج  يارب  ادـتبم  و  اونزو »  » و اولاـک » »
سپ دناهتـشونن ، فلا  واو  ولج  اهنآرق  رد  اریز  دننک ، مک  دـنهن  وزارت  هنامیپ و  هب  اهنآ  يارب  نوچ  ینعی  دـشاب  لوعفم  مه »  » هک تسا  هکنیا 

دنمانیم لصف  فلا  ار  نآ  هک  دنسیونب  فلا  لعاف  ریمض  واو  ولج  یتسیاب  هن  رگ  دناهتسناد و  هلمج  نآ  ءزج  لوعفم و  ار  مه  دوشیم  مولعم 
قباس و يهلمج  ءزج  دـشاب و  لوعفم  ات  دوش  فقو  مه »  » رب هک  تسا  نآ  رتهب  اهفحـصم  ّطخ  راـبتعا  ظـفح  يارب  سپ  دـشاب  هلمج  رخآ  و 

يارب هلماعم و  تروصب  دـشیم  يرامق  روج  کی  هک  دوب  اههلیح  عاوناب  هنیدـم  مدرم  دتـس  داد و  تسا  هتفگ  یظرق  دوش . متخ  نآـب  هلمج 
: فشک  16-1- نآرق . - دـناوخ ار  هیآ  هکنیا  تفر و  ناشیا  رازابب  ربمغیپ  هرطاخم . هسبالم ، هذـبانم ، لـثم  دنتـشاد  صوصخم  ياهمـسا  نآ 
تفرگ و ار  وزارت  يهلپ  ترضح  نآ  دیشکیم  نیگنس  ار  نآ  تشاد و  وزارت  رد  نارفعز  هک  تشذگ  يدرمب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تسا : لقن 
زا ینعی  تسا  يریگوـلج  ینعمب  هملک  هکنیا  عـمجم :  7 خـلا » َّنِإ - اـّلَک  . » يازفیب یهاوخ  هچنآ  هاـگنآ  نک  نزو  ار  هکنیا  یتسردـب  دومرف :
ّقح ینعی  تسا  دعب  يهلمج  ءزج  هملک  هکنیا  تسا  هتفگ  متاح  وبا  دیرادرب . تسد  یشورفمک  هانگ  زا  دیرادن و  زیخاتـسر  هک  اجیب  نامگ 

نیمتفه تسا  هتفگ  هداتق  - 1 يربط :  7 ٍنیِّجِس » یَِفل  . » تسا نیّجس  هحفص 514 ]  ] 14-1- نآرق  - رد ناراکدـب  باتک  هک  تسرد  تسا و 
يهتسب رس  مخ  مان  قلف  دومرف : ربمغیپ  تفگ : هریره  وبا  تسا 3 - سیلبا  ياج  نیّجس  تفگ : رابحالا  بعک  تسا 2 - نیمز  نیریز  يهقبط 

ناراکدب لامعا  يهمان  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  ود  هیآ  هکنیا  عمجم :  19-1- نآرق . - تسا اجنآ  زابرس  مخ  مان  نیّجـس  تسا و  خزود 
هدش هتفرگ  نجـس  زا  نیّجـس  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  دنوب . نیجـس  رد  ناراکدب  هک  تسا  هتـشون  اهنآ  لمع  يهمان  رد  تسا 2 - نیّجس  رد 
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نآ مان  هک  تسا  ياهمان  رد  تسا  هتشون  ناراکدب  راک  يازـسب  ادخ  هچنآ  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  یگنت و  تسا و  یتخـس  ینعمب  هک  تسا 
راتفرگ همان  نینچ  ناگدـنراد  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  تسا و  هغلابم  يارب  ریّکـس  قیّـسف و  لثم  لیّعف  نزو  رب  نیّجـس  فشک : تسا . نیّجس 

هن دوش و  نوگرگد  هن  هدرک  نّیعم  هتشون و  ار  اهنآ  يازـس  ادخ  هچنآ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دوب . دنهاوخ  یتسپ  نایز و  یگنت و  یتخس و 
تـسا هدوبن  انـشآ  نیّجـس  يهملکب  برع  تسا : هتفگ  جاّجز  عمجم :  7 خـلا » َكاردَأ - ام  َو  . » دـشاب ياج  رب  هتـشبن  گنـس  نوچ  هک  دوبان 

ینعی حوتفلا : وبا   8 ٌمُوقرَم » ٌباتِک   » 16-1- نآرق . - دـشاب هچ  نیّجـس  دـینادیمن  وت  مدرم  وت و  تسا  هدـش  هتفگ  ربمغیپ  هب  هلمج  نیاب  نوچ 
موتخم و ینعمب  ریمح  تغل  هب  موقرم » : » دناهتفگ یـضعب  دراد و  يدـب  رـش و  مقر  ینعی  تسا : هتفگ  هداتق  و  رادهناشن . تسا  ياهمان  نیّجس 

لمع يهماـن  هک  دـنکیم  راّـجف  باـتک  فیـصوت  هکلب  تسین  نیّجـس  حیـضوت  يارب  هلمج  هـکنیا  فـشک :  20-1- نآرق . - تـسا هدـش  رهم 
اّلَک  » مشش تیآ  لّوا  زا  هدبع : دوشیمن . شومارف  كاپ و  هک  سابل  مقر  دننام  دنامیم  دناهدرک  هچنآ  هک  ياج  رب  تسا  ياهتشون  ناراکدب 

نینچ هن  یلو  دنرادن  رواب  باسح  زیخاتسر و  ناشورفمک  هحفص 515 ]  ] 49-28- نآرق  - ایوگ هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  خـلا » َباتِک - َّنِإ 
رد نوچ  دشاب  یتسپ  ینعمب  دـیاش  نیّجـس  تسا و  رادهناشن  ناشهمانراک  دـنراکدب و  هکلب  دـنراد  يرذـع  ای  دـنرادن و  رواب  اهنآ  هک  تسا 

دنمانیم یسراف  میج  اب  نوچنس  ار  شول  يال و  میدق  یشبح  نابزب  مدید  دنراد  يواکجنک  ثحب و  تغل  رد  هک  اهنآ  ياههتشون  زا  ياهراپ 
مان نیجس  دیاش  و  دناهدروآ . رد  تروص  نیاب  دناهتفرگ و  نوچنس  زا  هشبحب  یکیدزن  تبسانمب  نمی  بارعا  ار  نیجـس  يهملک  دیاش  سپ 

زا هک  تـسا  سک  نآ  دـتعم  زا  دوـصقم  یناـعملا : حور   11 ٍمِیثَأ » ٍدَـتعُم  ُّلُک  ّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  . » دـشاب ناراکدـب  مومع  دـب  ياـهراک  تبث 
52-1- نآرق . - تسا هدرمـش  غورد  زیخاتـسر  هک  تسا  هکنیا  تسا  هتفر  نارگید  زا  دیلقت  یپ  هتـشذگ و  یـسراو  ینیبکیراب و  يهزادـنا 
لامب و هکنآ  یلو  دریذـپب ، ار  زیخاتـسر  دـناوتیم  دوز  يدـنوادخ  ّقح  تیاعر  يهدامآ  دـشاب و  تلادـع  فاصنا و  ناـهاوخ  هکنآ  هدـبع :
ینیبکیراب و يهدامآ  سک  نینچ  اریز  دریذپب  ار  یمدآ  دب  بوخب و  یگدیسر  زیخاتـسر و  دناوتیمن  دهدیمن  شزرا  عامتجا  مظن  رابتعا و 
. دوش نآ  هب  موکحم  دوخ  هک  دنک  تواضق  دجنسب و  ار  نآ  ياههناشن  هنوگچ  سپ  دهنیم  اپ  ریز  ار  نآ  تسین و  رـشب  قوقحب  یگدیـسر 

تسا يدیفـس  يهطقن  کی  ینمؤم  ره  لد  رد   30-1- نآرق : - تسا لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  عمجم :  14 خـلا » مِِهبُوُلق - یلَع  َنار  َلب  »
یهایـس دشن  هانگ  زا  رادرب  تسد  رگ  دوش و  دوبان  دنامن و  یهایـس  نآ  درک  هبوت  رگا  سپ  دـیآ  رب  یهایـس  نآ  رد  دـنک  هانگ  وا  نوچ  هک 

«. خلا َنار - َلب   » ینعم تسا  هکنیا  دوب و  دهاوخن  يریخ  سک  نآ  يارب  نآ  سپ ز  دریگ و  ارف  ار  يدیفـس  يهمه  هک  اج  نآب  ات  دوش  نوزف 
هتفگ ملـسم  وبا  دوشیم . فاص  نآ  زا  دـنروآ  دایب  ار  ّقح  ياـهتمعن  نوچ  دریگیم و  گـنز  ار  لد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

تـسا وا  يارب  دنمدوس  هچنآ  دناوتن  هک  دزادنایم  لد  رب  ياهدرپ  قح  زا  تلفغ  رفک و  هب  سنا  هک  تسا  هکنیا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  تسا :
زا نادرگ  ور  شیپ  زا  شیب  دور  ورف  قح  ینامرفان  رد  دشیدنین و  دوخ  تبقاع  هکنآ  دبایرد و  دجنسب و  هحفص 516 ]  ] 324-313- نآرق -

یخلب مساـقلا  وبا  تسا . هدـش  هتفگ  هیآ  رد  هک  ناـشلد  رب  مدرم  راـک  یگریچ  ینعم  تسا  نیمه  ددرگ و  هدوزفا  شهاـنگ  رب  دوش و  هبوت 
هدش هتفگ  نوچ  تسا  مدرم  يوس  زا  يرگمتـس  يدـب و  تسا و  لداع  ادـخ  هک  تسا  هیلدـع  بهذـم  یتسرد  لیلد  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ 

رون و هلیـسوب  ینـشور  رون و  نوچ  يروباشین :  15 َنُوبوُجحََمل » مِهِّبَر ...  نَع  . » تسا هدـش  ناشاهلد  رب  هریچ  ناشدوخ  دـب  ياـهراک  تسا :
هتفگ هیآ  رد  نوچ  دناهتفگ : نابهذم  یّنس  دوب . دهاوخ  هدرپ  رد  ّقح  رون  ندید  زا  يراکدب  يدب و  زا  هریت  ناور  سپ  دوشیم  هدید  ینشور 

. دننیبیم ار  دوخ  راگدرورپ  دنتـسین و  هدرپ  رد  ناراکوکن  نینمؤم و  دوشیم  مولعم  سپ  دناهدرپ  رد  ناشراگدرورپ  زا  نارفاک  تسا  هدـش 
-1- نآرق : - تسا هتفگ  فاّشک  رد  دنتسه . مورحم  ّقح  تمحر  رهم و  زا  ینعی  دوشیم  هدیمهف  هلمج  زا  تمحر  يهملک  دناهتفگ : هلزتعم 
دـنراد و هار  ناطلـس  روـضح  هـب  ناـگرزب  فارـشا و  نوـچ  نارفاـک  یگراـچیب  يراوـخ و  زا  تـسا  هیاـنک  هـیآ  هـکنیا   36-21- نآرق -16
-1 تسا : هدـش  ینعم  دـنچ  هملک  هکنیا  يربط :  17 َنیِّیِّلِع » . » یتسپ دـنايراوخ و  هاگیاجب  ینعی  هدـبع : مورحم . دـناهدرپ و  رد  ناـگیامورف 

عمج هملک  هکنیا  و  تسا . يدنوادخ  هاگـشیپ  هک  نامـسآ  یهتنملا 5 - ةردس  تشهب 4 - ادخ 3 - شرع  تسار  هناوتـسا  متفه 2 - نامسآ 
رّکذـم ملاس  عمجب  درادـن  دوخ  زا  درفم  هچ  ره  هکنانچ  تسا  هدـش  عمج  نون  ایب و  يورنیا  زا  رگدـکی  سپ  زا  عاـفترا  ّولع و  ینعمب  تسا 
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هک اـهنآ  تسا : هدرک  ینعم  نینچ  يرـصب  نسح  ار  هیآ  لّوا  راربا  يهملک  و  دوشیم ، هتفگ  درم  نز و  يارب  هک  نورـشع  لـثم  دوشیم  ظّـفلت 
ریذـپ نایاپ  هک  تسا  يرگید  رب  کی  ره  تاعافترا  نیّیّلع  تسا : هتفگ  ءاّرف  عمجم :  15-1- نآرق . - دشاب هچروم  هچرگ  دنرازاین  ار  يزیچ 
گنر اب  شقن  ینعمب  ّولع  يهملک  میدق  یـشبح  نابز  رد  دناهتفگ : دناهدرک  یقرـش  تاغل  رد  ثحب  هک  اهنآ  هدـبع : هحفص 517 ] تسین [ .

، نیّجس نینچمه  و  دناهتفگ . نیّیّلع  ار  فیطل  يهتسارآ  ره  نآ  زا  سپ  هتفرگ و  دوخب  تنیز  ینعم  هدمآ و  نمیب  اجنآ  زا  تسا و  هدوب  زمرق 
ینعم ود  حوتفلا : وبا   20 ٌمُوقرَم » . » میرادن ربخ  نآ  یگنوگچ  زا  یلو  تسا  ظوفحم  دوخب  صوصخم  یعضو  رد  هتـسد  ود  ره  لامعا  سپ 

. - نیّیّلعلا یف  موقرم  باتک  تسا  نینچ  ینعم  رد  تسا و  هدش  رّخؤم  مّدقم و  هلمج  دناهتفگ : یـضعب  هدـش . رهم  هتشون 2 - - 1 تسا : هدش 
دزن نمی  مدرم  زا  يدرم  هکنآ  ات  میتسنادیمن  ار  کئارا  ینعم  ام  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  عمجم :  23 خلا » ِِکئارَألا - یَلَع   » 12-1- نآرق

ینعی - 1 رخف :  23 َنوُرُظنَی »  » 20-1- نآرق . - دنـشاب هداهن  یتخت  نآ  رد  هک  میئوگیم  سورع  هلجح  ار  کئارا »  » ام تفگیم : وا  دمآ و  ام 
رتهب یلو  دوشیم . هداـمآ  نآ  دـنرگنیم و  دـنهاوخ  هچ  رهب  دنرگنیم 3 - دنـشتآب  هک  نانمـشد  رازآ  هب  ای  دنرگنیم 2 - یتشهب  ياهیـشوخب 

تـسا رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  ِمیِعَّنلا » َةَرـضَن  مِهِهوُجُو  ِیف   » 14-1- نآرق : - دـعب تیآ  لیلدـب  دـنرگنیم  ّقح  يوسب  هک  تسا  ینعم  هکنیا 
هن تسا  هتفگ  دوعـسم  هـّللا  دـبع  - 1 يربـط :  26 ٌکسِم » ُهُماـتِخ   » 121-69- نآرق -39-1- نآرق «. - ٌةَرِظان اـهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان  ٍذـِئَموَی  ٌهوُجُو  »

رطع دـنیوگیم : شورف  رطع  ياهنز  هک  ناـنچ  تسا  کـشمب  هتخیمآ  ینعی  تسا  نتخیمآ  طـلخ و  دوصقم  هکلب  تسا  رهم  متخ و  دوصقم 
دنباییم رد - بارش  نآ  ندیشون  زا  هک  يزیچ  رخآ  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحض  تسا 2 - کشمب  هتخیمآ  تسا و  نانچ  تسا و  نینچ  نم 

. دندنبیم دننکیم و  رهم  کشم  اب  اجنآ  رد  دندنبیم  لگ  اب  بارش  فرظ  يهناهد  ناهج  هکنیا  رد  هک  هنوگ  نامهب  تسا 3 - کشم  يوب 
کـشم يوب  دـنراد  رب  نآ  زا  بل  نوچ  هک  تسا  کشم  بارـش  نآ  راـک  رخآ  همتاـخ و  ینعی  دـنتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   19-1- نآرق -

و تسا ، نآ  ناـیاپ  دوـصقم  اـهمتاوخب » رومـالا   » ثیدـح نآرق و  متخ  تسا و  هحفـص 518 ] راـک [  رخآ  تغل  رد  متخ  لـصا  و  دـنبایرد .
رهم و  تسا . هدناوخیم  نینچ  ترضح  نآ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تئارق  هکنیا  تسا و  هدناوخ  لعاف  نزو  رب  کسم » همتاخ   » یئاسک

مومع تئارق  هک  ماتخ  و  دننک . رهم  نآ  اب  تسا و  رهم  هک  دنیوگ  متاخ  ار  رتشگنا  تسا و  راک  یمامت  زا  رخآ و  رد  نوچ  دـنیوگ  متاخ  ار 
. تسا ینعم  کیب  ماتخ  متاخ و  دناهتفگ : یضعب  تسا و  مسا  متاخ  تسا و  ردصم  ماتخ  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  متاخ  عمج  تسا  اهیراق 
دسرب و ینایز  يرگیدـب  هکنآیب  نارتالاب  لضافا و  اب  يدـننامه  يارب  تسا  سفن  تدـهاجم  ینعمب  هسفانم  یناعملا : حور   26 ِسَفانَتَیلَف » »

نیرتهب هک  تشهب  رد  تسا  ياهمشچ  عمجم :  27 ٍمِینسَت » نِم  ُهُجاِزم   » 17-1- نآرق . - تسا يراوگرزب  تفارش و  زا  ینعم  هکنیا  هب  تسفانم 
دـننک و هتخیمآ  بارـش  اـب  هک  دـنراد  نادـنچ  نآ  زا  نیمیلا  باحـصا  دنـشونیم و  نآ  زا  نوبّرقم  تفگ : قورـسم  تسا ، اـجنآ  ياـهبارش 
«. ٍُنیعَأ ِةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفخُأ  ام  ٌسفَن  ُمَلعَت  الَف   » تسا نآرق  رد  هک  تسا  ناـمه  تفگ : دندیـسرپ  ار  نآ  ینعم  ساـّبع  نبإ  زا  دوش  يوبـشوخ 

ناشيارب الاب  زا  هک  تسا  یبارـش  تسا : هتفگ  لتاقم  نایتشهب . يارب  تسا  يدنوادخ  ياههدیـشوپ  نآ  زا  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح 
370-306- نآرق -27-1- نآرق . - دزیریم صاخـشا  ياـهفرظ  رد  زاـین  يهزادـناب  هـک  اوـه  رد  تـسا  يدور  تـسا  هـتفگ  هداـتق  دزیریم .

بارـش اب  هک  دنراد  هزادـنا  نآب  نیمیلا  باحـصا  دنـشونیم و  مینـست  يهمـشچ  زا  نیبّرقم  هک  نخـس  هکنیا  تسا : هتفگ  یفراع  يروباشین :
یلو دـنراگدرورپ  تمحر  قرغتـسم  دـنرادن و  يور  ّقح  يوسب  زج  نیبّرقم  هکنیا  زا  تسا  هیاـنک  دوـش  يوبـشوخ  اـت  دـننک  هتخیمآ  دوـخ 

هاج هتساوخ  هیامرسب و  هک  اهنآ  هدبع :  29 َنوُکَحضَی » اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  . » قلخ يوس  هب  هاگ  دنراد و  ّقح  يوسب  يور  هاگ  نیمیلا  باحـصا 
دنرگنب هدنیوگب  تراقح  هحفص 519 ]  ] 39-1- نآرق  - مشچب دندنخب و  دنونـش  ناشراگزاسان  هچ  رهب  دننکیم  مهارف  دوخ  يارب  ناوت  و 

نب صاع  صوصخب  دندوب  نینچ  ربمغیپ  نیـضراعم  بارعا  دننیب و  دوخ  ربارب  رد  ناشناوتان  هراچیب و  هک  دنونـش  یـسک  زا  رگا  صوصخب 
هدـمآ نآرقب  اج  ره  بیوثت  نوچ  نارفاک  هب  دـنداد  دـب  يازـس  ینعی  َبُِّوث » : » ناـیبلا حور   36 ُراّفُکلا » َبُِّوث  لَـه  . » هریغم نبإ  دـیلو  لـئاو و 

ندـیدنخ هک  ناشيدـب  يازـس  نارفاکب  هتبلا  ینعی  تیبثت  ریرقت و  يارب  تسا  ماهفتـسا  لَه »  » يهملک دـب و  يازـس  تسا و  تازاجم  ینعمب 
تئارق فـالتخا  دـنچ  هروس  هکنیا  رد  عـمجم :  171-165- نآرق -54-44- نآرق -26-1- نآرق . - دـسریم تسا  ناـشیا  هرخـسم  نینمؤمب و 
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يهغیصب ةرـضن و  بصن  اب  مولعم  يهغیـصب  فرعت  دـشاب 2 - روسکم  ار  هک  فلا  يهلاما  اـب  دـشاب و  حوتفم  ار  هک  فلا  اـب  نار ، - 1 تسا :
-1 ام : نخس  تسا . هدش  ماغدا  ءاثب و  لیدبت  مال  هک  بّّوثه  بّوث و  له  فلا 4 - اب  نیهکاف  فلا و  نودب  نیهکف  ةرضن 3 - عفر  لوهجم و 
هک ندرک  نزو  دوخ  هاوخلدب  نتفرگ و  تسدب  وزارت  يارب  دراد  یتراهم  هک  یسک  هب  صوصخم  تسا  یحالطصا  يرادوزارت  ام  رازاب  رد 

وزارت و گنـس و  رد  هک  دبایرد  دناوتن  دسانـشیم  ار  اهگنـس  وا  تسا و  رادیرخ  مشچ  ولج  رد  هکنیا  اب  دـنک و  کبـس  ای  نیگنـس  ار  يزیچ 
يهروس رد  هکنانچ  اهنآ  دـب  ماـجنا  رـس  تسا و  مدرم  هنوگنیا  اـب  نخـس  يور  مشـش  تیآ  اـت  هروس  هکنیا  لّوا  زا  دوشیم . تناـیخ  هنوگچ 

هنامیپ وزارت و  رد  يراکتسردب  نامرف  یشورفمک و  زا  يریگولج  تسا  هدش  لقن  ربمغیپ  بیعـش  نابز  زا  تیآ 84 و 85  دوه  مانب  مهدزای 
تـسا وزارت  هنامیپ و  رد  تنایخ  هنوگ  ره  يارب  میب  دیدهت و  نوچ  تسا . ربارب  يدـب  رد  نآ  دایز  مک و  هک  تسا  یتشز  راک  نانچ  نآ  هک 

ار يرفن  دنچ  تایآ  هکنیا  اریز  تسا  ناروهشیپ  مومع  يهنازور  راک  هک  كدـنا  تسا و  هداس  ياهزیچ  رد  نزو  لیک و  راک  رتشیب  هکنیا  اب 
رود تسا و  راک  رد  ناشوزارت  ماش  اـت  حبـص  زا  هک  يرامـشیب  ناـمدرم  زا  تسا  هدرکن  ادـج  دـننکیم  نزو  سنج  نت  نارازه  زور  رد  هک 

شورف هدمع  ناگرزاب  نآ  اب  تسا  ربارب  دنکیم  تنایخ  مرگ  دنچ  رد  هک  شورف  راب  راوخ و  درک  قیدصت  دـیاب  سپ  دـخرچیم . مرگ  ولیک 
ار لد  هانگ  هک  خـلا » یلَع - َنار  َلب   » تیآ 14 دافم  - 2 تسا . یکی  هتسد  ود  ره  ماجنا  رس  هک  یـشورف  مک  راک  هحفص 520 ] یتشز [  رد 

. - میاهدرک ثحب  لّصفم  اجنآ  رد  ام  و  خلا » ًۀَئِّیَس - َبَسَک  نَم  یَلب   » هرقب يهروس  تیآ 51  لثم  تسا  هدش  دای  ررکم  نآرق  رد  دریگیم  ارف 
ناشن نارجاف  نانمؤم و  ياههمان  راک - یناگیاب  ياج  هک  خـلا » َباتِک - َّنِإ   » تایآ 7 و 8 و 18 و 19 - 3 164-135- نآرق -35-18- نآرق

دوجوم هچ  ره  دـیاب  اهنآ  رظن  رد  دنتـسه و  ناکم  نامز و  هّدام و  زا  زاینیب  قیاقح  رکنم  هک  تسا  يّدام  ناـنیبهتوک  يارب  تسا  هدـش  هداد 
تسپ و ياج  نیّجس و  رد  ناتراک  يههایـس  دیتسه  تسپ  هیامورف و  امـش  نوچ  تسا : هدش  هتفگ  يورنیا  زا  دشاب  هتـشاد  نّیعم  ياج  تسا 
42-27- نآرق . - تسا نیّیّلع  ناشدوخ  هاگیاج  دننامب  ناشلمع  يهمان  هک  دنناگتسراو  نینمؤم و  امـش  ربارب  رد  دوشیم و  يرادهگن  زیچان 

يارب مّود  تسا و  نینمؤم  رگد  دوخ و  ياهتمعن  ندـید  يارب  لّوا  هک  دراد  هنیرق  تسا  هدـش  رّرکم  هک  خـلا » ِکـِئارَألا - یَلَع   » يهلمج - 4
32-13- نآرق . - ناشیاب ندیدنخ  تسا و  نارفاک  يراتفرگ  ندید 

قاقشنا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   84  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 25] تایآ 1  [: 84  ] قاقشنالا هروس  ]

ُضرَألا اَذِإ  َو  [ 2  ] تَّقُح َو  اهِّبَِرل  َتنِذَأ  َو  [ 1  ] تَّقَشنا ُءامَّسلا  اَذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ِهِیقالُمَف ًاحدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناسنِإلا  اَهُّیَأ  ای  [ 5  ] تَّقُح َو  اهِّبَِرل  َتنِذَأ  َو   133-1- نآرق [ - 4  ] تَّلََخت َو  اهِیف  اـم  تَقلَأ  َو  [ 3  ] تَّدُم

َُهباتِک َِیتوُأ  نَم  اّمَأ  َو   247-1- نآرق [ - 9  ] ًاروُرسَم ِِهلهَأ  یلِإ  ُِبلَقنَی  َو  [ 8  ] ًاریِسَی ًاباسِح  ُبَساُحی  َفوَسَف  [ 7  ] ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  نَم  اّمَأَف  [ 6]
191-1- نآرق [ - 14  ] َروُحَی َنل  نَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ  [ 13  ] ًاروُرسَم ِِهلهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ  [ 12  ] ًاریِعَس یلصَی  َو  [ 11  ] ًارُوُبث اوُعدَی  َفوَسَف  [ 10  ] ِهِرهَظ َءارَو 
- نآرق [ - 19  ] ٍقَبَط نَع  ًاقَبَط  َُّنبَکرََتل  [ 18  ] َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَقلا  َو  [ 17  ] َقَسَو ام  َو  ِلیَّللا  َو  [ 16  ] ِقَفَّشلِاب ُمِسقُأ  الَف  [ 15  ] ًاریَِصب ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب 
[23  ] َنوُعُوی اِمب  ُمَلعَأ  ُهّللا  َو  [ 22  ] َنُوبِّذَُکی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  [ 21  ] َنوُدُجسَی ُنآرُقلا ال  ُمِهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو  [ 20  ] َنُونِمُؤی مَُهل ال  امَف   184-1
هحفص 521]  ] 84-1- نآرق [ - 25  ] ٍنُونمَم ُریَغ  ٌرجَأ  مَُهل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ   210-1- نآرق [ - 24  ] ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  مُهرِّشَبَف 
. دش بجاو  تباث و  ینعی  اّقح  رمألا  ّقح  ردصم  زا  تَّقُح » . » ندادارف شوگ  ینعم  هب  مّود  لّوا و  حـتفب  نذا  ردـصم  زا  َتنِذَأ » : » تاغل ینعم 
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نادرگرـس نتـشگ و  رب  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  روح  ردصم  زا  َروُحَی » . » راک رد  شـشوک  جـنر و  ینعمب  حدـک  ردـصم  زا  حداک 
فرظ رد  ءاـعیا  ردـصم  زا  نوـعوی  دـش . ربارب  مّظنم و  َقَـسَّتا » . » ندرب ندرک و  مهارف  ینعمب  لّوا  حـتف  هـب  قـسو  ردـصم  زا  َقَـسَو » . » ندوـب

: هـمجرت  364-353- نآرق -292-283- نآرق -206-197- نآرق -94-85- نآرق -23-13- نآرق . - نتـشادهاگن ندرک ، مـهارف  نتــشاذگ ،
يهتسیاش نوچ  دوش 2  ادـج  مه  زا  درب و  دوخ  راگدرورپ  ناـمرف  نامـسآ  هک  هاـگنآ  نانمؤمب 1  نابرهم  ناگدیرفآب  هدنـشخب  يادـخ  مانب 

نورب دراد  نوردـب  هچنآ  يدـنلب 4 و  یتـسپ و  هن  دـنامب و  نآ  رد  هوک  هن  هک  دوش  راومه  هدیـشک و  نیمز  نوچ  تسا 3 و  هدش  يربنامرف 
هک تسا ] ماجنا  رـس  نینچ  يارب   ] دازیمدآ يا  تسا 6  هدـش  نآ  يهتـسیاش  تسا و  هدرب  دوخ  راگدرورپ  نامرف  هک  ددرگ 5  یهت  دزادنا و 

يوس لمع ز  يهمان  هک  ار  نآ  سپ   7 ینیبیم ] دوخ  راک  دزم  و   ] یسریم ّقح  رادیدب  يربیم و  جنر  یـشوکیم و  دوخ  راگدرورپ  يوسب 
دـنهد 11 تشپ  زا  لـمع  يهماـن  هک  ارنآ  دور 10 و  دوخ  یتشهب  ناراـی  يوسب  يداـشب  دنـسر 9 و  وا  راک  رامـشب  یناسآب  دنهد 8  تسار 
دوب 14 لدشوخ  داش و  دوخ  ناسک  اب  ناهج  هکنیا  رد  هکنیا  اب  دنرادب 13  ششتآب  هاگنآ  مدش 12 و  دوبان  هک  ياو  يا  دوش : دنلب  شدایرف 

نانیدـیب هک  تسا  ناـنچ  هن  سپ  تسا 16  وا  ماـجنا  زاـغآ و  ياـنیب  وا  يادـخ  یلو  درادـن 15  یتریح  تشگزاـب و  تشاد : ناـمگ  وا  هّتبلا 
درگ و هام  هب  دنک 18 و  مهارف  ناشهاگشیاسآب  ناروناج  هک  بش  یگریت  هب  زور 17 و  ینشور  نیرخآب  دنگوس  و  هحفص 522 ] دنرادنپ [ 
هک ارنایمدآ  تسا  هدش  هچ  سپ   20 دیشاب ] ّقح  تردق  رد  و   ] دینارذگب زیخاتـسر  گرم و  یگدنز و  تاقبط  امـش  يهمه  هک  هدش 19  رپ 

دنناد 23 غورد  نید  نآرق و  ناسک  هکنیا  یلب   22 دنوشیمن ! نتورف  دننکیمن و  هدجس  دنناوخیم  ناشيارب  هک  نآرق  دنراین 21 و  نامیا 
نخس دنراد . راظتنا  رد  يرازآ  تخـس  هک  هد  ناشدیون  دّمحم  يا  سپ   24 دننک . مهارف  دوخ  يارب  هچ  راک  رکف و  هکنیا  اب  دناد  يادـخ  و 

جنپ تسیب و  نارگید  باسحب  تسا و  هیآ  هس  تسیب و  ماش  هرصب و  ياهيراق  باسحب  تسا و  هدمآ  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم :
زین قاقـشنالا  هروـس  ار  هروـس  هکنیا  و  دناهدرمـش . دـعب  تیآ  ءزج  ار  هملک  ود  هکنیا  اـهنآ  دناهتـسناد و  هیآ  رخآ  ار  هرهظ » و  هـنیمی .  » هـک

هک دشاب  يرومأم  دننامب  دهد و  نامرفب  نت  وا  دفاکشب  ار  وا  يدنوادخ  يهدارا  نوچ  ینعی  دوعسلا : وبا   2 تَّقُح » َو  اهِّبَِرل  َتنِذَأ  . » دناهدیمان
يارب هفوطعم و  هن  دشاب  هضرتعم  هک  تسا  هکنیا  رتهب  تَّقُح »  » يهلمج تسا و  هدش  يربنامرف  يهتسیاش  و  دهدیم . ماجنا  دونـشیم و  نامرف 

ار ناگدـیرفآ  يدـنوادخ  تردـق  هک  تسا  يربناـمرف  يهتـسیاش  نوچ  دربیم  ناـمرف  وا  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دـشاب  وـلج  يهلمج  يراوتـسا 
یگداشگ تعـسو و  رب  هک  دوش  نهپ  نانچ  نیمز  ینعی  يربط :  3 تَّدُم » ُضرَألا   » 228-219- نآرق -32-1- نآرق . - تسا هدیرفآ  ربنامرف 

مرچ دننام  دوش 2 - فاص  يهحفص  دننام  نیمز  حطس  اههپت  اههوک و  نتخیر  يهطساوب  ینعی  - 1 عمجم :  19-1- نآرق . - دوش هدوزفا  نآ 
لد رد  هچنآ  زا  ینعی  دوشیم 2 - ضوع  رگید  تروصب  نآ  ینونک  تئیه  هکنیا  - 1 فشک : دوش . هدوزفا  نآ  یئانخارف  رب  ات  دنشکب  ار  نآ 
لّوا تسا  هدـش  رّرکم  هک  خـلا » َتنِذَأ -  » يهلمج و  دـنیآ . نوریب  اهنآ  یگمه  ات  دوشیم  زاب  اههنخر  دوشیم و  هتـشادرب  ریگولج  تسا  نیمز 

هرصب ياهیوحن  - 1 يربط :  6 خـلا » ُناسنِإلا - اَهُّیَأ  ای  . » نیمز يارب  مّود  تسا و  نامـسآ  هحفص 523 ]  ] 196-187- نآرق  - فیصوت يارب 
راگدرورپ يوسب  وت  هک  دـسریم  ارف  یماگنه  دوش  ماـجنا  یگمه  اـهنیا  دفاکـشب و  نامـسآ  نوچ  یمدآ  يا  ینعی   24-1- نآرق : - دناهتفگ

- ُءامَّسلا اَذِإ   » باوج دناهتفگ : هفوک  ياهیوحن  یـضعب  دوب 2 - دـهاوخ  اذا  باوج  يهلزنمب  هیآ  هکنیا  سپ  ینیب  دوـخ  يازج  يور و  دوـخ 
رد واو  هک  تسا  هدش  ضارتعا  ینعم  هکنیا  رب  تسا . هداد  نامرفب  شوگ  دفاکـشب  نوچ  تسا : هکنیا  ینعم  تسه و  خـلا » َتنِذَأ - َو  « » خـلا

« خـلا ُناسنِإلا - اَهُّیَأ  اـی   » تیآ تسا و  مولعم  دوصقم  نوچ  هدـماین  هلمج  رد  اذا »  » باوج صوصخم 3 - عقاوم  رد  رگم  دـنروآیمن  باوج 
- نآرق -264-252- نآرق -242-226- نآرق . - دـنیب دوخ  بوخ  دـب و  راک  يهجیتن  یـسک  ره  ماـگنه  نآ  رد  هک  تسا  دوصقم  رب  يهنیرق 
تسا 2- اـهدازیمدآ  مومع  دوـصقم  - 1 تسا : هدـش  یـسک  هچ  اـب  هیآ  هکنیا  رد  نخـس  يور  هـک  تـسا  فـالتخا  يروباـشین :  522-499

یـسریم دوخ  يادخ  رادیدب  هک  شاب  راودیما  سپ  ینکیم  ادخ  يوس  زا  يربمغیپ  راک  رد  شـشوک  دّمحم  يا  ینعی  تسا  ربمغیپ  دوصقم 
رازآ يارب  يربیم  جنر  ایند  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  واب  هیآ  هکنیا  هب  درکیم  شـشوک  ربمغیپ  رازآ  رد  هک  تسا  فلخ  نب  هّیما  دوصقم  - 3

زا ریپ  دـیهد ، يزیچ  ارم  گرزب  زور  ّقحب  تفگیم : یلئاـس  تفریم  رازاـب  رد  یتقو  هایـس  ّیلع  وب  ریپ  هتـشون : فشک  گرم . مد  اـت  ربمغیپ 
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یک وت  نطاـب  گرزب . زور  نآ  تمظع  تبیه و  تفگ  دومن ! يور  هچ  تعاـس  هکنیا  ارت  دـنتفگ : ار  وا  دـمآ  زاـب  شوهب  نوچ  تفرب  شوه 
هار ردنا  تّمه   || يوب  گنر و  دیما  رب  ینیـشن  یک  ات  نانز  نوچ  راوس  تّمه  بکرم  رب  وت  يأر  ددرگن  ات   || رفـس  ناهاش  بکرم  اب  دنک 
راک باوث  دنوادخب و  ات  ینک  راک  يرب و  جـنر  یتسیاب  - 1 تسا : هدـش  ینعم  ود  ِهِیقالُمَف »  » يهلمج حوتفلا : وبا  راو  هنادرم  نز  ماگ  دـنب و 

« ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  . » یسر يدنوادخ  هاگـشیپ  هب  هک  هاگنآ  ات  يربب  هحفص 524 ]  ] 36-22- نآرق  - جنر یگدنز  يزور و  يارب  یسرب 2 - دوخ 
يوـس زا  ناطیـش  هک  ار  نآ  تسا : فاّـشک  رد  تسا . هدـش  هدروآ  يدـنمورین  یبوـخ ، یگدـنخرف ، يارب  نآرق  رد  نیمی  يهملک  هدـبع :  7
غورد يارب  دـش  رادومن  ولج  زا  رگا  تسا و  اههتـساوخ  توهـش و  هار  زا  دـیآ  پچ  يوس  زا  هک  ار  نآ  تسا و  وا  نید  هار  زا  دـیآ  تسار 

یسکب ات  تسا  رقف  زا  شدالوا  وا و  دوخ  ندناسرت  يارب  دیآ  رس  تشپ  زا  سک  ره  يوسب  تسا و  هانگ  شاداپ  ازس و  زیخاتـسر و  نتـسناد 
رد تسا و  هدماین  ِهِرهَظ » َءارَو   » هّقاحلا يهروس  رد  ارچ  دنیوگ : رگا  رخف :  10 ِهِرهَظ » َءارَو   » 25-1- نآرق . - دهدن ارقفب  تاکز  دنکن و  محر 
رـس تشپ  هب  هدیچیپ  وا  پچ  تسد  تسا و  هدـش  ریجنز  شندرگب  رفاک  تسار  تسد  نوچ  - 1 دراد : باوج  ود  تسا ! هدـمآ  هروس  هکنیا 

ار یهورگ  دنهد و  لمع  يهمان  پچ  تسدب  ار  یهورگ  دنهدیم 2 - واب  رـس  تشپ  زا  وا  لمع  يهمان  تسا  هدش  هتفگ  يورنیا  زا  تسا  وا 
نامگ هک  تسا  نارفاک  هدیقع  در  يارب  يهملک ال  دناهتفگ  یـضعب  - 1 رخف :  16 ُمِسقُأ » الَف   » 83-66- نآرق -18-1- نآرق . - تشپ سپ  زا 

رمع يربط :  19 ٍقَبَط » نَع  ًاقَبَط  َُّنبَکرََتل   » 16-1- نآرق . - تسا دنگوس  هلمج و  زاغآ  دعب  يهلمج  دنرادن و  تشگرب  زیخاتـسر و  دندرکیم 
اب نخـس  يور  درفم و  هملک  ات  دناهدناوخ  ءاب  ءات و  حتف  اب  ار  ّنبکرت »  » هفوک هّکم و  ياهیراق  مومع  ساّبع و  نبإ - دوعـسم و  نبإ  باّطخ و 

هتفگ دوعسم  نبإ  درک 2 - یهاوخ  رازگرب  یتخـس  لابندب  یتخـس  وت  دّـمحم  يا  ینعی  - 1 تسا : هدـش  ینعم  روج  دـنچ  دـشاب و  رفن  کی 
ترخآ نآ  زا  سپ  اـیند و  بتارم  ینعی  ینکیم 3 - هدهاشم  ار  يدنوادخ  ملاوع  یئامیپیم و  رگید  نامسآ  سپ  زا  ینامـسآ  ینعی  تسا :

ّمض ءات و  حتف  اب  هفوک  مدرم  زا  ياهّدع  هنیدم و  ياهیراق  مومع  و  ینکیم . رازگرب  تمایق  رد  ار  نامسآ  ياه  رییغت - ینکیم 4 - رازگرب  ار 
دـشاب بیاغ  عمج  لعف  ات  تسا  هدـش  هدـناوخ  ءاب  ّمض  لّوا و  يای  اب  زین  مدرم و  يهمه  اب  نخـس  يور  دـشاب و  عمج  هملک  دـناهدناوخ  ءاـب 

زا ینعی  دناهتفگ : یضعب  - 1 عمجم : دننکیم . رازگرب  ار  يراتفرگ  یگدـنز و  لحارم  مدرم  مومع  هحفص 525 ]  ] 37-1- نآرق  - هک ینعی 
رگا دـنکیم و  شراوتـسا  نآ  رد  دربیم و  رترب  ار  وا  شور  نیمه  تسا  راکتـسرد  هکنآ  نوـچ  دـیوریم  نآ  رتـالابب  ياهزادـنا  هیاـپ و  ره 
اهنآ هچ  ره  هـک  دـسریم  زین  امـشب  نارگید  تشونرـس  ینعی  - 2 دـناشکیم . یتشز  يدـب و  يوسب  رتـشیب  ار  وا  يدـب  نیمه  تسا  راکدـب 

ات تسا  هقلع  هفطن و  هک  هاگنآ  زا  ینعی  تسا 3 - هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینعم  نیمه  دینارذگب و  دیاب  زین  امـش  دناهدنارذگ 
لوحکم فشک : دـنکیم . یط  یمدآ  هک  تسا  ياهبترم  هقبط و  کی  مادـک  ره  هک  دراد  مان  تفه  یـس و  دوشیم  ّتیم  مدیب و  هک  هاـگنآ 

رب تسلیلد  دوخ  هکنیا  و  دوـبن . نآ  زا  شیپ  هک  دـینکیم  رادوـمن  داـجیا و  ياهزاـت  زیچ  لاـس  تسیب  رهب  هک  تسا  هراـشا  هکنیا  رد  تفگ :
. تسا يرگید  تسدب  وا  راک  هک  دنادب  دیاب  رگید  تلاحب  ادرف  تسا و  تلاح  کیب  زورما  هکنآ  دناهتفگ : و  ملاع . ثودـح  عناص و  تابثا 

ياههناوتسا یتسـس  ورین  یئاسران  یناوتان و  لاوحا و  ینوگرگد  تفگ : دراد ! ياهدنزاس  ناهج  مولعم  اجک  زا  دندیـسرپ : قاّرو  رکب  وبا  زا 
ار ناگتشذگ  شور  بجوب  بجو  دومرف : ربمغیپ  تسا : لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  ددرگ . رب  دوخ  میمصت  هشقن و  زا  هک  تمیزع  خسف  نت و 

َُّنبَکرََتل : » دنتفگ نارّـسفم  یـضعب  هتـشون : وا  و  تفر . دیهاوخ  نادب  زین  امـش  دنـشاب  هتفر  وسار  يهنال  خاروسب  اهنآ  رگا  هک  دومیپ  دیهاوخ 
رم يو  ّرس  درک و  بذج  ار  يو  ّرـس  هلالج  ّلج  ّقح  هک  جارعم  بش  رد  وا  تبرق  تعفر و  لزانم  تاجردب و  تسا  تراشا  ٍقَبَط » نَع  ًاقَبَط 

سفن تـشگ ، سفن  ناـیوج  نوـک  درک . بذـج  ار  يو  سفن  يو  بـلق  درک و  بذـج  ار  يو  بـلق  يو  حور  درک و  بذـج  ار  يو  حور 
! وک سفن  هک  دمآ  دایرفب  نوک  تشگ . ّقح  هدـهاشم  نایوج  ّرـس  تشگ ، ّرـس  نایوج  حور  تشگ ، حور  نایوج  بلق  تشگ ، بلق  نایوج 

دایرفب حور  هن ، رارق  حوریب  ارم  وک ! حور  هک  دمآ  دایرفب  بلق  هن ، رارق  بلقیب  ارم  وک ! بلق  هک  دمآ  دایرف  هب  سفن  هن ، رارق  سفنیب  ارم 
، هن رارق  ّقح  يهدهاشمیب  ارم  وک ! ّقح  هحفص 526 ]  ] 73-37- نآرق  - يهدهاشم هک  دمآ  دایرفب  ّرس  هن ، رارق  ّرس  یب  ارم  وک  ّرـس  هک  دمآ 
: حوتفلا وبا   21 َنوُدُجـسَی » ال  « » ٍقَبَط نَع  ًاقَبَط  َُّنبَکرََتل   » هلوق ینعم  اذه  هّرـسب ، یندا  وا  هحورب ، نیـسوق  باق  ناکف  هبلقب ، ّیلدـتف  هسفنب ، اند 
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هک روج  نآب  دننکیمن  هدجـس  دـننک ، هدجـس  دـیاب  هک  اجنآ  رد  دـننکن 2 - عوشخ  و  عوـضخ ، ینعی  تسا 1 - هدـش  ینعم  ود  هلمج  هـکنیا 
تـسا تیآ  هد  زا  هکنیا  و  درک . هدجـس  دیـسر  هیآ  نآ  هب  نوچ  دناوخیم و  هروس  هکنیا  ربمغیپ  تفگ  هریره  وبا  دننکیم ، هدجـس  نانمؤم 

22 اوُرَفَک » َنیِذَّلا  َِلب   » تسا هدوب  بحتـسم  يهدجـس  دـناهتفگ  مه  ار  ربمغیپ  يهدجـس  هکنیا  تسا و  بحتـسم  نآ  يهدجـس  هک  نآرق  رد 
. - دنمهفن هک  تسا  ّهلدا  تایآ و  نایب  رد  یـصقن  يارب  هن  دـننکیم  دوخ  ناگتـشذگ  دـیلقت  نوچ  دـنروآیمن  نامیا  نارفاک  ینعی  عمجم :

تـسا رتاناد  ادـخ  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  - 1 عمجم :  23 َنوُعُوی » اـِمب  ُمَلعَأ   » 616-589- نآرق -187-171- نآرق -170-134- نآرق
ءاّرف و  دـننکیم . مهارف  دـب  کین و  لامعا  زا  هچنآ  ینعی  تسا : هتفگ  دـیز  نبإ  دنراد 2 - ناهن  لد  رد  هک  نید  ندرمـش  غورد  كرـشب و 

تـسا لهج  ملع و  هاگیاج  یمدآ  لد  نداهن و  فرظ  رد  يزیچ  ینعمب  تسا  ءاعیا  ردـصم  زا  َنوُعُوی »  » يهملک  26-1- نآرق : - تسا هتفگ 
24 ٍباذَِعب » مُهرِّشَبَف  «. » اهاعوا اهریخف  ۀیعوا  بولقلا  هذه  ّنا   » 19-8- نآرق : - تسا مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانخس  زا  دوشیم و  مهارف  نآ  رد  هک 

تراـشب ربارب  رد  ینعی  عمجم :  25-1- نآرق . - دوش رادومن  ناـشهرهچ  رد  ربـخ  نآ  رثا  هک  يرازآ  کـیب  نک  ناـشرادربخ  ینعی  فـشک :
ّمض و  داص ، فیفخت  ءای و  حتف  اب  یلصَی » - » 1 تسا : تئارق  فالتخا  ود  هروس  هکنیا  رد  و  هدـب . نارفاک  هب  ار  ربخ  هکنیا  تمحرب  نینمؤم 

ربمغیپ اب  نخـس  يور  دشاب و  درفم  ات  ءاب  حـتف  اب  َُّنبَکرََتل » - » تسا 2 هدـش  لامعتـسا  روج  ود  ره  رّرکم  تایآ  رد  نوچ  داص  دـیدشت  ءای و 
فالتخا ام : نخس   186-171- نآرق -59-51- نآرق . - تسا یکی  ینعم  يهجیتن  ناگمه و  هب  باـطخ  دـشاب و  عمج  اـت  ءاـب  ّمض  و  [ص ]
ناگدیرفآ رگید  یناریو  نیلّوا  رد  یلو  تسا  هدش  مالعا  نامسآ  نتفاکش  ود  ره  رد  هک  تَرَطَفنا » ُءامَّسلا  اَذِإ   » يهروس اب  هروس  هکنیا  زاغآ 

هکنیا زا  دیاش  تسا  هدماین  نارگید  مان  نیمز  نامسآ و  یناریو  زج  مّود  رد  تسا و  هدش  هتفگ  مه  گرزب  هحفص 527 ]  ] 78-50- نآرق -
رظنب یفدـه  هتـسد  ره  ربارب  رد  يرگید و  نآ  ریغ  تسا  هدوب  ربارب  یهورگ  اب  ربمغیپ  تسا و  هدـمآ  یماـگنه  هب  مادـک  ره  هک  دـشاب  يور 

هدنزرا برع  مشچ  رد  هچنآ  تسا و  هدش  دای  ینیمز  گرزب  تادوجوم  کیاکی  هراتـس و  یناریو  زا  لّوا  رد  نوچ  يرگید  ادج ز  دـسریم 
نخـس شریذپ  يهدامآ  دنک و  مرن  دنازرلب و  ار  اهلد  ثداوح  نینچ  هکنیا  لوه  تمظع و  ات  ندیئازب  کیدزن  نتـسبآ  رتش  نوچ  تسا  هدوب 

يهداراب نیمز  نامسآ و  میلست  يربنامرف و  زا  يدای  تسا  هدش  رّرکم  هک  تَّقُح » َو  اهِّبَِرل  َتنِذَأ   » ياههلمج اب  هروس  هکنیا  رد  و  دنوش . ّقح 
نیمز نامـسآ و  نوچ  هک  دنیآ  دوخب  دنتـسه  لد  ود  قح  تساوخب  ندرپس  رـس  ندرب و  نامرف  رد  هک  اهنآ  ات  تسا  هدمآ  نایمب  يدنوادخ 

َناک  » ات ُناسنِإلا » اَهُّیَأ  ای   » زا دعب  تایآ  و  دچیپب . نامرف  رـس ز  هک  دسر  هچ  ار  یمدآ  سپ  دنـشاب  نینچ  هک  تسا  هتـسیاش  دنربیم و  نامرف 
ناـیز دوـس و  رد  نآ  نانخـس  يهمه  هکلب  تسین  زیخاتـسر  راـکنا  رفک و  زا  ینخـس  تـسا  مهدراـهچ  تـیآ  رخآ  هـک  ًاروُرـسَم » ِهـِلهَأ  ِیف 
رییغت زا  ام  يهدافتسا  هکنیا  نآ  ياههتشون  يالبال  زا  مدید  نآرقلا  لالظ  رد  دش  هتشون  رظن  هکنیا  هکنآ  زا  سپ  تسا  ینامرفان  يربنامرف و 

« ٍقَبَط نَع  ًاقَبَط   » تاـملک مهدزون  تیآ  - 2 995-964- نآرق -958-934- نآرق -605-574- نآرق . - دوشیم هدـیمهف  هروس  هکنیا  کبس 
هکنیا تسا  رگید  ناهج  رد  یمدآ  نایز  دوس و  زا  نخـس  يهلابندب  نوچ  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  یلو  دـناهدرک  ینعم  دـنچ  نیرّـسفم  هچرگ 

هب طوبرم  نخـس  نوچ  دـشاب  ناگمه  اب  نخـس  يور  هک  تسا  هنیرق  زین  نیمه  و  تسا . زیخاتـسر  گرم و  یگدـنز و  لـحارمب  هراـشا  هیآ 
47-25- نآرق . - دوب دهاوخ  رتهب  عفر  تئارق  سپ  تسا  ناگمه 

جورب هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   85  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 22] تایآ 1  [: 85  ] جوربلا هروس  ]
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َو ٍدِـهاش  َو  [ 2  ] ِدوُـعوَملا ِموَـیلا  َو  [ 1  ] ِجوُُربـلا ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ٌدوُهُش َنِینِمؤُملِاب  َنُولَعفَی  ام  یلَع  مُه  َو  [ 6  ] ٌدوُُعق اهیَلَع  مُه  ذِإ  [ 5  ] ِدُوقَولا ِتاذ  ِراّنلا   118-1- نآرق [ - 4  ] ِدوُدخُألا ُباحصَأ  َِلُتق  [ 3  ] ٍدوُهشَم

-1- نآرق [ - 9  ] ٌدیِهَش ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکُلم  َُهل  يِذَّلا  [ 8  ] ِدیِمَحلا ِزیِزَعلا  ِهّللِاب  اُونِمُؤی  نَأ  ّالِإ  مُهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  [ 7]
ِتاِحلاّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 10  ] ِقیِرَحلا ُباذَع  مَُهل  َو  َمَّنَهَج  ُباذَع  مُهَلَف  اُوبُوتَی  َمل  َُّمث  ِتانِمؤُملا  َو  َنِینِمؤُملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ   281

ُدوُدَولا ُروُفَغلا  َوُه  َو  [ 13  ] ُدیُِعی َو  ُئِدُبی  َوُه  ُهَّنِإ  [ 12  ] ٌدیِدََشل َکِّبَر  َشَطب  َّنِإ  [ 11  ] ُرِیبَکلا ُزوَفلا  َِکلذ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٌتاّنَج  مَُهل 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِلب  [ 18  ] َدوُمَث َو  َنوَعِرف  [ 17  ] ِدُونُجلا ُثیِدَح  َكاتَأ  لَه  [ 16  ] ُدیُِری اِمل  ٌلاّعَف  [ 15  ] ُدیِجَملا ِشرَعلا  ُوذ   379-1- نآرق [ - 14]
هحفص  ] 96-1- نآرق [ - 22  ] ٍظوُفحَم ٍحَول  ِیف  [ 21  ] ٌدیِجَم ٌنآُرق  َوُه  َلب  [ 20  ] ٌطیُِحم مِِهئارَو  نِم  ُهّللا  َو   163-1- نآرق [ - 19  ] ٍبیِذکَت ِیف 

. لاس يهناگ  هدزاود  جورب  زا  یکی  هشوگ ، راهچ  ای  درگ  دـنلب  نامتخاس  رـصق ، هعلق ، هیاـپ ، ینعمب  جرب  عمج  ِجوُُربلا » : » تاـغل ینعم  [ 528
نابرهم ناگدیرفآ ، هب  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  149-137- نآرق -25-13- نآرق . - يزیچ رب  هنایزات  ندز  ّدر  زارد ، لادوگ  ِدوُدخُألا » »

دنهد یهاوگ  شیارب  هچنآب  تسا 3 و  هاوگ  هچ  رهب  زیخاتـسر و  داعیم و  زورب  نآ 2 و  رد  تسا  اهجرب  هک  نامسآ  هب  دنگوس  نانمؤم 1  هب 
هکنآ اب  دندیرگنیم 8  نینمؤم  رازآ  هب  هتسشن 7  نآ  بل  رب  دنتشاد 6 و  نازورف  شتآ  یلادوگ ز  هک 5  یمدرم  دندش  دوبان  هتشک و  هک   4

هک نانآ  هّتبلا  هاوگ 10  زیچ  همه  رب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  هاشداپ  هک  یمارگ 9  هدوتـس و  يادخب  نامیا  زج  دندوب  هدیدن  نانآ  يدب ز 
راکوکن دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  نازوس 11 و  شتآ  تسا و  خزود  رازآ  ناشهرهب  دـنوشن  نامیـشپ  دـننک و  نانمؤم  نانز  نادرم و  رازآ 

وت يادخ  يدـنت  ناوت و  هّتبلا  سب 12 و  گرزب و  يزوریپ  تسا  نـیمه  و  هحفـص 529 ] تسا [  ناور  نآب  اهدور  هک  دنراد  اهتـشهب  دندش 
گرزب نیرترب  هک  تـسا  شرع  ياراد  رادتسود 15 و  تسا و  هدنـشخب  مه  دربیم 14 و  ماجناب  دروآیم و  زاـغآب  وا  هک  تسا 13  تخس 
يرادن ربخ  دومث  نوعرف و  نیدیب 18  هورگ  تشذگرس  زا  رگم  دنک 17  دشاب  هتسیاش  دهاوخ و  هچنآ  هک  تسا  وا  دشاب 16 و  ناگدیرفآ 

ناشریگارف دوب  ناشیپ ، زا  دنوادخ  دنرادنپ 20 و  غورد  نانخـس  هکنیا  نارفاک  یلو   19 دوب ] ناوتان  ادخ  هن  سپ  دـمآ ! ناشیا  رب  هچ  هک  ]
ِهّللِاب  » ات ُباحـصَأ » َِلُتق   » تاـیآ لوزن  يارب  نیرّـسفم  لوزن : تهج  هتـشبن . ظوفحم  حولب  تسا 22  ینآرق  یمارگ  هیاـپ  دـنلب  هکنیا  هـک   21

نینمؤم هک  رگید  ياج  ای  هماـهت  اـی  نارجن  هب  دوب  یهاـشداپ  تسا : نینچ  نآ  يهصـالخ  هک  دـناهدرک  لـقن  ناتـساد  دـنچ  ِدـیِمَحلا » ِزیِزَعلا 
درک شتآ  زا  رپ  دنک و  یلادوگ  هچوک  ره  رس  رد  هک  دوب  هکنیا  دوخ  نمؤم  نیفلاخم  زا  وا  ماقتنا  نیرخآ  درکیم و  رازآ  ار  دوخ  فلاخم 
نخس  95-64- نآرق -58-40- نآرق . - تسا هثداح  نآب  هراشا  تایآ  هکنیا  تخوسیم . شتآب  دـشیمن  رادرب  تسد  دوخ  نید  زا  هکنآ  و 

دوصقم رد  يربط :  1 ِجوُُربلا » ِتاذ  . » تسین هکنیا  رد  یفالتخا  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  تیآ و  ود  تسیب و  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم :
ینعی مّوس -  19-1- نآرق . - تسا اههراتـس  جورب  زا  دوصقم  مّود - تسه . نامـسآ  رد  هک  اهرـصق  ياراد  لّوا - تسا : لوق  دـنچ  جورب  زا 

ود تّدـم  یجرب  ره  رد  هاـم  تسا و  جرب  هدزاود  هک  دـشاب  دیـشروخ  هاـم و  لزاـنم  دوـصقم  هک  تسا  هکنیا  رتـهب  و  گـیر . بآ و  ياراد 
يهمه دوصقم  دناهتفگ : یضعب  - 1 فشک : دیامیپیم . ار  نآ  تسا و  جرب  کیب  هام  ره  رد  دیشروخ  دراد و  فّقوت  مّوس  کی  زورهنابش و 

وکین تقلخ  ابیز و  تسا  ياهدیرفآ  هک  نامسآ  ینعی  مینیبیم 3 - دوخ  مشچب  تسا و  نایامن  هک  تسا  نامسآ  دوصقم  تسا 2 - اهنامسآ 
هحفـص دوصقم [  دـیاش  یلو  تسا  هتـشونن  لّوا  ینعم  حیـضوت  يارب  يزیچ  میدرک  همجرت  هک  هکنیا  زا  شیب  باـتک  نآ  رد  هچرگا  . ] دراد

تسا هکنیا  هیآ  ینعم  سپ  نامسآ  تفه  ینعی  جورب  ام و  رس  يالاب  ناهج  ینعی  نامـسآ  دشاب : هکنیا  تسا  هدرک  ینعم  نینچ  هکنآ  [ 530
نانمؤم هاگرظن  هک  نامسآب  دنکیم  دای  مسق  هلالج  ّلج  یلاعت  ّقح  هتشون : فشک  مجرتم .] تسا - اهنامسآ  ياراد  هک  الاب  ناهجب  دنگوس 

نبإ - 1 24-1- نآرق : - تسا فالتخا  هملک  ود  هکنیا  ینعم  رد  عمجم :  3 ٍدوُهشَم » َو  ٍدِهاش  َو  . » تسا ناشیا  لامعا  لاوقا و  دعصم  تسا و 
زا تسا و  هدش  لقن  ینعم  نیمه  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  و  تسا . هفرع  دوهـشم  هعمج و  زور  دـهاش  دـناهتفگ : هداتق  ساّبع و 

مهارف اـج  نآـب  ّجـح  يارب  مدرم  نوـچ  تسا  دوهـشم  هفرع  و  زور . نآ  رد  مدرم  ياـهراک  رب  تسا  دـهاش  هعمج  تسا : لـقن  ص ]  ] ربـمغیپ
زور دوهـشم  و  تسا ، ربـمغیپ  دـهاش  هفرع 3 - دوهـشم  تسا و  ناـبرق  دـیع  دـهاش  دنتـسه 2 - ناشیا  تداـبع  هاوگ  ناگتـشرف  دـنوشیم و 
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لقن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  یـسک  دـید  تفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  دجـسمب  يدرم  تسا  لقن  و  زیخاتـسر .
راک هکنیا  رد  مدید  يرگید  متشذگ  وا  زا  دوهـشم . هفرع  تسا  دهاش  هعمج  تفگ : تسا ! یچ  دهاش  زا  دوصقم  دیـسرپ : دنکیم . ثیدح 

شاهرهچ هک  مدید  هدـیمد  لیبس  يوم  ناوج  هزات  متـشذگ  وا  زا  تسا  نابرق  دـیع  دوهـشم  تسا  هعمج  دـهاش  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  تسا 
دّمحم دهاش  تفگ : مدیـسرپ  وا  زا  درکیم  لقن  ثیدح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  دیـشخرد و  یم - الط  لوپ  رانید و  دننامب 

« ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكانلَسرَأ  ّانِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   » ياهدینشن نآرق  تیآ  هکنیا  رگم  زیخاتـسر . زور  دوهـشم  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
« ٌدوُهـشَم ٌموَی  َِکلذ  َو  ُساّنلا  َُهل  ٌعوُمجَم  ٌموَی  َِکلذ   » رگید تیآ  رد  و  یـشاب . روآدـیون  میب و  دـهاش و  اـت  میداتـسرف  ار  وت  ربمغیپ  يا  ینعی 
- نآرق : - دنتفگ دنتسه ! یمدرم  هچ  دننکیم  ثیدح  لقن  هک  اهنیا  مدیسرپ  نم  تسا . دوهـشم  زور  هک  دنوشیم  مهارف  مدرم  زور  نآب  ینعی 
، هفرع دهاش : مالّـسلا 4 - اـمهیلع  ّیلع  نب  نسح  یمّوـس  رمع و  هـّللا  دـبع  یمّود  تـسا و  ساـّبع  نـبإ  یلّوا   682-616- نآرق -528-451

ٌِقئاس اهَعَم  ٍسفَن  ُّلُک  تَءاج  َو   » هیآ هکنیا  لیلدب  زیخاتسر  هحفص 531 ] دوهشم [  تسا و  هتشرف  دهاش : تفگ : همرکع  تمایق 5 - دوهشم :
دهاش دنهدیم 7 - یهاوگ  ناشنایز  رب  هک  نانآ  دوهـشم  دنهد و  یهاوگ  مدرم  نایز  رب  هک  اهنآ  دهاش  - 6 ٌدوُهشَم » ٌموَی  َِکلذ  ٌدیِهَش و  َو 

دوهـشم تسا و  یمدآ  نت  ياههراپ  دـهاش  - 8 ِساّنلا » یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل   » هیآ هکنیا  لیلدـب  نانآ  زا  شیپ  ياهتّلم  دوهـشم  ناناملـسم و 
لیلدب یمدآ  دوهشم  زورهنابش  دهاش  نایمدآ 10 - دوهشم  و  دوسالا ، رجح  دهاش  - 9 مُُهتَنِسلَأ » مِهیَلَع  ُدَهشَت  َموَی   » هیآ هکنیا  لیلدب  وا  دوخ 

436-396- نآرق -319-281- نآرق -106-83- نآرق -80-30- نآرق : - تسا هدومرف  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  دنیوگ  هک  رعش  هکنیا 
يزور نآ  ياجب  تشذگ و  تسا  لداع  دهاش  هک  وت  زورید  ینعی  دیهش  کیلع  موی  یف  تفّلخ  || و  الّدعم  ادیهش  یضاملا  کسما  یـضم 

دهاش - 12 َنیِدِهاّشلا » َنِم  ات - َقاثیِم - ُهّللا  َذَخَأ  ذِإ  َو   » هیآ هکنیا  لیلدب  ام  ربمغیپ  دوهشم  ناربمغیپ و  دهاش  تسا 11 - وت  رب  هاوگ  هک  دمآ 
- نآرق : - رعش هکنیا  لیلدب  ّقح  دوهـشم  قلخ و  دهاش  - 13 َوُه » ّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهّللا  َدِهَـش   » هیآ هکنیا  لیلدب  ُهّللا  اَّلِإ  َهلِإ  دوهـشم ال  دـنوادخ ،

هروـس لّوا  مـسق  باوـج  رد  يربــط :  4 ِدوُدــخُألا » ُباحــصَأ  َلـُِتق   . » 335-289- نآرق -267-243- نآرق -217-197- نآرق -185-154
ینعم سوـکعم  تسا  نکمم  دندش 2 - دوبان  هتـشک و  دودخا  باحـصا  هک  نامـسآب  دـنگوس  ینعی  تسا  هلمج  هکنیا  - 1 تسا : فالتخا 

رد مسق  باوج  تسا 4 - مسق  باوج  خـلا » َشَطب - َّنِإ   » مهدزاود تیآ  نامسآب 3 - دنگوس  دندش  دوبان  دودخا  باحـصا  روج  نیاب  دوش 
. - تسین باوج  تمالع  تایآ  هکنیا  رد  دزادـنایمن و  هلمج  زا  ار  مسق  باوج  تمـالع  برع  نوچ  تسا  رتهب  لوق  هکنیا  هدـماین و  هلمج 

هدماین هلمجب  ندرک  هاتوک  يارب  مسق  مال  تسا و  مسق  باوج  هلمج  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  دوعـسلا : وبا   281-267- نآرق -30-1- نآرق
ینعم هب  تسا  نکمم  دشاب و  مدرم  نآ  تشذگرس  زا  رابخا  تسا  نکمم  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  تسا و  لتق  دقل  ای  لتقل  ینعم  رد  تسا و 
نینچ ینعم  يهصالخ  دـناسرب و  زین  ار  نارفاک  راـک  ماـجنا  رـس  نداد  ناـشن  نینمؤم و  لد  شمارآ  و  مسق . باوج  دـشاب و  اـهنآ  رب  نیرفن 

َّنِإ . » دناهدناوخ زین  ءات  دـیدشت  اب  لّتق  دودـخا و  باحـصا  دـننامب  دنتـسه  نوعلم  برع  نارفاک  هحفـص 532 ] هک [  دنگوس  نامـسآب  دوش :
« ِقیِرَحلا ُباذَـع  مَُهل  َو   » 28-1- نآرق . - دـنتخوس شتآب  ار  مدرم  هک  تسا  دودـخا  باحـصا  نامه  دوصقم  فشک :  10 خلا » اُونَتَف - َنیِذَّلا 

باوج تسا  شتآب  نتخوس  ینعمب  تسا  هدش  هتفگ  ولج  رد  هک  مّنهج  باذع  هکنیا  اب  دراد  ینعم  هچ  هلمج  هکنیا  دنیوگ : رگا  عمجم :  10
تسا هتفگ  یبلک  تسا 2 - هدش  دای  هناگادج  مه  نتخوس  تسه  دیدح  نم  عماقم  مّوقز و  نیلسغ و  ماعط  مّنهج  رد  نوچ  - 1 تسا : هکنیا 

رد نتخوس  لّوا  يهلمج  زا  تسا و  اـیند  هب  نتخوس  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  سپ  تخوس  ار  نارفاـک  دـش و  دـنلب  لادوگ  نآ  زا  دوخ  شتآ 
تسا و کلم  ینعمب  شرع  دناهتفگ : یضعب  شرع و  يهدننیرفآ  ینعی  دوعـسلا : وبا   15 ُدیِجَملا » ِشرَعلا  ُوذ   » 31-1- نآرق . - تسا ترخآ 

رتشیب - 1 تسا : هدش  هدناوخ  هنوگ  ودـب  دـیجم  يهملک  رخف :  25-1- نآرق . - یگریچ یئاناوت و  اب  تنطلـس  يهدـنراد  تسا : هکنیا  هجیتن 
: دناهتفگ هچرگا  دشاب و  شرع  تفص  ات  رج  اب  دیجملا 2 - وه  ینعی  شرعلا  وذ  يهلابند  رد  دشاب  ادخ  فصو  هک  دناهدناوخ  عفر  اب  اهیراق 

نآرق هکنانچ  سپ  ٌدیِجَم » ٌنآُرق  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  یلو  دشاب  شرع  تفص  دوشیمن  هک  تسا  ّقح  يهصاخ  تافـص  زا  دیجم  يهملک 
ُثیِدَـح َكاتَأ  لَه   » 18-1- نآرق . - نآ يدـنلب  یگرزب و  يهطـساوب  تسا  فـصو  هکنیا  لـباق  مه  شرع  تسا  هدـش  دـیجم  هـب  فیـصوت 
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دودخالا باحـصا  نوچ  نیدیب  مدرم  نامز  رید  زا  هک  تسا  ص ]  ] ربمغیپ نامز  نارفاک  لاح  ندرک  نشور  دوصقم  رخف :  17 خلا » ِدُونُجلا -
نارفاک هکنیا  هک  دـنکیم  نشور  ار  بلطم  هکنیا  دـعب  تایآ  دـید و  دـنهاوخ  زین  مدرم  هکنیا  دـندید و  دوخ  راـک  ناـیز  دومث  نوعرف و  و 

 ] 33-1- نآرق  - ناشیازس دشاب  تحلصم  هاگره  تسا و  ّطلـسم  اهنآ  رب  دنوادخ  دنتـسه و  تلاسر  نآرق و  ندرمـش  غورد  راکردنا  تسد 
ظوفحم حول  رد  تسا و  دیجم  هک  نآرق  فیـصوت  هکنیا  دیجم و  يادـخ  نآرق  ینعی  رخف :  21 خلا » ٌدیِجَم - ٌنآُرق  . » دهدیم هحفص 533 ]

عفر اـب  ٍظوُفحَم »  » يهملک دـش و  دـهاوخن  نوگرگد  تسا و  هاـتوک  نآ  زا  راـگزور  تسد  هک  ربمغیپ  يارب  تسا  يرادـلد  نیرتـالاب  تسا 
دشاب ناکاپان  تسد  زا  تسا  نکمم  ظوفحم  زا  دوصقم  دشاب و  حول  تفص  ات  دناهدناوخ  رج  اب  دشاب و  نآرق  تفص  ات  تسا  هدش  هدناوخ 

یـضعب دشاب . ظوفحم  نآ  رییغت  نایمدآ و  دربتـسد  زا  ای  نیبّرقم  يهکئالم  زج  نآ  رب  ناگدـیرفآ  عالّطا  زا  ای  َنوُرَّهَطُملا » اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال   » لثم
437-399- نآرق -240-230- نآرق -17-1- نآرق . - دـنناوخیم دوشیم و  رادومن  هکئـالم  يارب  هک  تسا  يزیچ  حول  دـناهتفگ  نیمّلکتم 

تمظع اب  ّمهم و  يزیچب  دیاب  دنگوس  نوچ   53-33- نآرق : - تفگ نینچ  ناوتب  دیاش  ٍدوُهـشَم » َو  ٍدِهاش   » تاملک رد  مّوس  تیآ  ام : نخس 
یظافلا بلاق  اب  ینعم  رپ  هتـسب و  رـس  یتاملک  زیخاتـسر  نامـسآ و  مان  لابندب  دنک  ّقحب  هّجوتم  ار  اهنآ  دنک و  رثا  بارعا  لد  رد  هک  دـشاب 
رادومن اهمشچ  ولج  رد  كانمهـس  ياهرظنم  ات  تسا  هدمآ  نایمب  اهّتلم  كاندرد  يهتـشذگ  زا  يدای  نآ  لابندب  تسا و  هدش  هدروآ  ابیز 

نیفرط هک  دوهـشم  دوهـش و  رواد و  زا  مهارف  دوشیم  مّسجم  یهاگداد  لالج  هوکـش و  دوهـشم  دـهاش و  ظفل  ود  اـب  هک  تسا  هکنیا  دوش .
فلاخم میتفگ  اـم  هک  هکنیا  و  تسا . يرواد  ماـجنا  رـس  راـظتناب  اهمـشچ  اـهلد و  و  وا . رب  يرگید  وا و  يارب  تداهـش  یکی  دنـشاب  يوعد 

. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  رترادهنماد  ینعم  هکنیا  اب  میدرک  لقن  نارگید  زا  هچنآ  اب  تسین 

قراط هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   86  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 17] تایآ 1  [: 86  ] قراطلا هروس  ]

ُمجَّنلا [ 2  ] ُقِراّـطلا اَـم  َكاردَأ  اـم  َو  [ 1  ] ِقِراّـطلا َو  ِءاـمَّسلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
َو ِبلُّصلا  ِنَیب  نِم  ُجُرخَی  [ 6  ] ٍِقفاد ٍءام  نِم  َِقلُخ  [ 5  ] َِقلُخ َّمِم  ُناسنِإلا  ِرُظنَیلَف   133-1- نآرق [ - 4  ] ٌِظفاح اهیَلَع  اَّمل  ٍسفَن  ُّلُک  نِإ  [ 3  ] ُِبقاّثلا
َو [ 11  ] ِعجَّرلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  [ 10  ] ٍرِـصان َو ال  ٍةَُّوق  نِم  َُهل  امَف   189-1- نآرق [ - 9  ] ُِرئارَّسلا یَلُبت  َموَی  [ 8  ] ٌرِداـَقل ِهِعجَر  یلَع  ُهَّنِإ  [ 7  ] ِِبئارَّتلا

ِلِّهَمَف [ 16  ] ًادیَک ُدیِکَأ  َو  [ 15  ] ًادیَک َنوُدیِکَی  مُهَّنِإ   165-1- نآرق [ - 14  ] ِلزَهلِاب َوُه  ام  َو  [ 13  ] ٌلصَف ٌلوََقل  ُهَّنِإ  [ 12  ] ِعدَّصلا ِتاذ  ِضرَألا 
ذـفان و ُِبقاّثلا » . » حبـص يهراتـس  دـیآ ، بشب  هچنآ  ِقِراّطلا » : » تاغل ینعم  هحفـص 534 ]  ] 105-1- نآرق [ - 17  ] ًادـیَوُر مُهلِهمَأ  َنیِِرفاکلا 
- نآرق -69-57- نآرق -25-13- نآرق . - ماغیپ باوج  عفن ، دوس و  رگید ، ناراـب  لاـبند  ناراـب  ِعجَّرلا » . » ناـشخرد يهراتـس  ره  اـم  ارذـگ ،

هیلع لوسر  ّمع  بلاط  وبا  يزور  هک  دوب  نآ  هروس  هکنیا  لوزن  ببس  دنتفگ : نارّـسفم  یـضعب  هتـشون : حوتفلا  وبا  لوزن : تهج   121-110
بلاط وبا  دش . شتآ  رپ  دندوب  هداهن  اجنآ  هچ  ره  داتفیب  نامسآ  زا  ياهراتس  دندروخیم  نان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  اب  مالّـسلا 
يادخ یلاعت و  يادخ  تایآ  زا  تسا  یتیآ  هکنیا  دنتخادنیب و  نامـسآ  زا  هک  تسا  هراتـس  تفگ : تسا ! یچ  نآ  دنزرف  ای  تفگ : دیـسرتب 
اجنیا زا  ارم  سک  ره  مدرم  يا  تفگیم : داتسیایم و  یتسوپ  يور  ّدشألا  وبا  تفگ : همرکع  یطویس : لوزنلا  بابـسا  داتـسرف . هروس  هکنیا 

متـسه و فیرح  ار  اهنآ  رفن  هد  یئاهنتب  نم  دنرفن . هدزون  خزود  نانابهگن  هک  درادنپیم  دّمحم  مهدیم و  واب  هزیاج  نالف  دنک  رود  دـناوتب 
«. َِقلُخ َّمِم  ُناسنِإلا  ِرُظنَیلَف   » دـش لزان  وا  باوجب  هیآ  هکنیا  دزانن . دوخ  خزود  نانابهگن  هب  وا  ات  دیـشاب  ریگولج  ار  رگید  رفن  هن  یگمه  امش 
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یناد هچ  وت  دیآ 2 و  بشب  هک  نآب ، نامسآ و  هب  دنگوس  ناربنامرفب 1  نابرهم  ناگدیرفآب  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  415-377- نآرق -
دیاب سپ  تسا 5  ینابهگن  ام ] يوس  ز   ] ار یـسک  ره  هّتبلا  هک   4 تسا ] نآب  ام  دنگوس  و   ] تسا ناشخرد  يهراتـس  نآ  دشاب 3  هچ  نآ  هک 

 ] هکنآ هّتبلا  دیآ 8  رد  هنیس  ياهناوختسا  تشپ و  نایم  زا  هک  دش 7  هدیرفآ  هدنهج  یبآ  زا  وا   6 تسا ! هدش  هدیرفآ  هچ  دشیدنیب ز  یمدآ 
رد سپ  دوش 10  هدومزآ  راکـشآ و  دوب  ناهن  هچنآ  هک  يزورب  دنک 9  هدنز  هرابود  دروآ و  زاب  دوخ  يهدیرفآ  دناوت  دـیرفآ  هحفص 535 ]

هکنیا هتبلا  هک  فاکـش 13  نوگانوگ  اب  نیمز  رادناراب 12 و  دنمدوس  نامـسآب  دنگوس  يرواـی 11  هن  دوب و  یناوـت  هن  ار  یمدآ  زور  نآ 
وت راـک  يهراـچ  و   ] دـننک يرکم  نارفاـک  هّتبلا  یلو  دـشابن 15  هدوهیب  راـتفگ  دـیامن 14 و  ادـج  تسرداـن  تسرد ز  تسا  ینخـس  نآرق 

: نیرّـسفم نخـس  دننیب .] دوخ  يازـس  هاگنآ  و   ] دننامب یکدـنا  هک  راذـگ  دوخب  ار  نانآ  وت  سپ  مینک 17  اهنآ  يهراـچ  اـم  16 و  دنشیدنا ]
هّللا یّلـص  لوسر  تفگ : هک  شردپ  زا  درک  تیاور  مصاع  وبا  هتـشون : حوتفلا  وبا  هدش . لزان  هّکمب  تسا و  هیآ  هدـفه  هروس  هکنیا  عمجم :

یموق متشذگب و  فیقث  زا  یتعامجب  متفرگ . دای  نم  دناوخیم  هروس  هکنیا  ینامک و  رد  هدز  هیکت  فیقث  يهفرشم  رد  مدید  ار  هلآ  هیلع و 
هک دیآیم  نانچ  ار  ام  دنتفگ : نافیقث  مدـناوخ . ناشیا  رب  هروس  هکنیا  دّـمحم ! زا  يدینـش  هچ  دـنتفگ : ارم  دـندوب  ناشیا  نایم  رد  شیرق  زا 

1 ِقِراّطلا » َو  ِءاـمَّسلا  َو  . » یمیدرک تعباـتم  تسا  ّقح  هک  یمیتسناد  رگا  میـسانشب  ار  دوخ  بحاـص  اـم  دـنتفگ : نایـشیرق  تسا . ّقح  هکنیا 
ار نآ  دوش  ناهنپ  زور  دهد و  ینـشور  دوش و  رادومن  بشب  ناگراتـس  زا  هچ  ره  هک  قراطب  نامـسآب و  هدرک  دای  دنگوس  دـنوادخ  يربط :

ُلق  » کنانچ شیوخ ، میدق  تاذ  هب  یـضعب  دـنکیم  دای  مسق  ناوارف  نآرق  رد  نیملاعلا  ّبر  هتـشون : فشک   29-1- نآرق . - دنیوگ قراط 
« ِتالَسرُملا َو   » کنانچ شیوخ  تاعونصم  تالوعفم و  هب  یضعب  ِدیِجَملا » ِنآرُقلا  َو   » کنانچ شیوخ  همیرک  تافـصب  یـضعب  یِّبَر » َو  ِيإ 

دییأت دیکأت و  دنکیم  دای  دنگوس  شیوخ  ّزع  لالجب  نکل  درآ  قیقحت  قیدصت و  دیوگ  هچ  رهب  دراد  رواب  دنگوسیب  ار  هّللا  دّحوم  نمؤم 
- نآرق -178-154- نآرق -121-99- نآرق . - دزادگیم لدب  دونشیم  نمشد  دزانیم . ناجب  دونشیم  تسود  ات  ار  فیرـشت  فیرعت و  ار 
دیآیم و بشب  هک  تسا  هحفص 536 ]  ] 16-1- نآرق  - يزیچ ره  ینعمب  قراـط  يهملک  نوچ  عمجم :  2 خـلا » َكاردَأ - ام  َو   » 240-223

نب نایفس  رخف :  111-89- نآرق . - تسا هدش  نشور  دوصقم  ُِبقاّثلا » ُمجَّنلا   » دـعب هلمج  هکنیا  اب  تسا  یچ  دوصقم  هک  تسنادیمن  ربمغیپ 
تـسا هدش  هتفگ  َکیِرُدی » ام   » هک اج  ره  تسا و  هدش  نایب  نآ  زا  دوصقم  تسا  هدـش  هتفگ  َكاردَأ » ام   » هک نآرق  ياج  رهب  تفگ : هنییع 

یچ ُِبقاّثلا » ُمجَّنلا   » زا دوصقم  هک  تسا  فالتخا  و  ٌبیِرَق » َۀَعاّسلا  َّلََعل  َکیِرُدی  ام   » لثم تسا  هدشن  هداد  حیـضوت  تسا و  هدـنام  لوهجم 
لحز يهراتس  دشاب 3 - نیورپ  هک  تسا  ایرث  يهراتـس  دوصقم  نشور 2 - دنرادومن و  بشب  هک  تسا  ناگراتـس  هورگ  دوصقم  - 1 تسا :
اهیَلَع اَّمل   » 314-292- نآرق -259-217- نآرق -146-132- نآرق -64-51- نآرق . - دنمانیم باهـش  ریت  مدرم  هک  تسا  بهـش  تسا 4 -

تـسین یـسک  ینعی  دوشیم  اهیَلَع » ّالِإ   » ینعمب لّوا  تئارق  هب  هک  تسا . هدش  هدناوخ  میم  فیفخت  دـیدشت و  اب  اّمل  يهملک  يربط :  4 ٌِظفاح »
دوصقم و  تسا . ینابهگن  وا  رب  هّتبلا  ینعی  دوشیم  اهیلعل »  » ینعم هب  و  طـبر . يارب  اـم  تسا و  نا  باوج  مـال  مّود  تئارق  هب  و  وا . رب  هک  رگم 

رد ات  رارسالا : فشک   5 خلا » ُناسنِإلا - ِرُظنَیلَف   » 137-122- نآرق -23-1- نآرق . - تسا یمدآ  گرم  يزور و  راک و  ناـنابهگن  ظـفاح  زا 
حلصی اندب  ةربعلل و  حلصت  انیع  ةدجّسلل و  حلـصی  اهجو  هّللا  قلخ  دناهدیرفآ ! هچ  رهب  زا  دناهدیرفآ و  زیچ  هچ  زا  دوخ  ار  وا  هک  مدرم  درگن 

هب وا  لیدـبت  یمدآ و  يهفطن  يهداـس  يهّداـم  يهدـهاشم  نوچ  رخف :  23-1- نآرق . - ۀّبحملل حلـصی  اّرـس  ۀفرعملل و  حلـصی  ابلق  ۀمدخلل و 
هیآ و هکنیا  رد  يورنیا  زا  تسا  هدرک  نینچ  ار  نآ  ياهدارا  تردـق و  هک  تسا  لیلد  رتهب  دراد  روآتفگـش  تاـبیکرت  نیدـنچ  هک  ناـسنا 

تسا زیخاتـسرب  نیقی  هار  لیلد و  رظن  هدهاشم و  نیمه  زین  و  رخآ . ات  تسا  هدش  هدیرفآ  هچ  هک ز  درگنب  یمدآ  تسا  هدش  هتفگ  دعب  تیآ 
ندرک مهارف  سپ  تسا  هدرک  مهارف  تسرد و  ناهج  يهمه  رد  هدنکارپ  هکلب  ردام  ردپ و  ندـب  رد  هدـنکارپ  داوم  زا  ار  یمدآ  هکنآ  نوچ 

7 ِِبئارَّتلا » َو  ِبلُّصلا  ِنَیب  نِم   » شیادیپ زا  شیپ  ندرک  مهارف  زا  تسا  رتناسآ  هّتبلا  گرمب  دش  هدنکارپ  هک  ندب  ّداوم  هحفص 537 ] هکنیا [ 
هنیس رد  نز  دنبندرگ  ياج  - 1 تسا : فالتخا  بئارت  ینعم  رد  و  ود . ره  عومجم  نیب  زا  ای  نز  يهنیـس  درم و  تشپ  ناـیم  زا  ینعی  يربط :

درم 6- تشپ  ریز  عالـضا  اههدند و  درم 5 - يوـلگ  تشپ و  - 4 131-92- نآرق . - درم مشچ  اـپ و  تسد و  نز 3 - ياهشود  هنیـس و  - 2
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دتفایم نآ  رب  دنبندرگ  هک  تسا  نز  يهنیس  زا  تمسق  نآ  بئارت ، هک  تسا  روهشم  برع  نابز  رد  نوچ  یلو  لد . زا  ياهدیکچ  هراصع و 
تـشپ ياههرهم  زغم  یکوش و  عاخن  يهلیـسوب  تسا و  وا  تاکاردا  زکرم  یمدآ  رـس  زغم  نوچ  يواـطنط : تسا . رتتسرد  لّوا  ینعم  سپ 

زا یـسنج  ّتیـصاخ  کیرحت  سپ  یگدـنز  ياهراک  ماجنا  شبنج و  رب  دـنکیم  راداو  ار  یمدآ  تسا  هدـنکارپ  نت  ياـههراپ  ماـمت  هب  هک 
سپ تسنآ  یگتـسارآ  ماـگنه  کـیرحت  لاـمک  تسا  نز  تنیز  هدـالق و  ياـج  هنیـس و  هک  بئارت  تسا و  وا  عاـخن  هک  تـسا  درم  تـشپ 

دنمانب نآ  زا  یئزج  مانب  ار  يزیچ  هک  تسا  لسرم  زاجم  تغالب  لها  حالطصاب  هلمج  هکنیا  نز و  بئارت  زا  تسا و  درم  بلـص  زا  دوصقم 
يهفطن شیادـیپ  يهلیـسو  رترب  نوچ  تسا و  ریـشمش  کی  دنفـسوگ و  کی  دوصقم  هک  ریـشمش  هضبق  کی  دنفـسوگ و  سأر  کـی  لـثم 

حور رد  یـسولآ  تسا . هدـش  هدروآ  هملک  ود  هکنیا  یثنا  رکذ و  تاملک  ياجب  تسا  نز  درم و  وضع  ود  هکنیا  قفاد  ءاـم  جورخ  یمدآ و 
تراـبع نآرق  تیآ  هکنیا  دـننکیم و  کـموک  مدآ  يهفطن  شیادـیپ  رب  یگمه  یمدآ  يدـبک  یبـلق و  یغاـمد و  ياوق  عاـخن و  یناـعملا :

تـسا عاخن  ریگارف  بلـص  تسا و  دبک  بلق و  ریگارف  بئارت  نوچ  دهدیم  ناشن  ار  هس  ره  لد  دـبک و  زغم و  ّتیـصاخ  هک  تسا  ياهداس 
زین مال و  داص و  ّمض  اب  ِبلُّصلا »  » تسا و هدـش  هدـناوخ  لوهجم  تروصب  جرخی »  » يهملک و  دـهدیم . نامرف  نآـب  یمدآ  زغم  غاـمد و  هک 
بآ زا  یمدآ  تسا : هدش  هتفگ  اریز  دّرجم . يهقطان  سفن  راکنا  رب  دناهدرک  لالدتسا  هیآ  نیاب  یـضعب  و  دناهدناوخ . لعاف  نزو  رب  بلاص 

باوج نارگید  دوب . دهاوخن  هحفص 538 ]  ] 385-374- نآرق  - هدیرفآ بآ  زا  دشاب  هّدام  زا  دّرجم  سفن  ياراد  رگا  دش و  هدیرفآ  هدنهج 
نکمم سپ  تسا  هدشن  هدروآ  هلمج  رد  ندب » ای  مسج   » يهملک تسا و  هدش  هدیرفآ  بآ  زا  یمدآ  ندـب  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  دـناهداد :

. میرادن لیلد  نآ  رب  تسا و  رهاظ  فالخ  ینعم  هکنیا  هک  دـناهتفگ  باوج  و  دـشاب . دّرجم  وا  ناور  سفن و  دـشاب و  بآ  زا  وا  مسج  تسا 

. دـناهداد ماجنا  هنوگچ  ار  يدـنوادخ  ياهروتـسد  فیاـظو و  هک  دوشیم  رادومن  هدومزآ و  مدرم ، ياـهزار  ینعی  يربط :  9 ُِرئارَّسلا » یَلُبت  »
. - دینک رادومن  ار  یبوخ  نامه  دـیناوتیم  رگا  دـیریگب و  لد  رد  یئوکن  یبوخ و  سپ  دـش  دـهاوخ  رادومن  امـش  ياهزار  تسا  هتفگ  هداتق 

دنرادرب اهراک  يور  هدرپ ز  رگ  تیب : ناهنپ . ياه  رادرک - زا  دنرادرب  هدرپ  ای  دننک . ضرع  ار  لامعا  ضئارف  ینیسح : ریـسفت   22-1- نآرق
-1 31-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  دـنچ  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا   11 ِعجَّرلا » ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو   » دوشن ملاـع  ود  ياوسر  هک  تسا  یک  نآ  ||  
ای ربا و  وا  دوصقم  دیوگ و  نامـسآ  برع  نوچ  رادناراب  ربا  هب  دـنگوس  دیاین 2 - یهاگ  دیایب و  یهاگ  هک  ناراب  ياراد  نامـسآب  دنگوس 

یهاگ دراد و  دیـشروخ  هام و  هک  نامـسآب  دنگوس  ینعی  تسا  هام  دیـشروخ و  دوصقم  دنیآ 3 - نامسآ  زا  هکنیا  تبـسانم  هب  دشاب  ناراب 
زا دنکیم و  ادـج  نشور و  ار  تسردان  تسرد و  نایم  هک  تسا  ینخـس  نآرق  ینعی  عمجم :  13 ٌلصَف » ٌلوََقل  ُهَّنِإ  . » دندرگرب هاگ  دـنورب و 

ندیـسر گرم و  زا  سپ  یگدنزب  يهدعو  ینعی  تسا  زیخاتـسرب  هدعو  ُهَّنِإ »  » زا دوصقم  دناهتفگ : زین  و  دـش . لقن  ینعم  نیمه  قداص  ماما 
: عمجم  16 خلا » ُدیِکَأ - َو   » 191-181- نآرق -27-1- نآرق . - درادـن هار  نآ  رد  ّکش  فالتخا و  هک  ینیقی  تسا  يراتفگ  مدرم  باـسحب 

مدرم رب  نوچ  هدش  هدیمان  دیک  يدنوادخ  راک  و  دـنوش . دوبان  اهنآ  يهمه  هک  منکیم  يراک  نم  نارفاک  يرگهراچ  روش و  ربارب  رد  ینعی 
رازآ يارب  اهنآ  هچنآ  هک  تسا  نیاـب  اـی  دـنوادخ  يوس  زا  دـیک  رخف : هحفـص 539 ]  ] 12-1- نآرق . - درک دـهاوخ  هچ  هک  تسا  هدیـشوپ 

ات دـهد  تلهم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیاب  ای  دناسانـشب . نایناهجب  ار  وا  نید  دـنک و  يرای  ار  وا  ربارب  رد  دـنک و  دوباـن  دـندوب  هدیـشیدنا  ربمغیپ 
مک تلهم  ادیور  ینعم  عمجم :  17 ًادیَوُر » مُهلِهمَأ  َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  . » دنک ناشدوبان  راتفرگ و  ناهگان  دنیاین و  هارب  يور  چیه  هب  هک  هاگنآب 

شیپ راظتنا  ای  تسا  تمایق  راظتنا  مک  تلهم  زا  دوصقم  دوشیم و  هدرمـش  مک  نآ  يهلـصاف  دش  دهاوخ  هک  تسا  نیقی  هچنآ  نوچ  تسا 
شاب ابیکـش  یکدنا  نکم و  نارفاک  هکنیا  يدوبان  رد  باتـش  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  -1-46 و  نآرق . - بارعا يدوبان  ردب و  گنج  دـمآ 
هملک هس  ره  تسا : هتفگ  یّنج  نبإ  شتآ . يراتفرگ  هب  ترخآ  رد  ای  يراوخ و  ریـشمش و  يراـتفرگب  اـیند  رد  اـی  دـهد  ناشازـس  ادـخ  هک 
نوچ دش و  ظّفلت  لعفا  نزو  هب  مّود  رد  دوش  يرود  دیاب  ظفل  رارکت  زا  دوب و  بلطم  يراوتسا  دیکأت و  روظنم  نوچ  یلو  تسا  ینعم  کیب 
لوزن نایم  يهلـصاف  فشک : ادـیور . تسا : هدـش  هتفگ  تسا و  هدـمآ  رگید  ظفل  هب  ینعم  ناـمه  دـشیم  هتفگ  دـیاب  تّرک  مّوس  يارب  زاـب 
هتفرگ هملک  نیمه  زا  تسا و  كدنا  شبنج  ینعمب  هک  تسا  ادور »  » رّغـصم ًادیَوُر »  » يهملک تسا و  هدوب  كدـنا  ردـب  گنج  هیآ و  هکنیا 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1870 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يالوم ماّـمه  زا  ناـیبلا : حور   228-186- نآرق -90-80- نآرق . - فـسوی يهروـس  رد  اـِهتَیب » ِیف  َوُـه  ِیتَّلا  ُهتَدَوار  َو   » يهملک تسا  هدـش 
دنتشون و دنفـسوگ  يهناش  ناوختـسا  يور  ار  اهنآ  دندش و  لد  ود  هیآ  هس  رد  دندرکیم  عمج  ار  نآرق  هک  هاگنآ  تسا : هدش  لقن  نامثع 
« قلخلل لیدـبت  ال   » هک ار  لّوا  مداد  بعک  نب  ّیباـب  لّوا  نم  دـننک  نشور  اـهنآ  اـت  مربب  تباـث  نب  دـیز  بعک و  نب  ّیبا  دزن  هک  دـنداد  نمب 

لهماـف  » هک ار  یمّوس  تشوـن . هَّنَـسَتَی » َمل   » دوـب ّنستی » مل   » هک ار  يرگید  ِهّللا » ِقـلَِخل  َلیِدـبَت  ـال   » درک تسرد  روـج  نیاـب  وا  دوـب . هتـشون 
اهنآ و دزن  مدرب  نم  درک و  یـسراو  دـید و  ار  اهنآ  تباث  نب  دـیز  و  َنیِِرفاکلا » ِلِّهَمَف   » تشون نینچ  درک و  كاپ  ار  فلا  وا  دوب  نیرفاکلا »
لّوا و تـیآ  رد  - 1 ام : نخـس  هحفـص 540 ]  ] 566-541- نآرق -453-435- نآرق -397-366- نآرق . - دنتـشون هنوـگ  هکنیا  هب  نآرق  رد 
: دشاب هکنیا  دیاش  ءامـس »  » يهملکب اهنآ  طابترا  تسا  بش  رد  ناهگان  يهدننک  خاروس  ارذـگ و  ینعمب  هک  بقاث » قراط و   » تاملک مّوس 

دوش رادومن  نامسآ  رد  بشب  ناهگان  هک  ناشخرد  يهراتس  تبسانم  هب  هروس  هکنیا  رد  تسا . هدش  رّرکم  نامـسآب  دنگوس  نآرقب  هچرگا 
زا دنـشاب و  دوخ  ماجنا  زاغآ و  راگدیرفآ و  دای  هب  هک  دنک  کیرحت  رتشیب  ار  ناهذا  راکفا و  ات  تسا  هدـش  هدروآ  صوصخم  یماجـسنا  اب 
بآ ندـمآ  نوریب  ياج  هن  بئارت  بلـص و  زا  دوصقم  دـیاش  و 7  تاـیآ 6  رد  - 2 دـنیآ . دورف  ربمغیپ  تفلاخم  رب  يرادـیاپ  یتخـس و  رس 

تکرح تایح و  هک  همـضاه  سّفنت و  زاـهج  يهمه  نوچ  نآ  شیادـیپ  لـصا  دـشاب و  نآ  تراـقح  نداد  ناـشن  يارب  هکلب  تسا  هدـنهج 
. دشاب هنیس  تشپ و  نایم  هک  دنراد  رارق  مک  يهلصاف  هکنیا  رد  تسا  هاگتسد  ود  هکنیا  زا  یمدآ 

یلعا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   87  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 19] تایآ 1  [: 87  ] یلعألا هروس  ]

َرَّدَق يِذَّلا  َو  [ 2  ] يّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا  [ 1  ] یَلعَألا َکِّبَر  َمسا  ِحِّبَس   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ام َو  َرهَجلا  ُمَلعَی  ُهَّنِإ  ُهّللا  َءاش  ام  ّالِإ  [ 6  ] یسنَت الَف  َُکئِرُقنَس  [ 5  ] يوحَأ ًءاثُغ  ُهَلَعَجَف   133-1- نآرق [ - 4  ] یعرَملا َجَرخَأ  يِذَّلا  َو  [ 3  ] يدَهَف

يِذَّلا [ 11  ] یَقـشَألا اَُهبَّنَجَتَی  َو  [ 10  ] یشخَی نَم  ُرَّکَّذَیَـس   191-1- نآرق [ - 9  ] يرکِّذلا ِتَعَفَن  نِإ  رِّکَذَـف  [ 8  ] يرـُسیِلل َكُرِّسَُین  َو  [ 7  ] یفخَی
َلب [ 15  ] یّلَـصَف ِهِّبَر  َمسا  َرَکَذ  َو   176-1- نآرق [ - 14  ] یّکََزت نَم  َحَلفَأ  دَـق  [ 13  ] ییحَی َو ال  اـهِیف  ُتوُمَی  ـال  َُّمث  [ 12  ] يربُکلا َراّنلا  یَلـصَی 

 ] 190-1- نآرق [ - 19  ] یسُوم َو  َمیِهاربِإ  ِفُحُص  [ 18  ] یلوُألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  [ 17  ] یقبَأ َو  ٌریَخ  ُةَرِخآلا  َو  [ 16  ] اینُّدلا َةایَحلا  َنوُِرثُؤت 
ای يزبس  هب  کیدزن  یهایس  يوحَأ » . » لیس يور  فک  هب  هتخیمآ  يال  هدیـسوپ و  گرب  عیام ، يور  فک  ًءاثُغ » : » تاغل ینعم  هحفص 541 ]

يارب يزیچ  ندرک  ناسآ  ینعمب  لیعفت  نزو  رب  ریـسیت  ردصم  زا  َكُرِّسَُین » . » دنمانیم يرگج  دوبک و  گنر  هک  یهایـس  هب  کیدزن  يزمرق 
-186- نآرق -94-86- نآرق -21-13- نآرق . - باـتک قرو  فرط  ود  هتـشون ، ذـغاک  ِفُحُـص » . » ندرک يراـکب  ّقفوم  ار  یـسک  یـسک و 
هک دوخ 2  رتالاب  رترب و  راگدرورپ  مان  رامش  هزیکاپ  ياتسب و  دّمحم  يا  نابرهم 1  رگشیاشخب  يادخ  مانب  همجرت :  313-304- نآرق -200
ناز درک 5 و  ردب  نیمز  زا  هاگارچ  رازغرم و  فلع  هک  تسا  ومه  دش 4  شیامنهار  هاگنآ  درک و  هزادناب  درک 3 و  مادنا  تسرد  دیرفآ و 

هک ارنآ  زج  دوشن  تشومارف  هک  مینک  ناوخ  نآرق  ار  وت  ناـنچ  يدوزب  میتسه  وت  يادـخ  هک  اـم  دومن 6 و  شاهریت  کشخ و  یهاـیگ  سپ 
دوـش و ناـسآ  تراـک  هک  میهد  قـیفوت  ار  وـت  مه  دوـب 8 و  هدیـشوپ  هچنآ  راکـشآ و  راـک  دـنلب و  زاوآ  دـنادب  وا  هچ  دشاب 7  تشونرـسب 

ادـخ زا  لد  رد  هکنآ  هچ  دوش 10  ناشدـنمدوس  هّتبلا  هک  رادـب  ّقح  دای  هب  هدـب و  دـنپ  ار  مدرم  وت  سپ  دریگ 9  ماجنا  یتسردـب  تیئامنهار 
نآ رد  هن  سپ  نآ  زو  دشاب 13  گرزب  شتآب  ینتخوس  تسا 12 و  هتـشگرب  تخب  هک  دزیرگ  دنپ  زا  سکنآ  دریذپ 11 و  دنپ  دوز  دسرتب 
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دـنک 16 زامن  درآ و  دایب  شیوخ  راگدرورپ  مان  دشخب 15 و  دوخ  لام  زا  هک  دوب  نآ  راگتـسر  سپ  دنامب 14  هدنز  یگدوسآب  هن  دریمب و 
ياههتشبن رد  هدوب  نانخـس  هکنیا  هّتبلا  رتهب 18  تسا و  هدـنیاپ  رگید  ناهج  هکنیا  اـب  دینیزگیم 17  ناهج  هکنیا  یگدنز  اهبرع  امـش  یلو 

هّکمب هروس  هکنیا  تسا  هتفگ  ساّبع  نبإ  عمجم : نیرّسفم : نخس  دنتفگ .] نیمه  یگلمج  هک   ] یسوم هچ  میهاربا و  ياههمان  هچ  ناینیـشیپ 
- نآرق : - تسا فالتخا  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  1 خلا » َمسا - ِحِّبَس  . » تسا هیآ  هدزون  و  هنیدمب . تسا  هتفگ  كاّحض  تسا . هدش  لزان 
ار هکنیا  ربـمغیپ  نوچ  هک  میاهدینـش  تسا : هتفگ  هداـتق  و  تسین . يرتـگرزب  رترب و  وا  زا  هک  ار  دوـخ  راـگدرورپ  رامـش  گرزب  - 1 16-1

دومرف دناوخ و  ار  هکنیا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مدینـش  نم  تسا : هتفگ  ریخ  دبع  و  یلعالا .» هحفص 542 ] ّیبر [  ناحبـس   » دومرفیم دناوخیم 
رود ینادب 3 - ادخ  ار  يّزع  تال و  نیکرشم  لثم  يراذگب و  مان  هکنیا  رگید  زیچب  هک  دوخ  يادخ  مان  رادب  كاپ  ینعی  - 2 خلا » ناحبس - »

دوصقم و  ینک ، دای  ار  وا  دوخ  يزیچان  ینتورف و  اب  هک  رآ  دایب  دوخ  يادخ  مان  یگزیکاپ  هب  دنیوگیم 4 - وا  يارب  نیکرشم  هچنآ  زا  رادب 
لفاغ ادـخ  دای  زا  ماگنه  نآ  رد  هک  رازگب  زامن  دوخ  راگدرورپ  دایب  ینعی  تسا 5 - هدش  هتفگ  مسا  ردصم  ياجب  هک  تسا  هیمـست  مسا  زا 

ياهادخ اهتب و  يارب  هکنیا  زا  ار  ادخ  مان  رادب  هزیکاپ  هک  تسا  نیمه  اهینعم  هکنیا  رتهب  و  یـشاب . ادـخ  زا  يهشیدـنا  سرت و  اب  یـشابن و 
« خلا یِّبَر - َناحبُـس   » دـنتفگیم دـندناوخیم  ار  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  هدیـسر  امب  باحـصا  ربمغیپ و  زا  نوچ  يرب  راک  هب  ار  نآ  مدرم 
و یلعـالا .» ّیبر  ناحبـس   » وگب ینعی  عمجم :  836-819- نآرق . - تسا ّقح  ماـن  یگزیکاـپ  تشاد و  گرزب  دوصقم  دوـشیم  موـلعم  سپ 

اهتردق نیرترب  یَلعَألا »  » ینعم دشاب و  همومذم  لاعفا  تافـص و  هک  رامـش  شاهزیکاپ  تسین  وا  يهتـسیاش  هچنآ  زا  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
حّبـس  » ریدـقتلا مسا و  رب  تسا  ردـقم  اب  تفگ : ءاّرف  هتـشون : حوتفلا  وبا   169-158- نآرق . - تسا هراـچیب  شربارب  رد  یـسک  ره  هک  تـسا 

دنچ زامنـشیپ  ینابایب  یبرع  دـید  هشئاع  هک  تسا  هدـش  لقن  رخف : وگب . يادـخ  مان  حـیبست  رد  ینعی  يادـخ  مانب  نک  حـیبست  ّکبر .» مساب 
قافص و نیب  نم  یعـست  ۀمـسن  اهنم  جرخاف  یلبحلا  یلع  رّـسی  يّذلا  یلعالا  ّکبر  مسا  حّبـس  : » دناوخیم نینچ  زامن  هب  تسا و  هدش  برع 
ددرگن و رب  رفـس  زا  ناـتدرم  زگره  هک  درک  نـیرفن  يار  اـهنآ  هشئاـع  یلب » ـالا  یلب  ـالا  یتوـملا  ییحی  نا  یلع  رداـقب  کـلذ  سیل  اـشح ا 

هکنیا زامن  هدجـس  رد  دومرف : ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  هک  تسا  تیاور  یفاص : دـنوشن . هدوسآ  یگدرـشف  یتخـس و  زا  ناـتنانز 
هحفص 543]  ] 150-111- نآرق . - دیناوخب زامن  عوکر  رد  ار  هکنیا  دومرف : دـش  لزان  ِمیِظَعلا » َکِّبَر  ِمسِاب  حِّبَـسَف   » نوچ و  دـیناوخب ، يار 

يهمه يهداـمآ  هک  دـیرفآ  ار  یمدآ  دـیرفآ 2 - وکین  لابتـسار و  ار  یمدآ  - 1 تسا : لاـمتحا  هس  هـلمج  هـکنیا  رد  رخف :  2 يّوَسَف » َقَلَخ  »
يرگید راک  کیچیه  زا  هک  رگید  راک  يهدامآ  ياهتـسد  تسا و  يراک  يهدامآ  هتـسد  ره  هک  دـیرفآ  ناویح  تسا و  تاـناویح  ياـهراک 

3 يدَهَف » َرَّدَـق   » 19-1- نآرق . - دیـشخبب تسا  یگدـنز  رد  دـنمزاین  هچنآب  ار  مادـک  ره  هک  دـیرفآ  ناـنچ  ار  نارادـناج  تسین 3 - هتخاـس 
و تسا . ینعم  کیب  ود  ره  دیدشت و  اب  نارگید  تسا و  هدـناوخ  نینچ  یئاسک  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تئارق  دـیدشتیب  ردـق » : » عمجم
ره يونعم  يّدام و  یگدنز  هار  نتفایب  اهنآ  یئامنهار  یگدنز و  تاجایتحا  ءاضعا و  تروص و  رد  تسا  ناگدـیرفآ  يریگهزادـنا  دوصقم 

27-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  6 یسنَت » الَف  َُکئِرُقنَس   » 18-1- نآرق . - دوخ زاین  جنگ و  يهزادناب  مادـک 
دننام هلمج  هکنیا  و  نکم . باتـش  نآ  ندناوخ  رد  یلو  ینکن  شومارف  هک  میهدیم  دای  وتب  ار  نآرق  نانچ  دیوگیم : ربمغیپ  هب  دـنوادخ  - 1

زا يزیچ  نک و  راتفر  نآ  يهمه  هب  وت  مینکیم و  نآرق  ندناوخب  ياناوت  ار  وت  ینعی  - 2 ِِهب » َلَجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  كِّرَُحت  ال   » تسا هیآ  هکنیا 
تـسا تئارقب  نداد  شوگ  ینعمب  ءارقا  عـمجم :  340-327- نآرق -209-162- نآرق . - كرتت الف  ینعی  یـسنَت » ـالَف   » سپ نکم . اـهر  نآ 

: يروباشین ینکن . اـطخ  هک  میتسه  نآ  ناـبهگن  وت و  تئارق  بظاوم  اـم  تسا : هکنیا  هلمج  ینعم  نآ و  حالـصا  اـطخ و  زا  يریگولج  يارب 
نیاب دوش  شومارف  ادابم  هک  دـنابنجیم  دایز  نآ  ندـناوخب  دوخ  نابز  ربمغیپ  دـشیم  لزان  یتیآ  نوچ  دـناهتفگ : یبلک  لتاقم و  دـهاجم و 

زا دوصقم  تسا  نکمم  لقن  هکنیا  يور  و  دوش . وت  ظوفحم  هک  مینک  رارکت  وت  يارب  ار  نآ  نادـنچ  ام  هک  دـش  مالعا  ترـضح  نآ  هب  هیآ 
الَف  » دناهتفگ یضعب  و  دنامب . ظوفحم  نآرق  ندوب  یّما  اب  سرد و  نودب  هک  دشاب  ترـضح  نآ  ردص  حرـش  هظفاح و  تیوقت  َُکئِرُقنَـس » »

اَنُونُّظلا و  » دـننام تسا  هدـش  ظّفلت  هنوگ  هکنیا  هب  رگید  تایآ  يهنیرق  تیاعر  يارب  یلو  دوش  طـقاس  رخآ  فلا  دـیاب  تسا و  یهن  یـسنَت »
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دوـصقم و  تسا . هدـش  هحفـص 544 ]  ] 331-319- نآرق -316-304- نآرق -185-172- نآرق -57-43- نآرق  - ظّفلت فلاـب  هک  اَـلِیبَّسلا »
دنچ هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  رد  رخف :  7 ُهّللا » َءاش  ام  اـّلِإ  . » تسا تبظاوم  رارکت و  هب  رما  تسا و  یـشومارف  تاـبجوم  زا  يریگولج  یهن و 

تـسا هدش  هدروآ  كّربت  میلعت و  يارب  دومرفن و  شومارف  نآرق  زا  يزیچ  ربمغیپ  نوچ  تسین  یقیقح  ءانثتـسا  هلمج  هکنیا  - 1 تسلامتحا :
لاحم دوش و  شومارف  تسا  نکمم  هک  تسا  مدرمب  ندنامهف  يارب  - 2 24-1- نآرق . - دنیوگب ار  هلمج  هکنیا  هدـنیآ  راک  ره  ربارب  رد  هک 

ترضح نآ  هکنیا  اب  تسا  دوبان  وت  راک  يوش  كرشم  رگا  ینعی  َُکلَمَع » َّنَطَبحََیل  َتکَرشَأ  ِنَئل   » هلمج هکنیا  لثم  دش  دهاوخن  یلو  تسین 
تـسا نکمم  نآرق  تیآ  ره  ءانثتـسا  هکنیا  يهطـساوب  نوـچ  نآرق  ظـفح  رد  تبظاوـم  رب  تـسا  ربـمغیپ  کـیرحت  يارب  دشن 3 - كرـشم 
هکنیا دوصقم  دوب 4 - دهاوخ  نآ  رب  بظاوم  لاح  همه  رد  شناکما  لامتحا و  هکنیا  سرت  زا  سپ  دهاوخن  ادـخ  هکنیا  يارب  دوش  شومارف 

ادخ هک  ار  نآ  رگم  یتسه  کیرـش  وت  نم  يهیامرـس  يهمه  رد  دـیوگ  يرگید  اب  یـسک  هکنانچ  دوب  دـهاوخن  یـشومارف  زگره  هک  تسا 
ام اهِیف  َنیِِدلاخ   » هیآ هکنیا  دننامب  وا  تکرش  ندرک  دودحم  يزیچ و  ندرک  ادج  هن  تسا  بلطم  دیکأت  ءانثتسا  هکنیا  زا  روظنم  و  دهاوخب ،

مولعم و  دهاوخب . ادخ  هک  رگم  دنتسه  شتآ  رد  اهنآ  تسا  اج  رب  نیمز  نامسآ و  ات  ینعی  َکُّبَر » َءاش  ام  ّالِإ  ُضرَألا ...  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد 
شوـمارف زگره  هک  دـشاب  هکنیا  دوـصقم  تسا  نـکمم  شتآ 5 - رد  ياـقب  يارب  تسا  يرتـشیب  تیبـثت  دـیکأت و  ءانثتـسا  هکنیا  هـک  تـسا 

نآ رگم  ینکیمن  شومارف  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دیآ 6 - تدایب  زاب  دوش و  تشومارف  یمک  تدم  دهاوخب  ادخ  هک  ارنآ  رگم  ینکیمن 
تئارق و مه  دوشیم  هک  تسا  لتاقم  نخـس  هکنیا  ینک و  راتفر  نآب  هن  یناوخب و  هن  هک  دنک  خسن  ارنآ  دربب و  تدای  زا  دهاوخب  ادخ  هک  ار 

ینایز دربب و  تدای  زا  دهاوخب  ادخ  درادـن  ّتیمها  هک  ار  نید  رد  مزال  ریغ  ياهزیچ  تابحتـسم و  نآ  رگم  ینعی  - 7 دوش . خسن  مکح  مه 
رگید تقوب  دنک و  لزان  وتب  هدنیآ  رد  دهاوخب  ادخ  هک  ار  نآ  رگم  تسا : هکنیا  ینعم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم : درادن  وت  يربمغیپ  نیدب و 

رگم ینعی  تالیوأت : هحفص 545 ]  ] 829-806- نآرق -801-748- نآرق -153-111- نآرق . - ناوخم ار  نآ  وت  نونکا  تسا  هدـش  لّوحم 
هتـسیاش هک  دوش  هضاـفا  وتب  هاـگنآ  یـسرب و  دومحم  ماـقم  هب  هک  یماـگنه  يارب  دوش  هتخودـنا  دربب و  تداـی  زا  دـهاوخب  ادـخ  هک  ار  نآ 

ار اههتـشون  یلو  تشونیمن  ّطـخ  هچرگا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناـیبلا : حور  یـشاب . نآ  زا  هدافتـسا 
هب ار  رنه  تعنـص و  ياهیراکهزیر  تخومآیم و  ّطخ  نیناوق  ناگدنـسیونب  هک  دوب  تالامک  يهمـشچ  رـس  ّطـخ و  مّلعت  نودـب  دـناوخیم 

ُمَلعَی ُهَّنِإ  . » تشونیمن یلو  دـناوخیم  ّطخ  ربمغیپ  هک  تسا  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  یناـعملا : حور  دادـیم . داـی  نارگتعنـص  نادـنمرنه و 
زا يراد  لدب  هچنآ  دنادیم  یناوخیم و  لیئربج  اب  راکـشآب  وت  ار  هچنآ  دنادیم  ادـخ  - 1 دوـشیم : ینعم  ود  هیآ  هکنیا  رخف :  7 خلا » َرهَجلا -

یشومارف هب  یناوخب و  دیابن  هچنآ  سپ  ار  حالص  ریخ و  راکـشآ  ناهن و  دنادیم  ادخ  مینابهگن 2 - ام  هک  سرتم  سپ  نآرق  یشومارف  سرت 
ینابرهم و ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم :  8 يرُسیِلل » َكُرِّسَُین  َو   » 27-1- نآرق . - تسا مدرم  تحلـصم  يارب  دوش  خـسن  ینک و  اهر 

. - تسا بوخ  راک  یناسآ  يرسی  ینعم  و  دنامن . تراک  رد  يراوشد  ینامب و  رادیاپ  تراک  رب  ات  مینکیم  ناسآ  وت  يارب  ار  دوخ  ینابیتشپ 
هک تسا  هکنیا  دوـصقم  تسا و  تشهب  ینعمب  يرـسی  تسا  هتفگ  دوعـسم  نـبإ  - 1 تسا : لاـمتحا  دـنچ  هیآ  هکنیا  رد  رخف :  28-1- نآرق

يربب راکب  يرادهگن و  دوخ  دای  هب  یناوتب  ات  مینکیم  ناسآ  وت  رب  ار  یحو  دناسر 2 - تشهبب  ار  وت  هک  يراک  ره  مینکیم  ناسآ  وت  يارب 
میئامنیم وتب  نآرق  ظفح  يارب  رتهداس  رتناسآ و  هار  ینکن و  شومارف  هک  میهدیم  تدای  ینعی  ءرقنس »  » رب تسا  فطع  رّـسین »  » يهلمج - 3

هیآ هکنیا  رد  ارچ  میدرک . ناسآ  سک  نالف  يارب  ار  راک  نـالف  دـنیوگیم : اـهوگتفگ  رد  هک  دوش  ضارتعا  رگا  تسا . رتهب  ینعم  هکنیا  و 
يهتفگ رد  تسا و  هدرک  باـختنا  نینچ  نآرق  ار  تراـبع  هکنیا  هک  تسا : هحفـص 546 ] هکنیا [  باوج  تسا ! هدش  هتفگ  موسرم  سکعب 

هدش هدیرفآ  نآ  يارب  هک  ار  هچنآ  دـهدیم  ماجنا  یناسآب  سک  ره  هک  دـینک  راک  ینعی  هل » قلخ  امل  رّـسیم  ّلکف  اولمعا   » تسه زین  ربمغیپ 
سپ دش  دهاوخ  ماجنا  درک  مادقا  نوچ  دوشیمن و  ماجنا  راک  نآ  دنکن  يراکب  مادقا  یسک  ات  نوچ  تسا  یفطل  نخس  هنوگنیا  رد  و  تسا .

ار غیلبت  راک  هن  هدرک  هدامآ  راک  يارب  ار  ربمغیپ  دـنوادخ  سپ  تسا  هدـش  ناسآ  صخـش  يارب  راک  هن  تسا  هدرک  ناـسآ  ار  راـک  صخش 
 ...- انلَزنَأ ّانِإ   » لثم دنمانیم  میظعت  نون  ار  نون  هکنیا  هک  تسنیا  هدـش  هتفگ  عمج  مّلکتم  يهغیـصب  َكُرِّسَُین »  » هکنیا تهج  و  ربمغیپ . يارب 
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- نآرق . - تسا هدرک  گرزب  راک  مه  تسا و  گرزب  مه  هک  ار  وا  لعف  لعاف و  یگرزب  تمظع و  دنامهفب  ات  َكانیَطعَأ » ّانِإ  اَنلََّزن -...  ُنَحن 
ِیل رِّسَی   » تسا هدش  لقن  یسوم  زا  رگید  تیآ  رد  هکنیا  اب  نایبلا : حور   700-682- نآرق -674-658- نآرق -650-635- نآرق -544-530

مینکیم هدامآ  ّقفوم و  ار  وت  يربمغیپ  ناسآ  راک  يارب  تسا  هدـش  هتفگ  نآ  فالخ  رب  اجنیا  نک . ناسآ  ار  نم  يربمغیپ  راک  ینعی  يِرمَأ »
تسا و هدش  ترـضح  نآ  یناسفن  هخـسار  يهکلم  هک  دوخ  ّتیرومأم  ماجنا  راک  ندرک  ناسآ  رب  ربمغیپ  یئاناوت  لامک  دوش  هداد  ناشن  ات 

ربمغیپ يارب  تسا  یتراـشب  هلمج  هکنیا  لـالظ : یف   90-69- نآرق . - تسا هدوب  ترـضح  نآ  داهن  تشرـس و  رد  راک  ندرک  ناـسآ  اـیوگ 
رد نآ  شزرا  یناسنا و  یگدنز  اب  مالـسا  شزاس  ترـضح و  نآ  ياعّدا  تقیقح  مالـسا و  نید  ّتیـصاخ  زا  تسا  يرادومن  مدرم  و  [ص ]

رتناـسآ و هک  تفرگیم  شیپ  هار  نآ  یگدـنز  ياـهراک  يهمه  رد  مه  وا  دومن  یناـسآ  يارب  هداـمآ  ار  ربـمغیپ  هک  دـنوادخ  دوجو . ماـظن 
زا وسیگ  هاگ  هالک ، يور  همامع  هاگ  همامع ، هاگ  هـالک ، هاـگ  دیـشوپیم : دوب  مهارف  رتناـسآ و  هچنآ  تقو  رهب  كاـشوپ  رد  دوب . رتهداـس 

تخاسیم و دوب  هچنآب  كاروخ  رد  دیشوپیم . دیسریم  شتسدب  تقو  رهب  سابل  هنوگ  ره  زا  تشادن  دنلب  يوم  هاگ  تخیوآیم و  تشپ 
مالسا ینعی  هبلغ » ّالا  دحا  نیّدلا  داشی  نل  رـسی و  نیّدلا  اذه  ّنا   » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  يراخب  تساوخیمن . دوبن  هچنآ 

« اورّسعت اورّسی و ال   » دومرف هک  تسا  لقن  زین  و  هدومن ، شدوبان  تسب  نآب  ياهیاریپ  سک  ره  هک  تسا  هحفص 547 ] ناسآ [  هداس و  ینید 
ادخ ینعی  یـضتقا » اذا  يرتشا و  اذا  عاب و  اذا  احمـس  الجر  هّللا  محر  : » دومرف مه  و  دینکن . راوشد  دوخ  رب  دـیریگب و  ناسآ  يار  راک  ینعی 
هّللا یلا  لاجّرلا  ضغبا  ّنا  نّیل  نّیه  نمؤملا  . » دنک راتفر  یگنادرم  تشذـگب و  مدرم  اب  شهاوخ  شورف و  دـیرخ و  رد  هک  يار  نآ  دزرمایب 

جوجل تسا و  تخـس  رـس - هک  تسا  نآ  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  مدرم  نیرتدـب  یمرن و  تسا و  یناسآ  اـب  نمؤم  راـتفر  ینعی  مصخلا » ّدـلألا 
نزح نم  مان  تفگ  يدرم  هکنانچ  دوب  شدنـسپان  دـب و  اهمان  تاـملک و  هنوگنیا  هک  دوب  نادرگ  ور  یتخـس  يراوشد و  زا  ناـنچ  و  دـشاب .
لقن يذـمرت  داد . مان  هلیمج  يار  هیـصاع  مان  هب  ینز  و  مانب . لهـس  يار  دوخ  دومرف : تخـس - راومهان و  نیمز  ینعمب  ءاـح - حـتف  هب  تسا 
دوخ تسود  يورب  ور  هداـشگ  يور  اـب  هک  دوب  نآ  کـین  راـک  ینعی  قلط » هجوب  كاـخا  یقلت  نا - فورعملا  ّنا   » دوـمرف هک  تسا  هدرک 
یبرع يزور  هک  نآ  هنومن  کی  تسا  یگدنز  ياهراک  نتفرگناسآ  یمرن و  تشذگ و  زا  یئاههنحص  یگمه  ترضح  نآ  شور  و  يور .

نیگمشخ وا  نخس  زا  مدرم  ینیبن  ریخ  هک  هن ، تفگ : وا  هن ! ای  مدرک  یکین  وتب  دیسرپ  داد و  ترـضح  نآ  تساوخ و  يزیچ  دمآ و  ینابایب 
: دیسرپ داد و  واب  رتشیب  يزیچ  داتـسرف و  برع  لابندب  تفر و  هناخب  دوخ  دیـشاب و  مارآ  هک  دومرف  هراشا  ربمغیپ  دنتخیوآ ، رد  واب  دندش و 

دمآ دـب  وت  زا  يار  مدرم  یتفگ و  نخـس  نآ  زورید  نوچ  دومرف : واـب  ربـمغیپ  دـهد . کـین  شاداـپ  وتب  ادـخ  یلب ، تفگ : مدرک ! یکین  وتب 
نامگ مداد و  رگد  يزیچ  برع  نیاب  نم  دومرف : ربمغیپ  دمآ و  وا  دعب  زور  دنوش . دونشخ  وت  زا  ات  يوگب  ناشولجب  ورب و  یتفگ  هک  نیمه 
هکنیا نم و  ناتـساد  دومرف : درک و  مدرم  اب  يور  ربمغیپ  هاگنآ  دهد . بوخ  شاداپ  وت  هب  ادخ  یلب  تفگ : وا  تسا . هدـش  یـضار  هک  تسا 

نمب دینکن و  شلابند  درک  دایرف  وا  دـش و  يرارف  رتشیب  ناویح  دـندرک و  شلابند  مدرم  تخیرگ و  شرتش  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  برع 
هحفـص كدـناكدنا [  ات  تشاد  وا  ولجب  تشادرب و  نیمز  کـشخ  هاـیگ  زا  تفر و  ولج  دوخ  منک و  هچ  وا  اـب  منادیم  رتهب  هک  دـیراذگ 

رد وا  اب  امـش  دیوگب و  دوخ  نانخـس  نامه  وا  هک  متـشاذگیم  نم  رگا  دش . شراوس  درک و  شنالاپ  وا  دـیباوخ و  دـمآ و  وا  فرطب  [ 548
روتـسد مینک  مهارف  یناسآب  وت  يربهر  راـک  هک  دـش  مـالعا  ربمغیپ  هب  هکنآ  زا  سپ  رخف :  9 ِتَعَفَن » نِإ  رِّکَذَف  . » دـیتشکیم يار  وا  دـیزیوآ 

هکنیا هن  دهد  دوس  يروآدای  رگا  ینعی  ِتَعَفَن » نِإ   » يهلمج زا  دوصقم  شاب و  ّقح  روآدای  ار  مدرم  نک و  لابند  ار  دوخ  راک  هک  دـش  هداد 
ياج دـنچ  رد  نوچ  دـشابن  مه  راـک  دوبن  طرـش  هجیتن  رگا  هک  دـنامهفیمن  نا »  » يهملک نوچ  نکم  يروآداـی  دـهدن  دوس  رگا  هک  تسا 
دینک هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  یکاب  ینعی  ُمتفِخ » نِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُـصقَت  نَأ  مکیلع  حانج  ال   » لـثم تسا  هدـش  هتفگ  هنوگ  هکنیا  هب  نآرق 
سپ دشابن . سرت  هچرگ  دناوخ  تعکر  ودب  زامن  رفس  رد  ناوتیم  هکنیا  اب  تسا  رفس  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  ود  دوصقم  دیدیـسرت و  رگا 

-209- نآرق -26-1- نآرق  ... - نِإ َو   » لـثم و  دوش . هدـناوخ  تعکر  ودـب  زاـمن  دـیابن  دوـبن  سرت  رگا  هک  تسین  طرـش  ینعمب  نا  يهملک 
هتـشون دـیداد  ماو  رگا  هک  تسا  وـلج  تیآ  يهلابندـب  هـک  ٌۀَـضُوبقَم » ٌناـهِرَف  ًاـِبتاک  اوُدَِـجت  مـَل   789-781- نآرق -510-466- نآرق -225
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ناگورگ دوب  هدنسیون  رگا  هک  تسا  هکنیا  هن  نآ  ینعم  دیریگب و  ناگورگب  يزیچ  دوبن  هدنسیون  رگا  تسا  هدش  هتفگ  هلمج  نیاب  دیریگب 
و  » ینعی تسا  هدشن  هدروآ  هلمج  رگید  تمسق  تسا  نکمم  و  تسا . دنمدوس  هّتبلا  هک  هدب  دنپ  تسا  هکنیا  هلمج  ینعم  سپ  تفرگ . دیابن 

هکنیا هب  دهد و  دوس  رگا  نک  يروآدای  هک  تسا  هکنیا  رگید  ینعم  دنپ ، تسا و  يروآدای  تاهفیظو  دـهدن  ای  دـهد  دوس  هچ  عفنت » مل  نا 
يارب تسا  نکمم  و  مداد ، حیـضوت  وـت  يارب  نـم  هـک  یـشاب  دـنمدرخ  رگا  دـنیوگیم : هکناـنچ  دـنک  راـک  نیاـب  راداو  دـهاوخیم  هـلمج 

نارگن تسا  هدـش  هتفگ  هک  هیآ  نیاـب  دـندوزفایم  دوخ  یتخـسرس  رب  اـهنآ  درکیم  يروآداـی  هچنآ  هک  دـشاب  ربـمغیپ  ینارگن  يریگولج 
هک نک  يروآدای  نآرقب  ار  سکنآ  ینعی  ِدـیِعَو » ُفاخَی  نَم  ِنآرُقلِاب  رِّکَذَـف   » هیآ هکنیا  لثم  نک  يروآدای  دوب  ریذـپدنپ  سک  ره  شابم و 

ینعمب تسا  نکمم  تسا و  دـنمدوس  يروآ  دای - وچ  ینعی  دـشاب  ذا »  » ینعمب نا »  » يهملک تسا  نکمم  دوعـسلا : وبا  دـسرتب  يروآـمیب  زا 
شیناـمرفان هکنآ  ینعی  عمجم :  11 یَقشَألا » [ » هحفـص 549  ] 903-860- نآرق -43-1- نآرق . - دـهد دوس  هکنآ  ات  وگب  ینعی  دـشاب  اـم » »

ّقح هکنآ ز  زا  تسا  رتیقـش  دـشوپیم  لطابب  ار  ّقح  هکنآ  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  تسرپتب . دـشاب و  رفاـک  تسا  نکمم  نوچ  تسا  رتشیب 
هن يدوس و  هن  هک  دنتسه  لد  ود  ربخیب و  ای  دنسانش و  ّقح  فراع و  ای  دنتسه : هتسد  هس  مدرم  نوچ  رخف :  12-1- نآرق . - دنکیم يرود 
مّود تسا و  دیعس  لّوا  يهتسد  هّتبلا  دننکیم  ینمشد  دنراد و  هضراعم  یگداتسیا و  ّقح  ربارب  رد  هک  اهنآ  رگد  دنراد . ناتسرپ  ّقحب  ینایز 

« هیلع نّیه  وه   » ینعمب ِهیَلَع » ُنَوهَأ  َوُه   » لثم دشابن  ینوزف  ینعمب  یقـشا  يهملک  تسا  نکمم  تسا و  یقـشا  مّوس  دراد و  یتواقـش  كدـنا 
نسح عمجم :  12 يربُکلا » َراّنلا   » 372-348- نآرق . - دـشاب رتکبـس  يزیچ  هک  تسا  طلغ  تسا و  کبـس  يزیچ  ره  دـنوادخ  رب  هک  تسا 

نآ یقشا  تالیوأت :  19-1- نآرق . - مک تسا و  کچوک  شتآ  هک  ایند  شتآ  ربارب  رد  تسا  مّنهج  شتآ  يربک  راـن  تسا : هتفگ  يرـصب 
هک تسا  سک  نآ  ربارب  رد  هکنیا  تسا و  هدـش  رود  نآ  زا  شلد  تسا و  هدرپ  رد  نآ  زا  تسین و  نتفریذـپ  ّقـح  يهداـمآ  هک  تـسا  سک 

شتآ يربک  ران  تسا و  هدرک  هدرپ  رد  ّقح  دای  زا  ار  شلد  دسح  ربک و  نوچ  یناسفن  تافـص  ياهیگریت  یلو  تسا  ّقح  شریذـپ  يهدامآ 
تافـص ماگنه  رد  تسا  يدنوادخ  رهق  شتآ  زین  و  ندش . كرـشم  ندرپس و  ادخ  ریغب  لد  لابند  رد  تسا  ّقح  زا  ندوب  هدرپ  رد  نامرح و 

نتـشک و ندز و  نوچ  یناسفن  ياهراک  لاعفا و  ماقم  رد  تسا  يدـنوادخ  بضغ  شتآ  يربک  راـن  زین  نتـساوخ و  مشخ و  نوچ  یناـسفن 
کلم يهلحرم  هک  دوجو  يهلحرم  راهچ  همه  رد  تسا  ءایقـشا  یگدنز  يهجیتن  هک  تسا  مّنهج  شتآ  يربک  ران  نیرخآ  ندرب و  نتـسب و 

14 خلا » یّکََزت - نَم  َحَـلفَأ  . » درادـن رّوصت  نآ  رد  مدـع  يدوبان و  نوچ  ریزگان  تسا و  یگـشیمه  تسا و  توهال  توربج و  توکلم و  و 
ال  » درک و هزیکاپ  یتسرپتب  كرش و  زا  دوخ  ناور  هکنآ  دش  راگتسر  - 1 24-1- نآرق : - تسا فالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :

هنیدم مدرم  هحفص 550 ]  ] 95-69- نآرق  - هک تسا  لقن  و  داد . هزور  يهرطف  هکنآ  داد 3 - ار  شلام  تاکز  هکنآ  تفگ 2 - ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ 
يزورهنابش زامن  دوصقم  - 1 تسا : فـالتخا  زین  یّلَـصَف »  » هیآ رخآ  هلمج  ینعم  رد  و  دنتـسنادیمن . نداد  بآ  هرطف و  زا  رتـهب  ياهقدـص 

« ِهِّبَر َمسا  َرَکَذ   » يهلمج هب  رخف :  102-92- نآرق . - دشاب ادخ  دای  اعد و  هک  تسا  رکذ  ةالص و  یلصا  ینعمب  تسا 3 - دیع  زامن  تسا 2 -
: تسا هتفگ  هفینح  وبا - تسا و  نآ  زا  دعب  یّلَصَف »  » يهلمج نوچ  تسا  بجاو  زامن  زا  شیپ  مارحالا  ةریبکت - هک  دناهدرک  لالدتسا  ءاهقف 
تسا و هدش  هتفگ  ّبر  رکذ  نوچ  تسین و  زامن  ءزج  مارحالا  هریبکت  هک  دوشیم  مولعم  تسا  هدش  هدروآ  هلمج  ود  نایم  ءاف »  » فرح نوچ 

ادـخ دایب  یّلک  روطب  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  ّقح  یلو  تسا . زیاج  ادـخ  ءامـسا  زا  کی  رهب  زاـمن  حاـتتفا  سپ  تسا  هدـشن  ریبکت  هب  دـّیقم 
16 َنوُِرثُؤت »  » 140-130- نآرق -41-18- نآرق . - تسین نتخادرپ  زامنب  نآ  لابند  نتفگ و  ریبکت  صوصخ  تسا و  ندـناوخ  زامن  ندوب و 
« خلا یَِفل - اذه  َّنِإ   » 14-1- نآرق . - دننیزگیم رب  ایقشا  نآ  ینعی  بیاغ  يهغیصب  ءای  اب  دناهدناوخ و  مدرمب  باطخ  يهغیصب  ءات  اب  عمجم :

هتفگ میهاربا  فحصب  هک  تسا  ثیدح  رد  دنـشاب و  یـسوم  میهاربا و  هک  تسا  ناینیـشیپ  ياهباتک  رد  اههتفگ  هکنیا  ینعی  حوتفلا : وبا   18
. - دشاب نآب  شلد  يور  دشاب و  دوخ  راک  رد  هتـسویپ  دشاب و  سانـش  تقو  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  دوخ  نابز  دیاب  دنمدرخ  تسا : هدـش 
نوچ تسا  هدوب  نیشیپ  ینامسآ  ياهباتک  رد  هروس  هکنیا  بلاطم  مامت  - 1 تسا : لوق  هس  اذه »  » يهملک زا  دوصقم  رد  رخف :  19-1- نآرق

ّرذ وبا  تسا  لقن  نوچ  تسا  یّکََزت » نَم  َحَلفَأ  دَـق   » تیآ دوصقم  کین 2 - لامعا  دیون و  میب و  تسا و  توبن  تسا و  دـیحوت  نآ  يهلمج 
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-3 خلا » َحَلفَأ - دَق   » ناوخب ار  هیآ  هکنیا  دومرف : تسه ! يزیچ  یسوم  میهاربا و  ياههفیحص  ياههتفگ  زا  مه  نونکا  ایآ  دیـسرپ : ربمغیپ  زا 
دنچ ینامسآ  باتک  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  رذ  وبأ  هک  تسا  تیاور  و  خلا .» ٌریَخ - ُةَرِخآلا  َو   » هیآ نیرتکیدزنب  تسا  هراشا 

: عمجم هحفـص 551 ]  ] 472-453- نآرق -407-394- نآرق -240-212- نآرق -34-29- نآرق . - باتک راـهچ  دـص و  دومرف : تسا ! هدوب 
رفن راهچ  هک  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دومرف : دناهدوب ! ربمغیپ  دنچ  دیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ّرذ  وبا  هک  تسا  لقن 

میهاربا و بتک  ياههتفگ  هیآ  هکنیا  رد  نوچ  هک  تسا  ریـسیت  رد  نایبلا : حور  وت . ربمغیپ  بیعـش و  حلاص و  دوه و  دناهدوب : برع  زا  اهنآ 
رگید نابزب  هک  تسا  نآرق  ياههتفگ  نامه  نوچ  تسا  تسرد  یبرع  ریغب  زاـمن  سپ  تسا  هدـش  هدرمـش  نآرق  ياـههلمج  نیمه  یـسوم 

رد تاملک  نامه  هکنیا  اب  تسا  ناینیـشیپ  بتک  رد  نآ  ینعی  َنِیلَّوَـألا » ُِربُز  یَِفل  ُهَّنِإ  َو   » تسا رگید  تیآ  رد  هکناـنچ  دوشیم  هدروآ  زاـمنب 
تـسین تسرد  نخـس  هکنیا  تسین . نآ  ظـفل  هچرگا  تسا  نآرق  رد  هک  تسا  ناـمه  هروـس  دـمح و  يهمجرت  سپ  تسا  هدوـبن  بتک  نآ 

زا رگید  یکی  تسا و  دـمحلا  يهروس  ندـناوخ  تسا  هدومرف  روتـسد  هداد و  ماـجنا  دوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  هچنآ  نوچ 
مشش تیآ  - 1 ام : نخس   306-265- نآرق [. - مجرتم دمانیمن . نآرق  یـسک  دوشیم  هتـشون  اههمجرتب  هک  ار  هکنیا  یلو  نآرق  ياههروس 
تسا نآرق  هچنآ  سپ  تسا  هدشن  نّیعم  تئارق  عوضوم  نوچ  دشاب : هکنیا  َءاش » ام  ّالِإ   » يهلمج زا  دوصقم  دیاش  خلا » َُکئِرُقنَـس -  » متفه و 
دننام ینآرق  صوصخم  ياـههلمج  ظاـفلاب و  هن  دـنوش  يربهر  مدرم  هک  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  یلو  دوشیمن  شومارف  يربمغیپ  يهلیـسو  و 

لقن وا  زا  تسا  هتفگ  رخف  ماـما  هچنآ  رخآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  اـم  ینعم  هکنیا  و  دوش . شوـمارف  هک  دـیاش  راـصق  تاـملک  اـههبطخ و 
يروـط اـم  درادـن و  تئارق  ناوـنع  هک  تسا  یبلاـطم  هتفگ  وا  هچنآ  یلو  هتفگ  ار  نید  رد  مزـال  ریغ  ّبحتـسم و  بلاـطم  وا  نوـچ  مـیدرک 

95-80- نآرق -46-33- نآرق . - دشاب زیاج  نآ  یشومارف  ات  نآرق  ناونعب  هن  یلو  دشاب  اهیندناوخ  رامش  رد  هک  میئوگیم 

هیشاغ هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   88  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 26] تایآ 1  [: 88  ] ۀیشاغلا هروس  ]

ٌۀَِلماع [ 2  ] ٌۀَعِشاخ ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  [ 1  ] ِۀَیِـشاغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  لَه   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ٍعوُج نِم  ِینُغی  َو ال  ُنِمُسی  ال  [ 6  ] ٍعیِرَض نِم  ّالِإ  ٌماعَط  مَُهل  َسَیل  [ 5  ] ٍۀَِینآ ٍنیَع  نِم  یقُست   116-1- نآرق [ - 4  ] ًۀَیِماح ًاران  یلصَت  [ 3  ] ٌۀَبِصان
اهِیف [ 12  ] ٌۀَـیِراج ٌنیَع  اهِیف  [ 11  ] ًۀَیِغال اهِیف  ُعَمـسَت  ال  [ 10  ] ٍۀَِـیلاع ٍۀَّنَج  ِیف   173-1- نآرق [ - 9  ] ٌۀَیِضار اِهیعَِـسل  [ 8  ] ٌۀَمِعان ٍذـِئَموَی  ٌهوُجُو  [ 7]
َفیَک ِِلبِإلا  َیلِإ  َنوُرُظنَی  الَف  َأ  [ 16  ] ٌۀَثُوثبَم ُِّیبارَز  َو  [ 15  ] ٌۀَفوُفصَم ُقِرامَن  َو   142-1- نآرق [ - 14  ] ٌۀَعوُضوَم ٌباوکَأ  َو  [ 13  ] ٌۀَعُوفرَم ٌرُرُس 
رِّکَذَف [ 20  ] تَحِطُس َفیَک  ِضرَألا  َیلِإ  َو   198-1- نآرق [ - 19  ] تَبُِصن َفیَک  ِلابِجلا  َیلِإ  َو  [ 18  ] تَِعفُر َفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو  [ 17  ] تَِقلُخ

انَیلِإ َّنِإ   195-1- نآرق [ - 24  ] َرَبکَألا َباذَـعلا  ُهّللا  ُُهبِّذَُـعیَف  [ 23  ] َرَفَک َو  ّیلَوـَت  نَم  ّـالِإ  [ 22  ] ٍرِطیَـصُِمب مِهیَلَع  َتَسل  [ 21  ] ٌرِّکَذـُم َتنَأ  امَّنِإ 
« ٍۀَِینآ . » راوگان يهثداح  دمآ و  شیپ  زیخاتسر ، ۀیشاغ » : » تاغل ینعم  هحفص 552 ]  ] 68-1- نآرق [ - 26  ] مَُهباسِح انیَلَع  َّنِإ  َُّمث  [ 25  ] مَُهبایِإ

هایگ ٍعیِرَض » . » يزبس هویم و  نوچ  اهیندیئور  ندش  یندروخ  ندیـسر و  یگدامآ ، یکیدزن ، ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  ینا  ردصم  زا 
ریگارف زور  نآ  یناد  دّـمحم  يا  نانمؤمب 1  نابرهم  ناگدیرفآب  هدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت :  196-186- نآرق -67-58- نآرق . - رادراخ

هب کیدزن  بآ  يهمـشچ  تسا 5 ز  راداو  نازوـس  شتآ  هب  تسا 4  راتفرگ  راک  جـنرب  تسا 3  راوخ  یئاـههرهچ   2 دوب ! هنوگچ  ناـگمه 
زان رد  زور  نآب  يرگید  ياههرهچ  دوش 8  یگنسرگ  ریگولج  هن  دنک و  هبرف  هن  هک  یهایگ  زج  دنرادن 7  یکاروخ  ناشدنناشونب 6  شوج 
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بآ يهمشچ  اب  دسرن 12  سک  شوگب  نخس  هدوهیب  نآ  رد  هک  هدنزرا 11  الاب و  یتشهب  رد  دونشخ 10  دوخ  راک  زا  دنوب 9 و  یشوخ  و 
امش رگا   ] هدرتسگ وس  رهب  اهشرف  هدش 16 و  فیدرب  اهشلاب  هداهن 15 و  دوخ  ياج  رد  بارش  ياههزوک  هدش 14 و  دنلب  اهتخت  ناور 13 و 
هتفر الاب  هنوگچ  هک  نامسآب  هحفص 553 ] هدیرفآ 18 و [  هنوگ  هکنیا  هب  دیرگنیمن  رتشب  ارچ  سپ   17 دیرادن ] رواب  اهیشوخ  هکنیا  اهبرع 
يا سپ   21 تسا ] دـنوادخ  تردـق  يهناشن  کی  ره  هک   ] راومه نینچ  نیمز  نیاب  هداهن 20 و  ياج  رب  هنوگچ  اـههوک  هکنیا  تسا 19 و 

دهدن شدوس  تدنپ  وت  نادرگ ز  ور  دـش و  رفاک  هکنآ  یشابن 23 و  نانآ  رب  هتشامگ  تسا 22 و  نیمه  وت  راک  هک  هد  ناشدنپ  وت  دّـمحم 
رب ناشراک  رامش  سپ  نا  دوب 26 و ز  ام  يوسب  ناشیگمه  تشگزاب  نوچ  دنک 25  شراتفرگ  رتگرزب  رازآ  هب  دـنوادخ  سپ  نآ  24 و ز 

ساّبع نبإ  - 1 يربط :  1 ِۀَیِـشاغلا » . » تسا هدمآ  هّکمب  یگمه  هک  تسا  هیآ  شـش  تسیب و  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  تسا . ام 
« خلا ٌهوُجُو - . » تسا نارفاک  يور  ریگارف  هک  یشتآ  ینعی  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعـس  - 2 13-1- نآرق . - زیخاتسر زور  ینعی  تسا : هتفگ 
« ٌهوُجُو « » نورفاک  » ياجب دوشیم  نایامن  تروص  رد  يراوخ  یگراچیب و  نوچ  دـنرفاک و  هک  تروص  ناـبحاص  یـضعب  ینعی  - 1 عمجم :  2

میمت ینب  ناگرزب  ینعی  میمت » ینب  هوجو  ینءاج   » دـیوگیم برع  هکناـنچ  تسا  ناـگرزب  ناـیعا و  هوجو  زا  دوصقم  تسا 2 - هدش  هتفگ 
یئاههرهچ ینعی  تسا 1 - هدـش  ینعم  روـج  هس  هملک  ود  هکنیا  رخف :  3 ٌۀَبِصان » ٌۀَِلماع   » 149-139- نآرق -10-1- نآرق . - دـندمآ نم  دزن 

تدابع هچنآ  دنتشاد و  فالخ  رب  داقتعا  دندوب و  لطاب  نید  رد  نوچ  دندیشک  هدوهیب  جنر  دندرک و  راک  ایند  رد  هک  دنتسه  لیلذ  راوخ و 
هک تسا  روآجـنر  راک  رد  تسا و  راوخ  ناـهج  نآ  رد  یئاـههرهچ  دنوشیم 2 - يراوخ  شتآ و  راتفرگ  ناشازـسب  دندرب  جنر  دـندرک و 

اهنآ دنربیم 3 - جنر  دننکیم و  راک  هک  دننکیم  نیشتآ  ياههوک  زا  نتفر  الابب  راداو  نیشتآ  ياهریجنز  ریز  رد  ار  اهنآ  دنـشاب و  نارفاک 
-1- نآرق . - دنراتفرگ دوخ  راک  جنرب  ناهج  نآ  رد  دوب  ّقح  روتـسد  فالخ  رب  هک  دندرکیم  يراک  دندوب و  نت  ورف  عشاخ و  ایند  رد  هک 

لثم تسا  هدمآ  نآرق  رد  هنوگ  ود  رهب  نوچ  دناهدناوخ  لوهجم  يهغیـصب  ّمض  اب  مولعم و  يهغیـصب  ءات  حتف  اب  عمجم :  4 ًاران » یلصَت   » 20
کیدزن شتآب  ینعی  تسا  یلوعفم  کی  لّوا  رد  هک  ُهوُّلَص » َمیِحَجلا  َُّمث  [ » هحفص 554  ] 156-140- نآرق -15-1- نآرق  - و ًاران » یلصَیَس  »

ینعی تسا : هتفگ  يرصب  نسح  - 1 يربط :  5 ٍۀَِینآ » ٍنیَع   » 30-1- نآرق . - دوشیم شتآـب  راداو  ینعی  تسا  یلوعفم  ود  مّود  رد  دوشیم و 
نِم  » 17-1- نآرق . - هدامآ رـضاح و  يهمـشچ  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  تسا 2 - هدیـسر  هجرد  نیرخآب  نآ  بآ  یمرگ  هک  ياهمـشچ 
دوش کشخ  نوچ  دیوگیم و  قربتـس  ار  نآ  برع  هک  نیمزب  هدیبسچ  تسا  یهایگ  تسا  هتفگ  هداتق  دـهاجم و  - 1 حوتفلا : وبا   6 ٍعیِرَض »

هب هکنیا  تسا و  گربیب  راخ  يهتوب  عیرض  تفگ : دیز  نبإ  تسا 2 - یکاروخ  رتدب  هک  میئوگیم  هراوخ  رتش  ار  نآ  ام  دمانیم و  عیرض 
تفگ ریبج  دیعس  دروخیمن 4 - یناویح  چـیه  ار  نآ  کشخ  هک  تسا  یهاـیگ  تفگ : یبلک  تسا 3 - شتآ  زا  راـخ  دوصقم  تسا  نآرق 

دبع دنمانیم 6 - عیرـض  ار  نآ  نمی  مدرم  دـنکفایم و  ایرد  رانک  رد  جوم  هک  تسا  يزیچ  تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  تسا 5 - گنس  عیرض 
: دناهتفگ نیرّسفم  رتنازوس و  شتآ  زا  رتهدنگ و  رادرم  زا  رتخلت و  ربص  زا  هایگ  تروصب  تسا  يزیچ  درک : لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  ساّبع  هّللا 
َو ال ُنِمـُسی  ال   » دمآ هیآ  هکنیا  ناشنخـس  هکنیا  لابندب  دنوشیم  هبرف  عیرـض  ندروخب  ام  ياهرتش  دنتفگ : نیکرـشم  دمآ  هیآ  هکنیا  نوچ 

تسا نکمم  و  تسا . رگدکی  يور  دنچ  ياهبوکشا  اب  نوچ  دشاب  دنلب  تشهب  دوصقم  تسا  نکمم  رخف :  10 ٍۀَِیلاع » ٍۀَّنَج  « » ٍعوُج نِم  ِینُغی 
نبإ - 1 يربط :  11 ًۀَیِغال » اهِیف  ُعَمـسَت  ال   » 884-866- نآرق -865-826- نآرق -16-1- نآرق . - دشاب یگدـنزرا  فرـش و  يونعم و  يرترب 

ءات و ّمض  اب  عمجم :  29-1- نآرق . - دنونشیمن مانـشد  هدوهیب و  ینعی  تفگ : هداتق  روآجنر 2 - هدوهیب و  نخـس  ینعی  تسا : هتفگ  ساّبع 
ود ره  ۀیغال و  بصن  دناهدناوخ و  باطخ  مولعم  تروصب  ءات  حـتف  اب  اهیراق  مومع  دـشاب و  بیاغ  لوهجم  لعف  ات  دـناهدناوخ  ًۀَـیِغال »  » عفر

هحفص 555]  ] 20-1- نآرق  - هتفر الاب  ای  هدنزرا و  هبترم و  دنلب  ینعی  دوعسلا : وبا   13 ٌۀَعُوفرَم » ٌرُرُس   » 38-28- نآرق . - تسا هدش  لامعتسا 
ياهتخت دـش و  هتفگ  تشهب  فاصوا  نوچ  حوتفلا : وبا   17 خلا » ِِلبِإلا - َیلِإ  َنوُرُظنَی  الَف  َأ  . » دشاب نیمز  حطـس  زا  يرترب  هیاپ و  يدـنلب  هک 

نآ رب  ندش  راوس  نداهن و  راب  يدنلب  نآ  اب  رتش  هک  دمآ  تایآ  هکنیا  دنوریم ! الاب  اهتخت  نآ  رب  هنوگچ  هک  دندرک  بّجعت  نارفاک  نآ  دنلب 
نآ زا  قح  تردق  ندنایامن  يارب  يور  هکنیا  زا  وا  مشچ  ولج  رد  هشیمه  تسا و  رتش  تاناویح  نیرتزیزع  برع  يارب  نوچ  و  تسا . ناسآ 
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نآ رب  ياهنیرق  برع  لامعتـسا  تغل و  رد  یلو  تسا  ربا  لبا  زا  دوصقم  دناهتفگ : دنراد و  نوگانوگ  ياههدافتـسا  هک  تسا  هدـش  هدرب  مان 
زا رود  نابایب  رد  يرفـسب  مدید  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  وا  یبایهار  ّتیـصاخ  تاناویح  رگد  رب  رتش  ياهیرترب  زا  رخف :  38-1- نآرق . - تسین

ار اههتـشپ  اـههپت و  تفریم و  يوس  نآـب  يوس  هکنیا  زا  ناوـیح  نآ  دـندرک و  اـهر  ناوراـک  وـلج  ار  يرن  رتـش  میدرک  مگ  ار  هار  يداـبآ 
اهمخ چیپ و  ناویح  هکنیا  هنوگچ  هک  میدوب  بجع  رد  یگمه  دیـسر و  هارب  زارد  یتّدم  زا  سپ  ات  دوب  ناور  شلابندب  ناوراک  دومیپیم و 
ندرک ادیپ  زا  نادنمدرخ  و  تسا ، هتـشذگ  اجنآ  زا  راب  کی  هکنیا  اب  تسا  هدرک  ادـیپ  ار  هار  هدرپس و  دوخ  رطاخ  رد  ار  اهیدـنلب  تسپ و  و 

عنص ات  رگنب  رتشب  هر  کی   || ینیب  ام  تردق  ات  رظنی  الفا  ناوخ  رب  یعابر : هدومرف : هّرس  سّدق  یمور  ریپ  ینیسح : ریـسفت  دندوب . زجاع  نآ 
هب ار  مدرم  ینعی  عـمجم   21 رِّکَذَـف »  » ینیب افـص  لها  رد  یئوج  رگا  فصو  هکنیا   || یـضار  یـشکراب  رد  عناق  يروخ  راخ  رد  ینیب  ادـخ 

نآـب هک  نک  ناـش  راداو - روآ و  ناـشدایب  ار  تاـیآ  هکنیا  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  شاـب ، روآداـی  وا  رکـش  بوـجو  ّقـح و  ياـهتمعن 
لوئسم وت  تفریذپن  یسک  رگا  ینک و  لخاد  نآب  ار  نامیا  هک  یتسین  ّطلـسم  ناشاهلد  رب  وت  ینعی  ٍرِطیَـصُِمب »  » دعب هلمج  و  دننک . لالدتـسا 

هیآ هکنیا  و  یناملـسم . رب  ینک  ناشروبجم  یناوتب  ات  یتسین  ّطلـسم  وت  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  -208-221 و  نآرق -11-1- نآرق . - یتسین
لد رد  نتفریذپ  نامیا  يارب  داهجب  رما  نوچ  تسین  هحفص 556 ] تسرد [  نآ  خسن  ینعم و  هکنیا  یلو  تسا . هدش  خسن  داهجب  رما  تایآب 
وبا تئارق  نیس  اب  رطیـسمب »  » يهملک حوتفلا : وبا  تسین . ربمغیپ  رب  یهانگ  دریذپن  لدب  هکنآ  تسا و  مزال  يروآدای  هکنیا  هشیمه  تسین و 
رگم نک  يروآدای  وت  ینعی  - 1 21-1- نآرق : - تسا هدش  ینعم  روج  ود  هیآ  هکنیا  يربط :  23 خلا » ّیلََوت - نَم  ّالِإ  . » تسا یئاسک  رمع و 
تسا هکنیا  ینعم  تسا و  عطقنم  يانثتسا  هکنیا  دنکیم 2 - شباذع  ادخ  تسین و  تیبرت  دنپ و  قیال  هک  دـش  رفاک  درک و  وتب  تشپ  هکنآ 
هکنیا عطقنم  يانثتـسا  يهناشن  دنکیم و  هجنکـش  گرزب  هجنکـش  هب  ار  وا  ادخ  دـش  رفاک  درک و  تشپ  هکنآ  یلو  یتسین  اهنآ  رب  هریچ  وت 

گرزب باذعب  ادخ  دش  نادرگيور  هکنآ  هّتبلا  تفگ : دوشیم  اجنیا  رد  هکنانچ  دـشاب  تسرد  ینعم  دـنراذگب  ّنا  رگا  ّالا  ياجب  هک  تسا 
« َرَبکَألا َباذَعلا  . » تسا یقیقح  يانثتسا  هکنیا  اریز  ّیلع  هّتبلا  دنتفر  همه  تفگ  دوشیمن  ّیلع  ّالا  موقلا  راس  لثم  رد  نکیل  دنکیم  شراتفرگ 
تراسا و یگنـسرگ و  راتفرگ  ناهج  هکنیا  رد  نوچ  تسا . يراتفرگ  رازآ و  رتگرزب  نآ  دوب و  دـهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  ینعی  عمجم :  24

«. - هّللا هبّذعی  ّهناف   » تسا هدناوخ  نینچ  دوعـسم  نبإ  و  تسا . رتگرزب  هکنیا  زا  دـننیبب  هچنآ  ناهج  نآ  رد  دـندوب  تراغ  گنج و  نتـشک و 
رب ّبیا  ردصم  تسا و  لاعیف  نآ  نزو  تسا : هتفگ  فاّشک  رد  تسا . هدش  هدناوخ  ءای  دیدشت  اب  باّیا  رخف :  25 مَُهبایِإ » انَیلِإ   » 22-1- نآرق
هک تسا  هدش  ظّفلت  ناوید  دننام  باویا  تروصب  دشاب و  لاعف  نزو  رب  باوا  نآ  لصا  تسا  نکمم  تسا و  بایا  نآ  يهشیر  لعیف و  نزو 

یلّوا تسا و  هدوب  مهب  لصّتم  ءای  واو و  نوچ  تسا و  هدوب  دویـس »  » هک تسا  هدـش  لالعا  دّیـس  لالعاب  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هتفرگ  نّود  زا 
نیمهب دشاب  يونعم  يوضرم و  دیاب  تسا و  لوعفم  مسا  ّیینعم  ّیضرم و  هکنانچ  دناهدرک  ظّفلت  دّیـس  دناهدرک و  ءایب  لیدبت  ار  واو  نکاس 

 ] 24-1- نآرق  - تسین یناـمز  رّخأـت  يارب  ّمث  يهملک  ناـیبلا : حور   26 اـنیَلَع » َّنِإ  َُّمث   » 21-1- نآرق . - دننکیم ظّفلت  تروص  نیاب  هدـعاق 
يوسب تشگرب  نوچ  هک  تسا  هبترب  رّخأت  يارب  درادن و  شیپ  سپ و  تسا و  یگـشیمه  ناشباسح  مدرم و  تشگزاب  نوچ  هحفص 557 ]

زا سپ  هک  ّقح  تمحرب  رگنب  تسا : هتفگ  رهاط  نب  رکب  وبا  و  تسا . تشگزاب  ماقم  زا  رترب  باسح  ماـقم  ینعی  دنـسریم  وا  باـسحب  ّقح 
رامـشب یگدیـسر  تسا و  هدرک  دوخ  هاگـشیپ  هب  ار  نانآ  تشگزاب  هک  تسا  هدرک  رادومن  دوخ  یناـبرهم  هنوگچ  روآ  میب  ياـههلمج  نآ 
تـسیز هدوسآ  دـشاب و  داش  ناهج  ود  رهب  گرزب  شـشخب  ود  هکنیا  هانپ  رد  یمدآ  تسا  راوازـس  سپ  تسا ، هدومن  نتـشیوخ  اب  ناشراک 

هار زا  هک  تسا  تسرد  یفراـع  يارب  تسا  هـتفگ  یلقب  رکب  وـبا  هـکنیا  یلو  دـنک . زاورپ  اهنامـسآب  باـطخ  ود  نیاـب  راـختفا  رپ  اـب  دـنک و 
رادومن بوخ  هروس  هکنیا  ام : نخس  دنورب . لطاب  هارب  دنوش و  رورغم  نانخس  نیاب  هک  تسین  هتسیاش  ار  ماوع  یلو  دبایب  نآ  تّذل  هفشاکم 

زیخاتـسر و روجبروج  ياههنحـص  دـیون و  تسا و  میب  ماجناب  اـت  زاـغآ  زا  هچ  مالـسا  نیتسخن  نارود  هب  هکلب  هدـش  لزاـن  هکمب  هک  تسا 
ربمغیپ نخـس  یئوس  ز  بّصعت ، ینادان و  یئوس  دناهدنام ز  نامیا  رفک و و  یهار  ودب  دنوش  رادربخ  ات  تسین  نارفاک  اب  زج  نخـس  هنوگنیا 

یناگدیرفآب دناهدش  راداو  ربمغیپ  نخـس  شریذپ  تقیقح و  تفایرد  يارب  سپ  نا  و ز  دنرب . نآ  دزم  دـنور  وس  رهب  نآرق و  تایآ  و  [ص ]
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نآب ارناشیا  یتسه  هک  هدـیرفآ  ار  یگرزب  هکنیا  اـب  رتش  هکنیا  یتردـق  هچ  دـنرگنب  دـنراد  مشچ  ولج  رد  هتـسویپ  دنتـسه و  گرزب  سب  هک 
مه دـناشنب و  ناشیگنـشت  دزیرب و  ناشرـس  رب  یبآ  يزور  اـت  دـنراد  نآـب  مشچ  هشیمه  هک  دـنلب  نامـسآ  هکنیا  اـی  تـسا و  هدوـمن  دـنویپ 
دوش اهنیا  رد  نیبکیراب  درگنب و  هکنآ  تسا ! هدـش  مهارف  یناوت  هچ  اب  هدـمآ و  اجک  زا  راومه  رواـنهپ  ياـهنیمز  نازوس و  هایـس  ياـههوک 

اب نخـس  يور  هروس  رخآ  رد  و  دـناسر . شنامیا  رفک و  يازـسب  اریـسک  ره  دـناوت  هک  یتردـق  تسا و  هدـش  رادومن  يدرخ  زا  هک  دـبایرد 
هدش میـسقت  راک  ام  شنیرفآ  رد  هک  شابم  نیگمغ  تسا  هدشن  رادومن  یناملـسم  دناهدیورگن و  وتب  مدرم  رگا  هک  تسا  هدش  ص ]  ] ربمغیپ

هحفص 558] تسا [ . هدش  ام  اب  ناشدزم  مدرم و  زا  شریذپ  وت  زا  دنپ  تسا :

رجف هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   89  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 30] تایآ 1  [: 89  ] رجفلا هروس  ]

اذِإ ِلیَّللا  َو  [ 3  ] ِرتَولا َو  ِعـفَّشلا  َو  [ 2  ] ٍرـشَع ٍلاَیل  َو  [ 1  ] ِرجَفلا َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
ِیف اُهلثِم  قَلُخی  َمل  ِیتَّلا  [ 7  ] ِدامِعلا ِتاذ  َمَرِإ  [ 6  ] ٍداِعب َکُّبَر  َلَعَف  َفیَک  ََرت  َمل  َأ  [ 5  ] ٍرجِح يِِذل  ٌمَسَق  َِکلذ  ِیف  لَه   91-1- نآرق [ - 4  ] ِرسَی
اَهِیف اوُرَثکَأَف  [ 11  ] ِدـالِبلا ِیف  اوَغَط  َنیِذَّلا  [ 10  ] ِداـتوَألا ِيذ  َنوَعِرف  َو   215-1- نآرق [ - 9  ] ِداولاـِب َرخَّصلا  اُوباـج  َنیِذَّلا  َدوُمَث  َو  [ 8  ] ِدالِبلا

َو ُهَمَرکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَتبا  اَم  اذِإ  ُناـسنِإلا  اَّمَأَـف   184-1- نآرق [ - 14  ] ِداـصرِملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  [ 13  ] ٍباذَـع َطوَـس  َکُّبَر  مِهیَلَع  َّبَصَف  [ 12  ] َداسَفلا
َنوُّضاََحت َو ال  [ 17  ] َمِیتَیلا َنُومِرُکت  َلب ال  ّـالَک  [ 16  ] ِنَناهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقزِر  ِهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَتبا  اَم  اذِإ  اـّمَأ  َو  [ 15  ] ِنَمَرکَأ یِّبَر  ُلوـُقَیَف  ُهَمَّعَن 

اکَد اکَد  ُضرَألا  ِتَّکُد  اذِإ  ّالَک  [ 20  ] امَج ابُح  َلاملا  َنوُّبُِحت  َو   335-1- نآرق [ - 19  ] اَمل ًالکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَأت  َو  [ 18  ] ِنیِکسِملا ِماعَط  یلَع 
ُتمَّدَـق ِینَتَیل  ای  ُلوُقَی  [ 23  ] يرکِّذلا َُهل  ّینَأ  َو  ُناسنِإلا  ُرَّکَذَـتَی  ٍذـِئَموَی  َمَّنَهَِجب  ٍذـِئَموَی  َءیِج  َو  [ 22  ] افَـص افَـص  ُکَلَملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  [ 21]

یلِإ یِعِجرا  [ 27  ] ُۀَِّنئَمطُملا ُسفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اـی  [ 26  ] ٌدَـحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  َو ال  [ 25  ] ٌدَحَأ َُهباذَع  ُبِّذَُعی  ٍذـِئَموَیَف ال   283-1- نآرق [ - 24  ] ِیتایَِحل
بوج زا  اُوباج » : » تاـغل ینعم   26-1- نآرق [ - 30  ] ِیتَّنَج ِیلُخدا  َو   207-1- نآرق [ - 29  ] يِدابِع ِیف  ِیلُخداَـف  [ 28  ] ًۀَّیِضرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر 

ناربنامرف ّصاخ  وا  شزرمآ  تسا و  ناگمه  يارب  شیزور  هک  ادخ  مانب  همجرت :  21-13- نآرق . - ندرک هراپ  ندیشک و  ینعمب  میج  حتفب 
ام يوسب  ناتتشگزاب  هک   ] تسا رذگ  هحفص 559 ] رد [  هک  بشب  قاط 4 و  تفجب و  هناگ 3 و  هد  نابش  حبص 2 و  يهدیپسب  دنگوس   1

ینادن رگم  دّـمحم  يا   6 تسا ] شیپ  رد  رگید  ناـهج  ار  یمدآ  دـنک  رواـب  اـت   ] دـنمدرخ يارب  دـنگوس  همهنیا  دـشاب  سب  هن  رگم   5 دوب ]
مه دوبن 9 و  اهرهشب  ياهدیرفآ  ناشدننامه  تشاد و  دوخ  ياه  هناخ - تخاس  يارب  هناوتسا  هک  مرا  داع 7  هورگ  اب  درک  هچ  تراگدرورپ 

اهرهشب هک  يرابرد 11  نادرم  هاپس و  اب  يراوتـسا  نآب  نوعرف  زین  10 و  دنزاسب ] نآ  زا  اهخاک  ات   ] دندیرب اههرد  اهگنـس ز  هک  دومث  هورگ 
تخیرب 14 هنایزات  مخز  وچ  ناشرـس  رب  يراتفرگ  رازآ و  وت  يادخ  سپ  ناوارف 13  یهابت  داسف و  دندرک 12 و  هزادنایب  متس  نامدرم  و 
15 هک ] تسا  هکنیا  وا  يوخ  هدیـشچ  هدینـش و  هک  اهیتخـس  هکنیا  اب   ] یمدآ یلو  يزیچ  دشابن  وا  هدیـشوپ ز  تسا و  نیمک  رد  وا  هّتبلا  هک 

يزور دنک و  راتفرگ  ار  وا  رگا  یلو  هتشاد 16  گرزب  ارم  ادخ  دیوگ : دوب  یـشوخ  زان و  رد  درادب و  شیمارگ  دیامزایب و  ار  وا  ادخ  نوچ 
هک نامرفان  ياـهبرع  امـش  نوچمه  دـنیب ] دوخ  راـک  يازـس  وا  هکلب   ] تسا نینچ  هن  یلو  درک 17  راوخ  ارم  يادـخ  دـیوگ : دـنک  مک  وا 

لام و يهتخابلد  تخس  دیروخیم 20 و  باسحیب  هدرم  هدنامزاب ز  لام  ناگراچیب 19 و  يریگتسدب  راداو  هن  دینکیمن 18 و  میتی  یسراو 
خزود دیآ 23 و  ناگتشرف  فص  اب  ّقح  نامرف  دوش 22 و  هتفوک  مه  رب  تخس  نیمز  هک  زور  نآب  نوچ  دننک  يراکدب  هچ  دیاهتساوخ 21 
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شاکیا دیوگ : هک  دهد 24  شدوس  هچ  هکنیا  دیآ و  دایب  هدرک  هچنآ  ار  یمدآ  دننیبب  ار  نآ  ناگمه  هک  دننک  شرادومن  دنـشک و  شیپ  هب 
دیآ زاوآ  و   ] دشابن يدنب  نانچ  ار  سک  دنیبن 26 و  رازآ  هنوگ  نآب  یسک  هک  تسا  زور  نآ  مدوب 25  یگدنز  هکنیا  يهشیدناب  شیپ  نیز 

ناگدنب نایمب  سپ  يدونـشخ 29  دوخ  دزم  وت ز  وت و  راک  وا ز  هک  درگ  زاب  دوخ  يادخ  يوسب  هدیمرآ 28  لد  مارآ و  ناور  يا   27 هک ]
یس و هنیدم  مدرم  دناهتسناد و  هیآ  یـس  هفوک  ياهیراق  ار  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخـس  وش . نورد  نم  تشهب  رد  شاب 30 و  نم 
تسا و هناگادج  یتیآ  اهیفوک  باسحب  يِدابِع » ِیف   » تسا هملک  هحفص 560 ] راهچ [  رد  فالتخا  هیآ و  هن  تسیب و  هرـصب  ياهیراق  ود و 
ار راهچ  هکنیا  زا  کیچیه  هک  هرصب  مدرم  باسحب  سپ  دناهتسناد  هیآ  رخآ  ار  َمَّنَهَِجب » «، » ُهَقزِر ِهیَلَع  «، » ُهَمَّعَن  » تاملک هنیدم  مدرم  باسحب 
-107- نآرق -105-93- نآرق -28-13- نآرق . - تسا هدـش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  يهمه  دوشیم و  هیآ  هن  تسیب و  دناهتـسنادن  هیآ  رخآ 

تحاس دراد  یهلا  راگدای  لد  رد  دراد و  یفاـص  یلد  هک  دـناد  یـسک  هّللا  مسب  رارـسالا : فشک  خـلا » ِهّللا - ِمِسب   » 142-128- نآرق -126
يرادـیب و نیع  دـنادرگ  دوـخ  نیقی  نیگن  شقن  مُکَعَم » َوُـه   » توـلخ دراد . شیوـخ  مشچ  شیپ  هّللا  رظن  دراد  كاـپ  تلفغ  ثوـل  زا  هنیس 
204-189- نآرق -16-1- نآرق . - دوبیم اهناجب  قشع  يهلغلغ  دسریم و  اهعمس  هب  فورح  يهنطنط  دیوگ  وا  مان  نوچ  ات  دوش . يرایشه 

ادخ هک  تسا  زور  همه  رجف  زا  دوصقم  - 1 تسا : فالتخا  تاملک  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  3 ِرتَولا » َو  ِعفَّشلا  َو  ٍرشَع  ٍلاَیل  َو  ِرجَفلا  َو  »
دوصقم رشع  لایل  -1-54 و  نآرق . - تسا حبص  مد  هدیپس  هب  دنگوس  تسا 3 - حبص  زامن  هب  مسق  دوصقم  تسا 2 - هدرک  دای  دنگوس  نآب 

« ٍرـشَِعب اهانمَمتَأ  َو   » تسا نآرق  رد  هکنانچ  هدش  هدوزفا  یـسوم  داعیم  رد  تسا  یبش  هد  نامه  هک  تسا  هّجحیذ  هام  لّوا  بش  هدب  دـنگوس 
ود عفش  تسا 2 - هفرع  زور  رتو  تسا و  نابرق  دیع  زور  عفـش  زا  دوصقم  و  تسا ، لاس  لّوا  هک  تسا  مّرحم  هام  لّوا  بش  هدب  دـنگوس  - 1
هک ینم  زا  نایجاح  چوک  زور  نیرخآ  ینعی  دـنمانیم  رخآ  رفن  زور  ّجـح  حالطـصا  رد  هک  تسا  مّوس  زور  رتو  تسا و  نابرق  زا  دـعب  زور 
زور ودب  درک و  باتش  هکنآ  ینعی  ِهیَلَع » َمثِإ  الَف  َرَّخََأت  نَم  َو  ِهیَلَع  َمثِإ  الَف  ِنیَموَی  ِیف  َلَّجَعَت  نَمَف   » هیآ نیاب  تسا  هدش  هداد  هزاجا  نآرق  رد 

هک دنمدرم  عفش  تسا 3 - هدرکن  هانگ  زین  دش  هناور  دعب  زور  دنام و  لابندب  هکنآ  تسا و  هدرکن  یهانگ  دش  هناور  نابرق  زور  زا  سپ  لّوا 
تسا عفش  يزیچ  ره  تسا  هتفگ  دهاجم  تسا 5 - برغم  زامن  رتو  تسا و  حبص  زامن  عفش  تسا 4 - اتکی  هک  تسا  دنوادخ  رتو  دنتفج و 
تسا رتو  هک  تسا  ادخ  سنا و  ّنج و  تیاده و  یهارمگ و  نیمز ، نامسآ و  زور ، بش و  تواقـش ، تداعـس و  لطاب  ّقح و  نوچ  جوز  و 

يهمهب مسق  دوصقم  سپ  قاط  ای  دـنتفج  ای  هک  دـنناگدیرفآ  درف  جوز و  اتکی 6 - و  هحفص 561 ]  ] 587-493- نآرق -163-140- نآرق -
قاط 8- تسا و  درف  یـضعب  تسا و  تفج  یـضعب  هک  تسا  يزورهنابـش  ياهزامن  دوصقم  دینیبیمن 7 - دینیبیم و  هک  تسا  ناگدـیرفآ 

تسا هدربن  مان  ار  یصوصخم  يهتسد  تسا و  هدرک  دای  یمسق  دنوادخ  میئوگب : هک  تسا  هکنیا  رتهب  و  تسا . زور  کی  زور و  ود  دوصقم 
دناهدناوخ و نآ  رـسک  واو و  حتفب  هک  تسا  تئارق  فالتخا  ِرتَولا »  » يهملک رد  و  دوشیم . دنگوس  لومـشم  دـناهتفگ  هک  اهنیا  يهمه  سپ 
هک رشع  لایل  نوچ  تسا  هّجح  يذ  لوا  زور  مدهدیپس  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  24-15- نآرق . - تسا اور  تسا و  روهشم  ود  ره 
زور هد  رخآ  هک  تسا  نابرق  زور  دادماب  يدیپس  مّرحم 3 - لّوا  مد  هدیپس  تسا 2 - هّجحیذ  لّوا  زور  بش و  هد  تسا  هدـمآ  نآ  لابند  رد 

تسا دادعا  يهّیلک  رتو  عفش و  زا  دوصقم  ملسم  وبا  يهتفگب  و  تسا . ناضمر  رخآ  بش  هد  رشع  یلایل  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  تسا و 
هدش لقن  مالّسلا  امهیلع - قداص  رقاب و  ماما  زا  و  تسا . هدرک  دای  نآب  دنگوس  مدرم  يارب  باسح  هرامـش و  شزرا  يهطـساوب  دنوادخ  هک 
رجف دـناهتفگ : یـضعب  حوـتفلا : وـبا  دـشاب . هّجحیذ  مهن  هک  تسا  هفرع  زور  رتو  تسا و  هّجحیذ  متـشه  هک  تسا  هـیورت  زور  عفـش  تـسا :

اهگنـس ياهراپ  زا  ینعی  ُراهنَألا » ُهنِم  ُرَّجَفَتَی  اـَمل  ِةَراـجِحلا  َنِم  َّنِإ  َو   » تسا نآرق  رد  نوچ  دـیآ  رد  نآ  زا  بآ  هک  تسا  یئاهگنـس  دوصقم 
بِرـضا  » هـیآ هـکنیا  بجوـمب  دروآیم  رد  بآ  لیئارـسا  ینب  يارب  یـسوم  هـک  تـسا  یگنـس  رجف  دـناهتفگ  زین  و  دوـشیم . ناور  اـهدور 

-1 دـناهتفگ : و  تسا . ناضمر  لّوا  يههد  رـشع  لایل  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  كاحـض  و  ًانیَع .» َةَرـشَع  اتَنثا  ُهنِم  تَرَجَفناَف  َرَجَحلا  َكاـصَِعب 
كرد تفه  رتو  تسا  تشهب  يهجرد  تشه  عفـش  تسا 2 - قاـط  هک  هبعک  تسا و  تفج  هک  تسا  هورم  افـص و  رتو  عفـش و  زا  دوصقم 

تیب رتو  تسا و  هنیدم  هکم و  دجسم  عفش  درادن 4 - بش  هک  تسا  تمایق  زور  رتو  تسا و  تفج  بش  اب  هک  تسا  زور  عفـش  مّنهج 3 -
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تسا 6- دارفا  ّجح  رتو  تسا  تفج  هرمع  اب  هک  تسا  نارق  ّجـح  عفـش  - 5 هحفص 562 ]  ] 385-315- نآرق -166-104- نآرق  - سدقملا
هدرک دای  ادـخ  هک  تسا  دـنگوس  اهنیا  يهمه  فشک : تسا . تبون  کی  هک  تسا  ّجـح  رتو  هزور  زامن و  نوچ  تسا  ررکم  تاداـبع  عفش 
یلایل زا  دوصقم  و  دراد . رتشیب  دـنگوس  اهنابز  يهمه  زا  هک  تسا  برع  تداع  ناـبزب و  نوچ  تسا  رایـسب  دـنگوس  رکذ  نآرق  رد  تسا و 
دشاب باتهم  ياهبش  رشع  یلایل  زا  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  هدبع : دنیوگ . یلایل  مه  اب  ار  زور  بش و  برع  نوچ  بش  اب  تسا  اهزور 
نوـچ و  تسا . هدـش  هدروآ  هرکن  ٍلاـَیل »  » يهملک هک  تسا  نیمه  يارب  مّود و  اـی  دـشاب  لّوا  تسا  نکمم  هک  يور  نآ  زا  تسین  نّیعم  هک 
تسا هدش  دای  اهبش  هنوگ  نآب  دنگوس  دراد  مدرم  مشچ  لد و  رد  صوصخم  هوکش  یکیرات  زا  سپ  ینـشور  هام و  ندیبات  بش و  یکیرات 
باتهم ياهبـش  مه  دربیم و  لد  زا  ار  یکیرات  هودـنا  دـنکیم و  راک  شبنجب و  راداو  ار  یمدآ  حبـص  شیادـیپ  نوچ  و  بش . هدـب  دـیق  اب 

هب راداو  بش  یکیرات  زین  برع و  ناوراک  يارب  مرگ و  ياوه  رد  صوصخب  تسا  ترفاسم  ینیـشن و  بش  بسانم  دنکیم و  داش  ار  رطاخ 
هکنیا مسق و  يهتـسیاش  تسا و  یمدآ  ياههغدـغد  شیاسآ  اهوزرآ و  شبنج  دـیما و  میب و  تابجوم  اـهنیا  يهمه  سپ  دـنکیم  شمارآ 

عفـش نوچ  يواطنط :  821-804- نآرق -193-184- نآرق «. - خـلا َکـِلذ - ِیف  لَـه   » تسا هدـش  هتفگ  اهدـنگوس  هکنیا  لابندـب  هک  تسا 
دوشیم و هتفرگ  باسح  ددع و  زا  هک  یضایر  مولع  لصاب  تسا  هراشا  هیآ  رد  هملک  ود  هکنیا  سپ  قاط  ینعمب  رتو  تسا و  تفج  ینعمب 
رتو و سپ  دوشیم  عورـش  کـی  زا  ددـع  نوـچ  موـلع و  رگید  هفـسلف و  تمکح و  يریگارف  يارب  تسا  یمدآ  یئاـنیب  ّتقد و  هاـگیاپ  نآ 
دوخ و وترپ  زا  دـنوادخ  نوچ  تسا و  اتکی  يهدـننیرفآ  دـحاو و  أدـبم  هب  ندیـسر  قیاـقح و  فشک  مولعب و  ندرب  یپ  هار  يهلزنمب  دـحاو 

هراشا هملک  ود  هکنیا  سپ  تسا  وا  زا  تادوجوم  ترثک  ددعت و  زاغآ  هک  لاّعف  لقع  مانب  دیرفآ  بّکرم  ریغ  هداس و  يرهوج  دوخ  یئاتکی 
تسا ددع  هحفـص 563 ] شیادیپ [  هشیر  رخآ و  لّوا و  کی  نوچ  ناگدیرفآ و  دّدعت و  شیادیپ  قح و  یگناگی  شنیرفآ و  ودـب  هب  تسا 

ءزجیب و دـنوادخ  درادـن  دـننام  درادـن و  ءزج  دـحاو  هک  هنوگ  نامهب  تسا و  داـجیا  ّتلع  ماـجنا و  زاـغآ و  دـنوادخ  هک  هنوگ  نیمه  هب 
ّتیهام هب  زیچ و  همه  هب  طیحم  ملاع و  زین  دـنوادخ  نآ  شیادـیپ  يهشیر  تسا و  دادـعا  يهمه  ریگارف  دـحاو  هکناـنچمه  تسا و  ریظنیب 

تسا نایجاح  یمهارف  بش  دوصقم   26-1- نآرق : - دناهتفگ یـضعب  دورب و  بش  هک  هاگنآ  ینعی  يربط :  4 ِرسَی » اذِإ  ِلیَّللا  َو  . » تسا ءایشا 
یـضعب و  دـنوریم . ینم  هب  اجنآ  زا  حبـص  دـننامیم و  اـجنآ  رد  هّجحیذ  مهد  بش  ینم و  تاـفرع و  ناـیم  تسا  ینیمزرـس  هک  هفلدزم  رد 

تسا و بش  رد  تکرح  ریس و  ینعم  هب  هک  تسا  يرـسی  يرـس  زا  نوچ  تسا  هملک  لعفلا  مال  هک  دناهدناوخ  رخآ  يای  اب  يرـسی »  » اهیراق
هناور نآ  رد  مدرم  هک  بش  هب  دنگوس  ینعی  دناهتفگ : ینعم  لها  حوتفلا : وبا  تایآ . رخآ  يدننامه  يارب  دناهدناوخ  ای  نودب  اهیراق  مومع 
نوچ بشب  دنگوس  ینعی  رخف : زامن . هب  هداتـسیا  درم  بش  رادهزور و  درم  زور  ینعی  مئاق  لیل  مئاص و  راهن  دننام  دنوریم  هار  دـنوشیم و 

َّنِإ  » ای مسق  باوج  و  تسا . بش  ندـش  یـضقنم  ندـش و  ّدر  ینعم  هب  لیّللا » يرـس   » نوچ ََربدَأ » ذِإ  ِلیَّللا  َو   » لثم دـسر  ناـیاپ  هب  درذـگب و 
- نآرق . - مینکیم رازآ  راتفرگ و  ار  نارفاک  هک  اهنیاب  دـنگوس  ینعی  تسا  هدـشن  هدروآ  هلمجب  فاّـشک  لوقب  اـی  تسا  ِداـصرِملِاَبل » َکَّبَر 
دـناهدوب و اـیوگ  هک  يروطب  دنتـسنادیم  همه  دوب و  روهـشم  رایـسب  دوـمث  داـع و  راـبخا  نوـچ  رخف : ََرت » َمل  َأ   » 200-169- نآرق -83-57

رگم هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلمج  نیاب  تهج  هکنیا  زا  دـندوب  رادربخ  نآ  زا  دوهی  دوب و  ناتـسبرع  کیدزن  رـصم  هب  مه  نوعرف  دـناهدید و 
تسا 2- اهنآ  يـالعا  ردـپ  ماـن  مرا  نوچ  تسا  مرا  دـالوا  زا  هک  داـع  ینعی  - 1 دوعـسلا : وبا   7 خـلا » َمَرِإ - ٍداِعب   » 15-1- نآرق ! - ياهدیدن
16-1- نآرق  - رد و  دناهدناوخ . زین  ءار  نوکس  اب  درکیم و  یگدنز  مرا  نیمزرس  رد  هک  يداع  ینعی  دشاب  ناشنیمزرـس  مان  تسا  نکمم 

دنلب ینعی  دمع » لجر  : » دنیوگیم هکنانچ  هناوتـسا  نوچمه  دنلب  يّدـق  الاب و  ياراد  ینعی  - 1 تسا : فالتخا  داـمع  ینعم  هحفص 564 ] ] 
دنلب 4- ياهنامتخاس  ياراد  - 3 دنتشاد . دوخ  ياهرداچ  يارب  اهریت  دندوب و  نیشنرداچ  نابایب و  رد  نوچ  ریت  رداچ و  ياراد  ینعی  الاب 2 -

یگدــنز اههناوتــسا  ياراد  مرا  نیمزرــس  رد  هـک  داـع  هورگ  اـب  ینعی  دوـشیم  لزنم  اـج و  ینعم  هـب  مرا  ینعم  نیاـب  اههناوتــسا و  ياراد 
. رادهناشن داع  دوشیم : نینچ  ینعم  دشاب  هناشن  ینعمب  َمَرِإ »  » تسا نکمم  نوچ  و  دناهدناوخ ، تاذ  يهملکب  َمَرِإ »  » يهفاضاب و  دندرکیم ،

فطع دشاب  هلیبق  مسا  رگا  تسا و  هدناوخ  ءار  هزمه و  حـتف  اب  يرـصب  نسح  ار  َمَرِإ »  » يهملک رخف :  256-247- نآرق -201-192- نآرق -
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نکاس داع  ینعی  تسا  هدـماین  هلمج  رد  نآ  فاضم  هک  تسا  هیلا  فاضم  دـشاب  هناشن  ینعمب  ای  نیمزرـس  مسا  رگا  داع و  يارب  تسا  ناـیب 
زا دوصقم  تسا و  مّود  لامتحا  رب  لیلد  هک  هدرک  تئارق  مرا » داع   » هدرک مراب  هفاـضا  ار  داـع  ریبز  نبإ  و  ملع . هناـشن و  ياراد  داـع  اـی  مرا 
ای نیرهّنلا  نیب  رد  وا  شیادیپ  هک  یماس  داژن  دـنیوگیم : يواطنط :  22-13- نآرق . - تسا هدوب  هرانم  ای  ربق  لکـشب  نامتخاس  اهنآ  يهناشن 

نوچ و  دناهدش . ادیپ  انیـس  قارع و  رـصم و  ماش و  ياهنابایب  رد  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  جنپ  ات  راهچ  دودـح  رد  تسا  هدوب  برعلا  ةریزج 
فارطا رگید  زاجح و  نمی و  رد  زین  دـنداد و  لیکـشت  یتموکح  لباب  رد  هکنانچ  دـنتفر  یئاجب  يهتـسد  ره  دـندش و  نیـشن  رهـش  یـضعب 

داع و سیدج و  مسط و  لثم  دنام  یقاب  ناشمان  خیرات  رد  هدئاب  مانب  دندش و  دوبان  جیردت  هب  ناشیـضعب  دـندش و  هدـنکارپ  برعلا  ةریزج 
ینامرفان لابندب  داع  هورگ  نوچ  دندش و  هناور  داع  نیمزرس  فرط  هب  دندوب  لباب  نکاس  ياهیماس  زا  هک  اهیناطحق  دناهتفگ : یضعب  دومث .
دنیوگیم دننکیم و  بوسنم  داعب  ار  یمیدـق  زیچ  ره  هک  تسا  مسر  ار  برع  و  دـنتفرگ . ار  اهنیا  ياج  اهنآ  دـندش  دوبان  دوه  ناشربمغیپ 

 ] ود زا  یکی  هک  اـجا  نیمزرـس  رد  تسا  یهوک  مرا  ّشج  تسا : هتفگ  مجعم  رد  توقاـی  تسا و  هدـنام  یقاـب  داـع  نارود  زا  ینعی  يداـع 
هدـید هدـنک  گنـس  رد  ياـهریوصت  اـجنآ  رد  تسا و  هدوب  مرا  داـع  هورگ  هاـگیاج  نآ  يهّلق  رد  تسا و  ّیط  يهلیبـق  هوـک  هحفص 565 ]

نآ ینعم  رد  هدیرفاین و  نآ  دننامب  ادـخ  ینعی  تسا  هدـناوخ  مولعم  تروصب  قلخی »  » ریبز نبإ  رخف :  8 ِدالِبلا » ِیف  اُهلثِم  قَلُخی  َمل  . » دوشیم
يرهش ناهج  رد  اهنآ  رهش  دننامب  تسا 2 - هدشن  هدیرفآ  یسک  ناشدننامب  یئاناوت  یگرزب و  رد  ینعی  - 1 37-1- نآرق : - تسا فالتخا 
یئاهنت هب  دادـش  درم و  دـیدش  دـندوب و  هاشداپ  ود  ره  هک  دادـش  دـیدش و  مانب  تشاد  رـسپ  ود  داع  هک  تسا  لـقن  و  تسا . هدـشن  تسرد 
تّدمب ندع  ياهنابایب  زا  یئارحـص  رد  مزاسب و  نآ  لثمب  نم  تفگ : دینـش  تشهب  فصو  نوچ  دـش و  هریچ  ناهاش  همه  رب  دـش و  هاشداپ 

زور هنابـش  کی  زونه  دش و  هناور  نآ  يوسب  شکلم  مدرم  اب  رهاوج و  هرقن و  الط و  زا  دوب  گرزب  يرهـش  هک  تخاس  ار  مرا  لاس  دصیس 
اههناوتـسا و دننامب  دـندرمب 3 - دوخ  ياـج  رد  یگمه  هک  دز  ناشرـس  رب  نامـسآ  زا  يزاوآ  دـنوادخ  دـسرب  اـج  نآـب  هک  دوـب  هدـنام  هار 

نمی توم و  رـضح  نایم  برعلا  ةریزج  بونج  رد  داع  يهلیبق  هاگیاج  لالظ  یف  تسا . هدشن  هدـیرفآ  اهرهـش  رد  اهنآ  ینامتخاس  ياههیاپ 
هلمج هـکنیا  زا  دوـصقم  رد  رخف :  10 ِداتوَألا » ِيذ  َنوَعِرف  َو  . » دناهتـشاد ياـج  ماـش  هنیدـم و  ناـیم  رجح  نیمزرـس  رد  دومث  و  تسا . هدوب 
ياپ رب  اهرداچ  ياهریت  دندیبوکیم و  نیمز  رب  اهخیم  دندمآیم  دورف  اجک  رهب  هک  دنتـشاد  رایـسب  رداچ  نوشق و  ینعی  تسا 1 - فالتخا 
خیم نوچ  تباث  روشک  کلم و  ياراد  ینعی  دنریمب 3 - ات  تسبیم  اهنآ  هب  درزآیم و  نآب  ار  مدرم  هک  تشاد  اهخیم  ینعی  دنتشادیم 2 -

30-1- نآرق : - تسا هتفگ  برع  رعاش  هکنانچ  دندوب  روشک  نوتس  حالطصاب  دندوب و  تکلمم  يارب  هناوتـسا  نوچ  هک  يروشک  نادرم  و 
يارب هلمج  هکنیا  يور  رهب  و  دناهتسشنیم . رامق  يزاب  يارب  اهنآ  ریز  رد  هک  تسا  هدوب  هناخ  رامق  ياههناوتسا  داتوا  تسا : هتفگ  هداتق  - 4

نوچ يربط :  13 ٍباذَـع » َطوَس  اـت - َّبَصَف - [ » هحفـص 566 دـشن [ . يدـنوادخ  رازآ  ریگولج  هک  تسا  اـهنآ  یئاـناوت  نیرترب  رب  یهاـگآ 
دندادیم ربخ  یسک  رازآ  یتخس  زا  هاگره  دنتسنادیم  رازآ  نیرتتخس  ار  ندز  هنایزات  تسا  اهنآ  اب  تایآ  هکنیا  نخـس  يور  هک  یمدرم 

ّبص  » دنتفگیم تخس و  رازآ  باذع و  هنوگ  ره  يارب  دش  لثم  لامعتسا  ترثک  زا  هلمج  هکنیا  و  طایّسلاب » یّتح  نالف  برـض   » دنتفگیم
-10-1- نآرق . - تسا هدیمان  باذع  طوس  دنوادخ  دندش  راتفرگ  نآب  مدرم  نآ  هک  رازآ  نآ  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  و  باذـع .» طوس  هیلع 

رازآ دننامب  باذـع  ياهراپ  ینعی  تسا 2 - هداد  رارق  باذـع  تسا  هدز  نارفاکب  دـنوادخ  هک  هناـیزات  نآ  ینعی  - 1 عمجم :  36-22- نآرق
ات دوشیم  دراو  یپ  رد  یپ  هک  هنایزات  ياهتبرـض  نتخیرب  ار  شباذع  تسا  هدرک  هیبشت  دـنوادخ  دیـسر 3 - اهنآب  دننادیم  همه  هک  هنایزات 

دشاب یباذع  زور  ره  ینعی  تسا : هتفگ  يّدس  تسا 2 - صوصخم  باذع  روج  کی  باذع  طوس  - 1 تفگ : هداتق  حوتفلا : وبا  دنک . دوبان 
. تسا هدش  هدروآ  نآ  دوخ  ياجب  راک  رازبا  هک  ۀمعّنلا  دی  ةردقلا و  دی  لثم  تسا  هراعتسا  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  تسرد  و  رگید . زور  ریغ 

هنایزات نوچمه  دـش  دـنهاوخ  راتفرگ  رگید  ناهجب  هچنآ  ربارب  رد  دیـسر  اهنآب  هک  رازآ  نآ  هک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  َطوَس »  » يهملک رخف :
ار مدرم  نآ  دراد و  ناوارف  ياههنایزات  ادخ  تفگیم : دناوخیم  هیآ  هکنیا  نوچ  يرصب  نسح  و  تخس . ياههجنکـش  رگد  ربارب  رد  تسا 

مدرم رگا  ینعی  ٍۀَّباَد » نِم  اـهیَلَع  َكََرت  اـم  مِهِملُِظب  َساـّنلا  ُهّللا  ُذِـخاُؤی  َول   » تسا رگد  تیآ  رد  دـنیوگب  رگا  و  درک . راـتفرگ  اـهنآ  زا  یکیب 
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باذـع يهنایزاتب  ار  اهنآ  دـیوگیم  هک  هیآ  هکنیا  اب  سپ  دـنامیمن  هدـنز  نیمز  رب  ياهدـنبنج  دنـشاب  یگدـنز  رد  دوخ  ياهمتـس  لوئـسم 
. رصتخم تسا و  همّدقم  اهیراتفرگ  هکنیا  و  تسا ، رگید  ناهج  رد  ازس  لصا  هک  تسا  هکنیا  باوج  دوشیم ! راگزاس  هنوگچ  درک  راتفرگ 

هحفص  ] 32-1- نآرق  - تسا هیآ  لّوا  مسق  باوج  هلمج  هکنیا  حوتفلا : وـبا   14 ِداصرِملِاَبل » َکَّبَر  َّنِإ   » 419-343- نآرق -20-13- نآرق -
ناگدیرفآ رذگ  ینعی  دونشیم 2 - دنیبیم و  امـش  راتفگ  راک و  همه  هک  تسا  يروجب  دنوادخ  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  و  [ 567

جاب نیرومأم  هک  تسا  یگدیـسر  ياج  دـصرم  داصرم و  تسین و  راـنک  رب  وا  یگدیـسر  وا و  تردـق  زا  یـسک  تسا 3 - قح  هاگـشیپ  هب 
دنامب خـساپب  رگا  دنـسرپب و  وا  زا  دـنرادب و  ار  یمدآ  هاگتـسیا  تفه  رد  تفگ : ساـّبع  هّللا  دـبع  دـنریگب . ناوراـک  زا  جاـب  اـت  دنتـسیایم 

هک دنسرپ  وا  زامن  زا  مّود 2 - هاگتـسیا  ات  دوش  اهر  تفگ  تسرد  خساپ  رگا  هک  دـنوادخ  یگناگی  هب  یهاوگ  - 1 دوش : خزودب  نوگنرس 
هدرک مدرمب  متس  هچنآ  زا  هرمع 7 - ّجح 6 - زا  هزور 5 - زا  دنسرپ 4 - وا  تاکز  زا  دوش 3 - نوگنرس  هن  رگ  دور و  مّوسب  دوب  تسرد  رگا 
یبرع زا  رخف : تسین . هراچ  نآ  زا  ار  یسک  هک  ّقح  ياهروتسد  ادخ و  نامرف  يراوتـسا  زا  تسا  هیانک  اهنیا  هک  تسا  هکنیا  تسرد  لوق  و 

ولج تیآ  يهلاـبند  هیآ  هکنیا  رخف :  15 ُناسنِإلا » اَّمَأَف   » 17-1- نآرق «. - ِداصرِملِاَبل : » تفگ تسا ! اجک  وت  يادـخ  کبر »! هکنیا   » دندیـسرپ
ایند زج  یمدآ  یلو  دـهاوخیمن  يزیچ  ترخآ  يارب  شــشوک  زج  سپ  تـسا  مدرم  بظاوـم  ترخآ  يارب  ادــخ  تـسا  هـتفگ  هـک  تـسا 

فیـصوت نینچ  ار  نایمدآ  رگید  تیآ  رد  هکنانچ  وا . يوس  زا  يراوخ  ار  نآ  يراتفرگ  دـناد و  ادـخ  تمارک  ار  ایند  تمعن  نوچ  دـهاوخن 
ۀّیما ای  تسا و  هعیبر  نب  ۀـبتع  ناـسنا  زا  دوصقم  فشک :  384-339- نآرق -22-1- نآرق «. - اینُّدـلا ِةایَحلا  َنِم  ًارِهاظ  َنوُمَلعَی  : » تسا هدرک 

: دیوگیم یتسردنت  نت و  ياههراپ  یتمالس  رکـش  ياجب  دوش  مک  شیزور  نوچ  ینعی  يربط :  16 ِنَناهَأ » یِّبَر  . » تسا یحمجلا  فلخ  نب 
وا و يراوخ  هن  تسوا  شیامزآ  هکنیا  هک  دـباییمن  رد  یمدآ  هنوگنیا  نایبلا : حور   20-1- نآرق . - دوزفین ماهیامرسب  هک  درک  مراوخ  ادخ 

هار یگنت  رقف و  یهاـگ  هکلب  هناـها »  » تسا هدـشن  هتفگ  دـننک و  مـک  ار  وا  يزور  ینعی  ُهَـقزِر » ِهـیَلَع  َرَدَـقَف   » تـسا هدـش  هـتفگ  يورنیا  زا 
دوشیم راید  نآ  راپسهر  يرابکبـس  اب  تسا  مولعم  هک  رگید  ناهج  هحفص 568 ]  ] 147-119- نآرق  - رد تسا  يراوگرزب  یتخبشوخ و 
دنگنجب مدرم  اب  ات  درادن  يدوس  نوچ  دنرگنیم  واب  مارتحا  مشچب  راظنا  رد  دوب و  دهاوخن  وا  اب  مدرم  دـسح  ینمـشد و  ناهج  هکنیا  رد  و 

هک تسا  لقن  ربمغیپ  زا  تشاد و  دهاوخ  ادخ  اب  لد  يور  دوب و  دهاوخ  رتشیب  ّقحب  وا  هّجوت  و  دـنزرو . دـسح  واب  ای  دـنوش  نمـشد  وا  اب  و 
هکنا دوش ز  معطم  هیاد و  شرقف  نیع   || دوش  مغ  رد  نوچ  رقف  زا  یئیفوص  هتفگ : يونثم  رکـش .» فصن  ربـص و  فـصن  نافـصن  ناـمیالا  »

َلب اّلَک   » وا يوس  دیان  قلخ  ّقح و  محر   || ولع  زا  وا  دنکشب  اهرـس  هکنآ  تسا  هتـسکشا  زجاع  مسق  محر ،  || تسا  هتـسر  هراکم  زا  ّتنج 
تسا ینامرفان  يربنامرفب و  هکلب  دشاب  هیامرـس  يدایز  مک و  هب  تناها  مارکا و  هک  تسا  نینچ  هن  ینعی  - 1 فشک :  17 خلا » َنُومِرُکت - ال 

ياهلعف رگید  و  َنُومِرُکت » ال   » و تسا . مزال  شیاتس  یشوخان  یشوخ و  رد  هکلب  دشاب  اهنت  تمعن  رب  شیاتس  هک  تسا  هتسیاش  هن  ینعی  - 2
میتی نوعظم  نبإ  ۀـمادق  تسا : هتفگ  لتاقم  و  بیاغ . يهغیـصب  ءای  اب  باطخ و  تروصب  ءات  اب  تسا  هدـش  تئارق  ود  نّوبحت  اـت  نآ  زا  دـعب 

293-277- نآرق -27-1- نآرق . - تسا وا  اـب  نخـس  هکنیا  تشاد  هرهب  یب - شاهیامرـس  زا  ار  وا  وا  فلخ و  نب  ۀـّیما  یتسرپرـس  رد  دوب و 
دوخ دـندادیمن و  نز  هچب و  هب  ثرا  هک  تسا  برع  شور  شنزرـس  لّوا - تسا : هدـش  ینعم  نیدـنچ  عمجم :  19 خلا » باّرتلا - نولکأت  »

دوخ و لام  مّوس - دیرادن . نآ  مارح  لالح و  هب  رظن  دیروخیم و  دیروآ  تسدب  اجک  ره  زا  ینعی  تسا : هتفگ  دیز  نبإ  مّود - دندروخیم 
يازس باسحب و  دمآ  ادخ  نامرف  - 1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هلمج  هکنیا  رخف :  22 َکُّبَر » َءاج  َو  . » دـیروخیم اجکی  یگرابکی و  يرگید 
يارب ّقح  دنامیمن و  یّکـش  تمایقب  نوچ  دمآ  ّقح  يرادومن  روهظ و  دمآ 4 - دنوادخ  هوکش  اب  تایآ  دمآ 3 - يدنوادخ  رهق  مدرم 2 -

ار وت  هکنآ  دـشاب : نینچ  هیآ  ینعم  دـشاب و  ربـمغیپ  ّیبرم  هکئـالم و  نیرتـگرزب  هک  تسا  ّیبرم  ّبر  زا  دوـصقم  دوشیم 5 - رادوـمن  همه 
سفن تفگ  دیز  نبإ  - 1 حوتفلا : وبا   27 خلا » ُۀَِّنئَمطُملا - ُسفَّنلا  . » دیآیم هحفص 569 ]  ] 19-1- نآرق  - هکئالم فوفص  اب  دنکیم  تیبرت 

زا دشاب  مارآ  شلد  هکنآ  ینعی  - 2 26-1- نآرق . - تسا هدشن  بکترم  یتیـصعم  تسا و  هدرکن  كرت  یبجاو  هک  تسا  سک  نآ  نئمطم 
یضار - 4 دشاب . مارآ  يراتفرگ  خزود و  سرت  زا  شلد  دنهد  شتـسار  تسدـب  شلمع  يهمان  هک  سک  نآ  نید 3 - رد  یلد  ود  کـش و 
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مانب درذگن 6 - شلد  رد  ینیب  يادـخ  زج  یئامندوخ و  هک  صلخم  ناور  ینعی  دوشن 5 - باتیب  دیآ  شرـس  رب  هچنآ  دشاب و  ّقح  نامرفب 
لد مارآ  هداد  ادخ  يزورب  دراد و  ادخب  لّکوت  هکنآ  - 7 ُبُولُقلا » ُِّنئَمطَت  ِهّللا  ِرکِِذب  الَأ   » تسا تیآ  هکنیا  رد  هکنانچ  دشاب  لد  مارآ  ادـخ 
هک یناور  يا  ینعی  لّوا  لوقب  ِکِّبَر » یلِإ   » زا دوصقم  زیخاتـسر و  زورب  ای  تسا  گرم  ماگنه  هب  نخـس  هکنیا  هک  تسا  فـالتخا  و  تسا .

نامدرم هب  تمایق  رد  نخـس  هکنیا  هک  مّود  لوقب  و  ترخآب . ندیـسر  يارب  ورب  يادخ  هاگردب  نک و  اهر  ار  اجنآ  نونکا  یتسه  مارآ  ایندب 
دزم و يوسب  درگ  رب  ینعی  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح  يدرک . اـهر  ار  نآ  گرم  ماـگنه  هک  دوـخ  نتب  درگرب  مارآ  ناور  يا  ینعی  دـنیوگ 
-406- نآرق -249-204- نآرق «. - يدبع یلخداف   » دـناوخ نینچ  ار  تیآ 29  وا  هک  تسا  لقن  ساـّبع  نبإ  زا  و  يدـنوادخ . تشادـگرزب 

نآ هاگ  زونه  یِعِجرا »  » هک دوریم  اضاقت  هکنیا  يرظن  ره  اب  دیآیم و  سدق  توکلم  يوس  زا  رظن  تصش  دصیس و  رارسالا : فشک   422
يرس وت  يهتشر  زک   || ورم  يآ و  زاب  هتفرگ  اوه  زاب  يا  یشاب ! ار  ام  هک  دماین  تقو   113-103- نآرق ! - يزاسب ام  اب  یئآ و  زاب  هک  دماین 

ام هاگرد  رب  یـسرن  امب  هک  یئاین  سفن  هار  زا  دوش و  ورف  لحوب  تمدـق  هک  یئاین  ایند  هار  زا  یئآ  نوچ  هک  راهنیز  تسا و  نم  تشگنا  رد 
اّما تسین  مدق  رد  مدق  تفگ : تسا ! نوچ  ّقح  هار  هک  دندیـسرپ  ار  یگرزب  تسین . راب  تسین و  هار  ار ، رگید  زیچ  چیه  زین  تسار  اب  ار  لد 

هر نا  دندولاپب و ز  ناقیدص  نوخ  هحفص 570 ] یئآ [ : هاگشیپ  هب  ات  ور  لدب  یـسر  هاگردب  ات  ور  ناجب  ناج ، رد  ناج  تسا و  لد  رد  لد 
دنناوخ و زاب  ار  هتـشاد  زاب  غرم  هکنیا  دننکـشب و  سفق  هکنیا  هک  ازور  اشوخ  تسین  راب  ار  مدق  کی  هر  نیرد  نتفر  ناجب  زج   || دـنتخاس 
دیامنب و لامج  يهرهچ  کلم  رهوج  دوش و  نوریب  ّتیمدآ ، تروص  رد  هدیشوپ  ناطیـش  دنرادرب . نابّرقم  هار  زا  نایکاخ  نیئآ  مسر  هکنیا 
بابسا و ندرک  ادیپ  يوسب  وا  يهلقاع  يهّوق  هشیدنا و  يورین  هک  دوشیم  هّنئمطم  یمدآ  سفن  هاگنآ  - 1 رخف : دوش . ادج  تسود  زا  نمشد 

تسا هداد  صیخشت  هک  لّوا  ببس  نآ  بجوم  ببس و  ندرک  ادیپ  يوسب  دبایب  ار  يدوجوم  ره  شیادیپ  ببس  نوچ  هک  دور  الاب  تابّبـسم 
عجرم نیرخآ  تسا و  اههدیدپ  يهمه  ّتلع  هکنآ  بابسالا و  ّببسم  هب  دسرب  ات  دنک  لابند  هنوگنیمه  هب  ار  يدوجوم  ره  ببس  دور و  الاب 
تسا هکنیا  و  دریگ ، مارآ  دتـسیا و  زاب  ببـس  ندرک  ادیپ  رد  شـشوک  زا  دنامب و  دوخ  ياج  رد  درخ  دسرب  نآب  نوچ  هک  تسا  اهیدنمزاین 

ياهیدنمزاین نوچ  زین  و  دریگ 2 - مارآ  دـنیب و  وا  لالج  دـناسرب و  ّقحب  ار  نآ  ات  دریگن  مارآ  درگنب  ار  ینکمم  ره  هک  هّنئمطم  سفن  ینعم 
ّقح بلاط  هک  هاگنآ  رگم  دریگن  مارآ  زگره  دـهاوخیم و  ار  نآ  زا  رتـالاب  دـبایب  هچنآ  دزاـسیمن و  زیچ  چـیه  هب  تسا و  ناـیاپیب  یمدآ 

تسا و ّقح  هکنیا  يارب  دشاب  ّقح  تفرعم  یمدآ  يهتساوخ  رگا  سپ  دنسر  واب  تبقاع  دنیوجب  هچ  ره  تسا و  وا  یعقاو  تیاهنیب  هک  دوش 
دونـش و دنیب و  دبایرد و  هچنآ  هک  دوش  هّنئمطم  سفن  ياراد  سک  نینچ  سپ  رادیاپان  تسا و  رذگ  دوز  هک  رگید  ضرغ  يارب  هن  راوتـسا 
دوش و یهتنم  اج  نآب  وا  تیاهنیب  ياـهوزرآ  هک  دـشاب  ّقح  هب  وا  سنا  یگراـبکی  دـشاب و  ّقح  يوسب  ّقح و  يوس  زا  ّقح و  يارب  دـیوگ 
-1 تسا : رگید  تئارق  دـنچ  هروس  هکنیا  رد  عـمجم :  1292-1268- نآرق «. - خـلا ُسفَّنلا - اَُهتَّیَأ  ای   » دونـشب گرم  ماگنه  هب  دـبای و  نایاپ 
- نآرق -153-142- نآرق « - ُِقثُوی ُبِّذَُعی و   » تاملک دّرجم 2 - تروصب  فلا  نودـب  زین  باطخ  بیاغ و  تروص  هب  ءات  ءای و  اـب  نوّضحی 
اب ِنَناهَأ » ِنَمَرکَأ و   » تاـملک - 3 دـناهدناوخ . زین  لوهجم  تروصب  حـتف  اب  مولعم و  تروصب  ءات  لاذ و  رـسک  اب  هحفص 571 ]  ] 165-156

ندـنایامن ّقح  يوسب  عوجر  زا  دوصقم  هدـبع :  28 ِکِّبَر » یلِإ  یِعِجرا   » 31-21- نآرق -18-7- نآرق . - دـناهدناوخ ای  نودـب  رخآ و  يای 
26-1- نآرق . - بوخ ای  دشاب  دب  تسین  رود  ادـخ  زا  دـشاب  هک  یئاج  ره  رد  یـسفن  ره  هن  رگ  تسا و  يدـنوادخ  تشادـگرزب  تمارک و 

نامگ زا  يریگولج  هدنونش و  ندرک  رواب  يارب  مدرم  ياهدنگوس  دننامب  دیاش  تسا  دنگوس  همه  هک  هروس  لّوا  تیآ  راهچ  - 1 ام : نخس 
شوگ مشچ و  ولج  رد  هچنآ  زا  رترب  ياههشیدنا  يانخارف  رد  نآ  نداد  شدرگ  دـشاب و  هدنونـش  لایخ  يهعـسوت  يارب  هکلب  دـشابن  غورد 

دنیب و مشچب  ار  هدش  دای  رظانم  نآ  هاگ  ره  هک  دینشن  لدب  اهیندینش  رگید  زا  شیب  دشاب و  اهلد  يوسب  رتهب  یهار  نخس  يارب  ات  دراد  دوخ 
نخس زاغآ  رد  دنگوس  نوچ  و  درآ . دورف  میلـست  رـس  دوش و  بوذجم  دیآ و  شمـشچ  ولج  رد  تایآ  هکنیا  رایتخایب  دنک  نآ  يهشیدنا 
هکنیا يارب  دیاش  دنگوس  تروصب  رظانم  هکنیا  ندروآ  دایب  دهدیم  نآب  ّصاخ  یئاریگ  یئاویـش و  دـیازفایم و  نآ  تغالب  رب  برع  مسرب 
مـسر هب  هک  تسا  هدینـش  ینخـس  نوچ  دریگ  ارف  ار  نآ  هاوخان  هاوخ و  دوش و  زاب  شوگ  ار  هدنونـش  يراـق  زاوآ  ندـش  دـنلب  اـب  هک  دـشاب 
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دـشابن صوصخم  زور  دوصقم  دیاش  ِرجَفلا » َو   » يهلمج - 2 تسا . هدش  زاغآ  صوصخم  يراوتـسا  یتخـس و  اب  هدنزرا  رهام و  ناگدنیوگ 
زا هک  دنکیم  شاهدوسآ  لد  دـهدیم و  يزوریپ  دـیون  واب  دراد و  ّصاخ  یئافـص  ینابایب  برع  مشچ  ولج  رد  هک  دـشاب  مد  هدـیپس  ره  هکلب 
هام هک  دشاب  اهبـش  نآ  دوصقم  هدـبع  يهتفگب  دـیاش  ٍرـشَع » ٍلاَیل   » و - 3 25-13- نآرق . - دـش اهر  نمـشد  دد و  هاگنیمک  بش و  یکیراـت 
ایوگ دراد و  وا  يارب  صوصخم  شزرا  رتهدامآ و  وا  ناوراک  یئاـمیپهار  برع و  ینیـشن  بش  يارب  تسا و  رتنـشور  تسا و  ناـیامن  رتشیب 
تفج قاط و  دوصقم  دیاش  رتو » عفش و   » تاملک - 4 22-7- نآرق . - دشاب اهبش  رگد  زا  شیب  مهدجه  ات  متـشه  بش  هد  رد  يرترب  هکنیا 

میربخیب نآ  زا  ام  تسا و  هدوب  دنگوس  يهتسیاش  هک  تسا  هتـشاد  هدنزرا  ّصاخ و  ینعم  زور  نآ  هحفص 572 ] بارعا [  رظن  رد  دشاب و 
رتهب هروس  هکنیا  تایآب  دـیآ و  شوخ  نآ  یگزات  ار  ناشیا  ات  تسا  هدوب  مدرم  نآ  يهقیلـس  اب  راگزاس  هقباسیب و  هزات و  يدـنگوس  اـی  و 
سپ دوب  واب  ّصتخم  هقیلس  قوذ و  نیرترب  تشاد و  فیطل  ساّسح و  یعبط  هک  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  تسا  هدوب  راگزاس  هّتبلا  دنهد و  شوگ 
بـش هک  تسا  حوتفلا  وبا  يهتفگ  ناـمه  دوـصقم  دـیاش  خـلا » ِلـیَّللا - َو   » مراـهچ تیآ  - 5 دوــمرف . تـئارق  تـفرگ و  ارف  ار  نآ  یحو  زا 

یگتسباو نیمه  دیاش  و  دنگوس . يهتسیاش  وا و  يارب  هدنزرا  رایـسب  تسا و  برع  یگـشیمه  راک  هک  دشاب  بش  رد  ترفاسم  ناگدنور و 
درخ ار  یسک  رگا  تسا : هدش  هتفگ  شـسرپ  تروصب  خلا » َِکلذ - ِیف  لَه   » مجنپ تیآ  رد  هک  تسا  تاقوا  نیاب  نانیـشن  نابایب - یگدنز 
دیاش ولجب  تیآ  هکنیا  یگتـسباو  خـلا » ُناسنِإلا - اَّمَأَف   » تیآ 15 - 6 307-290- نآرق -30-17- نآرق . - دشاب سب  دـنگوس  همهنیا  دـشاب 

راتفردب مدرم  تشذگرـس  تقیقح  هکنیا  یتسرد  يارب  تسا و  هدـش  ّقحب  هّجوتم  ناهذا  دـنگوس  اب  نخـس  زاغآ  رد  نوچ  هک  دـشاب  هکنیا 
زا دروخن و  یگدنز  ياهیـشوخ  لوگ  دیآ و  دوخب  هک  یمدآ  يارب  نکمم  ياهيراتفرگ  زا  دـشاب  هنومن  ات  هدـمآ  نایمب  دومث  داع و  نوچ 

هکنیا هب  ار  یمدآ  دنوادخ  هک  قیاقح  هکنیا  ندرک  نشور  لابند  هب  و  دریگن . شیپ  ناشیا  شور  يوخ و  دریگدـنپ و  مدرم  نآ  تشذـگرس 
شجنس و هن  تسا  ساسحا  هار  زا  شدوخ  يارب  شراک  تواضق و  هک  تسا  هدرک  یفّرعم  ار  وا  سنج  هیآ  نیاب  دیدینش  هک  درادیم  هنوگ 

یـشوخ دـشاب  هاگ  هک  هکنیا  هب  دوخ  يراوخ  ار  يراداـن  دـنادیم و  ّقح  هاگـشیپ  هب  دوخ  شزرا  ار  يرادهیامرـس  یـشوخ و  نوچ  و  درخ ،
نوچ دـشاب ! هچ  ُهُّبَر » ُهالَتبا   » ینعم اـیآ  - 7 33-13- نآرق . - تسا وا  راـک  یتشز  يراتفردـب و  ربارب  رد  یتخـس  تسا و  وا  شیاـمزآ  يارب 

شیامزآ سپ   35-15- نآرق . - دـشاب يزیچ  یناهن  ّتیـصاخ  يرادومن  يارب  شیامزآ  هک  تسا  ناحتما  رایتخا و  هنتف  الب و  روهـشم  ینعم 
ای اههتـساوخ و  یمهارف  یتسردـنت و  ماقم و  لام و  ربارب  رد  هک  یـشوخ  یتخـس و  رد  وا  یگداتـسیا  یئاناوت و  ندرک  رادومن  ینعی  ناـسنا 

هدومزآ دوب  ابیکش  راکوکن و  نتورف و  ورهنایم و  رگا  دش ! دهاوخ  رادومن  هنوگچ  یگراچیب  يرامیب و  يرادان و  و  هحفص 573 ] يراوخ [ 
تسا و هرهبیب  هتفای و  تسکش  دوب  ابیکشان  رازآ و  مدرم  هاوخدوخ و  راک و  فارـسا  رگا  دوب و  دهاوخ  بوخ  وا  ناحتما  يهجیتن  تسا و 
. دننک يرود  وا  زا  ای  دنروآ و  شهارب  دنسانشب و  ار  وا  زین  نارگید  دوب و  دیاب  دوخ  حالصا  يهشیدناب  تسا و  ناوتان  هک  دباییم  رد  دوخ 
هب هراشا  ات 20  زا 15  تایآ  دـیاش  نارگید و  دوخ و  يارب  راوتـسا  دـشاب و  هتـسیاش  ات  یگدـیزرو  تسا و  شیاـمزآ  یمدآ  یگدـنز  سپ 

ندرک هدیزرو  هکلب  تسا  هتشاد  راوخ  ای  هدیزگرب و  ار  یسک  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  هن  یگدنز  رد  یشوخان  یـشوخ و  هک  دشاب  نیمه 
لابندب رخآ  ات  تیآ 27  - 8 مدرم . دوخ و  يارب  تسا  وا  يدـب  شنکاو  هلابند و  ای  تسا و  یعامتجا  یـسفن و  یتخبـشوخ  اـب  تسیز  يارب 

یتسپ و ربارب  رد  هک  تسا  هدش  دزـشوگ  هدومزآ  مدرم  راک  نایاپ  تایآ  نیاب  هدمآ  نایم  هب  یمدآ  یگدومزآ  زا  نخـس  هک  هتـشذگ  تایآ 
يهفیظو زا  تشاد و  هاگن  دوخ  شمارآ  دمآ  شیپ  هثداح و  ره  اب  درک و  رادومن  راوتـسا  بوخ و  ار  دوخ  ّتیـصخش  هکنآ  یگدنز  يدنلب 

هداد ماجنا  هدوب  ّقح  روتـسد  هچنآ  هک  دوب  دوخ  يهنازور  راک  زا  لدمارآ  نتفخ  ماگنه  بشب  درکن و  یهاتوک  دوخ  یعامتجا  یـصخش و 
تسا هّنئمطم  سفن  ياراد  دراد و  مارآ  یناور  یگشیمه  نتفخ  گرم و  ماگنه  هب  هک  تسا  سک  نینچ  تسا  هدناجنرن  دوخ  ار ز  یـسک  و 

. تسا شیوخ  دنوادخ  دوخ و  يدونشخ  اب  ّقح  يوسب  تشگزاب  رد  هک 

دلب هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   90  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 20] تایآ 1  [: 90  ] دلبلا هروس  ]

ام َو  ٍِدلاو  َو  [ 2  ] ِدَلَبلا اَذـِهب  ٌّلِح  َتنَأ  َو  [ 1  ] ِدَلَبلا اَذـِهب  ُمِسقُأ  -1-37 ال  نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
َمل نَأ  ُبَسحَی  َأ  [ 6  ] ًادَُبل ًالام  ُتکَلهَأ  ُلوُقَی  [ 5  ] ٌدَحَأ ِهیَلَع  َرِدقَی  َنل  نَأ  ُبَسحَی  َأ   137-1- نآرق [ - 4  ] ٍدَبَک ِیف  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  [ 3  ] ََدلَو

اَم َكاردَأ  ام  َو  [ 11  ] َۀَبَقَعلا َمَحَتقا  الَف  [ 10  ] ِنیَدجَّنلا ُهانیَدَه  َو   192-1- نآرق [ - 9  ] ِنیَتَفَش َو  ًاناِسل  َو  [ 8  ] ِنیَنیَع َُهل  لَعَجن  َمل  َأ  [ 7  ] ٌدَحَأ ُهَرَی 
َنِم َناک  َُّمث  [ 16  ] ٍَۀبَرتَم اذ  ًانیِکسِم  َوأ  [ 15  ] ٍَۀبَرقَم اذ  ًامِیتَی   163-1- نآرق [ - 14  ] ٍۀَبَغـسَم ِيذ  ٍموَی  ِیف  ٌماعطِإ  َوأ  [ 13  ] ٍۀَبَقَر ُّکَف  [ 12  ] ُۀَبَقَعلا

[19  ] ِۀَمَأشَملا ُباحـصَأ  مُه  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  [ 18  ] ِۀَنَمیَملا ُباحصَأ  َِکئلوُأ  [ 17  ] ِۀَـمَحرَملِاب اوَصاَوت  َو  ِربَّصلِاب  اوَصاَوت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
مه رب  دبل  مکـش . یگرزب  یتخـس ، يراوشد ، ٍدَبَک » : » تاغل ینعم  هحفص 574 ]  ] 29-1- نآرق [ - 20  ] ٌةَدَـصُؤم ٌران  مِهیَلَع   250-1- نآرق -
زا ٌةَدَصُؤم » . » یگنسرگ ٍۀَبَغـسَم »  » 21-13- نآرق . - هیامرـس يدایز  زا  تسا  هیانک  دـبل  لام  هدرـشف و  مه  رب  مشپ  دـننام  هتـشابنا  هدـیچیپ و 

: همجرت  33-22- نآرق -12-1- نآرق . - ندرک تماقا  ندنام و  یئاج  رد  يرادیاپ ، ینعم  هب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتفب  دـصو  دّرجم  ردـصم 
تسا هدوبن  نارگید  دننامب  نآ  رد  تراتفر  تسا و  وت  هاگداز  هک  هّکم 2  رهش  نیاب  تسا  دنگوس  ياج  هن  نابرهم 1  هدنشخب و  يادخ  مانب 

درادن 6 وا  ناوت  یسک  هک  درادنپ  وا  رگم  یتخس 5  تسا و  جنر  يهدیرفآ  ام  یمدآ ز  هک  يدنزرف 4  ردپب  دنگوس  زین  دوب 3 و  دهاوخن  و 
دوخ راک  دهاش  ار  ادـخ  و   ] دـنیبن ار  وا  سک  هک  درادـنپ  ای  دـیوگ  7 و  ربمغیپ ] نید و  ینمـشد  رد   ] مداد دابب  هتـشابنا  لام  هچ  دـیوگ : هک 

11 دنیزگ ] دـب  ای  بوخ  هک   ] میدـش هار  ود  رهب  شیامنهار  بل 10 و  ود  ناـبز و  مه  میدرک 9 و  تسرد  شیارب  مشچ  ود  اـم  هن   8 دنادن ]
ندرک 15 ریس  یگنسرگ  زورب  تسا 14 و  هدنب  ندرک  دازآ  نآ   13 دشاب ! هچ  نآ  هک  ینادن  وت  تخادنین 12 و  راوشد  هارب  ار  دوخ  وا  یلو 

نینچ سپ  ینابرهم 18  دننک و  یئابیکش  هب  شرافـس  هک  ندش  نینمؤم  نآ  مه ز  نانیشن 17 و  كاخ  ياهراچیب ز  ای  ناشیوخ 16  یمیتی ز 
 ] یشتآ هدنخرفان 20 و  موش و  دنپچ و  نارای  دـندش  ام  تایآ  نادرگ ز  ور  رفاک و  هک  نانآ  دنوب 19 و  یگدنخرف  یتسار و  نادرم  ناسک 

تـسا تیآ  تسیب  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دنکن . ناشاهر  زگره  هک  دوش  ناشریگارف  هحفص 575 ]
رد تردـق  دـهاوش  درک ، ارـضخ  يهّبق  يدود  زا  درک و  اربغ  زکرم  یفک ، زا  هک  یکلم  مان  رارـسالا  فشک  خـلا » ِهّللا - ِمِسب  . » همه قاـّفتاب 
درک هچ  ره  درک . اناد  لد  نوخ  ياهراپ  زا  درک و  انیب  مشچ  هیپ  ياهراـپ  زا  درک ، اـیوگ  ناـبز  تشوگ  ياهراـپ  زا  درک  ادـیپ  ترطف  يهّطخ 

وا تمارک  فرش و  زا  درک ، افو  مرک و  ناک  ار  وا  درک  یفطصم  دّمحم  وا  مان  درک  ادج  ار  ياهدنب  قیالخ  يهلمج  زا  درک . ایربک  لالجب و 
هک تسین  یفن  يارب  ـال »  » يهـملک - 1 فشک :  475-446- نآرق -16-1- نآرق «. - ِدَلَبلا اَذـِهب  ُمِسقُأ  ال   » هک درک  دای  دـنگوس  وا  هاگمدـقب 

ال تسا 2 - مسق  دیکأت  ال »  » هکنیا ینعم  سپ  ّنلعفأل » هّللا  ال و   » دیوگیم هک  تسا  برع  نخـس  مسرب  هکلب  منکیمن  دای  دنگوس  دنامهفب :
هزمه تسا 4 - هدـش  لقن  رگید  ياههروس  تایآ و  رد  هک  تسا  نیرکنم  ياعّدا  زا  يریگولج  يارب  بلطم 3 - دیکأت  يارب  تسا و  يدایز 

164-160- نآرق -23-19- نآرق ! - رهـش نیاب  منکن  دای  دنگوس  ایآ  ینعی  تسا  مسقا » الا   » ینعم هب  تسین و  هلمج  رد  هک  تسا  ریدـقت  رد 
کی و  ٌمیِظَع » َنوُمَلعَت  َول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِسقُأ  ـالَف   » هیآ هکنیا  لیلدـب  تسا  مسق  هکنیا  میتـفگ  سمّـشلا  يهروـس و  رد  هدـبع :

163-77- نآرق : - دـناهتفگ تسین و  مسقب  زاین  هک  تسا  رادومن  ناـنچ  ینعی  دـننکیم  داـیز  ـال »  » نآ دـیکأت  يارب  هک  تسا  یمـسق  هنوگ 
زا دوصقم  يربط :  2 ِدَلَبلا » اَذِهب  ٌّلِح  َتنَأ  َو  . » تشاد شگرزب  دنگوسب  دیاشن  هک  تسا  گرزب  نادنچ  هک  تسا  دنگوس  دروم  میظعت  يارب 

یشکب و ار  یـسک  هک  تسا  لالح  وت  رب  تسا  مارح  نارگید  رب  رهـش  هکنیا  رد  هچنآ  هک  تسا  ندوب  اور  ّلح  زا  دوصقم  تسا و  هّکم  دلب 
هحفص  ] 35-1- نآرق . - دنتشک دنتفرگ و  داد  روتسد  دوب  هدیبسچ  هبعک  ياههدرپ  هب  هک  ار  لطخ  نبإ  هّکم  حتف  زور  هکنانچ  ینک  ریـسا  ای 
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يارب سپ  دنزیرب  تیوربآ  دنرازایب و  دنتـسناد  لالح  ار  وت  هک  يرهـش  نیاب  منکیمن  دای  دنگوس  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  عمجم : [ 576
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینعم  نیمه  تسین و  یتمرح  یشزرا و  دوشیمن  تیاعر  وت  مارتحا  هک  يرهش  نینچ 

دازآ رهـش  هکنیا  رد  ار  دوخ  ردـپ  هدنـشک  هک  دـندش  شنزرـس  اهنآ  هیآ  نیاب  درزآیم  ار  ربمغیپ  تشادیم و  گرزب  ار  هّکم  رهـش  شیرق 
وبا دیهدیم . مانـشد  دیرازآیم و  ار  ربمغیپ  یلو  دینکیمن  رازآ  ار  وا  دزیوآیم  ندرگب  ار  مرح  ناتخرد  تسوپ  یـسک  رگا  دیراذگیم و 

ار رفن  دـنچ  دـنک و  گنج  دـش  لالح  ربمغیپ  رب  هک  تسا  هّکم  حـتف  زور  تعاس  کی  نآ  دوصقم  تسا و  هّیلاـح  واو  هیآ  لّوا  واو  حوتفلا :
ّنا  » دومرف ترـضح  نآ  دوشن و  رارکت  راک  هکنیا  تمایق  ات  هک  دش  مارح  نارگید  ربمغیپ و  يارب  تعاس  نآ  زا  سپ  دنک و  ریـسا  دـشکب و 

يهتسیاش نآ و  يارب  تسا  یتلزنم  هکنیا  یتسه و  رهـش  هکنیا  رد  وت  - 1 تسا : هدش  لقن  ینعم  جنپ  هیآ  يارب  رخف : خلا .» ۀّـکم - مّرح  هّللا 
هچنآ تسلالح  رهش  هکنیا  رد  وت  يارب  دنشکب 3 - دنناوت  رگا  دننک و  ترازآ  هک  یتسه  لالح  مدرم  هکنیا  مشچ  رد  وت  تسا 2 - دنگوس 

تیاـعر ار  نآ  بارعا  هکنیا  یلو  ینکیمن  تسا  هّکم  مارتحا  فـالخ  هچنآ  یـسانشیم و  مارح  زا  لـالح  وت  تسین 4 - لـالح  نارگید  رب 
دوخ یگدـنز  يهمه  رد  هک  دـنهاگآ  دنـسانشیم و  ار  تراـبت  وت و  همه  یتسه و  اـجنیا  مدرم  زا  رهـش و  هکنیا  رد  وت  ینعی  دننکیمن 5 -

يهتـسیاش تسا و  فیرـش  رهـش  هکنیا  هچرگا  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا  هدش  دای  رهـش  نیاب  دـنگوس  نوچ  ياهدرکن و  دـب  راک  نیرتمک 
تسا هدرکن  يربمغیپ  ياعّدا  یسانشان  ّتیوهیب  صخش  هک  تسا  ربمغیپ  ماقم  يهناشن  دوخ  هکنیا  و  یتسین . هناگیب  نآ  زا  وت  یلو  دنگوس 

 || فرـش دص  وت  مودـق  نمی  ار ز  هبعک  يا  نایبلا : حور  رترب . رادـمان و  تسا و  هدوب  مدرم  هکنیا  تازایتما  ياراد  رهـش و  هکنیا  لها  هکلب 
َو ٍدـِلاو   » اون قنور و  اب  وت  ياپ  كاخ  برثی ز   || غورف  هتفای  وت  تعلط  رون  احطب ز  هحفص 577 ] افـص [  دص  وت  كاپ  مدقم  ار ز  هورم  يو 
نورتس 2- تسا و  ازاـن  هکنآ  درادـن و  دـنزرف  هکنآ  ینعی  - 1 22-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربـط :  3 ََدلَو » ام 

ربمغیپ هک  وا  دالوا  تسا و  مدآ  دوصقم  تسا : لقن  قداص  ماـما  زا  - 1 عمجم : وا . دنزرف  مدآ و  ینعی  هدـیئاز  هک  ار  نآ  تسا و  هداز  هکنآ 
لیوأت رد  تالیوأت  دنتـسه . هّکم  هب  ّصتخم  بارعا  هک  تسا  هداز  اـجنآ  رد  وا  هچنآ  تسا و  هتخاـس  ار  هبعک  هک  میهاربا  ینعی  دناهدوب 2 -

دیق زا  یتسه و  هداشگ  تسد  اجنآ  رد  يدیسر و  اج  نآب  وت  تسا و  سّدقم  يداو  یلعا و  قفا  هک  یمارگ  رهش  نآب  دنگوس  هیآ : هس  هکنیا 
يهقطان سفن  هک  وا  دنزرف  سدقلا و  حور  هک  یناسنا  سوفن  ردپ  هب  دنگوس  زین  ياهدوسآ و  هدش و  اهر  یناسفن  تاداع  تافـص و  دـنب  و 

ندروآ رد  نادـند  يرادراب و  یگدـنز و  نان و  بآ و  یتخـس  راـتفرگ  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  يربط :  4 ٍدَبَک » ِیف  . » تسا يدّـمحم 
برع نابز  رد  نوچ  دوشیم  ورب  ور  یگدنز  ياهراکب  جنر  یتخس و  اب  هک  تسا  هکنیا  دناهتفگ  هیآ  هکنیا  يارب  هک  یناعم  نیرتهب  و  تسا .

: عمجم  5 خلا » َرِدقَی - َنل  نَأ  ُبَسحَی  َأ   » 276-268- نآرق -14-1- نآرق . - تسا اهدنگوس  باوج  هیآ  هکنیا  و  تسا . یتخس  ینعمب  ٍدَبَک » »
زا ار  هیامرس  هکنیا  دنسرپیمن  وا  زا  هک  درادنپ  رگم  دریگب 2 - ار  وا  لام  دناوتن  سک  هک  دراد  نامگ  رگم  ینعی  تفگ : يرـصب  نسح  - 1

تسشنیم و یمرچ  يهرفـس  رب  رگا  دوب  اناوت  نادنچ  هک  نیدشألا  وبا  مانب  هدوب  يدرم  دوصقم  - 3 يدرک ! جرخ  راک  هچب  يدروآ و  اجک 
دراد وا  هک  ورین  نینچ  اب  درادنپیم  هک  تسا  هدش  شنزرس  وا  هیآ  نیاب  دشیم  هراپ  هرفس  دوب و  دوخ  ياج  رب  وا  دندیـشکیم  ار  نآ  رفن  هد 

يدرم زا  زیزعلا  دبع - رمع  دناهدناوخ و  نیـس  رـسک  حتف و  اب  ُبَسحَی »  » يهملک حوتفلا : وبا   31-1- نآرق ! - دش دهاوخن  هریچ  وا  رب  یـسک 
نیس رسک  اب  تعکر  ود  ره  رد  دناوخ و  هروس  هکنیا  ترـضح  نآ  هک  مدناوخ  زامن  ربمغیپ  رـس  تشپ  تفگ : مردپ  هک  درک  لقن  رماع  ینب 
هلمج هکنیا  تسا و  هریغم  نب  دـیلو  ناسنا  زا  دوصقم  - 1 حوتفلا : وبا   6 ًادَُبل » ًالام  ُتکَلهَأ  [ » هحفص 578  ] 31-21- نآرق . - دومرف تئارق 

تـسا فانم  دبع  نب  لفون  نب  رماع  نب  ثراح  دوصقم  - 2 26-1- نآرق . - مدرک دوبان  دّمحم  ینمـشد  رد  یناوارف  لام  هک  تسا  وا  راتفگ 
ربارب رد  منک  هچ  دیـسرپیم  ترـضح  نآ  زا  درکیم و  یهاـنگ  نوچ  دوب و  هداد  واـب  تاـکز  روتـسد  ربـمغیپ  دوـب و  هدـش  ناملـسم  وا  هک 

مال ّمض  اب  دبل »  » يهملک و  مدرک . فلت  ناوارف  لام  دوخ  یناملسم  زاغآ  زا  هک  تسا  وا  نخس  لقن  هیآ  هکنیا  هدب  هراّفک  دومرفیم  مهانگ !
نارود برع  هک  تسا  یناوارف  لاـم  نآ  دوصقم  رخف : دـناهدرک . تئارق  روج  هس  ءاـب  دـیدشت  اـب  مه  ءاـب و  حـتف  مـال و  ّمض  اـب  زین  ءاـب و  و 

هار ینعی  - 1 يربط :  10 ِنیَدـجَّنلا » ُهانیَدَـه  . » درکیم دوخ  راک  هکنیا  يارب  فرـش  نأش و  ياعّدا  دربیم و  راکب  يراوگرزب  ماـنب  ّتیلهاـج 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1887 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دنوادخ تسا و  دـب  بوخ و  هار  دوصقم  دومرف : هک  تسا  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  دـناهتفگ : يرـصب  نسح  هداتق و  میدومن و  واب  دـب  بوخ و 
رتـشیب بوخ  هار  زا  ار  دـب  هار  هک  هدـیرفاین  يروج  ار  امـش  هدرکن و  ریخ  هار  زا  ناـترظن  رد  رتهدیدنـسپ  رتبولطم و  امـش  يارب  ار  دـب  هار 

26-1- نآرق . - دوخ يزور  هار  ندرک  ادـیپ  هب  تسا  هدـش  یئاـمنهار  يدازوـن  رد  هک  تسا  رداـم  ناتـسپ  ود  دوـصقم  دـیرادب 2 - تسود 
ره ارچ  سپ  تسا  طاطحنا  یتسپ و  ّرش  عافترا  تسا و  دجن  ریخ  رگا  هکنیا  اب  تسا  ّرش  ریخ و  يارب  ینثم  تروصب  نیدجن  يهملک  عمجم :
هک تسا  يرادومن  تبـسانم  نیمه  دنتـسه و  رادومن  دـنلب  ياج  دـننام  ود  ره  - 1 هک : تسا  هکنیا  باوج  تسا ! هدـمآ  تروـص  کـیب  ود 
دب هار  سپ  دوشیم  وا  ماقم  تعفر  فرش و  يهلیسو  درک  يرود  دب  هار  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  هکنیا  يارب  تسا 2 - هدمآ  ینثم  تروصب 
لثم دـننکیم  ظّفلت  ینثم  تروصب  یکی  مانب  ار  زیچ  ود  هک  تسا  برع  تداعب  هملک  هکنیا  هجیتن 3 - تهج  زا  تسا  هدش  هدیمان  دجن  مه 

 - هتفرن الاب  مّنهج  نایم  يهتـشپ  رب  ینعی  يربط :  11 َۀَبَقَعلا » َمَحَتقا  اَلَف  . » تسا دایز  برع  نابز  رد  هکنیا  ریاظن  نیدـلاو و  نیرمق ، نیـسمش ،
مّنهج لت  نآ  زا  ینعی  دـشاب  نیرفن  هلمج  هکنیا  تسا  نکمم  - 1 عمجم : دوش . اهر  درذـگب و  نآ  زا  ات  تسا  هحفص 579 ]  ] 29-1- نآرق
یتخس جنر و  زا  هیانک  تسا و  لثم  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هبقع  يهملک  و  دندشن . ّدر  هبقع  نآ  زا  ارچ  دوشن 2 - هدوسآ  دنکن و  رذگ 

رد تسا  ياهّپت  تسا 2 - هدش  هتفگ  خساپ  شـسرپ و  تروصب  دـعب  تیآ  رد  هکنانچ  ندرک  ریـس  رادان  میتی و  ندرک و  دازآ - مالغ  دـننام 
يهّپت ولج  رد  ار  امش  دومرف : هک  تسا  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  هکنانچ  درک  رذگ  نآ  زا  ناوتیم  يربنامرف  هب  هک  مّنهج 

ات دینک  کبـس  ار  دوخ  راب  هک  منک  یئامنهر  يروج  ار  امـش  مهاوخیم  نم  درک و  دنناوتن  رذـگ  نآ  زا  ناراب  نیگنـس  هک  تسا  يراوشد 
هک تسا  نآ  يزارد  تفاـسم و  رازه  هس  ریـشمش  يزیت  هب  تسا  مّنهج  يور  هک  تـسا  طارـص  دوـصقم  دیوش 3 - در  هتـشپ  نآ  زا  دیناوتب 

راتفرگ ياهزادـنا  هب  سک  ره  هک  تسا  نهآ  ياـههزین  رـس  اهگـس و  نآ  يوس  ود  رد  يراومه و  تسا و  يریزارـس  یئـالاب و  رـس  یگمه 
تسا هدش  هتفگ  هیآ  نیاب  هک  هبقع  هکنیا  دندیسرپ : یگرزب  زا  حوتفلا : وبا  دوشیم . شتآ  نوگنرس  يرگید  درذگیم و  يرگید  دوشیم و 

زا ار  دوخ  ناج  ینعی  - 1 عمجم :  13 ٍۀَبَقَر » ُّکَف  . » ینک رـس  تشپ  ار  هبقع  ات  رذـگب  نآ  زا  تسا  وت  سفن  نآ  تفگ : تسا ! يزیچ  هنوگچ 
ُّکَف و  » تاـملک و  دـنک ، دازآ  یناـهج  نآ  رازآ  زا  ار  دوخ  یگدـنب  تعاـطا و  يهلیـسوب  هبوت 2 - يهلیـسوب  دـنک  دازآ  ناهانگ  يراتفرگ 
دـشاب و ماعطا  لوعفم  ات  دـناهدناوخ  فلا  اب  اذ  ٍۀَبَغـسَم » ِيذ   » يهملک زین  و  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  لـعف  تروصب  معطا » ّکـف و  « » ٌماـعطِإ
- نآرق -206-197- نآرق -194-187- نآرق -18-1- نآرق . - تسا موی  هیلا  فاضم  ءاـی  اـب  تئارق  هب  دـشاب و  نآ  زا  لدـب  ًاـمِیتَی »  » يهملک

هکلب تسین  يدنواشیوخ  ینعم  هب  تبارق  زا  ٍَۀبَرقَم »  » يهملک دنتفگ : یـضعب  حوتفلا : وبا   15 ٍَۀبَرقَم » اذ  ًامِیتَی   » 360-350- نآرق -289-273
 - یلاخ تسا و  هدیـسرن  اذـغ  مکـش  هب  نوچ  دـناهدش  کیدزن  مهب  اهولهپ  هک  تسا  یگنـسرگ  زا  هیاـنک  تسا و  یکیدزن  ینعمب  برق  زا 
زا هکلب  تسین  كاخ  ینعم  هب  هتفگ  یـضعب  ٍَۀبَرتَم »  » يهملک دـعب  تیآ  رد  مه  و  تسا . هدـش  هحفص 580 ]  ] 73-62- نآرق -24-1- نآرق
ّلح فیّـضلا  ام  اذا  اـّنک  -45-56 و  نآرق : - تسا هدـش  لامعتـسا  ینعم  نیاب  رعـش  هکنیا  رد  هکنانچ  تسا  یلاحدـب  یتخـس و  ینعمب  ۀـبرت 
رتـش دوخ  لاـح  یگنت  یتخـس و  اـب  دیـسریم  یناـمهیم  رگا  هک  میدوـب  ناـنچ  اـم  ینعی : لاـحلا  ۀـبرت  یف  ندـبلا  ءاـمد  انکفـس   || انـضراب 

رد يربط :  63-52- نآرق . - دشاب زین  یگیاسمه  راوج و  برق  ٍَۀبَرقَم »  » يهملک زا  دوصقم  تسا  نکمم  دـناهتفگ : یـضعب  رخف : میتشکیم .
هکنآ دشابن 3 - نیـشن  كاخ  يور  هچرگ  رادان  دـنمزاین و  دنیـشنیم 2 - كاخ  يور  درادن و  يزیچ  - 1 تسا : لوق  هس  ٍۀـَبَرتَم » اذ   » ینعم

- نآرق -14-1- نآرق : - دوشیم ینعم  روج  دنچ  َُّمث »  » يهملک يروباشین :  17 خلا » َناک - َُّمث   » 32-18- نآرق . - دراد دایز  روخ  نان  لاـیع و 
هار تسا : نینچ  ینعم  سپ  يراکوکن  دـعب  تسا  نامیا  لّوا  نوچ  نامز  رظن  زا  هن  تسا  ندربماـن  يروآداـی و  رد  ریخأـت  يارب  - 1 54-46

تبقاع و ینعمب  - 2 یناـبرهم . یئابیکـش و  هب  دـنک  راداو  دـشاب و  نمؤم  هکنآ  زا  سپ  هدومیپن  ار  يزاون  میتی - ندرک و  دازآ  هدـنب  راوشد 
زا شیپ  هک  دشاب  اهنآ  فیصوت  يارب  هیآ  یئابیکـش 3 - هب  شرافـس  دشاب و  نامیا  وا  یگدنز  نایاپ  هک  دوبن  اهنآ  زا  ینعی  تسا  راک  نایاپ 

لقن هکنانچ  دندرک . ینابرهم  یئابیکـش و  هب  شرافـس  دـندش و  نینمؤم  زا  اهنآ  دـمآ و  ربمغیپ  اهراک  نآ  زا  سپ  دـندوب و  راکوکن  مالـسا 
يور دومرف : دسریم ! امب  نآ  زا  يدوس  ایآ  میدوب  راکوکن  ام  مالـسا  زا  شیپ  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  هب  مازح  نب  میکح  دناهدرک :
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یئابیکش هب  شرافـس  یناملـسم و  اهیراکوکن  زا  رترب  ینعی  دشاب  ماقم  فرـش و  رد  يهلـصاف  ّمث  ینعم  يدش 4 - ناملـسم  دوخ  يراکوکن 
قلخ و اب  ینابرهم  هب  تسا  هراشا  دـعب  يهلمج  ّقح و  نامرف  نتـشاد  گرزبب  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رخف :  17 خلا » ِربَّصلِاب - اوَصاَوت  . » دوب

فّوصّتلا یف  لصألا  : » تسا هتفگ  يدنمـشناد  هک  تسا  راک  ود  نیمه  تیاعر  يربنامرف  و  هحفص 581 ]  ] 21-1- نآرق  - يرادنید هاگیاپ 
. یتـسرد یئوخـشوخ و  هب  مدرم  اـب  یتـسارب و  ادـخ  اـب  تسا  زیچ  ود  يرگیفوص  يهیاـپ  ینعی  قلخلا » عم  قلخ  ّقحلا و  عـم  قدـص  نارمأ 

لماکت ياههار  تعاجـش  تلادـع و  تمکح و  تّفع و  يهناگ  راهچ - لئاضف  ِۀَـمَحرَملِاب » ات - ٌماعطِإ - َوأ   » زا هیآ  راـهچ  هکنیا  تـالیوأت :
نمؤم ار  یمدآ  هک  تسا  تمکح  تسا 2 - تّفع  دارفا  نیرتهب  هک  ّقحتسم  هب  ماعطا  - 1 تسا : هدرک  نایب  یگداس  راصتخا و  هب  ار  یناسنا 
تلادع تقیقح  تسا 4 - تعاجش  نیرترب  هک  یئابیکش  ربص و  دوشیم 3 - ادیپ  نیقی  ملع و  اب  هک  تسا  اهتمکح  نیرترب  نامیا  دنکیم و 

تغل تسا و  هدش  تئارق  ود  ره  هزمه  واو و  اب  ةدصؤم  عمجم :  20 ٌةَدَصُؤم » ٌران   » 73-59- نآرق -47-34- نآرق . - تسا تمحرم  تقفش و 
نورد ندـش و  دراو  ینعمب  دـشاب  لولح  زا  تسا  نکمم  نوچ  ٌّلِح » َتنَأ   » يهلمج مّود  تیآ  رد  - 1 ام : نخس   17-1- نآرق . - تسا برع 

لّوا دزاـسب  ینعم  ود  ره  اـب  هک  میدرک  ینعم  يروج  اـم  يورنیا  زا  دـشاب  عوـنمم  ریغ  اور و  ینعمب  لـالح  ّلـح و  زا  تسا  نکمم  ندـش و 
ماما زا  هک  ینعم  دـنچ  زین  نیرّـسفم و  زا  هک  یناعم  اریز  تسا  بسانم  مّود  ینعم  اب  هک  راتفر  مّود  تسا . بسانم  لولح  ینعم  اب  هک  هاگداز 
دشاب هکنیا  دیاش  میتی  ماعطا  يارب  ٍَۀبَرقَم » اذ   » تاملکب دیق  تیآ 15  رد  - 2 54-39- نآرق . - تسا راگزاس  مّود  هکنیا  اب  میدرک  لقن  رخف 

لثم نید  هار  زا  هچ  دراد  تبارق  یهار  زا  هکنآ  سپ  دشاب  فاصنا  فالخ  دـنرترود  هک  اهنآب  شـشخب  کیدزن ، دـنمزاین  ندوب  اب  نوچ  هک 
برق ای  یـسانشان و  زا  یتسود  برق  ای  ناملـسم و  ریغ  دنزرف  هب  تبـسن  دشاب  ناملـسم  دـنزرف  هک  نید  رد  برق  ای  ربمغیپ  يابرقا  تاداس و 

رتهتـسیاش اهنیا  يهمه  دـنواشیوخ  ریغ  هب  تبـسن  يدـنواشیوخ  تبارق و  ای  نطو  مه  ریغ  میتی  هب  تبـسن  نطو  برق  اـی  یگیاـسمه  راوج و 
هحفـص 582]  ] 579-565- نآرق -44-30- نآرق  - ار یناـعم  هکنیا  همه  ٍۀـَبَرقَم » اذ   » هـملک دـیاش  يورنیا  زا  دنتـسه ، کـموک  یـسراوب و 

مظن مه  ساـسحا و  هار  زا  نوـچ  درادـن  یتبـسانم  چـیه  هکنآ  رب  تسا  مّدـقم  دـشاب  یگتـسباو  یکیدزن و  كدـنا  ياراد  هکنآ  دـنامهفب و 
. دنامن تسرپرسیب  یمیتی  دوخب  دوخ  ات  دنکب  نامیتی  هنوگنیا  یسراو  یسک  ره - هک  دوب  دهاوخ  رتهب  عامتجا 

سمش هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   91  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 15] تایآ 1  [: 91  ] سمشلا هروس  ]

اذِإ ِراـهَّنلا  َو  [ 2  ] اــهالَت اذِإ  ِرَمَقلا  َو  [ 1  ] اهاحـُـض َو  ِسمَّشلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
اهَمَهلَأَف [ 7  ] اهاّوَس اـم  َو  ٍسفَن  َو  [ 6  ] اهاحَط ام  َو  ِضرَـألا  َو  [ 5  ] اهاَنب اـم  َو  ِءاـمَّسلا  َو   114-1- نآرق [ - 4  ] اهاشغَی اذِإ  ِلـیَّللا  َو  [ 3  ] اهّالَج
اهاقشَأ َثَعَبنا  ِذِإ  [ 11  ] اهاوغَِطب ُدوُمَث  َتبَّذَک  [ 10  ] اهاّسَد نَم  َباخ  دَـق  َو   153-1- نآرق [ - 9  ] اهاّکَز نَم  َحَلفَأ  دَـق  [ 8  ] اهاوقَت َو  اهَروُُجف 
ُفاخَی َو ال   238-1- نآرق [ - 14  ] اهاّوَسَف مِِهبنَِذب  مُهُّبَر  مِهیَلَع  َمَدمَدَف  اهوُرَقَعَف  ُهُوبَّذَکَف  [ 13  ] اهایقُـس َو  ِهّللا  َۀَقان  ِهّللا  ُلوُسَر  مَُهل  َلاقَف  [ 12]

زا َمَدـمَدَف » . » ندرک هلیح  ندرک ، ناـهنپ  كاـخ  ریز  ینعمب  لّوا  حـتفب  ّسد  ردـصم  زا  اـهاّسَد » : » تاـغل ینعم   26-1- نآرق [ - 15  ] اهابقُع
- نآرق -22-13- نآرق . - ار یسک  دنوادخ  ندرک  كاله  ندنابسچ ، نیمزب  ار  يزیچ  نتفگ ، نخـس  یـسک  اب  مشخب  ینعمب  همدمد  ردصم 

نآ لابندـب  هک  هامب  شینشور 2 و  هاگ  دیـشروخب و  دنگوس  ناهج 1  نآ  هب  نابرهم  ناهج و  نیاب  هدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت :  105-93
نیمزب و تخاسب 6 و  نآ  هکنآ  نامـسآب و  دنگوس  مه  دناشوپب 5 و  ار  دیـشروخ  هک  بشب  دنک 4 و  رگهولج  دیـشروخ  هک  زورب  دیآ 3 و 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1889 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


راگتسر هّتبلا  هک  تخومایب 9  وا  یکاپان  یکاـپ و  هار  سپ  ناز  دیرفآ 8 و  شتـسرد  هکنآ  یمدآ و  ناورب  دنگوس  زین  درتسگب 7  نآ  هکنآ 
نآ یئوخدب  11 ز  هکنانچ ]  ] دومن سوه  هدوسرف  درک و  دوبان  دوخ  ناور  هکنآ  دوب  مورحم  دیماان و  درادب 10 و  هزیکاپ  ار  نآ  هکنآ  دوش 
هک  ] رتش هکنیا  داد : ناشدنپ  وا  دندرمش 13 و  وگغورد  دوخ  ربمغیپ  تساخ  هحفص 583 ] ياپب [  ینمشدب  نوچ  دومث 12  ّتلم  نیرتتشز 

دوخب شبآ  تبون  اب  ار  وا  تسا  ادخ  يوس  زا  دادیم ] ریش  اهنآ  يهمهب  دروخیم و  ار  يدابآ  نآ  بآ  يهمه  زور  کی  دوب و  وا  يهزجعم 
درک ناشریگارف  يرازآ ] تخس   ] هانگ هکنیا  هب  ناشراگدرورپ  دندیرب و  ناویح  یپ  دنتفریذپن و  ار  وا  نخـس  هکنیا  اهنآ  نکیل  دیراذگ 14 

تسا و هدش  لزان  هّکم  هب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  دوبن . ناشماجنا  رس  نینچ  زا  یـسرت  هکنیا  اب  دومن  ناشناسکی  كاخ  اب  هک 
دناهتـسناد و هیآ  رخآ  ار  اـهوُرَقَعَف »  » هلمج هک  تسا  هدزناـش  هروـس  هکنیا  تاـیآ  هنیدـم  ياـهیراق  لّوا  هتـسد  هّکم و  ياـهیراق  باـسح  هـب 
281-271- نآرق -262-248- نآرق -180-167- نآرق . - دناهدرمـش هیآ  کی  اهاّوَسَف » ات - ُهُوبَّذَـکَف   » زا هک  تسا  هدزناپ  نارگید  باـسحب 

زور يهمه  یحـض »  » ینعم نوچ  نآ  زور  دیـشروخب و  دنگوس  ینعی  تسا 1 - فـالتخا  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  1 اهاحُض » َو  »
نآ ینـشور  هک  تسا  دیـشروخ  ندمآ  رب  ماگنه  یحـض  دناهتفگ : یـضعب  - 1 فشک :  12-1- نآرق . - نآ ینـشور  هب  دـنگوس  تسا 2 -
. - درازاین ار  وت  نآ  یمرگ  ینعی  یحضَت » َو ال   » تسا هتفگ  هط  يهروس  رد  نوچ  تسا  دیـشروخ  یمرگ  دوصقم  تسا 2 - هزیکاپ  فاص و 
نآ نیـشناج  دـیآ و  نآ  لابندـب  هام  دـنک  بورغ  دیـشروخ  هام  ره  لّوا  يهمین  رد  نوچ  ینعی  - 1 عمجم :  2 اـهالَت » اذِإ   » 179-165- نآرق

ندمآ رد  دیـشروخ  بورغ  اب  هک  مهدزناپ  رد  دیآ 3 - نآ  لابندب  هام  دورب  دیـشروخ  نوچ  لوا  بش  رد  نیمز 2 - ندرک  نشور  رد  دشاب 
ندمآ رب  مّود  يهفصن  رد  نآ و  ولج  رد  دیشروخ  تسا و  دیـشروخ  لابندب  هام  لّوا  فصن  رد  هک  تسا  نینچ  هام  يهمه  رد  تسا 4 - هام 

دنک رادیدپ  ار  باتفآ  هک  زورب  دـنگوس  ینعی  - 1 حوتفلا : وبا   3 اهاّلَج » اذِإ  ِراهَّنلا  َو   » 14-1- نآرق . - تسا دیـشروخ  نتفر  ورف  سپ  زا  هام 
هکنیا رد  ام  يهملک  عمجم :  7 خلا » ام - َو  ٍسفَن  َو  [ » هحفص 584  ] 28-1- نآرق . - دنک نشور  ار  یکیرات  هکنوچ  زورب  دـنگوس  ینعی  - 2

ار نیمز  هکنآ  تخاـس و  ار  نامـسآ  هکنآ  درک و  ربارب  ار  ناور  هکنآـب  دـنگوس  ینعی  دـشاب  لوـصوم  تسا  نـکمم  وـلج  تـیآ  ود  هـیآ و 
هیآ هکنیا  و  سوفن . يربارب  تلادع و  نیمز و  يراومه  نامـسآ و  نتخاس  هب  دنگوس  ینعی  دشاب  يردـصم  ینعمب  تسا  نکمم  و  درتسگب .

رب ات  درک  تسرد  بسانم  لدـتعم و  ار  وا  لـقع  درخب و  دومن 2 - ربارب  ندـب  ياههراپ  درک و  لدـتعم  وا  تقلخ  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ 
هداد رارق  لدتعم  ادـخ  ار  هچنآ  دـشاب و  مدآ  ای  دـشاب و  درخ  اب  تادوجوم  نآ  يهمه  تسا  نکمم  سفن  يهملک  و  دـش . رترب  ناویح  رگد 

ار وا  ادخ  هکنآ  تشاد 2 - كاپ  دوخ  سفن  هکنآ  دش  راگتـسر  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  رخف :  9 اهاّکَز » نَم  َحَلفَأ   » 17-1- نآرق . - تسا
هیآ هـکنیا  يارب  رخف :  10 اهاّسَد » نَم  َباـخ   » 24-1- نآرق . - تسا هدـش  هدروآ  نم »  » يهملک ياجب  ریمـض  ءاه  ینعم  نیاـب  دومن و  كاـپ 

دـننکیم 2- رادومن  ار  دوخ  دـنرادن و  یمرـش  ناراـکوکن  یلو  دـنرادیم  ناـهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  ناراکدـب  ینعی  دناهتفگ 1 - هجو  دـنچ 
نآ رد  ات  درب  ورف  هانگ  رد  دوخ  ناور  هکنآ  دـش  دـیما  ان  دوبن 3 - ناشیا  زا  درک و  ناهنپ  ناراکتـسرد  ناـیم  رد  ار  دوخ  هکنآ  دربن  يدوس 

دوب 5- دهاوخ  مورحم  تبقاع  نآب  يراکردنا  تسد  نادب و  ینیـشنمه  يهطـساوب  داد و  ياج  دوخ  ناور  رد  ار  يدـب  هکنآ  دش 4 - ناهنپ 
ینعم - 6 21-1- نآرق . - دوب دهاوخ  دـیماان  مورحم و  دوش  مانمگ  دـنک و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  يراکتـشز  يدـب و  يهطـساوب  هکیـسک 

. دومن شاهدوهیب  دوبان و  راکدب و  درک و  شهارمگ  ادخ  هکنآ  دش  دیماان  درک و  نایز  ینعی  دناهتفگ : هک  تسا  ربج  هب  نیدقتعم  هرعاشا و 
ردق و زا  درک و  شمانمگ  ادخ  هک  سکنآ  درواین  تسدـب  تساوخیم  دوخ  يارب  هک  يراگتـسر  حالـص و  نآ  دـش و  دـیماان  ینعی  يربط :
زا تسد  دـش و  راکهانگ  وا  هکنیا  ات  دور  تسار  هارب  هک  درکن  شیرای  هک  وا  ندرک  اـهر  ندراذـگ و  دوخب  يهطـساوب  درک  مک  وا  شزرا 

برع نابز  رد  هکنیا  تسا و  هدش  فلاب  لیدـبت  یکی  هک  تسا  هحفص 585 ] نیس [  هس  اب  سّسد  زا  یّـسد »  » يهملک و  تشادب . يربنامرف 
اّمَأَف  » تسا رگید  تیآ  رد  هکنانچ  دیـسر  دومث  ّتلم  رب  هک  تسا  يرازآ  نآ  مان  يوغط  - 1 يربط :  11 اهاوغَِطب » ُدوُمَث  َتبَّذَک  . » تسا دایز 
نینچ ینعم  تسا و  هدرزآ  ار  اهنآ  هزادـنایب  تسا و  هدرک  اهنآ  رب  زواجت  ناـیغط و  هک  تسا  هدوب  یباذـع  نآ  و  ِۀَـیِغاّطلِاب » اوُِکلهُأَـف  ُدوُمَث 

وگغورد ار  ربمغیپ  ناشیگمه  دنتسناد 3 - وگغورد  ار  ربمغیپ  دندوب  نامرفان  نوچ  دندرمش 2 - غورد  دوب  هتفگ  ربمغیپ  هک  یباذع  تسا :
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باذع نآ  - 1 دوعسلا : وبا   14 اهاّوَسَف »  » 173-130- نآرق -30-1- نآرق . - تسا هدش  تئارق  زین  ءاط  ّمض  اب  يوغط » : » حوتفلا وبا  دندناوخ .
دایز مک و  هک  تفرگ  ناسکیب  ار  همه  درک 3 - ربارب  نیمز  اب  ار  اهنآ  دنامن 2 - یـسک  هک  کچوک  گرزب و  زا  تفرگ  لاس  کی  ار  همه 
حلاص درکن 2 - راذـگورف  نآ  زا  يزیچ  تشادـن و  رازآ  هکنیا  زا  یکاب  ادـخ  - 1 رخف :  15 اهابقُع » ُفاخَی  ـال  َو   » 12-1- نآرق . - تشادن

نآ ماجنا  رـس  يهشیدـنا  رد  هکنیا  اـب  دیـسر  رازآ  تخبدـب  درم  نآـب  دوب 3 - دـهاوخ  هچ  باذـع  هکنیا  ناـیاپ  هک  تشادـن  یـسرت  ربمغیپ 
يوه رگا  یمدآ  هک  دنک  ناشنرطاخ  ات  تسا  هدش  زاغآ  دـنچ  يدـنگوس  اب  هروس  هکنیا  - 1 ام : نخس   24-1- نآرق . - دوبن دوخ  يراکدب 
مدرم یتسرپيوه  كاندرد  ماجنا  رس  زا  ياهنومن  تسا و  هدرب  نایز  یگدنز و  زا  هرهبیب  دوب  هماکدوخ  رگا  تسا و  راگتسر  دوبن  تسرپ 

ار رتش  هک  دوب  یئوجدوس  زواـجت و  ناـیغط و  سپ  زا  هدـنامزاب  راـثآ  ماـنب و  بارعا  دزن  فورعم  دومث  تلم  هک  تسا  هدـش  هدروآ  نیـشیپ 
ندرمـش غورد  لّوا  يهلمج  زا  دوصقم  دیاش  تسا  هدش  رارکت  هوبّذک  تبّذـک و  ياههلمج  تیآ 11 و 14  رد  - 2 دندش . دوبان  دنتشک و 

تفگ وا  نوچ  ینعی  دـشاب  یناـمرفان  هک  تسا  بیذـکت  يهجیتن  يارب  مّود  يهلمج  دـشاب و  ربمغیپ  حـلاص  ّتیـصخش  يربـمغیپ و  ياـعّدا 
یپ ار  رتش  دنتفریذپن و  شنخـس  دنرامـش  وگغورد  ار  وا  هک  یـسک  دـننام  اهنآ  دـیوشن  ضّرعتم  دـیراذگ و  دوخب  شبآ  تبون  اب  ار  ناویح 

هحفص 586] دندرک [ .

لیل هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   92  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 21] تایآ 1  [: 92  ] لیللا هروس  ]

َو َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  [ 2  ] یّلََجت اذِإ  ِراهَّنلا  َو  [ 1  ] یشغَی اذِإ  ِلیَّللا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
َو َلَِخب  نَم  اّمَأ  َو  [ 7  ] يرُسیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  [ 6  ] ینسُحلِاب َقَّدَص  َو  [ 5  ] یقَّتا َو  یطعَأ  نَم  اّمَأَف   129-1- نآرق [ - 4  ] یّتََشل مُکَیعَس  َّنِإ  [ 3  ] یثنُألا

َّنِإ َو  [ 12  ] يدُهَلل انیَلَع  َّنِإ  [ 11  ] يّدََرت اذِإ  ُُهلام  ُهنَع  ِینُغی  ام  َو  [ 10  ] يرسُعِلل ُهُرِّسَُینَسَف   157-1- نآرق [ - 9  ] ینسُحلِاب َبَّذَک  َو  [ 8  ] ینغَتسا
اَُهبَّنَُجیَس َو  [ 16  ] ّیلََوت َو  َبَّذَـک  يِذَّلا  [ 15  ] یَقشَألا َّالِإ  اهالـصَی  -1-186 ال  نآرق [ - 14  ] یّظََلت ًاران  مُُکترَذـنَأَف  [ 13  ] یلوُألا َو  َةَرِخآلَل  اـَنل 

َو [ 20  ] یلعَألا ِهِّبَر  ِهجَو  َءاـِغتبا  ـَّالِإ   190-1- نآرق [ - 19  ] يزُجت ٍۀَـمِعن  نِم  ُهَدـنِع  ٍدَـحَِأل  ام  َو  [ 18  ] یّکَزَتَـی َُهلاـم  ِیتُؤی  يِذَّلا  [ 17  ] یَقتَألا
. بش رد  یکیرات  نتفرگ  ارف  ندش و  ریگارف  ندیشوپ و  ینعمب  یـشغ  ردصم  زا  یـشغَی » : » تاغل ینعم   69-1- نآرق [ - 21  ] یضرَی َفوََسل 
زا ینعی  اَُهبَّنَُجیَـس » . » تسا هدش  هدنکارپ  هچنآ  یگدـنکارپ و  ینعمب  لّوا  حـتفب  ّتش  عمج  یتش »  » میهدیم قیفوت  مینکیم و  ناسآ  رّـسین » »

نانمؤمب نابرهم  ناگدیرفآب ، هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  230-214- نآرق -21-13- نآرق . - درک رود  دوخ  زا  ار  نآ  ای  دـش  رود  يزیچ 
ششوک هک  هدام 4  رن و  شنیرفآ  هب  دـنگوس  زین  دنک 3 و  یئامندوخ  هک  هگنآ  زور  دنک 2 و  کیرات  ناهج  هک  هگنآ  بش  هب  دـنگوس   1

درمش تسار  ّقح  نخس  دیشخب 6 و  دوب و  راکزیهرپ  هک  سک  نآ  سپ   5 دهاوخب ] يزیچ  دوخ  راک  زا  سک  ره  و   ] دوب هدنکارپ  سب  امش 
يدوزب تشادن 10  رواب  یکین  دـیون  درمـش 9 و  زاینیب  ار  دوخ  لـیخب و  دوب و  هتـسب  فک  هکنآ  مینک 8 و  شکین  راک  يهداـمآ  يدوزب   7

تسا 13 و ام  رب  يربهر  انامه  هک  دنکن 12  شزاینیب  وا  يهیامرس  دسر  شیدوبان  ماگنه  نوچ  مینک 11 و  شیتخس  يراوشد و  يهتخاس 
یمدآ هتـشگرب  تخب  نآ  رگم  دریگن  ارف  هک  میهد 15  میب  نانز  هحفص 587 ] هنابز [ - یشتآ  ار ز  امـش  سپ  ام 14  يهژیو  ماجنا  زاـغآ و 

ات دشخبیم  دوخ  يهیامرس  هک 18  یـسک  راـکزیهرپ  دوش  رود  نآ  زا  دوز  دنادرگب 17 و  نآ  زا  يور  درمـش و  غورد  ّقح  نخـس  هک   16
درادن 21 یشهاوخ  دوخ  گرزب  راگدرورپ  هار  نتـسج  زجب  دراد 20 و  سکب  یکین  شاداپ  مشچ  هن  دنک 19  يدب  ره  هزیکاپ ز  نتشیوخ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1891 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


. تسا هدـش  لزان  هّکمب  تسا و  هیآ  کـی  تسیب و  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دوب . دونـشوخ  دوخ ] راـک  دوس  ز   ] يزور هّتبلا  و 
رد وـت ، تفاـیان  درد  همه  ناـیتابارخ  يوـک  رد  وـت ، بلط  زوـس  همه  ناـشیورد  يهیواز  رد  رارـسالا : فـشک  ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب  »

: يربط  3 خلا » َقَلَخ - ام  َو   » 40-1- نآرق . - وت زا  یگدناماو  درد  همه  ناربگ  هاگـشتآ  رد  وت ، يوج  تسج و  طاشن  همه  نایاسرت  ياسیلک 
15-1- نآرق . - هفوک متفگ : یتسه ! اجک  مدرم  زا  دیـسرپ  مدـید  ار  ربمغیپ  یباحـص  ءادرد  وبا  متفر و  ماـشب  هک  تسا  هدـش  لـقن  همقلع  زا 
« یثنالا رکّذلا و  و   » دناوخیم نینچ  متفگ  یّلََجت » اذِإ  ِراهَّنلا  َو  یـشغَی  اذِإ  ِلیَّللا  َو  ! » دناوخیم هنوگچ  ار  هیآ  هکنیا  دوعـسم  هّللا  دبع  تفگ :
و مدینش . ار  تئارق  نیمه  ربمغیپ  زا  نم  هکنیا  اب  دنرمش  هارمگ  تئارق  هنوگنیا  يهطساوب  ارم  رهـش  هکنیا  مدرم  هک  تسا  کیدزن  تفگ : وا 

هکنآب دنگوس  ینعی  دشاب  لوصوم  تسا  نکمم  دنگوس و  هدام  رن و  شنیرفآ  هب  ینعی  دـشاب  ردـصم  يارب  ام  تسا  نکمم  روهـشم  تئارقب 
هدش لقن  یثنالا » رکذلا و  قلخ   » ربمغیپ دوخ  دوعـسم و  نبإ  ءادرد و  وبا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  زا  عمجم :  115-62- نآرق . - دیرفآ هدام  رن و 

4 یّتََشل » مُکَیعَس   » 132-128- نآرق . - تسا هدـش  لقن  تئارق  هکنیا  زین  قداص  ماما  زا  تسا و  هدوبن  اهنآ  تئارق  رد  ام »  » يهملک هک  تسا 
يارب یـضعب  خزود ، يارب  یـضعب  و  دـینکیم ، راک  نتفر  تشهب  يارب  یـضعب  تسا  نوگانوگ  ياهزیچ  يارب  امـش  ياهراک  ینعی  عمجم :

: تسا هتفگ  ساـّبع  نـبإ  و  هحفـص 588 ]  ] 21-1- نآرق ، - یبقع يارب  یـضعب  اـیند و  يارب  یـضعب  دوخ ، يدوباـن  يارب  یـضعب  يدازآ و 
ياهناد رگا  دـنیچب  امرخ  هک  تفریم  الاب  تخرد  رب  نوچ  و  دوب . ریقف  يدرم  يهناـخب  نآ  يهخاـش  هک  تشاد  اـمرخ  تخرد  کـی  يدرم 
دیدیم ناشیکی  ناهدـب  رگا  تفرگیم و  هناد  نآ  دـمآیم و  دورف  تخرد  زا  وا  دنتـشادیم  رب  هیاسمه  ریقف  نآ  ياههچب  داتفایم و  اـمرخ 
تخرد هک  تساوـخ  تخرد  بحاـص  زا  ربـمغیپ  درک . تیاکـش  ربـمغیپ  هب  ریقف  درم  دروآ . نوریب  ار  اـمرخ  اـت  درکیم  وا  ناهدـب  تشگنا 

دوخ راک  یپ  تسین و  یبوخ  نیاب  مادـکچیه  مراد و  دایز  امرخ  تخرد  نم  تفگ : وا  تشهب . رد  یتخرد  ربارب  رد  دـهدب  ار  دوخ  يامرخ 
امـش مریگب  وا  زا  ار  درم  هکنیا  تخرد  نم  رگا  درک : ضرع  دینـش و  وا  اـب  ار  ص ]  ] ربـمغیپ يوـگتفگ  هکنیا  هـک  دوـب  اـجنآ  يدرم  تـفر .

زج تفگ : وا  درخب . ار  شتخرد  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  تخرد  بحاص  درم  نآ  دزن  وا  یلب ، دومرف : دـیهدیم ! نمب  تشهب  رد  یتخرد 
واـب هک  تخرد  لـهچ  هب  وا  تخرد  دـیرخ  رب  تفرگ  دـهاش  ار  رفن  دـنچ  رادـیرخ  يوگتفگ  زا  سپ  مشورفیمن و  تخرد  لـهچ  ربارب  رد 
تفر تخرد  يهیاسمه  ریقف  نآ  يهناخب  ترضح  نآ  مداد  امـشب  مدیرخ و  ار  درم  نآ  تخرد  درک  ضرع  تفر و  ربمغیپ  روضح  دهدب و 

دناهتفگ و حادـحّدلا  وبا  ار  رادـیرخ  درم  هکنیا  مسا  دـش و  لزان  هروس  هکنیا  تسا و  وت  يهداوناخ  وت و  لام  امرخ  تخرد  هکنیا  دومرف : و 
امرخ تخرد  بحاـص  درم  نآ  دوصقم  ینغَتـسا » َو  َلَِـخب   » رگید تیآ  تسا و  حادـحد  وبا  یقَّتا » َو  یطعَأ  نَم  اـّمَأَف   » دـعب تیآ  زا  دوصقم 
درک دازآ  دـیرخ و  ار  مـالغ  تفه  رکب  وبا  تسا : هتفگ  متاـح  یبا  نبإ  لوزنلا : بابـسا   1349-1328- نآرق -1298-1266- نآرق . - تسا
هتفگ ریبز  هّللا  دبع  دش . لزان  وا  يارب  یَقتَألا » اَُهبَّنَُجیَـس   » تیآ دندادیم  رازآ  مالـسا  يارب  ار  اهنآ  ناشنابحاص  دندوب و  هدـش  ناملـسم  هک 

دنناوتب هدنیآ  رد  هک  نک  دازآ  کباچ  اناوت و  مالغ  ینکیم ! دازآ  يرخیم و  ار  ناوتان  ياهمالغ  هکنیا  ارچ  تفگ : واب  رکب  وبا  ردـپ  تسا 
رخآ ات  یطعَأ » نَم  اّمَأَف   » هیآ هکنیا  منکیم . ادـخ  ياضر  يارب  نم  تفگ : وا  دنتـسیاب  نمـشد  ربارب  رد  دـننک و  کـموک  وتب  يدازآ  ساـپب 

فالتخا هلمج  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  6 ینسُحلِاب » َقَّدَص  [ » هحفص 589  ] 518-497- نآرق -195-169- نآرق . - دش لزان  وا  يارب  هروس 
هلا هک ال  تسا  نخس  نیرتهب  ینسح  زا  دوصقم  دشخبیم 2 - هچنآ  شاداپ  رب  ار  يدنوادخ  دیون  تسناد  تسار  تسرد و  هکنآ  تسا 1 -
ادخ هک  ار  هچنآ  تشاد 4 - رواب  ار  دنوادخ  دزم  تشهب و  ینعی  دوب 3 - تسرپ  اتکی  تسناد و  تسرد  ار  دیحوت  هکنآ  ینعی  دـشاب  هّللا  ّالا 

تسا هکنیا  یناعم  نیرتهب  تسا  ششخب  يوقت و  رد  نخس  نوچ  یلو  درک . راتفر  نآب  درک و  قیدصت  هداد  هدعو  نآ  يارب  هداد و  روتـسد 
زور ره  دومرف : ربمغیپ   22-1- نآرق : - تفگ وا  هک  تسا  هدش  لقن  ءادرد  وبا  زا  و  یمدآ ، شـشخب  زا  دشاب  يدنوادخ  ضوع  ینـسح  هک 
لام هدب و  ضوع  يار  هدنـشخب  ینعی  افلت » اکـسمم  طعا  افلخ و  اقفنم  طعا  ّمهّللا   » دـننکیم زاوآ  کلم  ود  دـنکیم  بورغ  هک  دیـشروخ 

هک يراوشد  نتفرگ  لهـس  یناسآ و  تیـصاخ  يوخ و  يارب  مینکیم  هداـمآ  ار  وا  ینعی  يربط :  7 يرُسیِلل » ُهُرِّسَُینَـسَف  . » نک دوبان  ار  لیخب 
رد دنک  ادیپ  ار  رتناسآ  هار  هک  میهدیم  قیفوت  واب  - 1 عمجم :  29-1- نآرق . - دنهد تشهب  وا  شاداپ  هب  ات  دشاب  ّقح  ياضر  فیاظو  ماجنا 
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لالظ یف  دشاب . تشهب  ندیسر  هک  یشوخ  یناسآ و  تلاح  يارب  مینکیم  هدامآ  ار  وا  دشاب 2 - نآ  رد  ششوک  لیم و  اب  هک  ادخ  تدابع 
زا يراک  کبـس  یناسآ و  یگدنز . رد  یمارآ  ارادمب و  دوخ و  دوصقمب  یناسآب  تسا  هدش  لصاو  درک  يرـسی »  » يهدامآ ادـخ  هک  ار  نآ 
هب ماگ  دـنیبیم و  یناسآ  هب  ار  زیچ  همه  دـنکیم ، تیارـس  دـنراد  راک  رـس و  وا  اـب  هک  زیچ  همه  سک و  همهب  دـنکیم و  زیر  رـس  وا  دوخ 

همه ّتیـصاخ  هکنیا  اب  دسریم و  دصقم  هب  یگدوسآ  شمارآب و  دنکیم و  زارد  تسد  یکبـس  یناسآب و  راک  همه  هب  درادیم و  رب  یناسآ 
نآ يوریپ  هب  مه  وا  يرـُسیِلل » َكُرِّسَُین   » تسا هدـش  هداد  دـیون  ربـمغیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمهب  دـنیبیم و  هدـش  ماـجنا  دوخ  ریمـض  رد  ار  زیچ 
رد ار  وا  ینعی  حوتفلا : وـبا   10 يرسُعِلل » ُهُرِّسَُینَسَف  [ » هحفص 590  ] 545-521- نآرق . - دوشیم رادروخرب  یگدـنز  زا  دوریم و  ترـضح 

ینعم دنچ  يرسع  يرسی و  يهملک  ود  رخف :  29-1- نآرق . - دشاب مّنهج  يراتفرگ  هانگ و  هک  رتراوشد  راک  يارب  میراذگ  دازآ  دوخ  راک 
راک هکنیا  يراوشد  یمّود  اههتسیاشان . زا  يراددوخ  فئاظو و  ماجنا  یناسآ  یلّوا  ّرش 2 - ینعی  يرسع  ریخ و  ینعی  يرسی  - 1 تسا : هدش 
هار رد  زاب  ات  مینکیم  شاهدامآ  دوش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  لثم  تسا و  هداد  ماجنا  هک  کـین  راـک  نآ  یناـسآ  ینعی  يرـسی  یمدآ 3 - رب 

يهمه تسا  هتفگ  لاّفق  و  دـنامب . ياج  رب  اپ  دوخ  يهتـشذگ  لـخب  نآ  رب  هک  مینکیم  شاهداـمآ  ینعی  سکع  رب  يرـسع  دـشخبب و  ادـخ 
یناسآ و شیاسآ و  شماجنا  رـس  هچ  ره  تسا و  روظنم  نآ  ماجنا  رـس  يراک  ره  زا  نوچ  دـشاب  زاجم  تغل  رد  تسا  نکمم  یناـعم  هکنیا 

دهاوخ يرسع  دیـشک  يراوشد  جنرب و  ماجنا  رـس  رگا  تسا  نیمه  اهیراکوکن  تادابع و  همه  يهجیتن  هک  دوشیم  هتفگ  يرـسی  دوب  دنـسپ 
نآ يهدامآ  ادـخ  ار  راکوکن  نمؤم  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  نیاـب  ربجب  نیدـقتعم  و  دنتـسه . هجیتن  هکنیا  ياراد  ناـهانگ  يهمه  دوب و 

ُهُرِّسَُینَسَف  » يهلمج - 1 تسا : هداد  باوج  نینچ  هیآ  نیاب  لالدتـسا  زا  لاّـفق  دـنکیم . نآ  يهداـمآ  ادـخ  مه  ار  راـک  دـب  رفاـک  دـنکیم و 
ُءازَج  » لثم تسا  هدش  هتفگ  رّسین »  » زین يرـسع »  » يارب يرـُسیِلل » ُهُرِّسَُینَـسَف   » لّوا يهلمج  هنیرق  يارب  هک  يزاجم  تسا  یلامعتـسا  يرـسُعِلل »

ٍباذَِعب مُهرِّشَبَف   » لثم ای  تسا  هنـسح  مزال و  تسا و  بوخ  هکلب  تسین  هئّیـس  دب و  راک  يراکدب  يازج  هک  یتروص  رد  اُهلثِم » ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَـئِّیَس 
هب راداو  هک  ّقـح  یناـبرهم  نآ  نوـچ  سپ  كانـسرت . ربـخ  تسا و  میب  هکلب  تسین  يربـخ  شوـخ  تراـشب و  كاـن  درد - رازآ  هک  ٍمـِیلَأ »

ُهُرِّسَُینَسَف  » يهلمج تسا 2 - هدمآ  رّـسین »  » زین ّقح  رهم  هکنیا  زا  ندـش  مورحم  هنیرق  يارب  تسا  هدـش  رّـسین »  » هب فیرعت  دـنکیم  يربنامرف 
زا هکلب  تسا  يدب  يارب  یناسآ  یگدامآ و  يهدنهد  ماجنا  لعاف و  ادخ  هک  تسا  ور  نآ  زا  هن  تسا  هدـش  هداد  ّقحب  تبـسن  هک  يرـسُعِلل »

-1035-1007- نآرق  - میدرک هداـمآ  اـم  تسا  هدـش  هتفگ  يورنیا  زا  تسا  هدـش  ادـیپ  وا  زا  زیچره  يهلیـسو  یئاـناوت و  هک  تسا  ور  نآ 
دننام میداد  یئاناوت  تردـق و  ینعی  هحفص 591 ]  ] 1632-1604- نآرق -1344-1311- نآرق -1206-1170- نآرق -1119-1091- نآرق

يهلیـسو نآ  شتـسرپ  یلو  دنکیمن  هارمگ  تب  هکنیا  اب  دـندرک  هارمگ  ار  يرایـسب  اهتب  ایادـخ  ینعی  ًارِیثَک » َنلَلـضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر   » هیآ هکنیا 
يهداـمآ اـناوت و  وا  یتـشز و  رب  یئاـناوتب  میدرک  موکحم  ار  یمدآ  هنوگنیا  اـم  هک  تسا  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوـصقم  تسا 3 - یهارمگ 

نآ دنادیم . مّنهج  ای  تشهب  رد  ار  یمدآ  ره  ياج  دنوادخ  دومرف : ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  و  تسا . يدب  یتشز و 
یـسک ره  هک  دـینکب  بوخ  راـک  امـش  دـیاب  تسین و  نینچ  دومرف  میـشاب ! هتـشادن  دوـخ  کـین  لـمعب  يدـیما  سپ  درک : ضرع  ترـضح 

- مُکَیعَـس َّنِإ   » مراهچ تیآ  - 1 ام : نخس   91-52- نآرق . - تسا هدـش  هدـیرفآ  وا  رهب  زا  تسا و  وا  راـیتخا  رد  هچنآ  يارب  دراد  یگداـمآ 
هتخیسگ و مه  زا  نآ  نایز  دوس و  دوخ و  راک  رکف و  رد  نایمدآ  امـش  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  مدرمب  تقیقح  کی  دنگوس  دنچ  اب  خلا »

دینکیم ادیپ  دوخ  يارب  يزیواتـسد  دیراد و  دوخ  راک  رد  یفده  دیریگیم و  شیپ  یهار  دینکیم و  رکف  يروج  کی  ره  هک  دیاهدنکارپ 
یطعَأ نَم  اّمَأَف   » تیآ 5 و 8 - 2 44-27- نآرق . - دینارورپیمن رـس  رد  یتسیز  مه  يراکمه و  يهشیدنا  دیرادن و  مه  اب  یکرتشم  ّدح  هک 

یئوخدب و هکنیا  زا  تاجن  هار  دنکیم و  میسقت  هتسد  ودب  ار  وا  هیآ  ود  نیاب  یمدآ  يوخ  نداد  ناشن  يهلابند  رد  خلا » َلَِخب - نَم  اّمَأ  َو  ... 
غورد راتفر و  دب  لیخب و  مدرم  شور  راک ، رکف و  یگدنکارپ  هکنیا  هک  ار  یتخبدب  يراتفرگ و  بجوم  مه  دهدیم و  ناشن  ار  يراگتـسر 
مهارف نایمدآ  یگنهآ  مه  یتسیزمه و  نّدـمت و  يهیامرـس  دـش  هتفریذـپ  قیاـقح  دوب و  يراـگزیهرپ  یگدنـشخب و  رگا  یلو  تسا  رادـنپ 

هتسد ودب  ار  مدرم  شیپ  تایآ  رد  هکنآ  زا  سپ  يرسُعِلل » يرُسیِلل -...  ُهُرِّسَُینَسَف ،  » تایآ 7 و 10 - 3 62-41- نآرق -36-16- نآرق . - تسا
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کمک واب  دنوادخ  يوس  زا  تفرگ  شیپ  تسار  هار  یسک  رگا  هک  دهدیم  ناشن  ار  کی  ره  راک  هجیتن  هشیر و  هیآ  ود  نیاب  درک  میـسقت 
رد شراک  هشیدنا و  اب  وا  هچ  دـنکیم  تیوقت  ار  وا  یبوخ  راک  رکف و  نامه  سپ  تسا  هتـساوخ  یبوخ  نارگید  دوخ و  يارب  نوچ  دوشیم 

تفرگ شیپ  دیدنـسپ و  يراوشد  نارگید  دوخ و  يارب  هحفص 592 ]  ] 64-54- نآرق -46-18- نآرق  - یسک رگا  و  دنتـسه . ادخ  تردق 
. دوشیم وا  يراکدـب  کموک  دربیم و  ولج  يراوشد  يوسب  ار  وا  دنتـسه  ادـخ  تردـق  رد  شدوخ  اب  هک  شراتفر  وا و  يهتـساوخ  ناـمه 

تـسا ناگدیرفآ  رگد  وا و  شنیرفآ  لصا  هچنآ  رد  هکلب  تسا  روبجم  هدش و  راداو  دوخ  راک  رد  یمدآ  هک  دـنامهفیمن  تایآ  هکنیا  سپ 
وا یگدنز  راک  يهجیتن  هچنآ  تسا و  هتشادن  رایتخا  و  تسا ، هدمآ  دیدپ  هتسنادن  دوخ  هک  دناهدش  تسرد  رگد  یناهج  زا  دنتـسه و  یکی 

یبیکرت هکلب  راتخم  هن  تسا  روبجم  هن  ماجناب  ات  زاـغآ  یمدآ ز  سپ  دـنیزگرب ، ار  مادـک  دـشیدنیب و  هنوگچ  هک  تسا  وا  راـیتخا  رد  تسا 
دوخ يهنازور  ياهراک  رد  ار  یمدآ  راـیتخا  دـنامهفیم  هروس  رخآ  اـت  تاـیآ  يهّیقب  - 4 يدـعب . یئزج  راـیتخا  یلّوا و  یّلک  ربـج  زا  تسا 

تیادـه تسا  هدـش  هتفگ  نآ  زا  سپ  تسا . هتـشاد  راـیتخا  لاـم  عمج  رد  سپ  دادـن  شدوس  درک و  مهارف  لاـم  وا  تسا  هدـش  هتفگ  نوچ 
میدرک تسرد  ار  وا  هک  تسا  ام  تردق  هب  ماجنا  زاغآ و  یلو  دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دـهاوخ  هچ  ره  وا  مینک و  يربهر  هک  تسا  ام  يهفیظو 

. میناسرب شراک  يازسب  ماجنا  رس  و 

یحض هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   93  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 11] تایآ 1  [: 93  ] یحضلا هروس  ]

یلَق ام  َو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  [ 2  ] یجَس اذِإ  ِلیَّللا  َو  [ 1  ] یحُّضلا َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
َكَدَجَو َو  [ 6  ] يوآَف ًامِیتَی  َكدِـجَی  َمل  َأ  [ 5  ] یـضرَتَف َکُّبَر  َکیِطُعی  َفوََسل  َو   127-1- نآرق [ - 4  ] یلوُألا َنِم  َکـَل  ٌریَخ  ُةَرِخـآلَل  َو  [ 3]
ثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِعِنب  اّمَأ  َو  [ 10  ] رَهنَت الَف  َِلئاّسلا  اَّمَأ  َو   183-1- نآرق [ - 9  ] رَهقَت الَف  َمِیتَیلا  اَّمَأَف  [ 8  ] ینغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  [ 7  ] يدَهَف الاَض 

هلان رتش  دیـشک ، ازاردـب  دـش ، مارآ  بش  یجَـس » . » دیـشروخ ندوب  ینارون  يرادومن و  ماگنه  یحُّضلا » : » تاغل ینعم   80-1- نآرق [ - 11]
-23-13- نآرق  - شاهراـچیب وشم و  هریچ  وا  رب  رَهقَت » ـالَف  . » دـنمزاین اًِـلئاع » . » درک باـبک  ار  يزیچ  تشاد ، نمـشد  ار  یـسک  یلَق » . » درک

دوخ شیپ  زا  نکم و  يریگوـلج  رَهنَت » ـالَف  . » نکم هحفص 593 ]  ] 199-186- نآرق -176-167- نآرق -121-114- نآرق -71-64- نآرق
. دشن دـنلب  تدابع  هب  بش  همین  دـش و  رامیب  بش  ود  ای  بش  کی  ربمغیپ  هک  تسا  لقن  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : تهج   20-7- نآرق . - نارم

تـسا لقن  دـش و  لزان  نخـس  هکنیا  باوج  هب  هروس  هکنیا  تسا  هدرک  اهر  ار  وت  تناطیـش  اـیوگ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  برع  ینز 
نابرهم ناگدیرفآ  هب  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت : دش . لزان  هروس  هکنیا  دندرک  اهر  ار  ربمغیپ  دنتفگ : مدرم  دیسرن  ربمغیپ  هب  یحو  يدنچ 

هّتبلا تشاد 4 و  نمـشد  دنـسپان و  هن  دراذگ و  دوخب  ار  وت  هن  تیادـخ  هک  مارآ 3  هریت و  بش  هـب  نشور 2 و  زورب  دـنگوس  ناربنامرفب 1 
داد و تهاـنپ  وا  يدوب و  هاـنپیب  میتـی و  رگم  هن  يوش 6  دونـشخ  هک  تدشخب  نادنچ  وت  يادـخ  هچ  دوب 5  لّوا  رتهب ز  تیناگدـنز  نایاپ 

تزاینیب وت  يادـخ  هک  يدوبن  دـنمزاین  شیورد و  وت  رگم   8 دوب ! تیامنهار  وا  یتسنادـن و  یگدـنز  نید و  هار  مه  7 و  درک ! تینابهگن 
دای دوخ  راگدرورپ  تمعن  11 و  نک . دیماان  هدنار و  دوخ  ار ز  نایادگ  هن  نکم 10 و  دوخ  يهراچیب  تسد و  ریز  وت  ار  نامیتی  سپ  درک !
مّوس يهروس  هکنیا  فشک : تسا . هدـش  لزاـن  هّکم  هب  یگمه  تسا و  هیآ  هدزاـی  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  يوـگ . زاـب  نک و 

-100- نآرق -77-70- نآرق . - هروس هکنیا  نآ  زا  سپ  و  ِمَلَقلا » َو  ن   » نیمّود تسا و  هدوب  أَرقا »  » نیتسخن نوچ  تسا  هدـش  لزان  هک  تسا 
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يدنلب هک  زور  طسو  زور 3 - تعاس  نیتسخن  زور 2 - يهمه  یئانشور  هب  دنگوس  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  عمجم :  1 یحُّضلا » َو   » 117
ار اج  همه  بش  یکیراـت  اـی  دـش  رارق  رب  بش  نوچ  ینعی  یجَـس » اذِإ   » و زور . دـنوادخب  دـنگوس  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـشاب و  باـتفآ 

لّوا دـنگوس  باوج  هلمج  هکنیا  فـشک :  3 خـلا » َکَعَّدَو - ام   » 203-191- نآرق -14-1- نآرق . - دـمآ ولج  بش  یکیرات  اـی  دـناشوپ و 
. دومنن راذگاو  و  هحفص 594 ]  ] 15-1- نآرق  - درکن اهر  ندرک  یحو  نتشاد و  یمارگ  دوخ و  ششخب  زا  ار  وت  يادخ  ینعی  تسا  هروس 

عیدوت زا  تسا  ّقتـشم  هملک  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  وا . زا  یئادج  وا و  ندرک  اهر  ینعی  تسا  رفاسملا  عیدوت  زا  قتـشم  هملک  هکنیا  نوچ 
زا ینعی  یلَق » ام   » و درکن . شزرایب  لذتبم و  ار  وت  يادـخ  هک  تسا  نینچ  ینعم  سپ  يزیچان  یگنهک و  زا  سابل  يرادـهاگن  ینعی  بّوثلا 

ینعم رد  دـناهدناوخ و  دـیدشت  نودـب  عدو » : » عـمجم  298-288- نآرق . - تشادـن تنمـشد  دنـسپان و  تشاد  تسود  ار  وـت  هـک  زور  نآ 
یگدنز هکنیا  زا  وت  يارب  رگید  ناهج  - 1 21-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هیآ  هکنیا  عمجم :  4 خـلا » ٌریَخ - ُةَرِخآلَل  َو  . » تسین توافت 

دوشیم و رتـشیب  برع  رب  وـت  یئاـناوت  دـنوشیم و  ناملـسم  مدرم  هک  تسا  رتـهب  هرود  هکنیا  زا  ترمع  رخآ  ياـهلاس  دوب 2 - دـهاوخ  رتهب 
دنهاوخ ص ]  ] ربمغیپ هب  هچنآ  هک  تسا  فـالتخا  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  5 خـلا » َفوََسل - َو  . » دوشیم وت  نامرف  هب  ناشاهنیمزرس 

زا سک  چـیه  ینعی  یـشاب 2 - دونـشخ  هک  دـهد  وتب  نآ  زا  نادـنچ  وت  يادـخ  ینعی  تسا  تشهب  تمعن  دوصقم  - 1 دوب ! دـهاوخ  هچ  داد 
تعافـش و زا  ینعی  عمجم :  13-1- نآرق . - دوش دونـشخ  وا  هک  دزرمایب  ادـخ  اهنآ  زا  هزادـنا  نآ  دورن و  مّنهج  هب  ترـضح  نآ  يهداوناخ 

امش تفگ  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هّیفنح  دّمحم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  زا  حیرـش  نب  ثراح  يوش و  دونـشخ  هک  دهد  تنادنچ  اهتمارک  رگید 
هیآ هکنیا  میئوگیم  ربمغیپ  تیب  لها  ام  یلو  خلا » اُوفَرـسَأ - َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای   » تسا هکنیا  نآرق  تیآ  رتراودـیما  دـیراد  نامگ  قارع  مدرم 

: دیوگب ترـضح  نآ  ات  دزرمایب  ادـخ  دنتـسه  هّللا  ّالا  هلا  هب ال  دـقتعم  هک  اهنآ  زا  نادـنچ  تعافـش  هب  هک  خـلا » َکیِطُعی -» َفوََسل  َو   » تسا
- نآرق -261-227- نآرق . - دنامن خزود  رد  تسرپاتکی  چیه  هک  تسا  هکنیا  ربمغیپ  يدونشخ  اضر و  دومرف : قداص  ماما  و  مدش . یـضار 
هک درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  شردپ  زا  هّیفنح  دّمحم  شیومع  زا  ع ]  ] نیدباعلا نیز  ماما  شردـپ  زا  ع ]  ] رقاب ماما  حوتفلا : وبا   350-327

مدش و یضار  میوگ  نم  يدش و  یضار  ایآ  دنسرپ  نم  ات ز  منک  تعافـش  هحفص 595 ] راکهانگ [  نادنچ  رـشحم  رد  دومرف  ص ]  ] ربمغیپ
! تسا نآرق  تیآ  رتراودیما  دیراد  نامگ  ار  خلا » َنیِذَّلا - َيِدابِع  ای   » تیآ اهیقارع  امـش  دومرف : درک و  مدرمب  يور  ع ]  ] ّیلع هکنیا  زا  سپ 

ربخ رد  تسا و  تعافـش  دوصقم  مینادیم و  رتروآدیما  خلا » َفوََسل - َو   » ار هیآ  هکنیا  میربمغیپ  تیب  لها  هک  ام  دومرف : یلب . دـنتفگ : اهنآ 
- نآرق . - تسا سب  تسا  سب  ارم  ینعی  یبـسح . یبـسح  میوگ : نم  هک  دـنزرمایب  نم  تعافـش  هب  نادـنچ  دوـمرف : ص ]  ] ربـمغیپ هک  تسا 

دونشخ نم  ات ز  مدرک  باتش  تیوس  هب  اراگدرورپ  ینعی  یضرَِتل » ِّبَر  َکَیلِإ  ُتلِجَع   » تفگ یسوم  فشک :  311-299- نآرق -169-145
ات دـشک  جـنر  هکنآ  نایم  تسا  هلـصاف  هچ  و  اهاضَرت » ًۀَـلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  یـضرَتَف و  َکُّبَر  َکـیِطُعی  َفوََسل  َو   » دـنتفگ دّـمحم  اـب  یلو  یـشاب 

: هتشون ینیسح   219-183- نآرق -180-140- نآرق -53-18- نآرق . - دوش یـضار  ات  دـننک  راتفر  وا  اب  ناـنچ  هکنآ  دـسر و  ّقح  ياـضرب 
حور دـنهر  خزود  یمامت ز  تّما  هک   || دـنهد  شنانچ  تعافـش  ياطع  ورـشیپ  يدّیـس  نینچ  دراد  هک   || ورگ  رد  یـسک  خزودـب  دـنامن 
تسا سلدنا  تکلمم  تخت  ياپ  دوصقم  هبطرق  رهش  رد  تفگ : دشاب  نیّدلا  یحم  شدوصقم  ایوگ  رهطألا - هّرس  سّدق  ربکا - خیش  نایبلا :

دوه نایم  نآ  زا  دومن و  نمب  ار  متاخ  ات  مدآ  زا  ناربمغیپ  يهمه  دـنوادخ  مدوب  هبقارم  رد  يدـنچ  دـشاب  ایناپـسا  روهـشم  رهـش  ادانارگ  هک 
یبدایب نینچ  وا  نوچ  دـشخبب  ار  جاّلح  تراسج  مینک : تعافـش  ربمغیپ  روضح  ات  میاهدـش  مهارف  اجنیا  ام  هک  تفگ  نخـس  نم  اب  ربمغیپ 

رفاک و ره  يارب  یتسیاب  سپ  یـضرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُعی  َفوََسل   » دومرف واب  ادـخ  اریز  دوب  رتمک  وا  ماقم  زا  ترـضح  نآ  تّمه  تفگ  درک و 
ربمغیپ تفگ  نینچ  وا  نوچ  دنشاب . هریبک  هانگ  راکردنا  تسد  هک  منکیم  تعافـش  ار  اهنآ  نم  دومرف : دوخ  یلو  درکیم  تعافـش  نمؤم 

542-504- نآرق : - درک ضرع  ياهدرک ! ضارتـعا  نم  تعافـش  هب  وت  روصنم  يا  دومرف : واـب  هک  دـید  دوخ  تـالاح  زا  یکی  رد  ار  [ص ]
شوگ و مرادب  تسود  ار  دوخ  يهدنب  هحفص 596 ] نوچ [  دومرف : ادخ  متفگ : هک  يدینشن  نم  نخس  هکنیا  رگم  دومرف  تسا . هدوب  نینچ 

سپ دـشاب  نم  يایوگ  نابز  وا  مشاـب  ادـخ  بیبح  نوچ  دومرف : ماهدینـش . هّللا  لوسر  اـی  یلب  درک : ضرع  مشاـب ! وا  تسد  ناـبز و  مشچ و 
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هچ مهانگ  يهراّفک  مدرک  هبوت  تفگ : ینک . نم  رب  شنزوس  هچ  سپ  مچیه . نایم  هکنیا  رد  نم  تسا و  وا  هدش  تعافش  هدننک و  تعافش 
يرجام نآب  هک  دوب  هکنیا  شکب . ار  دوخ  نم  عرـش  ریـشمشب  دومرف : هار ! هچ  زا  درک  ضرع  نک . ینابرق  ادخ  يارب  ار  دوخ  دومرف : دـشاب !

يارب ام  تسا و  هتفاین  هار  ربمغیپ  روضح  هب  نونک  ات  تسا  هتفر  ایند  زا  جاّلح  هک  هاگنآ  زا  تفگ : نینچ  دوه  ترـضح  هاگنآ  دـش . راـتفرگ 
ره لصا  يدّـمحم  تقیقح  دـناهتفگ : تفرعم  لها  زا  یـضعب  و  تسا . مورحم  وا  درذـگیم و  لاس  دصیـس  زا  شیب  هک  میاهدـمآ  تعاـفش 

 ...- َفوََسل : » دومرف هک  ادخ  دوب و  دـهاوخ  وا  راک  همه  عجرم  تسا و  هدـیدپ  دوجوم و  ره  يهّدام  دّـمحم  رهظم  دوجو و  تسا و  یقیقح 
مدرم و  دـنوش ، عمج  وا  لامج  هاگـشیپ  هب  لامج  لها  هک  وا  يوسب  اهیگدـنکارپ  همه  تشگزاب  هب  رگم  دوشن  مهارف  وا  ياضر  و  یـضرَتَف »

يریذپیم ّقح  لاصو  ضوع  رد  ار  شـشخب  هکنیا  ایآ  دنـسرپیم  ربمغیپ  زا  ایوگ  هیآ  نیاب  هتفگ : اطع  نبإ  دـنیآ . درگ  شلالج  دزن  لالج 
ار وـت  نآ  زا  يزیچ  یئآیمن و  دورف  ياهبترم  چـیه  رد  هک  يراد  دـنلب  یتّـمه  ینعی  ٍمیِظَع » ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  : » دـنیوگ واـب  هـن ، دـیوگب : وا 
وت رد  هک  یتافـص  ءامـسا و  تاـمارک  یتاذ و  تـالامک  يهمه  تسا : هکنیا  هیآ  ینعم  تسا : هتفگ  هّیمجن  تـالیوأت  رد  و  درادـن . دونـشخ 

اهیگدامآ تاناکما و  يهمه  دسریم و  ّتیلعفب  وت  تادادعتـسا  يهمه  دش و  دـهاوخ  رادومن  وت  زا  يراد  ار  اهنآ  دادعتـسا  تسا و  نکمم 
تالیوأت  713-678- نآرق -385-376- نآرق -368-359- نآرق . - دوـش مـهارف  رادوـمن و  اـجکی  یگراـبکی و  دوـش  ضرف  وـت  يارب  هـک 

هک دنهدیم  وتب  يرادیاپ  یتسردب و  يرادیدپ  یناقح و  یقیقح و  دوجو  کی  يدش  چـیه  دوبان و  دوخ  یگرابکی ز  نوچ  ینعی  یناشاک :
. ] يوش دونـشخ  یناّقح  دوجوب  يدوب  دونـشخ  دوخ  يّدام  دوجوب  هک  هنوگنامه  هب  سپ  يربب  ّقح  يوسب  ار  اهنآ  یـشاب و  مدرم  ياـمنهار 
ادخ دندرم و  تردام  ردـپ و  ینعی  - 1 35-1- نآرق : - تسا هدـش  ینعم  ود  هیآ  هکنیا  عمجم :  6 يوآَف » ًامِیتَی  َكدِـجَی  َمل  َأ  [ » هحفص 597

زا درک . يراتـسرپ  ار  وت  یبوخب  وا  درپـس و  بلاـط  وبا  هب  ار  وت  تفر  وا  نوچ  درک و  يراتـسرپ  ار  وت  هک  درک  ناـبرهم  وتب  ار  بلّطملا  دـبع 
رد هک  دیرفآ  هناگی  ار  وت  هن  ینعی  دشابن 2 - تیبرت  ّقح  وا  رب  ار  یـسک  ات  دومرف : درک ! میتی  ادخ  ار  ربمغیپ  ارچ  دندیـسرپ  ع ]  ] قداص ماما 

دننامیب ّرد  ینعی  تسا  همیتی  هّرد  زا  قتـشم  میتی  يهملک  و  دیزگرب . يربمغیپ  هب  داد و  ياج  دوخ  دزنب  یتشادن و  دـننامه  یگرزب  يرترب و 
دناوخ فلا  نودـب  هزمه  حـتفب  يوأ »  » یلیقعلا بهـشا  حوتفلا : وبا  مدرم . يهمه  هاـگزیرگ  درک و  تناـمیتی  هاـگهانپ  وا  يدوب  میتـی  وت  - 3

دوب ردام  ردپ  يهطـساوب  ربمغیپ  ماقم  هک  دنربن  نامگ  مدرم  ات  درک  میتی  ار  ربمغیپ  ادـخ  دـناهتفگ : یـضعب  فشک : دروآ . محر  وت  رب  ینعی 
: هتشون ینیسح  دننادن . شاهیامرس  زا  ار  وا  تفرشیپ  ات  درک ، شریقف  مه  دندرب و  الاب  نینچ  ار  وا  ات  دندیـشوک  ناشلامب  ای  هلیبق  دوخ و  هک 

ّتیلباق لامکب  هناگی  رهوگ  هک  ار  وت  دـید  میتی  ّرد  نینچ  دروآ  فک  هب  ات  دز  هطوغ   || میدـق  يایرد  کت  رد  مرک  صاّوغ  هک  سب ، تیب :
. تسا وت  ّصاخ  ماقم  هک  عمج  ّتیدحا  ترـضح  رد  تخاس  نّکمتم  ار  وت  دّحوتم ، يوس  ام  زا  هقالع  عطقب  يدوب و  درفنم  تانئاک  همه  زا 

هاگـشیپ هب  سپ  مورحم  يدوب و  هدیـشوپ  تسا  سدقلا  حور  هک  یقیقح  ردـپ  رون  زا  یناسفن  تافـص  يهدرپ  هب  يدوب و  اهنت  وت  تالیوأت :
هزیکاـپ و ار  وت  اـت  دـش  سدـقلا  حور  تردـپ  راـک  رادهدـهع  تخومآ و  بدا  دـنارورپب و  یئاـیربک  شرورپ  نماد  رد  داد و  تیاـج  دوـخ 

يدوب يراد  نونکا  هچنآ  ریغب  هحفص 598 ]  ] 22-1- نآرق  - وت - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  يربط :  7 خلا » الاَض - َكَدَجَو  َو  . » دنک هدیزرو 
-1 عمجم : دـش . تیاـمنهار  دـید  هارمگ  ناـمدرم  ناـیم  ار  وت  يدوـب 3 - مدرم  شور  هـب  لاـس  لـهچ  یتشادـن 2 - بادآ  نـید و  هـکنیا  و 

الاب ار  وت  درخ  ادخ  یتسناوتیمن و  ادج  تسردان  تسرد ز  وت  تخومآ 2 - وتب  نآ  هار  ادخ  یتسنادیمن و  یگدنز  هار  يدوب و  نادرگرس 
تگرزب ردپ  دزن  دید و  ار  وت  دش  وت  تخسرس  نمـشد  هک  لهج  وبا  يدوب و  هدش  مگ  هّکم  ياههّرد  رد  وت  دومن 3 - وتب  ار  ّقح  هار  درب و 

وا دنوادخ  یلو  دش  ادج  هار  زا  ترـضح  نآ  رتش  بش  دوب  هتفر  تراجت  هب  هجیدخ  يارب  هک  ماش  هار  رد  تسا : لقن  درب 4 - بلّطملا  دبع 
ادـخ يدوب  ناشن  مانیب و  وت  دـندش و  یئامنهر  اهنآ  وتب  سپ  دنتـسنادیمن  ردـق  ار  وت  دـندوب و  هارمگ  وت  زا  مدرم  دناسر 5 - ناوراکب  ار 

زا ریغ  لالـض  يهملک  و  درک . هاگآ  تدوخ  لاح  سفنب و  ار  وت  یـسانشیمن  ار  دوخ  هک  دید  ار  وت  - 1 فشک : درک . ترادمان  روهشم و 
مداد و ماـجنا  ینعی  َنیِّلاّـضلا » َنِم  اـَنَأ  َو  ًاذِإ  اـُهتلَعَف   » یـسوم نخـس  - 1 تسا : هدـش  لامعتـسا  رگید  یناـعم  هـب  يراکدـب  یهارمگ و  ینعم 
اب رصم  نانز  نخس  فسوی 3 - هب  تبسن  طرفم  یتسود  ینعی  ِمیِدَقلا » َِکلالَـض  یَِفل  َکَّنِإ   » ردپ اب  فسوی  ناردارب  نخـس  متسنادیمن 2 -
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ار تداهش  ناشیکی  ینعی  امُهادحِإ » َّلِضَت  نَأ   » نانز تداهش  رد  فسوی 4 - هب  راکشآ  قشع  ینعی  ٍنِیبُم » ٍلالَض  ِیف  اهارََنل   » هاشداپ رسمه 
ینعی َنوُّلاََضل » ّانِإ   » برآملا ۀّنج  ناتساد  رد  - 5 531-506- نآرق -453-421- نآرق -346-308- نآرق -239-194- نآرق . - دنک شومارف 

هجیدخ اهنآ  زا  دوب و  نارفاک  نایم  رد  ربمغیپ  و  درادن . تقباطم  تداعس  نید و  زا  یهارمگ  اب  یناعم  هکنیا  زا  کیچیه  و  میتفر . ههاریبب  ام 
یملس قیاقح  رد  هتشون : ینیـسح   51-31- نآرق . - درکن لـیم  برع  رد  موـسرم  يراکتـشز  هب  دـیتسرپن و  تب  زگره  یلو  تفرگ  ینزب  ار 

هک یتخرد  برع  - 1 رخف : دـیناسر . برق  ماقم  هب  داهن و  تنم  وت  رب  ّتبحم ، تفرعم و  رد  قرغتـسم  یتسود  تفای  ار  وت  هک  تسا  روکذـم 
تخرد هک  لـهج  نیمزرـس  نآ  رد  دـیوگیم  هک  تسا  ناـنچ  هیآ  هکنیا  و  هحفـص 599 ] دـیوگ [  ّهلاض  دـشابن  نآ  زج  دـشاب و  نابایب  رد 

نمؤم ینعی  نمؤملا » ّۀلاض  ۀمکحلا   » لثم درک . تیادـه  وت  يهلیـسوب  ار  مدرم  دـید و  قلخ  يربهرب  روراب  تخرد  هناگی  ار  وت  دوبن  یـشناد 
یتسنادیمن يربمغیپ  شور  یتسنادیمن 3 - یـسانش  ادخ  هار  يدوب  كدوک  هک  هاگنآ  - 2 دباییمن . دـیوجیمن و  رگید  زیچ  تمکح  زج 

ناشتیاده وت  يهلیسوب  دید و  هارمگ  ادخ  ار  وت  مدرم  ینعی  تسا  هدش  هتفگ  مدرم  تبـسانم  هب  هیآ  هکنیا  دوبن 4 - تلد  رد  دیما  نینچ  و 
نادرگرس و يدرک 6 - ناشتوعد  ّقح  نیدب  دنتخیمآ و  وت  اب  مدرم  ات  درک  تتیادـه  دـید  ادـج  اتکی و  ناهارمگ  نایم  رد  ار  وت  - 5 درک .

هار يدرک 7 - ترجه  ات  دـش  تیامنهار  ادـخ  یتسنادیمن  ترجه  هار  يدوب و  راـتفرگ  هّکم  نارفاـک  تسدـب  يدوب و  هدرک  مگ  دوخ  هار 
هک تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هچنآ  هب  تسا  هراشا  میدرک 8 - نشور  ار  وت  فیلکت  ات  يدوب  نآ  رد  نادرگرـس  یتسنادیمن و  هلبق 

هزاـت اـب  یبش  دـش . مریگولج  دـنوادخ  ود  ره  رد  هک  تبون  ود  رگم  مدرکن  تبغر  ّتیلهاـج  مدرم  ياـهراک  هب  زگره  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ
ینیشن بش - رد  مورب  نم  ات  نک  یـسراو  ار  نم  ياهدنفـسوگ  وت  متفگ : واب  میدنارچیم  دنفـسوگ  هکم  رهـش  يالاب  رد  شیرق  زا  یناوج 

یـسورع درم  نز و  نالف  دـنتفگ  مدینـش و  هریاد  زاس و  زاوآ  هّکم  ياههناخ  لّواب  مدیـسر  ات  مدـش  هناور  اـجنآ  زا  منک و  تکرـش  ناـناوج 
متـشذگرس زا  وا  متـشگزاب و  نوچ  درک و  مرادـیب  باتفآ  یمرگ  ات  درک  هریچ  نم  رب  ار  باوخ  دـنوادخ  متـسشن و  اشامت  هب  اـجنآ  دـنراد 

مباوخ ینـشج و  رد  تکرـش  يارب  متفر  مدرپس و  واب  ار  دنفـسوگ  رگید  یبش  زاب  مدیدن . يزیچ  تفرگ و  مباوخ  متفگ : شخـساپ  دیـسرپ 
هکنیا يارب  رخف  ماما  هک  تسا  ینعم  نیمتـسیب  هکنیا  و  مدرکن ، اـهراک  هکنیا  يهشیدـنا  سپ  نآ  درک و ز  مرادـیب  باـتفآ  یمرگ  تفرگ و 

رود  || تاذ  دیحوت  زا  هک  دشاب  هکنیا  لصا  هاشیلع : یفص  ریسفت  میتشون . نارگید  زا  لقن  نمض  ار  اهنآ  رتشیب  ام  هک  تسا  هدرک  لقن  هیآ 
« خلا اًِلئاع - َكَدَجَو  َو  [ » هحفص 600 دوهش [  ردنا  تبهوم  زج  دبن  نآ  || و  دوجو  دیحوتب  هر  تدومن  سپ  تافـص  ردنا  بجتحم  يدوب ،
ار وت  ینعی  - 1 عمجم :  22-1- نآرق «. - يوآف امیدع  كدـجو  و   » تسا هدوب  نینچ  هک  تسا  لقن  دوعـسم  هّللا  دـبع  فحـصم  زا  يربط :  8

ادـخ هکلب  تسین  لام  يدایزب  يزاینیب  هک  درک  زاینیب  دـسر  هچنآب  اضر  تعانق و  هب  ار  وت  درک 2 - زاینیب  یگنج  مئانغ  هجیدـخ و  لامب 
مدرم يدوب  هناگی  ناگدیرفآ  رد  ینعی  يوآَف » ًامِیتَی   » تسا لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و  دوب . هدرک  وا  تشونرـس  يزور  اب  راگزاس  ار  وا 

و دـندش . یئاـمنهر  وت  يوـسب  دنتخانـشیمن  ار  وـت  مدرم  ینعی  يدَـهَف » الاَـض  َكَدَـجَو   » دـنوش و تیادـه  هک  داد  ياـج  وـت  دزنب  ادـخ  ار 
« الّیع  » و یتخومآ . يدرک و  زاینیب  ملع  ار ز  همه  وت  دندوب و  وت  شود  رب  راب  ملع  رد  مدرم  هک  يدوب  دنم  لایع  وت  ینعی  خلا » َكَدَـجَو - »

ریقف هک  هدومرف  نآرقلا  قیاقح  رد  هتـشون : ینیـسح   468-458- نآرق -398-371- نآرق -282-265- نآرق . - دناهدناوخ زین  ای  دـیدشت  هب 
کی زج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ردپ  نوچ  هدبع : دوخ . لامج  راونا  يهفـشاکم  هب  مدینادرگ  ینغ  ار  وت  قلخ  هدهاشمب  يدوب 

هّللا دبع  فحصم  رد  يربط :  9 خـلا » َمِیتَیلا - اَّمَأَف  . » دـندرک باطخ  ریقف  ار  وا  يور  هکنیا  زا  دوب  هدراذـگن  يزیچ  وا  يارب  زینک  کی  رتش و 
یبا زا  و  نکم . دوبان  شلام  نکم و  راوخ  ار  میتی  یلهاج  برع  دننام  ینعی  عمجم :  21-1- نآرق . - تسا هدوب  فاک  هب  رهکت » الف   » دوعسم
اّمم انمعطا  ۀلمرا  یل  ّما  ۀـمیتی و  یل  تخا  میتی و  مالغ  تفگ : دـمآ و  ياهچب  رـسپ  میدوب  هتـسشن  ص ]  ] ربمغیپ روضح  هک  تسا  لقن  یفوا 
هداد وتب  ادخ  هچنآ  رهوشیب ، يردام  میتی و  مراد  يرهاوخ  متسه و  میتی  يرسپ  نم  ینعی  یضرت  یّتح  هدنع  اّمم  هّللا  كاطعا  هّللا  کمعطا 

يا دومرف  هاگنآ  یتفگ . نخـس  بوخ  هچ  هچب  يا  دومرف  ربمغیپ  يوش . یـضار  هکنادنچ  دهد  وتب  دراد  دوخ  هچنآ  زا  ادـخ  ات  هدـب  مه  امب 
هحفـص هدـب [ . هناد  تفه  زین  اهنآ  مادـک  رهب  تدوخ و  لام  هناد  تفه  دومرف : دروآ  امرخ  هناد  کی  تسیب و  وا  روایب  میراد  هچ  ره  لـالب 
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شاهتـساوخ ماجنا  هدـب و  یکاروخ  واب  نارم و  دوخ  زا  تساوخ  يزیچ  وت  زا  يدـنمزاین  نوچ  ینعی  يربط :  10 خـلا » َِلئاّسلا - اَّمَأ  َو  [ » 601
يارب نآرق  ياج  هس  و  دهاوخب . يزیچ  هک  سک  ره  دراد 2 - شناد  ملع و  شهاوخ  هک  تسا  یسک  دوصقم  - 1 رخف :  22-1- نآرق . - نک
يور زا  دوب و  روک  وا  دش و  دراو  موتکم  ّما  نب  هّللا  دـبع  هک  دوب  هتـسشن  شیرق  نارـس  اب  يزور  - 1 تسا : هدش  باتع  ربمغیپ  هب  هدـنهاوخ 

ترضح نآ  رب  وا  راک  هکنیا  زومایب . ارم  هتخومآ  وتب  ادخ  هک  نآ  زا  يزیچ  تفگ : تسـشن و  ترـضح  نآ  ولج  ات  تشذگیم  مدرم  شود 
نمجنا تسا  بوخ   323-303- نآرق : - دنتفگ وا  هب  شیرق  - 2 خلا » ّیلََوت - َو  َسَبَع   » دش لزان  هیآ  هکنیا  دیشک  مهرد  يور  دمآ و  نارگ 
ربمغیپ - 3 َنوُعدَـی » َنیِذَّلا  َعَم  َکَسفَن  ِربصا  َو   » دـمآ هیآ  هکنیا  دـنک  راـتفر  اـهنآ  شهاوخب  تساوخ  ربمغیپ  نوچ  ینک  ادـج  ارقف  زا  ار  اـم 

نآ دزرمایب  ادـخ  درک : دایرف  رد  تشپ  زا  یـسک  دروخب  تساوخ  نوچ  داهن  ترـضح  نآ  ولج  دروآ و  امرخ  ياهشوخ  نامثع  دوب  هتـسشن 
وا زا  ار  نآ  دنک  لیم  ربمغیپ  ار  امرخ  هکنیا  تساوخیم  نامثع  دـنهد  ریقف  هب  ار  امرخ  دومرف  ربمغیپ  دـنک . ینابرهم  امب  هک  ار  دوخ  يهدـنب 

رارکت راک  هکنیا  راب  هس  تفگ و  هرابود  ار  نخس  نامه  تشگرب و  درم  نآ  دنک  لیم  تساوخ  نوچ  داهن و  ربمغیپ  روضح  هرابود  دیرخ و 
: هدبع  680-661- نآرق -154-108- نآرق «. - خلا َِلئاّسلا -» اَّمَأ   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  يریقف ! ای  يرجات  وت  دومرف : واب  ربمغیپ  هکنیا  ات  دـش 

هداد لام  لئاس  يارب  يروتـسد  هدـیمان و  ریقف  نیکـسم و  هب  ار  مدرم  هتـسد  هکنیا  نآرق  رد  نوچ  تسین  لام  يهدـنهاوخ  لـئاس  زا  دوصقم 
هکنیا هک  تسا  بسانم  میدرک  تیبرت  ار  وت  يدوب و  نادان  هارمگ و  وت  تسا  هدـش  يروآداـی  هک  متفه  تیآ  ربارب  رد  هوـالعب  تسا  هدـشن 

لقن ربـمغیپ  زا  تیاور  هچنآ  و  نکم . شدـیماان  دـمآ  وـت  دزن  ملع  لـئاس  رگا  میداد  ملع  وـتب  نوـچ  هک  دـشاب  تـمعن  نآ  ربارب  رد  روتـسد 
دهاجم - 1 يربط :  11 َکِّبَر » ِۀَمِعِنب  [ » هحفص 602 درک [ . لوبق  دوشیمن  تسین و  تسرد  تسا  هداد  یئاهروتسد  لئاس  يارب  هک  دناهدرک 

اب ار  تمعن  نآ  هک  تسا  هکنیا  تمعن  رکش  روج  کی  هک  دندوب  دقتعم  ناناملـسم  نک 2 - يروآدای  مدرمب  ار  يربمغیپ  ینعی  تسا : هتفگ 
يزور هدرک و  ترترب  هداد و  وتب  ادخ  ار  هچنآ  ینعی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  عمجم :  21-1- نآرق . - دننک لقن  دنیوگب و  نارگید 
هکنیا يدـنارن  ار  لئاس  يداد و  ار  میتی  ّقح  نوچ  ینعی  رخف : يوگزاـب . مدرم  يارب  ار  هلمج  هدومن  تیئاـمنهار  هدرک و  ناـسحا  هدـناسر و 
دومرف هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نبإ  نیسح  ترـضح  زا  هکنانچ  دننک  وت  کین  راک  يوریپ ز  ات  وگب  نارگید  يارب  ار  قیفوت  تمعن و 

تسا هدشن  هدینش  ربمغیپ  زا  نوچ  تسین  هیامرس  لام و  لقن  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  هدبع : کب .» اودتقیل  کناوخا  ثّدحف  اریخ  تلمع  اذا  »
تسا ندیشخب  زا  هیانک  هلمج  هکنیا  سپ  تسا  یئاتس  دوخ  اهیرترب  هنوگنیا  يروآدای  هک  هوالعب  دشاب  هدرب  دوخ  لالج  لام و  زا  یمان  هک 

اهنآ غالبا  ثّدح  زا  دوصقم  تسا و  يربمغیپ  ماکحا  تمعن  زا  دوصقم  ینیـسح : هدب . نارگیدب  دـسر  وتب  يدـنوادخ  تمعن  زا  هچنآ  ینعی 
دروآ مدرم  دایب  ار  يدنوادخ  تمعن  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  يورنیا  زا  دنکیم  هّجوتم  دوخب  ار  اهلد  معنم  هدنشخب و  مان  نوچ  و  تسا .
تـسا هدمآ  دورف  ماهلا  یحو و  نیتسخن  راگزور  رد  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  هروس  هکنیا  نحل  - 1 ام : نخـس  دنوش . ادخ  تسود  مدرم  ات 
تغالب نیئآ  هک  دنگوس  اب  تسین و  نآ  رد  دشاب  مدرم  هّجوتم  میقتـسم  هک  یبلطم  تسا و  ربمغیپ  دوخ  اب  نخـس  يور  نآ  يهمه  رد  نوچ 

ینورد و تاـکیرحت  هکنیا  تسین  کـش  بش  یکیراـت  زور و  ینـشور  دـننامب  هک  دوش  نئمطم  ربمغیپ  رطاـخ  اـت  هدـش  زاـغآ  تسا  برع 
يهلابند هک  رادم  هشیدـنا  یبایب  دوخ  رد  یئاسران  یمک و  رگا  ياهدـش و  ّقح  تیانع  لومـشم  تسود و  هک  تسا  نآ  زا  وت  یبلق  تاماهلا 
یئاونیب ینادان و  همه  اب  يدید  دوخ  یگدنز  يهتـشذگ  رد  هک  تسا  نامه  دیون  هکنیا  یتسرد  يهناشن  رترب و  تسا و  رتهب  مدـبمد  تراک 

ینعم رد  رهاظ  خلا » ُةَرِخآلَل -  » تیآ 4 - 2 يدیـسر . اج  هکنیا  هب  هک  يدش  یتسرپرـس  نانچ  ردپ  ردام و  نداد  هحفـص 603 ] تسد [  زا  و 
يدوبهب هب  تراک  يور  هتـسویپ  هک  تسا  يرادلد  يارب  نوچ  رگید  ملاع  يونعم و  تاماقم  نیرترب  ات  دشاب  یگدنز  زاغآ  هک ز  تسا  ماع 

کی ربمغیپ  يرادلد  یحو و  زاغآ  اب  بسانم  هچ  درادن  یندیـشخب  کیب  صاصتخا  زین  خلا » َکیِطُعی -  » تیآ 5 - 3 23-12- نآرق . - تسا
هدـیزرمآ وـت  غـیلبت  دوـجو و  تعافـشب  تناوریپ  دوـشیم و  ریگناـهج  تنید  دـنهدیم و  وـتب  زیچ  همه  هدـنیآ  رد  هـک  تـسا  ریگارف  ینعم 

هاگیاپ يراوتـسا  يرادـلد و  زا  سپ  نوچ  تسناد  صوصخم  ینعمب  ناوتیمن  زین  ار  َِلئاّسلا » اَّمَأ   » تیآ 10 - 4 22-12- نآرق . - دنوشیم
هس دنامهفب  ات  تسا  لیصفت  فرح  ناسیونتغل  يهتفگب  هک  تسا  هدش  زاغآ  اما »  » يهملک اب  دناهداد و  ترضح  نآب  روتـسد  هس  يربمغیپ 
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یـشهاوخ دنیوگ  هک  هدنهاوخ  ره  دـشاب و  هک  یمیت  ره  سپ  تسین  اهنآ  کیچیه  رد  یتّیـصوصخ  هک  هتـسد  هس  يارب  تسا  یّلک  روتـسد 
دنکن و دیماان  دنارن و  دوخ  ار ز  یـسک  هک  دشاب  نینچ  ربمغیپ  یتسیاب  تسا و  هتـسد  هس  هکنیا  زا  دنرمـش  يدنوادخ  تمعن  هچ  ره  دراد و 

هدش تیانع  ّقح  يوس  زا  هچنآ  هک  تسا  هنوگ  نیمه  زا  خلا » ِۀَمِعِنب - اّمَأ   » تیآ 11 - 5 32-13- نآرق . - دناسانشب نارگیدب  ار  تمعن  ردق 
رتخارف روتـسد  يهنماد  دنامهفب و  زین  ار  سفن  ثیدح  ثِّدَحَف »  » يهلمج تسا  نکمم  هوالعب  دیوگب  دنک و  يروآدای  ربمغیپ  یتسیاب  تسا 
ناگمه يارب  سانشب و  نآ  ردق  شیدنیب و  لد  رد  تسا  دنوادخ  شـشخب  هچنآ  دوش : نینچ  هجیتن  و  دناهتـشون ، نیرّـسفم  هک  دشاب  نآ  زا 

هحفص 604]  ] 182-171- نآرق -29-13- نآرق . - دنبایب دوخ  يهفیظو  هار  دنوش و  هاگآ  ات  يوگزاب 

حارشنالا ةروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   94  - 109-99- نآرق -97-88- نآرق -

ات 8] تایآ 1  [: 94  ] حرشلا هروس  ]

يِذَّلا [ 2  ] ََكرزِو َکنَع  انعَضَو  َو  [ 1  ] َكَردَص ََکل  حَرشَن  َمل  َأ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   109-99- نآرق -97-88- نآرق -
یلِإ َو  [ 7  ] بَصناَف َتغَرَف  اذِإَف  [ 6  ] ًارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنِإ  [ 5  ] ًارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنِإَف   126-1- نآرق [ - 4  ] َكَرکِذ ََکل  انعَفَر  َو  [ 3  ] َكَرهَظ َضَقنَأ 

گرزب ياههراپ  هب  ار  تشوگ  ندرک ، لدـشوخ  داش و  ینعمب  حرـش  ردـصم  زا  حَرـشَن » : » تاـغل ینعم   125-1- نآرق [ - 8  ] بَغراَف َکِّبَر 
زا َضَقنَأ »  » نیگنـس راب  ینیگنـس ، هانگ ، رزو » . » ندرک ّلح  ار  یلکـشم  ندـنامهف ، ار  نخـس  ندرک ، هداـشگ  ندوشگ و  ار  يزیچ  ندـیرب ،

يرامیب ندرک  كاندرد  هتسخ و  ینعمب  داص  نوکس  هب  بصن  ردصم  زا  بَصناَف » . » ندرک نیگنـس  تشپ  رب  ار  يراب  ینعمب  ضاقنا  ردصم 
ماـنب همجرت :  296-286- نآرق -226-216- نآرق -22-13- نآرق . - ّرقتــسم تباـث و  روـطب  يزیچ  نتــشاد  ياـپ  رب  ندرب و  ـالاب  هودـنا ، و 

راب ینیگنس  هن  2 و  میدومن ! ناسآ  وت  رب  اهيراوشد  میدرک و  داش  تلد  میدوشگ و  وت  هنیس  هن  دّمحم  يا  نابرهم 1  رگشیاشخب  راگدیرفآ 
ناـیمب تماـن  ینمجنا  رهب  هک   ] میدرک تاهزاوآ  دـنلب  هـن  4 و  میدرک ! کبـس  تشود  درـشفیم ز  ار  وـت  تشپ  هک 3  يربمغیپ  یگدـنز و 
يراـک نوچ ز  لابندـب 7 و  تسا  یـشیاشگ  ار  یتخـس  راچان  تسا 6 و  یناـسآ  يراوـشد  ره  اـب  هتبلا  هک  رادهدوـسآ ] لد   ] سپ  5 دنرآ !]

هک تسا  تیآ  تشه  هروس  هکنیا  عمجم : نیرـسفم : نک . تراگدرورپ  يوس  هب  دوخ  تساوخ  لد و  شاب 8 و  یگدنب  جنرب  يدش  هدوسآ 
عبنم نآ  هک  مدق  تاملک  يهلمج  زا  رارـسالا : فشک  خـلا » ِهّللا - ِمِسب  [ » هحفص 605  ] 87-85- یقرواپ « - 1«23» تسا هدـش  لزان  هّکم  هب 
تغل رثن  رد  تغیص و  مظن و  رد  هملک  چیه  دنداد  صیصخت  تبتر  نآ  میلعت  هب  ار  ناتسود  نانمؤم و  دندیناسر و  تّوبن  عمسب  مرک  فاطلا 
قیاقح نداعم  تیمست  تیآ  هکنیا  هک  ناد  یمه  هلمج  رب  و  دراد . تیمست  تیآ  هکنیا  هک  درادن  تعفر  فرش و  نآ  تمرح و  تّزع و  نآ 

هب تسر و  باقع  باذع و  زا  خلا » ِهّللا - ِمِسب   » دیوگب یفاو  لزا  دـهعب  یناج  یفاص و  یلد  زا  هک  ره  عیارـش  عراشم  قیاقد و  عبانم  تسا و 
قح يوـس  زا  تسا  يروآداـی  هلمج  هـکنیا  يربـط :  1 َكَردَـص » ََکل  حَرـشَن   » 468-453- نآرق -16-1- نآرق . - تسویپ رامـشیب  باوث 

- نآرق . - تسا هدش  تمکح  شناد و  هاگیاج  مرن و  شلد  تسا و  هدش  نامیا  تیادـه و  يهدامآ  شاهنیـس  هدیـسر و  ربمغیپ  هب  هک  اهتمعن 
شود رب  راب  دوب و  هدرک  نامرف  ادخ  هچنآ  ره  هک  دیسر  واب  تایآ  نادنچ  ربارب  رد  دوب و  هدرزآ  لد  نانمشد  زا  دناهتفگ  - 1 عمجم :  25-1

ار وت  هک  یگدنز  ياهیسپ  او  لد  اهراک و  زا  هچنآ  ینعی  - 2 حَرشَن »! َمل  َأ   » دنتفگ يور  هکنیا  زا  دهد  ناسآ  دوخ  رب  هدوسآ و  دوب  هداهن  وا 
ردص حرش  يهناشن  دندیسرپ  ربمغیپ  زا  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  زا  میتشادرب . وت  ياپ  شیپ  میدز و ز  سپاو  تشادیم  زاب  ّقح  تفایرد  زا 

حوتفلا وبا   233-215- نآرق . - توملا لوزن  لـبق  توملل  دادـعالا  دولخلا و  راد  یلا  ۀـبانالا  رورغلا و  راد  نع  یفاـّجتلا   » دومرف تسا ! یچ 
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ّقلعت يارب  ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   » هب دـننکن  لصف  نآ  ناـیم  تسا  یکی  هروس  ود  هکنیا  هک  تسا  ناـنچ  اـم  راـبخا  رد  هکنادـب  هتـشون :
َأ  » هلوقب تفرگ  اهتمعن  نآ  دادعت  رد  تفگ و  زاب  تمعن  نآ  هگنآ  نک و  ثیدـح  وا  تمعن  تفگ : نوچ  ینعم  تهج  زا  یـضعب  هب  یـضعب 

َمل َأ   » رد دنتفگ  نینچمه  ندناوخ و  دـیاب  راب  کی  ود  ره  هکنیا  تعکر  کی  رد  دـنناوخ  هضیرف  رد  رگا  ام  کیدزن  هب  و  خـلا » حَرـشَن - َمل 
- نآرق -457-444- نآرق -318-302- نآرق -154-115- نآرق  - لیبس رب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هکنیا  نآ  ینعم  و  ٍشیَُرق » ِفالیِِإل  و  ََرت ،
و دشاب ، ینعم  ندرک  نشور  حرـش  و  میدرک ! نشور  وت  لد  ام  هن  خلا » ََکل - حَرـشَن  َمل  َأ   » تفگ تمعن  ریکذـت  هحفص 606 ]  ] 481-461

هودـنا میدرک و  هداشگ  ار  وت  لد  ینعی  فشک :  41-19- نآرق . - دنناوخ هحیرـش  حیرـش و  ار  هجهابط  و  دشاب ، تشوگ  ندرک  گنت  حرش 
هن یشاب و  هتشادن  یگدنز  يهنیزه  يهشیدنا  زگره  هک  میدراذگن  یهودنا  تلد  رد  ینعی  رخف : دشابن . یتخـس  یگنت و  هب  ات  میدرب  نآ  زا 
هن و  تشادن ، اهنآ  دیدهت  زا  یکاب  و  دوب ، رتمک  سگم  لاب  زا  شمـشچ  شیپ  رد  ناشرازآ  وا و  نانمـشد  هک  اجنآ  ات  يرازآ  چیه  یکاب ز 
رد یمدآ  تالیوأت : داد  یناتسلدب  شدیلک  تسبب و  شرد   || اضق  تسد  دوب  رارسا  هنیزخ  ملد  تیب : هتـشون : ینیـسح  ناشلاوماب . یمـشچ 

تفایرد جـنگ  وا  ّتیفرظ  قلخ و  رد  یناف  تسا و  هدرپ  رد  ّقح  زا  یگدـنز  ياه  يزیمآ  گنرب  یگتـسبلد  يّدام و  ملاـعب  يراـتفرگ  نارود 
تیفرظ زاب  دش  ّقح  رد  یناف  دیـشوک و  تقیقح  تفایرد  هار  هب  رگا  تسا و  هدنامن  وا  يارب  رگید  زیچ  كرد  ياج  نوچ  درادـن  ار  قیاقح 

شیاـجنگ تعـسو  ینعی  ردـص  حرـش  سپ  دـش . دـهاوخ  هدرپ  رد  هّداـم  ملاـع  قلخ و  زا  درادـن و  رگید  زیچ  كرد  جـنگ  دوشیم و  رپ  وا 
تـسا هداشگ  نادنچ  وا  ّتیفرظ  هک  ّقح  قلخ و  عیـسو  ملاعب  ّقح  رد  يانف  ملاع  زا  تشگزاب  یناّقح و  عیـسو  دوجو  ندـش  اراد  يدوجو و 

راک رـس و  يّدام  ملاع  اب  دبایرد و  ار  يونعم  ملاع  قیاقح  دـناوتیم  تسا و  مهارف  وا  رد  يونعم  يّدام و  یناهج  قیاقح  تفایرد  جـنگ  هک 
هب نایبلا : حور  دـیامن . ماـجنا  یبوخ  هب  ار  يربمغیپ  ّتیرومأـم  دـهد و  لـیوحت  ملاـع  نیاـب  ار  دوخ  يهتفاـیرد  قیاـقح  نآ  دـشاب و  هتـشاد 

یگلاس شـش  ای  جنپ  رد  - 1 دنتفاکـش : ار  شلد  راب  دـنچ  زین  رهاظب  دوب  تقیقح  ملاـع  رد  ردـص  حرـش  ص ]  ] ربمغیپ يارب  هک  هنوگناـمه 
رد دنتشادرب 2 - دوشیم  تعاطا  زا  نادرگ  ور  تیصعم و  هب  لیام  لد  هک  ار  ناطیش  يهسوسو  ياج  هایس  نوخ  و  هحفص 607 ] دنتفاکش [ 

ال  » رکذـب دوخ  راک  زاغآ  رد  یتسیاب  دوریم  ّقح  بلط  رد  هکنآ  دـناهتفگ  خـیاشم  يور  هکنیا  زا  یحو و  لوزن  ماگنه  هب  جارعم 3 - بش 
و دسر ، هنیس  پچ  بناج  يالاب  هب  رخآ  ات  دوش و  هنیس  تسار  يوسب  هّجوتم  نتفگ  ماگنه  رد  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دوش  لوغـشم  ُهّللا » اَّلِإ  َهلِإ 

دوش اسب  و  دیآ ، تفرعم  رون  نآ  ياجب  دوش و  دوبان  كدناكدنا  تسا  ینامرفان  ياج  ناطیش و  يهرهب  هک  لد  نوخ  هراپ  نآ  هلیـسو  نیاب 
زا هدش و  بوذ  رکذ  شتآ  دیحوت و  یمرگ  يهطساوب  هتسب  نوخ  يهراپ  نآ  نوچ  دنک  ءیق  هایـس  قیقر  نوخ  نارود  هکنیا  رد  کلاس  هک 

- نآرق . - دوشیم مهارف  لد  شیاشگ  ردص و  حرش  رکذ  ماودب  سپ  تسا  لماک  هتسجرب و  دارفا  ّتیـصاخ  زا  هکنیا  دزیریم و  نوریب  ولگ 
ناـشن دوخ  هروـس  هکنیا  دـشاب و  نآ  یلیمکت  يهلاـبند  اـیوگ  تسا و  هدـش  لزاـن  یحُّضلا » َو   » زا سپ  هروـس  هکنیا  لـالظ : یف   279-253
ینیگنس راب  ود  مدرم  يراگزاسان  ینمشد و  نآ  ّتیرومأم و  هکنیا  هک  درکیم  ساسحا  ینیگنـس  یگنت و  دوخ  لد  رد  ربمغیپ  هک  دهدیم 

نینچ يور  هکنیا  زا  دناسر . رخآب  ار  هار  هکنیا  دناوتب  ات  ینابهگن  یکمکب و  تسا  دنمزاین  هچ  دنک و  مخ  ار  شتشپ  تسا  نکمم  هک  تسا 
نیگنس راب  نآ  میدیزرمآ و  وت  هتشذگ  هانگ  ینعی  يربط :  3 خلا » ََكرزِو - َکنَع  انعَضَو  . » دیسر شیارب  ابرلد  يراتفگ  نیریش و  یتاجانم 

کنع اـنللح  و   » تسا هدـناوخ  نینچ  دوعـسم  هّللا  دـبع  -1-25 و  نآرق . - مـیدروآ دورف  تـشود  زا  يدرک  رازگرب  هـک  ار  ّتیلهاـج  نارود 
-1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  مّوس  مّود و  تیآ  عمجم : دوب . هدـنارذگ  نآ  رد  ص ]  ] ربمغیپ هک  یکرـش  ینعی  تسا : هتفگ  كاّحـض  كرقو .»

رگا هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  یلثم  هکنیا  تسا : هتفگ  جاّجز  و  دشیم ، هدینـش  نآ  ینیگنـس  يادـص  هک  راب  نآ  وت  تشپ  زا  میتشادرب 
- ] یم ار  ترضح  نآ  تشپ  هک  يربمغیپ  راب  ینیگنـس  ینعی  دشیم 2 - هدینـش  تشپ  زا  نآ  ینیگنـس  زاوآ  دوبیم  تشپ  رب  ياهراب  دننام 
دوب تیارب  نیگنس  يراب  نوچ  هک  نارفاک  رازآ  هودنا  دهد 3 - ماجنا  یناسآ  هب  ات  میتشادرب  تشادن  نآب  مادقا  ناوت  درـشف و  هحفص 608 ]

دننامب نوچ  دناهدیمان  رزو  ار  هانگ  تسا : هتفگ  یضترم  دّیس  و  ینکب . یهانگ  دور  نامگ  یهاگ  هکنیا  زا  میتشاد  هاگن  ار  وت  میتشادرب 4 -
هملک هکنیا  تسا  نکمم  و  دیمان ، رزو  دوشیم  دشاب  راوشد  نیگنس و  یمدآ  رب  هک  يزیچ  ره  سپ  راکهانگ . شود  رب  تسا  نیگنس  يراب 
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دوب وت  لد  رب  هک  ار  تّما  هانگ  نارگ  راب  حوتفلا : وبا  وا . نارای  ناناملـسم و  يراـتفرگ  مدرم و  رفک  زا  دـشاب  ربمغیپ  هودـنا  ینعم  هب  هیآ  رد 
ینعی - 2 خـلا » َِکبنَذ -» نِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهّللا  ََکل  َرِفغَِیل   » تسا هیآ  هکنیا  دـننامب  هکنیا  - 1 فشک : میتشادرب . وت  زا  ناشیا  شزرمآ  يهلیـسوب 
ریسفت  4 خـلا » انعَفَر - َو   » 99-46- نآرق . - دـش هدوسآ  وا  شناد  ملع و  یمک  يارب  دوـب  تخـس  ترـضح  نآ  رب  ّتیلهاـج  نارود  هب  هچنآ 
یئاجب شیوخ  ردق  هب  کی  ره  ياهدیرپ  تمارک  لاب  هب  وت  هک  اجنآ   || تفرن  ایبنا  زا  سکچیه  مهف  غرمیـس   12-1- نآرق : - هعطق ینیسح :

َعَم َّنِإ  . » هبطخ دّهـشت و  تماقا و  ناذا و  رد  میتخاس  دوخ  ماـن  نیرق  رب  ار  وت  ماـن  ياهدیـسر  اـجنآ  وت  تسین  ياـج  هک  اـجنآ   || دناهدیـسر 
هب دـیون  يرادانب و  شنزرـس  نارفاـک و  راـتفگ  زا  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  هک  تسا  هکنیا  ولجب  هیآ  ود  هکنیا  طاـبترا  رخف :  6 - 5 خلا » ِرسُعلا -

دندرک شراودـیما  هیآ  ود  هکنیا  اب  نآ  لیمکت  يارب  دـنداد و  شیرادـلد  تایآ  نآب  دوب  گنتلد  يربمغیپ  يوعد  ضوع  هب  یلام  کـموک 
ود زا  شیب  يراوشد  کـی  نیرـسی » رـسع  بلغی  نل   » دومرف ربـمغیپ  تسا : هتفگ  لـتاقم  و  تسا . لابندـب  یناـسآ  ار  وت  يراوـشد  هکنیا  هک 

هدروآ مال  فلا و  اب  رـسع »  » تسا هتفگ  جاّجز  - 1 تسا : روج  ود  هکنیا  حیـضوت  و  دومرف . تئارق  ار  هیآ  ود  هکنیا  و  دش . دـهاوخن  یناسآ 
نکمم سپ  تسا  هرکن  رـسی »  » هملک یلو  یّلک  تسا و  سنج  ینعم  هب  هیآ  ود  ره  رد  سپ  تسین  نّیعم  رـسع  دوـصقم  نوـچ  تسا و  هدـش 

رسی تسا و  رسع  سنج  دوصقم  تسا و  یّلک  روطب  هحفص 609 ]  ] 22-1- نآرق  - رسع سپ  يرگید  زا  ریغ  دشاب  یکی  مادک  ره  رد  تسا 
زا سپ  تسا  هدـش  هتفگ  یلّوا  رد  هک  تسا  يّداـم  يراـتفرگ  رـسع  زا  دوصقم  تسا 2 - روظنم  رگید  رـسی  زا  سپ  يرـسی  تسا و  نّیعماـن 

هکنیا زا  سپ  ینعی  تسا  يونعم  شیاسآ  رـسی  زا  دوصقم  مّود  رد  و  دوشیم ، ناـسآ  یگدـنز  دوشیم و  ادـیپ  شیاـشگ  اـهیراتفرگ  هکنیا 
هک اهدیکأت  رگید  دننام  دشاب  قیوشت  دیکأت و  هک  تسا  هکنیا  رارکت  هکنیا  زا  دوصقم  یگشیمه و  یناسآ  تسا و  يرگید  ملاع  اهیراتفرگ 

« رسع  » هیآ ود  ره  رد  يراق  رفعج  وبا  تسا و  هدوبن  رّرکم  هدوب و  هیآ  کی  دوعسم  هّللا  دبع  نآرق  رد  هیآ  هکنیا  حوتفلا : وبا  تسا . نآرق  رد 
وا زا  نک و  ادخب  لد  يور  زادرپب و  اعدب  يدش  غراف  بجاو  زامن  زا  نوچ  ینعی  - 1 عمجم :  8 - 7 خلا » َتغَرَف - اذِإَف  . » تسا هدناوخ  ّمض  اب 

تیاور مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه  زادرپم و  تحارتسا  هب  ینعی  تسا  جـنر  ینعمب  بصن  زا  بَصناَـف »  » ینعم هاوخب و 
زامن تدابعب و  يدـش  هدوسآ  یگدـنز  راک  زا  نوچ  رادـب 3 - لوغـشم  ار  دوخ  بش  زامنب  يدرک  مامت  بجاو  زاـمن  نوچ  تسا 2 - هدش 

تدابع رد  يدش  هدوسآ  نمشد  راک  زا  نوچ  يراد 5 - نآ  لیم  هک  وش  راک  نآ  راکردنا  تسد  يدش  هدوسآ  تابجاو  زا  نوچ  زادرپب 4 -
و شاب . تعافـش  يهشیدنا  رد  يدرک  دوخ  يربمغیپ  راک  نوچ  شاب 7 - سفن  اب  داهج  جنرب  يدـش  هدوسآ  نمـشد  داهج  زا  نوچ  وش 6 -
هچ دناهدادن  روتسد  اهراک  هنوگنیا  هب  ار  راکیب  مدآ  تفگ : دننکیم  یئامزآ  روز  دنریگیم و  یتشک  رفن  ود  دید  حیرش  هک  تسا  تیاور 
ام هروـس : هـکنیا  رد  هاـشیلع : یفـص  ریـسفت   844-828- نآرق -154-144- نآرق -17-1- نآرق «. - خـلا َتغَرَف - اذِإَـف   » تسا هدوـمرف  ادـخ 

یضعب هتفگ  فرظ  مهف و  ردقب  دشاب  اههتفگ   || فرح  رایـسب  دوب  ینعم  هکنیا  ردنا  تاهنیئآ ! ردکنم  دشابن  ات   || تاهنیـس  ایآ  میداشگنب 
هحفـص 610] لاصفنا [  قرف  يوس  نتـشگ  زاب   || لاصو  عمج  زک  دنیوگ  نافراع  ّمذ  نعط و  نیکرـشم و  يافج  زا   || مغ  نزح و  راب  دوب 

سب تخـس  يو  رب  دوب   || دوهـش  نوک  نیرد  وا  تشگرب  وچ  سپ  رتـگنت  نزوس  مشچ  زا  دوـش  لد   || رـصب  باـبرا  رب  دـشاب  نارگ  سپ 
رهب زا  درک  لهس   || راب  دوب  نارجه  شـشود ز  رب  هکنآ  وخ  بلق و  ار  وا  گنت  دشابن  ات   || وا  عمج  قرف و  درک  يواسم  ّقح  دودح  طبض 

نیب ز  || تلزنم  رهـش و  هب  دراو  يوش  نوچ  رـسب  ددرگ  ایـسآ  دـص  تمد  ره   || رفـس  يدرک  نوـچ  تسود  رهـش  وـت ز  راـگدرک  شقرف 
هاگ  || لاح  تسیچ  دناد  دوب  قشاع  هک  ره  همدمد  نآ  نایب  رد  دجنگن  لب   || همه  ناز  نتفگ  زاب  مناتن  نم  تلد  دشاب  ناس  هچ  يروجهم 

ریجنز و هن  اهنت  درد  کن  تفر  بات  زا  باوخب  ناتـسدنه  دید   || تفر  باوخ  رد  نم  لیپ  كدناكدنا  لاصو  نیدـنچ  زا  سپ  يروجهم 
هکنوچ وا  تفر  باوخ  وا  بادآ  زا  هگآ  مدوب  هک  ناز   || وا  باوخ  مدوب  هتفرگب  رگم  نم  بارخ  ار  ملاع  درک  دـهاوخ  هک  نیب   || باـنط 

وا تسبیم  لـیپ  ینوسف  زک  ! || تساـجک  وا  تسم  رـس  يوـم  نیکـشم  راـی  شود  ناـسآ ز  دـنکف  نید  رفک و  راـب   || شوـه  متفر ز  نم 
منام عمج  قرف و  ات ز   || رترود  مدنـس  دـنه و  زا  دـنربیم  لین  دور  ددرون  وا  موطرخب  هک   || لیپ  روز  اـب  نایدـنه  مدنـشکیم  تساـجک !
قرف ماـقم  رد   || تسا  لد  ردـنا  ناـج  هاـش  رـضاح  دـید  سپـس  یندأ  وأ  عمج  زا  قرف  يوس   || سفن  نیریـش  دـمحا  دـمآ  وچمه  ربخیب 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1901 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لاح هنوگنیا  دوبن  رگ  ار  یفطـصم  ریگتـسد  یّیلو  صوصخم  تسنیا  || و  ریقف  يا  تسا  هکنیا  ترثک  ردنا  تدحو  تسا  لصاح  شعمج 
ای  || دنلب  ملاع  رد  میدرک  وت  مان  نیلصاو  ماقم  یناد  رگا  چیه   || هکنیا  دشاب  كرزو  کنع  انعضو  لاحم و  شدوب  نت  راد  رد  نتـسیز  ||  

 || اقب دشاب  انف  زا  دعب  نینچمه  دیدش  رـسع  اب  تسا  يرـسی  ار  وت  مه   || دیدپ  يرـسی  ام  رـسع  اب  دوب  سپ  دنمجرا  ار  تاهبتر  ردـق و  هک 
ردنا دـنیوگ  نافراع  هحفـص 611 ] مایق [  نک  تعاط  هب  غراف  يدـش  وت   || مامت  اـهتوعد  غیلبت  زا  وچ  سپ  اـنغ  دـمآ  رقف  دـعب  هکناـنچنآ 

يرکـسع وش  هتـسویپ  ّقح  هب  نکمم  زا  قلطم   || وش  هتـسراو  نآ  راـک  ناـهج و  نیز  ماـظن  ار  تروص  راـک  يداد  هکنوچ   || ماـقم  هکنیا 
رپ یسراف  رد  هک  تسا  نامه  ردص  حرش  ینعم  نیرتهب  - 1 ام : نخس  شیک  ظفح  رد  نک  بصن  ار  ّیلع  هک   || شیوخ  ریسفت  رد  هدومرف 
رپ هنوگچ  ّقح  يوس  زا  ربمغیپ  ردص  حرـش  تسا  مولعم  و  دیمان ، یگلـصوح  گنت  ناوتیم  ار  اجرح  اقّیـض  هکنانچ  دـنمانیم  یگلـصوح 

یسک نوچ  تسا  بسانم  ینیگنس  اب  تسین و  هانگ  ینعمب  رزو »  » يهملک - 2 تسا . زجاع  نآ  زا  ام  نایب  رکف و  هک  دوب  دهاوخ  یگلصوح 
هکنآ تسا و  رتراگزاس  یگدنز  راب  ینیگنس  زا  شود  یکبس  ردص  حرش  اب  دشاب و  راکهانگ  هکنآ  زا  تسا  رترب  دنهد  ردص  حرش  هک  ار 
دیاب دشاب  ترفغم  يانعم  هب  عضو  دشاب و  هانگ  رزو  زا  دوصقم  رگا  هوالعب  درامشیم . هداس  دنیبیم و  کبس  ار  زیچ  همه  تسا  هلصوح  رپ 

درک هبوت  رگا  دش ! هدیزرمآ  یبجوم  هچب  دوب  راکهانگ  وا  رگا  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  دناهدیزرمآ و  ار  وا  هک  دشاب  يراکهانگ  ربمغیپ 
لباق راکهانگ  هنوگچ  تفرگ  دای  ار  هاـنگ  كرت  هبوت و  هار  یحو  هلیـسوب  رگا  و  دـنکب ! دـب  راـک  دـمهفن و  ارچ  و  داد ! داـی  هبوت  وا  هب  یک 

فیرـش يدوجوم  يدّمحم  شیادـیپ  يهّدام  هک  درک  لوبق  دـیاب  سپ  تسا ! اجک  رد  لهج  وبا  دّـمحم و  قرف  و  تسا ! هدـش  ماهلا  یحو و 
هک دهدیم  ناشن  دوخ  َضَقنَأ » يِذَّلا   » مّوس تیآ  هدید و  زیچان  تسپ و  دوخ  داهن  رد  ار  يدـب  هتـشادن و  راک  رـس و  هانگ  اب  هک  تسا  هدوب 

تیآ - 3 887-868- نآرق . - تسا هدوب  نیگنس  ترـضح  نآ  رب  بارعا  ینادان  يهطـساوب  هک  تسا  ّتیرومأم  نیگنـس  راب  رزو  زا  دوصقم 
زامن دّهـشت  ناذا و  رد   ] دناهتـشون هک  ینعم  نآ  سپ  تسا  هدش  لزان  تثعب  لئاوا  رد  دناهتفگ  ار  هروس  هکنیا  نوچ  خـلا » انعَفَر - َو   » مراهچ

تروص هکنیا  هب  ناذا  زامن و  زونه  نارود  نآ  هب  نوچ  دشابن  تسرد  دیاش  دش ] هتسویپ  ادخ  مان  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  مان 
وت و زا  وگتفگ  ياج  رهب  دنربیم و  وت  مان  ینم  هحفص 612 ]  ] 28-17- نآرق  - ره هب  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  تسنکمم  سپ  تسا . هدوبن 

یـضام تروصب  تسا  ینیقی  يهدنیآ  نوچ  دـشاب  عفرن » « » انعَفَر  » زا دوصقم  یلو  دـشاب  نیرّـسفم  ینعم  نامه  هب  دـیاش  و  تسا . وت  نانخس 
ره اـب  نوچ  مینکیم  دـنلب  وت  ماـن  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هنیرق  تسا  هداد  يراوشد  زا  سپ  یناـسآ  دـیون  هک  دـعب  تیآ  تسا و  هدـش  هدروآ 

دشابن و دیکأت  دیاش  خلا » ِرـسُعلا - َعَم  َّنِإ   » شـش جنپ و  تایآ  - 4 « 24» دوب دـهاوخ  وت  يارب  شیاشگ  دـسریم  وتب  هک  يرازآ  يراوشد و 
یپ رد  یناسآ  ار  يراوشد  زاب  دراد و  لابندب  یناسآ  دسر  هک  يراوشد  ره  ار  یمدآ  هّتبلا  هک  دـشاب  یمدآ  یگدـنز  تایـضتقم  نداد  ناشن 
َعَم َّنِإ   » شش جنپ و  تایآ  - 4: تسا هدش  هتفگ  هک  تسا  هکنیا  لثم  دیاش  تسا  هدش  ماجنا  رـسی  هب  تسا و  هدش  زاغآ  رـسعب  نوچ  تسا و 

دراد لابندب  یناسآ  دسر  هک  يراوشد  ره  ار  یمدآ  هّتبلا  هک  دشاب  یمدآ  یگدنز  تایضتقم  نداد  ناشن  دشابن و  دیکأت  دیاش  خلا » ِرـسُعلا -
هدـش هتفگ  هک  تسا  هکنیا  لثم  دـیاش  تسا  هدـش  ماجنا  رـسی  هب  تسا و  هدـش  زاغآ  رـسعب  نوچ  تسا و  یپ  رد  یناسآ  ار  يراوشد  زاـب  و 
تسا یشوخ  یناسآ ، يراوشد و  تالّوحت و  همه  نایاپ  هک  شاب  هدوسآ   444-423- نآرق -400-398- یقرواپ -134-125- نآرق : - تسا

رد يراوشد  هک  دشاب  هراشا  رسعلا » دعب   » هن تسا  هدش  هتفگ  ِرسُعلا » َعَم   » نوچ هک  دوش  هدافتـسا  زین  ینعم  هکنیا  تسا  نکمم  شیاسآ و  و 
« مَُکل ٌریَخ  َوُه  َو  ًائیَش  اوُهَرکَت  نَأ  یـسَع   » لثم دینادیمن  ار  نآ  تحلـصم  دیتسه و  ربخیب  نآ  زا  امـش  هک  تسا  یناسآ  هب  هتـسویپ  نمض و 
زا هک  خـلا » بلغی - نـل   » ثیدـح -319-369 و  نآرق -149-134- نآرق . - دـشاب بوـخ  امـش  يارب  تسا  نکمم  دیدنـسپیمن  هچنآ  ینعی 

نیملسم يراتفرگ  هک  رـضاح  رـسعب  تسا  هدش  هراشا  مال  فلا و  اب  هک  دشاب  هکنیا  دوصقم  دیاش  دشاب  تسرد  رگا  تسا  هدش  لقن  ربمغیپ 
ص]  ] ربمغیپ نارود  رسع  نامه  هب  مال  فلا و  زین  مّود  رـسع  رد  ربمغیپ و  نامز  رد  نیملـسم  شیاسآ  هب  هراشا  لّوا  رـسی  دشاب و  نارود  نآ 

میراتفرگ ام  هک  يراوشد  هکنیا  دوش : ینعم  نینچ  ثیدح  دشاب و  ربمغیپ  زا  سپ  مالسا  تفرـشیپ  شیاسآ و  مّود  رـسی  تسا و  هدش  هراشا 
ار اـم  هحفـص 613 ]  ] 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق  - يراوـشد نیمه  دراد و  لابندـب  کـیدزن  یناـسآ 
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ار ینعم  هکنیا  دیاش  خلا » َتغَرَف - اذِإَف   » تیآ 7 - 5 دشاب ! شیاسآ  ود  زا  شیب  اب  يراوشد  هکنیا  هنوگچ  سپ  دوب  دهاوخ  رترید  یـشیاسآ 
دـشاب ادخ  اب  تلد  یـشابن و  راکیب  زگره  هک  رادب  شـشوک  راک و  لوغـشم  ار  دوخ  مه  زاب  يدش  هدوسآ  يراک  زا  نوچ  هک  دنامهفب  زین 

دشاب داص  رسکب  بَصناَف »  » يهلمج رگا  و  نک . لوغشم  نآ  جنرب  ار  دوخ  شاب و  ّقح  روتسد  هشیدنا  رد  هتسویپ  یشابن و  هتـسخ  راک  زا  هک 
ياج رب  هدش و  ماجنا  یبوخ  یتسردب و  هک  رادـب  راوتـسا  بوصنم و  ار  نآ  يدـش  غراف  يراک  زا  نوچ  هک  دـنامهفب  ار  ینعم  هکنیا  دـیاش 

هحفص 614]  ] 327-317- نآرق -28-12- نآرق . - تسا روای  راک  هنوگنیا  هب  ار  وت  هک  رادب  ادخ  اب  لد  دشاب و  هدنام 

نیتلا هروس و 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   95  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 8] تایآ 1  [: 95  ] نیتلا هروس  ]

ِروُط َو  [ 1  ] ِنُوتیَّزلا َو  ِنیِّتـلا  َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  [ 5  ] َنِیِلفاس َلَفسَأ  ُهاندَدَر  َُّمث   141-1- نآرق [ - 4  ] ٍمیِوقَت ِنَسحَأ  ِیف  َناسنِإلا  اَنقَلَخ  دََقل  [ 3  ] ِنیِمَألا ِدَلَبلا  اَذه  َو  [ 2  ] َنِینیِس

مانب همجرت :  213-1- نآرق [ - 8  ] َنیِمِکاحلا ِمَکحَأـِب  ُهّللا  َسَیل  َأ  [ 7  ] ِنیِّدلِاب ُدَعب  َُکبِّذَُکی  امَف  [ 6  ] ٍنُونمَم ُریَغ  ٌرجَأ  مُهَلَف  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع 
ام هک  هاگناما 4  هّکم  رهـش  نیاب  انیـس 3 و  روط  هوک  هب  نوتیزب 2 و  ریجنا و  هب  دـنگوس  نانمؤم 1  هب  نابرهم  ناگدیرفآ  هب  هدنـشخب  يادخ 

دندش نمؤم  هکنانآ  نکیل  میدنادرگ 6  شرب  یگدنز  تروص  نیرتدورفب  سپ  نآ  میدیرفآ 5 و ز  هزادنا  تخاس و  نیرتهب  هب  يار  یمدآ 
نید و رد  وت  نخـس  هک  دنک  راداو  ار ] نارفاک   ] هچ شنیرفآ  تردـق و  هکنیا  لابندـب  سپ  دنراد 7  ّتنمیب  دزم - دـندرک  وکن  ياهراک  و 

هکنیا فشک : نیرّـسفم : نخـس  رترب !] نارگداد  نادنمـشناد و  همه  زو   ] تسا نیمکاـحلا  مکحأ  ادـخ  رگم  هن   8 دنرامش ! غورد  زیخاتـسر 
: - هتـشون فشک  ِهّللا » ِمِسب  . » تسا تایآ  تشه  تسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـمب  تسا : هتفگ  هک  ساـّبع  نبإ  رگم  دناهتـسناد  یّکم  يار  هروس 

َو  » وت يایربک  ّزع  ملاع  رد   || هلاو  هدـش  همه  ناـهج  قاّـشع  وت  يـالو  مد  دـنز  هک  سکنآ   || وت  يـالب  رد  ریـسا  هتـشگ  يا   17-1- نآرق
قـشمد هوک  نیت  دـناهتفگ : و  دـنریگیم . ار  شنغور  هک  نوتیز  نآ  هب  دـنروخیم و  هک  ریجنا  نآ  هب  دـنگوس  ینعی  يربـط :  1 خلا » ِنیِّتلا -

18-1- نآرق  - و درک . تاجانم  یسوم  هک  تسا  دوصقم  روط  هوک  رخف :  2 َنِینیِس » ِروُط   » 14-1- نآرق . - سدقملا تیب  هوک  نوتیز  تسا و 
ابیز هوک  ینعی  نینیـس  روط  تسا : هتفگ  همرکع  دـنمانیم . زین  انیـس  نیمزرـس  هک  تسا  هوک  ياج  نامه  نینیـس  زا  دوصقم  هحفص 615 ] ] 

ره یطبن  نابز  هب  تسا : هتفگ  لتاقم  تخرد . رپ  هوک  تسا : هتفگ  یبلک  هدـنخرف . كرابم و  ینعی  تسا : هتفگ  دـهاجم  هشبح . مدرم  نابزب 
لادتعا بسانت و  نیرتهب  اب  ینعی  - 1 يروباشین :  4 ٍمیِوقَت » ِنَسحَأ  ِیف  . » دنمانیم انیس  نینیس و  ار  نآ  دشاب  هتـشاد  هویم  تخرد  هک  یهوک 

اب ینعی  تسا 2 - تادوجوم  رگد  زا  رتهب  زین  وا  لکـش  يرگهرهچ و  رد  اـپ و  تسد و  راـهچ  هب  ناویح  دـننامب  هن  تسا  لابتـسار  هک  تسا 
تـسا هتفگن  غورد  تسا  رتابیز  هام  زا  شرـسمه  هک  دنک  دای  دنگوس  یـسک  رگا  دـناهتفگ : ناینیـشیپ  و  نایب . مهف و  زیمت و  لقع و  نیرتهب 

انهلا : » درکیم اعد  نینچ  حـلاص  يدرم  میدـیرفآ و  رتابیز  همه  زا  ار  دازیمدآ  ٍمیِوقَت » ِنَسحَأ  ِیف  َناسنِإلا  اَنقَلَخ   » تسا هتفگ  دـنوادخ  نوچ 
-26-1- نآرق «. - بویعلا نع  زواّجتلا  بونّذـلا و  نع  وفعلا  وه  و  لاصخلا ، نسحا  ةرخآلا  یف  اـنطعاف  لاکـشالا  نسحا  لّوـالا  یف  اـنتیطعا 
رد یتشز  يریپ و  نارودـب  تقلخ  یئابیز  زا  سپ  ینعی  - 1 تسا : فـالتخا  هیآ  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  5 خلا » ُهاندَدَر -  » 431-386- نآرق

شتآ هک  ياج  نیرتتسپ  يوسب  میربیم  تروص  نیرتتشز  اـب  یگدـنز  هکنیا  سپ  زا  مینادرگیم 2 - ناـشرب  درخ  رد  یمک  تروص و 
لاوحا هک  تسا  لّوا  ینعم  بسانم  دـنوشیم . رکنم  هنوگچ  اهـشیامن  هکنیا  اب  هک  دـناهدش  شنزرـس  نیرکنم  دـعب  تیآ  رد  نوچ  و  دـشاب .
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و دیوشیم ! رکنم  ارچ  سپ  دیاهدید  ار  اهنیا  هک  دنوش  شنزرـس  ات  دناهدیدن  ار  شتآب  ندرب  یلو  دـنوشیم  رکنم  دـننیبیم و  ار  نوگانوگ 
! دوب دـهاوخ  هچ  اهنیا  تشونرـس  دندیـسرپ  ربمغیپ  زا  مدرم  دـندش  درخیب  ریپ و  یهورگ  ص ]  ] ربمغیپ راگزور  رد  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ 
-1- نآرق . - دندوب ربنامرف  دنتشاد و  درخ  هک  دنریگیم  ار  دوخ  نامیا  يراکوکن و  نارود  دزم  هک  دش  لزان  اهنآ  يارب  َنیِذَّلا » اَّلِإ   » تیآ 6
و دنتسه . لفسا  رتدورف و  نارگید  زا  هک  هدروخلاس  ناریپ  ناکدوک و  ناریگنیمز و  دنتـسه و  ناوتان  نیلفاس  عمجم :  699-680- نآرق -12
: دـناهتفگ یـضعب  میروآیم و  رد  هنوگ  هکنیا  هب  تبقاع  میدـیرفآ و  بوخ  هحفـص 616 ] تروـصب [  ار  یمدآ  هک  تسا  هکنیا  هـیآ  ینعم 

شتآب دندش  رفاک  اهنآ  میدیرفآ  ناشدازآ  دنمدرخ و  ابیز و  هک  تسا  نارفاک  يارب  هیآ  ینعم  نیاب  دراد و  تاقبط  هک  تسا  مّنهج  دوصقم 
هب ار  یمدآ  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  عطقنم  انثتـسا  هکنیا  دشاب  يریپ  ینعم  هب  ولج  تیآ  رگا  رخف :  6 خلا » َنیِذَّلا - اَّلِإ  . » میدنادرگ ناشرب 

. میهدیم اهنآ  هب  ّتنمیب  ار  يریپ  يراتفرگ  رب  ربص  هتشذگ و  بوخ  ياهراک  دزم  دندش  ریپ  هک  راکوکن  نینمؤم  یلو  مینادرگیمرب  يریپ 
نینچ هکنآ  ینعی  - 1 دوعسلا : وبا   8 َنیِمِکاحلا » ِمَکحَِأب   » 19-1- نآرق . - نشور ینعم  تسا و  لـصّتم  انثتـسا  دـشاب  مّنهج  ینعم  هب  رگا  و 
ینعی دروآ 2 - زیخاتـسرب  ار  امـش  دـناوت  تسا  نینچ  هکنآ  و  دوخ ، راک  تخاس و  ریبدـت و  رد  تسا  رترب  رتدنمـشناد و  تسا  هدرک  اهراک 
هروس لّوا  دنگوس  راهچ  هکنیا  خـلا » ِنیِّتلا - َو  : » هدـبع  26-1- نآرق . - داد دهاوخ  امـش  راک  يازـس  و  تسا ، رگداد  یـضاق و  نیرتهب  ادخ 

یگتـسباو لّوا  لصف  تسا و  نیت  نارود  لّوا  ّتیمدآ : زارد  رود و  باتک  زا  لصف  راـهچ  اـی  یمدآ و  تفرـشیپ  نارود  راـهچب  تسا  هراـشا 
نابیاس هک  ریجنا  تخرد  گرب  زا  و  امُُهتآوَس » امَُهل  تََدب   » هیآ هکنیا  بجومب  دید  دوخ  یناهن  یتشز و  دوب و  تخل  هک  ناهج  نیاب  ناسنا 
ینوتیز نارود  مّود   306-280- نآرق -20-7- نآرق . - درک ادیپ  راک  رس و  نآ  طیارش  یگدنز و  اب  دیـشوپب و  دوخ  مرـش  تفرگب و  دوب  وا 

ناویح نآ  دوش  رادربخ  نیمز  حطـس  زا  اـت  داتـسرف  ياهدـنرپ  وا  تسـشن  ورف  بآ  نوچ  تسـشن و  یتشک  رد  حون  دـش و  ناـفوط  هک  تسا 
هب دـش و  ناسآ  نیمز  يور  رب  یگدـنز  هک  تسناد  دـش و  لدـشوخ  گرب  نآ  ندـید  زا  حون  تشاد  راـقنم  رد  ینوتیز  گرب  تشگزاـب و 

. تسا يرشب  گرزب  يهثداح  نآب  هراشا  نوتیزب  دنگوس  دش و  هرابود  یگدنزب  يربهر  رشب  نوتیز  گرب  يهلیسو  هب  نافوط  زا  دعب  نارود 
یتسرپاتکی راگزور  زاغآ  هب  هراشا  نینیس  روط  دندش و  یئامن  هار - مدرم  انیس  هوک  زا  یـسوم  يهلیـسوب  هک  تسا  یتسرپاتکی  نارود  مّوس 

ات دـندرکیم  تیوقت  یتسرپاتکی  یـسوم و  نیدـب  ار  مدرم  حور  حیـسم  ياـسیع  ناـشیا  رخآ  ناربمغیپ و  هحفـص 617 ] هک [  تـسا  یمدآ 
دوب و هّکم  زا  يدّمحم  وترپ  يرادومن  هک  دش  زاغآ  مراهچ  لصف  درک ، هریت  دوبان و  ار  نایمدآ  یلدنـشور  افـص و  اهیتسرپ  تب  اهتعدـب و 

بـسانت یتسرد و  لادـتعا و  هک  تسا  نآ  يهجیتن  دوصقم  تسا و  ردـصم  مراهچ  تیآ  رد  میوقت  يهملک  و  تسا . نآب  هراشا  نیمالا  دـلب 
لماـکت ياـههرود  هب  هراـشا  دـنگوسب و  زاـغآ  نوچ  زیخاتـسر  هن  تسا  ربـمغیپ  يربـهر  نیئآ و  دوصقم  متفه  تیآ  نید  يهملک  و  دـشاب .

لامک نید و  ندرمـش  غورد  رب  شنزرـس  اب  تسا  بسانم  دنکیم  تشز  سپ  نا  دـنیرفآیم و ز  ابیز  ار  وا  هک  یتردـق  يروآدای  یناسنا و 
نیرتهب دنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیمه  دّیؤم  نیمکاحلا  مکحا  رخآ  تیآ  دسریم و  دوخ  يهجرد  نیرخآ  هب  ربمغیپ  يهلیسو  هب  هک  یمدآ 

رگید زا  دـیاش  هروـس  هـکنیا  دـنگوس  راـهچ  - 1 اـم : نخـس  تسا . هدیـشخب  امـشب  دّـمحم  نـید  يهلیـسو  هـب  ار  یگدـنز  مـظن و  ریبدـت و 
يارب هک  تسا  هدش  هدروآ  ریجنا  مان  لّوا  هچ  دشاب  دوهی  تسرپتب و  برع  يهتـسد  ود  اب  نخـس  يور  هک  دشاب  ادـج  نآرق  ياهدـنگوس 
هناگی تسا  هتـشاد  راـک  رـس و  نآ  ریجنا  نیطـسلف و  نیمزرـس  اـب  هک  دوهی  مشچ  رد  نآ و  يوزرآ  هب  هشیمه  تسا  ياهدـئام  زاـجح  برع 

تـسدب یناـسآ  یگداـس و  نیاـب  ياهویم  چـیه  هک  ناوارف  دـنمدوس و  نیریـش و  تسا و  دـنویپ  شرورپ و  زا  زاـینیب  يوردوـخ و  يهوـیم 
هک تسا  هدیرفآ  ياهویم  نینچ  هکنیا  اههویم  رگید  يروراب  جنر  طئارـش و  نآ  اب  هک  اتکی  تردق  رب  تسا  ياهناشن  دوخ  هکنیا  دـیآیمن و 

نغور هویم و  زا  هک  مدرم  نآ  يارب  تسا  يدنوادخ  دنمجرا  يایاطع  زا  زین  نوتیز  و  شرورپ ، یـسراو و  يراوشدیب  دراد  ار  همه  يایازم 
هکنیا لوزن  رب  تسا  هناشن  اهنیا  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  برع  دوهی و  سّدقم  ناکم  ود  هب  دنگوس  ود  سپ  نآ  و ز  دنرب ، هرهب  نآ  بوچ  و 

. ] دـناهدوبن مالـسا  دـیحوت و  هب  يانـشآ  هنیدـم  مدرم  مومع  زونه  تسا و  هدـش  ورب  ور  دوهی  اـب  ص ]  ] ربـمغیپ هک  ترجه  لـئاوا  رد  هروس 
زا سپ  و  تسا . هدـش  یفّرعم  تخاس  نیرتهب  هب  ناـسنا  شنیرفآ  هک  ولج  تیآ  يهنیرق  هب  خـلا » ُهاـندَدَر - َُّمث   » مجنپ تیآ  - 2 هحفص 618 ]
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ندرب شتآ  هب  هن  تسا  یمدآ  يریپ  یگتـسکش و  نارود  دوـصقم  هک  تسا  هکنیا  رد  رهاـظ  دـناهدش  شنزرـس  نیرکنم  متفه  تیآ  هـب  نآ 
تـسرد تخاس  نیرتهب  هب  هک  ار  یمدآ  دـشاب : هکنیا  دوصقم  دـیاش  و  تسین ، نایم  رد  نآ  رازآ  زیخاتـسر و  رفاک و  زا  یمان  نوچ  نارفاـک 

غورد یـسانش  اـتکی  نید و  رد  ار  وـت  نخـس  تردـق  راـثآ  هکنیا  يهدـهاشم  اـب  هنوـگچ  وا  مینادرگیمرب  تروـص  رتزیچاـن  هب  مـینکیم و 
هب ار  نایمدآ  يهمه  هچرگ  ینعم : هکنیا  هب  دشاب  كاردتـسا  انثتـسا و  دیاش  خـلا » َنیِذَّلا - اَّلِإ   » مشـش تیآ  - 3 35-17- نآرق ! - درامشیم

33-15- نآرق . - دراد ّتنم  یب  دزم  رگید  ناهج  هب  دربن و  نایز  يریپ  راکوکن ز  نمؤم  یلو  مینک  زیچان  تسپ و  یگدنز  نایاپ 

قلع هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   96  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 19] تایآ 1  [: 96  ] قلعلا هروس  ]

[1  ] َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمسِاب  أَرقا   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
َناسنِإلا َّنِإ  ّالَک  [ 5  ] مَلعَی َمل  ام  َناـسنِإلا  َمَّلَع   146-1- نآرق [ - 4  ] ِمَلَقلاـِب َمَّلَع  يِذَّلا  [ 3  ] ُمَرکَـألا َکُّبَر  َو  أَرقا  [ 2  ] ٍقَلَع نِم  َناـسنِإلا  َقَلَخ 

َناک نِإ  َتیَأَر  َأ  [ 10  ] یّلَص اذِإ  ًادبَع   169-1- نآرق [ - 9  ] یهنَی يِذَّلا  َتیَأَر  َأ  [ 8  ] یعجُّرلا َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  [ 7  ] ینغَتسا ُهآَر  نَأ  [ 6  ] یغطََیل
ِهَتنَی َمل  ِنَئل  ّـالَک   181-1- نآرق [ - 14  ] يرَی َهّللا  َّنَأـِب  مَلعَی  مـَل  َأ  [ 13  ] ّیلَوـَت َو  َبَّذَـک  نِإ  َتیَأَر  َأ  [ 12  ] يوقَّتلاـِب َرَمَأ  َوأ  [ 11  ] يدُهلا یَلَع 

185-1- نآرق [ - 19  ] بِرَتقا َو  دُجسا  َو  ُهعُِطت  ّالَک ال  [ 18  ] َۀَِینابَّزلا ُعدَنَس  [ 17  ] ُهَیِدان ُعدَیلَف  [ 16  ] ٍۀَئِطاخ ٍَۀبِذاک  ٍۀَیِصان  [ 15  ] ِۀَیِصاّنلِاب ًاعَفسََنل 
نتفرگ و ار  يزیچ  نتفرگ ، رـس  ولج  يوم  ندرک ، رادهناشن  ندز  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  حتف  هب  عفـس  ردـصم  زا  ًاعَفـسََنل » : » تاغل ینعم 
هک ياهتشرف  نابساپ ، َۀَِینابَّزلا » . » ناشیوخ نارای و  ناتسود و  سلجم  نمجنا و  يدان » . » ندیشک هحفص 619 ]  ] 25-13- نآرق  - دوخ يوسب 

1 مینک ] تماهلا  ار  هچنآ  دّمحم  يا   ] نانمؤم هب  نابرهم  ناگمه  هب  هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  75-60- نآرق . - درب اجنآ  هب  ار  نایخزود 
هک تسا 5  ومه  وت  گرزب  سب  يادخ  هک  ناوخب  دیرفآ 3  هتسب  نوخ  ار ز  یمدآ  دیرفایب و  ناگدیرفآ  هک  ناوخب 2  دوخ  راگدرورپ  مانب 
وت راگدرورپ  يوسب  تشگزاب  یلو  دوش 8  نامرفان  دنیب 6  زاینیب  دوخ  وچ  هک  تسا  یمدآ  تخومایب 7  ملق  اب  تسنادن 4  چیه  هک  یمدآ  هب 
وا دوسب  شمادک   ] دنک يراکزیهرپ  هب  نامرف  دشاب 12 و  تسار  هارب  دوخ  ای  دوش 11 و  رازگزامن  ریگولج 10  هک  ار  نآ  ینیب  هچ  تسا 9 
هن  15 دنیب ! یمه  ادخ  دـنک ] هچنآ   ] هک دـنادن  دوخ  ایآ  دـنادرگب 14  نآ  زا  يور  درامـش و  غورد  ّقح  نخـس  رگا  ینیب  هچ  13 و  دشاب ]!
رـس يوم  نامه  میـشک 16  شـشتآ  هب  میریگب و  شرـس  وـلج  يوـم  اـنامه  درادـنب  دوـخ  راـک  تسد ز  رگا  و  درادـنپ . وا  هک  تسا  ناـنچ 

هچنآ دشاب  تسرد  هن  میناوخب و  ار  باذع  ناگتـشرف  يدوزب  هک  دریگب 18  کموک  دوخ  نارای  ز  دـنات ] هچ  ره   ] وا ات  راکدب 17  وگغورد 
هب تسا و  هدمآ  هّکم  هب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  امن . کیدزن  ادخب  نتـشیوخ  نک و  هدجـس  ربم و  وا  نامرف  وت  دیوگ 19 و  وا 

ار یهنَی » يِذَّلا   » اهیقارع هک  دناهتـسناد  هدـجه  ماش  ياهيراق  تسا و  اهیقارع  باسح  هب  هیآ  هدزون  تسا و  هیآ  تسیب  اه  يزاجح  باـسح 
تـسا هکنیا  دناهتـسناد  هناگادج  یتیآ  ار  ِهَتنَی » َمل  ِنَئل   » اهيزاجح و  دوشیم ، هیآ  هدجه  اهنآ  باسح  هب  هک  تسا  هکنیا  دناهتـسنادن  رخآ 

هروس هکنیا  لّوا  زا  هیآ  جـنپ  دـش  لزان  ربمغیپ  هب  هک  ینآرق  لّوا  هک  دـننیا  رب  نیرّـسفم  رتشیب  و  تسا . هدـش  هیآ  تسیب  اهنآ  باسح  هب  هک 
-187- نآرق . - دناهتـسناد نآرق  زا  هلزان  يهروس  لّوا  ارباتکلا  ۀـحتاف  رگید  ياهّدـع  ّرثّدـم و  يهروس  نارگید  و  مَلعَی » َمل  ام   » ات تسا  هدوب 
 ] 16-1- نآرق . - ناوخب دوخ  راگدرورپ  دای  هب  کـّبر » رکذـب  أرقا   » ینعی يربط :  1 ِمسِاب » أَرقا   » 552-535- نآرق -316-294- نآرق -204

دوخ راگدرورپ  مان  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  هدـئاز  اـب  دـناوخب و  شراـگدرورپ  ماـنب  هک  ربمغیپ  هب  تسا  يروتـسد  عمجم : هحفص 620 ]
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ادخ مان  ندناوخ  زاغآ  رد  ینعی  دناوخب  ادـخ  مان  هب  ار  نآرق  باتک  هکنیا  هک  مدرم  يهمه  ربمغیپ و  هب  تسا  يروتـسد  حوتفلا : وبا  ناوخب .
ربـمغیپ هب  یحو  لّوا  تفگ  ساـّبع  نبإ  هک  تیاور  نآ  ینعم  تسا  نیمه  و  ِمیِحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب  وـگب : ینعی  فـشک : درآ . ناـبز  رب 

هک تسا  هکنیا  اـههتفگ  هکنیا  ناـیم  عمج  دوب و  أرقا  يهروس  رگید  تیاور  هب  دوب و  ّرثّدـم  يهروس  رگید  تیاور  هب  و  دوب . تیمـست  تیآ 
هب دـش و  لزان  ّرثّدـم  نآ  زا  سپ  تسا و  هّللا  مسب  نتفگ  دوصقم  َکِّبَر » ِمساـِب  أَرقا   » تفگ لـیئربج  هک  لّوا  نوچ  دـش  لزاـن  هّللا  مسب  لّوا 

ۀئارب يهروس  رد  دوب  هکنیا  هیآ  رخآ  دناهتفگ  هرقب و  هروس  رد  ِهّللا » َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُرت  ًاموَی  اوُقَّتا  َو   » دوب هکنیا  هیآ  رخآ  نآرق و  هّیقب  جیردت 
يارب درـشفب  تخـس  تفرگ و  لغب  رد  گنت  تبون  هس  ار  ربمغیپ  لیئربج  دـناهتفگ : هک  هکنیا  و  خـلا .» مُکِـسُفنَأ - نِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  دََـقل  »

-532-478- نآرق -362-338- نآرق -56-18- نآرق . - دـنک هتخیمآ  یگتـشرف  رـصنع  اـب  ار  ربـمغیپ  يرـشب  داـهن  تبون  هس  هک  دوب  هکنیا 
دیاز ءاب  تسا  نکمم  و  ار ، تراگدرورپ  ماـن  نک  داـی  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  دـیاز  ءاـب  تسا : هتفگ  هدـیبع  وبا  رخف :  644-603- نآرق

همـساب اسبتلم  أرقا  ینعی : دوعـسلا : یبا  ریـسفت  ناوخب . ادخ  مان  کمک  هب  ای  ناوخب  ادخ  مان  هب  زاغآ  اب  ار  نآرق  دشاب : هکنیا  ینعم  دـشابن و 
َو أَرقا  . » دـشاب ادـخ  ماـن  هب  هتخیمآ  دوشیم  یحو  وت  هب  هچنآ  هک  ناوخب  ناـنچ  ینعی  ءورقملا . ءازجا  عیمجل  هتنراـقم  قّـقحتل  هب  اءدـتبم  يا 

دوخ يارب  ربـمغیپ  هک  تسا  روتـسد  لّوا  - 1 57-50- نآرق -31-1- نآرق : - دوریم لاـــمتحا  ود  أَرقا »  » رارکت رد  رخف :  3 ُمَرکَألا » َکُّبَر 
ینعی مّود  ناوخب ، زامن  رد  ینعی  لّوا  نداد 3 - دای  يارب  مّود  لیئربج ، زا  نتفرگ  دای  يارب  لّوا  - 2 مدرم . هب  نتخومآ  يارب  مّود  و  دناوخب ،

 ] يور هکنیا  زا  و  شاداپ . راظتنایب  هتـسیاش  روطب  تسا  نکمم  هک  هنوگ  رهب  تسا  یگدنـشخب  ماود  مرکا  ینعم  و  ناوخب . زین  نآ  ریغ  رد 
هب هک  تسا  یصقن  وا  رد  هک  دوشیم  مولعم  دوب  ّصاخ  فده  رگا  نوچ  دنکن  یفده  يارب  يراک  ادخ  دوشن  زگره  دناهتفگ  هحفص 621 ]

هتفگ یبلک  حوتفلا : وبا  تسا . لاحم  دنوادخ  زا  هکنیا  و  دسرب ، یلامک  هب  دنک و  دوخ  صقن  عفر  فده  هب  ندیسر  راک و  ماجنا  يهطـساو 
ّطـخ و ناـیمدآ  هب  ملق  يهلیـسو  هب  ینعی  يربط :  4 ِمَلَقلاـِب » َمَّلَع  . » دـنکیمن باذـع  دوز  هک  تسا  يراـبدرب  ملح و  مرکا  زا  دوـصقم  تسا 

مسیونب مونشیم  امش  زا  ار  هچنآ  دشاب  اور  مدرک  ضرع  ص ]  ] ربمغیپ هب  تفگ : رمع  هّللا  دبع  حوتفلا : وبا   23-1- نآرق . - تخومآ نتشون 
هک دـنکیم  نشور  ار  ولج  تیآ  ینعم  هیآ  هکنیا  يواطنط : تخومآ . مدرم  هب  ملق  يهلیـسو  هب  ادـخ  هک  سیونب  دومرف : منکن ! شومارف  هک 

نأـش دوب . رتتسپ  ناویح  زا  دیـسریمن  وا  هب  یتـمارک  نینچ  رگا  هک  نداد  وا  تسدـب  ملق  تسا و  نتخوـمآ  یمدآـب  دـنوادخ  مرک  نیرترب 
دوخ ياپ  هب  ار  وا  ندرگ  تسا  زامن  رد  هک  منیبب  ار  وا  رگا  تفگ : دـش و  ریگولج  زامن  زا  ار  ربمغیپ  لـهج  وبا  هک  تسا  لـقن  يربط : لوزن :
تیآ ناـسنا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : نیرّـسفم  رتشیب  رخف :  192-180- نآرق . - دـش لزاـن  وا  یفّرعم  يارب  خـلا » َتیَأَر - َأ   » مهن تیآ  ملاـمیم 

« َتیَأَر َأ   » مهن تیآ  زا  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  لزان  وا  یفّرعم  يارب  هروس  رخآ  ات  هیآ  نآ  زا  تسا و  لهج  وبا  َناـسنِإلا » َّنِإ   » مشش
مه دــنوادخ  هاگــشیپ  هـب  ینعی  یغطََیل » : » فــشک  6 خــلا » َناــسنِإلا - َّنِإ   » 209-196- نآرق -77-58- نآرق . - تـسا لـهج  وـبا  دوـصقم 
هّلپ هّلپ  ار  دوخ  ینعی  تسا : هتفگ  یبلک  دوشیم . زارفندرگ  دنادیم و  رترب  يزاینیب  رد  ار  دوخ  ینعی  ینغَتـسا » ُهآَر   » دنکیم و يزارفندرگ 

هب دروآیم  تسدـب  ياهیامرـس  نوچ  هک  تسا  لهج  وبا  دوصقم  تسا : هتفگ  لتاقم  اهزیچ . رگید  كاـشوپ و  كاروخ و  رد  دربیم ، ـالاب 
نایغط ینعم  تسا  هحفص 622 ]  ] 117-100- نآرق -47-37- نآرق -19-1- نآرق  - هکنیا دوزفایم و  دوخ  بوکرم  كاشوپ و  كاروخ و 
هکنیا هیآ  رهاـظ  رخف :  9 خـلا » ًادـبَع - یهنَی  يِذَّلا  َتیَأَر  َأ  «. » یغطی ینغ  نم  یـسنی و  رقف  نم  کـب  ذوعا   » درکیم اـعد  نینچ  ربمغیپ  و  وا .
تـسا نکمم  تسا و  لـهج  وبا  دوصقم  دـناهتفگ  هک  تسا  نیمه  تسا و  هدـش  هتفگ  مشـش  تیآ  رد  هک  دـشاب  ناـسنا  يارب  هیآ  هک  تسا 

زامن هب  دـیع  زامن  زا  شیپ  یهورگ  دـید  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  تیاور  تسا و  هدـش  لزاـن  دوش  زاـمن  عناـم  هک  یـسک  ره  وا و  يارب 
لومـشم مسرتیم  دومرف : يوشیمن ! ناشریگولج  ارچ  دندرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـنک . نینچ  ربمغیپ  مدـیدن  نم  دومرف : دـناهتخادرپ .

نوچ دوشیم  دیـسرپ : وا  زا  فسوی  وبا  نوچ  هک  هتفرگ  ارف  ترـضح  نآ  زا  ار  بدا  هکنیا  هفینح  وبا  خـلا » يِذَّلا - َتیَأَر  َأ   » موش هیآ  هکنیا 
ار هلمج  نآ  تفگن : راکـشآ  و  دـمحلا » کل  اـّنبر   » دـنیوگب تفگ : باوج  هب  وا  یل » رفغا  ّمهّللا   » دـنیوگب دـنرادرب  عوکر  زا  رـس  زاـمن  رد 

ینعم ود  هیآ  هـکنیا  رخف :  12 - 11 خـلا » َناـک - نِإ  َتیَأَر  َأ   » 520-499- نآرق -36-1- نآرق . - دوشن هدرمـش  زامن  زا  ریگولج  ات  دـنیوگن 
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رتهب وا  يارب  هن  دوبیم  تسار  هارب  دـش  زامن  زا  ریگولج  هک  نآ  رگا  دّـمحم  يا  ینیبیم  هچ  ینعی  تسا  ربمغیپ  اب  نخـس  يور  دوشیم 1 -
رد هک  دعب  تیآ  اب  مه  تسا و  ربمغیپ  اب  نخس  يور  هک  ولج  تیآ  اب  تسا  رتبسانم  ینعم  هکنیا  تسا و  درخ  هیامرـس و  اب  يدرم  هک  دوب 
يا تسا : هدـش  هتفگ  لّوا  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دـش  زامن  ریگولج  هک  تسا  سک  نآ  اب  نخـس  يور  تسا 2 - ربمغیپ  اب  نخـس  يور  مه  نآ 

دـشاب و تسار  هارب  رازگزامن  هکنیا  رگا  ینیب  هچ  زامن  زا  ریگولج  يا  تسا  هدـش  هتفگ  هاـگنآ  ار  زاـمن  زا  ریگ  ولج - نآ  ینیب  هچ  دّـمحم 
ربمغیپ اب  نخس  يور  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  زین  خلا » َبَّذَک - نِإ  َتیَأَر  َأ   » دعب تیآ  و  يوش ! وا  ریگولج  هنوگچ  وت  دهاوخ  يراگزیهرپ 

وا ياهراک  هکنیا  يادخ  هک  دجنـسیمن  دوخ  درخب  ایآ  دـش  رکنم  درک و  ّقحب  تشپ  دـش و  زامن  ریگولج  هک  نآ  يارب  ینیب  هچ  هک  تسا 
-1- نآرق  - زاـمن زا  ریگولج  يا  هک  تسا  رفاـک  نآ  اـب  وگتفگ  هکنیا  - 2 دوشیمن ! اهیتشز  هکنیا  زا  شریگولج  وا  يهشیدـنا  دـنادیم و 

راک هکنیا  زا  ادخ  هک  دنادیمن  شدوخ  دـنک  تحلـصم  فالخ  غورد و  يراک  رازگزامن  هکنیا  رگا  هحفص 623 ]  ] 747-721- نآرق -24
زا دعب  یشیورد  ینیسح : ریسفت   14 خلا » مَلعَی - َمل  َأ  !. » ینک شراداو  حالـص  هب  هک  دشاب  وت  يریگولج  هب  دـنمزاین  ات  تسا  رادربخ  وا  دـب 

تلجخ اّما  دنک و  وفع  دنچ  ره  يرآ  تفگ  تسا ! روفغ  ادـخ  هک  ینک  هیرگ  دـنچ  دـنتفگ : تسیرگیم  هتـسویپ  دوب و  هدرک  هبوت  یهانگ 
هک يدید  هک  مرـش  ناز   || يرذگ  رد  هنگ  رـس  زا  وت  هک  مریگ   17-1- نآرق : - منک عفد  دوخ  زا  هنوگچ  دـنیبیم  دـنادیم و  وا  هک  ار  نآ 

: دوشیم ینعم  هس  رخف :  15 اّلَک »  » تسه يراسمرـش  دنـشخبب  هانگ  رگ  هک   || شیپ  رد  دوب  نآ  زا  شیورد  تلاجخ  رـس  منکچ  مدرک  هچ 
هچ دنیبیم  وا  راک  ادخ  دـنادیم  وا  هک  هن  دوش 3 - ربمغیپ  ریگولج  دـناوت  وا  هک  تسا  نینچ  هن  دوش 2 - زامن  ریگولج  دـنک و  نینچ  هن  - 1

: عمجم  19 بِرَتقا » َو  دُجـسا  َو   » 8-1- نآرق . - تسا نادان  مدآ  لثم  دـنکیمن  لـمع  نآ  هب  نوچ  دربیمن  دوس  دوخ  ملع  زا  دـنادب  مه  رگا 
عقوم نیرتکیدزن  هک  ادخ  هب  بّرقت  يارب  نک  هدجس  نک 2 - کیدزن  وا  دزم  هب  ار  دوخ  نک و  هدجس  ادخ  يارب  - 1 تسا : هدش  ینعم  هس 
زامن هدجس  زا  دوصقم  تسا 3 - هدرک  تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  دوعسم  هّللا  دبع  ار  بلطم  هکنیا  و  تسا . وا  يهدجـس  ماگنه  ادخ  هب  یمدآ 

ع]  ] قداص ماما  زا  -1-23 و  نآرق . - نک هدجس  هروس  هکنیا  ندناوخ  ماگنه  وش 4 - کیدزن  ادخ  هب  ناوخب و  زامن  ادـخ  يارب  ینعی  تسا 
مّجنلا هدجس و  مح  تسا و  لیزنت  ملا  نآرق  رد  رگید  بجاو  يهدجـس  هس  تسا و  بجاو  هیآ  هکنیا  ندناوخ  رد  هدجـس  هک  تسا  تیاور 

: دناهتفگ یضعب  رخف : مجرتم ] میتشون . لیزنت  ملا  رد  ار  اهقف  نیرّسفم و  نخس  لیـصفت  ام  . ] تسا بجاو  هدجـس  هروس  راهچ  هکنیا  رد  هک 
هدناسرت ار  ترضح  نآ  هک  روط  نامه  وش  کیدزن  واب  ربمغیپ  زامن  ماگنه  هحفص 624 ] رد [  لهج  وبا  يا  ناوخب و  زامن  دّمحم  يا  ینعی 

هک تسا  هدشن  حیرصت  ناوخب و  تسا  هدش  هتفگ  هک  تسا  تئارق  هب  نامرف  هروس  هکنیا  زاغآ  نوچ  ام : نخس  ینیبب . دوخ  يازـس  ات  يدوب 
نُک  » لثم شاب  هتشاد  ندناوخ  یئاناوت  شاب و  يراق  ینعی  دشاب  ینیوکت  رما  حالطـصا  هب  أَرقا »  » يهلمج دیاش  سپ  دناوخب  دیاب  ار  زیچ  هچ 

هک تسین  ياهلمج  نینچ  نآرق  رد  نوچ  تسا  تاـیآ  نیمه  ربـمغیپب  یحو  لّوا  هک  تسا  هناـشن  نیرتـهب  دوخ  دـشاب  نینچ  رگا  و  ُنوُـکَیَف »
ندـناوخب ربـمغیپ  ناـبز  ینیوکت ، ناـمرف  نیمه  هب  تسا  نکمم  سپ  دـشابن . مولعم  تئارق  عوضوم  نآ و  لوعفم  دـشاب و  ندـناوخب  ناـمرف 

ِمسِاب  » تاملک دیاش  و  دش . لزان  جیردت  هب  هیآ  دنچ  هکنیا  لابندـب  لاس  تّدم 23  رد  نآرق  تایآ  رگید  دشاب و  هدـش  زاب  اههلمج  هنوگنیا 
ماـنب ار  دوـخ  تئارق  هک  يروـجب  شاـب  هدـنناوخ  يراـق و  دّـمحم  يا  ینعم : نیاـب  هّللا  مـسب  هـب  ندرک  زاـغآ  يارب  دـشاب  يروتـسد  َکِّبَر »
هدمآ هرابود  ندـناوخب  نامرف  هک  مّوس  تیآ  - 2 687-669- نآرق -269-252- نآرق -165-158- نآرق . - ینک زاغآ  هدننیرفآ  راگدرورپ 
دیاـب هچنآ  لوعفم و  زین  هلمج  هکنیا  رد  نوـچ  ربـمغیپ ، لد  رد  ندـناوخ  داـجیا  تسا و  یحو  زاـغآ  تاـیآ  هکنیا  هک  تسا  رگید  يهناـشن 

ار وت  دـناوتیم  هک  تسا  يراوگرزب  نانچ  وت  راگدرورپ  هک  تسا  هدرک  هدوسآ  ار  ترـضح  نآ  رطاخ  تسا و  هدـشن  مولعم  دوش  هدـناوخ 
نیمه مجنپ  مراهچ و  تیآ  رد  زاب  دوب . يدـنوادخ  مرکا  دوجو  يهدـنیامن  دـش و  نآرق  ربمغیپ  تمارک  هکنانچ  دـنک . ناوخباتک  يراق و 
ناـمه زا  ناـیمدآ  نتفرگ  تسدـب  ملق  نتـسناد و  نیمه  اریز  تسا  یندـشن  ندـناوخ  رب  وت  یئاـناوت  يرادـنپن  هک  تسا  هدـش  لاـبند  بلطم 

زین ار  وت  دـناوتیم  وا  هک  ناوخب  وت  سپ  هتخومآ  مدرم  هب  شناد  ملع و  هک  تسومه  دـنکیم و  ندـناوخب  راداو  ار  وـت  هک  تسا  هدـننیرفآ 
سدقلا حور  زا  وت  دنتفرگ و  دای  دوخ  لثم  یمدآ  کمکب  فرحب  فرح  كدـناكدنا  نارگید  هک  توافت  هکنیا  اب  دـنک  ندـناوخ  ياناوت 
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بحاص لیلج  ملاع  اب  يهبحاصم  رد  میدرک  تایآ  هکنیا  زا  اـم  هک  هدافتـسا  هحفـص 625 ] هکنیا [  و  يریگیم . ارف  هیآ  هیآ  هلمج و  هـلمج 
. دناهتفایرد ار  نیمه  زین  ناشیا  دش  مولعم  نازیملا 

ردق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   97  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 5] تایآ 1  [: 97  ] ردقلا هروس  ]

َو [ 1  ] ِردَقلا ِۀَـلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
208-1- نآرق [ - 4  ] ٍرمَأ ِّلُک  نِم  مِهِّبَر  ِنذِِإب  اـهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَملا  ُلَّزَنَت  [ 3  ] ٍرهَـش ِفلَأ  نِم  ٌریَخ  ِردَقلا  ُۀَلَیل  [ 2  ] ِردَقلا ُۀَـلَیل  ام  َكاردَأ  ام 

ردق بش  هب  ار  نآرق  ام  ناهج 1  نآ  هب  هدنزرمآ  ناهج و  نیاب  هدنشخب  يادخ  مانب  همجرت :  41-1- نآرق [ - 5  ] ِرجَفلا ِعَلطَم  یّتَح  َیِه  ٌمالَس 
هب ناگتـشرف  حور و  بش  نآ  رد  هـک  تسا 4  بش  رازه  زا  رتهدـنزرا  ردـق  بش  هچ  دـشاب 3  هچ  نآ  هک  یناد  یک  وـت  میداتسرف 2 و  ورف 

. دیآ رب  مد  هدیپس  ات  بش  نآ  دوب  تمحر  مالس و  همه  دننک 5 و  ناماسب  ناگدیرفآ  راک  همه  ات  دنیآ  دورف  نیمز  هب  ناشراگدرورپ  نامرف 
باسحب هروس  هکنیا  تایآ  هنیدـم . هب  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  هب  هروس  هکنیا  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : نیرّـسفم : نخس 

. - دناهتـسناد ادـج  یتیآ  ار  مّوس  ِردَـقلا » ُۀَـلَیل   » تاملک هک  تسا  تیآ  شـش  يزاجح  یماش و  باسح  هب  تسا و  تیآ  جـنپ  اهیراق  مومع 
هتفگ یبعـش  تسا . هدوب  لاس  تسیب  نآرق  لوزن  رخآ  ات  لّوا  زا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبإ  يربط :  1 ِردَقلا » ِۀَلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ   » 239-222- نآرق
هروس هکنیا  دمآ  هنیدم  هب  هک  هروس  لّوا  تفگ : دقاو  نیسح  نب  ّیلع  فشک :  35-1- نآرق . - تسا هدوب  ردق  بش  نآرق  لوزن  لّوا  تسا :
میدرک لزان  ردقلا  ۀلیل  رد  نأش  رد  نآرق  ام  میداتـسرف 2 - ردق  بش  رد  نآرق  اب  ار  لیئربج  ام  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هیآ  هکنیا  دوب و 

ام ینعی  دـشاب  ردـق  اضق و  ياجب  ریمـض  تسا  نکمم  دـش 3 - لزاـن  بلطم  نآ  رد  سکنآ  رد  هحفـص 626 ] هروس [  دنیوگیم  هکنانچ 
کی ات  يزور  راک و  گرم و  ره  هک  یبش  ینعی  تسا : هتفگ  يرصب  نسح  يربط :  2 ِردَقلا » ُۀَلَیل  . » میدروآ دورف  ردق  بش  رد  ار  تشونرس 

هک ٍۀَکَرابُم » ٍۀَلَیل   » دوشیم و نّیعم  بش  نآ  رد  دوشیم  لاس  کی  رد  هچ  ره  هک  یبش  ینعی  - 1 عمجم :  18-1- نآرق . - دوشیم نّیعم  لاس 
نآ رد  سک  ره  هک  شزرا  فرش و  اب  بش  ینعی  ردقلا  ۀلیل  تسا 2 - بش  نیمه  دوصقم  ٍۀَکَرابُم » ٍۀَلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ   » تسا تیآ  هکنیا  رد 

اب مرتحم و  یتّما  يارب  نأش  ردق و  اب  ربمغیپ  رب  دش  لزان  تلزنم  ردـق  اب  باتک  هک  یبش  ینعی  دوشیم 3 - دایز  وا  شزرا  دنک  تدابع  بش 
قتـشم هیآ  رد  هملک  هکنیا  تسا : هتفگ  دمحا  نب  لیلخ  دـش 5 - لزان  دوش و  لزان  بش  نآ  رد  نآرق  دوب و  رّدـقم  هک  یبش  ینعی  ردق 4 -

گنت نآ  ياـضف  نیمز  رد  ناگتـشرف  يداـیز  يهطـساو  هب  هک  تسا  یبـش  ینعی  ُُهقزِر » ِهیَلَع  َرِدـُق   » لـثم تسا  یگنت  ینعم  هب  ردـق  زا  تسا 
هک هاگنآ  هب  تسا  يدّـمحم  یندـب  نامتخاس  هینب و  ردـق  بش  تالیوأت :  636-610- نآرق -182-139- نآرق -109-89- نآرق . - دوشیم

هکنیا هب  بلطم  هکنیا  حیـضوت  دشاب . تلاح  هکنیا  اب  ندب  هکنیا  رد  دیاب  یحو  لوزن  نوچ  دوب  بلق  ماقم  باجتحا  رد  یتاذ  دوهـش  زا  سپ 
زا رود  هدرپس و  هّدام  هب  لد  هن  هک  طّسوتم  یتلاح  هب  تشگرب  قیاقح  هدـهاشم  تـالامک و  ّیط  زا  سپ  يّداـم  ندـب  ناـمه  هک  تسا  هنوگ 
رد هک  تسا  تهج  نیمه  زا  بش  هب  ریبعت  و  دشاب ، هدنامزاب  مدرم  اب  یگدـنز  نتفگ و  ندینـش و  زا  هک  ّقح  رد  قرغتـسم  هن  دوب و  تقیقح 
هک تسا  هکنیا  نایناهج  ناـهج و  زا  ربخیب  یناـحور  هن  اههتـساوخ و  یپ  رد  يّداـم و  ّطـقف  هن  دوب  يدوجوم  نآرق  یحو و  يریگارف  لاـح 
هک تسا  ترضح  نآ  شزرا  فرش و  تبسانم  هب  ردق  يهملک  تسا و  لیل  هملک  اب  بسانم  هک  هدرپ  رد  دوب و  بلق  باجح  رد  دنیوگیم :

لوق دنچ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  3 ٍرهَش » ِفلَأ  نِم  ٌریَخ  . » دشیمن مهارف  تلاح  نآ  رد  ندب و  نآ  اب  زج  مدرم  هب  ّقح  ندناسانش 
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یناعم نیرتهب  هکنیا  رگید و  بش  رازه  رد  تدابع  زا  تسا  رتهب  ردـق  بش  کی  رد  تدابع  ینعی  - 1 هحفص 627 ]  ] 26-1- نآرق : - تسا
يارب هیآ  هکنیا  تشاد  نمشد  اب  داهج  بش  ات  زور  درکیم و  تدابع  حبـص  ات  بش  رازه  لیئارـسا  ینب  رد  يدرم  تفگ : دهاجم  تسا 2 -

ینب دید  باوخ  هب  ربمغیپ  دومرف : ع ]  ] یبتجم نسح  ماما  ترـضح  تسا 3 - رتهب  درم  نآ  راک  بش  رازه  زا  ردق  بش  تدابع  هک  دـمآ  نآ 
نآ رطاـخ  شمارآ  يارب  رثوک  يهروس  هروس و  هکنیا  دـمآ  راوشد  ترـضح  نآ  رب  دـنوریم و  ـالاب  وا  ربـنم  رب  دـناهدش و  وا  يهفیلخ  هّیما 

رازه تسرد  دندرک  باسح  ار  هکنیا  هّیما و  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  تسا  رتهب  دیـسر  وتب  نآرق  هک  ردـق  بش  ینعی  دـش  لزان  ترـضح 
دنـشابن هدنز  اهنآ  يهزادنا  هب  وا  تّما  هک  دیـسرت  تسا و  دایز  رگید  نامدرم  رمع  دـید  ص ]  ] ربمغیپ تفگ : سنا  نب  کلام  رخف : دوب . هام 

نکمم رازه  ددع  دوعـسلا : یبا  ریـسفت  نارگید . تدابع  هام  رازه  زا  تسا  رتهب  هک  دش  تیانع  ترـضح  نآ  هب  ردق  بش  دـننک  تدابع  هک 
رازه هک  دشیم  هتفگ  یـسکب  دباع  يهملک  دناهتفگ : و  دشاب . بش  رازه  اب  ربارب  بش  کی  تقیقح  رد  هکنیا  هن  دشاب  يدایز  رظن  زا  تسا 

دنهاوخ دباع  بقل  يارب  رتهتـسیاش  دنـشاب  تدابع  هب  نآ  رد  رگا  هک  دش  هداد  ناناملـسم  هب  ردق  بش  يور  هکنیا  زا  دشاب  تدابع  رد  بش 
هام رازه  زا  تسا  رتهب  هک  دـنداد  ردـق  بش  ربمغیپب  دـندرک  یهاشداپ  هام  دـصناپ  کـی  ره  نامیلـس  نینرقلا و  وذ  دـناهتفگ  یـضعب  و  دوب .

يارب عقاوم  هنوگنیا  رد  دراد و  دایز  ریاظن  نآرق  رد  هکنانچ  تسین  هزادنا  ندـنامهف  يارب  رازه  هرامـش  لالظ : یف  هاشداپ . ود  نآ  تموکح 
ناگتشرف - 1 تسا : فالتخا  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  4 خلا » ِنذِِإب - اهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَملا  ُلَّزَنَت  . » عوضوم دـیدحت  هن  تسا  ترثک  يهدافا 

ره راگدرورپ ز  نذاـب  دـنیآیم  دورف  تسا 2 - هدـش  رّدـقم  لاس  کی  اـت  هک  يراـک  ره  يارب  راـگدرورپ  نذاـب  دـنیآیم  دورف  لـیئربج  و 
فقو نآ  رد  هتسناد و  ولج  يهلمج  ءزج  ار  مالس »  » هک یتئارق  اب  تسا  بسانم  ینعم  هکنیا  دنک و  مالس  تانمؤم  نینمؤم و  رب  هک  يهتـشرف 

نوچ تسین  تسرد  هکنیا  دناهتسناد و  دعب  تیآ  هحفص 628 ]  ] 425-418- نآرق -53-1- نآرق  - هلمج و لّوا  ار  َیِه »  » هملک دـناهدرک و 
ظّفلت مالس  هب  لصو  دیاب  رما »  » دوش فقو  ٌمالَس »  » رد رگا  نوچ  تسا  نآ  فالخ  رب  اههتشون  فحصم  زین  تسا و  هکنیا  فالخ  رب  اهتئارق 
هدشن هدید  يرما  فحـصم  چیه  رد  دوشیم و  ءای  تروص  هب  نتـشون  رد  هک  دـننکیم  هفاضا  ياهزمه  نآ  رخآ  هب  ظّفلت  هنوگنیا  اب  دوش و 

رگا سپ  دنرگنیم  رهاظ  تخیر  تروص و  هب  نایمدآ  هکنانچ  دنرگنیم  یمدآ  حورب  ناگتـشرف  هکئالم و  رخف :  151-142- نآرق . - تسا
تروص رد  ردام  ردپ و  رگا  و  خلا » ُکِفسَی - َو  اهِیف  ُدِسُفی  نَم  اهِیف  ُلَعَجت  َأ  : » دنتفگ هکنانچ  دنوش  نادرگ  ور  وا  زا  دوب  يدبب  لیام  یحور 

ار وا  هکئـالم  ناـیمدآ و  تفاـی  دنـسپ  شور  بوخ و  تروـص  نوـچ  یلو  دـننک  يرود  وا  زا  دـننیب  ار  دـنزرف  يهتـسب  نوـخ  ینم و  تشز 
ینعم رد  -169-218 و  نآرق . - دنوشیم کیدزن  یمدآ  راگزیهرپ  ناورب  ناگتشرف  هک  تسا  نیمه  دوصقم  ۀکئالملا  لّزنت  و  دندنـسپیم .

بش رد  زجب  هک  دنناگتشرف  زا  ياهتـسد  تسا 2 - وا  يهمقل  کی  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یگرزب  يهتـشرف  - 1 تسا : لوق  دـنچ  حور 
انیَحوَأ  » لثم تسا  نآرق  تسا 5 - یسیع  - 4 دنراد . كاشوپ  كاروخ و  دنتسه و  هتشرف  مدآ و  زا  ریغ  يدوجوم  دنوشیمن 3 - هدید  ردق 

هتـشرف 8- زا  رترب  تسا  يدوجوم  دوشیم 7 - لزان  زین  ّقح  تمحر  ناگتـشرف  لابندب  هک  تسا  ادـخ  تمحر  - 6 انِرمَأ » نِم  ًاحوُر  َکـَیلِإ 
هکنیا هیآ  ینعم  و  تسا . وا  فرـش  يدایز  يارب  حور  يهملک  دـشاب و  لیئربج  هک  تسا  هکنیا  رتهب  و  دنتـسه . نیبتاـکلا  مارک  ناـنابهگن و 
دوخب صوصخم  یتّیرومأم  مادـک  ره  هک  يراک  ره  ماـجنا  يارب  زا  دـنیآیم  دورف  ادـخ  نذاـب  حور  هکئـالم و  - 1 78-39- نآرق : - تسا
هکنیا زج  مالس  هک  دناهدرک  تئارق  يرما » ّلک  نم   » یضعب تسا 3 - نایمدآ  ترخآ  ایند و  حالـص  هک  يراک  ره  يارب  دنیآیم  دنراد 2 -

هدش لقن  حور  ینعم  زا  یحرش  لیئارسا ج 5 ص 464  ینب  هروس  هدزناپ  ءزج  رد  و  یسک . ره  يارب  دنیآیم  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  هیآ 
نآ ینعی  - 1 عمجم : هحفص 629 ]  ] 15-1- نآرق . - یشوخ تسا و  ریخ  همه  مدهدیپس  ات  بش  نآ  ینعی  يربط :  5 خلا » َیِه - ٌمالَس  . » تسا

بـش نآب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  دـناسرب 2 - يدـب  دـناوتب  هک  ناطیـش  یئاـناوت  زا  مه  تسا و  یگدوـسآ  يراـتفرگ  بیـسآ و  ره  زا  بش 
هلمج زاغآ  ٍرمَأ » ِّلُک  نِم   » تسا و مامت  هلمج  تسا و  ولج  هب  هتـسباو  مّهبر  نذاـب  تاـملک  تسا 3 - وا  ناربنامرف  ادـخ و  ءایلوا  رب  یتمالس 

. تسا یگدنخرف  یـشوخ و  دوس و  یتمالـس و  نآ  رد  هک  ار  يزیچ  ره  ناشیادخ  نذاب  دنروآیم  دورف  هتـشرف  دوشیم  ینعم  نینچ  تسا و 
دعب دشاب و  یتعاس  هک  هن  تسا  هتـسویپ  یـشوخ  ریخ و  هکنیا  مدهدیپس  ات  دوشیم و  رّدقم  بش  هکنیا  رد  دراد  تکرب  ریخ و  هچ  ره  نوچ 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1909 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


-298-279- نآرق . - ندرک عولط  ندمآ و  رب  ینعی  تسا  ردصم  ینعمب  دناهدناوخ و  ود  ره  مال  رـسک  حـتف و  اب  ِعَلطَم »  » يهملک و  دـشابن .
رد ینعی  دوعـسلا : وبأ  تسا . یگدوسآ  اهنیا  دـننام  رازآ و  هقعاص و  داب و  زا  بش  نآ  ینعی  تسا : هتفگ  ملـسم  وبا  رخف :  613-603- نآرق

. دنوشیم رّدـقم  ود  ره  يراتفرگ  یتمالـس و  رگید  ياهبـش  رد  یلو  دوشیمن  رّدـقم  رگید  زیچ  هک  تسین  یبوخ  یتمالـس و  زج  بش  نآ 
ار يدنوادخ  ياههدیدپ  ینعی  ِهّللا » ِماّیَِأب  مُهرِّکَذ  َو   » هیآ هکنیا  رد  هکنانچ  دنمانیم  موی »  » ار یثداح  هدـیدپ و  ره  نوچ  یناشاک : تالیوأت 

لثم دراد  دارفا  هک  تسا  یعون  نوچ  دوشیم  هدـیمان  هام  کی  تادوجوم  اههدـیدپ و  زا  ياهتـسد  ره  هیبشت  هنوگنیا  اب  سپ  روایب ، ناشدایب 
رازه و ود  هک  نآ  دوخ  رارکت  هب  رگم  تسین  يددع  نآ  زا  رتالاب  اریز  تسا  ددـع  نیرتلماک  رازه  ددـع  نوچ  دراد و  زور  بش و  هک  هام 

عون نیرترب  يدّـمحم  نامتخاس  ینعی  ردـقلا  ۀـلیل  هک  ناگدـیرفآ  عاونا  يهمه  زا  تسا  هیاـنک  رهـش  فلا  سپ  دـشاب  رازه  دـص  رازه و  هد 
ره يارب  دـنیآیم  دورف  وا  رب  تسا  ینیمز  ینامـسآ و  توکلم  هکلب  یناـسفن  یناـحور و  ياوق  هک  حور  هکئـالم و  نوچ  تسا  ناگدـیرفآ 

یگدنز يرازگرب  هک  رجف  عولط  ات  تسا  صقن  بیع و  ره  زا  یتمالس  مزلتسم  هک  تهج  ره  زا  دشاب  زیچ  همه  تفرعم  یئاسانش و  هک  راک 
يوترپ کلاس  يارب  هک  دنیوگ  ار  یبش  ردـق  بش  نایفوص  یـسولآ : ریـسفت  هحفص 630 ]  ] 125-91- نآرق . - تسا گرم  ندیـسر  ارف  و 

ماقم هب  تسا  وا  لوصو  زاغآ  هک  تسا  ماگنه  نآ  و  دـباییم ، رد  قوشعم  دزن  ار  دوخ  ماقم  هک  دوشیم  رادومن  ّقح  يهولج  زا  صوصخم 
ماّیا ّلک  امک   || تند  نا  ردقلا  ۀـلیل  یلایّللا  ّلک  و  ضراف : نب  رمع  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  تسا . تفرعم  نیغلاب  صوصخم  هک  عمجلا  نیع 

نم چیه  میامن  را  لاح  نآ  حرش  رای  يوک  میسن  یتسدینش  رگ   || رایع  يا  ردقلا  ۀلیل  یناد  تسیچ  هاشیلع : یفص  ریـسفت  ۀعمج  موی  ءاقّللا 
رظتنم  || وت  هناگیب  زا  نک  یلاخ  ار  هناخ  ماقم  رد  منامهیم  نم  تبشماک   || مایپ  دیآ  زیزع  رای  زک  هصاخ  نخـس  زا  منامب  مدرگ  بلقنم  ||  

 || مامت یلاخ  ینک  را  ریغ  زا  هناخ  بش  زور و  هکنیا  ماهدـید  ناوارف  هک   || بجع  لاح  نیز  هچ  میوگ  نم  وت  اب  وت  هناـخ  باـب  هب  نیـشنب 
مامت یحور  یلقع و  ياههّوق  تسا  وت  هام  تقیقح  جرب  زا  علاط   || تسا  وت  هاوخلد  رب  راک  دـمآ  هک  نوچ  مالک  تبیغ ال  نامهم  نآ  دـیآ 

ِهِیف َلِزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرهَـش   » هرقب - 1 تسا : هدش  دای  نآ  لوزن  ماگنه  نآرق  يهروس  هس  رد  هدـبع : مالـس  دـندورد و  رد  تحبـصب  ات  ||  
-77- نآرق «. - خلا ُهانلَزنَأ - ّانِإ   » ردق يهروس  - 3 ٍمیِکَح » ٍرمَأ  ُّلُک  ُقَرُفی  اهِیف  َنیِرِذنُم  اّنُک  ّانِإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَـلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ   » ناخد - 2 ُنآرُقلا »

یکدنا سپ  دنمانیم  باتک  نآرق و  ار  نآ  يهمه  نآرق و  يهلمج  کی  نوچ  تسا : هتفگ  یبعش   281-263- نآرق -245-141- نآرق -129
تسا و نآرق  لوزن  زاغآ  دوصقم  تسا و  هدـش  لزاـن  ردـق  بشب  نآرق  دـنیوگب : هک  تسا  تسرد  دـشاب  هدـمآ  ردـق  بش  رد  هک  نآرق  زا 
رد هک  ِردَـقلا » ِۀَـلَیل   » و ُنآرُقلا » ِهِیف  َلِزنُأ   » تسا هدـش  هتفگ  راکـشآ  هرقب  يهروس  رد  هک  تسا  نآرق  ياـجب  هروس  ود  ره  رد  هاـنلزنا  ریمض 

هروس رد  نوچ  و  تسا . نآرق  لوزن  ماـگنه  هک  تسا  ینعم  کـیب  ود  ره  تسا  ناـخد  يهروس  رد  هک  ٍۀَـکَرابُم » ٍۀَـلَیل   » تسا و هروـس  هکنیا 
-427-407- نآرق -374-357- نآرق -354-327- نآرق  - میب ینعی  َنیِرِذنُم » اّنُک  ّانِإ   » تسا هدش  هدـنامهف  هیانکب  نآرق  لوزن  تهج  ناخد 

هلمج نیاب  تسا  هدش  فیـصوت  لوزن  ماگنه  لالدتـسا  هکنیا  لابندب  و  دـشابیم . ام  يهدـهع  هب  دـیون  و  هحفـص 631 ]  ] 608-583- نآرق
ره هک  هدنخرف  یبش  رد  تسا  ام  يهدهع  هب  مدرم  دیون  میب و  نوچ  تسا : نینچ  هیآ  دنچ  هکنیا  يهصالخ  هک  ٍمیِکَح » ٍرمَأ  ُّلُک  ُقَرُفی  اهِیف  »

هرقب يهروس  رد  توافت  كدنا  اب  بلطم  نیمه  و  میداتـسرف . ار  نآرق  ام  دوشیم  ادـج  يدرخیب  تسردان و  زا  تسرد  هنادـنمدرخ و  راک 
ُرهَـش  » تسا و هروس  هکنیا  رد  هک  ِردَقلا » ِۀَلَیل -  » و ِناقرُفلا » َو  يدُهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساّنِلل  ًيدُـه  ُنآرُقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرهَـش   » تسا
نآرق ندمآ  دورف  ماگنه  يارب  ردقلا  ۀلیل  مان  تبـسانم  و  دشاب . نآرق  لوزن  زاغآ  هک  دناسریم  ار  هجیتن  کی  همه  ٍۀَکَرابُم » ٍۀَـلَیل  و  َناضَمَر .

وا يارب  يربمغیپ  راک  تشونرـس  هدش و  يزیریپ  ترـضح  نآ  یـشم  ّطخ  ربمغیپ و  يارب  يربمغیپ  هدوب  یبش  لّوا  هک  تسا  هکنیا  يارب  ای 
نیمه زا  تفر و  الاب  ماقم  نآ  هب  ربمغیپ  هک  تسا  بش  نآ  تلزنم  ردق و  يارب  ای  و  تسا . هدش  نّیعم  شراک  يهمانرب  تسا و  هدـش  رّدـقم 

دوصقم هن  ٍرهَـش » ِفلَأ   » و دزومایب . وتب  ار  نآ  شزرا  يهزادـنا  دـناوتن  سک  ینعی  خـلا » َكاردَأ - ام   » تسا هدـش  هتفگ  دـعب  تیآ  رد  يور 
تشذـگ و نایمدآ  رب  لاس  هام و  نارازه  زارد و  نایلاس  تسا : هکنیا  دوصقم  تسا و  شزرا  يرایـسب و  رد  يهغلابم  يارب  هکلب  نّیعم  ددـع 
- ُۀَِکئالَملا ُلَّزَنَت   » يهلمج و  تسا . رتهدنزرا  زارد  راگزورنآ  همه  زا  دش  زاب  ناشیتخبـشوخ  هار  هک  بش  هکنیا  دـندشن و  اهر  یهارمگ  زا 
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لکش ربمغیپ  يارب  دناهدرک و  لّزنت  یناحور  ملاع  زا  اهنآ  بش  نآ  رد  هک  ناگتشرف  اب  ربمغیپ  یگتـسویپ  زا  تسا  مدرم  یهاگآ  يارب  خلا »
سک ره  هک  درک  هدامآ  هکئالم  ندـید  يارب  ار  ربمغیپ  ناور  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ینعی  مِهِّبَر » ِنذِِإب   » يهلمج و  دـناهتفرگ . دوخب  دـید  لباق 
دیاب هک  ار  هچنآ  مدرمب  غالبا  يارب  دوب  ادخ  يهدارا  رما و  زا  کلم  لوزن  ینعی  ٍرمَأ » ِّلُک  نِم   » و درادن . هتشرف  ندید  یگتسیاش  یگدامآ و 

-1075-1063- نآرق -610-591- نآرق -587-571- نآرق -538-518- نآرق -515-404- نآرق -143-105- نآرق . - دوـش غـالبا  اــهنآب 
يهروـس رد  هک  تسا  ناـمه  ٍرمَأ »  » يهملک هکنیا  -1791-1810 و  نآرق -1659-1639- نآرق -1450-1426- نآرق -1158-1144- نآرق

- نآرق -25-18- نآرق  - زیچ هن  ماکحا  تسا و  يربمغیپ  انلزنا  ّانا  رد  نخـس  عوضوم  سپ  خـلا » انِدـنِع - نِم  ًارمَأ   » تسا هدـش  هتفگ  ناـخد 
هک یهارمه  و  اب »  » ینعم هب  هن  تسا  هدش  لامعتسا  شدوخ  ینعم  هب  میتفگ  هک  ینعم  نیاب  نم »  » يهملک و  رگید . هحفص 632 ]  ] 100-80

-1 ام : نخـس  دنوادخ . مالک  رب  تأرج  تسا و  رهاظ  فالخ  دناهتـشون  هکرابم  هلیل  ردقلا و  ۀلیل  زا  دوصقم  رد  هچنآ  و  دـناهتفگ . نارگید 
تسا و هدوب  دوهی  ای  بارعا  ياههرطاخ  رد  یبش  نینچ  هک  دشاب  نآ  زا  دیاش  تسا  هدش  هدروآ  هفرعم  مال و  فلا و  اب  هک  ِردَقلا »  » يهملک

هرکن تروصب  ٍۀَکَرابُم » ٍۀَلَیل   » ناخد يهروس  رد  یلو  میداتـسرف  نآرق  دیـسانشیم  امـش  هک  بش  نآ  هب  ام  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هیآ  هکنیا 
-291- نآرق -32-23- نآرق . - دناهتخانشیمن تسا و  هدوبن  كرابم  بش  ناونع  هب  اهنآ  يهرطاخ  رد  یبلطم  نینچ  نوچ  تسا  هدش  هتفگ 
هک یبش  رد  ینعی : دـشاب  لوصوم  مال  فلا و  دـیاش  تسین و  ناگتـشذگ  رد  يهتـشون  رد  دـشن و  هدـید  یـسک  زا  لامتحا  هکنیا  یلو   311

هتفگ ینخس  تسا  هتفر  یئوسب  شلد  تقو  ره  دوخ  يهتساوخب  دّمحم  هک  هن  میدرک  لزان  نآرق  ام  لوزن  يارب  دوب  هدش  تشونرس  رّدقم و 
بش نآ  رد  نآرق  یحو و  نوچ  هک  تسا  تلزنم  شزرا و  ردق »  » ینعم رهاظ  - 2 نّیعم . ماگنه  تسا و  هدوب  ینامسآ  ریدقت  هب  هکلب  تسا 

ألملا ضرإلا و  نیب  قلطملا  لاّصتالا  ۀلیل  : » نآرقلا لالظ  یف - رد  بطق  دّیـس  يهتفگب  نایمدآ و  يارب  تسا  بش  نیرتدـنمجرا  تسا  هدوب 
هلثم ضرإلا  دهـشت  مل  يّذلا  میظعلا  ثدحلا  کلذ  ۀلیل  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  بلق  یلع  نآرقلا  اذه  لوزن  ءدب  ۀلیل  یلعالا ،

قلخ و ملاع  اب  ریدقت  رما و  ملاع  تقباطم  يارب  هک  هنوگ  هکنیا  هب  دشاب  يریگهزادـنا  ریدـقت و  ینعمب  ردـق »  » هملک دـیاش  - 3 هتمظع .» یف 
بـش دوش  رادومن  دیاب  يدنوادخ  تشونرـس  یلزا و  ریدقت  هک  بش  نآ  رگید  نایب  هب  و  تسا . ردق  بش  شمان  هک  تسا  يزاغآ  شیادیپ 
شبات تبسانم  هب  دنمانیم  راهب  لّوا  ار  نیمز  يور  تادوجوم  يهلاس  کی  تشونرـس  يرادومن  زاغآ  هک  نانچ  نآ  تسا  هدش  هدیمان  ردق 
بلطم نیمه  حیـضوت  دیاش  خلا » َكاردَأ - ام   » دعب تیآ  و  اهنآ . زا  کی  ره  جیاتن  لصف و  راهچ  شیادیپ  نیمز و  يور  رب  نآ  رثا  باتفآ و 

دوخ يربمغیپ  ماقم  اب  وت  هک  تسا  نآ  زا  رترب  تادوجوم  هلاـس  کـی  هحفص 633 ]  ] 510-498- نآرق  - تشونرـس تارّدقم و  هک  دشاب ،
دـشاب نآرق  لوزن  زاغآ  بش  مان  ردقلا  ۀلیل  میتفگ  ام  هک  ینعم  نیاب  دیاش  و  تسا . هدوب  یبش  نینچ  رد  نآرق  لوزن  یبایرد و  ار  نآ  یناوتب 

تداعـس يربهر و  زاغآ  هک  بش  نآـب  سپ  مدرم  تیبرت  يربهر و  يارب  تسا  يدـنوادخ  تشونرـس  يرادومن  نیلّوا  نآرق  شیادـیپ  نوچ 
ناگتـشرف و خلا » ُۀَِـکئالَملا - ُلَّزَنَت   » تسا هدـش  هتفگ  هک  مراهچ  تیآ  رد  - 4 میداتـسرف . ورف  ار  نآرق  دوب  تشونرـسب  هدش و  رّدقم  مدرم 

شنیرفآ لاّمع  سپ  تسا  ّقح  ّتیـشم  يارجا  لّوا  تسا و  تشونرـس  يرادومن  لاس  زاغآ  نوچ  هک  دشاب  هراشا  دیاش  دـنیآیم  دورف  حور 
ّتیـصاخ هب  دشاب  هراشا  دـیاش  حور »  » يهملک - 5 69-45- نآرق . - تشونرـس هکنیا  ماجنا  يارب  دنیآیم  دورف  دنتـسه  حور  هتـشرف و  هک 
ندیـشخب ناج  يارب  هک  تادوجومب  ّقح  يهضافا  زا  دشاب  هیانک  حور  ندمآ  و  تسا ، یناویح  یتابن و  سفن  هک  هدـنز  تادوجوم  یناسفن 

هیمان و هیذاغ و  يهّوق  دهدب و  ناج  اهنآ  هب  ات  دیآیم  حور  دنتسه  تادوجوم  نتخاس  رومأم  هک  ناگتـشرف  رب  هوالع  رادناج  تادوجوم  هب 
زا هیانک  دیاش  تسا  یتمالـس  حبـص  ات  خلا » یّتَح - َیِه  ٌمالَـس   » تسا هدـش  هتفگ  هک  رخآ  تیآ  - 6 دـیامن . داجیا  اهنآ  رد  هریغ  تکرح و 

نوچ یـشوخ  تسا و  مالـس  یگمه  هک  شیادـیپ  تسا و  دوجو  دوشیم  يزیریپ  هلاـس  کـی  تشونرـس  هک  بش  نآ  دـشاب : بلطم  هکنیا 
58-37- نآرق . - سب تسا و  ریخ  یشوخ و  دوجو 

هنّیب هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   98  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 8] تایآ 1  [: 98  ] ۀنیبلا هروس  ]

ِلهَأ نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َمل   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
اُوتوُأ َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  اـم  َو  [ 3  ] ٌۀَـمِّیَق ٌُبتُک  اهِیف  [ 2  ] ًةَرَّهَطُم ًافُحُـص  اُولتَی  ِهّللا  َنِم  ٌلوُـسَر  [ 1  ] ُۀَـنِّیَبلا ُمُهَِیتَأت  یّتَح  َنیِّکَفنُم  َنیِکِرـشُملا  َو  ِباتِکلا 
اُوتُؤی َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  َو  َءافَنُح  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُخم  َهّللا  اوُدـُبعَِیل  ّالِإ  اوُِرمُأ  اـم  َو   296-1- نآرق [ - 4  ] ُۀَـنِّیَبلا ُمُهتَءاج  ام  ِدـَعب  نِم  ّالِإ  َباتِکلا 

َّنِإ [ 6  ] ِۀَّیِرَبلا ُّرَـش  مُه  َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرـشُملا  َو  ِباتِکلا  ِلهَأ  نِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  [ 5  ] ِۀَـمِّیَقلا ُنیِد  َِکلذ  َو  َةاکَّزلا 
ًاَدبَأ اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراهنَألا  اَِهتَحت  نِم  يِرَجت  ٍندَـع  ُتاّنَج  مِهِّبَر  َدـنِع  مُهُؤازَج  [ 7  ] ِۀَّیِرَبلا ُریَخ  مُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

راک ردنا  تسد  مّیق ، ّثنؤم  ِۀَمِّیَقلا » : » تاغل ینعم  هحفص 634 ]  ] 559-1- نآرق [ - 8  ] ُهَّبَر َیِشَخ  نَِمل  َِکلذ  ُهنَع  اوُضَر  َو  مُهنَع  ُهّللا  َیِـضَر 
نیاب هدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت :  26-13- نآرق . - فارحنایب تسار و  ینعی  ۀـمّیقلا  نید  و  فقو . ّیلوـتم  نوـچ  يزیچ  بظاوـم  يزیچ ،

ربمغیپ نآ  هک  دیسر 2  ناشيارب  نشور  یلیلد  ات  دندنام  دوخ  رفکب  یحیـسم  يدوهی و  تسرپتب و  نارفاک  ناهج 1  نآب  نابرهم  ناهج و 
راک رکف و  نابهگن  و   ] دوب راوتـسا  تسار و  ياههتـشون  یگلمج  هک  دـناوخیم  ناشیا  رب  يدوبان  يدـب و  ره  كاـپ ز  ياـههمان  دوب و  ادـخ 

يروتسد اهنآ  هکنیا  اب  دیسر 4  ناشيارب  ینشور  لیلد  نینچ  هک  دوب  سپ  ناز  اههدناوخ  باتک  یگتـسد  ود  یگدنکارپ و  هکنیا   3 مدرم ]
سب تسا و  نیمه  راوتسا  تسار و  نید  هک  دنهد  تاکز  دنرازگ و  زامن  دنشاب و  نیدکاپ  دنتسرپ و  ار  ادخ  لد  زا  هک  دنتـشادن  هکنیا  زج 

ناگدیرفآ نیرتدب  ناشیا  هچ  دنوب  خزود  یگشیمه  شتآ  رد  هّتبلا  دنتـسه  كرـشم  هک  اهنآ  مه  دندش و  رفاک  هک  نایحیـسم  نایدوهی و   5
تـسا یئاهتـشهب  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  ناشـشاداپ  دـنناگدیرفآ 7 و  نیرتـهب  دـندرک  يراـکوکن  دـندش و  نمؤم  هک  اـهنآ  6 و  دنوب .

دوخ يادخ  مه ز  اهنآ  تسا و  یـضار  ناشیا  دنوادخ ز  هچ  دننامب 8  نآ  رد  نادواج  هب  ناشیا  تسا و  ناور  نآ  رد  اهدور  هک  یگـشیمه 
: عمجم نیرّسفم : نخس  دوب . دوخ  راگدرورپ  يهشیدنا  رد  هحفص 635 ] هدرپس و [  ّقح  هب  لد  هک  تسا  سک  نآ  يارب  ماجنا  رـس  نینچ  و 
هک تسا  هیآ  هن  هرصب  ياهیراق  باسح  هب  و  هنیدم . هب  ای  تسا  هدش  لزان  هّکم  هب  هک  تسا  فالتخا  دنمانیم و  ۀمّیق  ۀّیرب و  ار  هروس  هکنیا 

-190- نآرق . - دناهتـسناد هیآ  تشه  نارگید  دناهدرمـش و  رگید  یتیآ  ار  نآ  زا  دعب  دناهتـسناد و  هیآ  رخآ  ار  َنیِّدـلا » َُهل  َنیِِـصلُخم   » اهنآ
تسا ربمغیپ  هک  ناهرب  تّجح و  ات  دنوشیمن  ادج  دوخ  رفک  زا  اهنآ  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  ود  يربط :  1 ُمُهَِیتَأت » یّتَح  َنیِّکَفنُم   » 219
ربمغیپ هکنآ  ات  دندرک  لقن  دندرکن و  اهر  دوخ  بتک  رد  ار  ربمغیپ  فیصوت  دنتـسه  كرـشم  دوخ  هک  باتک  لها  ینعی  دسرب 2 - ناشیارب 

ات باتک  لها  نیکرشم و  هک  تسا  ینعم  هکنیا  رتهب  و  دندش . رکنم  یضعب  دنتفریذپ و  ار  وا  یضعب  هک  دندش  هتـسد  ود  هاگنآ  دش  ثوعبم 
ربـمغیپ و تافـص  نارفاـک  هکنیا  همه  ینعی  تسا : هتفگ  ناـسیک  نـبإ  - 1 فـشک :  35-1- نآرق . - دـندوبن ادـج  مه  زا  دوب  هدـماین  ربمغیپ 
ات دنتسین  رفک  زا  رادربتسد  ینعی  دنتفریذپ 2 - ناشیضعب  هتسد و  ود  اهنآ  دش  ثوعبم  وا  هک  هاگنآ  ات  دنتشاد  ناشباتک  رد  ار  وا  يربمغیپ 

املع ناگرزب  تسا و  هیآ  هکنیا  ریسفت  مظن و  رد  نآرق  تایآ  نیرتلکـشم  تسا : هتفگ  طیـسب  باتک  رد  يدحاو  رخف : دسر . ارف  ناشگرم 
کفنم هچ  زا  هک  تسا  هدـشن  مولعم  هیآ  رد  هک  هکنیا  لاکـشا  لّوا  یلو  تسا  هدرکن  هصـالخ  اربـلطم  دوـخ  وا  دـناهدرک و  اـطخ  هکنیا  رد 

ینعم دیاب  تسا  رفک  زا  كاکفنا  دوصقم  هک  تسا  مولعم  هنیرق  هب  نوچ  سپ  ار  راک  رخآ  دادتما و  دنامهفیم  یّتَح »  » هکنیا مّود  دناهدشن .
تسا هدش  هتفگ  هیآ  هکنیا  زا  سپ  دندش و  رادربتسد  رفک  زا  دمآ و  ناشيارب  هنّیب  هک  هاگنآ  ات  دنتسین  رفک  زا  رادربتـسد  اهنآ  دشاب : نینچ 
شیپ دندش و  قّرفتم  ربمغیپ  هنّیب و  ندمآ  زا  سپ  دـهدیم : ینعم  نینچ  هک  ُۀَـنِّیَبلا » ُمُهتَءاج  ام  ِدـَعب  نِم  ّالِإ  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  ام  َو  »
هکنآ - 1 تسا : هار  دـنچ  زا  لاکـشا  هکنیا  باوج  تسین و  راـگزاس  مه  اـب  هیآ  ود  هک  تسا  یلاکـشا  دوخ  هکنیا  دـندوبن و  قّرفتم  نآ  زا 
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هورگ نآ  تسا : اهنآ  نخس  لقن  لّوا  تیآ  هک : تسا  هحفص 636 ]  ] 651-561- نآرق -295-287- نآرق  - هدرک هصالخ  فاّشک  بحاص 
دوخ راتفر  رد  هک  تسا  اهنآ  لمع  لقن  مّود  تیآ  رد  دیایب . دوعوم  ربمغیپ  ۀنّیب و  نآ  ات  میتسین  رادربتـسد  دوخ  نیئآ  هکنیا  زا  ام  دنتفگیم :

ور ّقح  زا  دندش و  قّرفتم  دمآ  وا  هک  ات  دندنام  رادیاپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  ندمآ  زا  سپ  قاّفتا  يهدعو  هب  دندوب و  تباث 
ینعم نیاـب  یّتَح »  » يهملک تغل  رد  یلو  دـمآ . ناـشیارب  مه  ربـمغیپ  هچرگا  دـندنام  دوخ  رفک  هب  ینعی  تسا : هتفگ  یـضاق  دندنادرگ 2 -

هک هاگنآ  ات  دـندوبن  وا  يایازم  دّـمحم و  دای  زا  رادربتـسد  اهنآ  میئوگیم  هکلب  مینکیمن  ینعم  رفک  زا  كاـکفنا  تسا 3 - هدشن  لامعتسا 
نوچ دندوب و  رفک  هب  هدیبسچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  شیپ  یگمه  تفگ 4 - يزیچ  وا  يارب  سک  ره  دندش و  قّرفتم  دمآ 
هنّیب ات  دـندوبن  دوخ  رفک  رد  ّكاـش  رفک و  زا  رادربتـسد  هورگ  نآ  رفاک 5 - یـضعب  نمؤم و  یـضعب  دندش  قّرفتم  هتـسد و  ود  دمآ  ربمغیپ 

« خلا َنیِِّیبَّنلا - ُهّللا  َثَعَبَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک   » لثم دوب  نایدا  رد  نادرگرـس  درکیم و  يرکف  یـسک  ره  هک  دندش  قّرفتم  ّكاش و  دـمآ 
و دـناهدوب . بوجحم  هدرپ و  رد  ّقح  هار  زا  هک  اهنآ  باتک  لـها  و  دـندوب . هدرپ  رد  ّقح  زا  هک  تسا  اـهنآ  نیکرـشم  زا  دوصقم  تـالیوأت :
رد هک  يربمغیپ  نوچ  هک  دندوب  میلست  یگمه  یلو  تسنادیم  تسار  هارب  ار  دوخ  مادک  ره  دنتـشاد و  ینایدا  نوگانوگ  ياههتـسد  هکنیا 

فلتخم بهاذم  رد  نیبّصعتم  زورما  هک  نانچمه  درب  میهاوخ  وا  نامرف  دمآ  تسا  هدش  هداد  وا  يوریپ  هب  روتسد  لیجنا  تاروت و  ياهباتک 
اهنآ لـثم  مه  اـهنیا  یلو  دـنوش  وا  راـتفگ  رد  قفّتم  همه  هک  دنتـسه  دوعوم  يدـهم  رظتنم  دـنادیم و  لـطاب  ار  يرگید  کـی  ره  دنتـسه و 

هتـسد قّرفتم و  یگرابکی  هک  هنّیب  ندـمآ  زا  سپ  رگم  دوبن  رادهشیر  تخـس و  یگتـسد  ود  فالتخا و  هک  دـنامهفیم  هیآ  دوب و  دـنهاوخ 
دمآ و ربمغیپ  هک  هاگنآ  دوب و  راتفرگ  رادنپ  يهدرپ  رد  نوچ  دریذپیم  ار  وا  لیم  رکف و  ربمغیپ  هک  تشادنپیم  کی  ره  نوچ  دندش  هتسد 
-1 عمجم :  4 ٌۀَمِّیَق » ٌُبتُک  اهِیف  ًةَرَّهَطُم  ًافُحُـص   » 1085-1020- نآرق -494-486- نآرق . - دندش رفاک  تخـس  یگمه  تفریذپن  اهنآ  نانخس 

ياههتـشون بلاطم و  فحـص  زا  دوصقم  دشاب و  نآرق  هک  تلادع  اب  تسار و  تسا  هحفص 637 ]  ] 46-1- نآرق  - یئاههمان نآ  رد  ینعی 
هک نآ  رد  تسه  هتشون  باتک  رد  هچنآ  هکلب  تسین  هتـشون  باتک  فحـص  سپ  دناوخیم  رب  زا  ار  نآرق  ربمغیپ  نوچ  تسا . بتک  نآ  رد 

تسه و هتـشذگ  میقتـسم  لداـع  بتک  دـشاب  نآرق  هک  فحـص  نآ  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  تسه 2 - فحـص  مانب  دـناوخیم  لوسر 
تسا هکنیا  لثم  دناوخیم  مدرم  يارب  ار  فحص  هکنآ  سپ  هیدی ، نیب  امل  اقّدصم  تسا  هدش  هتفگ  هکنانچ  تسا  بتک  نآ  بلاطم  ریگارف 

فحـص رد  ینعی  تسا  فراعم  مولع و  عاونا  ٌۀَـمِّیَق » ٌُبتُک   » زا دوصقم  دناوخیم 3 - اهنآ  يارب  زین  ار  هتـشذگ  میقتـسم  هدنزرا و  بتک  هک 
هلداـع ياـههضیرف  نآ  رد  ینعی  ٌۀَـمِّیَق » ٌُبتُک  اـهِیف   » تسا هـتفگ  يّدـس  تسا 4 - یباـتک  کـی  ره  هک  تسا  موـلع  عاوـنا  تـسا  نآرق  هـک 
شور نوچ  تداـبع  رد  صـالخا  شور  رارـسالا : فشک   5 َنیِّدلا » َُهل  َنیِِـصلُخم   » 755-730- نآرق -598-579- نآرق . - تسا يدنوادخ 

، تبوثمیب دوب  یندـنک  ناج  دوبن  صالخا  يو  اب  هک  تدابع  ره  تمیقیب ، دوب  یگنـس  درادـن  گنر  هک  رهوگ  ره  رهوگ . رد  تسا  گنر 
صالخا يهتشرب  مراحم  زا  يو  تسد  دزوسب ، دوب  ّقح  نود  هنیس  نآ  رد  هچنآ  ره  ات  دنزورفا  رب  نمؤم  هنیس  رد  هک  تسا  یـشتآ  صالخا 

وا صلخم  ددرگ ، شداقنم  توهـش  تّوق  دشیدنین ، یبقع  ایند و  زا  هنیـسب  درگنن  رایغا  رد  هدیدب  دربن ، لالح  هب  زج  تسد  ات  دننک  راوتـسا 
، هتشگ ردارب  ار  ملاع  قلخ  هدنک ، رب  هنیـس  زا  دسح  خیب  هدش . تمیزهب  لخب  هدرک ، عادو  ار  صرح  هدش  ّریخم  يو  رد  يو  سفن  هک  تسا 

مدق نوچ  هتساخ  رب  يو  هار  زا  تقرفت  بابسا  هتفکـش  تقفـش  لگ  هداشگ ، تحیـصن  نابز  هدیـشوپ ، عضاوت  سابل  هداهن ، ورف  رـس  زا  ربک 
وا مه  تمدخ  ترجا  دزم و  تسد   || تسا  وا  مغ  ینامداش و  ار  ناقشاع  نایبلا : حور   30-1- نآرق . - دیسر صالخا  هار  رسب  دیسر  اجنیا 
ره تسا : هتفگ  هّیطع  ناربمغیپ 2 - يهمه  هب  نمؤم  مالسا و  نید  يوس  هب  نایدا  همه  زا  ناگدننادرگ  ور  ینعی  - 1 عمجم :  5 َءافَنُح »  » تسا

ماـجنا ّجـح  هفیظو  هک  تسا  سک  نآ  فینح  زا  دوـصقم  دوـش  هتفگ  مه  اـب  ملـسم  فـینح و  هحفـص 638 ]  ] 11-1- نآرق  - يهملک هاـگ 
ّجح دنک و  هنتخ  هک  دیوگیم  فینح  ار  یسک  برع  تسا : هتفگ  ریبج  نبإ  تسا 3 - ناملسم  ینعم  هب  دوش  لامعتسا  اهنت  رگا  و  دهدیم ،

: يربط  5 ِۀَمِّیَقلا » ُنیِد  . » نید بادآ  کسانم و  نتـشاداپب  مراحم و  اب  ندـش  رـس  مه  زا  زارتحا  تسا و  هنتخ  هّیفینح  تفگ : هداتق  درازگ 4 -
هک همّیق  بتک  - 2 ۀمّیق . نید  ینعی  - 1 عمجم :  21-1- نآرق . - تسا هدیدنسپ  ار  نآ  تسا و  هداتـسرف  نآ  اب  ار  ربمغیپ  ادخ  هک  ینید  ینعی 
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یتسرپاتکی هب  هک  تسا  یناسک  نید  دوصقم  مئاق و  ینعم  هب  تسا  مّیق  عمج  ۀـمّیق  تسا : هتفگ  دـمحا  نب  لـیلخ  دـشاب  قباـس  ناـیدا  بتک 
لتاقم و زا  ناگدش . داجیا  ینعی  دشاب  قلخلا  أرب  زا  هک  دـناهدناوخ  رخآ  هزمه  اب  هئیرب » : » عمجم  7 ِۀَّیِرَبلا » ُریَخ  . » دنتسه اج  رب  اپ  هداتـسیا و 

اهنآ زا  ادخ  ینعی  يربط :  8 خلا » ُهّللا - َیِضَر   » 20-1- نآرق . - تسا هدـش  لزان  وا  تیب  لها  ّیلع و  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  لقن  كاّحض 
تسا هدرک  هریخذ  باوث  ناشيارب  تسا و  هداد  ناشدزم  ایندب  هک  دنتسه  دونشخ  ادخ  زا  اهنآ  يربنامرف و  یگدنب و  هطساوب  تسا  یـضار 

قلخ قیفوت  ّقح  ياضر  و  دنک . مکح  وا  هچنآ  هب  تسه  ناشمیلـست  قلخ  ياضر  - 1 فشک :  17-1- نآرق . - دزرمایب ار  اهنآ  ترخآ  رد  ات 
ّقح زا  ياضر  هدرک و  ریبدت  قلخ و  هک  ّقحب  ياضر  تسا : هنوگ  ودـب  اضر  دنشاب 2 - وا  مکح  هب  میلست  دنوش و  یـضار  ّقح  زا  هک  تسا 

. دوش یـضار  وـت  وا ز  هک  یهاوـخ  هنوـگچ  یـشابن  یـضار  ّقـح  وـت ز  رگا  تسا : هتفگ  يرـس  و  تسا . هدرک  نّیعم  تشونرـس و  هچ  ره  هب 
وبا دّیـس  لالظ : یف  هحفـص 639 ] تسا [  وت  ياـقل  یبـقع  ییند و  اـم ز  دوصقم   || یبـلطم  يدارم و  وت  زا  سک  ره  دـنراد  تیب : ینیـسح :

متفه مشـش و  نرق  هک  دنراد  لوبق  ناگمه  تسا : هتـشون  نیملـسملا » طاطحناب  ملاعلا  رـسخ  اذام   » ناونع هب  يودـنلا  ّینـسحلا  ّیلع  نسحلا 
يارب يزیواتـسد  درکیم و  یط  دوـخ  طوقـس  طاـطحنا و  هار  ّتیناـسنا  هک  دوـب  نرق  دـنچ  تـسا و  رـشب  یخیراـت  راودا  نیرتدـب  يدـالیم 

درک و شومارف  ار  دوخ  يادـخ  یمدآ  نرق  هکنیا  رد  و  دیـسر . دوخ  یتسپ  يهجرد  نیرتدورف  هب  نرق  ود  هکنیا  رد  اـت  دوبن  نآ  يرادـهگن 
يرارف مدرم  زا  دندوب  نید  درم  هک  اهنآ  و  ار ، ابیز  تشز و  بوخ و  دـب و  زیمت  دوخ و  دـشر  مه  درک و  شومارف  ار  نتـشیوخ  نآ  لابندـب 

نیمرجم و يهچیزاب  نانچ  نید  و  دـندید ، ناوتان  داـسف  ربارب  رد  ار  دوخ  نوچ  دـندرب  هاـنپ  اـههاگتولخ  هسینک و  رید و  دـباعم  هب  دـندش و 
شیادـیپ یکیدزن  رد  نید  یمدآ و  يهطبار  دوب  نینچ  هکنیا  دنتخانـشیمن . ار  نآ  دـندشیم  هدـنز  ناـیدا  بحاـص  رگا  هک  دـش  نیقفاـنم 

ِتَسَیل ُدوُهَیلا  َِتلاق  ِهّللا 2 - ُنبا  ُحیِسَملا  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ِهّللا  ُنبا  ٌریَزُع  ُدوُهَیلا  َِتلاق  - 1 تسا : هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  هکنانچ  ربمغیپ 
َوُه َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  دََـقل  - » 4 ٌۀـَلُولغَم » ِهّللا  ُدَـی  ُدوُهَیلا  َِتلاق  - » ٍءیَـش 3 یلَع  ُدوُهَیلا  ِتَسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ٍءیَـش  یلَع  يراـصَّنلا 

هکنیا لابندـب  و  خـلا » َنوُدـُبعَت - ام  ُدـُبعَأ  َنوُِرفاکلا ال  اَهُّیَأ  ای  ُلق  - » 6 ٍۀـَثالَث » ُِثلاث  َهّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  دََـقل  - » 5 َمَیرَم » ُنبا  ُحیِـسَملا 
يور یتموکح  تلیضف و  قالخا و  يهیاپ  رب  ینّدمت  هتسیاش و  یتّلم  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یناریو  زیتس و  گنج و  ینید  تافالتخا 
ًافُحُـص اُولتَی   » هک دوب  دّـمحم  نوچ  يربمغیپ  شیادـیپ  یمدآ  رب  ادـخ  رهم  ياضتقم  يور  هکنیا  زا  دوبن . راـگزور  نآ  رد  فاـصنا  لدـع و 
ندمآ هب  رگم  دندوبن  رادربتسد  داسف  ّرش و  هکنیا  زا  لیجنا  تاروت و  باتک  لها  هن  تسرپ و  تب  نیکرشم  هن  نوچ  ٌۀَمِّیَق » ٌُبتُک  اهِیف  ًةَرَّهَطُم 

دوبن نکمم  یهارمگ  رفک و  زا  مدرم  نآ  یئاهر  هک  تسا  هکنیا  هروس  هکنیا  تمـسق  ود  هجیتن  سپ  دـننامیب . یجان  اناوت و  يامنهر  نینچ 
دوب نآ  سپ  زا  هکلب  دوبن  ینادرگرـس  ینادان و  لابندب  ناشیگدنکارپ  فالتخا و  یحیـسم  يدوهی و  يهتـسد  ود  ربمغیپ و  ندـمآ  هب  رگم 

- نآرق -1226-1148- نآرق -1142-1099- نآرق -1093-989- نآرق -983-897- نآرق  - هدـش يربـهر  دــندوب و  هدــمآ  ناربـمغیپ  هـک 
یلصا يهتسد  جنپ  هب  حیسم  ندمآ  زا  شیپ  دوهی  هکنانچ  دندوب . هحفص 640 ]  ] 1704-1651- نآرق -1358-1302- نآرق -1296-1232

-1 ام : نخس  دنتشاد . یشور  اهنآ  زا  مادک  ره  دندوب و  نیّیرماس  ةالغ و  نییسآ و  نییسیرق و  نییقودص و  فیاوط  هک  دندوب  هدش  بعـشنم 
ادج مه  زا  دندوب و  لدکی  دّحتم و  مه  اب  اهنآ  ینعی  تسا  هدش  لامعتـسا  ادج ، رگدکی  زا  ینعم  هب  دـیاش  لّوا  تیآ  رد  َنیِّکَفنُم »  » يهملک

ساسحا يور  زا  دمآ  ناشيارب  هنّیب  نشور و  هار  نوچ  دنتشادن و  یفالتخا  دنتشادن  ینشور  هار  ات  مدرم  هک  دشاب  هکنیا  هیآ  دافم  دندوبن و 
هک مراهچ  تیآ  دیاش  و  دنتفریذپن . ياهتـسد  رگید و  يروط  ياهتـسد  دـنتفریذپ و  يروج  ار  نآ  یـضعب  هک  دـندش  هتـسد  دـنچ  بّصعت  و 

دندوب و ور  کی  لدکی و  دنتـشادن  ربمغیپ  ات  هک  دشاب  بلطم  نیمه  نایب  دـندش  قّرفتم  دـندید  ار  هنّیب  نوچ  یحیـسم  يدوهی و  دـیوگیم 
تیآ يهنیرق  هب  دیاش  و  دندش ، رکنم  یّلکب  ای  دندرک  لوبق  يروط  مادک  ره  دندش و  هتـسد  دنچ  نید  شریذـپ  رد  اهنآ  دـمآ  ربمغیپ  نوچ 

دوخ یلو  دنتـشاد  هار  کـی  یگمه  هک  دـشاب  نیمه  دوصقم  دـیاش  دـندوب  زاـمن  هزور و  صـالخا و  هب  رومأـم  تسا  هدـش  هتفگ  هک  مجنپ 
37-23- نآرق . - دنناگدیرفآ نیرتدب  تسا و  مّنهج  ناشازس  دنتفر و  یهارب  مادک  ره  هک  دندرک  ریصقت 

لازلز هروس 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1914 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   99  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 8] تایآ 1  [: 99  ] ۀلزلزلا هروس  ]

[1  ] اَهلازلِز ُضرَألا  َِتلِزلُز  اذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
ٍِذئَموَی [ 5  ] اـَهل یحوَأ  َکَّبَر  َّنَأـِب   142-1- نآرق [ - 4  ] اهَرابخَأ ُثِّدَُحت  ٍذـِئَموَی  [ 3  ] اَهل ام  ُناـسنِإلا  َلاـق  َو  [ 2  ] اـَهلاقثَأ ُضرَـألا  ِتَجَرخَأ  َو 

: همجرت  197-1- نآرق [ - 8  ] ُهَرَی ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَم  َو  [ 7  ] ُهَرَی ًاریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  لَـمعَی  نَمَف  [ 6  ] مَُهلامعَأ اوَُرِیل  ًاتاتـشَأ  ُساّنلا  ُرُدصَی 
دراد 2 نآ  جنگ  هک  هزرل  نآ  هب  دننازرلب  ار  نیمز  نوچ   1 هحفص 641 ] راکوکن [ . يهدنزرمآ  راکدب و  راکوکن و  هب  هدنـشخب  يادخ  مانب 

ياهربخ نیمز  زور  نآ  هب   4 دنک ] نینچ  یشزرل  هک   ] ار نآ  تسا  هدش  هچ  دیوگ  یمدآ  دراد 3 و  نورد  رد  هک  راب  نآ  درآ  نورب  دوخ  و 
زا نایمدآ  زور  نآ  هب   6 دیامن ] شنتفگ  ياناوت  و   ] دـنک وا  ماهلا  تراگدرورپ  نوچ   5 هدرک ] هچ  نآ  يورب  سک  ره  هک   ] دـیوگ زاب  دوخ 

دـنیب 8 و نآ  شاداپ  هدومن  کین  راکدرخ  يروم  نانچمه  هکنآ  سپ  دنهد 7  ناشناشن  دناهدرک  هچنآ  ات  وس  رهب  هدـنکارپ  دـنیآ  رب  نیمز 
دناهتـسناد و ّیندم  يرگید  یّکم و  یـضعب  ار  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دنیب . نآ  يازـس  هدرک  دـب  زیر  يروم  ینیگنـس  هب  رگ 

. - دناهتسناد هیآ  رخآ  ار  ًاتاتشَأ »  » يهملک هک  تسا  هیآ  هن  نارگید  رامـشب  تسا و  تشه  لّوا  ياهیندم  هفوک و  ياهیراق  رامـشب  نآ  تایآ 
نآ دشاب : هکنیا  دوصقم  دـیاش  تسا و  هدـش  نیمز  تشونرـس  رد  زیخاتـسر  يارب  هک  هلزلز  نآ  ینعی  عمجم :  1 اَهلازلِز »  » 197-187- نآرق
. - دشاب نآ  تّدـش  ندـنامهف  يارب  هملک  هکنیا  دوش و  ادـیپ  نیمز  زا  ياهشوگ  رد  هک  اههلزلز  رگید  روج  هن  تسا  نیمز  ریگارف  هک  هلزلز 

دزرلب 3- نیمز  دشاب  نکمم  هک  هزادنا  رهب  - 2 دزرلب . نیمز  تسا  هتـسیاش  تمکح  ياضتقم  هب  هک  هلزلز  نآ  ینعی  - 1 رخف :  12-1- نآرق
هک تسا  لقث  عمج  لاقثا  رخف :  2 اَهلاقثَأ » . » دناهدناوخ زین  ياز  حتفب  لازلز »  » و دزرلب . نآ  دیاب  تسا و  هدـش  هدـعو  هک  نیمز  يهلزلز  نآ 

نفد نیمز  لد  رد  هک  یناگدرم  دـنزیریم و  نوریب  تسا  ناهنپ  نیمز  رد  هچنآ  - 1 تسا : لوق  ود  نآ  زا  دوصقم  رد  و  دـشاب ، هناخ  يالاک 
-1- نآرق «. - اهَرابخَأ ُثِّدَُحت   » تسا هدش  هتفگ  دعب  تیآ  هب  هک  تسا  نیمه  يارب  دوشیم و  راکشآ  نیمز  ياهیناهن  رارـسا و  دناهدش 2 -

لوعفم مّود  تئارق  هب  هدـش و  لقن  ریبج  نبإ  دیعـس  دوعـسم و  نبإ  زا  ثّدـحت  ياـجب  ئبنت » : » رخف  4 خلا » ُثِّدَُـحت -  » 326-304- نآرق -12
 ] 12-1- نآرق  - راـبخا ینعم  و  دـنکیم ، هاـگآ  دوخ  راـبخا  زا  ار  قلخ  نیمز  ینعی  دـشاب  ساـن »  » هک تسا  هدـش  طـقاس  هنیرق  هب  ئبنت  مّود 

هکنیا دـیئوگیم : هکنانچ  دوشیم  رادومن  شراک  يازج  سک  ره  يارب  هک  تسا  هکنیا  ملـسم  وبا  يهتفگب  نیمز  ثیدـحت  و  هحفص 642 ]
هک هدرک  ماـهلا  نیمزب  وت  يادـخ  ینعی  - 1 عمجم : خـلا » یحوَأ - َکَّبَر  َّنَِأب  . » تسا هدوب  ناگرزب  ياـج  یتقو  هک  دـنکیم  تیاـکح  هناـخ 
. - درآ نورب  دراد  لد  رد  جـنگ  یمدآ و  زا  هچنآ  هـک  واـب  درک  یحو  دـیوگب 2 - وا  تسا  هدوب  هک  يربخ  ره  هدـش و  ماجنا  نآ  رد  هچنآ 

. تسا هدرک  ماهلا  واب  ادـخ  هک  تسا  ور  نآ  زا  نیمز  راک  هکنیا  تسا  هکنیا  ینعم  تسا و  ّتلع  ببـس و  ینعمب  ءاب  یـسولآ :  26-1- نآرق
ناشیاب ات  هتشون : حوتفلا  وبا   6 خلا » اوَُرِیل -  » 11-1- نآرق . - تخبدب یضعب  دنتخبشوخ و  یضعب  هک  ناگدنکارپ  ینعی  تالیوأت :  6 ًاتاتشَأ » »

اهنآ هب  ات  ینعی  دندناوخ  ّمضب  ءاّرق  هّماع  دننیبب و  دوخ  اهنآ  ات  ینعی  ءای  حـتفب  اوَُرِیل »  » دـندناوخ جرعا  نسح و  و  ناشیا . ياهرادرک  دـیامنب 
ایند رد  دنک  بوخ  راک  رفاک  رگا  تفگ : بعک  نب  دّمحم  حوتفلا : وبا   7 ٍةَّرَذ » َلاقثِم  لَمعَی   » 114-104- نآرق -10-1- نآرق . - دنهد ناشن 

دهاوخ شراک  سک و  يهطساوب  ای  دوخ و  ایند  رد  نآ  يازـس  دنک  دب  راک  نمؤم  رگا  دشاب و  شراک  سک و  اب  دوخ و  يارب  نآ  کین  رثا 
تیاکـش هب  ناـبز  ربـمغیپ  باحـصا  دـش  لزاـن  هیآ  هکنیا  نوچ  دـنامن و  يزیچ  نمؤم  يدـب  رفاـک و  یبوخ  زا  دـنورب  اـیند  زا  نوچ  دـید و 

امش ّرـش  لیقاثم  مک و  ياهیدب  ربارب  رد  یگدنز  ياهیراتفرگ  اهیرامیب و  دومرف : میوش ! تازاجم  يدب  لاقثم  کیب  دوش  نوچ  هک  دندوشگ 
هک دـمآ  رفن  ود  يارب  هیآ  هکنیا  تسا : هتفگ  لتاقم  دوشیم . هتخودـنا  امـش  يارب  دیـشاب  هتـشاد  ریخ  لیقاثم  كدـنا و  یکین  هچنآ  تسا و 
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هناد کی  نم  دنهدیم و  نارگیدب  دـنراد  تسود  ار  یندروخ  هکنیا  اب  ینعی  ِهِّبُح » یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُطی  َو   » تسا نآرق  رد  تفگیم : یکی 
- نآرق  - داد مناوت  هچ  نم  سپ  مرادن  ششخب  یئاناوت  نآ  زا  شیب  منک و  لمع  هیآ  ياضتقم  هب  هک  مرادن  تسود  ار  نان  هراپ  کی  هویم و 
هک ار  دایز  مرادن و  تسود  مهدب  مناوتیم  هک  ار  مک  نم  دنهدب و  دنراد  تسود  هچنآ  دـیاب  هک  هحفص 643 ]  ] 718-676- نآرق -27-1

دـشاب مک  ریخ  دـنچره  هک  دـمآ  وا  يارب  متفه  تیآ  دادیمن ، يزیچ  سکب  درکیمن و  يریخ  يورنیا  زا  مهدـب و  مناوتیمن  مراد  تسود 
ام رب  درواین و  نایز  یئاجب  دـب  هاگن  کی  تبیغ و  کی  غورد و  کـی  تفگیم : هک  دوب  يرگید  يارب  متـشه  تیآ  و  دـنیبیم . ار  شدوس 

هّرذ دشاب و  هّبح  کی  هلمن  دص  تسا : هتفگ  بلعث  ار  هّرذ  ینعم  دسریم و  شنایز  دشاب  هّرذ  يهزادنا  هب  يدب  رگا  دنتفگ : واب  دشابن ، هانگ 
: دناهتفگ و  درادن . نزو  چیه  هّرذ  تسا : هتفگ  نوراه  نب  دـیزی  و  تسا . ربارب  خرـس  يهچروم  اب  هّرذ  ینعم  هکنیا  اب  و  دـشاب . دـص  زا  یکی 

لقن تسا و  هّرذ  دشابن  میسقت  لباق  هک  ءزج  نآ  دناهتفگ : و  تسا . تاّرذ  دوشیم  هدید  نآ  عاعش  رد  هچنآ  دباتب  یخاروس  زا  باتفآ  نوچ 
يرصب نسح  یهدیم  سپ  امرخ  ود  وت  دریذپیم  هّرذ  ام  زا  ادخ  تفگ : دعـس  داد  سپ  وا  داد  هدنهاوخ  هب  امرخ  ود  صاّقو  دعـس  هک  تسا 

يزیچ هچرگ  سب  نیمه  نآرق  ارم ز  تفگ : وا  دناوخ  ار  هروس  هکنیا  ترـضح  نآ  دـمآ  ربمغیپ  دزن  رعاش  قدزرف  يومع  هعـصعص  تفگ :
هّللا دـبع  عمجم : دـنهدیم . ناـشن  وا  هب  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  لوـهجم  تروـصب  ءاـی  ّمضب  هری »  » يهلمج ود  ره  مونـشن و  نآ  زا  رگد 

: هعطق هتشون : ینیـسح   105-90- نآرق «. - خـلا لَـمعَی - نَمَف   » تسا هروـس  رخآ  تیآ  ود  هکنیا  نآرق  تیآ  رتمکحم  تسا : هـتفگ  دوعـسم 
 || شاب شوخ  يرگناوت  یئوکن  دقن  هب  رگا  وت  لصاح  تسه  هچ  ات  رگنب  ّرـش  ریخ و  || ز  تسه  تصرف  هک  نک  زورما  دوخ  راک  باسح 

نوچ یلو  تسا  رفاک  نمؤم و  ریگارف  تسا و  ماع  لَمعَی » نَمَف   » رد نم »  » يهملک یناشاک : تالیوأت  وت  لد  رب  ياو  تسین  يدـب  ریغب  رگ  و 
تخبـشوخ تخبدب و  هحفـص 644 ]  ] 137-127- نآرق -55-39- نآرق  - هتـسد ودـب  تسا و  هدـش  هتفگ  ًاتاتـشَأ »  » يهملک وـلج  تیآ  رد 

زا يهدرپ  رفک و  يهطساوب  ایقـشا  تاریخ  نوچ  درادن  رثا  رفاک  يارب  ریخ  نمؤم و  يارب  ّرـش  تسین و  ماع  نم  يهملک  سپ  دناهدش  میـسقت 
-1 ام : نخس  دوبان . تسا و  هدیـشخب  ترطف  تمالـس  تاریخ و  يدایز  هبوت و  نامیا و  يهطـساوب  ادعـس  رورـش  دوبان و  تسا و  رثایب  ّقح 

دشاب هدش  لزان  هّکم  هب  یتسیاب  تسا  نانیدیب  نارفاک و  لاح  بسانم  تسا و  هدش  زاغآ  هدنیآ  رطخ  زا  روآمیب  گنهآ  اب  هک  هروس  هکنیا 
مشش تیآ  - 2 تسا : هتفگ  ار  لاـمتحا  نیمه  زین  نآرقلا  لـالظ  یف  رد  هکناـنچ  تسا  هتـشاد  مدرم  نآ  اـب  يور  نخـس  هنوگنیا  رتـشیب  هک 

دوخ بسانم  يازس  دوخ و  راک  مادک  ره  ات  دنیآیم  نوریب  هدنکارپ  ینعی  ُرُدصَی »  » ّتلع هن  دشاب  ًاتاتشَأ »  » ّتلع دیاش  خلا » اوَُرِیل -  » يهلمج
مولعم درادن و  رّوصت  یگدـنکارپ  تخاونکی  دوب و  دـهاوخ  یکی  زین  رودـص  دـشاب  تخاون  کی  دـّحتم و  ازـس  راک و  رگا  نوچ  دـننیبب  ار 

راک و ندید  لوغـشم  دـنزادرپب و  يراکب  دـیاب  هک  دـهدیم  ناشن  اوَُرِیل »  » يهلمج نوچ  تسین  تمایق  عزف  لوه و  زا  یگدـنکارپ  هک  تسا 
دنوشیم نوریب  تسا : هکنیا  دوصقم  سپ  درادن  شزاس  دـنوش  نورب  هدـنکارپ  هک  یمارآیب  میب و  نآ  اب  هلغـشم  هکنیا  دنـشاب و  دوخ  يازس 

تیآ ود  - 3 370-360- نآرق -90-81- نآرق -63-53- نآرق -32-23- نآرق . - تسا وا  يازـس  راک و  ندید  بسانم  هک  یئوسب  مادک  ره 
راک زا  رفاک  هک  دشاب  شرهاظ  نامه  دوصقم  دیاش  دسریم  یمدآب  نآ  يهجیتن  دشاب  هک  هزادنا  رهب  دـب  بوخ و  راک  هدـش  هتفگ  هک  رخآ 
هاوخ یگدـنز  ياهـشبنج  يهمه  نوچ  دوش  هتفرگ  نآ  يهجیتن  ولج  یهار  زا  رگم  نایز  دوخ  دـب  زا  نمؤم  درب و  دـهاوخ  دوس  دوخ  بوخ 

دنکیم راک  دایز  یـسک  هنومن  يارب  دـسریم . یمدآب  تسا  هدـشن  یفالت  ات  شنایز  دوس و  هک  تسا  هنوگ  هکنیا  هب  يونعم  هاوخ  يّداـم و 
بوخ دـنکیم  تبظاوم  دوشیم  راـمیب  دروخیم  داـیز  دـش . دـهاوخ  هدوسرف  هن  رگ  دوشیم و  هدوسآ  دـنکیم  تحارتـسا  دوشیم  هتـسخ 

 ] دـنکیم ادـیپ  شیاـشگ  دـنکیم  يراددوخ  دوشیم  گـنت  تسد  دـنکیم  جرخ  داـیز  دوشیم  ریگنیمز  ناوتاـن و  دـنکیم  رتشیب  دوشیم 
رگ تشاد و  دهاوخ  دای  دناوخ  هرابود  نوچ  دنکیم  شومارف  ار  دوخ  ياههتسناد  دوشیم . ریقف  تسکـشرو و  دنکن  تبظاوم  هحفص 645 ]

يراتفردب لابند  رگا  دـنیوگیم  شبوخ  تساوخ  رذـع  دـش و  بّدؤم  رگا  دـنکیم  يراتفر  دـب - ینابز و  دـب  مدرم  اب  دوشیم . داوسیب  هن 
ياـهراک سپ  تسا  ّتیـصاخ  هنوـگ و  نیمه  زا  یمدآ  ياـهراک  يهمه  دـنرادیم و  شروـفنم  تسا و  راتفردـب  درم  ناـمه  تـفرگ  دوـخ 

رفاک تفگ : داد و  صیـصخت  ناوتیمن  ار  نم »  » يهملک سپ  تسا . نینچ  زین  دوش  رادومن  رگید  ملاع  هب  دیاب  نآ  نایز  دوس و  هک  یناسفن 
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يارب ای  ترهـش  لثم  داد  ماجنا  دـب  رظنب  ار  بوخ  راک  رفاک  رگا  هک  دـشاب  نینچ  دـیاش  هکلب  دـنیبیمن  ار  يدـب  ناـیز  نمؤم  یبوخ و  دوس 
واب شدوس  داد  ماجنا  دـنکب  بوخ  راـک  هکنیا  روظنمب  رگا  و  دربیم . ناـیز  هکلب  درادـن  واـب  يدوس  داد  ماـجنا  هاـنگ  دـب و  راـک  زیواتـسد 
دوس اهنآ  يارب  ناملـسم  ریغ  ياملع  یملع  تامدـخ  تافاشتکا و  هکنیا  تفگ : ناوتیم  هنوگچ  دـشاب و  باذـع  فیفخت  هچرگ  دـسریم 

هب هتـسباو  دوش  هدرمـش  بوخ  هچره  تسا و  یبوخ  لصا  ادـخ  هّتبلا  نوچ  میربخیب  نآ  دوس  یگنوگچ  زا  ام  تفگ : ناوتیم  یلو  درادـن 
لوهجم ام  يارب  ّقح  ملاعب  نآ  طاـبترا  یبوخ و  رثا  یگنوگچ  یلو  دوب . دـهاوخن  ادـج  بوخ  بوخ  رثا  زا  یبوخ  زگره  تسا و  هلا  ملاـع 

. تسا

تایداع هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   100  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 11] تایآ 1  [: 100  ] تایداعلا هروس  ]

[1  ] ًاحبــَـض ِتاــیِداعلا  َو   37-1- نآرق  - ِمـیِحَّرلا ِنــمحَّرلا  ِهــّللا  ِمــِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
یلَع ُهَّنِإ  َو  [ 6  ] ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناسنِإلا  َّنِإ  [ 5  ] ًاعمَج ِِهب  َنطَسَوَف   105-1- نآرق [ - 4  ] ًاعقَن ِِهب  َنَرثَأَف  [ 3  ] ًاحبُص ِتاریِغُملاَف  [ 2  ] ًاحدَق ِتایِروُملاَف 

َّنِإ [ 10  ] ِروُدُّصلا ِیف  اـم  َلِّصُح  َو   204-1- نآرق [ - 9  ] ِرُوبُقلا ِیف  اـم  َِرثُعب  اذِإ  ُمَلعَی  ـالَف  َأ  [ 8  ] ٌدـیِدََشل ِریَخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو  [ 7  ] ٌدیِهََشل َِکلذ 
هحفـص 646] هب [  هک  یئاهبـسا  دـنودیم و  گنج  يارب  هک  یهورگ  تاـیداع »  » تاـغل ینعم   84-1- نآرق [ - 11  ] ٌرِیبََخل ٍذـِئَموَی  مِِهب  مُهَّبَر 

ینعی دنّزلا » يروا   » زا تایروم » . » دوشیم هدینش  نآ  ینیب  ای  هنیـس  زا  بسا  ندیود  ماگنه  رد  هک  یئادص  ًاحبَـض » . » دنزاتیم تراغ  يوس 
گنس و ندزب  ندش  لوغشم  ندروآ و  رد  هنزـشتآ  زا  شتآ  يارب  ندش  راک  ردنا  تسد  ًاحدَق » . » تفرگ قرب  دروآ و  رد  شتآ  هنزـشتآ  زا 
، لیخب تمعن ، رفاک  ساپـسان و  ٌدُونََکل » . » كاخ درگ و  رابغ  عقن » . » دندرک دـنلب  اوه  هب  دـنتخیگنارب و  َنَرثَأَف » . » دـیآ رد  شتآ  هک  قامخچ 

ینعم هب  هرثعب  ردصم  زا  َِرثُعب » . » دنکیم شومارف  ار  اهیشوخ  دراد و  دای  هب  ار  اهیراتفرگ  هکنآ  ای  دنکیم و  تمالم  ار  ادخ  هکنآ  نامرفان ،
546-537- نآرق -391-380- نآرق -321-309- نآرق -198-190- نآرق -30-22- نآرق . - ندرک ربز  ریز و  ار  ــالاک  ندرک و  هدــنکارپ 
، دیسرن ربخ  تشذگ و  هام  کی  داتسرف و  گنج  يارب  راوس  بسا  یهورگ  ربمغیپ  هک  تسا  لقن  ساّبع  نبإ  زا  لوّزنلا : بابـسا  لوزن : نأش 

اهنآ داتـسرف و  هنانک  ینب  زا  ياهلیبق  يوسب  یهورگ  اب  ار  يراصنا  ورمع  نب  رذنم  ربمغیپ  دـناهتفگ : یـضعب  عمجم : دـش . لزان  هروس  هکنیا 
تـسا لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دش . لزان  ناشباوج  رد  هروس  هکنیا  دناهدش . هتـشک  ناشیگمه  دـنتفگ  نیقفانم  دـندرک و  رید 

مدرم رب  ار  ّیلع  ترـضح  نآ  دنتـشگرب و  هدادـن  ماجنا  يراک  مادـکره  داتـسرف و  یهورگ  اب  تبون  دـنچب  ار  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  ربمغیپ 
نآب نابرهم 1  يهدنـشخب  يادخ  مانب  همجرت : دمآ . وا  يارب  هروس  دش و  ّقفوم  ترـضح  نآ  لسالـسلا و  تاذ - هب  داتـسرف  درک و  هدنامرف 
درگ سپ  ناز  هک  نانکتراغ 4  دادمابب  ناهج 3 و  قرب  اهگنس  رب  ياپ  یتخس  زا  نانز 2 و  سفن  زاوآ  هب  ناود و  امغی  هب  نارتش  نابـسا و 
انامه تسا 8 و  نتـشیوخ  يوخ  هکنیا  هاوـگ  وا  دوب 7 و  دوخ  راـگدرورپ  هب  ساپـسان  یمدآ  یلو  دـنتفرب 6  یهورگ  نایمب  دندروآرب 5 و 

زور نآ  هب  هـّتبلا  دننک 11  نایامن  ار  هتفهن  اهلدـب  دـنرآرب 10 و  ار  هتفخ  روگب  نوچ  هک  درادـن  ربخ  رگم  دوب 9  هتساوخ  رادتـسود  تخس 
هدش لزان  هحفـص 647 ] هنیدمب [  هروس  هکنیا  دناهتفگ : هداتق  ساّبع و  نبإ  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دشاب . ناشیاز  رادربخ  ناشراگدرورپ 
هلمج هکنیا  زا  دوـصقم  رد  يربـط :  1 ًاحبَـض » ِتایِداعلا  َو  . » تسا تیآ  هدزای  نیرّـسفم  قاّفتاب  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکمب  دـناهتفگ  تسا و 

دننکیم ادـص  دوخ  ینیب  اـی  هنیـس و  اـی  ولگ و  زا  دـنودیم و  گـنج  يارب  هک  اهبـسا  هب  دـنگوس  ینعی  - 1 24-1- نآرق : - تسا فـالتخا 
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ساّبع نبإ  زا  ریبج  نب  دیعـس  و  دننکیم . ادـص  دـنودیم و  گنج  رد  هک  ینارتش  ینعی  دودیم 2 - دنکیم و  ّرف  ّرف و  یـسراف : حالطـصاب 
گنج رد  هک  تسا  بسا  دوصقم  متفگ : دیـسرپ  ار  هلمج  هکنیا  ینعم  نم  زا  يدرم  مدوب  هتـسشن  لیعامـسا  رجح  رد  نم  تسا : هدرک  لـقن 

كاروخ يارب  شتآ  دـنوشیم  هدوسآ  تراغ  زا  دوشیم و  بش  نوچ  ینعی  خـلا » ِتایِروُملاَف -  » دـعب يهلمج  و  دودیم . تراغب  ادـخ  هارب 
يرگید زا  دومرف : دیسرپ . وا  زا  دوب و  هتسشن  مزمز  يهناخ  اّقس  کیدزن  هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  روضح  تفر  نم  دزن  زا  وا  دنزورفایم . دوخ 
هتـسنادن ارچ  دومرف : متفر  نوچ  دـیایب . وگب  وا  هب  دومرف : درک . ینعم  نینچ  وا  مدیـسرپ و  ساّبع  نبإ  زا  درک  ضرع  ياهدیـسرپ ! نم  زا  ریغ 
میتشادن بسا  ود  زا  شیب  ام  هدمآ و  نارود  نآ  رد  هروس  هکنیا  دوب و  ردب  رد  ام  گنج  نیلّوا  ادخب  دـنگوس  یئوگیم ! مدرم  يارب  يزیچ 

ینم ات  هفلدزم  ات  تسا  هفرع  زا  احبض  تایداع  زا  دوصقم  تسا ! هدش  هداد  ربخ  نابسا  مادک  زا  سپ  دادقم . بسا  کی  تشاد و  ریبز  یکی 
رد تسا  رتش  دوصقم  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبإ  متفریذپ و  ار  ّیلع  يهتفگ  نآ  زا  سپ  نم  و  دنوریم . دنناریم و  دوخ  بکرم  نایجاح  هک 

ساّبع نبإ  تسا و  بسا  صوصخم  يادص  حبـض »  » درادن و ادـص  هنوگنیا  رتش  نوچ  دـشاب  بسا  دوصقم  هک  تسا  هکنیا  رتهب  یلو  ّجـح .
ینعی تسا : هتفگ  هداـتق  - 1 يربط :  2 خـلا » ِتایِروُملاَف -  » 447-432- نآرق . - درادـن حبـض  رگید  یناوـیح  بسا  گـس و  زج  تسا  هتفگ 

ینابـسا دوصقم  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  دـننکیم 2 - مرگ  ار  گنج  يهنحـص  دـننکیم و  نشور  ار  گنج  شتآ  هک  ینابـسا 
هحفـص 648]  ] 16-1- نآرق . - دـننکیم نشور  شتآ  ماـش  يارب  دـنوشیم و  مارآ  بش  دـنزاتیم و  ّقـح  هار  رد  تراـغ  يارب  هـک  تـسا 
دـنربیم و راکب  نادرم  هک  گـنج  رد  هلیح  رکم و  ینعی  - 2 دنروآیم . رد  شتآ  مس  تبرـض  زا  ناتـسگنس  رد  هک  اهبـسا  ینعی  - 1 عمجم :
زا هک  تسا  مدرم  ناـبز  دوـصقم  تفگ : هـمرکع  کل 3 - ّنحدـقأل  ای  و  دـیزب ، کل  ّنیروأل  دـیوگیم : دـنک  هلیح  دـهاوخب  هکنآـب  برع 

تراغ نمشد  رب  دادماب  هب  هک  اهبـسا  دوصقم  - 1 يربط :  5 - 3 خلا » ِتاریِغُملاَف - . » دـنزورفایم شتآ  دوخ  كانرطخ  نانخـس  اهیئوگرپ و 
تسا یگنج  نابسا  دوصقم  - 1 دناهتفگ : ار  دعب  يهلمج  ود  زین  و  دنربیم . ینم  هب  ّجـح  رد  ار  دوخ  راوس  باتـش  هب  هک  ینارتش  دنربیم 2 -

هب تاـفرع  زا  هار  ندومیپ  رد  هک  تسا  نارتـش  دوـصقم  دـنریگیم 2 - رارق  نمـشد  نایم  رد  دـنربیم و  اوه  هب  راـبغ  زاـت  تخاـت و  رد  هک 
ینعم اب  هچ  ره  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  و  دنریگیم . نایم  رد  دناهدش  مهارف  هفلدزم  رد  هک  ار  یمدرم  زین  دننکیم و  دـنلب  درگ  ینم  ات  هفلدزم 
تایآ هکنیا  زا  ناوتیم  دنامهفب  ار  اهنیا  دـشاب و  تسرد  نتفرگ  نایم  رد  ندرک و  دـنلب  درگ  ندرک و  باتـش  نتخورفا و  شتآ  ندـیود و 

ار اهنیا  تقو  ره  ملـسا  نب  دیز  تسا و  صوصخب  مادک  اهدنگوس  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  هدشن  نّیعم  تسا و  دـنگوس  دـنچ  نوچ  دـیمهف 
ود عـمجم :  16-1- نآرق . - تسا هدرک  داـی  دـنوادخ  هک  تسا  یئاهدـنگوس  تفگیم : دـنک و  نـّیعم  هـک  تـشاد  زارتـحا  درکیم  ریـسفت 
زا ینعی  تسا  ندرک  رادومن  ندراذگ و  هناشن  ینعم  هب  رثا  تئارق  هکنیا  هب  دناهدناوخ و  زین  نیـس  ءاث و  دیدشت  اب  نطّـسو » نّرثا و   » يهلمج

هلمج هکنیا  حوتفلا : وبا   6 ٌدُونََکل » ِهِّبَِرل  . » ندومن تمـسق  ودب  تسا و  ندرک  ادج  نایم  زا  ینعم  هب  طیـسوت  دـنراذگیم و  ياجب  رابغ  دوخ 
يدنوادخ تمعن  ساپسان  رفاک و  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ  هملک  هکنیا  تسا و  دونک  یمدآ  هک  اهنیا  هب  دـنگوس  ینعی  تسا  مسق  باوج 

دننکیم و لامعتسا  ینعم  نیاب  ار  هملک  هکنیا  هعاضق  رضم و  هعیبر و  لیابق  دعس و  توم و  رـضح  هدنک و  مدرم  تسا  هتفگ  یبلک  تسا و 
دندرک ردپ  تمعن  هحفص 649 ]  ] 23-1- نآرق  - نارفک هک  دـندیمان  تهج  هکنیا  زا  مان  نیاب  ار  هدـنک  يهلیبق  تفگ : هشرخ  نبإ  كامس 

يدب و هکنآ  - 3 تسا . هدـشن  ماجنا  شدوخ  تساوخب  هک  يراک  رب  دـنک  تمـالم  ار  ادـخ  هکنآ  ینعی  دونک  تسا : هتفگ  نیریـس  نبإ  - 2
دوش دراو  وا  رب  یـسک  رگا  دروخ و  زیچ  اهنت  دوخ  هکنآ  تسا : هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  هماما  وبا  - 4 دناشوپب . ار  اهیشوخ  دیوگب و  اریراتفرگ 

زا هن  دنیب  دوخ  زا  ار  اهیشوخ  هکنآ  - 6 دشاب . ریخلا  لیلق  دشابن و  يراکوکن  درم  ینعی  - 5 دنزب . ار  دوخ  مالغ  دنکن و  یـششخب  دریذپن و 
ماجنا ضوع  دزم و  يارب  تدابع  هکنآ  - 9 درب . راکب  وا  تیصعم  هب  ادخ  تمعن  - 8 دسانشن . ارنآ  هدنشخب  دنیب و  ار  تمعن  هکنآ  ادخ 7 -

یلَع ُهَّنِإ  َو  . » تلفغ نادـیم  رد  شلد  دـشاب و  تمعن  نیلاب  رب  شرـس  هکنآ  دنکن 11 - رکـش  ار  دایز  دـنک و  نارفک  ار  مک  هکنآ  دهد 10 -
ترخآ رد  اـی  دراد و  یئوخ  نینچ  دـمهفیم  هک  اـیند  رد  اـی  تسا  هاوگ  دوخ  دونک  يوخ  هکنیا  رب  یمدآ  ینعی  - 1 رخف :  7 ٌدیِهََشل » َِکلذ 

هک تسا  هکنیا  رتبسانم  نخـس  مظن  هب  و  تسا . یئوخ  نینچ  رد  هک  تسا  وا  رب  دهاش  ادخ  ینعی  - 2 دوشیم . دوخ  دب  يوخ  هکنیا  رب  هاوگ 
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ِریَخلا ِّبُِحل   » 37-1- نآرق . - دـشاب ناسنا  فصو  مه  هکنیا  هک  تسا  رتهب  سپ  تسا  ناسنا  فصو  دـعب  هلمج  نوچ  دـشاب  ناـسنا  دوصقم 
يراوـشد لاـم و  یتـسود  يارب  ینعی  - 2 تقاـط . رپ  تـسا و  اـشوک  اـناوت و  تخـس و  لاـم  یتـسود  رد  ینعی  - 1 دوعـسلا : وبا   8 ٌدیِدََشل »

نید راـهظاب  راداو  لاـم  یتسود  ارقفاـنم  هک  دـشاب  ینعم  هکنیا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  دـیاش  و  تسا . کـسمم  لـیخب و  وا  رب  یگدنـشخب 
ام َلِّصُح  َو  ِرُوبُقلا  ِیف  ام  َِرثُعب  اذِإ  ُمَلعَی  الَف  َأ   » 29-1- نآرق . - دنک هدافتسا  یگنج  مئانغ  زا  دراد و  هگن  هناهب  نیاب  ار  دوخ  لاوما  ات  دنکیم 

دـشاب مال  نآ  ربخ  رد  رگم  دوشیم  ظّفلت  هزمه  حـتف  اب  ّنظ  ملع و  زا  دـعب  نا » : » حوتفلا وبا   11 - 9 ٌرِیبََخل » ٍذـِئَموَی  مِِهب  مُهَّبَر  َّنِإ  ِروُدُّصلا  ِیف 
رـسک اب  ّنا  تسا  هدـش  هتفگ  مال  اـب  ریبخل  تسا و  هدـمآ  ملعی  ـال  ولج  تیآ  رد  نوچ  هک  هیآ  هکنیا  لـثم  دوشیم  ظّـفلت  روسکم  هزمه  هک 

تبسانم ال هحفص 650 ]  ] 125-1- نآرق  - هب دیسر  ّناب  نوچ  دناوخ و  زامن  رد  ار  هروس  هکنیا  فسوی  نب  جاّجح  دناهتفگ : و  تسا . هزمه 
هظحالم ار  بارعا  وا  دشابن و  طلغ  هزمه  تکرح  ات  درک  ظّفلت  مال  نودب  ریبخ  دیسر  ریبخل  مال  هب  نوچ  درک و  ظّفلت  حوتفم  ار  هزمه  ملعی 

زا ار  نآرق  دصق  هدارا و  اب  نوچ  تسا  رفک  جاّجح  تئارق  هکنیا  دناهتفگ : خـیاشم  زا  یـضعب  رخف : دوب . كابیب  ادـخ  مکح  رد  درکیم و 
تسا و نیقفاـنم  یناـهن  ياـهزار  يرادوـمن  خـلا » َلِّصُح -  » زا دوـصقم  ناـیبلا : حور  دوـمن . نوـگرگد  درک و  ضوـع  هدـش  لزاـن  هـک  نآ 

نت ياههراپ  ياهراک  دوشن  ناـیامن  رگا  تسا  لد  راـک  هک  اههشیدـنا  راـکفا و  هک  تسا  نآ  يارب  تسا  لد  هنیـس و  رد  هچنآـب  صیـصخت 
اههخاش و نت  ياههراپ  تسا و  لد  لصا  سپ  تسا  لد  نتـساوخ  هشیدـنا و  لابندـب  نابز  مشچ و  اپ و  تسد و  راک  نوچ  دوشیمن  ماـجنا 

رگا ام : نخس   34-25- نآرق . - دیآیم زیخاتسرب  دراد  لد  رد  یمدآ  هچنآ  يور  ینعی  مهتاّین » یلع  نوثعبی  : » دومرف ربمغیپ  هک  تسا  نیمه 
تسا هدش  لزان  هّکم  رد  تسا و  بسا  فیصوت  هک  دیامنیم  نانچ  نآ  تخیر  دشابن  تسرد  دناهتـشون  هروس  هکنیا  لوزن  تهج  رد  هچنآ 

نوچ تسا  هدنزرا  وا  رظن  رد  رایـسب  هک  هدمآ  شمـشچ  ولجب  وا  ياهيرگتراغ  زا  ياهرظنم  نیدیب  صّخـشتم  برع  لد  ندـنازرل  يارب  و 
ناویح هکنیا  زا  برع  هک  دوس  نآ  زا  صوصخب  تسا و  هدوب  وا  راـختفا  ّتیـصخش و  يهیامرـس  رترب  هک  تسا  هدـش  زاـغآ  بسا  ّصاوخب 

اب هن  اههلمج  هکنیا  دربیم و  امغی  هب  دـیدیم  هچنآ  درکیم و  ریگلفاغ  ار  اهنآ  تخاتیم و  یهورگ  رـس  رب  دربیم و  هرهب  تشاد و  راـظتنا 
هن نیملـسم  نوچ  ربمغیپ  ياهگنج  اب  هن  تسین و  یتراغ  يزات و  تخات و  اجنآ  رد  هک  تسا  بسانم  ینم  تافرع و  هب  نتفر  ّجـح و  لاـمعا 

هکنیا هن  دننک و  تراغ  وگتفگیب  دنزاتب و  ناهگانب  یسک  رس  رب  ریگبـش  هب  دننک و  يزات  بسا - یگمه  هک  دناهتـشاد  بسا  هزادنا  نآ  هب 
تاملک اههلمج و  کبـس و  سپ  دهجب  نآ  ياپ  ریز  گنـس  زا  شتآ  دـنک و  ادـص  شاهنیـس  دزاتب و  هک  تسا  رتش  بسانم  شوج  بنج و 
هحفـص ناویحنآ [  زا  تسا  وا  يرادربهرهب  ماـگنه  نیرتهب  رد  برع  راـختفا  يهیامرـس  نیرتهب  رب  دـنگوس  هک  دـهدیم  ناـشن  هروس  هکنیا 

رب نآ  يهناشن  هک  تسا  هدش  دای  وا  یتسود  لام  زآ و  نآ  لابندب  تسا و  هدـش  دای  وا  یـساپسان  يوخ  تسخن  يدـنگوس  نینچ  اب  و  [ 651
اههشیدـنا و ندـش  مّسجم  هک  تسا  هدـش  هدروآ  شدایب  وا  نیگمهـس  يهدـنیآ  نآ  زا  سپ  تسا و  ندرک  جارات  نتخاـت و  ناـگراچیب  رس 

لابندب تسا و  هاگآ  وا  دناهدرک  هچنآ  دناهدوب و  هنوگ  رهب  هک  تسا  هدش  دزشوگ  اتکی  راگدیرفآ  تردق  رخآب  تسا و  وا  تشز  ياهراک 
تـسا نکمم  و  تسا . وا  اـب  ناتيازـس  دـیدرک و  هچ  دـنادیم  ادـخ  ینعی  تسا  يرتشیب  دـیدهت  دوخ  هک  تسا  هدـشن  هتفگ  رگید  زیچ  نآ 
تراغ نتخات و  نامدرم  رس  رب  ناهاگحبص  هب  نابسا  اب  دیرآ  دایب  دشاب : نینچ  ینعم  يهصالخ  دشابن و  دنگوس  يارب  تایآ  لئاوا  ياهواو 

«. خلا دوشیم - رادومن  دیاهدرک  هچنآ  همه  يزور  تسا و  رفاک  ناسنا  يوخ  هکنیا  و  ندرک ،

هعراق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   101  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 11] تایآ 1  [: 101  ] ۀعراقلا هروس  ]
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ام َو  [ 2  ] ُۀَعِراقلا اَم  [ 1  ] ُۀَعِراقلا  37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
تَلُقَث نَم  اّمَأَف  [ 5  ] ِشوُفنَملا ِنهِعلاَک  ُلاـبِجلا  ُنوُکَت  َو   120-1- نآرق [ - 4  ] ِثُوثبَملا ِشارَفلاَـک  ُساـّنلا  ُنوُکَی  َموَی  [ 3  ] ُۀَـعِراقلا اَم  َكاردَأ 

ٌۀَیِماح ٌران  [ 10  ] هَیِه ام  َكاردَأ  اـم  َو   183-1- نآرق [ - 9  ] ٌۀَیِواه ُهُّمُأَف  [ 8  ] ُُهنیِزاوَم تَّفَخ  نَم  اـّمَأ  َو  [ 7  ] ٍۀَیِـضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  [ 6  ] ُُهنیِزاوَم
« ِثُوثبَملا . » هناورپ ینعمب  ۀشارف  عمج  لّوا  حتفب  شارف » . » راوگان تخس و  دمآ  شیپ  زیخاتسر ، ُۀَعِراقلا » : » تاغل ینعم   48-1- نآرق [ - 11]
. هدش گنر  مشپ  ای  مشپ  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  رـسکب  نهع » . » ندرک قّرفتم  ندنکارپ و  ینعمب  لّوا  حـتفب  لعف  نزو  رب  ّثب  ردـصم  زا 
- نآرق -25-13- نآرق . - هریغ مشپ و  هبنپ و  ندرک  قّرفتم  ندنکارپ و  ینعم  هب  مّود  حتف  نوکـس و  لّوا و  حتفب  شفن  ردصم  زا  ِشوُفنَملا » »

هدنبوک هچ   2 زور ]  ] هدنبوک نآ  ناربنامرف 1  يهدنزرمآ  ناگدـیرفآ و  هب  ناسر  يزور  يادـخ  مانب  همجرت :  276-263- نآرق -119-106
نوچ هدـنکارپ  وس  رهب  نامدرم  هک  تسا  يزور  نآ   4 دوب ! هدـنبوک  نآ  هنوگچ  هحفـص 652 ] یناد [  هچ  وت  دّمحم  يا   3 تسا . يزور ] ]

دـشاب و یـشوخ  رد   7 دراد . نیگنــس  دوـخ  يوزارت  زور  نآـب  هـکنآ  سپ   6 هدز . جاـّلح  ناـمک  رب  مـشپ  وـچمه  اـههوک  5 و  دنناگناورپ .
تسا یشتآ  نآ   11 دوب ! هنوـگچ  نآ  هک  یناد  هچ  وـت  تسا 10 و  خزود  هاگترپ  ماجنا  رـس  دوب 9  کبـس  وزارت  هک  ار  نآ  8 و  ینامداش .

هفوک و ياهیراق  رامشب  تسا و  هدش  لزان  هّکم  هب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  نارگنهآ .] يهروک  وچمه   ] نازوس هتخورفا  تخس 
هـس هکنیا  ُُهنیِزاوَم » تَّفَخ   » و ُُهنیِزاوَم » تَلُقَث   » هروس لّوا  ۀعراقلا  هک  تسا  تیآ  تشه  يرـصب  یماش و  باسحب  تسا و  تیآ  هدزای  زاجح 

هکنیا فـشک :  1 ُۀَـعِراقلا »  » 225-203- نآرق -200-177- نآرق . - دـناهدرواین باـسحب  ادـج  تیآ  دناهدرمـش و  دـعب  تیآ  ءزج  ار  هلمج 
مه و  ۀـّماّتلا » و  ُۀَّقاَحلا .  » لثم تسا  هدـش  ظّفلت  ثینأت  يات  اب  تسا  ّثنؤم  هک  تسا  ۀـعاّسلا  ینعمب  نوچ  تسا و  زیخاتـسر  ياهمان  زا  هملک 
وذ دنوادخ  تسایس  تبیه و  زا  هتخیگنارب و  قلخ  يهمه  ّرش  ریخ و  يازج  زور  رشب ، رشن  زور  تسا  زیخاتـسر  زور  تفـص  هتـشون : فشک 

ار یـصاع  هیناـبز  دّرغ و  یمه  خزود  هدرتـسگ ، زاـب  تبیه  طاـسب  هداـهن ، اـضق  یـسرک  هتخیوآ ، یتـسار  يوزارت  هدـمآرد ، ونازب  لـالجلا 
ناتسود زا  هدنامرد و  دوخب  یسک  ره  هداهن ، وا  رانک  رد  سک  ره  رادرک  يازج  هداشگ و  ورف  ناگدیرفآ  ندرگ  زا  سوه  سرج  دریگیم ،

دنچ زا  دماشیپ  هکنیا  تسه  ندز  یتخس  هب  ندیبوک و  ینعم  هب  عرق »  » نوچ رخف :  160-149- نآرق -13-1- نآرق . - هتشگ ادج  ناشیوخ  و 
ياهدمآشیپ - 3 نتفوک . رگدـکی  هب  الاب و  مارجا  نتخیر  مهرد  - 2 لیفارسا . روص  زاوآ  - 1 دشاب : هدـش  دای  مان  نیاب  تسا  نکمم  تهج 

زور نآ  هب  - 4 اهنیا . دننام  ناگراتس و  ندش  هدنکارپ  دیشروخ ، هام و  ندش  هریت  نامسآ ، نتفاکش  لثم  دنک  هتفوک  ار  یمدآ  هک  نوگانوگ 
 ] 14-1- نآرق  - يهناورپ دـننام  نامدرم  هک  زور  نآ  هتـشون : حوتفلا  وبا   4 ِشارَفلاَک » . » دـننکیم هراچیب  دـنبوکیم و  رازآ  هب  ار  نانیدیب 
نآ مدرم  دـنز ، شتآ  رد  ار  دوخ  هناورپ  هک  هناورپ  هب  ار  مدرم  درک  هیبشت  نآ  يارب  دـنتفگ : دنـشاب . هدـنکارپ  دنـشاب و  غارچ  هحفص 653 ]

تلقث تیآ : ودنیا  لالظ : یف   6 خلا » تَلُقَث - نَم  اّمَأَف  . » دنتفا رگدکی  رب  تمحز  هب  هک  هدنکارپ  خلم  نوچ  تفگ : ءاّرف  دنتفا . شتآ  رد  زور 
هب هک  تسا  یشزرا  زین  وزارت  یکبس  دراد و  يرابتعا  ّقح  هاگشیپ  هب  تسا و  هدنزرا  رایـسب  وزارت  ینیگنـس  دنامهفیم  امب  هنیزاوم  تّفخ  و 

. تسا نآرق  تاملک  اب  ندرک  يزاب  نتفگ  نخس  هیآ  ود  هکنیا  رد  نازیم  زا  دوصقم  رد  هکنیا  زا  شیب  رابتعایب و  تسا و  چوپ  ّقح  هاگشیپ 
هکنیا تهج  تسا و  دوگ  رایـسب  نوچ  تسا  شتآ  ینعم  هب  هک  تسا  هیواـه  وا  هاـگیاج  ینعی  دوعـسلا : وـبا   9 ٌۀَـیِواه » ُهُّمُأَف   » 23-1- نآرق -

دزن هب  نایخزود  ایوگ  سپ  ردام ، دزن  هب  دـنزرف  هک  دـنریگ  ياج  ناـنچ  نآ  رد  ناـیخزود  - 1 تسا : هکنیا  تسا  هدش  هدـیمان  ما »  » هاگیاج
ّما  » تسا هکنیا  ینعم  سپ  دنزادنایم  شتآ  هب  رس  زا  هنوراو  ار  نایخزود  تسا و  رس  دنلب  ياج  الاب و  ینعم  هب  ّما  نوچ  - 2 دنوریم . ردام 

مسر رب  هیانک  هب  تسا  ینیرفن  هکنیا  يروباشین :  22-1- نآرق . - تسا شتآ  ریزارس  شرـس  هت  زا  هنوراو  ینعی  مّنهج » رعق  یف  ۀیواه  هسأر 
فشک  11 ٌۀَـیِماح » ٌران  . » يراتفرگ يراوخ و  زا  تسا  هیاـنک  هکنیا  و  دوش . دوباـن  طـقاس و  شرداـم  ینعی  هّما » توه   » دـیوگیم هک  برع 
ماجناب ات  زاغآ  هروس ز  هکنیا  ام : نخـس  مرگ . تیاـغب  دـشاب  یـشتآ  هتـشون : حوتفلا  وبا   16-1- نآرق . - هدیسر فت  تیاغب  یـشتآ  هتـشون :

رب يهناورپ  وچ  هک  ناشنتفوک  مهرد  يارب  دـسریم  ارف  يزور  هک  تسا  هّکم  نارفاک  يدنـسپدوخ  رورغ و  ماـجنا  رـس  كاـنلوه  شیاـمن 
راچان دوبن  يراک  رس و  يراکوکن  اب  رگا  دنوش و  هدنک  مه  مشپ ز  دننام  ناشمشچ  ولج  رد  ياههوک  تبسن  نامه  هب  دنـشاب و  هداتف  غارچ 
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هحفص 654] دوب [ . دهاوخ  شتآ  رد  يریزارس 

رثاکت هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   102  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 8] تایآ 1  [: 102  ] رثاکتلا هروس  ]

ُُمترُز یّتَح  [ 1  ] ُُرثاکَّتلا ُمُکاهلَأ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
َُّمث [ 6  ] َمیِحَجلا َّنُوَرَتـَل  [ 5  ] ِنیِقَیلا َملِع  َنوُمَلعَت  وـَل  ّـالَک   122-1- نآرق [ - 4  ] َنوُمَلعَت َفوَـس  ّـالَک  َُّمث  [ 3  ] َنوُمَلعَت َفوَس  ّـالَک  [ 2  ] َِرباقَملا

مرگرـس لوغـشم و  ینعمب  ءاهلا  ردـصم  زا  یهلا » : » تاغل ینعم   167-1- نآرق [ - 8  ] ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍذـِئَموَی  َُّنلَئـُسَتل  َُّمث  [ 7  ] ِنیِقَیلا َنیَع  اـهَّنُوَرََتل 
زا ياهتسد  تفگ : هداتق  - 1 عمجم : لوزن : نأش  ندـش . بلاغ  نانآ  رب  ینوزف  رد  ندرمـش  نارگید  زا  شیب  ار  دوخ  ینعمب  رثاکت »  » نتـشاد
زا یهورگ  تسا : هتفگ  هدیرب  وبا  تسا 2 - رتشیب  رگید  يهلیبق  نآ  زا  هلیبق  نالف  میرتشیب و  هلیبق  نالف  زا  ام  دـنتفگیم : گرم  مد  اـت  دوهی 
هک دندرک  رخافت  رگدکی  رب  فانم  دبع  ینب  مهـس و  ینب  تسا : هتفگ  لتاقم  - 3 دش . لزان  اهنآ  يارب  هروس  دـندرک  ترخافم  نینچ  راصنا 

دندرمش و  تسا . نالف  روگ  هکنیا  دنتفگ : دنتفر و  ناتسروگ  هب  میرامشیم  زین  ار  اههدرم  دنتفگ : دندش  رتدایز  فانم  دبع  ینب  میرتشیب  ام 
يهدنزرمآ ناگمه و  هب  ناهج  نیاب  ادخ  هدنشخب  مانب  همجرت : دش . لزان  اهنآ  راک  هکنیا  يارب  هروس  هکنیا  دندش . دایز  مهس  ینب  تبقاع  و 

روگ رد   ] هدنیآ هب  هک  دوب  دـیاب  نینچ  هن  نکیل   3 دراد . ناتمرگرس  گرم  مد  ات   2 لام . درم و  هب  يرترب  راختفا و   1 ناهج . نآ  هب  نانمؤم 
6 دینادب . نیقی  هب  دوخ ] راک  نایز   ] رگا هّتبلا  دینادب 5  دوخ ] يهشیدنا  راک و  هکنیا  دوس  زیخاتسر  رد   ] نیقیب سپس  4 و  دینادب . نآ ] یتشز 
زا هک  دنـسرپب  امـش  زا  زور  نآب  هّتبلا  8 و  دـیزوسیم ] نآ  رد  هک   ] دـینیبب نـیقیب  ار  شتآ  دوـخ  سپ  نا  دـینیبب 7 و ز  دوخ  مشچ  هب  شتآ 

هنیدم هب  هحفص 655 ] ای [  تسا  هدمآ  هّکمب  هروس  هکنیا  هک  تسا  فالتخا  فشک : نیرّسفم : نخـس  دیدرب .! هرهب  هچ  ناهج  هکنیا  تمعن 
زا ادخ و  دای  زا  هدرک  لوغشم  ار  امـش  درم  لامب و  امـش  یئوجيرترب  مدرم ، يا  ینعی   1 ُُرثاکَّتلا » ُمُکاهلَأ   » هک کـلذ  تسا . تیآ  تشه  و 

تسا 1- فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  حوتفلا : وبا   2 َِرباقَملا » ُُمترُز  یّتَح   » 34-1- نآرق . - دنک ناتاهر  ادخ  مشخ  زا  ار  امـش  هچنآ 
دارفا هب  راختفا  مرگرـس  هزادنا  نآ  هب  ینعی   2 دینک . راختفا  لام  درم و  هب  هک  تسا  نیمه  امـش  شور  ندـش  روگب  گرم و  ماگنه  ات  ینعی 

. دناهتفخ روگب  اج  نالف  رد  میاهتـشاد و  ناسک  نینچ  ام  هک  دیروآیم  باسح  هب  مه  ار  اههدرم  دیوریم و  ناتـسروگ  هب  هک  دـیتسه  دوخ 
ار امش  نانچ  صرح  هک  تسا  هکنیا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب  يروباشین :  29-1- نآرق «. - دش لقن  فانم  دبع  ونب  مهـس و  ونب  زا  هکنانچ  »
زا امـش  هرهب  دوش و  مرن  ناتاهلد  دیورب و  ناتـسروگ  هب  هک  هاگنآ  رگم  دـیتسین  نآ  رکف  هب  دـیاهدرب و  دای  زا  دوخ  نید  هک  هتـشاد  لوغـشم 
زا سپ  تسا  يرگید  میب  لّوا  يهلمج  يهلابندـب  هلمج  هکنیا  تسا  هتفگ  لتاقم  عمجم :  4 خـلا » َفوَس - اّلَک  َُّمث   » تسین هکنیا  زا  شیب  نید 

و دینیبب . دوخ  رکف  هکنیا  دوس  زیخاتـسرب  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دـینیبیم . گرم  ماگنه  هب  ارینوزفب  راختفا  هکنیا  نایاپ  يدوزب  ینعی  نآ 
رد نتـسناد  ینعمب  ولج  يهلمج  و  دش . لزان  هروس  هکنیا  ات  میدوب  لد  ود  ّكاش و  ربق  باذـع  رد  ام  تسا : هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا 
ملع تفـص  نیقی  حوتفلا : وبا   5 ِنیِقَیلا » َملِع  َنوُمَلعَت  وـَل   » 269-249- نآرق . - تسا زیخاتـسر  رد  نتـسناد  ینعمب  هلمج  هکنیا  تسا و  روگ 

بلطم هب  هثداـحب و  ملع  دـینادب  رگا  تسا  نینچ  ینعم  تسا و  هدـماین  هلمج  رد  نآ  فوـصوم  هـکلب  دناهتـشادنپ  نارگید  هکناـنچ  تـسین 
هتـشاد ینیقی  يهثداح  نآب  ملع  رگا  تسا  هکنیا  باوج  ای  دـید  دـیهاوخ  راوشد  ياهثداح  ینعی  تسا  هدـش  طـقاس  طرـش  باوج  و  ینیقی ،

، ینارگن یلد و  ود  زا  سپ  هک  تسا  یملع  نآ  نیقیلا  ملع  عـمجم :  36-1- نآرق . - درک دهاوخن  لوغشم  ار  امش  لام  درم و  ینوزف  دیـشاب 
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نّقیتم ادـخ  فصو  رد  هحفـص 656 ] دـنامهفیم [  ار  ّصاـخ  ینعم  هکنیا  نیقی  نوچ  و  دوشیم . کـنخ  نآ  شزوـس  دوـشیم و  مارآ  لد 
تگرم ات  ینعی  ُنیِقَیلا .» َکَِیتأَی  یّتَح  َکَّبَر  ُدبعا  َو  : » هیآ هکنیا  لثم  دشاب  زیخاتـسر  گرم و  ینعم  هب  نیقی  تسا  نکمم  رخف : دنیوگیمن .
تسین هّیطرش  ول  باوج  هلمج  هکنیا  هک  دنتـسه  قفّتم  نیرّـسفم  رخف :  6 َمیِحَجلا » َّنُوَرََتل   » 125-76- نآرق . - نک تدابع  ار  ادخ  دـسر  ارف 

َول  » هب هک  هیآ  هکنیا  رد  هنومن  يارب  تسا  یفن  ینعم  هب  دـشاب  تابثا  رد  رگا  دـنامهفیم و  تاـبثا  ینعم  دـشاب  یفن  رد  رگا  ول  باوج  نوچ 
هکنیا رگا  و  دربـن ، هرهب  تسنادـن  بیغ  نوچ  مدربیم و  داـیز  يهرهب  متـسنادیم  بیغ  رگا  ینعی  ِریَخلا » َنِم  ُترَثکَتـسَال  َبیَغلا  ُمَلعَأ  ُتنُک 
هّیـضق هکنیا  هکنیا  اـی  دـینیبن . خزود  دـشابن  نیقی  رگا  دـینیبب و  خزود  دـینک  نیقی  رگا  دـشاب  نینچ  ینعم  تسا  نکمم  دـشاب  باوج  هلمج 

ناتلوغـشم لاـم  يرایـسب  دوب  نیقی  رگا  - 1 تسا : لاـمتحا  هس  وـَل »  » باوـج رد  سپ  دـید  دـنهاوخ  ار  خزود  هّتبلا  نوـچ  تـسین  تـسرد 
رگا ینعی  دوش  رتکانمیب  دور و  وس  رهب  هدنونـش  ناـمگ  اـت  درادـن  باوج  - 3 دـیدرکیم . راتفر  نآب  دـیتشاد  ینیقی  ملع  رگا  - 2 درکیمن .

تـسا نآ  يارب  اّلَک »  » يهملک رارکت  -616-621 و  نآرق -310-244- نآرق -26-1- نآرق . - دیاین نابزب  هک  دـینک  يراک  دوش  مهارف  نیقی 
امـش هب  يدایز  نایز  هک  دناسریم  مّود  رد  دـش و  دـیهاوخ  راتفرگ  هک  دـنامهفیم  لّوا  رد  هکنانچ  دراد  صوصخم  ینعم  هلمج  ره  رد  هک 

لـصو نآب  مال  نوچ  َّنُوَرََتل »  » يهلمج و  تسا . هدرکیم  ینعم  اـقح »  » ار هکنیا  يرـصب  نسح  و  دـیرادن ، دوخ  راـک  تسد ز  رگا  دـسریم 
مومع يربط :  7 خلا » اهَّنُوَرََتل - َُّمث   » 299-285- نآرق -23-16- نآرق . - تسا هدماین  هلمج  رد  هک  تسا  مسق  باوج  دنامهفیم  تسا  هدـش 

تروصب حتف  اب  هیآ  هکنیا  رد  تسا و  هدناوخ  لوهجم  يهغیـص  هب  ءات  ّمضب  ولج  يهلمج  رد  یئاسک  دـناهدناوخ و  ءات  حـتفب  نورت »  » اهیراق
رب قاـّفتا  نوچ  یلو  دـینیبیم . ناـیع  هب  ار  نآ  دوخ  نآ  زا  سپ  دـنهدیم  ناـشن  ار  شتآ  امـشب  دوشیم : ینعم  نینچ  تئارق  نیاـب  مولعم و 
نآ زا  هک  دـینیب  ناـنچ  سپ  نآ  دـینیبب و ز  ار  خزود  زیخاتـسرب  نارفاـک  يا  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  رتهب  تئارق  ناـمه  تسا  لّوا  تئارق 

. دـید دـیهاوخ  هدـهاشمب  ار  نآ  دیدیـشک  رازآ  دـیدش و  خزود  نوردـب  نوچ  ینعی  عمجم : هحفـص 657 ]  ] 22-1- نآرق . - دـینامن ناهنپ 
8 ِمیِعَّنلا » ِنَع  . » دینکن نآ  رد  کش  هک  دینیب  مشچ  هب  دـیئآ  رد  نآ  هب  نوچ  ینعی  مّود  نامگ . هب  هن  دـینیب  تسرد  ینعی  لّوا  تیآ  ینیـسح :

یئانیب زا  - 2 دیدرک . رازگرب  ار  یگدنز  نینچ  هنوگچ  هک  دنسرپیم  ار  امش  ناتیگدوسآ  یتسردنت و  زا  ینعی  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ 
يزور تفگ : هریره  وبا  و  دـشونیم . دروـخیم و  یمدآ  هچنآ  زا  - 4 راوگان . دـب و  ره  زا  يرود  تیفاـع و  زا  - 3 یتسردنت . یئاونـش و  و 

درتـسگ و هیاـس  رد  یـشرف  درک و  یئاـمنهار  دوخ  يهچغاـب  هب  ار  اـهنآ  وا  دـنتفر  يراـصنا  راّـمت  مثیهلا  وبا  دزن  رمع  رکب و  وـبا  اـب  ربـمغیپ 
سران هدیسر و  زا  هکنیا  يارب  درک : ضرع  يدرواین ! هدیسر  يامرخ  ارچ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  دراذگ  ناشولج  رد  امرخ  ياهشوخ 

هب هک  تسا  میعن »  » نآ زا  هکنیا  دومرف : ص ]  ] ربـمغیپ هاـگنآ  دندیـشون . درـس  یبآ  دـندروخ و  نآ  زا  اـهنآ  دـینیچب . هکنیا  زا  دـیهاوخب  هک 
: يروباشین  20-1- نآرق . - کنخ بآ  کنخ و  يامرخ  تسا و  کنخ  يهیاس  هک  دیدرک ! فرصم  هنوگچ  دنسرپیم  امش  زا  رگید  ناهج 

يهتـسبلد هک  تسا  هدـش  ناـسک  هنوگ  نآ  اـب  نخـس  يور  هروس  زاـغآ  زا  نوچ  دـشاب  نارفاـک  زا  تسا  نکمم  میعن  زا  شـسرپ  هکنیا  - 1
وج نان  نآ  درک : ضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  رکب  وبا  هک  تسا  تیاور  و  ربخیب . زیخاتسر  زا  دندوب و  لام  درم و  ینوزفب 

! دنـسرپیم زیخاتـسرب  هک  تسا  میعن  نیمه  زا  میدروخ  مثیهلا  وـبا  هناـخب  امـش  تمدـخ  رد  هک  درـس  بآ  سرمین و  ياـمرخ  تشوـگ و  و 
دشاب ناگمه  زا  شـسرپ  تسا  نکمم  - 2 َروُفَکلا » اَّلِإ  يِزاُجن  لَـه  َو   » دومرف تئارق  ار  هیآ  هکنیا  تسا و  نارفاـک  زا  شـسرپ  هکنیا  دومرف :

وتب کنخ  بآ  میتشاد و  تمالـس  ار  وت  نت  هن  تسا : هکنیا  یمدآ  زا  شـسرپ  لّوا  تسا : لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  نوچ 
! مشاب نآ  لوئسم  هک  تسا  هدیـسر  یتمعن  نمب  رگم  تفگ : تساخ و  ياج  زا  يدنمزاین  دش  لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تسا  لقن  زین  و  میداد !
. یتسه دنمهرهب  یشونیم  هک  يدرس  بآ  يراد و  هحفص 658 ]  ] 252-217- نآرق  - اپ هب  هک  نیلعن  تفج  کی  هیاـس و  زا  دومرف : ربمغیپ 
رد ار  دوخ  یگدنز  - 1 دهد : خساپ  ار  شـسرپ  راهچ  ات  دبنجب  دـناوتن  دوخ  ياج  زا  زیخاتـسرب  یمدآ  تسا : تیاور  ص ]  ] ربمغیپ زا  مه  و 
ارف هک  یملع  - 4 درب . راـکب  هار  هچ  هب  درک و  مهارف  اـجک  زا  دوـخ  یئاراد  - 3 دـناسر . يریپ  هب  هنوگچ  ار  یناوـج  - 2 درب ! رـسب  راک  هچ 
ادـخ دومرف : ترـضح  نآ  و  تسا . تیفاـع  میعن  زا  دوصقم  هک  تسا  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و  درک . راـتفر  نآ  هب  هنوـگچ  تفرگ 
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رد نوچ  تسا  مدرم  رب  تمعن  هک  تسا  ربمغیپ  هیآ  هکنیا  زا  دوصقم  و  دیدرک ! هچ  ار  نآ  دسرپب  دهد و  بآ  نان و  هکنیا  زا  تسا  رتمیرک 
نخـس يور  یلو  تسا  مومع  يارب  هیآ  هکنیا  هک  تسا  هکنیا  رهاظ  و  ًالوُسَر .» مِهِیف  َثََعب  ذِإ  َنِینِمؤُملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  دََـقل   » تسا رگید  تیآ 
قفاوت هار  تسا  هدـش  لقن  میعن  زا  دوصقم  رد  هک  فلتخم  رابخا  یفاـص : ریـسفت   462-390- نآرق . - تسا هدش  نارفاک  هب  شنزرـس  يارب 

نآ لوؤـسم  یمدآ  هک  تسا  میعن  ناـمه  تسا  زاـین  زا  نوزف  هچنآ  تسین و  لوؤـسم  تسا  نآـب  دـنمزاین  یمدآ  هچنآ  هک  تسا  نیاـب  اـهنآ 
نانچ دبای و  نارگ  یگدنز  راب  ار ز  دوخ  تشپ  هک  زج  دناوخن  ّصاخ  گنهآ  اب  يهدننکش  روآمیب  يهروس  هکنیا  یسک  لالظ : یف  تسا .
لوزن تهج  رد  نوچ  ام : نخـس  دباین . نآ  هدوسآ ز  ار  دوخ  یمد  دریگ و  رامـشب  دوخ  راک  کچوک  گرزب و  هک  دنامب  نآ  يهشیدـنا  هب 

يور دوشیم : تفاـیرد  نآ  زا  هچنآ  سپ  مینک ، ّتقد  نآ  رهاـظ  رد  دـیاب  میرادـن . هدـش  لـقن  هچنآ  هب  نیقی  تسا و  فـالتخا  هروـس  هکنیا 
تـسا زورما  مدرم  اب  اهبرع  نآ  نایم  یئادج  کی  زجب  دنتـسه  درم  لام و  رکفب  گرم  مد  ات  هک  تسا  تسرپ  دوخ  دنمزآ و  مدرم  اب  نخس 

ياهیراکمه رد  تسود  رگراک و  زورما  دـندرکیم و  دوخ  راـختفا  هیامرـس  ار  دـنواشیوخ  لاـجر  هداوناـخ و  هلیبق و  يهرامـش  اـهبرع  هک 
هورگ همه  رد  هکنانچ  تسا  مدرم  يرترب  زیواتـسد  دـنریگب  رایتخا  هب  ار  وا  يأر  رکف و  ات  دـشاب  هدرپسرـس  هکنآ  ای  يداـصتقا و  یـسایس و 

دنـسرپیم میعن »  » زا زیخاتـسرب  تسا  هدش  هتفگ  هک  رخآ  تیآ  رد  - 2 هحفص 659 ] دوشیم [ . هدینـش  هدید و  زیواتـسد  هکنیا  ناهج  مدرم 
یگدـنز نارود  يدوجو  راثآ  راتفگ و  رادرک و  سپ  تسا ، تمعن  دراد  یمدآ  هچ  ره  هک  تسا  دوجو  ماع  ینعم  هملک  هکنیا  رهاـظ  داـفم 

هدـش رازگرب  یگدـنز  نورد  رد  هچنآ  زا  تسا  يرادومن  ّتیدوجوم و  نامه  شـسرپ  ّتیلوئـسم و  دوشیم و  رادومن  ناهج  نآ  رد  یمدآ 
. تسا

رصع هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   103  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -

ات 3] تایآ 1  [: 103  ] رصعلا هروس  ]

یَِفل َناسنِإلا  َّنِإ  [ 1  ] ِرصَعلا َو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
ات زور  رخآ  ِرـصَعلا » : » تاغل ینعم   150-1- نآرق [ - 3  ] ِربَّصلِاب اوَصاَوت  َو  ِّقَحلاـِب  اوَصاَوت  َو  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  [ 2  ] ٍرسُخ

هتشون ناهرب  رد  نیعم  رتکد  ماهدینش و  دزی  مدرم  زا  دوخ  هکنانچ  دنیوگیم  ار  نیسپ  لّوا  ینعمب  یسراف  رد  و  راگزور ، دیـشروخ ، يزمرق 
هک  2 راگزورب . ای  نیسپ  ماگنه  هب  دنگوس   1 همجرت :  191-184- نآرق -22-13- نآرق . - ندش دوبان  هارمگ و  ندربن ، دوس  ٍرـسُخ » . » تسا

: نیرّـسفم نخـس  دنک . یئابیکـش  یتسردب و  شرافـس  دوش و  راکوکن  نمؤم  هک  رگم   3 دربن ] دوس  یگدـنز  زا  هچ   ] تسا راـکنایز  یمدآ 
: دناهتفگ یـضعب  دش و  لزان  هّکم  رد  دنک  ترجه  هنیدم  هب  تساوخ  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  روهـشم  تسا و  تیآ  هس  هروس  هکنیا  فشک :

زور تعاسب  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  راگزورب  دنگوس  دناهتفگ : یـضعب  يربط :  1 ِرـصَعلا » َو  . » تسا هدش  لزان  هنیدـم  هب  ترجه  لّوا  رد 
هدش دای  دنگوس  راگزور  زا  تمسق  مادکب  تسا  هدشن  نّیعم  تسا و  راگزور  زا  مه  زور  بش و  ياهتعاس  هک  تسا  هکنیا  تسرد  تسا و 

. ] ادـخ لوسر  رـصعب  دـنگوس  همجرت : رد  حوتفلا  وبا   13-1- نآرق . - تسا دـنگوس  دروـم  دـنامهفب  هملک  هکنیا  هک  ینعم  ره  سپ  تـسا 
ینـشور و نتفر  دشاب  زور  رخآ  هب  دنگوس  رگا  و  تربع . تشادنپ و  همه  نآ ، تشذگ  نوچ  تسا  راگزورب  دنگوس  عمجم : هحفص 660 ]

دنشاب اهدازیمدآ  يهمه  دوصقم  دشاب و  سنج  ینعم  هب  تسا  نکمم  مال  فلا و  - 1 رخف :  2 َناسنِإلا » َّنِإ  . » تسا يدنپ  زین  یکیرات  ندمآ 
هک لهج  وبا - ای  بهل  وبا  ای  لئاو  نب  مصاع  هریغم و  نب  دیلو  لثم  دنتسه  دوصقم  نیکرـشم  زا  یهورگ  - 2 تسا . هدش  ادج  دعب  هچنآ  زج 
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« ٍرسُخ یَِفل   » 20-1- نآرق . - دناهدید نایز  ناسک  هکنیا  هک  تسا  اهنآ  باوج  رد  هروس  هکنیا  درب  نایز  دوخ  راک  دّمحم ز  دنتفگیم : اهنیا 
و رهّدلا » رخآ  یلا  هیف  ّهنا  ٍرـسُخ و  یَِفل  َناسنِإلا  َّنِإ   » دـناوخیم مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسا  لقن  تسا و  یمک  يدوبان و  رد  ینعی  يربط :  2
- نآرق -15-1- نآرق «. - رهّدلا رخآ  یلا  هیف  ّهنا  ٍرـسُخ و  یَِفل  َناسنِإلا  َّنِإ  رهّدلا  بئاون  ِرـصَعلا و  َو   » دناوخیم هنوگنیا  هب  هک  تسا  لقن  زین 

تسا هیامرس  رمع  نوچ  تسناصقن  رد  دهدیم و  تسد  زا  يزیچ  يزور  ره  ینعی  عمجم :  274-244- نآرق -227-216- نآرق -138-107
ینعی تفگ : شفخا  حوتفلا : وبا  تسا . هیامرس  دوب  مک  ناصقن و  رد  درکن  یتعاط  یگدنز  نارودب  درواین و  تسدب  يزیچ  نآ  رد  نوچ  و 

وت هک  وک  نآ  || و  ادرف  اونب  وت  راک  منکب  یتفگ  رارسالا : فشک  دناوخ . نیـس  ءاخ و  ّمض  اب  رـسخ  جرعا : تسا . رازآ  باذع و  رد  یمدآ 
ینک نایز  سب  هک   || تسد  رمع ز  زیزع  دقن  هدوهیب  هدم  هتشون : ینیسح  تسا . نایز  نارـسخ و  هار  رد  ینعی  رخف : ادرف  ات  دنک  نامـض  ار 

: ّقح زا  دوصقم  و  رادرک . راتفگ و  هب  ّقح  نتـشاد  اپب  رب  دننک  شرافـس  ار  رگدکی  ینعی  فشک :  3 ِّقَحلِاب » اوَصاَوت   » دوس درادـن  ار  وت  رم  و 
رـصع یناشاک : تالیوأت  نید . نآرق و  - 3 دـهاوخ . وا  هچنآ  یتسرپ و  هحفص 661 ]  ] 22-1- نآرق - - اتکی - 2 تسا . ادـخ  يربنامرف  - 1

تالّوحت همه  مدرم  هک  تسا  نامه  دوشیم و  رادیدپ  نآ  رد  هدننیرفآ  يوس  زا  هچنآ  يهمه  اب  تسا  راگدـنام  هک  راگزور  يازارد  ینعی 
رهّدلا اّوبـست  ال  تسا : ثیدح  رد  هک  تسا  نیمه  درک و  نینچ  راگزور  دنیوگیم : دنهدیم و  تبـسن  نآب  ار  اهدمآشیپ  اهینوگرگد و  و 
دنگوس سپ  تسا . رادومن  راگزور  رد  ّقح  لاعفا  تافـص و  نوچ  ادخ  تسا  نامه  هک  دیهدن  مانـشد  ار  راگزور  ینعی  رهّدلا . وه  هّللا  ّناف 

هک تداعـس  یگدامآ  تیاده و  وترپ  تسا و  هدرب  نایز  تسا و  هدـنامب  ّقح  هدیـشوپ ز  راگزور  يهدرپ  تشپ  رد  یمدآ  هک  راگزور  نیاب 
دـندمآ و رد  رادـنپ  يهدرپ  زا  دـندش و  نمؤم  هک  اهنآ  رگم  تسا  هدـیزگرب  یگدـنز  ياهـسوه  هک  تسا  هداد  تسد  تسا ز  وا  يهیامرس 

ینعی دشاب  راشف  ینعمب  رصع  تسا  نکمم  و  لمع ، ملع و  رد  نیلماک  رگم  تسا  نایز  هارب  یمدآ  سپ  دنتخانش . ار  راگزور  يهدنرآدیدپ 
ّقح زا  هدیـشوپ  تسا و  نایز  رد  تسا  راتفرگ  راشف  هکنیا  درد  هلافت و  رد  ات  هک  يراتفرگ  تضایرب و  ار  یمدآ  دنوادخ  ندرـشفب  دنگوس 

. دنشاب ابیکـش  شیامزآ  راشف و  هکنیا  رد  هک  دندرک  شرافـس  نارگیدب  دندش و  فاص  دنتـشگ و  ادج  هلافت  زا  لمع  ملعب و  هک  اهنآ  رگم 
تسارآیم و دنگوسب  ار  دوخ  نخـس  هک  دـشاب  برع  مسرب  نخـس  یئاویـش  تغالب و  هنوگ  کی  دـیاش  هروس  لّوا  دـنگوس  - 1 ام : نخس 

هدش هتخیر  نایز  نارسخ و  بلاقب  یمدآ  هک  تسا  هدش  دای  دنگوس  نب  رـسیب و  راگزورب  بلطم  يراوتـسا  يارب  نآرق  رد  درکیم  تیبثت 
-2 تسا . هدوبن  هدوسآ  يراتفرگ  هکنیا  زا  يراگزور  چیه  رد  دنک و  فلت  ار  نآ  درب و  نایز  دوخ  رمع  زا  هک  تسا  وا  تشرس  رد  تسا و 

هزادنا چیهب  دشاب  هتـشاد  یـسرتسد  دـشاب و  هتـشادن  ریگولج  رگا  هک  يّدام  ياههتـساوخب  تسا  وا  یگتخابلد  يهزیگنا  نامه  ناسنا  رـسخ 
ياههتـساوخ ماجنا  ینارـسوه و  ای  ماقم  ای  لام  یپ  رد  هک  میاهدینـش  هدید و  ار  مدرم  نیدنچ  هکنانچ  دـنک  دوبان  ار  دوخ  ات  دـنکیمن  سب 

نت هک  دناسانشیم  شدوخب  ار  یمدآ  هروس  هکنیا  زاغآ  هب  - 3 دناهدش . دوبان  هدز و  بیسآ  هک  هحفص 662 ] دناهتفر [  شیپ  نادنچ  یندب 
نتفریذپ نامیا و  هک  تسا  هدش  هداد  ناشن  واب  يراتفرگ  هکنیا  زا  یئاهر  هار  مّوس  تیآ  هب  - 4 تسا . یگراچیب  نایز و  يهدامآ  وا  ناور  و 

زا یگدوسآ  هار  هناگی  يراکوکن  ناـمیا و  هکنیا  اـب  - 5 دـنکیم . اهر  یتشرـس  یتشز - هکنیا  زا  ار  یمدآ  نید  ياهروتـسد  ندرب  راـکب  و 
ار نارگید  هک  تسا  یـسک  يارب  یگدـنز  زا  دوس  نیرتشیب  هک  تسا  هدرک  یئاـمنهار  خـلا » اوَصاَوت -  » ياـههلمج هب  تسا  یگدـنز  ناـیز 
ود هکنیا  يهلیسوب  یعامتجا  فئاظو  زا  هدرک و  هدافتسا  يراکوکن  نامیا و  هطـساوب  یناسفن  فیاظو  زا  هک  دنک  یئابیکـش  ّقحب و  يربهر 

103-94- نآرق . - تسین یگدنز  زا  يدنمهرهب  يارب  يزیواتسد  هار  ود  هکنیا  زج  شرافس و 

هزمه هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   104  - 1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
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ات 9] تایآ 1  [: 104  ] ةزمهلا هروس  ]

يِذَّلا [ 1  ] ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌلیَو   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب   1274-1264- نآرق -1257-1219- نآرق -1215-1172- نآرق -
ِهّللا ُران  [ 5  ] ُۀَـمَطُحلا اَم  َكاردَأ  اـم  َو   157-1- نآرق [ - 4  ] ِۀَـمَطُحلا ِیف  َّنَذَـبُنَیل  ّالَک  [ 3  ] ُهَدَـلخَأ َُهلاـم  َّنَأ  ُبَسحَی  [ 2  ] ُهَدَّدَـع َو  ًـالام  َعَمَج 

، مدرم یئوجبیع  ٍةَزَُمل » : » تاغل ینعم   165-1- نآرق [ - 9  ] ٍةَدَّدَمُم ٍدَمَع  ِیف  [ 8  ] ٌةَدَصُؤم مِهیَلَع  اهَّنِإ  [ 7  ] ِةَِدئفَألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  [ 6  ] ُةَدَقوُملا
- نآرق . - يواکجنک یئوجبیع و  هب  دـنکیم  هراشا  مدرم  رب  وربا  مشچ و  يهراشاب  هکنآ  ٍةَزَمُه »  » دـیوگب وا  یتشز  سک  يورب  ور  هکنآ  اـی 
، تسب ار  رد  ینعی  دصوأ  زا  ٌةَدَصُؤم »  » خزود مان  دنفـسوگ ، رتش و  دایز  هورگ  دـیدش ، تخـس و  شتآ  ِۀَـمَطُحلا »  » 93-83- نآرق -23-13

عمج هاـگهیکت و  ینعم  هب  داـمع  عمج  ٍدَـمَع »  » 79-68- نآرق -13-1- نآرق . - درک متـس  تفرگ و  گنت  یـسک  رب  دراذـگ ، ار  گـید  رس 
2 دنز . کمشچ  هرخسم  هب  دنک و  مدرم  بیع  هکنآ  رب  ياو   1 همجرت : هحفص 663 ]  ] 9-1- نآرق . - نهآ هلیم  هناخ و  نوتس  ینعمب  دومع 
هب وا  هّتبلا  هک   4 تسا . نینچ  هن  دهد ، واب  دیواج  یگدنز  شاهیامرـس  درادنپ  وا   3 دشاب . نآ  ندرمش  مرگرس  دنک و  مهارف  هیامرـس  هکنآ 
رب نآ  هّتبلا  8 و  دسر . اهلد  رب  هک   7 تسا . يدـنوادخ  يهتخورفا  شتآ  نآ   6 تسا ! یـشتآ  هچ  یناد  هچ  5 و  دوش . هدنکفا  تخس  شتآ 
هیآ هن  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکمب  هروس  هکنیا  عـمجم : نیرّـسفم : نخـس  نینهآ . زارد  ياـههلیم  هب   9 هتـسب . رد  نوچ  دوب  ریگارف  ناـیخزود 

و دنکیم . نآ  لقن  نابزب  هکنآ  هزمل  دنکیم و  مدرم  یتشزب  هراشا  تسد  اب  هکنآ  هزمه  تسا : هتفگ  دـهاجم  يربط :  1 ٍةَزَُمل » ٍةَزَمُه  . » تسا
-2 قیرـش . نب  سنخا  مانب  ای  درکیم و  هرخـسم  ار  مدرم  هک  رماع  نب  لیمج  ماـنب  نیدـیب  يدرم  - 1 تسا : فالتخا  هلمج  نیاـب  دوصقم  رد 

نأش ردـنا  هروس  هکنیا  رارـسالا : فشک   20-1- نآرق . - دـشاب هکنیا  وا  يازـس  دـنک  يراـک  نینچ  هک  ره  تسین و  دوـصقم  نـّیعم  صخش 
ناـشیا زا  یکی  نوچ  دنتـسشنیم ، ناراـی  یفطـصم و  رذـگهر  رب  هک  قیرـش  سنخا  فـلخ و  هّیما  هریغم و  دـیلو  دـمآ : دورف  هّکم  نارفاـک 

نعط يورایور  یهگ  دنتفگ  یمه  نابزب  دندومن و  یمه  وربا  مشچ و  هب  دندیزگ و  یمه  بلب  يدنتفگ ، ازسان  نخس  يو  سپ  زا  یتشذگب 
ءاّرف - 1 عمجم :  2 ُهَدَّدَع » َو  ًالام  َعَمَج  . » دنتشاد یمه  سوسفا  دنتسج و  یمه  بیع  تشپ  سپ  زا  یهگ  دنتفگ ، یمه  ازـسان  دندرک و  یمه 

نآ ینعی  تسا  یگدامآ  ینعمب  هّدع »  » زا ّقتـشم  دّدع »  » يهملک تسا : هتفگ  جاّجز  - 2 درمشیم . ارنآ  درک و  مهارف  هیامرـس  ینعی  تفگ :
دادـن و ّقحتـسم  هب  درک و  مـهارف  اوراـن  زا  ینعی  تـسا : هـتفگ  یئاـّبج   30-1- نآرق - - 3 دوـب . هدرک  هداـمآ  ناراـگزور  يارب  ار  هیاـمرس 
-1 تسا : هدش  ینعم  دـنچ  هدّدـع  درک و  مهارف  ناوارف  ینعی  دـناهدناوخ  دـیدشت  اب  عمج  فشک : درک . شراگزور  ياهیتخـس  يهتخودـنا 

مهارف هیامرس  ياههتسد  - 4 درک . دایز  ار  نآ  - 3 دادن . ار  ادخ  ّقح  و  هحفص 664 ] تشاد [  هاگن  نآ  رامش  - 2 درامشیم . تبونب  تبون 
نآ ةدقوملا  هّللا  ران  مهف  لها  قوذ  رب  تراشا  لها  نابزب  رارسالا : فشک   6 ُةَدَقوُملا » ِهّللا  ُر  هرقن . الط و  نیمز و  دنفـسوگ و  رتش و  زا  درک 
نآ لاـح  ءاـقّللا . نود  ّزعم  « 25» اـههنهنی مل  ةولّـسلا و  تبلـس  شیعلا و  تصغنف  ۀـّبحملا  وفـص  اهمرـضا  راـن  تفگ : تقیرط  ریپ  هـک  تـسا 

حاّدق نونکا  دندرک . هتخوس  ار  نآ  ات  دندز  ام  نطاب  رد  ُةَدَقوُملا » ِهّللا  ُران   » شتآ لاس  داتفه  تفگ : روصنم  نیـسح  تسا  تقیرط  درمناوج 
یلد تسا  اـجک  نیملـسملا ، رـشاعم  سب . يررـش  ار  هتخوس  تفرگ و  رد  همه  داـتفا و  هتخوـس  نآ  رد  داد ، نوریب  يررـش  ّقـحلا  اـنا  تقو 
نابز تسا و  ّتبحم  شتآ  يهتخوس  هکنیا  دـنیوگ  دـتفا  يو  رد  یـشتآ  ُهّللا » َلِّزَُنی   » دانز زا  رحـس  تقو  رد  ات  ُةَدَـقوُملا » ِهّللا  ُران   » يهتخوس
نطاب رد  ُةَدَقوُملا » ِهّللا  ُران   » شتآ لاس  داتفه  تفگ : روصنم  نیسح  تسا  تقیرط  درمناوج  نآ  لاح  ءاقّللا . نود  ّزعم  : دیوگیم ّبحم  لاح 
يررش ار  هتخوس  تفرگ و  رد  همه  داتفا و  هتخوس  نآ  رد  داد ، نوریب  يررش  ّقحلا  انا  تقو  حاّدق  نونکا  دندرک . هتخوس  ار  نآ  ات  دندز  ام 
هکنیا دنیوگ  دتفا  يو  رد  یشتآ  ُهّللا » َلِّزَُنی   » دانز زا  رحس  تقو  رد  ات  ُةَدَقوُملا » ِهّللا  ُران   » يهتخوس یلد  تسا  اجک  نیملـسملا ، رـشاعم  سب .

-549-523- نآرق -318-292- نآرق -206-204- یقرواپ -27-1- نآرق : - دـیوگیم ّبحم  لاـح  ناـبز  تسا و  تـّبحم  شتآ  يهتخوـس 
یهر ناج  وت  قشع  تخوسب  كاپ  نوچ  منک  دوج  یمه  نم  هن  وت  يهدـنب  ناج   || منک  دوع  یمه  ناج  قشع ، شتآ  رب   599-579- نآرق
هکنیا يارب  ای  لد  صاصتخا  دسریم و  لدب  ات  دزوسیم  ار  نورد  ینعی  رخف :  7 ِةَِدئفَألا » یَلَع  ُِعلَّطَت   » منک دوجوم  هلیح  هب  رگد  ناج  دص  ||  
دیاقع رفک و  ياج  هکنیا  يارب  ای  و  دوشیم . كاندرد  اوران  كدـناب  هک  تسا  ءاضعا  يهمه  زا  رتساّسح  ندـب و  يهراپ  رتفیطل  هک  تسا 
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شـشیر دنک  فپ  سکنآ  ره   || دزورف  رب  دزیا  هک  ار  یغارچ  هتـشون : ینیـسح   32-1- نآرق . - تسا نتخوس  هتـسیاش  سپ  تسا  لد  دیلپ 
ِهّللا ُران   » شتآ لاس  داتفه  هک  دومرف  روصنم  نیسح  تسا  بیجع  یشتآ  دبای  هار  لدب  هک  یشتآ  هک  دومرف  رارسألا  فشک  بحاص  دزوسب 

نونکا داتفا  هتخوس  شتآ  نآ  رد  تسج و  نوریب  ّقحلا  انا  يهحدـقم  زا  يررـش  هاگان  دـش  هتخوس  ماـمت  اـت  دـندز  اـم  نطاـب  رد  ُةَدَـقوُملا »
لد لاوحاک   || میئوگب  زار  وت  نم و  اـت  اـیب  عمـش  يا  تیب : هحفص 665 ]  ] 140-114- نآرق . - دـهد ربخ  ام  شزوس  زا  هک  دـیاب  هتخوس 
عمج ظّفلت  ود  رهب  تسا و  هدـش  تئارق  اهنآ  ّمض  مّود و  لّوا و  حـتف  اـب  ٍدَـمَع » : » حوتفلا وبا   9 ٍةَدَّدَمُم » ٍدَـمَع  ِیف   » دـناد هتخوس  مه  هتخوس 

هکنانچ هدش  ریجنز  دناهتـسب و  اهدومع  نآ  ناشیا  رب  دمع » یف  مه   » ینعی - 1 تسا : فالتخا  نآ  ینعم  رد  هناوتـسا و  ینعم  هب  تسا  دومع 
نهآ و هب  تسا و  هتـسب  اهدومعب  ناشيورب  اهرد  - 3 دننک . ناشباذـع  نآ  هب  هک  اهدومع  ینعی  - 2 تسا . دـنب  رد  سک  نالف  میئوگیم 

هدیـشک اـهنآ  يور  رب  زارد  ياههناوتـسا  لـثم  ینعی  تفگ : یبلک  عمجم :  50-42- نآرق -26-1- نآرق . - تسا ءاـب »  » ینعمب یف »  » يهـملک
هدیشک خزود  رد  رب  هک  اههناوتـسا  ینعی  - 3 دنشکیم . شتآ  يهناوتـسا  رد  ناشياپ  - 2 رادهقلح . زارد  ياهدـنب  ینعی  - 1 فشک : هدش .
ریوـنت دنـشکیم . شتآ  رد  ار  اـه  هناوتـسا - نآ  دـننکیم و  اههناوتـسا  رد  ار  اـهنآ  - 4 تسین . نکمم  نآ  زا  ندـش  نورب  هـک  تـسا  هدـش 

لّوا تیآ  - 1 ام : نخس  مّنهج . يدوگ  زا  تسا  هیانک  دناهتفگ : و  - 2 تسا . هدش  الاب  هدیشک و  اههناوتسا  هب  خزود  تاقبط  ینعی  سابقملا :
خیبوت هک  مّوس  تیآ  رد  و  دنکیم . مهارف  لام  هکنآب  ار  راتفردب  نابز و  دـب  مدرم  دـنکیم  فیـصوت  هک  مّود  تیآ  یلو  تسا  ناگمه  هب  میب 

تسا و نّیعم  صخـش  دوصقم  هک  تسا  هناشن  دوخ  هیآ  ود  هکنیا  دـهدیم  واب  دـیواج  یگدـنز  لام  درادـنپیم  هک  ار  مدآ  نینچ  دـنکیم 
هحفص 666] تسا [ . هدش  لزان  دنشاب  صوصخم  رفن  دنچ  ای  کی  هک  دناهدرب  مان  هک  ناسک  نآ  يارب  هروس 

لیف هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   105 - 

ات 5] تایآ 1  [: 105  ] لیفلا هروس  ]

مِهیَلَع َلَسرَأ  َو  [ 2  ] ٍلِیلضَت ِیف  مُهَدیَک  لَعجَی  َمل  َأ  [ 1  ] ِلیِفلا ِباحـصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َفیَک  ََرت  َمل  َأ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
هب ٍلِیلـضَت » : » تاغل ینعم   35-1- نآرق [ - 5  ] ٍلوُکأَـم ٍفصَعَک  مُهَلَعَجَف   190-1- نآرق [ - 4  ] ٍلیِّجِـس نِم  ٍةَراـجِِحب  مِهیِمَرت  [ 3  ] َلـِیبابَأ ًاریَط 

ياههتـسد زا  مهارف  یناغرم  ینعی  لیبابا  ریط  تسا و  اـههقرف  ینعم  هب  درادـن و  درفم  تسا و  عمج  َلـِیبابَأ » . » ندرک دوباـن  ندرب ، یهارمگ 
. تسا تخـس  گنـس  نوچ  هک  دشاب  سرت  نیمز  يهمرن  كاخ  ینعم  هب  دیاش  و  هدش ، کشخ  لگ  دننامب  گنـس  ٍلیِّجِـس » . » مهرـس تشپ 
ناگدـیرفآ و هـب  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  هـمجرت :  196-185- نآرق -70-58- نآرق -24-13- نآرق . - هاـک هـمرن  تـعارز  گرب  فـصع » »

یهارمگ هب  درک و  دوباـن  ار  ناـشیا  یـشیدنادب  رگم  هـن   2 درک ! هچ  نارادـلیف  اب  تیادـخ  يدـیدن  رگم  دّـمحم  يا   1 ناربنامرف . راـگزرمآ 
ای هدـیوج و  هاـک  هـمرن  نوـچ  دـندرک 5 و  ناـشهناشن  هزیرگنـسب  هک  مـه 4  لابندـب  هوـبنا و  داتـسرف  ناگدـنرپ  ناشرـس  رب  3 و  دنادرگب .
ءار نوکـس  اب  عمجم :  1 ََرت » َمل  َأ   » تسا هدـش  لزاـن  هّکم  هب  تسا و  هیآ  جـنپ  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  دـندومن ! ناـشنیگرس 

نیشنمه وا  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  صخـش  باحـصا  نوچ  رخف :  2 ِلیِفلا » ِباحـصَِأب   » 98-84- نآرق . - تسا ّذاـش  هکنیا  تسا و  هدـش  تئارق 
نآ گنـس  مه  مدرم  نآ  هک  تسا  هراشا  هلمج  هکنیا  رد  دناهدوب  وا  تمدـخ  رد  هک  لوسر  باحـصا  لثم  دنتـسه  رتورف  وا  زا  یلو  دنتـسه 

ینعی يربط :  3 َلِیبابَأ »  » 22-1- نآرق . - دوریمن دـباوخیم و  وا  دـنوریم و  هبعک  یبارخ  يارب  اـهنآ  هک  دنتـسه  رتنیئاـپ  نآ  زا  ناویح و 
مه دناهتفگ و  هایس  اهنآ  گنر  دندمآ و  ایرد  فرط  زا  و  هحفص 667 ]  ] 13-1- نآرق  - دنیآیم وس  نآ  وس و  هکنیا  زا  هک  فلتخم  یناغرم 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1926 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


سدـع و زا  رتگرزب  دوخن و  زا  رتکچوک  هزادـنا  هب  ناشاههجنپ  دنتـشاد و  راقنم  رد  گنـس  هس  کی  ره  دـناهدرک و  لـقن  زین  زبس  دـیفس و 
نآ زا  شیپ  دشیم و  هلبآ  هب  راتفرگ  دیسریم  سک  رهب  اهگنس  نآ  تسا : هتفگ  همرکع  و  تسا . لگ  گنـس و  یـسراف  هب  ٍلیِّجِـس »  » ینعم
مانب نمی  مکاح  هک  دوب  هکنیا  تشذگرـس  هکنیا  زاـغآ  و  دـشن . هدـید  بیـسآ  نآ  زور  نآ  زا  دـعب  دوب و  هدـشن  هدـید  یبیـسآ  نینچ  زور 

هب روهـشم  هشبح ، هاشداپ  هب  داهن و  مان  سیلق »  » ار نآ  دننامیب و  ابیز و  رایـسب  تخاس  یئاسیلک  نمی  ءاعنـص  رد  دوب و  اسرت  نیدـب  ههربا » »
هبعک ضوع  رد  هک  منکیم  راداو  ار  برع  دناهتخاسن و  یهاشداپ  يارب  نونک  ات  هک  ماهتخاس  یئاسیلک  نینچ  وت  يارب  نم  تشون : یـشاجن 

يدیلپ تفر و  اسیلک  نآ  هب  دش و  ءاعنـص  يهناور  میقف  ینب  زا  يدرم  دندش  رادربخ  همان  هکنیا  زا  بارعا  نوچ  دـننک . ّجـح  ماجنا  اجنآ  هب 
تـسا هدرک  نینچ  وت  ياسیلک  رد  دـنهدیم  ماجنا  نآ  هب  ّجـح  مسارم  برع  هک  هناخ  نآ  مدرم  زا  يدرم  هک  دـنداد  ربخ  نمی  مکاحب  درک .

دنک و بارخ  ار  هبعک  درک  دای  دنگوس  دش و  نیگمشخ  ههربا  دش . دهاوخن  هبعک  ياجب  تسین و  نتـشاذگ  ّجح  لباق  اجنآ  هکنیا  زا  هیانک 
هدـنامرف ار  دّـمحم  وا  دـنک  ياهدافتـسا  وا  زا  هک  تفر  ههربا  دزن  دوخ  يهلیبق  زا  یهورگ  اـب  ناوکذ  ینب  زا  یعازخ  نب  دّـمحم  ماـنب  يدرم 

مدرم دیسر  هنانک  يهلیبق  نیمزرسب  وا  نوچ  دنهد . ماجنا  وا  ياسیلک  رد  ّجح  نیئآ  دنک  راداو  ار  مدرم  هک  داتسرف  ار  وا  درک و  رضم  يهلیبق 
تشگ و نیگمـشخ  تخـس  دیـسر  ههربا  هب  ربـخ  نوچ  تشک . ار  وا  يریت  اـب  هک  دنداتـسرف  ار  يدرم  دـندش  رادربـخ  وا  دوصقم  زا  هماـهت 

بارعا نوچ  درک و  هلمح  يهدامآ  لیف  اب  ار  یـشبح  نوشق  دـنک و  بارخ  ار  هبعک  دـگنجب و  هنانک  يهلیبق  مدرم  اـب  هک  درک  داـی  دـنگوس 
درک توعد  ههربا  اب  گنجب  ار  بارعا  نمی  فارـشا  زا  يدرم  دنتـسناد و  مزال  دوخ  رب  هبعک  یبارخ  ربارب  رد  ار  وا  اب  گنج  دندش . رادربخ 
مانب يدرم  دیـسر  معثخ  مدرم  نیمزرـسب  ههربا  نوچ  و  دندش ، هتـسکش  دنتـسناوتن و  یگداتـسیا  ههربا  ربارب  رد  دـنتفر و  وا  کمکب  یمدرم 
مدرم دیـسر  فیاط  هب  نوچ  و  وا ، ریـسا  دش و  هتـسکش  تفر و  وا  گنجب  یهورگ  اب  بیبح  هحفص 668 ]  ] 208-197- نآرق - - نب لیفن 

وبا دندیـسر  هّکم  فیاط و  نیب  سمغم  هب  نوچ  دـندرک و  وا  هارمه  هّکم  هب  یئامنهار  يارب  لاغر  وبا  مانب  يدرم  دـندش و  رادربنامرف  اـجنآ 
ههربا يامنهار  لاغر  وبا  ربق  دسیونیم  سمغم »  » يهملک لیذ  سوماق  رد  . ] دندرک ناراب  گنس  ار  اجنآ  برع  دش و  روگ  رد  درم و  لاغر 
گنس زونه  تسا  هتشون  ار  باتک  هکنیا  يدابآ  زوریف  هک  يرجه  مهن  نرق  ات  دوشیم  مولعم  سپ  دوشیم . ناراب  گنس  هک  تسا  اجنآ  رد 
تراغ ار  اجنآ  مدرم  لاوما  هک  داتـسرف  هّکم  هب  ینوشق  اـب  یـشبح  يدرم  سمغم  زا  ههربا  مجرتم .] تسا . هدوب  موسرم  درم  نآ  روگب  ندز 

يهیامرـس زا  مّوس  کی  دنتفر و  وا  دزن  هّکم  فارـشا  زا  رفن  ود  نوچ  و  دوب . بلّطملا  دـبع  زا  رتش  تسیود  هک  درب  ار  اهنآ  لاوما  وا  دـنک و 
درک هبعک  یناریو  هّکم و  هب  دورو  گنهآ  هک  رگید  زور  تفریذـپن و  ددرگرب  هبعک  ندرک  بارخ  زا  هک  دـندرک  هضرع  واـب  ار  دوخ  مدرم 

يوسب زج  دیودیم  دـنداد  یم - شنامرف  وس  رگیدـب  نوچ  دـشن و  دـنلب  دـندرک  هک  شرازآ  هنوگ  رهب  دز و  نیمز  رب  وناز  رکـشل  ولج  لیف 
دنتـشاد و دوخ  ياپ  ود  رد  گنـس  ود  راقنم و  رد  یگنـس  هک  داتـسرف  ایرد  بناج  زا  یناغرم  دنوادخ  نایم  هکنیا  رد  دـیباوخیم ، هک  هّکم 
رد یبیسآ  ههربا  و  دندشیم ، دوبان  هار  رد  دندرک و  رارف  یهورگ  دیسرن و  همه  رب  گنـس  دشیم و  دوبان  دیـسریم  اهگنـس  نآ  سک  رهب 

فالخ لیفلا  ماع  خیرات  رد  خـیراوت  باحـصا  هتـشون : حوتفلا  وبا  دـمآ . رد  شاهنیـس  زا  شلد  دیـسر  ءاعنـص  هب  نوچ  دـش و  رادومن  شنت 
لوسر دولوم  شیپ  ریمع  نب - هبتع  تفگ و  یبلک  لاس . لهچ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  دولوم  زا  شیپ  تفگ : لتاقم  دندرک 
دیسرپ ناورم  کلملا  دبع  تفگ : ثراحلا  وبا  دوب . لاس  نامهب  دنتفگ  رگید  یضعب  لاس  یـس  هب  دنتفگ : رگید  یـضعب  لاس . تسیب  هب  دوب 

دلوم زا  شیپ  نم  دـلوم  اـّما  دوب  رتهم  نم  زا  لوسر  تفگ : لوسر ! اـی  يرتهم  وت  هک  دوب  نارّمعم  زا  هک  ار  یثیّللا  یناـنکلا  میـشا  نب  باـیغ 
 ] هب وا  ثور  لیپ و  ياپ  راثآ  هتفرگ و  تسد  ارم  مردپ  مدوب  گرزب  نم  داز و  لیفلا  ماع  لوسر  هک  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر 

4 مِهیِمَرت » . » درکیم لاؤس  مدرم  زا  هتشگ  دعقم  هدش و  روک  هک  مدید ، ار  لیپ  دئاق  قئاس و  نم  تفگ : هشیاع  دومنیم و  نم  هحفص 669 ]
: تفگ هدـیبع  وبا  هتـشون : حوتفلا  وبا   5 ٍفصَعَک »  » 13-1- نآرق . - درک ناش  هناشن - ادـخ  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  ءاـی  اـب  مهیمری  رخف :

سرف تغلب  هفینح و  ینب  تغلب  دـشاب  هاک  دـنتفگ : و  دـنناوخ ، فیـصع  زین  ار  نآ  دربب و  ار  نآ  داـب  هکنآ  يارب  دـشاب  تشک  گرب  فصع 
ناوـیح و  دربیم ، ار  نآ  داـب  دـنامیم و  نیمز  رد  ورد  زا  سپ  هـچنآ  - 1 رخف :  11-1- نآرق . - دشاب عرز  فالخ  دـنتفگ : و  دـشاب . هلاخن 
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یهاک نوچ  - 1 رخف :  5 ٍلوُکأَم » . » تسا هدش  هدروخ  نآ  زغم  هک  هناد  تسوپ  - 3 ندرک . هشوخ  زا  شیپ  هتوب  ربرود  ياهگرب  - 2 درچیم .
دننام دـمآ 2 - رد  تروص  نیاـب  مدرم  نآ  دـنویپ  گر و  ینعی  هدـش  هدـنکارپ  مرن و  هلاـپت  نهپ و  تروصب  سپ  ناز  هدروخ و  ناوـیح  هک 

یندروخ کشخ  هایگ  دننامب  - 4 تسا . هدش  هدروخ  نآ  يهناد  هک  کشخ  یهایگ  نوچ  - 3 دشاب . هدروخ  مرک  ار  نآ  هک  یهایگ  گرب 
: تالیوأت راصبالا  یلوا  اـی  اوربتعاـف  هک  یطخ   || رهد  يهدـیرج  رب  ریدـقت  يهماـخ  تشون  تیب : هتـشون : ینیـسح   12-1- نآرق . - ناویح

ماهلا و  تسا . وا  مشخ  راثآ  ادخ و  تردق  تایآ  زا  یکی  تسا  روهشم  تسا و  هدوب  ص ]  ] ربمغیپ روهظ  کیدزن  هک  لیف  باحصا  ناتـساد 
نتفرگ يارب  رتهدامآ  تسا و  رتهداس  شوحو  رویط و  سوفن  نوچ  یمدآ  هب  ماهلا  زا  تسا  رتناسآ  دهد  ماجنا  يراک  هک  یـشحو  هدـنرپ  هب 

و دوب ، هداهن  اهنآ  رد  دنوادخ  هک  دوب  یتّیصاخ  يهطـساوب  دش  رادیدپ  مدرم  نآ  ندب  رد  گنـس  زا  هک  يرثا  دنتـسه و  فلتخم  ياهتروص 
 ] اههدیدپ هنوگ  هکنیا  هب  ندرب  یپ  هار  دوش  هتشادرب  وا  مشچ  ولج  زا  ّقح  یئاسانش  يهدرپ  دوش و  نیبکیراب  علّطم و  تردق  ملاعب  سک  ره 

اجنآ مدرم  تشک  هک  دش  هریچ  نانچ  شوم  درویبا  رهـشب  دش  هدید  ام  ماگنه  هکنیا  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  دوشیم  زاب  وا  يارب  هحفص 670 ]
دور رانک  هک  یئاهبوچ  زا  ناشکی  ره  دندیـسر  دور  رانکب  نوچ  دـش  نوحیج  دور  يوس  يهناور  نابایب  هار  زا  سپ  نآ  زو  درک  دوباـن  ار 

لیوأت دنادرگرب و  رگید  تروصب  ناوتیمن  ار  تشذگرس  هکنیا  دنتشذگ و  دور  زا  هلیسو  نآ  هب  دندش و  راوس  نآ  رب  دندنک و  دوب  هتـسر 
ترهـش هک  دـهدیم  ناشن  ار  یتشذگرـس  هروس  هکنیا  نآرقلا  لالظ  یف  تسین . لـیوأت  لـباق  نآ  لاـثما  زیخاتـسر و  لاوحا  هکناـنچ  درک ،

يارب ار  هناـخ  هکنیا  دـنوادخ  هک  دـنامهفیم  بوخ  هچ  دوـب و  هتفرگ  ارف  رـسارس  ار  مالـسا  زا  شیپ  برعلا  ةریزج  نیمزرـس  شراد  هنماد -
تیاده و هاگیاپ  مه  یگریت و  لهج و  زا  عافد  يارب  دشاب  نآ  شیادـیپ  زکرم  ات  تسا  هدرکیم  يرادـهگن  یـسراو و  مالـسا  رون  ندیـسر 

هبصح هلبآ و  يرامیب  اهزابرس  رد  مّود  زور  تسا : هتفگ  ّمع  يهروس  ءزج  ریسفت  رد  هدبع  دّمحم  خیش  ماما  داتسا  دوش . رشب  تداعس  ّقح و 
هدـنکارپ اهنآ  نت  تشوگ  هچ  تسا  مک  شدـننام  هک  درک  يراـک  اـهنآ  نت  رد  و  دوبن ، اـجنآ  رد  يراـمیب  نآ  زور  نآ  اـت  هک  دـش  رادومن 

ای هبـصح  يرامیب  نآ  هک  دنامهفیم  امب  هروس  هکنیا  سپ  تفریذپ  دیاب  دـناهدرک و  لقن  همه  ار  تشذگرـس  هکنیا  تخیریم و  دـشیم و 
تسا نکمم  سپ  دتسرفیم . داب  نایم  رد  ادخ  هک  یئاههدنرپ  يهلیسوب  تسا  هداتفا  اهنآ  رـس  رب  هک  تسا  هدش  ادیپ  یئاههزیرگنـس  زا  هلبآ 

هک هدیبسچ  ناویح  ياپب  هک  تسا  هدوب  مومسم  كاخ  اهلیجس  نآ  ای  دناهدوب ، برکیم  لماح  سگم  هشپ و  سنج  زا  اههدنرپ  نآ  میئوگب 
نوشق رامـشیب  ياههتـسد  هک  تسا  تادوجوم  هنوگنیمه  دـنمانیم  برکیم  زورما  هچنآ  درکیم و  مومـسم  ار  نآ  دیـسریم  یـسک  نتب  نوـچ 

رهب ّصاخ  يهزادنا  گنرب و  ای  دشاب و  غرمیـس  هوک و  هّلق  کی  اب  ناشکرـس  يدوبان  هک  تسین  توافت  ّقح  تردـق  رد  تسا و  يدـنوادخ 
هکنیا دیایب . نآ  یلصا  نابهگن  دنامب و  هناخ  نآ  ات  دندنام  هّکم  تسرپتب  مدرم  دندش و  دوبان  ناراکمتسنآ  دش و  هداتسرف  ياهدنرپ  تروص 

. دوش لیوأت  رگم  تفریذپ  دوشیمن  دوش  هتفگ  هچ  هحفص 671 ] ره [  هکنیا  ریغ  داد و  صیخشت  هروس  هکنیا  ریـسفت  رد  ناوتب  هچنآ  تسا 
برکیم هچ  دـشاب  هتـشاد  یتواـفت  يدـنوادخ  تردـق  ربارب  رد  دـناهدرک  لـقن  نارگید  هچنآ  اـب  ماـما  داتـسا  هتفگ  هکنیا  میتسین  دـقتعم  اـم 

درادن و ادخ  تردق  رب  رتشیب  تلالد  مادک  چیه  دـنک ، خاروس  دـسر و  ناشرـس  رب  هدـنرپ  ياپ  راقنم و  زا  لگ  گنـس و  ای  دـنک  ناشرامیب 
رگم تسا  تداع  قراخ  زین  لفط  نداز  دیـشروخ و  بورغ  عولط و  هن  رگ  تسا و  هدش  ادیپ  ام  هاتوک  رظن  زا  تداع  قفاوم  تداع و  قراخ 

رد هک  ام  لقع  میرادـنپیم و  تداـع  فـالخ  رب  هک  غرم  لـگ  گنـس و  زا  تسا  رتمک  مینادـیم  تداـع  قفاوم  اـم  هک  شور  هکنیا  ّتیمها 
دوخ دودح  رب  نآ  هک  درادن  تواضق  مکح و  یئاناوت  تسا  قلطم  دوجو  يهدـیدپ  هک  نآرق  ربارب  رد  تسا  دودـحم  يرـشب  دوجو  دودـح 

نآرق تفگ : دیاب  تسین  یندرک  رواب  هدنرپ  راک  هنوگنیا  دنیوگ : رگا  يواطنط : دهدیم . ربخ  دودحمان  قلطم  دوجو  زا  هکنیا  و  دجنسیم ،
تسا و دنپ  همه  هک  یسیع  ندرک  هدنز  هدرم  حلاص و  يهقان  یسوم و  ياصع  نوچ  هدش  ام  نید  هک  هتفگ  تداع  قراخ  ياهناتـساد  یـسب 

نآ راوتـسا  ياهتشذگرـس  زا  هبعک  یناریو  گنهآ  لیف و  ناتـساد  - 1 اـم : نخـس  درب . هرهب  نآ  زا  یتسیاـب  درک و  دـیابن  لـیوأت  تربع و 
ار نآ  زا  ياهشوگ  نآرق  و  داهن ، مان  لیفلا  ماع  درک و  دوخ  خـیرات  زاغآ  ار  لاس  نآ  برع  تسین و  نآ  رد  نخـس  ياج  هک  تسا  نیمزرس 

دوخ ربخ  نینچ  هن  رگ  دوبن و  اـهنآ  سنا  فـالخرب  هزاـت و  ربخ  دـناوخ  بارعا  ولج  رد  ار  هروس  هکنیا  هک  ص ]  ] ربـمغیپ درک و  يروآداـی 
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هکنیا اب  صوصخب  دیـسریم  زورما  هب  نآ  زا  ياهناشن  هک  دـنتفگیم  نخـس  دوخ  رثن  رعـش و  رد  دـندرکیم و  زیواتـسد  نادـنچ  ار  هتخاـس 
هچ ناشرس  رب  يدیدن  رگم  هک  دوشیم  نآ  يروآدای  نونکا  تسا و  هدوب  ربمغیپ  مشچ  ولج  رد  يدمآ  شیپ  ایوگ  هک  نخس  ّصاخ  تخیر 
مه هک  رخآ  تیآ  شیامن  نآ  اب  دننک . دوخ  راک  يهراچ  دنتفا و  كاندرد  ماجنا  رس  نآ  دایب  دنونشب  نانخـس  هکنیا  هک  ناشیدنادب  ات  دمآ !

اب هک  دـندش  راتفرگ  ّقح  یئامن  تردـق  الب و  هحفـص 672 ] هنوگچب [  یمدرم  هراـچیب  هچ  هک  دـنازوسب  ناـنآ  رب  ار  لد  مه  دروآ و  سرت 
نآ يدوبان  یگنوگچ  رّوصت  يارب  - 2 دندمآ . رد  نهپ  همرن  تروصب  هک  دندیـشک  رجـض  هچ  لیپ  ياپمه  هب  یئوجگنج  یگدامآ و  نانچ 

میئوگب هک  تسا  هفیظو  مکح و  نایب  يارب  هن  هروس  هکنیا  هکنیا  لّوا  میئوگب : نینچ  دوخ  صیخـشت  دید و  يهزادـنا  هب  تسا  نکمم  مدرم 
ات تسا  دـمآ  شیپ  هکنیا  یگنوگچ  خـیرات و  نداد  ناـشن  يارب  هن  و  دوش ، لـمع  دـیاب  تسا  ظـفل  داـفم  هچنآ  تسا و  تّجح  ظـفل  رهاـظ 

یبدا تسا  يزاجعا  میتفگ  هکنانچ  هروس  هکنیا  هکلب  تسا  هروس  هکنیا  رد  هک  تسا  نیمه  مک  نوزفیب و  تسا  هدـش  ماجنا  هچنآ  میئوگب 
زج ناتساد  هکنیا  یگنوگچ  مّود : اهنآب . روآرورس  زیگناتفگش و  تشذگرس  يروآدای  هار  زا  هّکم  مدرم  ساسحا  کیرحت  يارب  یسامح 
زور نآ  برع  تسا و  هروـس  هکنیا  لوزن  زا  سپ  دـناهتفگ  دناهتـشون و  هچنآ  تسین و  موـلعم  يور  چـیه  هب  تسا  هروـس  هـکنیا  رد  هـچنآ 

نآ یسک  ره  و  دندنارورپیم ، دوخ  لایخ  رد  نوگانوگ  ياهتروصب  دیاش  هدیدن و  هدوب و  بشب  ای  تسا و  هدید  هنوگچ  هب  تسین  مولعم 
هدرک لقن  رخف  ماما  میتشون و  ام  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ریط  یگنوگچ  لیّجـس و  ینعم  رد  فالتخا  هکناـنچ  تسا  هتـشادنپیم  یتروصب  ار 

هب هک  تسا  مدرم  نآ  دـید  هشیدـنا و  یگتـسیاش  یکیدزن و  يارب  تسا  هدـش  يروآداـی  هنوـگنیا  هب  هک  هیآ  رد  تسا  نـکمم  سپ  تـسا ،
لیبابا ریط و  تاملک  دیاش  و  میدرک . دوبان  لگ  گنـس و  هدنرپ و  ياهتـسدب  ار  ناشلیف  مدرم و  نآ  دیاهدینـش  ای  هدـید و  دوخ  هک  هنوگنآ 

ياهربا تسا : هدوب  هنوگ  هکنیا  هب  دـیاش  نآ  ماجنا  دوب و  هدـنکارپ  يهدـنرپ  ياههتـسد  دـننامب  دروآ  ـالب  هچنآ  هک  دـشاب  یهیبشت  يریبعت 
هک هتخیر  دولآ  لگ  خی  گنس و  نادنچ  اهنآ  رـس  رب  هدش و  دنلب  ارحـص  ایرد و  يوس  ره  زا  هدنکارپ  ناغرم  هتـسد  دننامب  هراپ  هراپ  يهریت 

. دنتشگ رادومن  نهپ  هلاپت و  ای  هاک  يهمرن  وچ  زاجح  نازوس  باتفآ  هب  دندش و  زیر  زیر 

شیرق هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   106 - 

ات 4] تایآ 1  [: 106  ] شیرق هروس  ]

يِذَّلا [ 3  ] ِتیَبـلا اَذـه  َّبَر  اوُدـُبعَیلَف  [ 2  ] ِفیَّصلا َو  ِءاـتِّشلا  َۀَـلحِر  مِِهفـالیِإ  [ 1  ] ٍشیَُرق ِفـالیِِإل   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهـّللا  ِمـِسب 
مانب همجرت : نتفرگ . يوخ  یهاگیاج  هب  فالیا » : » تاغل ینعم  هحفص 673 ]  ] 170-1- نآرق [ - 4  ] ٍفوَخ نِم  مُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  نِم  مُهَمَعطَأ 
رفـس رد  چوک  هب  ناشیا  يریگمه  تسناؤم و  ناـمه   2 شیرق . يراــکمه  سنا و  يارب   1 نانمؤم . راگزرمآ  ناگمه و  هب  ناـبرهم  يادـخ 
نمأب  ] درک و ناشاهر  یگنسرگ  زا   4 یناگرزاب ] دوس  اهرفس و  نیاب   ] هک دنتسرپ  ار  هناخ  هکنیا  راگدرورپ  یتسیاب   3 یناتسبات . یناتسمز و 

رخآ ار  ٍعوُج » نِم   » زاجح ياهيراق  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  هب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  تشاد . ناشهدوسآ  سرت  زا  اـههار ]
هکنیا نایم  بعک  نب  ّیبا  تسا : هدش  تیاور  -82-95 و  نآرق . - دناهتسناد هیآ  راهچ  نارگید  تسا و  هیآ  جنپ  اهنآ  باسحب  و  دناهتـسناد .

. - تسا هروس  کی  ود  هکنیا  هک  تسا  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداـص  اـی  رقاـب  ماـما  زا  و  تسا . هتـشونیمن  هّللا  مسب  َفیَک » ََرت  َمل  َأ  و   » هروس
اب ینعی  ولج  يهروس  رد  مُهَلَعَجَف »  » هب تسا  ّقلعتم  یلإ و  ینعمب  - 1 تسا : فالتخا  مال  هکنیا  ینعم  رد  يربط :  1 ِفالیِِإل »  » 81-61- نآرق

یناتسبات یناتسمز و  يراکمه  سنا و  اب  ترفاسم  یناسآب  هک  دوش  هدوزفا  شیرق  رب  ام  ناسحا  نیاب  یناسحا  ات  میدرک  نینچ  لیف  باحـصا 
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یناتسمز و چوک  تفلاؤم  سنا و  رد  شیرق  رب  ادخ  تمعن  هکنیا  زا  رادب  تفگـش  دّمحم  يا  ینعی  تسا  بّجعت  يارب  - 2 دوش . ماجنا  اهنآ 
هکنیا هک  تسا  هکنیا  رب  نیملسم  عامجا  هکنیا  اب  دشاب  یکی  هروس  ودره  یتسیاب  لّوا  ینعمب  نوچ  تسا  ینعم  نیمه  رتهب  و  اهنآ . یناتسبات 

هدـنکارپ ادـج و  مه  زا  هک  شیرق  يریگمه  سنا و  ینعی  هتفگ : دـیز  نبإ  - 1 تسا : فالتخا  زین  فـالیا  ینعم  رد  تسا و  ادـج  ياهروس 
 - هتفرگ يوخ  نمی  يرـصب و  هب  شیرق  ینعی  تسا  هتفگ  همرکع  و  دـناهدوب . راک  نیاـب  سونأـم  ینعی  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبإ  - 2 دنتسین .

: دناهتفگ هیوبیس  لیلخ و  - 1 عمجم : يرصب . هب  ناتسبات  دنور و  نمی  هب  ناتسمز  هک  دندوب  هحفص 674 ]  ] 115-101- نآرق -13-1- نآرق
ات میدرک  دوبان  ار  لـیف  باحـصا  - 2 يریگمه . تفلا و  تمعن  رکـش  يارب  دـننک  تدابع  ینعی  دـشابیم : اوُدـُبعَیلَف »  » هب طوبرم  ِفـالیِِإل » »

رارف سرت  زا  دنـشاب و  سونأم  مه  اب  شیرق  ات  میدرک  نینچ  - 3 مه . اب  اهنآ  سنا  تفلا و  ششخب  رب  هوالع  شیرق  رب  دشاب  ام  زا  یـششخب 
2 مِِهفالیِإ »  » 76-62- نآرق -50-38- نآرق . - دیایب ایندب  اجنآ  رد  ربمغیپ  ات  دننامب  دنـشاب و  سونأم  هّکم  هب  ای  و  دنوشن ، هدـنکارپ  دـننکن و 
یگدـنز و ياهراک  يهمه  رد  شیرق  مدرم  يراکمه  يراگزاس و  ره  يارب  دوب  قلطم  نآ  نوچ  لّوا  فـالیا  زا  تسلدـب  هملک  هکنیا  رخف :

هدش تئارق  هس  ِفالیِِإل »  » يهملک تسا و  هدوب  اهترفاسم  نیاب  اهنآ  یگدنز  هک  تسا  هدش  دای  اهنآ  يراکمه  يهدنزرا  تمسق  هملک  نیاب 
اهنآ ینعی  يربط :  4 ٍفوَخ » نِم  مُهَنَمآ   » 282-270- نآرق -14-1- نآرق «. - شیرق فالیل  - 3 شیرق . فالال  - 2 شیرق . فلال  - » 1 تسا :
هّکم مدرم  نوـچ  دـناهدوسآ  مرح  مدرم  دـنراتفرگ  مدرم  رگید  هـک  تراـغ  گـنج و  دــننام  دنــسرتیم  نارگید  هـچنآ  زا  درک  هدوـسآ  ار 

هنوگنیا هب  هک  دندوبن  هدوسآ  نینچ  ناسک  رگید  و  دنتشذگیم . هدوسآ  بارعا  ياهنیمزرـس  زا  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هک  دندوب  ناگرزاب 
اهر ار  شلام  دوخ و  متـسه  مرح  مدرم  زا  تفگیم  نوچ  تشذگیم و  ياهلیبق  زا  یـسک  هک  دـشیم  اسب  دنـشاب و  هتـشاد  یناگرزاب  رفس 

هروس قایـس  رهاظ  لالظ : یف  تسا . هدش  لزان  نیّتلا  يهروس و  زا  سپ  هروس  هکنیا  يواطنط :  24-1- نآرق . - هّکم مارتحا  يارب  دندرکیم 
برع ام : نخـس  تسا . هدـش  لزاـن  هروس  ود  هکنیا  ناـیم  هروس  هن  هک  تسا  یتاـیاور  هچرگا  دـشاب  لـیف  يهروس  ءزج  هک  دـهدیم  ناـشن 

هک تسا  شیرق  اـب  نخـس  يور  هروس  نیاـب  درکیم  ضوع  دوخ  هاـگهمیخ  فلع  بآ و  يارب  هک  نیـشن  رداـچ  رگتراـغ و  دوب و  هنـسرگ 
دوشیم هداد  ناشدایب  هبعک  یگدنهانپ  تمعن  هک  تسا  هکنیا  دش  زاغآ  اهنآ  زا  نآ  اب  يربارب  ینمشد و  دش و  رادومن  اهنآ  نایم  رد  مالـسا 

برع يالب  یگنسرگ و  زا  هک  تسا  هدش  ناتبیصن  یناگرزاب  رفس  امش  نارگید  نتفر  هحفص 675 ] فلع [  بآ و  یپ  چوک و  ياجب  هک 
ياهتّیمورحم نآ  ياجب  دیور و  رفـسب  دیناوتیم  هک  دیاهدوسآ  دنکیمن و  تراغ  ار  امـش  یـسک  هناخ  هکنیا  شزرا  ساپب  زین  دیاهدوسآ و 

هک دیتسه  دنمهرهب  نآ  زا  هک  تسا  هناخ  راگدرورپ  شتسرپ  امـش  يهفیظو  سپ  دیراد  شیاسآ  یـشوخ و  هناخ  هکنیا  وترپ  زا  امـش  برع 
شیرق یـضعب  ار  هروس  هکنیا  دیوش ، تسرپادـخ  دـینکن و  ربمغیپ  تفلاخم  دـیرادب و  تمعن  ساپ  دـنکیم  مکح  امـشب  امـش  یبرع  يوخ 

. فالیا یضعب  دناهدیمان و 

نوعام هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   107 - 

ات 7] تایآ 1  [: 107  ] نوعاملا هروس  ]

ِنیِکـسِملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  [ 2  ] َمِیتَیلا ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکلذَـف  [ 1  ] ِنیِّدلِاب ُبِّذَُـکی  يِذَّلا  َتیَأَر  َأ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
104-1- نآرق [ - 7  ] َنوُعاملا َنوُعَنمَی  َو  [ 6  ] َنُؤاُری مُه  َنیِذَّلا  [ 5  ] َنوُهاس مِِهتالَص  نَع  مُه  َنیِذَّلا   162-1- نآرق [ - 4  ] َنیِّلَصُمِلل ٌلیَوَف  [ 3]

زیچ يوسب  لد  تلفغ ، یشومارف ، ینعمب  وهس  زا  َنوُهاس » . » ندنار دوخ  شیپ  زا  متس  یتخـسب و  ینعم  هب  ّعد  ردصم  زا  ُّعُدَی » : » تاغل ینعم 
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هچنآ يربنامرف ، تعاطا و  بآ ، ناراب ، اهنیا ، دـننام  هشیت و  گید و  لـثم  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هناـخ  رد  هچنآ  َنوُعاـملا » . » نتفر رگید 
راگزرمآ ناگمه  هب  هدنـشخب  يادـخ  ماـنب  همجرت :  170-158- نآرق -98-88- نآرق -23-13- نآرق . - تاکز دـشاب  فورعم  مدرم  ناـیم 

3 و دنکیم . مورحم  دناریم و  دوخ  متسب ز  ار  میتی  هک  تسا  ومه   2 درامشیم . تسردان  ار  نید  هک  درم  نآ  يدید  دّمحم  يا   1 نانمؤم .
یئامندوخ هب  راـک  6 و  دـنربخیب . دوخ  زامن  زا  هک  نارازگزاـمن 5  هنوگنیا  رب  ياو  سپ   4 دـنکیمن . ناـگراچیب  كاروخ  هب  راداو  ار  سک 

هب و  دناهدیمان ، نوعام » و  تیارا ،  » ار هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخس  دنرادب . نامدرم  هب  کموک  لام و  كدنا  نتشیوخ ز  7 و  دننک .
ار نآ  هک  تسا  هیآ  شش  نارگید  باسح  هب  و  دناهتـسناد ، هیآ  رخآ  ار  َنُؤاُری »  » هک تسا  هیآ  تفه  قارع  ياهیراق  باسح  هحفص 676 ] ] 

یـضعب یّکم و  یـضعب  دناهتفگ : تسا و  هدش  لزان  هّکم  رد  دـناهتفگ  مومع  تسا و  ّیندـم  تسا  هتفگ  كاّحـض  و  دناهتـسنادن . هیآ  رخآ 
رکذ یئوگیم  هچنآ  تفگ : دـینج  هللا »  » تفگ دـینج  تمدـخ  رد  يزور  یلبـش  رارـسالا : فشک  ِهّللا » ِمِسب   » 55-44- نآرق . - تسا ّیندم 
نامه سیلبا  تسا  يراک  ناسآ  هکنیا  تسا  نابز  دّرجم  هک  هنرو  تسا  نآ  عبات  دوخ  نابز  تسا  ناج  رکذ  رگا  ناـج ! رکذ  اـی  تسا  ناـبز 

مه انشآ  مه  نمـشد  مه  دیآ  ورف  تسود  مه  ماع  هاگراب  هب  تسا  ماع  هاگراب  هکنیا  يراد ! لضف  هچ  يو  رب  وت  یئوگیم  وت  هک  دیوگیم 
ره  17-1- نآرق : - دـسر یـسخ  ره  یـسک و  ره  ماع  هاگراب  هب  هنرو  دـبای  ياـج  هدرپ  نورد  رد  كولم  طاـسب  رب  هک  دـیابیم  درم  هناـگیب 

: دناهتفگ یهورگ  فشک :  1 يِذَّلا » َتیَأَر  َأ   » نز ماگ  دیاب  درم  زوس و  هدرپ  دـیاب  درد   || دـسر  یک  هر  نیدـب  يراتفگ  گنر و  زا  یـسخ 
جیرج نبإ   23-1- نآرق . - دناهتفگ هریغم  نب  دیلو  يارب  یهورگ  تسا و  هدـش  لزان  لئاو  نب  صاع  يارب  هّکم  رد  هروس  هکنیا  لّوا  يهمین 
يارب هیآ  درک ، رازآ  ار  وا  دوخ  یتسدبوچ  اب  وا  تساوخ  يزیچ  وا  زا  دـمآ و  یمیتی  يزور  تشکیم  رتش  ود  هتفه  همه  نایفـس  وبا  تفگ :

فیفخت لاد و  حتف  اب  عدـی » : » عمجم  2 ُّعُدَی » . » دش لزان  قفانم  لولـس  ّیبا  نب  هّللا  دبع  يارب  هنیدـم  رد  هروس  هکنیا  مّود  يهمین  و  دـمآ . وا 
لهج وبا  تفگ : يدروام  يروباـشین :  11-1- نآرق . - تسا یکی  ینعم  هجیتن  رد  دـنادرگیم و  يور  دـنکیم  اـهر  ینعی  دـناهدناوخ  نیع 

. دادـن شنخـس  هب  شوگ  دـنار و  ار  وا  تساوخ  يزیچ  وا  زا  دوخ  لام  زا  دوب و  هنهرب  دـمآ و  لهج  وبا  دزن  يزور  وا  دوب  یمیتی  تسرپرس 
دزن وا  اب  درکیمن  دیماان  ار  یـسک  هک  ربمغیپ  تفر و  ربمغیپ  تمدخ  وا  دوش . وت  یجنایم  دّـمحم  ات  ورب  دـنتفگ : هرخـسم  هب  شیرق  ناگرزب 

يوسب تلد  هک  دندرک  شنز  هحفـص 677 ] رـس [ - ار  لهج  وبا  شیرق  داد . لام  درک و  شزاون  ار  میتی  درک و  مارتحا  وا  تفر و  لـهج  وبا 
نم رب  ار  اهنآ  منکن  تقفاوم  رگا  هک  مدیـسرت  مدید و  هحلـسا  وا  پچ  تسار و  يوس  ود  زا  نکیل  دوبن  نینچ  هک  ادخب  تفگ  تفر  دّمحم 

ار میتی  هک  تسا  نامه  درامـشیم  غورد  ار  نید  هکنآ  ینعی  تسا  ولج  تیآ  حیـضوت  ياجب  خـلا » يِذَّلا - َِکلذَـف   » يهلمج هکنیا  و  دـنزب .
رـس و یکین  هب  تسین و  نادرگ  ور  يدب  زا  دوب  ود  هکنیا  رکنم  هکنآ  تسا و  رازآ  سرت  ای  دزم و  دیما  هب  يراکوکن  نوچ  دـنکیم  دـیماان 

راداو ار  دوخ  ینعی  - 1 رخف :  3 خلا » ُّضُحَی - َو ال   » 36-18- نآرق . - تسا زیخاتسر  نتـسناد  غورد  يدب  رفک و  ره  يهشیر  هک  درادن . راک 
هب راداو  مـه  ار  نارگید  دوـشیمن و  يراـکوکن  ياـمنهار  درادــن  رواـب  تازاــجم  دزم و  نوـچ  - 2 دـنک . ریـس  ار  ياهراـچیب  هک  دـنکیمن 
زا هچرگ  يراکوکن  زا  يراددوخ  ناوتان و  میتی  رازآ  تسا  هدش  زیچ  ود  هکنیا  نتـسناد  غورد  ار  زیخاتـسر  يهناشن  و  دنکیمن ، يراکوکن 
هک تسا  هکنیا  يارب  دنتسین  راکهانگ  دننکیمن و  ناگراچیب  نداد  اذغ  هب  راداو  ار  نارگید  مدرم  زا  يرایـسب  هچرگا  و  دشاب . يرگید  لام 

مدرم نآ  ینیدـیب  يهناشن  يوخ  هکنیا  هیآ  رد  یلو  تسا  ولج  رد  رگید  عناوم  ای  تسین و  مهارف  نآ  یـضتقم  ای  دـنرادن  نآ  ماجنا  دـیما  اـی 
نئاخ صخـش  یفّرعم  هک  تسا  هکنیا  زا  دـهدیمن  كاروخ  ار  ناراداـن  دوخ  هک  تسا  هدـشن  شنزرـس  هکنیا  تهج  تسا و  هدـش  یفّرعم 

دوخ لاـم  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـهدیمن  شبحاـص  هب  ار  رگید  لاـم  هک  سک  نینچ  سپ  شدوخ  لاـم  زا  تسا  میتی  ریگولج  هک  تسا 
لیو يربط :  4 ٌلیَوَف »  » 16-1- نآرق . - درادن يراکوکن  يهشیدنا  مه  نارگید  لامب  هک  تسا  نیاب  مدآ  نینچ  شهوکن  سپ  دهد  يرگیدب 
هلمج هکنیا  زا  دوـصقم  رد  يربـط :  5 َنوُهاس » مِِهتالَـص  نَع   » 11-1- نآرق . - تـسا ناور  نآ  رد  ناـیخزود  نـت  كرچ  هـک  ياهّرد  ینعی 

ایر هب  دنتـسه و  قفانم  هک  اهنآ  ینعی  - 2 دـنناوخیم . تقو  زا  جراخ  رد  دـننارذگیم و  نآ  تقو  زا  ینعی  - 1 27-1- نآرق : - تسفالتخا
ای دنناوخب  هک  دنرادن  كاب  دنتـسه و  لبنت  زامن  هب  - 3 دنرادن . راک  رس و  هحفص 678 ] زامن [  هب  هن  رگ  دنناوخیم و  زامن  ناناملـسم  ولج 
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دنربخیب و زامن  زا  یکین  هب  ندرک  راداو  زا  يراددوخ  میتی و  ندرک  مورحم  اب  هک  تسا  هکنیا  ولج  هب  هیآ  هکنیا  یگتـسباو  يروباشین : هن .
ياج هب  دنتـسه و  وهـس  رد  زین  زامن  زا  هک  ناشیا  رب  ياو  سپ  دنراکدب  نوچ  تسا : نینچ  ینعم  دنهدیمن و  دوخ  لام  تاکز  دنراکایر و 

دناوخن هک  زامن  رد  تسا  یکابیب  وهس  زا  دوصقم  و  خلا .» نیلصملا -  » تسا هدش  هتفگ  اهنآ  تفص  مهل » لیو   » دوش هتفگ  هک  مه »  » ریمض
: تفگ کلام  سنا  و  تسین . نآ  رد  نخـس  ياج  تسین  يرایتخا  نوچ  یـشومارف  ینعم  هب  وهـس  یلو  دـهدن . یـشزرا  دـش  هنوگ  رهب  اـی  و 

لوئسم يرایتخا  ریغ  راک  رب  دشاب و  دوصقم  زامن  رد  یشومارف  ات  مهتالـص » یف   » هن تسا  هدش  هتفگ  مِِهتالَـص » نَع   » هیآ رد  هک  هّلل  دمحلا 
7 َنوُعاملا » َنوُعَنمَی   » زارد يرازگ  مدرم  مشچ  رد  هک   || زامن  نآ  تسا  خزود  رد  دیلک  تیب : هتـشون : ینیـسح   606-589- نآرق . - میشاب

دهاجم - 3 هناخ . ثاثا  رگد  گید و  ربت و  دننام  دنریگیم  رگدکی  زا  ناگیاسمه  مالّسلا  هیلع  ّیلع  - 1 تسا . هدش  ینعم  دنچ  حوتفلا : وبا 
ریبج و دیعس  - 5 دوش . هدرمش  اطع  شـشخب و  هچ  ره  دناهتفگ  یبلک  بعک و  نب  دّمحم  - 4 دننک . يراددوخ  نداد  هیراع  زا  ینعی  تفگ :

هتـشاد يدوس  هک  دنتفگیم  ار  نآ  نوعام  ّتیلهاج  رد  تفگ : هدیبع  وبا  - 6 تسا . هیامرـس  لام و  شیرق  تغل  هب  نوعام  دنتفگ : یهورگ 
. - تسا يربنامرف  نداد و  رد  نت  نوعاـم  دـنتفگ : یـضعب  - 7 تسا . هقدص  تاکز و  مالـسا  رد  دـنراد و  هناخ  رد  هک  اهالاک  دـننام  دـشاب 

دنمان نوعام  يار  كدـنا  ياهزیچ  كدـنا و  ینعم  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  نعم »  » زا تسا و  لوعاـف  نزو  رب  تفگ : برطق  - 8 25-1- نآرق
یسک هب  هک  تسا  یـضرق  نوعام  دومرف : هک  درک  لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  ریـصب  وبا  عمجم : درادن . اهب  هچنآ  کمن و  شتآ و  بآ و  نوچ 

اههیاسمه مدیسرپ  نم  تفگ : وا  تسا . نیمه  زا  زین  تاکز  یهد و  هیراع  هب  هک  هناخ  يامرف  راک  ینک و  راتفر  وا  اب  هک  دنسپ  راک  ای  یهد 
نینچ رگا  دومرف : میراکهانگ ! مینک  يراددوخ  نداد  هیراع  زا  رگا  ایآ  دننکیم  دوبان  دننکـشیم و  و  هحفص 679 ] دنربیم [  يار  يزیچ 

: تیب ینیـسح : ریـسفت  تسا . مدرم  دنـسپ  موسرم و  فورعم و  زیچ  ره  نوعاـم  تسا : لـقن  یبلک  زا  و  تسین . هاـنگ  نآ  زا  يراددوخ  تسا 
نخس ماج  هب  يار  یسگم  دراذگب  سخ   || ماکب  يار  نارگد  دهاوخن  هلفس  نارگید  مرک  زا  دنک  عنم   || نارک  رب  دوب  هلفـس  مرک  نوچ ز 

. تسا نارگید  نخس  همجرت و  نامه  ام 

رثوک هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   108 - 

ات 3] تایآ 1  [: 108  ] رثوکلا هروس  ]

ینعم  100-1- نآرق [ - 3  ] ُرَتبَألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  [ 2  ] رَحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  [ 1  ] ََرثوَکلا َكانیَطعَأ  ّانِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
مان دـشاب . دایز  وا  یگدنـشخب  هک  یگرزب  اقآ و  هتـشابنا ، مه  رب  دایز  درگ  هدـیچیپ  مه  رب  ياهزیچ  هوبنا ، رایـسب و  زیچ  ره  ََرثوَکلا » : » تاغل

اب ندمآ  دب  یـسک  زا  ینعمب  مّود  نوکـس  لّوا و  ّمض  رـسک و  حـتفب و  أنـش  ردـصم  زا  َکَِئناش » . » تسا تشهب  رد  دـنیوگ  هک  تسا  يدور 
درادن و لابند  هک  یـسک  تسا ، هدـش  هدـنک  شاهتـسد  هچنآ  هتـسدیب و  ولد  هدـیربمد ، هدـش ، ادـج  زیچ  ره  ُرَتبَألا » . » یئوخدـب ینمـشد و 

يرـسپ ربمغیپ  عمجم : لوزن : نأش   321-310- نآرق -207-196- نآرق -24-13- نآرق . - هدید نایز  رادان و  لصأتـسم ، و  تسا ، دـنزرفیب 
نوچ تفگ و  نخس  دش و  ورب  ور  ترـضح  نآ  اب  مارحلا  دجـسم  رد  لئاو  نب  صاع  يزور  تفر  ایند  زا  تشاد و  هجیدخ  زا  هّللا  دبع  مانب 
يادخ مانب  همجرت : دش . لزان  وا  يارب  هیآ  رتبا ، نیمه  اب  تفگ : وا  یتفگیم ! نخـس  هک  اب  دندیـسرپ : دـمآ  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  دزن 

رتش رازگ و  زامن  دوخ  راگدرورپ  يارب  نآ ] ساـپب   ] سپ  2 میداد ] تمعن  یسب  و   ] میدیشخب رایـسب  وتب  ام  دّمحم  يا   1 نابرهم . يهدنشخب 
: عمجم نیرّسفم : نخس  هحفـص 680 ] مورحم [ . تسا و  رتهراـچیب  دوخ  درامـش  تشز  دـنک و  شهوکن  ار  وـت  هکنآ  هّتبلا  3 و  نک . نابرق 
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1 ََرثوَکلا » َكاـنیَطعَأ  . » تسا هیآ  هس  تسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـم  هب  دـناهتفگ  كاّحـض  همرکع و  تسا و  هدـش  لزاـن  هّکم  هب  هروـس  هکنیا 
یبوخ ریخ و  - 2 تشهب . رد  تسا  يدور  مان  دـناهتفگ : رمع  هّللا  دـبع  هشیاـع و  ساـّبع و  نبإ  - 1 تسا : فـالتخا  رثوک  ینعم  رد  عمجم :
دنزرف لسن و  یناوارف  - 6 تسا . ناوریپ  نارای و  يرایسب  تسا 5 - نآرق  دوصقم  - 4 تسا . ینامسآ  باتک  يربمغیپ و  - 3 تسا . یناوارف 
حوتفلا وبا   24-1- نآرق . - تسا ریثک  ریخ  يهجیتن  یناعم  هکنیا  يهمه  و  تسا . تعافـش  دوصقم  دـناهدرک : لقن  قداص  ماما  زا  - 7 تسا .

دیبع رارسالا  فشک  رد  هکنانچ  دشاب  هّللا  دیبع  دیاش  تسا و  نینچ  باتک  رد   ] دایز هّللا  دبع  کیدزن  رد  تفگ : کلام  سنا  تسا : هتـشون 
هک متـسنادن  نم  متفگ : نم  هزمح ! ابا  ای  یئوگ  هچ  دـنتفگ : ارم  دـندرکیم  هلداجم  رثوک  رد  دـندوب و  رـضاح  یتعاـمج  متفر و  تسا ] هّللا 

ّمهّللا  » دنیوگیم زامن  جنپ  رد  ناشیا  هک  متـشاذگ  زاب  ار  نانز  ریپ  نم  دـننادن  ردـق  هکنیا  هک  دنـشاب  نامدرم  وا  رد  هک  يراگزور  ات  منامب 
َو َکِّبَِرل  ِّلَصَف   » اکیراب بیبح  امح  تنا  || و  اکینادی  نم  ضوحلا  بحاص  ای  باب : هکنیا  رد  دـیوگیم  رعاش  و  دّـمحم » ضوح  نم  انقـسا 

هیآ هکنیا  ینعم  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تفگ : نایبظ  نب  هبقع  - 1 31-1- نآرق : - تسا فـالتخا  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  يربط :  2 رَحنا »
ات اهتسد  زامن  زاغآ  ریبکت  ماگنه  ناوخب و  ار  بجاو  زامن  ینعی  - 2 داهن . هنیـس  رب  ار  ود  ره  داهن و  پچ  يوزاب  نایم  رب  دوخ  تسار  تسد 

. نک رحن  ار  دوخ  ینابرق  ناوخب و  دـیع  زامن  دـیع  زور  - 4 شکب . رتش  ینم  رد  ناوخب و  مدرم  اب  دادـماب  زاـمن  - 3 نک . دنلب  دوخ  هاگولگ 
ننک ینابرق  نآ  زا  سپ  ناوخب  زامن  لّوا  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  هب  هیآ  هکنیا  درکیم  ینابرق  زامن  زا  شیپ  ربمغیپ  تفگ : کلام  سنا  - 5

یضعب - 7 دـنکب . اـهراک  هکنیا  ادـخ  يارب  ربمغیپ  هک  تسا  هدیـسر  روتـسد  هیآ  نیاـب  دوبن  ادـخ  يارب  ناـشینابرق  زاـمن و  مدرم  نوچ  - 6
دناوخب و زامن  اجنامه  رد  دیـسر  روتـسد  هیآ  نیاب  دور  هّکم  هب  هک  دنتفرگ  ولج  هحفص 681 ] ار [  ربمغیپ  هیبیدح  رفـس  رد  نوچ  دناهتفگ :

يهلمج و  نک . تلئسم  دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  - 8 تشگرب . درک و  راک  نامه  ربمغیپ  ددرگرب و  دـنک و  ینابرق 
221-211- نآرق . - ورب ور  ینعی  رحاـنتم »  » ندرک و اـعد  ندوب و  هلبق  هب  يور  زا  تسا  هیاـنک  هک  كرحنب » ۀـلبقلا  لبقتـسا   » ینعی رَحنا » َو  »
هک تسا  طیعم  یبا  نب  هبقع  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  - 2 تسا . لئاو  نب  صاع  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  - 1 يربط .  3 خلا » َکَِئناش - َّنِإ  »

لزان شیرق  زا  یهورگ  يارب  دناهتفگ : رگید  یـضعب  - 3 دمآ . وا  باوج  هب  هیآ  هکنیا  دـنامیمن ، وا  يارب  دـنزرف  تسا و  رتبا  ربمغیپ  تفگ 
هورگ زا  دـنزرفیب  رتـبا  هکنیا  اـی  میرتـهب  اـم  اـیآ  دـنتفگ : وا  هب  اـجنآ  نارفاـک  تفر و  هّکم  هب  هنیدـم  زا  يدوهی  فرـشا  نب  بعک  هک  دـش 
هلمج هکنیا  دیتسه  رتهب  امـش  تفگ : وا  دنهدیم ! ماجنا  ام  هاگیاج  رد  ار  ناشاهینابرق  میتسه و  ّجاح  عجرم  ام  هکنیا  اب  ادـج  دوخ  ناشیوخ 

-1- نآرق : - تیب هتشون : ینیسح  ًاریِصَن .» ات - ِباتِکلا - َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َمل  َأ   » هیآ هکنیا  بعک  يارب  دش و  لزان  هورگنآ  يارب 
: نآرقلا لالظ  یف  لجخ  لـصاحیب و  وت  يور  هایـس  مصخ   || لـصّتم  رـشح  اـت  وت  رادـتقا  راـثآ   725-716- نآرق -704-640- نآرق -18
ربمغیپ و دوخ  رد  - 1 دوشیم : هدهاشم  دوجو  راثآ  يهمه  رد  دناهداد  ربمغیپ  هب  هک  رثوک  سپ  دـشاب  راشرـس  دـشاب و  ناوارف  هچنآ  رثوک 

نایاپیب ضاّیف  يهمشچ  هک  وا  نآرق  رد  تسیرگنیمن 2 - يزیچ  هب  تقیقح  ّقح و  هب  زج  هک  وا  یناف  طسبنم  دوجو  ّقح و  هب  وا  یگتسباو 
هک تسا  وا  يهدیدنسپ  شور  ّتنس و  - 4 دوریم . الاب  یلعا  ألم  هب  دوشیم و  دای  ّقح  مان  اب  هک  تسا  وا  مان  اـّیرث  هب  اـت  يرث  زا  - 3 تسا .

هدناشک ناهج  رسارسب  وا  نّدمت  يهنماد  تخادنا و  هیاس  ّتیرـشب  رب  هک  وا  دوجو  تمعن  - 5 تسا . هدش  دنسپ  هتفر و  ایند  رـسارس  ات  اهنرق 
ربمغیپ دیاب  هک  تسا  ناوارف  یبوخ  تسا  یتشهب  دور  تسا  رثوک  همه  اهنیا  سپ  تسا . هدش  دنمهرهب  نآ  زا  رشب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  دش و 

ّقح و يارب  زاـمن  دـگنجب و  یتسرپتب  كرـش و  اـب  دوخ  دوجو  رهاـظم  يهمه  رد  درآ و  ناـیم  هب  هحفـص 682 ] صالخا [  اـهنیا  ربارب  رد 
يازـس یگدـیرب  لابند  ندوب و  ناشن  مانیب و  نایز و  كرـش  ندرک  نکهشیر  رثوک و  نتـشاد  اب  سپ  دـهد  ماجنا  ّقح  ياضر  مانب و  نابرق 

مینیبیم مینکیم و  كرد  ار  قیاقح  هکنیا  قادصم  ینعم و  رتهب  زورما  ام  و  دندش ، دوبان  دندیگنج و  ترثک  رثوک و  نینچ  اب  هک  دش  اهنآ 
نینچ مّوـس  تیآ  زا  - 1 ام : نخـس  دنبایرد . دـننیبب و  دنتـسناوتن  ام  نوچ  دندینـش  تایآ  هکنیا  زور  نآ  هک  اهنآ  دـندش و  دوبان  هنوگچ  هک 
بقع هک  ار  ترضح  نآ  بارعا  شنزرس  و  ص ]  ] ربمغیپ دنزرف  توف  زا  سپ  دناهتشون  لوزن  تهج  رد  هکنانچ  دیاش  هک  دوشیم  هدافتـسا 

هک تسا  ربمغیپ  يرادلد  لّوا  تیآ  - 2 تسا . هدش  لزان  نخـس  هنوگنیا  ربارب  رد  هروس  هکنیا  دنامن  وا  زا  یناشن  مان و  دریمب  نوچ  درادن و 
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ینعی دشاب  ارهز  ترـضح  زا  هیانک  دناهتـشون  یـضعب  هک  نانچ  دـیاش  هک  میداد  رثوک  وتب  ام  بارعا  يزارد  نابز  دـنزرف و  گرم  ربارب  رد 
تهج همه  زا  قلطم و  ینوزف  یناوارف و  ای  دوب و  دهاوخ  وا  زا  همه  وت  دالوا  لسن و  ياقب  نید و  يهعاشا  وت و  ناشن  مان و  اهیبوخ و  يهمه 

ششوک دیحوت  هارب  دوخ  نیئآ  زامن و  هب  شابم و  نایوگدب  نخس  يهشیدنا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  روتـسد  مّود  تیآ  - 3 میداد . وتب 
يهطبار دوب و  دـنهاوخ  ناشن  ماـنیب و  دوباـن و  بارعا  هکنیا  يراد و  رثوک  وت  هک  شاـب  لد  هدوسآ  هک  يرگید  يرادـلد  مّوس  تیآ  نک ،

نآ زا  شاـب و  نینچ  وت  میداد و  نینچ  وـتب  اـم  هک  تسا  لوزن  تهج  تبـسانم  هب  یلو  تسین  رادوـمن  رهاـظ  رد  هچرگا  وـلج  اـب  رخآ  تیآ 
. شابم كانشیدنا  مه  راتفگ 

نورفاک هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   109 - 

ات 6] تایآ 1  [: 109  ] نورفاکلا هروس  ]

ام ٌدـِباع  انَأ  َو ال  [ 3  ] ُُدبعَأ ام  َنوُدـِباع  ُمتنَأ  َو ال  [ 2  ] َنوُُدبعَت ام  ُدـُبعَأ  ال  [ 1  ] َنوُِرفاکلا اَهُّیَأ  ای  لـُق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
: يربط لوزن : نأش  هحفص 683 ]  ] 76-1- نآرق [ - 6  ] ِنیِد َِیل  َو  مُُکنیِد  مَُـکل  [ 5  ] ُُدبعَأ ام  َنوُدـِباع  ُمتنَأ  َو ال   139-1- نآرق [ - 4  ] مُّتدَبَع

تـسرپ ادخ - اهنآ  رگید  لاس  دتـسرپب و  ار  اهنآ  نایادـخ  وا  یلاس  هک  دـنک  شزاس  اهنآ  اب  دنتـساوخ  ربمغیپ  زا  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ 
. دیتسرپ امش  هک  ار  نآ  متسرپ  نم  هن   2 نانیدیب . يا  وگب : دّمحم  يا   1 همجرت : دمآ . اهنآ  يهتساوخ  هکنیا  باوج  رد  هروس  هکنیا  دنـشاب 
. متسرپیم نم  هک  ار  نآ  دیتسرپ  دیهاوخن  امش  5 و  دیتسرپب . امـش  هک  ار  نآ  دیتسرپ  مهاوخن  زین ] سپ  نیز   ] 4 نم . هک  ار  نآ  امش  هن  3 و 
ساّبع و نبإ  تسا و  هدش  لزان  هّکم  هب  هروس  هکنیا  عمجم : نیرّسفم : نخـس  مدوخ . يارب  نم  شیک  ناتدوخ و  يارب  امـش  شیک  سپ ]  ] 6

تهج هس  لهچ و  َنوُِرفاکلا » اَهُّیَأ  ای  ُلق   » هب هروس  زاغآ  يارب  رخف : قاّفتاب . تسا  هیآ  شـش  تسا و  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  دـناهتفگ : هداـتق 
نوچ و  دیدیتسرپ . هتشذگ  رد  امش  ار  هچنآ  متـسرپیمن  نم  زین  هدنیآ  رد  ینعی  يربط :  4 خلا » ٌِدباع - انَأ  ال   » 59-28- نآرق . - تسا هتشون 

دیوشیم و نمؤم  امش  هن  تسا  مولعم  هک  دش  هداد  خساپ  اهنآ  هب  هنوگ  هکنیا  هب  دوب  ربمغیپ  اب  نارفاک  زا  ینّیعم  يهتسد  نایم  وگتفگ  هکنیا 
هیآ رارکت  يارب  رخف :  16-1- نآرق . - دندش هتـشک  ردب  گنج  رد  ای  دندرم  رفاک  ای  هورگ  نامه  ماجنا  رـس  مدرگیمرب و  ّقح  هار  زا  نم  هن 

-2 هدنیآ . رد  تسا  يراددوخ  مّود  رـضاح و  لاح  رد  تسا  اهنآ  اب  يراکمه  زا  يراددوخ  مالعا  يارب  لّوا  - 1 تسا : رّوصتم  تهج  دنچ 
يارب دـعب  تیآ  ود  دـیوشیم و  تسرپادـخ  امـش  هن  متـسرپیم و  تب  نم  هن  ینعی  تسا  دوبعم  شتـسرپ  زا  يراددوـخ  يارب  لّوا  تیآ  ود 

تسرپ و ّقح  هک  دیتسه  هدامآ  امش  هن  موشیم و  میلست  امش  لطاب  كرش و  تدابع  هب  نم  هن  ینعی  تسا  تدابع  لصا  زا  يراددوخ  مالعا 
رتهب مادک  دوش  مولعم  ات  وت  نیدب  ام  يدنچ  شاب و  ام  نیدب  وت  يدنچ  دنتفگ : دـندرک و  یـشیامزآ  داهنـشیپ  اهنآ  نوچ  - 3 دیشاب . دّحوم 

نم هن  شیامزآ  يارب  هک  تسا  نخس  هکنیا  هحفـص 684 ] باوج [  لّوا  تیآ  ودب  دنیزگرب  ار  مادک  هک  دناد  دوخ  سک  ره  هاگنآ  تسا و 
كرـشم و نم  زگره  میرادن و  قفاوت  امـش  نم و  هشیر  زا  هک  تسا  یلک  باوج  دعب  تیآ  ود  هب  تسرپادخ و  امـش  هن  موشیم و  تسرپتب 

ترـضح نآ  دندرک و  ربمغیپ  زا  یـشهاوخ  نینچ  ررکم  اهنآ  نوچ  هک  يورنیا  زا  دـیکأت  تسا و  رارکت  دوصقم  - 4 موشیمن . دحوم  امش 
لزاـن مکمک  نآرق  نوچ  - 5 تسین . لوبق  لـباق  امـش  نخـس  هک  دـینادب  هّتبلا  هّتبلا  هک  تسا  رتبـسانم  رارکت  زین  باوج  يارب  تفگن  خـساپ 

هن مریذپیم و  نم  هن  داد  باوج  لّوا  تیآ  ودب  میریذپب  ار  وت  يادخ  ام  ات  ریذپب  ار  ام  نایادـخ  زا  ياهتـسد  وت  دـنتفگ : اهنآ  دـیاش  دـشیم 
يور چـیه  هب  هک  دـش  لزان  دـعب  تیآ  ود  میوشیم  قفاوم  وت  اب  ام  رگید  هام  شاب و  رکفمه  ام  اب  وت  هاـم  کـی  دـنتفگ : رگید  تبون  اـمش ،
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شاب و ام  قفاوم  لاس  کی  وت  تسرپادخ . هام  کی  ام  شاب و  تسرپتب  هام  کی  وت  هک  دندرک  رّرکم  دوخ  نخس  اهنآ  - 6 دوشیمن . شزاس 
ینتفریذپ زین  امش  يهرابود  تشز  راتفگ  متـسین و  میلـست  امـش  لّوا - يهدوهیب  نخـس  ربارب  هک  دش  ررکم  ناشیا  باوج  وت  اب  لاس  کی  ام 

نآرق دناهتفگ : ینعم  لها  تسا : باتک  نآ  رد  مه  منکن و  مدرکن و  دنیوگ : مجع  هک  تسا  نآ  ياجب  نخس  هکنیا  هتـشون : فشک  تسین .
نخس یهاگ  هکنانچ  دننکیم  رّرکم  ار  نخس  ندنامهف  ندرک و  اجرباپ  يارب  یهاگ  هک  تسا  هدش  لزان  اهنآ  نخـس  شورب  برع و  نابزب 

مـساقلا وـبا  تسا : هتـشون  فـشک  زین  و  تسا . هدـش  هلـصاف  یتّدـم  تاـیآ  لوزن  ناـیم  تسا : هتفگ  یبـیتق  و  دـننکیم . کبـس  هاـتوک و  ار 
هک دیاب  یلد  ار  وت  هلمج  رد  تسه . نآ  تفایان  درد  تفگ : تسه ! چیه  ار  وت  دوب  ار  ناشیا  هچنآ  هتشذگ  خیاشم  زا  دنتفگ : ار  يدابآرصن 

ینعم هس  هیآ  هکنیا  عمجم :  6 خـلا » مُُکنیِد - مَُکل  «. » غرافلا حیحّـصلا  ضغبی  هّللا  ّنا   » تفای ّزع  يداش  ای  دوب ، تفایان  تبیـصم  درد و  ورد ،
يازج نم  دینیب و  دوخ  نید  يازج  امـش  - 2 دوخ . يازجب  نم  دیسریم و  دوخ  يازجب  امـش  ینعی  تسا  ازج  ینعم  هب  نید  - 1 تسا : هدش 

دیـشاب و دوخ  نیدب  امـش  نونکا  ینعی  تسا  میب  نآ  يال  رد  هحفص 685 ]  ] 18-1- نآرق  - هک تسا  یشزاس  نخـس  هکنیا  - 3 دوخ . نید 
ای نوکس  اب  تسا و  ءای  حتف  اب  روهشم  ِنیِد » َِیل   » يهلمج و  دینیبب . ار  ناتراک  يازـس  دوخ و  نید  هکنیا  ماجنا  رـس  ات  متـسه  دوخ  نیدب  نم 

تداع يوخب و  امـش  ینعی  تسا  تداـع  ینعم  هب  نید  - 6 تسا : هدرک  ینعم  شـش  ار  هیآ  هـکنیا  رخف :  177-163- نآرق . - دناهدناوخ زین 
يارب هک  دنراد  مسر  مدرم  و  دوب ، مهاوخ  ماهتفرگ  يوخ  ناگتشرف  الاب و  ملاع  زا  هچنآ  هب  مه  نم  و  دینامب ، دیراد  دوخ  ناگتـشذگ  زا  هک 
يارب هکلب  تسین  مدرم  لثم  يارب  نآرق  نوچ  تسین  تسرد  هکنیا  دننزیم و  لثم  هیآ  نیاب  نتفرگ  شیپ  دوخ  هار  ندش و  ادج  رگدـکی  زا 

لاتق تایآ  هب  هکنیا  خوسنم  هتـشگ   || لاقم  زا  ریـسفت  بابرا  دناهتفگ  هاشیلع : یفـص  موظنم  ریـسفت  تسا . ندرب  هرهب  هشیدنا و  یـسراو و 
رد ناتمولعم  منک  ات   || رارقرب  دـشاب  هک  ینعی  ناـتنید  کـین  شیوخ  ياـجب  یمکح  ره  تسه   || کـیل  چـیه  دـشابن  مزـال  هکنیا  خـسن 

زابنا مریگ   || ادـخ  اب  ار  ناـتب  یئوگ  ارم  وت  تسا  اـطخ  نآ  دـیتسرپ  وا  زا  ریغ  هچ  ره   || تسا  اـم  دوبعم  ّقح  هک  میوگ  ار  وت  نم  رازراـک 
ار نخس  ره   || مالکنیا  خوسنم  تسا  هدیدرگن  سپ  ناتنیئآ  غیت  هب  مزادنا  رب  ات   || ناتنید  ردنا  دیـشاب  امـش  سپ  اجک  نآ  اجک و  هکنیا 

کیرش ار  اهتب  تشادن و  رواب  درک  یفّرعم  مالسا  هک  ار  دمـص » دحا   » دیحوت یلو  دوبن  ادخ  رکنم  برع  لالظ : یف  مالـسلا  یئاج و  تسه 
نایم هطبار  ای  دنتـشادنپیم و  ادـخ  دـنزرف  هک  ناگتـشرف  زا  ياهنومن  هراشا و  ای  تسنادیم  دوخ  يهتـشذگ  ناـگرزب  زا  يزمر  هک  درکیم 

دنـشاب رطخ  هب  یکیدزن  هار  اهنآ  هک  دندیتسرپیم  ار  اهنآ  دوخ  دشیم و  شومارف  هراشا  زمر و  هکنیا  دیاش  دـندرکیم و  ضرف  ّنج  ادـخ و 
بادآ مسارم و  هک  دنتشاد  كرش  هب  هتخیمآ  يرّوصت  دندرکیم  دای  ادخ  مانب  هّللاب  هّللا و  دنگوس و  دنتشاد و  رواب  راگدیرفآ  هکنیا  اب  سپ 

راک رکف و  زا  رمز  توبکنع و  ماعنا و  ياههروس  تایآ  هکنانچ  دشیم  ماجنا  هحفص 686 ] ّقح [  ياکرش  تادوجوم و  يارب  زین  اهنآ  نید 
زا دـیاش  درک  یفّرعم  میهاربا  نید  ار  دوخ  نید  زین  ربمغیپ  دنتـسنادیم و  میهاربا  نید  وریپ  ار  ناـشدوخ  نوچ  و  دـهدیم . ربـخ  اـهنآ  ینید 
هک دوب  هکنیا  دنشاب  ربمغیپ  نید  هب  هاگ  دوخ و  نیدب  هاگ  هک  دننک  ادیپ  نینایم  یهار  دنتساوخ  دنتشادنپ و  کیدزن  مالساب  ار  دوخ  يورنیا 

یفن و دـنچ  اب  دـباین و  هار  اهلدـب  يرّوصت  نینچ  دوش و  نک  هشیر  كرـش  دـیحوت و  نایم  كرتشم  نید  هنوگنیا  ات  دـش  لزاـن  هروس  هکنیا 
هروـس هکنیا  لوزن  تـهج  يارب  هـچنآ  رگا  - 1 ام : نخـس  دـنامن . راکفا  هنوگ  نآ  يارب  یهار  دـشاب و  هدـنرب  عطاـق و  اـت  دـش  ناـیب  رارکت 

دیاش هک  تسا  هدش  لزان  هروس  هکنیا  نارفاک  ربمغیپ و  نایم  یئوگتفگ  يهلابندب  هک  دهدیم  ناشن  نخس  کبـس  دشابن  تسرد  دناهتـشون 
یکی هّللا  يهملک  رد  یئوگیم و  نینچ  زین  وت  میئوگیم و  هّللا  تسرپادـخ و  میتسه و  میهاربا  نیدـب  ام  دـناهتفگ : اـهنآ  تسا : هدوب  نینچ 

امـش هچنآ  وگب : اهنآب  هک  دـشاب  هدیـسر  روتـسد  ص ]  ] ربمغیپ هب  يور  هکنیا  زا  شابم  ادـج  ام  زا  سپ  درادـن  نایز  وتب  اـم  ياـهتب  میتسه و 
دیاش هیآ  رارکت  دیتسرپیمن 2 - امش  هک  تسا  یئاتکی  تدحو و  متسرپیم  نم  هچنآ  متسرپیمن و  نم  هک  تسا  طبار  یجنایم و  دیتسرپیم 

رکف و هکنیا  اب  هک  تسا  مالعا  مّود  رد  و  دوخ ، اهنآ و  شتسرپ  لصا  نداد  ناشن  تسا و  اهنآ  نخس  خساپ  يارب  لّوا  هک  دشاب  هکنیا  يارب 
هک رخآ  تیآ  - 3 مریذپب . مناوتیمن  یگتخاس  دوبعم  زین  نم  دیریذپب و  یقیقح  دوبعم  دیناوتیمن  دوشیمن و  تسرد  نید  امـش  یگتـسبلد 
ولج تایآ  هب  نوچ  تسین  تسرد  دناهدرب  راکب  تایآ  رتشیب  رد  ار  هلمج  هکنیا  تسا و  خوسنم  فیس  تیآ  هب  دناهتـشون  نیرّـسفم  یـضعب 
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هکنیا و  دوب . دهاوخ  دوخ  هارب  یـسک  ره  راچان  سپ  دوشیم  كرـشم  ربمغیپ  هن  دنتـسه و  دّحوم  اهنآ  هن  تسین و  قفاوت  هار  هک  دـش  نشور 
اُوُلتقاَـف  » هب تسا  هدـش  خـسن  هیآ  هکنیا  میئوگب : اـت  تسین  زیاـج  اـهنآ  اـب  گـنج  تسا و  دازآ  دوخ  نید  رد  كرـشم  هک  دـنامهفیمن  هیآ 

نیمه هشیمه  يارب  مه  نآ  هک  هحفص 687 ]  ] 455-429- نآرق  - تسا هتسد  ود  نایم  يهطبار  ندرک  نشور  يارب  هیآ  نوچ  َنیِکِرـشُملا »
تسا یعوضوم  تسا و  هکنیا  ریغ  روتسد  هّتبلا  دشاب  مهارف  وا  يریگولج  لئاسو  دنکیم و  رادومن  ینمشد  هک  كرـشم  اب  یلو  تسا  هنوگ 

. هناگادج

رصن هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   110 - 

ات 3] تایآ 1  [: 110  ] رصنلا هروس  ]

َکِّبَر ِدمَِحب  حِّبَسَف  [ 2  ] ًاجاوفَأ ِهّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخدَی  َساّنلا  َتیَأَر  َو  [ 1  ] ُحتَفلا َو  ِهّللا  ُرصَن  َءاج  اذِإ   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
يرای وچ  دّمحم  يا  ناربنامرف 1  زا  هدنرذگ  رد  ناگمه  هب  يهدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت :  175-1- نآرق [ - 3  ] ًاباَّوت َناک  ُهَّنِإ  ُهرِفغَتـسا  َو 
شیاتس اب  تمعن ] هکنیا  يهنارکـشب   ] سپ دـنورگیم 3  ّقح  نیدـب  هورگ  هورگ  مدرم  هک  يدـید  2 و  دش . مهارف  شیاشگ  دیـسر و  ادـخ 

هبوت یـسب  وا  هّتبلا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  و  رذگ ] رد  نارفاک  يهتـشذگ  دب  رادرک  زا  و   ] رادب هزیکاپ  نک و  حـیبست  ار  وا  دوخ  راگدرورپ 
يرای دنتسه  شیرق  مدرم  هک  تناشیوخ  رب  ار  وت  ادخ  هّکم  حتف  رد  نوچ  ینعی  يربط :  1 - 2 ًاجاوفَأ » ات - َءاج - اذِإ  : » نیرّسفم نخس  دریذپ .

-25-15- نآرق . - دندیورگ مالسا  نید  هب  هتـسد  هتـسد  رازن  نمی و  برع  لیابق  زا  یمدرم  و  دوشگ ، وت  يارب  ار  هّکم  دومن و  هریچ  درک و 
هگن لیف  باحـصا  ّرـش  زا  دوخ  وا  هک  ادـخ  مرح  دـنتفگ  برع  درک  حـتف  ار  هّکم  ربمغیپ  نوچ  تفگ : يرـصب  نسح  عمجم :  46-37- نآرق

رفن ود  رفن  کی  نآ  زا  شیپ  هکنیا  اب  دندیورگ  مالـساب  هورگ  هورگ  هک  دوب  هکنیا  تسین . ینابهگن  دّـمحم  ربارب  رد  ار  امـش  نونکا  تشاد 
، حتف سفن و  هاپـس  رب  تسا  لد  ترـصن  رـصن ، هتـشون : فشک  دندشیم  ناملـسم  هلیبق  کی  دارفا  مامت  هک  دـش  نانچ  دـندشیم و  ناملـسم 
هن هکنیا و  هن  تفگ : تدابع ! تسد  ای  تسا  رتزارد  اعد  تسد  دنتفگ : ار  روصنم  نیسح  تقیقح . هاپسب  تسا  ّتیرشب  ناتـس  رهـش - داشگ 

هحفـص 688] نمادب [  ات  تسا  تدابع  تسد  رگا  تسا و  نادرم  هار  كرـش  نآ  دسرن و  شیب  بیـصن  نمادب  ات  تسا  اعد  تسد  رگا  نآ ،
رد تسا  تداعـس  تـسد  نآ  دـسر  رترب  شنیرفآ  زا  هـک  یتـسد  تـسا  ناـمیا  يارـس  زیلهد  نآ  دـسرن و  شیب  یطرـش  یعرـش و  فـیلکت 

کی هب  هک  دشاب  هاگ  میدنام  ورف  شیوخ  لاح  رد  ام  تفگ : یلبـش  دهن . هک  رب  تسد  دـیآ و  نورب  یک  دوخ  ات  يراوتم  تیانع  يهدرپارس 
روصنم نیـسح  مینک . یلامح  ار  شیوخ  يوم  کی  هک  دنامن  تقاط  نادنچ  هک  دوب  هاگ  و  میرادرب ، ياج  زا  نینوک  شیوخ ، يهدید  يوم 

یلاّمح ار  شیوخ  يوم  کی  هک  تعاس  نآ  یـشاب و  تیانع  يهتـشادرب  يرادرب ، ياج  زا  يوم  کیب  ار  نینوک  هک  لاـح  نآ  تفگ : ار  وا 
-2 ربیخ . حتف  - 1 تسا : لوق  دنچ  حـتف  ینعم  رد  رخف : هتـسکش . مه  رد  تفـص  تروص و  یـشاب و  هداتفا  رد  تیانع  تسد  زا  درک  یناوتن 

یـضعب هک  تسا  هّکم  حتف  فراعم 5 - مولع و  شیاشگ  ینعی  حـتف  نارفاک 4 - ياهرهـش  حتف  تسا و  راّفک  رب  يرای  رـصن  فیاط 3 - حتف 
داتفه ربمغیپ  هروس  هکنیا  لوزن  زا  سپ  دناهتفگ : یـضعب  دش و  لزان  مهد  لاس  هروس  هکنیا  دش و  هّکم  حـتف  ترجه  متـشه  لاس  دـناهتفگ 
يارب تسا و  هدش  لزان  هّکم  حتف  زا  شیپ  هروس  هکنیا  دناهتفگ : یـضعب  و  دندیمان . عیدوتلا  هروس  ار  هکنیا  يور  هکنیا  زا  دوب و  هدـنز  زور 

رهب شرمع  رخآ  رد  ربمغیپ  تفگ : هملـس  ّما  يربـط :  3 خلا » ِدمَِحب »- حِّبَـسَف  . » دش دـهاوخ  هدوشگ  وت  يارب  هّکم  هک  تسا  ربمغیپ  هب  دـیون 
نابزب هلمج  هکنیا  دوخ  تساخرب  تسشن و  دمآ و  تفر و  رد  ارچ  مدرک : ضرع  نم  هدمحب » هّللا و  ناحبس  : » تفگیم تشاد  هک  یـشبنج 
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هنیدم رد  هّکم  حـتف  زا  سپ  هروس  هکنیا  تفگ : راسی  نب  ءاطع  و  دومرف . تئارق  ار  هروس  هکنیا  دـناهداد و  نامرف  نینچ  نمب  دومرف : يرایم !
رمع تفگ : ساّبع  هّللا  دـبع  هتـشون : حوتفلا  وبا   23-1- نآرق . - داد ار  ص ]  ] ربمغیپ گرم  ربخ  دـندشیم و  ناملـسم  مدرم  هک  دـش  لزاـن 

: تفگ یهنیم . هیاپ  وزا  شیب  ار  كدوک  هکنیا  دـنتفگ : ار  وا  يدرک . تاواسم  هباحـص  ناریپ  ردـب و  لها  اب  یتشاد و  یتمرح  ارم  باّـطخ 
« خلا ِدمَِحب »- حِّبَـسَف   » حتفلا هروس  رد  تفگ  يادـخ  هک  اجنآ  زا  هحفـص 689 ] دیئوگب [  ارم  تفگ : وگب . دنتفگ  امـش ، زا  تسا  یلاؤس  ارم 
: متفگ یئوگ ! هچ   68-46- نآرق : - تفگ ارم  هدعاق . رب  هن  تفگیم  يزیچ  یـسک  ره  ندرک ! دیاب  رافغتـسا  ار  ربمغیپ  ارچ  هّکم  حـتف  يارب 
. دنادیم امـش  زا  رتهب  وا  هک  دیدید  تفگ : نک . رافغتـسا  دیـسر  رخآب  ترمع  دنتفگ  دـمآ . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  یعنب  هروس  هکنیا 

نوچ تسا : هدرک  لقن  حوتفلا  وبا  زین  و  دنامب . رگید  لاس  ود  دنتفگ : لتاقم  هداتق و  تفای . نامرف  لاس  نیمه  لوسر  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع 
هکنیا زا  ربمغیپ  گرم  ربخ  نم  تفگ : درک و  هیرگ  ترـضح  نآ  يومع  ساّبع  دندش و  داش  دـناوخ  باحـصا  يارب  ربمغیپ  ار  هروس  هکنیا 

ترضح نآ  دش  لزان  هروس  هکنیا  تشگرب  نینح  گنج  زا  ربمغیپ  نوچ  تفگ : ساّبع  هّللا  دبع  تفگ . تسار  دومرف  ربمغیپ  مدینش . هروس 
هّللا و رفغتـسا  هدمحب  هّللا و  ناحبـس   » میوگیم نم  تسا و  هدش  لزان  هروس  هکنیا  همطاف  يا  ّیلع  يا  دومرف : تفر و  همطاف  ترـضح  هناخب 
دـنروایب و نید  رد  اـهزیچ  هک  اـهنآ  اـب  دوـمرف  منک ! داـهج  یک  اـب  درک : ضرع  ینک . داـهج  دـیاب  وـت  ّیلع  يا  نـم  زا  سپ  و  هـیلا » بوـتا 

هفیلخ یسک  نم  زا  دعب  رگا  دومرف : هاگنآ  دنوادخ . یهن  رما و  ینعی  نید  تسین و  تسرد  يأر  نید  رد  هک  دنیوگ  نخس  دوخ  يهتساوخب 
يأر نآ و  زا  شیپ  مالسا و  رد  نم  اب  تردپ  راتفر  صوصخب  همطاف و  يرسمه  یـشیوخ و  يارب  تسین  نآب  رتراوازـس  یـسک  وت  زج  دشاب 

هدروآ شریـسفت  رد  تسا  نیثّدحم  ياوشیپ  هک  یبلعث  ار  ربخ  هکنیا  دیـشاب . نم  يهفیلخ  تنادـنزرف  وت و  هک  تسا  هکنیا  تهج  ره  زا  نم 
لزان هّکم  حـتف  زا  سپ  تسا : هتفگ  يدروام  تسا . هدـش  لزاـن  هّکم  حـتف  زا  شیپ  هروس  هکنیا  هک  تسا  رتتسرد  لـقن  هکنیا  رخف : تسا .
هروس هکنیا  زا  سپ  تفگ : لتاقم  و  دوب . رافغتسا  حیبست و  لوغشم  هتسویپ  هک  دوبن  هدنز  رتشیب  زور  تصش  نآ  لوزن  زا  سپ  ربمغیپ  دش و 

زور هاجنپ  زا  سپ  دش و  لزان  هلالک  تیآ  زور  داتـشه  زا  سپ  و  مُکَنیِد » مَُکل  ُتلَمکَأ  َموَیلا   » دـش لزان  هیآ  هکنیا  هک  دوب  هدـنز  لاس  کی 
اوُقَّتا َو   » دش لزان  هیآ  هکنیا  زور  جنپ  یـس و  زا  سپ  و  خلا » ٌلوُسَر »- مُکَءاج  دََقل   » دش لزان  هیآ  هحفص 690 ]  ] 368-331- نآرق  - هکنیا

« ِدمَِحب  » ياب يروباشین :  136-101- نآرق -44-16- نآرق . - دوب هدنز  زور  تفه  ای  زور و  هدزای  هیآ  هکنیا  زا  سپ  و  خلا » َنوُعَجُرت »- ًاموَی 
نک حیبست  ار  وا  دمح  يهلیسو  هب  ینعی  تلآ  طساو و  نک 2 - ادخ  دمح  نک و  حیبست  ینعی  مامضنا  واب  ینعم  - 1 تسا : هدش  ینعم  دنچ 
نآ کی  رد  ود  ره  نوچ  دشاب  هتـشاد  لد  رد  ادخ  ّتین  مد  نامه  رد  نک و  نابزب  ینعی  دراد 3 - رب  رد  ار  هیزنت  حـیبست و  ینعم  دوخ  نوچ 

ياجب سپ  تسین  نکمم  نآ  دمح  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  تمعن  نوچ  نک  حیبست  دمح  ياجب  ینعی  تسا  لدب  ینعمب  دوشیمن 4 - مهارف 
شرع هب  تخر  منکیم  عوجر  مزع   || مرب  تعجارم  رهب  ناهج  نآ  زا  دیسر  همان  تیب : هتـشون : ینیـسح   25-16- نآرق . - نک حیبست  دمح 

هب هریغص  ناهانگ  زا  ترضح  نآ  رافغتـسا  - 1 17-1- نآرق : - تسا لاـمتحا  دـنچ  هلمج  هکنیا  زا  دوصقم  رد  رخف :  3 ُهرِفغَتسا » َو   » مربیم
نارگید یئامنهار  يارب  - 3 تسا . حیبست  هنوگ  کی  دوخ  ترضح  نآ  رافغتسا  دننادیم 2 - نکمم  ربمغیپ  زا  ار  هریغص  هک  اهنآ  يهدیقع 

تمعن ربارب  رد  تسا  تدابع  ناربج  يارب  رافغتسا  یلوا 5 - لضفا و  كرت  زا  رافغتسا  - 4 تسا . رافغتسا  هب  دنمزاین  ماقم  نآ  اب  ربمغیپ  هک 
هکنآ يارب  رافغتـسا  تمعن 6 - ربارب  رد  تسا  تعاـط  هب  ندوزفا  يارب  رافغتـسا  سپ  دـنکیمن  يربارب  تمعن  اـب  یتداـبع  چـیه  نوـچ  ّقـح 

ار نیئاپ  يهبترم  دـش  رتالاب  ماقم  هب  يوسب  کلاس  نوچ  ـالاب  ماـقم  هب  تبـسن  تسا  لزاـن  يهبترم  دوبمک  یفـالت  تسا  ّقح  يوسب  کـلاس 
هّللا یلا  ریـس  تالامک  تسا و  صقان  نآ  زا  شیپ  يهبترم  دوش  لماک  هک  هجرد  ره  هب  دـنکیم و  صقن  نآ  زا  رافغتـسا  سپ  دـنیبیم  صقن 

هحفص 691] حتف [  ادخ و  ندرک  يرای  زا  هروس  هکنیا  ياههلمج  رهاظ  - 1 ام : نخس  تسین . هزادنا  زین  رافغتسا  يارب  سپ  تسا  تیاهنیب 
هدش بطاخم  ربمغیپ  نانخـس  هکنیا  اب  هاگنآ  تسا و  هدش  اهدمآ  شیپ  هکنیا  هک  دنامهفیم  مالـسا  هب  مدرم  ندـیورگ  هورگ  هورگ  هّکم و 

دناهتسناد ربمغیپ  گرم  ربخ  يهناشن  ار  اهنیا  هک  هوالعب  هدنیآ  يارب  طرش  ات  تسا  رتبسانم  هدش  ماجنا  راک  يارب  نخس  هنوگنیا  نوچ  تسا 
-2 یگدـنز . كرت  ماـگنه  تسا و  هدـش  ماـجنا  وت  يهفیظو  تسا  هدیـسر  اـجنیا  هب  راـک  نوچ  هک  تسا  هکنیا  يهناـشن  نیرتـهب  دوـخ  هک 
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هدـش هریچ  اهنآ  رب  هک  نونکا  دـندرزآ و  ار  ترـضح  نآ  اـهلاس  هک  تسا  بارعا  نآ  شزرمآ  شهاوخ  دوصقم  دـیاش  ُهرِفغَتـسا »  » يهلمج
رگا و  دوشیم . هدیمهف  لامتحا  هکنیا  زین  رخف  ماما  يهتشون  يالبال  زا  هکنانچ  دهاوخب . ادخ  زا  ار  اهنآ  شزرمآ  درذگ و  رد  اهنآ  زا  تسا 

26-13- نآرق . - هّکم حتف  زا  سپ  هروس  لوزن  يارب  دوشیم  هناشن  رتهب  دشاب  تسرد  لامتحا  هکنیا 

تّبت هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   111 - 

ات 5] تایآ 1  [: 111  ] دسملا هروس  ]

َو [ 3  ] ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلـصَیَس  [ 2  ] َبَسَک ام  َو  ُُهلاـم  ُهنَع  ینغَأ  اـم  [ 1  ] ََّبت َو  ٍبََـهل  ِیبَأ  ادَـی  تَّبَت   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمـِسب 
، ندید نایز  ندـیرب ، ینعم  هب  ََّبت » : » تاغل ینعم   35-1- نآرق [ - 5  ] ٍدَسَم نِم  ٌلبَح  اهِدـیِج  ِیف   156-1- نآرق [ - 4  ] ِبَطَحلا ََۀلاّمَح  ُُهتَأَرما 

يادـخ ماـنب  همجرت : اـمرخ  فـیل  زا  ینامـسیر  نیرّـسفم  يهتفگ  هب  نتـسب و  ياـج  دـسم » . » مزیه بطح »  » 21-13- نآرق . - ندـش كاله 
هن دنک و  شزاینیب  شاهیامرس  هن  هک  درب 2  نایز  هّتبلا  بهل و  وبا  تسد  ود  داب  هدید  نایز  ناربنامرف 1  هب  نابرهم  ناگدیرفآ و  هب  هدنشخب 

: نیرّسفم نخس  دوب . هتفای  يدنب  شندرگب  خزود 5  شک  مزیه  وا  رسمه  دنرادب 4 و  شنازورف  یشتآ  هب  يدوزب  هدیشوک 3 و  نادب  هچنآ 
دیز نبإ  - 1 يربط : لوزن : تهج  تسا . هیآ  جنپ  قاّفتاب  تسا و  هدش  لزان  هّکم  هب  دنمانیم و  بهل  یبا  ّتبت ، ّدسم ، ار  هروس  هکنیا  عمجم :
نم يارب  دیسرپ  دنهدیم . ناناملسم  هب  هچنآ  دومرف : دنهدیم ! هچ  نم  هب  مورگب  وتب  رگا  هحفص 692 ] دیسرپ [ : ربمغیپ  زا  بهل  وبا  تفگ :

هروس هکنیا  ءاوس » ءالؤه  نوکا و  نا  اـّبت  نید  نم  اذـهل  اـّبت  : » تفگ وا  یهاوخیم ! يرترب  هچرگم  دومرف : دوب ! دـهاوخن  نارگید  رب  يرترب 
تفر و الاب  افص  هوکب  ربمغیپ  خلا » َکَتَریِـشَع -» رِذنَأ  َو   » دش لزان  هیآ  هکنیا  نوچ  تفگ : ساّبع  نبإ  دش 2 - لزان  وا  باوج  نآ  ربارب  رد 

ینمـشد هک  منک  رادربخ  ار  امـش  رگا  دومرف : تسا ! هدمآ  ترـس  رب  هچ  دنتفگ : دندمآ و  درگ  شیرق  هلیبق  دادماب ، زا  ياو  يا  درک : دایرف 
تفگ بهل  وبا  ٍدیِدَش » ٍباذَع  يَدَی  َنَیب  مَُکل  ٌریِذَن  ّیناف  : » دومرف یلب  دنتفگ : دـیریذپیم ! نم  زا  دزاتیم  ناترـس  رب  بش  رـس  ای  حبـص  لّوا 

رس رب  راخ  بهل  وبا  رسمه  دناهتفگ : یطویس :  668-623- نآرق -352-328- نآرق . - دش لزان  هیآ  هکنیا  انتعمج » انتوعد و  اذهل  کل ا  اّبت  »
یلاخ يریخ  ره  زا  شتسد  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  عمجم :  1 خلا » ادَی - تَّبَت  : » نیرّـسفم نخـس  دش . لزان  هروس  هکنیا  تخیریم  ربمغیپ  هار 

اب زج  تایآ  ياههلـصاف  تیاعر  يارب  مّود  رد  تسا و  هدـش  تئارق  زین  لّوا  رد  ءاه »  » نوکـس اب  عمجم :  1 ٍبََهل » ِیبَأ   » 28-15- نآرق . - داب
هیانک هب  تسا و  هدماین  نآرق  رد  راکشآ  هب  اهنآ  مان  تشاد و  ربمغیپ  يدایز  نانمشد  هکنیا  اب  بهل  وبا  مانب  حیرصت  هدبع : دناهدناوخن . حتف 

زات هّکی  رادومن و  درف  هکنیا  يارب  يرادرب  هدرپ  هکنیا  تسا و  ربمغیپ  زا  يریگولج  رد  شرسمه  وا و  يراشفاپ  يارب  تسا  هدش  دای  اهنآ  زا 
هکنیا تسا و  نیرفن  ینعم  هب  لّوا  يهلمج  يربـط :  1 ََّبت » َو   » 17-1- نآرق . - دوش هدنایامن  یفّرعم و  مالسا  اب  ینمشد  یتخـسرس و  نادیم 

زین بعک  نب  ّیبا  تـئارق  زا  عـمجم :  12-1- نآرق . - تسا هدوب  دـق »  » يهفاـضاب ّبت » دـق   » دوعـسم هّللا  دـبع  تئارق  رد  تسا و  ربـخ  هلمج 
زین شدوخ  درکن و  مهارف  يریخ  وا  ياهتسد  تسا : نینچ  ینعم  تسا و  ربخ  هلمج  ود  ره  دناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، هدش  لقن  دق »  » يهملک
نم تفگ : ّیبراحم  قراط  دوب . ترضح  نآ  تخسرس  نمشد  هحفص 693 ] بهل [  وبا  و  تسا . هدید  نایز  دوبان و  وا  يور  رهب  درب و  نایز 

شگنـس وا  رـس  تشپ  زا  يدرم  دـیوش و  راگتـسر  ات  هّللا  ّالا  هلا  ال  دـیئوگب : مدرم  يا  تفگیم : یناوج  مدـید  مدوب  زاـجملا  يذ  رازاـب  رد 
نم دـیریذپن  ار  شنخـس  تسا  وـگغورد  هکنیا  مدرم  يا  درکیم : داـیرف  دوـب و  هدرک  نینوـخ  ار  وا  ياـپ  تشپ  ياـهیپ  اـهاپ و  هک  دزیم 

وگغورد ار  وا  هک  تسا  بهل  وبا  وا  يومع  يرگید  نآ  دنادیم و  ربمغیپ  ار  دوخ  هک  تسا  دّـمحم  دـنتفگ : تسا ! یک  درم  هکنیا  مدیـسرپ :
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هچنآ مه  و  دـش ! ادـخ  مشخ  ریگولج  وا  يارب  نآ  هنوگچ  درب و  يدوس  هچ  شاهیامرـس  زا  ینعی  يربط :  2 خلا » ُهنَع - ینغَأ  ام  . » درادنپیم
هناخ نورد  رد  دندمآ و  ساّبع  نبإ  دزن  بهل  وبا  نادنزرف  تفگ : لیفّطلا  وبا  دـندناسر ! واب  ياهرهب  هچ  دنـشاب  وا  نادـنزرف  هک  درک  بسک 

هب اهنآ  زا  یکی  دش و  ناشریگولج  تساخ و  رب  ياج  زا  دوب  هدش  انیبان  هک  ساّبع  نبإ  دنتخادرپ  لادج  ینمشدب و  رگدکی  اب  دندش و  دنلب 
ینادـنزرف ینعی  دـیتسه ، ثیبخ  بسک  هک  دـیورب  نم  يهناخ  زا  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داتفا و  نیمز  رب  وا  هک  تفرگ  ار  وا  ولج  یتخس 

و دـش ، اهنآ  یجنایم  وا  دـنگنجیم  رگدـکی  اب  بهل  وبا  نادـنزرف  دـید  ساـّبع  نبإ  يزور  تسا : هدرک  لـقن  موزخم  ینب  زا  يدرم  و  دـیلپ .
- نآرق . - دنتسه وا  بسک  زا  اهنآ  هک  دنتسه  وا  نادنزرف  دوصقم  تسا : هتفگ  دهاجم  و  دنتـسه . بهل  وبا  َبَسَک » ام   » نامه زا  اهنیا  تفگ :

یفن ینعم  هب  هیآ  لّوا  رد  اـم »  » يهملک عمجم : تسا . هدـناوخ  لـعتفا  نزو  هب  بستکا » اـم  و   » شمعا حوتفلا : وـبا   732-720- نآرق -18-1
تـسا دـنزرف  َبَسَک » ام   » زا دوصقم  درک و  زاینیب  ار  وا  زیچ  هچ  ینعی  تسا  ماهفتـسا  دـناهتفگ : یـضعب  و  درکن ، زاـینیب  ار  وا  ینعی  تسا 
مدنزرف لام و  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  ناج  نم  دـشاب  تسار  وت  نخـس  رگا  تفگ : وا  دـناسرت  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  نوچ 

لاق هتـشون : فشک   3 ِبَطَحلا » َۀـَلاّمَح  ُهـُتَأَرما  َو   » 185-173- نآرق -19-15- نآرق . - تسا وا  نخـس  نآ  باوـج  هب  هـیآ  هـکنیا  مرخیم .
هکنیا ساّنلا . یلع  بطتحی  نالف  برعلا  لوق  نم  ساّنلا . نیب  ةوادـعلا  یقلتف  ۀـمیمّنلاب  هحفص 694 ]  ] 37-1- نآرق  - یشمت تناک  ّيدّسلا :

کمتـش و دـقف  کیف  سیل  امب  کهجو  یف  كارطا  نم  ّیعفاّشلا  نع  و  لامنایم . رب  ینعی  هنمرب . مزیه  وت  دـنیوگ : نایـسراپ  هک  تسا  نانچ 
. کیف سیل  ام  کیف  لاق  هتطخسا  اذا  کلذف  کیف  سیل  ام  کیف  لاق  هتیضرا  اذا  نم  کب و  ّمن  كدنع  ّمن  نم  کنع و  لقن  کیلا  لقن  نم 

ۀلاّمح هتأرما  وه و  اران  یلصیس  ینعی  عفّرلاب 1 - نورخآ  أرق  و  مّنلا . یلع  بصنلاب  ََۀلاّمَح »  » مصاع أرق  و  ماّمن .» ۀـّنجلا  لخدـی  ال   » ّیبّنلا لاق 
هک يراتفگ  زا  ناغف  هتفر . نم  زا  شیپ  هک  یمکح  زا  هآ   356-345- نآرق : - تفگ تقیرط  ریپ  اضیأ . راّنلا  یف  بطحلا  ۀلاّمح  بطحلا 2 -

تشاد و رفک  گنر  فهکلا  باحـصا  گس  هتفگ ! هچ  لزا  رد  رداق  نآ  هک  منآ  زا  ناسرت  هتفـشآ ! ای  میز  داش  هک  منادن  هتفگ  ییأر  دوخ 
تسوپ دومن  يور  تلود  نوچ  مرج  دوب ال  نیمک  رد  بناج  ود  ره  زا  یلزا  تداعـس  تواقـش و  نکیل  تشاد  نید  زارط  روعاب  معلب  سابل 

[ دندیشوپ رگید : هخسن   ] دندیـش گس و  نآ  رد  ماعلب  عّقرم  و  ِبلَکلا » ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف   » دنتفگ دندیناشوپ . ماعلب  رد  تروص  يور  زا  گس  نآ 
لوهجم تروصب  ءاـی  ّمض  اـب  یلـصَیَس »  » وـلج يهلمج  حوـتفلا : وـبا   527-495- نآرق -429-397- نآرق «. - مُُهبلَک مُهُِعبار  ٌۀـَثالَث   » دـنتفگ

یگیامورف زا  - 1 تسا : تهج  دنچ  ِبَطَحلا » ََۀلاّمَح   » زا دوصقم  رد  و  دناهدناوخ . زین  لیعفت  نزو  زا  مال  دیدشت  داص و  حتف  اب  دناهدناوخ و 
دوخ رب  ار  هانگ  نیگنس  راب  تخیریم 4 - ربمغیپ  هار  رس  رب  دروآیم و  راخ  ینیچنخس 3 - زا  تسا  هیانک  دروآیم 2 - تشپ  هب  مزیه  دوخ 

176-155- نآرق -35-25- نآرق . - تسا راـکهانگ  راکدـب و  ینعی  هرهظ » یلع  بطحی  نـالف  : » دـیوگیم برع  هکناـنچ  درکیم ، راومه 
درکیم يرادانب  شنزرـس  ار  ربمغیپ  وا  هک  تسا  هکنیا  ِبَطَحلا » ََۀلاّمَح   » يارب تهج  کی  و  دناهدناوخ . زین  ریغـصت  تروصب  هتئیرم » : » رخف

وا ندرگب  ینعی  يربـط 1 -  5 ٍدَـسَم » نِم  ٌلـبَح   » 83-62- نآرق . - دیـشکیم تشپ  هب  مزیه  هک  دوـب  ریقف  دوـخ  وا  هک  شنزرـس  هـیآ  نیاـب 
هحفص  ] 21-1- نآرق  - نمی رد  هک  تسا  یتـخرد  دوب 2 - ناـمه  وا  مزیه  نامـسیر  دـنزاسیم و  تخرد  زا  هّکم  رد  هک  تسا  ینامـسیر 
تسا هکنیا  رتهب  و  نهآ . زا  ینامسیر  ینعی  تسا 4 - وا  ندرگ  رد  شتآ  زا  ینامسیر  ینعی  دنباتیم 3 - نآ  زا  ینامسیر  دیوریم و  [ 695

ما دوب  هتسب  نادب  مزیه  هک  امرخ  فیل  زا  نسر  هتشون : ینیـسح  تسا . هدش  تسرد  روجبروج  ياهزیچ  زا  هک  ینامـسیر  ینعی  میئوگب : هک 
هار رـس  رب  يدروآ و  بش  هب  يدرک و  عمج  کسخ  ياههتـسد  راخ و  ياههتـشپ  اهزور  تشاد و  هناخ  ادـخ  لوسر  یگیاسمه  رد  لـیمج 

قیرط هب  یتفرگرب و  هار  رـس  زا  ار  اهنآ  يدـمآ و  نورب  زامن  هب  ترـضح  نآ  دـلخ  شیاپ  رد  ای  دزیوآ  شنماد  رد  يراخ  ات  یتخیرب  ربمغیپ 
خر دوب  هتفکـش  لگ  نوچ   || همه  اب  راـخ و  وت  هر  رد  دـنتخیریم  تیب : دـینکیم . نم  اـب  هک  تسا  یگیاـسمه  عون  هچ  یتفگ : تمیـالم 

ریقحت و دوصقم  و  تسا . هدش  هدیبات  ینعمب  ّدسم  نآ و  ریغ  ای  تسوپ  ای  فیل  زا  هدیبات  تخس  ینامـسیر  ینعی  ّدسم  يواطنط : وت  ناتـسلد 
هروـس هکنیا  دـندوب  فارـشا  زا  شرهوـش  دوـخ و  هکنآ  اـب  دوـش  هدـنایامن  برع  شکمزیه  ياـهنز  تروـص  هب  هک  تسا  نز  نآ  يراوـخ 

تسا و ناناملـسم  يراخ  بجوم  هکنآ  هب  تناها  يارب  تسا  زیاج  اـهنمجنا  رد  نتفگ  دـب  اـههّلجم و  اـههمانزور و  رد  نـالعا  دـنامهفیم 
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. نابز ملق و  دـش : ورب  ور  مدرم  هنوگنیا  اب  دـیاب  زیواتـسد  ود  اب  ریخب و  توعد  رکنم و  زا  یهن  دـننکیم و  فورعم  هب  رما  هک  اهنآ  ریگولج 
. نارگید زا  لقن  تسا و  همجرت  نامه  ام : نخس  زواجت . متس و  يارب  تسا  هدش  یناگمه  رازبا  زیواتسد  هکنیا  زورما  یلو 

صالخا هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   112 - 

ات 4] تایآ 1  [: 112  ] صخإلا هروس  ]

- نآرق [ - 4  ] ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  نُکَی  َمل  َو  [ 3  ] َدلُوی َمل  َو  ِدلَی  َمل  [ 2  ] ُدَمَّصلا ُهّللا  [ 1  ] ٌدَحَأ ُهّللا  َوُه  ُلق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
نآ نایم  هک  رپ  وت  يزیچ  دهد . ماجنا  ار  مدرم  راک  دناوتن  یـسک  وا  زج  تسا و  عجرم  هک  یـصخش  گرزب  ُدَـمَّصلا » : » تاغل ینعم   120-1

: يربط لوزن : تهج  تسا . ینسحلا  ءامـسا  زا  تسا ، هبترم  دنلب  هک  نآ  تسا ، هحفص 696 ]  ] 24-13- نآرق  - هتسویپ هک  نآ  دشابن . یهت 
هدیرفآ ادخ  ار  ناهج  دنتفگ : دوهی  دش 2 - لزان  اهنآ  باوج  هب  هروس  هکنیا  تسا ! رابت  هچ  زا  وت  يادخ  دندیسرپ : ربمغیپ  زا  نیکرـشم  - 1

تسا 2 اتکی  يادـخ  متـسرپیم ] نم  هک   ] وا  1 وگب : دّـمحم  يا  همجرت : دـمآ . اهنآ  باوج  هب  هروس  هکنیا  تسا ! هدـیرفآ  هک  ار  ادـخ  سپ 
دوب اتمه  چیه  هن  دیازب 4 و  وا  هن  دناهداز و  ار  وا  هن   3 نآ ] نایاپ  تسا  وا  و   ] دوب واب  نآ  ماجنا  رـس  دسر و  واب  يرترب  یگرزب و  هک  یئادخ 

هب هک  تسا  فالتخا  و  تسا . هدش  هدیمان  ّبّرلا  ۀبسن  و  هّللا ، وه  لق  دمّصلا ، صالخا ، دیحوت ، هروس  هکنیا  عمجم : نیرّـسفم : نخـس  ار . وا 
هیآ رخآ  ار  دـلی  مل  هک  دناهتـسناد  هیآ  جـنپ  ماش  هّکم و  ياهیراق  تسا و  راهچ  نآ  تایآ  يهرامـش  و  هّکم . هب  ای  تسا  هدـش  لزاـن  هنیدـم 

یئادخ دنسرپیم  نم  زا  هک  يراگدرورپ  وگب : يربط :  1 ٌدَحَأ » ُهّللا  َوُه  ُلق  . » تسا هدرک  دای  هروس  هکنیا  يارب  مسا  تسیب  رخف : دناهتسناد .
تسا و ادـتبم  هک  تسا  هّللا  يهملک  دـحا  عـفر  تهج  و  وا . يارب  زج  تسین  هتـسیاش  تداـبع  تسا و  وا  يارب  زیچ  همه  یگدـنب  هک  تـسا 
! یتسرپیم هکنآ  تسا  یک  دنسرپ : هک  تسا  نانچ  هکنیا  دوشیم و  هدیمهف  هلمج  زا  هک  وه  يارب  تسا  ربخ  دناهتفگ  زین  و  نآ . ربخ  هکنیا 
رد کیرـش و  هن  درادن و  دننام  هک  یکی  ینعی  دحا  عمجم : دحا .» وه  : » دـیوگ  27-1- نآرق ! - دوب هنوگچ  وا  دنـسرپ  تسا . ادخ  وا  دیوگ 

فصن و تسا و  دادعا  ءزج  دحاو  هک  تسا  هکنیا  دـحاو  اب  دـحا  قرف  و  دـشابن . شزابنا  هک  تسا  یکی  مدـق  تفـص و  دوجو و  راک و  ره 
تـسا تیاغ  هب  هراشا  هیانک  هب  هک  تسا  یمـسا  َوُه »  » يهملک تسا : ع ]  ] رقاب ماما  زا  تسین و  شیازفا  میـسقت و  لباق  دـحا  یلو  دراد  نینثا 
یمدآ ّساوح  رد  رـضاح  هب  هراشا  هیبنت و  يارب  اذـه »  » هک هنوگنامه  یناـسنا  ّساوح  زا  تیاـغ  هب  هراـشا  واو  تسا و  هیبنت  يارب  اـه »  » نوچ

هک دیسر  روتسد  دندرکیم ، سوسحم  رـضاح  هب  هراشا  و  انتهلآ » هذه  [ » هحفص 697  ] 284-278- نآرق  - دـنتفگیم نارفاک  نوچ  تسا و 
دناوخیم نیونتیب  ورمع  وبا  دناهدناوخ و  نیونت  اب  ٌدَحَأ »  » اهیراق مومع  و  دنک . یمدآ  ّساوح  زا  تیاغ  هب  هراشا  ناشربارب  رد  ترضح  نآ 

رد حوتفلا : وبا   158-150- نآرق . - درکیم لصو  مال  هب  ار  لاد  هک  دـناوخیم  هّللا  دـحا  یهاگ  درکیم و  زاـغآ  هّللا  هب  درکیم و  فقو  و 
برع و و  ةدحاو ، زا  ّقتشم  تسا  هدوب  دحو  لصا  رد  دحا ، و  درادن . توافت  ینعم  رد  و  دحاولا » هّللا  وه  لق   » تسا دوعـسم  هّللا  دبع  تئارق 

رگید یضعب  تفـص و  دحا  تسا و  مسا  دحاو  دنتفگ : یـضعب  و  تسا . دحاو  زا  رتغیلب  دحا  دنتفگ : یـضعب  و  دنکیم . هزمه  هب  لدب  ار  وا 
لّوا ینعی  دحا  دـناهتفگ : فشک : موقلا . نم  دـحاو  ینءاج  دـحا و  ینءاج  ام  لثم  یفن  رد  دـحا  و  دوشیم ، هتفگ  تابثا  رد  دـحاو  دـنتفگ :

رب هتـشون : وا  و  هدیـشوپ ، ندرک  رادومن  هدوبن و  ندرک  دـیدپ  رد  هناـگی  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسا ، همه  زا  ولج  همه و  لّوا  وا  نوـچ 
رگد ینک  هک  یمکح   || اـضر  میدادـب  لد  ینک ز  هچ  ره  رد  ادـف  میدرک  هس  ره  هدـید  لد و  ناـج و   || اـنث  میدـناشف  وت  بوخ  يهرهچ 
ُهّللا َوُه   » دناهدناوخ یم  بعک  نب  ّیبا  دوعـسم و  نبإ  رخف : یئادیپان  مشچ  یلدب ز  ادیپ   || یئاجکی  ملد  اب  مشچ  رود ز  يا  اور  تسا  ناجب 
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. - تسا هدروآیمن  نابزب  وه  لق و  هک  دـحا » هللا   » دومرفیم تئارق  هنوگ  هکنیا  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  لق و  نودـب  ٌدَـحَأ »
وا زا  هکنآ  - 2 درادن . ندیـشون  ندروخ و  تسین و  یلاخ  وت - - 1 تسا : فالتخا  دمـص  ینعم  رد  يربط :  2 ُدَمَّصلا » ُهّللا   » 72-51- نآرق

. درادـن يدوباـن  تسه و  هشیمه  هکنآ  - 4 تسا . هیاـپ  نیرخآ  هب  یئاـقآ  تدایـس و  رد  هـکنآ  - 3 20-1- نآرق . - دوـشیمن نوریب  يزیچ 
رد تسا ! یچ  دمص  ینعم  دنتشون : ءادهشلا  دّیس  ترضح  هب  هرصب  مدرم  تسا : هدومرف  لقن  مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  زا  قداص  ماما  عمجم :

: دومرف ربمغیپ  مّدـج  مدینـش  هک  دـیئوگن  نخـس  هتـسنادن  دـینکن و  وگتفگ  نآرق  رد  دومرف  موقرم  هّللا  مسب  هحفـص 698 ] زا [  سپ  باوج 
تسا هتفگ  تسا و  هدرک  ریسفت  ار  دمص  يهملک  دنوادخ  و  دوش . شتآ  هدنکآ ز  وا  نتـسشن  ياج  دیوگب  نخـس  نآرق  رد  هتـسنادن  هکنآ 

وا زا  يزیچ  وا  تفـص  ماـن و  زج  قوـلخم  هک  تسا  سک  نآ  دمـص  تفگ : رفعج  فـشک :  261-235- نآرق «. - خلا دـَلُوی - َمل  َو  دـِلَی  َمل  »
رد فرح  ود  هکنیا  تسوا و  ّتیهلا  يهناـشن  مـال  تسا 2 - ّتیدـحا  يهناشن  فلا  - 1 تسا : فرح  جنپ  دمّـصلا  تسا : هتفگ  وا  و  دـننادن ،

تباتک رد  نوچ  و  دوشیمن ، رادومن  مدرم  رب  هک  تسا  ناهنپ  ّتیهولا  ّتیدحا و  هک  دناسریم  سپ  هدرـشف  نابز  رد  و  دـنرادومن . نتـشون 
میم - 4 تسا . قدـص  وا  زا  زیچ  همه  هک  تسا  وا  قدـص  يهناشن  داـص  تسا 3 - رادیدپ  نیفراع  ياهلد  رد  هک  دـناسریم  دوشیم . هدـید 

تـسود تروص  زا  رپ  همه  مراد  یمـشچ  تسا . ّتیدبا  ّتیلزا و  ماود و  يهناشن  لاد  تسا 5 - وا  یقیقح  کلام  هک  تسا  کلم  يهناـشن 
دوخ هدـید  اـی  هدـید  ياـجب  تسا  وا  اـی   || تسوکن  هن  ندرک  قرف  تسود  هدـید و  زا  تسوا  رد  تسود  اـت  تسا  شوخ  ارم  هدـید  اـب  ||  

ع]  ] رقاب ماما  مردـپ  رب  دراو  نیطـسلف  زا  یمدرم  تسا : هدرک  لقن  ع ]  ] قداـص ماـما  زا  ار  دمـص  ینعم  رد  لیـصفت  هکنیا  عمجم : رد  تسوا 
قداص ماما  رفعج  هملک  زا  رارسألا  فشک  دوصقم  دیاش  و  دومرف . ار  لّصفم  باوج  هکنیا  ترـضح  نآ  دندیـسرپ  دمـص  ینعم  زا  دندش و 

رد هتـشون : ینیـسح  دوشن . هریچ  وا  رب  سک  تسا و  هریچ  هکنآ  ینعی  دمـص  تسا : لقن  ع ]  ] قداص ماما  زا  يروباشین : دـشاب . مالّـسلا  هیلع 
هحفـص 699] دنـشاب [ . دـیماان  وا  ّتیفیک  عالّطا  زا  اهلقع  هک  تسا  نآ  دمـص  هک  دـناهدرک  لقن  ع ]  ] یـسوم نب  ّیلع  ماما  زا  یناعملا  نیع 
-1 تسا : لصا  هس  يارب  ربمغیپ  تلاسر  نوچ  هدبع : تسکـشب  هشیدنا  هکنیا  زا  تشپ  ار  درخ   || تسب  رب  هشیدـنا  ره  يور  شلامک  تیب :

ناشن ار  ربمغیپ  يهفیظو  لّوا  دـیحوت و  هروس  هکنیا  نوچ  و  گرم . زا  سپ  تالاح  فئاظو 3 - ماکحا و  لماک 2 - دیحوت  یسانش و  اتکی 
تسا ترضح  نآب  روتسد  هکلب  دوش  لزان  هروس  هکنیا  نک و  فیصوت  ار  ادخ  دنیوگب : ترـضح  نآ  هب  مدرم  هک  تسین  زاین  سپ  دهدیم 

نآ دمـص  ینعم  نوچ  نک و  يراذـگهیاپ  هروس  هکنیا  هب  ار  دوخ  يربمغیپ  راک  لّوا  نک و  انـشآ  دـیحوت  هب  ار  مدرم  اـههلمج  هکنیا  اـب  هک 
دنکن و يدـنمزاین  ماجنا  سک  دـنوادخ  زجب  هک  دـناسریم  هّللا  يهملک  ندروآ  ولج  اب  سپ  تسا  وا  هب  هتـسباو  اهیدـنمزاین  هک  تسا  سک 
زا هچرگا  دنهاوخ  دوخ  زاین  ماجنا  ادخ  ریغ  زا  هیآ  هکنیا  فالخ  رب  نارادنید  يرایـسب  ناتـسرپتب و  یلو  دـهدیمن  ماجنا  يراک  یجنایم ،

و أوفک »  » ءاف نوکس  اب  اءوفک و  دناهدناوخ  رخآ  يهزمه  ءاف و  ّمض  اب  روهـشم  عمجم :  4 ٌدَحَأ » ًاوُفُک  . » دشاب ناشنایاوشیپ  ناگرزب و  روگ 
. درکیم فقو  ربمغیپ  هروس  هکنیا  زا  یتیآ  ره  رخآ  رد  هک  تسا  تیاور  دـناهدناوخ و  ًاوُفُک »  » هزمه ياجب  رخآ  واو  هحتف  ءاف و  ّمض  اـب  زین 

هّللا کلذـک  : » میوگب هبترم  هس  تئارق  رد  هروس  هکنیا  ندرک  مامت  زا  سپ  دومرف : روتـسد  نمب  ع ]  ] رقاـب ماـما  تفگ : راـسی  نب - لیـضف  و 
ءافک ءفک و  وفک و  تسا : هدیبع  وبا  زا  و  تسا . هدش  تئارق  ءاف  نوکس  روسکم و  فاک  اب  رخف :  159-150- نآرق -17-1- نآرق «. - ّیبر

هب هک  دناسریم  هروس  هکنیا  رهاظ  یلو  هنیدم  ای  هّکم  رد  ار  هروس  هکنیا  لوزن  فالتخا  میدرک  لقن  هچرگا  ام : نخس  تسا . ینعم  کی  هب 
دنک یفّرعم  هدرک  دای  هک  هّللا  نآ  دیاب  اوحلفت » هّللا  ّالا  هلا  اولوق ال   » تسا هدومرفیم  مدرم  هب  ربمغیپ  هک  اج  رهب  نوچ  تسا  هدـش  لزان  هّکم 

اب دشاب و  یفّرعم  اب  توعد  هک  دشاب  تثعب  لّوا  نارود  رد  هروس  لوزن  هک  تسا  یـضتقم  هکنیا  تسین و  یهلا  وا  زج  هک  دنریذپب  دنناوتب  ات 
رگد دوخ و  دنگوس  رد  دـیروآیم و  نابزب  امـش  هک  هّللا  نآ  مینک : هیزجت  نینچ  ار  ربمغیپ  توعد  مظن  دـیاب  هحفص 700 ] لامتحا [  هکنیا 

. دیوش راگتسر  ات  تسین  یئادخ  وا  زج  دیئوگب : سپ  دراد  ربارب  هن  دیاز و  هن  هداز  هن  تسا  دمص  تسا  یکی  دیئوگیم  اج 

قلف هروس 
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هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   113 - 

ات 5] تایآ 1  [: 113  ] قلفلا هروس  ]

ِیف ِتاثاّفَّنلا  ِّرَش  نِم  َو  [ 3  ] َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  نِم  َو  [ 2  ] َقَلَخ ام  ِّرَش  نِم  [ 1  ] ِقَلَفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُلق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
ّقح ندش  رادومن  اههدیرفآ ، يهمه  دادماب ، ِقَلَفلا » : » تاغل ینعم   36-1- نآرق [ - 5  ] َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  نِم  َو   146-1- نآرق [ - 4  ] ِدَقُعلا

یگریت دش ، ناهنپ  دیـشروخ  تفر ، خاروس  نوردب  دروآ ، ور - دمآ و  تبقو  بقو و  هایـس . رام  کیرات ، رایـسب  بش  هام ، ٍقِساغ » . » هریغ و 
ّثنؤم وداج و  رحاس و  ثاّفن » . » گرزب خاروس  گنـس و  يور  يدوگ  ینعمب  هبقو  تفر ، فوسکب  هام  تفرگ ، ار  اج  همه  دش و  هدـنکارپ 

دب زا  مشنیرفآ 2  راگدرورپ  يهدـنهانپ   1 وگب : دّمحم ، يا  نابرهم  يهدنـشخب  يادـخ  مانب  همجرت :  86-77- نآرق -24-13- نآرق . - ثفان
دب زا  دنمد 5 و  اهنادب  دـننز و  هرگ  اههتـشر  هک  ناوداج  دـب  زا  مه  هدـش 4 و  ریگارف  هتفر و  ورف  هک  یکیراـت  ناـیز  زا  هدیرفآ 3 و  هچنآ 

يدوهی مصعا  نب  دیبل  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبإ  زا  حلاص  وبا  زا  ّیقهیب  ّیطویس : لوزن : دوش . هاوخدب  دبنجب و ] شدب  يوخ   ] هک هاوخدب 
هدزای هک  ياهتـشر  نآ  زا  یهاچ و  رـسب  داتـسرف  يرگید  اب  ار  راّمع  دندرک و  شرادربخ  دـش و  رامیب  ترـضح  نآ  درک و  وداج  ار  ربمغیپ 
دوبهب ربمغیپ  دـش و  زاب  اهنآ  دـندناوخ و  اههرگ  نآ  زا  کی  ره  رب  ساّنلا  ّبرب  يهروس  هروس و  هکنیا  تایآ  دـندروآ و  نوریب  تشاد  هرگ 

تیآ جنپ  هروس  هکنیا  فشک : نیرّسفم : نخـس  هحفص 701 ] تسا [ . هتـشون  رتشیب  لیـصفت  اب  عمجم  رد   386-384- یقرواپ «. - 26» تفای
رد تسا  ینادنز  - 1 دناهدرک : ینعم  دـنچ  ار  قلف  يربط :  1 ِقَلَفلا » ِّبَِرب  . » هنیدمب یـضعب  تسا و  هدش  لزان  هّکمب  دناهتفگ  یـضعب  تسا و 

«. - ًانَکَـس َلیَّللا  َلَعَج  َو  ِحابـصِإلا  ُِقلاف   » دناوخ ینعم  هکنیا  لابندب  دیز  نبإ  تسا و  دادماب  مان  تسا 3 - خزود  ياـهمان  زا  یکی  خزود 2 -
مکـش اهردپ و  تشپ  زا  ندـش  نوریب  يهطـساوب  هک  تسا  دـیلاوم  يهمه  قلف » : » دـناهتفگ یـضعب  عمجم :  239-189- نآرق -21-1- نآرق

وبا مّنهج . رد  تسا  یهاـچ  قلف  دـناهدرک : تیاور  میهاربا  نب  ّیلع  مه  و  دوخ ، ریـسفت  رد  یلاـمث  هزمح  وـبا  و  دـنوشیم ، رادوـمن  اـهردام 
قلف دنتفگ : نارّـسفم  زا  رگید  یتعامج  خزود  رد  تسا  یتخرد  تفگ : رمع  هّللا  دـبع  خزود ، رد  تسا  يداو  تفگ : یبلک  هتـشون : حوتفلا 

اهيدب رورـش و  تسا و  ریخ  دوجو  نوچ  هدـبع :  3 َقَلَخ » ام  ِّرَـش  . » دیآیم نوریب  بآ  ياههمـشچ  وا  زا  دوشیم  هتفاکـش  هک  تسا  یهوک 
نآ زا  هک  یتبـسن  یگتـسباو و  زا  دنربیم  هانپ  ادـخب  مدرم  ربمغیپ و  يور  هکنیا  زا  دـسرب  رگید  یقولخم  يدنـسپان  یقولخم  زا  تسا  یبسن 

- نآرق . - دنک موجه  ام  رب  هک  یکیرات  رـش  زا  ینعی  يربط :  3 خلا » ٍقِساغ - ِّرَش   » 19-1- نآرق . - یمدآب یقولخم  زا  دسرب  يّرـش  يرازآ و 
اهیرامیب اهنوعاط و  نآ ، بورغ  ماگنه  هب  دوب  دقتعم  برع  نوچ  نآ ، بورغ  ماگنه  هب  اّیرث  يهراتس  ّرش  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  1-15 و 

ار هشیاع  تسد  ربمغیپ  تسا و  هام  ندرک  بورغ  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دوش . هتـشادرب  اـهیرامیب  هکنیا  دـیآ  رب  نوچ  دوشیم و  داـیز 
هار زا  ربمغیپ  دیاش : حوتفلا : وبا   362-340- نآرق «. - َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ   » تسا هکنیا  هک  رب  هانپ  ادـخب  هام  بورغ  بیـسآ  زا  دومرف  تفرگ و 
نبإ رخف : تفگ . ارنیا  يور  هکنیا  زا  دوشیم  ادـیپ  یـضارما  تافآ و  بکوک  نالف  عولط  يهطـساو  هب  لاـس  نآ  رد  هک  دـش  رادربخ  یحو 

درادـن و رون  تسا و  هریت  دوخ  هاـم  هک  تسا  هکنیا  رگید  رظن  یلو  تسا  هاـم  فوسک  ماـگنه  ص ]  ] ربـمغیپ يهدوـمرف  ینعم  تفگ : هبیتـق 
ناسانـش رتخا  هک  تسا  هام  رخآ  یگریت  نامه  َبَقَو » اذِإ   » ینعم دوشیم  هریت  هام  رخآ  رد  نوچ  و  هحفص 702 ] قساغ [  ینعم  تسا  هکنیا 

دنوشیم و دوخ  راک  ردنا  تسد  هام  رخآ  رد  وداجب  مدرم  ندرک  رامیب  يارب  اهوداج  يور  هکنیا  زا  دـننادیم و  هدـنخرفان  سحن و  ار  نآ 
: عمجم  4 ِدَقُعلا » ِیف  ِتاثاّفَّنلا   » 55-41- نآرق . - دـننک رامیب  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  وداج  هب  اهوداج  نوچ  تسا  نیمه  هروس  لوزن  اب  بسانم 

هانپ ادخ  هب  نانآ  نایز  زا  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  يور  هکنیا  زا  و  دنـسریم . اههتـشر  ياههرگ  رب  هک  وداج  ياهنز  رازآ  دب و  زا  ینعی 
نید و رد  تسا  یگرزب  بیسآ  هکنیا  دننکیم و  رادربخ  بیغ  زا  ار  نانیا  اهنآ  دنتـسه و  هّنجا  رازگتمدخ  هک  دندنایامنیم  اهنآ  نوچ  دنرب 
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هچنآ يوسب  دننادرگیم  اهنآ  يهتـساوخ  زا  ارنادرم  لد  هک  دنتـسه  نانز  نآ  تاثاّفن  تفگ : ملـسم  وبا  درب . هانپ  ادخ  هب  نایز  هکنیا  زا  دیاب 
زا تسا  ياهیانک  هلمج  هکنیا  دمدیم  نآ  رد  دیاشگب  یهرگ  دهاوخیم  هکنآ  دنیوگیم و  دـقع  ار  يأر  مزع و  نوچ  دـنهاوخیم و  دوخ 

، ندش دهاوخ  نانچ  هک  دنک  داقتعا  یسک  هک  دشاب  اجنآ  زا  نآ  رثا  ناشیا و  ّرش  اّما  و  هتـشون : حوتفلا  وبا   30-1- نآرق . - يأر ندنادرگرب 
، نآ ندروخ  دزن  هک  دشاب  هدنار  تداع  يادخ  هک  دروخب  یـسک  ات  دهدب  يزیچ  اّما  و  دـسر . وا  لدـب  یجنر  هک  دوب  نکمم  داقتعا  نآ  زا 

هتفگ ّبیـسم  نب  دیعـس  رخف : تسا . نم  نوسف  رحـسب و  جـنر  هکنیا  هک  دـنکفا  ماهبا  دـیامن و  هگنآ  دـسر  وا  يهدـنروخب  يرامیب  یجنر و 
رادومن یگنـسرگ  رد  مشچ  رثا  نوچ  دننک  يراددوخ  اذغ  زا  دوخ  مسرب  هک  دننزب  مشچ  ار  ربمغیپ  دندراذگ  رارق  رگدکی  اب  شیرق  تسا :

راوتـسا و یتشپ  يراد و  یتخـس  يوزاب  هچ  دّمحم  يا  دـنتفگ : دـندرک و  نینچ  دـنوش و  ورب  ور  وا  اب  دنـشاب  هنـسرگ  هک  هاگنآ  دوشیم و 
، دش لزان  دعب  هروس  هروس و  هکنیا  ربمغیپ  هب  دـننک  مشچ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دنتـساوخیم  نخـس  هکنیا  اب  و  يراد . هزات  رت و  ياهرهچ 
نیدـب و هک  دـنکن  هریچ  ربمغیپ  رب  ار  يرپ  یمدآ و  چـیه  دـنوادخ  نوچ  تسین  تسرد  ربمغیپ  هب  تبـسن  وداج  مشچ و  تایاور  هکنیا  یلو 
هک اهنآ  تسا : فالتخا  يذوم  دوجوم  ای  يرامیب  زا  شیاسآ  يارب  ذیوعت  ندرب  راکب  زاوج  رد  و  هحفص 703 ] دنناسر [ . رازآ  وا  يربمغیپ 
زا یئاج  نوچ  تفگ : هشیاع  هکنآ  نیمتـشه  دناهدرک ، لقن  ثیدح  دنچ  درکیم و  ار  راک  هکنیا  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  لقن  دناهتـسناد  زیاج 

اهنآ و  دیلامیم . درد  ياجب  دـناوخیم و  نیتذّوعم  هّللا و  وه  لق  يهروس  دوخ  تسار  فک  رد  ربمغیپ  تفرگیم  درد  ربمغیپ  كرابم  ندـب 
دومرف يدوبهب و  يارب  یعیبط  ریغ  ياوق  ندرک  زیواتسد  زا  درک  یهن  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  ص ]  ] ربمغیپ زا  رباج  دناهتفگ : دنرکنم  هک 

یلَع َو  نوقرتسی  نوبتکی و ال  ادابع ال  هّلل  ّنا   » دننکیم لّکوت  ادخب  هکلب  غاد  هن  دننکیم و  مئازع  هن  ذیوعت و  هن  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادـخ 
هک تسا  لقن  تسا و  فـالتخا  زین  نتخیوآ  ندرگ  هب  اـعد  رد  و  هدرکن ، لّـکوت  ادـخب  دـنکب  اـهراک  هکنیا  هکنآ  دومرف  و  َنُولَّکَوَتَی » مِهِّبَر 

و هب » لکو  ائیـش  ّقلع  نم   » دریگب دوبهب  هتخیوآ  هچنامه  زا  دنیوگیم : و  دوشیم ، نآ  هب  هتـسباو  دزیوایب  يزیچ  هکنآ  دومرف : ص ]  ] ربمغیپ
ارنآ هک  اهنآ  و  دنک . دیـشک و  یتخـس  هب  ارنآ  تسا  هتـسب  وزابب  يذیوعت  تشاد  وا  زا  دـنزرف  هک  شزینک  دـید  دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا  لقن 

هب ندیمد  رد  و  داد . هزاجا  ترـضح  نآ  نتخیوآ . هچب  هب  ذیوعت  زا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دـناهدرک  لقن  دناهتـسناد  زیاج 
نیتذّوعم تشاد  یتحاراـن  ربـمغیپ  نوـچ   696-661- نآرق : - دـناهدرک لـقن  هشیاـع  زا  دـننادیم  اور  هک  اـهنآ  تـسا : فـالتخا  زین  راـمیب 

دناوخ یم - نیتذّوعم  دوخ  هک  هنوگنامه  هب  نم  ترضح  نآ  گرم  يرامیب  رد  دیـشکیم و  ندب  رب  تسد  دیمدیم و  دوخ  رب  دناوخیم و 
دوخ تسد  رب  تفریم  باوخ  رتسب  هب  نوچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  لـقن  و  مدـیمدیم . ترـضح  نآ  رب  مدـناوخیم و  دـیمدیم  دوخ  هب  و 
یهن اهنآ  زا  همرکع  دناهدرک : لقن  رامیب  رب  ار  ندیمد  دننادیمن  اور  هک  اهنآ  و  دـیلامیم . ندـب  رب  اهتـسد  دـناوخیم و  نیتذّوعم  دـیمدیم و 

نم دشابن و  ندیمد  یلو  یلب  تفگ : منک ! ذیوعت  ار  وت  مراد  هزاجا  متفگ  دوب  رامیب  وا  متفر و  كاّحـض  دزن  دـناهدرک : لقن  یـضعب  و  درک .
تسا 2- رتشیب  اهنآ  زا  راک  هکنیا  نوچ  دنتسه  اهنز  - 1 تسا : لامتحا  دنچ  تاثاّفن  زا  دوصقم  رد  و  مدرک . شذیوعت  مدـناوخ و  نیتذّوعم 

تّاثافن سوفن  دوصقم  تسا 3 - اهنآ  راک  هکنیا  ّرـش  دوصقم  دندرک  وداج  ار  ربمغیپ  يدوهی  مصاع  نب  دیبل  هحفص 704 ] نارتخد [  نوچ 
نوچ اریز  دـننک  وداج  دـنوش و  مهارف  یهورگ  هک  تاـّثافن  تاـعامج  ینعی  تسا 4 - هدـش  هدروآ  ّثنؤم  تاـثاّفن  سوفن ، تبـسانم  هب  هک 
هدرب ادـخ  هب  هاـنپ  نآ  يارب  تسین و  رگراـک  وداـج  دـنیوگ  هلزتعم  و  دـشاب . رتشیب  راـک  يهجیتن  دـنوش  مهارف  وداـج  يارب  ناوداـج  هورگ 
دیاب وداج  ندرک  رواب  رد  مدرم  يراـتفرگ  بوشآ و  زا  دش 2 - ادخ  هب  هدنهانپ  دـیاب  هانگ  نآ  زا  تسا و  هانگ  راک  هکنیا  - 1 هک : دوشیم 
دیاـب يور  هکنیا  زا  دوش  رگراـک  وا  يوداـج  اـت  دـناروخب  یـسک  هب  روآ  بیـسآ  دـب و  يزیچ  وداـج  هک  دوشیم  نوچ  درب 3 - ادـخب  هانپ 

هریت ار  ناتـسود  نایم  طباور  هک  تسا  نیچنخـس  مدرم  ِدَقُعلا » ِیف  ِتاثاّفَّنلا   » زا دوصقم  هدبع : دنهرب . نآ  بیـسآ  زا  هک  دش  ّقح  يهدنهانپ 
دهدیم بیرف  هنوگنیا  هب  ار  مدرم  وداج  هک  تسا  تبـسانم  نیاب  تسا  هدرک  دای  تاملک  هنوگنیا  اب  ار  مدرم  هکنیا  هک  هیآ  رد  و  دـننکیم ،

زا اـهنآ  مدوشگ و  نم  دوـب و  ناـسک  نـالف  یئوشاـنز  دـنویپ  هرگ  هکنیا  هکنیا  زا  هیاـنک  دـیاشگیم  ار  نآ  دـنزیم و  هرگ  ار  ياهتـشر  هک 
دنکیم و هراپ  ار  یتسود  دنویپ  وداج  دننامه  دننکیم و  هریت  مه  هب  تبـسن  ار  ناتـسود  نادجو  مه  نیچنخـس  مدرم  دندش . ادج  رگدکی 
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يور هکنیا  زا  دننکیم  يربهر  رگدکی  هب  ینیب  دب  دب و  هار  هب  ار  ناتـسود  مه  ناسک  هکنیا  دربیم  طلغ  هار  هب  ار  یمدآ  هک  هریت  بش  دننام 
سپ نآ  تقیقح  لصا و  زا  تسا  يزیچ  ندنادرگرب  ینعم  هب  تغل  رد  رحس  نوچ  و  تسا . هدش  هدروآ  َبَقَو » اذِإ  ٍقِساغ   » لابندب هیآ  هکنیا 

رد یلد  دـب  ندروآ  دـیدپ  مدرم و  ندرک  ادـج  يارب  دـنزومآیم  ناسک  یـضعب  هک  مینادـب  ار  یئاهزیواتـسد  نامه  رحـس  دراد  یعنام  هچ 
تسین و ینعم  هکنیا  زا  رود  هیآ  قایـس  و  دنوشیم ، راک  هکنیا  يهدیزرو  دـنزومآیم و  اهتموکح  ياهراپ  نارادمتـسایس  هکنانچ  ناشنایم 

هنوگنیا هک  تروص  نیرتتـشزب  بلطم  ندـنایامن  دـشاب و  هنومن  لاثم و  يارب  تسا  نکمم  نآرق  رد  درم  نز و  یئادـج  هب  وداـج  فیـصوت 
رگا و  دنروآ . هحفص 705 ]  ] 729-707- نآرق -47-18- نآرق  - یئادج رهوش  نز و  نایم  دنناوتیم  هک  دـشکیم  اجنآ  هب  ناشراک  مدرم 
ياج دـنچ  رد  قفانم  ناسک  هنوگنیا  نوچ  تسناد  داهن  دـب  مدرم  زا  هیانک  ار  نآ  ناوتیم  تسا  هدـش  یفّرعم  ناطیـش  راـک  وداـج  نآرق  رد 

- ٍدِساح ِّرَش  نِم   » 253-221- نآرق -217-185- نآرق «. - ِّنِجلا َو  ِسنِإلا  َنیِطایَش  و  مِِهنیِطایَـش . یلِإ  اوَلَخ  اذِإ   » دناهدش هدیمان  ناطیـش  نآرق 
نوچ دناهتفگ  و  درب . وا  زا  هانپ  ادخ  هب  هک  هدیـسر  روتـسد  دـناسرب  دـناوتیم  یمدآ  هب  یبیـسآ  دوخ  دـسح  زا  دوسح  نوچ  عمجم :  5 خلا »

زا دوـصقم  تسا  نکمم  رخف :  19-1- نآرق . - تسا نآ  زا  يریگولج  يارب  هیآ  هکنیا  دـناسرب  بیـسآ  دوـخ  مشچ  ناور و  زا  تسا  نکمم 
هدش دای  هدیرفآ  ره  يدب  زا  لّوا  رد  هکنیا  اب  تسا  اهیدب  نیرتدب  دسح  نوچ  و  شدـسح . ماگنه  رد  دـشاب  وا  تجامـس  هانگ و  دـساح  ّرش 
دیاش تسین  مولعم  هروس  هکنیا  لوزن  تهج  یتسرد  نوچ  ام : نخـس  يدـب . رد  نآ  يرترب  يارب  تسا  هدـش  دای  دـسح  مان  هروس  ناـیاپ  رد 

يهشیدنا هب  دزیخ و  رب  رتسب  زا  دادماب  هب  وا  نوچ  هک  دـشاب  هدـمآ  یمدآ  ینورد  ینارگن  لد و  روش  ربارب  رد  هک  دـشاب  هکنیا  لوزن  تهج 
دز يرد  رهب - وا  دـنتفرگ و  مارآ  همه  دیـسر و  ناـیاپ  هب  زور  هک  هاـگماش  هب  مه  دوش و  هدرزآ  لد  تخـس  دور  یگدـنز  ياـهیراگزاسان 

دوش و هدنهانپ  وا  هب  دراپـس و  ّقح  هب  ار  دوخ  يدیماان  راک و  ماجنا  زاغآ و  دوریم  رتسب  هب  كانهودـنا و  تسا و  دـیماان  دـشن و  زاب  یهار 
ام  » يهلمج - 2 دنکیم . مهارف  سک  نینچ  يارب  رتشیب  دیما  دیون و  دتفایم  لدـب  زور  يدیفـس  يرادومن و  هک  قلف »  » يهملک زا  صوصخب 

-3 25-13- نآرق . - تسا راگدیرفآ  یمدآ  هاگهانپ  دشاب  هک  هدـیرفآ  ره  زا  هچ و  ره  ات  ینارگن  يدـیماان و  هک  دـشاب  هراشا  دـیاش  َقَلَخ »
هک تسا  هدش  هدروآ  يور  هکنیا  زا  دیاش  دنامهفیم  زین  ار  یگریت  دراد و  ماع  ینعم  هک  َقَلَخ » ام   » لابندب خلا » ٍقِساغ - ِّرَش  نِم   » مّوس تیآ 

هکنیا ناوتان ، وسرت و  ای  تسا و  هدرزآ  زور  ياهیراتفرگ  زا  دراد و  لدب  ياهشیدـنا  هکنآ  يارب  صوصخب  تسا  روآمیب  دوخ  بش  یگریت 
- نآرق  - یناشیرپ زا  امش  رطاخ  ات  دیـشاب  وا  يهدنهانپ  راگدرورپ و  دای  هب  اهینارگن  هنوگ  هکنیا  ماگنه  نینچ  رد  هک  دنکیم  یئامنهار  هیآ 

يارب دـیاش  مّوس  تیآ  دـننامب  مراهچ  تیآ  - 4 دیـشاب . لد  هدوسآ  دـشاب و  وا  يوـسب  يو  سرت  و  هحفـص 706 ]  ] 65-53- نآرق -35-16
هیآ راودیما  نآ  دوسب  دندوب و  نآ  نایز  زا  كانمیب  دنتشاد و  راک  رـس و  وداج  اب  نوچ  هک  توافت  هکنیا  اب  دشاب  مدرم  سرت  زا  يریگولج 

وا هک  دیرب  هانپ  قلفلا  ّبرب  دلخیم  يزیچ  امش  لدب  نآ  زا  رگا  سپ  ّرش  تسا و  یفنم  رثایب و  تسا و  دب  هک  تسا  وداج  ندناسانـش  يارب 
یگریت زا  سرت  دننامب  وا  هاگشیپ  هب  تسا  ناوتان  تخب و  هریت  مدرم  راک  هک  وداج  دنکیم و  نایامن  نآ  زا  زور  دفاکـشیم و  بش  یگریت 

هک ینارود  رد  دـیاش  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  وداـج  زا  نخـس  نوـچ  - 5 ددرگیم . نآ  ریگیاـج  شیاـشگ  یگدوـسآ و  تسا و  دوباـن  بـش 
لزان هّکم  هب  اهنآ  شمارآ  يارب  هروس  هکنیا  دندیـسرتیم  اـهگنرین  هکنیا  زا  تسـس و  ناـشنامیا  تسا و  هدوب  مک  ناشهرامـش  ناناملـسم 

. تسا هدوب  اجنآ  ناناملسم  لاح  رکف و  اب  بسانم  هک  تسا  هدش 

سان هروس 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب   114 - 

ات 6] تایآ 1  [: 114  ] ساّنلا هروس  ]
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- نآرق [ - 4  ] ِساّنَخلا ِساوسَولا  ِّرَش  نِم  [ 3  ] ِساّنلا ِهلِإ  [ 2  ] ِساّنلا ِِکلَم  [ 1  ] ِساّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُلق   37-1- نآرق  - ِمیِحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
درآ نایز  هک  دیآ  لدب  هچنآ  ِساوسَولا » : » تاغل ینعم   77-1- نآرق [ - 6  ] ِساّنلا َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  [ 5  ] ِساّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوسَُوی  يِذَّلا   112-1

زا ینعم  هب  مّود  لّوا و  ّمض  هب  سونخ  مّود و  نوکـس  لّوا و  حـتفب  سنخ  ردـصم  زا  و  ناطیـش . ِساـّنَخلا »  » 25-13- نآرق . - دـهدن دوس  ای 
ناگمه و هب  ناسريزور  يادـخ  مانب  همجرت :  13-1- نآرق . - ندرک مهارف  عمج و  ار  دوخ  نتفر ، رانک  نداـتفا ، بقع  هب  ندـمآ و  لاـبند 
هک  ] ساّنخ ساوسو  بیسآ  مربیم 4 ز  هانپ  ناشیا ، يادخ  هاشداپ 3 و  2 و  نایمدآ . راگدرورپ  هب  وگب : دّـمحم  يا  ناربنامرف 1  هب  نابرهم 
ای دوب  يرپ  دروآ 6  دب  يهشیدنا  نامدرم  ياههنیـس  رد  هک  نامه   5 دناروشب ] هحفـص 707 ] لد [  راب  رگد  دتـسیا و  زاب  دنالخ و  لدب  دب ،

حور تسا . هدش  لزان  هّکم  هب  دـناهتفگ : یـضعب  تسا و  هدـمآ  هنیدـم  هب  تسا و  هیآ  شـش  هروس  هکنیا  فشک : نیرّـسفم : نخـس  یمدآ .
نب ّیبا  نآرق  رد  تسا و  هدوبن  هتشون  باتکلا  هحتاف  يهروس  رخآ و  هروس  ود  هکنیا  دوعسم  هّللا  دبع  نآرق  رد  قلف : يهروس  رخآ  رد  نایبلا 
دیز نآرق  يور  هکنیا  زا  تسا  هتـشاد  ار  يداـیز  هکنیا  هن  یمک و  نآ  هن  تباـث  نب  دـیز  نآرق  تسا و  هتـشاد  يداـیز  تونقلا  هروس  بعک 

ود رخآ  لاس  دومرفیم و  هضرع  لیئربج  هب  ار  نآرق  ناضمر  هام  هب  هلاس  همه  ص ]  ] ربمغیپ نوچ  و  دـش . خوسنم  رفن  ود  نآ  نآرق  دـنامب و 
دناوخیم و نآرق  دیز  تئارق  هب  ترضح  نآ  بعک و  نب  ّیبا  دوعـسم و  نبإ  نآرق  هن  دوب ، دیز  نآرق  هضرع  نیرخآ  دومرف و  هضرع  هبترم 
هک تسا  ادخ  مالک  زا  تفگیم : تسا و  هتـسنادیمن  نآرق  زا  ار  هروس  ود  هکنیا  دوعـسم  هّللا  دـبع  تسا و  هدوب  تئارق  نآ  هب  زین  زامن  رد 

هکنیا زا  هن  ای  تسه  نآرق  زا  هروس  ود  هکنیا  هک  دوب  هدیـشوپ  دوعـسم  هّللا  دبع  رب  و  دوب . هدرک  اهیدـب  زا  شیاسآ  زیواتـسد  ار  اهنآ  ربمغیپ 
نوچ تسنادیم  هروس  هدزیـس  دص و  کی  دهاجم  تسنادیم و  هدزاود  دص و  کی  ار  نآرق  ياههروس  تشونیمن و  دوخ  نآرق  رد  يور 
ِِکلَم . » تسا هروس  هدراهچ  دـص و  کـی  رب  باحـصا  قاـّفتا  ناـمثع و  تباـث و  نب  دـیز  نآرق  و  تسنادیم . هروس  کـی  ار  هبوت  لاـفنا و 
ریبدت لقع و  دیاب  هاشداپ  کلم و  یلو  دـشاب  هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  ریبدـت  لقع و  تسا  نکمم  هدـنراد  کلام و  نوچ  عمجم :  2 ِساّنلا »

ّرش زا  ینعی  تسا  ّنج  ربارب  رد  لّوا  - 1 تسا : هدش  رّرکم  هکنیا  يارب  ساّنلا  يهملک  و  تسا . هدش  هتفگ  کلم  يور  هکنیا  زا  دشاب  هتـشاد 
نامدرم رگید  دنتـسه 3 - ادخ  کلم  دنتـسه و  هدارایب  تادوجوم  دـننامب  هک  تسا  ناکدوک  ینعم  هب  مربیم 2 - هانپ  سنا  يادـخ  هب  ّنج 

- نآرق  - اهنآ لد  رد  ناطیش  يهسوسو  هک  تسا  املع  دوصقم  تسا 4 - اهنآ  دوبعم  دنتسرپیم و  ار  وا  هک  تسا  اهنآ  هلا  دنوادخ  هک  تسا 
. دـنک شهارمگ  هک  دراد  راک  ملاع  اب  درادـن و  يراک  وا  اب  ناطیـش  تسا و  هارمگ  دوخ  یناداـنب  ناداـن  نوچ  تسا  هحفص 708 ]  ] 19-1
هاشداپ و راـگدرورپ و  هک  تسا  هدناسانـش  هنوگنیا  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  اـیوگ  هک  تسا  یمدآ  شزرا  نداد  ناـشن  يارب  رارکت  هکنیا  رخف :

هدـش هتفگ  شیپ  تیآ  رد  نوچ  یـسولآ : تسا . هداد  نایاپ  نایمدآ  ماـنب  ار  دوخ  باـتک  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  ناـیمدآ  يهدـیتسرپ 
هب مدرم  هب  وا  یگریچ  ناوت و  هک  تسا  ناهاشداپ  رگید  وچ  هن  هک  تسا  هدـش  نشور  هملک  ود  هکنیا  هب  مدرم  هاشداپب  میربیم  هاـنپ  تسا :

« ِساّنلا ِهلِإ   » هملک تالیوأت : درادن . نایاپ  وا  ناوت  تسا و  وا  زا  اهنآ  شنیرفآ  یگدنز و  گرم و  تسا و  مدرم  يادـخ  وا  هک  دـشاب  هزادـنا 
عقاو و سان  ظفل  اج  جنپ  هروس  هکنیا  رد  هتـشون : ینیـسح   32-15- نآرق . - يدوبان گرم و  زا  سپ  ار  یمدآ  يراگدـنام  تلاح  دـناسریم 

لیلد تسایـس  رهق و  هب  هک  کلم  ظـفل  ناـناوج و  یناـثب  نآ و  رب  ّلاد  ّتیبوبر  ینعم  دنتـسه و  لاـفطا  لّوا  هب  دارم  تسین . رّرکم  نآ  ینعم 
علوم ساوسو  هک  ناحلاص  عبار  هب  نآ و  رب  بسانم  تدابع  تعاط و  زا  تسا  ینبم  هک  هّللا  مسا  ناریپ و  ثلاـثب  نآ و  رب  تسا  ریـشم  دـشاب 

دوخ و زا  رگا  هک  تسا  یمدآ  لد  رب  وید  ینعی  تفگ : دـهاجم  يربط :  4 ِساّنَخلا » ِساوسَولا  . » نادـسفم سماخ  هب  ناشیا و  ياوغإب  تسا 
هریچ لد  رب  دـنکیم و  زاب  ار  دوخ  دـش  لـفاغ  نوچ  دـنکیم و  عمج  ار  دوخ  دوب  ّقح  داـی  هب  نوچ  دـنکیم و  هسوسو  وا  دـش  لـفاغ  ادـخ 
ایوگ هک  تسا  هدش  هدیمان  مان  نیاب  هغلابم  يارب  تسا  هسوسو  وا  راک  نوچ  تسا  ناطیش  مان  ساوسو  دوعسلا : وبأ   24-1- نآرق . - دوشیم

هب ّقح  تافص  هب  هن  دوش  هدنهانپ  هلا  ّقح و  تاذ  هب  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ربمغیپ  هب  هروس  هکنیا  رد  نوچ  تالیوأت : تسا . هسوسو  دوخ 
هحفـص ناطیـش [  هک  تسا  هدـید  ار  نم  هدرکن و  اطخ  دـنیب  باوخب  ارم  هک  ره  دومرف : هک  دوشیم  رادومن  ربمغیپ  زا  لوقنم  ثیدـح  ینعم 

نآب ار  دوخ  ات  دنیبیمن  ار  ترـضح  نآ  وا  رود و  ناطیـش  زا  تسا و  ّقحب  هدـنهانپ  ترـضح  نآ  نوچ  دـیآ  رد  نم  تروصب  دـناوتن  [ 709

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1945 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآرق رد  نوچ  اهنآ . ّنج  ای  دـشاب  نایّنج  سنا  دـنکیم  هسوسو  مدرم  لد  رد  هکنآ  ینعی  يربط :  5 ِساـّنلا » َو  ِۀَّنِجلا  َنِم  . » دروآ رد  تروص 
یهورگ تسا : هدـش  لقن  اهبرع  یـضعب  زا  و  ِّنِجلا » َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِسنِإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ   » هیآ هکنیا  رد  تسا  هدـیمان  درم  ار  ّنج 
ینامدرم ام  ّنجلا . نم  سان  دنتفگ : دیتسه ! هک  امش   261-185- نآرق -30-1- نآرق : - دندیسرپ اهنآ  زا  مدرم  دنداتسیا و  دندمآ و  ّنج  زا 

ای دنکیم  هسوسو  ار  وا  شدوخ  نورد  هک  تسا  نیاب  ای  ناسنا  يهسوسو  و  ناسنا . دنکیم و  هسوسو  ناطیـش  ینعی  عمجم : میتسه . ّنج  زا 
همهاو 2- يهّوق  نوچ  دوشیمن  هدـید  هک  یّنج  - 1 تسا : هتـسد  ود  دـنکیم  هسوسو  هکنآ  تالیوأت : دـنکیم . هسوسو  ار  وا  رگید  یناسنا 

هحتاف يهروس  هّللا  مسب  ياب  دوصقم  تسا : هتفگ  یئانث  ینیـسح : ریـسفت  دـنربیم . دـب  هار  هب  ار  نارگید  هک  ینامدرم  دـننام  یندـید  یمدآ 
فیرـش ریـسفت  دـنکیم . هسوسو  ناـسنا  ياههنیـس  دـننامب  ّنج  ياههنیـس  رد  ینعی  ساـبقملا : ریونت  هروس . هکنیا  رخآ  تیآ  نیـس  تسا و 

هک دنک  هسوسو  نامدرم  يهنیـس  هب  هکنآ  بیـسآ  زا  هانپ  تسا : هکنیا  ینعم  تسا و  ّنج  هب  صوصخم  هسوسو  دناهتفگ : یـضعب  یجیهال :
يرگید ینورد و  ياه  هتساوخ - شبنج  یکی  دراد  يدب  هب  شـشک  يورین  ود  یمدآ  نوچ  هدبع : نامدرم . بیـسآ  زا  هانپ  مه  تسا و  ّنج 

دب هب  ربهر  لد  دب  نخـس  ای  دنک و  اهر  ار  دب  يهشیدنا  يهلابند  دجنـسب و  درخ  اب  وا  رگا  دننکیم  دب  هب  راداو  ار  نارگید  هک  لد  دـب  مدرم 
دب يهشیدنا  نآ  رگید  یماگنه  زاب  و  هحفص 710 ] دننکیم [  اهر  ار  یمدآ  دنوشیم و  مارآ  ود  ره  نآ  دنادرگرب  هنادنمدرخ  لالدتسا  اب  ار 

ار لد  هک  ساوـسو  ینعم  تـسا  نـیمه  و  دـنکیم . راداو  ار  یمدآ  دـنکیم و  زاـغآ  دوـخ  نخـسب  لد  دـب  مدآ  نآ  مـه  دـیآیم و  لد  هـب 
یمدآ ای  دشاب  لد  نورد و  زا  هچ  ددرگیم  زاب  دشاب  ربخیب  دوخ  یمدآ ز  هک  راب  رگد  دوریم و  سپ  زاب  هک  تسا  ساّنخ  دزیگنایمرب و 
تـسا هنوگچ  ّنج  يهسوسو  مینادیمن  ام  لالظ : یف  سان . زا  ای  دـشاب و  ّنج  تسا ز  نکمم  ساـّنخ  ساوسو  سپ  دـشاب  نورب  زا  رگید و 
تساوخ هزاجا  دنوادخ  زا  تسا و  نیرید  راگزور  زا  سیلبا  مدآ و  نایم  رادوریگ  مینادیم  زین  مینیبیم و  نایمدآ  سوفن  رد  ارنآ  راثآ  یلو 

رب هریچ  ناطیـش  هک  تسا  هدرکن  اهر  ار  وا  دنوادخ  زگره  یلو  تسا  وا  ياوغا  رازآ و  یپ  رد  هتـسویپ  درک و  مدآ  ینب  اب  ینمـشد  نالعا  و 
نآ زا  رگا  هک  تسا  هداد  رارق  وا  اب  یمدآ  گنج  هحلسا  ار  هذاعتسا  دشاب و  هدوسآ  وا  بیـسآ  هک ز  هدنـشوپ  واب  نامیا  زا  یهرز  دوش و  وا 

دـیکأت و هنوگ  کی  ِساّنلا »  » يهملک رارکت  دـیاش  ام : نخـس  سب . دـنک و  شنزرـس  ار  دوخ  دـیاب  دوشیم و  هریچ  وا  رب  ناطیـش  دـش  لـفاغ 
نایمدآ اب  نخس  يور  هک  هروس  هکنیا  رد  تسا و  دایز  نآ  ریاظن  یبرع  یـسراف و  رد  هکنانچ  دشاب  اهلد  رد  يراوتـسا  نخـس و  رد  تغالب 

هک وید  بیسآ  زا  تسا  امش  دوبعم  تسا  امش  هاشداپ  تسا و  هدرورپ  ار  امش  هک  ادخ  نامه  هب  دیرب  هانپ  دهدیم : روتسد  نینچ  ایوگ  تسا 
ندومن راوتسا  يارب  یمدآ  مان  رارکت  هکنیا  سپ  ار . امش  دنک  هسوسو  هک  امش  دوخ  زا  یمدرم  بیسآ  مه ز  امش و  يهنیس  هب  دنک  هسوسو 

دراد راک  رس و  وا  اب  هار  همه  زا  هک  تسا  وید  هدیدپ  وا  ياهیدب  تسا و  واب  هتسباو  دوجو  يهمه  هب  دنادب  هک  وا  رب  تسا  دنوادخ  یگریچ 
هریچ تقیقح  نآ  يهدنهانپ  یندشن  ادج  زومرم  دوجوم  هکنیا  بیـسآ  زا  سپ  دشاب  يوخ  وید  یمدآ  هک  شدوخ  سنج  مه  هار  زا  هچرگا 

مینادیمن یتسردب  و  تسا ، هتشون  زین  نونج  ینعمب  دجنملا  ّنج و  ینعم  هب  تغل  رد  ۀنج »  » يهملک - 2 39-29- نآرق . - دیوش شنیرفآ  رب 
يامنهار یمدآ و  نیرید  نمـشد  نآ  هکنیا  اب  دندیمهفیم  هچ  هملک  هکنیا  هحفص 711 ] زا [  تسا  اهنآ  اب  نخـس  هکنیا  يور  هک  مدرم  نآ 

درخ یهابت  یگناوید و  دوصقم  دیاش  تسا و  ناطیـش  سیلبا و  نامه  هملک  هکنیا  زا  دوصقم  دیاش  سپ  تسا . هدـش  هدـیمان  ناطیـش  وا  دـب 
تـسد زا  ار  دوخ  تسار  هار  دوشن و  نآ  راتفرگ  هک  درب  هانپ  ادـخب  يدرخیب  یلد  ود  هسوسو و  زا  یمدآ  تسا  هدیـسر  روتـسد  هک  دـشاب 

رازه و هام  رهم  مهدزناپ  هبنـشجنپ  رهظ  زا  دـعب  مین  تشه و  تعاس  هعمج  بش  رد  ماجناب . اـت  زاـغآ  دـنوادخ ز  ساپـس  شیاتـس و  دـهدن .
هحفص 712] دش [ . ماجنا  هام  راهچ  لاس و  هن  زا  سپ  یسمش  يرجه  راهچ  لهچ و  دصیس و 

یقرواپ

دندیدیم و طقاس  یتسه  زا  ار  دوخ  هک  نیرجاهم  زا  یهورگ  صوصخب  دـندوب  هدیـشک  یتحاران  رایـسب  ناناملـسم  هکم  حـتف  زا  شیپ  [ 1]
دندوب و تحاران  نداد  هتـشک  ندـش و  یمخز  یلاوتم و  ياهگنج  رثا  رد  زین  دوب و  هتفرگ  رارق  نیکرـشم  تسد  رد  هکم  رد  ناشلاوما  همه 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1946 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


موهوم درکیم و  هرخـسم  ار  اهتب  اهنت  هن  توعد  زاغآ  زا  هک  ربمغیپ  زا  تخـس  اضیأ  نیکرـشم  و  دنتـشاد ، هلگ  دـندرکیم و  راـهظا  یهاـگ 
هّکم حتف  زا  سپ  دنتسنادیم ، ربمغیپ  ار  اهجنر  هکنیا  لوئـسم  هتـسد  ود  ره  اذل  درکیم ، عنم  ادج  نآ  شتـسرپ  زا  ار  اهنآ  هکلب  تسنادیم ،

رد هک  تما  هانگ  زا  دارم  و  هدوب . تسردان  دندوب  لئاق  ربمغیپ  يارب  هک  ار  یهانگ  دـندرکیم و  هابتـشا  دوخ  هک  دـندش  هاگآ  هورگ  ود  ره 
اریخا ناملـسم  نارکف  هاتوک  هک  یهانگ  دـندرکیم و  رّوصت  وت  هراـب  رد  میدـق  زا  كرـشم  مدرم  هک  یهاـنگ  ینعی  تسنیا  هدـمآ  ثیدـح 
ناهانگ ندـیزرمآ  ار و  هکم  ادـخ  ندومن  حـتف  طاـبترا  يارب  یهجو  میریذـپن  ار  هیجوت  هکنیا  رگا  و  دوشخب . ادـخ  ار  ود  ره  دنتـشادنپیم 
تـسد فک  هک  دوب  هتفرگ  نانچ  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  ادخلوسر  دـنیوگ  [ 2 [ ] حّحصم . ] دسریمن رظنب  حتف  هلیـسوب  تّما  ای  ربمغیپ و 

مزال [- 3 [ ] حّحـصم . ] دندیئاسیم ترـضحنآ  تسد  فکب  ریز  زا  ار  دوخ  تسد  فک  باحـصا  دوب و  نامـسآب  ور  نآ  تشپ  نیمزب و  ور 
يزیچ ّفلؤم  موحرم  نوچ  هدوبن و  یلاخ  هدئاف  زا  هک  اریز  دوش  رکذ  همانحلص  نومضم  هیبیدح  حلصب  طوبرم  تایآ  ریسفت  نمض  رد  دوب 
گنج زا  لاس  هد  ات  هک  دـندومن  بیوصت  نیفرط  هک  تسا  نینچ  نیخروم  لـقن  رباـنب  هّیـضق  میریزگاـن و  نآ  هصـالخ  رکذ  زا  اـم  هدرواـین 

ای ادخ  هناخ  ّجحب  دهاوخب  نیملسم  زا  سک  ره  هک  ینعم  نیاب  دنشاب  ناما  رد  تهج  ره  زا  تّدم  هکنیا  رد  هورگ  ود  ره  دننک و  يراددوخ 
مه وا  دنک  رفـس  رـصم  ای  ماشب  هنیدم  هار  زا  دـهاوخب  هک  شیرق  زا  سک  ره  زین  و  ناما ، رد  لام  ناج و  ثیح  زا  دـشاب و  دازآ  دـیایب  هرمع 
هک برع  لئابق  زا  ياهلیبق  ره  و  دـنوشن ، دوریم  ماشب  هنیدـم  رانک  زا  هک  شیرق  ناوراک  ضّرعتم  نیملـسم  و  دـشاب ، ناما  رد  شلام  ناـج و 

نودب هّکم  زا  هک  نیکرـشم  زا  سک  ره  و  دنراتخم ، زین  دنـشاب  ربمغیپ  نامیپ  رد  دنهاوخب  رگا  دنّریخم و  دنـشاب  شیرق  نامیپ  رد  دـنهاوخب 
هّکم فرطب  یناملـسم  رگا  یلو  دنادرگ  زاب  نیکرـشمب  ار  وا  دریذپن و  ربمغیپ  دهاوخب  یگدنهانپ  دناسرب و  هنیدمب  ار  دوخ  دوخ ، ّیلو  نذا 
نارگ تخس  دوخ  رب  ارنیا  دنتفشآرب و  نیملسم  زا  ياهراپ  تمسق  هکنیا  رد  دننادرگن ، زاب  ار  وا  دنناوتب  نیکرشم  تسویپ  نیکرشمب  تفر و 
ۀنعل یلا   » دورب تفر  نانآ  يوسب  ام  زا  سک  ره  دیراذگب  دومرف  ادخلوسر  دندرک  تفلاخم  اذـل  دنتـشادنپ  نیگنن  ار  هّدام  هکنیا  دنتـسناد و 

هجنکـش هتفرگ  ار  يرارف  صخـش  يدراوم  نینچ  رد  ناراداـیند  اریز  تنطلـس  هن  دوب  تّوبن  یتسارب  هک  دوشیم  مولعم  هلمج  هکنیا  زا  و  هّللا »
هک ءایبنا  یلو  دنرمـشیم  بجاو  ار  شتـسایس  دننادیم و  حابم  ار  شنوخ  دراد  ینامرفان  لایخ  يدرف  دننک  ّسح  هک  يدّرجمب  هکلب  دـننکیم 

بلطم زین  و  حّحـصم ] . ] میرادـن وا  اب  يراـک  اـم  هدرک  كـاله  ار  دوخ  هتفر و  مّنهج  يوسب  دورب ، تفر  دـنیوگ : دـنرادن  رظن  رد  ادـخ  زج 
لیجنا رد  لثم  هکنیا  هدومرف : حوتفلا  وبا  ریسفت  یقرواپ  رد  ینارعش  موحرم  ام  داتسا  « ِلیِجنِإلا ِیف  مُُهلَثَم  َو   » هکرابم هیآ  لیذ  رد  هکنیا  رگید 

َِتلاق  » هیآ 13 حیضوت  رد  [ 5 « ] فلؤم . » هتسکش مهرد  راتفرگ و  ینعی  تسا  نتسکش  ینعمب  رـسک  زا  [ 4 [ ] حّحـصم  ] تسا هدش  رکذ  یتم 
، عرـش رد  مه  تغل و  رد  مه  رگید ، مالـسا  تسا و  رگید  نامیا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  تسا : هتفگ  يزار  حوتفلا  وبا  خـلا » اّنَمآ  ُبارعَألا 
مالسا و تابثاب  تشاذگ  قرف  ود  هکنیا  نایم  یلاعت  يادخ  و  ندش ، میلست  ینعی  مالـستسا  رارقا و  مالـسا  تسا و  لد  هب  قیدصت  نامیا  هچ 

نامیا « مُِکبُوُلق ِیف  ُنامیِإلا  ِلُخدَـی  اَّمل  َو  : » دومرف هکلب  درکن  هدنـسب  مه  نیاب  و  يدوب ، ضقانتم  مالک  يدوب  یکی  ود  ره  رگا  و  نامیا . یفن 
نایب هکنیا  ضراعم  ار  َنیِِملـسُملا » َنِم  ٍتَیب  َریَغ  اهِیف  اندَجَو  امَف  َنِینِمؤُملا  َنِم  اهِیف  َناک  نَم  انجَرخَأَف   » هیآ هک  اهنآ  و  هدشن ، امـش  ياهلد  رد 
ناوتن ات  تسا  مالـسا  ّدض  نامیا  هک  میتفگن  ام  هکنآ  يارب  تسین  تسرد  دنروآ  دهاش  مالـسا  نامیا و  نایم  قرف  ندوب  ّدر  رد  ارنآ  دنناد و 

نآ لد !!! لعف  زا  هکنیا  و  رگید ، هکنیا  ینعم  تسا و  رگید  نآ  ینعم  تسا و  مالـسا  زا  زج  نامیا  هک  میتفگ  طقف  هکلب  درک ، عمج  ناـشنیب 
مه هناـخ  کـی  نآ  هک  دـشاب  عناـم  هچ  میتفاـی  ناملـسم  میدروآ !!! نوریب  اـجنآ  زا  ار  ناـنمؤم  اـم  دومرف : تیآ  نآ  رد  و  حراوج ، لـمع  زا 

قفانم هک  ارچ  دشابن  نمؤم  ناملسم  همه  امأ  دشاب ، ناملسم  نمؤم  همه  مالسا  نامیا و  نایم  تسین  هکنآ !!! يارب  نمؤم ، مه  دشاب  ناملـسم 
ٍلوَق نِم  ُظِفلَی  ام  ٌدـیِعَق  ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَیلا  ِنَع  ِنایِّقَلَتُملا  یَّقَلَتَی  ذِإ   » هیآ 21 رد  [ 6 [ ] حّحصم . ] دشابن نمؤم  نکل  دننک و  مالـسا  مکح  ار 

ود ناّیقتلم  امأ  كـالاچ ، تسا  یبقارم  هک  تسا  هتـشرف  کـی  هکلب  دنتـسین  هتـشرف  ود  دـیتع  بیقر  هک  تسناد  دـیاب  « ٌدـِیتَع ٌبِیقَر  ِهیَدـَل  اـّلِإ 
هّیرظن و هیلقع  هّوق  ریظن  هتشرف  ود  هکنیا  هدومرف : حوتفلا  وبا  یقرواپ  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  ینارعش  نسحلا  وبا  موحرم  ام  داتـسا  و  دناهتـشرف .

صیخـشت ار  لاعفا  حبق  نسح و  هن  دنکیم و  دّرجم  یّلک و  كاردا  هن  ناویح  تسا ، زاتمم  نادـب  ناویح  دارفا  رئاس  زا  ناسنا  هک  تسا  هّیلمع 

ات 8 دلج 1  یلماع  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1951زکرم  هحفص 1947 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوشیم شیوخ  لامعا  لوئـسم  هّیلمع  هوقب  و  دروآیم ، نامیا  دسانـشیم و  ار  یهلا  فراعم  ربمغیپ و  دنوادخ و  هّیرظن  هّوقب  ناسنا  و  دهدیم ،
يارب ار  هتـشرف  ود  اجنیا - رد  »و  ًابیِـسَح َکیَلَع  َموَیلا  َکِسفَِنب  یفَک  ََکباتِک  أَرقا  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  تسا . هداهن  وا  رب  فیلکت  ملق  و 

طوبرم « َلِزنُأ ام  غَِّلب   » هیآ تسا و  هّکم  راّـفکب  طوبرم  « مُهنَع َّلَوَتَف   » هیآ [ 7 [ ] حّحصم . ] تسا حیحـص  ود  ره  دومرف و  رومأم  باسح  طبض و 
. درادـن یفطل  نادـنچ  نیدـم  رد  عقاو  نّیعم  هوک  رگید  دـشاب  هوک  قلطم  ینعمب  رگا  [ 8 [ ] ححـصم . ] تسا طوبرمان  خـسنب  لوق  نینمؤمب و 
« فلؤم . » دوش هعجارم  ناـخد  هروس  هب  ناـخد »  » ینعم يارب  [ 10 . ] تسا سابع  نب  هّللا  دبع  ای  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  دوصقم  [ 9 [ ] حّحصم ]

نآ رد  هک  یتاهبـش  رمقلا و  قش  عوضوم  رد  [ 140 هحفص 133 -  ] تداعس هار  باتک  رد  ینارعـش  نسحلا  وبا  ازریم  موحرم  ام  داتـسا  [ 11]
اپون هتفرگ و  زاب  ریـش  زا  هزات  كدوک  مالغب  دارم  [ 12 [ ] حّحصم . ] تسا دنمدوس  رایسب  شاهعلاطم  هک  دراد  یطوسبم  رایـسب  نایب  دناهدرک 

َّقَح  » نایب « ُمتعَطَتسا اَم  [ » 14 [ ] فلؤم . ] دشاب دیاب  لالج  « ٌلامَج  » ياجب دوریم  نامگ  [ 13 « ] حّحصم . » دلو هن  تسا  دیلو  عمج  نادلو  تسا و 
تسین ناشیا  تقاط  رد  هچنادب  قلخ  ندرک  فیلکت  زاوجب  دقتعم  هک  هدیدنسپ  ار  يرعشا  بهذم  خسنب ، لئاق  و  نآ ، خسان  هن  دشابیم  « ِِهتاُقت

[15 [ ] حّحصم . ] دیـشاب هتـشاد  اورپ  ادخ  زا  دیاب  دوخ  تعاطتـسا  ّدح  ات  هکتـسنآ  هیآ  ینعم  دیوگ  تسا  لدع  شبهذم  هکنآ  اما  و  دشابیم ،
سایق مه  اب  ود  هکنیا  و  هاـگآ . دـماع و  هدـنهد  بیرف  هراـب  رد  هن  تسا  راـکاطخ  هدروخ  بیرف  قح  رد  دـنوادخ  تیاـنع  هک  تسناد  دـیاب 
يارب دهاش  ود  اذل  دیامن  قالط  راکنا  هدش  تحاران  لّوا  رهوش  تسا  نکمم  درک و  دهاوخ  رهوش  هقّلطم  نز  نوچ  [ 16 [ ] حّحصم . ] دنوشن
اوُمِیقَأ َو   » هک هیآ  لـیذ  زا  و  دـهد ، رثا  بیترت  ناشتداهـشب  دـناوتب  یـضاق  اـت  دنـشاب  لداـع  دـیاب  نیارباـنب  تسا و  عازن  هکنیا  زا  يریگولج 

دهد قالطب  تلاکو  ای  دهد  قالط  رهوش  اهنآ  روضح  رد  دنسانشب و  ار  نیفرط  دنشاب و  صّخشم  نّیعم و  دیاب  هک  تسا  ادیپ  تسا  « َةَداهَّشلا
هتبلا دنریگیم  اضما  رهوش  زا  و  دنهدیم ، قالط  یمـسر  ياههناخ  رتفد  رد  هک  هزورما  دنهد و  تداهـش  یـضاق  دزن  یـضتقم  زور  دـنناوتب  ات 

تسا و دیلو  نب  دلاخ  ردپ  وا  [ 17 [ ] حّحـصم . ] درادن ار  یلمع  نینچ  ماجنا  قح  دهاش  نودب  مه  هناخ  رتفد  یلو  دوشیم  عازن  زا  يریگولج 
[18 [ ] حّحصم . ] تسا هدش  لزان  شنارای  وا و  هراب  رد  « َنِیئِزهَتسُملا َكانیَفَک  ّانِإ   » هیآ دومنیم و  ءازهتسا  ار  ص ]  ] ربمغیپ هک  تسا  یناسک  زا 
[19 [ ] حّحصم . ] دوش هعجارم  يدابآ  ءایـض  دّمحم  دیـس  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  تمایق  هروس  ریـسفت  هب  دناهدرک ، رکذ  یفئاطل  « ُهَناَنب  » نایب رد 

فرحنم قح  ریسم  زا  دراد و  ایندب  ور  ترخآب و  تشپ  رفاک  نوچ  [ 20 [ ] فلؤم . ] تسا بهذم  سیئر  يداش ، یشوخ ، ینعمب  ربح »  » عمج
رود زا  هدـننیب  دـنتکرح و  رد  باتفآ  شبات  ریز  ناـبایب  رد  هک  تسا  یئوم  خرـس  نارتش  هب  هیبشت  [ 21 [ ] حّحـصم . ] هدش هتفگ  ءارو »  » تسا

روهظب کّسمت  دـیاب  باطخ ، ریمـض  روهظب  کّسمت  دـشاب  حیحـص  رگا  [ 22 [ ] حّحـصم . ] دنیبیم هرارـشرپ  شتآ  ياههلعـش  نوچ  ار  اهنآ 
ینعأ و كاّیا   » روهـشم لثم  هک  تسا  يدراوم  زا  دروم  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هکلب  دـشاب . حیحـص  زین  « ّیلََوت  » »و َسَبَع  » رد مه  بیاـغ  ریمض 
هلمح و دروم  ات  دـنک  تمالم  يار  وا  احیرـص  هتـساوخن  دـنوادخ  هک  تسا  یـصخش  بطاخم  هکنیا  لثم  تسا ، قداص  هراج » اـی  یعمـسا 

ماـمت نوچ  تسین  راـگزاس  هروس  تاـیآ  اـب  هدـش  لزاـن  هّکم  رد  هروـس  هک  هکنیا  هب  لوـق  [ 23 [ ] حّحـصم . ] ددرگ عـقاو  نارگید  شنزرس 
رد همه  همه و  رـسی  هب  رـسع  لیدـبت  و  ادـخلوسر . لد  شمارآ  بلق و  یتحار  و  تّوبن ، راب  ینیگنـس  رزو و  عضو  و  رکذ ، عفر  زا  شدراوم 

ار هروس  دیدرت  نودب  ام  هک  تسا  هکنیا  ساسا  رب  تاهیجوت  هکنیا  [ 24 [ ] حّحصم . ] داد میهاوخ  حرـش  ادعب  و  هدوب ، ترجه  زا  سپ  هنیدم 
لّوأ تایآ  رهاظ  اب  میتفگ  البق  درادـن و  يرگید  لیلد  نیرّـسفم  بلاغ  لوق  زج  هکنیا  یلو  ترجه ، زا  لـبق  هدـش  لزاـن  ینعی  مینادـب  یّکم 

هنیدم و رد  همه  دنکیم  دزـشوگ  شلوسرب  دـنوادخ  هچنآ  میرادـن و  تسد  رد  دـشاب  تجح  هک  یموصعم  لوق  ای  تسین و  راگزاس  هروس 
هکلب دزاس ، ناشن  رطاخ  ربمغیپ  هب  ار  نآ  نانتما  قیرطب  دـنوادخ  يراک  ماـجنا  زا  لـبق  هک  درادـن  ینعم  اذـل  هتفرگ  تروص  ترجه  زا  سپ 

ادخلوسر هک  دیآیم  رب  قایس  زا  و  هدوب . هتـشگ  ماجنا  روکذم  ياهراک  اعطق  هدش و  لزان  ربمغیپ  رمع  رخاوا  رد  هروس  هک  تسا  نآ  باوص 
و دوش ، زاب  نیقفانم  يارب  هئطوت  ّتیلاّعف و  نادـیم  دـنریذپن و  اهنآ  نارـس  لقا  ای ال  تّما  تشاد  نآ  میب  هک  دوب  هدـش  رومأـم  راوشد  يرمأـب 

رگا ماهدربن و  ار  ادـخ  ناـمرف  هک  منکن ، غیلبت  ار  رما  هکنیا  رگا  دـش  دـهاوخ  هچ  اـیآ  هک  دوب  نارگن  اذـل  دـنزاس  لزلزتـم  ار  مالـسا  ساـسا 
دیامرفیم دـنکیم و  تیوقت  هتـشذگ  روما  رکذـب  ار  وا  لد  دـنوادخ  داد . دـنهاوخ  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  نیفلاـخم  مهد  ماـجنا  مهاوخب 
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َلِزنُأ ام  غَِّلب   » سرتم و تسا  روطنامه  زین  نونکا  دـش  رـسی  یناسآب و  لدـبم  مارآ  مارآ  دوب و  راوشد  رایـسب  راـک  رما ، زاـغآ  رد  هکناـنچمه 
نآب هن  تسا ، زادنا  جنرب  ار  دوخ  ینعمب  هدـش  نایب  نتم  رد  هک  روطنامه  « بَصناَف  » هملک و  «، ِساّنلا َنِم  َکُمِـصعَی  ُهّللا  َو  َکِّبَر ... نِم  َکَیلِإ 
ماما الثم  هداد ، خر  ظفل  رد  یفیرحت  دسریم  رظنب  و  حتفب ، هن  دشاب  داص  رـسکب  دـیاب  هک  دـننک  داریا  هدـش  بجوم  هک  نهذـب  ردابتم  ینعم 

زا هدافتسا  دش  رکذ  هچنآ  يراب  اّیلع .» بصناف   » هتفگ هدرک و  ینعمب  لقن  دوخ  نامگب  يوار  و  یلع » یف  تلزن   » دشاب هدومرف  مالـسلا  هیلع 
ریسفت ماگنه  رد  يرتشیب  تاحیضوت  اب  هک  تسا  یناگیاپلگ  يوسوم  مظاک  دّیـس  فیرـشلا  هماقم  هّللا  یلعأ  مداتـسا  موحرم  سرد  رـضحم 
یناـث ّدـش  لوأ و  حـتفب  ّزع  ردـصم  زا  ّزعم » ، » هلیـسو رهب  يریگولج  ینعمب  ههنهن »  » ردـصم زا  [ 25 [ ] حّحـصم . ] دـندومرف نایب  هروس  هکنیا 

تسا و دیعب  رایـسب  هّصق  هکنیا  تّحـص  [ 26 [ ] فلؤم . ] تسین نآ  ریگوـلج  یئورین  چـیه  هک  تسا  هکنیا  دوـصقم  ندرک و  تیوـقت  ینعمب 
[ حّحصم  ] دشاب نازاس  ّصق 

ُ ْ
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