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( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  گنج و 

: هدنسیون

ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 

: یپاچ رشان 

ینیمخلا مامالا  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  21گنج و 

باتک 21تاصخشم 

ینیوآ یضترم  دیس  دیهش  21نامدای 

22همدقم

لطاب قح و  24ياهگنج 

نآرق رد  24گنج 

24هراشا

نادنمروز 25بیدأت 

نادنمتردق اب  مالسا  25ياهگنج 

نیملاظ اب  گنج  هب  25فیلکت 

هنابلط قح  25ياهگنج 

مالسا 26جاور 

نید هب  رافک  بذج  يارب  26گنج 

تیونعم يارب  26گنج 

نید راشتنا  يارب  26گنج 

مالسا رشن  يارب  ربمایپ  27تامحز 

زامن يارب  27گنج 

مالسا يارب  27گنج 

رافک اب  هلباقم  يارب  27گنج 

مالسا تحلصم  يارب  28گنج 

اهناسنا 28حالصا 

ام يامنهار  همئا  28ياهگنج 
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ناسنا تیبرت  مالسا  28فده 

مدرم نتخاس  دحوم  يارب  29گنج 

هنالداع ماظن  ققحت  يارب  29گنج 

رشب تداعس  يارب  29گنج 

هعماج تیبرت  يارب  30گنج 

هعماج حالصا  يارب  مالسا  30ریشمش 

اهتردق تراسا  زا  جورخ  يارب  30گنج 

یناسنا هعماج  نتخاس  يارب  31گنج 

نامیا راصح  رد  دورو  يارب  31گنج 

اهتینم ندیبوک  يارب  31گنج 

اهدساف ندودز  يارب  31گنج 

طسق هماقا  يارب  32گنج 

اهتلم بیذهت  يارب  34گنج 

اهیروتارپما نتسکش  يارب  34گنج 

تلادع يارجا  يارب  34گنج 

هللا تفرعم  شرتسگ  هنتف و  عفر  يارب  34گنج 

نادنمتردق 35بیدأت 

نادنمتردق بیدأت  يارب  35گنج 

هیماینب رامثتسا  نتسکش  يارب  35گنج 

ارقف زا  عافد  يارب  36گنج 

اینغا نتسکش  يارب  38گنج 

یعامتجا تلادع  داجیا  يارب  38گنج 

دنمتردق فارشا  اب  39گنج 

لطاب 39ياهگنج 
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سفن بح  یبلط و  39تردق 

تسا یهاوخدوخ  اهعازن  40أشنم 

دنتسه اهتردقربا  اهگنج  40أشنم 

تسا سفن  بح  اهگنج  40ساسا 

گنج لماع  ییاوقت  41یب 

گنج تلع  دهعت  یب  41صصخت 

اهگنج أشنم  سفن  41یشکرس 

مود لوا و  یناهج  41ياهگنج 

لوا یناهج  گنج  رد  ینامثع  تلود  41هیزجت 

اهگنج تلع  نیدسفم  42تازیهجت 

تیرشب يدوبان  لماع  یناهج  یمومع  42گنج 

یناهج یمومع  گنج  زا  43تشحو 

نانمشد هئطوت  یمالسا  ياهروشک  43هیزجت 

لوا یناهج  گنج  هرمث  نیملسم  43يهیزجت 

مود یناهج  گنج  رد  نیزواجتم  تسکش  44هبرجت 

مود یناهج  گنج  رد  هدننک  نییعت  لماع  44تفن 

يرگید رب  هبلغ  يارب  اهتردق  44گنج 

یناهج ياهگنج  رد  ناریا  45تاراسخ 

گنج زورب  ببس  الاب  تاقبط  45نایغط 

یسیلگنا حلص  یمالسا و  46حلص 

اهگنج 46توافت 

هیواعم رتراک و  قطنم  46هباشت 

یهلا ییایند و  مایق  نیب  46قرف 

تساهگنج فادها  ناطیش  لظ  هللا و  47لظ 
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ار نایماظن  ام  یلو  دنکیم  ناراب  بمب  ار  مدرم  47نمشد 

سفن هب  نمشد  شترا  دنکیم و  لمع  فیلکت  هب  ام  47شترا 

تسا یناریو  لابند  هب  48نمشد 

اهگنج فادها  یناطیش  یهلا و  48تیاضر 

تسا هللا  ءاقل  ناگدنمزر  49فده 

تایاغ رد  توافت  لامعا و  تروص  رد  49تهابش 

تماقتسا عافد و  49بوجو 

عافد 49ترورض 

یناگمه هفیظو  مالسا  زا  49عافد 

تساهجنر مزلتسم  مالسا  زا  50عافد 

رافک لباقم  دهاجم  50تیبرت 

نمشد موجه  ربارب  رد  یناگمه  عافد  50بوجو 

ناج دح  رس  ات  50عافد 

یلم یعرش و  فیلکت  50عافد 

یناگمه هفیظو  50عافد 

عافد يارب  ندش  ایهم  50موزل 

مالسا زا  عافد  51بوجو 

تسا بجاو  همه  رب  51عافد 

تسادخ رما  تعاطا  51عافد 

یمومع رما  کی  مالسا  زا  51عافد 

یناسنا قح  52عافد 

عافد ندوب  52یلقع 

عافد رد  زوجم  هب  زاین  52مدع 

عافد میلعت  53بوجو 
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یمالسا يروهمج  مالسا و  زا  عافد  53بوجو 

مالسا ماکحا  مامت  سأر  رد  54داهج 

یعافد یگدامآ  54ترورض 

روشک رد  رادگنفت  نویلیم  تسیب  54ترورض 

حالص حالس و  هب  زیهجت  55موزل 

ام یمزر  یگدامآ  زا  نمشد  55سرت 

یناگمه 56یگدامآ 

اههئطوت يهدنرادزاب  ینویلیم  تسیب  56ماظن 

روشک مالسا و  يارب  يراکادف  يهدامآ  یمومع  56جیسب 

یمالسا يروهمج  ینابهگن  يارب  هدنمزر  56تیبرت 

یعافد ياهشزومآ  يریگارف  56ترورض 

ناناوج يارب  یعافد  رکفت  57موزل 

یماظن تامیلعت  57ترورض 

یلمع زکرم  ود  رد  یمالسا  بالقنا  زا  عافد  57ترورض 

نآرق رد  57تماقتسا 

تماقتسا رد  دوجوم  نیرتالاب  مرکا  57لوسر 

یغاط اب  هلباقم  58بوجو 

روما سأر  رد  59تماقتسا 

تما تماقتسا  مدع  زا  ربمایپ  59ینارگن 

عافد رد  تماقتسا  هب  60هیصوت 

ملاع زا  هنتف  عفر  يارب  60تماقتسا 

تما تماقتسا  نارگن  ادخ  60لوسر 

تماقتسا 60ترورض 

يزوریپ طرش  60تماقتسا 
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تضهن ظفح  يارب  61تماقتسا 

مالسا زا  عافد  رد  61تماقتسا 

نید ظفح  يارب  61تماقتسا 

تماقتسا رد  ربمایپ  زا  61يزوریپ 

تماقتسا اب  بالقنا  62رودص 

تالکشم اب  هلباقم  يارب  62تماقتسا 

اکیرمآ اب  هلباقم  يارب  تالکشم  62لمحت 

تسا یلغش  فیاظو  بوخ  ماجنا  62تماقتسا 

مالسا رارقتسا  يارب  63تماقتسا 

اهتردق همه  ربارب  رد  63تماقتسا 

لطاب ياحما  يارب  64یگداتسیا 

عافد گنج و  رد  دجاسم  64شقن 

عافد تسایس و  هاگیاپ  64دجاسم 

رافک اب  گنج  هب  توعد  عامتجا و  لحم  64دجسم 

رافک یبوکرس  يارب  ورین  لیسگ  زکرم  64دجسم 

یگنج تایلمع  یحارط  زکرم  65دجسم 

رافک اب  گنج  ادخ و  تدابع  لحم  65دجسم 

نایهاپس زیهجت  زکرم  65دجسم 

یماظن یسایس و  عامتجا  زکرم  65دجسم 

دجاسم يهدننک  دابآ  مالسا  65نایماظن 

یعافد يریگ  میمصت  زکرم  65دجاسم 

مالسا زا  عافد  رگنس  66دجاسم 

اهگنج یحارط  لحم  66دجاسم 

یعامتجا یسایس و  یماظن و  جیسب  زکرم  یبنلا  66دجسم 
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یعافد یسایس و  لئاسم  یحارط  زکرم  66دجاسم 

مالسا ردص  ناگدنمزر  66ياهیگژیو 

67يراکادف

يراکادف يوگلا  67ربمایپ 

ربمایپ نارای  67يراکادف 

مالسا ردص  ياهگنج  رد  نانز  67يراکادف 

دوب تمحر  یبن  اهگنج  رد  67ربمایپ 

مالسا يارب  يریذپ  68رطخ 

مالسا نازابرس  ندوب  دیدش  68میحر و 

یبلط تداهش  يراکادف و  يوق ، 68هیحور 

تسا هللا  موی  دنوادخ  يارب  69يراکادف 

مالسا ردص  نازابرس  يراکادف  69حور 

مالسا ردص  لثم  حلسم  ياوق  70يدرمناوج 

تعانق رد  70يراکادف 

مالسا نادنزرف  ندش  مالسا  71يادف 

نامیا 71هدیقع و 

نامیا تردق  ربارب  رد  اهتردق  71تسکش 

ادخ تعاطا  يارب  تمحز  اب  71گنج 

صلاخ نامیا  اب  یمالسا  72يراکادف 

مالسا شترا  هصخاش  نامیا  72تردق 

مالسا شترا  يزوریپ  زمر  ادخ  هب  72نامیا 

نمشد تسکش  لماع  ناگدنمزر  نامیا  72تردق 

مالسا شترا  نابیتشپ  یهلا  73دادما 

اهتردقربا رب  هدنهد  هبلغ  ینآرق  73نامیا 
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تیدام رب  تیونعم  73هبلغ 

رفک رب  هبلغ  لماع  ناناملسم  ینامیا  74هیحور 

هحلسا رب  نامیا  74هبلغ 

درادن تسکش  تسرپ  ادخ  نامیا  اب  75شترا 

يزوریپ أشنم  داعم  هب  75داقتعا 

يزوریپ زمر  يونعم  75حالس 

نامیایب تازیهجت  رب  نامیا  76يزوریپ 

مالسا رکشل  رد  یبیغ  76دادما 

نامیا رطاخ  هب  76يزابناج 

يزوریپ زمر  تدحو  76نامیا و 

يزوریپ لماع  نینمؤم  دهعت  77نامیا و 

نامیا لها  ریبکت  اب  اهههبج  77حتف 

تسا نازیم  تین  دربن ، 77رد 

نانمشد لد  رد  دنوادخ  78بعر 

ادخ ریغ  زا  تساوخرد  78گنن 

میهاربا ترضح  ناوریپ  78ناگدنمزر 

نامیا هلق  هب  78دوعص 

یبلط 78تداهش 

اهگنج رد  ایلوا  78تداهش 

تسایلوا ایبنا و  هار  79تداهش 

تداهش يارب  79یبلطواد 

تداهش زا  79لابقتسا 

تداهش نتسناد  79زوف 

یبلط تداهش  هب  ناریا  تلم  80لوحت 
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ندش هتشک  نتشک و  هب  80داقتعا 

مالسا رگایحا  80ادهشلادیس 

يزوریپ ببس  یمالسا  80دهعت 

مالسا ظفح  يارب  81تداهش 

یبلط تداهش  اب  يزوریپ  81حتف و 

نآرق هار  رد  81يراکادف 

گرزب يادهش  81میدقت 

ادهشلادیس ناوریپ  81ناگدنمزر 

ریشمش رب  نوخ  82يزوریپ 

عافد گنج و  یهقف  82ماکحا 

يدرف 82عافد 

ناوت يهزادنا  هب  زواجت  82عفد 

نکمم هلیسو  ره  هب  82عافد 

مجاهم ندش  هتشک  دح  ات  82هلباقم 

وا ندش  هتشک  هب  ولو  مجاهم  83عفد 

مجاهم لتق  هب  ولو  لام  زا  83عافد 

بتارم تیاعر  83عافد و 

مجاهم رب  یندب  یلام و  83صقن 

عافد دح  زا  رتهفاضا  83مادقا 

عفادم وضع  83صقن 

لتق هب  رجنم  موجه  ربارب  رد  84عافد 

راتشک زا  يرود  يارب  84رارف 

موجه ربارب  رد  هلتاقم  84بوجو 

مجاهم موجه  دصق  رد  84کش 
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مجاهم دصق  رد  84هابتشا 

يرگید ضرغ  هب  ولو  85عافد 

هدراو تراسخ  نماض  85مجاهم 

مجاهم هب  ندناسر  85ررض 

ددرگ نامیشپ  هدننک  موجه  85رگا 

رس تشپ  وربور و  زا  85عافد 

مجاهم گنرین  رد  85عافد 

مجاهم موجه  86زارحا 

هدش ریگتسد  دزد  حرج  86لتق و 

مجاهم عفد  يارب  يریگ  86کمک 

عافد رد  ملاظ  زا  نتساوخ  86کمک 

مجاهم وضع  عطق  رب  86ینامض 

رارف لاح  رد  مجاهم  وضع  87صقن 

یعمج 87عافد 

ناج لام و  لذب  اب  87عافد 

عافد رد  87نذا 

نیملسم دالب  زا  87عافد 

نمشد ربارب  رد  یفنم  عافد  87بوجو 

نمشد اب  طباور  عطق  88بوجو 

نمشد یسایس  يالیتسا  زا  88سرت 

ناگناگیب موجه  زا  یمالسا  لود  زا  88عافد 

هناگیب اب  یمالسا  لود  نامیپ  ندوب  88مارح 

نمشد یماح  یمالسا  لود  اب  طباور  88كرت 

بجاو زا  89عافد 
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نهیم زا  89عافد 

یعرش فیلکت  89عافد ،

یهلا یعرش  بجاو  89عافد ،

ییافک بجاو  89عافد ،

نیملسم زا  عافد  90موزل 

عافد رد  90نذا 

ییافک بجاو  نمشد  90عفد 

یهام ره  رد  مالسا  زا  عافد  90موزل 

تسا بجاو  همه  رب  90عافد 

تسا مزال  ناناملسم  عافد  90کمک و 

عافد 91طیارش 

تسا بجاو  نیغلاب  رب  91ههبج 

اهههبج رد  نارامیب  روضح  مازلا  91مدع 

ناناوتان يارب  ههبج  تشپ  91تمدخ 

تاررقم عبات  ههبج  هب  91نتفرن 

یعافد یگدامآ  شزومآ و  92بوجو 

یماظن نونف  يریگدای  92بوجو 

ناناوج 92زیهجت 

تلم 92یگدامآ 

شزرا نیرتالاب  یماظن  نونف  92میلعت 

عافد تامدقم  92بوجو 

تلم ندش  92یجیسب 

ههبج رد  روضح  ییافک  93بوجو 

ههبج رد  روضح  93موزل 
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اهههبج رد  روضح  ییافک  93بوجو 

اهههبج رد  روضح  93تیحجرا 

ییافک بجاو  اهههبج  رد  93روضح 

ههبج رد  ورین  تیافک  زا  93نانیمطا 

تسا یلوا  ههبج  زاین  93عفر 

تاررقم عبات  ههبج  رد  روضح  94مدع 

ههبج تاررقم  قبط  رب  94لمع 

ههبج رد  ورین  تیافک  عفر  94موزل 

تیافک دح  ات  ههبج  رد  روضح  94بوجو 

نالوئسم صیخشت  اب  ههبج  هب  نتفر  95بوجو 

ههبج يارب  رسمه  95هزاجا 

ههبج رد  روضح  يارب  نیلوئسم  95صیخشت 

اهههبج زاین  رد  95تیولوا 

ییافک بجاو  ههبج  رد  96روضح 

نیملسم دالب  زا  عافد  96بوجو 

نیدلاو 96نذا 

اهههبج رد  روضح  يارب  نیدلاو  96تیاضر 

نیدلاو نذا  ههبج و  هب  96مازعا 

اهههبج رد  روضح  بوجو  96موزل و 

نیدلاو تیذا  97مدع 

نیدلاو تیذا  زا  97زیهرپ 

دهاوخیمن نذا  مالسا  زا  97عافد 

نیدلاو لاح  98تیاعر 

نیلوئسم رظن  هب  لوکوم  ههبج  رد  98روضح 
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نیدلاو لاح  تاعارم  اب  ههبج  رد  98روضح 

اهههبج زاین  عفر  98ترورض 

درادن نیدلاو  نذا  هب  زاین  گنج  رد  99روضح 

تسا رتبجاو  اهههبج  رد  99روضح 

اهههبج زاین  مدع  رد  نیدلاو  نذا  99بوجو 

اهههبج جایتحا  مدع  رد  نیدلاو  نذا  هب  99زاین 

نیلوئسم صیخشت  هب  لوکوم  يزاسزاب  رد  99روضح 

نارتخد روضح  يارب  نیدلاو  تیاضر  100بسک 

نیدلاو تیاضر  100لیصحت 

ههبج رد  روضح  يارب  نیلوئسم  100نذا 

نیلوئسم رظن  اب  ناتسدرک  رد  100روضح 

نیمز عافد و  101ماکحا 

ناریا ياه  ههبج  101مدقت 

نمشد بیقعت  101بوجو 

تسا زیاج  مالسا  رطاخ  هب  101فرصت 

بجاو عافد  ترورض  رد  کلام  نذا  101فذح 

تسا عنامالب  یعرش  يهرداصم  لزانم  رد  101فقوت 

تسا نمشد  سرریت  يهدودحم  نامه  102هکرعم 

تسا خسفنم  هدش  بلس  ناکم  102هراجا 

تلود 102عافد و 

گنج رد  تلود  رتشیب  102فیلکت 

گنج رد  تلود  زا  تلم  103تیامح 

گنج رد  ناگدید  بیسآ  هب  تلود  103تامدخ 

گنج رد  ناگدید  تراسخ  هب  103یگدیسر 
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گنج ناهدنامرف  زا  تعاطا  104ماکحا 

یهدنامرف زا  تعاطا  104بوجو 

هاپس تاررقم  تاعارم  104موزل 

تسین زیاج  تاررقم  زا  104فلخت 

تسا مزال  هاپس  تاررقم  105تاعارم 

گنج نامز  رد  يزابرس  105ماکحا 

تسین مزال  يزابرس  رد  نیدلاو  105نذا 

يزابرس رد  تمدخ  105موزل 

يزابرس هب  نتفر  105بوجو 

تسا مزال  يزابرس  هب  105نتفر 

گنج رد  تامهم  هحلسا و  لیاسو ، لاوما ، 106ماکحا 

بجاو تاررقم  تیاعر  مارح و  ریذبت  106فارسا و 

یگنج قطانم  لاوما  زا  106هدافتسا 

تاررقم 106تیاعر 

نایدصتم يهزاجا  اب  106ماعطا 

تاررقم عبات  لاوما  زا  107هدافتسا 

گنج رد  مدرم  نداد  رارق  107رپس 

عافد رد  مدرم  نداد  رارق  107رپس 

تسا مزال  عافد  نمشد  موجه  107رد 

نمشد اب  يراکمه  107ماکحا 

دنراد ار  مجاهم  مکح  107ناسوساج 

تسین زیاج  ههبج  زا  107رارف 

گنج تاعالطا  ياشفا  زا  107زیهرپ 

گنج زا  ینابیتشپ  108ماکحا 
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گنج هب  تاکز  108تخادرپ 

گنج يارب  108تاریخ 

ههبج يارب  تاهوجو  108فرص 

تاهوجو تخادرپ  رد  هزاجا  108بسک 

ددرگ شبحاص  فرص  هدشمگ  109لاوما 

هفوقوم 109دیاوع 

ماما مهس  109جرخ 

ارسا هب  طوبرم  109ماکحا 

ارسا لاوما  109نتفرگ 

ارسا لاوما  109کلمت 

ارسا لاوما  هب  110یگدیسر 

ارسا هب  110تناها 

ارسا لتق  110مکح 

یگنج میانغ  هب  طوبرم  110ماکحا 

میانغ رد  110فرصت 

نیلوتقم لاوما  رد  111فرصت 

یتمینغ لاوما  رد  111کلمت 

یتمینغ رانید  رد  111فرصت 

نمشد نیلوتقم  لاوما  رد  111فرصت 

یگنج میانغ  رد  فرصت  111طیارش 

میانغ رد  فرصت  112زوجم 

هاپس لاوما  رد  112فرصت 

یگنج میانغ  زا  112هدافتسا 

هدش فرصتم  لاوما  112کلمت 
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لاوما تمینغ  112مکح 

میانغ زا  رصتخم  113يهدافتسا 

کلمت رد  طایتحا  113تاعارم 

ادهش روبق  رد  اعد  113مسارم 

عجارم هب  ماما  مهس  سمخ و  113میلست 

دراد سمخ  قوقح  114زادناسپ 

دنوادخ دزن  رد  تداهش  114لوبق 

گنج هب  طوبرم  هقرفتم  114ماکحا 

نیدلاو 114قارف 

نارهاوخ ندش  114رادساپ 

هاپس هب  نیممعم  114دورو 

جیسب تاررقم  115تیاعر 

رهاوخ ردارب و  هب  دارفا  115باطخ 

همانتیصو 115نتشون 

يرادساپ رد  یعرش  تاررقم  115تیاعر 

تاررقم تیاعر  اب  یصخش  115هدافتسا 

هاپس يروخاذغ  هب  نانامهیم  115توعد 

نیلوئسم نذا  اب  دارفا  ندرک  116راوس 

ارقف نیب  یفاضا  ياذغ  116میسقت 

شترا تاررقم  زا  116تیعبت 

باسح 100 هب  ادهش  نیمهس  116زیراو 

یمالسا تلود  تاررقم  اب  هحلسا  116شورف 

117یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  129هرابرد 
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( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  گنج و 

باتک تاصخشم 

1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانشرس : 
هـسسوم یـشهوژپ  تنواعم  میظنت  جارختـسا و  يدنرم ؛ يدهم  نیودت  (س /) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  گنج و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

(س) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و 
.1378 (س ،) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

ص [ 239  : ] يرهاظ تاصخشم 
( مراهچ تسیب و  رتفد  یعوضوم ؛ راثآ  نایبت :  : ) تسورف

لایر 28500-353-335-964 لایر ؛  28500-353-335-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصهب  نینچمه  239 ؛] [ - ] 225 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
گنج هرابرد  هیرظن   -- 1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، عوضوم : 
عافد هرابرد  هیرظن   -- 1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، عوضوم : 

اهینارنخس اهمایپ و   -- 1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، عوضوم : 
مالسا یبهذم --  ياههبنج  گنج --  عوضوم : 

( هقف  ) گنج عوضوم : 
( هقف  ) عورشم عافد  عوضوم : 

هدنروآدرگ  - ، 1337 يدهم ، يدنرم ، هدوزفا :  هسانش 
یشهوژپ تنواعم  (س .) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

(س) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
ج86ج9 1378  /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0842 ییوید :  يدنب  هدر 
م1109-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینیوآ یضترم  دیس  دیهش  نامدای 

هس رب  ناشیا  شالت  و  دیدرگ . لیکشت  ینیوآ  یضترم  دیس  ملق  لها  نادیهش  دیس  دنلب  تمه  اب  لاس 1368  رخاوا  رد  داهج  گنج و  هورگ 
دوب . راوتسا  هیاپ 

هورگ ؛ زاین  دروم  رصانع  يروآ  عمج  - 1
یلبق ؛ حرط  ای  يرواد  شیپ  نودب  هر )  ) ماما ترضح  یعافد  یتازرابم و  ینابم  نییبت  - 2

رد شـالت  نیا  اذـل  اـم ؛ یلمع  ینید و  تاداـقتعا  ضیارف و  تاـعوضوم ، ریاـس  اـب  عاـفد  گـنج و  ظـفل  اـب  عوضوم  یموهفم  تقباـطم  - 3
رد فیلکت  ریسم  ندومیپ  رد  ات  دیدرگن  عطقنم  يرامیب  رتسب  رد  یتح  بارـس و ... حتف ، تیاور  نوچمه  ناشیا  رگید  ياهتیلاعف  ياهنامز 

دیدرگ . ینامسآ  تسویپ و  قح  توکلم  هب  هناقشاع  نیدرورف 72  متسیب 
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هعومجم : نیا  ياهیگژیو 
ریز لصف  راهچ  رب  لمتـشم  و  هر )  ) ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  یـشهوژپ  تنواعم  داهج  گنج و  هورگ  زا  تسا  يراـک  هعومجم  نیا 

تسا :
توافت لطاب و  ياهگنج  هنابلط و  قح  ياهگنج  فادـها  نآرق و  رد  گنج  نوماریپ  یثحابم  هب  لطاب  قح و  ياهگنج  ناونع  اـب  لوا  لـصف 

تسا . هتخادرپ  اهگنج  يوهام 

هحفص 8 ] ] 

ترورض نآرق ، رد  تماقتسا  یعافد ، یگدامآ  ترورض  عافد ، ترورض  نوچمه  یثحابم  هب  تماقتسا  عافد و  بوجو  ناونع  اب  مود  لصف 
تسا . هدش  هتخادرپ  عافد  گنج و  رد  دجاسم  شقن  تماقتسا ،

یبلط . تداهش  نامیا ، هدیقع و  يراکادف ، نوچمه  یتاعوضوم  ریز  اب  تسا  یناونع  مالسا  ردص  ناگدنمزر  ياهیگژیو  موس  لصف 
هدـیدرگ یعـس  هتخادرپ و  عافد  گنج و  یهقف  ياهمکح  تاعوضوم  هب  داهج  عافد و  یهقف  ماکحا  ناونع  تحت  ثحبم  نیا  مراهچ  لصف 

بوجو یعافد ، یگدامآ  شزومآ و  بوجو  عافد ، طیارـش  یعمج ، عافد  يدرف ، عافد  نوچ  ینیواـنع  دوش . هدروآ  تاـعوضوم  مها  تسا 
رد يزابرـس  ماکحا  گنج ، ناهدـنامرف  زا  تعاطا  ماکحا  تلود ، عاـفد و  نیمز ، عاـفد و  ماـکحا  نیدـلاو ، نذا  ههبج ، رد  روضح  ییاـفک 
زا ینابیتشپ  نمشد ، اب  يراکمه  ماکحا  گنج ، رد  مدرم  نداد  رارق  رپس  گنج ، رد  تامهم  هحلسا و  لیاسو ، لاوما ، ماکحا  گنج ، نامز 

گنج . هب  طوبرم  هقرفتم  ماکحا  یگنج ، میانغ  هب  طوبرم  ماکحا  ارسا ، ماکحا  گنج ،

هحفص 9 ] ] 

يدیحوت . گنج  [ مه تسه و[ یتوغاط  گنج  مه  اهگنج  رد 
دننادرگرب اهیشکرس  نآ  زا  ار  شکرس  صاخـشا  هک  دوب  نیا  يارب  دندرکیم  نینمؤم  دندرکیم ، ایلوا  دندرکیم ، اهربمغیپ  هک  ییاهگنج 

تسا . یهلا  گنج  گنج ، نیا  دننک . لیدعت  و 
نیا يراـکتیانج  يارب  تساـههعماج ، رب  لـیمحت  يارب  تسا ، تردـق  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا ، ماـقم  زارحا  يارب  هک  ییاـهگنج  نآ  و 

تسا . توغاط  ياهگنج  تسا و  یسیلبا  ياهگنج  اهگنج  نیا  یتردق ، ره  ای  تساهتردقربا 
ياهتکرح هچ  یحور و  ياـهتکرح  یبلق و  ییاـهتکرح  هچ  دوشب ، رداـص  ناـسنا  زا  هک  یتکرح  ره  تسین و  جراـخ  لاـح  ود  نیا  زا  ملاـع 

تسا . یتوغاط  ای  تسا و  هللا  میقتسم و  طارص  فرط  هب  ای  تسین ، جراخ  دح  ود  نیا  زا  یحراوج 
 59  / 6  / 8 ص 53 ، ج 13 ، رون ، هفیحص 

همدقم

یناسنا عماوج  زا  ار  يونعم  یقالخا و  ياهشزرا  ات  دندرکیم  شالت  یبهذم  دض  ياهماظن  يرابکتسا و  ياهتردق  هک  رـصاعم  راگزور  رد 
مامت يهنیئآ  هک  دیـشخرد  ياهرهچ  دنـشخب ، تهج  لکـش و  ار  اهناسنا  دوخ ، یـشزرا  دـض  ياههمانرب  يدام و  لوصا  قبط  دـنزاس و  رود 

یعافد يارآ  هک  يروط  هب  تقیقح . رون  یلجت  شراتفر  شراتفگ و  دوب و  تیونعم  تماقتـسا و  يامن  ناهج  ماج  وا  ناـج  بتکم و  ياـمن 
دیآیم . رامش  هب  نآ  یلاعتم  ياهشزرا  مالسا و  عفادم  نادهاجم  قح و  هار  نازرابم  يارب  یمکحتسم  هاگیاپ  ناشیا 
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دنتـشاد و فارـشا  نید  يایاوز  یمامت  هب  ایبنا ، مالـسا و  بتکم  زا  عماج  حیحـص و  كرد  اب  هک  دـندوب  يدارفا  رداـن  زا  هر )  ) ینیمخ ماـما 
گنج رگا  و  تسا . هدش  باریـس  بان  مالـسا  رثوک  زا  ناشیا  یعافد  هاگدید  هتفرگ و  تأشن  یهلا  نیناوق  زا  ناشیا  يرظن  یلمع و  يهریس 

شتاقتـشم اب  لاتق »  » میرک نآرق  رد  هک  نانچ  دـندرکیمن  یهجوت  نآ  هب  ناشیا  انئمطم  تفریمن ، رامـش  هب  مالـسا  ناکرا  زا  یکی  عافد  و 
هک يروط  هب  تسا . هدـش  رارکت  هبترم  هد  شتاقتـشم  اب  عافد »  » دروم و شتاقتشم 41  اب  داهج » ، » راب هد  شتاقتـشم  اب  برح » ، » هبترم  170

دیامرفیم : هتسناد و  شیوخ  ناگدنب  نانمؤم و  عفادم  نیلوا  ار  دوخ  لاعتم  دنوادخ 
[ . 1 « ] روفک ناوخ  لک  بحی  هللا ال  نا  اونمآ  نیذلا  نع  عفادی  هللا  نا  »

هحفص 10 ] ] 

دناهدرک دیکأت  نآرق  مالسا و  ياهشزرا  میرح  زا  عافد  رب  هراومه  هدوب و  ناشیا  يهشیدنا  یلصا  يهیاپ  ییارگ  نید  يروحم و  ادخ  الوصا 
دنیامرفیم : سدقم  عافد  نارود  رد  دناهتشاد ، نایب  ملاع  رد  مالسا  هعسوت  روظنم  هب  ار  اهگنج  یتح  و 

[ . 2 « ] دسانشیمن زرم  ایفارغج و  تسا و  هدیقع  گنج  ام  گنج  »
هدایپ نآ  فده  دراد و  هیکت  یهقف  مهف  رب  اههنیمز  يهمه  رد  هک  تسا  تناید  هر )  ) ماما یتازرابم  رکفت  يانبم  هک  تسا  موهفم  نآ  هب  نیا 

تسا . عماوج  رد  ملاس  ناسنا  تیبرت  مالسا و  ندرک 
كدنا اب  یلو  تسا  جراخ  همدقم  نیا  تعاضب  زا  هک  عماج  تسا  یقیقحت  هر )  ) ماما ترضح  یعافد  يهزوح  زا  یعیسو  قفا  نینچ  میـسرت 

نیمورحم و زا  عافد  نیملـسم ، مالـسا و  زا  عافد  دید : ناوتیم  هل  مظعم  يالاو  ياههشیدـنا  رد  ار  عافد  رما  یگـشیمه  یناهج و  دـعب  یتقد 
یسایس و ... لالقتسا  تزع و  زا  عافد  وربآ و  لام و  ناج ، زا  عافد  یمالسا ، روشک  تضهن و  زا  عافد  هللا ، بزح  زا  عافد  نیفعضتسم ،

دروم ار  س )  ) همئا و  ص )  ) ربماـیپ يهریـس  تقد  اـب  ناـشیا  تسا . ص )  ) ربماـیپ يهریـس  نآرق و  رب  قـبطنم  اـقیقد  یعاـفد  يریگ  وـگلا  نیا 
دناهتخومآ . نارگید  هب  هتفرگ و  نآ  زا  ار  مزال  ياهسرد  هداد ، رارق  یسررب 

یهلا هبیط  تایح  هب  یبایتسد  يارب  یگدـنز  قشمرـس  وگلا و  نتفای  تقیقح  رد  ص )  ) ربمایپ يوبن  يهریـس  اب  هر )  ) ماـما ترـضح  ییانـشآ 
گنج یجراخ ، تسایس  تاغیلبت ، يربهر ، تموکح و  ناقفانم ، نانمشد ، ناتسود ، دنوادخ ، اب  طابترا  يهوحن  رد  ترضح  يهریس  تسا .

دناهدومرف : ینایب  رد  هکنانچ  تسا ، هدنزومآ  یمامت  یهدنامزاس و ... شزومآ و  یگنج ، ناریسا  حلص ، و 
رد هک  دنیبب  دنک  هدافتـسا  مالـسا  خیرات  زا  دنک . هدافتـسا  خیرات  زا  دیاب  یقح ، فدـه  کی  يارب  دـنک  تمواقم  دـهاوخب  یتلم  کی  رگا  »

ربمغیپ  هنسح » ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  و  [ ، » 3 « ] ام يارب  تسا  قشمرس  هتشذگ  هکنیا  و  هتشذگ ، هچ  مالسا  خیرات 

هحفص 11 ] ] 

[ . 4 .« ] دروآرد زازتها  هب  ار  دیحوت  مچرپ  ات  درک ، مالسا  يادف  ار  شزیچ  همه  مالسا ، گرزب 
رود هب  ار  س )  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  يهریس  دنتشاد  یعس  دوخ  یبالقنا  یتازرابم و  تایح  لوط  رد  هراومه  هنازرف  ریپ  نیا 

دنریگ : رارق  نانآ  يور  هلابند  دنهد و  هئارا  یهاو  يهشیدنا  هفارخ و  هنوگ  ره  زا 
[ . 5 « ] میشاب ع )  ) ادهشلا دیس  دوخ  ماما  يور  هلابند  هک  میاهدومن  هدهع  شیوخ  يادخ  اب  »

مالـسا بتکم  و  تسا . هتـشادن  نارگمتـس  ملظ  زا  تعنامم  دنوادخ و  ماکحا  ندرک  يراج  اهناسنا و  تیبرت  زج  يدصقم  مالـسا  ياهگنج 
بیدأت نایغط و  زواجت و  زا  يریگولج  يارب  هلیـسو  نیرخآ  ناونع  هب  ار  نآ  هتخاس و  دودـحم  ترورـض ، زرم  ات  ار  گنج  زا  هدافتـسا  مه 
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اهناسنا يونعم  يدام و  قوقح  ندرک  لامیاپ  ددصرد  هشیمه  دوخ  یناطیش  لایما  ساسا  رب  هک  ینادسفم  تسا . هتفریذپ  ناملاظ  نادسفم و 
يارب اـیوگ  حیرـص و  یتعیرـش  مالـسا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  تسا ، هدوـبن  یلاـخ  يدارفا  نینچ  دوـجو  زا  يرـشب  عـماوج  هاـگ  چـیه  هدوـب و 
لمع تدش  نارابج  ناراکمتـس و  ربارب  رد  ینابرهم ، تفوطع و  جوا  رد  تسا ؛ ارجا  لباق  عطاق و  ییاهـشور  بحاص  و  اهناسنا ، تالکـشم 

یهاگآ اب  لحار  ماما  و  تسا ، هدـش  ملاع  رد  هنتف  عفر  ات  هزرابم  ناـهاوخ  هدومن و  رداـص  شناوریپ  هب  عطاـق  یتاروتـسد  تلع  نیا  هب  دراد 
دناهتسج : هرهب  رکف  نیا  زا  ناشتازرابم  لحارم  یمامت  رد  لماک 

هللا یلص  دمحم -  تما  ادخ و  لوسر  ترتع  میرک و  نآرق  میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریسوید و  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ ، هک  تاهیه  »
نوخ و نم  دشاب . ناناملسم  تراقح  تلذ و  ياههنحـص  رگهراظن  ای  دنامب و  مارآ  تکاس و  فینح  میهاربا  ناوریپ  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و 
اهتردـق و متداهـش . میظع  زوف  راظتنا  رد  ماهدومن و  هداـمآ  ناناملـسم  زا  عاـفد  يهضیرف  قح و  بجاو  يادا  يارب  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج 

تب كرـش و  ملظ و  رفک و  اب  هزرابم  هار  هک  دوخ  هار  هب  دـنامب  مه  اـهنت  هکی و  ینیمخ  رگا  هک  دنـشاب  نئمطم  ناـنآ  نارکون  اهتردـقربا و 
زا  ار  تحار  باوخ  اهروتاتکید ، بوضغم  ياههنهرباپ  نیا  مالسا ، ناهج  نایجیسب  رانک  رد  ادخ  يرای  هب  دهدیم و  همادا  تسا  یتسرپ 

هحفص 12 ] ] 

[ . 6 « ] درک دهاوخ  بلس  دنیامنیم  رارصا  نتشیوخ  ملظ  متس و  هب  هک  یناگدرپسرس  ناراوخ و  ناهج  ناگدید 
لطاب . ای  دنقح  ای  دناهنوگ  ود  اهگنج  لحار  ماما  يهشیدنا  رد 

ملاع هب  لماک  يالیتسا  نانآ  ییاغ  فدـه  هدوبن و  نایوگروز  نابلط و  تردـق  تسد  هب  رـشب  يدوباـن  زج  يزیچ  هراومه  لـطاب  ياـهگنج 
تسا . هدوب  رامعتسا  هعسوت  نآ و  عبانم  ندیکم  تعیبط و 

رب عناوم  ندرک  فرطرب  ناشعماوج و  اهناسنا و  تیبرت  دـصقم ، هتفرگ و  تروص  رـشب  يرطف  تایح  ییافوکـش  لابند  هب  قح  ياهگنج  اـما 
هراومه دراد ، دوجو  نانآ  ناوریپ  و  س )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ يهریس  مالـسا و  رد  طقف  رکفت  نیا  نوچ  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  اهنآ  هار  رس 

. دناهدومن هار  نیا  میدـقت  ار  دوخ  ناج  یهلا  تناما  نیا  ظفح  يارب  دناهتـشاد و  مالـسا  ینعی  ناشدوجو  نیرتزیزع  زا  عافد  رد  یعـس  نانآ 
قشع خلـسم  هب  ندرگ  هناقـشاع  دندش و  رون  لها  نارفـسمه  سدقم  عافد  ینارون  نارود  یط  رد  یمالـسا  بالقنا  يادهـش  ینیمخ و  ماما 

ددرگ . رگید  ياهلسن  اهرصع و  تیاده  غارچ  دشوجب و  هراومه  نادرمدار  نیا  نوخ  هک  دشاب  دندرپس .
و تسا ، هدرک  زاب  نانمـشد  ياهکـشوم  اهپوت و  يهمه  ربارب  تخـس و  ثداوح  ـالب و  ياـهریت  يارب  ار  شیوخ  يهنیـس  شوغآ و  ینیمخ  »

[ . 7 « ] دنکیم يرامش  زور  تداهش  كرد  يارب  تداهش ، ناقشاع  يهمه  نوچمه 
نآ ياهینابرق  زا  یکی  زین  نم  دـینک  اعد  دـهاوخیم و  ینابرق  نآ  تاجن  تسا و  مالـسا  نیمه  ایند  رد  اهزیچ  نیرتبیرغ  ایند  رد  زورما  «و 

[ . 8 « ] مدرگ

هحفص 15 ] ] 

لطاب قح و  ياهگنج 

نآرق رد  گنج 

هراشا
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هیامرـس نیا  اب  هکنیا  هب  ار  مالـسا  ربمغیپ  درک  راداو  هک  تسا  نآرق  نیا  هک  دنیبیم  نآرق ، قطنم  هب  دـشاب  انـشآ  يرادـقم  کی  هک  یـسک 
صاخشا تردق و  بحاص  دندوب و  رادهیامرـس  اهنیا ، هکم و  رد  فئاط و  رد  زاجح و  رد  هک  یناسک  نیا  اب  دشاب و  گنج  رد  امئاد  اهراد 

مدرم ياههدوت  عفانم  اب  مدرم ، تیلم  اـب  هک  یمدرم  نیا  اـب  هکنیا  هب  درک  راداو  ار  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  نآرق  دـندوب ، دـنمتردق  هک  يردـلق 
دوشب . لصاح  یبیدأت  دینکب و  گنج  دیاب  اهنیا  اب  ار ، اهنیا  دننکیم  رامثتسا  دنتسه و  فلاخم 

نادنمروز بیدأت 

اب هشیمه  اهگنج  نیا  ناشیارب ) دـش  مهارف  گنج  بابـسا  هک  یتقو  نآ  هکنیا  زا  دـعب   ) دـناهدومرف ناشتایح  نامز  رد  ربمغیپ  هک  ییاهگنج 
يارب دنتساوخیم  ار  ناشدوخ  تلم  ار ، اهتلم  عفانم  اهنیا  دندوب و  اهدنمتردق  هک  اهنآ  لاثما  نایفـسوبا و  لثم  اهنآ  اب  تسا ، هدوب  اهدنمروز 
مدرم هدوب و  نیفعـضتسم  نیب  هدـش ، عقاو  هک  ییاهگنج  تسا و  هدوب  جـیار  یتلادـعیب  اهنیا ، يراکمتـس و  ملظ و  دـننکب و  زیچ  ناشدوخ 

ار  ارقف  قح  دنتساوخیم  هک  ییاهنآ  اهدنمروز و  نیا  اب  ارقف )  ) هس هقبط 

هحفص 16 ] ] 

هدش دراو  هک  یتایآ  دـندوب ، تردـق  ياراد  تقو  نآ  رد  هک  نیکرـشم  نیا  اب  گنج  گنج ، باب  رد  هک  یتایآ  رد  نآرق  ناسل  دـنروخب و 
ار مدرم  هک  ياهیآ  کی  دینکب  ادیپ  رگا  نآرق  مامت  رد  اهنیا و  اب  لادج  رد  تسا و  گنج  باب  رد  تایآ  رایسب  تسین ، ات  ود  یکی و  تسا 
نآ دش ، ادیپ  روج  نیا  رگا  دننکب ، دننکب ، دنهاوخب  هک  يراک  ره  اهنیا  ات  دـیباوخب  ناتهناخ  يوت  دـیورب  دـینکب و  تمیالم  اهنیا  اب  دـیوگب 

[ . 9 . ] تسا نویفا  تسا و  هدمآ  نید  تسا و  هدمآ  نآرق  نیا  هک  دیوگب  یسک  دراد  قح  تقو 

نادنمتردق اب  مالسا  ياهگنج 

تـسا نشور  روط  نآ  شکرحت  تایآ  تسا ، نشور  روط  نآ  شلاتغ  تایآ  هک  ینآرق  تسا ، نید  هطـساو  هب  اـهکرحت  همه  هک  ینید  نیا 
، تسا هدمآ  اهدنمتردق  گنج  هب  هک  ینآرق  دنروخب . اهدنمتردق  ات  دناباخب  ار  هراچیب  مدرم  دهاوخیم  ینعی  نویفا  دنراذگیم  ار  شمسا 

نیمه اب  شیاهگنج  دنتسه . یمالـسا  هک  یناسک  ریاس  مرکا و  یبن  نآ  دنباوخب ! اههراچیب  هک  دناهدرک  تسرد  اهدنمتردق  دنیوگیم  اهنیا 
[ . 10 . ] تسا هدوب  اهدنمتردق 

نیملاظ اب  گنج  هب  فیلکت 

يدعتم هک  یناسک  اب  دننک  گنج  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  ربمغیپ  تسا و  هدرک  راداو  ار  مدرم  تایآ  نیا  هک  یتایآ  نیا  زا  تسا  رپ  نآرق 
[ . 11 . ] دننکب گنج  اهملاظ  اب  دنتسه ،

هحفص 17 ] ] 

هنابلط قح  ياهگنج 
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مالسا جاور 

نید هب  رافک  بذج  يارب  گنج 

هک بلطم  ود  دندرک ، ار  نینح  حتف  هکنیا  زا  دعب  هدـنام ) مشوگ  هب  هک  ییاهنیا  اما  منادیمن  تسرد  خـیرات  نم  الـصا  ( ) ص  ) مرکا ربمغیپ 
نارـس زا  یکی  هکنیا  یکی  تسا ، خیرات  رد  هک  يرارق  زا  دندرک  ناشیا  راک  ود  دنمهفب ، زیچ  دنهاوخب  هک  یـصاخشا  يارب  تسا  هدنزومآ 

هب دـنداد  لقن ) نیا  بسح  هب   ) ار ناشکرابم  يهبج  مرکا  ربمغیپ  دـنک ، رارف  دنیـشنب و  یتشک  يوت  هک  هدـج  هب  تفر  درک و  رارف  رافک  نیا 
شدالوا نآ  دوب ، تروص  نیمه  درواین  مالسا  مه  شرمع  رخآ  ات  هک  نایفـسوبا  نیا  شروایب . متـشذگ ، وا  زا  نم  هدب ، وا  هب  ربب  هک  یـسک 

یتقو ار  نینح  گنج  میانغ  دندروآ ، هک  یتقو  ار  میانغ  اذک ، همه  نآ  اب  شیرق  رافک  نآ  زیچ و  همه  نیا  اب  نایفسوبا  نآ  روط  نیمه  مه ،
 - بوخ هکنیا -  اـب  داد  اـهنیا  هب  رتش  ردـقچ  نآ ، هب  رتش  دصیـس  نیا  هب  رتـش  دـص  نیا  هب  رتـش  دـص  داد ، اـهنیا  هب  ترـضح  دـندروآ ، هک 

رخآ  اقآ  هک  دنداتسیا  نیسدقم  دنکرشم ، اهنیا  تسنادیم  هک  ترضح  دنرفاک ، اهنیا  تسنادیم  هک  ترضح 

هحفص 18 ] ] 

امش دیایب ؟ امش  هارمه  رتش  ياج  هب  هللا  لوسر  دیرادن  لیم  امش  متسه ، امش  هارمه  نم  دندرب ، رتش  اهنیا  هک  دومرف  ترـضح  میاهراکچ ، ام 
راـفک فرط  نآ  زا  تسا ، یلاـع  زغم  هچ  زغم ، توبن ، باـب  زا  رظن  عـطق  اـب  درم ، نیا  تسا  هدوـب  یگرزب  مدآ  هچ  دوـب ، یگرزب  هچ  دـینیبب 

زا مالسا ، هب  دنبـسچب  دنیایب  دشاب ، ملـسم  رهاظ  ناشرهاظ ، دنتـسه  ثیبخ  نطاب  رد  رگا  لقاال  اهنیا  هک  دنکیم  تلامتـسا  روطنآ  ار  شیرق 
[ . 12 . ] دنکیم ناشعناق  دهدیم و  باوج  گنشق  بوخ  مرن و  روطنآ  هب  دننکیم ، لاکشا  هک  ییاهنآ  مه  فرط  نیا 

تیونعم يارب  گنج 

گنج رد  هک  مه  یتقو  نآ  مه ، یتقو  هدوب ؟ تعفنم  يارب  تسا ، هدوب  ییاهرـشق  هچ  اـب  یـصاخشا ، هچ  اـب  هک  دـینیبب  ار  مالـسا  ياـهگنج 
الـصا نیکرـشم ، ناـمه  دوخ  هب  دـنداد  لوسر  ترـضح  دوب  هچ  ره  دـندرک ، هبلغ  هک  مه  یتـقو  اـهگنج ، زا  رگید  یکی  اـی  هک  دوـب  نینح 

[ . 13 . ] مالسا رد  تسین  حرطم  تیدام 

نید راشتنا  يارب  گنج 

هک دوب  نیا  یلـصا  دصقم  دنربب ، نیب  زا  ار  فرط  دننکب و  گنج  هک  دوبن  نیا  ناشدـصقم  دـیحوت ، نیفلاخم  اب  دـندرکیم  گنج  هک  ایبنا 
اهنآ  دننک . رشتنم  ملاع  رد  ار  قح  نید  دننک ، رشتنم  ملاع  رد  ار  دیحوت 

هحفص 19 ] ] 

دیسر . دصقم  هب  تشادرب و  دیاب  ار  عنام  نیا  هک  دندیدیم  اهنیا  دندوب ، عنام 
نیب زا  ار  برعلا  ةریزج  نیکرشم  ای  دنربب و  نیب  زا  ار  هکم  نیکرشم  هک  دوبن  نیا  ناشدصقم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر 

زا دندوب  عنام  نوچ  اهنآ  دشاب . مالـسا  تموکح  دشاب ، نآرق  تموکح  تموکح ، دننک و  رـشتنم  ار  مالـسا  نید  هک  دوب  نیا  دصقم  دنربب ،
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اهنیا یمالـسا ، تموکح  اب  دـندرکیم  هضراعم  اهنآ  هضراعم ، دـشیم و  گـنج  هب  یهتنم  دـنکب  ادـیپ  ققحت  یمالـسا  تموکح  نیا  هکنیا 
هک تسا  هدوب  انعم  نیا  يارب  همه  تسا . هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  يدایز  ياهگنج  اهگنج ، دندرکیم . هلباقم 

نیا يارب  همه  نآرق ، تموکح  هللا ، تموکح  یمالـسا ، تموکح  میکحت  نآ  دنراد و  هک  یلعا  دـصقم  یهلا ، دـصقم  نیا  رـس  زا  ار  عناوم 
[ . 14 . ] دیایب شیپ  گنج  هک  دوبن  مولعم  دندوبن  نیا  اب  ضراعم  هچنانچ  رگا  هک  يروط  هب  دوب .

مالسا رشن  يارب  ربمایپ  تامحز 

کی شتمحز  دوب  هکم  رد  هک  یتقو  نآ  شرمع  ماـمت  هدوب ، تمحز  رد  شرمع  ماـمت  هدیـشک ، تمحز  یلیخ  مالـسا  يارب  مالـسا  ربمغیپ 
هک مه  تقو  نآ  دهدب . ناشن  ار  شدوخ  الـصا  تسناوتیمن  دوب و  نوریب  ینعی  سبح ، رد  اهتدـم  دوب و  هک  یبعت  یجنر و  نآ  اب  دوب  روط 

دننک عضاخ  دنهاوخب  ار  اهنیا  ات  اهدنمتورث  اب  اهتفلک و  ندرگ  اب  اهنئاخ و  اب  دش و  عقاو  نیکرشم  اب  هک  يدایز  ياهگنج  نیا  دندمآ  هنیدم 
دندوب ، هدرک  ریسا  دندروآیم ، دنتشاد  ار  رفن  دنچ  دندوب  هتسب  مالسا . يارب 

هحفص 20 ] ] 

[ . 15 . ] دنریگب تکلمم  هک  دوب  نیا  هن  دننک ، مدآ  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  يارب  ناشیاهگنج  میربیم ، تشهب  ار  اهنیا  ریجنز  اب  ام  نیبب  دومرف 

زامن يارب  گنج 

تفگ باحـصا  زا  یکی  یتقو  دندوب  رطخ  ضرعم  رد  همه  دوب و  گرزب  گنج  نآ  دوب و  گنج  هک  اروشاع  رهظ  نامه  رد  ادهـشلا  دـیس 
تفگن دناوخ . زامن  اج  نامه  رد  داتسیا  دنک و  باسح  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  ار و  زامن  دیدروآ  نم  دای  هک  دومرف  تسا  هدش  رهظ  هک 

رد دندیـسرپ  وا  زا  يزیچ  کی  ياهلأسم  کی  هک  یتقو  نینمؤملاریما  دـندرک . زامن  يارب  ار  گنج  ریخ ، مینکب ، گـنج  میهاوخیم  اـم  هک 
شدوخ هک  تسین  يزیچ  کی  مالسا  رد  گنج  منزیم . نیا  يارب  ریشمش  نم  الاح ... هک  تفگ  داد  باوج  داتسیا و  گنج  هحوبحب  نامه 

هدایپ زا  عنام  هک  ییاهنآ  دنتـسه ، هک  ییاههلابز  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  گـنج  دـشاب . یحرط  هک  دـشاب  يزیچ  کـی  دـشاب ، یبلطم  کـی 
اب دننک و  هدایپ  ار  مالسا  هک  تسا  نیا  دصقم  دنرادرب ، هار  نیب  زا  ار  اهنآ  دنتسه ، نیملـسم  یقرت  زا  عنام  هک  ییاهنآ  دنتـسه ، مالـسا  ندش 

[ . 16 . ] دننک تسرد  ناسنا  مالسا 

مالسا يارب  گنج 

، گنج نیدنچ  لاس  دنچ  کی  رد  مالسا  ردص  ، مالسا يارب  تسا . هدرک  گنج  ریما  ترضح  مالسا ، يارب  تسا  هدرک  گنج  مرکا  ربمغیپ 

هحفص 21 ] ] 

[ . 17 . ] دش عقاو  گنج  ردقچ  ات ، داتشه 

رافک اب  هلباقم  يارب  گنج 
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. رافک اب  هلباقم  يارب  دوب  هدرک  زیهجت  هنیدم  نوریب  دوب و  هداتـسرف  ار  شـشیج  دوب  هدـیباوخ  گرم  رتسب  رد  هک  یتقو  نآ  ات  مالـسا  ربمغیپ 
[ . 18]

مالسا تحلصم  يارب  گنج 

تحلصم يارب  نیا  تسا و  هدرک  زابهقح  ياهسدقم  اب  ربمغیپ ، ناکیدزن  اب  ربمغیپ ، باحـصا  اب  تسا  هدرک  هک  ار  یگنج  هس  ریما  ترـضح 
لاکشا مه  ریما  ترضح  هب  صاخشا  یضعب  تسه ، مه  ریما  ترضح  هب  لاکشا  اهلد  یضعب  رد  هک  منادیم  نم  هچ  رگ  تسا . هدوب  مالـسا 

اب دیوگب  مالـسا  تسا ، مالـسا  عبات  ریما  ترـضح  نکل  تسا »! هدرک  گنج  اهناملـسم  اب  ارچ   » هک دـنیوگب  دـننکیمن  تأرج  ولو  دـنراد ،
هئطوت اهنیا  نیملـسم ، زا  ياهفیاط  کی  دـش  انب  یتقو  دـنکیم ، گنج  نک ، گنج  رافک  اب  دـیوگب  دـنکیم ؛ گنج  نک ، گـنج  نیملـسم 

، انعم نیا  لابند  دـندرک  لاـفغا  مه  رگید  يهتـسد  کـی  دـنربب و  نیب  زا  ار  نیا  دوشب ، دـلوتم  دـهاوخیم  هک  یمالـسا  هکنیا  يارب  دـندرک 
مالـسا راهظا  هک  یناسک  گـنج -  نیملـسم -  اـب  گـنج  هس  رد  دـشکب و  ار  ریـشمش  هک  تسا  هیلع -  هللا  مالـس  ریما -  ترـضح  فیلکت 

ار  ریشمش  دندوب ، رتناملسم  مادص  زا  مه  ناشهمه  دندیشکیم و  مالسا  دایرف  دندرکیم و 

هحفص 22 ] ] 

مالسا . ساسا  ظفح  يارب  ادخ و  رما  تعاطا  يارب  دنکب  گنج  اهناملسم  اب  گنج  هس  رد  دشکب و 
ناملسم مه  اعقاو  ای  دننکیم  مالسا  راهظا  هک  یناسک  اب  ندرک  گنج  هب  دراد  یگتسب  مالسا  تناید  ساسا  مالـسا و  ساسا  هک  يزور  نآ 

[ . 19 . ] دننکب گنج  اهنیا  اب  نیملسم و  دنشکب  دیاب  ار  ریشمش  دش ، نیاربانب  یتقو  دنتسه ،

اهناسنا حالصا 

ام يامنهار  همئا  ياهگنج 

نیا رب  نیب ، هک  یعازن  نیا  رب  نالا  ام  تجح  هک  هیواعم  لثم  هدوب  مه  مالـسا  هب  ثبـشتم  هک  یتردق  کی  اب  هدرک  گنج  مه  ریما  ترـضح 
تسا و هیلع  هللا  مالس  ریما  ترضح  لمع ، نیا  موزل  نیا و  زاوج  رد  ام  تجح  تسا ، هدساف  هاگتسد  نیا  نیب  نیملـسم و  نیب  هک  ياهزرابم 
دوب و ناشتردق  تحت  دندوب و  هتفرگ  اهنآ  ار  تاماش  نآ  دنتشاد ، تردق  اهنیا  هک  یمدآ  رفن  ود  هک  هیلع -  هللا  مالس  ادهشلا -  دیـس  لمع 

[ . 20 . ] دندوب ناملسم  هک  اهنیا  دنتشاد  زابرس  زا  ياهجوف  دنتشاد ، اهزیچ  اهگنج ،

ناسنا تیبرت  مالسا  فده 

ياهتنطلـس حـتف  لثم  مالـسا  حـتف  هن  دـنک ، ناشمدآ  هکنیا  يارب  ار  کلامم  نیا  ماـمت  درک  حـتف  نرق  مین  رد  هک  تسا  یمالـسا  نآ  مالـسا 
تموکح  زرط  نآ  ریخ ، تسا ، هاشردان  حتف  لثم  رگید ، ياهناطلس 

هحفص 23 ] ] 
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، تسا مالـسا  سیئر  هک  مرکا  ربـمغیپ  لـثم  دـینک ، هظحـالم  دـیاب  ار  مالـسا  ياـسؤر  دوخ  امـش  تسا ، يزاـس  مدآ  تموکح  زرط  مالـسا ،
[ . 21 . ] دوب مالسا  سیئر  وا  زا  دعب  هک  نینمؤملاریما 

مدرم نتخاس  دحوم  يارب  گنج 

تخاس ار  اهنیا  دـندوب و  مرکا  لوسر  رود  ادـتبا  هک  یمک  برع  هدـع  نیمه  ار  اهیروتارپما  نیا  لاس  یـس  دودـح  رد  نرق  مین  کی  زا  لبق 
ناریا يروتارپما  یکی  هدوب ، اهیروتارپما  نیا  قریب  ریز  ایند  مامت  اـبیرقت  تقو  نآ  هک  يروتارپما  اـت  ود  یمک  تدـم  کـی  رد  مرکا ، ربمغیپ 
دنتفرگ ار  ناریا  دندمآ  دنداتفا  هار  برعلا  ةریزج  زا  هک  دروآ  اهنیا  رد  یکرحت  وچمه  دندرک . حـتف  اهنآ  ار  ود  ره  دوب ، مور  مه  یکی  دوب 

دندرک ... ریخست  ار  اج  همه  اپورا  ات  دنتفر  دنتفرگ و  ار  مور  دنتفر  و 
دوب نیا  يارب  یمالـسا  ياهریخـست  دریگب  ار  یتکلمم  کی  دهاوخب  هک  دشاب  نوئلپان  لثم  دینک  ضرف  الثم  هک  دوبن  يریخـست  اهریخـست  و 

هک تسا  نیا  هن  تسا ، هدوـب  روـطنیا  لـئاسم . هـب  دـنک  نـشور  ار  مدرم  دـنک ، لداـع  ار  مدرم  دـنک ، دـحوم  ار  مدرم  دزاـسب ، ار  مدرم  هـک 
ینعی دننک  هار  هب  ور  ار  مدرم  دنتـساوخیم  هک  تسا  هدوب  نیا  لئاسم  هدوبن ، ییاشگ  روشک  لئاسم  هن  دـننک ، ییاشگ  روشک  دنتـساوخیم 
گنج هشیمه  ار -  مه  هک -  یتیعمج  نیا  نرق ، مین  رد  میرک  نآرق  دندروخیم ، ار  رگیدـمه  هک  یناسک  ینعی  دـننک  ندـمتم  ار  اهیـشحو 

راتفر هندـمتم  کلامم  هک  دـندرکیم  راتفر  روط  نآ  مه  اب  هک  دروآرد  هنالداع  تروص  کی  هب  دـندروخیم  ار  رگید  کـی  دـندرکیم و 
[ . 22 . ] دندرکیم

هحفص 24 ] ] 

هنالداع ماظن  ققحت  يارب  گنج 

دصقم دش ، عقاو  مالسا  ردص  رد  هک  ییاهگنج  اصوصخ  دندرکیم و  قح  هار  نیفلاخم  اب  هک  ییاهگنج  دندرکیم و  ایبنا  هک  ییاهششوک 
ادخ ماکحا  هنالداع ، ماظن  نآ  رد  هک  هنالداع  یماظن  کی  هک  تسا  هدوب  نیا  دـصقم  دوبن ، مه  ییاشگروشک  دـصقم  تسا و  هدوبن  گنج 

هکلب دنریگب ، تسد  ار  هنحص  ناشدوخ  دننک و  جراخ  هنحص  زا  ار  فرط  هکنیا  يارب  طقف  هن  دندیشک  تمحز  همه  نآ  ایبنا  دوشب . يراج 
اهنآ دـننکیم و  ریـس  دـنراد  فـالخ  هار  رد  هک  یـصاخشا  نیا  دـنرادن ، تیناـسنا  هک  ییاـهناسنا  نیا  هک  تسا  هدوـب  نـیا  یلـصا  دـصقم 

هب مه  ایند  نآ  رد  تواقش و  هب  ایند  نیا  رد  ار  مدرم  هک  تسا  یهار  تسا ، تلالض  هار  تسا ، تواقـش  هار  فالخ ، هار  نیا  هک  دندیدیم 
تسا و هدش  مالـسا  رد  هک  ییاهگنج  همه  نیا  مدرم ... تاجن  يارب  دندش  رومأم  یلاعت  كرابت و  يادخ  فرط  زا  ایبنا  دـناشکیم ، هکلهم 
ار اهناسنا  هکنیا  يارب  مه  نآ  دننک  هدایپ  ار  مالـسا  ماکحا  دننک ، اجرباپ  ار  مالـسا  هکنیا  يارب  اهنیا  دناهدیـشک و  ادـخ  يایلوا  هک  یتامحز 

[ . 23 . ] دنورب دیاب  روطنیا  ار  هار  دننادیم  اهنآ  دننادیمن ، ار  هار  دنرادن ، نآ  رب  عالطا  هک  یتایعقاو  کی  هب  دننک  تیاده 

رشب تداعس  يارب  گنج 

هـصغ ربمغیپ  [ 24 ، ] دـنوشیمن ناملـسم  هک  ییاـهنیا  يارب  يروـخیم  هصغ  ردـقنیا  ارچ  وـت  هک  دـیامرفیم  مرکا  ربـمغیپ  هب  هـک  نآرق  رد 
ياهتسد  کی  هک  یگنج  کی  رد  دنیآیمن . هک  رافک  رافک ، يارب  دروخیم 
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هحفص 25 ] ] 

، میدرک ریسا  ام  ار  اهنیا  میربب ، تشهب  هبار  اهنیا  میهاوخیم  ریجنز  اب  ام  نیبب ، هک  دومرف  دندروآیم ، دندوب و  هتسب  دندوب و  هدرک  ریـسا  ار 
رـشب همه  هک  تسا  نیا  رب  ناشیانب  الـصا  ینامـسآ  ياهربمغیپ  ریاس  روط  نیمه  ربمغیپ و  تشهب . هب  ناشمیتسرفب  مینک و  ناشمدآ  میدروآ 

تسا و برع  مرکا  ربمغیپ  بوخ  هک  یلاح  نیع  رد  رگید ، هیحان  کی  دشاب و  ياهیحان  کی  هک  دـنرادن  يرظن  چـیه  دـننک ، دنمتداعـس  ار 
تسادـخ و تعاطا  نازیم ، یبرع . چـیه  رب  مه  یمجع  چـیه  درادـن و  قوفت  یمجع  چـیه  رب  یبرع  چـیه  دـیامرفیم  نکل  تسا  یناتـسبرع 

حالصا میهاوخیم  میتسه و  بوخ  ام  رـشب  همه  اب  میتسه و  هچ  ام  همه  میتسه و  ردارب  ام  همه  بوخ  دشاب  يروطنیا  یتقو  [ 25 . ] تساوقت
یشکمدآ دننکیم و  مایق  دنکب ، حالصا  ار  همه  دهاوخیم  مالسا  هک  یبلطم  وچمه  کی  لباقم  رد  هک  دنتسه  ياهتـسد  کی  اهتنم  دنوشب .

هک ناطرـس  هدغ  کی  لثم  ناشدربیم . نیب  زا  دنکیم و  ناشدوبان  دتـسیایم و  تردق  توق و  اب  مه  مالـسا  اهنآ  لباقم  رد  اهنیا ، دننکیم 
[ . 26 . ] دنکیم دساف  الا  درک و  شنوریب  درک و  لمع  دیاب 

هعماج تیبرت  يارب  گنج 

يدایز ياهگنج  هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترضح  تفالخ  نامز  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمغیپ  نامز  زا  دینک ، هظحالم  یتقو  امش 
يارب  هک  بلطم  نیا  زا  هک  میرادن  مالسا  رد  ام  گنج  کی  دندوب ، هعماج  تیبرت  يارب  یمالسا ، ياهگنج  همه  اهگنج  تسا و  هدش 

هحفص 26 ] ] 

. یگنج وچمه  کی  میرادن  مالـسا  رد  دنکب . یقرت  هعماج  دـنراذگب  دـنهاوخیمن  هک  یناسک  زا  ندرک  يریگولج  دـشاب و  هعماج  نتخاس 
[ . 27]

هعماج حالصا  يارب  مالسا  ریشمش 

يارب هن  دوب ، مالـسا  دجم  نآ  درب . نیب  زا  ار  يروتارپما  ات  ود  مک  تیعمج  کی  اب  دوب  نآ  دوب ، مالـسا  ردـص  رد  هک  دوب  نآ  مالـسا  دـجم 
روشک مالـسا  مالـسا . دـنکیم  ییاـشگ  روشک  هک  دـننکیم  لاـیخ  هک  تسا  هابتـشا  تسا ، لاـیخ  نیا  يزاـس . مدآ  يارب  ییاـشگ ، روشک 

کی رد  دنک . ناشمدآ  دنتسین  مدآ  هک  ییاهنآ  هک  دوریم  نیا  لابند  مالسا  دنوشب . مدآ  اهروشک  همه  دهاوخیم  مالسا  . دنکیمن ییاشگ 
تفگ مرکا  لوسر  دندروآیم  دنتشاد  دندوب  هتسب  ار  اهنیا  هک  تسه  خیرات  بسح  هب  ار ، ياهدع  کی  دندوب  هدرک  ریـسا  هک  یتقو  یگنج 
تسا هدیشک  نیا  يارب  ار  ریشمش  هدیـشک  ریـشمش  رگا  تسا و  هعماج  حالـصا  يارب  مالـسا  مربب . تشهب  هب  ار  اهنیا  ریجنز  اب  دیاب  نم  نیبب 

[ . 28 . ] دنوشب حالصا  نیریاس  ات  دربب  نیب  زا  ار  دوشب  حالصا  اههعماج  نیا  دنراذگیمن  هک  ییاهدسفم  هک 

اهتردق تراسا  زا  جورخ  يارب  گنج 

. دریگب ار  يروشک  کی  دهاوخب  هک  تسا  هدوبن  اهاشگ  روشک  ياهندرک  گنج  لثم  شندرک  گنج  درکیم ، گنج  هک  مه  یتقو  مالسا 
ریز  دندوب  راتفرگ  هک  ییاهمدآ  دنک . تسرد  مدآ  هتساوخیم  مالسا 
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نیا زا  دننک  دازآ  دننک ، اهر  دیق  نیا  زا  ار  مدرم  نیا  هک  دندمآ  يدیحوت  ياهبتکم  همه  مالسا و  اهتردقربا ، لاگنچ  ریز  نیکرشم ، لاگنچ 
[ . 29 . ] دنداد رارق  تراسا  دیق و  تحت  ار  اهنآ  زیچ  همه  دنتخادنا و  اهنآ  اهنیا  بولق  هب  هک  ییاهدیق 

یناسنا هعماج  نتخاس  يارب  گنج 

دساف ياهناسنا  نیا  هک  نیمه  يارب  دندرک  اهگنج  دندیـشک ، تمحز  دندرک ، توعد  مه  ایلوا  دندیـشک ، تمحز  دندرک ، توعد  مه  ایبنا 
[ . 30 . ] دننکب تسرد  یناسنا  هعماج  کی  دننزب و  رانک  ار 

نامیا راصح  رد  دورو  يارب  گنج 

[ . 31 . ] نامیا راصح  رد  دننک  دراو  ار  اهیشحو  اهیلگنج و  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  هدش  عقاو  مالسا  رد  هک  ییاهگنج  مامت 

اهتینم ندیبوک  يارب  گنج 

. دنبوکب ار  اهتینانا  نیا  دننک و  مارآ  ار  اهـشکرس  نیا  دنتـساوخیم  هکنیا  الا  تسا  هدوبن  ناشریغ ، هدوب و  ایبنا  نیب  هک  ایند  رد  یگنج  چـیه 
[ . 32]
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اهدساف ندودز  يارب  گنج 

دـساف هکنآ  ار ، هعماج  دننکیم  دساف  ریـشمش و  زج  دنرادن  یجالع  هک  اهنآ  يارب  الا  دـنربن  ریـشمش  هب  تسد  هک  دوب  نیا  رب  ناشیانب  ایبنا 
دـساف ار  هعماج  هک  تسا  یناطرـس  هدـغ  کی  درک و  ادـج  هعماج  زا  دـیاب  ار  وا  تشاد  دـهاوخنرب  شداسف  زا  تسد  ار و  هعماـج  دـنکیم 

، ار یناطرـس  هدغ  دمآ و  یبیبط  کی  رگا  ار . هعماج  دننک  حالـصا  دنتـساوخیم  هک  اهنآ  دندوب ، یبیبط  کی  لثم  ایبنا  گنج -  دـنکیم - 
، هن یتسه !؟ یناج  يدرک ، هراپ  ار  مدرم  مکش  هک  دینزیم  دایرف  امـش  دروآرد ، ار  یناطرـس  هدغ  درک و  هراپ  ار  مکـش  دروآرد و  ار  وقاچ 

مکش نیا  هکنیا  يارب  دیوشیم  لاحشوخ  مه  یلیخ  دیسوبیم و  دینک  ضرف  مه  ار  شتسد  دیهدیم و  وا  هب  مه  رجا  دینکیم و  شمارتحا 
يادـخ هک  یلاح  نیع  رد  ایبنا  دـندوب . روط  نیا  ایبنا  دـناسریم . تکـاله  هب  ار  نیا  هک  یناطرـس  هدـغ  ندروآرد  يارب  اـما  هدرک ، هراـپ  ار 
نامیا اهنیا  هک  یـشکب  یهاوخیم  ار  تدوخ  ردـقنیا  ارچ  يزادـنایم ، تمحز  هبار  تدوخ  ردـق  نیا  ارچ  هک  دـیامرفیم : یلاعت  كرابت و 

هک یتقو  نکل  دنوشب ، بوخ  دنوشب ، حـلاص  مدرم  هک  تسا  هتـساوخیم  شلد  ردـق  نآ  تسا و  هتـشاد  هفطاع  ردـق  نآ  [ 33 ، ] دنروآیمن
هعماج بیبط  تسا و  ملاع  بیبط  وا  تسا ، بیبط  يوقاچ  نامه  وا  ریشمش  دنشکیم  داسف  هب  ار  مدرم  دنشاب  رگا  تیعمج  نالف  هک  دیدیم 

مه سنا  نج و  تدابع  زا  هک  دیامرفیم  شاهبرض  بلاطیبا  نبا  یلع  ریـشمش  دنکب . حالـصا  دراد  هک  یتین  نسح  اب  دیاب  ار  هعماج  تسا و 
[ . 35 . ] تسین يداسفا  هبرض  تسا ، یحالصا  هبرض  تسا ، حالصا  هکنیا  يارب  [ 34 ، ] تسا رتالاب 
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طسق هماقا  يارب  گنج 

يارب ایبنا  مامت  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ایبنا ، متاخ  ات  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع ، مدآ ، هک  یتقو  نآ  زا  تیرشب ، رـشب و  ردص  زا  ایبنا  مامت 
 - همئا زا  رتالاب  يدرف  ام  میرادن . ایبنا  دوخ  زا  رتالاب  يدرف  ام  دندرکیم . هعماج  يادف  ار  درف  دننک و  حالـصا  ار  هعماج  هک  تسا  هدوب  نیا 

، میداتـسرف ام  ار  ایبنا  هک  دیامرفیم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هعماج . يارب  دـندرکیم  ادـف  ار  ناشدوخ  اهدرف  نیا  میرادـن ، مالـسلامهیلع - 
هب مایق  مدرم  هک  تسا  نیا  تیاغ  طسقلاب » ساـنلا  موقیل   » میداتـسرف میداد و  ناـشیارب  نازیم  میداد ، اـهنآ  هب  تاـیآ  میداد ، اـهنآ  هب  تاـنیب 
هب مایق  دوشب ، یگدیـسر  اهنآ  هب  افعـض  دورب و  نیب  زا  اهیرگمتـس  دورب ، نیب  زا  اهملظ  دـشاب ، مدرم  نیب  رد  یعامتجا  تلادـع  دـننکب  طسق 

، تانیب اب  دریگب ، ماجنا  اهنیا  دیاب  دیدح  اب  هک  تسا  نیا  بسانت  تسیچ ؟ نیا  بسانت  دیدحلا » انلزنا  و   » دیامرفیم مه  شلابند  دوشب . طسق 
هک ار  یتموکح  کی  دـننک ، هابت  ار  هعماج  کی  دـنهاوخب  یهورگ  ای  یـصخش  هچنانچ  رگا  ینعی  دـیدش » سأب  هیف   » دـیدح اـب  نازیم و  اـب 

مرکا ربمغیپ  دیدح ... اب  دندینشن  یلقع ، نیزاوم  نیزاوم ، اب  دندینـشن  درک ، تبحـص  دیاب  اهنآ  اب  تانیب  اب  دننک ، هابت  تسا ، لدع  تموکح 
هزرابم اهنآ  اب  دندوب ، مدرم  رب  رگمتس  مالسا ، دض  رب  هک  یصاخشا  اب  دادیم ، لیکـشت  تلود  هدوب  جراخ  یـسایس  لئاسم  زا  شزور  مادک 

ياههمانرب سأر  رد  دـننک . هابت  ار  تلم  دـنهاوخیم  دـنوشیمن و  مدآ  هک  یـصاخشا  اب  هناحلـسم  گنج  هلأسم  درکیم ... گنج  درکیم ،
رد یعامتجا و  روما  رد  تلاخد  تسایـس و  رد  تلاخد  نودب  دراد  ناکما  رگم  میتشاذـگ ... رانک  ار  ایبنا  تامیلعت  همه  ام  تسا . هدوب  ایبنا 

اـضر دمحم  اب  امـش  ام و  دشیم  رگم  دشاب ؟ طسقلاب » سانلا  موقی  « ؟ دشاب طسقلاب  مایق  دنک ، تلاخد  هکنیا  نودـب  یـسک  اهتلم  تاجایتحا 
عجارم  يا  هک  رگید  تفگ  دمآ  مه -  یلیخ  ام  و  میرادن -  امش  هب  يراک  ام  رگید  ایب ، هک  میزاسب 
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اذـک و نیا  اهزور و  هایـس  نیا  هک  تفگیم  ار  مالـسا  عجارم  هک  ینامه  میتشادرب ، تسد  اهراک  نآ  زا  رگید  نم  هچ ، يا  هچ ، يا  مالـسا 
دوشیم هرابود  الاح  درکیم  لایخ  دهدب ، يزاب  هرابود  هکنیا  يارب  تفگ ؟ دمآ  ارچ  تفگ . دـمآ  نامه  اهنآ ، هب  درکیم  ییوگدـب  اذـک ،

دیورب امش  تسایس ، رد  تلاخد  مالسا ، رد  تلاخد  هچ  امش  هب  هک  دنیوگب  دنیاین  نیطایـش  نیا  تقوکی  دیروخن ، تقوکی  يزاب  داد . يزاب 
هک دوب  تسایـس  رد  تلاخد  يارب  دشیمن ، عقاو  یلتق  رگید  دیتفگیم  هلاسم  هچنانچ  رگا  دیتسه و  ززعم  مه  یلیخ  ناتنتفگ ، هلأسم  غارس 

يراک زاجح  هکم و  ياهرادهیامرـس  هب  مه  ناـشیا  رگا  تسا ، دراو  مرکا  یبن  هب  شلوا  لاکـشا  نیا  دـیراد . لوتقم  لولعم و  رازه  نیدـنچ 
هب و  دـشیمن . هتـشک  شمظعم  يومع  دـشیمن ، راتـشک  دـمآیمن ، شیپ  گـنج  تفگیم ، هلأـسم  تسـشنیم و  دجـسم  يوت  تشادـن و 

هلأـسم تخاـسیم و  وا  اـب  تفگیم ، هلأـسم  وگ ، هلأـسم  درکیم و  تعیب  دـیزی و  شیپ  تفریم  ادهـشلادیس  رگا  تسا ، دراو  ادهـشلادیس 
ام زا  مدآ  رازه  دنچ  هکنیا  زا  میراد  تشحو  ام  دوب ؟ نیا  فیلکت  یلو  دیسوبیم ، مه  شتـسد  درکیم و  مارتحا  مه  یلیخ  دیزی  تفگیم ،
هک ار  يزیچ  نآ  دندروآ ، ایبنا  هک  يزیچ  نآ  دیاب  میراذگب ، رانک  ار  ایبنا  يهقیرط  الـصا  ام  دیاب  میراد  تشحو  ام  رگا  تسا ؟ هدش  هتـشک 

دشن هچنانچ  رگا  وش ، ناملسم  اقآ  دنیوگب  دنورب  هک  دوبن  نیمه  توعد  دینک ، توعد  ار  اهرادمدرس  نیا  دیورب  هک  اهنآ  هب  هدرک  رما  ادخ 
رگم دنتـشکیم . دندادیم و  هتـشک  دنوشب  مدآ  ات  دندزیم  ناشرـس  يوت  ریـشمش  اب  دندرکیم  توعد  ریخن ، ناشراک . غارـس  دنورب  رگید 

هاش اب  ام  رگا  دوبن ، لئاسم  روط  نیا  رگا  بوخ  هکنیا  هب  دوشب  هتفگ  یه  دنکب . ینیـشن  بقع  نآ  يارب  ناسنا  هک  تسا  يرما  کی  تداهش 
دشیمن ، دمآیم  رانک  نایفسوبا  اب  رگا  مه  ربمغیپ  دشیمن ، عقاو  راتشک  ردق  نیا  رگید  میدمآیم  رانک 
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رگید دـشیمن ، يراتـشک  رگید  دـمآیم  رانک  دـندوب ، مالـسا  فلاخم  هک  شنیفلاخم  اب  رگا  مه  ریما  ترـضح  دـیزی ، اـب  رگا  ادهـشلادیس 
، دوب یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  نیا  زا  یلاـخ  ربمغیپ  زور  مادـک  دـمآیمن ... راـک  رد  یلمج  گـنج  دـمآیمن ، راـک  رد  ینیفـص  گـنج 

فیلکت نکل  دنوریم ؟ نیب  زا  نازیزع  همه  نیا  نالف ، رد  دشیم و  هتـشک  ردق  نیا  دحا  رد  رگا  تسنادیمن  ربمغیپ  دوب . گنج  زا  [ یلاخ ]
هداتـسرف دیدح  هداتـسرف و  نازیم  هداتـسرف و  تانیب  ادخ  دوب . ادـخ  رما  دـنک ، فلخت  تسناوتیمن  مه  ربمغیپ  ار ، نیا  دوب  هتفگ  ادـخ  دوب ،

ار اهنیا  هکنیا  ات  دز  دیدح  اب  مدرم  رس  وت  تسا ، دیدح  دشن  رگا  تسه ، هچ  ره  نیزاوم  نازیم ، اب  تانیب ، اب  دش  رگا  طسقلاب » سانلا  موقیل  »
درک . حیحص  يهعماج  ار  هعماج  ات  درک ، مدآ 

گرزب هچ  ره  درف  دوشب . هعماج  يادـف  دـیاب  درف  هک  دنتـشاد  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  يهمه  و  مامت . دـناهدمآ . هعماج  حالـصا  يارب  اـیبنا  ماـمت 
دیـس دوشب . ادـف  دـیاب  درف  نیا  درک  هضراعم  هعماج  حـلاصم  اب  هک  یتقو  ایند ، رد  تسا  زیچ  ره  زا  رتشیب  شـشزرا  هک  درف  نیرتالاب  دـشاب ،
دیاب هعماج  دوشب ، هعماج  يادـف  دـیاب  درف  هک  درک ، ادـف  ار  شدوخ  راـصنا  باحـصا و  شدوخ و  تفر و  دـمآ  نازیم  نیمه  يور  ادهـشلا 

، دـنداد ار  اهلام  دـنداد . ار  اـهناج  دـنکب . ادـیپ  ققحت  هعماـج  نیب  رد  مدرم و  نیب  رد  تلادـع  دـیاب  طـسقلاب » ساـنلا  موقیل  . » دوشب حالـصا 
هک یبیترت  ره  اب  هک  دش  نیا  فرص  شرمع  نامز  مامت  دشاب ، هدیباوخ  تحار  زور  بش و  کی  ربمغیپ  تفگ  دوشیمن  دندیـشک ، اهتمحز 

دـنزیم و ریـشمش ، اب  نیا ، دوشیمن  دـنیبیم  هک  یتقو  شدوخ ، ياههظعوم  اب  شدوخ ، تاملک  اب  شدوخ ، ثیداحا  اب  نآرق ، اب  دوشیم ،
اب درک ، لمع  نازیم  هنیب و  اب  دوشیمن  یتقو  ریـشمش ، اب  نآ  دـننکب ، هابت  ار  تلم  دـنربب و  نیب  زا  ار  هعماـج  نیا  دـنهاوخیم  هک  یـصاخشا 

لمع  دیدح 
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. دـندرک هچ  اهنآ  مینیبب  مینکب  هعلاطم  دـیاب  ام  بلاطیبا ، نبا  یلع  يهعیـش  میتسه و  هللا  لوسر  تما  ام  هک  مینکیم  اعدا  نامه  ام  دـنکیم .

. دـندرک اهنآ  هک  ار  یئاهزیچ  نامه  دـنک  لابند  اهنآ ، دـندرک  هچ  دـنیبب  هک  تسا  نیا  متـسه ، هعیـش  نم  دـیوگب  طقف  هک  تسین  نیا  هعیش 
تـسد دنک ، هاتوک  ار  اهراکمتـس  تسد  هکنیا  يارب  ار ، هعماج  دنک  حالـصا  هکنیا  يارب  دـش  عقاو  وا  نامز  رد  گنج  ردـقچ  مرکا  ربمغیپ 
روطنآ هب  هکم ، رد  دوـب  نیا  لوغـشم  شرمع  ماـمت  دـنک ، هاـتوک  ار  ملاـظ  ياـهرابج  نآ  تسد  دـنک ، هاـتوک  ار  رگلواـپچ  رادهیامرـس  نیا 

دوب ددـص  [ رد ] روط نیمه  دوب  هتـسشن  هکنیا  هن  دوب ، ددـصرد  هک  یتقو  ات  درکیم  لمع  اههظعوم  هب  نازیم و  هب  تاـنیب و  هب  تسناوتیمن ،
دوب تسایـس  لئاسم  دوب و  گنج  لئاسم  لئاسم ، شاهمه  رگید  هنیدم ، دندمآ  مه  ناشیا  دش و  ایهم  هنیدـم  هک  یتقو  ات  درکیم  عمج  مدآ 

رد تفر  اـهگنج  رد  ردـقچ  بلاـطیبا  نبا  یلع  میتسه ، بلاـطیبا  نبا  یلع  هعیـش  رگا  هللا ، لوسر  نیا  میتـسه ، هللا  لوسر  تما  رگا  اـهنیا . و 
عامتجا دـیاب  هک  دـیدیم  نیا  حالـص  هک  تشاد  ینطاب  گـنج  کـی  دـعب  دـندرب ، فیرـشت  هللا  لوسر  هک  رخآ  اـت  دوب  هللا  لوسر  باـکر 

ار ناشدوخ  بلطم  مه  زور  نآ  دندرک ، تعیب  وا  اب  ناشیا  لئاسم  زا  دعب  هک  مه  يزور  نآ  دنکب . ادیپ  رارقتـسا  نیا  دیاب  دـنامب و  ظوفحم 
، ناتیاهنز يارب  اهیرگلواپچ  زا  دیدرک  قادص  هک  ییاهزیچ  نآ  یتح  نم  هک  دوب  نیا  همانرب  نیرتمهم  دـنتفگ و  ار  ناشهمانرب  لوا  دـنتفگ .
، دوشیمن یگدنز  شاهاب  نیا  درک ، یگدـنز  نیا  اب  دوشیمن  دـندید  داد ، رد  ار  ادـن  نیا  ناشیا  هک  اجنآ  زا  [ 36 . ] مریگیم ناتزا  مه  نآ 
زا دـش  هتـشک  ردـقچ  ریما ، ترـضح  داد  ماجنا  [ 37  ] مهم گـنج  اـت  هـس  ندرک و  زیچ  هـب  دـندرک  عورـش  تـسا ، یلبق  يهلأـسم  ریغ  نـیا 

هتشک  ردقچ  اهناملسم ،
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هحفص 33 ] ] 

فرط نیا  دـندوب ، هدروخیزاـب  ناملـسم  فرط  نآ  دوـب ، هدروخیزاـب  ناملـسم  نآ  ناملـسم . دـندوب  ناملـسم  مه  هـمه  فرط ، نآ  زا  دـش 
شباوج مه  وا  تساخرب ، هدـش  تیادـه  ياهناملـسم  اب  گنج  هب  دروخيزاب و  مه  یناملـسم  یتقو  نکل  دـندوب  هدـش  تیادـه  ناناملـسم 

[ . 38 . ] تسا دیدح  شباوج  دنکب ، ار  شدوخ  راک  تسناوتن  نازیم  تانیب و  رگا  تسا ، دیدح 

اهتلم بیذهت  يارب  گنج 

راثآ مه  اهنامه  تسا ، هدوب  ییادـتبا  هک  داتفایم  قافتا  مه  اهتقو  یهاگ  ای  هدوب و  یلیمحت  ای  دـندرکیم  مرکا  ربمغیپ  هک  ییاهگنج  نیمه 
زا عنام  هک  ار  ییاهنآ  دنوشب و  بیذهت  دیاب  دنرادرب  بیذهت  هک  ییاهنآ  اهتلم ، کی  بیذهت  لابند  هب  هکنیا  يارب  تسا  هدوب  یهلا  تمحر 

نکل تسا  راتـشک  هک  دـنکیم  لایخ  ناسنا  ار  شتروص  تسا ، یتمحر  کی  نیا  دـنوشب . هتـشادرب  هار  رـس  زا  دـیاب  دنتـسه  اهتلم  بیذـهت 
[ . 39 . ] تسا تیناسنا  هار  رس  زا  یعناوم  کی  ندرک  نوریب  شعقاو 

اهیروتارپما نتسکش  يارب  گنج 

مالـسا ياهگنج  یتح  مالـسا و  عضو  اریز  تسا  لطاب  لایخ  نیا  دنهد . لیکـشت  يروتارپما  دنهاوخیم  هک  دنهدیم  تبـسن  مه  ام  هب  هتبلا 
[ . 40 . ] تسا هدوب  یمالسا  لدع  ندروآ  راک  يور  ملاظ و  ياهیروتارپما  نتسکش  يارب  هکلب  تسا ، هدوبن  يروتارپما  لیکشت  يارب 

هحفص 34 ] ] 

تلادع يارجا  يارب  گنج 

نیا لابند  مه  نآ  زا  لبق  دوب ، شهارمه  مه  گنج  درک  ادیپ  تموکح  مالسا  هک  یتقو  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  يرما  کی  مالـسا  رد  گنج 
گنج ای  گنج  دـش ، لیکـشت  تموکح  ادـخ و  لوسر  دـمآ  هنیدـم  هک  وچمه  تسا . روط  نیا  دـبال  دـننک ، تسرد  ار  اههشقن  هک  دـندوب 

مه زور  نآ  ددـنویپب ، دـنک ، دـنویپ  تساوخیم  هللا  ءاـقل  هب  هک  مه  زور  نآ  شرمع . رخآ  اـت  دوب  گـنج  رد  دوب  یچ  ره  اـی  دوـب  یلیمحت 
. تسا مزال  گنج  تلادع ، يارب  هک  تسا  يزیچ  کی  گنج  نیا  دـنکب . گنج  تساوخیم  هک  دوب  رهـش  نوریب  [ 41  ] شا « هماسا  » شیج

[ . 42 . ] تسین نآ  رد  یگنج  رگید  هک  دنشاب  ناسنا  مدرم  رگا  تسین ، راک  رد  یگنج  رگید  هک  دنشاب  لداع  مدرم  رگا 

هللا تفرعم  شرتسگ  هنتف و  عفر  يارب  گنج 

ملاع رب  تمحر  تسا . هدرکیم  گـنج  اـهنآ  اـب  هک  يراـفک  رب  یتح  تسا  هدوب  تمحر  ملاـع و  رب  تسا  هدوب  تمحر  ربمغیپ ، ياـهگنج 
ناشدوخ ياجرس  گنج  اب  دنتسه ، ربکتـسم  هک  ییاهنآ  هچنانچ  رگا  دنـشیاسآ . رد  ملاع  همه  دشابن ، رگا  ملاع  رد  هنتف  هکنیا  يارب  تسا ،

باذع ساسا  هکنیا  يارب  تسا ، تمحر  ربکتـسم  دوخ  رب  تسا ، هدرک  هبلغ  وا  رب  ربکتـسم  نآ  هک  یتما  نآ  رب  تسا  تمحر  نیا  دننیـشنب ،
يارب دـندرکیم ، اهنآ  هک  ییاهراک  مامت  تسا . تفرعم  يهعـسوت  رب  ماـظع  ياـیبنا  یهلا و  باـتک  رظن  يهدـمع  تساـم ... لاـمعا  رب  یهلا 
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اهحلص  تسا ، نیا  يارب  اهگنج  دنهدب . هعسوت  یعقاو  يانعم  هب  ار  هللا  تفرعم  هکنیا 

هحفص 35 ] ] 

ایند طقف  دنتـساوخیم  هک  تسا  هدوب  اهنآ  رظن  تحت  ایند  هک  تسین  روط  نیا  تسا . نیا  يارب  شتیاغ  یعامتجا ، تلادع  تسا و  نیا  يارب 
هک تسا  نیا  منامگ  نم  و  دشاب . رگا  تسا  صقان  تسین ، شرد  گنج  هک  یبهذم  نآ  دننکب . حالـصا  دنهاوخیم  ار  همه  دوشب . حالـصا 

نامه درکیم ، لمع  هیلع -  هللا  مالس  یسوم -  ترضح  هک  یبیترت  نیمه  دندادیم ، تلهم  وا  هب  رگا  هیلع -  هللا  مالـس  یـسیع -  ترـضح 
هک دننکیم  نامگ  هک  یصاخشا  نیا  درکیم . لمع  روط  نآ  رافک  اب  مه  نآ  درکیم ، لمع  هیلع -  هللا  مالـس  حون -  ترـضح  هک  يروط 

. دننکیم دراو  همطل  ع )  ) یسیع ترـضح  توبن  هب  اهنیا  هدوب ، حصان  کی  طقف  تسا و  هتـشادن  ار  اهراک  نیا  رـس  الـصا  یـسیع  ترـضح 
همه یبن ، تسا . یبن  ریغ  ظـعاو  تسا . هدوب  يایبن  کـی  هن  هدوب ، یظعاو  کـی  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب ، روط  نیا  رگا  دوشیم -  مولعم 

، دهدب هعـسوت  ایند  رد  ار  حالـصا  هکنیا  يارب  تسین ، شـساسا  گنج  ینعی ، دراد ؛ حلـص  یبن  دراد ، گنج  یبن  دراد ، ریـشمش  دراد ؛ زیچ 
 - دراد رظن  رخآ  اـت  تسا -  رخآ  لوا و  هـب  شرظن  نوـچ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دـنکیم ... گـنج  دـهدب  تاـجن  ار  مدرم  هـکنیا  يارب 
هب ام  رگا  میدرک ، مک  ار  هنتف  یمک  کـی  میوشب  مه  زوریپ  اـم  رگا  ینعی ، تسا ؛ هنتف  عفر  تیاـغ ، [ 43 «. ] هنتف عفر  ات  گنج   » هک دـیوگیم 

گنج هک  دـینک  ضرف  ام  مه  ار  ایند  يهمه  رگا  تسا . هدـش  لصاح  يزوریپ  ار -  یمک -  ياج  کـی  زاـب  میوشب ، زوریپ  مه  رگید  ياـج 
ات گنج  : » دیوگیم نآرق  دـیوگیمن ، ار  نیا  نآرق  و  میدرک . تسرد  يزوریپ  ار  نامدوخ  رـصع  يایند  يهمه  زاب  میوشب ، زوریپ  مینکب و 

ات  گنج  گنج   » تسا هتفگن  نآرق  هک  دنک  لایخ  یسک  هک  نآرق  زا  تسا  یمهف  طلغ  نیاربانب  دوشب . ملاع  زا  هنتف  عفر  دیاب  هنتف ؛» عفر 

هحفص 36 ] ] 

تـسا نیا  هن  نیا ، تسا  تمحر  و  تسا . هتفگ  ار  نیا  زا  رتالاب  تسا و  هتفگ  مه  مالـسا  هتفگ ، ار  نیا  زا  رتالاب  تسا  هتفگ  نآرق  يزوریپ .»
هکنیا هن  تسا ، هدرک  هلتاقم  هب  توعد  ار  مدرم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  رـشب ، ماـمت  رب  تسا  یتمحر  کـی  تسا ، مدرم  رب  یتمقن  هک 
تیانع دهاوخیم  تمحر  يهعـسوت  دنک ، تسرد  تمحر  دهاوخیم  دنک ؛ داجیا  مدرم  يارب  یتمحز  دـهاوخیم  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

[ . 44 . ] دنک

نادنمتردق بیدأت 

نادنمتردق بیدأت  يارب  گنج 

. نادنمتردق اب  یک ؟ اب  گنج  هب  راداو  تسا ، گنج  هب  راداو  هک  تسه  گنج  رد  تایآ  ردق  نآ  هک  دـینیبیم  دـینک  هعلاطم  نآرق  رد  رگا 
، تسا هدوب  مالـسا  ردـص  رد  هک  ییاهگنج  گنج و  تیفیک  رد  گنج ، رد  دراد  دایز  تایآ  تسین ، اـت  ود  یکی  دراد ، داـیز  یتاـیآ  نآرق 

کی رگید ، ياهزیچ  ات  دشیم  هدافتسا  رتشیب  كرحت  نآ  زا  هک  تسا  یباتک  کی  نآرق  تسا و  هدوب  مالـسا  ربمغیپ  نیب  اهدنمتردق و  نیب 
[ . 45 . ] نآرق تسا  هتخادنا  رد  اهتوغاط  همه  اب  تسا و  هداد  تکرح  دنراد  هک  يدومخ  نیا  زا  تسا ، هداد  تکرح  ار  مدرم  تسا  یباتک 

هیماینب رامثتسا  نتسکش  يارب  گنج 
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دندش . ییادف  ياهبیط  سوفن  هچ  الاح  ات  مالسا  ردص  زا 

هحفص 37 ] ] 

دنتـشک دـنداد و  هتـشک  رفن ) رازه  هد  زا  رتشیب   ) اهردـقچ درک و  گنج  هیواعم  اب  هام  هدـجیه  نیفـص  رد  درک و  گـنج  هک  ریما  ترـضح 
ماما دـناوخیم و  تعاـمج  زاـمن  مشاـب و  دـیاب  ربمغیپ  هفیلخ  نم  مناملـسم و  نم  هک  تفگیم  هک  دوب  يدرم  کـی  هیواـعم  رتشیب ) یلیخ  )
دیزی لثم  درکیم  ظفح  بوخ  ار  رهاوظ  هیواعم  دادیم . ماـجنا  ار  رهاوظ  نیا  يهمه  دادیم و  ماـجنا  وا  ار  اـهراک  نیا  يهمه  دوب و  هعمج 

اپ وا  گنج  هب  ریما  ترـضح  هک  دـش  هچ  بوخ  درکیم ، مه  مالـسا  راهظا  درکیم و  ظـفح  ار  رهاوظ  دوب ، روجاـن  مه  شرهاوظ  هک  دوبن 
هب تشاد  ار  مدرم  مالـسا و  تموکح  لباقم  دوب  هتفرگ  ار  مامز  دوب  هتفر  دوب ، هدرک  رامثتـسا  ار  مدرم  هک  دوب  ملاظ  کی  هکنیا  يارب  دـش ؟
هچ دـنکب ، گنج  وا  اب  هکنیا  هب  تشاد  فیلکت  ریما  ترـضح  ار . لاـملا  تیب  ار ، مدرم  لاـم  درکیم  لواـپچ  درکیم ، راداو  يدـعت  ملظ و 
دید یتقو  مروخب . تسکش  لعل  موریم ، هک  نم  الاح  هک  تشادن  ار  نیا  تالابم  رگید  ریما  ترضح  دهدب . تسکـش  هچ  دروخب  تسکش 
هللا مالس  ادهشلادیس -  دروخ . تسکش  اجنیا  رد  ریما  ترـضح  هرخالاب  دش و  گنج  دیـشک و  رکـشل  دتـسیاب ، وا  لباقم  الاح  دناوتیم  هک 

دنیبب یسک  رگا  هک  ترـضح  دنکیم  حیرـصت  دنکیم ، تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج  یملاظ ، مکاح  کی  هک  دنیبیم  یتقو  هیلع - 
هک ردـق  ره  دـنک  يریگوـلج  دتـسیاب و  شلباـقم  دـیاب  دـنکیم  مدرم  هب  دراد  ملظ  دـنکیم ، تموـکح  مدرم  نـیب  رد  يرئاـج  مکاـح  هـک 
ات دهدب  ار  شنوخ  دنکب و  مایق  دیاب  هک  اجنآ  دوب  فیلکت  نکل  دوبن  چـیه  رکـشل  نآ  لباقم  رد  هک  رفن  نیدـنچ  اب  رفن ، دـنچ  اب  دـناوتیم .

شیاهرسپ نوخ  داد و  ار  شنوخ  دش . مامت  درک و  مه  روط  نیمه  دناباوخب و  ار  دیزی  ملع  نیا  هک  نیا  ات  دنک ، حالـصا  ار  تلم  نیا  هکنیا 
ام  تسا ؟ ادهشلادیس  نوخ  زا  رتنیگنر  ام  نوخ  ام -  رگم -  مالسا . يارب  داد  ار  شدوخ  ياهزیچ  همه  داد و  ار  شدالوا  داد و  ار 

هحفص 38 ] ] 

دیزی یناملسم  مناملسم ، تفگیم  هک  يرئاج  ناطلس  عفد  يارجام  رد  مه  اهنآ  میهدیم ؟ ناج  هکنیا  ای  میهدب  نوخ  هکنیا  زا  میـسرتب  ارچ 
تـساوخیم ار  تلم  ملاظ و  يدعتم و  دوب  يدرم  درکیم و  روطنیا  تلم  اب  نوچ  نکل  دوبن  رتدب  دوبن  رتهب  رگا  دوب  هاش  یناملـسم  لثم  مه 

 - ام بوخ -  دـهدب . ناج  هکنیا  ول  دورب و  شغارـس  ار  رئاج  ناطلـس  هک  دـید  مزـال  ادهـشلادیس  دربب ، تهجیب  شدوخ  تعاـطا  راـب  ریز 
هب ای  شلباقم و  رد  دیتسیاب  دنکب  دهاوخیم  تموکح  مدرم  رب  رئاج  ناطلس  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسا  هدوب  نیمه  ایبنا ، هریس  تسا  نیمه 

. لطاب تخت  نآ  زا  نییاپ  ار  وا  میـشکب  مینک و  شفورعم  هب  رما  شرکنم و  زا  یهن  شغارـس و  میورب  دـیاب  دوشب  یهتنم  دـهاوخیم  اج  ره 
[ . 46 . ] میهدب مه  دیاب  هتبلا  میهدب ، هتشک  میهدیم ، هتشک  هکنیا  رد  میرادن  یتالابم  ام  سپ 

ارقف زا  عافد  يارب  گنج 

دیاب نیملـسم  هکنیا  هب  ندرک  مازلا  ندرک و  رما  ندرک و  راداو  گنج و  هب  کیرحت  گـنج و  بادآ  اـهگنج و  هب  عجار  اـم  تاـیآ  ردـقچ 
تیملع تقد و  رگید  نیا  تسا ، یحطـس  هلأسم  کی  نیا  تسا . هدوب  یک  اب  گـنج  تسه و  تاـیآ  ردـقچ  گـنج ، لاـتق و  غارـس  دـنورب 

مک مه  هدع  دندوب و  هنیدم  رد  مرکا  ربمغیپ  بوخ  دش ، گنج  هب  عورـش  هک  یلوا  زاجح  رد  تسا . هدوب  نیکرـشم  اب  اهگنج  دهاوخیمن ،
هدنزاس راک و  ندرک  تسرد  هلأسم  هلأسم ، دوب ، یـشک  هشقن  دندوب  هکم  رد  هک  البق  دنتـسناوت ، هک  ياهزادـنا  ات  منکیم -  ضرع  دوب و - 

دهدب ، ماجنا  يراک  کی  هک  نیا  لاجم  مه  اجنآ  دنزاسب و  ار  دارفا  هک  دوب  ندرک 
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هحفص 39 ] ] 

دوب سبح  لثم  مه  لاس  نیدنچ  هکم  رد  دنکب  توعد  ربمغیپ  هک  دندادن  لاجم  چیه  دنمتردق  دنمتورث و  نیکرـشم  نیا  نیکرـشم . دندادن 
هنیدـم هک  دـندید  ای  دـندش  سویأم  ای  هکم  زا  رگید  ناشیا  هک  یتقو  وا ... يارب  دوب  یـسبح  کی  دوب  هک  هکم  رد  شاهمه  هکلب  اـجنآ ، رد 

. هنیدم دنتفر  دندرک و  ایهم  ار  بلطم  دندرک و  ادیپ  يرـس  ینیمزریز و  طباور  دندرک  ادیپ  طباور  اهياهنیدـم  اب  تسا ، رتهب  ناشراک  يارب 
دش عورش  هنیدم  رد  اهگنج  مالسا ، دنس  ینعی  مالسا ، نتم  ینعی  نآرق  توعد  هب  دش  عورش  اهگنج  هک  دیـشکن  لوط  یلیخ  دنتفر و  هنیدم 

نامز هدش ، عقاو  مالـسا  رد  هک  يددـعتم  ياهگنج  نیا  مینیبب  تسا ...؟ هدوب  یک  اب  اهگنج  نیا  تسا ، هدوب  اهگنج  دایز  گنج ، نیدـنچ  و 
رگید تسا ، مالسا  نتم  هک  تسا  هدوب  مالـسا  ربمغیپ  دوخ  نامز  تسا ) رگید  فرح  زاب  مرکا  لوسر  نامز  زا  دعب  الاح   ) هدوب مرکا  لوسر 

اهدنمتردق ار  نید  دنیوگیم  اهنیا  هک  ینآ  مدرم ، يارب  تسا  هدروآ  ار  نآرق  هک  نآ  تسا و  نآرق  تسا ، مالسا  نتم  تسین ، هیـشاح  چیه 
تـسا هدوب  روطنیا  گنج  اهگنج ، نیا  ایآ  هک  مینیبب  دننک ، رامعتـسا  دننک و  رامثتـسا  ار  ناشعفانم  ار ، ارقف  افعـض و  نآ  هک  دندرک  تسرد 

نامه سک  ره  اهدنمتردق ؟ هب  درک  هلمح  هتخاس و  ارقف  اب  ای  ارقف ؟ هب  هدرک  هلمح  اهدـنمتردق و  اب  تسا  هدـش  تسدـمه  مرکا  ربمغیپ  هک 
اج چـیه  هک  دـناهدوب  هتـسد  کـی  دـناهدوب ، عمج  شرود  ریقف  هتـسد  کـی  ربـمغیپ  هک  هدوب  يروطنیا  دـنیبیم  دـنیبب  ار  خـیرات  لوا  رهاوظ 

هفـص نآ  هب  دوب  ییاج  کی  هک  دـینک  ضرف  امـش  ییاج  کی  طایح  نیا  يوت  هک  ییاج  کی  ینعی  هفـص ، باحـصا  هفـص ، ریغ  دنتـشادن 
، دندوب زیچیب  ردقنیا  دندیباوخیم ، اجنآ  دندوب و  ربمغیپ  باحـصا  دنتـشاد و  ياهفـص  باحـصا  هک  دـندوب  اجیب  ردـقنآ  اهنیا  دـنتفگیم ،

تشاذگیم  نیا  ار  امرخ  هناد  کی  اهنیا ) تسا  خیرات  رد   ) ار امرخ  کی  اهگنج  رد  هک  دندوب  اهنیا  دندوب ، ارقف  اهنیا ، دنتشادن  يزیچ 
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گنج نآ ، هب  دادیم  دروآیمرد  دـعب  شناهد  تشاذـگیم  مه  نآ  نآ ، هب  دادیم  دروآیمرد  دـنک  ادـیپ  زیچ  ياهدرخ  کی  هک  شناهد 
رود دندش  عمج  اهادگ  ارقف و  بوخ  دندوب ، اهادگ  دندوب  هدش  عمج  ربمغیپ  فارطا  هک  ینآ  یگدـنز ، عضو  دوب ، نیا  ناشییاراد  دوب  مه 

ییاهگنج مامت  دندوب .... یچیه  هک  ییاهنآ  دندرک ، حـتف  ار  زاجح  مرکا  لوسر  دوخ  نامز  رد  نآرق  میلعت  اب  اهادـگ  ارقف و  نیمه  ربمغیپ ،
نیا ایآ  هک  مینیبب  دـیاب  ام  هدوب ... وجگنج  هدوب ، دـنمتردق  نیکرـشم  هدوب ، یغاط  نیکرـشم  برع ، نیکرـشم  نیا  اب  تسا  هدرک  ربمغیپ  هک 
نیا هدوب ، مالسا  نتم  هدوب ، مالسا  دوخ  هدوب و  یشاوحیب  مالـسا  تقو  نآ  مالـسا و  هدنروآ  هک  ربمغیپ  نیا  تسا و  مالـسا  نتم  هک  نآرق 
اینغا دیزاسب !؟ اینغا  اب  هکنیا  هب  هدرک  توعد  ار  مدرم  ایآ  نیا  هدوبن ، نآ  رد  اج  چیه  زا  یفرصت  رگید  چیه  هک  ياهیلوا  نتم  نآ  رد  مالـسا 

، دیوریم تشهب  هللا  ءاش  نا  امـش  دینزن !؟ فرح  رگید  امـش  دنتـشادرب ، ار  امـش  لام  دندمآ و  رگا  اهتردق  نیا  دـندرب ، يزیچ  امـش  زا  رگا 
زا يریثک  هدـع  کی  دنتـشاد و  ناکم  هن  هک  اـهریقف  نآ  ریقف ، منکیم -  ضرع  ار - ، اهادـگ  نیا  ار ، مدرم  نآرق  نیمه  اـی  دـینزن !؟ فرح 
مه زیچ  چیه  دندیباوخیم و  مه  يولهپ  دندرکیم و  یگدـنز  اجنآ  فقـسیب  نیمز  فقـسیب ، ياج  کی  ینعی  دجـسم  هفـص  يور  اهنآ 

یتیعمج نآ  دندروخیم و  دندرکیم  ادیپ  دـنتفریم  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  ای  دـندادیم  نانآ  هب  ای  يزیچ  کی  دـنروخب ، هک  دنتـشادن 
كرحم نیا  ای  تسا ؟ نویفا  نیا  دز ، بقع  ار  اهدـنمتردق  ار ، زاجح  داتفا و  هار  تیعمج  نیا  اب  دـندزیم ، رود  يروطنیا  ار  امرخ  کـی  هک 

اب دزاـسب  هک  تسا  هدـمآ  نیا  يرـسک !؟ زا  دـینک  تیعبت  دـیوگب  ار  مدرم  و  [ 47  ] يرـسک اب  دنزاسب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسا  نیا  تسا ...؟
ناطلس 

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  www.Ghaemiyeh.comگنج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 41 ] ] 

هکنیا يارب  دز  ناشبقع  داد و  تسکـش  ار  يروطارپما  ات  ود  دـمآ و  نیا  ای  اهنیا !؟ اـب  دـیزاسب  هک  دـنک  میلعت  مور ، مدرم  هب  دـیوگب  مور و 
رد مالـسا  هک  ییاهنآ  غارـس  مییآیم  دریگب ...؟ ار  ناشیولج  دـندروخیم  اـهنآ  ار  ارقف  نیا  هکنیا  يارب  ارقف  نیا  يارب  ملاـع و  رد  ار  لدـع 
اب مالـسا  هک  يدـعب  ياهنامز  رد  مه  شدـعب  نآرق ، هدوب و  ربمغیپ  نآرق ، هدوب و  ربمغیپ  تسا و  هدوب  نتم  هک  یناـمز  ینعی  شدوخ  ناـمز 

هدـع کی  نیا  هب  دوب  هداد  یتردـق  وچمه  مالـسا  یهتنم  اهیروتارپما ، اب  تسا  هدوب  هس  هقبط  هفیاـط  نیمه  نیب  ياـهگنج  اـهگنج ، اـهزیچ ،
هک یتقو  هک  ناریا  يروتارپما  دندرک ، حتف  مه  ار  ناریا  يروتارپما  دندرک و  حـتف  ار  مور  يروتارپما  دـنتفر  هک  يرازه  دـنچ  مک ، تیعمج 

رس و نیمه  دنتـشاد ، اهنیا  یطاسب  هچ  منادیمن  الط ، بسا  ياهنیز  منکیم  ضرع  هچ و  ناشیاهبـسا  دندرکیم ، اوق  زیهجت  اهگنج  رد  الثم 
ریـشمش دنتـشاد ، تردق  دنتـشاد ، ریـشمش  کی  یکی  هتبلا  دنتـشاد و  رتش  کی  ناشیاتدـنچ  دـنتفریم و  هدایپ  هک  ییاهنیمه  ار ، اههنهرب  اپ 

، دنتشادن یبسا  دشیم ، ادیپ  ناشتیعمج  کی  رد  بسا  ات  هد  بسا ، کی  الثم  مه  اب  رفن  دنچ  دنتشاد و  رتش  کی  مه  اب  رفن  دنچ  اما  دنتـشاد 
نآ مالـسا و  نتم  تامیلعت  تحت  ینعی  اهنیا  هب  مالـسا  دوب  هداد  تردـق  اما  دنتـشادن  یباسح  هقوذآ  ، دنتـشادن یبسا  دنتـشادن ، یباسح  رتش 

کی دـندوبن و  يزیچ  زورید  هک  ییاهمدآ  نیمه  هک  دوب  هداد  نیملـسم  هب  یتردـق  وچمه  کی  دوب ، هدرک  هداـیپ  ار  مالـسا  نتم  هک  یـسک 
نآ هدوبن ، يربخ  اهاجنیا  زا  تقو  نآ  ایند ، مامت  هک  يروتارپما  ات  ود  دندیـشک و  ار  ریـشمش  زورما  دـندیلولیم ، اجنآ  مه  اـب  ییارقف  هدـع 

كولفم و برع  تشم  کـی  نیا  ار ، يروتارپما  ود  نیا  تسا ، هدوب  ناریا  یکی  هدوب و  مور  یکی  تسا و  هدوب  يروتارپما  اـت  ود  نیا  تقو 
زیچ  همه  دنتشادن  هرز  همه  دنتشادن ، ریشمش  همه  اهنیا  هدوب ، رفن  رازه  تسیب  رازه ، هد  الثم  نیا  رد  ات  دنچ  ریشمش  هک  ادگ 
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[ . 48 . ] دنتشاد یحور  تردق  نکل  دنداتفا  هار  یلاخ  تسد  نیمه  اب  دنتشادن ،

اینغا نتسکش  يارب  گنج 

[ . 49 . ] دوب اهدنمتورث  اب  دوب و  اهتفلک  ندرگ  اب  دوب و  اینغا  اب  شاهمه  ربمغیپ  ياهگنج 

یعامتجا تلادع  داجیا  يارب  گنج 

ار نیکرـشم  ات  درک  اـهگنج  درک و  لاـتق  نیکرـشم و  دـض  رب  درک  جیـسب  ار  اـههنهرب  اـپ  رـس و  نیمه  درک ؟ جیـسب  ار  مدرم  مالـسا  ربمغیپ 
دجسم يوت  هک  دندوب  ياهدع  کی  اهنیا  تسا  فورعم  هک  هفص  باحصا  درک ... داجیا  ار  یعامتجا  تلادع  دیلام و  كاخ  هب  ار  ناشغامد 

اهنیا دـشیم  هک  ییاهگنج  رد  دـندیباوخیم . اـجنآ  ییوکـس  کـی  ياهفـص ، يور  دـندمآیم  دجـسم  يوت  دنتـشادن  لزنم  هکنیا  باـب  زا 
شنهد نآ  نآ ، هـب  دادیم  دروآیمرد  تشاذــگیم  شنهد  نـیا  ار  اـمرخ  کـی  دــنیوگیم ) روـطنیا   ) ار اـمرخ  کـی  يزیچ ، دنتــشادن ،

نیا دـض  رب  اهرادهیامرــس ، نـیا  دـض  رب  درک  جیــسب  ربـمغیپ  ار  اـهنیا  ناشعــضو . دوـب  روـطنیا  نآ ، هـب  دادیم  دروآیم  رد  تشاذـگیم 
[ . 50 . ] دندرکیم تراغ  ار  مدرم  هک  نیکرشم  نیا  دض  رب  اهدنمتردق ،
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دنمتردق فارشا  اب  گنج 

ار رفن  کی  يرصع  ره  رد  دنوادخ  دندوب و  هدرک  هبلغ  مدرم  هب  اهتوغاط  ینعی  تسا  نیا  سکع  دینک  هظحالم  ار  ایبنا  خیرات  یتقو  تسرد 
مایق اهتوغاط  دض  رب  درک و  رادیب  ار  فعضتسم  هقبط  نیا  تخیگنارب و  فعـضتسم  هقبط  نیمه  زا  اهناپوچ ، نیمه  زا  نییاپ ، رـشق  نیمه  زا 

، تسام هب  کیدزن  خـیرات  دـنرود . ردـقنیا  اهنآ  تساـم  هب  کـیدزن  شخیراـت  هک  مالـسا  اـما  و  درب . نیب  زا  درک و  قرغ  ار  نوعرف  درک و 
ربمغیپ هدرک ، گنج  یـسک  اب  تسا  مولعم  وا  ياهگنج  وا و  ياهـضراعم  تسا . هدوب  روج  هچ  همه  يارب  تسا  مولعم  مرکا  ربمغیپ  یگدنز 

رادهیامرس هک  انعم  اهنآ  هب  فارـشا  هن  دندوب ، تقو  نآ  تاداس  هک  انعم  نآ  هب  فارـشا  زا  هتبلا  مدرم ، هقبط  نیمه  زا  همرکم  هکم  رد  مرکا 
عم دندرک و  یگدنز  رقف  نیمه  اب  مه  رخآ  ات  اهنیا ، دندوب  ارقف  هقبط  زا  دوب ، ریقف  نکل  دوب  اهنآ  زا  دـندوب ، تاداس  هک  انعم  نآ  هب  دـندوب ،

دندرک تفلاخم  وا  اب  اهنیا  اهرادهلفاق و  اهرادهیامرس و  هکم و  فارشا  دش و  ادیپ  هکم  رد  هقبط  نیمه  زا  دنداد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  کلذ 
ینیمز ریز  تاغیلبت  ياهراک  ات  ابیرقت ، اجنآ  دوب  سوبحم  راغ  رد  اهتدم  تفر ، راغ  يوت  دوشب ، یباتفآ  رگید  تسناوتیمن  هک  ياهزادـنا  هب 

فیرـشت درک و  دنب  تسب و  هنیدم  مدرم  اب  دسریمن  اهنیا  هب  شروز  اجنیا  دید  دعب  درک و  هارمه  شدوخ  اب  ار  ياهدع  کی  درک . اجنیا  ار 
مه مرکا  ربمغیپ  دجـسم  فیعـض . مدرم  نیمه  هب  ارقف ، نیمه  هب  رادزیچ ، هفیاط  کی  هب  دندشن  دراو  دنتفر  هک  مه  هنیدم  رد  هنیدم ، دـندرب 

امرخ ياهزیچ  نیا  اب  امرخ ، ياهزیچ  نیا  اب  یفقـس  کی  یکچوک ، ياج  کـی  [ ، 51  ] مظعا دجسم  تسا  هدوبن  امش  ياهدجـسم  نیا  لثم 
یلگ  يزیچ  کی  اب  دنوشن  دراو  تاناویح  الثم  هک  نیا  يارب  مه  يردقنیا  راوید  کی  دندوب ، هدرک  تسرد  يزیچ  کی 
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هبق و هک  دوبن  وچمه  دوب ، دجسم  دندرکیم . تسرد  يدجـسم  وچمه  کی  رد  ار  مالـسا  تشونرـس  اما  دندوب . هدرک  تسرد  اهنیمه  زا  ای 
. دننک هیرگ  اهنیا  دنهاوخب  مه  هچ  ره  دنداد ، تسکش  ار  ناریا  مور و  اج  نامه  زا  نکل  یلاخ  تاسیـسأت  نآ  زا  یهت ، نایم  دشاب و  هاگراب 

چیه دنتـشادن ، هناخ  هک  دنتـشاد  ناشیا  یباحـصا  زاب  دـندرب  فیرـشت  هنیدـم  مه  یتقو  هک  يروط  هب  نییاپ  هقبط  نیمه  زا  مرکا  ربمغیپ  نیا 
اج ناـمه  مه  يوـلهپ  اـجنآ  ياهدـع  دـنتفگیم ، هفـص  باحـصا  هک  دوـب  ياهفـص  کـی  دـندیباوخیم ، اـهنیا  دجـسم  رد  دنتـشادن ، هناـخ 

ناشرفن دنچ  ره  رتش ، کی  ناشرفن  دنچ  ره  دنورب  گنج  دنتـساوخیم  مه  یتقو  دنتـشادن  یگدنز  دوب . نامه  ناشیگدـنز  دـندیباوخیم 
یک اب  ربمغیپ  ياهگنج  یک ؟ لباقم  رد  دـندوب ، هقبط  نیا  زا  راک . رد  دوبن  يربخ  چـیه  یچیه ، ناشعـضو . دوب  يروج  نیا  ریـشمش ، کـی 

ار نیفعـضتسم  نیا  ار ، فیعـض  هقبط  نیا  دـمآ و  اـی  شدـنکمب !؟ اـهنآ  هک  دـنک  باوخ  ار  فعـضتسم  هقبط  نیا  هدـمآ  ربمغیپ  اـیآ  هدوب ؟
نیطالس اب  مه  دعب  اهنیمه و  اب  اهرادهیامرـس و  نیمه  اب  اهرادغاب و  نیمه  اب  دوب و  فارـشا  نیمه  اب  شاهمه  ربمغیپ  ياهگنج  تخیگنارب ؟

[ . 52 . ] رگید ناسک  اب  و 
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لطاب ياهگنج 

سفن بح  یبلط و  تردق 
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تسا یهاوخدوخ  اهعازن  أشنم 

، ایند رد  دـنیایب  نالا  هک  دـینک  ضرف  امـش  ار  ایبنا  ایلوا و  رگا  دـننکیمن  عازن  مه  اب  تقو  چـیه  یلحم  کی  رد  دـنوشب  عمج  ایبنا  مامت  رگا 
، دناهتـشک ار  سفن  اهنآ  هک  دوشیم  ادـیپ  ناسنا  سفن  هطقن  زا  تسا ، یهاوخدوخ  لام  عازن  هکنیا  يارب  دـننکیمن  عازن  مه  اـب  تقو  چـیه 

شدوخ يارب  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  اهعازن  همه  درادن ، عازن  دـهاوخیم  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـنهاوخیم ، ار  ادـخ  همه  دـناهدرک و  داهج 
لاـم دـهاوخیم  ار  تردـق  نیا  دـننکیم ، محازت  اـهدوخ  ود  نیا  دـهاوخیم ، يزیچ  کـی  شدوخ  يارب  مه  نیا  دـهاوخیم  يزیچ  کـی 
ایبنا تیبرت  هب  دنوشب  تیبرت  مدرم  رگا  دیآیم . رد  گنج  دننکیم ، محازت  دشاب ، شدوخ  لام  دهاوخیم  ار  تردق  مه  نآ  دشاب ، شدوخ 
نیب زا  تسا  رـشب  يارب  هک  ییاـهیراتفرگ  نیا  همه  دوریم ، نیب  زا  اـهعازن  نیا  همه  تسا ، هدـمآ  تیبرت  نیا  يارب  ینامـسآ  بتک  همه  هک 

[ . 53 . ] دوریم

هحفص 46 ] ] 

دنتسه اهتردقربا  اهگنج  أشنم 

. تسا یتوغاط  یناطیـش و  ياهگنج  همه  اهتردـقربا ، تسد  هب  دـنکیم  ادـیپ  ققحت  ملاع  رد  هک  ییاهگنج  همه  اهداسف و  همه  مه  ایند  رد 
نیا يارب  دندرکیم  نینموم  دندرکیم ، ایلوا  دندرکیم ، اهربمغیپ  هک  ییاهگنج  يدـیحوت . گنج  تسه و  یتوغاط  گنج  مه  اهگنج  رد 

زارحا يارب  هک  ییاهگنج  نآ  تسا و  یهلا  گنج  گنج ، نیا  دننک ، لیدعت  دننادرگرب و  اهیـشکرس  نآ  زا  ار  شکرـس  صاخـشا  هک  دوب 
نیا یتردـق ، ره  ای  تساهتردـقربا  نیا  يراکتیانج  يارب  تساههعماج ، رب  لیمحت  يارب  تسا ، تردـق  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا ، ماـقم 

[ . 54 . ] تسا توغاط  ياهگنج  تسا و  یسیلبا  ياهگنج  اهگنج 

تسا سفن  بح  اهگنج  ساسا 

التبم نآ  هب  رـشب  هکنآ  رـشح ، زور  ات  زورما  زا  زورما و  ات  هللا  یفـص  مدآ  نامز  زا  تسه ، التبم  نآ  هب  رـشب  هک  ییاهيراتفرگ  نیا  ساـسا 
هک تـسا  سفن  بـح  شـساسا  تـسا ، روـحم  نآ  رب  اـهزواجت  اهیدـعت و  اـهملظ و  اـهگنج و  اـهگنج و  اـهداسف و  ماـمت  ساـسا  تـسه و 

یهاـبت هب  ار  رـشب  تسا ، سفن  بح  شاهیاـپ  هک  رهاـظم  نیا  دـییامرفب ، هظحـالم  رگا  هک  دراد  يرهاـظم  سفن و  بح  نـیا  زا  ییاـههبعش 
مرادن نامگ  دناهدشن و  قفوم  دنتـساوخیم ، اهنآ  هک  يروطنآ  فسألا  عم  دناهدمآ و  رما  نیا  حالـصا  يارب  مه  ایبنا  دشکیم و  هدیـشک و 

زا تسا . هبلغ  بح  تسا ، هاج  بح  تسا ، تسایر  بح  سفن ، بح  نیا  زا  يرهظم  کی  نیا و  زا  هبعـش  کی  دوشب . قفوم  سک  چـیه  هک 
هک تسا  هدوب  اهنیا  زا  تردق و  بح  تسایر ، راهتـشا ، بح  نیا  زا  تسا ، هدیـسر  مدرم  هب  هچ  ره  رباج  ياهتردق  نیا  زا  الاح  ات  ملاع  لوا 

ایند  رد  میتسه  یقاب  یعضو  کی  رد  ام  هک  مه  نالا  تسا . سفن  بح  نامه  شساسا 

هحفص 47 ] ] 

همه ساسا  دوشیم ، عقاو  اهملظ  هچ  مولظم  ياهروشک  رب  درذـگیم و  هچ  اهناملـسم  دالب  رب  تسا و  ربخ  هچ  نالا  ایند  دـینادیم  همه  هک 
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هقباسیب خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهتیانج  نیا  هک  دـنکیم  راداو  ار  اکیرما  هک  تسا  تردـق  بح  تسا . تساـیر  دنـسم و  بح  ناـمه  اـهنیا 
بح دـنک و  راتفر  ایند  نیمولظم  ایند و  مدرم  اب  روطنیا  هک  دزیگنایمرب  ار  يوروش  هک  تسا  تسایر  هطلـس و  بح  دـهدب و  ماـجنا  تسا ،
عقاو اهنآ  ناگتسباو  زا  دوشیم و  عقاو  اهتردق  نیا  زا  هک  یتایانج  لباقم  رد  یمالسا  ياهروشک  نارس  یمالسا  ياهروشک  هک  تسا  سفن 

هک عیاجف  نیا  اب  دوبن ، تردق  هاج و  بح  نیا  دوبن و  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  نیا  رد  سفن  بح  نیا  هچنانچ  رگا  دـنتوافتیب . دوشیم 
دننک . اشامت  دنتسشنیمن  نانبل  رب  وا  زا  رتدب  ناریا و  رب  تسا  هدش  عقاو  هک  ییاهملظ  نیا  اب  تسا ، هدش  عقاو 

مدآ زا  ار  شدوخ  نوچ  دش و  دورطم  تشاد ، هک  ياهصیصخ  نیمه  يارب  ناطیش  لوا  زا  تسا و  ناطیـش  ثرا  هک  دوبن  هاج  بح  نیا  رگا 
دـش و دورطم  هک  دـش  نیا  بجوم  دوب ، هدرکن  كاردا  ار  مدآ  تینارون  نآ  نیط و  ار  مدآ  تسنادیم و  ران  ار  شدوخ  تسنادیم و  رتالاب 

ناریا هب  مادص  هک  ياهلمح  نیا  ایبنا . همه  لباقم  رد  دوشیم  قفوم  وا  دراد  نالا  ار و  رـشب  همه  ینعی  دـنک ، دورطم  ار  همه  هک  دروخ  مسق 
مـشچ لباقم  رد  نانبل  رب  لیئارـسا  هک  ياهلمح  نیا  لئاسم و  نآ  دوشب و  هیـسداق  رادرـس  هک  دوب  نیا  يارب  هک  دینادیم  همه  بوخ ، درک ،

مه اهتردـق  همه  نیمه و  مه  اکیرما  یبلط و  هاـج  یبلط و  تردـق  يارب  هک  دـینادیم  همه  درک ، هقطنم  ياـهتلود  هقطنم و  ناناملـسم  همه 
[ . 55 . ] نیمه

هحفص 48 ] ] 

گنج لماع  ییاوقت  یب 

[ . 56 . ] دمآیمن شیپ  لادج  گنج و  همه  نیا  درکیم ، لمع  شدوخ  زرم  يور  یسک  ره  هچنانچ  رگا  دوب و  راک  رد  اوقت  رگا 

گنج تلع  دهعت  یب  صصخت 

هاگـشناد زا  همـشچرس  یلیمحت  گنج  یتح  درذـگیم  نونکا  هتـشذگ و  ام  تلم  رب  هچنآ  مینک  یباـی  هشیر  تقد  اـب  رگا  هک  مینادیم  اـم 
[ . 57 . ] تسا هتفرگ  هتسباو  دهعتم و  ریغ  ناصصختم  هدزبرغ و 

اهگنج أشنم  سفن  یشکرس 

عقاو ملاع  رد  هک  ییاهعازن  نیا  مامت  اـهگنج و  نیا  ماـمت  هدیـشک ، شتآ  هب  ار  ملاـع  تسا ، ینـالقع  لاـمآ  زا  رتنییاـپ  هک  یناـسفن  لاـمآ 
[ . 58 . ] تسا سفن  یشکرس  نیمه  زا  اهنیا  مامت  تسا -  هلئاع  کی  مه  نآ  هک  ملاع  همه  رد  ای  دوشب  عقاو  هلئاع  کی  رد  هچ  دوشیم 

هحفص 49 ] ] 

مود لوا و  یناهج  ياهگنج 

لوا یناهج  گنج  رد  ینامثع  تلود  هیزجت 
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ینامثع گرزب  تلود  اب  نیملسم و  اب  هک  ار  یللملا  نیب  [ 59  ] لوا گنج  ار ، یللملا  نیب  گنج  دیایب  ناشدای  امش  زا  یضعب  يرایسب ، دیاش 
وا نادـیم  فیرح  لود  ریاس  دزیم ، نیمز  ار  وا  یهاگ  دـشیم ، فرط  يوروش  اـب  رگا  هک  دوب  یلود  زا  یکی  یناـمثع  تلود  دـندرک . هچ 

یمالسا تلود  نیا  اب  هک  دندید  اهنآ  ار ، برغ  ات  قرش  زا  ابیرقت  دوب  هتفرگ  شاهرطیس  هک  دوب  یمالسا  تلود  کی  ینامثع  تلود  دندوبن .
دندرک هیزجت  دـندرک ، ادـیپ  هبلغ  طاسب  نآ  اب  گنج  نیا  رد  هکنیا  زا  دـعب  درب . ار  ریاخذ  دوشیمن  درک ، ياهراچ  دوشیمن  يايوق  نیا  هب 
سیئر ای  دـنداد  رارق  یناطلـس  ای  دـنداد  رارق  يریما  ای  مه  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  کچوک . کچوک ، رایـسب  ياهتلود  هب  ار  یناـمثع  تلود 

نیمز ار  زرم  نآ  اب  ینامثع  تلود  کی  عضو  نیا  اب  اهنآ ، هضبق  رد  هراچیب  تلم  اهیچهرمعتـسم و  يهضبق  رد  اـهنآ  دـنداد ، رارق  يروهمج 
رد  ینامثع  تلود  نیا  دندز . باوخ  هب  ار  ناشدوخ  ای  دندشن  رادیب  باوخ  زا  یمالسا  ياهتلود  دندز و 

هحفص 50 ] ] 

ناـمز رد  اـم ، ناـمز  رد  دـش ، هیزجت  هکنآ  زا  دـعب  تشاد ، ار  زرم  نآ  دـیجم  نآرق  هب  اـکتا  لـظ  تحت  رد  یمالـسا ، تفـالخ  لـظ  تـحت 
مسارم تسادج ، مالسا  زا  شباسح  تلود  تسین ، ملسم  تلود  هیکرت  تلود  نالا  دندرک و  اغلا  اجنآ  رد  ار  مالسا  ثیبخ ، [ 60  ] كروتاتآ

دنوریم هکم  هب  هک  ییاهلاس  رد  هک  دنتسه  اهنیا  دنتسه و  ملـسم  هیکرت  فیرـش  تلم  نکل  درادن  تلود  ینید  ماکحا  تلود ، درادن  ینید 
دندـید اهنآ  دروآ و  تسد  هب  مالـسا  هب  اکتا  هب  ار  زرم  نآ  تسا ، یتلود  وچمه  کی  تلود  تسا . نارگید  زا  رتشیب  تبـسن  هب  اهنیا  هفیاـط 
باسح زا  ار  مالـسا  هیکرت  رد  درب ، نیب  زا  ار  یمالـسا  ياهتلود  دوشیمن  اـکتا  نیا  اـب  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  يهطقن  مالـسا  هب  اـکتا  هک 

هک دراد  فسأت  نیا  دشاب . فسأتم  هک  تسین  ملـسم  کی  دوشیم  هتـشک  اهکرت  زا  هک  سربق  رد  هک  دـینیبیم  الاح  دـندرک و  ادـج  تلود 
تلود دوشب ، هداد  هتـشک  نآ  زا  اـی  دروخب  نیمز  يراـصن  هلباـقم  رد  هک  نآ  زا  دـعب  هک  دـنکب  راـتفر  يروط  دـنکب ، يروـج  یتـلود  کـی 

هک یمالـسا  لود  نم ) لثم  ياهدیـسوپ  دنوخآ  کی   ) دنکب فسأت  راهظا  مه  رفن  کی  رگا  وا . هب  تبـسن  دنـشاب  توافتیب  رگید  یمالـسا 
[ . 61 . ] دنداد تسد  زا  ار  یمالسا  دجم  هکنیا  يارب  دننکیمن  فسأت  راهظا 

هحفص 51 ] ] 

اهگنج تلع  نیدسفم  تازیهجت 

رد هک  ییاهگنج  نیا  یناهج ، مود  گنج  یناهج ، لوا  گنج  تسا ، هداتفا  قافتا  ایند  رد  لاس  دـص  نیا  رد  ینعی  اریخا  هک  ییاـهگنج  نیا 
اههتـسیاشان دوب ، اهحلاص  ریغ  تسد  رد  اههحلـسا  هک  دوب  نیا  يارب  دـش  مدرم  زا  هک  ییاهراتـشک  نیا  هداـتفا ، قاـفتا  رخآ  نیا  رد  ماـنتیو 

[ . 62 . ] دنتشاد تسد  هب  ار  اههحلسا 

تیرشب يدوبان  لماع  یناهج  یمومع  گنج 

دربب و نیب  زا  ار  وا  وا ، رب  دـنک  هبلغ  یکی  نآ  دـنکب و  یمومع  گـنج  هک  تسین  روطنیا  رـشب . لـسن  عطق  اـب  تسا  قباـطم  یمومع  گـنج 
مه ار  نیا  ياضتقا  یلقع  چیه  دوریم و  نیب  زا  رـشب  مامت  تسا و  یمتا  تسا ، ياهرذ  ياهگنج  هیـضق  هکنیا  يارب  دـنک . یگدـنز  شدوخ 

گنج مود  لوا و  یمومع  گـنج  هدوـب . مود  لوا و  یموـمع  گـنج  نآ  ریغ  یموـمع  گـنج  نیا  ار  یموـمع  گـنج  کـی  هک  دـنکیمن 
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دوبن روط  نیا  اـما  دوب  مه  مود  گـنج  دوب ، مک  یلیخ  هک  لوا  گـنج  رازبا . نیا  دوبن  هدـش ، ادـیپ  نـالا  هک  ار  يرازبا  نیا  هک  دوب  یمومع 
هک دننادیم  اهتردقربا  نیمه  دننادیم ، ایند  يالقع  دوشب ، ادیپ  ایند  رد  دهاوخب  یمومع  گنج  کی  رگا  هک  تسا  هدش  يروج  عضو  نالا 

دوبان اکیرما  مه  دـش ، دـهاوخ  دوبان  يوروش  مه  ینعی  تسا  ندیـشک  يدوبان  هب  ار  رـشب  گنج ، نیا  تسین . اـهگنج  نآ  لـثم  گـنج  نیا 
[ . 63 . ] دش ادیپ  دهاوخن  یمومع  گنج  وچمه  کی  دش . دهاوخ  دوبان  کلامم  ریاس  مه  دش  دهاوخ 

هحفص 52 ] ] 

یناهج یمومع  گنج  زا  تشحو 

هکنیا يارب  تسا  غورد  نیا  دریگیم ، ار  ناریا  دزیریم  خرس  رکشل  ناریا و  رد  دنکیم  تلاخد  امیقتـسم  الثم  يوروش  هک  دنیوگیم  رگا 
دنکب دـهاوخب  ار  راک  نیا  وا  رگا  تسا  هداتـسیا  شدوخ  لثم  يردـلق  کـی  مه  شفرط  نآ  هکنیا  باـب  زا  دـنکب  دـناوتیمن  يراـک  وچمه 

ییاهحالـس نیا  اب  هکنیا  يارب  دوریم  نیب  زا  رـشب  مامت  دوشب  یمومع  گنج  کی  رگا  هک  دننادیم  اهتردقربا  همه  نالا  دوشیم و  گنج 
همه دـشابن ، يرگید  رطق  کی  رد  دـننکب  گنج  يرطق  کی  رد  دـشاب ، ياهقطنم  گنج  گنج ، هک  تسین  روط  نیا  رگید  تسه  نالا  هک 
کی هک  مینکب  مه  ضرف  رگا  ام  درک . دهاوخن  یگنج  وچمه  هب  مادـقا  یلقاع  چـیه  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  ایند  دالب  همه  ایند ، ياههقطنم 

شروز دوشب و  دراو  تسا  نکمم  دیایب  رگا  یبنجا  هک  خـیرات  رد  دـندرک  هبرجت  همه  زاب  مه  نیا  نامتکلمم ، هب  دوشب  دراو  یبنجا  رکـشل 
شماـمت دربیم ، نیب  زا  تلم  نیا  ار  نآ  زا  يدرف  ره  دـش ، دراو  دـمآ و  هک  یتقو  هشیمه ، دـنامب  دـناوتیمن  نکل  یتلم  کـی  رب  دـنک  هبلغ 

[ . 64 . ] دنکیم

نانمشد هئطوت  یمالسا  ياهروشک  هیزجت 

حرطم دوبن ، حرطم  مالـسا  ردص  رد  هک  ییاهزیچ  دنتخاس و  فلتخم  ياهتلم  دندرک و  ادـج  مه  زا  ار  ناردارب  هک  دـش  ثعاب  تاغیلبت  نیا 
دنتشاد و يوق  اتبسن  تموکح  نیملسم  هک  ینامثع  نامز  رد  تساهتموکح . لکـشم  نیا ، زا  رتدب  دنوش . فیعـض  دنوش و  ادج  ات  دننکیم 

تدحو  نیا  زا  بناجا  هک  نیمه  هطساو  هب  فسألا  عم  درکیم ، هبلغ  درکیم و  هزرابم  يوروش  اب  نپاژ و  هک  یهاگ  هک  دوب  یتردق 

هحفص 53 ] ] 

دـندرامگ و ییاـج  رب  ار  سک  ره  دـندرک و  هـکت  هـکت  ار  یناـمثع  تموـکح  دـندرک ، هـبلغ  یناـهج  لوا  گـنج  رد  یتـقو  دندیـسرتیم .
اکیرما و يارب  دنوش  دحتم  رگا  تیعمج  نیا  نئازخ و  نیا  اب  نیملـسم  هک  دنتـسنادیم  اریز  دـنوش  نمـشد  مه  اب  اهتموکح  نیا  دندیـشوک 

اهنآ نیرومأم  اهنیا  دـندرک و  دـب  مه  اب  ار  اهتموکح  تهج  نیا  زا  دـندرکیم ، دـیدهت  ار  اـهنآ  نیملـسم  دـیاش  تسین و  یظح  برغ  يارب 
[ . 65 . ] دندوب

لوا یناهج  گنج  هرمث  نیملسم  يهیزجت 

ياهاج یلیخ  ات  زاجح  ات  رـصم  زا  دوب و  یگرزب  رایـسب  تلود  کـی  هک  یناـمثع  هیلع  اـهنآ  دـندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  یمومع  گـنج  نیا  رد 
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ناشهرادا اـهیجراخ ) ینعی   ) ناـشدوخ ياـهرکون  زا  یکی  هب  دـنداد ، یـسک  کـی  هب  ار  شیاـج  ره  دـندرک و  هکت  هکت  ار  نیا  دوب  رگید 
مه لباقم  ار  همه  اذک ، روهمج  سیئر  و  اذک ، روهمج  سیئر  اذک ، ناطلـس  اذک و  ناطلـس  دنداد ، رارق  مه  لباقم  ار  اهتموکح  نیا  دننکب .

ینمشد مه  اب  اهنیا  ار ، ام  زیچ  همه  دندرب  دناهتسشن و  رانک  الاح  نیا . نمشد  نآ  نآ و  نمـشد  نیا  دندرک ، مه  نمـشد  ار  همه  دنداد  رارق 
مه فلاخم  همه  هک  ییاهبزح  فلتخم ، ياـهبزح  دـندرک ، تسرد  بازحا  مه  یتکلمم  ره  رد  دـندرک . ینمـشد  مه  اـب  ناـشدوخ  دـندرک 
هب فسالا  عم  نیملـسم  مه و  رعـشی  ثیح ال  نم  فلتخم . ياـهبزح  فلتخم ، ياـهههبج  دـبوکب ، ار  نیا  نآ  دـبوکب و  ار  نآ  نیا  دنتـسه ،
اب اما  ملـسم  ود  ره  هدح ، یلع  ناریا  تلود  هدح و  یلع  قارع  تلود  دنوشیم . هدش و  عقاو  ریثأت  تحت  لئاسم  قمع  هب  هجوت  مدع  هطـساو 

اما  ملسم  ناشهمه  هدح و  یلع  اذک  تلود  هدح ، یلع  ناتسکاپ  تلود  دنراد . گنج  اوعد و  مه 

هحفص 54 ] ] 

[ . 66 . ] دنراد اوعد  دنراد . گنج  مه  اب 

مود یناهج  گنج  رد  نیزواجتم  تسکش  هبرجت 

دننک ظفح  دـنناوتن  نکل  دـنیآرب  هدـهع  زا  بوخ  رگید و  تلم  اـی  تیعمج  کـی  هب  دـنوشب  زوریپ  یتیعمج  کـی  يرکـشل ، کـی  اـسب  هچ 
. دننک ظفح  دنتسناوتن  نکل  دناهدرک  حتف  دناهتفر و  ولج  دناهتفر و  دناهدز  هک  دناهدوب  اهاشگ  روشک  نیا  زا  يرایـسب  ار . ناشدوخ  يزوریپ 

یناسک يارب  دوشب  تربع  دیاب  نیا  دندروخ ، تسکش  دننک . ظفح  دنتسناوتن  هک  دمآ  شیپ  یتاهج  کی  دندیسر ، يدح  کی  هب  هک  یتقو 
کی تقوـکی ، تسا ، هدـش  هک  یموـمع  ياـهگنج  نیمه  رد  دـصقم . هب  دناهدیـسرن  دراد ، هـمتت  زاـب  دـندش و  زوریپ  نادـیم  کـی  رد  هـک 
ضرع تفرگ و -  ار  هسنارف  تفر  شیپ  [ 67 ، ] رلتیه لثم  تفر  شیپ  تفرگ و  ار  ییاهاج  رارج  یلیخ  رکـشل  اب  روز و  راشف و  اـب  يرادرس 

دروخ و تسکـش  اـج  ناـمه  رد  هک  دـمآ  شیپ  یتاـهج  نکل  تفرگ  يوروـش  زا  مه  يرادـقم  کـی  يوروـش و  هب  درک  هلمح  منکیم - 
[ . 68 . ] دشکب ار  شدوخ  دناهتفگ ) هک  يروط  هب   ) دش مزلم  ات  رخآ  ات  مه  نتسکش 

مود یناهج  گنج  رد  هدننک  نییعت  لماع  تفن 

تفرگ و  ار  هسنارف  درب و  شیپ  رلتیه  هک  مود  یمومع  گنج  نیا  رد 

هحفص 55 ] ] 

درک عورش  ناتـسلگنا و  سلجم  رد  دمآ  یـسیلگنا  رادمتـسایس  نآ  [ 69  ] لـیچرچ اـهنیا ، يوروـش و  هب  درک  هلمح  رگید و  ياـهاج  یلیخ 
ام راک  میداد  تسد  زا  ار  اجک  میداد و  تسد  زا  ار  اجک  ام   » اهندروخ تسکش  هب  عجار  اهیراتفرگ و  هب  عجار  ناشدوخ و  فعض  هب  عجار 

هملک کی  شرخآ  میتفر ، نیب  زا  ام  هکنیا  تیاکش و  ینالوط  یلیخ  دش » دهاوخ  هچ  ام  یگدنز  دش ، دهاوخ  هچ  ام  تکلمم  تسا ، روطچ 
دش اهنیا  لام  مه  يزوریپ  دوب و  تسرد  مه  شـسدح  تسا و  راوس  تفن  ياهجوم  يور  هک  تسا  یـسک  لام  يزوریپ  نکل  تفگ  تفگ ،

[ . 70 . ] دندرب ار  ام  ياهتفن  هک 

يرگید رب  هبلغ  يارب  اهتردق  گنج 
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تردق کی  دـندوب ، فرط  نیا  اهتلود  زا  ياهدـع  کی  دوب ، فرط  نیا  تردـق  کی  گرزب ، تردـق  ات  ود  نیب  دوب  گنج  یناهج ، گنج 
، لوا گنج  رد  مه  دنتخیر . مه  ناج  هب  دوب  تقو  نآ  هک  ییاهزیچ  گنفت و  پوت و  اب  اجنآ  اهدنمتردق  زا  ياهدـع  کی  دوب و  فرط  نآ 

هداتـسیا مه  لباقم  هک  دـندوب  تردـق  ات  ود  هک  دوب  روط  نیا  گـنج  رد  مه  اـهتقو  نآ  دـیدوبن ، اهامـش  تسه و  مداـی  ار  اـهنآ  ود  ره  نم 
فالتخا مه  اب  تردـق  زا  هورگ  ود  ینعی  مه ، اـب  تردـق  اـت  ود  زاـب  هک  مود  گـنج  رد  مه  درک ، هبلغ  یکی  اـت  مه  رـس  وت  دـندز  دـندوب ،

[ . 71 . ] دندرب نیب  زا  دندرک و  زیچ  همه  دندز ، دندرک ،

هحفص 56 ] ] 

یناهج ياهگنج  رد  ناریا  تاراسخ 

مه سورخ ، هک  دوشیم  هتفگ  دنوشیم . لامیاپ  اهنیا  حلـص ، لاح  رد  گنج و  لاح  رد  فیعـض  ياهروشک  فیعـض ، ياهتلم  فسألا  عم 
چیه مرادن  نامگ  تسه و  مدای  ار  یللملا  نیب  گنج  ود  ره  نم  دنروط  نیا  مه  فیعـض  ياهتلم  دوشیم ، حـبذ  یـسورع  رد  مه  ازع و  رد 

هـسردم نکل  مدوب  کچوک  نم  میدرکیم ، هدـهاشم  مه  یللملا  نیب  گنج  رد  ام  دـشاب . شدای  ار  لوا  یللملا  نیب  گـنج  امـش  زا  مادـک 
عقاو ام  زات  تخات و  دروم  مدـیدیم و  ار  اـهنآ  اـجنآ  نم  نیمخ ، رد  میتشاد  اـم  هک  يزکرم  ناـمه  رد  ار  يوروش  ياهزابرـس  متفریم و 
عقاو هوق  هس  نیا  زات  تخات و  دروم  ام  هک  تسه  ناتدای  اهامـش  زا  يرایـسب  ار  مود  یللملا  نیب  گـنج  لوا ، یللملا  نیب  گـنج  رد  میدـش 

، ناسارخ ات  نارهت  نوریب  زا  ابیرقت  يوروش  دـندوب . شخپ  ابیرقت  ام  روشک  همه  رد  اهنآ  ياهزابرـس  يوروش . ناتـسلگنا ، اـکیرما ، میدـش ،
تخات و دروم  دـیاب  ام  يزوریپ . لپ  ناونع  هب  میدوب  زات  تخات و  دروم  ام  رگید . ياهاج  مه  رگید  ناسک  اـهاج و  نآ  مق و  رد  ناتـسلگنا 
رد دنروط ، نیا  فیعض  ياهروشک  میدش . حبذ  ام  زاب  دمآ  شیپ  حلـص  لاح  دندش و  زوریپ  هک  مه  دعب  دنوشب  زوریپ  نایاقآ  ات  میوشب  زات 
ایند هک  یلاح  رد  دوب  نامگنج  لاح  زا  رتدب  نامحلـص  لاح  ام  روط . نیمه  مه  گنج  لاح  رد  حبذ و  دـنزات و  تخات و  دروم  حلـص  لاح 

، دنهدب تسد  زا  ار  ام  زیچ  همه  هک  دنتشاد  تصرف  دنتـشادن ، گنج  گرزب  ياوق  نیا  دوب ، حلـص  شمارآ و  ناشدوخ  لایخ  هب  حلـص  رد 
[ . 72 . ] میتشادن نامدوخ  زیچ  چیه  دنتشاد ، میقتسم  تلاخد  اج  نیا  رد  اکیرما  ناتسلگنا و  هک  یتدم  لوط  رد  ام  ام ، زا  دنریگب  دنربب ،

هحفص 57 ] ] 

گنج زورب  ببس  الاب  تاقبط  نایغط 

اهتلود و يارب  يروهمج ، ياسؤر  يارب  نیطالـس ، يارب  نادرمتلود ، يارب  هیکزت  نیا  دـنک و  هیکزت  ار  ناگمه  هک  تسا  نیمه  يارب  تثعب 
دودـحم رایـسب  نایغط  کی  دـننکب ، ادـیپ  نایغط  دـنوشن و  هیکزت  يداع  دارفا  رگا  يداع . مدرم  يارب  ات  تسا  مزال  رتشیب  نارادمدرـس  يارب 

رد نایغط  رگا  نکل  دشکب ، تسا  نکمم  داسف  هب  ار  يدودحم  هطقن  کی  دنکب  نایغط  رگا  اتـسور  رد  رفن  کی  ای  رازاب  رد  رفن  کی  تسا .
ار ناطلــس  نآ  مدرم  هـک  دـش  یناطلــس  رد  دـناهتفریذپ ، ار  ملاـع  نآ  مدرم  هـک  دـش  یملاـع  رد  دـناهتفریذپ ، ار  وا  مدرم  هـک  دـش  یــسک 

داسف هب  ار  اهروشک  یهاگ  دـشکیم و  داـسف  هب  ار  روشک  کـی  یهاـگ  نیا  دـناهتفریذپ ، ار  اـهنآ  مدرم  هک  دـش  ییاـسؤر  رد  دـناهتفریذپ ،
مامز هک  یـسک  تسا  هدشن  هیکزت  هک  تسا  نیا  يارب  دوشب  هدیـشک  یهابت  هب  ییاهروشک  هک  دـش  نیا  بجوم  هک  اهنایغط  نیا  دـشکیم .

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  www.Ghaemiyeh.comگنج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


تینوعرف هچ  ره  دـنکب و  نایغط  هچ  ره  يداع  مدآ  رفن  کی  يداع ، مدآ  رفن  کی  اب  ار  مادـص  دـینک  هسیاـقم  امـش  تسا . شتـسد  هب  روما 
مادص اما  دیآیمن  وا  زا  يرگید  راک  دشکب  یهابت  هب  ار  شدوخ  هداوناخ  ای  دشکب  یهابت  هب  ار  يدودعم  دارفا  کی  هکنیا  زج  دشاب  هتـشاد 

نکمم هقطنم  کی  هکلب  تکلمم  ود  تکلمم ، نیا  ندیـشک  داسف  هب  بجوم  نایغط  نیا  تسا و  یغاـط  تسا و  هدرک  ناـیغط  هک  دـینیبب  ار 
ياهروشک کی  وا  نایغط  دنکب ، نایغط  اکیرما  روهمج  سیئر  رگا  دـشاب ، ایند  گرزب  روهمج  ياهـسیئر  رد  نایغط  نیا  رگا  دوشب و  تسا 

هقبط نآ  رد  نایغط  هک  دوب  نیمه  يارب  مود  گنج  لوا و  گنج  لثم  دـش  عقاو  ایند  رد  هک  یگرزب  ياهگنج  دـشکیم . داسف  هب  ار  رایـسب 
[ . 73 . ] دندناشک داسف  هب  ار  گرزب  ياهروشک  دندرک و  نایغط  دندوبن ، بذهم  هک  الاب  نآ  دوب و  الاب 

هحفص 58 ] ] 

یسیلگنا حلص  یمالسا و  حلص 

، تقو نآ  رد  دندوب  مه  اب  مه  ناتسلگنا  يوروش و  دندش و  هریچ  مه  اب  رگید  هتسد  رب  تسد  کی  هک  نآ  زا  دعب  مود ، یمومع  گنج  رد 
مینک هلمح  يوروش  هب  دندوب ، ام  هارمه  هک  ییاهنیا  هب  مینک  هلمح  میداد . تسکـش  ار  فرط  ام  هک  ییالاح  هک  دوب  نیا  شداقتعا  لیچرچ 
عضو اهنیا  دشاب . نآ  رد  تسکش  تسا  نکمم  هک  دندیدیم  اهنآ  دنتساوخیمن ، هکنیا  هن  مه ، اهنآ  هکنیا  يارب  تفرگ  ار  شیولج  سلجم 

[ . 74 . ] دیهاوخیم ار  حلص  اعقاو  تسا و  یمالسا  هک  تسامش  حلص  هن  تسا ، حلص  خنس  نیا  یمادص  حلص  تسا . يروط  نیا  ناشحلص 

اهگنج توافت 

هیواعم رتراک و  قطنم  هباشت 

دش عقاو  فرح  هیواعم  رکشل  نیب  دش ، هتشک  نینمؤملاریما  باکر  رد  هیواعم  اب  گنج  رطاخ  يارب  رـسای  رامع  هک  یتقو  نیفـص  گنج  رد 
دیاب سپ  ار . رسای  رامع  تسا  هدرک  دیهـش  هیواعم  رکـشل  الاح  دننکیم و  دیهـش  یغاب  یغای و  هقرف  ار  وت  هک  دندومرف  رامع  هب  ربمغیپ  هک 
گنج هب  ار  وا  هداتسرف  وا  هکنیا  يارب  هتشک  نینمؤملاریما  ار  نیا  هن  هک  تفگ  هیواعم  دنـشاب . وا  رکـشل  هیواعم و  نیمه  یغاط  یغاب و  هقرف 
قطنم نیمه  رتراک  قطنم  تسه . هتسد  نآ  زا  ترابع  هیغاب  هقرف  سپ  تسا . هتشک  ار  وا  نینمؤملاریما  سپ  گنج  هب  داتـسرف  وا  هک  یتقو  و 

ام دـیاب  الاح  دـنهدیم . نتـشک  هب  ار  مدرم  مالـسا  ياملع  ینعی  دـنهدیم  نتـشک  هب  ار  مدرم  اهنیا  هک  نیا  هب  تسا  هتفگ  هک  تسا  هیواـعم 
نامه  ناشیا  قطنم  نیا  ایآ  هک  مینیبب  مینکب  ناشیا  اب  ار  نیا  باسح 

هحفص 59 ] ] 

[ . 75 . ] تسا یحیحص  قطنم  کی  ای  رتدب ، مه  يردق  کی  ای  تسا  هیواعم  قطنم 

یهلا ییایند و  مایق  نیب  قرف 

ایند يارب  اهنآ  تسا ، هدوب  ادخ  يارب  ناتتضهن  ای  دینکب  گنج  دـیهاوخیم  ادـخ  يارب  امـش  دـننزب ، ایند  يارب  دـنهاوخیم  ام  ياهنمـشد 
يارب هکنآ  ایند . يارب  ياهتـسد  کی  دـننک ، مایق  ادـخ  يارب  ياهتـسد  کی  هک  تسا  دایز  یلیخ  اـت  ود  نیا  نیب  قرف  قرف ، اـت  ود  نیا  هدوب .
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[ . 76 . ] دنکیمن رارف  مه  رخآ  ات  تسادخ  يارب  هکنآ  دنکیم . رارف  دوشیم  لزلزتم  شیایند  دیاش  دنیبب  ات  تسایند 

تساهگنج فادها  ناطیش  لظ  هللا و  لظ 

یکی تسادـخ ، لظ  تسا ، هللا  لظ  دـشکیم و  ریـشمش  یکی  دراد ، قرف  اتاذ  دراد ، قرف  اتیهام  هیواعم  گنج  اب  بلاـطیبا  نبا  یلع  گـنج 
[ . 77 . ] دنراد قرف  مه  اب  ات  ود  نیا  اتیهام  تسا ، ناطیش  لظ  دشکیم و  ریشمش 

ار نایماظن  ام  یلو  دنکیم  ناراب  بمب  ار  مدرم  نمشد 

اب ناریا  حلـسم  ياوق  ناهدنامرف  نیب  ام  تسا  قرف  قارع ، حلـسم  ياوق  اب  ناریا  حلـسم  ياوق  نیبام  تسا  قرف  هک  تسا  نیا  فرح  يهدمع 
رکف  مالسا  هب  اهنیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  قارع ، حلسم  ياوق  ناهدنامرف 

هحفص 60 ] ] 

ياهاج يارقف  مدرم و  هب  رازاب و  مدرم  هب  دنرادن ، عافد  هک  ییاهرهـش  هب  اذهل  دـننکب و  لمع  دـنهاوخیم  مالـسا  دـعاوق  يور  دـننکیم و 
زکارم هک  يزکارم  نامه  هب  دنزادنیب ، یبمب  کی  دنزادنیب ، یپوت  الثم  کی  هک  دندرک  ادـیپ  مازلا  هچنانچ  رگا  طقف  دـنرادن و  يراک  رگید 
اهرهـش يوت  اذهل  دنرادن و  لئاسم  نیا  هب  يداقتعا  دنربخیب ، ادخ  زا  قارع  ناهدنامرف  نکل  دـننکیم ، موجه  اهنیا  تسا  یناطیـش  تردـق 

هتسب نامتسد  ام  دنهدیم و  رارق  فده  دندادیم -  رارق  زیچ  ار -  اهرهش  اهاج  نیا  رد  زاوها ، رد  رهـشمرخ ، رد  ار ، ناشیاهبمب  دنزادنایم 
نآ هب  داـقتعا  هکنیا  باـب  زا  تسا  زاـب  ناشتـسد  اـهنآ  دـنوشب و  فـلت  هاـنگیب  مدرم  يداـع و  مدرم  میهاوـخیمن  هک  تهج  نیا  زا  تـسا 
اهنآ دنکیم ، اضتقا  ناسنا  فرش  هک  ییاهزیچ  نآ  دمهفیم ، ناسنا  هنا » امب   » ناسنا هک  ییاهزیچ  نآ  تسا ، حرطم  مالسا  رد  هک  ییاهزیچ 

ناریا تکلمم  هک  تسین  روـط  نیا  نکل  اـهزیچ ، روـط  نیا  ندز و  نتفر و  ندرب و  شیپ  ناـمه  اـهنآ  تسین ، حرطم  ناـششیپ  لـئاسم  نیا 
يور دـیاب  ام  سپ  دـنورب . اپریز  هتـساوخان  يادـخ  اههانگیب  ادابم  هک  دورب  شیپ  مدـق  مدـق  دـهاوخیم  نکل  دربب ، نیب  زا  ار  اهنیا  دـناوتن 

اهنآ دندیمهف  الاح  تسین ، راک  رد  یتردق  دندرک  لایخ  اهنآ  میتفر و  ولج  هکت  هکت  میتفر  شیپ  مدق  هب  مدـق  مینکب . لمع  یمالـسا  دـعاوق 
دننکیم لمع  رگید  دعاوق  کی  يور  رارشا  نادنمتردق  دننکیم و  لمع  دعاوق  کی  يور  اج  نیا  نادنمتردق  نکل  تسه ، تردق  هن ، هک 
ییاهفده نامه  دنهاوخیم  اهنیا  دنزادنایم ، کجنران  ای  دـندنبیم  پوت  هب  اهنآ  تسا  تیعمج  رپ  اج  ره  ار  تیعمج  زکارم  اهنآ  اذـهل  و 

[ . 78 . ] دنکب زیچ  تساهنآ  هحلسم  ياوق  هب  طوبرم  هک 

هحفص 61 ] ] 

سفن هب  نمشد  شترا  دنکیم و  لمع  فیلکت  هب  ام  شترا 

ناشتسد اهنآ  شترا  هدرک ، نیعم  فیلکت  شیارب  مالسا  ام  شترا  تسا ، هتسب  شتـسد  ام  شترا  هک  تسا  نیا  اهنآ  شترا  ام و  شترا  قرف 
نآ دننک ، بارخ  ار  شاهمه  مه  رهش  کی  يرتم ، هد  يرتم ، هن  دنزادنایم ، ناشدوخ  حالطصا  هب  نیمز  هب  نیمز  کشوم  پوت ، تسا ، زاب 

اهنآ و یگنج  دراوم  طقف  ام  شترا  درک ، دهاوخن  دنکب و  ار  راک  نیا  دناوتیمن  ار ، راک  نیا  دـنکیمن  ام  شترا  دنونـشیم . کیربت  تقو 
[ . 79 . ] دیبوک دهاوخ  دبوکیم و  دندرک ، مالسا  دض  رب  مایق  مالسا و  فلاخم  هک  یصاخشا 
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تسا یناریو  لابند  هب  نمشد 

ياهدرک یتسناوت  هچ  ره  وت  منکیم . بارخ  ار  امـش  روشک  نیا  زا  رتشیب  نم  دینکن  لمع  نم  دصاقم  هب  هچنانچ  رگا  هک  تسا  هتفگ  مادص 
یهاوخ ار  ناریا  نیملـسم  ماـمت  یناوتب  رگا  وت  ینکب . یتساوخن  هکنیا  هن  ینکب ، هک  یتسناوتن  مه  نآ  زا  رتـشیب  ینکیم و  یناوتب  هچ  ره  و 
شترا شروشک و  هب  يروایب  موجه  وت  رگا  تسا  توافتیب  ناریا  تلم  هک  يدرک  نامگ  يدرک و  هک  دوب  یلطاب  لاـیخ  نیا  نکل  تشک .
گرزب ياهتردق  هک  روط  نآ  يدوب و  هدرک  باسح  وت  هک  روط  نآ  هلأسم  هک  شترا  تلم و  دنامهف  وت  هب  و  تسا . ناوتان  فیعض و  ناریا 

کی نآ  زا  سپ  دـنتفرگ و  ار  وت  يولج  يدرک ، موجه  ناهگان  يدرک و  موجه  وت  هک  تقو  نامه  دوبن و  روط  نآ  دـندوب ، هدرک  باـسح 
مه و اـم  رگا  دـنیبب ، همدـص  قارع  فیرـش  تلم  هکنیا  فوخ  دوبن  رگا  تفر و  یهاوخ  رتبقع  زور  ره  مه  ـالاح  يدـماین و  شیپ  مه  مدـق 

هب  ولو  اهتلم ، نتشک  هب  ولو  درب  شیپ  دیاب  هک  درکیم  رکف  مادص  لثم  مه  ام  تلم  مه و  ام  شترا 

هحفص 62 ] ] 

يراک ماجنا  دـنناوتب  هک  ار  یناسک  رگید  قارع  هک  يدـیدیم  زورما  دوب ، ياهماـنرب  وچمه  کـی  رگا  اـهدرمریپ ، اـهنز و  اـههچب و  نتـشک 
گرزب ياهرهـش  رـس  يالاب  زا  هک  تسا  یـشترا  تسا و  مالـسا  هب  دهعتم  ام  شترا  تسا و  مالـسا  هب  دهعتم  ام  روشک  نکل  درادن ، دنهدب 

نیا دزادنایمن . قارع  ياهرهـش  رد  بمب  کی  ار و  قارع  یماظن  زکارم  دبوکیم  ندرا  زرم  رد  قارع  هطقن  نیرخآ  رد  درذـگیم و  قارع 
دنکیم هراوآ  ار و  نیملـسم  دـبوکیم  هک  یـسک  نآ  تسا و  یمالـسا  هحلـسم  ياوق  نیا  یمالـسا و  رکـشل  نیا  تسا و  یمالـسا  روشک ،

هک دنزب  دایرف  مه  هچ  ره  تسین . نیملسم  کلس  رد  سک  نآ  تیمالسا ، مرج  هب  ار  یمالسا  روشک  دشکیم  یهابت  هب  ار و  برع  نیملـسم 
مه مالسا  ردص  رد  دنهدیم و  ار  اهتداهش  نیا  يرایسب  هک  تسا  قافن  مالسا  نیا  نکل  مهدیم ، تداهـش  نم  هک  دنزب  دایرف  مملـسم ، نم 

[ . 80 . ] دندوب رافک  ریاس  زا  رتالاب  هک  دندوب  ینیقفانم  نکل  دندادیم ،

اهگنج فادها  یناطیش  یهلا و  تیاضر 

دنتساخرب و گنج  هب  مالسا  اب  ناطیش ، يارب  تردق ، شیامن  يارب  يدنمتردق ، يارب  اهنآ  امش . ياهنمشد  اهامـش و  هدیا  نیب  ام  تسا  قرف 
ياهناسنا زا  عفادـم  امـش  دـیتساخرب . عافد  هب  مالـسا  ماکحا  ندرک  هدایپ  مالـسا و  هب  نداد  توق  يارب  وا و  ياضر  يارب  ادـخ و  يارب  اـمش 

زوریپ داعبا  مامت  رد  امـش  درادن . نادـیم  رد  يزوریپ  هب  راصحنا  امـش  يزوریپ  مالـسا و  زا  امـش  تاعفادـم  دـیتسه . خـیرات  لوط  رد  مولظم 
يزوریپ  هناوتشپ  امش  يزوریپ  دیتسه و  زوریپ  خیرات  لوط  رد  امش  دیتسه و  زوریپ  يدام  يونعم و  تاهج  مامت  رد  امش  دیتسه و 

هحفص 63 ] ] 

تداهش فرط  هب  هللا و  ءاقل  فرط  هب  هللا و  فرط  هب  هداشگ  يور  اب  زاب و  شوغآ  اب  هک  ییامـش  خیرات . لوط  رد  تسا  ناهج  نیفعـضتسم 
نآ امش  دروخ . دیهاوخن  دیروخب و  تسکش  هتساوخن  يادخ  هچ  دیوشیم و  دیوشب و  زوریپ  گنج  نادیم  رد  هچ  دیتسه ، زوریپ  دیوریم 

ار نامیا  امـش  ار . ادخ  طخـس  اهنآ  دیراد و  هارمه  ار  ادخ  ياضر  امـش  دـنراد  هارمه  ار  وا  دـض  امـش  نانمـشد  دـیراد  هارمه  هک  ار  يزیچ 
دیهش رگا  هک  هدیا  نیا  اب  هدوسآ ، رطاخ  اب  شمارآ ، اب  گنج  نیا  رد  دیراد و  یبلق  شمارآ  امش  ار . رفک  زا  يرادفرط  اهنآ  دیراد و  هارمه 
هکنآ تسا ، قرف  رایـسب  هفیاط  ود  نیا  نیب  دننکیم . رارف  گرم  زا  اهنآ  دیراد و  ار  نیا  امـش  مزوریپ ، مه  موشب  زوریپ  رگا  مزوریپ و  موشب 
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رارف گرم  زا  هکنآ  تسا و  قح  زا  عافد  هکنیا  يارب  تسا ، مالسا  زا  هکنیا  يارب  تسا ، تداهـش  هکنیا  يارب  دریگیم  شوغآ  رد  ار  گرم 
[ . 81 . ] دنکیم گنج  همعط  يارب  هکنیا  يارب  دنکیم 

تسا هللا  ءاقل  ناگدنمزر  فده 

قرف نکل  دیتسه ، بلطواد  مه  امش  دنوشیم . بلطواد  مه  اهنآ  تسا . ناطیـش  يارب  ناشیبلطواد  دنتـسه ، اهگنج  يارب  بلطواد  هک  اهنآ 
دراو یناسفن  تاوهـش  لامآ و  هب  ندیـسر  ایند و  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  نیفرحنم . راـثیا  یبلطواد و  اـب  امـش  راـثیا  یبلطواد و  نیب  اـم  تسه 

[ . 82 . ] دیوشیم دراو  هللا  ءاقل  هب  ندیسر  يارب  تداهش و  يارب  امش  اهنادیم و  رد  دنوشیم 

هحفص 64 ] ] 

تایاغ رد  توافت  لامعا و  تروص  رد  تهابش 

کی زا  ای  دـحوم  نمؤم  کی  زا  دوشب  رهاظ  رفاک  ای  دوشب  رهاظ  دـساف  رجاف  کی  زا  لمع  رهاظ  تسا ، مه  هب  هیبش  هشیمه  لاـمعا  تروص 
هللا قلخ  نیرتـهب  هک  يریـشمش  اـب  دـنکیم  دیهـش  ار  هللا  قـلخ  نیرتـهب  دـشکیم و  مجلمنبا  هک  يریـشمش  تسا . یکی  رهاـظ  ادـخ ، یلو 
نآ ندرک  دیهـش  ای  فرط  نآ  نتـشک  تسا و  لمع  تردق  تسا و  ریـشمش  تسا ، یکی  تروص  رد  دنکیم  مادعا  ار  هللا  ودع  دشکیم و 

تایاغ زا  ترابع  نآ  دوشیم ، زاتمم  وا  هطـساو  هب  رـشب  زا  هرداص  لامعا  همه  مه و  زا  ار  لمع  ود  نیا  دنکیم  زاتمم  هک  هچنآ  اما  فرظ ،
متخ یچ  يارب  دش و  دنلب  یچ  يارب  ادن  نیا  دش ؟ هدز  هچ  يارب  دش و  هدیشک  هچ  يارب  ریشمش  نیا  تسا . لامعا  ياههزیگنا  تسا . لامعا 

ناطیـش يارب  رگا  تسا ؛ دنمـشزرا  تسا . یهلا  هزیگنا  هزیگنا ، نیا  دـیایب ، نییاپ  هب  ادـخ  يارب  دوشب و  دـنلب  ادـخ  يارب  ریـشمش  رگا  دـش ؟
[ . 83 . ] تسین دنمشزرا  تسا و  یسیلبا  نیا  دشاب ،

هحفص 67 ] ] 

تماقتسا عافد و  بوجو 

عافد ترورض 

یناگمه هفیظو  مالسا  زا  عافد 

زا عافد  يارب  هک  تسا  هدیدج  همیدق و  مولع  ياهیهاگـشناد  نارکفنـشور و  مالعا و  ياملع  صوصخ  ناناملـسم و  مومع  يهفیظو  نونکا 
ناهاوخیدازآ ناگرزب و  دهم  هک  دوخ  گرزب  نهیم  زا  تسا و  يدازآ  لالقتـسا و  نماض  هکنآ  شخب  تایح  ماکحا  ظفح  زیزع و  مالـسا 

ریاس یللملا و  نیب  تاماقم  شوگ  هب  دنـسیونب و  دـنیوگب و  ار  اـهینتفگ  دـنک و  هدافتـسا  تصرف  زا  تسا  طوقـس  فرـش  رد  نونکا  هدوب و 
زا ار  دوخ  تکلمم  دـنهد و  تاجن  بناـجا  تسد  رد  تراـسا  گـنن  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  نارـس  شترا و  رب  دـنناسرب و  يرـشب  عماوج 

[ . 84 . ] دنناهرب طوقس  تکاله و 
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هحفص 68 ] ] 

تساهجنر مزلتسم  مالسا  زا  عافد 

ياهجنر تامحز و  نآ  اب  ص )  ) مالـسا گرزب  ربمغیپ  دـناهتفاین . تسد  يدازآ  هب  یناـسآ  هب  ناـهج  ناـهاوخیدازآ  هک  دـننادب  دـیاب  تلم 
اب راـکیپ  رد  ار  دوـخ  رمع  مالـسلاهیلع -  نینمؤـملاریما -  دیـشکن ، تـسد  رمع  رخآ  اـت  ناراکمتــس  اـب  داـهج  زا  فدـه  هار  رد  اـسرفتقاط 

[ . 85 . ] تسا تادابع  نیرتگرزب  زا  مالسا  قح و  زا  عافد  درب . رس  هب  دندرکیم  یفرعم  ناملسم  ار  دوخ  هک  نارگمتس 

رافک لباقم  دهاجم  تیبرت 

دهاجم مالـسا  ام ، تکلمم  هب  دـننکیم  موجه  هک  ییاـهنآ  لـباقم  رد  راـفک ، لـباقم  رد  دـهاوخیم  وجگنج  دـهاوخیم ، هدـنمزر  مالـسا 
[ . 86 . ] دنک تسرد  شایع  مدآ  رفن  کی  دهاوخیمن  دنک ، تسرد  دهاوخیم 

نمشد موجه  ربارب  رد  یناگمه  عافد  بوجو 

تسین روط  نیا  عافد  هلأسم  دننک . تکرح  درم  نز و  مدرم  همه  دیاب  دوشب  یمالـسا  تکلمم  هب  یموجه  کی  ینامز  هتـساوخن  يادخ  رگا 
[ . 87 . ] دننکب عافد  دوخ  تکلمم  زا  دنورب و  دیاب  همه  دشاب ، هتشاد  ياهتسد  کی  هب  صاصتخا  ای  دشاب  درم  هب  رصحنم  فیلکت  هک 

هحفص 69 ] ] 

ناج دح  رس  ات  عافد 

مالـسا زیزع و  نهیم  زا  هداتـسیا و  ام  روشک  هب  یتلود  ره  زواجت  لباقم  رد  تردـق  ماـمت  اـب  اـم  هک  دـننادب  يوروش  راـکتیانج و  ياـکیرما 
[ . 88 . ] مینکیم عافد  ناج  دح  رس  ات  گرزب 

یلم یعرش و  فیلکت  عافد 

بجاو اههورگ  اهرـشق و  مامت  رب  تسا و  یلم  یهلا و  یعرـش ، فیلکت  رطخ  عقاوم  رد  هک  تسا  يرما  یمالـسا ، روشک  مالـسا و  زا  عاـفد 
[ . 89 . ] تسا

یناگمه هفیظو  عافد 

[ . 90 . ] میراد مه  نداتسیا  تردق  میتسیاب و  اهتردقربا  لباقم  رد  هک  تسام  هفیظو 

عافد يارب  ندش  ایهم  موزل 

ینیعم هورگ  يارب  تسه ، یصاخ  صاخشا  يارب  دراد ، یطیارش  کی  داهج  هیضق  رگید . هیضق  عافد  هیضق  تسا ، هیـضق  کی  داهج  هیـضق 
مکح مه  ناـسنا  لـقع  هک  يروط  ناـمه  ناوج  ریپ ، کـچوک ، گرزب ، نز ، درم ، تسا . یموـمع  عاـفد ، هیـضق  نکل  یطیارـش ، اـب  تسه 
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مکح مه  ناـسنا  لـقع  هک  يروط  ناـمه  ناوج  ریپ ، کـچوک ، گرزب ، نز ، درم ، تسا . یموـمع  عاـفد ، هیـضق  نکل  یطیارـش ، اـب  تسه 
لزنم ، نآ  یلاها  یسک ، کی  لزنم  يارب  دروآ  موجه  یسک  رگا  هک  دنکیم 

هحفص 70 ] ] 

تاهج ظفح  يارب  رهـش  یلاـها  یـسک ، کـی  رهـش  هب  یـسک  دروآ  موجه  هچناـنچ  رگا  ناـشدوخ . زا  دـننکیم  عاـفد  تسه  هک  کـی  ره 
دـننکب و موجه  ام  یمالـسا  روشک  ام ، روشک  هب  رگا  و  دـننکب . دـیاب  عافد  همه  تسین ، یطرـش  چـیه  اجنیا  رگید  دـننکیم  عافد  ناشدوخ 

یطرـش رگید  اجنیا  گرزب ، کچوک ، درم  هچ  نز ، هچ  روشک ، دارفا  همه  رب  تکلمم ، دارفا  همه  رب  دننکب ، زواجت  دننکب ، يدعت  دنهاوخب 
، درادن یطرـش  عافد  لاح  دراد ، طیارـش  داهج  لاح  داهج ، لاح  اب  دراد  قرف  عافد  لاح  اذهل  دننک و  عافد  هک  تسا  بجاو  همه  رب  تسین ،

[ . 91 . ] دنک عافد  دناوتیم  هک  ردق  نآ  عافد ، رد  دنک  تکرش  دیاب  دیآیمن  وا  زا  راک  یلیخ  هک  مه  يدرمریپ  کی  یتح  دننکب  عافد  دیاب 

مالسا زا  عافد  بوجو 

[ . 92 . ] مالسا زا  دننک  عافد  هک  تسا  بجاو  نیملسم  همه  رب  تسا و  رفک  مالسا و  نیب  گنج  زورما 

تسا بجاو  همه  رب  عافد 

ار فیلکت  مه  میـشکب  میدرک ، لمع  ار  فیلکت  میوشب  هتـشک  ار ، مالـسا  مینک  ظـفح  مینک و  تنایـص  مالـسا  زا  هک  تسا  نیا  اـم  فیلکت 
نیا قطنم  دوب  نیمه  ام  قطنم  میدرکیم  تفلاخم  يولهپ  دـساف  میژر  نیا  اب  هک  مه  لوا  رد  ام  هک  تسا  یقطنم  ناـمه  نیا  میدرک . لـمع 

ادیپ  تالکشم  مالسا  يارب  هک  دوب  نیا  قطنم  میربب ، شیپ  دیاب  امتح  ام  هک  دوبن 

هحفص 71 ] ] 

تردق هچ  ره  هک  یتردق  يهطساو  هب  هک  میفلکم  ام  دوریم و  نیب  زا  دراد  مالـسا  رهاظم  دوریم ، نیب  زا  دراد  مالـسا  ماکحا  تسا ، هدش 
تـشهب هب  تنج و  هب  دش  میهاوخ  قفوم  هللا  ءاشنا  هک  مه  میـشکب  درادن ، یتیمها  میوشب  مه  هتـشک  مینک ، هلباقم  اهنآ  اب  هک  میفلکم  میراد 

. مالسا يدوبان  يارب  [ 93  ] وا دینکیم و  گنج  دیراد  مالسا  ظفح  يارب  امش  دیشاب . هتـشادن  ساره  زیچ  چیه  زا  تقو  چیه  امـش  هللا . ءاشنا 
رما کی  عافد  دینک ، عافد  دـینک و  تیامح  دـینک و  يرادـیاپ  مالـسا  زا  دـیاب  امـش  تسا و  هدـش  عقاو  رفک  لباقم  رد  همامت  هب  مالـسا  نالا 

[ . 94 . ] مالسا زا  دنکب  عافد  دیاب  دراد  تردق  رادقم  ره  هک  سک  ره  رب  سک ، همه  رب  تسا  یبجاو 

تسادخ رما  تعاطا  عافد 

روشک زا  عافد  هن  مالـسا ، زا  عافد  نامدوخ و  زا  میدرک  عافد  ادخ  رما  بسح  هب  ام  تسا و  بجاو  عافد  یناسنا  ره  رب  یملـسم ، ره  رب  عافد 
[ . 95 . ] طقف نامدوخ 

یمومع رما  کی  مالسا  زا  عافد 

يادـخ هک  مه  يرخآ  درف  نآ  اـت  مینک ، شظفح  هدیـسر  اـم  هب  نـالا  هک  یمالـسا  نیا  هک  میراد  هفیظو  اـم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  هـمه 
زا  عافد  يارب  مالسا ، ظفح  يارب  تسا  فظوم  دوشیم  هتشک  هتساوخن 
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هحفص 72 ] ] 

رما کی  عافد  هلأسم  دـننک . عافد  هک  دـنفلکم  گرزب  هچب و  درم ، نز و  رخآ  نآ  ات  یمالـسا  روشک  زا  عافد  یمالـسا ، نایک  زا  عافد  تلم ،
مالسا دنک . عافد  دیاب  مالسا ، روشک  زا  دنک  عافد  دراد  تردق  هک  رادقم  ره  هب  دنک . عافد  دراد  تردق  سک  ره  همه ، يارب  تسا  یمومع 

هب مالـسا  ردص  زا  مالـسا  رد  دندرک و  ادف  ار  ناشدوخ  ادخ  يارب  ادخ و  ماکحا  يارب  اهربمغیپ  هک  دراد  تیمها  ردـق  نآ  مالـسا  ماکحا  و 
كرابت يادخ  بناج  زا  یتناما  نوچمه  کی  تسا و  یبلطم  نوچمه  کی  یتقو  مالسا . يارب  دندرک  ادف  ار  ناشدوخ  مالـسا  ناگرزب  دعب 

اب ار  رفن  دنچ  دندش . هتـشک  رفن  دـنچ  هکنیا  زا  میـسرتب  دـیابن  و  شظفح . يارب  نامهمه  میتسه  فظوم  ام  تسا  هدـش  هدرپس  ام  هب  یلاعت  و 
زا مالـسا  وت ، هب  هتـسباو  هن  تسه و  نم  هب  هتـسباو  هن  مالـسا  تسین ، اهفرح  نیا  ادبا  چـیه  دـش . لصاح  راجفنا  ار  رفن  دـنچ  دنتـشک ، بمب 

ياهنمـشد دـیدهت  دروم  مالـسا  روشک  یتقو  ار ... وا  مینکیم  ظفح  توق  تردـق و  اب  میتسه و  وا  ظفح  يارب  فلکم  ام  همه  تسادـخ و 
ظفح يارب  ام  تسا ... بجاو  ششوک  همه  اب  تسا ، بجاو  ام  مامت  رب  ام ، همه  رب  نیملسم  سیماون  مالـسا و  روشک  زا  عافد  تسه  مالـسا 

دهدیمن هزاجا  مالـسا  میهاوخیم ، میتساوخ و  ار  مالـسا  هک  ام  مینکب ... دیاب  عافد  یمالـسا  تکلمم  ظفح  يارب  مینکب . دیاب  عافد  مالـسا 
[ . 96 . ] ناشنهد وت  دینزب  دندرک ، يدعت  امش  هب  رگا  هک  هدومرف  نکل  يروشک ، کی  هب  مینک  يدعت  ام  هک 

هحفص 73 ] ] 

یناسنا قح  عافد 

نا یـسع   » تسا هدوب  نآ  رد  شریخ  دـنیبیم  درک  ادـیپ  ققحت  هک  یتقو  نکل  دـیآیمن ، شـشوخ  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب 
نامـشوخ مه  یلیمحت  گنج  نیا  زا  میتسین و  میاهدوبن و  رگموجه  وجگنج و  اـم  یمالـسا  تلم  اـم و  [ 97 « ] مکل ریخ  وه  ائیـش و  اوهرکت 
رگیدکی يور  هب  ثعب  بزح  لافغا  اکیرما و  کیرحت  ناربکتـسم و  کیرحت  هب  نافعـضتسم  زا  هفیاط  ود  هک  میتشاد  تهارک  دـمآیمن و 

. تسا نایمادص  مادص و  ثعب و  بزح  هب  هجوتم  مرج  نیا  هک  دـننادیم  ناهج  رد  مه  همه  مینادیم و  همه  نکل  شتآ ، دـنیاشگب و  هبرح 
زا عافد  دوخ و  زا  عافد  یناسنا  ره  رب  تسا  بجاو  تسا و  یناسنا  ره  قح  هک  عافد  نکل  میتسه ، نازیرگ  گـنج  زا  اـم  هک  یلاـح  نیع  رد 

[ . 98 . ] میداتسیا اهتردق  نیا  لباقم  رد  عافد  ناونع  هب  ام  دوخ ، نید  زا  عافد  دوخ و  روشک 

عافد ندوب  یلقع 

کی عافد  دننکیم . عافد  دـننک  هلمح  دـنهاوخب  یتقو  الـصا  مه  تاناویح  یتح  هک  تسا  ياهلأسم  کی  تسا ، یلقع  هلأسم  کی  هک  عافد 
[ . 99 . ] تسا یعیبط  هلأسم 

هحفص 74 ] ] 

عافد رد  زوجم  هب  زاین  مدع 
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هب جایتحا  چیه  عافد  تسین . مالسا  رد  عافد  دیوگب  عافد -  زا  هک -  تسین . مالسا  ياملع  زا  يدحا  هک ، تسین  نیملـسم  زا  يدحا  ار  عافد 
عافد دـیاب  ناشدوخ  دوشب ، همجه  ناشرب  دـش  انب  تقو  کی  رجا  نیملـسم  مامت  درادـن . یماما  کی  هب  جاـیتحا  چـیه  درادـن ، يایلو  کـی 

دنیوگیم هک  نیا  اب  دنیوگن -  مه  املع  هک  نیا  ولو  دیوگن ، مه  هیقف  یلو  هک  نیا  ولو  القتسم ، ناریا  روشک  و  رما . نیا  رد  دنلقتسم  دننک ،
زا ناشدوخ ، سومان  زا  ناشدوخ ، روشک  زا  هک  تسا  نیا  ناشلقع  مکح  دـننک و  عافد  هک  نیا  هب  دنتـسه  یعرـش  فلکم  مدرم  مه -  اهنآ 

[ . 100 . ] دننک عافد  ناشدوخ  لام 

عافد میلعت  بوجو 

تـسا همهم  روما  زا  یکی  هک  لیـصحت  نادیم  رد  مه  هک  دینک ، لمع  دیاب  هک  یفیاظو  نآ  هب  مه  امـش  دـیریذپب و  امـش  هک  مراودـیما  نم 
تابجاو ءزج  یگرزب  کچوک و  ره  رب  ینز ، ره  رب  يدرم ، ره  رب  هک  تسا  یتامهم  زا  نیا  مالـسا ، زا  عافد  نادیم  رد  مه  دینک و  هدـهاجم 

ملـسم دـناهدرک و  یگدـنز  مالـسا  رد  هک  صاخـشا  زا  يدـحا  مالـسا ، ياملع  زا  يدـحا  یمالـسا ، روشک  زا  عافد  مالـسا ، زا  عافد  تسا .
داهج هیضق  تسا ، تبحص  لحم  هیـضق -  تسا -  فرح  لحم  هک  يزیچ  نآ  تسا . بجاو  نیا  هک  دنرادن  فالخ  تهج  نیا  رد  دنتـسه ،
عافد مالسا ، زا  شدوخ و  لام  زا  شدوخ ، یگدنز  زا  شدوخ ، روشک  زا  شدوخ ، میرح  زا  عافد  اما  تسین ، بجاو  نز  رب  نآ  تسا ، یلوا 

، ندوب یماظن  بیترت  هکنیا  يهیـضق  هلمج  نآ  زا  دوشب ، لمع  دیاب  مه  عافد  تامدـقم  دـش ، بجاو  همه  رب  عافد  رگا  تسا . بجاو  همه  رب 
ام -  هک -  تسین  روط  نیا  تسا ، نکمم  هک  ییاهنآ  يارب  ار  ندوب  یماظن  عاونا  نتفرگ  دای 

هحفص 75 ] ] 

[ . 101 . ] مینکیم عافد  روج  هچ  مینادب  دیاب  مینک ، عافد  روج  هچ  مینادن  مینک و  عافد  هک  ام  رب  دشاب  بجاو 

یمالسا يروهمج  مالسا و  زا  عافد  بوجو 

رد سک  ره  تدحو ، هب  دراد  یگتسب  نآ  تسا و  یمالـسا  يروهمج  زا  عافد  مالـسا ، زا  عافد  تسا  بجاو  ام  همه  رب  هک  ياهمهم  روما  زا 
نیب دنکب  فالتخا  داجیا  دهاوخب  ییاههطساو  هب  ولو  هکنیا  يارب  دنک  ادیپ  نایرج  هب -  شنابز -  دشاب و  یناکم  ره  رد  دشاب و  یـسابل  ره 

كرت شبـش  زامن  هک  دشاب  یمدآ  کی  هک  نیا  ولو  ادـخ  شیپ  تسا  لوئـسم  ادـخ و  شیپ  تسا  دورطم  تسا و  سیلبا  دونج  زا  نیا  امش ،
يارب تسا  یمهم  رما  کی  یناریا  فلتخم  ياهرـشق  همه  تدـحو  امـش و  نیب  تدـحو  هلأـسم  تسا ، یمهم  هلأـسم  هلأـسم ، نیا  دوشیمن .
زورما مالـسا . زا  مینک  عافد  میناوتیم  روط  ره  هب  هک  تسا  بجاو  ام  همه  رب  هچناـنچ  اـم ، يهمه  رب  تسا  بجاو  هک  مالـسا  ناـیک  ظـفح 

ار ام  ار و  امـش  زاب  تسا  هدـش  يروط  ره  هب  دـنهاوخیم  دـننک ، هلمح  دـنهاوخیم  هک  ییاهتردـق  کی  زا  عافد  تسا ، عافد  هیـضق  هیـضق ،
نیب زا  ار  مالـسا  ساسا  اهنآ  تسین ، قباس  لاثم  دننک ، ادیپ  یتردق  کی  هتـساوخن  يادخ  اهنیا  رگا  هعفد  نیا  یلوا و  تراسا  هب  دـننادرگرب 

ضیارف مها  زا  ام ، همه  رب  تسا  ياهضیرف  کی  نیا  و  دتسیاب . لباقم  رد  دنکب و  راک  دناوتیم  هک  تسا  مالـسا  دندید  هکنیا  يارب  دنربیم 
رب تسا . مالسا  ماکحا  ساسا  وا  لابند  تسا ، لوا  مالسا  ساسا  تسا ؛ رتالاب  مالسا  ماکحا  ظفح  زا  مالسا  ظفح  ینعی  مالـسا ؛ ظفح  تسا 

تسا  بجاو  میشاب  هتشاد  ییاناوت  هک  يرادقم  هب  میشاب . هتشاد  تردق  هک  يرادقم  هب  امش  يهمه  رب  ام ، يهمه 

هحفص 76 ] ] 
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[ . 102 . ] مینکب لمع  هتسیاش  روط  هب  ام  ار  سدقم  عافد  نیا  هک  نیا  رد  مینک  تیدج  هک 

مالسا ماکحا  مامت  سأر  رد  داهج 

اهنوضرت نکاسم  اهداسک و  نوشخت  ةراـجت  اـهومتفرتقا و  لاوما  مکتریـشع و  مکجاوزا و  مکناوخا و  مکؤاـنبا و  مکؤاـبا و  ناـک  نا  لـق  »
تحلصم هب  باطخ  [ 103 [ ؛» نیقـسافلا موقلا  يدـهی  هللا ال  هرماب و  هللا  یتأی  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  داـهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلا  بحا 

دعب هکنآ  بلاج  هدش و  دراو  رگید  ياهتراسخ  اهناج و  اهلام و  نتفر  تسد  زا  ناناوج و  تداهش  يارب  نافسأتم  ناراکشزاس و  ناشیدنا و 
هداد هبنت  هدومرف و  رکذ  ار  هللا  لیبس  یف  داهج  یهلا ، ماکحا  ماـمت  نیب  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  بح  زا 

بقاوع رظتنم  داهج ، زا  دوعق  تروص  رد  هک  هداد  هرکذـت  تسا و  لوصا  ظفاح  نآ  هک  تسا  ماکحا  مامت  سأر  رد  هللا  لیبس  یف  داهج  هک 
ریغص و ماع  لتق  زا  دیتشاد  ار  نآ  فوخ  هک  اهزیچ  نامه  زا  زین  یناسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  نتفر  داب  رب  تراسا و  تلذ و  زا  دیـشاب ، نآ 

[ . 104 . ] تسا یعافد  داهج  اصوصخ  داهج ، كرت  دمایپ  اهنیا  يهمه  هک  تسا  یهیدب  و  هریشع . جاودزا و  تراسا  ریبک و 

یعافد یگدامآ  ترورض 

روشک رد  رادگنفت  نویلیم  تسیب  ترورض 

هب  دینک و  ادیپ  یماظن  تامیلعت  دینکب و  زهجم  ار  ناتدوخ  ياوق 

هحفص 77 ] ] 

یماظن شاهمه  دیاب  یمالـسا  تکلمم  دیهدب ، یماظن  تامیلعت  دـنوریم  هار  يروط  نیمه  هک  یـصاخشا  همه  هب  دـیهد ، میلعت  ناتناتـسود 
ریت مه  الاح  هدوب ، يزادناریت  تقو  نآ  تسا ، يزادنا  ریت  باب  تسا ، یمر  باب  هقف  باوبا  زا  یکی  دـشاب . هتـشاد  یماظن  تامیلعت  دـشاب و 

يرگید . روط  کی  هب  تسه  يزادنا 
مارح يزادناریت  يارب  تسا ، مارح  دوشیم  يزاب  رامق  ریظن  هک  يزیچ  يارب  دنراذگب  ار  يزیچ  کی  ینعی  [ 105 ، ] ناهر هکنیا  اب  مالسا  رد 

هک تسا  بحتـسم  دارفا  همه  يارب  هـکنیا  يارب  تـسا  هـقف  لـئاسم  زا  یکی  [ 106  ] هیاـمر قبـس و  تسین . مارح  یناود  بسا  يارب  تـسین ،
ار یگنج  نونف  دنریگب ، دای  ار  يزادـناریت  هک  تسا  همه  يارب  دـنریگب و  دای  ار  یگدـننار  يراوس و  لیبموتا  الاح  دـنریگب . دای  ار  يراوس 
يدام و ياهزاهج  هب  زهجم  دنراد  هک  ینامیا  ینید و  زاهج  رب  هوالع  زاهج و  نیمه  هب  دنـشاب  زهجم  ناشیاهناوج  ام  تلم  دیاب  دنریگب . دای 

دای دنریگب و  دای  دیاب  دننک . هچ  نآ  اب  هک  دننادن  دمآ  ناشتسد  هک  یگنفت  کی  هک  دشابن  روط  نیا  دنشاب . هتفرگ  دای  دنشاب و  مه  یحالس 
تـسیب دراد ، ناوج  نویلیم  تسیب  هک  یلاس  دنچ  زا  دعب  یتکلمم  کی  هک  دوشب  روط  نیا  دیاب  اج  همه  دـیهدب ، ناشدای  ار  اهناوج  دـنهدب .
بیـسآ هللا  دمحلا  مه  نالا  تسین و  ریذپ  بیـسآ  یتکلمم  نینچ  کی  دشاب و  هتـشاد  شترا  نویلیم  تسیب  دشاب و  هتـشاد  رادگنفت  نویلیم 

تسام و اب  ادـخ  و  میدرک ، تضهن  وا  نید  ندرک  هدایپ  يارب  میدرک ، تضهن  وا  يارب  ام  تسادـخ و  نامنابیتشپ  ام  مه  نـالا  تسین . ریذـپ 
[ . 107 . ] دشابن امش  يارب  تسکش  هک  مراودیما  نم 

هحفص 78 ] ] 
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حالص حالس و  هب  زیهجت  موزل 

بجاو اههورگ  اهرـشق و  مامت  رب  تسا و  یلم  یهلا و  یعرـش ، فیلکت  رطخ  عقاوم  رد  هک  تسا  يرما  یمالـسا ، روشک  مالـسا و  زا  عاـفد 
لوط رد  شدوخ  هناراکتیانج  هلخادـم  اـب  هک  اـکیرما  اـصوصخ  اهتردـقربا  تخـسرس و  نانمـشد  اـب  تلم  هک  ساـسح  عقوم  نیا  رد  تسا .

، درب امغی  هب  ار  ریقف  تلم  نیا  ریاخذ  تشادزاب و  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس و  دشر  زا  ار  ام  تلم  يولهپ ، اضر  دمحم  هنابـصاغ  تنطلس 
تـساوخ هب  هک  یمومع  جیـسب  اب  دـنکن و  ایهم  ار  دوخ  تیرـشب  نانمـشد  لباقم  رد  راکتـشپ  تردـق و  اب  دوش و  تلفغ  رگا  تسا ، هجاوم 

هب دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  روشک  ار و  دوخ  دوشن ، مالـسا  روشک  زا  عافد  يایهم  دنک  هلباقم  نآ  اب  دناوتیمن  یتردـق  چـیه  یلاعتم  دـنوادخ 
هبناج همه  جیـسب  رد  هک  مراد  نآ  دیما  تسا ، هدش  هدنمزر  فرـش و  اب  نانز  نادرم و  تمه  هب  نونک  ات  هچنآ  زا  نم  تسا . هدناشک  یهابت 

ویماـظن یلمع  ياـهنیرمت  تاـمیلعت و  هرود  دـنوش و  قفوم  یلاـعتم  دـنوادخ  دـییأت  اـب  یگنهرف  یقـالخا و  یتدـیقع و  یماـظن و  شزومآ 
دنناسر . نایاپ  هب  تسا ، هتساخاپ  هب  یمالسا  تلم  کی  راوازس  هک  يروط  هب  هتسیاش و  ار  یکیرچ  ینازیتراپ و 

اب گرزب  يادخ  هک  حالـص ، حالـس و  هب  دیوش  زهجم  رداق ، يادخ  هب  لاکتا  اب  لمع و  ملع و  رد  دیوش  دنمورین  رتشیب  هچ  ره  ات  دیـشوکب 
[ . 108 . ] تسا یهلا  هعماج  نابیتشپ  تسکش  مهرد  ار  یناطیش  ياهتردق  هک  یتردق  تسد  هک  تسامش ،

هحفص 79 ] ] 

ام یمزر  یگدامآ  زا  نمشد  سرت 

هک تسا  مک  رایـسب  لامتحا  نیا  هتبلا  عافد  يارب  میوشب  ایهم  دیاب  ام  گرزب ، ياهتنطیـش  گرزب و  ياهتردـق  اب  میتسه  هجاوم  هک  زورما  ام 
نکل دننک  موجه  الاح  دـیابن  هک  دـننادیم  مه  گرزب  ياهتردـق  هکنیا  يارب  لامتحا ، تسا  مک  میوشب ، یماظن  عافد  هب  جاتحم  تقوکی  ام 

ام تهج  نیا  زا  تسا  گرزب  لمتحم ، نیا  تسا ، مالسا  زا  عافد  تسا ، یتکلمم  کی  زا  عافد  هکنیا  باب  زا  نکل  تسا  مک  لامتحا  هچ  ره 
هداد روتسد  میرک  نآرق  هچنانچ  دنوشب  ایهم  دیاب  رگید  ياوق  هچ  يدارفا و  هوق  هچ  هوق ، اب  هک  تسا  نیا  یکی  ندش  ایهم  میوشب . ایهم  دیاب 
هوق زا  دنـسرتب  ناتنانمـشد  دنراد ، همجه  لایخ  يانب ، هک  ییاهنآ  دنـسرتب  ندـش  ایهم  نیا  اب  هک  دـشاب  يروط  هب  مه  نامندـش  ایهم  تسا و 
ولو عافد ، يارب  زا  ار  ناشدوخ  دننک  ایهم  هکنیا  يارب  دندرک  مایق  نویلیم  تسیب  ینویلیم ، دنچ  یـس و  روشک  کی  رد  هک  دش  انب  رگا  امش .

تسیب نیا  دیاب  میوشب ، ایهم  ام  میهاوخیم  هک  الاح  نکل  دننکب  دیاب  مه  اهنآ  دش  عافد  هب  جاتحم  دش و  یضتقم  هک  یتقو  رد  مه  همتت  نآ 
کی هک  دننک  هظحالم  ار  يزور  نآ  دـننک ، ایهم  ار  ناشدوخ  دـیاب  دـیآیمرب  يراک  ناشزا  هک  یـصاخشا  همه  اهناوج ، همه  ینعی  نویلیم 

، یماظن ياوق  دارفا ، ياوق  دیاب  مه  ار و  اهنمـشد  دـناسرتب  هک  يردـق  هب  دوشب  ایهم  تازیهجت  دـیاب  مه  ناشفرط ، هب  دروآ  ور  نمـشد  تقو 
ماظن رد  هک  ییاهزیچ  نآ  مه  امـش  هک  مراودـیما  نم  دوشب ... دایز  دـیاب  نامیا  هوق  مه  دوشب و  اـیهم  دـیاب  ینازیتراـپ  ياوق  یکیرچ ، ياوق 

هب تازیهجت  مه  دیریگب و  دای  یبوخ  هب  یگتـسیاش ، هب  تسه ، هک  اهزیچ  نیا  رد  تسه و  ینازیتراپ  رد  ای  تسه و  یکیرچ  رد  ای  تسه و 
مه تسا . مزـال  هک  عـقوم  کـی  يارب  درک  دـهاوخ  مـهارف  تـلود  مـه  ار  تازیهجت  نآ  تـکلمم ، کـی  يارب  دراد  ناـکما  هـک  يرادـقم 

تسا  نامیا  تردق  رتالاب  اهنیا  همه  زا  و  ناریا ، دراد  نردم  تازیهجت  دراد ، ناریا  هللا  دمحب  هک  دیشاب  هتشاد  تازیهجت 

هحفص 80 ] ] 

هبلغ دـینک  ضرف  نیمز و  منزب  ار  یک  مهاوخیم  مدوخ  تردـق  اب  نم  هک  دـشابن  نیا  هب  هجوت  دـینک ، هیکزت  دـینک ، تیبرت  ار  ناتدوخ  هک 
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هبلغ دـینک  ضرف  نیمز و  منزب  ار  یک  مهاوخیم  مدوخ  تردـق  اب  نم  هک  دـشابن  نیا  هب  هجوت  دـینک ، هیکزت  دـینک ، تیبرت  ار  ناتدوخ  هک 
ار اهنیا  تسامش  رایتخا  رد  هک  ییاهزیچ  همه  ار ، ناتسفن  ار ، ناتمشچ  ار ، ناتتـسد  ینعی  دیورب  شیپ  یهلا  هوق  اب  هک  دشاب  نیا  هجوت  منک .
مه شتسد  تسا ، یناطیش  مه  شمشچ  تسا ، یناطیش  ياوق  شیاوق  دنک ، تلفغ  رگا  ناسنا  یهلا . ياوق  هب  یناطیـش  ياوق  زا  دینک  لیدبت 

. درک دـهاوخ  هبلغ  یهلا  هوق  دوشیم و  یهلا  هوـق  امـش  ياوـق  همه  دوـشیم ، یهلا  همه  ار  شدوـخ  دـنک  تیبرت  رگا  نکل  تسا ، یناـطیش 
[ . 109]

یناگمه یگدامآ 

دربن هدامآ  دوش و  ایهم  لاعتم  يادخ  تردق  هب  لاکتا  اب  دوخ و  ناوت  مامت  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  يارب  دیاب  ام  هدـنمزر  فیرـش و  تلم 
دوخ هک  ینویلیم  تسیب  هاپس  دنشاب و  شاب  هدامآ  لاح  هب  نارادساپ  هاپس  يرمرادناژ و  شترا و  یماظتنا ، ياهورین  ددرگ . دوخ  نانمشد  اب 

[ . 110 . ] دننک عافد  دوخ  یمالسا  روشک  زا  موزل  عقوم  رد  هک  دنشاب  ایهم  مالسا  يراکادف  يارب  زورما  دناهدومن  زهجم  ار 

اههئطوت يهدنرادزاب  ینویلیم  تسیب  ماظن 

. دینکب يریگولج  تسا  راک  رد  ام  تکلمم  يارب  نآلا  هک  اههئطوت  نیا  زا  دیناوتب  ات  دیشاب  هتشاد  امش  ینویلیم  تسیب  یماظن  کی  هللا  ءاشنا 
[ . 111]

هحفص 81 ] ] 

روشک مالسا و  يارب  يراکادف  يهدامآ  یمومع  جیسب 

. تسا روشک  مالـسا و  هار  رد  يراکادـف  يهدامآ  دـنوشیم ، زهجم  تلم  دوخ  یهدـنامزاس  اـب  هک  یمومع  جیـسب  ینویلیم و  تسیب  شترا 
[ . 112]

یمالسا يروهمج  ینابهگن  يارب  هدنمزر  تیبرت 

هداد و همادا  دوخ  هدنزرا  شـشوک  هب  تسا و  یمالـسا  بالقنا  هناوتـشپ  قحب  هک  نافعـضتسم  جیـسب  رب  گرزب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و 
مظعم ياهرـشق  لاعف  تکرـش  اب  هک  تسا  نآ  دیما  تیبرت و  هدنمزر  ینویلیم ، هورگ  نابلطواد  دـنمورب و  ناناوج  تمه  اب  یلاعت  هللا  دـمحب 
روشک مالسا و  يروهمج  نابهگن  هک  ینویلیم  تسیب  شترا  دوشیم  هدهاشم  مالـسا  تکرب  زا  زیزع  ناناوج  رد  هک  یفعـش  روش و  تلم و 

[ . 113 . ] دبای ققحت  تسا  زواجتم  ناراوخناهج  رش  زا  زیزع 

یعافد ياهشزومآ  يریگارف  ترورض 

اب دنبرد و  ياهتلم  يدازآ  و  روشک ، لالقتسا  مالسا و  سدقم  فده  هار  رد  نیفعضتسم  جیسب  هنادنـسپ  ادخ  تامادقا  زا  ریدقت  رکـشت و  اب 
تیوقت ملعت و  میلعت و  هچ  روما ، همه  رد  صالخا  لیـصحت  اب  تسا  دـیما  نارگلواپچ ، تسد  ندرک  هاتوک  رد  نانآ  ياهـششوک  زا  رکـشت 

رابکتـسا دـض  رب  ناـهج  فعـضتسم  مولظم و  ياـههدوت  جیـسب  هار  رد  هچ  یماـظن و  فـلتخم  نوـنف  یفاـک  شزوـمآ  یمالـسا و  گـنهرف 
تحت  کلامم  همه  زا  هک  یمالسا ، ياهروشک  زا  اهنت  هن  نانآ  عمط  عطق  ات  راوخناهج ،
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هحفص 82 ] ] 

دـصاقم نیا  رد  ییابیکـش  ربص و  اـب  زیزع و  ناریا  گرزب و  مالـسا  زا  تسارح  يارب  جیـسب  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  هار  رد  هچ  ناـهج و  متس 
[ . 114  ] دنهد رارق  گرزب  تدابع  زا  هداد و  یهلا  گنر  ار  ردقنارگ  تمدخ  نیا  گرزب ،

ناناوج يارب  یعافد  رکفت  موزل 

[ . 115 . ] مالسا زا  عافد  يارب  دشاب  ورین  کی  یناوج  ره  دیاب 

یماظن تامیلعت  ترورض 

نیا رد  دـهدیم و  یماظن  میلعت  يرارطـضا  عقاوم  يارب  دـنراد  ار  روشک  زا  عافد  تیحالـص  هک  یناسک  يهمه  هب  یماـظن ، دـعب  رد  مالـسا 
ظفح اههداج و  ینمیا  اهرهـش و  میظنت  اهزرم و  زا  عافد  يارب  يداع  لاح  رد  دـنکیم و  يراـبجا  اـنایحا  يراـیتخا و  یمومع  جیـسب  عقاوم 

[ . 116 . ] دنکیم تیبرت  هدیزرو  نمؤم  يورین  ماظتنا ، مظن و 

یلمع زکرم  ود  رد  یمالسا  بالقنا  زا  عافد  ترورض 

رد دوخ  ناوت  مامت  اب  دیاب  اههاگشناد  نایوجشناد  ینید و  مولع  بالط  تسا . هبلط  وجشناد و  جیسب  اهلکشت ، نیرتيرورـض  زا  یکی  زورما 
مایجیسب  نادنزرف  دننک ، عافد  مالسا  بالقنا و  زا  ناشزکارم 

هحفص 83 ] ] 

یگناگی داحتا و  هب  رتشیب  یلحم  ره  زا  هزوح  هاگـشناد و  زورما  دنـشاب ، یبرغ » هن  یقرـش و  هن   » ریذپان رییغت  لوصا  رادـساپ  زکارم ، نیا  رد 
تـسا جیـسب  اب  اهنت  دننک . ذوفن  ساسح  لحم  ود  نآ  رد  يوروش  اکیرما و  يدایا  دنراذگن  هجو  چیه  هب  بالقنا  نادـنزرف  دـنراد . جایتحا 

راهچ دیاب  هاگـشناد  هیملع و  يهزوح  تسا . یملع  هاگـساپ  ود  نیا  يهدهع  هب  نایجیـسب  يداقتعا  لئاسم  و  دریذـپیم . ماجنا  مهم  نیا  هک 
مسوبیم ار  ییاهر  ناماگشیپ  امش  کیاکی  تسد  نم  دنهد . رارق  جیسب  ياضعا  یمامت  رایتخا  رد  ار  يدمحم  بان  مالسا  لیـصا  ياهبوچ 

تلفغ هک  منکیم  دیکأت  رگید  راب  تخوس . دنهاوخ  یهلا  خزود  شتآ  هب  دنوش ، لفاغ  امش  زا  یمالـسا  ماظن  نیلوئـسم  رگا  هک  منادیم  و 
[ . 117 . ] تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  یناهج  تردقربا  ود  ماد  رد  طوقس  ینویلیم ، تسیب  شترا  داجیا  زا 

نآرق رد  تماقتسا 

تماقتسا رد  دوجوم  نیرتالاب  مرکا  لوسر 

. تسا لیذ  نآ  نودـب  هروس  کی  رد  دراد ، یکچوک  لیذ  کی  هروس  کی  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  هروس  ود  رد  هیآ  کی  میرک  نآرق  رد 
تماقتـسا هک  دیامرفیم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هب  رما  [ 118 « ] ترما امک  مقتـساف   » تسا هدـش  دراو  هروس  کی  رد 

بات نم  ترما و  امک  مقتـساف   » هک تسا  هدـش  دراو  تسا  دوه  هروس  هک  يرگید  هروس  کی  رد  يرومأم . هک  يروما  نآ  رد  شاـب  هتـشاد 
لوسر  دوخ  هب  مه  هک  کعم »
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هحفص 84 ] ] 

اب ادخ  هب  دنتـشگرب  دندروآ و  وت  هب  نامیا  هک  مه  یناسک  يراد و  هک  یتیرومأم  نآ  رد  شاب  رادیاپ  تماقتـسا و  هک : دـیامرفیم  رما  مرکا 
ار يروما  مالـسا  تفارـش  يارب  ناشتلم ، لها  تفارـش  يارب  ناشدوخ ، تفارـش  يارب  هک  یناسک  ایند  نیا  رد  دننک . تماقتـسا  مه  اهنآ  وت ،
هب اهنیا  دـنازرلن ، ثداوح  ار  اهنآ  دنـشاب ، اجرباپ  دنـشاب ، هتـشاد  تماقتـسا  شلابند  رد  رگا  دـنهدیم  ماجنا  ار  ییاـهراک  دـنهدیم ، ماـجنا 

تسا لیذ  نآ  ياراد  هک  تسا  دوه  هروس  هک  یمود  ةروس  رد  یلکـشم . تسا و  یمهم  رما  کی  تماقتـسا  هکنیا  يارب  دنـسریم ، دصاقم 
هک تسا  هدـش  دراو  ناـشیا  زا  هیآ  نیا  رد  هروـس و  نیا  رد  ناـشیا  تـسا ، مرکا  لوـسر  سأر ، رد  تماقتـسا و  هـب  میرومأـم  اـم  هـمه  هـک 
ریپ ار  نم  دوه  هروس  : » دـناهدومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ناشیا  زا  تیاور  نیا  بسح  هب  هیالا » هذـه  ناکمل  دوه  ةروس  ینتبیـش  : » دـناهدومرف

هک یتیرومأم  رد  هکنیا  هب  تسا  هدومرف  رما  ار  ملسم  دارفا  همه  ار ، یمالسا  ياهتلم  همه  ار ، نیرومأم  همه  هکنیا  يارب  هیآ . نیا  يارب  درک ،
تالکـشم یـضعب  نکل  دنوشیم  دراو  يرما  کی  رد  ائادتبا  هک  يدارفا  اسب  هچ  دیوشن ، لزلزتم  دیـشاب ، اج  رب  اپ  دـینک ، تماقتـسا  دـیراد 

يرادیاپ دننکیم ، تماقتسا  دنتسه  میقتسم  هک  یصاخشا  اسب  هچ  دننک و  تماقتسا  دنناوتیمن  دنشاب ، راددوخ  دنناوتیمن  دمآ  شیپ  یتقو 
هتـشاد تماقتـسا  ناتدوخ  ياهتیرومأم  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  تسا ، هداد  نیملـسم  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یمیلعت  رخآ  ات  دـننکیم 

رد هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترضح  تماقتـسا و  رد  دوب  دوجوم  نیرتالاب  هک  یلاح  نیع  رد  مرکا  لوسر  دیـشاب ... هتـشاد  يرادیاپ  دیـشاب ،
كرابت و يادـخ  لاح  نیع  رد  میدربیم . هانپ  ادـخ  لوسر  هب  دـمآیم  ام  رب  راشف  هک  تقو  ره  اهگنج  رد  اـم  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور 

مقتساف  : » هک دیامرفیم  یلاعت 

هحفص 85 ] ] 

دیامرفیم ربمغیپ  دیـشاب . رادیاپ  تما  وت و  هکنیا  هب  دـسریم  هک  ییاجنآ  يزیچ ، ار  وت  دـنازرلن  شاب ! رادـیاپ  هک  دـنکیم  رما  ترما » امک 
، دنناوتیم مه  يدارفا  منک و  تماقتـسا  مناوتیم  هچ  رگ  نم  تسا و  لکـشم  تماقتـسا  هکنیا  يارب  مدش » ریپ  هیآ  نیا  هطـساو  هب  نم  : » هک
هک ییاهیزوریپ  اسب  هچ  تسا . رتلکشم  رما  دوخ  زا  رما  رد  تماقتسا  دشاب . میقتسم  دشاب ، لقتـسم  دناوتب  هک  تسین  نانیمطا  تلم  همه  یلو 

ناشتـسد زا  يزوریپ  نآ  دننکیم  یتسـس  دنرادن ، تسا  هدـش  دوجوم  هک  رما  نآ  رد  تماقتـسا  هکنیا  يارب  دـیآیم  شیپ  یتلم  کی  يارب 
[ . 119 . ] دوریم

یغاط اب  هلباقم  بوجو 

همه رب  زواجت ، دننک و  نایغط  دنهاوخب  نیملـسم  زا  رگید  هفیاط  رب  ياهفیاط  کی  رگا  هک  میرک  نآرق  رد  هک -  دـناهدومرف -  رهطم  عراش 
وا اب  دننیـشنب  تقو  نآ  ادـخ ، تعاطا  هب  تشگرب  رگا  دـننکب و  گنج  وا  اب  ار  یغاـی  یغاـط و  راـکتیانج و  نیا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم 
ای دننکیم  ییاسرفملق  یمالسا  يروهمج  دض  هب  امش و  دض  هب  یتاغیلبت  نایارس  هوای  همه  نادنمتردق و  همه  زورما  رگا  دننکب ... تبحص 

یلیلق هدع  اب  دوب و  قحب  ادهشلادیس  ماما  هک  يروط  نامه  دیقحب ، امـش  دننک . یـشوپ  هدرپ  قح  يور  دنناوتیمن  نکل  هئطوت ، ای  ینارنخس 
ار هیماینب  دیزی و  درک و  هدنز  ار  مالـسا  نکل  دندیـسر ، تداهـش  هب  مه  وا  نادنزرف  دیـسر و  تداهـش  هب  هک  یلاح  نیع  رد  درک و  هلباقم 

ناتـسب لثم  هبازچ و  هگنت  لثم  نادابآ و  دربن  لثم  یگرزب  ياهدربن  نیا  رد  مه  امـش  دیتسه ، ترـضح  نامه  نایعیـش  مه  امـش  درک . اوسر 
زاجعا  هک  دیدرک  يراک 
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ار طلغ  راک  نیا  هک  مادص  دندیرفآ و  ار  زاجعا  نیا  گرزب  نامیا  اب  مک و  هدع  هدـع و  اب  مک  تیعمج  کی  هکنیا  باب  زا  دوب  زاجعا  دوب ،
اهروشک همه  زا  تسا و  هدرک  زارد  تسد  کمک  يارب  اهتلود  همه  هب  تسا و  هدـش  نامیـشپ  نـالا  داد ، ماـجنا  دوب  هدرک  هک  یتـالیخت  هب 

دناهتسناوتن دناهدرک  اهنآ  هک  ار  ییاهکمک  همه  دننکیم و  کمک  وا  هب  مه  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ابیرقت  مه ، همه  تسا و  هتـساوخ  کمک 
دوبن . مه  ناشدوخ  رد  هکنیا  يارب  دنتسرفب ، وا  يارب  ینامیا  کی 

ار راک  هک  يزیچ  نآ  هک  دننادیمن  دهدیم و  ماجنا  راک  هحلـسا  يدایز  تیعمج و  يدایز  دـننکیم  لایخ  هک  تسا  نیمه  رد  ناشهابتـشا 
هب قشع  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوـتم  بلق  نئمطم و  بلق  يوـق و  ناوزاـب  اـب  مک  دارفا  تسا . دارفا  يوـق  يوزاـب  دـهدیم  ماـجنا 

دارفا و ار  يزوریپ  دروآیم . نوخ  ار  يزوریپ  دروآیمن  ریـشمش  ار  يزوریپ  دروآیم . يزوریپ  هک  تساهنیا  هللا ، ءاـقل  هب  قشع  تداـهش و 
، هکم هب  دوریم  یلیخ  یجاـح  [ 120 « ] جـیجحلا لقا  جیجـضلا و  رثکا  ام   » دروآیم نامیا  تردـق  ار  يزوریپ  دروآیمن  دایز  ياهتیعمج 
گنج و رد  دنتسه  یتیلقا  نآ  اهنیا ، یشترا و  اهنیا ، همه  جیسب و  رادساپ و  هاپس  و  تسا . مک  نآ  دروآیم ، اج  هب  ار  یهلا  جح  هکنآ  نکل 

[ . 122 [ . ] 121 « ] هللا نذاب  ةریثک  ۀئف  تبلغ  ۀلیلق  ۀئف  نم  مک   » هک دربن  رد  دنتسه  یتیلقا  نآ 

روما سأر  رد  تماقتسا 

مقتساف   » تسا هدومرف  ادخ  تسا و  یهلا  رما  کی  تضهن  نیا 

هحفص 87 ] ] 

نآ زا  دعب  مه  تلم  امش  تفرگ ، ار  اج  همه  شرون  درک و  حتف  دمآ و  چیه  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  يروط  نامه  کعم » بات  نم  ترما و  امک 
، دیشابن هار  همین  قیفر  اما  نآ . ندرک  تسرد  يارب  دیدرک  عورش  امـش  دوب و  یبارخ  دوب  هچ  ره  ینعی  دیدرک ، عورـش  چیه  زا  دساف ، میژر 

یهلا رما  نیا  ام  هک  تسا  نیا  روما  سأر  رد  نامرگید . ياهراک  غارـس  میورب  رگید  اج  نیا  زا  الاح  میاهتفر  اجنیا  ات  ام  هک  دشابن  روط  نیا 
[ . 123 . ] مینک ارجا  ام  ار  یهلا  رما  نیا  کعم » بات  نم  ترما و  امک  مقتساف   » هک ار 

تما تماقتسا  مدع  زا  ربمایپ  ینارگن 

هروس رد  تسا  هدـش  دراو  دوه  هروس  يهروس -  رد -  هک  ياهیآ  دوـه » ةروـس  ینتبیـش   » هک دـنیامرفیم  ناـشتاشیامرف  زا  یکی  رد  ربـمغیپ 
تماقتـسا هب  رما  اجنآ  رد  هکنیا  يارب  ینتبیـش »  » هک دیامرفیم  ناشیا  ار  دوه  هروس  نکل  تسا  هدـش  دراو  هملک  کی  يانثتـسا  هب  مه  اروش 

شدوخ شود  رد  ار  شاینیگنس  ربمغیپ  مه  ار  تلم  تماقتسا  هک  تسا  نیا  وا . نیعبات  تسه ، دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک  ادخ و  لوسر  دوخ 
هک دوب  نیا  يوق  لامتحا  بسح  هب  هک ، دوب  نیا  تما ، دنکن  تلم ، دنکن  تماقتـسا  هکنیا  هب  تبـسن  تشاد  ربمغیپ  هک  ياینارگن  دیدیم و 

یلاعت كرابت و  يادخ  هب  هجوت  ناسنا  هک  تسا  نیا  لابند  نیا  رما و  ره  رد  تماقتـسا  دنیامرفب . ار  هملک  نیا  هکنیا  هب  درک  راداو  ار  ناشیا 
نیا رد  دندرک و  تماقتـسا  ییاهتبیـصم  هچ  اب  دندرک و  یگدنز  وحن  هچ  اهنیا  هک  متاخ  ربمایپ  اصوصخ  ادخ و  ناربمایپ  هب  دـشاب و  هتـشاد 

هجوت درک و  ینیب  شیپ  ار  ییاهتبیصم  هچ  دید و  مدرم  نیمه  زا  ییاهتبیـصم  هچ  دوب  مدرم  نیا  نیب  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  لاس  دنچ  تسیب و 
یلو  وا  هکنیا  هب 
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بجوـم هک  تسا  نیا  کـعم » باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف   » تسا و هدـش  هتـساوخ  وا  زا  مه  تلم  نیا  تماقتـسا  تسا و  تلم  نیا  رما 
[ . 124 . ] تسادخ لوسر  ینارگن 

عافد رد  تماقتسا  هب  هیصوت 

ینتبیـش نم  : » تفگ مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يزیچ  نیا  کعم » بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  . » مینکب دـیاب  ربص  مینک ، لمحت  زورما  دـیاب  ام 
تماقتسا دیاب  ام  دش  تماقتسا  دناوتیمن  دیدیم  هکنیا  يارب  دوب  کعم » بات  نم   » هکنیا رطاخ  هب  مه  نآ  نیا ، هطـساو  هب  نم  دوه » ةروس 

[ . 125 . ] مینک ربص  دیاب  مینک ، ظفح  دیاب  مینک ،

ملاع زا  هنتف  عفر  يارب  تماقتسا 

تردق هک  ییاج  نآ  ات  دیاب  هک  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  دننکیم ، نآرق  زا  تیعبت  هک  یناسک  دیاب  ینعی ، ملاع ؛» زا  هنتف  عفر  ات  گنج  گنج  »
ره يارب  تسا  یتمحر  کی  ملاع و  يارب  تسا  یتمحر  کی  نیا ، دوشب . هتـشادرب  ملاـع  زا  هنتف  هکنیا  اـت  دـنهدب  ناـشدربن  هب  همادا  دـنراد 

[ . 126 . ] تسه هک  یطیحم  نآ  رد  یتلم ،

هحفص 89 ] ] 

تما تماقتسا  نارگن  ادخ  لوسر 

تیاور رد  هک  دـح  نآ  ات  هن ؟ ای  دـننکیم  تماقتـسا  شتلم  ایآ  هک  نیا  هب  عجار  دوب  نارگن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ 
هک یلاح  نیع  رد  کعم » بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف   » هک تسا  هدـمآ  هک  ياهیآ  نیا  يارب  دوه » هروس  ینتبیـش   » هک هدومرف  هک  تسا 

رظن هب  نیا  تسا . هدومرف  دراد  ار  لیذ  نیا  هک  دوه  هروس  درادن ، ار  لیذ  نآ  نکل  هدمآ  مه ) يروش  هروس   ) مه يرگید  هروس  رد  هیآ  نیا 
[ . 127 . ] دننکن تماقتسا  هتساوخن  يادخ  ادابم  شتما  شتلم ، ادابم  هکنیا  زا  تسا  هدوب  نارگن  هک  دسریم 

تماقتسا ترورض 

يزوریپ طرش  تماقتسا 

زا رتـالاب  هک  یناـسنا  لوـحت  نیا  دـیراد  هگن  دـینک ، تماقتـسا  دـینک ، ظـفح  تسا ، هدـش  لـصاح  تلم  امـش  يارب  هک  یحور  لوـحت  نیا 
امـش هک  یناسنا  لوحت  نیا  دـیهدب ، نوخ  هک  درک  قاتـشم  لامآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  امـش  هک  یلوحت  نیا  تسا ، یجراخ  لاعف  ياـهلوحت 

زا رتالاب  لوحت  نیا  دوب ، مهم  لوحت  نیا  دینک ، فرـص  تقو  دیرـضاح  دـیهدب و  لام  دیرـضاح  دـیهدب و  ناج  دیرـضاح  ناتناردارب  يارب 
دوب . هزرابم  لصا 

نمشد تسا . هئطوت  رد  نمشد  دینک ، تماقتـسا  دیـشاب ، میقتـسم  دینک ، ظفح  ار  لوحت  نیا  یناسنا ، لوحت  یحور ، لوحت  یناسفن ، لوحت 
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لوحت نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  هتـساوخن  يادخ  دیاش  دینکن ، ظفح  ار  لوحت  نیا  رگا  دینکن ، تماقتـسا  رگا  تسا . هشقن  هئطوت و  لاح  رد 
امش  هب  هللا  ءاش  نا  دنوادخ  دیوش . زوریپ  ات  دینک  ظفح  ار  لوحت  نیا  دوب ، امش  يزوریپ  ساسا  هک  یلوحت  نیا  یناسنا ، لوحت  نیا  یحور ،

هحفص 90 ] ] 

دـیدرک و مایق  اج  نیا  ات  مایق . نآ  رد  تماقتـسا  ادـخ و  يارب  مایق  تسا . تمعن  نیرتالاب  هک  تماقتـسا  دـنک و  تیانع  تداعـس  تمالس و 
. دش دنهاوخ  نک  هشیر  دنتـسه  هئطوت  ددصرد  هک  ياهدع  نیا  دینک  تماقتـسا  رگا  دش ، دیهاوخ  زوریپ  دینک  تماقتـسا  رگا  دیدش ، زوریپ 

[ . 128]

تضهن ظفح  يارب  تماقتسا 

، دراد مزال  تماقتـسا  هدش ، لصاح  تضهن  کی  [ 129 «. ] ترما امک  مقتساف   » باطخ ینعی  تسا ، نویناحور  امـش  اب  تلم  تماقتـسا  نالا 
هب مه  دنتسه  امش  اب  هک  یصاخشا  همه  دیراد و  شهگن  دیاب  تسا  مزال  وا  لباقم  رد  تماقتسا  هدرک ، ادیپ  ققحت  یمالـسا  يروهمج  کی 

[ . 130 . ] دینک ظفح  ار  ناشتماقتسا  هک  تسامش  هدهع 

مالسا زا  عافد  رد  تماقتسا 

داهج رب  هوالع  دیاب  تلم  نیا  دنک ، ظفح  دهاوخب  تساهتفارـش  همه  أدبم  هک  ار  مالـسا  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  تفارـش  دـهاوخب  هک  یتلم 
دیآیم شیپ  هک  ییاهگنج  رد  رگا  داهجرد ، دش  ادیپ  ییاهیراتفرگ  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تماقتسا  دشاب . هتشاد  داهج  رد  تماقتـسا 
هتـشادن ساره  تالکـشم  زا  دناسرب ، رمث  هب  ار  یمالـسا  تضهن  ار و  مالـسا  دهاوخیم  دـشاب ، دنمتفارـش  دـهاوخیم  هک  یتلم  کی  يارب 

یلاعت  كرابت و  يادخ  تسادخ . رما  نیا  دنکن ، یتسس  تالکشم  رد  دشاب ،

هحفص 91 ] ] 

تفارـش زا  مینکیم  عاـفد  هک  میاهدـش  عـقاو  رما  نیا  رد  نـالا  مه  اـم  تسا و  هدرک  بجاو  نیملـسم  همه  رب  تـلم و  هـمه  رب  ار  عاـفد  هـک 
، دیـشاب رادـیاپ  هک  تسا  هدومرف  رما  اهتلم  همه  هب  دـینک ، عاـفد  هک  تسا  هدومرف  رما  هک  ناـمه  زیزع . مالـسا  زا  مینکیم  عاـفد  ناـمدوخ ،

تماقتسا هکنیا  يارب  دیآیم  شیپ  یتلم  کی  يارب  هک  ییاهیزوریپ  اسب  هچ  تسا . رتلکشم  رما  دوخ  زا  رما  رد  تماقتـسا  دینک ... تماقتـسا 
[ . 131 . ] دوریم ناشتسد  زا  يزوریپ  نآ  دننکیم  یتسس  دنرادن ، تسا  هدش  دوجوم  هک  رما  نآ  رد 

نید ظفح  يارب  تماقتسا 

تماقتسا تناوریپ  وت و  تسا  هدومرف  هک  درک  ریپ  ارم  دوه  هروس  دومرف  هک  تسا  لوقنم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ  زا 
يروـهمج زیزع و  مالـسا  سدـقم و  نید  ظـفح  رد  دـیاب  میراد ، ار  نآ  ياـعدا  ترـضح و  نآ  يوریپ  راـختفا  هک  امـش  اـم و  [ 132 . ] نک

[ . 133 . ] مییامن عفر  یبالقنا  تماقتسا  لابقتسا و  اب  ار  تالکشم  مینک و  تماقتسا  یمالسا 

تماقتسا رد  ربمایپ  زا  يزوریپ 
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رد هک  یتقو  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا -  ربمغیپ  دوخ  هب  هک  اهیتخـس  نآ  مینک و  ظفح  ار  یمالـسا  حور  تمواقم و  نآ  دیاب  ام 
هکم 

هحفص 92 ] ] 

دراد هفیظو  اما  تسا ، رشب  کی  وا  تسا ، هدرک  هچ  ربمغیپ  هک  مینک  رکف  دیاب  میروآ . دای  هب  تسا ، هتشذگ  شترـضح  رب  دندوب و  هنیدم  و 
هارمه هک  سک  ره  تسا ، رومأـم  تمواـقم  تماقتـسا و  هب  ربـمغیپ  هک  روـط  ناـمه  ینک . تماقتـسا  دـیاب  هک  تسا  هدرک  رما  وا  هب  ادـخ  و 

[ . 135 [ ] 134 « ] کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتساف  . » دنک تماقتسا  دراد  تیرومأم  تسا  هدیورگ  وا  هب  تسوا و 

تماقتسا اب  بالقنا  رودص 

تلم ام ، زیچ  همه  شترا و  دننک  تماقتسا  ام ، یمیدق  یملع  ياههزوح  دنک  تماقتسا  ام ، هاگشناد  دنک  تماقتسا  ام ، تلم  دنک  تماقتـسا 
ینعی هک ، یبالقنا  نیا  رد  ام  دنک ... تیارـس  اج  همه  هب  بالقنا و  تضهن و  نیا  دنک  ادیپ  همادا  هک  دوشیم  نیا  بابـسا  تماقتـسا  هک  ام ،

امـش ایند ، رد  دیزوریپ  امـش  تسا . هدـش  زوریپ  الاح  ات  هللادـمحب  تسا و  هدرک  تماقتـسا  الاح  ات  تسا ، هدرک  هک  یبالقنا  نیا  رد  ام  تلم 
امـش لثم  ناشیاهتلم  تقوکی  ادابم  هک  دـنراد  یـساره  وحن  کی  امـش  زا  ایند  ياهتلود  ایند ، ياـههشوگ  همه  رد  اـیند . رد  دـیاهدش  حرطم 

[ . 136 . ] دیایب ناتتسد  هب  ییاهن  يزوریپ  ات  دینک  تماقتسا  دیزوریپ ، الاح  ات  امش  دوشب .

هحفص 93 ] ] 

تالکشم اب  هلباقم  يارب  تماقتسا 

ار دوخ  یناسنا  یمالسا -  تفارـش  میناوتیمن  ام  مینک . ایهم  هدنیآ  یلامتحا  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  ار  نامدوخ  میتسیاب و  مکحم  دیاب  ام 
[ . 137 . ] میهدب تسد  زا 

اکیرمآ اب  هلباقم  يارب  تالکشم  لمحت 

ریز میـشاب و  لقتـسم  میهاوخب  هک  یمادام  میـشاب . هدامآ  هلباقم  هزرابم و  يارب  دیاب  مه  ام  تسا ، هدامآ  هئطوت  يارب  اکیرما  هک  روط  نامه 
[ . 138 . ] مینک ادیپ  ار  نآ  اب  هزرابم  تردق  تالکشم و  نیا  لمحت  دیاب  میورن ، یگتسباو  راب 

تسا یلغش  فیاظو  بوخ  ماجنا  تماقتسا 

هیآ نیا  هک  تسا  هدوـمرف  تسا  هدـش  دراو  هک  یتاـیاور  بسح  هب  ادـخ  لوـسر  هک  يروـط  ناـمه  میـشاب ، میقتـسم  ناـمروما  رد  دـیاب  اـم 
روتـسد تسا ، هدـش  وت  هب  رما  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  ینعی  [ 139 « ] کعم بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف   » هک تسا  هدـش  دراو  هک  ياهفیرش 

هک تسا  تایاور  رد  دننک . تماقتـسا  مه  اهنآ  دنتـسه ، وت  هب  نینمؤم  دنتـسه ، وت  هارمه  هک  مه  یناسک  نک و  تماقتـسا  تسا  هدـش  هداد 
نک و تماقتـسا  هک  تسا  هدـش  دراو  هک  ياهیآ  نیا  يارب  درک  ریپ  ارم  دوه  هروس  هیآ -  نیا  يارب  دوه - » ةروس  ینتبیـش  : » دوـمرف ربـمغیپ 

دیداد مه  هب  تسد  امـش  تسا . لکـشم  وا  ظفح  اتبـسن ، تسا  ناسآ  يروشک  کی  حـتف  دـننک ، تماقتـسا  تسا  تهارمه  مه  یـسک  همه 
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اهیجراخ  تسد  ار ، ناراکمتس  تسد  ار ، ملاظ  تسد  ار ، ملظ  و  دنک ) دییأت  ار  همه  ادخ   ) ناتهمه

هحفص 94 ] ] 

هب روشک  دوخ  لصا  قباس  میژر  رد  هک  یلاح  رد  برغ ، هن  دنکب و  دناوتیم  یتلاخد  اجنیا  رد  قرش  هن  زورما  دیدرک . عطق  ناتروشک  زا  ار 
امش دوخ  زا  روشک  عفانم  تسه و  امش  دوخ  لام  روشک  دیتسه و  ناتدوخ  دیتسه و  امش  هک  زورما  دوب . باسح  جراخ  عفانم  دوبن ، باسح 

هک تسا  نیا  هب  يرادیاپ  دینکب . دیاب  يرادیاپ  دینکب ، دیاب  تماقتـسا  دننک . هنخر  دنناوتن  رگید  اهنآ  هک  دیهاوخب  تسامـش ، ناردارب  زا  و 
تـسا نیا  هب  ناشیرادیاپ  اهههبج  رد  ام  شترا  اهرادساپ و  هک  يروط  نامه  دنکب . لمع  بوخ  ار  اجنآ  تسه  هک  یلغـش  ره  رد  سک  ره 

هک تسا  نـیا  زرواـشک  يرادـیاپ  دـنکب ، گـنج  هـک  تـسین  نـیا  زرواـشک  يرادـیاپ  دـنربب . شیپ  دـننکب و  لـمع  بوـخ  ار  گـنج  هـک 
، دنتـسه هیلاـم  هرادا  لنـسرپ  هک  يدارفا  يرادـیاپ  دـننکب و  لـمع  بوـخ  هک  تسا  نـیا  اهرادـکناب  يرادـیاپ  دـشاب . بوـخ  شیزرواـشک 

تسا هدومرف  هک  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هک  میشاب  نیا  لابند  دیاب  ام  دننکن ... تسرد  یضاران  دننکب ، لمع  بوخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  [ يرادیاپ ]
ینعی تسا  شولهپ  کعم » بات  نم  و   » هکنیا يارب  دـش  دیفـس  مشیر  نم  هک  دومرف  هک  ربمغیپ  کعم » بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف   » هک

امش نآ  دننک و  تماقتسا  مه  اهنآ  دندروآ ، وا  هب  نامیا  هک  مه  یصاخشا  دنتسه ، وا  هارمه  هک  مه  یصاخشا  هک  تسا  هدش  رومأم  ربمغیپ 
دیدرک اهتردقربا  اب  مالـسا و  فلاخم  ياهروشک  همه  اب  هک  يدربن  دیدرک . هک  يدربن  نیا  هب  دیهدب  همادا  دینک و  تماقتـسا  دیاب  دـیتسه .

[ . 140 . ] دهدب ماجنا  بوخ  ار  شدوخ  راک  تسه  اج  ره  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  هب  همادا  دیهدب و  همادا  دیاب 

هحفص 95 ] ] 

مالسا رارقتسا  يارب  تماقتسا 

مرکا ربمغیپ  ایبنا و  راک  هک  مه  ام  دندش ؟ شزاس  میلـست و  هب  رـضاح  ایآ  دندرک ؟ ینیـشن  بقع  اهیتخـس  لباقم  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ایآ 
. ددرگ هاتوک  اهملاظ  تسد  دوش و  رارقرب  تلادع  دنک و  ادیپ  رارقتسا  مالـسا  ات  مینک  تمواقم  دیاب  میتسیاب ، دیاب  میهدیم  ماجنا  ار  (ص )

مدرم دندش ... زوریپ  ات  دندیسارهن  اهیتخـس  زا  دندرک و  تمواقم  وا  باحـصا  و  ص )  ) لوسر ترـضح  نامز  مدرم  درک . لابند  دیاب  ار  نیا 
زا تسد  دیاب  دننیـشنب ، بقع  یمک  رگا  هک  دنهدن  هار  ساره  دوخ  هب  اههئطوت  زا  دننک و  عافد  روشک  مالـسا و  زا  دنتـسیاب و  مکحم  دـیاب 

تسا . نیا  فالخ  رب  ام  فیلکت  میشکب و  مالسا 
دننیبب دنریگب ، رظن  رد  ار  ع )  ) میهاربا ار و  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ناربمغیپ و  مدرم ، دننیـشنب . مه  شتامحز  ياپ  دیاب  دـندرک ، بالقنا  مدرم 

طقف هک  نانآ  زا  يور  هلابند  میشاب . اهنآ  ور  هلابند  دیاب  میناملسم ، ام  رگا  دندیـشکن . ناشفده  زا  تسد  یلو  دش ، اهتفلاخم  هچ  اهنآ  اب  هک 
داتسیا و رخآ  ات  مالـسا  ساسا  ظفح  يارب  دیاب  تسا . مالـسا  ساسا  ظفح  يارب  هزرابم  نانآ  زا  يور  هلابند  تسین . دجـسم  زامن و  هزور و 

[ . 141 . ] درک يورشیپ 

اهتردق همه  ربارب  رد  تماقتسا 

ءاش نا  ار  اهامش  تسامش و  اب  دنوادخ  دینک و  تماقتسا  اهتردق  همه  لباقم  رد  دیتسیاب و  اج  رب  ياپ  میقتـسم و  دیـسرتن و  تقو  چیه  امش 
[ . 142 . ] یلاعت قح  دشاب  یضار  امش  زا  هک  تسا  نیا  مهم  دهدیم و  تاجن  ار  امش  تکلمم  رارشا و  رش  زا  دنکیم  ظفح  هللا 
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هحفص 96 ] ] 

لطاب ياحما  يارب  یگداتسیا 

زا دـناهدومن و  یگداتـسیا  تماقتـسا و  لـطاب ، ءاـحما  قح و  نید  يارب  ییاـهتبرغ  هچ  رد  يدـه  يهمئا  و  هیلع -  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ 
رد يداصتقا  ياههرـصاحم  نیرتدـیدش  لاح  نیع  رد  دناهدیـسارهن و  نایفـسوبا  اهلهجوبا و  بهلوبا و  ياهنابز  مخز  اـهتناها و  اـهتمهت و 

ادخ و مایپ  غالبا  قح و  توعد  ریسم  رد  اهترارم  اهترجه و  لمحت  اب  سپـس  دندشن و  میلـست  دناهداد و  همادا  دوخ  هار  هب  بلاطیبا ، بعش 
اههرخـص و لد  هک  دناهتـشامگ  تمه  دـشر  تیادـه و  هب  اهینکـشراک  هئطوت و  نارازه  اب  هزرابم  ربارباـن و  یپاـیپ و  ياـهگنج  رد  روضح 

[ . 143 . ] نانآ تلاسر  مایپ  يهماگنه  زا  تسا  رپ  هنیدم  هکم و  ياهرازاب  اههچوک و  اههوک و  اهنابایب و  اهگنس و 

عافد گنج و  رد  دجاسم  شقن 

عافد تسایس و  هاگیاپ  دجاسم 

، دناهدرکیم نیعم  فیلکت  تسا  هدشیم  اپرب  زامن  نآ  رد  یتقو  دجسم  تساسیلک . لثم  مه  دجسم  مه ، مالسا  هک  دننکن  لایخ  نویحیـسم 
اسیلک تسین . اسیلک  لثم  دجسم  تسا . هدشیم  هتخیر  شاهدولاش  دجسم  زا  کلامم  ریبدت  تسا ، هدشیم  هتخیر  شاهدولاش  نآ  زا  اهگنج 
نامز رد  و  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  نیملسم  دجسم  نکل  تسا  مهمعز ) یلع   ) یلاعت كرابت و  يادخ  دارفا و  نیب  ام  يدرف  هطبار  کی 

، اهگنج هب  طوبرم  بلاطم  یـسایس ، بلاطم  هعمج  هبطخ  اـب  هعمج  زور  رد  تسا . هدوب  مالـسا  تسایـس  زکرم  دجـسم  دـندوب . هک  ییاـفلخ 
رد  تسا  هدشیم  هتخیر  دجسم  رد  شاهدولاش  تسا ، هدشیم  تسرد  دجسم  رد  همه  اهنیا  ندم ، تسایس  هب  طوبرم 

هحفص 97 ] ] 

[ . 144 . ] هیلع هللا  مالس  ریما -  ترضح  نامز  رد  نارگید و  نامز  رد  ادخ و  لوسر  نامز 

رافک اب  گنج  هب  توعد  عامتجا و  لحم  دجسم 

هبطخ اجنآ  دجـسم . يوت  نامه  زا  اهردـلق ، اب  رافک و  اب  گنج  يارب  داتفایم  هار  شترا  دجـسم  ناـمه  زا  هک  تسا  هدوب  یلحم  اهدجـسم 
لواپچ ار  مدرم  لام  ای  نیملـسم  دـض  رب  هدرک  مایق  اج  نالف  رد  يدـعتم  مدآ  الثم  نالف  هکنیا  هب  مدرم  دـندشیم  توعد  دـشیم ، هدـناوخ 
لـصاح اهدادرارق  اج  نامه  زا  نمـشد ، فرط  دـنتفریم  دـنداتفایم و  هار  دجـسم  نامه  زا  دراد و  تاـفارحنا  دـنکیم ، يردـلق  دـنکیم ،

[ . 145 . ] دشیم

رافک یبوکرس  يارب  ورین  لیسگ  زکرم  دجسم 

زا تسا و  هدشیم  عورش  یمالسا  تاغیلبت  دجـسم  زا  هدوب  یمالـسا  ياهتکرح  شبنج  زکرم  هشیمه  مالـسا  ردص  رد  مالـسا و  رد  دجـسم 
زکرم دجسم  مالـسا  ردص  رد  هشیمه  تسا  هدوب  مالـسا  قریب  رد  اهنآ  ندرک  دراو  رافک و  یبوکرـس  يارب  یمالـسا  ياوق  تکرح  دجـسم 
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[ . 146 . ] تسا هدوب  اهشبنج  زکرم  تاکرح و 

هحفص 98 ] ] 

یگنج تایلمع  یحارط  زکرم  دجسم 

ییاههبطخ بسح  هب  هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترضح  دشیم . هتخیر  شحرط  دجسم  زا  نآ  زا  يرایسب  تسا  هدش  مالسا  رد  هک  ییاهگنج 
دندرکیم زیهجت  ار  مدرم  گرزب  ياـههبطخ  نآ  اـب  تساـبطخ و  رخف  گرزب و  بیطخ  یـضعب -  تسا -  هدـش  عـمج  هغالبلاجـهن  رد  هک 

[ . 147 . ] تسه سدقم  باتک  نیا  رد  زیچ  همه  یتدیقع و  ياهروتسد  یقالخا و  ياهروتسد  روط  نیمه  مالسا و  زا  عافد  يارب 

رافک اب  گنج  ادخ و  تدابع  لحم  دجسم 

زامن مه  اب  دندوب و  اج  نامه  مه  هاپس  ياهرادرس  دوب و  یـشترا  مه  دجـسم  نامه  دوب ، نآ  رد  ملاع  هک  يدجـسم  نامه  مالـسا  ردص  رد 
[ . 148 . ] تشاد یعضو  نینچمه  کی  دندرکیم . گنج  مه  مه ، اب  دندرکیم و  تعاطا  مه  اب  دندناوخیم و 

نایهاپس زیهجت  زکرم  دجسم 

زیهجت مه  دجـسم  ناـمه  زا  درکیم و  ترـشاعم  مدرم  اـب  دجـسم  ناـمه  يوت  درکیم و  یگدـنز  دجـسم  يوت  ربـمغیپ  هک  يروط  ناـمه 
[ . 149 . ] دننکب هچ  دنتساوخیم  هک  ییاهنآ  دض  رب  دومرف  باختنا  ار  ربمغیپ  تیعمج  نیمه  زا  اهتردق ، ندیبوک  يارب  ار  شویج  درکیم 

هحفص 99 ] ] 

یماظن یسایس و  عامتجا  زکرم  دجسم 

کی تقو  ره  دجـسم ، هدوب  یمالـسا  یـسایس -  ماـکحا  غیلبت  زکرم  هداـتفایم ، هار  اهـشترا  اهـشیج ، اهدجـسم  نیمه  زا  مالـسا  ردـص  رد 
. دندرکیم ار  اهتبحص  دندرکیم ، حرط  ار  يراتفرگ  نیا  دندرکیم ، عامتجا  ۀعامجلاب » ةولصلا   » هک دندرکیم  ادص  دشیم  ادیپ  يراتفرگ 

[ . 150 . ] هعمج زامن  دوشیم  رتدایز ، شتعسو  يردق  کی  نیا  زا  تسا و  یسایس  عامتجا  زکرم  دجسم 

دجاسم يهدننک  دابآ  مالسا  نایماظن 

هب یتقو  دندرک ، تسرد  دجسم  لوا  دنتشاذگ  اپ  هک  ییاج  نامه  دنتشاذگ  اپ  اج  ره  مالـسا  ياهرادرـس  تسا و  هتفر  اج  ره  مالـسا  شترا 
دابآ يارب  مالـسا  شترا  دوب و  حرطم  دـبعم  دوب ، حرطم  دجـسم  دوب ، روط  نیا  اج  ره  و  دجـسم . يارب  دندیـشک  طخ  لوا  دندیـسر  هرهاـق 

[ . 151 . ] دندرکیم ششوک  اهبارحم  دجاسم و  ندرک 

یعافد يریگ  میمصت  زکرم  دجاسم 

میمصت نیملسم  ياهيراتفرگ  عفر  يارب  دندوب  ياهلیسو  تاعامتجا  هک  دنتـشاد  یعـضو  نینچ  دجاسم  هعمج و  زامن  مه  مالـسا  ردص  رد 
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ینامز مه  نیملـسم  ریاس  ارهق  دبای و  زاب  ار  دوخ  لیـصا  ياوتحم  نآ  اههعمج  زامن  هک  مراودیما  نم  مالـسا ... نانمـشد  اب  هلباقم  رد  يریگ 
دنشاب  نآ  فلاخم  اهتلود  هچ  رگا  دنتفایم  نآ  حیحص  يرازگرب  رکف  هب  دناهدوب  لفاغ  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  زا  اهتدم  دندید  هک 

هحفص 100 ] ] 

، دنتـشاد یمهم  راک  هک  تقو  ره  دندشیم و  زیهجت  دجاسم  زا  دننک ، تمیزع  گنج  هب  دنتـساوخیم  نیملـسم  تقو  ره  مالـسا ، ردص  رد 
[ . 152 . ] دنتسشنیم وگتفگ  ثحب و  هب  یسایس  لئاسم  هرابرد  هتخاس و  حرطم  ار  نآ  دجاسم  رد 

مالسا زا  عافد  رگنس  دجاسم 

اههعمج و نیمه  زا  تاعمج ، نیمه  زا  اهتیعمج ، نیمه  زا  دجاسم ، نیمه  زا  هکنیا  باب  زا  دش  هلیـسو  داد و  رارق  رگنـس  ار  دجاسم  مالـسا 
[ . 153 . ] دشاب ایهم  دربیم  شیپ  هب  ار  مایق  دربیم و  شیپ  هب  ار  مالسا  هک  يروما  همه  تاعامج ،

اهگنج یحارط  لحم  دجاسم 

اج نآ  رد  گنج  ياههشقن  دـشیم و  لصف  لح و  دـندوب  هعمج  ماما  هک  ییاـهنآ  هلیـسو  هب  دجـسم  رد  یـسایس  لـئاسم  مالـسا  ردـص  رد 
روما رد  ادابن  هکنیا  زا  ریذـحت  هظعوم و  هملک  دـنچ  زج  هعمج  ياـههبطخ  رد  هک  اـجنآ  هب  دـندناسر  ار  اـم  فسـألا  عم  دـشیم و  هدیـشک 

[ . 154 . ] تسا هدوبن  يزیچ  دینک  تلاخد 

هحفص 101 ] ] 

یعامتجا یسایس و  یماظن و  جیسب  زکرم  یبنلا  دجسم 

نیا هدوب . یـسایس  یعامتجا و  روما  زکرم  اهتسایـس و  زکرم  اهگنج و  زکرم  ص )  ) مرکا لوسر  نامز  رد  دجاسم  مارحلا و  دجـسم  نیا 
ره هدوب . رتشیب  شایسایس  لئاسم  دشاب ، هزور  زامن و  يدابع  لئاسم  نامه  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  دجسم  رد  هک  تسا  هدوبن  روط 

[ . 155 . ] ار روما  نیا  دندرکیم  عورش  دجسم  زا  اهگنج ، يارب  ار  مدرم  دننک  جیسب  ار و  صاخشا  دنتسرفب  گنج  هب  دنتساوخیم  تقو 

یعافد یسایس و  لئاسم  یحارط  زکرم  دجاسم 

نآ هب  دننکب و  دیاب  هک  یگنج  هب  ار  رکشل  دنتخادنایم  هار  دجسم  زا  تسا ، هتشاد  یسایس  هبنج  اهزامن  لفاحم و  دجاسم ، مالسا  ردص  رد 
[ . 156 . ] دشیم يزیر  حرط  یسایس  لئاسم  دجسم  زا  دنتسرفب . دیاب  هک  ییاج 

هحفص 105 ] ] 

مالسا ردص  ناگدنمزر  ياهیگژیو 
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يراکادف

يراکادف يوگلا  ربمایپ 

میدرک و ادف  تسا  مالسا  راختفا  رپ  مچرپ  نتشاد  اپ  رب  یتوغاط و  میژر  ینوگژاو  هک  فده  هار  رد  ار  ینازیزع  هنارختفم  هنادنمگوس و  ام 
« هنسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکلو   » دوب دهاوخ  خیرات  لوط  رد  هدوب و  مالـسا  ردص  رد  نیتسار  نیملـسم  يهمانرب  مالـسا و  هار  تسرد  نیا 

همه دیاب  راوگرزب  نآ  زا  يوریپ  مکح  هب  ام  دروآرد و  زازتها  هب  ار  دیحوت  مچرپ  ات  درک  مالسا  يادف  ار  شزیچ  همه  مالسا  گرزب  ربمغیپ 
[ . 157 . ] دنام رارقرب  دیحوت  مچرپ  ات  مینک  ادف  ار  نامزیچ 

ربمایپ نارای  يراکادف 

هک  دجسم  نآ  هفص  يور  درک ، تسرد  رتهب  یلیخ  دجسم  کی  للجم ، ياهدجسم  کی  هن  مه  نآ  درک ، تسرد  ار  دجسم  یتقو  ناشیا 

هحفص 106 ] ] 

لزنم نوچ  دندیباوخیم  اج  نآ  دندوب ، وا  نارای  هک  اهنآ  زا  ترضح  باحصا  زا  يرایسب  اج ، نآ  تشادن  مه  یچیه  هک  دوب  ياهفص  کی 
هب ناهد  وا ، ناهد  دروآیمرد  شناهد  تشاذـگیم  نیا  تسا  خـیرات  رد  هک  يرارق  زا  ار  امرخ  کـی  دـشیم  هک  ییاـهگنج  رد  دنتـشادن 

ناشدوخ ياـج  رـس  ار  هملظ  ياـهتفلک  ندرگ  ریاـس  ار و  شیرق  دـنتفر و  هک  دـندوب  اـهنیا  کـلذ  عم  دـندوب ، دـقاف  اـهنیا  روط  نیا  ناـهد .
[ . 158 . ] دندناشن

مالسا ردص  ياهگنج  رد  نانز  يراکادف 

رد نانآ  زا  رتولج  هکلب  نادرم  شودمه  نانز  هک  میدید  مینیبیم و  اما  دندرکیم  تکرـش  مه  اهگنج  رد  نادرم  اب  مالـسا  ردـص  رد  نانز 
[ . 159 . ] دندرک تمواقم  مه  زاب  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشدوخ  ناناوج  دوخ و  ياههچب  دوخ و  دنداتسیا ، لاتق  فص 

دوب تمحر  یبن  اهگنج  رد  ربمایپ 

یبن هک  تسا  هدوب  روط  نیا  عضو  دنـشکب ، مدآ  هک  دـندشیمن  نادـیم  دراو  ناشدوخ  اهگنج ، رد  ناشدوخ  ناـشیا  ص )  ) هللا لوسر  دوخ 
هتـشاد گنج  رد  هک  یعـضو  نآ  اب  ریما  ترـضح  نکل  ناشیا ، تسد  هب  تسا  هدـشن  هتـشک  دـنیوگیم  ار  رفن  کـی  یتح  دـندوب ، تمحر 

هب درادـن . ریظن  ایند  رد  هک  گرزب  رادرـس  نآ  هک -  وچمه -  کی  ناشیا ، هب  میدربیم  هانپ  دـیادش  رد  ام  هک  دـناهدرک  لقن  اهنآ  زا  تسا ،
دشیم  دیدش  گنج  یتقو  دیادش -  هک -  دیامرفیم  دشیم ، ناشیا  زا  هک  دناهدرک -  لقن -  بسح 

هحفص 107 ] ] 

دناهدرک اهنآ  نامز ، نآ  هک  تسا  یلک  روتـسد  کی  نیا  هدوب . یهلا  تردق  تسا ، هدوب  ياهوق  وچمه  کی  هللا . لوسر  هب  میدربیم  هانپ  ام 
[ . 160 . ] دناهدناسر تداعس  هب  دندیسر و  تداعس  هب  و 
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مالسا يارب  يریذپ  رطخ 

دندیدیمن ناشدوخ  يارب  رطخ  دندیدیمن ، رطخ  ینعی  دـنتخادنایم  رطخ  هب  ار  ناشناج  مالـسا  يارب  یمالـسا  ياهزابرـس  مالـسا ، ردـص 
[ . 161 . ] دنتسه مه  نالا  دندوب و  هدش  روط  نیا  ام  ياهناوج  دنتسنادیمن . رطخ  ار  ندرم  هکنیا  يارب 

مالسا نازابرس  ندوب  دیدش  میحر و 

هک دینکب  يراک  دوشب ، مالـسا  ردص  ياهیزوریپ  ریظن  يزوریپ  دوشب و  یمالـسا  هللا  ءاش  نا  ناتزیچ  همه  دـینکب و  تفرـشیپ  دـیهاوخب  رگا 
هب مه  ار  مالسا  هیروص  فیاظو  دندرکیم ، يزابرس  هک  یلاح  نیع  رد  مالسا  ردص  ياهزابرس  هک  روط  نامه  دیوشب ، هتخاس  مه  ناتدوخ 

روط هب  تفأر ، روط  هب  ناشدوخ  اب  ار  مالسا  ياهنمـشد  دنتـشکیم . دندیـشکیم و  ریـشمش  هک  يروط  نامه  دندروآیم ، اج  هب  انعم  مامت 
اهنیا هک  دـیامرفیم  لقن  اهنیا  مالـسا و  ردـص  نینمؤم  فاصوا  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  روتـسد  نیمه  دـندرکیم . راـتفر  يردارب  یتسود ،

. تدش دنـسریم  رافک  هب  یتقو  رافکلا » یلع  ءادشا   » دننکیم راتفر  تمحر  اب  مه  اب  ناشدوخ  مهنیب » ءامحر   » ناشدوخ نیب  دنتـسه  میحر 
ترضح 

هحفص 108 ] ] 

، تدش لامک  اب  دندوب ، روط  نیمه  هب  مه  اهنآ  هک  جراوخ  اب  دـندوب ، رتدـب  مه  رافک  زا  هک  هیواعم  رکـشل  اب  دوشیم  هجاوم  هک  یتقو  ریما 
گنج هب  ادتبا  اهامش  دومرف  شدوخ  رکشل  هب  دینکن ، گنج  هب  ادتبا  اهامش  هک  درکیم  شرافـس  دنوشیمن ، تیاده  دیدیم  هکنیا  زا  دعب 
هزاجا تقو  نآ  دندشیم ، هتـشک  ات  ود  یکی  مه  یهاگ  دندرکیم ، ادتبا  اهنآ  یتقو  دننک  ادتبا  اهنآ  دیراذگب  تسامـش ، اب  قح  ولو  دینکن 
اهنامه مه  جراوخ  دننک و  رارف  دنتـسناوت  يرفن  دنچ  اهنآ  زا  هک  بوکرـس  وچمه  ار  جراوخ  دیبوکیم . رخآ  ات  تردـق  لامک  اب  دادیم و 

[ . 162 . ] دندناسر تداهش  هب  ار  ریما  ترضح  دندرک و  هئطوت  مه  دعب  هک  دندوب 

یبلط تداهش  يراکادف و  يوق ، هیحور 

ایند هرومعم  ار ، هرومعم  ابیرقت  نرق  مین  رد  دندرک و  تفرشیپ  روط  نآ  دنتساوخیم ، ار  تداهش  هک  ياهیحور  وچمه  کی  اب  مالـسا  ردص 
مور هک  ار  شنردم  يانعم  نآ  هب  یگنج  نونف  هن  يزاجح و  دندوب  ياهدع  کی  ناشددع ، الا  دندرک و  حتف  ار  تقو  نآ  ندمتم  يایند  ار ،
کی ناشرفن  دنچ  ره  رتش ، کی  ناشرفن  دنچ  ره  یتح  دنتـشادن  چـیه  هک  رازبا  دنتـشاد ، ار  شرازبا  هن  دنتـسنادیم و  دنتـسنادیم ، ناریا  و 

اجنیا . دندوب  هتسب  دنب  نآ  اب  ار  ریشمش  دندوب  هدرک  تسرد  امرخ  فیل  امرخ ، زیچ  زا  يدنب  کی  ریشمش ،
نآ و ياـج  نیا  هب  تشاذـگ  فلاـخم  نآ  درم ) یگنج  کـی  رد  نآ   ) ار هزین  یتقو  هک  دوب  یحور  نآ  دوب ، گرزب  یهلا  حور  حور ، نکل 

مه ار  وا  ار ، شدوخ  دـناسر ، شمکـش  يوـت  هزین  یکی  هزین ، يوـت  زا  ار  شدوـخ  داد  راـشف  نیا  اـب  درم ، دـهاوخ  هک  دـید  نیا  داد ، راـشف 
مه  شدوخ  تشک ،

هحفص 109 ] ] 

دعب دـندادیم  هتـشک  دـندادیم ، هتـشک  دندیـسریم و  هک  یتقو  گرزب  ياههعلق  هب  الثم  ای  یحور  وچمه  کی  هیحور ، وچمه  کـی  درم .

( هر  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  عافد  www.Ghaemiyeh.comگنج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 132زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دـشیم ، مه  هتـشک  رگا  ـالاب ، تفریم  تسـشنیم  شیور  یکی  شیور ، رپس  دنتـشاذگیم ، رپـس  کـی  ریز  ار  اـههزین  ـالاب  نتفر  يارب 
[ . 163 . ] تسا یهلا  هیحور  هک  تسا  هیحور  کی  هیحور ، نیا  درکیم . زاب  ار  رد  ات  دشیم 

تسا هللا  موی  دنوادخ  يارب  يراکادف 

تردق موی  تسا . هللا  موی  دندرک  حـتف  ار  هکم  هک  يزور  تسا . هللا  موی  زور  نیا  هنیدـم ، هب  دـندرک  ترجه  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  يزور 
زا دعب  شدوخ ، يهناخ  وت  شدوخ ، نطو  وت  دـنکب ، یگدـنز  تسناوتیمن  دـندوب ، هدرک  شدر  همه  هک  ار  میتی  کی  هک  تسادـخ  ییامن 

متنا  » دومرف دـش و  عقاو  وا  يهرطیـس  تحت  رد  همه  اهدـنمتردق  نآ  اهدـنمتورث و  نآ  اهردـلق و  نآ  دـش و  وا  تسد  هب  هکم  حـتف  يدـنچ 
دیشک و ار  ریشمش  هیلع -  هللا  مالـس  نینمؤملاریما -  هک  يزور  جراوخ ، موی  تسا . هللا  موی  نیا  دیورب . مدرک ، ناتدازآ  دنیوگیم  ءاقلطلا »
ار ادـخ  نکل  ناـشیناشیپ  دوـب  هتـسب  هنیپ  هک  ییاهـسدقم  نیا  دوـب . هللا  موـی  مه  نیا  درک  ورد  ار  یناطرـس  ياههدـغ  نـیا  ار ، اهدـساف  نـیا 
، دندوب شدوخ  رکشل  زا  هیلع -  هللا  مالـس  نینمؤملاریما -  لباقم  رد  دندرک  مایق  ار . نینمؤملاریما  دنتـشک  هک  دندوب  اهنیمه  دنتخانـشیمن ،

تلم دننکیم  دساف  دنـشاب ، یقاب  اهنیا  رگا  هک  دید  ع )  ) ماما دش و  عقاو  نیفـص  رد  هک  ییایاضق  نآ  رطاخ  يارب  وا  لباقم  رد  دـندرک  مایق 
ار ییاهزیچ  کی  اهتلم  هیبنت  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ییاهزور  دوب . هللا  موی  نیا  دندرک . رارف  هک  یضعب  الا  تشک  ار  ناشمامت  ار .

کی  دنکیم ، دراو  ياهلزلز  کی  دنکیم ، دراو 
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هب هک  تسا  ییاهزیچ  تسا . هللا  موی  مه  اهنیا  دیوشب ، مدآ  هک  مدرم  نیا  هب  دنزب  قالش  هک  دنکیم  دراو  ینافوط  کی  دنکیم ، دراو  یلیس 
[ . 164 . ] تسا طوبرم  ادخ 

مالسا ردص  نازابرس  يراکادف  حور 

یلاعت كرابت و  يادخ  دشاب  ادخ  يارب  یمایق  کی  هچنانچ  رگا  دشاب ، ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  طرـش  کی  تسه . تفرـشیپ  رد  طرـش  ود 
ات ود  هب  يرازه  یـس  تیعمج  کی  مالـسا  ردـص  رد  تسا . دایز  ناـتاهتیعمج  هللادـمحب  یلو  دیـسرتن ، تیعمج  یمک  زا  دـنکیم . کـمک 

هدروآ گنج  هب  زهجم  یماظن  رفن  رازه  دصتـشه  ای  رفن  رازه  دصتفه  ناشیکی  دـندوب و  زهجم  یحالـس  ياهزاهج  همه  هب  هک  يروتارپما 
نمشد زا  دنگنهاشیپ  دندمآ  ولج  رفن  رازه  تصش  هک  تفگ  تقو  نآ  مالسا  ياهرادرـس  زا  یکی  دندرک . هبلغ  رفن  رازه  یـس  اب  اهنیا  دوب ،

تفگ رادرس  نیا  دنوشیم . يرج  اهنیا  مینزن  اهنیا  هب  ياهبرـض  کی  رگا  ام  تسه ، نمـشد  رفن  رازه  دصتفه  ای  دصتـشه  مه  اهنآ  لابند  و 
هک دنتفگ  دوب  رفن  رازه  ناشرگشل  مامت  ددع . یس  مینزیم ، نوخیبش  رفن  رازه  تصش  نیا  هب  میوریم و  بش  دیایب  نم  هارمه  رفن  یس  هک 

رازه لباقم  مدآ  ره  دربب ، رفن  تصـش  هک  ار  نیا  دـندرک  شایـضار  هرخالاب  دوشیمن . رفن  رازه  ود  لباقم  مدآ  مه  رفن  رازه  تصـش  رخآ 
اهنیا مه  ار  دعب  رکـشل  نآ  هکنیا  هب  دش  یهتنم  دـعب  هک  یتسکـش  دـنداد ، ناشتـسکش  دـندرک ، ناشرام  رات و  دـندز و  نوخیبش  بش ، رفن .

دنداد . تسکش 
رفن  تصش  ار ، مدآ  رفن  رازه  تصش  مدآ ، رفن  تصش  هک  دوب  هچ 
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هتفای اهنیا  هک  دوب  نیا  يارب  دنداد . تسکـش  دندوب  زهجم  اهزاهج  نآ  هب  هک  ار  مدآ  رازه  تصـش  دندوبن ، اهزاهج  نآ  هب  زهجم  هک  یمدآ 
مه میوشب  هتـشک  میدنمتداعـس ، میـشکب  ام  هک  يوق ، هیحور  نیا  اب  میـسریم . تداهـش  هب  میوشب  هتـشک  رگا  اـم  هک  ار  بلطم  نیا  دـندوب 

کی تقو  نآ  رد  مالـسا  رکـشل  هک  یلاح  نیع  رد  دـنداد . تسکـش  دـنتفر و  شیپ  ياهیحور  وچمه  اب  يوق  هیحور  نیا  اـب  میدـنمتداعس ،
بسا رتش ، کی  ریشمش ، کی  یهاگ  ناشرفن  دنچ  ره  دنتشادن ، مه  یگنج  تازیهجت  و  يدام ، ياوق  ثیح  زا  تسا  یفیعض  رایـسب  رکـشل 
یگنج کی  رد  هک  تسه  یلقن  کی  رد  درکیم و  یگدنز  مدآ  رفن  کی  امرخ  کی  اب  ار  زور  هنابش  کی  زور ، کی  اهتقو  یهاگ  مک و 

وا شقیفر ، هب  وا  شقیفر ، هب  دادیم  وا  شدوخ ، قیفر  هب  دادیم  دشیم ، نیریـش  يردق  کی  شدوخ  نهد  تشاذـگیم  نیا  ار  امرخ  کی 
ناشتازیهجت هچ  ره  دنکیم ، زوریپ  ار  ناسنا  هک  تسا  یحور  تردـق  نآ  یحور ، تردـق  دوب . يوق  هیحور  اما  رخآ ، ات  دادیم  وا  دادیم ،

[ . 165 . ] تسا فیعض  ناشهیحور  دنشاب ، هتشاد  شون  شیع و  یه  هچ  ره  دشاب و  دایز 

مالسا ردص  لثم  حلسم  ياوق  يدرمناوج 

اب مالسا  ردص  رد  تخادنا . مالسا  ردص  ياهیدرمناوج  دای  هب  ار  ام  نارگید  نارادساپ و  هاپس  لثم  هحلـسم  ياوق  ریاس  شترا و  يدرمناوج 
رکشل مه  رازه  یس  دندوب و  اهنآ  رازه  دصتشه  ای  دصتفه  مور ، گنج  رد  دندوبن ، هسیاقم  لباق  مالسا  ياوق  اب  نمشد  ياوق  اوق -  هکنیا - 

زا  یکی  هک  دیلو  نب  دلاخ  مالسا ، رکشل  مامت  لباقم  ود  دندوب ، رفن  رازه  تصش  دنتسه ، اهورشیپ  هک  رکشل  هعیلط  نآ  مالسا و 
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نم هک  ریبعت  نیا  هب  الاح  دـنهدب -  تسد  زا  ار  ناشهیحور  هکنیا  ات  مینزب  اـهنیا  هب  ياهبرـض  کـی  دـیاب  اـم  تفگ : دوب  مالـسا  ياـهرادرس 
ياهدـع هرخالاب  مینکیم . گنج  اهنآ  اب  میوریم  نامرفن  یـس  دـنرفن ، رازه  تصـش  هک  هعیلط  نیا  اب  میوریم  رفن  یـس  ام  و  میوگیم - 

دندز و نوخیبش  بش  دنتفر و  رفن  تصش  دننزب . نوخیبش  دننک ، گنج  دنورب و  ناشرفن  تصـش  دش  انب  هرخالاب  هچ -  دندرکیمن -  لوبق 
[ . 166 . ] دندرب نیب  زا  دندرک ، رام  رات و  دندرک -  رات  ار -  رفن  رازه  تصش  نآ 

تعانق رد  يراکادف 

، دنکن ادیپ  ققحت  مالسا  دنتـساوخیم  هک  ییاهنآ  اب  دندوب و  لباقم  نیکرـشم  اب  هک  اهنامه  دیتسه ، مالـسا  ردص  ياهزابرـس  نامه  اهامش 
ةریزج رد  ار  مالسا  هکنیا  هب  دوشن  قفوم  مالسا  ربمغیپ  هک  دنتساوخیم  مه  اهنآ  نایفـسوبا ، ناتـسود  نایفـسوبا و  لاثما  دندرکیم ، هئطوت 

نیا دندیدیم . فلاخم  ناشدوخ  عفانم  همه  اب  ار  مالسا  هکنیا  يارب  دنکن  ادیپ  ققحت  مالـسا  هک  دوب  نیا  ناشمه  مامت  دهدب . ققحت  برعلا 
دندش زهجم  تهج  نیا  زا  دننکب ، دنناوتیمن  ار  اهیرگتراغ  نآ  ار ، اهملظ  نآ  رگید  اهنآ  دنک ، هبلغ  مالـسا  ربمغیپ  رگا  هک  دـندیدیم  روط 

ردص رد  هک  ییانعم  نامه  تسا ، ینعم  نامه  زورما  دندشن  قفوم  هللادـمحب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـض  رب  دـندرک  زیهجت  ار  اهرـشق  همه  و 
ياراد فرط  نآ  مک و  ناـشتازیهجت  مک ، ناشددـع  اـهنیا  دنتـشادن . یتازیهجت  مرکا  ربـمغیپ  رفک و  اـب  دوب  مالـسا  ههجاوم  و  دوـب . مالـسا 

دارفا رب  مک  دارفا  دندرک . هبلغ  تهج  نیا  زا  دوب ، ادخ  هب  ناشلاکتا  نوچ  تساوخیم ، ادخ  نوچ  کلذ  عم  دایز  تازیهجت  دایز ، ياهتورث 
دندرک و  هبلغ  دایز 
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دنراذگن هک  دندوب  هدش  عمج  برعلا  ةریزج  فارطا  زا  هک  یفلتخم  ياهرشق  هک ، يدارفا  رب  دنتشادن ، یحیحص  تازیهجت  چیه  هک  يدارفا 
زا رفن  کی  دوب . ادخ  هب  ناشلاکتا  هکنیا  يارب  دـندرک  هبلغ  دایز  تازیهجت  دایز و  دارفا  رب  مک ، تازیهجت  مک و  دارفا  دوشب ، ققحم  مالـسا 

[ . 167 . ] دربیم نیب  زا  ار  اهنآ  زا  ياهدع  تفریم ، ادخ  هدارا  عبات  هدارا  اب  هک  ییاهنیا 

مالسا نادنزرف  ندش  مالسا  يادف 

ار مالـسا  نکل  دنتفر ، تسد  زا  مالـسا  نادنزرف  زا  يریثک  هدـع  هیلع -  هللا  مالـس  نینمؤملاریما -  هللا و  لوسر  باکر  رد  مالـسا  ردـص  رد 
[ . 168 . ] دندرک ظفح 

نامیا هدیقع و 

نامیا تردق  ربارب  رد  اهتردق  تسکش 

دندوب و مه  ریقف  دوبن و  يزیچ  دوب و  مک  ناشددع  هک  یتروص  رد  تشاد ، یلاعت  كرابت و  يادخ  قلطم  تردق  هب  نامیا  هک  مرکا  ربمغیپ 
هب توعد  ار  همه  دنتـسکش و  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اهتردق  دندرک و  مایق  دنتـشاد و  نامیا  تردق  نکل  دندوب  هراچیب  ياهریقف  نیمه  زا 
رتش کی  ناشرفن  دنچ  دنتفریم  هک  یتقو  گنج  رد  هک  نیملـسم  یمک ، نامز  کی  رد  دنداد و  دشر  هعماج  رد  ار  دیحوت  دندرک ، دیحوت 

دنتشاد ،
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نوچ کلذ  عم  دنتشاد  رتش  کی  ناشرفن  دنچ  دنتشاد ، ریشمش  ات  هد  يزیچ ، دنتشادن  دنتشاد ، بسا  ات  هد  دیاش  یمهم  الثم  گنج  کی  رد 
مهم هک  ناریا  مه  یکی  دوب و  مهم  تقو  نآ  هک  ار  مور  يروتارپما  یکی  یمک ، فص  کـی  رد  ار  يروتارپما  اـت  ود  دنتـشاد ، ناـمیا  توق 

 - ات مور و  ات  دندرب  ار  مالـسا  دندرک و  اهنآ  رب  هبلغ  دنتـسکش و  ار  اهنآ  دندوب ) همه  رب  مدـقم  ایند  رد  تقو  نآ  يروتارپما  ات  ود  نیا   ) دوب
[ . 169 . ] دشاب هچ  دیاب  ناسنا  رب  هک  تسا  نامیا  حور  نامه  هدمع  دندناسر . مه  اپورا  هک -  منکب  ضرع 

ادخ تعاطا  يارب  تمحز  اب  گنج 

نیملسم يارب  دناهدرک ، هچ  مالـسا  يارب  دناهدرک ، هچ  ام  ياهاوشیپ  ام ، ياهگرزب  هکنیا  هب  مینک  هجوت  ینعی  میزاسب  ار  نامدوخ  دیاب  اهام 
روج رازه  دش ، نیهوت  دیشک ، رجز  دوب ، سبح  دیـشک ، جنر  هکم  رد  لاس  هدزیـس  هک  مرکا  ربمغیپ  دننکب . دنتـساوخیم  هچ  دناهدرک ، هچ 
درب شیپ  ار  راک  اجنآ  رد  دوشیمن  هک  دومرف  هظحالم  هک  مه  دـعب  ار ، یـصاخشا  درک  توعد  درک و  ربص  درک ، ربص  اجنآ  رد  دوب ، راشف 
نیا رب  ناشمه  مامت  دندوب  اجنآ  رد  هک  مه  لاس  هد  دندش ، عمج  دـندمآ  يرـس  کی  ناشدارفا  بوخ ، اجنآ  رد  هنیدـم . هب  دـندرک  ترجه 
اهنیا ات  درک  گنج  اهنیا  اب  دنروخب ، دنتساوخیم  ار  اهتلم  عفانم  هک  ییاهنیا  دندوب ، ملاظ  هک  ییاهنیا  دننکب و  گنج  اهردلق  نیا  اب  هک  دوب 

هک دوب  ییاهگنج  ناشیاهگنج  دـندرکیم ، گـنج  تقو  نآ  رد  هک  نیملـسم  نیا  درکیم . ربص  یلو  درک  طـقاس  دـش  هک  يرادـقم  نآ  ار 
دنتشاد ... تماهش  روط  نآ  مک  ددع  نیا  اب  اهنیا  روطچ  دنکیم  بجعت  دنیبیم  ار  خیرات  ناسنا  یتقو 
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، دروخ تسکش  هیواعم  اب  گنج  رد  ریما  ترضح  اهگنج ، یضعب  رد  دروخ  تسکش  دروخیم  تسکش  اهگنج  زا  یضعب  رد  ص )  ) ربمغیپ
، دوبن راک  رد  یتسکش  چیه  تهج  نیا  زا  دوب  وا  يارب  تیثیح  مامت  دوب ، ادخ  يارب  دوب ، ادخ  تعاطا  اما  دنتـشک ، ار  ادهـشلادیس  ترـضح 

مه الاح  ات  ار ، عاضوا  همه  دز  مه  هب  ار ، اهنیا  هیواعم و  تنطلـس  يهمه  ار ، همه  داد  مه  تسکـش  بوخ  هکنیا  اب  دـش  مامت  درک ، تعاـطا 
[ . 170 . ] تسه نالا 

صلاخ نامیا  اب  یمالسا  يراکادف 

تلم لثم  ار  ام  ياهتلم  دروآرد و  مالـسا  لوا  ردـص  تروص  هب  ار  ام  دـنک و  رادـیب  ار  اهام  هک  مهاوخیم  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  زا  نم 
رازه دنچ  تیعمج  کی  دندرک  هبلغ  هک  دوب  یمالـسا  تردق  دوب و  ینامیا  تردق  صلاخ  دوب و  نامیا  صلاخ  هک  دنک  مالـسا  لوا  ردـص 
شیپ اـهنآ  تیعمج  نیا  لـباقم  رد  دـنورب ، گـنج  دنتـساوخیم  هک  نیملـسم  نیا  تـیعمج  ماـمت  زا  رتـشیب  هـک  يروتارپـما  کـی  رب  يرفن 
کلذ عم  دوب و  مالـسا  تیعمج  مامت  لباقم  رد  ناشیاهمدق  شیپ  نیا  دنتـشاد ، نیا  رب  دیاز  فولا  فالآ و  بقع  رد  دـندوب و  ناشیاهمدـق 

[ . 171 . ] دش ادیپ  انعم  نیا  مه  ناریا  رد  درکیم و  ادیپ  هبلغ  هک  دوب  نامیا  هکنیا  زج  دوبن  نیا  دندرک و  اهنآ  رب  هبلغ  اهنیا 

هحفص 116 ] ] 

مالسا شترا  هصخاش  نامیا  تردق 

رفن دنچ  ره  دنتشاد ، ریـشمش  کی  رفن  دنچ  ره  دیاش  گرب ، زاس و  بسح  هب  دوب  فیعـض  یـشترا  هکنآ  اب  مالـسا  ردص  رد  مالـسا  شترا 
مامت دندرک ، هبلغ  دوب ، تقو  نآ  رد  هک  ییاهتردـق  مامت  رب  نرق  مین  زا  رتمک  فرظ  رد  دنتـشاد  نامیا  توق  نوچ  نکل  دنتـشاد  بسا  کی 

[ . 172 . ] دندرک عضاخ  ار  اهتردق 

مالسا شترا  يزوریپ  زمر  ادخ  هب  نامیا 

هب نامیا  ادخ ، يارب  تضهن  دوب . هللا  مایق  دنتشادن ، ییوگب  دوشیم  یگنج  رازبا  چیه  هکنیا  اب  مالـسا  ردص  رد  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  زمر 
درک . ربمغیپ  بیصن  ار  يزوریپ  ادخ  هار  رد  ندرک  تماقتسا  ندشن ، سویأم  ار . مرکا  ربمغیپ  درک  زوریپ  ادخ 

اب مک و  رایسب  تیعمج  اب  هک  يروط  هب  دنتفر  شیپ  هب  نامیا  تردق  اب  نتشاد و  نامیا  تردق  مالسا  ردص  رد  ص )  ) مرکا لوسر  باحـصا 
دـندرک و تـضهن  ادـخ  يارب  دـندرک و  تـضهن  دـندرک . هـبلغ  ناریا  مور و  اـیند  زور  نآ  گرزب  يروتارپـما  ود  رب  گـنج  رازبا  نتـشادن 

[ . 173 . ] دندرک تماقتسا 

نمشد تسکش  لماع  ناگدنمزر  نامیا  تردق 

دـصتفه هعیلط  نآ  رـس  تشپ  دندوب و  رفن  رازه  یـس  نیملـسم  تیعمج  مامت  دندوب و  رازه  تصـش  مور  نایوجگنج  هعیلط  مور  گنج  رد 
نم  اب  رفن  یس  تفگ  مالسا  نارادرس  زا  یکی  دندوب . یمور  رفن  رازه 

هحفص 117 ] ] 
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، دنتفر رفن  تصـش  خیرات ) بسح  رب   ) وا هب  دندرک  رارـصا  هکنیا  زا  دعب  منک ، گنج  تیعمج  رازه  تصـش  نیا  اب  مورب و  بش  نم  ات  دیایب 
رفن رازه  دصتفه  دنداد و  تسکـش  ار  اهنآ  دـنتفر و  دـندوب ، حلـسم  نادـند  ات  هک  یمور  يوجگنج  رفن  رازه  تصـش  اب  ملـسم  رفن  تصش 

نامیا تردق  هک  دیدید  امـش  درک و  ار  راک  نیا  هک  دوب  نامیا  تردق  هک  دوب  نامیا  تفر . دروخ و  تسکـش  نآ  لابند  هب  یمور  تیعمج 
[ . 174 . ] درک ار  راک  نیمه  ناریا  رد  مه 

مالسا شترا  نابیتشپ  یهلا  دادما 

لوسر ياهرکشل  دنتشاد ، رتش  کی  ناشرفن  هدزناپ  ات  هد  ناناملـسم  تقو  نآ  رد  تسا . هدوب  مه  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  نامیا  هدیقع و 
هبلغ مور  ناریا و  يروتارپما  رب  لاح  نیا  اب  اما  هنهک ، ریـشمش  کی  مه  نآ  دنتـشاد  ریـشمش  کـی  ناـشرفن  دـنچ  ره  نیملـسم  رکـشل  هللا و 
رفن یس  هک  تفگ  مالسا  نارادرس  زا  یکی  دندوب . رفن  رازه  دنرفن 830  دصتفه  نآ  لابند  رفن و  رازه  تصش  مور  لوارقـشیپ  هدع  دندرک .
رفن رازه  لباقم  رفن  کی  هک  دنشاب  رفن  تصـش  هک  دش  نیاربانب  خیرات  بسح  رب  یلو  میامن . هلباقم  رفن  رازه  تصـش  نیا  اب  ات  دنیایب  نم  اب 
امش دنوادخ  درک . هجوت  اهنآ  هب  دنوادخ  دندوب و  ناشرس  تشپ  هکئالم  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  نیا  دندش و  زوریپ  دنتفر و  مه  دعب  دنورب و 

[ . 175 . ] دنک قفوم  ار 

هحفص 118 ] ] 

اهتردقربا رب  هدنهد  هبلغ  ینآرق  نامیا 

ره دنتشادن ، هحلـسا  هک  یبرع  دودعم  هدع  کی  اب  ار  گرزب  يروتارپما  ات  ود  درک و  زیهجت  ار  مدرم  هک  دوب  نآرق  نیمه  مالـسا  ردص  رد 
تقو نآ  رد  هک  ییاهتردق  کی  لباقم  رد  تقو  نآ  ياهریشمش  نآ  مه  نآ  ریشمش ، کی  ناشیات  دنچ  ره  دنتـشاد ، رتش  کی  ناشیات  دنچ 

دندوب ییاهنآ  دندوب  هفص  باحصا  هک  ناشهتسد  کی  مه  ترضح  باحصا  تشاد ... ناریا  تقو  نآ  رد  هک  ییاهتردق  نآ  تشاد و  مور 
نیب زا  ار  اهنآ  درب و  تشادرب  ار  اهنیا  دوب . نیمه  ناشیگدـنز  دـندیباوخیم و  اجنآ  رد  ییوکـس  يور  دـندمآیم  دنتـشادن و  مه  لزنم  هک 
یتقو امرخ  کی  ناشیکی  گنج  رد  یتح  دنتـشادن ، ار  هناـخ  یتح  دـندوب و  هس  هجرد  هک  ییاـهنیا  ار ، نیفعـضتسم  نیا  ار ، ارقف  نیا  درب .

ار امرخ  کی  شقیفر و ... نهد  هب  دروآیمرد و  وا  تشاذگیم و  شقیفر  نهد  هب  دروآیمرد  تشاذـگیم و  شدوخ  نهد  درکیم  ادـیپ 
رقف و همه  اب  اهنیا  دنتشاد و  هک  یطاسب  همه  اب  اهنآ  شیرق ، اب  ياهگنج  رد  درک و  زیهجت  ربمغیپ  هک  دندوب  اهنیا  دندزیم ، رود  يروط  نیا 

[ . 176 . ] دنتشاد نامیا  نکل  دنتشاد ، هک  یتکالف 

تیدام رب  تیونعم  هبلغ 

، دـنقیفر دنتـسود ، مه  اب  دناهتـسشن ، هقبط  کی  رد  نیریاس  اـب  تسه ، شماـظن  بسح  هب  همه  زا  رتـالاب  تسا و  لوا  ردـص  رد  هک  مه  نآ 
برع هدع  کی  دیراذگب  شترا  دشیمن  ار  شمسا  هک  تقو  نآ  شترا ، کی  رکشل و  کی  اذهل  مه و  اب  دنراد  مهافت  دننکیم و  تبحص 

هک گرزب  يروتارپما  ات  ود  نیا  رب  دـندرک  هبلغ  اهنیا  دنتـشاد ، بسا  کی  ناشات  دـنچ  دنتـشاد ، ریـشمش  کی  ناشاتدـنچ  اـهنیا  هک  دـندوب 
برع  یتشم  کی  نیا  دندوب . اهنیا  تقو  نآ  اهروتارپما  نیرتگرزب  ناریا ، دوب و  مور  يروتارپما 
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هحفص 119 ] ] 

دنتـساوخیم دـننکب ، يراک  کی  هدافتـسا  يارب  دـنهاوخب  هک  دوبن  روط  نیا  دـندوب و  تلم  زا  دنتـشاد و  نامیا  دـندوب ، يوق  هکنیا  باب  زا 
اهبـسا هک -  منکیم  ضرع  و  دوب -  دایز  تازیهجت  دوب و  دایز  ددع  هکنیا  اب  فرط  نآ  زا  دنداتـسیا و  اهنآ  لباقم  رد  اهنیا ، دننکب  تمدخ 

هک ار  اهنیا  دنتسبیم  رگید ، لسالسلاوذ  رد  ناشدنتسبیم  اهگنج  زا  یکی  رد  ار  اهنیا  دنتـشادن ، هیحور  نکل  اهنیا  الط و  بسا  نیز  اذک و 
ددع کی  دندرب و  نیب  ار  اهنیا  همه  دـنتخیر  دـندوب و  هدیـشک  ار  ریـشمش  اهبرع  دـننکب . گنج  هک  دـندروآیم  ریجنز  اب  دـننک ، رارف  ادابم 

بسا و ات  دنچ  کی  ریـشمش و  ات  دـنچ  کی  يراذـگب  نآ  يور  تازیهجت  مسا  الـصا  دوشیمن  هک  صقان  ینعی  صقان ، تازیهجت  اب  یمک 
[ . 177 . ] يوق دوب و  يونعم  هیحور  اهنآ  هیحور  فیعض ، دوب ، يدام  هیحور  اهنیا  هیحور  هکنیا  يارب  اهنیا  رتش و  ات  دنچ  کی 

رفک رب  هبلغ  لماع  ناناملسم  ینامیا  هیحور 

امـش زا  اهنآ  دنتـشاد ، یگرب  زاس و  هن  دـندوب و  هدـش  یماظن  شرورپ  هن  دنتـشاد و  یماـظن  هن  هک  یبارعا  زا  هتـسد  کـی  مه  مالـسا  ردـص 
یبسا و کی  مه  ناشیات  دنچ  ره  امرخ ، ياهفیل  دوب  ناشدـنب  دـنب ، امرخ  زیچ  کی  اب  يریـشمش  کی  ناشیات  دـنچ  ره  دـندوب ، رتيروتـسد 

راک تشاد  ادخ  يارب  هک  رفن  تصش  نمؤم ، رفن  تصش  ار  تیعمج  رازه  تصش  مک ... رایـسب  مه  ددع  دوب  يروط  نیا  عضو  يرتش . کی 
یتروص رد  درک ، هبلغ  هک  مه  ناریا  رب  درک . هبلغ  مور  رب  تیعمج  رازه  یس  نیا  هک  دش  نیا  بابسا  دنداد ، تسکش  ار  هعیلط  نیا  درکیم 

دنتفگ  هک  يرارق  زا  ناشیاهبسا  ياهقاری  اهنآ  دنتشاد . زیچ  همه  اهنآ  هک 

هحفص 120 ] ] 

یهت نایم  اما  دوب  گرب  زاس و  کـی  دوب  هچ  ره  دوب ، تروص  کـی  دوب  هچ  ره  دوب . یهت  ناـشنایم  دنتـشادن ، ناـمیا  نکل  تسا  هدوب  ـالط 
، دوبن اهنآ  رد  هیحور  نیا  میوریم ، تشهب  مه  میوشب  هتـشک  رگا  میوریم . تشهب  مه  میـشکب  رگا  اـم  هک  دوبن  اـهنآ  رد  هیحور  نیا  دوب ،

[ . 178 . ] درک هبلغ  هیحور  نیا  دوب و  اهنیا  رد 

هحلسا رب  نامیا  هبلغ 

ابیرقت رب  نرق  مین  زا  رتمک  فرظ  رد  دـندرک . هبلغ  نامیا  اب  عمتجم و  اـما  مک  هدـع  کـی  اـب  مالـسا  ردـص  نیملـسم  هک  دـیدید  خـیرات  رد 
رانک هک  ار -  نامیا  هحلسا  نیا  میهاوخیم  ام  یک  دوب . اهنآ  تسد  نامیا  هحلـسا  دندوب و  مه  اب  هکنیا  يارب  دندرک  هبلغ  تقو  نآ  هرومعم 
چیه مک و  شددع  هک  یتلم  کی  هک  دیدید  امـش  مینک ؟ هلباقم  نامیا  هحلـسا  اب  اهتردـق  نیا  اب  میریگب و  تسد  هب  تسا -  هدـش  هتـشاذگ 

تردـق کی  رب  درک  هبلغ  ناـمیا  رازبا  اـب  تشاد و  ناـمیا  رازبا  تشادـن  يرگیماـظن  چـیه  تشادـن و  یگنج  رازبا  چـیه  تشادـن و  هحلـسا 
ار مدرم  تشم  کی  هک  دوب  نامیا  تردق  نیا  دندوب . وا  لابند  اهتردق  همه  اهتردـقربا ، نامه  هن  دـندوب ، وا  لابند  اهتردـق  همه  هک  یناطیش 

طاسب نآ  اب  مور  رب  دندرک  هبلغ  مک  ددع  کی  مک و  رازبا  کی  اب  مالـسا  ردص  رد  هک  دوب  یتردق  نامه  نیا  داد ، هبلغ  دنتـشادن  چـیه  هک 
[ . 179 . ] دندرک هبلغ  نامیا ، رد  دندوب  رپ  تسد  اهنیا  نامیا و  زا  دندوب  یهت  اهنآ  زیچ ، نآ  اب  رازبا و  همه  نآ  اب  ناریا  يروتارپما  رب 

هحفص 121 ] ] 
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درادن تسکش  تسرپ  ادخ  نامیا  اب  شترا 

هب هک  يدارفا  زا  یکی  رد  تساهام . يارب  هدنزومآ  روما  یلیخ  تسا ، هدنزومآ  روما  کی  هدش  عقاو  مالـسا  ردص  زا  هک  ییاهگنج  نیا  رد 
نآ زا  ناملـسم  نیا  مکـش  ای  هنیـس  هب  دز  ار  هزین  دوب  نمـشد  هک  فرط  نآ  دوب ، هدـش  لباقم  يرگید  درف  کی  اب  درف  کـی  خـیرات  بسح 

. تشک ار  وا  دیسر و  اجنیا  دمآ  هزین  وت  نامه  داد و  راشف  دوب  شمکش  وت  هزین  ینعی  تشک ، ار  وا  دیود و  هزین  نیا  يوت  وا  نوریب و  فرط 
حتف اهنیا  دنتـساوخیم  نیا  دنتـساوخیم  هعلق  لخاد  رد  اهنآ  دـندوب و  هعلق  نوریب  نیملـسم  اهنآ ، دنتـشاد  هعلق  هک  ياهعلق  گنج  کـی  رد 

شریز دیراذگب  ار  اههزین  رپس و  منیشنیم  رپس  يور  نم  هک  دش  بلطواد  ناشیکی  دنلب ، اهراوید  هتـسب و  اهرد  دوبن  هار  ار ، هعلق  نآ  دننک 
یلاح نیع  رد  فرط و  نآ  تفر  دـندرک ، ار  راک  نیمه  منکیم . زاب  ار  هار  هعلق و  نیا  وت  موریم  نم  راوید ، هب  مسرب  نم  اـت  دـینک  دـنلب  و 

هب یتیعمج  کی  یتقو  دـشاب ، هتـشاد  ادـخ  هب  دامتعا  دـشاب ، يوق  هیحور  یتقو  درک . زاب  ار  هعلق  دـندوب ، يدارفا  بوخ ، مه ، هعلق  لـها  هک 
[ . 180 . ] درادن تسکش  تسادخ  شاهناوتشپ  هک  یتیعمج  تسادخ و  شاهناوتشپ  تیعمج  نیا  دشاب  هتشاد  دامتعا  ادخ 

يزوریپ أشنم  داعم  هب  داقتعا 

اجنیا زا  دوریم و  تشهب  دوشب ، هتـشک  رگا  تسا و  رتهب  اجنیا  زا  دوریم و  تشهب  دشکب ، رگا  هک  ینمؤم  کی  ینعی  تسا  نامیا  هوق  نیا 
شدوخ يارب  ار  تداهـش  نیا  دوشب . هتـشک  هک  درادـن  نیا  زا  یـسرت  رگید  نیا  تسا . نامیا  هبرح  هک  ياهبرح  وچمه  کی  اـب  تسا ، رتهب 

ایند  يارب  تسه ، امش  لباقم  هک  ییاهنآ  دنادیم . تداعس  کی 

هحفص 122 ] ] 

نیمه يارب  اهنآ  دـنرادن ، منهج  تشهب و  هب  داقتعا  دـنرادن ، تماـیق  هب  داـقتعا  دـنرادن ، تعیبط  يارواـم  هب  داـقتعا  هک  ییاـهنآ  دـننزیم ،
ات دنزب  دناوتیمن  نیا  چیه  دریمب ، رگا  دوشب ، تسرد  شیایند  دـهاوخیم  هک  یـسک  بوخ  دوشب . تسرد  ناشیایند  دـنهاوخیم  تسایند ،

یمدآ نیا  ادخ ، يارب  هک  یمدآ  نیا  اما  دوشب . هچ  شیایند  دنک و  هبلغ  هک  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یه  دـهاوخیم  نیا  دریمب ، هک  ییاجنآ 
يارب نـیا  دـیایب ، شبلق  رد  ياهزرل  هـکنیا  اـت  تـسین  اـیند  يارب  مدآ  نـیا  دوـشیم ، نادـیم  دراو  درادیمرب و  مدـق  یهلا  دـصقم  يارب  هـک 

نیا هب  یمالـسا ، تیبرت  نیا  هب  دنوشب  دنهاوخیم  تیبرت  هک  ییاهنآ  امـش و  ناتـسود  امـش ، ياقفر  دیتسه و  ایهم  هک  نآلا  امـش  تسادخ .
زهجم نیا  هب  رگا  دـنوشب و  زهجم  مه  نیا  هب  دـیاب  تسا ، ناـمیا  زا  تراـبع  هک  مالـسا  حالـس  هک ، مالـسا  هبرح  نیا  اـهنیا  یماـظن ، تیبرت 

[ . 181 . ] دناسرتیم ار  ناشفرط  نیا ، دندش ،

يزوریپ زمر  يونعم  حالس 

نمشد نازابرس  زا  يدایز  دادعت  لباقم  رد  دنتشاد  هک  یمک  دادعت  اب  مالسا  نازابرـس  هک  تسا  نیا  دش  مالـسا  ردص  رد  هک  یتفرـشیپ  رس 
نیا رب  ناشداقتعا  ینعی  دنتـشاد ، يونعم  حالـس  اریز  دندش ، زوریپ  دنداتـسیا و  دندوب ، زهجم  مه  رایـسب  دوب و  مور  یکی  ناریا و  یکی  هک 

[ . 182 . ] میدنمتداعس ام  مه  میشکب  رگا  میتسه و  دنمتداعس  مه  زاب  میوش ، هتشک  میورب و  رگا  ام  هک  دوب 
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نامیایب تازیهجت  رب  نامیا  يزوریپ 

[ . 183 . ] دناهداد تسکش  ناشلیلق  دادعت  ناشمک و  تازیهجت  اب  هتسکش و  ياهحالس  اب  نامیا  لها  زا  ياهدع  ار  ناریا  مور و  رکشل 

مالسا رکشل  رد  یبیغ  دادما 

لباقم رد  دننک  تمواقم  دنتسناوتن  هک  تخادنا  اهبلق  رد  یبعر  وچمه  درک و  زوریپ  ریثک  ياهدع  رب  ار  لیلق  هدع  کی  مه  مالـسا  ردص  رد 
دندوب تیعمج  رازه  دصتفه  اهنآ  تشاد و  رتش  کی  ناشیات  دنچ  ره  تشاد و  ریـشمش  کی  ناشیات  دـنچ  ره  هک  برع  تیعمج  رازه  یس 
رادـیب دـیابن  تسا !؟ راک  رد  یبیغ  تسد  کی  هک  دوب  نیا  زج  نیا  دوب ؟ هچ  اهنآ ، رب  اهنیا  دـندرک  هبلغ  دوب و  هعیلط  ناـشرازه  تصـش  هک 

[ . 184 [ ؟ دنوشب رادیب  دیابن  دناهدرواین ؟ نامیا  بیغ  نیا  هب  دنرادن و  تایونعم  هب  هجوت  هک  ییاهنآ  دنوشب 

نامیا رطاخ  هب  يزابناج 

دینیبب امش  دش ، عقاو  مالسا  ردص  رد  هک  ییایاضق  مالـسا و  خیرات  يردق  کی  تسه و  یچ  مالـسا  نیا  دنمهفب  دنـسانشب و  رگا  ار  مالـسا 
یلیاسو هک  مه  تقو  نآ  بوخ ، دندوب و  هتسشن  نآ  رد  رافک  دندوب و  هتـسب  ار  ياهعلق  کی  هک  یتقو  تسا  هدش  عقاو  هک  یگنج  کی  رد 

ار اههزین  هک : تفگ  مالسا  ياهرادرس  زا  یکی  اذک . دنلب و  ياهراوید  بوخ ، دوشب ، حتف  هعلق  نیا  دیاب  دننک  نارابمب  الاب و  دنورب  هک  دوبن 
هب  مورب  ات  دینک  الاب  ار  نم  رپس ، يور  منیشنیم  نم  دیراذگب  رپس  ریز 
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نیمه دنتشاد  ار  هعلق  کی  هک  یتیعمج  کی  يارب  رفن  کی  منکیم . زاب  ار  رد  منکیم ، گنج  لخاد  رد  اهنآ  اب  اجنآ  موریم  مسرب  راوید 
صخش نآ  دیسر  راوید  هب  دیسر ، جرب  هب  ات  دندرک  دنلب  اههزین  نیا  اب  رپس  يور  تسشن  وا  دنتشاذگ  رپس  ریز  ار  اههزین  نیا  دندرک ، ار  راک 

[185 . ] دنکیم ار  راک  نیا  هک  تسا  نامیا  نیا  دنکیم ، ار  راک  نیا  هک  تسا  مالـسا  نیا  درک . زاب  ار  رد  درک و  گنج  اج و  نآ  رد  تفر 
. 

يزوریپ زمر  تدحو  نامیا و 

ناشیات دنچ  ره  نیملسم ، دنتشادن  هحلـسا  هکنیا  يارب  لوط ، ضرع و  نآ  هب  يروتارپما  ات  ود  رب  درکن  هبلغ  تامهم  هحلـسا و  مالـسا  ردص 
يروتارپما هچ  فرط  نآ  يزیت . ای  يدنک  ریـشمش  دوب ، بسا  ات  دنچ  ناشرکـشل  همه  رد  دیاش  بسا ، کی  ناشیات  دنچ  دنتـشاد ، رتش  کی 

يهمه هب  زهجم  دوـب  اـهنآ  راـیتخا  رد  تقو  نآ  رد  هک  یگنج  ياـهگرب  زاـس و  ماـمت  دـندوب  زیچ  همه  ياراد  مور  يروتارپـما  هچ  ناریا و 
رما ار  اـهنآ  اـهگنج  زا  یـضعب  رد  دـیاب  دنتـشادن  ناـمیا  نوـچ  ناـمیا ، نآ  دنتـشادن و  ار  زیچ  کـی  طـقف  نکل  دـندوب ، یگنج  ياـهزاهج 

تسه و خـیرات  رد  هک  يرارق  زا  دنتـسبیم  مه  هب  ار  اهنیا  ریجنز  اب  دـننکن ، رارف  هک  ار  ناـشدوخ  شترا  نیا  مه  هب  دـندنبب  هک  دـندرکیم 
قوف هک  دیراد  نامیا  امـش  نامیا و  الا  دنراد  زیچ  همه  ام  نیفلاخم  هک  ار  نیا  دینادب  امـش  اهردارب  مه  زورما  گنج . ههبج  رد  دـندروآیم 

[ . 186 . ] دیراد مه  زیچ  همه  هللادمحب  تسا و  زیچ  همه 
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يزوریپ لماع  نینمؤم  دهعت  نامیا و 

زور ناوارف  گرب  زاس و  عون  همه  هب  زهجم  رفک  ياهحانج  رب  رایسب  دهعت  نامیا و  كدنا و  گرب  زاس و  اب  نینمؤم  حانج  مالـسا  ردص  رد 
[ . 187 . ] دندیدرگ زوریپ  یناطیش  ياهتردق  و 

نامیا لها  ریبکت  اب  اهههبج  حتف 

دتسیایم ادخ  تاجانم  هب  دربب  موجه  رفک  رکشل  هب  دهاوخیم  تسا و  رطخ  وا  يارب  ادرف  هک  یبش  رد  هک  یتیعمج  کی  نیب  ام  تسا  قرف 
اجنآ رد  بعل  وهل و  تالآ  دننیبیم  ار  اهنآ  لاحم  هک  مه  دعب  تسا و  راشف  اب  لوا  دنیایب  گنج  هب  دـنهاوخیم  هک  یتقو  هک  یناسک  نآ  اب 
نیا دینکیم و  گنج  دیراد  ادخ  هار  رد  امـش  توغاط . يارب  هک  ییاهنآ  دـناهدرک و  مایق  ادـخ  يارب  هک  ییاهنآ  نیب  ام  تسا  قرف  تسه .
امـش نیب  رد  بلطم  نیا  هک  یمادام  تساهنآ . رفک  تمالع  نیا  دـننکیم و  گنج  دـنراد  توغاط  هار  رد  اهنآ  تسامـش و  نامیا  تمـالع 

دیتسه . دنمتردق  امش  تردق -  أدبم  زا  نتساوخ  يرای  ادخ و  هب  هجوت  تسا -  یقاب 
هک یبش  رد  هک  ییاهریبکت  نیا  دناسریم . اهیزوریپ  اهحتف و  نیا  هب  مالـسا  مچرپ  ریز  رد  دیحوت و  هیاس  ریز  رد  هملک  تدحو  نیا  ار  امش 
نآ دوب و  مالسا  رکشل  نابیتشپ  مالـسا  ردص  رد  هک  روط  نامه  هیبیغ  دونج  تسامـش . نابیتشپ  اهنیا  دییوگیم ، دیتسب  رمک  تداهـش  يارب 

هکئالم یبیغ و  تادییأت  نآ  هطساو  هب  درک . هبلغ  طاسب  نآ  اب  تقو  نآ  ناریا  رکشل  رب  طاسب و  نآ  اب  مور  رکشل  رب  مالسا  کچوک  رکشل 
اب هیبیغ  دونج  هک  دیشاب  نئمطم  رافک و  لباقم  نیربکتسم و  لباقم  دیدرک و  مایق  ادخ  يارب  دیراد  ار  تیعضو  نامه  زورما  امش  دوب . یهلا 

دنک . مادنا  ضرع  دناوتیم  اهنآ  زا  رفن  نیدنچ  لباقم  رد  امش  کی  ره  تسامش و 
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دنتـسرفیم تارفن  مه  دـنناسریم و  هحلـسا  مه  دـنناسریم و  لوپ  مه  وا  هب  دـنمادص و  نابیتشپ  ابیرقت  اـهروشک  ماـمت  هک  دـینادیم  اـمش 
هک ام  نارگید . دییات  هب  جایتحا  هن  میراد و  نارگید  لنـسرپ  هب  یجایتحا  هن  میراد و  نارگید  لوپ  هب  جایتحا  هن  هللادـمحب  ام  و  ناشیرایـسب ،
اب هک  ام  میوشب ؟ يدام  تاهج  راتـساوخ  یک  زا  تسا  قلطم  ینغ  أدـبم  هب  نامیاکتا  هک  ام  میهاوخب ؟ دـییأت  یک  زا  تسادـخ  هب  نامیاکتا 

دونج نآ  اب  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  ام  میهاوخیم . ادخ  زا  ام  دـنک ؟ یهارمه  ام  اب  هک  میهاوخب  یک  زا  مینکیم  حـتف  ار  اهههبج  نیا  ریبکت 
يدهع میشاب ، یقاب  دوخ  دهع  هب  ام  تسا  نیا  طرش  نکل  دیامرفیم ، دیامرفب و  کمک  ام  هب  تسه  هک  هللا  ۀکئالم  نآ  اب  دراد و  هک  هیبیغ 

زا مینکن ، نوریب  دوخ  زا  تقو  چیه  ار  هجوت  نیا  دیاب  ام  یمالسا . سیماون  ظفح  یمالسا ، روشک  ظفح  مالـسا ، ظفح  میراد ، مالـسا  اب  هک 
بیـصن تداهـش  رگا  مینکیم . يورـشیپ  مینکیم و  تکرح  وا  لیبس  رد  وا و  هار  رد  میتسه و  ادخ  ناگدـنب  ام  هک  مینکن  نوریب  دوخ  زغم 

[ . 188 . ] تسا تداعس  دش  بیصن  يزوریپ  رگا  تسا و  تداعس  دش 

تسا نازیم  تین  دربن ، رد 

ریشمش دیاش  دندوب ، روج  کی  ریشمش ، کی  مجلمنبا  ریشمش  اب  بلاطیبا  نبا  یلع  ترضح  ریشمش  تسین ، يزیچ  هسفن  یف  ریـشمش  دوخ 
دـنادیم و يواـسم  نیلقث  تداـبع  اـب  ار  تبرـض  کـی  هکنآ  تسا . نازیم  نیا  دربیم  راـک  هب  ار  ریـشمش  نیا  هک  وا  نکل  دوـب  مه  رتزیت  وا 

نآ تسا ، نازیم  نآ  دشکیم ، نوخ  كاخ و  هب  تسا  نیلقث  تدابع  زا  لضفا  شتبرض  کی  هک  يدوجوم  نیمه  هک  یتبرض  نآ  اب  لضفا ،
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هک 
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[ . 189 . ] تسا نازیم  دنکیم  دراو  ار  اهتبرض 

نانمشد لد  رد  دنوادخ  بعر 

. دومرفیم اقلا  اهنآ  نیلباقم  لد  رد  بعر  هک  دوب  نیمه  ار ، یمالسا  روشک  درکیم  زوریپ  هک  ییاهزیچ  زا  مسق  کی  ادخ  مالـسا  ردص  رد 
[ . 190]

ادخ ریغ  زا  تساوخرد  گنن 

هچنانچ رگا  اهنیا  هک  تسا  نیا  یمالسا ، ریغ  شترا  یمالسا و  ریغ  تلود  کی  اب  یمالسا ، شترا  کی  یمالـسا و  تلود  کی  نیب  ام  قرف 
ام هب  دییایب و  دنیوگب  نارگید  هب  هک  ار  نیا  راع  اهنیا  دننکیمن ، زارد  يرگید  شیپ  ار  ناشتـسد  دـنروخب ، مه  تسکـش  هتـساوخن  يادـخ 

تـسد ادخ  هاگـشیپ  هب  هک  یـسک  دننکیم و  زارد  تسد  ادخ  هاگرد  هب  ادخ و  شیپ  اهنیا  دنملـسم  اهنیا  دـننکیمن ، لمحت  دـینک ، کمک 
[ . 191 . ] دراذگیم رس  تشپ  ار  همه  درک  زارد  ار  شدوخ 
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میهاربا ترضح  ناوریپ  ناگدنمزر 

 - میهاربا ترـضح  هب  دـنتفگ  کیبل  اهنیا  دنتـسه ، هیلع -  هللا  مالـس  میهاربا -  ترـضح  لابند  اهنیا  هکنیا  يارب  دـنربیم  شیپ  هک  ییاـهنیا 
قلفع هب  هک  یـسک  کی  دوشیمن  بوخ ، دـنتفگ ، [ 192  ] قلفع هب  اهنآ  دـنیوگیم ؟ یچ  دـنربب  شیپ  دـنهاوخیم  هک  اهنآ  هیلع . هللا  مالس 

يرارف اهنآ  هک  تسا  نیا  دنـشاب . روج  کی  اهنیا  دیوگیم ، کیبل  هللا -  لیلخ  میهاربا -  هب  هک  یـسک  هب  ای  دیوگیم  کیبل  دنکیم ، زیچ 
[ . 193 . ] تفر دنهاوخ  دشاب  حالص  هک  ییاج  ره  ات  دنکب  اضتقا  تقوکی  هچنانچ  رگا  اهنیا  دنتسه و 

نامیا هلق  هب  دوعص 

راوختفن و ياهتردق  هک  ییاههاگترپ  زا  مالـسا  تیونعم  يهیاس  رد  ناریا  رویغ  ناناوج  یهاتوک  تدـم  فرظ  رد  هک  دـناهدیدن  ایآ  نانیا 
دناهدومن دوعص  مالسا  هب  دهعت  نامیا و  دنلب  يهلق  هب  هتفای و  تاجن  اسآ  هزجعم  یتروص  هب  دندوب  هدرک  داجیا  نانآ  طوقس  يارب  راوختفم 

[ . 194 . ] دناهدنار نوریب  دوخ  زیزع  روشک  زا  ار  نانآ  هتخات و  نایقلفع  یناهج و  رفک  رب  ریظن  مک  تماهش  تعاجش و  اب  و 

یبلط تداهش 

اهگنج رد  ایلوا  تداهش 
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دنزب ، رانک  تساوخیم  ار  شیرق  رافک  نیا  دنزب ، رانک  تساوخیم  ار  یتموکح  کی  هک  یتقو  مه  ربمغیپ  دوب . روط  نیا  مه  ربمغیپ  نامز 
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گرزب صاخشا  دش و  هتـشک  مدآ  دروخ و  تسکـش  مه  ییاهگنج  کی  رد  دش و  قفوم  ییاهگنج  کی  رد  درک و  ار  اهگنج  بوخ 
نیا رد  دنداد . هتشک  ردق  نآ  راوگرزب ، درم  نآ  دش ، هتـشک  رـسای  رامع  [ 196  ] زیچ گنج  رد  دش ، هتـشک  الثم  [ 195  ] ربمغیپ يومع  لثم 

[ . 197 . ] میهدیم هتشک  ام  هک  تسین  ام  يارب  یلاکشا  چیه  لصا 

تسایلوا ایبنا و  هار  تداهش 

تسا هتشاد  دایز  نادیهش  مالـسا  دوش ، دیهـش  وا  هار  رد  نامناناوج  ای  نامدوخ  هک  میـشاب  هتـشاد  فوخ  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  مالـسا 
مالسا هار  رد  هیلع -  هللا  مالـس  یلع -  نب  نیـسح  درک . ادیپ  تداهـش  مالـسا  يارب  تسا و  مالـسا  دیهـش  هیلع -  هللا  مالـس  نینمؤملاریما - 

[ . 198 . ] میرادن نداد  هتشک  زا  یکاب  ام  میرادن ، تداهش  زا  یکاب  ام  دش . دیهش 

تداهش يارب  یبلطواد 

هک يروط  نامه  دندیسرتیمن . گرم  زا  ینعی  دندوب ، بلطواد  تداهش  يارب  هک  دوب  تایحور  روطنیا  دوب ، نیمه  میدرب  شیپ  ام  هک  ینآ 
حور  هللا  ءاش  نا  دوب  مالسا  يارب  نوچ  نکل  میداد  تسد  زا  ار  هدنزرا  صاخشا  رایسب  ام  دوب ، نیمه  نیملسم  تفرشیپ  مه  مالسا  ردص 
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[ . 199 . ] دنتسه یلاعت  كرابت و  يادخ  ياول  تحت  تداعس و  رد  اهنآ  يهمه  تسا و  داش  اهنآ  يهمه 

تداهش زا  لابقتسا 

مه هب  تداهش  يارب  دندرکیم ، تداهش  لابقتـسا  تداهـش -  يارب  ربمغیپ -  باحـصا  هک  تسا  هدوب  مه  مالـسا  ردص  رد  هک  ییانعم  نیا 
هدوب خسار  نامیا  نیمه  يور  نیا  دنتفرگیم ، یشیپ  دندرکیم ، لابقتسا  تداهش  يارب  ادهشلادیس  ترـضح  باحـصا  دنتفرگیم ، یـشیپ 

[ . 200 . ] دشابن يربخ  نیا  زا  ریغ  رگید  هک  نیا  ات  دورب  نیب  زا  یلکب  ناسنا  هک  تسین  یبلطم  نیا  تداهش  هکم  تسا 

تداهش نتسناد  زوف 

ار تداهش  تسا ، تشهب  میوشب  هتشک  رگا  تسا و  تشهب  میشکب  رگا  ام  دنتفگیم  مالـسا  نایوجگنج  مالـسا  ردص  رد  هک  يروط  نامه 
، یناسنا کی  يرـشب ، کی  هک  دراد  ناکما  رگم  ادـخ ، تسد  هب  یک ؟ تسد  هب  هدـش . ادـیپ  اـم  تلم  رد  دنتـسنادیم ، زوف  ناـشدوخ  يارب 

وچمه کـی  هک  دـنهاوخیم  تقو  هچ  اهناملـسم  ار . راـک  نیا  درک  ادـخ  درادـن ، ناـکما  لوحت  نیا  دـننکب . ار  اـهراک  نیا  دـنناوتب  يدارفا 
. دنناشنب دوخ  ياج  رـس  ار  راکتنایخ  و  نئاخ ، صاخـشا  لباقم  دنتـسیاب  دننادب و  زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهـش  هک  دننکب  ادـیپ  ياهیحور 

[ . 201]
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هحفص 131 ] ] 

یبلط تداهش  هب  ناریا  تلم  لوحت 

زوف ناشدوخ  يارب  ار  تداهـش  هک  مالـسا  ردـص  ياـهناوج  لـثم  ییاـهناوج  کـی  یمالـسا ، ردـص  تلم  کـی  هب  دوب  هدـش  لوحتم  ناریا 
[ . 202 . ] تسه نیا  هلأسم  دوب و  نیا  هلأسم  میدنمتداعس . میوشب  مه  دیهش  دنتفگیم  دنتسنادیم 

ندش هتشک  نتشک و  هب  داقتعا 

يروج نیا  ار  اهنیا  تسام ، اب  عفن  مه  میـشکب  تسام و  اب  عفن  میوش  هتـشک  مینکیم  گنج  ام  هک  دـنتفگیم  هک  مالـسا  ردـص  ياهزابرس 
[ . 203 . ] دندوب هدرک 

مالسا رگایحا  ادهشلادیس 

ادهشلادیس ترضح  تداهش  دندربیم و  نیب  زا  ار  اهنآ  دنتـشاد  ار  بتکم  هکنیا  يارب  دوبن  لاکـشا  چیه  ادهـشلادیس  ترـضح  نتـشک  رد 
نوچ مه  ادهـشلادیس  درک و  نفد  ار  شرـسپ  هیواعم و  یتوغاط  میژر  دش و  هدنز  مالـسا  بتکم  دش  دیهـش  شدوخ  درک . هدـنز  ار  بتکم 

رد دوشیم  سکعنم  نیا  دننکیم و  ملظ  دننکیم و  يراکفالخ  مالـسا ، تفالخ  مسا  اب  دننکیم  هدولآ  ار  مالـسا  بتکم  دنراد  اهنیا  دـید 
مه هتشک  دنورب و  هک  دنتسناد  ناشدوخ  يارب  فیلکت  ادهشلا  دیس  ترـضح  دنکیم ، ار  اهراک  نیا  دراد  تسا  هللا  لوسر  يهفیلخ  هک  ایند 

تشاد عفن  دشاب . هتشاد  ررض  مالسا  يارب  هک  دوبن  يزیچ  ادهشلادیس  تداهش  نتـشک ، سپ  ار . شرـسپ  هیواعم و  راثآ  دننک  وحم  دنوشب و 
[ . 204 . ] درک هدنز  ار  مالسا  مالسا ، يارب 

هحفص 132 ] ] 

يزوریپ ببس  یمالسا  دهعت 

هرومعم تشذگ و  نرق  مین  بیرق  دنتشادن  یگنج  گرب  زاس و  چیه  هک  یلاخ  تسد  کی  اب  یمک و  تیعمج  کی  اب  لوا  ردص  رد  مالسا 
مه ریاخذ  ثیح  زا  دـنراد و  مه  یگنج  گرب  زاس و  دایز و  یلیخ  ناشیاهتیعمج  هکنیا  اب  اهدـعب  نیملـسم  هک  دـش  هچ  و  دـندرک ، حـتف  ار 

ردـص رد  هک  تسا  نیا  تلع  روط . نیا  ام  روط و  نآ  اـهنآ  هک  دـش  هچ  نیا  دـناهداد . تسد  زا  ار  ناـشزیچ  همه  کـلذ  عم  دنتـسه و  ینغ 
کلسم هب  دهعتم  نکل  دناهدوب  یمک  دارفا  اهنیا  دندوب ، دناهدرک و  تعیب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  اب  هک  يدارفا  مالسا 

ناـشدوخ يارب  ار  تداهـش  اـهنیا  تمحز ، تلذ و  ره  اـب  ولو  دـننکب  یگدـنز  هکنیا  دوبن  حرط  اـهنآ  يارب  مالـسا و  هب  دـقتعم  ناـشدوخ و 
مور يروتارپما  ود  نآ  هک  گرزب ، رایسب  يروتارپما  ود  ناریا  مور و  رب  داد  هبلغ  ار  اهنآ  دوب  اهنآ  رد  هک  هیحور  نیا  دنتسنادیم و  تداعس 
نوئش رد  دندش  دراو  دنداد و  تسد  زا  ار  نامیا  تردق  نآ  مکمک  نیملسم  اهدعب  تسا و  هرومعم  ود  نیا  يالاح  زا  رتیوق  ود  ره  ناریا  و 

زا رگا  دنتفریم و  گنج  دنتفریم ، تداهش  لابند  نیملـسم  دوب و  مالـسا  ردص  رد  هک  هیحور  نامه  تایدام ... نیمه  هب  یگتـسبلد  ایند و 
لوا هک  يدـنمورب  ياهناوج  هک  يروط  هب  دـش  ادـیپ  ناریا  رد  يدودـح  کی  ات  نیا  دوب ، مولعم  ناشدوخ  شیپ  دـیاش  دنتـشگیمرب  گنج 

نم زا  اهنیا  دعب ، هچ  يزوریپ و  نیا  زا  لبق  هچ  متسه و  ناریا  هک  الاح  هچ  مدوب و  فجن  نم  هک  یتقو  نآ  رد  هچ  تسه  دوب و  ناشیناوج 
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[ . 205 . ] میدشن ام  هک  دننکیم  فسأت  راهظا  دنروخیم ، فسأت  اهیضعب  دنهاوخیم و  اعد  ادج  دنوشب و  دیهش  منک  اعد  هک  دنهاوخیم 

هحفص 133 ] ] 

مالسا ظفح  يارب  تداهش 

هک دوب  نیمه  يارب  مه  اهنآ  درک . حـتف  هک -  منک  ضرع  دـیبوک و -  مه  هب  ار  ناریا  کی  مور و  کی  ناشات  رازهیـس  مالـسا ، ردـص  رد 
[ . 206 . ] دنتسنادیم يدبا  یگدنز  ناشدوخ  يارب  ار  تداهش  دنشابن ، هچ  دنشاب  هدنز  هچ  دنتسنادیم ، تداعس  ار  مالسا 

یبلط تداهش  اب  يزوریپ  حتف و 

ایند هرومعم  ار ، هرومعم  ابیرقت  نرق  مین  رد  دندرک و  تفرشیپ  روط  نآ  دنتساوخیم ، ار  تداهش  هک  ياهیحور  وچمه  کی  اب  مالـسا  ردص 
مور هک  ار  شنردم  يانعم  نآ  هب  یگنج  نونف  هن  يزاجح و  دندوب  ياهدع  کی  ناشددع ، الا  دندرک و  حتف  ار  تقو  نآ  ندمتم  يایند  ار ،
کی ناشرفن  دـنچ  ره  رتش ، کی  ناـشرفن  هچ  ره  یتح  دنتـشادن  چـیه  هک  رازبا  دنتـشاد ، ار  شرازبا  هن  دنتـسنادیم و  دنتـسنادیم ، ناریا  و 

گرزب یهلا  حور  حور ، نکل  اجنیا . دندوب  هتـسب  دنب  نآ  اب  ار  ریـشمش  دندوب  هدرک  تسرد  امرخ  فیل  امرخ ، زیچ  زا  يدنب  کی  ریـشمش ،
[ . 207 . ] دوب

نآرق هار  رد  يراکادف 

يادهش دهاش  مه  دش و  دیهش  مه  هیلع -  هللا  مالس  ریما -  ترـضح  تسا و  هدوب  گرزب  رایـسب  يادهـش  دهاش  مرکا  ربمغیپ  مالـسا  ردص 
نیا زا  هشیمه  مالسا  دوب . گرزب  يادهـش  دهاش  مه  دش و  دیهـش  مه  هیلع -  هللا  مالـس  ادهـشلادیس -  ترـضح  مه  وا  زا  دعب  دوب . گرزب 

[ . 208 . ] مینک يراکادف  وا  هار  رد  ام  هک  تسا  راوازس  دراد  قح  رشب  همه  هب  ام و  همه  هب  هک  میرک  نآرق  تسا و  هتشاد  اهییادف 

هحفص 134 ] ] 

گرزب يادهش  میدقت 

هیلع هللا  مالس  نینمؤملاریما -  لثم  مرکا و  لوسر  دوخ  لثم  مالسا  تسا . هدرک  میدقت  فده  هار  رد  دیهش  نیرتالاب  ادهش و  نیا  زا  مالـسا 
تداهش هک  مالـسا  نادنزرف  نیا  هکنیا  زا  كاب  هچ  هدومن ، فده  هار و  نیا  يادف  ار  خیرات  لوط  رد  گرزب  ياملع  نیموصعم و  همئا  و  - 

ندرک هدایپ  تسا و  مالـسا  نازیم  رگا  تسا و  فدـه  نازیم  رگا  دـهدب . تسد  زا  تسا  نیرفآ  راـختفا  اـم  تلم  يارب  راـختفا و  اـهنآ  يارب 
فدـه يارب  نکل  تسا  راوگان  ام  رب  هکنآ  اب  دـنوشب  دیهـش  هک  اهنیا  زا  کی  ره  تسه و  شدوخ  ياج  هب  فدـه  نیا  تسا . نآرق  ماکحا 

[ . 209 . ] تسادیفم

ادهشلادیس ناوریپ  ناگدنمزر 

راسخر دندیـسریم ، تداهـش  هب  هک  وا  ناراـی  ناـناوج و  زا  کـی  ره  دـیوگیم  خـیرات  هک  دنتـسه  يدـیواج  دیهـش  ناوریپ  حلـسم  ياوق 
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ره تسد  زا  مچرپ  هک  دنتـسه  مالـسا  ردص  ناعاجـش  راگدای  دـیدرگیم و  رتزراب  وا  رد  میمـصت  تعاجـش و  راثآ  رتهتخورفا و  شکرابم 
[ . 210 . ] دادیم همادا  فده  هار  رد  مزر  هب  تفرگیم و  ار  مچرپ  يرگید  داتفایم  ناهدنامرف  زا  کی 

ریشمش رب  نوخ  يزوریپ 

ار  راک  هک  يزیچ  نآ  هک  دننادیمن  دهدیم و  ماجنا  راک  هحلسا  يدایز  تیعمج و  يدایز  دننکیم  لایخ  هک  تسا  نیمه  رد  ناشهابتشا 

هحفص 135 ] ] 

هب قشع  یلاـعت و  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوـتم  بلق  نئمطم و  بلق  يوـق و  ناوزاـب  اـب  مک  دارفا  تسا . دارفا  يوـق  يوزاـب  دـهدیم  ماـجنا 
دارفا و ار  يزوریپ  دروآیم . نوخ  ار  يزوریپ  دروآیمن  ریـشمش  ار  يزوریپ  دروآیم . يزوریپ  هک  تساهنیا  هللا ، ءاـقل  هب  قشع  تداـهش و 

نکل هکم ، هب  دوریم  یلیخ  یجاح  [ 211 « ] جیجحلا لقا  جیجضلا و  رثکا  ام   » دروآیم نامیا  تردق  ار  يزوریپ  دروآیمن  دایز  ياهتیعمج 
[ . 212 . ] تسا مک  نآ  دروآیم ، اج  هب  ار  یهلا  جح  هکنآ 

هحفص 139 ] ] 

عافد گنج و  یهقف  ماکحا 

يدرف عافد 

ناوت يهزادنا  هب  زواجت  عفد 

، دناوتیم هک  هزادنا  ره  شلام  میرح و  دوخ و  زا  ار  اهنیا  دـننام  دزد و  مجاهم و  براحم و  دراد  قح  ناسنا  هک  تسین  یلاکـشا  هلأسم 1 -
[ . 213 . ] دیامن عفد 

نکمم هلیسو  ره  هب  عافد 

ره هب  تسا  بجاو  وا  رب  دـشکب ، ار  وا  هناملاظ  ات  دروآ  موجه  شاهناـخ ، ریغ  اـی  شاهناـخ  رد  یـصخش  رب  دزد  ریغ  اـی  دزد  رگا  هلأسم 2 -
[ . 214 . ] تسین زیاج  شیارب  ملظ  نتفریذپ  ندش و  میلست  دوش و  رجنم  مجاهم ، لتق  هب  هکنیا  ولو  دیامن ، عافد  دوخ ) زا   ) ینکمم هلیسو 

هحفص 140 ] ] 

مجاهم ندش  هتشک  دح  ات  هلباقم 

، وا نز  درم و  رازگتمدخ  یتح  دنراد  قلعت  وا  هب  هک  یناسک  هیقب  ای  ردارب  ای  ردـپ  ای  رتخد  ای  رـسپ  لیبق  زا  یـسک  نیقلعتم  هب  رگا  هلأسم 3 -
[ . 215 . ] دوش رجنم  مجاهم  ندش  هتشک  هب  هکنیا  ولو  دنک  عافد  وا  زا  تسا  بجاو  هکلب  زیاج  دشکب  ار  وا  هناملاظ  هک  دروآ  موجه 
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وا ندش  هتشک  هب  ولو  مجاهم  عفد 

بجاو تسا  نکمم  هک  ياهلیـسو  ره  اـب  وا  عـفد  دـیامن  زواـجت  هک  درب  موـجه  وا -  ریغ  اـی  دـشاب  شاهجوز  وا -  میرح  هـب  رگا  هلاسم 4 -
. تسا نیمه  هفیظو  ارهاظ  دروآ ، موجه  زواـجت ، زا  رتمک  هب  میرح  ضرع  هب  رگا  هکلب  دوش ، یهتنم  مجاـهم  ندـش  هتـشک  هب  ولو  دـشابیم 

[ . 216]

مجاهم لتق  هب  ولو  لام  زا  عافد 

یهتنم مجاهم ، لتق  هب  هکنیا  ولو  تسا  زیاج  شیارب  ینکمم  يهلیـسو  ره  هب  وا  عفد  دروآ ، موجه  شلایع  لام  اـی  وا  لاـم  هب  رگا  هلأسم 5 -
[ . 217 . ] دوش

بتارم تیاعر  عافد و 

، دسرب نآ  زا  رتدیدش  يهبترم  هب  دنک و  عافد  هب  مادقا  رتنییاپ  يهبترم  زا  هک  تسا  بجاو  طایتحا  ربانب  دـش  رکذ  هچنآ  مامت  رد  هلأسم 6 -
رگا و  دهد ، ماجنا  ار  نامه  دیاب  دوشیم  عفد  الثم ، ندومن  حاحا  دننام  يراطخا ، عون  کی  ندومن و  هاگآ  اب  رگا  سپ  لهـسالاف ؛ لهـسالا 

هداد  ماجنا  ار  راک  نیمه  دیاب  دوشیمن  عفد  روآ ، سرت  دیدهت  ندز و  داد  اب  زج 

هحفص 141 ] ] 

هب ای  و  دـیامن . افتکا  نآ  هب  دوشیم  عفد  اصع  اب  ای  و  دـیامن . افتکا  نآ  هب  دـیاب  دوشیمن  عفد  تسد  اـب  زج  هب  رگا  و  دـیامن . اـفتکا  نآ  هب  و 
نتـشک اب  زج  وا  عفد  رگا  و  دیامن . افتکا  نامه  هب  دیاب  دشاب  نکمم  وا  رد  تحارج  داجیا  اب  وا ، عفد  هک  یتروص  رد  دوشیم ، عفد  ریـشمش 

تـصرف دـشاب و  نکمم  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  تیبرت  تاعارم  هتبلا  تسا و  زیاـج  وا ) لـتق  ، ) هدنـشک يهلیـسو  ره  هب  تسین  نکمم 
( بیترت تیاعر  ، ) دـشاب هتـشاد  دزد  هبلغ  تقو و  توف  سرت  بیترت ، تیاعر  اب  رگا  هکلب  دـشابن ، مجاهم  يهبلغ  زا  یـسرت  دـشاب و  هتـشاد 

[ . 218 . ] تسا زیاج  دیامنیم  عفد  ار  وا  اعطق  هک  يزیچ  نداد  رارق  هلیسو  تسین و  بجاو 

مجاهم رب  یندب  یلام و  صقن 

[219 . ] تسین لعاف  رب  ینامض  دشابیم و  رده  دوش ، عقاو  لتق  ای  یندب  ای  یلام  صقن  مجاهم  رب  دنکن و  زواجت  مزال  دح  زا  رگا  هلأسم 7 -
. 

عافد دح  زا  رتهفاضا  مادقا 

[ . 220 . ] دشابیم نماض  طایتحا  ربانب  دنک ، زواجت  تسا  یفاک  وا  عفد  رد  اعقاو  و  شدوخ ، رظن  هب  هک  يدح  نآ  زا  رگا  هلأسم 8 -

عفادم وضع  صقن 

نآ دـننام  لام و  ای  لتق  ای  حرج  نماض  مجاـهم ) ، ) دوش عقاو  عفادـم ، رب  یـصقن  مجاـهم  فرط  زا  هطـساو  اـب  اـی  هطـساویب  رگا  هلأسم 9 -
[ . 221 . ] دشابیم
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هحفص 142 ] ] 

لتق هب  رجنم  موجه  ربارب  رد  عافد 

هتـشک هک  دنادب  هکنیا  ولو  دیامن  عافد  تسا  بجاو  دنک  موجه  شمیرح  رب  ای  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  هک  دروآ  موجه  وا  رب  رگا  هلأسم 10 -
رد عافد   ) اما و  دـهدب . ار ) ندـش  هتـشک   ) لامتحا ای  نامگ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  و  دـشاب ، ندـش  هتـشک  زا  رتمک  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دوشیم ،

[222 . ] دوش میلست  دنادب -  ار  نآ  هکنیا  هب  دسر  هچ  لتق -  لامتحا  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دشابیمن ؛ بجاو  لام  اب ) هطبار 
. 

راتشک زا  يرود  يارب  رارف 

دنک . ادیپ  صلخت  رارف  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  نکمم  راتشک  زا  یصالخ  نآ  دننام  رارف و  اب  رگا  هلأسم 11 -
[ . 223 . ] تسا وحن  نامه  هب  صلخت  طایتحا  دشاب ، نکمم  یصالخ  راتشک ، زا  ریغ  يوحن  کی  هب  دروآ و  موجه  وا  میرح  هب  رگا  نیاربانب 

موجه ربارب  رد  هلتاقم  بوجو 

؛ درادن ياهدیاف  وا  عفد  رد  هلتاقم  هک  دنادب  هکنیا  ولو  تسا  بجاو  وا  اب  هلتاقم  دروایب  موجه  شمیرح  ای  وا  لتق  فدـه  هب  رگا  هلأسم 12 -
هکلب تسین  بجاو  لام  اب  هطبار  رد  اما  و  دهدب . ار  وا  عفد  لامتحا  ای  نامگ  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسین  زیاج  ندش  وا  میلست  صخش ، يارب  و 

[ . 224 . ] تسا نآ  كرت  طوحا 

هحفص 143 ] ] 

مجاهم موجه  دصق  رد  کش 

شیارب لاکشا  نودب  دراد ، ار  وا  هب  موجه  دصق  مجاهم  هک  دش  ققحم  دشاب ، نانیمطا  بجوم  هک  ینئارق  اب  ولو  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 13 -
رب هاگ  ره  هک  تسا  نآ  رهاظ  هن ؟) ای   ) تسا زیاج  عافد ) ، ) تسا فوخ  بجوم  هک  یلامتحا  ای  ناـمگ  اـب  اـیآ  و  دـیامن ، عاـفد  تسا  زیاـج 

شیارب عافد  يوحن  کی  هب  تسین و ) هتـسب  عافد  ياههار  مامت   ) هکنآ رطاخ  هب  ای  دراد و  هک  یتردـق  تعاجـش و  رطاخ  هب  وا  دـصق  ضرف 
لاکشا ياراد  عافد  تسین ، وا  ررض  زا  نمیا  رگا  و  تسین ، زیاج  عافد ) لامتحا ، نامگ و  فرـص  اب  ، ) دشاب وا  ررـض  زا  نمیا  تسا ، نکمم 

[ . 225 . ] دشابیم

مجاهم دصق  رد  هابتشا 

یتیانج ای  دناسرب  وا  هب  يررـض  دنک و  عافد  هدومن و  ار  شلام  ای  ضرع  ای  صخـش  نیا  دوخ  دصق  مجاهم  هک  دنک  زارحا  رگا  هلأسم 14 -
[ . 226 . ] تسین راکهانگ  هچ  رگا  دشابیم  نماض  هدرک ، هابتشا  دوش  مولعم  سپس  دنک  دراو  وا  رب 
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يرگید ضرغ  هب  ولو  عافد 

رطاخ هب  هن  دنک  هلمح  وا  رب  سپـس  دـشاب . دـقتعم  نآ  فالخ  هب  صخـش  نیا  دـیامن و  وا  هب  موجه  دـصق  یبراحم  ای  دزد  رگا  هلأسم 15 -
[ . 227 . ] تسا هدرک  يدرجت  هچ  رگا  دشکب ، ار  وا  هکنیا  ولو  دشابیمن  نماض  هک  تسا  نیا  رهاظ  يرگید ، ضرغ  يارب  هکلب  عافد 

هحفص 144 ] ] 

هدراو تراسخ  نماض  مجاهم 

دـشاب عفادـم  يرگید  دروآ و  موـجه  اـهنآ  زا  یکی  رگا  سپ  دـنیامن ، هلمح  رگیدـمه  رب  اـهنآ  دـننام  اـی  دزد  رفن  ود  هچناـنچ  هلأسم 16 -
عورـش نیا  درکیمن  عورـش  وا  رگا  هک  دـشاب  نانچ  هچرگ  تسین  نماض  عفادـم  دـشابیم و  نماض  تسا  هدروآ  موجه  ادـتبا  هک  یـصخش 

اهنآ زا  یکی  رگا  تسا و  نماض  دـنک ، دراو  شفرط  رب  یتیاـنج  مادـک  ره  رگا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  دـنروایب  موجه  ود  ره  رگا  و  دومنیم .
[ . 228 . ] دشابیم نماض  دزاس  دراو  وا  رب  یتیانج  دروایب و  موجه  يرگید  دنک و  يراددوخ 

مجاهم هب  ندناسر  ررض 

دـصق هک  ار  هچنآ  دناوتیمن  راوید -  ای  رهن  دننام  یعنام -  رطاخ  هب  وا  هک  دنادب  نکیل  دروآ  موجه  وا  رب  وا  دـننام  دزد و  رگا  هلأسم 17 -
و تسین ، زیاج  اهنآ  ریغ  ای  و  نتـشک ) و   ) ناج ای  تحارج  تروص  هب  وا  هب  ندناسر  ررـض  دنک و  يراددوخ  وا  زا  دیاب  دـیامن ، ارجا  هدرک ،

[ . 229 . ] دشاب شفعض  رطاخ  هب  مجاهم  نتسناوتن  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . نماض  دناسرب  ررض  وا  هب  رگا 

ددرگ نامیشپ  هدننک  موجه  رگا 

و تسین ، زیاج  وا  هب  ندناسر  ررض  هنوگ  چیه  دنک  تمادن  راهظا  دوش و  نامیشپ  وا  هب  ندیسر  زا  لبق  دروآ و  موجه  وا  هب  رگا  هلأسم 18 -
تـسد زا  تصرف  دهد  تلهم  ار  وا  رگا  هک  دـسرتب  دـشاب و  هلیح  تمادـن ، راهظا  نیا  هک  دـسرتب  رگا  یلو  تسا  نماض  دـناسرب  ررـض  رگا 

دورب ،

هحفص 145 ] ] 

[ . 230 . ] دشابیم نماض  عفادم  دشاب ، هتفگ  تسار  مجاهم  رگا  نکیل  دشاب ؛ زیاج  هک  تسین  دیعب 

رس تشپ  وربور و  زا  عافد 

دشابیم زیاج  عافد  تشذگ ، هکنیا  امک  بیترت  تاعارم  اب  ناکما  تروص  رد  دشاب  صخش  نیا  هب  ور  وا ، دننام  براحم و  رگا  هلأسم 19 -
وا هب  رگا  سپ  دـیامن ؛ يراددوـخ  وا  زا  هک  تسا  بجاو  تسین و  زیاـج  وا  هب  ندرک  دراو  ررـض  تسا  نادرگور  هدرک ، وا  هب  تـشپ  رگا  و 

[ . 231 . ] دشابیم نماض  دناسرب  ررض 

مجاهم گنرین  رد  عافد 
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. تسا زیاج  وا  عفد  دشاب ، هتـشاد  نانیمطا  ای  دنادب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  تسا  ورین  ندرک  هدامآ  رطاخ  هب  وا  ندرک  تشپ  رگا  هلأسم 20 -
[ . 232 . ] دشابیم نماض  تسا  هدناسر  ررض  هک  ار  هچنآ  هدرک ، هابتشا  دوش  مولعم  رگا  و 

مجاهم موجه  زارحا 

ای دوخرب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، ورین  ندرک  هدامآ  رطاخ  هب  وا  ندرک  تشپ  هک  دـهدب  ییالقع  لاـمتحا  اـی  دـنک  ناـمگ  رگا  هلأسم 21 -
وا رب  ورین ، زیهجت  تروص  رد  مجاهم  دورب  تسد  زا  تصرف ) و   ) عافد تقو  دهد  تلهم  ار  وا  رگا  هک  دسرتب  نینچمه  و  دـسرتب ؛ شـضرع 

بیترت  ناکما  تروص  رد  هکنیا  طرش  هب  هک -  تسا  نیا  رهاظ  دنکیم ، هبلغ 

هحفص 146 ] ] 

نماض دـشاب ، هداد  ماجنا  ار  نامـض  بجوم  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  هابتـشا  دوش  مولعم  رگا  و  تسا ، زیاـج  وا  عفد  دـنک ،-  تیاـعر  ار 
[ . 233 . ] تسا نآ  كرت  طایتحا  لتق ، حرج و  دننام  رد  اصوصخم  لام ، دروم  رد  و  دشابیم .

هدش ریگتسد  دزد  حرج  لتق و 

زیاج حرج ، ای  لتق  ای  ندز  اب  وا  هب  رارـضا  دنک ، شلطعم  شدصق  زا  دنزب و  ار  وا  ای  ددنبب  ار  وا  دریگب و  ار  براحم  ای  دزد  رگا  هلأسم 22 -
[ . 234 . ] تسا نماض  درک  نینچ  رگا  تسین و 

مجاهم عفد  يارب  يریگ  کمک 

هکنیا ولو  دـهاوخب  کـمک  يرگید  زا  تسا  بجاو  ضرع  اـی  ناـج  رب  سرت  دروم  رد  دـشابن  نکمم  شیارب  مجاـهم  عفد  رگا  هلاسم 23 -
[ . 235 . ] تسا زیاج  نتساوخ ) کمک   ) لام دروم  رد  و  دشاب ؛ رفاک  هکلب  ملاظ 

عافد رد  ملاظ  زا  نتساوخ  کمک 

، دنکیم زواجت  عافد  مزال  دح  زا  دهاوخیم ، کمک  شـضرع  ای  دوخ  زا  عافد  تهج  وا  زا  هک  یملاظ  صخـش  نآ  دنادب  رگا  هلأسم 24 -
رگا سپ  دنک . یهن  يدعت  زا  ار  وا  دیاب  رکنم ) زا  یهن  ، ) طیارـش ندوب  عمج  تروص  رد  و  تسا ؛ بجاو  هکلب  زیاج  وا  زا  نتـساوخ  کمک 

مجاهم ، عفد  رگا  یلو  دشابیم . نماض  ملاظ  دوخ  درک ، زواجت  دح  نآ  زا 

هحفص 147 ] ] 

[ . 236 . ] تسین زیاج  وا  هب  لسوت  دشاب ، نکمم  ملاظ  زا  نتساوخ  کمک  ریغ  هب 

مجاهم وضع  عطق  رب  ینامض 

ینامـض دشاب ، نآ  رب  فقوتم  عافد  دـیامن و  عطق  ار  وا  زا  يوضع  دـنزب و  ار  وا  هدروآ ، ور  وا  هب  دزد  هک  یلاح  رد  عفادـم  رگا  هلأسم 25 -
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روظنم هب  ندروـخ  کـتک  زا  دـعب  دزد  رگا  و  دـشابیمن .) نماـض   ) دوـش یهتنم  گرم  هب  هچ  رگ  نآ  تیارـس  رد  هن  تسین و  وا  رب  نآ  رد 
عطق ار  وا  زا  يوضع  ای  دزاس  حورجم  دنزب و  ار  وا  رگا  سپ  دوش ، يراددوخ  وا  زا  هک  تسا  بجاو  دنک . وا  هب  تشپ  رارف  ندش و  صالخ 

[ . 237 . ] دشابیم نماض  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ای  دیامن 

رارف لاح  رد  مجاهم  وضع  صقن 

( رارف و   ) ندرک تشپ  لاـح  رد  ار  شرگید  تسد  دـنک و  عطق  تسا  وا  هب  ور  هک  یتقو  رد  ار  مجاـهم  تسد  کـی  عفادـم  رگا  هلأسم 26 -
دوش بوخ  مود  تسد  تحارج  رگا  و  تسا ، تباـث  صاـصق  مود  تسد  دروم  رد  دـننک ، ادـیپ  دوبهب  تسد  ود  ره  تحارج  دـیامن و  عطق 

، دریمب دـنک و  تیارـس  یمود  دوـش و  بوـخ  لوا  تسد  رگا  و  دروآیمن ، نامـض  نآ  تیارـس  دـنک ، تیارـس  یلوا  تسد  تـحارج  یلو 
[ . 238 . ] تسا تباث  ناج  رد  صاصق 

هحفص 148 ] ] 

یعمج عافد 

ناج لام و  لذب  اب  عافد 

، دهد رارق  موجه  دروم  ار  نآ  ياهزرم  ای  نیملسم و  دالب  دشاب ، سرت  نیملسم  عامتجا  مالـسا و  ساسارب  وا  زا  هک  ینمـشد  رگا  هلأسم 1 -
[ . 239 . ] دنیامن عافد  ناج ، لام و  لذب  اب  تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  ره  هب  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  اهناملسم  رب 

عافد رد  نذا 

چیه نودـب  یفلکم  ره  رب  سپ  تسین ، وا  ماع  ای  صاخ  بیان  نذا  وا و  نذا  و  مالـسلاهیلع -  ماما -  روضح  هب  طورـشم  عافد  نیا  هلأسم 2 -
[ . 240 . ] دنیامن عافد  دشاب ، هک  ياهلیسو  ره  هب  تسا  بجاو  یطرش  دیق و 

نیملسم دالب  زا  عافد 

ياهلیسو ره  هب  عافد  دشاب  اهنآ  ندومن  ریسا  ای  اهنآ  دالب  نتفرگ  الیتسا و  يهعـسوت  نیملـسم و  دالب  رب  يرتشیب  طلـست  سرت  رگا  هلأسم 3 -
[ . 241 . ] دشابیم بجاو  تسا  نکمم  هک 

نمشد ربارب  رد  یفنم  عافد  بوجو 

مالسا و ندش  نوهرم  نیملـسم و  يداصتقا  یـسایس و  تراسا  هب  رجنم  هک  يداصتقا  یـسایس و  يالیتسا  زا  مالـسا  ورملق  رب  رگا  هلأسم 4 -
اب  دشاب ، سرت  دوشیم ، اهنآ  ندش  فیعض  نیملسم و 

هحفص 149 ] ] 
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هلماعم هطبار و  كرت  و  نآ ، زا  هدافتـسا  كرت  و  نانآ ، ياهالاک  ندیرخن  دننام  تسا ؛ بجاو  عافد  یفنم ، ياهتمواقم  هباشم و  ياههلیـسو 
[ . 242 . ] اقلطم نانآ  اب 

نمشد اب  طباور  عطق  بوجو 

هک نآ  ریغ  ای  یسایس  طلست  نآ  رب  ناگناگیب  هک  دشاب  سرت  نیملسم ، دالب  مالسا و  ورملق  رب  نآ  ریغ  يداصتقا و  طباور  رد  رگا  هلأسم 5 -
یطباور نینچ  زا  هک  تسا  بجاو  نیملسم  يهمه  رب  دننک ، ادیپ  دوشیم ، یگنهرف  ثیح  زا  ولو  ناشدالب  رامعتسا  ای  نانآ  رامعتسا  بجوم 

[ . 243 . ] دشابیم مارح  طباور ، هنوگ  نیا  و  دننک ، بانتجا 

نمشد یسایس  يالیتسا  زا  سرت 

بجوم ای  دوش  ناشلاوما  سوفن و  ای  نیملـسم  دالب  رب  ناـنآ  يـالیتسا  بجوم  ناـگناگیب  اـب  یمالـسا  لود  یـسایس  طـباور  رگا  هلأسم 6 -
تسا . لطاب  ناشیاهنامیپ  و  دنشاب ؛ هتشاد  یتابسانم  طباور و  نینچ  هک  تسا  مارح  اهتلود  ياسؤر  رب  ددرگ ، نیملسم  یسایس  تراسا 

[ . 244 . ] دنیامن مزلم  طباور  هنوگنیا  كرت  و  یفنم ، تمواقم  اب  ولو  ار  نانآ  دننک و  داشرا  ار  اهنآ  تسا  بجاو  نیملسم  رب  و 

ناگناگیب موجه  زا  یمالسا  لود  زا  عافد 

يهلیسو  ره  هب  تسا  بجاو  یمالسا  لود  مامت  رب  دنرب  موجه  یمالسا ، لود  زا  یکی  هب  ناگناگیب  هک  دشاب  نآ  سرت  رگا  هلاسم 7 -

هحفص 150 ] ] 

[ . 245 . ] تسا بجاو  زین )  ) نیملسم ریاس  رب  هکنیا  امک  دننک  عافد  نآ  زا  نکمم 

هناگیب اب  یمالسا  لود  نامیپ  ندوب  مارح 

تسا بجاو  یمالسا )  ) لود ریاس  رب  تسا ، فلاخم  نیملسم  مالسا و  تحلصم  اب  هک  تسب  ینامیپ  یمالـسا ، لود  زا  یکی  رگا  هلأسم 8 -
دننزب . مه  هب  ار  نامیپ  نآ  ات  دننک  ششوک  تلود  نآ  اب  یناگرزاب  یسایس و  يهطبار  عطق  دننام  يداصتقا ، ای  یسایس  لیاسو  اب  هک 

رد یتالماعم  نینچ  و  دنزروب ، مامتها  راک ، نیا  رد  تسا  ناشناکما  رد  هک  یفنم  تمواقم  هنوگ  ره  اب  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  ریاس  رب  و 
[ . 246 . ] دشابیم لطاب  مارح و  مالسا  سدقم  عرش 

نمشد یماح  یمالسا  لود  اب  طباور  كرت 

تکلمم رب  ناگناگیب  يداصتقا  ای  یسایس  ذوفن  بجوم  سلجم  ود  ناگدنیامن  زا  یضعب  ای  یمالسا  لود  ياسؤر  زا  یـضعب  رگا  هلأسم 9 -
ای تکلمم  سیئر  نیا  ، ) دـشاب سرت  هدـنیآ  رد  ولو  تکلمم  لالقتـسا  رب  اـی  مالـسا  ساـسا  رب  ذوفن  نیا  زا  هک  يروط  هب  دـندرگ ، یمالـسا 

تما رب  و  تسا . لوزعم  دشاب -  یماقم  ره  شماقم -  زا  دشاب  قح  شیارب  ماقم  نآ  ندـش  يدـصتم  هک  مه  اضرف  و  تسا . نئاخ  هدـنیامن )
تسا نکمم  هک  یهجو  ره  هب  وا  زا  ندش  نادرگور  وا و  اب  هلماعم  كرت  ترـشاعم و  كرت  دننام  یفنم  تمواقم  اب  ولو  هک  تسا  یمالـسا 

[ . 247 . ] دنزرو مامتها  یعامتجا ، قوقح  زا  ندومن و  مورحم  یسایس و  نوئش  مامت  زا  وا  جارخا  رد  و  دنیامن ، تازاجم  ار  وا 
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هحفص 151 ] ] 

بجاو زا  عافد 

یتسینویهص و هنایشحو  تامادقا  دراد و  نایرج  نیطسلف  سدقم  نیمزرس  رد  هک  ياهناحلسم  يهدنریگ  جوا  راکیپ  حیضوت  هب  عجار  لاؤس :
، اهروشک همه  رد  ام  ناملـسم  قلخ  ات  دییامرف  نایب  ار  ناتترـضح  فیرـش  رظن  دوریم  راک  هب  یمالـسا  یبرع و  تما  دض  رب  هک  نآ  جـیاتن 

دنیامن . تکرش  سدقم  داهج  رد  ماجنارس  هدرک  جیسب  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياهورین  هیلک 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  باوج :

زا سپ  بجاو . تسا  يرما  درذگیم  نیملسم  مالـسا و  رب  هک  طیارـش  عاضوا و  نیا  رد  رما  نیا  میاهتخاس ، ناشنرطاخ  البق  هک  روط  نامه 
یمارگ هار  رد  شیوخ  لاـم  ناـج و  اـب  هک  منادیمن  نیا  زا  رتبجاو  ناناملـسم  رب  ار  يرما  چـیه  مالـسا  سدـقم  ماـکحا  هب  نداـهن  ندرگ 

يراج نیطـسلف  سدقم  ياهنیمزرـس  رد  امـش  هانگ  یب  نارهاوخ  ناردارب و  ياهنوخ  دینیبیم  هک  یماگنه  دنزادرپ . عافد  هب  مالـسا  نتـشاد 
همادا زج  یهار  چیه  طیارـش  نیا  رد  هتـشگ ، ناریو  راکهبت  ياهتـسینویهص  تسد  هب  ام  ياهنیمزرـس  دینکیم  هدهاشم  هک  یماگنه  تسا و 

سدقم  داهج  نیا  رد  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياهکمک  هک  تسا  بجاو  ناناملسم  همه  رب  دنامیمن و  داهج 

هحفص 152 ] ] 

[ . 248 .« ] دصقلا ءارو  نم  هللاو  . » تسا هدارا  نیا  نابیتشپ  دنوادخ  دننک و  فرص 

نهیم زا  عافد 

عافد يهفیظو  تسا ، ملسم  درف  ره  هدهع  هب  هک  مالسا  زا  عافد  هفیظو  دیراد ؛ يریطخ  فیاظو  دیتسه  اج  ره  رد  هدرکلیـصحت  ناناوج  امش 
[ . 249 . ] تسا یمالسا  يهیمتح  فیاظو  هک  نآ  لالقتسا  نهیم و  زا 

یعرش فیلکت  عافد ،

بجاو اههورگ  اهرـشق و  مامت  رب  تسا و  یلم  یهلا و  یعرـش ، فیلکت  رطخ ، عقاوم  رد  هک  تسا  يرما  یمالـسا ، روشک  مالـسا و  زا  عافد 
[ . 250 . ] تسا

یهلا یعرش  بجاو  عافد ،

[ . 251 . ] تسا بجاو  ام  همه  رب  هک  تسا  ياهیهلا  هیعرش  تابجاو  زا  نیملسم  سیماون  زا  عافد  یمالسا ، تکلمم  زا  عافد 

ییافک بجاو  عافد ،

رد  هک  یتاناکما  بسح  هب  ام  همه  تسا و  ییافک  تابجاو  زا  نیملسم ، سیماون  لاوما و  یمالسا و  روشک  مالسا و  زا  عافد  هلأسم 

هحفص 153 ] ] 
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[ . 252 . ] مییامن هدروآرب  تسا  عافد  هب  کمک  زین  نآ  هک  ار  اهههبج  تشپ  اهههبج و  تاجایتحا  تسا  مزال  میراد  رایتخا 

نیملسم زا  عافد  موزل 

دصاقم يارب  ار  نامدوخ  دیاب  ام  مزال و  تسا  يرما  نیملـسم  تایثیح  يهمه  زا  عافد  نیملـسم و  دالب  زا  عافد  نیملـسم و  سیماون  زا  عافد 
[ . 253 . ] مینک ایهم  نیملسم  زا  عافد  یهلا و 

عافد رد  نذا 

ریخ ؟ ای  تسا  مزال  دیلقت  عجرم  ای  ماما  يهزاجا  یمالسا  يروهمج  مالسا و  زا  عافد  يارب  ایآ  لاؤس :
[ . 254 . ] تسین هزاجا  هب  طورشم  تسا و  بجاو  نیفلکم  مامت  رب  نکمم  وحن  ره  هب  یمالسا  يروهمج  مالسا و  زا  عافد  باوج :

ییافک بجاو  نمشد  عفد 

نیملسم ؟ يهمه  رب  ای  تسا  بجاو  روشک  ای  رهش  نامه  مدرم  رب  زواجتم  نمشد  اب  دربن  ایآ  لاؤس :
رب  زواجتم  نمشد  عفد  باوج :

هحفص 154 ] ] 

[ . 255 . ] تسا ییافک  بجاو  نیملسم  مامت 

یهام ره  رد  مالسا  زا  عافد  موزل 

دننک ؟ گنج  دنناوتیم  نیملسم  هتسکش و  مارح  ياههام  تمرح  تروص  هچ  رد  لاؤس :
[ . 256 . ] دشاب مارح  هام  رد  هچ  رگا  دوش  مادقا  نآ  رب  دیاب  دشاب  بجاو  عافد  هک  عقوم  ره  یعافد  گنج  رد  باوج :

تسا بجاو  همه  رب  عافد 

تسیچ ؟ لطاب  هیلع  قح  داهج  رما  رد  ناملسم  نانز  يهفیظو  لاؤس :
[ . 257 . ] تسا بجاو  تاناکما  ییاناوت و  دودح  رد  یصخش  ره  رب  عافد  هک  تشذگ  یلو  تسین  بجاو  اهنز  رب  داهج  باوج :

تسا مزال  ناناملسم  عافد  کمک و 

رگا هکنیا  رب  ملع  اب  هقطنم  نآ  نکاس  ناناملسم  دنک و  یماظن  لاغشا  ار  یمالسا  روشک  زا  ياهقطنم  یتسینویهص ، رفاک  نمـشد  رگا  لاؤس :
هب  هک  تسا  بجاو  نانآ  رب  ایآ  تشاد ، دهاوخ  ار  اهنآ  لاثما  اههناخ و  یسرزاب  نادنز و  لیبق  زا  نانآ  يارب  ییاهنایز  دننک ، تمواقم 

هحفص 155 ] ] 
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تـسا بجاو  نانآ  رب  ایآ  دش  دهاوخ  تداهـش  هب  رجنم  ناشعافد  هک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  یتح  و  دننک ؟ مایق  دوخ  زا  عافد 
ریخ ؟ ای  دننک  کمک  يونعم  يدام و  تهج  زا  دنهدیم ، ماجنا  یماظن  تایلمع  هک  ار  یمالسا  نیدهاجم  هک 

[ . 258 . ] دننک کمک  ار  اهنآ  تسا  مزال  ناناملسم  رب  تسا و  بجاو  عافد  باوج :

عافد طیارش 

تسا بجاو  نیغلاب  رب  ههبج 

يهزاجا تسا ؟ طرـش  ردام  ردپ و  يهزاجا  ایآ  و  دیامن ؟ تکرـش  اهههبج  رد  دـناوتیم  هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هک  يرـسپ  ایآ  لاؤس :
تسا ؟ هنوگچ  غلاب  دارفا  دروم  رد  نیدلاو 

بجاو غلاب  ریغ  رب  تسین و  طرـش  نیدـلاو  تیاضر  تسا و  بجاو  نیغلاب  رب  ههبج  هب  نتفر  دراد ، ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یماداـم  باوج :
[ . 259 . ] دیامن مادقا  یعرش  یلو  يهزاجا  اب  ولو  تسین 

اهههبج رد  نارامیب  روضح  مازلا  مدع 

رد تکرش  هک  ماما  ياوتف  هب  هجوت  اب  مشابیم ، عرـص  ضرم  هب  التبم  هک  تسا  لاس  هد  تدم  متـسه و  هلاس  هدفه  یناوج  بناجنیا  لاؤس :
ههبج  رد  بناجنیا  تکرش  ایآ  تسا ، ییافک  بجاو  یلیمحت  گنج 

هحفص 156 ] ] 

درادیمزاب . ههبج  هب  نتفر  زا  يرامیب  نیا  رطاخ  هب  ارم  مردپ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسا ؟ یمازلا 
[ . 260 . ] دیرادن یمازلا  دیتسه ، روذعم  ههبج  رد  تکرش  زا  ضرم ، تهج  زا  رگا  باوج :

ناناوتان يارب  ههبج  تشپ  تمدخ 

تسیچ ؟ گنج  طیارش  رد  دنرادن  یماظن  تردق  هک  یناسک  هفیظو  لاؤس :
[ . 261 . ] دنوش رادهدهع  دنراد  ار  نآ  ناوت  هک  ار  یتامدخ  ههبج  تشپ  رد  دنناوتیم  باوج :

تاررقم عبات  ههبج  هب  نتفرن 

کی هدومن و  هتکس  تسا  لاس  دراد و 12  نس  لاس  مراد 80  يردپ  یلو  مراد  نتفر  ههبج  هب  يدایز  هقالع  هلاس  متسه 22  یناوج  لاؤس :
مـشابن زور  کی  رگا  و  مشابیم ، يو  رـسپ  دالوا  اهنت  نوچ  تسا  نم  اب  يو  ياهراک  مامت  دورب و  هار  دناوتیمن  تسا و  جلف  شندب  فرط 
نـشور ردـپ  هب  ندرک  کمک  هناخ و  رد  ندـنام  ای  ههبج  هب  نتفر  رد  ار  بناجنیا  فیلکت  افطل  دـهد ، ماجنا  ار  يو  ياهراک  تسین  یـسک 

دییامرف .
[ . 262 . ] دینک کمک  دوخ  ردپ  هب  هدشن  مزال  امش  رب  ههبج  هب  نتفر  تاررقم  رظن  زا  رگا  باوج :

هحفص 157 ] ] 
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یعافد یگدامآ  شزومآ و  بوجو 

یماظن نونف  يریگدای  بوجو 

تسا ؟ بجاو  یماظن  نونف  يریگدای  ایآ  لاؤس :
[ . 263 . ] دوشیم طقاس  نارگید  زا  یفاک ، ددع  مادقا  اب  تسا و  ییافک  بجاو  همه  رب  یلاعت . همسب  باوج :

ناناوج زیهجت 

مه یحالس  يدام و  ياهزاهج  هب  زهجم  دنراد  هک  ینامیا  ینید و  زاهج  رب  هوالع  زاهج و  نیمه  هب  دنشاب  زهجم  ناشیاهناوج  ام  تلم  دیاب 
. دنهدب دای  دنریگب و  دای  دیاب  دننک . هچ  نآ  اب  هک  دـننادن  دـمآ  ناشتـسد  هک  یگنفت  کی  هک  دـشابن  روط  نیا  دنـشاب . هتفرگ  دای  دنـشاب و 

[ . 264 . ] دیهدب ناشدای  ار  اهناوج 

تلم یگدامآ 

ياـهگنج کـی  هیتآ  رد  تسا  نکمم  اـم  هـکنیا  يارب  دنـشاب  زهجم  دـننک ، [ 265  ] بیردـت دـیاب  ام  ياهناوج  دنـشاب ، زهجم  دـیاب  اـم  تلم 
[ . 266 . ] مینکب يراکادف  دیاب  مالسا  يارب  مینکب ، گنج  دیاب  مالسا  يارب  میشاب و  هتشاد  يرتینالوط 

هحفص 158 ] ] 

شزرا نیرتالاب  یماظن  نونف  میلعت 

زا هک  تسا  یتاعاط  نیرتگرزب  زا  قح  نید  یمالـسا و  روشک  مالـسا و  تسارح  ظفح و  هک  دـینادب  دـیاب  راوگرزب  ناناوج  نازیزع و  امش 
يراکادف چیه  زا  هدومن و  اسرفناج  ششوک  نآ  هار  رد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  گرزب -  يایلوا  مظعم و  يایبنا  نونکات  ملاع  ردص 

ياهرشق ریاس  رادیب و  ناناوج  امش  ات  تساهـشزرا و  نیرتهدنزرا  فده ، نیا  هار  رد  یماظن  نونف  ملعت  میلعت و  تیبرت و  دناهدومنن و  غیرد 
[ . 267 . ] دیسر دهاوخن  یبیسآ  یمالسا  يروهمج  روشک و  هب  دیرضاح  هنحص  رد  روعش  روش و  نیا  اب  گرزب  تلم 

عافد تامدقم  بوجو 

عاونا نتفرگ  داـی  ندوب ، یماـظن  تیبرت  هکنیا  يهیـضق  هلمج  نآ  زا  دوشب ، لـمع  دـیاب  مه  عاـفد  تامدـقم  دـش ، بجاو  همه  رب  عاـفد  رگا 
، مینک عافد  روج  هچ  مینادن  مینک و  عافد  هک  ام  رب  دشاب  بجاو  ام -  هک -  تسین  روط  نیا  تسا ، نکمم  هک  ییاهنآ  يارب  ار  ندوب  یماظن 

[ . 268 . ] مینکیم عافد  روج  هچ  مینادب  دیاب 

تلم ندش  یجیسب 

سدـقم ییارگ و  رجحت  یتسرپ و  لوپ  رابکتـسا و  اب  فلاخم  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم -  بان  مالـسا  طـخ  رد  هک  یتلم 
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دیواج  دنلبرس و  یتلم  رطخ  يهماگنه  رد  هک  ارچ  دننادب ، ار  مزال  یعافد  یماظن و  نونف  دنشاب و  یجیسب  شدارفا  همه  دیاب  تسا ، ییامن 

هحفص 159 ] ] 

[ . 269 . ] دشاب هتشاد  ار  یمزر  مزال  یگدامآ  نآ  تیرثکا  هک  تسا 

ههبج رد  روضح  ییافک  بوجو 

ههبج رد  روضح  موزل 

، هن دـشابن ، جایتحا  رگا  دـنورب ، تسا  بجاو  دـشاب  جایتحا  رگا  اهههبج ، هب  دـنورب  زاب  دـش  اهنآ  هب  جایتحا  تقوکی  هچنانچ  رگا  صاخـشا 
[ . 270 . ] دننک کمک  دنیایب و  دیابن  دنیوگیم  اهنآ  مه ، اهتقو  یهاگ  تسین . مزال 

اهههبج رد  روضح  ییافک  بوجو 

میـشاپ تیعمج ، اـهنآ  دـنرادن  یفاـک  هزادـنا  هب  رگا  هک  تسا  بجاو  اـم  همه  يارب  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  نیملـسم  سوفن  ضارعا  یتقو 
[ . 271 . ] تسا بجاو  همه  يارب  دورب ، دوشب  اپ  دیاب  دناوتیم  هکنآ  میورب ،

اهههبج رد  روضح  تیحجرا 

دراد ؟ تیحجرا  کیمادک  سرد  همادا  ای  ههبج  هب  ناشیا  تمیزع  ینید  مولع  بالط  هب  اهههبج  مربم  زاین  هب  هجوت  اب  لاؤس :
رضاح  لاح  رد  ههبج  ياهیدنمزاین  عفر  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 160 ] ] 

[ . 272 . ] تسا مدقم 

ییافک بجاو  اهههبج  رد  روضح 

تسا ؟ بجاو  ناگمه  رب  مالسا  ههبج  رد  تکرش  تروص  هچ  رد  لاؤس :
[ . 273 . ] دشاب هدشن  رضاح  ههبج  رد  عفادم  يورین  تیافک  ردق  هب  دش و  عقاو  موجه  دروم  یمالسا  دلب  ای  مالسا  هک  یعقوم  رد  باوج :

ههبج رد  ورین  تیافک  زا  نانیمطا 

هن ؟ ای  تسا  بجاو  وا  رب  ههبج  رد  تکرش  ایآ  هن ، ای  دنتسه  یفاک  دح  هب  قح  نیدهاجم  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  لاؤس :
[ . 274 . ] تسا بجاو  تکرش  دوشن  لصاح  ههبج  رد  یفاک  يورین  دوجو  هب  نانیمطا  ات  باوج :

تسا یلوا  ههبج  زاین  عفر 
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رد یحرط  مه  البق  تسا و  روشک  عیانـص  هب  کمک  راکتبا و  مفدـه  متـسه و  یتعنـص  ياهتیلاعف  لوغـشم  یهاـگراک  رد  بناـجنیا  لاؤس :
اهههبج هب  هدرک و  اهر  ار  مراک  هک  دنکیم  اضتقا  تحلصم  ایآ  هدنام ، مامتان  العف  هک  ماهتشاد  مه  يدیـشروخ  يژرنا  زا  هدافتـسا  يهنیمز 

مورب ؟
هب  زاین  اهههبج  هک  یتقو  ات  باوج :

هحفص 161 ] ] 

[ . 275 . ] تسا بجاو  ههبج  رد  تکرش  دراد ، ورین 

تاررقم عبات  ههبج  رد  روضح  مدع 

دوشیم يریگولج  نم  زا  بالقنا  هاگداد  فرط  زا  یلو  مورب  ههبج  هب  هک  مقاتشم  یلیخ  منکیم و  راک  یضارا  هژیو  هاگداد  رد  نم  لاؤس :
، مورب ههبج  هب  ای  منامب  منک و  لوبق  ار  اهنآ  فرح  تسیچ ؟ ماهفیظو  تسین ، يرگید  دراو  صخـش  هکنیا  راک و  ندوب  ساسح  رطاخب  هتبلا 

تسا ؟ مادک  اب  تیولوا  ترضح  نآ  رظن  هب 
[ . 276 . ] دیهدب ماجنا  ار  مادختسا  يهفیظو  هدشن  مزال  امش  رب  ههبج  هب  نتفر  تاررقم ، رظن  زا  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

ههبج تاررقم  قبط  رب  لمع 

هب نیلـصحم  بلغا  هدش و  عورـش  یـسرد  مایا  هک  یلاح  رد  منامب  هک  تسا  بجاو  ایآ  مربیم ، رـس  هب  ههبج  رد  هک  متـسه  ياهبلط  لاؤس :
دندرگیمرب ؟ اههسردم 

[ . 277 . ] دینک لمع  ههبج  تاررقم  قبط  دیاب  دیتسه  ههبج  رد  هکنیا  ضرف  اب  باوج :

ههبج رد  ورین  تیافک  عفر  موزل 

؟ ههبج رد  رافک  اب  لاتق  ای  تسا  حجرا  ینید  مولع  لیصحت  ایآ  گنج ، ههبج  هب  ناناوج  باتش  هب  تبسن  ییافک  بوجو  نامرف  قبط  لاؤس :

هحفص 162 ] ] 

هن ؟ ای  تسا  زیاج  ردام  ردپ و  تیذا  ایآ  ههبج  هب  نتفر  تیحجرا  تروص  رد 
، عافد يههبج  رد  تکرـش  هدـشن  تیافک  نالعا  نیلوئـسم  بناج  زا  دراد و  يونعم  اـی  يداـم  يورین  هب  زاـین  اـهههبج  هک  یماداـم  باوج :

اهههبج يداشرا  يونعم و  زاین  ییاناوت  تروص  رد  دیاب  ینید  مولع  مرتحم  بالط  تسین و  طرـش  نیدلاو  تیاضر  تسا و  مدقم  بجاو و 
[ . 278 . ] دنیامن عفر  ار 

تیافک دح  ات  ههبج  رد  روضح  بوجو 

یئافکلا بوجولا  لهف  مکیلا ، عوجرلا  مک و  دیلقتب  هللا  انفرـش  دق  هسدـقملا و  مق  ۀـنیدم  یف  ملعلا  بلط  یلا  انرجاه  نانبل ، نم  نحن  لاؤس :
ما ال ؟ انلمشی  رفاکلا ، ثعبلا  دض  ناریا  یف  برحلا  ۀهبج  یلا  باهذلاب 
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بجاولا اذهب  مایقلا  یلع  ردقی  نم  یلع  اهیف  روضحلا  بجی  مهدالب  هلها و  مالسالا و  نع  نیعفادملا  یلا  ۀجاحب  تاهبجلا  تمادام  باوج :
[ . 280 [ ] 279 . ] ملسم ملسم و  نیب  کلاذ  یف  قرف  ریغ  نم  ینیدلا 

هحفص 163 ] ] 

نالوئسم صیخشت  اب  ههبج  هب  نتفر  بوجو 

يروهمج هب  تمدـخ  يارب  رگید  فیاظو  ماجنا  هب  ای  دـنراد  لاغتـشا  دـیدج  مولع  اـی  یمالـسا  مولع  لیـصحت  هب  هک  یناـسک  يارب  لاؤس :
دییامن . نایب  ار  یعرش  هفیظو  افطل  دنهد  همادا  دوخ  راک  هب  هکنآ  ای  تسا  مدقم  گنج  ههبج  هب  نتفر  ایآ  دنلوغشم  یمالسا 

هک دنداد  صیخشت  هچنانچ  دنیامن و  هعجارم  لوئسم  تاماقم  هب  دیاب  دنورب  ههبج  هب  دنراد  تردق  هک  يدارفا  مامت  رضاح  لاح  رد  باوج :
[ . 281 . ] تسا مدقم  يرگید  راک  ره  رب  دنورب و  ههبج  هب  تسا  بجاو  دراد  زاین  اهنآ  هب  ههبج 

ههبج يارب  رسمه  هزاجا 

رد یلاعبانج  مهم  مایپ  لابند  هب  دشابیم و  هلماح  رضاح  لاح  رد  هک  متسه  يرسمه  ياراد  زاریش  تارادا  زا  یکی  دنمراک  بناجنیا  لاؤس :
هدومن و یتیاضران  مـالعا  مرـسمه  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ  موش و  مازعا  ههبج  هب  هک  مدومن  یـضار  ار  مرـسمه  ، ناـضمر تاـیلمع  دروم 

رتکد هکنیا  لاـح  درک و  مهاوخ  هیرگ  ار  مکاروخ  هدیـشک و  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  تسد  یلکب  يورب  ههبج  هب  رگا  هک  درادیم  مـالعا 
دنک . تیوقت  ار  دوخ  دیاب  هک  تسا  هتفگ  مه 

هیلع قح  گنج  يههبج  هب  مرـسمه  تیاضر  نودـب  مناوتیم  هک  میامن  فیلکت  بسک  متـساوخیم  متـسه  یلاعبانج  دـلقم  بناجنیا  نوچ 
مورب . ههبج  هب  هک  متسه  لیام  هزادنا  زا  شیب  مدوخ  موش و  مازعا  لطاب 

دراد ، ههبج  زاین  هب  یگتسب  باوج :

هحفص 164 ] ] 

[ . 282 . ] تسین ربتعم  رسمه  تیاضر  دییامن و  هعجارم  ورین  مازعا  زکارم  هب  دیاب  زاین  تروص  رد  و 

ههبج رد  روضح  يارب  نیلوئسم  صیخشت 

هک ياهزاغم  قیرط  زا  ار  ماهداوناخ  یگدنز  جراخم  مشابیم و  لاس  هدزناپ  ریز  رـسپ  رسمه و 3  ياراد  دیهـش و  کی  ردپ  بناجنیا  لاؤس :
مان ههبج  هب  مازعا  تهج  نارادساپ  هاپس  جیسب  رد  دنامب ، نیمز  رب  مدیهش  دنزرف  يهحلسا  مدشن  رضاح  هک  ییاجنآ  زا  منکیم ؛ نیمأت  مراد 

« يراذگب تسرپرـس  نودب  ار  دوخ  يهداوناخ  يورب و  ههبج  هب  دیابن  عضو  نیا  اب  وت  : » دنیوگیم ناگرزب  زا  یـضعب  یلو  ماهدرک ، یـسیون 
دییامرف ! موقرم  ارم  یعرش  فیلکت  هک  تسا  نیا  میاضاقت  مراد . یبلق  یتحاران  هدوبن و  تمالس  لماک  روط  هب  یندب  يورین  رظن  زا  انمض 

[ . 283 . ] تسا نیلوئسم  اب  نآ  صیخشت  دراد و  اهههبج  زاین  هب  یگتسب  باوج :

اهههبج زاین  رد  تیولوا 
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ردـپ و تسه : مهار  رـس  رب  لیبق  نیا  زا  یعناوم  اما  مورب ، لطاب  هیلع  قح  گنج  ههبج  هب  ملیام  هک  متـسه  ندـعم  رگراـک  بناـجنیا  لاؤس :
نیرتگرزب هک  مراد  لاسدرخ  دنزرف  جنپ  مدوخ  دنراد و  نس  لاس  تصـش  دودـح  مادـک  ره  دـنرادن و  يرگید  دـنزرف  نم  زا  ریغ  هب  مردام 

ار  رفن  تشه  نیا  نم  هک  تسا  هلاس  کی  اهنآ  نیرتکچوک  هلاس و  تفه  اهنآ 

هحفص 165 ] ] 

ریخ ؟ ای  مورب  ههبج  هب  مناوتیم  طیارش  نیا  اب  ایآ  هک  منک  لاؤس  زیزع  ربهر  نآ  زا  هک  دش  مزال  مهدب . نان  يرگراک  هار  زا  دیاب 
[ . 284 . ] تسا بجاو  عافد  يههبج  رد  تکرش  دراد ، ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یمادام  باوج :

ییافک بجاو  ههبج  رد  روضح 

هن ؟ ای  دوشیم  طقاس  دناهدرک  تعجارم  هدرک و  تکرش  هام  ای 5  هام  هس  تدم  راب  کی  هک  يدارفا  يهدهع  زا  عافد  بوجو  ایآ  لاؤس :
وحن هب  بوجو  تسا و  هطوبرم  نیلوئـسم  اـب  نآ  صیخـشت  دـنورب و  تسا  مزـال  همه  رب  اـهههبج  زاـین  تروص  رد  تسین و  طـقاس  باوج :

[ . 285 . ] تسا ییافک  بجاو 

نیملسم دالب  زا  عافد  بوجو 

تسا ؟ مدقم  هللا  تیب  ترایز  رب  داهج  رد  تکرش  یتروص  هچ  رد  لاؤس :
ترایز ریخأت  رب  فقوتم  نآ  زا  عافد  دریگ و  رارق  مالـسا  نانمـشد  موجه  رطخ  ضرعم  رد  نیملـسم  دالب  ای  مالـسا  هک  یعقاوم  رد  باوج :

[ . 286 . ] دشاب مارحلا  هللا  تیب 

هحفص 166 ] ] 

نیدلاو نذا 

اهههبج رد  روضح  يارب  نیدلاو  تیاضر 

ریخ ؟ ای  تسه  اهنآ  يود  ره  ای  ردام  ای  ردپ  نذا  هب  لوکوم  اهههبج  لاسرا  هب  مازعا  تهج  ندش  بلطواد  ایآ  لاؤس :
[ . 287 . ] دییامن لیصحت  ار  نیدلاو  تیاضر  هدشن  نیعتم  ههبج  هب  امش  نتفر  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

نیدلاو نذا  ههبج و  هب  مازعا 

ره هک  يروط  هب  تسا  مزال  يداـیز  یناـسنا  يورین  نازواـجتم ، تسد  زا  اهرهـش  نتفرگ  سپ  زاـب  يارب  هک  یتیعقوم  نیا  رد  اـساسا  لاؤس :
تسا ؟ طرش  ردام  ردپ و  نذا  ایآ  دننکیم  مازعا  ار  وا  دورب  مان  تبث  يارب  سک 

[ . 288 . ] دننکب ار  اهنآ  تیاضر  لیصحت  دنوشیم  تیذا  رگا  یلو  تسین  طرش  نذا  یلاعت . همسب  باوج :

اهههبج رد  روضح  بوجو  موزل و 
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ریخ ؟ ای  تسا  مزال  ههبج  هب  نتفر  يارب  نیدلاو  تیاضر  رضاح  طیارش  رد  لاؤس :
طرش  نیدلاو  هزاجا  تسا و  بجاو  ههبج  هب  نتفر  دراد  ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یعقوم  ات  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 167 ] ] 

[ . 289 . ] تسین

نیدلاو تیذا  مدع 

رگا یلو  میهدیمن  تیاضر  دشاب  ام  هب  رگا  دنیوگب : نینچ  باوج  رد  نانآ  و  دهاوخب ، نذا  ههبج  يارب  دوخ  نیدلاو  زا  یـسک  رگا  لاؤس :
هنای ؟ تسا  یفاک  نذا  نیا  ایآ  ورب . يورب  یهاوخیم 

[ . 290 . ] درادن لاکشا  دنوشیمن  تیذا  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

نیدلاو تیذا  زا  زیهرپ 

هدوب و فلاخم  عوضوم  ره  لاـبق  رد  نآ  ياـهیریگ  عضوم  بـالقنا و  نیا  اـب  زاـغآ  زا  اـهنآ  هک  دراد  يرداـم  ردـپ و  یـصخش  رگا  لاؤس :
و دـننکیم ، تنایخ  هب  موکحم  ار  هللا  بزح  تکرح  ره  دـندنبیم و  ارتفا  ناـشیا  هب  دـننکیم و  ار  یمالـسا  تکلمم  نارـس  تبیغ  هرـسکی 

نآ یتح  دننکیم و  عنم  نتفر  ههبج  هب  ای  نارادساپ  هاپس  جیـسب و  اب  يراکمه  زا  ار  ناوج  نآ  زین  دنهاوخیم و  تیناحور  نودب  ار  مالـسا 
دندنمهقالع دوخ  دنزرف  هب  ارهاظ  اما  دشارتیم ، غیت  اب  ار  دوخ  شیر  ردپ  الثم  دنهدیمن ، ماجنا  زین  ار  ناشدوخ  حیحص  حالطصا  هب  مالسا 

دنزرف نیا  یعرـش  فیلکت  دنراد  ردپ  ردام و  نیا  هک  یتافـص  نیا  مامت  اب  دـنیامن  راتفر  ناشیا  لیم  قباطم  هک  تسا  یتروص  رد  مه  نآ  و 
هتفر و ههبج  هب  ناشیا  هزاجا  نودـب  ای  دـنامب  هناخ  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  تسیچ ؟ شدوخ  نیدـلاو  دروم  رد  نآ  ریغ  اـی  تعاـطا  لاـبق  رد 

نیا  رد  ارم  تسا  دنمشهاوخ  ریخ ؟ ای  دشابیم  لوبقم  تداهش  نیا  ایآ  دش  دیهش  انایحا 

هحفص 168 ] ] 

دییامرفب . تباجا  ارم  تلأسم  دییامن  ییامنهار  هلأسم 
و دهدن ، ماجنا  تسا  نیدلاو  تیذا  بجوم  هک  يراک  دـنزرف ، یلو  درادـن  رابتعا  دـنزرف  ياهراک  رد  ناشیا  تیاضر  یلاعت . همـسب  باوج :

[ . 291 . ] دشابیم دیهش  تروص  ره  رد 

دهاوخیمن نذا  مالسا  زا  عافد 

مدعو مه  دعب  عم  ولو  هیدلاو  نذأتسی  نا  هیلع  بجی  ۀیافکلا  عم  مالـسالا  راید  نع  عافدلا  هللا و  لیبس  یف  داهجلا  دیری  يذلا  نا  له  لاؤس :
یلا باهذـلا  اـنل  قحیف  باهذـلا  یف  نذـالا  نوطعت  مکتحامـس  لـهف  مهنذا ، نود  نم  باهذـلا  زوـجی  ـال  عرـشلا  نا  ضرف  یلع  و  مهملع ؟

تاهبجلا ؟
[ . 293 [ ] 292  ] نیوبالا نم  ناذیتسالا  هلثم  یف  بجی  یئافک و ال  بجاو  مهدالب  نیملسملا و  مالسالا و  نع  عافدلا  باوج :
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هحفص 169 ] ] 

نیدلاو لاح  تیاعر 

مردام ردـپ و  یلو  ماهدرک  مان  تبث  جیـسب  رد  لطاب  هیلع  قح  يهزرابم  رد  تکرـش  يارب  متـسه ؛ ییامنهار  موس  لاـس  زومآ  شناد  لاؤس :
هناـخ زا  ارم  میراد و  اوعد  هناـخ  رد  بترم  هدـش و  ههبج  هب  نم  نتفر  عناـم  قیرط  نیدـب  و  يورب »! ههبج  هب  تسا  دوز  وـت  : » هک دـنیوگیم 

تسیچ ؟ مفیلکت  دییامرفب  تسا  دنمشهاوخ  دنوشیم ، نم  رازآ  ثعاب  دننکیم و  نوریب 
[ . 294 . ] دییامنب ار  دوخ  نیدلاو  لاح  تاعارم  باوج :

نیلوئسم رظن  هب  لوکوم  ههبج  رد  روضح 

هب ییانتعایب  اب  دروم  نیا  رد  ناناوج  هک  دیدوب  هدومرف  هلجم  کی  رد  اهههبج  هب  نتفر  دروم  رد  یلاعترـضح  حیرـص  نامرف  زا  لبق  لاؤس :
؟ تسا رظن  دروم  شیامرف  نیمه  مه  زاب  هدش ، رتشیب  ههبج ) هب  نتفر   ) زاین نیا  هک  الاح  ایآ  دنوشن ، ناشیا  تیذا  بجوم  ردام  ردپ و  نامرف 

نتفر ههبج  هب  مادقا  ناشردام  ردپ و  رظن  هب  انتعا  نودب  عافد ، باب  رد  ترـضح  نآ  نامرف  قبط  هک  دنراد  ار  قح  نیا  ناناوج  یـضعب  ایآ  و 
ریخ ؟ ای  دنیامن 

[ . 295 . ] تسا نیلوئسم  رظن  هب  لوکوم  صیخشت ، دراد و  اهههبج  زاین  هب  یگتسب  باوج :

نیدلاو لاح  تاعارم  اب  ههبج  رد  روضح 

دنزرف  ود  نز و  ياراد  متسه و  هلاس  یناوج 27  بناجنیا  لاؤس :

هحفص 170 ] ] 

نم زج  هب  مرداـم  مراد و  ههبج  هـب  یناوارف  قاـیتشا  هـک  اـج  نآ  زا  ملوغـشم ، ییاـمنهار  يهرود  رد  نآرق  ینید و  سیردـت  هـب  مشاـبیم و 
دوخ نید  رب  هدش و  نم  ینارگن  قیوشت و  ثعاب  تسیچ ؟ نم  یعرش  فیلکت  ایآ  دوشیمن  یـضار  ههبج  هب  نم  نتفر  اب  درادن و  یتسرپرس 

مناسرت .
زاین هب  یگتـسب  و  دییامنب . ار  وا  لاح  تاعارم  هدـشن  نیعتم  مزال و  امـش  رب  ههبج  هب  نتفر  دوشیم و  تیذا  امـش  نتفر  زا  ردام  رگا  باوج :

[ . 296 . ] دراد ههبج 

اهههبج زاین  عفر  ترورض 

دقتعم ناشیا  هتبلا  دننکیم ، تفلاخم  منیدلاو  مورب ، ههبج  هب  هک  هدش  یعرش  فیلکت  هک  نونکا  متسه ، هداوناخ  رـسپ  اهنت  بناجنیا  لاؤس :
ههبج هب  نانآ  هجوت  نودب  هک  متسه  زاجم  ایآ  دننکیم ، عنم  نتفر  زا  ارم  تسا  یبلق  یتحاران  راچد  مردام  نوچ  یلو  دنبالقنا ، مالـسا و  هب 

مورب ؟
[ . 297 . ] تسین طرش  نیدلاو  نذا  تسا و  بجاو  ههبج  رد  تکرش  دنراد ، ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یعقوم  ات  باوج :
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درادن نیدلاو  نذا  هب  زاین  گنج  رد  روضح 

رد  تکرش  هب  يدایز  يهقالع  هلاس ، تسیب  متسه  یناوج  لاؤس :

هحفص 171 ] ] 

نم هتبلا  دـننکیم ، تفلاخم  ههبج  هب  نم  نتفر  اب  متـسه ، هداوناخ  دـنزرف  اهنت  نم  هکنیا  تلع  هب  مردام  ردـپ و  یلو  مراد  هتـشاد و  گـنج 
دروـم تماـیق  رد  دـشاب و  هتـشاد  لاکـشا  دـیاش  یعرـش  رظن  زا  نم  نـتفر  مدرک  رکف  یلو  مورب  روز  هـب  اـهنآ و  يهزاـجا  نودـب  مناوـتیم 

دینک ! نشور  ارم  فیلکت  افطل  مریگ ! رارق  تساوخزاب 
[ . 298 . ] تسین طرش  نیدلاو  يهزاجا  دنراد ، ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یعقوم  ات  باوج :

تسا رتبجاو  اهههبج  رد  روضح 

اب یمالسا و  ياهنمجنا  ای  دجاسم و  رد  یگنهرف  ياهتیلوئسم  دننام  هدش  تیبثت  ياهتیلوئـسم  هعماج  ینونک  عضو  رد  هک  يدارفا  ایآ  لاؤس :
رب ینبم  ماما  مکح  رودـص  هب  تبـسن  دـنراد  هدـنیآ  رد  اهتیلوئـسم  لبقت  يارب  یبوخ  ییاراـک  تقاـیل و  یلک  روط  هب  نیفعـضتسم و  جیـسب 

شاعم و رارما  هب  ررـض  ای  نیدـلاو و  هب  یناج  ررـض  ندـمآ  دراو  بجوم  لـمع  نیا  رگا  اـیآ  دـنراد و  ياهفیظو  هچ  ههبج  هب  نداد  تیمها 
تسا ؟ یقاب  دوخ  توق  هب  مه  زاب  دوش  بوسحم  هداوناخ  داصتقا 

[ . 299 . ] تسین طرش  نیدلاو  نذا  تسا و  بجاو  ههبج  رد  روضح  دراد  ورین  هب  زاین  اهههبج  هک  یمادام  باوج :

اهههبج زاین  مدع  رد  نیدلاو  نذا  بوجو 

ردپ و  تیاضر  دیاب  ههبج  رد  تکرش  يارب  تروص  مادک  رد  لاؤس :

هحفص 172 ] ] 

درک ؟ بلج  ار  ردام 
[ . 300 . ] ددرگ نیدلاو  تیذا  بجوم  وا  نتفر  دشابن و  بجاو  فلکم  رب  ههبج  رد  تکرش  هک  یعقاوم  رد  باوج :

اهههبج جایتحا  مدع  رد  نیدلاو  نذا  هب  زاین 

نیدلاو ندوبن  یـضار  تروص  رد  و  هن ؟ ای  دورب  ههبج  هب  اهنآ  تیاضر  نودـب  دـناوتیم  تسا  ردام  ردـپ و  لفکت  تحت  هک  یناوج  لاؤس :
هن ؟ ای  تسا  دنوادخ  شریذپ  دروم  دش  دیهش  تفر و  رگا 

دیهـش تروص  ره  رد  دـننکب و  ار  نیدـلاو  تیاـضر  لیـصحت  تسین ، مزـال  اـهنآ  نتفر  تاررقم  رظن  زا  دـنوریم و  بلطواد  رگا  باوـج :
[ . 301 . ] دنتسه

نیلوئسم صیخشت  هب  لوکوم  يزاسزاب  رد  روضح 
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يدرف رگا  تسا  نیا  لاؤس  دروم  دناهدش ، یگنج  قطانم  يزاسزاب  يارب  بلطواد  مازعا  راتساوخ  هعوبتم  هرادا  فرط  زا  لبق  يدنچ  لاؤس :
تفلاخم اعطق  دنوش  علطم  ردام  ای  ردپ  رگا  هک  دنادیم  یفرط  زا  دیوج  تکرـش  ههبج  رد  تمدخ  ای  يزاسزاب  روما  تهج  دشاب  دـنمقالع 

هب یعقو  ای  تسج و  تکرـش  ناوتیم  اهنآ  يود  ره  ای  ردام و  ردپ و  عالطا  نودب  عوضوم  ندوب  ییافک  بجاو  هب  تیانع  اب  درک  دـنهاوخ 
تشاذگن ؟ نانآ  تفلاخم 

دییامن  هعجارم  نیلوئسم  هب  باوج :

هحفص 173 ] ] 

[ . 302 . ] تسین ربتعم  نیدلاو  تیاضر  دشاب  زاین  رگا 

نارتخد روضح  يارب  نیدلاو  تیاضر  بسک 

دراد ؟ یمکح  هچ  دنشابن  یضار  ردام  ردپ و  رگا  تسا  دیفم  گنج  يههبج  رد  ناشدوجو  هک  رگدادما  نارتخد  نتفر  لاؤس :
[ . 303 . ] دننک لیصحت  ار  ناشیا  تیاضر  تسا  ردام  ردپ و  تیذا  بجوم  رگا  باوج :

نیدلاو تیاضر  لیصحت 

ءاش نا  مراد  میمـصت  دنتـسه و  بناجنیا  لفکت  تحت  دناهداتفا  راک  زا  هک  مردام  ردپ و  مشابیم و  دنزرف  هس  نز و  ياراد  بناجنیا  لاؤس :
ریخ ؟ ای  تسا  مزال  یعرش  رظن  زا  ههبج  هب  مازعا  يارب  مردام  ردپ و  تیاضر  ایآ  مورب  ههبج  هب  هللا 

. طبر يذ  نیلوئـسم  صیخـشت  اب  اهههبج  زاین  تروص  رد  رگم  دوش . لیـصحت  ناشتیاضر  دوشیم  رداـم  ردـپ و  تیذا  بجوم  رگا  باوج :
[ . 304]

ههبج رد  روضح  يارب  نیلوئسم  نذا 

نتفر  زا  دوخ  تشگزاب  ات  ارم  هتفر و  ههبج  هب  بناجنیا  ردپ  لاؤس :

هحفص 174 ] ] 

دییامرف ؟ موقرم  یلعف  طیارش  رد  ماما  ياوتف  قبط  ار  بناجنیا  يهفیظو  تسا  هدومن  عنم  ههبج  هب 
[ . 305 . ] تسین عنام  ردپ  عنم  تسا  مزال  ههبج  رد  امش  روضح  دوش  زرحم  نیلوئسم  هب  هعجارم  اب  رگا  باوج :

نیلوئسم رظن  اب  ناتسدرک  رد  روضح 

یمکح هچ  دشاب  ناتـسدرک  رد  وا  هک  دنـشابن  یـضار  شردام  ردپ و  یلو  تسا  ناتـسدرک  یگدنزاس  داهج  وضع  غلاب )  ) یـصخش لاؤس :
دراد ؟

[ . 306 . ] طبريذ نیلوئسم  صیخشت  اب  ههبج  زاین  تروص  رد  نینچمه  و  درادن . عنام  تسین  ردام  ردپ و  تیذا  بجوم  رگا  باوج :
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نیمز عافد و  ماکحا 

ناریا ياه  ههبج  مدقت 

تیحجرا یمالسا  ياهروشک  رگید  ياهههبج  زا  ناریا  ياهههبج  رد  دربن  ایآ  دنک  تکرش  قح  ههبج  رد  دناوتیم  هک  یـسک  يارب  لاؤس :
دراد ؟

[ . 307 . ] تسا مدقم  ناریا  يههبج  رضاح  لاح  رد  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 175 ] ] 

نمشد بیقعت  بوجو 

هن ؟ ای  تسا  زیاج  نانآ  نیمز  هب  دورو  لطاب  نازابرس  اب  دربن  يارب  لاؤس :
[ . 308 . ] دوش بیقعت  تسا  بجاو  دشاب  مزال  هک  اجک  ره  ات  نیملسم  دالب  مالسا و  زا  عافد  باوج :

تسا زیاج  مالسا  رطاخ  هب  فرصت 

تسد ندرک  هاتوک  قارع و  زواجتم  رفاک و  میژر  يدوبان  مالسا و  يزوریپ  ریـسم  رد  هک  قارع  مدرم  یـصخش  ياهنیمزرـس  نتفرگ  لاؤس :
دراد ؟ یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  دریگیم  رارق  مالسا  ناگدنمزر  فرصت  رد  تقوم  روط  هب  یمالسا  ياهنیمزرس  زا  ناراکتیانج  نآ 
دنوادـخ ياضر  برق و  بجوم  بجاو و  هکلب  تسا  زیاـج  اـهنت  هن  دراد ، نآ  رب  فقوت  نیملـسم  مالـسا و  زا  عاـفد  هک  رادـقم  ره  باوج :

[ . 309 . ] تسا

بجاو عافد  ترورض  رد  کلام  نذا  فذح 

هن ؟ ای  تسا  زیاج  صاخشا  یلاخ  لزانم  زا  ندرک  هدافتسا  قح ، زا  عافد  يارب  لاؤس :
[ . 310 . ] تسین طرش  کلام  يهزاجا  دنک ، اضتقا  بجاو ، عافد  ترورض  رگا  باوج :

هحفص 176 ] ] 

تسا عنامالب  یعرش  يهرداصم  لزانم  رد  فقوت 

هدـش هرداصم  لزانم  زا  یتلود  تارادا  اهناگرا و  زکارم  زا  یـضعب  روشک  ماـمت  رد  یلک  روط  هب  اـی  یگنج  قطاـنم  رد  هک  اـجنآ  زا  لاؤس :
ندیباوخ و ایآ  تسا  هدوبن  تسرد  اههاگداد  زا  هرداص  ماکحا  زا  یـضعب  دنیوگیم  نیلوئـسم  دوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـننکیم و  هدافتـسا 

درادن ؟ لاکشا  اجنآ  رد  ندناوخ و ... زامن  فقوت و 
[ . 311 . ] درادن لاکشا  هدوب  یعرش  هجو  رب  هرداصم  هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  یلاعت . همسب  باوج :
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تسا نمشد  سرریت  يهدودحم  نامه  هکرعم 

دنراد شتآ  يهلداـبم  رگیدـکی  يوس  هب  فرط  ود  هک  ههبج  مدـقم  طـخ  هکنیا  اـی  تسا  هلمح  بش  رد  هقطنم  نادـیم  هکرعم ، اـیآ  لاؤس :
دیآیم ؟ باسح  هب  دربن  يهکرعم 

گنج هدودحم  هکنآ  رگم  رود ، ياهرهش  لثم  هن  تسا  گنج  هک  يدودح  رد  تسا  نمشد  سرریت  يهدودحم  هکرعم ، زا  روظنم  باوج :
[ . 312 . ] دنشاب

تسا خسفنم  هدش  بلس  ناکم  هراجا 

دـش عورـش  گنج  هک  يزور  زا  تشاد  هراجا  رد  رهـشمرخ  رد  ار  یکلم  دوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  ناریا  سکاریز  گـنر  تکرـش  لاؤس :
زا دـعب  کلم  بحاص  دـنام ، هدافتـسا  الب  خـیرات  نآ  زا  هقطنم  تیعقوم  هب  هجوت  اب  المع  دـیدرگ و  جراخ  تکرـش  فرـصت  زا  کـلم  نیا 

یتدم و 

هحفص 177 ] ] 

دروم غلبم  تسیابیم  یلاـعلا -  هلظ  ماد  ینیمخ -  ماـما  ترـضح  ياوتف  قبط  اـیآ  دـیامنیم . دوخ  ياـههراجا  بلط  هدومن و  هعجارم  اریخا 
ییاههاگتسد ياراد  تکرش  نیا  هک  تسا : نیا  لاؤس  قوف ، باوج  ندوب  تبثم  تروص  رد  هن ؟ ای  دومن  تخادرپ  کلم  بحاص  هب  ار  اعدا 

ياههراجا هک  دیامنیم  دهعت  رجأتـسم  دهدیم و  هراجا  تکلمم  طاقن  بلغا  رد  فلتخم  ياهنامزاس  و  تاسـسؤم ، اهناگرا و  هب  هک  تسا 
اههاگتسد نیا  زا  يدادعت  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح  دشاب ) هتشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  درکراک  هاگتـسد  هچ   ) دنیامن تخادرپ  ههام  ره  ار  قوف 
دیامنب ؟ اههراجا  نیا  بلط  رب  لاد  ییاعدا  دناوتیم  و  تسا ، زاجم  تکرش  ایآ  دنراد  رارق  رهشمرخ )...  ) یلیمحت گنج  قطانم  رد 

تسا و خسفنم  هراجا  دـش  بلـس  همه  زا  رفک  رکـشل  موجه  هطـساو  هب  کلم  زا  هدافتـسا  ناکما  هک  موقرم  ضرف  رد  یلاعت  همـسب  باوج :
[ . 313 . ] درادن هدنام  یقاب  تدم  هب  تبسن  ترجا  يهبلاطم  قح  کلام 

تلود عافد و 

گنج رد  تلود  رتشیب  فیلکت 

تسا و رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  تلود  تسا ، تلم  يهمه  يهجوتم  هک  یهلا  فیلکت  رب  هوـالع  هک  دـیامن  هجوت  مرتحم  تلود  دـیاب 
گنج هلأسم  و  درک . دـهاوخ  شـشوک  داـعبا  عیمج  رد  روما  مظن  يارب  تسا و  ناراکردـنا  تسد  ریاـس  نآ و  هجوتم  رتشیب  یهلا ، فیلکت 
ماـمت اـقح  نآ  اـب  هطبار  رد  تلود  دـنادیم و  مزـال  رما  کـی  دوخ  يارب  ار  نآ  هب  کـمک  دـهعتم  تلم  تسا و  روما  سأر  رد  هک  یعاـفد 

نکل  دنکیم ، ار  ششوک 

هحفص 178 ] ] 

یلاعت هللاءاش  نا  ییاهن  حتف  ات  دـهد و  شرتسگ  رتشیب  ار  اهههبج  هب  کمک  داعبا  زور  ره  دـیاب  تسا و  مزال  مهم ، روما  رد  رارکت  رکذـت و 
[ . 314 . ] دهد رارق  اههمانرب  يهمه  سأر  رد  ار  عافد  يهمانرب 
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گنج رد  تلود  زا  تلم  تیامح 

تمدخ رد  حلسم  ياوق  سلجم و  تلود و  دنتسه و  حلـسم  ياوق  تلود و  سلجم و  نابیتشپ  تلم  هک  یمادام  مینادب  دیاب  دینادیم و  همه 
بیـسآ ییاناوت  یتردـق  چـیه  دـنیامنیم ، لـباقتم ، تمدـخ  نیا  رد  ار  دـنوادخ  ياـضر  بلج  و  دنـشابیم ، مورحم  ياهرـشق  هژیوب  تلم ،
تـسکش دـنرادرب  تسد  لـباقتم  تمدـخ  زا  ود  ره  اـی  ود  نیا  زا  یکی  هتـساوخن  يادـخ  رگا  درادـن و  ار  سدـقم  ماـظن  نـیا  هـب  ندـناسر 

مالـسا و تسکـش  هب  هک  لباقتم  تمدـخ  نیا  كرت  نیارباـنب  تسا . یمتح  تدـم ، زارد  رد  هچ  رگا  گرزب ، مالـسا  یمالـسا و  يروهمج 
گرزب تابجاو  زا  تمدخ  نیا  هچنانچ  دوش ، بانتجا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دوشیم  یهتنم  یمالـسا  يروهمج 

[ . 315 . ] دنیامن مایق  نآ  هب  دیاب  هک  تسا 

گنج رد  ناگدید  بیسآ  هب  تلود  تامدخ 

کشمیدنا و یلاها  لوفزد و  یلاها  نیا  هب  دنک  تمدخ  دندرک ، يراکادـف  ردـقنآ  مالـسا  هار  رد  هک  یناسک  نیا  هب  دـنک  تمدـخ  تلود 
دننک . تمدخ  دنداد ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  زیچ  همه  هک  ناتسزوخ 

هحفص 179 ] ] 

[ . 316 . ] ام يهمه  يارب  تسا  یعرش  فیلکت  کی  نیا 

گنج رد  ناگدید  تراسخ  هب  یگدیسر 

هدش » نارابمب  قطانم  مدرم  ياهزاین  نیمأت  داتس  لیکشت  دروم  رد   » ینک يودهم  هللا  تیآ  هب  ینیمخ  ماما  نامرف 
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

هتاضافا  تماد  ینک  يودهم  ياقآ  مالسالا  تجح  باطتسم  بانج 
هب اهاتـسور  اهرهـش و  ینوکـسم  قطانم  ررکم  ياهنارابمب  یکـشوم  هنایـشحو  تالمح  زا  یـشان  هداـعلا  قوف  راوگاـن  ثداوح  هب  هجوت  اـب 

هطبار نیا  رد  دوشیم . ساسحا  یتبرـض  يروف و  ياهکمک  هب  زاین  راـچان  قارع ، یقلفع  ثعب  بزح  یناـهج و  رابکتـسا  لـماوع  يهلیـسو 
هدیدغاد هدز و  تبیـصم  مرتحم  مدرم  یفطاع  یتاکرادت و  ياهزاین  همانرب  قوف  لماک و  تارایتخا  اب  هک  دوش  لیکـشت  يداتـس  تسا  مزال 

تامارتحا اب  هک  دوش  دیکا  شرافـس  رما و  یمالـسا  رما  نیا  نارومأم  نایدصتم و  هب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دزاس . هدروآرب  هفقو  نودب  ار 
رد هللا -  مهدـیا  تلود -  مرتحم  سیئر  مرتحم و  روهمج  سیئر  ياقآ  بانج  هک  دراد  راظتنا  ددرگ . دروخرب  مولظم  نازیزع  نیا  اـب  هقئاـف 

یعرش هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  مرتحم  نازیزع  نیا  عضو  دوبهب  رد  شالت  دنراد و  لوذبم  ار  مزال  ششوک  یعس و  مامت  مهم ، نیا  هب  مادقا 
دنیامرف . یقلت 

فیاظو زا  ياهشوگ  جایتحا ، دروم  مزاول  هیهت  تقوم و  يروف  ناکـسا  ینابیتشپ و  تاـجن و  ياـههورگ  لیکـشت  اـب  داتـس  نیا  تسا  مزـال 
دزاس . یلمع  ار  دوخ  یمالسا  یناسنا - 

اههناخترازو و  زا  معا  یبالقنا  ياهداهن  یتلود و  ياهناگرا  هیلک 

هحفص 180 ] ] 
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نویناحور و مظعم و  مدرم  تسا  دـیما  دـنراد . لوذـبم  ار  مزال  ياهيراکمه  دـنفظوم  یناگرزاب  عیانـص و  ترازو  اصوصخ  هعبات  تارادا 
ياضر لاعتم و  دـنوادخ  هصاخ  تایانع  بلج  بجوم  دوخ  يراـکمه  يراـی و  اـب  ناریا  رـسارس  رد  نأـشلا  میظع  تاـعامج  هعمج و  همئا 

دندرگ . هادفانحاورا -  مظعالا -  هللا  ۀیقب  ترضح 
زا دییامن . رـضحتسم  دیدروخرب ، یعنام  هب  قوف  فادها  ققحت  رد  رگا  هتـساوخن  يادخ  روما و  نایرج  زا  ار  بناجنیا  یلاعبانج  تسا  مزال 

[ . 317 . ] تسا راتساوخ  ار  ناگمه  دییأت  قیفوت و  لاعتم  دنوادخ 
هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 
ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور 

گنج ناهدنامرف  زا  تعاطا  ماکحا 

یهدنامرف زا  تعاطا  بوجو 

تشگرب ؟ بقع  هب  یهدنامرف  روتسد  هب  هجوت  نودب  ناوتیم  یگنج  تخس  طیارش  رد  ایآ  لاؤس :
مارح و نآ  زا  فلخت  دشاب و  هتـشاد  یعطق  ررـض  ولو  تسا  يزوریپ  حالف و  هار  بجاو و  هدـنامرف ، روتـسد  هب  لمع  یلاعت . همـسب  باوج :

[ . 318 . ] دنک اضتقا  ترورض  هک  ییانثتسا  دراوم  رد  رگم  تسا ، یمالسا  تلود  تاررقم  قبط  تازاجم  بجوم 

هحفص 181 ] ] 

هاپس تاررقم  تاعارم  موزل 

ار ههبج  هب  نتفر  قیفوت  منکیم و  راک  يرادا  تمـسق  رد  لمآ  هاپـس  رد  یهدنامرف  روتـسد  قبط  يزابرـس  تمدخ  هب  عورـش  ودب  زا  لاؤس :
یتیلوئـسم یلعف  تیعقوم  نیا  اب  ههبج  هب  نتفرن  اجنیا و  رد  ریقح  ندـنام  ایآ  دـمآ  لمع  هب  تعنامم  مدومن  اضاقت  هک  يراب  ره  متفاین و  رگا 

مشاب ؟ یهدنامرف  عیطم  لاونم  نیمه  هب  هکنیا  ای  دوشیم و  نم  هجوتم 
[ . 319 . ] تسا مزال  هاپس  تاررقم  تاعارم  یلاعت . همسب  باوج :

تسین زیاج  تاررقم  زا  فلخت 

دـننکیمن و تیاـعر  قیقد  روط  هب  ار  ناهدـنامرف  يوس  زا  هدـش  نییعت  تاررقم  هدـنمزر  ناردارب  زا  یـضعب  دوشیم  هدـید  یهاـگ  لاؤـس :
نکمم طایتحا  مدـع  نیمه  رثا  رد  دـنربیمن و  راک  هب  ار  نآ  لاثما  صوصخم و  ياهکنیع  اـی  دوخهـالک  دـننام  یتظاـفح  ینمیا و  لـیاسو 

راک دوشیم  تداهـش  هب  رجنم  راک  نیا  نوچ  هک  دننکیم  روصت  دنوش و  ناگدنمزر  رگید  ای  دوخ  ندـش  یمخز  ای  تداهـش  ثعاب  تسا 
دییامرف . موقرم  ار  كرابم  رظن  تسا  ینمتم  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  لمع  نیا  ایآ  تسا  یحیحص 

دـنیامن و تاعارم  ار  یتظافح  ینمیا و  لـئاسم  دـننک و  لـمع  یهدـنامرف  روتـسد  ههبج و  تاررقم  قباـطم  دـیاب  زیزع  ناگدـنمزر  باوج :
[ . 320 . ] تسین زیاج  فلخت 
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هحفص 182 ] ] 

تسا مزال  هاپس  تاررقم  تاعارم 

اهنت نوچ  ماهدیدرگ  ههبج  مزاع  هام  هس  تدم  هب  اهنآ  هزاجا  اب  رارـصا  اب  نونکات  مرامیب . يردام  تعاضبیب و  ردپ  ياراد  بناجنیا  لاؤس :
تمیزع تیرومأم  هاپس  و  موش ، نارادساپ  هاپس  وضع  هچنانچ  دنتسین  یضار  منیدلاو  ههبج ، هب  هرابود  تمیزع  اب  متـسه  منیدلاو  تسرپرس 

موش ؟ ههبج  مزاع  نیدلاو  تیاضر  نودب  دوشیم  ایآ  قوف  حیضوت  هب  هجوت  اب  دهد . ههبج  هب 
[ . 321 . ] دینکب ار  هاپس  تاررقم  تاعارم  دیاب  دیتسه  هاپس  وضع  رگا  باوج :

گنج نامز  رد  يزابرس  ماکحا 

تسین مزال  يزابرس  رد  نیدلاو  نذا 

چیه نونکات  نم  هب  مردپ  انمض  تسیچ و  نم  یعرـش  هفیظو  مورب  يزابرـس  هب  ینعی  موش  مازعا  تمدخ  هب  دهدیمن  هزاجا  نم  ردپ  لاؤس :
تسا ؟ هدادن  يدازآ  هنوگ 

[ . 322 . ] درادن رابتعا  نآ  رد  ردپ  تیاضر  دیورب و  دیاب  دیتسه  هفیظو  ماظن  لومشم  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

يزابرس رد  تمدخ  موزل 

؟ تسا هنوگچ  دنوریمن  يزابرس  هب  گنج ) نامز   ) ساسح نامز  نیا  رد  دیتسه و  لومـشم  هک  یناسک  يزابرـس  هب  عجار  ماما  رظن  لاؤس :
هن ؟ ای  میروایب  هزاغم  رد  يدرگاش  هب  ار  اهنیا  میناوتیم  ام  و 

هحفص 183 ] ] 

[ . 323 . ] تسین زیاج  تاررقم  زا  فلخت  دنورب و  يزابرس  هب  دیاب  یلاعت . همسب  باوج :

يزابرس هب  نتفر  بوجو 

تسا ؟ مزال  یعرش  رظن  زا  دنراد  یتالکشم  هک  ینیلومشم  يارب  يزابرس  هب  نتفر  ایآ  لاؤس :
[ . 324 . ] تسین زیاج  فلخت  دنریگب و  یفاعم  تاررقم  قباطم  ای  دنورب و  يزابرس  هب  دیاب  باوج :

تسا مزال  يزابرس  هب  نتفر 

تسیچ ؟ هفیظو  دندرک  تفلاخم  ردام  ردپ و  يزابرس  هب  نتفر  هفیظو و  ماظن  تمدخ  دروم  رد  رگا  لاؤس :
[ . 325 . ] دننک تمحازم  دیابن  ردام  ردپ و  تسا و  مزال  نتفر  دیورب ، يزابرس  هب  دیاب  تاررقم  رظن  زا  رگا  باوج :

هحفص 184 ] ] 
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گنج رد  تامهم  هحلسا و  لیاسو ، لاوما ، ماکحا 

بجاو تاررقم  تیاعر  مارح و  ریذبت  فارسا و 

تسا ؟ تروص  هچ  هب  اهههبج  رد  اهیکاروخ  تامهم و  فرصم  رد  ریذبت  فارسا و  لاؤس :
دشابیم . لکشم  تالاقتنا  لقن و  امرگ و  تلعب  اهیکاروخ  لماک  فرصم  تامهم و  قیقد  يروآ  عمج  یهاگ  هک  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اب 

تسا و اهههبج  رد  زاین  دروم  يایـشا  تامهم و  يرادـهگن  ظفح و  تابجاو  مها  زا  تسا و  مارح  ریذـبت  فارـسا و  یلاـعت . همـسب  باوج :
هقیاضم هار  نیا  رد  يزابناج  يراکادـف و  ره  زا  هک  یناـسک  يارب  نآ  تفرـشیپ  یمالـسا و  بـالقنا  هار  رد  یلکـشم  تمحز و  ره  لـمحت 

دـشاب میانغ  تامهم و  يروآ  عمج  ولو  دوش  نمـشد  يهیحان  زا  ندروخ  هبرـض  بیـسآ و  بجوم  هک  يراک  ره  هتبلا  تسا  ناـسآ  دـنرادن 
[ . 326 . ] تسا مارح 

یگنج قطانم  لاوما  زا  هدافتسا 

وتپ  يروخ و  اذغ  لیاسو  يرادقم  مدرم  لزانم  زا  میتشادن ، تحارتسا  لیاسو  نوچ  میتسه ، رقتسم  رهشمرخ  يههبج  رد  ام  لاؤس :

هحفص 185 ] ] 

دراد ؟ یمکح  هچ  مینادرگرب  اهنآ  هب  ار  لیاسو  نیا  میناوتن  هک  یتروص  رد  میدروآ ،
[ . 327 . ] تسین امش  رب  يزیچ  دیشاب ، هتشاد  لاح ، دهاش  هب  ولو  اهنآ  نابحاص  تیاضر  هب  نیقی  رگا  باوج :

تاررقم تیاعر 

هدافتـسا دروم  یماظن  يهقطنم  زا  جراخ  رد  دوشیم ، هداد  اهنآ  هب  هک  ار  يرگید  لیاسو  اهـسابل و  دنناوتیم  مالـسا  ناگدنمزر  ایآ  لاؤس :
جیسب .) الثم  یمومع -  یصخش و  هدافتسا  زا  معا   ) دنهد رارق 

[ . 328 . ] دراد تاررقم  هب  یگتسب  باوج :

نایدصتم يهزاجا  اب  ماعطا 

دوشیم هیهت  مدرم  يایادـه  لحم  زا  الومعم  هک  یگنج  قطانم  ههبج و  لـخاد  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  ییاذـغ  داوم  زا  هدافتـسا  اـیآ  لاؤس :
داوم دیرخ  هیهت و  ناکما  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  تسا ؟ زاجم  دنوریم ، ههبج  هب  دیدزاب  يارب  هریغ  نیلوئـسم و  زا  هک  ییاههورگ  يارب 

تسین . اهنآ  يارب  ییاذغ 
[ . 329 . ] درادن لاکشا  دوشیم ، هداد  هطوبرم  نایدصتم  فرط  زا  رگا  باوج :

هحفص 186 ] ] 
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تاررقم عبات  لاوما  زا  هدافتسا 

دنراد ؟ یمومع  لاوما  زا  هدافتسا  يهزاجا  رادقم  هچ  ات  قح  ههبج  ناگدنمزر  لاؤس :
[ . 330 . ] درادن عنام  هدافتسا  دهدیم  هزاجا  یمالسا  تلود  تاررقم  هک  يدودح  رد  یلاعت . همسب  باوج :

گنج رد  مدرم  نداد  رارق  رپس 

عافد رد  مدرم  نداد  رارق  رپس 

نتـشک اـیآ  نمـشد  اـب  دربن  يارب  دـنهد  رارق  رپس  ار  نادرمریپ  ناـکدوک ، ناـنز  لـیبق  زا  ناناملـسم  زا  ياهدـع  لـطاب  ياـهورین  رگا  لاؤس :
ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  روکذم  ناناملسم 

[ . 331 . ] تسا زیاج  دشاب  نآ  رب  فقوتم  نیمجاهم  ندرک  بوکرس  نیملسم و  مالسا و  زا  عافد  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

تسا مزال  عافد  نمشد  موجه  رد 

دناهدرک هلمح  نیملـسم  یمالـسا و  ياهروشک  هب  رگید  ياهتروص  هب  ای  رابجالاب  اما  دنناملـسم  هک  ینازابرـس  ندـناسر  لتق  هب  اـیآ  لاؤس :
ریخ ؟ ای  تسا  زیاج 

[ . 332 . ] تسا مزال  عافد  دندومن  هلمح  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 187 ] ] 

نمشد اب  يراکمه  ماکحا 

دنراد ار  مجاهم  مکح  ناسوساج 

هن ؟ ای  تسا  زیاج  دنکیم  يراکمه  لطاب  ياهورین  اب  هک  یکدوک  و  درمریپ ، نز ، نتشک  لاؤس :
[ . 333 . ] دنراد ار  مجاهم  مکح  یلاعت . همسب  باوج :

تسین زیاج  ههبج  زا  رارف 

زیاج ؟ تروص  مادک  رد  تسا و  مارح  تروص  مادک  رد  نمشد  زا  رارف  لاؤس :
[ . 334 . ] تسین زیاج  یلاح  چیه  رد  ههبج  زا  رارف  یلاعت . همسب  باوج :

گنج تاعالطا  ياشفا  زا  زیهرپ 

یلخاد يدایا  نمـشد و  يهدافتـسا  رطخ  یتینما و  لئاسم  هب  هجوت  نودب  یعرـش و  مکح  هب  هجوت  مدع  رثا  رب  ناگدـنمزر  زا  یخرب  لاؤس :
یگداس و اب  نآ ، لاثما  نادنواشیوخ و  هب  نفلت  همان و  یمزر و  ياهناگی  نیب  تاملاکم  رد  ار  گنج  ههبج و  زا  نوگانوگ  تاعالطا  نانآ ،
تایلمع و يدـنک  ریخأـت و  ثعاـب  هتـشاد و  اـهههبج  تیعـضو  رب  يریذـپان  ناربج  ياههبرـض  دراوم  یخرب  رد  هک  هدرک  حرطم  تقادـص 
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ناهدنامرف ناگدنمزر و  ات  دنیامرف  موقرم  دروم  نیا  رد  ار  كرابم  رظن  تسا  دنمـشهاوخ  تسا ، هدـش  مالـسا  زیزع  نادـنزرف  نوخ  نتخیر 
دنهد . رارق  شیوخ  لمع  يهحولرس  دنریذپب و  ناج  هب  زیزع 

دننکب و  دیابن  يراک  نینچ  باوج :

هحفص 188 ] ] 

[ . 335 . ] دوب دنهاوخ  لوئسم  ترخآ  ایند و  رد  دتفیب  يراوگان  قافتا  نانآ  یهجوتیب  رثا  رد  هچنانچ 

گنج زا  ینابیتشپ  ماکحا 

گنج هب  تاکز  تخادرپ 

دومن ؟ تخادرپ  یگنج  قطانم  يزاسزاب  گنج و  ياهههبج  جراخم  تهج  ار  تاکز  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
[ . 336 . ] درادن عنام  یلاعت . همسب  باوج :

گنج يارب  تاریخ 

زور لاس 10  ره  تسا  یتدـم  میامنب و  لـضفلاوبا  ترـضح  هار  رد  یجرخ  ار  نآ  دـمآرد  مدومن  دـهعت  مدومن و  ثادـحا  یماـمح  لاؤس :
نامرهـش يهعمج  ماما  هب  ناگدزگنج  هار  رد  مناوتیم  ایآ  تسا  رایتخا  رد  لوپ  نآ  زا  یغلبم  و  میامنیم ، اپ  رب  ترـضح  نآ  ماـن  هب  هضور 

میامن ؟ جرخ  دییامرفب  رماوا  عون  ره  ای  منک ، میدقت 
کمک رضاح  نامز  رد  نآ  نیرتهب  هک  تاریخ  رد  دیناوتیم  دنامیم  دایز  يزیچ  رگا  دییامن و  فرـص  يرادازع  رد  یلاعت . همـسب  باوج :

[ . 337 . ] دینک فرصم  تسا  ناگدزگنج  ههبج و  هب 

هحفص 189 ] ] 

ههبج يارب  تاهوجو  فرص 

درک ؟ هدافتسا  ههبج  جراخم  يارب  ناوتیم  تاکز  سمخ و  زا  ایآ  لاؤس :
. تسا دیلقت  عجرم  يهزاجا  هب  طونم  نیفیرـش  نیمهـس  زا  و  درادـن ، عنام  ههبج  ياهیدـنمزاین  عفر  رد  تاکز  فرـص  یلاعت . همـسب  باوج :

[ . 338]

تاهوجو تخادرپ  رد  هزاجا  بسک 

ناگدزگنج بالقنا و  يزوریپ  هب  کمک  هب  رئاد  ماما  ياهروتسد  نامرف و  هب  هجوت  اب  ياهلاس 1358 و 1359 و 1360  رد  بناجنیا  لاؤس :
یتخادرپ هوجو  ایآ  هک  دـییامرف  موقرم  ار  باوج  مدنمـشهاوخ  لاح  متخادرپ  مالـسلاهیلع -  ماما -  مهـس  تین  هب  ار  یغلاـبم  هیریخ  روما  و 

ای میامن و  روظنم  ماما  مهـس  هب  ار  نآ  هیلک  مناوتیم  مزادرپیم  هک  هوجو  عون  نیا  زا  مه  ادـعب  زین  ریخ و  ای  تسا  لوبق  ماما  مهـس  زا  اعرش 
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دوشیم ؟ لوبق  مراد  تخادرپ  هزاجا  مدوخ  هک  ار  یتمسق  طقف  هکنیا 
[ . 339 . ] دینکن لمع  هزاجا  نودب  دعب  هب  نیا  زا  تسا و  لوبق  دیاهتخادرپ  نونکات  هچنآ  یلاعت . همسب  باوج :

ددرگ شبحاص  فرص  هدشمگ  لاوما 

دنک ؟ ههبج  فرص  دناوتیم  درک  ادیپ  ار  ياهدشمگ  یش  ای  لام  یصخش  رگا  لاؤس :
دیاب  هدشمگ  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 190 ] ] 

[ . 340 . ] دهدب هقدص  ارقف  هب  وا  فرط  زا  تسا  سویأم  وا  ندرک  ادیپ  زا  رگا  دوش و  هدنادرگرب  شبحاص  هب 

هفوقوم دیاوع 

ریخ ؟ ای  داتسرف  ههبج  هب  ناوتیم  هدش  فقو  یناوخ  هضور  يارب  هک  ياهفوقوم  دیاوع  لاؤس :
[ . 341 . ] دوش فرص  فقو  تهج  نامه  رد  دیاب  هفوقوم  دیاوع  یلاعت . همسب  باوج :

ماما مهس  جرخ 

مییامن ؟ ماتیا  هب  کمک  ای  لحم  دجسم  ای  ههبج  فرص  ماما  مهس  زا  دنیامرفیم  هزاجا  ماما  ترضح  لاؤس :
[ . 342 . ] مهدیمن هزاجا  اتلاجع  یلاعت . همسب  باوج :

ارسا هب  طوبرم  ماکحا 

ارسا لاوما  نتفرگ 

ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  نانآ  یصخش  ریغ  لاوما  زین  ناریسا و  یصخش  لاوما  نتفرگ  لاؤس :
دنریگب و  نانآ  زا  دیابن  ار  ارسا  یصخش  لاوما  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 191 ] ] 

[ . 343 . ] دنهد لیوحت  هطوبرم  نیلوئسم  هب  هدروآرد و  نانآ  گنچ  زا  دیاب  ار  یگنج  تاودا 

ارسا لاوما  کلمت 

ادـیپ یلاوما  اهزیچ و  اهرگنـس  رد  ای  سرت و  يور  زا  دـنهدیم  اـهنآ  دوخ  اـی  دوشیم  هتفرگ  هریغ ) لوپ و  زا   ) ییاـهزیچ یقارع  يارـسا  زا 
ایآ و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  اهنتشادرب  نیا  دنرادیمرب ، هریغ  ای  لوپ  ناگدنـشک  ریغ  ای  اهنآ  ناگدنـشک  قارع  رکـشل  نیلوتقم  زا  ای  دوشیم و 

دننکب ؟ هچ  تیکلام  مدع  زاوج و  مدع  تروص  رد  و  دنوشیم ؟ کلام 
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دنناوتیم ناگدنمزر  تامهم ، ریغ  رد  دیآیم و  تسد  هب  نیلوتقم  اهرگنس و  زا  هچنآ  دنریگب و  يزیچ  دیابن  ارسا  زا  یلاعت . همـسب  باوج :
[ . 344 . ] دنرادرب دوخ  يارب 

ارسا لاوما  هب  یگدیسر 

یماقم ای  یسک و  هچ  هب  تسیچ و  ایـشا  نیا  فیلکت  هحلـسا و  ریغ  هحلـسا و  دننام  تفرگ  ار  ییایـشا  یقارع  يارـسا  زا  ناوتیم  ایآ  لاؤس :
فیلکت دـشاب  لوهجم  العف  شبحاص  دـشاب و  هدـش  هدروآ  اـجنآ  زا  ایـشا  یـضعب  رگا  و  تسین ؟ اـی  تسه  نآ  رد  سمخ  دریگیم و  قلعت 

تسیچ ؟
صوصخم  ارسا  لاوما  باوج :

هحفص 192 ] ] 

[ . 345 . ] یمالسا تلود  هب  تسا  لوکوم  یگدیسر  دوشیمن و  بوسحم  میانغ  زا  تسا و  ناشدوخ 

ارسا هب  تناها 

ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  ارسا  هب  تبسن  تناها  ایآ  لاؤس :
[ . 346 . ] دومن تاعارم  ار  یمالسا  قالخا  دیاب  نانآ  هب  تبسن  هکلب  تسین  زیاج  تناها  باوج :

ارسا لتق  مکح 

سپس دنگنجیم و  هلولگ  نیرخآ  ات  یهاگ  هک  ییاهیقارع  نآ  اب  هطبار  رد  ام  فیلکت  ایآ  تشک ؟ ار  ناریـسا  ناوتیم  عقوم  هچ  ات  لاؤس :
تسیچ ؟ دنوشیم  میلست 

ار ام  زا  يدارفا  ای  يدرف  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  یتح  تشک ؟ دوشیمن  هجو  چـیه  هب  دـننکیم  لقتنم  طخ  تشپ  هب  هک  یناریـسا  اـیآ 
هن ؟ ای  تسا  همرتحم  سفن  لتاق  ایآ  تسیچ ؟ ارسا  عون  نیا  لتاق  مکح  تسین  زیاج  رگا  تسا ؟ هتشک 

[ . 347 . ] دننک راتفر  یمالسا  قالخا  اب  دیاب  نتفای  طلست  زا  سپ  ارسا  اب  باوج :

هحفص 193 ] ] 

یگنج میانغ  هب  طوبرم  ماکحا 

میانغ رد  فرصت 

تسا ؟ زیاج  ناگدنمزر  يارب  یطیارش  هچ  اب  میانغ و  زا  کیمادک  رد  کلمت  فرصت و  لاؤس :
لاکشا ناگدنمزر  يارب  نآ  لاثما  ویدار و  تعاس و  سابل و  لیبق  زا  رصتخم  يایشا  نتـشادرب  یگنج  تاودا  ریغ  رد  یلاعت . همـسب  باوج :

[ . 348 . ] درادن
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نیلوتقم لاوما  رد  فرصت 

ناونع هب  ار  اهنیا  لاثما  ویدار و  لوپ و  تعاس و  سابل و  رگا  ایآ  دـناسرب  لتق  هب  ار  مادـص  نازابرـس  زا  یـصخش  مالـسا  زابرـس  رگا  لاؤس :
لیوحت یمالـسا  يروهمج  تلود  هب  دـیاب  اـی  دوشیم  شدوخ  هب  قلعتم  دـهدب  مه  ار  نآ  سمخ  درادرب و  دوـخ  يارب  وا  زا  یگنج  میاـنغ 

دهد ؟
[ . 349 . ] تسین بجاو  سمخ  درادرب و  دوخ  يارب  دناوتیم  یلاعت . همسب  باوج :

یتمینغ لاوما  رد  کلمت 

؟ هن ای  تسه  سمخ  قلعت  دروم  زا  رادقم  نیا  ایآ  دننک و  کلمت  دصق  دنناوتیم  دنتسه  ههبج  رد  هک  يدارفا  ار  میانغ  زا  رادقم  هچ  لاؤس :
لثم  تارصتخم  دنهد و  لیوحت  دیاب  ار  هحلسا  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 194 ] ] 

[ . 350 . ] تسا یمالسا  تلود  رظن  هب  لوکوم  رتدایز  رد  درادن و  سمخ  دننک و  کلمت  دناوتیم  ار  سابل  تعاس و 

یتمینغ رانید  رد  فرصت 

، دییامرف نیعم  ار  هجو  نیا  فیلکت  هدروآ  تسد  هب  نمشد  ياهرگنـس  زا  یکی  رد  یقارع  رانید  غلبم 900  هدنمزر  ناردارب  زا  یکی  لاؤس :
هک دـییامرفیم  هزاجا  ایآ  دریگب  هزاـجا  هطوبرم  تاـماقم  زا  دـیاب  هکنیا  ضرف  رب  دراد و  شزرا  ناـموت  رازه   30 دودـح 40 -  روبزم  غلبم 

دنک ؟ فرصت  نآ  رد  دنک و  کلمت  دصق  شدوخ  ناشیا 
[ . 351 . ] دوش هعجارم  هطوبرم  نیلوئسم  هب  روبزم ، غلبم  فیلکت  نییعت  يارب  یلاعت . همسب  باوج :

نمشد نیلوتقم  لاوما  رد  فرصت 

هچ نمـشد ، شفک  سابل و  رتشگنا ، لـیبق  زا  ییاـهزیچ  نتـشادرب  دـننکیم  لاؤس  دـناهتفر  گـنج  ههبج  هب  هک  یناـناوج  زا  یـضعب  لاؤس :
ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  اهنآ  زا  هدافتسا  ایآ  دراد  تروص 

[ . 352 . ] درادن لاکشا  نآ  رد  فرصت  هدش و  رکذ  هچنآ  لثم  رصتخم  ياهزیچ  نتشادرب  نیلتاقم  يارب  باوج :

هحفص 195 ] ] 

یگنج میانغ  رد  فرصت  طیارش 

زا یضعب  قلعت  تروص  رد  انمض  و  دنیامن ؟ یصخش  فرـصت  نمـشد ، زا  هدمآ  تسد  هب  میانغ  رد  دنناوتیم  مالـسا  ناگدنمزر  ایآ  لاؤس :
دسریم ؟ هدنمزر  مادک  هب  ناگدنمزر  هب  میانغ 

رد دیابن  دنگنجیمن و  تمینغ  يارب  دنرذگیم  دوخ  ناج  زا  مالـسا  هب  تمدخ  ادـخ و  هار  رد  هک  ام  ناگدـنمزر  هک  تسا  نشور  باوج :
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ره يارب  فرـصت  نآ  ریغ  رد  و  تسا ، یمالـسا  تلود  هب  طوـبرم  یگنج  تاودا  تـالآ و  هدـمآ  تسد  هب  میاـنغ  رد  یلو  دنـشاب ، نآ  رکف 
[ . 353 . ] دنشاب هدومن  عضو  یصاخ  تاررقم  یمالسا  تلود  رد  رما  نیلوئسم  رگم  درادن  عنام  هدروآ  تسد  هب  هک  ياهدنمزر 

میانغ رد  فرصت  زوجم 

اهذخا ؟ زوجی  له  اهمکح و  وه  ام  موجهلا ، دعب  ۀهبجلا  یف  ۀیقارعلا  عضاوملا  یف  تاجاحلا  لاومالا و  لاؤس :
تاماقملا یلا  اـهلیوحت  نم  دـب  ـالف  هحلـسالا  اـما  اـهنم و  ةرـصتخملا  ءایـشألا  یف  کـلمتلا  زوجی  نیلتاـقملل و  مئاـنغلا  ذـخا  زوجی  باوج :

[ . 354 . ] ۀیمالسالا ۀیروهمجلا  یف  ۀلوؤسملا 

هحفص 196 ] ] 

هاپس لاوما  رد  فرصت 

هتشادرب هتسنادن  تسا  ناریا  هاپـس  لام  اهتکروا  یـضعب  تعاس ، تکروا و  ویدار ، لثم  دیآیم  تسد  هب  یمیانغ  یگنج  تایلمع  رد  لاؤس :
دییامرف . نایب  ار  یعرش  مکح  دیهد ، لیوحت  ار  اهتکروا  دیاب  دیوگیم  ناتسرهش  هاپس  نآلا  تایلمع ، هدنامرف  هزاجا  اب  مه  نآ  دوشیم 

[ . 355 . ] دنهد لیوحت  دیاب  هاپس  يهبلاطم  اب  هدوب  هاپس  هب  طوبرم  رگا  باوج :

یگنج میانغ  زا  هدافتسا 

دراد ؟ یتروص  هچ  شزومآ  يارب  اهنآ  زا  هدافتسا  ای  تسا -  قارع  شترا  هب  قلعتم  هک  یگنج -  میانغ  يرادهگن  عضو  لاؤس :
[ . 356 . ] تسا هطوبرم  نیلوئسم  رظن  هب  لوکوم  باوج :

هدش فرصتم  لاوما  کلمت 

زا رپ  ياهرگنـس  اب  میتفریم ، ههبج  مدـقم  طخ  هب  هدـید  هحناـس  ياـهلیبموتا  اـهکنات و  ندروآ  يارب  هک  سدـقملا  تیب  يهلمح  رد  لاؤس :
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  مدروآ  دوخ  اب  ار  رگنس  لخاد  سانجا  زا  يرادقم  نم  میدومن ، دروخرب  نمشد  يهدروخ  بیرف  نازابرس  تازیهجت 

نیا زا  مناوتیم  ایآ  مداد ؛ قحتـسم  يهداوناخ  هس  هب  ار  اهوتپ  زا  ددع  هتبلا 3  هزین ، رـس  ددع  کی  یتشپ و  هلوک  غارچ ، ددع   2 وتپ ، ددع   6
منک ؟ هدافتسا  لزنم  رد  سانجا 

دیهد و  لیوحت  هاپس  ای  شترا  يهطوبرم  زکارم  هب  دیاب  ار  هزینرس  باوج :

هحفص 197 ] ] 

[ . 357 . ] دینک هدافتسا  نآ  زا  دیزاجم  تسا ، امش  تجاح  لحم  رگا  هروکذم  يایشا  ریاس 

لاوما تمینغ  مکح 

حتف رد  الثم  دـناهدرک -  تراغ  ام  زا  ار  اهنآ  هکنیا  ای  تسا  نمـشد  دوخ  زا  اهلام  نیا  هک  دوشن  مولعم  رگا  میانغ ، نتفرگ  ماگنه  رد  لاؤس :
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 - تساهیقارع دوخ  لام  هکنیا  ای  تسا  مدرم  يهدـش  تراغ  لاوما  زا  اهنآ  دـننادیمن ، هک  هدـمآ  ناگدـنمزر  تسد  هب  یلاوما  رهـشمرخ ،
تسیچ ؟ فیلکت 

[ . 358 . ] دندرک تراغ  قباس  زا  هک  دوش  زرحم  هک  نآ  رگم  دراد ، تمینغ  مکح  تسا ، نمشد  يالیتسا  دی و  تحت  هک  هچنآ  باوج :

میانغ زا  رصتخم  يهدافتسا 

، سابل دراد  قح  ایآ  هدـناسر  تکاله  هب  ار  یثعب  نارودزم  زا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  دراد و  تکرـش  ههبج  رد  امیقتـسم  هک  ياهدـنمزر  لاؤس :
هن ؟ ای  دیامن  هدافتسا  ههبج  ریغ  ای  ههبج  رد  درادرب و  دوخ  يارب  تسا  لوتقم  هارمه  هک  مزاول  ریاس  ای  شفک  تعاس ،

لابند هب  هک  يدعب  هورگ  دندرک و  تفرـشیپ  دـندومن و  كاله  ار  نمـشد  نانآ  زا  یهورگ  هتـشاد و  تکرـش  هکرعم  رد  یناگدـنمزر  رگا 
هک  یناسک  ریاس  ای  مود  هورگ  ایآ  دندیسر  رس  دنراد  تکرش  گنج  رد  اهنآ 

هحفص 198 ] ] 

رد ایآ  و  هن ؟ ای  دـنرادرب  تمینغ  ناونع  هب  هدـنام  اج  هب  مزاول  زا  دـنناوتیم  دنتـسه  هریغ  یگدـننار و  تاکرادـت و  لقن و  لمح و  ناشراک 
هن ؟ ای  دنراد  نآ  هب  تبسن  مه  سمخ  فیلکت  ایآ  دنراد  هدافتسا  قح  هک  یناسک  مود  لوا و  مسق  میانغ 

[ . 359 . ] تسین بجاو  سمخ  درادن و  لاکشا  نیلتاقم  هیلک  يارب  رصتخم  ياهزیچ  رد  هدافتسا  باوج :

کلمت رد  طایتحا  تاعارم 

دوـخ يارب  تـمینغ  ناوـنع  هـب  ار  اـهزیچ  زا  یـضعب  دـنوشیم  اـهیقارع  داـسجا  اـب  فداـصم  اـهیقارع  اـب  گـنج  رد  هـک  يدارفا  لاؤـس :
رد دنـشاب و  اهیقارع  داسجا  نفد  رومأم  ههبج  تشپ  هکنآ  ای  دنگنجب  هناحلـسم  دارفا  نیا  هک  دـنکیم  قرف  ایآ  هلأسم  نیا  رد  دـنرادیمرب ؛

دنروایب ؟ دنرادرب و  دوخ  هارمه  ار  تعاس  سابل و  نفد ، لاح 
[ . 360 . ] دننک تاعارم  ار  طایتحا  تسا و  لکشم  باوج :

ادهش روبق  رد  اعد  مسارم 

تسا ؟ زیاج  ایآ  میناوخب ، هریغ  هحتاف و  ای  اروشاع  ترایز  ای  لسوت  ياعد  اهنآ  ربق  يور  میورب و  ادهش  رازم  هب  بش  رگا  لاؤس :
[ . 361 . ] تسا زیاج  باوج :

هحفص 199 ] ] 

عجارم هب  ماما  مهس  سمخ و  میلست 

سمخ دوشیم  ایآ  دومن ؟ زیراو  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  باسح  هب  دریگیم  قلعت  هک  یغلبم  نآ  سمخ ، تباب  دوشیم  ایآ  لاؤس :
دومن ؟ زیراو  ناگدز  گنج  باسح  هب  دریگیم  قلعت  هک  یغلبم  نآ 

. دوش فرـصم  ناشیا  يهزاجا  قبط  ای  دنهدب  وا  هلاکولا  ملـسم  لیکو  ای  دـیلقت  عجرم  هب  ار  ماما  مهـس  سمخ و  دـیاب  یلاعت . همـسب  باوج :
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[ . 362]

دراد سمخ  قوقح  زادناسپ 

قوقح شترا  زا  ناـموت  رازه  دودـح  هناـهام  هدوب و  درجم  بناـجنیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  تسا ؟ بجاو  زابرـس  رب  سمخ  اـیآ  لاؤس :
متـسه و شترا  رد  هک  تسا  مین  لاـس و  کـی  دودـح  لاـح  هب  اـت  منکیم و  زادـناسپ  هدـنیآ  يارب  ار  غلبم  نیا  زا  يرادـقم  هک  مریگیم 

تسیچ ؟ فیلکت  ماهدادن ، مه  سمخ 
[ . 363 . ] دراد سمخ  هدش ، زادناسپ  هک  قوقح  زا  رادقم  ره  باوج :

دنوادخ دزن  رد  تداهش  لوبق 

ای دشابیم  دنوادخ  شریذپ  دروم  تداهش  هنوگنیا  ایآ  دوش  دیهش  هتفر و  ههبج  هب  یـصخش  رگا  نیدلاو  ندوبن  یـضار  تروص  رد  لاؤس :
هن ؟

[ . 364 . ] دنتسه دیهش  یلب  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 200 ] ] 

گنج هب  طوبرم  هقرفتم  ماکحا 

نیدلاو قارف 

یلاکـشا دنوشیم  تحاران  اهنآ  تداهـش  زا  دعب  ای  نانآ  قارف  رد  اهنآ  یلو  دـنوریم  ههبج  هب  دوخ  ردام  ردـپ و  نذا  اب  هک  يدارفا  لاؤس :
درادن ؟

[ . 365 . ] درادن لاکشا  یلاعت . همسب  باوج :

نارهاوخ ندش  رادساپ 

مدنمشهاوخ دنکیمن ، تقفاوم  مردپ  یلو  موش  دراو  نارادساپ  هاپس  رد  بالقنا  هب  تمدخ  رطاخ  هب  مراد  هقالع  هک  متسه  يرتخد  لاؤس :
دییامرف . نایب  ار  یعرش  مکح 

[ . 366 . ] دینکب ار  ناتردپ  تیاضر  تاعارم  امش  یلو  درادن ، عنام  هیعرش  فیاظو  تاعارم  اب  مه  نارهاوخ  ندش  رادساپ  باوج :

هاپس هب  نیممعم  دورو 

تسا ؟ روطچ  دننامیم  هاپس  رد  دننکیم و  مان  تبث  هشیمه  يارب  ینعی  هاپس  هب  اهنیا  نتفر  ایآ  دنتسه  ممعم  هک  یناردارب  لاؤس :
[ . 367 . ] درادن عنام  یمالسا  فراعم  میلعت  داشرا و  يارب  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 201 ] ] 
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جیسب تاررقم  تیاعر 

نآ هاپس  جیـسب  متـشاد و  هارمه  هک  ار  یتکروا  میدومن  هک  ياهلمح  یط  مدش و  مازعا  ههبج  هب  جیـسب  قیرط  زا  لبق  یتدم  بناجنیا  لاؤس :
داد لیوحت  بناجنیا  هب  هدومن و  ادیپ  ار  نآ  ناردارب  زا  یکی  تیرومأم ، تدم  نایاپ  زا  سپ  دیدرگ و  دوقفم  دوب  هتشاذگ  نم  رایتخا  رد  ار 
رد مزادرپـب و  لاـملا  تیب  هب  ار  نآ  نمث  هتـشادهگن  مدوخ  يارب  ار  نآ  دوشیم  اـیآ  تسا ، نم  راـیتخا  رد  تکروا  نیا  رـضاح  لاـح  رد  و 

ار ؟ ینونک  ياهب  ای  ار  عقوم  نآ  ياهب  ندوب  تبثم  تروص 
[ . 368 . ] تسا جیسب  تاررقم  عبات  یلاعت . همسب  باوج :

رهاوخ ردارب و  هب  دارفا  باطخ 

دراد ؟ لاکشا  اهنآ  ریسم  هب  طخ  ییاسانش  زا  لبق  رهاوخ  ای  ردارب  هب  دارفا  هب  باطخ  لاؤس :
[ . 369 . ] درادن لاکشا  یلاعت . همسب  باوج :

همانتیصو نتشون 

بحتسم ؟ ای  تسا  بجاو  همانتیصو  نتشون  ایآ  لاؤس :
دوشیم بجاو  هک  دـیامن  ادا  دـناوتن  دـشاب و  صخـش  يهدـهع  رب  یبـجاو  قح  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین  بجاو  یلاـعت . همـسب  باوـج :

[ . 370 . ] دیامن تیصو 

هحفص 202 ] ] 

يرادساپ رد  یعرش  تاررقم  تیاعر 

روبجم یماظتنا  ياهورین  اهرادـساپ و  یتکلمم ، ياهتیـصخش  ياههناخ  جیـسب و  هاپـس و  ياهرقم  ساسح و  ياهناکم  زا  یـضعب  رد  لاؤس :
دشابیم ؟ حیحص  یعرش  رظن  زا  رما  نیا  ایآ  دننکب ، هاگن  اههناخ  يوت  ای  اهماب ، تشپ  هب  ای  فارطا و  ياههناخ  هب  دنتسه 

[ . 371 . ] دنیامن تاعارم  دیاب  ار  یعرش  تاررقم  یلاعت . همسب  باوج :

تاررقم تیاعر  اب  یصخش  هدافتسا 

و هن ؟ ای  تسا  زیاج  یتلود  یبالقنا و  ياهناگرا  رگید  هاپـس و  رگید  لیاسو  و  نیـشام ) روتوم -   ) هیلقن لیاسو  زا  یـصخش  هدافتـسا  لاؤس :
دومن ؟ هدافتسا  اهنآ  زا  ناوتیم  یطیارش  هچ  رد 

هدافتـسا دیابن  تسا  عنامالب  یـصخش  ياههدافتـسا  تاررقم  رظن  زا  هک  دـشابن  مولعم  ات  و  دراد ، تاررقم  هب  یگتـسب  یلاعت . همـسب  باوج :
[ . 372 . ] دننک

هاپس يروخاذغ  هب  نانامهیم  توعد 
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زا دروآیم و  هطوبرم  يهرادا  ای  هاپـس  يروخ  اذـغ  لحم  هب  تسوا  هارمه  هک  ار  دوخ  تسود  يرادا  دـنمراک  اـی  رادـساپ و  یهاـگ  لاؤس :
دراد ؟ یتروص  هچ  دروخیم  هرادا  ای  هاپس  ياذغ 

[ . 373 . ] درادن لاکشا  دشاب  فراعتم  ندروآ  نامهیم  رگا  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 203 ] ] 

نیلوئسم نذا  اب  دارفا  ندرک  راوس 

تسا ؟ هنوگچ  یعرش  رظن  زا  دنکیم ، راوس  دروخیم  شریسم  هب  هک  ار  يدرف  دوخ  تیرومأم  ریسم  رد  یتلود  هدننار  لاؤس :
[ . 374 . ] تسین زیاج  نیلوئسم  يهزاجا  نودب  یلاعت . همسب  باوج :

ارقف نیب  یفاضا  ياذغ  میسقت 

داد ؟ ارقف  هب  ناوتیم  ایآ  دیآیم ، هفاضا  اذغ  يرادقم  نارادساپ  هاپس  رد  یهاگ  لاؤس :
[ . 375 . ] تسا نیلوئسم  يهزاجا  هب  طونم  باوج :

شترا تاررقم  زا  تیعبت 

اهنآ ندرگ  تشپ  رس و  فارطا  هژیوب  نایماظن  رس  يوم  يهدام 110 ، لصف 12  ناریا  یمالسا  يروهمج  شترا  همان  نییآ  ساسا  رب  لاؤس :
يوس زا  هطبار  نیا  رد  دشابن ؛ راهچ  يهرمن  زا  رتشیب  اهنآ  شیر  یتسیاب  دنـشاب  شیر  ندراذگ  هب  لیام  هچنانچ  هدوب و  هاتوک  هشیمه  دـیاب 

يهلأسم هک  اجنآ  زا  تسا ، ارجالا  مزال  مظن  ظـفح  تهج  هماـن  نییآ  هدام 110  هک  هدش  دیق  نآ  رد  هدـیدرگ و  رداص  ياهمانـشخب  شترا 
تسارجا ؟ لباق  دروم  نیا  رد  ناهدنامرف  رما  ایآ  تسا ، یهقف  هلأسم  کی  شیر  دح 

[ . 376 . ] تسا مزال  شترا  تاررقم  زا  تیعبت  یلاعت . همسب  باوج :

هحفص 204 ] ] 

باسح 100 هب  ادهش  نیمهس  زیراو 

هار رد  ار  مدنبلد  نادنزرف  ناج  هنارگراثیا  هک  روط  نیمه  مراتـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  مدیهـش ، دـنزرف  ود  ثراو  اهنت  ردام و  نم ، لاؤس :
لام مرـضاح  ددرگ ، عقاو  یلاعتقح  لوبق  دروم  ینابرق  ود  نیا  مراودـیما  هللا  ءاش  نا  هک  مدومن  میدـقت  لماک  یهاگآ  اـب  بـالقنا  مالـسا و 
ماما باسح 100  هب  ناـموت  رازه  هاـجنپ  غلبم  هطبار  نیا  رد  میاـمن ، میدـقت  هار  نیمه  رد  زین  هدـش ) نم  لاـم  ثرا ، هب  نـالا  هک   ) ار ناـشیا 

هن ؟ ای  تسا  لوبق  ایآ  ماهتخیر ، نارهت  يزکرم  کناب  رد  نیمهس  تین  هب  [ 377]
[ . 378 . ] دیشاب قفوم  هللا  ءاش  نا  تسا ، لوبق  دیاهتخیر  روکذم  باسح  هب  نیمهس  يادا  تباب  رگا  ار  روبزم  هجو  یلاعت . همسب  باوج :

یمالسا تلود  تاررقم  اب  هحلسا  شورف 
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ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  دنیامنیم  دیرخ  دوخ  يهقطنم  زا  عافد  ای  دوخ و  ظفح  يارب  هک  یناسک  هب  حالس  نتخورف  ایآ  لاؤس :
[ . 379 . ] تسین زیاج  یمالسا  تلود  تاررقم  تاعارم  نودب  باوج :

یقرواپ
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ص 117. رون 10 ، هفیحص  ناریا ، میقم  يدوعس  ناتسبرع  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 8  / 11 [ 28]

ص 275. رون 10 ، هفیحص  ناهفصا ، ناروهشیپ  هعماج  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 21 [ 29]
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ص 84. رون 11 ، هفیحص  امیس ، ادص و  ربخ  شخب  نانکراک  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 2 [ 30]
ص 171. رون 12 ، هفیحص  روشک ، رسارس  هنسحلا  ضرق  ياهقودنص  ناریدم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 3  / 20 [ 31]

ص 223. رون 12 ، هفیحص  شترا ، ییایرد  يورین  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 4  / 15 [ 32]
هکنیا مغ  زا  ار  تزیزع  ناج  یهاوخ  هک  یقلخ  تیادـه  هشیدـنا  رد  نانچ  وت  لوسر ، يا  نینمؤم » اونوکی  الا  کـسفن  عخاـب  کـلعل  [ » 33]

(. 3 ارعش /   ) يزاس كاله  دنروآیمن  نامیا 
.1 ص 2 -  ج 39 ، راونالاراحب ؛ نیلقثلا » ةدابع  نم  لضفا  قدنخلا  موی  یلع  يهبرض  [ » 34]

.22 ص 3 -  رون 14 ، هفیحص  تلود ، تأیه  سلجم و  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 11  / 4 [ 35]
يهبطخ 15. هغالبلاجهن ، [ 36]

اب ناورهن  گنج  هیواعم و  اب  مان  نیمه  هب  یناکم  رد  نیفـص  گـنج  ریبز ، هحلط و  هشیاـع و  یگدرکرـس  هب  هرـصب  رد  لـمج  گـنج  [ 37]
. جراوخ

.146 ص 9 -  رون 15 ، هفیحص  ناسارخ ، ناتسا  تاعامج  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 6  / 18 [ 38]
ص 2. رون 16 ، هفیحص  روهمج ، سیئر  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 10  / 23 [ 39]

ص 149. رون 17 ، هفیحص  روشک ، یلاعناوید  سیئر  اب  رادیدرد  ماما  تانایب  ، 61  / 10  / 19 [ 40]
. دوب هداهن  دیز  نب  ۀماسا  هدهع  رب  ار  نآ  یهدنامرف  هدید و  هیهت  مور  زرم  هب  نداتسرف  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  يرکشل  هب  هراشا  [ 41]

ص 277. رون 17 ، هفیحص  ناگدنیامن ، سلجم و  سیئر  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 3  / 14 [ 42]
.(. 39 لافنا /  ، 193 هرقب /   ) ۀنتف نوکت  یتح ال  مهولتاق  [ 43]

.83 ص 4 -  رون 19 ، هفیحص  روهمج ،... سیئر  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 9  / 20 [ 44]
ص 164. رون 2 ، هفیحص  نایقرش ، دروم  رد  بناجا  هعلاطم  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 7  / 23 [ 45]

ص 208. رون 2 ، هفیحص  هاش ، میژر  یسایس  ناینادنز  وفع  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 8  / 3 [ 46]
دمحم ترضح  دلوت  ماگنه  قارع و  نئادم  رهش  رد  تسا  یخاک  مان  يرـسک  دندیمانیم و  يرـسک  ار  ناریا  یهاشنهاش  ياهتموکح  [ 47]

. دزیریم ورف  خاک  نیا  يهرگنک  دنچ  دروخیم و  كرت  خاک  نیا  فقس  ص )  ) یفطصم
.5  - 7 رون 3 ، هفیحص  مالسا ، هیلع  بناجا  تاغیلبت  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 8  / 14 [ 48]

ص 202. رون 6 ، هفیحص  ناتسکاپ ، نیرحب و  مدرم  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 29 [ 49]
ص 205. رون 7 ، هفیحص  تفن ، تکرش  یگدنزاس و  داهج  نانکراک  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 5 [ 50]

. دش هتخاس  يدرجورب  هللا  تیآ  طسوت  هک  هموصعم  ترضح  راوج  رد  مق  مظعا  دجسم  هب  هراشا  [ 51]
ص 29. ، 9 رون ، هفیحص  یهاشارف ، گنهرس  دیهش  هداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 12 [ 52]

ص 81. رون 11 ، هفیحص  امیس ، ادص و  ربخ  شخب  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 2 [ 53]
ص 53. رون 13 ، هفیحص  یناتسکاپ ، نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 6  / 8 [ 54]

.272 ص 3 -  رون 16 ، هفیحص  ناگدنیامن ، سلجم و  سیئر  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 6  / 9 [ 55]
ص 97. رون 17 ، هفیحص  نادمه ، نویناحور  هعمج و  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 9  / 11 [ 56]

ص 80. رون 19 ، هفیحص  یگنهرف ، بالقنا  داتس  تیوقت  اب  هطبار  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 9  / 19 [ 57]
ص 86. رون 20 ، هفیحص  يرکشل ، يروشک و  نالوئسم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 66  / 3  / 8 [ 58]

، نپاژ اـکیرمآ ، هدـحتم  تـالایا  اـیلاتیا ، هیـسور ، هسنارف ، اـیناتیرب ، يروتارپما   ) نیقفتم نیب  .( 1918 م  - 1914  ) لوا یناـهج  گـنج  [ 59]
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تافلت دادعت  ناتسراغلب .) ینامثع ، ناتسراجم ،  - شیرتا ناملآ ،  ) يزکرم لود  و  ینامور ) لاغترپ ، نانوی ، ورگن ، هتنوم  ناتسبرص ، کیژلب ،
زا یکی  تسد  هب  ینـسوب  زکرم  وویاراـس  رد  شیرتا  دـهعیلو  لـتق  اـب  تسا . هدـش  نیمخت  حورجم  رفن  نویلیم  هتـشک و 20  رفن  نویلیم   10

. دـش گنج  دراو  شیرتا  ناملآ و  کـمک  هب  ربماون 1914  رد  ینامثع  تلود  داد . گنج  نـالعا  ناتـسبرص  هب  شیرتا  ناتـسبرص ، یلاـها 
یناـمثع تموکح  هیلع  رب  رد 1916  زاـجح  بارعا  دـنتفاین . یقیفوت  یلو  دـندرک  هلمح  زئوس  لاـناک  هب  نیطـسلف  هار  زا  یناـمثع  ناـیهاپس 

. تفای شرتسگ  قشمد  ات  شروش  نیا  دندیروش و 
نیطسلف رد  ربماتپـس 1918  رد  دندرک . فرـصت  ار  میلـشروا  ربماتپـس  رد  دادغب و  سرام  هام  رد  و  هرامعلا ، توک  هیروف 1917  رد  نیقفتم 

. دمآرد لاغشا  هب  هیروس  دش و  ریسا  ینامثع  شترا  يهمه  ابیرقت 
يهکراتم داد  رارق  ینامثع  تلود  ربتکا  داتفا و 30  رطخ  هب  لوبناتسا )  ) هینطنطـسق دندش و  میلـست  هلجد  رد  ینامثع  شترا  بلح و  قشمد ،

تایح هب  لوا  یناهج  گنج  ( 755  - 7 صص ، ج 1 ، بحاصم ، نیسحمالغ  یتسرپرـس  هب  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) درک اضما  ار  گنج 
ینامثع يروتارپما  هطلس  زا  رصم  نمی و  دنداد . لیکـشت  ار  يدوعـس  ناتـسبرع  هدش و  دحتم  دجن ، زاجح و  داد . همتاخ  ینامثع  يروتارپما 

ناریا و یـسایس  یخیرات -  گنهرف  . ) دننزب نایدوهی » یلم  نوناک   » داجیا هب  تسد  ات  دنتفای  تصرف  اهتسینویهـص  نیطـسلف  رد  دـمآرد و 
(. ص 210 اسر ، ییاباب ، یلع  اضرمالغ  هنایمرواخ ،

طـسوت هکنآ  زا  سپ  ار  یناـمثع  يروتارپـما  يو  كرت ،) ردـپ   ) كروتاـتآ هـب  بـقلم  ق ) 1299 ه .  - 1357  ) اشاپ لاـمک  یفطـصم  [ 60]
رد رمع  نایاپ  اـت  لاس 1342 ه ق  زا  دـیمان و  هیکرت  ار  ینامثع  روشک  درک و  لیدـبت  يروهمج  هب  دوب  هدـش  هدیـشاپ  مه  زا  نارگرامعتـسا 

فـشک تسایـس ، زا  نید  ییادـج  تخادرپ ، مالـسا  اب  تفلاخم  هب  برغ  ندـمت  جـیورت  نمـض  يو  دـنام . یقاـب  يروهمج  تساـیر  ماـقم 
رامـش هب  كروتاتآ  یمالـسا  دض  تامادقا  هلمج  زا  دـجاسم  سرادـم و  نتـسب  نیتال و  هب  یلم  طخ  لیدـبت  تیناحور  سابل  علخ  باجح ،

. دیآیم
.87 ص 8 -  ، 1 رون هفیحص  یمالسا ، کلامم  تراغ  يارب  رامعتسا  ياههشقن  دروم  رد  تانایب  ، 43  / 6  / 18 [ 61]

ص 268. رون 1 ، هفیحص  يد ، هدزون  راتشک  هعجاف  تبسانم  هب  ماما  تانایب  ، 56  / 10  / 19 [ 62]
ص 263. رون 3 ، هفیحص  هاش ، ندوبن  تروص  رد  هقطنم  تابث  ندروخ  مه  هب  ياعدا  یچوپ  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 9  / 5 [ 63]

ص 150. رون 4 ، هفیحص  هاش ، زیمآ  تنطیش  تاغیلبت  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 10  / 17 [ 64]
ص 115. رون 6 ، هفیحص  مالسا ، شخب  يدازآ  بازحا  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 15 [ 65]

ص 204. رون 6 ، هفیحص  ناتسکاپ ، نیرحب و  مدرم  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 29 [ 66]
يزان بزح  هب  ادـعب  هک  ناملآ  تسیلایـسوس  لانویـسان  نارگراک  بزح  يربهر  هب  لاـس 1921  رد  1889 م ).  - 1945) رلتیه فلدآ  [ 67]

. دش ناهج  رد  گنج  نیرتنینوخ  نیرتگرزب ، لماع  و  دش . ناملآ  مظعا  ردص  لاس 1933  رد  دیسر و  دش ، فورعم 

ص 53. رون 8 ، هفیحص  جرک ، كراصح  یمالسا  بالقنا  هتیمک  نارادساپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 16 [ 68]
هیئوژ رد 24  دوب و  اـیناتیرب  ریزو  تسخن  ات 1955  ات 1945 و 1951  يهرود 1940  ود  رد  م ).  1874  - 1965  ) لیچرچ نوتـسنیو  [ 69]

. تشذگرد  1965
ص 105. رون 8 ، هفیحص  یمالسا ، يروهمج  همانزور  نانکراک  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 21 [ 70]

ص 234. رون 11 ، هفیحص  ماما ، طخ  وریپ  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 20 [ 71]
.135 ص 6 -  رون 12 ، هفیحص  اکیرما ، تالخادم  یسررب  سنارفنک  ناگدننک  تکرش  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 3  / 14 [ 72]

.254 ص 5 -  رون 14 ، هفیحص  زیربت ، مدرم  فلتخم  راشقا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 3  / 11 [ 73]
ص 47. رون 17 ، هفیحص  يرسفا ، هدکشناد  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 7  / 11 [ 74]
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ص 73. رون 4 ، هفیحص  رشب ، قوقح  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 9  / 25 [ 75]
ص 62. رون 11 ، هفیحص  دنواهن ، نازومآشناد  هدناروک و  شوپنفک  نایامیپهار  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 29 [ 76]

ص 172. رون 12 ، هفیحص  روشک ، هنسحلا  ضرق  ياهقودنص  ناریدم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 3  / 20 [ 77]
ص 107. رون 13 ، هفیحص  نامروشک ، نیشنزرم  مدرم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 7  / 8 [ 78]

ص 138. رون 13 ، هفیحص  سلجم ، ناگدنیامن  تلود و  تأیه  ریزو  تسخن  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 8  / 6 [ 79]
.176 ص 7 -  رون 14 ، هفیحص  ردص ، هللا  تیآ  تداهش  درگلاس  هناتسآ  رد  یقارع  نیدواعم  عمج  رد  تانایب  ، 60  / 1  / 20 [ 80]

ص 69. رون 16 ، هفیحص  هاپس ، شترا و  ناگدنمزر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 12  / 18 [ 81]
.131 ص 2 -  رون 16 ، هفیحص  جراخ ، میقم  ناملسم  نایوجشناد  مالسا و  هاپس  ناروالد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 1  / 28 [ 82]

ص 63. رون 20 ، هفیحص  رجف ، ههد  یجراخ  نانامهم  مدرم و  روشک و  نالوئسم  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 65  / 11  / 21 [ 83]
ص 250. رون 1 ، هفیحص  یفطصم ، اقآ  جاح  تداهش  زا  سپ  ناریا  تلم  هب  ماما  مایپ  ، 56  / 8  / 21 [ 84]

ص 88. رون 2 ، هفیحص  ناریا ، ناملسم  مدرم  هب  ماما  مایپ  ، 57  / 5  / 22 [ 85]
ص 74. رون 9 ، هفیحص  ویدار ، شخپ  دحاو  نانکراک  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 18 [ 86]

ص 117. رون 11 ، هفیحص  دایتعا ، اب  هزرابم  یمالسا  هسسؤم  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 6 [ 87]
ص 244. رون 11 ، هفیحص  يوروش ، هب  ماما  دیدش  راطخا  ، 58  / 10  / 23 [ 88]

ص 275. رون 11 ، هفیحص  جیسب ، هتفه  اب  هطبار  رد  ماما  مایپ  ، 58  / 12  / 1 [ 89]
ص 19. رون 12 ، هفیحص  دیدج ، لاس  لولح  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 59  / 1  / 1 [ 90]

ص 44. رون 12 ، هفیحص  اهناتسرهش ، جیسب  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 1  / 26 [ 91]
ص 104. رون 13 ، هفیحص  قارع ، ناریا و  شترا  تلم و  هب  باطخ  ماما  تانایب  ، 59  / 7  / 5 [ 92]

. تسا قارع  روهمج  سیئر  نیسح  مادص  دارم  [ 93]
ص 109. رون 13 ، هفیحص  نامروشک ، نانیشنزرم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 7  / 8 [ 94]

ص 165. رون 13 ، هفیحص  یناتسکاپ ، جاجح  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 8  / 16 [ 95]
.98 ، 101-2 رون 15 ، هفیحص  هاپس ، یلاع  ياروش  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 5  / 27 [ 96]

(. 216 هرقب /   ) تسوکین امش  يارب  نآ  دیرادیمن و  شوخ  ار  يزیچ  اسب  [ 97]
ص 240. رون 15 ، هفیحص  يرسفا ، هدکشناد  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 9  / 11 [ 98]

ص 193. رون 16 ، هفیحص  ینیمز ، يورین  ناهدنامرف  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 3  / 23 [ 99]
ص 137. رون 19 ، هفیحص  مق ، تاعامج  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 64  / 1  / 15 [ 100]

ص 280. رون 19 ، هفیحص  نارهاوخ ، عمج  رد  ماما  تانایب  ، 64  / 12  / 11 [ 101]
ص 13. رون 20 ، هفیحص  هاپس ، شترا و  ناهدنامرف  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 65  / 4  / 28 [ 102]

.24 هبوت /  [ 103]
.109 ص 10 -  رون 20 ، هفیحص  مارحلا ، هللا  تیب  نیرئاز  هب  تئارب  مایپ  ، 66  / 5  / 6 [ 104]

. يدنب طرش  ناهر : [ 105]
. تسین مارح  نآ  رطاخ  هب  يدنب  طرش  هک  يزادناریت  یناود و  بسا  هیامر : قبس و  [ 106]

ص 239. رون 10 ، هفیحص  نارادساپ ، عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 6 [ 107]
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ص 275. رون 11 ، هفیحص  جیسب ، هتفه  اب  هطبار  رد  ماما  مایپ  ، 58  / 12  / 1 [ 108]
.44 ص 6 -  رون 12 ، هفیحص  اهناتسرهش ، جیسب  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 1  / 26 [ 109]

ص 59. رون 12 ، هفیحص  اکیرما ، یماظن  تلاخد  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  ماما  مایپ  ، 59  / 2  / 5 [ 110]
ص 60. رون 13 ، هفیحص  یمالسا ، يروهمج  يرمرادناژ  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 6  / 11 [ 111]

ص 82. رون 13 ، هفیحص  مارحلا ، هللا  تیب  نیرئاز  هب  ماما  مایپ  ، 59  / 6  / 21 [ 112]
ص 231. رون 15 ، هفیحص  جیسب ، لیکشت  زورلاس  تبسانم  هب  ماما  تانایب  ، 60  / 9  / 4 [ 113]

ص 79. رون 19 ، هفیحص  روشک ، نایجیسب  هب  ماما  مایپ  ، 63  / 8  / 30 [ 114]
ص 139. رون 19 ، هفیحص  جیسب ، ياروش  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 64  / 1  / 25 [ 115]

ص 204. رون 19 ، هفیحص  مارحلا ، هللا  تیب  جاجح  هب  ماما  مایپ  ، 64  / 5  / 25 [ 116]
ص 53. رون 21 ، هفیحص  جیسب ، درگلاس  يهناتسآ  رد  ماما  مایپ  ، 67  / 9  / 2 [ 117]

.112 دوه /  [ 118]
.239 ص 40 -  رون 13 ، هفیحص  ییاوه ، يورین  يادهش  ياههداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 10  / 8 [ 119]

.27  / 181 راونالاراحب ، [ 120]
.92 هرقب /  دندش . زوریپ  ادخ  نذا  هب  رایسب ، یهورگ  رب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  [ 121]

.68 ص 9 -  ، 16 رون هفیحص  مالسا ، ناگدنمزر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 12  / 18 [ 122]
ص 25. رون 17 ، هفیحص  اههاگشناد ، ياسؤر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 6  / 28 [ 123]

ص 17. رون 18 ، هفیحص  ناسارخ ، تاعامج  هعمج و  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 3  / 21 [ 124]
ص 186. رون 18 ، هفیحص  سلجم ، یناگرزاب -  ياهنویسیمک  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 9  / 26 [ 125]

.82 ص 3 -  ، 19 رون هفیحص  ریزو ، تسخن  روهمج ، سیئر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 9  / 20 [ 126]
ص 124. رون 19 ، هفیحص  ون ، لاس  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 63  / 12  / 29 [ 127]

ص 276. رون 6 ، هفیحص  زیربت ، نایگنهرف  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 3  / 4 [ 128]
.112 دوه /  [ 129]

ص 52. رون 9 ، هفیحص  زیربت ، ياملع  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 16 [ 130]
ص 240. رون 13 ، هفیحص  شترا ، ییاوه  يورین  يادهش  ياههداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 8 [ 131]

.112 دوه /  کعم ،» بات  نم  ترما و  امک  مقتساف  [ » 132]
رون 49،16. هفیحص  بالقنا ، يزوریپ  درگلاس  نیموس  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 60  / 11  / 22 [ 133]

(. دنک نینچ  زین   ) هدرک هبوت  وت  اب  هک  ره  نک و  یگداتسیا  ياهتفای ، روتسد  هک  هنوگ  نامه  سپ  [ 134]
رون 184،16. هفیحص  ناجنز ، تاعامج  هعمج و  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 3  / 16 [ 135]

ص 25. رون 17 ، هفیحص  اههاگشناد ، ياسؤر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 6  / 28 [ 136]

ص 51. رون 17 ، هفیحص  سلجم ، ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 7  / 21 [ 137]
ص 157. رون 17 ، هفیحص  امیس ، ادص و  ناریدم  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 11  / 3 [ 138]

.112 دوه /  [ 139]
.282 ص 3 -  رون 18 ، هفیحص  يزرواشک ، ییاراد و  يارزو  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 2  / 25 [ 140]
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.58 ص 9 -  رون 19 ، هفیحص  گنج ، داتس  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 6  / 18 [ 141]
ص 250. رون 19 ، هفیحص  سلجم ، سیئر  روهمج و  سیئر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 64  / 9  / 9 [ 142]

ص 132. رون 20 ، هفیحص  مارحلا ، هللا  تیب  نیرئاز  هب  ماما  مایپ  ، 66  / 5  / 6 [ 143]
.119 ص 20 -  رون 1 ، هفیحص  یمالسا ، تلود  ياسؤر  فیاظو  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 44  / 8  / 23 [ 144]

ص 121. رون 3 ، هفیحص  مالسا ، يدابع  یسایس و  داعبا  نوماریپ  ماما  تانایب  ، 57  / 8  / 21 [ 145]
ص 49. رون 6 ، هفیحص  يدوعس ، ناتسبرع  یناحور  هبتریلاع  ناگدنیامن  تأیه  هب  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 1 [ 146]

ص 127. رون 7 ، هفیحص  نارهت ، ظاعو  يهعماج  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 3  / 26 [ 147]
رون 125،8. هفیحص  نیوزق ، یهرز  رکشل 16  املع و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 24 [ 148]
ص 179. رون 8 ، هفیحص  لباب ، هدکشناد  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 30 [ 149]

.136 ص 7 -  رون 9 ، هفیحص  دورگنل ، هتساریپ  هبیط  یشزومآ  عمتجم  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 25 [ 150]
ص 222. رون 12 ، هفیحص  شترا ، ییاوه  يورین  ناهدنامرف  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 4  / 15 [ 151]

ص 53. رون 17 ، هفیحص  روشک ، رسارس  ياهناتسا  زکارم  هعمج  همئا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 7  / 22 [ 152]
ص 60. رون 17 ، هفیحص  یبهذم ، ناگدنیوگ  ابطخ و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 7  / 25 [ 153]

ص 139. رون 17 ، هفیحص  سلجم ، يروهمج و  ياسؤر  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 10  / 12 [ 154]
.67 ص 8 -  رون 18 ، هفیحص  داشرا ، ترازو  نالوئسم  ریزو و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 5  / 26 [ 155]

ص 276. رون 18 ، هفیحص  هعمج ، همئا  هرگنک  نیمود  رد  ناگدننک  تکرش  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 63  / 2  / 23 [ 156]
ص 76. رون 2 ، هفیحص  ناریا ، فیرش  تلم  هب  ماما  مایپ  ، 57  / 3  / 20 [ 157]

ص 51. رون 5 ، هفیحص  يرتسگداد ، يالکو  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 11  / 17 [ 158]
ص 153. رون 5 ، هفیحص  نانز ، زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 12  / 15 [ 159]

ص 227. رون 5 ، هفیحص  یماظن ، ياوق  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 1  / 9 [ 160]
ص 213. رون 8 ، هفیحص  ناشاک ، نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 5  / 1 [ 161]

ص 15. رون 9 ، هفیحص  رهشوب ، ییاوه  هاگیاپ  يادهش  ياههداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 11 [ 162]
.20 ص 21 -  رون 9 ، هفیحص  یگدنزاس ، داهج  يزکرم  داتس  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 12 [ 163]

ص 63. رون 9 ، هفیحص  رویرهش ، تبسانم 17  هب  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 17 [ 164]
.61 ص 2 -  رون 11 ، هفیحص  شوپ ، نفک  نایامیپهار  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 29 [ 165]

ص 100. رون 13 ، هفیحص  یمالسا ، ناریا  شترا  تلم و  هب  ماما  تانایب  ، 59  / 7  / 5 [ 166]
.68 ص 9 -  رون 11 ، هفیحص  هغارم ، شوپ  نفک  نایامیپهار  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 30 [ 167]

ص 165. رون 11 ، هفیحص  زاریش ، نارهت و  يادهش  ياههداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 10  / 11 [ 168]
.203 ص 4 -  رون 3 ، هفیحص  ادخ ، هب  داقتعا  ریثأت  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 8  / 28 [ 169]

ص 17،19،20. رون 4 ، هفیحص  مایق هللا ، تیمها  دروم  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 9  / 11 [ 170]
ص 263. رون 5 ، هفیحص  رصم ، قارع ، یبیل ، نیطسلف ، مدرم  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 1  / 17 [ 171]

ص 283. رون 5 ، هفیحص  ییاوه ، يورین  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 1  / 22 [ 172]
ص 141. رون 6 ، هفیحص  ینسمم ، دابآرون  ریاشع  دزی و  نایوجشناد  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 21 [ 173]
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ص 118. رون 7 ، هفیحص  دهشم ، ناگدنیوگ  ظاعو و  نویناحور ، عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 3  / 25 [ 174]
.159 ص 60 -  رون 7 ، هفیحص  لباب ، نایگنهرف  ناراکشزرو و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 3  / 30 [ 175]

.29 ص 31 -  رون 8 ، هفیحص  ناهفصا ، ریصبابا  هسردم  نایانیبان  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 14 [ 176]
ص 208. رون 8 ، هفیحص  نادمه ، ینابرهش  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 5  / 1 [ 177]

.150 ص 1 -  رون 9 ، هفیحص  ادهش ، ياههداوناخ  هتیمک و  نارادساپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 26 [ 178]
.93 ص 4 -  رون 10 ، هفیحص  یمالسا ، ياهروشک  يارفس  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 8  / 10 [ 179]

.62 ص 3 -  رون 11 ، هفیحص  هدناروک ، ناشوپ  نفک  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 29 [ 180]
.45 ص 6 -  رون 12 ، هفیحص  جیسب ، ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 1  / 26 [ 181]

ص 88. رون 12 ، هفیحص  ناتسدرک ، رگشل 28  هدنامرف  يردص  گنهرس  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 2  / 25 [ 182]
ص 96. رون 12 ، هفیحص  هاپس ، یهدنامرف  ياروش  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 2  / 28 [ 183]

ص 139. رون 12 ، هفیحص  ناریا ، رد  اکیرما  تالخادم  یسررب  سنارفنک  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 3  / 14 [ 184]
ص 239. رون 12 ، هفیحص  نارهت ، تاعامج  همئا  نویناحور و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 4  / 21 [ 185]

ص 277. رون 13 ، هفیحص  رسدور ، يادهش  ياههداوناخ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 10  / 22 [ 186]
ص 70. رون 15 ، هفیحص  مالسا ، ناگدنمزر  يزوریپ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 60  / 4  / 18 [ 187]

ص 242. رون 15 ، هفیحص  يرسفا ، نایوجشناد  هاپس ، ياضعا  ییاوه ، يورین  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 9  / 11 [ 188]
.107 ص 8 -  رون 16 ، هفیحص  اهکناب ، نانکراک  ياضعا  يروهمج و  بزح  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 1  / 14 [ 189]

ص 191. رون 16 ، هفیحص  شترا ، ینیمز  يورین  ناهدنامرف  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 3  / 23 [ 190]
ص 48. رون 17 ، هفیحص  ورسخ ، رصان  نابایخ  رد  يراذگ  بمب  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 61  / 7  / 11 [ 191]

. تسا هدوب  قلفع  لشیم  نآ  راذگ  هیاپ  هک  قارع  ثعب  بزح  هب  هراشا  [ 192]
ص 108. رون 18 ، هفیحص  يرکشل ، يروشک و  نیلوئسم  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 6  / 27 [ 193]

ص 120. رون 18 ، هفیحص  سدقم ، عافد  هتفه  زاغآ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 62  / 6  / 31 [ 194]
. دیسر تداهش  هب  دحا  گنج  رد  هک  مرکا  ربمایپ  راوگرزب  يومع  ادهشلادیس  يهزمح  [ 195]

. تسا نیفص  گنج  ماما  روظنم  [ 196]
ص 184. رون 3 ، هفیحص  ملظ ، هیلع  مایق  ترورض  دروم  رد  ماما  ینارنخس  ، 57  / 8  / 27 [ 197]

ص 125. رون 5 ، هفیحص  مق ، هب  دورو  زور  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 12  / 10 [ 198]
ص 204. رون 5 ، هفیحص  تقوم ، تلود  تأیه  اب  رادید  ون و  لاس  زاغآ  رد  ماما  تانایب  ، 57  / 12  / 29 [ 199]

ص 155. رون 6 ، هفیحص  مق ، یمالسا  بالقنا  نارادساپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 23 [ 200]
ص 206. رون 6 ، هفیحص  ناتسکاپ ، نیرحب و  مدرم  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 2  / 29 [ 201]

ص 61. رون 7 ، هفیحص  زاریش ، هاگشناد  نایوجشناد  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 3  / 16 [ 202]
ص 9. رون 8 ، هفیحص  هاگشناد ، ناداتسا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 13 [ 203]

ص 12. رون 8 ، هفیحص  هیردیح ، تبرت  نارادساپ  نویناحور و  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 13 [ 204]
.94 ص 5 -  رون 8 ، هفیحص  یمالسا ، ياهروشک  ناگدنیامن  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 19 [ 205]

ص 138. رون 8 ، هفیحص  ناهفصا ، ياملعو  دیتاسا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 4  / 24 [ 206]
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.20 ص 1 -  رون 9 ، هفیحص  ماما ، هدنیامن  یگدنزاس و  داهج  نارگداهج  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 12 [ 207]
ص 47. رون 9 ، هفیحص  این ، خرف  يداه  دیهش  هداوناخ  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 6  / 15 [ 208]

ص 167. رون 15 ، هفیحص  روشک ، ییاتسور  ياهاروش  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 7  / 7 [ 209]
ص 171. رون 15 ، هفیحص  یماظن ، ناهدنامرف  زا  یعمج  تداهش  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 60  / 7  / 8 [ 210]

.181  / 27 راونالاراحب ، [ 211]
.68 ص 9 -  رون 16 ، هفیحص  یمالسا ، بالقنا  ناگدنمزر  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 60  / 12  / 18 [ 212]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 213]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 214]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 215]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 216]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 217]

ص 331. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 218]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 219]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 220]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 221]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 222]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 223]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 224]

ص 333. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 225]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 226]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 227]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 228]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 229]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 230]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 231]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 232]

ص 335. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 233]

ص 337. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 234]

ص 337. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 235]

ص 337. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 236]

ص 337. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 237]

ص 337. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 238]

ص 327. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 239]
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ص 327. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 240]

ص 327. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 241]
.327 ص 9 -  هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 242]

ص 329. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 243]

ص 329. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 244]

ص 329. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 245]

ص 329. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 246]

ص 329. هلیسولا 2 ، ریرحت  [ 247]
ص 137. رون 1 ، هفیحص  حتفلا ، هدنیامن  اب  هبحاصم  رهم 47 ، [ 248]

ص 98. رون 22 ، هفیحص  اداناک ، اکیرما و  نابز  یسراپ  نایوجشناد  هب  همان  ، 49  / 6  / 1 [ 249]
ص 275. رون 11 ، هفیحص  جیسب ، هتفه  اب  هطبار  رد  ماما  مایپ  ، 58  / 12  / 1 [ 250]

ص 60. رون 13 ، هفیحص  یمالسا ، يروهمج  يرمرادناژ  لنسرپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 6  / 11 [ 251]
ص 229. ، 18 رون هفیحص  یمالسا ، بالقنا  درگلاس  نیمجنپ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 62  / 11  / 22 [ 252]

ص 184. رون 20 ، هفیحص  نانبل ، هللا  بزح  يزکرم  ياضعا  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  ، 66  / 12  / 9 [ 253]
ص 492. تائاتفتسا 1 ، [ 254]
ص 492. تائاتفتسا 1 ، [ 255]
ص 515. تائاتفتسا 1 ، [ 256]
ص 503. تائاتفتسا 1 ، [ 257]
ص 492. تائاتفتسا 1 ، [ 258]
ص 494. تائاتفتسا 1 ، [ 259]
ص 495. تائاتفتسا 1 ، [ 260]
ص 497. تائاتفتسا 1 ، [ 261]

.499 ص 500 -  تائاتفتسا 1 ، [ 262]
ص 9. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 263]

ص 239. رون 10 ، هفیحص  نارهت ، زکرم  نارادساپ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 58  / 9  / 6 [ 264]
. یماظن شزومآ  بیردت : [ 265]

ص 108. رون 13 ، هفیحص  روشک ، نانیشنزرم  زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 59  / 7  / 8 [ 266]
ص 231. رون 15 ، هفیحص  جیسب ، لیکشت  زورلاس  تبسانم  هب  ماما  تانایب  ، 60  / 9  / 4 [ 267]

ص 280. رون 19 ، هفیحص  ناوناب ، زا  یهورگ  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 64  / 12  / 11 [ 268]
ص 52. ، 21 رون ، هفیحص  نیفعضتسم ، جیسب  درگلاس  هناتسآ  رد  ماما  مایپ  ، 67  / 9  / 2 [ 269]

ص 166. رون 17 ، هفیحص  سلجم ، ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 11  / 4 [ 270]
ص 174. رون 17 ، هفیحص  نایرازاب ، فانصا و  ناگدنیامن  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 61  / 11  / 10 [ 271]

ص 9. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 272]
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ص 493. تائاتفتسا 1 ، [ 273]

ص 493. تائاتفتسا 1 ، [ 274]

ص 496. تائاتفتسا 1 ، [ 275]
.18 ص 9 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 276]

ص 497. تائاتفتسا 1 ، [ 277]
.497 ص 8 -  تائاتفتسا 1 ، [ 278]

، دومن فرشم  امش  هب  عوجر  امش و  زا  دیلقت  هب  ار  ام  دنوادخ  میاهدمآ و  مق  سدقم  رهـش  هب  ملع  لیـصحت  يارب  نانبل  زا  ام  همجرت : [ 279]
؟ ریخ ای  دوشیم  ام  لماش  رفاک ، ثعب  بزح  هیلع  رب  ناریا  رد  گنج  ياهههبج  هب  نتفر  ییافک  بوجو  مکح  ایآ 

بجاو نیا  هب  مایق  ناوت ، يهزادـنا  هب  دراد ، ورین  هب  زاین  هب  اهنآ  تکلمم  نیملـسم و  مالـسا و  زا  عافد  يارب  اهههبج ، هک  یمادام  ات  باوج :
. تسین رگید  ناملسم  اب  یناملسم  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  تسا و  بجاو  اهههبج  رد  روضح  ینید و 

ص 498. تائاتفتسا 1 ، [ 280]

ص 500. تائاتفتسا 1 ، [ 281]
.500 ص 1 -  تائاتفتسا 1 ، [ 282]

ص 501. تائاتفتسا 1 ، [ 283]

ص 501. تائاتفتسا 1 ، [ 284]

ص 503. تائاتفتسا 1 ، [ 285]

ص 516. تائاتفتسا 1 ، [ 286]
ص 19. گنج ،- ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 287]
ص 19. گنج ،- ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 288]

ص 17. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 289]

ص 21. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 290]
.21 ص 2 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 291]

زا هک  تسا  بجاو  نآ ، ندوب  ییافک  هب  هجوت  اب  دیامن  مالـسا  راید  زا  عافد  هللا و  لیبس  یف  داهج  دـهاوخیم  هک  یـسک  ایآ  لاؤس : [ 292]
ار نانآ  نذا  نودـب  نتفر  هزاجا  عرـش  هکنیا  ضرف  رب  و  دـنرادن ؟ عالطا  و  دـنرود ، يو  زا  اهنآ  هک  يدوجو  اب  دـنک  هزاـجا  بسک  نیدـلاو 

؟ دوش مزال  ام  رب  اهههبج  هب  نتفر  ات  دیهدیم  ار  ههبج  هب  نتفر  هزاجا  یلاعترضح  ایآ  دهدیمن ،
. تسین طرش  ردام  ردپ و  هزاجا  یطیارش  نینچ  رد  تسا و  ییافک  بجاو  اهنآ  روشک  نیملسم و  مالسا و  زا  عافد  باوج :

ص 493. تائاتفتسا 1 ، [ 293]

ص 494. تائاتفتسا 1 ، [ 294]

ص 495. تائاتفتسا 1 ، [ 295]

ص 495. تائاتفتسا 1 ، [ 296]

ص 496. تائاتفتسا 1 ، [ 297]

ص 496. تائاتفتسا 1 ، [ 298]

ص 497. تائاتفتسا 1 ، [ 299]
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ص 498. تائاتفتسا 1 ، [ 300]

ص 499. تائاتفتسا 1 ، [ 301]

ص 499. تائاتفتسا 1 ، [ 302]

ص 499. تائاتفتسا 1 ، [ 303]

ص 502. تائاتفتسا 1 ، [ 304]

ص 504. تائاتفتسا 1 ، [ 305]

ص 504. تائاتفتسا 1 ، [ 306]
.9 ص 8 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 307]

ص 517. تائاتفتسا 1 ، [ 308]

ص 516. تائاتفتسا 1 ، [ 309]

ص 516. تائاتفتسا 1 ، [ 310]
.55 ص 6 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 311]

ص 504. تائاتفتسا 1 ، [ 312]
.58 ص 9 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمراهچ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  [ 313]

ص 202. رون 17 ، هفیحص  یمالسا ، يروهمج  تیمسر  لاس  نیمجنپ  زاغآ  تبسانم  هب  ماما  مایپ  ، 61  / 11  / 22 [ 314]
.225 ص 6 -  ، 17 رون هفیحص  نارهت ، زرابم  تیناحور  يهعماج  ياضعا  عمج  رد  ماما  تانایب  ، 62  / 1  / 12 [ 315]

رون 18 ص 141. هفیحص  ینک ، يودهم  هللا  تیآ  هب  ماما  نامرف  ، 62  / 7  / 13 [ 316]
رون 18 ص 142. هفیحص  ، 62  / 7  / 14 [ 317]
.12 ص 3 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 318]

ص 22. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 319]
ص 508. تائاتفتسا 1 ، [ 320]
ص 502. تائاتفتسا 1 ، [ 321]

ص 20. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 322]

ص 59. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 323]
ص 502. تائاتفتسا 1 ، [ 324]
ص 502. تائاتفتسا 1 ، [ 325]

.52 ص 3 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 326]
ص 517. تائاتفتسا 1 ، [ 327]
ص 518. تائاتفتسا 1 ، [ 328]
ص 519. تائاتفتسا 1 ، [ 329]

ص 52. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 330]

ص 11. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 331]

ص 10. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 332]
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ص 10. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 333]
ص 12. تائاتفتسا ، [ 334]

ص 507. ، 1 گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 335]
ص 44. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 336]
ص 45. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 337]
ص 47. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 338]
ص 47. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 339]
ص 47. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 340]
ص 46. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 341]

.45 ص 6 -  گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 342]
ص 26. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 343]
ص 26. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 344]

ص 511. تائاتفتسا 1 ، [ 345]

ص 512. تائاتفتسا 1 ، [ 346]

ص 513. تائاتفتسا 1 ، [ 347]
ص 27. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 348]
ص 28. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 349]
ص 28. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 350]
ص 28. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 351]

ص 508. تائاتفتسا 1 ، [ 352]

ص 509. تائاتفتسا 1 ، [ 353]

ص 509. تائاتفتسا 1 ، [ 354]

ص 510. تائاتفتسا 1 ، [ 355]

ص 510. تائاتفتسا 1 ، [ 356]

ص 511. تائاتفتسا 1 ، [ 357]

ص 511. تائاتفتسا 1 ، [ 358]

ص 512. تائاتفتسا 1 ، [ 359]

ص 512. تائاتفتسا 1 ، [ 360]
ص 89. تائاتفتسا 1 ، [ 361]

ص 46. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 362]
ص 352. تائاتفتسا 1 ، [ 363]

ص 17. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 364]

ص 18. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 365]
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ص 503. تائاتفتسا 1 ، [ 366]
ص 56. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 367]
ص 57. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 368]
ص 57. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 369]
ص 59. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 370]
ص 60. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 371]
ص 60. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 372]
ص 61. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 373]
ص 61. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 374]
ص 61. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 375]
ص 62. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 376]

. تسا هدش  زاب  ماما  نامرف  اب  هک  تسا  نیمورحم  هب  کمک  باسح  دص ، باسح  [ 377]
ص 48. گنج ،)  ) لئاسملا حیضوت  [ 378]

ص 517. تائاتفتسا 1 ، [ 379]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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